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بريطانيا تعاقب م�س�ؤولني اإيرانيني 

الحتاد الأوروبي ي�ضادق على عقوبات جديدة �ضد اإيران
•• عوا�صم-وكاالت:

من  جديدة  حزمة  االثنني،  اأم�س  بريطانيا،  اأعلنت 
اإنها تدين  اإيرانيني، قائلة  العق�بات على م�س�ؤولني 
البالد  �سلطات  مت��ار���س��ه  ال���ذي  بالعنف  و�سفته  م��ا 
امل�اطن الربيطاين  اإع��دام  �سد �سعبها؛ مبا يف ذلك 

االإيراين علي ر�سا اأكربي.
واأو�سح وزير اخلارجية الربيطاين، جيم�س كليفريل، 
يف بيان اأن العق�بات ت�ستهدف ال�سخ�سيات الق�سائية 
اإىل  �سيا�سية  الأغ��را���س  االإع���دام  عق�بة  ت�ستغل  التي 
املحتجني يف  بال�سرب على  اأف��راد ع�سابات، يعتدون 

ال�س�ارع.
يف  يقع�ن  بالعق�بات  امل�سم�لني  اأن  كليفريل  واأورد 
�سد  النظام  ميار�سه  ال��ذي  ال�ح�سي  القمع  �سميم 

ال�سعب االإيراين، بح�سب تعبري البيان.
كليفريل  اأع��ل��ن  اجل���اري،  يناير  م��ن  �سابق  وق��ت  ويف 
اأعقاب  يف  م�ؤقتا،  اإي��ران  ل�سفريها من  ب��الده  �سحب 
اإع������دام امل����اط���ن ال���ربي���ط���اين االإي�������راين ع��ل��ي ر�سا 
اأك��ربي، م�سيفا اأن لندن تبحث االإج��راءات االأخرى 

اإحباط تهريب �ضحنة جتهيزات 
طائرات م�ضرية للحوثيني  

•• اليمن-وكاالت:

اليمن، عملية تهريب �سحنة  املهرة، �سرقي  اأحبطت االأجهزة االأمنية يف حمافظة 
من جتهيزات وقطع طائرات بدون طيار تابعة مليلي�سيا احل�ثي االإرهابية، يف منفذ 

�سحن احلدودي.
ال�سحنة  اإن  اأمنية ق�لها،  اليمنية عن م�سادر  االإخبارية  2 دي�سمرب  ونقلت وكالة 

كانت ت�سم 25 �سندوقاً مم�هاً حتت�ي على قطع طائرات بدون طيار.
واأو�سحت امل�سادر اأنه مت تفتي�س ال�سناديق، وُعرث بداخلها على نح� 100 حمرك 

خا�س بالطائرات بدون طيار وكانت متجهة مليلي�سيا احل�ثي املدع�مة اإيرانياً.
وذكرت امل�سادر اأن ال�ساحنة ا�ستخدمت وثائق ت�سري اإىل اأنها قطع غيار تابعة ل�سبكة 
ات�ساالت بينما “كانت ال�سناديق حتمل �سعار ه�اوي، وذلك للتم�يه على ال�سحنة 
التي تتبع مكتب تخلي�س يعرف باالمتياز وم�ست�رداً حملياً يعمل ل�سالح ميلي�سيا 
احل�ثي االإرهابية. و�سبق اأن �سبطت االأجهزة االأمنية يف ذات املنفذ �سحنات �سابقة 

يف طريقها للح�ثيني، اآخرها العام املا�سي و�سمت 52 �ساروخا م�سادا للدروع.
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الإمارات .. اإجراءات ا�ستباقية �ر�ؤى 
م�ستقبلية ملواجهة حتديات التغري املناخي 

اأخبار الإمارات

ا�سرتاتيجية ت�سليح اأ�كرانيا تك�سف 
ان�سقاق التحالف الغربي �سد ر��سيا

عربي �د�يل

“هاتريك” هالند �قمة ا�ستاد »الإمارات« 
ي�سعالن ال�سدارة على الد�ري الإجنليزي 

الفجر الريا�سي

الكرملني: ال�سعب الأوكراين �سيدفع ثمن تزويد كييف بالدبابات

رو�ضيا تعزز �ضيطرتها يف بلدتني جديدتني قرب �ضوليدار

م�سعف ب�لندي يعمل يف فريق الإجالء امل�سابني من �س�ليدار   )رويرتز(

•• عوا�صم-وكاالت:

االثنني،  اأم�س  الرو�سية،  الرئا�سة  اأك��دت 
ثمن  ���س��ي��دف��ع  االأوك���������راين  ال�����س��ع��ب  اأن 
و�سط  وذل��ك  بالدبابات،  اأوكرانيا  تزويد 
اأ�سلحة  ت����ري���د  م�����داوالت غ��رب��ي��ة ح����ل 

ثقيلة اإىل كييف.
وحّذر الكرملني من تبعات هكذا خط�ة 
اأ�سلحة  ت�سلم  التي  ال���دول  ك��ل  اإن  ق��ائ��اًل 
امل�س�ؤولية.  تتحمل  اأن  يجب  الأوك��ران��ي��ا 
يف �سياق اآخر، اأكد الكرملني اأنه ال ت�جد 

�سروط الإجراء مفاو�سات مع اأوكرانيا.
الرو�سية،  اخلارجية  اأك��دت  جهتها،  من 
خطري،  م�سار  اأوك��ران��ي��ا  يف  الت�سعيد  اأن 
وميكن اأن تك�ن له ع�اقب غري مت�قعة. 
ن��ائ��ب وزي���ر اخل��ارج��ي��ة الرو�سي  وح���ذر 
���س��ريغ��ي ري��اب��ك���ف م��ن اإم��ك��ان��ي��ة تزويد 
�س�اريخ  وه��ي  اأتاكمز،  ب�س�اريخ  كييف 

اأر�س-اأر�س.
ه��ذا وظ��ه��ر ال��زع��ي��م االن��ف�����س��ايل امل�ايل 
ديني�س  اأوك����ران����ي����ا،  ����س���رق  يف  ل��رو���س��ي��ا 
ب��سلني، يف مدينة �س�ليدار التي اأعلنت 
من  اأك��رث  منذ  عليها  ال�سيطرة  م��سك� 
االآن  ح��ت��ى  ك��ي��ي��ف  ت��ن��ف��ي  بينما  اأ���س��ب���ع، 

�سق�طها يف اأيدي الرو�س.
ك���م���ا اأع����ل����ن االن���ف�������س���ال���ي����ن، االإث����ن����ني، 
كرا�سن�ب�ليفكا  قريتي  على  ال�سيطرة 
من  بالقرب  تقعان  اللتان  ودف�ريت�سي 

�س�ليدار.

دونيت�سك  يف  االأرك��������ان  ه��ي��ئ��ة  وذك������رت 
 ،2023 يناير   23 يف  اأن��ه  تلغرام  على 
على  الرو�سية  امل�سلحة  الق�ات  �سيطرت 
البلدتني  ودف�ريت�سي  كرا�سن�ب�ليفكا 
معقل  ت�سكل  التي  املنطقة  يف  ال�اقعتني 

االنف�ساليني امل�الني لرو�سيا.
مركز  باخم�ت،  من  قريبتان  والبلدتان 
القتال بني الق�ات الرو�سية واالأوكرانية 

منذ اأ�سهر يف �سرق اأوكرانيا.
ر�سالة  يف  االأح���د،  م�ساء  ب��سلني،  وق���ال 
مبقطع  م�سح�بة  ت��ل��غ��رام  على  ن�سرها 
ب��ني م��ب��ان حمرتقة  ف��ي��ه  ف��ي��دي��� يظهر 
ون�افذ حمطمة زرت �س�ليدار )...( كان 

حاجة  هناك  كانت  اإذا  م��ا  معرفة  يجب 
لن�سر نقاط م�ساعدة اإن�سانية فيها.

وا�ساف ب��سلني مل يبَق �س�ى عدد قليل 
جًدا من ال�سكان يف هذه املدينة التي كان 
عدد �سكانها يبلغ قبل احلرب ح�اىل 11 

األف ن�سمة وال�اقعة �سمال باخم�ت.
على  اال�ستيالء  الرو�سي  اجلي�س  واأعلن 
�س�ليدار يف 13 يناير، واأقر بالدور املهم 

لعنا�سر جمم�عة فاغرن يف املعركة.
وبح�سب اجلي�س الرو�سي، فاإن اال�ستيالء 
ع��ل��ى ���س���ل��ي��دار مي��ه��د ل��ت��ط���ي��ق مدينة 
باخم�ت املجاورة التي ت�سعى م��سك� اإىل 

ال�سيطرة عليها منذ ال�سيف.

العراق.. ال�ضوداين يعفي 
حمافظ البنك املركزي من من�ضبه

•• بغداد-وكاالت:

العراقي  ال��������زراء  رئ��ي�����س  اأع���ف���ى 
االإثنني،  ال�����س���داين،  �سياع  حممد 
حم����اف����ظ ال���ب���ن���ك امل�����رك�����زي من 

من�سبه.
العراقية  االأن���ب���اء  وك��ال��ة  وذك����رت 
اأن ال�س�داين اتخذ اخلط�ة  )واع( 
م�سطفى  املحافظ  اأبلغه  اأن  بعد 
غالب خميف اأنه مل يعد يرغب يف 

البقاء يف املن�سب.
حم�سن  اأن  ال����ك���ال���ة  واأ�����س����اف����ت 
املركزي  البنك  حم��اف��ظ  ال��ع��الق، 
الذي  خميف،  حم��ل  ح��ل  ال�سابق، 

كان ي�سغل املن�سب منذ 2020.
متدنية  م�ست�يات  ال��دي��ن��ار  �سجل 
جديدة، اجلمعة، حيث تراجع اإىل 

نح� 1670 مقابل الدوالر.
فقدت العملة ما يقرب من 7 باملئة 
من قيمتها منذ منت�سف ن�فمرب.

�سعر ال�سرف الر�سمي ه� 1470 
دينار لكل دوالر اأمريكي.

ال�سهرين  يف  االن���خ���ف���ا����س  اأث������ر 
العراق  يف  االأ���س���اق  على  املا�سيني 
من  ي��ع��اين  ولكنه  بالنفط  الغني 
اأن  ال��ك��ث��ريون  ي��رى  حيث  الف�ساد، 

ق�تهم ال�سرائية تت�سرر.
األقى بع�س ال�سيا�سيني املدع�مني 
م���ن اإي������ران يف ال���ع���راق ب��ال��ل���م يف 
ه��ذا االن��خ��ف��ا���س على االإج����راءات 
وزارة  ات���خ���ذت���ه���ا  ال���ت���ي  االأخ��������رية 

اخلزانة االأمريكية.

•• اإ�صالد اأباد-وكاالت:

�سهدت اأجزاء وا�سعة من باك�ستان 
وكارات�سي  اله�����ر  م��دي��ن��ت��ا  بينها 
الكبريتني �سباح االثنني انقطاعاً 

للتيار الكهربائي، وفق ال�سلطات.
وانقطاع التيار الكهربائي �سائع يف 
طاقة  اأزم��ة  ت�اجه  التي  باك�ستان 
نظام  على  وتعتمد  ���س��ن���ات،  منذ 

ت�زيع معّقد ومتهالك.
التيار  ب��ان��ق��ط��اع  ع��ط��ل  وت�����س��ب��ب 
وه����ذه ه���ي احل���ادث���ة ال��ث��ان��ي��ة من 
ن����ع���ه���ا خ�����الل ع���ام���ني ف���ق���ط يف 
البالد التي ت�سم اأكرث من 220 
ملي�ن ن�سمة. وقالت وزارة الطاقة 
على ت�يرت، انخف�س تردد النظام 
ع��ل��ى ال�����س��ب��ك��ة ال���ط��ن��ي��ة  م���ا اأدى 
للتيار  النطاق  وا�سع  انقطاع  اإىل 
الكهربائي. وعادت التغذية جزئياً 
يف العا�سمة ا�سالم اباد ويف بي�ساور 

يف �سمال غرب البالد �سباحاً.
االقت�سادية  كارات�سي  مدينة  لكن 
15 ملي�ن  ت�����س��م  ال��ت��ي  ال��ك��ربى 
الثانية من  ن�سمة، ومدينة اله�ر 
حيث عدد ال�سكان )10 ماليني(، 

كانتا ما تزاالن بدون كهرباء.

ف�ري  ب�سكل  االنقطاع  ي�ؤثر  ومل 
ال�������س���ح���ي، حيث  ال����ن����ظ����ام  ع���ل���ى 
جمهزة  امل�����س��ت�����س��ف��ي��ات  م��ع��ظ��م  اأن 
حني  يف  ل�����ل�����ط������ارئ،  مب������ل�����دات 
ت�ستخدم املدار�س من جهتها نظام 

تدفئة يعتمد على الغاز.

باك�ضتان تغرق يف الظالم.. واحلكومة تك�ضف الأ�ضباب

•• اأنقرة -وكاالت:

االنتخابات  اإن  االثنني  اأم�س  اأردوغ��ان  الرتكي رجب طيب  الرئي�س  قال 
الرئا�سية والربملانية يف تركيا �سُتجرى يف 14 ماي� اأيار، وذلك قبل �سهر 
من امل�عد الذي كان حمددا لها. وقال اأردوغان يف كلمة األقاها بعد اجتماع 
ملجل�س ال�زراء بعد تقييماتنا ال�ساملة، نرى اأن 14 ماي� ه� امل�عد االأكرث 
مالءمة لالنتخابات. اإذا تبنى برملاننا مثل هذا القرار، �سنك�ن �سعداء. اإذا 

مل يفعل ذلك، ف�ساأ�ستخدم �سلطتي كرئي�س من اأجل ذلك.

اأّن  اأع��ل��ن الرئي�س ال��رتك��ي ام�����س االإث��ن��ني   م��ن جهة اخ���رى 
يعد  مل  االأطل�سي«،  �سمال  »حلف  لع�س�ية  املر�ّسحة  ال�س�يد، 

بتنظيم  �سمحت  بعدما  تركيا  »دع��م«  على  االعتماد  باإمكانها 
تظاهرة مناه�سة لرتكيا يف �ست�كه�مل ال�سبت.

وقال الرئي�س الرتكي »يجب اأن ال تنتظر ال�س�يد دعماً من قبلنا 
ل�)ان�سمامها( حللف �سمال االأطل�سي. اإذا مل حترتم�ا املعتقدات 
من  دعماً  تتلّق�ا  فلن  للم�سلمني،  اأو  تركيا  الدينية جلمه�رية 

قبلنا«.

   

اأملانيا تتهم 5 بالتاآمر لختطاف 
وزير ال�ضحة والإطاحة باحلكومة 

•• برلني-رويرتز:

ق��ال امل��دع��ي ال��ع��ام االأمل����اين اأم�����س االث��ن��ني اإن 
االدعاء وجه تهم اخليانة العظمى اإىل خم�سة 
ال�سحة  وزي��ر  الختطاف  خطط�ا  اأ�سخا�س 
اأجل  م��ن  ال��دم��اء  ل�سفك  م�ستعدين  وك��ان���ا 

االإطاحة باحلك�مة االأملانية.
التي  اجل���م���اع���ة،  اإن  ب��ي��ان  االدع������اء يف  وق����ال 
الثاين  ك���ان����ن  ي��ن��اي��ر  م��ن��ت�����س��ف  ت�����س��ك��ل��ت يف 
2022، حددت لنف�سها هدفا يتمثل يف تهيئة 
ظروف م�سابهة للحرب االأهلية يف اأملانيا عن 
باحلك�مة  االإط��اح��ة  اأم��ل  على  العنف  طريق 

والدميقراطية الربملانية.
وجاء يف البيان اأن اجلماعة اأقرت باأن هذا رمبا 

كان ينط�ي على حدوث خ�سائر يف االأرواح.
املا�سي  العام  منذ  االحتجاز  ره��ن  واخلم�سة 
م����رة عن  الأول  ال�����س��ل��ط��ات  ك�����س��ف��ت  ع��ن��دم��ا 

تفا�سيل تلك امل�ؤامرة.
وب���ح�������س���ب االدع����������اء، اأج��������رى امل�����س��ت��ب��ه بهم 
حت�سريات ملم��سة على نح� متزايد و�سكل�ا 
اأحدهما  جل��م��اع��ت��ه��م،  م��ن��ف�����س��ل��ني  ف���رع���ني 

ع�سكري واالآخر اإداري.
اأرادوا  خ��ط���ات،  ث��الث  م��ن  تتاألف  خطة  ويف 
الت�سبب يف انقطاع التيار الكهربائي يف جميع 
كارل  ال�سحة  وزي��ر  واختطاف  البالد  اأن��ح��اء 
ثم  االأم���ر  تطلب  اإن  حرا�سه  وقتل  الوت��رب��اخ 
وتعيني  باحلك�مة  لالإطاحة  جمل�س  ت�سكيل 

زعيم جديد.

جن�د فرن�سي�ن يق�م�ن بدوريات �سمن عملية برخان يف �سمال ب�ركينا فا�س�      )اأر�سيفية(.  )ا ف ب(

طالب يف ف�سل درا�سي مبدر�سة خا�سة اأثناء انقطاع التيار الكهربائي يف كرات�سي   )ا ف ب(

اأمهلتها �سهرًا ل�سحب ق�اتها

بوركينا فا�ضو تنهي التفاق الع�ضكري مع فرن�ضا 
•• واجادوجو-رويرتز:

قال املتحدث با�سم حك�مة ب�ركينا فا�س� اأم�س االثنني اإن احلك�مة قررت 
اإنهاء االتفاق الع�سكري الذي يتيح للق�ات الفرن�سية قتال امل�سلحني يف 
البالد وذلك ب�سبب رغبة ال�سلطات يف اأن تت�ىل ب�ركينا فا�س� م�س�ؤولية 

الدفاع عن نف�سها.
كان التلفزي�ن ال�طني يف الدولة ال�اقعة يف غرب اأفريقيا قد ذكر ي�م 
مع   2018 ع��ام  امل��ربم  الع�سكري  االت��ف��اق  علقت  احلك�مة  اأن  ال�سبت 

فرن�سا لكنها ال تزال تريد احل�س�ل على دعم يف �سكل عتاد.
واأ�ساف التلفزي�ن اأن فرن�سا اأمامها �سهر ل�سحب ق�اتها.

وقال الرئي�س الفرن�سي اإميان�يل ماكرون اأم�س االأول االأحد اإنه ينتظر 
احل�س�ل على ت��سيحات من الرئي�س االنتقايل لب�ركينا فا�س� اإبراهيم 

تراوري ب�ساأن القرار.
ال�طني  التلفزي�ن  ع��رب  فا�س�  ب�ركينا  حك�مة  با�سم  املتحدث  وق��ال 
اأك��رث و�س�حا )مما  اأن نك�ن  املرحلة احلالية، ال نعرف كيف ميكن  يف 

ذكرناه(. 
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•• اأبوظبي-وام:

اآل  زاي��د  ال�سيخ حممد بن  ال�سم�  بعث �ساحب 
تهنئة  برقية  اهلل  حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان 
رئي�ساً  انتخابه  مبنا�سبة  هيبكنز،  كري�س  اإىل 

لل�زراء يف ني�زيلندا. 
كما بعث �ساحب ال�س����م� ال�س��يخ حمم�د بن را�سد 
جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب  مكت�م  اآل 
تهنئة  برقي����ة  اهلل  رع���اه  دب��ي  حاك�������م  ال��زراء 

مماثلة اإىل كري�س هيبكنز بهذه املنا�سبة. 

رئي�س الدولة ونائبه يهنئان
 رئي�س وزراء نيوزيلندا اجلديد 

التي ميكن اأن تتخذها �سد طهران.
االأوروبي  ل��الحت��اد  ال�س�يدية  الرئا�سة  وق��ال��ت  ه��ذا 
من  جديدة  حزمة  اأق���روا  التكتل  خارجية  وزراء  اإن 

العق�بات على اإيران، اأم�س االثنني.
واأو����س���ح���ت يف ت��غ��ري��دة ع��ل��ى ت����ي���رت: اأق����ر ال������زراء 
ت�ستهدف  اإي���ران  على  العق�بات  م��ن  ج��دي��دة  حزمة 
االأوروب����ي بق�ة  القمع. يدين االحت���اد  ي��ق���دون  م��ن 
اال���س��ت��خ��دام ال���ح�����س��ي وغ���ري امل��ت��ن��ا���س��ب ل��ل��ق���ة من 
املتظاهرين  م�اجهة  يف  االإيرانية  ال�سلطات  جانب 

ال�سلميني، دون االإدالء مبزيد من التفا�سيل.
االأ�سب�ع  روي���رتز،  ل�كالة  ق��ال��ت  ق��د  م�سادر  وك��ان��ت 
اإ�سافة  يعتزم�ن  التكتل  خارجية  وزراء  اإن  املا�سي، 
37 ا�سماً لقائمة االحتاد االأوروبي لالأفراد والكيانات 
اخلا�سعني لعق�بات ب�سبب انتهاكات حلق�ق االإن�سان 

يف اإيران خالل اجتماعهم اأم�س.
االأوروبي  ال��ربمل��ان  ت�س�يت  بعد  ياأتي  اأم�س  اجتماع 
ل�سالح قرار اإدراج احلر�س الث�ري االإيراين يف ق�ائم 
اإىل  ال�ساأن  بهذا  ت��سيته  ورف��ع  االأوروب��ي��ة  االإره���اب 

جمل�س االحتاد.

الدعاء على 8 اأ�سخا�ص جدد
ا�ضتئناف التحقيق يف انفجار مرفاأ بريوت

•• بريوت-وكاالت:

بعد  االثنني حتقيقاته  انفجار مرفاأ بريوت  العديل يف  املحقق  ا�ستاأنف 
املدعى  من  ع��دد  تباعاً  رفعها  دع��اوى  ج��راء  تعليقها  على  �سهراً   13

عليهم �سده، وفق ما اأفاد م�س�ؤول ق�سائي وكالة فران�س بر�س.
وقرر القا�سي طارق بيطار اإخالء �سبيل خم�سة م�ق�فني منذ االنفجار 
يف  �سابقان  م�س�ؤوالن  بينهم   ،2020 اأغ�سط�س  يف  العا�سمة  هز  ال��ذي 
بينهم م�س�ؤوالن  اأ�سخا�س جدد  ثمانية  االدع��اء على  اإىل  اإ�سافة  املرفاأ، 
اأمنيان رفيعان هما املدير العام لالأمن العام عبا�س ابراهيم واملدير العام 

الأمن الدولة ط�ين �سليبا، بح�سب امل�س�ؤول الق�سائي.
215 قتياًل  اأك���رث م��ن  اأ���س��ف��ر ع��ن  ال���ذي  وُع��ل��ق التحقيق يف االن��ف��ج��ار 
ُمدعى  تباعاً  2021 ج��راء دع��اوى رفعها  و6500 جريح يف دي�سمرب 

عليهم بينهم ن�اب حالي�ن ووزراء �سابق�ن �سد املحقق العديل.
اإىل  اأف�ست  قان�نية  درا�سة  اأج��رى  بيطار  اأن  الق�سائي  امل�س�ؤول  واأو�سح 

اتخاذ قرار ا�ستئناف التحقيقات برغم الدعاوى املرف�عة �سده.
وكان بيطار ادعى قبل اأكرث من عام على رئي�س احلك�مة ال�سابق ح�سان 
فنيان��س  ي��سف  ال�سابقان  االأ�سغال  وزي��را  بينهم  �سابقني  ووزراء  دياب 
ك��ان طلب  ال�سابق علي ح�سن خليل. كما  املالية  وغ��ازي زعيرت، ووزي��ر 

ا�ستج�اب كل من ابراهيم و�سليبا.

اأكد اأن انتخابات الرئا�سة الرتكية جتري 14 ماي� 

اأردوغان: تركيا لن تدعم ان�ضمام ال�ضويد حللف الأطل�ضي 
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اأخبـار الإمـارات

»اإيواء« ي�ضتعر�س اأف�ضل املمار�ضات العاملية لوقاية حالت العنف الأ�ضري

العنف االأ�سري.
التحديات  اأب�����رز  اإىل  ت��ط��رق��ت  و 
االخت�سا�سي�ن  ي�اجهها  قد  التي 
ب�سبل  ال��ت���ع��ي��ة  ع��ن��د  واخل�������رباء 

وو�سائل  ال�����س��اخ��ن��ة  ب���اخل���ط����ط 
املعنية  امل�ؤ�س�سات  الإب��الغ  االت�سال 
املحتملني  ال�������س���ح���اي���ا  ب���ح���م���اي���ة 
ورع��اي��ة وت��اأه��ي��ل ومت��ك��ني �سحايا 

احلماية وال�قاية من خالل و�سع 
االأم��ان وال�سالمة، وت�سمل  خطط 
ن��ق�����س امل��������ارد ال�������س���روري���ة لدى 
وال�سكن  املالية  ك��امل���ارد  ال�سحية 

•• اأبوظبي -وام:

لالإي�اء  اأب�ظبي  مركز  ا�ستعر�س 
وال���رع���اي���ة االإن�����س��ان��ي��ة – اإي������اء، 
املجتمع  ت��ن��م��ي��ة  ل����دائ����رة  ال���ت���اب���ع 
ك���راع���ي ذهبي  خ����الل م�����س��ارك��ت��ه 
من  الثالثة  الن�سخة  فعاليات  يف 
النف�سية  لل�سحة  اأب�ظبي  م�ؤمتر 
املتكاملة، اأف�سل املمار�سات العاملية 
املعّر�سة  الفئات  وحماية  ل�قاية 

للعنف االأ�سري.
وحتدثت الدكت�رة اأمينة بن حماد، 
املركز،  يف  جمتمعي  تثقيف  خبري 
»التخطيط  بعن�ان  ور���س��ة  �سمن 
االأ�سري«،  العنف  �سحايا  ل�سالمة 
اأفراد  عن �سرورة رفع ال�عي بني 
من  ال�قاية  اآل��ي��ات  ب��اأه��م  املجتمع 
خماطر وتداعيات العنف واالإيذاء 
داخ��ل اإط��ار االأ���س��رة، ومنها خطط 
واالحتفاظ  وال�����س��الم��ة  االأم������ان 

النف�سي  ال��سع  املالئم، وحتديات 
يت�سمن  ق����د  وال�������ذي  ل��ل�����س��ح��ي��ة 
م�����س��اع��ر ع���دم ال���ق���درة ع��ل��ى تقبل 
واخل�ف  ال��راه��ن،  ال������س��ع  تغيري 
من االنف�سال واآثاره على االأ�سرة، 
التكن�ل�جيا  ا����س���ت���خ���دام  و����س����ء 
م����ن ق���ب���ل امل����ع����ّن����ف، وامل���ع���ت���ق���دات 
املح�ري  ال��دور  م�ؤكدة  ال�سلبية.. 
اإنقاذ وحماية  املجتمعي يف  لل�عي 

ال�سحايا املحتملني.
اأب�ظبي  م��رك��ز  م�����س��ارك��ة  وج����اءت 
ل���الإي����اء وال��رع��اي��ة االإن�����س��ان��ي��ة – 
لل�سحة  اأب�ظبي  م�ؤمتر  يف  اإي���اء 
النف�سية املتكاملة 2023 انعكا�ًسا 
امل�سرتك  ال��ع��م��ل  ع��ل��ى  حل��ر���س��ه 
ال�سحة  تعزيز  بجه�د  للنه��س 
النف�سية يف املجتمع والق�ساء على 
يف  ت�سهم  وال��ت��ي  باأ�سكاله،  العنف 
القطاع  منظ�مة  اأه���داف  حتقيق 

االجتماعي باأب�ظبي.

املر�ضى لدعم  اخلري«  »بيت  وفزعة  اخلري«  »زايد  جمعها  ماليني   4,7
•• دبي –الفجر:

 اأعلنت جمعية بيت اخلري اأن برناجمها االإذاعي "زايد اخلري" 
على اإذاع��ة االأوىل اأح��رز تقدماً ورواج��اً يف عام 2022، حيث 
اأ�سار التقرير ال�سادر عن االإدارة املالية يف اجلمعية اأن الربنامج 
قدم دعماً للمر�سى املحتاجني من خالل 39 حلقة، ا�ستطاعت 
مبالغ  للم�ستفيدين  ليقدم�ا  واملح�سنني  امل�ستمعني  حتفيز 
بقيمة 3،354،884 درهما، ا�ستفاد منها 80 مري�ساً، كان�ا 
باهظة  واأدوي���ة  جراحية  عمليات  اإىل  بحاجة  حرجة  حالة  يف 
للم�ست�سفيات  عالجهم  ف�اتري  ت�سديد  عن  عجزوا  اأو  الثمن 

التي مت اإدخالهم اإليها ب�سكل عاجل وطارئ.
املح�سنني  حت��ف��ي��ز  اإىل  اخلري"  "زايد  ب��رن��ام��ج  ���س��اه��م  ك��م��ا 
للم�ساهمة يف دعم م�ساريع "بيت اخلري" حيث قام بجمع مبلغ 
للجميع  والطعام  ال�قف  م�ساريع  ل�سالح  درهم   559،560
�سائم"  "اإفطار  م�سروع  اأهمها  الرم�سانية  امل�ساريع  وبع�س 

الذي جمع وحده 267،214 درهما.
واأ�سار التقرير نف�سه  اإىل اأن "بيت اخلري" وا�سلت خالل العام 
املا�سي تقدمي حمالت فزعة االإلكرتونية عرب م�اقع الت�ا�سل 
االجتماعي ور�سائل ال� " SMS " حيث مت تنفيذ 23 حملة 

الإنقاذ 24 مري�ساً مت عالجهم بقيمة 789،294 درهما.

وتاأتي هاتان املن�ستان اخلرييتان اللتان ا�ستطاعتا خالل عام 
لتعزيز  معظمها  ذهب  درهما،   4،703،738 جمع   2022
والذي  املقيمني،  للمر�سى  املخ�س�س  "عالج"  م�سروع  عطاء 
اأنفق حتى نهاية دي�سمرب 2022 مبلغ 7،406،979 درهما.  
يذكر اأن "زايد اخلري" برنامج اإن�ساين يهدف للرتويج مل�ساريع 
ومت�يل  لها  للتربع  والداعمني  املح�سنني  وحتفيز  اجلمعية، 
لنجدة  ال��ت��ربع��ات  جمع  عليه  ويغلب  وم�ساريعها،  حمالتها 
الرابعة  ال�ساعة  من  خمي�س  كل  بثه  ويتم  املع�سرين،  املر�سى 
 107،4 ال��رتدد  اإذاع��ة االأوىل على  ال�ساد�سة م�ساء على  حتى 

مبعدل حلقة كل اأ�سب�عني.

جمل�س حكماء امل�ضلمني يدين ب�ضدة اإحراق 
ن�ضخة من القراآن الكرمي يف ال�ضويد

•• اأبوظبي -وام:

�سيخ  الطيب،  اأحمد  الدكت�ر  االأ�ستاذ  االأك��رب  االإم��ام  ف�سيلة  برئا�سة  امل�سلمني  حكماء  جمل�س  اأدان 
االأزهر ال�سريف، رئي�س جمل�س حكماء امل�سلمني، ب�سدٍة ما اأقدم عليه اأحد املتطرفني يف ال�س�يد من 
د املجل�س - يف بيان له - اأن االإقدام املنب�ذ على حرق ن�سخة من  حرق لن�سخة من القراآن الكرمي. واأِكّ
امل�سحف ال�سريف، ه� ا�ستفزاٌز وا�سٌح مل�ساعر ما يقرب من ملياري م�سلم ح�ل العامل. واأع��ِرب عن 
االإن�سانية ويربهن على عن�سريٍة  القيم واملبادئ  الذي يتنافى مع  ال�سل�ك االإجرامي؛  رف�سه لهذا 
اأن مثل هذه االنتهاكات تعد وق�ًدا خلطاب  ًدا  ع عنها كافة احل�سارات االإن�سانية، م�ؤِكّ بغي�سٍة ترتَفّ
التطرف واالإرهاب، وتنال من جه�د ن�سر قيم ال�سالم والتعاي�س االإن�ساين، داعًيا اإىل �سرورة وقف بِثّ 

خطاب الكراهية واإثارة الفنت، واحرتام معتقدات االآخرين، وعدم االإ�ساءة للمقد�سات الدينية.

الإمارات .. اإجراءات ا�ضتباقية وروؤى م�ضتقبلية ملواجهة حتديات التغري املناخي 
•• اأبوظبي-وام:

و�سعت دولة االإمارات خطة م�ستقبلية وا�سحة املعامل يف م�اجهة حتديات 
التي  وامل��ب��ادرات  اال�سرتاتيجيات  م��ن  جمم�عة  تت�سمن  املناخي  التغري 
خالل  املن�س�دة  واالجتماعية  االقت�سادية  التنمية  ب��ني  ال��ت������ازن  ت�سمن 

العق�د املقبلة وبني حماية البيئة وتعزيز ا�ستدامتها. 
وت�ج اإعالن �ساحب ال�سم� ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة 
وم�ساعي  جه�د  االإم��ارات،  يف  لال�ستدامة  عاماً   2023 اهلل”،  “حفظه 
اجلماعي  العمل  تعزيز  يف  التزامها  ع��ن  ع��رب  كما  امل��ل��ف،  ه��ذا  يف  ال��دول��ة 
والربامج  امل��ب��ادرات  طرح  خالل  من  امل�سرتكة  املناخية  التحديات  ملعاجلة 

ذات االأثر االإن�ساين املمتد عاملياً. 
وات���خ���ذت االإم������ارات خ���الل ال�����س��ن���ات امل��ا���س��ي��ة جم��م���ع��ة م��ن االإج�����راءات 
اال�ستباقية للت�سدي لظاهرة التغري املناخي والتحديات البيئية، وجنحت 
املبادرات  م��ن  ع��دد  ع��رب  مبتكرة  تنم�ية  فر�س  اإىل  حتدياتها  حت�يل  يف 
يف  اال�ستباقي  ونهجها  امل�ستقبلية  روؤيتها  ترجمت  التي  واال�سرتاتيجيات 

هذا املجال. 

- احلياد املناخي. 
�سكل اإعالن دولة االإمارات عن هدف حتقيق احلياد املناخي بحل�ل 2050 
تت�يجاً جله�دها وم�سريتها يف العمل من اأجل املناخ على امل�ست�يني املحلي 
االأمم  التفاقية  ان�سمامها  منذ  املا�سية  الثالثة  العق�د  خ��الل  والعاملي 
ال�قت  ذل��ك  منذ  تبّنت  حيث   ،1995 يف  امل��ن��اخ  لتغري  االإط��اري��ة  املتحدة 
الهادفة  االإج���راءات  من  العديد  وطبقت  الت�سريعات  من  كبرية  جمم�عة 
اإىل خف�س االنبعاثات وتقدمي احلل�ل امل�ستدامة، مبا يتما�سى مع اأف�سل 
وال�سناعة  ال��ط��اق��ة  فيها  احل��ي���ي��ة، مب��ا  ال��ق��ط��اع��ات  امل��م��ار���س��ات يف جميع 

والزراعة. 
وترتافق املبادرة مع تطبيق حل�ل ت�ستند اإىل الطبيعة للحد من انبعاثات 
غازات الدفيئة والتكيف مع االآث��ار القا�سية لتغري املناخ، كما �ستتم زراعة 
ما ال يقل عن 30 ملي�ن �سجرة قرم حملية على م�ست�ى الدولة بحل�ل 

ل�سمان  معها  التعامل  يجب  ا�سرتاتيجية  م�جهات   4 االأج��ن��دة  وح��ددت 
حتقيق ت�جهات الدولة بخ�س��س ج�دة اله�اء وت�سمل احلد من م�ست�يات 
تل�ث اله�اء اخلارجي ون�سبة التعر�س لها، وحت�سني ج�دة اله�اء الداخلي 
وتقليل خماطرها على �سحة االإن�سان، وخف�س م�ست�يات التعر�س للروائح 
احلدود  �سمن  عليها  واملحافظة  ال�س��ساء  م�ست�يات  وتقليل  املحيطة، 

امل�سم�ح بها. 

- الطاقة . 
االأهداف  م��ن  جمم�عة   2050 للطاقة  االإم����ارات  ا�سرتاتيجية  ح���ددت 
اال�ستهالك  كفاءة  رفع  يف  تتمثل  املقبلة  الثالثة  العق�د  خالل  الرئي�سية 
النظيفة  الطاقة  م�ساهمة  ورف���ع  باملئة،   40 بن�سبة  وامل�ؤ�س�سي  ال��ف��ردي 
على  وتعمل  باملائة،   50 اإىل  الدولة  يف  املنتجة  الطاقة  مزيج  اإجمايل  يف 
باملئة،   70 بن�سبة  الكهرباء  اإنتاج  الكرب�نية من عملية  االنبعاثات  خف�س 

وت�ستهدف حتقيق وفر يعادل 700 مليار درهم حتى عام 2050. 
وت�ستهدف ا�سرتاتيجية الطاقة ت�فري مزيج من الطاقة املتجددة والن�وية 
واالأحف�رية النظيفة، ل�سمان حتقيق ت�ازن بني االحتياجات االقت�سادية 
600 مليار درهم حتى عام  واالأه��داف البيئية، حيث �ست�ستثمر االإم��ارات 
يف  النم�  ا�ستدامة  و�سمان  الطاقة  على  الطلب  تلبية  ل�سمان   2050

اقت�ساد دولة االإمارات. 

- الأمن املائي. 
�سمان  على   ،2036 االإم����ارات  ل��دول��ة  امل��ائ��ي  االأم���ن  ا�سرتاتيجية  تعمل 
ا�ستدامة وا�ستمرارية ال��س�ل اإىل املياه خالل الظروف الطبيعية وظروف 
اإىل  ا�ستهالك الفرد  اإىل خف�س مت��سط  الط�ارئ الق�س�ى، حيث ت�سعى 
الن�سف، وتط�ير نظام اإمداد مائي يحافظ على �سعة تخزين ملدة ي�مني 
املحافظة  الط�ارئ مع  16 ي�ماً يف ح��االت  ومل��دة  العادية،  الظروف  حتت 
الط�ارئ  ح��االت  يف  ي�ماً   45 على  تزيد  قد  ومل��دة  م�ستدام،  اقت�ساد  على 

الق�س�ى. 
اإجمايل الطلب على  العليا لال�سرتاتيجية يف خف�س  امل�ستهدفات  وتتمثل 

عام 2030 من اأجل احلفاظ على البيئة ال�ساحلية وتعزيز جه�د التقاط 
وتخزين الكرب�ن. 

ال��دول على  للمناخ" لتحفيز  باري�س  "اتفاق  اأه���داف  امل��ب��ادرة مع  وت��ت���اءم 
اإعداد واعتماد ا�سرتاتيجيات ط�يلة املدى خلف�س انبعاث غازات الدفيئة 
واحلد من ارتفاع درجات حرارة االأر�س دون الدرجة والن�سف مئ�ية اإىل 

درجتني مقارنة مب�ست�يات ما قبل الث�رة ال�سناعية. 

- �سيا�سة بيئية. 
ج�دة  تعزيز  اإىل  االإم��ارات  اعتمدتها  التي  للبيئة  العامة  ال�سيا�سة  تهدف 
التن�ع  وتعزيز   ،2030 امل�ستدامة  التنمية  اأه��داف  حتقيق  ودع��م  احلياة، 
البيئة وم�اردها وخدماتها  واالزدهار االقت�سادي، واملحافظة على النظم 

االإيك�ل�جية. 
لكافة  االأدوات  ومنظ�مة  ال�ساملة  املظلة  للبيئة  العامة  ال�سيا�سة  وت�سكل 
ال��دول��ة، حا�سراً  ج���دة احلياة يف  تعزيز  اأج��ل  العمل من  وت�جهات  جه�د 
النم�  تدعم  م�ستدامة  بيئة  على  احل��ف��اظ  على  الرتكيز  م��ع  وم�ستقباًل 
االقت�سادي على املدى الط�يل وتركز على املحافظة على التن�ع البي�ل�جي 
املحلي، وا�ستدامة امل�ارد الطبيعية والنظم االيك�ل�جية املحلية وخدماتها، 
ودمج اعتبارات واأهداف حماية البيئة والعمل املناخي يف �سيا�سات وخطط 
القطاعات املختلفة يف الدولة، باالإ�سافة اإىل تعزيز م�ساهمة قطاع الرثوة 
مبا  الغذائي،  والتن�ع  ال�طني  االقت�ساد  يف  الزراعي  والقطاع  احلي�انية 

يدعم جه�د حتقيق اأهداف التنمية امل�ستدامة 2030. 

- ج�دة اله�اء. 
اأطلقت وزارة التغري املناخي والبيئة يف �سبتمرب املا�سي "االأجندة ال�طنية 
جل�دة اله�اء 2031" التي مت اعتمادها من قبل جمل�س ال�زراء، كاإطار 
عام لقيادة وتن�سيق جه�د اجلهات احلك�مية االحتادية واملحلية، وم�ؤ�س�سات 
القطاع اخلا�س يف ر�سد واإدارة ج�دة اله�اء بفاعلية، والتخفيف من التل�ث، 
ل�سمان تعزيز ج�دة اله�اء وامل�ساهمة يف اإيجاد بيئة اآمنة و�سحية وحت�سني 

ج�دة احلياة مبا يتما�سى مع م�ستهدفات مئ�ية االإمارات 2071. 

امل�ارد املائية بن�سبة %21، وزيادة م�ؤ�سر اإنتاجية املياه اإىل 110 دوالرات 
لكل مرت مكعب، وخف�س م�ؤ�سر ندرة املياه مبقدار 3 درجات، وزيادة ن�سبة 
اإعادة ا�ستخدام املياه املعاجلة اإىل %95، وت�فري �سعة تخزين ملدة ي�مي 

تخزين للحاالت العادية يف النظام املائي. 

- التنمية اخل�سراء. 
تعد ا�سرتاتيجية االإمارات للتنمية اخل�سراء، مبادرة وطنية ط�يلة املدى 
لبناء اقت�ساد اأخ�سر يف الدولة وجعلها مركزاً عامليا لت�سدير واإعادة ت�سدير 
م�ستدامة  بيئة  على  احلفاظ  اإىل  اإ�سافة  اخل�سراء،  والتقنيات  املنتجات 

تدعم من�اً اقت�سادياً ط�يل املدى. 
جماالت  يف  وال�سيا�سات  الربامج  من  جمم�عة  االإ�سرتاتيجية  وتت�سمن 
بيئية  �سيا�سات  اإىل  اإ�سافة  امل�ستدام،  والنقل  واال�ستثمار  والزراعة  الطاقة 

وعمرانية جديدة تهدف لرفع ج�دة احلياة يف الدولة. 

مطارات اأبوظبي توؤكد التزامها با�ضرتاتيجية اأبوظبي لأ�ضحاب الهمم 2024-2020 
•• اأبوظبي-الفجر: 

الأ�سحاب  اأب�ظبي  ا�سرتاتيجية  بدعم  التزامها  اأب�ظبي  مطارات  اأك��دت 
الهمم 2020-2024، يف الذكرى الثانية الإطالق هذه اال�سرتاتيجية 
اآل نهيان رئي�س الدولة.  من قبل �ساحب ال�سم� ال�سيخ حممد بن زايد 
وذلك بت�قيعها  وثيقة تعّهد  م�سرتكة اإىل جانب 12 جهة بارزة و�سريك 

ا�سرتاتيجي.
الفّعالة يف تطبيق  بامل�ساهمة  التزامها  اأب�ظبي على  اأكدت مطارات  وقد 
"جتربة  مبادرة  دعم  خالل  من  الهمم،  الأ�سحاب  اأب�ظبي  ا�سرتاتيجية 
ال�سامل  ال������س���ل  ت��ن��درج حت��ت حم���ر  الداجمة" ال��ت��ي  اجل����ي  ال�سفر 
لدعم  اأب�ظبي  م��ط��ارات  جه�د  و�سملت  والنقل،  البلديات  دائ��رة  بقيادة 
ومناطق  احلديثة  احل�سية  ال���ح��دات  من  جمم�عة  ت�فري  عرب  امل��ب��ادرة 
انتظار جديدة واإدخال تعديالت على مناطق حتميل وتنزيل الركاب، كما 
يف  احلركة  حم��دودي  للركاب  ال�سفر  جتربة  لتح�سني  م�ساعيها  وا�سلت 

مطار اأب�ظبي الدويل، واملطارات االأخرى يف االإمارة لتقدمي جتربة �سفر 
ج�ي داجمة الأ�سحاب الهمم 

الع�س�  ال��ظ��اه��ري،  ���س��امل  ج��م��ال  املهند�س  ���س��ع��ادة  ق��ال  املنا�سبة  وب��ه��ذه 
املنتدب والرئي�س التنفيذي مبطارات اأب�ظبي: "نفخر برت�سيخنا ر�سمياً 
يف  بدورنا  نفخر  كما  الهمم.  الأ�سحاب  اأب�ظبي  با�سرتاتيجية  اللتزامنا 
دعم جدول اأعمال دائرة تنمية املجتمع وامل�ساعدة يف بناء جمتمع �سامل 
ومتما�سك مبا يتما�سى مع روؤية قيادتنا الر�سيدة، حيث اأثمرت ال�سيا�سات 
الهام  االإجن��از  بهذا  نحتفل  وبينما  كبرياً،  ت��اأث��رياً  ال�سلة  ذات  وال��ربام��ج 
اإطار  يف  امل�ستقبل  يف  الهمم  اأ���س��ح��اب  م��ن  امل��زي��د  لتمكني  ٌق��دم��اً  نتطلع 
دامج  التغيري االجتماعي والتح�ل نح� جمتمع  امل�ستمر لدعم  حر�سنا 

الأ�سحاب الهمم من جميع الن�احي."
جهة   25 اإىل  ان�سمت  قد  اأب�ظبي  م��ط��ارات  اأّن  اإىل  االإ�س�������ارة  جت������در 
حك�مية اأخرى يف برنامج ا�سرتاتيجي لبناء القدرات اأطلقته دائرة تنمية 
مبعايري  االل��ت��زام  انيبيلد" بهدف  "ورلد  منظمة  مع  بالتعاون  املجتمع 

وامل�ؤ�سرات  وال��ربام��ج  ال�سيا�سات  يف  االإع��اق��ة  وتعميم   مل��راع��اة  م���ح��دة 
واأف�سل  العاملية  للت�ّجهات  وف��ق��اً   امل��ب��ادرة  تنفيذ  ل�سمان  وال��ب��ي��ان��ات، 

املمار�سات.
املدير  الهيا�س  العزيز  عبد  ليلى  ال��دك��ت���رة  �سعادة  ق��ال��ت  جانبها  وم��ن 
التنفيذي  لقطاع التنمية املجتمعية يف دائرة تنمية املجتمع يف اأب�ظبي: 
يف  الرئي�سية  للجهات  الهمم  الأ�سحاب  اأب�ظبي  ا�سرتاتيجية  “اأتاحت 
االإم����ارة اإب����راز ال��ت��زام��ه��ا اجل��م��اع��ي ب��دم��ج ومت��ك��ني اأ���س��ح��اب الهمم مبا 
يتما�سى مع واقع اأن دمج ذوي االإعاقة يف املجتمع ه� م�س�ؤولية اجلميع. 
ك�سريك  اأب���ظ��ب��ي  م��ط��ارات  بان�سمام  املجتمع،  تنمية  دائ���رة  يف  ونفخر 
رئي�سي لنا يف تنفيذ اال�سرتاتيجية، والعمل بجد ل�سمان متتع اأ�سحاب 
اجلهات  جميع  وندع�  و�سل�سة،  داجم��ة  �سفر  بتجربة  وعائالتهم  الهمم 
مل�ا�سلة جه�دها لتنفيذ حل�ل مبتكرة لتح�يل االإمارة اإىل جمتمع دامج 

واحلر�س على متكني اأ�سحاب الهمم".
مترين  يف  املعنية  اجلهات  من  جمم�عة  اإىل  اأب�ظبي  مطارات  ان�سمت 

عملي نظمته وزارة تنمية املجتمع يف �سهر دي�سمرب املا�سي. وقد ا�ستهدفت 
اجلل�سة االتي اأقيمت حتت عن�ان "دعم امل�سافرين من اأ�سحاب الهمم" - 
م�ظفي اخلط�ط االأمامية يف املطارات ل�سمان تقدمي م�ست�ى متميز 

من اخلدمة جلميع الركاب عرب خمتلف نقاط اخلدمة اأثناء ال�سفر. 
اأب�ظبي م�ساركتها كم�ساهم  اأعلنت مطارات   ،2020 اأنه منذ عام  ُيذكر 
رئي�سي يف تطبيق هذه اال�سرتاتيجية عرب مطاراتها اخلم�سة مع ت�فري 
الفر�س املبتكرة مل�ظفي اخلط�ط االأمامية لتح�سني مهاراتهم وتقدمي 

جتربة �سفر مريحة الأ�سحاب الهمم.
االألعاب  مناطق  يف  ح�سيتان  غرفتنا  ال���دويل  اأب���ظ��ب��ي  م��ط��ار  يف  ت���ج��د 
تقنيات  ت��دجم��ان   3 و   1 رق��م  امل�سافرين  مبباين  ل��الأط��ف��ال  املخ�س�سة 
حتديات  م��ن  ي��ع��ان���ن  ال��ذي��ن  ل��الأط��ف��ال  وع��الج��ي��ة  وترفيهية  تعليمية 
وتهدئتهم.  والرتكيز  اال�سرتخاء  على  م�ساعدتهم  بهدف  وذلك  ح�سية، 
متثل الغرف احل�سية طريقة ا�سرتخاء حديثة ت�ستخدم كجزء من برامج 

العالج والتدخل املبكر لالأطفال من ذوي الت�حد.

وزير بريطاين: ا�ضت�ضافة الإمارات لـ)كوب 28( تعطي ر�ضالة مهمة للغاية للعامل
•• اأبوظبي-وام:

�ساب�س  ج����ران����ت  م����ع����ايل  رح�����ب 
والطاقة  ل��الأع��م��ال  دول����ة  وزي����ر 
واال���س��رتات��ي��ج��ي��ة ال�����س��ن��اع��ي��ة يف 
دولة  با�ست�سافة  املتحدة  اململكة 
االإم�������ارات ل��ل��ن�����س��خ��ة امل��ق��ب��ل��ة من 
اتفاقية  يف  االأط���������راف  م�����ؤمت����ر 
لتغري  االإط���اري���ة  امل��ت��ح��دة  االأمم 
اأن  28” .. معتربا  “ك�ب  امل��ن��اخ 
ك��ب��رية منتجة  ا���س��ت�����س��اف��ة دول����ة 
للم�ؤمتر  ك�����االإم�����ارات  ل��ل��ط��اق��ة 
تعطي ر�سالة مهمة للغاية للعامل 
ل��ق��اء على  م��ع��ال��ي��ه - يف  . وق����ال 
اأب�ظبي  اأ�سب�ع  ح�س�ره  هام�س 
ه���ذه  م���ث���ل  اإن   - ل���ال����س���ت���دام���ة 
االأحداث واملناق�سات ت��سح روؤية 
امل�ستقبلية  االإم����ارات  دول��ة  ق��ي��ادة 
جت����اه اال����س���ت���دام���ة ك���ن��ه��ا حجر 
االأ�سا�س يف بناء امل�ستقبل .. الفتا 
اإىل اأن اأ�سب�ع اأب�ظبي لال�ستدامة 
حر�س  جت�سد  عاملية  من�سة  يعد 
االإم�������ارات ع��ل��ى ا���س��ت��ق��ط��اب قادة 
مبا  معاً  للعمل  ال���دويل  املجتمع 
يخدم م�سالح ال�سع�ب وتطلعاتها 
االقت�سادية  ال��ت��ن��م��ي��ة  جم���ال  يف 

واالجتماعية امل�ستدامة .
قد  ك��ان��ت  ب����الده  اأن  اإىل  واأ����س���ار 
ال�ساد�سة  ال�������دورة  ا���س��ت�����س��اف��ت 
االأطراف  م�ؤمتر  من  والع�سرين 
امل���ت���ح���دة  االأمم  ات����ف����اق����ي����ة  يف 
االإط����اري����ة ب�����س��اأن ت��غ��رّي امل���ن���اخ يف 
 2021 ع����ام  م��دي��ن��ة غ��ال���س��ك��� 
دولة  ا���س��ت�����س��اف��ة  "اإن  وق�����ال:   ..
املتحدة كدولة  العربية  االإم��ارات 
ك��ب��رية م��ن��ت��ج��ة ل��ل��ط��اق��ة ال����دورة 
ال���ث���ام���ن���ة وال���ع�������س���ري���ن مل����ؤمت���ر 
االأط������راف ت��ع��ط��ي ر���س��ال��ة مهمة 

للغاية للعامل”.
للم�ؤمتر  دع���م���ه  م��ع��ال��ي��ه  واأك������د 
 28“ ي���ك����ن  اأن  ع��ل��ى  وح���ر����س���ه 
اإىل ما  ” ناجًحا.. الفتا   COP
تتمتع ب��ه االإم����ارات م��ن وف���رة يف 
التي  ال�سم�سية  الطاقة  م�ساريع 
تعد من بني االأك��رب يف العامل .. 
م�سريا اإىل اأنه زار واحدا من هذه 
امل�ساريع يف دبي .. معتربا اأن هذه 
احلكيمة  الروؤية  تعك�س  امل�ساريع 
لقيادة دولة بها الكثري من امل�ارد 
 25 الهيدروكرب�نية التي حت�ل 
الطاقة  اإنتاجها من  املائة من  يف 

اإىل الطاقة الن�وية ال�سلمية.
نلعب  ب�����اأن  “ ف���خ����رون   : وق�����ال 
دورنا يف هذا املجال. نحن نتمتع 

دولة  مع  وق�ية  بعالقات وطيدة 
املتحدة  امل��م��ل��ك��ة  ك����ن  االإم�������ارات 

�سريكا فعاال لالإمارات”.
وا�ست�سهد على العالقات ال�ثيقة 
الطاقة  ال��ب��ل��دي��ن يف جم���ال  ب��ني 
طاقة  يف  االإم����������ارات  ب��ا���س��ت��ث��م��ار 
التي  امل��ت��ح��دة،  اململكة  يف  ال��ري��اح 
ب��ن��ت اأح����د اأك����رب م�����س��اري��ع طاقة 
تعمل  ك��م��ا   ، ال���ع���امل  يف  ال����ري����اح 
بريتي�س  مثل  بريطانية،  �سركات 
حيث  االإم�����������ارات  يف  ب����رتول����ي�����م 
الطاقة  اإىل  االن��ت��ق��ال  يف  ت�ساعد 
ا�ستثمار  ع��ن  ف�سال   .. النظيفة 
العديد من ال�سركات الربيطانية 
اأنها �سراكة  يف االإم��ارات.. م�ؤكدا 

ا�سرتاتيجية ذات اجتاهني.
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اأخبـار الإمـارات

جمل�س �ضيدات اأعمال اأبوظبي ي�ضت�ضيف فعالية اليوم املفتوح ملكتب اأبوظبي للمقيمني

جائزة زايد لال�ضتدامة تعلن بدء ا�ضتقبال طلبات امل�ضاركة يف دورتها لعام 2024

تك�ن  اأن  م��ن  ومتكينها  ال��ت��ج��اري��ة 
ال�ساملة  التنمية  يف  رئي�سًيا  �سريًكا 
الإمارة اأب�ظبي. م�سيفة باأن املجل�س 
يلعب دوًرا رئي�سًيا يف متكني رائدات 
النم�  يف  امل�����س��اه��م��ة  م���ن  االأع����م����ال 

�سيدات  ملجل�س  التنفيذية  الهيئة 
اأع����م����ال اأب����ظ���ب���ي، و����س���ع���ادة ح���ارب 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي ملكتب  امل���دي���ر  امل���ه���ريي 
�سيخة  واأك���دت  للمقيمني.  اأب�ظبي 
الي�م  ف��ع��ال��ي��ة  اأه�����داف  اأن  ال��ن���ي�����س 

ولتحقيق  اأن��ه  اإىل  الن�ي�س  واأ���س��ارت 
ذل���ك ي��ج��ب ال��ع��م��ل ب��ا���س��ت��م��رار على 
تنظيم ور�س عمل وفعاليات ودورات 
رائدات  لت�عية  وتط�يرية  تدريبية 
االأع�����م�����ال ب���ال���ك���ي���ان���ات واخل����دم����ات 

من  كل  الفعالية  وح�سر  الت�ا�سل. 
الهيئة  ع�س�  الن�ي�س  نا�سر  �سيخة 
اأعمال  ���س��ي��دات  ملجل�س  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة 
اأب���ظ��ب��ي وم�����روة امل��ن�����س���ري ع�س� 
ع�س�  اأب�ظبي  غرفة  اإدارة  جمل�س 

االقت�سادي امل�ستدام لدولة االإمارات 
وي�����س��ع��ى جاهداً  امل��ت��ح��دة.  ال��ع��رب��ي��ة 
ل����زي����ادة ف���ر����س ����س���ي���دات االأع����م����ال 
وتعزيز  ال���ع���م���ل  ����س����ق  يف  ل��ل��ت��ق��دم 

االإنتاجية واجل�دة.

اأب�ظبي  الذي نظمها مكتب  املفت�ح 
روؤي������ة جمل�س  ت���دع���م  ل��ل��م��ق��ي��م��ني، 
اأب���ظ��ب��ي، والرامية  اأع��م��ال  ���س��ي��دات 
ل��ت��ع��زي��ز ال��ع��م��ل امل�����س��رتك م��ن اأجل 
االأعمال  يف  امل��راأة  دور  تط�ير  قيادة 

االأمريكيتني،  م���ن  ك���اًل  ال��ع��امل��ي��ة 
واأف����ري����ق����ي����ا ج����ن�����ب ال�������س���ح���راء 
الكربى، وال�سرق االأو�سط و�سمال 
اآ�سيا،  وو���س��ط  واأوروب������ا  اأف��ري��ق��ي��ا، 
وجن�ب اآ�سيا، و�سرق اآ�سيا واملحيط 

الهادئ.
ومت اإطالق اجلائزة تخليداً الإرث 
بن  زاي�����د  ال�����س��ي��خ  امل���ؤ���س�����س  االأب 
�سلطان اآل نهيان، طيب اهلل ثراه، 
يف جمال العمل االإن�ساين والتنمية 
امل�ستدامة، حيث كرمت حتى االآن 
حل�لهم  �ساهمت  فائزين   106
يف  املتميزة  وم�ساريعهم  املبتكرة 
اإي��ج��اب��ي يف حياة  ت���اأث���ري  اإح�����داث 

ماليني الب�سر ح�ل العامل.
ورغم تن�ع املحاور وامل�ا�سيع التي 
امل�ساركة،  ط��ل��ب��ات  عليها  ت�ستمل 
لتقييمها  االأ�سا�سي  املعيار  اأن  اإال 
التي  املبتكرة  االأ�ساليب  يف  يتمثل 
والتطبيقات  التقنيات  تت�سمنها 
واحلل�ل املقدمة، ومدى ت�ظيفها 
يف اإح��داث حت��ّ�ل اإيجابي يف حياة 

املجتمعات.
ال�سحة  ف����ئ����ات  ي���خ�������س  وف���ي���م���ا 
وال���غ���ذاء وال��ط��اق��ة وامل���ي���اه، يجب 
على املنظمات وال�سركات اأن تقدم 
م�ساريع تظهر اإمكانية م�ساهمتها 
املنتجات  يف حت�سني فر�س ت�فري 
�سمن  االأ����س���ا����س���ي���ة  واخل�����دم�����ات 

ل��ال���س��ت��دام��ة ه����ذا ال���ع���ام مب���رور 
م�سريتها  انطالق  على  عاماً   15
تخليداً الإرث االأب امل�ؤ�س�س ال�سيخ 
، طّيب  اآل نهيان  زايد بن �سلطان 
ت�سريع  يف  وللم�ساهمة  ث��راه،  اهلل 
العمل  وتعزير  امل�ستدامة  التنمية 
العامل.  ح�����ل  واأث������ره  االإن�������س���اين 
القيادة  ت���ج��ي��ه��ات  م��ع  ومت��ا���س��ي��اً 
قامت  اال�ستدامة،  م�ساريع  بدعم 
اإط���الق���ه���ا يف عام  اجل����ائ����زة م��ن��ذ 
ت�فري  يف  م��ه��م  ب�����دور   2008
يف  للمجتمعات  م�ستدامة  ح��ل���ل 
ت�سهيل  مع  العامل  اأنحاء  خمتلف 
و�س�ل ماليني االأفراد اإىل م�سادر 
منا�سبة،  وبتكلفة  م�ث�قة  طاقة 
والغذاء،  اآم��ن��ة،  ���س��رب  م��ي��اه  واإىل 
وخدمات الرعاية ال�سحية. وتاأتي 
م�ساعي  اإط������ار  يف  اجل���ه����د  ه����ذه 
املت�ا�سلة لتحفيز  االإم��ارات  دول��ة 
اقت�ساد  وب���ن���اء  ال�����دويل  ال��ت��ع��اون 

عاملي م�ستدام ومزدهر".
اأول�ية  ال�سباب  " ميثل  واأ���س��اف: 
م��ه��م��ة ب��ال��ن�����س��ب��ة ل��ل��ج��ائ��زة، حيث 
للم�ساركة  متكينهم  على  حتر�س 
امل�ستدامة.  ال��ت��ن��م��ي��ة  ج���ه����د  يف 
الثان�ية  املدار�س  ومن خالل فئة 
فر�ساً  اجل���ائ���زة  ت���ف��ر  ال��ع��امل��ي��ة، 
ل��ل�����س��ب��اب ل��ت��ع��زي��ز م���ه���ارات���ه���م يف 
جم�����االت اال����س���ت���دام���ة وال����ري����ادة، 

وتت�زع القيمة االإجمالية للجائزة 
على  دوالر  م��الي��ني   3 وال��ب��ال��غ��ة 
خ��م�����س ف���ئ���ات، ح��ي��ث ت��ب��ل��غ قيمة 
اجلائزة املخ�س�سة لكل فئة 600 
فئة  ج���ائ���زة  وت���ت����زع  دوالر،  األ����ف 
امل���دار����س ال��ث��ان���ي��ة ال��ع��امل��ي��ة على 
املدار�س ال�ست الفائزة عن املناطق 

وحت��ف��زه��م ع��ل��ى امل�����س��اه��م��ة بدور 
ودعم  جمتمعاتهم  �سمن  ف��اع��ل 

العمل املناخي".
زاي�����د  ج�����ائ�����زة  "تدعم  وت�����اب�����ع: 
واملدار�س  امل��ن��ظ��م��ات  ل��ال���س��ت��دام��ة 
حل�لها  نطاق  ت��سيع  لها  وتتيح 
دوراً  ل��ت��ل��ع��ب  ت���اأث���ريه���ا،  وجم�����ال 

حت�سل  بحيث  العامل  ح�ل  ال�ست 
ك����ل م���در����س���ة ف����ائ����زة ع���ل���ى مبلغ 
100 األف دوالر لتتمكن من بدء 
نطاق  ت��سيع  اأو  ج��دي��د  م�����س��روع 

م�سروع قائم.
ال�ست  اجلغرافية  املناطق  وت�سمل 
الثان�ية  املدار�س  لفئة  املخ�س�سة 

اأكرب يف حتقيق التغيري االإيجابي. 
و���س��اه��م��ت اجل���ائ���زة ح��ت��ى االآن يف 
ت��اأث��ري م��ل��م������س يف حياة  اإح�����داث 
اأكرث من 378 ملي�ن �سخ�س يف 
�سمنها  من  ال��ع��امل،  دول  خمتلف 
واإثي�بيا  وال�س�دان  ونيبال  فيتنام 

واملالديف وت�فال�".

•• اأبوظبي-الفجر: 

اأعمال  ���س��ي��دات  ا���س��ت�����س��اف جم��ل�����س 
اأب�����ظ����ب����ي ال����ت����اب����ع ل���غ���رف���ة جت����ارة 
الي�م  ف��ع��ال��ي��ة  اأب����ظ���ب���ي  و���س��ن��اع��ة 
للمقيمني،  اأب���ظ��ب��ي  ملكتب  امل��ف��ت���ح 
التعريفية  اجل���ل�������س���ة  خ�����الل  م����ن 
املكتب  وم��ب��ادرات  بخدمات  اخلا�سة 
الذهبية  االإق��ام��ة  برنامج  وحت��دي��داً 

يف اأب�ظبي.
جمم�عة  ح�س�ر  الفعالية  �سهدت 
اأعمال  �سيدات  جمل�س  ع�س�ات  من 
�سركاتهن  ع���ن  ومم��ث��ل��ني  اأب���ظ��ب��ي 
واأع����م����ال����ه����ن ورائ������������دات االأع�����م�����ال 
برنامج  ت��خ��ل��ل  ك���م���ا  اأب�����ظ����ب����ي،  يف 
الفعالية ت�سليط ال�س�ء على كيفية 
يف  الذهبية  االإق��ام��ة  على  ال��ت��ق��دمي 
اأب�ظبي، واالإج��راءات املتبعة لذلك، 
باالإ�سافة اإىل تقدمي عر�س تعريفي 
فتح  وك��ذل��ك مت  )ان��ت��م��ي(،  لتطبيق 
وال��ن��ق��ا���س للح�س�ر  احل�����ار  جم���ال 
ولقاءات  واالأج���ب��ة  االأ�سئلة  وط��رح 

تدعمهن  التي  الرئي�سية  والفر�س 
اأعمالهن. من�هًة  اأهداف  يف حتقيق 
ت��اأت��ي من  املفت�ح  ال��ي���م  ب��اأن فعالية 
ومبادراته  املجل�س  اأن�����س��ط��ة  �سمن 
�سيدات  دور  تعزيز  يف  ت�ساهم  ال��ت��ي 
االأع�����م�����ال يف ال���ق���ط���اع اخل����ا�����س يف 
ال�س�ء  لت�سليط  واأي�����س��ا  اأب���ظ��ب��ي 
اإمارة  يف  االأع��م��ال  بيئة  ماهية  على 
اأ����س���ب���ح���ت وجهة  ال���ت���ي  اأب�����ظ����ب����ي، 
رائ����دة ل��ال���س��ت��ق��رار واالإق���ام���ة فيها، 
م�ستقبل  وب��ن��اء  االأع��م��ال  وتاأ�سي�س 
م�سرق وامل�ساركة يف دفع عجلة النم� 
االق��ت�����س��ادي ل���الإم���ارة، ح��ي��ث ت�فر 
االإمارة التي تعمل كحلقة و�سل بني 
بنية  وال��غ��رب��ي��ة،  ال�سرقية  االأ���س���اق 
تنظيمية  وق����درات  م��ت��ط���رة  حتتية 
وت�سريعية ول�ج�ستية تدعم ت�سدير 
اأ����س����اق ج��دي��دة. كما  امل��ن��ت��ج��ات اإىل 
اأب�ظبي املرتبة االأوىل  اإمارة  احتلت 
اإقليمياً واملرتبة 12 عاملياً يف �سه�لة 
لتقرير  وف���ق���اً  االأع����م����ال،  مم��ار���س��ة 

حديث. 

•• اأبوظبي-وام:

لال�ستدامة،  زاي���د  ج��ائ��زة  اأع��ل��ن��ت 
اجل���ائ���زة ال��ع��امل��ي��ة ال����رائ����دة التي 
اأط��ل��ق��ت��ه��ا ال���دول���ة ل��ت��ك��رمي حل�ل 
باب  فتح  عن  املبتكرة،  اال�ستدامة 
دورتها  امل�ساركة يف  تقدمي طلبات 

لعام 2024.
وت�ستقبل اجلائزة طلبات امل�ساركة 
خالل  م��ن   2023 ماي�   2 حتى 
للجائزة.  االإل�����ك�����رتوين  امل�����ق����ع 
متاحاً  الطلبات  تقدمي  و�سيك�ن 
ل���ل���م����ؤ����س�������س���ات غ�����ري ال���رب���ح���ي���ة، 
واملت��سطة،  ال�سغرية  وال�سركات 
�سمن  وذل��ك  الثان�ية،  وامل��دار���س 
ف����ئ����ات اجل�����ائ�����زة اخل���م�������س وه���ي 
ال�سحة، والغذاء، والطاقة، واملياه، 

واملدار�س الثان�ية العاملية.
ع���ام  دورة  يف  اجل�����ائ�����زة  وت���ل���ق���ت 
اأعداد  يف  قيا�سياً  رق��م��اً   2023
طلبات امل�ساركة بلغ 4،538 طلباً 
بزيادة  وذل�����ك  دول�����ة،   152 م���ن 
ق��دره��ا %13 ع��ن امل�����س��ارك��ات يف 

الدورة ال�سابقة.
بن  �سلطان  الّدكت�ر  معايل  وق��ال 
ال�سناعة  وزي�����ر  اجل���اب���ر،  اأح���م���د 
والتكن�ل�جيا املتقدمة، مدير عام 
بهذه   - لال�ستدامة  زاي���د  ج��ائ��زة 
زايد  جائزة  "حتتفل   :  - املنا�سبة 

املجتمعات اإىل جانب تقدمي روؤية 
ط�يلة االأمد ح�ل كيفية حت�سني 
اأما  العمل.  ج�دة احلياة وظروف 
بالن�سبة اإىل فئة املدار�س الثان�ية 
املدار�س  ع��ل��ى  ف��ي��ت��ع��ني  ال��ع��امل��ي��ة، 
ت���ق���دمي م�����س��اري��ع ط��الب��ي��ة تركز 
عمليات  يف  الطلبة  اإ����س���راك  ع��ل��ى 
ومتابعتها  والتنفيذ  التخطيط 

لل��س�ل اإىل النتائج املرج�ة.
امل�ساريع  ت��ق��ي��ي��م  ع��م��ل��ي��ة  وت�����س��م��ل 
امل�ساركة يف جائزة زايد لال�ستدامة 
بدرا�سة  ت����ب����داأ  م����راح����ل،  ث�����الث 
ا�ستيفائها  م��ن  ل��ل��ت��اأك��د  ال��ط��ل��ب��ات 
ل�������س���روط وم���ع���اي���ري امل�������س���ارك���ة. 
ويف امل��رح��ل��ة ال��ث��ان��ي��ة، ت��ق���م جلنة 
االخ����ت����ي����ار، ال����ت����ي ت�������س���م خ����رباء 
دوليني م�ستقلني من املتخ�س�سني 
فئات  تغطيها  ال��ت��ي  امل���ج���االت  يف 
�سمن  امل�ساريع  بتقييم  اجل��ائ��زة، 
ال����ق����ائ����م����ة ال����ق���������س����رية الخ���ت���ي���ار 
القائمة النهائية للمر�سحني. ويف 
املرحلة الثالثة، يق�م اأع�ساء جلنة 
الفائزين �سمن  باختيار  التحكيم 

فئات اجلائزة اخلم�س.
الفائزين  ع���ن  االإع������الن  و���س��ي��ت��م 
بدورة جائزة زايد لال�ستدامة لعام 
ال�سن�ي  احل��ف��ل  �سمن   2024
لت�زيع اجل�ائز الذي يقام خالل 

.COP28 قمة املناخ

موؤمتر الدفاع الدويل 2023 ينطلق يف اأبوظبي 19 فرباير
•• اأبوظبي -وام: 

 2023 ال��دويل  الدفاع  م�ؤمتر  فعاليات  املقبل  فرباير   19 يف  تنطلق 
و�سناع  ال��ق��ادة  م��ن  كبرية  جمم�عة  مب�ساركة  اأب�ظبي  يف  يعقد  ال��ذي 
الدفاعية من  ال�سناعات  ق��ط��اع  اخل���رباء يف  امل�����س���ؤول��ني  وك��ب��ار  ال��ق��رار 

خمتلف دول العامل.
بالتعاون م��ع جمل�س  اأدن��ي��ك  ال��ذي تنظمه جمم�عة   - امل���ؤمت��ر  وي��اأت��ي 
"اأيدك�س  معر�سي  ان��ط��الق  قبيل   - ال��دف��اع  ووزارة  )ت�����ازن(  ال��ت���ازن 
يف  يقامان  اللذين   "2023 "نافدك�س  البحري  وال��دف��اع   "2023
اأب���ظ��ب��ي ال�طني  امل��ق��ب��ل يف م��رك��ز  24 ف��رباي��ر  اإىل   20 ال��ف��رتة م��ن 

للمعار�س.
اأحمد الب�اردي وزير الدولة ل�س�ؤون  ويفتتح امل�ؤمتر معايل حممد بن 
الدفاع، ويتخلله العديد من اجلل�سات النقا�سية التي ي�سارك فيها قادة 

و�سناع قرار وخرباء وخمت�س�ن من خمتلف دول العامل.
وي�فر م�ؤمتر الدفاع الدويل من�سة عاملية جتمع �سناع القرار واخلرباء 
يف قطاع ال�سناعات الدفاعية، ملناق�سة �سبل تط�ير تقنيات ت�ساعد على 
م�اجهة التحديات املتغرية التي ي�سهدها العامل، وتط�ير ا�سرتاتيجيات 

اأمنية ودفاعية ت�سهم يف حتقيق واإر�ساء ال�سالم العاملي.
اأب�ظبي  اإمارة  وي�سلط احلدث ال�س�ء على الدور املح�ري الذي تلعبه 
يف النه��س ب�اقع ال�سناعات الدفاعية العاملية واأهمية التعاون الدويل 

م�اجهة حتديات  الدفاعية يف  املنظ�مات  هيكلة  الإع��ادة  �سيغة  الإيجاد 
امل�ستقبل.

وتركز دورة هذا العام من امل�ؤمتر التي تقام بعن�ان "التكيف واال�ستك�ساف 
االإن�سانية يف ع�سر  اإع��ادة ت�س�ر االأمن واملجتمع والتجربة   : والتح�ل 
من  جمم�عة  على  اأب�ظبي  يف  لالأعمال  اأدن����ك  مركز  يف  م�سطرب" 
على  ت�ساعد  تقنيات  تط�ير  ح�ل  تتمح�ر  التي  الرئي�سية  امل��س�عات 
م�اجهة التحديات املتغرية التي ي�سهدها العامل. وي�سلط ال�س�ء على 
4 حماور رئي�سية يف ظل التط�رات التكن�ل�جية التي ي�سهدها العامل 

يف ال�قت احلايل.
وخماطر  واالجتماعية  االقت�سادية  التبعات  امل�ؤمتر  جل�سات  وتتناول 

اال�سطناعي،  الذكاء  مثل  احلديثة،  للتقنيات  النطاق  وا�سع  االعتماد 
والتكن�ل�جيا الع�سبية واحلي�ية وال�اقع املمتد. وتتطرق اإىل االعتماد 
املتزايد على التقنيات املتقدمة يف اأماكن العمل دورها يف تغيري منهجيات 
التقنيات  ت��اأث��ري  وتبحث  الب�سري،  امل���ال  راأ����س  واإدارة  امل���اه��ب  تط�ير 
و�سعي  الع�سكرية  العمليات  وم�ستقبل  احلديثة  العمليات  على  النا�سئة 
وتعزيز  احلالية  العاملية  االآف��اق  بعد  ما  ال�ستك�ساف  املت�ا�سل  الب�سرية 

و�س�ل الب�سرية اإىل الف�ساء واملجال الرقمي.
اأكرث  م�ساركة   ،2021 ع��ام  يف  ال���دويل  ال��دف��اع  م���ؤمت��ر  دورة  و�سهدت 
ال�اقع  اأر�����س  ع��ل��ى  م�����س��ارك   400 منهم  وخم��ت�����س  خ��ب��ري   2800

و2،400 م�سارك عرب االإنرتنت من 80 دولة .

