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انتخاب اإبراهيم بودربالة رئي�سًا للربملان التون�سي
•• تون�س-وكاالت:

انتخب الربملان التون�سي، عميد املحامني ال�سابق اإبراهيم بودربالة رئي�ساً له.
للربملان  االفتتاحية  العامة  اجلل�سة  هام�ش  على  انتخابية  جل�سة  يف  ذل��ك  ج��اء 
 83 على  بودربالة  املا�سي، ح�سل خاللها  دي�سمرب  انتخابه يف  ال��ذي مت  اجلديد 
الت�سويت، عقب مناف�سة �سديدة بني  154 بعد جولتني من  �سوتاً من جمموع 

عدد من اأع�سائه.
اإبراهيم  8 نواب، و�سل اثنان منهم اإىل اجلولة الثانية، هما  وتر�سح اإىل املن�سب 

بودربالة وعبد ال�سالم الدحماين، بعد ح�سولهما على اأغلبية االأ�سوات.
ويف وقت �سابق، اأدى النواب اليمني الد�ستورية خالل اجلل�سة العامة االفتتاحية 
التي تراأ�سها اأكرب االأع�ساء �سناً مب�ساعدة اأ�سغرهم، و�سط اإجراءات اأمنية م�سددة 

يف حميط مقر الربملان.
يذكر اأن الرئي�ش قي�ش �سعّيد كان �سدد، ال�سبت، على اأن الربملان لن يكون كما كان 
يف ال�سابق. ولفت اإىل اأن الت�سريعات يجب اأن تعرب عن االإرادة العامة ال عن اإرادة 
بع�ش اجلهات التي ما زالت حتن اإىل الع�سرية املا�سية والربملان املا�سي، موؤكداً اأن 

زمن تكوين الكتل الربملانية قد انتهى.
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الإمارات ت�ستعر�ص جتربتها يف الأمن 

ال�سيرباين والتحول الرقمي يف جنيف

اأخبار الإمارات

بعد عقدين من �سقوط �سدام.. 

الختفاء ما زال يطارد العراقيني 

عربي ودويل

ليفربول يرفع �سعار التحدي 

اأمام الريال يف عقر داره

الفجر الريا�سي

معارك باخموت تتوا�شل.. وحديث عن قتال وح�شي باملدينة

زيلين�سكي: م�ستقبلنا يتوقف على نتيجة القتال اجلاري جهة ال�سرق

�شمن مركز جمدي يعقوب العاملي للقلب يف م�شر

حممد بن را�سد يوّجه باإن�ساء وحدة 
لطيفة بنت حمدان جلراحات الق�سطرة

منطقة  ح��اك��م  بينهم  قتلى 
انتحاري  هجوم  يف  �سومالية 

•• مقدي�شو-�أ ف ب:

خم�سة  ع�����ن  ي���ق���ل  ال  م�����ا  ق���ت���ل 
اآخ�����رون   11 اأ����س���خ���ا����ش وج�����رح 
هجوم  يف  منطقة  ح��اك��م  بينهم 
جنوب  يف  الثالثاء  نفذ  انتحاري 
غ����رب ال�����س��وم��ال ع��ل��ى م���ا اأف����اد 
ال�������س���رط���ة وك���ال���ة  م���������س����وؤول يف 
اأي  ي��ع��ل��ن  ب���ر����ش. ومل  ف���ران�������ش 
الهجوم  ع��ن  م�����س��وؤول��ي��ت��ه  ط���رف 
بوقوف  ي�ستبه  ل��ك��ن  االآن  ح��ت��ى 
حركة ال�سباب االإ�سالمية التابعة 
الهجوم.  وراء  ال��ق��اع��دة  لتنظيم 
بانتظام  احل���رك���ة  ه����ذه  وت�����س��ن 
البلد  ه��ذا  يف  انتحارية  هجمات 
ال��واق��ع يف  امل�ستقر  الفقر وغ��ر 

منطقة القرن االإفريقي.
قائد  ع�������دان  ح�������س���ني  واأو�������س������ح 
ب����اردي����را  ال�������س���رط���ة يف م���دي���ن���ة 
الواقعة يف منطقة جدو على بعد 
العا�سمة  غرب  كيلومرتا   420
مقدي�سو اقتحم انتحاري اإرهابي 
ب��ي��ت ���س��ي��اف��ة يف  ب��اآل��ي��ة مفخخة 
م�سوؤولون  فيه  ينزل  كان  باردير 

حكوميون.

   

•• دبي -و�م:

ال�سيخ  ال�����س��م��و  ����س���اح���ب  وّج������ه 
حممد بن را�سد اآل مكتوم، نائب 
ال����دول����ة رئ��ي�����ش جمل�ش  رئ��ي�����ش 
ال������وزراء ح��اك��م دب����ي، رع����اه اهلل، 
لطيفة  ال�سيخة  وح���دة  ب��اإن�����س��اء 
بنت حمدان جلراحات الق�سطرة 
ال��ق��ل��ب��ي��ة ���س��م��ن م���رك���ز جمدي 
بالقاهرة،  للقلب  العاملي  يعقوب 
م������ن اأج���������ل ت�����وف�����ر اخل�����دم�����ات 
وجراحات  امل��ج��ان��ي��ة  ال��ع��الج��ي��ة 
لالأطفال  ال��ق��ل��ب��ي��ة  ال��ق�����س��ط��رة 
واملر�سى االأقل حظاً من خمتلف 
اإىل جانب  العربي  اأرج��اء الوطن 
اأط��ب��اء وج��راح��ني يف هذا  تدريب 

التخ�س�ش الطبي الدقيق.
لطيفة  ال�سيخة  وح��دة  و�ستكون 
بنت حمدان جلراحات الق�سطرة 
جمهزة بالكامل لتوفر اخلدمات 
ال��ع��الج��ي��ة امل��ت��ق��دم��ة ع��ل��ى مدار 
ال�ساعة وتقدم خدماتها باملجان، 
غرف  جتهيزات  اأح���دث  و�ست�سم 
ت��ع��ت��م��د على  ال����ت����ي  ال���ع���م���ل���ي���ات 
الطبية  التكنولوجيا  تطبيقات 

•• عو��شم-وكاالت:

اإن  زيلين�سكي  ف��ول��ودمي��ر  االأوك�����راين  الرئي�ش  ق��ال 
اجلارية  امل��ع��ارك  نتيجة  على  يتوقف  ب��الده  م�ستقبل 
املعارك يف باخموت وحولها،  ال�سرق، مبا ي�سمل  جهة 
وذلك يف الوقت الذي يتحدث فيه كل طرف عن قتال 
تكثف  بينما  ال�����س��غ��رة  ال�سرقية  امل��دي��ن��ة  يف  وح�����س��ي 

رو�سيا حملتها ال�ستوية لل�سيطرة عليها.
هدفا  امل��دم��رة  التعدينية  باخموت  مدينة  واأ�سبحت 
رئي�سيا للقوات الرو�سية وحتولت بفعل القتال امل�ستمر 
معارك  اأك��ر  اإىل  عليها  لل�سيطرة  اأ�سهر  م��دى  على 

امل�ساة دموية يف اأوروبا منذ احلرب العاملية الثانية.
وقال زيلين�سكي يف خطابه الليلي الو�سع �سعب جدا 
يف ال�سرق.. موؤمل جدا. علينا تدمر القوة الع�سكرية 
خطاباته  اإلقاء  زيلين�سكي  واعتاد  و�سندمرها  للعدو، 

ليال منذ بدء الغزو الرو�سي قبل اأكر من عام.
ومن ناحية اأخرى، قال م�سدر لرويرتز اإن من املتوقع 
اأن ت�سعى املحكمة اجلنائية الدولية ال�ست�سدار اأوامر 
اع��ت��ق��ال مل�����س��وؤول��ني رو����ش ب�سبب ت��رح��ي��ل اأط��ف��ال من 
اأوكرانيا ق�سرا باالإ�سافة اإىل ا�ستهداف البنية التحتية 
املدنية، وذلك فيما �ستكون اأوىل ق�سايا جرائم حرب 

دولية تتعلق بالغزو الرو�سي.
اعتقال  اأوام������ر  ���س��رتف�����ش  م��و���س��ك��و  اأن  امل���وؤك���د  وم���ن 
بجرائم  تتعلق  حماكمة  ���س��اأن  م��ن  لكن  م�سوؤوليها، 
حرب دولية اأن تزيد عزلة مو�سكو الدبلوما�سية ب�سبب 
حملتها التي اأ�سفرت عن مقتل اآالف املدنيني و�سردت 

املاليني من ديارهم.
اأع���ت���اب انفراجة  ي��ب��دو ع��ل��ى  ت��ق��ف فيما  ل��ك��ن رو���س��ي��ا 
رويرتز  اأبلغت م�سادر  اإذ  لها  �سعت  لطاملا  دبلوما�سية 
اأن الرئي�ش ال�سيني �سي جني بينغ رمبا يزور رو�سيا 

االأ�سبوع املقبل.
ومل ترد وزارة اخلارجية ال�سينية على طلبات للتعليق. 

وقال الكرملني اإن لي�ش لديه ما يعلنه.
ويف �ساحة املعركة قال جنود اأوكرانيون اإنهم ي�سدون 

هجمات قرب كرميينا �سمايل باخموت.
من  ك��ي��ل��وم��رتات  ثمانية  ح���وايل  بعد  على  غ��اب��ة  ويف 
العدو  املدافع م�ستهدفة مراكز  اأ�سوات  اجلبهة، دوت 
ب�سفة  االن��ف��ج��ارات  ودوت  ال�سرقي.  ال�سمال  ب��اجت��اه 
م�����س��ت��م��رة ب��ط��ول امل�����س��اف��ة مم���ا ي�����س��ر ل���وج���ود قتال 

عنيف.
و�ساهد مرا�سلون من رويرتز جنديا يجري نقله من 
اجلبهة باإ�سابة بالغة يف �ساقه. ومت اإ�سعافه يف �سيارة 
مركز  اإىل  نقله  قبل  ل���الأمل  وم�سكنات  بجبرة  ف��ان 

طبي بعيد عن اجلبهة.
وقال ميخايلو ان�ست، وهو م�سعف يبلغ من العمر 35 
عاما، قبل اأن يعالج اجلندي اجلريح قبل اأ�سبوعني اأو 
القتال يف ذروت��ه لكنه ه��داأ قليال.  اأ�سابيع كان  ثالثة 

هناك الكثر من نران املدفعية وقذائف الهاون.
باأنها  اجل��ان��ب��ان  ي�سفها  ال��ت��ي  اخل��ن��ادق،  ح��رب  واأدت 
مفرمة حلم، لوقوع عدد هائل من القتلى يف باخموت 
مقتل  اجلانبني  كال  اأعلن  حيث  دونيت�سك،  مبنطقة 

املئات من قوات العدو.

•• و��شنطن-وكاالت:   

ال�سابق  االأم���ري���ك���ي  ال��رئ��ي�����ش  اأك����د 
انتخابه  اإع���ادة  اأن  ت��رام��ب،  دون��ال��د 
عام  يف  امل��ت��ح��دة  ل��ل��والي��ات  كرئي�ش 
�ستنقذ  ال��ت��ي  ف��ق��ط  ه���ي   ،2024
ال���ب���الد م���ن خ��ط��ر ان�����دالع احلرب 
ال���ع���امل���ي���ة ال���ث���ال���ث���ة، م�����س��ي��ف��اً اأن����ه 
الرو�سية  احل����رب  وق���ف  ي�ستطيع 

االأوكرانية خالل 24 �ساعة.
االأمريكية،  نيوزويك  ملجلة  ووفقاً 
ق���ال ت���رام���ب خ���الل جت��م��ع حا�سد 
ملوؤيديه يف والي��ة اأي��وا، اإن��ه مل يكن 
ه���ن���اك وق�����ت اأك������ر خ����ط����ورة على 
ال��ع��امل، مثل ه��ذه االأي���ام، بعد دفع 
ال��رئ��ي�����ش ج���و ب���اي���دن، رو���س��ي��ا اإىل 
اأقف  اأن��ا  م�سيفاً:  ال�سني،  اأح�سان 
اأن  ميكنه  وح��ي��د  كمر�سح  اأم��ام��ك��م 
العاملية  احلرب  �ساأمنع  ويقول  يعد 
ال���ث���ال���ث���ة، الأن���ن���ي اأع���ت���ق���د ح���ق���اً اأن 
احلرب العاملية الثالثة �ستندلع، ما 

اأثار ت�سفيقاً وا�سعاً من اجلمهور.
تواجد  �سخ�ش  اإىل  ت��رام��ب  واأ���س��ار 

•• مو�شكو-وكاالت:

الرو�سي،  اخلارجية  وزي��ر  �سرح 
�سرغي الفروف، اأم�ش الثالثاء، 
باأن هناك كراهية فظيعة لرو�سيا 
يف ال�������دول ال���غ���رب���ي���ة وي����ه����ددون 

بال�سدام املبا�سر.
ج��اء ذل��ك خ��الل كلمة الوزير يف 
افتتاح املوؤمتر التاأ�سي�سي حلركة 
حم��ب��و رو���س��ي��ا يف م��و���س��ك��و، حيث 
تت�سرف  اأوروب���ا  اأن  ال��وزي��ر  تابع 
االأمركية،  ل����الإم����الءات  وف���ق���ا 
ف���ر����ش قيمه  ي���ح���اول  وال����غ����رب 
ويحاول  اجلميع  على  وق��واع��ده 
وحتميلها  رو�����س����ي����ا،  ����س���ي���ط���ن���ة 

م�سوؤولية كل املاآ�سي يف العامل.
امل���رح���ل���ة  اإن  الف����������روف  وق���������ال 
باال�سطرابات  حمفوفة  الراهنة 

واملخاطر.
النازية  اأن  اإىل  ال���وزي���ر  واأ����س���ار 

يرتدي  احل���ا����س���د  اجل���م���ه���ور  ب����ني 
يف  حمقاً  ك��ان  ترامب  تقول:  قبعة 
الر�سالة  اأن  اإىل  الف��ت��اً  ���س��يء،  ك��ل 
واأ�ساف  ���س��ح��ي��ح��ة،  ال��ق��ب��ع��ة  ع��ل��ى 
على  ال�سابقة  تعليقاته  ترامب    اأن 
اأثبتت   2 اأنابيب نورد �سرتمي  خط 

قدراته على التنبوؤ مبا حدث.
وقال ترامب اأي�ساً: اإن اإدارة بايدن 
غ���ر ق�����ادرة ع��ل��ى ال��ت��ح��دث ب�سكل 

حرب  اإىل  البالد  و�ستقود  �سحيح، 
ال��ع��امل على  تنهي  اأن  ن��ووي��ة ميكن 
االإدارة  ظ��ل  يف  م��و���س��ح��اً  االأرج������ح، 
احلالية، �سننزلق اإىل احلرب العاملية 
التحدث  ت��ع��رف  ال��ث��ال��ث��ة، الأن��ه��ا ال 
كيف  ت���ع���رف  وال  ���س��ح��ي��ح،  ب�����س��ك��ل 
ال�سحيحة.  االإ���س��ارات  اإر�سال  يجب 
يتطلب  عندما  ب�سدة  تت�سرف  هي 
االأمر الليونة، وبليونة عندما يجب 

تخّيم اليوم على الدول االأوروبية 
ب�سكل وا�سح.

واأكد الفروف اأن رو�سيا ال تتعاون 
مع اأحد �سد اأحد، وال نطلب من 

اأي موقف حمدد.  اأن يتخذ  اأح��د 
واجلميع  ك����ب����ار،  ن���ح���ن  وت����اب����ع: 
اآراءه������م  ي���ك���ون���وا  اأن  ب��اإم��ك��ان��ه��م 

امل�ستقلة، ويتخذوا مواقفهم.

رئي�س الدولة ونائبه يعزيان خادم 
احلرمني بوفاة الأمرية اأريج بنت عبداهلل

•• �أبوظبي-و�م:

الدولة حفظه  رئي�ش  نهيان  اآل  زايد  بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو  بعث �ساحب 
اأخيه خادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن عبد  اهلل برقية تعزية اإىل 
عن  فيها  ع��رب  ال�سقيقة  ال�سعودية  العربية  اململكة  ملك  �سعود  اآل  العزيز 
خال�ش تعازيه و�سادق موا�ساته يف وفاة �ساحبة ال�سمو امللكي االأمرة اأريج 
ال�سمو  �ساحب  بعث  كما  �سعود...  اآل  عبدالعزيز  بن  خالد  بن  عبداهلل  بنت 
ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�ش الدولة رئي�ش جمل�ش الوزراء 

حاكم دبي رعاه اهلل برقية تعزية مماثلة اإىل خادم احلرمني ال�سريفني.

ترامب يتحدث مع منا�سريه خالل جتمع انتخابي يف والية اأيوا  )ا ف ب(

الفروف يتحدث خالل موؤمتر حمّبي رو�سيا يف مو�سكو. )رويرتز(

قال اإنه الوحيد الذي ميكنه منع احلرب العاملية الثالثة

ترامب يحتاج 24 �ساعة لإيقاف احلرب ويحذر من نهاية العامل

لفروف: الغرب يحاول �سيطنة رو�سيا وحتميلها م�سوؤولية ماآ�سي العامل
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واجل����راح����ة ال��روب��وت��ي��ة الإج����راء 
ل���الأط���ف���ال  ق�������س���ط���رة   9،000
البالد  خم��ت��ل��ف  م����ن  وامل���ر����س���ى 
لدى  ال��وح��دة  و�ستبداأ  العربية. 
اك��ت��م��ال ب��ن��ائ��ه��ا، امل��ت��وق��ع مطلع 

وتاأهيل  ت���دري���ب   ،2024 ع����ام 
يف  متخ�س�سني  واأطباء  جراحني 
القلب  واأم��را���ش  جم��ال جراحات 

واحلاالت ال�سحية املرتبطة بها.
)التفا�سيل �ش2(

حمدان بن زايد �سخ�سية العام 
�سمن جائزة خليفة لنخيل التمر

•• �أبوظبي - �لفجر: 

نهيان ممثل احلاكم  اآل  زاي��د  بن  ال�سيخ حمدان  �سمو  نال 
يف منطقة الظفرة �سخ�سية العام 2023 لدوره املوؤثر يف 
دعم التنمية الزراعية الناجحة يف دولة االإمارات واهتمامه 
الوا�سح، يف جمال زراعة النخيل واإنتاج التمور وذلك خالل 
حفل تكرمي الفائزين بجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر 
اأقيم  ال��ذي  ع�سرة  اخلام�سة  دورتها  يف  ال��زراع��ي  واالبتكار 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�سيخ من�سور  �سمو  رعاية  اأم�ش حتت 
نائب رئي�ش جمل�ش الوزراء وزير ديوان الرئا�سة، بح�سور 
الت�سامح  وزي��ر  نهيان  اآل  مبارك  بن  نهيان  ال�سيخ  معايل 
الدولية  خليفة  ج��ائ��زة  اأم��ن��اء  جمل�ش  رئي�ش  والتعاي�ش 

لنخيل التمر واالبتكار الزراعي.    )التفا�سيل �ش22(

منارة«  »مركز  تد�سن  الإم���ارات 
املنطقة يف  التعاي�س  قيم  لن�سر 

•• �أبوظبي-و�م:
املّتحدة  العربّية  االإم���ارات  دول��ة  اأعلنت 
االإقليمّي  امل���رك���ز  ت��اأ���س��ي�����ش  ع���ن  اأم�������ش 
يّتخذ  ال���ذي  م��ن��ارة(  )م��رك��ز  للتعاي�ش 
اإ�سمه  له، ويحمل يف  ا  اأبوظبي مقرًّ من 
الكلمة العربّية التي تعني م�سدر النور 

الهادي للقادمني من بعيد.
واملبادرات  القيم  امل��رك��ز  ه��ذا  و�سيدعم 
االإم����ارات  دول���ة  اأطلقتها  ال��ت��ي  ال��ك��ربى 
بالت�سامح  امل��ت��ع��ل��ق��ة  امل��ّت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة 

والتعاي�ش وبيت العائلة االإبراهيمّية.
رابطة  م���ع  م���ن���ارة  م���رك���ز  اإن�������س���اء  ومّت 
رئي�سّي  ك�����س��ري��ك  ال��ت�����س��ه��ر  م��ك��اف��ح��ة 
التعليمية  ال��ربام��ج  تنفيذ  يف  للتعاون 
اإقامة  ت�سمل  ���س��وف  وال��ت��ي  وال��ث��ق��اف��ي��ة 
اأنحاء  جميع  يف  اجلامعات  مع  عالقات 
اآ�سيا،  ���س��رق  ال�����س��رق االأو����س���ط وج��ن��وب 
ل��ت��ع��زي��ز ال�����س��الم واالزده������ار م��ن خالل 
دورات  عرب  التعاي�ش  وثقافة  قيم  ن�سر 
اجلامعات  ل��ط��اّلب  �سة  خم�سّ تدريبية 
واملتعّلمني ال�سباب. وقال معايل الدكتور 
اإدارة  رئ��ي�����ش جم��ل�����ش  ال��ن��ع��ي��م��ي،  ع��ل��ي 
مبنا�سبة  ل��ه  ت�سريح  يف   - م��ن��ارة  مركز 
ن��ت�����س��ارك مع  اأن  ي�����س��ع��دن��ا   - ال��ت��د���س��ني 
واحدة  وه��ي  الت�سهر،  مكافحة  رابطة 
لتعزيز  العامل  يف  املنّظمات  اأف�سل  من 
ال�سالم، وتبديد ال�سور النمطّية، وجمع 
النا�ش من جميع اخللفّيات مًعا، �سيكون 
ول�سالح  منطقتنا  يف  منارة  مركز  مقر 

منطقتنا.    )التفا�سيل �ش3(

ليبيا.. �سالح يلمح خلارطة طريق 
باتيلي خطة  وينتقد  جديدة 

•• طر�بل�س-وكاالت:

الليبي،  ال����ربمل����ان  رئ��ي�����ش  ك�����س��ف 
اأن  اأنه من املحتمل  عقيلة �سالح، 
ي��ط��رح خ��ارط��ة ط��ري��ق ج��دي��دة يف 
ح���ال ت��ع��ذر ال��ت��واف��ق م��ع املجل�ش 
االأع����ل����ى ل���ل���دول���ة، م�������س���دداً على 
ال�سلطة  ه��و  ال���ن���واب  جم��ل�����ش  اأن 

الت�سريعية الوحيدة يف البالد.
ي�سار اإىل اأن اخلالف بني الربملان 
ال�����ذي عرقل  ال����دول����ة  وجم��ل�����ش 
قوانني  حول  توافق  اإىل  التو�سل 
ب�سروط  ي��ت��ع��ل��ق  االن����ت����خ����اب����ات، 
يتم�سك  حيث  للرئا�سة،  الرت�سح 
ب��رف�����ش تر�سح  ال���دول���ة  جم��ل�����ش 
اجلن�سية،  ومزدوجي  الع�سكريني 
بال�سماح  ال��ربمل��ان  يطالب  بينما 
اخليار  وت��رك  بالرت�سح  للجميع 

لليبيني.
التي  التوافق  ع��دم  ويف ظل حالة 
ال�سيا�سي  امل�����س��ه��د  ع��ل��ى  ت�سيطر 
االأممي  املبعوث  ط��رح  ال��ب��الد،  يف 
باتيلي  ع������ب������داهلل  ل���ي���ب���ي���ا  اإىل 
بديلة  خ���ط���ة  اأ�����س����ب����وع����ني،  ق���ب���ل 
الإج�����راء االن��ت��خ��اب��ات، ت��ق��وم على 
ت�����س��ك��ي��ل جل���ن���ة ج����دي����دة الإع������داد 
والقانوين  ال���د����س���ت���وري  االإط������ار 
اأ�سحاب  ك��ل  جتمع  لالنتخابات، 
فيها  وت�����س��ارك  ليبيا  يف  امل�سلحة 
امل��وؤ���س�����س��ات ال�����س��ي��ا���س��ي��ة. غ���ر اأن 
���س��ال��ح، ان��ت��ق��د خ���الل ظ��ه��وره يف 
ح���وار ت��ل��ف��زي��وين م�����س��اء االثنني 

على قناة حملية، هذه اخلطة.

اأن تكون حازمة و�سديدة، ب�سراحة، 
حرب  ثالثة،  عاملية  بحرب  �سننتهي 

كبرة مع ال�سني وغرها.
ن��ووي��ة فهي  ح��رب��اً  �ستكون  وت��اب��ع: 
الثانية،  لي�ست مثل احلرب العاملية 
وبنادق  دب����اب����ات  ك��ن��ا من��ل��ك  ح��ي��ث 
البع�ش،  بع�سنا  ون��الح��ق  للجي�ش 
احل�����رب ال��ث��ال��ث��ة م���ن امل��ح��ت��م��ل اأن 
ال  اأ�سخا�ش  ولدينا  ال��ع��امل.  تنهي 
يدركون ماذا يعملون، يف اإ�سارة اإىل 

اإدارة بايدن.
�سيوؤدي  ف���وزه  اأن  ت��رام��ب  اأك���د  كما 
اإىل نهاية مفاجئة للحرب الرو�سية 
التي امتدت الأكر من  االأوكرانية، 
ع��ام، مع ع��دم وج��ود موؤ�سرات على 
احتمال التفاو�ش على اتفاق �سالم، 
الرئي�ش  مع  احلديث  باأن  متفاخراً 
يتطلبه  م��ا  ك��ل  ه��و  بوتني  الرو�سي 

االأمر الإنهاء احلرب ب�سرعة.
وق�����ال: ب��ع��د ف����رتة ق�����س��رة من 
�ساعة،   24 ب���ال���رئ���ا����س���ة  ف������وزي 
�����س����اأك����ون ق�����د ح�������س���م���ت احل�����رب 

الكارثية بني رو�سيا واأوكرانيا.

جنود فاجرن يوا�سلون هجومهم على املواقع االأوكرانية يف باخموت.  )رويرتز(
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اأخبـار الإمـارات

مب�ساركة 15 دولة .. انطالق فعاليات اأ�سبوع الإمارات للوقاية من الإ�سعاع يف اأبوظبي

الإمارات ت�ستعر�س جتربتها يف الأمن ال�سيرباين والتحول الرقمي يف جنيف

•• �أبوظبي -و�م:

اأبوظبي  يف  االول  اأم�����ش  انطلقت 
للوقاية  االإم��ارات  اأ�سبوع  فعاليات 
الهيئة  تنظمها  التي  االإ�سعاع  من 
االحتادية للرقابة النووية واللجنة 
ال��دول��ي��ة للوقاية م��ن االإ���س��ع��اع يف 
االإمارات وت�ستمر حتى 16 مار�ش 
 150 اأكر من  اجلاري مب�ساركة 
ودول���ي���اً ميثلون  م�����س��ارك��اً وط��ن��ي��اً 
من  الوقاية  يف  متخ�س�سة  جهات 
االإ�سعاع، مبا يف ذلك اأكر من 20 

متحدثاً من 15 دولة.
الوطنيون  اخل��������رباء  وي���ج���ت���م���ع 
وال���دول���ي���ون مل��ن��اق�����س��ة اأح������دث ما 
الدولية  امل��ن��ظ��وم��ة  اإل��ي��ه  تو�سلت 
للوقاية من االإ�سعاع باالإ�سافة اإىل 
التحديات املتعلقة بالقطاع النووي 
والبيئة والطب البيطري والف�ساء 

النووية  ال��ط��اق��ة  خ��ط��ط  تو�سيح 
يف دول اأخرى مثل اململكة العربية 

ال�سعودية وال�سني.
ويف اليوم الثاين، يناق�ش امل�ساركون 
من  الوقاية  منظومة  "مراجعة 
وتهدف  الدولية"،  للجنة  االإ�سعاع 
الدولية  للجنة  العامة  التو�سيات 
للوقاية من االإ�سعاع، والتي �سدرت 
يف عام 2007، اإىل حماية النا�ش 
والبيئة من االآثار ال�سارة لالإ�سعاع 
املوؤين .. و�ستلعب الهيئة، ب�سفتها 
دولة  يف  النووية  الرقابية  اجلهة 
االإم�����ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة، دوراً 
تو�سيات  تبنى  �سمان  يف  حمورياً 

اللجنة الدولية يف االإمارات.
و�سيعقد اليوم الثالث حتت عنوان 
والطب  االإ���س��ع��اع  م��ن  "الوقاية 
العديد  مل���ن���اق�������س���ة  البيطري" 
م���ن امل��و���س��وع��ات اجل���دي���دة التي 

حد �سواء.
كري�ستوفر  ق������ال  ن���اح���ي���ت���ه  م����ن 
العلمي  ال�������س���ك���رت���ر  ك���ل���ي���م���ن���ت، 
للجنة  ال���ت���ن���ف���ي���ذي  وال����رئ����ي���������ش 
االإ�سعاع:  م��ن  ل��ل��وق��اي��ة  ال��دول��ي��ة 
اأن نوا�سل  اإن��ه ملن دواع��ي �سروري 
الهيئة  االأم��د مع  الطويل  تعاوننا 
تنظيم  يف  امل�������س���ارك���ة  خ����الل  م���ن 
الن�سخة الثانية من اأ�سبوع الوقاية 
م���ن االإ����س���ع���اع يف دول����ة االإم������ارات 
العربية املتحدة والذي ُيقام خالل 
العا�سرة من عقد ندوتنا  الذكرى 
ال��دول��ي��ة ح��ول ن��ظ��ام ال��وق��اي��ة من 
االإ�سعاع التي عقدت يف اأبوظبي يف 
�سنوات  خم�ش  وبعد   ،2013 ع��ام 
الوقاية  "اأ�سبوع  ن�سخة  اأول  م��ن 
تنظيمه  مت  االإ�سعاع" وال���ذي  م��ن 
ب�سكل م�سرتك بيننا وبني الهيئة.

