
اأ�س�سها عام 1975 عبيد حميد املزروعي 28 صفحة- الثمن درهمان

مواقــيت ال�صالة

 

الفجر........    05:22            
الظهر.......    12:36  
الع�رص........   03:57   
املغرب.....   06:31  
الع�صاء......   07:44

يومية - �صيا�صية - م�صتقلة
www.alfajrnews.ae

ا�ستقبل رئي�سة م�ؤ�س�سة اأولينا زيلين�سكا الأوكرانية اخلريية
رئي�س �لدولة يوجه بتقدمي �أربعة ماليني دوالر ل�صالح 

م�صروع للموؤ�ص�صة حتت م�صمى »بيوت �اليتام �لعائلية«
•• اأبوظبي-وام:

ا�شتقبل �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة )حفظه اهلل(، 
زيلين�شكي،  فولودومري  الأوك��راين  الرئي�س  حرم  زيلين�شكا  اأولينا  الأوىل  ال�شيدة 
رئي�شة موؤ�ش�شة اأولينا زيلين�شكا للمنظمات اخلريية التي تقوم بزيارة اإىل الدولة 
للم�شاركة يف الن�شخة الثانية من )قمة فورب�س 30/50( التي ت�شت�شيفها اأبوظبي 

خالل الفرتة من 7 اإىل 10 من �شهر مار�س اجلاري.
ورحب �شموه يف بداية اللقاء - الذي جرى يف جمل�س ق�شر البحر - بال�شيدة اأولينا 
الأوكرانية  الأزمة  تداعيات  الودية، واطلع على  الأحاديث  وتبادل معها  زيلين�شكا 

على امل�شتوى الإن�شاين وخا�شة على الأطفال.
ووجه �شاحب ال�شمو رئي�س الدولة، بتقدمي اأربعة ماليني دولر خم�ش�شة لرعاية 
الأطفال املت�شررين من الأزمة ل�شالح اإحدى امل�شاريع التي تعمل عليها املوؤ�ش�شة 

حتت م�شمى )بيوت اليتام العائلية(.                          )التفا�شيل �س3(

�ص 05

�ص 10

�ص 19

بلدية �أبوظبي تنظم حملة للوقاية 

من �حلر�ئق يف �ملو�قع �لإن�شائية

�أخبار �لإمار�ت

ليبيا.. �لتحقيق مع قيادي 

�إرهابي ب�شاأن عودته �إىل �ل�رشق

عربي ودويل

مبابي يت�شلح باأهد�فه 

�لقيا�شية ملوقعة بايرن 

�لفجر �لريا�شي

م��سك�: ال�سيطرة على املدينة اأ�سا�سية للتقدم اأكرث يف اأوكرانيا

مو�لون ملو�صكو: ن�صف باخموت بقب�صة �لقو�ت �لرو�صية

   

اجرى ات�ساًل مع رائد الف�ساء �سلطان النيادي
حممد بن ر��صد: ب�صو�عد �أبنائنا.. �الإمار�ت 
حجزت مقعدها يف �لف�صاء .. و�لقادم �أعظم

اآل مكتوم، نائب رئي�س  ال�شيخ حممد بن را�شد  ال�شمو  اأجرى �شاحب 
الدولة رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دبي )رعاه اهلل( ات�شاًل مع رائد 
الثالث من مار�س  ال��ذي و�شل يف  النيادي  �شلطان  الإم��ارات��ي  الف�شاء 
احلايل رفقة فريق مهمة crew-6 اإىل حمطة الف�شاء الدولية على 
منت املركبة )�شبي�س اإك�س دراجون انديفور(، خلو�س اأطول مهمة يف 

تاريخ العرب متتد ل�شتة اأ�شهر.
وهناأ �شموه، خالل زيارته ملقر مركز حممد بن را�شد للف�شاء يف دبي 
م�شيداً  الدولية،  الف�شاء  ملحطة  ب�شالم  و�شوله  على  النيادي  ام�س، 
�شموه باملكانة العاملية التي و�شل اإليها اأبناء الإمارات وما حققوه من 

جمد حلقت رايته يف ف�شاءات الال م�شتحيل.     )التفا�شيل �س4(

بحث مع رئي�س ب�لندا �سبل تعزيز العالقات الثنائية والق�سايا الإقليمية والدولية 

رئي�س �لدولة يبحث مع حاكم ر�أ�س �خليمة عددً� من �ملو�صوعات �لتي تتعلق ب�صوؤون �لوطن و�ملو�طن 

مليار   100 �ملتحدة:  �الأمم 
دوالر خ�صائر �لزلز�ل يف تركيا

•• نيويورك-وكاالت:

ق��ال��ت م�����ش��وؤول��ة ب��رن��ام��ج الأمم 
اإف��������ادة  امل����ت����ح����دة الإمن������ائ������ي يف 
الأ�����ش����رار  اإن  اأم���������س،  ���ش��ح��ف��ي��ة، 
امل��دم��ر يف  ال��زل��زال  الناجمة ع��ن 
مليار   100 ���ش��ت��ت��ج��اوز  ت��رك��ي��ا 
فينتون  ل���وي���زا  وق���ال���ت  دولر. 
ات�شال  عر  بالرنامج  امل�شوؤولة 
عنتاب  غ�������ازي  م����ن  ب���ال���ف���ي���دي���و 
احل�شابات  من  "يت�شح  الرتكية 
التي جرت حتى الآن اأن الأ�شرار 
واأيدها  احل��ك��وم��ة  قدمتها  ال��ت��ي 
�شتتجاوز  دول������ي������ون  �����ش����رك����اء 

دولر". 100مليار 
املبدئي  ال����رق����م  اأن  واأ�����ش����اف����ت 
���ش��ي�����ش��ت��خ��دم ك���اأ����ش���ا����س مل���وؤمت���ر 
للمانحني جلمع التمويل مل�شاعدة 
�شحايا الزلزال يف تركيا و�شوريا 
يوم  وبلجيكا  بروك�شل  يف  �شيقام 
اإىل  ال��زل��زال  واأدى  مار�س.   16
 160 اأك��ر من  اأو ت�شرر  انهيار 
األف مبنى تركي مبا ي�شم 520 
األف �شقة، يف كارثة هي الأ�شواأ يف 

تاريخ البالد احلديث.

جنود اأوكرانيون ي�شتعدون لإطالق قذيفة هاون على خط املواجهة يف منطقة دونيت�شك. )رويرتز(
فيما حتدث وزير الدفاع الرو�شي، 
اأن ال�شيطرة على  �شريغي �شويغو 
يف  ه��ج��وم  ب�����ش��ن  �شت�شمح  امل��دي��ن��ة 

عمق دفاع القوات الأوكرانية.
وقال غاغني خالل مقابلة مع قناة 
وقواتنا  »مدفعيتنا   :»24 »رو�شيا 

مركز نقل مهم لتزويد جمموعة 
القوات الأوكرانية يف دونبا�س.

وتقول مو�شكو اإن ال�شتيالء على 
املدينة �شيكون خطوة نحو هدفها 
ال�شتيالء  يف  امل��ت��م��ث��ل  ال��رئ��ي�����ش��ي 
على كامل اأرا�شي منطقة دونبا�س 

املحيطة.
م����ن ج���ان���ب���ه���ا، ت���ق���ول ك��ي��ي��ف اإن 
رو�شيا  �شتتكبدها  التي  اخل�شائر 
على  ال�شتيالء  حماولتها  ج���راء 
امل�شتقبلي  امل�شار  املدينة قد حتدد 
قواتها  تدمري  خالل  من  للحرب 
احلا�شمة  امل��ع��ارك  ق��ب��ل  القتالية 
التي �شتحتدم يف وق��ت لح��ق من 

هذا العام.
الدفاع  وزي�����ر  ق����ال  ج���ان���ب���ه،  م���ن 
اإن  ال����رو�����ش����ي ����ش���ريغ���ي ����ش���وي���غ���و 
�شت�شمح  باخموت  على  ال�شيطرة 
القوات  دف��اع  ب�شن هجوم يف عمق 

الأوكرانية.
ال�شيطرة  ����ش���وي���غ���و  اأع����ل����ن  ك���م���ا 
ودفوريت�شنو  ن��ي��ك��ولي��ف��ك��ا  ع��ل��ى 
وغريانيكوفكا  غ���ورا  وك��را���ش��ن��اي��ا 
للهجوم  نتيجة  وبارا�شكوفيفكا 
ع������ل������ى حم��������������وري دون����ي����ت���������ش����ك 

وكوبيان�شك.

•• عوا�صم-وكاالت:

اأكد وزير الدفاع الرو�شي، �شريغي 
�شويغو اأن ال�شيطرة على باخموت 
اأ���ش��ا���ش��ي��ة للتقدم  اأوك��ران��ي��ا  ���ش��رق 

اأكر يف اأرا�شي اجلارة الغربية.
وق����ال خ���الل م��وؤمت��ر م��ع قيادات 
التلفزيون،  نقله  الرو�شي  اجلي�س 
املدينة  »ت�����ش��ك��ل  ال���ث���الث���اء،  اأم�������س 
للقوات  م��ه��م��ا  دف���اع���ي���ا  م����رك����زا 
دونبا�س،  منطقة  يف  الأوك��ران��ي��ة 
وال�شيطرة عليها �شت�شمح بهجمات 
ع��م��ق خ��ط��وط دفاع  اإ���ش��اف��ي��ة يف 

القوات امل�شلحة الأوكرانية«.
ك��م��ا ت��اب��ع ق��ائ��ال »زي����ادة اإم����دادات 
ل  كييف  اإىل  الناتو  من  الأ�شلحة 
توؤدي اإىل جناح القوات الأوكرانية 
يف �شاحة املعركة واإمنا على العك�س 

تزيد من خ�شائرها«.
خ�شائر  ب�����اأن  اأو�����ش����ح  ذل�����ك،  اإىل 
اجل��ي�����س الأوك�������راين خ���الل �شهر 
ف���راي���ر ارت��ف��ع��ت ب��ن�����ش��ب��ة 40% 
 11 وبلغت  يناير  ب�شهر  م��ق��ارن��ة 
األف جندي، م�شددا على ا�شتمرار 
العملية  اإط������ار  يف  امل���ه���ام  ت��ن��ف��ي��ذ 
اخلا�شة  ال���رو����ش���ي���ة  ال��ع�����ش��ك��ري��ة 

باأوكرانيا.
باأعمال  القائم  واأكد م�شت�شار  هذا 
دونيت�شك  ج���م���ه���وري���ة  رئ���ي�������س 
ال�شعبية، يان غاغني، الثالثاء، اأن 
القوات الرو�شية فر�شت �شيطرتها 
على نحو ن�شف م�شاحة باخموت، 

وهي  املدينة،  يف  بالفعل  م��وج��ودة 
ن�شف  يقرب من  ما  على  ت�شيطر 
باخموت«. وتقع باخموت يف اجلزء 
كييف  ق���وات  عليه  ت�شيطر  ال���ذي 
�شمايل  دونيت�شك  جمهورية  م��ن 
وهي  ال��ك��ب��رية،  غورلوفكا  مدينة 

•• مو�صكو-وكاالت:

بي�شكوف عن  الكرملني دميرتي  با�شم  الناطق  عر 
راأي ل يتوافق مع راأي وزير اخلارجية ال�شيني ت�شني 
قانغ حني قال اإن يداً خفية تقود الأزمة يف اأوكرانيا.

اأن يد الوليات املتحدة الأمريكية هي التي ل  واأكد 
تريد اإنهاء ال�شراع الع�شكري يف اأوكرانيا، بح�شب ما 

نقلت وكالة »تا�س« الرو�شية.
ت�شريح  على  معلقاً  لل�شحفيني  بي�شكوف  ق��ال  كما 
وزير اخلارجية ال�شينية: »هنا، على الأرجح، ميكننا 

اأن نختلف مع رفاقنا ال�شينيني«.
هذا  اأن  م��ف��اده  ال��ف��ور حتفظاً  على  بي�شكوف  واأب���دى 
»ه��ل تعرفون مب��ا تتجلى  اخل��الف م�شوب مب��زح��ة: 
لي�شت غري  ال��ي��د  ه���ذه  اأن  ال��ن��ك��ت��ة يف  ه��ن��ا؟  ال��ن��ك��ت��ة 
هذه  املتحدة،  الوليات  يد  اإنها مرئية، هذه  مرئية، 

يد وا�شنطن«.
واأ�شاف اأن »وا�شنطن ل تريد لهذه احلرب اأن تنتهي، 
وا���ش��ن��ط��ن ت��ري��د و���ش��ت��ف��ع��ل ك���ل ���ش��يء مل��وا���ش��ل��ة هذه 

احلرب، هذه هي اليد املرئية«.
وك����ان وزي����ر اخل��ارج��ي��ة ال�����ش��ي��ن��ي ق��د ق���ال اإن اأزم���ة 
اأجل  يبدو من  »يد خفية« على ما  اأوكرانيا حتركها 

اإطالة اأمد ال�شراع وت�شعيده.
يف  ل��ل��رمل��ان  ال�شنوي  الج��ت��م��اع  هام�س  على  واأ���ش��ح 
بكني اأن »اليد اخلفية ت�شتخدم اأزمة اأوكرانيا خلدمة 
بدء  اإىل  ودع��ا  معينة«،  جيو�شيا�شية  اأع��م��ال  ج��داول 

احلوار يف اأقرب وقت ممكن.
ياأتي تكرار وزير اخلارجية ال�شيني ملوقف بالده من 
حرب اأوكرانيا و�شط توتر متزايد بني بكني والحتاد 
كو�شيط  ال�����ش��ني  ���ش��دق  �شكك يف  ال���ذي  الأوروب������ي، 
يف  املعتدي  اأن��ه��ا  على  رو�شيا  اإع���الن  رف�شت  عندما 

ال�شراع.
ال��ع��الق��ات ب��ني بكني ووا���ش��ن��ط��ن م��ت��وت��رة منذ  فيما 
�شنوات ب�شبب ق�شايا منها تايوان والتجارة واأوكرانيا، 
اأث���اره منطاد قالت  ال��ذي  ���ش��اءت بعد اجل��دل  لكنهم 
الوليات املتحدة اإنه جهاز جت�ش�س �شيني واأ�شقطته 

ال�شهر املا�شي.

رئي�س الدولة خالل ا�شتقباله حاكم راأ�س اخليمة   )وام(

رئي�س وزراء العراق خالل اجتماعه مع وزير الدفاع الأمريكي )ا ف ب(

حممد بن را�شد خالل ات�شاله مع رائد الف�شاء الإماراتي �شلطان النيادي

يف زيارة غري معلنة اإىل بغداد 
وزير �لدفاع �الأمريكي: باقون 

يف �لعر�ق بطلب من �حلكومة
•• بغداد-وكاالت:

ملحت الوليات املتحدة اإىل اإمكانية اإبقاء قوات اأمريكية يف العراق، بعد مرور 
نحو 20 عاما على غزوها البلد العربي.

اإىل  تكن معلنة  زي��ارة مل  اأثناء  اأو�شنت،  لويد  الأمريكي  الدفاع  وزي��ر  وق��ال 
بناء على  العراق  اأن تبقى يف  الأمريكية »ميكن  القوات  اإن  الثالثاء،  بغداد، 

طلب حكومة بغداد«.
الآلف من  ع�����ش��رات  بحياة   2003 ع��ام  ل��ل��ع��راق  الأم��ريك��ي  ال��غ��زو  واأودى 
الرئي�س �شدام ح�شني، و�شبب حالة من عدم  واإ�شقاط  العراقيني،  املدنيني 
ال�شتقرار مهدت الطريق يف النهاية ل�شعود تنظيم »داع�س« بعد اأن �شحبت 

الوليات املتحدة قواتها عام 2011.
وكان اأو�شنت، وهو اأكر م�شوؤول يف اإدارة الرئي�س الأمريكي جو بايدن يزور 

العراق، اآخر قائد عام للقوات الأمريكية يف العراق بعد الغزو.
�شياع  حممد  العراقي  ال���وزراء  رئي�س  مع  الجتماع  بعد  لل�شحفيني  وق��ال 
ال�شوداين: »القوات الأمريكية م�شتعدة للبقاء يف العراق بدعوة من حكومة 

العراق«.
واأ�شاف: �شتوا�شل الوليات املتحدة توطيد ال�شراكة وتو�شيع نطاقها لدعم 

اأمن العراق وا�شتقراره و�شيادته.
العراق و900 جندي  يف  جندي   2500 حاليا  املتحدة  الوليات  لدى   •

يف �شوريا.
للقوات املحلية يف البلدين ملحاربة  وامل�شورة  امل�شاعدة  القوات  هذه  • تقدم 

�ل�صني تعترب يد خفية تقود �الأزمة يف 
�أوكر�نيا ومو�صكو توؤكد �أنها يد و��صنطن
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•• اأبوظبي-وام:

اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ا�شتقبل 
ق�شر  يف  اأم�����س  اهلل«،  »حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  ن��ه��ي��ان، 
�شقر  ب��ن  �شعود  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اأخ���اه  البحر، 

القا�شمي، ع�شو املجل�س الأعلى حاكم راأ�س اخليمة.
الأخوية  الأح���ادي���ث  ال��ل��ق��اء  خ���الل  �شموهما  وت��ب��ادل 

التي  والق�شايا  املو�شوعات  من  ع��دداً  وبحثا  ال��ودي��ة، 
تتعلق ب�شوؤون الوطن واملواطن .

حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  بحث  اأخ��رى  جهة  من 
بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة »حفظه اهلل« وفخامة 
ال�شديقة،  ب��ول��ن��دا  ج��م��ه��وري��ة  رئ��ي�����س  دودا  اأن���دج���ي 
البلدين  ب���ني  ال��ث��ن��ائ��ي��ة  ال���ع���الق���ات  اأوج������ه  خم��ت��ل��ف 
جميع  على  بها  والرت��ق��اء  تنميتها  و�شبل  ال�شديقني 

الإقليمية  الق�شايا  من  ع��دد  اإىل  امل�شتويات..اإ�شافة 
والدولية حمل الهتمام امل�شرتك. 

جاء ذلك خالل ا�شتقبال �شموه اأم�س فخامة الرئي�س 
البولندي يف ق�شر ال�شاطئ يف اأبوظبي. 

ورحب �شاحب ال�شمو رئي�س الدولة، يف بداية اللقاء، 
بالرئي�س البولندي والوفد املرافق، معرباً عن متنياته 
اأن تكون زيارته دفعة قوية للعالقات بني دولة الإمارات 

اجلانبان  وا�شتعر�س  ال�شديقة.   بولندا  وجمهورية 
خمتلف اأوجه التعاون بني البلدين، موؤكدين احلر�س 
امل�شرتك على تو�شيع الروابط القت�شادية والتجارية 
والقطاعات  امل��ج��الت  يف  وخا�شة  بينهما  والتنموية 
احل��ي��وي��ة ، م��ث��ل الأم����ن ال��غ��ذائ��ي وال��ط��اق��ة املتجددة 
وال�شياحة  والنقل  وال��زراع��ة  املتقدمة  والتكنولوجيا 

والف�شاء وغريها.                    )التفا�شيل �س2(

خ���روج م��ط��ار ح��ل��ب عن 
�خلدمة بعد هجوم �إ�صر�ئيلي

•• حلب-وكاالت:

اأعلنت وزارة النقل ال�شورية، اأم�س 
الثالثاء، اأنها قررت حتويل هبوط 
الإغاثية  امل�������ش���اع���دات  ط����ائ����رات 
ب��ع��د �شربة  ب���ال���زل���زال  امل��رت��ب��ط��ة 
اإىل خ��روج مطار حلب  اأدت  جوية 

الدويل من اخلدمة.
واأ���ش��اف��ت ال���وزارة يف ب��ي��ان: »تقرر 
اجلوية  الرحالت  هبوط،  حتويل 
ع����ر مطار  وامل����رجم����ة  امل����ق����ررة 
حلب الدويل لت�شبح عر مطاري 

دم�شق والالذقية«.
ال���ط���ائ���رات التي  ك���ان���ت ع�������ش���رات 
حت���م���ل م�������ش���اع���دات و����ش���ل���ت اإىل 
�شوريا يف اأعقاب الزلزال املدمر يف 

املا�شي. فراير   6
ال�شورية،  الأن���ب���اء  وك��ال��ة  واأف�����ادت 
ال���ث���الث���اء، ب��ت��ع��ر���س م��ط��ار حلب 

الدويل لق�شف اإ�شرائيلي.
ال�شورية  الأن���ب���اء  وك���ال���ة  وق���ال���ت 
ال�شاعة  مت�����ام  يف  اإن������ه  »�����ش����ان����ا«، 
2:07 من فجر اليوم نفذ العدو 
الإ�شرائيلي عدوانا جويا من اجتاه 
الالذقية  غ��رب��ي  املتو�شط  البحر 

م�شتهدفا مطار حلب الدويل.
واأ�شافت: ت�شدت دفاعاتنا اجلوية 
لل�شواريخ املعادية التي ا�شتهدفت 
املطار. ونقلت الوكالة عن م�شدر 
ع�شكري قوله اإن الهجوم اأدى اإىل 
املطار  م���ادي���ة يف  اأ����ش���رار  ح����دوث 

وخروجه من اخلدمة.

الأرا�شي يف  �شا�شعة من  م�شاحات  2014 على  عام  �شيطر  ال��ذي  »داع�س«، 
العراق و�شوريا.

الآن بعيد كل البعد عن قوته التي كان عليها يف ال�شابق،  »داع�س«  • تنظيم 
اأن��ح��اء م��ن �شمال ال��ع��راق و���ش��م��ال �شرق  لكن خ��الي��اه ل ت���زال م��وج��ودة يف 

�شوريا.
وقال م�شوؤولون �شابقون وخراء اإن من اأهداف زيارة وزير الدفاع الأمريكي، 

دعم ال�شوداين يف مواجهة النفوذ الإيراين يف بالده.
يف  اإي���ران  م��ن  مدعومة  م�شلحة  جماعات  ت�شتهدف  والآخ����ر،  احل��ني  وب��ني 

العراق القوات الأمريكية و�شفارة الوليات املتحدة يف بغداد بال�شواريخ.
واقرتبت وا�شنطن وطهران من �شراع �شامل عام 2020، بعد مقتل القائد 
الكبري باحلر�س الثوري الإيراين قا�شم �شليماين يف هجوم بطائرة م�شرية 
اإقليم  رئي�س  مع  وكذلك  ال�شوداين  مع  اأو�شنت  واجتمع  بغداد.  مطار  قرب 
كرد�شتان العراق نيجريفان برزاين، و�شط نزاع طويل الأمد حول حتويالت 

امليزانية وتقا�شم عائدات النفط بني حكومتي بغداد وكرد�شتان.

رئي�س الدولة خالل مباحثاته مع الرئي�س البولندي   )وام(
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رئي�س �لدولة يبحث مع رئي�س بولند� �صبل تعزيز �لعالقات �لثنائية و�لق�صايا �الإقليمية و�لدولية
•• اأبوظبي-وام:

ال�شيخ حممد  ال�شمو  بحث �شاحب 
الدولة  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن 
دودا  اأندجي  "حفظه اهلل" وفخامة 
ال�شديقة،  بولندا  جمهورية  رئي�س 
الثنائية  ال��ع��الق��ات  اأوج����ه  خمتلف 
و�شبل  ال�����ش��دي��ق��ني  ال��ب��ل��دي��ن  ب���ني 
جميع  على  بها  والرت��ق��اء  تنميتها 
ع���دد من  اإىل  امل�����ش��ت��وي��ات..اإ���ش��اف��ة 
حمل  والدولية  الإقليمية  الق�شايا 
اله����ت����م����ام امل���������ش����رتك.  ج�����اء ذلك 
اأم�س فخامة  ا�شتقبال �شموه  خالل 
الرئي�س البولندي يف ق�شر ال�شاطئ 
�شاحب  ورح�������ب  اأب�����وظ�����ب�����ي.     يف 
بداية  ال����دول����ة، يف  رئ��ي�����س  ال�����ش��م��و 
والوفد  البولندي  بالرئي�س  اللقاء، 
املرافق، معرباً عن متنياته اأن تكون 
زي��ارت��ه دف��ع��ة ق��وي��ة ل��ل��ع��الق��ات بني 
بولندا  وجمهورية  الإم����ارات  دول���ة 
وا���ش��ت��ع��ر���س اجلانبان  ال�����ش��دي��ق��ة.  
خمتلف اأوجه التعاون بني البلدين، 
م��وؤك��دي��ن احل���ر����س امل�����ش��رتك على 
القت�شادية  ال�����رواب�����ط  ت���و����ش���ي���ع 
بينهما  وال���ت���ن���م���وي���ة  وال���ت���ج���اري���ة 
والقطاعات  امل���ج���الت  يف  وخ��ا���ش��ة 
الغذائي  الأم������ن  م��ث��ل   ، احل���ي���وي���ة 
والتكنولوجيا  امل��ت��ج��ددة  وال��ط��اق��ة 
املتقدمة والزراعة والنقل وال�شياحة 

ال�شطناعي  ال�����ذك�����اء  جم������ال  يف 
والقت�شاد الرقمي. 

ح�شر اللقاء.. معايل ال�شيخ حممد 
نهيان  اآل  ط��ح��ن��ون  ب���ن  ح��م��د  ب���ن 
م�شت�شار ال�شوؤون اخلا�شة يف ديوان 
ال��رئ��ا���ش��ة وم���ع���ايل ع��ل��ي ب���ن حماد 

بالتطور  ونوه  املجالت،  خمتلف  يف 
العالقات  ه��ذه  م�شار  يف  الإي��ج��اب��ي 
خ���الل ال��ف��رتة امل��ا���ش��ي��ة، وع���ر عن 
�شكره ل�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
الدعم  ع���ل���ى  ن���ه���ي���ان  اآل  زاي������د  ب����ن 
ا�شت�شافة  يف  ل���ب���الده  الإم�����ارات�����ي 

ل�����ش��وؤون ال��ت��ع��اون ال����دويل و معايل 
عمر بن �شلطان العلماء وزير دولة 
والقت�شاد  ال���ش��ط��ن��اع��ي  ل��ل��ذك��اء 
الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد. 

ال���ب���ول���ن���دي ح�شر  وم�����ن اجل����ان����ب 
ب�شيات�س  مارت�شني  معايل   .. اللقاء 

ا�شتعر�شا  كما  وغ��ريه��ا.   والف�شاء 
ت������ط������ورات الأزم�����������ة الأوك�����ران�����ي�����ة 

وتداعياتها ال�شيا�شية والإن�شانية. 
رئي�س  دودا  اأن���دج���ي  ف��خ��ام��ة  واأك����د 
جمهورية بولندا حر�س بالده على 
الإمارات  دول��ة  مع  عالقاتها  تعزيز 

للمجل�س  ال��ع��ام  الأم���ني  ال�شام�شي 
الأع���ل���ى ل��الأم��ن ال��وط��ن��ي و معايل 
اأن����ور ب��ن حم��م��د قرقا�س  ال��دك��ت��ور 
ل�شاحب  ال��دب��ل��وم��ا���ش��ي  امل�����ش��ت�����ش��ار 
رمي  معايل  و  الدولة  رئي�س  ال�شمو 
دولة  وزي��رة  الها�شمي  اإبراهيم  بنت 

ال��الج��ئ��ني الأوك����ران����ي����ني.  وجرى 
خالل اللقاء اإعالن مذكرتي تفاهم 
بني دولة الإم��ارات العربية املتحدة 
مذكرة  الأوىل  بولندا..  وجمهورية 
والثانية  الطاقة  جمال  يف  للتعاون 
مذكرة تفاهم حول تبادل اخلرات 

جمهورية  جمل�س  يف  ال��دول��ة  وكيل 
ال�شيا�شة  م��ك��ت��ب  م���دي���ر  ب���ول���ن���دا 
�شيفريا  يات�شك  ومعايل  اخلارجية 
�شعادة  و  ال���وط���ن���ي  امل��ك��ت��ب  م���دي���ر 
جمهورية  �شفري  �شوافيك  يعقوب 

بولندا لدى الدولة . 

�الإمار�ت للفلك: 14 حتى 16 مار�س يت�صاوي �لليل و�لنهار يف �الإمار�ت و عموم �جلزيرة �لعربية
•• ال�صارقة-وام: 

اأو�شحت جمعية الإمارات للفلك اأن موعد ت�شاوي الليل 
والنهار يف الإم��ارات وعموم اجلزيرة العربية يحني يف 
16 مار�س احل��ايل خ��الل ف�شل  14 حتى  الفرتة من 
خالل  �شبتمر   28 حتى   26 م��ن  ال��ف��رتة  ويف  الربيع 
امل��ت��و���ش��ط واأوروب����ا  ال��ب��ح��ر  اأم���ا يف دول  ف�شل اخل��ري��ف 
16 حتى  فيحدث ت�شاوي الليل والنهار يف الفرتة من 
25 حتى  18 مار�س خالل ف�شل الربيع والفرتة من 

اخلريف. خالل  �شبتمر   27
وقال اأاإبراهيم اجلروان رئي�س جمعية المارات للفلك 

ع�شو الحتاد العربي لعلوم الف�شاء والفلك " يت�شاوى 
من  ي��ب��داأ  الفلكي  النهار  اأن  حيث  فلكيا  بالنهار  الليل 
غروب  من  الفلكي  والليل  غروبها  ايل  ال�شم�س  �شروق 
 12 تكون  وب��ال��ت��ايل  الت��ايل  طل������وعها  اىل  ال�ش�����م�س 
يف  بالت�شاوي  هذا  ويكون  والنهار  الليل  من  لكل  �شاعة 
�شطح  م�شتوى  على  للمناطق  �شنويا  املوعدين  هذين 

البحر.
اأم���ا ت�����ش��اوي ال��ن��ه��ار ال�����ش��رع��ي وه���ي ال��ف��رتة م��ن طلوع 
الفجر حتى غروب ال�شم�س بالليل ال�شرعي وهي الفرتة 
من غروب ال�شم�س ايل طلوع الفجر ال�شادق فيكون يف 
اجل��زي��رة العربية ويف الإم���ارات يف موعد واح��د خالل 

الفرتة من 25 - 26 دي�شمر.
ال�شرطان  م��دار  اأو جنوب  امل��داري��ن  املناطق بني  اأم��ا يف 
“جنوب دائرة عر�س 23.5 �شمال” بالن�شبة للجزيرة 
دائ��رة عر�س  على  تقع  التي  املكرمة  العربية مثل مكة 
من  اأط��ول  ال�شرعي  النهار  دائما  فيكون  �شمال   21
الليل ال�شرعي واأدنى زمن بينهما يكون خالل الأ�شبوع 
 10( 00:10 الأخ��ري من دي�شمر بفارق ل يقل عن 
اأكر من  دقائق( يكون فيه طول فرتة النهار ال�شرعي 
الفارق لي�شل  ال�شرعي ويتجاوز هذا  الليل  طول فرتة 
وذلك  ي��ون��ي��و  م��ن  الأخ����ري  الن�شف  خ���الل   2:50 اىل 

لكونها تقع بني املدارين.

2022 بد�ية  منذ  كربى  ق�صايا  لت�صوية  �خلري  بيت  �أنفقتها  مليون   6,9
 •• دبي –الفجر:

2023 مبلغ 35،355،279  2022 وال�شهرين الأول��ني من عام   اأعلنت "بيت اخلري" اأنها قدمت خالل عام 
اإن�شانية قاهرة تعر�س لها مواطنون وعجزوا عن التخل�س  درهما كم�شاعدات طارئة، ا�شتهدفت معاجلة ظروف 
من معاناتها وم�شاعفاتها على اأمنهم وا�شتقرارهم املجتمعي، منها 6،996،004 دراهم، ا�شتهدفت م�شاعدة 70 

مواطناً عانوا من م�شاكل الإ�شكان وق�شايا مالية كبرية ومقلقة هددت بع�شهم بال�شجن.
 وياأتي الهتمام مبلف املواطنني الغارمني واملتعرين يف ا�شتكمال �شروط الإ�شكان تنفيذاً لتو�شيات جمل�س اإدارة 
الذين ميرون  الأقل دخاًل، وب�شكل خا�س  املواطنني  امل�شاعدات لدعم وجندة  اجلمعية بتوجيه اجلزء الأكر من 
الق�شايا  حلّل  ر�شد  ال��ذي  امل�شاعدات  مبلغ  وت��وزع  م��وؤذي��ة.   مل�شاعفات  وتعر�شهم  املالية،  قدرتهم  تفوق  بظروف 
الكرى التي تعر�س لها مواطنون يف الفرتة نف�شها اإىل 4،445،187 درهما، لت�شوية 37 و�شعاً اإن�شانياً وحالة 
قانونية وحكماً ق�شائياً �شدر بحق مواطنني من ذوي الدخل املحدود، بالإ�شافة اإىل 2،550،817 درهما قدمت 

لدعم ق�شايا الإ�شكان العالقة واملتعرة، وا�شتفاد منها 33 مواطناً.

•• اأبوظبي-وام:

ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  ا���ش��ت��ق��ب��ل 
ن��ه��ي��ان، رئي�س  اآل  ب��ن زاي���د  حم��م��د 
الدولة )حفظه اهلل(، ام�س يف ق�شر 
ال�شيخ  ال�شمو  اأخاه �شاحب  البحر، 
ال��ق��ا���ش��م��ي، ع�شو  ب��ن �شقر  ���ش��ع��ود 
املجل�س الأعلى حاكم راأ�س اخليمة.

اللقاء  خ�����الل  ���ش��م��وه��م��ا  وت����ب����ادل 
الأح��ادي��ث الأخ��وي��ة ال��ودي��ة، وبحثا 
عدداً من املو�شوعات والق�شايا التي 

تتعلق ب�شوؤون الوطن واملواطن .
ح�������ش���ر جم���ل�������س ق�������ش���ر ال���ب���ح���ر، 
املجل�س  رئي�س  غبا�س  �شقر  معايل 
ال��وط��ن��ي الحت�����ادي، و���ش��م��و ال�شيخ 
طحنون بن حممد اآل نهيان ممثل 
و�شمو  ال��ع��ني،  منطقة  يف  احل��اك��م 
نهيان،  اآل  زاي���د  ب��ن  ن��ه��ي��ان  ال�شيخ 

زايد  موؤ�ش�شة  اأمناء  جمل�س  رئي�س 
لالأعمال  ن��ه��ي��ان  اآل  ���ش��ل��ط��ان  ب���ن 

ال�شيخ  و�شمو  والإن�شانية،  اخلريية 
نائب  ن��ه��ي��ان،  اآل  زاي���د  ب��ن  من�شور 

رئي�س جمل�س ال��وزراء، وزير ديوان 
ال�����ش��ي��خ حامد  و���ش��م��و  ال���رئ���ا����ش���ة، 

املجل�س  ع�شو  ن��ه��ي��ان،  اآل  زاي���د  ب��ن 
و�شمو  اأب��وظ��ب��ي،  لإم���ارة  التنفيذي 

نهيان،  اآل  زاي��د  بن  عبداهلل  ال�شيخ 
الدويل،  والتعاون  اخلارجية  وزي��ر 

بن  �شلطان  الدكتور  ال�شيخ  و�شمو 
�شاحب  م�شت�شار  نهيان،  اآل  خليفة 

ال�شمو رئي�س الدولة، و�شمو ال�شيخ 
خالد بن حممد بن زايد اآل نهيان، 
رئي�س  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل��ج��ل�����س  ع�����ش��و 
و�شمو  التنفيذي،  ظبي  اأب��و  مكتب 
ال�����ش��ي��خ ذي����اب ب���ن حم��م��د ب���ن زايد 
التنفيذي  املجل�س  ع�شو  نهيان،  اآل 
ال�شيخ  و���ش��م��و  اأب���وظ���ب���ي،  لإم�������ارة 
ح����م����دان ب����ن حم���م���د ب����ن زاي������د اآل 
نهيان، و�شمو ال�شيخ زايد بن حممد 
ال�شيخ  ن��ه��ي��ان، و���ش��م��و  اآل  زاي���د  ب��ن 
زايد بن حمدان بن زايد اآل نهيان، 
لالإعالم،  ال��وط��ن��ي  امل��ك��ت��ب  رئ��ي�����س 
�شقر  ب��ن  �شعود  ب��ن  خ��ال��د  وال�شيخ 
القا�شمي، نائب رئي�س جمل�س اإدارة 
مكتب ال�شتثمار والتطوير يف راأ�س 
اخليمة، وال�شيخ �شقر بن �شعود بن 
ال�شيوخ  من  وع��دد  القا�شمي،  �شقر 

وال�شيوف واملواطنني.

رئي�س �لدولة يبحث مع حاكم ر�أ�س �خليمة عددً� من �ملو�صوعات �لتي تتعلق ب�صوؤون �لوطن و�ملو�طن 
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•• اأبوظبي-وام:

ا�شتقبل �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
الدولة  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان،  اآل  زاي����د  ب���ن 
ق�شر  جمل�س  يف  ام�س  اهلل(،  )حفظه 
ال��ب��ح��ر، ف��ري��ق ع��م��ل )م�����ش��روع قطار 
احلديدية  ال�����ش��ك��ك  �شبكة   ���� الحت����اد 
الوطنية(، يرافقهم �شمو ال�شيخ ذياب 
نهيان، ع�شو  اآل  زاي��د  ب��ن  ب��ن حممد 
اأبوظبي،  لإم����ارة  التنفيذي  املجل�س 
الحتاد  ���ش��رك��ة  اإدارة  جمل�س  رئ��ي�����س 

للقطارات املنفذة للم�شروع.
وت���ب���ادل ���ش��م��وه، خ���الل ال��ل��ق��اء الذي 
ج���رى يف جم��ل�����س ق�����ش��ر ال��ب��ح��ر، مع 
اإىل  وا�شتمع  الودية،  الأحاديث  الوفد 
امل�شروع  يف  ال��ع��م��ل  خ����الل  جت��ارب��ه��م 
التي واجهتهم واخلرات  والتحديات 
التي اكت�شبوها، م�شيداً بجهودهم على 
مدى الأعوام اخلم�س املا�شية لإجناز 

الإ�شرتاتيجي  الوطني  امل�شروع  ه��ذا 
احليوي.

الدولة،  رئي�س  ال�شمو  �شاحب  واأك���د 
التحتية  البنية  اإن�شاء  يف  التو�شع  اأن 
املعايري  اأرق��ى  وفق  املتكاملة  احلديثة 
لتحقيق  اأول������وي������ة  ي���ع���د  ال����ع����امل����ي����ة، 
اأبعاد  ذل��ك م��ن  مل��ا ميثله  ال���ش��ت��دام��ة 
باخلري  ت��ع��ود  واجتماعية  اقت�شادية 

على جميع �شكان دولة الإمارات.
وقال �شموه، اإن منظومتنا القت�شادية 
تكت�شب قوة اإ�شافية من خالل �شبكة 
واإطالق  الوطنية،  احلديدية  ال�شكك 
العمليات الت�شغيلية لقطار الب�شائع، 
م�شرياً اإىل اأننا ند�شن مرحلة جديدة 
وازدهارها  دولتنا  تطور  م��راح��ل  م��ن 
م��ن يقيم  ك��ل  و���ش��ع��ادة  �شعبها  ورف����اه 

على اأر�شها الطيبة.
من جانبهم، اأعرب الوفد، عن فخرهم 
امل�شروع  ه���ذا  يف  بالعمل  واع��ت��زازه��م 

اقت�شاديا  راف���داً  يعد  ال��ذي  الوطني، 
ح���ي���وي���اً ل���ل���دول���ة وحم���ط���ة م��ه��م��ة يف 
م�شرية تنميتها، مثمنني الدعم الذي 

حتظى به الكوادر الوطنية التي اأثبتت 
جدارتها يف خمتلف قطاعات العمل.

معايل  ال��ب��ح��ر،  ق�شر  جمل�س  ح�شر 

الوطني  املجل�س  رئي�س  غبا�س  �شقر 
بن  طحنون  ال�شيخ  و�شمو  الحت���ادي، 
حم��م��د اآل ن��ه��ي��ان مم��ث��ل احل���اك���م يف 

نهيان  ال�شيخ  و�شمو  ال��ع��ني،  منطقة 
بن زايد اآل نهيان رئي�س جمل�س اأمناء 
نهيان  اآل  �شلطان  ب��ن  زاي���د  موؤ�ش�شة 
لالأعمال اخلريية والإن�شانية، و�شمو 
ال�شيخ من�شور بن زايد اآل نهيان نائب 
ديوان  وزي���ر  ال�����وزراء  جمل�س  رئ��ي�����س 
الرئا�شة، و�شمو ال�شيخ حامد بن زايد 
التنفيذي  امل��ج��ل�����س  ع�����ش��و  ن��ه��ي��ان  اآل 
ال�شيخ  و����ش���م���و  اأب����وظ����ب����ي،  لإم���������ارة 
ن��ه��ي��ان وزي���ر  اآل  زاي�����د  ب���ن  ع��ب��د اهلل 
اخل��ارج��ي��ة وال��ت��ع��اون ال����دويل، و�شمو 
ال�����ش��ي��خ ال��دك��ت��ور ���ش��ل��ط��ان ب��ن خليفة 
ال�شمو  ���ش��اح��ب  م�شت�شار  ن��ه��ي��ان  اآل 
خالد  ال�شيخ  و���ش��م��و  ال���دول���ة،  رئ��ي�����س 
ع�شو  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ب��ن 
اأبو  مكتب  رئي�س  التنفيذي  املجل�س 
ذياب  ال�شيخ  و�شمو  التنفيذي،  ظبي 
ع�شو  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ب��ن 
اأبوظبي،  لإم����ارة  التنفيذي  املجل�س 

بن  حممد  ب��ن  ح��م��دان  ال�شيخ  و�شمو 
زايد  ال�شيخ  و���ش��م��و  ن��ه��ي��ان،  اآل  زاي���د 
و�شمو  نهيان،  اآل  زاي��د  بن  حممد  بن 
ال�شيخ زاي���د ب��ن ح��م��دان ب��ن زاي���د اآل 
نهيان رئي�س املكتب الوطني لالإعالم، 
وال�����ش��ي��خ خ��ال��د ب���ن ���ش��ع��ود ب���ن �شقر 
اإدارة  جمل�س  رئي�س  ن��ائ��ب  القا�شمي 
راأ�س  يف  والتطوير  ال�شتثمار  مكتب 
بن  �شعود  بن  �شقر  وال�شيخ  اخليمة، 
ال�شيوخ  م��ن  وع���دد  ال��ق��ا���ش��م��ي،  �شقر 

وال�شيوف واملواطنني.
احلديدية  ال�����ش��ك��ك  �شبكة  اأن  ي��ذك��ر 
� التي جرى تد�شينها خالل  الوطنية 
�� متر بت�شاري�س  �شهر فراير املا�شي 
ج��غ��راف��ي��ة م��ت��ن��وع��ة ���ش��م��ن خمطط 
ه��ن��د���ش��ي وا����ش���ع ال��ن��ط��اق ���ش��م��ل بناء 
بجميع اأنواعها  ومعراً  ج�شراً   593
مرت،  ك��ي��ل��و   6.5 ب���ط���ول  اأن���ف���اق  و9 
مليون مرت   120 اإجنازها  وا�شتغرق 

اأع���م���ال احل���ف���ر ل�شمان  م���ن  م��ك��ع��ب 
حتقيق اأعلى درجات الن�شيابية حلركة 
ال�شبكة  م�شارات  حتت  املركبات  مرور 
نحو  اإىل  ال�شبكة  ومت��ت��د  احل��دي��دي��ة، 
الدولة  مناطق  عر  كيلومرت   900
الب�شائع  قطار  اأ�شطول  ي�شم  ..فيما 
1000 عربة  واأكر من  38 قاطرة 
قادرة على نقل جميع اأنواع الب�شائع . 
وتدعم ال�شبكة اأهداف دولة الإمارات 
للتنمية امل�شتدامة من خالل الإ�شهام 
يف تقليل النبعاثات الكربونية بن�شبة 
ال�����ري يف  ال��ن��ق��ل  ق���ط���اع  % يف   21
الدولة وتقليل انبعاثات النقل الري 
 ..  2050 ب��ح��ل��ول   %  40 ل��ل��ف��رد 
الوطني  الق��ت�����ش��اد  ال�شبكة  وت��دع��م 
وت�شهم  دره����م  م��ل��ي��ار   200 ب��ق��ي��م��ة 
من  دره��م  مليارات  ثمانية  توفري  يف 
كلفة �شيانة الطرق بجانب 23 مليار 

درهم فوائد �شياحية.

•• اأبوظبي-وام:

اأبوظبي  ل�شندوق  العام  املدير  احلمادي،  رحمه  اهلل  عبد  خلف  �شعادة  قال 
امل�شجلني  و  اخل��ا���س  القطاع  يف  العاملني  املواطنني  اأع���داد  "اإن  للتقاعد: 
بها  تقوم  التي  الكبرية  للجهود  نتيجة   ، كبرياً  تطوراً  ت�شهد  ال�شندوق  يف 
القيادة الر�شيدة، والت�شهيالت واملزايا التي تقدمها لت�شجيع املواطنني على 
اإىل زيادة عدد املوؤمن عليهم  اللتحاق بهذا القطاع املهم واحليوي"، لفتا 
اجلدد امل�شجلني لدى ال�شندوق من القطاع اخلا�س بن�شبة %172 حتى 
نهاية العام 2022 مقارنة بعام 2021 ، وكذلك ارتفاع عدد جهات العمل 
جهة  يقارب2100  ما  اإىل  اخلا�س  القطاع  من  ال�شندوق  ل��دى  امل�شجلة 

عمل . 
اأن تبادر موؤ�ش�شات القطاع اخلا�س، بت�شجيل  و�شدد احلمادي، على �شرورة 

لديها،  بالعمل  اأول موظف مواطن  التحاق  ال�شندوق مبجرد  نف�شها لدى 
اأي���ام عمل من   10 امل��واط��ن يف ال�شندوق خ��الل  َث��َم ت�شجيل امل��وظ��ف  وم��ن 
من  املواطنني  املوظفني  جميع  ت�شجيل  اأن  اإىل  لفتاً  بالوظيفة،  التحاقه 
القطاعني احلكومي واخلا�س يف نظام التقاعد هو اأمر اإلزامي ح�شب قانون 
التقاعد يف اإمارة اأبوظبي، ويجب عدم التهاون فيه حلفظ حقوقهم وتاأمني 

م�شتقبلهم وم�شتقبل اأ�شرهم من اأي ظروف طارئة قد حتدث لهم. 
واأو�شح احلمادي اأن عملية الت�شجيل يف ال�شندوق تتم رقمياً وبكل �شهولة 
حال  يف  اأن��ه  مو�شحاً  لل�شندوق.،  الر�شمي  الإل��ك��رتوين  امل��وق��ع  ع��ر  وي�شر 
ت�شجيله،  تكا�شلت عن  اأو  تراخت  العمل  ب��اأن جهة  املواطن  املوظف  �شعر  ما 
فيجب عليه اإخطار ال�شندوق فوراً، على اأن يقوم فريق عمل ال�شندوق بكافة 

الإجراءات التي حتفظ حقوقه. 
بالقطاع اخلا�س  امللتحقني  املواطنني  يثار عن عدم مَتّكن بع�س  وحول ما 

القطاع  للعاملني يف  الدولة  توفرها  التي  املزايا  ال�شتفادة من  حديثاً، من 
اأي  "اإن  احل��م��ادي:  ق��ال  التقاعد،  نظام  ت�شجيلهم يف  ع��دم  ب�شبب  اخل��ا���س، 
اإىل التاأثري  تاأخري يف ت�شجيل املواطنني يف نظام التقاعد يوؤدى بال�شرورة 
الدولة،  قوانني  ح�شب  لهم  املقررة  املختلفة  واملنافع  املواطنني  حقوق  على 

وقرارات القيادة الر�شيدة". 
لتفادي  الت�شجيل  عملية  ت��اأخ��ري  ع��دم  العمل  جهة  على  :"يجب  واأ���ش��اف 
الأول هو  املقام  ال�شندوق يف  ، ودور  الناجتة عن ذلك  والتاأثريات  الأ�شرار 
اإجناز عمليات الت�شجيل بعد تقدمي جهة العمل للطلب، وهي عملية رقمية 
ل تتطلب اأي وقت اأو جهد منها، ولكننا نقوم بدورنا اأي�شاً يف عملية املتابعة 
القانون،  ح�شب  املحدد  املوعد  يف  املواطنني  ت�شجيل  من  للتاأكد  والتفتي�س 
ونوؤكد دائما على �شرورة اأن يعي املواطن حقوقه وواجباته ،والتوا�شل مع 
ال�شندوق فوراً يف حال �شعر باأي تاأخري، ليقوم ال�شندوق باتخاذ الإجراءات 

الالزمة حلفظ حقوقه واإجناز عملية الت�شجيل". 
ال�شبطية  �شالحية  ل��دي��ه  متخ�ش�س  ف��ري��ق  وج���ود  اإىل  احل��م��ادي  ول��ف��ت 
عن  وال�شندوق  القانون  ملتطلبات  العمل  جهات  امتثال  ملتابعة  الق�شائية، 
كافة  جت��اوز  على  وم�شاعدتها  العمل  جهات  توجيه  يف  دوره  ويتمثل  كثب، 
وجود  اإىل  منوهاً  للقانون،  امتثالها  عملية  وتعيق  تواجهها  التي  العقبات 
بع�س الإج��راءات التي ُتّتخذ �شد جهات العمل املخالفة، مثل فر�س مبالغ 

اإ�شافية على اجلهة بواقع )100( درهم يومياً. 
واأكد احلمادي اأن ال�شندوق يحاول القيام بدوره يف التوجيه والتوعية لأن 
جمرد  ولي�س  امل��واط��ن  ح��ق  وحفظ  العمل  جهة  م�شاعدة  بالنهاية  ال��ه��دف 
العمل  جهات  مع  ال�شراكة  اأهمية  اإىل  م�شرياً  غريها،  اأو  الغرامات  فر�س 
ي�شب يف  الر�شيدة مبا  القيادة  لتوجيهات  تنفيذاً  املواطنني،  حلفظ حقوق 

م�شلحة املواطنني وخدمة الوطن. 

رئي�س �لدولة ي�صتقبل فريق عمل م�صروع قطار �الحتاد بح�صور ذياب بن حممد

رئي�س �لدولة يتلقى ر�صالة من 
رئي�س جمهورية �لدومينيكان

•• اأبوظبي-وام:

ر�شالة من فخامة  اهلل(،  الدولة )حفظه  رئي�س  نهيان،  اآل  زايد  بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو  تلقى �شاحب 
لوي�س اأبي نادر رئي�س جمهورية الدومينيكان، تتعلق بتعزيز العالقات الثنائية بني البلدين ومبا يخدم 

امل�شالح امل�شرتكة.
ت�شلم الر�ش�الة، معايل الدكتور اأنور حممد قرقا�س امل�شت�شار الدبلوما�شي ل�شاحب ال�شمو رئي�س الدولة، 
جمهورية  يف  الإقليمي  التكامل  �شيا�شات  وزي��ر  اأب��ري��وا،  ميخيا  ميغيل  خو�شيه  معايل  ا�شتقباله،  خالل 

الدومينيكان.
وبحث اجلانبان خالل اللقاء عدداً من الق�شايا املتعلقة بالعالقات الثنائية بني البلدين ال�شديقني.

•• اأبوظبي-وام:

زار فخامة اأندجي دودا رئي�س جمهورية بولندا، جامع ال�شيخ زايد 
بولندا  جمهورية  �شفري  �شوافيك،  يعقوب  �شعادة  يرافقه  الكبري، 
املرافق  والوفد  ب��الده  امل�شوؤولني يف  كبار  وع��دد من  الدولة،  لدى 

وذلك �شمن زيارته الر�شمية للدولة.
وا�شتهل فخامته والوفد املرافق اجلولة بزيارة �شريح املغفور له 
ث��راه-، م�شتذكرين  اآل نهيان -طيب اهلل  زاي��د بن �شلطان  ال�شيخ 
اإرث����ه ون��ه��ج��ه احل��ك��ي��م، ال����ذي اأ���ش��ه��م يف ت��ع��زي��ز ث��ق��اف��ة الت�شامح 

والتعاي�س وال�شالم بني خمتلف �شعوب العامل.
الدكتور  ���ش��ع��ادة  ي�شطحبهم  امل���راف���ق،  وال��وف��د  فخامته  وجت���ول 

الكبري  زاي���د  ال�شيخ  ع��ام م��رك��ز ج��ام��ع  ال��ع��ب��ي��ديل؛ م��دي��ر  يو�شف 
ر�شالة  على  تعرفوا  حيث  اخلارجية،  واأروق��ت��ه  اجلامع  قاعات  يف 
على  والنفتاح  والت�شامح  للتعاي�س  الداعية  احل�شارية  اجلامع 
الكبري  وال���دور  املوؤ�ش�س،  ال��وال��د  وقيم  ماآثر  من  املنبثقة  الآخ���ر؛ 
الذي يقوم به مركز جامع ال�شيخ زايد الكبري يف التعريف بالثقافة 
خمتلف  ب��ني  احل�شاري  التوا�شل  وتعزيز  ال�شمحة،  الإ�شالمية 

الثقافات وال�شعوب حول العامل.
واط��ل��ع ف��خ��ام��ت��ه وال���وف���د امل���راف���ق ع��ل��ى ت��اري��خ ت��اأ���ش��ي�����س اجلامع، 
وجمالياته وبديع فنون العمارة الإ�شالمية التي جتلت بو�شوح يف 
جميع زواياه، وما يحويه من مقتنيات فريدة، واأروع ما جادت به 
احل�شارة الإ�شالمية على مر الع�شور من فنون وت�شاميم هند�شية 

التقت على اختالفها وتنوعها يف ت�شميم اجلامع، لتعك�س جمال 
ان�شجام الثقافات وتناغمها يف عمل اإبداعي واحد. ويف ختام الزيارة 
مت اإهداء �شيف اجلامع، ن�شخة من كتاب )ف�شاءات من نور( اأحد 
الذي ي�شم عدداً من  الكبري؛  زايد  ال�شيخ  اإ�شدارات مركز جامع 
للت�شوير  ن��ور(  من  )ف�شاءات  بجائزة  والفائزة  املتميزة  ال�شور 
ال�شوئي التي ينظمها املركز ب�شكل دوري، وترز جماليات العمارة 
الإ�شالمية يف اجلامع، ون�شخة من كتاب )بيوت اهلل(، الذي يتناول 
تاريخ اجلوامع يف التاريخ الإ�شالمي مبا فيها جامع ال�شيخ زايد 
الكبري، اإ�شافة اإىل ن�شخة من كتاب  )جامع ال�شيخ زايد الكبري: 
رحلة ب�شرية( والذي ي�شرد من خالل رحلة ب�شرية ثرية تفا�شيل 

العمارة الإ�شالمية وفنونها التي جتلت يف رحاب اجلامع.

�أبوظبي للتقاعد : 172 % حتى نهاية 2022 زيادة يف �أعد�د �ملوؤمن عليهم �جلدد �مل�صجلني من �لقطاع �خلا�س 

•• اأبوظبي-وام: 

ا�شتقبل �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
الدولة  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي�����د  ب���ن 
اأولينا  الأوىل  ال�شيدة  اهلل(،  )حفظه 
الأوك����راين  ال��رئ��ي�����س  ح���رم  زيلين�شكا 
رئي�شة  زي��ل��ي��ن�����ش��ك��ي،  ف����ول����ودوم����ري 
للمنظمات  زيلين�شكا  اأولينا  موؤ�ش�شة 
اخل����ريي����ة ال���ت���ي ت���ق���وم ب�����زي�����ارة اإىل 
الثانية  الن�شخة  يف  للم�شاركة  الدولة 
التي   )30/50 ف��ورب�����س  )ق��م��ة  م��ن 
ت�شت�شيفها اأبوظبي خالل الفرتة من 
�شهر مار�س اجلاري. 10 من  اإىل   7
اللقاء - الذي  ورحب �شموه يف بداية 
ج�����رى يف جم��ل�����س ق�����ش��ر ال���ب���ح���ر - 
بال�شيدة اأولينا زيلين�شكا وتبادل معها 
الأحاديث الودية، واطلع على تداعيات 
امل�شتوى  ع��ل��ى  الأوك����ران����ي����ة  الأزم�������ة 

الإن�شاين وخا�شة على الأطفال.
الدولة،  رئي�س  ال�شمو  �شاحب  ووج��ه 
بتقدمي اأربعة ماليني دولر خم�ش�شة 
ل���رع���اي���ة الأط����ف����ال امل��ت�����ش��رري��ن من 
التي  امل�شاريع  اإح��دى  ل�شالح  الأزم���ة 

م�شمى  حت��ت  امل��وؤ���ش�����ش��ة  عليها  ت��ع��م��ل 
ال���ع���ائ���ل���ي���ة(، حيث  )ب����ي����وت الي�����ت�����ام 
�شتحت�شن  10 مبان  بناء  �شت�شهم يف 

نحو 100 طفل.

واأك�����د ���ش��م��وه اأن دول����ة الإم�������ارات لن 
تدخر جهداً يف العمل على التخفيف 
من الآثار الإن�شانية لهذه الأزمة على 
يف  الفاعل  والإ�شهام  امل�شتويات  جميع 

ي�شتهدف  اإقليمي  اأو  دويل  جهد  اأي 
احتواء هذه الآثار، من منطلق قيمها 
الرا�شخ  الإن�شاين  ونهجها  الأخالقية 

على ال�شاحة الدولية.

اأولينا  ال�����ش��ي��دة  اأع���رب���ت  م��ن ج��ان��ب��ه��ا 
الأوك����راين  الرئي�س  ح��رم  زيلين�شكا، 
�شكرها  ع��ن  زيلين�شكي  ف��ول��ودوم��ري 
ل�����ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د بن 

ومواقفه  ل��دع��م��ه  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي�����د 
الإن�شانية خالل الأزمة منذ بدايتها، 
وامل���������ش����اع����دات ال���ت���ي ق���دم���ت���ه���ا دول����ة 
الأوكرانيني  الالجئني  اإىل  الإم���ارات 

ال�شيدة  وتلتقي  امل���ج���اورة.  ال���دول  يف 
زيارتها  خ����الل  الأوىل  الأوك���ران���ي���ة 
ت�شت�شيفها  التي  الأوكرانية  اجلالية 
ال��ل��ق��اء، �شمو  دول���ة الإم�����ارات. ح�شر 

نهيان  اآل  زاي����د  ب��ن  اهلل  ع��ب��د  ال�����ش��ي��خ 
وزي����ر اخل��ارج��ي��ة وال��ت��ع��اون ال����دويل، 
وم��ع��ايل م���رمي ب��ن��ت حم��م��د املهريي 

وزيرة التغري املناخي والبيئة.

ا�ستقبل رئي�سة م�ؤ�س�سة اأولينا زيلين�سكا الأوكرانية اخلريية

رئي�س �لدولة يوجه بتقدمي �أربعة ماليني دوالر ل�صالح م�صروع للموؤ�ص�صة حتت م�صمى )بيوت �اليتام �لعائلية(

رئي�س بولند� يزور جامع �ل�صيخ ز�يد �لكبري يف �أبوظبي
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اأخبـار الإمـارات

ال�شيخ حممد  ال�شمو  اأج��رى �شاحب 
رئي�س  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم،  اآل  را����ش���د  ب���ن 
ال��وزراء حاكم  رئي�س جمل�س  الدولة 
رائد  م���ع  ات�����ش��اًل  دب���ي )رع�����اه اهلل( 
النيادي  �شلطان  الإم��ارات��ي  الف�شاء 
ال��ث��ال��ث م���ن مار�س  ال����ذي و���ش��ل يف 
 crew-6 احلايل رفقة فريق مهمة
ال��دول��ي��ة على  ال��ف�����ش��اء  اإىل حم��ط��ة 
دراجون  اإك�س  )�شبي�س  املركبة  منت 
ان��دي��ف��ور(، خل��و���س اأط����ول مهمة يف 

تاريخ العرب متتد ل�شتة اأ�شهر.
وهناأ �شموه، خالل زيارته ملقر مركز 
حم��م��د ب���ن را����ش���د ل��ل��ف�����ش��اء يف دبي 
ب�شالم  و�شوله  على  ال��ن��ي��ادي  ام�����س، 
م�شيداً  ال���دول���ي���ة،  ال��ف�����ش��اء  مل��ح��ط��ة 
���ش��م��وه ب��امل��ك��ان��ة ال��ع��امل��ي��ة ال��ت��ي و�شل 
اأبناء الإم��ارات وما حققوه من  اإليها 
جم��د حلقت راي��ت��ه يف ف�����ش��اءات الال 

م�شتحيل.
حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  واأك���د 
بن را�شد اآل مكتوم اأن دولة الإمارات 
حجزت مقعدها يف الف�شاء باإجنازات 
التي هي ثمار عمل متوا�شل  اأبنائها 
العمل وجهد حثيث  ف��رق  لكثري من 
تاأ�شي�س  منذ  ب��داأ  للحظة  يتوقف  مل 
م��رك��ز حم��م��د ب��ن را���ش��د ل��ل��ف�����ش��اء و 
للف�شاء  الإم�������ارات  وك���ال���ة  ت��اأ���ش��ي�����س 
واإط��������الق ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة الإم��������ارات 
ل��ل��ف�����ش��اء وال����ع����دي����د م����ن ال���رام���ج 
الإماراتيني  ال��ف�����ش��اء  رواد  ل��ت��اأه��ي��ل 
اأن  اإل  وال��ف�����ش��اء،  ال��ع��ل��وم  ق��ط��اع  يف 
ال��ط��م��وح الأك�����ر ك����ان ق���د ب����داأ منذ 
يف  زاي��د  وط��م��وح  حلم  ال�شبعينيات.. 
دولة  ا�شم  وحفر  الف�شاء  ا�شتك�شاف 
الإم�����ارات لي�س يف الأر�����س ول��ك��ن يف 

اأعايل ال�شماء.

وقال �شموه اإن املنطقة العربية هي يف 
لنموذج ملهم لتطوير  اأم�س احلاجة 
املقدرات العلمية، وابن الإمارات بكل 
فخر قّدم هذا النموذج لي�س للمنطقة 
اليوم  هو  وه��ا  للعامل،  ولكن  فح�شب 

يحقق اأحالم اإخوته العرب.
وخ����اط����ب ����ش���م���وه ال����ن����ي����ادي، خالل 
ال��ذي ج��رى مبركز حممد  الت�شال 
بن را�شد للف�شاء حيث قال: و�شولك 
مل��ح��ط��ة ال��ف�����ش��اء ال��دول��ي��ة يف اأط���ول 
مفخرة  ه��و  ال��ع��رب  ت��اري��خ  يف  مهمة 
لنا جميعاً، وحافز ملن يتابعونك من 
ال�شباب الإماراتي والعربي والعاملي.. 
اأقول واأوؤكد اأن ل م�شتحيل على �شعب 

الإمارات واإرادتنا ت�شنع املعجزات.
املهمة  تفا�شيل  ع��ل��ى  ���ش��م��وه  واط��ل��ع 
بها  �شيقوم  التي  العلمية  والتجارب 
رائ����د ال��ف�����ش��اء ���ش��ل��ط��ان ال��ن��ي��ادي يف 
حم��ط��ة ال��ف�����ش��اء ال���دول���ي���ة، يف حني 

ا�شتعر�س الأخري بع�شاً من التجارب 
للمحطة،  و�شوله  منذ  نفذها  التي 
اأن الرنامج العلمي يجري  مو�شحاً 
رفقة  ت���واج���ده  واأن  ل���ه  ُخ��ط��ط  ك��م��ا 
ال��ف�����ش��اء ه��و مبثابة  غ���ريه م��ن رواد 
�شينقلها  التعلم  م��ن  م�شتمرة  رحلة 
لدى  ال�شباب  م��ن  واأق��ران��ه  لزمالئه 
قيام  اإىل  م�����ش��رياً  ل���الأر����س،  ع���ودت���ه 
فريق املهمة منذ اليوم الأول بالعديد 
العلمية  وال���ت���ج���ارب  الأب����ح����اث  م���ن 
ال��ت��ي ت�����ش��ارك ف��ي��ه��ا دول����ة الإم�����ارات 
اأبحاث  م��ع ج��م��ي��ع وك����الت وم���راك���ز 
ال��ف�����ش��اء ال��ع��امل��ي��ة، وم��ن��ه��ا م��ا يحمل 
جمال  يف  ل�شيما  اإم���ارات���ي���ة،  ب�شمة 
درا���ش��ة ت��اأث��ري ان��ع��دام اجل��اذب��ي��ة على 
ج�����ش��م الإن�����ش��ان وال��ع��م��ل ع��ل��ى تاليف 

خماطرها يف امل�شتقبل.
خم�شني  قبل  انطلقنا  �شموه:  وق��ال 
اإمكانات  ب���ال  ال�����ش��ح��راء  م���ن  ع���ام���اً 

الف�شاء  يف  ع��ل��م��ن��ا  ي���رف���رف  وال���ي���وم 
وح�����ول امل����ري����خ، ك��ت��ب��ن��ا ال���ب���داي���ة مع 
املن�شوري  ه��زاع  الف�شاء  رائ��د  اأخيك 
نوا�شل  اليوم  نحن  وه��ا   ،2019 يف 
بناء كفاءات وطنية يف قطاع الف�شاء، 
م��ت��ج��ددة يف ق�شتنا  ف�����ش��ول  وك��ت��اب��ة 

ال�شتثنائية.
اأو�شح �شموه اأن دولة الإمارات لديها 
ر�شالة ح�شارية تنموية �شاملة عابرة 
جديد  واق������ع  ���ش��ن��اع��ة  يف  ل���ل���ق���ارات 
للمنطقة وم�شتقبل حافل باملنجزات، 
وم�شاركة  ب��ال��ت��ع��ل��ي��م  ي���ب���داأ  م���ا  وه����و 
القطاعات  يف  واخل�������رات  امل����ع����ارف 
التكنولوجيا  وت�����ش��خ��ري  احل���ي���وي���ة، 
ف���ر����س جديدة  والإم����ك����ان����ات خل��ل��ق 
وا�شتثمارها مل�شلحة املجتمع العلمي.

حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  وق��ال 
بن را�شد اآل مكتوم: احللم الإماراتي 
ل يقبل ال��رتاج��ع ول اخل��م��ول.. كل 

حلم لدينا نتبعه بحلم اأكر خارج عن 
الف�شاء  للمعهود.  و�شابق  التوقعات 
ف��ت��ح ل��ن��ا اأب����واب����ه واأب����ن����اء الإم�������ارات 
النه�شة  يف  ب��ف��ع��ال��ي��ة  ي�������ش���اه���م���ون 

العلمية واملعرفة العاملية.
وا�شتمع �شموه، بح�شور معايل حممد 
ب��ن ع��ب��داهلل ال��ق��رق��اوي، وزي��ر �شوؤون 
رئي�س جمل�س  نائب  ال��وزراء  جمل�س 
دبي  ملوؤ�ش�شة  املنتدب  الع�شو  الأمناء 
طالل  ال��ف��ري��ق  وم��ع��ايل  للم�شتقبل، 
بالهول الفال�شي، نائب رئي�س مركز 
و�شعادة  للف�شاء،  را���ش��د  ب��ن  حم��م��د 
اإدارة  رئي�س جمل�س  املن�شوري،  حمد 
للف�شاء،  را����ش���د  ب���ن  حم��م��د  م���رك���ز 
و���ش��ع��ادة ���ش��امل ح��م��ي��د امل����ري، مدير 
للف�شاء،  را�شد  بن  عام مركز حممد 
املن�شوري  ه����زاع  ال��ف�����ش��اء  رائ����د  م��ن 
زايد2(  تفا�شيل مهمة )طموح  على 
والأبحاث والتجارب التي �شيقوم بها 

مدار  على   crew-6 فريق  اأع�شاء 
�شتة اأ�شهر على منت حمطة الف�شاء 
ال��دول��ي��ة، حيث ك��ان امل��ن�����ش��وري  اأول 
رائد ف�شاء اإماراتي ي�شل اإىل حمطة 
برنامج  ���ش��م��ن  ال���دول���ي���ة  ال��ف�����ش��اء 
ل�����رواد ال��ف�����ش��اء( الذي  )الإم��������ارات 
را�شد  بن  حممد  مركز  عليه  ي�شرف 

للف�شاء.
ويف ختام املكاملة، متنى �شاحب ال�شمو 
اآل مكتوم  ب��ن را���ش��د  ال�����ش��ي��خ حم��م��د 
مهمته،  يف  التوفيق  خال�س  للنيادي 
اأن يحفظه  وج����ّل  ع���ّز  امل����وىل  داع���ي���اً 
اأه����داف  امل��ه��م��ة، واأن ي��ح��ق��ق  وف��ري��ق 
لأر�س  �شاملاً  ويعود  العلمي  الرنامج 
الوطن. من جهته، عر رائد الف�شاء 
وعميق  �شكره  ع��ن  ال��ن��ي��ادي  �شلطان 
القيادة  وم���ت���اب���ع���ة  ل���دع���م  ام���ت���ن���ان���ه 
الر�شيدة له يف جميع مراحل املهمة، 
وحر�شها على تاأهيل جيل واعد من 

بالعلوم  يت�شلح  الإم���ارات���ي  ال�����ش��ب��اب 
وي�شارك يف م�شرية التنمية والتطور 

العاملية.

