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�سورة تظهر اإطالق نظام �سالح الهجوم اال�سرتاتيجي النووي حتت املاء 

ا�ضتعداد اأوكراين لهجوم م�ضاد مع تراجع ال�ضغط على باخموت

رو�سيا تطلب �إن�ساء مناطق منزوعة �ل�سالح وتهدد بالزحف �إىل كييف ولفيف 
كوريا �ل�سمالية توؤّكد �أنها �ختربت غو��سة قادرة على �سن هجوم نووي 

•• �سيول-�أ ف ب:

ال�����س��م��ال��ي��ة اجلمعة  ك���وري���ا  اأّك������دت 
اأنها اختربت هذا االأ�سبوع غوا�سة 
قادرة على �سن هجوم نووي ميكنه 
وا�سع  اإ�سعاعي  بت�سونامي  الت�سبب 
ال��ن��ط��اق ع��رب ان��ف��ج��ار حت��ت املياه، 
األقت باللوم يف تدهور االأمن  فيما 
االإقليمي على التدريبات الع�سكرية 
وكوريا  املتحدة  للواليات  امل�سرتكة 

اجلنوبية.
الر�سمية  االأن���ب���اء  وك���ال���ة  وذك�����رت 
ال���ك���وري���ة ال�����س��م��ال��ي��ة اجل��م��ع��ة اأن 
ال�����س��م��ايل ن�سر  ال���ك���وري  اجل��ي�����ش 
ت��دري��ب��ات ا�ستمرت  واخ��ت��رب خ��الل 
قبالة  اخلمي�ش  اإىل  ال��ث��الث��اء  م��ن 
اجلنوبية  ه��ام��غ��ي��ون��غ  م��ق��اط��ع��ة 
مهمتها  ج��دي��دة  اأ�سلحة  منظومة 
“الت�سبب بت�سونامي اإ�سعاعي وا�سع 
املياه  حت��ت  انفجار  ع��رب  النطاق” 

لتدمري �سفن وموانئ معادية.

واأ�سارت اإىل اأن هذه الغوا�سة ميكن 
ميناء  اأو  ���س��اح��ل  اأي  ع��ل��ى  ن�����س��ره��ا 
و�سحبها بوا�سطة �سفينة �سطحية.

ال�سالح  اأن  ال���وك���ال���ة  واأو����س���ح���ت 
املياه  ال��ث��الث��اء يف  ���ع  ُو����سِ ال�����س��ري 
قبالة مقاطعة هامغيونغ اجلنوبية 
حربيا  راأ������س�����ا  اخل���م���ي�������ش  وَف�����ّج�����ر 
جتريبيا. وقد وّجه الزعيم الكوري 

هذه  اأون  ج���ون���غ  ك���ي���م  ال�������س���م���ايل 
التدريبات وقال اإنها يجب اأن تكون 
ل��ل��والي��ات املتحدة  مب��ث��اب��ة حت��ذي��ر 
“اإدراك  اأجل  وكوريا اجلنوبية من 
امل��ح��دودة جلمهورية  ال��ق��درة غ��ري 
كوريا الدميوقراطية ال�سعبية على 
الردع..، م�ستخدما اال�سم الر�سمي 

لكوريا ال�سمالية.

هجوم ي�ستهدف قاعدة �أمريكية 
و�إ�سابة عدد من �جلنود يف �سوريا

•• عو��سم-وكاالت:

تعر�ست قاعدة ع�سكرية اأمريكية تقع بالقرب من حقل العمر النفطي يف حمافظة 
من  عدد  وا�سيب  اجلمعة،  اأم�ش  �ساروخي  لق�سف  �سوريا  �سرق  �سمال  ال��زور  دير 
اجلنزد االأمريكيني وقالت البنتاجون: اإن جنودا اأمريكيني اأ�سيبوا يف هجوم ب�سوريا 

يف حالة م�ستقرة وذلك ح�سبما نقلت رويرتز عن م�سدر اأمني وو�سائل اإعالم.
اأعلن  دقيقة  جوية  �سربات  ج��راء  الإي���ران  م��وال��ي��اً  مقاتاًل   11 ُقتل  ال�سياق،  ويف 
اجلي�ش االأمريكي تنفيذها يف �سرق �سوريا ليل اخلمي�ش اجلمعة، رداً على هجوم 
بطائرة م�سرّية اأ�سفر عن مقتل متعاقد اأمريكي وجرح �ستة اآخرين. وقال املر�سد 
اإن ال�سربات اجلوية التي جرى �سنها بعد منت�سف الليلة قبل املا�سية ا�ستهدفت 
م�ستودعا لالأ�سلحة يف حي هراب�ش بدير الزور ومواقع يف بادية البوكمال واالأطراف 
اجلنوبية ملدينة امليادين. واأ�سار اإىل اأن عدد القتلى مر�سح لالرتفاع لوجود م�سابني 
اأمريكية وطائرات و�سفها  اأن قوات  املر�سد  �سابق، ذكر  يف حالة خطرة. ويف وقت 

باملجهولة نفذت الق�سف على مواقع يف بادية البوكمال �سرقي دير الزور.
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الإمارات جتدد التزامها جتاه 
ملف ال�ستدامة واملناخ العاملي 

اأخبار الإمارات

3 �سيناريوهات لنتيجة حرب 
اأوكرانيا ت�سع ال�سني يف موقع الفائز

عربي ودويل

املغرب يخو�ص امتحان ما بعد 
مونديال قطر �سد الربازيل 

الفجر الريا�سي

�سدي  �التهامات  تر�مب: 
قد توؤدي �إىل �لدمار للبالد

•• و��سنطن-وكاالت:

ال�سابق  االأم����ريك����ي  ال��رئ��ي�����ش  ق����ال 
يعلم  اجل��م��ي��ع  اإن  ت���رام���ب  دون���ال���د 
اأي جرمية فيما  ارتكاب  اأن��ه مل يتم 
ي��ت��ع��ل��ق مب���زاع���م دف����ع اأم�������وال حتت 
دان��ي��ل��ز خ��الل حملته  اإىل  ال��ط��اول��ة 
اأجل  م���ن   ،2016 ع���ام  ال��رئ��ا���س��ي��ة 
اأقامها  ع���دم االإف�����س��اح ع��ن ع��الق��ة 
بينما  ال��زوج��ي  االإط����ار  خ���ارج  معها 

كان مرتبطاً مبيلينيا.
اأن االت���ه���ام���ات ���س��دي قد  واأ����س���اف 

توؤدي اإىل املوت اأو الدمار للبالد.
جانب  اإىل  اجل��م��ه��وري��ون  وان���دف���ع 
ال��رئ��ي�����ش ال�����س��اب��ق ه����ذا االأ����س���ب���وع، 
من  ال�سبت  ي���وم  من�سور  اأع��ق��اب  يف 
فيه  توقع  دقيق  غري  ب�سكل  ترامب 
الثالثاء،  ي��وم  عليه  القب�ش  اإل��ق��اء 
بلغة  اإىل االح��ت��ج��اج  اأن�����س��اره  ودع���ا 
م�����س��ح��ون��ة ت��ذك��ر مب��ن�����س��ورات��ه على 
و���س��ائ��ل ال��ت��وا���س��ل االج��ت��م��اع��ي يف 
على  الهجوم  �سبقت  التي  االأ�سابيع 
مبنى الكابيتول يف 6 يناير 2021. 
خ�سع  ك����ان  ت���رام���ب  اأن  اإىل  ي�����س��ار 
املدعي  مكتب  قبل  م��ن  لتحقيقات 
يوم  االأخ���ري  ورد  مانهاتن،  ال��ع��ام يف 
الذين  اجلمهوريني  على  اخلمي�ش 
اجلنائي  التحقيق  بفح�ش  ق��ام��وا 
ما  ب��ق��وة،  ت��رام��ب  ق�سية  يف  ملكتبه 
و���س��ف��ه امل��ك��ت��ب ب��اأن��ه��ا حم��اول��ة غري 
لعرقلة  الكونغر�ش  قبل  م��ن  الئقة 

املالحقة الق�سائية لرتامب.

تدعو  �إف��ري��ق��ي��ا  ج��ن��وب 
زي��ارت��ه��ا �إىل  ب���وت���ن 

•• جوهان�سبريغ-وكاالت:
اأنها  اإف��ري��ق��ي��ا  اأك�����دت دول����ة ج��ن��وب 
�ستدعو الرئي�ش الرو�سي، ، لزيارتها، 
اجلنائية  امل��ح��ك��م��ة  اإ������س�����دار  رغ�����م 

الدولية مذكرة اعتقال بحقه.
خ���ارج���ي���ة جنوب  وزي��������رة  واأك���������دت 
بوتني  اأن  باندور،  ناليدي  اإفريقيا، 
اقت�سادية  ق���م���ة  حل�������س���ور  م���دع���و 
ال�سيف،  ه���ذا  ب��الده��ا  ت�ست�سيفها 
وف��ق��م��ا ذك�����رت ���س��ب��ك��ة ���س��ك��اي نيوز 

الربيطانية، اجلمعة.
ب��وت��ني رئي�ش دول���ة يف  اأن  اأو���س��ح��ت 
اإىل  ت�سم  ال��ت��ي  بريك�ش  جم��م��وع��ة 
جانب رو�سيا وجنوب اإفريقيا، الهند 
وال�����س��ني وال����ربازي����ل. اأ���س��اف��ت اأنه 
القمة  يف  للم�ساركة  مدعوا  �سيكون 
ال� 15 للمجموعة يف مدينة ديربان 
باندور  ق��ال��ت  امل��ق��ب��ل.  اأغ�سط�ش  يف 
كيفية  �سيناق�ش  ال��وزراء  جمل�ش  اإن 
اجلنائية  املحكمة  على مذكرة  ال��رد 
الدولية، بو�سفها دولة موقعة على 

ميثاق روما اخلا�ش باحلكمة.

الفرن�سي  ال��داخ��ل��ي��ة  وزي���ر  واأع��ل��ن 
اأم�����ش اجلمعة  ج��ريال��د دارم���ان���ان 
واإ�سابة  ���س��خ�����س��اً   457 ت��وق��ي��ف 
441 من عنا�سر ال�سرطة والدرك 
اأم�ش يف فرن�سا خالل اليوم التا�سع 
من االحتجاجات �سد اإ�سالح نظام 

التقاعد.
من جهة ثانية، اأكد دارمانان الذي 
اأنه  نيوز  �سي  قناة  على  �سيفاً  ح��ّل 
ملمتلكات  ح��رائ��ق   903 هناك  ك��ان 
عامة وحاويات قمامة اخلمي�ش يف 

باري�ش خالل التظاهرة النقابية.
احتجاجاً  التعبئة  وحافظت  ه��ذا، 
على اإ�سالح نظام التقاعد يف فرن�سا 
على زخمها الكبري بعد اأ�سبوع على 
اإقراره من دون ت�سويت يف اجلمعية 
التحرك  يوم  ات�سم  فيما  الوطنية، 
التا�سع هذا بارتفاع من�سوب العنف 
توا�سل  ع����ن  واأع����ل����ن  ال�������س���ارع  يف 

التحرك االأ�سبوع املقبل.

�ضغوط على ماكرون.. وتوقيف 457 �ضخ�ضًا واإ�ضابة 441 �ضرطيًا خالل االحتجاجات 

جمل�س �أوروبا قلق من �لقوة �ملفرطة �سّد �ملتظاهرين بفرن�سا
•• باري�س-وكاالت:

يف  االإن�سان  حقوق  مفو�سة  اأعربت 
مياتوفيت�ش  دن��ي��ا  اأوروب�����ا  جمل�ش 
اال�ستخدام  من  اجلمعة  قلقها  عن 
املتظاهرين  ���س��د  ل��ل��ق��وة  امل���ف���رط 
نظام  اإ������س�����الح  ع���ل���ى  امل���ح���ت���ج���ني 
اإىل احرتام  التقاعد، داعية فرن�سا 

حق التظاهر.
ب���ي���ان وقعت  امل��ف��و���س��ة يف  وق���ال���ت 
ا�ستهدف  ب��ع�����س��ه��ا  ع��ن��ف  ح������وادث 
وتابعت  ال����ق����ان����ون،  اإن����ف����اذ  ق������وات 
من  املتفرقة  العنف  اأعمال  “لكن 
من  غ��ريه��ا  اأو  امل��ت��ظ��اه��ري��ن  بع�ش 
اآخ����رون  يرتكبها  ال��ت��ي  امل��خ��ال��ف��ات 
اأن  مي���ك���ن  ال  االح����ت����ج����اج  اأث�����ن�����اء 
للقوة  امل���ف���رط  اال���س��ت��خ��دام  ت����ربر 
ال����دول����ة. وال حترم  م���ن م��وظ��ف��ي 
التمتع  من  ال�سلميني  املتظاهرين 

باحلق يف حرية التجمع.

جندي اأوكراين م�ساب ينقل بعيًدا عن خط املواجهة بالقرب من باخموت. )ا ف ب(

متظاهرون يحتجون على مترير نظام املعا�سات من الربملان دون ت�سويت.

•• عو��سم-وكاالت:

الرو�سي  ل��ل��رئ��ي�����ش  ح��ل��ي��ف  ق�����ال 
تريد  مو�سكو  اإن  بوتني  فالدميري 
منزوعة  ع���ازل���ة  م��ن��اط��ق  اإن�������س���اء 
اأوك����ران����ي����ا حول  ال�������س���الح داخ������ل 
امل�ساحات التي �سمتها، م�سيفا اأنه 
قد يكون من ال�سروري التوغل يف 
حتقيق  يتم  مل  اإذا  اأوك��ران��ي��ا  عمق 

ذلك.
ال�����س��اب��ق دميرتي  ال��رئ��ي�����ش  وق����ال 
اإىل  بحاجة  رو�سيا  اإن  ميدفيديف 
مم������رات م���ن���زوع���ة ال�������س���الح حول 
امل��ن��اط��ق ال��ت��ي ت��ط��ال��ب ب��ه��ا، فيما 
اأبدا  تقبل  لن  اإنها  اأوكرانيا  تقول 
ب��ال�����س��ي��ط��رة ال��رو���س��ي��ة ع��ل��ى تلك 

املناطق.
رئي�ش  نائب  ميدفيديف،  واأ���س��اف 
القومي، يف مقابلة  االأم��ن  جمل�ش 
ت��ي��ل��ي��ج��رام نحتاج  اإع��الم��ي��ة ع��ل��ى 
التي  االأه���داف  جميع  حتقيق  اإىل 
اأي  اأرا���س��ي��ن��ا،  حل��م��اي��ة  و�سعها  مت 

اأرا�سي رو�سيا االحتادية.
من  التخل�ش  اإىل  ن��ح��ت��اج  واأردف 
امل��وج��ودي��ن هناك  جميع االأج��ان��ب 
ب��ك��ل م���ا حت��م��ل��ه ه���ذه ال��ك��ل��م��ة من 
عازلة  م��ن��ط��ق��ة  واإن���������س����اء  م���ع���ن���ى، 

انطالق احلرب بني البلدين.
الع�سكرية  ال��ع��م��ل��ي��ة  وا����س���ت���م���رت 
اأم�ش  اأوك�����ران�����ي�����ا،  يف  ال���رو����س���ي���ة 
اجلي�ش  ي���ح���اول  ح��ي��ث  اجل���م���ع���ة، 
الكاملة  ال�سيطرة  ب�سط  الرو�سي 
على مناطق اأوكرانية، فيما ت�ستمر 
بدعم  امل���ق���اوم���ة  ك��ي��ي��ف يف  ق�����وات 
الغرب.  م��ن  ول��وج�����س��ت��ي  ع�سكري 
اإطالق  م��ن��ذ  مو�سكو  ح���ددت  وق���د 
العملية، يوم 24 فرباير 2022، 
اإقليم  ���س��ك��ان  ب��ح��م��اي��ة  اأه���داف���ه���ا 
دونبا�ش، والق�ساء على التهديدات 
امل���وج���ه���ة الأم�����ن رو����س���ي���ا، واإج���ب���ار 
الع�سكري،  احل��ي��اد  على  اأوك��ران��ي��ا 
النازية  التوجهات  على  والق�ساء 

فيها.
نائب  ق����ال  ال���ت���ط���ورات،  اآخ�����ر  ويف 
الرو�سي  االأم������ن  جم��ل�����ش  رئ��ي�����ش 
هيئة  اإن  م���ي���دف���ي���دف  دم����ي����رتي 
االأرك��ان العامة ُتعد ق��رارات ب�ساأن 
االأوكرانية  الهجومية  العمليات 
اإنهم  ميدفيديف  املحتملة.وقال 
ي�ستعدون  االأوك������راين(  )اجل��ان��ب 
يعلم  واجلميع  هجومية،  لعمليات 
العامة  االأرك��������ان  وه��ي��ئ��ة  ب���ذل���ك، 
هذا  االعتبار  ع��ني  ت��اأخ��ذ يف  لدينا 

)االأمر(، وتعد قراراتها.

نوع  اأي  ا����س���ت���خ���دام  ف��ي��ه��ا  ي��ح��ظ��ر 
املتو�سط  امل��دى  ذات  االأ�سلحة  م��ن 
والق�سري، اأي م�ساحة من 70 اإىل 
100 كيلومرت، يتم نزع �سالحها.
اإىل  ���س��ت�����س��ط��ر  رو����س���ي���ا  اإن  وق�����ال 
التوغل اأكرث يف اأوكرانيا اإذا مل يتم 
املناطق، لت�ستويل  اإن�ساء مثل هذه 
حتى  اأو  ك��ي��ي��ف  ال��ع��ا���س��م��ة  ع���ل���ى 

اأوكرانيا  غ���رب  يف  ل��ف��ي��ف  م��دي��ن��ة 
تقبل  لن  اإنها  تقول  بدورها  التي 

اأبدا باحتالل رو�سيا الأرا�سيها.
ال���ق���وات  اإن  م���ي���دف���ي���دي���ف  وق������ال 
اأو  كييف  اإىل  تزحف  قد  الرو�سية 

لفيف يف اأوكرانيا.
الرو�سية  �سبوتنيك  وكالة  ونقلت 
عن ميدفيدف قوله اأم�ش اجلمعة 

اأردمت  اإذا  �سيء.  ا�ستبعاد  ميكن  ال 
الذهاب اإىل كييف فاإنكم يف حاجة 
اأردمت  اإذا  ك��ي��ي��ف،  اإىل  ل���ل���ذه���اب 
الذهاب اإىل لفيف فعليكم الذهاب 
تلك  ت��دم��ري  اأج���ل  م��ن  لفيف  اإىل 

العدوى.
وتوا�سل رو�سيا عملياتها الع�سكرية 
يف اأوك���ران���ي���ا ب��ع��د م����رور ع���ام على 

الفرن�سي  ال��رئ��ي�����ش  ت��ع��ر���ش  وق���د 
ل�سغوط  م������اك������رون  اإمي�����ان�����وي�����ل 
اأزمة  م��ن  الإي��ج��اد خم��رج  اجلمعة، 
اأعمال  اأ�سواأ  �سهدت خاللها فرن�سا 
عنف يف ال�سوارع منذ �سنوات ب�سبب 
م�سروع قانون ب�ساأن التقاعد ي�سعى 
الإقراره يف الربملان بدون ت�سويت.

ففي باري�ش ومدن اأخرى عديدة يف 
اأنحاء البالد، عملت فرق التنظيف 
و�سناديق  م��ك�����س��ور  زج�����اج  و����س���ط 
قمامة متفحمة وحمطات حافالت 
عنيفة  ا���س��ت��ب��اك��ات  ب��ع��د  حم��ط��م��ة 
املا�سية بني حمتجني  الليلة  جرت 

يرتدون مالب�ش �سوداء وال�سرطة.
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•• �أبوظبي-و�م:

ا�ستقبل �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان رئي�ش الدولة 
املهنئني  وال�����س��ي��وف  وامل��واط��ن��ني  امل�����س��وؤول��ني  م��ن  ع����دداً  حفظه اهلل 

مبنا�سبة حلول �سهر رم�سان املبارك.

رئي�س �لدولة ي�ستقبل �ملهنئن ب�سهر رم�سان �ملبارك
 وتب�����ادل �س������موه م�������ع احل�س�ور - خ�������الل اللق�����اء ال������ذي ج�����رى يف 
الف�سي���ل  ال�س�������هر  بحل�����ول  واالأمني�������ات  التهان�����ي   - البطني  ق�س������ر 
�سموه  على  املنا�س����بة  ه�������ذه  يعي������د  اأن  وج������ل  ع�������ز  املول����ى  داع��ني 
االإمارات  دول��ة  وعلى  ال�س����عادة  ودوام  والعافي������ة  ال�سحة  مب��وف��ور 
الرخاء  م��ن  وم��زي��د  وال���ربك���ات  ب��اخل��ري  و�سعبها  امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة 

بهذه  �سموه  اأقامها  التي  االإفطار  ماأدبة  املهنئون  وح�سر  واالزده��ار 
املنا�سبة.

نهيان  اآل  زايد  بن  حم�������دان  ال�سيخ  �س�����مو   .. واملاأدب������ة  اللقاء  ح�سر 
اآل  زاي��د  ب��ن  نهيان  ال�سيخ  و�سمو  الظفرة  منطقة  يف  احل��اك��م  ممثل 
نهيان رئي�ش جمل�ش اأمناء موؤ�س�س�������ة زاي������د بن �س��������لطان اآل نهي��������ان 

لالأعمال اخلريية واالإن�سانية والفريق �س�������مو ال�س�����يخ �سيف بن زايد 
و�س����مو  الداخلية  وزي������ر  ال�����وزراء  جمل�ش  رئي�ش  نائب  نهي����ان  اآل 
ال������وزراء  جمل�ش  رئي�ش  نائب  نهي�������ان  اآل  زاي����د  بن  من�سور  ال�سيخ 

وزي�������ر ديوان الرئا�سة.                   
)التفا�سيل �ش2(
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رئي�س �لدولة ي�ستقبل �ملهنئن ب�سهر رم�سان �ملبارك

حمافظ �لالذقية : وقوف �الإمار�ت بجانب �سوريا دليل
 على �لعالقات �لقوية و�الأخوية �ملتجذرة بن �لبلدين

اجلو والبحر. واأك�د معاليه، يف ت�سريح لوكالة اأنباء االإمارات “وام”، 
بالالذقية،   ”2 ال�سهم  “الفار�ش  عملية  ق��ي��ادة  مقر  زي��ارت��ه  خ��الل 
ال�سقيقتني،  الدولتني  بني  املتجذرة  واالأخوية  القوية  العالقات  علي 
اإىل دولة  ال�سوري  الرئي�ش  االأ�سد  ب�سار  والتي ترجمتها زيارة فخامة 
اإىل النتائج املثمرة للزيارة  ، م�سرياً  االإمارات العربية املتحدة موؤخراً 
وداللة قوية علي دعم العالقات االأخوية وتنميتها مل�سلحة البلدين. 
اإىل  الالذقية،  بالنيابة عن حمافظة  ال�سكر والعرفان  ووج�ه معاليه، 
بها  تقوم  التي  املتوا�سلة  اإىل اجلهود  واأي�ساً  و�سعباً  االإم��ارات حكومة 
الفرق امليدانية لهيئة الهالل االأحمر االإماراتي �سمن عملية الفار�ش 

••�لالذقية-و�م: 

ث��م�����ن م��ع��ايل امل��ه��ن��د���ش ع��ام��ر اإ���س��م��اع��ي��ل ه���الل حم��اف��ظ الالذقية 
باجلمهورية العربية ال�سورية ال�سقيقة اجلهود احلثيثة التي تقوم بها 
دولة االإمارات العربية املتحدة الإغاثة املت�سررين من الكارثة االإن�سانية 
التي �سربت بع�ش املدن ومنها الالذقية جراء زلزال 6 فرباير، م�سيفاً 
اأن االإمارات وقفت بجانب ال�سعب ال�سوري منذ اللحظة االأويل للزلزال 
وقامت قيادة العمليات امل�سرتكة بوزارة الدفاع باإطالق عملية الفار�ش 
عرب  اإن�سانية  م�ساعدات  واإر���س��ال  واإن��ق��اذ  بحث  ف��رق  �سملت   2 ال�سهم 

ال�سهم، وامل�ستمرة حتي هذه اللحظة ومل تنقطع يف توزيع امل�ساعدات 
املعي�سية وامل�ستلزمات الطبية، مبين�اً اأن الهالل االأحمر �سرع يف اإن�ساء 
الزلزال، كهدية  املقبلة الإغاثة مت�سرري  االأ�سهر  مباٍن موؤقتة خالل 

من ال�سعب االإماراتي اإىل اأخوته يف �سوريا.
دولة  دعم  �سور  اأح��د   ،”2 ال�سهم  الفار�ش  “عملية  اأن  بالذكر  جدير 
االإم��ارات بتوجيهات القيادة الر�سيدة لل�سعب ال�سوري، والتي توا�سل 
ج��ه��وده��ا ودع��م��ه��ا ل��ل��ج��م��ه��وري��ة ال��ع��رب��ي��ة ال�����س��وري��ة .. ���س��ريت 169 
طائرة و�سفينة حتى االآن، حُمملة باملواد الغذائية االأ�سا�سية واالأدوية 

وامل�ستلزمات الطبية.

ر�سد ظاهرة �حتجاب كوكب �لزهرة �لنري 
خلف قر�س �لقمر يف �سماء �الإمار�ت

•• �ل�سارقة -و�م:

االإمارات  جمعية  ع�سو  التميمي  متيم  الفلكي  امل�سور  عد�سة  التقطت 
قر�ش  خلف  النري  ال��زه��رة  كوكب  احتجاب  ظ��اه��رة  اأم�����ش  نهار  للفلك 
اإىل  2:30 ظهرا  ال�ساعة  بني  االإم���ارات  �سماء  والتي حدثت يف  القمر 

ظهرا.  3:15
وذكرت جمعية االمارات للفلك اأن ظاهرة احتجاب الكواكب النرية خلف 
قر�ش القمر تعترب من الظواهر املميزة التي يرتقبها هواة الفلك والتي 
تثري اهتمام النا�ش حيث يتواري الكوكب النري خلف قر�ش القمر لفرتة 

ال تزيد �ساعة بعدها تظهر يف الطرف االآخر منه.

يعيد هذه املنا�سبة على �سموه مبوفور ال�سحة والعافية ودوام ال�سعادة وعلى 
دولة االإمارات العربية املتحدة و�سعبها باخلري والربكات ومزيد من الرخاء 

واالزدهار وح�سر املهنئون ماأدبة االإفطار التي اأقامها �سموه بهذه املنا�سبة.
نهيان ممثل احلاكم  اآل  زايد  بن  ال�سيخ حمدان  ..�سمو  واملاأدبة  اللقاء  ح�سر 
يف منطقة الظفرة و�سمو ال�سيخ نهيان بن زايد اآل نهيان رئي�ش جمل�ش اأمناء 
موؤ�س�سة زايد بن �سلطان اآل نهيان لالأعمال اخلريية واالإن�سانية والفريق �سمو 

نهيان ع�سو املجل�ش التنفيذي رئي�ش مكتب اأبوظبي التنفيذي و�سمو ال�سيخ 
اأبوظبي  التنفيذي الإم��ارة  املجل�ش  اآل نهيان ع�سو  زاي��د  ذي��اب بن حممد بن 
بن  زاي��د  ال�سيخ  و�سمو  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ب��ن  ح��م��دان  ال�سيخ  و�سمو 
حممد بن زايد اآل نهيان ومعايل ال�سيخ حممد بن حمد بن طحنون اآل نهيان 
م�ست�سار ال�سوؤون اخلا�سة يف ديوان الرئا�سة وعدد من ال�سيوخ وكبار امل�سوؤولني 

وال�سيوف واملواطنني.

•• �أبوظبي-و�م:

ا�ستقبل �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان رئي�ش الدولة “حفظه 
اهلل” عدداً من امل�سوؤولني واملواطنني وال�سيوف املهنئني مبنا�سبة حلول �سهر 
رم�سان املبارك. وتبادل �سموه مع احل�سور - خالل اللقاء الذي جرى يف ق�سر 
البطني - التهاين واالأمنيات بحلول ال�سهر الف�سيل داعني املوىل عز وجل اأن 

الداخلية  وزي��ر  ال��وزراء  رئي�ش جمل�ش  نائب  نهيان  اآل  زاي��د  بن  �سيف  ال�سيخ 
وزير  ال���وزراء  جمل�ش  رئي�ش  نائب  نهيان  اآل  زاي��د  بن  من�سور  ال�سيخ  و�سمو 
ديوان الرئا�سة و�سمو ال�سيخ حامد بن زايد اآل نهيان ع�سو املجل�ش التنفيذي 
اخلارجية  وزي��ر  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  اهلل  عبد  ال�سيخ  و�سمو  اأب��وظ��ب��ي  الإم���ارة 
اإدارة  رئي�ش جمل�ش  نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�سيخ خالد  و�سمو  ال��دويل  والتعاون 
موؤ�س�سة زايد العليا الأ�سحاب الهمم و�سمو ال�سيخ خالد بن حممد بن زايد اآل 
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حاكم عجمان ي�ستقبل �ملهنئن ب�سهر رم�سان �ملبارك

حاكم �ل�سارقة ي�ستقبل �ملهنئن ب�سهر رم�سان �لف�سيل يف ق�سر �لبديع �لعامر

حاكم �أم �لقيوين ي�ستقبل �ملهنئن بال�سهر �لف�سيل

وزير �لثقافة و�ل�سباب :�الكت�سافات يف جزيرة 
�ل�سينية تعك�س �لرث�ء �لتاريخي لدولة �الإمار�ت

•• �أم �لقيوين -و�م:
اأكد معايل ال�سيخ �سامل بن خالد القا�سمي وزير الثقافة وال�سباب حر�ش 
به عاملًيا،  والتعريف  الدولة  ت��راث  ال��وزارة على دعم جهود حماية و�سون 
التي �سن�ستمر يف تقدمي كل الدعم  ال�سينية  ومنها االكت�سافات يف جزيرة 
املواقع  ه��ذه  ع��ن  التنقيب  اأع��م��ال  ال�ستكمال  فيها  العاملة  البحث  لفرق 
االأثرية القيمة، والتي تعد �سجال حيا ملختلف املجتمعات الدينية واملتعددة 
الثقافات التي ا�ستقرت يف اجلزيرة على مدى القرون املا�سية. جاء ذلك يف 
ت�سريح ملعاليه خالل زيارته برفقة ال�سيخ ماجد بن �سعود بن را�سد املعال 
رئي�ش دائرة ال�سياحة واالآثار باأم القيوين ..موقع جزيرة ال�سينية والذي 
يعد موقًعا متنوًعا بثقافته االأثرية والدينية والب�سرية.وقال معايل ال�سيخ 
�سامل بن خالد القا�سمي:” يعك�ش هذا االكت�ساف الرثاء التاريخي لدولة 
االإمارات ومكانتها كحا�سنة للثقافات واحل�سارات على مر التاريخ، ويوؤكد 
وتعريف  وحفظه  املحلي  ال��رتاث  حماية  على  الدولة  حر�ش  به  االهتمام 
دلياًل  لتكون  الدولة،  يف  ثرواتنا  اأه��م  اأح��د  باعتباره  عليه  املقبلة  االأجيال 
ال�سيخ ماجد  هناأ معاليه  االإمارات”.و  االإن�ساين يف  تاريخنا  و�ساهًدا على 
البحثية  ال�سياحة واالآث��ار والفرق  دائ��رة  بن �سعود بن را�سد املعال، رئي�ش 
اأن فرق العمل التابعة للوزارة مع نظرائها من  على هذا االكت�ساف، واأكد 
اجلهات والهيئات املحلية والعاملية قّدموا جهوًدا مميزة اأ�سهمت يف حتقيق 
اأن ي�ستمر للك�سف عن املزيد من  اأن العمل البد  هذا االإجن��از، م�سرًيا اإىل 
الكنوز االإن�سانية التي تزخر بها الدولة.وخالل جولته اطلع معاليه على 
املواقع االأثرية باجلزيرة التي ت�سم منطقة اأم القيوين القدمية التي يعود 
تاريخها اإىل ما بني القرن الثالث ع�سر اإىل اخلام�ش ع�سر امليالدي، وموقع 
اأواخر القرن ال�ساد�ش اإىل منت�سف  دير ال�سينية والذي يعود تاريخه من 
ومتت  املحلية  ال�ساطئ  �سخور  من  بناوؤه  مت  وقد  امليالدي  الثامن  القرن 
را�سد  بن  �سعود  بن  ماجد  ال�سيخ  اجل��ريي.واأك��د  باجل�ش  جدرانه  تغطية 
املعال رئي�ش دائرة ال�سياحة واالآثار باأم القيوين اأن الدائرة ال تدخر جهًدا 
يف االهتمام باملواقع االأثرية ذات القيمة التاريخية يف الدولة وت�سعى دائًما 
يف حفظ الرتاث االإن�ساين والديني، م�سرًيا اإىل اأن كل ما متتلكه اجلزيرة 
ن�ساأت  حل�سارة  ك��ام��اًل  ن�سيًجا  تعد  تاريخية  وق�س�ش  اأث��ري��ة  م��واق��ع  م��ن 
اأن جهود  اإىل  العامل.ولفت  العديد من ح�سارات  باملنطقة وتفاعلت معها 
ال�ستدامة  وال�سباب  الثقافة  وزارة  وتوجهات  خطط  مع  تتما�سى  الدائرة 
و�سون الرتاث الثقايف وجعلة اأداة فاعلة يف التنمية االقت�سادية ما ي�سهم 

يف ت�سويقه للعامل واحلفاظ عليه وترميمه ح�سب املعايري الدولية.

�لفجرية �لعلمي يح�سد درع �البد�ع �لعلمي و ميد�ليتن برونزية 
وو�سامن يف �ملهرجان �لدويل للعلوم و�لتكنولوجيا بتون�س

•• تون�س -و�م:

جناحاته  �سجل  اىل  ي�ساف  ج��دي��دا  اجن���ازا  العلمي  الفجرية  ن��ادي  حقق 
وميداليتني  ال��ع��ل��م��ي  االب�����داع  درع  ع��ل��ى  ب��احل�����س��ول   2023 ع���ام  خ���الل 
برونزيتني وو�سامني باملهرجان الدويل للعلوم والتكنولوجيا الذي اإقامته 
منظمة  مع  بالتعاون  والتكنولوجيا  العلوم  مل�ستقبل  التون�سية  اجلمعية 
ملي�ست اإفريقيا مبحافظة املهدية يف تون�ش. و�سهدت املناف�سات من الدول 
امل�ساركة يف املهرجان من خالل االبتكارات وامل�ساريع العلمية تفاعال كبريا 
بني املخرتعني وكان للنادي ح�سور مميز يف املجتمع العلمي وبناء عالقات 

على ال�سعيد الدويل.

ا�ضتغالل و�ضائل االإعالم جزء من ا�ضرتاتيجيات التنظيمات االإرهابية جلذب االهتمام

در��سة بحثية توؤكد دور �ل�سياغة �الإعالمية �ملحوري يف ت�سكيل �لتاأثري �لذي تخّلفه �لعمليات �الإرهابية
دون  اأوط��ان��ه��م  اأم��ن  مت�ش  التي  التهديدات  على  اجلمهور  الإط���الع 
اأن اخلطوط  البحث  نتائج  وت��وؤك��د  االإره��اب��ي��ني.  الأج��ن��دة  ال��رتوي��ج 
والقواعد التوجيهية لو�سائل االإعالم مهمة يف تعزيز التقارير التي 
تت�سف بامل�سوؤولية والتي تركز على التاأثري على ال�سحايا وتتجنب 

ترديد الدعاية االإرهابية.
ك��م��ا اأو���س��ت ال��درا���س��ة ب�����س��رورة اال���س��ت��ث��م��ار يف امل��زي��د م��ن الربامج 
مو�سوعية  ت��ق��اري��ر  ت��ق��دمي  ع��ل��ى  حلثهم  لل�سحافيني  ال��ت��دري��ب��ي��ة 

/https://sawabcenter.org/ar :وواقعية. رابط البحث

بني االإعالم واالإرهاب: دور التغطية االإعالمية وتاأثريها على انت�سار 
اإرهابية  اأع��م��ال  �ستة  ت��ن��اول  حيث  واملناطق”  اللغات  ع��رب  االإره����اب 
التقارير  درا�سة  ومتت  لغات،  وبثالث  خمتلفة  دول  ثالث  يف  وقعت 
االإعالمية ال�سادرة عن �ست موؤ�س�سات اإعالمية مرموقة بعد حتليل 

اأكرث من 120 مقااًل.
للهجمات  االإعالمية  ال�سياغة  اأ�سلوب  اأن  التحليلية  املقارنة  واأكدت 
االإره��اب��ي��ة ه��و اأح���د اأه���م اجل��وان��ب ال��ت��ي ينبغي االن��ت��ب��اه اإليها عند 
تغطية اأي حدث نظراً لدورها يف عرقلة جهود اجلماعات االإرهابية 

•• �أبوظبي-و�م:

التغطية  ت��ن��اول��ت دور  اأج���رى م��رك��ز ���س��واب درا���س��ة بحثية ج��دي��دة 
االإرهابية من  الهجمات  الذي تخّلفه  التاأثري  االإعالمية يف �سياغة 

خالل ا�ستخدام املواد اخلا�سة لتقدمي ق�سية ما اأو حدث.
وقع اختيار مركز �سواب على هذا املو�سوع بالتحديد نظراً العتماد 
الإي�سال  االإع���الم  و�سائل  على  كبرية  ب�سورة  االإرهابية  التنظيمات 
ر�سائلها وحتقيق اأهدافها. ويحمل البحث اجلديد عنوان “االإ�سكالية 

لفر�ش رواياتها. تناولت الدرا�سة احلوادث االإرهابية التي وقعت يف 
)العربية،  لغات  وبثالث  وبريطانيا  وفرن�سا  م�سر  هي:  دول  ثالث 
الت�سابه  اأوج���ه  حت��دي��د  اإىل  ه��دف��ت  كما  واالإجن��ل��ي��زي��ة(،  الفرن�سية 
ح��دث من  لكل  تغطيتها  االإع��الم��ي��ة يف  املوؤ�س�سات  ب��ني  واالخ��ت��الف 
االأحداث. وخل�ست الدرا�سة اإىل اأّن التغطيات االإعالمية التي تثري 
تزيد  املجتمع  التفرقة بني مكونات  بذور  وتنرث  املجتمعات  حفيظة 
من خماطر التاأثريات الناجمة عن االإرهاب، يف حني متّثل التقارير 
االإخبارية التي تتمّتع بالقدر الكايف من امل�سوؤولية الطريقة االأف�سل 

•• �أبوظبي - و�م:

عقد جمل�ش االإم��ارات لالإعالم اجتماعه االأول برئا�سة �سمو 
املجل�ش.  رئي�ش  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  ح��م��دان  ب��ن  زاي���د  ال�سيخ 
وبحث املجل�ش خالل االجتماع - الذي عقده يف ق�سر الوطن 
العربية  االإم���ارات  االإع��الم��ي يف دول��ة  القطاع  �ُسبل تطوير   -
الهادف،  االإع���الم���ي  امل��ح��ت��وي  ت��ع��زي��ز  ي�سهم يف  امل��ت��ح��دة، مب��ا 
املنا�سبة  البيئة  ويعزز  الوطنية،  والهوية  القيم  يخدم  ال��ذي 
ويدعم  والعاملية،  االإقليمية  االإعالمية  ال�سركات  ال�ستقطاب 
الدولة  اإىل تر�سيخ مكانة  اإ�سافًة  الدولة،  واأعمالها يف  منوها 

على اخلريطة االإعالمية العاملية.
كما جرى خالل االجتماع مناق�سة خطط املجل�ش ومبادراته 
امل�ستويني  ع��ل��ى  االإع���الم���ي���ة  اجل���ه���ود  ل��ت��ن�����س��ي��ق  واع��ت��م��اده��ا 

االحتادي واملحلي، بالتعاون مع اجلهات االإعالمية احلكومية 
يف الدولة، ومواءمة ال�سيا�سات االإعالمية مبا يخدم االأهداف 
اال�سرتاتيجية للدولة. واأكد �سمو ال�سيخ زايد بن حمدان بن 
بالتن�سيق مع  ل��الإع��الم،  االإم���ارات  اأن جمل�ش  نهيان  اآل  زاي��د 
جميع اجلهات واالأطراف املعنية بقطاع االإعالم، �سيعمل على 
اإىل  ت�سعى  و�ساملة،  متكاملة  وطنية  اإعالمية  منظومة  دعم 
الذي  ال��ه��ادف،  لالإعالم  بيئة  الإيجاد  املقومات  جميع  توفري 
�سرد ق�سة م�سرية جناحنا،  النبيلة يف  ر�سالته  ب��اأداء  ي�سطلع 
والتعريف بها لدى �سرائح اأو�سع من اجلمهور حملياً واإقليمياً 
الوعي يف  ورف��ع  املعرفة  ن�سر  دع��م جهود  ودول��ي��اً، ف�ساًل عن 
املجتمع، عرب تهيئة الظروف املالئمة الإنتاج حمتوى اإعالمي، 
و�سرد ا�سرتاتيجي هادف يعزز الهوية الوطنية وير�سخ القيم 
بن  بن حمدان  زاي��د  ال�سيخ  �سمو  ووّج��ه  االأ�سيلة.  االإماراتية 

ب�ساأن  �ساملة  درا���س��ة  ب��اإع��داد  االجتماع  خ��الل  نهيان  اآل  زاي��د 
القطاع االإعالمي لر�سد اأبرز التحديات والفر�ش امل�ستقبلية 
اأمام قطاع االإعالم يف الدولة، عرب تطوير الربامج واملبادرات 
ال��ن��وع��ي��ة، ال��ت��ي ت��خ��دم امل�سلحة ال��وط��ن��ي��ة، ومب��ا ي��ع��زز موقع 
ح�سر  وال��دويل.  االإقليمي  امل�ستويني  على  االإعالمي  الدولة 
االج��ت��م��اع اأع�����س��اء جمل�ش االإم����ارات ل��الإع��الم، وه���م: ال�سيخ 
عبداهلل بن حميد القا�سمي، مدير الديوان االأمريي بحكومة 
وزير  م�ساعد  ال��ع��ط��ر،  حممد  �سعيد  و���س��ع��ادة  اخل��ي��م��ة،  راأ����ش 
�سوؤون جمل�ش الوزراء للم�ساريع اال�سرتاتيجية ورئي�ش املكتب 
و�سعادة  املتحدة،  العربية  االإم���ارات  دول��ة  حلكومة  االإع��الم��ي 
االإعالمي،  اأب��وظ��ب��ي  ع��ام مكتب  م��دي��ر  امل��ه��ريي،  م��رمي عيد 
و�سعادة منى غامن املري، نائب رئي�ش والع�سو املنتدب ملجل�ش 

دبي لالإعالم ومدير عام املكتب االإعالمي حلكومة دبي.

•• عجمان-و�م: 

املجل�ش  ع�سو  النعيمي  را���س��د  ب��ن  حميد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  ا�ستقبل 
النعيمي ويل  بن حميد  عمار  ال�سيخ  �سمو  بح�سور  االأعلى حاكم عجمان 
رم�سان  �سهر  مبنا�سبة  املهنئني  ج��م��وع  ال��زاه��ر  ق�سر  يف  ع��ج��م��ان  ع��ه��د 
معايل  م��ن  امل��ب��ارك��ة  املنا�سبة  ب��ه��ذه  التهاين  �سمّوهما  تقبل  امل��ب��ارك.ف��ق��د 
و�سعادة  املجتمع،  ووقاية  ال�سحة  وزي��ر  العوي�ش  حممد  بن  الرحمن  عبد 

•• �أم �لقيوين-و�م:

ا�ستقبل �ساحب ال�سمو ال�سيخ �سعود بن را�سد املعال ع�سو املجل�ش االأعلى حاكم 
اأم القيوين بق�سر �سموه الليلة املا�سية بح�سور �سمو ال�سيخ را�سد بن �سعود بن 
را�سد املعال ويل عهد اأم القيوين جموع املهنئني الذين توافدوا على ق�سر �سموه 

لتقدمي التهاين والتربيكات بحلول �سهر رم�سان املبارك.
فقد تقبل �سموه التهاين والتربيكات من ال�سيوخ واملواطنني واأبناء القبائل ورجال 

العزيز بن حميد النعيمي رئي�ش دائرة التنمية ال�سياحية، وال�سيخ را�سد بن 
�سقر  وال�سيخ  بعجمان،  والتخطيط  البلدية  دائ��رة  رئي�ش  النعيمي  حميد 
بن را�سد النعيمي ومعايل ال�سيخ الدكتور ماجد بن �سعيد النعيمي رئي�ش 
قائد  النعيمي  اهلل  عبد  بن  �سلطان  ال�سيخ  اللواء  و�سعادة  احلاكم،  دي��وان 
النعيمي، وال�سيخ في�سل بن  عام �سرطة عجمان، وال�سيخ حممد بن علي 
�سقر القا�سمي و�سعادة عبد اهلل اأمني ال�سرفاء م�ست�سار احلاكم ، وعدد من 

ال�سيوخ، وروؤ�ساء ومدراء الدوائر احلكومية وكبار امل�سوؤولني.

رئي�ش  القا�سمي  حممد  بن  �سقر  وال�سيخ  املجتمعية،  والتنمية  االإح�ساء  دائ��رة 
حممد  بن  �سلطان  بن  �سعود  وال�سيخ  اخلريية،  ال�سارقة  جمعية  اإدارة  جمل�ش 
القا�سمي  �سعود  بن  في�سل  وال�سيخ  الرقمية،  ال�سارقة  مكتب  مدير  القا�سمي 
مدير هيئة مطار ال�سارقة الدويل، وال�سيخ عبداهلل بن حممد القا�سمي مدير 
الهيئة العامة لل�سوؤون االإ�سالمية واالأوقاف بال�سارقة، و�سعادة را�سد اأحمد بن 

ال�سيخ رئي�ش الديوان االأمريي، وروؤ�ساء الدوائر واملوؤ�س�سات املحلية.

التنفيذي وال�سيخ ماجد بن �سعود بن را�سد املعال رئي�ش دائرة ال�سياحة واالآثار 
بن  علي  وال�سيخ  املالية  دائ��رة  رئي�ش  املعال  را�سد  بن  �سعود  بن  عبداهلل  وال�سيخ 
�سعود بن را�سد املعال رئي�ش دائرة البلدية وال�سيخ �سقر بن �سعود بن را�سد املعال 
رئي�ش دائرة احلكومة الذكية واملهند�ش ال�سيخ اأحمد بن خالد املعال رئي�ش دائرة 
التخطيط العمراين و�سعادة نا�سر �سعيد التالي مدير الديوان االأمريي و�سعادة 
حميد  �سيف  و�سعادة  االأم��ريي  بالديوان  الت�سريفات  مدير  اأحمد  حممد  را�سد 

�سامل مدير مكتب �سمو ويل عهد اأم القيوين وعدد من امل�سوؤولني.

املجتمع  ووق��اي��ة  ال�سحة  وزارة  وكيل  االأم���ريي  ح�سني  بن  اأم��ني  الدكتور 
اأعربوا  الذين  القبائل،  واأعيان ووجهاء  ال�سحي،  التنظيم  امل�ساعد لقطاع 
عن خال�ش تهانيهم وتربيكاتهم بهذه املنا�سبة ، راجني املوىل عز وجل اأن 
يعيدها على �سمّوهما مبوفور ال�سحة ودوام العافية وعلى دولة االإمارات 
وقيادتها الر�سيدة و�سعبها واالأمتني العربية واالإ�سالمية بالتقدم، والرقي، 
النعيمي  بن حميد  اأحمد  ال�سيخ  اال�ستقباالت..  والربكات.ح�سر  واليمن، 
ممثل �ساحب ال�سمو حاكم عجمان لل�سوؤون االإدارية واملالية، وال�سيخ عبد 

•• �ل�سارقة-و�م: 

ا�ستقبل �ساحب ال�سمو ال�سيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي ع�سو املجل�ش 
�سلطان  ب��ن  حممد  ب��ن  �سلطان  ال�سيخ  �سمو  بح�سور  ال�����س��ارق��ة،  ح��اك��م  االأع��ل��ى 
بن  �سامل  بن  عبداهلل  ال�سيخ  و�سمو  ال�سارقة،  حاكم  ونائب  عهد  ويل  القا�سمي 
�سلطان القا�سمي نائب حاكم ال�سارقة، و�سمو ال�سيخ �سلطان بن اأحمد بن �سلطان 

التقدم واالزدهار وعلى االأمتني العربية واالإ�سالمية باليمن واخلري والربكات.
ح�سر اال�ستقبال كل من ال�سيخ في�سل بن خالد بن �سلطان القا�سمي، وال�سيخ 
حممد بن �سعود القا�سمي رئي�ش دائرة املالية املركزية، وال�سيخ خالد بن عبد اهلل 
القا�سمي رئي�ش هيئة ال�سارقة للموانئ واجلمارك واملناطق احلرة، وال�سيخ �سامل 
بن ع�سام  وال�سيخ خالد  احلاكم،  �سمو  رئي�ش مكتب  القا�سمي  بن عبدالرحمن 
القا�سمي رئي�ش دائرة الطريان املدين، وال�سيخ حممد بن حميد القا�سمي رئي�ش 

القا�سمي نائب حاكم ال�سارقة، املهنئني بحلول �سهر رم�سان الف�سيل م�ساء اأم�ش 
يف ق�سر البديع العامر.

وتلقى �سموه التهاين من كبار امل�سوؤولني واأعيان البالد واأبناء القبائل واملواطنني، 
ال�سمو حاكم  اأمنياتهم وتربيكاتهم ل�ساحب  اأعربوا خاللها عن خال�ش  الذين 
ال�سارقة بهذه املنا�سبة االإ�سالمية الف�سيلة، راجني املوىل عز وجل اأن يدمي هذه 
املنا�سبة على �سموه مبوفور ال�سحة ودوام العافية وعلى دولة االإمارات مبزيد من 

االأعمال واأ�سحاب ال�سركات واملوؤ�س�سات والهيئات العاملة بالدولة واأبناء اجلاليات 
العربية واالإ�سالمية واالأجنبية الذين عربوا عن �سادق م�ساعرهم بهذه املنا�سبة 
الكرمية ، داعني العلي القدير اأن يعيدها على �سموهما بال�سحة والعافية وعلى 

قيادتنا الر�سيدة باخلري والعزة وعلى �سعب االإمارات بالتقدم والرخاء.
بن  خالد  وال�سيخ  املعال  اأح��م��د  ب��ن  حميد  ال�سيخ  معايل   .. اال�ستقباالت  ح�سر 
املعال رئي�ش دائرة  االأم��ريي وال�سيخ �سيف بن را�سد  الديوان  املعال رئي�ش  را�سد 
التنمية االقت�سادية وال�سيخ اأحمد بن �سعود بن را�سد املعال نائب رئي�ش املجل�ش 

برئا�سة ز�يد بن حمد�ن بن ز�يد: جمل�س �الإمار�ت لالإعالم يعقد �جتماعه �الأول
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اأخبـار الإمـارات

••�أبوظبي-�لفجر: 

عن  االإم����������ارات  اأم  ح���دي���ق���ة  اأع���ل���ن���ت 
مائة  "اأف�سل  م��ع��ر���ش  ا���س��ت�����س��اف��ة 
ي�ستعر�ش  ال�����ذي  عربي"،  م��ل�����س��ق 
عاملنا  يف  املعا�سرة  الب�سرية  الثقافة 
املجتمع  ب��ت��ن��وع  وي��ح��ت��ف��ي  ال���ع���رب���ي، 
ال��ث��ق��ايف يف  امل�سهد  االإب���داع���ي وغ��ن��ى 
 23 املنطقة، وي�ستمر املعر�ش لغاية 

اأبريل املقبل.
يف  "املائة"  املل�سقات  اختيار  وج��رى 
يف  للم�ساركة  مفتوحة  دع��وة  اأع��ق��اب 
الن�سخة الرابعة من م�سابقة "اأف�سل 
تدعمها  ال���ت���ي  عربي"،  م��ل��ق  م���ائ���ة 
بالفنانني  ُتعنى  التي   421 من�سة 
ال��واع��دي��ن وامل��م��ار���س��ني امل��ب��دع��ني يف 
اختيار  ومت  دول������ة،   30 م���ن  اأك�����رث 
لعر�سها  ال��ف��ائ��زة  ال��ف��ن��ي��ة  االأع���م���ال 

�سمن املعر�ش.
ويف هذا ال�سياق، قالت ر�سا قبالوي، 

مديرة االت�سال املوؤ�س�سي يف حديقة اأم 
االإمارات: "نحن نعتقد باأن الفّن هو 

جزء اأ�سا�سي من ن�سيجنا االجتماعي، 
�سبل  ع��ن  ب��ا���س��ت��م��رار  ول��ذل��ك نبحث 

والثقايف  الفني  امل�سهد  ودع��م  الإث��راء 
يف  مبا  اأ�سكاله،  مبختلف  واالإب��داع��ي 
’اأف�سل  م��ث��ل  الفنية  امل��ع��ار���ش  ذل���ك 
مع  وال�سراكات  عربي‘،  مل�سق  مائة 
والفنون،  للثقافة  اأبوظبي  جمموعة 
املهرجان  مثل  الثقافية  والفعاليات 
الفنية  ال��ع��م��ل  وور������ش  ال��ت��اي��ل��ن��دي، 
نقيمها  ال��ت��ي  ل��الأط��ف��ال  املخ�س�سة 

�سمن ’�سوق احلديقة‘".
اأم  حديقة  ال��ت��زام  "ياأتي  واأ���س��اف��ت: 
اإطار  يف  والفنون  بالثقافة  االإم���ارات 
م��ه��م��ت��ه��ا ال���رام���ي���ة الإر�����س����اء جمتمع 
اأب���وظ���ب���ي تلعب  ق����وي وم���رتاب���ط يف 
فيه احلدائق واملواقع الطبيعية دوراً 
هاماً يف تقريب النا�ش وتعزيز م�ساعر 
االألفة واملحبة والرتابط بينهم، وهو 
التي  الربامج  ال�ست�سافة  يدفعنا  ما 
ناب�سة  م�����س��اح��ة  يف  ال���ن���ا����ش  جت��م��ع 

الثقافية  ب��امل��ب��ادرات  حتتفي  باحلياة 
والفنية امللهمة يف املجتمع".

وك�����ان�����ت جم����م����وع����ة م�����ن ال����ط����الب 
واالأك�����ادمي�����ي�����ني م����ن ال����ق����اه����رة قد 
"اأف�سل مائة مل�سق  اأطلقت معر�ش 
على  ال�����س��وء  اإل���ق���اء  عربي" ب��ه��دف 
العربي  ال��ع��امل  يف  املل�سقات  اأف�����س��ل 

واالحتفاء بها، وميثل املعر�ش اإ�سافة 
اجلرافيكي  الت�سميم  الأر�سيف  قيمة 
ولتوثيق  العربي،  العامل  يف  املعا�سر 
الت�ساميم الب�سرية املعا�سرة التي ال 
وباعتبارها  الكايف.  باالهتمام  حتظى 
والتجريب،  والتعلم  للبحث  م�ساحة 
ترعى  ب��ي��ئ��ة   421 م��ن�����س��ة  ت���وف���ر 

وكل  النا�سئة  االإب��داع��ي��ة  اجل��م��اع��ات 
من يرغب يف تكري�ش الفنون كعامل 

للبحث وحتقيق التحول املجتمعي.
وخالل �سهر رم�سان املبارك، �ستفتح 
اأب���واب���ه���ا من  االإم��������ارات  اأم  ح��دي��ق��ة 
ولغاية  ���س��ب��اح��اً   10:00 ال�����س��اع��ة 

الليل. منت�سف  بعد   2:00

•• نيويورك-و�م:

األ����ق����ت م���ع���ايل م�����رمي ب���ن���ت حممد 
املناخي  ال���ت���غ���ري  وزي�������رة  امل����ه����ريي، 
لدولة  ال���وط���ن���ي  ال���ب���ي���ان  وال��ب��ي��ئ��ة 
اأمام موؤمتر االأمم املتحدة  االإمارات 
للمياه 2023، الذي اختتم اأعماله 
ام�ش يف مدينة نيويورك االأمريكية. 
وفد  املهريي  مرمي  معايل  وتراأ�ست 
االأمم  م��وؤمت��ر  اإىل  االإم������ارات  دول����ة 
امل��ت��ح��دة ل��ل��م��ي��اه ال����ذي ي��ه��دف اإىل 
املياه  اأه��م��ي��ة  ع��ل��ى  ال�����س��وء  ت�سليط 
وت��ف��ع��ي��ل ذل���ك امل��ل��ف ���س��م��ن جدول 
العمل  وت�����س��ري��ع  ال��ع��امل��ي  االأع����م����ال 
ال���ه���دف ال�����س��اد���ش �سمن  ل��ت��ح��ق��ي��ق 
لالأمم  امل�ستدامة  التنمية  اأه����داف 
امل����ت����ح����دة. وخ�������الل ك��ل��م��ت��ه��ا اأم������ام 
امل��وؤمت��ر، اأك��دت املهريي ال��ت��زام دولة 
اال�ستدامة  م��ل��ف  جت����اه  االإم��������ارات 
امل�سوؤولة  واالإدارة  ال��ع��امل��ي،  وامل��ن��اخ 
ل��ل��م��ي��اه وم��ع��اجل��ة ن�����درة امل���ي���اه من 
واالبتكار،  واحل��ف��ظ  التنويع  خ��الل 
ا�ست�سافة  ع��ل��ى  ال�����س��وء  و���س��ل��ط��ت 
 COP28 الدولة ملوؤمتر االأطراف

ال��ع��ام اجل����اري، وال���رام���ي اإىل جمع 
خالل  من  امل�سلحة  اأ�سحاب  جميع 
اأعمال مثمر، والنقا�ش حول  جدول 
اإيجاد حلول لتحديات املناخ العاملية. 
االأب  علمنا  " كما  قالت معاليها:  و 
بن  زاي��د  ال�سيخ  ل��ه  املغفور  املوؤ�س�ش 
"طيب اهلل ثراه"،  اآل نهيان  �سلطان 
اإنه  امل��اء لي�ش جم��رد �سلعة، بل  ف��اإن 
الوقت  يف  م�سرية  حياتنا".  �سريان 

نف�سه اإىل اأن االإمارات تعمل مع كافة 
اأه���داف  حتقيق  اأج���ل  م��ن  �سركائها 
املتحدة،  ل��الأمم  امل�ستدامة  التنمية 
يف  املتمثل  ال�ساد�ش  الهدف  وخا�سة 
�سمان توافر املياه وخدمات ال�سرف 
اإدارة  واإدارت����ه����ا  ل��ل��ج��م��ي��ع  ال�����س��ح��ي 
ت�سريع  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة  م�����س��ت��دام��ة، 
التقدم خالل "العقد الدويل للعمل 
املهريي:  واأ���س��اف��ت  املاء".  اأج��ل  م��ن 

للمياه  ال��ر���س��ي��دة  االإدارة  "تعترب 
لدولة  ق�����س��وى  اأه��م��ي��ة  ذات  ق�سية 
االإم��ارات. هذا اأمر حيوي لبلد يقل 
ع�سر  فيه  االأم��ط��ار  متو�سط هطول 
ف�ساًل  العاملي،  املتو�سط  ع��ن  م��رات 
ع��ن حم��دودي��ة م���وارد امل��ي��اه العذبة 
وتزايد عدد ال�سكان ومنو االقت�ساد". 
واألقت معايل مرمي املهريي ال�سوء 
على ا�سرتاتيجية االأمن املائي لدولة 

االإم��ارات 2036، والتي تهدف اإىل 
وامل�ستدام  امل�ستمر  الو�سول  �سمان 
اإىل املياه، وتناول االإ�سرتاتيجية كل 
من اأبعاد العر�ش والطلب والتعامل 
اإمداد  اأوق��ات الطوارئ يف �سل�سلة  يف 
ا�ستهالك  تقليل  اإىل  و�سعيها  املياه، 
املياه ال�ساحلة لل�سرب بن�سبة 20% 
وزيادة اإعادة ا�ستخدام املياه املعاجلة 
م�ساهمة  ب���ج���ان���ب   ،95% اإىل 

اال���س��رتات��ي��ج��ي��ة يف حت��ق��ي��ق اأه����داف 
ل���الإم���ارات بحلول  امل��ن��اخ��ي  احل��ي��اد 
االإمارات  دولة  وتعمل   .2050 عام 
على تطوير وتو�سيع م�ساريع حتلية 
التنا�سح  تقنية  على  القائمة  امل��ي��اه 
الطاقة  ح�سة  تو�سيع  م��ع  العك�سي 
املياه  حتلية  يف  وامل��ت��ج��ددة  النظيفة 
الن�ساط.  لهذا  البيئي  االأثر  لتقليل 
كما حت��رز ال��دول��ة ت��ق��دًم��ا ك��ب��رًيا يف 

وا�ستهالكها  امل��ي��اه  ف��ق��د  م��ن  احل���د 
من خالل معايري املباين واملنتجات 
املياه،  ت��ع��رف��ة  واإ����س���الح  اخل�����س��راء، 
ومبادرات التوعية العامة. واأو�سحت 
اأم�����ام موؤمتر  ك��ل��م��ت��ه��ا،  امل���ه���ريي يف 
االأمم املتحدة للمياه، اأن االبتكار هو 
التحديات  مواجهة  اأردن��ا  اإذا  املفتاح 
التي تفر�سها املياه، واال�ستفادة من 
اإىل  م�سرية  توفرها..  التي  الفر�ش 

اأن الزراعة ت�ستهلك نحو %70 من 
م�ستوى  على  العذبة  املياه  اإج��م��ايل 
العامل، واأن االبتكار هو ال�سبيل نحو 
ا�ستدامة.  اأك��رث  م�سار  اإىل  التحول 
ويف ه���ذا ال�����س��دد ق��ال��ت امل��ه��ريي اإن 
مكانتها  تعزيز  على  تعمل  االإم���ارات 
والغذاء  ال��زراع��ة  اأنظمة  تطوير  يف 
االإمارات  دف��ع  مم��ا  مناخياً،  الذكية 
نحو تبني احللول الزراعية احلديثة 
م���ث���ل ال�����زراع�����ة امل���ائ���ي���ة وال����زراع����ة 

العمودية.
اإىل مبادرة  الوقت نف�سه  واأ�سارت يف 
للمناخ"  ال��زراع��ي  االبتكار  "مهمة 
ب����ني دول�������ة االإم�����������ارات وال�����والي�����ات 
امل����ت����ح����دة االأم�����ري�����ك�����ي�����ة، وق����ال����ت: 
مليارات   8 املبادرة  تلك  "تخ�س�ش 
دوالر اأمريكي لال�ستثمار يف الزراعة 
التي  الغذاء  واأنظمة  الذكية مناخًيا 
���س��ت��ع��زز االأم������ن امل���ائ���ي ع��ل��ى امل���دى 
الطويل جلميع الدول. ت�ساعد هذه 
االأرا�سي  اأنظمة  املبتكرة  االأ�ساليب 
االنبعاثات،  خ��ف�����ش  ع��ل��ى  وال���غ���ذاء 
وتعزيز  وامل���رون���ة،  التكيف  وت��ع��زي��ز 

اال�ستدامة ال�ساملة".

خالل ا�ضتعرا�ض مرمي املهريي البيان الوطني اأمام موؤمتر االأمم املتحدة للمياه

COP28 الإمار�ت جتدد �لتز�مها جتاه ملف �ال�ستد�مة و�ملناخ �لعاملي وت�سلط �ل�سوء على ��ست�سافة�

•• نيويورك-و�م: 

ال�سعودية  العربية  واململكة  املتحدة  العربية  االإم��ارات  11 دولة هي  اأك��دت 
املتحدة  واململكة  وتركيا  والرنويج  واأملانيا  وفرن�سا  وم�سر  واالأردن  وقطر 
االأوروبي،  واالحت���اد  العربية  ال��دول  جامعة  جانب  اإىل  املتحدة  وال��والي��ات 
التزامها الرا�سخ بالتخفيف من معاناة املت�سررين من الزالزل التي وقعت 
يف اجلمهورية العربية ال�سورية، وذلك عقب االجتماع االأخري الذي انعقد 
يف عمان عا�سمة اململكة االأردنية الها�سمية حول �سوريا . ويف بيان م�سرتك 
ر�سمي، وزعته خارجية الواليات املتحدة م�ساء اأم�ش االأول اخلمي�ش، عربت 

عن  الناجمة  ب����االأرواح  الكبرية  اخل�سائر  يف  ال�سادقة  تعازيها  ع��ن  ال���دول 
الزالزل التي �سربت �سوريا وتركيا يوم 6 فرباير املا�سي، و�سجعت املجتمع 
الطارئة  اال�ستجابة  خالل  من  االإن�سانية،  امل�ساعدات  توفري  على  ال��دويل 
املتواجدين  املحتاجني، وبخا�سة  ال�سوريني  لكافة  املبكر،  التعايف  وم�ساريع 
يف اأكرث املناطق ت�سررا. ورحب البيان امل�سرتك بالنتائج التي حققها موؤمتر 
ال�سعبني  لدعم  املا�سي،  مار�ش   20 يوم  بروك�سل  انعقد يف  ال��ذي  املانحني 
ال�سوري والرتكي، وعرب عن تطلعات احلكومات املوقعة على البيان لتحقيق 
نتائج اإيجابية خالل موؤمتر بروك�سل ال�سنوي ال�سابع ب�ساأن م�ستقبل �سوريا 
الدعوة  البيان  جم��ددا  ال��ق��ادم،  يونيو   15 بتاريخ  عقده  واملزمع  واملنطقة 

امل�ساعدات  واإىل �سمان و�سول  البالد  النار على م�ستوى  اإطالق  اإىل وقف 
االإن�سانية ب�سورة م�ستمرة وبدون عراقيل اإىل كافة ال�سوريني بكافة ال�سبل، 
مب��ا يف ذل��ك ع��رب احل���دود وم��ن خ��الل اخل��ط��وط اجل��وي��ة. كما دع��ا البيان 
احلدود  ع��رب  للم�ساعدات  االأمم���ي  التفوي�ش  على  احل��ف��اظ  اإىل  امل�سرتك 
وتو�سيع نطاقه. كما رحب يف هذا ال�سدد بقيام ال�سلطات ال�سورية بت�سهيل 
ب��اب ال�سالم  و���س��ول امل�ساعدات االأمم��ي��ة ع��رب احل���دود م��ن خ��الل معربي 
بالرتحيب  امل�سرتك  البيان  واختتم  ذل���ك.  ا�ستمرار  اإىل  ودع���ا  وال��راع��ي، 
باالإيجاز الذي قدمه املبعوث االأممي اخلا�ش غري بيدر�سون، واأعاد التاأكيد 

على دعم هذه احلكومات لقرار جمل�ش االأمن الدويل رقم 2254.