واأك������د اأن���ه���ا ف��ر���س��ة مم���ت���ازة ويف 

وتقدمي تو�سيات لتح�سني حماية 
النا�ش والنظم البيئية.

وقال كري�سرت فيكتور�سون، املدير 
للرقابة  االحت��ادي��ة  للهيئة  ال��ع��ام 
ا�ست�سافة  ي�����س��ع��دن��ا   : ال���ن���ووي���ة 
الن�سخة الثانية من اأ�سبوع الوقاية 
اللجنة  مع  بالتعاون  االإ�سعاع  من 
االإ�سعاع،  م���ن  ل��ل��وق��اي��ة  ال��دول��ي��ة 
يعد  اال�����س����ب����وع  اأن  اإىل  م�������س���را 
خرباء  فيها  يلتقي  مهمة  من�سة 
الو�سع  ملناق�سة  ودوليون  وطنيون 
ال��راه��ن وال��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي تواجه 
لتعزيز  ح��ل��ول  واق�����رتاح  ال��ق��ط��اع 
امل��ن��ظ��وم��ة ال��دول��ي��ة ل��ل��وق��اي��ة من 
عقد  اإىل  تطلعه  واأب��دى  االإ�سعاع؛ 
هذا احلدث ب�سكل منتظم ل�سمان 
اال�ستفادة من التو�سيات التي يتم 
املن�سة من  ه���ذه  ل��ه��ا يف  ال��ت��و���س��ل 
على  والبيئة  املجتمع  حماية  اأج��ل 

اجلهود  ملناق�سة  امل��ن��ا���س��ب  ال��وق��ت 
الدولية احلالية لتح�سني الوقاية 
االإ�سعاعية يف جميع اأنحاء العامل، 
لال�ستماع  اخل�سو�ش  وج��ه  وعلى 
اإىل اآراء اخلرباء يف دولة االإمارات 
جمل�ش  ودول  امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة 
ب�ساأن  وخارجها  اخلليجي  التعاون 
ل�����س��م��ان حماية  امل��ط��ل��وب  ال��ع��م��ل 
امل���ر����س���ى وال���ع���ام���ل���ني واالأف���������راد 

واجلمهور والبيئة.
و����س���ي���خ�������س�������ش احل����������دث ال������ذي 
ملناق�سة  يوم  اأيام كل  اأربعة  ي�ستمر 
م��و���س��وع��ات حم����ددة، ح��ي��ث �سيتم 
ملناق�سة  االأول  ال��ي��وم  تخ�سي�ش 
وحمطة  االإ���س��ع��اع  م��ن  "الوقاية 
�سيعر�ش  اإذ  النووية"،  ال��ط��اق��ة 
التي حتققت  اخل���رباء االإجن����ازات 
اأث�����ن�����اء ت�����س��غ��ي��ل حم���ط���ة ب���راك���ة 
ل��ل��ط��اق��ة ال��ن��ووي��ة ب��االإ���س��اف��ة اإىل 

•• جنيف-و�م:

االأمن  رئي�ش  الكويتي  الدكتور حممد  �سعادة  اأكد 
االإمارات  اأن  االإم���ارات  دول��ة  حلكومة  ال�سيرباين 
بتوجيهات القيادة الر�سيدة حققت اإجنازات نوعية 
يف جمال التحول الرقمي االآم��ن عزز مكانتها يف 

موؤ�سرات التناف�سية العاملية.
املعلومات  ملجتمع  العاملية  القمة  خالل  ذلك  جاء 
ال��دويل لالت�ساالت  االحت��اد  التي عقدت يف مقر 
م��دي��ن��ة جنيف  امل��ت��ح��دة يف  االأمم  م��ن��ظ��م��ة  حت���ت 
مب�ساركة  فعالياتها  ان��ط��ل��ق��ت  وال��ت��ي  ب�سوي�سرا 
الدويل  ل��ل��ح��دث  بالتينيا  راع��ي��ا  االإم�����ارات  دول���ة 

ال���ه���ام، وذل����ك ب��ح�����س��ور ���س��ع��ادة امل��ه��ن��د���ش ماجد 
�سلطان امل�سمار مدير عام هيئة تنظيم االت�ساالت 
واحل���ك���وم���ة ال��رق��م��ي��ة، وح���م���اد احل���م���ادي مدير 
الرقمية.  اأب��وظ��ب��ي  ه��ي��ئ��ة  ال��رق��م��ي��ة يف  ال��ق��ن��وات 
كلمته �سمن  - يف  الكويتي  الدكتور حممد  وق��ال 
لديها  االإم��ارات  اإن   - للقمة  االأول  اليوم  فعاليات 
جتربة رائدة يف جمال االأمن ال�سيرباين والتحول 
الرقمي يف خمتلف القطاعات اال�سرتاتيجية مبا 
ي�سمن جودة احلياة الرقمية يف جمتمع االإمارات 
وذلك من خالل بنية حتتية رقيمة فائقة التطور 
والتقنيات  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  اأح������دث  ع��ل��ى  ت��ع��ت��م��د 
الف�ساء  العامل يف حماية  م�ستوى  على  وامل��ه��ارات 

االإلكرتوين.
وتطرق الكويتي يف كلمته اإىل اأهم مقومات جناح 
دولة االإمارات يف اال�ستفادة من االإمكانات املتطورة 
الوطنية  وال��ك��وادر  اال�سطناعي  ال��ذك��اء  وتقنيات 
اإيجابية واقعية ت�سهم يف  املوؤهلة يف حتقيق نتائج 

ت�سهيل احلياة على جميع �سكان الدولة.
م��ن ج��ان��ب��ه اأك���د ���س��ع��ادة امل��ه��ن��د���ش م��اج��د �سلطان 
امل�سمار على اأبرز اإجنازات هيئة تنظيم االت�ساالت 
واحلكومة الرقمية يف قطاع االت�ساالت واخلدمات 
الرقمية من خالل تطبيق الهوية الرقمية الذي 
يعترب نقلة نوعية يف املعامالت بالقطاع احلكومي 
واخلا�ش حيث بلغ عدد امل�ستفيدين من التطبيق 

اأك����ر م���ن 5 م��الي��ني ���س��خ�����ش مم���ا ي���وؤك���د ري���ادة 
االإم��ارات يف خمتلف املجاالت التي تدعم التطور 

التقني حول العامل.
من جهته اأ�سار حماد احلمادي اإىل جتربة حكومة 
"مت"  احلكومية  اخل��دم��ات  منظومة  يف  اأب��وظ��ب��ي 
واأهم املعاير الناجحة يف اإطالق تطبيق اإلكرتوين 
يحتوي على اأكر من 700 خدمة رقمية ت�سهل 
يف  اخل��دم��ات  ه��ذه  اإىل  ال��و���س��ول  املتعاملني  على 
تطبيق واحد والتي جاءت نتيجة تعاون اأكر من 
تعزيز  بهدف  اأبوظبي  باإمارة  حكومية  جهة   30
اخل��دم��ات من  ال��ت��ق��دمي على  املتعامل يف  جت��رب��ة 

خالل التطبيق.

ملنظومة الوقاية من االإ�سعاع.
ويتناول اليوم الرابع، الذي يحمل 
االإ�سعاع  م���ن  "الوقاية  ع���ن���وان 
جماالت  تعقيد  م��دى  والف�ساء"، 
االإ�����س����ع����اع وح�������س���اب���ات اجل���رع���ات 

للوقاية  الدولية  اللجنة  تطرحها 
احلماية  اإط������ار   .. االإ����س���ع���اع  م���ن 
ال���ع���ام���ة ل��ل��ن��ب��ات��ات واحل���ي���وان���ات 
املري�ش  وحماية  البيئية؛  والنظم 
االأخالقية  واالأ���س�����ش  ال��ب��ي��ط��ري؛ 

يف ال���ف�������س���اء، وه�����و ج���ان���ب رائ����ع 
للف�ساء  االإن�������س���ان  ال���س��ت��ك�����س��اف 
اخلارجي، كما �ستعر�ش وكالة نا�سا 
للف�ساء ووكالة الف�ساء االإماراتية 

براجمهما الف�سائية.

2022 خالل  للتقاعد  اأبوظبي  �سندوق  يف  عليهم  املوؤمن  عدد  مواطنا   99056
•• �أبوظبي -و�م:

ك�سف �سندوق اأبوظبي للتقاعد اأن عدد املوؤمن عليهم امل�سمولني بنظام 
الذكور  ميثل   2022 ع��ام  خ��الل  مواطنا  و56  األ��ف��ا   99 بلغ  التقاعد 

منهم 52 األفا و340 بينما ميثل االإناث 46 األفا و716 .
التقاعد يف �سندوق  ل�����س��وؤون  ال��ع��ام  امل��دي��ر  احل��م��ادي  �سعادة خلف  وق��ال 
اأبوظبي للتقاعد يف ت�سريحات لوكالة اأنباء االإم��ارات “ وام ” اإن بداية 
اإعادة  اإىل  هدفت  التي  اجلديدة  ا�سرتاتيجيتنا  اإطالق  �سهدت   2022
لريادته وبدء مرحلة جديدة  امل�ستقبلية تعزيزاً  ر�سم خارطة ال�سندوق 
االأمد  ق�سرة  خطط  اعتماد  ع��رب  التقاعد  بخدمات  لالرتقاء  ت�سعى 

املالية  لت�سريع وترة االإجناز واأخرى طويلة االأمد ل�سمان اال�ستدامة 
” .  واأ�ساف احلمادي “ اأن نتائج عام 2022 جاءت مثمرة اإذ ارتفع عدد 
املوؤمن عليهم امل�سمولني بنظام التقاعد اإىل 99 األفا و56 موؤمنا عليه 
ميثل الذكور 52 األفا و340 بينما ميثل االإناث 46 األفا و716، كما 
 73 األفا و302 متقاعد، ت�سكل ن�سبة الذكور   15 بلغ عدد املتقاعدين 
% بينما �سكلت ن�سبة االإناث 27 % ونحو 9996 م�ستحقا، فيما ارتفع 
332 جهة من القطاع احلكومي  2،198 جهة  عدد جهات العمل اإىل 
و1866من القطاع اخلا�ش اإ�سافة اإىل تقدمي ال�سندوق خلدماته اإىل 
املتقاعدين وامل�ستحقني الع�سكريني. ونوه اإىل اأن ال�سندوق تو�سع يف َمد 
احلماية التاأمينية اإىل فئات جديدة من املجتمع، اإذ اأتاح للعاملني حل�ساب 

اأنف�سهم من اأ�سحاب العمل واملهن احلرة للت�سجيل يف نظام التقاعد يف 
اإمارة اأبو ظبي مما اأ�سهم يف حمايتهم وحفظ حقوقهم وحقوق اأ�سرهم، 
العمل  واآل��ي��ة  خدماته  وَتطوير  حَت�سني  عمليات  يف  ال�سندوق  وا�سَتمر 
 35 العمل عن االنتهاء من  واأ�سفرت جهود فريق  ال�سندوق،  املتبعة يف 
التي  واخلدمات  العمل  اآلية  تطوير  يف  كبرة  ب�سورة  اأ�سهموا  م�سروعاً 

نقدمها للمتعاملني مبختلف فئاتهم.
ع��دد من  ا�ستحداث  الداخلي مت  التطوير  م�ستوى  على  اأن��ه  اإىل  واأ���س��ار 
والتي  وامل�ستحقني  املتقاعدين  �سوؤون  اإدارة  �سيما  ال  اجلديدة  االإدارات 
باجلوانب  االهتمام  على  اأك��رب  ب�سورة  الرتكيز  اإىل  خاللها  من  هدفنا 
املمكنة  الت�سهيالت  االجتماعية للمتقاعدين وامل�ستحقني وتقدمي كافة 

ج��وائ��ز يف  ع��دة  َح�سد  ال�سندوق جن��ح يف  اأن  اإىل  احل��م��ادي  ولفت  لهم. 
تقدمي  واإقليميا يف  ري��ادت��ه حمليا  على  اأك���دت  وال��ت��ي  امل��ج��االت  خمتلف 
يعمل  عمل  فريق  بف�سل  حتققت  االإجن���ازات  تلك  كل  التقاعد  خدمات 
جهودنا  و�سنوا�سل  وط��ن��ه  وخ��دم��ة  موؤ�س�سته  لَتميز  واإخ��ال���ش  بجهد 
لتتواكب مع جهود الدولة نحو مئوية جديدة عامرة باالإجنازات وتعزيز 
االأجيال  ح��ق��وق  حلفظ  ا�ستدامته  و�سمان  اأب��وظ��ب��ي  يف  التقاعد  ن��ظ��ام 
التعاون  اتفاقيات  م��ن  العديد  وق��ع  ال�سندوق  اأن  اىل  ي�سار  ال��ق��ادم��ة. 
وح�سد العديد من اجلوائز املحلية والعاملية ونال املركز االأول باملوؤ�سر 
العام ملركز ات�سال حكومة اأبوظبي، وهو ما يوؤكد على �سدارة ال�سندوق 

واحرتافيته العالية يف تقدمي اخلدمات احلكومية.

حممد بن را�سد يوّجه باإن�ساء »وحدة لطيفة بنت حمدان جلراحات الق�سطرة« 
�سمن مركز جمدي يعقوب العاملي للقلب يف م�سر

•• دبي -و�م:

وّجه �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم، نائب رئي�ش الدولة 
رئي�ش جمل�ش الوزراء حاكم دبي، رعاه اهلل، باإن�ساء "وحدة ال�سيخة لطيفة 
يعقوب  جم��دي  مركز  �سمن  الق�سطرة" القلبية  جل��راح��ات  ح��م��دان  بنت 
املجانية  العالجية  اخل��دم��ات  ت��وف��ر  اأج���ل  م��ن  ب��ال��ق��اه��رة،  للقلب  العاملي 
خمتلف  من  حظاً  االأق��ل  واملر�سى  لالأطفال  القلبية  الق�سطرة  وجراحات 
اأرجاء الوطن العربي اإىل جانب تدريب اأطباء وجراحني يف هذا التخ�س�ش 

الطبي الدقيق.
و�ستكون "وحدة ال�سيخة لطيفة بنت حمدان جلراحات الق�سطرة" جمهزة 
وتقدم  ال�ساعة  م��دار  على  املتقدمة  العالجية  اخلدمات  لتوفر  بالكامل 
تعتمد  التي  العمليات  غرف  جتهيزات  اأح��دث  و�ست�سم  باملجان،  خدماتها 
على تطبيقات التكنولوجيا الطبية واجلراحة الروبوتية الإجراء 9،000 

ق�سطرة لالأطفال واملر�سى من خمتلف البالد العربية.
تدريب   ،2024 عام  مطلع  املتوقع  بنائها،  اكتمال  لدى  الوحدة  و�ستبداأ 
وتاأهيل جراحني واأطباء متخ�س�سني يف جمال جراحات واأمرا�ش القلب 
التدريبية  ب��راجم��ه��ا  �سمن  ل��ت��خ��ّرج  ب��ه��ا،  امل��رت��ب��ط��ة  ال�سحية  واحل����االت 

كفاءة الرعاية ال�سحية عربياً، ويعزز �سمولها ل�سرائح جمتمعية وعمرية 
اأو�سع، ال �سيما يف جمال اأمرا�ش القلب.

وقد وّجه اجلراح العاملي ال�سر جمدي يعقوب، ال�سكر اإىل �ساحب ال�سمو 
ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم، نائب رئي�ش الدولة رئي�ش جمل�ش الوزراء 
حاكم دبي رعاه اهلل على دعمه امل�ستمر ملركز جمدي يعقوب العاملي للقلب؛ 
لتقدمي خدمات رعاية �سحية على اأعلى م�ستوى ملر�سى القلب واالأوعية 
الدموية، منوهاً باإ�سهامات �سموه على ال�سعيدين العربي والعاملي، وما لها 
من تاأثرات اإيجابية عديدة �سمن خمتلف القطاعات احليوية مبا يف ذلك 

القطاع ال�سحي.
اإن�ساء  بدعم  �سموه  الكرمية من  اللفتة  اأن  يعقوب،  الدكتور جمدي  واأك��د 
املركز اجلديد بالقاهرة �سيكون لها اأثرها الكبر يف تقدمي اأف�سل خدمات 
الرعاية ال�سحية الآالف املر�سى �سنوًيا بجانب دور املركز يف تعليم االأطقم 
نف�ش  اإىل  ال�سعادة  واإدخ����ال  امل��ر���س��ى،  ق��ل��وب  ع��الج  يف  للم�ساهمة  الطبية 
واالأوعية  القلب  اأمرا�ش  اأن  اإىل  العاملية  ال�سحة  منظمة  وت�سر  ذويهم. 
عنها  ينجم  ح��ي��ث  ال��ع��امل،  يف  ل��ل��وف��اة  االأ���س��ا���س��ي  ال�سبب  ت�سّكل  ال��دم��وي��ة 
القلب  ا�سطرابات  ع��ام، ويف مقدمتها  اإن�سان كل  17.9 مليون  وف��اة نحو 
واالأوعية الدموية مثل مر�ش القلب التاجي، ومر�ش االأوعية الدماغية، 

1،500 طبيب وجراح �سنوياً، ي�سهمون يف تلبية احلاجة امللّحة يف املنطقة 
العربية لهذا التخ�س�ش، ال �سيما واأن اأمرا�ش القلب واالأوعية الدموية هي 
ال�سحة  العربي، بح�سب منظمة  العامل  للوفاة يف  الرئي�سية  امل�سببات  من 

العاملية.
يف  الق�سطرة"  جل��راح��ات  ح��م��دان  بنت  لطيفة  ال�سيخة  "وحدة  و�ستكون 
بالعا�سمة  للقلب"  ال��ع��امل��ي  يعقوب  جم��دي  "مركز  �سمن  م��ث��ايل  م��وق��ع 
�سواء  العربي،  الوطن  يف  للقلب  خري  م�ست�سفى  اأكرب  القاهرة،  امل�سرية 
العربية  الدول  واملر�سى من  االأطفال  اللوج�ستي ال�ستقبال  امل�ستوى  على 
كافة، اأو على امل�ستوى التقني، كونه يقع �سمن مركز جمدي يعقوب العاملي 
وخا�سة  ال��دم��وي��ة،  واالأوع��ي��ة  القلب  مر�سى  ع��الج  يف  املتخ�س�ش  للقلب 

االأطفال.
و�ست�سهم "وحدة ال�سيخة لطيفة بنت حمدان جلراحات الق�سطرة" يف �سد 
هوة وا�سعة يف خيارات الرعاية ال�سحية والعالجات والتدخالت اجلراحية 
و  االأط��ف��ال  �سيما  امل��ر���س��ى، ال  م��ن  ك��ب��رة  ل�سرائح  امل��ت��اح��ة  غ��ر  املتقدمة 
االرتقاء بالرعاية ال�سحية التي ت�سمل اجلميع ويدعم املركز حلول الرعاية 
ال�سحية املتقدمة يف الوطن العربي، وي�سهم يف اإعداد كفاءات طبية متمكنة 
موؤهلة يف التخ�س�سات القلبية واأبحاثها وتقنياتها، مبا يرتقي مبوؤ�سرات 

وداء القلب الروماتيزمي.
الوفيات  اأخما�ش  اأرب��ع��ة  م��ن  ب��اأك��ر  القلبية  وال�سكتات  النوبات  وتت�سبب 
اأمرا�ش القلب واالأوعية الدموية، ويكون ثلث تلك الوفيات  الناجمة عن 

الأفراد مل يتجاوز �سنهم 70 عاماً.

خالد بن حممد بن زايد يح�سر فعاليات الن�سخة الرابعة ع�سرة من امل�سابقة الوطنية ملهارات الإمارات
•• �أبوظبي-و�م:

املجل�ش  ع�سو  ن��ه��ي��ان،  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ب��ن  خ��ال��د  ال�سيخ  �سمو  ح�سر 
من  جانباً  التنفيذي،  اأب��وظ��ب��ي  مكتب  رئي�ش  اأب��وظ��ب��ي  الإم���ارة  التنفيذي 
فعاليات امل�سابقة الوطنية ملهارات االإمارات يف ن�سختها الرابعة ع�سرة، التي 
 15 حتى  وت�ستمر  )اأدن��ي��ك(،  للمعار�ش  الوطني  اأبوظبي  مركز  يف  ُتعقد 

مار�ش اجلاري.
رافق �سمّوه، خالل الزيارة، �سعادة الدكتور مبارك �سعيد ال�سام�سي، مدير 
التقى �سمّوه  التقني واملهني؛ حيث  اأبوظبي للتعليم والتدريب  عام مركز 
املتميزة  املواهب  اأ�سحاب  من  االإماراتيني  والطالبات  الطالب  من  ع��دداً 

رفيع  ومهنياً  فنياً  تدريباً  يتلقون  وال��ذي��ن  واملهنية،  التقنية  امل��ج��االت  يف 
التكنولوجيا  على  قائمة  م�ساريع  من  اأجن��زوه  مبا  �سمّوه  واأ�ساد  امل�ستوى، 
لدولة  االقت�سادي  امل�ستقبل  وب��ن��اء  ا�ست�سراف  يف  ت�ساعد  التي  املتقدمة 

االإمارات.
امل�ستقبل"،  "مربمج  حت��دى  يف  امل�ساركني  املت�سابقني  �سمّوه  التقى  كما 
االإمارات،  ملهارات  الوطنية  امل�سابقة  فعاليات  �سمن  مرة  الأول  يقام  ال��ذي 
وقد ا�ستقطب هذا التحدي 100 مربمج اإماراتي من ال�سفوف ال�ساد�ش 

وحتى الثاين ع�سر.
وُتقام فعاليات هذه امل�سابقة حتت رعاية �سمو ال�سيخة فاطمة بنت مبارك، 
رئي�سة االحتاد الن�سائي العام، رئي�سة املجل�ش االأعلى لالأمومة والطفولة، 

وينّظمها مركز  االإمارات"،  "اأم  االأ�سرية  التنمية  ملوؤ�س�سة  االأعلى  الرئي�سة 
مبادرة  �سمن  �سنوي،  ب�سكل  واملهني  التقني  والتدريب  للتعليم  اأبوظبي 
مهارات االإمارات، التي تهدف اإىل زيادة الوعي بالتعليم املهني والتقني ورفع 
االإماراتي،  ال�سباب  بني  املتقدمة  التكنولوجية  للقدرات  الوطني  امل�ستوى 
من اأجل دفع عجلة النمو ال�سناعي والتكنولوجي يف دولة االإمارات العربية 
املتحدة. وت�ستقطب ن�سخة هذا العام من امل�سابقة، التي ت�ستمر ثالثة اأيام، 
16 و21 عاماً، للتناف�ش  اأعمارهم بني  ت��رتاوح  300 م�سارك،  اأكر من 
�سمن 23 مهارة هند�سية وتكنولوجية، منها �سيانة حمركات الطائرات، 
وتقنية  ب��احل��ا���س��وب،  واخل���راط���ة  وال��ن��ح��ت،  ال�����س��ن��اع��ي،  التحكم  واأن��ظ��م��ة 
الت�سميم  وتقنية  االإن��رتن��ت،  م��واق��ع  وت�سميم  وال��ربجم��ي��ات،  ال�سيارات، 

من  وغرها  واالإلكرتونيات،  واالأوت��وك��اد،  الهند�سي  والر�سم  اجلرافيكي، 
املهارات املهمة. وبهذه املنا�سبة، قال �سعادة الدكتور مبارك �سعيد ال�سام�سي: 
"اإن �سباب اليوم قادر على ا�ست�سراف و�سناعة غد اأكر ا�ستدامة. ودعماً لهذا 
التوّجه، تاأتي امل�سابقة الوطنية ملهارات االإمارات لُتمّكن ال�سباب االإماراتي 
اإ�سراًقا لالأجيال املقبلة.  من قيادة االبتكار والتغير وبناء م�ستقبل اأكر 
كما ُتعد فر�سة ثمينة لل�سباب االإماراتي من ذوي املهارات املتميزة للتاأهل 
واالن�سمام اإىل املنتخب الوطني لدولة االإمارات العربية املتحدة وامل�ساركة 
يف م�سابقة املهارات الدولية )WorldSkills( املرموقة للعام 2024، 
امل�سابقات االإقليمية والدولية االأخ��رى، مما يعزز من مكانة  وغرها من 

الدولة وترتيبها عاملياً على �سعيد التعليم والتدريب التقني واملهني".
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اأخبـار الإمـارات

الإمارات تد�سن  »مركز منارة« لن�سر قيم التعاي�س يف املنطقة

زايد لالإ�سكان يفتح باب احلجز للمراحل الثالث الأوىل مل�ساكن »حي ال�سيوح 16« بال�سارقة

اأن��ه وم��ن خ��الل النظام  ولفت اإىل 
 2015 ع�����ام  اب���ت���ك���اره  مت  ال������ذي 
ال��ع��ام اجل���اري ليتواءم  وت��ط��وي��ره 
امل�ستفيدين  ع���دد  يف  ال���زي���ادة  م��ع 

•• دبي-و�م: 

والبنية  ال���ط���اق���ة  وزارة  اأع���ل���ن���ت 
ال�سيخ  ب��ربن��ام��ج  ممثلة  التحتية 
زاي����د ل��الإ���س��ك��ان ف��ت��ح ب���اب احلجز 
امل�ستفيدين  اأم������ام  اأم�������ش  ���س��ب��اح 
االأوىل  ال����ث����الث  ل���ل���م���راح���ل  م����ن 
 16 ال�����س��ي��وح  "حي  م�����س��اك��ن  م���ن 
املجمع"  "م�ساكن  ال�����س��ارق��ة  "يف 
م�����س��ك��ن��اً من   438 ت�����س��م  وال���ت���ي 
اإجمايل 818 م�سكنا على م�ساحة 
مربع  م��رت  مليون   1.3 اجمالية 

بتكلفة مليار درهم.
و اأو���س��ح ���س��ع��ادة امل��ه��ن��د���ش حممد 
ب��رن��ام��ج ال�سيخ  امل��ن�����س��وري م��دي��ر 
امل�ساكن  اأن  ل����الإ�����س����ك����ان  زاي��������د 

واأ�ساف اأن نظام حجز امل�ساكن يتم 
ل�سمان  ك��ام��ل  ب�سكل  اإل��ك��رتون��ي��ا 
والعدالة  وال�����س��ف��اف��ي��ة  احل��وك��م��ة 
جميع  ب�����ني  ال����ف����ر�����ش  وت����ك����اف����وؤ 

امل�ستفيدين املر�سحني للحجز.
اإىل  امل�ستفيدين  امل��ن�����س��وري  ودع���ا 
ر�سالة احلجز من  �سرورة طباعة 
املوقع االإلكرتوين لربنامج ال�سيخ 
امل�سكن  حجز  بعد  لالإ�سكان  زاي��د 
واالإ�سراع باالنتهاء من االإجراءات 
امل�����س��رف��ي��ة ت���ف���ادي���اً الإن���ت���ه���اء مدة 
اأن  اإىل  ���س��الح��ي��ة احل��ج��ز م��ن��وه��ا 
ت���ك���ون وفق  االأول����وي����ة يف احل���ج���ز 
اأق��دم��ي��ة ال��ط��ل��ب وا���س��ت��ي��ف��اء كافة 

املتطلبات .
زاي���د  ال�����س��ي��خ  ب���رن���ام���ج  اأن  واأك������د 

م�سروع  �سمن  للحجز  املخ�س�سة 
"تتنوع   16 ال���������س����ي����وح  "حي 
ترتاوح  من��وذج��اً   13 اإىل  لت�سل 
غرف   5 اإىل  ن�����وم  غ���رف���ت���ي  ب����ني 
اأن  اإىل  ل��ك��ل من����وذج م�����س��را  ن����وم 
من  للم�ستفيدين  اأت���اح  الربنامج 
ال�سكنية  وحداتهم  حجز  امل�سروع 
ب��ك��ل ���س��ه��ول��ة ع���رب ن���ظ���ام احلجز 
ال�سكنية  للمجمعات  االل��ك��رتوين 
ع���ل���ى ت���ط���ب���ي���ق ال����ه����ات����ف ال���ذك���ي 
واملوقع االإلكرتوين لوزارة الطاقة 
حتقيقا  وذل���ك  التحتية  وال��ب��ن��ي��ة 
الهادفة  االإم����ارات  حكومة  ل��روؤي��ة 
امل��واط��ن��ني م��ن خالل  اإ���س��ع��اد  اإىل 
خ���دم���ات ح��ك��وم��ي��ة م��ت��وف��رة على 

مدار ال�ساعة.