لرواد  الأم��د  ط�يلة  مهمة  اأول   
الف�ساء العرب يف التاريخ

تعد املهمة، التي اأطلقها مركز حممد 
ل��ل��ف�����ش��اء ���ش��م��ن برنامج  را����ش���د  ب���ن 
الإم��ارات ل��رواد الف�شاء، اإىل حمطة 
مهمة  اأول  ه���ي  ال���دول���ي���ة،  ال��ف�����ش��اء 
العرب  الف�شاء  ل���رواد  الأم���د  طويلة 

يف التاريخ.
 A(  وانطلقت املهمة من املجمع رقم
39( يف مركز كينيدي للف�شاء التابع 
�شباح  فلوريدا  بولية   نا�شا،  لوكالة 
2 مار�س اجلاري عند ال�شاعة 9.34 
بتوقيت الإمارات، وت�شتمر على مدى 

. اأ�شهر   6
كانافريال  ك���ي���ب  ق����اع����دة  و����ش���ه���دت 

اإك�س  )�شبي�س  مهمة   طاقم  انطالق 
الف�شائية  املركبة  6( على منت  كرو 
 ، ان��دي��ف��ور(  دراج����ون  اإك�����س  )�شبي�س 
 )9 والتي حملها ال�شاروخ  )فالكون 
اخت�شا�شي  النيادي،  �شلطان  وت�شم 
املهمة، اإىل جانب رائد الف�شاء �شتيفن 
ب��وي��ن ق��ائ��د املهمة، م��ن  )ن��ا���ش��ا(، وو 
،)نا�شا(  املركبة  قائد  ه��وب��ريغ  اري��ن 
اخت�شا�شي  ف��ي��دي��اي��ي��ف  وواأن������دري   ،

مهمة رو�شكوزمو�س الرو�شية.
للمهمة  الحتياطي  الطاقم  وي�شمل 
ك����ال م������ن: رائ�������د ال���ف�������ش���اء )ه������زاع 
املن�شوري( اأخ�شائي  املهمة، ويا�شمني 
من  الف�شائية  املركبة  قائد  مغبيلي 
واأن��دري��ا���س موجين�شن  ن��ا���ش��ا،  وك��ال��ة 
)طيار( من وكالة الف�شاء الأوروبية، 
اأخ�شائي  ب��وري�����ش��وف  وكون�شتانتني 
املهمة من وكالة الف�شاء الأوروبية.   

و�شيقوم النيادي خالل املهمة باإجراء 
���ش��ل�����ش��ل��ة م���ن ال���ت���ج���ارب والأب����ح����اث 
امل���ت���ق���دم���ة م����ن اأج������ل ال���ت���و����ش���ل اإىل 
الف�شاء  ح���ول  م��ه��م��ة  علمية  ن��ت��ائ��ج 
م�شاركته  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  اخل��ارج��ي، 
يف ب��رن��ام��ج ت���وع���وي وت��ث��ق��ي��ف��ي. كما 
هذه  من  املتوقعة  النتائج  و�شت�شاهم 
العلمي وقطاع  املجتمع  باإفادة  املهمة 

الف�شاء عاملياً
اأول �شريك  الإم���ارات  و�شتجعل دول��ة 
الدولية  الف�شاء  حمطة  خ���ارج  م��ن 
التي تر�شل  11 عاملياً  رق��م  وال��دول��ة 
رواد ف�شاء مبهمات طويلة الأمد اإىل 
حمطة الف�شاء الدولية، وتعمل على 
تدريبهم واإعدادهم لل�شري يف الف�شاء 
املهمة على منت  اإط��الق  املقرر  وم��ن 
�شبي�س  ل�����ش��رك��ة  "دراجون"  م��رك��ب��ة 

اإك�س نحو حمطة الف�شاء الدولية.

حما�صر�ت وور�س عمل متنوعة يف �ليوم �لثاين ملعر�س توظيف جمندي �خلدمة �لوطنية 
•• اأبوظبي-وام:

اخلدمة  جم��ن��دي  توظيف  معر�س  م��ن  ال��ث��اين  ال��ي��وم  فعاليات  �شهدت 
الوطنية يف دورته ال�شاد�شة ح�شورا مميزا ملجندي اخلدمة الذين �شاركوا 
التوظيف  على خيارات  تعريفهم  اأ�شهمت يف  وور���س عمل  يف حما�شرات 
لتطوير  اتباعها  يجب  التي  واخل��ط��وات  امل�شاركة  اجلهات  تتيحها  التي 

خراتهم. 
اأبرز املهارات  24 ور�شة عمل متنوعة تركز على  وت�شمل اأجندة املعر�س 
اخلدمة  ملنت�شبي  وال��ع��م��ل��ي  امل��ه��ن��ي  امل�����ش��ار  لتطوير  ال��الزم��ة  والأدوات 
تعنى  مو�شوعات  ت�شمل  كما  للم�شتقبل،  جاهزيتهم  وتعزيز  الوطنية 

مبهارات العمل املتقدمة وتطويرها واختيار التخ�ش�س املنا�شب. 

وت�شمنت قائمة ور�س عمل اليوم الثاين "خطوات �شغرية نحو امل�شتقبل" 
و"جهود التوطني يف طريان الإمارات" و"ال�شتدامة"، واملهارات املتقدمة 
منظور  م��ن  املهني  وامل�����ش��ار  وامل��ه��ارات  والتخ�ش�شات  امل�شتقبل،  ملواكبة 

القطاع اخلا�س. 
ال���وزارة جلهود  دع��م  املعر�س  يف  الداخلية  وزارة  م�شوؤول يف جناح  واأك��د 
وتاأمني  ال��ع��م��ل،  ���ش��وق  الوطنية يف  ال��ك��وادر  م��ن  ال��ق��ادم  توظيف اجل��ي��ل 
من  الوظيفية  ال��ف��ر���س  ت��وف��ري  خ��الل  م��ن  لهم  اآم���ن  وظيفي  م�شتقبل 
الذي  املعر�س  بتنظيم  م�شيداً  العلمية  واملوؤهالت  التخ�ش�شات  خمتلف 
واللتقاء  الوطنية  اخلدمة  ملجندي  الفر�س  وتوفري  ملنح  من�شة  يوفر 

والتوا�شل مع ال�شركات واجلهات واملوؤ�ش�شات امل�شاركة يف املعر�س. 
من جانبه اأو�شح املقدم �شامل �شيف الكعبي، مدير اإدارة الختيار والتعيني 

اإطار  يف  ت��اأت��ي  م�شاركتهم  اأن  اأب��وظ��ب��ي  ب�شرطة  الب�شرية  امل���وارد  بقطاع 
احلر�س على توفري فر�س التوظيف املنا�شبة ملجندي اخلدمة الوطنية. 
املمار�شات  اأف�شل  ياأتي وفق  الوطنية  اأن توظيف جمندي اخلدمة  واأكد 
التي  الكوادر  ال�شعي لال�شتفادة من تلك  ال�شرطية ف�شال عن  واملعايري 
التي  والقيم  وامل��ه��ارات  والن�شباط  امل�شوؤولية  م��ن  عالية  ب��روح  تتمتع 

غر�شت يف نفو�شهم يف اأثناء تاأديتهم للخدمة الوطنية. 
الثالثة،  اأي��ام��ه  يف  الوطنية  اخل��دم��ة  جمندي  توظيف  معر�س  ومينح 
والحتياطية،  الوطنية  اخل��دم��ة  بهيئة  ممثلة  ال��دف��اع  وزارة  وب��رع��اي��ة 
الإمارات  لأبناء  فر�شة  واملعار�س،  للموؤمترات  اإندك�س  �شركة  وتنظمه 
من جمندي وخريجي اخلدمة الوطنية من املجتمع للتعرف على اأهمية 
التخ�ش�شات يف �شوق العمل والتي و�شعت ب�شكل مدرو�س لت�شاعدهم يف 

البحث عن التخ�ش�س وفر�شة العمل املنا�شبة، وفتح اآفاق املعرفة لتطوير 
املهارات والرتقاء بهم اإىل اأعلى م�شتوى من التقدم واملعرفة. 

يذكر اأن الدورة ال�شاد�شة من معر�س توظيف جمندي اخلدمة الوطنية 
حتظى بدعم العديد من ال�شركاء وجهات الرعاية تت�شدرها �شركة مبادلة 
الوطنية  والهيئة  للمعر�س،  ال�شرتاتيجي  ال�شريك  ب�شفة  لال�شتثمار 
بالإ�شافة  البالتيني  الراعي  الطوارئ والأزمات والكوارث ب�شفة  لإدارة 
اإىل الرعاة الف�شيني كل من جمموعة بن حمودة و�شركة بيانات التابعة 
 ،42 جي  ال�شحابية  واحلو�شبة  ال�شطناعي  الذكاء  تكنولوجيا  ل�شركة 
وال�شريك  لالإعالم"،  "اأبوظبي  الر�شمي  الإعالمي  ال�شريك  جانب  اإىل 
الإعالمي الداعم "وكالة اأنباء الإمارات"، وكل من جملة اإنرتنا�شيونال 

بزن�س، وموقع "اإيد اأرابيا" التعليمي ك�شركاء اإعالميني. 

اجرى ات�ساًل مع رائد الف�ساء �سلطان النيادي

حممد بن ر��صد: ب�صو�عد �أبنائنا.. �الإمار�ت حجزت مقعدها يف �لف�صاء .. و�لقادم �أعظم
• �سم�ه ي�ؤكد: امل�اطن الإماراتي يحظى مبكانة عاملية ويقدم من�ذجًا ملهمًا للعامل يف قطاعات العل�م والف�ساء ويحقق اأحالم اإخ�ته العرب 

يخاطب النيادي: و�س�لك ملحطة الف�ساء الدولية مفخرة لنا جميعًا.. اأق�ل واأوؤكد اأن ل م�ستحيل على �سعب الإمارات واإرادتنا ت�سنع املعجزات • �سم�ه 

•• اأبوظبي- وام:

بنت  فاطمة  ال�شيخة  �شمو  اعتمدت 
مبارك رئي�شة الحتاد الن�شائي العام 
لالأمومة  الأع���ل���ى  امل��ج��ل�����س  رئ��ي�����ش��ة 
ملوؤ�ش�شة  الأعلى  الرئي�شة  والطفولة 
الإم������ارات(،  )اأم  الأ���ش��ري��ة،  التنمية 
برنامج  لإدارة  العليا  اللجنة  ت�شكيل 
مبارك  بنت  فاطمة  ال�شيخة  )�شمو 
دورته  يف  املجتمعي(  والذكاء  للتمُيّز 
ذياب  ال�شيخ  �شمو  برئا�شة  ال�شابعة، 
نهيان، ع�شو  اآل  زاي��د  بن  بن حممد 
اأبوظبي،  لإم���ارة  التنفيذي  املجل�س 
و���ش��م��و ال�����ش��ي��خ زاي���د ب��ن ح��م��دان بن 
زايد اآل نهيان، رئي�س املكتب الوطني 

لالإعالم، نائباً للرئي�س.
يف  للرنامج  العليا  اللجنة  وت�����ش��ُمّ 

بنت  �شارة  معايل  من  كاًل  ع�شويتها 
يو�شف الأمريي، وزيرة دولة للتعليم 
املتقدمة،  وال���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا  ال����ع����ام 
خمي�س  م���غ���ري  ال����دك����ت����ور  وم����ع����ايل 
اخلييلي، رئي�س دائرة تنمية املجتمع، 
الكعبي،  ع��ب��ي��د  ���ش��امل  ع��ل��ي  وم��ع��ايل 
�شة التنمية  رئي�س جمل�س اأمناء موؤ�َشّ
علي  مكتوم  اللواء  و�شعادة  الأ�شرية، 
ال�شريفي، املدير العام للقيادة العامة 
ل�����ش��رط��ة اأب���وظ���ب���ي، و����ش���ع���ادة مرمي 
�شة  حممد الرميثي، املدير العام ملوؤ�َشّ
عبداهلل  و���ش��ع��ادة  الأ���ش��ري��ة،  التنمية 
العام  الأم��ني  احلميدان،  العال  عبد 
ملوؤ�ش�شة زايد العليا لأ�شحاب الهمم، 
وكيل  املهريي،  حمد  مبارك  و�شعادة 
و�شعادة  وامل���ع���رف���ة،  ال��ت��ع��ل��ي��م  دائ�����رة 
املدير  النقبي،  اأحمد  يا�شر  الدكتور 

والكفاءات  ال��ق��درات  لتطوير  ال��ع��ام 
احلكومية، اإ�شافة اإىل ال�شيدة عو�شة 
���ش��امل ال�����ش��وي��دي، م��دي��ر م�����ش��روع يف 
ع�شواً  الأ���ش��ري��ة  التنمية  �����ش��ة  م��وؤ���َشّ

ومقرراً.
حممد  ب��ن  ذي���اب  ال�شيخ  �شمو  وق���ال 
الدولة  قيادة  اإَنّ  نهيان:  اآل  زاي��د  بن 
احل��ك��ي��م��ة حت��ر���س دائ���م���اً ع��ل��ى دعم 

ترتقي  ال���ت���ي  وامل�������ش���اري���ع  امل����ب����ادرات 
اإيجاد  وت�����ش��ه��م يف  امل��ج��ت��م��ع،  ب���اأف���راد 
ملختلف  وامل�شتدامة  املبتكرة  احللول 

التحديات.

د �شموه �شعي اللجنة اإىل حتقيق  واأَكّ
اأه��داف��ه��ا مب��ا يتوافق م��ع روؤي���ة �شمو 
ال�شيخة فاطمة بنت مبارك، لتمكني 
الفرد من اأن يكون فاعاًل يف حميطه 

وجمتمعه.
ن �شموه جهود اأع�شاء اللجنة  كما ثَمّ
ال��ع��ل��ي��ا ل��ل��رن��ام��ج، ال��ذي��ن ك���ان لهم 
ال�شابقة  دورات���ه  اإجن���اح  م��ه��ٌمّ يف  دوٌر 
الإم����ارات(  )اأم  �شمو  روؤي���ة  وحتقيق 
وا�شتقرار  العقول  بناء  اإىل  الرامية 
واعد  جيل  بناء  اأج��ل  من  املجتمعات 
امل�شتقبل  بناء  الإ�شهام يف  وق��ادر على 

ومواجهة جميع التحديات.
ذي��اب بن حممد  ال�شيخ  وتوجه �شمو 
اإىل فرق  بال�شكر  اآل نهيان،  زاي��د  بن 
العمل التي اأ�شهمت يف اإجناح الدورات 
ال�����ش��اب��ق��ة ل���ل���رن���ام���ج، وت���ع���زي���ز دور 

يف  ال�شباب  وم�شاركة  املجتمع،  اأف��راد 
وا�شت�شرافه،  وطنهم  م�شتقبل  �شنع 

والرتقاء بجودة حياة جمتمعهم.
ال�����ش��اب��ع��ة لرنامج  ال������دورة  وت�����ش��ُمّ 
مبارك  بنت  فاطمة  ال�شيخة  "�شمو 
العديد  املجتمعي"  وال��ذك��اء  للتمُيّز 
)التمُيّز  وت�������ش���م���ل:  ال����ف����ئ����ات،  م����ن 
والعلوم  والإع��الم��ي  والفني  الثقايف 
اإىل  اإ���ش��اف��ة  امل�شتقبل،  وتكنولوجيا 
واجلدة  واجلد  املجتمعية،  امل�شوؤولية 
واجلهات  امل��ت��م��ي��زي��ن،  والأم  والأب 
الق�شايا  ورع����اي����ة  ب���دع���م  امل�����ب�����اِدرة 
املجتمعية، بجانب امل�شروع املبتكر يف 
املمتدة،  والأ���ش��رة  وال��ف��ن��ون،  الثقافة 
املتمِيّزة  والأ�شرة  املتطوعة،  والأ�شرة 

يف رعاية اأ�شحاب الهمم(.
يذَكر اأَنّ ر�شالة برنامج "�شمو ال�شيخة 

والذكاء  للتميز  مبارك  بنت  فاطمة 
املجتمعي" تتخذ من التمُيّز والإبداع 
والبتكار والذكاء وامل�شوؤولية الوطنية 
اأهداف  حتقيق  يف  لالإ�شهام  منطلقاً 
املجتمع،  ر  تطُوّ ز  تعِزّ وغايات  نبيلة، 
التح�شني  املعنيني يف  اأف��راُده  لي�شبح 
منحهم  خالل  من  الذاتي،  ر  والتطُوّ
ل��ي��ك��ون��وا ملهمني  ال��ك��اف��ي��ة  امل�����ش��اح��ة 
اأو  مببادرة  م�شاركتهم  عر  لغريهم 
الفارق  اإبداعي يحدث  اأو عمل  فكرة 
بناء �شراكات  اأج��ل  يف حميطهم، من 
املجتمعي يف  الب��ت��ك��ار  ت��دع��م  ف��اع��ل��ة 
مرتابطة  منظومة  ��خ  وت��ر���ِشّ ال��ع��امل، 
بينهم،  ال�����ش��ع��ادة  ت��ع��زي��ز  يف  ت�����ش��ه��م 
نفو�س  يف  امل�����ش��وؤول��ي��ة  قيمة  وغ��ر���س 
الأف�����راد والأ����ش���ر م��ن اأج���ل م�شتقبل 

اأف�شل ملجتمعاتهم واأوطانهم.

�أم �الإمار�ت تعتمد ت�صكيل �للجنة �لعليا لربنامج )�صمو �ل�صيخة فاطمة بنت مبارك للتميز و�لذكاء �ملجتمعي(
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•• اأبوظبي -الفجر

جميع  اأبوظبي  مدينة  بلدية  دع��ت 
البناء  املقاولني والعاملني يف قطاع 
كافة  ات��خ��اذ  اأه��م��ي��ة  اإىل  والإن�������ش���اء 
الإجراءات الحرتازية والحتياطية 
للوقاية من وقوع احلرائق يف مواقع 
احلر�س  اإط��ار  �شمن  وذل��ك  البناء، 
على �شالمة العمال ، واحلفاظ على 
الأمالك العامة واخلا�شة، وحماية 

البيئة وال�شكينة.
التي  خ������الل احل���م���ل���ة  ذل������ك  ج������اء 
اأط���ل���ق���ت���ه���ا ال���ب���ل���دي���ة وت�������ش���ت���م���ر 4 
البيئة  ب�����اإدارة  ممثلة  مت�شلة  اأي����ام 
م�شتوى  لرفع  وال�شالمة  وال�شحة 
م��ن احلرائق  للوقاية  ال��ع��ام  ال��وع��ي 
ال��ب��ن��اء والإن�������ش���اء، حيث  يف ق���ط���اع 
جغرايف  نطاق  على  احلملة  ام��ت��دت 
اأبوظبي  م��دي��ن��ة  ج��ان��ب  اإىل  وا���ش��ع 
خليفة،  )م��دي��ن��ة  م��ن:  ك��اًل  لت�شمل 
مدينة حممد بن زايد، مدينة زايد، 
الريا�س(،  مدينة  �شخبوط،  مدينة 
وا�شتهدفت احلملة تر�شيخ بيئة عمل 

اآمنة يف قطاع البناء و الإن�شاء.
حتقيق  ح��ول  احلملة  تتمحور  كما 

عدة اأهداف منها على �شبيل املثال: 
مبتطلبات  الل�����ت�����زام  ن�����ش��ب��ة  رف�����ع 
قطاع  يف  احل����رائ����ق  م����ن  ال���وق���اي���ة 

البناء و الإن�شاء، التاأكد من اللتزام 
يف  احلرائق  من  الوقاية  مبتطلبات 
البناء  مواقع  يف  املقامة  الكرفانات 

اأجهزة  ت���واف���ر  وم��ن��ه��ا:  والإن�������ش���اء 
ويتم  جيدة  وبحالة  منا�شبة  تكييف 
من  ال��ت��اأك��د  دوري،  ب�شكل  �شيانتها 
يف  الكهربائية  التو�شيالت  �شالمة 
اآمنة  تكون  اأن  و���ش��رورة  الكرفانات 
ومطابقة للموا�شفات، �شرورة وجود 
جدران عازلة للحرائق يف الكرفانات 
وامل�����خ�����ازن، ت���وف���ري اأج����ه����زة اإن������ذار 
احلريق  مكافحة  وم��ع��دات  احلريق 
اأ�شطوانات  ا�شتخدام  منع  باأنواعها، 
ال���غ���از ل��ل��ط��ب��خ يف ال��ك��رف��ان��ات، منع 
ن��ه��ائ��ي، احلر�س  ب�����ش��ك��ل  ال��ت��دخ��ني 
الداخل  من  الكرفانات  نظافة  على 
واخل�������ارج، ال���ت���اأك���د م���ن ع����دم حرق 
املخ�ش�شة  امل��واق��ع  يف  اإل  املخلفات 

لهذا الغر�س.
خالل  قامت  اأن��ه��ا  البلدية  واأ���ش��ارت 
الإنذارات  احلملة بتحرير عدد من 
الإن�شائية  امل��واق��ع  بحق  واملخالفات 
البيئة  ا���ش��رتاط��ات  ت��ط��ب��ق  ال��ت��ي ل 
وخ�شو�شاً  وال�����ش��الم��ة،  وال�����ش��ح��ة 
احلرائق،  م���ن  ال��وق��اي��ة  م��ت��ط��ل��ب��ات 
امللتزمة  غ����ري  ل���ل���م���واق���ع  وك����ذل����ك 
والإن�شاء  البناء  وق��وان��ني  مبعايري 

العامة. 

•• اأبوظبي-وام:

�شل�شلة من  رب���دان  اأك��ادمي��ي��ة  ع��ق��دت 
تعريف  ب��ه��دف  املتخ�ش�شة  ال��ن��دوات 
ط��الب��ه��ا ب��ال��ف��ر���س وال��ت��ح��دي��ات ذات 
ب�شكل  ال�شطناعي  ب��ال��ذك��اء  ال�شلة 
عام، وتقنية "�شات جي بي تي" ب�شكل 

خا�س.
 600 اأك��ر من  و�شارك يف اجلل�شات 
اإىل  التخ�ش�شات،  طالب من خمتلف 
والإداري،  الأكادميي  الكادرين  جانب 
واأ������ش�����ات�����ذة واأك�����ادمي�����ي�����ني وخ������راء 
الذكاء  ت��ط��ب��ي��ق��ات  يف  م��ت��خ�����ش�����ش��ني 
الندوات  �شهدت  حيث  ال�شطناعي، 
من  كبريا  واهتماما  فاعلة  م�شاركة 

احل�شور.
وا�شعة  جمموعة  اجلل�شات  وتناولت 
"�شات  بتقنية  املتعلقة  املوا�شيع  م��ن 
جي بي تي"، مبا يف ذلك، على �شبيل 
وتطور  ت����اري����خ  احل�������ش���ر،  ل  امل����ث����ال 
التقنية، ونبذة عن قدراته يف تعميق 
وال��ف��ه��م، وحت�����ش��ني مهارات  امل��ع��رف��ة 
الكتابة، وتعلم لغات جديدة، وتطوير 
تعزيز  ج���ان���ب  اإىل  امل����ح����ادث����ة،  ل���غ���ة 

املناق�شات الفاعلة والراهني.

ا�شتخدام  الندوات كيفية  تناولت  كما 
بوا�شطة  املكتوب  للمحتوى  الطلبة 
الختبارات،  يف  تي"  ب��ي  ج��ي  "�شات 
مع  التعامل  يتم  اأن  على  التاأكيد  مع 
م�شادر  م��ع  احل���ال  ه��و  ك��م��ا  التقنية 
املعلومات الأخرى املاأخوذة من الكتب 
وامل���ج���الت والإن����رتن����ت، وال��ت��ي يجب 
اقتبا�شات  اأن��ه��ا  ع��ل��ى  اإل��ي��ه��ا  الإ����ش���ارة 
خ����راء  ال������ن������دوات  اأدار  م���ب���ا����ش���رة. 
ال�شطناعي،  الذكاء  يف  متخ�ش�شني 

ال���ذي���ن ق���دم���وا اأم��ث��ل��ة ع��م��ل��ي��ة حول 
بي  ج��ي  "�شات  تقنية  ا�شتخدام  اآل��ي��ة 
حيث  ال���ق���ط���اع���ات،  خم��ت��ل��ف  تي" يف 
لالندماج  للح�شور  الفر�شة  اأُتيحت 
وم�شاركة  ت��ف��اع��ل��ي��ة  م��ن��اق�����ش��ات  يف 
تناولت  ك��م��ا  وخ���رات���ه���م.  اأف���ك���اره���م 
ذات  الأخالقية  العتبارات  اجلل�شات 
الذكاء  ت��ق��ن��ي��ات  ب��ا���ش��ت��خ��دام  ال�����ش��ل��ة 
ق�شايا  ذل����ك  يف  مب���ا  ال���ش��ط��ن��اع��ي، 
ت�شجيع  ومت  والنحياز  اخل�شو�شية 

ال��ن��ق��دي يف  التفكري  امل�����ش��ارك��ني ع��ل��ى 
الآث��ار املرتتبة على تقنية "�شات جي 
بي تي" والنظر يف الدور الذي ميكن 

اأن يلعبوه يف ت�شكيل م�شتقبلها.
وت��اأت��ي ه��ذه ال��ن��دوات يف اإط��ار حر�س 
ت�شليح  على  املُ�شتمر  رب��دان  اأكادميية 
طلبتها بتعليم مب�شتويات عاملية �شمن 
ت�شمن  ومهمة  تخ�ش�شية  جم���الت 
ذات  والفر�س  للتحديات  جاهزيتهم 

ال�شلة بالع�شر الرقمي.

•• دبي- الفجر 

ا�شطر   ،19 ك���وف���ي���د-  ج��ائ��ح��ة  م���ع 
جميع  يف  ال�شحية  ال��رع��اي��ة  مقدمو 
اإن�شاء  الإ���ش��راع يف  اإىل  ال��ع��امل  اأن��ح��اء 
افرتا�شية  ���ش��ح��ي��ة  رع���اي���ة  خ���دم���ات 
ل��ت��ل��ب��ي��ة م��ت��ط��ل��ب��ات م��ر���ش��اه��م خالل 
ميديكلينيك  ط�������ورت  اجل����ائ����ح����ة. 
ال���������ش����رق الأو�������ش������ط جم���م���وع���ة من 
املمار�شات  اأف�شل  با�شتخدام  املنتجات 
متعامليها  لتزويد  الوقت  هذا  خالل 
بالرعاية املالئمة، اإىل جانب خيارات 
ال�شحي.  ال���ت���اأم���ني  ل�����ش��وق  ج���دي���دة 
 MENA م���وؤمت���ر  وُي��ع��ق��د ح��ال��ي��اً 
حيث  دب������ي،  يف   Telehealth
الأو�شط  ال�شرق  ميديكلينيك  تعر�س 
م���ن اخلدمات  ال���رائ���دة  جم��م��وع��ت��ه��ا 
املتكاملة.  الف���رتا����ش���ي���ة  ال�����ش��ح��ي��ة 
ال�شحية  ال���رع���اي���ة  خ���دم���ات  ت�����ش��م��ل 
ال�شرق  ميديكلينيك  يف  الفرتا�شية 
الأو�شط ما يلي: اول ميكن للمر�شى 
ال�شخ�شية  مواعيدهم  واإدارة  حجز 
وع����ر الإن����رتن����ت ب�����ش��ك��ل م���الئ���م مع 
اأطباء ميديكلينيك با�شتخدام تطبيق 
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وقد مت اإطالق التطبيق يف بداية عام 
2021، مت حتميله من قبل اأكر من 
مع  الآن،  حتى  مري�س   300،000
اإمتام اأكر من 2 مليون جل�شة وحجز 
600،000 موعد.ثانيا تقدم خدمة 
ميديكلينيك،  يف  بعد  عن  ال�شت�شارة 
من  طبيب  ا�شت�شارة  املر�شى  اإمكانية 
بداية  ومنذ  مكان.  اأي  من  اختيارهم 
اأك��م��ل اأكر   ،2020 اخل��دم��ة يف ع��ام 
يقارب  م��ا  مري�س   100،000 م��ن 
ا�شت�شارة  ج��ل�����ش��ة   300،000 م���ن 
�شيتم  اأن��ه  بالذكر  واجلدير  بعد.  عن 
افتتاح ميديكلينيك م�شت�شفى املرجان 
اإىل  لت�شل اخل��دم��ة  ق��ري��ًب��ا،  ج���دة  يف 
يقدم  ال�شعودية.ثالثا  العربية  اململكة 
 ،  )CCC( امل�شرتكة  الرعاية  مركز 
 ،2022 يونيو  يف  تاأ�شي�شه  مت  ال��ذي 
افرتا�شية  ���ش��ح��ي��ة  رع���اي���ة  خ���دم���ات 
مناطق  جميع  يف  للمر�شى  مركزية 
دولة الإمارات العربية املتحدة. حيث 
يقدم فريق من الأطباء ال�شت�شاريني 
التمري�س  وف���ري���ق  الأ����ش���رة  ط���ب  يف 
والإداري��������ني جم��م��وع��ة م��ت��ن��وع��ة من 
عيادة  ذلك  يف  مبا  الطبية،  اخلدمات 
واإدارة  الفرتا�شية،  الأولية  الرعاية 

املر�شى  ومراقبة  املزمنة،  الأم��را���س 
املجموعة،  موظفي  و�شحة  ُبعد،  عن 
املنا�شب  ال��وق��ت  يف  ال��رع��اي��ة  وتن�شيق 
من  املمتدة  ميديكلينيك  �شبكة  ع��ر 
ال���ع���ي���ادات وامل�����ش��ت�����ش��ف��ي��ات واإع�������دادات 
الرعاية الأخرى. ، من خالل تطبيق 
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وواج���ه���ة امل���وق���ع الإل����ك����رتوين، تقدم 
ا�شت�شارات  الف���رتا����ش���ي���ة  ال���ع���ي���ادة 
يف ن���ف�������س ال����ي����وم وخ����دم����ة ال���ب���واب���ة 

الفرتا�شية للرعاية الأولية.
ا�شت�شاريون  ه��م  امل��رك��ز  اأط��ب��اء  جميع 
يف طب الأ�شرة موؤهلون تاأهياًل عالياً 
الإ�شراف  يف  متخ�ش�س  ت��دري��ب  م��ع 
عند  ملر�شاهم.  العامة  ال�شحة  على 
و�شف  ح���ي���ث مي��ك��ن��ه��م  ال���������ش����رورة، 
ت�شليمها  وتن�شيق  للمر�شى  الأدوي���ة 
ميكنهم  كما  منزلهم.  ب��اب  اإىل  لهم 
اإحالة املر�شى اإىل اأكر من 20 عيادة 
و�شبعة م�شت�شفيات يف الدولة بح�شب 
جتمع  وم���وق���ع���ه.و  امل��ري�����س  تف�شيل 
خدمة اإدارة الأمرا�س املزمنة امل�شماة 
اأف�شل  املنزل" بني  يف  "ميديكلينيك 
جوانب الرعاية ال�شحية الفرتا�شية 
لتزويد  �شل�شة  بطريقة  وال�شريرية 

�شخ�شية  ع������الج  ب���خ���ط���ة  امل����ر�����ش����ى 
ورعاية متكاملة من منازلهم اأو مكان 

عملهم.
امل��ب��ادرة خ��الل جائحة كوفيد- ب��داأت 
اأبوظبي  م��رك��ز  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون   19
ال�شحة  ودائ��������رة  ال���ع���ام���ة  ل��ل�����ش��ح��ة 
املزمنة  الأم����را�����س  ذوي  ل��ل��م��ر���ش��ى 
اأكر  املعر�شني للخطر. ومت ت�شجيل 

من 1000 مري�س يف هذا الوقت.
تطبيق  ا������ش�����ت�����خ�����دام  ي�����ت�����م  ح�����ي�����ث 
يتتبع  ال�����ذي  ه���وم���ا،  م��ي��دي��ك��ل��ي��ن��ي��ك 
للمر�شى  احل�����ي�����وي�����ة  ال�����ع�����الم�����ات 
ت���وف���ر خدمة  ل���دي���ه���م،  والأع�����را������س 
للمر�شى  امل���ن���زل  يف  م��ي��دي��ك��ل��ي��ن��ي��ك 
ملراقبة  ي��ح��ت��اج��ون��ه��ا  ال��ت��ي  الأدوات 
الأم����را�����س امل��زم��ن��ة وال��ت��ع��ام��ل معها 
يقدم  �شحتهم.  يف  والتحكم  ب�شهولة 
فريق اخلدمة رعاية افرتا�شية رائدة 
مدعمة باجلولت الفرتا�شية لفريق 
بعد   ع��ن  وال���ش��ت�����ش��ارات   ، التمري�س 
وخدمة   ، واملتابعة   ، امل��واع��ي��د  وحجز 
ال�شيدلية. من  املنازل  اإىل  التو�شيل 

تبنت   ،  2022 ع������ام  اأوائ����������ل  ويف 
خلدمة  افرتا�شية  اآلية  ميديكلينيك 
اأع�شائها  مل��ن��ح  الف��رتا���ش��ي��ة  ال��ب��واب��ة 

البالغ عددهم 11000، مبا يف ذلك 
املوظفني وعائالتهم اأولوية الو�شول 
هذا  كان  الأولية.  الرعاية  اأطباء  اإىل 
اإىل  ف��ع��اًل يف تقليل احل��اج��ة  امل��ف��ه��وم 
ويقوم  الأط��ب��اء،  مكاتب  اإىل  التوجه 
ملنح  ب��ت��ب��ن��ي��ه  الآن  ال���ت���اأم���ني  م��ق��دم��و 
اجلودة  عالية  معاجلة  اإىل  الو�شول 
�شمن خطط التاأمني ذات ال�شتخدام 
التي ل  التكاليف  م��ن  ال��ع��ايل واحل��د 

ميكن حتملها.
لإدارة  الفرتا�شية  الرعاية  ُت�شتخدم 
حالت املري�س وفًقا للتو�شيات الطبية 
املدعومة علمًيا، ول تتم الإحالت اإل 
ع��ن��د ال�������ش���رورة. ح��ي��ث ت��دي��ر خدمة 
احلادة  احل��الت  الفرتا�شية  البوابة 
والأم����را�����س امل��زم��ن��ة واحل���ف���اظ على 
ال�����ش��ح��ة واحل���ف���اظ ع��ل��ى من��ط حياة 
�شل�س  ع��الج��ي  م�شار  لتوفري  �شحي 
تتعلق  رئي�شية  حالة  ملعاجلة  وعملي. 
ال��ت��اأم��ني و�شمان  مب��ق��دم��ي خ��دم��ات 
فاإنها  �شحيح،  ب�شكل  امل��دارة  الرعاية 
ال�شتخدام  ل��ت��ق��ل��ي��ل  ج���اه���دة  ت�����ش��ع��ى 
اأمر  ال�شرورية، وهو  والإح��الت غري 
بالغ الأهمية ل�شتدامة قطاع الرعاية 
العربية  الإم����ارات  دول���ة  يف  ال�شحية 

عيادة  وتعالج  تدير  ح��ال��ًي��ا،  امل��ت��ح��دة. 
من  اأك��ر  الفرتا�شية  ميديكلينيك 
الأولية  الرعاية  مواعيد  م��ن   75٪
مزيد  اإىل  احلاجة  يلغي  مما  تقريًبا، 

من الإحالة.
ق���ال وي��ل��ي وي��ل��ي��م�����س، م��دي��ر تطوير 
ال�شرق  م��ي��دي��ك��ل��ي��ن��ي��ك  يف  الأع����م����ال، 
مهمة  م�����ع  "متا�شًيا  الأو��������ش�������ط: 
حياة  حت�������ش���ني  يف  م���ي���دي���ك���ل���ي���ن���ي���ك 
ال�شرتاتيجي  هدفنا  فاإن  متعامليها، 
ه���و ت���وف���ري رع���اي���ة ف��ع��ال��ة م���ن حيث 
بالإ�شاقة  ع��ال��ي��ة  وب���ج���ودة  ال��ت��ك��ل��ف��ة 
ا���ش��ت��ث��ن��ائ��ي��ة عر  اإىل جت��رب��ة ع��م��الء 

عملنا  لقد  امل�شتمرة.  الرعاية  �شل�شلة 
من  متنوعة  جمموعة  لعتماد  بجد 
الفرتا�شية  ال�شحية  الرعاية  مناذج 
ال��ت��ي ت��وف��ر ق��ي��م��ة ل��ك��ل م��ن مر�شانا 
حتقيق  على  و�شت�شاعدنا  و�شركائنا 
مهمتنا املتمثلة يف اأن ن�شبح ال�شريك 
الرعاية  م��ت��ط��ل��ب��ات  جل��م��ي��ع  امل��ف�����ش��ل 
ب�����ه�����م. نحن  اخل����ا�����ش����ة  ال�������ش���ح���ي���ة 
املجموعة  ه���ذه  ل��ت��ق��دمي  متحم�شون 
ال���ت���ي ل م��ث��ي��ل ل���ه���ا م����ن اخل���دم���ات 
 MENA الف��رتا���ش��ي��ة يف م��وؤمت��ر 
اأحمد  وق����ال   ."  Telehealth
عو�شة، مدير اأول – خدمات الرعاية 

 ،  2022 ع����ام  "يف   : الإف���رتا����ش���ي���ة 
اأه��م��ي��ة ال���ش��ت�����ش��ارة عن  تعلمنا م��دى 
كوفيد19-.  غ��ي��اب  ب��ع��د  ح��ت��ى  ب��ع��د 
للم�شي قدًما، يف عام 2023، نعتزم 
ُب��ع��د يف برامج  دم���ج ال���ش��ت�����ش��ارة ع��ن 
ال��ت��اأم��ني ل��ت��زوي��د امل��ر���ش��ى مبجموعة 
اأف�شل  تفاعل  املزايا، مبا يف ذلك  من 
اإىل  الو�شول  ق��درة  وزي��ادة  للمر�شى، 
املتكاملة  ال�شحية  ال��رع��اي��ة  خ��دم��ات 
الفرتا�شية  الإع�������دادات  م���ن  ك���ل  يف 
وال�شخ�شية، وحت�شني تن�شيق الرعاية 
تر�شيخ  هو  هدفنا  والثانوية.  الأولية 
ال�شتدامة يف جميع جمالت الرعاية 

مناذج متميزة لرعاية �سحية افرتا�سية متكاملة ومالئمة للمر�سى

ميديكلينيك �ل�صرق �الأو�صط تقدم �لريادة يف خدمات �لرعاية �ل�صحية �الفرت��صية

•• دبي-وام:

ا�شتعر�شت وزارة الداخلية اأبرز خدماتها وابتكاراتها الذكية عر من�شتها 
انطلقت  وال��ت��ي  ال�شرطية،  العاملية  للقمة  امل�شاحب  املعر�س  يف  امل�شاركة 
اأي��ام يف  ملدة ثالثة  دبي  ل�شرطة  العامة  القيادة  وت�شت�شيفها  اأم�س  اأعمالها 

مركز دبي التجاري العاملي.
وقدم مركز البتكار التابع لوزارة الداخلية جمموعة من البتكارات الرائدة 
وامكانيات  اليومي من خالل معدات  ال�شرطة يف عملهم  ل�شباط  مقدمة 
باملعدات  امل���زودة  زايد"  ع��ام  "دورية  وت�شم  ال��ق��ان��ون،  ان��ف��اذ  يف  ت�شاعدهم 
الالزمة حلماية ال�شرطي ، كما مت عر�س دراج��ة الإع��الم الأمني املجهزة 
اأحداث  اأو  �شواء كانت مطارة  ب��اأول  اأول  اأج��ل ت�شوير احل��دث  بكامريا من 

�شرطية.
كما عر�س مركز البتكار "درون فح�س الأبراج الال�شلكية" وهي عبارة عن 
واأي�شا فح�س  املتداخلة  ال��رتددات  الأب��راج من خالل منع  �شالمة  فح�س 
ال����درون وم��ن ث��م توجيه  الأع��ط��ال ع��ن ط��ري��ق ك��ام��ريا مثبتة يف مقدمة 
الفني املتخ�ش�س لإ�شالح الأعطال، بالإ�شافة اإيل منظومة ب�شمة الوجه 
و"حتدي   ، الذكية  ال�شكوتر  ودوري��ة   ، املتهمني  علي  التعرف  ت�شاعد  التي 
الروبوتات" ، والتقاطع املروري الذكي ، ودرون اإ�شارة املرور الذكية ، ونظام 

ب�شمة الدماغ.
ال��وزارة تقدم  اأن  ال�شام�شي م�شوؤول خدمة بن وريقة،  اأحمد  النقيب  وقال 
يف  لالأطباء  خا�س  ذك��ي  تطبيق  عن  عبارة  وه��ي  الذكية  وريقة  بن  خدمة 
خا�شة  دوري��ات  خالل  من  الأطباء  م�شاعدة  هي  ومهمته  تخ�ش�شا   13

اإيل اأن غرفة  منذ خروجه من منزله وحتي و�شوله اإيل امل�شت�شفى ، لفتاً 
اأجل  من  و�شوله  حلني  الطبيب  ت�شاعد  الدولة  انحاء  جميع  يف  العمليات 

اإجراء العمليات واإغاثة امل�شابني.
ل�شلكية  �شيارة  وه��ي   ، الإمارات"  "قنا�س  الداخلية  وزارة  وا�شتعر�شت 
م�شلحة مت ت�شنيعها بالكامل من القيادة العامة ل�شرطة عجمان بالتعاون 
مع مركز البتكار ب��وزارة الداخلية ، وم��زودة بكامريا خا�شة لنقل احلدث 
ونقله حلظة بلحظة لغرفة العمليات التي تتابع العملية، كما اأنها جمهزة 
وحركة  ال�شالح  حركة  عن  م�شوؤولة  كنرتول  جهاز  بها  القائد(  )حقيبة  ب� 

الطالق .
"روبوت  الب��ت��ك��ار  من�شة  ع��ر  القوين  لأم  الأم��ن��ي  ال��دف��اع  اإدارة  وعر�شت 
الإطفاء الآيل" والذي مت ت�شنيعه بالكامل بدولة الإمارات العربية املتحدة 

، وتتحمل درجات احلرارة العالية والتي ت�شل اإيل 700 درجة ، كما اأن قوة 
دفع املاء ي�شل اإيل 250 مرتا مربعا، ومت جتهيزها مبعدات وخامات حملية 
وجتربتها يف العملية التجريبية يف اإمارة اأم القوين بالإ�شافة اإيل عمليات 
التعقيم الوطني. واأو�شح املهند�س عبداهلل القا�شي م�شوؤول م�شتودع الأدلة 
اجلنائية الذكي ، اأنه مت ابتكار روبوت ذكي من اأجل حفظ الأدلة برقم معني 

حتي يتم حفظ وا�شتدعاء الأدلة بطريقة اأكر امانا واأكر �شرية .
الثانية، احلدث الأول يف العامل  العاملية يف ن�شختها  وتعد القمة ال�شرطية 
الذي يجمع نخبة من قادة ال�شرطة والأمن ووكالت اإنفاذ القانون العاملية 
وخرائها يف مكان واحد، للتعاون وتبادل املعلومات واأحدث امل�شتجدات يف 
مكافحة  جمال  يف  العاملية  التحديات  اأب��رز  ومناق�شة  ال�شلة،  ذات  املجالت 

اجلرمية، و�شبل تعزيز الأمان.

�لد�خلية ت�صتعر�س �أبرز خدماتها �لذكية يف »�لقمة �ل�صرطية �لعاملية« بدبي

ا�ستهدفت تعزيز ال�عي لدى جميع العاملني يف قطاع البناء والإن�ساء

بلدية مدينة �أبوظبي تنظم حملة للوقاية من �حلر�ئق يف �ملو�قع �الإن�صائية
�أكادميية ربد�ن تعقد ندو�ت متخ�ص�صة لتعريف 

طلبتها بتقنية »�صات جي بي تي«

•• راأ�س اخليمة-وام:

اأكد �شاحب ال�شمو ال�شيخ �شعود بن �شقر القا�شمي، ع�شو املجل�س الأعلى، 
حاكم راأ�س اخليمة، اأن ال�شتثمار يف التعليم هو الرهان احلقيقي ل�شت�شراف 
امل�شتقبل، وموا�شلة م�شرية التنمية ال�شاملة يف الإمارات مبا يواكب التقدم 
الرتقاء  يف  ال���ش��ت��م��رار  واأن  ال��ع��امل،  ي�شهده  ال���ذي  التكنولوجي  وال��ت��ط��ور 
بجودة ومتيز املنظومة التعليمية هو الأ�شا�س يف اإعداد جيل مبدع ومبتكر 
الدولة  روؤي��ة  يواكب  مبا  امل�شتقبلية  العلمية  والتخ�ش�شات  بالعلوم  وم��زود 

وم�شتهدفاتها امل�شتقبلية خالل اخلم�شني عاماً املقبلة. 
�شموه يف مدينة �شقر بن حممد، جمموعة من  ا�شتقبال  ذلك خالل  جاء 

اأبنائه من الطلبة املتفوقني يف ال�شف احلادي ع�شر من املدار�س احلكومية 
واخلا�شة يف الإمارة، يف لقاء اأبوي جمع �شموه بهم ملتابعة اأدائهم التعليمي 
للمرحلة  امل�شتقبلية  وتطلعاتهم  التعليمية  احتياجاتهم  على  وال��ت��ع��رف 

اجلامعية. 
للمنظومة  امل�شتمر  التطوير  اخليمة:  راأ����س  ح��اك��م  ال�شمو  �شاحب  وق���ال 
تاأ�شي�س  على  نحر�س  لذا  اأولوياتنا،  �شدارة  يف  اخليمة  راأ���س  يف  التعليمية 
نظام تعليمي تناف�شي ومميز يوفر كل المكانات والو�شائل لأبنائنا الطلبة 
اأعلى  وف��ق  والإب����داع  والب��ت��ك��ار  للتعلم  اآم��ن��ة وحم��ف��زة  تعليمية  بيئة  �شمن 

املعايري العاملية. 
واأ�شار �شموه - خالل حديثه مع الطلبة - اإىل اأهمية القراءة؛ وقال �شموه: 

اأحثكم على القراءة فهي ال�شبيل لتو�شيع املعارف واملدارك و�شياغة وجهات 
اأهمية  على  �شموه  اأك���د  كما   .. املهمة  الق�شايا  م��ن  ال��ع��دي��د  ح��ول  نظركم 
حتقيق  يف  اأ�شا�شياً  ع��ام��اًل  باعتباره  حم��دد  وه��دف  وا�شحة  روؤي���ة  ام��ت��الك 
النجاح، مو�شحاً اأن هدفه الأ�شا�شي هو حتقيق ال�شعادة لأهل راأ�س اخليمة. 

الأحاديث  الطلبة  اأب��ن��ائ��ه  م��ع  اخليمة  راأ����س  حاكم  ال�شمو  �شاحب  وت��ب��ادل 
اأهمية  واأو�شح  الروبوت،  وعلم  ال�شطناعي  الذكاء  تطبيقات  اأهمية  حول 
الرتكيز على درا�شة تخ�ش�شات تخدم التنمية امل�شتدامة وم�شتقبل الب�شرية، 
وال�شتدامة  البيئة  وعلوم  املتجددة  الطاقة  املتاحة يف جمالت  املهن  وعلى 
ال�شتباقي  والتوقع  ال�شحية  الرعاية  جم��ال  ويف  احليوية  والتكنولوجيا 
لالأمرا�س، بالإ�شافة اإىل قطاع التكنولوجيا املالية والعلوم املرتبطة مبجال 

البلوك ت�شني والعمالت الرقمية امل�شفرة وكذلك قطاع علوم الف�شاء الذي 
ي�شهد اهتماماً كبرياً وتطوراً ملحوظاً يف دولة الإمارات، حيث مت الحتفاء 
الف�شاء  رائد  وبو�شول  الف�شاء،  اإىل  ثانية  اإماراتية  مهمة  باإطالق  موؤخراً 
الإماراتي اإىل املحطة الدولية حيث �شيق�شي هناك �شتة اأ�شهر والتي تعتر 

اأطول مدة لرائد ف�شاء عربي. 
واختتم �شاحب ال�شمو حاكم راأ�س اخليمة لقاءه مع الطالب بالتاأكيد على 
اأهمية مراعاة املتطلبات امل�شتقبلية من تخ�ش�شات علمية وتقنية عند اختيار 
م�شارهم التعليمي وتنمية مهاراتهم الفكرية والإبداعية من خالل القراءة 
وال�شفات  ب��الأخ��الق  التحلي  وك��ذل��ك  التخ�ش�شات  خمتلف  يف  واملطالعة 

احلميدة خلدمة الوطن واملجتمع. 

حاكم ر�أ�س �خليمة ي�صتقبل �أبناءه �ملتفوقني من طلبة �ل�صف �حلادي ع�صر على م�صتوى مد�ر�س �الإمارة 

• ويلي ويليم�س:هدفنا ال�سرتاتيجي ه� ت�فري  رعاية فعالة من حيث التكلفة وبج�دة عالية 
ُبعد يف برامج التاأمني لتزويد املر�سى مبجم�عة من املزايا عن  ال�ست�سارة  دمج  نعتزم  ع��سة:  • اأحمد 
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اأخبـار الإمـارات
حمد�ن بن حممد يعني مديرً� تنفيذيًا لقطاع �ال�صرت�تيجية 

و�حلْوكمة �ملوؤ�ص�صّية يف هيئة �لطرق و�ملو��صالت
•• دبي - وام: 

اآل مكتوم  ب��ن را���ش��د  ب��ن حممد  ال�شيخ ح��م��دان  اأ���ش��در �شمو 
 )7( رق��م  ال��ق��رار  التنفيذي  املجل�س  رئي�س  دب��ي  عهد  ويل 
ل�شنة 2023 بتعيني ح�شني حممد حممود البناء الرئي�شي، 
مديراً تنفيذياً لقطاع ال�شرتاتيجية واحلْوكمة املوؤ�ش�شية يف 

هيئة الطرق واملوا�شالت يف دبي.
وُين�شر يف اجلريدة  ��دوره،  ���شُ تاريخ  القرار من  بهذا  وُيعمل 

الر�شمّية.

جامعة �ل�صارقة تنظم يوم �لهند�صة �لكيميائية لطلبة مد�ر�س �لثانوية
•• ال�صارقة-الفجر:

بهدف التعريف بالرامج الأكادميية التي تطرحها كلية الهند�شة يف جامعة 
ال�شارقة مبختلف اأق�شامها العلمية، نظم ق�شم الهند�شة امليكانيكية والنووية 
يوم "العلوم يف الهند�شة الكيميائية وحتلية املياه"  لطلبة املدار�س الثانوية، 
م�شتقباًل،  اجلامعة  يف  الدرا�شية  تخ�ش�شاتهم  اختيار  يف  مل�شاعدتهم  وذلك 
واخلرات  باملهارات  �شتزودهم  التي  العملي  التدريب  برامج  وتعريفهم 

واملعرفة املتقدمة.
ا�شُتهل اللقاء بكلمة ترحيبية لالأ�شتاذ الدكتور عبدالوهاب بن حممد عميد 

كلية الهند�شة، موؤكداً اأن هذا اليوم يعد فر�شة لتعريف طلبة الثانوية العامة 
برامج كلية الهند�شة وبالتحديد برنامج الهند�شة الكيميائية وحتلية املياه 
الأول من نوعه، والطالع  ال��ذي يعد  التخ�ش�س  ه��ذا  العمل يف  وجم��الت 
الكيميائية،  بال�شناعات  بالرنامج وعالقتها  املطروحة  العلمية  املواد  على 
هذا  خريجي  توظيف  يف  املهتمة  وال�شناعات  ال�شركات  عر�س  جانب  اإىل 

الرنامج، كما اأعرب عن �شكره للقائمني على تنظيم احلدث.
ومن جانبه، قدم الأ�شتاذ الدكتور نا�شر خالد النواي�شة رئي�س ق�شم الهند�شة 
اأكادميية  ب��رام��ج  م��ن  ي�شمه  وم��ا  الق�شم  ع��ن  ن��ب��ذة  وال��ن��ووي��ة  امليكانيكية 
الق�شم توفري تعليم عايل  واأه��داف  روؤي��ة  اأن��ه من �شمن  معتمدة، مو�شحاً 

املياه  وحتلية  والكيميائية  والنووية  امليكانيكية  الهند�شة  جمال  يف  اجل��ودة 
بهدف تخريج جيل من املهند�شني املوؤهلني خلدمة املجتمع، ولذلك حتر�س 

اجلامعة على اإ�شراك طلبتها يف اإعداد وتنفيذ البحوث العلمية الهادفة.
الكلية  تطرحها  التي  ال��رام��ج  لأهمية  �شاماًل  عر�شاً  الفعالية  وت�شمنت 
والنووية  امليكانيكية  الهند�شة  ب��رام��ج  خلريجي  امل��ت��اح��ة  العمل  وف��ر���س 
والكيميائية وحتلية املياه، اإىل جانب جولة تثقيفية لطلبة مدار�س الثانوية 
مبختلف املخترات العلمية املجهزة باأحدث التقنيات،  ومعر�س ي�شم عدد 
من الأق�شام لعر�س التجارب العلمية يف جمال الهند�شة الكيميائية، وعدد 

من امل�شابقات التعليمية واجلوائز قيمة.

نهيان بن مبارك: نعي�س ع�صر ما بعد متكني �ملر�أة �الإمار�تية بدعم ورعاية قيادتنا �لر�صيدة

منال بنت حممد: �الإ�صهامات �ملوؤثرة للمر�أة �الإمار�تية يف تقدم و�زدهار �لدولة منوذج عاملي ُملِهم يف �اللتز�م باأهد�ف �لتنمية �مل�صتد�مة

•• اأبو ظبي-وام:

اأكد معايل ال�شيخ نهيان بن مبارك 
اآل نهيان وزير الت�شامح والتعاي�س 
ع�شر  ح��ال��ي��ا  تعي�س  الإم�����ارات  اأن 
بعدما  امل�����������راأة،  مت���ك���ني  ب���ع���د  م����ا 
ح�شلت املراأة الإماراتية على كافة 
قيادتنا  ورع���اي���ة  ب��دع��م  ح��ق��وق��ه��ا، 
كافة  للمراأة  وفرت  التي  الر�شيدة 
الإم���ك���ان���ات ال��ت��ي ت�����ش��اع��ده��ا على 
ا�شتثمار طاقتها وقدرتها من اأجل 
ل�شالح  والإجن��از  والنجاح  التفوق 

جممعها ووطنها والعامل.
مبنا�شبة  ل�����ه  ك���ل���م���ة  ف�����ى  واأك���������د 
للمراأة  ال��ع��امل��ي  ب��ال��ي��وم  الح��ت��ف��ال 
ال����ذي  الإم�������ارات�������ي  امل���ج���ت���م���ع  اأن 
يعي�س عام ال�شتدامة خالل العام 

لنا  بالن�شبة  ُنباهي مبا متثله  كما 
ونتعلم  ح�شنة  ق���دوة  م��ن  جميعاً، 
م���ن ���ش��م��وه��ا اأن اإع������داد امل������راأة يف 
الإم������ارات ه��و اإجن����از وط��ن��ي نبيل 
ما  ك��ل  حت��ق��ي��ق  م��ن  متكينها  واأن 
وهبه اهلل لها من طاقات واإمكانات 
ووطنها،  جم��ت��م��ع��ه��ا،  خ���دم���ة  يف 
اأف�شل عمل  واأم��ت��ه��ا، وع��امل��ه��ا، ه��و 
اآي��ات التحية  واأع��ظ��م جهد. ورف��ع 
اأم  �شمو  اإىل  وال��ع��رف��ان  والتقدير 
الإم��ارات ، التي نعتز ونفتخر بكل 
م��ا ت��ق��وم ب��ه م��ن ج��ه��ود متوا�شلة 
امل������راأة يف  دور  ت��اأك��ي��د  ���ش��ب��ي��ل  ، يف 
امل��ج��ت��م��ع ، وت��ع��م��ي��ق اإجن���ازات���ه���ا 
جمالت  ك��اف��ة  يف   ، واإ���ش��ه��ام��ات��ه��ا 
ون��ف��ت��خ��ر بحر�س  ون��ع��ت��ز  احل���ي���اة 
تكون  اأن  ع��ل��ى   ، ال�����ش��دي��د  �شموها 

فر�شة  اأنها  كما  القادمة،  اأجيالها 
لكي نتعرف على ما قدمته القيادة 
العربية  الإم��ارات  الر�شيدة لدولة 
اأك������ر م����ن ن�شف  امل���ت���ح���دة ع����ر 
ورعاية  دعم  الزمان من  قرن من 
وحماية للمراأة الإماراتية، مكنتها 
دائما،  الطليعة  يف  ت��ك��ون  اأن  م��ن 
ومواهبها  اإمكاناتها  ت�شتثمر  واأن 
ورفاهية  تطوير  ل�شالح  وطاقتها 
وجود  ول��ع��ل  ووط��ن��ه��ا،  جمتمعها 
امل����راأة الإم���ارات���ي���ة يف ال��ع��دي��د من 
وعامليا  حمليا  القيادية  املنا�شب 
هو جت�شيد حي لذلك الدعم الذي 

تطلع به قيادتنا الر�شيدة.
واأ�شاف معاليه اأن يوم املراأة العاملي 
له طبيعة خا�شة يف الإمارات، التي 
قدمت للمراأة خالل خم�شة عقود 

امل�����راأة  اأن  ي����رى   2023 احل�����ايل 
لال�شتدامة  رم���ز  ه��ي  الإم��ارات��ي��ة 
ال�شفري  وه��ي  للرتاث  احلافظ  يف 
لهذه القيم واملبادئ الأ�شيلة التي 
ال�شيخ  املوؤ�ش�س  الوالد  فينا  زرعها 
ثراه،  اهلل  طيب  �شلطان  ب��ن  زاي���د 
على  تنمية  لأي  ال��داع��م  اإن��ه��ا  كما 
والثقافية  القت�شادية  امل�شتويات 
اإن   " معاليه  وق���ال  واملجتمعية.  
الحتفال باليوم العاملي للمراأة هو 
لنتوقف  لنا جميعا  مبثابة فر�شة 
قليال اأمام ما تقوم به املراأة يف كل 
وما  العامل من جهود  ح��ول  مكان 
ولنتدار�س  ت�شحيات،  م��ن  تبذله 
من  امل���راأة  عليه  ح�شلت  م��ا  اأي�شا 
مبادرات  به من  تقوم  وم��ا  حقوق، 
م���ن اأج�����ل الإن�����ش��ان��ي��ة وم����ن اأجل 

من الزمان كافة الفر�س وكل �شبل 
جهودها  لتفعيل  املتوا�شل  الدعم 
وتعزيز  مت��ك��ي��ن��ه��ا  اإىل  اأدت  ال��ت��ي 
م��ا نعتره جتربة  ق��درات��ه��ا، وه��و 
مرموقا  من���وذج���ا  مت��ث��ل  م��ث��ال��ي��ة 
اأم����ام ال��ع��امل ك��ل��ه، ومل ي��ك��ن ذلك 
املخل�شة  اجل���ه���ود  ل���ول  ليتحقق 
ال�شيخة  �شمو  الإمارات"  اأم   " ل 
فاطمة بنت مبارك رئي�شة الحتاد 
املجل�س  رئ��ي�����ش��ة  ال���ع���ام  ال��ن�����ش��ائ��ي 
والطفولة  ل����الأم����وم����ة  الأع�����ل�����ى 
التنمية  ملوؤ�ش�شة  الأعلى  الرئي�شة 
بحكمتها  نفتخر  ال��ت��ي  الأ���ش��ري��ة 
الب�شرية  للتنمية  الثاقبة  وروؤيتها 
يف بكافة ابعادها. اإننا نعتز بعملها 
امل�����ش��ت��م��ر يف ���ش��ب��ي��ل ت���ق���دم امل������راأة 
املجتمع،  ومن���اء  الأ����ش���رة  ونه�شة 

ك���ل ���ش��ب��ل ال��ن��ج��اح ل���ل���م���راأة، التي 
ت�شارك بفاعلية يف م�شرية التنمية 
ال�������ش���ام���ل���ة يف ال����وط����ن وال����ع����امل، 
التعليم،  يف  احل��ق  بكامل  وتتمتع 
تقلد  العمل، واحل��ق يف  واحل��ق يف 

اأعلى املنا�شب بالدولة.
اأن  اإىل  واأ�شار معايل ال�شيخ نهيان 
امل����راأة الإم��ارات��ي��ة ه��ي مو�شع كل 
ت��ق��دي��ر واع���ت���زاز، مب��ا ت��ق��دم��ه من 
ع��ط��اء واإجن������از، م��ع��رب��ا ع���ن اأمله 
باأن ت�شتمر يف م�شريتها الناجحة، 
الكامل يف تقدم  اأج��ل ال�شهام  من 
الالئقة  مكانتها  وتاأكيد  الم��ارات 
وذلك  اجمع،  العامل  دول  بني  بها 
ب��ف�����ش��ل ال���راع���ي���ة وال����دع����م غري 
ال��ق��ي��ادة الر�شيدة  امل��ح��دودي��ن م��ن 
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ب�����ش��اح��ب  مم��ث��ل��ة 

امل���راأة الإم��ارات��ي��ة من��وذج��اً ناجحا 
ل��ل��ت��ط��ور وال��ت��م��ي��ز والإب��������داع، مبا 
، وما  ب��ه م��ن تعليم متميز  ت��ت��زود 
لديها من وعي وذكاء ، وما تتمتع 
به من عزم وت�شميم ، لالإ�شهام يف 
معامل  وت�شكيل   ، املجتمع  تطوير 
احلبيبة.  اإم���ارات���ن���ا  يف  امل�����ش��ت��ق��ب��ل 
واأك������د م���ع���ايل ال�����ش��ي��خ ن��ه��ي��ان بن 
مبارك اآل نهيان اأن الحتفال بيوم 
الإمارات،  على  يحل  العاملي  امل��راأة 
العزيز  ال���وط���ن  ه����ذا  يف  وامل��������راأة 
رحلة  يف  الذهبي،  ع�شرها  تعي�س 
التاريخية  ال��ق��ي��ادة  ظ��ل  يف  ب����داأت 
للمغفور له باإذن اهلل تعايل الوالد 
�شلطان  ب��ن  زاي���د  ال�شيخ  املوؤ�ش�س 
ث��راه، وا�شتمرت برعاية  طيب اهلل 
ودعم القيادة الر�شيدة التي وفرت 

رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد 
�شاحب  واأخيه  اهلل  الدولة حفظه 
اآل  ال�شيخ حممد بن را�شد  ال�شمو 
رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم 
دب���ي رعاه  ال�����وزراء ح��اك��م  جمل�س 
اهلل والدعم القوي من جانب �شمو 
حتقيق  ط��ري��ق  على  الم�����ارات،  اأم 
اخلري وال�شالم والتقدم يف الوطن 

واملنطقة والعامل.