دبي العطاء.. اإجنازات نوعية خالل 2022 
•• دبي-وام:

باإدارة  ر�سمياً  مرتبطة  م��دين  جمتمع  ُمنظمة  وه��ي  العطاء،  دب��ي  ك�سفت 
حممد  "مبادرات  م��ن  وج���زء  امل��ت��ح��دة،  ل���الأمم  التابعة  العاملية  االت�����س��االت 
عام  خالل  امللم��سة  وخط�اتها  مبادراتها  عن  العاملية،  مكت�م  اآل  را�سد  بن 
2022؛ والتي �سرعت وترية جه�دها الرامية اإىل و�سع التعليم والتعلُّم يف 
�سميم جه�د التنمية الب�سرية من خالل نظام بيئي يعتمد نهج " جمتمع 
واحد "، ا�ستناداً اإىل مكانتها العاملية الرائدة يف قطاع التعليم على مدار 15 

عاماً. 
واأو�سحت اأن نهج النظام البيئي لتح�يل التعليم العاملي يف " اإطار عمل دبي 
العاملية  القمة  اإطالقه خالل  " وال��ذي مت  العاملي  التعليم  لتح�يل  العطاء 
مرجعية  اأداًة  ميثل  دب��ي،   2020 اإك�سب�  معر�س  يف   2022 للحك�مات 
عقدت  التي  التعليم  حت�يل  لقمة  ال�طنية  امل�ساورات  يف  للبلدان  ج�هرية 

على هام�س الدورة ال�سابعة وال�سبعني للجمعية العامة لالأمم املتحدة. 
اأي�����س��اً خ��الل م�ساركتها يف م�ؤمتر  ال��ع��ط��اء  ���س��ددت دب��ي  ع���الوة على ذل���ك، 
على  امل�سرية،  ال�سيخ  �سرم  مدينة  يف  ُعقد  ال��ذي   )COP27( االأط���راف 
اإدراج  اإىل  وال��دع���ة  املُ��ن��اخ  تغريُّ  التعليم يف معاجلة  لقطاع  امل��ح���ري  ال��دور 
ل��ل��دورات القادمة م��ن م���ؤمت��ر االأط���راف يف  اأج��ن��دات العمل  التعليم يف ك��ل 
امل�ستقبل.  و�سلطت دبي العطاء ال�س�ء على التزامها الرا�سخ بتعزيز واإعطاء 
االأول�ية لتنمية الطف�لة املبكرة وذلك خالل م�ساركتها يف امل�ؤمتر العاملي 
للرعاية والتعليم يف مرحلة الطف�لة املبكرة يف العا�سمة االأوزبكية ط�سقند 
 2020 اإك�سب�  يف  م�ساركتها  العطاء  دبي  اختتمت  كما  املا�سي،  ن�فمرب  يف 
دبي حيث ا�ستقطب جناحها 246 األفا و720 زائراً من كل الفئات العمرية 

وخمتلف اجلن�سيات على مدار االأ�سهر ال�ستة للمعر�س. 
واأ�سار �سعادة الدكت�ر طارق حممد القرق، الرئي�س التنفيذي ونائب رئي�س 
خالل  للعامل  املح�رية  العطاء  دب��ي  ر�سالة  اإىل  العطاء،  دب��ي  اإدارة  جمل�س 

جميع م�ساركاتها يف عام 2022، واإدراك اأن التعليم ه� حلقة ال��سل بني 
التعليم  لتح�يل  م�ا�سلة ح�سد اجله�د  م�ؤكداً  املُ�ستدامة،  التنمية  اأه��داف 

باعتباره عامل تغيري من اأجل حتقيق التنمية املُ�ستدامة للمجتمعات. 
فالفيل  ج�ائز  على  احلائز  امل���ؤل��ف  مع  بالتعاون  العطاء  دب��ي  اأطلقت  كما 
م�نتريو يف ي�م االأغذية العاملي الذي يحتفى به يف 16 اأكت�بر من كل عام، 
مبادرة "وجبة. تغذية. تعليم" جلمع التربعات بهدف دعم تعليم االأطفال 

املحرومني يف جميع اأنحاء العامل. 
باك�ستان،  يف  الفي�سانات  من  املُت�سررة  االأ���س��ر  مع  الت�سامن  عن  وتعبرياً 
ال�سارقة  وجمعية  االإم��ارات��ي  االأحمر  والهالل  العطاء  دبي  من  كلٌّ  اأطلقت 
"نحن معكم" التط�عية يف �سبتمرب بالتن�سيق ال�ثيق مع  اخلريية مبادرة 
وبدعٍم  االإم����ارات  ال���دويل يف  وال��ت��ع��اون  واخل��ارج��ي��ة  املجتمع  تنمية  وزارات 
الغذائية  امل�����اد  م��ن  ط��ن   1،200 وت��ع��ب��ئ��ة  اإن�����س��ان��ي��ة،  م��ن��ظ��م��ات  ت�سع  م��ن 
واملُ�ستلزمات ال�سحية مبا يف ذلك 30،000 حزمة غذائية لتقدمي االإغاثة 

الطارئة لالأفراد املت�سررين. 
م�ساركة  االإمارات"،  يف  "التط�ع  مبادرة  املجتمعية  امل�ساركة  برنامج  و�سهد 
3 مدار�س هي  مئات املتط�عني الذين عمل�ا على حت�سني بيئة التعليم يف 
دبي،  يف  للبنني  اخلريية  االأهلية  واملدر�سة  ال�سارقة،  يف  التف�ق  مدر�سة   :
ال�سارقة،  يف  النا�سرية  ف��رع  للبنات  اخلا�سة  اخل��ريي��ة  االأه��ل��ي��ة  وامل��در���س��ة 
االحتياجات  ذوي  واإي����اء  لرعاية  االإن�سانية  امل�ساعر  مركز  اإىل  باالإ�سافة 
م�ؤ�س�سة  العاملي" من  البطل  "جائزة  على  العطاء  دبي  اخلا�سة.  وح�سلت 
م�ساحة للقراء جله�دها يف منا�سرة حم� االأمية وامل�ساواة بني اجلن�سني يف 
العاملية  العربية  املهرجانات  االإن�سانية" يف حفل ج�ائز  التعليم، و"اجلائزة 
املُمَيّزة عام 2022.  وت�ا�سل دبي العطاء دعم دور اأنظمة التعليم لتحقيق 
اأهداف التنمية امل�ستدامة، ومت م�ؤخراً اختيار دبي العطاء ك�سريك تعليمي 
مل�ؤمتر االأطراف )COP28(، حيث �ستعمل على تعزيز دور التعليم العاملي 

يف جدول اأعمال امل�ؤمتر. 
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اأخبـار الإمـارات
طحنون بن حممد يقدم واجب العزاء بوفاة 

والدة حممد وحميد بالعبده ال�ضام�ضي 
•• العني-وام:

قدم �سم� ال�سيخ طحن�ن بن حممد اآل نهيان ممثل احلاكم يف منطقة العني ، واجب العزاء اإىل 
حممد را�سد بالعبده ال�سام�سي وحميد را�سد بالعبده ال�سام�سي يف وفاة والدتهما وذلك يف جمل�س 

العزاء مبنطقة زاخر يف منطقة العني. 
واأعرب �سم� ال�سيخ طحن�ن بن حممد اآل نهيان عن �سادق تعازيه وم�ا�ساته الأ�سرة واأبناء الفقيده 
داعياً اهلل العلي القدير اأن يتغمدها ب�ا�سع رحمته، واأن ي�سكنها ف�سيح جناته، ويلهم اأهلها وذويها 

ال�سرب وال�سل�ان. 
نهيان مدير مكتب ممثل  اآل  بن طحن�ن  زاي��د  ال�سيخ  �سم�ه..  اإىل جانب  العزاء  ح�سر جمل�س 

احلاكم يف منطقة العني وعدٌد من امل�س�ؤولني. 

املكتب الإعالمي للرئي�س التنفيذي بـ »تريندز « ووكالة اأنباء الإمارات ي�ضتعر�ضان اأوجه التعاون
•• اأبوظبــي -الفجر:

بينهما،  امل�سرتك  التعاون  اإط��ار  يف 
ق����ام وف����د م���ن امل��ك��ت��ب االإع���الم���ي 
تريندز  مبركز  التنفيذي  للرئي�س 
بزيارة  واال����س���ت�������س���ارات  ل��ل��ب��ح���ث 
ع��م��ل مل��ق��ر وك��ال��ة اأن���ب���اء االإم�����ارات 
»وام«، مت خاللها بحث �سبل تعزيز 
ال��ت��ع��اون ب��ني اجل��ان��ب��ني يف املجال 
ال��ب��ح��ث��ي واالإع����الم����ي، مب���ا يخدم 
حمت�ى  وي��ق��دم  ا�سرتاتيجيتهما 
ع���ل���م���ي���اً م���ع���رف���ي���اً وازن���������اً ي����اك���ب 

االأحداث وي�ست�سرف م�ستقبلها.
حممد  ال����دك����ت�����ر  وا����س���ت���ع���ر����س   
التنفيذي  الرئي�س  العلي،  عبداهلل 
ي��سف  علي  واالأ�ستاذ  »تريندز«،  ل� 
ن���ائ���ب م���دي���ر ع����ام وكالة  ال�����س��ع��د 
واملهند�س  باالإنابة،  االإم��ارات  اأنباء 
التنفيذي  امل��دي��ر  اأح��م��د احل��م��ادي 
لقطاع اخلدمات امل�ساندة باالإنابة، 
عبدالكرمي  ع����ب����داهلل  وال�������س���ي���د 
املحت�ى  لقطاع  التنفيذي  امل��دي��ر 
باروت  وفي�سل  باالإنابة،  االإخباري 
املركزي،  ال��ت��ح��ري��ر  اإدارة  م��دي��ر 
اجلانبني،  من  م�س�ؤولني  بح�س�ر 
تعزيزها  و�سبل  ال��ت��ع��اون  جم���االت 
االأ�سهر  خ��الل  مت  ما  على  والبناء 
االأخ�����رية م��ن ت��ع��اون ب��ّن��اء جت�سد 
العاملي  ال��ك���جن��ر���س  ف��ع��ال��ي��ات  يف 
»وام«  ن��ظ��م��ت��ه  ال�������ذي  ل�����الإع�����الم 
امل��رك��ز وح��ق��ق جناحاً  و���س��ارك فيه 
ب���ارزاً. وق��د اّط��ل��ع وف��د امل��رك��ز على 
تنفذها  التي  التط�يرية  امل�ساريع 
واالإجن�����ازات  ح��ال��ي��اً،  »وام«  وك��ال��ة 
عملها،  �سعيد  على  حتققت  ال��ت��ي 

فيما ق���دم وف���د ت��ري��ن��دز ن��ب��ذة عن 
الرئي�سية  واملعامل  املركز  تطلعات 
للعام  اال�سرتاتيجية  عمله  خلطة 
عامليته  ت�ستهدف  والتي   ،2023
وح�����س���ره ال��ف��اع��ل، وامل�����س��ارك��ة يف 
املعرفة  ون�������س���ر  امل�����س��ت��ق��ب��ل  ���س��ن��ع 
القائمة على البحث العلمي ال�ازن 
وامل��س�عي، مبا ي�ساعد على حتليل 
وتقدمي روؤى ح�ل ق�سايا ال�ساعة، 
ال��رتك��ي��ز ع��ل��ى ق��ط��اع ال�سباب  م��ع 
الغد  ق���ادة  ب��اع��ت��ب��اره��م  ومتكينهم 

تريندز  م�ساركة  اإن  ال�سعد  وق���ال 
ج�������س���رت ال���ف���ج����ة ب����ني االإع�������الم 
ومراكز الفكر وبينت اأهمية تكامل 
اأن املحت�ى  االأدوار بينهما، م�ؤكداً 
ال�������ذي ي���ق���دم���ه »ت�����ري�����ن�����دز« عرب 
واأن�سطته  وف��ع��ال��ي��ات��ه  اإ����س���دارات���ه 
ب���االه���ت���م���ام، وي���ج���ب نقله  ج���دي���ر 
�سعادته  م���ب���دي���اً  ب����ه،  وال���ت���ع���ري���ف 
ب����ج����د ال��ع��ن��ا���س��ر ال�����س��اب��ة �سمن 
قائاًل:  تريندز  مركز  عمل  فريق 
م�ستقبلنا«،  ه��م  ال�����س��ب��اب  »ه�����ؤالء 

اإع��الم��ي��ة م��ع��رف��ي��ة ع��امل��ي��ة ن�سطة 
ال�����دورة  اإن  ل���غ���ات، ق���ائ���اًل  وب���ع���دة 
االأوىل للك�جنر�س االإعالمي الذي 
نظمته »وام« �سكل منعطفاً جديداً 

يف اإجنازاتها وريادتها العاملية،
اأن »تريندز« �سيك�ن داعماً   م�ؤكداً 
امل���ق���ب���ل���ة من  ال���ق���م���م  وف�����اع�����اًل يف 
الدكت�ر  اأع���رب  كما  ال��ك���جن��ر���س. 
مل��ت��اب��ع��ة »وام«  ���س��ك��ره  ال��ع��ل��ي ع���ن 
ون�سرها  املركز  واأن�سطة  لفعاليات 
ع���رب م��ن�����س��ات��ه��ا، م�����ؤك����داً يف هذا 

و�سّناع امل�ستقبل. وقد اأثنى االأ�ستاذ 
علي ي��سف ال�سعد وكلٌّ من املدير 
التنفيذي لقطاع املحت�ى االإخباري 
ب�  امل��رك��زي  التحرير  اإدارة  وم��دي��ر 
العاملي  تريندز  ح�س�ر  على  »وام«، 
املنتديات  يف  الفعالة  وم�ساركاته 
اإىل  م�سرياً  العلمية،  والفعاليات 
بحثية  معرفية  ب�سمة  ي�سكل  اأن��ه 
بدوره  م��ن���ه��اً  ل��الآخ��ري��ن.  ملهمة 
االأوىل من  ال��دورة  وم�ساهماته يف 

الك�جنر�س االإعالمي العاملي.

م��ع��رب��اً ع���ن اأم���ل���ه يف وج����ده���م يف 
الك�نغر�س  م��ن  ال��ق��ادم��ة  الن�سخة 
وم�ساركني  كمتحدثني  االإع��الم��ي 

يف ور�س العمل والفعاليات.
ال��دك��ت���ر حممد عبد  ب���دوره ثمن 
اإل��ي��ه وكالة  اهلل ال��ع��ل��ي م��ا و���س��ل��ت 
متيز  م���ن  »وام«  االإم�������ارات  اأن���ب���اء 
ب���ال���دور الكبري  واب���ت���ك���ار، م�����س��ي��داً 
للتعريف  به  تق�م  الذي  وامللم��س 
اإ�سافة  االإم����ارات،  دول��ة  مبنجزات 
اإىل ما تق�م به ال�كالة من جه�د 

ن�سر  يف  االإع���الم  دور  على  ال�سدد 
اأهمية  وك��ذل��ك  البحثي،  املحت�ى 
البحثية  امل����راك����ز  ب����ني  ال���ت���ع���اون 
لتقدمي  االإع���الم���ي���ة  وامل���ؤ���س�����س��ات 
يقراأ  م����درو�����س  م���ع���ريف  حم���ت����ى 
امل�ستقبل  وي�����س��ت�����س��رف  احل���ا����س���ر 
ال�����س��ح��ي��ح ويفند  ال��ف��ك��ر  وي��ن�����س��ر 
من  وال��ه��دام��ة.  املتطرفة  االأف��ك��ار 
ال��ي��ازي��ة احل��سني  ق��ال��ت  ج��ان��ب��ه��ا 
للرئي�س  االإع��الم��ي  املكتب  مديرة 
»اإننا  »ت����ري����ن����دز«:  يف  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 

للبح�ث  ت�����ري�����ن�����دز  م�����رك�����ز  يف 
واال�ست�سارات ننظر بكل تقدير اإىل 
الدور احلي�ي الذي تق�م به وكالة 
اأن��ب��اء االإم�����ارات يف خ��دم��ة املعرفة 
متلكه  ومب��ا  ب��االإع��الم،  والنه��س 
م��ن خ��ربات كبرية وق���درات هائلة 
على  ب���دوره���ا  ال��ق��ي��ام  م��ن  مكنتها 
اأف�سل ما يك�ن، ومن اأداء ر�سالتها 
وتعزيز  وامل��ع��رف��ة  ال��ف��ك��ر  ن�����س��ر  يف 
املحلية  امل�����س��ت���ي��ات  ع��ل��ى  ال����ع���ي 

واالإقليمية والدولية«.
االإعالمي  املكتب  م��ن  ك��ل  واأع����رب 
»تريندز«  ب���  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ل��ل��رئ��ي�����س 
ووكالة »وام« عن رغبتهما يف ت�قيع 
اتفاقية تنظم التعاون بينهما، مبا 
لتعزيز  اجلانبني  وجه�د  ين�سجم 
ق���درات���ه���م���ا يف جم�����ايل االإع�������الم 
اأن  وال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي، واأ����س���ارا اإىل 

هناك اآفاقاً وا�سعة للتعاون.

ال�ضباب للباحثني  واحت�ضان  فعال  عاملي  ح�ضور  تريندز  ال�ضعد:  • علي 
بالإعالم والنهو�س  املعرفة  خدمة  يف  متميز  حيوي  دور  »وام«  العلي:  حممد  • الدكتور 

ال�ضعبة الربملانية ت�ضارك يف موؤمتر احتاد جمال�س الدول الأع�ضاء مبنظمة التعاون الإ�ضالمي باجلزائر
•• اأبوظبي -وام:

ت�سارك ال�سعبة الربملانية للمجل�س 
امل�ؤمتر  يف  االحت��������ادي،  ال����ط���ن���ي 
جمال�س  الحت������اد  ع�����س��ر  ال�������س���اب���ع 
الدول االأع�ساء يف منظمة التعاون 
خالل  �سيعقد  ال����ذي  االإ����س���الم���ي 
يناير   30 اإىل   24 م���ن  ال���ف���رتة 

اجلاري يف اجلزائر.
الربملانية  ال�����س��ع��ب��ة  وف����د  وي�����س��م 
جمال�س  احت���اد  جمم�عة  اأع�����س��اء 
الدول االأع�ساء يف منظمة التعاون 
االإ�سالمي، �سعادة كل من: عائ�سة 

اجتماع الدورة الرابعة والع�سرين 
ال��ع��ام��ة الحت�����اد جمال�س  ل��ل��ج��ن��ة 
منظمة  يف  االأع�����������س�����اء  ال����������دول 
�سيعقد  ال��ذي  االإ�سالمي،  التعاون 
�سيتم  2023م،  ي��ن��اي��ر   29 ي����م 
اللجنة  تقريري  واع��ت��م��اد  درا���س�����ة 
ال�سابع  الج��ت��م��اع��ي��ه��ا  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة 
واالأرب����ع����ني وال���ث���ام���ن واالأرب���ع���ني 
ال�ثائق  واع��ت��م��اد  وم��ل��ح��ق��ات��ه��م��ا، 
ال��ت��ال��ي��ة ل���الحت���اد: تقرير  امل��ال��ي��ة 
ح�سابات  عن  املالية  الرقابة  جلنة 
عام 2021و 2022م، وامليزانية 

املقرتحة لل�سنة املالية 2023.

كلمات  اإلقاء  امل�ؤمتر  �سي�سهد  كما 
ال����ف����د، واع��ت��م��اد تقرير  روؤ����س���اء 
للجنة  والع�سرين  الرابعة  ال��دورة 
واعتماد  ودرا�سة  لالحتاد،  العامة 
ال���ت���ق���اري���ر وم�������س���اري���ع ال����ق����رارات 
الطارئ  االج���ت���م���اع  م���ن  امل��ق��دم��ة 
املتخ�س�سة  ال���دائ���م���ة  وال��ل��ج��ن��ة 
والعالقات  ال�����س��ي��ا���س��ي��ة  ل��ل�����س���ؤون 
اخل����ارج����ي����ة، وجل�������ان: االأق���ل���ي���ات 
وال�س�ؤون  امل�����س��ل��م��ة،  واجل���ال���ي���ات 
اخلارجية،  والعالقات  ال�سيا�سية 
والبيئة،  االق��ت�����س��ادي��ة  وال�����س���ؤون 
واالأ�سرة،  وامل���راأة  االإن�سان  وحق�ق 

املجم�عة،  رئ��ي�����س��ة  ال���ب���ريق  ر���س��ا 
نائبة  ال��ع��ل��ي��ل��ي  ب��خ��ي��ت  وع����ف����راء 
عبداهلل  و�سمية  املجم�عة،  رئي�س 
ال�س�يدي، وجميلة اأحمد املهريي، 
اأع�ساء املجل�س ال�طني االحتادي.
وح�سب جدول اأعمال امل�ؤمتر �سيتم 
انتخاب اأع�ساء هيئة املكتب، حيث 
من  للرئي�س  نائبني  انتخاب  يتم 
واملجم�عة  االإف��ري��ق��ي��ة  املجم�عة 
اعتماد  ج���ان���ب  اإىل  االآ����س���ي����ي���ة، 
اأع�����م�����ال وب����رن����ام����ج عمل  ج������دول 
ال������دورة ال���� 17 مل����ؤمت���ر االحت����اد، 

وتقرير االأمني العام.

والقان�نية  ال��ث��ق��اف��ي��ة  وال�������س����ؤون 
وح�ار احل�سارات واالأديان.

كما �سيتم درا�سة واعتماد التقارير 
املقدمة من  القرارات  وم�سروعات 
للجنة  ع�سر  احل���ادي  االج��ت��م��اع   :
فل�سطني، والدورة العا�سرة مل�ؤمتر 
واالجتماع  امل�سلمات،  الربملانيات 
العامني  االأم��ن��اء  جلمعية  ال��راب��ع 

للمجال�س االأع�ساء يف االحتاد.
اأي�سا يف ختام االجتماعات  و�سيتم 
اعتماد التقرير اخلتامي واالإعالن 
ال�سابعة  ال�����دورة  ع��ن  ال�����س��ادري��ن 
ع�����س��رة مل����ؤمت���ر االحت������اد. وخ���الل 

ال�ضعبة الربملانية للمجل�س الوطني الحتادي ت�ضارك يف اأعمال اجلل�ضة العامة الثالثة للربملان العربي

•• القاهرة-الفجر:

ال�طني  للمجل�س  االإم���ارات���ي���ة  ال��ربمل��ان��ي��ة  ال�سعبة  جم��م���ع��ة  وف���د  ���س��ارك 
االحتادي يف اأعمال اجلل�سة العامة الثالثة لدور االنعقاد الثالث من الف�سل 
الت�سريعي الثالث التي عقدت  مبقر االأمانة العامة جلامعة الدول العربية 

يف جمه�رية م�سر العربية.
و�سم وفد ال�سعبة الربملانية االإماراتية يف ع�س�يته �سعادة كل من: حممد 
اأحمد اليماحي ع�س� جلنة ال�س�ؤون اخلارجية وال�سيا�سية واالأمن الق�مي، 
وناعمة عبداهلل ال�سرهان النائب الثاين لرئي�س املجل�س ع�س� جلنة ال�س�ؤون 
ب��سهاب  حمد  واأحمد  وال�سباب،  وامل��راأة  والثقافية  والرتب�ية  االجتماعية 

ع�س� جلنة ال�س�ؤون االقت�سادية واملالية، و�سذى �سعيد النقبي نائب رئي�س 
جلنة ال�س�ؤون الت�سريعية والقان�نية وحق�ق االإن�سان.

وقال �سعادة حممد اأحمد اليماحي ان جل�سة الربملان العربي ناق�ست عددا 
وم�ستجدات  العربية  ال�ساحة  على  التط�رات  اب��رز  الهامة  امل��س�عات  من 
اليمن  ت��ط���رات االو���س��اع يف  ق���رارات ح���ل  االأو���س��اع كما اعتمدت اجلل�سة 

وليبيا والعراق وال�س�دان وال�س�مال.
الغذائي  االمن  يخ�س  اي�سا م��س�ع  ناق�ست  اجلل�سة  ان  اليماحي  واأ�ساف 
روؤية  اأو  اإ�سرتاتيجية  ل��سع  احلثيث  الربملان  �سعي  اإط��ار  يف  وذل��ك  العربي 

عربية لالأمن الغذائي.
اأعمال  اأن ج���دول  اإىل  ال�����س��ره��ان  ن��اع��م��ة ع��ب��داهلل  ���س��ع��ادة  اأ����س���ارت  ب���دوره���ا 

واالقت�سادية  ال�سيا�سية  املجاالت  كافة  تناولت   اجلل�سة ت�سمن م��س�عات 
جلنة  م��ن  اليها  امل��رف���ع  التقرير  وا�ستعر�ست  والقان�نية،  واالجتماعية 
ت�سمنت  والذي  وال�سباب  واملراأة  والثقافية  والرتب�ية  االجتماعية  ال�س�ؤون 
حماور تقرير احلالة االجتماعية يف العامل العربي لعام 2022، وم�ستجدات 

العمل على اعداد م�سروع قان�ن ا�سرت�سادي عربي ملكافحة العنف اال�سري.
من جانبه قال �سعادة اأحمد حمد ب��سهاب اأن جل�سة الربملان العربي ناق�ست 
تقارير اللجان الدائمة التابعه له وفيما يخ�س جلنة ال�س�ؤون االإقت�سادية 
وامل��ال��ي��ة مت ط���رح م��داخ��ل��ة ح����ل اع����داد ق��ان���ن ا���س��رت���س��ادي ع��رب��ي لتعزيز 
اال�ستثمار يف جماالت الطاقة النظيفة واملتجددة يف العامل العربي، تناولت 
جتربة دولة االم��ارات العربية حيث ركزت على الطاقة املتجددة والنظيفة 

الت�ازن  لتحقيق  اال�ستدامة  ركائز  من  ا�سا�سية  ا�سرتاتيجية  ركيزة  لك�نها 
بني التنمية وحماية البيئة واملناخ.

العربي  ال��ربمل��ان  جل�سة  اأن  النقبي  �سعيد  �سذى  �سعادة  قالت  جهتها  وم��ن 
ناق�ست الكثري من الق�سايا الهامة على ال�ساحة العربية وكافة امل�ستجدات، 
م��سحة ان جلنة ال�س�ؤون الت�سريعية قامت اي�سا برفع تقاريرها للجل�سة 
الدفع  ت�ساهم يف  التي  الهامة  الق�انني  م�ساريع  العديد من  ت�سمن  والتي 

قدما نح� تعزيز العمل العربي امل�سرتك.
واأ�سارت النقبي اىل ان اجلل�سة ا�ستعر�ست اي�سا حماور تقرير حالة حق�ق 
االن�سان العربية ،مثمنة يف هذا االطار اجله�د التي تبذلها الدول العربية 

لالرتقاء مبنظ�مة حق�ق االن�سان العربية.

•• ال�صارقة-الفجر:

ت�ستعد دائرة اخلدمات االجتماعية يف ال�سارقة لعقد "لقاء اأف�سل املمار�سات 
العاملية خلدمات كبار ال�سن"، الذي ينظمه �سن�يا مكتب ال�سارقة مراعية لل�سن 
واالبتكارات  املمار�سات  واأف�سل  التجارب  عر�س  اإىل  ويهدف  للدائرة،  التابع 
املقدمة من املدن املراعية لل�سن، لال�ستفادة منها لتط�ير اخلدمات املقدمة 
مدينة  ال�سارقة  برنامج  من�سقي  اللقاء،  وي�ستهدف  االإم���ارة،  يف  ال�سن  لكبار 
من  حك�مية  وال��غ��ري  ال�سارقة  يف  احلك�مية  امل�ؤ�س�سات  م��ن  لل�سن  مراعية 
املدن  ومعايري  احلالية  اال�سرتاتيجية  اخل��ط��ة  تنفيذ  يف  ي�سارك�ن  ال��ذي��ن 
مكتب  مدير  اخل�سري  اأ�سماء  وبح�سب  الثمانية.   مبحاورها  لل�سن  املراعية 

والذي  لل�سن  املراعية  للمدن  ال�سارقة  برنامج  ف��اإن  لل�سن،  مراعية  ال�سارقة 
اأطلق عام 2017، ويقام مبعدل مرتني �سن�يا، يهدف اإىل اإيجاد بيئة مادية 
و�سحية واجتماعية واقت�سادية وح�سرية �ساملة م�ستدامة تتيح لكبار ال�سن 
ل�سيخ�خة  وال��س�ل  وي�سر  ب�سه�لة  م���ارده��ا  من  اال�ستفادة  فيها  املقيمني 
ال��س�ل  من  املا�سية  االأع���ام  مدى  على  ا�ستطعنا  واأ�سافت:  فعالة.  �سحية 
 90% بن�سبة  ال�سارقة  اإم���ارة  يف  لل�سن  املراعية  امل��دن  معايري  ا�ستيفاء  اإىل 

وهي  املطل�ب حتقيقها،  الثمانية  لل�سن  املراعية  املدن  وذلك �سمن قطاعات 
االحرتام  املجتمعية،  امل�ساركة  االإ�سكان،  النقل،  واالأبنية،  اخلارجية  امل�ساحات 
واالإدماج املجتمعي، امل�ساركة املدنية والت�ظيف، االت�ساالت واملعل�مات، الدعم 
املجتمعي واخلدمات ال�سحية، و�س�ف ن�ستمر يف العمل لتحقيق اإجنازات اأكرث، 
من خالل التعرف على جتارب املدن التي �سبقتنا يف هذا املجال، والتي �سيتم 
ا�ستعرا�س بع�سا من جتاربها يف هذا اللقاء والذي �ست�سارك به املنظمة العاملية 

للمدن املراعية لل�سن. كما �سيتم عر�س م�ؤ�سر ا�ستيفاء معايري املدن املراعية 
ال�سارقة  مكتب  ويحر�س  اال�سرتاتيجية.  اخلطة  ونتائج  ال�سارقة  يف  لل�سن 
مدينة مراعية لل�سن على تط�ير وحت�سني اخلدمات املقدمة من قبل اجلهات 
ب�سكل  وحتديثها  لل�سن  املراعية  امل��دن  معايري  �سمن  تندرج  والتي  املخت�سة 
دوري وت�ثيقها ملتابعة العمل عليها لالرتقاء بج�دتها وذلك ل�سمان تقدمي 
اأف�سل اخلدمات لكبار ال�سن. ويعمل على متابعة ا�ستيفاء اجلهات احلك�مية 
للمدن  العاملية  ال�سبكة  يف  االإم����ارة  ع�س�ية  ا�ستمرارية  ل�سمان  للمعايري 
املراعية لل�سن باإمارة ال�سارقة من خالل العمل �سمن اخلطة اال�سرتاتيجية 
للمكتب وذلك من خالل الرتكيز على اإطالق مبادرات وم�سروعات تط�يرية 

بهدف خدمة كبار ال�سن يف كافة القطاعات واملجاالت. 

لل��س�ل اإىل �سيخ�خة �سحية فعالة
اجتماعية ال�ضارقة تنظم لقاء اأف�ضل املمار�ضات العاملية خلدمات كبار ال�ضن 
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•• الظفرة -الفجر:

نفذت بلدية منطقة الظفرة 9076 
زيارة تفتي�سية وت�ع�ية خالل العام 
التفتي�س  اأع���م���ال  مل��ت��اب��ع��ة   2022
واالمتثال  ال�����س��ح��ي  وال���رتخ���ي�������س 
ل���ل����ائ���ح وال����ق�����ان����ني امل��ن��ظ��م��ة على 
واخلا�سعة  ال��غ��ذائ��ي��ة  غ��ري  امل��ن�����س��اآت 
للرقابة ال�سحية، والتي ت�سمل مراكز 
ال��ت��ج��م��ي��ل، و����س���ال����ن���ات احل���الق���ة، 
وال�ر�س باملناطق ال�سناعية، و�ساالت 
واأح�ا�س  االأطفال،  وت�سلية  االألعاب 

ال�سباحة وخزانات وبرادات املياه. 
على  املحافظة  اإىل  الزيارات  وتهدف 
املجتمع،  و���س��الم��ة  ال��ع��ام��ة  ال�سحة 
وال�����ت�����اأك�����د م�����ن ت���ط���ب���ي���ق االم���ت���ث���ال 
والق�انني  وال���ل����ائ���ح  ل��ل��ت�����س��ري��ع��ات 
واالأدلة االر�سادية ال�سادرة واخلا�سة 
للتفتي�س،  اخل��ا���س��ع��ة  ب��االأن�����س��ط��ة 

ال�سكاوى  م��ع��اجل��ة  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة 
اخلا�سعة  االأن�������س���ط���ة  ع���ن  ال���������اردة 
الت�عية  وتعزيز  ال�سحية.  للرقابة 

وال��ت��ف��ت��ي�����س ال�����س��ح��ي امل���ي���داين على 
االأن�سطة اخلا�سعة للرقابة ال�سحية 
وت�عية العاملني وامل�سرفني واملالك 

خالل  ومت  ال�����س��ح��ي��ة،  ب���ال�������س���روط 
 852 ت�جيه  التفتي�سية  ال���زي���ارات 

اإنذاراً، وت�سجيل 56خمالفة. 

الظفرة  م��ن��ط��ق��ة  ب��ل��دي��ة  وحت���ر����س 
واحلمالت  ال����زي����ارات  ت��ن��ظ��ي��م  ع��ل��ى 
االأن�سطة  على  والتفتي�سية  الت�ع�ية 

ح�سب  ال�سحية  للرقابة  اخلا�سعة 
تت�سمن  وال����ت����ي  امل���ع���ت���م���دة  اخل���ط���ة 
حملة احلالقة االآمنة يف ال�سال�نات 

ال�سالمة  وحملة  التجميل،  ومراكز 
املن�ساآت  يف  احل���رائ���ق  م��ن  وال���ق��اي��ة 
�سعار  حت����ت  ال�����س��ن��اع��ي��ة  وال������ر������س 

احلرائق،  م���ن  وال����ق���اي���ة  ال�����س��الم��ة 
برادات  ت�عية  حملة  اإىل  باالإ�سافة 
�سعار  حت��ت  )ال�سبيل(  ال�سرب  م��ي��اه 
م����ن خماطر  وال�����ق����اي����ة  ال�������س���الم���ة 
على  والتفتي�س  والت�عية  ال���ربادات. 
العمالية  املع�سكرات  يف  املياه  خزانات 
حتت  ال��ظ��ف��رة  منطقة  م��دن  بجميع 
�سعار ال�سالمة وال�قاية من خماطر 
وحملة  ال�سرب.  مياه  خ��زان��ات  تل�ث 
خزانات  ع��ل��ى  وال��ت��ف��ت��ي�����س  ال��ت���ع��ي��ة 
وال�قاية  )ال�����س��الم��ة  ال�����س��رب  م��ي��اه 
م���ن خم���اط���ر ت���ل����ث خ����زان����ات مياه 
اأي�������س���اً حملة  ال�������س���رب(، وت�����س��م��ن��ت 
اأح�ا�س  ع��ل��ى  وال��ت��ف��ت��ي�����س  ال��ت���ع��ي��ة 
ال�سباحة حتت �سعار اأح�ا�س �سباحة 
ال�ر�س  على  التفتي�س  وحملة  اآمنة. 
وذلك  العاملني  وت�عية  ال�سناعية 
العاملني  و�سالمة  �سعار �سحة  حتت 

يف ال�ر�س ال�سناعية.

•• ال�صارقة-وام:

وي�ست�سيفها  �سينظمها  التي  املعار�س  اأجندة  عن  ال�سارقة  اإك�سب�  مركز  ك�سف 
اإىل جانب املراكز التابعة له يف كل من خ�رفكان   2023 خالل العام اجل��اري 
حمققا  وثقافيا  وجتاريا  اقت�ساديا  معر�سا   49 على  �ست�ستمل  والتي  والذيد، 
زيادة بن�سبة %23 عن العام املا�سي يف عدد الفعاليات التي ا�ست�سافها يف العام 

وفعالية. معر�سا   40 بلغت  والتي   2022
ثمانية  ت�سم  ك�نها  ومتميزا  خا�سا  طابعا  ال��ع��ام  ه��ذا  امل��رك��ز  اأج��ن��دة  وتكت�سب 
معار�س وم�ؤمترات �ست�سهدها اإمارة ال�سارقة الأول مرة مبا يعزز مكانتها ك�جهة 
عاملية مف�سلة ال�ست�سافة اأهم الفعاليات . وت�ستمل هذه املعار�س اجلديدة على 
والعمارة  للبناء  ال��دويل  واملعر�س  املدر�سة  االأوىل من معر�س  الن�سخة  اإط��الق 
العربي  املطاط  ومعر�س  التجاري  واملعر�س  للغة  ال��دويل  وامل�ؤمتر  والت�سميم 
�ست�سهدها  وجميعها  ي�تيك  بي  ومعر�س  املركبة  واللدائن  اخل�سب  ومعر�س 
املاجن� يف مركز  تنظيم مهرجان  اإىل جانب  ال�سارقة  اإك�سب�  املعار�س يف  اأر���س 
اإدارة  جمل�س  رئي�س  الع�ي�س  �سلطان  اهلل  عبد  �سعادة  وق��ال  خ�رفكان.  اإك�سب� 
اإن  ال�سارقة  اإك�سب�  مركز  اإدارة  جمل�س  رئي�س  ال�سارقة  و�سناعة  جت��ارة  غرفة 
اأجندة فعاليات مركز اإك�سب� ال�سارقة هذا العام بهذا التن�ع الكبري الذي ت�سهده 
واملعار�س الن�عية التي مت اإ�سافتها على خارطة الفعاليات التي �ست�سهدها اإمارة 
ال�سارقة الأول مرة مت بناوؤها لتك�ن م�ساهما فاعال يف تعزيز املناخ اال�ستثماري 

باالإمارة واأن ت�سكل قيمة م�سافة لبيئة االأعمال .
من جهته اأ�سار �سعادة �سيف حممد املدفع الرئي�س التنفيذي ملركز اإك�سب� ال�سارقة 
ي�سهده  ملا  حتمية  نتيجة  جاءت  اإىل اأن اإ�سافة معار�س جديدة الأجندة 2023 
الداعمة  الل�ج�ستية  اخل��دم��ات  يف  ملح�ظ  تط�ر  م��ن  ال�سارقة  اإك�سب�  مركز 

به من قبل غرفة جتارة  ال��ذي نحظى  الكبري  الدعم  بف�سل  املعار�س  ل�سناعة 
و�سناعة ال�سارقة والروؤى اال�سرتاتيجية التي جعلت املركز يتمتع الي�م بقدرات 
ا�ستثنائية ومرافق حديثة عاملية امل�ست�ى ال�سيما مع م�ساحات العر�س الداخلية 
واخلارجية املرنة حيث تبلغ امل�ساحة االإجمالية لقاعات املعر�س الف�سيحة ال�ست 
نح� 453 األف قدم مربع باالإ�سافة اإىل 64 األفا و600 قدم مربع خم�س�سة 
والتحميل  التنزيل  خل��دم��ات  �سخمة  ب���اب��ات  ب�ست  مدعمة  ال�سيارات  مل���اق��ف 
جعل  ما  وتخ�س�ساتها  ت�ساميمها  اختالف  على  االأجنحة  اأ�سكال  كل  وتركيب 

املركز ي�ست�سيف وي�ستقطب اأكرث من 2 ملي�ن و500 األف زائر �سن�يا.
الن�سخة  اأجندته احلافلة بتنظيم   2023 العام  ال�سارقة  اإك�سب�  وا�ستهل مركز 
ع��ززت مكانة  “�ستيل فاب2023” التي  وال�سلب  الف�الذ  18 من معر�س  ال� 
املنطقة  م�ست�ى  على  الفعاليات  اأه��م  م��ن  ك���اح��د  املتنامية  واأهميته  املعر�س 
املتخ�س�سة بت�ريد اآالت وتكن�ل�جيا االأعمال املعدنية االأكرث ابتكارا من خمتلف 
املحليني  القرار  و�سّناع  ال��زوار  من  االآالف  با�ستقطاب  جنح  حيث  العامل  دول 

والدوليني يف �سناعة احلديد وال�سلب.
وي�سهد فرباير املقبل تنظيم ثالثة معار�س متخ�س�سة تبداأ بالن�سخة ال�سابعة 
 15 اإىل   9 م��ن  ال��ف��رتة  “اك�سب�جر” خ��الل  للت�س�ير  ال���دويل  امل��ه��رج��ان  م��ن 
فرباير والن�سخة الثامنة من معر�س ال�رق العاملي »بيرب ون �س�« الذي تنظمه 
23 فرباير  اإىل   21 الفرتة من  وامل�ؤمترات خالل  للمعار�س  »الفرات«  �سركة 
املدر�سة خالل الفرتة بني 24  االأوىل من معر�س  الن�سخة  اإىل جانب   2023
و26 فرباير. ويف مار�س معر�س ال�سرق االأو�سط لل�ساعات واملج�هرات واملزمع 
عقده خالل الفرتة من 8 اإىل 12 مار�س املقبل والن�سخة الثانية للعام 2023 

من املعر�س يف الفرتة بني 27 �سبتمرب واالأول من اأكت�بر .
ينظمه  الذي   » »ليايل رم�سان  فعاليات معر�س  تنظيم  اإبريل  �سهر  ي�سهد  كما 

امل��رك��ز ب��دع��م م��ن غ��رف��ة جت����ارة و���س��ن��اع��ة ال�����س��ارق��ة وي�����س��م ب��رن��اجم��ا حافال 
 22 اإىل   6 الفرتة  خالل  وذل��ك  الكربى  والتخفي�سات  والعرو�س  بالفعاليات 
اإبريل يليه ا�ست�سافة مهرجان ال�سارقة القرائي للطفل بني 26 اإبريل و7 ماي� 
كما يع�د اإىل اأجندة مركز اإك�سب� ال�سارقة معر�س اك�سب� ك�ليينري الذي يجمع 
فن�ن الطهي واملاأك�الت العاملية حتت مظلة واحدة خالل الفرتة 15 و17 ماي� 
2023. ومتتاز اأجندة املركز هذا العام بعدد من املعار�س الن�عية واملتخ�س�سة 
والعمارة  للبناء  ال��دويل  املعر�س  اأبرزها  ومن  االإن�سائية  للقطاعات  والداعمة 
والت�سميم الذي يقام الأول مرة هذا العام يف املركز خالل الفرتة بني 9 و11 
ف�سال  الفرتة  نف�س  خ��الل  للطالء  اخلليج  معر�س  تنظيم  جانب  اإىل  اأكت�بر 
21 و23 ن�فمرب ومعر�س  عن تنظيم معر�س املطاط العربي يف الفرتة بني 
االأثاث  ومعر�س  فرباير  اخل�سب واللدائن املركبة يف الفرتة من 21 اإىل 22 

دي�سمرب 2023.  3 اإىل  ن�فمرب   30 من   360
21اأكت�بر   17- م��ن  امل��م��ت��دة  ال��ف��رتة  خ��الل  ال�����س��ارق��ة  اإك�سب�  م��رك��ز  وي�سهد 
ت�ظيف  لت�سهيل  ال��دويل  التعليم  ومعر�س  للت�ظيف  ال�طني  املعر�س  تنظيم 
اجُلدد  اخلريجني  واإر�ساد  وت�جيه  االإماراتي  ال�سباب  مهارات  وتنمية  وتدريب 
ح�ل كيفية اختيار م�ساراتهم املهنية . كما ي�ست�سيف مركز اإك�سب� ال�سارقة عددا 
من الفعاليات الثقافية املحلية والعاملية ومن اأبرزها »معر�س ال�سارقة الدويل 
على  ت�سرف  وال��ذي  املنطقة  م�ست�ى  على  ن�عه  من  االأ�سخم  احل��دث  للكتاب« 
تنظيمه هيئة ال�سارقة للكتاب ويحفل املعر�س �سن�يا باآالف الفعاليات الثقافية 
اإ�سافة اإىل العديد من االأن�سطة وي�ست�سيف يف دوراته املتتالية نخبة من كبار 

ال�سخ�سيات وامل�ؤلفني والُكّتاب واالأدباء، وال�سعراء واملثقفني العرب واالأجانب.
اأج�اء  وخلق  التجزئة  قطاع  دعم  نح�  جه�ده  ال�سارقة  اإك�سب�  مركز  وي�ا�سل 
ل�سكان  من�ذجية  ت�س�ق  من�سة  وت���ف��ري  ال�سارقة  اإم���ارة  يف  مم��ي��زة  اجتماعية 

االإمارة وزوارها من خالل �سعيه اإىل تنظيم معار�س جتارية متن�عة ومن اأبرز 
هذه الفعاليات معر�س خ�س�مات املت�س�ق الكبري ومعر�س الع�دة اإىل املدار�س 
ليختتم املركز اأجندة فعالياته بتنظيم معر�س "الت�سفية ال�ست�ية" وذلك خالل 

.2023 دي�سمرب   31 اإىل  الفرتة من 22 
وت�سمنت اأجندة مركز اإك�سب� الذيد يف 2023 عددا من الفعاليات واالأن�سطة 
يناير   8-5 الفرتة  اأقيم خالل  الكتبي" ال��ذي  "�سارة  �سملت معر�س  املتن�عة، 
 5-3 اجلاري ومعر�س االإلكرتونيات الذي يقام مرتني خالل العام االأوىل يف 
خالل   "2022 تفا�سيل  و"معر�س  ن���ف��م��رب   12-10 يف  وال��ث��ان��ي��ة  م��ار���س 
الفرتة 11-13 مار�س و"معر�س ج�اهر االإمارات" خالل الفرتة 4-7 ماي�، 
الذيد  و"مهرجان  ي�لي�   2 حتى  ي�ني�   28 الفرتة  خ��الل  كادي"  و"معر�س 
للتم�ر" خالل الفرتة 20-23 ي�لي� و"مهرجان االأ�سايل" خلدمات ومعدات 
الذيد  و"معر�س  �سبتمرب   10-8 ال��ف��رتة  خ��الل  وال�سق�ر  واجل��م��ال  اخل��ي��ل 
واملغامرات" يف  التخييم  و"معر�س  اأكت�بر   15-13 الفرتة  الزراعي" خ��الل 

اأكت�بر.  29-25
على"معر�س  فا�ستملت   "2023 خ�رفكان  "اإك�سب�  معار�س  اأج��ن��دة  عن  اأم��ا 
االإلكرتونيات" 23- و"معر�س  يناير   29-26 ال��ف��رتة  خ��الل  العيد"  زهبة 

25 فرباير و"معر�س زهبة عيد الفطر" 2-5 مار�س و"معر�س خل�د املالح" 
اأبريل و"جتهيزات عيد  رم�سان" 23 مار�س21-  و"معر�س  مار�س   20-16
املانغ�" 11-8  العيد" 1-3 ي�ني� و"مهرجان  االأ�سحى" 4-7 ماي� و"بازار 
ي�ني� و"معر�س االإلكرتونيات" 6-8 ي�لي� و"معر�س العط�ر" 5-8 اأكت�بر 
 5-2 ال�سرقية"  ع��رو���س  و"معر�س  اأكت�بر   19-17 العقاري"  و"خ�رفكان 
دي�سمرب2023   28 الفرتة بني  بنت اخلليج" يف  ب�"معر�س  ويختتم  ن�فمرب 

و 1 يناير 2024.

•• اأبوظبي – الفجر:

انطالقاً من حر�سها على زيادة الرقعة الزراعية وتعزيزاً الأ�س�ل التجميل 
املدينة،  بلدية  م��رك��ز  خ��الل  م��ن  اأب���ظ��ب��ي،  مدينة  بلدية  تنفذ  الطبيعي، 
اجلزر  يف  وم��ث��م��رة  م��زه��رة  ���س��ج��رة  اآالف   10 زراع����ة  ي�ستهدف  م�����س��روع��اً 

ال��سطية واأطراف الطرق الرئي�سية داخل جزيرة اأب�ظبي.
نطاق  �سمن  وامل��ث��م��رة  امل��زه��رة  االأ���س��ج��ار  اآالف  زراع���ة  على  البلدية  وتعمل 
احل�ساري  املظهر  على  واحل��ف��اظ  اخل�سراء  الرقعة  زي��ادة  بهدف  االأع��م��ال 
مت  التي  االأ�سجار  اأم��اك��ن  زراع��ة  اإىل  باالإ�سافة  اأب�ظبي،  ملدينة  واجل��م��ايل 
نقلها اإىل مناطق اأخرى منا�سبة حفاظاً على �سالمة م�ستخدمي الطرق يف 

املدينة.
 5،000 زراع���ة  م��ن  حالياً  االنتهاء  مت  اأن��ه  اأب�ظبي  مدينة  بلدية  واأف���ادت 
�سجرة مزهرة ومثمرة، متثل %50 من اخلطة امل�ستهدفة، م�سرية اإىل اأنه 
من املقرر االنتهاء من زراعة بقية االأ�سجار وتغطية كافة ال�س�ارع الرئي�سية 

داخل جزيرة اأب�ظبي خالل العام 2023.

واأو�سحت البلدية اأنه متت زراعة االأ�سجار وفقاً للمخطط العام للخريطة 
الل�نية التي حتدد اأن�اع واأل�ان االأ�سجار املثمرة واملزهرة لتحديد وت�حيد 
اله�ية الل�نية لكل �سارع، حيث ت�سمن نطاق االأعمال زراعة العديد من اأن�اع 
اإىل  باالإ�سافة  ميلينجت�نيا،  واأ�سجار  الب�ن�سيانا،  كاأ�سجار  املزهرة  االأ�سجار 

زراعة مغطيات تربة و�سجريات زينة من ن�ع رويليا، وديليا، و�سي�سيفي�م.

•• اأبوظبي-وام:

ي��ف��ت��ت��ح م���ع���ايل ال�����س��ي��خ ن��ه��ي��ان بن 
الت�سامح  وزي����ر  ن��ه��ي��ان  اآل  م���ب���ارك 
اإدارة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  وال��ت��ع��اي�����س، 
"الثالثاء"  ال��ي���م  ال���ط��ن  �سندوق 
باأر�س املعار�س يف اأب�ظبي، فعاليات 
ُينظمه �سندوق  الذي  املفت�ح  الي�م 
اأهم  على  ال�س�ء  لت�سليط  ال���ط��ن 
لرواد  الناجحة  والتجارب  املبادرات 
ال�سندوق  يدعمها  وال��ت��ي  االأع��م��ال 
اجلل�سات  م��ن  ال��ع��دي��د  اإىل  اإ���س��اف��ة 
اإط�����ار جه�ده  وذل����ك يف  ال��ن��ق��ا���س��ي��ة 
�سباب  ق�������درات  ل��ت��ع��زي��ز  ال���رام���ي���ة 
ال�����ط����ن ال���ت���ي ت��ت��ك��ام��ل م����ع روؤي�����ة 
وت���ج��ي��ه��ات ق��ي��ادت��ن��ا ال��ر���س��ي��دة يف 

جمال ت�ظيف امل�اطنني يف القطاع 
اأخ��ذ زمام  م��ن  اخل��ا���س، ومتكينهم 

املبادرة والريادة يف هذا املجال. 
وت��ع��ق��د ف��ع��ال��ي��ات ه����ذا ال���ع���ام حتت 
عن�ان "ا�سهامات �سندوق ال�طن يف 
ت�فري فر�س العمل املنتج اأمام اأبناء 
جمم�عة  وت�سم  االإمارات"  وب��ن��ات 
ت�ستمل  التي  االأن�سطة  من  متن�عة 
على برامج وجل�سات وور�س تدريبية 
ح�������ل ال���ت����ف���ي���ق ب�����ني ال����ظ���ائ���ف 
لهذه  املطل�بة  وامل��ه��ارات  املعرو�سة 
ال�ظائف، وريادة االأعمال واالأعمال 
اأع��م��ال جديدة  ال��ن��ا���س��ئ��ة، واإط����الق 
وتنمية وتط�ير ما ه� قائم، اإ�سافة 
البح�ث  اأح������دث  ا���س��ت��ع��را���س  اإىل 
واالآف����اق  ال��ق��ائ��م  ب��ال������س��ع  املتعلقة 

امل�ستقبلية للت�ظيف. 
املدير  القرقاوي  يا�سر  �سعادة  وقال 
الي�م  اإن  ال���ط��ن  ل�����س��ن��دوق  ال��ع��ام 
وح�س�ر  ب��رع��اي��ة  ي��ح��ظ��ى  امل��ف��ت���ح 
اآل  مبارك  بن  نهيان  ال�سيخ  معايل 
والتعاي�س  ال��ت�����س��ام��ح  وزي����ر  ن��ه��ي��ان 
كما  االفتتاحية،  الكلمة  يلقى  الذي 
الدكت�ر  معايل  الفعاليات  يح�سر 
ع��ب��دال��رح��م��ن ب��ن ع��ب��دامل��ن��ان الع�ر 
والت�طني  ال��ب�����س��ري��ة  امل������ارد  وزي����ر 
ح�س�ر  يف  كلمته  اأي�سا  يلقي  ال��ذي 
االأعمال،  رواد  من  االإم���ارات  �سباب 
اأع�ساء  ال��ف��ع��ال��ي��ات  ي��ح�����س��ر  ك��م��ا 
ال����ط���ن،  ����س���ن���دوق  اإدارة  جم��ل�����س 
وال�سركاء، ورواد االأعمال باالإمارات، 
وعدد من اخلرباء واملتخ�س�سني يف 

جم��ال ري���ادة االأع��م��ال، اإ���س��اف��ة اإىل 
التجارب  اأ���س��ح��اب  االإم����ارات  �سباب 
امللهمة التي دعمها �سندوق ال�طن 

وحققت جناحات الفتة. 
املفت�ح  الي�م  اأن  القرقاوي  واأ�ساف 
ت��دري��ب��ي��ا مكثفا  ب��رن��اجم��ا  ���س��ي��ق��دم 
ال���رق���م���ي احلر  ال���ع���م���ل  يف جم�����ال 
لل�سباب امل�ساركني، كما �سيتم اختيار 
ال�سبابية  امل�سروعات  من  جمم�عة 
ال�طن  �سندوق  مب�سابقة  ال��ف��ائ��زة 
يف جمال ريادة االأعمال والتي �سيتم 
 3 رعايتها، كما ينظم الي�م املفت�ح 
جل�سات ي�سارك بها خرباء حملي�ن 
�س�ق  م��ت��ط��ل��ب��ات  ح������ل  وع���امل���ي����ن 
ال�سيخ  م��ع��ايل  يفتتح  ك��م��ا  ال��ع��م��ل، 
نهيان معر�س  اآل  بن مبارك  نهيان 

ق�س�س النجاح وال�سركاء، باالإ�سافة 
بريادة  ال�����س��ب��اب  جن���اح  ق�س�س  اإىل 
ال�سندوق،  مي���ل��ه��ا  ال��ت��ي  االأع���م���ال 
وال���������س����رك����اء ال����داع����م�����ن الأع����م����ال 

ال�سندوق. 
والربامج  االأع��م��ال  جميع  اأن  واأك���د 
ي��ت��ب��ن��اه��ا �سندوق  ال��ت��ي  وامل����ب����ادرات 
ال�طن برئا�سة معايل ال�سيخ نهيان 
�ستت�ا�سل  ن��ه��ي��ان  اآل  م���ب���ارك  ب���ن 
جماالت  يف  وبناتنا  اأبنائنا  دع��م  يف 
االإب�����داع واالب��ت��ك��ار، ومت��ك��ني �سباب 
ال�طن من القطاع اخلا�س، وريادة 
من  اإ�سهاماته  جانب  اإىل  االأع��م��ال، 
اأجل تعزيز ه�يتنا ال�طنية، م�سريا 
اإىل اأن هذه املجاالت التي يعمل بها 
وتتكامل  تتطابق  ال���ط��ن،  �سندوق 

لقيادتنا  احل���ك���ي���م���ة  ال�����روؤي�����ة  م����ع 
على  دائ��م��ا  ال��ت��ي حت��ر���س  الر�سيدة 
دعم �سباب االإمارات وتعزيز قدراتهم 
من اأجل م�ستقبل واعد يحقق اآمال 
واأ�ساد  ال��غ��ايل.   وطننا  وط��م���ح��ات 
ال�طن  ����س���رك���اء  ب�����دور  ال���ق���رق���اوي 
االأعمال  ورج����ال  امل�ستثمرين  م��ن 
ال�سندوق  جن��اح  يف  االأع��م��ال  ورواد 
م�ؤكدا  وب��راجم��ه،  خططه  بتحقيق 
من�سة  �سيظل  ال���ط��ن  �سندوق  اأن 
���س��اخم��ة ت��رح��ب مب�����س��اه��م��ات ودعم 
ي�سهم�ا  لكي  ك��اف��ة  االأع��م��ال  رج���ال 
التي  ال�سامية  االأه���داف  حتقيق  يف 
وتدريب  لتاأهيل  ال�سندوق  يتبناها 
ال���ك���ف���اءات ال���ط��ن��ي��ة ال�����س��اب��ة، مبا 
واحتياجات  متطلبات  مع  يتنا�سب 

وت��سيع  امل�ستقبل،  يف  العمل  �س�ق 
بعل�مهم  واالرت������ق������اء  م����دارك����ه����م 
وم��ع��ارف��ه��م ن��ح��� م�����س��ت���ي��ات اأكرث 
اقتحام  م����ن  مت��ك��ن��ه��م  اح���رتاف���ي���ة 
امل��ت���ف��رة ب�س�ق  امل���ج���االت  خم��ت��ل��ف 

العمل املحلي والعاملي، �س�اء كك�ادر 
م�ؤهلة لالنت�ساب ملختلف امل�ؤ�س�سات 
اأفكار  ك��اأ���س��ح��اب  اأو  وال�������س���رك���ات، 
يكتب  اأن  ميكن  مبتكرة  وم�����س��اري��ع 

لها النجاح والت��سع يف امل�ستقبل. 

انطالق فعاليات اليوم املفتوح لـ )�ضندوق الوطن(

•• دبي-الفجر:

زار وفد من جامعة االإمارات مركز جمعة املاجد للثقافة 
والرتاث بدبي، يف اإطار االطالع على ما يقدمه املركز من 
االإن�ساين،  للرتاث  وحفظ  والدار�سني  للباحثني  خدمات 
مدير  الربيكي،  غالب  الدكت�ر  االأ���س��ت��اذ  ال���ف��د  يف  وك��ان 
مراد  اأحمد  الدكت�ر  واالأ�ستاذ  باالإنابة،  االإم��ارات  جامعة 
�سعاد  وال��دك��ت���رة  العلمي-،  للبحث  امل�سارك  النائب   –
باالإنابة-،  الطلبة  ل�����س���ؤون  امل�����س��ارك  ال��ن��ائ��ب  امل���رزوق���ي- 
واالأ�ستاذ خلفان الظاهري - نائب مدير اجلامعة لل�س�ؤون 
العام( باالإنابة، والدكت�ر حمد  املالية واالإداري��ة )االأمني 

واالأ�ستاذة  اجلامعة،  يف  املكتبات  عمادة  مدير  �سراي،  بن 
غالية االأحبابي- مدير اإدارة االت�سال امل�ؤ�س�سي-.

وكان يف ا�ستقبال ال�فد ال�سيد خالد جمعة املاجد، وعبد 
حممد  والدكت�ر  املاجد،  خالد  وماجد  املاجد،  خالد  اهلل 
ك��ام��ل ج����اد، م��دي��ر ع���ام امل���رك���ز، ال����ذي راف��ق��ه��م يف ج�لة 
تعريفية باأق�سام املركز، تعرف�ا من خاللها على دور املركز 
املخط�طات  ق�سم  االإن�ساين من خالل  ال��رتاث  يف حفظ 
ال���ذي يعمل ع��ل��ى ج��م��ع ���س���ر امل��خ��ط���ط��ات م��ن مكتبات 

العامل وفهر�ستها وت�فريها للباحثني والدار�سني.
ن�ادر  بع�س  ع��ل��ى  امل��خ��ط���ط��ات  ق�سم  يف  ال���ف��د  واط��ل��ع   
املخط�طات االأ�سلية التي يقتنيها املركز. ثم ت�جه ال�فد 

اإىل ق�سم احلفظ واملعاجلة والرتميم الذي يعد من اأبرز 
معامل الرتميم على م�ست�ى املنطقة، حيث ا�ستمع�ا اإىل 
رئي�س  داغ�ستاين،  ب�سام  الدكت�ر  قبل  م��ن  مف�سل  �سرح 
ترميم  من  الق�سم  بها  يق�م  التي  العمليات  عن  الق�سم، 

و�سيانة ومعاجلة جلميع املخط�طات والكتب وال�ثائق.
   ويف نهاية الزيارة �سكر االأ�ستاذ الدكت�ر غالب الربيكي 
املميز  بالدور  م�سيداً  اال�ستقبال   ح�سن  على  املركز  اإدارة 
ال���ذي ي��ق��دم��ه امل��رك��ز يف خ��دم��ة ال��ع��ل��م وال��ث��ق��اف��ة وحفظ 
وتعليمياً  ث��ق��اف��ي��اً  ���س��رح��اً  ب��اع��ت��ب��اره  االإن�����س��اين  ال����رتاث 
واأهدى  واملنطقة،  االإم���ارات  دول��ة  م�ست�ى  على  مرم�قاً 

املركز درع جامعة االإمارات العربية املتحدة.

وفد من جامعة الإمارات يزور مركز جمعة املاجد للثقافة والرتاث

اأجنزت زراعة 5 اآلف �سجرة متثل 50 % من اخلطة امل�ستهدفة

بلدية مدينة اأبوظبي تزرع 10 اآلف �ضجرة مزهرة ومثمرة بالطرق الرئي�ضية يف جزيرة اأبوظبي

غري  املن�ضاآت  على  الظفرة  منطقة  بلدية  نفذتها  وتوعوية  تفتي�ضية  زيارة   9076

اإك�ضبو ال�ضارقة : اأجندة 2023 حافلة بالفعاليات
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي -وام:

ي�سهد معر�س "اآراب هيلث 2023 " - معر�س الرعاية ال�سحية الرائد 
30 يناير اجلاري  ال�سرق االأو�سط والذي �سيقام خالل الفرتة من  يف 
برنامج  اإط��الق   - العاملي  التجاري  دب��ي  املقبل يف مركز  2 فرباير  اإىل 

طبيب امل�ستقبل مب�ساركة طالب من عدة جامعات يف الدولة.
وك���ج���زء م���ن ه���ذا ال��ربن��ام��ج اجل���دي���د ط����ر ال���ط���الب اأب���ح���اًث���ا تتناول 
االإم��ارات مبا يف  ال�سحية يف  الرعاية  الرئي�سية يف �سناعة  امل��س�عات 
ذلك االأ�سعة واجلراحة وطب الط�ارئ وطب اإدارة االأمل واال�ستدامة يف 
الرعاية ال�سحية وابتكار الرعاية ال�سحية من بني العديد من االأم�ر 

اأخرى.

اأيام  خ��الل  مل�سق  �سكل  على  بحثية  ورق��ة   15 اأف�سل  عر�س  و�سيتم 
علمية  مناق�سات  يف  للم�ساركة  الفر�سة  للطالب  �ستتاح  حيث  املعر�س 
هيلث  "اآراب  م���ؤمت��ر  يف  �سيتحدث�ن  ال��ذي��ن  اخل����رباء  م��ع  الأع��م��ال��ه��م 
ع�امل  م��ن  وا�سعة  جمم�عة  ال��ط��الب  ب��ح���ث  تغطي  حيث   "2023
الرعاية ال�سحية مبا يف ذلك االأهمية املتزايدة للخدمات ال�سحية عن 

بعد من خالل تكن�ل�جيا املعل�مات واالت�ساالت وغريها .
وقالت �سينثيا ماكاروت�سي مديرة امل�ؤمترات يف �سركة "اإنف�رما ماركت�س" 
اجلهة املنظمة ل� " اآراب هيلث" : "نريد تر�سيخ هذا احلدث كمكان مثايل 
الإطالق وظائف للجيل القادم من املهنيني الطبيني يف االإم��ارات حيث 
اأطباء امل�ستقبل بامل�اهب ال�سابة وي�سجعها ال�ستعرا�س  يعرتف برنامج 
اأحدث اأبحاثهم ويلهمهم ملتابعة تعليمهم املتخ�س�س وهذا ما يت�افق مع 

مهمة "اآراب هيلث" يف دعم اأهداف التح�ل واال�ستدامة يف ال�سناعة".
م�ؤمترات   10 2023" عقد  "اآراب هيلث  و تت�سمن فعاليات معر�س 
اأن  امل��ت���ق��ع  م��ن  االأرب���ع���ة ح��ي��ث  اأي��ام��ه  امل�ستمر خ���الل  ال��ط��ب��ي  للتعليم 
عن  ف�سال  دول��ًي��ا  متحدًثا  و550  م��ن��دوب   3200 احل���دث  ي�ستقبل 
 .. العامل  ح�ل  دولة  م�ساركة اأكرث من 3000 �سركة عار�سة من 70 
فيما �سي�سمل املعر�س ت�سعة قطاعات من املنتجات تعر�س من خاللها 
اأحدث التقنيات واالبتكارات يف جمال جراحة العظام والرعاية ال�سحية 
املعل�مات  وتكن�ل�جيا  الطبية  واالأجهزة  والت�س�ير  العامة  واخلدمات 

وال�سحة وال�قاية والبنية التحتية واالأ�س�ل.
الرعاية  العام منطقة حت�ل  ن�سخة هذا  "اآراب هيلث" يف  و�سيخ�س�س 
اأحدث  على  ال�س�ء  و�ست�سلط  النا�سئة  ال�سركات  �ست�سم  التي  ال�سحية 

اأحدث  �سيعر�س�ن  ال��ذي��ن  العامليني  املبتكرين  م��ن  التقنية  ال��ت��ط���رات 
منتجاتهم ويتحدث�ن عن امل�ستقبل يف ح�ارات التح�ل.

هيلث  "اآراب  يف  خ��الل  �ستقام  ال��ت��ي  االأخ����رى  الفعاليات  �ست�سمل  كما 
تاأتي كجزء  "والتي   Innov8 Talks  - اإن�فيت  "ح�ارات   2023
من   24 اأم��ام  الفر�سة  وتتيح  ال�سحية  للرعاية  التح�ل  منطقة  من 
ال�سركات ال�سغرية واملت��سطة ورواد االأعمال لتقدمي اأحدث اأفكارهم يف 
جمال الرعاية ال�سحية حيث تعر�س كل منها حل�اًل فريدة ومبتكرة يف 
جماالت ال�قاية واالإدارة والعمليات والت�سخي�س وغريها باالإ�سافة اإىل 
تنظيم "جناح ال�سحة الذكي" والذي �سي�سمح للزوار بتجربة العرو�س 
احلية لتقنيات الرعاية ال�سحية االأكرث ابتكاًرا وا�ستدامة عرب البائعني 

املتعاونني لتح�سني بيئة رعاية املر�سى ب�سكل عام.

طالب من جامعات بالدولة ي�ضاركون ببحوثهم الطبية خالل )اآراب هيلث 2023(

•• دبي- �صمري ال�صعدي:

امل��م��ل��ك��ة ال���ع���رب���ي���ة ال�������س���ع����دي���ة هي 
ال�سرق  دول  اأك��رب  وتعد  دول��ة عربية 
حتديًدا  وت���ق���ع  م�����س��اح��ة،  االأو�����س����ط 
اآ�سيا  ال��غ��رب��ي م��ن ق����ارة  يف اجل��ن���ب 
وت�����س��ك��ل اجل������زء االأك�������رب م����ن �سبه 
م�ساحتها  تبلغ  اإذ  العربية  اجل��زي��رة 

ح�ايل ملي�ين كيل�مرت مربع. 
وامل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة ال�����س��ع���دي��ة ع�س� 
ل����دول اخلليج  ال���ت���ع���اون  يف جم��ل�����س 
العربية  ال�����دول  وج��ام��ع��ة  ال��ع��رب��ي��ة 
واالأمم املتحدة وحركة عدم االنحياز 
ومنظمة  االإ�سالمي  العامل  وراب��ط��ة 
وجمم�عة  االإ�����س����الم����ي  ال����ت����ع����اون 
الع�سرين ويف �سندوق النقد الدويل 
ومنظمة  العاملية  ال��ت��ج��ارة  ومنظمة 
ال�������دول امل�������س���درة ل��ل��ن��ف��ط اأوب�������ك.. 
ثقافيا  اإرث�������ا  ال�������س���ع����دي���ة  ومت���ت���ل���ك 
ال�سنني،  الآالف  ي���ع����د  وح�������س���اري���ا 
يف  ك��ب��رية  تغيريات  �سهدت  اأن��ه��ا  كما 
وحماية  والتعليم  الثقافة  جم��االت 
الرتاث احل�ساري وفق روؤية 2030 

االأمم  ملنظمة  م���ؤ���س�����س  ع�����س���  وه���ي 
والعل�م  والثقافة  للرتبية  امل��ت��ح��دة 
جمل�سها  يف  وع�������س����  ال���ي����ن�������س���ك���� 
ن�فمرب  يف  امل���ن���ت���خ���ب  ال���ت���ن���ف���ي���ذي 
اأهمية  ال�سع�دية  واأولت  2019م.. 
امل�سلمني يف  وم������ؤازرة  ل��دع��م  ك��ب��رية 
كل اأنحاء العامل منذ عهد امللك عبد 
العزيز اآل �سع�د، حيث قامت بت�فري 
هيئات متخ�س�سة  ع��رب  ال��دع��م  ه��ذا 
اأن�����س��ئ��ت ل��ه��ذا ال��غ��ر���س م��ن��ه��ا هيئة 
والندوة  العاملية  االإ�سالمية  االإغاثة 
والهيئة  االإ�سالمي  لل�سباب  العاملية 

ال�سع�دية جلمع التربعات.
بن  �سع�د  اإىل  ال��دول��ة  ا���س��م  وين�سب 
حممد اآل مقرن اجلد االأكرب لالأ�سرة 
للدرعية،  حاكماً  ه�  وك��ان  احلاكمة 

و�سع�د ه� ا�سم علم مذكر عربي وه� 
ال�سعادة  من  م�ستق  وه���  �َسعد  جمع 
وانت�سر  ال�سعيدة،  احلظ�ظ  ومعناه 
اال���س��م وب����داأ يطلق ع��ل��ى ال���ذك����ر يف 
فرتة  يف  العربية  واجل��زي��رة  اخلليج 

ما بعد القرون ال��سطى املتاأخرة.   
الن�سط  اجل����ن����اح  م�����س��ت��ث��م��ر  ي���ق����ل 
العربية  اململكة  اإن  ج��اب��ر:  اإب��راه��ي��م 
ال�����س��ع���دي��ة م���ن ال�����دول ال��ت��ي داأب����ت 
منذ  العاملية  بالقرية  امل�ساركة  على 
يعرب  مم��ي��ز  ب��ج��ن��اح  االأول  م��سمها 
دائما عن تراثها ومعاملها على واجهة 
وتراثها  ثقافتها  وعار�سة  جناحها، 
و�سناعاتها  امل���ت���ع���ددة  وم��ن��ت��ج��ات��ه��ا 
ال��ك��ب��رية ال��ت��ي ت��ت��ط���ر وت��ك��رب ي�ما 
ال�سابع  امل������س��م  ي�����م.. ويف ه���ذا  ب��ع��د 

واج���ه���ة جناحها  ت��رم��ز  وال��ع�����س��ري��ن 
مرتا   3500 م�ساحته  تبلغ  ال���ذي 
مربعا وي�سم 81 حمال  اإىل معامل 
املعرو�سات  واأم����ا  امل��ك��رم��ة..  م��ك��ة  يف 
وامل��ن��ت��ج��ات ب��اجل��ن��اح ف��ه��ي ت��ت��ن���ع ما 
اأن�اعها  بكل  ال�سع�دية  التم�ر  ب��ني 
ومنها  باأن�اعها  ال�سع�دية  واالأزي���اء 
والن�سائية  ال���رج���ال���ي���ة  ال���ع���ب���اي���ات 
التقليدية  االأخ�����������رى  واالأزي���������������اء 
واحل���دي���ث���ة ب��ك��ل اأن����اع���ه���ا مب���ا يلزم 
للرجال وللن�ساء ولالأطفال والنقاب 
والعط�ر  ال�������س���ع����دي،  واحل�����ج�����اب 
ال�����س��ع���دي��ة وال��ع��رب��ي��ة واالأوروب����ي����ة 
ب���اأن����اع���ه���ا ال����ع����دي����دة، واحل���ل����ي���ات 
وال�سع�دية  ال�����س��رق��ي��ة  ب���اأن����اع���ه���ا 
واملحم�سات  وامل��ك�����س��رات  واخل��ف��ي��ف��ة، 

العديدة،  ب���اأن����اع���ه���ا  وامل��ق��رم�����س��ات 
وال�ساب�ن  وال���ب���ق���ال���ة  وامل���ن���ظ���ف���ات 
الطبيعية  وال����ك����رمي����ات  وال�����زي������ت 
وغريها  باأن�اعه  والع�سل  باأن�اعها، 

من املنتجات املتن�عة.
و�سطه  يف  ال����داخ����ل  م����ن  واجل����ن����اح 
���س��اح��ة ال�����رتاث ال���ت���ي ت��ن��ت�����س��ر فيها 
املقاعد والطاوالت جلل��س ال�سي�ف 
الفرقة  ي���ق���دم���ه  مب����ا  ل��الإ���س��ت��م��ت��اع 
ال��ف��ن��ي��ة، وت�����س��م ال�����س��اح��ة احل���رف 
اليدوية التي ت�سمل عدة حرف تقدم 
ح��رف��ه��ا امل��ت��ن���ع��ة ل��ل�����س��ي���ف��ة واأم����ام 
اأعينهم منها �سناعة الفخار والغزل 
وهم  ال�����س��دو،  وغ���زل  النخيل  ب�سعف 

كاالآتي:
خلفان..  اهلل  ع��ب��د  ال�����س��دو  -غ�����ازل 

الذي يق�م بغزل ال�سدو الذي ي�سنع 
الرتاثية  االأ���س��ي��اء  م��ن  ال��ع��دي��د  منه 
واالأب�سطة  البدو  وبي�ت  مثل اخليام 

وال�سجاجيد واالأكلمة.
ال��ن��خ��ي��ل خمي�س  ب�����س��ع��ف  ال���غ���ازل   -
اأدوات  ب�سناعة  ي��ق���م  ال���ذي  را���س��د.. 
تراثية من �سعف النخيل والتي كانت 
االأول  الزمن  يف  البي�ت  يف  ت�ستعمل 
باأحجامها  وال��ق��ف��ف  ال�����س��رود  م��ث��ل 
واالأطباق  امل��ت��ع��ددة  واإ���س��ت��ع��م��االت��ه��ا 
واآنية حفظ احلل�ى والتم�ر وحفظ 

اخلبز واأي�سا خ�سف التمر.
- �سانع الفخارحممد خالد الذهلي.. 
الذي يق�م بعمل الفخار من عجينة 
منها  وي�سنع  ي��دوي  ب��دوالب  طينية 
واملباخر  والفازات  والباريق  االأك���اب 

والعينات ال�سغرية الأواين متعددة.
اجلناح  مدير  �سالح  �سريف  ويق�ل 
متحف  ال�ساحة  نهاية  يف  ي�جد  اأن��ه 
خ�����ا������س احل���������رم امل�����ك�����ي ال�������س���ري���ف 
ي���ت�������س���م���ن ال����ع����دي����د م������ن ال�������س����ر 
وامل�����س��اه��د ال��روح��ان��ي��ة ل��ل��ح��رم املكي 
مع  ال�سقف،  اأو  احل���ائ��ك  على  �س�اء 
املكي  للحرم  عمالقة  �سا�سة  وج����د 
اأمامها  يقف  اأن  ال�سيف  وي�ستطيع 
وع���ن ط��ري��ق ك��ام��ريا خ��ا���س��ة تظهر 
املكي  احل��رم  داخ��ل  وكانه يف  �س�رته 
امل�سرفة،،   ال��ك��ع��ب��ة  وب���ج����ار  ال�����س��ي��ف 
الذي  اجل��ن��اح  م�سرح  املتحف  ويعل� 
ت��ق��دم ع��ل��ي��ه ف��رق��ة ال���ع���زاوي الفنية 
لل�سي�ف  ال�سع�دية  االأغ��ن��ي��ة  ت���راث 
وت�سارك   2017 تاأ�س�ست عام  والتي 

ال�سع�دي،  اجلناح  مع  تك�ينها  منذ 
فنانني   5 م����ن  ال���ف���رق���ة  وت���ت���ك����ن 
الرحمن  ع���ب���د  ال����ف����ن����ان  ي����ق�����ده����م 
ال���ع���زاوي م��ط��رب ال��ف��رق��ة وم��ع��ه 4 
فنانني عازفني، وتقدم الفرقة الفن 
ال�����س��ع���دي ال���ق���دمي واحل���دي���ث مثل 
اإيقاع اخلط�ة للفن اجلن�بي واأغاين 
والفن  والينبعاوي  احل��ج��ازي  الفن 
ال�سع�دي  ال��ف��ن  ويختلف  ال��ن��ج��دي، 
اأغانيها  ح�سب املنطقة فلكل منطقة 
بها، ويقدم�ن كل  واإيقاعها اخلا�س 
معهم  فيها  يتفاعل  ح��ف��الت   5 ي���م 
اجلمه�ر الغفري من �سي�ف القرية 
بت�س�ير  ي��ق���م���ن  ال���ذي���ن  ال��ع��امل��ي��ة 
ك���ل م���ا ي��ق��دم���ه وي��ت��ف��اع��ل���ن معهم 
على  التمايل  اأو  الفرقة  مع  بالغناء 
حري�سة  والفرقة  االإيقاعية،  االأنغام 
على الت�اجد بالقرية العاملية يف كل 
م��سم، كما ال يت�ان�ا بامل�سارك يف اأي 
حيث  اإم��ارات��ي��ة  اأو  �سع�دية  منا�سبة 
اأن��ه��م يقيم�ن يف دب���ي  و���س��ارك���ا يف 
كل املنا�سبات واالإحتفاالت ال�سع�دية 

بدبي.