احلجز  يف  ال���������س����رع����ة  وي������راع������ي 
احلجز  واإمكانية  الوقت  وتقلي�ش 
عن بعد دون احلاجة لزيارة مراكز 
للربنامج  ميكن  املتعاملني  اإ�سعاد 
ال�سكنية  امل��ج��م��ع��ات  ج��م��ي��ع  اإدارة 
امل�ستفيدين  ت��ر���س��ي��ح  ح��ي��ث  م���ن 
احلكومية  امل�����س��اك��ن  ق�����رارات  م���ن 
واخ���ت���ي���ار من����اذج امل�����س��اك��ن وحجز 
الوحدة ال�سكنية اإلكرتونياً واأي�سا 
م��ت��اب��ع��ة ج��م��ي��ع ال�����ق�����رارات حتى 
ويعد  للم�ستفيد  امل�����س��ك��ن  ت�سليم 
م�ستوى  ع��ل��ى  ح��ك��وم��ي  ن��ظ��ام  اأول 
امل�سكن  اخ��ت��ي��ار  جم��ال  يف  املنطقة 
مب��ا ي��ت��واف��ق م��ع رغ��ب��ات مواطني 
يف  واآم��ال��ه��م  وتطلعاتهم  ال���دول���ة 

م�سكن العمر.
وال����الئ����ق ل���الأ����س���ر امل���واط���ن���ة على 
االإقت�سادية  م�ستوياتها  اختالف 

ثابتة  ب��خ��ط��وات  ي�سر  ل��الإ���س��ك��ان 
املنا�سب  امل�������س���ك���ن  ت����وف����ر  ن���ح���و 

لتوجهات  وف���ق���اً  واالإج���ت���م���اع���ي���ة 
وتوجيهات احلكومة الر�سيدة.

اليوم.. الإمارات تطلق اأوىل فعاليات الطريق اإىل COP28 بقيادة ال�سباب يف مدينة اإك�سبو دبي
•• �أبوظبي-و�م:

COP28" التي  اإىل  "الطريق  فعاليات  اأوىل  اليوم  تنطلق 
املتحدة  االأمم  اتفاقية  يف  االأط����راف  م��وؤمت��ر  رئ��ا���س��ة  تنظمها 
ال�سباب  ويقودها   "COP28" املناخ  تغر  ب�ساأن  االإط��اري��ة 
وذلك يف مدينة اإك�سبو دبي. وتعد هذه الفعالية حمطة مهمة 
لل�سباب واملجتمع يف م�سرة زيادة الوعي وح�سد اجلهود نحو 
اإىل  "الطريق  يتما�سى  حيث   COP28 االأط����راف  م��وؤمت��ر 
COP28" مع �سعي املوؤمتر اإىل تعزيز وت�سريع العمل املناخي 
العاملي من خالل تعاون كافة املعنيني وجميع فئات املجتمع من 
اأجل حتقيق التعهدات التي قطعها العامل على نف�سه من اأجل 
االأجيال املقبلة. وتنق�سم الفاعلية التي تنطلق اليوم اإىل ثالثة 

برامج تبداأ بالربنامج ال�سباحي للور�ش التفاعلية التي تهدف 
اإىل اإلهام وتعليم ومتكني الطالب الذين ترتاوح اأعمارهم بني 
7 و15 عاماً لفهم مو�سوع تغر املناخ والتعامل معه بالتعاون 
مع برامج اإك�سبو للمدار�ش ويعقبه برنامج فرتة ما بعد الظهر 
واملناق�سات  ال�سبابية  احللقات  خ��الل  من  لل�سباب  املخ�س�ش 
ينظمها  التي  والعرو�ش  اال�ستدامة  وم��ب��ادرات  العمل  وور���ش 
ومركز  وال�سباب  الثقافة  وزارة  ذل��ك  يف  مب��ا  احل���دث  ���س��رك��اء 
ال�سباب العربي اأما الربنامج امل�سائي في�سكل احلدث االأ�سا�سي 
 COP28 ل���  ال��ق��ي��ادي  الفريق  خالله  و�سيناق�ش  للفعالية 
ملوؤمتر  الفريق  تطلعات  ال�سباب  م��ن  املناخي  العمل  ق��ادة  م��ع 

االأطراف املقبل الذي ت�ست�سيفه دولة االإمارات.
امل�ساركة  وهي  ا�سرتاتيجية  اأربعة حم��اور  على  احل��دث  ويركز 

والعمل والتعبر والتعليم كما �سي�سهد اإطالق مبادرات لدعم 
م�ساركة ال�سباب يف جهود االأمم املتحدة اخلا�سة باملناخ وتعزيز 
ح�سور وجهود الهيئات التي تخدم ال�سباب يف منظومة العمل 
 "COP28 اإىل  "الطريق  فعالية  وت�سلط  العاملي.  املناخي 
واملبادئ   COP28 االأط���راف  موؤمتر  اأول��وي��ات  على  ال�سوء 
االأن�سطة  م��ت��ن��وع م��ن  ب��رن��ام��ج  ي��ق��وم عليها م��ن خ���الل  ال��ت��ي 
ي�سمل  مب��ا  �سخ�ش   3،000 م��ن  اأك���ر  مب�ساركة  التفاعلية 
ال�سباب امللتحقني باخلدمة الوطنية ون�سطاء املناخ من ال�سباب 
واأ�سحاب الهمم وكبار املواطنني وغرهم، كما يح�سر الفعالية 
COP28 عدد  اإىل جانب الفريق القيادي ملوؤمتر االأطراف 
م��ن ك��ب��ار امل�����س��وؤول��ني احل��ك��وم��ي��ني و���س��ف��راء ال����دول ال�سقيقة 

وال�سديقة لدى االإمارات.

للعام الثاين على التوايل.. بريد الإمارات ينال جائزة 
اأمازون لأف�سل �سركة تو�سيل للعام 2022

•• دبي -و�م: 

نال بريد االإمارات، امل�سغل الربيدي الر�سمي واملزّود الرائد خلدمات التو�سيل ال�سريع يف دولة االإمارات، 
جائزة "اأمازون الأف�سل �سركة تو�سيل لعام 2022" يف منطقة ال�سرق االأو�سط و�سمال اأفريقيا، وذلك 
للعام الثاين على التوايل. واعترب عبد اهلل حممد االأ�سرم، الرئي�ش التنفيذي ملجموعة بريد االإمارات، 
موا�سلة  للمتعاملني.. مع  اجل��ودة  فائقة  بتوفر خدمات  العمل  ِف��َرق  ال��ت��زام  يعك�ش  االإجن���از  ه��ذا  اأن 
االلتزام ب�سمان �سال�سة و�سفافية اخلدمات، والرتكيز على جتاوز توقعات املتعاملني وحتقيق املزيد من 
ال�سرق  »اأم��ازون  التنفيذي للعمليات لدى  النوعية م�ستقباًل. وقال برا�سانت �ساران، الرئي�ش  النقالت 
االأو�سط و�سمال اأفريقيا«، اإن التكرمي جاء تقديراً خلدمات تو�سيل امليل االأخر املوثوقة واملبتكرة التي 
التغر  دائمة  املتعاملني  وتوقعات  مواكبة متطلبات  على  االإمارات" بقدرتها  "بريد  تقدمونا ومتيَّزت 

بنجاح، وتطوير ومواءمة قدراتها مع هذه التغرات ل�سمان �سال�سة خدمات التو�سيل.

رابطة مكافحة الت�سهر يف جمل�ش االإدارة.
وقال جرينبالت : متتلك رابطة مكافحة الت�سهر 100 عام من اخلربة 

من�سب رئي�ش جمل�ش االإدارة؛ والدكتور النعيمي هو �سخ�سية عاملّية رائدة 
جرينبالت  جوناثان  ميثل  فيما  االح��ت��واء،  وتعزيز  التطّرف  مكافحة  يف 

•• �أبوظبي-و�م:

االإقليمّي  املركز  تاأ�سي�ش  عن  ام�ش  املّتحدة  العربّية  االإم��ارات  دولة  اأعلنت 
ا له، ويحمل يف اإ�سمه  للتعاي�ش ) مركز منارة ( الذي يّتخذ من اأبوظبي مقرًّ

الكلمة العربّية التي تعني م�سدر النور الهادي للقادمني من بعيد.
و�سيدعم هذا املركز القيم واملبادرات الكربى التي اأطلقتها دولة االإمارات 

العربية املّتحدة املتعلقة بالت�سامح والتعاي�ش وبيت العائلة االإبراهيمّية.
ومّت اإن�ساء مركز منارة مع رابطة مكافحة الت�سهر ك�سريك رئي�سّي للتعاون 
اإقامة عالقات  يف تنفيذ الربامج التعليمية والثقافية والتي �سوف ت�سمل 
اآ�سيا، لتعزيز  مع اجلامعات يف جميع اأنحاء ال�سرق االأو�سط وجنوب �سرق 
ال�سالم واالزدهار من خالل ن�سر قيم وثقافة التعاي�ش عرب دورات تدريبية 

�سة لطاّلب اجلامعات واملتعّلمني ال�سباب. خم�سّ
اإدارة مركز منارة - يف  وقال معايل الدكتور علي النعيمي، رئي�ش جمل�ش 
مكافحة  رابطة  مع  نت�سارك  اأن  ي�سعدنا   - التد�سني  مبنا�سبة  له  ت�سريح 
ال�سالم،  لتعزيز  ال��ع��امل  يف  املنّظمات  اأف�����س��ل  م��ن  واح���دة  وه��ي  الت�سهر، 
النا�ش من جميع اخللفّيات مًعا، �سيكون  النمطّية، وجمع  ال�سور  وتبديد 

مقر مركز منارة يف منطقتنا ول�سالح منطقتنا.
كبار  من  يتكّون  موؤ�ّس�ش  اإدارة  جمل�ش  للمركز  �سيكون  اأن��ه  بالذكر  جدير 
العميقة يف  ب��اخل��ربة  ال��ذي��ن يتمتعون  ال��ع��امل  اأن��ح��اء  اخل���رباء م��ن جميع 
جماالت عمله، و�سيقود مركز منارة الدكتور علي النعيمي، الذي �سي�سغل 

يف مكافحة جذور معاداة ال�سامّية والكراهية بجميع اأ�سكالها، وي�سّرفنا اأن 
تكون الرابطة ال�سريك الرئي�سّي يف توفر الربامج الرتبوّية والتعليمّية، 
ال�سالم والتعاي�ش  ا�ستمرارا للتقّدم نحو  ياأتي  اأن مركز منارة  اإىل  م�سرا 
واأبدى  املنطقة،  التاريخّية يف  االإجن��ازات  االأو�سط، والبناء على  ال�سرق  يف 
تطلعه اإىل موا�سلة العمل على توحيد ال�سعوب بطرق مبتكرة يف ال�سنوات 
ون�سر  الإع���داد  املركز  خ��رباء  مع  وثيق  ب�سكل  الرابطة  و�ستعمل  القادمة. 

برامج �ساملة وخمترَبة لتعزيز التعاي�ش مثل :
االآخر. قبول  تعزيز  اإىل  تهدف  تعليمّية  مواّد  • تطوير 

يف  اآ�سيا  �سرق  وجنوب  االأو�سط  ال�سرق  جامعات  من  الطاّلب  اإ�سراك   •
املوؤمترات باملنطقة، ومتكينهم من زيارة موؤ�س�سات تعليمّية دولية.

ترّكز  "People to people" التي  املبا�سرة  املجتمعية  • ال�سراكات 
على طاّلب اجلامعات.

املمار�سات. الأف�سل  واأدّلة  �ساملة  بيانات  مع  بحثّية  • تقارير 
النهائّية  العرو�ش  لتقدمي  امل�ستوى  رفيعة  �سنوية  م�سابقات  • ا�ست�سافة 

يف دبي.
املتحدة  ال��والي��ات  ل��دى  ال��دول��ة  �سفر  العتيبة  مانع  يو�سف  معايل  وق��ال 
االأمريكية : �سيكون هذا املركز منوذًجا للمنطقة، وهو انعكا�ش للقيم التي 
ت�سرتك فيها االإمارات والواليات املّتحدة االأمريكّية، مبا يف ذلك االلتزام 

بتعزيز ال�سالم والتعاي�ش، وخلق الفر�ش ل�سباب املنطقة.
ومن املقّرر اأن تبداأ الربامج التعليمّية االأوىل يف اأغ�سط�ش 2023.

م�ست�سفى الأمل يفتتح »فلل منت�سف الطريق« لتاأهيل املر�سى النف�سيني
•• دبي -و�م: 

اف���ت���ت���ح���ت م���وؤ����س�������س���ة االإم�����������ارات 
م�سروع  ال�������س���ح���ي���ة  ل���ل���خ���دم���ات 
االأول  الطريق"  منت�سف  "فلل 
م��ن ن��وع��ه ع��ل��ى م�����س��ت��وى منطقة 
م�ست�سفى  يف  االأو�����س����ط  ال�������س���رق 
االأمل لل�سحة النف�سية التابع لها 
اإىل تقدمي خدمات  وال��ذي يهدف 
ال��ت��اأه��ي��ل ال��ن��ف�����س��ي ل��ل��م��ر���س��ى من 
خالل  من  الطويلة  االإق��ام��ة  ذوي 
ت��اأه��ي��ل��ي متعدد  ب��رن��ام��ج مم��ن��ه��ج 
والرعاية  الوظيفي  العالج  ي�سمل 
باإ�سراف  املتخ�س�سة  التمري�سية 
ف����ري����ق م��ت��خ�����س�����ش م����ن اأط����ب����اء 
النف�سي  ال���ط���ب  يف  ا���س��ت�����س��اري��ني 
واأخ���������س����ائ����ي����ني ن��ف�����س��ي��ني وذل�����ك 
التحولية  املوؤ�س�سة  م�ساريع  �سمن 

لل�سحة النف�سية املجتمعية.
ع�سام  ال����دك����ت����ور  ����س���ع���ادة  واأك��������د 

جمال تقدمي اخلدمات العالجية 
الطاقة  اأن  اإىل  منوهة  والتاأهيلية 
االإ���س��ت��ي��ع��اب��ي��ة ل��ل��ف��ل��ل ت��ب��ل��غ 18 
املر�سى  ت���اأه���ي���ل  ب���ه���دف  ����س���ري���را 
الطويلة عن طريق  االإق��ام��ة  ذوي 
اإىل  برنامج تاأهيلي متعدد ي�ستند 
كفاءة وخربة فريق متخ�س�ش من 
االأط���ب���اء االإ���س��ت�����س��اري��ني يف الطب 
نف�سيني  واأخ�����س��ائ��ي��ني  ال��ن��ف�����س��ي 
الوظيفي  ال��ع��الج  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة 
والرعاية التمري�سية املتخ�س�سة.

ال��دك��ت��ورة فاطمة  ب���دوره���ا ق��ال��ت 
االأمل  م�ست�سفى  م��دي��رة  علي  اآل 
لل�سحة النف�سية اإن "فلل منت�سف 
الطريق" توفر خدماتها ال�سحية 
ل��ل��م��ر���س��ى ال����ذي����ن ي���ع���ان���ون من 
كالف�سام  مزمنة  عقلية  اأم��را���ش 
ال����ذه����اين وال���ف�������س���ام ال���وج���داين 
واالإع����اق����ة ال��ذه��ن��ي��ة و ت��ق��دم لهم 
برناجماً عالجياً متكاماًل ل�سمان 

الزرعوين املدير التنفيذي لقطاع 
موؤ�س�سة  يف  ال��ط��ب��ي��ة  اخل����دم����ات 
ال�سحية  ل���ل���خ���دم���ات  االإم����������ارات 
النوعي  امل�����س��روع  ه���ذا  اف��ت��ت��اح  اأن 
لتطوير  ج��ه��وده��ا  اإط����ار  ي��اأت��ي يف 
لل�سحة  الرقمية  العيادات  �سبكة 
رائدة  م�����س��ارات  وت��وف��ر  النف�سية 
واال�ست�سارات  ال�سحة  جم���ال  يف 
والعالجات النف�سية م�سراً اإىل اأن 
من  تعترب  الطريق  منت�سف  فلل 
الكبرة  التحولية  امل�����س��اري��ع  ب��ني 
التي اأجنزتها املوؤ�س�سة وفقاً للخط 
امل��ع��ت��م��د ���س��م��ن خططها  ال��زم��ن��ي 
لالأهمية  ن��ظ��راً  وا�سرتاتيجياتها 
اأع��ل��ى معاير  ت��وف��ر  ال��ب��ال��غ��ة يف 
اخلدمات ال�سحية النف�سية االأمر 
الذي ين�سجم مع تطلعات واأهداف 
تتوافق مع تطلعات  التي  املوؤ�س�سة 
 "2031 االإم������ارات  "نحن  روؤي����ة 
اأه��داف مئوية  و�سواًل اإىل حتقيق 

بال�سحة النف�سية تواكب ال�سيا�سة 
النف�سية  ال�سحة  لتعزيز  الوطنية 
وال����ت����ي ح�������ددت خ��م�����س��ة اأه�������داف 
تت�سمن  رئ��ي�����س��ي��ة  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
تعزيز فعالية اجلوانب القيادية يف 
وتطوير  النف�سية  ال�سحة  جم��ال 
ال�سحة  ن��ط��اق خ��دم��ات  وت��و���س��ي��ع 
واملتكاملة  ال�����س��ام��ل��ة  ال��ن��ف�����س��ي��ة 
وامل�ستجيبة لالحتياجات واملوجهة 
كافة  واأع���م���اره  بفئاته  للمجتمع 
وتر�سيخ التعاون متعدد القطاعات 
ال�سحة  ت��ع��زي��ز  ���س��ي��ا���س��ة  ل��ت��ن��ف��ي��ذ 
الوقائية  ال��ق��درة  ورف���ع  النف�سية 
لفئات  النف�سية  اال�سطرابات  من 
عن  ف�ساًل  كافة  املجتمع  واأع��م��ار 
مت��ك��ني ال����ق����درات وحت�����س��ني نظم 
امل���ع���ل���وم���ات وج����م����ع وا����س���ت���خ���دام 

وتفعيل البيانات.
منت�سف  "فلل  اأن  واأو�����س����ح����ت 
يف  ن��وع��ي��ة  ن��ق��ل��ة  ت��ع��د  الطريق" 

خدمات التوعية وخدمات الرعاية 
وال����دع����م امل���ن���زل���ي���ة وال����رع����اي����ة يف 
التاأهيل  واإع����ادة  ال��ط��وارئ  ح��االت 

املجتمعي.
م�����ن ج���ان���ب���ه���ا ق����ال����ت ال����دك����ت����ورة 
اإدارة  م������دي������رة  امل������ه������ري  ن��������ور 
اإن  املوؤ�س�سة  يف  النف�سية  ال�سحة 
اخلا�سة  امل��وؤ���س�����س��ة  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة 

االإمارات 2071.
على  حتر�ش  املوؤ�س�سة  اأن  واأ�ساف 
النف�سية  ال�سحة  خدمات  تطوير 
لل�سيا�سة الوطنية لتعزيز  تطبيقاً 
الأهميتها  ونظراً  النف�سية  ال�سحة 
ودورها املحوري يف تعزيز التما�سك 
االأ�سري وتر�سيخ الن�سيج املجتمعي 
واال�ستقرار  ال�سعادة  ي�سمن  مب��ا 

ف�ساًل  االأف��������راد  ب���ني  وال���ت���ك���ام���ل 
االإ�ستقرار  ت��ع��زي��ز  يف  دوره����ا  ع��ن 
اإن�ساء  يف  ي�����س��ه��م  ال�����ذي  ال����ذات����ي 
اإيجابياً  وم���وؤث���رة  ف��اع��ل��ة  اأج���ي���ال 
على  احل��ر���ش  م��وؤك��داً  املجتمع  يف 
النف�سية  ال�سحة  وح��دات  تطوير 
ال�سحة  م�ست�سفيات  يف  للمر�سى 
النف�سية التابعة للموؤ�س�سة وتعزيز 

اإعادة التاأهيل التي تهدف اإىل دمج 
وتزويدهم  امل��ج��ت��م��ع  يف  امل��ر���س��ى 
باملهارات احلياتية الالزمة للعودة 
ب�سحبة  م���ن���ازل���ه���م  اإىل  االآم����ن����ة 
مبثابة  ت��ع��د  ال��ف��ل��ل  اأن  اإذ  ذوي��ه��م 
امل�ست�سفى  بني  االإنتقالية  املرحلة 

والبيئة اخلارجية.
املعالج  ال���ف���ري���ق  اأن  اإىل  ول��ف��ت��ت 
ي���ح���ر����ش وب��ال��ت��ن�����س��ي��ق م����ع ذوي 
املمنهج  خ��روج��ه��م  ع��ل��ى  امل��ر���س��ى 
اأمامهم  املجال  اإف�ساح  طريق  عن 
لق�ساء اأوقات مع ذويهم يناًء على 
تو�سيات الكادر الطبي املعالج وذلك 
موؤ�س�سة  ح��ر���ش  ت��وؤك��د  خ��ط��وة  يف 
ال�سحية على  االإم��ارات للخدمات 
و�سمان  امل���ري�������ش  ���س��ح��ة  ت��ع��زي��ز 
عودته معافى لذويه باعتبار ذلك 
للعالج  االأ�سا�سية  الركيزة  الهدف 
اإيجابي  اأث����ر  ل���ه م���ن  مل���ا  ال��ن��ف�����س��ي 

للمر�سى وذويهم.

خالل الربع الأخري من 2022

اجتماعية ال�سارقة: اأكرث من 75 األف خدمة لالأطفال ب�دار الأمان
••�ل�شارقة-�لفجر:

توا�سل دائرة اخلدمات االجتماعية 
وبراجمها  خ��دم��ات��ه��ا  ب��ال�����س��ارق��ة 
ل����الأط����ف����ال ب�������دار االأم���������ان وال���ت���ي 
املعي�سة  وال�سوؤون  اخلدمات  ت�سمل 
ب��اق��ة من  اإىل  اإ���س��اف��ة  وال�����س��ح��ي��ة 
والرتفيهية  ال��ت��ن��م��وي��ة  ال���ربام���ج 
والتعليمية، والدينية واالجتماعية 
باالإ�سافة  ال���ذات،  وتنمية  والفنية 
الرتفيهية  ال���رح���الت  تنظيم  اإىل 
اخلارجية  واجل����والت  والتعليمية 
ل��ع��دد م��ن االأم���اك���ن ع��ل��ى م�ستوى 
االإمارة وخارجها منها زيارة الإك�سبو 
دب�����ي وم���ع���ر����ش ال���ك���ت���اب ال�����دويل 
ال�سواحي  وم��ه��رج��ان  ب��ال�����س��ارق��ة 
كالزاهية  التجارية  وامل��راك��ز   ،11

م�������ول و����س���ي���ت���ي ����س���ن���رت ع���ج���م���ان، 
باالألعاب  االأط���ف���ال  ع���ن  ل��ل��رتف��ي��ه 
االإل����ك����رتون����ي����ة وزي���������ارة احل���دائ���ق 
اخلارجية كحديقة ك�سي�سة واملنتزه 
الوطني وواجهة املجاز املائية وعدد 
م���ن امل����راك����ز اخل���ارج���ي���ة يف اإم�����ارة 
كما  امل��ج��اورة،  واالإم�����ارات  ال�سارقة 
املع�سكرات  ال���دار يف  اأط��ف��ال  ���س��ارك 
التطوعية  وال����ربام����ج  ال�����س��ي��ف��ي��ة 
اإجمايل  بلغ  حيث  للدائرة،  التابعة 
الربع  خ���الل   75553 خ��دم��ات��ه��ا 

االأخر من عام 2022.

اخلدمات املعي�شية
ا���س��م��اع��ي��ل مدير  وق���ال���ت ف��اط��م��ة 
يف  تاأ�س�ست  -والتي  االأمان"،  "دار 
اأبناء ال�سجناء  2008 لرعاية  عام 

واأ�سرهم بتقدمي الرعاية االإيوائية 
منزلية  وق���ائ���ي���ة  وخ����دم����ات  ل���ه���م 
ا�ستملت  ح��ي��ث  ال�����س��ج��ن��اء-،  الأ���س��ر 
اخلدمات املعي�سية على تاأمني كافة 
ح��ق��وق��ه امل��ع��ي�����س��ي��ة االأ���س��ا���س��ي��ة من 
ال�سخ�سية  العناية  خدمات  جانب 
باالإ�سافة  الغذائية  امل���واد  وت��وف��ر 

مالب�ش  من  الطفل  احتياجات  اإىل 
وخالفه.

كما مت تقدمي العديد من اخلدمات 
ال�سحية يف العيادة الطبية التابعة 
الفحو�سات  �سملت  االأم�����ان،  ل���دار 
الدورية، الو�سفات الطبية، خدمات 
الطبيعي(،  )ال�����ع�����الج  ت���اأه���ي���ل���ي���ة 

واال�ست�سارت الهاتفية باالإ�سافة اإىل 
حتويل بع�ش احلاالت اإىل العيادات 

اخلارجية التخ�س�سية.

خدمات متنوعة 
تقدمي  باأنه مت  ا�سماعيل،  واأ�سافت 
التمري�سية  اخلدمات  من  العديد 
و�سملت  ذات�����ه�����ا  ال�����ف�����رتة  خ�������الل 
ا���س��ت��خ��راج  ����س���ه���ادات ت��ق��دي��ر عمر 
الطبيب  م��ع  بالتن�سيق  االأط���ف���ال 
الوقائي  ال���ط���ب  ب�������اإدارة  امل��خ��ت�����ش 
ا�ستخراج  اإج����������راءات  ال���س��ت��ك��م��ال 
�سهادة امليالد، باالإ�سافة اإىل فح�ش 
خ��ل��و م��ن االأم���را����ش امل��ع��دي��ة، هذا 
الت�سخي�سية  للخدمات  باالإ�سافة 
واأخذ  احليوية،  العالمات  كقيا�ش 
وحتويلها  امل���خ���ت���ربي���ة  ال���ع���ي���ن���ات 

ل���ل���م���خ���ت���رب وت���خ���ط���ي���ط ال���ق���ل���ب، 
كاإعطاء  اأخرى  العالجية  وخدمات 
اجلروح  وتنظيف  واالب����ر  االأدوي�����ة 
بالن�سبة  اأم���ا  وال�سفط،  والتبخر 
�سعبة  يف  ال�سحي  الدعم  خلدمات 
�سملت على متابعة  التمري�ش فقد 
ومرافقة  التطعيم  بطاقة  اإ���س��دار 
االأطفال للم�ست�سفى واأخذ املواعيد 
الطبيب،  تو�سية  ح�سب  ال��الزم��ة 
للدار،  التابعة  الطبية  ال��ع��ي��ادة  يف 
الفحو�سات  ع��م��ل  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة 
واالإ�سراف  الدورية ح�سب احلاجة، 
الر�سع  االأط������ف������ال  ت���غ���ذي���ة  ع���ل���ى 
مب�����س��اع��دة ج��ل��ي�����س��ات االأط����ف����ال يف 
الالزمة  االأدوي������ة  و����س���رف  ال�����دار، 
لالأطفال من ال�سيدليات الداخلية 

اأو اخلارجية.