•• دبي - وام:

ال�شيخ من�شور  اأعربت حرم �شمو 
رئي�س  ن��ائ��ب  نهيان،  اآل  زاي���د  ب��ن 
جم��ل�����س ال���������وزراء وزي������ر دي�����وان 
ال��رئ��ا���ش��ة، ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ��ة منال 
مكتوم،  اآل  را�شد  بن  حممد  بنت 
للتوازن  الإم��ارات  رئي�شة جمل�س 
موؤ�ش�شة  رئي�شة  اجل��ن�����ش��ني،  ب��ني 
دبي للمراأة عن فخرها واعتزازها 
ب����اإجن����ازات امل������راأة الإم���ارات���ي���ة يف 
واإ�شهاماتها  القطاعات  خمتلف 
ال��دول��ة من  امل��وؤث��رة فيما حققته 
ت��ق��دم وازده�����ار وم���ا و���ش��ل��ت اإليه 

من مكانة عاملية مرموقة.
وقالت �شموها اإن هذه النجاحات 
الداعمة  للروؤية  ونتاج  ثمرة  هي 
امل�شرية  ط��وال  الر�شيدة  للقيادة 
امل��ب��ارك��ة ل��ل��دول��ة وح��ر���ش��ه��ا على 
الت�شريعية  املُمّكنات  كافة  توفري 
للمراأة  تكفل  ال��ت��ي  والتنظيمية 
خمتلف  يف  ال����ب����ّن����اءة  امل�����ش��اه��م��ة 
م�����ش��ارات ال��ت��ن��م��ي��ة، م��ا ج��ع��ل من 
منوذجاً  ال��داع��م��ة  التجربة  ه��ذه 
باأهداف  اللتزام  يف  ُملهماً  عاملياً 

املعدلت الإقليمية والعاملية وفقاً 
التناف�شية،  وم��وؤ���ش��رات  للتقارير 
املركز  يف  ال����دول����ة  ج�����اءت  ح��ي��ث 
متثيل  مب���وؤ����ش���ر  ع���امل���ي���اً  الأول 
 2020 لعامّي  الرملان  امل��راأة يف 
العاملي  التقرير  �شمن  و2021 
ل��ل��ت��ن��اف�����ش��ي��ة ال�����ش��ادر ع���ن معهد 
�شوي�شرا،  يف  الإداري�������ة  ال��ت��ن��م��ي��ة 
الرملاين  التمثيل  موؤ�شر  و�شمن 
و2022   2021 ع��ام��ّي  للمراأة 
اجلن�شني،  بني  الفجوة  تقرير  يف 
القت�شادي  املنتدى  عن  ال�شادر 
حر�س  �شموها  واأك����دت  ال��ع��امل��ي. 
دولة الإم��ارات على م�شاركة دول 
الدويل ب�شفة  املنطقة، واملجتمع 
والنجاحات  الإجن��������ازات  ع���ام���ة، 
ال���ت���ي ح��ق��ق��ت��ه��ا يف ال����ت����وازن بني 
ع��ل��ى نهجها  ت���اأك���ي���داً  اجل��ن�����ش��ني، 
الدولية  امل�شتدام يف دعم اجلهود 
الهدف  حتقيق  لت�شريع  الرامية 
التنمية  اأه������داف  م���ن  اخل��ام�����س 
امل�����ش��ت��دام��ة، م�����ش��ريًة ���ش��م��وه��ا يف 
جمل�س  اإط���الق  اإىل  ال�شدد  ه��ذا 
اجلن�شني  ب��ني  للتوازن  الإم����ارات 
ب��ال��ت��ع��اون م��ع ال��ب��ن��ك ال����دويل يف 

�شمو  ت��ول��ي��ه��ا  ال���ت���ي  ب���ال���رع���اي���ة 
مبارك  ب���ن���ت  ف���اط���م���ة  ال�����ش��ي��خ��ة 
ال��ن�����ش��ائ��ي العام  رئ��ي�����ش��ة الحت����اد 
لالأمومة  الأعلى  املجل�س  رئي�شة 
وال���ط���ف���ول���ة ال���رئ���ي�������ش���ة الأع���ل���ى 
مل��وؤ���ش�����ش��ة ال��ت��ن��م��ي��ة الأ����ش���ري���ة "اأم 
الإماراتية  ل���ل���م���راأة  الإمارات" 
بدورها  ال���ق���ي���ام  م���ن  ومت��ك��ي��ن��ه��ا 
وطنها  خدمة  يف  ت�شتحقه  ال��ذي 
امل��وؤث��رة يف  م��ن خ��الل م�شاركتها 
بها  وال��و���ش��ول  ال��ق��ط��اع��ات  �شتى 
هذه  اإن  �شموها  وق��ال��ت  للعاملية. 
القيادة  م���ن  ال���داع���م���ة  ال����روؤي����ة 
دور  باأهمية  واإمي��ان��ه��ا  ال��ر���ش��ي��دة 
التنمية  امل��راأة ك�شريك رئي�شي يف 
ن��ت��ج عنها  امل�����ش��ت��ق��ب��ل  و���ش��ن��اع��ة 
مكانة  الإم���������ارات  دول�����ة  حت��ق��ي��ق 
الدولية  ال��ت��ق��اري��ر  يف  م��رم��وق��ة 
العاملية  ال��ت��ن��اف�����ش��ي��ة  وم���وؤ����ش���رات 
والتوازن  امل�����راأة  بتمكني  امل��ع��ن��ي��ة 
ب���ني اجل��ن�����ش��ني، ح��ي��ث ج�����اءت يف 
واحلادية  ع��رب��ي��اً  الأوىل  امل��رت��ب��ة 
التوازن  "موؤ�شر  يف  ع��امل��ي��اً  ع�شر 
ال�شادر   ،"2022 اجلن�شني  بني 
امل���ت���ح���دة  الأمم  ب����رن����ام����ج  ع�����ن 

مقدمتها  ويف  امل�شتدامة  التنمية 
ب�����ش��اأن التوازن  ال��ه��دف اخل��ام�����س 
ب����ني اجل��ن�����ش��ني ومت���ك���ني جميع 

الن�شاء والفتيات.
امل����راأة  "يوم  مبنا�شبة  ذل���ك  ج���اء 
�شمو  ت��وج��ه��ت  ح��ي��ث  العاملي"، 
للتوازن  الإم��ارات  رئي�شة جمل�س 
والمتنان  بال�شكر  اجلن�شني  بني 
اإىل �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن 
ال�شمو  �شاحب  و  اهلل"  "حفظه 
ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
الوزراء حاكم دبي “رعاه اهلل”، ملا 
دائم  دعم  من  �شموهما  يقدمانه 
ل��ل��م��راأة وح���ر����س ع��ل��ى اإم���داده���ا 
تعينها  ال���ت���ي  املُ���م���ّك���ن���ات  ب���ك���اف���ة 
نطاق  وتو�شيع  ذات��ه��ا  اإث��ب��ات  على 
اإ�شهامها يف بناء م�شتقبل الدولة 
وم�شتدامة،  متوازنة  اأ�ش�س  على 
تكون  ب���اأن  روؤي����ة ط��م��وح��ة  �شمن 
الإم�����ارات اأف�����ش��ل دول ال��ع��امل يف 

خمتلف املجالت.
ال�����ش��ي��خ��ة منال  ���ش��م��و  واأ������ش�����ادت 
مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  بنت 

منطقة  دول  وت�شدرت  الإمنائي، 
اأفريقيا  و�شمال  الأو�شط  ال�شرق 
ل��ل��ع��ام ال��ث��ال��ث ع��ل��ى ال���ت���وايل يف 
الأعمال  واأن�شطة  امل��راأة  "تقرير 
عن  ال�شادر   ،"2023 والقانون 
وال�����ذي ير�شد  ال������دويل،  ال��ب��ن��ك 
العامل  ج��ه��ود احل��ك��وم��ات ح���ول 
القوانني  ب���و����ش���ع  ي��ت��ع��ل��ق  ف��ي��م��ا 
حلماية  ال��رام��ي��ة  وال��ت�����ش��ري��ع��ات 
ومتكني املراأة اقت�شادياً، وت�شّدرت 
الإمارات الدول العربية كذلك يف 
اجلن�شني  ب��ني  ال��ف��ج��وة  "تقرير 
املنتدى  ع��ن  ال�����ش��ادر   ،"2022

القت�شادي العاملي.
ال�����ش��ي��خ��ة منال  ���ش��م��و  وث���ّم���ن���ت 
مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  بنت 
ح��ر���س ال���ق���ي���ادة ال��ر���ش��ي��دة على 
احلياة  يف  امل����راأة  م�شاركة  تعزيز 
القيادية  وامل��ن��ا���ش��ب  ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة 
���ن���ع ال�����ق�����رار، حيث  وم�����راك�����ز ����شُ
الت�شكيل  يف  متثيلها  ن�شبة  ت�شل 
ال�������وزاري حل��ك��وم��ة ال���دول���ة اإىل 
الن�شبة  وترتفع   ،  27.5% نحو 
املجل�س  ع�شوية  يف   50% اإىل 
الوطني الحتادي، وهي من اأعلى 

يف  اجلن�شني  بني  التوازن  لتعزيز 
التمكني  ودع���م  وال��ع��امل  املنطقة 
مب�شاركة  ل���ل���م���راأة  الق���ت�������ش���ادي 
املنظمات  وم�����ش��وؤويل  الفكر  ق��ادة 
امل��ع��ن��ي��ة وخ����راء النوع  ال��دول��ي��ة 

الجتماعي من حول العامل.
ال�����ش��ي��خ��ة منال  ���ش��م��و  واأ����ش���اف���ت 
مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  بنت 
اأن جمل�س الإم��ارات للتوازن بني 
اجلن�شني، وانطالقاً من التجربة 
الإقليمية امللهمة لدولة الإمارات، 
قام بالتعاون مع منظمة التعاون 
بتطوير  وال��ت��ن��م��ي��ة  الق��ت�����ش��ادي 
اجلن�شني"  ب��ني  ال��ت��وازن  "دليل 
قابلة  اأدوات  ي��ت�����ش��ّم��ن  ال������ذي 
م�شاركة  لتعزيز  عاملياً  للتطبيق 
امل���������راأة ب�����ش��ك��ل ف�����ّع�����ال، ك���م���ا قام 
واملجل�س  املنظمة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون 
ال���ع���امل���ي ل���ل���ه���دف اخل���ام�������س من 
اأهداف التنمية امل�شتدامة بتطوير 
امل���م���ار����ش���ات  اأدوات  جم���م���وع���ة 
ال��ع��امل��ي��ة امل��ت��ق��دم��ة ل��ل��ت��وازن بني 
اجل��ن�����ش��ني، ب��ه��دف اإي���ج���اد حلول 
التوازن  ف��ج��وات  ملعاجلة  ج��دي��دة 
ال���ق���ائ���م���ة منذ  ب����ني اجل���ن�������ش���ني 

"مركز   2022 �شبتمر  ���ش��ه��ر 
اجلن�شني  ب��ني  للتوازن  الإم����ارات 
املعريف"، كمركز  والتبادل  للتميز 
اإق��ل��ي��م��ي ل��ت��ع��زي��ز ال����ت����وازن بني 
اجلن�شني من خالل ن�شر وتبادل 
ال�شت�شارات  وت���ق���دمي  امل���ع���رف���ة 
ال����الزم����ة ل������دول امل��ن��ط��ق��ة حول 
للنوع  الداعمة  ال�شيا�شات  اأف�شل 
النوعية  وال�شراكة  الجتماعي، 
امل��ن��ت��دى الق��ت�����ش��ادي العاملي  م��ع 
اإبرامها  مت  ت��ع��اون  اتفاقية  وف��ق 
املا�شي،  يف دافو�س يف �شهر يناير 
الإم�����ارات  اأ���ش��ب��ح جمل�س  وال��ت��ي 
مبوجبها  اجلن�شني  بني  للتوازن 
للمنتدى  ع��امل��ي��اً  معرفياً  �شريكاً 
الرائدة  املكانة  تعك�س  خطوة  يف 
هذا  يف  ل��ل��دول��ة  امل��وؤث��رة  والأدوار 
امل����ج����ال ع���ل���ى م�������ش���ت���وى ال���ع���امل 
العربي. كما نظم املجل�س العديد 
م��ن اجل��ل�����ش��ات احل���واري���ة وور�س 
التوازن  "منتدى  �شمن  ال��ع��م��ل 
بني اجلن�شني"، الذي ُعقد خالل 
القمة العاملية للحكومات يف �شهر 
ف���راي���ر امل���ا����ش���ي، مل��ن��اق�����ش��ة اأب����رز 
امل�شتقبلية  وال��ف��ر���س  التحديات 

يعك�س حر�س  م��ا  ط��وي��ل��ة،  ف���رتة 
الأمم  روؤى  دع����م  ع��ل��ى  ال����دول����ة 
التنمية  اأه��داف  لت�شريع  املتحدة 
م�شريًة   ،2030 امل�������ش���ت���دام���ة 
الإم�����ارات  دول����ة  اأن  اإىل  ���ش��م��وه��ا 
كانت من اأوائل الدول التي عملت 
على تطوير وتبّني هذه الأهداف 
عاملية  ج���ه���وداً  وق�����ادت  الأمم���ي���ة 

متنوعة لتحقيقها.
امل�����راأة  ي����وم  اإن  ���ش��م��وه��ا  وق���ال���ت 
واح����رتام  ت��ق��دي��ر  يعك�س  ال��ع��امل��ي 
حقوقها  ع��ل��ى  وال���ت���اأك���ي���د  امل�������راأة 
رئي�شي  ك�شريك  دوره���ا  واأه��م��ي��ة 
التنمية،  ج�����ه�����ود  يف  ل����ل����رج����ل 
والحتفاء باإجنازاتها القت�شادية 
والجتماعية وال�شيا�شية، م�شيفًة 
�شموها اأن الحتفاء بهذه املنا�شبة 
ع��امل��ي��اً ي���اأت���ي ه���ذا ال���ع���ام يف وقت 
اجلن�شني  ب���ني  ال����ت����وازن  ي��ح��ق��ق 
املنطقة  م�����ش��ت��وى  ع��ل��ى  ت���ق���دم���اً 
لأهمية  الإدراك  ت���زاي���د  ن��ت��ي��ج��ة 
دور املراأة والتوازن بني اجلن�شني 
التنمية  رئي�شية لتحقيق  كركيزة 
ال�شاملة ومفتاح خللق جمتمعات 

مزدهرة وم�شتدامة.

�صقر بن حممد: جتربة �الإمار�ت يف متكني �ملر�أة حمل �إ�صادة دولية
•• ال�صارقة - وام:

رفع ال�شيخ �شقر بن حممد القا�شمي رئي�س جمل�س اإدارة 
جمعية ال�شارقة اخلريية اأ�شمى اآيات التهاين اإىل �شمو 
الن�شائي  الحت��اد  رئي�شة  مبارك  بنت  فاطمة  ال�شيخة 
ل��الأم��وم��ة والطفولة  الأع���ل���ى  امل��ج��ل�����س  رئ��ي�����ش��ة  ال���ع���ام 
الرئي�شة الأعلى ملوؤ�ش�شة التنمية الأ�شرية "اأم الإمارات" 
واإىل قرينة �شاحب ال�شمو حاكم ال�شارقة �شمو ال�شيخة 
الأعلى  املجل�س  رئي�س  القا�شمي  حممد  بنت  ج��واه��ر 
الذي يوافق  العاملي  املراأة  الأ�شرة مبنا�شبة يوم  ل�شوؤون 

الثامن من �شهر مار�س من كل عام.
واأكد فى كلمة له بهذه املنا�شبة اأن دولة الإمارات كانت 
يف م��ق��دم��ة ال����دول احل��ري�����ش��ة ع��ل��ى ح��ق��وق امل����راأة على 
والرامج  امل��ب��ادرات  م��ن  �شل�شلة  ع��ر  العاملي  امل�شتوى 
ال��ت��ي ت�����ش��ت��ه��دف دع����م ومت��ك��ني امل������راأة يف ال��ع��دي��د من 
املجتمعات والدول م�شتندا يف ذلك اإىل جتربة الإمارات 
اإ�شادة  امل��راأة التي باتت حمل  املحلية الرائدة يف متكني 

القا�شمي  �شقر  ال�شيخ  وق��ال  ودويل.  اإقليمي  وتقدير 
اإن جمعية ال�شارقة اخلريية توؤكد على الدور املحوري 
الذي تقدمه املراأة يف املجتمع لفتا اإىل اهتمام اجلمعية 
اإداراتها  اأجنداتها حيث ت�شم يف  اأهم  باملراأة من �شمن 
وفروعها عددا كبريا من الباحثات والإداري��ات اللواتي 
مت تاأهيلهن على مدى �شنوات للعمل يف املجال اخلريي 

وا�شتطعن الإبداع والبتكار فيه.
الأرامل  م��ن  كبرية  ن�شبة  امل�شاعدات  �شجل  ي�شم  كما 
وامل��ط��ل��ق��ات وال��ي��ت��ي��م��ات وامل��ه��ج��ورات ال��الت��ي يح�شلن 
الفئة  �شهرية ترتكز على م�شاندة هذه  على م�شاعدات 
الأ�شا�شية  احتياجاتها  ت��وف��ري  م��ن  ومتكينها  ودعمها 
اجلمعية  قدمت  فيا  لأطفاله  الآم��ن��ة  املعي�شة  وتوفري 
يف  املمثلة  الإن��ت��اج��ي��ة  امل�شاريع  العاملة  لالأ�شر  ك��ذل��ك 
اإن�����ش��اء امل��راك��ز املهنية وت��زوي��ده��ا ب����الآت اخل��ي��اط��ة مع 
توفري الدورات التدريبية لهن مبا ميكنهن من توفري 
قوت يومهن من ك�شب اأيديهن ويف ذلك اإعالء من �شاأن 

العمل اخلريي و�شاأن الإن�شانية معا.

موزة بنت مبارك : �ملر�أة �إحدى �لركائز �الأ�صا�صية يف م�صرية �لتنمية �لوطنية
••  اأبوظبي-وام:

بنت  الدكتورة موزة  ال�شيخة  قالت 
رئ��ي�����س جمل�س  ن��ه��ي��ان  اآل  م���ب���ارك 
اإن الحتفال  املباركة  اإدارة موؤ�ش�شة 
ب��ال��ي��وم ال��ع��امل��ي ل��ل��م��راأة يف 8 من 
مار�س كل عام منا�شبة عاملية مواتية 
وال�شعوب  الأمم  فيها  ت�شتعر�س 
�شعيد  على  منجزات  من  ماحتقق 
والنهو�س  ومتكينها  امل����راأة  رع��اي��ة 
ب���دوره���ا ور���ش��ال��ت��ه��ا يف امل��ج��ت��م��ع ، 
هذا  املتحدة  الأمم  خ�ش�شت  حيث 
واقع  على  ال�شوء  لت�شليط  ال��ي��وم 
تواجهها  ال��ت��ي  وال��ت��ح��دي��ات  امل����راأة 
لتمكينها  امل����ب����ذول����ة  واجل����ه����ود   ،

والرتقاء مب�شريتها .
واأ�شافت - يف كلمة لها بهذه املنا�شبة 

مت��ك��ني امل�������راأة من����وذج����اً ت���اأخ���ذ به 
املنظمات الدولية املتخ�ش�شة اإطار 
عمل وخارطة طريق لتمكني املراأة 
يف خمتلف املجتمعات التي ل تزال 
التمييز  امل��راأة حتديات  تعي�س فيها 
ال�شيخة  واأك��������دت  وال���ت���ه���م���ي�������س.  
ال���دك���ت���ورة م�����وزة ب��ن��ت م���ب���ارك اآل 
دول���ة  امل������راأة يف  اإن مت��ك��ني  ن��ه��ي��ان 
اأر�س  اأ�شبح حقيقة على  الإم��ارات 
ال��واق��ع ، ف��امل��راأة الإم��ارات��ي��ة تعمل 
�شمن منظومة ت�شريعية وقانونية 
وجمتمعية متكاملة الأركان تعي�س 
ب���ني اجل��ن�����ش��ني يف جميع  ال���ت���وازن 
م���راح���ل احل���ي���اة وت�����ش��ط��ر ك���ل يوم 
اإب���داع���اً ج���دي���داً يف خ��دم��ة الوطن 
واإع�����الء راي��ت��ه خ��ف��اق��ة ب��ني الأمم 

نه�شة وتقدماً وازدهاراً .

موزة  ال��دك��ت��ورة  ال�شيخة  واأ����ش���ارت 
هذا  اأن  اإىل  نهيان  اآل  م��ب��ارك  بنت 
النهج يرعاه �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
ن��ه��ي��ان رئي�س  اآل  ب��ن زاي���د  حم��م��د 
يحر�س  اإذ  اهلل"  "حفظه  ال��دول��ة 
م�شرية  م���وا����ش���ل���ة  ع���ل���ى  ����ش���م���وه 
التمكني والريادة للمراأة الإماراتية 
�شموه  وي��وج��ه  امل��ج��الت  جميع  يف 
دائماً بتعزيز هذه امل�شرية والرتقاء 
بها عر طرح ا�شرتاتيجيات وطنية 
�شاملة ت�شتهدف موا�شلة النهو�س 
 " املقبلة  "اخلم�شني  ب��امل��راأة خ��الل 
للمراأة  تتيح  ال��ت��ي  البيئة  وتهيئة 
املتنامي  ال��وط��ن��ي  دوره���ا  موا�شلة 
ومبتكرة  ك���م���ب���دع���ة  ب���ا����ش���ت���م���رار 

وم�شت�شرفة مل�شتقبل م�شرق.
باليوم  الح���ت���ف���اء  اأن  واأ�����ش����اف����ت 

- : “ اأنه ويف هذا اليوم تفخر دولة 
الإم�������ارات ب��امل��ك��ان��ة ال����رائ����دة التي 
للمراأة  ال��ر���ش��ي��دة  ال��ق��ي��ادة  اأول��ت��ه��ا 
الإم����ارات����ي����ة ح���ي���ث ���ش��ك��ل��ت امل������راأة 
اإحدى الركائز الأ�شا�شية يف م�شرية 
العقود  ط����وال  ال��وط��ن��ي��ة  ال��ت��ن��م��ي��ة 

املا�شية” .
ال�شيخ  الوالد  اأن املغفور له  واأكدت 
ن���ه���ي���ان -  اآل  ����ش���ل���ط���ان  ب����ن  زاي�������د 
ط��ي��ب اهلل ث���راه - ج��ع��ل م��ن امل���راأة 
الإماراتية �شريكاً اأ�شا�شياً يف نه�شة 
املجتمع وتطوره وفتح اأمامها منذ 
ان���ط���الق م�����ش��رية الحت������اد اأب�����واب 
البيئة  لها  ووف���ر  والعمل  التعليم 
املجتمعية  امل�شاركة  على  امل�شجعة 
العمل  يف  والن����خ����راط  وال��ت��م��ك��ني 

الوطني ب�شورة فعالة .

على  ه��ن��ا  يتج�شد  ل��ل��م��راأة  ال��ع��امل��ي 
منظومة  يف  الإم��������������ارات  اأر����������س 
الوطنية  امل��ن��ج��زات  م��ن  م��ت��ك��ام��ل��ة 
املراأة  �شهدتها م�شرية  التي  البارزة 
الإم��ارات��ي��ة على م��ر ال��ت��اري��خ وهي 
ب���اه���ت���م���ام خا�س  م�������ش���رية حت���ظ���ى 
العطاء  �شيدة  م��ن  كبريين  ودع���م 
ال���وط���ن���ي واأي���ق���ون���ة مت��ك��ني امل�����راأة 
مبارك  بنت  فاطمة  ال�شيخة  �شمو 
العام  ال��ن�����ش��ائ��ي  الحت������اد  رئ��ي�����ش��ة 
لالأمومة  الأع��ل��ى  املجل�س  رئي�شة 
والطفولة الرئي�شة الأعلى ملوؤ�ش�شة 
 " " اأم الإم����ارات  التنمية الأ���ش��ري��ة 
التاريخية  بجهودها  ج�شدت  التي 
يف متكني املراأة منوذجاً فريداً على 
خمتلف ال�شعد املحلية والإقليمية 
وال��دول��ي��ة ، وب����ات دور ���ش��م��وه��ا يف 

ميثاء �ل�صام�صي : �ملر�أة �الإمار�تية �أثبتت جناحها يف كل جماالت �لتنميةعلي �صعيد بن حرمل �لظاهري: �ملر�أة �الإمار�تية منوذج فخر مبنجز�تها �لعاملية
•• اأبوظبي-الفجر:

اأكد الدكتور علي �شعيد بن حرمل 
اإدارة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  ال���ظ���اه���ري 
الحتفاء  اأن  على  اأبوظبي  جامعة 
منا�شبة  ل���ل���م���راأة  ال��ع��امل��ي  ب��ال��ي��وم 
م����وات����ي����ة ي��ح��ت��ف��ي ف���ي���ه���ا ال���ع���امل 
واإ�شهاماتها  ودوره��ا  امل��راأة  بر�شالة 
ي�شلط  كما  جمتمعاتها،  نه�شة  يف 
التي  التحديات  على  ال�شوء  فيها 
�شعوب  امل������راأة يف خم��ت��ل��ف  ت���واج���ه 
ال��ت��ي ل  ال��ت��ي تلك  ال��ع��امل خا�شة 
زالت ت�شهد الكثري من ال�شعوبات 
امل���وج���ودة يف ط��ري��ق ت��ط��ور امل����راأة 
اأمامها  امل��ج��ال  واإف�����ش��اح  وتقدمها 
خدمة  يف  ال���ف���اع���ل���ة  ل��ل��م�����ش��ارك��ة 

جمتمعها.
اإن الحتفاء  ب��ن ح��رم��ل  د.  وق���ال   

•• اأبوظبي-وام:

قالت معايل الدكتورة ميثاء �شامل 
اليوم  اإن  دول���ة  وزي���رة  ال�شام�شي 
باأهمية  تذكري  هو  للمراأة  العاملي 
جلهودها  وت���ق���دي���راً  امل�������راأة  دور 
على  ال�شوء  واإل��ق��اء  واإ�شهاماتها، 
اإجن��ازات ن�شاء العامل. كما يعك�س 
املراأة  متكني  يف  احلكومات  جهود 

وحتقيق التوازن بني اجلن�شني.
مبنا�شبة  لها  كلمة  ف��ى  واأ���ش��اف��ت 
ي������وم امل���������راأة ال���ع���امل���ي : ن���ح���ن يف 
هذه  يف  ن�شتذكر  الم�����ارات  دول���ة 
الر�شيدة  ق��ي��ادت��ن��ا  دور  امل��ن��ا���ش��ب��ة 
ال�شيخة  �شمو  الم����ارات  اأم  ودور 
فاطمة بنت مبارك رئي�شة الحتاد 

حيث جعل من املراأة �شريكاً اأ�شا�شياً 
لنه�شة املجتمع وتطوره وتقدمه، 
التميز  اأ����ش���ب���اب  ك����ل  ل���ه���ا  واأت��������اح 
اأ�شا�شياً  رك���ن���اً  م��ن��ه��ا  ج��ع��ل��ت  ال��ت��ي 
يف م�����ش��رية ن��ه�����ش��ة الحت�����اد، وهو 
�شمو  �شاحب  ي��وا���ش��ل  را���ش��خ  نهج 
نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ 
ال�شري  اهلل  حفظه  ال��دول��ة  رئي�س 
مل�شرية  دع����م����اً  وت��ر���ش��ي��خ��ه  ع��ل��ي��ه 
منظومة  ع��ر  لها  ومتكيناً  امل���راأة 
الوطنية  الت�شريعات  من  متكاملة 
ال��ت��ي ت��ك��ف��ل ل��ه��ا ح��ق��وق��ه��ا، والتي 
متكن لها  يف التعليم والعمل وبناء 
الأ�شرة امل�شتقرة، وقد جنحت دولة 
الإمارات العربية املتحدة يف ت�شدر 
موؤ�شرات التناف�شية الدولية ب�شاأن 
اجلن�شني  ب���ني  ال����ت����وازن  حت��ق��ي��ق 
واإع����������الء م���ك���ان���ة امل����������راأة و����ش���ون 

يف�شر البعد احل�شاري والن�شاين 
امل����راأة  حققتها  ال��ت��ي  ل���الجن���ازات 
تتمتع  جعلتها  وال��ت��ي  الم��ارات��ي��ة 
مبكانتها الالئقة اأمام ن�شاء العامل 
مما دف��ع امل���راأة الم��ارات��ي��ة اإىل اأن 
ت��ث��ب��ت جن���اح���ه���ا يف ك����ل جم����الت 
ال��ت��ن��م��ي��ة امل�����ش��ت��دام��ة ����ش���واء على 
امل�شتوى الجتماعي اأو القت�شادي 
اأو العلمي والتقني اأوعلى امل�شتوى 
علوم  وامل�����ش��ارك��ة يف  الطبية  امل��ه��ن 
يف  رائ�������دة  ت���ك���ون  واأن  ال���ف�������ش���اء، 
وحتقيق  ال��ب��ي��ئ��ة  ع��ل��ى  احل���ف���اظ 
اأه����داف ال���ش��ت��دام��ة، وت��ع��م��ل بكل 
الرقمي  التحول  م�شرية  يف  جهد 

الذي يتوجب متكينها ودعمها.
الماراتية  امل��راأة  اأن  اإىل  وخل�شت 

منا�شبة  هو  للمراأة  العاملي  باليوم 
ه����ام����ة ب���ال���ن�������ش���ب���ة ل����ن����ا يف دول�����ة 
ن�شارك  املتحدة  العربية  الإم���ارات 
الرائد  النموذج  ذل��ك  العامل  فيها 
اأر�شى  ال���ت���ي  امل��ل��ه��م��ة  وال���ت���ج���رب���ة 
زاي���د بن  ال�شيخ  ال��وال��د  دع��ائ��م��ه��ا 
ثراه  اهلل  طيب  نهيان  اآل  �شلطان 

املجل�س  رئ��ي�����ش��ة  ال���ع���ام  ال��ن�����ش��ائ��ي 
والطفولة  ل����الأم����وم����ة  الأع�����ل�����ى 
التنمية  ملوؤ�ش�شة  الأعلى  الرئي�شة 
امل���راأة وتعزيز  الأ���ش��ري��ة يف متكني 

قدراتها والرتقاء مبكانتها.
ولفتت اإىل اأن ل�شموها دورا فاعال 

ال��ب��ي��ئ��ة املحفزة  ح��ق��وق��ه��ا وت��ه��ي��ئ��ة 
لها على العطاء والإبداع والريادة 
يف خدمة وطنها وجمتمعها، هذه 
بف�شل  ال���ت���ي حت��ق��ق��ت  امل���ن���ج���زات 
اأي�شاً  جت�����ش��د  ال��ر���ش��ي��دة  ال��ق��ي��ادة 
اه���ت���م���ام���اً ب���ال���غ���اً وج����ه����وداً رائ����دة 
للوالدة �شمو ال�شيخة فاطمة بنت 
الن�شائي  الحت����اد  رئ��ي�����س  م��ب��ارك 
ال����ع����ام رئ��ي�����ش��ة امل��ج��ل�����س الأع���ل���ى 
الرئي�س  وال���ط���ف���ول���ة  ل���الأم���وم���ة 
الأ�شرية  التنمية  ملوؤ�ش�شة  الأع��ل��ى 
ق��دم��ت روؤية  ال��ت��ي  الإم�����ارات(  )اأم 
ا���ش��ت�����ش��راف��ي��ة ل��ل��ن��ه��و���س ب����امل����راأة 
ومت��ك��ي��ن��ه��ا والرت����ق����اء ب���دوره���ا يف 
املجتمع، واليوم نفخر مبا و�شلت 
اإل��ي��ه امل���راأة الإم��ارات��ي��ة م��ن مكانة 
ب��ارزة وما حققته من منجزات يف 
خمتلف ميادين التنمية الوطنية. 

اأه����������داف  حت����ق����ي����ق  يف  ������ش�����ارك�����ت 
وحازت  التنمية  وا���ش��رتات��ي��ج��ي��ات 
ا�شهاماتها على التقدير والإ�شادة، 
ل�شتدامة  ع��ام  يف  امل����راأة  وت�شتعد 
ل���ط���رح م����ب����ادرات رائ�����دة وخطط 
بناءة  واب���ت���ك���ارات  ع��م��ل ط��م��وح��ة 
����ش���ع���ي���اً م���ن���ه���ا ل��ت��ح��ق��ي��ق اأه�������داف 
والعمل  ال�شتدامة  ا�شرتاتيجيات 
يف  ال���ش��ت��دام��ة  ثقافة  تعزيز  على 
ال���ش��رة وامل��ج��ت��م��ع وم��ك��ان العمل 
والن���ت���اج وال���ش��ت��ف��ادة م��ن امل���وارد 
ال�شتدامة  ي�شمن  مب��ا  واإدارت���ه���ا 
متمنية  ال��ب��ي��ئ��ة  ع��ل��ى  واحل���ف���اظ 
جلميع الن�شاء بعام حافل بالعطاء 
اب���ت���ك���ارات رائ������دة تبهر  وحت��ق��ي��ق 

العامل.
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•• دبي-وام:

قالت ال�شيخة اأمينة بنت حميد الطاير رئي�شة جمعية النه�شة الن�شائية بدبي 
رئي�شة جمل�س الإدارة اإن احتفالت العامل بيوم املراأة يف 8 مار�س من كل عام 
تاأتي تاأكيدا على دورها الفّعال يف �شتى جمالت احلياة يعر فيها عن تقديره 
من  ب��ه  تقوم  وم��ا  حياتنا  يف  املتميزة  واأدواره����ا  بجهودها  واع��رتاف��ه��ا  للمراأة 

اإجنازات اجتماعية و�شيا�شية واقت�شادية عظيمة بارزة يف املجتمع العاملي.
ومتكينها  الغالية  لدولتنا  املخل�شة  الوفية  القيادة  الطاير  ال�شيخة  وثمنت 
للمراأة ودعمها للقطاعات الن�شائية الإماراتية منذ فجر النه�شة املباركة على 
يد باين �شروح احتادنا ال�شامخ زايد اخلري "طيب اهلل ثراه" وال�شيخ خليفة 
بن زايد اآل نهيان وال�شيخ را�شد بن �شعيد اآل مكتوم وموؤ�ش�شي دولتنا الغالية 

رحمهم اهلل جميعا.
واأ�شارت ال�شخة اأمينة اإىل اأنه على خطى اخلري �شارت اإماراتنا احلبيبة خدمة 
للمراأة والأ�شرة بقيادة �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان رئي�س 
الدولة "حفظه اهلل" واأخيه �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم 

"رعاه اهلل" واخوانهم  ال��وزراء حاكم دبي  نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
تبواأت  حتى  الإم��ارات  حكام  لالحتاد  الأعلى  املجل�س  اأع�شاء  ال�شمو  اأ�شحاب 

الإمارات �شدارة "اأ�شعد �شعوب العامل �شعب".
ال�شيخة  �شمو  الأمارات"  "اأم  اإىل  والتريكات  التهاين  اآي���ات  اأ�شمى  ورف��ع��ت 
ملوؤ�ش�شة  الأعلى  الرئي�س  العام  الن�شائي  الحت��اد  رئي�شة  مبارك  بنت  فاطمة 
اإننا   : م�شيفة  والطفولة  لالأمومة  الأعلى  املجل�س  رئي�شة  الأ�شرية  التنمية 
بدعمها  املبدع  الأ�شري  العمل  اأيقونة  الإمارات" هي  "اأم  ب��اأن  تامة  ثقة  على 
ومتكينها للمراأة الإماراتية وم�شاندتها للمراأة بكافة دول العامل لأن املراأة هي 

القوة الداعمة واملعززة مل�شرية ال�شتدامة.
مدينة  يف  للمراأة  العاملية  للقمة  الكرمية  الإمارات"  "اأم  رع��اي��ة  اأن  واأف���ادت 
ع�شر  على  �شاهد  املا�شي  فراير  �شهر  من  الأخ��ري  الأ�شبوع  خ��الل  اأبوظبي 
اهتماماتها بق�شايا املراأة داخل وخارج الإمارات تلك القمة والتي �شارك فيها 
عدد من القيادات الن�شائية العاملية البارزة اإىل جانب القيادات ال�شيا�شية ورواد 
الأعمال والعمل املجتمعي وال�شخ�شيات الثقافية والإعالمية والعلمية البارزة 
واحللول  وخراتهن  نظرهن  وج��ه��ات  لي�شاركن  ال��ع��امل  ق���ارات  خمتلف  م��ن 

م��رور مئة عام من  ذك��رى  للب�شرية تزامنا مع  اأف�شل  واق��ع  املقرتحة ل�شنع 
القمة  انطلقت  حيث  النتخابات  يف  الت�شويت  يف  احلق  على  الن�شاء  ح�شول 
الجتماعي  والن��دم��اج  ال�شالم  بناء  يف  الن�شائية  القيادات  عنوان"دور  حتت 

و�شنع الزدهار".
كما هناأت الطاير "اأم العطاء" حرم �شاحب ال�شمو حممد بن را�شد اآل مكتوم 
�شمو ال�شيخة هند بنت مكتوم بن جمعه اآل مكتوم لعطائها وجودها املتوا�شل 
...م�شيدة  الأ���ش��ري  العمل  ج��دار  على  مميزة  اإن�شانية  ب�شمة  اأ�شحى  ال��ذي 
ال�شمو حكام الإم��ارات مب�شاندتهن  اأ�شحاب  بالدور الفعال والرائد لقرينات 
لق�شايا املراأة والأ�شرة والطفولة والأمومة تعزيزاً مل�شرية النه�شة احل�شارية 

وال�شتدامة بدولتنا الغالية.
و�شرحت ال�شيخة اأمينة باأن احتفالت اإماراتنا احلبيبة بيوم املراأة العاملي يف 8 
مار�س من كل عام مبعية الدول ال�شقيقة وال�شديقة وقفة تاأمل نوؤكد فيها اأن 
املراأة هي رئة احلياة وهي ال�شند وال�شريك ال�شرتاتيجي للرجل يف منظومة 

ال�شتدامة.
ونوهت باأن املراأة الإماراتية نالت حقوقها كاملة غري منقو�شة فهي حا�شلة 

ال��وزاري مبنظومة جمل�س  اأكر ن�شبة من بني ن�شاء العامل يف التمثيل  على 
"الإماراتي  الوزراء الإماراتي وتتقا�شم مع الرجل ع�شويتها يف قبة الرملان 
واملجل�س الوطني الحتادي" كما تبواأت املراأة الإماراتية مكانه رفيعة يف القطاع 
من  وغريها  والبيئي  والطبي  والأم��ن��ي  وال�شرطي  والتعليمي  الدبلوما�شي 
املواقع القيادية وكل ذلك بف�شل اهلل �شبحانه وتعاىل ودعم القيادة الر�شيدة 
القطاعات  اأن  م�شيفة   ... الإماراتية  والن�شائية  الأ�شرية  للقطاعات  الوفية 
التي  الإن�شانية  املبادرات وامل�شاركات  العديد من  الإماراتية طرحت  الن�شائية 
عززت م�شرية ال�شتدامة على �شبيل املثال م�شروع ال�شيخة فاطمة بنت حممد 
بن زايد اآل نهيان الذي مكن 8000 اإمراة اأفغانية مب�شروعات ا�شتطعن من 
خاللها اإعالة اأ�شرهن باقتدار و هذا موؤ�شر فعال عن دور املراأة المارتية يف 

املحافل املحلية بل والعاملية و بجدارة .
ال�شتدامة  جلعل  الر�شيدة  قيادتنا  بخطوات  فخرها  ع��ن  الطاير  واأع��رب��ت 
الولء  وج��دد  الإم��ارات��ي��ة  التنمية  ا�شرتاتيجيات  يف  اأ�شيال  اإم��ارات��ي��ا  منهجا 
املراأة  ب��دور  ثمنت  كما  احلبيبة  اإم��ارات��ن��ا  لبيئة  والن��ت��م��اء  للقيادة  اخلال�س 

الماراتية من اأجل غد م�شتدام.

•• اأبوظبي-وام:

ق����ال م���ع���ايل ���ش��ه��ي��ل ب���ن حم��م��د بن 
والبنية  الطاقة  املزروعي، وزير  فرج 
مع  وبالتعاون  ال���وزارة  اإن  التحتية، 
والتن�شيق  املركزي  الإمارات  م�شرف 
م��ع امل�����ش��ارف ال��وط��ن��ي��ة، ���ش��رع��ت يف 
وقت �شابق من العام املا�شي يف تنفيذ 
حزمة ت�شهيالت ملقرت�شي الرنامج 
جمملها  يف  ت�����ش��ت��ه��دف  الإ����ش���ك���اين، 
تخفيف الأعباء املالية على مواطني 
ال��راغ��ب��ني يف احل�شول على  ال��دول��ة 
ت�شهيالت م�شرفية.  واأو�شح معاليه 
اأن الت�شهيالت الإ�شكانية املعمول بها 
�شمن برنامج ال�شيخ زايد لالإ�شكان، 

ت��ت��م��ح��ور ح���ول ع���دم ا����ش���رتاط دفع 
"الداون  الأوىل  الدفعة  املقرت�شني 
وكذلك  الأول،  ل��ل��م�����ش��ك��ن  بيمنت" 
للمقرت�شني  الئ��ت��م��اين  احل���د  رف���ع 
عبء  )ن�����ش��ب��ة   ،60٪ اإىل   50 م���ن 
امل�شتفيد  حتمل  ن�شبة  وه��ي  ال��دي��ن، 
اأو املتعامل ل�شداد الأق�شاط ال�شهرية 
واأي دخل من  الإجمايل  الراتب  من 
بينما مت   ،) م�شدر معروف وحم��دد 
للمتقاعدين  الئ��ت��م��اين  احل���د  رف���ع 
يتمكنوا  ح��ت��ى   ،50٪ اإىل   30 م��ن 
الإ�شكان.   ال�شتفادة من قرو�س  من 
واأو�شح معايل وزير الطاقة والبنية 
ال�شتقطاعات  ن�شب  ب���اأن  التحتية، 
اإ�شكان  ب��ق��رو���س  املتعلقة  ال�شهرية 

ت��اأخ��ذه��ا احلكومة  ال��ت��ي  امل��واط��ن��ني 
ل  واأن��ه��ا  خ��ا���ش��ة  منخف�شة  ���ش��ه��ري��اً 
اإجمايل  من   16.75% ال���  تتجاوز 
ال��دخ��ل ال�����ش��ه��ري.  وت��اب��ع معاليه:" 
والت�شهيالت  امل�������ب�������ادرات  جت�������ش���د 
الإ����ش���ك���ان���ي���ة، ج���ه���ود ح��ك��وم��ة دول���ة 
مواطنيها،  اإ�����ش����ع����اد  يف  الإم�����������ارات 
م���ن خطواتها  وي���ع���زز  ي�����ش��رع  ومب����ا 
ال�شكني  ال����ش���ت���ق���رار  حت��ق��ي��ق  ن��ح��و 
ويدعم  للمواطنني،  احل��ي��اة  وج���ودة 
عاماً  للخم�شني  الدولة  م�شتهدفات 
امل��ق��ب��ل��ة، وت��ط��ل��ع��ات��ه��ا ن��ح��و ال���ري���ادة 
العاملية يف حتقيق الراحة والرفاهية 
ل�شعبها".  جدير بالذكر اأن م�شرف 
املركزي،  املتحدة  العربية  الإم����ارات 

اأ�شدر منت�شف العام املا�شي 2022، 
البنوك  ك��اف��ة  اإىل  م��وج��ًه��ا  اإ����ش���ع���اًرا 
و�شركات التمويل العاملة يف الدولة 
املمنوحة  الإ����ش���ك���ان  ق���رو����س  ب�����ش��اأن 
ال�شكني  التمويل  من  للم�شتفيدين 
لالإ�شكان،  زاي�����د  ال�����ش��ي��خ  ل��رن��ام��ج 

ت�شمن تلك الت�شهيالت. 

•• اأبوظبي-وام: 

اأكدت �شمو ال�شيخة خولة بنت اأحمد خليفة ال�شويدي حرم �شمو ال�شيخ 
طحنون بن زايد اآل نهيان م�شت�شار الأمن الوطني- رئي�شة " خولة للفن 
والثقافة - : “ اأن اليوم العاملي للمراأة ميثل منا�شبة لالحتفاء باجلهود 
وتقدمها  رفعتها  ودع���م  املجتمعات  ل��ب��ن��اء  امل����راأة  تبذلها  ال��ت��ي  ال��ك��ب��رية 
احتفاء  وياأتي  تن�شب  ل  التي  وت�شحياتها  امل�شتمرة  لعطاءاتها  وتقديراً 
رائدة  اإجن���ازات عاملية  املنا�شبة يف وق��ت حققت فيه  الإم���ارات بهذه  دول��ة 
على �شعيد دعم املراأة ومتكينها وذك يف ظل جهود قيادتنا احلكيمة التي 
ج�شدت اأرقى املمار�شات يف دعم املراأة وتعزيز اإمكانياتها وقدراتها وهو نهج 
اأر�شى دعائمه املغفور له ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان »طَيّب اهلل ثراه« 
من خالل توفري الفر�س املتكافئة يف جمالت التعليم والرعاية ال�شحية 

والتقدم الوظيفي وت�شجيعها على دخول كافة ميادين العمل”.
وقالت �شمو ال�شيخة خولة بنت اأحمد خليفة ال�شويدي اإن املراأة الإماراتية 
توجيهات  بف�شل  عالية  مكانة  وبلغت  والريادة  التميز  يف  قدوة  اأ�شبحت 
رئي�شة  العام  الن�شائي  الحت��اد  رئي�شة  مبارك  بنت  فاطمة  ال�شيخة  �شمو 
التنمية  ملوؤ�ش�شة  الأع��ل��ى  الرئي�شة  والطفولة  لالأمومة  الأع��ل��ى  املجل�س 
البالغ يف  الإيجابي  الأث��ر  التي كان له  الإمارات" وجهودها  "اأم  الأ�شرية 
زيادة معدلت اإ�شهامات املراأة التنموية حيث حر�شت �شموها على اإطالق 
امل���ب���ادرات وال���رام���ج وو���ش��ع خ��ط��ط ال��ع��م��ل وال���ش��رتات��ي��ج��ي��ات الوطنية 
�شريكاً  لتكون  الكامنة  وال�شتفادة من طاقاتها  امل��راأة وحتفيزها  لتمكني 
تاريخية  عاملية  اإجن���ازات  وحتقق  للدولة  احل�شارية  النه�شة  يف  فاعاًل 
ق��درات كبرية  الالتي يحملن  الإم���ارات  بنات  واإ���ش��رار  اإرادة  تن�شجم مع 

وطاقات مبدعة.

»ن�صائية دبي« : �إجناز�ت �ملر�أة �الإمار�تية عظيمة وبارزة يف �ملجتمع و�لعامل

•• اأبوظبي - وام:

اأكد معايل �شقر غبا�س رئي�س املجل�س الوطني الحتادي اأن جتربة متكني وريادة املراأة 
الماراتية متميزة على م�شتوى العامل واأن املراأة الإماراتية ا�شتطاعت حتقيق التفوق يف 
كافة املجالت يف م�شرية التنمية امل�شتدامة التي ت�شهدها الدولة بف�شل الروؤية احلكيمة 
املجتمع  الفاعل يف  دورها  وتعزيز  واأهمية متكينها  بقدراتها  واإميانها  الر�شيدة  للقيادة 
مما �شجعها على البداع وحتقيق التوازن بني انطالقها يف حتقيق جناحاتها واحلفاظ 
على الهوية الوطنية وبناء جمتمعها وتعميق اإجنازاتها واإ�شهاماتها ، يف كافة جمالت 
احلياة واأ�شبحت منوذجاً ناجحا للتطور والتميز والإبداع، مبا تتزود به من تعليم، وما 

تتمتع به من عزم وت�شميم ، لالإ�شهام يف تطوير املجتمع ، وا�شت�شراف امل�شتقبل.

وقال معاليه يف ت�شريح له مبنا�شبة اليوم العاملي للمراأة الذي ي�شادف الثامن من �شهر 
مار�س من كل عام " يف هذه املنا�شبة ن�شتذكر ماآثر املغفور له ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل 
نهيان" طيب اهلل ثراه" وروؤاه امللهمة لدور املراأة احليوي يف بناء الوطن، واميانه العميق 
بقدرتها على ان تكون �شريكا فاعال يف كل م�شارات احلياة على اأر�س الدولة وعلى ذات 
اآل نهيان  ال�شيخ حممد بن زايد  ال�شمو  النهج ويف ظل الدعم الكبري من قبل �شاحب 
نائب  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  و�شاحب  اهلل"،  "حفظه  الدولة  رئي�س 
اأع�شاء  ال�شمو  واأ�شحاب  اهلل"،  "رعاه  دبي  حاكم  ال��وزراء  جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س 
املجل�س الأعلى حكام الإمارات وجهود �شمو ال�شيخة فاطمة بنت مبارك رئي�شة الحتاد 
ملوؤ�ش�شة  الأع��ل��ى  الرئي�شة  والطفولة  لالأمومة  الأع��ل��ى  املجل�س  رئي�شة  العام  الن�شائي 
املراأة الإماراتية، مما �شاهم  "اأم الإمارات". من رعاية م�شرية متكني  التنمية الأ�شرية 

يف تر�شيخ ريادتها اإقليميا وعامليا.
واأ�شاف معاليه " بهذه املنا�شبة ل ي�شعني ال اأن اأ�شيد واأثمن عاليا الدور الرائد وامللهم 
ل�شمو ال�شيخة فاطمة بنت مبارك رئي�شة الحتاد الن�شائي العام رئي�شة املجل�س الأعلى 
لالأمومة والطفولة الرئي�شة الأعلى ملوؤ�ش�شة التنمية الأ�شرية "اأم الإمارات" يف متكني 
وريادة املراأة الماراتية من خالل مبادراتها البناءة، وان�شغالها الدائم باآفاق تطور املراأة 
المارات  يف  لي�س  امل���راأة  بها  تهتدى  وق��دوة  يحتذى،  منوذجا  اأ�شحت  حتى  الإم��ارات��ي��ة 

فح�شب، وامنا على ال�شعيدين الإقليمي والدويل.
وجدد معاليه تهنئته ل�شمو ال�شيخة فاطمة بنت مبارك "اأم المارات" وكل امراأة وفتاه 
اإماراتية.. داعيا املوىل عز وجل اأن يدمي على وطننا ال�شتقرار والمن، واأن يبارك جهود 

قيادتنا الر�شيدة يف حتقيق ما ن�شبو اليه من اأهداف وطموحات.

�صقر غبا�س: جتربة متكني وريادة �ملر�أة �الإمار�تية متميزة على م�صتوى �لعامل

•• اأبوظبي -الفجر:

مطلع  انطلق  الذي  القراءة  �شهر  وال�شت�شارات  للبحوث  تريندز  مركز  يواكب 
مار�س اجلاري بفعاليات ومبادرات معرفية عاملية نوعية عنوانها قراءة احلا�شر 

بعني امل�شتقبل، وامل�شاركة يف �شنعه.
برامج  ي�شمل  ثقافًيا  برناجًما  ت�شكل  م��ب��ادرات   10 خ��الل  من  تريندز  وي�شعى 
وندوات وور�س عمل اإىل رفد احلركة املعرفية والثقافية مبواد واأن�شطة ت�شجع 
اإ�شافة ُتغني ال�شاحة الفكرية وتقدم روؤى بحثية وازنة ت�شاعد  القراءة وت�شكل 
املهتمني والطالب والأكادمييني، وت�شهل عليهم و�شع احللول وقراءة الأحداث 
بعني متدبرة ح�شيفة. وقال الدكتور حممد عبد اهلل العلي الرئي�س التنفيذي 
ملركز تريندز، اإن هذه املبادرات والفعاليات يف �شهر القراءة تاأتي يف �شميم عمل 

املركز الرامي اإىل ن�شر املعرفة ببعدها البحثي ال�شت�شرايف، كما تاأتي اإمياًنا منه 
باأن القراءة هي مفتاح املعرفة وطريقها ال�شالكة.

واأ�شاف اأن �شهر القراءة ميثل فر�شة مو�شمية ثمينة لالحتفاء بالكتاب والكتب 
البحث  على  والت�شجيع  امل���دارك  وتو�شيع  امل��ع��ارف  لكت�شاب  م�شدًرا  بو�شفها 
العلمي. و�شدد الدكتور العلي على اأهمية القراءة بجميع اأ�شكالها وعلى اختالف 
ومورد  العقول  بناء  مفتاح  اأن��ه��ا  م��وؤك��ًدا  اإلكرتونية،  اأو  كانت  ورق��ي��ًة  حماملها 
لالأفكار التي ت�شهم يف بناء الأوط��ان، ورفع الر�شيد الثقايف لأبناء املجتمع مبا 

يحقق ا�شتدامة تعزيز املعرفة التي ت�شكل بوابة ال�شتدامة ب�شكل عام.
اإهداء  القراءة، قرر  اأن تريندز، وتزامًنا مع �شهر  العلي  الدكتور حممد  واأعلن 
بهدف  العامة،  املكتبات  من  ع��دد  اإىل  البحثية  اإ�شداراته  اأح��دث  من  جمموعة 

رفدها مبحتوى معريف جديد.

من جانبه قال الأ�شتاذ طالل احلمادي، رئي�س قطاع ال�شوؤون الإدارية برتيندز، 
اإن اإط��الق ه��ذه امل��ب��ادرات ج��اء اإمي��اًن��ا من املركز باأهمية ال��ق��راءة، فهي العنوان 
الثقافية  النه�شة  مقومات  واأح��د  والثقايف،  الفكري  الوعي  لتنمية  الرئي�شي 

للدول ودليل متيزها عن غريها.
جاء  القراءة  �شهر  مع  التفاعل  وبني طالل احلمادي اأن حر�س "تريندز" على 
و�شائل نقل ثمرات  اأهم  تعدُّ  التي  للقراءة  النوعية  الأه��داف  تاأكيًدا على  ا  اأي�شً

العقل الب�شري ومنجزاته، كما اأنها ت�شكل النه�شة الثقافية للمجتمع.
والتوزيع مبركز  املعار�س  ادارة  املرزوقي، مديرة  رو�شة  الأ�شتاذة  قالت  بدورها 
تريندز، اأن مبادرات املركز وفعالياته ترتجم الوعي التام لأهمية القراءة ودورها 
يف نه�شة الأمم، مو�شحة اأن هذه املبادرات تتمثل يف تنظيم الكثري من احللقات 
النقا�شية واحلوارية مع الباحثني والكتاب ملناق�شة كتبهم وعر�شها، اإ�شافة اإىل 

عقد ور�س عمل حول البحث العلمي والكتابة ب�شكل عام، واإبراز اإ�شهامات باحثي 
اإنفوجرافيك وفيديوهات  �شكل  اإع��داد مواد يف  اإىل  اإ�شافة  تريندز  وخراتهم، 
الباروميرت  اإدارة  عليه  ت�شرف  ا�شتبيان  واإع��داد   ، القراءة  على  تتحدث  ق�شرية 
املرزوقي  رو�شة  واأو�شحت  العاملية.  ال��ق��راءة  موؤ�شرات  يتناول  باملركز،  العاملي 
اإ�شهامات املركز واإ�شداراته  اإبراز  اأن من بني مبادرات تريندز يف �شهر القراءة، 
املكتبات  م��ع  املتبادلة  ال��زي��ارات  اإىل  اإ���ش��اف��ة  الثقافية  امل��ح��اف��ل  يف  وم�شاركاته 

واملوؤ�ش�شات الثقافية، وو�شع اأ�شئلة وم�شابقات معرفية طيلة اأيام الأ�شبوع.
واأكدت املرزوقي اأن مركز تريندز لن يكتفي ب�شهر للقراءة، بل �شيوا�شل العمل 
طيلة العام من خالل اأبحاثه وم�شاركاته يف معار�س الكتب العاملية والإقليمية 
�شاأنها  من  نوعية،  حمتويات  تقدم  التي  البحثية  املعرفة  ن�شر  على  واملحلية، 

ت�شاعد يف مواجهة التحديات املاثلة وامل�شتقبلية بروؤى علمية موثوقة.

•• اأبوظبي- وام:

املتحدة  العربية  الإم�����ارات  دول���ة  ق��ي��ادة  اأن  الوطن"  "فخر  مكتب  اأك���د 
املجالت  امل��راأة، ومتكينها، ودعم م�شاركتها يف كافة  حتر�س على تكرمي 

والقطاعات احليوية يف الدولة. 
ذكر املكتب - يف بيان �شحايف مبنا�شبة اليوم العاملي للمراأة - اأنه بف�شل 
دعم وتوجيهات القيادة الر�شيدة اأ�شبحت دولة الإمارات منوذجاً يف تبني 
املبادرات التي تعنى باملراأة وتويل ق�شاياها كل الأهمية، باعتبارها عن�شراً 
عجلة  حتريك  يف  ه��ام��اً  دوراً  تلعب  وب��ات��ت  املجتمع،  يف  واأ�شا�شياً  ف��اع��اًل 

القت�شاد وتطوير الأعمال وتتوىل امل�شوؤولية يف خمتلف مواقع العمل. 
واأ�شار مكتب "فخر الوطن" اإىل اأن دولة الإمارات العربية املتحدة تّبنت 
نهج متكني املراأة الذي جتلى يف مقولة موؤ�ش�س الدولة املغفور له ال�شيخ 
زايد بن �شلطان اآل نهيان "طيب اهلل ثراه" ) اإن املراأة لي�شت فقط ن�شف 
يف  م�شاركتها  حيث  م��ن  ك��ذل��ك  ه��ي  ب��ل  ال��ع��ددي��ة  الناحية  م��ن  املجتمع 

م�شوؤولية تهيئة الأجيال ال�شاعدة وتربيتها تربية �شليمة متكاملة (. 
م��ن خالل  ج��دارت��ه��ا  اأث��ب��ت��ت  امل����راأة  الوطن" اأن  "فخر  اأك���د مكتب  ك��م��ا 
اإمكانياتها املُتمّيزة، وُبعد نظر القيادة الر�شيدة يف قدراتها، حيث �شربت 
امل�شتقبل  ب��ن��اء  يف  للُم�شاهمة  امل��وؤّه��ل��ة  الأج��ي��ال  تن�شئة  يف  الأم��ث��ل��ة  اأروع 
اخلطوط  يف  الت�شحيات  اأ�شمى  وقّدمت  املجتمع،  اأف��راد  لكافة  املُ�شتدام 
الأمامية، ل�شيما يف الفرتة التي اجتاح فيها فريو�س كوفيد19- العامل، 
باأ�شرتها،  واهتمامها  عملها  ب��ني  للموازنة  هائلة  اأع��ب��اًء  حتملت  حيث 

اإدارة الأزم��ات داخل البيت وخارجه، كما �شّكلت خط  واأثبتت براعتها يف 
الدفاع الأول لأ�شرتها جنباً اإىل جنب مع اأداء دورها باإتقان يف ال�شفوف 
اإدارة الأزمات والكوارث، لُترز  الأمامية من القطاع ال�شحي وجمالت 
جلياً باأنها العن�شر الأ�شا�س الذي يوّجه الأ�شرة وفقاً للمبادئ ال�شحيحة 
بعملها يف خط  القيام  اإىل  الأبناء وو�شوًل  تربية  ابتداًء من  واملدرو�شة، 

الدفاع الأول. 
واجهنها  التي  التحديات  عن  للحديث  الن�شاء  اأب��رز  بع�س  مع  لقاء  ويف 
خالل فرتة انت�شار اجلائحة؛ قالت الدكتورة رانيا زين الدين، اأخ�شائي 
�شّكلت  لقد  باأبوظبي:  برجيل  م�شت�شفى  مدينة  يف  ال�شدرية  الأمرا�س 
املجتمع،  اأف��راد  بكافة  مقارنة  للن�شاء  كبرياً  حتدياً  كوفيد19-  جائحة 
وكان التحدي الأكر لنا هو املوازنة بني عملنا وبني م�شوؤولياتنا العائلية 
والج��ت��م��اع��ي��ة ال��ت��ي ام��ت��زج��ت مب�����ش��اع��ر اخل���وف ع��ل��ى اأف�����راد عائالتنا، 

وحر�شنا على جتّنب نقل العدوى اإليهم، خا�شة كبار ال�شن منهم. 
���ش��اع��دين على جتاوز  ال��دع��م الكبري م��ن ك��اف��ة اجل��ه��ات،  اأن  واأ���ش��اف��ت: 
اأبطال  اأكون واحدة من  هذه املرحلة بي�شر واأم��ان، وكان يل ال�شرف باأن 
ملواجهة  الأمامية  ال�شفوف  يف  املتوا�شل  والتواجد  الأول  ال��دف��اع  خط 

الفريو�س. 
وتابعت: مل يوقفني خويف على نف�شي اأو عائلتي عن القيام بواجبي وزيارة 
للعامل  كان  فقد  معنوياته،  ورف��ع  ال�شحية  حالته  ومتابعة  مري�س  كل 
اإ�شاباتهم،  املر�شى على مواجهة  الأث��ر يف م�شاعدة  بالغ  اآن��ذاك  النف�شي 
اإ�شافة اإىل دورنا املعنوي الهام يف ت�شجيع زمالئنا الأطباء ورفع روحهم 

والتوتر،  اخل��وف  ع��ن  بعيداً  العمل  يف  ال�شتمرار  م��ن  للتمّكن  املعنوية 
ال�شحية  اجل��ه��ات  ت��ق��دمي  وم��ع  للجائحة؛  الأوىل  امل��راح��ل  يف  وخ��ا���ش��ة 
امل�شتمر  التوا�شل  اإىل  بالإ�شافة  ال��ع��الج،  خلطط  ال��دول��ة  يف  امل�شوؤولة 
كيفية  ح��ول  الآراء  لتبادل  �شة  املتخ�شّ ال��دع��م  جمموعات  م��ع  والفعال 
مكافحة الفريو�س، فقد كان لكل ذلك الدور البارز يف و�شولنا اإىل مرحلة 
الطمئنان، واملُ�شاهمة يف بلوغ مرحلة التعايف بالدولة يف كافة امل�شت�شفيات 

احلكومية واخلا�شة والتمّكن من الق�شاء على الفريو�س بنجاح. 
دعمه  على  الوطن  مكتب فخر  اأ�شكر  اأن  اأوّد   : رانيا  الدكتورة  واختتمت 
للجهود  املتوا�شل  وتقديره  الأمامية،  لأبطال اخلطوط  الكبري  املعنوي 
التي بذلوها والت�شحيات التي قدموها يف �شبيل الوطن، وافتخر بكوين 
اأبطال خط الدفاع الأول وجزءاً من نه�شة القطاع ال�شحي  واحدة من 
اإىل جنب مع حر�شي على املوازنة بني  الرائد وتطوره يف الدولة، جنباً 
الإمارات  لوطني  الوطنية  الريادة  م�شرية  يف  للم�شاهمة  واأ�شرتي  عملي 

الغالية. 
يف  القلب  اأم��را���س  ا�شت�شاري  املطرو�شي،  ناديا  الدكتورة  قالت  ب��دوره��ا 
م�شت�شفى كليفالند - اأبوظبي: اأ�شعر بالفخر وال�شعادة لكوين واحدة من 
اأثبتت  اأبطال خط الدفاع الأول يف دولة الإم��ارات العربية املتحدة التي 
قدرتها على حتدي الأزمات والت�شدي لها على اأعلى م�شتوى، من خالل 
تطبيق اأعلى املعايري العلمية والعملية يف تعاملها مع اأزمة جائحة كوفيد 

بكفاءة عالية. 
واأ�شافت: ان دوري كاأم وم�شوؤوليتي جتاه عائلتي واأطفايل مل ُي�شّكل اأمامي 

عائقاً باأن اأكون واحدة من اأبطال اخلطوط الأمامية، حيث اأ�شتفيد من 
اأي�شاً  �شحيح  والعك�س  وعائلتي،  اأطفايل  مع  التعامل  جمال  يف  خرتي 
واأحر�س  امل�شت�شفى  املر�شى يف  اإىل  كاأم  اأحر�س على نقل عاطفتي  حيث 

على توفري الرعاية ال�شحية املُتمّيزة لهم. 
اأبطال اخلطوط  اأعتز بدعم القيادة الكبري الذي ح�شل عليه  واأردف��ت: 
الأمامية ممّثاًل مبكتب فخر الوطن الذي حر�س على رعاية اأبطال خط 
والرامج  املبادرات  تقدمي  وموا�شلته  جهودهم،  ومتابعة  الأول  الدفاع 
التي ت�شمن توفري اأولوياتنا واحتياجاتنا ورعاية العاملني يف اخلطوط 

الأمامية ومتابعة ودعم احتياجاتهم. 
واأ�شارت �شيال جوي�س، ممر�شة يف مدينة برجيل الطبية، اإىل اأنها متار�س 
دورها كممر�شة بكل م�شوؤولية، وحتر�س على تاأمني اأق�شى طرق الرعاية 
ال�شحية الفائقة للمر�شى يف امل�شت�شفى، موؤكدة اأن عملها خالل انت�شار 
جائحة كوفيد19- �شّكل حتّدياً كبرياً لها ولعائلتها، حيث حر�شت اآنذاك 

على األ ينتقل الفريو�س اإىل منزلها. 
من  واح��دة  لكوين  يل  و�شند  دع��م  م�شدر  عائلتي  كانت  لطاملا   : وقالت 
اأبطال خط الدفاع الأول، وهذا �شاهم ب�شكل كبري يف متّكني من حتقيق 
دولة  وحكومة  الوطن  فخر  مكتب  واأ�شكر  وعائلتي،  عملي  بني  التوازن 
ال�شحية  البيئة  لتوفري  ال�شبل  كافة  اّت��ب��اع  يف  حر�شهم  على  الإم����ارات 
كافة  توفري  مع  الأمامية  اخلطوط  اأبطال  �شحة  على  حفاظاً  املنا�شبة 
ال�شبل حلماية كافة اأفراد املجتمع و�شمان عدم تف�شي الفريو�س، كما اأوّد 

اأي�شاً اأن اأ�شكر كافة اأفراد عائلتي ودعمهم املتوا�شل يل. 

الدكت�ر حممد العلي: القراءة مفتاح املعرفة وطريقها

�صهر �لقر�ءة عنو�نها ��صت�صر�ف �مل�صتقبل بروؤى بحثية يف  »تريندز«  ل�  معرفية  مبادر�ت   10

مكتب فخر �لوطن : ن�صاء خط �لدفاع �الأول .. ق�ص�س ملهمة عنو�نها �لت�صحية 

�صهيل �ملزروعي: مبادر�ت وت�صهيالت لتخفيف 
�الأعباء �ملالية عن مقرت�صي �لربنامج �الإ�صكاين 

خولة �ل�صويدي: �الإمار�ت حققت �إجناز�ت 
عاملية ر�ئدة لدعم �ملر�أة ومتكينها
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اأخبـار الإمـارات

وجوه م�صيئة ومبدعة وناجحة يف �لقرية �لعاملية بدبي ... )6(

•• دبي-�صمري ال�صعدي:

ذك��رن��ا يف الأج������زاء ال�����ش��اب��ق��ة اأن يف 
ووجوها  رم������وزا  ال��ع��امل��ي��ة  ال���ق���ري���ة 
ت�شارك  ومبتكرة  ومتاألقة  م�شرقة 
حكاياتها  تن�شر  اأن  وت�شتحق  فيها 
لتكون  واب���ت���ك���ارات���ه���ا  واإب���داع���ات���ه���ا 
لغريها..  ق����دوة  ح��ي��ات��ه��ا  ���ش��رية  يف 
باأنف�شهم  اأن��ف�����ش��ه��م  �شنعوا  ه����وؤلء 
مبجهوداتهم  ح���ي���ات���ه���م  ����ش���اق���ني 
�شيتهم  وذاع  تاألقوا  حتى  الفردية 
الآخرين  من  مالحقني  واأ�شبحوا 
واأنا  ه��داه��م..  ال�شري على  ي��ري��دون 
املبدعني  ه��وؤلء  م�شاركة  اأن  اأعتقد 
فخر  العاملية  القرية  يف  واملبتكرين 
لهم،  فخر  ذل��ك  ي��ك��ون  اأن  قبل  لها 
اإنهم ع�شاميون من  وهم كما يقال 
الألف اإىل الياء.. وهنا ن�شرد حكاية 
اإبداع ومثابرة وت�شميم على النجاح 

لإ�شباع الهوايات ‘ىل جانب العمل.
علي  املتنوع  والفنان  امل�شمم  الوجة 

حممد الأمريي
   ع��ل��ي حم��م��د الأم������ريي، خطاط 
وم�شمم  ك�����اري�����ك�����ات�����ور  ور��������ش�������ام 
فعالية  يف  م�������ش���ارك  جم�����وه�����رات، 
العاملية  ب��ال��ق��ري��ة  تبتكر  الإم������ارات 
ب����دب����ي.. ول����د ع��ل��ي الأم�������ريي عام 
مرحلة  واأن����ه����ى  دب�����ي  يف   1968
مدر�شة  يف  الب���ت���دائ���ي���ة  درا����ش���ت���ه 
اجلاحظ بالرا�شدية، اأما الإعدادية 
وال��ث��ان��وي��ة ففي م��در���ش��ة اأح��م��د بن 

وتخرج  باجلامعة  التحق  ثم  را�شد، 
ال�شريعة  ����ش���ه���ادة  ح����ام����ال  م���ن���ه���ا 
لكتاب  م����وؤل����ف  وه�����و  وال����ق����ان����ون.. 
مترينات   - العربي  اخل��ط  "قواعد 

يف خط الن�شخ".
كان  البتدائية  املرحلة  اأوائ���ل  يف     
ق���د زاره�����م ���ش��دي��ق ل���وال���ده واأخ����ذ 
ي�����ش��األ��ه ع��ن درا���ش��ت��ه، وع��ن��دم��ا راأى 
جمال  من  اإنبهر  كرا�شاته  يف  خطة 
م�شتوى  اإن  ل����وال����ده  وق�����ال  خ��ط��ه 
من  اأعلى  بل  البتدائية  لي�س  علي 
دافعا قويا  الكالم  ه��ذا  ذل��ك، وك��ان 
وح��اف��زا ل��ه ع��ل��ى اله��ت��م��ام باخلط 
ي��وم من  ق��ام علي يف  والنبوغ فيه.. 
املدر�شة  يف  احل�ش�س  وب���ني  الأي����ام 
وعلى  مبهر  بخط  الب�شملة  وك��ت��ب 
���ش��ب��ورة الف�شل،  اأ���ش��ك��ال ع��ل��ى  ع���دة 
ذل����ك مل  وراأى  امل��ع��ل��م  ح�����ش��ر  ومل����ا 
ي�شدق اإل بعد اأن قام على باإعادة ما 
اأعجب جدا  الذي  اأمام معلمه  كتبه 
وانبهر من جمال اخلط وطلب من 
علي اأن يكتب كل يوم على ال�شبورة 
ومن  الدر�س،  وا�شم  والتاريخ  اليوم 
يومها اأ�شبح علي يقوم بذلك يوميا 
ويف كل ح�شة مما كان له دافعا قويا 

لينبغ اأكر يف جمال اخلط.

راأى  عندما  الر�شم  معلم  اأن  كما     
ر�شومات علي ومن �شدة اإعجابه قام 
على  وعلقها  ال��ك��را���س  م��ن  بنزعها 
يتكرر يف  ه��ذا  وك��ان  الف�شل  حائط 
م���الأ احلائط  ر���ش��م مم��ا  ك��ل ح�شة 
بر�شومات علي، واأخذ املعلم ي�شجعه 
وت������زداد خراته  ال��ر���ش��م  ل��ي��ن��ب��غ يف 
واأو�شى  ر�شحه  ب��ل  ف��ي��ه،  وم��واه��ب��ه 
ب��اأن ميثل علي دول��ة الإم���ارات على 
معر�س  اأي  يف  ال���ف���ن���ي  امل�������ش���ت���وى 
املعلم  ر�شحه  كما  فنية..  اأوفعالية 
للم�شاركة يف برنامج األأطفال "بابا 
يا�شني" يف تليفزيون اأبو ظبي ولكن 
ذل���ك مل ي��ت��م ل�����رداءة اجل���و يف يوم 
الذهاب اإىل اأبوظبي فاألغي املوعد. 