•• اأبوظبي-وام:

اأمنية"  "حتقيق  م���ؤ���س�����س��ة  اأّك��������دت 
االإم���ارات���ي���ة اع��ت��زازه��ا ب���اإجن���از خّطة 
خالل  م���ن   ،2022 ل���ع���ام  اأع��م��ال��ه��ا 
التعاون  اتفاقيات  من  العديد  ت�قيع 
اإقامة  اإىل  اإ�سافة  التفاهم  وّمذكرات 
الفعاليات  م���ن  م��ت��ن��ّ�ع��ة  جم��م���ع��ة 
�ساهمت  وال���ت���ي  املُ����ب����ادرات،  واإط�����الق 
االأطفال  اأمنيات  حتقيق  يف  مبجملها 
ُتهّدد  خ��ط��رية  ب���اأم���را����س  املُ�����س��اب��ني 

حياتهم.
الرئي�س  ال�����زب�����ي�����دي،  ه������اين  وق�������ال 
اأمنية":  "حتقيق  مل�ؤ�س�سة  التنفيذي 
عام  خ�����الل  مت���ّك���ن���ا  اأن����ن����ا  “ُي�سعدنا 
الرامية  اأهدافنا  جتاوز  من   2022
اأمنيات  حتقيق  يف  اأع��م��ال��ن��ا  دع��م  اإىل 
بت�قيع  قمنا  حيث  املر�سى،  االأطفال 
ات���ف���اق���ي���ات ال���ت���ع���اون وال�������س���راك���ة مع 
جمعية االإمارات للثال�سيميا، واالجتاه 

لل�سركات  االج��ت��م��اع��ي��ة  للم�س�ؤولية 
وفنادق �سانغريال وفريم�نت، ف�ساًل 
ع��ن ات��ف��اق��ي��ة م��ع اأك��ادمي��ي��ة االإع����الم 
العاملية  ال��ل���ل���  اجل��دي��د وجم��م���ع��ة 
اتفاقية  اإىل  اإ�سافة  كلينك�  و�سركات 

وال�سياحة-  الثقافة  دائ��رة  مع  تعاون 
اأب�ظبي ودائرة ال�سحة – اأب�ظبي”.

واأ�ساف: " كما مّت خالل عام 2022 
امل�ؤ�س�سة  اأع��م��ال  على  ال�س�ء  ت�سليط 
وجن���اح���ه���ا يف ن�����س��ر ال�������س���ع���ادة داخ���ل 

قل�ب االأطفال املر�سى مع عائالتهم، 
العديد  اإ������س�����اءة  خ�����الل  م����ن  وذل������ك 
ة  واخلا�سّ احلك�مية  امل�ؤ�س�سات  م��ن 
باالإنارة الزرقاء مبنا�سبة الي�م العاملي 

لتحقيق االأمنيات".

وق������ال ال���زب���ي���دي ح��ظ��ي��ت ُم����ب����ادرات 
وف��ع��ال��ي��ات امل���ؤ���س�����س��ة ب��ال��دع��م الكبري 
ال���ذي ���س��اه��م يف جن��اح��ه��ا، ب��داي��ة من 
ال���راب���ع���ة م���ن �سباق  ال��ن�����س��خ��ة  جن����اح 
بنك  من  بدعم  االأمنيات"  "حتقيق 
اأب����ظ���ب���ي ال���ت���ج���اري، وم���دي���ن���ة زاي���د 
الريا�سية، وم�ا�سلة امل�ؤ�س�سة حتقيق 
اأم��ن��ي��ات ال��ع��دي��د م��ن االأط��ف��ال خالل 
بتنظيم  دب��ي   2020 اإك�سب�  معر�س 
وا�ست�سافة  املجتمع  تنمية  وزارة  من 
اخلليج  ل��دول  التعاون  جمل�س  جناح 

العربية.
واأ�سار اإىل اأنه مّت التعاون مع معر�س 
بالتف�رم 09 ومدينة خليفة الطبية 
اأمنيات  حتقيق  يف  ال�سارقة  ومتاحف 
التعاون  اإىل  اإ�سافة  االأط��ف��ال،  بع�س 
والثقافة"  للفن  "خ�لة  م�ؤ�س�سة  مع 
امل�ؤ�س�سة  ت��ذك��ار  ت�سميم  ف��ع��ال��ي��ة  يف 
املُبدعة  االإماراتية  املُ�سّممة  باإ�سراف 
جناح  اإىل  الف���ت���ا  ال��ق��ب��ي�����س��ي..  ع������ّزة 

امل�ؤ�س�سة يف اإتاحة الفر�سة اأمام اأطفال 
اأم��ن��ي��ة ل��الل��ت��ق��اء م���ع اأب���ط���ال دوري 
للمحرتفني  االأم��ري��ك��ي  ال�����س��ل��ة  ك���رة 
دائرة  م��ن  ب��دع��م  وذل���ك   ،)NBA(

الثقافة وال�سياحة -اأب�ظبي.
الفعاليات  بنجاح  �سعادته  واأع��رب عن 
اأمنية" و   30 ي���م   30" الرم�سانية 
�سفراء  من  بدعم  االأمنيات"  "درهم 
املُتمّيزة  املُ�ساركة  اإىل  الفتاً  امل�ؤ�س�سة، 
للم�ؤ�س�سة يف احلمالت الت�ع�ية �سد 
عن�ان  حتت  االأطفال  �سرطان  مر�س 
ُيحارب  لطفل  االأ���س��ا���س  ه���  "االأمل 
ال�سرطان".. م�سريا لتكرمي امل�ؤ�س�سة 
لدعمها  ت��ق��دي��راً  �سي"  ب��ي  "اإم  لقناة 
امل��ت���ا���س��ل، واإ���س��ه��ام��ات��ه��ا املُ�����س��ت��م��ّرة يف 

حتقيق اأمنيات االأطفال.
مل�ؤ�س�سة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����س  وق����ال 
اإىل  ُقدماً  "نتطّلع  اأمنية":  "حتقيق 
املزيد  م��ع��ه  اجل����اري  ال��ع��ام  يحمل  اأن 
الناجحة  وال��ف��ع��ال��ي��ات  امل���ب���ادرات  م��ن 

للم�ؤ�س�سة، والتمّكن من ت�قيع املزيد 
ف�سعادة  وال�سراكات،  االتفاقيات  من 
بثمن،  ُت����ق����ّدر  ال  امل���ر����س���ى  االأط����ف����ال 

م�ساعر  ن�سر  م��ن  نتمّكن  اأن  ون��اأم��ل 
االأمل والتفاوؤل يف قل�ب جميع اأفراد 

املجتمع داخل االإمارات وخارجها".

•• ال�صارقة-وام:

مركز  واأك��رب  اأول  )ت�سجيل(  اأعلنت 
دولة  يف  املركبات  وت�سجيل  لفح�س 
اإين�ك  ملجم�عة  والتابعة  االإم��ارات 
"ال�سارقة  ���س��رك��ة  م���ع  وب��ال��ت��ع��اون 
حجر  و���س��ع  ع��ن  االأ�س�ل"  الإدارة 
االأول  "ت�سجيل"  مل��رك��ز  االأ����س���ا����س 
املركبات  وت�سجيل  فح�س  خلدمات 
اخلفيفة والثقيلة يف اإمارة ال�سارقة 
ال�سجعة لريتفع  وذل��ك يف منطقة 
ع��دد م��راك��زه��ا يف االإم����ارة اإىل 13 

مركزاً. 
للمركز  االأ�سا�س  حجر  ب��سع  وقام 
ال�سيخ حم��م��د بن  ���س��ع��ادة  اجل��دي��د 
املالية  دائرة  رئي�س  القا�سمي  �سع�د 
املركزية بال�سارقة وال�سيخ �سع�د بن 
حممد القا�سمي الرئي�س التنفيذي 
"ال�سارقة  يف  ال����ع����ق����ارات  ل���ق���ط���اع 
�سيف  و����س���ع���ادة  االأ�س�ل"  الإدارة 
التنفيذي  الرئي�س  حميد الفال�سي 
الل�اء  و����س���ع���ادة  اإي���ن����ك  مل��ج��م���ع��ة 
عام  ق��ائ��د  ال�سام�سي  ال����زري  �سيف 
�سرطة ال�سارقة وعدد من ال�سباط 

واالإداريني. 
الفال�سي  �سيف حميد  �سعادة  وق��ال 
ان��ط��الق��اً م���ن ك���ن��ن��ا امل�����زود االأول 

وت�سجيل  فح�س  خل��دم��ة  واالأك����رب 
امل��رك��ب��ات يف دول���ة االإم������ارات، نحن 
حري�س�ن على تقدمي اأعلى معايري 
خدمة العمالء مع اإعطاء االأول�ية 
لل�سالمة على الطرق اإذ يعد املركز 
ي��ق��دم خدمات  م���ق��ع  اأول  اجل��دي��د 
اخلفيفة  ل���ل���م���رك���ب���ات  ال���ف���ح�������س 
وال��ث��ق��ي��ل��ة و���س��ي�����س��م جم��م���ع��ة من 
الك�ادر الفنية التي تتمتع باخلربة 
التقنيات  اأح���دث  وت���ّظ��ف  وامل��ه��ارة 
وجتديد  ف��ح�����س  ع��م��ل��ي��ة  لت�سهيل 

ت�سجيل املركبات. 

وليد  �����س����ع����ادة  ق������ال  ج���ان���ب���ه  م�����ن 
ل�سركة  التنفيذي  الرئي�س  ال�سايغ 
هذا  “ اإن  االأ���س���ل  الإدارة  ال�سارقة 
انطالقاً  ي��اأت��ي  امل�����س��رتك  ال��ت��ع��اون 
الإدارة  ال�������س���ارق���ة  يف  روؤي���ت���ن���ا  م����ن 
تعزيز  اإىل  ت��ه��دف  ال��ت��ي  االأ����س����ل 
واالجتماعية  االقت�سادية  التنمية 
الإم�������ارة ال�������س���ارق���ة ب��ال�����س��راك��ة مع 
وت�فري  واخلا�س  العام  القطاعني 
م�����س��اري��ع ب��ن��ي��ة حت��ت��ي��ة ���س��ام��ل��ة من 
ت�سهم  ال���ت���ي  واخل����دم����ات  امل����راف����ق 
الإدارة  ال�����س��ارق��ة  حمفظة  ت��ن���ع  يف 

االأ�س�ل وجتعلها اأكرث مرونة وق�ة 
مبنظ�مة  ال��ت��ح��دي��ات  ت�����س��ت�����س��رف 
نهج  بذلك  م�اكبة  وذكية  متط�رة 
اإم������ارة ال�����س��ارق��ة ودول�����ة االإم������ارات 
اال�ستباقي يف خمتلف املجاالت مبا 
ويخدم  واإمكانياتها  قدراتها  يعزز 

�سكان اإمارة ال�سارقة وزوارها”. 
�سيف  الل�اء  �سعادة  اأك��د  جانبه  من 
حجر  و���س��ع  اإن  ال�سام�سي  ال����زري 
"ت�سجيل"  م��رك��ز  الأول  االأ����س���ا����س 
ب����االإم����ارة ي��ج��م��ع خ���دم���ات فح�س 
و يف  والثقيلة   اخل��ف��ي��ف��ة  امل���رك���ب���ات 

كبرياً  اإجن�����ازاً  يعترب  واح���د  م���ق��ع 
ت������س��ع��ة نطاق  اإي���ن����ك يف  ل�����س��رك��ة 
اأن  اإىل  م�سرياً  االإم���ارة،  اأعمالها يف 
وفق  �سيعمل  اجل��دي��د  ال�سرح  ه��ذا 
اخلدمات  تقدمي  يف  املعايري  اأرق���ى 
����س���ي���ك����ن �سمن  ب��ح��ي��ث  امل���ت���م���ي���زة 
املتعاملني  خ��دم��ة  م��راك��ز  ت�سنيف 
العاملي  ال��ن��ج���م  ل��ن��ظ��ام  اخل��ا���س��ع��ة 
اأن  اإىل  م�سريا ً اخلدمات،  لت�سنيف 
ال�سارقة  ل�سرطة  ال��ع��ام��ة  ال��ق��ي��ادة 
م�ستمرة بالتعاون البناء من خالل 
ت�فري االإمكانيات والقدرات خلدمة 

اأف������راد اجل��م��ه���ر وامل��ت��ع��ام��ل��ني مبا 
املجتمع  الأف���راد  احلياة  ج���دة  يعزز 
اقت�ساد  وازده������ار  من����  يف  وي�����س��ه��م 
ودولة  خا�س  ب�جه  ال�سارقة  اإم��ارة 

االإمارات على وجه العم�م. 
ال�سارقة  ���س��رط��ة  ق��ائ��د ع���ام  واأث��ن��ى 
ع��ل��ى اجل��ه���د ال��ت��ي ت��ب��ذل��ه��ا �سركة 
اإين�ك "ت�سجيل" يف ت�فري خدمات 
دولة  يف  املركبات  وت�سجيل  فح�س 
االإم���������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل���ت���ح���دة بكل 
بهذا  و���س��ال���س��ة،  م�سيداً  ���س��ه���ل��ة 
ال���ث��ي��ق معها وم��ع �سركة  ال��ت��ع��اون 

من  االأ�س�ل"  الإدارة  "ال�سارقة 
خالل تنفيذ خمتلف امل�ساريع التي 
متميزة  خدمات  تقدمي  اإىل  تهدف 
يف  للريادة  حتقيقاً  املجتمع  الأف��راد 

اإ�سعاد املتعاملني يف االإمارة. 
على  اجلديد  ت�سجيل  وميتد مركز 
 32777 تبلغ  اإج��م��ال��ي��ة  م�ساحة 
حارات  خم�س  وي�سمل  مربعا  م��رتا 
وخم�س  اخلفيفة  املركبات  لفح�س 
الثقيلة  امل��رك��ب��ات  لفح�س  ح����ارات 
باالإ�سافة اإىل ور�سة لل�سيانة وركن 
للطعام مبا يف ذلك مطعم لطلبات 

اإىل تقدمي  وب��االإ���س��اف��ة  ال�����س��ي��ارات 
املركبات  وت�سجيل  فح�س  عمليات 
اخلفيفة والثقيلة ب�سه�لة و�سال�سة 
ال��س�ل  اإم��ك��ان��ي��ة  امل����ق���ع  �سيتيح 
م��ن مرافق  ���س��ام��ل��ة  اإىل جم��م���ع��ة 
خدمات  ذل�����ك  يف  مب����ا  ال�������س���ي���ارات 

ترخي�س املركبات وال�سائقني. 
جمم�عة  ت�سجيل  م���اق��ع  ت��ق��ّدم  و 
وا���س��ع��ة م��ن اخل��دم��ات مب��ا يف ذلك 
القيادة  ورخ�������س  االأرق������ام  ل����ح���ات 
للمركبات  الهيكل  الدولية وفح�س 
اخلفيفة واختبار البطارية وخدمة 
للمركبات  االإل����ك����رتوين  ال��ف��ح�����س 
وخدمات كبار ال�سخ�سيات وغريها 

الكثري. 
وتدير  ح��ال��ي��ا  "ت�سجيل"  ومت��ت��ل��ك 
م�قعاً يف دبي وال�سارقة وراأ�س   30
اخل��ي��م��ة وخ���رف��ك��ان وال��ذي��د وحتا 
وكلباء باالإ�سافة اإىل ثالث وحدات 
وجميع  امل��رك��ب��ات  لفح�س  متنقلة 
هذه الفروع جمهزة باأحدث االأجهزة 
بفح�س  امل��ت��خ�����س�����س��ة  واالآل������ي������ات 
املركبات وك�سف اأعطالها اإىل جانب 
فريق من الك�ادر امل�ؤهلة ومنذ عام 
اأكرث  "ت�سجيل"  فح�ست   2022
من 1.4 ملي�ن مركبة �سن�ياً عرب 

فروعها يف الدولة. 

جناح ال�ضعودية بالقرية العاملية يج�ضد تراث مكة املكرمة .. )1(

حممد بن �ضعود القا�ضمي ي�ضع حجر الأ�ضا�س ملركز )ت�ضجيل( لفح�س املركبات يف ال�ضارقة 

حتقيق اأمنية .. مبادرات و�ضراكات ُمتمّيزة خالل 2022
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اأخبـار الإمـارات

•• حتقيق رم�صان عطا

االقت�ساد االإماراتي �سي�سهد طفرة 
وانتعا�ساً كبرياً خالل العام اجلاري 
كبري  ب��ن��م���  م���دع����م���اً   ،2023
االقت�سادية  ال��ق��ط��اع��ات  ت�����س��ه��ده 
قطاعات  مقدمتها  ويف  املختلفة، 
ال�سناعة،  ال�����س��ي��اح��ة،  ال���ع���ق���ارات، 
وامل���ال وامل�����س��ارف، ف�ساًل ع��ن من� 

القطاع اخلا�س مبعدالت كبرية.
ب��ان دولة  وق��ال���ا خ��رباء االقت�ساد 
العام  خ�����الل  جن���ح���ت  االإم�����������ارات 
العديد  ج���ذب  يف   2022 امل��ا���س��ي 
من ال�سركات اال�ستثمارية العاملية، 
ال�سيما مع اإدراج عدد من ال�سركات 
الناجحة يف �س�ق املال، يف مقدمتها 
و»تعليم«،  و»�����س����ال����ك«  »ت����ي����ك�����م« 

وغريها.

ويف البداية �سرح جهاد اأزع�ر، 
الأو�سط  ال�سرق  اإدارة  مدير 
�سندوق  ل��دى  ال��سطى  واآ�سيا 

النقد الدويل: 
اق��ت�����س��اد دول����ة االإم�������ارات جنح  اأن 
 "-19 "ك�فيد  جائحة  جت���اوز  يف 
ق�����ي����اً خالل  م�������س���ج���اًل ان���ت���ع���ا����س���اً 
اأن���ه من  اإىل  2022، الف��ت��ا  ال��ع��ام 
املت�قع اأن تظل االآفاق االقت�سادية 
اإيجابية م�ستقباًل بدعم  لالإمارات 

من الن�ساط املحلي.
دول����ة  اق���ت�������س���اد  اإن  اأزع���������ر  وق������ال 
العام  ق���ي��اً  من����اً  �سجل  االإم������ارات 
الق�ي  ال���ت���ع���ايف  ب��ف�����س��ل  امل���ا����س���ي 
يف ق���ط���اع���ي ال�������س���ي���اح���ة وال���ب���ن���اء، 
مبعر�س  امل���رت���ب���ط���ة  واالأن�������س���ط���ة 
اإنتاج  وزي���ادة   ،2020 دب��ي  اإك�سب� 
 ،"+ "اأوبك  ات��ف��اق  مب�جب  النفط 
ومن املت�قع ا�ستمرار االنتعا�س مع 

ع�دة الدورة االقت�سادية.
اأن اقت�سادات منطقة ال�سرق  وذكر 
جنحت  ال��سطى  واآ���س��ي��ا  االأو���س��ط 
االنتعا�س  عملية  يف  اال�ستمرار  يف 
االق��ت�����س��ادي خ���الل ال��ع��ام اجلاري 
ارتفاع  العاملية جراء  االأو�ساع  رغم 
اأ�سعار  زي���ادة  ع��ن  ال��ن��اجت  الت�سخم 
ال��غ��ذائ��ي��ة، م�سرياً  ال��ط��اق��ة وامل�����اد 
من  ع��دد  على  الرتكيز  اأهمية  اإىل 
عملية  دف��ع  يف  الرئي�سية  الع�امل 
واالجتماعية  االقت�سادية  التنمية 
بعد  م����ا  م���رح���ل���ة  يف  امل�������س���ت���دام���ة 
البطالة  مكافحة  ومنها  اجلائحة، 
ومتكني ال�سباب واملراأة يف املجاالت 
امل�ساريع  ودع���م من���  االق��ت�����س��ادي��ة، 
واأهمية  وامل���ت��������س���ط���ة،  ال�����س��غ��رية 
قطاع  يف  الرقمي  التح�ل  ت�سريع 
ال�سركات يف خمتلف بلدان املنطقة 

ا�ستقراراً  اأك�����رث  ت���ع���اٍف  ل��ت��ح��ق��ي��ق 
وا�ستدامًة.

واأ�سار اإىل اأن الدول امل�سدرة للنفط 
اخلام  اأ�سعار  ارتفاع  من  �ست�ستفيد 
النم�،  م��ع��دالت  وزي�����ادة  لتح�سني 
مت��سطة  ال�����دول  ���س��ت���اج��ه  ف��ي��م��ا 
ارت��ف��اع الت�سخم  ال��دخ��ل حت��دي��ات 

وزيادة م�ست�يات الف�ائد..

وق����ال اخل��ب��ر الق��ت�����س��ادي 
الإماراتي، اأحمد الدرمكي:

 اإنه من املت�قع اأن ي�سهد االقت�ساد 
االإماراتي طفرة خالل العام اجلاري 
الأ�سباب عدة يف مقدمتها   ،2023
اخلا�سة  ال��ت�����س��ري��ع��ي��ة  امل��ن��ظ���م��ة 
والتي  االق��ت�����س��ادي��ة،  ب��ال��ق��ط��اع��ات 
جلذب  م��ه��م��ة  ت��ع��دي��الت  ت�سمنت 
االأجنبية،  اال�ستثمارات  من  املزيد 
بني  ال�سراكة  �سيا�سات  ع��ن  ف�ساًل 
ال��ق��ط��اع��ني ال��ع��ام واخل���ا����س، التي 
اخلا�س،  القطاع  تدعيم  اإىل  اأدت 
ل���ه للنم�،  واإت���اح���ة ف��ر���س ك��ب��رية 
وق����ان���ني االإق���ام���ة ال��ذه��ب��ي��ة التي 
خمتلف  على  اإيجاباً  تنعك�س  ب��داأت 
والتي  االق���ت�������س���ادي���ة،  ال��ق��ط��اع��ات 
النظر  بعيدة  ثاقبة  روؤي��ة  عن  تنم 

للقيادة.
القطاع  يحقق  اأن  الدرمكي  وت�قع 
بف�سل  ك����ب����رياً،  من�������اً  ال�����س��ي��اح��ي 
التي  االإم����������ارات  دول������ة  ���س��ي��ا���س��ات 

للزوار  م��ف�����س��ل��ة  وج���ه���ة  ج��ع��ل��ت��ه��ا 
واإلغاء  ال��ع��امل،  اأن��ح��اء  من خمتلف 
»ك�رونا«  بجائحة  اخلا�سة  القي�د 
يف دول العامل، وتنامي ق�ة القطاع 
ال�سي�لة  املزيد من  امل�سريف، و�سخ 
عرب خمتلف القطاعات، مع تعظيم 
الت�جه  وزي�������ادة  ال���ب���ن����ك،  اأرب�������اح 

لالإقرا�س.
اإىل وج����د ت�جه  ال��درم��ك��ي  ول��ف��ت 
حك�مي، ظهر ب�سكل وا�سح اأخرياً، 
ال�سناعي،  ال��ق��ط��اع  دع���م  يف  مت��ث��ل 
الرئي�سة،  ال�سناعات  يف  والت��سع 
�سروط  ت�سهيل  ع��ل��ي��ه  ي��رتت��ب  م���ا 
لت�سكل  ل���ل���م�������س���ان���ع،  االإق������را�������س 
للعديد  �سناعية  ق��اع��دة  االإم����ارات 
م���ن ال�����س��ن��اع��ات ال�����اع����دة خالل 

الفرتة املقبلة.
االقت�ساد  اأن  ال����درم����ك����ي  واأك��������د 
بالتقلبات  ي��ت��اأث��ر  مل  االإم�����ارات�����ي 
حدث  مثلما  احل����ادة  االق��ت�����س��ادي��ة 
االأخ���رى،  العاملية  االق��ت�����س��ادات  يف 
م���ا ي���دع���م ا����س���ت���ق���راره خ����الل عام 

.2023
املدير  �سليمان،  اأب���  ع�سام  وت���ق��ع 
التعاون  جمل�س  ل���دول  االإق��ل��ي��م��ي 
اأن  ال���دويل،  البنك  ل��دى  اخلليجي 
يتجاوز من� الناجت املحلي االإجمايل 
املتحدة  العربية  االإم�����ارات  ل��دول��ة 

حاجز 4 باملائة يف عام 2023.
االقت�سادية  ال��ظ��روف  رغ���م  وق���ال 

تقديراتنا  لكن  ال�سعبة،  العاملية 
ترجح من� اقت�ساد االإم��ارات بنح� 
م�ستفيداً  ال��ع��ام  ه��ذا  باملائة   4.1
الق�ي  االنتعا�س  م��ن  كبري  ب�سكل 

لالقت�ساد غري النفطي.
اأب����� ���س��ل��ي��م��ان اإىل ان���ه من  واأ����س���ار 
حجم  ارت����ف����اع  ي�������ؤدي  اأن  امل���ت����ق���ع 
االإم����ارات،  يف  النفطية  ال�����س��ادرات 
القطاعات  على  الطلب  وان��ت��ع��ا���س 
النم�  دع�����م  اإىل  ال��ن��ف��ط��ي��ة  غ����ري 
االق��ت�����س��ادي ال��ق���ي، وي��دع��م ذلك 
اأي�������س���اً ب��ي��ئ��ة االأع����م����ال امل����ات���ي���ة يف 

الدولة والبنية التحتية املتط�رة.
واأو������س�����ح اأن������ه م����ن �����س����اأن ارت���ف���اع 
انتعا�س  جانب  اإىل  النفط،  ع�ائد 
يعزز  اأن  النفطية،  غري  القطاعات 
االإمارات،  لدولة  املالية  االإي���رادات 
اإىل فائ�ٍس مايل يقارب  مما ي�ؤدي 
الناجت  اإج��م��ايل  م��ن  ب��امل��ائ��ة   4.4
اأن  اإىل  م�سرياً   ،2022 يف  املحلي 
الثنائية  احل��رة  التجارة  اتفاقيات 
م���ؤخ��راً مع  االإم���ارات  التي وقعتها 
من  يدعمها  وما  اآ�سي�يني،  �سركاء 
ق���ة ���س��ادرات ال��ن��ف��ط، م��ن املت�قع 
اأن ت�����س��ف��ر ع���ن حت��ق��ي��ق ف��ائ�����س يف 
 11.2 احل�ساب اجل��اري ي�سل اإىل 

باملائة من اإجمايل الناجت املحلي. 
بني  م��ن  اأن  �سليمان  اأب����  واأو����س���ح 
النم�  وراء  ال��رئ��ي�����س��ي��ة  ال���ع����ام���ل 
ال����ق�����ي الق���ت�������س���اد االإم����������ارات ه� 

بربنامج  ال���ع���امل  دول  ت�����س��دره��ا 
"ك�فيد  ل��ف��ريو���س  ن��اج��ح  ت��ط��ع��ي��م 
ح����زم  اإىل  ب����االإ�����س����اف����ة   ،"-19
م�سرياً  واملالية،  النقدية  احل���اف��ز 
اأدت  ال��ع���ام��ل  ه���ذه  جميع  اأن  اإىل 
االإم�����ارات  اق��ت�����س��اد  ي�سبح  اأن  اإىل 
اأحد اأ�سرع االقت�سادات يف ال��س�ل 
اإىل مرحلة ما قبل ال�باء بني دول 

اخلليج العربية.
واأ�سار اإىل اأن دولة االإمارات العربية 
احلايل  العام  �ست�ست�سيف  املتحدة 
م�ؤمتر االأمم املتحدة للمناخ "ك�ب 
يف  ال��دول��ة  اأن  اإىل  م�سرياً   ،"28
و�سع جيد ال�ست�سافة هذا احلدث 
ال�سخم ال �سيما واأنها لديها �سجل 
حافل وممتاز يف ا�ست�سافة االأحداث 
الدولية الكبرية مثل قمة احلك�مة 

ومعر�س "اإك�سب� دبي 2020".

م����ن ج���ان���ب���ه، ق�����ال اخل��ب��ر 
القت�سادي، علي احلم�دي:

 اإنه من املت�قع اأن ي�سهد االقت�ساد 
االإم���ارات���ي ان��ت��ع��ا���س��اً ك��ب��رياً يف عام 
القطاع  من�  مع  تزامناً   ،2023
اخل��ا���س مب��ع��دالت ك��ب��رية، والنم� 
القطاعات  ت�����س��ه��ده  ال����ذي  ال��ك��ب��ري 
االقت�سادية املختلفة، ويف مقدمتها 
قطاعا العقارات وال�سياحة، ف�ساًل 

عن القطاع املايل وامل�سريف.
ارتباط  اأن  اإىل  احل���م����دي  ول��ف��ت 

زيادة  يف  �سي�سهم  بالدوالر  الدرهم 
اأرباح القطاع امل�سريف عام 2023، 
ل��الإق��را���س، يف  ارت��ف��اع �سهيته  م��ع 
النفط، ف�ساًل  اأ���س��ع��ار  ارت��ف��اع  ظ��ل 
ع����ن ال����������دوالر ال�������ذي و�����س����ل اإىل 
اأكرث  ي�����س��ل��ه��ا م��ن��ذ  م�����س��ت���ي��ات مل 
40 ع��ام��اً، م��ا ي��دع��م االأعمال  م��ن 
اإىل  ول��ف��ت  ك��ب��ري.  ب�سكل  وت��سعها 
من�اً  �سيحقق  العقاري  القطاع  اأن 
ظل  يف   ،2023 ع�����ام  يف  ك����ب����رياً 
ق�انني االإقامة امل�ستحدثة، واإقبال 
االأوروبي�ن  خ�س��ساً  العديدين، 
واملحافظ  ال�����رثوات  اأ���س��ح��اب  م��ن 
اال���س��ت��ث��م��اري��ة ع��ل��ى ات���خ���اذ دول���ة 
واأب�ظبي،  دب��ي  ال�سيما  االإم����ارات، 

مقراً لهم ولعائالتهم واأعمالهم. 
قطاع  من������  احل������م�������دي  وت������ق�����ع 
ال�سياحة مبعدالت كبرية خالل عام 
2023، بعد اأن جنحت الدولة، يف 
اأن تك�ن وجهة مف�سلة لل�سياح من 

اأنحاء العامل. 
واأك���د احل��م���دي اأن امل��ب��ادرات التي 
ات��خ��ذت��ه��ا دول�����ة االإم��������ارات لدعم 
االق����ت���������س����اد، وحت�����دي�����ث ق�����ان����ني 
االأمن  عاملي  االإق��ام��ة، ف�ساًل عن 
واال�ستقرار، جعلها الدولة املف�سلة 
االأجانب  امل�ستثمرين  من  للعديد 
ال����ظ����روف  وال�����ع�����ائ�����الت، يف ظ�����ل 
االقت�ساد  بها  مر  التي  امل�سطربة 

العاملي خالل عام 2022.

االأ�س�اق  اأن  اإىل  احل���م����دي  ون��ّب��ه 
ال���ع���امل���ي���ة رمب������ا ت�����اج����ه ت���ه���دي���داً 
ح��ق��ي��ق��ي��اً ب��رك���د اق��ت�����س��ادي خالل 
ثقته  ع����ن  م���ع���رب���اً   ،2023 ع�����ام 
االإم��������ارات  دول������ة  اق���ت�������س���اد  اأن  يف 
�سيتجنب ذلك، ب�سبب ارتفاع اأ�سعار 
للقطاعات  الق�ي  واالأداء  النفط، 
االق��ت�����س��ادي��ة غ���ري ال��ن��ف��ط��ي��ة مثل 
وال�سيافة،  وال�سياحة  ال��ع��ق��ارات، 

واخلدمات الل�جي�ستية.
ت���ق��ع اخلبري  ن��ف�����س��ه،  ال�����س��ي��اق  يف 
االق��ت�����س��ادي وامل����ايل- اأجم���د ن�سر 
- ح������دوث ط���ف���رة اق���ت�������س���ادي���ة يف 
االإم����������ارات خ�����الل ال����ع����ام اجل�����اري 
ارتفاع  ظل  يف  خ�س��ساً   ،2023
اأ����س���ع���ار ال���ن���ف���ط، وق�������ة ال�������دوالر، 
القطاعات  ملختلف  الكبري  والنم� 
االق���ت�������س���ادي���ة االأ����س���ا����س���ي���ة، وذل���ك 
ب�سهادة  ال���دول���ة،  جن��ح��ت  اأن  ب��ع��د 
اأج��م��ع، يف م�اجهة جائحة  ال��ع��امل 
اأ�سرع  ل��ت��ك���ن  »ك�����رون����ا«،  ف��ريو���س 
القطاعات  وع����دة  ت��ع��اف��ي��اً،  ال���دول 
يف  كامل  ب�سكل  للعمل  االقت�سادية 
وقت �سريع، ما يعد اختباراً لقدرة 
االأزمات  م��ع  التعامل  على  ال��دول��ة 

الطارئة عم�ماً.
وقال ن�سر اإن دولة االإمارات جنحت 
ال�سركات  م���ن  ال���ع���دي���د  ج����ذب  يف 
لال�ستثمار  العاملية  اال�ستثمارية 
ال�سيما   ،2022 ع��ام  خ��الل  فيها 

ال�سركات  م����ن  ع������دد  اإدراج  م����ع 
ومنها  امل���ايل،  ال�����س���ق  يف  الناجحة 

تيك�م، و �سالك، وتعليم.
واأكد اأن ا�ستمرارية االأعمال، وعدم 
وامل�قع  ك���رون��ا،  بتداعيات  تاأثرها 
اال����س���رتات���ي���ج���ي امل���ت���م���ي���ز ل���دول���ة 

االإمارات، والت�سريعات 
اإجناز  اجلاذبة لال�ستثمار، و�سرعة 
االأعمال، والتح�ل الرقمي الكبري، 
ع����ام���ل م��ه��م��ة دع���م���ت االإم�������ارات، 
ك���م���رك���ز رئ���ي�������س ل���ال����س���ت���ث���م���ار يف 

العامل.
االإم��������ارات  دول������ة  اأن  ن�����س��ر  وذك������ر 
الدول  �سمن  ت��ك���ن  اأن  يف  جنحت 
الكربى عاملياً يف اال�ستثمار  االأرب��ع 
يف ال�سك�ك، كما تعد مركزاً رئي�ساً 
من اأهم مراكز االقت�ساد االإ�سالمي 
يف العامل، يف وقت من املنتظر فيه 
من  املزيد  اجلديد  العام  ي�سهد  اأن 

اال�ستثمارات يف ال�سك�ك.
املايل  القطاع  اأن  اإىل  ن�سر  واأ���س��ار 
من   2022 ع������ام  خ������الل  مت���ك���ن 
ت��ط���رات مهمة على �سعيد  اإجن���از 
ج�دة اخلدمات الفردية، والتح�ل 
من  كبرية  ن�سبة  واإجن���از  الرقمي، 
الذكية  ال��ه���ات��ف  ع��رب  امل��ع��ام��الت 
دول����ة  اأن  م�������ؤك������داً  واالإن�������رتن�������ت، 
االإم����ارات م��ن اأك���رث ال���دول تقدماً 
يف هذا املجال على امل�ست�ى العاملي، 
لالإقامة  عاملية  وجهة  يدعمها،  ما 

واال�ستثمار.
حتديات  وج�����د  اإىل  ن�����س��ر  ول��ف��ت 
عام  خ��الل  االقت�ساد  ي�اجهها  قد 
من االقت�ساد  غريه  مثل   ،2023
خارجية،  ل��ظ��روف  نتيجة  ال��ع��امل��ي، 
م��ث��ل »اجل��ي������س��ي��ا���س��ي��ة« يف اأوروب�����ا، 

وحتديات �سال�سل الت�ريد.

ق������ال حم���م���د ال�������س���رق���اوي 
"م�ستثمر" :

الدولة  اتخذتها  التي  امل��ب��ادرات  اإن 
ل�����دع�����م االق�����ت�����������س�����اد، وحت����دي����ث 
وق�انني  ال��ت�����س��ري��ع��ي��ة،  امل��ن��ظ���م��ة 
االإق��������ام��������ة، ف���������س����اًل ع�����ن االأم�������ن 
الرقمي  وال���ت���ح����ل  واال����س���ت���ق���رار، 
الكبري، جعلها املف�سلة للعديد من 
والعائالت،  االأج��ان��ب  امل�ستثمرين 
التي  امل�سطربة  ال��ظ��روف  ظ��ل  يف 
م���ر ب��ه��ا االق��ت�����س��اد ال��ع��امل��ي خالل 
عام 2022، م�سريين اإىل اأن دولة 
اأ�سرع الدول تعافياً  االإم��ارات كانت 
وع�دة  »ك�فيد19-«،  جائحة  من 
العمل  اإىل  االقت�سادية  القطاعات 
ب�سكل كامل يف وقت �سريع، ما يعد 
اختباراً لقدرة الدولة على التعامل 

مع االأزمات الطارئة عم�ماً.

رغم الأو�ساع العاملية جراء ارتفاع الت�سخم

منو اقت�ضادي كبري ت�ضهده الإمارات 2023

•• اأبوظبي-وام: 

املحا�سرات  تنفيذ  اأب���ظ��ب��ي،  يف  ال��ق�����س��اء  دائ����رة   ت�ا�سل 
وال�ر�س الت�ع�ية واجلل�سات الت�جيهية الهادفة اإىل تعزيز 
اال�ستقرار االأ�سري وبناء اأ�سرة متما�سكة ذات قيم را�سخة، 
وذلك �سمن برنامج "ال�سلح خري"، الذي ي�ستهدف متكني 
املهارات  اإك�سابهم  طريق  عن  خالفاتهم  حل  من  االأزواج 
الالزمة لتجاوز ال�سع�بات التي قد ت�اجههم يف حياتهم 

الزوجية، ما ي�سهم يف احلد من حاالت الطالق.
  وياأتي تنظيم تلك املحا�سرات وال�ر�س الدورية، يف اإطار 
الداعمة  ال��ربام��ج  تنفيذ  م�ا�سلة  على  ال��دائ��رة  ح��ر���س 

ال�سيخ  �سم�  لت�جيهات  تنفيذا  االأ�سرة،  ا�ستقرار  لتحقيق 
ال�زراء  جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  من�س�ر 
اأب�ظبي،  يف  الق�ساء  دائ��رة  رئي�س   ، الرئا�سة  دي���ان  وزي��ر 
والتالحم  التما�سك  �سمان  اإىل  الرامية  املبادرات  بتعزيز 
يف  االأوىل  ال��ن���اة  لك�نها  االأ���س��رة  من  انطالقاً  املجتمعي، 

بناء املجتمع.
يف  اأ���س��ري  م�جه  القحطاين،  تركي  الدكت�ر  وا�ستعر�س 
دائرة الق�ساء، خالل حما�سرة افرتا�سية، بعن�ان "القيم 
التم�سك  اأهمية  االأ�سري"،  اال�ستقرار  يف  واأثرها  االأ�سرية 
ال�فاء،  امل��ح��ب��ة،  وامل��ت��م��ث��ل��ة يف االح������رتام،  ال��ق��ي��م،  ب��ت��ل��ك 
املعايري  باعتبارها جمم�عة من  التغافل،ال�سرب، والعف�، 

االأ�سرة  تتبناها  اأن  يجب  ال��ت��ي  امل�ستقيمة،  العليا  وامل��ث��ل 
وحتكم بها ت�سرفاتها وتطلعاتها.

التما�سك  حتقيق  يف  ل��الأ���س��رة  القيم  دور  اأهمية  ت��ن��اول  و 
واالجتماعي،  واالأ�����س����ري  ال���ذات���ي  وال���ت����اف���ق  وال���رتاب���ط 
واالحتكام لها عند اخلالف، مع �سرورة التم�سك به�يتنا 
واأ�س�لنا وجذورنا العميقة، والتي حتكمها جميعا تعاليم 
لت�سكل  والتقاليد،  وال��ع��ادات  احلنيف  االإ���س��الم��ي  ال��دي��ن 
منظ�مة متكاملة ت�فر الدافع للعمل اجلاد للحفاظ على 
كيان االأ�سرة، وفهم االأدوار يف احلياة الزوجية ل�سمان اأداء 
للت�ا�سل  م�سرتكة  م�ساحة  واإي��ج��اد  وال�اجبات،  احلق�ق 

بني الزوجني لي�س�د التفاهم وال�د وال�ئام.

ق�ضاء اأبوظبي تكثف مبادراتها الأ�ضرية �ضمن برنامج ال�ضلح خري

•• دبي - وام:

اأطلقت بلدية دبي م�سروع "خرائط خط�ط البنية التحتية ثالثية االأبعاد" 
تنفيذا للت�جه احلك�مي ب�ساأن حت�يل حك�مة دبي اإىل من�ذج ذكي بالكامل 
العاملية  املعايري  وفق  اخلدمات  واأف�سل  اأرق��ى  بتقدمي  البلدية  من  والتزاماً 

واملبتكرة يف خمتلف املجاالت.
وقال �سعادة داوود الهاجري مدير عام بلدية دبي اإن امل�سروع يهدف اإىل اإعداد 
درا�سة �ساملة الختيار تكن�ل�جيا متط�رة الإنتاج من�ذج ثالثي االأبعاد وخريطة 

�ساملة جلميع البيانات اجلي�مكانية خلط�ط خدمات البنية التحتية حتت 
االأر�س والتفا�سيل التي يجب دجمها يف م�سدر م�حد للمعل�مات.

وت�سمل الدرا�سة اختبار اأحدث ال��سائل التكن�ل�جية املت�فرة عامليا يف جمال 
ال����رادارات  "تكن�ل�جيا  مثل  االأر�����س  حت��ت  التحتية  البنية  خ��رائ��ط  اإع����داد 
ا�ستدامة  بهدف  منها  االأن�سب  انتقاء  ثم  وم��ن   GPR لالأر�س  املخرتقة 

جمع املعل�مات وتغطية كافة اأنحاء االإمارة لتحديث املعل�مات".
وترخي�س  تنظيم  مل�ؤ�س�سة  التنفيذي  املدير  املهريي  م��رمي  املهند�سة  وقالت 
املرحلة  امل�سروع على مرحلتني  تنفيذ  يتم  اإن��ه  دبي  بلدية  باالإنابة يف  املباين 

ج�دتها  م��ن  وال��ت��اأك��د  عامليا  امل��ت���ف��رة  التكن�ل�جيا  ب��درا���س��ة  تخت�س  االأوىل 
وفاعليتها وت�فريها للفريق املخت�س وتدريبهم على ا�ستخدامها اأما املرحلة 
خالل  من  القائمة  التحتية  البنية  خط�ط  كافة  م�سح  مرحلة  فهي  الثانية 

التكنل�جيا التي مت ت�فريها متهيدا لتحديث جميع البيانات.
ثالثية  التحتية  البنية  خ��ط���ط  مل�سح  احل��دي��ث��ة  التكن�ل�جيا  وت�����س��ت��خ��دم 
االأبعاد حتت االأر�س يف تعزيز دقة البيانات املت�فرة حاليا يف قاعدة البيانات 
بيانات  ت�سمل  والتي  املطل�بة  البيانات  كافة  ت�فري  اإىل  اإ�سافة  اجلي�مكانية 
ومياه  ال�سحي  وال�سرف  ال��ري  خط�ط  بيانات  مثل  اخلدمية  اجلهات  كافة 

لهيئة  التابعة  واملياه  الكهرباء  وبيانات خط�ط  دبي  لبلدية  التابعة  االأمطار 
كهرباء ومياه دبي وخط�ط اإنارة الطرق التابعة لهيئة الطرق وامل�ا�سالت.

وت�فريها  ومعاجلتها  االأر����س  حتت  التحتية  البنية  خط�ط  م�سح  يتم  كما 
للجهات املالكة للبيانات لتحديثها حيث تعترب البيانات من اأهم عنا�سر جناح 
لت�سهيل  دبي لتحقيقها  بلدية  ت�سعى  وال��ذي  امل�ستدام  الرقمي  الت�اأم  اأه��داف 
ثالثية  التحتية  البنية  معل�مات  ت�سمل  التي  للعمليات  ال���ق��ت  واخت�سار 
االأبعاد ومنها على �سبيل املثال �سهادات عدم املمانعة وم�ساريع البنية التحتية 

واملباين ذات ال�سلة.

بلدية دبي تطلق م�ضروع خرائط خطوط البنية التحتية ثالثية الأبعاد

الق�ي  القت�سادي  النم�  يدعم  النفطية  غر  القطاعات  على  الطلب  انتعا�ص  �سليمان:  اأب�  • ع�سام 
:ق�انني الإقامة الذهبية بداأت تنعك�ص اإيجابًا على خمتلف القطاعات القت�سادية الدرمكي  • اأحمد 

• جهاد اأزع�ر: اقت�ساد الإمارات �سجل من�ًا ق�يًا بف�سل التعايف الق�ي يف قطاعي ال�سياحة والبناء
لقدرة الدولة على التعامل مع الأزمات الطارئة اختبارًا  يعد   »19 »ك�فيد-  ال�سرقاوي:  • حممد 

جنحت يف اأن تك�ن �سمن الدول الأربع الكربى عامليًا يف ال�ستثمار يف ال�سك�ك :الإمارات  ن�سر  • اأجمد 
زيادة اأرباح القطاع امل�سريف عام 2023 يف  �سي�سهم  بالدولر  الدرهم  ارتباط  احلم�دي:  • علي 
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العدد 13756 بتاريخ 2023/1/24 

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

اآمازون للن�سر والت�زيع 
CN قد تقدم�ا الينا بطلب رخ�سة رقم:2600556 

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

االجراءات املطل�بة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13756 بتاريخ 2023/1/24 

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

واحه املبزره 
CN قد تقدم�ا الينا بطلب رخ�سة رقم:1127841 

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

االجراءات املطل�بة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13756 بتاريخ 2023/1/24 

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

لل�جبات اخلفيفة 
CN قد تقدم�ا الينا بطلب رخ�سة رقم:3805525 

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

االجراءات املطل�بة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13756 بتاريخ 2023/1/24 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/ك�ت�ن 

ويلد تك�ست�سايل�س اآند فابريك�س
CN قد تقدم�ا الينا بطلب رخ�سة رقم:4319094 

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

االجراءات املطل�بة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13756 بتاريخ 2023/1/24 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية االإقت�سادية باأن / ال�سادة : ملحمة مزيرعة

CN قد تقدم�ا اإلينا بطلب: رخ�سة رقم:1741834 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

ا�سافة �سيف علي �سيف جدمي املزروعي %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

حذف حممد عي�سى مبارك �سلطان املن�س�ري
فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا االإعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  ي�ما  ع�سر  اأربعة  خالل  االقت�سادية  التنمية 
االإعالن واإال فاإن الدائرة غري م�س�ؤولة عن اأي حق اأو دع�ى بعد 

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

العدد 13756 بتاريخ 2023/1/24 

اإع����������الن
للنقليات  داكا   : ال�سادة   / باأن  االإقت�سادية  التنمية  دائرة  تعلن 

CN قد تقدم�ا اإلينا بطلب: العامة رخ�سة رقم:2014677 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

ا�سافة الكندي احمد �سلمان يعق�ب احلمادي %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

حذف عي�سى ي��سف مال اهلل علي احلمادي
فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا االإعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  ي�ما  ع�سر  اأربعة  خالل  االقت�سادية  التنمية 
االإعالن واإال فاإن الدائرة غري م�س�ؤولة عن اأي حق اأو دع�ى بعد 

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

العدد 13756 بتاريخ 2023/1/24 

اإع����������الن
الديار اخل�سراء   : ال�سادة   / باأن  االإقت�سادية  التنمية  دائرة  تعلن 

للنقليات العامة
CN قد تقدم�ا اإلينا بطلب: رخ�سة رقم:1183564 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
ا�سافة حممد حمد حممد �سعيد اجلنيبي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
حذف حمد حممد �سعيد اجلنيبي

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا االإعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  ي�ما  ع�سر  اأربعة  خالل  االقت�سادية  التنمية 
االإعالن واإال فاإن الدائرة غري م�س�ؤولة عن اأي حق اأو دع�ى بعد 

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

العدد 13756 بتاريخ 2023/1/24 

اإع����������الن
املالب�س  خلياطة  اخل�سراء  هيلي   : ال�سادة   / باأن  االإقت�سادية  التنمية  دائرة  تعلن 

CN قد تقدم�ا اإلينا بطلب: الرجالية رخ�سة رقم: 1126376 
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة افتاب احمد حممد ي�ن�س %100

تعديل مدير / اإ�سافة افتاب احمد حممد ي�ن�س
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف ا�ستياق ب�ىل �سيخ

تعديل وكيل خدمات / حذف نا�سر على نا�سر ال�ساعدى
تعديل راأ�س املال / من 0 اإىل 50000

تعديل �سكل قان�ين / من م�ؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ال�سخ�س ال�احد ذ م م
تعديل اإ�سم جتاري من/ هيلي اخل�سراء خلياطة املالب�س الرجالية

GREEN ALHILI GENTS TAILORING
اإىل/ هيلي خ�سراء خلياطة املالب�س الرجالية - �سركة ال�سخ�س ال�احد ذ م م

GREEN HILI GENT TAILORS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا االإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر ي�ما من تاريخ ن�سر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غري م�س�ؤولة عن 

اأي حق اأو دع�ى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االإجراءات املطل�بة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13756 بتاريخ 2023/1/24 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية االإقت�سادية باأن / ال�سادة : كراج الرزق لت�سليح ال�سيارات

CN قد تقدم�ا اإلينا بطلب: رخ�سة رقم: 1105909 
تعديل وكيل خدمات / حذف هدى عبداهلل �سلطان �سيف الكعبى

تعديل �سكل قان�ين / من م�ؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ال�سخ�س ال�احد ذ م م
تعديل اإ�سم جتاري من/ كراج الرزق لت�سليح ال�سيارات

AL RIZQE AUTO REPAIR GARAGE

ال�سخ�س  �سركة   - املركبات  ميكانيك  اإ�سالح  ال�سيارات  لت�سليح  الرزق  كراج  اإىل/ 
ال�احد ذ م م

 ALRIZQE AUTO REPAIR GARAGE VECHICLES MECHANICS REPAIR

- SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

اأي حق اأو دع�ى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االإجراءات املطل�بة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13756 بتاريخ 2023/1/24 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية االإقت�سادية باأن / ال�سادة : ريف التل للمقاوالت العامة ذ.م.م

CN قد تقدم�ا اإلينا بطلب: رخ�سة رقم: 1153392 
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة مروان ح�سن مريو  %100

تعديل مدير / اإ�سافة مروان ح�سن مريو
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف مروان ح�سن مريو

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف حممد عبداهلل على �سعيد احل�سانى
تعديل �سكل قان�ين / من �سركة ذات م�س�ؤولية حمدودة اإىل �سركة ال�سخ�س ال�احد ذ م م

تعديل اإ�سم جتاري من/ ريف التل للمقاوالت العامة ذ.م.م
REEF ATAL GENERAL CONTRACTING L.L.C

اإىل/ ريف التل للمقاوالت العامة- �سركة ال�سخ�س ال�احد ذ م م
REEF ATAL GENERAL CONTRACTING- SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

اأو دع�ى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االإجراءات املطل�بة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13756 بتاريخ 2023/1/24 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية االإقت�سادية باأن / ال�سادة : فيك�س �ساين للمقاوالت العامة ذ.م.م

CN قد تقدم�ا اإلينا بطلب: رخ�سة رقم: 1998087 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / غالم ح�سني جي�ان على من �سريك اإىل مالك

تعديل ن�سب ال�سركاء / غالم ح�سني جي�ان على من 49 % اإىل %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / غالم ح�سني جي�ان على من �سريك اإىل مدير

 تعديل ن�سب ال�سركاء / غالم ح�سني جي�ان على من 49 % اإىل %0
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف عبداهلل بطى حمد على الدرعى

تعديل �سكل قان�ين / من �سركة ذات م�س�ؤولية حمدودة اإىل �سركة ال�سخ�س ال�احد ذ م م
تعديل اإ�سم جتاري من/ فيك�س �ساين للمقاوالت العامة ذ.م.م

FIX SHINE GENERAL CONTRACTING L.L.C
اإىل/ فيك�س �ساين للمقاوالت العامة - �سركة ال�سخ�س ال�احد ذ م م

FIX SHINE GENERAL CONTRACTING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا االإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية 
خالل ي�م واحد من تاريخ ن�سر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غري م�س�ؤولة عن اأي حق 

اأو دع�ى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االإجراءات املطل�بة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13756 بتاريخ 2023/1/24 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية االإقت�سادية باأن / ال�سادة : �سيدلية اك�سالنت ذ.م.م

CN قد تقدم�ا اإلينا بطلب: رخ�سة رقم: 3011640 
تعديل مدير / اإ�سافة رومانه ا�ستياق

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / رومانه ا�ستياق من �سريك اإىل مالك
 تعديل ن�سب ال�سركاء / رومانه ا�ستياق من 49 % اإىل %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف حممد ع��س بدر جعفر الكثريى
تعديل راأ�س املال / من null اإىل 150000

تعديل �سكل قان�ين / من �سركة ذات م�س�ؤولية حمدودة اإىل �سركة ال�سخ�س ال�احد ذ م م
تعديل اإ�سم جتاري من/ �سيدلية اك�سالنت ذ.م.م

EXCELLENT PHARMACY L.L.C
اإىل/ �سيدلية اك�سالنت - �سركة ال�سخ�س ال�احد ذ م م

EXCELLENT PHARMACY - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا االإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية 
خالل ي�م واحد من تاريخ ن�سر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غري م�س�ؤولة عن اأي حق 

اأو دع�ى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االإجراءات املطل�بة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13756 بتاريخ 2023/1/24 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية االإقت�سادية باأن / ال�سادة : كالمييت العمال التكييف والتربيد - 

�سركة ال�سخ�س ال�احد ذ م م

CN قد تقدم�ا اإلينا بطلب: رخ�سة رقم: 4244855 

تعديل اإ�سم جتاري من/ كالمييت العمال التكييف والتربيد - �سركة ال�سخ�س ال�احد ذ م م

CLIMATE FOR AIR CONDITIONING & COOLING WORKS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

اإىل/ كالمييت لل�سيانة واعمال التكييف - �سركة ال�سخ�س ال�احد ذ م م

CLIMATE FOR MAINTENANCE AND AIR CONDITIONING  -  SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C 

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

خالل ي�م واحد من تاريخ ن�سر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غري م�س�ؤولة عن اأي حق 

اأو دع�ى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االإجراءات املطل�بة.

مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13756 بتاريخ 2023/1/24 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية االإقت�سادية باأن / ال�سادة : كراج جبل العديد لل�سيارات ذ.م.م

رخ�سة رقم: CN 1051722 قد تقدم�ا اإلينا بطلب:
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة �س�نيل في�س�امباران راكبا بنيكر %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / �س�نيل في�س�امباران راكبا بنيكر من �سريك اإىل مف��س بالت�قيع
تعديل ن�سب ال�سركاء / �س�نيل في�س�امباران راكبا بنيكر من 49 % اإىل %0

تعديل مدير / اإ�سافة �س�نيل في�س�امباران راكبا بنيكر
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف م�زاييك الدارة ال�سركات ملالكها رمي حممد هالبي - �سركة 

ال�سخ�س ال�احد ذ م م
 MOSAIC COMPANIES .MANAGEMENT OWNED BY REEM MOHAMED

HALABI - Sole Proprietorship L.L.C
تعديل �سكل قان�ين / من �سركة ذات م�س�ؤولية حمدودة اإىل �سركة ال�سخ�س ال�احد ذ م م

تعديل اإ�سم جتاري من/ كراج جبل العديد لل�سيارات ذ.م.م
JABAL AL ADID CARS GARAG LLC

اإىل/ كراج جبل العديد لل�سيارات - �سركة ال�سخ�س ال�احد ذ م م
JABAL AL ADID CARS GARAGE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

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

العدد 13756 بتاريخ 2023/1/24 

اإعالن ت�سفية �سركة
ن�ع ال�سركة:�سركة ذات م�س�ؤولية حمدودة

اال�سم التجاري:ك�كر االمارات ل�سخانات املياه ذ.م.م
عن�ان ال�سركة:ط 9 - م 14 - وحدة املالك ال�سيدة �سم� ال�سيخه/فاطمه بنت 

مبارك - C2 جزيرة اب�ظبي - البطني - �سارع بين�نه - غرب 35
CN 1923025 :رقم القيد يف ال�سجل االقت�سادي

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

لل�سركة  قان�ين  كم�سفي   - قان�ني�ن  حما�سب�ن  ال�ساده/القمة  تعيني   -  2
العم�مية  اجلمعية  حم�سر  قرار  على  بناء  وذلك  بتاريخ:2022/6/1   
تاريخ   2350001417 بالرقم  العدل  كاتب  لدى  امل�ثق  العادية  غري 

التعديل:2023/01/23
املعني  امل�سفي  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

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

العدد 13756 بتاريخ 2023/1/24 

اإعالن ت�سفية �سركة
ن�ع ال�سركة:�سركة ذات م�س�ؤولية حمدودة

اال�سم التجاري:برايت كلني خلدمات التنظيف ذ.م.م
عبداهلل  م�زه  ال�سيدة  مبنى   -  0.3 �سرق   - اب�ظبي  ال�سركة:جزيرة  عن�ان 

�سالح واخرين
CN 2961183 :رقم القيد يف ال�سجل االقت�سادي

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

2 - تعيني ال�ساده/الهاملي و�سركاه - حما�سب�ن قان�ني�ن - كم�سفي قان�ين 
اجلمعية  حم�سر  قرار  على  بناء  وذلك  بتاريخ:2022/4/1    لل�سركة 
 2305002355 بالرقم  العدل  كاتب  لدى  امل�ثق  العادية  غري  العم�مية 

تاريخ التعديل:2023/01/23
املعني  امل�سفي  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

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

العدد 13756 بتاريخ 2023/1/24 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية االإقت�سادية باأن / ال�سادة : �سي�سري لل�سيانة العامة ذ.م.م

رخ�سة رقم: CN 2744784 قد تقدم�ا اإلينا بطلب:
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة �سيم�ن دا�س ك�كان دا�س %12

تعديل مدير / اإ�سافة �سيم�ن دا�س ك�كان دا�س
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف حممد زاهد �ساه حممد جعفر �ساه

تعديل اإ�سم جتاري من/ �سي�سري لل�سيانة العامة ذ.م.م
SISHIR GENERAL MAINTENANCE L.L.C

اإىل/ �سي�سري كار لت�سليح ال�سارات ذ.م.م
SISHIR CAR AUTO REPAIR L.L.C

 تعديل ن�ساط / اإ�سافة �سمكرة املركبات  4520001
 تعديل ن�ساط / اإ�سافة دهان ور�س املركبات  4520002

 تعديل ن�ساط / اإ�سافة اإ�سالح كهرباء ال�سيارات  4520005
 تعديل ن�ساط / اإ�سافة اإ�سالح ميكانيك املركبات 4520003

تعديل ن�ساط / حذف �سيانة املباين  4329901
اأو اعرتا�س على هذا االإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية خالل  فعلى كل من له حق 
ي�م واحد من تاريخ ن�سر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غري م�س�ؤولة عن اأي حق اأو دع�ى بعد 

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

العدد 13756 بتاريخ 2023/1/24 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية االإقت�سادية باأن / ال�سادة : ترو والي� لتجارة قطع غيار ال�سيارات - �سركة 

ال�سخ�س ال�احد ذ م م  رخ�سة رقم: CN 4611543 قد تقدم�ا اإلينا بطلب:
تعديل مدير / اإ�سافة را�سد حممد �سريف باراميل ارايا ب�راث

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / را�سد حممد �سريف باراميل ارايا ب�راث من مالك اإىل �سريك
تعديل ن�سب ال�سركاء / را�سد حممد �سريف باراميل ارايا ب�راث من 100 % اإىل %50

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة �ساجد ناالراكيتيل اوندا ثارافيك�تى م�الىل م�الىل ب�تيا 
ب�رايل %50

تعديل راأ�س املال / من 100000 اإىل 50000
تعديل �سكل قان�ين / من �سركة ال�سخ�س ال�احد ذ م م اإىل �سركة ذات م�س�ؤولية حمدودة

تعديل اإ�سم جتاري من/ ترو والي� لتجارة قطع غيار ال�سيارات - �سركة ال�سخ�س ال�احد ذ م م
TRUE VALUE AUTO SPARE PARTS TRADING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

اإىل / ترو والي� لتجارة قطع غيار ال�سيارات ذ.م.م
TRUE VALUE AUTO SPARE PARTS TRADING L.L.C

اأو اعرتا�س على هذا االإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية خالل  فعلى كل من له حق 
ثالث�ن ي�ما من تاريخ ن�سر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غري م�س�ؤولة عن اأي حق اأو دع�ى 

بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االإجراءات املطل�بة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13756 بتاريخ 2023/1/24 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية االإقت�سادية باأن / ال�سادة : خياط م�درن �ستايل للرجال

رخ�سة رقم: CN 3748796 قد تقدم�ا اإلينا بطلب:
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة كل حممد خليل احمد %100

تعديل مدير / اإ�سافة كل حممد خليل احمد
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف خليفه عبداهلل �سعيد الدرعى

تعديل راأ�س املال / من 15000 اإىل 100000
تعديل �سكل قان�ين / من م�ؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ال�سخ�س ال�احد ذ م م

تعديل اإ�سم جتاري من/ خياط م�درن �ستايل للرجال
MODERN STYLE GENTS TAILOR

اإىل/ خياط م�درن �ستايل للرجال - �سركة ال�سخ�س ال�احد ذ م م
MODERN STYLE GENTS TAILOR SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

حق اأو دع�ى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االإجراءات املطل�بة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13756 بتاريخ 2023/1/24 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية االإقت�سادية باأن / ال�سادة : تراينت االمارات - �سركة ال�سخ�س ال�احد 

ذ م م رخ�سة رقم: CN 1072261 قد تقدم�ا اإلينا بطلب:

تعديل مدير / اإ�سافة على ح�سن حمم�د احمد احل��سنى

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة على ح�سن حمم�د احمد احل��سنى %50

تعديل �سكل قان�ين / من �سركة ال�سخ�س ال�احد ذ م م اإىل �سركة ذات م�س�ؤولية حمدودة

تعديل اإ�سم جتاري من/ تراينت االمارات - �سركة ال�سخ�س ال�احد ذ م م

TRINET EMIRATES - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

اإىل / تراينت االمارات ذ.م.م

TRINET EMIRATES L.L.C.

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

خالل ي�م واحد من تاريخ ن�سر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غري م�س�ؤولة عن اأي حق اأو 

دع�ى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االإجراءات املطل�بة.

مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(
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  قال م�س�ؤول ال�سيا�سة اخلارجية يف االحتاد االأوروبي ج�زيب ب�ريل 
اأم�س االثنني اإنه ال ميكن للتكتل اإدراج احلر�س الث�ري االإيراين على 
قائمة الكيانات االإرهابية اإال بعد �سدور قرار من حمكمة يف االحتاد 

يفيد بذلك.
اإن وزراء  املا�سي  االأ�سب�ع  اأوروبيني قاال لرويرتز  دبل�ما�سيني  لكن 
خارجية التكتل يعتزم�ن اإ�سافة 37 ا�سما لقائمة االأفراد والكيانات 

اخلا�سعة لعق�بات ب�سبب انتهاكات حلق�ق االإن�سان يف اإيران.
اإدراج احلر�س  اإىل  املا�سي االحت��اد  االأ�سب�ع  االأوروب��ي  ودع��ا الربملان 
الث�ري على قائمة الكيانات االإرهابية واتهمه باأنه م�س�ؤول عن قمع 

االحتجاجات داخل اإيران وعن تزويد رو�سيا بطائرات م�سرية.
وقال ب�ريل لل�سحفيني قبل اجتماع ل�زراء خارجية دول االحتاد يف 
بروك�سل “هذا االأمر ال ميكن اأن ي�سدر به قرار دون حمكمة، قرار 
الأن��ك ال  اإرهابيا  اأعتربك  اأن��ا  تق�ل  اأن  اأوال. ال ميكنك  املحكمة  من 
دول��ة ع�س� باالحتاد  اأن��ه ينبغي على حمكمة يف  واأ�ساف  تعجبني«. 
للتكتل  ميكن  اأن  قبل  ملم��سة  قان�نية  اإدان���ة  ت�سدر  اأن  االأوروب���ي 

نف�سه التحرك يف هذا ال�ساأن.
وتاأ�س�س احلر�س الث�ري االإيراين بعد فرتة وجيزة من قيام الث�رة 
الدين  1979 حلماية نظام حكم رج��ال  ع��ام  اإي��ران  االإ�سالمية يف 

ال�سيعة والإ�سافة ثقل للق�ات امل�سلحة.

اأوقفت ال�سلطات االإيرانية ثالث �سحفيات يعملن ل�سالح م�ؤ�س�سات 
وفاة  منذ  البالد  ت�سهدها  التي  االحتجاجات  خلفية  على  حملية، 
اأم�س  طهران  يف  ال�سحفيني  جمعية  اأف���ادت  ما  وف��ق  اأميني،  مه�سا 
الثماين  ال�ساعات  “خالل  اإن��ه  بيان  يف  اجلمعية  واأوردت  االث��ن��ني. 
واالأربعني املا�سية، مت ت�قيف ثالث �سحفيات على االأقل هّن مليكا 
ها�سمي و�سعدة �سفيعي ومهرن��س زارعي”، من دون تقدمي تفا�سيل 
اإ�سافية. وتعد �سفيعي �سحفية م�ستقلة وروائية، بينما تعمل زارعي 
حني  يف  االإ���س��الح��ي،  ال��ت��ي��ار  على  حم�س�بة  اأن��ب��اء  وك���االت  ل�سالح 
تعمل ها�سمي ل�سالح وكالة “�سهر«. واأفادت �سحيفة “اعتماد” اأن 

ال�سحفيات الثالث نقلن اىل �سجن اإوين بطهران.
 79 ال�سلطات  اأوق��ف��ت  االإ���س��الح��ي��ة،  ال�سحيفة  لهذه  ت��ع��داد  ووف��ق 
�سحفيا منذ 16 اأيل�ل-�سبتمرب، تاريخ بدء االحتجاجات اإثر وفاة 
�سرطة  ت�قيفها من جانب  اأي��ام من  بعد ثالثة  اأميني )22 عاما( 
اجلمه�رية  يف  للبا�س  ال�سارمة  بالق�اعد  التزامها  لعدم  االأخ��الق 
االأمن،  ق���ات  عنا�سر  من  ع�سرات  بينهم  املئات،  وقتل  االإ�سالمية. 
لل�سلطات.  مناه�سة  �سعارات  رفع  تخللها  التي  االحتجاجات  خالل 
كما مت ت�قيف االآالف على هام�س التحركات التي يعترب م�س�ؤول�ن 
خلفها  يقف  �سغب”  “اأعمال  مبثابة  منها  ك��ب��ريا  ج���زءا  اإي��ران��ي���ن 
“اأعداء” اجلمه�رية االإ�سالمية. ويف اأواخر ت�سرين االأول/اأكت�بر، 
300 �سحفي  اأكرث من  وّقعها  ر�سالة  اإع��الم حملية  و�سائل  ن�سرت 
زمالئنا  “ت�قيف  ب�سبب  ال�سلطات  فيها  ينتقدون  �سحفي  وم�سّ�ر 

وحرمانهم من حق�قهم بعد ت�قيفهم«.

خطتها  ال����زراء  ملجل�س  اجتماع  خ��الل  الفرن�سية  احلك�مة  تعر�س 
الإ���س��الح ن��ظ��ام ال��ت��ق��اع��د ب���دون ت��ق��دمي اأي ت��ن��ازالت ح����ل املطالب 
انطالقة  بعد  التعبئة  ت�سعيد  على  ال��ع��ازم��ة  للنقابات  الرئي�سية 
حا�سدة ناجحة. ويت�جه وزير العمل اأوليفييه دو�س�بت بعد ذلك اإىل 

ال�سحفيني مع املتحدث با�سم احلك�مة اأوليفييه فريان.
بني  م��ا  اخلمي�س  جمع  والتظاهرات  االإ���س��راب��ات  م��ن  اأول  ي���م  بعد 
ملي�ن وملي�ين �سخ�س يف ال�سارع، وقبل الي�م الثاين املقرر يف 31 
وحك�مته  ماكرون  اإميان�يل  الرئي�س  يغتنم  الثاين/يناير،  كان�ن 
هذا اللقاء الر�سمي الإعادة تاأكيد هدفهما، وه� اإجراء نقا�س برملاين 
التنفيذ  م��سع  للجدل  امل��ث��ري  امل�����س��روع  دخ����ل  اإىل  يف�سي  م�����س��ّرع 
من  االأك��رب  والق�سم  باالإجماع  النقابات  وترف�س  ال�سيف.  بحل�ل 
ا�ستطالعات  املعار�سة وغالبية كربى من الفرن�سيني بح�سب  ق�ى 
الراأي، البند االأ�سا�سي يف هذا االإ�سالح القا�سي باإرجاء �سن التقاعد 
من 62 اإىل 64 عاما.  واعترب الرئي�س االأحد اأنه اأظهر “انفتاحا” 
على  باالأ�سا�س  ين�س  ك��ان  ال��ذي  الثانية  والي��ت��ه  لربنامج  بالن�سبة 
اأن يق�ل ب��س�ح اإن  65 عاما، لكنه رف�س  تاأخري �سن التقاعد اإىل 
كان �سيتم�سك حتى النهاية ب�سن ال�64، حر�سا منه على عدم التاأثري 
على النقا�س الربملاين. وقال “ماكرون “اأمتنى اأن )تق�م( احلك�مة 
“احلاجات  اأن  على  �سدد  اأن��ه  غري  الن�س  بتعديل”  الربملانيني  مع 
معروفة” م�ؤكدا “اأعتقد اأن علينا االآن اأن نتمكن من امل�سي قدما«. 
كذلك يبدي ال�زراء ا�ستعدادا “للح�ار” من اأجل “اإثراء” الن�س، 

اإمنا فقط يف اله�ام�س من دون امل�س بج�هره.

عوا�صم

بر�ك�سل

طهران

  باري�ص

اإعدامات اإيران ا�ضتمرار ل�ضيا�ضة »جلان املوت« لرئي�ضي

دول اجلوار املرحلة الأوىل.. لول يبداأ اإعادة الربازيل اإىل ال�ضاحة الدولية 

بن غفري يهدد بهدم اخلان الأحمر لتنفيذ م�ضروع »القد�س الكربى«مو�ضكو ت�ضتبعد اجتماعا ب�ضاأن »�ضتارت«.. وحتذر من الت�ضعيد
•• القد�س-وكاالت

االإ�سرائيلي،  اجلي�س  ب�سبب ممار�سات  اخل���ف،  مل�ؤها  االأحمر حياة  اخلان  الفل�سطيني�ن يف  يعي�س 
والتهديد امل�ستمر بهدم املخيمات البدوية، وتهجري �ساكنيها يف تكرار جديد للنكبة، وت�ساعد القلق 
اأنه  االأح��د  االأول  اأم�س  بن غفري  اإيتمار  االإ�سرائيلية  الق�مي يف احلك�مة  االأم��ن  وزي��ر  اإع��الن  بعد 

�سيطلب اإخالء القرية ب�سكل ف�ري.
ب�ؤرة  اإخ��الء  عقب  املحتلة،  القد�س  �سرق  ال�اقع  االأحمر  اخل��ان  باإخالء  غفري  بن  تهديدات  وتاأتي 
ذكرته  ملا  وفقاً  نابل�س،  �سرق  جن�ب  “ج�ري�س”  قرية  اأرا�سي  على  م�ست�طن�ن  اأقامها  ا�ستيطانية 
داين دان�ن مطالبات بن  وكالة “وفا” اأم�س االأح��د.  ويدعم ع�س� الكني�ست عن حزب “الليك�د”، 
االأحمر، وذل��ك خالل  العليا بهدم اخل��ان  املحكمة  ق��رار  بتفعيل  املا�سي، طلباً  االإثنني  وق��ّدم  غفري، 
جل�سة للحزب، فرد رئي�س احلك�مة االإ�سرائيلية، بنيامني نتانياه�، بالق�ل اإن الرد على تاأجيل اإخالء 

القرية �سيتم بعد جل�سة م�سرتكة ل�زراء احلك�مة بهذا اخل�س��س.