بيت اخلري تبداأ توزيع املري الرم�ساين
 •• دبي -�لفجر:

بداأت جمعية بيت اخلر مع بداية االأ�سبوع الثالث من �سهر �سعبان بتنفيذ 
�سمن  دره��م،   4،750،000 له  ر�سدت  ال��ذي  الرم�ساين،  امل��ر  م�سروع 
وَن"، التي تهدف اإىل دعم واإ�سعاد  بُّ ا حُتِ حملتها الرم�سانية "َحتَّى ُتْنِفُقوا مِمَّ
ما يزيد عن 58 األف اأ�سرة وحالة م�سجلة يف قاعدة بياناتها، �سوف ت�ساعد 
اجلمعية خالل ال�سهر الف�سيل اأكرهم حاجة. ويتم االنتهاء من امل�سروع 
املبارك  رم�سان  �سهر  ح��ل��ول  قبل  الغذائية  للمواد  امل�ستحقني  وا���س��ت��الم 
حيث ي�ستفيد من هذا امل�سروع االإن�ساين 3000 اأ�سرة م�سجلة لدى اأفرع 
اجلمعية، وذلك وفق نظام التوزيع االأ�سهل للم�ستحقني يف كل اإمارة، بحيث 
"بيت  تت�سلم االأ�سر املر الرم�ساين عرب الهوية الوطنية، مبوجب اتفاق 
اخلر" مع اجلمعيات التعاونية يف الدولة، وح�سب قوائم االأ�سماء املعتمدة 
بال�سخ�ش املخول من كل اأ�سرة ال�ستالم املر الرم�ساين، وت�ستطيع االأ�سرة 
من  مراحل  على  الرم�سانية  الغذائية  احتياجاتها  ت�سحب  اأن  امل�ستفيدة 
اإىل ما بعد رم�سان، كما  املقرر لها، وملدة كافية ت�سل  ر�سيد ح�ساب املر 
�سيتم ت�سليم بع�ش االأ�سر ق�سائم املر الرم�ساين، لت�سرفها من اجلمعيات 
وبع�ش  التعاونية  واجلمعيات  اخلر" كاالحتاد  "بيت  معها  تعاقدت  التي 
 1000 البطاقات ما بني  ال��دول��ة، وت���رتاوح قيمة  امل��والت الكربى داخ��ل 
اإىل 3000 درهم، ح�سب عدد اأفراد االأ�سرة، ي�سرتي بها امل�ستفيدون املواد 

التموينية الالزمة، كدعم غذائي لالأ�سر يف رم�سان.
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اأخبـار الإمـارات

•• �أبوظبي –�لفجر:

العام  االأم���ني  العفيفي  اأم��ل  اأك���دت 
اأن  على  ال��رتب��وي��ة  خليفة  جل��ائ��زة 
االإماراتي  الطفل  ب��ي��وم  االح��ت��ف��اء 
يلتف حولها  مُيثل منا�سبة وطنية 
لت�سليط  املجتمع  �سرائح  خمتلف 
ال�سوء على ما مت اإجنازه يف م�سرة 
الطفل االإماراتي هذه امل�سرة التي 
من  واهتمام  برعاية  دائماً  حتظى 
حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  قبل 
الدولة  رئي�ش  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن 
�سموه  ي��ح��ر���ش  اإذ  اهلل-  -ح��ف��ظ��ه 
البيئة  بتوفر  دائماً  التوجيه  على 
والتعليمية  وال�سحية  االجتماعية 
والثقافية التي تهيء للطفل تن�سئة 
منظومة  ل��دي��ه  ت��ر���س��خ  اجتماعية 
وتفتح  االأ�سيلة،  االإماراتية  القيم 
م�����دارك�����ه ع���ل���ى ال���ع�������س���ر ب���ك���ل ما 

يحمله من تطورات علمية وتقنية 
وتكنولوجية . 

االإم������ارات  دول����ة  اأن  اإىل  واأ�����س����ارت 
وه���ي تخ�س�ش  امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة 
ي����وم����اً ل���الح���ت���ف���اء ب��ال��ط��ف��ل اإمن����ا 
وريادتها  متيزها  م�سرة  توا�سل 
ودولياً،  واقليمياً  وع��رب��ي��اً  حملياً 

مبختلف  االإم����ارات  دول���ة  تنظر  اإذ 
على  اليوم  اأط��ف��ال  اإىل  موؤ�س�ساتها 
ينبغي  ال��ذي��ن  امل�ستقبل  ق��ادة  اأن��ه��م 
مرحلة  م���ن���ذ  ف��ي��ه��م  اال����س���ت���ث���م���ار 

عمرية مبكرة .
م�سرة  اإن   : العفيفي  اأم��ل  وقالت 
الطفولة يف دولة االإمارات العربية 
هو  دائ��م��اً  االأب���رز  عنوانها  املتحدة 
الطفل يف  به  ال��ذي يحظى  التميز 
اأن يكتمل  اإىل  جميع مراحل منوه 
ب���ن���اء ���س��خ�����س��ي��ت��ه وف���ق���اً مل���ح���ددات 
الهوية االإماراتية، ويف هذا ال�سدد 
منا�سبة  اليوم  بهذا  االحتفاء  ف��اإن 
والتقدير  االم��ت��ن��ان  ع��ن  للتعبر 
ل�سمو الوالدة ال�سيخة فاطمة بنت 
الن�سائي  االحت����اد  رئ��ي�����س��ة  م��ب��ارك 
ال����ع����ام رئ���ي�������س���ة امل���ج���ل�������ش االأع���ل���ى 
الرئي�ش  وال���ط���ف���ول���ة  ل���الأم���وم���ة 
 " االأ�سرية  التنمية  ملوؤ�س�سة  االأعلى 

اأم االإم��ارات " التي قدمت منوذجاً 
ب����ارزاً يف رع��اي��ة ومت��ك��ني الطفولة 
لالأ�سرة  االأ����س���ري  ال��ب��ن��اء  وت��ع��زي��ز 
االإماراتية، هذا النموذج الذي بات 
تاأخذ  التي  الدولية  التجارب  اأح��د 
املتخ�س�سة  العاملية  املنظمات  بها 
للنهو�ش  من���وذج���اً  م��ن��ه��ا  وجت��ع��ل 

بالطفل يف جمتمعاتها .
امل���ب���ادرة  اإىل  ال��ع��ف��ي��ف��ي  واأ������س�����ارت 
جائزة  ط��رح��ت��ه��ا  ال���ت���ي  ال�����رائ�����دة 
جمال  بتد�سني  ال��رتب��وي��ة  خليفة 
للتعليم  ال��ع��امل��ي��ة  خ��ل��ي��ف��ة  ج���ائ���زة 
على  م������رة  الأول  وذل�������ك  امل����ب����ك����ر، 
م�ستوى العامل بهدف اإثراء م�سرة 
ال�سوء  وت�سليط  املبكرة  الطفولة 
واملمار�سات  ال��ت��ج��ارب  اأب�����رز  ع��ل��ى 
العلمية والتطبيقية التي تاأخذ بها 
بالطفولة  النهو�ش  يف  املجتمعات 

املبكرة . 

•• �أبوظبي-�لفجر:

اأكد الدكتور علي �سعيد بن حرمل الظاهري رئي�ش جمل�ش 
العربية  االإم����ارات  دول���ة  اأن  على  اأب��وظ��ب��ي  جامعة  اإدارة 
املتحدة قدمت منوذجاً بارزاً يحتذى به يف رعاية الطفل 
التي  البيئة  وتوفر  الطفل  باأهمية حقوق  الوعي  ون�سر 
تكفل له منواً �سليماً من النواحي االجتماعية وال�سحية 
والتعليمية والثقافية، م�سراً اإىل اأن �سمان جودة احلياة 
الأطفالنا حتظى برعاية من �ساحب �سمو ال�سيخ حممد 
بن زايد اآل نهيان رئي�ش الدولة حفظه اهلل، هذه الرعاية 
التي جعلت من يوم الطفل االإماراتي يوماً وطنياً حتتفي 
ال�سوء  فيه  وت�سلط  املجتمع  فئات  وخمتلف  ال��دول��ة  به 

على �سمان حياة �سعيدة الأطفالنا باعتبارهم قادة الغد.  
فاطمة  ال�سيخة  �سمو  الوالدة  برعاية  حرمل  بن  واأ�ساد. 
بنت مبارك رئي�ش االحتاد الن�سائي العام رئي�سة املجل�ش 
ملوؤ�س�سة  االأع��ل��ى  الرئي�ش  وال��ط��ف��ول��ة  ل��الأم��وم��ة  االأع��ل��ى 
االإم��ارات( مل�سرة الطفولة وجهود  )اأم  االأ�سرية  التنمية 
الدعم  ال��ف��ئ��ة وت��ق��دمي  ال���رائ���دة يف مت��ك��ني ه���ذه  �سموها 
ال����الزم ل��الأ���س��رة امل��واط��ن��ة مب��ا ي��ع��زز م��ن ب��ن��اء �سخ�سية 
التي  والقوانني  الت�سريعات  الدولة  �سنت  حيث  الطفل، 
يوٍم  تخ�سي�ش  وم��ا  حقوقهم،  وت�سمن  للطفولة  متكن 
للطفل االإماراتي الذي ي�سادف اخلام�ش ع�سر من �سهر 
مار�ش من كل عام اإال اأحد املبادرات الوطنية البارزة التي 

ت�ست�سرف م�ستقبل الطفل. 

•• دبي –�لفجر:

�سرح �سعادة طار�ش عيد املن�سوري مدير عام حماكم دبي 
ي�سادف  ال��ذي  االإم��ارات��ي  الطفل  "يوم  مبنا�سبة  ق��ائ��اًل: 
م��ار���ش م��ن ك��ل ع���ام، وال���ذي يحمل ه��ذا ال��ع��ام �سعار   15
اآمنة وم�ستدامة" وذلك متا�سياً مع  الطفل يف بيئة  "حق 
اإىل  التزام الدولة بتعزيز منظومة العمل املناخي و�سواًل 
بيئة م�ستدامة ووقف هدر املوارد الطبيعية واالإ�سرار بها، 
�سلباً  �سيوؤثر  ال��ذي  املناخي  التغر  وجهودها يف احلد من 
اليوم  القادمة. فاإن هذا  على م�ستقبل االأطفال واالأجيال 
ال�سيخة  ل�سمو  امللهم  ال��دور  تعك�ش  منا�سبة وطنية  يعترب 
العام، رئي�سة  الن�سائي  فاطمة بنت مبارك رئي�سة االحتاد 

االأعلى  ال��رئ��ي�����ش  وال��ط��ف��ول��ة،  ل��الأم��وم��ة  االأع��ل��ى  املجل�ش 
ملوؤ�س�سة التنمية االأ�سرية، تاأكيداً على التزامها باإعداد جيل 

امل�ستقبل ملتابعة م�سرة التنمية امل�ستدامة.".
مو�سحاً �سعادته اأن يوم " الطفل االإماراتي" يوؤكد على روؤية 
التن�سئة  امل�ستقبل  جيل  تن�سئة  على  احلر�ش  يف  االإم���ارات 
ال�سليمة واإعداد نواة بناة وقادة امل�ستقبل، من خالل تقدمي 
م�سرقاً  م�ستقباًل  لهم  ي�سمن  اإذ  وم�ستدامة،  اآمنة  بيئة 
بعيداً عن التغرات ال�سلبية والعوامل املوؤثرة يف املناخ التي 

من �ساأنها اأن ت�سر باأج�سامهم وعقولهم.
وبهذه املنا�سبة الوطنية الرائدة فاإنني وجميع العاملني يف 
حماكم دبي جندد العهد بااللتزام باملحافظة على حقوق 

جميع االأطفال االإماراتيني واملقيمني يف الدولة.

•• دبي -و�م: 

لرعاية  دب��ي  موؤ�س�سة  ا�ستعر�ست 
ال���ن�������س���اء واالأط������ف������ال ح����زم����ة من 
اخل������دم������ات اال�����س����ت����ب����اق����ي����ة ال���ت���ي 
ت���ق���دم���ه���ا ل�������س���ح���اي���ا ال���ع���ن���ف من 
يت�سمنه  مب���ا  واالأط����ف����ال  ال��ن�����س��اء 
ذل����ك م���ن خ���دم���ات اإي�������واء واإع������ادة 
وتعليمية  �سحية  وخ��دم��ات  تاأهيل 
امل�ساعدة  والقانونية وخدمات خط 
800111 وخدمات تاأهيل مهني 
للحاالت تكري�سا لريادتها يف جمال 
وتعزيزا  النبيل  االإن�����س��اين  ال��ع��م��ل 

حل�سورها الفاعل واملوؤثر.
ج�����اء ذل�����ك خ�����الل م�����س��ارك��ت��ه��ا يف 
ف��ع��ال��ي��ات م���وؤمت���ر وم���ع���ر����ش دبي 
"ديهاد  والتطوير  لالإغاثة  الدويل 
حتت  ان���ط���ل���ق  "الذي   2023
و�سبل  وامل�ساعدات  "الطاقة  �سعار 
املتاحة"  امل�������وارد  م���ن  اال����س���ت���ف���ادة 
مب��رك��ز دب��ي ال��ت��ج��اري ال��ع��امل��ي 13 
مار�ش اجلاري حتت رعاية �ساحب 
اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو 
رئي�ش  ال��دول��ة  رئي�ش  نائب  مكتوم 
جم��ل�����ش ال������وزراء ح��اك��م دب���ي رعاه 

اهلل .
�سعيد  ����س���ي���خ���ة  �����س����ع����ادة  واأك�����������دت 
دبي  موؤ�س�سة  ع��ام  مدير  املن�سوري 
لرعاية الن�ساء واالأطفال باالإنابة اأن 

ال�ستعرا�ش  من�سة  يعترب  املعر�ش 
املوؤ�س�سة  ت��وف��ره��ا  ال��ت��ي  اخل��دم��ات 
اأمام كبار �سناع القرار من خمتلف 
اجلهات املعنية بالق�سايا االإن�سانية 
اأهميته كحدث  اإىل  النبيلة م�سرة 
متميز يف اإتاحة الفر�سة للموؤ�س�سة 
الق�سايا  ع��ل��ى  ال�����س��وء  ل��ت�����س��ل��ي��ط 
التعاون  اأوج���ه  وت��ع��زي��ز  االإن�����س��ان��ي��ة 
واخلا�سة  ال��ر���س��م��ي��ة  اجل��ه��ات  ب��ني 
وم��ن��ظ��م��ات امل��ج��ت��م��ع امل����دين لرفع 
وبذل مزيد  امل�سرتك  العمل  وترة 
من اجلهود لتحقيق االأهداف وبناء 
م�ستقبل مزدهر الأفراد املجتمعات.

ال�19 من املعر�ش  و�سهدت الدورة 
ت�سمنت  وا���س��ع��ة  دول���ي���ة  م�����س��ارك��ة 
اأك��ر من  110 دول وجمعت  نحو 
دولية غر حكومية  828 منظمة 

اإن�������س���ان���ي���ة اإ����س���اف���ة اإىل  وج��م��ع��ي��ة 
العديد من ال�سركات وجهات توريد 
املواد االإغاثية والعالمات التجارية 

العاملية .
ت�����س��م��ن��ت ف��ع��ال��ي��ات امل��ع��ر���ش اأكر 
اأكر  اجتماعاً مب�ساركة   659 من 
خرية  وجمعية  منظمة   82 م��ن 
وموؤ�س�سة عاملة يف ال�ساأن االإن�ساين 
متحدثا   50 م�ساركة  اإىل  اإ�سافة 
املجال  يف  املتخ�س�سني  نخبة  م��ن 
العامل  م�����س��ت��وى  ع��ل��ى  االإن�������س���اين 

ناق�سوا �سبل تعزيز اأدوات وممكنات 
ال��ع��م��ل االإن�������س���اين م���ن خ���الل �ست 
عمل  ور���س��ة  و16  رئي�سية  جل�سات 

مبتكرة.
�سهد املعر�ش م�ساركة بارزة الأجنحة 
اأمل��ان��ي��ا وال���رنوي���ج وبولندا  ك��ل م��ن 
وعدد  املتحدة  واالأمم  وال��دمن��ارك 
من املنظمات املحلية والدولية مثل 
املدينة العاملية للخدمات االإن�سانية 
االأحمر  ال�����س��ل��ي��ب  وجل��ن��ة  دب���ي  يف 

الدولية وغرها .

••  �لعني-�لفجر:

العني   م��ن��ط��ق��ة  م�����رور  ادارة  ن��ظ��م��ت 
اح��ت��ف��ال��ي��ة ب��ي��وم ال��ط��ف��ل االإم����ارات����ي 
مب�ساركة هيئة اأبوظبي للدفاع املدين 
ومركز وزارة الداخلية حلماية الطفل 
املرورية  ل��الأن��ظ��م��ة  ���س��اع��د  و���س��رك��ة 
ت��زام��ن��اً م��ع ي���وم ال��ط��ف��ل  االإم���ارات���ي 
وال���ذي ي�����س��ادف  15 م��ار���ش م��ن كل 
ال�سحي  اأم���ان���ة  م��رك��ز  مبنى  يف  ع���ام 
مبدينة العني جت�سيداً على االهتمام 
تعزز  اآمنة  بيئة  يف  ورعايته  بالطفل 
من تطوير قدراته ومهاراته مل�ستقبل 
النه�سة  م�����س��رة  يف  وم�����س��رق  واع����د 
االإم��ارات يف  التي ت�سهدها  والتطوير 

املجاالت كافة.
للكالب  عرو�ش  الفعاليات  وت�سمنت 
التفتي�ش  اإدارة  قدمتها  البولي�سية  
�سخ�سيات  ع���رو����ش   و   k9 االأم���ن���ي 
وم�سابقات  ت���رف���ي���ه���ي���ة   ك���ارت���ون���ي���ة 
ومقطوعات  ح��ر   ومر�سم  لالأطفال  
ب�سرطة  املو�سيقية  للفرقة  وط��ن��ي��ة  

ن�سائح  وتقدمي  املو�سيقية  ابوظبي  
التغذية  ح�����ول  واإر������س�����ادي�����ة  ط���ب���ي���ة 
ودورية   لالأطفال   ال�سليمة  ال�سحية 
ال�سعادة لن�سر االإيجابية حول االلتزام 
بقوانني واأنظمة املرور وتعريف االأ�سر 
واالأط��ف��ال ب��اأه��داف دوري���ة الطفل يف 
االأطفال  ل��دى  امل��روري  الوعي  تعزيز 
. و�سارك يف الفعالية مديرية �سرطة 

من  املجتمعية  ال�سرطة  واإدارة  العني 
، وق�سم  اأع�����س��اء  كلنا �سرطة   خ��الل 
املرا�سم  ب�������اإدارة  ال�����س��رط��ي  امل������وروث 
والعالقات العامة من خالل امل�ساركة 
ال����ق����دمي، وجلنة  ال�����س��رط��ي  ب���ال���زي 
 ، اأبوظبي  وال��ق��راءة  ب�سرطة  االأدب���اء 
و�سركة يدوه لالألعاب الرتفيهية  كما 
بوزارة  االإن�سان  حقوق  اإدارة  �ساركت 

زار  الفعالية  نهاية  ويف    . الداخلية 
باملركز  املر�سى  االأط��ف��ال  امل�ساركون  
وتوزيع  �سحتهم  ع��ل��ى  ل��الط��م��ئ��ن��ان 
الهدايا عليهم ، كما كرم ال�سيد �سعيد 
ال��ع��و���س��ي م��دي��ر ال��ربوت��وك��ول وكبار 
ال�����س��خ�����س��ي��ات وم����رمي ال��ك��ت��ب��ي قائد 
ف��ري��ق -����س���وؤون امل��ر���س��ى واالأ����س���رة يف 

مركز اأمانة ال�سحي  امل�ساركني .

•• دبي- و�م: 

رئي�ش  نائب  مكتوم،  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  ح��رم  اأك��دت 
ال��وزراء حاكم دب��ي، رع��اه اهلل، �سمو ال�سيخة هند بنت  الدولة رئي�ش جمل�ش 
مكتوم بن جمعة اآل مكتوم، اأن جتربة دولة االإم��ارات يف جمال حماية ودعم 
الطفولة باتت من التجارب النموذجية التي يحتذى بها، لي�ش على ال�سعيد 
للطفل  وفرته  مبا  وذل��ك  اأجمع،  العامل  م�ستوى  على  بل  فح�سب،  االإقليمي 
من مقومات اأ�سا�سية وخدمات وت�سريعات �سمنت اأن يكون اإعداد اأجيال قادرة 
على حتمل امل�سوؤولية وريادة م�سرة التطوير جزءاً من النه�سة ال�ساملة التي 

ت�سهدها الدولة �سمن خمتلف القطاعات. 
واأو�سحت �سموها يف كلمة مبنا�سبة يوم الطفل االإماراتي الذي ي�سادف 15 
واالهتمام  الطفل  رعاية  الدولة يف جم��ال  ما حققته  اأن  ع��ام  كل  مار�ش من 
نهيان،  اآل  زايد  بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو  ينطلق من حر�ش �ساحب  بالن�ساأ، 
را�سد  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  واأخ��ي��ه  اهلل،  حفظه  ال��دول��ة،  رئي�ش 
دب��ي، رع��اه اهلل،  ال��وزراء حاكم  الدولة رئي�ش جمل�ش  نائب رئي�ش  اآل مكتوم، 
االإمارات،  ُحّكام  لالحتاد  االأعلى  املجل�ش  اأع�ساء  ال�سمو  اأ�سحاب  واخوانهما 

ال�سحية  ال��ع��وام��ل  كافة  وت��وف��ر  االإن�����س��ان  باال�ستثمار يف  ال��را���س��خ  واإمي��ان��ه��ا 
من  والبذل  العطاء  على  ق��ادراً  ليكون  واالجتماعية،  والرتبوية  والتعليمية 

اأجل احلفاظ على م�سرة التقّدم واالزدهار.
"يوم الطفل  اأن  واأ�سافت �سمو ال�سيخة هند بنت مكتوم بن جمعة اآل مكتوم 
االإماراتي" حتّول اإىل منا�سبة وطنية �سنوية للتوعية بحقوق الطفل و�سمان 
�سونها، والوقوف على االإجنازات الكبرة التي حققتها الدولة يف اإطار رعايته، 
ومنحه حقوقه االأ�سا�سية، التزاماً باالأعراف والقوانني الدولية املعمول بها يف 

هذا اخل�سو�ش.
واأ�سادت �سموها باجلهود الدوؤوبة واالإجنازات الكبرة ل�سمو ال�سيخة فاطمة 
لالأمومة  االأعلى  املجل�ش  رئي�سة  العام  الن�سائي  االحت��اد  رئي�سة  مبارك،  بنت 
دعم  االإمارات"، يف  "اأم  االأ�سرية  التنمية  ملوؤ�س�سة  االأعلى  الرئي�سة  والطفولة 
وم�ساندة منظومة الطفولة واالأمومة على م�ستوى الدولة، من خالل و�سع 
للطفل  وال�سحية  والتعليمية  االجتماعية  الرعاية  بتوفر  الكفيلة  الربامج 
باعتباره اأ�سا�ش امل�ستقبل، واأحد اأهم الدعائم الالزمة لرت�سيخ اأ�س�ش جمتمع 

متطور، ينعم باأ�سباب التقدم واالزدهار.
وقالت �سموها: "قطعت جهود رعاية الطفل يف دولة االإمارات اأ�سواطاً متقدمة 

انتقلت فيها من مرحلة �سمان احلقوق االأ�سا�سية للطفل، اإىل مرحلة التمكني 
و�سناعة م�ستقبل االأجيال القادمة، مبا قدمته له على كافة امل�ستويات، بل اإن 
وتهيئة  الن�شء،  من  املوهوبني  وت�سجيع  اكت�ساف  اإىل  امتدت  الرعاية  اأوج��ه 
تطوير  مع  التاأ�سي�سية،  املراحل  منذ  واملبتكرين،  للمبدعني  الداعمة  البيئة 
التوعية  يف  وت�سهم  االأط��ف��ال  حماية  ت�سمن  وقانونية  ت�سريعية  منظومة 

بحقوقهم".
اأ�سبحت جتربة دولة االإم��ارات من التجارب العاملية امللهمة  "لقد  واأ�سافت: 
التي يحتذى بها يف جمال رعاية الطفولة، يف الوقت الذي يت�سدر فيه املجل�ش 
االأعلى لالأمومة والطفولة اجلهات الر�سمية املعنية باإطالق برامج التوعية 
م�ستوى  لرفع  االحت��ادي��ة  والهيئات  ال���وزارات  مع  بالتعاون  الطفل،  بحقوق 
امل�سروعات  م��ن  م��ن خ��الل ح��زم��ة  ل��الأط��ف��ال وحمايتهم،  م��ة  املُ��ق��دَّ ال��رع��اي��ة 
واملبادرات احل�سارية وفق منظومة متناغمة هدفها تخريج اأجيال ت�سهم يف 

رفع �ساأن جمتمعها ووطنها".
ولفتت �سموها اإىل اال�سرتاتيجية الوطنية للطفولة واالأمومة التي اأطلقتها 
القرار يف جمال الطفولة  ل�سانعي  اأ�سا�سياً  باعتبارها مرجعاً  االإم��ارات  دولة 
االأطفال  حق  تعزيز  اإىل  اال�سرتاتيجية  ت�سعى  حيث  ال��دول��ة،  م�ستوى  على 

واالأمهات يف رعاية �ساملة �سمن بيئة �سحية م�ستدامة، وتعزيز حق االأطفال 
اإىل دعم م�ساركتهم الفّعالة  اإ�سافة  واليافعني يف فر�ش تعلُّم عالية اجلودة، 
اأدلة  على  مبنّية  لتكون  وال��ربام��ج  ال�سيا�سات  وتخطيط  امل��ج��االت،  كافة  يف 

ومعلومات دقيقة تكفل حقوق الطفل .
 واختتمت �سمو ال�سيخة هند بنت مكتوم بن جمعة اآل مكتوم كلمتها مبنا�سبة 
االإماراتي  الطفل  بيوم  العام  هذا  "نحتفل  بقولها:  للطفل  االإم��ارات��ي  اليوم 
تزامناً مع اإعالن الدولة العام 2023 عاماً لال�ستدامة، وياأتي االحتفال هذا 
اأهداف  مع  وم�ستدامة" ليت�سق  اآمنة  بيئة  يف  الطفل  "حق  �سعار  حتت  العام 
دفع  يف  موؤثر  ب��دور  للم�ساهمة  و�سعيها  م�ستدامة  بيئة  اإىل  للو�سول  الدولة 
 )28( ال��دورة  اأعمال  وا�ست�سافة  املناخي،  التغر  من  للحد  العاملية  اجلهود 
 ،COP 28 ملوؤمتر االأطراف يف اتفاقية االأمم املتحدة االإطارية لتغر املناخ
ال�سلبي  التاأثر  امل�ساعي احلثيثة من حر�ش على احلد من  مبا تعك�سه تلك 
للظواهر املناخية على �سحة االإن�سان ب�سكل عام وم�ستقبل االأطفال على وجه 
عن  بعيداً  وم�ستدامة،  اآمنة  بيئة  �سمن  العي�ش  يف  حقهم  ودع��م  اخل�سو�ش، 
مبا�سر  ب�سكل  توؤثر  قد  والتي  عنه  الناجتة  والظواهر  املناخي  التغر  تاأثر 

وغر مبا�سر على االأطفال حا�سراً وم�ستقباًل. " 

•• �أبوظبي-و�م:

اأكدت ال�سيخة الدكتورة موزة بنت مبارك بن حممد اآل نهيان رئي�سة جمل�ش 
االإماراتي  الطفل  بيوم  االإم����ارات  دول��ة  احتفال  اأن  املباركة  موؤ�س�سة  اإدارة 
منا�سبة وطنية ن�ستح�سر فيها بكل الفخر واالعتزاز م�سرة بارزة للتنمية 
الب�سرية يف قطاع الطفولة منذ انطالق دولة االحتاد اإذ ي�سلط فيها ال�سوء 
ومتكينه  الطفل  رعاية  يف  امل�سرة  ه��ذه  خ��الل  حتققت  التي  املنجزات  على 
و�سحية  وتعليمية  اجتماعية  تن�سئة  �سمان  على  املحفزة  البيئة  وت��وف��ر 
وثقافية �سليمة للطفل واال�ستثمار يف الطفولة باعتبار اأن اأطفال اليوم هم 

قادة الغد. 