اأم����ور  اأول����ي����اء  اأن     وي��ت��ذك��ر ع��ل��ي 
الذي  احل��ي  يف  والطلبة  التالميذ 
علي  من  يطلبون  كانوا  فيه  يعي�س 
لأبنائهم  التعليمية  الو�شائل  عمل 
الفنية  م��وه��ب��ت��ه  لح���ظ���وا  ع��ن��دم��ا 
ال���ك���ب���رية وك�����ان ع��ل��ي ي���ق���وم بذلك 
�شعيدا وفرحا ل�شهرته وذيوع �شيته 
يف احلي اأو الفريج كما يقول.. واأما 
يف املرحلة الإعدادية كان والده قد 
وبقي  الأع���ل���ى  ال��رف��ي��ق  اإىل  ان��ت��ق��ل 
حت��ت رع��اي��ة وال��دت��ه ال��ت��ي ك���ان لها 

ال�شحف  يف  راأت  فكلما  فني  ت���ذوق 
تقوم  جميل  ر�شم  اأو  �شورة  اأو  خط 
لالحتفاظ  لعلي  واإع��ط��ائ��ه  بق�شه 
العربي  ل���دي���ه اخل����ط  وت���ط���ور  ب����ه، 
وو�شل  واأك��ر  اأك��ر  الفني  والر�شم 
اإىل ح��د ال��ن��ب��وغ.. وت��ك��رر ك��ل حدث 
م��ع��ه يف امل��رح��ل��ت��ني ال�����ش��اب��ق��ت��ني يف 
م�شاركاته  خ��الف  الثانوية  املرحلة 
واخلطية  ال��ف��ن��ي��ة  امل�������ش���اب���ق���ات  يف 

والفوز بجوائزها.
   دخل علي عدة دورات وور�س عمل 
لتطوير  والدته  من  بت�شجيع  فنية 
اإىل  و���ش��ل  اأن  اأىل  الفنية  موهبته 
امل��رح��ل��ة اجل��ام��ع��ي��ة وت��خ��رج حامال 
اأثناء  ول���ك���ن  اجل��ام��ع��ي��ة،  ���ش��ه��ادت��ه 
ت��ل��ك امل��رح��ل��ة ت��ع��ر���س ع��ل��ي لوعكة 
واآداءه  �شحثه  ع��ل��ى  اأث����رت  �شحية 
بل وعلى حياته.. وك��ان علي خالل 
ت���ل���ك امل���رح���ل���ة ي���دي���ر ور�������س عمل 
اخلط  لتعليمهم  للطلبة  ودورات 
كان  كما  وال��ر���ش��م،  العربية  وال��ل��غ��ة 
ي�����ش��ارك مب��ا ي��ق��وم ب��ه ه��و وزم���الءه 
وخطوط  فنية  لوحات  من  الطلبة 
دائما  وك�����ان  ال��ف��ن��ي��ة  امل���ع���ار����س  يف 
كان  كما  ال�شتح�شان..  يلقى  اإناجه 
ي��ت��م ا����ش���ت���دع���اوؤه لإق���ام���ة ال�����دورات 

وور�����س ال��ع��م��ل م��ن ق��ب��ل اجلامعات 
والعامة  احل��ك��وم��ي��ة  وامل���وؤ����ش�������ش���ات 
واملدار�س واجلمعيات لتعليم الطلبة 
واملوظفني  ال��ت��دري�����ش��ي��ة  وال��ه��ي��ئ��ات 

اللغة العربية فنون اخلط العربي.
ال������دورات  اأه�����م  اأن     وي���ق���ول ع��ل��ى 
اللغة  تعليم  دورة  ه��ي  ق��اده��ا  ال��ت��ي 
العربية لغري الناطقني بها لالإناث 
من  بتكليف  اليابانية  اجلالية  من 
دبي  يف  الن�شائية  النه�شة  جمعية 
طويلة،  ل���ف���رتة  ا����ش���ت���م���رت  وال����ت����ي 
وم���ن ���ش��دة ت��األ��ق��ه واإت���ق���ان���ه طلبت 
احلا�شرات متديد وقت الدورة من 
مبا  واإع��ج��اب��ه��ن  ا�شتمتاعهن  ���ش��دة 
يقدمه علي ومت ذلك لهن، ولحظ 
اإحدى  اأن هناك  ال��دورة  علي خالل 
وفهم من   ، اإليه   تنظر  احلا�شرات 
امل��رتج��م��ة اأن��ه��ا اإ����ش���رتت ك��ت��اب��ه من 
اأن موؤلفه  دبي وظنت  اأح��د مكتبات 
م��ن ال��ع�����ش��ور ال�����ش��اب��ق��ة واأن���ه���ا بكت 

عندما علمت اأنه موؤلف الكتاب.
بالفخر  ي�شعر  اأن���ه  ع��ل��ي  وي��ق��ول     
كمرجع  موجود  كتابه  ب��اأن  ال�شديد 
ال�شريف،  النبوي  احل��رم  مكتبة  يف 
ح��ي��ث لح���ظ وج�����وده ه��ن��اك ويباع 
اأثناء  امل��ن��ورة  املدينة  يف  املكتبات  يف 

يقول  كما  ال��ع��م��رة..  فري�شة  اآدائ���ه 
الإل���ك���رتوين على  ب��ري��ده  اأن����ه دون 
للكتاب  الأخ������ري  ال���غ���الف  ���ش��ف��ح��ة 
الأكادمييات  اأحد مدراء  به  فات�شل 
يف  الكتاب  راأى  ال��ذي  اإندوني�شيا  يف 
العمرة  فري�شة  اآداء  اأثناء  املكتبات 
ودعاه لتدري�س منهج اخلط العربي 
واللغة العربية يف هذه الأكادميية.. 
علي  ك���ت���اب  اأن  ب���ال���ذك���ر  واجل����دي����ر 
اخلليجية  ال�����دول  ك���ل  يف  وزع  ق���د 
العربية  ال������دول  م���ن  ال��ك��ث��ري  ويف 
وبع�س دول اأوروبا كاإيطاليا واأملانيا 

وغريها.
وي������روي ع��ل��ي ح��ك��اي��ت��ه م���ع مكتبة 
املجرودي حينما عر�س على مدير 
ال���ف���رع ت���وزي���ع ك��ت��اب��ه ول��ك��ن املدير 
رف�������س ذل�����ك، وع���ن���دم���ا ذه����ب على 
لآداء فري�شة العمرة وجد كتابه يف 
علي  ف�شاأل  هناك،  املجرودي  مكتبة 
مدير الفرع الذي ل يعرفه كموؤلف 
لديه  الكتاب  ن�شخ  ع��دد  عن  للكتاب 
فقال اأنه يوجد لدية �شوى ن�شختان 
هذه  ي��ط��ل��ب��ون  ال��ك��ث��ري  واأن  ف��ق��ط 
اإي��ط��ال��ي��ا، فعرفه  ال��ك��ت��اب وخ��ا���ش��ة 
مدير  برف�س  واأخ���ره  بنف�شه  علي 
ف����رع دب����ي ب���ت���وزي���ع ال���ك���ت���اب.. على 
امل��دي��ر بفرع دبي  ات�شل ه��ذا  ال��ف��ور 
طالبا احل�شول على املزيد من ن�شخ 
الذي  امل��دي��ر  نف�س  فاإت�شل  الكتاب 
رف�س قبل ذلك هذا الكتاب مع علي 
لكن  الن�شخ  م��ن  الكثري  منه  طالبا 
لديه  لي�س  اأن���ه  بحجة  رف�����س  علي 
ن�شخ من الكتاب وكان ذلك عقابا له 

على رف�شه امل�شبق.
الكاريكاتور  ف��ن  بخ�شو�س  اأم���ا     
اب���ت���ك���ارا جديدا  اب���ت���دع ع��ل��ي  ف��ق��د 
العربي  اخلط  باإدخال  للكاريكاتور 
ك���ت���اب���ة ب�����دل م����ن ا����ش���ت���ع���م���ال خط 
من  الكثري  يفعل  مثلما  الكمبيوتر 
والكثري  الكثري  ور�شم  الر�شامني.. 
بع�س  ن�شرتها  التي  الر�شومات  من 
وطلبتها  وامل������ج������الت،  ال�������ش���ح���ف 
التليفزيونية  ال��ق��ن��وات  بع�س  منه 

ل��ع��ر���ش��ه��ا يف ف������رتات ال���ف���ا����ش���ل يف 
�شواء  مبا�شرة  القدم  ك��رة  مباريات 
ال���دول���ي���ة..  اأو  امل��ح��ل��ي��ة  امل���ب���اري���ات 
وا����ش���ت�������ش���اف���ت���ه ب���ع�������س امل���ح���ط���ات 
ل��ريوي حكايته مع فن اخل��ط وفن 
الكاريكاتور، كما اأذيع عنه الكثري يف 
الريا�شية  احل����وارات  ب��رام��ج  بع�س 

والفنية.
   اأم�����ا ح��ك��اي��ة ع��ل��ي الأم�������ريي مع 
اأراد  اأنه  فيقول  املجوهرات  ت�شميم 
اإ�شافة  جديدة  باإبداعات  يخرج  اأن 
الأخ��رى وهي موهبة  اإبداعاته  اإىل 
بطريقته  امل����ج����وه����رات  ت�����ش��م��ي��م 
اخلا�شة، وقام بدرا�شة كل �شيء عن 
حتي  فيها  وتعمق  والف�شة  الذهب 
ووا�شعة  ك��ب��رية  خ��رة  ل��دي��ه  تتكون 
يف ه���ذا امل���ج���ال وت��ف��ي��ده ل��ي��ك��ون له 
لونه وت�شميمه اخلا�س به وباملاركة 
لذلك..  اإت��خ��ذه��ا  التي  ب��ه  اخلا�شة 
العديدة  ال���ق���ط���ع  ب��ت�����ش��م��ي��م  ق�����ام 
اخلط  م�شتخدما  امل��ج��وه��رات  م��ن 
كل  وم�شتخدما  ب��ق��واع��ده  ال��ع��رب��ي 
ودائما  ال��ع��رب��ي��ة،  اأن�����واع اخل��ط��وط 
ينفذ من كل ت�شميم قطعة واحدة 
فقط، ويقوم بالت�شميم اأي�شا ح�شب 
واختياراتهم  ال��ع��م��الء  اإح��ت��ي��اج��ات 
مع  ال��ل��م��ا���س  ف�����ش��و���س  م�شتخدما 
عن  ت�شميماته  يف  ويتفرد  ال��ذه��ب، 
بجودة  الأخ��رى  امل�شممة  ال�شركات 

له  واأ���ش��ب��ح  ال��ع��رب��ي،  اللغوي  الآداء 
املاركة  خ��الل  من  اخلا�شة  ب�شمته 
ب����ه وال����ت����ي حت���م���ل ا�شم  اخل���ا����ش���ة 

الأمريي. 
   اجل��دي��ر ب��ال��ذك��ر اأن���ه ي��ت��ع��اون مع 
���ش��رك��ة ن���ون ���ش��م��ن امل�����ش��اري��ع التي 
لها..  ب��ال��ت�����ش��وي��ق  وت���ق���وم  ت��رع��اه��ا 
ع��ل��ي مب��ا ي�شممه من  ���ش��ارك  ك��م��ا 
معار�س  من  العديد  يف  املجوهرات 
امل���ج���وه���رات امل��خ��ت��ل��ف��ة يف ال���دول���ة، 
الإم����ارات  معر�س  واآخ��رم�����ش��ارك��ات��ه 
تنمية  وزارة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  تبتكر 
امل��ج��ت��م��ع.. وع��ل��ي حم��م��د الأم���ريي 
يطمح اأن يكون عامليا يف كل جمالت 
معروفا  يكون  ب��ان  وهواياته  فنونه 
جمال  يف  امل��ب��ه��رة  بخطوطه  ع��امل��ي��ا 
كاريكاتور  وف��ن��ان  ال��ع��رب��ي،  اخل���ط 
ب��ال��ب��ن��ان يف ك���ل مكان،  اإل���ي���ه  ي�����ش��ار 
وماركته  بفكرته  ع��امل��ي��ا  وم�شمما 
اجلديدة وبت�شميماته املتفردة التي 
القرية  اإن  ف��ي��ه��ا..  اأح���د  ي�شبقه  مل 
اأن  تفخر  واأن  لب���د  ب��دب��ي  ال��ع��امل��ي��ة 
م��ن��ان��ا م��ت��ع��دد امل����واه����ب م��ث��ل علي 
حممد الأم��ريي الذي يعتر نف�شه 
�شواء يف اخلط  الكلمة  فنان مبعنى 
الكاريكاتور  ر�شومات  يف  اأو  العربي 
كان  للمجوهرات  ت�شميماته  يف  اأو 
اأحد العار�شني فيها على اأر�شها ويف 
�شاحتها م�شاركا �شمن املبتكرين.         

•• الظفرة -وام:

زار �شمو ال�شيخ حمدان بن زايد اآل نهيان ممثل احلاكم يف منطقة الظفرة " كال 
على حدة " املواطنني حمد حممد عف�شان املن�شوري يف حم�شر اليارية وحممد 

�شالح حمرعني املحريبي يف حم�شر قرمدة يف مدينة ليوا مبنطقة الظفرة. 
ال�شيخ  �شمو  ب��زي��ارة  والأق���ارب  اأ�شرتيهما  واأف���راد  واملحريبي  املن�شوري  ورح��ب 
حمدان بن زايد اآل نهيان واأعربا عن �شعادتهما بزيارة �شموه الكرمية وت�شريفه 

لهما. 
وت��ب��ادل ���ش��م��وه م��ع احل�����ش��ور الأح���ادي���ث ال��ودي��ة ال��ت��ي تعك�س ع��م��ق العالقات 

ورعايتها  اإهتمامها  وم��دى  باملواطنني  الر�شيدة  القيادة  تربط  التي  احلميمة 
�شائلني   .. احتياجاتهم  وتلم�س  حياتهم  �شوؤون  متابعة  على  وحر�شها  لأبنائها 
املوىل عز وجل اأن يدمي على بالدنا اأمنها وعزها يف ظل قيادة �شاحب ال�شمو 

ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل". 
رافق �شموه خالل الزيارتني .. �شعادة اأحمد مطر الظاهري رئي�س مكتب �شمو 
�شمو  م�شت�شار  بو�شهاب  حمد  عي�شى  و�شعادة  الظفرة  منطقة  يف  احلاكم  ممثل 
وكيل  املن�شوري  حممد  نا�شر  و�شعادة  الإم��ارات��ي  الأحمر  الهالل  هيئة  رئي�س 
ديوان ممثل احلاكم يف منطقة الظفرة و�شعادة حممد علي املن�شوري مدير عام 

بلدية منطقة الظفرة. 

حمد�ن بن ز�يد يزور �ملو�طنني حمد عف�صان 
�ملن�صوري وحممد حمرعني �ملحريبي يف ليو� 
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فقد ال�سيد / م�سيعد خالد حممد املن�س�ري )امارات اجلن�سية(  
�سهادة اأ�سهم �سادرة عن م�سرف اأب�ظبي الإ�سالمي.

رقم ال�سهادة 10177194 بعدد 261 �سهما.
ف��روع  م��ن  ف���رع  لأق����رب  ت�سليمها  ي��ج��ده��ا  ال��رج��اء مم��ن    
رقم   تيلف�ن  على  الت�سال  او  الإ�سالمي..  اب�ظبي  م�سرف 

م�سك�را.  0503203030

ف���ق���د امل����دع����و / خ�������ارا ج���ان 
ب����اك���������ش����ت����ان   ، ب����������ار  خ������ون������ا 
اجل��ن�����ش��ي��ة ج����واز ���ش��ف��ره رقم 
)8796271HX( - يرجى 
ت�شليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���ر  مم����ن 
بال�شفارة الباك�شتانية او اقرب 

مركز �شرطة بالمارات.

فقد�ن جو�ز �صفر
كبري  حم���م���د   / امل����دع����و  ف���ق���د 
ح���������ش����ني �����ش����ل����ط����ان اح������م������ان ، 
بنغالد�س اجلن�شية جواز �شفره 
 -  )FG0184165( رق����م 
يرجى ممن يعر عليه ت�شليمه 
اقرب  او  بنغالد�س  ���ش��ف��ارة  اىل 

مركز �شرطة بالمارات.

فقد�ن جو�ز �صفر
حممد  /رزاق  امل���دع���و  ف��ق��د 
ب�����اك�����������ش�����ت�����ان   ، ج����������وم����������ان 
اجل��ن�����ش��ي��ة ج����واز ���ش��ف��ره رقم 
)BY9861652( - يرجى 
ت�شليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���ر  مم����ن 
بال�شفارة الباك�شتانية او اقرب 

مركز �شرطة بالمارات.

فقد�ن جو�ز �صفر
ف���ق���د امل�����دع�����و /جن����ي����ب اهلل 
باك�شتان   ، خ������ان  ي���ع���ق���وب 
�شفره  ج�������واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
)9995081XN(  رق���م 

م���������������ن ي�������������ج�������������ده ع�����ل�����ي�����ه 
الت�����������ش�����ال ب���ت���ل���ي���ف���ون رق����م  

    0555309018

فقد�ن جو�ز �صفر
ف��ق��د امل���دع���و /حم��م��د منري 
بنغالد�س   ، مياه  لل  ح�شني 
�شفره  ج�������واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
)A00142508(  رق����م 

م���������������ن ي�������������ج�������������ده ع�����ل�����ي�����ه 
الت�����������ش�����ال ب���ت���ل���ي���ف���ون رق����م  

    0504519750

فقد�ن جو�ز �صفر
ف������ق������د امل���������دع���������و /ك������وف������ى 
غ���ان���ا   ، دارك������������و  اوك������������ريى 
�شفره  ج�������واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
)2006196G(  رق�������م 
م���������������ن ي�������������ج�������������ده ع�����ل�����ي�����ه 
الت�����������ش�����ال ب���ت���ل���ي���ف���ون رق����م  

    0507815594

فقد�ن جو�ز �صفر

العدد 13793 بتاريخ 2023/3/8 
انذار عديل بالن�شر
 رقم )2023/947(

املنذر:بنك دبي التجاري �س.م.ع
املنذر اليهم:1- حمد عبدالكرمي ن�شر اهلل العارف 2- العارف لال�شتثمار ���س.ذ.م.م 3- �شركة العارف للمقاولت - ذات 

م�شوؤولية حمدودة
املنذر مبلغ )194.159.009.89( مائه واربعه وت�شعون  اليهم بان ي�شدداو للبنك  املنذر  بالتنبيه على  انذار  املو�شوع 

مليون ومائة وت�شعة وخم�شون الف وت�شعة درهم وت�شعة وثمانون فل�س
بدبي  القت�شادية  التنمية  دائرة  من  التجارية  الرخ�شة  له  �شادر  عامة  م�شاهمة  �شركة  التجاري  دبي  بنك  املنذر   -1
بن�شاط م�شرف جتاري جتاري 2- املنذر اليه الول اماراتي اجلن�شية املدين ال�شلي 3- املنذر اليه الثاين ال�شركة الكافلة 

للت�شهيالت 3- املنذر اليه الثالث ال�شركة الكافلة للت�شهيالت.
ب�شبب اخاللكم باتفاقية ال�شلح رقم 2020/946 يف النزاع رقم 2020/953 نزاع جتاري وحيث انه تر�شد بذمتكم 
وت�شعة  دره��م  وت�شعة  ال��ف  وخم�شون  وت�شعة  ومائة  مليون  وت�شعون  واربعة  مائة  دره��م   )194.159.009.89( مبلغ 

وثمانون فل�س بتاريخ:2023/2/7
لذلك:ينذر بنك دبي التجاري �س.م.ع املنذر اليهم ب�شداد املبلغ املرت�شد بذمتهم والبالغ قدره مبلغ )194.159.009.89( 
درهم مائة واربعة وت�شعون مليون ومائة وت�شعة وخم�شون الف وت�شعة درهم وت�شعة وثمانون فل�س وذلك خالل ثالثني يوما 

من تاريخ ت�شلمكم النذار حتت طائلة اتخاذ الجراءات الق�شائية بحقكم
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70608 العدد 13793 بتاريخ 2023/3/8 
اإعالن يف الق�شيبة التنفيذية بالن�شر 

جزئي مدين   AJCEXCIREA2023 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0000652/ 

اإىل املحكوم عليه : حممد ندمي مغل عبد الغني عبد الغني 
حيث انه قد �شدر احلكم املرفق �شوره عنه �شدك ل�شالح املدعي املنفذ:�شفيان رم�شان 
علي - اجلن�شية باك�شتاين ، يف الق�شية امل�شار اليها اعاله، ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد 
تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�شم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب  

تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �شامال الر�شوم وامل�شاريف :17000.0 درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�شند التنفيذي امل�شار اليه اعاله خالل )15( يوما 
املحكمة  فاإن  ذلك  عن  تخلفك  حالة  ويف   ، الخطار  بهذا  اعالنك/اإعالنكم  تاريخ  من 

�شتتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلري املقررة قانونا. 
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70591 العدد 13793 بتاريخ 2023/3/8 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  13233/2022/253 تنفيذ �شيكات 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ ال�شابعة رقم 228

مو�شوع التنفيذ : املطالبة بقيمة ال�شيك املرجتع رقم )1333542( وال�شادر عن م�شرف اأبوظبي ال�شالمي 
بقيمة )346.800.00(  .

طالب التنفيذ : م�شرف اأبوظبي ال�شالمي �س.م.ع
عنوانه:المارات - امارة ابوظبي - الحتاد - ابوظبي - �شارع امل�شرف املركزي - مبنى م�شرف ابوظبي 

ال�شالمي
املطلوب اإعالنه : 1- اأ�شرف �شبحي جاد ال�شعب - �شفته : منفذ �شده

مو�شوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)357830( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية 

بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )7( اأيام من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70533 العدد 13793 بتاريخ 2023/3/8 

اعالن حكم بالن�شر
رقم الدعوى 2022/914 جتاري جزئي 

بناء على طلب/مدعي/الو�شام للكمبيوتر - اجلن�شية

اىل املدعي عليه/عبداهلل بطي �شامل بخيت القبي�شي - اجلن�شية/المارات العربية املتحدة

يرجى الحاطة بان املحكمة بتاريخ:2023/1/31 ا�شدرت بحقك احلكم التايل حكمت 

املحكمة بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للموؤ�ش�شة املدعية يف �شخ�س مالكها مبلغ )10000( 

خالل  لال�شتئناف  قابال  حكما   - وامل�شاريف  بالر�شوم  وال��زام��ه  دره��م  الف  ع�شرة  دره��م 

امليعاد دون الطعن على  التايل لالعالن به وبانق�شاء هذا  اليوم  ثالثون يوما اعتبارا من 

احلكم امل�شار اليه فان املحكمة �شوف تتخذ الجراءات القانونية لتنفيذه.
اإداري �شعادة متعاملني

مرمي �شعيد البادي 

حماكم راأ�س اخليمة
حكومة راأ�س اخليمة

70408

العدد 13793 بتاريخ 2023/3/8 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  8756/2022/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185

مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2022/1761 نزاع حمدد القيمة ، ب�شداد املبلغ املنفذ 
به وقدره )120643( درهم �شامال للر�شوم وامل�شاريف .

طالب التنفيذ : الزهراوي للتجهيزات الطبية �س.ذ.م.م
عنوانه:المارات - امارة دبي - املركز التجاري الوىل - دبي - �شارع ال�شيخ زايد - مبنى حمطة مرتو ابراج 

المارات - �شقة 11-1101 برج ذي تاور بالزا
وميثله:امرية ابراهيم عبداهلل عبدالواحد كمال بور الب�شتكي

املطلوب اإعالنه : 1- �شنرت فور �شرتاتيجيك هيلثكري ديفيلومبنت منطقة حرة ذ.م.م - �شفته: منفذ �شده
مو�شوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)120643( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية 

بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70197 العدد 13793 بتاريخ 2023/3/8 

ترافيك�س ميدل اي�شت منطقة حرة ذ.م.م )ال�شركة( ، �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة يف املنطقة احلرة 
م�شجلة لدى �شلطة دبي للتطوير مبوجب ترخي�س رقم 98415 ولها عنوانها امل�شجل املوجود يف املبنى 
رقم دي ام �شي - بي ال دي 05 - او كيو 2 - اف 02-226 مبنى دي ام �شي 5 ، الطابق الثاين ، مدينة دبي 
لالعالم ، دبي ، المارات العربية املتحدة ، اأن ترافيك�س هولدينق بي يف ، ب�شفتها امل�شاهم الوحيد ، قد 

قررت اغالق ال�شركة وحلها مبوجب قرار املدير بتاريخ 9 فراير 2023
وفقا لذلك يطلب من اأي طرف مهتم لديه دعوى �شد ال�شركة مبوجب هذا تقدمي مطالبته يف غ�شون 

45 يوما من تاريخ هذا ال�شعار عن طريق الريد امل�شجل او الت�شال:
ال�شيدة ماري بوري

ترافيك�س ميدل اي�شت منطقة حرة ذ.م.م ريد �شميث ال ال بي
برج اإندك�س )�شرق( ، الطابق 25

مركز دبي املايل العاملي
�س.ب:506548 دبي المارات العربية املتحدة

هاتف رقم:047096300
mborye@reedsmith.com:الريد اللكرتوين

لن يتم النظر يف املطالبات امل�شتلمة بعد انتهاء فرتة الخطار البالغة 45 يوما.

اإ�شعار بالت�شفية

70197 العدد 13793 بتاريخ 2023/3/8 
اعالن بالن�شر        
 الدعوي رقم 521/ 2023

تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
اإىل: �شهباز خان �شليم خان - جمهويل حمل الإقامة

مبا اأن املتناع �شركة جمموعة المارات لالت�شالت )جمموعة المارات( �س.م.ع
ب�شداد مبلغ  املدعى عليه   باإلزام  الدعوى ومو�شوعها دعوى مطالبة  اأق��ام عليك  قد 

وقدره 25615.07 درهم مع الفائدة القانونية ٪5
وحددت لها جل�شة يوم اخلمي�س   املوافق 16-03-2023 ال�شاعة 09:00 �شباحا �س بقاعة 
التقا�شي عن ُبعد لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا و عليك بتقدمي ما 

لديك� من مذكرات اأو م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة ب�ثالثة اأيام على القل . 
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70197 العدد 13793 بتاريخ 2023/3/8 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم  291/2022/204 تنفيذ �شرعي 

املنظورة يف:دائرة تنفيذ الحوال الوىل رقم 280
مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2147/2021 احوال نف�س م�شلمني ، 1- ا�شقاط 
ح�شانتها عن البنت نور و�شمها له وا�شقاط نفقتها ور�شوم درا�شتها املقررة يف التفاقية رقم 2019-2127 
يف  املدعية  مغادرة  تاريخ  من  اعتبارا   2019-1067 رق��م  التنفيذ  ملف  واغ��الق   2019-3253 رق��م  امللف  يف 

2021/8/14 - 2- الزام املدعي عليها مب�شاريف الدعوى .
طالب التنفيذ : احمد جمال عبداملجيد ال�شعدين

G28 عنوانه:المارات - امارة دبي - ور�شان الوىل - �شارع احلي ال�شباين - بناية ت 04 - �شقة
املطلوب اإعالنه : 1- ليال جو�شلني ريكويلمى ارافينا - �شفته: منفذ �شده

التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بتنفيذ احلكم ال�شادر يف  اأقام عليك الدعوى  مو�شوع الإع��الن : قد 
الدعوى رقم 2147/2021 احوال نف�س م�شلمني 1- ا�شقاط ح�شانتها عن البنت نور و�شمها له وا�شقاط 
نفقتها ور�شوم درا�شتها املقررة يف التفاقية رقم 2127-2019 يف امللف رقم 3253-2019 واغالق ملف التنفيذ 
رقم 1067 -2019 اعتبارا من تاريخ مغادرة املدعية يف 2021/8/14 ، وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات 

التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )7( اأيام من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70021
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اأفادت م�شادر اأمنية عراقية و�شهود عيان، اأن 8 مدنيني قتلوا الليلة 
املا�شية واأ�شيب 3 اآخرين، يف هجوم �شنه م�شلحون على اإحدى قرى 
�شمال  كيلومرتاً   57 دي��اىل  حمافظة  �شرق  �شمال  املقدادية  ق�شاء 

�شرق بغداد.
املا�شية هجوماً  الليلة  اأن جماعات م�شلحة �شنت  واأو�شحت امل�شادر 
رافقه اإنفجار عبوة نا�شفة ا�شتهدف منازل يف ق�شاء املقدادية �شمال 
ت�شبب  مم��ا  الر�شا�شة،  الأ�شلحة  با�شتخدام  دي��اىل  حمافظة  �شرق 

مبقتل 8 مدنيني واإ�شابة 3 اآخرين بجروح.
وذكرت امل�شادر اأن القوات الأمنية هرعت اإىل مكان احلادث، ون�شرت 

قواتها ملالحقة اجلماعات امل�شلحة.
اأم��ن��ي��ة غري  اأو���ش��اع��اً  اأي����ام  م��ن��ذ  دي���اىل  م��ن��اط��ق مبحافظة  وت�شهد 
م�شتقرة، اأوقعت عدداً من ال�شحايا بينهم طبيب بر�شا�س جماعات 

م�شلحة تن�شط يف املحافظة.

بريطانيا  خم���زون  ب��ن��اء  اإع���ادة  اأن  م��ن  بريطانيون  برملانيون  ح��ذر 
املت�شائل من الذخائر بعد احلرب يف اأوكرانيا قد ي�شتغرق عقدا على 

الأقل، مما يعر�س الأمن القومي الريطاين للخطر.
الدفاع  جل��ن��ة  ع��ن  ال��ري��ط��ان��ي��ة  “بي.اأيه.ميديا”  وك��ال��ة  ون��ق��ل��ت 
�شمال  ح��ل��ف  يف  اآخ��ري��ن  وح��ل��ف��اء  بريطانيا  اأن  ال��ع��م��وم  جمل�س  يف 
الأطل�شي )ناتو( �شمحوا بانخفا�س احتياطياتهم من الذخرية اإىل 
اإبقاء كييف  اإىل  يف الوقت الذي ي�شعون فيه  “م�شتويات خطرية”، 

مزودة بالذخرية يف كفاحها �شد الغزو الرو�شي.
الغربية  احلكومات  بها  ت�شرتي  التي  الطريقة  اإن  اللجنة  وق��ال��ت 
و�شع  على  الدفاع  وزارة  وحثت  للغر�س”،  متنا�شب  “غري  اأ�شلحة 

خطة عمل لتقلي�س الوقت الالزم ل�شتعادة م�شتويات خمزوناتها.
الناتو  يف  وحلفاءها  املتحدة  اململكة  اأن  الوا�شح  “من  اأن��ه  وتابعت 
�شمحوا بتقلي�س خمزونات الذخرية اإىل م�شتويات منخف�شة ب�شكل 

خطري«.
واأ�شافت اأنه “يف حني اأن رو�شيا تواجه اأي�شاً تناق�شاً يف خمزوناتها، 
اإل اأن اخل�شوم الآخرين ي�شتطيعون الحتفاظ مبخزوناتهم ورمبا 

زيادتها«.
ا�شتعادة  ع��ل��ى  امل��ت��ح��دة  اململكة  ق���درة  ع���دم  “اإن  اللجنة  واأو���ش��ح��ت 
م�شتويات خمزوناتها يعر�س للخطر لي�س فقط قدرتنا على اإعادة 

تزويد اأوكرانيا ولكن اأي�شاً ملواجهة اأي تهديد لأمننا«.

اأعلنت ال�شلطات املك�شيكية اأّنها عرت يف �شرق البالد على مقطورة 
�شاحنة بداخلها 343 مهاجراً غري نظامي، بينهم 103 قا�شرين 

غري م�شحوبني بذويهم.
من  يتحّدرون  املهاجرين  اإّن  بيان  يف  للهجرة  الوطني  املعهد  وق��ال 
بع�س  وبينهم  والإك�������وادور،  وال�����ش��ل��ف��ادور  وه��ن��دورا���س  غ��وات��ي��الم��ا 
م�شحوبني،  غ��ري  قا�شرين   103“ اأي�����ش��اً  بينهم  لكن  ال��ع��ائ��الت، 

معظمهم من غواتيمال«.
الأحد-الثنني على طريق يف  املقطورة ليل  ال�شلطات على  وعرت 

ولية فرياكروز، وكان �شائق ال�شاحنة متوارياً.
واأ�شافت اأّن املهاجرين “كانوا يرتدون اأ�شاور ملّونة كو�شيلة تعريف 
عنهم«. ويف العادة يوّزع املهّربون هذه الأ�شاور على املهاجرين اأثناء 

تهريبهم اإىل احلدود مع الوليات املّتحدة.
اإّن امل��ق��ط��ورة ج��ّه��زت مب����راوح ون��ظ��ام تهوئة  ويف ب��ي��ان��ه ق���ال امل��ع��ه��د 
لكي  وذل��ك  طابقني  من  تتاأّلف  اأ�شبحت  بحيث  لتعديل  واأُخ�شعت 

تّت�شع ملزيد من الأ�شخا�س.
وتعّد ال�شاحنات واحدة من اأخطر الو�شائل التي ي�شتخدمها مهّربو 
اإىل  املك�شيك  النظاميني عر  املهاجرين غري  الذين ينقلون  الب�شر 
 50 من  اأك��ر  لقي  املا�شي  حزيران/يونيو  ويف  املتحدة.  ال��ولي��ات 
اأن ُتركوا يف مقطورة �شاحنة و�شط حّر �شديد  مهاجراً حتفهم بعد 

يف مدينة �شان اأنطونيو يف ولية تك�شا�س.
كانوا  م��ه��اج��راً   56 ق�����ش��ى   2021 الأول/دي�������ش���م���ر  ك���ان���ون  ويف 
مّتجهني اإىل الوليات املتحدة من اأمريكا الو�شطى، واأ�شيب ع�شرات 
اآخرون بجروح، بعدما انقلبت ال�شاحنة التي كانت تقّلهم يف جنوب 

املك�شيك.

عوا�صم

بغد�د

لندن

مك�شيكو  �شيتي

  لبنان يعلن ��صتعادة حق 
�لت�صويت يف �الأمم �ملتحدة 

•• بريوت-رويرتز

باأزمة مالية خانقة،  الذي مير  لبنان،  اإن  اللبنانية  وزارة اخلارجية  قالت 
ا�شتعاد حق الت�شويت يف الأمم املتحدة بعد دفع م�شتحقات عامي 2022 

و2023، وذلك بعد اأن كان قد خ�شره للمرة الثانية خالل ثالث �شنوات.
 17 يف  ر�شالة  جوتريي�س  اأنطونيو  املتحدة  ل���الأمم  ال��ع��ام  الأم���ني  ون�شر 
اأن لبنان قد فقد حق الت�شويت يف  اأعلن فيها  يناير كانون الثاين املا�شي 
اجلمعية العامة لالأمم املتحدة، وكذلك خ�شرته كل من الدومنيكا وغينيا 

ال�شتوائية واجلابون وجنوب ال�شودان وفنزويال.
وقال جوتريي�س اإن لبنان بحاجة ل�شداد حوايل 1.8 مليون دولر ل�شتعادة 

حق الت�شويت.
ومل يذكر بيان وزارة اخلارجية اللبنانية املبلغ الذي دفعه لبنان، لكنه قال 
اإن “لبنان قد عاد للعب دوره الطبيعي وح�شوره يف اأعمال ومناق�شات الأمم 

املتحدة وجلانها املتخ�ش�شة«.
ومير لبنان باأزمة مالية خانقة منذ عام 2019 عندما انهار نظامه املايل 

نتيجة لعقود من اإهدار املوارد و�شوء الإدارة وف�شاد النخب احلاكمة.
 2020 ع���ام  يف  الأج��ن��ب��ي��ة  بالعملة  دي��ون��ه��ا  ���ش��داد  ع��ن  ال��دول��ة  وتخلفت 
الإن��ف��اق يف  تقلي�س  مع  الوقت  ذل��ك  منذ  كبري  اإىل حد  عاجزة  واأ�شبحت 

جميع املجالت.

م�صتوطنون ي�صتبكون مع فل�صطينيني يف بلدة ملتهبة بال�صفة 

�صجة حول �لتغيري�ت �لق�صائية يف �إ�صر�ئيل... حول �أي �صيء تدور؟ 

 رو�صيا تكون جمموعة ملناق�صة �صبل حتقيق �ل�صالم يف �أفغان�صتان �صي ينّدد بحملة غربية تقودها و��صنطن »لتطويق« بالده 
•• ط�صقند-رويرتز

الأمد يف  �شبل حتقيق �شالم طويل  ملناق�شة  اأن�شاأت رو�شيا و�شت دول متاخمة لأفغان�شتان جمموعة 
الدولة التي مزقتها احلرب، ودعا دبلوما�شيون يف الجتماع الفتتاحي اليوم الثالثاء اإىل رفع جتميد 

اأ�شول البنك املركزي الأفغاين.
وقالت وزارة اخلارجية الأوزبكية اإن ممثلني خا�شني من رو�شيا وال�شني واإيران وباك�شتان واأوزبك�شتان 
وطاجيك�شتان وتركمان�شتان اجتمعوا يف ط�شقند ويعتزمون الجتماع ب�شكل دوري ملناق�شة الق�شايا 

التي تواجه اأفغان�شتان.
الغربية على رفع  الدول  املجموعة حثت  اإن  اإرجا�شيف  اأوزبك�شتان اخلا�س ع�شمت اهلل  وذكر ممثل 
جتميد اأ�شول البنك املركزي الأفغاين. وقال يف اإفادة �شحفية “�شدد ممثلو هذه الدول على اأن اأموال 
البنك املركزي الأفغاين التي �شرُتد يجب اأن ت�شتخدم يف املقام الأول يف دفع رواتب... معلمي املدار�س 

والأطباء، ويف الوقت نف�شه، يف دعم عدد من ال�شكان يف و�شع �شعب«.

اأّدى اإىل حتّديات غري م�شبوقة لتنمية بالدنا«.
املوا�شيع  الأخ������رية  ال�����ش��ن��وات  يف  وت�����ش��اع��ف��ت 
�شواء  املّتحدة،  ال�شني والوليات  اخلالفية بني 
اختالل  اأو  امل�شلمة  الأويغور  اأقلية  ق�شية  حول 
تايوان  م�شاألة  اأو  البلدين  بني  التجاري  امليزان 
اأو ملف الهيمنة يف جمال التقنيات املتقدمة اأو 

الّتهامات بالتج�ّش�س.
ال���غ���رب عموماً  امل���ل���ّف���ات ف���ر����س  وب�����ش��ب��ب ه����ذه 
والوليات املّتحدة خ�شو�شاً عقوبات على ال�شني 

التي رّدت باملثل.
“البيئة  اأّن  ل�����ش��ي��ن��خ��وا،  وف���ق���اً  ����ش���ي،  واأو�����ش����ح 

تغرّيات  �شهدت  ال�شني  يف  للتنمية  اخل��ارج��ي��ة 
والتي ل ميكن  امل��وؤّك��دة  والعوامل غري  �شريعة، 

التنّبوؤ بها زادت ب�شكل كبري«.
و�شي، البالغ من العمر 69 عاماً والذي �شينال 
ثالثة غري  رئا�شية  اأي��ام قليلة ولي��ة  يف غ�شون 
اأدىل بت�شريحه هذا  م�شبوقة يف تاريخ ال�شني، 
خالل  ا�شت�شارية  جلنة  يف  اأع�شاء  م�شامع  على 

الدورة الرملانية ال�شنوية.
اخلم�س  ال�����ش��ن��وات  اإّن  ���ش��ي  ق���ال  ت�شريحه  ويف 
املا�شية اّت�شمت برزمة جديدة من العقبات تهّدد 

باإبطاء وترية ال�شعود القت�شادي للبالد.

•• بكني-اأ ف ب

ن����ّدد ال��رئ��ي�����س ال�����ش��ي��ن��ي ���ش��ي ج��ي��ن��ب��ي��ن��غ خالل 
تقودها  غربية  بحملة  بكني  يف  برملانية  جل�شة 
الوليات املّتحدة ل�”تطويق” بالده و”احتوائها 
اإعالم  و�شائل  عنه  نقلت  ما  بح�شب  وقمعها”، 

حكومية م�شاء الثنني.
اأنباء  وك��ال��ة  ع��ن��ه  نقلت  م��ا  بح�شب  ���ش��ي،  وق���ال 
ال�شني اجلديدة “�شينخوا” الر�شمية، اإّن “دوًل 
�شيا�شة  نّفذت  املّتحدة،  الوليات  بقيادة  غربية، 
احتواء وتطويق وقمع �شّد ال�شني، الأمر الذي 

•• حوارة-رويرتز

اإ�شرائيليون  م�����ش��ت��وط��ن��ون  ه���اج���م 
قرية  يف  املا�شية  الليلة  فل�شطينيني 
كانت  التي  الغربية  بال�شفة  ح���وارة 
ع�شرات  �شنه  عنيف  لهجوم  م�شرحا 
امل�����ش��ت��وط��ن��ني الأ����ش���ب���وع امل��ا���ش��ي ردا 
اإ�شرائيليني  ���ش��ق��ي��ق��ني  م��ق��ت��ل  ع��ل��ى 

بالر�شا�س.
و�شارت حوارة، وهي قرية فل�شطينية 
رئي�شية  تفتي�س  نقطة  م��ن  ب��ال��ق��رب 
على اأحد الطرق، اأحدث بوؤرة للتوتر 
والفل�شطينيني  الإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ني  ب��ني 
ال�شفة  يف  امل��ت��ف��اق��م  ال��ع��ن��ف  ظ���ل  يف 

الغربية املحتلة منذ �شهور.
الإ�شرائيلي  اجل��ي�����س  ق���وات  وف��رق��ت 
و�شرطة احلدود ح�شودا قال اجلي�س 
اإنها كانت ت�شارك يف “عدد من اأحداث 
ال�شغب العنيفة” يف حوارة واأظهرت 
ن�شرها  ج������رى  م���������ش����ورة  م���ق���اط���ع 
الجتماعي  ال��ت��وا���ش��ل  م��واق��ع  ع��ل��ى 
جم���م���وع���ة م����ن ال�������ش���ب���ان ي����رت����دون 

الفل�شطينيني  اأح��د  �شيارة  يهاجمون  ���ش��وداء  مالب�س 
الفرار. وقال عمر خليفة،  �شائقها من  اأن يتمكن  قبل 
الذي كان قد انتهى لتوه من الت�شوق يف متجر و�شعد 
“حقيقي  الهجوم  وقع  عندما  عائلته  مع  ال�شيارة  اإىل 

ر�شا�س بيطخوا علينا ور�شا�س حي، لول �شرت اهلل«.
اخللفي  الكر�شي  يف  جال�شة  زوج��ت��ي  “كانت  واأ���ش��اف 
لل�شيارة واحت�شنت ابنتنا حلمايتها. كان من املمكن اأن 

نفقدها، وكان هناك خطر حقيقي على حياتنا«.

•• القد�س-رويرتز

اأثارت م�شاعي احلكومة الئتالفية اليمينية املت�شددة 
نتنياهو  بنيامني  الإ�شرائيلي  ال���وزراء  رئي�س  بقيادة 
الق�شائي  ال��ن��ظ��ام  ع��ل��ى  ت��غ��ي��ريات ج���ذري���ة  لإدخ������ال 
ب��ني احللفاء  وان��زع��اج��ا  داخ��ل��ي��ة  الإ���ش��رائ��ي��ل��ي �شجة 

الغربيني لإ�شرائيل.

* ما هي م�سكلة حك�مة نتنياه� مع الق�ساء؟
املحكمة  اإن  اإ�شرائيل  يف  اليمينيني  من  العديد  يقول 
ب�شورة  وتتدخل  ونخبوية  الي�شار  اإىل  متيل  العليا 
حقوق  ت��ق��دم  وك��ذل��ك  ال�شيا�شية،  ال�����ش��وؤون  يف  ك��ب��رية 

الأقليات على امل�شالح الوطنية يف كثري من الأحيان.

* ماذا يريد الئتالف؟
�شاأنها احلد  تغيريات من  اأجل  ت�شغط احلكومة من 
�شد  اأح��ك��ام  اإ����ش���دار  يف  العليا  املحكمة  �شلطات  م��ن 
ال�شلطتني الت�شريعية والتنفيذية، بينما متنح النواب 

�شلطات حا�شمة يف تعيني الق�شاة.
ويتطلب تعيني الق�شاة موافقة ال�شيا�شيني والق�شاة 
املقرتحات احلالية  �شاأن  املعنية. ومن  اللجنة  اأع�شاء 
اأكر  ن��ف��وذا  احلكومة  مينح  مب��ا  ذل��ك  تغيري  املتعددة 

كثريا.
وُمنع نتنياهو ر�شميا من امل�شاركة يف مبادرة التغيريات 
والتي  بالف�شاد،  جنائية  تهما  يواجه  لأن��ه  الق�شائية 
دميقراطية  �شتعزز  التغيريات  اإن  ق��ال  لكنه  ينفيها. 
الإعالم  و�شائل  اتهم  كما  ال�شركات.  وتدعم  اإ�شرائيل 

بداأوا  وح��ج��ارة...  فوؤو�شا  يحملون  وك��ان��وا  املتجر  م��ن 
وجرى  جنود  و�شل  ث��م  وواجهناهم،  احل��ج��ارة  باإلقاء 

اإطالق نريان وحطموا �شيارات«.
والأ����ش���ب���وع امل��ا���ش��ي، اأ����ش���رم م�����ش��ت��وط��ن��ون ال���ن���ريان يف 
ع�شرات ال�شيارات ومنازل يف حوارة بعد مقتل �شقيقني 
بالر�شا�س على يد ما ي�شبته اأنه م�شلح فل�شطيني بينما 

كانا يجل�شان يف �شيارة عند نقطة تفتي�س قريبة.
اإ�شرائيلي  ع�شكري  قائد  و�شفه  الذي  الهجوم،  وقوبل 
املجتمع  م��ن  وت��ن��دي��د  بغ�شب  “مذبحة”،  ب��اأن��ه  كبري 

يرق�شون  اإ�شرائيليني  جنودا  اأخ��رى  لقطات  واأظهرت 
مع م�شتوطنني يهود يف البلدة احتفال مبا ُي�شمى عيد 
بالعرية  يقول  �شوت  ُي�شمع  بينما  اليهودي  امل�شاخر 

“حوارة مت غزوها يا �شادة!«.
ومل يعلق اجلي�س الإ�شرائيلي على �شوؤال حول لقطات 
طلب  على  رده  يف  امل�شتوطنني  مع  الراق�شني  اجلنود 
ل���الإدلء مبعلومات ع��ن ال��واق��ع��ة. ومل ي��رد ف���ورا على 

�شوؤال من رويرتز حول ما اإذا كان قام باأي اعتقالت.
وقال في�شل �شحادة، وهو �شاهد على الهجوم “اقرتبوا 

ت�شيطر فيه احلكومة على الأغلبية.
حال  امل��ق��رتح��ات  تت�شبب  اأن  م��ن  امل��ح��ت��ج��ون  يخ�شى 
متريرها يف اإ�شعاف املحاكم وت�شليم ال�شلطة املطلقة 
مع  للخطر  املدنية  احل��ري��ات  يعر�س  مم��ا  للحكومة 
احللفاء  م��ع  وال��ع��الق��ات  القت�شاد  على  كارثية  اآث���ار 

الغربيني.
غري  باعتباره  الق�شاء  اإىل  النظر  ���ش��اأن  م��ن  اأن  كما 
دفاعها  خطوط  اأح��د  من  اإ�شرائيل  يجرد  اأن  م�شتقل 

الحتجاج  ن��ريان  وتاأجيج  اخلطة  بت�شويه  واملعار�شة 
لإ�شقاط حكومته.

* ما ال�سبب وراء احتجاج
 الكثري من الإ�سرائيليني؟

ن�شبيا.  ه�شة  الإ�شرائيلية  والتوازنات”  »ال�شوابط 
لي�س لها د�شتور، فقط “قوانني اأ�شا�شية” تهدف اإىل 
واحد  برملاين  وجمل�س  الدميقراطية  اأ�ش�شها  حماية 

حدة  ال��ف��ع��ل  ردود  وزادت  ال������دويل، 
الإ�شرائليي  املالية  وزي��ر  قال  عندما 
ح����وارة  اإن  ���ش��م��وت��ري��ت�����س  ب��ت�����ش��ل��ئ��ي��ل 
وت�����راج�����ع  “متحى”.  اأن  ي����ج����ب 
امل�����ش��وؤول ع��ن بع�س جوانب  ال��وزي��ر، 
هذه  ع���ن  ال���غ���رب���ي���ة،  ال�����ش��ف��ة  اإدارة 

الت�شريحات يف وقت لحق.
حوارة  يف  ال���ش��ت��ب��اك��ات  ك�شفت  وك��م��ا 
ع�����ن ت����ف����اق����م ح�������دة ال���غ�������ش���ب بني 
ال�شتار  ازاح��������ت  ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ني، 
داخل  �شيا�شية  انق�شامات  عن  اأي�شا 
بالفعل  ت���زاي���دت  وال���ت���ي  اإ���ش��رائ��ي��ل، 
خطة  ح��ول  حمتدمة  معركة  ب�شبب 
التي  ال��ق�����ش��ائ��ي  ال���ن���ظ���ام  اإ�����ش����الح 
ت��ت��ب��ن��اه��ا ح���ك���وم���ة رئ���ي�������س ال�������وزراء 
اأحزاب  من  املوؤلفة  نتنياهو  بنيامني 

دينية وقومية.
املعار�س  العمل  ح��زب  زعيمة  وكتبت 
تويرت  ع���ل���ى  م���ي���خ���ائ���ي���ل���ي  م�������رياف 
“جمموعة من امل�شتوطنني امل�شاغبني 
الأب���ري���اء يف  امل����ارة  ت��وج��ه��وا ملهاجمة 
احتفالهم  و���ش��ط��ه��م  ح������وارة  ق���ري���ة 
مهم�شا،  �شبابا  لي�س  “هذا  واأ���ش��اف��ت  امل�شاخر«.  بعيد 
هذا هو الجتاه ال�شائد بدعم من وزيرين رئي�شيني يف 

احلكومة احلالية... كالهما يدمر اإ�شرائيل«.
فل�شطينيا   65 من  اأك��ر  الإ�شرائيلية  القوات  وقتلت 
العام احل��ايل، من بينهم ن�شطاء م�شلحون  منذ بداية 
ومدنيون. وخالل نف�س الفرتة، قتل فل�شطينيون 13 
اإ�شرائيليا وامراأة اأوكرانية يف �شل�شلة من الهجمات غري 

املن�شقة على ما يبدو نفذها اأفراد.

الرئي�شية يف الدعاوى القانونية الدولية.

* ما هي الع�امل الأخرى امل�ؤثرة؟
ل�شتغالل  نتنياهو  ي�شعى  اأن  م��ن  منتقدون  يخ�شى 
اإلغاء  اأو  اأج��ل جتميد  الق�شاء من  على  ال�شغط  ه��ذا 

حماكمته، وهو ما ينفيه نتنياهو.
وتقول املعار�شة الي�شارية اأي�شا اإن حلفاءه القوميني 
امل��زي��د من  لإق��ام��ة  العليا  املحكمة  اإ���ش��ع��اف  ي��ري��دون 
لإقامة  الفل�شطينيون  ي�شعى  اأرا���س  على  امل�شتوطنات 
يف  املت�شددة  اليهودية  الأح����زاب  وت��ري��د  بها.  دولتهم 
اخلدمة  من  طائفتهم  يعفي  قانون  اإق���رار  الئ��ت��الف 
يف اجلي�س ويخ�شون اأن تف�شد املحكمة هذا اإذا مل يتم 

تقلي�س �شالحياتها.

* ماذا بعد؟
ح�����ش��ل��ت ب��ع�����س ال���ت���غ���ي���ريات امل���ق���رتح���ة م����ن جانب 
كاملة  جل�شة  اأول  يف  املوافقة  على  احلاكم  الئ��ت��الف 
الأوىل  ال��ق��راءة  بحث  ج��رى  حيث  للكني�شت،  ال��ع��دد 
من بني ثالث ق��راءات لزمة قبل �شياغة التغيريات 
�شيتم  ك���ان  اإذا  م��ا  ب��ع��د  يت�شح  ومل  ق��ان��ون��ا.  لت�شبح 
الت�شويت النهائي على م�شروعات القوانني املقرتحة 
اأبريل ني�شان، موعد عطلة الكني�شت  قبل الثاين من 
الأخرى  التغيريات  ت��زال  ول  الربيع.  يف  الإ�شرائيلي 

قيد املناق�شة.
الذي  هرت�شوج  اإ�شحق  الإ�شرائيلي  الرئي�س  وي�شعى 
لكن  و���ش��ط،  ح��ل  اإىل  للتو�شل  ���ش��رف��ي��ا  دوره  ي��ع��ت��ر 

جهوده مل توؤت ثمارها حتى الآن.

و��صنطن: �لتحقيق بت�صميم تلميذ�ت باإير�ن من �صالحية �الأمم �ملتحدة
 •• وا�صنطن-اأ ف ب

التحقيق  اأّن  الأب��ي�����س  ال��ب��ي��ت  اأع��ل��ن 
تعّر�شت  ج��دي��دة  ت�شميم  ح���الت  يف 
اإي�����ران ال��ت��ي ت�شهد  ل��ه��ا ت��ل��م��ي��ذات يف 
احتجاجات ميكن اأن يكون من �شمن 
ي  �شالحيات بعثة الأمم املتحدة لتق�شّ

احلقائق يف اجلمهورية الإ�شالمية.
مئات  ب���ت���ع���ّر����س  ت���ق���اري���ر  واأف�����������ادت 
التلميذات للت�شميم بالغاز يف ع�شرات 
مراكز التعليم يف اإيران خالل الأ�شهر 
الثالثة الفائتة، ل �شّيما يف مدينة قم 

املقد�شة.
وتاأتي هذه الق�شية بينما ت�شهد اإيران 
احتجاجات منذ وفاة ال�شابة الكردية 
 22 البالغة  اأميني  مه�شا  الإي��ران��ي��ة 
بعد  اأي��ل��ول/���ش��ب��ت��م��ر   16 ع���ام���اً، يف 
اع��ت��ق��ال��ه��ا ل���دى ���ش��رط��ة الأخ�����الق يف 
اللبا�س  ق���واع���د  لن��ت��ه��اك��ه��ا  ط���ه���ران 

ال�شارمة يف اجلمهورية الإ�شالمية.
وقالت املتحدثة با�شم البيت الأبي�س 
عمليات  كانت  “اإذا  جان-بيار  كارين 
الت�شميم هذه على �شلة بامل�شاركة يف 
التحقيق  يكون  عندها  الحتجاجات 
فيها من �شمن �شالحيات بعثة الأمم 
ي  لتق�شّ امل�شتقلة  ال��دول��ي��ة  امل��ت��ح��دة 

احلقائق يف اإيران«.
وقالت املتحّدثة با�شم البيت الأبي�س 
يف موؤمترها ال�شحفي اليومي “يجب 
ذو  م�شتقّل  حتقيق  ه��ن��اك  ي��ك��ون  اأن 

م�شداقية واأن ُيعاَقب امل�شوؤولون«.
ومنذ اأكر من ثالثة اأ�شهر يتوا�شل 
التي  الت�شّمم  ح���الت  م��ئ��ات  ت�شجيل 
تطال تلميذات يقلن اإّنهن يعانني من 

جّراء  م��ن  وغثيان  التنف�س  يف  �شيق 
روائح “كريهة” اأو “غري معروفة”، 
م��ا ا���ش��ت��دع��ى ن��ق��ل ب��ع�����س م��ن��ه��ّن اإىل 

امل�شت�شفى.
واأث��ار ه��ذا الأم��ر خم��اوف ل��دى اأهاٍل 
التحّرك.  ع��ل��ى  ال�����ش��ل��ط��ات  ���وا  ح�������شّ
التعليم  وزي��ر  م�شاعد  اأ�شار  وم��وؤّخ��راً 
يون�س باناهي اإىل اأّن حالت الت�شميم 

من  ال���ف���ت���ي���ات  ح����رم����ان  اإىل  ت���رم���ي 
التعّلم.

والإث�����ن�����ني ط���ال���ب امل���ر����ش���د الأع���ل���ى 
خامنئي  ع���ل���ي  اهلل  اآي������ة  الإي����������راين 
ب�”عقوبات �شديدة” بحّق الأ�شخا�س 
حالت  يف  ت��وّرط��ه��م  �شيثبت  ال���ذي���ن 
مدّونته  اأوردت  م��ا  وف���ق  ال��ت�����ش��م��ي��م، 

الإلكرتونية.

 50 قتياًل ومفقودً� بانزالقات تربة يف �إندوني�صيا 
•• جاكرتا-اأ ف ب

قتل ع�شرة اأ�شخا�س على الأقل وُفقد 40 اآخرون، بح�شب ح�شيلة حمدثة 
ال��ث��الث��اء، ج���راء ه��ط��ول اأم��ط��ار غ��زي��رة وان���زلق���ات ت��رب��ة يف اإح����دى جزر 

الأرخبيل الإندوني�شي النائية، بح�شب الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث.
الطق�س  اأح���وال  �شوء  ب�شبب  الو�شول  يف  �شعوبات  الإغ��اث��ة  ف��رق  وت��واج��ه 
وانقطاع الت�شالت وموقع املنطقة النائية املت�شررة يف جزيرة �شريا�شان 

يف منطقة ناتونا الواقعة بني بورنيو وماليزيا.
وانت�شلت فرق الإنقاذ ع�شر جثث من املنطقة يف حني اأفاد ال�شكان بوجود 
15 قتياًل، بح�شب ما اأكد املتحدث با�شم الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث 

الطبيعية عبد املهاري لقناة تلفزيونية حملية.
واأ�شاف “مت التعّرف على �شت )جثث( ويجري التعّرف على اأربع اآخرىن«. 
واأظهرت �شور ن�شرتها ال�شلطات يف منطقة ناتونا منازل دّمرتها الوحول، 

واأ�شجار �شقطت على الأر�س.
ا، واأقاموا  ّف عنا�شر الإنقاذ اجلثث يف اأكيا�س بالقرب من بع�شها بع�شً و�شَ

ال�شالة.
وقّدرت وكالة اإدارة الكوارث اأّن 42 �شخ�شاً يف عداد املفقودين. وُعر على 

ثمانية اأ�شخا�س كانوا مفقودين، اأربعة منهم يف حالة حرجة.
وت�شتمر اأعمال البحث على اأطراف طريق مير به�شبة حيث غطت الوحول 

جراء انزلق الرتبة ع�شرات املنازل.
وقال عبد املهاري “على طول هذا الطريق ُطمر حواىل 30 منزًل. وترتكز 

الأبحاث هناك«.
واأر�شلت ال�شلطات مروحيتني مع خيام وطعام ومعدات ات�شال عر الأقمار 

ال�شناعية لإعادة الت�شال باجلزيرة.
الت�شّحر  زاد  الأم��ط��ار  مو�شم  خ��الل  تربة  لن��زلق��ات  اندوني�شيا  تتعّر�س 
املو�شمية لفرتات طويلة  تت�شّبب المطار  الأماكن، فيما  حدتها يف بع�س 

بفي�شانات يف مناطق خمتلفة من الرخبيل.
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و�سط حماولت من ال�سني ورو�سيا لرفع العق�بات عنها

لن نقبل »�حللوى �ل�صاّمة«.. �أزمة غذ�ئية ت�صرب كوريا �ل�صمالية
•• �صيول-وكاالت

ت��ع��ي�����س ك���وري���ا ال�����ش��م��ال��ي��ة اأزم����ة 
لالأذهان  تعيد  ط��اح��ن��ة  غ��ذائ��ي��ة 
����ش���ب���ح جم����اع����ت����ه����ا ال������ك������رى يف 
الت�شعينيات، و�شط حماولت من 
العقوبات  لرفع  ورو���ش��ي��ا  ال�شني 
ع���ن ب��ي��ون��غ��ي��ان��غ ل��ت��خ��ف��ي��ف اآث����ار 

الأزمة الإن�شانية.
ل يعول حملل �شيا�شي كثريا على 
تدخل بكني ومو�شكو، حمذرا من 
اجلديدة  الأزم����ة  تلك  ح��ل��ول  اأن 
اأزم�����ة فريو�س  ت���داع���ي���ات  و���ش��ط 
كورونا وحرب اأوكرانيا والعقوبات 
�شيزيد  بيونغيانغ  على  املفرو�شة 

حجمها.
يف وقت �شابق، �شرح كو بيونغ �شام، 
يف  التوحيد  وزارة  با�شم  املتحدث 
كوريا اجلنوبية، باأن هناك نق�شا 
اأن  يف الغذاء ب�شكل حاد، ومتوقع 
من  م�شاعدة  طلبت  ي��ان��غ  بيونغ 

برنامج الأغذية العاملي.
مل ي�شتِجب برنامج الغذاء العاملي 
على  امل��ف��رو���ش��ة  للعقوبات  ن��ظ��را 
جتاربها  ب�شبب  ال�شمالية  ك��وري��ا 
النووية، كما اأن بيونغيانغ ترف�س 
ق��ي��ود امل��راق��ب��ة يف ال��ت��وزي��ع التي 

طلب برنامج الغذاء تنفيذها.

انتحار وو�سع متفاقم
نتيجة انعزال كوريا ال�شمالية عن 
الإع����الم ال��ع��امل��ي، ف���اإن ك��ث��ريا من 
اإعالم  من  م�شتقاة  الأزم��ة  اأخبار 

جارتها اجلنوبية، ومما اأوردته:

زلز�الن قويان ي�صربان جنوب �لفيليبني 
•• مانيال-اأ ف ب

�شرب زلزالن قويان جنوب الفيليبني الثالثاء، على ما اأعلنت ال�شلطات، 
فيما اأدى الزلزال الثاين اإىل تدمري مبان ودفع مئات القرويني اإىل ترك 

منازلهم.
الثانية بعد  ال�شاعة  زل��زال بقوة �شت درج��ات على عمق �شئيل قرابة  وقع 
جزيرة  يف  اجلبلية  اأورو  دي  داف����او  مقاطعة  يف  غ(  ت   06،00( ال��ظ��ه��ر 
مينداناو على بعد كيلومرتات قليلة من ماراغو�شان، على ما اأعلنت هيئة 

امل�شح اجليولوجي المريكية.
والزلزل التي تقع على عمق �شئيل غالبا ما تلحق اأ�شرارا اأكر من تلك 
اأ�شرارا  تلحق  الثالثاء مل  اإن هزة  قالت  املحلية  ال�شلطات  ان  اإل  العميقة 

كبرية.
لكّن زلزال ثانيا قوته 5،6 درجات وقع على عمق �شئيل بعد ثالث �شاعات 

تقريبا يف نيو باتان املجاورة ت�شبب يف انهيار بع�س املنازل.
وقالت لني دولول�شا، امل�شوؤولة عن اإدارة الكوارث يف هذه املنطقة اإن حواىل 
“انهار  اأن��داب حيث  اأج��روا على مغادرة منازلهم يف قرية  300 �شخ�س 

عدد من املنازل«.
كذلك اأ�شيب 100 �شخ�س داخل مركز ت�شوق يف مدينة تاغوم يف مقاطعة 
اأثناء  واأل���واح مت�شاقطة  امل��ج��اورة ب�شظايا زج��اج حمطم  داف��او دي��ل نورتي 

فرارهم من املبنى، على ما اأفاد امل�شوؤول املحلي جاي �شوايباغيو.
اأ�شرتي  الثالث  “كنت يف الطابق  واأو�شح �شوايباغيو لوكالة فران�س بر�س 

لوازم مكتبية عندما وقع الزلزال«.
دي��ل نورتي  داف���او  ال��ك��وارث يف  وك��ال��ة  ن�شرت على �شفحة  واأظ��ه��رت �شور 
على في�شبوك اأجزاء منهارة من ال�شقف داخل مركز ت�شوق تاغوم، ب�شبب 

“�شل�شلة الهزات«.
اأفادت  م��ا  على  ارت���دادي���ة  ه���زات  وتلته  ثانية   30 الأول  ال��زل��زال  ا�شتمر 
 40 م�شافة  على  الواقعة  تاغوم  مدينة  من  كليمني  �شتيفاين  ال�شرطية 

كيلومرتا من ماراغو�شان.
واأ�شافت لوكالة فران�س بر�س “احتمينا فورا حتت مكاتبنا وعندما توقفت 

الأر�س عن الهتزاز خرجنا” من املبنى.
وتابعت “ما زلنا يف اخلارج لأن هزة ارتدادية معتدلة وقعت للتو«.

واأ�شارت كليمني اإىل اأن الزلزال الذي يبدو اأنه مل يدمر �شيئا، كان قويا مبا 
يكفي “لإثارة اخلوف«.

ت�شهد الفيليبني هزات �شبه يومية ب�شبب موقعها على “حزام النار” الذي 
يت�شبب بن�شاط زلزايل وبركاين وميتد من اليابان عر جنوب �شرق اآ�شيا 

وحو�س املحيط الهادئ.
بع�شها ي�شرب  لكن  ال�شكان  بها  ي�شعر  ال��زلزل هذه �شعيفة ول  وغالبية 
توقع  م��ن  متكن  ال��ت��ي  للتكنولوجيا  غ��ي��اب  ظ��ل  يف  ق��وي��ا  وي��ك��ون  ع�شوائيا 
اآخر  ووقع  زلزل.  على  تدريبات  بانتظام  املدين  الدفاع  ويجري  حدوثها. 

زلزال كبري يف ت�شرين الأول/اأكتوبر يف �شمال الفيليبني.

موافقة  رو���ش��ي��ا  تنتظر  ل  بينما 
العقوبات،  تخفيف  على  املجل�س 
وال�شني  اإن����ه����ا  ق���ال���ت  اأن����ه����ا  اإل 
ا�شتجابة  ال�شغوط  �شتمار�شان 

للو�شع الإن�شاين.

لي�ست الأزمة الأوىل
ال�شوؤون  يف  اخل��ب��ري  ي�شتبعد  ل 
اأن تكون  م���ازن ح�����ش��ن،  ال��دول��ي��ة 
الأزم���������ة ال����ت����ي ت��ع��ان��ي��ه��ا ك���وري���ا 
من  قريبة  ال��غ��ذاء  يف  ال�شمالية 
ت�شعينيات  يف  �شربتها  التي  تلك 

القرن املا�شي.
ُق���ّدر ع��دد قتلى  يف تلك الأزم����ة، 
ال���غ���ذاء مب��ل��ي��ون �شخ�س،  ن��ق�����س 
اإن  امل��ت��ح��دة  الأمم  ق��ال��ت  ب��ي��ن��م��ا 
ماليني  ل�3  ت�����ش��ل  ق���د  الأرق�������ام 
����ش���خ�������س، ح�������ش���ب ح�������ش���ن ال����ذي 
احلالية،  العقوبات  اأن  من  يحذر 
فريو�س  اأزم���ة  لتداعيات  اإ���ش��اف��ة 
كورونا وحرب اأوكرانيا، قد تفاقم 

الو�شع.
ال�شمالية  ك����وري����ا  رف�������س  ع���ل���ل 
امل�شاعدات اخلارجية مبا تقوم به 
جتاوزات  من  الإغاثية  املنظمات 
بيونغيانغ-  ت�����رى  م����ا  -ح�������ش���ب 
بفر�س عمليات مراقبة واإمالءات 

يف طرق توزيع امل�شاعدات.
فيما تعمل ال�شني ورو�شيا دائما يف 
اخلفاء يف ظل مثل هذه الأزمات 
العقوبات  ت���داع���ي���ات  م���ن  ل��ل��ح��د 
اأن  اإل  بيونغيانغ،  على  املفرو�شة 
تاأثري عملها حمدود جدا، بتعبري 

ح�شن.

يف  الر�شمية  الأنباء  وكالة  ح�شب 
فاإن  )ي��ون��ه��اب(  اجلنوبية  ك��وري��ا 
مدينة كي�شونغ يف كوريا ال�شمالية 
م�شرية  م��رتدي��ة،  اأو�شاعا  تعي�س 
نتيجة  انتحار  ح���الت  ر���ش��د  اإىل 

اختفاء الغذاء وغلو املعي�شة.
نقلت الوكالة عن تقرير حكومي 
ال�����ش��م��ال��ي��ة كيم  ك��وري��ا  اأن زع��ي��م 
لدرا�شة  وف���دا  اأر���ش��ل  اأون،  ج��ون��غ 
الو�شع على الأر���س، وخُل�س اإىل 
باأ�شرع وقت،  اإر�شال مواد غذائية 

وتوزيعها جمانا.
اأن م��ا متلكه  ال��ت��ق��ري��ر  ن��ق��ل  ك��م��ا 

ا�شتثنائيا  اج��ت��م��اع��ا  ال�����ش��م��ايل 
وهو  ال���زراع���ي���ة،  التنمية  ل��ب��ح��ث 
اج���ت���م���اع ُي��ع��ق��د م�����ّرة واح������دة اأو 
اأتت  لكن  ع��ادة،  ال�شنة  يف  مرتني 
ب��ع��د �شهرين  اجل��ل�����ش��ة اجل���دي���دة 
ف��ق��ط م���ن ج��ل�����ش��ة ���ش��اب��ق��ة ركزت 
ُتعرف  ال��زراع��ة، ومل  على  ��ا  اأي�����شً

تفا�شيل.
اأن كوريا  م��ن م��وؤ���ش��رات الأزم����ة، 
مليون   4.5 اأن��ت��ج��ت  ال�����ش��م��ال��ي��ة 
ط������ن م������ن امل����ح����ا�����ش����ي����ل ال����ع����ام 
باملئة   3.8 ب��ان��خ��ف��ا���س  امل��ا���ش��ي، 
الأم���ط���ار  ب�����ش��ب��ب   ،2021 ع���ن 

ب��ي��ون��غ��ي��ان��غ م��ن خم����زون غذائي 
ه���ن���اك، ف�شال  الأزم������ة  ي��ح��ل  مل 
عن اأن 700 �شجني لقوا حتفهم 

متاأثرين باجلوع.

»حل�ى �ساّمة«
اللجوء  ال�شمالية  كوريا  رف�شت 
لأي دولة لطلب الإغاثة، وو�شفت 
�شينمون”،  “رودونغ  ���ش��ح��ي��ف��ة 
ال��ع��م��ال احلاكم،  ال��ت��اب��ع��ة حل���زب 
امل�شاعدات اخلارجية باأنها “حلوة 

�شامة” جتعل البلد دون �شيادة.
من ناحيته، عقد الرئي�س الكوري 

من  وغ��ريه��ا  ال��غ��زي��رة  ال�شيفية 
الظروف اجلوية.

حتّرك �سيني ورو�سي
املنظمات  اإدارة  م���دي���ر  ح  �����ش����رَّ
ال�����دول�����ي�����ة ب�����������وزارة اخل����ارج����ي����ة 
باأّن  اإليت�شيف،  بيوتر  ال��رو���ش��ي��ة 
ب�����الده ت���ت�������ش���اَور ب��ا���ش��ت��م��رار مع 
�شركائها ال�شينيني ب�شاأن تخفيف 
كوريا  على  املفرو�شة  العقوبات 
مو�شكو  �شاغت  بينما  ال�شمالية، 
اإىل  لتقدميه  ال�شدد  بهذا  ق��رارا 

جمل�س الأمن الدويل.

•• كييف-وكاالت

���ش��ّك��ل��ت م��دي��ن��ة ب��اخ��م��وت معقال 
اأوكرانيا،  يف  امل���ع���ارك  لأ����ش���ر����س 
املا�شية،  القليلة  الأ���ش��ه��ر  خ��الل 

فكيف يبدو الو�شع اليوم؟
ال��رو���ش��ي��ة خالل  ال��ق��وات  متكنت 
م����ن حتقيق  امل���ا����ش���ي���ة  الأ����ش���ه���ر 

�شلوفيان�شك  اأب��رزه��ا  دونيت�شك، 
الطرق  التي متر  وكراماتور�شك 

اإليها عر باخموت.
�شيطرت  ي���ن���اي���ر،  م��ن��ت�����ش��ف  ويف 
�شوليدار،  ع���ل���ى  ف���اغ���ر  ق������وات 
 10 تبعد  التي  ال�شغرية  البلدة 

كم �شمال باخموت.
ك���ي���ف تبدو  ن�����رى  ل���ك���ن دع����ون����ا 

من  باخموت  باجتاه  لف��ت  تقدم 
ال�شمال واجلنوب.