الع�سكرية  املعدات  اأي حال، وكل هذه  �ستتحقق على 
القادمة من م�سادر خمتلفة �سيتم �سحقها حرفيا«. 
�سي�سل  االأمريكي اجلديد لرو�سيا  ال�سفري  اأن  وذكر 
ب�سكل  ال��ت���ت��ر  ويت�ساعد  اأي����ام.  خ���الل  م��سك�  اإىل 
ال�سراع  على خلفية  ووا�سنطن  م�ستمر بني م��سك� 
املحتدم يف اأوكرانيا.   وحذر رئي�س الربملان الرو�سي 
ال��دول التي  اأن  فيات�سي�سالف ف�ل�دين، االأح��د، من 
تزود اأوكرانيا باأ�سلحة اأق�ى تخاطر بتدمري نف�سها، 
مدرعة  مبركبات  جديدة  تعهدات  تلت  ر�سالة  وه��ي 
واأن��ظ��م��ة دف����اع ج����ي وم���ع���دات اأخ�����رى ول��ك��ن لي�س 
رئي�س  وق��ال  كييف.  طلبتها  التي  القتالية  الدبابات 
الهج�مية  االأ���س��ل��ح��ة  “اإمدادات  ال���دوم���ا:  جمل�س 

زودت  اإذا   ... عاملية  كارثة  اإىل  �ست�ؤدي  كييف  لنظام 
باأ�سلحة  كييف  االأط��ل�����س��ي  ���س��م��ال  وح��ل��ف  وا���س��ن��ط��ن 
والقيام  ال�سلمية  امل���دن  ل�سرب  ا�ستخدامها  ميكن 
يهددون  كما  اأرا���س��ي��ن��ا  على  لال�ستيالء  مب��ح��اوالت 
ب��اأ���س��ل��ح��ة اأكرث  ب��ذل��ك، ف�����س��ي���ؤدي ذل���ك اإىل ان��ت��ق��ام 
ق�ة«. ونقلت و�سائل اإعالم رو�سية عن اال�ستخبارات 
م��ن��ظ���م��ات هيمار�س  ن�سر  اإن���ه مت  ق���ل��ه��ا  ال��رو���س��ي��ة 
اأوكرانيا.  ن���وي��ة يف  اأخ���رى عند حم��ط��ات  واأ���س��ل��ح��ة 
ع�سكرية  م�ساعدات  بتقدمي  اأوكرانيا  اأن�سار  وتعهد 
الرغم  على  الأوكرانيا اجلمعة،  ال��دوالرات  مبليارات 
من اأن االلتزامات اجلديدة طغى عليها خالف قادة 

الدفاع يف اجتماع دويل يف رام�ستاين باأملانيا.

•• مو�صكو-وكاالت

ق��ال ن��ائ��ب وزي���ر اخل��ارج��ي��ة، �سريغي ري��اب��ك���ف، اإن 
ال  االأمريكية  الرو�سية  العالقات  احل��ايل يف  ال��سع 
ي�سمح بعقد اجتماع ملناق�سة معاهدة �ستارت اجلديدة 
وكاالت  ونقلت  الن�وية.  االأ�سلحة  انت�سار  من  للحد 
اأعداء  اإن  ق�له  ريابك�ف  عن  رو�سية  حك�مية  اأنباء 
بت�سليمها  اأوك���ران���ي���ا  يف  امل��خ��اط��ر  ي��ف��اق��م���ن  رو���س��ي��ا 
م�سار  “الت�سعيد  ري��اب��ك���ف:  واأ����س���اف  االأ���س��ل��ح��ة. 
الع�اقب غري مت�قعة ومل  اأن تك�ن  خطري، وميكن 
رفع  رو�سيا  خ�س�م  وي�ا�سل  اإ�ساراتنا،  ا�ستقبال  يتم 
اخلا�سة  الع�سكرية  العملية  اأه���داف  لكن  املخاطر، 

•• القد�س-وكاالت

ا�ستعر�س م�قع “والال” االإ�سرائيلي 
اإبراهيم  االإي������راين  ال��رئ��ي�����س  ���س��ج��ل 
املتظاهرين،  �سد  العنف  يف  رئي�سي 
حيث �سارك قبل ثالثة عق�د يف قتل 
عندما  النظام  معار�سي  من  االآالف 

كان مدعياً عاماً �ساباً.
وذكر “والال” اأن املدعي العام ال�ساب 
التي  امل�ت”  “جلنة  يف  ع�����س���اً  ك���ان 
ال�سجناء  م��ئ��ات  اإع���دام  على  اأ���س��رف��ت 
وفقاً  طهران،  االإيرانية  العا�سمة  يف 
مل��ن��ظ��م��ات ح��ق���ق االإن�������س���ان. وب��ع��د 3 
ع��ق���د، و���س��ل ه��ذا امل��دع��ي ال��ع��ام اإىل 
من�سب رئي�س البالد، والبع�س يرى 
االأعلى  للمر�سد  حُمتمل  خليفة  اأن��ه 

علي خامنئي.
يق�د خطاً  رئي�سي  اأن  امل�قع  واأ�ساف 
ال��ت��ي ت�اجه  ال��ت��ح��دي��ات  ح��ازم��اً �سد 
واخل������ارج، الفتاً  ال���داخ���ل  اإي������ران يف 
االأ�سابيع  يف  اأ���س��خ��ا���س   4 �سنق  اإىل 
تتعلق  اإدانتهم بجرائم  بعد  االأخ��رية 
ب���االح���ت���ج���اج���ات ال���ت���ي ان���دل���ع���ت يف 
وفاة  بعد  املا�سي  )اأي��ل���ل(  �سبتمرب 
ال�سابة الكردية مه�سا اأميني البالغة 

االأخالق  �سرطة  اعتقلتها  والتي  22 عاماَ،  العمر  من 
النتهاكها ق�اعد الزي االإ�سالمي.

ووفقاً للم�قع، اأثارت عمليات االإعدام اإدانات من اأوروبا 
وال�اليات املتحدة، لكن رئي�سي وعد مب�ا�سلة “تعقب 
اأنه  ال�سلطات  تعتقد  �سخ�س  اأي  ومعاقبة  ومقا�ساة 

مت�رط يف اأعمال عنف«.
وق����ال ع��ل��ي ف��اي��ز م��دي��ر م�����س��روع اإي�����ران يف جمم�عة 
اإن�ساء  ه���  االإع����دام  عمليات  م��ن  “الغر�س  االأزم�����ات: 
ل����دى امل�اطنني  ي���ك����ن  ل���ن  ج��م��ه���ري��ة خ������ف، ح��ي��ث 
امل�س�ؤولني  كبار  لدى  يك�ن  ولن  لالحتجاج  ال�سجاعة 

ال�سجاعة لالن�سقاق«.
جتاه  رئي�سي  مار�سه  ال��ذي  القمع  ف��اإن  امل�قع،  بح�سب 
التظاهرات، والذي اأدى بح�سب منظمات حق�قية اإىل 

•• بوينو�س اير�س-اأ ف ب

دا  ل���ال  اإينا�سي�  ل�ي�س  ال��ربازي��ل��ي  الرئي�س  يبا�سر 
الدولية،  ال�ساحة  اإىل  ب���الده  اإع����ادة  االث��ن��ني  �سيلفا 
قمة  تليها  واحلليفة،  اجل��ارة  االأرجنتني،  اإىل  بزيارة 
اإقليمية اأمريكية التينية، مرّكزا اأول�يته على اجل�ار 

قبل العامل، فيما ي�اجه م�سائل داخلية داهمة.
وبعد ثالثة اأ�سابيع من بدء رئا�سته وح�اىل اأ�سب�عني 
على الهج�م الذي �سنه اأن�سار للرئي�س ال�سابق جايري 
ب�ل�س�نارو على مراكز ال�سلطة يف برازيليا، و�سل ل�ال 
ر�سمية،  زي��ارة  يف  اأيري�س  ب�ين��س  اإىل  االأح��د  م�ساء 
اأمريكا  دول  ملجم�عة  قمة  يف  الثالثاء  امل�ساركة  قبل 
الالتينية ومنطقة بحر الكاريبي )�سيالك( بح�س�ر 

ح�اىل 15 رئي�س دولة.
االأوروغ����اي  يف  االأرب��ع��اء  الي�ساري  الرئي�س  ويختتم 
 30 اأن ي�ستقبل يف  اأول رحلة دولية من واليته، قبل 
االأملاين  امل�ست�سار  برازيليا  يف  ال��ث��اين/ي��ن��اي��ر  ك��ان���ن 
اإىل  �سباط/فرباير   10 يف  ويت�جه  �س�لت�س،  اأوالف 

وا�سنطن للقاء نظريه االأمريكي ج� بايدن.
وترتدي زيارة ل�ال لالأرجنتني اأهمية ج�هرية اإذ اأن 
املجاورة،  للدولة  االأول  التجاري  ال�سريك  هي  بالده 

فيما االأرجنتني هي ال�سريك الثالث للربازيل.
األربت�  ح��ك���م��ة  ب���ني  ال��ع��ق��ائ��دي��ة  امل�����س��اف��ة  اأن  غ���ري 
ف��رن��ان��دي��ز م��ن ي�����س��ار ال������س��ط وال��رئ��ي�����س الربازيلي 
عن  االأخ�����ري  و”تغّيب  امل��ت��ط��رف  ال��ي��م��ي��ن��ي  ال�����س��اب��ق 
الت�افق  ج��داً  ال�سعب  من  جعال  الدولية،  املنتديات 
على جمم�عة كاملة من امل�ا�سيع”، على ما اأو�سحت 
االأرج��ن��ت��ي��ن��ي��ة غابرييال  ال��رئ��ا���س��ة  ب��ا���س��م  امل��ت��ح��دث��ة 

�سريوتي اجلمعة.
وا�سعة  ثنائية  اتفاقات  باإبرام  الزيارة  هذه  و�ست�سمح 
والعل�م  ال���ط���اق���ة  م��ث��ل  جم�����االت  ع����دة  يف  ال���ن���ط���اق 
بح�سب  ي�سكل  ما  وامل��ال وغريها،  والزراعة  وال�سحة 

فاإن  الدولية،  للعف�  ووفقاً  �سخ�س.  اآالف   5 عن  يقل 
العام لطهران،  املدعي  اآن��ذاك نائب  رئي�سي، الذي كان 
ون�سرت منظمة  بالعا�سمة،  امل���ت  كان ع�س�اً يف جلنة 
ُنقل  املا�سي  العام  تقريراً  ووت�س”  رايت�س  “هي�مان 
�سجن يف  خ��ارج  رئي�سي  راأى  اإن��ه  �سجني ق�له  فيه عن 
التنفيذ  م�قع  اإىل  و�سل  رئي�سي  اإن  وق��ال  العا�سمة، 

للتاأكد من تنفيذ االإجراء ب�سكل �سحيح.
واأجاب رئي�سي يف عام 2021 عندما �ُسئل عن ت�رطه يف 
عمليات القتل يف الثمانينيات: “يجب االإ�سادة بالقا�سي 
اأو املدعي العام الذي حمى �سالمة امل�اطنني.. اأنا فخ�ر 
باأنني دافعت عن حق�ق االإن�سان يف كل من�سب �سغلته”، 

ولكن مكتب الرئا�سة مل يرد على التقرير نف�سه.
وفقاً للم�قع، يعرتف امل�س�ؤول�ن يف اإيران باأن معار�سي 
ال��ن��ظ��ام ق��د اأُع���دم����ا ب��ال��ف��ع��ل يف ذل���ك ال����ق���ت، لكنهم 

عنا�سر  من  وع�سرات  متظاهر   500 من  اأك��رث  مقتل 
الذي  ال�سيا�سي  بالتطهري  ي��ذك��رن��ا  االأم��ن��ي��ة،  ال��ق���ات 
حدث عام 1988، حيث اإنه يف ذلك العام، بعد اأ�سابيع 
اإىل  اأدى  اإط��الق نار يف ي�لي� )مت���ز(  قليلة من وقف 
اإيران  يف  ال�سلطات  ن��ف��ذت  ال��ع��راق،  م��ع  احل���رب  نهاية 
ال�سيا�سيني  ال�سجناء  الآالف  جماعية  اإع���دام  عمليات 

ومعار�سي النظام.
وب��ح�����س��ب ت���ق���ري���ر مل��ن��ظ��م��ة ال���ع���ف���� ال���دول���ي���ة حلق�ق 
اأطلق عليها  النظام حماكم خا�سة  اأن�ساأ  االإن�سان، فقد 
دين ومدعني  رج��ال  وتتاألف من  امل�ت”،  “جلان  ا�سم 
وم�س�ؤولني يف املخابرات، وحددت اللجان م�سري اآالف 
املعتقلني يف حماكمات تع�سفية ا�ستمرت لدقائق قليلة. 
وعلى ال��رغ��م م��ن اأن ع��دد ال��ذي��ن اأُع��دم���ا خ��الل تلك 
الفرتة مل يتاأكد قط، اإال اأن منظمة العف� تقدر اأنه ال 

الربازيلي فيلي�سي� دي �سا غيماري�س ل�كالة فران�س 
اأمريكا  تعترب  كانت  ب�ل�س�نارو  “حك�مة  اأن  بر�س 
�سعيد  ع��ل��ى  ح��ال  ول��ي�����س  م�سكلة  مب��ث��اب��ة  الالتينية 

ال�سيا�سة اخلارجية، وهي روؤية يف غاية ال�سلبية«.
بل  اإقليمي  اندماج  هيئة  لي�ست  �سيالك  اأن  وال���اق��ع 
املنظمة  اأّن��ه��ا  غ��ري  للمنطقة،  وت��ع��اون  ح���ار  منتدى 
ال�حيدة التي جتمع دول املنطقة، با�ستثناء ال�اليات 
الفعلي  ال�حيد  االإقليمي  وامل��ح��اور  وك��ن��دا،  املتحدة 

لالحتاد االأوروبي وال�سني.
هي  �سيالك  اإىل  ال��ع���دة  اأن  ال��ربازي��ل��ي  املحلل  وراأى 
ي�سعى  “ل�ال  ك��ان  اإن  اأّن���ه  م��سحا  اأوىل”،  “خط�ة 
فعليا  ذل���ك  حتقيق  ف���اإن  ما”،  ق��ي��ادي  دور  الإن��ع��ا���س 

الرئا�سة خط�ة نح� “اندماج على غرار ما نحلم به 
منذ �سن�ات” بني بلدين ميثالن االقت�سادين االأول 
ب�”اأهمية  ويت�سمان  الالتينية  اأم��ريك��ا  يف  وال��ث��ال��ث 
ك���ربى ل��ل��ع��امل ب���ج��ه ال��ت��ح��دي��ني ال��ق��ادم��ني، االنتاج 

الغذائي والطاقة«.
الأمريكا  بالن�سبة  ك��ربى  رمزية  ق���ة  ال��زي��ارة  ولهذه 
اإىل  ال���ربازي���ل  ع����دة  ال��ق��م��ة  �سرت�سي  اإذ  ال��الت��ي��ن��ي��ة، 
يف  ب�ل�س�نارو  حك�مة  منها  �سحبتها  بعدما  �سيالك 
التي  املنظمة  متهمة   2020 الثاين/يناير  ك��ان���ن 
الأنظمة  االأب��رز  “الدور  باإعطاء   2010 عام  اأن�سئت 

غري دمي�قراطية” مثل ك�با وفنزويال ونيكاراغ�ا.
واأو���س��ح امل��دي��ر االأك��ادمي��ي مل��رك��ز ال��ع��الق��ات الدولية 

يزعم�ن اأن ما ح�سل اأقل بكثري مما 
ورد يف التقارير.

�سعيد ج�جلار من جامعة تيني�سي يف 
ت�ساتان�غا قال: “متت ترقية رئي�سي 
اإىل الرئي�س لعدة اأ�سباب، مبا يف ذلك 
هذه  اأظ��ه��ر  ل��ق��د  ووالوؤه.  وح�سيته 
ال�سفات يف عام 1988، وه� �سريك 

كامل يف القمع ال�سيا�سي«.
لعائلة   1960 ع���ام  رئ��ي�����س��ي  وول����د 
متدينة يف مدينة م�سهد �سمال �سرق 
اإيران، وفقد والده وه� يف اخلام�سة 
�سار على خطاه يف  لكنه  ع��م��ره،  م��ن 
الدرا�سات الدينية، وكطالب �ساب يف 
معهد ديني يف مدينة قم، ان�سم اإىل 
االحتجاجات �سد ال�ساه املدع�م من 
ال��غ��رب واأط��ي��ح ب��ه يف ث����رة 1979، 
القادة  مع  عالقاته  ر�سخت  والحقاً، 
الدينيني يف قم مكانته بني الق�ساء.

رئي�س  نائب  من�سب  رئي�سي  و�سغل 
�سن�ات،   10 ملدة  الق�سائية  ال�سلطة 
قبل اأن يتم تعيينه يف من�سب النائب 
العام يف عام 2014، وبعد 5 �سن�ات 
امل��ت��ح��دة عق�بات  ال����الي���ات  ف��ر���س��ت 
عليه ب�سبب انتهاكات حق�ق االإن�سان، 
مب����ا يف ذل�����ك ع��م��ل��ي��ات االإع���������دام يف 

الثمانينيات.
ويف 2017، تر�سح رئي�سي للرئا�سة وخ�سر اأمام ح�سن 
�س�تي  ت�سجيل  اإىل  اإخفاقه  كثريون  واأرج��ع  روح��اين، 
على  ال�س�ء  ي�سلط  عنه،  الك�سف  مت  ع��ام��اً   28 عمره 
فاز  ���س��ن���ات   4 ب��ع��د  ول��ك��ن  االإع�����دام،  عمليات  دوره يف 
رئي�سي يف االنتخابات الرئا�سية، وبالتايل �سيطر التيار 
على  علي خامنئي  االأعلى  للمر�سد  امل���ايل  الراديكايل 

جميع امل�ؤ�س�سات احلك�مية.
كخليفة  ق���ت��ه  �سيبني  اأن���ه  على  انت�ساره  اإىل  وُينظر 
لكن  عاماً،   83 العمر  من  البالغ  خلامنئي  م�ستقبلي 
اخلرباء واملطلعني يقدرون باأن ف�سل رئي�سي يف اإحياء 
اخلارجية  �سيا�سته  يف  وال�سع�بات  املتعرث  االقت�ساد 

اأ�سرت بفر�سه يف اأن ي�سبح املر�سد االأعلى املقبل.

ب��ك��ث��ري مما  اأك����رث  ال���ق���درات وال����ق���ت  “يتطلب م���ن 
“ال��سائل  �سعيد  على  وخ�س��سا  الربازيل”  متلك 

االقت�سادية«.
االأول�ية  اإع���ط���اء  ت��ع��ن��ي  ال  ال���ربازي���ل  ع�����دة  اأن  ك��م��ا 
ماورو  ال��ربازي��ل��ي  اخلارجية  وزي��ر  و���س��دد  للمنطقة، 
فيريا بهذا ال�سدد ال�سبت على اأن “تعليمات الرئي�س 
لي�س  +ج�س�ر+  بناء  اإع��ادة  وا�سحة:  كانت  االأ�سا�سية 
مع  كذلك  بل  واإفريقيا،  الالتينية  اأمريكا  مع  فقط 
م�ساو من  بقدر  واأوروب���ا،  وال�سني  املتحدة  ال���الي��ات 

االأهمية واالأول�ية«.
ويف م��ط��ل��ق االأح�������ال، ه��ل مي��ك��ن اجل����زم ب����اأن ال���دور 
بعد   ،2023 ع��ام  ل���ال  بنظر  االأول���ي��ة  ه���  القيادي 
اأكرث من عقد على ا�سطالعه بدور املحرك ملجم�عة 
)الربازيل  امل�ؤثرة  النا�سئة  لالقت�سادات  “بريك�س” 
ورو���س��ي��ا وال��ه��ن��د وال�����س��ني وج��ن���ب اإف��ري��ق��ي��ا( اأو دور 

املروج ل�سيالك نف�سها؟
اعترب برينابي ماالكالزا الباحث يف العالقات الدولية 
يف مركز “ك�ني�سيت” ال�طني االأرجنتيني لالأبحاث 
�سيا�سته  يف  ال��ق��ي��ادة  اإىل  ل����ال  ل���دى  تطلع  “اأي  اأن 

اخلارجية �سي�سطدم بامل�سائل الداخلية الداهمة«.
وع��ل��ى ه���ذا ال�����س��ع��ي��د، اأق�����ال ال��رئ��ي�����س ال�����س��ب��ت قائد 
“بعد  اأنه  اأرودا معتربا  جي�س الرب خ�لي� �سيزار دي 
الثاين/يناير،  ك��ان���ن   8 يف  االأخ�������رية...  االأح������داث 

انقطعت الثقة«.
وعلق ماالكارزا “جروح الربازيل مفت�حة، ويف االأفق 
احل���ايل �سيك�ن ال��ت��ح��دي االأك����رب ب���ج��ه ل����ال اإع���ادة 

ت�سكيل ن�سيجها الدمي�قراطي«.
واأ�ساف “اإن مل تنقلب النزعة اإىل الت�سلط والتطرف 
ممار�سة  واإىل  الربازيلي،  املجتمع  من  �سريحة  لدى 
الربازيل  ف��اإن  ال�سيا�سة،  على  متزايدا  وزن��ا  اجلي�س 
م�ث�قة  دولية  ق�ة  لت�سبح  اأ�سا�سية  قاعدة  �ستخ�سر 

ميكن اأن حتظى بالقب�ل«.

اأ�ضرتاليا تعجل خطط �ضراء األغام بحرية
•• �صيدين-رويرتز

األ��غ��ام بحرية  اإن��ه��ا �ستعجل خطط ���س��راء  اأم�����س االث��ن��ني  اأ���س��رتال��ي��ا  ق��ال��ت 
متط�رة حلماية طرقها البحرية وم�انئها من اأي “معتدين حمتملني” 

و�سط خطط ال�سني لزيادة نف�ذها يف منطقة املحيط الهادي.
البحرية  باالألغام  ي�سمى  ما  اإن  بيان  الدفاع يف  وزارة  با�سم  وقال متحدث 

الذكية م�سممة للتمييز بني االأهداف الع�سكرية واأن�اع ال�سفن االأخرى.
ذك��ي��ة مما  ب��ح��ري��ة  األ���غ���ام  اق��ت��ن��اء  وت����رية  ت�����س��رع  اأ�سرتاليا”  اأن  واأ����س���اف 
�سي�ساعد على تاأمني خط�ط االت�سال البحرية وحماية الطرق البحرية 

االأ�سرتالية.
»امتالك األغام بحرية حديثة رادع كبري للمعتدين املحتملني«.

وعلى الرغم من اأن وزارة الدفاع مل حتدد اأي تفا�سيل اأخرى، قال تقرير 
ما  �ستنفق  كانبريا  اإن  االإثنني  الي�م  هريالد  م�رننج  �سيدين  �سحيفة  يف 
ي�سل اإىل مليار دوالر اأ�سرتايل “698 ملي�ن دوالر” ل�سراء اأ�سلحة عالية 

التقنية حتت املاء.
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بتاريخ  دبي  حماكم  العدل  كاتب  لدى  وامل�ثق   2023/1/3 بتاريخ  دبي  حماكم 
املعني  امل�سفي  اإىل  التقدم  اأو مطالبة  اعرتا�س  اأي  لديه  2023/1/3 وعلى من 
اأعاله، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات  يف مكتبه الكائن بدبي على العن�ان املذك�ر 

واالأوراق الثب�تية وذلك خالل )45( ي�ماً من تاريخ ن�سر هذا االإعالن
 امل�س�ؤول املخ�ل

حكومة  دبي 
للإقت�شاد وال�شياحة

70021
العدد 13756 بتاريخ 2023/1/24 

املو�شوع : اإعلن مذكرة تبليغ مدعى عليه بالن�شر 
ن�سر )االإعالن امل��سح اأدناه( على نفقة طالبة االإعالن 

ال�سيدة/ ر�سا �سامى عبد اللطيف بدره ) اجلن�سية : االأردن (
مذكرة تبليغ مدعي عليه  بالن�شر

�شادرة من حمكمة ال�شارقة ال�شرعية )حمكمة الأ�شرة(
يف الدعوى رقم 2022/1405م )اأحوال �شخ�شية(

اإىل املدعى عليه / خالد حمم�د عثمان حجازي 
وجن�سيته االأردن - العن�ان جمه�ل حمل االإقامة
حيث اأن املدعية / ر�سا �سامى عبد اللطيف بدره 

اأقامت عليك لدى هذه املحكمة الدع�ى اأعاله والتي تطلب فيها : )اخللع مقابل التنازل عن م�ؤخر 
ال�ساعة  يف  باملحكمة  االأوىل  ال�سخ�سية  االأح�ال  دائرة  قا�سي  اأمام  ح�س�رك  فيقت�سي  ال�سداق( 
العا�سرة �سباحا من ي�م االأربعاء امل�افق 08/02/2023م وذلك لالإجابة على الدع�ى ويف حالة 
تخلفك عن احل�س�ر اأو عدم اإر�سال وكيل عنك يف ال�قت املحدد فاإن املحكمة �ستبا�سر نظر الدع�ى 

يف غيابك. 
حتريرا يف ي�م / اخلمي�س امل�افق 19/01/2023م.

مكتب اإدارة الدعوى

المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

حمكمة ال�شارقة الحتادية البتدائية



الثالثاء   24  يناير    2023  م   -    العـدد   13756  
Tuesday   24    January    2023   -  Issue No 13756

10

عربي ودويل

زيلين�ضكي يتعهد بالت�ضدي 
ب�ضرعة للف�ضاد يف اأوكرانيا 

••لفيف-رويرتز

ف�ل�دميري  االأوك���راين  الرئي�س  ق��ال 
عن  التغا�سي  يتم  لن  اإن��ه  زيلين�سكي 
الف�ساد الذي ميثل م�سكلة مزمنة يف 
البالد وتعهد باتخاذ قرارات رئي�سية 

ب�ساأن الق�ساء عليه هذا االأ�سب�ع.
مزاعم  و�سط  زيلين�سكي  تعهد  وج��اء 
ب�ج�د ف�ساد على م�ست�ى رفيع، مبا 
اأ���س��ال��ي��ب مريبة  ع��ن  تقرير  ذل��ك  يف 
الرغم  على  الع�سكرية  امل�سرتيات  يف 
ال�حدة  بتعزيز  امل�س�ؤولني  قيام  من 

ال�طنية مل�اجهة الغزو الرو�سي.
الف�ساد  من  ط�يل  تاريخ  والأوكرانيا 
وجعل  اله�سة.  واحل�كمة  امل�ست�سري 

اأح���د متطلباته  ال��ف�����س��اد  ملكافحة  ب��اإ���س��الح��ات  ال��ق��ي��ام  االأوروب�����ي  االحت����اد 
الرئي�سية الن�سمام اأوكرانيا اإىل االحتاد بعد منح كييف و�سع املر�سح العام 
ال�قت  ه�  االأ�سب�ع  ه��ذا  �سيك�ن  م�س�رة”  يف    زيلين�سكي  وق��ال  املا�سي. 
اأريد  اإع��داد القرارات بالفعل. ال  املنا�سب التخاذ ق��رارات منا�سبة. لقد مت 

ن�سرها يف ال�قت احلايل ، لكن كل ذلك �سيك�ن عادال«.
واأ�ساف زيلين�سكي، الذي انتخب باأغلبية �ساحقة يف عام 2019 بناء على 
اإن  ال�سابقة،  ال�س�فيتية  الدولة  بها  ُت��دار  التي  الطريقة  بتغيري  تعهدات 

حك�مته قبلت ا�ستقالة نائب وزير بعد حتقيق يف مزاعم باأنه قبل ر�س�ة.

اجلي�س الأمريكي يعتقل
 3 دواع�س يف �ضوريا 

•• بريوت-اأ ف ب

اأعلنت القيادة املركزية للجي�س االأمريكي )�سنتك�م( اأن الق�ات االأمريكية 
اعتقلت ثالثة اأع�ساء يف تنظيم داع�س االإرهابي خالل عملية ب�سرق �س�ريا. 
يعمل  ورج��ال  ل�ج�ستيا  م�س�ؤوال  املعتقلني  بني  اإن  بيان  يف  �سنتك�م  وقالت 
باجلماعة  “مرتبط”  ب��اأن��ه  ف��سف  الثالث  اأم��ا  داع�����س.  لتنظيم  و�سيطا 
املتطرفة، بح�سب امل�سدر نف�سه. واأ�سيب مدين بجروح طفيفة يف الهج�م 
الق�ساء  اإع��الن  منذ  ل�سنتك�م.  وفقا  هليك�برت،  وبطائرة  ا  ب��رًّ ُنّفذ  ال��ذي 
االأمريكية  الق�ات  2019، تالحق  عام  “دولة اخلالفة”  على ما ي�سمى 
والتحالف الدويل بقيادة وا�سنطن قياديي التنظيم. وت�سّن بني حني واآخر 
اإىل  بانتمائهم  ي�ستبه  عنا�سر  �سد  ج���ي  اإن���زال  اأو  ده��م  وعمليات  غ��ارات 
التنظيم يف �س�ريا. وتنت�سر الق�ات االأمريكية التي تق�د التحالف الدويل 
�سد التنظيم املتطرف يف مناطق �سيطرة املقاتلني االأكراد يف �سمال �س�ريا 
و�سمال �سرقها وتنت�سر يف ق�اعد يف حمافظة احل�سكة ودير الزور والرقة 

)�سمال(.

)اجلامعات(  امتحان�����ات  )ت��اري��خ(  الأخ�����ذ  تعدي����ل  ه�����ذا 
باالعتبار«.

اأن  قبل   ،2003 ال��ع��ام  يف  ل��ل���زراء  رئي�ًسا  اإردوغ����ان  اأ�سبح 
العام  باالقرتاع  ُمنتخًبا  “رئي�ًسا”  وي�سبح  الد�ست�ر  يعّدل 

يف 2014.
ال�سيا�سي  مل�ستقبله  مهًما  االنتخابي  امل���ع��د  ه��ذا  و�سيك�ن 
والتي  اقت�سادية خطرية  اأزمة  ت�سهد  التي  ومل�ستقبل تركيا 
تلعب دوًرا مهًما يف ال�س�ؤون اجلي��سيا�سية يف املنطقة. ف�سبق 
املتحاربتني  رو�سيا  اأوكرانيا  الت��سط بني  اأنقرة  اأن عر�ست 

واملطّلتني مثلها على البحر االأ�س�د.
واالأربعاء، ملّح الرئي�س الرتكي اإىل اأن االنتخابات الرئا�سية 

قبل  �ستبداأ  االنتخابية  احلمل�������ة  اأن  اإىل  اردوغ�������ان  ولف���ت 
60 ي�ًم������ا من امل�ع��د، اأي يف 10 اآذار/مار�س.

يف 14 اأيار/ماي� 1950، فاز احلزب الدمي�قراطي الذي 
اأ�س�سه يف العام 1946 عدنان مندري�س واأن�ساره املن�سّق�ن 
عن حزب م�سطفى كمال “اأتات�رك”، يف االنتخابات قبل اأن 

ُيطاح بعد ع�سرة اأع�ام يف انقالب ع�سكري.
لفرتة  اأقيل  وه���  مبندري�س،  نف�سه  اإردوغ���ان  �سّبه  ولطاملا 
من رئا�سة بلدية ا�سطنب�ل واأودع ال�سجن فرتة ق�سرية يف 

ت�سعينات القرن املا�سي.
وُيعّد حتديد الرابع ع�سر من اأيار/ماي� م�عدا لالنتخابات 

العامة ر�سالة م�ّجهة اإىل فئة الناخبني املحافظني.

••اإ�صطنبول-اأ ف ب

حدد الرئي�س الرتكي رجب طيب اإردوغان الذي يحكم منذ 
العام 2003 وياأمل البقاء مبن�سبه خلم�سة اأع�ام اإ�سافية، 
الرئا�سية  االنتخابات  الإج��راء  اأيار-ماي� م�عدا   14 تاريخ 

والت�سريعية يف تركيا.
وق����ال اإردوغ������ان االأح����د خ���الل ل��ق��اء م��ع ���س��ب��اب يف مدينة 
ب�ر�سة )غرب( ن�سرت الرئا�سة الرتكية ت�سجيل فيدي� منه 
“�ساأ�ستخدم �سالحياتي لتقريب م�عد االنتخابات اإىل 14 

اأيار/ماي�«.
اإمنا  م��ب��ك��رة   ان��ت��خ��اب�����������ات  “لي�ست  اأن��ه�����������������ا  اإل�������ى  واأ���س�����������������������ار 

ذكرى  يف  اأي��ار/م��اي���،   14 يف  �ستجرى  ُتركيا  يف  والنيابية 
الدمي�قراطي  احل�����زب  ف�����ز  ع��ل��ى  عاًما”   73“ م�����رور 
)حمافظ( يف اأول انتخابات حّرة �سهدتها تركيا املعا�سرة يف 

العام 1950.
وقال اإردوغان يف ت�سريحات متلفزة االأربعاء “�ست�ّجه اأّمتنا 
نف�سه  الي�م  )املعار�س( يف  ال�ستة  رّده��ا على حتالف طاولة 

بعد 73 عاًما«.
ت�سعى  تركية  اأح��زاب  �ستة  ي�سم  حتالف  ال�ستة”  و”طاولة 

لقطع طريق الرئا�سة اأمام اإردوغان.
 وح�����ده ح����زب ال�����س��ع���ب ال���دمي����ق���راط���ي مل ي��ن�����س��ّم اإىل 

التحالف.

مايو موعًدا لالنتخابات الرئا�ضية والت�ضريعية يف تركيا   14

•• برازيليا-اأ ف ب

ال��ربازي��ل��ي ل�ي�س  ال��رئ��ي�����س  اأق����ال 
جي�س  قائد  �سيلفا  دا  ل�ال  اإينا�سي� 
بعد  اأرودا  دي  �سيزار  خ�لي�  ال��رب 
ا�ستهدفت  هجمات  على  اأ�سب�عني 
مقار ال�سلطة يف برازيليا، وه� قرار 
اأول رحلة خارجية له  اتخذه قبيل 

اإىل االأرجنتني.
واأعلن وزير الدفاع خ��سيه م��سي� 
ر�سميا اإقالة خ�لي� �سيزار دي اأرودا 
ال��ذي ك��ان يق�د جي�س ال��رب م�قتا 
االأول/دي�سمرب  ك��ان���ن   30 م��ن��ذ 
اأي ق��ب��ل ي���م��ني م��ن ان��ت��ه��اء والية 
جايري  املتطرف  اليميني  الرئي�س 
ل�ال  اإدارة  وك���ان���ت  ب����ل�������س����ن���ارو. 
اجلديدة ثّبتته الحقا يف من�سبه يف 

•• عوا�صم-وكاالت

ح����ث رئ���ي�������س امل���ج���ل�������س االأوروب���������ي 
االحتاد  دول  زعماء  مي�سيل،  �سارل 
االأوروب���������ي، ع��ل��ى امل�����س��ي ق���دم���ا يف 
اأ�س�ل  ا���س��ت��خ��دام  ب�����س��اأن  حم��ادث��ات 
امل�سادرة  ال��رو���س��ي  امل��رك��زي  البنك 
الإعادة  دوالر،  مليار   300 بقيمة 
نقلت  م��ا  اأوك��ران��ي��ا، بح�سب  اإع��م��ار 
ي�م  تاميز”  “فاينان�سال  �سحيفة 

االثنني.
بحث  “يريد  اإن�����ه  م��ي�����س��ي��ل  وق�����ال 
اإدارة االأ�س�ل املجمدة للبنك  فكرة 
اأرب����اح  لتحقيق  ال��رو���س��ي  امل���رك���زي 
ذلك  بعد  تخ�سي�سها  ميكن  والتي 

جله�د اإعادة االإعمار«.
يتعلق  االأم�������ر  “هذا  اأن  واع����ت����رب 
يتم  اأن  ويجب  واالإن�ساف  بالعدالة 
مبا يتما�سى مع املبادئ القان�نية”، 

بح�سب تعبريه.
وك���ان االحت����اد االأوروب�����ي ق��د جّمد 
 326.73( ي������رو  م��ل��ي��ار   300
مليار دوالر( من احتياطيات البنك 
املركزي الرو�سي يف ت�سرين الثاين- 
غزو  على  م��سك�  ملعاقبة  ن�فمرب، 

اأوكرانيا.
امل�ست�سار  ت��ع��ه��د  اأث������ار  ذل�����ك،  اإىل 
والرئي�س  �س�لت�س  اأوالف  االأمل���اين 
ال���ف���رن�������س���ي اإمي����ان�����ي����ل م����اك����رون، 
مب�ساعدة اأوكرانيا طاملا لزم االأمر، 
ت�����س��اوؤالت ب�����س��اأن ت��اأث��ري ذل���ك على 
املقبلة  االأي����ام  امل��ي��داين يف  ال������س��ع 
ب��ح��ل مع�سلة  وارت��ب��اط��ه  ل��ل��ح��رب، 
ت�سليم الدبابات االأملانية “لي�بارد” 

لكييف.
تت��سل  مل  امل��ا���س��ي،  االأ���س��ب���ع  ويف 
اإىل قرار  الغربي�ن  اأملانيا واحللفاء 
�ست�افق  برلني  كانت  اإذا  م��ا  ب�ساأن 

ل�ال  �سي�سارك  اآي��ر���س،  ب�ين��س  يف 
يف ال��ق��م��ة ال�����س��اب��ع��ة مل��ج��م���ع��ة دول 
بحر  ومنطقة  الالتينية  اأم��ريك��ا 
الكاريبي )�سيالك( التي ت�سم 33 
الرئي�س  وك���ان  املنطقة.  م��ن  دول���ة 
واليتيه  ن���ه���اي���ة  يف  ال�����ربازي�����ل�����ي 
 ”2010-2003“ ال�����س��اب��ق��ت��ني 
خالل  املنظمة،  هذه  م�ؤ�س�سي  اأحد 
يف  االأوىل  ال�ردية”  “امل�جة 

القارة.
وعلق ب�ل�س�نارو م�ساركة بالده يف 
“باإعطاء  اإي��اه��ا  متهما  املجم�عة، 
دمي�قراطية  غري  الأنظمة  اأهمية 
ونيكاراغ�ا”.  وك�با  فنزويال  مثل 
كما اأنه مل يت�ا�سل مع االأرجنتني 
التي  وك�ل�مبيا  وت�سيلي  وب�ليفيا 

و�سل الي�سار فيها اإىل ال�سلطة.

بداية كان�ن الثاين/يناير.
وقال م��سي� يف الق�سر الرئا�سي يف 
بالنالت� “بعد االأحداث االأخرية... 
ُهِدمت  الثاين/يناير،  كان�ن   8 يف 

الثقة«.
اجلرنال  اأرودا،  دي  حم��ل  و�سيحل 
عاما(   62( بايفا  ريبريو  ت�ما�س 
القائد الع�سكري للجن�ب ال�سرقي 
مل�����س��ادر يف  2021 وف��ق��ا  منذ ع��ام 

الرئا�سة.
الع�سكرية  حياته  ب���داأ  ال���ذي  بايفا 
���س��ارك خ�����س������س��ا يف   1975 ع���ام 
الربازيلي يف هايتي  مهمة اجلي�س 
الرئا�سي.  احل���ر����س  ك��ت��ي��ب��ة  وق�����اد 
وقال يف خطاب االأربعاء اإن اجلي�س 
�سي�ا�سل “�سمان الدمي�قراطية”، 
م�سددا على �سرورة “احرتام نتائج 

�سناديق االقرتاع«.
امل�سلحة  الق�ات  مع  العالقة  متثل 
واحدة من اأكرب التحديات املبا�سرة 
ملحللني  وف��ق��ا  ل���ال  ي�اجهها  ال��ت��ي 
الع�سكري  احل�����س���ر  ع��ن  حت��دث���ا 
الربازيلية  االإدارة  يف  ال���ك���ب���ري 

ال�سابقة.
االأوىل  للمرة  والتقى ل�ال اجلمعة 
روؤ�ساء اجلي��س الثالثة. واأكد وزير 
الدفاع خ��سيه م��سي� اأنه مل يكن 
هناك “ت�رط مبا�سر” للجي�س يف 

اأعمال ال�سغب يف برازيليا.
الكامل  ال����دع����م  ت��ل��ق��ى  ل������ال  ك�����ان 
اأح���داث  ب��ع��د  ال����دويل  م��ن املجتمع 
التي  ال����ث����اين/ي����ن����اي����ر  ك����ان�����ن   8
ملقار  ونهب  تخريب  اأعمال  �سهدت 
ال�سلطة يف برازيليا نفذها م�ؤيدون 
هزميته  رف�������س����ا  ل���ب����ل�������س����ن���ارو 

االنتخابية.
ويت�جه ل�ال اإىل االأرجنتني. ووفقا 
اإىل اخلارج  اأول زي��ارة  للتقليد فاإن 
للرئي�س الربازيلي تك�ن اإىل جارة 

بالده الكبرية.
ويلتقي ل�ال هناك حليفا و�سديقا 
خم���ل�������س���ا ه������ ال���رئ���ي�������س األ����ربت����� 
فرنانديز وكذلك نظراءه يف املنطقة 
خالل م�ساركته يف قمة لتجمع دول 
البحر  ومنطقة  الالتينية  اأمريكا 

الكاريبي )�سيالك(.

يف ليلة ف�زه يف 30 ت�سرين االأول/
اأك���ت����ب���ر ع��ل��ى ب����ل�������س����ن���ارو ال���ذي 
املن�سب  يف  االأرب���ع  �سن�اته  ات�سمت 
بعزلة دول��ي��ة ك��ب��رية، ق��ال ل���ال اإن 

“الربازيل قد عادت!«.
وبالتايل �ست�سكل اأمريكا الالتينية 
عالقات  اإع���ادة  من  االأوىل  املرحلة 
ق��ب��ل و�س�ل  ب����اخل����ارج،  ال����ربازي����ل 
اإىل برازيليا ه�  اأوروب��ي  اأول زعيم 
امل�ست�سار االأملاين اأوالف �س�لت�س يف 
اأن  على  الثاين/يناير،  كان�ن   30
ل�ا�سنطن  ل���ال  زي���ارة  ذل��ك  تعقب 
ج�  االأمريكي  نظريه  يلتقي  حيث 

بايدن يف 10 �سباط/فرباير.
وقال ج�او دانيال اأمليدا املتخ�س�س 
جامعة  يف  اخلارجية  العالقات  يف 
فران�س  ل����ك���ال���ة  ال���ب���اب����ي���ة  ري������ 
“اإعادة  هي  ل���ال  اأول�ي����ة  اإن  بر�س 
الالتينية  اأم���ريك���ا  م���ع  ال����رواب����ط 
للربازيل  اأ���س��ا���س��ي��ة  م��ن��ط��ق��ة  وه���ي 
جانب  م��ن  تهمي�سها”  ج��رى  لكن 

ب�ل�س�نارو.
يف  فرنانديز  االثنني  ل���ال  ويلتقي 

ل�ال،  ن��ائ��ب  واأك����د  اآي���ر����س.  ب�ين�س 
االأرجنتني  اأن  األ��ك��م��ني،  ج��ريال��دو 
للربازيل.  جدا”  م��ه��م  “�سريك 
وه����ي حت��ت��ل امل��رت��ب��ة ال��ث��ال��ث��ة بني 
امل�ست�ردين مع اأكرث من 15 مليار 

دوالر العام املا�سي.
واأ�سارت وزارة اخلارجية الربازيلية 
اإىل  ���س��ت��ت��ط��رق  امل���ح���ادث���ات  اأن  اإىل 
والتكن�ل�جيا  وال��ع��ل���م  ال��ت��ج��ارة 

والدفاع.
الثالثاء  الي�ساري  الرئي�س  ويلتقي 
الك�بي  اآير�س نظرييه  يف ب�ين��س 
والفنزويلي  ك��ان��ي��ل  دي����از  م��ي��غ��ي��ل 
ن��ي��ك���ال���س م������ادورو ال�����ذي ع����اودت 
ال���ت����ا����س���ل م���ع���ه. كانت  ب���رازي���ل���ي���ا 
ب�ل�س�نارو  ح��ك��م  اإب�����ان  ال���ربازي���ل 
واح��دة من خم�سني دول��ة اعرتفت 
ب��خ���ان غ����اي���دو، امل��ع��ار���س االأب���رز 
“رئي�سا  اال�����س����رتاك����ي،  ل��ل��رئ��ي�����س 

م�قتا” لفنزويال.
ل����ال بعد  ي��ت���ج��ه  اأن  امل���ق���رر  وم���ن 
ذلك اإىل االأورغ�اي للقاء الرئي�س 

ل�ي�س الكال ب� )ميني ال��سط(.

للدولتني يح�ل دون ذلك منذ عهد 
احلروب النابلي�نية.

اأوك��ران��ي��ا وم��ا ي��دور فيها  �سكلت   •
تاأ�سي�س  الإع�����ادة  ن��ق��ط��ة  ح���رب  م���ن 
املنظ�مة االأوروبية، ال�سيما اجلانب 

االأمني منها.
اأو�سحت  االأوك����ران����ي����ة  احل�����رب   •
االأوروبية،  الثنائية  تناق�س  حجم 
اأكرب  ففرن�سا  الفرن�سية،  االأمل��ان��ي��ة 
ق�ة ع�سكرية اأوروبية هي اأقل دولة 
الأوكرانيا،  ع�سكريا  دع��م��ا  ق��دم��ت 
اإر�سال  على  تتحفظ  كذلك  واأملانيا 
رغ���م تقدميها  ال��ث��ق��ي��ل��ة  ال���دب���اب���ات 

الدعم املايل.
الدبابات حلها لدى كل  مع�سلة   •
م���ن وا���س��ن��ط��ن وب���رل���ني ع��ل��ى وجه 
ف��اأمل��ان��ي��ا غ��ري م�سطرة  ال��ت��ح��دي��د، 
فقط  “لي�بارد”،  دب��اب��ات  الإر���س��ال 
مثل  متتلكها  ل��دول  ال�سماح  عليها 

ب�لندا باإر�سالها اإىل اأوكرانيا.
الإر�سال  ا�ستعدادا  ب�لندا  تبدي   •
ال�����دب�����اب�����ات وحت�����ت�����اج فقط  ه�������ذه 
ل��ل��م���اف��ق��ة االأمل��ان��ي��ة وه���� اأم���ر بات 

قريبا جدا.
ال�سالح  يت�سيد  املرحلة،  ه��ذه  يف   •
ال��ن���ع��ي ح��دي��ث احل��ل��ف��اء وكذلك 
مرحلة  اأم����ام  االآن  فنحن  رو���س��ي��ا، 
الثقيلة  بالدبابات  ال�سدم”  “اآلة 
م��ن قبل على  ك��ان��ت ممن�عة  ال��ت��ي 
اأوك���ران���ي���ا، ك��م��ان اأن رو���س��ي��ا ب���داأت 
وتزويدها  ق���ات��ه��ا  هيكلة  اإع����ادة  يف 
قادرة  ال�س�ت  من  اأ�سرع  ب�س�اريخ 
اجل�ي  الدفاع  من�سات  �سرب  على 

مت��سطة وبعيدة املدي.
باإطالة  �ستدفع  املقبلة  امل��رح��ل��ة   •
اأم��د احل��رب، نظرا لن�عية ال�سالح 
ال��ه��ج���م��ي امل��ق��دم م��ن ك��ل اأط���راف 

ال�سراع.

“لي�بارد”  دب����اب����ات  اإر�����س����ال  ع��ل��ى 
للدول  ت�����س��م��ح  اأو  اأوك����ران����ي����ا،  اإىل 
االأخ������رى ال��ت��ي ل��دي��ه��ا ذل����ك، رغم 
على  للح�س�ل  اأوكرانيا  منا�سدات 
جه�دها  لتعزيز  احلديثة  املركبات 

الدفاعية.
والرئي�س  االأملاين  امل�ست�سار  واأو�سح 
اأعقب  م�سرتك  ب��ي��ان  يف  الفرن�سي 
كبار  حك�ميني  مل�س�ؤولني  اجتماعا 
اأوكرانيا  م�����س��اع��دة  اإن  ب��اري�����س،  يف 
على  �سترتكز  رو�سيا  مع  حربها  يف 
قطاعات بعينها، مبا فيها الع�سكري 

واالقت�سادي.
وع���ق���ب االج����ت����م����اع، اأب�������دت وزي�����رة 
بريب�ك  اأنالينا  االأملانية  اخلارجية 
لب�لندا  لل�سماح  ب��الده��ا  ا���س��ت��ع��داد 
باإر�سال دبابات “لي�بارد” القتالية 

املتط�رة اأملانية ال�سنع اإىل اأوكرانيا، 
يف حال تقدمت وار�س� بطلب كهذا.
اإع��الن رئي�س  ج��اء ذل��ك تزامنا مع 
ماتي��س  ال����ب�����ل����ن����دي  ال�������������زراء 
“اإر�سال  ي��ع��ت��زم  اأن���ه  م�ارفيت�سكي 
اأوك��ران��ي��ا حتى  اإىل  لي�بارد  دب��اب��ات 
لزم  اإذا  اأمل���ان���ي���ا  م���اف��ق��ة  دون  م���ن 

االأمر«.
برلني  اأع��ل��ن��ت  ���س��اب��ق،  وق����ت  وويف 
اأملانية  دبابات  باإر�سال  �ست�سمح  اأنها 
للم�ساعدة  اأوك���ران���ي���ا  اإىل  ال�����س��ن��ع 
اإذا  “فقط  رو���س��ي��ا  ���س��د  دف��اع��ه��ا  يف 
وافقت ال�اليات املتحدة على اإر�سال 
امل�س�ؤولني  لكن  دباباتها اخلا�سة”، 
اإدارة الرئي�س  اإن  االأمريكيني قال�ا 
الإر�سال  م�ستعدة  لي�ست  بايدن  ج� 
لكلفة  ن��ظ��را  “اأبرامز”،  دب���اب���ات 

ت�سغيلها و�سيانتها املرتفعة.
اإن”  اإن  “�سي  ل�����س��ب��ك��ة  ووف�����ق�����ا 
فهناك  االأم����ريك����ي����ة،  االإخ����ب����اري����ة 
لدى  “لي�بارد”  دب��اب��ة  األ��ف��ي  نح� 
لهذه  وينظر  اأوروب����ا،  دول��ة يف   13
متزايد  ب�سكل  الع�سكرية  املركبات 
حلرب  بالن�سبة  ح��ي���ي��ة  اأن��ه��ا  ع��ل��ى 

اأوكرانيا.

ماذا بعد اجتماع 
ماكرون و�س�لت�ص؟

ي�������رى ال����ب����اح����ث امل���ت���خ�������س�������س يف 
ح�سن،  حممد  الدفاعية  ال�سيا�سات 
ني�ز  “�سكاي  مل�����ق����ع  ح����دي����ث  يف 
اأنه من الثابت يف ال�سيا�سة  عربية”، 
االأوروبية بعد انق�ساء عهد احلرب 
يف  الرئي�سي  “الدور  ف���اإن  ال���ب���اردة 

واالقت�سادية  االأم��ن��ي��ة  امل��ن��ظ���م��ة 
اأملانيا  م���ن  ل��ك��ل  ي���ع����د  االأوروب�����ي�����ة 

وفرن�سا«.
واأ�ساف: “اأملانيا اأق�ى واأكرب اقت�ساد 
اأوروبي، وفرن�سا اأكرب ق�ة ع�سكرية 
اأع����ايل البحار،  ارت���ي���اد  ق����ادرة ع��ل��ى 
ال�سحراء  م���ن  ع�����س��ك��ري��ا  وت��ن�����س��ط 
االإفريقية حتى بحر ال�سمال وت�سل 

ملنطق االإندوبا�سيفك«.
الفرن�سي  التعهد  تداعيات  وب�ساأن 
اأو�سح  اأوكرانيا،  دعم  ب�ساأن  االأملاين 
ال�سيا�سات  يف  املتخ�س�س  ال��ب��اح��ث 

الدفاعية اأن:
• ه���ذه ال��ث��ن��ائ��ي��ة ك��ث��ريا م��ا دفعت 
اال�سرتاتيجية  ال�����س��راك��ة  ب���اأح���الم 
وال��ت��ك��ام��ل االق��ت�����س��ادي، خ��ا���س��ة يف 
جمال الطاقة، لكن االإرث التاريخي 

تنديد بعملية
 »اغتيال« يف الكامريون 

•• ياوندي-اأ ف ب

اأّي��ام ع��ّدة يف ظ��روف غام�سة يف  ُعرث على �سحفي كان قد ُفِقد اأث��ره منذ 
الكامريون، ميًتا ح�سبما اأعلنت عائلته وو�سيلة االإعالم التي عمل ل�ساحلها، 

فيما نّددت املعار�سة ومنّظمات مدافعة عن ال�سحافة بعملّية “اغتيال«.
وكان مارتينيز زوغ� “51 عاًما” ي�سغل من�سب املدير العام ملحّطة رادي� 
ة يف ياوندي، وُيقّدم برناجًما ي�ميًّا �سهرًيا ُيبّث من  اأمبليت�د اإف اإم اخلا�سّ
االثنني اإىل اجلمعة يف العا�سمة الكامريونّية. واختفى زوغ� الثالثاء يف 
ظروف غام�سة. وُع��رِث على جّثته يف �ساعة مبكرة �سباح االأح��د على ُبعد 
15 كيل�مرتا �سمال ياوندي، ح�سبما قال رئي�س حترير اإذاعة اأمبليت�د اإف 

اإم �ساريل ت�س�مي� ل�كالة فران�س بر�س.
اأّنها دخلت  اإىل جّثة زوغ���، م�سيًفا  التعّرف  اأّن��ه متّكن من  واأّك��د ت�س�مي� 
عدم  طلب  ال�سرطة  يف  وم�سدر  زوغ���  رفيقة  اأّك���دت  كما  التحّلل.  مرحلة 
فارق احلياة، يف حني مل  ال�سحايف  اأن  بر�س  ل�كالة فران�س  ك�سف ه�ّيته، 

ترّد ال�سلطات على طلب التعليق ح�ل امل��س�ع.
ق�سايا  م��ع  بانتظام  يتعامل  ال�سحفي  ه��ذا  ك��ان  االإذاع����ي،  عمله  اإط���ار  يف 
الف�ساد، وال يرتّدد يف ت�سمية �سخ�سّيات مهّمة باأ�سمائها. وه� كان قد احُتجز 

هم فيها بالت�سهري. ا ملّدة �سهرين يف العام 2020 يف ق�سّية اتُّ احرتازيًّ
“االغتيال  ون��ّدد االحّت��اد ال�طني لل�سحفيني يف الكامريون يف بيان بهذا 
داعًيا العاملني يف جمال االإع��الم اإىل ارت��داء مالب�س �س�داء يف  ال�سنيع”، 

25 كان�ن الثاين-يناير حداًدا عليه.
حّرية  ع��ن  ب��ال��دف��اع  معنّية  منّظمة  وه���  لل�سحافة،  ال���دويل  املعهد  اأّم���ا 
ال�سحافة ومقّره فيينا، فدعا ال�سلطات الكامريونّية اإىل “التحقيق ف�ًرا يف 
جرمية القتل املرّوعة لل�سحفي مارتينيز زوغ� و�سمان تقدمي امل�س�ؤولني 

عنها اإىل العدالة«.

عالقاته مع الق�ات امل�سلحة من اأكرب التحديات      

لول يقيل قائد اجلي�س قبيل زيارته اخلارجية الأوىل 

بعد تعهد اأملانيا وفرن�سا.. كيف حتل اأزمة الدبابات مع كييف؟

دعوات اأوروبية ل�ضتخدام اأ�ضول رو�ضية م�ضادرة لإعادة اإعمار اأوكرانيا

Date 24/ 1/ 2023  Issue No : 13756
Transaction No. MOJAU_2022_0108346

Legal Notice to Continue or Discontinue The Lease Relationship
LEGAL NOTICE THROUGH NOTARY PUBLIC

Warner : Sharjah Insurance Company PSC - Address : Sharjah, Al Khan, Al Mamzar, Asas Tower, 4th 
floor, Office No. 401, P.O. Box: 72, Sharjah, Tel: 065560555, 0507503304, 0507603305, Fax: 065568555, 
email:sharjah@alrasheed.ae; Represented through POA by : Ahmed Alrasheed, Rashid Alrasheed, Muna 
Alkhaja and Dr. Asmaa Alrasheed, Advocates;
Warnee : Muhammad Akbar Khan Muhammad, Nationality : Pakistan, UAE ID No. 784197949576850; - 
Address : Sharjah, Al Ghubaiba, Al Ghubaiba Villas, Villa No. M26, Tel: 0561882908 (Answer);
Subject : 1. As per tenancy contract duly attested by Sharjah Municipality, the Warnee leased from the 
Warner Villa No. M26, Sharjah, Al Ghubaiba, for annual rent the sum of AED 24000 for the period from 
31/05/2021 to 01/06/2022. The Warnee still owes the Warner sum of AED 2420 for this rent and the sum of 
AED 14000 for the tenancy contract that start from 02/06/2022 and ends in December 2022. 2. The Warnee 
still occupy the leased property and failed to pay the due rent and failed to attest the tenancy contract for the 
period from 01/06/2022 to 31/05/2023. 
Therefore, The Warner hereby notify the Warnee to pay the due rent the sum of AED 16420 (Sixteen thousand 
four hundred twenty) within ten days as of receiving this notice. Otherwise, the Warner shall regretfully take 
legal action to evict the Warnee from the leased property. Additionally, the Warnee shall be liable for paying 
the outstanding rent in addition to any further rents until the eviction date with being liable also for electricity 
and water consumption fees, expenses and attorney's fees.
Respectfully yours,
On behalf of the Warner - Name : Muna Saif Mohamed Amin Alkhaja
//Seal: UAE- Notary and Attestations Department//

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70591Date 24/ 1/ 2023  Issue No : 13756
Dubai Courts of First Instance

Notice and assignment to fulfill by publication
Execution No : 253/2022/16774 - Cheques Execution
Held In : Ninth Execution Department No. 230
Execution Subject : Claiming the value of the returned Cheque no (000001+000007+000009) 
Issued by Abu Dhabi Commercial Bank amount of (23000 AED)
Execution request : Raj Kumar Shewa Karamani - Address : UAE- Emirate of Dubai - Bur 
Dubai - Dubai - Al Fahidi Street Juma Bin Ahmed Building Souk Al Kabeer - Apartment 
3rd Floor, Office - 15, next to Ali Bin Abi Talib Mosque
To be notified : 1-SHEBEER Mohamed Mohamed Patatel-as Respondent
Subject of Notice : A case has been filed against you, the above-mentioned executive 
case and obligated you to pay the amount executed 24395 AED to execution request or to 
court treasury Accordingly, the court will initiate executive procedures against you in the 
event of non- compliance with the aforementioned decision within 7 days from the date 
of publishing this notice.
To review the details of the case, the statements and memoranda and to submit the defense 
request and other requests, Dubai Court's electronic smart services should be used. For 
subscription, kingly click on this link.
Prepared by : Hamda Dawood Muhammad Abdullah Ahli
Date of approval : 08:25:23 23-01-2023

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70608 Date 24/ 1/ 2023  Issue No : 13756

Assignment to fulfill
(333/2023)

Warner : Dubai Real Estate Investment LLC - Power of Attorney/ 
Mohammed Al Serkal Advocates and Legal Consultants
Warnee : 1- Amco Properties LLC
 2- Abdul Hameed Mangate Puthiya Purayil
The Warner assigns the Warnee to pay the amount of 250,097,02 
(Two hundred and fifty thousand and ninety-seven AED and two 
fils) within a maximum period of five days from the date you 
received this notice, otherwise the warner will be forced to take 
all legal measures against the Warnee to ask him judicialy to 
pay the amount with the legal interest and charge him the fees, 
judicial expenses and fees.
Notary Public;

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70608

الحتاد الأوروبي: ل ميكن 
ت�ضنيف احلر�س الثوري كيانا 

اإرهابيا اإل بحكم ق�ضائي 
ويقدر ق�ام احلر�س الث�ري بنح� 125 األفا وي�سم وحدات بحرية وج�ية 
ع�سكرية  �سبه  ق���ة  وه��ي  البا�سيج  ميلي�سيا  اأي�سا  احل��ر���س  وي��ق���د  وب��ري��ة. 
التي  احلاكمة  الدينية  للم�ؤ�س�سة  بال�الء  يدين�ن  متط�عني  من  م�ؤلفة 

اعتادت على قمع اأي احتجاجات مناه�سة للحك�مة.
وت��ده���رت العالقات ب��ني ال���دول االأع�����س��اء يف االحت���اد االأوروب����ي وطهران 
ب�سبب اجل��م���د ال���ذي اأ���س��اب ج��ه���د اإح��ي��اء امل��ح��ادث��ات ال��ن���وي��ة. واعتقلت 
ال�سلطات يف طهران عددا من امل�اطنني االأوروبيني وزاد التكتل كذلك من 
انتقاداته لقمع طهران العنيف وامل�ستمر لالحتجاجات داخل البالد وتزويد 

رو�سيا بطائرات م�سرية اإيرانية.
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•• عوا�صم-وكاالت

العاملية  ال�����س��ح��ف  اأب�����رز  ت��ن��اول��ت 
ال�سادرة اأم�س االأحد، تقارير تفيد 
باأن الرئي�س االأمريكي ج� بايدن، 
التحديات  م��ن  ال��ع��دي��د  ���س��ي���اج��ه 
ال����داخ����ل����ي����ة ع����ل����ى م���������دار ال����ع����ام 
انخفا�س  ذل����ك  يف  مب���ا  اجل������اري، 
ال�ظيفي،  الأدائ��ه  ال�سعبي  التاأييد 
ا�ستقاالت  م���ج��ة  م��ن  وحت��ذي��رات 

وا�سعة النطاق �ست�سرب االإدارة.
للحرب  ال���������س����ح����ف  وت�����ط�����رق�����ت 
الرو�سية االأوكرانية، حيث حتدثت 
عن “تفاوؤل” اأوك��راين باحل�س�ل 
على  ال�سنع،  اأمل��ان��ي��ة  دب��اب��ات  على 
ال���رغ���م م���ن رف�������س ب���رل���ني. كما 
���س��ل��ط��ت ال�����س��ح��ف ال�������س����ء على 
خ�سم  يف  االإ����س���رائ���ي���ل���ي  امل�����س��ه��د 
ت��ظ��اه��رات ح��ا���س��دة غ��ري م�سب�قة 
على  احتجاجاً  ال�����س���ارع  �سهدتها 
اليمينية  احل���ك����م���ة  ����س���ي���ا����س���ات 

املتطرفة اجلديدة.

حتديات داخلية 
تهدد اإدارة بايدن

اإن كرثة  اأم��ري��ك��ي��ة  ت��ق��اري��ر  ق��ال��ت 
الرئي�س،  ي�اجهها  التي  االأزم���ات 
ج���� ب����اي����دن، يف ال����ق���ت احل����ايل، 
الدي�ن وق�سية  اأزم��ة  مبا يف ذلك 
ق��د تت�سبب يف  ال�����س��ري��ة،  ال���ث��ائ��ق 
امل�ست�ى  رفيعة  ا�ستقاالت  م�جة 
وف���رتة  االإدارة  ا����س���ت���ق���رار  ت���ه���دد 

الرئي�س الدمي�قراطي املقبلة.
“ب�ليتيك�”  �سحيفة  واع���ت���ربت 
ال���ذي  ال��ت��ق��ري��ر  اأن  االأم���ري���ك���ي���ة، 
ن�سرته �سحيفة “ني�ي�رك تاميز” 
البيت  اعتزام كبري م�ظفي  ب�ساأن 
اال�ستقالة  ك��الي��ن،  رون  االأب��ي�����س، 
م��ن من�سبه، ه��� االأح���دث يف ظل 
ت�سرب  التي  ال�سيا�سية  التقلبات 
ي�مي،  ���س��ب��ه  ب�سكل  ب��اي��دن  اإدارة 
وك���ان اآخ��ره��ا االإع����الن ع��ن ك�سف 
مبنزل  �سرية  وث��ائ��ق  ل�ست  جديد 

الرئي�س ب�الية ديالوير.
اإن�����ه يف حال  ال�����س��ح��ي��ف��ة  وق���ال���ت 
اال�ستقالة،  ع���ل���ى  ك���الي���ن  اأق�������دم 
خطط  اإرب�����اك  يف  ذل���ك  �سيت�سبب 
ال��ب��ي��ت االأب��ي�����س ومت��ا���س��ك��ه، نظراً 
م�س�ؤول  م��ن  ت��اأت��ي  اال�ستقالة  الأن 
رف���ي���ع امل�����س��ت���ى، حم�����ذرة م���ن اأن 
القرار قد تتبعه م�جة اأخرى من 

اال�ستقاالت على امل�ست�ى االأدنى.
عاماً(،   61( كالين  اأن  واأ���س��اف��ت 
املا�سيني مبا  ال��ع��ام��ني  ق��اد  ال���ذي 
والنك�سات،  االنت�سارات  فيهما من 
“الدائرة  يف  ع�س�  اأول  �سي�سبح 
البيت  ي��غ��ادر  بايدن”  م��ن  املقربة 
كانت  اإدارة  ي���ه���دد  م���ا  االأب���ي�������س، 
م�����س��ت��ق��رة ب�����س��ك��ل م��ل��ح���ظ خالل 
ع���ام���ني م����ن االأزم���������ات وامل����ع����ارك 

ال�سيا�سية.
تاميز”  “ني�ي�رك  ت���ذك���ر  ومل 
اختيار  بالفعل  مت  ق��د  ك��ان  اإذا  م��ا 
�سيتم  م���ت���ى  اأو  ك���الي���ن  خ��ل��ي��ف��ة 
ال��ق��رار، لكنها نقلت  االإع���الن ع��ن 
االإدارة  يف  ب��ارزي��ن  م�س�ؤولني  ع��ن 

االحتجاجات  يف  م�ساركته  خ��الل 
باأن الدولة التي يعني فيها رئي�س 
ويك�ن  ال��ق�����س��اة  ج��م��ي��ع  ال��������زراء 
وف�سلهم  ترقيتهم  ع��ن  م�����س���ؤواًل 
واأ�ساف:  ديكتات�رية”.  “ت�سمى 
ال�������زراء  رئ��ي�����س  ي���ك����ن  “عندما 
جرائم  بارتكاب  متهًما  ا  اأي�سً ه��ذا 
ت�سمى  ال�����دول�����ة  ف�������اإن  خ����ط����رية، 

ديكتات�رية املجرمني«.
العدل،  وزي��ر  اإىل خطة  اإ�سارة  ويف 
الق�ساء،  الإ�سعاف  ليفني،  ياريف 
العربية:  لل�سحيفة  ي��ع��ل���ن  ق���ال 
يرفرف  اأ���س���د  بعلم  ت�سريع  “هذا 
يح�ل  ال���ذي  الت�سريع  اإن  ف���ق��ه. 
حيث  دي��ك��ت��ات���ري��ة  اإىل  اإ���س��رائ��ي��ل 
الق�ساة  اجل���ن���ائ���ي  امل���ت���ه���م  ي���ع���ني 
ه���� ت�����س��ري��ع غ���ري ق���ان����ين ب�سكل 

وا�سح«.
ك��م��ا ن��ق��ل��ت ال�����س��ح��ي��ف��ة ع���ن وزير 
نتنياه�،  حليف  ال�����س��اب��ق،  ال��ع��دل 
ج�����دع������ن �����س����اع����ر، ق������ل�����ه: “يف 
حماربة الف�ساد ال ي�جد ميني وال 
اأنت  ال����زراء،  رئي�س  ال�سيد  ي�سار. 
ل�ست ف���ق ال��ق��ان���ن. اح���رتم حكم 
درعي  بف�سل  وق��م  العليا  املحكمة 
اأرييه  اإىل  اإ���س��ارة  يف  الف�ر”،  على 
دعي، الذي اأقرت املحكمة االأ�سب�ع 
ب�سبب  ك�زير  اأهليته  بعدم  املا�سي 

اإدانته اجلنائية االأخرية.
“تاميز  �سحيفة  اأ���س��ارت  ب��دوره��ا، 
اأن  اإىل  ال��ع��ربي��ة  اإ�سرائيل”  اأوف 
االأك���رب حتى  تعد  اأم�����س  تظاهرات 
يف  امل��ح��ت��ج���ن  خ����رج  ح��ي��ث  االآن، 
اأبيب،  ت���ل  يف  ح��ا���س��دة  ت���ظ���اه���رات 
وال��ق��د���س امل��ح��ت��ل��ة، وح��ي��ف��ا، وبئر 

ال�سبع، ومدن اأخرى �سغرية.
ت���اأت���ي  ال����ت����ظ����اه����رات  اإن  وق����ال����ت 
امل�س�ؤولني  م��ن جت��اه��ل  اأي����ام  ب��ع��د 
العليا  املحكمة  ق���رار  احلك�ميني 
ب�ساأن درعي، ووع�دهم باإ�سالحات 
م�سرية  ال��ق��رار،  على  رداً  �سريعة 
اإىل اأن التحالف اليميني املتطرف 
يتدافع االآن الإيجاد طريقة لتجاوز 
القرار ومنح درعي دوًرا اآخر رفيع 

امل�ست�ى.
تفاقم  اأن  ال�����س��ح��ي��ف��ة  واع���ت���ربت 
نابع  االإ���س��رائ��ي��ل��ي  ال�����س��ارع  غ�سب 
االنتقادات  ن��ت��ن��ي��اه���  جت��اه��ل  م��ن 
لالجتماع  تروؤ�سه  خالل  ال�سعبية 
االأ�سب�ع  ل��ل��ح��ك���م��ة  االأ����س���ب����ع���ي 
االإ�سالحات  اأن  زاع���م���اً  امل��ا���س��ي، 
املخطط لها �ستعزز الدمي�قراطية 
بنهايتها،  ال��ت��ع��ج��ي��ل  م����ن  ب������داًل 
اإرادة  تنفذ  احلك�مة  اأن  اأك���د  كما 

ال�سعب.
ويف اأزمة اأخرى، حذرت ال�سحيفة 
االأجنبية  اال�ستثمارات  �سحب  من 
�سيا�سات  ج���������راء  ال������ب������الد  م������ن 

احلك�مة.
ون��ق��ل��ت ع���ن م�������س���ادر م��ط��ل��ع��ة يف 
اال�ستثمار  اإن  ق���ل��ه��ا  ال�����س��اأن  ه���ذا 
االإ�سرائيلية  ال�سركات  يف  االأجنبي 
لنجاح  اأ����س���ا����س���ي  ع��ن�����س��ر  وه������   -
ق��ط��اع ال��ت��ك��ن���ل���ج��ي��ا ال��ف��ائ��ق��ة يف 
اإ�سرائيل - �سيك�ن مهدًدا اإذا تاآكلت 

دميقراطية البالد.

اجلديد  امل�س�ؤول  عن  االإع���الن  اأن 
�سياأتي عقب خطاب حالة االحتاد 
املقرر اأن يلقيه بايدن يف 7 فرباير 
اأعماله  ج��دول  عن  للك�سف  املقبل 

املقبل.
كالين  اأن  ال�سحيفة  واأو���س��ح��ت 
التي  امل�سكالت  من  �سل�سلة  تراأ�س 
لبايدن،  ال�سعبي  الدعم  ا�ستنزفت 
اأزم���������ة ال���ب���ط���ال���ة،  مب�����ا يف ذل������ك 
اأعلى  اإىل  و�سل  ال��ذي  والت�سخم 
وارتفاع  ع���اًم���ا،   40 يف  ل��ه  م��ع��دل 
م�ست�ى  اأع��ل��ى  اإىل  ال��غ��از  اأ���س��ع��ار 
النم�  وت�قف  االإط���الق،  على  لها 
االقت�سادي لبع�س ال�قت، وارتفاع 
عند  ال�سرعية  غ��ري  الهجرة  ع��دد 
احل�����دود اجل��ن���ب��ي��ة ال��غ��رب��ي��ة اإىل 

م�ست�يات قيا�سية.
ويف م�جة اأخرى من اال�ستقاالت، 
قالت ال�سحيفة االأمريكية اإنه من 
املت�قع اأن يغادر م�س�ؤول�ن اآخرون 
حالة  خطاب  بعد  االأبي�س  البيت 
االحتاد، مبا يف ذلك برايان دي�س، 
ال�طني  االق���ت�������س���ادي  امل�����س��ت�����س��ار 
رئي�سة  رو���س،  و�سي�سيليا  للرئي�س، 
جمل�س امل�ست�سارين االقت�ساديني.

�سحيفة  ذك���رت  مت�سل،  �سياق  يف 
بايدن  اأن  االأم��ري��ك��ي��ة  هيل”  “ذا 
اجل���دي���د مبعدالت  ال���ع���ام  ي���دخ���ل 
اأدنى  من  قريبة  منخف�سة  تاأييد 
امل�ست�يات التي �س�هدت يف رئا�سته، 
وذل�������ك ع���ل���ى ال�����رغ�����م م�����ن جن���اح 
احلزب الدمي�قراطي يف انتخابات 
على  واحلفاظ  الن�سفي  التجديد 

اأغلبية جمل�س ال�سي�خ.
حديثاً  ا����س���ت���ط���الع���اً  اإن  وق����ال����ت 
من   40% اأن  اإىل  خل�س  ل��ل��راأي 
ي���اف��ق���ن على  االأم��ري��ك��ي��ني فقط 
اأث���ار  ال���ظ��ي��ف��ي، مم��ا  ب��اي��دن  اأداء 
ب�ساأن  ال��دمي��ق��راط��ي��ني  خم�����اوف 
اإعالن مت�قع لبايدن ب�ساأن خ��سه 

ال�سباق الرئا�سي يف 2024.
ون����ق����ل����ت ال�������س���ح���ي���ف���ة ع�����ن اأح�����د 
للحزب  اال�سرتاتيجيني  املحللني 
اأعرف  “ال  ق���ل��ه:  الدمي�قراطي 
ن�سبة  لديه  �سخ�س  اأي  كان  اإذا  ما 
تاأييد %40 فقط قد يفكر حتى 
اأنت،  انتخابه..  اإع���ادة  حم��اول��ة  يف 
اأعلى  ت��ك���ن  اأن  ت��ري��د  االأق����ل،  على 

بخم�س اأو �ست نقاط«.
ل�سل�سلة  التاأييد  تراجع  واأرج��ع��ت 
االإدارة  �سربت  التي  االأزم���ات  م��ن 
املا�سية، مبا  القليلة  االأي��ام  خالل 
�سداد  ع��ن  التخلف  اأزم���ة  ذل��ك  يف 
اأزمة  يف  تت�سبب  ق��د  التي  ال��دي���ن 

عاملية، وق�سية ال�ثائق ال�سرية.
م�ساعدي  جت���اه���ل  اأن  واأ����س���اف���ت 
ب�ساأن  ال�سيا�سية  للمخاوف  بايدن 
من  زادت  ق����د  ال�����ث����ائ����ق  ق�����س��ي��ة 
الغ�سب ال�سعبي، مما كان له االأثر 

على نتائج اال�ستطالعات.