�سجلت  االإم��ارات��ي  الطفل  م�سرة  اأن  اإىل  املنا�سبة  بهذه  كلمة  يف  واأ���س��ارت 
منجزات وطنية بارزة م�ست�سرفة روؤية وفكر القائد املوؤ�س�ش املغفور له الوالد 
ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان، طيب اهلل ثراه، الذي جعل من بناء االإن�سان 
ر�سالة وهدفاً وغاية تتوجه اإليها جميع ا�سرتاتيجيات التنمية الوطنية، وقد 
حظي الطفل االإماراتي باهتمام خا�ش يف وجدان القائد املوؤ�س�ش الذي جعل 
التي  الب�سرية  التنمية  بناء  يف  زاوي��ة  حجر  ومتكينها  الطفولة  رعاية  من 

اأ�سبحت اأحد الركائز االأ�سا�سية لنه�سة االإمارات ومتيزها وريادتها عاملياً. 
وقالت ال�سيخة الدكتورة موزة بنت مبارك : “ اإن احلديث عن تطور م�سرة 
رعاية الطفولة يف دولة االإمارات يحمل اأبعاداً كثرة تغطي خمتلف جماالت 
احلياة اليومية التي ين�ساأ يف كنفها الطفل، والبداية من تكوين االأ�سرة التي 

بالرعاية ال�سحية التي  اأن يكون بناوؤها �سليماً مروراً  حر�ست الدولة على 
اأمه وكذلك تلك الرعاية املمتدة للطفل  يحظى بها الطفل جنيناً يف بطن 
بها يف  التي يتمتع  ال�ساملة  الرعاية  اإىل  املبكرة و�سواًل  يف مرحلة طفولته 
الريا�سية والثقافية  املتطورة واملدار�ش احلديثة والنوادي  ريا�ش االأطفال 
االإمارات  دولة  يف  فالطفل  وابتكاراته،  واإبداعاته  مواهبه  فيها  تتفتح  التي 
يتم اال�ستثمار فيه بعناية ورعاية كرمية من قيادة الدولة الر�سيدة وهذه 
املحلية  امل�ستويات  على  رفيعة  مكانة  حتقيق  م��ن  الطفل  مكنت  ال��رع��اي��ة 
واالإقليمية والدولية وباتت التجربة االإماراتية يف رعاية الطفولة منوذجاً 

يحتذى به وتاأخذ به املنظمات العاملية املتخ�س�سة". 
االحتفال  " اإن   : بالقول  م��ب��ارك  بنت  م��وزة  ال��دك��ت��ورة  ال�سيخة  واختتمت 

بيوم الطفل االإماراتي منا�سبة نعتز فيها مبا قدمته �سمو ال�سيخة فاطمة 
االأعلى لالأمومة  املجل�ش  رئي�سة  العام  الن�سائي  رئي�سة االحتاد  بنت مبارك 
“ وهي  " اأم االإم��ارات  والطفولة الرئي�سة االأعلى ملوؤ�س�سة التنمية االأ�سرية 
املجتمع وع��ززت من دوره يف  رائ��دة هياأت للطفل مكانة مرموقة يف  جهود 
من  اأ�سا�سية  ركيزة  الطفولة  رعاية  من  وجعلت  االأ���س��ري  التالحم  حتقيق 
ركائز التنمية الوطنية التي ت�سهدها دولة االإمارات وتتوا�سل هذه اجلهود 
الر�سيدة  يف رعاية الطفولة ترجمة للروؤية اال�ست�سرافية اخلالقة للقيادة 
حيث توجه قيادتنا دائما بتوظيف املوارد واالإمكانات التي تهيئ للطفل بيئة 
والهوية  واملعرفة  بالعلم  مت�سلحاً  امل�سرق  امل�ستقبل  مع  التفاعل  من  متكنه 

الوطنية ونا�سئاً يف اأ�سرة متالحمة وجمتمع متما�سك”.

هند اآل مكتوم: يوم الطفل الإماراتي منا�سبة وطنية للتوعية بحقوق الطفل و�سمان �سونها

موزة بنت مبارك: رعاية الطفولة يف الإمارات ا�ستثمار يف امل�ستقبل 

•• �لعني -و�م: 

– اأبوظبي  البيئة  هيئة  م��ع  تفاهم،  م��ذك��رة  ال��ع��ني،  اأب��رم��ت جامعة 
لتعزيز �سبل التعاون يف املجاالت البحثية والتطويرية ذات االهتمام 
ك��ل من  ال��ت��ي �سهد توقيعها   - ال��ت��ف��اه��م  م��ذك��رة  ت��ه��دف  امل�����س��رتك. 
�سعادة الدكتورة �سيخة �سامل الظاهري، االأمني العام لهيئة البيئة- 
اأبوظبي، واالأ�ستاذ الدكتور غالب الرفاعي رئي�ش جامعة العني - اإىل 
تعزيز عالقات التعاون يف جماالت البحث والتطوير يف �سل�سلة وا�سعة 
النطاق من التخ�س�سات ذات ال�سلة بالبيئة، مبا يعود بالنفع املتبادل 
هيئة  اأع�ساء  خ��ربات  م�ساركة  امل��ذك��رة  تقت�سي  كما  الطرفني.  على 
التدري�ش واملوارد البحثية املتخ�س�سة واالبتكارات للم�ساعدة يف َج�ْسر 
الفجوات العلمية، ودعم اجلهود التي تبذلها هيئة البيئة – اأبوظبي 

البيولوجي،  التنوع  على  واملحافظة  البيئة  حلماية  العني  وجامعة 
كموؤ�س�ستني  واجلامعة  الهيئة  ودور  مكانة  من  �سيعزز  ال��ذي  االأم��ر 
قائمتني على العلم واملعرفة، و�سيكون عاماًل حمفًزا لتحقيق اأهداف 
البيئة واال�ستدامة يف اأبوظبي. وقال الدكتور غالب الرفاعي، رئي�ش 
املجاالت  يف  التعاون  تعزز  اأن  �ساأنها  م��ن  امل��ذك��رة  ه��ذه  اإن  اجلامعة، 
الوثيقة  العالقة  على  ت��وؤك��د  كما  واالإمن��ائ��ي��ة،  واخل��دم��ي��ة  البحثية 
التحديات  ملواجهة  واالقت�سادية  واالجتماعية  البيئية  االأنظمة  بني 

البيئية وتعزيز التنمية امل�ستدامة.
واأكد اأن اجلامعة ال تدخر جهداً يف تقدمي خرباتها واإمكانياتها من 
كافة  الهادفة خلدمة  العلمية  والبحوث  االأكادميية  خالل براجمها 
القطاعات، وخا�سة القطاع البيئي الذي ُت�سّخر له جامعة العني كافة 
ال�سبل من اأجل احلفاظ على التوازن البيئي واملناخ وحتقيق اأهداف 

جامعة  بني  تفاهم  مذكرة  توقيع  اأن  اإىل  واأ�سار  امل�ستدامة.  التنمية 
العني وهيئة البيئة – اأبوظبي، خطوة هامة يف م�سرة جامعة العني 
االإم���ارات، مما يحفز على بذل  ع��ام اال�ستدامة يف دول��ة  تتزامن مع 
املزيد من اجلهد ملواجهة التحديات البيئية واإيجاد احللول املنا�سبة، 

وتعزيز امل�ساهمة االإمنائية وحتقيق اال�ستدامة.
من جهته قال اأحمد باهارون، املدير التنفيذي لقطاع اإدارة املعلومات 
والعلوم والتوعية البيئية يف هيئة البيئة - اأبوظبي، اإن توقيع مذكرة 
�سمن  ي��اأت��ي  ال��ع��ني  وجامعة  – اأب��وظ��ب��ي  البيئة  هيئة  ب��ني  التفاهم 
التزام الطرفني بامل�ساهمة الفعالة يف التنمية امل�ستدامة، من خالل 
التقنيات  با�ستخدام  املرتبط  العلمي  البحث  اأن�سطة  تعزيز وت�سجيع 
يف  التنموية  املتطلبات  لتلبية  الرئي�سية  ال��رك��ائ��ز  ك��اأح��د  احل��دي��ث��ة، 

جمال املحافظة على البيئة واإدارة مواردها.

مذكرة تفاهم بني جامعة العني و بيئة اأبوظبي لتحقيق اأهداف البيئة وا�ستدامتها

موؤ�س�سة دبي لرعاية الن�ساء والأطفال ت�سارك يف ديهاد

�سرطة اأبوظبي حتتفل بيوم الطفل الإماراتي

علي �سعيد بن حرمل الظاهري: الإمارات منوذٌج بارٌز يف رعاية الطفولة »خليفة الرتبوية« : الطفل الإماراتي م�سرية رائدة عامليًا 

مبنا�شبة »يوم الطفل الإماراتي«

مدير عام حماكم دبي : الإمارات حري�سة على تن�سئة جيل امل�ستقبل التن�سئة ال�سليمة

تخفي�س خمالفات التدابري الحرتازية لفريو�س 
)كوفيد- 19( بن�سبة 50 % وملدة �سهرين

•• �أبوظبي-و�م:

اأعلنت نيابة الطوارئ واالأزمات والكوارث عن تخفي�ش قيمة خمالفات التدابر االحرتازية 
قرار  اأن  اإىل  م�سرة  خمالفة،  كل  قيمة  % على   50 بن�سبة   )19 )كوفيد  كورونا  جلائحة 
التخفي�ش الذي �سيبداأ من 15 مار�ش 2023، وي�ستمر ملدة �سهرين، ي�سمل جميع املخالفات 

التي ارتكبت يف ظل اجلائحة ومل ت�سدد.
ودعت نيابة الطوارئ اإىل اال�ستفادة من قرار التخفي�ش وامل�سارعة بدفع قيمة املخالفات عرب 
م�ستوى  على  ال�سرطية  والقيادات  الداخلية  ل��وزارة  الذكية  والتطبيقات  االلكرتونية  املواقع 

الدولة.
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•• �أبوظبي-و�م:

لتغر  االإط��اري��ة  املتحدة  االأمم  اتفاقية  يف  االأط���راف  م��وؤمت��ر  فعاليات  ت��اأت��ي 
جديدة  دف��ع��ة  لتمثل   ،"COP28" وال��ع�����س��ري��ن  ال��ث��ام��ن��ة  دورت����ه  يف  امل��ن��اخ 
للجهود العاملية احلالية ملواجهة ق�سايا التغر املناخي، ولتمثل فر�سة هامة 
املناخي،  العمل  يف  ال��رائ��دة  ومبادراتها  االإم���ارات  دول��ة  منجزات  ال�ستعرا�ش 

ولت�سكل نقطة حتول رئي�سة نحو تعزيز ال�سراكات وتفعيلها.
ومتثل فعالية "الطريق اإىل COP28"، التي تنطلق اليوم يف مدينة اإك�سبو 
بدبي، حمطة مهمة لل�سباب واملجتمع يف م�سرة زيادة الوعي وح�سد اجلهود 
 "COP28 حيث يتما�سى "الطريق اإىل ،COP28 نحو موؤمتر االأطراف
العاملي من خالل تعاون  املناخي  العمل  اإىل تعزيز وت�سريع  املوؤمتر  مع �سعي 
التي قطعها  التعهدات  اأجل حتقيق  املجتمع من  فئات  املعنيني وجميع  كافة 

العامل على نف�سه من اأجل االأجيال املقبلة.
ومع ا�ست�سافة دولة االإمارات لفعاليات موؤمتر "COP28"، ت�سل منظومة 
العمل املناخي عاملياً اإىل حمطة رئي�سة وهامة �سمن االأعمال املبذولة حل�سد 
اجلهود، وتبادل التجارب واخلربات، ملا فيه اخلر مل�ستقبل العامل والب�سرية.

وبداأت جهود العمل املناخي تاريخياَ، مع بدء املناق�سات يف عام 1949، حيث 

تناول موؤمتر االأمم املتحدة العلمي املعني باحلفاظ على املوارد وا�ستخدامها، 
اإدارتها  اإىل  واحلاجة  الطبيعية  امل��وارد  ا�ستنزاف  مو�سوع  مرة  والأول  ر�سمياً 

لتحقيق التنمية االجتماعية واالقت�سادية.
اأول موؤمتر  بال�سويد، والذي يعد  ا�ستوكهومل  1972، ُعقد موؤمتر  ويف عام 
املبادئ  امل�ساركون �سل�سلة من  البيئة ق�سية رئي�سة، حيث اعتمد  عاملي يجعل 
اأجل  اإع��الن خطة عمل �ستوكهومل من  ال�سليمة للبيئة مبا يف ذلك  ل��الإدارة 

البيئة الب�سرية والعديد من القرارات.
وو�سع اإعالن ا�ستوكهومل، الذي ت�سمن 26 مبداأ، الق�سايا البيئية يف مقدمة 
االهتمامات الدولية، وكان بداية احلوار بني الدول ال�سناعية والدول النامية 
واالآبار  واملحيطات  وامل��اء  الهواء  وتلوث  االقت�سادي  النمو  بني  ال�سلة  ح��ول 

ورفاه النا�ش يف جميع اأنحاء العامل.
البيئي  التقييم  برنامج  �سملت  رئي�سية  فئات  ث��الث  العمل  خطة  وت�سمنت 
التقييم  اأن�سطة  لدعم  الدولية  والتدابر  البيئية،  االإدارة  واأن�سطة  العاملي، 

واالإدارة املنفذة على امل�ستويني املحلي والدويل.
اإطالق برنامج االأمم  االإع��الن عن  ا�ستوكهومل، مت  ونتيجة ملباحثات موؤمتر 
البلدان  البيئية وم�ساعدة  االأن�سطة  تن�سيق  ي�ستهدف  للبيئة، والذي  املتحدة 

النامية يف تنفيذ ال�سيا�سات واملمار�سات ال�سليمة بيئًيا.

ويف منت�سف ال�سبعينات، �ساهمت ورقة علمية للعامل االأمريكي واال�ش �سميث 
بارتفاع  تنباأ  احلراري"، حيث  "االحتبا�ش  العامل مب�سطلح  بتعريف  بروكر، 
درجات  رفع  ت�ساهم يف  التي  االأخ��رى  وال��غ��ازات  الكربون  اأوك�سيد  ثاين  ن�سبة 

احلرارة حول االأر�ش.
1979، مت االإع��الن عن اتفاقية التلوث اجل��وي البعيد امل��دى عرب  ويف عام 
طبقة  حلماية  فيينا  اتفاقية  عن  االإع��الن  احل��دود، فيما �سهد عام 1985 
االأوزون، والتي متثل اإطاراً للجهود الدولية املبذولة حلماية طبقة االأوزون، 
حيث ا�ستهدفت دعم التعاون الدويل حلماية طبقة االأوزون العليا من االآثار 
العمل  اإط���ار  ت��ق��دمي  املختلفة، وذل���ك م��ن خ��الل  االإن�����س��ان  ��ارة الأن�سطة  ال�����سّ
الذي ميكن من خالله تبادل البيانات يف ما يتعلق باالأمور اخلا�سة بطبقة 

االأوزون.
1987، مت االإع��الن عن بروتوكول مونرتيال الذي ميثل معاهدة  ويف عام 
دولية تهدف حلماية طبقة االأوزون من خالل التخل�ش التدريجي من اإنتاج 

عدد من املواد التي يعتقد اأنها م�سوؤولة عن ن�سوب طبقة االأوزون.
ب�ساأن  العلمية  االكت�سافات  م��ن  ع��دد  وظ��ه��ور  ال���دويل،  االهتمام  ت��زاي��د  وم��ع 
انعقاد موؤمتر االأمم املتحدة  اأقر العامل خالل  ارتفاع درجة ح��رارة االأر���ش؛ 
املعني بالبيئة والتنمية يف ريو دي جانرو عام 1992، اتفاقية االأمم املتحدة 

املجتمع  جلهود  االأ�سا�سية  الركيزة  تعد  وال��ت��ي  امل��ن��اخ،  تغر  ب�ساأن  االإط��اري��ة 
الدويل يف مكافحة ظاهرة االحتبا�ش احل��راري، حيث ميثل "كوب" ال�سلطة 
العليا التي تتابع �سر االتفاقية، وذلك منذ عقد الدورة االأوىل يف برلني عام 

.1995
املتالحقة  التطورات  من  جمموعة  العامل  �سهد  املا�سية،  ال�سنوات  وخ��الل 
الإيجاد احللول لتحديات التغر املناخي، اأبرزها االإعالن عن اتفاقية باري�ش 
للمناخ عام 2015، والذي دعا اإىل االلتزام بخف�ش درجات احلرارة العاملية 
من  للحد  اجل���اد  وال�سعي  مئويتني  درج��ت��ني  بكثر" م��ن  "اأقل  ه��و  م��ا  اإىل 
االحتبا�ش احلراري لكي ال يتجاوز 1.5 درجة مئوية ل�سمان حماية كوكب 

االأر�ش من تبعات ي�سببها تغر املناخ.
وي�سهد COP28، اأول ح�سيلة عاملية لتقييم التقدم املحرز يف تنفيذ اأهداف 
واال�ستجابة  االآراء  لتوحيد  وحا�سمة  مهمة  حمطة  يتيح  مما  باري�ش،  اتفاق 
للتقارير العلمية التي ت�سر اإىل �سرورة خف�ش االنبعاثات اإىل الن�سف بحلول 
ع��ام 2030 للتقدم يف حتقيق ه��دف احل��د م��ن ارت��ف��اع درج��ة ح���رارة كوكب 
االأر�ش فوق عتبة ال� 1.5 درجة مئوية بحلول عام 2050، و�سي�سهم اإجناز 
احل�سيلة العاملية يف حتقيق الزخم الالزم ملفاو�سات هذا املوؤمتر وموؤمترات 

االأطراف امل�ستقبلية.

•• �أبوظبي -�لفجر:

املناخ  لقمة  ومتابعته  دع��م��ه  اإط���ار  يف 
يف  �ستعقد  التي   )28 )ك��وب  العاملية 
دولة االإم��ارات خالل �سهري نوفمرب 
مركز  ي�����ويل  امل���ق���ب���ل���ني،  ودي�������س���م���رب 
تريندز للبحوث واال�ست�سارات ق�سية 
املناخ والبيئة اأهمية كربى من خالل 
ملواجهة  ال���دول���ي���ة  اجل���ه���ود  م��ت��اب��ع��ة 
والتاأثرات  املناخية  التغرات  ظاهرة 
امل�ستدامة  التنمية  اخلطرة لها على 

وم�ستقبل الب�سرية.
اأبحاثه  اإىل  واإ�سافة  االإط���ار  ه��ذا  ويف 

والبيئة  املناخ  ودرا�ساته حول  املتعددة 
�سعار  اإطالق  املركز  واال�ستدامة، قرر 
فعالياته  ع��ل��ى  اخل�������س���راء  امل���ع���رف���ة 
�سرتكز  بحيث  ال��ع��ام،  ه��ذا  واأن�سطته 
معظمها على ق�سية املناخ وما يت�سل 
ق��رر مركز  م��و���س��وع��ات، كما  بها م��ن 
ت���ري���ن���دز ت��ع��ي��ني م�������س���وؤول ع���ن ملف 
امل��ن��اخ يف تريندز ون��ائ��ب ل��ه، كما عني 
متحدًثا ر�سمًيا ل�سمان فاعلية تناول 
وت�سهيل  الكبر،  العاملي  احل��دث  ه��ذا 
يف  ت��ري��ن��دز  بجهود  االآخ��ري��ن  تعريف 
مع  التن�سيق  اإىل  اإ�سافة  املجال،  ه��ذا 
ال�����س��ل��ة، من  االأخ������رى ذات  اجل���ه���ات 

وداعمة  مفيدة  خ�سراء  معرفة  اأج��ل 
جلهود قمة كوب 28.  وقد مت تعيني 
كل من �سمية احل�سرمي، نائب رئي�ش 
عن  م�سوؤولة  جلوبال،  تريندز  قطاع 
ق�سم  رئي�ش  اجلنيبي،  وعالية  امل��ل��ف، 
االت�����س��ال اال���س��رتات��ي��ج��ي ن��ائ��ب��ًة لها، 
الفعاليات  م�����س��وؤول��ي��ة  ب��ه��م��ا  م��ن��وط��ة 
ال��ت��ي تنتظم  وال����ن����دوات واالأن�����س��ط��ة 
كما مت  املناخ،  بقمة  �سلة  على  وتكون 
تعيني اليازية احلو�سني، مدير مكتب 
ر�سميًة  متحدثًة  االإعالمي،  االت�سال 
ل��رتي��ن��دز ل��ل��رتوي��ج ل��ف��ع��ال��ي��ات املركز 

وجهوده البحثية يف هذا املجال.

و�ستتمثل مهمة امل�سوؤوالت الثالث يف 
التوا�سل مع اجلهات ومراكز البحوث 
االأكادميية  وامل��وؤ���س�����س��ات  وال��درا���س��ات 
وال��ع��ل��م��ي��ة وال��ث��ق��اف��ي��ة وغ���ره���ا من 
والقمة،  ب���امل���ن���اخ  امل��ع��ن��ي��ة  االأط��������راف 
الدور  بطبيعة  التعريف  و�سيتولني 
بو�سفه  تريندز  به مركز  يقوم  ال��ذي 
موؤ�س�سة بحثية وفكرية، باالإ�سافة اإىل 
واالأن�سطة  الفعاليات  طبيعة  تو�سيح 
ال��ب��ح��ث��ي��ة وامل����ب����ادرات امل��خ��ت��ل��ف��ة حول 
ق�����س��ي��ة امل���ن���اخ وق��م��ت��ه��ا ال��ع��امل��ي��ة التي 

تنظمها االإمارات.
العلي،  عبداهلل  الدكتور حممد  وق��ال 

الرئي�ش التنفيذي ل�»تريندز للبحوث 
تاأتي  اإن هذه اخلطوة  واال�ست�سارات«، 
امل��رك��ز على مواكبة  ت��رج��م��ًة حل��ر���ش 
قمة كوب 28 ودعًما للجهود املبذولة 
م���ن اأج�����ل اإجن���اح���ه���ا واإح��������داث نقلة 
التحديات  مواجهة  م�سرة  يف  نوعية 
املناخية، باالإ�سافة اإىل توفر املعرفة 

اخل�سراء املت�سلة باملناخ وق�سيته. 
املناخ  ق��م��ة  تكت�سبه  م���ا  اأن  واأ����س���اف 
العاملية "كوب 28" من اهتمام دويل، 
مواكبة احلدث  على  تريندز  وحر�ش 
االأهمية  ذل��ك جعل م��ن  ك��ل  ودع��م��ه، 
ر�سميني  م��ت��ح��دث��ني  ت��ع��ي��ني  مب���ك���ان 

ح��ول��ه��ا، ا���س��ت�����س��راًف��ا الأه��م��ي��ة احلدث 
�سعي  مع  وان�سجاًما  الكبر،  ال��دويل 
حلقة  بو�سفه  دوره  لتعزيز  ت��ري��ن��دز 
ب��ني فئات  واأك��ادمي��ي��ة  و���س��ل معرفية 
عري�سة من املهتمني واالخت�سا�سيني 
العالقة،  ذات  امل���ج���االت  خم��ت��ل��ف  يف 
»ت���ري���ن���دز«  ت��ع��ي��ني  اأن  اإىل  م�������س���ًرا 
مل�سوؤول عن امللف، وملتحدث ر�سمي من 
الدور  باأهمية  اإمي��اًن��ا  ي��اأت��ي  ال�سباب، 
ال��ك��ب��ر ال�����ذي ت��ل��ع��ب��ه ت��ل��ك ال��ف��ئ��ة يف 
املجتمع، والتي تعد الركيزة والعن�سر 
االأ�سا�سي يف عملية البناء والتطوير. 

واأو����س���ح ال��دك��ت��ور حم��م��د ال��ع��ل��ي اأن 

اأهمية  ت��ك��ت�����س��ب   )28 )ك������وب  ق���م���ة 
املناخية  ال��ت��غ��رات  اأن  ذل���ك  خ��ا���س��ة، 
تتفاعل  االأر���ش  كوكب  ي�سهدها  التي 
ب�سكل خطر، وتاأثراتها عامة وغر 
حم�سورة يف دولة اأو منطقة اأو اإقليم، 
ب��ام��ت��ي��از، م�سًرا  ع��امل��ي��ة  ه���ي  واإمن�����ا 
اأن��ه م��ا م��ن ق�سية دول��ي��ة حظيت  اإىل 
املناخ؛  ق�����س��ي��ة  م��ث��ل  ع���امل���ي  ب���اإج���م���اع 
الأنها تطال حياة كل اإن�سان على وجه 

االأر�ش دون ا�ستثناء.
ختام  يف  ال���ع���ل���ي  ال����دك����ت����ور  و������س�����دد 
ينتظر  ال���ع���امل  اأن  ع��ل��ى  ت�����س��ري��ح��ه 
ي��ح��دوه يف  28"، واالأم���ل  "كوب  قمة 

والتزامات  ع��م��ل��ي��ة  خ���ط���وات  حت��ق��ي��ق 
التاأثرات  م���ن  حت����دُّ  اأق������وى،  دول���ي���ة 
تداعيات  ل��ه��ا  �ستكون  ال��ت��ي  امل��ن��اخ��ي��ة 
على م�ستقبل احلياة الب�سرية، م�سًرا 
اإىل اأن انعقاد القمة يف دولة االإمارات 
يعزز التفاوؤل باأن تكون قمة ا�ستثنائية 

يف م�سرة العمل املناخي الدويل.