من بينها دولة االإمارات

بيان م�سرتك يجدد �لتز�م 11 دولة بالتخفيف من معاناة �ملت�سررين من �لزالزل يف �سوريا

املعر�ض ميثل فر�ضة ال�ضتك�ضاف امل�ضهد االإبداعي الناب�ض باحلياة يف املنطقة واالحتفاء به
حديقة �أم �الإمار�ت ت�ست�سيف معر�س »�أف�سل مائة مل�سق عربي«

•• �أود�يبور - �لهند-�لفجر: 

ال��ث��اين ملجموعة عمل  امل��ت��ح��دة يف االج��ت��م��اع  العربية  االإم�����ارات  ���س��ارك��ت دول���ة 
ملجموعة  امل���ايل  امل�سار  �سمن   2023 للعام   )SFWG( امل�ستدام  التمويل 
وذلك  الع�سرين  الهند ملجموعة  رئا�سة  وال��ذي عقد حتت   ،)G20( الع�سرين
اأوداي��ب��ور يف  2023 يف مدينة  23 مار�ش  اإىل   21 املمتدة من  الفرتة  خ��الل 
عمل  جمموعة  عمل  بخطة  املتعلقة  التطورات  اآخ��ر  االجتماع  وناق�ش  الهند. 
التمويل امل�ستدام والتقدم املحرز ب�ساأن اأولويات جمموعة عمل التمويل امل�ستدام 

لعام 2023.
و�سم فريق دولة االإم��ارات امل�سارك يف االجتماع كل من ثريا حامد الها�سمي، 
اإدارة ال�سرائب الدولية يف وزارة املالية، وعبدالعزيز نا�سر املعال رئي�ش  مدير 
فريق الرقابة على البنوك يف م�سرف االإمارات العربية املتحدة املركزي. وح�سر 
التابعني  وال�سركاء  املدعوة،  والدول  الع�سرين  دول  اأع�ساء جمموعة  االجتماع 

للمجموعة، وممثلي املنظمات الدولية.
وتف�سياًل، ناق�ش االجتماع اأولويات جمموعة التمويل امل�ستدام، وتباحث اأع�ساء 
املناخي، ف�ساًل عن االطالع  العمل  تعزيز متويل  �سبل  املجموعة خالله حول 
اأهداف  اأن ت�ساهم يف متويل  املالية التي ميكن  اأف�سل املمار�سات واالأدوات  على 

القدرات  بناء  برامج  االأع�ساء  ا�ستعر�ش  كما   ،2030 لعام  امل�ستدامة  التنمية 
املحلية واجلهود املبذولة الإيجاد حلول فعالة للتمويل امل�ستدام.

عمل  ور�ستي  االجتماع  هام�ش  على  الع�سرين  ملجموعة  الهند  رئا�سة  ونظمت 
مب�ساركة اأع�ساء جمموعة التمويل امل�ستدام ملناق�سة دور اأدوات ال�سيا�سات غري 
لتحقيق  ال��الزم  التمويل  توفري  و�سبل  امل�ستدام،  اال�ستثمار  دعم  الت�سعريية يف 
ال��ور���س��ت��ني املعارف  ت��ب��ادل االأع�����س��اء خ���الل  امل�����س��ت��دام��ة، ك��م��ا  اأه����داف التنمية 

واخلربات والتجارب املكت�سبة يف حتقيق هذه االأولويات. 
اأهمية  ال�سوء على  االإم���ارات  دول��ة  �سلط فريق  وخ��الل مداخلته يف االجتماع، 
طريق  خارطة  وتعزيز  امل�ستدامة  التنمية  اأه��داف  حتقيق  يف  املوؤثر  اال�ستثمار 
يف  االإم��ارات  دولة  جتربة  ا�ستعر�ش  كما  الع�سرين،  ملجموعة  امل�ستدام  التمويل 
اال�ستثمار  لتحفيز  واخل��ا���ش  ال��ع��ام  القطاعني  ب��ني  ال�سراكات  م��ن  اال�ستفادة 
الع�سرين  التعاون بني جمموعة  �سرورة  على  الدولة  فريق  و�سدد  املجتمعي.  
وبناء  التدريب  برامج  تطوير  لتوجيه  امل�ستدام  التمويل  جم��ال  يف  واخل���رباء 

القدرات وذلك لال�ستجابة الحتياجات العاملني يف قطاع التمويل امل�ستدام.
�سيتم  امل�ستدام  التمويل  عمل  ملجموعة  القادم  االجتماع  اأن  اإىل  االإ�سارة  جتدر 
حتديده يف وقت الحق من قبل رئا�سة الهند ملجموعة الع�سرين، وذلك ملناق�سة 

التقدم املحرز يف خطة عمل املجموعة لعام 2023.

•• �أبوظبي-و�م:

املتحدة  العربية  االإم��ارات  بالعمى حمافظ م�سرف  �سهد معايل خالد حممد 
املركزي رئي�ش جمل�ش اإدارة معهد االإمارات املايل حفل توقيع8 مذكرات تفاهم 
و���س��رك��ات وجامعات  واخل��ا���ش  احل��ك��وم��ي  القطاعني  م��ن  ج��ه��ات  و  املعهد  ب��ني 
وتطوير  واخل��ربات  املعرفة  وتبادل  التعاون  لتعزيز  تهدف  عاملية  واأكادمييات 
التوطني يف  برامج  تنفيذ  الوطنية وت�سريع  والكفاءات  ال�سابة  الكوادر  مهارات 

القطاع املايل.
و ت�سمن احلفل توقيع مذكرات تفاهم مع كل من املكتب التنفيذي ملواجهة غ�سل 
االأموال ومتويل االإرهاب واأكادميية �سوق اأبوظبي العاملي و جمل�ش تنمية املوارد 
الب�سرية االإماراتية و االحتاد للمعلومات االئتمانية وبرنامج الفجرية للتميز 
احلكوميو�سركة اأوراكل وجامعة باري�ش الثانية بانثيون اأ�سا�ش واأكادميية تايوان 
امل�سرفية. وتاأتي هذه املذكرات �سمن ا�سرتاتيجية معهد االإمارات املايل الهادفة 
اإىل تدريب الكوادر الوطنية وتنفيذ خطط التوطني يف القطاع املايل بالدولة 
وحتقيقاً الأهداف برنامج التوطني يف القطاع املايل "اإثراء" الذي يعد جزءاً من 

مبادرة م�سرف االإمارات املركزي لتمكني املوارد الب�سرية يف القطاع املايل.
و قال معايل خالد حممد بالعمىاإن توقيع مذكرات التفاهم بني معهد االإمارات 
املايل واجلهات املحلية والعاملية ياأتي كجزء من التزاماملعهد باأجندة التوطني 
لدعم تطوير القطاع املايل يف الدولة وحتقيق اخلطط واال�سرتاتيجيات التي 
احلديثة  باملهارات  وتاأهليهم  الوطنية  ال��ك��وادر  من  ال�سباب  تدريب  ت�ستهدف 
واخلربات العاملية الالزمة لقيادة القطاع املايل والقطاعات االأخرى يف الدولة 

مبا ين�سجم مع توجيهات القيادة الر�سيدة لتوطني هذا القطاع احليوي.
دولة  ملواطني  التوظيف  فر�ش  تعزيز  يف  املذكرات  هذه  ُت�سهم  معاليه  واأ�ساف 
والتمويل  التكنولوجيا  مثل  حيوية  جم��االت  يف  مهاراتهم  وتطوير  االإم���ارات 
واملحا�سبة والتدقيق ومواجهة غ�سل االأموال وغريها ون�سعى با�ستمرار لتعزيز 
قادة  واإع��داد  الوطنية  الكوادر  تاأهيل  اإىل  الرامية  والعاملية  املحلية  ال�سراكات 
امل�ستقبل االإماراتيني يف قطاعي البنوك والتاأمني ل�سمان تعزيز مكانة الدولة 

كمركز مايل عاملي متقدم.
اإنه  بالوكالة  املايل  االإم��ارات  البلو�سي مدير عام معهد  من جانبها قالت نورة 
بعد اإعالن ا�سرتاتيجية 2023 - 2026 واإطالق الهوية واال�سم اجلديدين 
للمعهد ياأتي توقيع مذكرات التفاهم �ساهدا على جهود معهد االإم��ارات املايل 
الرامية لتو�سيع �سبكة عالقاته وت�سريع تعاونه مع االأطراف الفاعلة بال�سناعة 
املالية يف االإمارات منوهة باأن هذه ال�سراكات التي متت اليوم �ستمكننا من تنفيذ 
مهمتنا املتمثلة يف متكني االإماراتيني باملهارات واملعرفة الالزمة للنجاح يف هذا 

القطاع الديناميكي واملتنامي .

و اأكد �سعادة حامد الزعابي املدير العام للمكتب التنفيذي ملواجهة غ�سل االأموال 
ومتويل االإره��اب اأن دولة االإم��ارات تطبق نهجاً يعتمد املمار�سات القائمة على 
اأبرز  على  باالعتماد  املخاطر  وتقييم  ال�سيا�سات  لتطوير  وال��رباه��ني  االأدل���ة 
التفاهم مع معهد  الفعالية منوها مبذكرة  اأج��ل �سمان  البحوث من  واأح��دث 
االأو�سط  ال�سرق  الدولة ويف منطقة  املايل وهو مركز بحوث رائد يف  االإم��ارات 
يتمّتع ب�سمعة مرموقة يف جمال الدرا�سات عالية اجلودة .وقال �سوف ن�سارك يف 
اإجراء البحوث التي �ستعزز معرفتنا يف املجاالت املفيدة ملن يعمل على حتقيق 
خطة العمل الوطنية يف الدولة كما �سنتبادل املعلومات لبناء اخلربة بني �سركائنا 
قال حمد�سّياحاملزروعريئي�ش جمل�ش  املالية. من جانبه  يف مكافحة اجلرائم 
اإدارة اأكادميية �سوق اأبوظبي العاملياإن هذا التعاون مع معهد االإماراتاملايل يظهر 
التزامنا بتعزيز النمو االقت�سادي والتنمية على املدى الطويل من خالل اجلمع 
القطاعني  بني  ال�سراكات  اأهمية  ن��درك  نحن  و  واخل���ربات  املهنية  امل���وارد  بني 
التوظيف  خلقفر�ش  على  نعمل  حيث  مهمتنا  حتقيق  يف  واخل��ا���ش  احلكومي 
ملواطني دولة االإمارات العربية املتحدة يف القطاع املايل واإ�ستك�ساف املجاالت ذات 
اإىلاأن  الفتا  املهارات  وتنمية  التطبيقية  والبحوث  لالبتكار  العالية  االإمكانات 
التناف�سية للقطاع  القدرة  املايل �سي�ساهم يف تعزيز  االإم��ارات  التعاون معمعهد 
املايل يف دولة االإمارات وامل�ساهمة يف دعم روؤية الدولة لبناء اقت�ساد متنوع قائم 
جمل�ش  يف  للتوظيف  العام  امل�سرف  الفالحي  العزيز  عبد  وق��ال  املعرفة.  على 
برامج  وتنفيذ  اإىل تطوير  املذكرة تهدف  اإن  االإماراتية  الب�سرية  امل��وارد  تنمية 
املواطنة وتزداد  املثلى للكفاءات  املايل وحتقيق اال�ستفادة  متخ�س�سة يف املجال 
التقني  التطور  مع  حلظة  كل  اال�سرتاتيجية  القطاعات  جهود  تكاتف  اأهمية 
املت�سارع الذي انعك�ش بدوره على اجلانب املهاري يف �ستى املجاالت ونهدف عرب 

االتفاقية اأن نكون جزءا من جهود حتقيق االأولويات الوطنية اخلم�ش .
االئتمانية  للمعلومات  ل�سركة االحتاد  التنفيذي  الرئي�ش  واأ�سار مروان لطفي 
اإىل اأن املذكرة تن�ش على تنفيذ حملة توعية للقطاع امل�سريف واملايل باالإ�سافة 
كما  الوظيفية  التخ�س�سات  خمتلف  يف  الوطنية  ال��ك��وادر  وتاأهيل  تدريب  اإىل 
التي  والبحثية  املعرفية  املجاالت  وال�سراكة يف  التعاون  �سبل  تعزيز  اإىل  تهدف 
على  االئتمانية  للمعلومات  االحت��اد  تعمل  املذكرة  هذه  بتوقيع  اجلانبني  تهم 
ونحن  البيانات  وعلوم  التقنية  جم��ال  يف  االإماراتية  الكفاءاتالوطنية  تطوير 
على ثقة من اأن هذه ال�سراكة �ستوؤدي اإىل منافع متبادلة وفر�ش منو بالقطاع 
عام  مدير  الكعبي  �سليمان  الدكتور  �سعادة  ق��ال  و  ال��دول��ة.  يف  وامل��ايل  امل�سريف 
املايل  االإم���ارات  معهد  مع  العمل  ي�سعدنا  احلكومية  للتميز  الفجرية  برنامج 
لتطوير فر�ش التعاون التي من �ساأنها اأن ت�ساعد يف ت�سريع ودعم خطط الدولة 
الإن�ساء اقت�ساد رقمي وتعزيز تنمية راأ�ش املال الب�سري ف�ساًل عن تعزيز قطاع 

التمويل يف دولة االإمارات العربية املتحدة.

ناق�ض �ضبل تعزيز متويل العمل املناخي

�الإمار�ت ت�سارك يف �الجتماع �لثاين ملجموعة عمل �لتمويل �مل�ستد�م

»�الإمار�ت �ملايل« يوقع مذكر�ت تفاهم مع عدة 
جهات لتعزيز �لتوطن يف �لقطاع �ملايل بالدولة

نيابة دبي تفوز بالذهبية مببادرة 
�مل�سار �لرقمي للدعوى �جلز�ئية

•• دبي-و�م:

" اأف�سل حتول رقمي"  حققت النيابة العامة يف دبي اجلائزة الذهبية يف فئة 
مببادرة " امل�سار الرقمي للدعوى اجلزائية" �سمن الن�سخة الثامنة من جوائز 
 "Awards International جتربة العمالء اخلليجية، التي تنظمها
مدير  حيدر  بن  اأحمد  فاطمة  .وقالت  واملوؤ�س�سات  ال�سركات  كربى  مب�ساركة 
اإج��راءات العمل  اأ�سهمت يف تقليل  اإن املبادرة  اإدارة تقنية املعلومات بنيابة دبي 
يف  االأخ��ط��اء  وتقليل  احلكم  م�سودة  اإ���س��دار  ل�سرعة  ،واأدت   )60%( بن�سبة 
حما�سر االأحكام، وال��رد على )%80( من الطلبات يف نف�ش الوقت وغريها 

من فوائد ت�سهم يف �سرعة اتخاذ القرار والبت يف طلبات املتعاملني.
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•• �أبوظبي -�لفجر:

ال��ب��ح��ث��ي��ة ملركز  ال����ربام����ج  ���س��م��ن 
واال�ست�سارات  ل��ل��ب��ح��وث  ت��ري��ن��دز 
ح��������ول ال���������س����ي����ا�����س����ة اخل����ارج����ي����ة 
مركز  اأ�سدر  الدولية،  والعالقات 
واال�ست�سارات  ل��ل��ب��ح��وث  ت��ري��ن��دز 
بعد  "ما  ب��ع��ن��وان  درا����س���ة ج���دي���دة 
ال�سعودي-االإيراين"  االت����ف����اق 
ت��ن��اول��ت احل��ق��ائ��ق امل�����س��ك��وت عنها 
يف ه��ذا االت��ف��اق، وال��ق��وى الرابحة 
بعد  وم��اذا  االتفاق،  واخلا�سرة من 

االتفاق ال�سعودي االإيراين؟
وذكرت الدرا�سة التي اأعدها د. علي 
حم��م��د ال��ع��ام��ري، خ��ب��ري خمت�ش 
اأن  اال���س��رتات��ي��ج��ي��ة،  ال��ق�����س��اي��ا  يف 
لهذا  اجليوا�سرتاتيجية  االأهمية 
االت���ف���اق ت��ت��م��ث��ل يف ال��ت��اأك��ي��د على 
اجلديدة  االإق��ل��ي��م��ي��ة  ال�����س��ي��ا���س��ات 
التي ت�سعى اإىل "ت�سفري امل�ساكل"، 
الدبلوما�سية  االأدوات  وت��ف��ع��ي��ل 
القائمة،  االأزم�����ات  حل��ل  واحل�����وار 
م�ستقلة،  خارجية  �سيا�سات  واإدارة 
امل�سالح  حت��ق��ي��ق  اإىل  وال�������س���ع���ي 
وال���غ���اي���ات ال��وط��ن��ي��ة مب���ن���اأى عن 
واالأحالف  الكربى،  القوى  �سراع 
�سّيما  وال  ال�سيا�سية،  وال��ت��ك��ت��الت 
بعد اهتزاز الثقة اال�سرتاتيجية يف 

القوى الغربية.
الطرف  اإنه بغ�ش  الدرا�سة  وقالت 

لالتفاق  املختلفة  التحليالت  عن 
ال�����س��ع��ودي-االإي��راين، ف��اإن��ه يعك�ش 
العديد من احلقائق، التي تتمثل يف 
اأن االتفاق ُيَعدُّ مفاجاأة للكثريين، 
وهو نتاج جهد منظم ا�ستمر لب�سع 
���س��ن��وات، وث��م��رة جل��ه��ود ع���دد من 
الدول، اإىل اأن ُكتب له الظهور اإىل 

العلن على االأرا�سي ال�سينية.
ال�سني  رعاية  اأن  الدرا�سة  واأك��دت 
ل��الت��ف��اق ال�����س��ع��ودي االإي����راين من 
اأجل عودة العالقات بني اجلانبني 
واح������رتام ���س��ي��ادة ك���ل دول����ة وعدم 
الداخلية  ����س���وؤون���ه���ا  يف  ال���ت���دخ���ل 
يف  االأم���ام  اإىل  مهمة  خطوة  متثل 

اجتاه حل م�ساكل املنطقة وتهدئة 
ت�ساعد  الذي  التوتر  ذلك  التوتر، 
يف ال��ف��رتة امل��ا���س��ي��ة، وخ��ا���س��ة بني 

اإيران وال�سعودية.
ثالث  اأن  ال����درا�����س����ة  واأو�����س����ح����ت 
ه���ذه احل��ق��ائ��ق، ه��و رغ��ب��ة القيادة 
املفاو�سات،  موا�سلة  يف  بالدولتني 
اإجناحها، حيث �سدر  والعمل على 
الت�سريحات  م����ن  ك���ث���ري  ع��ن��ه��م��ا 
ال��ت��ي ع��م��ل��ت ع��ل��ى تهيئة االأج����واء 
ال�ستمرار م�سار املفاو�سات بينهما. 
“ت�سفري”  اأج������ل  م����ن  ذل�����ك  ك����ل 
على  والرتكيز  اخلارجية،  امل�ساكل 
مب�ستمالتها  ال��داخ��ل��ي��ة  ال��ت��ن��م��ي��ة 

املتنوعة.
ف��ي��م��ا ب��ي��ن��ت احل��ق��ي��ق��ة ال��راب��ع��ة اأن 
ب��ح��اج��ة ما�ّسة  م��ن��ه��م��ا  دول�����ة  ُك�����ّل 
اأجل  م��ن  ال��ت��ه��دئ��ة واحل�����وار؛  اإىل 
اأهمية  ذات  اأخ����رى  مل��ل��ف��ات  ال��ت��ف��رغ 
الوطنية،  اأجندتها  على  واأول��وي��ة 
للتهدئة  اإي����ران  ح��اج��ة  اأن  م��وؤك��دة 
اململكة  م����ن  ب��ك��ث��ري  اأك������رث  ك���ان���ت 
ال��ع��رب��ي��ة ال�������س���ع���ودي���ة، ح��ي��ث متر 
واجتماعية  اق��ت�����س��ادي��ة  ب���ظ���روف 
كبرًيا  حتدًيا  متثل  للغاية،  �سعبة 
اإنها  اإذ  االآن،  القائم  النظام  اأم���ام 
تريد التفرغ للمواجهة االأكرب مع 
االأو�ساع  م��ع  والتعامل  اإ���س��رائ��ي��ل، 

امل�سطربة يف اآ�سيا الو�سطى، واإدارة 
مفاو�سات امللف النووي مع القوى 

الغربية.
هذه  خام�ش  اأن  ال��درا���س��ة  وذك���رت 
ياأتي  االت����ف����اق  اأن  ه����و  احل���ق���ائ���ق 
يف ظ����ل حل���ظ���ة ح���رج���ة م����ن عمر 
اًل  وُّ النظام الدويل، الذي ي�سهد حَتَ
“ال�سني”،  ال�سرق  نحو  تدريجًيا 
ال��ت��ي ت��رغ��ب يف ل��ع��ب دور اأك���رب يف 
ال��ن��ظ��ام ال��ع��امل��ي. كما ي��اأت��ي يف ظل 
ح���رب ت���دور ب��ال��وك��ال��ة ب��ني الغرب 
االأوكرانية،  االأرا�سي  على  ورو�سيا 
واأزم��ات وك��وارث طبيعية متتالية، 
وم��ن��ظ��م��ات دول��ي��ة ع��اج��زة ع��ن اأن 
تلعب دوًرا فعااًل يف ظل بيئة دولية 

م�سطربة.
اأم����ا احل��ق��ي��ق��ة ال�����س��اد���س��ة ف��ه��ي اأن 
الدبلوما�سية  ال���ع���الق���ات  ع�����ودة 
بال�سرورة  تعني  ال  الدولتني  بني 
االت����ف����اق ف��ي��م��ا ب��ي��ن��ه��م��ا ع���ل���ى كل 
امل��ل��ف��ات، واإمن�����ا ت��ع��ن��ي ال���ع���ودة اإىل 
الدول  بني  عليها  املُتعارف  الطرق 
حلل اخلالفات والت�سابكات، بعيًدا 
التدخل يف �سوؤون  اأو  االإ���س��رار  عن 
حرب  اإدارة  اأو  االآخ�������ر،  ال���ط���رف 

بالوكالة.
تاأثريات  اإىل  ال��درا���س��ة  وت��ط��رق��ت 
االإقليمية  العالقات  على  االت��ف��اق 
تاأثريات  اأن  اإىل  م�سرية  والدولية 
االتفاق لن تقت�سر على ال�سعودية 

من  الكثري  فهناك  ف��ق��ط،  واإي����ران 
�سوف جتني  التي  االأخ��رى  القوى 
ثمار هذا االتفاق، والتي من بينها 
واال�ستقرار  العربية،  اخلليج  دول 
العربي،  امل�����س��رق  ودول  ال��ي��م��ن،  يف 
وال�����ع�����راق، ول���ب���ن���ان، وال���ع���الق���ات 
امل�����س��ري��ة -االأردن���ي���ة-االإي���ران���ي���ة، 

واإ�سرائيل.
اأ�سارت  ال������دويل،  امل�����س��ت��وى  وع��ل��ى 
ينطوي  االت��ف��اق  اأن  اإىل  ال��درا���س��ة 
ع��ل��ى زي������ادة ال���ن���ف���وذ ال�����س��ي��ن��ي يف 
املنطقة، وُيَعدُّ مبثابة دفعة �سينية 
التوجه  ا�ستمرار  يف  االإقليم  ل��دول 
قوة  على  االعتماد  ب��داًل من  �سرًقا 
واح������دة، ومب����ا ي����رتك ل��ه��ا ف�سحة 
ولتغليب  امل��ح��ل��ي  ال���ق���رار  حل��ري��ة 

م�ساحلها اال�سرتاتيجية.
هذا  اأن  اإىل  ال���درا����س���ة  وخ��ل�����س��ت 
االتفاق قد اأ�ساع َجًوا من التفاوؤل، 
ولكن هذا التفاوؤل ينبغي اأن يت�سم 
اخلطوات  واأن  ال�����س��دي��د.  ب��احل��ذر 
ال�سعودية  ب��ني  ل��الت��ف��اق  ال��ت��ال��ي��ة 
واإيران �ستو�سح اإىل اأي مدى هناك 
يَّة حقيقية لال�ستمرار ُقُدًما يف  ِجدِّ
والتحرك  امل��ا���س��ي،  خ��الف��ات  ط���ّي 
ن���ح���و م�����س��ت��ق��ب��ل اأق������ل ����س���راًع���ا يف 
التعاون  روح  ت�������س���وده  االإق����ل����ي����م، 
واللجوء  اجل���وار،  وع��الق��ات ح�سن 
ملواجهة  الدبلوما�سية  االأدوات  اإىل 

اخلالفات القائمة واملحتملة.

•• �أبوظبي-�لفجر:

الوطنية  وامل��ك��ت��ب��ة  االأر����س���ي���ف  اأط���ل���ق 
بتحويل  املتمثل  ال���ري���ادي  م�����س��روع��ه 
الدائم  االأ���س��ل��ي��ة  ال��ب��ي��ان��ات  وح��ف��ظ 
اإىل  واالآم��ن ملدد زمنية طويلة، ت�سل 
اأكرث من 2000 عام، وذلك بالتعاون 
وميالر   )Piql( بيكل  �سركتي  م��ع 
 )Melara ME( اإي�����س��ت  م��ي��دي��ل 

العامليتني.
ج����������اءت ه��������ذه اخل������ط������وة ال���ن���وع���ي���ة 
ان�������س���ج���ام���اً م����ع امل�����ب�����ادرات واجل���ه���ود 
يف  للدولة  امللهمة  واال�سرتاتيجيات 
القيادة  وروؤي������ة  اال����س���ت���دام���ة،  جم���ال 
العربية  االإم������ارات  ل��دول��ة  ال��ر���س��ي��دة 
لكي  ال�سديدة  وتوجيهاتها  امل��ت��ح��دة، 

نرتك اإرثاً اإيجابياً لالأجيال املقبلة.
 وي��ع��ّد ه���ذا امل�����س��روع ت��اأك��ي��داً ع��ل��ى اأن 
االأر���س��ي��ف وامل��ك��ت��ب��ة ال��وط��ن��ي��ة �سيظل 
احل��ار���ش االأم���ني على ذاك���رة الوطن، 
-منذ  التاريخية  ال�سجالت  وح��ف��ظ 
بتوجيهات   1968 ع����ام  ت��اأ���س��ي�����س��ه 
ال���ب���اين وامل���وؤ����س�������ش ال�����س��ي��خ زاي�����د بن 
ثراه-  اهلل  ط��ي��ب  ن��ه��ي��ان،  اآل  �سلطان 
اأولوياته  اأب��رز  التاريخ  و�سيظل حفظ 
واأهمها، وهو يوا�سل تدوين اإجنازات 
القادة العظام وحفظها يف �سجل ذاكرة 

الوطن اخلالد.
الوطنية  وامل��ك��ت��ب��ة  االأر���س��ي��ف  وي��ع��م��ل 
وحفظها  امل���ع���ل���وم���ات  حت���وي���ل  ع���ل���ى 

با�ستخدام  ال��ق��ادم��ة  ل��الأج��ي��ال  االآم���ن 
اإليها  تو�سلت  ال��ت��ي  احل��ل��ول  اأح����دث 
ت��ق��ن��ي��ات امل��ع��ل��وم��ات يف جم����ال حفظ 
البيانات، وذلك بخربات اإماراتية على 
واالإقليمية  املحلية  امل�ستويات  ك��اف��ة 

والدولية. 
االأر����س���ي���ف  دور  ي��ق��ت�����س��ر  ول�����ن  ه�����ذا 
املوؤ�س�سات  ع��ل��ى  ال��وط��ن��ي��ة  وامل��ك��ت��ب��ة 
�سيتو�سع  واإمن����ا  فح�سب،  احل��ك��وم��ي��ة 
واملتاحف  اخلا�سة  املوؤ�س�سات  خلدمة 
واملكتبات والهيئات ومنظمات احلفاظ 
هذه  خدمته  و�ست�سل  ال����رتاث،  على 
جمال  يف  منها  لالنتفاع  االأف���راد  اإىل 
املعلومات  وح��م��اي��ة  ال��رق��م��ي  احل��ف��ظ 
الطويل  املدى  القّيمة على  والبيانات 

لتكون متاحة لالأجيال القادمة. 
وجتدر االإ�سارة اإىل اأن تعاون االأر�سيف 
ال�سركتني  م����ع  ال���وط���ن���ي���ة  وامل���ك���ت���ب���ة 
على  حقيقياً  م��وؤ���س��راً  يعّد  العامليتني 
اه���ت���م���ام���ه ب���ح���ف���ظ ذاك���������رة ال���وط���ن 
وفق  وحت�سينها  واأر�سفتها  وتوثيقها 
واأكرثها  ال��ع��امل��ي��ة  ال��ت��ق��ن��ي��ات  اأح�����دث 
تطوراً مبا ي�سمن �سالمتها لالأجيال 
امل��ت��ع��اق��ب��ة، واإم��ك��ان��ي��ة ال���و����س���ول اإىل 
و���س��ه��ول��ة، وتقدمي  ب��ي�����س��ر  امل��ع��ل��وم��ة 
دولة  به  الذي تفخر  التاريخي  الُبعد 
االإمارات للعامل، وهذا بحد ذاته ياأتي 
الوا�سحة  واالآل���ي���ات  اخل��ط��ط  �سمن 
ال��ت��ي مُت���ّك���ن االأج����ي����ال ال���ق���ادم���ة من 
الر�سيد  ح��ف��ظ  يف  دوره�����ا  م��وا���س��ل��ة 

الوثائقي للوطن و�سيانته.
ملرحلة  ا�ستكمااًل  امل�����س��روع  ه��ذا  وي��ع��ّد 
حتويل الوثائق التقليدية اإىل رقمية، 
االهتمام  جت�����س��ي��د  يف  ي�����س��ه��م  وه�����و 
امل�ستقبلي لالأر�سيف واملكتبة الوطنية 
بتاريخ  ي��ل��ي��ق  م�����س��ت��ق��ب��ل  ب��ت�����س��م��ي��م 
العريق،  وت��راث��ه��ا  امل��ج��ي��د  االإم�������ارات 
واأف�سل  امل��ع��اي��ري  اأرق���ى  وف��ق  وحفظه 
امل���م���ار����س���ات وال��ت��ق��ن��ي��ات ال��ع��امل��ي��ة يف 
ال��رق��م��ي��ة وحفظها  ال��ب��ي��ان��ات  حت��وي��ل 
�سد  ال��دق��ة  فائقة  م�ستدامة  بعملية 
حماوالت القر�سنة والتالعب وامل�سح، 
ومتنح الو�سائط املتعددة عمراً طويال 
يربو على االألفي عام، مما يعزز الثقة 
بالقدرة على عملية ا�سرتجاع البيانات 

االأ�سلية يف امل�ستقبل.
 )Piql( ب��ي��ك��ل ت��ق��ن��ي��ة  ه����ذا ومت���ت���از 
�ستمّكن  ب��اأن��ه��ا  وامل���ت���ط���ورة  ال���ف���ري���دة 
االأر�سيف واملكتبة الوطنية من حفظ 
كانت  �سواء  اأنواعها  – بكل  املعلومات 
اأو  �سور  اأو  فيديو  اأو  تاريخية  وثائق 
االأ�سلي  ب�سكلها   - ���س��وت��ي��ة  م��ق��اط��ع 
ا�سرتجاعها  اأف��الم خا�سة ميكن  على 
امل�����س��ت��ق��ب��ل، وذل����ك حتى  ب�����س��ه��ول��ة يف 
ت�ستفيد منها االأجيال وتثق باملحتوى 

الذي �سي�سلها منذ قرون م�ست.
االأر�سيف  امل�������س���روع  ه����ذا  و���س��ي��م��ك��ن 
وحفظ  حتويل  من  الوطنية  واملكتبة 
ال��ب��ي��ان��ات، و���س��ي��و���س��ع م��وق��ع��ه كمركز 
ونقل  ل���ل���ت���م���ي���ز،  وم����رك����ز  اإق���ل���ي���م���ي، 

اخلربات والبحث والتطوير يف جمال 
البيانات  وح���ف���ظ  ال��رق��م��ي  احل���ف���ظ 
للمدى الطويل باالإ�سافة اإىل القدرة 
ع��ل��ى ال��ت��ع��ّل��م م���ن م��ع��اي��ري وخ����ربات 
امل���وؤ����س�������س���ات يف جم���ال  وط����م����وح����ات 

االأر�سفة.
وع����ن ه����ذا امل�������س���روع ق����ال ال�����س��ي��د :" 
اإدارة  م��دي��ر  امل��ط��ريي  اهلل  عبد  حمد 
االأر�سيف: اإن هذا التعاون يعك�ش ثراء 
الوطنية،  واملكتبة  االأر���س��ي��ف  م�سرية 
وجهوده لتحقيق اأهدافه يف اخلم�سني 
ع����ام����اً امل��ق��ب��ل��ة ال���ت���ي ح���ددت���ه���ا دول����ة 
لالحتفال  املتحدة  العربية  االإم���ارات 
عام  يف  لتاأ�سي�سها  امل��ئ��وي��ة  ب��ال��ذك��رى 
تتطلع لبلوغ ال�سدارة  وهي   ،2071

بني دول العامل.
االإدارة  توجيهات  وبف�سل  واأ���س��اف: 
ال��ع��ل��ي��ا م����ن اأج������ل ا����س���ت���دام���ة حفظ 
ال��ق��ادم��ة؛ فاإننا  االأر���س��ي��ف ل��الأج��ي��ال 
ا�ستطعنا اأن ن�سل اإىل اأحدث التقنيات 
وحماية  الرقمي  احلفظ  يف  املتطورة 
امل����ع����ل����وم����ات ع���ل���ى امل�������دى ال���ط���وي���ل، 
امل�سروع من اال�ستفادة  و�سيمكننا هذا 

من التقنيات الرائدة عاملياً.
رونيه   : ال�����س��ي��د  ق�����ال  ج���ان���ب���ه  وم�����ن 
التنفيذي  امل���دي���ر  ���س��رتان��د  ب��ج��ريك 
اإن  ال��ع��امل��ي��ة:   )Piql( بيكل  ل�سركة 
تعاوًنا  ت�سكل  اجلديدة  ال�سراكة  هذه 
م��ل��ه��ًم��ا، ل���ه اأه��م��ي��ة ك���ب���رية ل��ك��ل من 
واملنطقة  امل��ت��ح��دة  العربية  االإم����ارات 

وكذلك لل�سركة على م�ستوى العامل.
تقنياً  ���س��ري��ًك��ا  ت�����س��ب��ح  اأن  واأ�����س����اف: 
فاإن  الوطنية  واملكتبة  االأر���س��ي��ف  م��ع 
و�سهادة  رائ��ع،  تاأييد  يعد مبثابة  ه��ذا 
االحرتافية  م��ن  كبري  ق��در  بتحقيق 
وال����ت����ق����دم ل���ل���ح���ف���اظ ع���ل���ى ال������رتاث 
االأجيال  ل�سالح  والعربي  االإم��ارات��ي 
�سراكة  اإىل  نتطلع  ون��ح��ن  ال��ق��ادم��ة، 
ط��وي��ل��ة وم��ث��م��رة، م���ع احل���ف���اظ على 
ال����ذاك����رة ال���رثي���ة ل���دول���ة االإم�������ارات 

العربية املتحدة واملنطقة.
ال�سيد : يو�سع خ�سر- املدير  واأع��رب 
اإي�ست  م��ي��دي��ل  م��ي��الرا  ل�سركة  ال��ع��ام 
فخر  ع�����ن   ،)Melara ME(
واملكتبة  االأر�سيف  اإدارة  بثقة  ال�سركة 
 ،)Piql( ب��ي��ك��ل  و���س��رك��ة  ال��وط��ن��ي��ة 
واأكد التزام ال�سركة بتطوير العالقة 
العامليني  ال�سركاء  مع  اال�سرتاتيجية 
االبتكارات  اأحدث  وتقدمي  واملحليني، 
روؤية  مع  لتتما�سى  التقنية  واحللول 
ا�ستقطاب  يف  احلكيمة  ال��دول��ة  قيادة 
وو�سعها  امل���ت���ط���ورة  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 

مبتناول االأجيال القادمة. 
م�سرياً اإىل حر�ش ال�سركة على تقدمي 
حلول مبتكرة حديثة وعالية التقنية 
وخم�س�سة لكل قطاع وعميل، موؤمنًة 
باأهمية نقل املعرفة الفنية التي ت�سهم 
الوظائف  ت��وط��ني  يف  م��ب��ا���س��ر  ب�سكل 
اأحدث  اإىل  الو�سول  ومتكني  التقنية 

احللول املتطورة واملبتكرة.

•• دبي-و�م:

ب�50 مليون  �سنكري لالأزياء ولال�ستثمار، عن م�ساهمتهما  اأعلنت جمموعتا 
الإطعام  وقفي  �سندوق  اأكرب  تد�سن  التي  املليار وجبة"،  "وقف  درهم حلملة 
الطعام يف رم�سان ب�سكل م�ستدام، من اأجل توفري �سبكة اأمان غذائي للفئات 
لدى  خا�سة  التغذية،  و�سوء  اجل��وع  مكافحة  يف  وامل�ساهمة  احتياجاً،  االأك��رث 
وجبة"  املليار  "وقف  وتعترب حملة  العامل.  ح��ول  واالأزم���ات  ال��ك��وارث  �سحايا 
اأحدث مبادرات حممد بن را�سد اآل مكتوم العاملية التي ت�سم ع�سرات املبادرات 
واملوؤ�س�سات التي تنفذ برامج العمل اخلريي واالإن�ساين يف خمتلف اأنحاء العامل 
والرعاية  واالإغاثية،  واالإن�سانية  امل�ساعدات  رئي�سية هي  �سمن خم�سة حماور 
ال�سحية ومكافحة املر�ش، ون�سر التعليم واملعرفة، وابتكار امل�ستقبل والريادة، 

ا�ستدامته  ويحقق  املوؤ�س�سي،  االإن�ساين  العمل  يدعم  مبا  املجتمعات،  ومتكني 
يف  وي�سهم  والعامل  املنطقة  يف  االأم��ل  ثقافة  ويكّر�ش  االإيجابي،  اأث��ره  ويو�سع 
حتقيق التنمية املن�سودة مل�ستقبل اأف�سل. وياأتي تعهد جمموعة “الدكتور عبد 
القادر �سنكري واأبناوؤه” بدعم حملة "وقف املليار وجبة" مببلغ 10 ماليني 
درهم �سنوياً يف 5 اأعوام باإجمايل 50 مليون درهم، من اأجل امل�ساهمة يف تفعيل 
برامج م�ستدامة ملكافحة اجلوع والق�ساء عليه يف العامل. وقال الدكتور عبد 
القادر �سنكري، موؤ�س�ش املجموعة : " اإن حملة )وقف املليار وجبة( التي اأطلقها 
رئي�ش  الدولة  رئي�ش  نائب  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
املتجذرة  والعطاء  اخلري  قيم  متثل  اهلل”،  “رعاه  دبي  حاكم  ال��وزراء  جمل�ش 
من  نكون  اأن  ال��ك��رمي  رم�سان  �سهر  يف  وي�سعدنا  االإم����ارات،  دول��ة  جمتمع  يف 
فقراء  املعاناة عن  لرفع  الطعام  الإطعام  الوقفي  ال�سندوق  امل�ساهمني يف هذا 

وحمتاجني يف العامل". ي�سار اإىل اأن جمموعتي �سنكري لالأزياء ولال�ستثمار، 
لتوفري  املا�سي  رم�سان  يف  تنظيمها  مت  التي  وجبة"  "مليار  حلملة  تربعت 

مليون   100" حلملة  ماليا  دعما  قدمت  كما  دول��ة،   50 يف  الغذائي  الدعم 
وجبة" يف رم�سان 2021، وقبلها حلملة "10 ماليني وجبة".

احلملة تد�ضن اأكرب �ضندوق وقفي الإطعام الطعام يف رم�ضان ب�ضكل م�ضتدام

عبد �لقادر �سنكري و�أبناوؤه يدعمون حملة 
»وقف �ملليار وجبة« ب� 50 مليون درهم

•• �أبوظبي-�لفجر:

زار اأ�سحاب الف�سيلة العلماء �سيوف �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل 
الكعبي  مطر  حممد  الدكتور  –يرافقهم  اهلل  –حفظه  الدولة  رئي�ش  نهيان، 
رئي�ش الهيئة وحممد �سعيد النيادي مدير عام الهيئة جامع ال�سيخ زايد الكبري 
يف اأبوظبي، حيث تعرفوا من خالل اأخ�سائي اجلوالت الثقافية يف مركز جامع 
ال�سيخ زايد الكبري على عمارة اجلامع وما جتلى يف تفا�سيلها من ثراء يف فنون 
رغم  اآ�سر  معماري  من��وذج  يف  تناغمت  التي  وجمالياتها،  االإ�سالمية،  العمارة 

تعدد ع�سورها وثقافاتها، كما تعرفوا على الر�سالة احل�سارية للجامع وروؤية 
 – �سلطان  بن  زاي��د  ال�سيخ  له  للمغفور  بالدعاء  توجه اجلميع  موؤ�س�سه، حيث 

طيب اهلل ثراه- .
التوا�سل  يعزز  معلما  يعد  ال��ذي  اجلامع  بعمارة  اإعجابهم  العلماء  اأب��دى  وق��د 
احل�ساري بني خمتلف الثقافات ويعك�ش للعامل ح�سارتنا االإ�سالمية الرا�سخة 
واإ�ساعة  والتعاي�ش  الت�سامح  اإىل  قيمه  تدعو  ال��ذي  االإ�سالمي  ديننا  و�سماحة 
رحاب  يف  املغرب  �سالة  بعدها  اأدوا  ال�سعوب  بني  وال�سالم  والطماأنينة  االألفة 

اجلامع، ويف ختام الزيارة جل�ش �سيوف اجلامع على مائدة االإفطار.

�أ�سحاب �لف�سيلة �لعلماء يزورون جامع 
�ل�سيخ ز�يد �لكبري يف �أبوظبي

حقق حفظًا رقميًا اآمنًا لذاكرة الوطن الأكرث من 2000 عام قادمة

�الأر�سيف و�ملكتبة �لوطنية يحقق متيزً� على �سعيد �حلفظ �لرقمي طويل �ملدى

در��سة جديدة لرتيندز ت�ست�سرف ما بعد �التفاق �ل�سعودي-�الإير�ين
Date 25/ 3/ 2023  Issue No : 13808

Announcement by publication of the summery Court's decision 
on initiating of bankruptcy proceedings of AGS ENGINEERING WORKSHOP L.L.C

Case No. 2032/2022 Commercial Appeal
Issued by the Bankruptcy Trustee Dr. Bassam Ajoul

The bankruptcy trustee hereby notifies you of the ruling issued by Dubai Court in the above-mentioned 
proceedings on 14 December 2022. The following has been decided: 1) Acceptance of the application 
for opening of bankruptcy proceedings of A G S Engineering Workshop L.L.C
2) Appointment of the expert Dr. Bassam Ajoul, as the Bankruptcy Trustee and assigning him to publish 
the acceptance of the Company's application and to initiate the procedures and verify the accuracy of 
its debts, to prepare and submit the official creditors list, and all other procedures in accordance with 
the provisions of Decree- Law 9 of 2016 regarding Bankruptcy. 3) Assigning the company to provide 
the trustee with any additional details that the court did not notify of, whether about its creditors or 
the amounts of debts, and details of any contracts in progress and any pending or ongoing judicial 
procedures in which the debtor is a party, within the time limit specified by the trustee.
Accordingly, we call on all creditors to submit their claims and supporting documents and hand them 
over to the Bankruptcy Trustee within a period not exceeding (20) working days from the date of 
publication, provided that the claims are submitted to the bankruptcy trustee, Dr. Bassam Ajoul at the 
following address : Masters Legal Accountants Bassam Ajoul
Al Rigga Street - Deira, IBIS Hotel Building, Offices Entrance, Office No. 4001
Telephone No. +9714-2233355
E-mail : expertbassam@masters.ae
Bankruptcy Trustee
Dr. Bassam Ajoul

Announcement by
Publication
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Date 25/ 3/ 2023  Issue No : 13808
Case No.909/2023/40 civil
Summon by publication

Summon No. 55166/2023
Date : 21/03/2023
Type of summon : by publication
To the defendant : 1. Faisal bin Abdullah bin Mohammad al Marshoudi

Residence : unknown
Please be informed that the plaintiff, Monica Kaur Garcha, has filed the above-
mentioned case against you and its subject is to oblige you to pay the amount of 
(AED.8000000) and the expenses and fees along with interest at the rate of 5% 
from the date of settlement till full settlement with expedited execution without 
bail. Therefore, you, as a defendant, are requested to appear personally or by 
your attorney, on Tuesday 28/03/2023 at 09:00 am at litigation Hall ON LINE 
«BUILDING_DESC&» in order to submit your reply memo along with your 
documents at least Three Days before the session.
Case Management Office

Summon by Publication

70608
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اأخبـار الإمـارات

•• �ل�سارقة -�لفجر:

بهدف ت�سليط ال�سوء على اأهمية دور 
بالق�سايا  الوعي  زي��ادة  يف  ال�سحافة 
�سلوكيات  ع��ل��ى  وال���ت���اأث���ري  ال��ب��ي��ئ��ي��ة 
املجتمع يف حماية  اأف���راد  ومم��ار���س��ات 
البيئة ومواردها، نظم ق�سم االت�سال 
اجل����م����اه����ريي ب��ك��ل��ي��ة االت���������س����ال يف 
حتت  علمية  ن���دوة  ال�����س��ارق��ة،  جامعة 
عنوان: "االإعالم البيئي يف اأفريقيا"، 
الكوادر  غياب  اأ�سباب  ملناق�سة  وذل��ك 
االإع���الم���ي���ة امل���وؤه���ل���ة وال����ق����ادرة على 
الوعي  لتعزيز  البيئة  ق�سايا  ت��ن��اول 
البيئي، مب�ساركة عدد من املتحدثني 
املوؤ�س�سات  خمتلف  من  وال�سحفيني 
ال��ع��امل، وبح�سور  واجل��ام��ع��ات ح��ول 
احلايك،  ي��و���س��ف  ال��دك��ت��ور  االأ����س���ت���اذ 
لل�سوؤون  اجل����ام����ع����ة  م����دي����ر  ن����ائ����ب 
هايرو  الدكتور  واالأ�ستاذ  االأكادميية، 
االت�سال  كلية  عميد  اوكاندو  لوجو- 
التدري�سية  الهيئة  اأع�ساء  من  وع��دد 

والطلبة.
عميد  رح��ب  االفتتاحية،  كلمته  ويف 
وامل�ساركني،  باحل�سور  االت�سال  كلية 
التي  الندوة  ه��ذه  اأهمية  م��وؤك��ًدا على 
�ستتيح املجال مل�ساركة وتبادل اخلربات 
البيئي،  االإع��الم  جمال  يف  والتجارب 
من  عدد  تنظيم  على  الكلية  وحر�ش 
بكافة  �سلة  ذات  وامل��وؤمت��رات  الندوات 
فروع االإعالم، وذلك �سمن اأولوياتها 
على  ال�سوء  لت�سليط  اال�سرتاتيجية 
جم����ال ع���ل���وم االت�������س���ال ب�����س��ك��ل عام، 
ال�سكر جلميع من �ساهم يف  كما قدم 

تنظيم هذه الندوة.
اجلل�سة  يف  ����س���ارك  ال����ن����دوة،  خ����الل 
الرئي�سي  امل�����ت�����ح�����دث  احل�������واري�������ة 

ج�����ول�����ي�����ان م�����اث�����ي�����وز، حم����ا�����س����ر يف 
بجامعة  واالت�������س���ال  االإع������الم  ق�����س��م 
التغطية  غياب  ناق�ش  حيث  لي�سرت، 
االإع���الم���ي���ة ل��ل��ق�����س��اي��ا ال��ب��ي��ئ��ي��ة ذات 
املتعلقة  الق�سايا  وبالتحديد  اأهمية 
الغ�سل  ظاهرة  اإىل  والتطرق  باملناخ، 
 "greenwashing" االأخ�����س��ر 
امل�ستهلكني  ت��خ��دع  وال���ت���ي  امل��ن��ت�����س��رة 
تقوم  ال��ت��ي  البيئية  امل��م��ار���س��ات  ح��ول 
املتحدث  ت��ن��اول  بينما  ال�سركات،  بها 
اأفريقيا،  معهد  م��ن  �سي�ساي  بينيام 
االإع��الم يف ن�سر  التي تواجه  العوائق 
بق�سايا  املجتمع  اأف���راد  ب��ني  التوعية 
البيئة ومنها التعدد اللغوي باأفريقيا 
بني  التوا�سل  ب�سعوبة  ذل��ك  ويتمثل 

اجلمهور وو�سائل االإعالم.
ناق�ش عدد من  الندوة،  وعلى هام�ش 
العامل،  دول  ال�سحفيني من خمتلف 
وجنوب  االردن  يف  ال��ب��ي��ئ��ي  االإع�����الم 
اأفريقيا ودور و�سائل االإعالم يف حماية 
املجتمعات  وتنمية مواردها يف  البيئة 

امل�ستدامة،  التنمية  لتحقيق  املهم�سة 
اإىل جانب التطرق ملناق�سة امل�سداقية 
وت�سور  النيجريية،  االإع��الم  بو�سائل 
لال�ستدامة البيئية من خالل حتليل 
االإعالمية  ال��ت��غ��ط��ي��ات  ف��ي��دي��وه��ات 
لعمليات التعدين الغري قانونية على 
اخلطابات  وحتليل  اليوتيوب،  موقع 

االإعالمية يف زمبابوي حول حمطات 
الطاقة التي تعمل بالفحم، وخطابات 
التوا�سل  و���س��ائ��ل  ع��ل��ى  امل��ت��ح��دث��ني 
ال��رق��م��ي��ة خ���الل ق��م��ة م���وؤمت���ر املناخ 
والبيئة  م�����س��ر،  يف   )COP27(
املعلومات  اإدارة  خ����الل  االإع���الم���ي���ة 

اخلا�سة بالكوارث يف نيجرييا.

•• �لعني-�لفجر:

مبديرية  العني  م��رور  اإدارة  كرمت 
ال�سعادة  وال���دوري���ات ودوري����ة  امل���رور 
العني  م����دي����ن����ة  يف  �����س����ائ����ق����اً   30
املرور  وق��واع��د  بقوانني  اللتزامهم 
ع��ل��ى م����دى ث����الث ����س���ن���وات وب����دون 
ارت���ك���اب خم��ال��ف��ات م���روري���ة �سمن 
مع  حافظ" ب��ال��ت��ع��اون  "يا  م���ب���ادرة 

ال�سركاء من القطاع اخلا�ش.
 واأو�سح العقيد مطر عبداهلل املهريي 
اأن التكرمي  اإدارة مرور العني  مدير 
اأبوظبي  �سرطة  حر�ش  �سمن  ياأتي 
االإيجابية وحث  امل�ستمر على تعزيز 
ال�����س��ائ��ق��ني  ع��ل��ى االل���ت���زام بقوانني 
بالوعي  واالرت���ق���اء  امل����رور  وق���واع���د 
اال�ستمرار  على  وحتفيزهم  امل��روري 
وامل���ل���ت���زم���ة  االآم������ن������ة  ال�����ق�����ي�����ادة  يف 

بالقوانني.
واأك��������د اه����ت����م����ام ����س���رط���ة اأب���وظ���ب���ي 
ال�سركاء م�سيداً   التعاون مع  بتعزيز 
بتنفيذ  امل�������س���ارك���ة  يف  ب���ج���ه���وده���م 

املبادرات االإيجابية ، و�سكر ال�سائقني 
واالأنظمة  بالقوانني  التزامهم  على 
املرورية وخلو  �سجلهم  املروري من 
املخالفات لثالثة اأعوام وحثهم على 
اال�ستمرار يف القيادة بوعي واإيجابية 

  .
ب�سرطة  ال�����س��ع��ادة  دوري�����ة  وك���رم���ت 
اأبوظبي ال�سائقني امللتزمني مرورياً 
وحر�سهم  اهتمامهم  على  وهناأتهم 

واأنظمة  ب���ق���وان���ني  االل�����ت�����زام  ع���ل���ى 
امل��رور وقدمت لهم  الهدايا العينية  
تعزيز  يف   امل�ستمرة  جهودها  �سمن 
االإيجابية  لل�سائقني وخمتلف فئات 
املجتمع  واإ�سعاد م�ستخدمي الطريق 

وجعل الطرق اأكرث اأماناً و�سالمة.
واأع������رب ال�����س��ائ��ق��ون امل���ك���رم���ون عن 
اع���ت���زازه���م ب��ال��ت��ك��رمي م����ن  �سرطة 
االلتزام  اأهمية   موؤكدين   اأبوظبي  

بالقوانني والقواعد املرورية  تعزيًزا  
الطرقات  ع��ل��ى  ال��ع��ام��ة  ل��ل�����س��الم��ة 
املرورية  احل������وادث  وق����وع  وت���ف���ادي 

ونتائجها  املوؤملة. 
وح�سر التكرمي املقدم �سعيد عبداهلل 
مرور  مباحث  ق�سم  رئي�ش  الكلباين 
رئي�ش  الكعبي  عبيد  وامل��ق��دم  العني 
االأم���ن���ي يف منطقة  االإع������الم  ق�����س��م 

العني. 

•• �سان خو�سيه -و�م:

التعليم  بالتعاون مع ملحقية  االإم��ارات لدى كو�ستاريكا  دولة  �سفارة  اأطلقت 
وعلوم التكنولوجيا يف وا�سنطن برناجماً تدريبياً لطلبة الدولة املبتعثني يف 
الواليات املتحدة االأمريكية يوّفر التدريب العملي للطلبة يف ال�سفارة واإتاحة 
الفر�سة اأمامهم خلو�ش جتربة عملية ثرية وفريدة تعزز مهاراتهم ومعارفهم 
ومتنحهم الفر�سة لالنطالق نحو م�سرية مهنية �سعارها مد ج�سور التعاون 
مع العامل. واأو�سحت �سعادة رو�سة حممد العتيبة، �سفرية دولة االإمارات لدى 
قدرات  وتنمية  مهارات  �سقل  اإىل  يهدف  التدريبي  الربنامج  اأن  كو�ستاريكا، 

اأن  اإىل  واأ�سارت  الدبلوما�سي.  العمل  املبتعثني للخارج يف جمال  الدولة  اأبناء 
ال�سفارة ا�ستقبلت مع انطالق الربنامج الطالب من�سور احلمادي الذي نال 
اأهداف  على  واالط��الع  الدبلوما�سي  العمل  متطلبات  على  العملي  التدريب 
ون�سر  للدولة،  الوطنية  االأه��داف  بخدمة  املرتبطة  االإماراتية  الدبلوما�سية 
اأجمع.وقالت  للعامل  والت�سامح واالأمل  ال�سالم  ر�سالة  االإم��ارات،  ر�سالة دولة 
اإّن الربنامج �سي�ست�سيف طالباً اأو اثنني كل �سهر. وتوجهت بال�سكر اإىل �سفارة 
االإمارات العربية املتحدة لدى الواليات املتحدة االأمريكية وملحقية التعليم 
وعلوم التكنولوجيا يف وا�سنطن على التعاون مع �سفارة الدولة يف كو�ستاريكا 

لتنفيذ هذا الربنامج التدريبي.

•• دبي-�لفجر: 

�سهد العميد حارب ال�سام�سي، م�ساعد املدير العام ل�سوؤون االإدارة يف االإدارة 
العامة للتحريات واملباحث اجلنائية ب�سرطة دبي، والعميد خلفان عبيد 
اجلالف، مدير اإدارة ال�سرطة ال�سياحية، واأحمد اخلاجة املدير التنفيذي 
الفعاليات،  قطاع  منتدى  انطالق  والتجزئة،  للمهرجانات  دبي  ملوؤ�س�سة 
والتن�سيق  وال�سياحة، بهدف تعزيز اجلهود  دائرة االقت�ساد  الذي نظمته 

امل�سرتك، ل�سمان تقدمي جتربة ا�ستثنائية لل�سياح والزوار.

اجلنائية،  امل��ب��اح��ث  واإدارة  ال�سياحية  ال�����س��رط��ة  اإدارة  م��ن  ك��ل  و���س��ارك��ت 
واإدارة  واملفقودات،  املعثورات  واإدارة  االقت�سادية،  اجلرائم  مكافحة  واإدارة 
مركز  خدمات  اإىل  املحا�سرة  وتطرقت  واالإداري���ة.  اجلنائية  التحقيقات 
اأفراد اجلمهور  SPS النوعية والذكية، والتي تقدم اإىل  ال�سرطة الذكي 
ب�سهولة وي�سر، وعلى مدار 24 �ساعة ودون اأي تدخل ب�سري، باالإ�سافة اإىل 
التوعية باأ�سرار املخدرات وطرق التعامل والتوا�سل مع اجلهات االأمنية، 
اإىل جانب التوعية باجلرائم االإلكرتونية، وطرق التعامل مع االخرتاقات 

.e-crime واالبتزازات االإلكرتونية، واالإبالغ عنها عرب من�سة

•• دبي-�لفجر:

"ال�سل"،  اأكدت وزارة ال�سحة ووقاية املجتمع مبنا�سبة اليوم العاملي للدرن 
املوافق لتاريخ 24 مار�ش، والذي ياأتي هذا العام حتت �سعار " نعم! ميكننا 
املنخف�سة  املعدالت  ذات  ال��دول  من  ُتّعد  االإم���ارات  ال�سل" اأن  على  الق�ساء 
الفعالة  الوقائية  وال��ربام��ج  اال�سرتاتيجيات  نتيجة  وذل��ك  ال��درن،  مبر�ش 
من  للحد  ب��ال��دول��ة،  ال�سحية  اجل��ه��ات  م��ع  بالتعاون  ال���وزارة  تنفذها  التي 
وتطوير  الرت�سد  ط��رق  توحيد  مثل  عليه،  وال�سيطرة  املر�ش  ه��ذا  انت�سار 
على  والعمل  م�ستمرة،  ب�سورة  ال���درن  اأدوي���ة  وت��وف��ري  ف��ع��ال،  متابعة  نظام 
بناء قدرات العاملني يف اأن�سطة الربنامج. باالإ�سافة اإىل التطعيم الوقائي 

لالأطفال عند الوالدة، وتطبيق برنامج الفح�ش املبكر عن الدرن.
م�ستوى  على  االإقليمية  اال�سرتاتيجية  اإق���رار  يف  االإم����ارات  دول��ة  و�ساركت 
الدولية  توا�سل دعم اجلهود  اأنها  ال��درن، كما  للق�ساء على  املتو�سط  �سرق 
يف العمل والبحث العلمي واإيجاد احللول واأف�سل الو�سائل واالأدوية املبتكرة 
ب�ساأن اإنهاء مر�ش الدرن بحلول عام 2050. وذلك يف اإطار حتقيق اأهداف 
التنمية امل�ستدامة لالأمم املتحدة وا�سرتاتيجية املنظمة ب�ساأن دحر املر�ش. 

برامج توعوية جمتمعية
وداأبت الوزارة على تنظيم العديد من االأن�سطة والربامج ال�سحية وتفعيل 
فئات  خمتلف  بني  التوعية  ن�سر  تعزيز  يف  ي�ساهم  مبا  املجتمعية،  ال�سراكة 

املجتمع حول مر�ش الدرن، واحلث على تلقي التطعيمات واأهمية الت�سخي�ش 
املبكر وجتنب االإ�سابة وامل�ساعفات املحتملة. وت�سمل االأن�سطة العديد من 
املحا�سرات التوعوية التفاعلية التي ت�ستهدف �سرائح خمتلفة من املجتمع، 
ومنهم العّمال حول الوقاية من مر�ش الدرن باللغة العربية واالإجنليزية 
واالأوردو وتقدمي فحو�سات طبية جمانية للعمال .وكذلك ر�سائل تثقيفية 
العديد  مع  التن�سيق  مت  كما  املختلفة،  االجتماعي  التوا�سل  من�سات  على 
من اجلهات احلكومية وال�سياحية يف الدولة لالن�سمام اىل املبادرة العاملية 
باإ�ساءة معلم رئي�سي باللون االأحمر لت�سليط ال�سوء على اأهمية مكافحة هذا 
املر�ش، مع اال�ستمرار يف تطوير اال�سرتاتيجيات التي ت�ساهم يف ن�سر الوعي 
املجتمعي باالأمرا�ش ال�سارية، و�سوال اإىل اإر�ساء بيئة �سحية م�ستدامة ينعم 

فيها اأفراد املجتمع بال�سحة والرفاه.

اأهداف �ضعار املنظمة
ال�سحيح  امل�سار  اإىل  العودة  اأن  اأم��ل مفادها  ر�سالة  العام  �سعار هذا  ويحمل 
لوقف زحف وباء ال�سل ممكنة من خالل انخراط الدول على اأعلى م�ستوى 
عن  ال�����س��ادرة  اجل��دي��دة  التو�سيات  تطبيق  وت�سريع  اال�ستثمارات،  وزي���ادة 
منظمة ال�سحة العاملية، واالأخذ باالبتكارات وت�سريع االإج��راءات، والتعاون 
قدماً  للدفع  حا�سمة  اأهمية  على   2023 عام  وينطوي  القطاعات.  املتعدد 
باخلطة الرامية اإىل الق�ساء على ال�سل، بالنظر اإىل الفر�ش العديدة املتاحة 

لت�سليط ال�سوء على جهود اال�ستجابة لل�سل وزيادة االلتزام بها.

•• م�سقط-و�م: 

اإىل جاللة  اع��ت��م��اده  اأوراق  ال��ظ��اه��ري  ن��خ��رية  ب��ن  ق��دم م��ع��ايل حممد 
ال�سلطان هيثم بن طارق �سلطان عمان ال�سقيقة، �سفريا لدولة االإمارات 
لدى �سلطنة ُعمان، وذلك خالل املرا�سم التي عقدت يف ق�سر الربكة. 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  حتيات  معاليه  ونقل 
رئي�ش الدولة "حفظه اهلل" و �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل 
مكتوم نائب رئي�ش الدولة رئي�ش جمل�ش الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل"، 
واالزدهار.  التقدم  من  باملزيد  و�سعبه  لبالده  ومتنياتهما  جاللته  اإىل 
من جانبه حمل جاللة �سلطان ُعمان معايل ال�سفري حتياته اإىل �ساحب 
"حفظه اهلل" و  اآل نهيان رئي�ش الدولة  ال�سيخ حممد بن زايد  ال�سمو 
الدولة  رئي�ش  نائب  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 

رئي�ش جمل�ش الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" ، ومتنياته لدولة االإمارات 
ملعايل  جاللته  ومت��ن��ى  وال��ن��م��اء.  ال��ت��ط��ور  م��ن  ب��امل��زي��د  و�سعبا  حكومة 
ال�سفري التوفيق يف مهام عمله، وتطوير العالقات الثنائية وتعزيزها يف 
خمتلف املجاالت التي جتمع البلدين، موؤكداً ا�ستعداد بالده لتقدمي كل 
دعم ممكن لت�سهيل مهامه. من جهته اأعرب معايل ال�سفري عن اعتزازه 
على  وحر�سه  ال�سقيقة،  ُع��م��ان  �سلطنة  ل��دى  االإم����ارات  دول���ة  بتمثيل 
املجاالت، مبا  �ستى  البلدين وتفعيلها يف  الثنائية بني  العالقات  تعزيز 
ي�سهم يف دعم اأوا�سر االأخوة بني البلدين. ومت خالل اللقاء ا�ستعرا�ش 
جماالت التعاون بني دولة االإمارات و�سلطنة ُعمان، والتي تاأتي يف اإطار 
العالقات االإماراتية الُعمانية العميقة، والدعم املتوا�سل من القيادتني 
الر�سيدتني. كما مت بحث �سبل تعزيز التعاون اإىل اآفاق اأو�سع مبا يحقق 

م�سالح وطموحات البلدين وال�سعبني ال�سقيقني.