ف�������ف�������ي ي�������ول�������ي�������و امل�������ا��������ش�������ي، 
����ش���ي���ط���رت ال������ق������وات ال���رو����ش���ي���ة 
ع�����ل�����ى �����ش����ي����ف����ريودون����ي����ت���������ش����ك 

ولي�شيت�شان�شك.
اآخر  باجتاه  غربا  التقدم  وب��داأت 
م��ع��اق��ل ال���ق���وات الأوك���ران���ي���ة يف 

خ����ط����وط امل�����واج�����ه�����ة ال�����ي�����وم يف 
اأربع طرق توؤدي  باخموت. هناك 

اإىل املدينة.
�شوليدار،  على  ال�شيطرة  وب��ع��د 
مت��ك��ن��ت ق����وات ف��اغ��ر م���ن قطع 
الطريق، وال�شغط على الطريق 
و�شول  م���ن  ي��ح��د  مم���ا   M03

الإمدادات اإىل باخموت.

 رئي�س �صريالنكا: �ل�صني و�فقت على �إعادة هيكلة قرو�صها 
•• كولومبو-اأ ف ب

قال رئي�س �شريالنكا الثالثاء اإن ال�شني وافقت على اإعادة هيكلة 
قرو�شها للدولة املفل�شة، يف خطوة من �شاأنها اإزالة العقبة الأخرية 
اأم��ام الإف��راج عن خطة اإنقاذ ل�شندوق النقد ال��دويل بقيمة 2،9 

مليار دولر.
وت�شببت اأزمة اقت�شادية غري م�شبوقة يف �شريالنكا التي يبلغ عدد 
�شكانها 22 مليون ن�شمة، يف نق�س حاد يف املواد الغذائية والوقود 
والت�شخم  الكهربائي  ال��ت��ي��ار  ان��ق��ط��اع  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  والأدوي�����ة، 

اجلامح.
تعمل  ويكرم�شينغه  رانيل  ال�شريالنكي  الرئي�س  حكومة  وكانت 
على تاأمني حزمة اإنقاذ بقيمة 2،9 مليار دولر من �شندوق النقد 

الدويل لت�شحيح م�شار املالية العامة ال�شريالنكية املنهارة.
اأكر  ال�شني،  الديون مع  ب�شبب مفاو�شات  توّقفت  لكّن م�شاعيها 

دائن ثنائي لها.
متلكه  ال��ذي  اإك�شيم”  “بنك  ب��اأن  ال��رمل��ان  ويكرم�شينغه  واأخ��ط��ر 
الدولة يف ال�شني “وجه ر�شالة اإىل �شندوق النقد الدويل” م�شاء 
الثنني يعرب فيها عن ا�شتعداد بكني “لإعادة هيكلة” العتمادات 

املمنوحة ل�شريالنكا.
باأن  واآم��ل  “قمنا مبا يتوّجب علينا،  النواب  اأم��ام  وق��ال يف خطاب 

يقوم �شندوق النقد الدويل مبا يتوّجب عليه«.
اإىل  اإك�شيم  بنك  ر�شالة  اأر�شلت  اأن  “مبجرد  ويكرم�شينغه  واأو�شح 
�شندوق النقد الدويل، وّقعت خطاب نوايا �شريالنكا للم�شي قدما 

يف برنامج �شندوق النقد الدويل«.

اأنه يتوقع الإفراج عن الدفعة الأوىل من حزمة �شندوق  واأ�شاف 
النقد الدويل خالل هذا ال�شهر. ومل ي�شدر تاأكيد فوري لالإعالن 

من البنك اأو �شندوق النقد الدويل.
مليار   46 البالغة  اخلارجية  ديونها  �شداد  عن  �شريالنكا  تخّلفت 

دولر يف ني�شان/اأبريل املا�شي خالل اأزمتها القت�شادية.
ديونا  املبلغ  ذل��ك  دولر من  مليار   14 قليال عن  يزيد  ما  وميثل 

ثنائية م�شتحقة حلكومات اأجنبية، 52 يف املئة منها لل�شني.
ورغم تو�شل احلكومة ال�شريالنكية اإىل اتفاق مع �شندوق النقد 
الدويل على حزمة الإنقاذ يف اأيلول/�شبتمر، عّلق الإفراج عنها يف 

انتظار “�شمانات مالية” من الدائنني.
واأعطت اليابان والهند، اأكر دائني �شريالنكا، اإىل جانب جمموعة 
باري�س”  “نادي  ب��ا���ش��م  امل��ع��روف��ة  ال��دائ��ن��ة  الأخ�����رى  ال�����دول  م���ن 

�شمانات يف وقت �شابق من هذا العام، تاركة ال�شني فقط لإعطاء 
موافقتها.

“اأدفوكاتا  معهد  رئي�س  ج��اف��رج��ي،  مرت�شى  امل���ايل  املحلل  وق���ال 
اإن  بر�س  فران�س  لوكالة  كولومبو،  ومقره  للبحوث  اإن�شتيتيوت” 
للم�شي  �شروريا  ك��ان  ال�شابق”  ال�شني  موقف  يف  كبريا  “حتول 

قدما يف خطة الإنقاذ.
وكانت بكني اقرتحت يف وقت �شابق تاأجيل �شداد الديون ملدة ت�شل 
اإىل عامني بدل من تقلي�س قرو�شها، وهو عر�س اعُتر غري كاٍف 

لتلبية متطلبات �شندوق النقد الدويل.
جمل�س  اإىل  يعود  “القرار  بر�س  فران�س  لوكالة  جافرجي  وق��ال 
توّفر  اإك�شيم  بنك  ر�شالة  كانت  اإذا  م��ا  يف  ال���دويل  النقد  �شندوق 

�شمانات مالية كافية«.

جنود بريوفيون يق�صون غرقا خالل فر�رهم من متظاهرين �ملعركة �ل�صر�صة.. كيف يبدو �لو�صع يف باخموت �الآن؟  6
••  ليما-اأ ف ب

جنوب  يف  ن��ه��ر  يف  غ��رق��اً  حتفهم  ع�شكريني  ���ش��ّت��ة  ل��ق��ي 
متظاهرين  م���ن  ال����ف����رار  حم��اول��ت��ه��م  اأث����ن����اء  ال���ب���ريو 
اأعلنت  ما  وف��ق  يهّددونهم،  كانوا  للحكومة  مناه�شني 

وزارة الدفاع الثنني.
غرقوا  ال�شّتة  الع�شكريني  اإّن  بيان  يف  ال���وزارة  وق��ال��ت   
ع��ل��ى جثثهم  ال��ع��ث��ور  امل���ي���اه اجل��ل��ي��دي��ة ومّت  الأح�����د يف 
الثنني، م�شرية اإىل اأّن احلادث وقع يف منطقة بونو يف 
نهر اإلف، اأحد روافد بحرية تيتيكاكا عند احلدود مع 

بوليفيا.
وكانت ح�شيلة اأوىل اأفادت بغرق ع�شكري واحد وفقدان 

ما  البحث  فرق  لكّن  اخلم�شة،  رفاقه 
لبثت اأن عرت على البقية.

وكتبت الوزارة يف تغريدة على تويرت 
العريف  ج���ث���ة  ع���ل���ى  ال���ع���ث���ور  “مع 
انتهت  مونتاليكو  كوي�شبي  كارلو�س 
عملية البحث التي انطلقت يف اأعقاب 

هذه الأحداث املوؤ�شفة”. 
لعريفنا  واخل��ل��ود  “املجد  واأ���ش��اف��ت 

ال�شجاع ورفاقه اخلم�شة«.
ليون، قائد  وبح�شب اجلرال جوين 
فاإّن  اجل��ن��وب��ي��ة،  الع�شكرية  املنطقة 
من  لهجوم  تعّر�شت  ع�شكرية  وح��دة 

قبل “ال�شّكان«.
ووفقاً للجي�س فقد حاول اأفراد هذه 
الوحدة الفرار من متظاهرين كانوا 

يطالبون با�شتقالة الرئي�شة دينا بولوارتي التي خلفت 
الرئي�س بيدرو كا�شتيلو يف كانون الأول/دي�شمر بعدما 
ال��ذي��ن جن��ح يف  الع�شكريني  اأح��د  ال��رمل��ان.وق��ال  عزله 

عبور النهر وكتبت له النجاة خالفاً لرفاقه ال�شّتة “لقد 
للفرار«. اآخ��ر  �شبيل  لدينا  يكن  مل  لأن��ه  النهر  عرنا 
واأ�شاف يف ت�شجيل فيديو بّثته الوزارة وبدا فيه ملتحفاً 
ببطانية “لقد حا�شَرنا 800 اإىل 900 �شخ�س وبداأوا 
بر�شقنا باحلجارة كانوا ينعتوننا بالفا�شدين والقتلة”. 
ب�شرية  �شل�شلة  �شنع  حاولوا  الوحدة  اأف��راد  اأّن  واأو�شح 
مقطع  ي��غ��رق«.ويف  البع�س  وب���داأ  جرفنا  “التيار  لكّن 
بع�شهم  بجانب  جال�شني  ع�شكرياً   15 ظهر  الفيديو 
تقريراً  ويقّدمون  ببطانيات  اأج�شادهم  يلّفون  البع�س، 

لرئي�شهم حول الواقعة.
اأّنها  الأح��د  اأعلنت  بونو  يف  ال�شّحية  ال�شلطات  وكانت 
ع��اجل��ت خ��م�����ش��ة ع�����ش��ك��ري��ني م���ن ان��خ��ف��ا���س يف ح���رارة 

اجل�شم بعدما اأنقذهم قرويون.
هذه  عنا�شر  ف���اإّن  اجلي�س  وبح�شب 
مدينة  اإىل  متوّجهني  كانوا  الدورية 
خويل حيث اأّدت تظاهرات ال�شبت اإىل 

جرح 16 �شخ�شاً على الأقّل.
�شيا�شية  اأزم�����ة  يف  ال���ب���ريو  وغ���رق���ت 
واجتماعية خطرة اندلعت يف ال�شابع 
م��ن ك��ان��ون الأول/دي�������ش���م���ر عندما 
عزل الرمبان الرئي�س بيدرو كا�شتيو 

وعنّي حمّله نائبته دينا بولوارتي.
وكا�شتيو البالغ 53 عاماً والذي اأودع 
ال�شجن مّذاك مّتهم باأنه حاول تنفيذ 
انقالب عندما اأراد حّل الرملان الذي 
كان ي�شتعّد لإقالته.واأّدت اإطاحته بعد 
الرئا�شة  اإىل  و�شوله  من  �شهرا   17
اإىل تظاهرات عنيفة ا�شتمّرت �شهرين واأ�شفرت عن 56 
 1300 من  واأك��ر  ال�شّتة،  الع�شكريون  بينهم  قتياًل، 

جريح ن�شفهم عنا�شر من اجلي�س وال�شرطة.

ووا�شلت القوات الرو�شية التقدم 
وهذا  اإيفانيفي�شكي  م�شارف  اإىل 
باتت  الرو�شية  امل��داف��ع  اأن  يعني 
ا����ش���ت���ه���داف ثالث  ق��������ادرة ع���ل���ى 
اأرب��ع م��وؤدي��ة اإىل  ط��رق من اأ�شل 

باخموت.
الأوكرانيني  ي���رتك  الأم����ر  ه���ذا 
الطريق  ع��ل��ى  ف��ق��ط  م��ع��ت��م��دي��ن 
الطرق  وب���ع�������س   O-0506

الفرعية يف املحيط.
وع���ل���ى ه����ذا ال���ط���ري���ق حت���دي���دا، 
دم��������رت ال������ق������وات الأوك�����ران�����ي�����ة 
ج�شرين رئي�شيني خارج باخموت 
ببلدة  يربطها  اأحدهما  مبا�شرة، 

ت�شا�شيف يار.
حت����ا�����ش����ر ال������ق������وات ال���رو����ش���ي���ة 
وجم��م��وع��ة ف��اغ��ر ب��اخ��م��وت من 

ثالثة اجتاهات.
ال����ق����وات  اأق������ام������ت  امل�����ق�����اب�����ل،  يف 
املواقع  الأوك���ران���ي���ة ح��ل��ق��ات م��ن 
الهجمات  وقف  بهدف  الدفاعية 
وال�شرق  ال�����ش��م��ال  م��ن  ال��رو���ش��ي��ة 

واجلنوب.
الق������وات  ت�����ش��������������ع��ى  فه��������������ل 
الأوكرانية فقط لإلهاء الق�������وات 
الرو�شية يف اأو اأنه������ا تخ�شى تاأثري 
معنويات  على  ب��اخ��م��وت  �شقوط 

قواتها؟

ليبيا.. �لتحقيق مع قيادي �إرهابي ب�صاأن عودته �إىل �ل�صرق
•• طرابل�س-وكاالت

الإرهابي  القيادي  مع  ليبيا  �شرق  الأمنية  ال�شلطات  حتقق 
حماولته  خالل  عليه،  القب�س  جرى  ال��ذي  بونوارة  مفتاح 
العودة خل�شة مل�شقط راأ�شه يف اأجدابيا، التي تركها هاربا منذ 

�شنوات خالل مواجهات مع قوات اجلي�س الوطني الليبي.
فاإن  مت�شلال  للمدينة  الدخول  على  بون�������وارة  حر�س  رغم 
عودته،  ب�شاأن  معلومات  و�شلته������م  الداخلي  الأم��ن  رج��ال 
قدومه  �شبب  ب�شاأن  للتحقيقات  واقتادت������ه  منزله  فداهمت 
يف الوقت احلايل، كما ينقل اأن�س الزوي امل�شوؤول الإعالمي 
ب��ال��ك��ت��ي��ب��ة 166 م�����ش��اة ال��ت��اب��ع��ة ل��ل��ج��ي�����س وامل��ت��م��رك��زة يف 

اأجدابيا.
يتم�شك “بونوارة” برواية اأنه عاد للمدينة ل�”بيع منزله”، 
اأن يكون هناك تن�شيق مع عنا�شر  اأن الزوي ل ي�شتبعد  اإل 
اإرهابية للعودة اإىل اأجدابيا، التي عاث فيها اإرهابا وتقتيال 

وخطفا لالأهايل قبل �شنوات.
ثوار  �شورى  ب�”جمل�س  ي�شمى  فيما  القياديني  من  بونوارة 

الليبي،  اجلي�س  �شد  كثرية  معارك  خا�س  الذي  اأجدابيا” 
كما اأنه والد الإرهابيني الهاربني الكيالين وحممد و�شحات 

واأحمد نوارة.
ك��ان حت��ت �شيطرة تنظيم  اأج��داب��ي��ا ح��ني  �شاهدا على ح��ال 
الإرهابية،  املجموعات  من  وغريه  اأجدابيا”  ثوار  “�شورى 
يقول اخلبري الع�شكري حممد ال�شادق القبائلي اإن الأهايل 
الدماء  فيها  “ت�شفك  دائ���م؛ حيث  رع��ب  اأي��ام��ا  يف  ع��ا���ش��وا 

يوميا«.
ي�����ش��رب ال��ق��ب��ائ��ل��ي - ال����ذي ���ش��ارك م��ع اجل��ي�����س يف حترير 
املدينة من الإرهابيني - اأن املدينة كانت ت�شهد قيام امللثمني 
يتلقون  الأهايل، وهيمنوا على موؤ�ش�شاتها، وكانوا  بتوقيف 

دعما من تنظيمات التيار  املتحكمة يف غربي البالد.
ل��ي��ب��ي��ا م���ن التنظيمات  ���ش��رق  مل���دن  رغ���م حت��ري��ر اجل��ي�����س 
التنظيمات  فاإن   ،2014 عام  الكرامة  عملية  يف  الإرهابية 
 140 بعد  على  الواقعة  اأجدابيا،  على  ت�شيطر  كانت  التي 
الوقت بعد  كم من بنغازي، ظلت ت�شن هجمات لفرتة من 

ذلك.

من اأبرز التهامات واجلرائم التي تالحق بونوارة:
والبع�س ل  اأج��داب��ي��ا،  �شباب مبدينة  ال��ت��ورط يف خطف   •

يعرف م�شريهم اإىل الآن.
• �شارك يف الهجوم الذي نفذته ما ت�شمى ب�”�شرايا الدفاع 
املنتمية لتنظيم “القاعدة”  عن بنغازي وحترير اإجدابيا”، 
اأح��ب��ط��ه اجلي�س  وال���ذي   ،2016 ع��ام  يوليو  الإره���اب���ي يف 

الليبي يف حينه.
• كان �شمن الإرهابيني الذين هاجموا متركزات اجلي�س يف 
منطقة الهالل النفطي عام 2018، وا�شطر حينها للفرار 
اإىل مدينة م�شراتة غرب البالد، حيث احتجزته جمموعات 

م�شلحة هناك.
اإط��الق �شراحه  اأن��ب��اء عن  2019، وردت  اأب��ري��ل   10 يف   •
لتطهري  الليبي  اجلي�س  حترك  مع  بالتزامن  اأبنائه  واأح��د 
ب�شغط  وامل��ل��ي�����ش��ي��ات،  امل�شلحة  امل��ج��م��وع��ات  م��ن  ط��راب��ل�����س 
املجموعات  تدعم  كانت  م�شراتة  يف  ب���ارزة  �شخ�شيات  م��ن 
عدة  م�شادر  اأك��دت  وق��د  البالد،  �شرق  حربها  يف  الإرهابية 

م�شاركة اأبنائه يف القتال �شد اجلي�س.

دينا بولوارتي
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باخموت  ح����ول  امل��ع��رك��ة  ت�����زال  ل 
عناوين  تت�شدر  اأوك��ران��ي��ا  ب�شرق 
اأوردت  ال���ت���ي  ال��ع��امل��ي��ة  ال�����ش��ح��ف 
ت��ق��اري��ر ت��ف��ي��د ب����اأن ك��ي��ي��ف تدر�س 
الن�شحاب من املدينة  “خيارات” 
القوات  ت�����ش��ن  ب��ي��ن��م��ا  امل��ح��ا���ش��رة، 
ال���رو����ش���ي���ة ه���ج���م���ات م��ك��ث��ف��ة من 

ثالثة حماور.
ال�شحف  اأب���������رز  ت����ن����اول����ت  ك���م���ا   
ال�شادرة �شباح الثنني، ما و�شفته 
ب�”دبلوما�شية الزلزل”، قائلة اإنه 
الأخرية  الإن�شانية  للكارثة  ميكن 
تركيا  ب���ني  ال���ع���الق���ات  ت��ع��ي��د  اأن 
ال�شحيح،  امل�����ش��ار  اإىل  وال���ي���ون���ان 
وال��ك��ف ع��ن ال��ع��داء ب��ني البلدين 

الع�شوين بالناتو.
ال�شحف  اإي���ران، ف�شلطت  اأم��ا يف   
“الت�شمم  م���وج���ة  ع��ل��ى  ال�������ش���وء 
مدار�س  �شربت  التي  اجلماعي” 
اإ�شابة  ع��ن  واأ���ش��ف��رت  “الفتيات” 
املئات منهن، و�شط تقارير تتحدث 
عن ت�شليل وا�شع من قبل النظام 
للتعميم على احلادث الذي يتابعه 

املجتمع الدويل عن كثب.

باخم�ت: خيارات اأوكرانية 
لالن�سحاب.. و�سغط رو�سي

يف �شوء قتال م�شتعر حول مدينة 
ذكرت  اأوك��ران��ي��ا،  ب�شرق  ب��اخ��م��وت 
بو�شت”  “وا�شنطن  ���ش��ح��ي��ف��ة 
الأوكرانية  القوات  اأن  الأمريكية، 
تدر�س يف الوقت احلايل “خيارات 
منطقية” لالن�شحاب من املدينة 
امل���ح���ا����ش���رة، وذل�����ك ج�����راء خناق 
الرو�شية  ال��ق��وات  تفر�شه  م�شدد 

على طرق الإمداد.
وق���ال���ت ال�����ش��ح��ي��ف��ة – ن���ق���اًل عن 
اإن����ه بينما  حم��ل��ل��ني ع�����ش��ك��ري��ني - 
كييف  تعتر  ب��ب��اخ��م��وت،  تت�شبث 
دفاعي  م���وق���ع  اإىل  الن�������ش���ح���اب 
اأف�����ش��ل ل��ه��ا، ح��ي��ث ت��ه��اج��م رو�شيا 
م��ن ث��الث ج��ه��ات وحت���اول اإجبار 
القوات الأوكرانية على الن�شحاب 

من املدينة.
وق�����ال امل��ح��ل��ل��ون ل��ل�����ش��ح��ي��ف��ة، اإن 
اأوك��ران��ي��ا احلفاظ على  حم��اولت 
مواقعها يف باخموت، اأم�س الأحد، 
رمزاً  اأ�شبح  ال��ذي  القتال  واإطالة 
تداعياتها  ���ش��ت��ك��ون  ل��ل��م��ق��اوم��ة، 
اأ�شبحت  التي  كارثية على قواتها 
م�شريين  كبري،  ب�شكل  حما�شرة 
من  �شيمكنها  الن�����ش��ح��اب  اأن  اإىل 
احل�����ف�����اظ ع���ل���ى ج����ن����وده����ا ب���اأق���ل 

اخل�شائر.  
جاء ذلك بعدما و�شف امل�شوؤولون 
الأوك���ران���ي���ون يف الأي�����ام الأخ����رية 
ق��ب�����ش��ت��ه��م ع��ل��ى ب���اخ���م���وت، وهي 
باأنها  ���ش��غ��رية،  ���ش��ن��اع��ي��ة  م��دي��ن��ة 
مما  م���ت���زاي���د،  ب�����ش��ك��ل  “ه�شة” 
اإىل  اأنهم قد يحتاجون  اإىل  ي�شري 
الن�شحاب ملنع قواتهم من الوقوع 
الذين  ال���رو����س  امل��ق��ات��ل��ني  ف���خ  يف 

يتقدمون من ثالث جهات.
بالن�شبة  اإن����ه  ال�����ش��ح��ي��ف��ة  وق���ال���ت 
فالدميري  ال����رو�����ش����ي،  ل��ل��رئ��ي�����س 
ف�������اإن ال����ش���ت���ي���الء على  ب����وت����ني، 
املطلوب  الن�شر  �شيحقق  باخموت 
فر�س  ن���ح���و  ال����ط����ري����ق  ومي����ه����د 
���ش��ي��ط��رة ال���ك���رم���ل���ني ع���ل���ى اأرب�����ع 
م��و���ش��ك��و �شمها  اأع���ل���ن���ت  م��ن��اط��ق 

�شابة  وه���ي  اأم��ي��ن��ي،  مه�شا  مقتل 
كردية )22 عاماً( لقيت م�شرعها 
يف اأح���د م��راك��ز ���ش��رط��ة الأخ���الق 
)الآداب( منت�شف �شبتمر املا�شي 
بقواعد  ال���ت���زام���ه���ا  ع�����دم  ب���زع���م 
البالد، حيث  ال�شارمة يف  اللبا�س 
حا�شدة  اح��ت��ج��اج��ات  مقتلها  اأث���ار 
م��ن��ت��ظ��م��ة خ��ف��ت وت��ريت��ه��ا مطلع 
ال���ع���ام اجل������اري ب��ع��د ح��م��ل��ة قمع 

قا�شية من قبل قوات الأمن.
اأن  ال��ع��ري��ة  ال�شحيفة  واأ���ش��اف��ت 
من  للتدقيق  الآن  تخ�شع  اإي���ران 
ب�����ش��ب��ب حالت  ال�����دويل  امل��ج��ت��م��ع 
لطالبات  اجل����م����اع����ي  ال���ت�������ش���م���م 
اأن����ه حتت  اإىل  امل����دار�����س، م�����ش��رية 
تاأثري ال�شغط، ا�شطر النظام اإىل 
يلقي  لكنه  ب���احل���ادث،  الع����رتاف 
وال���دول  “املعار�شة  ع��ل��ى  ب��ال��ل��وم 

الغربية«.
التي  ال��ت�����ش��ل��ي��ل  ح���م���الت  وع�����ن 
الإيرانية،  تقودها و�شائل الإعالم 
بو�شت”  “جريوزاليم  ن���ق���ل���ت 
اأنباء  ن�����ش��رت��ه وك���ال���ة  ت��ق��ري��ر  ع���ن 
للنظام، خل�س  املوالية  “فار�س”، 
نتيجة  ج����اءت  الأح������داث  اأن  اإىل 
مو�شحاً اأن  “ه�شترييا جماعية”، 
هذه احلالة تعتر “ظاهرة تنت�شر 
اأو  اخل����وف،  اأو  لل�شائعات  نتيجة 
اأوه�����ام ال��ت��ه��دي��د امل�����ش��رتك، �شواء 
وزعمت  كان حقيقًيا اأو متخيال”، 
اإىل  ت��ه��دف  ال��واق��ع��ة  اأن  ال��وك��ال��ة 

التاأثري على الراأي العام.
وكالة  ق��ال��ت  اأخ������رى،  رواي�����ة  ويف 
الت�شمم  ح�����الت  اإن  “ت�شنيم” 
اإثباتها؛ م�شرية  اجلماعي مل يتم 
اأن���ه���ا ق���د ت��ك��ون ���ش��ل�����ش��ل��ة من  اإىل 
مت  ال����ت����ي  ال����ع����ادي����ة  “احلوادث 
الذعر”.  ل���ب���ث  م���ًع���ا  جت��م��ي��ع��ه��ا 
“ت�شنيم”  ع��ن  ال�شحيفة  ونقلت 
قولها: “اإننا مل ن�شتخدم الغازات 
ال�شامة اأثناء احلرب مع العراق يف 
الثمانينيات، فهل ن�شتخدمها �شد 

�شعبنا؟«.
“جريوزاليم  راأت  امل���ق���اب���ل،  يف 
التقارير  ه���ذه  م��ث��ل  اأن  بو�شت” 
“قلق  الإي��راين  النظام  اأن  تو�شح 
الت�شمم  ح����الت  ب�����ش��اأن  للغاية” 
اأنه  ل���درج���ة  ال���غ���رب،  واآث����اره����ا يف 
اللوم؛  من  الكثري  لإلقاء  م�شتعد 
اجلماعية  اله�شترييا  ادع���اء  م��ن 
اإىل اإلقاء اللوم على املعار�شة، اإىل 
لت�شتيت  الثمانينيات،  اإىل  العودة 

النتباه عنها.
وك��ان اأول��ي��اء الأم���ور قد تظاهروا 
طهران،  الإي��ران��ي��ة،  العا�شمة  يف 
ومدن اأخرى، ال�شبت، �شد موجة 
الهجمات ال�شامة امل�شتبه بها التي 
ت��ل��م��ي��ذات يف ع�شرات  ع��ل��ى  اأث����رت 

املدار�س.
وق������ال وزي������ر ال�����ش��ح��ة الإي�������راين 
هجمات  م��ن  ع��ان��ني  ال��ف��ت��ي��ات  اإن 
بع�س  اأ�شار  بينما  خفيفة”،  “�شم 
اأن احل��وادث رمبا  اإىل  ال�شيا�شيني 
جاءت من قبل اجلماعات املت�شددة 

التي تعار�س تعليم الفتيات.
وك���ان وزي���ر ال��داخ��ل��ي��ة الإي�����راين، 
الأربعاء  قد �شرح  اأحمد وحيدي، 
املا�شي فور الإبالغ عن احلوادث، 
بع�س  و�شفه  ما  وراء  الدافع  ب��اأن 
امل�شوؤولني بالهجمات على املدار�س 
م��ا زال غ��ري وا���ش��ح، واأن���ه مل يتم 

اإلقاء القب�س على اأي �شخ�س.

ذلك  امل��ا���ش��ي؛ مب��ا يف  �شبتمر  يف 
ولوغان�شك  وزابوريجيا  خري�شون 

ودونيت�شك )منطقة دونبا�س(.
وجتدر الإ�شارة اإىل اأنه على الرغم 
“الناجح”  امل�����ش��اد  ال��ه��ج��وم  م���ن 
اأوك��ران��ي��ا يف اخلريف  �شنته  ال��ذي 
الرو�شية  ال���ق���وات  ف����اإن  امل���ا����ش���ي، 
ت�شيطر على ما يقرب من ُخم�س 
الأرا���ش��ي الأوك��ران��ي��ة، ف�شاًل عن 
اأي  ُيظهر  مل  الرو�شي  الزعيم  اأن 
اأهدافه  ع���ن  ل��ل��رتاج��ع  ا���ش��ت��ع��داد 

الع�شكرية.
قدر  ال�شحيفة،  تقرير  وبح�شب 
ومقره  احلرب”،  درا���ش��ة  “معهد 
وا�شنطن، اأن القوات الرو�شية “مل 
جتر القوات الأوكرانية بعد على 

الن�شحاب”..
املقاتلني  اأن  ال��ت��ق��ري��ر  واأ����ش���اف   
الرو�س “يبدو اأنهم يف و�شع ي�شمح 
الأوكرانية  ال��ق��وات  ب��اإج��ب��ار  ل��ه��م 
على الن�شحاب من مواقع دفاعية 

معينة«.
الرو�شية  ال��ق��وات  اإن  املعهد  وق��ال 
من  �شعبة  حت��ول  ح��رك��ة  “تخلق 
املناطق  يف  ال��ت��ك��ت��ي��ك��ي��ة  ال��ن��اح��ي��ة 
باخموت”.  ���ش��م��ال  يف  احل�����ش��ري��ة 
اأن ه��ذه اخل��ط��وة تهدف  واأو���ش��ح 
اإىل اإجبار القوات الأوكرانية على 
“ولي�س  ال��رتاج��ع ع��ن م��واق��ع��ه��ا، 

لتطويقها واحتجازها«.
اأوكرانيون،  قادة ع�شكريون  واأ�شار 
ال�شحيفة  م������ع  ح����دي����ث����ه����م  يف 
يحاولوا  لن  اأنهم  اإىل  الأمريكية، 
ب�����اأي ثمن،  ب��امل��دي��ن��ة  الح���ت���ف���اظ 
يختاروا  اأن  امل��ح��ت��م��ل  م���ن  واأن������ه 
الحتفاظ بالقوى العاملة لهجوم 
الربيع املتوقع اأن يبداأ يف الأ�شابيع 

املقبلة.
ون���ق���ل���ت وا����ش���ن���ط���ن ب���و����ش���ت، عن 
مايك راي��ان، وهو حملل ع�شكري 
باجلي�س  م����ت����ق����اع����د  و������ش�����اب�����ط 
اإن��ه على الرغم  الأ���ش��رتايل، قوله 
“تخطو  ال��ف��ادح��ة،  اخل�شائر  م��ن 
القوات الرو�شية بثبات نحو اتخاذ 
باخموت”،  ح��ول  دفاعية  م��واق��ف 

اأثينا  يف  امل�شوؤولون  يتحدث  حيث 
واأنقرة الآن عن “�شفحة جديدة” 

تفتح يف العالقات الثنائية.
اأن  اإىل  امل����ج����ل����ة  اأ��������ش�������ارت  ك����م����ا 
اأردوغ�����ان ورئي�س  ال��ك��ارث��ة دف��ع��ت 
كريياكو�س  ال���ي���ون���اين،  ال�������وزراء 
لأول  التحدث  اإىل  ميت�شوتاكي�س، 
مرة منذ مار�س من العام املا�شي. 
وق��ال��ت اإن���ه يف اخ����رتاق اآخ����ر، اأملح 
وزي���ر اخل��ارج��ي��ة ال��رتك��ي، مولود 
“احتمالت  اإىل  اأوغ��ل��و،  ج��اوي�����س 
بل  اجل�����ارت�����ني،  ب����ني  النفراج” 
وقدم اقرتاًحا من �شت نقاط اإىل 
العالقات  حت�شني  بهدف  اليونان 

الثنائية.
“نا�شيونال  راأت  ذل��ك،  غ�شون  يف 
اإع�����ادة  ت���داع���ي���ات  اأن  اإنرت�شت” 
قد  وتركيا  اليونان  العالقات بني 
لل�شيا�شة  اأخ����رى  ان��ف��راج��ة  مت��ث��ل 
املتحدة،  ل���ل���ولي���ات  اخل���ارج���ي���ة 
التوترات  ت�����ش��ب��ب��ت  ل��ط��امل��ا  ح��ي��ث 
داخل  انق�شامات  يف  البلدين  ب��ني 

“الناتو«.

ت�سليل اإيراين ب�ساأن
 “الت�سمم املدر�سي«

“جريوزاليم  ���ش��ح��ي��ف��ة  ذك������رت 
طهران  اأن  ال���ع���ري���ة،  بو�شت” 
حت�����ش��د م��ع��ل��وم��ات م�����ش��ل��ل��ة حول 
اجلماعية  “الت�شمم”  م���وج���ة 
التي �شربت طالبات املدار�س ومت 
الإبالغ عنها مطلع مار�س اجلاري، 
الآن  دون وج��ود �شبب معلن حتى 
املثرية  احل���وادث  يف  الت�شبب  وراء 

للجدل.
و�شائل  اإن  ال�����ش��ح��ي��ف��ة  وق����ال����ت 
الإع�����������الم الإي������ران������ي������ة امل����وال����ي����ة 
اللوم  اإلقاء  من  تخ�شى  للحكومة 
دفعها  مم��ا  املت�شدد،  ال��ن��ظ��ام  على 
اإىل ن�شر عدد من النظريات “غري 
املنطقية” حول ما حدث من اأجل 
�شرف النتباه عن موجة الت�شمم 
هزت  احتجاجات  يف  ت�شببت  التي 

البالد يوم ال�شبت.
اأ���ش��ه��ر على  ب��ع��د �شتة  ي��اأت��ي ذل���ك 

وذك�����رت امل��ج��ل��ة اأن����ه ب��ال��رغ��م من 
ب�”دبلوما�شية  و���ش��ف��ت��ه  م���ا  اأن 
على  ج���دي���دة  ل��ي�����ش��ت  الزلزل” 
اإل  الرتكية،  اليونانية  العالقات 
اأودت  – التي  اأن الكارثة الأخ��رية 
و�شردت  األفا   50 اأكر من  بحياة 
اإىل  ب��ال��ف��ع��ل  اأدت  – ق��د  امل��الي��ني 

دفء العالقات بني البلدين.
اإنه  اإنرت�شت”  “نا�شيونال  وقالت 
م��ن��ذ ال���زل���زال امل����روع ال���ذي بلغت 
مقيا�س  ع��ل��ى  درج����ة   7.8 ق��وت��ه 
ري���خ���رت و�����ش����رب ط�����ول احل�����دود 
ال��رتك��ي��ة ال�����ش��وري��ة، ي��اأت��ي الدعم 
الإن�شاين لرتكيا من جميع اأنحاء 
ال��ع��امل، مبا يف ذل��ك دول �شديقة 
لأنقرة واأخرى كانت لديها - حتى 
– اأزمات  الأق���ل  وق��ت قريب على 

كبرية مع تركيا، مثل اليونان.
اليونان  اأن  اإىل  امل��ج��ل��ة  واأ����ش���ارت 
امل����ج����اورة، ال��ت��ي ع��ان��ت م���ن توتر 
هائل يف العالقات مع تركيا خالل 
ال�����ش��ن��وات امل��ا���ش��ي��ة، ت��دخ��ل��ت على 
الأت������راك الذين  مل�����ش��اع��دة  ال���ف���ور 
ي��ع��ان��ون م���ن ال���ك���ارث���ة، مم���ا يدل 

تتبنى  م���و����ش���ك���و  اأن  م�������ش���ي���ف���اً 
القوات  ل�”خنق”  خ��ا���ش��اً  تكتيكاً 
قدراتها  وا���ش��ت��ن��زاف  الأوك���ران���ي���ة 

قبل هجوم الربيع املزعوم.
ا�شتولت  اإذا  اأن����ه  راي����ان  واأ����ش���اف 
النهاية،  يف  باخموت  على  رو�شيا 
لواحدة  ت��ت��وي��ًج��ا  ذل���ك  ف�����ش��ي��ك��ون 
من اأطول املعارك واأكرها دموية 
يف احل����رب، ل��ك��ن الأ���ش��ئ��ل��ة �شتظل 
ق��ائ��م��ة ح����ول ق�����درة رو����ش���ي���ا على 
املزيد  وك�شب  هجومها  موا�شلة 

من الأرا�شي يف �شرق اأوكرانيا.

»دبل�ما�سية الزلزل” تقرب 
الي�نان من تركيا

جملة  ت�شاءلت  ال�����ش��دد،  ه��ذا  ويف 
الأمريكية  اإنرت�شت”  “نا�شيونال 
حول ما اإذا كانت الكارثة الإن�شانية 
جراء  وتركيا  �شوريا  �شربت  التي 
على  ق����ادرة  املدمر”،  “الزلزال 
ت��ه��دئ��ة الأو������ش�����اع ب���ني الأخ�����رية 
العالقات  ����ش���وء  يف  وال����ي����ون����ان، 
املتوترة بني البلدين الع�شوين يف 

حلف �شمال الأطل�شي )الناتو(.

ويف ه��ذا الإط���ار، نقلت املجلة عن 
حمللني قولهم: “لقد تال�شت كل 
هذه الأحاديث العدائية واأي اأفكار 
الإطالق،  على  امل�شلح  ال��ن��زاع  ع��ن 
ح���ي���ث ي���رك���ز اجل���م���ي���ع م���ًع���ا على 
كثرًيا  عانوا  الذين  اأولئك  رعاية 
من الزلزال الأخري، ثم على اإعادة 

البناء التي �شت�شتغرق �شنوات«.
وق���ال رون��ال��د م��ي��ن��اردو���س، رئي�س 
املتو�شط  الأبي�س  البحر  برنامج 
لل�شيا�شة  هيلينيك  “موؤ�ش�شة  يف 
ومقرها  واخلارجية”،  الأوروب��ي��ة 
تفتح  ال���زل���زال  ك���ارث���ة  اإن  اأث��ي��ن��ا، 
يف  الت�شعيد  خف�س  اأم����ام  ال��ب��اب 
العالق������ات بني البلدين، مو�شحاً 
بالفعل”  ب��داأت  “الدبلوما�شية  اأن 
م�����ع زي���������ارة وزي���������������ر اخل���ارج���ي���ة 
دينديا�س،  ن��ي��ك��و���س  ال���ي���ون���اين، 
وقوع  بع����د  تركي�������ا  ج��ن��وب  اإىل 

الزلزال.
مع  حديثه  يف  م��ي��ن��اردو���س،  وراأى 
اأن هذه الزيارة  املجلة الأمريكية، 
تعد “خطوة رائعة تاأتي جنًبا اإىل 
الت�شامن”،  من  في�س  مع  جنب 

العالقة  يف  ملحوظ  حت�شن  على 
الثنائية بني اأثينا واأنقرة.

واأو����ش���ح���ت اأن����ه ع��ل��ى ال���رغ���م من 
العالقات امل�شحونة، كانت اليونان 
من اأوائل الدول التي اأر�شلت فرق 
اإن���ق���اذ اإىل ت��رك��ي��ا ل��ل��م�����ش��اع��دة يف 
اأنها  ع��ن  ف�شاًل  ال�شحايا،  اإن��ق��اذ 
الحتاد  داخل  دوراً حمورياً  لعبت 
الالزمة  امل���وارد  حل�شد  الأوروب����ي 
الأخرية  دفع  مما  تركيا،  مل�شاعدة 
اأمر  وهو  “علناً”،  اأثينا  �شكر  اإىل 

غري م�شبوق تقريباً.
اإنرت�شت”  “نا�شيونال  وق���ال���ت 
ت���ه���دئ هذه  اأن  امل���رج���ح  م���ن  اإن�����ه 
خماوف  “الدافئة”  ال���ع���الق���ات 
الرئي�س  ا���ش��ت��ف��ادة  م���ن  ال���ي���ون���ان 
ال���رتك���ي، رج���ب ط��ي��ب اأردوغ������ان، 
اأنقرة  بني  التوترات  وحلفائه من 
ع�شكرية  مواجهة  وحتى  واأث��ي��ن��ا، 
الطرفني  ب��ني  حمتملة  م��ب��ا���ش��رة 
البحر  ����ش���رق  اأو  اإي���ج���ة  ب��ح��ر  يف 
القومي  ال��دع��م  حل�شد  املتو�شط، 
املقرر  ال�شباق  يف  انتخابه  لإع���ادة 

اإجراوؤه يف مايو املقبل.

ال�سحف العاملية تتحدث: ت�سليل اإيراين ب�ساأن »الت�سمم املدر�سي«

�ن�صحاب �أوكر�ين حمتمل من باخموت.. و�لزلز�ل يقرب تركيا و�ليونان

حترك جلمع 20 مليون قطعة �صالح فاقمت »�صفك �لدم« �لعر�قي
•• بغداد-وكاالت

الأمم  بالتعاون مع  �شامل،  برنامج  لتنفيذ  العراقية خطة  اأطلقت احلكومة 
املتحدة، جلمع ال�شالح املنفلت من يد الع�شائر والتنظيمات غري القانونية، 
بعد اأن ت�شبب انت�شار 20 مليون قطعة �شالح يف ظاهرة الغتيالت وت�شخم 

عمليات الثاأر يف اأنحاء البالد.
ويو�شح رئي�س املركز العراقي للدرا�شات ال�شرتاتيجية غازي في�شل ح�شني 
املنفلت،  ال�شالح  �شورة عامة عن حجم ظاهرة  نيوز عربية”  “�شكاي  ملوقع 
اأن تنجح خطة احلكومة يف  الآن، وق�شة بدايتها، وكيف ميكن  ومن ميتلكه 

الق�شاء عليها.
ح�شب بيان لوزارة الداخلية العراقية، فاإن وزيرها عبد الأمري ال�شمري تراأ�س 
الدولة،  بيد  وح�شرها  الأ�شلحة  لتنظيم  الدائمة  الوطنية  اللجنة  اجتماع 

املتحدة  الأمم  مكتب  يف  النارية  لالأ�شلحة  العاملي  الرنامج  مديرة  بح�شور 
�شامل  برنامج  تنفيذ  لبحث  غرا�شي،  �شيونيتا  واملخدرات،  اجلرمية  ملكافحة 

لتنفيذ مهام اللجنة.
املوافقات الالزمة  باإقامة ور�س عمل لتح�شيل  ه الوزير  يف هذا الجتاه، وجَّ
جلمع ال�شالح، يف اإطار برنامج يكون متوافقا مع معايري الأمم املتحدة لردع 

م�شتخدمي الأ�شلحة غري املرخ�شة.
الدولة  �شيطرة  ال�شالح اخل��ارج عن  ف��اإن خطورة  غ��ازي في�شل ح�شني،  وفق 
ما  نتيجة  وغ��ريه��ا،  الع�شائر  بيد  �شالح  قطعة  مليون   20 وج��ود  يف  تتمثل 

يلي:
ال�شامن  الع�شرية هي  اأ�شبحت   2003 الدولة بعد  ب�شبب �شعف موؤ�ش�شات 
الع�شائرية  الأع��راف  الأ�شف وبحكم  املحلي، لكن مع  والأم��ن  الإن�شان  لأم��ن 
وال���ع���ادات وال��ت��ق��ال��ي��د ا���ش��ت��خ��دم ه���ذا ال�����ش��الح حل���روب حملية ب��ني الع�شائر 

نف�شها. الأمر مل يتوقف عند الأ�شلحة اخلفيفة، لكن امتلكت الع�شائر اأ�شلحة 
متو�شطة وثقيلة خطرية للغاية خالل املواجهات بينها لأ�شباب الأخذ بالثاأر 

وغريها.
ا �شالح منفلت بيد تنظيمات غري �شرعية خارجة على القانون، ول  هناك اأي�شً
تخ�شع ملوؤ�ش�شات الدولة الأمنية، منها ما ميتلك �شواريخ كاتيو�شا وطائرات 
و�شع خطري  وهذا  ومتو�شطة،  والثقيلة  اخلفيفة  لالأ�شلحة  اإ�شافة  م�شرية، 
العامة  القيادة  �شيا�شات  اأو  ولقرارات  ال�شتباك  لقواعد  لأنها ل متتثل  جدا 

للقوات امل�شلحة اأو الأمن الوطني.
ا متتلك اأ�شلحة، مافيات اجلرمية املنظمة التي تعمل يف تهريب  الع�شابات اأي�شً
املخدرات والنفط والجتار يف الب�شر والأع�شاء الب�شرية، وكلها مدعومة من 
تنظيمات ومتار�س العنف اأحيانا عند مواجهتها من جانب الأجهزة الأمنية.

اأ�شلحة  التي متتلك  “الإرهابي”  داع�س  لتنظيم  بوؤر  توجد  �شبق،  ملا  اإ�شافة 

ت�شتخدمها يف مداهمات واغتيالت واعتقالت، اأو تفجر هنا وهناك يف مناطق 
وجودها.

وبالتايل هذا ال�شالح �شواء اأكان لدى الأ�شخا�س اأو املنظمات اأ�شهم يف ظاهرة 
الغتيالت والعنف يف حمافظات الو�شط واجلنوب وبغداد وغريها.

القانون، حتتاج  هذا الرت�شيخ لل�شالح يف يد الأف��راد والتنظيمات بعيدا عن 
عملية �شحبه وح�شره بيد الدولة ل�شرتاتيجية تدريجية تتبعها موؤ�ش�شات 

الدولة، كما يو�شح رئي�س املركز العراقي للدرا�شات ال�شرتاتيجية.
“لن  ب��اأن��ه��ا  املنفلت  ال�����ش��الح  جل��م��ع  احل��ك��وم��ة  اأج��ه��زة  حملة  ح�شني  ي�شف 
املنازل،  ا�شتخباراتية، وتتبع وتفتي�س  اإىل معلومات  تكون هّينة؛ فهي حتتاج 
رجال  اأن  خا�شة  التنظيمات،  وح�شر  واجل��م��اع��ات،  لالأ�شخا�س  ومداهمات 
الأجهزة الأمنية يتعر�شون لالغتيال خالل املواجهات يف مناطق تن�شط فيها 

الع�شابات واملافيات امل�شلحة. 

�ملغادرة �أم �لبقاء؟ �صكان مناطق �لزلز�ل يعي�صون �حلرية و�لفزع
•• عوا�صم-وكاالت

املناطق برتكيا  بع�س  الأر�شية يف  الهزات  وق��وع  تكرار  يطرح 
و�شوريا ت�شاوؤلت ب�شاأن م�شتقبل هذه املناطق من حيث احلياة 

وال�شكن فيها.
ورغم طرح مقرتحات عدة تتعلق مبوا�شفات البناء وقدرتها 
على مقاومة الزلزل، تتزايد اخل�شية من م�شاألة تهجري �شكان 

هذه املناطق.
وتزايد احلديث عن الأحزمة النارية، وهي مرتبطة مبناطق 
ال��ت��ي �شربها  امل��ن��اط��ق  وت�شمل  وال���راك���ني،  ال����زلزل  ح���دوث 

الزلزال الكبري يف كل من �شوريا وتركيا.
الآلف،  ع�شرات  بحياة  اأودت  التي  ال��ك��ارث��ة  على  �شهر  فبعد 
لأحداث  جم��ددا  املناطق  تلك  تعر�س  اأن  من  النا�س  يتخوف 
اأو  لل�شكن  قابلة  غ��ري  ح��م��راء  لنقاط  حتولها  وم��ن  م�شابهة 

املعي�شة.

التنبوؤ بالزلزل، وتطوير ال�شتجابات الإن�شانية لها، وتخفيف 
الأ�شرار التي تلحق باملمتلكات والأ�شخا�س.

نيوز  �شكاي  على  يعر�س  ال��ذي  ال�شباح  لرنامج  حديث  ويف 
حممد  واملعمارية،  املدنية  الهند�شة  ا�شت�شاري  يقول  عربية، 

بدير:
هناك �شرورة لأن يجري التعامل مع الزلزل عر ال�شتعانة 
باخلراء؛ �شواء لدى اإقامة املباين اأو البنى التحتية، لأن هذه 

اخلطوة ت�شاعد على تقليل الأ�شرار.
يعي�شون يف مناطق  ملن  توعية  تكون هناك  اأن  ال�شروري  من 

معر�شة للزلزل من قبيل الت�شرف يف حال الهزة الأر�شية.
التوعية ب�شكل نظري غري كافية، بل هناك حاجة اإىل تدريبات 
عملية، كما يح�شل عند التدريب على الإخالء يف حال وقوع 
حرائق ونحو ذلك. اخلراء هم القادرون على حتديد النقاط 
الأمثل لإعادة التعمري، وما اإذا كان من الأن�شب اأن يجري ذلك 

يف املناطق املت�شررة نف�شها، اأم يف مناطق بعيدة.

وتكوينها،  املناطق  ه��ذه  مع  التعامل  ب�شاأن  الت�شاوؤل  ويجري 
ف��ه��ل ���ش��ي��ج��ري اإف��راغ��ه��ا م��ن ال�����ش��ك��ان، اأو ���ش��ي��ع��اد ت��رم��ي��م ما 
ت�شرر من اأبنتيها. خراء يقولون باأنه ل ميكننا منع حدوث 
من  كبري  ب�شكل  التخفيف  ميكننا  ولكن  الطبيعية،  ال���زلزل 
اأمانا،  اأك��ر  هياكل  وبناء  املخاطر،  اآثارها، من خالل حتديد 
موا�شفات  وف��ق  والأبنية  العمارات  بت�شييد  لاللتزام  اإ�شافة 
ال�شالمة  ب�شاأن  التعليم  للزلزل، وكذلك توفري  بناء منا�شبة 

واحلماية من اآثار الزلزل.
ال��زلزل، واتخاذ  ا�شرتاتيجيات لإدارة  وعلى احلكومات و�شع 
تدابري اأكر فعالية �شدها، كاإ�شدار حتذيرات ون�شر مكرات 

�شوت عامة.
ب�شكل عام، الزلزل هي اأحد املخاطر التي من غري املرجح اأن 
اأنه قد تكون هناك بع�س اجلهود الطموحة  تختفي، يف حني 

ملنع حدوثها يف املقام الأول.
وال�شرتاتيجية الأكر منطقية بالن�شبة للخراء، هي حت�شني 

•• �صيول-اأ ف ب

اعرتا�س  اأي  �شتعتر  اأنها  من  ال�شمالية  كوريا  ح��ّذرت 
ل�شواريخها خالل جتارب فوق املحيط الهادي على اأنه 
الزعيم  �شقيقة  اأك��دت  ما  على  وا�شح”  ح��رب  “اإعالن 
الكوري ال�شمايل كيم يو جونغ التي متتع بنفوذ وا�شع.

ونقلت وكالة الأنباء الكورية ال�شمالية الر�شمية “كاي 
ذلك  “�شيعتر  قولها  جونغ  يو  كيم  عن  اإيه”  ان  �شي 
ال�شعبية  ك��وري��ا  جمهورية  على  وا���ش��ح��ا  ح��رب  اإع���الن 
كاعرتا�س  ع�����ش��ك��ري  رد  ح�����ش��ل  اإذا  ال��دمي��وق��راط��ي��ة( 

)�شواريخنا( خالل جتارب اأ�شلحة ا�شرتاتيجية«.
للوليات  ملكا  لي�س  ال��ه��ادئ  “املحيط  اأن  من  وح���ّذرت 
املتحدة  ال��ولي��ات  ت�شتعد  حني  يف  اليابان”  اأو  املتحدة 
اأو����ش���ع م���ن���اورات ع�شكرية  وك���وري���ا اجل��ن��وب��ي��ة لإج�����راء 

م�شرتكة يف غ�شون خم�س �شنوات.
واأ�شافت اأن كوريا ال�شمالية “جاهزة على الدوام لتخاذ 

تدابري منا�شبة و�شريعة وكا�شحة يف اأي وقت«.

بيونغ يانغ تعترب �عرت��س �صو�ريخها »�إعالن حرب و��صحا« 
وياأتي البيان بعد اإعالن وا�شنطن و�شيول اجلمعة اأنهما 
العام  منذ  م�شرتكة  ع�شكرية  مناورات  اأكر  �شيجريان 
ال�شهر لتح�شني ردهما على هجوم نووي  2018 هذا 

كوري �شمايل حمتمل.
ال�شمالية  كوريا  خارجية  وزارة  اّتهمت  اآخ��ر،  بيان  ويف 
يف  عمدا  التوترات  بت�شعيد  املتحدة  الوليات  الثالثاء 

املنطقة.
اإن  ق��ول��ه��ا  ال�������وزارة  ع���ن  اإيه”  ان  ���ش��ي  “كاي  ون��ق��ل��ت 
“املناورات اجلوية امل�شرتكة الأخ��رية... تظهر بو�شوح 
�شّد  ن��ووي��ة  اأ�شلحة  ل�شتخدام  الأم��ريك��ي��ة  اخلطة  اأّن 
جمهورية كوريا الدميوقراطية ال�شعبية يتّم الدفع بها 
قدما على م�شتوى حرب فعلية«. بالإ�شافة اإىل مناورات 
»Ulchi Freedom Shield« بني القوات الأمريكية 
والكورية اجلنوبية والتي �شتبداأ يف 13 اآذار/مار�س على 
اأن ت�شتمر 10 اأيام على الأقل، اأجرت وا�شنطن و�شيول 
هذا الأ�شبوع تدريبات جوية م�شرتكة مع قاذفة ثقيلة 

اأمريكية من طراز “بي-52” ال�شرتاتيجية.
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مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13793 بتاريخ 2023/3/8 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/الدروب 

 CN لال�شت�شارات الإدارية رخ�شة رقم:2779206 
قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13793 بتاريخ 2023/3/8 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/الهند�شة 

 IN الذهبيه لالنارة  رخ�شة رقم:1001956 
قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13793 بتاريخ 2023/3/8 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/نوفا�س 

ميديا للمحتوى الرقمي
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:4092715 

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

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13793 بتاريخ 2023/3/8 

اإع����������الن
ال�ش�����ادة/هاند  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

�شوت كويف �شوب
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:4251940 

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

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13793 بتاريخ 2023/3/8 

اإع����������الن
ال�ش�����ادة/هنا  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

اخلري لتجارة املواد الغذائية
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:4400910 

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

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13793 بتاريخ 2023/3/8 

اإع����������الن
ال�ش�����ادة/راب�س  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

لتغليف الهدايا
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:4372617 

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

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13793 بتاريخ 2023/3/8 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة : جود فيل فيتني�س جيم

 رخ�شة رقم: CN 4366689 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل راأ�س املال اىل 50000

تعديل �شكل قانوين من / موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م  
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف احمد عبداهلل مبارك عبداهلل اخلمريى
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة ف�شل كالريكال حممد كوتى %100

تعديل اإ�شم جتاري من/جود فيل فيتني�س جيم
GOOD FEEL FITNESS GYM

 اإىل/جود فيل فيتني�س جيم - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
GOOD FEEL FITNESS GYM SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

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

العدد 13793 بتاريخ 2023/3/8 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة : ايكو فلو لأحوا�س ال�شباحة ذ.م.م

 رخ�شة رقم: CN 4773920 قد تقدموا اإلينا بطلب:

تعديل راأ�س املال من 100000 اىل 50000

تعديل �شكل قانوين من / �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م  

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف بول ليونل اروكو ا ابت

تعديل اإ�شم جتاري من/ايكو فلو لأحوا�س ال�شباحة ذ.م.م

ECOFLOW POOLS SPECIALIST L.L.C

 اإىل/ايكو فلو لأحوا�س ال�شباحة - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

ECOFLOW POOLS SPECIALIST SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

خالل ثالثون يوما من تاريخ ن�شر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�شوؤولة عن اأي 

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

مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13793 بتاريخ 2023/3/8 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة : بقالة مانيال

 رخ�شة رقم: CN 1049007 قد تقدموا اإلينا بطلب:

تعديل راأ�س املال اىل 100000

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

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حممد رازيب ح�شني حممد عثمان بيبارى من مالك اىل مدير

تعديل ن�شب ال�شركاء/ حممد رازيب ح�شني حممد عثمان بيبارى من 100% اىل %0

تعديل اإ�شم جتاري من/بقالة مانيال

MANILA GROCERY

 اإىل/جريت وول  لدارة الفعاليات - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

GREATWALL EVENTS MANAGEMENT - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

بعد  دعوى  اأو  حق  اأي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة  فاإن  واإل  الإعالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوما  ع�شر 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الإجراءات املطلوبة.

مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13793 بتاريخ 2023/3/8 

اإع����������الن
حقل   ( والغاز  للنفط  �شي  دي  اأم   : ال�شادة   / باأن  الإقت�شادية  التنمية  دائرة  تعلن 

البحرين ( ذ م م  رخ�شة رقم: CN 1160034 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف انف�شت كومباين 1 ليمتد

Invest Co 1 Limited
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف �شركة اأم دي �شي للنفط والغاز القاب�شة ذ م م

M D C OIL & GAS HOLDING COMPANY L L C
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة �شركة مبادلة القاب�شة للطاقة ذ.م.م

Mubadala Energy Holding Company L.L.C
تعديل اإ�شم جتاري من/اأم دي �شي للنفط والغاز ) حقل البحرين ( ذ م م

MDC OIL & GAS ) BAHRAIN FIELD ( L L C
 اإىل/ام دي �شي للنفط والغاز ) حقل البحرين ( ذ م م

MDC OIL GAS )BAHRAIN FIELD( L.L.C
فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خالل يوم واحد من تاريخ ن�شر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�شوؤولة عن اأي حق 

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

العدد 13793 بتاريخ 2023/3/8 

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

ال�شم التجاري:اخلتم لتاأجري ال�شيارات - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م
 -   C85 �شامل علي هالل غالب  ال�شيد  املالك   1 رقم  ال�شركة:حمل  عنوان 

حممد بن زايد �شرق 10
CN 1271077 :رقم القيد يف ال�شجل القت�شادي

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

كم�شفي   ، واملراجعة  للتدقيق  منتورز  ال�شاده/�شتاندرد  تعيني   -  2
قرار  على  بناء  وذلك  بتاريخ:2023/3/1   لل�شركة  قانوين 
العدل  كاتب  لدى  املوثق   ، العادية  غري  العمومية  اجلمعية  حم�شر 
بالرقم:2386A254B927D045CFD-  تاريخ التعديل:2023/03/7

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

مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13793 بتاريخ 2023/3/8 

اإعالن ت�سفية �سركة
نوع ال�شركة:�شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

ال�شم التجاري:ميدبو�س لال�شت�شارات العالنية ذ.م.م
 - للتاأمني  اخلزنة  �شركة  مبنى   0.11 �شرق  ابوظبي  ال�شركة:جزيرة  عنوان 

�شركة م�شاهمه عامة
CN 2809021 :رقم القيد يف ال�شجل القت�شادي

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

وال�شت�شارات  احل�شابات  لتدقيق  عبداحلبيب  ال�شادة/مريال  تعيني   -  2
بناء  وذلك  بتاريخ:2023/2/22  لل�شركة  قانوين  كم�شفي   - الدارية 
على قرار حم�شر اجلمعية العمومية غري العادية ، املوثق لدى كاتب العدل 

بالرقم:2305008250 تاريخ التعديل:2023/03/7
املعني  امل�شفي  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

خالل مدة 30 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13793 بتاريخ 2023/3/8 

اإع����������الن
البوادي  جنمة  عيادة   : ال�شادة   / باأن  الإقت�شادية  التنمية  دائرة  تعلن 

البيطرية  رخ�شة رقم: CN 2000763 قد تقدموا اإلينا بطلب:

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف �شامل مبارك عامر ح�شني الحبابي

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة فالح مبارك عامر ح�شني الحبابي %100

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

القت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا الإعالن واإل فاإن 

الدائرة غري م�شوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث 

�شت�شتكمل الإجراءات املطلوبة.

مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13793 بتاريخ 2023/3/8 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة : مطعم بنغال

رخ�شة رقم: CN 2652634 قد تقدموا اإلينا بطلب:

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف �شعيد عبيد �شامل عبيد الظاهري

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة عبدالواحد �شرور جمعه ظالم %100

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

القت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا الإعالن واإل فاإن 

الدائرة غري م�شوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث 

�شت�شتكمل الإجراءات املطلوبة.

مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13793 بتاريخ 2023/3/8 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة : معهد كون�شيك للتدريب ذ.م.م

رخ�شة رقم: CN 2859076 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل ال�شكل القانوين من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف كون�شيك انرتن�شونال ذات م�شوؤولية املحدودة
CONSEC INTERNATIONAL PTY LTD

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف �شينديو هولدينجز ال تي دي
SYNDEO HOLDINGS LTD

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة مايكل جون فران�شي�س نيكول�س %100
تعديل اإ�شم جتاري من/معهد كون�شيك للتدريب ذ.م.م
CONSEC TRAINING INSTITUTE L.L.C

 اإىل/كون�شيك معهد للتدريب - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
CONSEC TRAINING INSTITUTE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خالل يوم واحد من تاريخ ن�شر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�شوؤولة عن اأي حق 

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

العدد 13793 بتاريخ 2023/3/8 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة : كيوت ليدي لل�شيلة والعبايا

 رخ�شة رقم: CN 1183660 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل راأ�س املال اىل 150000

تعديل �شكل قانوين من / موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م  
تعديل اإ�شم جتاري من/كيوت ليدي لل�شيلة والعبايا

CUTE LADY SHILA & ABAYA

 اإىل/كيوت ليدي لل�شيلة والعبايا - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
CUTE LADY SHILA AND ABAYA SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

التنمية  دائرة  مراجعة  الإعالن  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
فاإن  واإل  الإعالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوما  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية 
حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دعوى  اأو  حق  اأي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة 

�شت�شتكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13793 بتاريخ 2023/3/8 

اإع����������الن
امل�شغولت  لأعمال  �شيرتال   : ال�شادة   / باأن  الإقت�شادية  التنمية  دائرة  تعلن 

اليدوية  رخ�شة رقم: CN 3960971 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل راأ�س املال اىل 100000

تعديل �شكل قانوين من / موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م  
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف حمد فا�شل حممد حزمي املن�شوري
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة اعجاز احمد ا�شرف خان %100

تعديل اإ�شم جتاري من/�شيرتال لأعمال امل�شغولت اليدوية
CHITRAL HANDICRAFTS

 اإىل/�شيرتال  لأعمال امل�شغولت اليدوية - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
CHITRAL HANDICRAFTS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

التنمية  دائرة  مراجعة  الإعالن  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
فاإن  واإل  الإعالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوما  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية 
حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دعوى  اأو  حق  اأي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة 

�شت�شتكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13793 بتاريخ 2023/3/8 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة : را�شد فرج لت�شليح ال�شيارات  

رخ�شة رقم: CN 3677389 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف را�شد فرج �شامل بيات املن�شوري

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة حمدان را�شد غامن الق�شيلى املن�شوري %100
تعديل اإ�شم جتاري من/را�شد فرج لت�شليح ال�شيارات

RASHED FARAJ AUTO WORKSHOP

 اإىل/�شوبر جولد لت�شليح ال�شيارات
SUPER GOLD AUTO WORKSHOP

التنمية  دائرة  مراجعة  الإعالن  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
فاإن  واإل  الإعالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوما  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية 
حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دعوى  اأو  حق  اأي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة 

�شت�شتكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(
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املال والأعمال

بنك دبي �لتجاري يعلن عن تعيني خالد �حلمادي مديرً� عامًا ملجموعة �خلدمات �مل�صرفية لالأفر�د
ويعد خالد احلمادي م�شريف حمنك يتمتع بخرة تزيد 
لالأفراد.  امل�شرفية  اخل��دم��ات  يف جم��ال  ع��ام��اً   20 ع��ن 
وق���د ان�����ش��م اإىل ب��ن��ك دب���ي ال��ت��ج��اري يف ال��ع��ام 2015 
العديد  �شابقاً  �شغل  اأن  بعد  والتوزيع،  للمبيعات  كرئي�س 
من املنا�شب الإدارية العليا يف بنك اأبوظبي الأول وبنك

امل��ت��ح��دة، مب��ا يف ذلك  ال��ع��رب��ي��ة  يف الإم�����ارات   HSBC
رئا�شة �شبكة الفروع.

القطامي،  م��ع��ايل حميد حم��م��د  ق���ال  امل��ن��ا���ش��ب��ة،  وب��ه��ذه 
خالد  “يتمتع  التجاري:  دب��ي  بنك  اإدارة  جمل�س  رئي�س 
القطاع  وا�شعة يف  بارعة وخ��رة  ب��اإدارة قيادية  احلمادي 
ع���ام���اً للخدمات  امل�������ش���ريف، ح��ي��ث ي��ع��د ت��ع��ي��ي��ن��ه م���دي���راً 

لعمالئنا، وعلى مدار ال�شاعة عر جميع القنوات ».
دبي  بنك  قيادة  “اأ�شكر  قال خالد احلمادي:  من جهته، 
التجاري لثقتهم بي لتويل من�شب  املدير العام ملجموعة 
اخلدمات امل�شرفية لالأفراد وخا�شة خالل مرحلة النمو 
اأولوياتي تعزيز منو اخلدمات  احلا�شمة هذه. و�شت�شمل 
املقدمة  اخل��دم��ات  ج���ودة  وحت�شني  ل��الأف��راد،  امل�شرفية 
لعمالئنا، اإ�شافة اإىل تطوير اخلدمات امل�شرفية الرقمية 
وال�شتفادة من التقنيات املتقدمة لتوفري خدمات مميزة 
لعمالئنا. �شنعمل اأنا وفريقي ملوا�شلة اإجنازاتنا لتقدمي 
با�شرتاتيجية  اأعمالنا  وتو�شيع  متميزة  عمالء  جت��ارب 

م�شتدامة«.

•• دبي -د.حممود علياء

الرائدة  الوطنية  البنوك  اأحد  التجاري،  دبي  بنك  اأعلن 
امل��ت��ح��دة، ع��ن تعيني خالد  ال��ع��رب��ي��ة  يف دول���ة الإم������ارات 
امل�شرفية  اخل��دم��ات  ملجموعة  ع��ام��اً  م��دي��راً  احل��م��ادي 
احلمادي  �شيكون  اجلديد،  من�شبه  ل��الأف��راد. من خالل 
يف  مبا  ل��الأف��راد،  امل�شرفية  اخلدمات  اإدارة  عن  م�شوؤوًل 
امل�شاريع  وقطاعات  اخلا�شة،  امل�شرفية  اخل��دم��ات  ذل��ك 
�شيعمل على تطوير منتجات  كما  واملتو�شطة.  ال�شغرية 
والتقنيات  العمليات  وحت�شني  الأف����راد  لقطاع  ج��دي��دة 

لتعزيز جتربة العمالء.

بتطوير  امل�شتمر  التزامنا  من  ج��زءاً  ل��الأف��راد  امل�شرفية 
وتعزيز اأف�شل املواهب الإماراتية. نحن على ثقة من اأن 
خرته وروؤيته �شيعززان توجهاتنا ال�شرتاتيجية، ودفع 

عجلة البتكار، وتعزيز نهجنا املرتكز على العميل ».
وعّلق الدكتور بريند فان ليندر، الرئي�س التنفيذي لبنك 

دبي التجاري، قائاًل: 
احلمادي  خ��ال��د  �شيعمل  اجل��دي��د،  من�شبه  خ��الل  “من 
على قيادة قطاع اخلدمات امل�شرفية لالأفراد من خالل 
الرتكيز على البتكار وو�شع العميل يف �شدارة اأولوياتنا. 
���ش��ي�����ش��رع م���ن تنفيذ  ت��ع��ي��ي��ن��ه  اأن  ي��ق��ني م���ن  واأن������ا ع��ل��ى 
وفعالة  �شل�شة  م�شرفية  خدمات  لتوفري  ا�شرتاتيجيتنا 

»تربيد« توقع على »تعهد �ل�صركات �مل�صوؤولة مناخيًا« يف �الإمار�ت   •• اأبوظبي-وام:

اأعلنت �شركة “تريد”،عن توقيعها 
ال�شركات  “تعهد  م����ب����ادرة  ع���ل���ى 
اأطلقتها  والتي  مناخياً”  امل�شوؤولة 
وزارة التغري املناخي والبيئة وذلك 
ال�شركة بتحقيق  التزام  متا�شياً مع 

احلياد املناخي.
الركائز  اإح���دى  ال���ش��ت��دام��ة  تعد  و 
عليها  ت����ق����وم  ال����ت����ي  الأ�����ش����ا�����ش����ي����ة 
�شعيها  ت�شتكمل  ح��ي��ث  “تريد”، 
الدوؤوب لتحقيق كفاءة الطاقة من 
انبعاث كميات هائلة من  اأجل منع 
وُتَعد  احل���راري.  الحتبا�س  غ���ازات 
العام  ه��ذا  حتتفل  وال��ت��ي  ال�شركة، 
تاأ�شي�شها،  ع��ل��ى  ع��ام��اً   25 مب���رور 
حمركاً اأ�شا�شياً للتقدم مع احلفاظ 
ع���ل���ى ال��ب��ي��ئ��ة يف ال����وق����ت ن��ف�����ش��ه . 
حتقيق  يف  رئي�شياً  دوراً  تلعب  كما 
ال�����دول�����ة م����ن حيث  م�������ش���ت���ه���دف���ات 

الو�شول اإىل احلياد املناخي.
الرئي�س  امل�����رزوق�����ي،  خ���ال���د  واأك������د 
اأهمية  “تريد”  التنفيذي ل�شركة 
توقيع التعهد حيث ُتعتر “تريد” 
رائ������دة يف ال����ش���ت���دام���ة، وق�����ال : “ 
دليل  التعهد  على  التوقيع  يعتر 
وا���ش��ح على ال��ت��زام��ن��ا ب��ب��ذل ك��ل ما 
ل�شمان  جم��ه��ودات  م��ن  و�شعنا  يف 
كل  يف  للجميع  م�����ش��ت��دام  م�شتقبل 
ال�شركة  اأن  اإىل  م�شريا   .. مكان” 
توليد  ه��ائ��ل��ة يف  خ���ط���وات  ت��خ��ط��و 
طاقة  م�����ش��ادر  با�شتخدام  ال��ط��اق��ة 

وذل�����ك   ،”2050 ع������ام  ب���ح���ل���ول 
ل����ل����وف����اء ب����ال����ت����زام����ات الإم�����������ارات 
اتفاقية  خا�شة  ال��دول��ي��ة،  املناخية 
باري�س. وت�شمل املبادرة العديد من 
الت�شنيع،  قطاع  ومنها  القطاعات، 
والنقل،  وال��ن��ف��اي��ات،  والن�������ش���اءات، 
والأم�����������وال، وال����ط����اق����ة، وخ���دم���ات 

املرافق.
ال��ت��ا���ش��ع��ة من  ال��������دورة  ع���ق���د  ومت 
�شعار  حتت  التعهد  وتوقيع  املوؤمتر 

“اإزالة الكربون من قطاع املباين”، 
مرمي  معايل  األقتها  كلمة  وت�شمنا 
التغري  وزي��رة  املهريي  حممد  بنت 

املناخي والبيئة .
احلا�شرون  اجتمع  الكلمة،  وعقب 
ل��ل��ت��وق��ي��ع ع��ل��ى ال��ت��ع��ه��د، وك����ان من 
الرئي�س  امل��رزوق��ي،  خ��ال��د  �شمنهم 
“تريد”،  ل�������ش���رك���ة  ال���ت���ن���ف���ي���ذي 
وطالل الذيابي، الرئي�س التنفيذي 

ملجموعة الدار العقارية.