•• دبي-�لفجر:

االإماراتي"  الطفل  "يوم  م��ع  ت��زام��ن��اً 
مار�ش  "اليوم" 15  ي�����س��ادف  ال���ذي 
يف  وا�ستكمااًل جلهودها  ع��ام،  ك��ل  م��ن 
الطفل  ح��م��اي��ة  اخت�سا�سيي  ت��اأه��ي��ل 
وزارة  اأجن���زت  ال��دول��ة،  م�ستوى  على 
تدريبياً  ب���رن���اجم���اً  امل��ج��ت��م��ع  ت��ن��م��ي��ة 
ا�ستمر  الطفل،  حماية  الخت�سا�سيي 
مبهام  املكلفني  وا�ستهدف  اأي��ام،   10
احلكومية  اجلهات  يف  الطفل  حماية 
االحتادية واملحلية ممن تنطبق عليهم 
بقانون  عليها  امل��ن�����س��و���ش  ال�����س��روط 
التنفيذية  وال��الئ��ح��ة  الطفل  ح��ق��وق 
له، وذلك يف اإطار تاأهيل اخت�سا�سيي 
باملعلومات  وتزويدهم  الطفل  حماية 
املهنة،  مل��م��ار���س��ة  ال���الزم���ة  االأ���س��ا���س��ي��ة 
نحو حماية  فعالة  اإج���راءات  وتطبيق 
الطفل من اأي خطر قد يهدد �سالمته 

البدنية وال�سحية والعقلية.
وب��ح�����س��ور ����س���ع���ادة : م�����وزة االأك�����رف 
ال�سويدي، وكيل وزارة تنمية املجتمع، 
نظمت الوزارة حفاًل لتخريج منت�سبي 

الربنامج التدريبي لهذا العام، والذي 
تنمية  وزارة  ب��ني  بالتعاون  ع��ق��ده  مت 
امل��ج��ت��م��ع وامل��ع��ه��د ال��ق�����س��ائ��ي ب����وزارة 
حيث  املجتمع،  تنمية  وهيئة  ال��ع��دل 
االخت�سا�سيني  م��ن   )34( منح  مت 
التابعني لعدد من اجلهات العاملة يف 
الدولة  الطفولة على م�ستوى  جمال 
"ماأموري ال�سبط الق�سائي يف  �سفة 

جمال حماية الطفل".
جاء ذلك بعد اجتياز مرحلة التاأهيل 
ال���ف���ن���ي ل��الخ��ت�����س��ا���س��ي��ني، وال���ذي���ن 
مع  التعامل  ط��رق  على  فيها  تعرفوا 
وكذلك  ومعاجلتها،  االإ���س��اءة  ح��االت 
وا�ستجواب  ال��ت��ع��ام��ل  اأ���س��ال��ي��ب  ع��ل��ى 
وينتمي  االنتهاكات،  �سحايا  االأطفال 
وزارة  اإىل:  االخ��ت�����س��ا���س��ي��ون  ه����وؤالء 
تنمية املجتمع، ووزارة ال�سحة ووقاية 
املجتمع،  ت��ن��م��ي��ة  وه���ي���ئ���ة  امل���ج���ت���م���ع، 
للخدمات  االإم�������������ارات  وم���وؤ����س�������س���ة 
لرعاية  دب����ي  وم��وؤ���س�����س��ة  ال�����س��ح��ي��ة، 
ال��ن�����س��اء واالأط����ف����ال، وم��وؤ���س�����س��ة دبي 
العامة  االأكادميية، والقيادة  ال�سحية 
ل�����س��رط��ة دب����ي، وم���رك���ز اأم�����ان الأي����واء 

الن�ساء واالأطفال.
وح���ت���ى ال����ي����وم، و����س���ل اإج����م����ايل عدد 
تاأهيلهم  مت  ال��ذي��ن  االخت�سا�سيني 
اأطلقته  ال���ذي  ال��ربن��ام��ج  ه���ذا  �سمن 
 54 اإىل   ،2020 ع������ام  ال������������وزارة 
الربنامج  اأّه�����ل  ح��ي��ث  اخ��ت�����س��ا���س��ي��اً، 
تنفيذها  مت  ال���ت���ي  دورات�������ه  اأوىل  يف 
املجتمع  تنمية  وزارة  ب��ني  ب��ال��ت��ع��اون 
 20 العدل،  ب��وزارة  الق�سائي  واملعهد 
اليمني  اأدوا  وال���ذي���ن  اخ��ت�����س��ا���س��ي��اً، 

ممار�سة  ب���ب���دء  اإي�����ذان�����اً  ال���ق���ان���ون���ي���ة 
مهمامهم اخلا�سة بحماية الطفل، يف 
املجتمع، وهيئة  كل من: وزارة تنمية 
تنمية املجتمع، وموؤ�س�سة دبي لرعاية 

الن�ساء واالأطفال.
برنامج  يف  ال���������وزارة  ����س���ارك���ت  ف��ي��م��ا 
اخ��ت�����س��ا���س��ي ح��م��اي��ة ال��ط��ف��ل ال���ذي 
املبكرة  ال���ط���ف���ول���ة  ه���ي���ئ���ة  ن���ظ���م���ت���ه 
بالتعاون مع جامعة جورج  باأبوظبي، 
ت����اون ودائ�����رة ال��ق�����س��اء، وال����ذي عقد 
تخريج  يف  و�ساهم   ،2020 ال��ع��ام  يف 
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على م�ستوى الدولة.
نا�سر   : �سعادة  اأك��د  ال�سدد،  ه��ذا  ويف 
ل�سوؤون  امل�����س��اع��د  ال��وك��ي��ل  اإ���س��م��اع��ي��ل 
ال��رع��اي��ة االج��ت��م��اع��ي��ة ب����وزارة تنمية 
التدريبي  ال���ربن���ام���ج  اأن  امل��ج��ت��م��ع، 
الخ��ت�����س��ا���س��ي��ي ح���م���اي���ة ال���ط���ف���ل مت 
امل��ادة رقم )52(  لن�ش  اعتماده وفقاً 
الواردة يف القانون االحتادي رقم )3( 
الطفل،  ح��ق��وق  ب�ساأن   2016 ل�سنة 
والتي تق�سي باأن "يكون الخت�سا�سي 
ي�سدر  ال������ذي������ن  ال����ط����ف����ل  ح����م����اي����ة 

ب��ت��ح��دي��ده��م ق����رار م���ن وزي����ر العدل 
باالتفاق مع الوزير اأو اجلهات املعنية، 
يف  الق�سائي  ال�سبط  م��اأم��وري  �سفة 
الأح��ك��ام هذا  باملخالفة  يقع  ما  اإث��ب��ات 
ال�سادرة  والقرارات  واللوائح  القانون 
تنفيذاً له". وكذلك ا�ستناداً اإىل ما جاء 
يف ال��ق��رار ال���وزاري رق��م )52( ل�سنة 
التنفيذية  الالئحة  �ساأن  يف   2018
"يجتاز  ب�اأن  يق�سي  وال��ذي  للقانون، 
الربنامج  الطفل  حماية  اخت�سا�سي 

التدريبي املعتمد بالوزارة".
ي�ستند  حم��اور   4 اإىل  �سعادته  واأ���س��ار 
اخ�����س��ا���س��ي��ي حماية  ب��رن��ام��ج  اإل��ي��ه��ا 
ال����ط����ف����ل، وه��������ي: حم�������ور )االإط����������ار 
يوؤطر  ال���ذي  والت�سريعي(  ال��ق��ان��وين 
ال��دول��ي��ة حل��ق��وق الطفل،  االت��ف��اق��ي��ة 
وي�������س���ت���ع���ر����ش م���������س����ائ����ل االأح�����������وال 
�سمولية  ن��ظ��رة  وي��ل��ق��ي  ال�����س��خ�����س��ي��ة، 
ع��ل��ى م���راك���ز ح��م��اي��ة ال��ط��ف��ل، وعلى 
ال��ق��ان��ون االحت������ادي حل��ق��وق الطفل 
والئحته التنفيذية. اأما املحور الثاين 
والذي  الق�سائية(،  )ال�سبطية  فهو 
م���ع وزارة  ب��ال��ت��ن�����س��ي��ق  ت��ن��ف��ي��ذه  ي��ت��م 

امل�ستهدفون  ي��ت��ع��رف  وف��ي��ه  ال���ع���دل، 
ون�ساطات  ال��ق��ان��ون��ي��ة  الطبيعة  ع��ل��ى 
ال�سبطية  واأحكام  الق�سائي،  ال�سبط 
و�سالحيات  واخت�سا�سات  القانونية، 
جمال  يف  الق�سائي  ال�سبط  م��اأم��ور 

حماية الطفل.
وي��رك��ز امل��ح��ور ال��ث��ال��ث م��ن الربنامج 
�سحايا  م��ع  التعامل  "اأ�ساليب  على 
من  واليافعني"،  االأط���ف���ال  ال��ع��ن��ف- 
واأ�س�ش  الطفل  منو  خ�سائ�ش  خ��الل 
ال�سحة النف�سية، واملوؤ�سرات ال�سلوكية 
املر�سية الناجتة عن االعتداء، اإ�سافة 
اإىل طرق معاجلة االأطفال املتعر�سني 
ل��الإ���س��اءة وال��ع��ن��ف، ودور االأ����س���رة يف 
ال��دع��م وامل��ع��اجل��ة. اأم��ا امل��ح��ور الرابع 

اخت�سا�سيي  ب��رن��ام��ج  م��ن  واالأخ�����ر 
)املهارات  في�ستعر�ش  الطفل  حماية 
الفنية الخت�سا�سي احلماية(، ا�ستناداً 
واآليات  االأط��ف��ال،  حماية  اأهمية  اإىل 
ر�سد العنف، وحتديد درجة اخلطورة 
البحث  ل��ل��ط��ف��ل، وم���ه���ارات  امل��وج��ه��ة 
االجتماعي واإدارة احلالة، اإ�سافة اإىل 
االأطفال  ا���س��ت��ج��واب  واأ���س��ال��ي��ب  ط���رق 
املتعر�سني لالإ�ساءة، ومفهوم التدخل 

والعالج واحلماية.
وتتعدد قنوات االإب��الغ لتعزيز حماية 
توا�سل  اأرق�������ام  خ����الل  م���ن  ال���ط���ف���ل، 
املعنية،  اجل��ه��ات  خمتلف  يف  حم���ددة 
املجتمع  ت��ن��م��ي��ة  وزارة  ت��ت��ي��ح  ف��ي��م��ا 
ط����ري����ق مركز  ع�����ن  اإب���������الغ  ق�����ن�����وات 

االت�سال )800623( وعرب الربيد 
cpu@mocd.( االإل�����ك�����رتوين 

.)gov.ae
اأن اح���ت���ف���ال دول���ة  ب���ال���ذك���ر  اجل���دي���ر 
االإم��ارات بيوم الطفل االإماراتي، يتم 
يف 15 م���ار����ش م���ن ك���ل ع�����ام، وذل���ك 
القانون  ���س��دور  منا�سبة  م��ع  ت��زام��ن��اً 
 2016 ل�������س���ن���ة   )3( االحت�������������ادي 
ب�����س��اأن ح��ق��وق ال��ط��ف��ل، ح��ي��ث يهدف 
توعية  اإىل  االإم����ارات����ي  ال��ط��ف��ل  ي����وم 
الطفل  بحقوق  املجتمع  فئات  جميع 
�سحية  بيئة  يف  ينمو  لكي  و�سمانها 
ل��دي��ه من  ت��ط��ّور م��ا  واآم���ن���ة، ت�سمن 
قدرات ومهارات، مبا يعود بالنفع على 

جمتمع دولة االإمارات.

العاملي املناخي  العمل  م�سار  يف  حمورية  حمطة   COP28

اأطلق �شعار املعرفة اخل�شراء

تريندز يويل قمة املناخ كوب 28 اأهمية خا�سة.. ويعني م�سوؤوًل ومتحدثًا ر�سميًا خا�سًا باحلدث العاملي

منح )34( اخت�شا�شيًا �شفة »ماأمور �شبط ق�شائي يف جمال حماية الطفل«

وزارة تنمية املجتمع تنّفذ برناجمًا تدريبيًا لخت�سا�سيي حماية الطفل تزامنًا مع يوم الطفل الإماراتي
نا�شر اإ�شماعيل: برنامج تدريبي �شامل تنّفذه الوزارة بال�شراكة مع جهات حكومية وفقًا لبنود قانون حقوق الطفل

•• �لعني-�لفجر: 

االبتكار  ق�سم  يف  املُ�����س��ارك  االأ���س��ت��اذ  �سني،  نينغ  كاثي  ال��دك��ت��ورة  �ساركت 
والتكنولوجيا وريادة االأعمال بكلية االإدارة واالقت�ساد يف جامعة االإمارات 

يف تاأليف درا�ستني بحثيتني يف جملة "اأبحاث االأعمال".
يف  بالتجزئة  "الت�سّوق  بعنوان   ،2021 عام  يف  االأوىل  الدرا�سة  ُن�سرت 
الدرا�سة  ه��ذه  وُت��ع��ّد  اأخرى".  م��رة  لل�سراء  امل�سافرين  ج��ذب  امل��ط��ارات: 
دبي  يف  احل����ّرة  ال�����س��وق  م��ن  ال�سخمة  ال��ب��ي��ان��ات  ت�ستخدم  ال��ت��ي  االأوىل 
�سياق  املُت�سل�سل يف  ال�سراء  باملطار، وخا�سة  التجزئة  للتحقيق يف جتارة 
واالأعمال  الت�سويق  كلية  م��ن  باحثني  البحث  ف��ري��ق  ���س��ّم  وق��د  امل��ط��ار. 
يف  االإدارة  كلية  نيوزيلندا،  ويلنغتون،  يف  فيكتوريا  جامعة  من  الدولية 

على  ُمهّمة  اآث��اراً  النتائج  وحملت  ال�سني.  للتكنولوجيا،  هاربني  معهد 
ت�سّوق  �سلوك  فهم  على  ُي�ساعدنا  مم��ا  امل��ط��ارات،  يف  التجزئة  ممار�سي 
االأ�سواق  التجارية يف  االإي��رادات  لزيادة  ُيعّد �سرورياً  والذي  امل�سافرين، 
احلّرة باملطارات، والتي ُتعترب اأكرب �سوق دويل، حيث من املُتوّقع اأن ت�سل 

اأرقام املبيعات اإىل 125 مليار دوالر اأمريكي بحلول عام 2025.
واأ�سرفت  دك��ت��وراه،  كاأطروحة  امل�سروع  �سني  نينغ  كاثي  الدكتورة  ب��داأت 
على طالبها لو�سع املفاهيم وتطوير جمموعة البيانات، واإدارة التعاون 

الدويل.
الُنظم  "ا�ستك�ساف  بعنوان   ،2022 ع��ام  يف  الثانية  ال��درا���س��ة  وُن�����س��رت 
النا�سئة  االأ���س��واق  وا�سرتاتيجيات  امل�ستويات  ُم��ت��ع��ّددة  املُبتكرة  البيئية 
وهي  اجلن�سيات".  ُمتعّددة  �سينية  �سركة  حالة   – اجلن�سيات  ُمتعّددة 

ُم�ستوحاة من التطّور ال�سريع لل�سركات ال�سينية املُتعّددة اجلن�سيات يف 
ة.  االأ�سواق الدولية وخرباتها اال�ست�سارية اخلا�سّ

�سركة  ُمتعّمقة حول  درا�سة حالة  كاثي م�سروع تطوير  الدكتورة  ب��داأت 
)Xiamomi(، �سركة التكنولوجيا ال�سينية املعروفة، الإلقاء ال�سوء 
على اال�سرتاتيجيات الدولية يف ال�سركات ال�سينية املُتعّددة اجلن�سيات. 
ومن خالل العمل مع باحثني من مدر�سة االأعمال نيوما - فرن�سا، كلية 
العربية  االإم����ارات  خليفة-  جامعة  املُ��ت��ح��دة،  اململكة  ل��الأع��م��ال-  اأ�ستون 
كلية  -ال�سني،  بكني  جامعة  املتحدة،  اململكة   - اأ�ستون  جامعة  املتحدة، 
فريق  متّكن  املتحدة،  اململكة   - برمنغهام  جامعة  لالأعمال،  برمنغهام 
مع  جنب  اإىل  جنباً  التجريبية  العملية  بني  التوازن  حتقيق  من  العمل 

املُ�ساهمات النظرية.

مع  اجلن�سيات  ُمتعّددة  ال�سركات  تعامل  كيفية  حتليل  على  الرتكيز  مّت 
و�ساعدت  املُبا�سر.  االأجنبي  باال�ستثمار  املُتعّلقة  واملخاطر  التحّديات 
تنطوي  التي  املُثلى  املخاطر  فهم  على  اإليها  ل  التو�سّ مّت  التي  النتائج 
عليها ا�سرتاتيجيات ريادة االأعمال كثيفة املعرفة التي اختارتها ال�سركات 
ُمتعّددة اجلن�سيات عند دخول ال�سوق، والّنظم البيئية املُبتكرة التي تعمل 
فيها. وتري نتائج البحث غر املُتوّقعة فهمنا لتدويل ال�سركات ال�سينية 

ُمتعّددة اجلن�سيات وتلك املوجودة يف االقت�ساد النا�سئ ب�سكل عام.
�سكري  بخال�ش  اأت��ق��ّدم  اأن  "اأوّد  ق��ائ��ل��ة:  حديثها  ال��دك��ت��ورة  واختتمت 
على  دائ��م��اً  حتر�ش  التي  املتحدة  العربية  االإم���ارات  جلامعة  وامتناين 
جماالت  يف  التمّيز  لتحقيق  التدري�ش  هيئة  الأع�ساء  مواتية  بيئة  خلق 

خرباتهم، واإنتاج درا�سات ذات �سمعة حملية وعاملية".

اأكادميية يف جامعة الإمارات تن�سر درا�ستني يف جملة اأبحاث الأعمال 

•• �ل�شارقة-و�م:

ت����راأ�����ش ���س��م��و ال�����س��ي��خ ���س��ل��ط��ان بن 
حم��م��د ب���ن ���س��ل��ط��ان ال��ق��ا���س��م��ي ويل 
رئي�ش  ال�����س��ارق��ة  ح��اك��م  ن��ائ��ب  العهد 
�سمو  وبح�سور  التنفيذي،  املجل�ش 
ال�سيخ عبداهلل بن �سامل بن �سلطان 
نائب  ال�سارقة  نائب حاكم  القا�سمي 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي، و�سمو  امل��ج��ل�����ش  رئ��ي�����ش 
اأحمد بن �سلطان  ال�سيخ �سلطان بن 
نائب  ال�سارقة  نائب حاكم  القا�سمي 
رئي�ش املجل�ش التنفيذي، �سباح ام�ش 
التنفيذي  املجل�ش  اجتماع  الثالثاء 
الإمارة ال�سارقة الذي عقد يف مكتب 

�سمو احلاكم.
ن���اق�������ش االج����ت����م����اع جم���م���وع���ة من 
امل���و����س���وع���ات امل����درج����ة ع��ل��ى ج���دول 
العمل  ب�����س��ر  وامل��ت��ع��ل��ق��ة  اأع���م���ال���ه، 

احلكومي يف االإمارة، وخطط تطوير 
اخلدمات احلكومية، وتنفيذ خمتلف 
التنموية  وامل�����ب�����ادرات  امل�������س���روع���ات 
وال���وط���ن���ي���ة ال���ت���ي حت��ق��ق االأه������داف 

اال�سرتاتيجية.
اأعمال  ت��ق��ري��ر  ع��ل��ى  املجل�ش  واط��ل��ع 
دائ����رة احل��ك��وم��ة االإل��ك��رتون��ي��ة لعام 
2022م، وت�سمن خمتلف االأعمال 

عليها  ع��م��ل��ت  ال���ت���ي  وامل�������س���روع���ات 
الدائرة طوال العام خلدمة ال�سركاء 
اال�����س����رتات����ي����ج����ي����ني م������ن اجل����ه����ات 
والتي  ال�سارقة  اإم���ارة  يف  احلكومية 

بلغت 147 جهة م�ستفيدة.
و���س��م��ل ال��ت��ق��ري��ر اإح�����س��ائ��ي��ات اأه���م 
اال�ستفادة  ون�سب  املقدمة،  اخلدمات 
االلكرتونية  ال��ت��ح��ت��ي��ة  ال��ب��ن��ي��ة  م���ن 

االأمني،  التقني  وال��دع��م  ل��ل��دائ��رة، 
يف  امل�ستخدمة  احلديثة  واملمار�سات 

قطاع املعلومات.
الدائرة  خطط  التقرير  ت�سمن  كما 

التحتية  البنية  لتطوير  امل�ستقبلية 
ب��ه��دف ان�����س��اء رك��ي��زة رق��م��ي��ة تت�سم 
لكافة  واالأمان  والفعالية  بال�سفافية 
التطور  وتواكب  احلكومية،  اجلهات 

الكبر الذي ي�سهده القطاع التقني.
واطلع املجل�ش على تقرير جلنة اإمارة 
ال�سارقة الحتفاالت عيد االحتاد 51 
اللجنة يف كافة مدن  وال��ذي نظمته 
ومناطق اإمارة ال�سارقة بالتعاون مع 
اجلهات احلكومية املحلية وم�ساركة 
املجتمع  و����س���رائ���ح  ف���ئ���ات  خم��ت��ل��ف 
تعزيزاً للوالء واالنتماء وتاأكيداً على 
واالفتخار  واأه��م��ي��ت��ه  االحت����اد  قيمة 

مبنجزاته ومكت�سباته.
الفنية  احلفالت  الفعاليات  و�سملت 
واالأن�سطة  ال��وط��ن��ي��ة  وال���ع���رو����ش 
والرتفيهية  وال��رتاث��ي��ة  املجتمعية 
التي عك�ست م�ساعر االعتزاز باحتاد 
ال����دول����ة وم����ا ح��ق��ق��ه م���ن اجن�����ازات 
التقرير  وت�����س��م��ن  م�����س��رت��ه،  طيلة 
ن�سب التفاعل بني املجتمع وخمتلف 

الفعاليات.

ويل عهد ال�سارقة يرتاأ�س اجتماع املجل�س التنفيذي
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-�شمري �ل�شعدي:

بداية عندما بداأت هذه ال�سل�سلة عن 
العاملية  بالقرية  االأجنحة  واج��ه��ات 
وج�����دت جت���اوب���ا ك���ب���را م���ن معظم 
اأن  اأود  وكنت  االأج��ن��ح��ة،  م�ستثمري 
االأجنحة  واج����ه����ات  ك���ل  ع���ن  اأك���ت���ب 
اأي  اأج��د  مل  ال�سديد  لالأ�سف  ولكن 
االأجنحة  م�����س��ت��ث��م��ري  م���ن  جت�����اوب 
ال��ت��ي مل اأك��ت��ب ع��ن��ه��ا ب��ل ك��ن��ت اأجد 
اكتفيت مبا  لهذا  ذل��ك،  تهربا حيال 
امل��و���س��وع مب��ا ح�سلت  كتبته يف ه��ذا 
االأجنحة  م�ستثمري  م��ن  م��ن  عليه 
ع����ن واج����ه����ات اأج���ن���ح���ت���ه���م.. حيث 
تعبرا  بدبي  العاملية  القرية  تعترب 
�سادقا عن ثقافات وح�سارات وتراث 
امل�����س��ارك��ة فيها..  وال�����دول  ال�����س��ع��وب 
فكل دولة تعرب عن تراثها وتاريخها 
اأما  اأجنحتها  خالل  من  وح�سارتها 
من اخل��ارج اأو من الداخل واإم��ا من 
نف�سها..  االأج��ن��ح��ة  ت�سميم  خ���الل 
التالية  واالأج�������زاء  اجل����زء  ه���ذا  ويف 
الدول  اأجنحة  لواجهات  �سنتعر�ش 
امل�����س��ارك��ة يف ال��ق��ري��ة ال��ع��امل��ي��ة والتي 
لتكون  اأج��ن��ح��ت��ه��ا  واج���ه���ات  �سممت 
وح�سارتها  وتراثها  لثقافتها  رم��زا 
ول��ت��ح��ق��ق ���س��ع��ار ال��ق��ري��ة ال��ع��امل��ي��ة يف 
عامل  وال��ع�����س��رون  ال�����س��اب��ع  مو�سمها 
اأكر روعة.. والأن هذه الواجهات هي 
ج��زء م��ن ه��ذا ال��ع��امل االأك���ر روائع 
�سيوف  ليتعرف  هذا  وكل  تاريخية، 
االأج��ن��ح��ة ب��ل وك���ل ���س��ي��وف القرية 
التاريخ  ه���ذا  ع��ل��ى ح��ك��اي��ة  ال��ع��امل��ي��ة 
وال�������رتاث وال���ث���ق���اف���ة واحل�������س���ارات 
والنظم والرموز املعمارية لكل دولة، 

وهذا هو اجلزء االأول من املو�سوع.

جناح م�شر
امل�سري  اجل��ن��اح  واج��ه��ة  ت�سميم  مت 
لتكون ن�سخة طبق االأ�سل من معبد 
ل��ت��م��ي��زه كمعلم  ���س��م��ب��ل وذل�����ك  اأب�����و 
اآث������ار م�سر  ف���رع���وين م��ت��م��ي��ز م���ن 
الذي  اجلميل  املعبد  ه��ذا  امل��ت��ف��ردة، 
ال�سياحية  امل��واق��ع  اأك���ر  م��ن  يعترب 
�سورة  نقل  ومت  م�سر،  يف  اخل��الب��ة 
طبق االأ�سل منه على واجهة اجلناح 
ب��ح��ج��م��ه ال�����س��خ��م وال��ن��ق��و���ش التي 
تاريخية  م�ساهد  لل�سيوف  تعر�ش 
االأ�سطورية،  الع�سورالفرعونية  من 
واأب�����و ���س��م��ب��ل ه���و م��وق��ع اأث�����ري يقع 
نا�سر  لبحرة  الغربية  ال�سفة  على 
اأ�سوان  غ��رب  جنوب  ك��م   290 نحو 
وهو اأحد مواقع اآثار النوبة املدرجة 
�سمن قائمة اليون�سكو ملواقع الرتاث 
العاملي والتي تبداأ من اجتاه جريان 
النهر من اأبو �سمبل اإىل فيلة بالقرب 
كانت  املزدوجة  واملعابد  ا�سوان..  من 
عهد  يف  اجلبال  من  منحوتة  اأ�سال 
القرن  يف  ال���ث���اين  رم�����س��ي�����ش  امل���ل���ك 
ال��ث��ال��ث ع�����س��ر ق��ب��ل امل���ي���الد كن�سب 
دائم له وللملكة نفرتاري لالحتفال 
قاد�ش..  معركة  يف  انت�ساره  بذكرى 
نقل  مت   1960 ف���ف���ي  ذل�����ك  وم�����ع 
على  اآخ��ر  ملكان  كليا  املن�ساآت  جممع 
ا�سطناعية م�سنوعة من هيكل  تلة 
ال��ع��ايل يف  ال�سد  القبة وف���وق خ���زان 
اأ�سوان، كان من ال�سروري نقل املعابد 
لتجنب تعر�سها للغرق خالل اإن�ساء 
بحرة نا�سر التي ت�سكل خزان املياه 
اال�سطناعي ال�سخم بعد بناء ال�سد 
العايل يف اأ�سوان على نهر النيل، وال 
اأف�سل  اأب���و �سمبل واح���دة م��ن  زال���ت 

م�سر..  يف  ال�سياحة  جل��ذب  املناطق 
فرتة  خ��الل  الثاين  رم�سي�ش  و�سرع 
النطاق  بناء وا�سع  حكمه يف برنامج 
يف جميع اأنحاء م�سر والنوبة والتي 
�سيطرت عليها م�سر، وبنى رم�سي�ش 
ال��ع��دي��د م��ن امل��ع��اب��د ال��ك��ربى هناك 
بقوة م�سر  النوبيني  اإبهار  اأجل  من 
ومت�����س��ره��م، واأ����س���ه���ر امل��ع��اب��د هي 
بالقرب  ال�سخر  يف  املنحوتة  املعابد 
احلديثة،   ���س��م��ب��ل  اأب������و  ق���ري���ة  م����ن 
وع���ن���د ����س���الل ال���ن���ي���ل ال����ث����اين على 
والنوبة  ال�سفلى  النوبة  احلدود بني 
الكبر  املعبد  معبدان  يوجد  العليا 
نف�سه،  الثاين  لرم�سي�ش  املخ�س�ش 
لزوجته  املخ�س�ش  ال�سغر  واملعبد 
بناء  وبداأ  نفرتاري،  امللكة  الرئي�سية 
جممع املعابد يف حوايل عام 1264 
ق��ب��ل امل���ي���الد وا���س��ت��م��ر ح�����وايل 20 
1244 قبل امليالد.  عاًما حتى عام 
رم�سي�ش  "معبد  با�سم  يعرف  وك��ان 
املحبوب من اآمون".. كما مت اإ�سافة 
م�سلتان �سخمتان على جانبي واجهة 
الفراعنة  مل�����س��الت  ل��رتم��ز  اجل���ن���اح 
حجري  ع���م���ود  ال���ق���دم���اء،وامل�������س���ل���ة 
نحيف ذو اأربع جوانب وينتهي راأ�سه 
احل�سارة  ب��ه  اإ�ستهرت  �سغر  بهرم 
تنحت  وك��ان��ت  القدمية  الفرعونية 
هروغليفية  كتابات  اأ�سالعه  على 
ور����س���وم���ات م��ل��ك��ي��ة ودي���ن���ي���ة، كانت 
عمارة  يف  مهيمًنا  عن�سًرا  امل�����س��الت 
و�سعوها  حيث  ال��ق��دم��اء  امل�سريني 
وكانت  املعابد  مداخل  عند  اأزواج  يف 
واحدة  ح��ج��ري��ة  كتلة  م��ن  منحوتة 
حماجر  م��ن  معظمها  ج���اءت  ح��ي��ث 
اجل��ران��ي��ت يف اأ���س��وان، واأق����دم م�سلة 
االأ�سلي  موقعها  يف  ت���زال  ال  معبد 

االأحمر  اجل��ران��ي��ت  م��ن  م�سلة  ه��ي 
للفرعون �سنو�سرت االأول من االأ�سرة 
الثانية ع�سرة يف منطقة املطرية يف 
واأعجب  القاهرة،  هليوبلي�ش يف  حي 
ال����روم����ان ب��امل�����س��الت امل�����س��ري��ة فتم 
امل�سرية  امل�سالت  من  العديد  جلب 
االإمرباطورية  ع��ا���س��م��ة  روم����ا  اإىل 
ال��روم��ان��ي��ة ق��دمي��ا واإي��ط��ال��ي��ا االآن، 
واأك��رب واأط��ول م�سلة م�سرية واقفة 
�ساحة  وت��ق��ع يف  الت���ران  م�سلة  ه��ي 
���س��ان ج��ي��وف��اين يف الت��ران��و بروما 
طولها  امل�سلة  هذه  اإيطاليا  عا�سمة 
ولكن  413 طًنا  ووزن��ه��ا  م��رت   32
تركيبها  واإع����������ادة  ان���ه���ي���اره���ا  ب���ع���د 
االآن  فتزن  اأمتار   4 اأق�سر  اأ�سبحت 
حوايل 300 طن وهو م�سنوعة من 

اجلرانيت االأحمر.