�سفري �الإمار�ت يقدم �أور�ق �عتماده �إىل �سلطان ُعمان

مار�ض مبنا�ضبة اليوم العاملي للمر�ض يف 24 

وز�رة �ل�سحة تعزز �لوعي بالدرن »�ل�سل« عرب ��سرت�تيجيات وبر�مج وقائية فعالة بالتعاون مع �جلهات �ل�سحية بالدولة

•• دبي-�لفجر: 

وق��ع��ت م��وؤ���س�����س��ة م��ك��ت��ب��ة حم��م��د بن 
�سلطان  وموؤ�س�سة  مكتوم،  اآل  را���س��د 
مذكرة  الثقافية،  العوي�ش  علي  ب��ن 
اأوا�سر  لتعزيز  وذل��ك  اأم�����ش،  تفاهم، 
التعاون العلمي والثقايف، ومبا يخدم 
املجتمع  يف  امل�سرتكة  الثقافة  ق�سايا 
وينعك�ش اإيجاباً على الن�ساط املعريف 

بكل مفرداته.
ووق�������ع م����ذك����رة ال���ت���ف���اه���م م����ن كال 
ال���دك���ت���ور حم��م��د �سامل  اجل���ان���ب���ني، 
اإدارة  جم���ل�������ش  ع�������س���و  امل������زروع������ي، 

اآل  را�سد  بن  حممد  مكتبة  موؤ�س�سة 
الها�سمي،  اإبراهيم  واالأ�ستاذ  مكتوم، 
بن  �سلطان  ملوؤ�س�سة  التنفيذي  املدير 

علي العوي�ش الثقافية.
الدكتور حممد  قال  املنا�سبة،  وبهذه 
روح  ت�سكل  ال��ث��ق��اف��ة  »اإنَّ  امل���زروع���ي، 
وح�سارتها،  متا�سكها  وع�سب  االأم��ة 
امل�سرتك  التعاون  تعزيز  فاإن  ولذلك 
املحلية  ال��ث��ق��اف��ي��ة  امل��وؤ���س�����س��ات  ب���ني 
اأولوياتنا  راأ���ش  على  يعد  واالإقليمية 
م��ك��ت��ب��ة حم���م���د بن  واأه�����داف�����ن�����ا يف 
دورنا  م��ن  ان��ط��الق��اً  لن�سهم  را����س���د، 
وم�����س��وؤول��ي��ت��ن��ا امل��ج��ت��م��ع��ي��ة يف اإث����راء 

اأفراد املجتمع  املعرفة والثقافة لدى 
وبناء وعيهم وقدراتهم على مواكبة 

التطور.
وتابع، »�سعداء بالتعاون مع موؤ�س�سة 
الثقافية،  العوي�ش  علي  ب��ن  �سلطان 
تعزيز  يف  ك��ب��ري  ب����دور  ت�سهم  وال��ت��ي 
امل�سهد واحلراك الثقايف لنعمل جنباً 
اإىل جنب يف فتح اآفاق جديدة ونتبادل 
اخلربات التي ترتقي بامل�سهد الثقايف 
لتوحيد  روؤي���ت���ن���ا  ظ���ل  يف  ال���وط���ن���ي، 
اجلهود واالإمكانيات وحتقيق اأهداف 
م�سرتكة واأثر اأكرب واأف�سل يف قطاع 
وتبادل  الت�ساور  خ��الل  من  الثقافة، 

االآراء والزيارات والدرا�سات امل�سرتكة 
واملعلومات  وال��ن��دوات  العمل  وور����ش 

العلمية والثقافية«.
من جانبه، قال اإبراهيم الها�سمي: »اإنَّ 
مذكرة التفاهم تاأتي يف �سياق تعزيز 
وموا�سلة العالقة بني الطرفني مبا 
ين�سجم مع �سيا�ستنا الثقافية الهادفة 
اإىل تو�سيع ن�ساطنا الثقايف اإىل ما هو 
وامل�ساهمة يف  اأبعد من منح اجلوائز 
ن�ساطات ثقافية نوعيه«، م�سيفا »قد 
اأف�سحت مكتبة حممد بن را�سد عن 
اأن�سطة متميزة على ال�ساحة الثقافية 
املعرفة،  �سروح  من  �سرح  باعتبارها 

م�سافة  قيمة  معها  التعاون  وي�سكل 
التي  العوي�ش  موؤ�س�سة  اأن�سطة  اإىل 
داأبت على تقدير املبدعني وتكرميهم 
العوي�ش  موؤ�س�سة  توجه  يعك�ش  وهذا 
الثقافية نحو ال�ساأن الثقايف العام يف 
التي  الثقافة،  قيمة  الإع��الء  املجتمع 

من خاللها تتطور وتتقدم االأمم«.
م�ساريع  تنفيذ  على  امل��ذك��رة  وتن�ش 
والوثائق  املعلومات  وتبادل  م�سرتكة 
ذات االهتمام امل�سرتك، باالإ�سافة اإىل 
امل�سرتكة  الفعاليات  من  ع��دد  اإقامة 
الفكرّية  ال���ق�������س���اي���ا  ت����خ����دم  ال����ت����ي 
يف  �ست�سهم  كما  والثقافية،  والعلمية 

الببليوغرافية  بياناتها  قواعد  ربط 
ال�سراكة  وك���ذل���ك  م���ع���اً،  امل�����س��رتك��ة 
تعاوين  اأ����س���ا����ش  ع��ل��ى  واال������س�����رتاك 

يف  املعنية  احلكومية  االأط����راف  ب��ني 
العاملية  االإلكرتونية  البيانات  قواعد 
واملجالت  والكتب  املعرفة  وم�����س��ادر 

اال�ستغالل  ي�����س��م��ن  مب���ا  ال��رق��م��ي��ة 
واالإنفاق  املختلفة  ل��ل��م��وارد  االأم��ث��ل 

املتعقل.

لتعزيز اأوا�ضر التعاون يف ق�ضايا الثقافة امل�ضرتكة باملجتمع 

توقيع مذكرة تفاهم بن مكتبة حممد بن ر��سد وموؤ�س�سة �لعوي�س �لثقافية

�سرطة �أبوظبي ُتكّرم 30 �سائقًا ملتزمًا 
�سمن مبادرة »يا حافظ«

جامعة خليفة �ل� 8 عامليا يف �لهند�سة �لبرتولية ومن 
�أف�سل 100 جامعة بتخ�س�س �لكهرباء و�الإلكرتونيات

جامعة �ل�سارقة تنظم ندوة حول �الإعالم �لبيئي باأفريقيا

•• �أبوظبي - و�م:

الهند�سة  ق�سم  ح�سول  عن  اأم�ش  والتكنولوجيا  للعلوم  خليفة  جامعة  اأعلنت 
"كيو  التي قامت بها موؤ�س�سة  الثامن عامليا، يف الدرا�سة  البرتولية على املركز 

اإ�ش" لت�سنيف اجلامعات العاملية ح�سب املو�سوع 2023.
ومتكامل  حديث  مبنهاج  خليفة  جامعة  يف  البرتولية  الهند�سة  ق�سم  ويتمتع 
يركز على اأ�سا�سيات الهند�سة البرتولية والعمليات التجارية التي يتم تطبيقها 
للح�سول على اأف�سل احللول الهند�سية التي ت�ساهم يف تطوير العمليات يف هذا 

املجال.
 99 املرتبة  يف  خليفة  جامعة  يف  واالإل��ك��رتون��ي��ة  الكهربائية  الهند�سة  وج���اءت 
عاملًيا، وذلك وفًقا الدرا�سة نف�سها اأي�سا ، حيث يوفر ق�سم الهند�سة الكهربائية 
العلوم يف  بكالوريو�ش  اأكادميية يف  درج��ات  الكمبيوتر يف جامعة خليفة  وعلوم 

يف  اختيارًيا  ا  تخ�س�سً ت�سمل  التي  الكمبيوتر  وهند�سة  الكهربائية  الهند�سة 
لربامج  اإ�سافة  الكمبيوتر،  علوم  يف  العلوم  وبكالوريو�ش  الربجميات،  اأنظمة 

املاج�ستري والدكتوراه.
�سدارتها  على  اأي�سا  نف�سه  العاملي  الت�سنيف  يف  خليفة  جامعة  حافظت  وق��د 
والهند�سة  املعلومات  واأنظمة  الكمبيوتر  علوم  موا�سيع  يف  ال��دول��ة  جلامعات 
الكهربائية  وال��ه��ن��د���س��ة  ال��ه��ي��اك��ل  امل��دن��ي��ة وه��ن��د���س��ة  وال��ه��ن��د���س��ة  ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة 
واالإلكرتونية، باالإ�سافة اإىل الهند�سة امليكانيكية وهند�سة الطريان والت�سنيع.

يف  االأوىل  املرتبة  يف  خليفة  جامعة  ت�سنيف  مت  الطبيعية،  العلوم  فئة  وحت��ت 
والريا�سيات  امل��واد  وعلوم  البيئية  والعلوم  الكيمياء  موا�سيع  و�سملت  الدولة 

وكذلك الفيزياء وعلم الفلك.
اإ�ش"  "كيو  ملوؤ�س�سة  وفًقا  عاملًيا   181 ال�  املرتبة  اأن جامعة خليفة حتتل  يذكر 

لت�سنيف اجلامعات العاملية 2023.

�سفارة �لدولة لدى كو�ستاريكا تطلق برناجمًا 
تدريبيًا للطلبة �ملبتعثن يف �لواليات �ملتحدة

بتنظيم دائرة االقت�ضاد وال�ضياحة

�سرطة دبي تعزز �لتوعية بخدماتها عرب منتدى قطاع �لفعاليات
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•• �أبوظبي -و�م:

اأحمد  الدكتور  االأ�ستاذ  االأكرب  االإمام  برئا�سة ف�سيلة  امل�سلمني  اأعلن جمل�ش حكماء 
الطيب، �سيخ االأزهر ال�سريف، عن فتح باب الت�سجيل يف الن�سخة الثانية من "منتدى 
�سباب �سناع ال�سالم"، الذي ينعقد يف جنيف ب�سوي�سرا خالل الفرتة من 6 اإىل 14 
يوليو القادم بالتعاون بني املجل�ش وموؤ�س�سة "روز كا�سل" وجمل�ش الكنائ�ش العاملي. 
https:// وميكن لل�سباب الراغبني يف الت�سجيل تقدم طلبهم عرب الرابط التايل

اإىل  مار�ش   19 من  الفرتة  خ��الل  وذل��ك   ،  bit.ly/Epfapplynow-en
العام ملجل�ش حكماء  االأمني  عبدال�سالم  حممد  امل�ست�سار  وقال   .2023 اأبريل   9
امل�سلمني، اإن املنتدى يهدف اإىل اإعداد قيادات �سابة يف جماالت �سناعة ال�سالم واإقرار 
الثانية من  الن�سخة  تركز  االإن�سانية؛ حيث  املجتمعات  ال�سلمي بني  التعاي�ش  مبادئ 

منتدى �سباب �سناع ال�سالم على �سقل مهارات امل�ساركني وامل�ساركات وبناء وتطوير 
ال�سلمي ون�سر قيم  االأدي��ان، والتعاي�ش  ال�سالم، وح��وار  قدراتهم يف جماالت �سناعة 
املعارف  ليتنا�سب مع  التدريبي  الربنامج  اأنه مت ت�سميم  واأو�سح  االإن�سانية.  االأخ��وة 
واخلربات االأ�سا�سية للم�ساركني وامل�ساركات يف �سناعة ال�سالم، مع �سقلها وتطويرها 
التدريب فر�سًة حقيقيًة  من طرف خرباء وفاعلني دوليني متخ�س�سني، كما يتيح 
االأ�سا�سية  التطبيقية  ب��ال��درو���ش  م��ع��ززة  وخ���ربات  م��ه��ارات  الكت�ساب  ب��ه  للم�ساركني 
واالأدوات ال�سرورية يف جماالت تدبري االختالف، والقدرة على َخْلِق حوار بنَّاٍء حتل 
ا ف�ساًء رحًبا الكت�ساف طرق  به النزاعات املختلفة بطرق �سلمية، وي�سكل التدريب اأي�سً
اختيار  �سيتمُّ  بينها  من  التي  والرقمية،  امليدانية  املبادرات  وتنفيذ  وت�سميم  اق��رتاح 
ال�سالم  �سباب �سناع  برنامج منتدى  دعمها من خالل  ليتمَّ  وفعالية  تاأثرًيا  االأك��رث 

لدعم املبادرات.

»حكماء �مل�سلمن« : فتح باب �لت�سجيل يف �لن�سخة �لثانية من »منتدى �سباب �سناع �ل�سالم«
•• �أبوظبي-و�م: 

فيلمية  م��ادة  خالل  من  للدولة،  العامة  النيابة  اأو�سحت 
االجتماعي  ال��ت��وا���س��ل  مب��واق��ع  ح�ساباتها  ع��رب  ن�سرتها 

عقوبة جرمية الت�سول.
من   475 للمادة  طبقا  اأن��ه  اإىل  العامة  النيابة  واأ���س��ارت 
باإ�سدار   2021 ل�سنة   31 رقم  احت��ادي  بقانون  املر�سوم 
ق��ان��ون اجل���رائ���م وال��ع��ق��وب��ات ، ي��ع��اق��ب ب��احل��ب�����ش م���دة ال 
تزيد على 3 اأ�سهر وبالغرامة التي ال تقل عن خم�سة اآالف 
درهم كل من ارتكب جرمية الت�سول من خالل اال�ستجداء 
بهدف احل�سول على منفعة مادية اأو عينية باأية �سورة اأو 

و�سيلة.

اإذا ارتكب جرمية الت�سول يف االأحوال  ويعد ظرفاً م�سدداً 
التالية:

- اإذا كان املت�سول �سحيح البنية اأو له مورد ظاهر للعي�ش.
عاهات  اأو  بجروح  االإ�سابة  ا�سطنع  قد  املت�سول  ك��ان  اإذ   -
اأية  ا�ستعمل  اأو  للغري  خدمة  ب���اأداء  تظاهر  اأو  م�ستدمية 
و�سيلة اأخرى من و�سائل اخلداع والتغرير بق�سد التاأثري 

على االآخرين ال�ستدرار عطفهم.
العامة  النيابة  حملة  اإط��ار  يف  املعلومات  ه��ذه  ن�سر  وياأتي 
اأفراد  ب��ني  القانونية  الثقافة  لتعزيز  امل�ستمرة  ل��ل��دول��ة 
واملحدثة  امل�ستحدثة  الت�سريعات  جميع  ون�سر  املجتمع 
وذلك  بالقانون،  اجلمهور  وع��ي  م�ستوى  ورف��ع   ، بالدولة 

بهدف ن�سر ثقافة القانون كاأ�سلوب حياة.

�لنيابة �لعامة للدولة تو�سح عقوبة جرمية �لت�سول

•• دبي- �سمري �ل�سعدي:

 2013 لعام  اأب��ري��ل  من  ال�ساد�ش  يف 
اأ�سدر �سمو ال�سيخ حمدان بن حممد 
ب���ن را����س���د اآل م��ك��ت��وم ق�����راره رق���م 1 
ب���اإن�������س���اء م���رك���ز ح���م���دان ب���ن حممد 
التاريخ  هذا  ويعترب  ال��رتاث،  الإحياء 
ف��ق��ط يف  لي�ش  ج��ذري��ة  نقطة حت���ول 
ال����رتاث االإم����ارات����ي وح�سب  م�����س��رية 
الأن��ه وكما  االإن�ساين،  االإرث  واإمن��ا يف 
يت�سح من ا�سم املركز يتعدى مفهوم 
للرتاث  التقليدي  والتدوين  اجلمع 
ال��روح فيه من جديد ليكون  اإىل بث 
ك��ائ��ن��اً ح��ا���س��راً يف ح��ي��اة اأب���ن���اء وطٍن 
اعتزازهم  ه��و  كما  ب�سيء  يعتزون  ال 

بهويتهم االإماراتية.
لوالدتة  االأوىل  ال��ل��ح��ظ��ات  وم��ن��ذ     
ان���ط���ل���ق م���رك���ز ح����م����دان ب����ن حممد 
اإط��ار ا�سرتاتيجية  الإحياء ال��رتاث يف 
م��درو���س��ة ل��رف��ع م��ع��دل ال��وع��ي جتاه 
حملياً  االأ����س���ي���ل  االإم�����ارات�����ي  االإرث 
تفرعاته  وب��ك��اف��ة  وع��امل��ي��اً  واإق��ل��ي��م��ي��اً 
واالجتماعية  والثقافية  االإن�����س��ان��ي��ة 
وكل  وال��ري��ا���س��ي��ة  واملهنية  وال��ل��غ��وي��ة 
ذل���ك يف اإط�����ار م��و���س��وع��ي ب��ع��ي��د عن 
موثوقة  م�������س���ادر  وم����ن  امل���غ���ال���ط���ات 
للمعايري  وف���ق���اً  ع��ن��ه��ا  ال��ت��ح��ري  مت 

الدولية.

   كما ويهدف مركز حمدان بن حممد 
الإحياء الرتاث اإىل ن�سر واإحياء الرتاث 
االإماراتي لدى االأجيال اجلديدة من 
املواطنني والعرب واالأجانب املقيمني 
املركز على  يهدف  كما  الدولة،  داخل 
ن�سر ال��رتاث االإم��ارات��ي خ��ارج وداخل 
ال����دول����ة م����ن خ�����الل جم���م���وع���ة من 
الوثائق املرئية واملقروؤة، يعمل املركز 
اأن يكون م�سدر وجممع  جاهدا على 
املختلفة  باأ�سكاله  االإم��ارات��ي  للرتاث 
من الرتاث الثقايف، واأن يكون املركز 
وموثوق  م��ع��ت��م��د  وم���رج���ع  م�����س��در 
حلفظ ون�سر الرتاث الوطني يف دولة 
العامل  و  امل��ت��ح��دة  العربية  االإم�����ارات 

الغربي.
   ور�سالة هذا املركز هي تعزيز الرتاث 
بني  ونقله  االإم����ارات  ل��دول��ة  الوطني 
امل�ستوى  على  به  والتعريف  االأج��ي��ال 
واالأبحاث  الدرا�سات  واإج���راء  العاملي 
والبطوالت  ال���ف���ع���ال���ي���ات   وت��ن��ظ��ي��م 
ال��رتاث��ي��ة.. واأم����ا ع��ن اأه����داف املركز 
االإ�����س����رتات����ي����ج����ي����ة ح���ف���ظ وت���وث���ي���ق 
بالدرا�سات  ودع��م��ه  الوطني  ال���رتاث 
و  امل�سادر  وتوفري  العلمية  واالأبحاث 
الثقافة  وتر�سيخ  ال��رتاث��ي��ة،  امل��راج��ع 
الوعي  وتعزيز  املجتمع  يف  الرتاثية 
بالقيم والعادات والتقاليد االإماراتية 
مع  املجتمع  تفاعل  وتعزيز  االأ�سيلة، 

تراثه الوطني وتعميق دوره يف حفظ 
اأجندة  وت��ط��وي��ر  ال��وط��ن��ي��ة  ال��ه��وي��ة 
وخارج  داخ���ل  ال����رتاث  لن�سر  ت��راث��ي��ة 

الدولة.
مكانا  تعترب  العاملية  القرية  والأن     
لل�سياحة العاملية ويفد اإاليا ال�سيوف 
من كل اجلن�سيات لروؤية كل ما فيها 
االإمارات  دول��ة  تخ�ش  ما  وخ�سو�سا 
وم����ن اأج�����ل ذل����ك ي�������س���ارك امل���رك���ز يف 
لي�سئ  اإن�����س��اءه  منذ  العاملية  ال��ق��ري��ة 
الرتاث  دائ��رة �سوئية م�سرقة تظهر 
االإماراتي التليد، ويف هذا املو�سم اأقام 
ال�سيوف  تنبئ  ت��راث��ي��ة  ق��ري��ة  امل��رك��ز 

بهذا الرتاث والتي ت�سمل
= ال�����س��وق ال�����س��ع��ب��ي ال����ذي ي��ع��رب عن 
الفريج ويظهر  االأ�سواق واملحالت يف 
امل��ح��الت متجاورة  ك��ان��ت ه���ذه  ك��ي��ف 
احل�سبية  واأب����واب����ه����ا  وم���ت���ال����س���ق���ة، 
ال��ك��ب��رية، وم���ا حت��ت��وي��ه م���ن ب�سائع 
وط���ري���ق���ة ع���ر����س���ا ور����س���ه���ا واأن�������واع 
كانت  التي  واحل���رف  الب�سائع،  ه��ذه 
يقوم  ال��ذي  احل��داد  موجودة كحرفة 
احلديدية  االإح���ت���ي���اج���ات  ب�����س��ن��اع��ة 
وامل�سروبات  واحل����ل����وى  احل���ي���ات���ي���ة، 
ال��ق��دمي��ة، وح��ل��ي��ب اجل��م��ال وك���ل ما 
اأ�ستعملت فيه وكل املنتجات التي دخل 
فيها، وغري ذلك مما يك�سف ل�سيوف 
االأ�سواق  كانت  كيف  العاملية  القرية 

االإماراتية يف الزمن االأول.
االأول  الزمن  االأماراتية يف  البيوت   =
واأيام االأجداد والتي يوجد مناذج لها 
يف حمالت ال�سوق ال�سعبيى للتعريف 
تظهر  التي  امل��وج��ودة  والنماذج  بها.. 
اأم خمي�ش ونوال  اأقامتها  جليا والتي 
االإمارتي  البيت  تطور  كيف  ال�سعدي 
البيت  اإىل  العري�ش  اإىل  اخليمة  من 
كانت  وك��ي��ف  احل��ج��ري،  ث��م  الطيني 
االأ�سرة كلها تعي�ش يف بيت واحد رمبا 
يتكون من حجرة واحدة وكيف كانت 
ترتيب  يف  كفاتئها  تظهر  امل��ن��زل  رب��ة 
ال��ب��ي��ت وت���وزي���ع االأق�������س���ام ف��ي��ة مثل 
ومكان  اجللو�ش  وم��ك��ان  ال��ن��وم  مكان 
الطيني  والبيت  ذل��ك..  املطبخ وغري 
بعد  التطور  وال��ذي ميثل  واحلجري 
املوجود  والنموذج  والعري�ش،  اخليمة 
يف ه���ذا ال�����س��وق مي��ث��ل ك��ل م��ا م��ا كان 
ميتاز به هذا البيت من اأعمدة وليوان 
بفتحاته وغرف باأبوابها و�سبابيكها. 

البدو بخيمتهم  ال�سوق حياة  = خلف 
بيت  عن  عبارة  تكون  والتي  ال�ستوية 
ال�سعر امل�����س��ن��وع م��ن ال�����س��دو  اأم���ا يف 
ف��ك��ان��ت اخل��ي��م��ة ت�سنع من  ال�����س��ي��ف 
حياتهم  كانت  وكيف  خفييف،  قما�ش 
بداخلها.. واألبئر خارج اخليمة واأزيار 
واأماكن  املا�سية  تربية  واأم��اك��ن  امل���اء، 
غزل  لطريقة  وع��ر���ش  ال��ل��ن،  خ�ش 

ال�سدو،
ال�����س��ح��راء واجل��م��ال ب�ساحة  = وج���و 
وتالل  ال�سحراء  حياة  حيث  ال��رتاث 
ال��رم��ال ورك����وب اجل��م��ال ال��ت��ي كانت 
ت�ستخدم يف كل �سئ يف الزمن االأول، 
يف الركوب وحمل االأ�سياء وعليها كان 
البدو يتنقلون من مكان الآخر، وغري 
اأن اجل���م���ل كان  ال��ك��ث��ري ح��ي��ث  ذل����ك 
رف��ي��ق االإم���ارات���ي يف ح��ي��ات االأج����داد، 
والذي من ف�سله عليهم يقيمون االآن 

امل�سابقات اخلا�سة باجلمال.
= وحياة ال�سحوح اأهل اجلبال وبيتهم 
كانوا  ف��الأن��ه��م  ال�����س��ي��ف��ي  احل���ج���ري 
اأع��ايل اجلبال واأحيانا يف  يعي�سون يف 
ال�سفوح اإ�ستخدوا احلجر املقطوع من 
تكون  واأ�سقفا  بيوتهم  لبناء  اجل��ب��ال 
من اأ�سجار ال�سدر، ودائما خارج البيت 
البيت..  اأهل  ملعي�سة  التعري�سة  توجد 
اخلارجي  املجل�ش  هي  التي  والزريبة 
الإ���س��ت��ق��ب��ال ال�����س��ي��وف وال������ذي كان 
يعترب  وه��و  اجلافة  باالأ�سجار  يحدد 
اخلارجي  امل��ج��ل�����ش  اأو  ك��ال��دي��وان��ي��ة 
حاليا، ويف ال�سياء يتم اإغالقها كاملة 
للتدفئة..  داخ��ل��ه��ا  ال��ن��ار  وي�����س��ع��ل��ون 
الذي  لل�سحوح   ال�ستوي  البيت  اأم���ا 
ك���ان ���س��م��ك ج�����داره ال ي��ق��ل ع���ن 70  
ينخف�سا  ك�����ان  ت��ق��ري��ب��ا  ���س��ن��ت��ي��م��رت 
املرت،  ب��ح��وايل  اخل����ارج  م�ستوى  ع��ن 

�سغرية  فتحة  خ��الل  من  ويدخلونه 
املرت  عن  يزيد  ال  اإرتفاعه  الباب  هي 
وال بد من انحناء اجل�سم كي يتمكنوا 
من الدخول واخلروج من هذا البيت، 
ال�ستوي ي�سمى بيت  البيت  وكان هذا 
يغلق  ال��ب��اب  ه��ذا  اأن  وال�سبب  القفل 
بوا�سطة قفل هو م�سمار طويل ويغلق 
اإال  يعلمها  ال  �سرية  بطريقة  ال��ب��اب 
املو�سوع  وه��ذا  فقط.  البيت  اأ�سحاب 
واأمانا  حفظا  التمويه  م��ن  كثري  ب��ه 

للبيت والأهل البيت.
= وم���ي���دان ���س��ب��اق ال��ي��وال ال��ن��ي تقام 
اليوىل  ���س��ب��اق  م�ستمرة  ب�سفة  ف��ي��ه 
للكبار وال�سغار.. وكانت بادرة جميلة 
امليدان حتت  بو�سع هذا  ولفتة حلوة 
لتحويله  ال��ع��امل��ي��ة  ال��ق��ري��ة  ت�����س��رف 

العامل  كاأ�ش  مباريات  الإذاع��ة  كمركز 
ال��ت��ي اأق��ي��م��ت م���وؤخ���را يف دول����ة قطر 
العاملية  ال��ق��ري��ة  ���س��ي��وف  ول��ي��ت��م��ك��ن 
خالل  من  املباريات  هذه  متابعة  من 

�سا�سة تليفزيون عمالقة. 
= ويف ال�سوق ال�سعبي ق�س�ش املثابرة 
بنت  وعائ�سة  النجاح  على  واالإ���س��رار 
ح����وي����رب امل����ه����ريي ال���ت���ي حت�����دت كل 
خالل  م��ن  واأدع���ت  القا�سية  ظروفها 
االإماراتية..  الطبيعية  العطور  اإنتاج 
ال�سعبة  ال�����س��ه��ي��ة  ظ���روف���ه���ا  ورغ�����م 
ت���دري���ب���ات يف جم����ال االإق���ت�������س���اد من 
و�ساركت  العني،  مدينة  يف  اليون�سكو 
ال��ع��ط��ر يف  ب��ع��ده��ا يف دورات ل��درا���س��ة 
فرن�سا،  يف  غ���ا����ش  ال���ع���ط���ور  م��دي��ن��ة 
دورات  ع��دة  يف  عودتها  بعد  و�ساركت 

لتدريب املقبلني على م�ساريع العطور 
يف ب��اري�����ش ول���ن���دن وم���دري���د، وف���ازن 
لالإبتكار  ال��ع��امل��ي��ة  امل��ي��ك��اف��ري  ب��ج��ائ��زة 
خملفات  م�����ن  ع����ط����ور  الإب����ت����ك����اره����ا 
وال�سعف  ك���ال���ن���واة  ال��ن��خ��ي��ل  ���س��ج��رة 
من  العديد  اأي�سا  واأن��ت��ج��ت  وال��ل��ي��ف، 
واأ�سبحت  اجل��م��ي��ل،  م�����س��ت��ح�����س��رات 

حمكمة يف جمال العطور. 
ك�����ل م�����ا ه�����و م����ع����رو�����ش م���ه���ي���اأ الأن 
ت��ك��ون ال��ق��ري��ة ال��رتاث��ي��ة ف��ري��دة من 
لتعريف  وم���وؤه���ل���ة  ومم���ي���زة  ن��وع��ه��ا 
وخا�سة  ال��ع��امل��ي��ة  ال���ق���ري���ة  ���س��ي��وف 
غ��ري االإم��ارات��ي��ني ال��ذي��ن ال يعرفون 
ت��راث االإم���ارات وم��ا هو واأي�سا حياة 
االأجداد يف الزمن االأول  كل النواحي 

واالأجواء،    

•• �أبوظبي – �لفجر:

من  اأب��وظ��ب��ي،  مدينة  بلدية  نظمت 
خالل قطاع التخطيط اال�سرتاتيجي 
واإدارة االأداء- اإدارة املعرفة واالبتكار، 
�سل�سلة  ����س���م���ن  م���ع���رف���ي���ة  ح���ل���ق���ة 
االأول  ل���ل���رب���ع  امل���ع���رف���ي���ة  احل���ل���ق���ات 
وذلك   2023 اجل�����اري  ال���ع���ام  م���ن 
الرئي�سي  باملبنى  االب��ت��ك��ار  ق��اع��ة  يف 
للبلدية، حتت عنوان "اال�ستدامة يف 
العقل الب�سري"، بالتعاون مع قطاع 
خ���دم���ات ال���دع���م وامل�������س���ان���دة، وذلك 
اخلربات  ت��ب��ادل  ثقافة  ن�سر  ب��ه��دف 
م�����س��وؤويل وموظفي  ب���ني  وامل��ع��رف��ة 
ال��ب��ل��دي��ة، وت��ع��زي��ز ال���رثاء امل��ع��ريف يف 

املوؤ�س�سة. 

قدمتها  ال����ت����ي  اجل���ل�������س���ة  ت���ن���اول���ت 
اال�ست�سارية  اإمام"  "�سالف  ال�سيدة 
وامل�ساندة  ال��دع��م  ق��ط��اع خ��دم��ات  يف 
يف بلدية مدينة اأبوظبي العديد من 
املحاور متثلت يف : اأ�سا�سيات ال�سعور 
البيئة  احل����ي����اة،  وج������ودة  ب��ال��ع��اف��ي��ة 
العمل،  بيئة  يف  العالقات  املوؤ�س�سية، 

العالقات بني املديرين واملوظفني.
واأكدت املحا�سرة اأن ال�سعور بالعافية 
مقومات  على  يرتكز  احلياة  وج��ودة 
ال���ق���درة ع��ل��ى التكيف  اأه��م��ه��ا:  م���ن 
امل���رون���ة يف مواجهة  امل��ت��غ��ريات،  م��ع 
التوتر  اإدارة  التحديات، القدرة على 
وال��ق��ل��ق، ال���ق���درة ع��ل��ى ال��ت��ع��ام��ل مع 

امل�ساعر .
اأما املحور الثاين من احللقة املعرفية 

فتطرقت اإىل "بيئة العمل ال�سلبية"، 
اأن  "�سالف"  اال�ست�سارية  واأ����س���ارت 
عدة  على  تنمو  ال�سلبية  العمل  بيئة 
املالحظات  اإع��ط��اء  م��ن��ه��ا:  م��غ��ذي��ات 
املواجهة  جتنب  امل��الأ،  على  ال�سلبية 
اأو احلديث، النميمة، اللوم، التنمر، 
ن�سر  ال�سلبية،  االإهمال،  الالمباالة، 
التحري�ش  االزدراء،  االإ�����س����اع����ات، 

التهمي�ش، رف�ش التعاون.
اجلل�سة  م��ن  الثالث  امل��ح��ور  وت��ن��اول 
بيئة العمل" مو�سحة  "العالقات يف 
االآخرين  مع  69 من اخلالفات  اأن 
مكررة �سواء ببيئة العمل اأو العالقات 
غري  ال��ت��وا���س��ل  اأن  كما  ال�سخ�سية، 
اللفظي ي�سكل اأكرث من 55 % من 

اأ�سكال التوا�سل بني االأفراد.

وتناولت املحا�سرة عنا�سر العالقات 
عند  اللطيفة  البدايات  مثل  الذكية 
ال��ت��ع��ارف، امل���ب���ادرة ب��االإ���س��الح عند 
االخ��ت��الف، االإي��ج��اب��ي��ة خ��الل فرتة 
4 �سلوكيات �سلبية  النزاعات، جتنب 
والنقد،  ال���ل���وم  ال���الم���ب���االة،  وه����ي: 
الدفاع عن النف�ش ، ازدراء االآخرين.

اأم�����ا امل���ح���ور ال����راب����ع واالأخ�������ري من 
العالقات  اإىل  ف���ت���ط���رق  اجل��ل�����س��ة 
واأ�سارت  وامل��وظ��ف��ني،  امل��دي��ري��ن  ب��ني 
املوظفني يرتفع  اأن ر�سى  املحا�سرة 
تكون عالقة  % عندما   50 بن�سبة 
وم�سوؤوليه  زم���الئ���ه  م���ع  امل���وظ���ف 
 %  57 اأن  ك��م��ا  اإي��ج��اب��ي��ة،  ع��الق��ة 
من املوظفني يرتكون العمل نتيجة 
عالقتهم غري ال�سحية مع روؤ�سائهم 

اأو م�سوؤوليهم.
اأه����م مقومات  امل��ح��ا���س��رة  وت��ن��اول��ت 
مبايلي:  وح�سرتها  ال��ن��اج��ح  امل��دي��ر 
ال�سفافية،  واالأمان،  الثقة  االإن�سات، 
ال���ت���م���ك���ني، ال���ت���ح���ف���ي���ز م�����ن خ���الل 

التوجيه واالإر�ساد.
نقاط  على  كذلك  اجلل�سة  واح��ت��وت 
االإيجابية  ال��ت��غ��ذي��ة  م���ث���ل:  م��ه��م��ة 
ا�ستخدام  مب��ع��ن��ى  االأداء،  ل��ت��ط��وي��ر 
تاأثريا  االأك������رث  واجل���م���ل  االأل����ف����اظ 
املالحظات،  توجيه  ح��ال  يف  ولطفا 
وم���ن امل���ح���اور اأي�����س��ا ال��و���س��ول اإىل 
اأ�سارت  ح��ي��ث  ال��ع��م��ل،  م��ك��ان  تفعيل 
مييلون  امل���وظ���ف���ني  اأن  امل���ح���ا����س���رة 
العقليات  اإح���دى  نحو  ال��ت��وج��ه  اإىل 
وهي  ال��وظ��ي��ف��ي��ة  العقلية  ال���ث���الث: 

اأجل  من  املعامالت  مهام  على  تركز 
الراتب، والعقلية املهنية: وهي تركز 
ال��ت��ق��دم م���ن خ���الل احل�سول  ع��ل��ى 
على األقاب ومراكز ورواتب، و�سلطة، 

وح���ج���م ف���ري���ق اأك������رب، وغ���ريه���ا من 
العليا:  امل�سلحة  وعقلية  امل��م��ي��زات، 
وااللتزام  بال�سغف  م��دف��وع��ة  وه���ي 
مب��ك��ان ع��م��ل ه����ادف وج����ذاب يخدم 

ويفيد جميع اأ�سحاب امل�سلحة .
واختتمت اجلل�سة بفتح باب النقا�ش 
حول حماورها وا�ستف�سارات احل�سور 

وت�ساوؤالتهم. 

•• �لعني - و�م:

اأنهت بلدية مدينة العني ا�ستعداداتها 
الفعاليات  م���ن  جم��م��وع��ة  ل��ت��ن��ظ��ي��م 
�سهر  و  ت��ت��ن��ا���س��ب  ال��ت��ي  االأن�����س��ط��ة  و 
لتعزيز  ����س���ع���ي���اً  امل�����ب�����ارك،  رم�������س���ان 
ليايل  اإحياء  عرب  املجتمعية  امل�ساركة 
الدينية  باالأن�سطة  الف�سيل  ال�سهر 
، مبا ي�سمن  الريا�سية  و  الثقافية  و 
رفع ر�سا اجلمهور و تلبية احتياجات 

املجتمع .
التي  الرم�سانية  الفعاليات  وت��ت��وزع 
ال�سهر  اأي���ام  خ��الل  البلدية  تنظمها 
ال��ف�����س��ي��ل ع��ل��ى م�����س��ت��وى امل��دي��ن��ة يف 
العامة  املرافق  و  احلدائق  و  املالعب 
احلكومية  اجل���ه���ات  م���ع  ب��ال��ت��ن�����س��ي��ق 
و اخل����ا�����س����ة مب�����ا ي����ع����زز ال�������س���راك���ة 
اال����س���رتات���ي���ج���ي���ة م����ع ال�������س���رك���اء يف 

القطاعني احلكومي و اخلا�ش.
و قال �سعيد عبداهلل اجلابري رئي�ش 
الفعاليات  و  امل���راف���ق  ت��ط��وي��ر  ق�����س��م 
الفعاليات  ت��ت�����س��م��ن  امل���ج���ت���م���ع���ي���ة، 
من  متنوعاً  ن�ساطاأً   23 الرم�سانية 

املجتمعية  الفعاليات  حت��دي��د  خ��الل 
ال���ت���ي ت�����س��م��ل اإق����ام����ة ����س���وق االأ����س���ر 
املري  توزيع  و  اإفطار �سائم  و  املنتجة 
جمموعة  ج���ان���ب  اإىل  ال���رم�������س���اين 
الرتفيهية  و  الثقافية  امل�سابقات  من 

طوال �سهر رم�سان .
و اأ�ساف �ست�سهد اأيام ال�سهر الف�سيل 
الريا�سية  ال����ب����ط����والت  م����ن  ع������ددا 

مثل  البلدية  م��الع��ب  يف  التناف�سية 
كرة القدم و كرة الطائرة و الكركيت 
ال���ب���ادل ، وجم��م��وع��ة من  و ب��ط��ول��ة 
يف  ال�سحية  و  الريا�سية  الفعاليات 
التثقيفية  امل�سابقات  و  ال��وزن  حت��دي 

يف ال�سحة العامة .
�سيانة  ع���ل���ى  ال���ب���ل���دي���ة  ح���ر����س���ت  و 
ال��ت��ي �ستقام  ال��ع��ام��ة  امل���راف���ق  ج��م��ي��ع 

بال�سكل  ال�ستخدامها  الفعاليات  بها 
االأمثل ،كما تتيح البلدية الت�سجيل يف 
هذه الفعاليات ب�سكل جماين جلميع 
اجلمهور و من خمتلف الفئات رغبة 
ال�سهر  يف  االأوق���ات  م��ن  اال�ستفادة  يف 
الف�سيل اإىل جانب الفوائد ال�سحية 
و الثقافية ملا يتميز به �سهر رم�سان 

من اأجواء اجتماعية .

•• دبي-�لفجر: 

االإم���ارات  ل�سركة  التابعة  دو،  اأعلنت 
امل��ت��ك��ام��ل��ة، ع���ن حملة  ل���الت�������س���االت 
جمتمعية جديدة تهدف اإىل االحتفاء 
التي  والتكاتف  والعطاء  اخلري  بقيم 
ي��ج�����ّس��ده��ا ���س��ه��ر رم�������س���ان امل���ب���ارك، 
وذلك حتت �سعار #اخلري_يجمعنا. 
وتركز حملة دو اجلديدة على تعزيز 
قيم امل�ساركة والعطاء واإظهار م�ساعر 
االآخرين  م���ع  وال��ت��ك��ات��ف  ال��ت��ع��اط��ف 

طيلة ال�سهر الكرمي.
وت�سجع دو يف اإطار حملتها الرم�سانية 
اجلديدة عرب فيديو ق�سري العائالت 
يف دولة االإمارات العربية املتحدة على 
بذل اخلري والعطاء وتعزيز التالحم 
يف  ي�ساهم  مب��ا  املجتمعي،  وال��ت��ك��ات��ف 
واإحداث  املجتمعية  ال��رواب��ط  تقوية 
املجتمع  م��ل��م��و���ش يف  اإي��ج��اب��ي  ت��اأث��ري 
احل�ساوي،  ف��ه��د  وق����ال  االإم�����ارات�����ي.  
االإمارات  ل�سركة  التنفيذي  الرئي�ش 

�سهر  "ميّثل  املتكاملة:  لالت�ساالت 
�سنوية  م��ن��ا���س��ب��ة  امل����ب����ارك  رم�������س���ان 
وال�سعي  التاأمل  دائماً  تلهمنا  فريدة 
تاأثري  ذات  م�����س��اه��م��ات  ت���ق���دمي  اإىل 
واملجتمعات.  النا�ش  حياة  يف  اإيجابي 
ونحن حمظوظون يف احلقيقة كوننا 
والتي  االإم����ارات  دول��ة مثل  نعي�ش يف 
اأر����س���ت ق��ي��ادت��ه��ا ال��ر���س��ي��دة ف��ي��ن��ا حب 
مبادراتها  خالل  من  والعطاء  اخلري 

وعاملياً.  واإقليمياً  حملياً  االإن�سانية 
وجت�ّسد حملتنا الرم�سانية اجلديدة 
ه���ذه ال��ق��ي��م االأ���س��ي��ل��ة ال��ت��ي تن�سجم 
ون�سعى  ال��ف�����س��ي��ل  ال�����س��ه��ر  روح  م���ع 
اأفراد  جميع  اإل��ه��ام  اإىل  خاللها  م��ن 
على  وت�سجيعهم  االإم��ارات��ي  املجتمع 
تعزيز التالحم والتكاتف مع بع�سهم 
جمتمع  ب��ن��اء  يف  ي�ساهم  مب��ا  البع�ش 
دو  وت��ه��دف  ومرتابط".   متما�سك 
خ����الل ���س��ه��ر رم�������س���ان امل����ب����ارك اإىل 
التي  واالحت��اد  التالحم  قيم  جت�سيد 
خالل  م��ن  الر�سيدة  القيادة  اأر�ستها 
ال��ت�����س��ج��ي��ع ع���ل���ى ال���ع���م���ل اخل�����ريي، 
ال�����س��رك��ة م���ع العديد  ت��ت��ع��اون  ح��ي��ث 
م��ن امل��وؤ���س�����س��ات اخل��ريي��ة  يف الدولة 
اأطلقت  كما  اجلليلة.  موؤ�س�سة  مثل 
والفعاليات  امل��ب��ادرات  من  العديد  دو 
املجتمعية التي تهدف اإىل مد ج�سور 
وتعزيز  املجتمع  اأف��راد  بني  التوا�سل 
وت�سجيعهم  ب��ي��ن��ه��م  ف��ي��م��ا  ال��ت��ك��ات��ف 
امل�����س��اه��م��ة يف حت�����س��ني خمتلف  ع��ل��ى 

على  ي�ساعد  ما  املجتمعية،  اجلوانب 
تعزيز ثقافة التعاطف والتالحم بني 
�سكان دولة االإمارات العربية املتحدة. 
دو  املجتمعية،  مبادراتها  من  وكجزء 
املوؤ�س�سات  م���ب���ادرات  دع���م  يف  ت�ساهم 
مثل حملة املليار وجبة، باالإ�سافة اإىل 

التعاون مع هيئة تنمية املجتمع.
ومتا�سياً مع التزامها امل�ستمر باإ�سعاد 
جديدة  ع��رو���س��اً  دو  ت��ق��دم  عمالئها، 
ع���ل���ى خ�����دم�����ات وح�����ل�����ول االت�������س���ال 
والتوا�سل  التقارب  لتعزيز  م�سممة 
ب��ني ال��ع��ائ��الت واالأ���س��دق��اء. وت�سمل 
ال��ع��رو���ش اجل��دي��دة خ�سومات  ه���ذه 
املتحرك  الهاتف  خدمات  باقات  على 
امل���ن���زيل. وميكن  وب���اق���ات االت�������س���ال 
لعمالء دو اأي�ساً اال�ستمتاع بخ�سومات 
من  واال�ستفادة  خمتارة  اأج��ه��زة  على 
خ�سومات على جمموعة من االأفالم 
تلفزيون  يوفرها  ال��ت��ي  وامل�سل�سالت 
الطلب  ع��ن��د  ال��ف��ي��دي��و  ب��خ��دم��ة  دو 

 .)VOD(

قرية �لرت�ث �الإمار�تي يف �لقرية �لعاملية بدبي

بلدية مدينة �أبوظبي تنظم حلقة معرفية يف قاعة �البتكار حتت عنو�ن  »�ال�ستد�مة يف �لعقل �لب�سري«

دو تطلق حملة »�خلري يجمعنا« لتعزيز قيم �لتكاتف و�جلود خالل �سهر رم�سان �ملباركبلدية مدينة �لعن تنظم فعاليات متنوعة خالل �سهر رم�سان
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العدد 13808 بتاريخ 2023/3/25 

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

CN للتجارة رخ�سة رقم:4330883 
قد تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13808 بتاريخ 2023/3/25 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/فورتك�ش 

للطباعة وت�سوير امل�ستندات
CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�سة رقم:1417342 

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

االجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13808 بتاريخ 2023/3/25 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/موؤ�س�سة 

CN االفق البيطرية رخ�سة رقم:1115715 
قد تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13808 بتاريخ 2023/3/25 

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

القبائل للطباعة وا�ستديو
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:4440935 

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

االجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13808 بتاريخ 2023/3/25 

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

CN باي اف للحلويات رخ�سة رقم:3006342 
قد تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13808 بتاريخ 2023/3/25 

اإعالن ت�ضفية �ضركة
نوع ال�سركة:�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

اال�سم التجاري:مركز اليو�سف الطبي ذ.م.م
عنوان ال�سركة:جزيرة الرمي الرمي طموح 3، 0 �سركة الطموح لال�ستثمارات ذ.م.م

CN 2399368 :رقم القيد يف ال�سجل االقت�سادي
التعديل الذي طراأ على ال�ضركة:

ال�سركة وت�سفية  حل   -  1
2 - تعيني ال�ساده/�سارتفورد لتدقيق احل�سابات ذ.م.م، كم�سفي قانوين لل�سركة 
العمومية  بناء على قرار حم�سر اجلمعية  بتاريخ:2023/02/21  وذلك 

غري العادية ، املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:103013/1/2023
 تاريخ التعديل:2023/03/24

املعني  امل�سفي  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل مدة 30 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.

مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13808 بتاريخ 2023/3/25 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�سادية باأن / ال�سادة : الذهب االبي�ش للنقليات العامة

رخ�سة رقم: CN 1434498 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل راأ�ش املال اىل  150000

تعديل ال�سكل القانوين من موؤ�س�سة فردية  اىل �سركة ال�سخ�ش الواحد ذ م م
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف فرج �سالح حممد بن حمود�ش احل�سرمى

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة  نا�سر �سعيد نا�سر �سامل بن �سميدع %100
تعديل اإ�سم جتاري من/الذهب االبي�ش للنقليات العامة  

WHITE GOLD GENERAL TRANSPORT

 اإىل/الذهب االبي�ش للنقليات العامة - �سركة ال�سخ�ش الواحد ذ م م
WHITE GOLD GENERAL TRANSPORT- SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

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

العدد 13808 بتاريخ 2023/3/25 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�سادية باأن / ال�سادة : بريفكت كري العمال البالط والرخام 

رخ�سة رقم: CN 3958157 قد تقدموا اإلينا بطلب:

تعديل راأ�ش املال من 50000 اىل  150000

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

تعديل اإ�سم جتاري من/بريفكت كري العمال البالط والرخام  

PERFECT CARE TILES AND MARBLE WORKS

 اإىل/بريفكت كري العمال البالط والرخام - �سركة ال�سخ�ش الواحد ذ م م

PERFECT CARE TILES AND MARBLE WORKS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

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

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

مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13808 بتاريخ 2023/3/25 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�سادية باأن / ال�سادة : كيو اليت للخدمات الفنية

 رخ�سة رقم: CN 2924426 قد تقدموا اإلينا بطلب:

تعديل راأ�ش املال اىل  250000

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

تعديل اإ�سم جتاري من/كيو اليت للخدمات الفنية  

QLIGHT TECHNICAL SERVICES

 اإىل/كيو اليت للخدمات الفنية - �سركة ال�سخ�ش الواحد ذ م م

QLIGHT TECHNICAL SERVICES - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C 

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

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

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

مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13808 بتاريخ 2023/3/25 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�سادية باأن / ال�سادة : �سالون الكرة الذهبية 

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: للرجال رخ�سة رقم: 1198729 
تعديل ال�سكل القانوين من موؤ�س�سة فردية  اىل موؤ�س�سة مهنية

تعديل اإ�سم جتاري من/�سالون الكرة الذهبية للرجال  
GOLDEN BALL GENTS SALON

 اإىل/�سالون الكرة الذهبية للرجال
GOLDEN BALL GENTS SALON

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

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

العدد 13808 بتاريخ 2023/3/25 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�سادية باأن / ال�سادة : ماغن�ش تكنيكال �سي�ستمز 

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: - ذ م م رخ�سة رقم: 1053675 

تعديل اإ�سم جتاري من/ماغن�ش تكنيكال �سي�ستمز - ذ م م  

MAGNUS TECHNICAL SYSTEMS - L L C

 اإىل/ماغن�ش تكنيكال �سي�ستمز للمقاوالت العامة ذ.م.م

MAGNUS TECHNICAL SYSTEMS FOR GENERAL CONTRACTING  - .L.L.C

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

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

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

حيث �ست�ستكمل االإجراءات املطلوبة.

مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13808 بتاريخ 2023/3/25 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�سادية باأن / ال�سادة : ملحمة م�سياف

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�سة رقم: 2937730 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف احمد فرج �سالح بابكر
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة  �سلطان �سعيد عقالن �سعيد غالب %100
فعلى كل من له حق اأو اعرتا�ش على هذا االإعالن مراجعة دائرة 
التنمية االقت�سادية خالل اأربعة ع�سر  يوما من تاريخ ن�سر هذا 
االإعالن واإال فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد 

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

العدد 13808 بتاريخ 2023/3/25 

اإعــــــــــالن
الرقمية - �سركة  ال�سادة : من�ستي للخدمات  باأن /  االإقت�سادية  التنمية  تعلن دائرة 

ال�سخ�ش الواحد ذ م م رخ�سة رقم: CN 3870182 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل راأ�ش املال اىل  150000

تعديل ال�سكل القانوين من �سركة ال�سخ�ش الواحد ذ م م اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/خالد حممد عبداهلل مبارك اجلنيبى من مالك اىل �سريك

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة حممد بدوى ابراهيم %40
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة فردو�ش عبداهلل دعاله %20

تعديل ن�سب ال�سركاء/خالد حممد عبداهلل مبارك اجلنيبى من 100% اىل %40
تعديل اإ�سم جتاري من/من�ستي للخدمات الرقمية - �سركة ال�سخ�ش الواحد ذ م م

MANASATY FOR DIGITAL SERVICES  -  SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C  

 اإىل/من�ستي للخدمات الرقمية ذ.م.م
MANASATY FOR DIGITAL SERVICES L.L.C

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

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

العدد 13808 بتاريخ 2023/3/25 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�سادية باأن / ال�سادة : كريت لال�ستثمار والو�ساطة التجارية

رخ�سة رقم: CN 4629625 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل راأ�ش املال من 1000 اىل  100000

تعديل ال�سكل القانوين من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف �سامل من�سور فرج �سامل الكثريى

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة داود عا�سم تومب�سون %33
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة ريوبن ماورا حممد %33

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة �سامل من�سور فرج �سامل الكثريى %34
تعديل اإ�سم جتاري من/كريت لال�ستثمار والو�ساطة التجارية 

CRETE FOR INVESTMENT AND COMMERCIAL BROKERAGE
 اإىل/جمموعة كريت القاب�سة ذ.م.م

CRETE HOLDING GROUP L.L.C
فعلى كل من له حق اأو اعرتا�ش على هذا االإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن 

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

العدد 13808 بتاريخ 2023/3/25 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�سادية باأن / ال�سادة : �سركة جمعه �سامل احلو�سني للمقاوالت 

العامة ذ.م.م رخ�سة رقم: CN 1150014 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل ال�سكل القانوين من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اىل �سركة ال�سخ�ش الواحد ذ م م

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف جمعه �سامل جمعه ح�سن احلو�سنى
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف عبداهلل �سامل جمعه ح�سن احلو�سنى

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة كوابوراث فاداكومبا عبدال�سمد %100
تعديل اإ�سم جتاري من/�سركة جمعه �سامل احلو�سني للمقاوالت العامة ذ.م.م 

JUMAA SALEM ALHOSANI GENERAL CONTRACTING CO L.L.C

 اإىل/اجلناح ال�سمايل للمقاوالت العامة - �سركة ال�سخ�ش الواحد ذ م م
ALJANAH ALSHAMALI GENERAL CONTRACTING - SOLE    PROPRIETORSHIP L.L.C

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

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

العدد 13808 بتاريخ 2023/3/25 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�سادية باأن / ال�سادة : تو برادار�ش لتجاره قطع غيار ال�سيارات امل�ستعمله 

ذ.م.م رخ�سة رقم: CN 3695697 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل راأ�ش املال اىل  50000

تعديل ال�سكل القانوين من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اىل �سركة ال�سخ�ش الواحد ذ م م
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف مرمي خلفان �سامل خلفان املن�سورى

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف زايد خلفان �سامل خلفان املن�سورى
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف ح�سه خلفان �سامل خلفان املن�سورى

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف حممد خلفان �سامل خلفان املن�سورى
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف �سامل خلفان �سامل خلفان املن�سورى

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف لطيفه خلفان �سامل خلفان املن�سورى
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف ودميه خمي�ش حممد احلديلى املن�سورى

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف هدى عبداحلميد احمد
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة حممد �ساهادات ح�سني جالل احمد %100
تعديل اإ�سم جتاري من/تو برادار�ش لتجاره قطع غيار ال�سيارات امل�ستعمله ذ.م.م 

TWO BROTHERS USED AUTO SPARE PARTS TRADING L.L.C
 اإىل/تو برادار�ش لتجاره قطع غيار ال�سيارات امل�ستعمله - �سركة ال�سخ�ش الواحد ذ م م

TWO BROTHERS USED AUTO SPARE PARTS TRADING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
اأو اعرتا�ش على هذا االإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية خالل  فعلى كل من له حق 
يوم واحد من تاريخ ن�سر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد 

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

العدد 13808 بتاريخ 2023/3/25 
اعلن مدعى عليه بالن�شر   

يف الدعوى AJCFICICOMS2023 / 0000714 جتاري 
اىل املدعي عليه :  ا�سرف عامر عطا عثمان - م�سري اجلن�سية 

الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2023/3/27 بجل�سة  باحل�سور  مكلف  انت 
-  مكتب رقم  )مكتب  املدنية  االإبتدائية  املحكمة  االإحتادية  حمكمة عجمان 
مذكرة  وتقدمي   ، معتمد  وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا   )8 رقم  الدعوى  مدير 
جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على 
املذكور رقمها اعاله -  الن�سر وذلك للنظر يف الدعوى  ايام من تاريخ  ع�سرة 

بو�سفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ 2023/3/23 - حرر بوا�سطة املوظف

مركز �سعادة املتعاملني
حمكمة ال�شارقة الإحتادية 
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70608 العدد 13808 بتاريخ 2023/3/25 
اإعلن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية
اب�شار للتجارة العامة ذ م م حممد �شعيد عاطف ال�شب�شبي   

املرجتعة  ال�شيكات   SHCEXCIBOUNCE2023 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0001702/ 
اإىل املحكوم عليه : اب�سار للتجارة العامة ذ م م  - العنوان : عنوانهما عنوانه : ال�سارقة املجاز �سارع كورني�ش البحرية مكتب 

رقم 5 طابق 6 هاتف 0504626870 �سندوق بريد 84245 
حممد �سعيد عاطف ال�سب�سبي  -  العنوان : عنوانهما عنوانه : ال�سارقة املجاز �سارع كورني�ش البحرية مكتب رقم 5 طابق 

84245 بريد  �سندوق   0504626870 هاتف   6
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ بروميت تكنولوجيز - م م ح - وميثله / يا�سر ح�سني الكعر - يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله 
ومبا اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب   تنفيذه 

كاالآتي : املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف 1.1569516E7 درهم
اإعالنكم  اإعالنك /  اأعاله خالل )15( يوما من تاريخ  اليه  امل�سار  التنفيذي  ال�سند  لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف 
بهذا االإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاأنت )م( مكلف )ين( بح�سور جل�سة يوم - املوافق - ال�ساعة - اأمام املحكمة 

املذكورة.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �ستتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  

حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70472 العدد 13808 بتاريخ 2023/3/25 
انذار عديل بالن�شر

رقم املحرر )2023/1277(
املنذرة : الفردان الإدارة العقارات 

بوكالة املحامي �سلطان العوي�ش 
املنذر اليه : بي�ست وان�ش لل�سفر وال�سياحة �ش.ذ.م.م

جمهول حمل االقامه
اأنذار ب�سداد املرت�سد واالخالء

فاإن املنذرة تنذر املنذر اإليها ب�سرورة �سداد مبلغ 19332 درهم قيمة �سيكات االيجار املرجتعة 
لاليجار عن للفرتة من 2022/12/15 ولغاية 2022/4/15 ومبلغ 2900 درهم قيمة 
العني  واإخ��الء  �سنويا،  دره��م   5800 بواقع  امل�ستجد  واالي��ج��ار  امل�سافة  القيمة  �سريبة  �سيك 
امل�ستاجرة خالل مدة ثالثني يوم من تاريخ ا�ستالمكم لهذا االإنذار و اإال �سن�سطر اأ�سفني اإىل 
اللجوء اإىل الق�ساء للمطالبة بتلك املبالغ مع ما ي�ستجد من ايجار واإخالء العني املوؤجرة مع 

حتميلكم الر�سوم وامل�سروفات و مقابل اأتعاب املحاماة.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197

الإعالناتكم يف 

يرجى االت�ضال على
هاتف:024488300 - فاك�ض:024489891

email:advt@alfajrnews.ae
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•• �أوتاو�-�أ ف ب

اأوت����اوا حيث  ب��اي��دن اإىل  و���س��ل الرئي�ش االأم��ريك��ي ج��و 
يلتقي رئي�ش الوزراء الكندي جا�سنت ترودو ويلقي كلمة 

اأمام الربملان .

وحت�����س��ر ع��ل��ى ج����دول اأع���م���ال ب��اي��دن م��ل��ف��ات التجارة 
والهجرة واالإنفاق الدفاعي الكندي واإر�سال قوة دولية 

حمتملة لتحقيق اال�ستقرار يف هايتي.
جيل  زوجته  مع  االأم��ريك��ي  الرئي�ش  ا�ستقبال  ويجري 
بايدن يف مقر اإقامة ترودو يف اأوتاوا باإطار حفل خا�ش.

ويعقد الزعيمان اجلمعة اجتماع عمل قبل اأن يخاطب 
بايدن الربملان الكندي.

ويعقد الرئي�ش بعد ذلك موؤمترا �سحافيا م�سرتكا مع 
ترودو.

وهذه اأول زيارة من نوعها منذ زيارة باراك اأوباما عام 
.2009

من املعتاد اأن يتوجه رئي�ش الواليات املتحدة يف اأول رحلة 
كوفيد  جائحة  ب�سبب  لكن  ك��ن��دا،  اإىل  تن�سيبه  بعد  ل��ه 
ب�”زيارة”   2021 ���س��ب��اط/ف��رباي��ر  يف  ب��اي��دن  اك��ت��ف��ى 

افرتا�سية.
توؤ�سر زيارة بايدن هذه، اإىل عودة املودة بني البلدين بعد 
عالقته  كانت  الذي  ترامب  لدونالد  الرئا�سية  الوالية 

برتودو �سعبة.
خالل زيارة بايدن �ستكون لغة التخاطب خمتلفة متاما 
على  بينها  وم��ن  امل��وج��ودة  امل�سكالت  يلغي  ال  ه��ذا  لكن 

�سبيل املثال مو�سوع الهجرة.
هايتي  م���ن  االأ����س���خ���ا����ش  اآالف  و����س���ول  ك���ن���دا  وت�����س��ه��د 

ويعرب  امل��ت��ح��دة.  ال��والي��ات  ع��رب  وكولومبيا  وف��ن��زوي��ال 
ه����وؤالء احل����دود ���س��ريا ع��ل��ى االأق�����دام م��ت��ج��اوزي��ن نقاط 

الدخول الر�سمية.
وقالت كارين جان بيري املتحدثة با�سم بايدن اخلمي�ش 
كندا  مع  العمل”  على  م�سممة  املتحدة  “الواليات  اإن 

الإدارة تدفقات املهاجرين.
لكن  الوقت احل��ايل  �سيء يف  اأي  اأوؤك��د  “اأنا ال  واأ�سافت 

الرئي�ش ورئي�ش الوزراء �سيقوالن املزيد غدا«.
الدفاعي،  ال�ساأن  يف  يتمثل  اآخ��ر  �سائك  مو�سوع  وثمة 
االأطل�سي  �سمال  حلف  يف  الكندية  امل�ساهمة  حت��دي��دا 
ال�سمالية  الأم��ريك��ا  الف�سائي  اجل���وي  ال��دف��اع  وق��ي��ادة 

)نوراد(.
ويف ما يتعلق باأوكرانيا فاإن وا�سنطن واأوت��اوا هما على 

املوجة نف�سها.
لكن اأوتاوا بعيدة عن تخ�سي�ش %2 من ناجتها املحلي 
االأدن��ى املحدد  الع�سكري، وهو احلد  االإجمايل لالإنفاق 

للدول االأع�ساء يف الناتو.

يف  يعملون  �سينيني  موظفني  خم�سة  ال�سينية  ال�سلطات  اأوق��ف��ت 
مكاتب املوؤ�س�سة االأمريكية مينتز غروب املتخ�س�سة يف التحقيق يف 
مزاعم احتيال وف�ساد و�سوء �سلوك يف العمل، يف بكني، على ما اأعلنت 

املوؤ�س�سة اأم�ش اجلمعة.
فران�ش  وكالة  اإىل  االإل��ك��رتوين  بالربيد  اأر���س��ل  لل�سركة  بيان  وق��ال 
مكتب  يف  اخلم�سة  املوظفني  اأوقفت  ال�سينية  “ال�سلطات  اإن  بر�ش 
واأغلقت  �سينيون،  مواطنون  وجميعهم  بكني،  يف  مينتز  جمموعة 
مب�ست�سار  “ا�ستعانت  املوؤ�س�سة  اأن  البيان  واأ�ساف  هناك«.  عملياتنا 

قانوين للتعامل مع ال�سلطات ودعم موظفينا وعائالتهم«.
اإ�سارة قانونية ر�سمية حول ق�سية  “مل تتبلغ باأي  اأن ال�سركة  واأكد 

�سد ال�سركة وطالبت باأن تفرج ال�سلطات عن موظفيها«.
جتارية  اأع��م��ال  مل��زاول��ة  مرخ�سة  مينتز  “جمموعة  اأن  واأو���س��ح��ت 
م�سروعة يف ال�سني، حيث عملنا دائما ب�سفافية واأخالقية وامتثااًل 
للقوانني والقواعد املعمول بها”، م�سيفة اأنها �ستعمل مع ال�سلطات 

“حلل اأي �سوء فهم قد يكون اأدى اإىل هذه االأحداث«.

على  فرن�سا  يف  التقاعد  نظام  ح��ول  االحتجاجية  احلركة  توؤثر  قد 
زيارة ملك بريطانيا ت�سارلز الثالث االأ�سبوع املقبل اإىل باري�ش التي 

قال نقابيون اإنها �ستكون “حمط اهتمامهم«.
وح���ذر ماتيو اأوب����ري م��ن االحت���اد ال��ع��م��ايل ال��ع��ام واإي��ف��ان ف��ور من 
نقابة “القوة العاملة” ل�سحيفة “�سود اوي�ست” “ن�ستمر يف تعبئة 
حمط  ال��زي��ارة  ه��ذه  و�ستكون  االإ���س��الح(  على  )احتجاجا  �سفوفنا 
الفرن�سي جريار دارمانان اجلمعة  الداخلية  اهتمامنا«. وقال وزير 
اإن اأربعة اآالف �سرطي ودركي �سين�سرون مبنا�سبة هذه الزيارة التي 
تبداأ م�ساء االأحد. واأكد يف ت�سريح ملحطة “�سي نيوز” التلفزيونية 

“�سنكون جاهزين ال�ستقبال )ملك بريطانيا( يف ظروف مثالية«.
وت�ستمر زيارة امللكة ت�سارلز من االأحد اإىل االأربعاء وهي اأول زيارة 

دولة له منذ اعتالئه العر�ش.
اأن يحل  الفرن�سي االثنني على  اأمام اع�ساء الربملان  و�سيلقي كلمة 
�سيفا على مادبة ع�ساء ر�سمية تقام يف ق�سر فر�ساي. ويزور كذلك 
بوردو يف جنوب غرب فرن�سا. وقال با�سكال مي�سغيتي مندوب نقابة 
يف هيئة و�سائل النقل يف بوردو “من �سبه املوؤكد اأن امللك   CFTC

لن يتمكن من ا�ستقالل الرتامواي” يف بوردو كما ينوي.

اأعلن الربملان الهندي يف بيان اأم�ش اجلمعة اأنه اأ�سقط االأهلية عن 
زع��ي��م ح��زب امل��وؤمت��ر امل��ع��ار���ش راه���ول غ��ان��دي بعد ي��وم م��ن اإ�سدار 
حمكمة حكما بال�سجن لعامني بحقه عقب اإدانته يف ق�سية ت�سهري 

وقذف مرتبطة ب�سكل غري مبا�سر برئي�ش الوزراء.
يف جمل�ش  الع�سوية”  اأهلية  “جمرد من  اإن غاندي  الربملان  وقال 
النواب. ونظم اأع�ساء يف حزب املوؤمتر احتجاجات يف بع�ش مناطق 

البالد اجلمعة على اإدانة غاندي.
وو�سف م�سوؤولون باحلزب احلكم باأنه م�سي�ش متهمني حكومة رئي�ش 
الوزراء ناريندرا مودي وحزب بهاراتيا جاناتا احلاكم بامل�سوؤولية عن 
ذلك. ويف وقت �سابق من اليوم اخلمي�ش، قال م�سوؤولون من حزب 
املوؤمتر اإن اأن�سار احلزب �سينزلون لل�سوارع اليوم اجلمعة لالحتجاج 
ب�سبب  ع��ام��ا(   52( غ��ان��دي  املحكمة  واأدان����ت  زعيمهم.  اإدان����ة  على 
اأن الل�سو�ش لديهم لقب  اإىل  اأ�سار فيه   2019 اأدىل به يف  خطاب 

عائلة واحد هو مودي.
واأدىل بذلك وهو يف حملة انتخابية قبل االنتخابات العامة ال�سابقة 
لدح�ش ال�سيا�سات االقت�سادية التي ينتهجها رئي�ش الوزراء ناريندرا 

مودي.