اأن القيادة الرو�سية  الربيع، زاعماً 
تعبئة جديدة  اإج��راء حملة  تعتزم 
للجي�س، “رغم اأن اجله�د ال�سابقة 
يف  االآن  ح��ت��ى  ف�سلت  �سبتمرب  يف 
اأن  واأو�����س����ح  املجاالت”.  ج��م��ي��ع 
العمليات  اإبطاء  اإىل  ي���ؤدي  ال�ستاء 

الع�سكرية.
االأم��������ر  اأن  ه���ريت���ل���ن���غ  واأ������س�����اف 
�ستتح�سن قلياًل بالن�سبة الأوكرانيا 
ت��زام��ن��اً مع  املقبلة  ال��ف��رتة  خ��الل 
مما  اجل��دي��دة،  الغربية  االأ�سلحة 
مل�ا�سلة  ق�����ي����ة  دف����ع����ة  مي��ن��ح��ه��ا 
اإذا  اأنه  وتابع  الهج�مية.  عمليتها 
حاولت اأوكرانيا ا�ستعادة االأرا�سي، 
بعمليات م�سرتكة  القيام  “فعليها 
وم�ا�سلة  ال�����س��رق��ي  اجل���ن����ب  يف 
م�اجهة اأي تقدم رو�سي يف منطقة 

دونبا�س«.

»ديكتات�رية املجرمني”.. 
تظاهرات حا�سدة 

�سد نتنياه�
“هاآرت�س”  ����س���ح���ي���ف���ة  ذك���������رت 
الذين  اأن ع�سرات االآالف  العربية 
احتجاجاً  ال�������س����ارع  اإىل  خ���رج����ا 
اليمينية  احلك�مة  �سيا�سات  على 
املتطرفة برئا�سة بنيامني نتنياه�، 
و�سفته  م����ا  ����س���د  ت���ظ���اه���روا  ق����د 
التي  املجرمني”  ب�”ديكتات�رية 

تهدد الدميقراطية يف البالد.
األف   130 م��ن  اأك����رث  اإن  وق��ال��ت 
�سخ�س احت�سدوا يف معظم �س�ارع 
ع���ل���ى خطط  ال����ب����الد اح���ت���ج���اج���اً 
املحاكم  نظام  الإ�سعاف  احلك�مة 
ي��اأت��ي بعد  اإ���س��رائ��ي��ل، يف م�سهد  يف 
م�سابهة،  ت��ظ��اه��رات  م���ن  اأ���س��ب���ع 
نح�  فيها  ���س��ارك  امل��ا���س��ي،  ال�سبت 

80 األف �سخ�س.
ال��������زراء  رئ���ي�������س  اأن  واأو�����س����ح����ت 
ال�����س��اب��ق زع��ي��م امل��ع��ار���س��ة، يائري 
الب�����ي�����د، ق�������اد االح����ت����ج����اج����ات يف 
عنه  ونقلت  اأب��ي��ب،  ت��ل  العا�سمة، 
اإىل  ي��ه��دف  احتجاج  “هذا  ق���ل��ه: 
ال���ب���الد. ج���اء النا�س  ال���دف���اع ع��ن 
الذين يحب�ن البالد الي�م للدفاع 
وحماكمها،  دمي��ق��راط��ي��ت��ه��ا  ع���ن 
امل�سرتكة  للدفاع عن فكرة احلياة 
وال�سالح العام.. لن ن�ست�سلم حتى 

نف�ز«.
البث  ه���ي���ئ���ة  م�����ع  م���ق���اب���ل���ة  ويف 
االإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة )ك������ان(، ق���ال وزير 
الدفاع ال�سابق، بيني غانت�س، الذي 
اأي�ساً:  االح��ت��ج��اج��ات  يف  ����س���ارك 
للم�ساومة  م�����س��ت��ع��دي��ن  “ل�سنا 
االإ�سرائيلية  ال��دمي��ق��راط��ي��ة  على 
اأننا  ح��ق��ي��ق��ة  م��ع��ان��ي��ه��ا.  اأع���م���ق  يف 
م�ستعدون للت��سل اإىل اتفاقات ال 

تعني اأننا م�ستعدون للتنازل«.
م��سيه  �سرح  ل�”هاآرت�س”،  ووفقاً 
�سابق،  دف�����اع  وزي�����ر  وه�����  ي��ع��ل���ن، 

اأم�س  اأملانيا،  ال�سغط على  ت�ا�سل 
ال�سبت.

اأن ال�سغ�طات جاءت  اإىل  واأ�سارت 
من عدة جهات، حيث نا�سد وزراء 
خارجية اإ�ست�نيا والتفيا وليت�انيا 
الأوكرانيا.  ال��دب��اب��ات  م��ن��ح  اأمل��ان��ي��ا 
“ت�يرت”،  بيان م�سرتك على  ويف 
�سروري  “هذا  ال�������زراء:  اأ����س���اف 
ل�قف العدوان الرو�سي وم�ساعدة 
اأوك���ران���ي���ا وا����س���ت���ع���ادة ال�������س���الم يف 
اأوروبا ب�سرعة. اأملانيا كق�ة اأوروبية 
رائدة تتحمل م�س�ؤولية خا�سة يف 

هذا ال�سدد«.
بع�س  اإن  ال�������س���ح���ي���ف���ة  وق�����ال�����ت 
ق�س�ة”،  “اأكرث  كانت  ال�سغ�طات 
ح��ي��ث ق����ال م��ي��خ��اي��ل��� ب�������دوالك، 
م�����س��ت�����س��ار ال���رئ���ي�������س االأوك��������راين 
اإن  زي���ل���ي���ن�������س���ك���ي،  ف������ل������دمي�����ري 

»تفاوؤل” اأوكراين.. 
وحتذيرات من “ربيع رو�سي«

“ني�ي������رك  ���س��ح��ي��ف��ة  ذك������رت 
بالرغم  اأن��ه  االأمريكي������ة  تاميز” 
من ت�ساع�������د االإحب�������اط من اأملانيا 
تزويد  االآن  ح��ت��ى  رف�����س��ه��ا  ج����راء 
 ،”2 “لي�بارد  بدب���اب���ات  كييف 
ع�سكري�ن  م�س�ؤول�ن  اأع���رب  فقد 
“تفاوؤلهم”  ع���ن  اأوك��ران��ي���������������������������ن 
نهاية  يف  عليها  احل�����س���ل  ب�����س��اأن 

املطاف.
م�س�ؤولني  ع��ن  ال�سحيفة  ونقلت 
بارزين ق�لهم اإن جن�داً اأوكرانيني 
�سيبداأون التدريب على “لي�بارد”، 
اأنها  يعتقدون  اأنهم  اإىل  م�سريين 
“�ستك�ن م�ساألة وقت فقط” قبل 
و���س���ل ال��دب��اب��ات االأمل��ان��ي��ة ال�سنع 
اإىل بالدهم، وذلك على الرغم من 

الت��سل  يف  ياأمل�ن  اجلمعة،  ي���م 
الدبابات  اإر���س��ال  ب�ساأن  ات��ف��اق  اإىل 
اأوكرانيا،  اإىل  ال�����س��ن��ع  االأمل���ان���ي���ة 
يف  حا�سمة  كييف  تعتربها  وال��ت��ي 
االجتماع  لكن  احلربية،  جه�دها 

انتهى دون م�افقة اأملانيا.
وق������ت ح������ذر فيه  ذل������ك يف  ي����اأت����ي 
ال�سابق، مارك  االأمريكي  اجلرنال 
الرو�سية  اأن احلرب  هريتلنغ، من 
الربيع  يف  ت�ستعل  ق��د  االأوك��ران��ي��ة 
ال�سعب  م��ن  “اإنه  ق��ائ��اًل  امل��ق��ب��ل، 
اإج��������راء ع��م��ل��ي��ات ن���اج���ح���ة خالل 
االأ�سهر  اأن  اإىل  م�سرياً  ال�ستاء”، 
يف  حا�سمة  نقطة  �ستك�ن  املقبلة 
اأو���س��ك��ت على عامها  ال��ت��ي  احل���رب 

االأول.
الكرملني  ب����اأن  ه��ريت��ل��ن��غ  و����س���رح 
يخطط لعمل ع�سكري كبري خالل 

�سعبنا.  م��ن  امل��زي��د  يقتل  “الرتدد 
�ست�ساعد اأملانيا اأوكرانيا باالأ�سلحة 
و�ستدرك  ح���ال  اأي  ع��ل��ى  ال��الزم��ة 
الإنه�اء  اآخ������ر  خي�����ار  ي�جد  ال  اأن��ه 
احل���رب. ك��ل ي���م ت��اأخ��ري ه��� م�ت 

لالأوكرانيني«.
ونقلت عن وزير الدفاع االأوكراين، 
اأول��ي��ك�����س��ي ري��زن��ي��ك���ف، ق���ل��ه اإنه 
“متفائل باأن اأملانيا �ستقرر ال�سماح 
زاعماً  بنقل لي�بارد باأ�سرع وقت”، 
ال��ت��دري��ب على  ���س��ت��ب��داأ  ق���ات��ه  اأن 
غ�س�ن  يف  ب���ل��ن��دا  يف  ال���دب���اب���ات 
اأولية،  “كخط�ة  واأ���س��اف:  ذل���ك. 
بالفعل  لديها  التي  ل��ل��دول  ميكن 
ت��ب��داأ مهمات  اأن  ل��ي���ب��ارد  دب��اب��ات 

تدريبية الأطقم دباباتنا«.
وكان العديد من م�س�ؤويل الدفاع 
الغربيني الذين اجتمع�ا يف اأملانيا، 

االأول/ ك�����ان������ن  يف  ال�������س���ح���ي���ة 
ال�سبت  ال�سني  واأبلغت  دي�سمرب. 
ع��ل��ى �سلة  وف�����اة  األ�����ف   13 ع���ن 
بني  امل�ست�سفيات  يف  بك�فيد-19 
الثاين/يناير.  كان�ن  و19   13
ويقت�سر هذا العدد على ال�فيات 

وبعد  ال���دول.  جمراها يف معظم 
ث������الث �����س����ن�����ات م�����ن االإغ��������الق 
واحل����ج����ر ال�������س���ح���ي االإل�����زام�����ي 
ك�سف  ف�����ح������������س  وح��������م��������الت 
ب�س�رة  ال�سني  رفعت  االإ�سابات، 
االأول/ ك���ان����ن  يف  ك��ام��ل��ة  ���س��ب��ه 

ال�سحية  ال����ق����ي�����د  دي�������س���م���رب 
ووهان  يف  تظهر  وال  املفرو�سة. 
االإثنني اأّي م�ؤ�سرات تذّكر باأج�اء 
ال��ف��اج��ع��ة ال��ت��ي ك��ان��ت خميمة يف 
ال���ربد  م���ن  ف��ب��ال��رغ��م   .2020
ال�سكان  بع�س  يغتنم  ال�����س��دي��د، 
القمرية  ال�����س��ن��ة  راأ��������س  ع��ط��ل��ة 
يتنزه�ا  اأو  االأ����س����اق  ليق�سدوا 
فيما  يانغت�سي،  نهر  �سفاف  على 
يق�م متقاعدون ببع�س التمارين 
الريا�سية وحتلق طائرات ورقّية 
ال�����س��م��اء و���س��ط ط��ق�����س غائم  يف 

بع�س ال�سيء.
عاملة  دون����غ����ج�����  ي�������ان  ق�����ال�����ت 
ال��ت��ن��ظ��ي��ف ال���ب���ال���غ���ة اأك������رث من 

•• ووهان-اأ ف ب

ثالث  ب��ع��د  خائفني!”.  ن��ع��د  مل 
�سحي  حجر  فر�س  على  �سن�ات 
انطلق  ال��ت��ي  ���س��ارم على ووه���ان 
عادت  ك�فيد-19،  وب����اء  م��ن��ه��ا 
املدينة  يف  طبيعتها  اإىل  احل��ي��اة 

ال�اقعة ب��سط ال�سني.
البالغ عدد �سكانها  ب��داأت ووه��ان 
ن�����س��م��ة ت�����س��ج��ل يف  11 م���ل���ي����ن 
بفريو�س  اإ�سابات   2019 نهاية 
جم���ه����ل يف ذل����ك احل�����ني، اأث����ار 
االلتهاب  م���ن  م���ت���زاي���دة  ح����االت 
23 كان�ن الثاين/ الرئ�ّي. ويف 
ال�سلطات  اأم���رت   ،2020 يناير 
ووهان  على  �سارم  حجر  بفر�س 
ل���ق��ف ان��ت�����س��ار ال����ب���اء، ق��ب��ل اأن 
حا�سدا  اأجمع  العامل  يف  يتف�سى 
ماليني االأرواح ومت�سبباً بانهيار 

االقت�ساد العاملي.
اإىل  االآن  ع����ادت  احل��ي��اة  اأن  غ��ري 

العامل  ك����ان  االأث����ن����اء،  ه����ذه  ويف 
باأ�سره يتابع بذه�ل وخ�ف على 
اأزمة  بدايات  التلفزي�ن  �سا�سات 
�سحية �ستتحّ�ل اإىل جائحة على 

�سعيد العامل باأ�سره.
مقط�عة  نف�سها  ووهان  ووجدت 
مت���ام���ا ع����ن ال����ع����امل ع���ل���ى مدى 
اإغ����الق حمطات  ي���م��ا، م��ع   76
وقطع  وامل������ط������ارات  ال����ق����ط����ارات 
امل�ا�سالت  وت��ع��ط��ل  ال���ط���رق���ات 
واإغالق املتاجر، فيما لزم ال�سكان 
م��ن��ازل��ه��م وت���دف���ق امل��ر���س��ى اإىل 

امل�ست�سفيات.
املخيمة  ال��ف������س��ى  ت��ل��ك  اأن  غ��ري 
 2020 الثاين/يناير  كان�ن  يف 

باتت ذكرى بعيدة.
التقطت وكالة  املبنى حيث  وبات 
فران�س بر�س اأمام متجر يف بداية 
ال����ب���اء ���س���رة رج���ل م��ي��ت ممدد 
ي�����ؤوي مدر�سة  ال��ر���س��ي��ف،  ع��ل��ى 
االأمل”،  “بيت  ا���س��م��ه��ا  ج��دي��دة 

بر�س  فران�س  ل�كالة  �سنة  �ستني 
تبداأ  ال���ت���ي  اجل����دي����دة  “ال�سنة 
نعد  مل  اأف�سل.  بالتاأكيد  �ستك�ن 
خ��ائ��ف��ني م���ن ال���ف���ريو����س«. على 
مقربة، يعرب �ساب ي�سلم اأطباقا 
جاهزة على دراجة نارية �سغرية 

عن راأي مماثل.
وقال ليانغ في�سنغ لفران�س بر�س 
طبيعية.  ح��ي��اة  ا���س��ت��ع��اد  “الكل 
بعائالتهم  ي���ل���ت���ق����ن  ال����ن����ا�����س 
لق�ساء  يخرج�ن  واأ�سدقائهم، 
ل��ل�����س��ف��ر... عادت  اأو  وق���ت مم��ت��ع 

اإليهم االبت�سامة«.
وكمامة  نظارات  وا�سعا  واأ���س��اف 
ال�سديد  ال�����ربد  م���ن  ل��الح��ت��م��اء 
كانت  ال���ت���ي  وامل����خ����اوف  “القلق 

ت�ساورنا هداأت«.
كان�ن  يف  ووه���ان  �سكان  وف���ج��ئ 
باحلجر   2020 ال��ث��اين/ي��ن��اي��ر 
اأع���ل���ن يف و�سط  ال����ذي  ال�����س��ح��ي 

الليل وفر�س بعد �ساعات قليلة.

وباتت  ال��ق��در.  اإ���س��ارة من  وكاأّنها 
التي  البحر  لثمار  ه���ان��ان  �س�ق 
انطالق  ب�ؤرة  باأنها  ا�ستبه لفرتة 
منذ  ن��ه��ائ��ي��ا  مغلقة  االإ����س���اب���ات، 
وال تزال ح�اجز زرقاء   .2020
املهج�ر  باملجمع  حتيط  عري�سة 
مت�قفة،  �سرطة  �سيارة  واأم��ام��ه 
ع��ل��ى م��ا ���س��اه��دت وك��ال��ة فران�س 

بر�س.
لفرتة  ال�سني  اع��ت��ربت  وب��ع��دم��ا 
�����س����الم����ة على  واح���������ة  ط�����ي����ل����ة 
التدابري  بفعل  ال�سحّي  ال�سعيد 
اتخذتها  ال��ت��ي  ال�����س��دة  ال��ب��ال��غ��ة 
�سد الفريو�س، ي�اجه البلد منذ 
اأكرب ف�رة جديدة  اأ�سابيع  ب�سعة 

من االإ�سابات.
زوني�ن  وو  االأوب��ئ��ة  خبري  وق���در 
ال�������ذي ي���ع���ت���رب يف ب�������الده رم������زاً 
 80 بح�اىل  الفريو�س،  ملكافحة 
ال�����س��ي��ن��ي��ني الذين  ن�����س��ب��ة  ب��امل��ئ��ة 
اأ�سيب�ا بك�فيد منذ رفع التدابري 

اأدنى  احل�سيلة  ه��ذه  اأن  �سك  وال 
بالن�سبة  ال��ف��ع��ل��ي��ة  االأرق�������ام  م���ن 
لبلد يبلغ عدد �سكانه 1،4 مليار 
العديد  ت���زال  ال  وق��ت  يف  ن�سمة، 
امل�ست�سفيات وحمارق اجلثث  من 

ت�اجه تدفقاً ي�ستنفد طاقاتها.

امل�ست�سفيات،  يف  عنها  اأب��ل��غ  ال��ت��ي 
األف   60 اإل��ي��ه��ا ح�����اىل  ت�����س��اف 
�سابقا  ال�����س��ل��ط��ات  ع��ن��ه��ا  اأع��ل��ن��ت 
كان�ن   8 ب���ني  امل���م���ت���دة  ل��ل��ف��رتة 
و12   2022 االأول/دي�������س���م���رب 

كان�ن الثاين/يناير 2023.

�سحف عاملية تتحدث عن »تفاوؤل« اأوكراين.. وحتذيرات من »ربيع رو�سي«

ال�ضتقالت تهدد اإدارة بايدن.. وتظاهرات  غري م�ضبوقة �ضد حكومة نتنياهو

ماكرون يرد على طلب بوركينا فا�ضو �ضحب القوات الفرن�ضية 
•• باري�س-وكاالت

من  “ت��سيحات”  اأنه ينتظر  اأعلن الرئي�س الفرن�سي اإميان�يل ماكرون، 
يف  اأرا�سيها  من  الفرن�سية  ال��ق���ات  ان�سحاب  طلبها  ب�ساأن  فا�س�  ب�ركينا 

غ�س�ن �سهر.
اأم�س  اأول  اأول  واغادوغ�، منذ  تنت�سر يف  التي  االأنباء  اأن  واعترب ماكرون 
ال�سبت، ب�ساأن طلب ان�سحاب الق�ات الفرن�سية من ب�ركينا فا�س� يف غ�س�ن 
اأن يتمكن الرئي�س  اأنه بانتظار  م�سرًيا اإىل  “ارتباًكا كبرًيا”،  �سهر، تخلق 

االنتقايل اإبراهيم تراوري “من التعبري«.
واأو�سح، خالل م�ؤمتر �سحفي فرن�سي اأملاين يف باري�س: “اأعتقد اأننا يجب 

اأن نرتيث كثرًيا )...(، ننتظر ت��سيحات من تراوري«.
“فران�س  ل�كالة  ال�سبت،  فا�س�،  ب�ركينا  حك�مة  من  قريب  م�سدر  واأّك��د 

وقت  اأ���س��رع  يف  الفرن�سيني  اجل��ن���د  “مغادرة  طلبت  ال�سلطات  اأن  بر�س” 
ممكن«. وتاأتي االأنباء يف �سياق ت�تر متزايد بني البلَدين، منذ اأ�سهر عدة، 
فيما حتاول م��سك� فر�س نف�ذها عرب جماعة فاغرن يف بلد ه�ّس ب�سبب 

هجمات املت�سددين.
والثالثاء، قال الكابنت اإبراهيم تراوري، الرئي�س االنتقايل لب�ركينا فا�س� 
الذي و�سل اإىل ال�سلطة اإثر انقالب، يف نهاية اأيل�ل-�سبتمرب، كان الثاين 

خالل 8 اأ�سهر، اأمام طلبة اإن “الن�سال من اأجل ال�سيادة قد بداأ«.
يف  وج�دها  على  احتجاجات  ال�سابقة،  اال�ستعمارية  الق�ة  فرن�سا،  وت�اجه 

ب�ركينا فا�س� منذ اأ�سهر عدة.
اآخ��ره��ا ي���م اجلمعة امل��ا���س��ي، يف واغادوغ�  ون��ّظ��م��ت ت��ظ��اه��رات ع��دة ك��ان 
للمطالبة بان�سحاب فرن�سا من هذا البلد ال�ساحلي الذي ي�ست�سيف كتيبة 

من قرابة 400 من الق�ات اخلا�سة الفرن�سية.

بعد 3 �ضنوات على كوفيد-19 .. ووهان طوت �ضفحة الوباء 
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اإع����������الن
�سركة   - العاممة  واملقاوالت  للنقليات  الر�سا   : ال�سادة   / باأن  االإقت�سادية  التنمية  دائرة  تعلن 

ال�سخ�س ال�احد ذ م م  رخ�سة رقم: CN 1024429 قد تقدم�ا اإلينا بطلب:
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / ر�ساد �سعيد كرامه �ساملني الرا�سدى من مالك اإىل �سريك

تعديل ن�سب ال�سركاء / ر�ساد �سعيد كرامه �ساملني الرا�سدى من 100 % اإىل %20
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة حمم�د �سعيد كرامه �ساملني الرا�سدى %20

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة �سنفر �سعيد كرامه �ساملني الرا�سدى %20
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة ر�سيد �سعيد كرامه العفيدر الرا�سدى %20

تعديل مدير / اإ�سافة را�سد �سعيد كرامه �ساملني الرا�سدى
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة را�سد �سعيد كرامه �ساملني الرا�سدى %20

تعديل �سكل قان�ين / من �سركة ال�سخ�س ال�احد ذ م م اإىل �سركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
تعديل اإ�سم جتاري من/ الر�سا للنقليات واملقاوالت العاممة - �سركة ال�سخ�س ال�احد ذ م م

AL RIDA TRANSPORTIING AND GENERAL CONTRACTING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
اإىل/ الر�سا للنقليات واملقاوالت العامة ذ.م.م

ALRIDA TRANSPORTING GENERAL CONTRACTING L.L.C 

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

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

العدد 13756 بتاريخ 2023/1/24 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية االإقت�سادية باأن / ال�سادة : خياط الرنج�س االبي�س لل�سيدات

رخ�سة رقم: CN 1163149 قد تقدم�ا اإلينا بطلب:
تعديل اإ�سم جتاري من/ خياط الرنج�س االبي�س لل�سيدات

AL NARGIS AL ABYAD LADIES TAILORS

اإىل/ م�سبغه الرنج�س االبي�س
AL NARGIS AL ABYAD LAUNDRY

 تعديل ن�ساط / اإ�سافة كي املالب�س  9601001
 تعديل ن�ساط / اإ�سافة غ�سيل املالب�س  9601002

 تعديل ن�ساط / حذف تف�سيل وخياطة املالب�س الن�سائية  1410907
فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا االإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية 
خالل ي�م واحد من تاريخ ن�سر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غري م�س�ؤولة عن اأي 

حق اأو دع�ى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االإجراءات املطل�بة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13756 بتاريخ 2023/1/24 

اإع����������الن
واالإ�ست�سارات  للتدريب  بل�س  اإدي�  مركز   : ال�سادة   / باأن  االإقت�سادية  التنمية  دائرة  تعلن 

.ذ.م.م  رخ�سة رقم: CN 1000656 قد تقدم�ا اإلينا بطلب:
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة رانيه وجيه فريج %100

تعديل مدير / اإ�سافة رانيه وجيه فريج
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف جمعه �سعيد �سامل ع��س الكعبى

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف رانيه وجيه فريج
تعديل ل�حه االإعالن / اإجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1

تعديل �سكل قان�ين / من �سركة ذات م�س�ؤولية حمدودة اإىل �سركة ال�سخ�س ال�احد ذ م م
تعديل اإ�سم جتاري من/ مركز اإدي� بل�س للتدريب واالإ�ست�سارات .ذ.م.م

EDU PLUS TRAINING & CONSULTANCY CENTRE L.L.C
اإىل / مركز اإدي� بل�س للتدريب واالإ�ست�سارات - �سركة ال�سخ�س ال�احد ذ م م

EDU PLUS TRAINING & CONSULTANCY CENTRE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C.  

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

دع�ى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االإجراءات املطل�بة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13756 بتاريخ 2023/1/24 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية االإقت�سادية باأن / ال�سادة : �سركة- النج�م للمقاوالت االلكرتوميكانيكية 

- ذ م م  رخ�سة رقم: CN 1065511 قد تقدم�ا اإلينا بطلب:
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة بينى ج�ن تاراكان ايتيا�سان ج�ن %100

تعديل مدير / اإ�سافة بينى ج�ن تاراكان ايتيا�سان ج�ن
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف �سيجى بينى اوك ك�ت�سيفاريد

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف ي��سف حممد عبداهلل ال�سمرى
تعديل راأ�س املال / من 250000 اإىل 100000

تعديل �سكل قان�ين / من �سركة ذات م�س�ؤولية حمدودة اإىل �سركة ال�سخ�س ال�احد ذ م م
تعديل اإ�سم جتاري من/ �سركة- النج�م للمقاوالت االلكرتوميكانيكية - ذ م م

STARS ELECTRO-MECHANICAL CONTRACTING COMPANY - LLC
اإىل/ �سركة النج�م للمقاوالت االلكرتوميكانيكية - �سركة ال�سخ�س ال�احد ذ م م

STARS ELECTRO MECHANICAL CONTRACTING COMPANY - SOLE  PROPRIETORSHIP L.L.C
االقت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة  االإعالن  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل ثالث�ن ي�ما من تاريخ ن�سر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غري م�س�ؤولة عن اأي حق 

اأو دع�ى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االإجراءات املطل�بة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13756 بتاريخ 2023/1/24 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية االإقت�سادية باأن / ال�سادة : مركز ليمرا لل�سيارات

رخ�سة رقم: CN 4022858 قد تقدم�ا اإلينا بطلب:
تعديل مدير / اإ�سافة �سانفا�س كاالباتيل ك�نهى حممد كاالباتيل

تعديل راأ�س املال / من null اإىل 10000
تعديل �سكل قان�ين / من م�ؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ال�سخ�س ال�احد ذ م م

تعديل اإ�سم جتاري من/ مركز ليمرا لل�سيارات
LIMRA AUTO HUB

اإىل/ مركز ليمرا لل�سيارات - �سركة ال�سخ�س ال�احد ذ م م
 LIMRA AUTO HUB - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

التنمية  دائرة  مراجعة  االإعالن  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
فاإن  واإال  االإعالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من  ي�ما  ع�سر  اأربعة  خالل  االقت�سادية 
حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دع�ى  اأو  حق  اأي  عن  م�س�ؤولة  غري  الدائرة 

�ست�ستكمل االإجراءات املطل�بة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13756 بتاريخ 2023/1/24 

اإع����������الن
�سركة   - الغذائية  االأوىل  �سركة   : ال�سادة   / باأن  االإقت�سادية  التنمية  دائرة  تعلن 

ال�سخ�س ال�احد ذ م م رخ�سة رقم: CN 4752986 قد تقدم�ا اإلينا بطلب:

تعديل اإ�سم جتاري من/ �سركة االأوىل الغذائية - �سركة ال�سخ�س ال�احد ذ م م

AL OULA FOODSTUFF COMPANY - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

اإىل / االأوىل الغذائية - �سركة ال�سخ�س ال�احد ذ م م

FIRST FOODS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C. 

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

االقت�سادية خالل ي�م واحد من تاريخ ن�سر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة 

�ست�ستكمل  املدة حيث  انق�ساء هذه  بعد  اأو دع�ى  اأي حق  غري م�س�ؤولة عن 

االإجراءات املطل�بة.

مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13756 بتاريخ 2023/1/24 

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

ديك�ليت لالزياء 
CN قد تقدم�ا الينا بطلب رخ�سة رقم:3847898 

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

االجراءات املطل�بة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13756 بتاريخ 2023/1/24 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية االإقت�سادية باأن / ال�سادة : كراج كراون فالور 

مليكانيكا ال�سيارات
CN قد تقدم�ا اإلينا بطلب: رخ�سة رقم:1822502 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
ا�سافة بدر علي حميد �سامل ال�ساعدي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
حذف ا�سيه احمد م�سعد الذيباين

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا االإعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  ي�ما  ع�سر  اأربعة  خالل  االقت�سادية  التنمية 
االإعالن واإال فاإن الدائرة غري م�س�ؤولة عن اأي حق اأو دع�ى بعد 

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

العدد 13756 بتاريخ 2023/1/24 
المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2022/16363

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�ضرَا (
تعلن المارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�ص 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   2023/02/1 الربعاء  ي�م  م�ساءا   6:00 ال�ساعة 

�سده مزامر لتجارة املالب�ص - �ص م ح و او�ساف املحج�زات على النح� التايل :
�سعر التقييم                                                            ال��سف  

 3،600                                                      مالب�ص رجاليه   
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�ص التقدم 

باعرتا�سه معززا اإياه مبا يربره من م�سنتدات قبل امل�عد املحدد للبيع بثالثة اأيام على الأقل .
المارات للمزادات

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

70363

العدد 13756 بتاريخ 2023/1/24 
المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2022/13878
اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�ضرَا (

تعلن المارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�ص 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   2023/02/1 الربعاء  ي�م  م�ساءا   6:00 ال�ساعة 
و  املرزوقى  في�سل على حممد على  ���ص.ذ.م.م +  ال�سيارات  لتجارة قطع غيار  ا�ص  اف  اف  �سده 

او�ساف املحج�زات على النح� التايل :
                                                                ال��سف          �سعر التقييم  

                                                      قطع غيار �سيارات              43،350 
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�ص التقدم 

باعرتا�سه معززا اإياه مبا يربره من م�سنتدات قبل امل�عد املحدد للبيع بثالثة اأيام على الأقل .
المارات للمزادات

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

70363

العدد 13756 بتاريخ 2023/1/24 
المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2022/17092

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�ضرَا (
تعلن المارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�ص 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   2023/02/1 الربعاء  ي�م  م�ساءا   6:00 ال�ساعة 

�سده �سال�ن م�كادور للتجمل وال�سبا و او�ساف املحج�زات على النح� التايل :
                                                                    ال��سف         �سعر التقييم  

                                                         معدات �سال�ن               15،000 
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�ص التقدم 

باعرتا�سه معززا اإياه مبا يربره من م�سنتدات قبل امل�عد املحدد للبيع بثالثة اأيام على الأقل .
المارات للمزادات

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

70363

العدد 13756 بتاريخ 2023/1/24 
 اإنذار عديل بالن�شر

 رقم  2023/804
املنذر :  بنك اب�ظبي التجاري  �س م ع .

املنذر اإليه  :  بيرت فيدان�فيك   .
نتيجة  دره��م   )18،813.00( وق��درة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
االإخالل ب�سداد االأق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط  وذلك خالل 
التنفيذية على  الن�سر واإال �سي�سطر املنذر التخاذ االإج��راءات  اأ�سب�ع من تاريخ 
ري��� _  ن���ع ) كيا  ( م��ن  اب���ظ��ب��ي  ال�����س��ي��ارة رق���م  ) 24694 / خ�س��سي /15/ 
هات�سباك( م�ديل )2016( _ ل�ن ) ابي�س ( واملم�لة ل�ساحلكم من قبل املنذر 

مع حفظ كافة حق�ق املنذر من اأي ن�ع كانت،،،
الكاتب العدل

     حكومة  را�ض اخليمة      
دائرة املحاكم

70197

العدد 13756 بتاريخ 2023/1/24 
 اإنذار عديل بالن�شر

رقم  2023/875
املنذر :  بنك اأب�ظبي التجاري �س م ع .   

املنذر اإليه  :  جايراجنا ايدوال ريدي.
نتيجة  دره��م   )69،866.00( وق��درة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
االإخالل ب�سداد االأق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط  وذلك خالل 
التنفيذية على  الن�سر واإال �سي�سطر املنذر التخاذ االإج��راءات  اأ�سب�ع من تاريخ 
 _    EDGE دبي( من ن�ع )ف�رد /H/ ال�سيارة رقم ) 18234 / خ�س��سي
ا�ستي�سن ( م�ديل )2014( _ ل�ن ) بني(   واملم�لة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع 

حفظ كافة حق�ق املنذر من اأي ن�ع كانت،،،
الكاتب العدل

     حكومة  را�ض اخليمة      
دائرة املحاكم

70197

العدد 13756 بتاريخ 2023/1/24 
 اإنذار عديل بالن�شر

 رقم   2023/803
املنذر :  بنك اب�ظبي التجاري  �س م ع   .

املنذر اإليه  :  اله�ما ويليامز .
نتيجة  دره��م   )184،803.00( وق��درة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
االإخالل ب�سداد االأق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط  وذلك خالل 
التنفيذية على  الن�سر واإال �سي�سطر املنذر التخاذ االإج��راءات  اأ�سب�ع من تاريخ 
 MERCEDES E ( من ن�ع )دبي /S/ ال�سيارة رقم  ) 53289 / خ�س��سي
450    _ ك�بيه ( م�ديل )2019( _ ل�ن ) رمادي(  واملم�لة ل�ساحلكم من قبل 

املنذر مع حفظ كافة حق�ق املنذر من اأي ن�ع كانت،،،
الكاتب العدل

     حكومة  را�ض اخليمة      
دائرة املحاكم

70197

جيزاهاجن   / امل���دع����  ف��ق��د 
اث���ي����ب���ي���ا   ، ب����ي���������س����اه  ري�����ت�����ا 
�سفره  ج��������از   - اجل��ن�����س��ي��ة 
)6597694EP(  رق����م 

م���������������ن ي�������������ج�������������ده ع�����ل�����ي�����ه 
االت�����������س�����ال ب���ت���ل���ي���ف����ن رق����م  

    0525677560

فقدان جواز �ضفر
ف��ق��د امل���دع���� / ع��م��ر ف����اروق 
 ، ب���ات���ات����دى  رزاق  ب���ات���ات����دى 
�سفره  ج����از  اجلن�سية  الهند 
رقم )K3506924( يرجى 
ت�سليمه  ع���ل���ي���ه  ي���ع���رث  مم����ن 
اقرب  او  ال��ه��ن��دي��ة  ب��ال�����س��ف��ارة 

مركز �سرطة باالمارات.

فقدان جواز �ضفر

العدد 13756 بتاريخ 2023/1/24 
اعلن بيع  عقار بالن�شر 

يف التنفيذ رقم 601/2021/207 تنفيذ جتاري  
املنظ�رة يف : دائرة التنفيذ الثانية رقم 184 

م��س�ع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدع�ى رقم 2020/2660 امر اأداء بالزام املنفذ �سدهم ب�سداد مبلغ 
وقدره 42772512 درهم �سامال الر�س�م وامل�ساريف واتعاب املحاماة. 

طالب التنفيذ: بنك راأ�س اخليمة ال�طني )�س.م.ع(  
عن�انه : االإم��ارات - اإم��ارة دبي - منطقة اخلليج التجاري - �سارع االأب��راج - مبنى 014 - الطابق 14 - مكاين 

وميثله : حبيب حممد �سريف عبداهلل املال    -  2563786091
املطل�ب اإعالنه : مان�ج تاندا�سريي دهارمان - عن�انه : عن�انهما : دبي - ديرة - الق�سي�س - ملك  حمد حممد حمد 
عبداهلل ب�ا�سطة فاك�س�ن للعقارات - مكتب رقم 204 - رقم االر�س 599-484 - مكاين 3881095004 - 

payable.accounts@modconsllc.com  -  040000000  -  0503987577
م��س�ع االإع��الن : املنفذ �سدهم : بافاج�ت� راج���رام �سيتي - م�دلر كن�سبت�س - �س ذ م م - ك�كينادى براديب 
ك�مار راي - اأنه يف ي�م االربعاء امل�افق 2023/2/1 ال�ساعة 05:00:00م ويف االيام الثالث التالية ان اقت�سى 
احلال �سيجرى بيع العقار امل��سحة اأو�سافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�سركة االإمارات للمزادات وعلى 
تاأمني اليقل  ايداع  ال�سراء  http://www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي  م�قعها االإلكرتوين 
عن 20% من الثمن اال�سا�سي قبل دخ�ل املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باإعرتا�سه معززا مبا 
يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف امل�اعيد املبينة باملادة 301 من قان�ن االإجراءات املدنية وعلى 
من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة اأيام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�س غري ممن�ع من 
املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل االيام الع�سرة التالية لر�س�م املزاد ب�سرط اأن ال تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن 

على اأن يق�م باإيداع كامل الثمن املعرو�س وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات : 
وحدة عقارية - املنطقة : ال�سف�ح االوىل - رقم االر�س 75 - رقم البلدية : 572-372 - امل�ساحة : 133.56 

مرت مربع - رقم املبنى : 1 - ا�سم املبنى : 8ج - رقم ال�حدة : 103 - مببلغ 1.261.708.31 درهم
مالحظات :1- يدفع املبلغ ف�را ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70353 العدد 13756 بتاريخ 2023/1/24 

اعلن بيع  عقار بالن�شر للمنفذ �شده 
يف التنفيذ رقم 601/2021/207 تنفيذ جتاري  

املنظ�رة يف : دائرة التنفيذ الثانية رقم 184 
م��س�ع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدع�ى رقم 2020/2660 امر اأداء بالزام املنفذ �سدهم ب�سداد مبلغ 

وقدره 42772512 درهم �سامال الر�س�م وامل�ساريف واتعاب املحاماة. 
طالب التنفيذ: بنك راأ�س اخليمة ال�طني )�س.م.ع(  

عن�انه : االإم��ارات - اإم��ارة دبي - منطقة اخلليج التجاري - �سارع االأب��راج - مبنى 014 - الطابق 14 - مكاين 
وميثله : حبيب حممد �سريف عبداهلل املال    -  2563786091

املطل�ب اإعالنه : مان�ج تاندا�سريي دهارمان - عن�انه : عن�انهما : دبي - ديرة - الق�سي�س - ملك  حمد حممد حمد 
عبداهلل ب�ا�سطة فاك�س�ن للعقارات - مكتب رقم 204 - رقم االر�س 599-484 - مكاين 3881095004 - 

payable.accounts@modconsllc.com  -  040000000  -  0503987577
م��س�ع االإع��الن : املنفذ �سدهم : بافاج�ت� راج���رام �سيتي - م�دلر كن�سبت�س - �س ذ م م - ك�كينادى براديب 
ك�مار راي - اأنه يف ي�م االربعاء امل�افق 2023/2/1 ال�ساعة 05:00:00م ويف االيام الثالث التالية ان اقت�سى 
احلال �سيجرى بيع العقار امل��سحة اأو�سافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�سركة االإمارات للمزادات وعلى 
تاأمني اليقل  ايداع  ال�سراء  http://www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي  م�قعها االإلكرتوين 
عن 20% من الثمن اال�سا�سي قبل دخ�ل املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باإعرتا�سه معززا مبا 
يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف امل�اعيد املبينة باملادة 301 من قان�ن االإجراءات املدنية وعلى 
من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة اأيام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�س غري ممن�ع من 
املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل االيام الع�سرة التالية لر�س�م املزاد ب�سرط اأن ال تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن 

على اأن يق�م باإيداع كامل الثمن املعرو�س وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات : 
وحدة عقارية - املنطقة : ال�سف�ح االوىل - رقم االر�س 75 - رقم البلدية : 572-372 - امل�ساحة : 133.56 

مرت مربع - رقم املبنى : 1 - ا�سم املبنى : 8ج - رقم ال�حدة : 103 - مببلغ 1.261.708.31 درهم
مالحظات :1- يدفع املبلغ ف�را ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70353 العدد 13756 بتاريخ 2023/1/24 

اعلن بيع  عقار بالن�شر 
يف الدعوى رقم 145/2021/250 بيع عقار مرهون  

املنظ�رة يف : دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186 
م��س�ع الدع�ى : طلب احلجز وبيع عقار مره�ن عبارة عن اإ�سدار القرار بتذييل ا�سل عقد رهن العقار املذك�ر اأعاله 
بال�سيغة التنفيذية واالمر باإيقاع احلجز التنفيذي على العقار 7103 بالطابق رقم 71 مببنى ايليت ريزيدين�س 1 البالغ 
م�ساحته 3،177.29 قدم مربع وامل�اقف B1-97& B1-98 على قطعة االر�س رقم 26 مبنطقة مر�سى دبي باإمارة 
دبي املره�ن للبنك الطالب واململ�ك للمطل�ب �سده وتثمينه وبيعه باملزاد العلني لتح�سيل حق�ق الطالب قبل املطل�ب 
�سدها املقدرة مببلغ 1،280،000.00 درهم )فقط ملي�ن ومائتان وثمان�ن الف درهم ال غري( من ح�سيلة البيع طبقا 

الحكام القان�ن واملادتني )25( و )26( وما بعدهما من قان�ن الرهن التاأميني رقم 14 ل�سنة 2008 باإمارة دبي. 
طالب التنفيذ: بنك االإحتاد ال�طني )�سابقا( - بنك اب�ظبي التجاري )حاليا( - عن�انه :االإمارات - اإمارة دبي - ب�ر�سعيد 

- ديرة - دبي - مبنى بناية عبداهلل حممد امل�سع�د - �سقة مكتب رقم 802&804 
وميثله : حممد عي�سى �سلطان ال�س�يدي  

املطل�ب اإعالنه : يعق�ب عبداحل�سني تارويردى زاده - عن�انه : االإمارات - اإمارة دبي - بردبي - دبي - مبنى مبنى ايليت 
ريزيدن�س 1 - �سقة العقار رقم 7103 - منطقة مر�سى دبي - 0542526500 

م��س�ع االإعالن : اأنه يف ي�م االربعاء امل�افق 2023/2/1 ال�ساعة 05:00:00م ويف االيام الثالث التالية ان اقت�سى 
احلال �سيجرى بيع العقار امل��سحة اأو�سافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�سركة االإمارات للمزادات وعلى م�قعها 
20% من  تاأمني اليقل عن  ايداع  ال�سراء  http://www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي  االإلكرتوين 
الثمن اال�سا�سي قبل دخ�ل املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باإعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات 
قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف امل�اعيد املبينة باملادة 301 من قان�ن االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل 
الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة اأيام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�س غري ممن�ع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل 
االيام الع�سرة التالية لر�س�م املزاد ب�سرط اأن ال تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على اأن يق�م باإيداع كامل الثمن املعرو�س 
وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات : ن�ع العقار : وحدة عقارية - املنطقة : مر�سى دبي - رقم 
االر�س 26 - رقم املبنى : 1 - ا�سم املبنى : ايليت ريزيدين�س - رقم العقار : 7103 - امل�ساحة : 295.18 مرت مربع - 

التقييم : 2818554.42 درهم.  مالحظات :1- يدفع املبلغ ف�را ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70021

العدد 13756 بتاريخ 2023/1/24 
 اإخطار عديل بالوفاء 

MOJAU_2022- 0067781 رقم املعاملة
اإخطار عديل

املخط�ر : عادل حممد جا�سم بالرميثه املهريي - اجلن�سية : االإمارات، واأحمل ه�ية اإماراتية رقم )784196972684268( وكيال 
عنه ال�سيد / عبدالعزيز عبد اهلل حممد ابراهيم البل��سي - اجلن�سية : االإمارات مب�جب ال�كاله امل�سدق عليها من الكاتب العدل برقم 
)2011/1/158611( بتاريخ 2011/11/8 وكيال عنه ال�سيد : عبد اهلل حممد عبد الرحمن ح�سن - اجلن�سية : م�سر ويحمل 
ه�ية اماراتية رقم )784197336298688( مب�جب ال�كاله امل�سدق عليها من الكاتب العدل برقم )2017/1/270394( 

بتاريخ 2017/12/12 - العن�ان ال�سارقة - م�يلح التجارية - بناية رقم 487 مكتب رقم 4 - هاتف رقم : 0523893890
املخطر اإليه : فيالتنجال ماراكار فيالتنجال حيدرو - اجلن�سية الهند - يحمل ه�ية اماراتية رقم )784195753821818(

العن�ان : عجمان - اجلرف - ال�سناعية 1 - حمل رقم 7
هاتف رقم : 0588269348 / 0563855268 / 0521183654

 م��س�ع االإخطار : اخطار عديل لل�فاء مببلغ )38000( درهم
ا�ستلم من املخطر مبلغ )38000( درهم مقابل معاملة �سخ�سية وقام املخطر اىل بتحرير �سيكات  اليه  ال�قائع : حيث ان املخطر 
وعند تقدمي ال�سيك للبنك اعيدت لعدة ا�سباب وهي ال ي�جد ت�قيع - ت�قيع غري متطابق - عدم كفاية ر�سيد( وعند مراجعته ماطل 

يف ال�سداد وبيانات ال�سيك كاالتي :-
2021/1/20 وامل�سح�ب على بنك امل�سرق ا�ستحقاق  وتاريخ  درهم   )8575( بقيمة   )000008( رقم  �سيك   -1

)8575( درهم وتاريخ ا�ستحقاق 2021/2/20 وامل�سح�ب على بنك امل�سرق بقيمة   )000009( رقم  �سيك   -2
على بنك امل�سرق وامل�سح�ب   2020/12/20 ا�ستحقاق  وتاريخ  درهم   )8575( بقيمة   )000007( رقم  �سيك   -3

وتاريخ ا�ستحقاق 2020/11/20 وامل�سح�ب على بنك امل�سرق درهم   8575( بقيمة   )000006( رقم  �سيك   -4
رقم )000005( بقيمة )8550( درهم وتاريخ ا�ستحقاق 2020/10/20 وامل�سح�ب على بنك امل�سرق �سيك   -5

اال ان املخطر اليه قام ب�سداد جزء من قيمة ال�سيكات املذك�رة بقيمة )4850 درهم( وتبقى مبلغ وقدره )38000 درهم(
املبلغ املرت�سد بذمته ولكن دون جدوى.  ب�سداد  ودية  وب�س�رة  وتكرارا  مرارا  اليه  املخطر  • طالب 

وحيث ان املخطر اليه ممتنع عن �سداد املبلغ املرت�سد بذمته دون مربر بالرغم من املطالية ال�دية املتكررة مما ا�سر باملخطر. 
اأن املخطر يخطر املخطر اليه ب�سرورة �سداد املبلغ املرت�سد بذمته وامل�ستحق للمخطر وذلك يف م�عد اق�ساه )5( ايام من تاريخ تبلغكم 
والتع�ي�س  الفائدة  مع  له  امل�ستحق  باملبلغ  للمطالبة  القان�نية  االجراءات.  كافة  اتخاذ  اىل  املخطر  ي�سطر  �س�ف  واال  االإخطار  هذا 
مع حفظ باقي احلق�ق. لذلك - فاملخطر يخطركم بهذا االخطار للعمل مب�ا ج�اء ب�ه ونفاذا ملفع�لة ول�سريان كافة االآثار القان�نية 

املرتتبة عليه يف م�اجهتكم
الكاتب العدل     

          الإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�شوؤون الفنية والتعاون الدويل

  اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات )ال�شارقة(   

70533

العدد 13756 بتاريخ 2023/1/24 
 اإخطار عديل بالوفاء 

MOJAU_2022- 0092567 رقم املعاملة
املنذرة / م�ست�دع �سما لالأدوية واملعدات الطبية ذ م م وميثلها ال�سيد / اأب�بكر طالب اأحمد احلربي - اإماراتي اجلن�سية ب�سفته �سريك 
ومدير يف الرخ�سة املذك�رة اأعاله واملرخ�سة برقم )609012( �سادرة من اإمارة ال�سارقة وين�ب عنه بال�كالة ال�سيد / حممد اأ�سامة 
حممد حمم�د - م�سري اجلن�سية ويحمل ه�ية رقم )7-7582473-1987-784( ب�سفته وكيال عن ال�سيد اأمين نبيل عي�سى 
ال�سيد /  ب�سفته وكيال عن  رقم )7417/2018(  بال�سارقة  العدل  كاتب  وكالة م�سدقة لدى  فل�سطيني اجلن�سية مب�جب   - حم� 

اأب�بكر طالب اأحمد احلربي - اإماراتي اجلن�سية مب�جب وكالة م�سدقة لدى كاتب العدل راأ�س اخليمة رقم )2018/30827 (
العن�ان / اإمارة ال�سارقة - منطقة ال�سناعية رقم 13 - �سارع الناعي االول - م�ست�دع �سامل ال�احدي - �سربه رقم 5 - الطابق االر�سي 

- خلف مدر�س�سة ال�سعلة للبنني هاتف رقم / 0503379283 - 0558453716 
info@SAMAMEDCINE.COM - امييل

�سد / املنذر اإليها / �سيدلية امل�ستقبل وكيل خدمات ملالكتها / فدوى حمم�د حممد اأب� حمف�ظ )اأردنية اجلن�سية ( 
العن�ان / اإمارة عجمان - الرا�سدية 3 - هاتف 067477475 - فاك�س / 067477476 - هاتف حمم�ل - �س ب - 2551

امل��س�ع : انذار تكليف بال�فاء مببلغ وقدره )34،298،07( درهم اأربعة وثالث�ن الف وماتني وثمانية وت�سعني درهم و�سبعة فل�س
م�ست�دع اأدوية وجتارة املعدات الطبية واملرخ�سة اأ�س�ال من دائرة التنمية. جمال  يف  تعمل  حمدودة  م�س�ؤولية  ذات  �سركة  املنذرة   -1

اأنه بناءا على طلبها قامت املنذرة بت�ريد االأدوية امل��سحة بالف�اتري للمنذر اليها والتي قامت باإ�ستالمها وت�قيع  اإليها  2- تعلم املنذر 
الف�اتري وختمها بخامت باال�ستالم ،

اأنه تر�سد بذمته للمنذرة مبلغ وقدره )07، 34،298( درهم اأربعة وثالث�ن األف وماتني وثمانية وت�سعني درهم  اإليها  املنذر  3- تعلم 
و�سبعة فل�س قيمة ثمن االأدوية التي وردتها املنذرة للمنذر اإليها مب�جب الف�اتري واملبينة و�سفا وقيمة على النح� التايل ،

مببلغ )3،451،00( درهم،  1/02/2017 بتاريخ   )52653( رقم  االأوىل  الفات�رة   .1
مببلغ )2،565،80( درهم،  1/02/2017 بتاريخ   )52654( رقم  الثانية  الفات�رة   .2
مببلغ )4،475،01( درهم،  1/02/2017 بتاريخ   )52655( رقم  الثالثة  الفات�رة   .3
مببلغ )3،494،06( درهم  1/03/2017 بتاريخ   )53943( رقم  الرابعة  الفات�رة   .4
مببلغ )2،139،87( درهم  1/03/2017 بتاريخ   )53944( رقم  الرابعة  الفات�رة   .5
مببلغ )3،798،66( درهم  1/03/2017 بتاريخ   )53945( رقم  الرابعة  الفات�رة   .6
مببلغ )3،11767( درهم  5/04/2017 بتاريخ   )55357( رقم  الرابعة  الفات�رة   .7

درهم  )3،71400( مببلغ   11/04/2017 بتاريخ   )55551( رقم  الرابعة  الفات�رة   .8
درهم  )11،14200( مببلغ   03/05/2017 بتاريخ   )53944( رقم  الرابعة  الفات�رة   .9

وقدره  مبلغ  اليها  للمنذر  وردتها  التي  االدوية  مقابل  اإليها  املنذر  لدى  لها  امل�ستحقة  الف�اتري  باإ�سدار  املنذرة  ال�سركة  قامت   -4
اأربعة  درهم   )34،298،07( وقدره  مبلغ  بذمتها  وتر�سد  درهم   )3،600( مبلغ  ب�سداد  اإليها  املنذر  قامت  درهم(   37،898،07(
وثالث�ن األف وماتني وثمانية وت�سعني درهم و�سبعة فل�س اإال اأن املنذر اإليها امتنع عن �سداده رغم ا�ستحقاق املنذرة له دون عذر اأو مربر 

اأو م�س�غ من ال�اقع اأو القان�ن ،
اأنه مل يحرك �ساكناً ومازال ممتنع عن �سداد املبلغ  اإال  بال�سداد  اإليه والذي وعد مراراً وتكراراً  املنذره بالت�ا�سل مع املنذر  قامت   -5

املذك�ر واملرت�سد بذمته دون مربر اأو �سند قان�ين �سحيح
فقد ن�ست املادة 318 على اأنه :- )ال ي�س�غ الأحد اأن ياأخذ مال غريه بال �سبب �سرعي، فان اأخذه فعليه رده( 

وكذلك تن�س املادة 338 من قان�ن املعامالت املدنية االإحتادي على اأنه :
)يجب وفاء احلق متى اإ�ست�يف �سروط ا�ستحقاق القان�نية، فاإن تخلف املدين وجب تنفيذه جرباً عليه تنفيذاً عينيا اأو تع�ي�سا طبقاً 
للن�س��س القان�نية( وكذلك ن�ست املادة 319 فقره )1( على اأنه :- )من ك�سب مااًل - من غريه بدون ت�سرف مك�سب وجب عليه رده 

اأن كان قائماً ومثله اأو قيمته اأن مل يكن قائما مامل يق�سى القان�ن بغريه(
وعليه يحق للمنذره ت�جيه هذا االإنذار للمطالبة باملبلغ م��س�ع االإنذار .

وثمانية  وماتني  األف  وثالث�ن  اأربعة  درهم   )34،298،07( وقدره  مبلغ  �سداد  ب�سرورة  اإليها  املنذر  وتكلف  تنذر  املنذرة  فاإن  لذلك، 
وت�سعني درهم و�سبعة فل�س قيمة االأدوية املبينة و�سفا وقيمة بالف�اتري اأعاله يف م�عد غايته )5( اأيام من تاريخ ا�ستالمكم االإنذار واإال 
�ست�سطر املنذرة التخاذ كافة االإجراءات القان�نية �سدكم التي حتمي لها حقها وحتميلكم كافة الر�س�م وامل�ساريف والف�ائد القان�نية 

مع حفظ كافة حق�ق املنذرة االأخرى احلالة وامل�ستقبلة.  هذا للعلم والعمل مبا جاء باالإنذار ونفاذ مفع�له قان�نا ،
الكاتب العدل     

          الإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�شوؤون الفنية والتعاون الدويل
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انذار على

ب�سداد املبلغ املرت�سد يف ذمة املنذر اليه وا�سرتجاع ال�س�فة ملك املنذر او ما يقارب قيمتها
املنذر : حممد م�سطفى على ال�ساعر  - اجلن�سية : �سانت كيت�س ونفي�س

العن�ان / عجمان م�ساكن الك�رني�س برج 2 هاتف متحرك : 0524588300
املنذر اليه : 123 حلزم الب�سائع �س ، �س ، ذ ، م م م�ست�دع 2

العن�ان : ال�سارقة - �سناعية رقم 17/ ال�سارقة - خلف �سارع ال�حدة - م�ست�دع رقم 2 هاتف ثابت : 0334348052، 
يخطر بر�ساله ن�سيه يف حال تعذر االعالن

امل��س�ع / انذار عدىل ب�سداد مبلغ وتكليف بال�فاء
ال�س�فة  اليها قيمة ت�ريد و�سحن  املنذر  اإندوني�سيا وحددت  االإمارات اىل دولة  اليها ل�سحن �س�فة من دولة  املنذر  املنذر اىل  2022/3/12 ذهب  بتاريخ 
ملك املنذر اىل دولة اإندوني�سيا مببلغ 10500.00 درهم اماراتي وكان ذلك ب�م�جب فات�رة م�قع عليها ولكن املنذر اليها مل تفى بالتزامها ومل يتم و�س�ل 
ال�س�فة اإىل دولة اإندوني�سيا ، وعد املنذر اليها ب�سداد املبلغ املذك�ر اعاله ورد ال�س�فة التى كان �سيتم ار�سالها و�سحنها لدولة اإندوني�سيا ولكنها مل ت�سنده ومل 
ترد ال�س�فة التي كان من املفرو�س ار�سالها اىل دولة اإندوني�سيا وحتى تاريخه مل ت�سدد املبلغ ومل ترد ال�س�فة ، طالب املنذر املنذر اليها مرارا وتكرارا ب�سداد 
املبلغ املرت�سد يف ذمتها وا�سرتجاع ال�س�فة ملك املنذر او مايقارب قيمتها والتي مل تر�سل اإىل دولة اإندوني�سيا اال انها رف�ست دون وجه حق او �سند قان�ين 
اأ�سد ال�سرر من جراء ما قامت به املنذر اليها ، وحيث ان املنذر يتخذ االجراءات القان�نية  بالرغم من املطالبات ال�دية املتكررة.  وحيث ان املنذر مت�سرر 
بال�فاء يف ميعاد  اوال  املدين  اأن يكلف  الدائن  : على  1992 والتي تن�س على  ل�سنة   144 املادة  ملا ن�ست عليه  املدنية وفقا  االإجراءات  املتبعة ح�سب قان�ن 
خم�سة ايام على االأقل ثم ي�ست�سدر امر باالأداء يف م�قع املحكمة التي يقع يف دائرتها م�طن املدين وال يج�ز اأن يك�ن احلق ال�ارد بالتكليف اأقل من املطل�ب 
فى عري�سة ا�ست�سدار االأمر باالأداء ويكفي يف التكليف بال�فاء اأن يح�سل بكتاب م�سجل مع علم ال��س�ل ، لذلك- يكلف املنذر املنذر اليها ب�سرورة �سداد مبلغ 
وقدره 10500 درهم فقط اثنتا ع�سر و�ستمائة الف درهم اأماراتي، وذلك خالل مدة اأق�ساها خم�سة ايام من تاريخ ا�ستالمها االنذار واال �سي�سطر املنذر 
باتخاذ كافة االجراءات القان�نية التي حتفظ له حقة مبا فيها اقامة الدعاوى الق�سائية وا�ست�سدار امر االداء مع حتميل املنذر اليها بكافة الر�س�م وم�ساريف 

التقا�سي والفائدة القان�نية والتع�ي�س اعاله واتعاب املحاماه.
الكاتب العدل     

          الإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�شوؤون الفنية والتعاون الدويل
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عربي ودويل

اإغالق منطقة مات�س� بيت�س� ال�سياحية 

وفاة متظاهر مع ا�ضتمرار التوتر يف عا�ضمة البريو

•• ليما-اأ ف ب

مات�س�  م��ن��ط��ق��ة  ال���ب���ريو  اأغ��ل��ق��ت 
البلد  يف  ال�سياحة  ج�هرة  بيت�س� 
االأول/ ك��ان���ن  م��ن��ذ  ي�سهد  ال���ذي 
 46 خلفت  اح��ت��ج��اج��ات  دي�سمرب 
قتيال، فيما ما زال ال��سع مت�ترا 

يف العا�سمة ليما.
ال�سياحة البريوفية  واأعلنت وزارة 
اإج���الء ح�اىل  اأن��ه مت  على ت�يرت 
كان�ا  وحملي  اأجنبي  �سائح   400
اأي��ام ع��دة يف م�قع  قد عِلق�ا منذ 
ب�سبب  ال�����س��ه��ري  ب��ي��ت�����س���  م��ات�����س��� 

التظاهرات يف البالد.
الي�م،  ظهر  “بعد  ال����زارة  وكتبت 
واأجنبيا  �سائحا حمليا   418 ُنقل 
من قرية مات�س� بيت�س� اإىل ك�زك� 

)جن�ب(«.
متاأثرا  ال�����س��ب��ت  م��ت��ظ��اه��ر  وت�����يف 
بجروح اأ�سيب بها خالل �سدامات 
بني ال�سرطة ومتظاهرين اجلمعة 
اإي��الف بجن�ب البالد، وف��ق ما  يف 

اأفاد م�س�ؤول حملي.
بذلك يرتفع اإجمايل ال�سحايا اإىل 
46 منذ ال�سابع من كان�ن االأول/
االحتجاجات  ب��داأت  حني  دي�سمرب 
دينا  الرئي�سة  با�ستقالة  املطالبة 
وانتخاب  الربملان  وح��ّل  ب�ل�ارتي 

جمعية تاأ�سي�سّية.
وزارة  اأع���ل���ن���ت  ال�������س���ي���اق،  ه�����ذا  يف 
اأمر  “�سدر  اأن���ه  ب��ي��ان  يف  الثقافة 
االإنكا  م�������س���ارات  ���س��ب��ك��ة  ب����اإغ����الق 
بيت�س�  م��ات�����س���  )ق��ل��ع��ة(  ول��ي��اك��ت��ا 
ب�������س���ب���ب ال������������س�����ع االج����ت����م����اع����ي 

•• وا�صنطن-وكاالت

ت�����س��ك��ل م���ل���ي���ارات ال��������دوالرات من 
الأوكرانيا  الع�سكرية  امل�����س��اع��دات 
مبا  ال�سهر-  ه��ذا  عنها  اأُعلن  التي 
وعربات  ب��ري��ط��ان��ي��ة  دب���اب���ات  فيها 
هاوتزر  وم��داف��ع  اأمريكية  قتالية 
دلياًل  وال�س�يد-  ال��دامن��ارك  م��ن 
ع���ل���ى ف�������س���ل ال���رئ���ي�������س ال���رو����س���ي 
فالدميري ب�تني يف اإحداث انق�سام 
داخ����ل ال�����دول االأع�������س���اء يف حلف 
�سمال االأطل�سي، بعد نح� �سنة من 

احلرب.
وم����ع ذل����ك، ك��ت��ب دي��ف��ي��د �ساجنر 
�سحيفة  يف  ����س���م���ي���ث  واإري�������������ك 
االأمريكية،  تاميز”  “ني�ي�رك 
اإن بع�س الت�سقاقات بني احللفاء، 

اأكرب من اأن يتم اإخفاوؤها.
اإن اخلالفات تتمح�ر ح�ل  وق��اال 
اتباعها  ال���اج��ب  االإ���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
هذا العام، وال �سيما امل�ساألة االأكرث 
اأوكرانيا  بحاجات  املتعلقة  اإحلاحاً 
يف االأ�سهر املقبلة، يف ال�قت الذي 
لهجمات  احل�����رب  ط���رف���ا  ي�����س��ت��ع��د 
ال�قت  ويف  ال���رب���ي���ع.  يف  رئ��ي�����س��ي��ة 
الذي تدور معظم النقا�سات خلف 
اأب��������اب م��غ��ل��ق��ة، ف�����اإن ن���ف���اد �سرب 
االأملاين  الرف�س  حيال  بريطانيا 
اإىل  لي�بارد-2  دب���اب���ات  الإر����س���ال 
االأ�سب�ع  العلن  اإىل  اأوكرانيا، خرج 

املا�سي.
اخل���ارج���ي���ة  وزي�������ر  زار  وع���ن���دم���ا 
كليفريل  ج��ي��م�����س  ال����ربي����ط����اين 
جمع  امل��ا���س��ي،  االأ���س��ب���ع  وا�سنطن 
ال�����س��ح��ف��ي��ني ع���ل���ى م����اأدب����ة غ����داء 
ليق�ل لهم اإن من املمكن اأن حترز 
“ن�سراً” يف احلرب هذه  اأوكرانيا 

ب���اع���ت���ب���اره و���س��ي��ل��ة ل���ل���خ���روج من 
االأزمة«.

التباين  اأي�������س���ا  االأزم��������ة  ت��ع��ك�����س 
واملقاطعات  العا�سمة  بني  الهائل 
ال��ف��ق��رية ال��ت��ي ي��دع��م ق�����س��م كبري 
من  املتحدر  كا�ستي�  اأهاليها  م��ن 
والذي  للبريو  االأ�سليني  ال�سكان 
نخب  لهيمنة  خرقا  انتخابه  مّثل 

العا�سمة على احلكم.
ليما  يف  مت�ترا  ال��سع  ي��زال  وال 
بعد ي�مني على تعبئة �سارك فيها 
م���ن مناطق  م��ت��ظ��اه��رون ج������اوؤوا 

االأنديز الفقرية اإىل العا�سمة.
ف���ق���د ده����م����ت ال�����ق������ات االأم���ن���ي���ة 
جامعة  ب���اب��ة  م�سفحة  مب��رك��ب��ة 
العا�سمة  ب������س��ط  م��ارك������س  ���س��ان 
الذين  املتظاهرين  بع�س  الإج��الء 

اعت�سم�ا فيها الأيام.
واأ�سار مرا�سل� وكالة فران�س بر�س 
اإىل اأن ال�سرطة فّت�ست املعت�سمني 
على  االأحيان  بع�س  يف  واأجربتهم 
قبل  اجلامعة  اأم���ام  اأر���س��ا  التمدد 

ت�قيف بع�سهم.
وق�����ال�����ت ل��������ز م�����اري�����ا رام�����ريي�����ز 
من  ج�������اءت  ال����ت����ي  ع����ام����ا(   62(
“لدي  اجلن�ب  يف  اأنداه�ايل�سا�س 
اأنا قلقة.  اأقارب م�ج�دون هناك. 
اأن ي��ح��دث. ال  ال ن��ع��رف م��ا ميكن 

نعرف تهمتهم«.
وت�جه حمام�ن وممثل�ن للنيابة 
اإىل اجلامعة “للتحقق من �سرعية 
عمليات ال�سرطة و�سمان” حق�ق 
امل���اط��ن��ني، وف���ق م��ا ج���اء يف بيان 

�سادر عن النيابة.

هي التي كانت ت�س�د.

وحدهم على خط النار
م�س�ؤولني  م��ع  م��ق��اب��الت  يف  ل��ك��ن 
اأمريكيني وبريطانيني واأوروبيني 
ع�سكري�ن  ق����ادة  ب��ي��ن��ه��م  اآخ���ري���ن، 
كبار، فمن ال�ا�سح اأن اأوكرانيا اأمر 
خمتلف. فاالأوكراني�ن هم وحدهم 
على خط النار، وال اأحد يرغب يف 
على  يتعني  كيف  عليهم  ميلي  اأن 
اأن حت���ارب، وه��ي وحدها  ق���ات��ه��م 
الي�مية،  ال���ح�����س��ي��ة  تتلقى  ال��ت��ي 
وتظهر ب�سالة وت�سميماً. لكن مع 
واأوكرانيا  رو�سيا  تخطيط كل من 
لهجمات جديدة، فاإن اجلدل على 
ا�سرتاتيجية الت�سليح و�سل اإىل ما 
�سمال  حللف  ال��ع��ام  االأم���ني  �سماه 
االأطل�سي ين�س �ست�لنربغ ب�”نقطة 

التح�ل احلا�سمة«.
امل�������س����ؤول���ني  اأن  ال�����ا�����س����ح  وم�����ن 
عقب  باإحباط  �سعروا  االأمريكيني 
مفاو�ساتهم مع احلك�مة االأملانية 
االأ�سب�ع املا�سي. واأعلنت اأملانيا اأنها 
لي�بارد  دب��اب��ات  الإر���س��ال  م�ستعدة 
وال�����س��م��اح الآخ���ري���ن ب��اإر���س��ال��ه��ا، يف 
حال وافقت ال�اليات املتحدة على 
اإر����س���ال دب��اب��ات��ه��ا م��ن ط���راز اإم-1 
وا���س��ن��ط��ن رف�ست  ل��ك��ن  اأب����رام����ز. 
ذلك قائلة اإن الدبابات االأمريكية 

ال تتنا�سب مع البيئة االأوكرانية.
ب��ري��ط��اين، معلقاً  م�����س���ؤول  وق���ال 
التزام  اأن  االأمل������اين،  امل����ق���ف  ع��ل��ى 
لندن اإر�سال دبابات ت�سالينجر كان 
اأخرى  دول  ت�سجيع  منه  ال��ه��دف 
على احلذو حذوها، واأن احلك�مة 
ال���ربي���ط���ان���ي���ة ال ت������زال ت����اأم����ل يف 

ح�س�ل ذلك.

وللحفاظ على �سالمة الزوار«.
وُقطع منذ اأيام خط ال�سكة احلديد 
تعر�سه  ب��ع��د  ب��امل��ن��ط��ق��ة  ال����راب����ط 
للتخريب باأيدي متظاهرين، علما 
باأنه ال�سبيل ال�حيد لل��س�ل اإىل 
امل�قع اإىل جانب امل�سارات االأر�سية 

التي اأغلقت ال�سبت.
يقل  ال�سبل مبا ال  وكانت تقطعت 
 300 بينهم   - ���س��ائ��ح   400 ع��ن 
اأجنبي - يف اأغ�ا�س كالينتي�س عند 
اأن  قبل  بيت�س�  �سفح م�قع مات�س� 

جتليهم ال�سلطات.
ل�بيز  اآمل  الت�سيلي  ال�سائح  وق��ال 
اجلمعة  ب���ر����س  ف���ران�������س  ل����ك���ال���ة 

اث���ر ذل���ك اأع��ل��ن��ت ال�����س��ل��ط��ات حال 
بينها  ع���دة  م��ن��اط��ق  ال���ط����ارئ يف 
ال�سياحية  العا�سمة  وك�زك�،  ليما 
للبالد، لكن ذلك مل ي�قف حركة 

االحتجاج.
ال�سبت  االأوروب�������ي  االحت�����اد  ودان 
“غري  واال������س�����ت�����خ�����دام  ال����ع����ن����ف 
املتنا�سب” للق�ة �سد املتظاهرين. 
“االحتاد  اأن  ل���ه  ب���ي���ان  يف  وج�����اء 
الفاعلني  جميع  ي��دع���  االأوروب�����ي 
تدابري  ات���خ���اذ  اإىل  ال�����س��ي��ا���س��ي��ني 
و�سمان  ال��ه��دوء  ال�ستعادة  عاجلة 
املجتمع  مب�����س��ارك��ة  ���س��ام��ل  ح�����ار 
املت�سررة  وامل���ج���ت���م���ع���ات  امل������دين 

واأ�ساف اأن “بع�س ال�سياح اختاروا 
لكن  ب��ي�����س��ك��اك���ت�����س���،  اإىل  امل�����س��ي 
اأو  ���س��اع��ات  ���س��ّت  ت�ستغرق  ال��رح��ل��ة 
اأك��رث وميكن لعدد قليل ج��ًدا من 

النا�س القيام بها«.
اإىل  قرية  اأق��رب  هي  بي�سكاك�ت�س� 
مات�س� بيت�س� وهي مت�سلة ب�سبكة 

الطرق ال�طنّية.

القطار  ك����ان  اإذا  م���ا  ن���ع���رف  “ال 
�سيقّلنا. كّل ال�سياح هنا ي�سطف�ن 

للت�سجيل” يف عملية االإجالء.
ال�سياحة  وزي����ر  ق���ال  ج��ه��ت��ه،  م���ن 
ل���ي�����س ف��رن��ان��دو ه��ي��ل��غ��ريو م�ساء 
ميكنهم  “ال  ال�����س��ي��اح  اإن  اجل��م��ع��ة 
احل���دي���د  ال�������س���ك���ة  الأّن  اخل��������روج 

ت�سررت يف اأماكن خمتلفة«.

متثل  ف��ه��ي  ال���ب���ريويف،  لالقت�ساد 
ما بني 3 و%4 من الناجت املحلي 
االإجمايل وت�فر الكثري من فر�س 

العمل.
ب�������داأت اال����س���ط���راب���ات ب���ع���د عزل 
بيدرو  الي�ساري  الرئي�س  وت�قيف 
االنقالب  مبحاولة  املتهم  كا�ستي� 

اثر اإعالنه حّل الربملان.

ب�سياح  ال�سبل  تقطعت  اأن  و�سبق 
يف مات�س� بيت�س� يف كان�ن االأول/
اإجالوؤهم  ي��ت��م  اأن  ق��ب��ل  دي�����س��م��رب 
باإ�سراف  خ���ا����ّس  ق��ط��ار  ب���ا���س��ط��ة 
ال�سرطة وفرق من عمال القطارات 
م�سار  اإ���س��الح  على  عمل�ا  ال��ذي��ن 

ال�سّكة احلديد.
دخ�����ل حي�ي  م�������س���در  ال�����س��ي��اح��ة 

احللفاء  حت����رك  م���ا  اإذا  ال�����س��ن��ة، 
ال�سعف  نقاط  ال�ستغالل  ب�سرعة 
يف  امل�س�ؤول�ن  ويتفق  رو�سيا،  لدى 
ب�لندا ودول البلطيق وفنلندا اإىل 
حد كبري مع التق�مي الربيطاين.