املناطق  ل��ت��ري��د  املُ��ْث��ب��ت��ة  ال��ف��وائ��د 
امل�شدرة  الن��ب��ع��اث��ات  م��ن  احل���د  يف 
م���ن ت��ول��ي��د ال��ط��اق��ة ب�����ش��ك��ل كبري. 
امل�شاهمني  م��ن  واح���دة  وباعتبارها 
توا�شل  “تريد”،  يف  الرئي�شيني 
خرتها  توظيف  “اإجني”  �شركة 
خالل  م��ن  كبري  ب�شكل  وامل�شاهمة 
معرفتها الهائلة يف م�شائل الطاقة 

وال�شتدامة على م�شتوى العامل.
الدكتور  ق����دم  ال��ف��ع��ال��ي��ة،  وخ����الل 
يو�شف احلمادي، الرئي�س التنفيذي 
لإدارة الأ�شول يف “تريد”، عر�شاً 
م�شلطاً   ، ال�����ش��رك��ة  ع���ن  ت��ق��دمي��ي��اً 

ال�شوء على الجنازات البيئية التي 
حققتها ، ف�شاًل عن النتائج املالية 
 2022 لعام  الرابع  للربع  القوية 

التي مت الإعالن عنها موؤخراً.
مايو   17 يف  اأن�����ه  ب��ال��ذك��ر  ج���دي���ر 
التغري  وزارة  اأط���ل���ق���ت   ،2022
امل��ن��اخ��ي وال��ب��ي��ئ��ة ���ش��ل�����ش��ل��ة احل����وار 
املناخي  ال���ط���م���وح  ح����ول  ال���وط���ن���ي 
لت�شليط  ك��م��ن�����ش��ة   )NDCA(
املناخي  ال���ط���م���وح  ورف������ع  ال�������ش���وء 
م�شاركة  وت����ع����زي����ز  ل���ل���ق���ط���اع���ات، 
“املبادرة  يف  املعنية  اجل��ه��ات  جميع 
املناخي  ل��ل��ح��ي��اد  ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 

حتديد الطريق اإىل اقت�شاد حمايد 
وذلك يف متحف اللوفر  للكربون”، 
اأبوظبي. وعقدت الفعالية - الأوىل 
م��ن ن��وع��ه��ا يف ال�����ش��رق الأو����ش���ط – 
ق����ادة م��ن ع���امل الأعمال  ب��ح�����ش��ور 
الإمارات  يف  والقطاعات  وال�شناعة 
اخلليجي  ال��ت��ع��اون  جم��ل�����س  ودول 
واخل����������ارج، وذل�������ك ل���ل���م�������ش���ارك���ة يف 
الكربون  اإزال��ة  ح��وار حول مو�شوع 
�شت�شاعد  ال��ت��ي  املختلفة  واحل��ل��ول 
وال�شناعات  وال�شركات  احلكومات 

على حتقيق احلياد املناخي.
و���ش��ل��ط��ت ال��ف��ع��ال��ي��ة ال�������ش���وء على 

اأن  يجب  ولكن  املجتمعي.  والتقدم 
ب�شكل  والتطور  النمو  ه��ذا  يتحقق 
ف��اإن جميع  ولذلك  وم�شتدام،  اآم��ن 
ب�شكل  ت��ت��واف��ق  واأع��م��ال��ن��ا  اأن�شطتنا 
اأه�����داف احل��ي��اد املناخي  وث��ي��ق م��ع 
ل���الإم���ارات، ول��دي��ن��ا خ��ارط��ة طريق 
مدرو�شة للم�شاهمة يف هذا الهدف 

ال�شامي بحلول عام 2050”.
بتحقيق  ال��ت��زام��ه��ا  ع��ل��ى  وت���اأك���ي���د 
“تريد”  �شاركت  املناخي،  احل��ي��اد 
�شركة  با�شت�شافة  ب��ارزة  فعالية  يف 
و  ل��ل��ط��اق��ة  ال���ع���م���الق���ة  “اإجني” 
 :E4« ت�شمى  الكربون،  املنخف�شة 

م��ت��ج��ددة. واأ����ش���اف : “ ه��ن��ا تكمن 
املناطق  ت��ري��د  وراء  م���ن  امل��ن��ف��ع��ة 
ا�شتخدام  يف  ك���ف���اءًة  اأك����ر  وك��ون��ه��ا 
التريد  اأ����ش���ال���ي���ب  م����ن  ال���ط���اق���ة 
 .٪50 ال���  تقارب  بن�شبة  التقليدية 
“تريد”  وف��رت  املا�شي  ال��ع��ام  ويف 
ثاين  م��ن  تريد  ط��ن  مليون   1.4
اأك�شيد الكربون ومنعت اإطالقه اإىل 
الغالف اجل��وي، ما يعادل اإزال��ة ما 
00،0003 مركبة من  يقرب من 

الطرق �شنوياً.«
لن  املناطق،  “بدون تريد   : وق��ال 
نتمكن من حتقيق النمو العمراين 

بقيمة 50 مليون دوالر.. »كيز�د« توقع �تفاقية  مع �صركة »�إمتيل« لتطوير من�صاأة ت�صنيع جديدة

% على اأكرث من 10,000 منتج خمتار من جميع الفئات   تخفي�سات ت�سل اإىل 60 

لولو هايرب ماركت تطلق حملة رم�صانية �صخمة يف �الإمار�ت على �أكرث من 200 منتج

•• اأبوظبي-وام:

خليفة  م���ن���اط���ق  اأم�����������س  اأع����ل����ن����ت 
القت�شادية اأبوظبي – “جمموعة 
العاملية  “اإمتيل”  و�شركة  كيزاد” 
�شبكات  ت�شنيع  جم��ال  يف  ال��رائ��دة 
عن   ، اخل��ام��ل��ة  ال�شوئية  الأل���ي���اف 
واحدة من  لتطوير  اتفاقية  توقيع 
لت�شنيع  ال��ع��امل  يف  امل��ن�����ش��اآت  اأك����ر 
وحلول  ال�شوئية  الأل��ي��اف  جم��اري 

التو�شيل.
ما  “اإمتيل”  ���ش��رك��ة  و�شت�شتثمر 
على  دولر  مليون   50 م��ن  ي��ق��رب 
فيما  الت�شنيع؛  يف  م��راح��ل  ث���الث 
التفاقية  مب��وج��ب  ك��ي��زاد  ���ش��ت��ق��وم 
�شيقام  وال�������ذي  امل���ب���ن���ى،  ب���ت���اأج���ري 
م�شاحتها  تبلغ  اأر�����س  قطعة  ع��ل��ى 

48،000 مرت مربع.
ل�”اإمتيل”،  املن�شاأة  ه��ذه  ر  و�شتوفِّ
اإمكانية تو�شيع قدراتها الت�شنيعية 

ال�شمالية  اأمريكا  يف  ك��ب��رياً  تو�شعاً 
مع اإطالقها من�شاأة ت�شنيع يف ولية 
حممد  وق���ال  ال�شمالية.  ك��ارول��ي��ن��ا 
اخل�شر الأحمد، الرئي�س التنفيذي 
اأبوظبي  القت�شادية  ملناطق خليفة 
حلَّت  “لطاملا  ك��ي��زاد:  جمموعة   –
التقدم  طليعة  يف  الإم������ارات  دول���ة 
وُي�شّلط  املنطقة.  يف  التكنولوجي 
العاملي  م��رك��زه��ا  “اإمتيل”  اإن�����ش��اء 
على  ال�شوء  اأب��وظ��ب��ي  يف  الرئي�شي 

يف جمال كابالت الألياف ال�شوئية 
وجتميعها وتو�شيلها واإن�شاء �شبكات 
املنطقة  يف  ال��ت��ورب��ي��ن��ي  ال�����ش��اح��ن 

والعامل من هذا املركز يف اأبوظبي.
اأح��دث خطوة  التفاقية  وُتعدُّ هذه 
ال�شرق  يف  “اإمتيل”  ���ع  ل���ت���و����شُّ
الأو����ش���ط، ع��ق��ب ا���ش��ت��ح��واذه��ا على 
الأو�شط”  ال�����ش��رق  بايب�س  “اأفري 
عالمتها  وت���غ���ي���ري   2021 ع�����ام 
“اإمتيل”  ت�����ش��ه��د  ك��م��ا  ال��ت��ج��اري��ة. 

يف  نوعياً  حت��وًل  ن�شهد  فاإننا  ه��ذه، 
عملياتنا يف منطقة ال�شرق الأو�شط 
والعامل.  ال��ه��ادئ  وامل��ح��ي��ط  واآ���ش��ي��ا 
من�شاأتنا  وافتتاح  اإن�شاء  ويتما�شى 
اجل��دي��دة يف ك��ي��زاد يف اأب��وظ��ب��ي مع 
لنوا�شل  ال���ش��رتات��ي��ج��ي  ت��وج��ه��ن��ا 
ب�شكل  نقدمه  ما  كل  على  الرتكيز 
كبري  ب�شكل  ذل��ك  و�شيقلل  اأف�شل. 
وي�شمن  الإم����������داد  ���ش��ل�����ش��ل��ة  م����ن 
ل��ل��م��ت��ع��ام��ل��ني احل���ال���ي���ني واجل�����دد 

ك��ي��زاد وق��درت��ه��ا على  اأهمية م��وق��ع 
بالعامل.  ال��ت��ج��اري��ة  الأع��م��ال  رب��ط 
وال���ي���وم، ن��ح��ن ف��خ��ورون ب���اأن نكون 
�شيتطور خالله  الذي  الع�شر  رّواد 
الت�شال الرقمي يف منطقة ال�شرق 
الأو�شط واآ�شيا واملحيط الهادئ من 

كيزاد«.
م���ن ج��ه��ت��ه، ق���ال ط���وين رودج�����رز، 
ملجموعة  ال���ت���ن���ف���ي���ذي  ال���رئ���ي�������س 
التفاقية  “بتوقيع  “اإمتيل”: 

“�شيتيح  تاأمني الإم��داد«. واأ�شاف: 
ل��ل��ب��ل��دان يف جميع  ال��ت��و���ش��ع  ه����ذا 
واآ�شيا،  الأو�����ش����ط  ال�������ش���رق  اأن����ح����اء 
ب�شكل  �شبكاتها  حت�����ش��ني  اإم��ك��ان��ي��ة 
بالإ�شافة  ع��ال��ي��ة،  وب�����ش��رع��ة  ك��ب��ري 
على  امل��ت��زاي��دة  الطلبات  تلبية  اإىل 
والكبالت  املنفوخة  الأل��ي��اف  حلول 

والقنوات والتو�شيل«.
واأو�����ش����ح: “ ل��ل��ح��ف��اظ ع��ل��ى ري���ادة 
ن���رى �شرورة  ال�����ش��وق،  ال�����ش��رك��ة يف 
ا�شرتاتيجيتنا  مب��واءم��ة  ن��ق��وم  اأن 
متعاملينا  متطلبات  تلبية  ل�شمان 
ونتوجه  وت���وق���ع���ات���ه���م.  امل���ت���زاي���دة 
ك���ي���زاد وفريق  مل��ج��م��وع��ة  ب��ال�����ش��ك��ر 
ال��ع��م��ل ال���ذي اأ���ش��ه��م يف اإمت����ام هذه 

التفاقية مبرونة ومهنية عالية«.
ني�ش�شال،  �شاجناي  ق��ال  جانبه  من 
امل���دي���ر ال���ع���ام )ال�������ش���رق الأو����ش���ط 
ملجموعة  ال��ه��ادئ(  واملحيط  واآ�شيا 

التفاقية  ه��ذه  “توؤكد  “اإمتيل”: 
التزام �شركة “اإمتيل” جتاه املنطقة 
العربية  الإم�������ارات  دول����ة  وخ��ا���ش��ة 
املتحدة، حيث �شتتمكن هذه املن�شاأة 
منتجاتها  من   95% ت�شدير  من 
من  م�شتفيدة  العامل،  اإىل  امل�شنعة 
كيزاد.  يف  امل��م��ت��ازة  التحتية  البنى 
ت�شريع  على  متعاملينا  و�شت�شاعد 
وترية التوزيع، ف�شاًل عن موثوقية 
�شيما  ل  ال�شوئية،  الألياف  �شبكات 

توزيع الألياف اإىل املنازل«.
جتدر الإ�شارة اإىل اأن اتفاقية البناء 
�شركة  م��ع  امل��رم��ة  ال��ط��ل��ب  ح�شب 
“اإمتيل” هي الثانية لكيزاد، حيث 
مع  مماثلة  اتفاقية  م�شبقاً  اأبرمت 
اأكر  لإن�����ش��اء  “نون.كوم”  ���ش��رك��ة 
الطلبات  واإي����ف����اء  ل��ل��ت��وزي��ع  م��رك��ز 
ل��ق��ط��اع ال���ت���ج���ارة الإل���ك���رتون���ي���ة يف 

دولة الإمارات.

ال�شراء.  ت���اري���خ  ب��ع��د  12�شهرا 
تتوفر الق�شائم لأغرا�س ال�شركات 

والبيع باجلملة اأي�شاً. 
لولو  جم���م���وع���ة  و���ش��ت�����ش��ت�����ش��ي��ف 
متاجر  يف  رم�شان”  “ليايل 
هاير ماركت خمتارة، حيث ميكن 
اللتقاء  والأ����ش���دق���اء  ل��ل��ع��ائ��الت 
اأثناء  �شوياً  ممتعة  اأوق��ات  وق�شاء 
الت�شوق، تناول الطعام وا�شتك�شاف 
بالإ�شافة  ممتعة.  ثقافية  جت��ارب 
وال����ع����رو�����س  اخل���������ش����وم����ات  اإىل 

الرتويجية، 
الرم�شانية  لولو  حملة  تت�شمن 
ح��م��ل��ة ت���رع���ات »امل�����ش��ارك��ة تعني 
الهتمام«، والتي دخلت الآن عامها 
احلادي ع�شر. وذلك بال�شراكة مع 
عالمات جتارية الرائدة وبالتعاون 

مع دبي العطاء.
وكجزء من املبادرة، �شتترع لولو ب� 
1 درهم مقابل كل منتج يتم بيعه 
ع��ر جميع  رم�����ش��ان  �شهر  خ���الل 
متاجرها. كما قامت لولو بالتعاون 
م���ع ال���ه���الل الأح���م���ر الإم����ارات����ي 
الرم�شانية  ب���ال���ع���ل���ب  ل���ل���ت���رع 
للمحتاجني.  الإف��ط��ار  و�شناديق 
 100 يف  �شتجري  رم�شان  حملة 
متجر يف الإمارات العربية املتحدة 
نهاية  9 وحتى  اب��ت��داًء من مار�س 

�شهر رم�شان. 

•• اأبوظبي- رم�صان عطا

بالتجزئة  البيع  جمموعة  اأعلنت 
ل���ول���و اأم�������س ع���ن ان���ط���الق حملة 
مبنا�شبة  النطاق  ووا�شعة  �شخمة 

�شهر رم�شان الف�شيل.
متجر   100 احلملة  و�شتت�شمن   
يف الإمارات وتوفر عرو�شا خا�شة 
كبرية  ت�شكيلة  على  وتخفي�شات 
للمت�شوقني  ت��ق��دم  امل��ن��ت��ج��ات  م��ن 
الإن��رتن��ت خالل  املتاجر وع��ر  يف 

ال�شهر الكرمي.
ال�شتفادة  ل��ل��م��ت�����ش��وق��ني  مي���ك���ن 
على   60% اإىل  ي�شل  خ�شم  من 
منتجات خمتارة يف فئات خمتلفة، 
واملنتجات  ال��ب��ق��ال��ة  ذل����ك  يف  مب���ا 
الطازجة  وامل���ن���ت���ج���ات  ال���غ���ذائ���ي���ة 
والإلكرتونيات  املنزلية  والأجهزة 
وامل���ف���رو����ش���ات.واأع���ل���ن���ت ل��ول��و عن 
مبادرة “الأ�شعار الثابتة” مبو�شم 
�شتقدم  حيث  رم�شان.  يف  الت�شوق 
اأكر من 200 منتج باأ�شعار ثابتة 
النظر  ال�شهر الكرمي بغ�س  طيلة 
�شي�شاعد  مم��ا  ال�شوق  اأح���وال  ع��ن 

املت�شوقني على التوفري. 
قال  احلملة  ان��ط��الق  احتفال  ويف 
املدير  اي��ه،  ام.  علي  اأ�شرف  ال�شيد 
العاملية  لولو  ملجموعة  التنفيذي 
واحتياجات  م�����ش��ال��ح  ت��ب��ق��ى   “

و�شوق  وال��ع�����ش��وي��ة.  اجل���ل���وت���ني، 
– ت�شكيلة  ال��رم�����ش��ان��ي��ة  ال��ل��ح��وم 
وا����ش���ع���ة م����ن ال����ل����ح����وم، ال����دج����اج 
والأط����ع����م����ة ال���ب���ح���ري���ة. واأط���ي���ب 
ت�شكيلة   – الرم�شانية  احللويات 
حلويات عربية متنوعة. و�شناديق 
الإفطار – �شناديق خمتارة بدقة، 
مبتناول  ب��اأ���ش��ع��ار  ���ش��ه��ل  لإف���ط���ار 
اجل��م��ي��ع. ورم�����ش��ان يف ال��ب��ي��ت – 
الأدوات  م����ن  ك����ب����رية  جم���م���وع���ة 
وخ�شومات  امل��ن��زل��ي��ة.  والأج���ه���زة 
التلفاز  ���ش��ا���ش��ات  ع��ل��ى  ح�����ش��ري��ة 
املنزلية  امل�شارح  واأنظمة  الكبرية 
– امل���الب�������س  ال����ع����ي����د  وع������رو�������س 

ومنتجات منط احلياة.
لولو  ه����داي����ا  ب���ط���اق���ات  وت���ت���وف���ر 
بت�شاميم  ج��ف��ت  ���ش��وب��ن  للت�شوق 
وبثالثة  خم���ت���ل���ف���ة  رم�������ش���ان���ي���ة 
درهما،   250 دره��م،   100 فئات 
العطاء  500 دره��م، لإح��ي��اء روح 
وال��ت�����ش��ه��ي��ل م���ن الإه��������داء. ميكن 
ا�شتخدام البطاقات لعدة معامالت 
وت�����ش��ري ���ش��الح��ي��ة ال��ب��ط��اق��ة ملدة 

املت�شوقني يف اأعلى قائمة اأولوياتنا 
هنا يف جمموعة لولو العاملية. هذا 
العام، يف رم�شان �شين�شب تركيزنا 
على توفري اأجود املنتجات باأف�شل 
تقلبات  اأو  نق�س  اأي  دون  الأ�شعار 
للمت�شوقني  ومي��ك��ن  الأ���ش��ع��ار.  يف 
املذهلة  ال���ع���رو����س  اإىل  ال��ت��ط��ل��ع 
فئات  جميع  على  �شنوفرها  ال��ت��ي 
املنتجات ويف كل الأق�شام الغذائية 
من  الكثري  واأعددنا  كما  وغريها. 
املبادرات لتحقيق ال�شعادة لالأخوة 
والأخ����وات الأق���ل حظاً م��ن جميع 

اجلن�شيات. » 
لت�شهيل  اللولو  م��ن  حم��اول��ة  ويف 
عملية الت�شوق وم�شاعدة املت�شوقني 
املجموعة  ق��دم��ت  ال��ت��وف��ري،  ع��ل��ى 
“العلبة الرم�شانية” والتي ت�شمل 
احلليب،  وم�شحوق  وال�شكر  الأرز 
واجليلي  اجل����اه����زة،  والأط���ع���م���ة 
ومزيج الكا�شرتد وع�شائر الفاكهة 
والزيت  واحل����ب����وب  وامل���ع���ك���رون���ة، 

وغريها من املنتجات الأ�شا�شية. 
ترتاوح  بحجمني  العلبة  وتتوفر 

الفاكهة واخل�شروات الطازجة. 
للمنتجات   – ���ش��ح��ي  ورم�������ش���ان 
من  اخل��ال��ي��ة  وامل��ن��ت��ج��ات  النباتية 

امل�شتهدفة  الرتويجية  ال��ع��رو���س 
العيد،  ويف  رم�����ش��ان  ���ش��ه��ر  ط����وال 
مثل: مهرجان التمور والذي يقدم 

ب�شعر 85و120 درهما اإماراتياً. 
و�شتقدم متاجر لولو هاير ماركت 
يف الإمارات جمموعة متنوعة من 

العامل.  ح��ول  التمور  اأن���واع  اأج���ود 
على  ال���رم�������ش���ان���ي���ة  وال����ع����رو�����س 
على  – خ�شومات مميزة  الفواكه 

Date 8/ 3/ 2023  Issue No : 13793
Service of Defendant by Publishing

Before the Case Management Office, Sharjah Federal Court, 
The Federal Civil Court of First Instance

In the case No. SHCFICICIVS2023/0001394/Civil
To the Defendant: Ismail Kala Miha Unknown residence place
Service by publishing in Arabic & English language
The case is filed by the plaintiff: Md Arif Hossain Joinal Abdin
The Plaintiff Salim Mahfoudh Mohamed Alaghbari
In which he demands you with the following: 
- To rule of removing the defendant from the license with keeping it valid in the name of the plaintiff.
- To obligate the defendant to pay the fees, expenses and advocacy's fees. 
- To serve the defendant with the session and statement of claim.
- Inclusion the judgment with summary of execution in accordance with the provisions of
the article 229 paragraph (5) of the civil procedures law.
Therefore you are required to attend the session on 13/03/2023 before the case management 
office at Sharjah Federal Court - The Civil Court of First Instance-Office No. (Case Manager 
Office No. 2). in person or by an approved attorney to submit a reply memorandum against the 
case attaching with it all supporting documents within a maximum period not more than ten 
days from date of publishing in order to review the above case as you an defendant.
Office of the Judicial Services 
Mohamed Hussain Amin Almulla

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70535 Date 8/ 3/ 2023  Issue No : 13793
Dubai Courts of First Instance

Notification by Publication
Case No. 40/2023/615- Civil Heard in Third case management division No. 402

Dispute subject: Claiming the annulment of the sale contract, obligating the defendant to return 
the amount of 150,000 dirhams, the value of the sale contract, and the amount of 50,000 dirhams 
as compensation for damage, fees, expenses, attomeys' fees, and 5% interest from the date of the 
claim until full payment. To attach the dispute file No. 135/2023
Plaintiff: Adnan Nasser Said Al Shammakhi
His address: UAE, Emirate of Dubai - Port Said - Deira - Sheikh Rashid Street - Al Owais 
Building The defendant: Dmitry Kuzmin as the defendant.
He has filed a lawsuit against you, the subject of which is a claim for revoking of the sale 
contract with the obligation of the defendant to return the amount of 150,000 dirhams, the 
value of the sale contract, and the amount of 50,000 dirhams as compensation for damage, 
fees, expenses, attorneys fees, and interest of 5% from the date of the claim until full payment. 
To attach the dispute file No.135/2023.Hearing date scheduled on Wednesday, corresponding 
to 15-03-2023 at 09:00 in the remote courtroom & BUILDING DESC, so you are required to 
appear or your legal representative, and you must submit your memoranda or documents to the 
court at least three days prior to the hearing.

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70591 Date 8/ 3/ 2023  Issue No : 13793
Dubai Courts of First Instance

Notification of a Ruling by Publication
Case No.  11/2022/1355 – Summary Civil

Presented to:  Eighth Civil Circuit of First Instance No. 20 
Subject of the Case:  Claiming to oblige the respondent to pay an amount of million (1,000,000) 
dirhams, fees, expenses, attorney’s fees, and interest of 12% from the date of filing the Case 
until full payment.
Plaintiff: Jessa Endoso Peretti ,Its Address:  UAE, Emirate of Dubai, Al Muhaisnah, 2 Eighteenth 
Street, next to Azhar Al Madina Hypermarket, Labor Housing No. 43
Required to be notified: 1- Mohamed Amin Ali Tahri, in its capacity as: respondent 
Subject of the notification:  We inform you that the court ruled in the hearing held on 13-10-
2022 in the aforementioned case in favor of / PARTY_NAME&, the court has ruled, as if in 
presence of the respondent, a rule obliging the respondent to pay unto the plaintiff an amount of 
350,000 dirhams as a comprehensive compensation with a legal interest of 5% as of the date in 
which the ruling becomes final (unappealable) until full payment, and has obligated the said to 
pay the fees and expenses and five hundred dirhams in consideration of attorney's fees. 
The ruling, as if in presence of the respondent, may be appealed within thirty days starting from 
the day following the publication of this notification.
 Issued in the name of His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid bin Saeed Al Maktoum, 
Ruler of Dubai, and publicly read.

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70392
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•• دبي - وام: 

اف��ت��ت��ح م��ع��ايل ال��دك��ت��ور ث���اين بن 
اأحمد الزيودي وزير دولة للتجارة 
الن�شخة  ف���ع���ال���ي���ات  اخل����ارج����ي����ة، 
“معر�س  م���ن  ع�����ش��رة  ال��ت��ا���ش��ع��ة 
ل��الأخ�����ش��اب ومكائن  ال����دويل  دب���ي 
التجارية  امل��ن�����ش��ة  الأخ�شاب،” 
قطاع  يف  امل��ت��خ�����ش�����ش��ة  ال���وح���ي���دة 
ال�شرق  م��ن��ط��ق��ة  يف  الأخ���������ش����اب 
 9 ال�  الأو�شط، الذي ي�شتمر حتى 
ما  مب�شاركة  اجل���اري،  مار�س  من 
اأكر  400 عار�س من  يزيد عن 
من 60 دولة، وممثلني عن جهات 

حكومية.
واأك�����د م��ع��ايل ال���دك���ت���ور ث����اين بن 
اأحمد الزيودي وزير دولة للتجارة 
انعقاد  ا���ش��ت��م��رار  اأن  اخل���ارج���ي���ة 
لالأخ�شاب  ال��دويل  دب��ي  “معر�س 
وم��ك��ائ��ن الأخ�����ش��اب “ ع��ل��ى مدار 
املكانة  ي��ع��ك�����س  امل��ت��ع��اق��ب��ة  دورات�����ه 
كمركز  الإم����ارات  ل��دول��ة  املتميزة 
ع���امل���ي ل��ن��م��و وت����ط����ور الأع����م����ال، 
للفعاليات  م���ف�������ش���ل���ة  ووج�����ه�����ة 

واملعار�س الدولية.
تنظيم  ا�شتمرار  اإن  معاليه  وق��ال 
ال�����دورة  اإىل  وو����ش���ول���ه  امل���ع���ر����س 
ي���وؤك���د جناح  ال��ت��ا���ش��ع��ة ع�����ش��رة ل 
املعر�س يف حتقيق اأهدافه فح�شب، 

قوة القت�شاد املحلي.
وت�شكل ال�شركات العاملية ما ن�شبته 
العار�شني  اإج���م���ايل  م���ن   75%
الوليات  اأب���رزه���ا  دول  ع���دة  م���ن 
وفرن�شا  الأم����ري����ك����ي����ة  امل���ت���ح���دة 
واأملانيا  ورو���ش��ي��ا  وتركيا  وال�شني 
بالإ�شافة  وال��رت��غ��ال،  واإي��ط��ال��ي��ا 
اإىل جمهورية م�شر العربية، التي 
املعر�س  على  �شرف  ك�شيف  حت��ل 
ل��ل�����ش��ن��ة ال���ث���ان���ي���ة ع���ل���ى ال����ت����وايل 
م�شرية.  ���ش��رك��ة   15 مب�����ش��ارك��ة 
اإقباًل  املعر�س  ي�شهد  اأن  ويتوقع 
 10 ال  يتجاوز  ال��زوار  من  وا�شعاً 

اآلف زائر.
اأيام   3 م��دار  على  املعر�س  ويقدم 
تت�شمن  التي  الفعاليات  باقة من 
واجتماعا  ال���رئ���ي�������ش���ي  امل�����وؤمت�����ر 
اأ�شماء  ع����ن  والإع����������الن   B2B
البتكار  ج����وائ����ز  يف  ال���ف���ائ���زي���ن 
بهدف  الأخ�����������ش�����اب،  ����ش���ن���اع���ة  يف 
ت���ع���زي���ز ال��ت��م��ي��ز وال�����ري�����ادة لدى 
يف  العاملة  وال�شركات  املوؤ�ش�شات 
ق��ط��اع الأخ�����ش��اب، ودع���م التجارب 
الناجحة لهذه اجلهات، اإىل جانب 
واملبادرات  املمار�شات  اأف�شل  تبادل 
امل��ب��دع��ة وامل��ب��ت��ك��رة يف امل��ج��ال، مبا 
ويرتقي  الإيجابية  املناف�شة  يعزز 
اخل�شب  ق���ط���اع  اأداء  مب��ن��ظ��وم��ة 

واآلت النجارة ب�شكل عام.

مركز دبي �ملايل �لعاملي يعّزز فر�س منو 
�صركة »معادن« عرب منحها ترخي�صًا ُمقيدً�

•• دبي -وام: 

ال�شرق  الرائد يف منطقة  العاملي  امل��ايل  املركز   - العاملي  امل��ايل  دبي  منح مركز 
العربية  التعدين  ل�شركة  ُمقيدا  ترخي�شا   - اآ�شيا  وجنوب  واأفريقيا  الأو�شط 
اأكر �شركة تعدين يف ال�شرق الأو�شط، والتي ُتعد اإحدى  ال�شعودية “معادن”، 

اأكر 5 �شركات تعدين يف العامل وفقاً للقيمة ال�شوقية.
العامل،  يف  من��واً  التعدين  �شركات  اأ���ش��رع  اإح���دى  “معادن”  �شركة  تعتر  كما 
حيث ت�ّشغل 17 منجماً وموقعاً ويزيد عدد موظفيها على 6،000 موظف. 
العربية  اململكة  يف  التعدين  ق��ط��اع  ومت��ك��ني  تطوير  على  ال�شركة  وحت��ر���س 
رائداً  بذلك منوذجاً  لتمثل   ،2030 اململكة  روؤي��ة  مع  ين�شجم  مبا  ال�شعودية 

و�شباقاً يف امل�شوؤولية وتعزيز كفاءة العمليات الت�شغيلية امل�شتدامة.
للحيلولة  ال�شركات  تتخذها  املخاطر  �شد  اآلية متويل  املُقيد  التاأمني  ويعتر 
اإن�شاء  اإىل  ال�شركة  مبادرة  على  املفهوم  ويرتكز  م�شتقبلية  خ�شائر  تكبد  دون 
�شركة تاأمني مرخ�شة توفر خدمات التاأمني �شد اخل�شائر ل�شالح ال�شركة الأم. 
و�شيوفر الرتخي�س املُقيد ال�شادر من مركز دبي املايل العاملي ل�شركة “معادن” 
العديد من املزايا املالية وال�شرتاتيجية والت�شغيلية، وذلك عر اإن�شاء �شركة 
تاأمني خا�شة ت�شمن لها احلماية من املخاطر املُتعلقة باأعمال املن�شاأة، ما ميّكن 
ال�شركة من اإدارة وحتديد املخاطر غري املتوقعة وطرق الت�شدي لها، وتغطية 
اإىل  بالإ�شافة  لها،  التابع  املخاطر  اإدارة  برنامج  يت�شمنها  قد  التي  الثغرات 
حتقيق وفورات مالية من اأق�شاط التاأمني التي كانت �شتذهب ل�شالح �شركات 
بيئة مثالية  العاملي على توفري  امل��ايل  الأخ��رى. ويحر�س مركز دبي  التاأمني 
ومتكاملة لل�شركات الراغبة باحل�شول على الرتخي�س املُقيد، ل�شيما واأن هذه 
اخلطوة �شُتتيح لها �شيطرة كاملة على املخاطر، واكت�شاب قدر اأكر من املرونة 
املالية واحلماية. ومن �شاأن اإن�شاء �شركة ُمقيدة يف مركز دبي املايل العاملي اأن 
م�شتوى  على  اجتماعات  عقد  لها  ُيتيح  ا�شرتاتيجياً  موقعاً  “معادن”  مينح 
جمل�س الإدارة بال�شافة اإىل ال�شتفادة من الفر�س الكامنة �شمن �شوق اإعادة 
التاأمني يف مركز دبي املايل العاملي، والواقع على مقربة من مقرها الرئي�شي 

يف اململكة العربية ال�شعودية.

جناحات  �شل�شلة  اإىل  ي�����ش��اف  ب��ل 
الإم������ارات يف قدرتها  دب���ي ودول����ة 
الأعمال من  ا�شت�شافة وفود  على 
وجمعها  ال��ع��امل،  اأرج����اء  خمتلف 
يف مكان واحد لتحقيق املزيد من 

الفائدة ملجتمعات الأعمال.
اأن  اإىل  ال���زي���ودي  م��ع��ايل  واأ����ش���ار 
اإ�����ش����اف����ة مهمة  امل���ع���ر����س مي���ث���ل 
للقطاع التجاري الذي ي�شعى اإىل 
تقدمي اأف�شل املنتجات للم�شتهلك، 

امل��ن��ظ��م��ة ملعر�س  ال��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����س 
ومكائن  لالأخ�شاب  ال��دويل  “دبي 
�شيمكن  امل��ع��ر���س  اأن  الأخ�شاب” 
التعرف  م��ن  وال�����زوار  امل�����ش��ارك��ني 
ال�شناعة  اجت���اه���ات  اأح����دث  ع��ل��ى 
املرتبطة  وامل��ن��ت��ج��ات  وال��ت��ق��ن��ي��ات 
على  وال�������وق�������وف  ب�����الأخ�����������ش�����اب، 
العاملية  ال���ت���ج���اري���ة  ال����ع����الم����ات 

املتعددة.
ي�شكل   “ ال�����������ش�����ي�����زاوي:  وق��������ال 

من خالل التناف�شية الكبرية التي 
اإىل  بالإ�شافة  فعالياته،  ت�شمها 
ال��ت��ي مينحها  امل���وات���ي���ة  ال��ف��ر���س 
ل��ل��زوار وال��ت��ج��ار ورج���ال الأعمال 
واأف�شل  اأح������دث  ع��ل��ى  ل���الإط���الع 
املنتجات العاملية يف هذا املجال من 
الوا�شعة  الدولية  امل�شاركة  خ��الل 
يف  امل�شاركني  م��ن  الكبري  وال��ع��دد 

املعر�س من كافة اأنحاء العامل.
ال�شيزاوي  داوود  اأو����ش���ح  ب�����دوره 

املعر�س من�شة ا�شتثنائية لل�شناع 
الأخ�شاب  ق���ط���اع  يف  وال��ع��ام��ل��ني 
ي�شتعر�س  ح���ي���ث  وال�����ن�����ج�����ارة، 
امل�������ش���ت���ج���دات يف جم�����الت  اآخ�������ر 
�شناعة  وم��اك��ي��ن��ات  التكنولوجيا 
الأث��������اث والأخ���������ش����اب واخل����ام����ات 
مما  الإنتاج،  وم�شتلزمات  البديلة 
ال�شراكات  عقد  ف��ر���س  م��ن  ي��ع��زز 
ال�شتثمارات  وج��ذب  القت�شادية 
تعزيز  �شاأنها  م��ن  ال��ت��ي  ال��ع��دي��دة 

�نطالق �لن�صخة 19 من »معر�س دبي �لدويل لالأخ�صاب« مب�صاركة 60 دولة

بدء ت�شغيل م�شهر جبل علي عام 1979. و قامت الإمارات العاملية لالأملنيوم ب�شب 
هذا املعدن امل�شهور يف �شورة منتجات نهائية برقم قيا�شي بلغ 2،73 مليون طن، 
من  “الأملنيوم عايل اجلودة”،  اأو  امل�شافة،  القيمة  ذات  املنتجات  ن�شبة  بلغت  فيما 

مبيعات ال�شركة الإجمالية %78 مع زيادة كمية قليلة عن عام 2021.
للتحول التابع ل�شركة الإم��ارات العاملية لالأملنيوم يف العام  اأُطلق برنامج “جناح” 

2020، وهو برنامج �شامل يركز على كفاءة التكلفة ومنو الإيرادات.
وقد حقق الرنامج وفورات تراكمية يف الأرباح قبل الفوائد وال�شرائب والإهالك 

وال�شتهالك بلغت 6،2 مليار درهم )1،7 مليار دولر( منذ اإطالقه.
وبلغ متو�شط �شعر اأملنيوم بور�شة لندن املحقق الإمارات العاملية لالأملنيوم 2،715 
دولراً للطن. وبلغ ال�شعر اليومي القيا�شي لبور�شة لندن اأعلى م�شتوى له خالل 
اإىل  اأن يرتاجع  للطن، قبل  3،985 دولراً  الزمان يف �شهر مار�س عند  عقد من 

اأدنى م�شتوى له عند 2،080 دولراً للطن يف �شهر �شبتمر.

 14 اإىل  لت�شل   16% بن�شبة  غينيا  جمهورية  من  البوك�شيت  �شادرات  وارتفعت 
تعدين  �شركة  كوربوري�شن،  األومينا  غينيا  و�شاهمت  رط���ب.  م��رتي  ط��ن  مليون 
خ�شم  قبل  امل��ع��دل��ة  الأرب����اح  يف  ل��الأمل��ن��ي��وم،  العاملية  ل��الإم��ارات  التابعة  البوك�شيت 
507 ماليني درهم  الفوائد وال�شرائب والإهالك وال�شتهالك لل�شركة بحوايل 
طن  مليون   2،43 لالألومينا  الطويلة  م�شفاة  اأنتجت  و  دولر(.  مليون   138(
اإجمايل متطلبات �شركة  %47 من  %5 مع تلبية  من الألومينا، بزيادة قدرها 
الإمارات العاملية من الألومينا، كما �شاهمت يف الأرباح املعدلة قبل خ�شم الفوائد 
 250( دره��م  مليون   919 بحوايل  لل�شركة  وال�شتهالك  والإه��الك  وال�شرائب 

مليون دولر(.
وو�شل اإنتاج املعدن امل�شهور ل�شركة الإمارات العاملية لالأملنيوم اإىل م�شتويات قيا�شية 

بلغت 2،65 مليون طن.
وخالل العام 2022، جتاوز اإنتاج ال�شركة من املعدن امل�شهور 40 مليون طن منذ 

•• اأبوظبي -وام:

حققت �شركة الإمارات العاملية لالأملنيوم �شايف ربح قيا�شي خالل العام 2022 بلغ 
7،4 مليار درهم )2 مليار دولر( بزيادة قدرها %34 مقارنة ب� 5،5 مليار درهم 

)1،5 مليار دولر( خالل العام 2021 وذلك وفقا للنتائج املالية لل�شركة .
وبلغت الأرباح املعّدلة قبل خ�شم الفوائد وال�شرائب والإهالك وال�شتهالك 12،4 
مليار درهم )3،4 مليار دولر( خالل 2022 بزيادة قدرها %37 مقارنة ب� 9،0 

مليار درهم )2،5 مليار دولر( خالل العام 2021.
كما بلغ هام�س الأرباح املعدلة قبل خ�شم الفوائد وال�شرائب والإهالك وال�شتهالك 
%36، فيما ميثل اأحد اأعلى الهوام�س بني �شركات الأملنيوم على م�شتوى العامل. 
�شل�شلة  مراحل  كل  يف  قيا�شياً  اإنتاجاً  لالأملنيوم  العاملية  الإم���ارات  �شركة  وحققت 

القيمة اخلا�شة بالأملنيوم بدءاً من التعدين وو�شوًل للمعدن.

�ملدير �الإقليمي للبنك �لدويل: �الإمار�ت تلعب دورً� حموريًا يف �حلد من تد�عيات �لتغري �ملناخي
•• اأبوظبي- وام: 

اأب����و ���ش��ل��ي��م��ان، املدير  اأك����د ع�����ش��ام 
التعاون  جمل�س  ل���دول  الإق��ل��ي��م��ي 
اأن  ال��دويل،  اخلليجي لدى البنك 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم������ارات  دول���ة 
يف  وحم����وري����اً  ه���ام���اً  دوراً  ت��ل��ع��ب 
اإىل احلد  الهادفة  العاملية  اجلهود 
م��ن ت��داع��ي��ات ال��ت��غ��ري امل��ن��اخ��ي يف 
منطقة دول جمل�س التعاون لدول 
اخلليج العربية وال�شرق الأو�شط، 
 »COP28« اأن  اإىل  م�������ش���رياً 
للمنظومة  جديدة  دفعة  �شي�شكل 
التعهدات  ت��ن��ف��ي��ذ  ن��ح��و  ال��ع��امل��ي��ة 
بحلول  اخل���ا����ش���ة  والل����ت����زام����ات 

ق�شايا التغري املناخي.
ت�شريح  - يف  �شليمان  اأب��و  واأ�شاف 
اأن  لوكالة اأنباء الإمارات “وام” - 
دولة الإمارات كانت من اأوىل دول 

ا�شرتاتيجية النمو الأخ�شر ولعب 
ال��ع��امل��ي اإىل  ال��ت��ح��ول  دور رائ���د يف 
النبعاثات  منخف�شة  اقت�شادات 

الكربونية.
للمنطقة  مي���ك���ن  اأن�������ه  واأو������ش�����ح 
النمو  ال�شتفادة من التحول نحو 
على  �شيا�شاتها  لرتكيز  الأخ�����ش��ر 
واليد  اخل�شراء  التقنيات  تطوير 
العاملة املاهرة املرتبطة بها والتي 
من �شاأنها اأن تعك�س الجتاهات يف 
من  املنطقة  متّكن  واأن  الإنتاجية 

النمو بوترية اأ�شرع.
البنك  ت��ق��ري��ر  بح�شب  اأن����ه  وذك����ر 
ال���دويل ال�����ش��ادر اأخ����رياً ف���اإن دول 
تنفيذ  اإىل  ع���م���دت  اإذا  امل��ج��ل�����س 
التي  الأخ�شر  النمو  ا�شرتاتيجية 
من �شاأنها اأن ت�شاعد على التنويع 
القت�شادي واأن ت�شرع من وتريته، 
املحلي  ال��ن��اجت  يتجاوز  اأن  فيمكن 

عام  ب��ح��ل��ول  دولر  ت��ري��ل��ي��ون   13
من  اأن�����ه   “ واأ������ش�����اف:   .2050
املتوقع اأن يقرتب جمموع اإجمايل 
جمل�س  ل�������دول  امل���ح���ل���ي  ال�����ن�����اجت 
تريليوين  م��ن  اخلليجي  التعاون 
دولر يف عام 2022. واإذا ا�شتمرت 
دول املجل�س يف العمل كاملعتاد، فاإن 
اإجمايل ناجتها املحلي �شينمو اإىل 
عام  ب��ح��ل��ول  دولر  ت��ري��ل��ي��ون��ات   6

».  2050
وذكر ع�شام اأبو �شليمان اأن الرتكيز 
الأخ�����ش��ر يف منطقة  ال��ن��م��و  ع��ل��ى 
اخلليج يت�شق متاماً مع روؤية دول 
جم��ل�����س ال��ت��ع��اون اخل��ل��ي��ج��ي التي 
امل�شتقبل  لق��ت�����ش��اد  ���ش��ورة  حت���دد 
ال�����ذي ي��ع��ت��م��د ب�����ش��ك��ل اأك�����ر على 
دوراً  يلعب  ال��ذي  اخلا�س  القطاع 
فر�س  وخ��ل��ق  ال�شتثمار  يف  رائ���داً 

العمل وحتقيق قيمة م�شافة.

كانت من اأوائل الدول املوقعة على 
 2015 ب��اري�����س يف ع���ام  ات��ف��اق��ي��ة 
اخلليج  م��ن��ط��ق��ة  يف  دول�����ة  واأول 
تلتزم بخف�س النبعاثات يف جمال 
ال�شناعة بحلول 2030. وقال اإن 
البنك الدويل هو املوؤ�ش�شة الأوىل 
باملناخ  املتعلقة  امل�����ش��اري��ع  لتمويل 
اأنحاء العامل، حيث قدم  يف جميع 
مليار   31.7 ب��ق��ي��م��ة  مت���وي���الت 
اإىل  دولر يف العام املا�شي، م�شرياً 
اإىل مزيد من  اأن العامل يف حاجة 
اإىل  الو�شول  اأجل  التمويالت من 
احلياد املناخي بحلول عام 2050 
. يف �شياق اأخر، اأكد املدير الإقليمي 
اخلليجي  ال��ت��ع��اون  جمل�س  ل���دول 
هناك  اأن  ال������دويل،  ال��ب��ن��ك  ل����دى 
ف��ر���ش��ة مم��ت��ازة وم��وات��ي��ة لتنويع 
التعاون  جمل�س  دول  اق��ت�����ش��ادات 
با�شتخدام  اأك���ر  ب�شكل  اخلليجي 

اأمن الطاقة ل �شيما واأن الإمارات 
تنفيذ  ل����ق����ي����ادة  ج���ي���د  م����رك����ز  يف 
اللتزامات املناخية. واأ�شار اإىل اأن 
»COP 28« ميثل فر�شة كبرية 
للدفع نحو التكنولوجيا اخل�شراء 
وا�شتثمارات احتجاز الكربون التي 
ل��ل��ع��امل لتلبية  ���ش��ت��ك��ون ���ش��روري��ة 
عام  بحلول  انبعاثات  �شفر  ه��دف 
فر�شة  كونه  عن  ف�شال   ،2050
اقت�شادي  م�����ش��ار  اإىل  ل��الن��ت��ق��ال 
زيادة  ���ش��اأن��ه  م��ن  الأخ�����ش��ر  للنمو 
اإحداث تاأثري  تنويع القت�شاد مع 

اإيجابي على املناخ.
اأن دول��ة الإم���ارات على  اإىل  ولفت 
مدار اأكر من ثالثني عاماً اأظهرت 
التغري  ب��ق�����ش��ي��ة  ك���ب���رياً  اه��ت��م��ام��اً 
املناخي، اإ�شافة اإىل التزامها اجلاد 
الهادفة  امل�����ش��اري��ع  يف  بال�شتثمار 
حيث  ت���داع���ي���ات���ه،  م���ن  احل����د  اإىل 

امل��ن��ط��ق��ة ال��ت��ي اأع��ل��ن��ت ع���ن هدف 
انبعاثات  ���ش��ف��ر  اإىل  ال���و����ش���ول 
كربونية بحلول عام 2050، لفتا 
جهودها  كثفت  الإم�����ارات  اأن  اإىل 
ا�شتعدادها  م���ع  امل���ن���اخ  جم����ال  يف 
ل����ش���ت�������ش���اف���ة م������وؤمت������ر ال��������دول 
الأطراف يف اتفاقية الأمم املتحدة 
 COP« الإط���اري���ة ل��ت��غ��ري امل��ن��اخ
28« مبا يعزز من دورها الريادي 
امل�شتدامة  التنمية  عجلة  دف��ع  يف 
واأكد  للبيئة.  ال�شديقة  والتنمية 
على  ترهن  ال�شت�شافة  ه��ذه  اأن 
ريادة الإمارات والعرتاف الدويل 
ال�شتدامة  جم����ال  يف  ب��ج��ه��وده��ا 
املناخ  اأن قمة  اإىل  املناخية، م�شريا 
ت��ق��دم ال��ف��ر���ش��ة ل��دول��ة الإم�����ارات 
اتخاذ  يف  ال���دويل  املجتمع  لقيادة 
خطوات جادة يف الأن�شطة الهادفة 
اإىل مكافحة التغري املناخي ودعم 

•• اأبوظبي -وام:

لل�شادرات  اأب��وظ��ب��ي  مكتب  ق��دم 
ل�شندوق  ال���ت���اب���ع  “اأدك�س”، 

النفطية  وال�شناعات  الغاز  مثل 
وال����ب����رتوك����ي����م����اوي����ة وامل������ع������ادن، 
عملية  ب���ت���ن�������ش���ي���ق  و�����ش����ت����ق����وم 
�شوميتومو  جمموعة  الق��را���س 
قدم�ت  الت�����ي  امل��ال��ي��ة  ميت�شوي 
ماليني   10 ب��ق��ي��م��ة  مت����وي����اًل 
فرتة  متتد  حيث  اأمريكي،  دولر 
التمويل ملدة عامني، وذلك لدعم 
يف  الإماراتي����ة  ال�شناعات  تواجد 

الأ�شواق العاملية.
وبهذه املنا�شبة، قال �شعادة حممد 
���ش��ي��ف ال�������ش���وي���دي، م���دي���ر عام 
�شندوق اأبوظبي للتنمية، ورئي�س 
 “ اللجنة التنفيذية لل�شادرات.. 
مكتب  م��ن  امل��ق��دم  التمويل  يتيح 
وجمموعة  ل��ل�����ش��ادرات  اأب��وظ��ب��ي 
فتح  املالية  ميت�شوي  �شوميتومو 
ترافيجورا  ل�شركة  اأو���ش��ع  اآف����اق 
امل�شدرين  م��ع  عالقتها  لتنمية 

م�شتورداتها  وزي��ادة  الإماراتيني 
مما  ال�شرتاتيجية،  ال�شلع  م��ن 
اإي����ج����اب����ي على  ي��ن��ع��ك�����س ب�����ش��ك��ل 
القت�شادي  ال��ت��ن��وي��ع  �شيا�ش������ة 
التجاري  ال���ت���ب���ادل  ح��ج��م  ومن����و 
بني دولة الإمارات وخمتلف دول 

العامل«.
من جانبه، قال نيكول مار�شاك، 
ومتويل  املنظم  التمويل  رئي�س 
ترافيجورا..  �شركة  يف  ال��ت��ج��ارة 
ي�����ش��ع��دن��ا ال��ت��ع��اون م���ع مكتب   “
وجمموعة  ل��ل�����ش��ادرات  اأب��وظ��ب��ي 
املالية،  م��ي��ت�����ش��وي  ���ش��وم��ي��ت��وم��و 
ل���ت�������ش���دي���ر امل�������ع�������ادن وال�������ش���ل���ع 
ال�شرتاتيجية ومنتجات الطاقة 
الإماراتية واإي�شالها اإىل الأ�شواق 
الدولية، حيث ت�شاهم ال�شراكة يف 
ا�شتمرارية منو ن�شاطنا التجاري 

يف دول الإمارات«.

 125 ل����ل���������ش����ادرات  اأب�����وظ�����ب�����ي 
لتمكني  اأم��ري��ك��ي،  دولر  م��ل��ي��ون 
�شلعاً  ا���ش��ت��رياد  م��ن  ت��راف��ي��ج��ورا 
حيوية،  ق��ط��اع��ات  يف  اإم���ارات���ي���ة 

ل�������ش���ال���ح �����ش����رك����ة ت����راف����ي����ج����ورا 
يف  ع��امل��ي��اً  ال��رائ��دة  ال�شنغافورية 

جتارة ال�شلع.
وب��ل��غ��ت ق��ي��م��ة م�����ش��اه��م��ة مكتب 

وجمموعة  ل��ل��ت��ن��م��ي��ة،  اأب���وظ���ب���ي 
املالية  م��ي��ت�����ش��وي  ���ش��وم��ي��ت��وم��و 
بقيمة  م�شرتكاً  قر�شاً  اليابانية 
اأمريكي  دولر  م���ل���ي���ون   135

»�أبوظبي لل�صادر�ت« و»�صوميتومو ميت�صوي �ملالية« يقدمان قر�صًا بقيمة 135 مليون دوالر لتمويل »تر�فيجور�« �ل�صنغافورية

»�الحتادية لل�صر�ئب« ُتطِلق من�صتها �لرقمية لالبتكار لت�صجيع �لَتميز و�الإبد�ع �ملهني »�إك�صبو �ل�صارقة« وجمل�س منظمي �ملعار�س �لهندي يعزز�ن �لعمل �مل�صرتك يف جمال �ملعار�س �لتجارية
•• اأبوظبي-وام:

 »10 “تاك�س  ال��رق��م��ي��ة  تها  من�شَّ لل�شرائب  الحت���ادي���ة  الهيئة  اأط��ل��ق��ت 
البتكار  روح  وت�شجيع  تعزيز  اإىل  ت��ه��دف  ال��ت��ي  لالبتكار   »TAX 10«
ز والإبداع املهني لدى موظفيها لالرتقاء بخدمات الهيئة، وحتقيق  والتميُّ

التطوير املُ�شتدام لالأداء املوؤ�ش�شي والفردي، ون�شر ثقافة البتكار.
ة اجلديدة مت بنائها اعتماداً على اأحدث التقنيات  واأو�شحت الهيئة اأن املن�شَّ
ع على امل�شاركة  والرامج الذكية امل�شتخدمة يف هذا املجال، لتوفر اإطار ُم�شجِّ
الة من جميع موظفي الهيئة يف ت�شميم وتطوير التجارب واملبادرات  الفعَّ
بالأنظمة  املُتعلقة  الأخ��رى  املجالت  ويف  ال�شريبي،  املجال  يف  امل�شتقبلية 
ة مر�شداً رقمياً ثرياً ي�شم اأكر  الت�شغيلية واخلدمية للهيئة، وتوفر املن�شَّ

•• ال�صارقة-وام:

وّقع مركز اإك�شبو ال�شارقة اأم�س اتفاقية مع جمل�س منظمي املعار�س الهندي 
اآفاق العمل امل�شرتك يف جمالت املعار�س واملوؤمترات التجارية  بهدف تطوير 
يف  املعار�س  قطاع  ب��دور  الرت��ق��اء  �شعيد  على  اجلانبني  بني  التعاون  وتعزيز 
ح�شور  تعزيز  جانب  اإىل  البلدين  بني  التجاري  التعاون  تنمية  يف  امل�شاهمة 
ال�شركات الهندية يف املعار�س التي ي�شت�شيفها وينظمها اإك�شبو ال�شارقة. جرت 
مرا�شم توقيع التفاقية يف مركز اإك�شبو ال�شارقة من جانب �شعادة �شيف حممد 
موؤ�ش�س  قامي  حممد  و�شعادة  ال�شارقة  اإك�شبو  ملركز  التنفيذي  الرئي�س  املدفع 
الت�شال  مدير  امل�شغوين  م��روان  بح�شور  الهندي  املعار�س  منظمي  جمل�س 
احلكومي يف اك�شبو ال�شارقة وعدد من امل�شوؤولني من كال اجلانبني.  وت�شمل 

من 3،000 ممار�شة ُموثقة من مُمار�شات البتكار احلكومي عاملياً، َتتوزع 
عر 15 جماًل؛ ت�شمل ال�شرائب والبتكارات املالية، وجمالت اأخرى مثل 
ة  اخلدمات احلكومية ومهارات املُ�شتقبل. واأ�شارت اإىل اأنه مت اإطالق من�شَّ
لالبتكار خالل ندوة تعريفية ُعقدت بح�شور �شعادة خالد   ”10 “تاك�س 
فريق  ومب�شاركة  لل�شرائب  الحت��ادي��ة  الهيئة  ع��ام  مدير  الب�شتاين  علي 
اجلديدة  باملن�شة  التعريف  خاللها  مت  ق��ط��اع��ات��ه،  بجميع  الهيئة  عمل 
للموظفني  املُقدمة  واحلوافز  خاللها،  من  التعامل  واآليات  ومبحتوياتها 
ب���اأدوات  املُتعلقة  امل��و���ش��وع��ات  م��ن  ال��ع��دي��د  ا�شتعرا�س  مت  كما  املُبتكرين. 
من  الفعالة  املُ�شاركة  و�ُشبل  الهيئة،  يف  البتكار  طريق  وخارطة  البتكار، 
جانب املوظفني يف اخلطط املُ�شتقبلية لالبتكار يف الهيئة ملواكبة التطور 

التكنولوجي املُت�شارع يف املجال ال�شريبي.

وتعزيز  م�شرتكة  جتارية  معار�س  تنظيم  يف  الطرفني  تعاون  على  التفاقية 
للمزيد  وال��رتوي��ج  اجلانبني  ل��دى  الأع��م��ال  جمتمعي  لدعم  امل�شرتك  العمل 
من الفر�س ال�شتثمارية املتوفرة يف العديد من القطاعات التجارية الواعدة 
الآراء  املعار�س واملوؤمترات ف�شاًل عن تبادل  البلدين من خالل بوابة  يف كال 
واملعلومات حول اأن�شطة الرتويج التجاري كاملعار�س واملنتديات التجارية، اإىل 
لدعم  ال�شارقة  لإك�شبو  الكبرية  واخل��رات  الإمكانيات  من  ال�شتفادة  جانب 
اإن  امل��دف��ع  حممد  �شيف  �شعادة  وق��ال  الهندية.  وامل��وؤمت��رات  املعار�س  منظمي 
العالقات التي تربط الهند بدولة الإمارات عموماً واإمارة ال�شارقة على وجه 
اخل�شو�س عالقات را�شخة ومتينة وت�شهد تطوراً ملمو�شا يف خمتلف املجالت 
بني  ال�شاملة  القت�شادية  ال�شراكة  اتفاقية  توقيع  ظل  يف  �شيما  ول  التنموية 

الإمارات والهند التي دخلت حيز التنفيذ يف مايو عام 2022م .

قد  للتجارة  ال�سام�سي  حممد  م�ؤ�س�سة  ال�سركة  اأن  هذا  مب�جب  جميعا  نبلغ 
انقطعت جميع العالقات مع الأ�سخا�س املذك�رين ادناه ونبلغ جميعا اأننا لن 
معهم  اإجراوؤها  يتم  تعامالت  اأي  عن  الأ�سكال  من  �سكل  باأي  م�س�ؤولني  نك�ن 
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املال والأعمال
»�أبوظبي للجودة و�ملطابقة« ينفذ 14 �ألف عملية حتقق مرتولوجي الأدو�ت �لقيا�س �لقانونية

•• اأبوظبي-وام:

اأكر من   2022 العام  اأبوظبي للجودة واملطابقة خالل  نفذ جمل�س 
يف  قانونية  قيا�س  اأدوات  على  م��رتول��وج��ي  حتقق  عملية   14،000
اأ�شواق اإمارة اأبوظبي كما مت التحقق من اأكر من 1000 عبوة معباأة 

م�شبقاً.
وامل�شتهلكني  الأ���ش��واق  خدمات  قطاع  لأداء  ال�شنوي  التقرير  يف  وج��اء 
�شملت  القيا�س  اأدوات  على  املرتولوجي  التحقق  عمليات  اأن  باملجل�س 
وال�شراء  البيع  عمليات  يف  ت�شتخدم  عالية  دق��ة  ذات  جت��اري��ة  م��وازي��ن 
للمعادن الثمينة والعطور العربية، وموازين ذات دقة اأقل ت�شتخدم يف 

من�شاآت بيع التجزئة.
اأبوظبي  اأ���ش��واق  يف  املرتولوجي  التحقق  عمليات  اأن  التقرير  واأ���ش��اف 

7300 منتج مقيد من خالل من�شات البيع اللكرتونية.
املقيدة  املنتجات  اإىل �شمان �شالمة  امليداين  التفتي�س  وتهدف عمليات 
ال�شلة،  ذات  القيا�شية  وامل��وا���ش��ف��ات  الفنية  للوائح  مطابقتها  وم��دى 
من  اأو  الأ���ش��واق  يف  للم�شتهلكني  املبا�شر  للبيع  معرو�شة  كانت  ���ش��واء 
املنتجات  اأهمها  ومن  الإلكرتونية،  املن�شات  عر  للبيع  عر�شها  خالل 
املركبات )ال�شيارات وال�شاحنات(  واألعاب الأطفال واإطارات  الكهربائية 
واملنظفات الكيماوية املنزلية ومنتجات التبغ وال�شجائر ومنتجات املواد 

املالم�شة لالأغذية.
القطاعات  ثقة  على  املحافظة  من   2022 ع��ام  خ��الل  املجل�س  وجن��ح 
التجارية وال�شناعية من خالل خدماته مما عزز من م�شتوى الر�شا 
لديهم حيث بلغت ن�شبة ر�شا املتعاملني %99 كموؤ�شر حكومي موحد 
ال���دويل وفقاً  اأي�����ش��اً م��ن تو�شعة جم��ال الع��ت��م��اد  اأب��وظ��ب��ي، ومتكن  يف 

�شملت اأي�شا عدادات بيع امل�شتقات النفطية يف جميع حمطات اخلدمة 
يف الإمارة والقبانات الأر�شية )املوازين الأر�شية لل�شاحنات( وموازين 
ال�شحن واأدوات قيا�س الطول بوحدة املرت و�شغط الإطارات )املتحركة 

والثابتة(.
واأ�شار اإىل اأن زيارات التحقق امليدانية من العبوات املعباأة م�شبقاً �شملت 
امل�شانع وكبار موردي املنتجات ال�شلبة وال�شائلة من املنتجات الغذائية 
منافذ  ل��دى  الطبية  القيا�س  اأدوات  من  التحقق  مت  كما  البناء  وم��واد 
الطبية وموازين  والإب��ر  الدم  كاأجهزة �شغط  ال�شحية  واملن�شاآت  البيع 

احلرارة.
قام  باملجل�س  وامل�شتهلكني  الأ���ش��واق  خ��دم��ات  قطاع  اأن  التقرير  وذك��ر 
بالتفتي�س على اأكر من 70،000 األف منتج مقيد من خالل عمليات 
التفتي�س امليدانية يف كافة اأ�شواق الإمارة، والتفتي�س على ما يزيد عن 

مبا   ،ISO/IEC 17020 الدولية  القيا�شية  املوا�شفة  ملتطلبات 
اخلدمات  لقائمة  القانونية  املقايي�س  جمال  يف  خدماته  جميع  ي�شمل 
املعتمدة دولياً، وا�شتهداف اأي خدمات تطلق م�شتقباًل لقائمة اخلدمات 

املعتمدة.
خدمات  لقطاع  التنفيذي  امل��دي��ر  امل��زروع��ي  خليفة  خلف  �شعادة  واأك���د 
الأ�شواق وامل�شتهلكني يف جمل�س اأبوظبي للجودة واملطابقة على حر�س 
املجل�س وتعزيز دوره يف حتقيق �شالمة الأ�شواق وامل�شتهلكني باأن يكون 
الإم��ارة من خالل تقدمي  الأ�شواق يف  املنتجات وعدالة  حامي �شالمة 
القيا�س  اأدوات  م��ن  امل��رتول��وج��ي  التحقق  اخل��دم��ات يف جم��ال  اأف�����ش��ل 
الأ�شواق، خا�شة بعد عودة  ومراقبة  املعباأة م�شبقاً  القانونية والعبوات 
اآثار  الن�شاط القت�شادي وتعايف القطاعات القت�شادية والتجارية من 

جائحة كوفيد 19.

الذكية  ال�شناعة  وج��ائ��زة  امل�شتدامة 
الب��ت��ك��ار وجائزة  ال��ت��م��ي��ز يف  وج���ائ���زة 
قطاع  يف  ا�شرتاتيجي  �شريك  اأف�����ش��ل 
ال�����ش��ن��اع��ة وج����ائ����زة م��ع��اي��ري اجل����ودة 
اأف�����ش��ل م��وه��ب��ة ���ش��اب��ة للعام  وج���ائ���زة 
تقييم  و�شتتم  امللهم«.  الرائد  وجائزة 
امل�������ش���ارك���ات م���ن خ����الل جل��ن��ة حتكيم 
واملخت�شني  اخل���راء  م��ن  نخبة  ت�شم 
وزارة  يف  ال�شناعي  القطاع  وم�شوؤويل 
املتقدمة،  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ال�����ش��ن��اع��ة 
وم������ن الأو��������ش�������اط الأك�����ادمي�����ي�����ة من 
 IfM  « وموؤ�ش�شة  ك��ام��ري��دج  جامعة 

 ،»Engage
وت��ت��ب��ع م��ع��اي��ري ع��ال��ي��ة ال���دق���ة ب�شكل 
ي�����ش��م��ن ت���ك���رمي ال�����ش��رك��ات والأف������راد 
تقييم  وي����ت����م  ا����ش���ت���ح���ق���اق���اً،  الأك��������ر 
ا�شتيفائهم  ع���ل���ى  ب����ن����اء  امل���ر����ش���ح���ني 
وتوافقهم مع املعايري املحددة لكل فئة 

من اجلوائز التي يتقدمون اإليها.
فرد  اأو  موؤ�ش�شة  لأي  اجل��وائ��ز  وتتيح   
التقدم  امل�����ح�����ددة  امل���ع���اي���ري  ي�������ش���ت���ويف 
فئات  من  فئة  من  اأك��ر  يف  للم�شاركة 
املوقع  خ�����الل  م����ن  وذل������ك  اجل�����وائ�����ز، 
https:// ل���ل���ج���وائ���ز:  الإل�����ك�����رتوين 
miiteawards.moiat.gov.ae/

.ar

اإقليمية  كوجهة  الإم��ارات  مكانة  يعزز 
�شناعات  ل����ري����ادة  م���وث���وق���ة  وع���امل���ي���ة 
امل�شتقبل. ويقوم برنامج اجلوائز على 
تندرج  فئات   10 ل���  الرت�شح  ب��اب  فتح 
حتت 4 ت�شنيفات رئي�شية هي م�شانع 
امل�شتقبل، وامل�شاهمة يف القيمة الوطنية 
امل�شافة، واملمكنات ال�شناعية، والريادة 
والرت�شح  امل�����ش��ارك��ة  وت��ت��اح  وامل��وه��ب��ة، 
العاملني يف  والأف��راد  املوؤ�ش�شات  لكافة 
الإم����ارات  دول���ة  يف  ال�شناعي  ال��ق��ط��اع 
ممن ي�شتوفون املعايري املحددة للتقدم 
باب  و�شيفتح  اجلوائز.  على  للمناف�شة 
الرت�شح للجوائز يف 7 مار�س اجلاري، 
الفائزين  ع���ن  الإع������الن  ���ش��ي��ت��م  ف��ي��م��ا 
خ���الل ح��ف��ل ل��ت��وزي��ع اجل���وائ���ز �شمن 
“ا�شنع يف الإمارات”  فعاليات منتدى 
مايو   31 يومي  �شيقام  الذي  ال�شنوي 
ب����ارز  ب��ح�����ش��ور   ،2023 ي���ون���ي���و  و1 
ق��ي��ادي��ني وم�����ش��وؤول��ني وتنفيذيني  م��ن 
قطاع  يف  وخ��������راء  مت����وي����ل  وج����ه����ات 
يف  املتقدمة  والتكنولوجيا  ال�شناعة 
الدولة، والذي ي�شكل فر�شة للتوا�شل 
وت��ب��ادل امل��ع��رف��ة ب��ني اأع�����ش��اء املجتمع 
املنا�شبة  وب��ه��ذه  ال��دول��ة.  يف  ال�شناعي 
قال �شعادة عمر ال�شويدي وكيل وزارة 
 “ امل��ت��ق��دم��ة  والتكنولوجيا  ال�شناعة 

•• دبي -وام:

والتكنولوجيا  ال�شناعة  وزارة  اأطلقت 
املتقدمة - ان�شجاماً مع ال�شرتاتيجية 
والتكنولوجيا  ل��ل�����ش��ن��اع��ة  ال��وط��ن��ي��ة 
“ا�شنع  املتقدمة، وحتت مظلة مبادرة 
“جوائز  ب���رن���ام���ج  الإمارات”..  يف 
ال�شركات  لتكرمي  ا�شنع يف الإمارات” 
م�شاهمة  الأك����ر  ال���رائ���دة  ال�شناعية 
والتكنولوجي  ال�����ش��ن��اع��ي  ال��ن��م��و  يف 
وال��ت��وط��ني وال���ش��ت��دام��ة والب��ت��ك��ار يف 

القطاع ال�شناعي يف دولة الإمارات.
الإمارات”  يف  “ا�شنع  جوائز  وحتتفي 
ب��اأ���ش��ح��اب ال������روؤى امل��ت��م��ي��زة وال�����رواد 
واملبتكرين الذين ي�شاهمون يف تطوير 
يف  ال�شناعي  القطاع  تناف�شية  وتعزيز 
دولة الإم��ارات، من ال�شركات الوطنية 
والأجنبية، تقديراً مل�شاهماتهم يف دفع 
الدولة  يف  ال�شناعي  ال��ت��ح��ول  ح��رك��ة 
نحو م�شار اأكر منو وتناف�شية وت�شلط 
واإ�شهاماتهم  جت��ارب��ه��م  ع��ل��ى  ال�����ش��وء 
ال��ن��اج��ح��ة، ومب���ا ي��ت��م��ا���ش��ى م���ع جهود 
م�شاهمة  تعزيز  اإىل  ال��رام��ي��ة  ال��دول��ة 
ال�شتدامة  حتقيق  يف  القطاعات  كافة 
التنمية  ودع�������م  امل����ن����اخ����ي،  واحل�����ي�����اد 
مبا  وامل�شتدامة  ال�شاملة  القت�شادية 

حتقيق  ي����رت����ك����ز 
والتطور  ال���ن���م���و 
ال�����������ش�����ن�����اع�����ي يف 
دول�������ة الإم����������ارات 
وتعزيز تناف�شيتها 
اإىل  وحت������ول������ه������ا 
م���������رك���������ز ع������امل������ي 
للت�شنيع والبتكار 
ع��ل��ى ال��ع��دي��د من 
الداعمة  املمكنات 
ل����ت����ه����ي����ئ����ة ب���ي���ئ���ة 
اجلاذبة  الأع��م��ال 
للم�شتثمرين، مبا 

املجتمع  وتكامل  وتناف�شية  اأداء  يعزز 
ال�شناعي يف الدولة، ويحفز املبتكرين 
وامل�شنعني ورواد الأعمال وامل�شتثمرين 
املتقدمة  التكنولوجيا  يتبنون  الذين 
الرابعة،  ال�����ش��ن��اع��ي��ة  ال���ث���ورة  وح���ل���ول 
ل�����ذا ت��ع��م��ل ال����������وزارة ان�������ش���ج���ام���اً مع 
لل�شناعة  ال��وط��ن��ي��ة  ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 
امل��ت��ق��دم��ة ع��ل��ى تعزيز  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
جاذبية ال�شتثمار ال�شناعي يف ال�شوق 
املحلية وكذلك دعم منوه وتطوره من 
الإم������ارات«.  يف  “ا�شنع  ح��م��ل��ة  خ���الل 
واأ�������ش������اف “ ي�����اأت�����ي اإط���������الق ج���وائ���ز 
وتعزيز  ك���دع���م  الإم���������ارات،  يف  ا���ش��ن��ع 

لأه�������داف امل����ب����ادرة، 
املبتكرين  ولتحفيز 
وامل�����ت�����م�����ي�����زي�����ن يف 
ال�شناعي  ال��ق��ط��اع 
ع�����ل�����ى امل�������ش���اه���م���ة 
ب��������ف��������اع��������ل��������ي��������ة يف 
املنظومة  ت��ط��وي��ر 
ال�شناعية الوطنية، 
والتوعية بالتجارب 
وامل���������������ش�������اه�������م�������ات 
وت�شليط  الناجحة 
عليها،  ال�����������ش�����وء 
ولتقدمي ال�شتفادة 
تبني  وت��رية  وحتفيز  بالكامل  للقطاع 
التقنيات املتقدمة وممار�شات ومعايري 
قطاع  م�شاهمة  يعزز  مبا  ال�شتدامة، 
يف  املتقدمة  والتكنولوجيا  ال�شناعة 
الناجت املحلي الإجمايل للدولة، وحتت 
واملمكنات  امل�����ش��اري��ع  م���ن  ع���دد  م��ظ��ل��ة 
ال���داع���م���ة لأداء  ال��ن��وع��ي��ة  وامل����ب����ادرات 
وت��ن��اف�����ش��ي��ة ال��ق��ط��اع ال�����ش��ن��اع��ي، مثل 
امل�شافة،  ال��وط��ن��ي��ة  ال��ق��ي��م��ة  ب��رن��ام��ج 
وبرنامج التحول التكنولوجي، وكذلك 
الرابعة  ال�����ش��ن��اع��ي��ة  ال���ث���ورة  ب��رن��ام��ج 
وغ����ريه����ا م����ن ال�����رام�����ج وامل�����ب�����ادرات 
دع����وة  ����ش���ع���ادت���ه  ووج�������ه  النوعية”. 