جناح عمان
وع��ن واج��ه��ة اجل��ن��اح العماين تقول 
اأحمد  ه����ن����ادي  ال��ن�����س��ط��ة  ال�������س���ي���دة 
جوائز  تقتن�ش  ك��ي��ف  ت��ع��رف  ال��ت��ي 
االأجنحة  ت�سميمات  ع��ل��ى  ال��ق��ري��ة 
العاملية  القرية  يف  ت�ستثمرها  التي 
هذا  يف  العماين  اجلناح  وم�ستثمرة 
اأنه مت ت�سميم الواجهة على  املو�سم 
ثالث اأج��زاء، واجل��زء االأول جم�سم 
اأهم  ال��ذي يعترب من  النه�سة  لربج 
�سمم  حيث  ظ��ف��ار  حمافظة  م��ع��امل 
على �سكل تراثي و�سيد الربج يف عام 
الرتاثي  ال��ط��اب��ع  وينقل  1985م 

واحل�ساري للمدينة، 
وظ��ف��ار ه��ي واح����دة م��ن املحافظات 
االإحدى ع�سرة املكونة ل�سلطنة عمان 
عمان  �سلطنة  جنوب  اأق�سى  يف  تقع 
ومكانة  ت��اري��خ��ي��ة  اأه��م��ي��ة  وتكت�سب 

احلديث  العماين  التاريخ  يف  خا�سة 
وال���ق���دمي ع��ل��ى ال�����س��واء ف��ق��د كانت 
وال��ب��خ��ور يف اجلزير  ال��ل��ب��ان  اأر�����ش 
املحيط  على  عمان  وب��واب��ة  العربية 
ال��ه��ن��دي وم��ع��رب ال��ق��واف��ل يف جنوب 
وانطالقة  ال��ع��رب��ي��ة  اجل���زي���رة  �سبه 
عمان اإىل التقدم والتطور واالزدهار 
احلديثة،  العمانية  النه�سة  ظل  يف 
���ا اأر������ش ال��ل��ب��ان وقد  وت�����س��م��ى اأي�������سً
و�ساكلن  بونت  ببالد  ق��دمي��اً  عرفت 
حمافظة  وتكت�سب  وم��ه��رة،  واأوف���ر 
التاريخ  يف  ت��اري��خ��ي��ة  اأه��م��ي��ة  ظ��ف��ار 
ا����س���ت���ه���رت قدميا  ال���ع���م���اين، ح���ي���ث 
العامل  حل�����س��ارات  ال��ل��ب��ان  بت�سدير 
الفرعونية  ك���احل�������س���ارة  ال����ق����دمي، 
والرومانية  والفار�سية  واالآ���س��وري��ة 
الو�سل  حلقة  وتعترب  واالإغ��ري��ق��ي��ة 
ومعرب  اأف��ري��ق��ي��ا  ���س��رق  وب���ني  بينها 
اجلزيرة  ���س��ب��ه  ج��ن��وب  يف  ال��ق��واف��ل 
العربية وُذكرت ظفار يف العديد من 
الثاين يج�سد  اأما اجلزء  الروايات.. 
اأقدم  م��ن  ُيعترب  ال��ذي  مطرح  �سوق 
ُع��م��ان وي��ق��ع يف  االأ���س��واق يف �سلطنة 
ن�ساأة  تاريخ  ويرجع  مطرح  منطقة 
عام  مائتي  ح���وايل  اإىل  ال�سوق  ه��ذا 
اخلارج  م��ن  ال�سوق  روؤي���ة  ميكن  وال 
فهو امتداد عميق داخل املدينة يبداأ 
ب��ب��واب��ة ت��واج��ه ب��ح��ر ُع��م��ان وطريق 
مطرح البحري وينتهي ببوابة اأخرى 
ع��ل��ى امل��دي��ن��ة ال��ق��دمي��ة م��ن اجلانب 
الذي ت�ستقبل منه زوارها القادمني 
من غالبية القرى واملدن العمانية.. 
اجلناح  لواجهة  الثالث  اجل��زء  وام��ا 
م�سقط  يف  ال�����س��ح��وة  ب���رج  فيج�سد 
والذي يقع على مفرتق طرق توؤدي 
ال��ع��م��ان��ي��ة مثل  ال���والي���ات  اأب����رز  اإىل 

ومع�سكر  ون����زوى  و���س��الل��ة  ���س��ح��ار 
ويحتوي  ومطرح  وم�سقط  املرتفعة 
الربج على اأربع اأوجه ت�سم جميعها 
و�سط  يف  كبر  وجر�ش  اآلية  �ساعات 
ال�������ربج ال�������ذي ب���ن���ي ع���ل���ى ال����ط����راز 
ال��ع��رب��ي ويتميز  ال��ع��ّم��اين  امل��ع��م��اري 
ع  املُر�سّ الغامق  البّني  بلونه  ال��ربج 
ال����رخ����ام ع��ل��ى جنبات  ب��ط��ب��ق��ة م���ن 
املبنى الرئي�سي اأّما اجلدار اخلارجي 
البيئة  ع��ن  تعرب  ِب��ُر���س��وم  فمنقو�ش 
امل�سطحات  املكان  وي��زّي��ن  العثمانية 

اخل�سراء وبع�ش االحجار.

جناح تركيا
يقول ال�سيد حممد العا�ش م�ستثمر 
ج��ن��اح ت��رك��ي��ا اأن واح��ه��ة اجل��ن��اح مت 
كبادوكيا  مل��دي��ن��ة  ط��ب��ق��ا  ت�سميمها 
ال�سياحية وامل�سهورة مبدينة املناطيد 
الطائرة واالألوان واملغامرات وتعرف 
بجمالها الطبيعي حيث تبدو وكاأنها 
�سكل،  ب��اأب��دع  مر�سومة  فنية  ل��وح��ة 
القابعة  الرتكية  البلدة  ه��ذه  وتعد 
ب���ني اأن���ق���رة و���س��ي��ف��ا���ش وق��ون��ي��ا، من 
اأك���ر م��دن ال��ع��امل �سحرا مل��ا حتويه 
وتاريخية  جيولوجية  م�ساهد  م��ن 
متتاز  ح���ي���ث  ف����ري����دة  وح�������س���اري���ة 
التي  ومنازلها  الربكانية  باحلجارة 
تقع حت��ت االر����ش وال��ت��ي ترجع اإىل 

ح�سارات قدمية جدا.. كما اأ�ستخدم 
احلديد  ���س��ك��ة  ج�����س��ر  ال���واج���ه���ة  يف 
اثار  ف��اردا وهو من  املوجود مبدينة 
وكان  خ���ان  احل��م��ي��د  ع��ب��د  ال�سلطان 
�سكة حديد  م�����س��روع  م��ع��رب يف  اأه���م 
احل���ج���از وه����ذا اجل�����س��ر ي��رب��ط بني 
ال��وادي يف تلك املنطقة.. كما  طريف 
يف الواجهة الرمز اإىل اأبواب جامعة 
النقو�ش  اإىل  باالإ�سافة  اإ�سطمبول، 
تتو�سط  التي  االإ�سالمية  والزخارف 
اىل  الواجهة  تق�سيم  اجل��ن��اح..  ومت 
اأربعة اأق�سام، اجلزء االأول على ميني 
كبادوكيا  م��دي��ن��ة  ومي���ث���ل  ال���ب���واب���ة 
م���ن���اط���ي���ده���ا ال�����س��ي��اح��ي��ة ح���ي���ث مت 
مبج�سمات  امل��ن��اط��ي��د  ه���ذه  جت�سيد 
�سيوف  ع��ل��ي��ه��ا  ل��ي��ت��ع��رف  ظ����اه����رة 
ال���ق���ري���ة ال���ع���امل���ي���ة، وك���ب���ادوك���ي���ا هي 
تاريخها  يعود  االأر����ش  حت��ت  مدينة 
اإىل الع�سر الربوزين وا�ستهرت اإبان 
البيزنطية يف  االإم��رباط��وري��ة  ف��رتة 
القرنني ال�ساد�ش وال�سابع امليالديني 
يختبئون  امل�����س��ي��ح��ي��ون  ك���ان  ع��ن��دم��ا 
متاهاتها  ويف  ك��اب��ادوك��ي��ا  ك��ه��وف  يف 
االآن  واأّم��ا  الغزاة  من  واأنفاقها هرباً 
فاإن ا�سطورة مدينة اجلن كابادوكيا 
اأربعة  للزوار وحتتوي على  مفتوحة 
واملتاهات،  ال���غ���رف  م���ن  م�����س��ت��وي��ات 
مبناطيدها  ك��اب��ادوك��ي��ا  ت�ستهر  كما 

ال�سّيقة  الن�ساطات  اأجمل  من  وه��ي 
ال�سياح يق�سدون  يف املدينة وما زال 
ب��ت��ج��رب��ة منطاد  ل��ل��م��رور  امل��ن��ط��ق��ة 
اأح�سان  يف  ال����رائ����ع����ة  ك����اب����ادوك����ي����ا 
فوق  ال�����س��ي��اُح  ُي���َح���لِّ���ق  اإذ  ال��ط��ب��ي��ع��ة 
اخلالبة  الطبيعية  واملناظر  اجلبال 
ليتمتعوا بكل حلظات هذه التجربة 
امل��م��ت��ع��ة اب����ت����داًء م���ن ع��م��ل��ي��ات نفخ 
امل��ن��ط��اد واإ����س���ع���ال ال���ن���ران ف��ي��ه ثم 
ت����درِّج لطيف  ب��ان��ط��الق��ه يف  ان��ت��ه��اء 
املرتفعات.. واجلزء  اإىل  االأر���ش  من 
اإ�سطنبول  جامعة  اإىل  يرمز  الثاين 
ببوابتها التي اأخذت كبوابات للجناح 
ت�ستهر  قدمية  ر�سومات  اإ�سافة  مع 
بها االأ�سواق املعلقة باإ�سطنبول ومنها 
ال�سوق امل�سقوف الكبر املعروف با�سم 
جراند ب��ازار.. واجلزء الثالث و�سط 
النقو�ش  فيه  و�سعت  الذي  الواجهة 
امل�ستخدمة  وامل��ح��اري��ب  االإ���س��الم��ي��ة 
وحتى  القدمية  واملباين  امل�ساجد  يف 
ال���راب���ع  يف اجل����ام����ع����ات.. واجل��������زء 
ه���و ال���رم���ز جل�����س��ر ال�����س��ك��ة اجلديد 
مبدينة فاردا.. باالإ�سافة اإىل الرمز 
الرتكي  باحلجر  املنحوتة  للزخارف 
يف  اأ�ستخدم  ال��ذي  ال��ق��دمي  االأبي�ش 
املباين القدمية برتكيا مثل الق�سور 
واجل��ام��ع��ات واالأ����س���واق وك��ل املباين 

املعمارية القدمية.   

•• عجمان-و�م: 

ا�ستقبل �ساحب ال�سمو ال�سيخ حميد بن را�سد النعيمي ع�سو املجل�ش االأعلى 
حاكم عجمان مبكتبه بديوان احلاكم ام�ش، وفد مدراء عموم اجلمارك يف 
الدولة الذين قِدموا لل�سالم على �سموه مبنا�سبة عقد اجتماعهم يف اإمارة 

عجمان.
�سم الوفد �سعادة كل من ال�سيخ حممد بن عبداهلل النعيمي رئي�ش دائرة 
ميناء وجمارك عجمان، و �سعادة اأحمد عبداهلل بن الحج الفال�سي مدير 
عام اجلمارك بالهيئة االحتادية للجمارك، و�سعادة را�سد بن الحج املن�سوري 
مدير عام االإدارة العامة جلمارك اأبوظبي، و�سعادة اأحمد حمبوب م�سبح 
ال�سراح  عبدالرحمن  مر  حممد  و�سعادة  دب��ي،  جمارك  دائ��رة  ع��ام  مدير 
و�سعادة  واجل���م���ارك،  للموانئ  ال�����س��ارق��ة  بهيئة  واجل��م��ارك  امل��وان��ئ  م��دي��ر 
و   ، راأ���ش اخليمة  املحرزي مدير عام جمارك  الدكتور حممد بن عبداهلل 
�سعادة را�سد �سيف بن حماد احلفيتي مدير عام جمارك الفجرة، و�سعادة 

اآل علي املدير التنفيذي ملوؤ�س�سة املوانئ واجلمارك  �سلطان �سعيد �سلطان 
واملنطقة احلرة باأم القيوين.

ب��ن الح��ج، مدير ع��ام اجلمارك  اأح��م��د ع��ب��داهلل  واّط��ل��ع �سموه م��ن �سعادة 
وال�سيا�سات  وال��ق��وان��ني  الت�سريعات  على  للجمارك  االحت��ادي��ة  بالهيئة 
واأه��م��ي��ة عقد  ب��ال��دول��ة،  املتبعة  اجل��م��رك��ي  بالعمل  امل��رت��ب��ط��ة  اجل��م��رك��ي��ة 
االجتماعات بني الهيئة االحتادية للجمارك ودوائر اجلمارك املحلية بهدف 
التعاون والتن�سيق لتطوير وتب�سيط االإجراءات اجلمركية وت�سهيل احلركة 
التجارية بني دولة االإم��ارات ودول العامل ، وتعزيز الرقابة اجلمركية يف 
التهريب، ودعم جهود  املجتمع من عمليات  الدولة حلماية  جميع منافذ 

الدولة ملكافحة غ�سل االأموال ومتويل االإرهاب .
اجلمارك  عموم  م���دراء  اجتماع  عجمان  اإم���ارة  با�ست�سافة  �سموه  ورّح���ب 
بو�سفها منفذا  للجمارك  الهيئة االحتادية  به  تقوم  الذي  بالدور  م�سيداً 
الفاعلة يف  وال��رق��اب��ة اجلمركية  االأم���ن  اأول يف حتقيق  دف��اع  وخ��ط  مهما 
اإج����راءات  ك��ف��اءة  لتعزيز  املحلية  اجل��م��ارك  دوائ���ر  م��ع  والتن�سيق  ال��دول��ة 

قطاع  ت��واج��ه  ال��ت��ي  وال��ت��ح��دي��ات  امل��ع��وق��ات  ومناق�سة  وال��رق��اب��ة  التفتي�ش 
اجلمارك بالدولة .

اأن دولة االإم��ارات وبتوجيهات �ساحب  واأّكد �ساحب ال�سمو حاكم عجمان 
ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان رئي�ش الدولة " حفظه اهلل" و�ساحب 
ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم، نائب رئي�ش الدولة رئي�ش جمل�ش 
الوزراء حاكم دبي " رعاه اهلل" حر�ست من خالل ا�سرتاتيجيتها اجلمركية 
على تعزيز التعاون اجلمركي بني امل�ستويني االحتادي واملحلي لدعم وبناء 

قدرات القطاع اجلمركي .
وال��ت��ي ت�ستهدف  ال��دول��ة  م���دراء عموم اجل��م��ارك يف  واأ���س��اد �سموه بجهود 
تنظيم العمل اجلمركي وتي�سر حركة التجارة اخلارجية وتبادل اخلربات 
وال�سراكات التي من�ساأنها تطوير منظومة االإجراءات وال�سيا�سات والبيانات 
اإدارة  عمل  وت��ع��زي��ز  اجل��م��رك��ي،  ال��ت��ه��رب  ومكافحة  اجلمركية،  وال��رق��اب��ة 
القطاع  االإره��اب يف  االأم��وال ومتويل  املخاطر اجلمركية ومكافحة غ�سل 
اال�ستفادة من  اإىل �سرورة  ال�سمو حاكم عجمان  اجلمركي. ودعا �ساحب 

التقنيات املتطورة لت�سهيل العمليات التجارية وتطوير العمل اجلمركي يف 
الدولة وت�سخر تكنولوجيا الذكاء اال�سطناعي لالرتقاء بجودة اخلدمات 

ودعم تناف�سية اقت�سادنا الوطني.
ميناء  دائ��رة  رئي�ش  النعيمي  عبداهلل  بن  حممد  ال�سيخ  اأع��رب  جانبه  من 
وجمارك عجمان عن �سكره اجلزيل وتقديره ل�ساحب ال�سمو حاكم عجمان 
ال�ستقباله وفد مدراء عموم اجلمارك يف الدولة و دعم �سموه تطوير العمل 
مكانة  تر�ّسيخ  و  التميز  و  ال��ري��ادة  حتقيق  م��ن  متكينه  بهدف  اجلمركي 
الدولة يف خريطة التجارة واملناف�سة العاملية، وتبوئها للمراكز االأوىل عاملياً 

يف العديد من املوؤ�سرات اجلمركية والتجارية واالقت�سادية العاملية.
ح�سر اللقاء ال�سيخ اأحمد بن حميد النعيمي ممثل �ساحب ال�سمو حاكم 
عجمان لل�سوؤون االإدارية واملالية وال�سيخ عبداهلل بن ماجد النعيمي مدير 
عام مكتب �سوؤون املواطنني و�سعادة طارق بن غليطة مدير مكتب احلاكم 
وال�سيافة  الت�سريفات  دائ��رة  ع��ام  مدير  النعيمي  حممد  يو�سف  و�سعادة 

وعدد من كبار امل�سوؤولني.

•• عجمان-و�م:

النعيمي  را�سد  بن  حميد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  ق��ّدم 
ع�سو املجل�ش االأعلى حاكم عجمان واجب العزاء بوفاة 

املغفور له باإذن اهلل اأحمد عي�سى بو �سهاب ال�سويدي.
العزاء مبجل�ش  زيارته جمل�ش  ل��دى   - �سموه  واأع��رب 
 - اأم�����ش  بعجمان  م�سرف  منطقة  يف  ال�سرفاء  اأم��ني 
الفقيد  اأ�سرة وذوي  اإىل  عن خال�ش تعازيه وموا�ساته 
واخوانه واأبناء عمه، �سائاًل املوىل عز وجل اأن يتغمده 
بوا�سع رحمته وي�سكنه ف�سيح جناته ويلهم اأهله وذويه 

ال�سرب وال�سلوان.
كما قدم واجب العزاء اإىل جانب �سموه، ال�سيخ اأحمد 
بن حميد النعيمي ممثل �ساحب ال�سمو حاكم عجمان 
ب��ن حميد  را���س��د  وال�سيخ   ، وامل��ال��ي��ة  االإداري����ة  لل�سئون 
وال�سيخ  والتخطيط،  البلدية  دائ���رة  رئي�ش  النعيمي 
�سوؤون  مكتب  ع��ام  مدير  النعيمي  ماجد  بن  اهلل  عبد 
امل�ست�سار  ال�سرفاء  اأم��ني  ع��ب��داهلل  و�سعادة  امل��واط��ن��ني، 
ي��و���س��ف حم��م��د النعيمي،  ب���دي���وان احل���اك���م، و���س��ع��ادة 
مدير عام دائرة الت�سريفات وال�سيافة، وعدد من كبار 

امل�سوؤولني.

حاكم عجمان يقّدم واجب العزاء يف وفاة اأحمد بو �سهاب ال�سويدي

حاكم عجمان ي�ستقبل مدراء عموم اجلمارك يف الدولة

واجهات الأجنحة بالقرية العاملية رمز لرتاث وثقافات العامل ..  )1(
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اأخبـار الإمـارات

•• �ملنامة-و�م:

�ساركت �سعادة �سارة فلكناز ع�سو جمموعة ال�سعبة الربملانية للمجل�ش الوطني 
االحت��ادي يف االحتاد الربملاين ال��دويل، يف اجتماع مكتب جلنة ال�سلم واالأمن 
والدورة   146 ال���  العامة  اجلمعية  اأع��م��ال  �سمن  وذل��ك  ب��االحت��اد،  الدوليني 
العا�سمة  يف  املنعقدة  ال���دويل  ال��ربمل��اين  ل��الحت��اد  احل��اك��م  للمجل�ش   211

البحرينية املنامة. 
وجرى خالل اجتماع املكتب، عر�ش ن�ساط ال�سعبة الربملانية للمجل�ش الوطني 
االحت��ادي يف اإطار تنفيذ ق��رارات اجلمعية العامة ال� 145 لالحتاد الربملاين 
ال��دويل التي عقدت يف كيغايل برواندا، واإب��راز جهود دولة االإم��ارات يف اإن�ساء 
بيت العائلة االإبراهيمية، وما ميثله هذا الرمز الفريد من بناء ج�سور للتوا�سل 
واحلوار، حيث يجمع الديانات الثالث جت�سيدا لوثيقة االأخوة االإن�سانية من 
اأجل ال�سالم العاملي والعي�ش امل�سرتك، ويعترب من�سة عاملية للحوار والتفاهم 
والت�سامح واالحرتام والتعاي�ش ال�سلمي، كما مت عر�ش جهود الدولة يف تقدمي 

االإم��دادات وامل�ساعدات للمت�سررين ولالأ�سر املنكوبة من جراء الزلزال الذي 
�سرب �سوريا وتركيا موؤخرا تلبية للنداء االإن�ساين. 

•• دبي-و�م:

وا�سلت جلنة ال�سوؤون االجتماعية والعمل وال�سكان واملوارد الب�سرية يف املجل�ش 
الوطني االحتادي، اأم�ش يف مقر االأمانة العامة للمجل�ش بدبي، برئا�سة �سعادة 
�سرار بالهول الفال�سي رئي�ش اللجنة، مناق�سة مو�سوع �سيا�سة احلكومة ب�ساأن 
ال�سحي بح�سور ممثلي جمل�ش تناف�سية  القطاع  املواطنني يف  تعزيز م�ساركة 
الكوادر االإماراتية "ناف�ش". �سارك يف االجتماع اأع�ساء اللجنة �سعادة كل من: 
وحميد  املهري،  اأحمد  وجميلة  اللجنة،  مقررة  العليلي  حميد  هند  الدكتورة 
علي ال��ع��ب��ار، وال��دك��ت��ورة ح���واء ال�سحاك امل��ن�����س��وري، وم���رمي م��اج��د ب��ن ثنية، 

وناعمة عبدالرحمن املن�سوري، اأع�ساء املجل�ش الوطني االحتادي، و�سعادة غنام 
املزروعي االأمني العام ملجل�ش تناف�سية الكوادر االإماراتية.

واأهدافه  "ناف�ش" خالل االجتماع عر�سا حول الربنامج  وقدم ممثلو جمل�ش 
وامل�ساريع التي مت اإجنازها، ومت تبادل وجهات النظر وفق حماور املو�سوع التي 
تت�سمن �سيا�سة ا�ستقطاب الكوادر الطبية املواطنة املتخ�س�سة، وتاأهيل وتدريب 
الكوادر  وحتديات  الطبي،  القطاع  يف  كفاءتها  ورف��ع  املواطنة  الطبية  ال��ك��وادر 

الطبية املواطنة التي على راأ�ش عملها.
الذي  التطوعي  العمل  تنظيم  مو�سوع  تو�سيات  تقرير  على  اللجنة  واطلعت 

ناق�سه املجل�ش يف جل�سته اخلام�سة يوم 22 فرباير املا�سي.

•• دبي-و�م:

انطلقت يف دبي اأعمال الن�سخة الثالثة من "موؤمتر برجيل للطران الطبي" 
بدبي الذي اأقيم حتت رعاية الهيئة العامة للطران املدين وينظمه �سنويا 
اخلرباء واملهنيني الطبيني يف  من  جمموعة  برجيل" مب�ساركة  "م�ست�سفى 

جمال طب الطران من املنطقة.
ناق�ش املوؤمتر اآخر التطورات يف طب الطران وامل�سكالت ال�سحية التي توؤثر 

على اللياقة والرخ�سة الطبية للطيارين وطاقم الطائرة.
ال  والعظام  الع�سالت  اأمرا�ش  اأن  اإىل  املوؤمتر  يف  امل�ساركون  اخل��رباء  واأ�سار 
تليها  املنطقة  يف  للطيارين  الطبية  الرخ�سة  فقدان  اأ�سباب  اأه��م  من  ت��زال 
حاالت طبية وجراحية اأخرى، موؤكدين �سرورة خلق الوعي وتطوير حلول 

فعالة ملعاجلة مثل هذه الق�سايا التي توؤثر على القدرة البدنية للطيارين.
وقال الدكتور اإريك هوهمان ا�ست�ساري جراحة العظام والطب الريا�سي يف 
التهاب  مثل  الهيكلي  الع�سلي  اجلهاز  اإن حاالت  برجيل" بدبي  "م�ست�سفى 
على  توؤثر  احلركة  وتقييد  والت�سلب  املفا�سل  واآالم  الظهر  واآالم  املفا�سل 
قدرة الطيارين على اأداء واجباتهم باأمان، الفتا اإىل اأنه يف مثل هذه احلاالت 
ل�سالمة  االأول��وي��ة  الإعطاء  موؤقتاً  الطيار  رخ�سة  تعليق  امل�سغل  على  يجب 

الركاب.

الطران  و�سغوط  للمهنة  املتزايدة  الطلبات  على  ال�سوء  امل��وؤمت��ر  و�سلط 
العقلية  ال�سحة  على  باإ�ستمرار  توؤثر  التي  املتغرة  ال�سالمة  وبروتوكوالت 
املتخ�س�سني يف جمال  الوعي بني  واأهمية خلق  الطائرة  للطيارين وطاقم 
الطران ب�ساأن تطبيق ا�سرتاتيجيات الرعاية الذاتية للعاملني يف هذه املهنة 
مثل احلفاظ على عادات منط احلياة ال�سحية وطلب امل�ساعدة املهنية عند 

احلاجة.
من جانبه قال الدكتور جون ت�سالكلي الطبيب املتخ�س�ش يف الطب اجلوي 
يف اخلطوط اجلوية القطرية: من املهم �سمان �سالمة الطيارين وغرهم 
ت�ساعد  اأن  ومي��ك��ن  امل��ت��ط��ور،  ال��ط��ران  ق��ط��اع  جم���ال  يف  املتخ�س�سني  م��ن 
الفحو�سات املنتظمة والوعي يف حتديد امل�سكالت املحتملة على الفور، كما 
اإىل  الو�سول  اإمكانية  الطران  املتخ�س�سني يف جمال  يكون لدى  اأن  يجب 
املوؤمتر من�سة  العقلية حيث يوفر هذا  اإدارة �سحتهم  مل�ساعدتهم يف  امل��وارد 

قيمة ملناق�سة الق�سايا النا�سئة واحللول املحتملة.
جون  الدكتور  حت��دث  حيث  اجلل�سات  من  ع��ددا  املوؤمتر  فعاليات  وت�سمنت 
العامل  كاأ�ش  خالل  اجلوية  اخلطوط  يف  الطبي  الق�سم  دور  حول  ت�سالكلي 
ا�ست�ساري جراحة  اأندرو فوجيت  الدكتور  2022، فيما تطرق  القدم  لكرة 
القدم  م�ساكل  اإىل  دب��ي  برجيلب"  "م�ست�سفى  يف  والكاحل  وال��ق��دم  العظام 

والكاحل التي يواجهها املتخ�س�سون يف جمال الطران.