احتياط لنزاع ط�يل
االأمريكي�ن،  امل�س�ؤول�ن  ويرتيث 
ال���ذي���ن ي���ق����ل����ن اإن�����ه ي��ج��ب عدم 
اإغ���������راق اأوك�����ران�����ي�����ا ب���اأ����س���ل���ح���ة ال 
ويجادل�ن  ا�ستخدامها.  ت�ستطيع 
باأنه يف عامل حمدود امل�سادر، فاإنه 
ب�سيء من  االإحتفاظ  احلكمة  من 

االإ�ستثناء.  ولي�ست  ال��ق��اع��دة،  ه��ي 
دارت  الثانية  العاملية  احل��رب  ويف 
اأ���س��ا���س��ي��ة ح�����ل م���ا اإذا  ن��ق��ا���س��ات 
ك����ان ي��ج��ب ال��رتك��ي��ز ع��ل��ى اإحل����اق 
ثم  وم��ن  النازية،  باأملانيا  الهزمية 
كانت  التي  ال��ي��اب��ان-  اإىل  التح�ل 
االأمريكية  االأرا���س��ي  هاجمت  ق��د 
نقا�سات  ان��دل��ع��ت  ك��ذل��ك،  ف��ع��اًل- 
ك�ريا  يف  احل����روب  اإب����ان  م�سابهة 
واأفغان�ستان.  وال���ع���راق  وف��ي��ت��ن��ام 
ومبا اأن ال�اليات املتحدة كانت هي 
االأك����رب من  ال��ت��ي تتحمل اجل��ه��د 
القتالية، فاإن وجهة نظرها  الق�ة 

ال�سنة،  ل��ه��ذه  “بالن�سبة  وق�����ال: 
���س��ي��ك���ن م���ن ال�����س��ع��ب ج����داً طرد 
ع�سكرياً”.  ال���رو����س���ي���ة  ال����ق�����ات 
رو�سيا  دف��ع  ه���  ياأمله  م��ا  واأف�سل 
دبل�ما�سية،  م����ف����او�����س����ات  اإىل 
معظم  بها  تنتهي  التي  بالطريقة 
ي�سكك  ذل������ك  وم������ع  احل�����������روب-، 
اأن  اأم��ري��ك��ي���ن يف  دي��ب��ل���م��ا���س��ي���ن 
الرو�سي  ال���رئ���ي�������س  ل�����دى  ت���ك����ن 
فالدميري ب�تني الرغبة يف دخ�ل 

مفاو�سات جدية.
رف�س  امل����ف����اج����اآت  اآخ�������ر  وك����ان����ت 
�س�لت�س،  اأوالف  االأمل��اين  امل�ست�سار 

البنتاغ�ن  ي��ع��ت��ق��د  مل���ا  االح��ت��ي��اط 
ن���زاع ط�يل،  اإىل  ي��ت��ح���ل  اأن���ه ق��د 
متزيق  ف���ي���ه  رو�����س����ي����ا  ����س���ت���ح���اول 
الق�سف  م���ن  اأوك���ران���ي���ا مب����ج���ات 
باحلربني  تذكر  التي  والتكتيكات، 

العاملية االأوىل والثانية.
واجلمعة، كرر رئي�س هيئة االأركان 
االأم���ري���ك���ي���ة امل�����س��رتك��ة اجل����رنال 
اجتماع  خ���ت���ام  يف  م���ي���ل���ي،  م������ارك 
ت�ساهم  ال���ت���ي  ال�������دول  ل���ع�������س���رات 
اأملانيا، مت�سكه  يف  احلربي  باجلهد 
ب��ال��ت��ق���مي ال����ذي ك���ان اأدىل ب��ه يف 

اخلريف.

قاعدة  يف  احلليفة  ال�ف�د  اجتماع 
يف  االأم��ري��ك��ي��ة  اجل���ي��ة  رام�ستاين 
الدفاع  وزي��ر  اأعلن  اجلمعة،  اأملانيا 
بي�ست�ري��س عدم  ب�ري�س  االأمل��اين 
الت��سل اإىل اتفاق، رغم اأنه اأ�ساف 
ال�ساأن  ه��ذا  �سيتخذ يف  ق���راراً  ب��اأن 

“يف اأ�سرع ما ميكن«.
اأو���س��نت، الرتكيز على  وح��اول مع 
رو�سيا،  م�اجهة  يف  اجله�د  ت�حد 
ال���ه����ة على  اإىل  ال��ت��ط��رق  ع������س 

�سعيد االأ�سلحة.
اال�سرتاتيجية  على  اخلالفات  اإن 
ب����ني احل���ل���ف���اء يف زم�����ن احل�����روب 

ت��زوي��د االأوك��ران��ي��ني، مب��ا يعتربه 
الع�سكريني،  اخل���رباء  م��ن  الكثري 
ال�سالح االأكرث ح�سماً، وه� دبابات 

لي�بارد-2.

اأملانيا
االأمريكي  ال��دف��اع  وزي���ر  واأم�����س��ى 
حماواًل  اأي���ام  ب�سعة  اأو���س��نت  ل�يد 
اإىل  الدبابات  ب�سحن  االأمل��ان  اإقناع 
ال�سماح  االأق���ل  على  اأو  اأوك��ران��ي��ا، 
ت�ستخدم  اأخ�����رى  ودول  ل��ب���ل��ن��دا 
باإعادة  ال��دب��اب��ات  ال��ن���ع م��ن  ه���ذا 
ت�سديرها اإىل كييف. وبعد انتهاء 

•• بريتوريا-رويرتز

يف  اأفريقيا  جن�ب  اإىل  االثنني  الف��روف  �سريجي  الرو�سي  اخلارجية  وزي��ر  و�سل 
زي��ارة يجري خاللها حمادثات مع اأح��د اأه��م حلفاء ب��الده يف ق��ارة منق�سمة ب�ساأن 
اأن  امل��ق��رر  ال�سلة لعزلها. وم��ن  ال��غ��رب ذات  الرو�سي الأوك��ران��ي��ا وحم���اوالت  ال��غ��زو 
يلتقي بنظريته ناليدي باندور يف العا�سمة بريت�ريا فيما و�سفه م�س�ؤول� حك�مة 
جن�ب اأفريقيا باأنها زيارة عادية بينما ا�ستنكرتها اأحزاب املعار�سة وجالية اأوكرانية 
�سغرية يف البالد باعتبار اأنها ال تكرتث لالأو�ساع يف اأوكرانيا. وقال متحدث با�سم 
وزار اخلارجية يف جن�ب اأفريقيا اإن الفروف و�سل اإىل البالد يف �ساعة مبكرة من 
�سباح اأم�س االثنني. ومن املت�قع اأن يعقد ال�زيران م�ؤمترا �سحفيا عند ال�ساعة 
جن�ب  اإن  راماب��سا  �سرييل  الرئي�س  حك�مة  وتق�ل  جرينت�س.  بت�قيت   1000
اأفريقيا حمايدة يف ال�سراع، وتعرب عن رغبتها يف القيام ب��ساطة. واأكدت باندور 
مرارا اأن بالدها لن تنجر لالنحياز الأي جانب، وتنتقد الغرب الإدانته االنتقائية 
االإ�سرائيلي لالأرا�سي  اأخرى مثل االحتالل  اأعمال عدوان  بينما يتجاهل  لرو�سيا 
ع�سكريا  تدريبا  اأفريقيا  جن�ب  جي�س  ي�ست�سيف  اأن  امل��ق��رر  وم��ن  الفل�سطينية. 
اإىل   17 م�سرتكا مع رو�سيا وال�سني على ال�ساحل ال�سرقي للبالد يف الفرتة من 
م��ع وا�سنطن  العالقات  اأن تزيد م��ن ت�تر  امل��رج��ح  ف��رباي��ر، وه��ي خط�ة م��ن   27

والدول االأوروبية. 

الرنويج تك�ضف عن خ�ضائر اجلي�ضني الرو�ضي والأوكراين
•• اأو�صلو-وكاالت

اأوقعت  اأوك��ران��ي��ا،  ان����دالع احل���رب يف  ب��ع��د ع���ام تقريبا ع��ل��ى 
املعارك 180 األف قتيل اأو جريح يف �سف�ف اجلي�س الرو�سي 
و100 األف يف اجلانب االأوكراين اإ�سافة اإىل مقتل 30 األف 
مدين، وفق تقديرات ن�سرها رئي�س االأركان الرنوجي. واأعلن 
رئي�س االأركان الرنويجي اإريك كري�ست�فر�سن يف مقابلة مع 
الرو�سية  الق�ات  �سف�ف  يف  “اخل�سائر  قناة “تي يف 2” اأن 
الرنويج  جريح«.  اأو  قتيل  بني  األًفا   180 باتت قريبة من 
يف  تاأ�سي�سه  منذ  النات�  يف  ع�س�  لرو�سيا،  املتاخمة  ال��دول��ة 
“اخل�سائر  اأن  ال��رنوي��ج��ي  اجل���رنال  واأ���س��اف   .1949 ع��ام 
االأوكرانية تخطت على االأرجح ال�100 األف  قتيل اأو جريح. 

باالإ�سافة اإىل ذلك ُقتل نح� 30 الف مدين يف هذه احلرب 
الفظيعة«. مل تقدم رو�سيا واأوكرانيا اأي ح�سيلة م�ث�قة عن 
خ�سائرهما منذ �سه�ر. يف ت�سرين الثاين/ن�فمرب قال رئي�س 
تكبد  ال��رو���س��ي  اإن اجلي�س  م���ارك ميلي  االأم��ري��ك��ي  االأرك����ان 
خ�سائر تزيد على 100 األف جندي بني قتيل اأو جريح، مع 

ح�سيلة مماثلة “على االأرجح” يف اجلانب االأوكراين.
وال ميكن التحقق من هذه االأرقام من م�سدر م�ستقل.

واأك���د رئي�س االأرك����ان ال��رنوي��ج��ي االأح���د اأن��ه رغ��م خ�سائرها 
احلرب(  )ه���ذه  م�ا�سلة  على  ق���ادرة  “رو�سيا  ف���اإن  ال��ف��ادح��ة 
لفرتة ط�يلة” م�ست�سهًدا بقدرات م��سك� يف التعبئة واإنتاج 
�ستتمكن  كانت  اإذا  م��ا  ه���  يقلق  م��ا  “اأكرث  وت��اب��ع  االأ�سلحة. 
يف  اإب��ق��اء �سالح اجل��� الرو�سي خ��ارج احلرب”  اأوك��ران��ي��ا من 

حني اأنها متكنت حتى االآن من اإبقائه خارج احلرب اإىل حد 
كبري “بف�سل امل�سادات اجل�ية االأوكرانية«.

ونفذت معظم الغارات الرو�سية يف االأ�سهر االأخرية ب�س�اريخ 
بعيدة املدى.

اأوكرانيا دبابات قتالية  اإىل ت�سليم  ودعا اجلرنال الرنويجي 
“حتتاج  وتابع اجل��رنال  اأملانيا.  االآن  تعرقله حتى  وه� ملف 
م�ساد  هج�م  �سن  عليها  اإذ  �سريًعا  الدبابات  لهذه  اأوكرانيا 
يف ال�����س��ت��اء«. ورغ����م ال���دع����ات امل��ل��ح��ة م��ن اأوك���ران���ي���ا وب�سع 
دبابات  كييف  ت�سليم  اجلمعة  برلني  رف�ست  اأوروب��ي��ة،  دول 
الثقيلة  الدبابات  ه��ذه  اأوروب��ي��ة  دول  ب�سع  ومتلك  لي�بارد. 
ا ال�س�ء  منها الرنويج، لكن ت�سليمها الأوكرانيا ي�ستلزم نظريًّ

االأخ�سر االأملاين.

التمييز �ضد الن�ضاء ل يزال را�ضخا يف فرن�ضا حتى لدى ال�ضباب
•• باري�س-اأ ف ب

رغم الت�عية احلا�سلة بعد م�جة “مي ت�”، ال يزال التمييز �سد الن�ساء م�ج�داً يف فرن�سا، خ�س��ساً مع �سل�كيات 
“ذك�رية” لدى الذك�ر ال�سباب، على ما ورد يف تقرير ن�سره  اأم�س االثنني املجل�س الفرن�سي االأعلى للم�ساواة يطلب 

خ�س��سا “تنظيم املحت�يات الرقمية«.
اأ�سا�س اجلن�س ال يرتاجع يف فرن�سا. على  “التمييز على  اأن  امل�ستقلة يف تقريرها  الهيئة اال�ست�سارية  ولفتت هذه 

العك�س من ذلك، بع�س جتلياته االأكرث عنفاً تتفاقم وتطال بالدرجة االأوىل االأجيال ال�سابة«.
واأ�ساف التقرير “بعد خم�س �سن�ات على م�جة +مي ت�+، ال يزال املجتمع الفرن�سي يعاين من التمييز على اأ�سا�س 

العامة واخلا�سة واملهنية واالإعالمية. اجلن�س يف خمتلف دوائره”، 
واأ�سار املجل�س اإىل اأن “الراأي العام يقر وينتقد وج�د متييز على اأ�سا�س اجلن�س لكنه ال ينبذه يف املمار�سة العملية، 
وفق التقرير الذي ي�ستند اإىل االأرقام الر�سمية واإىل م�ؤ�سر تابع ملعهد “فيا ف�ي�س”  ب�سكل اأ�سا�سي لدى الرجال”، 

يتناول 2500 �سخ�س من فئات متثل ال�سعب الفرن�سي.

اخلالفات تتمح�ر ح�ل ال�سرتاتيجية ال�اجب اتباعها هذا العام

ا�ضرتاتيجية ت�ضليح اأوكرانيا تك�ضف ان�ضقاق التحالف الغربي �ضد رو�ضيا

عقب دعوات لـ »حماكمته«.. اإ�ضرائيل تطالب بحماية �ضفريها لدى نيوزلندالفروف يزور جنوب اأفريقيا و�ضط خالف مع الغرب
•• القد�س-وكاالت

ب�”التدخل  ني�زيلندا،  االإ�سرائيلية،  اخلارجية  وزارة  طالبت 
عقب  ويلينغت�ن،  يف  اأب��ي��ب  ت��ل  �سفري  اأزم���ة  بحل  الف�ري” 
تطالب  املحلية،  احلق�قية  املنظمات  اإح���دى  د�سنتها  حملة 
“مبحاكمته«. واأفادت �سحيفة “يديع�ت اأحرون�ت” العربية، 
ب�سك�ى  االأح���د  ي���م  “ت�جهت  االإ�سرائيلية،  اخل��ارج��ي��ة  ب���اأن 
لنظريتها يف ويلينغت�ن، عا�سمة ني�زيلندا، مطالبة بالتدخل 
وانت�سرت يف  ي��اع��ك���يف«.   ران  ال�سفري  اأزم���ة  ملعاجلة  ال��ف���ري 
الت�ا�سل  ال�س�ارع وعلى �سبكات  االأخ��رية مل�سقات يف  االآون��ة 
االجتماعي يف ني�زلندا، حتمل �س�رة ال�سفري االإ�سرائيلي يف 
ملحاكمته  تدع�  “مطل�ب”،  كلمة  عليها  وُكتب  ويلينغت�ن، 
�سد  االأب��رت��ه��اي��د  ن��ظ��ام  ت��اأ���س��ي��ل  ع��ل��ى  “التحري�س  ب��ت��ه��م��ة 
“تلك  اأن  اإىل  العربية  ال�سحيفة  ولفتت  الفل�سطينيني«.  
احلملة ُد�سنت ب�ا�سطة منظمة م�الية للفل�سطينيني”، حتمل 
تعمل  وال��ت��ي  الفل�سطينيني”،  م��ع  الت�سامن  “منظمة  ا�سم 
ب�سكل  املل�سقات  تلك  انت�سرت  كما  ني�زلندا.    من  انطالًقا 
وا�سع النطاق عرب �سبكات الت�ا�سل االجتماعي. و�ستعقد وزارة 

اخلارجية االإ�سرائيلية “اجتماًعا عاجاًل هذا االأ�سب�ع، لبل�رة 
اأحرون�ت«.  “يديع�ت  بح�سب  الق�سية”،  ب�ساأن  عمل  اأ�سل�ب 
العا�سمة  االإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة يف  ال�����س��ف��ارة  ت���ج��ه��ت  م��ن ج��ان��ب��ه��ا، 
حماية  ع��ن  امل�س�ؤولة  املحلية،  لل�سرطة  ببالغ  الني�زلندية، 
ال�سفراء االأجانب.  وكلفت ال�سفارة االإ�سرائيلية يف ويلينغت�ن 
املل�سقات.  م��س�ع  مع  التعامل  ببدء  القان�ين  م�ست�سارها 
اخلارجية  با�سم  الناطق  ع��ن  اأحرون�ت”  “يديع�ت  ونقلت 
االإ�سرائيلية، لي�ؤور حيات، ق�له اإن ال�زارة “تنظر بعني القلق 
حك�مة  م��ن  وتت�قع  اخل��ط���رة،  �سديد  وت��ع��ده  التط�ر  لهذا 
ني�زلندا العمل من اأجل حماية الدبل�ما�سيني االإ�سرائيليني 
املل�سقات،  عند  احلملة  تت�قف  ومل  لديها«.   يعمل�ن  الذين 
اإذ دعت تلك املنظمة، ح�سبما ذكرت ال�سحيفة، امل�اطنني اإىل 
“ل�  وكتبت:  مكان،  اأي  يف  م�ساهدته  حال  ال�سفري”  “ت�بيخ 
�سادفتم ال�سفري يف ال�سارع اأو يف فعاليات �سخ�سية اأخربوه عن 
وجهة نظركم«.  واعتربت ال�سحيفة اأن “هذه الدع�ة تنط�ي 
متع�سبني  ن�سطاء  اأن  اف��رتا���س  على  ال��ع��ن��ف،،  ت�سجيع  على 
ميكنهم ت�جيه تلك الدع�ات اإىل اجتاه عنيف، وه� ما اأكده 

�سفري اإ�سرائيل يف ني�زلندا يف خطاب اإىل خارجية بلده«.  



الثالثاء   24  يناير    2023  م   -    العـدد   13756  
Tuesday   24    January    2023   -  Issue No 13756

14

املال والأعمال

•• دبي-الفجر:

اإحدى  دب��ي،  اأعلنت غرفة جت��ارة 
ال���غ���رف ال���ث���الث ال��ع��ام��ل��ة حتت 
م��ظ��ل��ة غ����رف دب�����ي، ع���ن اإط����الق 
جديدة  اأع����م����ال  جم���م����ع���ات   4
ت�سمل جمم�عة عمل ال�سناعات 
عمل  وجم����م�����ع����ة  ال�����زراع�����ي�����ة، 
املنازل،  وم��ف��رو���س��ات  امل��ف��رو���س��ات 
وجم��م���ع��ة ع��م��ل جت���ار االأزه�����ار 
وال�رود، باالإ�سافة اإىل جمم�عة 
االإط������ارات.  وت�ساف  عمل جت��ار 
اجلديدة  االأع����م����ال  جم��م���ع��ات 
واالأن�سطة  القطاعات  قائمة  اإىل 
االق��ت�����س��ادي��ة ال��ت��ي ت��رك��ز غرفة 
جتارة دبي على تط�يرها وتعزيز 
االقت�سادي  النم�  يف  م�ساهمتها 
ب���االإم���ارة، وذل���ك يف اإط����ار خطة 
القطاعات  ع���دد  ل��رف��ع  ال��غ��رف��ة 
التي  االق��ت�����س��ادي��ة  واالأن�������س���ط���ة 
اإىل  االأع��م��ال  جمم�عات  متثلها 
اقت�سادي  ون�����س��اط  ق��ط��اع   100
واأ�سار   .2023 م��ار���س  ب��ح��ل���ل 
ل���ت��اه، مدير  را���س��د  علي  حممد 
التن�ع  اأن  اإىل  دب����ي  غ����رف  ع����ام 
االق��ت�����س��ادي ب���االإم���ارة ه��� ميزة 
امل���زاي���ا  اإىل  ت�������س���اف  ت��ن��اف�����س��ي��ة 
التناف�سية العديدة التي تتمتع بها 
دبي، م�ؤكداً اإن اإطالق جمم�عات 
االأعمال اجلديدة �سيدعم التن�ع 
م�سرية  وي���ر����س���خ  االق���ت�������س���ادي 
ال�سركات  ���س���ت  وي���ح��د  ال��ن��م���، 

النم�، واخلروج  واآف��اق  والفر�س 
اأداء  ل��ت��ع��زي��ز  م��ب��ت��ك��رة  ب���ح���ل����ل 
واالأن�سطة  القطاعات  وتناف�سية 
ميثل�نها،  ال���ت���ي  االق���ت�������س���ادي���ة 
ت��ط���ي��ر عالقات  ع��ل��ى  وال���ع���م���ل 
وخمتلف  اأع�سائها  بني  ال�سراكة 
امل���ع���ن���ي���ة مب����ا يحقق  االأط����������راف 

اأهداف جمم�عات االأعمال.
ومت����ث����ل جم����م�����ع����ات االأع�����م�����ال 
وحتمي  ال����ق����ط����اع����ات  م�������س���ال���ح 
حي�ياً  دوراً  ومت��ار���س  اأه��داف��ه��ا، 
املنا�سبة  ال��ت������س��ي��ات  و����س���ع  يف 
لل�سيا�سات والت�سريعات مبا يعزز 
لقطاعات  ال��ت��ن��اف�����س��ي��ة  ال����ق����درة 
وتخطط  متثلها.  التي  االأع��م��ال 
غ��رف��ة جت����ارة دب����ي ل���زي���ادة عدد 
جم���م����ع���ات ال��ع��م��ل ال���ت���ي متثل 
القطاعات واالأن�سطة االقت�سادية 
جمم�عة   100 اإىل  االإم����ارة  يف 

بحل�ل مار�س 2023.

»بيئة اأبوظبي« تطلق حتديًا للجهات احلكومية للحد 
من ا�ضتهالك املنتجات ذات ال�ضتخدام الواحد

•• اأبوظبي-وام:

اأطلقت هيئة البيئة - اأب�ظبي ام�س حتدًيا للجهات احلك�مية يف اأب�ظبي 
لت�سجيعها على احلد من ا�ستخدام املنتجات ذات اال�ستخدام ال�احد حتت 

م�سمى “معا نح� ال�سفر للجهات احلك�مية”.
و�ستقدم اجلهات امل�ساركة تقارير عن الكمية االإجمالية من النفايات التي 
يتم ت�ليدها يف كل فئة ون�سبة احلد منها خالل فرتة التحدي بحل�ل 24 
كفاءة يف احلد من  اأعلى  التي حتقق  امل�ؤ�س�سات  و�سيتم منح  القادم  مار�س 
النفايات خالل التحدي املُقام على مدار �سهرين مكافاأة تقديراً جله�دها.

البال�ستيكية  امل���اد  �سيا�سة  اإط��ار  يف  اإطالقه  ال��ذي مت   - التحدي  ويهدف 
امل�ستخدمة ملرة واحدة التي اأطلقتها الهيئة يف مار�س 2020 - اإىل ت�سجيع 
اال�ستخدام  ذات  املنتجات  ا�ستخدام  من  احل��د  على  احلك�مية  امل�ؤ�س�سات 

ال�احد.
البال�ستكية  االأك��ي��ا���س  ا�ستخدام  على  امل��ف��رو���س  احل��ظ��ر  تنفيذ  ب��دء  وم��ع 
اإر�سادًيا  دلياًل  الهيئة  اأ���س��درت   2022 ي�ني�  يف  واح��دة  مل��رة  امل�ستخدمة 
ملرة  امل�ستخدمة  امل�اد  “حك�مة خالية من  بعن�ان:  للم�ؤ�س�سات احلك�مية 
التقليل  على  لي�ساعدهم  اأب�ظبي”  يف  احلك�مية  اجلهات  دليل  واح���دة: 
النفايات  وتقليل  واح����دة  مل���رة  امل�ستخدمة  امل��ن��ت��ج��ات  ع��ل��ى  االع��ت��م��اد  م��ن 

البال�ستيكية.
عن  معل�مات  واالإجنليزية  العربية  باللغتني  �سدر  ال��ذي  الدليل  ويقدم 
ال�سيا�سة للم�ؤ�س�سات احلك�مية واخلا�سة وم�ظفيها ، كما ي�ساهم يف حتقيق 
ل�سمان خل� اجلهات احلك�مية  ال�سيا�سة  الهيئة يف  الذي و�سعته  الهدف 
ملرة  ت�ستخدم  التي  البال�ستيكية  البال�ستيكية وغري  امل���اد  اأب�ظبي من  يف 
البدائل  نح�  التح�ل  وت�سجيع  ا�ستخدامها  من  احل��د  خ��الل  من  واح��دة 
متعددة اال�ستخدامات االأقل �سرًرا بالبيئة ومن اأمثلة املنتجات التي �سيتم 
قيا�سها يف اجلهات احلك�مية: االأكيا�س واالأك�اب واأغطيتها واأدوات املائدة 

واالأطباق وعيدان التحريك وعب�ات املياه.
والعل�م  املعل�مات  اإدارة  لقطاع  التنفيذي  امل��دي��ر  ب��اه��ارون  اأح��م��د  وق���ال 
والت�عية البيئية يف هيئة البيئة - اأب�ظبي: “مع ا�ستمرار جه�دنا لتحقيق 
اإطالق  قررنا  واح��دة  مل��رة  امل�ستخدمة  البال�ستيكية  امل���اد  �سيا�سة  اأه���داف 
على  ال�س�ء  لت�سليط  اأب�ظبي  يف  احلك�مية  للم�ؤ�س�سات  “بادر”  حت��دي 
من  التقليل  جمال  يف  احلك�مية  امل�ؤ�س�سات  حتققها  التي  النجاح  ق�س�س 
اأف�سل املمار�سات البيئية  ا�ستخدام املنتجات امل�ستخدمة ملرة واحدة واإبراز 
ت�سبح  اأن  ه�  امل��دى  ط�يل  فهدفنا  امل�ستدام  امل�ؤ�س�سي  ال�سل�ك  وت�سجيع 
التي  املنتجات  من  متاًما  خالية  اأب�ظبي  يف  احلك�مية  امل�ؤ�س�سات  جميع 

ت�ستخدم ملرة واحدة “.

القطاعات  ه������ذه  يف  ال���ع���ام���ل���ة 
واالأن�������س���ط���ة االق���ت�������س���ادي���ة مبا 
وقدرتها  متثيلها،  ح�سن  ي�سمن 
م�سرية  يف  التغيري  اإح���داث  على 
من��� دب���ي. واأو����س���ح ل���ت��اه الدور 
جمم�عات  ت��ل��ع��ب��ه  ال�����ذي  ال���ه���ام 
االأع����م����ال وال���ق���ط���اع اخل���ا����س يف 
ت��ع��زي��ز ���س��راك��ة ال��ق��ط��اع��ني العام 
واخلا�س، معترب اأن هذه ال�سراكة 
يف  والتط�ير  التنمية  ركيزة  هي 
يتجزاأ  ال  وج���زء  االأع���م���ال،  بيئة 
م�ستقبل  ���س��ن��اع��ة  خ���ط���ط  م����ن 
الدور  على  م���ؤك��داً  دب��ي،  اقت�ساد 

ال���ط���ازج���ة خالل  اخل�������س���راوات 
بن�سبة   2022-2017 الفرتة 
بن�سبة  وال���ب���ق����ل���ي���ات   ،17%
بن�سبة  وال����ل����ح�����م   ،21.4%
الطازجة  واالأغ���ذي���ة   21.4%

االأخرى بن�سبة 16.1%.

المفرو�سات 
ومفرو�سات املنازل

لي�روم�نيرت  ت���ق���ري���ر  ح�����س��ب 
انرتنا�س�نال، فاإن حجم املبيعات 
يف فئات املفرو�سات خالل الفرتة 
من�اً  ���س��ه��دت    2021-2016

تعزيز  ال��غ��رف��ة يف  ت��ل��ع��ب��ه  ال����ذي 
ال�����س��راك��ة، وتط�ير  ه���ذه  اأ���س�����س 
ر�سم  يف  اخل���ا����س  ال���ق���ط���اع  دور 
الداعمة  والت�سريعات  ال�سيا�سات 

ملجتمع االأعمال. 

ال�سناعات الزراعية
العربية  االإم����ارات  دول��ة  ت�ست�رد 
من   85% ح���������ايل  امل����ت����ح����دة 
وتعترب  ت�ستهلكها،  التي  االأغذية 
�س�قاً عاملياً لالأغذية وامل�سروبات. 
لي�روم�نيرت  ت��ق��ري��ر  وح�����س��ب 
مبيعات  ارت��ف��ع��ت  ان��رتن��ا���س���ن��ال، 

املراتب  مبيعات  ومنها  ملح�ظاً 
والفر�س )%31.3(، وال�سرائر 
وال�ستائر   ،)27.2%( االأري��ك��ة 
االإ�ساءة  وم�سادر   ،)28.1%(

.)35.9%(

جتارة الأزهار
بلغت  دبي،  جمارك  بيانات  ووفق 
جت��ارة دب��ي م��ن االأزه���ار وال�رود 
الفرتة  خالل  املختلفة  باأن�اعها 
 1.5 ح�����ايل   2021-2011
دبي  مركز  ويعترب  دره��م.  مليار 
للزه�ر منطقة خم�س�سة �سمن 
ال�سترياد  ال������دويل  دب����ي  م���ط���ار 
وت�سدير الزه�ر، مما ي�فر مزايا 
املجال،  ه���ذا  يف  للتجار  وف���ائ��د 
دولة   15 م��ن  اأك���رث  م��ع  ت�سلهم 
م�سدرة للزه�ر يف اآ�سيا واأفريقيا 

وال�سرق االأو�سط.

جتارة الإطارات
بلغت  دب���ي،  بيانات ج��م��ارك  وف��ق 
جت��ارة دب��ي م��ن االإط����ارات خالل 
ح�ايل   2021-2011 الفرتة 
يعك�س  مم��ا  دره���م  مليار   65.2
اأهمية جتارة االإطارات يف االإمارة، 
م���ن جمم�عة  امل��ت���ق��ع  وال������دور 
ال��ع��م��ل اجل���دي���دة ل��ت��ط���ي��ر هذا 

الن�ساط االقت�سادي وتنميته.
وت���ع���م���ل جم����م�����ع����ات االأع����م����ال 
اأ�س�ات  ت���ح��ي��د  ع��ل��ى  اجل���دي���دة 
التحديات  مل��ن��اق�����س��ة  اأع�����س��ائ��ه��ا 

ت�سمل ال�سناعات الزراعية واملفرو�سات وجتارة الزه�ر والإطارات 

غرفة جتارة دبي تطلق 4 جمموعات اأعمال جديدة لتنمية اقت�ضاد الإمارة ودعم تنوعه 

موارد ال�ضارقة والعربية للطريان توقعان اتفاقية ان�ضمام لربنامج »وفر «
اإ�سافات ن�عية وبناء �سراكات  اإىل حتقيق  “وفر”  مراكز عملياتها. وب��دوره ي�سعى برنامج 
ا�سرتاتيجية تدعم اأهدافه وت�سهم يف تط�ير خدماته املقدمة اإىل ما يف�ق 80 األف م�ستفيد 
ي�سمل�ن جميع م�ظفي ومتقاعدي حك�مة ال�سارقة، واملتقاعدين حاملي خال�سة قيد اإمارة 
ال�سارقة، وم�ظفي ال�سركات امل�ساركة يف برنامج وفر، وامل�ستفيدين من فئات خمتلفة . ويقدم 

امتيازاته الأكرث من 909 �سركة وم�ؤ�س�سة، �سمن 30 ت�سنيف جتاري متن�ع . 
ع�س�  ال�سام�سي  حرميل  ب��ن  خلفان  عمر  املهند�س  �سعادة  ثمن  ؛  االتفاقية  ت�قيع  وح���ل 
التي تن�سجم  ال�سراكة  الب�سرية هذه  امل���ارد  ال�سارقة رئي�س دائرة  التنفيذي الإم��ارة  املجل�س 
مع الروؤى والت�جيهات احلكيمة حل�سرة �ساحب ال�سم� ال�سيخ الدكت�ر �سلطان بن حممد 
بني  التكامل  حتقيق  يف  ورع��اه  اهلل  حفظه  ال�سارقة  حاكم  االأع��ل��ى  املجل�س  ع�س�  القا�سمي 
اإىل  لل��س�ل  الداعمة  ال�سراكات  لتعزيز  واخلا�سة،  احلك�مية  الدولة  وقطاعات  م�ؤ�س�سات 
امل�ستمر  التح�سني  ب��االأداء واخلدمة املقدمة لالأفراد. وت�سعى نح�  اأهداف م�سرتكة ترتقي 

الذي يج�سد اأف�سل ما تتطلع اإليه القيادة احلكيمة الإمارة ال�سارقة.

•• ال�صارقة -الفجر:

اإىل  وقعت دائرة امل�ارد الب�سرية بال�سارقة مع جمم�عة العربية للطريان اتفاقية ان�سمام 
�سراكات  عقد  يف  للربنامج  اال�سرتاتيجية  للخطة  تنفيذاً  للخ�س�مات،  “وفر”  برنامج 
ا�سرتاتيجية واإبرام عق�د ت�فريية تخدم حاملي بطاقة وفر . وذلك ي�م اأم�س االثنني امل�افق 
23  يناير 2023م مبقر الدائرة الرئي�سي باللية يف ال�سارقة .  وقع االتفاقية �سعادة املهند�س 
عمر خلفان بن حرميل ال�سام�سي ع�س� املجل�س التنفيذي الإمارة ال�سارقة رئي�س دائرة امل�ارد 
الب�سرية ممثاًل برنامج وفر، وال�سيد عادل عبداهلل العلي الرئي�س التنفيذي ملجم�عة العربية 
للطريان ؛ ممثاًل العربية للطريان.  ومتنح املذكرة مب�جبها حاملي بطاقة وفر خ�س�مات 
خا�سة على حج�زات الباقات املتفق عليها. وياأتي هذا االن�سمام باعتبار العربية للطريان 
واحدة من كربيات �سركات القطاع اخلا�س ، وهي �سركة الطريان االقت�سادي االأوىل واالأكرب 
يف منطقة ال�سرق االأو�سط و�سمال اأفريقيا وتخدم اأكرث من 190 وجهة عاملية من خمتلف 

�ضياحة عجمان ت�ضتعر�س اإجنازات 2022 وخطط وم�ضاريع 2023 مليار درهم متويالت البنوك  38.1
 الوطنية للتجارة وال�ضناعة خالل 10 اأ�ضهر

املركزي: اأ�ضول القطاع امل�ضريف تناهز
 3.64 تريليون درهم نهاية نوفمرب املا�ضي

ل��الئ��ت��م��ان امل��ق��دم م��ن ال��ب��ن���ك ال���ط��ن��ي��ة اإىل قطاعي 
التجارة وال�سناعة على اأ�سا�س �سن�ي بن�سبة 5.54% 
 ،2021 اأكت�بر  يف  دره��م  مليار   683.8 نح�  مقابل 
بينما ارتفع على اأ�سا�س �سهري بن�سبة %0.12 مقابل 

720.8 مليار درهم يف �سبتمرب 2022.
وي��ع��ادل ح��ج��م ال��ت��م���ي��الت االئ��ت��م��ان��ي��ة امل��م��ن���ح��ة من 
البن�ك ال�طنية لقطاعي التجارة وال�سناعة يف الدولة 
الرتاكمي  الر�سيد  اإج��م��ايل  من   89.7% ن�سبته  ما 
مليار   804.6 والبالغ  للقطاعني  املمن�ح  لالئتمان 
درهم يف نهاية اأكت�بر املا�سي، فيما بلغت ح�سة البن�ك 
مليار   82.9 قيمته  مب��ا   10.3% ن��ح���  االأج��ن��ب��ي��ة 

درهم.

الت�ايل.  على  و58.3%   4.8% بن�سبة  املركزي  امل�سرف 
واأو�سح اأن عر�س النقد “ن1” - ي�سمل النقد املتداول خارج 
“احل�سابات اجلارية واحل�سابات  النقدية  ال�دائع   + البن�ك 
حتت الطلب لدى البن�ك - ارتفع على اأ�سا�س �سهري بن�سبة 
729.7 مليار دره��م يف نهاية ن�فمرب  اإىل  %0.9 لي�سل 
البن�ك  خ��ارج  املتداول  النقد  ارتفاع  اإىل  وع��زا ذلك  املا�سي، 
مليار  و4.9  دره��م  مليار   1.7 مب��ق��دار  النقدية  وال���دائ��ع 
النقد  عر�س  ارتفاع  اإىل  التقرير  الت�ايل.واأ�سار  على  درهم 
“ال�دائع  النقدية  �سبه  ال�دائع   + “ن1”  ي�سمل   - “ن2” 
وودائ����ع  ب��ال��دره��م  للمقيمني  االدخ����اري����ة  وال�����دائ����ع  الأج����ل 

املقيمني بالعمالت االأجنبية
- بن�سبة %3 من 1.629 تريلي�ن درهم يف نهاية اأكت�بر 

اإىل 1.678 تريلي�ن درهم يف نهاية ن�فمرب
والزيادة يف   وذلك نتيجة التح�سن يف عر�س النقد “ن1”، 
درهم.وارتفع  مليار   42.1 مبقدار  النقدية  �سبه  ال���دائ��ع 

عر�س النقد “ن3” -
ودائ��ع احلك�مة لدي البن�ك العاملة يف   +  ”2 “ن   ي�سمل 

الدولة وكذلك لدى امل�سرف املركزي -
 بن�سبة %2.5 من 2.059 تريلي�ن درهم يف نهاية اأكت�بر 
وعزا  ن�فمرب،  نهاية  يف  دره��م  تريلي�ن   2.11 اإىل  املا�سي 
ذلك اإىل االرتفاع يف عر�س النقد “ن 2” والزيادة يف ال�دائع 

احلك�مية مبقدار 2.7 مليار درهم.

•• اأبوظبي -وام:

ارتفع حجم التم�يالت االئتمانية املمن�حة من البن�ك 
ال�طنية لقطاعي التجارة وال�سناعة يف الدولة، بنح� 
من  االأوىل  اأ�سهر  الع�سرة  خ��الل  دره��م  مليار   38.1
م�سرف  اإح�ساءات  اأح��دث  وفق   ،2022 املا�سي  العام 
االإم���ارات امل��رك��زي. واأظ��ه��رت االإح�����س��اءات اأن الر�سيد 
اإىل  ال�طنية  البن�ك  من  املقدم  لالئتمان  الرتاكمي 
721.7 مليار  اإىل  التجارة وال�سناعة، و�سل  قطاعي 
 683.6 نح�  مقابل  املا�سي،  اأكت�بر  نهاية  يف  دره��م 
بن�سبة  ب����زي����ادة   ،2021 دي�����س��م��رب  يف  دره�����م  م��ل��ي��ار 
الرتاكمي  الر�سيد  زاد  االإح�����س��اءات،  ووف��ق   .5.6%

•• اأبوظبي - وام:

اأعلن م�سرف االإمارات املركزي عن ارتفاع اإجمايل االأ�س�ل 
اأ�سا�س  على  امل�سرفية  ال��ق��ب���ل  ���س��ه��ادات  ���س��ام��اًل  امل�سرفية 
�سهري بن�سبة %0.7 من 3.615 تريلي�ن درهم يف اأكت�بر 
 .2022 ن�فمرب  يف  دره��م  تريلي�ن   3.639 اإىل  املا�سي 
النقدية  ال��ت��ط���رات  تقرير  يف   - امل��رك��زي  امل�سرف  واأ���س��اف 
االئتمان  اإج��م��ايل  اأن   -  2022 ن�فمرب  ل�سهر  وامل�سرفية 
1.878 تريلي�ن درهم  %0.5 من  بن�سبة  ارتفع  امل�سريف 
يف نهاية اأكت�بر املا�سي اإىل 1.887 تريلي�ن درهم يف نهاية 
املحلي  االئتمان  االرتفاع يف  نتيجة  وذلك   ،2022 ن�فمرب 
االأجنبي  االئتمان  يف  االنخفا�س  متجاوزاً   0.8% بن�سبة 
املحلي  االئتمان  يف  االرتفاع  التقرير  وعزا   .1.7% بن�سبة 
اإىل الزيادة يف االئتمان املمن�ح للقطاع احلك�مي، والقطاع 
اخلا�س  والقطاع  باحلك�مة(،  ال�سلة  ذات  )اجل��ه��ات  ال��ع��ام 

بن�سبة %0.4 و%2 و%0.7 على الت�ايل.
 1.6% اإجمايل ال�دائع امل�سرفية بن�سبة  اإىل ارتفاع  واأ�سار 
اإىل  املا�سي  اأكت�بر  نهاية  يف  دره��م  تريلي�ن   2.204 م��ن 
وذلك   ،2022 ن�فمرب  نهاية  يف  دره��م  تريلي�ن   2.239

نتيجة االرتفاع يف ودائع املقيمني بن�سبة 2.5%.
واأو�سح اأن ارتفاع ودائع املقيمني جاء نتيجة الزيادة يف ودائع 
القطاع احلك�مي وودائع القطاع العام )اجلهات ذات ال�سلة 

ال��ق��ط��اع اخلا�س،  ب��احل��ك���م��ة(، وودائ�����ع 
امل�سرفية  غري  املالية  امل�ؤ�س�سات  وودائ��ع 
بن�سبة %0.6 و%9.8 و%2 و1.3% 

على الت�ايل.
ولفت تقرير امل�سرف املركزي اإىل ت��سع 
من   3.7% بن�سبة  ال��ن��ق��دي��ة  ال��ق��اع��دة 
اأكت�بر  نهاية  يف  دره���م  مليار   468.8
نهاية  يف  دره��م  مليار   486 اإىل  املا�سي 
ن����ف���م���رب، وذل������ك ن��ت��ي��ج��ة االرت�����ف�����اع يف 
العملة امل�سدرة، واالإيداعات لليلة واحدة 
امل��ال��ي��ة االأخ����رى يف  للبن�ك وامل���ؤ���س�����س��ات 

•• عجمان-وام:

ا�ستعر�ست دائرة التنمية ال�سياحية 
بعجمان خالل اجتماعها ال�سن�ي 
مع مدراء عم�م املن�ساآت الفندقية 
اأداء  ن��ت��ائ��ج  االإم�������ارة،  ال��ع��ام��ل��ة يف 
 2022 ع��ام  يف  ال�سياحي  القطاع 
م�������س���ج���ع���ة، كما  ج��������اءت  وال�����ت�����ي 
لعام  التط�يرية  خططها  ناق�ست 

.2023
ال����ذي   - االج����ت����م����اع  خ������الل  ومت 
����س���ع���ادة حم����م�����د خليل  ت����راأ�����س����ه 
ال��ه��ا���س��م��ي م���دي���ر ع�����ام ال����دائ����رة 
ب��ح�����س���ر جم��م���ع��ة م���ن امل�����دراء 
ال��دائ��رة - عر�س  وامل�����س���ؤول��ني يف 
ال��ت��ي حّققها  االإي��ج��اب��ي��ة  ال��ن��ت��ائ��ج 
القطاع ال�سياحي يف عجمان خالل 
التعاون  ب��ف�����س��ل  امل��ا���س��ي��ة  ال�����س��ن��ة 
واخلا�س  ال���ع���ام  ال��ق��ط��اع��ني  ب���ني 
دائرة  وا�سرتاتيجيات  االإم���ارة،  يف 
عملها  وخطط  ال�سياحية  التنمية 
خا�سًة  وال��رتوي��ج��ي��ة  الت�س�يقية 
التي تتطلب ت�سافر جميع اجله�د 

لتحقيق االأهداف امل�سرتكة.
وح�ل اأبرز نتائج القطاع ال�سياحي 
حّققت  ف���ق���د  ع���ج���م���ان  اإم��������ارة  يف 
للقطاع  االإج���م���ال���ي���ة  االإي����������رادات 
ال���ف���ن���دق���ي من�������ا ب����ح�����ايل 9% 
بعام  م��ق��ارن��ًة  املا�سي  ال��ع��ام  خ��الل 
ال�سياح  ن�سبة  زادت  فيما   ،2021
%26 خالل  ب�  من خ��ارج الدولة 

رئي�س املجل�س التنفيذي، ومتابعة 
العزيز  عبد  ال�سيخ  من  مت�ا�سلة 
دائرة  رئ��ي�����س  النعيمي  حميد  ب��ن 
التقدم  مل��دى  ال�سياحية،  التنمية 
يف خمتلف امل�ساريع والذي ت�اكبه 
على  اخت�سا�ساتها  وف��ق  ال��دائ��رة 
م�ست�يني داخلي وخارجي؛ اإ�سافة 
اإىل حتديث اخلطة اال�سرتاتيجية 
ل���ل���دائ���رة وم����اءم���ت���ه���ا م���ع روؤي����ة 
حك�مة عجمان امل�ستدامة للقطاع 

ال�سياحي.
امل�ستثمرين  اأن  ال��ه��ا���س��م��ي  واأّك�����د 
يعتربون  ال�������س���ي���اف���ة  ق����ط����اع  يف 
االإمناء  اأ�سا�سيني يف جه�د  �سركاء 
الدائرة  تعقد  ول��ذل��ك  ال�سياحي، 
للتن�سيق  دوري��ة  اجتماعات  معهم 
بالقطاع  املتعلقة  ال�����س���ؤون  ح����ل 
اإىل  ال��دائ��رة  ت�سعى  كما  الفندقي، 
ت�فري وتط�ير الفنادق وال�جهات 
من�  ق��اط��رة  باعتبارها  ال�سياحية 
ال�جهات ال�سياحية يف دول العامل، 
فيما ت�ستمر االإمارة ببناء الركائز 
االأ�سا�سية لقطاع ال�سياحة وال�سفر، 
اإ�سافًة اإىل تعزيز عالقات التعاون 
جانب  اإىل  �سركائها،  م��ع  امل�ستمر 
االإقليمية  االأ�����س�����اق  ا���س��ت��ه��داف 
والعاملية التي ت�سّدر اأعداداً كبرية 
م�ساركاتها  خالل  من  ال�سياح  من 
واملعار�س  امل���ح���اف���ل  يف  ال��ف��اع��ل��ة 
املتخ�س�سة  والتجارية  ال�سياحية 

ح�ل العامل.

والفندقية اجلديدة االأخرى.
خليل  حم�����م������د  �����س����ع����ادة  وق���������ال 
عجمان  اإم����������ارة  اإن  ال���ه���ا����س���م���ي 
م�ستمرين  ومن�����اً  ت���ط����راً  ت�سهد 
�سيما  ال  ال��ق��ط��اع��ات،  خم��ت��ل��ف  يف 
ال��ق��ط��اع ال�����س��ي��اح��ي، وذل����ك بدعم 
ق�ي من حك�مة عجمان بقيادتها 
ال�سم�  ب�ساحب  ممثلة  الر�سيدة 
النعيمي  را���س��د  ب��ن  حميد  ال�سيخ 
حاكم  االأع�����ل�����ى  امل���ج���ل�������س  ع�������س���� 
بن  ع��م��ار  ال�سيخ  و���س��م���  ع��ج��م��ان، 
عجمان  عهد  ويل  النعيمي  حميد 

امل�سرتكة.
وف���ي���م���ا ي��ت��ع��ل��ق ب���االإ����س���ت���ث���م���ارات 
جنحت  فقد  عجمان  يف  الفندقية 
العديد  ا���س��ت��ق��ط��اب  يف  االإم���������ارة 
والتي  اجل����دي����دة  امل�������س���اري���ع  م����ن 
زويا  منتجع  اف��ت��ت��اح  اآخ���ره���ا  ك���ان 
وه�  ال���زوراء،  منطقة  يف  ال�سحي 
للعناية  جن������م   5 م��ن��ت��ج��ع  اأول 
افتتاح  اإعادة  اإ�سافًة اىل  ال�سحية، 
اجلديدة،  بحلته  عجمان  متحف 
ف�سال  م�سف�ت،  متحف  واف��ت��ت��اح 
عن العديد من امل�ساريع ال�سياحية 

 ،2021 ب���ع���ام  م���ق���ارن���ًة   2022
بن�سبة  الغرف  �سعر  مت��سط  وزاد 

%14 عن العام 2021.
دائرة  ع��ام  م��دي��ر  ���س��ع��ادة  وا�ستمع 
اإىل  عجمان  يف  ال�سياحية  التنمية 
االآراء واملقرتحات املقّدمة من قبل 
باخلدمات  االرتقاء  بهدف  امل��دراء 
القطاع  ه�����ذا  ودع������م  ال�����س��ي��اح��ي��ة 
اأهمية  احل��ي���ي ل���الإم���ارة، م���ؤك��داً 
اأ�سحاب  من  ال�سركاء  مع  التعاون 
ال�سياحي  ال���ق���ط���اع  يف  امل�����س��ل��ح��ة 
اال�سرتاتيجية  االأه���داف  لتحقيق 

% زيادة يف اأرباح بيانات لت�ضل اإىل 202 مليون درهم خالل 2022  110
•• اأبوظبي-وام:

ال�سركة الرائدة يف ت�فري حل�ل اجلغرافيا  اأعلنت “بيانات”، 
املكانية القائمة على الذكاء اال�سطناعي، عن نتائجها املالية 
االأولية ل�سنة 2022 باأكملها، والتي �سهدت و�س�ل عائداتها 
 202 بقيمة  اأرب���اح  �سايف  وت�سجيل  دره��م  ملي�ن   788 اإىل 

ملي�ن درهم.
 788 اإىل   2022 املالية  ال�سنة  ال�سركة يف  عائدات  وو�سلت 
ملي�ن درهم مقارنة ب� 367 ملي�ن درهم يف العام ال�سابق، مما 

ميثل زيادًة ملح�ظة بن�سبة 115%.
كما �سجلت ال�سركة �سايف اأرباح بقيمة 202 ملي�ن درهم يف 
نهاية ال�سنة املالية، مما ي�سكل زيادة بن�سبة %110 عن �سايف 

اأرباح العام ال�سابق والتي �سجلت 96 ملي�ن درهم.
اأ�س�ل ال�سركة اإىل  باالإ�سافة اإىل ذلك، و�سلت قيمة اإجمايل 
بقيمتها  2022، مقارنة  نهاية عام  1.508 مليار درهم يف 
العام  يف  نف�سها  ال��ف��رتة  خ��الل  دره���م  ملي�ن   474 البالغة 
اأي�ساً  وارتفعت   .218% مب��ق��دار  زي���ادًة  ميثل  مم��ا  ال�سابق، 
نهاية  يف  درهم  مليار   1.082 اإىل  لل�سركة  ال�س�قية  القيمة 

العام  نهاية  دره��م يف  255 ملي�ن  باملقارنة مع   2022 عام 
ال�سابق، م�سجلًة زيادة بن�سبة 323%.

وقال �سعادة طارق عبدالرحيم احل��سني، رئي�س جمل�س اإدارة 
االإيجابي  امل��ايل  االأداء  ع��ن  االإع���الن  “ي�سرنا  بيانات:  �سركة 
والذي   ،2022 املالية  ال�سنة  يف  بيانات  �سركة  �سجلته  ال��ذي 
مبهر.  ب�سكل  واأرب��اح��ه��ا  ال�سركة  ع��ائ��دات  م�ساعفة  ت�سمن 
ونت�قع ا�ستمرار االأداء املتميز لل�سركة يف عام 2023، متا�سياً 
مع التزامنا امل�ستمر بت�فري اإمكانيات النم� والقيمة للعمالء 
دعم  يف  ب��دورن��ا  نفتخر  كما  ب��اأك��م��ل��ه.  واملجتمع  وامل�ساهمني 
املتط�رة  التقنيات  قطاع  وتط�ير  االإماراتي  االقت�ساد  تن�يع 

يف الدولة”.
الرئي�س  احل��سني،  اأح��م��د  ح�سن  املهند�س  ق��ال  جانبه،  م��ن 
مرحلة  بيانات  �سركة  اأجن���زت   “ ب��ي��ان��ات:  ل�سركة  التنفيذي 
من� حا�سمة خالل عام 2022 متّثلت ب��س�ح يف اأدائنا املايل 
الق�ي والزخم امل�ستمر مع بداية عام 2023، اإذ نتطلع لتعزيز 
عر�س خدماتنا ومنتجاتنا مبا يلبي احتياجات العمالء عرب 
املا�سي  االأ���س��ب���ع  ب��ي��ان��ات  اأ�سبحت  كما  ال��ق��ط��اع��ات.  خمتلف 
ل���الأوراق  اأب���ظ��ب��ي  ���س���ق  يف  م��درج��ة  تكن�ل�جية  �سركة  اأول 

ال�سريعة  اأح��ك��ام  مع  مت�افقة  اأنها  على  اعتمادها  يتم  املالية 
االإ�سالمية، االأمر الذي يتيح لنا ا�ستقطاب �سريحة اأكرب من 

امل�ستثمرين”.
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COP 28 طلبة جامعة زايد يطلقون نادي ال�ضتدامة ويطرحون خططًا طموحة ملوؤمتر
•• دبي-الفجر: 

ق��ام��ت جم��م���ع��ة م���ن ط��ل��ب��ة ج��ام��ع��ة زاي����د ب���اإط���الق “نادي 
بالق�سايا  ال���ع��ي  م�ست�ى  زي���ادة  ب��ه��دف  وذل���ك  اال�ستدامة” 
التخ�س�سات  م��ت��داخ��ل  ال��ن��ه��ج  وت��ع��زي��ز  ب��اال���س��ت��دام��ة  املتعلقة 
على  ال�س�ء  وت�سليط  املناخ،  بتغري  املتعلقة  الق�سايا  ملعاجلة 
الدور الذي ميكن اأن تلعبه امل�ؤ�س�سات يف هذا املجال، باالإ�سافة 
للحياد  االإم���ارات  اأه��داف مبادرة  لتحقيق  امل��ه��ارات  تعزيز  اإىل 
اأع�����س��اء ال��ن��ادي ب��اإط��الق مبادرة  وق��د ق��ام   .2050 امل��ن��اخ��ي 
“الطريق اإىل م�ؤمتر االأطراف 28” والتي عقدت م�ؤخراً يف 
حرم جامعة زايد يف دبي، حيث قام االأع�ساء امل�سارك�ن بتزويد 
م�ؤمتر  يف  ك�سفراء  للعمل  الالزمة  واملهارات  باملعرفة  الطلبة 

ال���درا����س���ات م��ت��داخ��ل��ة ال��ت��خ�����س�����س��ات ب��ج��ام��ع��ة زاي����د كرئي�س 
اأ�ستاذ م�ساعد  امل�ساح،  �س�زانا  الدكت�رة  اإ�سراف  النادي، وحتت 
يف كلية الدرا�سات متداخلة التخ�س�سات بجامعة زايد، واأحد 
اأع�����س��اء هيئة ال��ت��دري�����س امل�����س��ارك��ني يف اإع����داد ب��رن��ام��ج جديد 
الطالبة  وقالت  اال�ستدامة.  جمال  ويف  التخ�س�سات  متداخل 
االأط����راف  مل���ؤمت��ر  االإم�����ارات  “ا�ست�سافة دول���ة  اأه��ل��ي:  ع��ل��ي��اء 
ال�سروري  وم��ن  ال��ع��ام،  لهذا  الفعاليات  اأب���رز  م��ن  يعترب   28
زيارتنا  ع��ززت  COP 28، وقد  ال�سباب يف م�ؤمتر  ي�سارك  اأن 
للدورة ال�سابعة والع�سرين من م�ؤمتر االأطراف والتي اأقيمت 
بالقاهرة العام املا�سي يف ذهني اأهمية اتباع نهج �سامل ملعاجلة 
الق�سايا املتعلقة مبلف اال�ستدامة. واأنا على يقني باأنه ميكننا 

ومن خالل هذا النادي لعب دور مهم يف هذا احلدث العاملي .

اإك�سب� دبي  واملقرر انعقاده يف مدينة   ”COP28“ االأط��راف 
اإىل الرتكيز على ت�سريع  خالل العام اجل��اري، وال��ذي يهدف 
تغري  تداعيات  للحد من  عملية  واإيجاد حل�ل  املناخي  العمل 

املناخ وتاأكيد التزام دولة االإمارات بالتنمية امل�ستدامة”.
زايد  م��ن طلبة جامعة  ع��دد  اخ��ت��ي��ار  بعد  ال��ن��ادي  اإن�����س��اء  ومت 
االأمم  ب���رع���اي���ة   COP 27 حم���اك���اة  من������ذج  يف  ل��ل��م�����س��ارك��ة 
االعرتاف  ومت  القاهرة،  يف  الربيطانية  اجلامعة  يف  املتحدة 
املناخي  التغري  وزارة  قبل  م��ن  احل���دث  ه��ذا  يف  مب�ساهمتهم 
والبيئة بدولة االإم��ارات العربية املتحدة التي دعت املجم�عة 
انعقدت  والتي  الر�سمية   COP 27 قمة  اإىل  ذل��ك  بعد  ذاتها 
علياء  الطالبة  اختيار  املا�سي. وقد مت  العام  ن�فمرب  �سهر  يف 
كلية  يف  الثانية  ال�سنة  يف  طالبة  اأه��ل��ي،  ح�سني  املجيد  عبد 

حكومة راأ�س اخليمة الأوىل عامليًا يف احل�ضول على �ضهادات الآيزو 50001 لأنظمة اإدارة الطاقة جلميع دوائرها

دبي لل�ضلع املتعددة يوقع مذكرة تفاهم 
لتعزيز جتارة ال�ضلع الزراعية مع اأ�ضواق جنوب اآ�ضيا

وت���ؤ���س�����س ه���ذه امل��ذك��رة ل�����س��راك��ة م��ث��م��رة ب��ني م��رك��ز دب���ي لل�سلع املتعددة 
تكن�ل�جيا  م�ساريع  يف  للتعاون  اأغري”  �سبك�نتيننت  بهارات  و”م�ؤ�س�سة 
الغذاء والتكن�ل�جيا الزراعية وم�ساركة فر�س االأعمال املحتملة، وتعزيز 

نقل املعرفة من خالل املعار�س وامل�ؤمترات.
و قال اأحمد بن �سلّيم : “يتمتع مركز دبي لل�سلع املتعددة ب�سجل حافل من 
املركز  بك�ن  الي�م  ونفخر  اآ�سيا.  جن�ب  منطقة  اأ�س�اق  مع  املثمر  التعاون 
ي�سم اأكرث من 4250 �سركة م�سجلة من جن�ب اآ�سيا تن�سط يف العديد من 
القطاعات ومنها الزراعة. وياأتي ت�قيع مذكرة التفاهم هذه مع “م�ؤ�س�سة 
ما  ج��داً يف ظل  اإ�سرتاتيجي مهم  ت�قيت  يف  اأغري”  �سبك�نتيننت  بهارات 
�سهدناه خالل ال�سن�ات االأخرية من ارتفاع كبري يف حجم التبادل التجاري 
اآ�سيا، وال��ذي نت�قع اأن ي�ا�سل من�ه اأكرث مع  بني دولة االإم��ارات وجن�ب 
االأغذية  جت��ارة  ومم��رات  ال�ساملة  االقت�سادية  ال�سراكة  اتفاقيات  ت�قيع 
ت�قيعها  جرى  التي  ال�ساملة  االقت�سادية  ال�سراكة  اتفاقية  اأبرزها  ومن 

م�ؤخراً بني االإمارات والهند”.

•• كامتاندو-وام:

ال��رائ��دة على م�ست�ى  املنطقة احل���رة   - امل��ت��ع��ددة  لل�سلع  دب��ي  م��رك��ز  وق��ع 
العامل وال�سلطة التابعة حلك�مة دبي املخت�سة بتجارة ال�سلع وامل�ساريع - 
الطرفان  يتعاون  تفاهم  مذكرة  اأغري”  �سبك�نتيننت  بهارات  و”م�ؤ�س�سة 
مب�جبها على تعزيز من� حركة التجارة العاملية لل�سلع الزراعية بني دولة 

االإمارات واأ�س�اق جن�ب اآ�سيا.
واملدير  االأول  التنفيذي  الرئي�س  �سلّيم  بن  اأحمد  من  كل  االتفاقية  وق��ع 
اإدارة  جمل�س  رئي�س  ت�مار  و�س�داكار  املتعددة  لل�سلع  دبي  ملركز  التنفيذي 
وذلك خالل الدورة االأوىل للقمة  “م�ؤ�س�سة بهارات �سبك�نتيننت اأغري” 

الزراعية جلن�ب اآ�سيا يف العا�سمة النيبالية كامتاندو.
تهدف مذكرة التفاهم اإىل تعزيز من� قطاع ال�سلع الزراعية العاملي وت�طيد 
االآ�سي�ية  القارة  و�سبه  االإم���ارات  دول��ة  بني  الزراعية  التجارية  العالقات 

اجلن�بية التي ت�سم الهند وباك�ستان وبنغالدي�س و�سريالنكا ونيبال.

انطالق فعاليات اأ�ضبوع جمارك دبي ال�ضاد�س باإعالن تاأ�ضي�س جمل�س لل�ضباب
•• دبي -وام:

انطلقت اأعمال اأ�سب�ع جمارك دبي 
تاأ�سي�س  ع��ن  ب���االإع���الن  ال�����س��اد���س 
دبي”  ج���م���ارك  ���س��ب��اب  “جمل�س 
امل�ؤ�س�سة  م��ع��اي��ري  وف���ق  وامل��ع��ت��م��د 
االحت������ادي������ة ل���ل�������س���ب���اب وج����م����ارك 
دب��������ي، ب����ه����دف مت����ك����ني ال�����ك������ادر 
ا�ست�سراف  من  ال��دائ��رة  يف  ال�سابة 
وطنية  من���اذج  وت��اأه��ي��ل  امل�ستقبل، 
على  ق���ادرة  واق��ت�����س��ادي��ة  جمركية 
حتقيق  يدعم  ما  امل�ستقبل،  قيادة 
م�����س��ت��ه��دف��ات م���ئ����ي���ة االإم���������ارات 
�سباب  يف  ب��اال���س��ت��ث��م��ار   2071
باملهارات  وجت��ه��ي��زه��م  ال����دول����ة، 
العاملية  امل���ت���غ���ريات  ت����اك���ب  ال���ت���ي 

املت�سارعة.
وت���ن���ظ���م ج�����م�����ارك دب������ي اأ����س���ب����ع 
اجل����م����ارك ل��ل��ع��ام ال�������س���اد����س على 
الت�ايل خالل الفرتة من 23 اإىل 
الي�م  31 يناير اجلاري مبنا�سبة 
ال��ع��امل��ي ل��ل��ج��م��ارك وال����ذي ي�افق 
وتقام  ع�����ام،  ك���ل  م���ن  ي��ن��اي��ر   26
العام حتت  لهذا  االأ�سب�ع  فعاليات 
الأجيال  جمركية  “ابتكارات  �سعار 
ت�عية  اإىل  وت�����ه�����دف  واعدة” 
العمل  ب���دور  املجتمع  ف��ئ��ات  ك��اف��ة 
التنمية  حت���ق���ي���ق  يف  اجل���م���رك���ي 
امل�ستدامة ودعم االقت�ساد ال�طني 

موا�ضالت راأ�س اخليمة نفذت عددا من امل�ضاريع 
الإ�ضرتاتيجية لتعزيز ان�ضيابية النقل خالل 2022

•• راأ�س اخليمة -وام:

حققت هيئة راأ�س اخليمة للم�ا�سالت نتائج متميزة خالل العام 2022 ت�سمنت 
اإطالق خدمات حي�ية جديدة تعزز منظ�مة النقل وان�سيابية التنقل وت�ساهم من 

رفع ج�دة احلياة يف اإمارة راأ�س اخليمة.
اخليمة  راأ����س  هيئة  ع��ام  مدير  البل��سي  ح�سن  اإ�سماعيل  املهند�س  �سعادة  وق��ال 
ان�سيابية  لتعزيز  االإ�سرتاتيجية  امل�ساريع  من  ع��ددا  الهيئة  نفذت   : للم�ا�سالت 
النقل يف اإمارة راأ�س اخليمة ت�سمنت اإطالق خدمة النقل العام الداخلي من خالل 
اأربعة م�سارات رئي�سية تغطي اأكرث من 86 كم وتربط مناطق راأ�س اخليمة مبركز 
اإىل جانب تد�سني بطاقة �سقر االإلكرتونية التي تتيح للمتعاملني �سداد  املدينة 
مركز  اإط���الق  اإىل  باال�سافة  الداخلي  ال��ع��ام  النقل  ح��اف��الت  ع��رب  التنقل  تعرفة 
التحكم والرقابة الذكي والذي يهدف اإىل تعزيز منظ�مة الرقابة والتتبع ل��سائل 
النقل يف االإمارة. كما اأطلقت الهيئة املرحلة االأوىل خلدمة النقل البحري للركاب 
من خالل اأربع حمطات رئي�سية اإ�سافة اإىل اطالق م�سارات جديدة تربط اإمارة 
راأ�س اخليمة باملدن الرئي�سية يف الدولة ، �سملت اإطالق خط يربط االإمارة مبدينة 
العني وذلك بعد جناح ت�سغيل خط الذي يربط اإمارة راأ�س اخليمة باإمارة اأب�ظبي 
يف عام 2021 .. فيما مت ت�سغيل خط يربط االإمارة بالقرية العاملية يف دبي بهدف 

اإ�سعاد م�ستخدمي النقل اجلماعي وت�سهيل تنقلهم.
األ��ف راكب   730 اأك��رث من  االإم��ارة  العام يف  النقل  وبلغ عدد م�ستخدمي و�سائل 
األف رحلة   73 108.4 يف املائة وذلك من خالل تنفيذ اأكرث من  بزيادة قدرها 
حيث ا�ستفاد من خدمة النقل العام عرب املدن اأكرث من 485 األف راكب واأكرث من 
241 األف راكب خلدمة النقل العام الداخلي وذلك منذ انطالقها يف �سهر ابريل 
من العام 2022 .. فيما مت تنفيذ اأكرث من 18 األف حجز ذكي خلدمة حافالت 
النقل العام عرب املدن بن�سبة زيادة بلغت 157.79 يف املائة مقارنًة بالعام 2021 
اأج��رة نقلت خاللها  4.5 ملي�ن رحلة مركبة  اأك��رث من  الهيئة نفذت  اأن  . يذكر 
 ،2021 بالعام  املائة مقارنًة  3.9 يف  راك��ب وبزيادة قدرها  7 ماليني  اأك��رث من 
 120 االأج��رة عرب تطبيق كرمي-هال  ملركبات  الذكية  حيث جت��اوزت احلج�زات 
األف حجز وبزيادة قدرها 51 يف املائة مقارنة بالعام املا�سي وحتقيق زمن قيا�سي 

ل��س�ل املركبة للمتعامل بلغ 3.1 دقيقة.

دب���ي اخل��ارج��ي��ة واإ���س��اف��ة ممرات 
مدينة   400 م��ع  ل��دب��ي  جت��اري��ة 
اإىل  ال��ع��امل، م�سرياً  ج��دي��دة ح���ل 
اجلمارك  منظمة  تخ�سي�س  اأن 
العاملي  ب��ال��ي���م  االح��ت��ف��ال  العاملية 
للجمارك يف العام 2023 للتاأكيد 
اأه��م��ي��ة دور اجل���م���ارك ح�ل  ع��ل��ى 

العامل.
عبد  اأحمد  �سعادة  ق��ال  جانبه  من 
قطاع  اأن  الفال�سي  الح��ج  ب��ن  اهلل 
ا�ستطاع  ال�����دول�����ة  يف  اجل�����م�����ارك 
وم�سيئة  كبرية  اإجن����ازات  حتقيق 

يف م�سرية التط�ير اجلمركي، مبا 
اأ�س�س  ي�سهم يف بناء امل�ستقبل على 
القيادة،  ت�جهات  �سحيحة جت�سد 
حيث اأ�سبحت العمليات اجلمركية 
 ،100% ب��ن�����س��ب��ة  رق���م���ي���اً  ت������دار 
من  اجل����م����ارك  اإدارات  ومت��ك��ن��ت 
للم�ارد  االأمثل  الت�ظيف  حتقيق 
م�ست�ى  ورف���ع  وامل��ال��ي��ة،  الب�سرية 
وابتكار  واالإن����ت����اج����ي����ة،  ال���ك���ف���اءة 
االأنظمة الذكية والربامج الرائدة 
واملخاطر  التفتي�س  عملية  الإدارة 

وامل�ساريع واملن�سات اجلمركية.

العام جلمارك  املدير  �سعادة  وق��ال 
الدولة  يف  اجل���م���ارك  اإن   .. دب���ي: 
و  ت�سهيل  يف  رئ��ي�����س��ي��اً  دوراً  لعبت 
ا�ستمرارية تدفق �سال�سل الت�ريد، 
االأر�سية  ع��ل��ى  ب��االع��ت��م��اد  وذل����ك 
ال�����س��ل��ب��ة م���ن ال��ت��ك��ن���ل���ج��ي��ا التي 

ا�ستثمرت فيها ل�سن�ات”.
تعزيز  ج��ه���د  اإىل  ���س��ع��ادت��ه،  ون����ه 
الأجندة  وفقاً  واالبتكار،  التط�ير 
دبي االقت�سادية D33 ، وحتديد 
اق��ت�����س��ادي��ة طم�حة  م�����س��ت��ه��دف��ات 
ل�������الإم�������ارة، وم�������س���اع���ف���ة جت�����ارة 

اجل����م����ارك يف ال��ه��ي��ئ��ة االحت���ادي���ة 
ل��ل��ه���ي��ة واجل��ن�����س��ي��ة واجل���م���ارك 
واأم����������ن امل�����ن�����اف�����ذ، وحم����م����د مري 
عبدالرحمن ال�سراح مدير امل�انئ 
واجلمارك بهيئة ال�سارقة للم�انئ 
واجلمارك واملناطق احلرة، و�سعادة 
را�����س����د ���س��ي��ف ح���م���اد م���دي���ر عام 
ماجد  و�سعادة   ، الفجرية  جمارك 
الع�سيمي رئي�س اللجنة الباراملبية 
االآ�سي�ية، ع�س� اللجنة الباراملبية 
لنادي  التنفيذي  امل��دي��ر  ال��دول��ي��ة، 

دبي الأ�سحاب الهمم.

اأن  امل��ق��رر  وم��ن  املجتمع،  وحماية 
23 ف��ع��ال��ي��ة على  ت��ن��ظ��م ال���دائ���رة 

مدار اأيام االأ�سب�ع.
اأح����م����د حمب�ب  ����س���ع���ادة  واف���ت���ت���ح 
دبي  جلمارك  العام  املدير  م�سبح 
امل�انئ  مل�ؤ�س�سة  التنفيذي  الرئي�س 
واجل������م������ارك وامل���ن���ط���ق���ة احل������رة، 
�سعادة  بح�س�ر  االأ�سب�ع؛  فعاليات 
ال�سيخ حممد بن عبداهلل النعيمي 
واجلمارك  امل��ي��ن��اء  دائ�����رة  رئ��ي�����س 
اأح��م��د عبد  ���س��ع��ادة  و   ، يف عجمان 
اهلل بن الحج الفال�سي مدير عام 

التزامات  اال�سرتاتيجية  وت��دع��م 
اآثار  دول��ة االإم��ارات للتخفيف من 
التغري املناخي، كجزء من اتفاقية 
االأمم املتحدة االإطارية ب�ساأن تغري 

املناخ.

•• راأ�س اخليمة- وام:

19 ج���ه���ة ح��ك���م��ي��ة يف  ح�����س��ل��ت 
املعيار  اعتماد  على  اخليمة  راأ����س 
الدويل الأنظمة اإدارة الطاقة اآيزو 
50001، مما يجعل حك�مة راأ�س 
احل�س�ل  يف  عاملياً  االأوىل  اخليمة 
اآيزو  ال���دويل  امل��ع��ي��ار  اع��ت��م��اد  على 
الطاقة  اإدارة  الأن��ظ��م��ة   50001

جلميع دوائرها.
وقد مت اإعالن هذه االإجناز خالل 
امل�ستقبل  ل��ط��اق��ة  ال��ع��امل��ي��ة  ال��ق��م��ة 
اأ�سب�ع  ف��ع��ال��ي��ات  �سمن   ،2023

اأب�ظبي لال�ستدامة.
ال�������س���ه���ادات جه�د  ه�����ذه  وت�����ت�����ّ�ج 
يف  امل�ستمرة  اخليمة  راأ���س  حك�مة 
واال�ستدامة،  الطاقة  كفاءة  تعزيز 
لعدة  امتد  لربنامج  نتيجة  وه��ي 
حتديث  ب����ني  وي���ج���م���ع  �����س����ن�����ات، 
املباين وتط�ير القدرات كجزء من 
ا�سرتاتيجية  م�ستهدفات  حتقيق 
الطاقة  ل���ك���ف���اءة  اخل���ي���م���ة  راأ��������س 

والطاقة املتجددة 2040.
عبد  حممد  الدكت�ر  �سعادة  وق��ال 

العام  االأم������ني  خ��ل��ي��ف��ة،  ال��ل��ط��ي��ف 
عام  م��دي��ر  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  للمجل�س 
دائ�����رة امل�������ارد ال��ب�����س��ري��ة يف راأ�����س 
 : امل���ن���ا����س���ب���ة -  ب���ه���ذه  اخل���ي���م���ة - 
“ياأتي هذه االإجناز نتيجة لتنفيذ 
ال�سم�  ���س��اح��ب  وروؤى  ت���ج��ي��ه��ات 
القا�سمي  �سقر  ب��ن  �سع�د  ال�سيخ 
راأ�س  حاكم  االأع��ل��ى  املجل�س  ع�س� 
تعزيز  اإىل  ال����رام����ي����ة  اخل���ي���م���ة، 
اال���س��ت��دام��ة وحت���ي��ل االإم����ارة اإىل 
الطاقة  ك���ف���اءة  يف  ع���امل���ي  من������ذج 

والطاقة املتجددة.”
واأ�����س����اف ����س���ع���ادت���ه: “ ف���خ����رون 
ب��ف��رق ال��ط��اق��ة وامل�����دراء يف جميع 
االإجناز  ه��ذا  حققت  التي  اجلهات 
الطم�ح  م�ا�سلة  على  ون�سجعهم 
لتح�يل  الطم�ح  اأع��ل��ى  مل�ست�يات 
عاملي  م���رك���ز  اإىل  اخل��ي��م��ة  راأ�������س 

ال�ستدامة الطاقة “.
من جهته، قال �سعادة منذر حممد 
ب��ن ���س��ك��ر، م��دي��ر ع���ام ب��ل��دي��ة راأ�س 
اخل���ي���م���ة: “ ي���اأت���ي ه����ذا االإجن�����از 
ت���ق���دي���راً الل����ت����زام ح��ك���م��ة راأ�����س 
اخل��ي��م��ة ب��ت��ح��ّ�ل ال��ط��اق��ة، ودعم 

راأ�س  بلدية  يف  املتجددة  والطاقة 
جميع  ب����دع����م  )رمي(  اخل���ي���م���ة 
تر�سيخ  يف  احل���ك����م���ي���ة  اجل����ه����ات 
الطاقة،  اإدارة  املمار�سات يف  اأف�سل 
اخل�سراء  امل�سرتيات  تبني  ودع��م 
من  التدريبية  للربامج  والرتويج 
 ،”Upskill“ م��ن�����س��ة  خ����الل 
جميع  بني  تعاون  اآل��ي��ات  و�سياغة 
فرق الطاقة على م�ست�ى كل دائرة 

ل�سمان حتقيق نتائج فعالة.
ك�فيد-19  ج��ائ��ح��ة  ب��داي��ة  وم���ع 
النهج يف  ه��ذا  اأ�سهم   ،2020 ع��ام 
مرتكزة  �سريعة  مكا�سب  حتقيق 
على ال�سل�كيات اال�ستهالكية، مما 
و�سلت  وف�����رات  حتقيق  اإىل  اأدى 
الطاقة  م��ن   10% اإىل  ن�سبتها 

امل�ستهلكة.
عمل  ف��رق  النتائج  ه��ذه  و�سجعت 
ال����ط����اق����ة ع���ل���ى ات�����خ�����اذ خ���ط����ات 
تاأ�سي�س  خ�����الل  م����ن  م���ت���ق���دم���ة، 
وفقاً  الطاقة  الإدارة  اأ�سمل  اأنظمة 
املعرتف   50001 االآي����زو  مل��ع��ي��ار 
الطاقة،  �سيا�سة  ت�سمل  دول��ي��اً،  به 
امل�ستقبلية،  امل�����س��ت��ه��دف��ات  وو���س��ع 

مت  ال���ت���ي  ال���ط���اق���ة  اإدارة  اأن���ظ���م���ة 
احلك�مية  اجل���ه���ات  يف  تطبيقها 
امل�ساريع  م��ن  للعديد  ب��داي��ة  وه��ي 
�ست�ساهم  التي  واملبادرات اجلديدة 
يف حتقيق طم�حات دولة االإمارات 
املناخي  احل��ي��اد  اإىل  ال������س���ل  يف 

بحل�ل عام 2050”.
اخليمة  راأ��������س  ح���ك����م���ة  واأج��������رت 
حتديثاً �ساماًل للمباين احلك�مية 
و2022،   2018 ع���ام���ي  ب����ني 
بداأ  الطاقة،  اأداء  من خالل عق�د 
بتحديث اأربعة مباين تابعة لبلدية 
راأ�س اخليمة يف عام 2018، تبعه 
 50 حتديث  ي�سمل  اأك��رب  م�سروع 
 .2022 دي�سمرب  ب��ح��ل���ل  مبنى 
الي�م، يحقق هذا امل�سروع وف�رات 
الكهرباء  ا�ستهالك  يف  م�سم�نة 

واملاء بن�سبة 26%.
وتبنت راأ�س اخليمة نهجاً م�ستداماً 
يتمح�ر ح�ل حت�سني عمليات اإدارة 
الطاقة، بهدف احلفاظ على هذه 
اال�ستهالك  وحت�سني  ال����ف����رات، 

على املدى الط�يل.
الطاقة  ك���ف���اءة  ق���ط���اع  ق����ام  وق����د 

الطاقة  اإدارة  م����ب����ادرة  وت���ع���ت���رب 
حل���ك����م���ة راأ���������س اخل���ي���م���ة ج�����زًءا 
ك��ف��اءة الطاقة  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة  م��ن 
 2040 امل�����ت�����ج�����ددة  وال�����ط�����اق�����ة 
ت�فري  اإىل  تهدف  التي  ل��الإم��ارة، 

وت�فري   ،30% بن�سبة  ال��ط��اق��ة 
وم�ساهمة   ،20% بن�سبة  امل��ي��اه 
الطاقة  م�������س���ادر  م����ن  ال���ط���اق���ة 
املتجددة بن�سبة %20 بحل�ل عام 

.2040

وم���راق���ب���ة اال����س���ت���ه���الك، واإع������داد 
التدقيق  وع���م���ل���ي���ات  ال���ت���ق���اري���ر 
اإدارة  ث��ق��اف��ة  وت��ع��م��ي��م  ال����دوري����ة 
اجلهات  م���ظ��ف��ي  ع��ل��ى  ال���ط���اق���ة 

احلك�مية.