والعاملني  ال�شناعية  ال�شركات  لكافة 
الإم���ارات  دول��ة  يف  ال�شناعي  بالقطاع 
“ا�شنع  جل��وائ��ز  وال��ت��ق��دم  للم�شاركة 
جناحاتهم  لإب��������راز  الإمارات”،  يف 
الوطني،  القت�شاد  يف  وم�شاهماتهم 
كمن�شة  �شتعمل  اجل��وائ��ز  اأن  مو�شحاً 
لتعزيز ال�شت�شراف والتوجه امل�شتقبلي 
ال�شركات  وم�شاعدة  ال�شناعي  للقطاع 
وتعزيز  ال��ت��م��ي��ز  ع���ل���ى  وامل���وؤ����ش�������ش���ات 
الفوز  معايري  ب��اأن  منوهاً  تناف�شيتها، 
ال�شركات  لأداء  عملياً  تقييماً  تت�شمن 
التوطني  ون�����ش��ب  امل���ال���ي���ة  وق���درات���ه���ا 
وممار�شات  منتجاتها،  وج��ودة  لديها، 
اجلوائز  اأن  و  والب��ت��ك��ار   ال���ش��ت��دام��ة 
ال�شناعية  ال�شركات  جلميع  مفتوحة 
امل�شنعني  ذل�����ك  يف  مب����ا  ال�����دول�����ة،  يف 

واملوردين ومقدمي اخلدمات«.

- فئات اجل�ائز..
يف  ا����ش���ن���ع  “جوائز  ف����ئ����ات  وت�������ش���م���ل 
لل�شركات  �شيتاح  الإمارات” 10 فئات 
“ جائزة  والأف����راد ال��رت���ش��ح لها وه��ي 
ريادة القيمة الوطنية امل�شافة وجائزة 

التميز يف القيمة الوطنية امل�شافة
يف  للتوطني  م�شتوى  اأف�����ش��ل  وج��ائ��زة 
ال�شناعة  وج���ائ���زة  ال�����ش��ن��اع��ة  ق���ط���اع 

رمي ال�سركات الأكرث م�ساهمة يف النم� ال�سناعي والتكن�ل�جي والت�طني وال�ستدامة والبتكار

وز�رة �ل�صناعة و�لتكنولوجيا �ملتقدمة تطلق »جو�ئز ��صنع يف �الإمار�ت«
COP28 عمر ال�س�يدي: اجل�ائز تعزز ت�جهات دولة الإمارات نح� حتقيق ال�ستدامة واحلياد املناخي وا�ستعدادها ل�ست�سافة

•• دبي -وام:

الإمارات  بنك  اإدارة  جمل�س  ك��ّرم 
دبي الوطني، بح�شور �شمو ال�شيخ 
اأحمد بن �شعيد اآل مكتوم، رئي�س 
جمل�س اإدارة املجموعة كوكبة من 
القانونيني  املحا�شبني  موظفيه 
الذين  امل��وه��وب��ني  الإم���ارات���ي���ني 
اأع�شاء  من  النخبة  اإىل  ان�شموا 
يف  القانونيني  املحا�شبني  معهد 
.”ICAEW“ اإجنلرتا وويلز

واأ�����ش����اد ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ اأح���م���د بن 
�شعيد اآل مكتوم واأع�شاء جمل�س 
الإدارة  ف��ري��ق  واأع�����ش��اء  الإدارة 
بجهودهم  ال���ب���ن���ك  يف  ال���ع���ل���ي���ا 
هذا  لتحقيق  وتفانيهم  و�شغفهم 

الإجناز املتميز.
بن  اأح��م��د  ال�شيخ  �شمو  وحت���دث 
جمل�س  رئي�س  مكتوم،  اآل  �شعيد 
الإم�����ارات  ب��ن��ك  جم��م��وع��ة  اإدارة 

على  ������ش�����ن�����وات  ع���������ش����ر  مب����������رور 
���ش��راك��ت��ه��م��ا ال���ن���اج���ح���ة. ول����دى 
البنك حالياً 31 مواطناً اإماراتياً 
تاأهيلهم  ملتابعة  الإع���داد  يف ط��ور 
للح�شول على اعتماد من معهد 
املحا�شبني القانونيني يف اإجنلرتا 

وويلز.
يف  املالية  ال�����ش��وؤون  اإدارة  وت��ت��وىل 
جم��م��وع��ة ب��ن��ك الإم���������ارات دبي 
الوطني قيادة هذه املبادرة بدعم 
من اإدارة التدقيق الداخلي واإدارة 
املوارد الب�شرية للمجموعة، حيث 
ي��ت��م ت��وظ��ي��ف وت���دري���ب الطالب 
امل���وه���وب���ني م���ن اجل���ام���ع���ات ملدة 
اإىل ثالث  ���ش��ن��ت��ني  م���ن  ت�����رتاوح 
�شنوات. كما يتم تدريب الطالب 
م����ن ق���ب���ل ف���ري���ق م���ت���م���ّر����س من 
وذوي  امل���وؤه���ل���ني  امل��ت��خ�����ش�����ش��ني 
تدريبية  ف�����ش��ول  �شمن  اخل���رة 
التدريب،  واأث����ن����اء  خم�����ش�����ش��ة. 

دبي الوطني، قائاًل “ يطيب يل 
اأن اأهنئ اأع�شاء فريق عملنا من 
املوهوبني  الإماراتيني  املواطنني 
واجتهاد  ب���ج���د  ع���م���ل���وا  ال����ذي����ن 
متطلبات  ا���ش��ت��ي��ف��اء  يف  وجن��ح��وا 
لي�شبحوا  ال�����الزم�����ة  ال����ت����اأه����ل 
معتمدين  قانونيني  حما�شبني 
القانونيني  املحا�شبني  من معهد 
 »ICAEW” يف اإجنلرتا وويلز
ونحن يف جمموعة بنك الإمارات 
باإجنازهم  الوطني فخورون  دبي 
ب��اأن��ه م��ن بني  وي�شعدنا الإع���الن 
معتمداً  اإم��ارات��ي��اً  حم��ا���ش��ب��اً   18
القانونيني  املحا�شبني  من معهد 
 ICAEW يف اإجن��ل��رتا ووي��ل��ز 
وتاأهيل  ت��دري��ب  مت  ال���دول���ة،  يف 
موظفاً من بنك   ”61%“  11
الإم�����ارات دب���ي ال��وط��ن��ي. وميّثل 
هذا، يف الواقع، دلياًل را�شخاً على 
جهود التوطني يف بنك الإمارات 

الكفاءات  لتطوير  الوطني  دب��ي 
بها  والح����ت����ف����اظ  الإم�����ارات�����ي�����ة 
قيادية.  اأدوار  ل��ت��ويل  واإع���داده���ا 
وم��ن خ��الل ه��ذه امل��ب��ادرة، يلعب 
توفري  يف  رئ��ي�����ش��ي��اً  دوراً  ال��ب��ن��ك 
املحا�شبني الإماراتيني املعتمدين 
العربية  الإم�������������ارات  دول��������ة  يف 

املتحدة«.
وم���ن ب���ني اأب�����رز ال�����ش��رك��ات التي 
 ،100 ت�����ش��ك��ل م���وؤ����ش���ر ف��وت�����ش��ي 
هناك 83 �شركة لديها ع�شو يف 
جمل�س اإدارتها معتمد من معهد 
املحا�شبني القانونيني يف اإجنلرتا 
اأع�شاء  ف�����اإن  وب���ال���ت���ايل  ووي���ل���ز، 
يف  القانونيني  املحا�شبني  معهد 
اإجنلرتا وويلز هم جزء من قادة 

امل�شتقبل يف الدولة.
دبي  الإم�����ارات  بنك  يحتفل  كما 
املحا�شبني  وم���ع���ه���د  ال����وط����ن����ي 
وويلز  اإجن���ل���رتا  يف  ال��ق��ان��ون��ي��ني 

ي���ت���م ت����وزي����ع ب��ع�����س م����ن ه�����وؤلء 
�شركات  اإح������دى  ع��ل��ى  ال���ط���الب 
امل��ح��ا���ش��ب��ة الأرب�����ع ال���ك���رى على 
���ش��ب��ي��ل الإع������ارة لك��ت�����ش��اب خرة 
العمل يف بيئة الأعمال والتدقيق 
اخلارجي الفعلية. يذكر اأن معهد 
املحا�شبني القانونيني يف اإجنلرتا 
وويلز قد تاأ�ش�س يف عام 1880، 
رائدة  عاملية  مهنية  هيئة  وي�شم 
ال��ق��ان��ون��ي��ني كما  ل��ل��م��ح��ا���ش��ب��ني 
الوطني  دب���ي  الإم�����ارات  ب��ن��ك  اأن 
ح��ائ��ز ع��ل��ى اع�����رتاف م���ن معهد 
املحا�شبني القانونيني يف اإجنلرتا 
ووي���ل���ز ك��ج��ه��ة ع��م��ل م��ع��ت��م��دة يف 
التاأهل  ع��ل��ى  ال���ت���دري���ب  جم����ال 
للح�شول على اعتماد من معهد 
املحا�شبني القانونيني يف اإجنلرتا 
وويلز يف دول��ة الإم��ارات العربية 
�شركات  ج���ان���ب  اإىل  امل����ت����ح����دة، 

املحا�شبة الأربع الكرى.

»�الإمار�ت دبي �لوطني« يكّرم �ملحا�صبني �لقانونيني من موظفيه �ملو�طنني �ملعتمدين يف �إجنلرت� وويلز

التميز يف اخلدمة.
وقال �شعادة املهند�س جمال �شامل الظاهري، الع�شو 
املنتدب والرئي�س التنفيذي مبطارات اأبوظبي “ ياأتي 
اأبوظبي،  مبطارات  اأولوياتنا  مقدمة  يف  امل�شافرون 
ونحن ملتزمون نحو تعزيز جتربتهم وتوفري اأف�شل 
اخلدمات لهم. وتعد هذه اجلائزة اأف�شل برهان على 
اأع�شاء  ك��اف��ة  يقدمه  ال���ذي  وال��ت��ف��اين  اجل���اد  العمل 

الفريق.
امل�شافرين على  كافة  اإىل  بال�شكر  اأتقدم  اأن  اأود   كما 
اختيارهم مطارات اأبوظبي وتقديرهم جلهودنا نحو 

تقدمي خدمة عمالء ا�شتثنائية«.

معهد �الإمار�ت �ملايل يوّقع �تفاقية مع  »ناف�س«
•• ال�صارقة -وام:

وّقع معهد الإمارات املايل - املعهد الرائد اإقليمياً يف التعليم بالقطاع املايل 
وامل�شريف - مذكرة تفاهم مع جمل�س تناف�شية الكوادر الإماراتية “ناف�س” 

يف �شاأن تاأهيل وتدريب وتوظيف املواطنني يف القطاع امل�شريف.
وت�شكل املذكرة التي وقعتها نورة البلو�شي مدير عام معهد الإمارات املايل 
بالوكالة وغنام املزروعي الأمني العام ملجل�س تناف�شية الكوادر الإماراتية.. 
اإطارا عاما لدعم مبا�شرة منت�شبي الرنامج م�شريتهم املهنية يف القطاع 
اقت�شاد  وبناء  امل�شرتكة  امل�شلحة  ولتحقيق  فيها  النجاح  اخلا�س وحتقيق 

حملي قوي وم�شتدام.
واأكد �شعادة غنام املزروعي حر�س املجل�س على رفع كفاءة ال�شباب املواطنني 
يف كافة جمالت العمل احلديثة وتوفري اأف�شل فر�س التدريب وذلك لدعم 
العمل  �شوق  يف  الكفاءة  واإث��ب��ات  العمل  على  قدرتهم  وتر�شيخ  تناف�شيتهم 
واأ�شا�شياً  حيوياً  قطاعاً  يعد  ال��ذي  وامل�شريف  امل��ايل  القطاع  ومنه  اخلا�س 
جمل�س  بني  التفاهم  مذكرة  اأهمية  اإىل  واأ�شار  الوطني.  القت�شاد  لدعم 
امتداداً  تعد  وال��ت��ي  امل��ايل  الإم����ارات  الإم��ارات��ي��ة ومعهد  ال��ك��وادر  تناف�شية 
برنامج  ب�شاأن  املا�شي  اأكتوبر  يف  اجلانبني  ب��ني  املوقعة  الأوىل  للمذكرة 
الرامج  كافة  لي�شمل  البيني  التعاون  التفاقية  تعزز  حيث  “كفاءات” 

واملبادرات التي يطلقها املجل�س وميكن للمعهد امل�شاركة فيها.

�شعيد غامن  اللجنة:  واأع�شاء  امل�شاريع  جلنة متويل 
اخلمريي  وف��ه��د  امل��دف��ع  جا�شم  وفي�شل  ال�����ش��وي��دي 
ود. مدثر عبد اهلل ونورا الزرعوين فيما ح�شر من 
اآل  فاطمة  من  كل  امل�شاريع  لتمويل  الفنية  اللجنة 
ومتويل  دعم  اإدارة  مدير  الفنية  اللجنة  رئي�س  علي 

امل�شاريع اإىل جانب نا�شر العوي�س حملل مايل اأول.
واأثنى �شعادة �شلطان عبد اهلل بن هده ال�شويدي على 
2022 م�شيدا بدورها يف  اللجنة خالل عام  جهود 
تطوير اآليات التمويل للم�شاريع ال�شغرية واملتو�شطة 
ووج����ه ب�����ش��رورة م��ت��اب��ع��ة امل�����ش��اري��ع امل��ت��ع��رة وعقد 
مقارنات معيارية مع �شناديق الدعم لالطالع على 
اأف�شل املمار�شات املعمول بها يف هذا ال�شاأن والتعّرف 
على الإجراءات املتبعة لديهم وال�شتفادة منها بهدف 
النجاح  م��ن حتقيق  امل�����ش��اري��ع  ه��ذه  اأ���ش��ح��اب  متكني 
وامل�شاهمة مب�شرية النه�شة القت�شادية واحل�شارية 

يف اإمارة ال�شارقة ودولة الإمارات العربية املتحدة.

التي اأثمرت هذه النتائج املتميزة. نود اأي�شاً اأن نتوجه 
وثقتهم  لنا  امل�شتمر  دعمهم  على  مل�شاهمينا  بال�شكر 
بروؤيتنا. وبت�شافر جهودنا الرامية اإىل تنويع م�شادر 
الدخل، والتو�شع اإىل قطاعات جديدة، واحلفاظ على 
عائد  ت�شجيل  ل��الأ���ش��ول، جن��ح��ن��ا يف  م��ت��م��ي��زة  ن��وع��ي��ة 
اأعلى  %21.4، واحد من  بلغ  امل�شاهمني  على حقوق 

املعدلت يف القطاع”.
ملجموعة  التنفيذي  الرئي�س  ال��ع��و���ش��ي،  نا�شر  وق���ال 
تطوراً  امل�شرف  حقق   “ الإ���ش��الم��ي  اأبوظبي  م�شرف 
فيما يتعلق بتحقيق روؤيته ال�شرتاتيجية خالل  هاماً 
العام املن�شرم، الأمر الذي انعك�س جلياً يف اأدائنا املايل 
القوي. ونحن ن�شعى اإىل موا�شلة تعزيز منوذج اأعمال 
يت�شم باملرونة وال�شتدامة. وعليه، ياأتي اإعالن توزيع 
اإم���ارات���ي للعام  م��ل��ي��ار دره���م   1.7 ال��ت��ي تبلغ  الأرب�����اح 
عوائد  بتقدمي  الرا�شخ  التزامنا  على  كتاأكيد   2022
اإن  مل�شاهمينا.  الطويل  امل��دى  على  وم�شتدامة  عالية 
الرقمي،  والتحول  البيئية  املمار�شات  اأف�شل  تطبيق 
اأف��راد فريق العمل قد  بالإ�شافة اإىل العمل اجلاد من 
ونحن  املتميزة.  املالية  النتائج  ه��ذه  حتقيق  يف  اأ�شهم 
نتوقع اأن ن�شهد طلباً متزايداً على خدماتنا امل�شرفية 

الرقمية خالل العام 2023”.

•• اأبوظبي-وام:

يوؤّكد  دويل  ب���اع���رتاف  اأب��وظ��ب��ي  م���ط���ارات  ح��ظ��ي��ت 
التزامها نحو تقدمي اأف�شل جتربة للم�شافرين وفق 
جودة  جائزة  على  بح�شولها  وذلك  العاملية،  املعايري 
للمطارات  ال����دويل  املجل�س  م��ن  امل���ط���ارات  خ��دم��ات 

كاأف�شل مطار للم�شافرين القادمني عاملياً.
لآراء  ا�شتبيان  اإج����راء  ب��ع��د  ذل���ك  ع��ن  الإع����الن  ومّت 
امل�شغلني  اأب���رز  م��ن  ع��دد  على  متقدمة  امل�����ش��اف��ري��ن، 
الذي ت�شهده  املتوا�شل  النجاح  الإجن��از  ويعك�س هذا 
اأعلى معايري  الدائم نحو تقدمي  والتزامها  ال�شركة 

•• ال�صارقة -وام: 

الريادية  امل�شاريع  ل��دع��م  ال�شارقة  موؤ�ش�شة  اأعلنت 
“رواد” التابعة لدائرة التنمية القت�شادية بال�شارقة 
عن رفع قيمة التمويل املخ�ش�س للم�شاريع الريادية 
اإىل  لت�شل   100% تتجاوز  بن�شبة  اجل���اري  للعام 
مليون درهم يف عام  ب�2.5  مقارنة  درهم  ماليني   6
من  ال�شتفادة  من  الأع��م��ال  رواد  لتمكني   2022
خمتلف  يف  مب�شاريعهم  وال��ت��و���ش��ع  امل��ت��اح��ة  ال��ف��ر���س 
مواطني  بتمكني  اأهدافها  مع  اإن�شجاما  و  امل��ج��الت 

الإمارة من تعزيز م�شاهمتهم يف القت�شاد الوطني.
جاء اعتماد هذه الزيادة خالل الجتماع الذي عقدته 
جل��ن��ة مت��وي��ل امل�����ش��اري��ع ب��امل��وؤ���ش�����ش��ة ب��ح�����ش��ور �شعادة 
دائرة  رئ��ي�����س  ال�����ش��وي��دي  ه���ده  ب��ن  ع��ب��د اهلل  �شلطان 
التنمية القت�شادية بال�شارقة ومب�شاركة �شعادة حمد 
علي عبد اهلل املحمود مدير موؤ�ش�شة “رواد” رئي�س 

•• اأبوظبي-وام:

وافقت اجلمعية العمومية مل�شرف اأبوظبي الإ�شالمي، 
خالل اجتماعها ال�شنوي على توزيع اأرباح نقدية بقيمة 
1.7 مليار درهم اأي ما يعادل 49 فل�س لل�شهم الواحد 
 ،2022 دي�شمر   31 بتاريخ  املنتهي  امل��ايل  العام  عن 
ميثل  م���ا  اأي   ،2021 ع���ام  يف  ف��ل�����س   31 ب����  م��ق��ارن��ًة 
%49.2 من اإجمايل الربح ال�شايف للم�شرف لل�شنة 
وكان م�شرف اأبوظبي الإ�شالمي حقق  املالية 2022. 
عائداً على حقوق امل�شاهمني بلغ %21.4، وهو واحد 

من اأعلى العوائد يف هذا القطاع.
وتعك�س هذه النتائج القوية الأداء القوي الذي حققه 
عن  ف�شاًل  الرئي�شية،  اأعماله  قطاعات  عر  امل�شرف 

حت�شن املنظور القت�شادي الإجمايل.
العمومية  اجلمعية  اجتماع  خالل  امل�شاهمون  واعتمد 
اأي�شاً تقرير جمل�س الإدارة وتقرير مدققي احل�شابات 

والبيانات املالية عن العام 2022.
رئي�س  اخلييلي،  �شهيل  عوي�شة  ج��وع��ان  �شعادة  وق��ال 
“ نحن  الإ���ش��الم��ي  اأب��وظ��ب��ي  م�����ش��رف  اإدارة  جم��ل�����س 
ف��خ��ورون ب����اأداء امل�����ش��رف خ��الل ال��ع��ام 2022، حيث 
اأهدافنا ال�شرتاتيجية  قمنا بتعزيز قدراتنا وبتحقيق 

»مطار�ت �أبوظبي« تفوز بجائزة جودة 
�خلدمات كاأف�صل مطار للم�صافرين �لقادمني عامليًا

% »رو�د« �ل�صارقة ت�صاعف �صقف �لتمويل �ملبا�صر للم�صاريع باأكرث من 100 

م�صاهمو »�أبوظبي �الإ�صالمي« يو�فقون على 
توزيع �أرباح بقيمة 49 فل�صًا لل�صهم عن 2022
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اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة : ال�شاد�شة ع�شر لالإ�شتثمار ذ.م.م

رخ�شة رقم: CN 1149418 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل ال�شكل القانوين من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف اإنف�شت كومباين 1 ليمتد
Invest Co 1 Limited

هولدنغ  جلوبال  �شيفاند  دايفري  املعمورة  �شركة  وبيع/حذف  تنازل  ال�شركاء  تعديل 
MAMOURA DIVERSIFIED GLOBAL .HOLDING P.J.S.C  س.م.ع�

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة �شركة املعمورة دايفري �شيفايد جلوبال هولدنغ �س.م.ع  %100
Mamoura Diversified Global Holding PJSC

تعديل اإ�شم جتاري من/ال�شاد�شة ع�شر لالإ�شتثمار ذ.م.م
SIXTEENTH INVESTMENT COMPANY  L.L.C

 اإىل/�شركة ال�شاد�شة ع�شر  لال�شتثمار ذ م م
SIXTEENTH INVESTMENT COMPANY L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خالل يوم واحد من تاريخ ن�شر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�شوؤولة عن اأي حق 

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

العدد 13793 بتاريخ 2023/3/8 

اإعالن ت�سفية �سركة
نوع ال�شركة:�شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

ال�شم التجاري:حلويات ناريلز ذ.م.م
عنوان ال�شركة:جزيرة ابوظبي- �شرق 12، 0 عي�شى �شعيد عي�شى جابر

CN 2520280 :رقم القيد يف ال�شجل القت�شادي
التعديل الذي طراأ على ال�سركة:

ال�شركة وت�شفية  حل   -  1
لل�شركة  قانوين  كم�شفي  قانونيون-  حما�شبون  ال�شادة/القمة-  تعيني   -  2
العمومية  اجلمعية  حم�شر  قرار  على  بناء  وذلك  بتاريخ:2023/03/02 

غري العادية ، املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2305009882
 تاريخ التعديل:2023/03/07

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

مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13793 بتاريخ 2023/3/8 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شم�شم 

CN للتجارة العامة رخ�شة رقم:4674565 
قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13793 بتاريخ 2023/3/8 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شابونة 

بيوتي لل�شابون وم�شتح�شرات العناية بال�شعر
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:4429443 

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

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13793 بتاريخ 2023/3/8 

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

مارون لل�شيدات اجلميالت
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:4409188 

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

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13793 بتاريخ 2023/3/8 

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

الألوان الباهيه لل�شيانة العامة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:4683974 

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

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13793 بتاريخ 2023/3/8 

اإع����������الن
ال�ش�����ادة/تن�س  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

�شتار للمالعب الريا�شية
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:4320308 

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

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13793 بتاريخ 2023/3/8 

اإع����������الن
ال�ش�����ادة/ثري  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 
 CN بروديك�شن لالإعالنات رخ�شة رقم:4557242 

قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�شة

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

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(
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اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/فو جيه 

CN للعطور رخ�شة رقم:4392928 
قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(
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اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/م�شبغة 

CN البدر رخ�شة رقم:1034638 
قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13793 بتاريخ 2023/3/8 

اإع����������الن
ال�ش�����ادة/مغايل  التنمية القت�شادية بان  تعلن دائ���رة 

CN للحلويات رخ�شة رقم:3940026 
قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13793 بتاريخ 2023/3/8 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة : البهباهي خلياطة املالب�س 

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: الرجالية  رخ�شة رقم: 2071557 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف هزاع حممد �شامل برهوم الكعبي

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة عبداهلل �شامل �شعيد حممد الكعبي %100

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

القت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا الإعالن واإل فاإن 

الدائرة غري م�شوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث 

�شت�شتكمل الإجراءات املطلوبة.

مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13793 بتاريخ 2023/3/8 

الغاء اإعالن �سابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بخ�شو�س الرخ�شة 
CN بال�شم التجاري مطعم الكابيتل-  رقم:1020377 
تعديل  طلب  بالغاء  ذ.م.م  الواحد  ال�شخ�س  �شركة 

الرخ�شة واعادة الو�شع كما كان عليه �شابقاً.
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13793 بتاريخ 2023/3/8 

اإع����������الن
لل�شقالت  املتحدة  العمدة   : ال�شادة   / باأن  الإقت�شادية  التنمية  دائرة  تعلن 

ذ.م.م  رخ�شة رقم: CN 1722340 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف فهدالحمد احمد حممد على احلمادى

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة عبداهلل ابراهيم القا�شم %50
تعديل ن�شب ال�شركاء/ امين حممد على من 49% اىل %50

تعديل اإ�شم جتاري من/العمدة املتحدة لل�شقالت ذ.م.م
UNITED PILLARS SCAFFOLDING L.L.C

 اإىل/العمدة املتحدة لل�شقالت - ذ.م.م
UNITED PILLARS SCAFFOLDING L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خالل يوم واحد من تاريخ ن�شر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�شوؤولة عن اأي 

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

العدد 13793 بتاريخ 2023/3/8 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة : كراج املتحف 

رخ�شة رقم: CN 1106823 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل راأ�س املال من 70000 اىل 50000

تعديل �شكل قانوين من / موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م  
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف ح�شن على مراد على البلو�شى

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة عبدالعزيز عادل عامر احمد عامر %100
تعديل اإ�شم جتاري من/كراج املتحف 
MUSEUM GARAGE 

 اإىل/كراج املتحف - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
MUSEUM GARAGE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

التنمية  دائرة  مراجعة  الإعالن  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
فاإن  واإل  الإعالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوما  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية 
حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دعوى  اأو  حق  اأي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة 

�شت�شتكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13793 بتاريخ 2023/3/8 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة : �شتب�س كوميونكي�شن ذ.م.م 

رخ�شة رقم: CN 1970422 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل �شكل قانوين من / �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م  

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف عبداهلل �شعود �شامل ال �شافى الهاجرى
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ حممد في�شل ح�شن ال�شكران من �شريك اىل مدير
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ حممد في�شل ح�شن ال�شكران من �شريك اىل مالك

تعديل ن�شب ال�شركاء/ حممد في�شل ح�شن ال�شكران من 49% اىل %0
تعديل ن�شب ال�شركاء/ حممد في�شل ح�شن ال�شكران من 49% اىل %100

تعديل اإ�شم جتاري من/�شتب�س كوميونكي�شن ذ.م.م
STEPS COMMUNICATIONS L.L.C

 اإىل/�شتب�س كوميونكي�شن - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
STEPS COMMUNICATIONS SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خالل يوم واحد من تاريخ ن�شر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�شوؤولة عن اأي حق 

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

العدد 13793 بتاريخ 2023/3/8 
�المار�ت للمز�د�ت

تنفيذ رقم 2022/17308

�إعالن بيع حمجوز�ت باملز�د �لعلني ) ن�صرَ� (
تعلن المارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�س املنازعات الإيجارية يف دبي باأنه �سينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  الم��ارات  م�قع  على  علني  مزاد 
للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحج�زات  لبيع   2023/03/15 الربعاء  ي�م  م�ساءا   6:00 ال�ساعة 

�سده مقهى كريتيف برو ذ.م.م و او�ساف املحج�زات على النح� التايل :
�سعر التقييم                                                   ال��سف  

 4,275                                           معدات مطعم   
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�سيك �سمان وللمزيد من املعل�مات التف�سل 
بزيارة امل�قع اللكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�س التقدم 

باعرتا�سه معززا اإياه مبا يربره من م�سنتدات قبل امل�عد املحدد للبيع بثالثة اأيام على الأقل .
المارات للمزادات

مركز ف�س املنازعات االيجارية

70363 العدد 13793 بتاريخ 2023/3/8 
�المار�ت للمز�د�ت

تنفيذ رقم 2023/1172

�إعالن بيع حمجوز�ت باملز�د �لعلني ) ن�صرَ� (
تعلن المارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�س املنازعات الإيجارية يف دبي باأنه �سينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  الم��ارات  م�قع  على  علني  مزاد 
للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحج�زات  لبيع   2023/03/15 الربعاء  ي�م  م�ساءا   6:00 ال�ساعة 

�سده مطعم �س��سي نا�سين�س �س.ذ.م.م )فرع( و او�ساف املحج�زات على النح� التايل :
�سعر التقييم                                                       ال��سف  

 11,350                                                معدات مطعم   
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�سيك �سمان وللمزيد من املعل�مات التف�سل 
بزيارة امل�قع اللكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�س التقدم 

باعرتا�سه معززا اإياه مبا يربره من م�سنتدات قبل امل�عد املحدد للبيع بثالثة اأيام على الأقل .
المارات للمزادات

مركز ف�س املنازعات االيجارية

70363 العدد 13793 بتاريخ 2023/3/8 
�المار�ت للمز�د�ت

تنفيذ رقم 2022/18457

�إعالن بيع حمجوز�ت باملز�د �لعلني ) ن�صرَ� (
تعلن المارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�س املنازعات الإيجارية يف دبي باأنه �سينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  الم��ارات  م�قع  على  علني  مزاد 
للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحج�زات  لبيع   2023/03/15 الربعاء  ي�م  م�ساءا   6:00 ال�ساعة 

�سده �سركة ن�ر ال�سماء ملقاولت البناء )ذ.م.م( و او�ساف املحج�زات على النح� التايل :
�سعر التقييم                                                              ال��سف  

 5,550                                                    اأغرا�س مكتبيه    
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�سيك �سمان وللمزيد من املعل�مات التف�سل 
بزيارة امل�قع اللكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�س التقدم 

باعرتا�سه معززا اإياه مبا يربره من م�سنتدات قبل امل�عد املحدد للبيع بثالثة اأيام على الأقل .
المارات للمزادات

مركز ف�س املنازعات االيجارية

70363 العدد 13793 بتاريخ 2023/3/8 
�المار�ت للمز�د�ت

تنفيذ رقم 2023/644

�إعالن بيع حمجوز�ت باملز�د �لعلني ) ن�صرَ� (
تعلن المارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�س املنازعات الإيجارية يف دبي باأنه �سينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  الم��ارات  م�قع  على  علني  مزاد 
للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحج�زات  لبيع   2023/03/15 الربعاء  ي�م  م�ساءا   6:00 ال�ساعة 

�سده مطعم بين�ل �س.ذ.م.م و او�ساف املحج�زات على النح� التايل :
�سعر التقييم                                                           ال��سف  

 17,590                                                    معدات مطعم     
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�سيك �سمان وللمزيد من املعل�مات التف�سل 
بزيارة امل�قع اللكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�س التقدم 

باعرتا�سه معززا اإياه مبا يربره من م�سنتدات قبل امل�عد املحدد للبيع بثالثة اأيام على الأقل .
المارات للمزادات

مركز ف�س املنازعات االيجارية

70363
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•• اأبوظبي-الفجر

اآل نهيان رئي�س نادي  حتت رعاية �شمو ال�شيخ فالح بن زايد 
غنتوت ل�شباق اخليل والبولو، تنطلق يف الثالثة و15 دقيقة 
ال�شمو  �شاحب  كاأ�س  بطولة   3-8 الأرب��ع��اء  اليوم  ع�شر  من 
ن�شختها  يف   2023 –  2022 ملو�شم  للبولو  الدولة  رئي�س 
ديوان  املهداة من  الغالية  الذهبية  الكاأ�س  23 وذلك على  ال� 
ب��ه ل��الب��د ، والتي  ال��ف��ائ��ز  ال��ف��ري��ق  ال��رئ��ا���ش��ة وال����ذي ميتلكه 
احلايل  م��ار���س   18 ال�شبت  ي���وم  ح��ت��ى  مناف�شاتها  ت��ت��وا���ش��ل 
4 فرق قوية يف غياب فريق بن دري للبولو حامل  مب�شاركة 
وتبداأ  املو�شم..  لهذا  النادي  ن�شاط  ختام  متثل  والتي  اللقب 
وتعقيها  احلبتور  وذئ��اب  غنتوت  بلقاء  الفتتاح  اليوم  جولة 

مباراة المارات بولو مع فريق ابوظبي.
يف  ممثلة  ف��رق   4 ع��دد  ت�شنيفا  الأعلى  البطولة  يف  وي�شارك 
فرق غنتوت بولو منظم وم�شت�شيف البطولة، فريق المارات 

والتي  للبولو،  احلبتور  وفريق  بولو،  ابوظبي  ،فريق  للبولو 
التي تنظم مب�شتوى  البولو  اأكر بطولت  تعتر واح��دة من 
18 هاند كاب ،وذلك باإ�شراف ودعم جمل�س ابوظبي الريا�شي 
رئي�س جمل�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  نهيان  ال�شيخ  �شمو  برئا�شة 

اأمناء موؤ�ش�شة زايد لالأعمال الإن�شانية واخلريية.
م�شتوى  على  البولو  لعبي  اأب���رز  م�شاركة  البطولة  وت�شهد 
ال��دول��ة ح��ي��ث ي��ق��ود ف��ري��ق الم�����ارات ب��ول��و ف��ار���ش��ه الم����ارات 
�شمو ال�شيخة ميثاء بنت حممد بن را�شد اآل مكتوم، ولوكني 
وت�شم  بريي�شفورد..  وتومي  هيغي  اأنطونيو  مونتيفريدي، 
كارلو�س،  فيلك�س  ال��ي��ب��ه��وين،  ف��ار���س  اب��وظ��ب��ي  ف��ري��ق  ق��ائ��م��ة 
�شيزار كري�شبو، وتيودورو لكاو.. ويقود فريق ذئاب احلبتور 
جوريت�شي،  وخ��وان  ماريا  كارلو�س  احلبتور،  حبتور  الالعب 
نا�شر  قائمته  فت�شم  غنتوت  فريق  البطولة  م�شت�شيف  ام��ا 

ال�شام�شي و�شيغوندو اأمادوري وبابلو، وماركو�س ارايا.
مقدمتها  ويف  الراعية  اجلهات  من  العديد  البطولة  وت�شهد 

للبولو،  الم��ارات  الريا�شي، ومتابعة احتاد  اأبو ظبي  جمل�س 
ال�شرتاتيجي  ال�����ش��ري��ك  الم������ارات  ت����راث  ن����ادي  وم�����ش��اه��م��ة 
وم�شت�شفيات برجيل ال�شريك الطبي، وفنادق ومنتجعات جنة 
ال�شريك الفندقي وغنتوت لتجهيزات الفرو�شية وبولو لين 
ال�شريك التقني، بجانب جهود العديد من اجلهات امل�شاهمة 
والتي تتمثل يف القيادة العامة ل�شرطة اأبو ظبي ونادي تراث 
التي ظلت  املختلفة وكل اجلهات  الع��الم  الم��ارات، وو�شائل 

ت�شهم يف اإجناح البطولة الغالية.
الذي  اخل��ت��ام��ي  للحفل  م��وع��دا   3-18 ال�شبت  ي��وم  وحت���دد 
من  الظهر  بعد  تبداأ  التي  الفقرات  من  العديد  على  ي�شتمل 
البولي�شية  ال��ك��الب  ال��رتف��ي��ه��ي��ة وع���رو����س  ال��ع��رو���س  خ���الل 
وف��ق��رة ال��ق��ف��ز احل���ر ب��امل��ظ��الت مب�����ش��ارك��ة اب��ط��ال الم�����ارات، 
ويختتم  اجل��و،  ن�شور  الفر�شان  لفريق  ج��وي  ا�شتعرا�س  ث��م 
وتتويج  باجلمهور  اخلا�شة  بال�شحوبات  الحتفايل  الرنامج 

الفرق الفائزة.

•• دبي –الفجر:

جمريا  ���ش��واط��ئ  يف  بنجاح  اختتمت   
يوم  اأول اأول اأم�س الأح��د  مناف�شات 
اجل��ول��ة ال��ث��ال��ث��ة م��ن ب��ط��ول��ة )بطل 
الإم������ارات( ل��ل�����ش��راع احل��دي��ث والتي 
ال��دويل للريا�شات  نادي دبي  نظمها 
ال�شباقات  روزن��ام��ة  �شمن  البحرية 
الريا�شي  امل����و�����ش����م  يف  ال���ب���ح���ري���ة 
نادي  بالتعاون مع   2023-2022
دب����ي ل�������زوارق ال�����ش��اط��ئ وب���اإ����ش���راف 
والتجديف  لل�شراع  الم���ارات  احت��اد 

احلديث.
5 فرق  و���ش��ه��دت اجل���ول���ة م�����ش��ارك��ة 
اأبوظبي  ه���ي  ب��ح��ري��ة  اأن���دي���ة  مت��ث��ل 
وال�شارقة  ال���ب���ح���ري���ة  ل���ل���ري���ا����ش���ات 
ال����������دويل ل����ل����ري����ا�����ش����ات ال���ب���ح���ري���ة 

ونادي  الريا�شي  الثقايف  واحلمرية 
دب��ي ل��زوارق ال�شاطئ -دو���ش��ك- وبي 
م�شاركة  اىل  اإ�شافة  ماريناز   اأو  اأن��د 
اأبناء اجلاليات املقيمة على  عدد من 

اأر�س الإمارات الطيبة.
و���ش��ج��ل احل����دث م�����ش��ارك��ة م���ا ي�شل 
من  وم��ت�����ش��اب��ق��ة  م��ت�����ش��اب��ق��ا   77 اىل 
تاألق جنوم منتخبنا  دولة حيث   20
اأمام مناف�شيهم من  اأبطال الإم��ارات 
واجلزائر  وم�����ش��ر  والأردن  ال��ي��م��ن 
وبريطانيا واإيطاليا واليونان واأملانيا 
وليتوانيا  وايرلندا  ورو�شيا  وفرن�شا 
والهند  والنم�شا  وب��ول��ن��دا  وه��ول��ن��دا 

وبنغالدي�س.
الثالثة  اجل���ول���ة  م���راح���ل  واأظ���ه���رت 
من بطولة )بطل الإم��ارات( لل�شراع 
وم�شتويات  �شاخنا  تناف�شا  احل��دي��ث 

رف��ي��ع��ة م���ن خ����الل 6 م���راح���ل على 
مت�شابقي  ت��ف��وق  ي��وم��ني حيث  م���دار 
ومت�شابقات نادي اأبوظبي للريا�شات 
الرتتيب  ت�شدروا  اللذين  البحرية 
العام للفرق مع نهاية املناف�شات التي 
�شملت 9 فئات بر�شيد 12 ميدالية 
ملونة هي 4 ذهبيات وثالث ف�شيات 

وخم�س ميداليات برونزية.
وق�������دم اأع���������ش����اء ف����ري����ق ن�������ادي دب���ي 
ال�شاطئ -دو�شك- م�شتويات  لزوارق 
ال��ث��اين يف  امل��رك��ز  م��ت��م��ي��زة منحتهم 
بر�شيد  للميداليات  العام  الرتتيب 
3 ذهبيات و5  10 ميداليات ملونة 
ف�شيات و3 برونزيات فيما عاد املركز 
الثالث يف الرتتيب العام لفريق )بي 
اأو ماريناز( الذي حقق ذهبيتني  اأند 

وبرونزية واحدة.

ب�شر  اآل  �شحى  املت�شابقة  وخ��ط��ف��ت 
 6 األ��ك��ا  فئتي  مناف�شات  يف  الأ���ش��واء 
فيما  ذهبيتني  وبنات حم��رزة  مفتوح 
�شيطر زمالئها على املراكز الأوىل يف 
4 رج��ال ون��ال حممد  األكا  مناف�شات 
الأول وح���ل حممد  امل��رك��ز  ال��زع��اب��ي 
م����روان امل���رزوق���ي وم��اج��د اح��م��د يف 
�شيطر  كما  والثالث  الثاين  املركزين 
الفريق اأي�شا على مناف�شات الرتتيب 
الثالثي  ع�����ر  اوب���ت���م�������ش���ت  ال�����ع�����ام 
و�شيف  )الأول(  �شيموين  هري�شتور 
ال��زع��اب��ي )ال���ث���اين( وم��اج��د اآل علي 

)الثالث(.
وجنحت املت�شابق كاميال القبي�شي يف 
اإحراز ف�شية األكا 4 فتيات بينما نال 
احلمادي  عبدالكرمي  اأحمد  زميلها 
6 مفتوح وح�شل خليفة  األكا  ف�شية 

اوبتم�شت  ب��رون��زي��ة  ع��ل��ى  ال��رم��ي��ث��ي 
ن��ا���ش��ئ��ني ب��ي��ن��م��ا ح���ق���ق لع�����ب ن����ادي 
اآل علي املركز الثالث  اأبوظبي حمزة 
 7 األكا  فئة  يف  الرونزية  وامليدالية 

مفتوح.

7
ما�شرت   7 األ��ك��ا  فئتي  مناف�شات  ويف 
عادل  ال��ع��امل��ي  بطلنا  ت��ف��وق  وم��ف��ت��وح 
الناجحة  م�شاركته  من  العائد  خالد 
)بي  فريق  مهديا  ال��ع��امل  بطولة  يف 
موا�شال  ذهبيتني  م��اري��ن��از(  او  ان��د 
لبطولة  ال��ع��ام  ال��رتت��ي��ب  ت��ف��وق��ه يف 

)بطل الإمارات 2023( 
وعقب نهاية قام اأع�شاء جمل�س اإدارة 
والتجديف  لل�شراع  الم���ارات  اإحت���اد 
احل�����دي�����ث حم���م���د ع�����ب�����داهلل ح�����ارب 

الفالحي املدير التنفيذي لنادي دبي 
الدويل للريا�شات البحرية و حممد 
ع���ب���داهلل حم��م��د ال��ع��ب��ي��ديل الأم����ني 
العام وخالد حممد �شلطان العوي�س 
املراكز  اأ���ش��ح��اب  بتتويج  ال�شام�شي 
الثالثة الأوىل وت�شليمهم امليداليات 
اوبتم�شت  وه����ي  ال��ت�����ش��ع  ال��ف��ئ��ات  يف 
فتيات ومفتوح والرتتيب العام واألكا 
4 بنات و�شباب واألكا 6 بنات ومفتوح 

واألكا 7 مفتوح وما�شرتز.

-بطل  ال���ث���ال���ث���ة  اجل�����ول�����ة  اأب�����ط�����ال 
الإمارات

ك��ام��ي��ال باجاك  ف��ت��ي��ات:  اوب��ت��م�����ش��ت 
-دو�شك

كاميال  م��ف��ت��وح:  نا�شئني  اوبتم�شت 
باجاك -دو�شك

هري�شتور  العام:  الرتتيب  اوبتم�شت 
�شيموين -اأبوظبي

ن��ادي��ن تريغكوني�س- ب��ن��ات:   4 األ��ك��ا 
دو�شك

الزعابي  :حم���م���د  ���ش��ب��اب   4 األ���ك���ا 
-اأبوظبي

 – ب�����ش��ر  اآل  ب���ن���ات :���ش��ح��ى   6 األ���ك���ا 
اأبوظبي

ب�شر  اآل  ���ش��ح��ى  م���ف���ت���وح:   6 األ����ك����ا 
-اأبوظبي

اأند  -بي  خالد  عادل  مفتوح:  األكا 7 
اأو ماريناز

األكا 7 ما�شرتز: عادل خالد -بي اأند 
اأو ماريناز

•• اأبوظبي-الفجر
ت�����ش��ت��اأن��ف يف اخل��ام�����ش��ة م��ن م�شاء 
اأكادميية  مبالعب  الأرب��ع��اء  اليوم 
نادي اأبوظبي الريا�شي يف منطقة 
كاأ�س  ب��ط��ول��ة  م��ب��اري��ات  امل�����ش��رف، 
ال�����ش��ي��خ زاي�����د ب���ن ه�����زاع ب���ن زاي���د 
لأكادمييات   13 رق���م  ن��ه��ي��ان  اآل 
 12 14 وحت�����ت  الأ�����ش����ب����ال حت����ت 
اأبوظبي  ن��ادي  ينظمها  التي  �شنة، 
الريا�شي، باإ�شراف جمل�س اأبوظبي 
الريا�شي، والتي ت�شهد م�شاركة 8 
ف�����رق حم���ل���ي���ة، ���ش��م��ن حت����ت 12 
اليوم  مبارياتها  تبداأ  والتي  �شنة، 
بلقاء فريق نادي اأبوظبي الريا�شي  
SA Regional�شمن  وفريق 
يف  تعقبها  والتي  الأوىل  املجموعة 
اأكادميية  م��ب��اراة  املجموعة  نف�س 
..ويف  م�����ب�����ادرة  وف�����ري�����ق  ال����������ردز، 
 2 رق��م  بامللعب  الثانية  املجموعة 
فريقا  م�����ش��اء  ال�����ش��اد���ش��ة  يف  يلتقي 

واأكادميية تراك  اأكادميية �شلي�شاو 
املجموعة  ت��ل��ك  ���ش��م��ن  وت��ع��ق��ب��ه��ا 
وفريق  ب���ا����س  اأك����ادمي����ي����ة  م����ب����اراة 

مدار�س ادنوك.
من جانب اآخر – تفتتح ع�شر بعد 
غد اجلمعة بنف�س املالعب بطولة 

املرحل  ل���ف���رق  ال���دول���ي���ة  ال����ن����ادي 
العمرية ال�شنوية مب�شاركة 6 فرق 
اكدت م�شاركتها والتي ت�شل البالد 
م�شاء اليوم والتي ت�شم فرق نادي 
اأبو ظبي الريا�شي »حامل اللقب«، 
واك���ادمي���ي���ة م���در����ش���ة جن����وم الغد 

نادي  وف��ري��ق  ع��م��ان،  �شلطنة  م��ن 
التعاون ال�شعودي وفريق اأكادميية 
جيزان ال�شعودية، اأكادميية املواهب 
نادي  وفريق  بالكويت،  الريا�شية 

الروماين،  تارجوفي�شتي  ك��ي��ن��در 
والذين مت توزيع على جمموعتني 
من  وال��ث��اين  الأول  يتاأهل  اأن  على 

كل جمموعة.

)دبي البحري( نظم احلدث مب�ساركة 77 مت�سابقا ومت�سابقة

ختام باهر جلولة )بطل �الإمار�ت( لل�صر�ع يف �صو�طئ جمري�
تاألق جن�م منتخبنا ال�طني وح�سيلة وافرة لفريق اأب�ظبي

��صتئناف بطولة كاأ�س ز�يد بن هز�ع للكرة بنادي �أبوظبي 

ميثاء بنت حممد تق�د الإمارات اأمام اأب�ظبي

غنتوت و�حلبتور يف �فتتاح بطولة كاأ�س رئي�س �لدولة للبولو

•• املنامة-الفجر

مع  تفاهم  م��ذك��رة  البحرينية  الأومل��ب��ي��ة  اللجنة  وق��ع��ت 
نظريتها ال�شربية بهدف التعاون والتن�شيق بني اجلانبني 
يف تبادل اخلرات والتجارب واإقامة املع�شكرات التدريبية 

بني الطرفني مبا ي�شهم يف تطوير احلركة الريا�شية. 
وقع املذكرة من جانب اللجنة الوملبية البحرينية الأمني 
اللجنة  ج��ان��ب  وم��ن  الكوهجي،  م�شطفى  ال�شيد  ال��ع��ام 

الوملبية ال�شربية ال�شيد ديوردي مالكوفيت�س. 
يف  تاأتي  املذكرة  تلك  اإن  املنا�شبة:  بهذه  الكوهجي  وق��ال 

خليفة  اآل  حمد  ب��ن  خ��ال��د  ال�شيخ  �شمو  توجيهات  اإط���ار 
الأوملبية  اللجان  ال�شراكات مع خمتلف  لتعزيز  امل�شتمرة 
الوطنية مبختلف دول العامل ومن بينها اللجنة الأوملبية 
ال�����ش��رب��ي��ة ل��ت��ع��زي��ز ال��ت��ع��اون وال��ت��ن�����ش��ي��ق ال��ري��ا���ش��ي بني 

اجلانبني. 
من  ال�شتفادة  على  تن�س  التفاهم  مذكرة  اإن  واأ���ش��اف: 
�شربيا على م�شتوى كرة ال�شلة والكرة الطائرة والألعاب 
ت�شمل  اأن  على  اأوىل،  كمرحلة  التجديف  وريا�شة  املائية 
من  الأخ���رى  الريا�شية  الأل��ع��اب  م��ن  العديد  م�شتقبال 
واإقامة  امل��درب��ني  ا�شتقطاب  �شعيد  على  التعاون  خ��الل 

املعاي�شة  ف��رتة  واإق��ام��ة  التدريبية  وال����دورات  املع�شكرات 
الأ�شعدة  ك��اف��ة  ع��ل��ى  وال��ت��ن�����ش��ي��ق  ل��ل��م��درب��ني يف ���ش��رب��ي��ا 
الريا�شية نظرا ملا ت�شهده �شربيا من تطور يف الكثري من 
الريا�شات وملا متتاز به من بنية حتتية ومالعب و�شالت 

وفرق ريا�شية متميزة. 
الروابط  تعك�س  امل��ذك��رة  اإن  مالكوفيت�س:  ق��ال  ب����دوره، 
كافة  يف  ال�شديقني  البلدين  ب��ني  ال��وط��ي��دة  وال��ع��الق��ات 

املجالت وبالأخ�س يف املجال الريا�شي. 
اللجنة  خ��دم��ة  يف  �شتكون  ال�شربية  اخل���رات  اأن  واأك���د 

الأوملبية البحرينية. 

مذكرة تفاهم بني �الأوملبية �لبحرينية ونظريتها �ل�صربية

•• اأبو ظبي - وام:

خيول  م�شابقة  لقب  ا�س"  اإي  "ا�شابيال  الفر�س  ح���ازت 
�شنوات،   )5( عمر  خ��ي��ول   9 ب��ني  م��ن  ال�شغرية  القفز 
ال�شارقة  ن���ادي  م��ن  نات�شي�س،  دمي���رتي  ال��ف��ار���س  ب��ق��ي��ادة 
 4 بر�شيد  فوزها  وجاء  ملكيتها،  اإليه  وتعود  للفرو�شية، 

نقاط جزاء يف املناف�شة الأوىل.
وت��زام��ن��ت ه���ذه امل�����ش��اب��ق��ة م��ع ف��ع��ال��ي��ات ب��ط��ول��ة منتجع 
نهائي  يف  احل��واج��ز،  لقفز  ال��دول��ي��ة  الريا�شي  الفر�شان 
خيول القفز ال�شغرية عمر )5 � 6 � 7( �شنوات، يف الن�شخة 

ال�11 لدوري الإمارات لوجنني لقفز احلواجز.
"انفينتي واو" بقيادة  وتّوج بجائزة املركز الثاين اجلواد 
الفار�شة ال�شيخة لطيفة بنت اأحمد اآل مكتوم، من مركز 
الإمارات للفرو�شية، بر�شيد 6 نقاط جزاء يف املناف�شتني، 

وتعود ملكية اجلواد اإىل اأمل املهريي.
وذهبت جائزة املركز الثالث اإىل الفر�س "اني�شي دو لريو" 
م��ن فر�شان  امل���رزوق���ي،  �شلطان حم��م��د  ف��ار���ش��ه��ا  ب��ق��ي��ادة 

�شرطة اأبو ظبي، وبر�شيد 8 نقاط جزاء يف املناف�شتني.
ال�شغرية  القفز  خيول  "كاميللي" لقب  الفر�س  واأه��دت 
عمر )6( �شنوات، اإىل فار�شها �شامل اأحمد ال�شويدي من 

اأن  بعد  ملكيتها،  تعود  واإل��ي��ه  للفرو�شية،  ال�شارقة  ن��ادي 
تغلبت على 31 خياًل يف مناف�شتي النهائي، التي اأكملتها 

خطاأ. دون  خيول   7
"هوليوود" بقيادة  الفر�س  الثاين  املركز  بجائزة  وف��ازت 
ال�شارقة  ن�����ادي  م���ن  ال��ك��رب��ي  ع��وي�����ش��ة  م����ويف  ال���ف���ار����س 
للفرو�شية ومالكها اأي�شاً، وكان املركز الثالث من ن�شيب 
اهلل  عبد  حميد  ال��ف��ار���س  �شتار" ب��ق��ي��ادة  "ريال  ال��ف��ر���س 
املهريي من ا�شطبالت ال�شراع، وتعود ملكيتها اإىل املدرب 

خالد العيد.
 7( ال�شغرية  اخليول  نهائي  "كويالنو" لقب  وح�شدت 
�شنوات(، يف دوري الإمارات لوجنني، بقيادة فار�شها اأرحمة 
�شيف العواين، من نادي اأبو ظبي للفرو�شية، واإىل الفار�س 
مان�شيي�س"  "غانغا  الفر�س  ملكية  اأي�����ش��اً  ت��ع��ود  اأرح��م��ة 
"كيولين" ثالثاً  اجل���واد  وج���اء  ال��ث��اين،  امل��رك��ز  �شاحبة 
بقيادة الفار�س عبد اهلل حميد املهريي، من نادي ال�شارقة 

للفرو�شية، وتعود ملكية اجلواد اإىل خالد العيد.
"كويالنو" �شوى النطالق بثقة  اأمام الفر�س  ومل يتبق 
امل�شتوى  ال��ق��ف��ز يف  وب���ط���ولت  م��ن��اف�����ش��ات  ل��ل��م�����ش��ارك��ة يف 
الأعلى، بعد اأن اأثبتت جدارتها من بني 28 خياًل يف عمر 

ال�شبع �شنوات، ثالثة منها اأنهت املناف�شتني دون خطاأ.

»��صابيال �إي ��س« و »كاميللي« و»كويالنو« 
�أبطال خيول �لقفز �ل�صغرية
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•• ال�صارقة-وام: 

جن�����ح لع����ب����و ال����ك����ارات����ي����ه يف ن�����ادي 
ال�شارقة لريا�شات الدفاع عن النف�س 
���ش��دارة ترتيب بطولة  اح��ت��الل  م��ن 
املفتوحة للكاراتيه  الإمارات الدولية 
القاعة  يف  م����وؤخ����را  اخ��ت��ت��م��ت  ال���ت���ي 
لالألعاب  ال�شارقة  لنادي  الريا�شية 

الفردية وذلك يف اإجناز دويل مبهر.
ميدالية   31 ال��ن��ادي  وح��ق��ق لع��ب��و 
و13  ف�شيات  و9  ذهبيات   9 ب��واق��ع 
مميز  ف���ن���ي  م���ك�������ش���ب  يف  ب����رون����زي����ة 
الالعبني  اإىل متيز عدد من  ي�شاف 
ي��وؤه��ل��ه��م لتمثيل  وال����ذي  امل��وه��وب��ني 

خمتلف املنتخبات الوطنية.
ب�������دوره ب������ارك ����ش���ع���ادة اأح����م����د عبد 

الرحمن العوي�س رئي�س جمل�س اإدارة 
موؤكدا  املتحققة،  النت�شارات  النادي 
اأن���ه���ا ت��ع��ك�����س رع���اي���ة ودع�����م جمل�س 
املدربني  وجهود  الريا�شي  ال�شارقة 
وال��الع��ب��ني واأول���ي���اء الأم����ور وجميع 

النادي وتوؤكد دقة اخلطط  منت�شبي 
ريا�شة  ل��ت��ط��وي��ر  امل��ع��ت��م��دة  ال��ف��ن��ي��ة 
ب��ه��ا و�شول  وال��ن��ه��و���س  ال���ك���ارات���ي���ه 

لتحقيق املراكز الأوىل.
وق���ال اإن الإجن����از احل���ايل ي��ع��د اأحد 
النادي  حققها  ال��ت��ي  اإجن�����ازات  اأب����رز 
واأن  خا�شة  املا�شية  ال�شنوات  خ��الل 
جميع الالعبني هم من اأبناء النادي 
تطورا  الفنية  م�شتواهم  �شهد  حيث 
م��درب��ي��ه��م و�شول  ب���اإ����ش���راف  لف���ت���ا 

ملن�شات التتويج الدولية.
واأكد اأن اخلطط الفنية للنادي التي 
تركز على العتماد على الالعبني يف 
املبكرة ل�شتك�شاف مواهبهم  الأعمار 
الأف�شل  ن���ح���و  ت�����ش��ري  وت���ط���وي���ره���ا 

لي�شبحوا اأبطال للم�شتقبل.

•• عجمان-وام: 

اأ�شدل ال�شتار على مناف�شات "بطولة عجمان الدولية لبناء 
التنمية  دائ��رة  نّظمتها  والتي  الثالثة  الأج�شام" بن�شختها 
لبناء  الإم���ارات  اإحت��اد  مع  بالتعاون  عجمان  يف  ال�شياحية 
التي  البطولة  يف  �شارك  حيث  البدنية،  واللياقة  الأج�شام 
اأقيمت يف املركز الثقايف يف عجمان اأكر من 200 ريا�شي 
امل�شابقة  ج��وائ��ز  قيمة  وب��ل��غ��ت  اجل��ن�����ش��ي��ات،  خمتلف  م��ن 
"بطولة عجمان  يف  امل�شاركون  وتناف�س  درهم.   62،000
الدولية لبناء الأج�شام" �شمن 46 فئة مق�ّشمة للنا�شئني 
الفيزيك،وبناء  يف  وامل���ح���رتف���ني  ال���ه���واة  م���ن  وال����رج����ال 
الأج�شام، حيث مت منح 15 بطاقة اإحرتاف للفائزين من 
 IFBB فئات الهواة تتيح لهم امل�شاركة مبا�شرًة يف بطولت
Elite Pro العاملية بالتن�شيق مع الإحتاد الدويل لبناء 
الريا�شيني.  �شّكل هذا عامل جذب جلميع  الأج�شام، وقد 
وتعتر "بطولة عجمان الدولية لبناء الأج�شام" البطولة 
�شّمت  التي  املتحدة  العربية  الم��ارات  يف  الأوىل  الدولية 
مناف�شاتها جميع الفئات املخ�ش�شة لريا�شة بناء الأج�شام، 
حيث �شهدت مناف�شة كبرية يف فئة الهواة، والتي انق�شمت 
وفئة  بناءالأج�شام،  كال�شيك  وفئة  الأج�شام  بناء  فئة  اإىل 
ف��ي��زي��ك، وف��ئ��ة م�شكيولر  ال��ك��ال���ش��ي��ك  ال��ف��ي��زي��ك، وف��ئ��ة 

فيزيك، وفئة بودي �شتايل، اإ�شافًة اىل فئة املحرتفني.
الأج�شام" ال�شيخ  لبناء  الدولية  عجمان  "بطولة  وح�شر 
عبداهلل بن حمد بن �شيف ال�شرقي، رئي�س احتاد الإمارات 
خليل  حممود  و�شعادة  البدنية،  واللياقة  الأج�شام  لبناء 
عجمان  يف  ال�شياحية  التنمية  دائ��رة  ع��ام  مدير  الها�شمي 
والدكتور رافاييل �شانتوجنا، رئي�س الإحتاد الدويل لبناء 

الأج�شام واللياقة البدنية IFBB، والدكتور عادل فهيم، 
واللياقة  الأج�شام  لبناء  ال��دويل  الإحت��اد  رئي�س  اأول  نائب 
والإفريقي  العربي  الإحت��ادي��ن  ورئي�س   ،IFBB البدنية 
ل��ب��ن��اء الأج�������ش���ام، وع����دد م��ن روؤ����ش���اء الحت������ادات العربية 
الر�شمية  ال�شخ�شيات  م��ن  العديد  اإىل  اإ���ش��اف��ًة  والعاملية 
مدير  الها�شمي  خليل  حممود  �شعادة  وق��ال  والريا�شية. 
عام دائرة التنمية ال�شياحية يف عجمان باأن النجاح املميز 
الذي حققته البطولة واملكا�شب املحققة فيها، تعك�س روؤية 
ومتابعتها  الر�شيدة  القيادة  وتوجيهات  عجمان  حكومة 
الإم����ارة  ك��ب��ري مب��وا���ش��ل��ة  ب�شكل  �شاهمت  وال��ت��ي  ال��دائ��م��ة 
متّيزها يف تنظيم البطولت الريا�شية. واأ�شاف �شعادته: 
مهرجاناً  الأج�����ش��ام  لبناء  الدولية  عجمان  بطولة  "تعّد 
يف  كبري  ب�شكل  �شاهمت  حيث  باإمتياز،  وريا�شياً  �شياحياً 
ل�شت�شافة  مهمة  دول��ي��ة  كمن�شة  الإم����ارة  ���ش��ورة  تعزيز 
الأحداث الريا�شية املحلية والدولية، وهذا يتما�شى ب�شكل 
الرائد عاملياً،وعجمان على  الإم��ارات  دول��ة  عام مع موقع 
مبختلف  الفعاليات  لكل  جاذبة  كمدينة  اخل�شو�س  وجه 
القطاعات". واأو�شح الها�شمي اأن "بطولة عجمان الدولية 
وباأف�شل  اإ���ش��ت��ث��ن��ائ��ي��ة  بن�شخة  خ��رج��ت  الأج�شام"  ل��ب��ن��اء 
املعايري التنظيمية العاملية، وذلك اإمياناً من دائرة التنمية 
اأبرز  اإح��دى  تعتر  التي  البطولة  هذه  باأهمية  ال�شياحية 
ال��ف��ع��ال��ي��ات ال��ري��ا���ش��ي��ة ���ش��م��ن اأج��ن��دت��ه��ا ال�����ش��ن��وي��ة نظراً 
خمتلف  م��ن  املجتمع  ف��ئ��ات  جميع  ب��ني  �شعبيتها  لت�����ش��اع 
الأعمار واجلن�شيات، ولكونها بوابة للريا�شيني للتاأهل اإىل 
يف  ت�شاهم  البطولة  اأن  وكما  العاملية،  املحرتفني  بطولت 
الريا�شات الذي حتر�س �شياحة عجمان  التنّوع يف  تعزيز 

على حتقيقه.

•• اأبوظبي -وام:

النادي  اإدارة �شركة كرة القدم يف نادي الوحدة، تطلع  اأكد را�شد الزعابي رئي�س جمل�س 
للمناف�شة على اأف�شل النتائج يف بطولة "كاأ�س امللك �شلمان" لالأندية 2023، وال�شتفادة 

الفنية املطلوبة من هذه املناف�شة القوية.
وو�شعت قرعة الن�شخة اجلديدة من البطولة العربية لالأندية لكرة القدم )كاأ�س امللك 
�شلمان(، التي اأقيمت اأم�س يف الريا�س بال�شعودية، فريق الوحدة )ممثل الكرة الإماراتية( 
لبنان،  الذهاب يف  الأول، وتقام مباراة  الدور  اللبناين �شمن مباريات  الرج  يف مواجهة 
الفائز من مباراة اجلي�س  للقاء  املواجهة  الفائز من هذه  ويتاأهل  الإم��ارات.  والعودة يف 
التي  بالبطولة،  الرابعة  املجموعة  �شمن  للعب  متهيداً  الليبي،  والحت��اد  املغربي  امللكي 

ت�شم �شباب بلوزداد اجلزائري والرجاء املغربي وفريقاً اآخر.
"وام" اأن الوحدة وافق على امل�شاركة  اأنباء الإم��ارات  واأو�شح الزعابي يف ت�شريح لوكالة 

بتواجد  امل�شاركة  اأن  النادي، خا�شة  املعنية يف  الأم��ر من اجلهات  بعد تقييم  البطولة  يف 
الأندية العربية القوية متثل اإ�شافة جيدة.

وقال:" وافقنا بعدما تلقينا دعوة بهذا ال�شاأن من احتاد الكرة، ولدينا 30 لعباً يف قائمة 
الفريق، وهناك فر�شة لتواجد جميع الالعبني يف املباريات �شواء بالدوري اأو هذه البطولة 

العربية، ونتطلع للعبور اإىل الدور الثاين والتواجد يف املراحل الأخرى للبطولة".
واأ�شاد الزعابي باجلهود الكبرية التي ي�شطلع بها الحتاد العربي لكرة القدم يف تطوير 
وتر�شخ  قوتها  تعزز  التي  املتطلبات  جميع  وتوفري  تنوعها  على  والعمل  امل�شابقة،  ه��ذه 
اآخذة  والبطولة  املناف�شة،  امل�شاركة يف هذه  له  �شبق  الوحدة  واأ�شاف:" نادي  ا�شتدامتها. 
بالتطور، ما من �شاأنه اأن يجعلها قوية واإيجابية على امل�شتوى الفني، بوجود هذا العدد 
الكبري من الأندية العربية، ناأمل اأن نقدم املردود الأف�شل با�شم الإمارات، ونتمنى التوفيق 
وحتقيق اأف�شل النتائج يف املناف�شة، بالثقة الكبرية يف عنا�شر الفريق لإظهار ردة الفعل 

اجليدة يف جميع املباريات".