عو��سم

بكني

باري�ص

نيودلهي

ما هي خطة �ل�سن لل�سيطرة على تايو�ن؟

تراجعه عن ت�ضريحاته يثري لغطًا اأكرث مما يقدم اإي�ضاحات

�أوكر�نيا جُترب دي�سانت�س على �لرت�جع وتك�سف موقفه �ملرتبك

•• عو��سم-وكاالت   

الحظت اخلبرية يف ال�سوؤون ال�سينية �سيمون غاو عدداً 
اأن  اإىل  ت�سري  التي  احلديثة،  ال�سينية  التحركات  من 

بكني ت�ستعد حلرب مع تايوان، ح�سب راأيها.
وكتبت يف �سحيفة “وول �سرتيت جورنال” اأن ال�سني 
ن�ش  االح��ت��ي��اط  بجنود  مرتبطاً  ج��دي��داً  ق��ان��ون��اً  �سّنت 
اإىل   55 م��ن  االح��ت��ي��اط  �سباط  تقاعد  �سن  رف��ع  على 
60 عاماً. ومنذ 1 مار�ش )اآذار(، اأن�سئت مكاتب تعبئة 
مل�ساعدة  االأق��ل  على  مقاطعات   10 يف  حملية  دفاعية 
احلكومة على التحول اإىل و�سعية اال�ستعداد للحرب. 
ال�سنة  ال�سيوعي  للحزب  الع�سرين  الوطني  املوؤمتر  يف 
من   5 برتقية  املركزي  ال�سيا�سي  املكتب  وقام  املا�سية، 
اأم��ن��اء احل��زب يف املحافظات وه��م م��ن ذوي اخل��ربة يف 
ال�سناعة الدفاعية. اأو�سحت غاو اأن هذه اخلطوات ال 
تعني بال�سرورة اأن الغزو الع�سكري و�سيك. �ستكون هذه 
االأكرث  ال�سيناريو  ال�سيوعي.  للحزب  البديلة  اخلطة 
ترجيحاً ح�سب راأيها هو �سيطرة اأقل كلفة على تايوان 
�سحتها  الزمن  اأثبت  للحزب  ا�سرتاتيجية  خ��الل  من 

تدعى اجلبهة املوحدة.
اإح����دى ع��الم��ات ب����روز اجل��ب��ه��ة امل���وح���دة ه��ي انتخاب 
تايوان  ح��ول  املركزية  القيادية  املجموعة  رئي�ش  نائب 
ال�سيا�سي  للموؤمتر  الوطنية  للجنة  رئي�ساً  وانغ هانينغ 
احلكومية  الهيئة  وه��ي  ال�سيني،  لل�سعب  اال�ست�ساري 
ال��ت��ي ت��ق��ود اجل��ب��ه��ة امل���وح���دة يف ب��ك��ني. ت��ن��ط��وي هذه 
وكان  املعار�سة،  وا�ستمالة  اخرتاق  على  اال�سرتاتيجية 
لها دوراً حمورياً يف �سعود احلزب ال�سيوعي بعد احلرب 
احلزب  با�سم  اأي�ساً  املعروف  الكومينتانغ،  مع  االأهلية 

القومي ال�سيني.
يف االأ�سا�ش، كان احلزب القومي اأقوى بكثري من احلزب 
التغلغل  ع��رب  ان��ت�����س��روا  ال�سيوعيني  ل��ك��ن  ال�����س��ي��وع��ي. 
اجلرناالت  من  العديد  فحولوا  الكومينتانغ  ق��وات  يف 
كاأمناء  �سيوعيني  جوا�سي�ش  زرع��وا  اأو  متعاطفني  اإىل 

ال�سلطة يف الرب الرئي�سي �سنة  اإىل  لهم. بعد الو�سول 
اإدارات للجبهة املوحدة  1949، بنى احلزب ال�سيوعي 
على امتداد تنظيمه. بفعل روابط تايوان العديدة مع 
ال�سني، اخرتق احلزب االأعمال واالإع��الم واملجموعات 
الدينية واالأحزاب ال�سيا�سية وحتى اجلي�ش يف تايوان. 
التاثري  على  بكني  ق��درة  �ساأن  من  التقليل  ع��دم  يجب 

والتفوق من خالل هذه الطرق.
للرئي�ش  احلالية  التخويف  تكتيكات  تو�سيف  ميكن 
قرب  امل��ق��ات��الت  حتليق  م��ث��ل  بينغ  ج��ني  ���س��ي  ال�سيني 
احلرب  “ا�ستخدام  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة  م��ن  ك��ج��زء  ت���اي���وان 
ه��و ي��ري��د م��ن ت��اي��وان االع��ت��ق��اد باأن  الإن��ف��اذ ال�سالم”. 
ف�سل  اإذا  لكن  الإرادت����ه.  تخ�سع  مل  اإذا  و�سيكة  احل��رب 
للقوة.  يلجاأ  اأن  املحتمل  فمن  امل��ت��ح��دة،  اجلبهة  جهد 
بعك�ش اأ�سالفه، و�سع �سي موعداً نهائياً لل�سيطرة على 
اجلزيرة. اأ�سدر املوؤمتر الوطني التا�سع ع�سر تقريراً يف 
2049 التي ت�سادف الذكرى  2017 وقد حدد �سنة 
كموعد  ال�سعبية  ال�سني  جمهورية  لتاأ�سي�ش  امل��ئ��وي��ة 
ال�سينية  لالأمة  العظيم”  “التجديد  لتحقيق  نهائي 
عبارة  وه��ي  ال�سيني  احللم  با�سم  اأي�ساً  يعرف  وال��ذي 
اإن  نف�سها  الوثيقة  ت��ق��ول  ال�سيني.  الرئي�ش  �ساغها 
اأ�سا�سي لذلك  �سرط  هي  االأم”  الوطن  “اإعادة توحيد 

التوحيد.
ت�سري احلكمة التقليدية اإىل اأن �سي حدد لنف�سه مهمة 
يف  وت��اي��وان.  ال�سعبية  ال�سني  جمهورية  توحيد  اإع���ادة 
لنواب  الوطني  امل��وؤمت��ر  نائب يف  ق��ال  غ��او،  اإىل  حديث 
التحرير  جي�ش  من  متقاعد  و�سابط  ال�سيني  ال�سعب 
ال�سعبي اإن �سي متكن من تعديل الد�ستور واإلغاء قواعد 
احلزب التي متنع من انتخاب رئي�ش لوالية ثالثة، الأنه 
وعد با�ستعادة تايوان. مل يكن هذا مكتوباً ب�سكل ر�سمي 
يف اأي وثيقة حزبية، لكن مت التعبري عنه بني م�سوؤولني 
رفيعي امل�ستوى. وقال اإنه لو ف�سل �سي با�ستعادة تايوان 

ف�سيتعني عليه التنحي ب�سكل خمٍز.
هل �سيلتزم �سي باجلبهة املوحدة اأم �سيلجاأ للقوة؟

ح�سب غاو، �ستكون انتخابات تايوان الرئا�سية يف يناير 
مر�سح  خ�سر  اإذا  م��وؤ���س��راً.   2024 ال���ث���اين(  )ك���ان���ون 
التقدمي  الدميوقراطي  احلزب  واحتفظ  الكومينتانغ 
االأكرث مياًل لال�ستقالل بال�سلطة، فقد ترى ال�سني اأن 

فر�ش اإعادة التوحيد ال�سلمية تتقل�ش ب�سكل كبري.
���س��ي��ح��اول احل�����زب ال�����س��ي��وع��ي ال���ت���اأث���ري ع��ل��ى نتيجة 
انتخاب  اإع����ادة  اأن  م��ن  ن�سر اخل���وف  ع��رب  االن��ت��خ��اب��ات 
�ستطلق  ال��ت��ق��دم��ي  ال���دمي���وق���راط���ي  احل�����زب  م��ر���س��ح 
بكني  نية  ذل��ك  ك��ان  اإذا  عما  النظر  ب�سرف  اج��ت��ي��اح��اً، 
اجتياحاً  اإن  الع�سكريني  اخل���رباء  بع�ش  ي��ق��ول  ال.  اأم 
بناء  املقبلتني  ال�سنتني  يف  مرجح  غري  لتايوان  �سينياً 
على القاعدة العامة التي تقول اإن دولة تتهياأ للتحرك 
ال��ع�����س��ك��ري ت��ط��ل��ق اإ�����س����ارات ا���س��ت��ع��داد ق��ب��ل ذل����ك. قال 
اخلبري يف ال�سوؤون ال�سينية وال�سابط ال�سابق يف وكالة 
�ستظهر  ال�سني  اإن  كالفر  جون  املركزية  اال�ستخبارات 

على االأرجح اإ�سارات عن نواياها احلربية قبل 18 اإىل 
���س��ه��راً ع��رب خ��ط��وات مثل زي���ادة خم���ازن الذخائر   24

املهمة واالأ�سلحة الدقيقة التوجيه.
التحرير  خ���دم يف جي�ش  ال���ذي  امل��ت��ق��اع��د  ال�����س��اب��ط  اإن 
ملعارك احلرب حول  ال�سعبي طوال عقود واأعد خططاً 
تايوان قال اإن اال�ستعدادات العامة للحرب مع اجلزيرة، 
تنفيذها جزئياً  لالأ�سلحة، مت  �سامل  اإنتاج  من �سمنها 
م��ن��ذ ف���رتة ط��وي��ل��ة. ك��ان��ت ال�����س��ني ت�ستعد م��ن��ذ و�سل 
اأن  1949. ميكن  �سنة  ال�سلطة  اإىل  ال�سيوعي  احلزب 
اإطالق  قبل  التعبئة  من  اأ�سهر  لب�سعة  اجلي�ش  يحتاج 
فر�سته  ن��اف��ذة  اأن  ���س��ي  ي���رى  ق��د  االأوىل.  ال��ر���س��ا���س��ة 
ال�ستعادة تايوان تغلق. يخ�سر االقت�ساد ال�سيني زخمه 
احلزب  ي�سطر  ق��د  ال��غ��رب��ي.  ال��ت��ح��ال��ف  ي��ت��ع��زز  بينما 
اإذا  ما  ب�ساأن  ق��رار  اتخاذ  اإىل  قريباً  ال�سيني  ال�سيوعي 

كان �سيلتزم باجلبهة الوحدة اأو يختار املواجهة.

•• عو��سم-وكاالت   

من  يعترب  ال��ذي  دي�سانت�ش،  رون  فلوريدا  حاكم  اأُرغ���م 
املر�سحني املحتملني ملناف�سة الرئي�ش االأمريكي ال�سابق 
اجلمهوري  احل��زب  برت�سيح  الفوز  على  ترامب  دونالد 
2024، على تغيري موقفه  الرئا�سية عام  لالنتخابات 
حيال اأوكرانيا، بعدما تعر�ش النتقادات وا�سعة لو�سفه 

الغزو الرو�سي باأنه جمرد “نزاع على االأرا�سي«.
وكان دي�سانت�ش قال يف مقابلة مع �سبكة “فوك�ش ناي�سن” 
الثالثاء اأن تعبري “نزاع على االأرا�سي” كان “خطاأً يف 
التو�سيف، من الوا�سح، اأن رو�سيا غزت، فقد غزوا القرم 
وو�سف  خطاأ”.  ذلك  2014-كان  يف  عليها  وا�ستولوا 
الرئي�ش الرو�سي فالدميري بوتني باأنه “جمرم حرب«.

مذكرة  اأ�سدرت  اأن  الدولية  اجلنائية  للمحكمة  و�سبق 
املتحدة  ال��والي��ات  اأن  رغ��م  وع��ل��ى  ب��وت��ني.  بحق  اعتقال 
لي�ست ع�سواً يف املحكمة، فاإن الرئي�ش جو بايدن اعترب 
اأعلم  :”ال  دي�سانت�ش  وق���ال  م���ربرة.  اخل��ط��وة  ه��ذه  اأن 
اأن  ب��وت��ني ي��ج��ب  اأن  اأع��ت��ق��د  ال��ط��ري��ق، لكنني  ع��ن ه���ذه 

ُيحا�سب«.
فلوريدا مل  اأن حاكم  اإىل  “غاريان”  واأ���س��ارت �سحيفة 
لرتامب  االأق��رب  املناف�ش  لكنه  للرئا�سة،  تر�سحه  يعلن 
نطاق  على  املتوقع  وم��ن  ال����راأي،  ا�ستطالعات  بح�سب 

وا�سع اأن يدخل ال�سباق هذا الربيع.
االأرا�سي”  على  “النزاع  ح��ول  بت�سريحه  اأدىل  وك���ان 
���س��وؤال م��ن م��ق��دم الربامج  على  امل��ا���س��ي، رداً  االأ���س��ب��وع 

كارل�سون.  ت��اك��ر  نيوز”  “فوك�ش  �سبكة  يف  ال�سيا�سية 
لكنها  ت��رام��ب،  موقف  اإىل  اأق���رب  العبارة  ه��ذه  وجعلته 
ال�سيا�سي  الطيف  وا�سعة من  انتقادات  اإث��ارة  يف  ت�سببت 

االأمريكي.
اجلمهوري  اال�سرتاتيجي  غالني  ري��د  ق��ال  واالأرب���ع���اء، 
هو  “دي�سانت�ش  اإن  ت��رام��ب  ح��م��ل��ة  ع��ل��ى  ان��ق��ل��ب  ال����ذي 
���س��ي��ا���س��ي ت��ق��ل��ي��دي. اإن���ه���م ي���ج���رون ا���س��ت��ط��الع��ات مثل 

ال  الأوك���ران���ي���ا  بالن�سبة  م��وق��ف��ه  اأن  ووج�����دوا  امل��ج��ان��ني 
اأن  كما  الناخبني اجلمهوريني.  اأو�ساط  يف  تاأييداً  يلقى 

املتربعني يكرهونه«.
تف�سيله  ب�سبب  اأي�����س��اً  ل��الن��ت��ق��اد  دي�سانت�ش  وت��ع��ر���ش 
ال��ظ��ه��ور ع��رب و���س��ائ��ل ال��ت��وا���س��ل ال��ت��ي ميلكها روب���رت 
مردوخ. و”فوك�ش ناي�سن” والنيويورك بو�ست” اللتان 

اأجرتا املقابلة، ميلكهما مردوخ.

لغط
االأرا�سي”،  على  “النزاع  ع��ن  كالمه  اإىل  وبالن�سبة 
قال دي�سانت�ش :”ما اأ�سرت اإليه كان يعني املكان الذي 
ال�سرقية  احل���دود  على  اأي  االآن،  امل��ع��ارك  فيه  جت��ري 
اأعتقد  وال  ال��ق��رم،  ث��م  وم���ن  ال��دون��ب��ا���ش،  منطقة  يف 
الكثري من  ���س��رع��ي. لكن ه��ن��اك  ال��رو���س��ي  امل��وق��ف  اأن 

العرقية الرو�سية يف هذه املنطقة«.
واأ�ساف “هناك نوع من القتال ال�سعب، وهذا ما كنت 

اأ�سري اإليه.
اأفكر ب��اأن رو�سيا لديها احل��ق يف ذل��ك، واإذا  اأك��ن   ومل 
اأك��رث و�سوحاً، فاإنه كان يجب  اأك��ون  اأن  ما كان يجب 
اأن  ه��ي  االأ���س��م��ل،  النقطة  اأن  اأعتقد  لكنني  اأف��ع��ل.  اأن 
رو�سيا ال تظهر القدرة على ال�سيطرة على اأوكرانيا، اأو 
اإطاحة احلكومة اأو ت�سكيل تهديد للناتو. وهذا �سيء 
تدخلنا.  ت�سعيد  م�سلحتنا  من  اأن  اأعتقد  وال  جيد، 
وال اأريد اأن اأرى تدخاًل للقوات االأمريكية هناك. اأما 
اأن الغزو الرو�سي كان مربراً من  القول باأنني اأعتقد 

ناحية معينة، فهذا هراء«.
جورجتاون  جامعة  يف  ال�سيا�سية  العلوم  اأ�ستاذ  وق��ال 
ت�سريحاته  ع��ن  دي�سانت�ش  ت��راج��ع  اإن  مونيهان  دون 
ينتقد  اإن��ه  اإي�����س��اح��ات.  يقدم  اأك��رث مم��ا  لغطاً  “يثري 
�سيكون موقفه  ال��وا���س��ح كيف  غ��ري  م��ن  ب��اي��دن، لكن 
حيال اأوكرانيا خمتلفاً، عندما يقول اإن بوتني جمرم 
حرب واإنه ما كان يجب اأن ي�سن الغزو، واإنه يجب عدم 

اإر�سال قوات اأمريكية اإىل هناك«.

�إ�سر�ئيل تعاين كابو�س حتّوالت ��سرت�تيجية
•• �لقد�س-وكاالت   

العقد  يف  حت��ول��ت  اإ���س��رائ��ي��ل  اأن  مت�سا  دورون  االإ���س��رائ��ي��ل��ي  الكاتب  راأى 
املا�سي اإىل قوة، ولكن ذلك بداأ يتغري على مايبدو، يف اإ�سارة اإىل االتفاق 

ال�سعودي- االإيراين، والتجاهل الدويل.
اإ�سرائيل  اأن  االإ�سرائيلي،  “ماكور ري�سون”  وقال مت�سا يف مقال مبوقع 
متر بعملية انعكا�ش ا�سرتاتيجي ت�سبه حلم الفرعون امل�سري الذي ف�سره 
الفرعونية،  مل�سر  اال�سرتاتيجي  الواقع  يف  حت��واًل  و�سكل  يو�سف،  النبي 
اإىل  اآن��ذاك من حالة الوفرة االقت�سادية والزراعية  انتقلت م�سر  حيث 

حالة من العوز والفقر، م�ستطرداً اأن “اإ�سرائيل يف خ�سم حتّول«.
ر�سخت  التي  العمليات  من  مبجموعة  متيز  املا�سي  العقد  اأن  واأو���س��ح 

مكانة اإ�سرائيل كقوة على ال�سعيدين االإقليمي والدويل، حيث االزدهار 
التهديدات  م��ن  للحد  ُوج���د  ال���ذي  التكنولوجي  وال��ت��ط��ور  االق��ت�����س��ادي 

االأمنية املبا�سرة من ال�سمال واجلنوب وال�سرق.
ا�ستغلت هذا االجت��اه، وخ�سو�ساً يف ظل  اإ�سرائيل  اأن  اإىل  الكاتب  ولفت 
مع  عالقاتها  وتعزيز  االأو�سط  ال�سرق  عمق  يف  للتوغل  االأمني،  الهدوء 
ال�سابق  الرئي�ش  اإدارة  الوثيق مع  التعاون  اأن  اإىل  الغنية، م�سرياً  الدول 
منوذج  تطوير  على  اإ�سرائيل  �ساعد  التجاري،  النهج  يف  ترامب  دونالد 
اال�سطرابات  خلفية  على  خا�ش  ب�سكل  ج��اذب��اً  اأ�سبح  نفعي  اقت�سادي 
احلادي  القرن  من  االأول  العقد  بداية  يف  االأو�سط  ال�سرق  �سربت  التي 
اأن االقت�ساد واال�ستقرار اأ�سبحا قوة جذب للعديد  والع�سرين. واأ�ساف 
تاريخها،  م���رة يف  الأول  اإ���س��رائ��ي��ل،  وج��ع��ال  االإق��ل��ي��م��ي��ة  االأط������راف  م��ن 

مغناطي�ساً يجذب الالعبني االإقليميني والعامليني من خالل اقت�سادها 
التكنولوجي. وعلى الرغم من ذلك، فاإن اأف�سل عقد ا�سرتاتيجي يف تاريخ 
الدولة قد انتهى اأو يقرتب من نهايته، حيث اإن ال�سنوات االأخرية حملت 
اأن  وخ�سو�ساً  “تاآكل النظام اال�سرتاتيجي املفيد”،  دالئل على عمليات 
الواليات  اأعطتها  التي  املظلة  اأزال  املتحدة  الواليات  تغيري احلكومة يف 

املتحدة للنموذج االقت�سادي واتفاقيات التطبيع االإ�سرائيلية.
واإمنا  اأزم��ة �سحية فح�سب،  تكن  اأزم��ة كورونا مل  اأن  اإىل  الكاتب  ولفت 
اأثارت اأزمة �سيا�سية اجتماعية �ساعدت يف تعقيد ظروف اجلائجة. وعلى 
“ياأتي  م�سيفاً  اإ�سرائيل،  جت��اه  والعنف  امل�سلحون  انت�سر  عامني  م��دى 
العنف من عرب اإ�سرائيل والعرب يف القد�ش ال�سرقية والفل�سطينيني يف 
ال�سفة الغربية، وبالطبع من حما�ش واجلهاد االإ�سالمي يف قطاع غزة«.

على  للح�سول  اإي���ران  م�ساعي  ت�ستمر  نف�سه  ال��وق��ت  يف  اأن��ه  اإىل  واأ���س��ار 
االأ�سلحة النووية، وحتقيق حاهزية حلفائها النا�سطني يف املنطقة، مثل 

حزب اهلل يف لبنان، لتحدي اإ�سرائيل اأمنياً، 
وجتليات ذلك متثلت يف االتفاق ال�سعودي االإي��راين، والتجاهل الدويل 
لالإ�سرائيليني ورئي�ش الوزراء بنيامني نتانياهو، بينما يظهر يف اخللفية 

ان�سحاب الواليات املتحدة من املنطقة ودخول ال�سني كالعب مهيمن.
اإ�سرائيل  الأم���ن  ت��ه��دي��داً خ��ط��رياً  ال��و���س��ع يظهر  اأن ه��ذا  ال��ك��ات��ب  واأك���د 
واالأ�سواأ  للغاية،  عالية  الع�سكرية  املواجهات  احتماالت  ويجعل  القومي، 
من ذلك اأن اإ�سرائيل ال تزال عالقة يف عامل االأم�ش وترف�ش التخلي عنه. 
ال�سابق  الهيكل اال�سرتاتيجي  الثغرات يف  اإ�سالح  ال�سبب، حتاول  ولهذا 

دون تفكري وخلق بدائل ا�سرتاتيجية تتوافق مع االجتاهات احلالية.

 مالين �الأطفال يف �ليمن 
معر�سون ل�سوء �لتغذية 

•• دبي-�أ ف ب

اأن  من  اجلمعة  اأم�ش  -يوني�سف   للطفولة  املتحدة  االأمم  منظمة  ح��ذرت 
ماليني االأطفال يواجهون خماطر متزايدة لناحية �سوء التغذية يف اليمن 
اإذا مل ُتخ�س�ش اأموال ب�سكل عاجل لهذا البلد الذي مزقته احلرب وحيث 

ميوت طفل كل ع�سر دقائق.
وقالت املنظمة االأممية يف بيان اإن من بني 11 مليون طفل يحتاجون اإىل 
األف طفل دون �سن   540 “يعاين اأكرث من  اإن�سانية يف اليمن،  م�ساعدات 

اخلام�سة �سوَء تغذيٍة حاًدا يهدد حياتهم«.
اأ�سافت “ميوت طفل )يف املتو�سط( كل ع�سر دقائق الأ�سباب ميكن جتنبها«. 
وقالت املنظمة اإنها “بحاجة ما�سة اإىل 484 مليون دوالر” عام 2023 
وقد  العربية  اجلزيرة  �سبه  يف  االأفقر  وهو  البلد  هذا  يف  تدخلها  ملوا�سلة 

دمرته اأكرث من ثماين �سنوات من احلرب.
وحذرت من اأنه بدون اتخاذ اإجراءات عاجلة “قد يواجه ماليني االأطفال 
ت�سل  “اإذا مل  اأنه  و�سددت على  التغذية.  �سوء  لناحية  خماطر متزايدة” 
االأموال، قد ت�سطر اليوني�سف اإىل تقلي�ش م�ساعدتها احليوية لالأطفال 

ال�سعفاء«.
دوالر  مليار   1،2 تقدمي  املانحة  ال��دول  تعهدت  �سباط/فرباير  نهاية  يف 
كانت  التي  االإن�سانية  االإغاثة  ا�ستياء منظمات  اأث��ار  ما  اليمن وهو  ل�سكان 

تطالب باأكرث من 4 مليارات دوالر.
ح�سب االأمم املتحدة فاإن اأكرث من 21،7 مليون �سخ�ش )ثلثي ال�سكان(، 

بحاجة اإىل م�ساعدات اإن�سانية هذا العام.
االأمم  وحت��ذر  طفل.   11000 من  اأك��رث  �ُسوه  اأو  ُقتل  لليوني�سف،  ووفقا 
بانتظام من جماعة  التمويل،  اإىل  تفتقر  التي  االإغاثة  املتحدة ومنظمات 
وا�سعة النطاق يف البالد. وانتهت اأوائل ت�سرين االأول/اأكتوبر هدنة تو�سطت 
فيها االأمم املتحدة يف ني�سان/اأبريل 2022، دون اأن يتو�سل اأطراف النزاع 

اإىل اتفاق لتمديدها. لكن الو�سع ظل هادئا ن�سبيا على االأر�ش.

بايدن يف �أوتاو� للقاء ترودو وخماطبة �لربملان 
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جميع اخليارات متاحة اأمام بكني

�سيناريوهات لنتيجة حرب �أوكر�نيا ت�سع �ل�سن يف موقع �لفائز  3

اأقوى  اأوروب����ا  �ست�سبح  امت��ام��ه��ا، 
لل�سغوط  تعر�ساً  واأق��ل  قبل  من 
�سواء من قبل اجلي�ش الرو�سي اأو 

االقت�ساد ال�سيني«.
وه���ن���اك خ��ط��ر اآخ����ر ي��ه��دد خطة 
اإذ عززت احلرب من ت�سليح  �سي، 
ال���غ���رب ل��ن��ف�����س��ه وت���وا����س���ل دول���ه 
منذ  ُيعهد  مل  ب�سكل  بع�سها  م��ع 
حلف  دول  وت����ق����وم  ����س���ن���ة.   30
نفقات  ب���رف���ع  االأط��ل�����س��ي  ���س��م��ال 
االأوروبي  االحت��اد  و�سار  ال��دف��اع، 
يتعامل مع ق�سايا االأم��ن مبزيد 
م��ن اجل��دي��ة. ك��م��ا جت��رب احلرب 
اأمناطها  تقييم  اإع���ادة  على  بكني 
افرتا�سها  ت�سمل  التي  الفكرية 
الدخول  عن  �سيحجم  الغرب  اأن 
يف حرب اقت�سادية )مثل احلرب 

يف  ال�سيني  للتج�س�ش  الرو�سية 
رو�سيا، وهو ما حاول جهاز االأمن 
ال���ف���ي���درايل ال��رو���س��ي ل��ف��ت نظر 
هذا  اإىل  ي�ساف  اإل��ي��ه.  الكرملني 
حتويل  يف  ال�سني  رغبة  ع��دم  اأن 
اإىل  حدود”  بال  “�سداقة  عبارة 
اأ���س��ح��ى م��ث��ار غ�سب  دع��م عملي 
�سيما  ال  رو�سيا،  يف  النخب  ل��دى 
ي�ستخدمها،  زال  م���ا  ب��وت��ني  اأن 
ولي�ش  ����س���ي.  ي����ردده����ا  ال  ب��ي��ن��م��ا 
ال�سني  على  النخب  تلك  حتفظ 
خاطئاً، فبكني ال تريد اأن ُتعر�ش 
جتارتها مع الغرب، والتي ت�ساوي 
ت��ري��ل��ي��ون دوالر،   1.5 م��ن  اأك���رث 
ل��ل��خ��ط��ر م���ق���اب���ل جت���ارت���ه���ا مع 
مليار   200 ت�ساوي  التي  رو�سيا 
دوالر فح�سب. �سحيح اأن ال�سني 

على رو�سيا يف حال ا�ستمر بوتني 
اعتبار  ع��ل��ى  ع���الوة  ال�سلطة،  يف 
رو�سيا دولة منبوذة ب�سبب القرار 
املحكمة  احت���ذت���ه  ال����ذي  االأخ�����ري 
على  بالقب�ش  الدولية  اجلنائية 
جرائم  ارت����ك����اب  ب��ت��ه��م��ة  ب���وت���ني 

حرب.
ويف هذه االأثناء، يعزز الغرب دعمه 
الأوكرانيا رافعاً �سعار اأن “احلرب 
كييف  اأعلنت  اإذا  فقط  �ستتوقف 
لكن هذا لن يدوم، اإذ اأفاد  هذا”. 
لرئي�ش  امل��ق��رب��ني  امل��ع��ل��ق��ني  اأح����د 
اأوربان”- “فيكتور  املجر  وزراء 
م�ساعدات  ت��ق��دمي  رف�����ش  ال����ذي 
حني  ب��اأن��ه  الأوك��ران��ي��ا-  ع�سكرية 
اأوكرانيا  على  جديد  �ستاء  ي��اأت��ي 
املجر  تعترب  لن  تنت�سر،  اأن  دون 

كانت ال�سني هي التي �ستقدمها(، 
باأنها  م��زاع��م��ه��ا  ي����ربر  م���ا  وه����و 
�سارت قوة عاملية وبدياًل مبدئياً 

للغرب.
فزاعة  ت��ث��ب��ت  ال  ق����د  ذل������ك،  م����ع 
ال�سني  مل�سالح  ج��دواه��ا  احل���رب 
كما يظن �سي، فبينما جند بوتني 
�سبعينياتهم  بلغوا  ممن  واأع��وان��ه 
الغرب-على  مبحاربة  مهوو�سني 
ح�����س��اب ك���ل ���س��يء-ف��ه��ن��اك جيل 
الذين  الرو�ش  القادة  من  جديد 
يعون  اإذ  ال�����س��ني،  يف  ي��ث��ق��ون  ال 
الدوران  بها  ينذر  التي  املخاطر 

يف فلكها.

التج�ض�ض ال�ضيني يف رو�ضيا
يت�سح هذا من تغطية ال�سحافة 

ع��ل��ى ال��ط��اق��ة(، م��ا ���س��ي��وؤث��ر على 
توقعات ال�سني بحدوث تداعيات 

ل�سعيها لال�ستيالء على تايوان.
الوحيدة  ه���ي  ال�����س��ني  ول��ي�����س��ت 
احلرب،  نتائج  توقع  يف  املخطئة 
يف  ال���وق���ت  اأن  اجل��م��ي��ع  ي��ظ��ن  اإذ 
باأن  واث��ق��ة  فمو�سكو  ���س��احل��ه��م: 
الغرب �سيتوقف عن دعم اأوكرانيا 
وي����ج����ربه����ا ع���ل���ى ال���������س����الم، ما 

�سيعتربه بوتني ن�سراً.

رو�ضيا وكوراث اخل�ضارة
لكن الن�سر اأو اخل�سارة �سيجلبان 
ف�سوف  رو�����س����ي����ا.  ع���ل���ى  ك��������وارث 
اقت�سادياً  اإ���س��الح��ه��ا  ي�����س��ت��غ��رق 
واج��ت��م��اع��ي��اً ���س��ن��ني ع���دي���دة. كما 
املفرو�سة  ال��ع��ق��وب��ات  �ست�ستمر 

والغاز  النفط  ت�سرتي  زال���ت  م��ا 
لكن  خمف�سة.  باأ�سعار  ال��رو���س��ي 

بنوكها ان�سحبت من رو�سيا.
�ستلجاأ  احل������رب،  ت��ن��ت��ه��ي  وح����ني 
اأوكرانيا للغرب، ال لبكني، الإعادة 
اإعمارها. �سحيح اأنه عام 2019 
التجاري  ال�����س��ري��ك  كييف  ك��ان��ت 
هذا  اأن  غ��ري  لل�سني،  الرئي�سي 
املهولة  ال�����س��ني  ل������واردات  ُي��ع��زى 
من القمح. لكن االحتاد االأوروبي 
يفوق ال�سني ثقاًل يف هذا االأمر.

اأوروبا اأقوى من ذي قبل
اأح��د م�سوؤويل االحتاد  اأ���س��رَّ  وق��د 
احل����رب،  “بعد  ب���اأن���ه  االأوروب��������ي 
اأوكرانيا  اإع���م���ار  اإع������ادة  ���س��ت��ك��ون 
ول�����ك�����ن، عند  ����س���ع���ب���ة.  ع���م���ل���ي���ة 

•• عو��سم-وكاالت  

يوم  م��و���س��ك��و  اإىل  و����س���ول���ه  ب��ع��د 
الرئي�ش  اأع��ل��ن  امل��ا���س��ي،  االث��ن��ني 
ومو�سكو  “بكني  اأن  ال�����س��ي��ن��ي 
العاملي  النظام  لو�سع  م�ستعدتان 
القانون  ظل  يف  حرا�ستهما  حتت 
الدويل”، يف ت�سريح يبلور روؤيته 
ب����اأن ال�����س��راع ���س��ي��ك��ون ب��ني نظام 
يتنا�سب مع  واآخ��ر  للغرب  خا�سع 

م�سالح بكني.
“�سبيكتيتور”  م����وق����ع  وق�������ال 
�سي  ر�سخ  بعدما  اإن��ه  الربيطاين 
لل�سالم  �سانعاً  بو�سفه  �سورته 
احلرب  اأن  الرجل  يرى  املحتمل، 
ثنائية  اأوكرانيا متثل مكا�سب  يف 
له.  بالن�سبة  االأب���ع���اد  ث��الث��ي��ة  اأو 
اإذا  اأن����ه  اإىل  االأول  ال��ب��ع��د  ي�����س��ري 
ان��ت��ه��ت احل���رب ب��ان��ت�����س��ار بوتني، 
م�سداقيته،  ال����غ����رب  ���س��ي��ف��ق��د 
نف�سه  ات����ه����ام  اإىل  و����س���ي���ت���ح���ول 
ومراجعتها. يعني هذا اأن الن�سر 

�سيكون حليفاً ل�سي.
وهو  اأوك��ران��ي��ا،  انت�سرت  اإذا  اأم���ا 
رو�سيا  ف�ستتحول  ال��ث��اين،  البعد 
وهو  ب�����س��رع��ة،  لل�سني  ت��اب��ع  اإىل 
ت�سعى  اإذ  ل��ل�����س��ني،  اآخ�����ر  ن�����س��ر 
على  االع��ت��م��اد  ال�ستبدال  رو���س��ي��ا 
الدوالر باليوان. ومن �ساأن تبعية 
تقلق  اأن  ل��الق��ت�����س��اد  ال�����س��ي��ا���س��ة 

الكثريين يف مو�سكو.
اأما البعد الثالث للن�سر، فيتمثل 
يف و�ساطة بكني يف اتفاقية �سالم 
)وب����وت����ني على  ن��ق��ط��ة   12 م���ن 
ا�ستعداد لتقبل اأ�سعب االأمور اإذا 

مغردة خارج ال�سرب.
حتقيق  الغرب  ا�ستطاع  اإن  وحتى 
ال����ق����ت����ال، لن  م����ي����دان  ن�������س���ر يف 
اأوكرانيا،  اأم���ن  �سمان  ي�ستطيع 
اأخ���رى  اإذ ���س��ت��ج��د رو���س��ي��ا ط���رق���اً 
مل���زاح���م���ة ج����ريان����ه����ا، ب��������دءاً من 
و�سواًل  اال���س��رتات��ي��ج��ي  ال��ف�����س��اد 
يقو�ش اجلهود  ما  االإره���اب،  اإىل 
امل�����س��ت��ه��ِدف��ة م�����س��اع��دة ال���دول���ة يف 
�سوقي  واقت�ساد  بناء دميقراطية 

م�ستدام.
واإمنا  واح��دة،  حرباً  هذه  ولي�ست 
يوجد  اإذ  م��ت��داخ��ل��ت��ان:  ح���رب���ان 
واآخر  اأوك��ران��ي��ا،  ���س��راع م�سلح يف 
رو�سيا  ب��ني  واق��ت�����س��ادي  �سيا�سي 

والغرب.
اأوكرانيا..ن�سال من اأجل احلرية

اأوكرانيا  اأمام  لذا، ال يوجد خيار 
���س��وى ال��ن�����س��ال ل��ل��ح�����س��ول على 
لكنها  وا����س���ت���ق���الل���ه���ا.  ح��ري��ت��ه��ا 
�سُت�ستنَزف يف تلك االأثناء. وعلى 
“وا�سنطن  �سحيفة  ت��ع��ل��ق  ه���ذا 
فقدت  كييف  اإن  بقولها  بو�ست” 
���س��خ�����ش، وهو  األ����ف   120 ن��ح��و 
اإذا قي�ش بعدد �سكانها،  رقم كبري 
حالة  يف  ك���ون���ه���ا  ع���ل���ى  ع��������الوة 
اق���ت�������س���ادي���ة م����رتدي����ة، ذل�����ك اأن 
هيئة  ع��ل��ى  ي�سلها  امل���ايل  ال��دع��م 

قرو�ش، ال منح.
ويف كل هذا، تظل جميع اخليارات 
متاحة اأمام ال�سني، فاإما اأن تلعب 
دور �سانع ال�سالم، واإما اأن تدعم 
واإما  لها،  تبعيتها  مقابل  رو�سيا 
اأن توا�سل لعب دور املتفرج بينما 

يعاين الباقون!

باحثة فرن�سية حُتّذر من خطر تنظيم �الإخو�ن �الإرهابي يف �ملد�ر�س �لثانوية

مع االحتجاجات على تعديل النظام الق�ضائي 

نتانياهو يتعّهد »و�سع حد لالنق�سام« يف �إ�سر�ئيل 

•• باري�س-وكاالت   

يف كتابها “هذه التنازالت ال�سغرية التي تقتل” ُتقّدم الكاتبة والباحثة يف 
اأجرب  اإن��ذار من مدر�ش  اأزوب��اردي �سرخة  ال�سيا�سي كارين  �سوؤون االإ�سالم 
على اإخفاء هويته، لتتقّم�ش دوره عرب �سهادة جمهولة للمعلم الذي يواجه 
ب�سكل يومي اإ�سالموية انتقامية لبع�ش من طالبه لكّنه يرف�ش اال�ست�سالم 

ليبقى االأمل.
يف 11 �سبتمرب -اأيلول 2001، كانت اأزوباردي ُتغّطي الهجمات االإرهابية 
)ت�سرين  نوفمرب   13 اأما يف  تواجدها هناك.  ت�سادف  نيويورك، حيث  يف 
الثاين( 2015، فقد متّكن االإرهاب من الكاتبة نف�سها يف باري�ش حيث ُقتل 
زوجها ووالد اأطفالها ال�سحايف املو�سيقي غيوم بارو ديكريف خالل اقتحام 

م�سرح باتاكالن وح�سار اإرهابيني من تنظيم داع�ش ملئات الرهائن حينها.
التلفزيونية  ال��ق��ن��وات  جمموعة  يف  لل�سحافية  اأي�����س��اً  ال�سدمة  �سبب  م��ا 
الفرن�سية الر�سمية، اغتيال املدر�ش الفرن�سي �سموئيل باتي يف 16 اأكتوبر 
اأ�ستاذ  اأي�ساً  اأمام ثانويته وطالبه، وهو ما �سدم   2020 االأول(  )ت�سرين 
االأدب لوران فالوين، وهو ا�سم م�ستعار، ا�ستخدمته اأزوباردي ملُ�ساعدتها يف 

اأفكار تنظيم االإخوان  الكتاب الذي ت�سّدت فيه لتغلغل  احلديث با�سمه يف 
االإرهابي وغريه من تيارات االإ�سالم ال�سيا�سي يف املدار�ش الثانوية.

للدرا�سات  اأناليز”  ووت�����ش  “غلوبال  �سبكة  ن�سرتها  معها  م��ق��اب��ل��ة  ويف 
اأّن  الكاتبة  توؤكد  فرن�سا،  يف  واالإره���اب  التطرف  ومكافحة  اجليو�سيا�سية 
العلمانية كنز لفرن�سا يجب حمايته، بينما يك�سف املعلم املجهول لوران يف 
كتابها اأّن طالبه ينظرون اإىل العلمانية ك�سالح موجه �سّدهم وكخطر على 

ممار�سة حرية الدين، وهو اأمر غري �سحيح.
وتلفت اأزوباردي االنتباه اإىل اأّنه غالباً ما يتم اخللط بني العلمانية واالإحلاد، 
حيث يعتقد الكثريون اأنها حرب �سد الدين، لكّن ذلك لي�ش �سحيحاً على 
اأّن  االإطالق. لذا بالن�سبة لطالب املدار�ش الثانوية يجب اأن يفهموا جيداً 
بحرية  ت�سمح  وه��ي  واالإمي���ان،  للت�سديق  قاباًل  �سيء  كل  جتعل  العلمانية 
ال�سمري واملُعتقد، وعلى العك�ش مما يظّنه البع�ش فاإّنها تعمل على حماية 

االأقليات الدينية.
فتيل  ي��ن��زع  اأن  مُي��ك��ن  للطالب  ال�سحيح  ال�����س��رح  ت��ق��دمي  اأّن  على  وُت�����س��ّدد 
اأّن  اإذ  الفرن�سية،  الثانويات  يف  االإ�سالموية  تف�ّسي  عن  الناجم  التوترات 
هناك بالفعل نق�ش يف املعرفة بقواعد تطبيق العلمانية لي�ش فقط من قبل 

الطالب، ولكن اأي�ساً على نطاق اأو�سع من قبل فرق التعليم واملجتمع.
وب��راأي��ه��ا ف���اإّن امل��در���س��ة ال��ث��ان��وي��ة ه��ي اآخ���ر م��ك��ان ال ي���زال ب��االإم��ك��ان تنوير 
التيارات  جترفنا  اأن  قبل  مًعا”  للعي�ش  االأخ��ري  املكان  “اإنها  فيه،  العقول 
واالأيديولوجيات االإرهابية، لذلك يجب اأن مننح اأنف�سنا كل فر�سة لتقوية 

دور املعلمني يف ال�سفوف االأمامية �سّد االإ�سالموية.
يفهموا  مل  الذين  الفرن�سيني  ال�سيا�سيني  كبار  بع�ش  اأزوب���اردي  وانتقدت 
نيكوال  ال�����س��اب��ق  فالرئي�ش  خ��ط��ره��ا،  ُي���درك���وا  االإ���س��الم��وي��ة ومل  ال��ظ��اه��رة 
فرن�سا  يف  االإ����س���الم  لتنظيم  يخطط  ك���ان  امل��ث��ال،  �سبيل  ع��ل��ى  ���س��ارك��وزي، 
بالتعاون مع جماعة االإخوان امل�سلمني االإرهابية. وذلك بينما اليوم تتنامى 
االأكرث  وباتوا  ال�سبكات االجتماعية،  اأيديولوجيتهم من خالل  وتت�ساعف 

خطراً.
“االإ�سالموية”  م�سطلح  ا�ستخدام  فرن�سا  يف  الي�سار  جتّنب  انتقدت  كما 
خوفاً كما يعتقدون من اأّن هذه الت�سمية �سوف “تزيد من االإ�سالموفوبيا 
وُتقّوي اليمني املتطرف”. ُم�سرية اإىل اأّن كلمة “اإ�سالموفوبيا” ا�ستخدمت 
اآي��ة اهلل اخلميني  1979 من قبل  االأوىل يف عام  للمّرة  وا�سع  على نطاق 
لتقوي�ش اأي انتقاد للنظام االإيراين. لذا فاإّنها تدعو لت�سمية االإ�سالموية 

ب��و���س��وح ع��رب ف��ر���ش رق��اب��ة ذات��ي��ة ل��ك��ن ب��ع��ي��داً ع��ن ال��ت��ح��دث م��ث��ل اليمني 
املتطرف. وقالت “ب�سفتي طرفاً مدنياً يف حماكمة 13 نوفمرب )ُقتل زوجها 
يف الهجمات االإرهابية(، فقد �سئمت من عدم احلديث عن االإ�سالموية يف 
اجلل�سات، حيث اأّن الكلمة مل ُتلفظ قط خالل املحاكمة! لكّن القا�سي �ساأل 
لكّنهم  متطرفني  لي�سوا  باأنهم  ف���رّدوا  تطّرفهم”،  “اأ�سباب  عن  املتهمني 

ُيطبقون ال�سريعة فقط واأّن هذا اأمر طبيعي بالن�سبة لهم.
مُيكن  ال��ذي  االأخ���ري  امل��ك��ان  اأّن  على  م��ن جديد  الفرن�سية  الكاتبة  وُت�����س��ّدد 
للمرء فيه حماربة هذه الظالمية الفكرية هو املدر�سة الثانوية “اإنه اآخر 
اأهمية ور�ش العمل التي نّظمتها احلكومة  مكان للعي�ش معاً” ُم�سرية اإىل 
ق�سايا  ت��ن��اول  ع��ل��ى  املعلمني  ل��ت��دري��ب  اأ���س��ه��ر  ع���ّدة  م���دى  ع��ل��ى  الفرن�سية 

العلمانية يف املدار�ش.
وُتعرب اأزوباردي يف اخلتام عن تفاوؤلها باأّن املدر�سة غالباً هي اليد الوحيدة 
التي �سوف ُت�ساعد املُجتمع، وحُتّذر من اأّن الف�سل ال مُيكن اإال اأن يكون نتيجة 
للُمجتمع، ولعدم جعلها  تنتمي  التي يجب جتّنبها الأّنها ال  “العن�سرية” 
يف ذات الوقت جزءاً من حزمة حجج االإخوان واالإ�سالمويني لالتخاذ من 

االإ�سالموفوبيا ذريعة الأفعالهم االإرهابية.

•• �لقد�س-�أ ف ب

تعّهد رئي�ش الوزراء االإ�سرائيلي بنيامني نتانياهو “تهدئة 
على  النفو�ش” و”و�سع حد لالنق�سام يف �سفوف ال�سعب”، 

اأ�سابيع  منذ  اإ���س��رائ��ي��ل  ت�سهدها  �سعبية  ت��ظ��اه��رات  خلفية 
اح��ت��ج��اج��ا ع��ل��ى م�����س��روع ت��ع��دي��ل ال��ن��ظ��ام ال��ق�����س��ائ��ي الذي 

عر�سته احلكومة.
واأعلن نتانياهو الذي كان حتى حينه منكفئا عن هذا امللف، 

قدما  امل�سي  على  ت�سميمه  مبديا  “ال�ساحة”  دخ��ل  اأن���ه 
كل اجلهود من  �سيبذل  اأن��ه  املقابل  م��وؤك��دا يف  التعديل،  يف 
امل�سروع  ع��ن  امل��داف��ع��ني  ير�سي  حل”  اإىل  “التو�سل  اأج���ل 

ومعار�سيه.
وقال نتانياهو “ال ميكن اأن ن�سمح باأن يعّر�ش خالف، مهما 
كان حادا، م�ستقبلنا جميعا للخطر معار�سو التعديل لي�سوا 
اّتهامات  اإىل  اإ�سارة  يف  فا�سيني”،  لي�سوا  خونة، ومنا�سروه 

متبادلة بني املع�سكرين.
وتابع رئي�ش الوزراء االإ�سرائيلي “�ساأبذل كل اجلهود، كّلها، 
وو�سع حد لالنق�سام يف �سفوف  النفو�ش  تهدئة  اأج��ل  من 

ال�سعب«.
و���س��ب��ق اأن و���س��ف ن��ت��ان��ي��اه��و م����رارا يف االأ���س��اب��ي��ع االأخ����رية 

املتظاهرين باأنهم دعاة “فو�سى«.
وامل�سروع الذي يهدف اإىل زيادة �سلطة امل�سوؤولني املنتخبني 
يف  الدميوقراطية  يهّدد  اأّن��ه  منتقدوه  ي��رى  الق�ساء،  على 

الدولة العربية.
املتطرف  اليمني  من  وحلفاوؤه  نتانياهو  يعترب  املقابل،  يف 
القوى بني  ت��وازن  الإع��ادة  امل�سروع �سرورّي  اأّن  واملت�سددين 
اإّنها  يقولون  ال��ت��ي  العليا  واملحكمة  املنتخبني  امل�����س��وؤول��ني 

م�سّي�سة.
حمادثات  اأج���رى  بعدما  املتلفز  خطابه  نتانياهو  وووج���ه 
مع وزير الدفاع يواآف غاالنت الذي كان اأعلن ع�سرا نيته 

التحدث علنا اأي�سا.

»بداية الديكتاتورية«
االئتالف احلكومي  م��رارا  ال��ذي طالب  األغى غاالنت  وقد 
بتعليق امل�سار الت�سريعي التاحة املجال اأمام اإجراء مفاو�سات 

مع املعار�سة حول هذا االإ�سالح، كلمته يف نهاية املطاف.
وع��ل��ى م���دى اأك����رث م���ن ���س��اع��ة حت��دث��ت حم��ط��ات التلفزة 
�سناريو  ع��ن  اأو  ال��وزي��ر  ا�ستقالة  احتمال  ع��ن  االإ�سرائيلية 
يفرت�ش تفكك االئتالف احلكومي وهو من االأكرث ميينية 

يف تاريخ اإ�سرائيل.
االأ�سخا�ش  اآالف  ع�����س��رات  جم���ددا  اخلمي�ش  ت��ظ��اه��ر  وق���د 
احتجاجا على اال�سالح خالل يوم تعبئة تخللته مواجهات 

بني متظاهرين وعنا�سر يف ال�سرطة.
لتفريق  امل��ي��اه  خراطيم  ال�سرطة  ا�ستخدمت  اأب��ي��ب،  ت��ل  يف 
اأبيب  تل  الدائري يف مدينة  الطريق  اأغلقت  التي  احل�سود 

وفق ما اأفاد �سحايف يف وكالة فران�ش بر�ش.
ما  على  نتانياهو  م��ن��زل  اأم���ام  االآالف  جتمع  ال��ق��د���ش،  ويف 
ذكرت م�سادر اإعالمية اإ�سرائيلية. ونظمت تظاهرات اأخرى 

يف كل من حيفا )�سمال( وبئر ال�سبع )جنوب(.
وراأى املتظاهر نداف غوالندر اأن “هذا هو اأهم يوم من اأيام 

املقاومة... هناك الكثري من النا�ش«.
واأ�ساف غوالندر )37 عاما( لوكالة فران�ش بر�ش “النا�ش 

يتفهمون... اأنهم لن يتوقفوا” حمذرا من “الدكتاتورية” 
“اإذا  مو�سحا  برناجمها  يف  قدما  احلكومة  م�ست  حال  يف 
مكلفة(  جلنة  )ت�سكيلة  ح��ول  )ق��ان��ون(  على  الت�سويت  مر 
بداية  �ستكون  الربملان(  )يف  املقبل  االأ�سبوع  الق�ساة  تعيني 

الديكتاتورية«.
عليه  اأدخلت  وقد  االإ�سالح.  اأ�سا�سي من  الن�ش جزء  وه��ذا 
تعديالت على �سعيد اللجان يف االأيام االأخرية بغية �سمان 
الن�ش  اأن  نتانياهو  واأك����د  ال��ت�����س��وي��ت.  خ���الل  اأك���رب  ت��اأي��ي��د 
“االأ�سبوع  الت�سويت الإق��راره يف جل�سة عامة  �سيطرح على 

املقبل«.
عن  �سراحة  هرت�سوغ  اإ���س��ح��اق  الرئي�ش  حت��دث  جهته  م��ن 

خماطر “حرب اأهلية«.
اختار  “الليلة،  لبيد  ي��ائ��ري  امل��ع��ار���س��ة  زع��ي��م  ق���ال  ب����دوره 
نتنياهو جتاهل وزير دفاعه... واختار اإلقاء خطاب منف�سل 

عن الواقع، مليء باالأكاذيب. هذا ت�سرف غري م�سوؤول«.
“مل يتغري  ال��و���س��ط(  امل��ع��ار���ش بيني غانت�ش )مي��ني  وق��ال 
�سيء حتت ال�سم�ش ونتنياهو )ال يزال( كما هو”، معربا عن 

اأ�سفه الأن رئي�ش الوزراء “ال يرقى اإىل م�ستوى التحدي«.
الفردية  تكري�ش احلقوق  “اأنوي  نتانياهو يف خطابه  وقال 
مواطني  جلميع  االأ�سا�سية  احلقوق  �سن�سمن  القانون.  يف 
واملتدينون،  العلمانيون   ، اليهود  وغري  اليهود   - اإ�سرائيل 

الن�ساء واملثليون. اجلميع بدون ا�ستثناء«.

عدد �لقتلى يف مايل �زد�د باأكرث من �ل�سعف يف 2022
•• دكار-�أ ف ب

اأن  املتحدة اطلعت عليه فران�ش بر�ش  اأورد تقرير لالأمم 
اأك��رث من  اإىل   2022 العام  ارتفع  م��ايل  القتلى يف  ع��دد 
املئة  35 يف  ُن�سبت  2021، فيما  بالعام  ال�سعف مقارنة 

من انتهاكات حقوق االإن�سان اىل قوات الدفاع واالأمن.
الف�سلي  تقريرها  املتحدة يف مايل يف  االأمم  بعثة  وقالت 
االأول/اكتوبر  ت�سرين  بني  االإن�سان  حقوق  انتهاكات  عن 
1277 �سخ�سا  اإنه ُقتل   2022 وكانون االأول/دي�سمرب 
جهات  اإىل  م��ن�����س��وب��ة  ع��ن��ف  اأع���م���ال  يف   2022 ال��ع��ام  يف 
خمتلفة مقارنة ب584 �سخ�سا يف العام 2021. وميثل 
واأ�سافت “يف �سكل عام، تاأثر   .% هذا زيادة بن�سبة 118 

 1277(  2022 يف  ال��ع��ن��ف  ب��اع��م��ال  �سخ�ش   2001
جريحا(«.  و352  م��ف��ق��ودا  اأو  خم��ط��وف��ا  و372  قتيال 
وتابع امل�سدر نف�سه اأن املجموعات اجلهادية هي امل�سوؤولة 
املئة  يف   56 اليها  ن�سبت  اذ  العنف،  اأعمال  عن  خ�سو�سا 
2020 و2021، دفع  من االنتهاكات. بعد انقالبني يف 
2022 اىل خروج  العام  الع�سكريون احلاكمون يف مايل 
�سركائهم الفرن�سيني والتفتوا اىل رو�سيا. ويف حني حتدث 
هوؤالء عن جمرد “مدربني” رو�ش، ا�سارت االمم املتحدة 
والدول الغربية ومنظمات حقوقية اىل مرتزقة ينتمون 

اىل جمموعة فاغرن ارتكبوا جتاوزات عدة.
وتابع التقرير االأممي “بالن�سبة اىل قوات الدفاع واالمن، 
35 يف املئة من  اأي  694 انتهاكا حلقوق االإن�سان،  ن�سب 

جمموع االنتهاكات، اىل عنا�سرها، ترافقهم اأحيانا طواقم 
ع�سكرية اجنبية«. وال ت�سمل هذه االرقام انتهاكات ارتكبت 
يف مورا بني 27 و31 اذار/مار�ش 2022، حيث اأعدمت 
القوات امل�سلحة املالية مع ع�سكريني ي�ستبه بانتمائهم اىل 
االأمم  خ��رباء  بح�سب  اال�سخا�ش،  مئات  فاغرن  جمموعة 
املتحدة. ومع و�سول الع�سكريني اىل احلكم يف مايل قبل 
بعثة  يف  االإن�سان  حقوق  ق�سم  مع  التوتر  ت�ساعد  عامني، 
املنظمة االأممية. ويعمل الع�سكريون على اإعاقة حتقيقات 
البعثة االأمم��ي��ة ح��ول حقوق االإن�����س��ان وال��ت��ج��اوزات التي 
تتهم القوات املالية بارتكابها. ويف �سباط/فرباير، طردت 
بعثة  يف  االإن�سان  حقوق  ق�سم  رئي�ش  باماكو  يف  ال�سلطات 

االأمم املتحدة.

زّلة جديدة من بايدن.. �سالح بيد �ل�سيا�سين ور�سالة ع�سق من جيل
•• و��سنطن-وكاالت

اإجراء  االأبي�ش على  البيت  اأج��ربت  اإلقائه خطابا،  ل�سان جديدة خالل  زلة  بايدن،  االأمريكي جو  الرئي�ش  ارتكب 
اأخ��رى حول �سبب  اإلقائه. واأث��ارت زلة بايدن اجلدل وفتحت الباب مرة  ت�سحيح على ن�ش اخلطاب بعد يوم من 

وقوعه املتكرر يف مثل هذه االأخطاء.
وبينما كان بايدن يديل بخطابه مبنا�سبة “�سهر تاريخ املراأة” والذي حاول من خالله اإبراز الدعم للمراأة وحماربة 
العنف املوجه �سدها، قال بايدن “اأنت تعلم لكن هذا يعتمد على خطوات اأخرى اتخذتها واتخذناها، مثل اأهم قانون 

ل�سالمة االأ�سلحة منذ 30 عاًما للم�ساعدة يف اإبقاء االأ�سلحة بعيًدا عن اأيدي امل�ست�سارين ال�سيا�سيني املحليني ».
التعليقات املحرجة، لي�سحح  كان حمط ت�ساوؤل وفتح �سيال من  ال�سيا�سيني املحليني”،  “امل�ست�سارين  ورود عبارة 
البيت االأبي�ش على الفور ن�ش اخلطاب، بتعديل “امل�ست�سارين ال�سيا�سيني املحليني” اإىل عبارة “املعتدين املنزليني 
بداية خطابه حتدث عن موقف  بايدن، ففي  كان غريبا بخطاب  ما  تلك وحدها  الزلة  تكن  امل��دان��ني«. ولكن مل 
غريب مع ال�سيدة االأمريكية االأوىل قائال: “جيل ت�سع ر�سائل على مراآتي، حيث اأحلق، لذا اأتاأكد من روؤيتها. واأحد 

االأ�سياء التي مت و�سعها منذ حوايل عام كانت -توقف عن حماولة جعلني اأحبك-«.
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�ملدعية �لعامة �الإ�سر�ئيلية: تدخل نتنياهو يف �إ�سالح �لق�ساء غري قانوين 
•• �لقد�س-رويرتز

قالت املدعية العامة االإ�سرائيلية اأم�ش اجلمعة اإن رئي�ش الوزراء بنيامني 
�سخ�سيا يف خطة الإ�سالح  �سيتدخل  اإنه  بقوله  القانون  انتهك  نتنياهو 

النظام الق�سائي.
قال  امل��ق��رتح��ة،  التغيريات  على  املت�ساعدة  االحتجاجات  مواجهة  ويف 
واإنه  االأخ���رى  االعتبارات  كل  جانبا  ينحي  اإن��ه  اخلمي�ش  اأم�ش  نتنياهو 

�سيفعل “كل ما يقت�سيه االأمر” للتو�سل اإىل حل.
وذكر اأن يديه مغلولة، لكن قانونا جديدا يقيد الظروف التي ميكن فيها 

اإقالة اأي رئي�ش للوزراء منحه م�ساحة اأكرب للمناورة.
العامة جايل باهراف ميارا اختلفت مع نتنياهو يف ر�سالة  املدعية  لكن 

وجهتها اإليه.
ت��دخ��ل يف  اأي  ع��ن  اأن حتجم  وا���س��ح: يجب  ال��ق��ان��وين  “املوقف  وق��ال��ت 
لتعيني  جلنة  ت�سكيل  بينها  وم��ن  الق�سائي،  ال��ن��ظ��ام  لتغيري  م��ب��ادرات 

الق�ساة، الأن مثل هذا العمل ينطوي على ت�سارب يف امل�سالح«.
اإجراء تتخذه  “ت�سريحاتك الليلة املا�سية واأي  واأ�سافت باهراف ميارا 

ينتهك هذا االأمر هو غري قانوين وي�سوبه ت�سارب يف امل�سالح«.
البقاء  بوجوب  نتنياهو  العامة  املدعية  ح��ذرت  اأن  بعد  الر�سالة  وج��اءت 

مبناأى عن م�ساعي ائتالفه احلاكم لتنفيذ تعديالت ق�سائية الأنها ترى 
اأن ذلك ينطوي على ت�سارب يف امل�سالح ب�سبب حماكمته بتهم ف�ساد.

ونفى م�سدر مقرب من نتنياهو، يف ر�سالة وزعها حزب ليكود احلاكم، 
يف  امل�سالح  يف  ت�����س��ارب  وج���ود  اأو  ق��وان��ني  الأي  ال����وزراء  رئي�ش  خمالفة 

ت�سريحه وقال اإن االأمر لي�ش له اأي تبعات على حماكمته.
لتوافق  التو�سل  ال��وزراء حماولة  رئي�ش  واج��ب  اأن من  امل�سدر  واأ�ساف 
الداخل  يف  �سواء  تبعات  لها  باأزمة  اإ�سرائيل  فيه  متر  وقت  خالل  اأو�سع 

اأو اخلارج.
وقومية  دينية  اأح����زاب  م��ن  امل��وؤل��ف  احل��اك��م  نتنياهو  ائ��ت��الف  وي��ح��اول 

احلكومة  متنح  اأن  �ساأنها  من  الق�سائي  النظام  على  بتعديالت  الدفع 
نفوذا حا�سما يف اختيار الق�ساة وحتد من �سلطة املحكمة العليا يف اإلغاء 

القوانني.
العليا  املحكمة  جت���اوز  �ستكبح  اخل��ط��ة  اإن  ال��ت��ع��دي��الت  م��وؤي��دو  وي��ق��ول 

ل�سلطاتها وتعيد التوازن الأذرع احلكم.
احلريات  وتعر�ش  الق�ساء  �ست�سعف  اإنها  للتعديالت  معار�سون  ويرى 

املدنية للخطر وت�سر باالقت�ساد.
كما ت�سببت التعديالت املقرتحة يف خروج احتجاجات حا�سدة على مدى 

اأ�سابيع واأثارت قلقا بني حلفاء اإ�سرائيل الغربيني.

هل �ستك�سب �أوكر�نيا معركتها �لقانونية مع رو�سيا؟
خرية  –ترجمة  بنو�  غيوم   ••

�ل�سيباين
•• عن �سحيفة sohcE seL �لفرن�سية

بانت�سار  اأوك��ران��ي��ا  ف���ازت   ، »ال��ي��وم 
يكتب   ، اآخر على املعتدي”  حا�سم 
االأربعاء   اأم�����ش  اأول  اأول  مبتهجا  
االأوك������راين  فولودميري  ال��رئ��ي�����ش 
تويرت.  على  ر�سالة  يف  زيلين�سكي 
لكن هذه املرة ، االنت�سار يتم على 
جبهة  على  لي�ش  و  قانوين  �سعيد 
بالفعل  كييف  اأفلتت  لقد   . القتال 
م���ن ال�����س��داد ال���ف���وري مل��ب��ل��غ  4،5 
قيمة  ه���و  ل��رو���س��ي��ا  دوالرا  م��ل��ي��ار 
ل��ل�����س��ن��دات ح�����س��ل��ت عليه  ق���ر����ش 
اأوكرانيا من رو�سيا من حوايل ع�سر 
�سنوات .هذا امللف يعود تاريخه اإىل 
فرتة  ق��ب��ل  اأي   2013 دي�����س��م��رب 

االأوكراين ملدة عامني من 15%. 
كانت  االتفاقية  بنود  بع�ش  اأن  اإال 
االتفاقية  ن�����س��ت  ح��ي��ث  جُم��ح��ف��ة 
على وجه اخل�سو�ش ، على اأنه اإذا 
الناجت  اإىل  ال��دي��ن  ن�سبة  جت���اوزت 
 60 االأوك����راين  االإج��م��ايل  املحلي 
ق���ادرة على  رو���س��ي��ا  ف�ستكون   ،  %
للقر�ش.  ال���ف���وري  ال�����س��داد  ط��ل��ب 
حتى لو كان ذلك يعني و�سع البلد 
ال�����س��داد مرة  ع��ن  يف ح��ال��ة تخلف 

اأخرى.
اأط��اح��ت ثورة   ، اأ���س��ه��ر  بعد ث��الث��ة 
يانوكوفيت�ش،  ب��ف��ك��ت��ور  امل����ي����دان 
القرم.  �سبه جزيرة  و�سمت رو�سيا 
ق����ررت   ،  2015 دي�������س���م���رب  ويف 
اجلديدة  االأوك����ران����ي����ة  احل��ك��وم��ة 
املوالية للغرب عدم �سداد ال�سندات 
الرو�سية. واتخذت مو�سكو اإجراءات 

ط��وي��ل��ة م��ن ال��غ��زو ال��رو���س��ي حني 
ذلك  يف  االأوك���راين  الرئي�ش  و�سع 
الوقت ، فيكتور يانوكوفيت�ش ، حداً 
للمناق�سات التي كان من املفرت�ش 
اأن توؤدي اإىل اتفاق �سيا�سي وجتاري 
م��ع االحت���اد االأوروب����ي. واقرتحت 
م�ساعدات  خطة  ذلك  بعد  مو�سكو 
دوالر  مليار   15 اإىل  ت�سل  لكييف 
اأ�سعار  يف  تخفي�سات  اإىل  ت�ستند   ،
�سفقات �سراء للغاز وقر�ش �سندات 
على  دوالر.  م���ل���ي���ارات   3 ب��ق��ي��م��ة 
كانت جيدة  ال�سفقة  ، هذه  ال��ورق 
ب�سبب   اإذ  االأوك���ران���ي���ة  ل��ل��ح��ك��وم��ة 
�سح امل��وارد املالية كان ي�سعب على 
اأوكرانيا متويل نف�سها يف االأ�سواق. 
اإال   ت��ط��ل��ب م��و���س��ك��و  ح��ي��ن��ذاك مل 
ب��ي��ن��م��ا يف   ، % ف��ق��ط  ب�5  ف���ائ���دة 
الوقت نف�سه ، اقرتب �سعر الفائدة 

 2016 ف�����رباي�����ر  يف  ق����ان����ون����ي����ة 
الفائدة،  ودفع  الدين  اأ�سل  ل�سداد 
دوالر  مليار   4.5 املجموع  لي�سبح 
العملية تخ�سع  الأن  ونظًرا  اليوم. 
املحاكم  ف��اإن   ، االإجنليزي  للقانون 
الربيطانية هي التي كان يجب اأن 
تقرر يف �سان هذه الق�سية يف لندن 
الق�ساة  اأح��رج��ت   الق�سية  ،ول��ك��ن 
 2017 ع��ام  يف  املحكمة  اأعلنت  اإذ 
على  باحلكم  خمت�سة  غ��ري  اأن��ه��ا   ،

نزاع بني دولتني.
ع����دي����دة، حاولت  م���غ���ام���رات  ب��ع��د 
“حكم  ع���ل���ى  احل���������س����ول  رو�����س����ي����ا 
حمكمة  ع���ن  ����س���ادر  م�ستعجل” 
ا�ستماع  ج��ل�����س��ة  اأو  حم��اك��م��ة  دون 
املوؤكد  �سبه  م��ن  ك���ان  و  حقيقية. 
اإدانة  اإىل  �سيوؤدي  االإج��راء  اأن هذا 
كييف  ا�ستاأنفت  فعال  و  اأوك��ران��ي��ا. 