طريان الإمارات تخترب حمركا على الأر�س بوقود م�ضتدام 100 باملائة 
•• دبي-وام:

اأمّتت طريان االإمارات بنجاح اختبارا على االأر�س ملحرك “جي ئي 
با�ستخدام   300ER-777 الب�ينج  اإحدى طائراتها  على   ”90

 .SAF وق�د م�ستدام بن�سبة 100 باملائه
اإظهار قدرة املحرك  اإىل  النتائج  ويهدف االختبار االأر�سي وحتليل 
باملائه   100 بن�سبة  م�ستدام  وق���د  م��ن  خا�س  مبزيج  العمل  على 
الن�ع من  اأن هذا  تاأكيد  اإىل  باالإ�سافة  اأدائ��ه  التاأثري على  دون  من 
ال�ق�د ي�سلح كبديل منا�سب ل�ق�د الطائرات التقليدي وال يتطلب 

اإج��راءات �سيانة وتعديل  اأي  اأو  اأنظمة الطائرات  اأي تعديالت على 
الب�ينج  التي ت�سغل طائرات   ”90 “جي ئي  خا�سة على حمركات 
واأج��ري االختبار يف مركز االإم��ارات الهند�سي    .300ER-777
احل��دي��ث مب��ط��ار دب���ي ال����دويل. وي��ق��ل��ل ال���ق���د امل�����س��ت��دام انبعاثات 

الكرب�ن على مدى دورة حياة ال�ق�د بن�سبة ت�سل اإىل 80 باملائه. 
جتريبية  رحلة  اأول  اأم��ام  الطريق  االأر���س��ي  االختبار  نتائج  ومتهد 
لطريان االإمارات هذا االأ�سب�ع با�ستخدام وق�د م�ستدام 100 باملائه 

يف حمرك واحد. 
وت�سمن االختبار ت�سغيل حمرك واحد بال�ق�د امل�ستدام واآخر ب�ق�د 

تقليدي لتحليل �سل�ك واأداء نظام ال�ق�د ب�سكل اأف�سل حتت كل ن�ع 
من ال�ق�د ومقارنة املخرجات املحددة لكل حمرك و�سمان الت�سغيل 
التجريبية  الرحلة  اأثناء  ال�ق�د  واأنظمة  الطائرة  ملحرك  ال�سل�س 

املزمع اإجراوؤها. 
اإج�����راء االخ��ت��ب��ار االأر����س���ي للفح��سات  ق��ب��ل  ال��ط��ائ��رة  وخ�����س��ع��ت 
الثابت بتفعيل  الت�سغيل  بداأ بعد ذلك اختبار  املعتادة. ثم  القيا�سية 
وحدة الطاقة امل�ساعدة “هاني�يل 331-500” بال�ق�د امل�ستدام. 
ثم و�سعت وحدة الطاقة امل�ساعدة APU حتت احلمل الكامل من 

ال�ق�د امل�ستدام لبدء ت�سغيل املحرك. 
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 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحلل �شركة

ا�سم ال�سركة : بري�سم لتعهدات تزويد بال�جبات الغذائية اجلاهزة - �ص ذ م م 
العن�ان : مكتب رقم 039-305 ملك ابراهيم احمد عبدالنبي ال عبا�س - بردبي - 
منخ�ل - ال�سكل القان�ين : ذات م�س�ؤولية حمدودة ، رقم الرخ�سة : 790997 رقم 
1320457 مب�جب هذا تعلن دائرة االإقت�ساد وال�سياحة  القيد بال�سجل التجاري : 
يف دبي باأنه قد مت التاأ�سري يف ال�سجل التجاري لديها باإنحالل ال�سركة املذك�رة اأعاله ، 
وذلك مب�جب قرار حماكم دبي بتاريخ 2023/1/12 وامل�ثق لدى كاتب العدل حماكم 
دبي بتاريخ 2023/1/12 وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي 
مكتب   : العن�ان  ح�سابات  ومدقق�ا  قان�ني�ن  حما�سب�ن  ال�سيابي  �سامل  املعني 
303 ملك ال�سيخ مانع را�سد مانع ال مكت�م - رقة البطني هاتف : 04-2272828 
وذلك  الثب�تية  واالأوراق  امل�ستندات  كافة  معه  م�سطحباً   04-2274080  : فاك�س 

خالل )45( ي�ماً من تاريخ ن�سر هذا االإعالن
 امل�س�ؤول املخ�ل

حكومة  دبي 
للإقت�شاد وال�شياحة

70640 العدد 13756 بتاريخ 2023/1/24 
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�سم امل�سفي : �سامل ال�سيابي حما�سب�ن قان�ني�ن ومدقق�ا ح�سابات
ال�سيخ مانع را�سد مانع ال مكت�م - رقة البطني  303 ملك  العن�ان : مكتب 
تعلن  ه��ذا  مب�جب    04-2274080  : فاك�س   04-2272828  : هاتف 
لت�سفية  اأع��اله  املذك�ر  امل�سفي  تعيني  باأنه قد مت  دبي  وال�سياحة يف  االإقت�ساد 
بري�سم لتعهدات تزويد بال�جبات الغذائية اجلاهزة - �ص ذ م م وذلك 
العدل  كاتب  لدى  وامل�ثق   2023/1/12 بتاريخ  دبي  حماكم  ق��رار  مب�جب 
مطالبة  اأو  اعرتا�س  اأي  لديه  من  وعلى   2023/1/12 بتاريخ  دبي  حماكم 
اأعاله،  املذك�ر  العن�ان  على  بدبي  الكائن  مكتبه  يف  املعني  امل�سفي  اإىل  التقدم 
م�سطحباً معه كافة امل�ستندات واالأوراق الثب�تية وذلك خالل )45( ي�ماً من 

تاريخ ن�سر هذا االإعالن
 امل�س�ؤول املخ�ل

حكومة  دبي 
للإقت�شاد وال�شياحة

70640 العدد 13756 بتاريخ 2023/1/24 
دعوة اجتماع اخلربة احل�شابية الول 

يف الق�شية رقم 2021/839 جتاري جزئي 
املدعي : بنك امل�سرق - �س م ع 

اإىل املدعي عليها : جهان�سي تاتا تاتا في�س�ارا 
2022/839 جتاري جزئي - دبي لقد تقرر عقد جل�سة اخلربة  يف الدع�ى رقم 
امل�سرفية يف الدع�ى اأعاله ي�م اخلمي�س امل�افق 2023/1/26 ال�ساعة 12.00 

ظهرا وذلك عرب االت�سال عن بعد من خالل برنامج التيمز على هذا الرابط : 
http://teams.live.com/meet/9573763003904 
كافة  اح�سار  مع  اأعاله  املذك�ر  امل�عد  يف  ميثلكم  من  او  احل�س�ر  منك  يرجى  لذا 

دف�عكم وم�ستنداتكم وما ترونه منا�سبا لتي�سري اعمال اخلربة يف الدع�ى. 
اخلبري املحا�شبي / امل�شريف 
عبداهلل فايز ال�شام�شي      

اإعلن اإجتماع خربة 

70197

العدد 13756 بتاريخ 2023/1/24 
رقم الرخ�شة : 55618

غرفة جتارة و�شناعة عجمان -  ق�شم ال�شجل التجاري 
اإعلن وحل وت�شفية 

اال�سم التجاري : اآر ه�تيلز )ذ م م(   
ذات  �سركة  م(  م  )ذ  اآر ه�تيلز   : اع��اله هي  امل��ذك���رة  ال�سركة  ب��ان  للجميع  نعلن 
ال�سركات االحتادي  امارة عجمان مب�جب قان�ن  تا�س�ست يف  م�س�ؤولية حمدودة 
االقت�سادية  التنمية  دائ��رة  يف  مرخ�سة  وتعديالته   )1984( ل�سنة   )8( رق��م 
ال�سركاء حلها  بالتنمية االقت�سادية  حتت رقم )55618( وقد قرر  و�سجلته  

وت�سفيتها وتعيني ال�سيد.
م�سفى  قان�ين لل�سركة فعلى كل من له اي حق او اعرتا�س التقدم به للم�سفي 
تاريخ ن�سر االع��الن وعلى  املذك�رة اعاله خالل مدة )45( ي�ما من  القان�ين 

العن�ان التايل :  امارة   ،  هاتف :    ، �س.ب :  

دائرة التنمية القت�شادية    
حكومة عجمان

العدد 13756 بتاريخ 2023/1/24 
مذكرة اخلربة املحا�شبية 

يف الدعوى رقم )2022/182( جتاري كلي
اعلن مبوعد جل�شة اإجتماع اخلربة 
رقم الدعوى 2022/182 جتاري كلي 

اىل املدعي عليه / حممد الكرينات 
رقم  الدع�ى  يف   2022/1/9 بتاريخ  ال�سادر  احلكم  اىل  باالإ�سارة 
2022/182 جتاري كلي ، يرجى من ح�سرتكم ح�س�ر حم�سر اجتماع 
 10.00 ال�ساعة  يف  عنك  معتمد  وكيل  ب�ا�سطة  او  �سخ�سيا  اخلربة 
�سباحا من ي�م اجلمعة امل�افق 2023/1/27 واإح�سار كافة امل�ستندات 

وال�ثائق التي ت�ؤيد م�قفكم بالدع�ى
 مكتب اإدارة اخلرباء 
اخلبري املايل وامل�شريف
اأن�ض تي�شري الكوافحه  

     حكومة  را�ض اخليمة      
دائرة املحاكم

70408

العدد 13756 بتاريخ 2023/1/24 
تكليف بالوفاء 

رقم )333/2023(
املنذرة : دبي لال�ستثمار العقاري ذ م م 

ب�كالة / حممد ال�سركال للمحاماة واال�ست�سارات القان�نية
املنذر اإليهما : 1- امك� بروبرتي ذ م م، 2-عبداحلميد ماجناتي ب�تيا ب�رايل

درهم   250،097.02 مببلغ  لها  ب��ال���ف��اء  اإليهما  املخطر  امل��خ��ط��رة  تكلف 
مهلة  خ��الل  وذل��ك  وفل�سان(  دره��م  وت�سع�ن  و�سبعة  األ��ف  وخم�س�ن  )مائتان 
كافة  الت��خ��اذ  امل��خ��ط��رة  �ست�سطر  واإال  التكليف  ه��ذا  ت��اري��خ  م��ن  اأي���ام  خم�سة 
االإجراءات القان�نية بحقهما للح�س�ل على قيمة هذا املبلغ اقت�ساء حلقها مع 

حتملهما بكافة الر�س�م وامل�ساريف والف�ائد واالأتعاب.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70608 العدد 13756 بتاريخ 2023/1/24 
انذار عديل بالن�شر
رقم )2023/336(

املخطرة : برامي مارك للتجارة العامة �س م ح
املخطر اإليه : رائد عبد الرحيم عبد الرحمن االحمد - اأردين اجلن�سية

)جمه�ل حمل االإقامة( 
تخطر املخطرة املخطر اإليه ومتهله مدة خم�سة اأيام اعتباراً من تاريخ تبلغه 
بهذا االإخطار ل�فاء و�سداد قيمة املبلغ املرت�سد بذمته ل�سالح املخطرة والبالغ 
قدره 152،305 درهم مائة واثنان وخم�س�ن الفا وثالثمائة وخم�سة دراهم، 
وبخالف ذلك فاإن املخطرة �ستك�ن م�سطرة اإىل اتخاذ االإج��راءات القان�نية 
واإقامة الدع�ى يف �سبيل اإلزام املخطر اإليه ب�سداد املبلغ املذك�ر باالإ�سافة اإىل 

الر�س�م وامل�ساريف والف�ائد.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70469 العدد 13756 بتاريخ 2023/1/24 
انذار عديل بالن�شر
رقم )2023/351(

املنذرة : ورثه / �سلطان اأحمد حممد ل�تاه
املنذر اإليه : ويليام راج ك�مار

املنذر يت�جه باإنذاره هذا اإىل املنذر اإليها لتكليفه ب�سرعة ال�فاء و�سداد امل�ستحقات االإيجارية عن 
مكتب رقم )G4( الكائنة يف امارة دبي - منطقه املرر - رقم االأر�س )2021-117( - مكتب رقم 
 2022/10/24 بتاريخ  وامل�ستحقه  )G4( املرت�سد مبلغ وقدره مبلغ وقدره )4250 درهم( 
لتغطى بدل االإيجار عن الفرته من 2022/10/24 وحتى 2023/1/23 باالإ�سافه اىل مبلغ 
وقدره )230 درهم( ر�س�م اإ�سدار اإيجاري ، ومبلغ وقدره )12750 درهم( ما ميثل املرت�سد ، 
وذلك خالل )30 ي�م( من تاريخ هذا االإن��ذار واإال يف حالة عدم جتاوبكم مع ذلك االأم��ر ف�س�ف 
وبدفع  باالإخالء  واملطالبة  حق�قة  كافه  حلفظ  املنا�سبة  القان�نية  االأج���راءات  كافة  املنذر  يتخذ 
املاء  ا�ستهالك  عن  الذحة  برائة  بت�سليم  االإل��زام  مع  التام  االإخ��الء  تاريخ  حتى  االإيجارية  القيمة 

والكهرباء مع حتميلكم كافه الر�س�م وامل�ساريف.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197

العدد 13756 بتاريخ 2023/1/24 
انذار عديل بالن�شر
رقم )2023/321(

املنذر : عمق املحيط العاملي للتجارة )�س ذ م م(
املنذر اليهما : 1- اب�طالب �سكراله طالبي - اإيراين اجلن�سية

م م ذ  �س  العقارية  لل��ساطه  انرتنا�سي�نال  املا�سه   -2
فاإن املنذر مب�جب هذا االنذار ينبه علي املنذر اليهما بالت�سامن ب�سداد مبلغ وقدرة 
درهماً  وخم�س�ن  وخم�سمائه  الفاً  وث��الث���ن  و�سبعة  ثمامنائة  دره��م(   837،550(
املنذر  �سي�سطر  واال  االإن��ذار  بهذا  اعالنه  تاريخ  اأي��ام من  اأق�ساها خم�سة  مدة  خالل 
التخاذ كافة االإجراءات القان�نية التي حتفظ له حقه وا�ست�سدار اأمر االأداء واملطالبة 
بتع�ي�س املنا�سب عن اأي عطل او �سرر تعر�س له املنذر مع حتميل املنذر اليهما بكافة 

الر�س�م وم�ساريف التقا�سي واتعاب املحاماة.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197 العدد 13756 بتاريخ 2023/1/24 
اإعلن مدعى عليه بالن�شر 

لدى حمكمة عجمان الإحتادية املحكمة الإبتدائية املدنية الإحتادية 
)جزئي(   عمايل   AJCFICILABMIN2022 /0002489 يف  الدعوى رقم

اىل : املفتاح املا�سي ل�سيانة املباين ومن ميثلها قان�نيا - جمه�ل حمل االإقامة : عجمان الرا�سدية 3 بناية عبدالب�سري 
اب� الكالم �سقة رقم 2 مكاين 4556509453 ت 0542212159   

نعلمكم باأن املدعي )ة( / جاويد طاهر حممد طاهر - العن�ان : حمل االإقامة : عجمان ت : 0582925101 االمييل 
: deolsunny684@gmail.com رقم الهاتف : 582925101 

قد اأقام الدع�ى املذك�رة اأعاله للمطالبة ب������ : بناي عليه ، يلتم�س املدعي من عدالة املحكمة امل�قرة االآتي : - حتديد 
اأقرب جل�سة ممكنة - الزام املدعي عليه بان ي�ؤدي للمدعي مبلغ )19850 درهما( مع فائدة ب�اقع 9% �سن�يا من تاريخ 
املطالبة وحتى ال�سداد التام وت�سليم تذكر ع�دة للمدعي.  - الزام املدعي عليهم الغاء ت�سريح العمل وت�سليم العامل بطاقة 
اأمام الدائرة دائرة  اله�ية اال�سلية. - الزام املدعي عليه بالر�س�م الق�سائية وامل�سروفات.  لذا يت�جب عليكم احل�س�ر 
دعاوى الي�م ال�احد العمالية االوىل حمكمة عجمان االإحتادية �سباح ي�م ..... امل�افق 30/1/2023 ال�ساعة 9.00 
لتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ستندات ، ويف حالة عدم ح�س�ركم اأو اإر�سال وكيل معتمد ين�ب عنكم فاإن املحكمة �ستبا�سر 

االإجراءات القان�نية يف غيابكم.  حرر بتاريخ / 2021/2/17 م 
مدير اخلدمات الق�شائية 
عبداهلل عبدالواحد الكمايل 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70608 العدد 13756 بتاريخ 2023/1/24 
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحلل �شركة

ا�سم ال�سركة : �سيرت انرتنا�سي�نال - �ص ذ م م  
ال�سكل  التجاري -  انيل �سانديراين - اخلليج  18-1501 ملك  العن�ان : مكتب رقم 
الرخ�سة  ، رقم  م(  م  ال�احد )ذ  ال�سخ�س   - ذات م�س�ؤولية حم��دودة  �سركة   : القان�ين 
دائرة  تعلن  هذا  مب�جب   1585807  : التجاري  بال�سجل  القيد  رقم   810967  :
باإنحالل  لديها  التجاري  ال�سجل  يف  التاأ�سري  مت  قد  باأنه  دب��ي  يف  وال�سياحة  االإقت�ساد 
ال�سركة املذك�رة اأعاله ، وذلك مب�جب قرار حماكم دبي بتاريخ 2023/1/16 وامل�ثق 
لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2023/1/16 وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو 
مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني افينياك�ص ايه ايه ا�ص اوديت�رز  العن�ان : مكتب 
-5578358 رقم 106 ملك افينياك�س جروب ليمتد - اخلليج التجاري - هاتف : 
04 فاك�س : 5578358-04 م�سطحباً معه كافة امل�ستندات واالأوراق الثب�تية وذلك 

خالل )45( ي�ماً من تاريخ ن�سر هذا االإعالن
 امل�س�ؤول املخ�ل

حكومة  دبي 
للإقت�شاد وال�شياحة

70021

العدد 13756 بتاريخ 2023/1/24 
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحلل �شركة

ا�سم ال�سركة : بيزاك�ص تريدجن )�ص ذ م م(  
ال�سكل   - الثالثة  ال��ق���ز   - ب��ردب��ي   - ال��ت��ج��اري  دب��ي  بنك  5M ملك  رق��م  : مكتب  ال��ع��ن���ان 
القان�ين : ذات م�س�ؤولية حمدودة ، رقم الرخ�سة : 591407 رقم القيد بال�سجل التجاري 
التاأ�سري  مت  قد  باأنه  دبي  يف  وال�سياحة  االإقت�ساد  دائ��رة  تعلن  هذا  مب�جب   1005399  :
ق��رار حماكم  ، وذل��ك مب�جب  اأع��اله  امل��ذك���رة  ال�سركة  باإنحالل  التجاري لديها  ال�سجل  يف 
دبي بتاريخ 2022/12/29 وامل�ثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2023/1/2 
وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني �سجاد حيدر و�سركاهم 
احمد  ال�سخ  �سم�  ملك   O-08A-005 رق��م  مكتب   : ال��ع��ن���ان  قان�ني�ن  حما�سب�ن 
 : 2222126-04 فاك�س   : بن را�سد بن �سعيد ال مكت�م - دي��رة - رقة البطني - هاتف 
 )45( خالل  وذلك  الثب�تية  واالأوراق  امل�ستندات  كافة  معه  م�سطحباً   04-2238881

ي�ماً من تاريخ ن�سر هذا االإعالن

حكومة  دبي 
للإقت�شاد وال�شياحة

70197

العدد 13756 بتاريخ 2023/1/24 
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�سم امل�سفي : افينياك�ص ايه ايه ا�ص اوديت�رز
التجاري  - اخلليج  ليمتد  افينياك�س ج��روب  106 ملك  رقم  : مكتب  العن�ان 
5578358-04  مب�جب هذا تعلن   : 5578358-04 فاك�س   : - هاتف 
لت�سفية   اأع��اله  املذك�ر  امل�سفي  تعيني  باأنه قد مت  دبي  وال�سياحة يف  االإقت�ساد 
بتاريخ  دب��ي  حماكم  ق��رار  مب�جب  وذل��ك  م  م  ذ  �ص   - انرتنا�سي�نال  �سيرت 
2023/1/16 وامل�ثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2023/1/16 
مكتبه  يف  املعني  امل�سفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اع��رتا���س  اأي  لديه  من  وعلى 
الكائن بدبي على العن�ان املذك�ر اأعاله، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات واالأوراق 

الثب�تية وذلك خالل )45( ي�ماً من تاريخ ن�سر هذا االإعالن
 امل�س�ؤول املخ�ل

حكومة  دبي 
للإقت�شاد وال�شياحة

70021

العدد 13756 بتاريخ 2023/1/24 
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�سم امل�سفي : �سجاد حيدر و�سركاهم حما�سب�ن قان�ني�ن
العن�ان : مكتب رقم 08A-O-005 ملك �سم� ال�سخ احمد بن را�سد بن �سعيد ال 
 مكت�م - ديرة - رقة البطني - هاتف : 2222126-04 فاك�س : 04-2238881
املذك�ر  امل�سفي  تعيني  مت  قد  باأنه  دبي  يف  وال�سياحة  االإقت�ساد  تعلن  هذا  مب�جب 
اأعاله لت�سفية بيزاك�س تريدجن )�س ذ م م( وذلك مب�جب قرار حماكم دبي بتاريخ 
 2023/1/2 بتاريخ  دبي  حماكم  العدل  كاتب  لدى  وامل�ثق   2022/12/29
وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن 
بدبي على العن�ان املذك�ر اأعاله، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات واالأوراق الثب�تية 

وذلك خالل )45( ي�ماً من تاريخ ن�سر هذا االإعالن
 امل�س�ؤول املخ�ل

حكومة  دبي 
للإقت�شاد وال�شياحة

70197 العدد 13756 بتاريخ 2023/1/24 
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحلل �شركة

ا�سم ال�سركة : مطعم جني ف�دز - ذ م م  
العن�ان : مطعم ABLGFB05C ملك �سركة اأب�اب العقارية املحدودة )�س.ذ.م.م( 
- بردبي - وادي ال�سفا 3 - ال�سكل القان�ين : ذات م�س�ؤولية حمدودة،  رقم الرخ�سة 
1496198 مب�جب هذا تعلن دائرة  887607 رقم القيد بال�سجل التجاري :   :
باإنحالل  التجاري لديها  ال�سجل  التاأ�سري يف  باأنه قد مت  االإقت�ساد وال�سياحة يف دبي 
 2023/1/11 بتاريخ  دب��ي  ق��رار حماكم  وذل��ك مب�جب   ، اأع��اله  امل��ذك���رة  ال�سركة 
اأي  لديه  من  وعلى   2023/1/11 بتاريخ  دب��ي  حماكم  العدل  كاتب  ل��دى  وامل���ث��ق 
واملحا�سبة  للتدقيق  اجل��رودي  املعني  امل�سفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اع��رتا���س 
العنز -  هاتف   ال�سعايل - دي��رة - ه���ر  204 - ملك عبداهلل  العن�ان :  مكتب رق��م 
امل�ستندات  ك��اف��ة  معه  م�سطحباً   04-2389722 ف��اك�����س:   04-2389721

واالأوراق الثب�تية وذلك خالل )45( ي�ماً من تاريخ ن�سر هذا االإعالن
 امل�س�ؤول املخ�ل

حكومة  دبي 
للإقت�شاد وال�شياحة

70640 العدد 13756 بتاريخ 2023/1/24 
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�سم امل�سفي : اجلرودي للتدقيق واملحا�سبة
العن�ان :  مكتب رقم 204 - ملك عبداهلل ال�سعايل - ديرة - ه�ر العنز -  هاتف  
االإقت�ساد  تعلن  مب�جب هذا   04-2389722 فاك�س:   04-2389721
مطعم  اأع��اله لت�سفية  باأنه قد مت تعيني امل�سفي املذك�ر  وال�سياحة يف دبي 
جني ف�دز - ذ م م وذلك مب�جب قرار حماكم دبي بتاريخ 2023/1/11 
من  وعلى   2023/1/11 بتاريخ  دب��ي  حماكم  العدل  كاتب  ل��دى  وامل�ثق 
الكائن  مكتبه  يف  املعني  امل�سفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�س  اأي  لديه 
امل�ستندات واالأوراق  اأع��اله، م�سطحباً معه كافة  املذك�ر  العن�ان  بدبي على 

الثب�تية وذلك خالل )45( ي�ماً من تاريخ ن�سر هذا االإعالن
 امل�س�ؤول املخ�ل

حكومة  دبي 
للإقت�شاد وال�شياحة

70640

العدد 13756 بتاريخ 2023/1/24 
اإعلن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية   
جزئي(   )جتاري   SHCEXCIPOR2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0003556/ 

اإىل املحك�م عليه : �سعيد حممد ح�سن علي الزعابي 
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �س�رة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ م�ؤ�س�سة �سامل ال�سام�سي للنقليات العامة ملالكها �سامل عبيد خلفان عبيد ال�سام�سي  
يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله 

اأن املحك�م له املذك�ر قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذك�ر ودفع الر�سم املحدد لذلك ،  ومبا 
ومبا ان احلكم املطل�ب تنفيذه كاالآتي : املجم�ع الكلي �سامال الر�س�م وامل�ساريف 193740.0 

درهم باالإ�سافة اىل الفائدة القان�نية ب�اقع %5 من تاريخ رفع الدع�ى. 
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاله خالل )15( ي�ما من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا االإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �ستتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قان�نا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392 العدد 13756 بتاريخ 2023/1/24 
اإعلن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - �شرور �شاعد �شرور الوايل   
)جزئي(  جتاري   SHCEXCIPOR2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0009345/ 

اإىل املحك�م عليه : �سرور �ساعد �سرور ال�ايل
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �س�رة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ �سركة اإ�سطنب�ل لتجارة امل�اد الغذائية - ذ م م
يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله 

ومبا اأن املحك�م له املذك�ر قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذك�ر ودفع الر�سم املحدد لذلك، 
ومبا ان احلكم املطل�ب تنفيذه كاالآتي : 

املجم�ع الكلي �سامال الر�س�م وامل�ساريف 36327.0 درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاله خالل )15( ي�ما 
من تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا االإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة 

�ستتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قان�نا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70591

العدد 13756 بتاريخ 2023/1/24 
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحلل �شركة

ا�سم ال�سركة : الدا�ص مليادين الرماية - �ص ذ م م  
العن�ان : مكتب رقم 1401 اىل 1405 ملك بالين� انرتنا�سي�نال - بردبي - اخلليج 
، رقم الرخ�سة  ال�سكل القان�ين : ذات م�س�ؤولية حمدودة   -)b التجاري - )ا�ستدامة 
دائرة  تعلن  1476938 مب�جب هذا   : التجاري  بال�سجل  القيد  رقم   843159  :
باإنحالل  لديها  التجاري  ال�سجل  يف  التاأ�سري  مت  قد  باأنه  دبي  يف  وال�سياحة  االإقت�ساد 
ال�سركة املذك�رة اأعاله ، وذلك مب�جب قرار حماكم دبي بتاريخ 2023/1/13 وامل�ثق 
لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2023/1/13 وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو 
مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني اجلرودي للتدقيق واملحا�سبة العن�ان :  مكتب 
 04-2389721 ال�سعايل - ديرة - ه�ر العنز -  هاتف  204 - ملك عبداهلل  رقم 
وذلك  الثب�تية  واالأوراق  امل�ستندات  كافة  معه  م�سطحباً   04-2389722  : فاك�س 

خالل )45( ي�ماً من تاريخ ن�سر هذا االإعالن
 امل�س�ؤول املخ�ل

حكومة  دبي 
للإقت�شاد وال�شياحة

70640 العدد 13756 بتاريخ 2023/1/24 
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحلل �شركة

ا�سم ال�سركة : في�ت�سر جال�ص للتجارة العامة - ذ م م  
اخلليج   - الطبية  للم�ساريع  اخلليج  �سركة  ملك   2411 رق��م  مكتب   : ال��ع��ن���ان 
التجاري - ال�سكل القان�ين : ذات م�س�ؤولية حمدودة ، رقم الرخ�سة : 773135 
االإقت�ساد  دائ��رة  تعلن  هذا  مب�جب   1263282  : التجاري  بال�سجل  القيد  رقم 
وال�سياحة يف دبي باأنه قد مت التاأ�سري يف ال�سجل التجاري لديها باإنحالل ال�سركة 
2023/1/16 وامل�ثق  بتاريخ  ، وذلك مب�جب قرار حماكم دبي  اأع��اله  املذك�رة 
لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2023/1/16 وعلى من لديه اأي اعرتا�س 
  : العن�ان  واملحا�سبة  للتدقيق  اجلرودي  املعني  امل�سفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو 
مكتب رقم 204 - ملك عبداهلل ال�سعايل - ديرة - ه�ر العنز -  هاتف  2389721-
الثب�تية  واالأوراق  امل�ستندات  كافة  معه  م�سطحباً   04-2389722 فاك�س:   04

وذلك خالل )45( ي�ماً من تاريخ ن�سر هذا االإعالن
 امل�س�ؤول املخ�ل

حكومة  دبي 
للإقت�شاد وال�شياحة

العدد 13756 بتاريخ 2023/1/24 70640
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�سم امل�سفي : اجلرودي للتدقيق واملحا�سبة
العن�ان : مكتب رقم 204 - ملك عبداهلل ال�سعايل - ديرة - ه�ر العنز 
هذا  مب���ج��ب   04-2389722 ف��اك�����س:   04-2389721 -ه��ات��ف 
تعلن االإقت�ساد وال�سياحة يف دبي باأنه قد مت تعيني امل�سفي املذك�ر اأعاله 
قرار  مب�جب  وذل��ك  م  م  ذ  �ص   - الرماية  مليادين  الدا�ص  لت�سفية 
حماكم  العدل  كاتب  لدى  وامل�ثق   2023/1/13 بتاريخ  دبي  حماكم 
مطالبة  اأو  اع��رتا���س  اأي  لديه  من  وعلى   2023/1/13 بتاريخ  دب��ي 
املذك�ر  العن�ان  على  بدبي  الكائن  مكتبه  يف  املعني  امل�سفي  اإىل  التقدم 
خالل  وذل��ك  الثب�تية  واالأوراق  امل�ستندات  كافة  معه  م�سطحباً  اأع��اله، 

)45( ي�ماً من تاريخ ن�سر هذا االإعالن
 امل�س�ؤول املخ�ل

حكومة  دبي 
للإقت�شاد وال�شياحة

70640 العدد 13756 بتاريخ 2023/1/24 
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�سم امل�سفي : اجلرودي للتدقيق واملحا�سبة
العن�ان :  مكتب رقم 204 - ملك عبداهلل ال�سعايل - ديرة - ه�ر العنز 
هذا  مب�جب   04-2389722 فاك�س:   04-2389721 هاتف    -
تعلن االإقت�ساد وال�سياحة يف دبي باأنه قد مت تعيني امل�سفي املذك�ر اأعاله 
لت�سفية في�ت�سر جال�ص للتجارة العامة - ذ م م وذلك مب�جب قرار 
حماكم  العدل  كاتب  لدى  وامل�ثق   2023/1/16 بتاريخ  دبي  حماكم 
مطالبة  اأو  اع��رتا���س  اأي  لديه  من  وعلى   2023/1/16 بتاريخ  دب��ي 
املذك�ر  العن�ان  على  بدبي  الكائن  مكتبه  يف  املعني  امل�سفي  اإىل  التقدم 
خالل  وذل��ك  الثب�تية  واالأوراق  امل�ستندات  كافة  معه  م�سطحباً  اأع��اله، 

)45( ي�ماً من تاريخ ن�سر هذا االإعالن
 امل�س�ؤول املخ�ل

حكومة  دبي 
للإقت�شاد وال�شياحة

70640

العدد 13756 بتاريخ 2023/1/24 
 وزارة العدل 

حمكمة ال�شارقة الإبتدائية الإحتادية
ق�شم احلجوزات والبيوع

اإخطار باحلجز التنفيذي )بالن�شر(
يف الق�شية التنفيذية رقم 2844 ل�شنة 2011

املنفذ �سدهم / ورثة �سلطان ح�سني احمد احلمادي وهم : 1- ح�سني �سلطان ح�سني احمد احلمادي،  2- مرمي 
احمد  ح�سني  �سلطان  �سالح   -4 احلمادي،   احمد  ح�سني  �سلطان  عبداهلل   -3 احلمادي،  احمد  ح�سني  �سلطان 
احلمادي،  5- امينة �سلطان ح�سني احمد احلمادي، 6- ماجد �سلطان ح�سني احمد احلمادي،  7- حممد �سلطان 
ح�سني احمد احلمادي، 8- ورثة فاطمة ابراهيم حمد، 9- هند �سلطان ح�سني احمد احلمادي،  10- هبة �سلطان 
ح�سني احمد احلمادي،  11- خديجة �سلطان ح�سني احمد احلمادي، ل�سالح املنفذ له / احمد حممد حممد عبده 
ال�سريف - قررت املحكمة )دائرة التنفيذ( يف الق�سية التنفيذية اأعاله ، اإعالمكم باأنه مت ت�قيع احلجز التنفيذي 
على العقارات امل��سح بياناتها ادناه : - قطعة رقم 3 ملك مبنطقة ك�سي�سة 2 باإمارة ال�سارقة  - قطعة رقم 78 
ال�سارقة  - قطعة  باإمارة  ال�سبخة  839 ملك مبنطقة  ال�سارقة  - قطعة رقم  باإمارة   3 ك�سي�سة  ملك مبنطقة 
رقم 17 ملك مبنطقة الرماقية باإمارة ال�سارقة. لذلك يت�جب عليكم مراجعة حمكمة ال�سارقة االإحتادية ق�سم 
احلج�زات والبي�ع خالل �سبعة ايام من تاريخ االإعالن يف حال وج�د اإي اإعرتا�س. ويف حال تخلفكم عن احل�س�ر 

يف امليعاد والتاريخ املحدد فاإن املحكمة �ستبا�سر اإجراءات البيع يف غيابكم.
رئي�ض ق�شم احلجوزات والبيوع 

حمكمة ال�شارقة الحتادية البتدائية 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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وزارة العدل - حمكمة ال�شارقة البتدائية الحتادية

 ق�شم احلجوزات والبيوع
اخطار باحلجز التنفيذي )ن�شرا( 

يف الق�شية التنفيذية رقم 2277 ل�شنة 2022 

اإىل املنفذ �سده / �سالح حممد عبداهلل مال اهلل احلمادي  
ل�سالح املنفذ له / حممد �سيف خليفة �سيف املهريي  

ت�قيع  باأنه مت  اإعالمكم   ، اأعاله  التنفيذية  الق�سية  التنفيذ( يف  )دائرة  املحكمة  قررت 
ح�ستني  اأ�سل  من  واحدة  ح�سة   -: ادناه  بياناته  امل��سح  العقار  على  التنفيذي  احلجز 
يت�جب عليكم  لذلك  ال�سارقة.  باإمارة   3 الن�ف  رقم )989( ملك مبنطقة  العقار  يف 
مراجعة حمكمة ال�سارقة االإحتادية ق�سم احلج�زات والبي�ع خالل �سبعة ايام من تاريخ 
اإي اإعرتا�س. ويف حال تخلفكم عن احل�س�ر يف امليعاد والتاريخ  االإعالن يف حال وج�د 

املحدد فاإن املحكمة �ستبا�سر اإجراءات البيع يف غيابكم. 
عن / رئي�ض ق�شم احلجوزات والبيوع 
حمكمة ال�شارقة الحتادية البتدائية 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70591
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•• دبي –الفجر:

 ك�سفت مناف�سات بط�لة دبي املفت�حة الأل�اح التزحلق على املاء باملظالت -كايت 
روزنامة  �سمن  البحرية  للريا�سات  ال���دويل  دب��ي  ن��ادي  نظمها  التي  ���س��ريف- 
متميزة  اإماراتية  م�اهب  عن   2023-2022 الريا�سي  امل��سم  يف  ال�سباقات 

و�ساعدة يف هذه الريا�سة املثرية واجلميلة.
للم��سم  البط�لة  مناف�سات  البحرية  للريا�سات  ال���دويل  دب��ي  ن���ادي  وينظم 
احلديث  والتجديف  ل�سراع  االم����ارات  اإحت���اد  ب��اإ���س��راف  ال��ت���ايل  على  ال�ساد�س 
وبالتعاون مع جلنة االمارات للكايت �سريف والتجديف والتزحلق على املاء حيث 
�سملت املناف�سات 12 فئة متن�عة يف اربع م�سابقات هي ت�ين تيب واال�ستعرا�س 

احلر وهايدروف�يل اإ�سافة اىل )وينيغ ف�يل( التي اأقيمت للمرة االأوىل.
و�سجل اأبطالنا تاألقا وا�سحا يف امل�سابقات االأربع التي اإقيمت يف احلدث مب�ساركة 
من املحرتفني واله�اة مثل�ا عدة بلدان هي: لبنان  ومت�سابقة   مت�سابقا   81
وفل�سطني و�س�ريا وتن�س وم�سر وبريطانيا وفرن�سا ورو�سيا واإيطاليا والربتغال 
و�سريالنكا  والفلبني  وبلغاريا  واأمل��ان��ي��ا  وبلجيكا  وب���ل��ن��دا  واأوك��ران��ي��ا  وه���ل��ن��دا 

واالأرجنتني وكندا وجن�ب اأفريقيا اإ�سافة اىل اأبطالنا جن�م منتخبنا ال�طني
وخ��ط��ف حم��م��د عبيد امل��ن�����س���ري االأ����س����اء م��ن اجل��م��ي��ع ب��ع��دم��ا اإن��ت��زع ثالث 
)االإ�ستعرا�س  يف  االأول  باملركز  فاز  حيث  وبرونزية  ذهبيتني  مل�نة  ميداليات 
املري  الغيث  �سيف  اأحمد  23 غيث  رق��م  املت�سابق  بطلينا   على  متف�قا  احل��ر( 
نال  كما  )الثالث(   ال�س�يدي  �سامل  را�سد  �سامل   43 رق��م  واملت�سابق  )ال��ث��اين( 
 13 املت�سابق رقم  املن�س�ري ذهبية م�سابقة )ت�ين تيب( متقدما على بطلينا 

را�سد اأحمد الفال�سي )الثاين( وغيث اأحمد �سيف الغيث املري )الثالث(.
يف  املرزوقي  �سالح  حممد  عبداهلل  عبدالعزيز   46 رقم  املت�سابق  بطلنا  وجنح 
الف�ز بلقب مناف�سات فئة هايدروف�يل متقدما على بطلينا غيث اأحمد �سيف 

الغيث املري )الثاين( وحممد عبيد حممد املن�س�ري  )الثالث(

واإ�ستطاع بطلنا ال�ساعد املت�سابق رقم 68 عبداهلل �ساحي �سامل بطي املحريبي 
 13 الب�لندي رقم  نا�سئني متف�قا على  االإ�ستعرا�س احلر  الف�ز بذهبية  من 
فريدريك �سزي�سني )الثاين( والبلجيكي رقم 16 ل�يك دي رمي�ند )الثالث( 

لي�ؤكد على م�هبته الكبرية ك�احدة من ابطالنا امل�ه�بني ال�ساعدين.
دينيل  ان�سكا  ال�سريالنكي   37 رقم  املت�سابق  تاألق  البط�لة  مناف�سات  و�سهدت 
رقم  املت�سابق  ن��ال  بينما  تيب  وت���ي��ن  احل��ر  اال�ستعرا�س  ذهبيتي  اح��رز  ال��ذي 
ولدى فئات  هايدروف�يل  ذهبية  امليدا  دي  ك�مي  الربتغايل خ��سيه ج�وا   33
ذهبيتي  دوغ��ال���س  ���س��ارا   54 رق���م  ال��ربي��ط��ان��ي��ة  املت�سابقة  ح�����س��دت  ال�����س��ي��دات 
الب�لندية مارتا   62 املت�سابقة رقم  اال�ستعرا�س احلر وهايدروف�يل وح�سلت 

انا م�رل� على ذهبية ت�ين تيب.
الدويل  دبي  ن��ادي  اإدارة  د�سمال ع�س� جمل�س  بن  املهند�س خالد خمي�س  وق��ام 
للريا�سات البحرية وحممد عبداهلل حارب الفالحي املدير التنفيذي يرافقهما 
املقدم علي عبداهلل النقبي رئي�س ق�سم االنقاذ البحري يف �سرطة دبي وحممد 
االأمني  العبيديل  عبداهلل  وحممد  الريا�سية  ال�سئ�ن  ادارة  مدير  امل��ري  �سيف 
العام الإحتاد االإمارات لل�سراع والتجديف احلديث وعلي ال�سيبة النعيمي مدير 

اإدارة املمرات املائية واالأمن قي �سركة نخيل بتت�يج اأبطال الفئات املختلفة.

الأبطال
اال���س��ت��ع��را���س احل���ر: حم��م��د عبيد امل��ن�����س���ري )م���اط��ن��ني( وع��ب��داهلل �ساحي 
والربيطانية  )املحرتفني(  دينيل  ان�سكا  وال�سريالنكي  )النا�سئني(  املحريبي 

�سارا دوغال�س )ال�سيدات(
دينيل  ان�سكا  ال�سريالنكي   ، )م���اط��ن��ني(  املن�س�ري  عبيد  حممد  تيب:  ت�ين 

)املحرتفني( والب�لندي مارتا انا م�رل� )ال�سيدات(
امليدا  املرزوقي )م�اطنني( والربتغايل خ��سيه دي  : عبدالعزيز  هايدروف�يل 

)املحرتفني( والربيطانية �سارا دوغال�س )ال�سيدات(.

•• راأ�س اخليمة -وام: 

اأعلنت هيئة راأ�س اخليمة لتنمية ال�سياحة، اجلهة املنظمة ل�سباق ن�سف 
يف  للم�ساركة  عامليني  ع��دائ��ني   4 ان�سمام  ع��ن  اخليمة،  راأ����س  م��اراث���ن 

الن�سخة ال�16 من ال�سباق، الذي يقام يف 18 فرباير املقبل.
امل��رت��ق��ب ع����دة العداءة  ال�����س��ب��اق  ل��ل�����س��ي��دات، ي�سهد  ال��ن��خ��ب��ة  ف��ئ��ة  ف��ف��ي 
ملاراث�ن  الف�سية  امليدالية  �ساحبة  ك���ري��ر،  جيبت�م  ج���دي��ث  الكينية 
ال�سيدات ببط�لة العامل الألعاب الق�ى 2022 يف اأوريج�ن، اإىل اإمارة 
بلقب  للف�ز  حماولة  يف  الطبيعية،  باأج�ائها  تتميز  التي  اخليمة  راأ���س 

ال�سباق.
وكانت ج�ديث قد حققت املركز الرابع يف ن�سخة العام املا�سي من ن�سف 
البالغ  ال�سخ�سي  رقمها  لتحطيم  االآن  وت�سعى  اخليمة،  راأ���س  ماراث�ن 

ثانية. و28  دقيقة   65
هيلني  الكينية  ال��ع��داءة  اأي�ساً  ال�سباق  لقب  على  املناف�سة  يف  وي�سارك 
اأوملبياد  5 كم و10 كم يف  الف�سية مل�سافتي  بامليدالية  املت�جة  اأوب��ريي، 

ري� دي جانريو 2016 وط�كي� 2020 على الرتتيب.
 64 املاراث�ن  اأوب��ريي مل�سافة ن�سف  اأف�سل زمن �سخ�سي حققته  ويبلغ 

دقيقة و22 ثانية.

وكانت اأوبريي حققت املركز الثاين يف ن�سخة 2022 من ن�سف ماراث�ن 
راأ�س اخليمة يف �سباق �سهد مناف�سة عالية الندية.

وت�سهد فئة الرجال م�ساركة العداء االإثي�بي �سيف� ت�را، �ساحب املركز 
ماتيك�،  دانييل  الكيني  وال��ع��داء   ،2022 �سيكاغ�  م��اراث���ن  يف  الثاين 
الذي يبلغ زمنه ال�سخ�سي االأف�سل 58 دقيقة و26 ثانية. وكان ماتيك� 

حل يف املركز الثالث بن�سف ماراث�ن فالن�سيا 2023.
جلميع  �ستمنح  ال��ت��ي  امليدالية  ع��ن  لل�سباق  املنظمة  اللجنة  ك�سفت  و 
امليدالية  وتتميز  املرتقب،  ال�سباق  يف  النهاية  خط  عب�ر  بعد  الفائزين 
بت�سميم فريد واأنيق يت�سمن �سكال مربعا ور�سما لعداء، واقتبا�سا ملهما 

من ال�سريك الفني للحدث اأندر اأرم�ر: "اأنت اأق�ى مما تظن".
الثالثة  الطبيعية  العنا�سر  لتمثل  بعناية  امليداليات  األ���ان  واختريت 
الرئي�سية والقيم االأ�سا�سية الإمارة راأ�س اخليمة: البحر باأج�ائه املميزة 
واأم�اجه املنخف�سة، وال�سحراء بكثبانها املتم�جة، واجلبال بارتفاعاتها 

الفائقة.
اأب���رز االأحداث  اأح��د  ال��ذي ميثل  راأ����س اخليمة،  وي��ع���د ن�سف م��اراث���ن 
املرتقبة يف راأ�س اخليمة، اإىل جزيرة املرجان، ال�جهة املذهلة يف االإمارة، 
من  الكبري  والعدد  الرائعة  البي�ساء  الرملية  بال�س�اطئ  تتميز  والتي 

الفنادق واملنتجعات ذات امل�ست�ى العاملي.

•• الظفرة-وام: 

فعاليات  االأول  اأم�س  م�ساء  اختتمت 
الظفرة  ل��ب��ط���ل��ة  ال��ث��ال��ث��ة  ال��ن�����س��خ��ة 
حفلت  والتي  العربية،  اخليل  جلمال 
بتقارب  مت���ي���زت  ق����ي���ة  مب��ن��اف�����س��ات 
امل�ساركة،  اخل���ي����ل  ب���ني  امل�����س��ت���ي��ات 
يف   18 ال���  لالألقاب  امل��راب��ط  وتقا�سم 

البط�لة.
ا�ستمرت  ال��ت��ي  امل��ن��اف�����س��ات  واأق��ي��م��ت 
حمدان  ال�سيخ  �سم�  برعاية  اأي��ام   5
اآل نهيان ممثل احل��اك��م يف  زاي���د  ب��ن 
قيا�سية  مب�����س��ارك��ة  ال��ظ��ف��رة  منطقة 
اأج�����د  م���ن  ج������ادا   575 اإىل  ت�����س��ل 

ال�سالالت، تع�د لنح� 323 مالكاً.
و���س��ه��د اخل��ت��ام ���س��ع��ادة ن��ا���س��ر حممد 
دي�ان ممثل احلاكم  وكيل  املن�س�ري 
و���س��ع��ادة حممد  ال��ظ��ف��رة،  يف منطقة 
اأح��م��د احل��رب��ي امل��دي��ر ال��ع��ام جلمعية 
االإم��������ارات ل��ل��خ��ي���ل ال��ع��رب��ي��ة مدير 
ال��ب��ط���ل��ة، وخ��ل��ي��ف��ة ال��ن��ع��ي��م��ي نائب 
للبط�لة  امل��ن��ظ��م��ة  ال��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����س 

الإ�سطبالت  ال���ت���ن���ف���ي���ذي  ال���رئ���ي�������س 
االأريام، وعدد كبري من مالك ومربي 

اخليل العربية االأ�سيلة.
الفرا�س"  "جنني  امل��ه��رة  وا���س��ت��ه��ل��ت 
الفعاليات  م�����س��ع��ل،  ف�������ؤاد  ل���ف���را����س 
الذهبي  ال���ل���ق���ب  ع���ل���ى  ب��ح�����س���ل��ه��ا 
ل��ل��م��ه��رات ع��م��ر ���س��ن��ة، ت���ارك���ة اللقب 
الباهية"  "كن�ز  ل��ل��م��ه��رة  ال��ف�����س��ي 
فيما  ع��ل��ي،  اآل  �سيف  حممد  ل�سلمى 
ح�������س���ل���ت ع���ل���ى ال���ل���ق���ب ال�����ربون�����زي 
فري�س  ب����ن  ل��ه��ي��ث��م  "اجلزائرية" 

الكندي.
عمر  للمهرات  الذهبي  اللقب  وذه��ب 
ات�س  ام  "جيه  للمهرة  �سن�ات  و3   2
وح����ازت  ال�����س��م��ي��ل��ي،  هاجر" جل��م��ع��ة 
ا�س  اي  "ات�س  ال��ف�����س��ي  ال��ل��ق��ب  ع��ل��ى 
�س�دري،  اأن���ر  �سلمان  " ملحمد  فايزة 
الربونزي  اللقب  على  ح�سلت  فيما 
بن  غ��امن  ام" لعلي  ات�س  بي  "بيرتا 

هميلة.
"دي  ب���ل���ق���ب االأف������را�������س  وت��������س���ح���ت 
يف  وتلتها  اجل���اه��ر،  غنيمة" مل��رب��ط 

ات�����س ام"  ب��ي  "جازيل  ال��ث��اين  امل��رك��ز 
ال��ت��ي ح�سلت  هميلة  ب��ن  غ��امن  لعلي 
ع���ل���ى ال���ل���ق���ب ال���ف�������س���ي، ف��ي��م��ا نالت 
مي�ست"  امربيال  ايه  "ام يف  الربونز 
ل�سالح علي عبد الرحمن الطنيجي.

عمر  لالأمهار  الذهبي  اللقب  واأح��رز 
�سنة "�سرار الياه " ملربط الياه، ونال 
لف�سل  اريان"  ج  "ع  الف�سي  اللقب 
اللقب  وك��ان  اجلمري،  ح�سني  عبا�س 
الربونزي من ن�سيب " اأ�سد الباهية" 

حلمد مبارك عبيد املن�س�ري.
وح�سد اللقب الذهبي لالأمهار عمر 
ات�����س ام"  ب��ي  "المار  ���س��ن���ات،  و3   2
تاركا  امل���زروع���ي،  را���س��د  ع��ل��ي  ل�سيف 
"اأم  للمهر  الف�سي  واللقب  ال��سافة 
منذر " ملن�س�ر �سعيد عزان املزروعي، 
املها"  "�سراب  ال��ربون��ز  على  وح�سل 

ملربط املها.
هيثم  اآر" مل��ح��م��د  " رب������دان  وان���ت���زع 
الذهبي  اللقب  ال��ك��ن��دي،  فري�س  ب��ن 
ونال  الثاين  املركز  للفح�ل، وحل يف 
الف�سية " دي ي�سال" لعلي را�سد مطر 

الربونز  على  ح�سل  فيما  ال��ن��ي��ادي، 
الن�ر. او�سكار" ملربط  ا�س  "جي 

لفهد  املنهل"  "عجايب  املهرة  ونالت 
���س��م��� ال�سيخ  ���س��امل ال��زع��اب��ي، ك��اأ���س 
فيما  ن���ه���ي���ان،  اآل  زاي�����د  ب���ن  ح���م���دان 
ن���ال ج���ائ���زة اأف�����س��ل 5 ع��ار���س��ني كل 
و�سلطان  اليماحي،  حمد  اأح��م��د  م��ن 
ال��رئ��ي�����س��ي، وحم��م��د بخيت  ع��ب��د اهلل 
الكتبي،  حم��م��د  واأح���م���د  احل��ف��ي��ت��ي، 

وحممد �سعيد الزعابي.
وت�جه �سعادة حممد احلربي، بال�سكر 
حمدان  ال�سيخ  �سم�  اىل  وال��ت��ق��دي��ر 
اآل نهيان ممثل احل��اك��م يف  زاي���د  ب��ن 
�سم�ه  رع��اي��ة  على  ال��ظ��ف��رة،  منطقة 
اخليل  ومربي  مل��الك  دعماً  للبط�لة 
ع��ام��ة، و مبنطقة  ب�����س���رة  ال��ع��رب��ي��ة 

الظفرة ب�س�رة خا�سة.
لبط�لة  ال��ث��ال��ث��ة  الن�سخة  اإن  وق���ال 
ال���ظ���ف���رة ت��ع��ت��رب واح�������دة م����ن اأك����رب 
ال��ب��ط���الت يف ال��ع��امل م��ن حيث عدد 
خيال،   )575( امل�������س���ارك���ة  اخل���ي���ل 
امل�ساركة  وامل�����راب�����ط  امل������الك  وع������دد 

ج����دة  ح��ي��ث  وم����ن  م��ال��ك��ا،   )323(
امل�����س��ارك��ة، م���ع وج�����د تاأهيل  اخل��ي��ل 
اإىل  االأول  م��ن  بالبط�لة  للم�ساركة 
ب��اخ��ت��ي��ار مكان  م�����س��ي��دا  ال���ع���ا����س���ر.. 
املقدمة  ال��دروع  وا�ستخدام  البط�لة 
دولة  ت��راث  �سناعة وطنية من  وه��ي 

االإمارات.
واأو�سح اأن ن�سبة الفائزين يف البط�لة 
من املالك بلغت %70 من امل�ساركني 
اأن  ع��ال��ي��ة ج����دا، خ��ا���س��ة  ن�سبة  وه���ي 
ه�  البط�الت  ه��ذه  مثل  من  الهدف 
اأن ن�سبة  امل���الك وامل���رب���ني، ك��م��ا  دع���م 
اخلي�ل الفائزة بلغت %62، م�سريا 
اأن معظم  تعني  االأرق���ام  ه��ذه  اأن  اإىل 

امل�ساركني فائزون.
مربط  اإىل  ال�����س��ك��ر  احل���رب���ي  ووج����ه 
الفحلني  من  �سب�تني  لتقدميه  دب��ي 
و"دي  الر�سيم"  اي���ه  "اف  ال��ع��امل��ي��ني 
مناف�سات  يف  ل���ل���ف���ائ���زي���ن  �سراج" 

االأفرا�س واملهرات.
اأن  النعيمي  خليفة  اأك���د  ج��ان��ب��ه  م��ن 
الثالثة  ن�سختها  يف  ال��ظ��ف��رة  بط�لة 

امتدادا  مي��ث��ل  ك��ب��ريا  جن��اح��ا  حققت 
ال����ت����ي ح���ق���ق���ت���ه���ا منذ  ل���ل���ن���ج���اح���ات 
ياأت  مل  النجاح  ه��ذا  واأن  انطالقتها، 
م��ن ف���راغ ب��ل م��ن ال��دع��م الكبري من 
ال���ر����س���ي���دة، وح���ر����س �سم�  ال���ق���ي���ادة 
نهيان  اآل  زاي����د  ب���ن  ح���م���دان  ال�����س��ي��خ 
 ، ال��ظ��ف��رة  مم��ث��ل احل��اك��م يف منطقة 
راع����ي ال��ب��ط���ل��ة، ع��ل��ى دع���م اخلي�ل 

العربية االأ�سيلة عرب ت�سجيع املالك 
واملربني.

حتقيق  �سهدت  البط�لة  اأن  واأو���س��ح 
اأرق�������ام ق��ي��ا���س��ي��ة غ���ري م�����س��ب���ق��ة من 
ن��اح��ي��ة ع���دد اخل��ي���ل امل�����س��ارك��ة، كما 
امل�ساركني  ع��دد  ارت��ف��اع  اي�سا  �سهدت 
م����ن منطقة  وامل����رب����ني  امل������الك  م����ن 

الظفرة.

متيزت  "البط�لة  ال��ن��ع��ي��م��ي:  وق����ال 
للخي�ل  ال���ع���ال���ي���ة  ب����اجل�����دة  اأي�������س���ا 
امل���������س����ارك����ة، ح���ي���ث ����س���اه���دن���ا خ���الل 
املناف�سات اأن ال�س�ط ال�احد ي�جد به 
10 خي�ل تف�ق معدالتها  اأكرث من 
90 نقطة، كما جتاوز معدل �ساحبة 
املركز اخلام�س يف �س�ط فئة االأفرا�س 

نقطة".  92

••  اأبوظبي-الفجر

ميداليتني  الهمم  الأ�سحاب  اأب�ظبي  �سرطة  منتخب  ح�سد 
وال�سهم الأ�سحاب  للق��س  االإم��ارات  دوري  ذهبية وف�سية يف 
الهمم والتي  نظمها  احتاد االإمارات للق��س وال�سهم  باإ�سراف 
من احتاد االإم��ارات الأ�سحاب الهمم وذلك يف اإمارة ال�سارقة 

مبنطقة املدام .
وامليدالية   االأول  املركز  على  الكعبي  عبيد  الالعب  وح�سل  
الذهبية  "فئة الرجال"  مل�سافة 50 مرتا بالق��س االأوملبي ، 

وحاز عبداهلل اجلنيبي على املركز الثاين و امليدالية  الف�سية 
للق��س االأوملبي. مرتا   50 مل�سافة  الرجال  "فئة 

 و�سهدت البط�لة تناف�سا  كبريا  من اأندية ومراكز اأ�سحاب 
�سرطة  �ساركت  و  املتحدة،  العربية  االإم���ارات  دول��ة  يف  الهمم 

اأب�ظبي بعدد 3 من منت�سبيها " العبان - والعبة واحدة".
 واأ�ساد العميد ع�سام عبداهلل اآل علي بامل�ست�يات  املتميزة التي  
ثاين  يف  الهمم   الأ�سحاب  اب�ظبي   �سرطة  منتخب  حققها  
املزيد   ت�سكيله اجلديد  مما يب�سر بتحقيق   م�ساركة له بعد 
اإقليميا  اأو  املقبلة  حمليا  املتاألقة  يف م�ساركاته  النتائج   من 

اأو دولياً .
امل�ستمر  واهتمامها  ال�سرطية  القيادة  ومتابعة   دع��م  وثمن 
للتميز  وحتفيزه  الفريق  ودع���م  ال�سع�بات   ك��اف��ة  بتذليل  
الأ�سحاب  الريا�سية  وال��ق��درات  امل��ه��ارات  وتعزيز  الريا�سي  
البط�الت  يف  ل��ل��م�����س��ارك��ة  وت��اأه��ي��ل��ه��م  وت���دري���ب���ه���م  ال��ه��م��م 
الأ�سحاب  االجتماعي  للدمج  تعزيزاً  الريا�سية،  وامل�سابقات 
والتميز يف خمتلف  االإجن���ازات  الهمم، ومتكنهم من حتقيق 
املجاالت الريا�سية، وتاأهيلهم للم�ساركة يف البط�الت املحلية 

واالإقليمية والعاملية.

�ضرطة اأبوظبي حت�ضد ذهبية وف�ضية القو�س 
وال�ضهم لأ�ضحاب الهمم

ح�سل على ذهبيتني وبرونزية

املن�ضوري يتاألق يف بطولة دبي كايت �ضريف
املرزوقي بطل هايدروف�يل واملحربي اأول النا�سئني

ان�ضمام 4 عدائني من فئة النخبة 
لن�ضف ماراثون راأ�س اخليمة 2023

اختتام مناف�ضات بطولة الظفرة جلمال اخليل العربية
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الفجر الريا�ضي

اإم����ارات����ي����ة  ���س��خ�����س��ي��ات   5 ن����ال����ت   
لل�سطرجن  ال������دويل  االحت������اد  ث��ق��ة 
العامة  ال��ل��ج��ان  �سمن  ب��اخ��ت��ي��اره��م 
�سلطان  اخ��ت��ي��ار  ب���االحت���اد ح��ي��ث مت 
االإدارة  جمل�س  ع�س�  الطاهر  علي 
ومهدي  الفنية  باللجنة  م�ست�سارا 
للجنة  م�������س���ت�������س���ارا  ع���ب���دال���رح���ي���م 
امل�����رزوق�����ي ع�س�  و����س���ع����د  احل����ك����ام 
جل��ن��ة ال��ف��ع��ال��ي��ات واالأح�����داث وعمر 
الريا�سيني  جل���ن���ة  ع�����س���  ن���ع���م���ان 
ال���ط���اه���ر ع�س�  وال���دك���ت����ر حم��م��د 
اللجنة الطبية، ومتثل هذه النخبة 
لعبة  االإم��ارات��ي��ة يف  للك�ادر  ام��ت��داد 

�سلطان  ال�سيخ  ي�سغل  االأذكياء حيث 
نهيان  اآل  �سخب�ط  ب��ن  خليفة  ب��ن 
من�سب نائب رئي�س االحتاد الدويل 
لل�سطرجن  االآ�سي�ي  االحت��اد  رئي�س 
املعال  عبدالعزيز  بن  �سع�د  وال�سيخ 
رئي�س  ال��دويل  رئي�س االحت��اد  نائب 
وه�سام  لل�سطرجن  العربي  االحت���اد 
الطاهر اأمني عام لالحتاد االآ�سي�ي 
وج���م���ال امل���دف���ع اأم����ني ع���ام االحت���اد 

العربي. 
ت����رمي رئي�س  ت����رمي م��ط��ر  واأع�������رب 
املنا�سب  بهذه  �سعادته  عن  االحت��اد 
الدولية اجلديدة التي ت�ؤكد على ثقة 

االإماراتية  بالك�ادر  الدويل  االحتاد 
اإدارة احتاد  وبرامج وخطط جمل�س 

الك�ادر  بتاأهيل  لل�سطرجن  االإم��ارات 
االإدارة   جم��ل�����س  اأن  ك��م��ا  ال���ط��ن��ي��ة  

و�سع من �سمن اأهدافه الت�اجد يف 
مع  يت�اكب  مبا  اخلارجية  املنا�سب 

العامة  الهيئة  وا�سرتاتيجية  اأهدف 
الت�اجد  دائما تدعم  التي  للريا�سة 

امل����ن����ا�����س����ب اخل�����ارج�����ي�����ة وحت����ث  يف 
االحت��ادات على الدخ�ل يف ع�س�ية 
والقارية  العربية  االحت��ادات  وجلان 
والدولية وه� ما ي�سب يف م�سلحة 

ريا�سة االإمارات.  
واأك����������د رئ����ي���������س احت��������اد االإم�����������ارات 
لها  ب����ات  االإم��������ارات  اأن  ل��ل�����س��ط��رجن 
ف��ق��ط على  ل��ي�����س  ك��ب��ري  ث��ق��ل دويل 
االإدارية  واملنا�سب  الك�ادر  م�ست�ى 
الذي  ال��دور  م�ست�ى  على  اأي�سا  بل 
تت�سدر  ح��ي��ث  ال��ل��ع��ب��ة  ب���ه يف  ت���ق����م 
االإمارات امل�سهد يف ا�ست�سافة مقري 
االحتادين االآ�سي�ي والعربي بجانب 

ال��ق���ي يف ه��ذه االحتادات  ال��ت���اج��د 
االأحداث  ا�ست�سافة  على  باالإ�سافة 
العاملية الكربى واأي�سا على م�ست�ى 
ال��ع��الق��ات وال��ت��ع��اون م��ع االحت���ادات 

االإقليمية  والقارية والعاملية .
ون�ه ترمي مطر ترمي اإىل اأن ت�يل 
هذه املنا�سب �سيك�ن له مردود كبري 
ال�سطرجنية  الرقعة  م�ست�ى  على 
االإماراتية ك�ن هذه الك�ادر تكت�سب 
اإىل  باالإ�سافة  كبرية  دولية  خ��ربات 
واالأندية  ل���الحت���اد  ال���دع���م  ت��ق��دمي 
واملن�سب  ال��ب��ط���الت  ا�ست�سافة  يف 

الدويل ه� اإجناز بكل املقايي�س.

•• اأبوظبي-وام:

بنجاح  االأول  اأم�����س  م�ساء  اختتمت 
مناف�سات اجل�لة االأوىل من بط�لة 
ل��ل�����س��راع احل���دي���ث، والتي  اأب���ظ��ب��ي 
اأقيمت على كا�سر االأم���اج مب�ساركة 
فئات  خم��ت��ل��ف  يف  م��ت�����س��اب��ق��ا   32

البط�لة.
ا�ستمرت  ال��ت��ي  اجل����ل���ة  وان��ق�����س��م��ت 
فئات   3 اإىل  كاملة  ���س��اع��ات  الأرب��ع��ة 
هي االأوبتيم�ست، وفئة اإلكا 4 ، وفئة 
الفئات  ، باالإ�سافة لعدد من   6 اإلكا 

الفرعية لكل فئة.
حقق  نا�سئني  االأبتيم�ست  فئة  ففي 
الرميثي،  اأحمد  االأول خليفة  املركز 
اإحراز  م��ن  ليال  اأج��ات��ا  متكنت  فيما 
املركز االأول يف فئة اأوبتيم�ست فتيات، 
حل  العم�مي  االأوبتيم�ست  فئة  ويف 
ال��ع��ل��ي، وجاء  م��اي��د  االأول  امل��رك��ز  يف 
�سيم�ن  وثالثا  الزعابي،  �سيف  ثانيا 

هرت�س�ف.
حممد   "  4 "اإلكا  ف��ئ��ة  يف  وت���ف����ق 
االأول،  املركز  يف  حل  ال��ذي  الزعابي 
وثالثا  امل��رزوق��ي،  ماجد  ج��اء  وثانيا 
الفتيات  ف��ئ��ة  ويف  م������روان.  حم��م��د 

املركز  ال��ق��ب��ي�����س��ي  ك��ام��ي��ل��ي��ا  ح��ق��ق��ت 
حقق  ال��ن��ا���س��ئ��ني  ف���ئ���ة  ويف  االأول، 
ويف  االأول،  امل���رك���ز  م������روان  حم��م��د 
الكرمي  ف��از حممد عبد   6 اإلكا  فئة 
حارث  ث��ان��ي��ا  وح����ل  االأول،  ب��امل��رك��ز 

العلي، وثالثا عثمان عبد الكرمي.
ملت�سابقي  امل���ن���اف�������س���ات  و����س���ج���ل���ت 
ا�ستمر  االأكادميية تف�قا فنيا كبريا 
ط�ال مراحل ال�سباق بفئاته املختلفة 

ال �سيما واأنها تاأتي كي تك�ن اجل�لة 
كاملة  ج���الت  خم�س  �سمن  االأوىل 

�ستقام خالل هذا امل��سم.
م�سرف  ال�������س����ي���دي  خ��ل��ي��ف��ة  واأك�������د 
ال�سباق اأن البط�لة يف ث�بها احلايل 
ع��دي��دة على م�ست�ى  اأه��داف��ا  حتقق 
ال��ري��ا���س��ات ال��ب��ح��ري��ة، ح��ي��ث تعطي 
التح�سري  ف���ر����س���ة  ل��ل��م��ت�����س��اب��ق��ني 
والدولية، خا�سة  املحلية  للبط�الت 

املكثفة  وال��ت��م��اري��ن  ال��ت��دري��ب��ات  م��ع 
البط�لة  يف  امل�سارك�ن  يتلقاها  التي 
من االأكادميية واخلربات املرتاكمة.

الق�ي  االأداء  ال�������س����ي���دي  وث���م���ن 
قدمه  ال�������ذي  امل���ت���م���ي���ز  وامل�������س���ت����ى 
اأن  م���ؤك��دا  البط�لة،  يف  املت�سابقني 
زي��ادة عدد اجل���الت اإىل 5 �سيعطي 
اأجل تط�ير  للم�ساركني فر�سة من 

مهاراتهم ولياقتهم.

•• دبي -وام:

تقام الي�م الثالثاء، مباراتان �سمن 
مناف�سات كاأ�س دبي الف�سية للب�ل� 
والتي  ال�13،  ن�سختها  يف   2023
ن���ادي ومنتجع  ت��ق��ام على م��الع��ب 

احلبت�ر للب�ل� والفرو�سية. 
فريقي  بني  االأوىل  املباراة  وجتمع 
بنجا�س وذئاب دبي كاف�، والثانية 
واالإم����ارات،  اأم"  "اإيه  فريقي  ب��ني 
احلبت�ر  ف����ري����ق  ي���ح�������س���ل  ف���ي���م���ا 
ع��ل��ى راح����ة م��ن امل��ب��اري��ات يف هذه 

اجل�لة. 
ال���ي����م ه���ي االأوىل  وت���ع���د م����ب����اراة 
اأعفته  ال����ذي  "بنجا�س"،  ل��ف��ري��ق 
القرعة من خ��س اجل�لة االأوىل 
الثانية  �ستك�ن  فيما  االفتتاحية، 
مل��ن��اف�����س��ه ف��ري��ق ذئ����اب دب����ي كاف�، 
الذي خ�سر مباراته االأوىل 13-5 

اأمام فريق االإمارات. 
يخ��س  الي�م،  الثانية  املباراة  ويف 
الف�ز  ���س��اح��ب  االإم���������ارات  ف���ري���ق 

االأوىل، مباراته  االأك��رب يف اجل�لة 
"اإيه  فريق  ي���اج��ه  حيث  الثانية؛ 

اأم" الذي خ�سر اأوىل مبارياته اأمام 
احلبت�ر 13-12. 

•• اأبوظبي-وام:

نادي  "26 عاماً"، قادماً من  الربازيلي ماتي��س برييرا  التعاقد مع  القدم  ال�حدة لكرة  نادي  �سركة  اأعلنت 
الهالل ال�سع�دي على �سبيل االإعارة.

ورحب جمل�س اإدارة النادي بالالعب، متمنيا له الت�فيق والنجاح خالل م�س�اره مع الفريق.
واأعربت اإدارة النادي عن �سكرها، لنادي الهالل ال�سع�دي ، م�ؤكدة اأن ت�سهيل اإجراءات انتقال الالعب، والتعاون 

املثمر، يعك�س متانة العالقات التاريخية بني الناديني.