�لوحدة يتطلع لنتائج �إيجابية يف بطولة »كاأ�س �مللك �صلمان«

•• دبي -وام:

ي�������ش���ارك م��ن��ت��خ��ب الإم������������ارات يف 
لل�شنوكر  اآ���ش��ي��ا  بطولة  مناف�شات 
)رج����ال و����ش���ي���دات(، ال��ت��ي ت��ق��ام يف 
الدوحة خالل الفرتة من 11 اإىل 

اجلاري. مار�س   16
الإم�����ارات يف هذه  ومي��ث��ل منتخب 
ال�شيد  عي�شى  الالعبان  البطولة 
اللذان  ال��ع��ط��ار،  را���ش��د  وع��ب��د اهلل 
اجتازا الت�شفيات املوؤهلة للم�شاركة 

يف هذه البطولة.
وتعد بطولة اآ�شيا لل�شنوكر واحدة 
م���ن اأق�����وى ب���ط���ولت ال��ل��ع��ب��ة على 
م�شتوى العامل نظرا مل�شاركة نخبة 
والذين  ب��ه��ا  ال���ع���امل  م���ن لع���ب���ي 
ومن  اآ����ش���ي���ا،  ق������ارة  اإىل  ي��ن��ت��م��ون 
امل��ن��ت��ظ��ر م�����ش��ارك��ة 64 لع��ب��ا من 
دولة  لكل  ي�شمح  حيث  دولة،   32

باإ�شراك لعبني اثنني.
ويرتاأ�س بعثة منتخب الإمارات يف 
البطولة، عبد املنعم اخلتال، نائب 

للبلياردو  الإم�����ارات  احت���اد  رئي�س 
وال�����ش��ن��وك��ر، وت��ت��ج��ه ال��ب��ع��ث��ة اإىل 
قبل  املقبل،  اجلمعة  ي��وم  ال��دوح��ة 

يوم واحد من انطالق البطولة.
الإم�����ارات  منتخب  وخ��ا���س لع��ب��ا 
م���ع�������ش���ك���ر اإع�������������داد داخ������ل������ي مل����دة 
يف  للم�شاركة  ا�شتعدادا  اأ�شبوعني 
املع�شكر  وت�شمن  ال��ب��ط��ول��ة،  ه���ذه 
�شباحية  ف��رتت��ني  ع��ل��ى  ت��دري��ب��ات 
وم�شائية لرفع م�شتوى اجلاهزية 
امل���ع���دلت  اأع����ل����ى  اإىل  وال����و�����ش����ول 

الفنية والبدنية.

واأو�����ش����ح ع��ب��د امل��ن��ع��م اخل���ت���ال، يف 
ت�شريحات لوكالة اأنباء الإمارات/ 
وام/ اأن منتخب الإمارات لل�شنوكر 
بغر�س  اآ���ش��ي��ا  ب��ط��ول��ة  ي�����ش��ارك يف 
امل�شتويات  اأف�شل  املناف�شة وتقدمي 
اآ�شيا  لعبي  من  نخبة  مع  املمكنة 
هذه  يف  ي�شاركون  ال��ذي��ن  وال��ع��امل 

البطولة.
نتائج  حتقيق  يف  نطمح   " وق����ال: 
القارية  ال���ب���ط���ول���ة  ب���ه���ذه  ط��ي��ب��ة 
حققت  واأن  ���ش��ب��ق  ال��ت��ي  ال���ك���رى، 
الإم�������ارات ف��ي��ه��ا ن��ت��ائ��ج واإجن�����ازات 

املا�شية،  ال�شنوات  خ��الل  م�شرفة 
ويهمنا تكرار مثل هذه الإجنازات 
م�������ع الأج���������ي���������ال احل������ال������ي������ة من 

الالعبني".
واأ�شار اإىل اأن اختيار الثنائي عي�شى 
العطار  را����ش���د  اهلل  وع��ب��د  ال�����ش��ي��د 
الت�شفيات  يف  تفوقهما  ب��ع��د  ج���اء 
نحو  فيها  ���ش��ارك  ال��ت��ي  التاأهيلية 

لعباً.  25
وقال اخلتال: " �شهدت الت�شفيات 
من  ورغبة  كبريا  اإقبال  التاأهيلية 
جميع الالعبني يف متثيل منتخب 

الإمارات بهذا املحفل القاري املهم، 
حيث و�شل عدد الالعبني اإىل 25 

لعباً".
واأ�شاف: "اأقيمت الت�شفيات من 6 
اإىل 9 فراير املا�شي، واأقيم دورها 
اأبوظبي  يف  مرحلتني  على  الأول 
الت�شفيات  اأق��ي��م��ت  ف��ي��م��ا  ودب�����ي، 
الثنائي  دب��ي، وجنح  الإق�شائية يف 
اعتالء �شدارة  عي�شى وعبداهلل يف 
�شرف  ن���ي���ل  وب���ال���ت���ايل  ال���رتت���ي���ب 
متثيل منتخب الإمارات يف بطولة 

اآ�شيا".

•• دبي- فايز بجبوج

جنح لعبو املنتخب الوطني للرجال 
ال��ي��وم الأول يف  ان��ه��اء  وال�����ش��ب��اب، يف 
التعاون  جم��ل�����س  ب��ط��ول��ة  و����ش���اف���ة 
اخل��ل��ي��ج��ي ل���ل���غ���ول���ف، امل���ق���ام���ة على 
العا�شمة  يف  امللكي  ال��ن��ادي  م��الع��ب 
 25 البحريني املنامة يف ن�شختها ال� 
 18 حت��ت  للنا�شئني  و14  ل��ل��رج��ال 
غٍد  ي��وم  عنها  ال�شتار  وي�شدل  ع��ام��اً، 

اخلمي�س.
نهاية  يف  ال���رج���ال  منتخب  وح�����ش��د 
اأرب��ع��ة ���ش��رب��ات فوق  اجل��ول��ة الأوىل 
املعدل، التي و�شعته يف املركز الثاين 
املت�شدر  ال���ق���ط���ري  امل��ن��ت��خ��ب  خ��ل��ف 
بر�شيد ال�شربتني حتت املعدل، فيما 
جاء املنتخب البحريني ثالثاً بر�شيد 
11 �شربة فوق املعدل، وعمان رابعاً 

ب� 27 �شربة فوق املعدل.

�شباب الإمارات بالو�شافة
اعتالء  يف  البحريني  املنتخب  وجنح 
 10 بر�شيد  ال�شباب  فئة  مناف�شات 
بفارق  متفوقاً  امل��ع��دل،  ف��وق  �شربات 
ال�شتة �شربات عن منتخب الإمارات 
16 �شربة الذي جاء باملركز الثاين، 

ثالثاً  ع���م���ان  م��ن��ت��خ��ب  ج�����اء  ف��ي��م��ا 
املعدل  ف����وق  ���ش��رب��ة   17 ب���اإج���م���ايل 
قطر  ثم  �شربة   37 راب��ع��اً  والكويت 

املعدل. فوق  �شربة   48
وجاءت اأف�شل نتائج الفردي لالعبي 
الدولة، مع را�شد اجل�شمي الذي حل 
بر�شيد  ال�شباب  مناف�شات  يف  ثالثاً 
النقطة  بفارق  متاأخراً  نقطة،   78
عبد  البحريني  املنتخب  ثنائي  ع��ن 
الرحمن  وع��ب��د  ال�شعيدي  ال��رح��م��ن 
ح�����ش��ن ال����ذي����ن ت�������ش���ارك���ا ال�������ش���دارة 

بر�شيد 77 نقطة لكل منهما.
ال�شدارة  ذه��ب��ت  ال��رج��ال  ف���ردي  ويف 

اأحمد  البحريني  املنتخب  لعب  اإىل 
بفارق  نقطة،   69 ب��اإج��م��ايل  ال��زاي��د 
النقطة عن مالحقه القطري جهام 
ال��ق��ط��ري �شالح  ال����ك����واري، واح���ت���ل 
 72 باإجمايل  الثالث  املركز  الكعبي 
باملركز  ت�����ش��ارك معه  وال���ذي  ���ش��رب��ة� 
وعدد ال�شربات لعب منتخبنا احمد 

�شكيك، القطري علي ال�شهراين.

بعثة الإمارات  
طموحات  لع���ب���ني  ���ش��ب��ع��ة  وي��ح��م��ل 
خليجي  يف  الإم�������ارات�������ي  اجل����ول����ف 
�شيكك  اأحمد  من  كل  مع  البحرين، 

وخليفة  ثابت  و�شيف  امل�شرخ  وح�شن 
امل�شعود على �شعيد منتخب الرجال، 
�شكيك  اجل�����ش��م��ي وحم���م���د  ورا�����ش����د 
ال�شباب،  منتخب  يف  النقبي  ورا���ش��د 
مبارك  خالد  املنتخب  بعثة  وي��راأ���س 

ال�����ش��ام�����ش��ي الأم�������ني ال����ع����ام لحت����اد 
الوطنية،  املنتخبات  ومدير  اجلولف 
املدير  �شيكيك  اأك���رم  البعثة  وت�شم 
التون�شي  وامل������درب  ل���الحت���اد  ال���ع���ام 

�شمري الولين.

منتخب �الإمار�ت ي�صارك يف بطولة �آ�صيا لل�صنوكر بالدوحة

جولف �الإمار�ت ينهي �أوىل �أيام �خلليجية يف �لو�صافة

•• اأبو ظبي-وام:

اأكد طالل الها�شمي املدير الوطني 
ملوؤ�ش�شة الأوملبياد اخلا�س الإماراتي 
اأن لعبي الأوملبياد اخلا�س و�شلوا 
اجل���اه���زي���ة  درج���������ات  اأع�����ل�����ى  اإىل 
يف  الإجن����ازات  وحتقيق  للم�شاركة 
الألعاب العاملية لالأوملبياد اخلا�س 

."2023 "برلني 
واختتم الأوملبياد اخلا�س الإماراتي 
مع�شكره التدريبي الثاين مبدينة 
ال���ع���ني، ا����ش���ت���ع���دادا ل��ل��م�����ش��ارك��ة يف 
الألعاب العاملية لالأوملبياد اخلا�س 
اإىل   17 ت��ق��ام م��ن  ال��ت��ي   ،2023

القادم. يونيو   25
برلني  يف  الإم������������ارات  وت���������ش����ارك 
 75 ي�����ش��م  ك��ب��ري  ب��وف��د   2023
لع���ًب���ا م���ن اأ����ش���ح���اب ال��ه��م��م من 
والنمائية،  الذهنية  الإع��اق��ة  ذوي 

و32 �شريًكا موحًدا، وذلك يف 20 
ريا�شة خمتلفة.

وقال طالل الها�شمي: "مع انتهاء 

اأ�شبح  ال��ث��اين،  التدريبي  املع�شكر 
لعبونا على اأمت ا�شتعداد وجاهزية 
العاملية  الأل����ع����اب  يف  ل��ل��م�����ش��ارك��ة 

وح�������ش���د اجل�����وائ�����ز وامل���ي���دال���ي���ات 
�شيكون  الإم���ارات  وف��د  واأن  خا�شة 
ه����و ال����وف����د الأك�������ر امل���������ش����ارك يف 

برلني 2023 من منطقة ال�شرق 
الأو�شط و�شمال اإفريقيا".

واأ�شاف: "منذ انطالق ا�شتعداداتنا 
لألعاب برلني 2023 قبل �شهور، 
احلما�س  روح  ب���ث  ع��ل��ى  ح��ر���ش��ن��ا 
الالعبني  ن��ف��و���س  يف  وال���ت���ح���دي 
ول���ه���ذا و���ش��ف��ن��ا ا����ش���ت���ع���دادات���ن���ا ب�� 
للدللة  برلني"،  اإىل  "الطريق 
طريق  يف  ���ش��ن��م�����ش��ي  اأن����ن����ا  ع���ل���ى 
ط���وي���ل م����ن ال�����ش����ت����ع����دادات حتى 
نتاأكد من متّكن ومتّيز الالعبني، 
�شيتجاوز  لع�����ب  ك����ل  اأداء  واأن 
متثياًل  لي�شبح  ال��ع��ادي��ة  امل�شاركة 

م�شرفاً لبالدنا".
األعاب  يف  م�شاركتنا  "تاأتي  وق���ال: 
براجمنا  ���ش��م��ن   2023 ب��رل��ني 
الدمج  م�شرية  ل�شتكمال  الهادفة 
امل���ج���ت���م���ع���ي ال�������ش���ام���ل لأ����ش���ح���اب 
امل�شاركة  ه����ذه  وحت���ظ���ى  ال���ه���م���م، 

 2023 باأهمية كرى لأن برلني 
األ���ع���اب ع��امل��ي��ة ينظمها  ث���اين  ه���ي 
الأومل���ب���ي���اد اخل���ا����س ال�����دويل بعد 
الألعاب العاملية لالأوملبياد اخلا�س 
– اأبوظبي 2019، والتي و�شعت 
الإم�����ارات ع��ل��ى راأ�����س ال����دول التي 

متّكن اأ�شحاب الهمم"

الإرث  �شن�شتثمر  "لهذا،  واأ�شاف: 
الكبري لألعاب اأبوظبي – 2019 

و�شنبني عليه".
وت�شمن املع�شكر الثاين لالأوملبياد 
للفرق  مكثفة  ت��دري��ب��ات  اخل��ا���س 

امل�شاركة".
الإماراتي  اخلا�س  الأوملبياد  وكان 

هذا  ب���داي���ة  يف  مع�شكر  اأول  اأق�����ام 
اآخر  مع�شكر  اإقامة  ويعتزم  العام، 
برلني،  اإىل  الالعبني  �شفر  قبيل 
لعبي  م�����ش��ارك��ة  اإىل  ب���الإ����ش���اف���ة 
الأومل����ب����ي����اد اخل����ا�����س الإم�����ارات�����ي 
امل�شتمرة يف العديد من الفعاليات 

يف اإطار ا�شتعدادهم.

طالل �لها�صمي: �الأوملبياد �خلا�س جاهز لتحقيق �الإجناز�ت يف �الألعاب �لعاملية 2023

�ل�صارقة لريا�صات �لدفاع عن �لنف�س يحرز 31 
ميد�لية ويت�صدر »دولية �الإمار�ت للكار�تيه«

�ختتام مناف�صات �لن�صخة �لثالثة من 
»بطولة عجمان �لدولية لبناء �الأج�صام«
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�شان  باري�س  تاريخ  يف  ه��داف  كاأف�شل  اجلديد  القيا�شي  برقمه  مت�شلحاً 
جرمان )201(، يجد املهاجم كيليان مبابي نف�شه يف فورمة عالية قبل 
املوقعة املنتظرة يف عقر دار بايرن ميونيخ الأملاين الأربعاء يف اإياب ثمن 

نهائي م�شابقة دوري اأبطال اأوروبا لكرة القدم.
بعدما  كامراطور  بران�س" بنجمها  دي  "بارك  ملعب  جماهري  احتفلت 
تخطي  يف  لينجح   ،2-4 نانت  اأم��ام  لفريقه  التهديفي  املهرجان  اختتم 
ال�شابق  الرقم  الباري�شي حمطماً  النادي  200 هدف بقمي�س  ال�  حاجز 

للمهاجم الأوروغوياين اإدين�شون كافاين.
قال بطل تلك الأم�شية "فّكرت فوراً مبباراة الأربعاء، ا�شتفدت من اللحظة 

مع اجلماهري، ولكن يجب النتقال ب�شرعة اإىل �شيء اآخر".
اأرينا(  األيانز  اإىل هناك )ملعب  اأن نذهب  "الهدف وا�شح، نريد  واأ�شاف 

من اأجل التاأهل، لدينا الكثري من الثقة 
ولكن التوا�شع اأي�شاً، فنحن نواجه 
باري�س  ول��ك��ن نحن  ك��ب��رياً،  ف��ري��ق��اً 

اأجل  م��ن  �شنلعب  ���ش��ان ج��رم��ان. 
التاأهل".

الباري�شي  ال���ن���ادي  وي��ح��ت��اج 
كافة  اإىل  ق���ط���ري���اً،  امل��م��ل��وك 

مبابي من  جن��وم��ه وحت��دي��داً 
اأجل تعوي�س خ�شارته �شفر1- 

منتخب  مهاجم  اأن  علماً  ذهاباً، 
"الديوك" �شارك يف ن�شف ال�شاعة 

بعد  املباراة  الأخ��ري من عمر 

ابتعاده عن املالعب لال�شابة، لي�شجل هدفاً األغاه احلكم بداعي الت�شلل.
ل�شرعته  العنان  اأه���داف(   8( قطر  مونديال  ه��داف  اأطلق  عامني،  قبل 
اأرينا"  "األيانز  ملعب  على   2-3 �شاحر  فوز  يف  بافاريا  عمالق  مبواجهة 
كورونا  ف��ريو���س  ت��داع��ي��ات  ب�شبب  اجلماهري  اأم���ام  مو�شدة  اأب���واب  خلف 

وحتت الثلوج يف الدور ثمن النهائي للم�شابقة القارية الأم.
من  الرغم  على  اإي��اب��اً  جرمان  �شان  وت��اأه��ل  هدفني  مبابي  �شجل  حينها، 
خ�شارته �شفر1- ذهاباً بف�شل اأف�شلية الأهداف خارج الديار التي مل تعد 

معتمدة يف النظام اجلديد للم�شابقات الأوروبية.
تاأمل اجلماهري الباري�شية يف اأن يتمكن "كيكي" من توجيه �شربة جديدة 
اإىل  اإذ  ال�شابة،  من  عودته  منذ  وفعاليته  م�شتواه  ا�شتعاد  فهو  لبايرن، 
يف  اأهداف  جانب دخوله بدياًل يف مباراة الذهاب لن�شف �شاعة، �شجل 5 
من   25 املرحلة  يف  -3�شفر  مر�شيليا  اأم��ام  ثنائية  منها  مباريات،   3

الدوري.
بايرن كينغ�شلي كومان  "الزرق" ومناف�شه جناح  اأثنى زميله يف منتخب 
يكون  "عندما  كلوب":  فوتبول  "كانال  لقناة  ق��ائ��اًل  مواطنه  اأداء  على 
كيليان هنا، تكون احلال كما يف منتخب فرن�شا، ت�شعر مبزيد من الثقة. 

هو لعب بامكانه اأن يخلق الفارق".
العمق" و"اأكر  ميلك  كيليان" و"فريق  مع  اأف�شل  هم  "بالطبع  وتابع 

تكاماًل من ناحية اللعب".
واملتاألق  كاحله،  يف  لها  تعر�س  ا�شابة  ج��راء  نيمار  غياب  ا�شتمرار  وم��ع 
ياأتي  ف��اإن اخلطر  بايرن،  اأم��ام  والإي���اب  الذهاب  قبل عامني يف مباراتي 
�شاحب  وم��ب��اب��ي،  مي�شي  ليونيل  الأرجنتيني  ال��ع��امل  بطل  الثنائي  م��ن 
يف  و3   2018 اأه��داف يف نهائي مونديايل قطر ورو�شيا )2 يف  خم�شة 

.)2022
وجد مدرب �شان جرمان كري�شتوف غالتييه بع�س التوازن مع هذا 
الثنائي الهجومي ودفاع ثالثي، يف حني يدرك جيداً اأن جناح 

ا�شلوب اللعب يعتمد ب�شكل كبري على "�شهم بوندي".
مثل  لع���ب  ل��دي��ك  ي��ك��ون  اأن  ا�شتثنائي  "اأمر  ق���ال 

مبابي، يف نظري اأف�شل لعب يف العامل".
الذين  الأ�شخا�س  وكذلك  "م�شجعونا،  واأردف 
ي��ح��ّب��ون ك����رة ال���ق���دم ال��ف��رن�����ش��ي��ة، ي��ج��ب اأن 
ي��ق��ّدروا حقيقة وج��ود مثل ه��ذا الالعب يف 
الكبري"  "ن�شجه  اإىل  م�شرياً  بطولتنا"، 

و"براعته الكبرية" و"اإدارته لالأحداث".
ث��الث��ي��ة بالده  ال���ذي �شجل  ي��ق��ّدم م��ب��اب��ي 
بركالت  الأرج���ن���ت���ني  اأم������ام  اخل�������ش���ارة  يف 
3-3 يف  ت��ع��ادل��ه��م��ا  ب��ع��د   4-2 ال��رتج��ي��ح 
ن��ه��ائ��ي م��ون��دي��ال ق��ط��ر، م�����ش��ت��وى يليق 
بحامل للكرة الذهبية والتي "هي دائماً 
اأحد الأه��داف لالعبني من فئتي"، كما 
ي��ق��ول ���ش��اح��ب ال�����ش��اأن، وي��ت��اب��ع "تبقى 
ال��ك��رة ال��ذه��ب��ي��ة را���ش��خ��ة يف زاوي����ة من 
راأ�شي، ولكنها لي�شت الأولوية يف الوقت 

احلايل".
كما مل يحن الوقت للتحدث عن متديد 
الباري�شية  ال��ع��ا���ش��م��ة  يف  م��ب��اب��ي  ع��ق��د 
والذي ميتد حتى عام 2024، يف حني 
من املوؤكد اأن احلرب �شت�شتعر جمدداً مع 
الطرفني قبل  ال�شراكة بني  نهاية  اقرتاب 

عام من املوعد النهائي.
مع  مبابي  م�شتقبل  ميونيخ  موقعة  ت��ق��رر  ول��ن 
فريقه، كما اأكد الالعب بنف�شه قائاًل "يف حال ربطت 
م�شتقبلي بدوري اأبطال اأوروبا، ومل احرتم النادي، لكنت 

�شاأذهب بعيداً".
ويف خ�شم الحتفالت بهدفه ال� 201 بقمي�س باري�س، 
بعث مبابي بر�شالة اإىل الراغبني بالتعاقد معه مفادها 
"اأنا هنا، اأنا �شعيد جداً ويف الوقت احلايل، ل ميكنني 
التفكري يف اأي �شيء اآخر �شوى اأن اأحقق الجنازات مع 
باري�س �شان جرمان"، م�شدداً على اأّن هذه الإجنازات 

الأربعاء". اليوم  "تبداأ 

ازاحة  عن  الباحث  ناغل�شمان  يوليان  الأمل��اين  ميونيخ  بايرن  م��درب  ميتلك 
اأوروبا  اأبطال  دوري  نهائي  ثمن  من  الأربعاء  الفرن�شي  جرمان  �شان  باري�س 
اإىل  البافاري  اأي�شال �شفينة الفريق  "جوكر" مبقدوره  يف كرة القدم، لعباً 

بّر الأمان: �شاديو مانيه.
حامل لقب كاأ�س اأمم اإفريقيا مع ال�شنغال، و�شيف نهائي دوري اأبطال اأوروبا 
مع ليفربول الإنكليزي، اأف�شل لعب اإفريقي للمرة الثانية )بعد 2019(، 
بعد  واع��دة  وب��داي��ة  العامل  يف  لع��ب  لأف�شل  الذهبية  الكرة  ترتيب  و�شيف 
"تقريباً" للمهاجم  ك��ام��اًل   2022 ع��ام  ك��ان  ميونيخ:  ب��اي��رن  اإىل  ق��دوم��ه 

املمّيز.
تقريباً، لأنه تعّر�س ل�شابة قوية يف عظمة ال�شظية مطلع ت�شرين الثاين/
نوفمر املا�شي يف ملعب األيانز اأرينا، و�شعته اأمام كابو�س جراحة اأق�شته عن 

مونديال قطر، حيث كان ياأمل يف �شناعة مفاجاأة مع "اأ�شود التريانغا".
قال مانيه ملجلة �شبورت بيلد "الغياب عن كاأ�س العامل اأملني كثرياً. كنت 

حزيناً، لكنها اأمور حت�شل".
والبقاء متفائاًل. مل  ال�شعب  الو�شع  تقّبل  "اأجرت على  تابع 

التجربة  ه��ذه  لكن  الذهنية،  الناحية  من  �شهاًل  الأم��ر  يكن 
�شت�شاعدين يف امل�شتقبل".

بعد غياب 110 اأيام، الأطول يف م�شريته الحرتافية، عاد 
األيانز  ملعب  على  املا�شي  �شباط/فراير   26 يف  مانيه 

اأرينا حيث تعّر�س لال�شابة قبلها باأربعة اأ�شهر.
نحو   2022 �شيف  يف  بايرن  اإىل  ال��ق��ادم  الالعب  خا�س 
�شاعة يف ظهورين �شد اأونيون برلني )3-1( و�شتوتغارت 
)2-1(، قبل ا�شتقبال باري�س �شان جرمان الأربعاء يف اإياب 

ثمن نهائي امل�شابقة القارية.
خللط الأوراق قبل مواجهة بايرن يف املباراة املرتقبة، �شّدد 

ناغلم�شان على التقّدم املحرز من ال�شنغايل البالغ 30 

عاماً، تاركاً ال�شك يحوم حول م�شاركته اأ�شا�شياً.
���ش��ت��وت��غ��ارت وال��ت�����ش��اوي م��ع بورو�شيا  ال��ف��وز ال�شعب ع��ل��ى  ب��ع��د  امل����دّرب  ق���ال 
دورمتوند يف �شدارة البوند�شليغا "نحن �شعداء لعودته. �شاديو جاهز بن�شبة 
البدنية. عمل كثرياً لكنه يحتاج ل�شتعادة اليقاع. مل  الناحية  من   100%

يلعب اأو يتدّرب كثرياً".
من جهته، قال مانيه لبيلد "اأنا بحالة جيدة. كانت فرتة طويلة، لكني بحالة 
جيدة الآن. ي�شعدين العودة اإىل امللعب والتواجد بقرب الزمالء. كانت مباراة 
الذهاب �شد �شان جرمان مبكرة نوعاً ما، لكن مباراة الرّد وجدت مكانها يف 

خميلتي".
الفرن�شي كينغ�شلي كومان ليلعب دور النجومية  خالل فرتة ا�شابته، تقّدم 
يف هجوم بايرن، ف�شّجل خم�شة اهداف يف �شباط/فراير، بينها هدف الفوز 
ال�����ش��اب��ق، يف حني  فريقه  �شد  ب��ران�����س  دي  ب���ارك  ملعب  يف 
ي�شغل مركز راأ�س احلربة ال�شا�شي الكامريوين اإريك 
ماك�شيم ت�شوبو-موتينغ الذي هزَّ ال�شباك ال�شبت يف 

الدوري.
ن��اغ��ل�����ش��م��ان مهاجمه  ي�����ش��ع  ا���ش��اب��ت��ه، مل  ق��ب��ل 
ال�شنغايل على مقاعد البدلء، �شوى مرتني 

يف 23 مباراة خا�شها فريقه.
�شتوتغارت  ���ش��د   63 ال��دق��ي��ق��ة  يف  دخ����ل 
���ش��ان��ي��ه و�شريج  ل������وروا  ال���دول���ي���ي���ني  م���ع 
غنابري، بدًل من كومان، ت�شوبو-موتينغ 
ل�شتعادة  العمل  عليه  ويتعنّي  ومو�شيال، 

مركزه الأ�شا�شي.
�شد  ب���روزه  ب��ح��ال  �شهاًل  �شي�شبح  كبري  حت��ّد 
�شان جرمان الأربعاء، لي�شيف قطعة ناق�شة يف 
امل�شتقيم  اخلط  خالل  ناغل�شمان  امل��درب  خريطة 

الأخري لنهاية املو�شم.

�صاديو مانيه �لعائد »�جلوكر« �إىل ت�صكيلة بايرن مبابي يت�صلح باأهد�فه �لقيا�صية ملوقعة بايرن 

�صان جرمان لتفادي خروج حمرج �أمام بايرن ميونيخ 
على  الأرب��ع��اء  "مو�شمه"  اليوم  مباراة  الفرن�شي  جرمان  �شان  باري�س  يخو�س 
اأوروب���ا يف كرة  اأب��ط��ال  اإي��اب ثمن نهائي دوري  اأر���س بايرن ميونيخ الأمل���اين يف 
القدم، باحثاً عن قلب خ�شارته ذهاباً يف عقر داره ومعّول على الفورمة اجليدة 

لنجم هجومه كيليان مبابي.
ذهاباً  خ�شارته  لقلب  البافاري،  الفريق  على  التفّوق  فرن�شا  بطل  على  ويتعنّي 
بهدف لعبه ال�شابق كينغ�شلي كومان، بغية عدم الق�شاء جمدداً يف الدور ثمن 

النهائي، على غرار العام املا�شي عندما وّدع اأمام ريال مدريد الإ�شباين البطل.
وبعد اق�شائه من م�شابقة الكاأ�س املحلية اأمام غرميه مر�شيليا، �شيبقى للفريق 
ال��دوري املحلي حيث يت�شدر بفارق مريح عن مر�شيليا،  �شاحة  اململوك قطرياً 
بحال توديعه الأربعاء من امل�شابقة القارية الأوىل التي يلهث وراءها منذ اأكر 
من عقد. اق�شاء �شيعّمق ال�شغوط على مدربه كري�شتوف غالتييه القادم هذا 

املو�شم مع املدير الريا�شي الرتغايل لوي�س كامبو�س.
الأول،  القاري  اللقب  �شان جرمان  ويحلم مبابي، هداف مونديال قطر، مبنح 
ت�شعينيات  فرن�شا مطلع  مر�شيليا يف  �شوى  يتمكن من حتقيقه  اجن��از مل  وهو 

القرن املا�شي.
بهدف  بايرن  اأم��ام   2020 نهائي  لياقة جيدة عندما خ�شر  مبابي يف  يكن  مل 
الأرب��ع��اء، يف ظل  الفر�شة حلمل فريقه على كتفيه  لكنه يتحنّي  اأي�شاً،  كومان 

اربعة  اأو  اأعلن فريقه الثنني غيابه ثالثة  الذي  الرازيلي نيمار  غياب زميله 
اأ�شهر لجرائه جراحة يف كاحله.

رفع �شان جرمان معنوياته جزئياً بعد خ�شارة نهائي ل�شبونة، باق�شائه بايرن من 
2021 بف�شل ثنائية من مبابي ذهاباً، وهو يعّول على التمريرات  ربع نهائي 
القاتلة لزميله بطل العامل الأرجنتيني ليونيل مي�شي الذي عرف املجد �شابقاً 

مع بر�شلونة الإ�شباين.
وفيما عّكر اتهام ظهريه املغربي الدويل اأ�شرف حكيمي باغت�شاب امراأة اأجواء 
الفريق، عّو�س ثالث خ�شارات توالياً، بفوزه ثالث مرات �شهدت ت�شجيل مبابي 

خم�شة اأهداف ومتريرتني حا�شمتني.
ملهاجمه  الت�شجيل  �شهية  ان��ف��ت��اح  م��ع  ج��ي��دة،  ف���رتة  ب��اي��رن يف  امل��ق��اب��ل، مي���ّر  يف 
�شبع  اآخر  اأه��داف يف  اأربعة  ت�شوبو-موتينغ �شاحب  اإري��ك ماك�شيم  الكامريوين 
مباريات وخم�شة من املتاألق كومان، علما ان الأخريين حمال �شابقاً األوان �شان 
على  دورمت��ون��د  بورو�شيا  م��ع  طاحنة  معركة  يخو�س  ال��ذي  الفريق  ج��رم��ان. 
�شدارة البوند�شليغا التي هيمن عليها يف العقد الأخري، عّزز �شفوفه باملهاجم 
ل�شتعادة  ليخت،  دي  ماتي�س  الهولندي  الدفاع  وقلب  مانيه  �شاديو  ال�شنغايل 

اللقب القاري.
ويدرك مدربه ال�شاب يوليان ناغل�شمان ان اخلروج املبكر من امل�شابقة القارية 

ال�شر�شة مع  املناف�شة  املحلي، رغم  التتويج  م��رات، لن يعّو�شها   6 بلقبها  املتوج 
دورمتوند املت�شاوي معه بعدد النقاط.

وبعد فوزه ال�شعب على �شتوتغارت ال�شبت )2-1(، اأمل ناغل�شمان )35 عاماً( 
"النتيجة"  جرمان(" ولي�س  �شان  )�شد  مباراتنا  واأ�شلوب  "اأداء  على  ُيحكم  اأن 
فقط. اأغلق باب غرف املالب�س على لعبيه م�شدداً على اأهمية املباراة �شد �شان 
نلعب  اأن  وعلينا  الأرب��ع��اء  ج��داً  هامة  م��ب��اراة  �شنخو�س  اننا  لهم  "قلت  جرمان 

بقّوة". تابع "فريقهم �شعب وهم بني الأقوى يف اأوروبا".
واأق�شي بايرن مرة وحيدة يف العقد الأخري قبل ربع النهائي )يف 2019 �شد 
ليفربول الإنكليزي(، علماً انه الفريق الثالث من حيث التتويج وراء ريال مدريد 

الإ�شباين )14( وميالن الإيطايل )7(.
املقبل،  امل��و���ش��م  الأب��ط��ال  دوري  اإىل  للتاأهل  ي��ق��ات��الن  فريقني  ب��ني  م��ب��اراة  ويف 
الإيطايل  اأر���س ميالن  على  الإنكليزي عن قلب خ�شارته ذهاباً  توتنهام  يبحث 
الدوري  يف  فيورنتينا  اأم��ام  مفاجئة  بخ�شارة  اللومباردي  الفريق  ُمني  بهدف. 
ار�س  على  ف�شقط  توتنهام،  اأما  اخلام�س.  املركز  روما يف  ليت�شاوى مع  املحلي، 
ولفرهامبتون وبات ليفربول اخلام�س على مقربة ثالث نقاط منه مع مباراة 
موؤجلة. ويعّول مدرب ميالن �شتيفانو بيويل على ا�شتعادة مهاجمه الرتغايل 
رافايل لياو م�شتوياته ال�شابقة، لنقاذ مو�شمه حيث يبتعد 18 نقطة عن نابويل 

املت�شدر واملتجه نحو لقبه الأول يف الدوري املحلي منذ اأكر من ثالثة عقود.
يف املقابل، يعود الإيطايل اأنتوين كونتي اإىل مقعد توتنهام، يف ظل تكهنات حول 

ا�شتمراره مع توتنهام الذي يعي�س مو�شماً متذبذباً.
وغاب كونتي اأربع مباريات عن توتنهام بعد خ�شوعه جلراحة ا�شتئ�شال املرارة 
0-1 يف  الثاين  امل�شتوى  يونايتد من  �شيفيلد  اأم��ام  اخل�شارة  بينها  اإيطاليا،  يف 

الدور اخلام�س من م�شابقة الكاأ�س.
مل يحرز توتنهام اي لقب منذ 2008، وحتى قدوم مدرب من طراز كونتي مل 

ينجح حتى الآن يف اإعادته اإىل �شكة الألقاب.
ابن  تعر�س  ليفي،  دانيال  النادي  رئي�س  انتقالت  ب�شيا�شة  كونتي  �شّكك  وفيما 
وتبديالته  املتحفظ  لتكتيكه  نظرا  امل�شّجعني  لن��ت��ق��ادات  واخلم�شني  الثالثة 
اأمام  الرد  لقاء  قبل  معنوياته  لرفع  العا�شمة  �شمال  فريق  ويحتاج  امل�شتغربة. 
ميالن الذي اقتن�س فوزاً هاماً، بهدف مبكر لالإ�شباين ابراهيم ديا�س يف لقاء 
الذهاب على ملعب �شان �شريو. و�شرح الويلزي بن ديفي�س ظهري توتنهام اأهمية 
"لقد غاب منذ فرتة لكن لدينا مباراة كبرية  عودة كونتي اإىل مقاعد البدلء 
الأربعاء ومن الهام تواجده معنا". اأما م�شاعده كري�شتيان �شتيليني الذي لعب 
املو�شم.  نهاية  حتى  لنا  قوياً  دفعاً  �شي�شّكل  "اأنتونيو  فقال  غيابه،  ظل  يف  دوره 

اأظهر الفريق لأنتونيو اأنه حّي. يريدون الفوز وال�شيطرة على املباريات".

•• اأبوظبي - وام:

اليوم  يف  ملونة  ميداليات   7 ت��اي  للمواي  الوطني  املنتخب  لعبو  ح�شد 
مدار  على  اأقيمت  التي  ت��اي،  للمواي  العربية  البطولة  ملناف�شات  اخلتامي 
الوطني للمعار�س "اأدنيك" مب�شاركة 170 لعبا  ظبي  اأبو  مبركز  اأيام   4

ولعبة من 17 دولة عربية.
وح�شر اليوم اخلتامي و�شارك يف تتويج الفائزين، يف 12 نزاًل �شمن الدور 
النهائي للبطولة، �شعادة عبد اهلل �شعيد النيادي رئي�س الحتادين الآ�شيوي 
والعربي للمواي تاي رئي�س احتاد الإم��ارات للمواي تاي والكيك بوك�شينج، 
الوفود  ل��ل��م��واي، وروؤ���ش��اء  ال���دويل  ل��الحت��اد  ال��ع��ام  الأم���ني  و�شتيفن فوك�س 
التطوير  لقطاع  التنفيذي  املدير  الها�شمي  وط��الل  العربية،  والحت���ادات 

الريا�شي مبجل�س اأبو ظبي الريا�شي، ويا�شر �شامل ال�شاعدي ع�شو جمل�س 
احتاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوك�شينج.

وتوج اأبطال الإمارات ب�7 ميداليات منها 4 ذهبيات، حققها كل من حممد 
التويزي بوزن حتت 51 كجم، وزينب بوحماده )حتت 60 كجم(، واإبراهيم 
بالل )حتت 63 كجم(، وحممد مر�شي )حتت 67 كجم(، وف�شية واحدة 
اأبو�شلهب  ل��رايف  وبرونزيتني  ك��ج��م(،   63 )حت��ت  �شلغومي  م��رمي  حققتها 

)حتت 91 كجم(، وتيم هدله )حتت 71 كجم(.
 5( ميداليات   9 بر�شيد  للبطولة  العام  الرتتيب  املغرب  منتخب  وت�شدر 
ذهبيات، و3 ف�شيات، وبرونزية واح��دة(، وجاء منتخب اجلزائر ثالثا، بعد 

الإمارات بر�شيد 3 ميداليات ذهبية و4 برونزيات.
ومدربات  ملدربي  التدريبية  ال��دورة  اأعمال  اختتمت  البطولة،  هام�س  وعلى 

اأك��ر من  امل��واي تاي و�شط تفاعل  امل��واي تاي وال��دورة الت�شنيفية لالعبي 
400 م�شارك،. واأٌقيمت الدورتان حتت اإ�شراف الحتاد الدويل للمواي تاي، 
و�شارك يف الدورة الت�شنيفية لالعبني، ال�شيخ حممد بن ذياب بن �شيف اآل 

نهيان وال�شيخ نهيان بن ذياب بن �شيف اآل نهيان.
العام  الأم��ني  فوك�س  �شتيفن  التدريبية  بال�شهادات  امل�شاركني  بتكرمي  وق��ام 
ل��الحت��اد ال����دويل وط����ارق امل��ه��ريي الأم����ني ال��ع��ام ل��الحت��اد ال��ع��رب��ي املدير 

التنفيذي لالحتاد الآ�شيوي املدير التنفيذي لحتاد الإمارات.
والعربي  الآ�شيوي  الحتادين  رئي�س  النيادي  �شعيد  اهلل  عبد  �شعادة  وب��ارك 
للمواي تاي رئي�س احتاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوك�شينج النجاح الذي 
حققته البطولة، متقدما بالتهنئة اإىل اأبطال العرب وكافة املنتخبات العربية 
على امل�شاركة املميزة والرية التي �شاهمت يف خروج البطولة باأف�شل �شورة. 

"هذا النجاح هو ثمرة الدعم ال�شخي ل�شمو ال�شيخ من�شور  وقال النيادي: 
الرئا�شة ودوره  دي��وان  ال��وزراء وزير  اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س  بن زايد 
الريادي، واهتمامه الكبري بتطوير م�شرية املواي تاي عربيا وقاريا ودوليا. 
واأ�شاف: "نعرب عن فخرنا واعتزازنا بهذه النجاحات التي حتققها ريا�شة 
الإماراتية لالإجنازات،  الريا�شة  الكبرية يف حتقيق  تاي وم�شاهمتها  املواي 
على كافة الأ�شعدة". وتوجه طارق حممد املهريي بال�شكر لكافة الحتادات 
العربية والوفود امل�شاركة يف البطولة، واأو�شح اأن البطولة اأكدت مكانة وقوة 
قاعدة املواي تاي يف العامل العربي، من خالل امل�شتويات الفنية العالية التي 
بالكوادر  واأ�شاد  والنهائية،  التمهيدية  الأدوار  مراحل  يف  الأبطال  اأظهرها 
التدريبية والإدارية ولعبي املنتخبات العربية الذين قدموا �شورة م�شرفة 

لريا�شة املواي تاي.

�أبطال �الإمار�ت يح�صدون 7 ميد�ليات ملونة يف �لبطولة �لعربية للمو�ي تاي



    

رف�س دفع فاتورة والدة زوجته ل�صبب �صادم 
امل�شت�شفى،  زوجته يف  كامل م�شاريف ولدة  يدفع  اأن  رف�س رجل 
ل��الأمل رفاهية كان  امل�شكنة  الظهر  اأن طلبها لأخ��ذ حقنة  معترا 
ميكن ال�شتغناء عنها. وقالت الزوجة البالغة من العمر 32 عاما 
رد فعل  ب�شبب  �شنوات   7 امل�شتمر منذ  زواجها  اإنهاء  تفكر يف  اإنها 
زوجها. واأ�شافت اأنهما كانا ينعمان بفرح قدوم مولود جديد قبل 
اأن ت�شدم بردة فعل زوجها عندما قدمت لهما امل�شت�شفى الفاتورة، 
ويتقا�شمان  يعمالن  وزوج��ه��ا  اأنها  واأو�شحت  دفعها.  يجب  التي 
الولدة  كانت تخطط لأن جتري  وط��وال فرتة احلمل  �شيء،  كل 
من  �شاعة   24 “بعد  وق��ال��ت:  ال��ت��دخ��ل.  م��ن  ن�شبة  ب��اأق��ل  طبيعيا 
من  بتاأييد  الإيبيدورال  حقنة  على  وح�شلت  ا�شت�شلمت  املخا�س 
الفاتورة، طالبني زوجي بدفع  “عندما و�شلت  وتابعت:  زوجي«. 
ي��دف��ع طلبات  اأن  م��ن��ه  ُي��ت��وق��ع  اأن  ينبغي  ح��ي��ث ل  احل��ق��ن��ة،  ث��م��ن 
�شاعات  لب�شع  ال�شمود  ت�شتطيع  كانت  اأن��ه��ا  معترة  اإ�شافية”، 
اأخرى دون اللجوء للحقنة. وقالت اإنها �شدمت للغاية برد الفعل 
بظل  النهاية  يف  الفاتورة  ودفعت  �شاعة،   36 ا�شتمر  خما�س  بعد 

�شعور عدم الحرتام الذي �شعرت به.

قرود تقتل �مر�أة 
كاماريدي  منطقة  يف  عاما   70 العمر  م��ن  تبلغ  ام���راأة  تعر�شت 
يف  كانت  بينما  عدوانية  ق��رود  جمموعة  قبل  من  لهجوم  بالهند 
طريقها اإىل احلمام مبنزلها، ما اأدى لوفاتها. وت�شتبه ال�شرطة اأن 
ال�شيدة انزلقت و�شرب راأ�شها بالأر�س اأثناء حماولتها الهروب من 
القرود، ما اأدى اإىل وفاتها. وقال مفت�س مركز �شرطة راماريدي: 
هاجمتها  عندما  اأن���ه  املحليني  ال�شكان  خ��الل  م��ن  علمنا  “لقد 
الأر�س،  على  ووقعت  انزلقت  ذلك،  اأثناء  الهرب،  القرود، حاولت 
�شل�شلة  واح��دة من  راأ�شها وتوفيت«. وتعتر احلادثة  واأ�شيبت يف 
اأوت��ار برادي�س، توفيت  حوداث تتكرر يف الهند. يف باريلي، بولية 
هاجمتها  اأن  بعد  ن��ارم��ادا  ُت��دع��ى  �شنوات   5 العمر  م��ن  تبلغ  فتاة 
قرود �شريرة اأثناء اللعب على �شفاف نهر ناكاتيا. مت اإنقاذ الفتاة 
اإىل  و�شلوا  الذين  املحليني  ال�شكان  قبل  من  القرود  من  امل�شابة 
اأنحاء  جميع  يف  للع�س  الفتاة  وتعر�شت  ب�شرعة.  احل��ادث  مكان 
ج�شدها ومت نقلها اإىل امل�شت�شفى لتلقي العالج، لكنها ل�شوء احلظ 

ماتت متاأثرة بجراحها.

تقتل �صابا حاول �العتد�ء عليها 
ق�شت حمكمة اجلنايات الكرى بالأردن بحب�س �شيدة ملدة عامني، 
بتهمة قتل �شاب حاول العتداء عليها جن�شيا، بطعنه ب�شكني اأودت 

بحياته.
من  املتهمة،  اإىل  امل�شندة  التهمة  املحكمة  تعديل  بعد  ذل��ك  ج��اء 

جناية القتل الق�شد اإىل جنحة القتل املقرتن بالغ�شب.
يف  وتعي�س  مطلقة  �شيدة  املتهمة  حملية،  اإع���الم  لو�شائل  ووف��ق��ا 
متوز  يوليو-  �شهر  ويف  لها،  ج��ار  عليه  واملجني  وح��ده��ا،  منزلها 
فرف�شت  فجرا،  الثالثة  ال�شاعة  عند  منزلها  باب  طرق   ،2022

فتح الباب له.
ال�شباك والدخول  الباب من خالل  ومتكن اجل��ار من فتح لقط 
للمنزل، وعندها حاول العتداء عليها جن�شيا، فحاولت الدفاع عن 
نف�شها ومنعه من العتداء عليها، ثم قامت بطعنه ب�شكني طعنة 

واحدة يف ال�شدر، تويف على اإثرها فورا.

   بانوراما
�إعالن يطلب �لعثور على �صريك ل�»�إوزة كئيبة«

ن�شر املوظفون يف مقرة يف مار�شال تاون بولية اأيوا الأمريكية اإعالناً يطلب العثور عن �شريك جديد لإوزة تدعى 
بلو�شوم تعاين من الوحدة والكتئاب بعد وفاة رفيقها بود.

وكانت بلو�شوم وبود يعي�شان يف الركة يف مقرة ريفر�شايد، لكن بعد وفاة بود يف اأغ�شط�س -اآب 2022، تغري �شلوك 
بلو�شوم، وفقاً ملا قالته املديرة العامة دوري تامني. وبداأت بلو�شوم بق�شاء وقتها بالقرب من املكتب الأمامي، والنظر 
اإىل انعكا�س �شورتها على النوافذ الزجاجية وعلى �شواهد القبور. وبعد م�شاهدة ذلك، خطرت لل�شيدة تامني فكرة، 
و�شرحت اأن بلو�شوم تريد �شريكاً حلياتها يكون �شاباً ومغامراً  ون�شرت اإعالناً عن “اإوزة اأرملة منعزلة ووحيدة”، 

وحيوياً«.
ويبدو اأن فكرة الإعالن اآتت ثمارها اأ�شرع مما كان متوقعاً، ف�شرعان ما تلقت تامني ات�شاًل من ديب وراندي هويت، 

الذين ميلكان اإوزة ذكر تدعى فرانكي. ومتاماً مثل بلو�شوم، كان فرانكي بحاجة اإىل رفيقة.
و�شاهد راندي هويت الإعالن وقال اإنه يعتقد اأن ذلك �شيكون رائعاً”. وقالت ديب هويت “لقد كان وحيدا للغاية«.
والآن،  باأجنحة مفتوحة.  بلو�شوم بفرانكي  للطريين يف عيد احلب، حيث رحبت  اآل هويت وتامني موعداً  ورتب 

يق�شي الثنان كل وقتهما معاً يغط�شان يف البحرية، بح�شب �شي بي اإ�س نيوز.
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�صاعة �آبل تدخل �صابا ع�صرينيا �مل�صت�صفى
دخل �شاب �شوي�شري يبلغ من العمر 27 عاما امل�شت�شفى بحالة هلع �شديدة 
بعد اأن ك�شفت �شا�شة �شاعة “اآبل” اأثناء اإجرائه لختبار مراقبة القلب عن 
وجود م�شكلة ما. وقال الأطباء اإن ال�شاب عندما قراأ اأحد موؤ�شرات اختبار 
القلب على ال�شاعة �شيطر عليه اخلوف والهلع، وبداأ ي�شعر باأمل يف ال�شدر 
و�شعوبة بالتنف�س. وكتب م�شعفون يف دورية “ميديكال كي�س ريبورت�س” اأن 
الطالب اجلامعي ا�شرتى ال�شاعة لتتبع �شحة قلبه بعد اإ�شابة لعب كرة 
املباريات.  اإحدى  خالل  قلبية  بنوبة  اإريك�شن  كري�شتيان  الدمناركي  القدم 
ومع ارتفاع ن�شب اخلوف لديه قرر اأن يبحث على “غوغل” ليحدد معنى 
الرموز التي تظهر له، حيث اكت�شف اأن الرمز T على جهاز تخطيط القلب 
ال�شاب و�شل  اإن  امل�شعفون  وق��ال  نوبة قلبية.  وق��وع  اإن��ذارا من خطر  تعني 
مذعورا للم�شت�شفى مع وجود خفقان وتعرق. وعند دخوله لق�شم الطوارئ 
تبني اأن معدل �شربات القلب طبيعي عند 88 نب�شة يف الدقيقة ومل يكن 
اإىل  امل�شعفون  وتو�شل  �شلة.  ذات  قلبية  م�شاكل  اأي  على  موؤ�شر  اأي  هناك 
يف  “املبالغة  عن  ناجمة  كانت  لها  تعر�س  التي  الذعر  حادثة  اأن  ا�شتنتاج 
احلالت  تلك  متل  اإن  امل�شعفون  وق��ال  الفردي«.  القلب  لتخطيط  تف�شريه 
فعالية  يف  اخل��راء  و�شكك  القلق.  تثري  قد  خطاأ  ا�شتنتاجات  اإىل  �شتوؤدي 
اأجهزة  �شعبية  يف  ال��زي��ادة  من  الرغم  على  اأن��ه  معترين  الذكية،  ال�شاعات 

التتبع، اإل اأنه ل يوجد “دليل يذكر” على اأنها ميكن اأن حت�شن ال�شحة.

ممر بيولوجي حلماية غزالن �لهوميول �ملهددة 
اأطلقت ت�شيلي برناجما حلماية غزال الهوميول، وهو غزال جنوبي مهدد 
بها  ترعت  منطقة  ي�شمل  بيولوجي  ممر  اإن�شاء  خ��الل  من  بالنقرا�س، 

موؤخرا عائلة موؤ�ش�س �شركة نورث في�س الراحل دوجال�س تومبكينز.
تومبكينز  عائلة  ورثتها  التي  ت�شيلي،  بناء  اإع��ادة  موؤ�ش�شة  من  كل  وقالت 
�شيتاألف من نحو  “ممر هوميول الوطني”  اإن  الت�شيلية،  الزراعة  ووزارة 
اإىل جنب مع مبادرات احلفاظ  الدولة جنبا  16 منطقة مت�شلة حتميها 

على الطبيعة اخلا�شة الأخرى.
وقالت الوزارة يف بيان “ت�شعى هذه املبادرة امل�شرتكة بني القطاعني العام 
وتعزيز  النوع،  هذا  لها  يتعر�س  التي  التهديدات  من  احلد  اإىل  واخلا�س 
يف  الطبيعة  على  للحفاظ  الرئي�شية  املناطق  يف  الهوميول  غ��زلن  اأع���داد 
لإنقاذ  مركز  اأول  اأي�شا  �شتبني  اأن��ه��ا  م�شيفة  بارك”،  باتاجونيا  طريق 

وتاأهيل وتكاثر غزلن الهوميول يف العامل.
اإعادة  موؤ�ش�شة  ورئي�شة  امل�شارك  املوؤ�ش�س  تومبكينز،  كري�شتني  واجتمعت 
بناء ت�شيلي، مع الرئي�س الت�شيلي جابرييل بوريك الأ�شبوع املا�شي للترع 
مبنطقة  جديدة  وطنية  حديقة  لإن�شاء  هكتارا   93492 م�شاحتها  باأر�س 

ماجالني�س.

لبنان ي�صبط 800 
�ألف حبة كبتاجون 

قوى  يف  املعلومات  �شعبة  اأحبطت 
عملية  اللبناين  ال��داخ��ل��ي  الأم���ن 
كبتاجون  حبة  األ��ف   800 تهريب 
و208 كيلوغرامات من احل�شي�س 

اإىل اخلارج.
املديرية  ع���ن  ����ش���ادر  ب���ي���ان  وق�����ال 
العامة لقوى الأمن الداخلي اأم�س 
املتابعة  اإط��ار  اإنه يف  الأول الثنني 
املتورطني  مل���الح���ق���ة  ���ت���م���رة  امل�������شّ
املخّدرات،  وترويج  بعمليات جتارة 
ت����واف����رت ع���ن ع��م��ل��ي��ة ن��ق��ل كمية 
كبرية من املواد املخّدرة من البقاع 
)�شمال  ع��ك��ار  اإىل  ل��ب��ن��ان(  )���ش��رق 

لبنان( بغية تهريبها اإىل اخلارج.
بعد مراقبة  اأن��ه  اإىل  البيان  ولفت 
و�شوري  لبناين  توقيف  مت  دقيقة 
حماولتهما  م�����ن  ال�����رغ�����م  ع���ل���ى 
بتفتي�س  اأن���ه  اإىل  م�شريا  ال��ف��رار، 
جرى  ي�شتقالنها  ال��ت��ي  ال�شاحنة 
اأكيا�س  داخ���ل  امل�����ش��ب��وط��ات  ك�شف 

من النايلون.
“التحقيق  اأن  اإىل  ال��ب��ي��ان  واأ���ش��ار 
املخت�س،  ال��ق�����ش��اء  ب��اإ���ش��راف  ج���ار 
�شائر  ل��ت��وق��ي��ف  م�شتمر  وال��ع��م��ل 

املتورطني«.
وم�������ادة ال���ك���ب���ت���اج���ون ه����ي اإح�����دى 
امل�����ش��ت��ق��ات ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة م���ن مادة 
العلمي  وال�����ش����م  الأم���ف���ي���ت���ام���ني، 
ل���ه���ا ه����و الأم���ف���ي���ت���ام���ي���ن���ات، كما 
فينيثايلني،  ب��ا���ش��م  اأي�����ش��ا  ت�شمى 
وت�شتخدم هذه احلبوب يف الأ�شل 
وانف�شام  الكتئاب،  ح��الت  لعالج 
وال�شداع  وال�������ش���رع  ال�����ش��خ�����ش��ي��ة 
اأحد  اإىل  اأن تتحول  الن�شفي، قبل 

املخدرات التي يدمنها كثريون.

�أديل فوجئت بتو�جد 
عرو�صني بحفلها 

تفاجاأت النجمة العاملية اأديل بتواجد 
الأخري  الغنائي  حفلها  يف  ع��رو���ش��ني 
تواجدهما  كان  اأن  بعد  فيغا�س،  ل  يف 
لف��ًت��ا ل��الأن��ظ��ار. ومل ت��ت��واَن اأدي���ل عن 
وتهنئتهما  العرو�شني  م��ن  الق���رتاب 
اإم�شاء  وت��رك  مبا�شرًة،  امل�شرح  على 
بعد  الأب��ي�����س،  ال��ع��رو���س  ف�شتان  على 
اأنواع  م��ن  ك��ن��وع  الأخ����رية،  طلبته  اأن 
حيث  معها.  �شتتخلد  ال��ت��ي  ال��ذك��رى 
اأديل،  ع�شاق  من  العرو�شني  اأن  تبني 
اأظهراها  التي  لل�شعادة  ن��ظ��ًرا  وذل��ك 
بالذكر،  اجل��دي��ر  منهما.  ب��اق��رتاب��ه��ا 
ك�شف موقع “ديلي ميل” الريطاين، 
اأديل،  اأن م�شدراً موثوقاً ومقرباً من 
اأدي��ل وريت�س بول قد  اأن خطوبة  اأك��د 
زفاف  حفل  و�شيقيمان  بالفعل،  متت 
انتظار  ال���ق���ادم، م���ع  ال�����ش��ي��ف  خ���الل 

اإعالنهما الر�شمي.

فنان يف �صندوق قمامة
احتجاجاً  قمامة  �شندوق  العي�س يف  بريطاين  فنان  ر  قرَّ
على ارتفاع الإيجارات اجلنوين يف لندن. واتخذ هاري�شون 
م��ار���ش��ال م��ن ���ش��ن��دوق ق��م��ام��ة يف ل��ن��دن م���ن���زًل، مبدياً 
العمر  البالغ من  واأق��دم  ع��ام.  ملدة  فيه  ال�شكن  ا�شتعداده 
28 عاماً على تلك اخلطوة الغريبة، حماوًل لفت النتباه 
اإىل ارتفاع �شعر ا�شتئجار غرفة يف العا�شمة الريطانية 
اجلديد  م�شكنه  واأع���دَّ  املعي�شة.  تكاليف  اأزم���ة  خ�شم  يف 
من �شندوق قائم على رقعة من الع�شب يف بريموند�شي 
للعي�س.  �شهر  قبل  فيه  العي�س  اإىل  لينتقل  لندن  جنوبي 
التي ميكنه عن طريقها  الوحيدة  اأنها الطريقة  واأو�شح 
من  ب��ال��ق��رب  امل��رك��زي��ة  املنطقة  يف  العي�س  تكلفة  ت��دب��ري 
مكان عمله. وعقب عودته اإىل املدينة بعد ق�شاء فرتة يف 
اخلارج، قال اإنه واجه �شعوبة كبرية يف العثور على مكان 
احلال  هو  “كما  وق��ال:  ال�شكن.  اأزم��ة  ب�شبب  فيه  يعي�س 
بالن�شبة اإىل اآلف الأ�شخا�س يف املدينة ويف جميع اأنحاء 

البالد، الأ�شعار جنونية، ارتفاع الإيجارات جنوين«.

فتح باب �لطو�رئ وحاول طعن �مل�صيفة باجلو
اعتقلت ال�شلطات الأمريكية، رجال حاول فتح باب خمرج 
لو�س  رحلة متجهة من  على منت  وج��وده  اأثناء  الطوارئ 
اأجن��ل��و���س اإىل ب��و���ش��ط��ن، ق��ب��ل اأن ي��ح��اول ب��ع��د ذل���ك طعن 
توري�س  �شيفريو  فران�شي�شكو  واتهم  رقبتها.  يف  م�شيفة 
وفقا ملكتب املدعي العام مبقاطعة ما�شات�شو�شت�س، بالهجوم 
على اأحد اأفراد طاقم طائرة ب�شالح خطري، وتعري�س حياة 
امل�شافرين على الرحلة التابعة ل�شركة “يونايتد اإيرلينز” 
للخطر. ولحظت م�شيفة الطريان التي كانت على منت 
باإغالق خمرج  اخلا�شة  ال��ذراع  و�شعية  تغريا يف  الرحلة، 
ال��ط��وارئ، وق��ام��ت على ال��ف��ور ب��اإب��الغ ال��ك��اب��نت. وح�شبما 
لحظ  ف��ق��د  ال��ري��ط��ان��ي��ة،  نيوز”  “�شكاي  �شبكة  ذك����رت 
م�شيف اآخر توري�س وهو يقوم بتحرك الذراع مرة اأخرى، 
اإل اأن الأخري اأنكر ذلك مدعيا باأنه ل توجد كامريات تثبت 

�شحة ذلك الدعاء.
اأخطرت الكابنت بعد  اأن امل�شيفة  واأظهرت وثائق املحكمة 
واأن  للطائرة،  تهديدا  ي�شكل  توري�س  اأن  تعتقد  باأنها  ذلك 

عليه القيام بهبوط ا�شطراري يف اأ�شرع وقت ممكن.
وبعد ذلك، حترك توري�س من مقعده نحو م�شيفتني كانتا 
برقبتها  اإح��داه��ن حم��اول طعنها  املمر، وهاجم  تقفان يف 
م�شتخدما ملعقة طعام. وعلى الفور، تدخلت جمموعة من 
الركاب، وقامت بتقييد توري�س الذي يواجه عقوبة ال�شجن 
املوؤبد، اأو احلب�س 5 �شنوات مع خ�شوعه لحقا للمراقبة، 

وغرامة مالية ت�شل قيمتها اإىل 250 األف دولر.

��صطدمت �ل�صيارة بال�صجرة.. و�لنتيجة 5 قتلى
�شيارتهم  اإث��ر ح��ادث ت�شادم  5 م�شريني م�شرعهم  لقي 
الو�شطى  ل��ل��ج��زي��رة  ���ش��ع��وده��ا  ب��ع��د  ب�����ش��ج��رة  امل���الك���ي 
ق�شم م�شر اجلديدة  دائ��رة  بنطاق  �شامل  مبحور �شالح 

بالقاهرة.
وتلقت اأجهزة الأمن بالقاهرة بالغا اأم�س الأول الثنني 
من اخلدمات املعينة بطريق �شالح �شامل مب�شر اجلديدة 
اأجهزة  انتقلت  الفور  وعلى  وم�شابني.  م�شادمة  بوجود 
واأ�شفر  ���ش��ي��ارة م��الك��ي ب�شجرة  ا���ش��ط��دام  الأم���ن وت��ب��ني 

احلادث عن وفاة 5 اأ�شخا�س ومت نقلهم للم�شت�شفى.

جورجينا تتنزه يف �صو�رع �لريا�س 
بالبيجاما وحذ�ء �لبيت

تتابع عار�شة الأزي��اء ال�شهرية جورجينا رودريغيز ال�شتمتاع يف حياتها يف اململكة 
بعد  ب��ه  ت�شعر  ال��ذي  الكبري  للحب  امتنانها  ع��ن  تعّر  ودائ��م��ا  ال�شعودية  العربية 

النتقال اإىل هذه الدولة الرائعة.
فظهرت  الت�شّوق  اج��ل  من  الريا�س  ���ش��وراع  يف  جتولها  خ��الل  لها  �شورا  و�شاركت 
ببيجاما رمادية مع حذاء البيت ح�شب ما و�شفه عدد كبري من املتابعني ون�شقتها 
مع حقيبة فخمة من Hermes لكن بعد و�شولها اإىل البيت ا�شتبدلت التوب ذا 
الأكمام الطويلة بكروب توب مك�شوفة : �شكراً جلميع الأ�شخا�س الرائعني الذين 

قابلتهم اليوم ، اإنه يوم عمل رائع ، اإنه ملن دواعي �شروري.

مكينا جري�س خالل ح�س�رها الدورة ال�سابعة والثالثني للجمعية الأمريكية للم�س�رين ال�سينمائيني يف بيفريل هيلز, كاليف�رنيا. ا ف ب

زوجة برو�س ويلي�س 
تنا�صد �مل�صوريني 

�حرت�م �خل�صو�صية
برو�س  امل���م���ث���ل  زوج������ة  خ���رج���ت 
وطالبت  ���ش��م��ت��ه��ا،  ع���ن  وي��ل��ي�����س 
ب�شرورة  ال��ب��اب��ارات��زي  م�����ش��وري 
احل���ف���اظ ع��ل��ى م�����ش��اح��ة مريحة 
بعيداً عن زوجها الذي اأعلن قبل 
اإ���ش��اب��ت��ه باخلرف،  ع��ن  اأ���ش��اب��ي��ع 
اإميا هيمنغ ويلي�س على  و�شّددت 
����ش���رورة ت��وف��ري ل��زوج��ه��ا اأج����واء 
لت�شببه  م��ن��ع��اً  اخل�شو�شية  م��ن 

بالتوتر اأو اإحلاق الأذى به.
مقطع  ع�����ر  دع����وت����ه����ا  ج���������اءت 
ح�شابها  ع����ر  ن�����ش��رت��ه  ف���ي���دي���و 
اإن�������ش���ت���غ���رام، م�������ش���رية اإىل  ع���ل���ى 
قد  ع��ام��اً   67 ال��ب��ال��غ  اأن زوج��ه��ا 
امل�شّورين  من  مل�شايقات  تعّر�س 
ال�������ش���ح���ف���ي���ني، خ������الل ظ���ه���وره 
للقاء  اأي�����ام  ق��ب��ل  الأول  ال��ع��ل��ن��ي 
وتناول  الأ�شدقاء  من  جمموعة 

القهوة يف كاليفورنيا.
راحوا  امل�شّورين  اأّن  اإىل  ولفتت 
اأ�شواتهم  وي���رف���ع���ون  ي���ن���ادون���ه، 
ت�شّبب  اإليهم، وهو ما  يلتفت  كي 
ال�شخ�س  لأن  ك��ب��ري،  ب��اإره��اق  ل��ه 
ال�شعب  م���ن  ب���اخل���رف  امل�����ش��اب 
الطبيعي  ال���ع���امل  اإىل  اإخ���راج���ه 
ودجم����ه، وح��ت��ى ول���و ك���ان ملجرد 
احل���������ش����ول ع����ل����ى ف����ن����ج����ان من 

القهوة.

�ليوني�صف: �رتفاع معّدالت �صوء �لتغذية بني �حلو�مل و�ملر�صعات 
الثالثاء،  اأم�����س  ن�شرته   تقرير  يف  اليوني�شف،  ق��رع��ت 
والن�شاء  املراهقات  اأع��داد  �شهدت  بعدما  ناقو�س اخلطر 
احل��وام��ل وامل��ر���ش��ع��ات ال��الت��ي يعانني م��ن ���ش��وء تغذية 
“مركز”  ت�شّكل  بلداً   12 يف   25% بن�شبة  زي��ادة  �شديد 
املتحدة  الأمم  “منظمة  وق��ال��ت  العاملية.  ال��غ��ذاء  اأزم���ة 
نق�س  م��ن  “يعانني  وع��ن��وان��ه  تقريرها  يف  للطفولة” 
ت��غ��ذي��ة ع��امل��ي��ة للمراهقات  اأزم����ة  ال��ت��غ��ذي��ة وال��ت��ج��اه��ل: 
املتعّلقة  البيانات  اإىل  ت�شتند  اأرق��ام��ه��ا  اإّن  والن�شاء”، 
اأجمع تقريباً.  العامل  ال��دم يف دول  ال��وزن وفقر  بنق�س 
امل�شبوقة  وغ��ري  ال�شاملة  “الدرا�شة  ه��ذه  اأّن  واأ���ش��اف��ت 
لو�شع التغذية للمراهقات والن�شاء يف العامل” ُتظهر اأّن 
“اأكر من مليار فتاة مراهقة وامراأة يعانني من نق�س 
التغذية “مبا يف ذلك نق�س الوزن وق�شر القامة”، ومن 
مّما  ال��دم،  وفقر  الأ�شا�شية،  الدقيقة  املغّذيات  يف  نق�ٍس 

يرتك تبعات مدّمرة على حياتهن وعافيتهن«.
والق�شم الأكر من هذه املعاناة يرتّكز يف الدول الأكر 
فاإّن  للتقرير  ووف��ق��اً  التقرير.  بح�شب  ال��ع��امل،  يف  فقراً 
“منطقة جنوب اآ�شيا ومنطقة اأفريقيا جنوب ال�شحراء 
الكرى هما مركز اأزمة التغذية بني املراهقات والن�شاء، 

اإذ ت�شّم املنطقتان 2 من كل 3 مراهقات ون�شاء يعانني 
من نق�س الوزن يف العامل، و3 من كل 5 مراهقات ون�شاء 
يعانني من فقر الدم«. وحّذرت املنظمة الأممية من اأّن 
“التغذية غري الكافية اأثناء حياة البنت واملراأة ميكن ان 
توؤّدي اإىل اإ�شعاف جهاز املناعة، و�شعف التطور الإدراكي، 
وزيادة خطر امل�شاعفات ال�شّحية املهّددة لالأرواح - مبا 
يف ذلك اأثناء احلمل والولدة - مما يرتك بدوره تبعات 
خطرية ول ميكن ت�شويبها على بقاء اأطفالهن ومنائهم 
الدخل«.   ك�شب  ع��ل��ى  امل�شتقبلية  وق��درت��ه��م  وت��ع��ّل��م��ه��م 
واأ�شاف التقرير اأّن “ن�شف حالت التقّزم بني الأطفال 
دون �شن الثانية تبداأ اأثناء احلمل اأو قبل بلوغهم �شتة 
“على �شعيد  فاإّنه  التقرير  العمر«. وبح�شب  اأ�شهر من 
العامل، يعاين 51 مليون طفل دون �شن الثانية من توّقف 
اأّنهم ق�شار القامة ب�شّدة بالن�شبة اإىل  النمو، مّما يعني 
اأعمارهم ب�شبب �شوء التغذية” ومن بني هوؤلء، ي�شاب 
وخالل  احلمل  فرتة  اأثناء  النمو  بتوّقف  ن�شفهم  زه��اء 
الأ�شهر ال�شتة الأوىل من حياتهم، وهي فرتة ال� 500 
يوم التي يكون الطفل معتمداً فيها اعتماداً كاماًل على 

التغذية التي يتلّقاها من الأم«.
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