و  ل�ساحلها،  بحكم  ف��ف��ازت  احلكم 
للمملكة  العليا  املحكمة  راأت  ق��د 
املتحدة يف قرارها اأن للبلد احلق يف 
تقول  كما  حججها،  اإىل  اال�ستماع 
ال�سند  قر�ش  اأن  دفاعها  يف  كييف 
�سدر باالإكراه واأن مو�سكو هددتها 
وا�سلت  اإذا  انتقامي  ع�سكري  ب��رد 
التقارب مع االحتاد االأوروبي. ومع 
ذلك، قانونيا ، ُيعترب العقد املوقع 

حتت االإكراه باطاًل.
تتمكن  ل����ن  اأخ��������رى،  ن���اح���ي���ة  م����ن 
اأوك������ران������ي������ا م�����ن امل�����ج�����ادل�����ة ب�����اأن 
القر�ش  وقعوا  الذين  ال�سيا�سيني 
للقيام  ال�����س��ل��ط��ة  ل��دي��ه��م  ي��ك��ن  مل 
بذلك ، الأن احلكومة كانت يف ذلك 
يتم  ���س��رع��ي��ة.. مل  ال��وق��ت حكومة 
النهائية  املحاكمة  م��وع��د  حت��دي��د 
النتيجة  ع��ن  النظر  وبغ�ش  ب��ع��د. 

، ي��ب��دو م��ن غ��ري امل��رج��ح اأن ت�سدد 
ل���دائ���ن هاجمها  م���ا  ي���وًم���ا  ك��ي��ي��ف 

النطاق  وا�سع  دماًرا  ع�سكرًيا ونفذ 
االنت�سار  ل��ك��ن  اأرا����س���ي���ه���ا.  ع��ل��ى 

القانوين �سيكون رمًزا قوًيا لكييف 
يف حربها �سد الهيمنة الرو�سية.

ذخائر �ليور�نيوم.. خماوف من »كارثة بيئية« يف �أوكر�نيا
 •• عو��سم-وكاالت

اأثار اإعالن احلكومة الربيطانية تقدمي ذخائر جديدة 
اإىل اأوكرانيا حتتوي على اليورانيوم امل�ستنفد، خماوف 
وا�سعة، و�سط حتذيرات رو�سيا  بيئية  اأ�سرار  من وقوع 

بت�سعيد الهجمات حال امل�سي قدًما يف تلك اخلطوة.
يف حني اأن ذخائر اليورانيوم امل�ستنفد ال تعترب اأ�سلحة 
نووية وفًقا للمنظمات الدولية، اإال اأن انتاجها مل�ستويات 
النووية  ال��رق��اب��ة  هيئة  دف���ع  االإ���س��ع��اع  م��ن  منخف�سة 
التعامل معها،  اإىل احل��ذر عند  املتحدة  ل��الأمم  التابعة 

حمذرة من من املخاطر املحتملة للتعر�ش لها.
موؤ�س�سة  يف  ال�سيا�سي  والباحث  النووي  اخلبري  يقول   
الذخائر  تلك  اإن  جي�ست،  اإدوارد  االأم��ريك��ي��ة،  “راند” 
اأن  ميكن  ال  لكنها  امل�سعة،  اخل�سائ�ش  ببع�ش  حتتفظ 
اأنها  بيد  ال��ن��ووي��ة.  االأ�سلحة  مثل  ن��ووًي��ا  تفاعاًل  تولد 
املعركة،  م��ي��دان  يف  االإن�����س��ان  �سحة  على  خ��ط��ًرا  ت�سكل 

اإ�سافة ملخاطرها على البيئة العامة.
ال��رو���س��ي، ف��الدمي��ري بوتني،  ال��رئ��ي�����ش  اأن ه���دد  ���س��ب��ق 
ب�”الرد” حال م�ست لندن يف خطتها، فيما حذر وزير 
دفاعه �سريغي �سويغو من “�سدام نووي” حمتمل بني 

مو�سكو والغرب.
وفق برنامج االأمم املتحدة للبيئة، فاإن اليورانيوم امل�ستنفد 
هو املنتج الثانوي الرئي�سي لتخ�سيب اليورانيوم وهو معدن 
ثقيل �سام كيميائًيا واإ�سعاعًيا، باعتباره مادة م�سعة معتدلة، 

مع حوايل 60 باملئة من ن�ساط اليورانيوم الطبيعي.
لليورانيوم  التعر�ش  عن  الناجتة  ال�سحية  االآث���ار  تعتمد   
اليورانيوم  وخ�سائ�ش  التعر�ش  م�سار وحجم  على  املن�سب 
وقابلية  الكيميائي  وال�سكل  املن�سب، مثل حجم اجل�سيمات 

الذوبان.
ي�����س��ت��خ��دم ه���ذا امل��ع��دن ال��ك��ث��ي��ف يف ال��ذخ��ائ��ر ل��ق��درت��ه على 

االخرتاق، وكمواد واقية يف املركبات املدرعة.
حيثما ا�ستخدمت ذخائر اليورانيوم امل�ستنفد، ميكن لذخائر 
اليورانيوم امل�ستنفد، و�سظايا الذخرية، وال�سرتات/االأغلفة 
اأعماق  ع��ل��ى  م��دف��ون��ة  اأو  ال�����س��ط��ح  ع��ل��ى  م��ل��ق��اة  اأن جت��ده��ا 

متفاوتة.
الهدف  ب�سطح  املن�سب  اليورانيوم  ذخائر  ت�سطدم  عندما 

اأو االأر�ش، فاإن ن�سبة �سغرية فقط من كتلتها �ستتحول اإىل 
الهواء  يتلوث  اأن  مُيكن  وبالتايل  املن�سب،  اليورانيوم  غبار 

والرتبة واملاء والنباتات.
مثل  الع�سكرية  املركبات  لتعزيز  اأي�سا  ي�ستخدم  اأن  ميكن 
اليورانيوم  ع��ل��ى  ال��ت��ي حت��ت��وي  ال��ذخ��ائ��ر  اأم����ا  ال���دب���اب���ات، 
اأوك�سيد  امل�ستنفد، فهي تنفجر بفعل االرتطام وتطلق غبار 

اليورانيوم.
النووي”  ال�����س��الح  ن���زع  اأج���ل  م��ن  “احلملة  منظمة  اأدان����ت 

اأوكرانيا  اإم���داد  النووية،  لالأ�سلحة  املناه�سة  الربيطانية 
كارثة  �سيكون  اأن ذلك  املن�سب، معتربة  اليورانيوم  بذخائر 
بيئية و�سحية اإ�سافية الأولئك الذين يعي�سون يف قلب النزاع. 
تثري تلك الذخائر جداًل باأنها ميكن اأن تكون مرتبطة ب�سكل 

مبا�سر ب�سرطان الدم وتلف الكلى و�سرطان الرئة.
اأن التعامل مع  حذرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية من 
مثل هذه الذخرية “يجب اأن يظل عند احلد االأدنى ويجب 
ت�سبب  اأن  “ميكن  اأن��ه  مو�سحة  الواقية”،  املالب�ش  ارت��داء 
احلاالت  بع�ش  ويف  اأ����س���راًرا،  الكلى  يف  العالية  ال��رتك��ي��زات 

الف�سل الكلوي«.

متى بداأ ا�ضتخدام ذخائر اليورانيوم؟
 يف العقود الثالثة املا�سية، كانت قذائف اليورانيوم امل�ستنفد 
ه���ي اخل���ي���ار امل��ف�����س��ل ل��ك��ل م���ن ج��ي��و���ش ال���والي���ات املتحدة 

وبريطانيا.
 ا�ستخدم اليورانيوم امل�ستنفد الأول مرة يف قذائف الدبابات 
يف اأملانيا النازية ب�سبب نق�ش التنغ�سنت وهو عن�سر كيميائي 

اأكرث كثافة.
الذخائر خالل احلرب  املتحدة مثل هذه  الواليات   ط��ورت 
الباردة لتدمري الدبابات ال�سوفيتية، مبا يف ذلك دبابات “تي 

72” نف�سها التي تواجهها اأوكرانيا االآن.
االأمريكي ال يزال يطور  اأن اجلي�ش  “تامي”  ك�سفت جملة 
اخلارقة  الطلقة  �سيما  وال  امل�ستنفد،  ال��ي��وران��ي��وم  ذخ��ائ��ر 
“اأم1  الرئي�سية  ال��ق��ت��ال  ل��دب��اب��ة   »M829A4« ل��ل��دروع 
اأوكرانيا  يف  القتال  ميدان  اإىل  ير�سلها  مل  لكنه  اأبرامز”، 
ح��ت��ى االآن. ج���رى ا���س��ت��خ��دام ال��ذخ��ائ��ر ال��ت��ي حت��ت��وي على 
ليوغو�سالفيا عام  الناتو  امل�ستنفد خالل ق�سف  اليورانيوم 
1999 خالل حرب كو�سوفو، حيث األقي ما يقارب 15 طناً 

من اليورانيوم امل�ستنفد خالل 3 اأ�سهر.
ل�����الأورام اخلبيثة  اأع��ل��ى م��ع��دل  ���س��ه��دت �سربيا  ذل���ك،  ب��ع��د 
األ���ف �سخ�ش   30 م��ن  اأك���رث  ت�سخي�ش  اأوروب����ا، حيث مت  يف 
كما  التفجري.  منذ  االأوىل  الع�سر  ال�سنوات  يف  بال�سرطان 

�سبق واأن ا�ستخدمت خالل غزو العراق عام 2003.

تاأثريات وا�ضعة
فيات�سي�سالف  ال���رو����س���ي  ال���دوم���ا  جم��ل�����ش  رئ��ي�����ش  اع���ت���رب 
فولودين، اإن ذخائر اليورانيوم امل�ستنفد ميكن اأن توؤدي اإىل 
الدول  على  اأ�سا�سي  ب�سكل  توؤثر  عاملي  نطاق  على  “ماأ�ساة 

االأوروبية«.

جرمية بيئية؟
اأ����س���ار م�����س��ت�����س��ار ب��رن��ام��ج امل���ن���اخ ال��ع��امل��ي، جم���دي ع����الم، يف 
اأن  اإىل  عربية”،  ن��ي��وز  “�سكاي  مل��وق��ع  خ��ا���س��ة  ت�سريحات 
اليورانيوم امل�ستنفد يت�سبب يف العديد من االأ�سرار، ويظل 

حمتفًظا بن�سبة وحتى لو منخف�سة من االإ�سعاع.
ذخائر اليورانيوم امل�ستنفد ُت�سّنف من االأ�سلحة ذات اخلطورة 
البيئية العالية، ونتمنى اأال تلجاأ اإليها الدول الكربى؛ الأن 
امل�ستخدمة بكثافة غري  القنابل والذخائر  هذا احلجم من 

عادية تظل اآثارها يف الرتبة والهواء واملياه مئات ال�سنني
العديد من احل��روب لكن  الذخائر يف  ا�ستخدام تلك  جرى 
ا�ستخدامها  ح��ال  اأم���ا  ���س��ح��راوي��ة،  مناطق  يف  ك��ان  اأغلبها 
باحلرب االأوكرانية داخل مدن ذات كثافة �سكنية فاإنها متثل 

جرمية بيئة و�سحية كربى
اأن  �سبق  كما  العراق  غ��زو  املتحدة يف  ال��والي��ات  ا�ستخدمتها 
ا�ستخدمها حلف الناتو يف يوغو�سالفيا وت�سمى ب�”االأ�سلحة 
بني  االآن  حتى  قائمة  ال�سحية  اآث����اره  ت���زال  وال  القذرة”، 

 »لوال« �إىل �ل�سن يف �إطار �سعيه لتجديد �لعالقات مع �حللفاء 
•• بر�زيليا-�أ ف ب

الرئي�ش  �سيلفا  دا  لوال  اإينا�سيو  لوي�ش  الي�ساري  الربازيلي  الرئي�ش  يلتقي 
التجارة  تعزيز  يف  اآم���ال  بكني  يف  املقبل  االأ���س��ب��وع  جينبينغ  �سي  ال�سيني 
ومناق�سة الو�ساطة الدولية لت�سوية النزاع يف اأوكرانيا وا�ستعادة دور بالده 

يف اجليو�سيا�سة العاملية.
وبعد فرتة من العزلة حتت حكم �سلفه اليميني املتطرف جايري بول�سونارو، 

يحاول لوال بال هوادة جتديد العالقات مع احللفاء.
ويف ثالثة اأ�سهر من توليه من�سبه، زار لوال االأرجنتني والواليات املتحدة، 
اأيام اإىل ال�سني، اأكرب �سريك جتاري  فيما تعد الرحلة التي ت�ستغرق �ستة 

للربازيل، مفتاحا لطموحاته.
ال�سينية  ال�����س��وؤون  يف  اخل��ب��ري  ك��ارف��ال��و  دي  مينيزي�ش  اإي��ف��ان��درو  واأو���س��ح 
هي  ل��وال  “زيارة  اأن  بر�ش  فران�ش  لوكالة  فارغا�ش  جيتوليو  موؤ�س�سة  يف 
اإ�سارة وا�سحة جدا على رغبته يف حوار ثنائي رفيع امل�ستوى وتعميق هذه 

العالقة«.
ويقول حمّللون اإن اآمال ال�سني كبرية اأي�سا، فيما يرى امل�سوؤولون يف بكني 

اأن الربازيل هي ركيزة اأ�سا�سية يف خططهم اال�سرتاتيجية واالقت�سادية.
تبداأ  التي  الزيارة  اأعمال  ج��دول  على  رئي�سيا  مو�سوعا  اأوكرانيا  و�ستكون 
ر�سميا ال��ث��الث��اء، يف ح��ني ي��اأم��ل ل��وال يف ال��رتوي��ج الق��رتاح��ه بالتو�سط يف 

حمادثات الإنهاء الغزو الرو�سي.
فالدميري  الرو�سي  نظريه  م��ع  حم��ادث��ات  اأج���رى  ال�سيني  الرئي�ش  وك��ان 
اأي�سا  نف�سه  ق��دم  االأ�سبوع حيث  ه��ذا  �سابق من  وق��ت  مو�سكو يف  بوتني يف 

كو�سيط ي�سعى اإىل ال�سالم، اإال اأنه مل يحقق اأي اخرتاق وا�سح.
�سمني  دع��م  باأنه  وو�سفوه  �سي  مقرتح  الغربيون  اأوكرانيا  حلفاء  وانتقد 

لغزو مو�سكو.
لكن لوال يعترب ال�سني “حليفا مهما” ملبادرته اخلا�سة املتمثلة يف اإن�ساء 
اأو�سحت  ما  على  تفاو�سي،  �سالم  اتفاق  اإىل  ت�سعى  ال��دول  من  جمموعة 

احلكومة يف برازيليا يف بيان.
ويعتزم لوال الذي تراأ�ش البالد مرتني قبل اأن ينتخب لوالية ثالثة اأواخر 
العام املا�سي، تقدمي الربازيل كو�سيط، كما فعل اأثناء واليته الثانية خالل 

املناق�سات النووية بني اإيران والواليات املتحدة.

لكن رغم ذلك، تلّقت �سورته الدبلوما�سية �سربة العام املا�سي بعد تعّر�سه 
النتقادات ب�سبب ت�سريحاته باأن الرئي�ش االأوكراين فولودميري زيلين�سكي 

“م�سوؤول” عن احلرب بقدر بوتني.
كما اأنه رف�ش االن�سمام اإىل الدول الغربية يف اإر�سال اأ�سلحة اإىل اأوكرانيا 

مل�ساعدتها يف الدفاع عن نف�سها.
�سرتافق  فيما  االأعمال يف بكني،  راأ���ش ج��دول  اأي�سا على  التجارة  و�ستكون 

لوال اإىل ال�سني جمموعة كبرية من رجال االأعمال والوزراء.
وكان بول�سونارو زار ال�سني اأي�سا، لكن عالقة البلدين توّترت بعد ان�سمامه 
اإىل الرئي�ش االأمريكي وقتها دونالد ترامب يف اإلقاء امل�سوؤولية على بكني يف 

تف�سي جائحة كوفيد-19.
لكن ذلك مل يوؤثر على ال�سفقات التجارية، مع جتاوز التبادالت التجارية 

العام املا�سي 150 مليار دوالر.
رفع  ال�سني  قرار  مع  اخلمي�ش  دفعا  الربازيل  تلّقت  ذلك،  اإىل  وباالإ�سافة 
حالة  تاأكيد  بعد  الربازيلية  االأب��ق��ار  حل��وم  ل����واردات  �سهرا  ا�ستمر  تعليق 

“معزولة” ملر�ش جنون البقر يف �سباط/فرباير.
تنويع  على  وال��رتك��ي��ز  “التجارة  تعزيز  تريد  ال��ب��الد  اإن  مينيزي�ش  وق��ال 
يف  ت��ق��ّدم  وحتقيق  �سينية  ا�ستثمارات  جلب  تريد  اأي�سا  لكن  امل��ن��ت��ج��ات... 

م�ساريع حمتملة اأخرى«.
واأ�سار اأي�سا اإىل احتماالت تطوير تكنولوجيا مثل اأ�سباه املو�سالت والذكاء 

اال�سطناعي اأو ا�ستئناف م�ساريع لبناء قطار �سريع بني املدن الربازيلية.
اأمريكا  يف  ال�سيني  لال�ستثمار  الرئي�سية  الوجهة  اأي�سا  ال��ربازي��ل  وكانت 
الربازيلي- االأعمال  ملجل�ش  وفقا  و2020،   2007 عاَمي  الالتينية بني 

ال�سيني، فيما بلغت قيمتها 70 مليار دوالر.
واأي�سا  الكهرباء،  وتوليد  النفط  يف  مبعظمها  االأم����وال  تلك  وا�سُتثمرت 
وتكنولوجيا  وال��زراع��ة  والتعدين  الثقيلة  واالآالت  ال�����س��ي��ارات  �سناعة  يف 

املعلومات.
وتعد الربازيل �سوقا �سخما لل�سركات ال�سينية، مثل جمموعة التكنولوجيا 

العمالقة “هواوي«.
وميكن التفاق بني البلدين على ا�ستخدام اليوان يف جتارة ثنائية مباليني 

الدوالرات، اأن ي�ساعد يف تدويل العملة ال�سينية.
ال�����س��وؤون ال�سينية وال��رو���س��ي��ة يف مركز  اإي��ل��ي�����ش، اخل��ب��ري يف  اإي��ف��ان  وق���ال 

 Center for Hemispheric Defense Studies
اأي�سا  يعنيان  العالقة  الربازيل وحجم  “حجم  اإن  وا�سنطن،  للدرا�سات يف 
اأخرى تدعم االأهداف  اأي دولة  اأكرث من  الناجح مع الربازيل  التعاون  اأن 

االقت�سادية اال�سرتاتيجية العاملية لل�سني«.
وهناك  واالأع���م���ال  باالقت�ساد  بالتاأكيد  االأم���ر  “يتعلق  اخل��ب��ري  واأ���س��اف 
�سراكة جتارية �سخمة، لكن يجب اأال تغيب عن بال اأحد حقيقة اأن هناك 
الدول  يف  القيادي  ال��ربازي��ل  دور  اإىل  ت�ستند  اإ�سرتاتيجية”  �سراكة  اأي�سا 

اجلنوبية.
اأول��وي��ة خ��الل واليتيه  امل��ت��ع��ددة االأط����راف  ل��وال م��ن الدبلوما�سية  وج��ع��ل 

ال�سابقتني، وزار بكني ثالث مرات.
النا�سئة  لالقت�سادات  “بريك�ش”  جمموعة  اأُن�سئت  واليته،  فرتة  وخ��الل 

التي ت�سم الربازيل والهند وال�سني ورو�سيا وجنوب اأفريقيا.
اجلمعية  ورئ��ي�����ش  ت�سيانغ  يل  ال����وزراء  رئي�ش  بكني  يف  ل��وال  �سيلتقي  كما 

ال�سعبية الوطنية ت�ساو ليجي.
و�سيتوجه بعدها اإىل �سنغهاي حيث من املقرر اأن تتوىل حليفته ال�سيا�سية 
 ،2011 العام  يف  الرئي�ش  من�سب  يف  خلفته  التي  رو�سيف  ديلما  املحلية 

من�سب رئي�سة م�سرف التنمية اجلديد املعروف اأي�سا ب�”بنك بريك�ش«.

و�سط »موجة �غتياالت«.. �الأمن 
�لعر�قي يعتقل خمططن لقتل �سابط

•• بغد�د-وكاالت

ال�سطو  عمليات  متار�ش  م�سلحة  بع�سابة  العراقية،  االأم��ن  ق��وات  اأطاحت 
تخطط  وكانت  ع�سكرياً،  زّي��اً  مرتدين  جرائمهم  عنا�سرها  وينفذ  امل�سلح، 

الغتيال �سابط برتبة رفيعة، وفقا ملا اأعلنته قيادة �سرطة حمافظة بابل.
“ق�سم  اأن  فيه  ج��اء  اخلمي�ش،  ب��ي��ان��اً،  العراقية  الداخلية  وزارة  ون�����س��رت 
�سمن  ريفية  مناطق  �سكان  م��ن  ملواطنني  ب��الغ��اً  تلقى  االإج���رام  مكافحة 
�سطو  لعمليات  بتعر�سهم  بابل  �سمايل حمافظة  وجبلة  املحاويل  ق�ساءي 

حتت تهديد ال�سالح من قبل اأ�سخا�ش يرتدون الزي الع�سكري«.
تاأتي احلادثة االأخرية بعد فرتة وجيزة من اغتيال م�سلحني، يوم اجلمعة 
املا�سي، اأ�ستاذاً جامعياً يدعى عقيل عبداهلل النا�سري، يف حمافظة ذي قار
االأمن العراقي يعتقل خمططني لقتل �سابط و�سط “موجة اغتياالت”.. 

واأو�سح بيان الوزارة اأن “قائد �سرطة املحافظة  اأوعز على الفور بت�سكيل 
ال�سرية،  امل�سادر  وزرع  وحتليلها،  املعلومات  جمع  بعد  متكن  عمل  فريق 
مع  بالتن�سيق  ك��اف��ة،  وامل��ج��االت  االأ���س��ع��دة  على  امليدانية  اجل��ه��ود  وتركيز 
اإرهاب  ومكافحة  ا�ستخبارات  مديرية  مع  وبالتعاون  الق�سائية  ال�سلطة 
بالع�سابة،  الرئي�سي  املتهم  على  القب�ش  اإلقاء  من  ال�سقور،  بابل-خلية 
الذي قاد الفريق للقب�ش على اثنني اآخرين من اأفراد الع�سابة يف حمافظة 

جماورة لبابل«.
وتاأتي احلادثة االأخرية بعد فرتة وجيزة من اغتيال م�سلحني، يوم اجلمعة 
ذي  حمافظة  يف  النا�سري،  عبداهلل  عقيل  يدعى  جامعياً  اأ�ستاذاً  املا�سي، 

قار.
وذكرت م�سادر اأمنية عراقية حينها اأن “م�سلحني جمهويل الهوية، كانوا 
ي�ستقلون دّراجة نارية، اأطلقوا الر�سا�ش على النا�سري، عندما كان قرب 

منزله، ثم الذوا بالفرار«.
حذر ن�سطاء عرب مواقع التوا�سل االجتماعي من ا�ستمرار هذه احلوادث، 
االأمنية  االأجهزة  اأن  �سيناريوهات متعددة، خا�سة  اأمام  الباب  يفتح  ما قد 
املا�سي، موجة اغتياالت، بعد غياب جزئي  العراقية و�سهد العراق ال�سهر 
دام عدة �سنوات، و�سط حتذيرات من ت�ساعد هذه العمليات، وانعكا�ش ذلك 

على امللف االأمني.
و�سملت هذه املوجة العقيد الطيار �سعد الدليمي يف حمافظة االأنبار، وهو 
من طواقم وزارة الدفاع، ف�ساًل عن اأ�سهر اأطباء القلب يف حمافظة دياىل 

اأحمد املدفعي، باالإ�سافة اإىل مدر�ش متقاعد يف حمافظة بابل.
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العدد 13808 بتاريخ 2023/3/25 
اإعلن بالن�شر حل�شور اجتماع اخلربة امل�شرفية ا لأول
يف الدعوى رقم 2023/29 جتاري م�شارف - حماكم دبي 

املدعى عليهما : االول جيا براكا�ش جوروموتى
الثانية/ �سا�سك�ش للتجارة العامة ذ.م.م

بناء على قرار حمكمة دبي املوقرة وندبناً خبرياً م�سرفياً يف الدعوى رقم 29-2023 جتاري م�سارف واملقامة من 
املدعي/ م�سرف االإمارات االإ�سالمي �سدكما ، فقد حددنا يوم اجلمعة املوافق 2023/3/31 يف متام ال�ساعة الثانية 
خالل  من  وامل�سموع  املرئي   ZOOM تطبيق  عرب  بعد  عن  االأول  امل�سرفية  اخل��ربة  اإجتماع  لعقد  ع�سراً  والن�سف 

الرابط التايل :
https://us05web.zoom.us/j/2065174509?pwd=WUxSOURLK2kzeTVkQnMyR2ZNQUhFdz09
Meeting ID : 206  517  4509
Passcode : AAA111
بالدعوى  املتعلقة  امل�ستندات  كافة  وتقدمي  املذكور  االجتماع  حل�سور  قانوناً  ميثلكم  من  اأو  ح�سوركم  يتطلب  وعليه 
اأي معوقات تقنية حتول دون ح�سور االجتماع يرجى  ا�ستف�سارات وحال وجود  اأية  ب�ساأن  باأول  اأواًل  ومراجعة اخلبري 

التوا�سل على االرقام التالية ت : 043524030 - 0523030820
اخلبري امل�ضريف / ماجد عبد الواحد املرزوقي 
رقم القيد مبحاكم دبي : 207

اإعلن اإجتماع خربة 

70197 العدد 13808 بتاريخ 2023/3/25 
اعلن ن�شر ملخ�س قرار عدالة املحكمة ال�شادر بافتتاح اإجراءات افل�س 

ور�شة اأية جي اإ�س للهند�شة )�س.ذ.م.م( 
يف الدعوى رقم 2022/2032 ا�شتئناف جتارى

�شادر عن اأمني التفلي�شة د.ب�شام عجول
يعلن اأمني التفلي�سة اأن حمكمة دبي املوقرة قد قررت باجلل�سة املوؤرخة 2022/12/14 يف الدعوى امل�سار اليها عالية التايل:

اإ�ش للهند�سة )ذ.م.م( جي  اأية  ور�سة  اإفال�ش  اإجراءات  افتتاح  طلب  قبول   )1
االإجراءات  افتتاح  بن�سر قرار قبول طلب  للتفلي�سة وتكليفه  اأميناً   - ب�سام عجول - من خرباء اجل��دول  اخلبري/د.  تعيني   )2
وعليه حتقيق ديون ال�سركة، واإيداع قائمة الدائنني لها، واإعداد �سجل لدائنيها، وكافة االإجراءات االأخرى وفقاً الأحكام املر�سوم 

بقانون 9 ل�سنة 2016 ب�ساأن االإفال�ش.
)3( تكليف املدينة بتزويد االأمني باأي تفا�سيل اإ�سافية مل ُيخطر املحكمة بها �سواء حول دائنيه اأو مبالغ الديون، وتفا�سيل اأي 
عقود قيد التنفيذ واأية اإجراءات ق�سائية معلقة اأو جارية يكون املدين طرفاً فيها، وذلك خالل املهلة الزمنية التي يحددها االأمني.  

 

وبناًء عليه، ندعو كافة الدائنني لتقدمي مطالباتهم وامل�ستندات املوؤيدة لها وت�سليمها اىل االأمني خالل مدة ال تزيد عن )20( 
يوم عمل من تاريخ الن�سر، وعلى اأن يتم التقدم باملطالبات الأمني التفلي�سة د. ب�سام عجول على عنوانه التايل :

مكتب ما�سرتز للمحا�سبة القانونية ب�سام عجول
�سارع الرقة - ديرة ، مبنى فندق ايبي�ش - مدخل املكاتب مكتب رقم 4001 

هاتف ار�سي 9714-2233355+
expertbassam@masters.ae بريد الكرتوين

اأمني التفلي�شة / د. ب�شام عجول

اإعـــــــــــــــــلن 

70608

العدد 13808 بتاريخ 2023/3/25 
اعلن حكم بالن�شر 

جزئي جتاري  يف  الدعوى 1814/2022/16 
املنظورة يف : الدائرة االبتدائية التجارية الثانية رقم 12

مو�سوع الدعوى : املطالبة باإلزام املدعي عليهما بالت�سامن والت�سامم باإلغاء وحذف ا�سم و�سفة املدعو / حممد ن�سيم عبد الغفار 
من الرخ�سة التجارية ملطعم ومقهى جل�سات �ش.ذ.م.م بالرقم 709567 وال�سادرة من دائرة التنمية االقتت�سادية بدبي بتاريخ 
2014/5/7 باال�سافة اىل الزام املدعى عليه الثاين با�ستبدال وتغيري ال�سيكات بالرقم )000097  ، 000096 ، 000095 
واخلا�سة  �سيك  لكل  درهم(  الف  و�سبعون  )مائة خم�سة  درهم  ، 000094( وامل�سحوبة على بنك را�ش اخليمة بقيمة 175.000 
عليهما  املدعي  واإل���زام  �سرفها  حالة  يف  نقداً  قيمتهما  �سداد  اأو  املدعي  من  وال�����س��ادرة  االوىل  عليها  للمدعى  االيجارية  بالقيمة 

بالت�سامن والت�سامم بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة.
املدعي : حممد ن�سيم عبدالغفار

عنوانه : االإمارات - اإمارة دبي - منطقة اخلليج التجاري - دبي - �سارع االبراج - مبنى اوبال تاور - �سقة طابق 19 مكتب 1905
املطلوب اإعالنه :1- مطعم ومقهى جل�سات �ش.ذ.م.م - �سفته مدعى عليه

25-01-2023 ح�سورياً للمدعى عليه الثاين ومبثابة  مو�سوع االإعالن : نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 
الغفار من  ا�سم و�سفة املدعو / حممد ن�سيم عبد  باإلغاء وحذف  احل�سوري لالأوىل بالزام املدعى عليهما بالت�سامن فيما بينهما 
والزمتها  بدبي،  االقت�سادية  التنمية  دائرة  وال�سادرة من   709567 بالرقم  ���ش.ذ.م.م  التجارية ملطعم ومقهى جل�سات  الرخ�سة 
املنا�سب من الر�سوم وامل�ساريف ومبلغ 1000 درهم مقابل اتعاب املحاماة ، ورف�ست ما عدا ذلك من طلبات.  حكما مبثابة احل�سوري 
قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد 

بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70608 العدد 13808 بتاريخ 2023/3/25 

اإعلن منفذ �شده بالن�شر 
حمكمة ال�شارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - عبدالواحد احمد فريد   

املرجتعة  ال�شيكات   SHCEXCIBOUNCE2023 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0001479/ 
اإىل املحكوم عليه : عبدالواحد احمد فريد

حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 
املنفذ حزب اهلل هالل - اجلن�سية اأفغاين  

يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله 
اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ،  ومبا 

ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كاالآتي : 
املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف 25850.0 درهم

لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا االإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �ستتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535
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 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحلل �شركة

ا�سم ال�سركة : زد زد ايه ا�ض لتجارة امل�ضتح�ضرات ال�ضيدالنية غري الدوائية ذ 
م م - العنوان : مكتب 1902 ملك ذا غالرييا انفي�ستمنت�ش �ش ذ م م - بردبي - املركز 
التجاري االأول - ال�سكل القانوين : ذات م�سوؤولية حمدودة ،  رقم الرخ�سة : 974619 
رقم القيد بال�سجل التجاري : 1750768 مبوجب هذا تعلن دائرة االإقت�ساد وال�سياحة 
يف دبي باأنه قد مت التاأ�سري يف ال�سجل التجاري لديها باإنحالل ال�سركة املذكورة اأعاله، 
العدل  كاتب  لدى  واملوثق   2022/10/12 بتاريخ  دبي  ق��رار حماكم  وذل��ك مبوجب 
اأو مطالبة التقدم  اأي اعرتا�ش  2022/10/12 وعلى من لديه  حماكم دبي بتاريخ 
رقم  مكتب   : العنوان  احل�ضابات  لتدقيق  وم�ضاركوه  ال�ضعدي  املعني  امل�سفي  اإىل 
 04-2999555  : هاتف   - التجاري  اخلليج   - بردبي   - فالحي  علي  ملك   1103
وذلك  الثبوتية  واالأوراق  امل�ستندات  كافة  معه  م�سطحباً   04-2999333  : فاك�ش 

خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا االإعالن
 امل�ضوؤول املخول

حكومة  دبي 
للإقت�شاد وال�شياحة

70533 العدد 13808 بتاريخ 2023/3/25 
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�سم امل�سفي : ال�ضعدي وم�ضاركوه لتدقيق احل�ضابات
 : مكتب رقم 1103 ملك علي فالحي - بردبي - اخلليج التجاري - هاتف : 
االإقت�ساد  تعلن  هذا  مبوجب    04-2999333  : فاك�ش   04-2999555
زد زد ايه  وال�سياحة يف دبي باأنه قد مت تعيني امل�سفي املذكور اأعاله لت�سفية 
ا�ض لتجارة امل�ضتح�ضرات ال�ضيدالنية غري الدوائية ذ م م وذلك مبوجب 
العدل حماكم  كاتب  لدى  واملوثق   2022/10/12 بتاريخ  دبي  قرار حماكم 
مطالبة  اأو  اع���رتا����ش  اأي  ل��دي��ه  م���ن  وع��ل��ى   2022/10/12 ب��ت��اري��خ  دب���ي 
اأعاله،  املذكور  العنوان  على  بدبي  الكائن  مكتبه  يف  املعني  امل�سفي  اإىل  التقدم 
م�سطحباً معه كافة امل�ستندات واالأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من 

تاريخ ن�سر هذا االإعالن
 امل�ضوؤول املخول

حكومة  دبي 
للإقت�شاد وال�شياحة

70533

العدد 13808 بتاريخ 2023/3/25 
اعلن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف التنفيذ رقم 8/2023/240 تنفيذ اأحكام املركز املايل
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229  

 cfi-113-2020 مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر رقم
احكام املركز املايل لدى املحكمة االإبتدائية القا�سي بالزام املنفذ �سده ب�سداد املبلغ املنفذ به )35552772.01 درهم( 

�سامل الر�سوم وامل�ساريف. 
طالب التنفيذ : بنك اي دي بي اي املحدودة - عنوانه : االإمارات - اإمارة دبي - ديرة - دبي - �سارع بور�سعيد - مبنى �سيتي 

افينيو - �سقة مكتب رقم 205 - مقابل ديرة �سيتي �سنرت  
املطلوب اإعالنهما : 1- برا�سانت �سيتي اأوم براكا�ش �سيتي - �سفته : منفذ �سده   

�سده  منفذ   : �سفته   - م(  م  ذ  )�ش  العامة  للتجارة  مكنز   -2
م��و���س��وع االإع�����الن : ق��د اأق����ام عليك��� ال���دع���وى ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة امل���ذك���ورة اأع����اله وال���زام���ك ب��دف��ع امل��ب��ل��غ امل��ن��ف��ذ ب��ه وق���دره 
35552772.01 درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة �ساملة الر�سوم وامل�ساريف.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 

االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 7 اأيام من تاريخ ن�سر هذا االعالن.

رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70021

العدد 13808 بتاريخ 2023/3/25 
اعلن بالن�شر 

يف الدعوى رقم 470/2023/42 جتاري  
املنظورة يف : دائرة اإدارة الدعوى الثامنة رقم 410  

مو�سوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليهما بالت�سامن والت�سامم بان يوؤدوا للمدعية مبلغ املديونية امل�ستحقة والبالغ قدرها 
4،260،024.2 دوالر امريكي )اربعة ماليني ومائتي و�ستون الف واربعة وع�سرون دوالر اأمريكيا واإثنا �سنتا( اأو ما يعادله بالدرهم 
اإماراتي(  دره��م  ثمانون  ت�سعو  وثمامنائة  الفا  و�سبعون  و�ستة  و�ستمائة  مليونا  ع�سر  )خم�سة   15،676،889.00 وق��دره  مبلغ 

باالإ�سافة اىل الفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ اال�ستحقاق وحتى متام ال�سداد، والر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة. 
، املبنى رقم )8(الطابق  اإم��ارة دبي - بردبي - مدينة دبي لالعالم  املدعى : بيكو انرتنا�سيونال ذ م م )فرع م د م �ش( - عنوانه : 

اخلام�ش ، مكتب رقم )520( رقم مكاين 2682589680  
املطلوب اإعالنه : 1- كارين فريناند�ش ، برازيلي اجلن�سية : �سفته : اخل�سم املدخل  

للمدعية  ي��وؤدوا  بان  والت�سامم  بالت�سامن  عليهما  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك���  اأق��ام  قد   : االإع��الن  مو�سوع 
مبلغ املديونية امل�ستحقة والبالغ قدرها 4،260،024.2 دوالر امريكي )اربعة ماليني ومائتي و�ستون الف واربعة وع�سرون دوالر 
الفا  و�سبعون  و�ستة  و�ستمائة  مليونا  ع�سر  15،676،889.00 )خم�سة  وق��دره  مبلغ  بالدرهم  يعادله  ما  اأو  �سنتا(  واإثنا  اأمريكيا 
ال�سداد،  متام  وحتى  اال�ستحقاق  تاريخ  5% من  بواقع  القانونية  الفائدة  اىل  باالإ�سافة  اإماراتي(  درهم  ثمانون  ت�سعو  وثمامنائة 
9.00 �سباحا يف  ال�ساعة   2023/3/30 املوافق  لها جل�سة يوم اخلمي�ش  املحاماة.  وح��ددت  اتعاب  وامل�ساريف ومقابل  والر�سوم 
قاعة التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة 

قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل.
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

70021 العدد 13808 بتاريخ 2023/3/25 
اعلن بالن�شر 

يف الدعوى رقم 143/2023/43 جتاري م�شارف  
املنظورة يف : دائرة اإدارة الدعوى الرابعة رقم 403 

مو�سوع الدعوى : الزام املدعي عليها بان توؤدي للم�سرف املدعي ، مبلغ 114،047.55 درهم )مائة واربعة ع�سر الف 
 و�سبعة واربعون درهم وخم�سة وخم�سون فل�ش( والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ قيد الدعوى وحتى ال�سداد التام. 
املدعى : م�سرف االإمارات اال�سالمي - �ش م ع  - عنوانه : االإمارات - اإمارة دبي - بور�سعيد - ديرة - دبي - �سارع بور�سعيد 

- مبنى �ستي افنيو - �سقة 703 الطابق ال�سابع - ديرة �سيتي �سنرت  
املطلوب اإعالنه : 1- غزل غياث اجل�سري - �سفته : مدعى عليه 

مبلغ   ، امل��دع��ي  للم�سرف  ت���وؤدي  ب��ان  عليها  امل��دع��ي  ال���زام  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك���  اأق���ام  ق��د   : االإع����الن  م��و���س��وع 
القانونية  والفائدة  فل�ش(  وخم�سون  وخم�سة  درهم  واربعون  و�سبعة  الف  ع�سر  واربعة  )مائة  درهم   114،047.55
 2023/3/29 املوافق  االربعاء  يوم  لها جل�سة  التام.  وح��ددت  ال�سداد  الدعوى وحتى  تاريخ قيد  12% من  بواقع 
بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لذا  بعد  عن  التقا�سي  قاعة  يف  �سباحا   9.00 ال�ساعة 

ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل. 

رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

70197

العدد 13808 بتاريخ 2023/3/25 
اعلن بالن�شر 

 909/2023/40 مدين 
تفا�ضيل االإعالن بالن�ضر 

اإىل املدعي عليه :1- في�سل بن عبداهلل بن حممد املر�سودى - جمهول حمل االإقامة 
مبا ان املدعي : مونيكا كاور جار�سا  

وقدره  مببلغ   .... علي��  املدعي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد 
)8000000 درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 5% من تاريخ 
ال�سداد وحتى ال�سداد التام و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.  وحددت لها جل�سة 
يوم الثالثاء املوافق 2023/3/28 ال�ساعة 9.00 �سباحا يف قاعة التقا�سي عن بعد 
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل. 
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70608

العدد 13808 بتاريخ 2023/3/25 
اعلن بالن�شر 

يف الدعوى رقم 137/2023/43 جتاري م�شارف  
املنظورة يف : دائرة اإدارة الدعوى الثامنة رقم 410

مقداره  اإج��م��اىل  مبلغ  للمدعى  ي���وؤدوا  ب��اأن  بينهما  فيما  والت�سامم  بالت�سامن  عليهم  املدعى  ب��اإل��زام  املطالبة   : ال��دع��وى  مو�سوع 
وع�سرة اآالف وخم�سمائة واإثنان وثمانون درهما وت�سعة فلو�ش.  ثالثاً :- اإلزام  درهم ثالثة ماليني وخم�سمائة   3،510،582.09
3،510،582.09 درهم ثالثة  1% من مبلغ  ي��وؤدوا للمدعى ماهو ن�سبة  باأن  املدعى عليهم بالت�سامن والت�سامم فيما بينهما 
ماليني وخم�سمائة وع�سرة اآالف وخم�سمائة واإثنان وثمانون درهما وت�سعة فلو�ش قيمة االأق�ساط التي تدفع بعد موعد اإ�ستحقاقها 
والتي تاأخرت املدعى عليها االأوىل عن �سدادها فى مواعيد اإ�ستحقاقها اأكرث من �سبعة اأيام وذلك ب�سكل �سهري حتى ال�سداد التام. 
رابعاً : اإلزام املدعى عليهم بالت�سامن والت�سامم فيما بينهم باأن يوؤدوا للمدعى مبلغ 300.000.00 درهم ثالثمائة األف درهم 
تعوي�سا عما حلقه من �سرر ملا فاته من ك�سب وماحلقه من خ�سارة . خام�ساً : اإلزام املدعى عليهم بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اأتعاب 

املحاماة.  وتف�سلوا بقبول فائق التقدير واالإحرتام
املدعي : م�سرف ال�سارقة االإ�سالمي

عنوانه : االإمارات اإمارة ال�سارقة - اخلان - ال�سارقة - �سارع الكورني�ش - �سقة 1
املطلوب اإعالنهم : 1- مهند حممد حممود الرفاعى - �سفته مدعى عليه

�سركة / حممد الرفاعي للتجارة العامة .ذ.م.م  - �سفته مدعى عليه  -2
مدعى عليه �سفته   - .ذ.م.م  االإطارات  لتجارة  �ستيال  �سركة/   -3

باأن يوؤدوا  باإلزام املدعى عليهم بالت�سامن والت�سامم فيما بينهما  اأقام عليك��� الدعوى ومو�سوعها املطالبة  مو�سوع االإعالن : قد 
وثمانون  واإث��ن��ان  وخم�سمائة  اآالف  وع�سرة  وخم�سمائة  ماليني  ثالثة  دره��م   3،510،582.09 مقداره  اإجماىل  مبلغ  للمدعى 
1% من  ن�سبة  للمدعى ماهو  ي��وؤدوا  ب��اأن  بينهما  فيما  والت�سامم  بالت�سامن  املدعى عليهم  اإل��زام   -: ثالثاً  فلو�ش.   وت�سعة  درهما 
قيمة  فلو�ش  وت�سعة  درهما  وثمانون  واإثنان  وخم�سمائة  اآالف  وع�سرة  وخم�سمائة  ماليني  ثالثة  دره��م   3،510،582.09 مبلغ 
االأق�ساط التي تدفع بعد موعد اإ�ستحقاقها والتي تاأخرت املدعى عليها االأوىل عن �سدادها فى مواعيد اإ�ستحقاقها اأكرث من �سبعة 
اإلزام املدعى عليهم بالت�سامن والت�سامم فيما بينهم باأن يوؤدوا للمدعى مبلغ   : اأيام وذلك ب�سكل �سهري حتى ال�سداد التام. رابعاً 
درهم تعوي�سا عما حلقه من �سرر ملا فاته من ك�سب وماحلقه من خ�سارة . خام�ساً : اإلزام  األف  ثالثمائة  درهم   300.000.00

املدعى عليهم بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اأتعاب املحاماة.  وتف�سلوا بقبول فائق التقدير واالإحرتام.  
وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�ش املوافق 2023/3/30 ال�ساعة 9.00 �سباحا يف قاعة التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور 

اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل.

رئي�س ال�شعبة

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70533

�������س������وده   / امل��������دع��������و  ف������ق������د 
اوغندا   ، ن��ان��ت��ي��زا  ن��اك��اف��ريو 
اجل��ن�����س��ي��ة ج����واز ���س��ف��ره رقم 
)00443678A( - يرجى 
ت�سليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���رث  مم����ن 
ب�سفارة اوغندا او اقرب مركز 

�سرطة باالمارات.

فقد�ن جو�ز �سفر

العدد 13808 بتاريخ 2023/3/25 
�المار�ت للمز�د�ت

تنفيذ رقم 2023/2463

�إعالن بيع حمجوز�ت باملز�د �لعلني ) ن�سرَ� (
تعلن االمارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�ض املنازعات االإيجارية يف دبي باأنه �ضينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  االمــارات  موقع  على  علني  مزاد 
للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2023/03/29 االربعاء  يوم  م�ضاءا   6:00 ال�ضاعة 

�ضده نات�ضيور هوم �ض م ح و او�ضاف املحجوزات على النحو التايل :
�ضعر التقييم   الو�ضف       

 2,560 األعاب اأطفال       
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�ضيك �ضمان وللمزيد من املعلومات التف�ضل 
بزيارة املوقع االلكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�ض التقدم 

باعرتا�ضه معززا اإياه مبا يربره من م�ضنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على االأقل .
االمارات للمزادات

مركز ف�س املنازعات اليجارية

70363

العدد 13808 بتاريخ 2023/3/25 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�سادية باأن / ال�سادة : كافترييا جراند باال�ش.- 

CN �سركة ال�سخ�ش الواحد ذ م م رخ�سة رقم: 1797655 
 قد تقدموا اإلينا بطلب:

تعديل اإ�سم جتاري من/كافترييا جراند باال�ش.- �سركة ال�سخ�ش الواحد ذ م م
GRAND PALACE CAFETERIA - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

 اإىل/زد فور للتنجيد وزينه ال�سيارات - �سركة ال�سخ�ش الواحد ذ م م
Z FOUR AUTO ACCESSORIES AND UPHOLSTERY - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

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

العدد 13808 بتاريخ 2023/3/25 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�سادية باأن / ال�سادة : �سوق الكثريي للمحاماه واال�ست�سارات 
القانونية- فرع ابوظبي 1 رخ�سة رقم: CN 1690967 قد تقدموا اإلينا بطلب:

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة �سعيد علي �سعيد حمدان ال�سحي 1 %
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/�سوق حم�سن بدر بن كده الكثريي من مالك اىل �سريك
تعديل ن�سب ال�سركاء/ �سوق حم�سن بدر بن كده الكثريي من 100 % اىل 99 %

تعديل مدير/ ا�سافة عبدالنا�سر حممد ح�سني يعقوب
تعديل ال�سكل القانوين من فرع  اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

تعديل اإ�سم جتاري من/�سوق الكثريي للمحاماه واال�ست�سارات القانونية- فرع ابوظبي 1  
SHOUQ ALKATHIRI ADVOCATES AND LEGAL CONSULTANTS - BRANCH OF ABU DHABI 1

 اإىل/�سوق الكثريي للمحاماه واال�ست�سارات القانونية ذ م م
SHOUQ ALKATHIRI ADVOCATES AND LEGAL CONSULTANTS L.L.C

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

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

العدد 13808 بتاريخ 2023/3/25 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�سادية باأن / ال�سادة : بزاز للمالب�ش - ذ م م

رخ�سة رقم: CN 1045601 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل ال�سكل القانوين من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة   اىل �سركة ال�سخ�ش الواحد ذ م م

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف �سالح مبارك خمي�ش ال�سام�سى
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف ايوب يو�سف يو�سف

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة  ا�سماعيل فاتا مانيل %100
تعديل اإ�سم جتاري من/بزاز للمالب�ش ذ م م  

BAZZAZ GARMENTS - L L C

 اإىل/�سمارت لوك للمالب�ش - �سركة ال�سخ�ش الواحد ذ م م
SMART LOOK GARMENTS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

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

ف���ق���د امل����دع����و / م���ن���ذر رائ����د 
ال����ي����م����ن   ، ع�����ل�����ى  حم���������س����ن 
اجل��ن�����س��ي��ة ج����واز ���س��ف��ره رقم 
يرجى   -  )09738643(
ت�سليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���رث  مم����ن 
اقرب  او  اليمنية  ب��ال�����س��ف��ارة 

مركز �سرطة باالمارات.

فقد�ن جو�ز �سفر
امل���دع���و / ع���دن���ان على  ف��ق��د 
باك�ستان   ، ان���������ور  حم����م����د 
اجل��ن�����س��ي��ة ج����واز ���س��ف��ره رقم 
يرجى   )1822731QE(
ت�سليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���رث  مم����ن 
بال�سفارة الباك�ستانية او اقرب 

مركز �سرطة باالمارات.

فقد�ن جو�ز �سفر فقد�ن �سهاد�ت �أ�سهم العدد 13808 بتاريخ 2023/3/25 

�ضهاب  حممد  �ضالح  مناف  حممد   / ال�ضيد  يعلن 
�ضهادات  فقدان  عن  اجلن�ضية(  )امــارات  الها�ضمي 
اأ�ضهم  �ضادرة من �ضركة )اعمار العقارية( الرجاء 
ممن يجدها االت�ضال على الرقم 0504433367 

او ت�ضليمها اىل بنك ابوظبي التجاري م�ضكورا.

يرجى االت�ضال علىالإعالناتكم يف 

هاتف:024488300  

فاك�ض:024489891

email:advt@alfajrnews.ae

العدد 13808 بتاريخ 2023/3/25 
انذار عديل بالن�شر

رقم املحرر )2023/1278(
املنذرة : الفردان الدارة العقارات - بوكالة املحامي �سلطان العوي�ش

املنذر اليه : ارك الين للديكور - جمهول حمل االقامه
اأنذار ب�سداد املرت�سد واالخالء

 2022/6/15 بتاريخ  وينتهي   2021/6/16 بتاريخ  يبداأ  اإيجار  عقد  مبوجب  ان��ه  حيث 
ا�ستاأجر املنذر اإليه من املنذرة ما هو عبارة عن مكتب رقم 2 بايجار 45000 درهم �سنويا وعند 
انتهاء العقد ا�ستمر با�سغال العني حتى تاريخه بناء عليه ، فاإن املنذرة تنذر املنذر اإليها ب�سرورة 
�سداد مبلغ 30000 درهم قيمة االيجار للفرتة من 2022/6/16 ولغاية 2023/2/15 
امل�ستاجرة خالل مدة ثالثني  العني  واإخ��الء  �سنويا،  درهم   45000 بواقع  امل�ستجد  وااليجار 
يوم من تاريخ ا�ستالمكم لهذا االإنذار و اإال �سن�سطر ا�سفني اإىل اللجوء اإىل الق�ساء للمطالبة 
بتلك املبالغ مع ماي�ستجد من ايجار و اإخالء العني املوؤجرة مع حتميلكم الر�سوم وامل�سروفات 

و مقابل اأتعاب املحاماة.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197

تعلن حمكمة راأ�ش اخليمة االبتدائية – دائرة االمور امل�ستعجلة – عن بيع ال�سيارات التالية عن طريق �سركة االإمارات للمزادات �ش.ذ.م.م 

يف متام ال�ساعة التا�سعة م�ساءاً يوم اخلمي�ش املوافق 30 مار�ش 2023 وعلى من يرغب مبعاينة ال�سيارات بزيارة موقع املزاد اأو بزيارة 

املوقع االلكرتوين WWW.EmiratesAuction.COM و يف حالة االعرتا�ش مراجعة ق�سم التنفيذ املدين اأثناء الدوام الر�سمي.

حمكمة راأ�س اخليمة االبتدائية
دائرة االأمور امل�ستعجلة

     
1 2020  883/2023   66352 B 45000   
2 2016   946/2023   15469 T 25000 . . .      
3 2014   1041/2023   72656 1 25000    
4 2018    932/2023   65714 17 85000       
5 2020  869/2023   78964  C 34000    
6 2016  910/2023   36310 C 17000    
7 2018  861/2023   30671  A 44000 . .    
8 2013  868/2023   36581 18 19000     
9 2019  871/2023   62580 11 70000   
10 2018  937/2023   30384 V 20000 . . .  
11 2017  880/2023   54910 15 24000     
12 2015  940/2023   77341  A 9000     
13 2013  863/2023   11945 1 13000   
14 2019  877/2023   82769 11 30000   
15 2019  944/2023   83424 W 30000 . . .    
16 2015  933/2023   17806 4 23000      
17 2018  909/2023   50670 1 15000   
18 2020  881/2023   71467 B 60000       
19 2015  943/2023   67056  A 45000    
20 2016  875/2023   96143 17 20000    
21 2015  866/2023   38608 B 14000   
22 2015  941/2023   53998 R 13000    
23 2015  938/2023   72164 T 13000 . .   
24 2017  936/2023   36898 V 23000 ( . . . )   
25 2021   864/2023   97142 6 90000       
26 2016  859/2023   20195 16 34000 . 
27 2017  882/2023   44950 B 32000     
28 2016  870/2023   35282 15 25000 . 
29 2015  867/2023   13560 1 9000   
30 2015  942/2023   35746 P 8000   
31 2015 86 873/2023   96243 8 33000     
32 Q50 2017 872/2023   62597 11 32000   
33 2019  860/2023   24985 11 30000 . .    –  
34 2016  939/2023   16057 I 10000    
35 MKZ 2016 934/2023   51300 K 25000  
36 2022 35   935/2023   57921 U 45000    
37 2018  945/2023   6478 G 125000        
38 2022  1056/2023   25685 D 50000      
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عربي ودويل

ما هي �لقوى �ملنت�سرة يف حمافظة دير �لزور  �سرق �سوريا؟ 
•• بريوت-�أ ف ب

تتقا�سم ال�سيطرة على حمافظة دير الزور يف �سرق �سوريا، 
وا�سنطن �سربات، ف�سائل موالية لطهران من  �سّنت  حيث 
الدميوقراطية  �سوريا  وق��وات  جهة،  من  متعددة  جن�سيات 

املدعومة اأمريكياً من جهة ثانية.
اآخرها  وت�سهد املنطقة بني احلني واالآخ��ر توترات وق�سفا، 
ال�سربات التي نفذها االأمريكيون رداً على ق�سف تعر�ست 
بحياة  واأودت  احل�سكة  حم��اف��ظ��ة  يف  ق��واع��ده��م  اإح����دى  ل��ه 
قالت  جمموعات  ال�سربات  وا�ستهدفت  اأم��ريك��ي.  متعاقد 
ت�سّبب  ما  االإي���راين،  ال��ث��وري  للحر�ش  تابعة  اإنها  وا�سنطن 
ال�سوري  املر�سد  ذك��ر  م��ا  وف��ق  عنا�سرها،  م��ن   11 مبقتل 

حلقوق االإن�سان اجلمعة.
لنهر  الغربية  ال�سفة  على  ال�سوري  النظام  ق��وات  ت�سيطر 
اإي����ران واملجموعات  ن��ف��وذ  اأب���رز مناطق  ُت��ع��د  ال��ت��ي  ال��ف��رات، 

املوالية لها يف �سوريا.
األ��ف مقاتل من املجموعات   15 املر�سد وج��ود نحو  ويقّدر 
دير  يف  الإي���ران  املوالية  والباك�ستانية  واالأفغانية  العراقية 
البوكمال  مدينتي  ب��ني  امل��م��ت��دة  املنطقة  وحت���دي���داً  ال����زور 

احلدودية مع العراق ودير الزور مروراً بامليادين.

واملجموعات املوالية للنظام هي:
املقاتلني  اآالف  ينت�سر  االيراين”:  ال���ث���وري  »احل���ر����ش   -
�سوريا،  يف  ال��ث��وري  احل��ر���ش  م��ن  الع�سكريني  وامل�ست�سارين 
لكن طهران تتحّدث فقط عن م�ست�سارين يعاونون القوات 

احلكومية.
مقتل  اآب/اأغ�سط�ش  يف  االإي���راين  الر�سمي  االإع���الم  واأع��ل��ن 
�سابط ع��ايل ال��رت��ب��ة يف احل��ر���ش ال��ث��وري االإي����راين خالل 
“مهمة كم�ست�سار ع�سكري” كان يوؤديها يف �سوريا، من دون 

اإعطاء تفا�سيل.
جانب  اىل  ع��راق��ي��ة  جم��م��وع��ات  تقاتل  ع��راق��ي��ة:  ف�سائل   -
هوؤالء  وينت�سر  اإي��راين.  بطلب  ال�سورية  احلكومية  القوات 
العراق  ب��ني  احل���دودي  ال�سريط  على  رئي�سي  ب�سكل  ال��ي��وم 
العراق  داع�ش يف  تنظيم  �سد  العمليات  انتهاء  منذ  و�سوريا 

ثم �سوريا. ويتخذون يف مدينة البوكمال مقراً.
التي  اهلل”  ح���زب  “كتائب  امل��ج��م��وع��ات:  ه���ذه  اأب�����رز  وم���ن 
�سوريا  يف  ينت�سرون  مقاتليها  اإن  با�سمها  متحدث  ي��ق��ول 

“كم�ست�سارين” حلماية احلدود العراقية.
العراقي.  ال�سعبي  احل�سد  ف�سائل  اأب��رز  الكتائب  تلك  وُتعد 
ويعتربها حمللون ثالث قوة يف املحور الذي تقوده طهران 

يف املنطقة بعد احلر�ش الثوري وحزب اهلل اللبناين.
ال�سهداء”  �سيد  “كتائب  اأي�����س��اً  ال��ع��راق��ي��ة  الف�سائل  وم��ن 

و”كتائب االإمام علي” و”حركة حزب اهلل النجباء«.
اإىل جانب  - حزب اهلل اللبناين: ين�سر احلزب الذي يقاتل 
قادة  خ�سو�سا   ،2013 منذ  علني  ب�سكل  ال�سوري  النظام 
ال��زور. وقد انخف�ش عديد قواته يف �سوريا  يف منطقة دير 
وا�ستعادة  املعارك  حدة  تراجع  مع  املا�سيني  العامني  خالل 

قوات النظام ال�سيطرة على حواىل ثلثي م�ساحة البالد.
- لواء “فاطميون” االأفغاين ولواء “زينبيون” الباك�ستاين: 

اأ�س�ش احلر�ش الثوري االإيراين اللواءين من مقاتلني اأفغان 
وباك�ستانيني �سيعة. و�سارك هوؤالء يف معارك عدة يف �سوريا، 
ال��زور، ف�ساًل عن  دي��ر  اليوم مبواقع مهمة يف  ويحتفظون 

مناطق �سورية اأخرى.
اأكرب  اأح��د  ال�سوري،  املر�سد  وفق  “فاطميون”،  ل��واء  وُيعد 

الف�سائل املوالية الإيران يف �سوريا.
ع���ق���وب���ات على   2019 ال���ع���ام  م��ن��ذ  وا���س��ن��ط��ن  وت���ف���ر����ش 

الف�سيلني.
اإ�سافة اإىل املجوعات االأجنبية، اأ�ّس�ش االإيرانيون جمموعات 
املقاتلني  اآالف  اإل��ي��ه��ا  ي��ن��ت��م��ي  ب���ات  ال�����زور،  دي���ر  حم��ل��ي��ة يف 

ال�سوريني الذين يح�سلون على بدل مادي مغر.
وحدات  راأ�سها  وعلى  الدميوقراطية،  �سوريا  ق��وات  تتمركز 
حماية ال�سعب الكردية املدعومة من الواليات املتحدة على 

ال�سفة ال�سرقية للفرات.
وقد متكنت قوات �سوريا الدميوقراطية من ال�سيطرة على 

ال����دويل ملكافحة  ال��ت��ح��ال��ف  ب��دع��م م��ن  ت��ل��ك املنطقة  ك��ام��ل 
تنظيم  مع  عنيفة  معارك  اإث��ر  وا�سنطن  بقيادة  املتطرفني 
داع�ش، كان اآخرها يف العام 2019 يف اآخر معقل للتنظيم يف 

�سوريا يف قرية الباغوز احلدودية.
اإدارة املنطقة عرب جمال�ش  الذاتية الكردية  وتتوىل االإدارة 

حملية.
وتنت�سر قوات التحالف الدويل، واأبرزها القوات االأمريكية، 
يف املنطقة، وتتواجد يف قاعدة يف حقل العمر النفطي، اأو ما 
ف�ساًل عن حقل كونيكو  بات يعرف ب�”املنطقة اخل�سراء”، 

للغاز.
اأخ���رى يف �سوريا يف  ق��واع��د  ال��ق��وات االأم��ريك��ي��ة يف  وتنت�سر 
ف�ساًل  )�سمال(،  والرقة  �سرق(  )�سمال  احل�سكة  حمافظة 
عن قاعدة التنف جنوباً التي اأن�سئت يف العام 2016، وتقع 
باأهمية  وتتمتع  والعراقية،  االأردن��ي��ة  احل���دود  م��ن  بالقرب 

ا�سرتاتيجية كونها تقع على طريق بغداد-دم�سق.

ال�سورية،  النفط  حقول  اأب���رز  ال���زور  دي��ر  حمافظة  يف  تقع 
حقل  واأهمها  الدميوقراطية  �سوريا  ق��وات  عليها  وت�سيطر 
حقلي  ع��ن  ف�ساًل  ال��ب��الد،  يف  االأك���رب  وه��و  النفطي،  العمر 
للغاز.  كونيكو  حقل  على  ت�سيطر  ك��ذل��ك،  وج��ف��را.  التنك 
وتقع على اجلهة الغربية حقول نفطية ت�سيطر عليها قوات 

النظام وت�سمل حقول الورد والتيم وال�سولة والني�سان.
وتعد هذه املنطقة احلدودية طريقاً مهماً للكتائب العراقية 
وحلزب اهلل اللبناين كما املجموعات االأخرى املوالية الإيران، 
الب�سائع  لنقل  اأي�ساً  وت�ستخدم  واملقاتلني.  االأ�سلحة  لنقل 
اأن��واع��ه��ا ب��ني ال���ع���راق و���س��وري��ا. وع��ل��ى م��ر ال�سنوات،  ع��ل��ى 
وم�ستودعات  وذخ��ائ��ر  اأ�سلحة  تقّل  كانت  �ساحنات  تعر�ست 
ومواقع ع�سكرية تابعة لتلك املجموعات اإىل �سربات جوية، 
وقد  والبوكمال.  امليادين  بني  املمتدة  املنطقة  يف  خ�سو�ساً 
الإ�سرائيل  اأخ��رى  وُن�سبت  بع�سها،  االأمريكية  القوات  تبنت 
التي توؤكد دائماً عزمها منع “التجذر االإيراين” يف �سوريا.