»الوحدة« يتعاقد مع ماتيو�س 
برييرا قادما من الهالل ال�ضعودي

ال�ضطرجن« »دويل  جلان  اإىل  تن�ضم  اإماراتية  �ضخ�ضيات   5

اليوم.. كاأ�س دبي الف�ضية للبولو توا�ضل ختام ناجح لأوىل جولت اأبوظبي لالإبحار ال�ضراعي
مناف�ضاتها مبباراتني يف اجلولة الثانية 

•• اأبوظبي-الفجر:

اأكادميية فاطمة بنت مبارك  اأعلنت   
للريا�سة الن�سائية عن م�ساركة اأكرث 
الفار�سات  اأف�������س���ل  م���ن   300 م���ن 
العامل  اأن���ح���اء  وال��ف��ر���س��ان يف ج��م��ي��ع 
�سمن مناف�سات الن�سخة العا�سرة من 
مبارك  بنت  فاطمة  اأك��ادمي��ي��ة  ك��اأ���س 
الدولية لقفز احل�اجز، والتي ت�سهد 
تقدمي اأكرب ج�ائز اإجمالية يف تاريخ 

البط�لة.
وت���ع���د ال���ب���ط����ل���ة واح�������دة م����ن اأب�����رز 
امل�سابقات املرم�قة يف عامل الفرو�سية 
على امل�ست�ى الدويل، وتقام مناف�سات 
29 يناير يف  اإىل   26 العام من  هذا 
منتجع الفر�سان الريا�سي الدويل يف 

اأب�ظبي.
 300 من  اأك��رث  البط�لة  يف  ت�سارك 
اأثناء  و�سيتناف�سن  وف���ار����س  ف��ار���س��ة 
اأح�سنة.   330 م����ن  اأك������رث  رك�������ب 
ويتناف�س�ن يف احلدث �سمن 6 فئات 
مدار  على  �س�ط   20 على  مق�سمني 
اأي�����ام ب��ه��دف اإح�����راز ج�ائز  االأرب���ع���ة 
البط�لة التي تبلغ قيمتها االإجمالية 
التي  اإم�����ارات�����ي  دره�����م  األ�����ف   800
تعد االأع��ل��ى يف ت��اري��خ احل��دث وذلك 

احتفااًل بتنظيم الن�سخة العا�سرة.
البط�لة:  ���س��م��ن  ال���ف���ئ���ات  ت�����س��م��ل 
و  ،CSIJ-Aو  ،CSICH-A

ال�طنية  وال���ف���ئ���ات   ،CSIY-A
والفئة   *CSIYH1 اخل���ا����س���ة 
وت����ف���ر   .*CSIL2 ال���رئ���ي�������س���ي���ة 
للفار�سات  خ��ا���س��ة  من�سة  ال��ب��ط���ل��ة 
والعبات رك�ب اخليل وقفز احل�اجز 

العربية  االإم����ارات  اأن��ح��اء  م��ن جميع 
قائمة  ت�سم  حيث  وال��ع��امل،  املتحدة 
اأكادميية  ك��اأ���س  يف  امل�����س��ارك��ة  ال����دول 
للريا�سة  م�����ب�����ارك  ب���ن���ت  ف���اط���م���ة 

الن�سائية اأكرث من 34 دولة.
البط�لة  ت��ف��ا���س��ي��ل  ع���ن  ال��ك�����س��ف  مت 
خالل م�ؤمتر �سحفي اأقيم يف منتجع 
بح�س�ر  الدويل،  الريا�سي  الفر�سان 
الهاجري،  اأم��ن��ي��ات  ال��دك��ت���رة  �سعادة 
اأكادميية  اإدارة  جمل�س  رئي�س  نائب 
للريا�سة  م�����ب�����ارك  ب���ن���ت  ف���اط���م���ة 
الهنائي،  �سم�سة  وال�سيدة  الن�سائية، 
جمل�س  يف  االإع���������الم  ق�����س��م  رئ���ي�������س 
اأب���ظ��ب��ي ال��ري��ا���س��ي، وال�����س��ي��د اأحمد 
احتاد  يف  التنفيذي  املدير  ال�س�يدي، 
االإمارات للفرو�سية وال�سباق، وال�سيد 
حم��م��د ال��ن��اخ��ي، ن��ائ��ب رئ��ي�����س جلنة 
الفني  املدير  وم�ساعد  احل�اجز  قفز 
الكعبي،  �سلطان  و���س��ع��ادة  للبط�لة، 
الرئي�س التنفيذي ملجم�عة الفر�سان، 

اإىل جانب ال�سركاء اال�سرتاتيجيني.
ت���ق���ام ك���اأ����س اأك���ادمي���ي���ة ف��اط��م��ة بنت 
الدولية لقفز احل�اجز حتت  مبارك 
رع���اي���ة ���س��م��� ال�����س��ي��خ��ة ف��اط��م��ة بنت 
مبارك، رئي�سة االحتاد الن�سائي العام، 
لالأم�مة  االأع���ل���ى  امل��ج��ل�����س  ورئ��ي�����س��ة 
مل�ؤ�س�سة  االأع��ل��ى  الرئي�سة  والطف�لة 
االإمارات"،  "اأم  االأ����س���ري���ة  ال��ت��ن��م��ي��ة 
وبت�جيهات من �سم� ال�سيخة فاطمة 
رئي�سة  نهيان  اآل  زاي��د  بن  ه��زاع  بنت 
بنت  فاطمة  اأك��ادمي��ي��ة  اإدارة  جمل�س 
ورئي�سة  الن�سائية  للريا�سة  م��ب��ارك 
نادي اأب�ظبي ونادي العني لل�سيدات.

اأن احل����دث  امل���ن���ظ���م����ن  ك�����س��ف  وق�����د 

ت�س�ير  "ور�سة  اأي�������س���اً  ي�����س��ت�����س��ي��ف 
الرئي�سي،  هند  تقدمها  احرتافية" 
يف  املتخ�س�سة  االإم���ارات���ي���ة  امل�����س���رة 
لالألعاب  ال���ف����ت����غ���رايف  ال��ت�����س���ي��ر 
الريا�سية والب�رتريه. ويف ي�مي 28 
و29 يناير من ال�ساعة 15:00 اإىل 
17:00، �سيتعلم امل�سارك�ن اأ�سا�سيات 
الت�س�ير با�ستخدام ه�اتفهم الذكية، 
والزوايا املهمة اللتقاط �س�ر مميزة 
اأ�ساليب  اإىل  اإ�سافة  اجل���دة،  وعالية 
ال����ت����ح����ري����ر ب����ا�����س����ت����خ����دام ال����ربام����ج 
الن�سائح  و���س��ت�����س��م��ن  االح���رتاف���ي���ة. 
املتابع�ن  ي��ت��ل��ق��اه��ا  ال��ت��ي  احل�����س��ري��ة 

الفائدة اأثناء قيامهم بالت�س�ير.
قفز احل�اجز،  مناف�سات  واإىل جانب 
ت���ق���ام اأي�������س���اً جم��م���ع��ة وا����س���ع���ة من 
اأب�ظبي  مهرجان  �سمن  االأن�����س��ط��ة، 
للفرو�سية و�ستك�ن �ساحنات املاأك�الت 
اجلميع  لي�ستمتع  امل���ق��ع  يف  مت�فرة 
ب���ال���ف���ع���ال���ي���ات امل���ت���ن����ع���ة واالأط���ع���م���ة 

ال�سهية.
ويف تعليق لها، قالت �سعادة الدكت�رة 
رئي�س  ن���ائ���ب  ال����ه����اج����ري،  اأم���ن���ي���ات 
بنت  فاطمة  اأك��ادمي��ي��ة  اإدارة  جمل�س 
"منذ  ال��ن�����س��ائ��ي��ة:  للريا�سة  م��ب��ارك 
احلدث  م��ن  االأوىل  الن�سخة  تنظيم 
البط�لة ت�سهد  ف��اإن   ،2013 يف عام 
ت���ط����راً م��ت���ا���س��اًل ع���ام���اً ب��ع��د ع���ام، 
من  واح��دة  االآن  البط�لة  واأ�سبحت 
بالن�سبة  الرئي�سية  االأح�����داث  اأب����رز 
الأك����ادمي����ي����ة ف���اط���م���ة ب���ن���ت م���ب���ارك، 
الريا�سية  ال��ف��ع��ال��ي��ات  وروزن�����ام�����ة 

الرئي�سية يف اأب�ظبي اأي�ساً".
الن�سخة  ت��ن��ظ��ي��م  "يدل  واأ����س���اف���ت: 

امل�ست�ى  على  البط�لة  من  العا�سرة 
املناف�سات،  اإليه  و�سلت  الذي  املتط�ر 
الريا�سة،  ت��ق��دم  يف  ���س��اه��م��ت  ح��ي��ث 
واأتاحت الفر�س لالعبات من جميع 
االأعمار واجلن�سيات للم�ساركة �سمن 
م��ن�����س��ة ع��امل��ي��ة وحت��ق��ي��ق ال��ن��ج��اح يف 
الريا�سة. اإنه الأمر رائع حقاً اأن نرى 
ريا�سة  ميار�سن  الن�ساء  من  العديد 
ت�ساهم  اأن  ون���اأم���ل  احل�����اج����ز،  ق��ف��ز 
اإلهام  االأ���س��ب���ع يف  ه���ذا  م�����س��ارك��ت��ه��ن 
خطاهن  ع��ل��ى  لل�سري  ال�����س��ب��اب  ج��ي��ل 
االأه���داف  حتقيق  م��ن  يتمكن�ا  حتى 
وي�سبح�ا  ال���ري���ا����س���ة  يف  امل���ن�������س����دة 

اأ�سخا�س اأف�سل يف حياتهم".
"نحن ملتزم�ن يف االأكادميية بدورنا 
وم�ساعدتهن  ال���ن�������س���اء  مت���ك���ني  يف 
خالل  م��ن  طم�حاتهن  حتقيق  على 
ال��ري��ا���س��ة، وت�����س��ج��ي��ع��ه��ن ع��ل��ى تبني 
اأ�سل�ب حياة �سحي �سيك�ن له تاأثري 

اإيجابي على حياتهم الي�مية".
رئي�س  الهنائي  �سيف  �سم�سة  اأك���دت 
اأب�ظبي  جم��ل�����س  يف  االإع������الم  ق�����س��م 
اإدارة  جم���ل�������س  ع�������س����  ال����ري����ا�����س����ي، 
اأك�����ادمي�����ي�����ة ف���اط���م���ة ب���ن���ت م���ب���ارك 
للريا�سة الن�سائية، اأن املجل�س يدعم 
ك��ل ب��ط���الت ال��ف��رو���س��ي��ة، ال��ت��ي تعرب 
ع��ن ت����راث االإم�������ارات، وت��ع��ك�����س متيز 
االإقليمية  امل��ح��اف��ل  ك��ل  يف  فر�سانها 
والدولية، ومن اأهمها بط�لة فاطمة 
ب��ن��ت م���ب���ارك ل��ق��ف��ز احل����اج���ز، التي 

و�سلت اإىل عامها العا�سر.
على  ب��ن��اًء  ال��ب��ط���ل��ة  "تقام  وق���ال���ت: 
ت�جيهات ودعم �سم� ال�سيخة فاطمة 
الن�سائي  بنت مبارك، رئي�سة االحتاد 

العام، رئي�سة املجل�س االأعلى لالأم�مة 
مل�ؤ�س�سة  االأعلى  الرئي�سة  والطف�لة، 
االإمارات"،  "اأم  االأ����س���ري���ة  ال��ت��ن��م��ي��ة 
هزاع  بنت  فاطمة  ال�سيخة  وبرعاية 
جمل�س  رئي�سة  ن��ه��ي��ان،  اآل  زاي���د  ب��ن 
مبارك  بنت  فاطمة  اأك��ادمي��ي��ة  اإدارة 
ل��ل��ري��ا���س��ة ال��ن�����س��ائ��ي��ة، رئ��ي�����س��ة نادي 

اأب�ظبي ونادي العني لل�سيدات."
اأب�ظبي  جمل�س  يف  "نحن  واأ�سافت: 
الريا�سي نتعاون مع احتاد الفرو�سية، 
واالحت���������اد ال��������دويل ل���ل���ف���رو����س���ي���ة يف 
للفرو�سية،  اأب�ظبي  مهرجان  تنظيم 
اجلاري،  يناير   11 يف  انطلق  ال��ذي 
مار�س   12 حتى  فعالياته  وت�ستمر 
متن�عة،  ب��ط���الت   6 وي�سهد  املقبل، 
م��ن��ه��ا 4 ب���ط����الت ل��ق��ف��ز احل����اج���ز، 
العربية،  اخلي�ل  جلمال  وبط�لتني 
وذلك يف منتجع الفر�سان الدويل يف 

اأب�ظبي."
بط�لة  م��ن��اف�����س��ات  اأن  اإىل  واأ�����س����ارت 
احل�اجز،  لقفز  مبارك  بنت  فاطمة 
���س���ف ت��ق��ام يف ال��ف��رتة م��ن 26 اإىل 
اأكرث  مب�ساركة  اجل���اري،  يناير   29
ميثل�ن  وف��ار���س��ة  ف��ار���س��اً  من300 
دولة  من  ي�سارك  اأن  على  دولة،   34
االإم������ارات 75 ف��ار���س��اً وف��ار���س��ة، من 
بينهم 7 فار�سات من اأكادميية فاطمة 

بنت مبارك للريا�سة الن�سائية.
خ���الل  ال���ت���ن���اف�������س  "يتم  وق�����ال�����ت: 
البط�لة يف 20 �س�طاً، ومن خالل 6 
فئات خمتلفة للم�سابقة، وتبلغ قيمة 
درهم،  األ���ف   800 البط�لة  ج���ائ��ز 
املالية،  اجل�����ائ����ز  زي������ادة  ق�����رار  ب��ع��د 
على  ���س��ن���ات   10 اح���ت���ف���ااًل مب����رور 

الن�سخة  اإىل  وال������س���ل  ان��ط��الق��ه��ا، 
العا�سرة هذا العام."

للم�ساركات  ال��ت���ف��ي��ق  ك���ل  ومت���ن���ت 
وامل�����س��ارك��ني يف ب��ط���ل��ة ف��اط��م��ة بنت 
م���ب���ارك ال��ع��ا���س��رة ل��ق��ف��ز احل����اج���ز، 
ال��ن��ت��ائ��ج، وحتقيق  اأف�����س��ل  وحت��ق��ي��ق 
وتقدمي  والفني،  التنظيمي  النجاح 
م��ا ي��ر���س��ي ع�����س��اق ال��ف��رو���س��ي��ة خالل 

احلدث الكبري.
وق�������ال اأح�����م�����د ال���������س�����ي����دي، امل���دي���ر 
التنفيذي الحتاد االإمارات للفرو�سية 
االإم�����ارات  احت����اد  "ي�سعد  وال�����س��ب��اق: 
بينكم،  ب���ج���ده  وال�سباق  للفرو�سية 
ال�سحفي  امل���ؤمت��ر  ه��ذا  يف  وامل�ساركة 
ل��ل��ت��ع��اون والعمل  ال����ذي ه��� ام���ت���داد 
واأكادميية  االحت������اد  ب���ني  امل�������س���رتك 
ال�سيخة فاطمة بنت مبارك للريا�سة 
اأك�����رب �سرح  ال��ن�����س��ائ��ي��ة، ال���ت���ي ت��ع��د 
ريا�سي يخدم ريا�سة املراأة يف الدولة 
وامل��ن��ط��ق��ة ب���ل وي�����س��ل اىل ال���ع���امل، 
بدعم القيادة الر�سيدة، ورعاية �سم� 
رئي�سة  مبارك،  بنت  فاطمة  ال�سيخة 
االحتاد الن�سائي العام، رئي�سة املجل�س 
االأعلى لالأم�مة والطف�لة، الرئي�س 
»اأم  االأ�سرية  التنمية  مل�ؤ�س�سة  االأعلى 
فاطمة  ال�سيخة  ومتابعة  االإم���ارات«، 

اآل نهيان، رئي�سة  بنت ه��زاع بن زاي��د 
بنت  فاطمة  اأك��ادمي��ي��ة  اإدارة  جمل�س 
رئي�سة  الن�سائية،  للريا�سة  م��ب��ارك 
العني  اأب�ظبي لل�سيدات ونادي  نادي 
االأكادميية  ت��ق��دم��ه  مل���ا  ل��ل�����س��ي��دات، 
وم�ؤمترات  وف��ع��ال��ي��ات  اأن�����س��ط��ة  م���ن 
رفيعة  وع���امل���ي���ة  دول����ي����ة  وب�����ط������الت 
الريا�سيات  نخبة  جت��ذب  امل�����س��ت���ى، 
جتاربهن  ل���ت���ق���دمي  ال�����ع�����امل  ح�������ل 
وق�����س�����س جن��اح��ه��ن وال���دواف���ع التي 
املميز،  ال���ت���ف����ق  ه����ذا  اإىل  ق���ادت���ه���ن 
وك���ذل���ك امل��ت��خ�����س�����س��ني ل��ط��رح روؤى 
اأحدث  وق��د  علمي،  مبنهج  امل�ستقبل 
املراأة  ري��ا���س��ات  يف  ن�عية  نقلة  ذل��ك 

كافة."
واأ�ساف: "وتعد بط�لة كاأ�س اأكادميية 
ف��اط��م��ة ب��ن��ت م��ب��ارك ال��دول��ي��ة لقفز 
املتميزة  امل��ن�����س��ات  اإح����دى  احل����اج���ز 
االأكادميية  خاللها  م��ن  ت��ق��دم  ال��ت��ي 
امليدان الدويل املثايل لدعم الفار�سات 
املحرتفات، وامل�اهب املحلية ال�ساعدة 
لل�سري على طريق التط�ر والتقدم يف 

ريا�سة قفز احل�اجز.
للفرو�سية  االإم�����ارات  احت���اد  وي��ف��خ��ر 
ال�سريك  ي����ك�����ن  ب�������اأن  وال���������س����ب����اق، 
اال�سرتاتيجي لهذه البط�لة الدولية 

ال���ك���ربى ال���ت���ي ت�����س��ارك ف��ي��ه��ا نخبة 
العامل،  دول  خمتلف  م��ن  ال��ف��ار���س��ات 
ونرحب بتقدمي كل امكانيات االحتاد 
للبط�لة  دع��م��اً  والل�ج�ستية  الفنية 
يف  جناحها  اإىل  اجلميع  يتطلع  التي 

ج�انبها كافة."
تنظيم  ال��ن��ج��اح يف  ���س��م��ان  وب���ه���دف 
ال���ب���ط����ل���ة، ي���ت���ع���اون امل���ن���ظ���م����ن يف 
اأكادميية فاطمة بنت مبارك مع اأهم 
اجل���ه���ات وامل��ن��ظ��م��ات ال����رائ����دة، ومن 
الريا�سي  اأب���ظ��ب��ي  جمل�س  �سمنها 
البالتينيني،  ال�����س��رك��اء  ول����جن���ني 
الدويل  ك��ل م��ن االحت���اد  �سيك�ن  كما 
للفرو�سية واحتاد االإمارات للفرو�سية 
اال�سرتاتيجيني  ال�����س��رك��اء  وال�����س��ب��اق 
اأب�ظبي  �سيك�ن مركز  للحدث، فيما 
لل�سحة العامة ال�سريك االأ�سا�سي، و 
االت�سال  �سريك  ات�ساالت،  جمم�عة 
ال�سريك  ي���ا����س  وق����ن����اة  ال���ر����س���م���ي، 
اأب�ظبي  وبنك  الر�سمي.  االإع��الم��ي 
التجاري، ال�سريك البنكي احل�سري. 
ال�سريك  ال�������س���راع  ا���س��ط��ب��الت  اأم�����ا 
امل�رد  ف�ستك�ن  العني  ومياه  الذهبي 
ل��ل��م��ي��اه، و���س��ت��ك���ن جمعية  ال��ر���س��م��ي 
و�سرطة  العربية  للخي�ل  االإم����ارات 

اأب�ظبي ال�سركاء الداعمني.

حتت رعاية �سم� ال�سيخة فاطمة بنت مبارك

اأبوظبي ترحب باأف�ضل الفار�ضات يف العامل �ضمن الن�ضخة العا�ضرة 
من كاأ�س اأكادميية فاطمة بنت مبارك الدولية لقفز احلواجز

اإنريكي الأقرب لتويل تدريب الربازيل
اإيدنالدو  ال��ربازي��ل��ي  ال��ك��رة  احت��اد  رئي�س  اأن  االإ�سبانية،  اآ���س  �سحيفة  ذك��رت 
رودري���غ���ي���ز ���س��ي�����س��اف��ر اإىل اأوروب�������ا، حل�����س��م م��ل��ف ال��ت��ع��اق��د م���ع م����درب جديد 

ل�"ال�سيلي�ساو".
اأق�سى  على  امل���درب  م�سري  حل�سم  ي�سعى  ال��ك��رة  "احتاد  ال�سحيفة  اأو�سحت 

تقدير يف فرباير -�سباط".
املدرب  مع  التعاقد  اإىل  رونالدو مييل  ال�سابق  الربازيل  اأن جنم  اإىل  واأ�سارت 
كارل�  االإيطايل  من  كاًل  ت�سم  "القائمة  واأ�سافت  اإنريكي.  ل�ي�س  االإ�سباين 
اإ�سبانيا  منتخب  م���درب  كفة  ول��ك��ن  غ����اردي����ال،  بيب  واالإ���س��ب��اين  اأن�سيل�تي، 
ال�سابق يف كاأ�س العامل 2022 هي االأرجح، ب�سبب ارتباط اأن�سيل�تي بتدريب 

ريال مدريد، وغ�اردي�ال مع مان�س�سرت �سيتي".
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ح��ق��ق ب��ر���س��ل���ن��ة االأه����م وع����زز ���س��دارت��ه ب��ف���زه ال�سعب 
ع�سرة  الثامنة  املرحلة  يف  -1�سفر  خيتايف  �سيفه  على 
غرميه  ا�ستعاد  فيما  القدم،  لكرة  اال�سباين  ال��دوري  من 
ثمني  بف�ز  ت�ازنه  اللقب  حامل  مدريد  ري��ال  التقليدي 

على م�سيفه اأتلتيك بلباو -2�سفر.
ن�"،  ك��ام��ب  "�سب�تيفاي  ملعب  ع��ل��ى  االوىل  امل���ب���اراة  يف 
امل��ب��اراة وجن��ح يف ترجمة  بداية  بق�ة يف  بر�سل�نة  �سغط 
�سيطرته اىل هدف رائع عرب بيدري )35(، لكن م�ست�اه 
كبرية  خط�رة  اأي  ي�سكل  ومل  الثاين  ال�س�ط  يف  تراجع 

على مرمى ال�سي�ف.
ت�����س��ري��ح لقناة  ت�����س��ايف ه��رن��ان��دي�����س يف  وق�����ال م���درب���ه 
جيد وكنا بطيئني ومل  ب�سكل  نلعب  "مل  "م�في�ستار": 
نهاجم ب�سكل جيد"، م�سيفا "لقد دافعنا ب�سكل جيد، لكن 
من ال�سعب دائًما مهاجمة خط دفاعي عميق جًدا، لكننا 
مل نكن متاألقني يف لعبنا، مل نلعب مباراة رائعة وعلينا 

التح�سن".
وتابع "لكننا حققنا ف�ًزا مهًما، ثالث نقاط على اأر�سنا، 

ا". و�سباكنا نظيفة مرة اأخرى وه� اأمر مهم اأي�سً
ال�س�بر  الكاأ�س  بلقب  بتت�يجه  املنت�سي  بر�سل�نة،  وع��زز 
 1-3 املحلية على ح�ساب غرميه التقليدي ريال مدريد 
ال�سدارة  م���ق��ع��ه يف  ال��ري��ا���س،  ال��ن��ه��ائ��ي��ة يف  امل���ب���اراة  يف 
بر�سيد 44 نقطة بفارق ثالث نقاط اأمام النادي امللكي.
اأق��ام العب�ه ممرا  الذي  املقابل، جتمد ر�سيد خيتايف  يف 
على  تهنئة  املباراة  بداية  قبل  الكاتال�ين  للنادي  �سرفيا 
تت�يجه بالكاأ�س ال�س�بر، عند 17 نقطة يف املركز ال�ساد�س 

ع�سر باخل�سارة الثالثة ت�اليا والتا�سعة هذا امل��سم.
وخا�س بر�سل�نة املباراة يف غياب هدافه الدويل الب�لندي 
االإيقاف،  ب�سبب  ت�ري�س  وف��ريان  ليفاندوف�سكي  روب��رت 
وابقى مدربه ت�سايف هرناندي�س على العب و�سطه الدويل 
اله�لندي فرنكي دي ي�نغ واملدافع االأوروغ�ياين رونالد 

اأراوخ� على دكة البدالء.
ب��سكيت�س  �سريخي�  بقائده  الكاتال�ين  النادي  واحتفل 

الذي تخطى حاجز 700 مباراة باأل�انه.
وكانت اأول واأخطر فر�سة للنادي الكاتال�ين اثر ت�سديدة 
ق�ية للدويل الفرن�سي عثمان دميبيليه من خارج املنطقة 

ابعدها احلار�س دافيد �س�ريا ب�سع�بة قبل اأن ي�ستتها 
الدفاع )7(.

بت�سديدة  حظه  غ��ايف  وج���رب 
املنطقة  خ����ارج  م���ن  ق���ي��ة 

ب������ني ي��������دي احل�����ار������س 
�س�ريا )30(.

وجن��������ح ب������ي������دري يف 
الت�سجيل  اف���ت���ت���اح 
ع�����ن�����دم�����ا ا�����س����ت����غ����ل 

عر�سية  مت������ري������رة 
رائ�����ع�����ة ل���ل���ربازي���ل���ي 

تابعها  راف��ي��ن��ي��ا 

بيمناه من م�سافة قريبة داخل املرمى )35(.
وه� الهدف الرابع لبيدري يف الدوري هذا امل��سم.

واأنقذ احلار�س الدويل االأملاين مارك-اأندريه تري �ستيغن 
مرماه من هدف التعادل بت�سديه النفراد ب�رخا ماي�رال 

الذي ا�ستغل كرة خاطئة من بيدري )42(.
خيتايف  مرمى  لتهديد   85 الدقيقة  بر�سل�نة  وانتظر 
من  كي�سييه  ف��ران��ك  العاجي  ال���دويل  للبديل  بت�سديدة 

داخل املنطقة ابعدها احلار�س �س�ريا برباعة.
وتابع تري �ستيغن تاألقه واأنقذ مرماه من هدف التعادل 
م�سافة  م��ن  التا�سيا  خ���امن��ي  البديل  لراأ�سية  بت�سديه 

قريبة اثر ركلة حرة جانبية )3+90(.
ا�ستعاد  ب��ل��ب��او،  يف  "مامي�س"  م��ل��ع��ب  ع��ل��ى  ال��ث��ان��ي��ة  ويف 
ري����ال م���دري���د ت����ازن���ه ب��ع��د خ�����س��ارت��ه ام����ام ف���ي���اري���ال يف 
اأتلتيك  ثمينا على م�سيفه  ف�زا  املا�سية، وحقق  املرحلة 

-2�سفر.
وه� الف�ز ال�ساد�س ت�اليا يف الدوري لريال مدريد على 
اأتلتيك بلباو الذي ف�سل للمباراة اخلام�سة ع�سرة ت�الياً 
يف االنت�سار على النادي امللكي يف الليغا )4 تعادالت و11 

هزمية(.
امللكي  ال��ن��ادي  لكن  كبري  ب�سغط  امل��ب��اراة  بلباو  وا�ستهل 
اأالب����ا وداين  ال��ن��م�����س���ي داف��ي��د  ال���ذي غ���اب ع��ن �سف�فه 
كارفاخال والفرن�سي اأوريليان ت�س�اميني ب�سبب االإ�سابة، 
كان البادئ بالتهديد اثر ت�سديدة ق�ية لقائده الفرن�سي 
الثالث  ف���ق اخل�سبات  املنطقة  داخ��ل  بنزمية من  ك��رمي 

.)7(
باريدي�س  اأي���ت����ر  امل���داف���ع  ك���اد  رك��ن��ي��ة  ب��رك��ل��ة  ب��ل��ب��او  ورد 
يرتجمها اإىل هدف ال�سبق ب�سربة راأ�سية تعملق حار�س 

املرمى البلجيكي تيب� ك�رت�ا يف اإبعادها )10(.
اإيناكي  ال��غ��اين  وج��رب  االأر����س �سغطهم  اأ�سحاب  وت��اب��ع 
وليام�س حظه بت�سديدة من خارج املنطقة بج�ار القائم 

االأمين)17(.
بنزمية  ا�ستغل  عندما  الت�سجيل  افتتاح  يف  ري��ال  وجن��ح 
ك���رة راأ���س��ي��ة مل��ارك��� اأ���س��ن�����س��ي��� اث���ر مت��ري��رة ع��ر���س��ي��ة من 
"على  ف�����س��دده��ا  ف��ال��ف��ريدي،  فيديريك�  االأوروغ�����ي����اين 
م�سافة  م��ن  �سيم�ن  اأون���اي  �سباط  يف  بي�سراه  الطاير" 

قريبة وظهره اإىل املرمى )24(.
وه� الهدف التا�سع لبنزمية يف الدوري هذا امل��سم، 
الهدافني  الئحة  على  الثالث  باملركز  فانفرد 
ليفاندوف�سكي  خ��ل��ف  اأه�����داف  اأرب���ع���ة  ب��ف��ارق 
مهاجم  خ���ل���ف  واح�������د  وه�������دف  امل���ت�������س���در 

اإ�سباني�ل خ��سيل� الثاين.
وكاد نات�س� ي�سيف الهدف الثاين عندما 
ت��ه��ي��اأت اأم���ام���ه ك���رة اث���ر درب��ك��ة داخل 
ارتطمت  ب��ي��م��ن��اه  ف�����س��دده��ا  امل��ن��ط��ق��ة 
ب��ج�����س��م ���س��ي��م���ن و���س��ت��ت��ه��ا ال���دف���اع 

.)59(
عندما  ذهبية  فر�سة  اأ�سن�سي�  واأه���در 
ت��ل��ق��ى ك����رة ع��ل��ى ط��ب��ق م���ن ذه����ب من 
برع�نة  ف�سددها  املنطقة  داخل  بنزمية 

بج�ار القائم االأي�سر )66(.
التعادل  ادراك  فر�سة  وليام�س  نيك�  واأ�ساع 
عندما تهياأت اأمامه كرة على بعد 5 اأمتار �سددها 

برع�نة بج�ار القائم االمين لك�رت�ا )70(.
ال�سربة  االمل��اين ط�ين كرو�س  البديل  ووج��ه 
ال��ق��ا���س��ي��ة الأ���س��ح��اب االأر������س ع��ن��دم��ا تلقى 
رودريغ�  الربازيلي  االآخ��ر  البديل  كرة من 
ف�سددها ق�ية بيمناه من خارج املنطقة على 
ي�سار �سيم�ن )90(. وعاد فياريال اىل �سكة 
االنت�سارات بف�ز قاتل على �سيفه جريونا 
-1�سفر. و�سجل دانيال باريخ� الهدف 
 11+90 الدقيقة  يف  ج���زاء  رك��ل��ة  م��ن 
االرجنتيني  احل��ار���س  ت�سدى  اأن  بعد 
العالمة  م��ن  لركلة  غا�سانيغا  ب��اول��� 
ذات���ه���ا ����س���دده���ا ج������ريارد م����ري���ن���� يف 
ر�سيده  فياريال  ورف��ع   .90 الدقيقة 
اأتلتيك�  بالت�ساوي مع  31 نقطة  اىل 
مدريد الرابع والفائز على بلد ال�ليد 

بثالثية نظيفة ال�سبت.
�سيتيني  ك��ي��ك��ي  امل�����درب  ف���ري���ق  وك�����ان 
اك��ت��ف��ى ب��ال��ت��ع��ادل االي��ج��اب��ي 1-1 يف 
�سلتا  م�سيفه  �سد  ال�سابقة  املرحلة 
فيغ�، وحقق االحد انت�ساره الثالث يف 
الليغا. وا�ستفاد  اأربع مباريات يف  اآخر 
فياريال من النق�س العددي لل�سي�ف 
يف الدقائق االخرية بعد طرد املدافع 
بعد  ب�ين�  �سانتياغ�  االوروغ����ي���اين 
اإنذار ثان )78(. وو�سع فياريال حًدا 
دون  م��ن  م��ب��اري��ات  �سبع  م��ن  ل�سل�سلة 
ه��زمي��ة جل��ريون��ا ال��ع��ائ��د ه��ذا امل��سم 
جتمد  ال�����ذي  االأ�����س�����اء  دوري  اىل 
املركز  يف  نقطة   21 عند  ر���س��ي��ده 

احلادي ع�سر.
بهدف  اأو�سا�س�نا  مع  اإلت�سي  وتعادل 
اأنخل كارم�نا )67( مقابل  خل��سيه 

هدف لالأرجنتيني �سيمي اأفيال )20(.

•• اأبو ظبي-وام:

"االإمارات"،  باإ�ستاد  واآخ��ر  "االحتاد"  ملعب  على  بانت�سار 
ا�ستعل ال�سراع ب�سكل اأكرب على �سدارة الدوري االإجنليزي 
بني  تغيري  دون  النقاط  ف��ارق  ا�ستمرار  برغم  ال��ق��دم،  لكرة 
حامل  �سيتي  مان�س�سرت  املبا�سر  ومناف�سه  اأر�سنال  املت�سدر 

لقب البط�لة. 
من  ك��ان  امل�سابقة،  من  ال�21  اجل�لة  فعاليات  بداية  وقبل 
املنتظر اأن جتتذب املباراة بني ليفرب�ل وت�سيل�سي قدرا كبريا 
من االأ�س�اء واأن تك�ن ثاين مباريات هذه اجل�لة من حيث 
ي�نايتد،  ومان�س�سرت  اأر�سنال  بني  القمة  لقاء  بعد  االأهمية 
اأر�سنال  ق��م��ة  م��زاح��م��ة  ا���س��ت��ط��اع  �سيتي  مان�س�سرت  ول��ك��ن 

و"ي�نايتد" بالف�ز الكبري 3-0 على وولفرهامبت�ن. 
وجاء التعادل ال�سلبي بني ليفرب�ل وت�سيل�سي يف افتتاح 

مباريات املرحلة اأم�س قبل االأول ال�سبت ليظل الفريقان 
بعيدين عن ال�سباق حتى على املراكز االأوىل امل�ؤهلة 

لدوري اأبطال اأوروبا يف امل��سم املقبل. 
ووا�سل ليفرب�ل م�سل�سل اإهدار النقاط يف امل��سم 
جدول  يف  ل��ل��رتاج��ع  ت�سيل�سي  ع���اد  ك��م��ا  احل����ايل 
امل�سابقة واالبتعاد مع ليفرب�ل خط�ة جديدة عن 

املناف�سة على مراكز املقدمة. 
اأن  اأك���دت ه��ذه اجل���ل��ة  ويف ال���ق��ت نف�سه، 

ال�سباق على �سدارة الدوري االإجنليزي 
مل يح�سم بعد واأن مان�س�سرت �سيتي 

ال ي������زال ق�������ادرا ع���ل���ى ال���دف���اع 
ل��ق��ب��ه، ح��ي��ث ميتلك  ع���ن 

امل�����ق������م�����ات ال�����الزم�����ة 

اإيرلنج  ال�ساب  الرنويجي  االأه���داف  ماكينة  مقدمتها  ويف 
هاالند و�سانع اللعب امل�ه�ب البلجيكي املخ�سرم كيفن دي 

بروين. 
اأر�سنال ومان�س�سرت  ال�5 بني  النقاط  ا�ستمرار فارق  وبرغم 
اأمام  امل��ب��اراة  نقطتني يف  بفقد  م��ه��ددا  اأر���س��ن��ال  ك��ان  �سيتي، 
الف�ز  انتزع  نيكيتاه  اإدوارد  العبه  ولكن  ي�نايتد  مان�س�سرت 

للفريق يف الدقيقة االأخرية من املباراة. 
 3 ���س��ج��ل ه���االن���د  "االحتاد" يف م��ان�����س�����س��رت،  ا���س��ت��اد  وع��ل��ى 
على  الف�ز  اإىل  �سيتي  مان�س�سرت  ليق�د  )هاتريك(  اأه��داف 
 45 اإىل  ر�سيده  �سيتي  مان�س�سرت  لريفع  وولفرهامبت�ن؛ 
نقطة يف املركز الثاين بفارق 5 نقاط عن اأر�سنال املت�سدر، 

الذي تتبقى له مباراة م�ؤجلة اأي�سا. 
25 هدفا يف �سدارة  اإىل  ورفع هاالند ر�سيده 
ق��ائ��م��ة ه����دايف امل�����س��اب��ق��ة ب��ف��ارق هدفني 
اأكرث من الر�سيد الذي اأحرزه هداف 
ل��ل��م�����س��اب��ق��ة عندما  امل��ا���س��ي  امل������س��م 
امل�������س���ري حم���م���د �سالح  اق���ت�������س���م 
وال���ك����ري اجل��ن���ب��ي ه��ي���جن مني 
هدفا   23 بر�سيد  ال�سدارة  �س�ن 

لكل منهما. 
االأول  اأم�س  م�ساء  هاالند  واأح��رز 
ال���ه���ات���ري���ك ال�����راب�����ع ل����ه مع 
الفريق يف امل�سابقة 

هذا امل��سم، ليقرتب خط�ة هائلة من معادلة الرقم القيا�سي 
الهاتريك الأي العب يف م��سم واح��د بالدوري  لعدد م��رات 
االإجنليزي، وه� الرقم امل�سجل با�سم النجم الكبري ال�سابق 
اآالن �سرير بر�سيد 5 هاتريك يف م��سم 1996-1995. 

وخالل ن�سف م��سم فقط، تف�ق هاالند على العبني مهمني 
والربتغايل  �سالح  حممد  امل�سري  وهما  امل�سابقة  تاريخ  يف 
على  ه��ات��ري��ك   4 االأول  اأح���رز  حيث  رون���ال���دو؛  كري�ستيان� 
3 هاتريك  مدار عدة م�ا�سم يف الدوري االإجنليزي مقابل 

لرونالدو على مدار تاريخ م�ساركاته يف امل�سابقة. 
كما تف�ق هاالند على االأرجنتيني �سريخي� اأج�يرو النجم 
ال�سابق ملان�س�سرت �سيتي و�ساحب االأرقام القيا�سية العديدة 
"اأوبتا"  ل�سبكة  طبقا  ه��االن��د،  اأ���س��ب��ح  ح��ي��ث  ال��ف��ري��ق؛  م��ع 
لالإح�سائيات، اأكرث العب يحرز اأهدافا على ملعب مان�س�سرت 
�سيتي يف م��سم واحد بالدوري بر�سيد 18 هدفا حتى االآن 

مقابل 16 هدفا الأج�يرو يف م��سم 2012-2011. 
وج���اء ال��ه��دف االأول ل��ه��االن��د يف امل���ب���اراة اث���ر مت��ري��رة من 
ي�سنع  امل�سابقة  اأك��رث الع��ب يف  االأخ���ري  لي�سبح  ب��روي��ن  دي 
 7 امل��سم حيث �سنع  امل�سابقة هذا  بعينه يف  اأهدافا لالعب 
اأهداف لهاالند حتى االآن ما ي�ؤكد على التفاهم الكبري بني 

الالعبني. 
وعلى ا�ستاد "االإمارات" بالعا�سمة لندن، تغلب اأر�سنال على 
االأخرية  الدقيقة  3-2 بف�سل هدف يف  مان�س�سرت ي�نايتد 

من املباراة. 
مارك��س  طريق  ع��ن  بالت�سجيل  ي�نايتد  مان�س�سرت  وب���ادر 
را�سف�رد يف الدقيقة 17 قبل اأن يحرز اإدوارد نيكيتاه هدف 
االأول  ال�س�ط  لينتهي   24 الدقيقة  الأر�سنال يف  التعادل 

بالتعادل. 
اأر�سنال هدفني عن  الثاين، �سجل  ال�س�ط  ويف 
طريق ب�كاي� �ساكا ونيكيتاه يف الدقيقتني 
اإىل  ر�سيده  الفريق  لريفع  و90   53
 5 ب��ف��ارق  ال�����س��دارة  يف  نقطة   50
�سيتي،  مان�س�سرت  اأم����ام  ن��ق��اط 
"ي�نايتد"  ر���س��ي��د  وجت��م��د 
يف  ن�����ق�����ط�����ة   39 ع������ن������د 
بفارق  ال����راب����ع  امل���رك���ز 
االأهداف فقط خلف 

ني�كا�سل. 

»هاتريك« هالند وقمة ا�ضتاد »الإمارات« ي�ضعالن 
التحدي على �ضدارة الدوري الإجنليزي 

يوفنتو�س يبداأ رحلة تعوي�س النقاط بتعادل مع اأتالنتا  بر�ضلونة يعزز �ضدارته يف 
بداأ ي�فنت��س رحلة تع�ي�س عق�بة ح�سم 15 نقطة من ر�سيده الليغا وريال ي�ضتعيد توازنه 

بتعادل على اأر�سه مع اأتاالنتا 3-3 يف املرحلة التا�سعة ع�سرة من 
الدوري االإيطايل لكرة القدم.

نقطة   15 ح�سم  ق��رار  من  ي�مني  بعد  اللقاء  ي�فنت��س  وخا�س 
بانتقال  اخلا�سة  املالية  البيانات  بتزوير  التهامه  ر�سيده  م��ن 
بع�س الالعبني، ما اأدى اىل تراجعه من املركز الثالث اىل العا�سر 
وق�سى منطقياً على اآماله باملناف�سة على اللقب اأو حتى نيل مركز 

م�ؤهل اىل دوري االأبطال.
وع�سية لقاء اأتاالنتا، قال مدربه ما�سيميليان� األيغري اإن ال �سيء 
عن  ال�����س��ادرة  العق�بة  �سي�ستاأنف  ال���ذي  لفريقه  بالن�سبة  تغري 
"نحن بحاجة اإىل اإنهاء  حمكمة االحتاد االإيطايل للعبة، م�سدداً 
االأم�س  فبعد  ممكنة،  طريقة  باأف�سل  امل��سم  من  االأول  الن�سف 
روؤو�سنا  ونبقي  نبقى مرتا�سني كمجم�عة،  اأن  نحتاج  )اجلمعة( 
منخف�سة ونعمل ... ال ميكننا اإال التفكري فيما يحدث على اأر�س 
امللعب". وما ح�سل يف اأر�سية امللعب االأحد اأن العبيه الذين تلق�ا 
هزمية مذلة يف املرحلة املا�سية اأمام ناب�يل املت�سدر 1-5، تاأخروا 
يف دخ�ل االأج�اء يف م�ستهل ال�س�طني االأول والثاين ما اأدى اىل 

اهتزاز �سباك عمالق ت�رين� بعد ث�ان على البداية.
ويدرك ي�فنت��س اأنه يف حال ف�سل يف اال�ستئناف الذي �سيتقدم به 
"ي�روبا  اأمام اللجنة االأوملبية االإيطالية، �سيك�ن الف�ز مب�سابقة 
املقبل،  امل��سم  االأبطال  دوري  للم�ساركة يف  ال�حيد  ليغ" طريقه 

فيما �ستك�ن م�سابقة الكاأ�س اأمله ال�حيد بلقب حملي.
فريق  وج��د  اإذ  العج�ز"،  "ال�سيدة  على  �سعبة  ال��ب��داي��ة  وك��ان��ت 

للنيجريي  بهدف  الدقيقة اخلام�سة  منذ  نف�سه متخلفاً  األيغري 
العاجي جريميي ب�غا،  الكرة من  اأدمي���ال ل�كمان الذي و�سلته 
يف  �ست�سيزين  ف�يت�سيخ  الت�سيكي  احلار�س  اأخطاأ  ق�ية  ف�سددها 
اللقاء  الفريق اىل  اأعاد  اأنخل دي ماريا  �سدها. لكن االأرجنتيني 
من  فاجي�يل  نيك�ل�  انتزعها  ج��زاء  ركلة  م��ن  ال��ت��ع��ادل  ب��اإدراك��ه 
امل�ساعد  الفيدي�  بعد تدخل حكم  واحت�سبت  اأندر�س�ن  الربازيلي 
هدف  بت�سجيله  ي�فنت��س  ع���دة  واكتملت   .)25( اآر"  اأي��ه  "يف 
فاجي�يل  اىل  ماريا  دي  من  بالكعب  جميلة  متريرة  اإث��ر  التقدم 
ميليك،  اأرك��ادي������س  الب�لندي  لتجد  عر�سية  ال��ك��رة  لعب  ال��ذي 

فتلقفها االأخري مبا�سرة يف ال�سباك )34(.
وتكرر �سيناري� ال�س�ط االأول يف م�ستهل الثاين، اإذ �سجل اأتاالنتا 
الدمناركي  عرب  البداية  على  دقيقة  من  اأق��ل  بعد  التعادل  هدف 
ي�اكيم مايلي بعد متريرة من ل�كمان )46( الذي �سعق اأ�سحاب 
االأر�س بهدفه ال�سخ�سي الثاين عندما ارتقى وح�ل الكرة براأ�سه 
يف ال�سباك بعد عر�سية من ب�غا )53(، م�سجاًل هدفه احلادي 

ع�سر يف م��سمه االأول يف "�سريي اأ".
دانيل�  الربازيلي  نفذها  ح��رة  ركلة  من  بالتعادل  ي�فنت��س  ورد 
بعد دقائق معدودة على دخ�ل فيديريك� كييزا بداًل من الكرواتي 
فيليب ك��ستيت�س )65( وم�ي�س كني وفابي� مرييتي بداًل بداًل 
�سيء  اأي  ذل��ك  يغري  اأن  دون  م��ن   )74( م��اري��ا  ودي  ميليك  م��ن 
بالنتيجة، ليفرع عمالق ت�رين� ر�سيده اىل 23 نقطة يف املركز 

التا�سع، فيما بات ر�سيد اأتاالنتا 35 يف املركز اخلام�س م�قتاً.
وا�سل روما نتائجه اجليدة بف�زه على م�سيفه �سبيت�سيا -2�سفر، 

املقبل  امل��سم  اأوروب��ا  اأبطال  امل�ساركة يف دوري  فدخل بق�ة �سراع 
الربتغايل  امل��درب  فريق  ي�فنت��س. وحافظ  بعد معاقبة  ال�سيما 
ج�زيه م�ريني� على �سجله اخلايل من الهزائم للمرحلة ال�ساد�سة 
ت�الياً، حمققاً انت�ساره احلادي ع�سر للم��سم بف�سل هديف �ستيفان 
فتح�سر   ،)49( اب��راه��ام  تامي  واالإنكليزي   )45( ال�سعراوي 
امل��ق��ب��ل على  امل��رت��ق��ب��ة االأح����د  ب��اأف�����س��ل ط��ري��ق��ة للم�اجهة  ب��ذل��ك 
تع�د خ�سارته  الذي  العا�سمة  نادي  املت�سدر. ورفع  ناب�يل  اأر���س 
االأخرية اىل ال�ساد�س من ت�سرين الثاين/ن�فمرب يف الدربي امام 
ذاتها  امل�سافة  على  نقطة   37 اىل  ر�سيده  )�سفر1-(،  الت�سي� 
وبفارق نقطة  اإمب�يل  االإثنني مع  يلتقي  ال��ذي  الثالث  اإن��رت  من 
عن ميالن حامل اللقب الثاين الذي يختتم املرحلة الثالثاء يف 
�سيافة الت�سي�. وخا�س روما اللقاء من دون جنمه الدويل نيك�ل� 
زاني�ل� الأنه ف�سل "امل�سلحة اجلماعية" على "امل�سالح الفردية"، 

وذلك رداً على مطالبة الالعب بالرحيل عن نادي العا�سمة.
وقال مدير عام روما الربتغايل تياغ� بينت� ل�سبكة "دازون" للبث 
اأجل  بالقتال من  يرغب�ن  الذين  هنا مع  "الي�م، نحن  التدفقي 
امل�سالح  على  الفردية  امل�سالح  تتغلب  االأحيان  بع�س  يف  روم��ا... 
اجلماعية" من دون اأن يذكر ا�سم زاني�ل�، ابن ال�23 عاماً الذي 
اأع���رب ع��ن ه��ذا االأ���س��ب���ع ع��ن رغبة ب��رتك ال��ن��ادي م��ا دف��ع املدرب 

الربتغايل ج�زيه م�ريني� اىل ا�ستبعاده.
واأفادت �سحيفة "غازيتا ديل� �سب�رت" و�سبكة "�سكاي �سب�رت" اأن 
ت�تنهام االإنكليزي مهتم ب�سم االإيطايل ال�ساب، لكن الفريقني مل 

يت��سال حتى االآن اىل اتفاق.

ك�سف رئي�س بايرن مي�نخ ال�سابق، اأويل اأوني�س، اأن النادي االأملاين ال ي�ستطيع التعاقد مع النجم االإجنليزي 
هاري كني.

قال اأوني�س يف ت�سريحات ن�سرتها �سحيفة ديلي ميل الربيطانية اأن عمالقة "الب�ند�سليغا" ال ي�ستطيع�ن 
حتمل دفع 130 ملي�ن ي�رو ل�سراء كني من ت�تنهام.

"البافاري" ال  اأن  اإىل  م�سرياً  ك��ني،  مع  التعاقد  على  حري�ساً  ك��ان  ناغيل�سمان  ج�ليان  امل��درب  اأن  واأو���س��ح 
ي�ستطيع دفع هذا املبلغ ل�سم الالعب املرتبط بعقد مع ت�تنهام حتى 2024.

بالغ رئي�س ت�تنهام  2021 بعدما  التعاقد مع كني يف  ان�سحب من �سفقة  �سيتي  اأن مان�س�سرت  اإىل  واأ�سار 
دانيال ليفي يف طلباته املادية.

بايرن ميونخ ل ي�ضتطيع 
التعاقد مع هاري كني

ت�ضايف: كنا مقيدين اأمام خيتايف
 ،0-1 خيتايف  على  الف�ز  عقب  هرنانديز،  ت�سايف  لرب�سل�نة،  الفني  املدير  اأك��د 

و�سمان �سدارة "الليغا" جل�لة اأخرى، اأن فريقه انت�سر دون اأن يلعب جيداً.
اأمام خطة  "مل نعرف كيف نهاجم  قال املدرب يف م�ؤمتر �سحفي عقب املباراة: 
بطريقة  نلعب  مل  اأك��رب،  بنجاعة  التحلي  علينا  بخيتايف،  اخلا�سة   1-5-4

مر�سية، كنا مقيدين".
ل��ل��ظ��ه��ريي��ن، ل��ك��ن ت��دوي��ر ال��ك��رة مل ي��ك��ن بال�سكل  "كان ي���م��اً ج��ي��داً  واأ����س���اف 

ال�سحيح".
واعرتف ت�سايف باأن فريقه ب�جه عام مل يكن حمظ�ظاً اأو م�فقاً، م�سرياً اإىل اأن 
كل الالعبني �سيك�ن�ن متاحني ب�سكل مبدئي مل�اجهة ريال �س��سييداد يف كاأ�س 

ملك اإ�سبانيا.



    

العثور على الطبيب املفقود.. عري�ًضا بال�ضر
ك���ان ق��د اخ��ت��ف��ى يف ظروف  اأع����ادت ال�����س��رط��ة ال�����س���دان��ي��ة، طبيباً 
غام�سة اإىل اأ�سرته، بعد اأن عرثت عليه متزوجاً بال�سر، بح�سب ما 

تداولته و�سائل اإعالم حملية.
بينما  االجتماعي،  الت�ا�سل  و�سائل  على  �سجة  ال�اقعة  واأحدثت 
اأخ��رج��ه��ا جم��م��ع الفقه  ع��ده��ا ال��ب��ع�����س نتيجة ل��ف��ت���ى ك���ان ق��د 

االإ�سالمي، االأيام املا�سية، اأباح خاللها للرجل الزواج يف ال�سر.
اأحمد،  ال�����س���داين، ع��ام��ر ح�سن حم��م��د  ال��ط��ب��ي��ب  اأ����س���رة  وك��ان��ت 
اخت�سا�سي طب املجتمع، اأبلغت ق�سم �سرطة اخلرط�م �سرق، ي�م 
من  خروجه  بعد  غام�سة،  ظ��روف  يف  اختفى  ابنها  ب��اأن  اجلمعة، 

منزله ب�ساحية اجلريف، �سباح اخلمي�س املا�سي.
ال�����س���دان من  اإىل  ع��اد  املختفي  الطبيب  اأن  اإىل  االأ���س��رة  واأ���س��ارت 
مقر عمله باململكة العربية ال�سع�دية، لق�ساء اإجازته ال�سن�ية مع 

اأ�سرته باخلرط�م.
�سخ�س مفق�د،  ن�سرة عن  ال�سرطة  اأ�سدرت  البالغ  تدوين  وف���ر 
الت�ا�سل  م���اق��ع  رواد  ت��داول��ه��ا  بينما  االأق�������س���ام،  ع��ل��ى  عممتها 
بع�دته  دع���ات  و�سط  و�س�رته،  بياناته  معها  مرفقة  االجتماعي 
ال�سرطة على الطبيب  ع��ث���ر  االأح����د، ع��ن  االإع����الن  وب��ع��د  ���س��املً��ا. 
املختفي ب�سحة جيدة، واأنه قد اختفى ط�عاً مع "زوجته ال�سرية"، 
اأعاد نا�سط� م�اقع الت�ا�سل االجتماعي تداول �س�رته مرة اأخرى 

م�سح�بة بتعليقات غلبت عليها الطرافة والتندر.

مت�ضاح ُيعيد جثة طفل اإىل اأ�ضرته 
يف م�سهد غريب، قام مت�ساح عمالق بانت�سال جثة طفل غرق اأثناء 
الله� قرب منزله مبنطقة كاملنتان ال�سرقية يف اإندوني�سيا، وحملها 
دم �سكان بلدة م�ارا جاوا،  اإىل ال�ساطئ و�سط ذه�ل ال�سكان. و�سُ
بظه�ر مت�ساح يحمل جثة الطفل حممد زياد ويجايا، البالغ من 

العمر 4 �سن�ات، وفقاً ملا اأوردته وكالة "�سب�تنيك" الرو�سية.
وبح�سب �سبكة تلفزي�ن "tvOne" االإندوني�سية، يظهر التم�ساح، 
ع��ل��ى ظ��ه��ره ج��ث��ة الطفل  ق�����س��ري، وه���� يحمل  ف��ي��دي���  يف مقطع 
ال�سغري اإىل �سفة النهر. واختفى التم�ساح على الف�ر يف جمرى 
وقام  الطفل،  جثة  ال�سحية  وعائلة  ال�سكان  �ساهد  اأن  بعد  النهر 
لنقلها  الف�ر  باإجالء اجلثة على  وال�سكان  واالإنقاذ  البحث  فريق 
اإىل الرب الرئي�سي. وعندما مت نقل جثة الطفل اإىل الرب، مل يتم 
العث�ر على جروح فيها با�ستثناء ع�سة يف الظهر ا�سطر التم�ساح 
الإحداثها لدى التقاط ج�سد ال�سحية من مياه النهر وحمله اإىل 
نهر ماهاكام  ال�سغري يف  الطفل  االإب��الغ عن غرق  ال�ساطئ. ومت 

اأثناء اللعب مبفرده خلف منزله يف منطقة م�ارا جاوا.

اعتقال 5 �ضجناء بعد فرارهم من �ضجن 
قالت ال�سرطة يف والية ميزوري االأمريكية اإنه مت اعتقال جميع 
االأ�سب�ع  ال���الي��ة  يف  �سجن  م��ن  ف���روا  ال��ذي��ن  اخلم�سة  ال�سجناء 

املا�سي.
اأم�س  اأول  اأول  ي���م   فران�س�ا  �سانت  مقاطعة  �سرطة  اإدارة  وقالت 
"دون  اع��ت��ق��ل  ال�سجناء  اأح���د  اإن  في�سب�ك  ع��ل��ى  ب��ي��ان  يف  ال�سبت 
االأربعة  على  العث�ر  مت  بينما  اجلمعة  ي���م  م��ي��زوري  ح�ادث" يف 

االآخرين بعد �ساعات يف اأوهاي�.
وقالت ال�سرطة اإنه "بحل�ل �سباح الي�م، مت حتديد مكان جميع 
ال�سجناء الهاربني واحتجازهم". وبداأت ال�سلطات حملة مطاردة 
يف االأ�سب�ع املا�سي بعد هروب ال�سجناء اخلم�سة من مركز احتجاز 

مقاطعة �سانت فران�س�ا ي�م الثالثاء. 

   بانوراما
ت�ضارك �ضر جمالها يف �ضن الـ 92 

ك�سفت اإحدى م�ستخدمات تيك ت�ك عن �سر حفاظها على جمالها ولياقتها على الرغم من جتاوزها العقد التا�سع 
من العمر.

وتن�سر ج�ان وودهاو�س )92 عاماً( ب�سكل متكرر مقاطع فيدي� على تيك ت�ك، وغالباً ما تعر�س لياقتها البدنية 
املذهلة ومالب�سها ال�سابة. ويف مقطع فيدي� حديث، �ُسئلت ج�ان عن "اأ�سرارها" للبقاء �سابة وقالت اإن كل ذلك 

بف�سل غ�س�ل اجل�سم من نيفيا.
و�ُسئلت ج�ان التي تن�سر على تيك ت�ك حتت ا�سم @ Joansumner1930 "تبدين رائعة، ال اأ�سدق ذلك! ما ه� 
اأ�ستحم باملاء  اأنا  70 عاماً.  "�سري ه� نيفيا الأنني ا�ستخدمته ملدة  ال�سر اخلا�س بك؟". واأجابت يف مقطع فيدي� 

ال�ساخن، واأخرج من احلمام، واأجفف نف�سي، وبعد ذلك بينما يك�ن ج�سدي ال يزال �ساخناً، اأ�سع الكرمي".
واأ�سافت ج�ان "كرمي الرتطيب الناعم من نيفيا منا�سب لل�جه واليدين واجل�سم". اإنه "فعال للغاية" يف "تن�سيط 

وترطيب الب�سرة".
وي�سرح ال��سف الر�سمي للمنتج كيفية �سنع "الرتكيبة اخلفيفة" من "فيتامني ه� وزيت اجل�ج�با" الذي "مُيت�س 
ب�سرعة" يف اجللد. اإنه "مثايل الأي �سخ�س يف�سل اأ�سل�باً منخف�س التكلفة للعناية بالب�سرة، اأو الأي �سخ�س يتطلع 
اإىل ت�فري م�ساحة الأدوات التجميل اخلا�سة به. حيث ميكن ا�ستخدامه على جميع اأنحاء اجل�سم. ا�ستخدمه ي�مياً 

للح�س�ل على اأف�سل النتائج".
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هجوم مباغت من مت�ضاح بعد ال�ضتهتار به
النهر، ور�سد  اإىل  انق�س عليه وح��اول جره  جنا �سياد من هج�م مت�ساح 

ال�اقعة املخيفة بكامريته اخلا�سة.
التم�ساح يف منطقة  م��ن  وه��� يقرتب  نف�سه  دن��ك��ان  ك���دي  ال�سياد  و���س���ر 

�سالالت "ووجال ووجال" ب�الية ك�ينزالند االأ�سرتالية، ال�سبت.
اأن التم�ساح امل�ستلقي حتت املياه ال�سافية غري م�ستعد للقتال، حيث  وبدا 

اقرتب ال�سياد بكامريته ووجه �سنارته باجتاه راأ�س احلي�ان الزاحف.
على  وانق�س  به"،  "اال�ستهتار  على  عمليا  رد  ما  �سرعان  التم�ساح  اأن  اإال 
اللحظة  يف  اأف��ل��ت  ال��رج��ل  لكن  فكيه،  ب��ني  �ساقه  مي�سك  اأن  وك���اد  ال�سياد 

االأخرية، وفقما يظهر يف فيدي� ن�سره ال�سياد على "تيك ت�ك".
ومن املعروف اأن متا�سيح املياه العذبة تهرب من الب�سر، وتهاجم فقط اإذا 

�سعرت اأن مناطق نف�ذها مهددة.
ال�سالمة  ن�سائح  م��ن  العديد  ووج���ال  ووج���ال  يف  املحلية  ال�سلطات  تقدم 

للزوار الذين يدخل�ن املنطقة، مبا يف ذلك االبتعاد عن املاء.

اجلبل املخيف يف اليمن.. ما وراء ال�ضورة املرعبة
انت�سرت على م�اقع الت�ا�سل االجتماعي �س�رة قيل اإنها ُتظهر جباًل يف 

جزيرة �سقطرى اليمنّية يبدو وكاأنه ذو مالمح خميفة.
لكن هذه ال�س�رة امللتقطة فعاًل يف �ُسقطرى معّدلة رقمياً على يّد م�سّ�ر 

وم�سّمم مقيم يف ال�اليات املتحدة.
واإن�ستغرام  وفي�سب�ك  ت�يرت  م���اق��ع  على  امل��ت��داول��ة  ال�����س���رة  يف  يظهر 
وجه  مالمح  باأنها  اإليها  للناظر  ت�حي  فج�ات  فيه  جبل  اأن��ه  يبدو  ما 

خميف.
جزيرة  يف  جباًل  ُتظهر  اأنها  ال�س�رة  لهذه  املرافقة  التعليقات  يف  وج��اء 
لليمن  اجلن�بّية  ال�س�احل  قبالة  الهندي  املحيط  يف  ال�اقعة  �ُسقطرى 

وال�س�احل ال�سرقّية للقرن االأفريقي.
اإىل  �سرعان ما ير�سد  البحث  ال�س�رة على حمّركات  التفتي�س عن  لكن 
�س�رة  اأنها  على  ن�سرتها  غيتي،  وكالة  م�قع  منها  �سدقّية،  ذات  م�اقع 
معّدلة لفنان مقيم يف ال�اليات املتحدة ُيدعى ج�ن ل�ند. اإثر ذلك اأمكن 

العث�ر على ال�س�رة نف�سها على م�قع يحمل ا�سم هذا الفنان وامل�سّ�ر.
واأو�سح امل�سّ�ر اأن ال�س�رة ملتقطة فعاًل يف جزيرة �سقطرى، واأنه اأجرى 
بعد ذلك تعدياًل رقمياً عليها با�ستخدام برنامج "ف�ت��س�ب" لتبدو على 

هذا النح�.

با�ضكال م�ضعالين تك�ضف 
كوالي�س اأغنيتها اجلديدة

طرحت الفنانة با�سكال م�سعالين 
ك��ل��ي��ب اأغ��ن��ي��ت��ه��ا اجل���دي���دة "حبك 
م�ساهدات  حققت  والتي  مئذي"، 
كبرية منذ طرحها قبل اأيام، وهي 
وتاأليف  ال�سخ�سي،  اإنتاجها  م��ن 
وت�زيع  واأحل������ان  خ��ل��ي��ف��ة  ح�����س��ني 
ملحم اأب� �سديد، ومن اإخراج زياد 

خ�ري.
ني�ز  "�سكاي  مل���ق��ع  ح��دي��ث��ه��ا  ويف 
عربية"، ك�سفت م�سعالين ك�الي�س 
اأنها  م��سحة  اجل��دي��دة،  اأغنيتها 
بالتح�سري الأك��رث من  كانت تق�م 
ب�" حبك  اأغ���رم���ت  اأغ��ن��ي��ة ول��ك��ن��ه��ا 
�سمعتها  عندما  وحتديدا  مئذي" 
البيان�  اآل����ة  ع��ل��ى  االأوىل  ل��ل��م��رة 
اأح�ست  بعدما  ت�ؤديها،  اأن  وق��ررت 
اأن كلمات االأغنية تلم�س كل امراأة 

عانت من احلب.
حالة  تتح�ل  متى  ع��ن  وب�س�ؤالها 
م�سعالين  ك�سفت  اأذى،  اإىل  احلب 
اأن احلب ي�سبح اأذى عندما تعطي 
للرجل،  وح��ي��ات��ه��ا  روح���ه���ا  امل������راأة 
تلك  م�����س��اع��ره��ا  ي��ق��اب��ل  ه���  بينما 
ك���الم ج���ارح،  اأو  ع��ن��ف  اأو  ب��خ��ي��ان��ة 
اأن تت�قف  ه��ذه احل��ال��ة يجب  ويف 

وتنتهي العالقة.
اأن��ه��ا حر�ست  واأو���س��ح��ت ب��ا���س��ك��ال 
م��ن خ���الل االأغ��ن��ي��ة، ع��ل��ى تقدمي 
بلدها لبنان ب�س�رة جذابة بغر�س 
عر�س املناطق ال�ساحرة فيه، حيث 
مئذي" يف  "حبك  ك��ل��ي��ب  ���س���رت 

�سيعة ت�سمى "دير القمر".
االأغنية  بنجاح  "�سعيدة  واأ�سافت: 
ملي�ن  ن�������س���ف  اإىل  وو����س����ل���ه���ا 
م�ساهدة بعد ي�م واح��د فقط من 

طرحها".

بقواعد جديدة.. نتفليك�س 
تفاجئ امل�ضرتكني

و�س�ل  طريقة  لتغيري  خطط  ع��ن  نتفليك�س  من�سة  اأعلنت 
امل�ستخدمني اإىل خدماتها.

التغيري املرتقب �سيمنع امل�ستخدمني من م�ساركة ح�ساباتهم 
ل�سمان  وذلك  امليزة،  لقاء  الدفع  دون  اآخرين  مع م�سرتكني 

بقاء اأرباح ال�سركة.
ا�ستخدامهم  �سبط  مت  ال��ذي��ن  االأ���س��خ��ا���س  ع��ل��ى  و�سيتعني 
دخ�ل  ت�سجيل  معل�مات  اإن�ساء  اآخ��ري��ن  اأ�سخا�س  حل�سابات 

خا�سة بهم.
وبح�سب �سحيفة "ال�سن" الربيطانية، قالت "نتفليك�س" اإنه 
�سيك�ن هناك خيار جديد الإ�سافة خيار "م�ساركة مدف�عة"، 
والتي �ست�سمح مبلفات تعريف متعددة ولكن تكلفتها اأقل من 

ا�سرتاك كامل.
واأ�سافت اأن "م�ساركة احل�ساب على نطاق وا�سع تق��س قدرتنا 

ط�يلة املدى على اال�ستثمار يف "نتفليك�س" وحت�سينها".
وال ي�جد حتى االآن اأي م�ؤ�سر على م�عد طرح امليزة.

اأخطر �ضجني بريطاين يحقق رقمًا قيا�ضيًا
واململكة  ال��ع��امل  يف  املت�سل�سلني  القتلة  اأ�سهر  اأح��د  حقق 
يف  م�سج�ن  عاماً" وه���   69" م�د�سلي  روب��رت  املتحدة، 
عاملياً جديداً  قيا�سياً  االأر���س، رقماً  قف�س زجاجي حتت 
يعادل  ما  اأي  ي�م متتالية،  ب�16400  االنفرادي  للحب�س 

45 عاماً.
وق�سى م�د�سلي اأقدم �سجني بريطاين ما يقرب من 45 
عاماً من عق�بته يف احلب�س االنفرادي، بح�سب ما نقلته 
�سحيفة "ديلي �ستار" الربيطانية، عن تقارير ل�سحيفة 

"مريور".
وي��ع��د م���د���س��ل��ي، اأخ��ط��ر امل��ج��رم��ني يف ب��ري��ط��ان��ي��ا، جراء 
ارتكابه جرمية قتل للمرة االأوىل يف عام 1974، حينما 

قتل �سخ�ساً يدعى ج�ن فاريل يف لندن.
اأي��ام �سجنه مع  ال�سماح له بق�ساء بقية  ونا�سد م�د�سلي 
طلبه  رف�����س���ا  ال�سجن  م�����س���ؤويل  لكن  ال�سجناء،  ع��ام��ة 
يزال م�د�سلي يف احلب�س  وال  للغاية.  واعتربوه خطرياً 
اأ�سخا�س يف   3 اأن قتل  بعد   ،1979 االن��ف��رادي منذ عام 
ال�سجن، بينما كان يق�سي عق�بة بال�سجن امل�ؤبد، وهم: 
داروود  و�سالني  م��دان  طفل  متحر�س  فران�سي�س  ديفيد 
بتهمة  احل��ي��اة  م��دى  ال�سجن  عق�بة  يق�سي  ك��ان  ال���ذي 
القتل غري العمد لزوجته بالن�س، وويليام روبرت�س الذي 
كان يق�سي 7 �سن�ات ملمار�سة اجلن�س واالعتداء على فتاة 

تبلغ من العمر 7 �سن�ات.

العالج بالفن.. يف جامعات م�ضر 
بالفن،  العالج  اأب���اب  اأخ��رياً  امل�سرية  اجلامعات  طرقت 
وه� واحد من اأحدث االأ�ساليب العالجية على م�ست�ى 
العامل، ورغم اأنَّ االأمر ال يعد حديثاً اإال اأنَّه بداأ ينت�سر يف 

م�سر على م�ست�يات عديدة.
ه���ذا احلقل  ت��خ������س يف  م�����س��ري��ة  ج��ام��ع��ة  اأّول  وك���ان���ت 
االأكادميي هي جامعة حل�ان التي اأعلنت اأخرياً عن دبل�م 
للعالج بالفّن، مع و�سع عّدة �سروط ملن يريد االلتحاق 

بها.
ما ه� العالج بالفن؟

هذا  ف��اإّن  بالفّن  للعالج  االأمريكية  للجمعية  وفقاً   •
عن  للتعبري  اللفظي  غ��ري  ال��ت���ا���س��ل  ي�ستخدم  ال��ع��الج 

امل�ساعر واالأفكار.
• يختار املعالج بالفن االأ�ساليب الفنية املنا�سبة لتعك�س 

حالة املري�س العاطفية.
ورمزية  جمازية  لغة  تك�ين  على  املري�س  ت�سجيع   •

تعيد بناء �سخ�سيته من جديد.
لديه  �سخ�س  كل  باأن  االعتقاد  بالفن  العالج  يدعم   •

القدرة على التعبري عن نف�سه ب�سكل اإبداعي.
النتيجة  من  اأهمية  اأكرث  نف�سها  العالجية  العملية   •
املتطلبات  ع��ل��ى  امل��ع��ال��ج  ت��رك��ي��ز  ي��ن�����س��ب  اإذ  ال��ن��ه��ائ��ي��ة، 
اجلمالية  املزايا  من  ب��داًل  للتعبري  للمري�س  العالجية 

للعمل الفني.
• اإجراءات العالج بالفن ت�سمل 6 مراحل: اال�ستك�ساف، 
االإدراك  ال��داخ��ل��ي،  ال��ع��اط��ف��ي  التعبري  ال��ع��الق��ات،  ب��ن��اء 

الذاتي، العالقات ال�سخ�سية، مكان االإن�سان يف بيئته.

�ضرييناي �ضاريكايا تتعر�س 
لل�ضخرية ب�ضبب طول قدمها

بعد  واالنتقادات  لل�سخرية  �ساريكايا  �سرييناي  الرتكية  املمثلة  تعر�ست 
وال�سبب  تاتليت�غ  كيفان�س  املمثل  مع  جديد  بعمل  الدراما  اإىل  ع�دتها 
اأو م�هبتها بل ب�سكلها اخلارجي وحتديداً  اأي عالقة بتمثيلها  لي�س له 
ان  بعد  يبدو  ما  على  اجلمه�ر  ا�ستفزا  اللذين  واأ�سابعها  قدمها  ط���ل 
على  جال�سة  �سرييناي  وظهرت  العمل.  بروم�  من  لها  �س�رة  انت�سرت 
امل��س�ع  للغاية فاعترب اجلمه�ر  كر�سي ورافعة قدمها فظهرت ط�يلة 
م�ستفزا للغاية فت�سدرت الرتند ب�سبب قدمها بدال من ان تت�سدره ب�سبب 

ع�دتهما اىل التمثيل مب�سل�سل Aile بعد ط�ل غياب عن ال�سا�سة.

املمثلة الأمريكية لفرن ك�ك�ص ت�سل اإىل حفل ت�زيع ج�ائز غ�لدن غل�ب ال�سن�ي يف بيفريل هيلز، كاليف�رنيا )ا ف ب(

طوارئ يف حممية 
ب�ضبب وفيات الأطفال

الربازيلية  ال�سحة  وزارة  اأعلنت 
اإقليم  يف  الطبية  ال��ط���ارئ  ح��ال��ة 
لل�سكان  حممية  اأك��رب  يان�مامي، 
احلدود  على  البالد  يف  االأ�سليني 
م���ع ف���ن���زوي���ال، ب��ع��د ت���ق���اري���ر عن 
التغذية  �س�ء  ب�سبب  اأط��ف��ال  وف��اة 
واأمرا�س اأخرى ناجمة عن تعدين 

الذهب غري القان�ين.
ن�����س��رت��ه احلك�مة  م��ر���س���م  وق����ال 
اإينا�سي�  ل���ي�����س  للرئي�س  املقبلة 
الهدف  اإن  اجلمعة  �سيلفا  دا  ل���ال 
م��ن االإع���الن ه��� اإع���ادة اخلدمات 
التي  اليان�مامي  ل�سعب  ال�سحية 
املتطرف  اليميني  �سلفه  جمدها 

جايري ب�ل�س�نارو.
وذكرت من�سة �س�ماوما االإخبارية 
اأرب��ع �سن�ات من رئا�سة  اأن��ه خالل 
من  طفال   570 ت���يف  ب�ل�س�نارو، 
اأمرا�س  ب�سبب  يان�مامي  اأط��ف��ال 
�س�ء  ���س��ي��م��ا  وال  ل��ل�����س��ف��اء،  ق��اب��ل��ة 
التغذية، وكذلك املالريا واالإ�سهال 
الزئبق  ع��ن  الناجمة  والت�س�هات 
ع��م��ال مناجم  ي�����س��ت��خ��دم��ه  ال����ذي 
الذهب الذين يعمل�ن ب�سكل غري 

قان�ين.
واأع���ل���ن���ت احل��ك���م��ة اإر�����س����ال حزم 
التي  امل��ح��م��ي��ة  اإىل  ج�����ا  غ��ذائ��ي��ة 
يعي�س بها نح� 26 األف يان�مامي 
ال��غ��اب��ات املطرية  م���ن  م��ن��ط��ق��ة  يف 
تعادل  اال����س���ت����ائ���ي���ة  وال�������س���اف���ان���ا 

م�ساحة الربتغال. 

اإيرادات فيلم اأفاتار2 تتجاوز ملياري دولر
جتاوزت االإيرادات العاملية لفيلم )اأفاتار: 
املاء"،  "اأفاتار: طريق  ووت��ر(  اأوف  واي  ذا 
اأفاتار،  �سل�سلة  م��ن  ال��ث��اين  اجل����زء  وه���� 
م�قعه  ليح�سم  االأح�����د،  دوالر،  م��ل��ي��اري 
ل�سركة  الناجحة  االأف���الم  �سال�سل  �سمن 

والت ديزين.
الفيلم جيم�س كامريون قد  وك��ان خمرج 
ذكر اأن اإيرادات الفيلم يجب اأن ت�سل اإىل 
ملياري دوالر خالل فرتة عر�سه ليغطي 

تكاليف اإنتاجه الباهظة.
وبداأ عر�س الفيلم يف اأواخر دي�سمرب بعد 
م��ن ع��ر���س اجل���زء االأول الذي  13 ع��ام��اً 
اأبهر اجلمه�ر بعامل باندورا و�سار ظاهرة 

عاملية.
مبيعات  بلغت  دي��زين،  تقديرات  وبح�سب 
مليار   2.024 اإج����م����ااًل  ال���ت���ذاك���ر  ���س��ب��اك 
دوالر. وبعد عر�سه مروراً ب�6 من عطالت 

املرتبة  الفيلم يحتل  االأ�سب�ع، �سار  نهاية 
ال�ساد�سة يف الرتتيب بني االأف��الم االأكرث 
رب��ح��اً ع��ل��ى االإط�����الق. وح��ق��ق ق��راب��ة 1.4 
ال���ت���ذاك���ر من  م��ل��ي��ار دوالر م���ن م��ب��ي��ع��ات 
ال���الي��ات املتحدة  االأ���س���اق الدولية خ��ارج 

وكندا.
الفيلم،  ميزانية  ع��ن  دي���زين  تك�سف  ومل 
اإنه  ق��ال��ت  ري��ب���رت��ر  ه���ل��ي���ود  لكن جملة 
تكلفة اإنتاجه بلغت 350 ملي�ن دوالر على 
الت�س�يق.  تكاليف  اإىل  باالإ�سافة  االأق���ل، 
وتتقا�سم ال�سركة مبيعات التذاكر مع دور 
"اال�ستقبال  اإن  حملل�ن  وق���ال  ال��ع��ر���س. 
اأي�ساً  ي�ساعد  اأن  �ساأنه  من  للفيلم  اجليد 
يف جذب اجلماهري اإىل منطقة باندورا يف 
دي��زين ب�الية فل�ريدا  وال��ت  متنزه عامل 
املنتجات  مبيعات  ينع�س  مم��ا  االأم��ري��ك��ي��ة 

هناك ل�سن�ات مقبلة".
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