ماكرون وميلوين يريد�ن �لتعاون ب�ساأن �لهجرة 
•• بروك�سل-�أ ف ب

ال���وزراء  ورئي�سة  م��اك��رون  اإمي��ان��وي��ل  الفرن�سي  الرئي�ش  ناق�ش 
بني  التعاون”  “فر�ش  بروك�سل  يف  ميلوين  جورجيا  االإيطالية 
اأعلن  ح�سبما  والف�ساء  وال�سناعة  الهجرة  جم��االت  يف  بلديهما 
االأوروبي  لالحتاد  قمة  هام�ش  على  الزعيمان  والتقى  االإليزيه. 
وحتدثا اأي�سا عن “احلاجة اإىل موا�سلة العمل من اأجل ال�سيادة 
اقت�ساداتهما  وجعل  ال�سناعية  ال�سيا�سة  جم��ال  يف  االأوروبية” 

خالية من الكربون.
من جهة ثانية اأكد الزعيمان جمددا “عزمهما على دعم اأوكرانيا 
التو�سل  ال��ذي مت  باالتفاق  ورحبا  الرو�سي  ال��ع��دوان  يف مواجهة 

التي يحتاجونها،  وال�سواريخ  الذخرية  االأوكرانيني  لتزويد  اإليه 
ال�سناعة االأوروب��ي��ة«. وه��ذا ثاين لقاء بينهما بعد  وذل��ك بف�سل 
2022 عندما تولت  االأول-اأكتوبر  اأول يف روما يف ت�سرين  لقاء 
ثنائية  توترات  م�سدر  الهجرة  ق�سية  و�سكلت  من�سبها.  ميلوين 
الوزراء  رئي�سة  وكانت   .2022 الثاين-نوفمرب  ت�سرين  قوية يف 
االإيطالية اليمينية املتطرفة رف�ست ا�ستقبال ال�سفينة االإن�سانية 
اأو�سن فايكنغ و230 مهاجرا كانوا على متنها. و�سمحت باري�ش 
“غري  روم���ا  ب�سلوك  ن���ددت  لكنها  فرن�سا  يف  ب��ال��ر���س��و  لل�سفينة 
 3500 ال�ستقبال  خططها  ذل��ك  اإث��ر  باري�ش  وعلقت  امل��ق��ب��ول«. 
الج���ئ م��وج��ودي��ن يف اإي��ط��ال��ي��ا، وه���و م��ا ج��ع��ل م��ي��ل��وين ت��ن��دد مبا 

اعتربت اأنه رد فعل فرن�سي “عدواين” و”غري مربر«.

يف �سباط/فرباير اعتربت ميلوين اأن الدعوة التي وجهها ماكرون 
باري�ش  اإىل  للتوجه  زيلين�سكي  ف��ول��ودمي��ري  االأوك����راين  لنظريه 
واأفادت و�سائل  ع�سية قمة اأوروبية “جاءت يف وقت غري منا�سب”. 
اإىل  دعوتها  تتقّبل عدم  ب��اأن ميلوين مل  وقتذاك  اإيطالية  اإع��الم 
ع�ساء جمع ماكرون وزيلين�سكي وامل�ست�سار االأملاين اأوالف �سولت�ش. 
لتمويل  يورو  ملياري  تخ�سي�ش  على  االثنني  االأوروبيون  ووافق 
اأوكرانيا  حتتاجها  التي  املدفعية  ذخرية  من  م�سرتكة  م�سرتيات 

ب�سدة ملواجهة الهجوم الرو�سي.
من جهتهما �ست�سلم فرن�سا واإيطاليا نظام دفاع اأر�ش-جو متو�سط 
مع  التعامل  يف  مل�ساعدتها  اأوك��ران��ي��ا  اإىل  مامبا  ط��راز  م��ن  امل��دى 

هجمات امل�سرّيات الرو�سية وال�سواريخ والطائرات.

»تر�سانة �ل�سالح تنفذ«.. ماذ� �ستفعل �أوكر�نيا بعد �إعالن �لت�سيك؟
•• عو��سم-وكاالت

الع�سو  ال��دول��ة  الت�سيك  اأطلقته  جديد  اإن���ذار  جر�ش 
توريدات  جميع  وق��ف  اأع��ل��ن��ت  حيث  ال��ن��ات��و،  حلف  يف 
م�ساعدة  على  ق��ادرة  تعد  ومل  اأوكرانيا  اإىل  االأ�سلحة 
كييف ع�سكرياً ب�سبب النق�ش احلاد الذي تعاين منه 

م�ستودعاتها الع�سكرية.
اإعالن الت�سيك جاء بالتزامن مع طلبات كييف للغرب 
ب�����س��رورة �سرعة اإر���س��ال االأ���س��ل��ح��ة، االأم���ر ال���ذي ُيعد 
كابو�ًسا لكييف حال �سري دواًل اأخرى على درب الت�سيك 
بح�سب متخ�س�ش ع�سكري اأوكراين، بينما يرى باحث 
اأوروبا بالكامل �ستعيد ح�ساباتها مع دخول  اأن  رو�سي 
ملوقع  وذل��ك خ��الل حديثهما  ال��ث��اين،  احل��رب عامها 

“�سكاي نيوز عربية«.

توقيت حرج
مقابلة  خ��الل  ق��ال  ب��اف��ي��ل،  بيرت  الت�سيكي،  الرئي�ش 
�سحافية اإن “جمهورية الت�سيك �ساعدت اأوكرانيا قدر 
قادرة  والبالد غري  االأ�سلحة  وتوريد  نقل  االإمكان يف 
على اإنتاج الذخرية ب�سكل كاف وامل�ستودعات الع�سكرية 

باتت تعاين من نق�ش ملمو�ش«.
وهنا يقول مو�سيينكو ماتوزوف املتخ�س�ش الع�سكري 
اال�سرتاتيجية،  للدرا�سات  االأوكراين  الوطني  باملعهد 
اإن ال��ت��وق��ي��ت اخل��ا���ش ب���االإع���الن ي��ع��د ح��رًج��ا يف ظل 
اأن  مو�سًحا  م�ساد،  هجوم  ل�سن  القائمة  الرتتيبات 
االأزمة مل تكن يف حجم االأ�سلحة املقدمة من الت�سيك 
فهي قليلة ولكن التخوفات من اأن حتذوا دواًل غربية 

نف�ش طريق الت�سيك.
واأ�ساف مو�سيينكو ماتوزوف، خالل ت�سريحاته ملوقع 
اأن الت�سيك منذ بداية احلرب  “�سكاي نيوز عربية”، 
اإىل ح��د ما،  ل��ل��دول االأوروب��ي��ة  ات��خ��ذت موقًفا مغاير 
غرب  م��ن  قواتها  ان�سحبت  املا�سي  ال��ع��ام  نهاية  ففي 
ب�سكل  رف�ست  كما  الرو�سية،  القوات  حل�ساب  اإفريقيا 
مبا�سر تدريب قوات اأوكرانية على اأرا�سيها مع بداية 

احلرب يف اأوكرانيا.
بداأت  كييف  اأن  غربية  ا�ستخباراتية  ت��ق��اري��ر  ذك���رت 

بح�سد قوات بلغ قوامها 40 األف جندي ل�سن هجوم 
اأن ي�سق الهجوم  املتوقع  م�ساد يف عدة حم��اور؛ ومن 
البحر  م���ن  امل��ت��ف��رع  اآزوف  ب��ح��ر  ب���اجت���اه  ب��ري��ا  مم���را 
االأ����س���ود، وب��ال��ت��زام��ن م��ع ذل���ك جت���ري عملية ق�سف 
�سرقي  يف  الرو�سية  القوات  ت�ستهدف  النطاق  وا�سعة 

اأوكرانيا وجنوبها.

اإعادة ح�ضابات
اأوكرانيا  اإىل  االأ�سلحة  اإر���س��ال  بوقف  الت�سيك  اإع��الن 
اأزمة يف م�ستودعات  مل يكن االأول الذي ينذر بوجود 
العالقات  تاريخ  يف  الرو�سي  الباحث  بح�سب  الناتو، 
للتحركات  امل��ت��اب��ع  ب��الف��ري��ف،  ���س��ول��ون��وف  ال��دول��ي��ة 
الثالثة  االأ�سهر  خ��الل  االأم��ريك��ي  واالإع���الم  الغربية 
املا�سية ومنذ بداية العام حتديًدا يجد اأن هناك اأزمة 

حقيقة يف نق�ش االأ�سلحة.
واأ�ساف �سولونوف بالفريف، خالل ت�سريحاته ملوقع 
نق�ش  عن  ك�سفت  احل��رب  اأن  عربية”،  نيوز  “�سكاي 
حاد يف خمزونات الدفاع الغربية، بخا�سة فيما يتعلق 
باالأ�سلحة االأ�سا�سية مثل قذائف املدفعية التي مثلت 
�سواهد  ع��دة  اإىل  م�سرًيا  للقتال؛  االأ�سا�سية  الركيزة 

توؤكد هذا النق�ش بعيًدا عن اإعالن الت�سيك االأخري.
واأكد بالفريف، اأن قطاعات الت�سنيع الع�سكري لدى 
للقوات  والذخائر  االأ�سلحة  ت�سنيع  عن  عاجز  الناتو 
االأوك���ران���ي���ة، ب���اع���رتاف االإع�����الم ال��غ��رب��ي ال����ذي اأقر 
بالنق�ش نتيجة تراجع خمزونات البارود واملتفجرات 
بخالف االأزمات االقت�سادية التي تعطل تعوي�ش هذا 

النق�ش.
اأوروبا  يف  اجلميع  اأن  بالفريف،  �سولونوف  واأو���س��ح 
ُيعيد ح�ساباته االآن مع ا�ستمرار احلرب للعام الثاين، 
القتال  ت�ستطيع  اأن��ه��ا  ��ا  اأي�����سً مو�سكو  اإع���الن  ظ��ل  يف 
الوترية احلالية ملدة عامني قادمني، وهذا ما  بنف�ش 
االإنتاجية  القدرة  يخ�ش  فيما  م��اأزق  الناتو يف  يجعل 
رقائق  و�سح  ال��ت��وري��د،  و�سال�سل  والعمالة  لالأ�سلحة 
النق�ش يف خمزونات  تعوي�ش  فاإن  الكمبيوتر، لذلك 
الدفاع �سي�ستغرق اأوقاتا طويلة وهذا ما حدث بالفعل، 

وكانت البداية خمازن الت�سيك التي نفدت.

 �ململكة �ملتحدة و�الحتاد �الأوروبي يعتمد�ن ر�سميا �تفاق ما بعد بريك�ست
•• لندن-�أ ف ب

على  ر�سميا  االأوروب���ي طابعا  واالحت��اد  املتحدة  اململكة  ت�سفي 
اتفاق ملرحلة ما بعد بريك�ست حول تعديل بروتوكول اإيرلندا 
ال�سمالية بعدما وافق عليه امل�سرعون من الطرفني رغم مترد 

يف �سفوف حزب رئي�ش الوزراء ري�سي �سوناك.
ونائب  كليفريل  جيم�ش  الربيطاين  اخلارجية  وزي��ر  وي��وق��ع 
“اإطار  �سيفكوفيت�ش  م��ارو���ش  االأوروب���ي���ة  امل��ف��و���س��ي��ة  رئي�سة 

وند�سور” خالل اجتماع جلنة م�سرتكة يف لندن.
�سادق امل�سرعون الربيطانيون بغالبية �ساحقة على جزء مهم 
لرئي�ش  �سديدة  معار�سة  مواجهة  يف  االأرب���ع���اء،  االت��ف��اق  م��ن 
املحافظني  م��ن  وغ���ريه  جون�سون  ب��وري�����ش  ال�سابق  احل��ك��وم��ة 

املت�سددين امل�سككني مبوؤ�س�سات االحتاد االأوروبي.
يتيح  ال����ذي  �ستورمونت”  “مكابح  امل�����س��م��ى  ال��ب��ن��د  وح�����س��ل 
قواعد  اأي  تطبيق  رف�ش  ال�سماليني  االإيرلنديني  للم�سرعني 
جديدة لالحتاد االأوروب��ي يف هذه املقاطعة الربيطانية، على 

دعم 515 نائباً يف مقابل معار�سة 29 اآخرين.
وقال كليفريل قبيل اجتماع اجلمعة “باملوافقة الر�سمية على 
اإطار وند�سور، فاإننا نفي بالتزامنا بتوفري اال�ستقرار وو�سوح 

الروؤية الإيرلندا ال�سمالية«.
اأ�ساف”االإطار هو اأف�سل �سفقة الإيرلندا ال�سمالية«.

م��ع االحتاد  ال��ف��ع��ال  ال��ت��ع��اون  م��ن  م��زي��د  اإىل  “اأتطلع  وت��اب��ع 
االأوروبي يف امل�سائل الرئي�سية، مثل االأمن والطاقة«.

وقالت حكومة اململكة املتحدة اإنه مبجرد املوافقة على االتفاق 
ر�سميا �ستبا�سر على الفور عملية التنفيذ.

رغ����م وح�����دة امل���وق���ف اجل��م��ع��ة اأع������اد االت����ف����اق اجل���دي���د فتح 
االنق�سامات القدمية داخل حزب �سوناك.

22 نائبا من حزب املحافظني بينهم جون�سون وليز  وعار�ش 
ترا�ش، البند يف ت�سويت االأربعاء ، بينما امتنع 48 اآخرون عن 

الت�سويت.
كذلك، �سوت نواب من احلزب الوحدوي الدميوقراطي، اأكرب 
البند  �سد  ال�سمالية،  اإيرلندا  يف  لربيطانيا  املوؤيدة  االأح��زاب 
معتربين اأن �سوناك �سيواجه �سعوبة يف جعل احلزب يعود اإىل 

تقا�سم ال�سلطة يف بلفا�ست.
االتفاق  يف  رئي�سيا  ج���زءا  �ستورمونت”  “مكابح  البند  ُي��ع��د 
بريطانيا  بني  املتوترة  العالقات  اإ�سالح  اإىل  الهادف  اجلديد 

والكتلة االأوروبية.
ا�ستئناف  اأم���ام  ال��ط��ري��ق  االت��ف��اق  اأن ميهد  اأي�����س��ا  ي��وؤم��ل  لكن 
احلياة ال�سيا�سية يف املقاطعة، بعدما ت�سبب احلزب الوحدوي 

الدميوقراطي ب�سل ال�سلطة التنفيذية اإثر معار�سته لقواعد 
التجارة ملرحلة ما بعد بريك�ست.

وال تزال اإيرلندا ال�سمالية �سمن االحتاد اجلمركي االأوروبي 
وال�سوق املوحدة ب�سبب احلاجة للحفاظ على حدود مفتوحة 
اإيرلندا الع�سو يف االحتاد االأوروب��ي، يف اإطار اتفاق �سالم  مع 

لعام 1998.
ومع خروج باقي مقاطعات اململكة املتحدة من االحتاد االأوروبي 
املوحدة  ال�سوق  حماية  كيفية  ب�ساأن  مب�سكالت  ت�سبب  وال��ذي 
لل�سلع املتجهة عرب بحر اإيرلندا، اأ�سبح احتمال توحيد اإيرلندا 

اأكرب بح�سب الوحدويني.

قتيال جر�ء عملية لل�سرطة قرب ريو دي جانريو   13 خالف بن �لبحريتن �ل�سينية 
و�الأمريكية ب�سبب مدمرة

•• بكني-رويرتز

ملراقبة  جم��ددا  ا�سطرت  اإنها  اجلمعة  اأم�ش  ال�سينية  الدفاع  وزارة  قالت 
بحر  االإقليمية يف  مياهها  دخلت  التي  ميليو�ش  االأمريكية  املدمرة  واإبعاد 

ال�سني اجلنوبي قرب جزر بارا�سيل.
“نطالب بحزم الواليات  وذكر متحدث يف بيان من وزارة الدفاع الوطني 
فاإنها  واإال  اال�ستفزازية،  االأفعال  تلك  مثل  عن  الفور  على  بالكف  املتحدة 

تتحمل التداعيات اخلطرية لهذه احلوادث غري املتوقعة«.
التي حتمل �سواريخ موجهة توؤكد  اإن املدمرة  وقالت البحرية االأمريكية 
بالبحرية  ال�سابع  االأ���س��ط��ول  واأ���س��اف  املالحية.  وحرياتها  حقوقها  على 
غري  البحرية  “املزاعم  االإل��ك��رتوين  بالربيد  مر�سل  بيان  يف  االأمريكية 
خطريا  تهديدا  ت�سكل  اجلنوبي  ال�سني  بحر  يف  النطاق  وا�سعة  القانونية 
للحرية يف البحار، مبا يف ذلك حريات املالحة والتحليق والتجارة احلرة 
والتجارة غري املقيدة وحرية الفر�ش االقت�سادية للبلدان املطلة على بحر 
اإن القوات االأمريكية تعمل  ال�سني اجلنوبي«. وقالت البحرية االأمريكية 

يف بحر ال�سني اجلنوبي على اأ�سا�ش يومي.
على  ال��ث��اين  لليوم  واالأم��ري��ك��ة  ال�سينية  البحريتني  ب��ني  امل��واج��ه��ة  ت��اأت��ي 

التوايل و�سط تنامي التوتر يف بحر ال�سني اجلنوبي.

•• ريو دي جانريو-�أ ف ب

ُقتل ما ال يقل عن 13 �سخ�سا خالل عملية لل�سرطة يف 
حي ع�سوائي قرب ريو دي جانريو، بينهم زعيم ع�سابة 
ح�سبما  ال���ربازي���ل،  ب�سمال  نا�سطة  امل��خ��درات  لتهريب 
املتحدث  اأول��ي��ف��ريا  فابري�سيو  وق���ال  ال�سلطات.  ذك���رت 
“ثمة  �سحايف  موؤمتر  يف  جانريو  دي  ري��و  �سرطة  با�سم 
واعُتِقل �سخ�سان و�سودرت كمية كبرية من  قتيال   13
اأن  بيان  يف  �سابق  وق��ت  يف  ال�سرطة  واأعلنت  االأ�سلحة«. 
غونكالو،  �ساو  يف  ال��واق��ع  �سالغويرو  جممع  يف  العملية 
اإحدى �سواحي ريو الفقرية، تهدف اإىل اعتقال “اأع�ساء 
كوماندو فريميليو من والية بارا )�سمال( الذين جلاأوا 
اإىل املنطقة«. واأ�ساف اأوليفريا “كان االأمر عنيفا جدا” 
من جانب من و�سفهم باأنهم “ع�سابة ت�ستخدم تكتيكات 

ع�سكرية وحرب الع�سابات«.
وتابع املتحدث با�سم ال�سرطة اأن امراأتني اأ�سيبتا خالل 

تبادل مكثف الإطالق النار لكنهما “لي�ستا يف خطر«.
واأ�سار �سحافيو وكالة فران�ش بر�ش اإىل اأنه قبيل حلول 
الليل كانت العملية ال تزال جارية وقوات ال�سرطة تنت�سر 

عند مدخل احلي الع�سوائي.
اجلرمية  ع�سابات  اأق��دم  من  فريميليو  كوماندو  وُت��ع��ّد 
يف الربازيل واأكربها، ويرتّكز ن�ساطها يف جمال تهريب 
“ليوناردو  �سقطوا  الذين  القتلى  بني  وم��ن  امل��خ��درات. 
واملطلوب   ،«  L41« ال��رم��زي  باال�سم  امل��ع��روف  اأراوج����و 
منظمة  الأك��رب  الرئي�سي  “الزعيم  وه��و  ال�سرطة”  من 
ح�سبما قال عرب تويرت اإيلدر  اإجرامية تن�سط يف بارا”، 

بارباليو حاكم هذه الوالية ال�سمالية.
وبح�سب ال�سرطة، فاإن املنظمة التي كان يقودها “م�سوؤولة 
ب�سكل اأ�سا�سي عن مقتل 40 �سرطيا منذ عام 2021” 
يف بارا. وقالت ال�سرطة اإن هذه العملية االأمنية ت�ستهدف 
بالهجمات  “متورطني  اآخ��ري��ن  ع�سابات  زع��م��اء  اأي�سا 
االأخرية يف اأحياء ع�سوائية يف املنطقة الغربية من ريو” 
حيث اأ�سِرَمت االأربعاء نريان يف �سيارات. انتقدت منظمة 
العفو الدولية يف الربازيل حكومة والية ريو دي جانريو 
على خلفية هذه العملية التي انتهت ب�”كارثة دموية”. 
و�ساألت املنظمة غري احلكومية يف تغريدة “حّتاَم �سيتعنّي 
على �سّكان ال�سواحي واالأحياء الع�سوائية وال�سكان ال�سود 

حتّمل �سيا�سة احلرب التي تقودها ال�سرطة يف ريو؟«
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املال والأعمال
�لنفط يرت�جع بعد �إعالن �أمريكا تباطوؤ �إعادة ملء �الحتياطي �ال�سرت�تيجي 

•• طوكيو-رويرتز: 

تراجعت اأ�سعار النفط اأم�ش اجلمعة موا�سلة خ�سائر اليوم ال�سابق، 
بفعل خماوف من تخمة حمتملة يف املعرو�ش بعدما قالت وزيرة 
احتياطي  م��لء  اإع���ادة  اإن  ج��ران��ه��ومل  جنيفر  االأم��ري��ك��ي��ة  الطاقة 

النفط اال�سرتاتيجي االأمريكي قد ت�ستغرق اأعواما.
العقود  انخف�ست  جرينت�ش  بتوقيت   0039 ال�ساعة  وب��ح��ل��ول 
دوالر   75.43 اإىل  باملئة   0.6 اأو  �سنتا   48 برنت  خل��ام  االآج��ل��ة 
للربميل، ونزلت العقود االآجلة خلام غرب تك�سا�ش الو�سيط 52 

�سنتا اأو 0.7 باملئة اإىل 69.44 دوالر للربميل.
اأ�سبوعية ترتاوح بني  وما زال اخلامان يف �سبيل ت�سجيل مكا�سب 

ثالثة واأربعة باملئة، ليتعافيان من اأكرب انخفا�ش اأ�سبوعي خالل 
وخماوف  امل�سريف  القطاع  اأزم��ة  ب�سبب  املا�سي  االأ�سبوع  يف  �سهور 

من ركود حمتمل.
اخلمي�ش  االأول  اأم�ش  النواب  جمل�ش  الأع�ساء  جرانهومل  وقالت 
اإنه �س�����يكون من ال�سع�����ب اال�س�������تفادة من اأ�سعار النفط املنخف�سة 

هذا العام. 
ودفعت مبيعات بتوجيهات من الرئي�ش جو بايدن يف العام املا�سي 

خمزونات النفط اإىل اأدنى م�ستوياتها منذ 1983.
�سراء  �سيعيد  اأن��ه  االأول  ت�سرين  اأكتوبر  يف  االأبي�ش  البيت  واأعلن 
النفط الحتياطي النفط اال�سرتاتيجي عندما ت�سبح االأ�سعار يف 

نطاق 67 و72 دوالرا للربميل اأو اأدنى من ذلك.

�الأ�سهم �ليابانية ترت�جع 
للجل�سة �لثانية على �لتو�يل

•• طوكيو-و�م:

اأغلقت اأ�سواق االأ�سهم اليابانية على تراجع يف ختام تعامالت ام�ش، لتوا�سل 
االأمريكي  ال��ف��ي��درايل  ق��رار  بعد  ال��ت��وايل  على  الثانية  للجل�سة  تراجعها 
ل���الأوراق  طوكيو  بور�سة  يف  نيكاي  موؤ�سر  ال��ف��ائ��دة.وت��راج��ع  اأ���س��ع��ار  رف��ع 
34.3 نقطة ليغلق عند م�ستوى  املائة ما يعادل  0.13 يف  املالية بن�سبة 
27385.25 نقطة.وهبط موؤ�سر توبك�ش االأو�سع نطاقا بن�سبة 0.1 يف 

املائة توازي نقطتني ليغلق عند م�ستوى 1955.32 نقطة.

�لذهب يخ�سر 3 دوالر�ت بعد 
مكا�سب قوية �جلل�سة �ملا�سية

•• عو��سم -و�م: 

3 دوالرات يف  اأم�ش، وخ�سرت نحو  اأ�سعار الذهب خالل ت��داوالت  تراجعت 
ال�ساعة  املا�سية.وبحلول  املعامالت الفورية بعد مكا�سبه قوية يف اجلل�سة 
09:54 �سباحاً بتوقيت االإمارات، انخف�ش املعدن االأ�سفر بن�سبة 0.13 
لالأون�سة.  دوالر   1991.9 اإىل  لي�سل  دوالرات   3 يعادل  ما  اأو  املائة  يف 
ما  اأو  املائة  يف   0.07 بن�سبة   2023 اأبريل  ت�سليم  الذهب  عقود  ونزلت 
1994.3 دوالر لالأون�سة. وعلى �سعيد  اإىل  1.55 دوالر لت�سل  يوازي 
اإىل  امل��ائ��ة  يف   0.18 بن�سبة  الف�سة  ارت��ف��ع��ت  االأخ����رى،  النفي�سة  امل��ع��ادن 
يف  دوالر،   992.55 اإىل  املائة  يف   0.03 البالتني  وزاد  دوالر،   23.29

حني انخف�ش البالديوم 0.19 يف املائة اإىل 1421.5 دوالر.

�ضمن جهوده لالرتقاء بخدمات ما بعد التداول

�سوق �أبوظبي لالأور�ق �ملالية يعّن �سركة �الإمار�ت دبي �لوطني كابيتال كاأمن حفظ 
•• �أبوظبي-�لفجر: 

كابيتال  الوطني  دب��ي  االإم���ارات  �سركة  املالية  ل���الأوراق  اأبوظبي  �سوق  ع��نّي 
االأمني  احل��ف��ظ  خ��دم��ات  حمفظة  تو�سيع  ال�سوق  ليوا�سل  ح��ف��ظ،  ك��اأم��ني 

املتاحة لديه.
وح�سل االإمارات دبي الوطني كابيتال على رخ�سة احلفظ االأمني من قبل 
هيئة االأوراق املالية وال�سلع يف دولة االإمارات العربية املتحدة. وتعد ال�سركة 
الذراع امل�سرفية اال�ستثمارية العاملية ملجموعة بنك االإمارات دبي الوطني، 
اأفريقيا  و�سمال  االأو���س��ط  ال�سرق  منطقة  يف  ال��رائ��دة  امل�سرفية  املجموعة 
 BNY( ميلون«  واي  اإن  “بي  بنك  م��ع  �سراكة  يف  البنك  ودخ��ل  وت��رك��ي��ا. 

العامل، لتقدمي  اأكرب موؤ�س�سة م�سرفية خلدمات احلفظ يف   ،)Mellon
خدمات احلفظ لعمالئها.

اأمني حفظ مرخ�ش حلوال  الوطني كابيتال ب�سفتها  االإم��ارات دبي  وتوفر 
ال�سندات  اأو  االأ�سهم  مثل  املالية،  ب���االأوراق  لالحتفاظ  للم�ستثمرين  اآمنة 
ال�سركة من  ملا تقدمه  االأخ���رى. ومتثل ه��ذه اخلدمات مكماًل  االأ���س��ول  اأو 
حتالف  و�سيوفر  املالية.  االأوراق  يف  للم�ستثمرين  متنوعة  وحلول  خدمات 
املجموعة مع بي اإن واي ميلون لعمالء بنك االإمارات دبي الوطني اإمكانية 
وخدمة  احلفظ  جم��ال  يف  العاملية  ميلون  واي  اإن  بي  ق��درات  اإىل  الو�سول 

االأ�سول والبيانات والتكنولوجيا.
اأبوظبي  �سوق  كاأمني حفظ يف  كابيتال  الوطني  دبي  االإم��ارات  تعيني  ويعد 

ل����الأوراق امل��ال��ي��ة وتو�سيع خ��ي��ارات احل��ف��ظ امل��ت��اح��ة فيه خ��ط��وة ج��دي��دة يف 
امل�ستثمرين  جهود ال�سوق لتعزيز م�ستويات ال�سيولة وا�ستقطاب املزيد من 
الدوليني اإليه مبا ي�سهم يف زيادة وتنويع مكوناته وتو�سيع قائمة ال�سركات 
مبمار�سات  االرت��ق��اء  بجانب  جديدة  وخدمات  منتجات  وط��رح  االإدراج  قيد 

حوكمة ال�سركات.
والرئي�ش  املنتدب  الع�سو  ال��ظ��اه��ري،  حمد  �سعيد  ق��ال  املنا�سبة،  ه��ذه  ويف 
“نرحب بان�سمام االإم��ارات دبي  املالية:  ل��الأوراق  اأبوظبي  التنفيذي ل�سوق 
خطوة  يف  املالية،  ل��الأوراق  اأبوظبي  �سوق  يف  حفظ  كاأمني  كابيتال  الوطني 
اأمام امل�ستثمرين. �سنوا�سل  مهمة �ست�سهم يف زيادة خيارات احلفظ املتاحة 
وتعزيز  للم�ستثمرين  نقدمها  التي  واملنتجات  اخل��دم��ات  حمفظة  تو�سيع 

اأكرث  املالية كواحد من  ل��الأوراق  اأبوظبي  �سوق  جودتها مبا يرتقي مبكانة 
االأ�سواق املالية حيوية يف املنطقة«.

الوطني  دب��ي  االإم���ارات  ل�سركة  التنفيذي  الرئي�ش  الب�ستكي،  حممد  وق��ال 
املالية  ل��الأوراق  اأبوظبي  �سوق  “ي�سرنا تقدمي خدمات احلفظ يف  كابيتال: 
كجزء من حمفظة خدمات االأوراق املالية ال�ساملة التي نوفرها. اإن حتالفنا 
بنك  للمجموعة  االإقليمية  اخل���ربة  ب��ني  يجمع  ميلون‘  واي  اإن  ’بي  م��ع 
الأكرب  العاملية  املعرفة  مع  بالتميز  احلافل  و�سجلها  الوطني  دبي  االإم��ارات 
بنك خلدمات احلفظ االأمني يف العامل، مما يوفر لعمالئنا خدمات احلفظ 
تطوير  دع��م  يف  م�ساهمتنا  بجانب  وذل��ك  م��ت��ع��ددة،  جغرافية  مناطق  ع��رب 

�سل�سلة القيمة خلدمات ما بعد التداول ومنو اأ�سواق راأ�ش املال يف املنطقة«.

�ضمن �ضل�ضلة الندوات القانونية

غرفة عجمان تنظم ندوة قانونية بعنو�ن »�ل�سريبة على �ل�سركات و�الأعمال«
•• عجمان ـ �لفجر 

القانوين  ال��وع��ي  لتنمية  ت��ع��زي��زاً 
االأع��م��ال ومن�ساآت  اأ���س��ح��اب  ل��دى 
ب�سكل  واملجتمع  اخل��ا���ش  القطاع 
عام، نظمت غرفة جتارة و�سناعة 
ق��ان��ون��ي��ة جديدة  ن�����دوة  ع��ج��م��ان 
ال�سركات  على  “ال�سريبة  بعنوان 
املعهد  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  واالعمال” 
والقانونيني،  للمحا�سبني  العربي 
وذل�����ك ���س��م��ن ���س��ل�����س��ل��ة ال���ن���دوات 

القانونية.
ح�������س���ر ال�����ن�����دوة م�������س���ارك���ني من 
احلكومية  اجل�����ه�����ات  م���وظ���ف���ي 
االع�����م�����ال  ورواد  واأ�������س������ح������اب 

واإطالق خدمات ا�ستباقية جديدة 
تواكب تطلعات االأع�ساء وت�سمن 
اقت�سادية  ق��ان��ون��ي��ة  بيئة  ت��وف��ري 
من�ساآت  اأع����م����ال  ل��ت��ن��م��ي��ة  داع���م���ة 
القطاع اخلا�ش، اإىل جانب توفري 
بيئة ا�ستثمارية جاذبة وم�سجعة. 

واأكد ان �سل�سلة الندوات القانونية 
عجمان،  غ���رف���ة  ت��ع��ت��م��ده��ا  ال���ت���ي 
املبا�سر  ل��ل��ت��وا���س��ل  م��ن�����س��ة  مت��ث��ل 
االعمال  واأ���س��ح��اب  ال��غ��رف��ة  ب��ني 
على  ل����الط����الع  وامل�������س���ت���ث���م���ري���ن 
التطويرية  ومقرتحاتهم  اآرائهم 
القانونية  اخل���دم���ات  ت��ط��وي��ر  يف 
عجمان  غ����رف����ة  ت���ق���دم���ه���ا  ال����ت����ي 

ملجتمع االعمال يف االإمارة. 

رائد  عاملي  كمركز  ال��دول��ة  مكانة 
وت�سريع  واال���س��ت��ث��م��ار،  ل��الأع��م��ال 
وترية التطوير والتنمية وجتديد 
االلتزام با�ستيفاء املعايري الدولية 
ومنع  ال�������س���ري���ب���ي���ة  ل��ل�����س��ف��اف��ي��ة 

املمار�سات ال�سارة.
املرزوقي  واأك��د عبد اهلل عمر  هذا 
املدير التنفيذي لقطاع معامالت 
القانونية  واخل���دم���ات  الع�سوية 
اأهمية  ع��ل��ى  ع���ج���م���ان،  غ���رف���ة  يف 
ال����ن����دوة ال���ق���ان���ون���ي���ة ودوره��������ا يف 
بقانون  االع��م��ال  اأ���س��ح��اب  توعية 
االإجراءات ال�سريبية والتعديالت 

التي ي�سملها.
عجمان  غ�����رف�����ة  ان  م����و�����س����ح����اً 

بعنوان  وامل��ه��ت��م��ني  وال���ق���ان���ون���ني 
الندوة.

قدمها  ال����ت����ي  ال�����ن�����دوة  ت���ن���اول���ت 
ماهية  ع������ادل،  اأح���م���د  امل��ح��ا���س��ر 
ال�سريبة على ال�سركات واالعمال 
وحدود تنفيذها والن�سب املطبقة، 
وال�������س���خ�������ش امل���ع���ف���ي واخل���ا����س���ع 
�سريبة  ووع�����������اء  ل���ل�������س���ري���ب���ة، 
العائلية  وامل��وؤ���س�����س��ات  ال�����س��رك��ات 
اخلا�سع  الدخل  احت�ساب  وكيفية 
لل�سريبة، والقرار املنظم لتحديد 
املوطن ال�سريبي وابرز التعريفات 

املرتبطة بالقانون.
وق�������دم امل���ح���ا����س���ر �����س����رح����اً ح���ول 
اأهداف ال�سريبة ودورها يف تعزيز 

حري�سة على طرح ندوات قانونية 
متخ�س�سة بالتعاون مع �سركائها 
ب��ه��دف توفري  اال���س��رتات��ي��ج��ي��ني، 
القوانني  وتف�سري  ل�سرح  من�سات 
بقطاع  اخل���ا����س���ة  وال��ت�����س��ري��ع��ات 
املتعلقة  ت��ل��ك  وخ��ا���س��ة  االع���م���ال 
على  ال���رد  ج��ان��ب  اإىل  بال�سرائب 
اال���س��ت��ف�����س��ارات وال��ت�����س��اوؤالت على 
واملخت�سني،  اخل���������رباء  اأي���������دي 
اأعمال  وا���س��ت��دام��ة  ل�����س��م��ان من���و 
ال�سركات  م���ن  ال���غ���رف���ة  اأع�������س���اء 

وامل�سانع.
اأن غرفة  املرزوقي،  واأف��اد عبداهلل 
ع��ج��م��ان ت�����س��ت��ه��دف ب�����س��ك��ل دائ���م 
القانونية  خ���دم���ات���ه���ا  حت����دي����ث 

»�الأن�ساري« تزيد �أ�سهم �مل�ستثمرين �الأفر�د يف 
طرحها �لعام �الأويل �إىل 56.2 مليون �سهم

•• دبي-و�م:

اأم�ش،  املالية،  للخدمات  “االأن�ساري  جمموعة  اأعلنت 
عن ممار�سة حقها يف زيادة عدد اأ�سهم الطرح املخ�س�سة 
الطرح  �سمن  االإم����ارات  دول��ة  يف  االأف���راد  للم�ستثمرين 
عادي  �سهم  مليون   37.5 من  للمجموعة  االأويل  العام 
امل�ساهم  ح�سول  بعد  ع���ادي  �سهم  مليون   56.25 اإىل 
وال�سلع.  امل��ال��ي��ة  االأوراق  ه��ي��ئ��ة  م��واف��ق��ة  ع��ل��ى  ال��ب��ائ��ع 
القرار  اأخ���ذ  اأن���ه مت  ام�����ش،  ب��ي��ان  ال�سركة، يف  واأو���س��ح��ت 
االأفراد  امل�ستثمرين  جانب  من  الكبري  للطلب  ا�ستجابًة 
االأف��راد يف دولة  امل�ستثمرين  اكتتاب  وت�سجيل فائ�ش يف 
 750 عند  ح��ال��ه  على  ال��ط��رح  ويبقى حجم  االإم�����ارات. 
اإجمايل  %10 من  ن�سبته  ع��ادي متثل ما  �سهم  مليون 
امل�����س��درة يف راأ�����ش م���ال االأن�������س���اري للخدمات  االأ���س��ه��م 
املالية. ونتيجًة لقرار امل�ساهم البائع زيادة حجم االأ�سهم 
املخ�س�سة ل�سريحة امل�ستثمرين االأفراد، �سيتم تخ�سي�ش 
امل�ستثمرين  ل�سريحة  ع���ادي  �سهم  م��ل��ي��ون   693.75
املحرتفني بداًل من 712.5 مليون �سهم عادي. وا�ستناداً 
اإىل النطاق ال�سعري املعلن �سابقاً، والذي يرتاوح بني 1 
االأ�سهم  قيمة  �سترتاوح  ال��واح��د،  لل�سهم  دره��م  و1.03 

املخ�س�سة ل�سريحة امل�ستثمرين االأفراد االآن بني 56.3 
و57.9 مليون درهم متثل ما ن�سبته %7.5 من حجم 
لي�ست  الطرح  اأ�سهم  اأن  اإىل  ي�سار  االأويل.  العام  الطرح 
اأ�سهم قائمة مملوكة حالياً للم�ساهم  جديدة، واإمنا هي 
من   10% تبيع  التي  القاب�سة”  “االأن�ساري  البائع 
ملكيتها يف املجموعة. وبالتايل �ستذهب عائدات الطرح 
للم�ساهم البائع دون اأن تتلقى املجموعة اأي عائدات من 
الطرح العاملي. و�سيحتفظ امل�ساهم البائع مبلكية 90% 
من اأ�سهم املجموعة عقب الطرح العاملي. وتبقى فرتات 
االكتتاب كما هي، حيث اأُغِلق يوم اأم�ش املوافق 23 مار�ش 
اأم��ام امل�ستثمرين االأف��راد يف دولة  2023 باب االكتتاب 
االإمارات، يف حني تنتهي اليوم فرتة اكتتاب امل�ستثمرين 
من  النهائي  ال��ط��رح  �سعر  حت��دي��د  و�سيتم  امل��ح��رتف��ني. 
اكتتاب  اإغ����الق  ب��ع��د  االأوام�����ر  �سجل  ب��ن��اء  عملية  خ���الل 
بتاريخ  االإع��الن عنه  املتوقع  املوؤهلني، ومن  امل�ستثمرين 
الطرح  اإمت���ام  حالياً  املتوقع  2023.ومن  م��ار���ش   27
وقبول اإدراج االأ�سهم يف 6 اأبريل 2023، وذلك بناًء على 
التنظيمية  املوافقات  ال�سوق وبعد احل�سول على  اأحوال 
ذات ال�سلة يف دول��ة االإم���ارات مبا يف ذل��ك املوافقة على 

االإدراج والتداول يف �سوق دبي املايل.

�ينوك تعلن عن �لفائزين يف �سحب »مهرجان دبي للت�سوق «
•• دبي-و�م:

اأعلنت جمموعة اينوك، عن قائمة 
الفائزين يف ال�سحب الكبري الذي 
الثامنة  ال�������دورة  خ���ت���ام  يف  اأق���ي���م 

والع�سرين ملهرجان دبي للت�سوق.
نقدية  ج���وائ���ز  اأي����ن����وك  وق���دم���ت 
كل  اإىل  دره���م  األ���ف   100 بقيمة 
ف��ائ��ز م��ن ال���� 30 ف���ائ���زاً يف اإط���ار 
حني  يف  واربح”،  “اأنفق  حملتها 
للمهرجانات  دبي  موؤ�س�سة  قّدمت 
والتجزئة التابعة لدائرة ال�سياحة 
�سيارة  دبي  يف  التجاري  والت�سويق 
األف   100 ومبلغ  ب��ات��رول  ني�سان 
درهم نقداً لكل فائز من الفائزين 
ال�سحب  ح��م��ل��ة  اإط�����ار  يف   17 ال����� 
الفرتة  يف  اأقيمت  التي  ال�سخمة 
من 15 دي�سمرب 2022 اإىل 29 

يناير 2023.
�سريك  ك���ون���ه���ا  م����ن  وان����ط����الق����اً 
ا�سرتاتيجي ملهرجان دبي للت�سوق، 
ال��������ذي ت���ن���ظ���م���ه م���وؤ����س�������س���ة دب����ي 
اأتاحت  وال��ت��ج��زئ��ة،  للمهرجانات 
ال�سحب  دخول  للعمالء  املجموعة 

اأو  م��ن خ���الل اإن���ف���اق 25 دره���م���اً 
“زووم”  م��ت��اج��ر  م��ن  اأي  اأك���رث يف 
“اأوتو  م��ت��اج��ر  يف  دره���م���اً   50 اأو 
حمددة  خ��دم��ات  ���س��راء  اأو  برو” 
اإ�سافة  ت�سجيل.  خدمة  مراكز  يف 

خدمة اينوك اأو اإيبكو.
جتدر االإ�سارة اإىل اأن اينوك تدعم 
مهرجان دبي للت�سوق منذ اإن�سائه 
يف عام 1996. وقدمت عرو�سها 
اينوك  خ��دم��ة  حم��ط��ات  جميع  يف 

اأت��اح��ت احل��م��ل��ة دخول  ذل���ك،  اإىل 
ال�����س��ح��ب اأي�����س��اً مل��ن ا����س���رتوا باقة 
للت�سوق”  دبي  مهرجان  يف  “فائز 
و23  �سحب  ق�سائم   3 ت�سم  التي 
حمطة  اأي  م���ن  خ�����س��م،  ق�����س��ي��م��ة 

واإيبكو يف دبي ومتاجر “زووم” يف 
ال�سكنية  واملناطق  امل��رتو  حمطات 
يف  امل�����س��ت��ق��ل��ة  “زووم”  وم���ت���اج���ر 
جميع اأنحاء دبي ومنافذ اأوتو برو 

ومواقع “ت�سجيل” يف االإمارة.

�أ�سهم �لبنوك �الأوروبية ترت�جع بعد �أ�سبوع م�سطرب 
•• عو��سم-رويرتز:

اأ�سهم البنوك مرة اأخرى اأم�ش اجلمعة بعد  تراجعت 
اأ�سبوع م�سطرب يف ظل قلق امل�ستثمرين من اأن اأ�سواأ 
امل�ساكل يف القطاع منذ االأزمة املالية عام 2008 مل 

يتم احتواوؤها بعد.
 2.2 ال��ك��ربى  االأوروب���ي���ة  ال��ب��ن��وك  وانخف�ش م��وؤ���س��ر 
باملئة يف التعامالت املبكرة مع تراجع �سهم بنك )يو.

بي.اإ�ش( ال�سوي�سري 6.4 باملئة.
باملئة بعد قفزة حادة   5.4 وهبط �سهم دويت�سه بنك 
يف تكلفة التاأمني من خماطر التخلف عن ال�سداد يف 

وقت متاأخر اأم�ش االول اخلمي�ش.
ال�سهر الثنني من  املفاجئ هذا  االنهيار  اأث��ار  وبعدما 
البنوك االأمريكية اال�سطرابات يف القطاع، �سارع بنك 
يوم  �سوي�ش  كريدي  على  اال�ستحواذ  اإىل  ي��و.ب��ي.اإ���ش 
ثقة  املتعرث  ال�سوي�سري  البنك  خ�سر  اأن  بعد  االأح���د 

امل�ستثمرين.
ال�سلطات  ت��ت�����س��اب��ق  م��ط��ل��ع��ني،  مل�������س���دري���ن  ووف����ق����ا 
ال�سوي�سرية وبنك يو.بي.اإ�ش على االنتهاء من عملية 
لالحتفاظ  حم��اول��ة  يف  �سهر  غ�سون  يف  اال���س��ت��ح��واذ 

بعمالء وموظفي كريدي �سوي�ش.
واأف��ادت بلومربج نيوز باأن بنكي كريدي �سوي�ش ويو.

للتدقيق يف حتقيق  ب��ن��وك خا�سعة  ب��ني  م��ن  ب��ي.اإ���ش 
كان  اإذا  م���ا  ح���ول  االأم��ري��ك��ي��ة  ال���ع���دل  وزارة  جت��ري��ه 
متخ�س�سون ماليون قد �ساعدوا االأثرياء الرو�ش على 

التهرب من العقوبات.
وامتنع كريدي �سوي�ش ويو.بي.اإ�ش عن التعليق، بينما 
مل ت���رد وزارة ال��ع��دل ع��ل��ى ط��ل��ب��ات م��ن روي����رتز عرب 

الربيد االإلكرتوين للتعقيب.
اأعقاب  يف  االأوروب��ي��ة  البنوك  اأ�سهم  انخفا�ش  وي��اأت��ي 
امل�ستثمرون  ك��ان  اإذ  اخلمي�ش  اأم�ش  اأمريكية  خ�سائر 
ال�سلطات  ���س��ت��دع��م  م���دى  اأي  اإىل  مل��ع��رف��ة  يتطلعون 

القطاع، وخا�سة البنوك اله�سة.
ول��ل��م��رة ال��راب��ع��ة يف اأ���س��ب��وع، حت��دث��ت وزي���رة اخلزانة 
اأم�������ش اخل��م��ي�����ش لطماأنة  ي��ل��ني  االأم��ري��ك��ي��ة ج��ان��ي��ت 

املواطنني باأن النظام امل�سريف االأمريكي اآمن.
وقالت للم�سرعني االأمريكيني اإن اجلهات التنظيمية 
�سمانات  لتقدمي  م�ستعدة  اخل��زان��ة  ووزارة  للبنوك 
�ساملة على االإي��داع يف البنوك االأخ��رى كما فعلت يف 

بنك �سيليكون فايل وبنك �سيجنت�سر.

مليون درهم ت�سرفات عقار�ت دبي  973
•• دبي-و�م: 

بلغت الت�سرفات العقارية يف دائرة االأرا�سي واالأمالك بدبي اأم�ش اأكرث من 
973 مليون درهم.

درهم،  مليون   727.79 بقيمة  مبايعات   305 ت�سجيل  الدائرة  و�سهدت 
منها 25 مبايعة لالأرا�سي بقيمة 110.36 مليون درهم و280 مبايعة 

لل�سقق والفلل بقيمة 617.43 مليون درهم.
39 مليون دره��م يف منطقة �سيح  االأرا���س��ي بقيمة  اأه��م مبايعات  وج��اءت 
الرب�ساء  منطقة  يف  دره���م  م��ل��ي��ون   11 بقيمة  م��ب��اي��ع��ة  تليها   3 �سعيب 
درهم يف منطقة احلبية  6 ماليني  بقيمة  تليها مبايعة  جنوب اخلام�سة 

اخلام�سة.
اإذ  املبايعات  ع��دد  حيث  م��ن  املناطق  اخلام�سة  احلبية  منطقة  وت�����س��درت 
علي  جبل  منطقة  وتلتها  دره���م  مليون   42 بقيمة  مبايعة   14 �سجلت 
االأوىل بت�سجيلها 6 مبايعات بقيمة 11 مليون درهم وثالثة يف مدينة هند 

4 بت�سجيلها مبايعة بقيمة مليون درهم.
وفيما يتعلق باأهم مبايعات ال�سقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 39 مليون 
درهم مبنطقة نخلة جمريا كاأهم املبايعات تلتها مبايعة بقيمة 24 مليون 
19 مليون درهم يف  درهم يف منطقة نخلة جمريا واأخ��ريا مبايعة بقيمة 

منطقة برج خليفة.
وت�سدرت منطقة الرب�ساء جنوب الرابعة املناطق من حيث عدد مبايعات 
ال�سقق والفلل اإذ �سجلت 39 مبايعة بقيمة 31 مليون درهم وتلتها منطقة 
اخلليج التجاري بت�سجيلها 24 مبايعة بقيمة 34 مليون درهم وثالثة يف 

مر�سى دبي بت�سجيلها 23 مبايعة بقيمة 65 مليون درهم.

•• مو�سكو-رويرتز:

اأم�ش اجلمعة  االقت�سادية  فيدومو�ستي  قالت �سحيفة 
اإن رو�سيا قد تو�سي بوقف موؤقت ل�سادرات القمح وزيت 
العاملية يف  االأ�سعار  انخفا�ش حاد يف  بعد  ال�سم�ش  دوار 

االأ�سابيع االأخرية.
حتددهما  مل  م�سدرين  ع��ن  نقال  ال�سحيفة،  وق��ال��ت 
وزارة  اإن  ب�ساأن هذه اخلطوة،  اجتماعا حكوميا  ح�سرا 
الزراعة الرو�سية �ستلتقي مبمثلي القطاع هذا االأ�سبوع 

ملناق�سة فكرة فر�ش قيود موؤقتة على ال�سادرات.
اأكرب م�سدري القمح وزيت دوار  تعترب رو�سيا من بني 

ال�سم�ش والبذور يف العامل.
اجتماع  خ��الل  قولها  احلكومة  ع��ن  ال�سحيفة  ونقلت 
مغلق اأم�ش االأول اخلمي�ش اإن اأ�سعار زيت دوار ال�سم�ش 
الع�سرة  االأي����ام  باملئة خ��الل   20 م��ن  ب��اأك��رث  ت��راج��ع��ت 

املا�سية.
م�ساعفة  اإىل  �ست�سعى  اإن��ه��ا  بالفعل  احلكومة  وق��ال��ت 
االحتياطيات  ل�����س��ن��دوق  احل���ب���وب  م���ن  م�����س��رتي��ات��ه��ا 
 10 اإىل  لت�سل  اأم��ث��ال  م��ن ثالثة  اأك��رث  اإىل  احلكومي 

ماليني طن.
االأ�سعار  ت��ه��دئ��ة  يف  امل�����س��اع��دة  اإىل  ال�����س��ن��دوق  وي��ه��دف 

املحلية.

�سحيفة: رو�سيا تدر�س وقف �سادر�ت �لقمح وزيت دو�ر �ل�سم�س 
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املال والأعمال
�ل�سن توؤكد �أنها ال تطلب من �ل�سركات »ت�سليمها بيانات« جتمع من �خلارج 

•• بكني-�أ ف ب:

قالت بكني  اأم�ش اجلمعة اإنها ال تطلب من ال�سركات ت�سليمها 
البيانات التي جتمع من اخلارج، فيما تواجه �سركة تيك توك 
يف  التطبيق  حظر  اإىل  ودع����وات  م��ت��زاي��دة  �سغوطا  ال�سينية 

الواليات املتحدة.
اإفادة  يف  نينغ  م��او  اخلارجية  وزارة  با�سم  الناطقة  واأو�سحت 
االأف���راد بجمع  اأو  ال�سركات  ول��ن تطالب  “مل  اأن بكني  دوري��ة 
املحلي”،  القانون  تنتهك  بطريقة  اأجنبية،  بيانات  ت�سليم  اأو 
حلماية  كبرية  اأهمية  “تويل  ال�سينية  احلكومة  اأن  م�سيفة 

خ�سو�سية البيانات«.

وتابعت ماو “مل تقّدم احلكومة االأمريكية حتى االآن اأي دليل 
من  وب��دال  القومي،  الأمنها  تهديدا  ي�سّكل  ت��وك  تيك  اأن  على 
املربر”  القمع غري  بالذنب ومار�ست  ذلك، قّدمت افرتا�سات 

�سد ال�سركة.
االأمريكي  الكونغر�ش  يف  البع�ش  اأن  اأي�سا  “الحظنا  وق��ال��ت 
ينم  �سيا�سي  ا�سطهاد  هو  ت��وك  تيك  ال�سعي حلظر  ب��اأن  �سّرح 

عن كراهية االأجانب«.
ت�سو  زي  ���س��و  ت���وك  ت��ي��ك  ل�سركة  التنفيذي  ال��رئ��ي�����ش  وواج����ه 
حول  اخلمي�ش  االأم��ريك��ي��ني  امل�سرعني  م��ن  طويال  ا�ستجوابا 
ال�سني  ال��ف��ي��دي��و م��ع  م�����س��ارك��ة  امل��زع��وم��ة لتطبيق  ال��ع��الق��ات 
واخلطر الذي ميّثله على املراهقني. وقال ت�سو خالل اجلل�سة 

“�سركة بايت دان�ش )املالكة للتطبيق( لي�ست تابعة اأو خا�سعة 
ل�سيطرة احلكومة ال�سينية وهي �سركة خا�سة«.

واأ�ساف “60 يف املئة من ال�سركة متلكها موؤ�س�سات ا�ستثمارية 
ميلكها  امل��ئ��ة  يف  و20  موؤ�س�سها  ميلكها  امل��ئ��ة  يف   20 ع��امل��ي��ة. 

موظفون يف كل اأنحاء العامل«.
واأو�سح “نعتقد اأن املطلوب هو قواعد �سفافة وا�سحة تنطبق 
ملعاجلة  اأ�سا�سا  لي�ست  امللكية   -- التكنولوجيا  �سركات  على كل 

هذه املخاوف«.
متاحة  زال��ت  ما  االأمريكية  البيانات  بع�ش  اأن  اإىل  اأ�سار  لكنه 
ملوظفي ال�سركة يف ال�سني قائال “اليوم، ال تزال هناك بع�ش 

البيانات التي نحتاج اإىل حذفها«.

�لبنوك �لوطنية تكافئ م�ساهميها بتوزيعات ناهزت 21.5 مليار درهم عن 2022
•• �أبوظبي-و�م:

املدرجة  الوطنية  البنوك  كافاأت 
اأ�سواق املال املحلية م�ساهميها  يف 
العام  عن  �سخّية  اأرب��اح  بتوزيعات 
م��وؤ���س��ر على  2022، يف  امل��ا���س��ي 
وتدفقاتها  امل��ال��ي��ة  م��الءت��ه��ا  ق��وة 
من  االأع��ل��ى  يجعلها  ما  النقدية، 
مقارنة  االأرب����اح  ت��وزي��ع��ات  ناحية 
ال�سرق  م��ن��ط��ق��ة  يف  ب��ن��ظ��ائ��ره��ا 

االأو�سط و�سمال اأفريقيا.
االإمارات  اأنباء  ووفق ر�سد وكالة 
توزيعات  اإج��م��ايل  ن��اه��ز  “وام”، 
االأرب������اح ل��ل��ب��ن��وك ال��وط��ن��ي��ة نحو 
م���وزع���ة  دره�������م  م���ل���ي���ار   21.5
�سوقي  يف  م��درج��اً  بنكاً   12 على 
امل���ال���ي���ني، منها  اأب���وظ���ب���ي ودب�����ي 
توزيعات  دره���م  م��ل��ي��ار   18.35
نقدية و3.1 مليار درهم توزيعات 

اأ�سهم جمانية.
وا���س��ت��ح��وذت ال��ب��ن��وك امل��درج��ة يف 
املالية  ل������الأوراق  اأب��وظ��ب��ي  ���س��وق 
على الن�سيب االأكرب من اإجمايل 
النقدية واملجانية مبا  التوزيعات 
قيمته  م��ا  اأو   59.2% ن�سبته 
12.7 مليار درهم ت�سمل 9.85 

 1.7 بقيمة  ن��ق��دي��ة  اأرب����اح  ت��وزي��ع 
مليار درهم اأي ما يعادل 49 فل�سا 
املا�سي  ال��ع��ام  ع��ن  ال��واح��د  لل�سهم 
مقارنًة ب� 31 فل�سا يف عام 2021، 
اأي ما ميثل %49.2 من اإجمايل 
لل�سنة  للم�سرف  ال�����س��ايف  ال��رب��ح 

املالية 2022.

-دبي التجاري..
على  العمومية  اجلمعية  �سادقت 
بقيمة  للم�ساهمني  اأرب����اح  ت��وزي��ع 
عام  ع���ن  دره����م  م��ل��ي��ون   912.5
نقدية  ت��وزي��ع��ات  ت�سمل   ،2022
يعادل  م����ا   26.05% ب��ن�����س��ب��ة 
باإجمايل  لل�سهم  ف��ل�����ًش   26.05
واأ�سهم  دره�����م،  م��ل��ي��ون   730.1
يعادل  ما   6.51% بن�سبة  منحة 
�سهم   100 ل��ك��ل  اأ���س��ه��م   6.51
 182.4 باإجمايل  امل��ال  راأ���ش  من 

مليون درهم.

-راأ�ض اخليمة الوطني..
اجلمعية  االإدارة  جمل�ش  اأو���س��ي 
ال��ع��م��وم��ي��ة ال��ت��ي ���س��ت��ع��ق��د يف 10 
اأرباح  اأبريل القادم مبقرتح توزيع 
بقيمة  امل�����س��اه��م��ني  ع��ل��ى  ن��ق��دي��ة 

-اأبوظبي التجاري..
على  العمومية  اجلمعية  واف��ق��ت 
درهم   0.55 بقيمة  اأرب���اح  ت��وزي��ع 
اأرباحا  مت�سمنة  ال��واح��د،  لل�سهم 
واأ�سهما  دره��م   0.18 تبلغ  نقدية 
دره����م   0.37 ب��ق��ي��م��ة  جم���ان���ي���ة 
لل�سهم الواحد، باإجمايل 3.827 
مليار درهم، وهو ما ميثل 60% 
بذلك  لتجتاز  االأرب����اح،  �سايف  م��ن 
االأرب���اح  ل��ت��وزي��ع��ات  اأع��ل��ى م�ستوى 
الذي بلغ %50 من �سايف االأرباح 

خالل االأعوام اخلم�سة ال�سابقة.

-االإمارات دبي الوطني..
توزيعات  ال��ب��ن��ك  ع��م��وم��ي��ة  اأق�����رت 
�سهم عادي،  لكل  فل�ساً   60 بقيمة 
مليار   3.789 اج��م��ال��ي��ة  بقيمة 
درهم عن العام املا�سي، وذلك على 
مع  املحققة  القوية  النتائج  �سوء 
 40% بن�سبة  االأرب���اح  �سايف  من��و 
مدعوماً  دره�����م  م��ل��ي��ار   13 اإىل 
متويالت  على  القيا�سي  بالطلب 
االأف������������راد وق������رو�������ش ال�������س���رك���ات 
اأر�سدة احل�سابات  اجلديدة، ومنو 
اجل�����اري�����ة وح�������س���اب���ات ال���ت���وف���ري، 
واالنخفا�ش  ال��ه��وام�����ش  وحت�����س��ن 

نقدية  ت���وزي���ع���ات  دره������م  م���ل���ي���ار 
توزيعات  دره����م  م��ل��ي��ار  و2.84 
و�سل  الر�سد،  وبح�سب  جمانية. 
�سوق  يف  امل��درج��ة  البنوك  ن�سيب 
 40.8% ن�سبته  م��ا  امل���ايل  دب���ي 
بقيمة  االإجمالية  التوزيعات  من 
8.75 مليار درهم ت�سمل 8.49 
نقدية  ت���وزي���ع���ات  دره������م  م���ل���ي���ار 
توزيعات  درهم  مليون  و255.9 

جمانية.

-اأبوظبي االأول..
توزيع  العمومية  جمعيته  اأق���رت 
بن�سبة  للم�ساهمني  نقدية  اأرب���اح 
املدفوع  امل����ال  راأ������ش  م���ن   52%
لل�سهم  دره���ًم   0.52 ي��ع��ادل  مب��ا 
مليار   5.74 وباإجمايل  ال��واح��د 
تبلغ  ب��زي��ادة   ،2022 ع��ن  دره���م 
ن�سبتها %7 مقارنة بعام 2021، 
اأرقاماً  البنك  ت�سجيل  بعد  وذلك 
ق��ي��ا���س��ي��ة ����س���واء م���ن ح��ي��ث �سايف 
مليار   13.4 بلغت  التي  االأرب���اح 
اأو االإي���رادات التي و�سلت  دره��م؛ 
اإىل 23.9 مليار درهم، بالتزامن 
مع ارت��ف��اع اإج��م��ايل االأ���س��ول اإىل 

1.1 تريليون درهم.

الكبري يف تكلفة املخاطر.

-دبي االإ�ضالمي..
العمومية  اجل���م���ع���ي���ة  ����س���ادق���ت 
نقدية  اأرب��اح  توزيع  على  ال�سنوية 
اإجمالية  ب��ق��ي��م��ة   30% ب��ن�����س��ب��ة 
تناهز 2.2 مليار درهم، مع جناح 
قيا�سي  من���و  ت�����س��ج��ي��ل  يف  ال��ب��ن��ك 
مليار   5.6 بلغ  االأرب����اح  ���س��ايف  يف 
االإطالق  االأعلى على  وه��و  دره��م، 

يف تاريخ البنك.

-بنك امل�ضرق..
توزيع  العمومية  اجلمعية  اأق���رت 
بن�سبة  للم�ساهمني  نقدية  اأرب����اح 
%90 من راأ�ش املال مبا يعادل 9 
دراهم لل�سهم، وباإجمايل 1.805 
بعد  املا�سي  العام  درهم عن  مليار 
حتقيق البنك حيث بلغ �سايف اأرباح 
فيما  دره�����م،  م��ل��ي��ار   3.7 ب��ق��ي��م��ة 
 39.2% زادت االأرباح الت�سغيلية 
اإيل 4.4 مليار درهم نتيجة ارتفاع 

الدخل الت�سغيلي.

-اأبوظبي االإ�ضالمي.
على  العمومية  اجلمعية  واف��ق��ت 

تاريخياً منذ تاأ�سي�سه.

-اأم القيوين الوطني..
توزيع  ال��ع��م��وم��ي��ة  اجلمعية  اأق����رت 
مليون   200 بقيمة  نقدية  اأرب����اح 
%10 من راأ���ش املال  دره��م تعادل 
اأرباحاً  البنك  حقق  بعدما  املدفوع، 
مليون   364.52 ب��ن��ح��و  ���س��اف��ي��ة 
 .38% ق����دره����ا  ب�����زي�����ادة  دره��������م، 
-الفجرية الوطني..اأقرت اجلمعية 
ع��ن طريق  اأرب���اح  ت��وزي��ع  العمومية 
اأ�سهم منحة بن�سبة %6 مبا يعادل 
املال  راأ���ش  دره��م من  120 مليون 
امل����دف����وع ع���ن ال���ع���ام امل���ا����س���ي، بعد 

يعادل  مب��ا  دره���م  مليون   569.9
اأي ما  امل��ال  %34 من راأ���ش  ن�سبة 

قيمته 34 فل�ساً لل�سهم الواحد.

-ال�ضارقة االإ�ضالمي..
توزيع  ال��ع��م��وم��ي��ة  اجلمعية  اأق����رت 
باإجمايل   15% ب��ن�����س��ب��ة  اأرب��������اح 
موزعة  دره������م  م���ل���ي���ون   462.2
بقيمة  نقدية  اأرب��اح��اً   10% على 
و5%  دره�������م  م���ل���ي���ون   308.1
اأ�سهم منحة من راأ�ش مال ال�سركة 
وذلك  دره���م،  مليون   154 بقيمة 
اأرباح  امل�سرف يف حتقيق  بعد جناح 
االأعلى  تعد   2022 ع��ام  قيا�سّية 

حتقيق البنك نتائج قيا�سية و اأف�سل 
اأداء ت�سغيلي له على االإطالق.

-م�ضرف عجمان..
اأرباح  توزيع  االإدارة  جمل�ش  اق��رتح 
اأ�سهم  ����س���ورة  يف  امل�����س��اه��م��ني  ع��ل��ى 
راأ�����ش  %3.5 م���ن  ب��ن�����س��ب��ة  م��ن��ح��ة 
 73.5 باإ�سدار  وذلك  املدفوع  املال 
مليون �سهم منحة وباإجمايل 73.5 
م��ل��ي��ون دره����م ب��ع��د احل�����س��ول على 
املركزي  االإم���ارات  م�سرف  موافقة 
املالية وال�سلع ورفع  االأوراق  وهيئة 
العمومية  اجلمعية  اإىل  التو�سيات 

الإقرارها.

»�القت�ساد« تفر�س جز�ء�ت �إد�رية على 29 �سركة بقيمة 22.6 مليون درهم
•• �أبوظبي-و�م:

29 �سركة عاملة يف قطاعات  اإداري��ة على  فر�ست وزارة االقت�ساد ج��زاءات 
22.6 م��ل��ي��ون دره���م وذلك  امل��ح��ددة بقيمة  امل��ال��ي��ة  االأع���م���ال وامل��ه��ن غ��ري 
ال�سركات لت�سريعات مواجهة غ�سل االأم��وال ومكافحة متويل  لعدم امتثال 

االإرهاب.
وتاأتي هذه اخلطوة يف اإطار خطة الوزارة ال�سنوية ل�سمان االمتثال لالأحكام 
املن�سو�ش عليها يف املر�سوم بقانون احتادي رقم )20( ل�سنة 2018 يف �ساأن 
مواجهة جرائم غ�سل االأموال ومكافحة متويل االإرهاب ومتويل التنظيمات 
غري امل�سروعة والئحته التنفيذية والقرارات ذات ال�سلة، وحتقيق االلتزام 
ال��ك��ام��ل ل��ل��دول��ة ب��امل��ع��اي��ري ال��دول��ي��ة ال�����س��ادرة ع��ن جم��م��وع��ة ال��ع��م��ل املايل 

“فاتف”.
واأو�سحت الوزارة اأن ال�سركات التي جرى توقيع جزاءات اإدارية بحقها ارتكبت 
225 خمالفة، متثلت يف عدم التزامها باتخاذ التدابري واالإجراءات الالزمة 
لتحديد خماطر اجلرمية يف جمال عملها، اإ�سافة اإىل عدم و�سعها ل�سيا�سات 
واإجراءات داخلية متعلقة بفح�ش قواعد بيانات العمالء واملعامالت مقابل 

االأ�سماء املدرجة يف قوائم االإرهاب والتي تتما�سى مع اأحكام القرار رقم 74 
ل�سنة 2020 واخلا�ش ب�ساأن نظام قوائم االإرهاب وتطبيق قرارات جمل�ش 
االأمن املتعلقة مبنع وقمع االإرهاب ومتويله ووقف انت�سار الت�سلح ومتويله 
اأن ال�سركات املخالفة من بينها  اإىل  والقرارات ذات ال�سلة، واأ�سارت الوزارة 
17 �سركة متار�ش االأن�سطة ذات ال�سلة باملعادن الثمينة واالأحجار الكرمية، 
اأن�سطة  متار�سان  و�سركتان  ال�سركات،  خلدمات  امل���زودة  ال�سركات  من  و4 

مدققي احل�سابات.
وقال �سعادة عبد اهلل �سلطان الفن ال�سام�سي، وكيل وزارة االقت�ساد امل�ساعد 
لقطاع الرقابة واملتابعة رئي�ش جلنة توقيع اجلزاءات االإدارية على املخالفني 
من اأ�سحاب االأعمال واملهن غري املالية املحددة: “اإن هذه اجلزاءات تاأتي يف 
اإطار خطط وجهود وزارة االقت�ساد كجهة رقابية على االأعمال واملهن غري 

املالية املحددة، لردع املخالفني ومبا يحقق االمتثال الكامل«.
ال�سركات  على  امليداين  التفتي�ش  جهود  تكثف  االقت�ساد  وزارة  اأن  واأ���س��اف 
ال��وزارة تقوم بتقدمي  اإم��ارات الدولة، وف��رق عمل  عالية املخاطر يف جميع 
غري  واملهن  االأع��م��ال  لقطاعات  مكثف  ب�سكل  والتدريبي  التوعوي  الدعم 
اإىل جانب قيامها بعمليات التفتي�ش امليداين على املخالفني، واإيقاع  املالية 

اجلزاءات االإدارية املقررة على املخالفني.
اأن االل��ت��زام واالم��ت��ث��ال خ��ي��ار ال ب��دي��ل ل��ه يف �سيا�سات وخ��ط��ط وزارة  واأك���د 
االقت�ساد للو�سول اإىل بيئة اأعمال ممتثلة واآمنة من جرائم غ�سل االأموال 
تعزيز  اأج��ل  من  را�سخة  واإرادة  وطنية  اأول��وي��ة  باعتبارها  االإره���اب  ومتويل 

تناف�سية االقت�ساد االإماراتي اإقليمياً وعاملياً.
من جانبها، قالت �سفية ال�سايف، مديرة اإدارة مواجهة غ�سل االأموال بوزارة 
بن�سبة  ال�سنوية  التفتي�ش  تنفيذ خطط  ال��وزارة م�سممة على  اإن  االقت�ساد 
اأجل حتقيق ذلك مب�ساعفة عدد املفت�سني امليدانيني  %100 وقامت من 
التحقيق واالإنفاذ التخاذ  اإىل ق�سم  الفنية ورفعها  التفتي�ش  الإعداد تقارير 

الالزم ب�ساأن اإيقاع اجلزاءات االإدارية الرادعة.
واأك��دت اأن فريق العمل بق�سم رقابة غ�سل االأم��وال ب��االإدارة ميار�ش وب�سكل 
اإطار  يف  ال�سيما  مكثف  وب�سكل  واملو�سوعي  املكتبي  التفتي�ش  عمليات  فعال 

خطة 2023.
واالإنفاذ،  التحقيق  ق�سم  رئي�ش  الطنيجي،  �سامل  امل�ست�سار  اأك��د  ناحيته  من 
ع�سو جلنة اجلزاءات االإدارية يف وزارة االقت�ساد، اأن اللجنة تطبق اجلزاءات 
اإىل  االإداري��ة وفق الت�سريعات النافذة ووفق منهجية عمل حم��ددة، م�سرياً 

التحقيق  ق�سم  قبل  من  حالياً  الدرا�سة  طور  التقارير  من  املزيد  هناك  اأن 
املخالفني من  �سيتم فر�سها على  املخالفات  املزيد من  واأن هناك  واالإنفاذ، 
اأجل حتقيق البيئة االقت�سادية االآمنة لدولة االإمارات اخلالية من جرائم 

غ�سل االأموال ومتويل االإرهاب.
االأعمال  العاملة يف قطاعات  ال�سركات  اإىل �سرورة دخول  الطنيجي  واأ�سار 
وذلك  االأم���وال،  غ�سل  مواجهة  اإدارة  موقع  اإىل  املحددة  املالية  غري  واملهن 
الت�سريعات والتعاميم واالأدلة اال�سرت�سادية التي ت�ساعدهم  لالطالع على 

على فهم االلتزامات وتطبيقها وفق املتطلبات املحلية والدولية.
من جهة اأخرى، اأهابت وزارة االقت�ساد بجميع ال�سركات العاملة يف قطاعات 
االأع���م���ال وامل��ه��ن غ��ري امل��ال��ي��ة امل��ح��ددة ب�����س��رورة زي����ارة امل��وق��ع االإلكرتوين 
https://www.moec.gov.ae/،االأموال غ�سل  مواجهة  الإدارة 
web/guest/aml، وذلك ملراجعة الت�سريعات والتعاميم واالأدلة التي 
ت�ساعدهم على فهم االلتزامات وتطبيقها وفقاً للمتطلبات املحلية والدولية، 
موؤكدة اأن االلتزام واالمتثال �سروريني ل�سيا�سات وخطط الوزارة للو�سول 
اإىل بيئة اأعمال متوافقة واآمنة من جرائم غ�سل االأموال ومتويل االإرهاب، 

وهي اأولوية وطنية.

»كهرباء دبي« تبحث �لتعاون مع جمموعة من �سركات �ال�ستثمار �لعاملية
•• دبي-و�م:

بحث معايل �سعيد حممد الطاير، الع�سو املنتدب الرئي�ش التنفيذي لهيئة 
كهرباء ومياه دبي، ووفد من امل�ستثمرين العامليني وحمللي اأبحاث االأ�سهم، 
و”اإي�ست  و”جيمواي”،  و”ميلينيوم كابيتال”،  من �سركات “ويليام بلري”، 
�سبل التعاون بني الهيئة  و”جيه بي مورغان”  و”جيني�سون”،  �سربينغ”، 
يف  وامل�ساركة  وامل�ستدام  االأخ�����س��ر  التمويل  جم��ال  يف  �سيما  ال  وال�����س��رك��ات، 
امل�ساريع التي تنفذها الهيئة. واأكد معايل الطاير اأن دبي توا�سل االحتفاظ 
ب�سدارتها العاملية كوجهة مثالية لل�سياح والزوار واملكان املف�سل لالأعمال، 
ت�سهيل  على  ت�ساعد  حمفزة  وبيئة  امل�ستوى  عاملية  حتتية  ببنية  مدعومة 
ممار�سة االأعمال وت�سمن فر�ساً ا�ستثمارية واعدة. وا�ستعر�ش معاليه اأهم 
م�ساريع الهيئة وال�سركات التابعة لها والتي تدعم البنية التحتية الرائدة يف 
دبي، وناق�ش االأداء املايل والت�سغيلي القوي لل�سركة، اإ�سافة اإىل اآفاق النمو 

امل�ستدام، واأهم جماالت اال�ستثمار، ف�ساًل عن ركائز النمو يف الطلب.
دبي،  واملياه يف  الكهرباء  امل��زود احل�سري خلدمات  تعترب  الهيئة،  اإن  وق��ال 

ويف ظل الزيادة يف الطلب على خدمات الطاقة واملياه، لديها روؤية وا�سحة 
اأرباح  توزيعات  ���س��ورة  يف  تنعك�ش  وال��ت��ي  النقدية،  التدفقات  يخ�ش  م��ا  يف 
اأداء ماليا  اأف�سل  الهيئة  2022، فقد حققت  للم�ساهمني. وبالن�سبة لعام 
توزيعات  اإج��م��ايل  وزادت  الت�سغيلي،  تاريخها  يف  وم�ستقال  عا  َمّ جُمَ �سنويا 
زيادة  دره��م، ما ميثل  9.9 مليار  اإىل   2022 ع��ام  مل�ساهميها عن  االأرب���اح 
لل�سركة.  ال�سنوية  االأرب��اح  لتوزيع  االأدن��ى  �سيا�سة احلد  %60 عن  بن�سبة 
والطاقة  اال���س��ت��دام��ة  يف  الهيئة  م�����س��اري��ع  ال��ط��اي��ر  م��ع��ايل  ا�ستعر�ش  ك��م��ا 
املتجددة والنظيفة ان�سجاماً مع ا�سرتاتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 
%100 من  2050 الإم��ارة دبي لتوفري  الكربوين  وا�سرتاتيجية احلياد 
ن�سبة  تكون  اأن  اإىل  الهيئة  وت�سعى   .2050 العام  النظيفة بحلول  الطاقة 
النظيفة  الطاقة  م�سادر  م��ن  الطاقة  م��ن  االإنتاجية  قدرتها  م��ن   25%
واملتجددة بحلول عام 2030، االأمر الذي يعزز هام�ش االأرباح الت�سغيلية.
و�سلط ال�سوء على ا�سرتاتيجية الهيئة التي تركز على �سمان حتقيق عوائد 
م�ستدامة، وا�ستمرارية النمو وم�ساعفة قيمة النمو م�ستقبال، والتي ت�سكل 

حجر االأ�سا�ش لعر�ش القيمة االأ�سا�سي بالن�سبة للم�ساهمني.
بن  وليد  املهند�ش  للهيئة،  الرئي�سي  املبنى  يف  ُعقد  ال��ذي  اللقاء،  ح�سر 
�سلمان، النائب التنفيذي للرئي�ش لقطاع تطوير االأعمال والتميز يف هيئة 

املالية، وعدد من م�سوؤويل  كهرباء ومياه دبي، وتوما�ش فريغي�ش، رئي�ش 
الهيئة.

•• �أبوظبي-و�م:

للبور�سات  ال�����س��وق��ي��ة  ال��ق��ي��م��ة  و���س��ل��ت 
مليارا  و969  تريليونات   3 اإىل  العربية 
االأ�سبوع  ن��ه��اي��ة  يف  دوالر  م��ل��ي��ون  و946 

املا�سي، بح�سب �سندوق النقد العربي.
االأ�سبوعية  الن�سرة  يف  ال�سندوق،  واأو�سح 
الأ����س���واق امل���ال ال��ع��رب��ي��ة ال��ت��ي ت��ر���س��د 13 
اأبوظبي لالأوراق  اأن �سوق  بور�سة عربية، 
امل��ال��ي��ة ت��ق��دم ال��ب��ور���س��ات ال��ع��رب��ي��ة خالل 
االأ�سبوع املا�سي، مع ارتفاع قيمته ال�سوقية 
 735.7 م��ن  دوالر  مليار   4.87 بنحو 

مليار دوالر اإىل 740.5 مليار دوالر.
وو�سل راأ�ش املال ال�سوقي ل�سوق دبي املايل 
و�سلت  فيما  دوالر،  مليار   159.3 عند 
 2.533 اإىل  ال�����س��ع��ودي��ة  ال�����س��وق  ر�سملة 

قطر156.9  وب��ور���س��ة  دوالر  ت��ري��ل��ي��ون 
مليار دوالر وبور�سة الكويت اإىل 147.5 

مليار دوالر.
ووفق ن�سرة �سندوق النقد العربي، ارتفع 
اإىل  م�سقط  لبور�سة  ال�سوقي  امل��ال  راأ���ش 
راأ�سمال  ب��ل��غ  فيما  دوالر،  م��ل��ي��ار   62.2
مليار   52.4 اإىل  البي�ساء  ال��دار  بور�سة 
دوالر، وبور�سة م�سر اإىل 31.07 مليار 
دوالر وبور�سة البحرين اإىل 30.2 مليار 

دوالر.
عمان  لبور�سة  ال�سوقية  القيمة  و�سجلت 
م��ع ن��ه��اي��ة االأ���س��ب��وع امل��ا���س��ي ن��ح��و 27.4 
مليار دوالر وبور�سة بريوت 20.6 مليار 
بور�سة  ر���س��م��ل��ة  جت�����اوزت  ب��ي��ن��م��ا  دوالر، 
وبور�سة  دوالر،  م���ل���ي���ارات   5 ف��ل�����س��ط��ني 

دم�سق 2.44 مليار دوالر.

�سوق �أبوظبي يتقدم �لبور�سات �لعربية 
�الأ�سبوع �ملا�سي مبكا�سب 4.8 مليار دوالر

طري�ن �الإمار�ت تعلن عن خطط لت�سغيل �الإيربا�س   A380 خلدمة بايل
•• دبي-و�م:

االإيربا�ش العمالقة  االإم��ارات عن خطط لت�سغيل طائرتها  اأعلنت طريان 
جتارية  رحلة  ك���اأول   2023 يونيو   1 م��ن  اعتبارا  ب��ايل  خلدمة   A380

للطائرة العمالقة اإىل البالد.
اإحدى  حم��ل  ال��درج��ت��ني  ذات  اجل��دي��دة   A380االإمارات خدمة  و�ستحل 
الرحلتني اليوميتني اإىل بايل اللتني تعمالن حاليا بطائرات البوينج777-
 ”368 “ئي كيه  وتغادر الرحلة االأوىل لطائرةA380 رقم   .300ER
من مطار دبي الدويل يف ال�ساعة 3:25 �سباحا لت�سل اإىل مطار دنبا�سار 

الدويل يف ال�ساعة 4:35 ع�سرا.
م�ساًء   7:40 ال�ساعة  يف  ب��ايل  من   ”369 كيه  “ئي  ال��ع��ودة  رحلة  وتقلع 
لت�سل اإىل دبي بعد منت�سف الليل ب 45 دقيقة “جميع املواعيد بالتوقيت 

املحلي لكل من دبي وبايل«.
ال��ت��ج��اري��ة يف طريان  ال��ت��ن��ف��ي��ذي للعمليات  ال��رئ��ي�����ش  ك��اظ��م  ع��دن��ان  وق���ال 
�سفر  بتجربة  لوعدنا  م��رادف  االإمارات/A380/هي  طائرة  اإن  االإم��ارات 
اأمام  اأف�سل ومنتجات وخدمات ذات م�ستوى عاملي وتطلع الإتاحة الفر�سة 
الطائرة  وف��رادة هذه  بتمّيز  واإىل بايل لال�ستمتاع  امل�سافرين من  عمالئنا 
وعملنا بالتعاون الوثيق مع �سلطات املطار والطريان املدين ل�سمان �سال�سة 
اإىل �سركائنا على دعمهم  عملياتنا بطائرة/A380/ ...معربا عن �سكره 

االأكرث  ال�سياحية  الوجهات  من  واح��دة  بايل  اأن  كاظم  واأ�ساف  املتوا�سل«. 
قرارنا  وي��وؤك��د  اآ�سيا  �سرق  جنوب  يف  املهمة  واأ�سواقنا  �سبكتنا  على  �سعبية 
طويل  التزامنا  اإندوني�سيا  اإىل  مرة  الأول   A380االإمارات طائرة  ت�سغيل 
حركة  تعزيز  اإىل  نتطلع  ال��دول��ة.  تلك  يف  وال�سياحة  ال�سفر  بقطاع  االأم��د 
االأعمال  لل�سياح ورجال  الفر�ش  اإىل اجلزيرة مع توفري مزيد من  ال�سفر 
للتوا�سل مع دبي ومنها اإىل خمتلف املدن يف اأوروبا واالأمريكتني من خالل 

�سبكة طريان االإمارات العاملية الوا�سعة«.
من جانبه رحب فائق فهمي رئي�شPTاأنغا�سا بورا 1 هيئة الطريان املدين 
االإم���ارات ط��ائ��رة  ع��ن خدمة  ب��االإع��الن  النقل  ل���وزارة  والتابعة  املنطقة  يف 
طائرة  عمليات  اأن  اإىل  ...الف��ت��ا  املقبل  يونيو  اأوائ���ل  م��ن  A380اعتبارا 
االإمارات االإيربا�شA380 يف اإندوني�سيا �ست�سكل حلظة تاريخية للطريان 
بالتن�سيق  ذل��ك  وحتقق  املطار  ت�سغل  التي   1 ب��ورا  واأنغكا�سا  االإندوني�سي 
اإندوني�سيا  جمهورية  يف  النقل  ووزارة  االإم����ارات  وط���ريان  بيننا  وال��ت��ع��اون 
ال�سياحة  اإيجابي متزايد على قطاعي  تاأثري  التطور  اأن يكون لهذا  وتاأمل 
من  مزيدا  يتيح  واأن  خا�سة  ب�سورة  وب��ايل  عامة  اإندوني�سيا  يف  واالقت�ساد 

فر�ش التعاون واال�ستثمار يف قطاعات اأخرى البالد«.
اأطلقت خدمة يومية من دون توقف من دبي  وكانت ط��ريان االإم��ارات قد 
اإىل بايل يف عام 2015 باالإ�سافة اإىل رحالتها املنتظمة اإىل جاكرتا التي 

بداأت يف عام 1992.

مليار درهم ت�سرفات عقار�ت دبي يف �أ�سبوع  8.6
•• دبي-و�م:

 8.6 اأك��رث من  االأ�سبوع احل��ايل  االأرا���س��ي واالأم��الك بدبي خالل  دائ��رة  العقارية يف  الت�سرفات  بلغت 
مليار درهم حيث �سهدت الدائرة ت�سجيل 2395 مبايعة بقيمة 6.63 مليار درهم منها 218 مبايعة 

لالأرا�سي بقيمة 1.9 مليار درهم و2177 مبايعة لل�سقق والفلل بقيمة 4.73 مليار درهم.
وجاءت اأهم مبايعات االأرا�سي بقيمة 550 مليون درهم يف منطقة نخلة جمريا تليها مبايعة بقيمة 74 
مليون درهم يف منطقة نخلة جمريا تليها مبايعة بقيمة 70 مليون درهم يف منطقة الثنيه الرابعة. 
وت�سدرت منطقة احلبية اخلام�سة املناطق من حيث عدد املبايعات اإذ �سجلت 94 مبايعة بقيمة 327 
مليون درهم وتلتها منطقة احلبية الرابعة بت�سجيلها 25 مبايعة بقيمة 248 مليون درهم وثالثة يف 
ال�سقق  باأهم مبايعات  يتعلق  65 مليون درهم. وفيما  24 مبايعة بقيمة  بت�سجيلها  االأوىل  جبل علي 
والفلل جاءت مبايعة بقيمة 61 مليون درهم مبنطقة منخول كاأهم املبايعات تلتها مبايعة بقيمة 54 

مليون درهم يف منطقة نخلة جمريا واأخريا مبايعة بقيمة 52 مليون درهم يف منطقة مر�سى دبي.
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الفجر الريا�ضي

•• دبي-�لفجر:

بح�سور ال�سيخ �سعيد بن مكتوم بن جمعة اآل مكتوم، رئي�ش احتاد االإمارات 
للبادل، �سهدت بطولة البادل، التي ي�سارك فيها 500 العب من املحرتفني 
والهواة، مناف�سات قوية بني امل�ساركني من فئة الت�سنيف املحلي 100نقطة 
فعاليات  �سمن  االأول  ال��ي��وم  يف  م��ب��اراة   16 اأقيمت  حيث   ،32 ال���  دور  يف 
نوعها  من  االأكرب  الن�سخة العا�سرة من "دورة ند ال�سبا الريا�سية" الدورة 
التي تقام خالل �سهر رم�سان املبارك، وت�ستمر حتى 10 اأبريل املقبل حتت 
�سعار "قدرات ال حدود لها"، وتت�سمن 8 األعاب ريا�سية هي: البادل، الكرة 
الكرا�سي  على  ال�سلة  كرة  املبارزة،  وال�سهم،  القو�ش  الطائرة، اجلوجيت�سو، 

املتحركة، �سباق الدراجات الهوائية، و�سباق اجلري.
رودريجي�ش  روب��رت��و  فريق  ف��وز  عن  االأول  اليوم  مباريات  نتائج  واأ�سفرت 
و2-6(  �سوبال )1-6  واإ�سان  القي�سي  م��روان  نو�سيز على فريق  ومارتني 
ال��ه��ويل وبالل  وم��ر���س��ال على فريق حممد  ج��ون��اث��ان جرين  وف��وز فريق 
الزرعوين وحميد بن  جورين )6-4 و4-6 و10-8(، وفوز فريق عمري 
الحج على فريق خالد الفال�سي وخلفان بالهول )3-6 و6-3 و7-10( 
عبداهلل  حمد  فريق  على  م�سطفى  واأح��م��د  امل��رزوق��ي  عي�سى  فريق  وف��وز 
وحممد املهريي )6-2 و2-6 و11-9(، وفوز فريق �سعود العارف ونا�سر 
البلو�سي على فريق �سعيد املنانا وعبداهلل ال�سويدي )6-4 و7-6(، وفوز 
و�سعيد  الفال�سي  حممد  فريق  على  القا�سم  وحممد  امل��ازم��ي  حمد  فريق 

مالك )4-6 و6-2 و2-10(.
دوب��ازو على فريق حممود لعطار  ودانيل  ال�سام�سي  فاز فريق حممد  كما 

وديفيد ويليام )6-0 و6-0(، وفاز فريق فران�س�سكو رودريجي�ش واإجنا�سيو 
جونزالي�ش على فريق فيندر �سوهان واأمينو اآدم )6-0 و6-0(، وفز فريق 
وفوفا  مارتينيز  م��اري��ا  فريق  على  اجلناحي  وف��ار���ش  عبدالعزيز  ع��ب��داهلل 
على  فريا  واأندري�ش  الهويل  �سامل  فريق  وف��از  و0-6(،   2-6( نيكولينكو 
راجنان  فريق  وف��از  و3-6(،   6-7( برييز  وخوليو  ال�سيد  �سامي  فريق 
اجلناحي  وحممد  اجلناحي  حمدان  فريق  على  املر�ستاين  وربيع  باراديب 
اإميليو  فريق  على  مينا  وفيكتور  العارف  علي  فريق  وف��از  و3-6(،   0-6(

مي�سا�ش وج�سوان بيبو )4-6 و6-3 و10-12(.
�سفيق  ك��ارل  فريق  على  جوريرو  وفابريزيو  توري�ش  جونزالو  فريق  وف��از 
وكلوديو كا�سا�سيكا )3-6 و6-4 و10-3(، وفاز فريق معمر اأمني ونا�سر 
و3-6   7-5( ال�سام�سي  وعبداهلل  البوفال�سة  حممد  فريق  على  حمودة 
اأرتيم  الكوري�سا على فريق  و10-6(، وفاز فريق خافري لوبيز و�سريجيو 
بودوفكني وحممد النعيمي )6-0 و6-0( كما تاأهل فريق حمد اجلناحي 

وماهر جوزيف الن�سحاب فريق مايكل ماك�سوديان وجاد رباحي.

�ضعيد املري: عدد امل�ضاركني يف بطولة البادل ت�ضاعف 10 مرات
اأن ع��دد الالعبني  امل��ري االأم��ني العام الحت��اد االإم���ارات للبادل  اأك��د �سعيد 
ال�سبا  ن��د  ل����دورة  ال��ع��ا���س��رة  الن�سخة  �سمن  ال��ب��ادل  ب��ط��ول��ة  يف  امل�����س��ارك��ني 
يف  انطلقت  التي  االأوىل  بالن�سخة  مقارنة  م��رات   10 ت�ساعف  الريا�سية 
2013، م�سريا اإىل اأن عدد امل�ساركني حاليا و�سل اإىل 500 العب والعبة 
الكبري  بالدور  ومنوها  �سنوات،   10 قبل  العبا   50 يتعدى  يكن  مل  فيما 
وانت�سارها يف  اللعبة  �سعبية  زيادة  الريا�سية يف  ال�سبا  الذي لعبت دورة ند 

االإمارات.
اإن البادل ولدت يف دورة ند ال�سبا وانطلقت منها لت�سبح اأكرث  وقال املري 
االألعاب تطورا واالأ�سرع منوا يف ال�سنوات االأخرية بف�سل الدعم الالحمدود 
من �سمو ال�سيخ حمدان بن حممد بن را�سد اآل مكتوم ويل عهد دبي، رئي�ش 
املجل�ش التنفيذي وال�سيخ �سعيد بن مكتوم بن جمعة اآل مكتوم رئي�ش احتاد 
ات�ساع  خ��الل  م��ن  وا�سحا  ال��ب��ادل  يبدو تطور  واأ���س��اف:  للبادل،  االإم����ارات 
قاعدة املمار�سني وزيادة عدد االأندية وانت�سار املالعب يف املجمعات ال�سكنية 

واملدار�ش.
اأداء قوي  الدولية لتقدمي  املري جاهزية منتخبنا الوطني للبطولة  واأكد 
اخلليجية،  البطولة  بلقب  املا�سي  العام  توج  بعدما  م�ستواه  تطور  يعك�ش 
م�سريا اإىل اأنه مت توزيع املناف�سات ب�سكل ي�سمح لالعبي املنتخب بامل�ساركة 
يف الفئات املحلية ثم الفئة الدولية الذهبية ما ي�ساعدهم على اال�ستعداد 

اجليد للبطولة الدولية.
يف  يقام  حيث  اأ�سابيع،   3 على  ال��ب��ادل  مناف�سات  ت��وزي��ع  ع��ن  امل��ري  وك�سف 
ت�سنيفات خمتلفة،   5 ت�سم  التي  املحلية  الفئات  مناف�سات  االأول  االأ�سبوع 
 10 املحلي  الت�سنيف  )رج����ال(،  ن��ق��اط   10 املحلي  الت�سنيف  فئة  وه��ي 
نقاط )�سيدات(، الت�سنيف املحلي 100 نقاط )مفتوحة(، الفئة املزدوجة 
16 عاما، و تقام مناف�سات  النا�سئني دون  اماراتي ووافد )مفتوحة(، فئة 
الفئة الدولية الذهبية يف االأ�سبوع الثاين قبل اأن تختتم البطولة الدولية 

مناف�سات البادل يف االأ�سبوع الثالث.
اإن الهدف من اإطالق فئة النا�سئني ياأتي �سمن خطة االحتاد  وقال املري 
رافدا  اللعبة والبحث عن مواهب جديدة والرتكيز عليها لتكون  لتطوير 

مهما لالأندية واملنتخب الوطني يف امل�ستقبل، واأ�ساف: ك�سفت م�ساركتنا يف 
بطولة العامل نوفمرب املا�سي عن فروقات يف امل�ستوى بيننا وبني املنتخبات 

االأخرى، لذا قررنا الرتكيز اأكرث على الفئات العمرية و�سقل املواهب.
وجتري اللجنة املنظمة �سحوبات يومية على جوائز قيمة للجمهور احلا�سر 
يف جممع ند ال�سبا الريا�سي ملتابعة املناف�سات، وتت�سمن ال�سحوبات جوائز 
اأح��دث طراز  6 �سيارات فورد من  اإىل ال�سحب على  مالية قيمة باالإ�سافة 
مقدمة من �سركة الطاير لل�سيارات، كما اأعدت منطقة الطعام التي وزعت 
فيها عربات الطعام من امل�ساريع ال�سغرية ت�سجيًعا للم�ستثمرين الوطنيني 

يف بداية م�سروعاتهم.
مناف�سات  وتنطلق  اأبريل،   9 يوم  حتى  البادل  بطولة  مناف�سات  وتتوا�سل 
بطولة القو�ش وال�سهم يف ال�سالة الرئي�سية مبجمع ند ال�سبا الريا�سي غًدا 
االأحد 26 مار�ش وت�ستمر على مدار يومني حيث تختتم يوم االثنني 27 
مار�ش، تعقبها مناف�سات بطولة املبارزة التي تقام يومي الثالثاء واالأربعاء 
الرئي�سية، وتقام مناف�سات الدراجات الهوائية  ال�سالة  28 و29 مار�ش يف 
يف �سارع ميدان ومناطق خمتلفة من مدينة حممد بن را�سد يومي اخلمي�ش 

واجلمعة 30 و31 مار�ش.
ال�سالة  يف  اأبريل   1 ال�سبت  يوم  الطائرة  الكرة  بطولة  مناف�سات  وتنطلق 
الرئي�سة مبجمع ند ال�سبا الريا�سي وت�ستمر حتى يوم االثنني 10 اأبريل، 
ال�سبت  ي��وم  املتحركة  بالكرا�سي  ال�سلة  ك��رة  بطولة  مناف�سات  تنطلق  كما 
وت�ستمر حتى يوم االأحد 9 اأبريل  الهمم  الأ�سحاب  دبي  نادي  يف  اأبريل   1
حيث يقام النهائي يف ال�سالة الرئي�سية مبجمع ند ال�سبا الريا�سي، وتقام 

مناف�سات �سباق اجلري يوم اجلمعة 7 اأبريل يف م�سمار ميدان.

•• �أبوظبي -و�م:

باالأن�سطة  حافلة  روزن��ام��ة  اإط���الق  ع��ن  مر�سى  حلبة  اأعلنت 
جلميع اأفراد العائلة من خمتلف االأعمار احتفاًء بحلول �سهر 
رم�سان املبارك، حيث تت�سمن اأكرث من 50 فعالية لل�سيارات 
وال��ل��ي��اق��ة ال��ب��دن��ي��ة مب���ا يف ذل���ك جت����ارب ال��ق��ي��ادة وال���رك���وب، 
اأن�سطتها طيلة  تقام  التي  القيادة،  واأي��ام  الكارتينج،  وبطوالت 

اأيام ال�سهر الف�سيل.
اج��ت��ي��از منعطفات حلبة  ب��اخ��ت��ب��ار جت��رب��ة  ل��ل��راغ��ب��ني  ومي��ك��ن 
التي  يا�ش،  القيادة يف  اأي��ام  امل�ساركة يف فعاليات   ، يا�ش  مر�سى 
ال�سائقني  ت��ق��دم جت���ارب مم��ي��زة للباحثني ع��ن احل��م��ا���ش م��ن 
الريا�سية  القيادة  الذي يختربون جتربة  اأو  اأ�سحاب اخلربة 

الأول مرة.
يا�ش على جتارب  امل��درب��ون اخل��رباء يف حلبة مر�سى  وي�سرف 
ال��ق��ي��ادة وال��رك��وب امل��ت��وف��رة خ��الل اأي���ام ال��ق��ي��ادة يف ي��ا���ش على 
اأ�سطول من ال�سيارات الفريدة، مبا يف ذلك �سيارة بور�سه تايكان 
"جي تي4  اأ�ستون مارتن  و�سيارة  املميز،  الت�سميم  ذات  توربو 

الفورموال1،  �سباقات  حمبي  اأما  الفائق.  الريا�سي  " باأدائها 
فيمكنهم اختبار جتربة قيادة YAS3000 والتي تعد اأقرب 

جتربة قيادة للفورموال1 ميكن لل�سائقني الهواة اختبارها.
بالتحديد، فقد  الدراج  و�سباقات  ال�سيارات  ريا�سة  اأما حمبي 
اأن��ه��م على  ال��ي��وم  يا�ش  ع��ن حلبة مر�سى  ال�����س��ادر  البيان  ذك��ر 
موعد مع اجلولة اخلتامية من حتدي "يا�ش �سوبر �سرتيت" 
 ،  2023 اأب���ري���ل  و1  م��ار���ش   31 ب��ني  فعالياتها  ت��ق��ام  ال��ت��ي 
لتتويج ملك �سباقات الدراج، وتفتح املواجهة النهائية لبطولة 
فيما  اجلمهور،  اأم��ام  جماًنا  احل�سور  ب��اب  احلما�سية  ال���دراج 
تذاكر  التجربة عن قرب حجز  باختبار هذه  للراغبني  ميكن 

البادوك التي تتيح لهم التجول بني ال�سيارات.
واأو�سح البيان اأن يا�ش كارت زون تفتح اأبوابها اأمام جميع اأفراد 
العائلة من خمتلف االأعمار يف بطولة الكارتينج الرم�سانية، 
وت�����س��م ال��ب��ط��ول��ة ل��ه��ذا ال��ع��ام ف��ئ��ة ال��ت��ح��م��ل وف��ئ��ة ال�سيدات، 
لل�سائقني  وت��ق��دم  ال�����س��غ��ار،  ال�����س��ائ��ق��ني  ف��ئ��ة  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة 
امل��ت��وج��ني يف ك��ل م��ن ج��والت��ه��ا ال��ث��الث ج��وائ��ز مم��ي��زة. فيما 
املبارك  الفطر  عيد  عطلة  يف  زون"  ك���ارت  "يا�ش  ت�ست�سيف 

للكبار  للكارتينج  العاملية  ���س��ودي  �سل�سلة  �سباقات  فعاليات 
ال�سل�سلة  �سمن  ال�سربينت  �سباقات  ت�ستقبل  بينما  وال�سغار، 

حمبي �سباقات الكارتينج بح�سب الروزنامة املحددة م�سبقا.
اأن�سطة  ع��ل��ى  رم�����س��ان  ���س��ه��ر  خ���الل  ال��ف��ع��ال��ي��ات  تقت�سر  وال 
ال�سيارات فقط، اإذ تفتح حلبة مر�سى يا�ش اأبوابها اأمام حمبي 
جمموعة  خالل  البدنية  اللياقة  واأن�سطة  الريا�سة  ممار�سة 
وا�سعة من الفعاليات امل�سائية طوال ال�سهر املبارك، مبا يف ذلك 
فعاليتي "دو يا�ش" و" اجر يف يا�ش" اللتني تقامان يوم االإثنني 

اأبريل.  10
االأحد  اأي���ام  تقام  التي  يا�ش  يف  ت��درب��ي  فعاليات  تتوا�سل  كما 
لهواء  املجال  لتتيح  م�ساًء،   11 اإىل   8 ال�ساعة  من  والثالثاء 
اأو  اجل��ري  اأو  امل�سي  ريا�سة  ملمار�سة  البدنية  اللياقة  اأن�سطة 
الفورموال1،  �سباقات  م�سار  على  الهوائية  ال��دراج��ات  رك��وب 
فيما تقام فعالية تدربي يف يا�ش، احل�سرية بال�سيدات، م�ساء 
يوم االثنني من كل اأ�سبوع من ال�ساعة 7:30 وحتى 11:30، 
اأم����ام حم��ب��ي ريا�سة  اأب��واب��ه��ا  ت��درب��ي ���س��ب��اًح��ا  وت��ف��ت��ح فعالية 
كل  من  واخلمي�ش  واالأربعاء  االثنني  اأي��ام  الهوائية  الدراجات 

مب�ضاركة 500 العب من املحرتفني والهواة من خمتلف اجلن�ضيات

�نطالقة قوية لبطولة �لبادل يف دورة ند �ل�سبا �لريا�سية

رم�سان �سهر  خالل  يا�س  مر�سى  حلبة  يف  �لبدنية  و�للياقة  لل�سيار�ت  فعالية   50
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•• دبي-و�م:

حتت رعاية �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�ش 
الدولة رئي�ش جمل�ش الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل"، تنطلق اليوم ال�سبت 
"ميدان"  م�سمار  على  العاملي،  دبي  كاأ�ش  من  ال�27  الن�سخة  مناف�سات 
على  ال�سباق  هذا  ويوؤكد  العامل.  م�ستوى  على  االأب��رز  املعمارية  التحفة 
على  رئي�سي  ومركز  امل�ستوى  عاملية  ريا�سية  كوجهة  دبي  ومكانة  قيمة 
االأم�سية مب�ساركة �سفوة  العاملية، حيث حتظى  ريا�سات اخليل  خارطة 
تبلغ  اأم�سية  �سمن  )اأ����س���واط(  �سباقات   9 يف  يتناف�سون  ال��ع��امل  ج��ي��اد 
جوائزها املالية 30.5 مليون دوالر. وعالوة على م�ساركة اأف�سل اجلياد 
يف العامل، يتميز احلدث يف كل عام مب�ساركة �سفوة املالك واأمهر املدربني 
والفر�سان من خمتلف دول العامل. والأول مرة يف تاريخ كاأ�ش دبي العاملي، 
يتزامن احلدث مع �سهر رم�سان الكرمي، ليكون مبثابة فر�سة الإظهار 
اأعلنت  العاملي، مثلما  اأمام �سيوف احلدث  الثقافة العربية واالإ�سالمية 
باأن هذا التزامن �سيتكرر خالل العامني املقبلني  اللجنة املنظمة، علماً 

اأي�سا. وي�سهد ال�سوط الرئي�سي "كاأ�ش دبي العاملي"، الذي يقام برعاية 
15 جواداً  12 مليون دوالر، م�ساركة  االإم��ارات، وتبلغ جائزته  طريان 
وال�سعودية  االإم���ارات  بينها  من  دول،   7 من  ال��ع��امل،  خيول  اأف�سل  من 
الفئة  م��ن  �سباق  يف  يتناف�سون  وب���ريو،  وال��ب��ح��ري��ن  وال��ك��وي��ت  وال��ي��اب��ان 
املتناف�سة  اجلياد  2000 مرت.ويتقدم  مل�سافة  رملية  اأر���ش  على  االأوىل 
يف ال�سوط الرئي�سي، حامل اللقب كنرتي جرامر، الذي يهدف الأن يكون 
اإليه الفائز  العاملي، وين�سم  ثاين جواد يفوز يف ن�سختني من كاأ�ش دبي 
خيول  ثمانية  اأح��د  "بانثاال�سا"  ت��ريف  دب��ي  وب�سباق  ال�سعودية  بكاأ�ش 
واإد  �ساميون  بتدريب  اجل��ريز  اأي�سا  وي�سارك  بال�سباق،  ت�سارك  يابانية 
االإماراتي  العاملي، وكذلك اجلواد  دبي  كاأ�ش  كري�سفورد وخريج كرنفال 
خليل اأحمد باإ�سراف بوبات �سيما.ويعد �سباق لوجنني  "بندوق" ملحمد 
دبي �سيماء كال�سيك )فئة 1( بجوائزه، التي تبلغ 6 ماليني دوالر، ثاين 
اأهم �سباق باالأم�سية؛ حيث ي�سارك فيه 7 فائزين ب�سباقات الفئة االأوىل 
من بينهم حامل اللقب �سهريار والياباين اكوينوك�ش.وياأتي بعده �سباق 
ورلد(،  بي  دي  )برعاية  دوالر  5 ماليني  بجوائز   )1 )فئة  ت��ريف  دب��ي 

والفائز   2022 العام  يف  امل�سرتك  الفائز  ن��ورث  ل��ورد  م�ساركة  وي�سهد 
بن�سخة 2021 والذي ي�سعى للفوز للمرة الثالثة، حيث يواجه جمموعة 
يابانية قوية مبا فيها �ساحب املركز الثالث يف عام 2022 فني دو جارد 
والفائز بديربي اليابان دو ديو�ش.كما ت�سم االأم�سية �سباقني رئي�سيني 
و�سباق  نخيل(،  )برعاية  )فئة1(  �ساهني  جولدن  دب��ي  وهما  لل�سرعة؛ 
القوز �سربنت )فئة1( )برعاية عزيزي للتطوير العقاري(.وي�سم �سباق 
جمموعة  الرملية  االأر�سية  على  مرت،   1200 مل�سافة  �ساهني  جولدن 
من امل�ساركني املتميزين من اأمريكا؛ منهم �ساحب املركز الثاين يف �سباق 
الثانية جونايت  الفئة  والفائز من  روك��ت  زيد  �سي  �سربنت  بريدرز كب 
على  �سربنت،  القوز  �سباق  �سويتزرالند.ويقام  اللقب  حامل  مواجهة  يف 
قوية من  عاملية  الع�سب، مب�ساركة جمموعة  على  1200 مرت  م�سافة 
ويحمل  ك��ازادي��رو،  واالأمريكي  بريطانيا،  يف  يتدرب  ال��ذي  الد�سم  بينها 
الفئة  من  �سباقات   3 تقام  ال�سباق.كما  هذا  يف  جودلفني  اآم��ال  ال�سهيل 
���س��ب��اق دب���ي ج��ول��د ك��ب )ب��رع��اي��ة الطاير  ب��االأم�����س��ي��ة، تت�سمن  ال��ث��ان��ي��ة 
 ،2021 بن�سخة  "�سبجيكتفي�ست" الفائز  ي�سارك فيه  الذي  لل�سيارات( 

امل�ساركني فيه  اأب��رز  ، ومن  و�سباق جودلفني مايل )برعاية ون زعبيل( 
)برعاية  االإم���ارات  ديربي  و�سباق  املا�سي،  العام  بطل  ليون"  "برثات 
اتالنت�ش ذا رويال(، وي�سعى املدرب االأيرلندي ايدان اأوبراين للقب رابع 
مع "كايرو"، وي�سارك املدرب االأمريكي بوب بافرت باجلواد "ور�س�سرت" 
القادم من كاليفورنيا.وتفتتح االأم�سية ب�سباق الفئة االأوىل، دبي كحيلة 
كال�سيك املخ�س�ش للخيول العربية االأ�سيلة )فئة1( )برعاية اإعمار(، 
حيث ي�سهد مناف�سة مثرية متوقعة بني الفائزين بالن�سختني االأخريتني 
"فري�ست كال�ش".واإ�سافة ل�سباقات اخليول املثرية، �ستكون  "دريان" و 
لل�سيوف  ومي��ك��ن  احل�����س��ور،  ب��ني  املمتعة  امل�سابقات  م��ن  الكثري  ه��ن��اك 
واجلمهور الفوز باجلوائز، مثل م�سابقة �ستايل �ستيك�ش، وجائزة وجوه 
املنظمة مرفقاً  اللجنة  اأعدت  ال�سباقات، وم�سابقات الرت�سيحات.كما  يف 
خا�ساً ال�ست�سافة اإفطار ثاين اأيام �سهر رم�سان املبارك، واختارت لذلك 
م�سهد  ال�سرقي  اجل��ان��ب  وي�سهد  م��ي��دان،  م�سمار  يف  االأع��ل��ى  النقطة 
املناف�سات والفعاليات وال�سباقات يف امل�سمار، يف املرة االأوىل التي يحتفي 

فيها املكان ب�سيوفه خالل ال�سهر الكرمي.

•• �لفجرية-�لفجر

تنطلق م�ساء اليوم ال�سبت، فعاليات 
للرباعم  ال��رم�����س��ان��ي��ة  »ال��ب��ط��ول��ة 
 - دبا  ن��ادي  ينظمها  التي  واالأ�سبال« 
مواليد  العمرية  للفئات  ال��ف��ج��رية 
�سعار  حت��ت  2013م"   2009-"
الفرتة  يف  وذل������ك  جت���م���ع���ن���ا«  »دب������ا 
 6 من)25 م��ار���ش اجل����اري وح��ت��ى 
من  لفيف  بح�سور  امل��ق��ب��ل(،  اأب��ري��ل 
اأع�ساء جمل�ش اإدارة النادي، واأولياء 
اأم���ور االأط��ف��ال م��ن ال��ف��رق امل�ساركة 

وم�سجعيهم.
مالعب  ع����ل����ى  ال����ب����ط����ول����ة  وت�����ق�����ام 
العًبا   )330( مب�ساركة  دب��ا  ن���ادي 
مدينة  م��ن  ف��ري��ًق��ا   )22( مي��ث��ل��ون 
موزعني  لها،  املجاورة  واملناطق  دب��ا، 
ت�سم  حيث  العمرية،  املرحلة  ح�سب 
-2009" مواليد  العمرية  الفئات 
هي:  فريًقا،  ع�سر  اثنا  2010م" 
زايد، جنوم احل�سن، البيان،  "عيال 
املدر�سة  ال�سيف،  ال��ن��واخ��ذة،  اأ���س��ب��ال 
الينابيع،  مدر�سة  البدية،  الهندية، 
الهالل، بر�سلونة، الفهود، ال�سقور" 
العمرية مواليد  الفئات  بينما ت�سم 
2013م"  -2012 -2011 "
امل�ساهري،  "جنوم  ه���م:  ف���رق  ع�����س��ر 
الهندية، ريال  املدر�سة  االإمرباطور، 
مدر�سة  ال���ب���دي���ة،  ���س��دن��ا،  م���دري���د، 
يونايتد،  م��ان  ل��ي��ف��رب��ول،  الينابيع، 

درمي تيم".
وقال �سعادة »عبد اهلل علي الظنحاين« 
دبا،  ن��ادي  اإدارة  رئي�ش جمل�ش  نائب 
يف  للبطولة،  املنظمة  اللجنة  رئي�ش 
املنا�سبة:  بهذه  �سحفية  ت�سريحات 
ال��ب��ط��ول��ة تكمن يف  ه���ذه  اأه��م��ي��ة  اأن 
ب��االأ���س��ا���ش للرباعم  ك��ون��ه��ا م��وج��ه��ة 
واالأ�سبال، موؤكًدا اأن اإقامة البطوالت 
لالأطفال  ال��ري��ا���س��ي��ة  وامل��ن��اف�����س��ات 
ال���ع���م���ري���ة ميثل  امل����راح����ل  ه�����ذه  يف 
التن�سئة  م��ن ج��وان��ب  م��ه��ًم��ا  ج��ان��ًب��ا 

واأ�ساف:  لهم.  ال�سليمة  املجتمعية 
الريا�سية  واملناف�سات  البطوالت  اأن 
امل��وج��ه��ة ل��الأط��ف��ال لها ال��ع��دي��د من 
كونها  فبجانب  االأخ�����رى،  ال��ف��وائ��د 
ن�ساًطا ريا�سًيا ميكنهم من ا�ستثمار 
طاقاتهم وتنمية مهاراتهم احلركية 
��ا ت�����س��ه��م يف  واجل�����س��دي��ة، ف��ه��ي اي�����سً

االإيجابية  واملمار�سات  القيم  غر�ش 
من  ن�ستهدفه  م��ا  وه��و  نفو�سهم،  يف 
نادى  اأن  م�����س��رًيا  ال��ب��ط��ول��ة،  اإق���ام���ة 
اال�ستعدادات  ك���اف���ة  اأن���ه���ى  ق���د  دب����ا 
ال�ستقبال  ال��الزم��ة  وال��ت��ح�����س��ريات 
الالعبني والفرق امل�ساركة واأ�سرهم، 
لكافة  اأب����واب����ه  ي��ف��ت��ح  ال����ن����ادي  واأن 

واملقيمني  املواطنني  م��ن  امل�سجعني 
حل�������س���ور ال���ب���ط���ول���ة وامل�������س���ارك���ة يف 
والرتفيهية  ال��ري��ا���س��ي��ة  االأن�����س��ط��ة 
فعالياتها،  هام�ش  على  �ستعقد  التي 
م��ت��م��ن��ًي��ا ل��ل��ج��م��ي��ع ق�������س���اء اأوق������ات 
وطيبة  �سعيدة  ري��ا���س��ي��ة  رم�سانية 

خالل تواجدهم بنادي دبا.

•• تبلي�سي-�لفجر

خ�سر العب منتخبنا االأول للجودو 
م��ب��اري��ات��ه يف  اأوىل  ���س��ف��ي��ل��ي  ت����الل 
ت�����س��ف��ي��ات ال����دور ال��ت��م��ه��ي��دي لوزن 
مناف�سات  �سمن  ك��ج��م،   66 حت��ت 
�سالم"  ج���ران���د  "تبلي�سي  ب��ط��ول��ة 
للجودو لعام 2023، التي انطلقت 
بالقاعة  اأم�������ش   ���س��ب��اح  م��ب��اري��ات��ه��ا 
قبل  بجورجيا  االأوملبية  الريا�سية 
ختامها يوم غ��ٍد  ، وج��اءت خ�سارته 
ت����الل م���ن الع����ب منتخب  الع��ب��ن��ا 
اأذربيجان �سليمانوف كارمان �سمن 
امل��ج��م��وع��ة احل��دي��دي��ة ال��ت��ي �سمت 
يف  امل�سنفني  اأب���رز  م��ن  العبا   41
، بعد ان كانت  ال���وزن  ل��ه��ذا  ال��ع��امل 
قوية  االفتتاحية  امل��ب��اراة  يف  بدايته 
وكاد اأن يح�سمها يف اأوىل دقيقة اال 
ان جت��دد االإ���س��اب��ة يف ال��ي��د وخربه 
املفاجئة  خل�����س��ارت��ه  اأدت  خ�����س��م��ه 
اليوم  ..وي����ل����ع����ب  ال��ل��ع��ب��ة  ل���ن���ج���وم 
ال�سبت العبنا جريجوري اأرام اوىل 
مبارياته يف الدور التمهيدي �سمن 

مناف�سات وزن حتت 90 كجم الذي 
27 العبا مع العب منتخب  ي�سم 

اأذربيجان تاليبوف فوجار.
تلك  يف  الفعلية  امل�����س��ارك��ة  وت�سهم 
البطولة وما بعدها يف زيارة ر�سيد 
املنتخبات  خمتلف  م��ن  امل�����س��ارك��ني 

ال��ت��اأه��ل الأومل��ب��ي��اد باري�ش  ���س��ب��اق  يف 
نقاط  م��ن  امل��زي��د  بح�سد   2024
التنازيل  العد  ب��داأ  اأن  بعد  ال��ت��اأه��ل، 
لتلك الدورة التي تبقى النطالقتها 
ي���وم���ا.. ي��ذك��ر باأن   500 اأق����ل م��ن 
بطولة تبلي�سي احلالية التي تختتم 

م�ساركة  ت�����س��ه��د  االأح�������د،  غ���د  ي����وم 
دولة،   61 والعبة من  419 العباً 
هي  عربية  منتخبات   3 بينها  م��ن 
وتبلغ  ولبنان  والبحرين  االإم���ارات 
األف   154 النقدية  قيمة جوائزها 

دوالرا.

حتت �سعار»دبا جتمعنا«..نادي دبا يطلق �لبطولة �لرم�سانية 
للرب�عم و�الأ�سبال مب�ساركة 330 العًبا و22 فريًقا

خ�سارة تالل و�ر�م يلعب �ليوم يف بطولة »تبلي�سي جر�ند �سالم« للجودو

�ليوم.. �سفوة جياد �لعامل تتناف�س يف كاأ�س دبي �لعاملي على 30.5 مليون دوالر

�ليوم منتخبنا �لوطني ي�ستاأنف ��ستعد�د�ته 
لكاأ�س �آ�سيا مبو�جهة طاجيك�ستان وديا

•• �أبو ظبي-و�م:

ال�سبت منتخب طاجيك�ستان  اليوم  القدم  لكرة  االأول  الوطني  املنتخب  يلتقي 
وديا على ا�ستاد اآل نهيان، �سمن مع�سكره باأبو ظبي، يف اإطار برنامج االإعداد 
لنهائيات كاأ�ش اآ�سيا 2023، وت�سفيات كاأ�ش العامل 2023.وبرغم كون اللقاء 
وديا، يتطلع منتخبنا ال�ستعادة االنت�سارات جمددا بقيادة املدرب االأرجنتيني 
وديا  طاجيك�ستان  مع  ال�سابقة  الوحيدة  املواجهة  وكانت  اأرواب��اري��ن��ا.  رودلفو 
2020.ويخو�ش منتخبنا غدا الودية  3-2 يف نوفمرب  �سهدت فوز منتخبنا 
ال�سابقة �سهدت فوز منتخبنا  الوديات  باأن  اأروابارينا، علما  ال�سابعة له بقيادة 
اأمام  اأم���ام جامبيا، واخل�����س��ارة  على ك��ل م��ن ك��ازاخ�����س��ت��ان، ول��ب��ن��ان، وال��ت��ع��ادل 
الدفع  غدا  املباراة  ت�سهد  اأن  املتوقع  ومن  واالأرجنتني.  وفنزويال،  ب��اراج��واي، 
املنتخب، مثل عبد اهلل  التي ان�سمت موؤخرا لقائمة  ال�سابة،  العنا�سر  ببع�ش 
الكربي  اإدري�ش مدافع اجلزيرة وبالل يو�سف العب و�سط عجمان وعبد اهلل 
احتاد  مهاجم  عامر  واأحمد  الو�سل  مدافع  املهريي  ويو�سف  الوحدة،  مدافع 

كلباء.
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•• �أبوظبي-و�م:

املو�سم  20 ج��ول��ة م��ن  م����رور  ب��ع��د 
اأدن������وك  دوري  مل�����س��اب��ق��ة  اجل��������اري 
ل��ل��م��ح��رتف��ني، ب��ل��غ ع����دد االأه�����داف 
االآن  140 مباراة حتى  امل�سجلة يف 
420 هدفا، من �سمنها 39 ثنائية، 
و3 هاتريك، و�سوبر هاتريك وحيد 
م�سابقة  اأب��رز  يف  امل�سهد  يت�سدرون 

للمحرتفني بالكرة االإماراتية.
ويت�سدر علي مبخوت ) اجلزيرة(، 
قائمة  ال����ع����ني(   ( ك����ودج����و  والب�������ا 
ثنائيات  ب4  ال��ث��ن��ائ��ي��ات  اأ���س��ح��اب 
ثنائيات مبخوت  وج��اء  منهما،  لكل 
وال�سارقة،  دب���ا،  م��ن  ك��ل  م��رم��ى  يف 
جاءت  فيما  وال��ظ��ف��رة،  وال��ب��ط��ائ��ح، 
الن�سر،  م���رم���ى  يف  الب����ا  ث��ن��ائ��ي��ات 

والبطائح، وعجمان، واجلزيرة.
فيما �سجل ثنائيتني 5 العبني وهم 
: ج��واو بيدرو )ال��وح��دة( يف مرمى 
الو�سل، ودبا، وفابيو ليما )الو�سل( 
يف مرمى كل من بني يا�ش، والوحدة، 
)العني( يف مرمى  و�سفيان رحيمي 
كل من الوحدة، وال�سارقة، وفرا�ش 
كل  م��رم��ى  ع��ج��م��ان( يف   ( بالعربي 
ي���ا����ش، وكايو  وب���ن���ي  ال��ن�����س��ر،  م���ن 
لوكا�ش )ال�سارقة( يف مرمى كل من 

اجلزيرة، وبني يا�ش.
و�سجل ثنائية واحدة 21 العبا هم 
: اأ���س��رف بن �سرقي ) اجل��زي��رة( يف 
م��رم��ى ال��و���س��ل، وري����ان م��ي��ن��دي��ز ) 
ك��ل��ب��اء، و�سهيل  ال��ن�����س��ر( يف م��رم��ى 
مرمى  يف  ي����ا�����ش(  ب���ن���ي   ( ال���ن���وب���ي 
الظفرة، و حارب عبداهلل ، وكارتابيا، 

االأهلي( يف  �سباب   ( وعمر خريبني 
على  ودبا  والن�سر  البطائح،  مرمى 

التوايل.
اأي�سا  واح������دة  ث��ن��ائ��ي��ة  ���س��ج��ل  ك��م��ا 
ايفرو  وف���اب���ي���و  م��ول��ي��ن��ي،  اي���ل���ت���ون 
الظفرة،  م��رم��ى  يف  خ���ورف���ك���ان(   (
وال���ب���ط���ائ���ح، ون���ا����س���وي���ن���ي���ال ي����اجن، 
مرمى  يف  ال��ب��ط��ائ��ح(   ( ول���وري���ن���ي 
التوايل،  على  وال��ظ��ف��رة،  اجل��زي��رة، 
ك��ل��ب��اء( يف مرمى  واأح���م���د ع��ام��ر ) 
اجلزيرة ، و�سفيان بوفيني، وتوما�ش 
ودي  اأوليفريا،  جيلربتو  �سانكالي، 
�سوزا ) الو�سل( يف مرمى خورفكان، 

والبطائح ، والن�سر، على التوايل.
وكذلك اأندرية يارمولنكو ) العني( 
ونيكوال�ش  ع���ج���م���ان،  م����رم����ى  يف 
مرمى  يف  ي���ا����ش(  ب��ن��ي   ( خ��م��ي��ن��ي��ز 

اأزارو  ووليد  م��دن،  وعلي  البطائح، 
ولوكا�ش  دب��ا،  مرمى  يف  عجمان(   (
بيمنتا ) الوحدة( يف مرمى البطائح 
مرمى  يف  ال�سارقة(   ( ودجانيني   ،

البطائح اأي�سا.
وجاءت ثالثية الهاتريك عن طريق 
 ( مبخوت  علي   : وه��م  العبني   3

خورفكان،  م���رم���ى  يف  اجل�����زي�����رة( 
ال��و���س��ل( يف مرمى   ( ليما  وف��اب��ي��و 
ال��ظ��ف��رة، و راف��اي��ي��ل ال��ي��ا���ش ) بني 
ي���ا����ش( يف م���رم���ى دب�����ا، ف��ي��م��ا جاء 
مرمى  يف  الوحيد  هاتريك  ال�سوبر 
ال���ظ���ف���رة ع���ن ط���ري���ق الب����ا كودجو 

)العني(.

اخ��ت��ارت اإدارة احل��ك��ام يف االحت���اد ال���دويل لكرة ال��ق��دم، حكم 
فيديو" �سمن  "حكم  دروي�ش  عي�سى  اأحمد  ال��دويل  ال�ساحة 
العامل  ك��اأ���ش  م��ب��اري��ات بطولة  ب����اإدارة  املكلف  احل��ك��ام  ط��اق��م 
لل�سباب حتت 20 �سنة، التي ت�ست�سيفها اإندوني�سيا يف الفرتة 

من 20 مايو اإىل 11 يونيو 2023.
جلميع  اإع����داد  دورة  بعقد  الفيفا  يف  احل��ك��ام  اإدارة  و���س��ُت��ق��وم 
الفرتة  خالل  البطولة  مناف�سات  اإدارة  يف  امل�ساركني  احلكام 

من 15 اإىل 19 مايو املقبل.
و�سارك احلكم الدويل اأحمد عي�سى موؤخراً يف اإدارة مباريات 
لبطولة  املوؤهلة  التمهيدية  الت�سفيات  يف  الثانية  املجموعة 
كاأ�ش اآ�سيا حتت 20 �سنة يف �سهر �سبتمرب املا�سي، كما تواجد 
مباريات  اأدار  ال��ذي  ال���دويل  الوطني  التحكيم  طاقم  �سمن 
املا�سي  يناير  �سهر  يف  اأقيمت  ال��ت��ي   25 خليجي  بطولة  يف 

وا�ست�سافتها مدينة الب�سرة العراقية. 

وُي��ع��د اأح��م��د عي�سى دروي�����ش اأح���د احل��ك��ام ال��واع��دي��ن، الذي 
حر�ست جلنة احلكام على تطوير خرباته من خالل تر�سيحه 
االحتاد  يف  احلكام  الأكادميية  االأوىل  الدفعة  �سمن  للتواجد 
�سلطان  ال���دويل  ال�ساحة  ال��ق��دم وم��ع��ه حكم  ل��ك��رة  االآ���س��ي��وي 
�سمن  والتواجد  اجتيازها  يف  باقتدار  وجنحا  �سالح،  حممد 
الأربع  ا�ستمرت  اأكادميية  درا�سة  بعد  االآ�سيوية  النخبة  حكام 

�سنوات.

�لدويل �أحمد عي�سى دروي�س �سمن طاقم حكام بطولة 
كاأ�س �لعامل لل�سباب »�إندوني�سيا 2023«

اجلزائر  منح  متاأخراً  هدفاً  حمرز  ريا�ش  النجم  �سّجل 
فوزاً �سعباً على �سيفتها النيجر 2-1، يف اجلولة الثالثة 
لت�سفيات كاأ�ش اأمم اأفريقيا 2023 يف كرة القدم املقررة 

نهائياتها يف �ساحل العاج مطلع عام 2024.
نقاط  ت�سع  اإىل  ر�سيدهم  ال�سحراء"  "حماربو  ورف���ع 
للنيجر،  نقطتني  مقابل  ال�ساد�سة  املجموعة  يف  كاملة 
نقطة  ور�سيدهما  اجلمعة  وتنزانيا  اأوغندا  تلتقي  فيما 

يتيمة.
اإىل النهائيات التي  ويتاأهل بطل وو�سيف كل جمموعة 

اأحرزت اجلزائر لقبها يف 1990 و2019.
�سيطرت  العا�سمة،  يف  مانديال"  "نيل�سون  ملعب  على 
اجلزائر مبنتخب �سم دماء جديدة، على ال�سوط االول 
اول فر�سة  ال�����س��ي��وف  ا���س��ت��غ��ل  ف��ي��م��ا  دون جن��اع��ة،  م��ن 
فوق  هبطت  �سو�ساه  ل��دان��ي��ال  مباغتة  ذك��ي��ة  بت�سديدة 

احلار�ش اأنتوين ماندريا )38(.
يف ال�سوط الثاين، دفع املدرب جمال بلما�سي باملهاجمني 
الأندي  تعوي�سا  عمورة،  االأم��ني  وحممد  بوجناح  بغداد 
ديلور وه�سام بوداوي، فاأثمر خياره مبكرا بهدف التعادل 
من  �سغط  اث��ر  بونكانو  احل�سن  ال��رح��ي��م  لعبد  عك�سياً 

بوجناح )54(.
الفرج  ه��دف  ج��اء  حتى  هجماتهم  بلما�سي  رج��ال  كّثف 

عرب حمرز مهاجم مان�س�سرت �سيتي االإنكليزي )88(.
وت����رك ال���واف���دون اجل����دد ان��ط��ب��اع��ا ج��ي��دا ل���دى امل���درب 
بلما�سي، على غرار ريان اآيت نوري )21 عاماً( مدافع 
عاماً(   20( �سعيبي  ف��ار���ش  االإن��ك��ل��ي��زي،  ولفرهامبتون 
العب و�سط تولوز الفرن�سي وبدر الدين بوعناين )18 

عاماً( مهاجم ني�ش الفرن�سي.
وتبدو الفر�سة مواتية اأمام اجلزائر حل�سم تاأهلها عندما 
بتون�ش  راد���ش  يف  املقبل  االثنني  جم��دداً  النيجر  تلتقي 
ملبارياته،  بيتية  اأر���س��ا  النيجري  االحت���اد  اختارها  التي 
ب�سبب عدم اعتماد ملعب اجلرنال �سيني كونت�سي بنيامي 

غري املطابق ملعايري االحتاد الدويل للعبة.
وت�����س��ت��ه��ل اجل���زائ���ر ع��ه��دا ج���دي���دا ب��ع��د خ��ي��ب��ة 2022 
التاأهل  يف  وف�سلها  بالكامريون  ال��ق��اري  لقبها  وف��ق��دان 

ملونديال قطر.
وانتزع اأنتوان �سيمينيو فوزاً قاتاًل لغانا يف الرمق االأخري 
على اأنغوال 1-0، ليحقق املدرب اجلديد كري�ش هيوتون 
مباريات  قمة  يف  ال�سوداء"،  "النجوم  م��ع  الف��ت��ة  ب��داي��ة 

املجموعة اخلام�سة يف كوما�سي.
الدقيقة  يف  ال�سباك  االإن��ك��ل��ي��زي  ب��ورمن��وث  مهاجم  ه��ّز 
ركلة حرة  بعد  �سائع،  ع��ن  ال��ب��دل  ال��وق��ت  م��ن  ال�ساد�سة 

اثارت معمعة على باب املرمى.
وك��ان��ت غ��ان��ا اأم����ام 40 األ���ف م��ت��ف��رج ق��ري��ب��ة م��ن افتتاح 
الذي  ه��ي��وت��ون  ل��ك��ن الع��ب��ي  م���رة،  اأك���رث م��ن  الت�سجيل 
اأ���س��رف على ع��دة ف��رق يف ال���دوري االإن��ك��ل��ي��زي، انتظروا 
ح��ت��ى ال��دق��ي��ق��ة االأخ����رية م��ن ال��وق��ت ال��ب��دل ع��ن �سائع 

حل�سم املباراة.
ويعود التتويج الرابع واالأخري لغانا يف البطولة القارية 

اإىل العام 1982.
رفعت غانا ر�سيدها اإىل �سبع نقاط من ثالث مباريات، 
اإفريقيا  جمهورية  م��ع  ت�ساوت  ال��ت��ي  الأن��غ��وال   4 مقابل 

الو�سطى الفائزة على مدغ�سقر 3-0 يف اأنتاناناريفو.
االإ�سباين  م��دري��د  اأتلتيكو  و�سط  بالعب  الفائز  ورّح���ب 
ج���وف���ري ك��ون��دوغ��ب��ي��ا، ال��ع��ائ��د ب��ع��د غ��ي��اب ���س��ن��ت��ني اثر 
له  امل�سوؤولني  قبل  من  ال�سيئة  املعاملة  على  احتجاجه 

ولزمالئه.
وخ�سر ال�سودان اأمام م�سيفه الغابون 0-1 يف فران�سفيل 
التا�سعة،  املدافع لويد بالون )71( يف املجموعة  بهدف 
التي  ملوريتانيا   4 مقابل  نقاط  ب�سبع  الفائز  فت�سدر 
الدميوقراطية.  الكونغو  جمهورية  م��ع  اجلمعة  تلعب 
وجتمد ر�سيد ال�سودان، يف املباراة االوىل ملدربه املغربي 

مباريات.  3 من  نقاط  الزاكي بادو، عند 3 

عانت الكازاخ�ستانية اإيلينا ريباكينا امل�سنفة �سابعة عاملياً لبلوغ 
بفوزها  امل�سرب  لكرة  لالألف  ميامي  دورة  من  الثالث  ال��دور 

ال�سعب على الرو�سية اآنا كالين�سكايا 7-5 و4-6 و3-6.
لالألف  ويلز  اإن��دي��ان  ب���دورة  اأخ���رياً  الفائزة  ريباكينا  خ�سرت 
تاأخرت  حل��ني  وان��ت��ظ��رت  االأوىل،  املجوعة  ب��داي��ة  يف  ار�سالها 
4-5 كي تقلب الطاولة على مناف�ستها وتفوز بثالثة اأ�سواط 

متتالية وحت�سم املجموعة ل�ساحلها.
4-1 يف املجموعة  بدا كاأنها تتجه لفوز �سهل بعدما تقدمت 
الثانية، قبل اأن يهبط م�ستواها ما اأتاح الفر�سة لكالين�سكايا 
ومعادلة  باملجموعة  وال��ف��وز  متتالية  اأ���س��واط  بخم�سة  للفوز 

النتيجة.
وعلى الرغم من التعب اجل�سدي الذي ظهر عليها، ا�ستعادت 
ريباكينا اأنفا�سها يف املجموعة الثالثة وك�سرت ار�سال مناف�ستها 

مرتني لتفر�ش كلمتها االخرية اأمام كالين�سكايا.
و�سربت ريباكينا موعداً يف الدور الثالث مع االإ�سبانية باوال 
بادو�سا )29( التي و�سلت اإىل ربع النهائي العام املا�سي، علماً 
انها اق�ست يف هذه الن�سخة االملانية الورا �سيغموند )114( 

بنتيجة 7-6 )7-2( و4-6 و2-6.
جي�سيكا  االأم��ريك��ي��ة  حتتج  مل  وب��ادو���س��ا،  ريباكينا  وب��خ��الف 
فلوريدا  يف  النهائي  ن�سف  اإىل  و�سلت  والتي  الثالثة  بيغوال 

الكندية  على  للفوز  اجلهود  من  الكثري  لبذل  املا�سي،  العام 
كاترين �سيبوف 6-3 و1-6.

يف   )36( كولينز  دانييل  مواطنتها  تقابل  التي  بيغوال  قالت 
يف  قلياًل  لعبي  اأ���س��ل��وب  تعديل  ع��ل��ّي  "توجب  ال��ث��ال��ث  ال���دور 

املجموعة االأوىل، ثم متكنت من ح�سمها ب�سهولة تامة".
وبدورها، حجزت االأمريكية كوكو غوف، و�سيفة بطولة روالن 
غارو�ش الفرن�سية العام املا�سي، بطاقتها للدور الثالث بفوزها 

على الكندية ريبيكا مارينو )83( 6-4 و3-6.
م���ن ك�سر  ال��ك��ث��ري  م��ت��اأرج��ح��ة.  م���ب���اراة  "كانت  غ����وف  ق��ال��ت 
اأنها  الكرات، معتربة  اأبليت بالًء ح�سناً يف �سد  االر�سال. لقد 

تر�سل بقوة".
بوتابوفا  اأنا�ستازيا  الرو�سية  اأم��ام  عاماً   19 ال���  ابنة  وتلعب 
يف  و3-6   1-6 كو�ستيوك  م��ارت��ا  االأوك��ران��ي��ة  على  ال��ف��ائ��زة 
الدولتني،  امل�ستعرة بني  اأج��واء م�سحونة على خلفية احل��رب 
البع�ش مع نهاية  حيث تفادت الالعبتان م�سافحة بع�سهما 

املباراة.
وتاأهلت البيالرو�سية فيكتوريا اأزارينكا، حاملة اللقب 3 مرات، 
بفوزها على االإيطالية كاميال جورجي 6-3 و6-1، على اأن 
تقابل البولندية ماغدا بينيت )19(. وفازت البلجيكية اإليز 
 6-4 ثامنة  امل�سنفة  كا�ساتكينا  داري��ا  الرو�سية  على  مارتنز 

و6-2 و2-6.
عند الرجال و�سمن مناف�سات الدور االأول، فاز الت�سيكي يريي 

الهيت�سكا على االأرجنتيني فيديريكو كوريا 6-3 و4-6.
توالياً  هزائم   6 �سونيغو  لورنت�سو  االإيطايل  اأنهى  املقابل،  يف 
يف دورات املا�سرتز لالألف بفوزه على النم�سوي دومينيك تيم 

امل�سنف اأول عاملياً �سابقاً 7-6 )9-7( و2-6.
االأوىل  االأربعة  باالأ�سواط  بفوزه  املباراة  على  �سونيغو  �سيطر 
االأخطاء  م��ن  �سل�سلة  م��ن  م�ستفيداً  الثانية  املجموعة  م��ن 

ال�سهلة ملناف�سه.
قال االإيطايل "اأردت اأن اأكون اأكرث عدوانية خالل �سد الكرات 
م��ن خط  بالقرب  األ��ع��ب  اأن  اأردت  ع��ام.  ب�سكل  ع��دوان��ي��اً  وكنت 

امللعب هذا العام".
ماركو�ش  االأم��ريك��ي  على  غ��اري��ن  كري�ستيان  الت�سيلي  وف���از 
جريون 6-4 و2-6 و6-4، و�سيواجه االأرجنتيني �سيبا�ستيان 

بايز يف الدور التايل.
واحتاج الفرن�سي ري�سار غا�سكيه لثالث جمموعات للتخل�ش 
من "اخلا�سر املحظوظ" االأ�سرتايل كري�ستوفر اأوكونيل 4-6 

و3-6 و1-6.
اليوناين  م���ع  م����وع����داً  ال���ت���ايل  ال������دور  و����س���رب غ��ا���س��ك��ي��ه يف 

�ستيفانو�ش ت�سيت�سيبا�ش امل�سنف ثانياً.

ي���خ���و����ش م��ن��ت��خ��ب امل����غ����رب ال����ذي 
ح��ق��ق االإجن������از يف م���ون���دي���ال قطر 
اإفريقي  منتخب  اأول  اأ�سبح  عندما 
النهائي  ن�سف  ال���دور  يبلغ  وع��رب��ي 
م��ن ك��اأ���ش ال��ع��امل، اخ��ت��ب��ارا حقيقيا 
الربازيل  ودي����اً  ي�ست�سيف  ع��ن��دم��ا 
ال�سبت  م���رات  خم�ش  ال��ع��امل  بطلة 

يف طنجة.
تاريخياً  م�سواراً  حقق  املغرب  وك��ان 
ان��ه��اه يف امل��رك��ز ال��راب��ع يف مونديال 
الربازيلي  املنتخب  وّدع  فيما  قطر، 
الرتجيح  بركالت  النهائي  ربع  من 

اأمام كرواتيا.
التي  االأوىل  امل������ب������اراة  و����س���ت���ك���ون 
االأرا�سي  على  ال��ربازي��ل  تخو�سها 

املغربية.
وي��ت�����س��ع م��ل��ع��ب اب���ن ب��ط��وط��ة ل�65 
األف متفرج، وكان م�سرحاً ملواجهتي 
العامل  كاأ�ش  الربازيلي يف  فالمنغو 
ل��الأن��دي��ة االأخ����رية ال��ت��ي اأن��ه��اه��ا يف 

املركز الثالث.

وبعد رحيل مدرب الربازيل ال�سابق 
تيتي اثر نهائيات كاأ�ش العامل، قرر 
مدرب  ت�سمية  ال��ربازي��ل��ي  االحت����اد 
رام���ون مينيزي�ش )50  ه��و  م��وق��ت 
عاماً( الذي ي�سرف على منتخب ما 

دون 20 عاماً.
الربازيلي  االحت������اد  رئ��ي�����ش  وق�����ال 
بداية  "هذه  رودري��غ��ي�����ش  اإدن���ال���دو 
الربازيلية...  ال���ق���دم  ل��ك��رة  ج��ي��دة 
اخ��رتن��ا خ�����س��م��اً ق��وي��اً وه���و املغرب 

الذي بلغ ن�سف نهائي املونديال".
ان��ت��ظ��ر امل��ن��ت��خ��ب امل��غ��رب��ي ح��ت��ى عام 
1997 ملواجهة اأوىل �سد الربازيل، 
دولية  بيليم يف مباراة  يف  وحت��دي��داً 
ودي�����ة. ق����ّدم ع��ر���س��ا ج���ي���داً ق��ب��ل اأن 
ي�سقط بهدفني نظيفني يف الدقائق 
دنيل�سون  �سجلهما  االأخ���رية  الع�سر 

)80 و88(.
بعدها ب�سنة واحدة، التقى املنتخبان 
مونديال  يف  امل���ج���م���وع���ات  دور  يف 
اقيمت  وللمفارقة   .1998 فرن�سا 

امل���ب���اراة يف م��دي��ن��ة ن��ان��ت ال��ت��ي دافع 
ع��ن األ��وان��ه��ا م����درب امل��غ��رب ان���ذاك 
ال��ف��رن�����س��ي ه����رني م��ي�����س��ال. حقق 
ف�����وزا �سهال  ال���ربازي���ل���ي  امل��ن��ت��خ��ب 
بثالثية نظيفة تناوب على ت�سجيلها 

رونالدو وريفالدو وبيبيتو.
�سفحة  ال��ربازي��ل��ي  املنتخب  ويفتح 
جنمة  ا�سافة  يف  ف�سله  بعد  جديدة 
مونديال  يف  قمي�سه  اىل  ���س��اد���س��ة 
غياب  يف  امل��ب��اراة  و�سيخو�ش  ق��ط��ر، 
لعملية  خ�سع  ال���ذي  ن��ي��م��ار  جن��م��ه 
ج��راح��ي��ة يف ك��اح��ل��ه ���س��ت��ب��ع��ده على 

االرجح حتى نهاية املو�سم احلايل.
�سان  باري�ش  جن��م  ابتعاد  و�سي�سمح 
املنتخب  ع����ن  ال��ف��رن�����س��ي  ج����رم����ان 
التفكري ملياً مب�ستقبله  الوطني يف 

يف �سفوف �سيلي�ساو.
وكان نيمار اأملح بعد خروج الربازيل 
نهائي  رب��ع  يف  كرواتيا  ام��ام  املخيب 
ب��رك��الت الرتجيح  م��ون��دي��ال ق��ط��ر 
مئة  بن�سبة  ال�سمان  ا�ستطيع  "ال 

علّي  يتعني  ���س��اأع��ود.  ب���اأين  امل��ئ��ة  يف 
يل  بالن�سبة  االف�سل  هو  ما  حتليل 

وللمنتخب".
�سيبلغ نيمار الرابع والثالين عندما 
املقبلة  الن�سخة  اقامة  موعد  يحني 
2026 يف  م���ن ك���اأ����ش ال���ع���امل ع���ام 

الواليات املتحدة واملك�سيك وكندا.
املتتالية لنيمار عن  وادت اال�سابات 
غيابه عن ن�سبة كبرية من مباريات 
���س��ان ج���رم���ان ك��م��ا ان���ه خ��ا���ش 21 
55 خا�سها  ا�سل  فقط من  مباراة 
مونديال  نهاية  منذ  بالده  منتخب 
يف   38 بن�سبة  اي   2018 رو���س��ي��ا 

املئة فقط.
هذه الغيابات مل متنعه من معادلة 
ال���رق���م ال��ق��ي��ا���س��ي م���ن االه�����داف يف 
عندما  ال���ربازي���ل  منتخب  ���س��ف��وف 
�سجل هدف التقدم لفريقه يف مرمى 
كرواتيا يف ربع نهائي مونديال قطر 
لريفع ر�سيده اىل 77 هدفا معادال 

رقم الراحل اال�سطورة بيليه.

ال�سحايف  موريلي  روب�سون  ويقول 
باولو"  �����س����ان  دي  "ا�ستادو  يف 
عر�سة  االكرث  الالعب  هو  "نيمار 
من  ي��وم��ا  يتهرب  ومل  لل�سغوطات 
مل  املقابل  يف  لكنه  امل�سوؤولية،  ه��ذه 

يكن على قدر التطلعات".
قدرته  ال��ربازي��ل��ي  املنتخب  واث��ب��ت 
االل��ق��اب حتى يف غياب  اح���راز  على 
نيمار وابرز دليل على ذلك تتويجه 
على   2019 ع����ام  ام���ريك���ا  ب��ك��وب��ا 
الربازيلي  النجم  كان  عندما  ار�سه 

م�سابا.
الربازيلي يف  املنتخب  و�سيغيب عن 
مواجهة املغرب قطبا الدفاع تياغو 
باال�سافة  وم��ارك��ي��ن��ي��و���ش  ���س��ي��ل��ف��ا 
بداعي  ري�سارلي�سون  امل��ه��اج��م  اىل 
�سينوب  االرج�����ح  وع���ل���ى  اال����س���اب���ة، 
يونايتد  م��ان�����س�����س��رت  و����س���ط  الع����ب 
يف  القائد  �سارة  حمل  يف  كا�سيمريو 

غياب �سيلفا.
و�سيقود خط هجوم الربازيل ثنائي 

جونيور  فيني�سيو�ش  م��دري��د  ري���ال 
ورودريغو.

و���س��ت��ك��ون ال��ف��ر���س��ة ���س��ان��ح��ة ام���ام 
امل����درب اجل��دي��د ل��ب��ث دم���اء جديدة 
 10 ا�ستدعى  اأن��ه  علماً  ت�سكيلته  يف 
دافعوا   23 ا�سل  من  فقط  العبني 
مونديال  يف  ال�سيلي�ساو  األ���وان  ع��ن 

قطر.
من  الكثري  "ثمة  مينيزي�ش  وق���ال 
�سيبذلون  الذين  ال�سبان  الالعبني 
ق�سارى جهدهم ال �سيما باأننا نفتتح 
حقبة جديدة. مونديال قطر ا�سبح 
وراءنا االن، كل تركيزنا من�سب على 

اال�ستعداد ملونديال 2026.

يف املقابل، يعتمد مدرب املغربي وليد 
من  جلها  ت�سكيلة  ع��ل��ى  ال��رك��راك��ي 
الالعبني الذين تاألقوا يف املونديال 
بونو،  يا�سني  احلار�ش  راأ�سهم  وعلى 
والظهري  حكيمي  اأ���س��رف  وامل��داف��ع 
وعز  امرابط  و�سفيان  زيا�ش  حكيم 

الدين اأوناحي.

�ملغرب يخو�س �متحان ما بعد مونديال قطر �سد �لرب�زيل 

دوري �أدنوك للمحرتفن .. 39 ثنائية و3 »هاتريك« 
و»�سوبر هاتريك« وحيد �أبرز �الأرقام يف 20 جولة

�لعالمة �لكاملة للجز�ئر بفوز 
�سعب على �لنيجر 

ريباكينا تعاين وتبلغ �لدور �لثالث يف دورة ميامي  

منتخبنا لل�سباب يفوز على نظريه 
�ملك�سيكي يف �فتتاح �لبطولة �لدولية

•• دبي -و�م:

املك�سيكي  نظريه  �سنة" على   20 "حتت  لل�سباب  الوطني  منتخبنا  فاز 
ذياب  ملعب  على  اخلمي�ش  االأول  اأم�ش  اأقيمت  التي  املباراة  يف   1-2
عوانة مبقر احتاد الكرة يف دبي، بالبطولة الدولية الودية للمنتخبات 

حتت 20 �سنة.
و�سجل ثنائية منتخبنا حازم حممد من ركلة جزاء، وعيد حممد.

وت�ستكمل البطولة اليوم ال�سبت باإقامة مباراتني، جتمع االأوىل منتخبنا 
مع �سقيقه ال�سعودي يف ملعب �سباب االأهلي بالعوير، ويلتقي يف الثانية 

هولندا واملك�سيك يف ملعب ذياب عوانة.
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�سّجل النجم اخلارق ليونيل مي�سي هدفه ال�800 
يف م�سريته الزاخرة وقاد االأرجنتني اإىل الفوز على 
�سيفتها بنما 2-0 يف مباراة ودية �سهدت احتفاالت 
�ساخبة باحراز "األبي �سيلي�ستي" لقب كاأ�ش العامل 

للمرة الثالثة يف تاريخه.
الوقت،  انتهاء  م��ن  دقيقة  قبل  رائ��ع��ة  ح��رة  بركلة 
مرات،  �سبع  ال��ع��امل  يف  الع��ب  اأف�سل  مي�سي،  ختم 
تياغو  الت�سجيل  فيها  "ا�ستعرا�سية" افتتح  مباراة 
اأملادا البالغ 21 عاماً )78(، م�سجاًل هدفه االأول 

يف ثالث مباراة دولية.
عاطفية  اأم�سية  اأير�ش  بوينو�ش  العا�سمة  و�سهدت 
م����وؤث����رة، م���ع اط�����الق األ����ع����اب ن���اري���ة ف����وق ملعب 
من  األ��ف��اً  ب�83  غ�ّش  ال��ذي  التاريخي  مونومنتال 
امل��ح��ظ��وظ��ني مت��ك��ن��وا م��ن احل�����س��ول ع��ل��ى التذاكر 
من بني 1.5 مليون طلب، مل�ساهدة املباراة االأوىل 
بركالت  فرن�سا  على  ال��ف��وز  بعد  ب��الده��م  ملنتخب 
الرتجيح يف نهائي املونديال القطري بعد التعادل 

.3-3
دخل مي�سي، املدرب ليونيل �سكالوين والعديد من 
امللعب،  اإىل  اأطفالهم  مع  االأرجنتينيني  الالعبني 
وب����دوا ع��ل��ى ح��اف��ة ال��ب��ك��اء، ح��ي��ث غ��ّن��ى امل�سجعون 
بان�سجام تام اأغنية "موت�سات�سو�ش"، ن�سيد املنتخب 
ثالثة  قبل  قطر  م��ون��دي��ال  يف  امل��ت��ّوج  االأرجنتيني 
اأ�سهر باللقب العاملي للمرة الثالثة يف تاريخه بعد 

و1986.  1978
كل  ت�سليم  مع  االحتفاالت،  توا�سلت  املباراة،  وبعد 
العب من ت�سكيلة املونديال، ن�سخة عن كاأ�ش العامل 

حماطني بعائالتهم.
قال مي�سي )35 عاماً( الذي 
اأف�سل  ل��ق��ب  ع��ل��ى  ح�����س��ل 
امل���ون���دي���ال،  الع�����ب يف 

 2014 نهائي  اأب��رزه��ا  ن�سخ  ع��دة  يف  اخفاقه  بعد 
االإ�سايف  الوقت  نهاية  0-1 يف  اأملانيا  عندما خ�سر 
على  ق��ادراً  اأك��ون  اأن  اللحظة،  حلمت بهذه  "لطاملا 
االحتفال معكم، رفع كوبا اأمريكا يف بالدي وكاأ�ش 

العامل. هذا اأجمل �سيء".
اأم����ا ���س��ك��ال��وين ال����ذي ت���رك دم��وع��ه ت��ن��ه��م��ر، فقال 
الالعبني.  ل��ه��وؤالء  االأب���د  اإىل  مم��نت  "اأنا  م��ت��اأث��راً 
ك��رة ال��ق��دم ملكهم، ه��ي ملك ك��ل م��ن ي��رت��دي هذا 

القمي�ش".
تابع "يبذلون كل جهد واأحيانا ال تتحقق النتائج. 

هذه املرة حتققت وهذا رائع".
ك���ان وا���س��ح��اً ان��ه��ا لي�ست جم���رد م���ب���اراة ودي����ة يف 
طال  عاملي  للقب  احتفالياً  م�سرحاً  بل  القدم،  كرة 

انتظاره يف بالد عا�سقة للم�ستديرة.
بنما  ان  اال  ال��ع��امل��ي،  ال�سعيد  على  توا�سعها  رغ��م 
 78 الدقيقة  حتى  و���س��م��دت  منّظم  ب�سكل  لعبت 

عندما ر�سخ دفاعها اأخرياً.
ال�سوط  يف   73% بن�سبة  ال��ك��رة  ا���س��ت��ح��واذه  رغ��م 
فر�ش  على  "التانغو"  منتخب  يح�سل  مل  االأول، 

حرة  �سربة  م��ن  العار�سة  مي�سي  ه��ّز  ك��ث��رية. 
فرناندي�ش  اإن�����س��و  اأج���رب  فيما  ج��م��ي��ل��ة، 

احلار�ش خو�سيه كارلو�ش غرّيا على 
�سّدة بيد واحدة.

الت�سكيلة  نف�ش  �سكالوين  اختار 
ال����ت����ي واج�����ه�����ت ف���رن�������س���ا يف 

ن��ه��ائ��ي م��ل��ع��ب ل��و���س��ي��ل يف 
االأول/دي�سمرب  ك���ان���ون 
املا�سي والفائزة بركالت 
بعد   2-4 ال����رتج����ي����ح 
انتهى  ج��ن��ون��ي��ة،  م���ب���اراة 

بالتعادل  امل����م����دد  وق���ت���ه���ا 
ال�سوط  انتهاء  بعد   .3-3

تغيريات،  ثالثة  اأج���رى  ال�سلبي،  بالتعادل  االأول 
اأم����ام مي�سي وركالته  م��رت��ني  وق���ف  غ���رّيا  ان  ب��ي��د 
احل�����رة، و����س���ّد ف��ر���س��ة اأخ�����رى ل��ل��م��خ�����س��رم اأنخل 
مرور  مع  املونديال.  نهائي  اأبطال  اأح��د  ماريا  دي 
�سرورياً  ب��ات  الت�سجيل  ان  امل�سيف  اأدرك  ال��وق��ت، 

الكمال امل�سهد االحتفايل.
�ساهم مي�سي، العب باري�ش �سان جرمان الفرن�سي، 
ب���ه���دف ال�����س��ب��ق ب��رك��ل��ة ح����رة ارت������دت جم�����ددا من 
اخل�سبات، فتابعها بديل ال�سوط الثاين اأملادا، العب 

اأتالنتا يونايتد االأمريكي، م�سجاًل الهدف االأول.
ال��ت��ه��ب��ت امل����درج����ات وع���ّم���ت ف���رح���ة ك����ربى داخ���ل 

امل�ستطيل وخارجه.
على  مي�سي  ح�سل  الوقت،  انتهاء  على  دقيقة  قبل 
ركلة حرة جديدة لعبها لولبية رائعة على طريقته، 

لينتهي �سيناريو املباراة باأروع طريقة.
يف  ه����دف   800 اإىل  ر���س��ي��ده  "البعو�سة"  رف����ع 

ال�سعيد االحرتايف. على  مباراة   1017
ا�ستمرت االحتفاالت بعد املباراة مع �سريط فيديو 
امل���ج���د يف ق���ط���ر، م���ع ل��ف��ة �سرفية  ب��ل��ح��ظ��ات  ذّك�����ر 
الكوؤو�ش  ترافقهم  وع��ائ��الت��ه��م  لالعبني 
ال���ذه���ب���ي���ة. وت���ل���ع���ب االأرج���ن���ت���ني 
كورا�ساو  ج��زي��رة  م��ع  ال��ث��الث��اء 
ن�سمة(  األف  املغمورة )160 
اإي�سيرتو  دل  �سانتياغو  يف 

)�سمال(.

دّون هاري كاين ا�سمه باأحرف ذهبية يف تاريخ منتخب انكلرتا لكرة القدم 
بف�سل مثابرته بقدر �سهيته التهديفية.

ان  54 هدفا بعد  الدولية اىل  االأه��داف  رفع مهاجم توتنهام ر�سيده من 
�سجل هدفا يف مرمى ايطاليا من ركلة جزاء، لينفرد بالرقم القيا�سي لعدد 
االهداف مع منتخب "اال�سود الثالثة" والذي كان يتقا�سمه مع واين روين. 
قاد فريقه للفوز 2-1 يف م�ستهل مغامرته يف الت�سفيات املوؤهلة اإىل كاأ�ش 
اأوروبا 2024. كما تفوق كاين اأخرياً على اأ�سطورة توتنهام ال�سابق جيمي 

غريفز عندما ا�سبح اأف�سل هداف يف تاريخ النادي الواقع يف �سمال لندن.
وعلى الرغم من هذه االجنازات ال�سخ�سية، فان م�سرية كاين ال تزال تفتقد 
اأو منتخب  ناديه  ب��اأي لقب حتى االن مع  املهاجم مل يفز  اىل االلقاب الأن 
البطوالت  يف  التناف�ش  اىل  ب��الده  ع��ودة  يف  رئي�سياً  دوراً  لعب  لكنه  ب��الده 
عام  رو�سيا  مونديال  نهائي  ن�سف  بلوغه  ذل��ك  على  دليل  وخ��ري  ال��ك��ربى، 

ثم نهائي كاأ�ش اأوروبا �سيف عام 2021.  2018
مبجرد تخطي كاين ال�سماء المعة يف تاريخ املنتخب االنكليزي اأمثال روين 
وغاري لينيكر وبوبي ت�سارلتون، فهو امر مده�ش لكن ما يزيد من اهمية 

هذا االجناز ال�سكوك التي رافقت بداية م�سريته.
�سكك كثريون يف قدرة كاين على الو�سول اإىل اأعلى م�ستوى بعد ان�سمامه 
اإىل اأكادميية توتنهام عام 2009. ف�سلت فرتة زمنية تقارب ال�سنتني بني 
هدف كاين االأول لتوتنهام �سد �سامروك روفرز عام 2011 وهدفه التايل 

�سد هال �سيتي عام 2013.
اأعاره توتنهام اىل ليتون اورينت ثم ميلوول فاأظهر بع�ش 

قدراته التهديفية لكنه بلغ احل�سي�ش لدى فرتتي اعارة 
-2012 مو�سم  �سيتي  ونوريت�ش  �سيتي  لي�سرت  م��ع 

.2013
ف�سل كاين يف الت�سجيل يف �سفوف نوريت�ش واكتفى 
ال��ذي كان  مبجرد هدفني فقط مع لي�سرت �سيتي 

يلعب يف الدرجة الثانية.
ادنى  "كانت تلك  الفرتة  ويقول كاين عن هذه 
حلظات يف حياتي. كان عمري 19 عاًما، اأعي�ش 
ب��ع��ي��دا ع��ن امل��ن��زل وال األ��ع��ب. ل��دي��ك دائ��م��ا هذا 

ال�سك. اإذا كنت ال تلعب هناك، فكيف �ستلعب مع 
توتنهام"؟.

التاأقلم مع  على الرغم من معاناته، متكن كاين من 
التعامل البدين لالعب دوري "ت�سامبيون�سيب" فكانت 

اأف�سل  واح��دا من  لي�سبح  خطوة مهمة يف ن�سجه 
املهاجمني يف العامل.

ق���ال م��ه��اج��م ت��وت��ن��ه��ام يف 

حديث �سابق ل�سحيفة دايلي مايل "حدث هذا كثريا عندما كنت على �سبيل 
اأح�سل على بطاقة  اأح��د املدافعني +مل  امل��رات ق��ال يل  االإع���ارة. يف اح��دى 

�سفراء بعد، �ساأ�ستخدمها �سدك"+.
وتابع "ال�سيء امل�سحك هو اأنه بعد دقيقتني تناف�ش كالنا على كرة راأ�سية 

وانتهى به االأمر على االأر�ش. هذا جعلني �سعيدا جدا".
بقدرات  بوكيتينو  ماوريت�سيو  االأرجنتيني  ال�سابق  توتنهام  م��درب  اأُعجب 

كاين التهديفية فو�سع ثقته به خالل مو�سم 2015-2014.
كان كاين عند ح�سن ظن مدربه فيه فرد ب�سل�سلة من االأهداف التي �سرعان 

ما اأك�سبته �سهرة دولية.
اإنكلرتا كبديل  االأول مع منتخب  ث��واٍن فقط من ظهوره  بعد  �سجل هدفاً 
اأمام ليتوانيا عام 2015. لكن جتربته االأوىل يف بطولة كربى كانت االأكرث 

حرجا يف تاريخ اإنكلرتا.
فقد ف�سل كاين يف الت�سجيل يف اأربع مباريات يف كاأ�ش اوروبا 2016 حيث 

خرج رجال املدرب روي هودج�سون اأمام اأي�سلندا يف الدور ثمن النهائي.
العامل يف  كاأ�ش  عامني يف  بعد  التوقعات  رف��ع  ع��دم  اىل  التجربة  ه��ذه  اأدت 
اأهداف   6 رو�سيا، لكن كاين كان على املوعد وتوج هدافا للبطولة بر�سيد 
املركز  ث��م  ع��ام��اً   28 منذ  االوىل  للمرة  النهائي  ن�سف  اىل  فريقه  ليقود 

الرابع.
ا�ستلم  عندما  طبيعية.  غريزة  "اإنها  التهديفية  جناعته  عن  كاين  ويقول 

الكرة، يتوىل ج�سدي امل�سوؤولية وي�سبح ذهني فارغاً".
كان منتخب "االأ�سود الثالثة" قاب قو�سني او ادنى من التتويج 
ب��اأول لقب كبري له منذ اح��رازه كاأ�ش العامل عام 1966 
�سيف  اوروب���ا  كاأ�ش  نهائي  بلغ  عندما  وذل��ك  ار�سه  على 
ال�سهري  وميبلي  ملعب  على  ايطاليا  وواج��ه   2021
يف لندن لكن االخرية حرمته من ذلك بفوزها عليه 

بركالت الرتجيح.
عا�ش كاين خيبة اأخرى يف مونديال قطر 2022 
ع��ن��دم��ا اه�����در رك���ل���ة ج�����زاء ك���ان���ت ك��ف��ي��ل��ة ب�����ادراك 
انكلرتا التعادل �سد فرن�سا لكنه اطاح الكرة عالياً 

ليخرج فريقه يف ربع النهائي بخ�سارته 2-1.
ت�سجيل  يف  جنح  عندما  اخليبة  تلك  كاين  عّو�ش 
االيطايل  احل��ار���ش  مرمى  يف  اي�سا  ج��زاء  ركلة  م��ن 
جانلويجي دوناروما لي�ستاأثر بالرقم القيا�سي الف�سل 
هداف يف تاريخ منتخب بالده رافعا ر�سيده اىل 54 
 1-2 فريقه  ف��وز  يف  ال��ه��دف  �ساهم  كما  ه��دف��ا 
نحو  ال�سحيح  الطريق  على  لي�سعه 
ب����ل����وغ ن���ه���ائ���ي���ات ك���اأ����ش 
 2024 اوروب�������������ا 

املقررة يف اأملانيا.

�حتفال �أرجنتيني �ساخب 
باملونديال.. وهدف تاريخي ملي�سي 

هاري كاين ملك هد�يف 
منتخب �إنكلرت� 

�سكالوين: تو�جد و�لدي يف �مللعب �أعظم هدية  �الأرقام �لقيا�سية لكري�ستيانو رونالدو: �أهد�ف وم�ساركات و�إجناز�ت 
توجوا  الذين  الالعبني  ملجموعة  ال�سديد  امتنانه  عن  �سكالوين،  ليونيل  االأرجنتني،  منتخب  م��درب  اأع��رب 

مبونديال 2022، وذلك عقب فوز الفريق على بنما 2-0، يف مباراة ودية يف بوين�ش اآير�ش.
االأوىل  الدولية  املباراة  كانت  والتي  املونومنتال،  ملعب  على  اأقيمت  التي  املباراة  انتهاء  عقب  �سكالوين  قال 
من  املجموعة  ل��ه��ذه  ال�سديد  امتناين  ع��ن  اأع���رب  اأن  "اأود  ال��ع��امل:  بكاأ�ش  ال��ف��وز  منذ  ل�"االألبي�سيلي�ستي" 

الالعبني".
واأردف: "هم كرة القدم ولوالهم مل نكن لن�ستطيع اأن نكون اأبطال العامل".

وو�سف املدرب االأرجنتيني االنت�سار الذي حتقق يف 18 دي�سمرب -كانون االأول يف قطر باأنه اأمر ال ي�سدق.
واختتم: "كل من يرتدون هذا القمي�ش يقدمون اأق�سى ما لديهم لكن اأحيانا مل يوؤت هذا ثماره".

اأثار دموع  ما  "املونومنتال"،  الذين ح�سروا يف مدرجات  األف م�سجع  ال�83  واأثناء حديثه قاطعته هتافات 
املدرب الذي اأكد اأن اأعظم هدية يف العامل هي وجود والده يف امللعب.

واأكد �سكالوين اأن الفوز باملونديال اأمر �سعب للغاية، اأعتقد اأننا يجب اأن ن�ستمتع بذلك، روؤية امل�سجعني هكذا 
ال تقدر بثمن".

دّون النجم الربتغايل كري�ستيانو رونالدو، املتوج بالكرة الذهبية 
الأف�سل العب يف العامل خم�ش مرات والذي انفرد اخلمي�ش بالرقم 
تاريخ  يف  الدولية  للمباريات  خو�ساً  الالعبني  الأك��رث  القيا�سي 
كرة القدم، ا�سمه يف �سجل االأرق��ام القيا�سية منذ بداية م�سريته 
القيا�سية  االأرق����ام  اأب���رز  م��ا يلي  2002. يف  ع��ام  االح��رتاف��ي��ة يف 

اخلا�سة باملهاجم الربتغايل يف عامل الكرة امل�ستديرة:
-اأف�سل هداف يف تاريخ املنتخبات: 120 هدفاً

-اأف�سل هداف يف تاريخ كاأ�ش اأوروبا: 14
اأبطال  -اأكرث عدد من االأه��داف امل�سجلة يف تاريخ م�سابقة دوري 

اأوروبا: 140 "با�ستثناء الدور التمهيدي"
-اأكرث عدد من االأهداف امل�سجلة يف ن�سخة واحدة من دوري اأبطال 

اأوروبا: 17 مو�سم 2014-2013
-اأف�سل هداف يف تاريخ كاأ�ش العامل لالأندية: 7

-اأف�سل هداف يف تاريخ نادي ريال مدريد االإ�سباين: 450
البطوالت  من  ث��الث  يف  الهداف  بلقب  الفائز  الوحيد  -الالعب 
اخلم�ش الكربى: اإنكلرتا )2008( واإ�سبانيا "2011 و2014 

و2015" واإيطاليا )2021(.
-الالعب الوحيد يف التاريخ الذي �سجل هدفاً واحداً على االأقل يف 

نهائيات متتالية يف امل�سابقات الدولية مع منتخب بالده.  10
-الالعب الوحيد يف التاريخ الذي �سجل هدفاً واحداً على االأقل يف 

خم�ش ن�سخ من كاأ�ش العامل.
-الالعب الوحيد يف التاريخ الذي �سجل هدفاً واحداً على االأقل يف 

خم�ش ن�سخ لكاأ�ش اأوروبا.
االأوروبية:  االأندية  م�سابقات  يف  للمباريات  خو�ساً  العب  -اأك��رث 

197
اأوروبا:  اأبطال  دوري  م�سابقة  يف  للمباريات  خو�ساً  العب  -اأك��رث 

183
-اأكرث العب خو�ساً للمباريات مع املنتخب الوطني: 197

"يت�ساوى م��ع احلار�ش   5 اأوروب�����ا:  ل��ك��اأ���ش  -اأك���رث الع��ب خ��و���س��اً 
 2000 اأي مباراة عامي  اإيكر كا�سيا�ش الذي مل يلعب  االإ�سباين 

و2016"
- اأكرث العب خو�ساً للمباريات يف كاأ�ش اأوروبا: 25

-الالعب الوحيد الفائز بلقب اأف�سل العب يف ثالث من البطوالت 
اخلم�ش الكربى: اإنكلرتا "2007 و2008"، اإ�سبانيا "2012 

و2013 و2014 و2016" اإيطاليا )2019(.
"2008 و2013 و2014  م��رات  الذهبية خم�ش  بالكرة  -ف��از 

و2016 و2017"
-نال احلذاء الذهبي الأف�سل هداف يف اأوروب��ا 4 مرات "2008 

و2011 و2014 و2015"

فرن�سا  منتخب  وق��ائ��د  ج��ريم��ان  �سان  باري�ش  مهاجم  مبابي  كيليان  ق��ال 
االأجيال  رب��ط  �سيكون  املقبلة  ال��ف��رتة  خ��الل  الرئي�سي  دوره  اإن  اجل��دي��د 

القدمية باجلديدة من الالعبني يف الفريق الوطني.
واختري مبابي قائدا ملنتخب فرن�سا ليحل حمل هوجو لوري�ش يوم الثالثاء 
املا�سي بعد اأن اأعلن احلار�ش البالغ من العمر 36 عاما اعتزاله دوليا يف 

يناير كانون الثاين.
ومت تكليف مبابي البالغ من العمر 24 عاما مبهمة حمددة من قبل املدرب 

ديدييه دي�سان.
منتخب  قيادة  �سارة  ت�سلمه  منذ  له  �سحفي  موؤمتر  اأول  يف  مبابي  وق��ال 
فرن�سا: "�ساأعمل على وحدة الفريق. �ساأكون حلقة الو�سل بني االأجيال.. 

اإنها  منه.  التن�سل  ميكنني  ال  واج��ب  اإن��ه  ب��ل��دي.  ملنتخب  ق��ائ��دا  اأ�سبحت 
لعبي  تتغري طريقة  لن  ب�سكل طبيعي.  االأم��ر  �ساأتوىل  م�سوؤولية جديدة. 

لكن رمبا الطريقة التي اأت�سرف بها".
وعن زميله اأنطوان غريزمان قال مبابي اإن "القائد الثاين" اأ�سيب بخيبة 

اأمل ب�سبب القرار.
وعمل غريزمان البالغ من العمر 32 عاما طويال مع دي�سان حيث ظهر 

الأول مرة مع منتخب بالده يف 2014.
وقال مبابي: "كان رد فعله متوقعا. قلت له اإنني �ساأ�سعر بنف�ش االإح�سا�ش 
لو كنت يف مكانه، رمبا كان غريزمان اأهم العب يف عهد دي�سان، ولكن ل�ست 
رئي�سه يف الفريق". واأ�ساف: "�سنعمل يدا بيد مل�ساعدة الفريق على احتالل 

املكانة التي ي�ستحقها على ال�ساحة العاملية".
وتابع: "اإذا كان لديه ما يقوله للمجموعة ف�ساأجل�ش واأ�ستمع".

وقال مبابي، الذي خا�ش 66 مباراة دولية ولعب دورا حموريا يف م�سوار 
الفريق املظفر يف كاأ�ش العامل 2018 وح�سم مركز الو�سيف يف 2022، 

اإنه �سيكون خمتلفا عن لوري�ش.
واأو�سح: "ال اأعتقد اأن املدرب جعلني قائدا الأكون ن�سخة من لوري�ش".

و�سيحمل مبابي �سارة القيادة الأول مرة غدا اجلمعة عندما تواجه فرن�سا 
منتخب هولندا يف ا�ستاد فرن�سا الدويل يف مباراتها االفتتاحية بالت�سفيات 
املوؤهلة لنهائيات بطولة اأوروبا 2024. و�ستلعب �سد اأيرلندا خارج اأر�سها 

يوم االثنني.

مبابي: �ساأكون حلقة �لو�سل بن �الأجيال



    

تعدى طولها مرتين.. هندي مل يحلق حليته منذ بلوغه
اإىل  ي�سل طولها  ج��ًدا  �سينغ، حلية طويلة  �ساروان  الهندي  لدى 
وتركها  االإط���الق،  ت�سذيبها على  يعمل على  اإذ مل  م��رًتا،   2.495

تنمو منذ بدء ظهورها يف مرحلة بلوغه وهو بعمر 17 عاًما.
�سينغ،  �ساروان  منح  القيا�سية،  لالأرقام  غيني�ش  واأعلنت مو�سوعة 
يف  حلية  اأط���ول  �ساحب  لقب  ال��ع��م��ر،  م��ن  اخلم�سينيات  يف  وه��و 

العامل.
وك�سفت املو�سوعة اأن �سينغ كان قد حمل لقب �ساحب اأطول حلية 

يف العامل عام 2010، حيث كان يبلغ طولها اآنذاك 2.362 مرًتا.
اأكرث،  اأكتوبر املا�سي، كانت قد منت  اإع��ادة قيا�سها يف  وعندما مت 

واأ�سبحت اأطول من ذلك.
التي  ال�سيخية،  الديانة  يتبع  �سينغ  ف��اإن  اإعالمية  و�سائل  ووف��ق 

تت�سمن تعاليمها اأن يرتك الرجال حليتهم تنمو.

وفاة حمزنة لطفلة يف حفرة �سرف �سحي
�سنوات،   3 العمر  من  تبلغ  التي  فيكي،  الن��غ��االم  الطفلة،  وج��دت 
ابتدائية  ال�سحي مبدر�سة  لل�سرف  بعد غرقها يف حفرة  متوفاة 

يف جنوب اأفريقيا.
ال�سابع  يف  جثتها،  على  العثور  قبل  كامل  ليوم  الطفلة  وف��ق��دت 
من ال�سهر اجلاري. وقالت والدة الطفلة اإن حياة العائلة حتولت 
اأن ت�سف االأمل الذي  “ال توجد كلمات ميكن  اأنه  ملاأ�ساة، م�سيفة 
اأ�سابيع، ال توجد  النوم منذ  اأ�ستطع  اأ�سعر به، االأمل ال يطاق، مل 

كلمات ميكن اأن ت�سف �سعوري«.
وقالت منظمات حقوقية يف جنوب اأفريقيا اإنها تاأمل يف اأن يدفع 
اإج���راءات للق�ساء على ظاهرة  اتخاذ  اإىل  امل��اأ���س��اوي  ه��ذا احل��ادث 

حفر ال�سرف ال�سحي املفتوحة.
واأو�سحت املتحدثة با�سم اإدارة التعليم االأ�سا�سي، اإيليا مالجنا، اإن 

ال�سرطة ما زالت حتقق يف مالب�سات وفاة النغاالم.

خمطوطات �سنقيط.. كنز ثمن حمفوظ بعناية
�سفحات  بعناية  حممود  االأحمد  االإ�سالم  �سيف  املوريتاين  يقّلب 
مت�سائاًل  برتتيب،  مكّد�سة  بعلب  مليئة  رف��وف  اأم��ام  ق��دمي  كتاب 

“كيف �سيبدو العامل من دون �ِسعر؟«.
يتوىّل االأحمد حفظ 700 خمطوطة من نحو �ستة اآالف موجودة 
املُ��درج��ة يف  املنطقة  ُتعترب كنز ه��ذه  13 مكتبة يف �سنقيط  داخ��ل 
قائمة اليون�سكو للرتاث العاملي، والتي كانت �سابقاً مركزاً جتارياً 

و�سط ال�سحراء يف موريتانيا.
ويجل�ش �سيف االإ�سالم على االأر�ش فوق قطعة من جلد اخلروف، 
بوبو  ع��ب��اءة  وي��رت��دي  �سميكة  قطنية  ق��ف��ازات  ي�سع  وه��و  ويقّلب 

التقليدية املحلية، �سفحات ه�سة الأحد الكتب.
العربي  وال�سمغ  النباتي  الفحم  من  امل�سنوع  احل��رب  اأّن  ويو�سح 
يحمي الق�س�ش واملعارف التي تعود اإىل ع�سور م�ست، وتتمحور 
الريا�سيات  ع��ن  ف�سال  وقانونية،  وفلكية  دينية  موا�سيع  ح��ول 

وال�سعر.
ويقول �سيف االإ�سالم ملّوحاً بيده “نحافظ على ذاكرة العامل التي 

عربت هذه ال�سوارع القدمية«.
ال�سواطئ  ي��رب��ط  ال���ذي  ال��ت��ج��اري  ال��ط��ري��ق  ع��ل��ى  �سنقيط  وت��ق��ع 

الغربية للقارة االإفريقية مبكة املكرمة.

   بانوراما
در��سة: �أ�سو�ت �ل�سيار�ت ترفع �سغط �لدم

من ال�سائع اأن ينزعج معظم النا�ش من اأ�سوات املحركات العالية و�سط الطرق املزدحمة، اإال اأن درا�سة حديثة ك�سفت 
عن وجود عالقة بني �سوت حمرك ال�سيارة وارتفاع �سغط الدم.

ويف الدرا�سة حلل الباحثون بيانات اأكرث من 240 األف �سخ�ش يف اململكة املتحدة، ترتاوح اأعمارهم بني 40 و69 
عاًما، مل يكن لديهم ارتفاع يف �سغط الدم يف بداية الدرا�سة.

تعر�ش  بني  عالقة  الباحثون  وج��د  �سنوات،   8 دام��ت  التي  الدرا�سة  نهاية  يف  امل�ساركني  ح��االت  تقييم  على  وبناًء 
امل�ساركني ل�سوت حمركات ال�سيارات ومعاناتهم من ارتفاع �سغط الدم.

ووجد الباحثون اأن �سوت املحركات وحده، بغ�ش النظر عن العوامل االأخرى مثل الزحام املروري اأو التلوث الناجت 
عن عوادم ال�سيارات، يوؤدي اإىل ارتفاع �سغط دم اأي �سخ�ش.

واأ�سار العلماء اإىل اأن االأمر ال يقت�سر على م�ستخدمي الطرق العامة فقط، بل ميكن اأن يكون من يعي�سون بجوار 
الذين  اأولئك  اأن  الباحثون من  وح��ذر  املخاطر.  زادت  امل���روري،  االزدح���ام  زاد  وكلما  ت�سرراً،  اأك��رث  طريق مزدحم 
اأكرث عر�سة الرتفاع �سغط الدم،  يعي�سون بالقرب من الطرق ال�ساخبة ذات امل�ستويات العالية من التلوث كانوا 

الذي ميكن اأن يوؤدي اإىل حاالت اأخطر، مبا يف ذلك النوبات القلبية وال�سكتات الدماغية وف�سل القلب.
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�كت�ساف نوع جديد من نبات �الأوركيد يف �ليابان
اكت�سف علماء يابانيون نوعاً جديداً من نبات االأوركيد تبدو اأزهاره الوردية 

والبي�ساء الرقيقة اأ�سبه بالزجاج.
واحل��دائ��ق يف جميع  املتنزهات  النباتات يف  ه��ذه  وج��ود  م��ن  ال��رغ��م  وعلى 
اأن��ح��اء ال��ي��اب��ان، اح��ت��اج ه����وؤالء ال��ب��اح��ث��ون يف ج��ام��ع��ة ك��وب��ي ع�سر �سنوات 
»�سبريانتي�ش   »Spiranthes hachijoensis« النبات،  ه��ذا  اأن  لتاأكيد 
نظراً  “�سفائر ال�سيدات’’  اأحياناً  والذي يطلق عليه  هات�سيجوين�سي�ش”، 

لت�سابهه مع خ�سالت ال�سعر، هو من االأنواع غري املعروفة �سابقاً.
وقال الباحث الرئي�سي يف الدرا�سة كنجي �سويت�سوغو: “فوجئنا باكت�ساف 
اأنه ميكن روؤيته  نوع جديد من �سفائر ال�سيدات، وهو نبات �سائع لدرجة 
واأ�سار هذا  االأحوا�ش«.  املزروعة يف  النباتات  وبني  واحلدائق  املتنزهات  يف 
االأ�ستاذ يف علم النبات اإىل اأن بع�ش العينات جاءت من “نباتات يف االأحوا�ش 
واحلدائق”، بينها تلك املحفوظة يف مدر�سة ثانوية يف و�سط جيفو باليابان. 
وقالت جامعة كوبي يف بيان: “مبظهرها الغريب واأزهارها الرقيقة التي 
ت�سبه اأج�ساماً زجاجية، لطاملا حظيت هذه الزهرة باالهتمام«. حتى اإن هذا 
النبات، بزهوره احللزونية، ورد ذكره يف اأقدم املختارات ال�سعرية اليابانية 

التي يعود تاريخها اإىل القرن الثامن. “مانيو�سو”، 

عامل يقرتح منهجية جديدة الكت�ساف �حلياة يف �لف�ساء
املواد  بع�ش  ُت��ق��ذف  ق��د  الف�ساء،  يف  الهائلة  الكويكبات  ا�سطدامات  بعد 
اإىل الف�ساء. ميكن لهذه املواد قطع م�سافات �سا�سعة  من هذه الكويكبات 

ولفرتات طويلة للغاية حتى ت�سل اإىل �سطح االأر�ش.
نظرياً، ميكن اأن حتتوي هذه املواد على عالمات مبا�سرة اأو غري مبا�سرة 
الكائنات احلية  اأحافري  الف�ساء اخلارجي، مثل  اإىل وجود حياة يف  ت�سري 

الدقيقة.
الت�سور  هذا  يتبّنى  طوكيو،  جامعة  من  توتاين  تومونوري  الربوفي�سور 
الدولية  “املجلة  يف  االأربعاء،  يوم  ن�سرت،  بحثية جديدة  ورقة  اجلديد يف 
يقول توتاين ملوقع �سكاي نيوز عربية اإّن “الورقة  لعلم االأحياء الفلكي”. 
امليكروبات”  “خا�سة  احلياة  عن  للبحث  جديدة  طريقة  تقرتح  البحثية 
واحدة  حبة   100000 ح��وايل  اأّن  يك�سف  اإذ  ال�سم�سية،  املجموعة  خ��ارج 
حجم ميكرون تت�ساقط على االأر�ش كل عام. هذه احلبيبات كانت يف االأ�سل 
على �سطح كوكب حول جنم بعيد، وُقذفت اإىل الف�ساء ب�سبب اال�سطدامات 
خارج  احليوية  الب�سمة  من  مبا�سرة  عينة  النهج  هذا  �سيعطينا  الهائلة«. 
ال�سم�سي، على عك�ش اال�ست�سعار عن بعد، الذي يعتمد على  النظام  نطاق 

مالحظات فلكية للكواكب اخلارجية.
احلفرية  اأو  الكيميائية  احلفرية  اأحياًنا  “ت�سمى  احليوية  الب�سمة  ُتعّرف 
اجلزيئية” باأنها اأي مادة - مثل عن�سر اأو نظري اأو جزيء - اأو ظاهرة توفر 

دلياًل علمياً على احلياة يف املا�سي اأو احلا�سر.

عمرو دياب وحممد 
�سالح يت�سدر�ن �لرتند

اأغنية  ل���ب���ك���رة«  ه��ن��ا  م���ن  »����س���ك���راً 
دياب  عمرو  بها  يخو�ش  ج��دي��دة 
االإع�����الن�����ات خ����الل �سهر  ���س��ب��اق 
رم�����س��ان، م��ت�����س��دراً ال��رتن��د على 
���س��اع��ات من   3 بعد  ت��وي��رت م�سر 
الإحدى  اإع��الن  االأغنية  طرحها. 
كلمات  وم��ن  االت�����س��االت،  �سركات 
ن�����س��ر ال��دي��ن ن��اج��ي، حل��ن عزيز 
الهندي،  اأ�سامة  توزيع  ال�سافعي، 
اأمري  ما�سرت  وديجيتال  ميك�ساج 

حمرو�ش.
وط���رح ع��م��رو دي���اب االأغ��ن��ي��ة عرب 
معلقاً  ب���وك،  في�ش  ع��ل��ى  ح�����س��اب��ه 
االأ�سا�ش..  هما  نا�ش  حياتنا  “يف 

�سكراً من هنا لبكرة«.
“�سكر”  ر���س��ال��ة  االأغ��ن��ي��ة  ومت��ث��ل 
يقدمون  ال����ذي����ن  ل���الأ����س���خ���ا����ش 
لالآباء  �سكر  �سواء  الدائم،  الدعم 
اأو  لالأبناء  والرتبية  الدعم  على 
االأ�سدقاء  ي��ق��دم��ه  ال���ذي  ال��دع��م 
ل��ب��ع�����س��ه��م ال��ب��ع�����ش يف االأوق������ات 
ال�������س���ع���ب���ة، وك�����ذل�����ك ال����زوج����ني 
املتوا�سل  ال��دع��م  يقدمان  ال��ذي��ن 
رحلة  خ���الل  ال��ب��ع�����ش  لبع�سهما 

احلياة.
ال����الع����ب  االإع������������الن  وظ�����ه�����ر يف 
امل�سري حممد �سالح جنم نادي 
مب�ساركة  االإجن��ل��ي��زي،  ليفربول 
����س���ادق، وطفلتيه  م��اغ��ي  زوج��ت��ه 
دعمهم  على  كدليل  وك��ي��ان،  مكة 

له يف م�سواره.

الأول مرة منذ 15 عاًما.. تر�جع 
عدد ريا�س �الأطفال يف �ل�سن

ذكرت �سبكة ييكاي لالأخبار املالية، نقاًل عن 
عدد  اأن  ال�سينية،  التعليم  وزارة  من  بيانات 
للمرة  انخف�ش  ال�سني  يف  االأط��ف��ال  ري��ا���ش 
2022، باأكرث  15 عاًما يف العام  االأوىل منذ 

من 5 اآالف عن العام ال�سابق.
ال�سكان  ت��راج��ع ع��دد  امل��خ��اوف ب�ساأن  ودف��ع��ت 
اأع��ل��ى هيئة  اأع�����س��اء  اإ����س���دار  ال�����س��ني اإىل  يف 
 20 من  الأك��رث  البالد  �سيا�سية يف  ا�ست�سارية 

تو�سية لزيادة معدل املواليد.
االإج������راءات ميكن  بع�ش  اإن  خ���رباء  وي��ق��ول 
عدد  ان��خ��ف��ا���ش  وت���رية  اإب��ط��اء  يف  ت�ساعد  اأن 
ما  هناك  اإن  التعليم  وزارة  وق��ال��ت  ال�سكان. 
على  اأط���ف���ال  رو����س���ة   289200 جم��م��وع��ه 

م�ستوى البالد يف العام 2022.
مقارنة  االن��خ��ف��ا���ش  اأن  “ييكاي”  واأف�����ادت 
ب���ال�������س���ن���وات ال�����س��اب��ق��ة ���س��ب��ب��ه ت����راج����ع عدد 

التالميذ امل�سجلني يف ريا�ش االأطفال.

ر�كب ينقذ طائرة من كارثة جوية
تدخل طيار خارج اخلدمة، مل�ساعدة طيار يف رحلة تابعة 
اإىل  اح��ت��اج  وال���ذي  اجل��وي��ة،  “�ساوث وي�ست”  خل��ط��وط 

رعاية طبية اأثناء الرحلة.
اأوهايو  ب��والي��ة  كولومبو�ش  اإىل  متجهة  الرحلة  ك��ان��ت 
االأمريكية، وبقيت يف اجلو الأكرث من �ساعة بقليل قبل 

اأن تعود باأمان اإىل مدينة ال�ش فيغا�ش.
الهبوط  ل��ل��م�����س��اع��دة يف  ت���دخ���ل ط���ي���ار خ�����ارج اخل���دم���ة 
الطيار  ت��وىل  بينما  قبطانها،  مر�ش  اأن  بعد  بالطائرة 

امل�ساعد زمام التحكم.
6013 على العودة اإىل ال�ش  اأُجربت رحلة �ساوث وي�ست 
فيغا�ش، يوم االأربعاء، حيث كانت هناك حاجة اإىل رعاية 
طبية عاجلة للطيار، الذي كان “عاجًزا” حل�سن احلظ، 

كان اأحد الركاب يف و�سع جيد مل�ساعدة الطاقم.
يف ت�سجيالت اأر�سيف الراديو، �ُسمع م�ساعد الطيار وهو 
يقول: “اأ�سبح القبطان عاجًزا اأثناء رحلته)...(اإنه االآن 
يف اجلزء اخللفي من الطائرة مع طاقم ال�سيافة. لكننا 

بحاجة اإىل نقله يف �سيارة اإ�سعاف على الفور«.
للطيار  بال�سكر،  اإيرالينز  وي�ست  �ساوث  �سركة  تقدمت   

الذي انربى دون تردد للم�ساعدة. “املنقذ”، 

�سالون متنقل ل� »جتميل �لكالب«
ل�”جتميل الكالب”،  اأطلق �ساب تون�سي م�سروًعا فريًدا 
اإقبااًل  امل�����س��روع  وي��ج��د  ت��ون�����ش،  ن��وع��ه يف  االأول م��ن  ه��و 
وا�ستح�ساًنا من الزبائن، بينما يخطط ال�ساب لتطويره.

و�سيف الدين هو �ساب تون�سي على م�سارف الثالثني من 
ويقول  عمره، وموؤ�س�ش �سركة “تيتو�ش بات غرومينغ”، 
ل� “اإرم نيوز” اإنه در�ش يف اخت�سا�ش العلوم االقت�سادية 
واملالية وح�سل على �سهادة املاج�ستري يف الت�سرف املايل، 
النهاية  يف  اآث��ر  لكنه  امل�سارف،  اأح��د  يف  ل�سنوات  وا�ستغل 
اإطالق  يف  فكر  ث��م  وم��ن  يحّبها،  التي  املهنة  مي��ار���ش  اأن 
�سيف  واأو����س���ح  ال���ك���الب«.  بتجميل  اخل��ا���ش  م�����س��روع��ه 
�سابق له يف تون�ش، وانطلق منذ  “امل�سروع ال  اأّن  الدين، 
حاجة  من  الفكرة  وب���داأت  ال�سهر،  ون�سف  �سهرين  نحو 
م�سرف  يف  كموظف  ال�سابق  عمله  اإّن  حيث  �سخ�سية، 
وكانت  بكلبه،  لالعتناء  ال��ك��ايف  ال��وق��ت  ل��ه  يتيح  يكن  مل 
اأن جل العائالت  اإ�سافة اإىل  لديه م�سكلة يف هذا الباب، 
تربيتها  تتوىل  األيفة  حيوانات  لديها  اأ�سبح  التون�سية 
اإطالق  “فّكر يف  اأنه  اإىل  الدين  �سيف  واأ�سار  املنازل«.  يف 
اأول �سالون جتميل للكالب يف تون�ش، ووجد الدعم من 

عائلته لتج�سيم هذه الفكرة وخلقها يف تون�ش«.

مذيعة تنهار على �لهو�ء مبا�سرة
اأثناء  م��ب��ا���س��رة  ال��ه��واء  ع��ل��ى  كولومبية  م��ذي��ع��ة  ان��ه��ارت 
�سيء”،  كل  اأع��رف  »اأن��ا   Lo Sé Todo برنامج  تقدمي 

و�سارع طاقم العمل لنجدتها.
مفاجئ  اختناق  من  جاريدو”  “اإلياني�ش  املذيعة  عانت 
اأدى ل�سقوطها من على الكر�سي وهي جتل�ش اإىل جانب 

زميلها.
بدت  ال��ربي��ط��ان��ي��ة،  ميل”  “ديلي  ���س��ح��ي��ف��ة  وب��ح�����س��ب 
اأن  قبل  ال��ه��واء،  على  م�سطربة  عاماً”   35“ اإلياني�ش 
فجاأة  وت�سقط  الكر�سي  على  وت�ستدير  بوجهها  مت�سك 

على االأر�ش.

جينيفر لوبيز: ممار�سة �لريا�سة حت�سن �ل�سحة �لعقلية
التمارين  مت��ار���ش  ال  اإن��ه��ا  ع��ام��اً   53 لوبيز  جينيفر  االأمريكية  املغنية  قالت 
الريا�سية لكي تبدو ب�سورة جيدة فقط، ولكن لكي ت�سعر ب�سعور جيد حيال 

نف�سها.
وحتدثت لوبيز مع جملة “ يو اإ�ش ويكلي” حول كيف اأن ممار�سة الريا�سة 

ت�ساعدها يف احلفاظ على �سحتها العقلية.
وقالت لوبيز: “لي�ش �سراً اأن ممار�سة الريا�سة اأمر مهم يف حياتي«.

وال�سحة  الريا�سة  ممار�سة  بني  اإيجابية  عالقة  بوجود  “اأعتقد  واأ�سافت   
العقلية«.

والرتكيز،  العزم  اجليد من خالل  للتوازن  نتو�سل  “عندما  لوبيز  واأ�سافت 
ندفع اأنف�سنا ب�سورة طبيعية لنكون اأف�سل ن�سخة من اأنف�سنا«.

واأ�سارت لوبيز اإىل اأن ممار�سة الريا�سة هي اأول �سيء تقوم به عند ا�ستيقاظها 
قبل ال�ساعة اخلام�سة �سباحاً، مهما كان جدولها مزدحماً.

يظهر برج خليفة يف دبي وهو اأطول مبنى يف العامل خلف زخرفة احتفالية على �ضكل هالل اأقيمت ل�ضهر رم�ضان املبارك »ا ف ب« 

�إحياء �أنهار يف �أفريقيا و�أمريكا 
�لالتينية.. ماذ� يعني ذلك؟

اأفريقيا  يف  ع�����دة  دول  اأط���ل���ق���ت 
واأمريكا الالتينية، مبادرة ُو�سفت 
باأنها “تاريخية” تهدف اإىل اإحياء 
االإجمالية  م�ساحتها  تبلغ  اأن��ه��ار 
�سنة  بحلول  كيلومرت  األ��ف   300
بحريات  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة   ،2030
االأن�سطة  ت�سببت  رط��ب��ة  واأرا������شٍ 

الب�سرية يف تدهورها.
وجهات  امل���ت���ح���دة  االأمم  اأع���ل���ن���ت 
م��ع��ن��ي��ة اأخ��������رى يف ب����ي����ان خ���الل 
�ساأن  يف  ال��دول��ي��ة  املنظمة  م��وؤمت��ر 
“حتدي  اأن  ب���ن���ي���وي���ورك  امل����ي����اه 
اأطلقه  ال��ذي  ه��ذا  العذبة”  امل��ي��اه 
الدول  من  عدد  حكومات  ائتالف 
وجمهورية  ك��ول��وم��ب��ي��ا  اأب����رزه����ا 
واملك�سيك  الدميقراطية  الكونغو 
اإح���ي���اء  اإىل  ي���ه���دف  وال����غ����اب����ون، 
االأنهر  م��ن  ك��ي��ل��وم��رت  األ����ف   300
ما  اأي   ،2030 ال����ع����ام  ب���ح���ل���ول 
حميط  اأ���س��ع��اف  “�سبعة  ي���ع���ادل 
االأر�ش”، و350 مليون هكتار من 
ي�ساوي  ما  اأي  الرطبة،  االأرا���س��ي 
هذه  دعت  الهند.  م�ساحة  تقريباً 
“االأكرب يف  ُت��ع��ت��رب  ال��ت��ي  امل���ب���ادرة 
واالأرا�سي  االأنهار  الإحياء  التاريخ 
اإىل  احل���ك���وم���ات  ك���ل  الرطبة”، 
و�سع اأهداف وطنية يف هذا املجال 
للمياه  ال��ب��ي��ئ��ي��ة  ال��ن��ظ��م  الإن��ع��ا���ش 
ما�سة  ح��اج��ة  ت�سكل  ال��ت��ي  العذبة 

لالإن�سانية وللتنوع البيولوجي.
العذبة  البيئية للمياه  النظم  ُتعُدّ 
على  للخطر  عر�سة  االأك���رث  م��ن 
كوكب االأر�ش راهناً، يف وقت باتت 
يف  نق�ساً  تعاين  العامل  اأن��ح��اء  كل 
املفرط  اال���س��ت��ه��الك  بفعل  امل��ي��اه، 

والتلوث والتغري املناخي.

»�لدوملة« و�أخو�تها.. �الأكالت �ل�سعبية ترتبع على مو�ئد رم�سان
كما يف كل رم�سان ترتبع االأكالت والطبخات ال�سعبية 
العراق،  يف  الرم�سانية  امل��وائ��د  ه��رم  على  التقليدية 
تفا�سيلها  بع�ش  يف  وتختلف  الوجبات  تلك  وتتعدد 
لتعدد  تبعا  االأخ���رى،  اأو منطقة عن  يف كل حمافظة 
املطبخية  الثقافة  ولتنوع  املحلية،  الغذائية  االأمن��اط 
تلك  واأب�����رز  ل��ك��ل منطقة وخ�����س��ائ�����س��ه��ا اجل��غ��راف��ي��ة 
االأكالت الفلكلورية هي املحا�سي اأي الدوملة واليرباخ 
بالعامية العراقية، والقوزي ) حلم واأرز ( والت�سريب 
م�سقعة   ( والتب�سي   ) واللحم  باملرقة  م�سرب  خبز   (
خ�سراوات م�سكلة اأبرزها الباذجنان باللحم املفروم ( 
وكبة التمن ) االأرز ( العراقية . ورغم اأن هذه الوجبات 
ومنا�سفهم  العراقيني  موائد  على  با�ستمرار  حا�سرة 
لكن  منها،  ال�سعبية  �سيما  وال  العراقية  املطاعم  ويف 
االقبال عليها يزداد وال �سك يف �سهر رم�سان، كتقليد 
اجتماعي وروحي عريق ومتعارف عليه، حيث ال تكتمل 
الطقو�ش الرم�سانية دون ح�سور هذه االأكالت على 
ال�سفرة التي تعرب عن املوروث الثقايف، وتعك�ش تنوع 

املطبخ العراقي وغناه بالطبخات العالية الد�سم .
بال�سحة يف حال  ثقيلة وم�سرة  كونها وجبات  ورغم 

االإفراط فيها كما يحذر خرباء التغذية، لكن تناولها 
�سحية  فوائد  على  وفقهم  باملقابل  ينطوي  باعتدال 
ع��دي��دة ومي���د اجل�����س��م ب��ال��ط��اق��ة وب��اح��ت��ي��اج��ات��ه بعد 

�ساعات طويلة من ال�سيام
تقول فاطمة خان وهي ربة منزل عراقية، يف حديث 

مع موقع �سكاي نيوز عربية :
باأكالتها  معروفة  العراقية  الرم�سانية  ال�سفرة   *
ال�سهر  هذا  موائد  على  لها  مناف�ش  ال  التي  الد�سمة 
املبارك، حيث نعتمد يف اعدادها على اللحوم وخا�سة 
حلم الغنم وعلى اخلبز العراقي املفرود واالأرز، ف�سال 
وال��ب��ه��ارات، حيث لكل طبخة  وال��ت��واب��ل  ع��ن اخل�سار 
نكهتها  تكتمل  ال  وال��ت��ي  بها  اخلا�سة  تتبيلتها  منها 
اإال بها . * فالدوملة العراقية مثال تختلف يف الكثري 
من تفا�سيلها عن طبق املحا�سي يف دول اأخرى، فمثال 
اأ�سفل الطنجرة نقوم  الغنم  وف�سال عن و�سع �سلوع 
ب�سف طبقة من الفول االأخ�سر ) الباقال ( كذلك يف 
قاعها، ومن ثم نقلب الطنجرة على من�سف كبري يفرد 
يف قاعه اخلبز لكي يت�سرب مرقة الدوملة وخوا�سها، 

بعد ن�سوج الطبخة .
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