•• �ملنامة-و�م:

الربملانية  ال�������س���ع���ب���ة  وف������د  ������س�����ارك 
برئا�سة  االحت��ادي  الوطني  للمجل�ش 
النعيمي  را���س��د  علي  ال��دك��ت��ور  معايل 
االحتاد  يف  ال�سعبة  جمموعة  رئي�ش 
الدورة  اجتماع  يف  ال��دويل،  الربملاين 
عقد  ال��ذي  احلاكم  للمجل�ش   211
العامة  اج��ت��م��اع��ات اجل��م��ع��ي��ة  ���س��م��ن 

البحرين. مملكة  يف  لالحتاد   146
كما �سارك من وفد جمموعة ال�سعبة 
ال��ربمل��ان��ي��ة االإم����ارات����ي����ة يف االحت�����اد، 
�سعيد  ح��واء  الدكتورة  من  كل  �سعادة 

املن�سوري ومروان عبيد املهري.
ج��رى خ��الل االجتماع االط��الع على 
تقرير عر�سه معايل دوارتي بات�سيكو 
رئ��ي�����ش االحت������اد ال���ربمل���اين ال�����دويل، 
واجلمعية  االحت����اد  اأن�����س��ط��ة  ي��ت��ن��اول 
للمجل�ش،   210 ال��دورة  العامة منذ 
فيما ا�ستعر�ش االأمني العام لالحتاد 
اأعمال االحت��اد على  اأثر  تقريرا حول 
الربملانات الوطنية واملنظمات االأخرى 

االجتماعات  ون��ت��ائ��ج   ،2022 للعام 
عر�ش  ومت  ل����الحت����اد،  امل��ت��خ�����س�����س��ة 
الربملاين  االحت���اد  عمل  ح��ول  تقرير 
اأوكرانيا.  يف  ال��و���س��ع  ب�����س��اأن  ال����دويل 
لالحتاد  امل���ايل  الو�سع  مناق�سة  ومت 
ال��ربمل��اين ال���دويل، وامل��وازن��ة املوحدة 
ال�سيا�سي  وامل�����س��روع  2023م،  للعام 
والنظر  امل��ت��ح��دة،  االأمم  يف  ل��الحت��اد 
يف الطلبات املتعلقة بع�سوية االحتاد، 

املتخ�س�سة  االجتماعات  وتقارير عن 
واالجتماعات  ل����الحت����اد،  االأخ��������رة 

الربملانية الدولية املقبلة.
اللجان  اأن�����س��ط��ة  ا���س��ت��ع��را���ش  ك��م��ا مت 
وال��ه��ي��ئ��ات االأخ������رى، وه����ي: منتدى 
ال����ن���������س����اء ال�����ربمل�����ان�����ي�����ات، وم���ن���ت���دى 
ال��ربمل��ان��ي��ني ال�����س��ب��اب، وجل��ن��ة حقوق 
م�سائل  وجلنة  للربملانيني،  االإن�سان 
ال�سرق االأو�سط، وجلنة تعزيز احرتام 

القانون الدويل االإن�ساين، وجمموعة 
والن�ساء  ال�����رج�����ال  ب����ني  ال�������س���راك���ة 
اال�ست�ساري  وال��ف��ري��ق  )اجل��ن��دري��ة(، 
م�سهلي  وجمموعة  بال�سحة،  املعني 
احل��������وار ح������ول ق����رب�����ش، وال���ف���ري���ق 
املعني  امل�����س��ت��وى  رف��ي��ع  اال���س��ت�����س��اري 
مبكافحة االإرهاب والتطرف العنيف، 
العلم  ح�������ول  ال����ع����م����ل  وجم����م����وع����ة 

والتكنولوجيا.

•• �أبوظبي –�لفجر:

نظمت ب��ل��دي��ة م��دي��ن��ة اأب��وظ��ب��ي، يف 
قطاع  خالل  من  الرئي�سي،  مبناها 
تخطيط املدن، ور�سة عمل تثقيفية 
اأبوظبي  ك�������ودات  ت��ط��ب��ي��ق  ب�������س���اأن 
ك��ل من  ال��دول��ي��ة، مب�ساركة ممثلي 
بلدية مدينة العني وبلدية منطقة 
مكاتب  م��ن  ع��دد  وممثلي  الظفرة، 

اال�ست�ساريني الهند�سيني.
ودارت خ��الل ال��ور���س��ة ال��ع��دي��د من 
اأبوظبي  ك�����ودات  ح����ول  ال��ن��ق��ا���س��ات 
الدولية، وهي: كود اأبوظبي الدويل 
ل���ل���ب���ن���اء، وك������ود اأب���وظ���ب���ي ال�����دويل 
ل��ل�����س��رف ال�����س��ح��ي اخل���ا����ش، وكود 
العقارات،  ل�سيانة  الدويل  اأبوظبي 
الوقود،  لغاز  الدويل  اأبوظبي  وكود 

ال���دويل ال�ستهالك  اأب��وظ��ب��ي  وك���ود 
ال���ط���اق���ة، وك�����ود اأب���وظ���ب���ي ال����دويل 

لالأعمال امليكانيكية.
وت��ف�����س��ي��اًل، ت��ط��رق امل��ت��ح��دث��ون يف 
اأب��وظ��ب��ي الدويل  ك��ود  اإىل  ال��ور���س��ة 
ل���الأع���م���ال امل��ي��ك��ان��ي��ك��ي��ة م���ن خالل 
التهوية، وجماري  نقاط هي:  عدة 
الهواء وت�سريفه، واحرتاق الهواء، 
وامل�����داخ�����ن وت���ه���وي���ت���ه���ا، وم����ع����دات 
والتربيد،  وال���غ���الي���ات،  امل���ط���اب���خ، 
تطرقوا  بينما  ال�سم�سية،  والطاقة 
من  ال����ط����اق����ة  ت���ر����س���ي���د  ك������ود  اإىل 
خ��الل احل��دي��ث ع��ن ك��ف��اءة الطاقة 
والتجارية،  ال�����س��ك��ن��ي��ة  ل��ل��م��ب��اين 
فتطرقوا  ال����وق����ود  غ����از  ك����ود  اأم�����ا 
اأنابيب  ت��رك��ي�����ب  اإىل  خ���الل���ه  م���ن 
اخلا�س�ة،  االإ�سعال  ومع�دات  الغ�از، 

غاز  واأن��ظ��م��ة  وتهويتها،  وامل��داخ��ن 
الهيدروج�ني.

كما تناول املتحدثون يف جزئية كود 
النائية  للمناطق  ال�سحية  االأعمال 

ال��ع��دي��د م��ن ال��ن��ق��اط م��ث��ل: تقييم 
ونظام  وامل����واد،  ومتطلباته،  امل��وق��ع 

ام��ت�����س�����ا���ش ال���رتب���ة، واخل����زان����ات، 
وال��ت��ف��ت��ي�����ش، يف ح���ني ت���ط���رق���وا يف 
اإىل  ال�سحية  االأع��م��ال  ك��ود  جزئية 
وال�سرف  االأم��ط��ار،  مياه  ت�سريف 

ال�سحي، وتغذية املياه.
امل�ستندات  اأن  امل��ت��ح��دث��ون  واأو����س���ح 
املطلوب  واحل�����س��اب��ات  وامل��خ��ط��ط��ات 
ك���ودات  تطبيق  مل��راج��ع��ة  ت��ق��دمي��ه��ا 
اأب��وظ��ب��ي ال��دول��ي��ة ه��ي: خمططات 
ال���ت���ه���وي���ة وال��ت��ك��ي��ي��ف واالأن���اب���ي���ب 
والطاقة  ال����وق����ود  غ�����از  واأع�����م�����ال 
واأحوا�ش ال�سباحة جلميع الطوابق 
وح�سابات  ال���راأ����س���ي���ة،  وامل�������س���اق���ط 
والهواء  الهواء  وت�سريف  االأحمال 
النقي مبني عليها املعامالت التي مت 
اختيارها للت�سميم، وكذلك تف�سيل 
املخ�س�سة  امل��ي��ك��ان��ي��ك��ي��ة  ال���وح���دات 

مع  االأع��م��ال  وتن�سيق  بالت�سميم، 
املعماري واالإن�سائي والدفاع املدين، 
باالإ�سافة اإىل تو�سيح التن�سيق بني 
اعتماد الكودات واخلدمات االأخرى 
املرتبطة بها، مثل �سركات الكهرباء 
والدفاع  ال�سحي  وال�سرف  وامل��ي��اه 

املدين وبرنامج ا�ستدامة.
كود  ب���رن���ام���ج  اأن  ب���ال���ذك���ر  ج���دي���ر 
اأبوظبي يتبع نهجاً �سمولياً لتح�سني 
البناء والت�سييد من خالل  �سناعة 
تبني الدولة لكودات البناء، واإ�سفاء 
الوظائف  ع���ل���ى  امل���ه���ن���ي  ال���ط���اب���ع 
واملمار�سات يف هذا القطاع، واإ�سراك 
ال�سركاء اال�سرتاتيجيني والتن�سيق 
مع اجلهات احلكومية االأخرى ذات 

التاأثر املبا�سر يف هذه ال�سناعة.
اأبوظبي للبناء  ويتم تطوير كودات 

ل��ت��ل��ب��ي��ة اح���ت���ي���اج���ات امل��ج��ت��م��ع من 
ال��ل��وائ��ح التي  خ��الل جمموعة م��ن 
العامة  وال�����س��الم��ة  ال�سحة  حتمي 
يف كل املجتمعات الكبرة وال�سغرة 
���س��واء، حيث ح���ددت هذه  على ح��د 
الكودات احلد االأدنى من املتطلبات 
يف  تطبيقها  عند  اإل��زام��ي��ة  الأح��ك��ام 
اإمارة اأبوظبي ا�ستناداً اإىل جمموعة 
قبل  من  املن�سورة  الدولية  الكودات 
جمل�ش الكود الدويلICC ، والتي 
مت و�سعها وفق مبادئ �ساملة تتيح 
جديدة،  م��واد  ال�ستخدام  الفر�سة 
البناء  واأ���س��ال��ي��ب  ب��ن��اء  وت�����س��ام��ي��م 
مراجعته  مت���ت  وق����د  وال��ت�����س��ي��ي��د، 
وتعديله ح�سب الظروف املحلية من 
ال�سركاء  م��ن  العديد  جهود  خ��الل 

اال�سرتاتيجيني.

•• �ملنامة - و�م: 

اأكد املجل�ش الوطني االحتادي حر�ش 
ال�سمو  دول��ة االإم��ارات بقيادة �ساحب 
ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان رئي�ش 
تر�سيخ  ع��ل��ى  اهلل”  “حفظه  ال���دول���ة 
جتاه  اجل��ه��ود  وت�سافر  التكاتف  قيم 
املواقف  وتن�سيق  ال��ع��امل��ي��ة،  الق�سايا 
االأمن  لتعزيز  الدولية  ال�ساحة  على 
وحتقيق  ال����دول����ي����ني،  واال�����س����ت����ق����رار 
تطلعات ال�سعوب يف التنمية امل�ستدامة، 
وم�ساعدة ال�سعوب املت�سررة للنهو�ش 

وحتقيق منوها وازدهارها .
جاء ذلك يف كلمة معايل �سقر غبا�ش 
رئ��ي�����ش امل��ج��ل�����ش، ال��ت��ي األ��ق��اه��ا نيابة 
���س��ع��ادة ع���دن���ان ح��م��د احلمادي  ع��ن��ه 

الربملانية  ال�����س��ع��ب��ة  جم��م��وع��ة  ع�����س��و 
الثاين  امل���وؤمت���ر  خ����الل  االإم����ارات����ي����ة، 
ل��ل�����س��ب��ك��ة ال���ربمل���ان���ي���ة حل����رك����ة ع���دم 
ال�����ذي ع��ق��د ع��ل��ى هام�ش  االن���ح���ي���از، 
 146 ال�  العامة  اجلمعية  اجتماعات 
ل��الحت��اد ال��ربمل��اين ال���دويل يف مملكة 
برملانات  روؤ���س��اء  مب�ساركة  البحرين، 

ووفود الدول االأع�ساء يف ال�سبكة .
و�سارك يف االجتماع اأع�ساء جمموعة 
ال�����س��ع��ب��ة ال���ربمل���ان���ي���ة االإم����ارات����ي����ة يف 
االحت���اد ال��ربمل��اين ال���دويل �سعادة كل 
م���ن : ����س���ارة حم��م��د ف��ل��ك��ن��از، ومرة 
���س��ل��ط��ان ال�����س��وي��دي، وم������روان عبيد 
الوطني  امل��ج��ل�����ش  اأع�������س���اء  امل���ه���ري، 

االحتادي .
كلمته  غ��ب��ا���ش يف  م��ع��ايل �سقر  وق���ال 

"اإن دولة االإم��ارات التي تاأ�س�ست على 
والتعاي�ش  والت�سامح  ال�سالم  مبادئ 
الدول،  �سيادة  واح���رتام  اجلميع،  م��ع 
الداخلية،  �سوؤونها  يف  التدخل  وع��دم 
مل ول��ن ت��األ��و ج��ه��داً، يف ال��وق��وف مع 
جميع الدول وال�سعوب على حد �سواء 
العرقية  انتماءاتهم  النظر عن  بغ�ش 
والقومية والدينية والثقافية وغرها 
” . واأ�سار اإىل املواقف االإن�سانية لدولة 
االإمارات جتاه الدول وال�سعوب خالل 
ف���رتة ج��ائ��ح��ة " ك��وف��ي��د 19 " حيث 
واالإن�سانية  الطبية  امل�ساعدات  و�سلت 
االإم��ارات��ي��ة، ك��ل ب��ق��اع ال��ع��امل تقريبا، 

دون متييز بني اأحد.
وق��ال يف كلمته خ��الل امل��وؤمت��ر : " اإن 
العامل االآن وبعد اأن جتاوز العامل تلك 

اجلائحة ب�سكل �سبه تام تقريبا، فاإنه 
بحاجة للعمل، ومعه نحن الربملانيون 
والرقابية،  ال��ت�����س��ري��ع��ي��ة  ب�����س��ف��ت��ن��ا 

باجتاهني متوازيني وهما :
اإىل  الو�سع  اإع���ادة  على  العمل   : اأواًل 
م���ا ك����ان ع��ل��ي��ه ق��ب��ل اجل��ائ��ح��ة �سيما 
يف ال��ق��ط��اع��ات ال���ت���ي ت�����س��ررت اأك���ر 
ال�سحي  ال���ق���ط���اع  م��ث��ل  غ���ره���ا  م���ن 
والدرو�ش  الِعرَبِ  وا�ستقاء  والتعليمي 
ومعاجلة  اجل��ائ��ح��ة  اأف���رزت���ه���ا  ال���ت���ي 
النواق�ش التي كانت قائمة، فاجلائحة 
"االأزمات  قائمة  يف  ت�سنيفها  ميكن 
بني  تظهر  اأن  ميكن  ال��ت��ي  النا�سئة" 

احلني واالآخر الأي �سبب كان.
اال�ستباقية  اإىل  بحاجة  اإن��ن��ا   : ثانيا 
واال�ستدامة معا، فالعامل يعي�ش االآن 

م��ت��غ��رات وت���ط���ورات رمب���ا ت��ك��ون هي 
االأخطر عرب تاريخ االإن�سانية واأولها، 
ال��ت��غ��ر امل��ن��اخ��ي ب��ك��ل م���ا ق���د تفرزه 
االأمن  اأزم��ات مثل  الظاهرة من  هذه 
يتاأتى  ه��ن��ا  وم����ن  وامل����ائ����ي،  ال���غ���ذائ���ي 
والتن�سيق  العمل  يف  ال��ربمل��اين  دورن���ا 
الوطنية  التنفيذية  موؤ�س�ساتنا  م��ع 
ل���ت�������س���ري���ع م����ا ي����ل����زم م����ن ال���ق���وان���ني 
امل�ستجدات  مواكبة  �ساأنها  م��ن  ال��ت��ي 
توجهاتها  ب��ك��ل  ال��دول��ي��ة  وامل��ت��غ��رات 
والتن�سيق  العمل  وك��ذل��ك  ج��ه��ة،  م��ن 
ال��ربمل��ان��ي��ة على  امل��ن��ظ��م��ات  م��ع جميع 
امل�����س��ت��وي��ني االإق��ل��ي��م��ي وال������دويل مبا 
يكفل حتقيق العمل اجلماعي الدويل 
للت�سدي لكل هذه الظواهر باعتبارنا 
بالذكر  واح��دا. جدير  دوليا  جمتمعا 

اجتماعات  خالل  تاأ�س�ست  ال�سبكة  اأن 
التي  ال���������دويل  ال�����ربمل�����اين  االحت���������اد 
االإ�سبانية مدريد  العا�سمة  عقدت يف 
�سمان  ب��ه��دف   ،2021 ن��وف��م��رب  يف 

الدعم الربملاين وتوفر اإطار للتعاون 
والتن�سيق بني برملانات الدول االأع�ساء 
يف احلركة وتركز على اأولويات العمل 
والدميقراطية  امل���ن���اخ  ت��غ��ر  ب�����س��اأن 

وح���ق���وق االن�����س��ان وال�����س��الم واالأم����ن 
والتنمية امل�ستدامة، و�سمان م�ساهمة 
للم�ساكل  حلول  اإيجاد  يف  الربملانيني 

التي تواجه الدول االأع�ساء.

الوطني الحتادي ي�سارك يف املوؤمتر الثاين لل�سبكة الربملانية حلركة عدم النحياز

••�ملنامة-و�م:

التقي معايل �سقر غبا�ش رئي�ش املجل�ش الوطني االحتادي، معايل 
اأحمد بن �سلمان امل�سلم رئي�ش جمل�ش النواب يف مملكة البحرين 
ال�سقيقة رئي�ش اجلمعية 146 لالحتاد الربملاين الدويل املنعقدة 

مبركز البحرين العاملي للمعار�ش. 
مت خ���الل ال��ل��ق��اء ال���ذي ح�����س��ره ال��وف��د ال���ربمل���اين امل���راف���ق ملعايل 
الدبلوما�سية  امل�سرتك عرب  العمل  �سقر غبا�ش بحث �سبل تفعيل 
الربملانية وخالل امل�ساركات والفعاليات الدولية، ومبا يحقق غايات 

وتطلعات وم�سالح البلدين وال�سعبني ال�سقيقني. 
بني  الوطيدة  االأخ��وي��ة  العالقات  عمق  غبا�ش  �سقر  معايل  واأك��د 

دولة االإم��ارات ومملكة البحرين ال�سقيقة وو�سفها باأنها عالقات 
منوذجا  جعلها  ال��ذي  اخل��ا���ش  بطابعها  تت�سم  را���س��خ��ة،  تاريخية 
للعالقات بني الدول العربية ال�سقيقة، الفتا اإىل اأن تلك العالقات 
قيادتي  الودية بني  الروابط  بف�سل  اآخ��ر  بعد  يوما  وتقوى  تتعزز 
و�سعبي البلدين يف ظل قيادة �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد 
واأخ��ي��ه �ساحب اجلاللة   ،) اهلل  ) حفظه  ال��دول��ة  رئي�ش  نهيان  اآل 

امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة عاهل مملكة البحرين . 
ق��ب��ل مملكة  امل��ت��م��ي��ز م��ن  واأ����س���اد م��ع��ايل ���س��ق��ر غ��ب��ا���ش بالتنظيم 
البحرين، وجهودها لتوفر كل االمكانيات الالزمة لنجاح اأعمال 
اجلمعية ١٤٦ لالحتاد الربملاين الدويل، والتي �سكلت ق�سة جناح 

بحرينية جديدة يف ظل امل�سرة التنموية ال�ساملة. 

ح�سر اللقاء �سعادة كل من الدكتور عدنان حمد احلمادي و�سعيد 
العابدي و�سهيل نخره العفاري اأع�ساء املجل�ش الوطني االحتادي، 
اأحمد املرزوقي االمني العام امل�ساعد ل�سئون رئا�سة  و�سعادة طارق 

املجل�ش. 
امل�سالح  يخدم  الثنائية مبا  الزيارات  تبادل  اأهمية  اجلانبان  واأكد 
لدولة  ال��ب��ارز  ال���دور  ودع��م  ال��ربمل��اين،  التعاون  وتعزيز  امل�سرتكة، 
االإم��ارات ومملكة البحرين يف �سمان االأمن واال�ستقرار، وحتقيق 
التقدم واالزدهار، ون�سر ال�سالم وخدمة االإن�سانية، لدول و�سعوب 
امل�سلم  �سلمان  اأحمد بن  اأ�ساد معايل  املنطقة والعامل.  من جانبه 
وما  واالإم��ارات  البحرين  والرا�سخة بني  الوثيقة  العالقات  بعمق 

حتقق من �سراكة ا�سرتاتيجية متميزة يف امل�سارات كافة . 

�سقر غبا�س يلتقي رئي�س جمل�س النواب البحريني يف املنامة 

ال�سعبة الربملانية الإماراتية ت�سارك يف اجتماع مكتب 
جلنة ال�سلم والأمن الدوليني بالحتاد الربملاين الدويل 

جلنة بالوطني توا�سل مناق�سة �سيا�سة احلكومة ب�ساأن تعزيز م�ساركة املواطنني يف القطاع ال�سحي

انطالق موؤمتر الطريان الطبي الثالث بدبي

ال�سعبة الربملانية الإماراتية ت�سارك يف اجتماع الدورة 
211 للمجل�س احلاكم لالحتاد الربملاين الدويل يف البحرين

بلدية مدينة اأبوظبي تنظم ور�سة عمل تثقيفية يف مبناها الرئي�سي ب�ساأن تطبيق كودات اأبوظبي الدولية



األربعاء   15  مارس    2023  م   -    العـدد   13799  
Wednesday   15    March    2023   -  Issue No 1379908

العدد 13799 بتاريخ 2023/3/15 

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

ريف خلدمات االفراح
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:4137726 

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

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

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

االجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/البلوم  بان  التنمية االقت�سادية  دائ���رة  تعلن 

لتنظيم املنا�سبات واحلفالت
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:4331908 

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

االجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13799 بتاريخ 2023/3/15 

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

زهرة الريحان لل�سيدات
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1191997 

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

االجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13799 بتاريخ 2023/3/15 

اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/جبال  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 
جر�ش جي ار جي ار ال�ستراد وت�سدير وتعبئة املواد 

الغذائية
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:4433407 

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

االجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13799 بتاريخ 2023/3/15 

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

لغ�سيل ال�سيارات
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:3005619 

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

االجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13799 بتاريخ 2023/3/15 

اإعــــــــــالن
فالكونز  �سكاي   : ال�سادة   / باأن  االإقت�سادية  التنمية  دائرة  تعلن 

للنقليات العامة
رخ�سة رقم: CN 4248172 قد تقدموا اإلينا بطلب:

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف �سلطان حممد �سامل حممد املقبايل

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة حمد م�سعود حمد م�سعود الدرمكي %100

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

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

العدد 13799 بتاريخ 2023/3/15 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�سادية باأن / ال�سادة : احمد التجارية

رخ�سة رقم: CN 1025184 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف ابراهيم عبدالعزيز ابراهيم املرزوقي
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة ابراهيم حممد خليل احلو�سني %100
فعلى كل من له حق اأو اعرتا�ش على هذا االإعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوما  ع�سر  اأربعة  خالل  االقت�سادية  التنمية 
االإعالن واإال فاإن الدائرة غر م�سوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد 

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

العدد 13799 بتاريخ 2023/3/15 

اإعــــــــــالن
ال�سادة : �سالون بروفك�ش  باأن /  تعلن دائرة التنمية االإقت�سادية 
CN قد تقدموا اإلينا بطلب: للرجال رخ�سة رقم: 4597134 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف روبيل �سيل بادال �سيل

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة احمد جمعه را�سد جمعه �سامل %100

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

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

العدد 13799 بتاريخ 2023/3/15 

اإعــــــــــالن
�سنرتيك  تكنو   : ال�سادة   / باأن  االإقت�سادية  التنمية  دائرة  تعلن 

لتجارة اأجهزة الكمبيوتر والربجميات
CN قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�سة رقم: 4483422 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف عادل �سيف عامر ح�سن اجلابري

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة وليد حممد علي ال�سو احل�ساين %100

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

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

العدد 13799 بتاريخ 2023/3/15 

اإعــــــــــالن
حماور  موؤ�س�سه   : ال�سادة   / باأن  االإقت�سادية  التنمية  دائرة  تعلن 

الأعمال تركيب احلجر
رخ�سة رقم: CN 1156156 قد تقدموا اإلينا بطلب:

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف علي را�سد احمد بر�سيد الظاهري

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة عمر حممد �سالح �سامل ال�سيبه %100

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

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

العدد 13799 بتاريخ 2023/3/15 

اإعالن ت�شفية �شركة
نوع ال�سركة:�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

اال�سم التجاري:هوكاي للتجارة العامة ذ.م.م
عنوان ال�سركة:رخ�سة فورية

CN 4237544 :رقم القيد يف ال�سجل االقت�سادي
التعديل الذي طراأ على ال�شركة:

ال�سركة وت�سفية  حل   -  1
قانوين  كم�سفي   ، احل�سابات  لتدقيق  زايد  �سعيد  ال�ساده/�سلمى  تعيني   -  2
اجلمعية  حم�سر  قرار  على  بناء  وذلك  بتاريخ:2022/12/8   لل�سركة 
العمومية غر العادية ، املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2205052165  

تاريخ التعديل:2023/03/14
املعني  امل�سفي  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 

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

العدد 13799 بتاريخ 2023/3/15 

اإعالن ت�شفية �شركة
نوع ال�سركة:�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

اال�سم التجاري:كافتريا اي�سكرمي اند مور ذ.م.م
عنوان ال�سركة:تاجر اأبوظبي

CN 4396441 :رقم القيد يف ال�سجل االقت�سادي
التعديل الذي طراأ على ال�شركة:

ال�سركة وت�سفية  حل   -  1
قانوين  كم�سفي   ، ذ.م.م  واملراجعة  للمحا�سبة  ال�ساده/االحتاد  تعيني   -  2
اجلمعية  حم�سر  قرار  على  بناء  وذلك  بتاريخ:2023/3/13   لل�سركة 
العمومية غر العادية ، املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2305011409  

تاريخ التعديل:2023/03/14
املعني  امل�سفي  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 

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

العدد 13799 بتاريخ 2023/3/15 

اإعالن ت�شفية �شركة
نوع ال�سركة:�سركة ال�سخ�ش الواحد ذ.م.م

اال�سم التجاري:بقالة ملكة العني - �سركة ال�سخ�ش الواحد ذ.م.م
عنوان ال�سركة:مدينة حممد بن زايد - مدينة حممد بن زايد �سرق 0.12 

مبنى ال�سيد حمد �سامل خلفان �سنديه
CN 1058701 :رقم القيد يف ال�سجل االقت�سادي

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

2 - تعيني ال�ساده/الهاملي و�سركاه - حما�سبون قانونيون ، كم�سفي قانوين 
اجلمعية  حم�سر  قرار  على  بناء  وذلك  بتاريخ:2023/2/20   لل�سركة 
العمومية غر العادية ، املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2305007806  

تاريخ التعديل:2023/03/13
املعني  امل�سفي  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 

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

العدد 13799 بتاريخ 2023/3/15 

اإعالن ت�شفية �شركة
نوع ال�سركة:�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

اال�سم التجاري:انفو ا�سرتاتيجك حللول تقنية املعلومات ذ.م.م
ال�سيد حممد عبيد  19-0.2 مبنى  �سرق   - ابوظبي  ال�سركة:جزيرة  عنوان 

�سالح حممد
CN 3857281 :رقم القيد يف ال�سجل االقت�سادي

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

واملحا�سبه  للتدقيق  اجلنيبي  عبداهلل  حممد  ال�ساده/نوال  تعيني   -  2
على  بناء  وذلك  بتاريخ:2023/2/22   لل�سركة  قانوين  كم�سفي   ،
العدل  كاتب  لدى  املوثق   ، العادية  غر  العمومية  اجلمعية  حم�سر  قرار 
بالرقم:2389DDF6BDE211A1A4  تاريخ التعديل:2023/03/14

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

مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13799 بتاريخ 2023/3/15 

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

اند �سبال�ش لتاأجر االألعاب الرتفيهيه
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:4506790 

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

االجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13799 بتاريخ 2023/3/15 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�سادية باأن / ال�سادة : لينوفاتي خلياطة املالب�ش الن�سائية

رخ�سة رقم: CN 3894181 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل راأ�ش املال اىل 50000

تعديل ال�سكل القانوين من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ال�سخ�ش الواحد ذ.م.م
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حممد ا�سماعيل علي حممد عبدالرحمن من مالك اىل مدير

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حممد ا�سماعيل علي حممد عبدالرحمن من مالك اىل مفو�ش بالتوقيع
تعديل ن�سب ال�سركاء/حممد ا�سماعيل علي حممد عبدالرحمن من 100% اىل %0
تعديل ن�سب ال�سركاء/حممد ا�سماعيل علي حممد عبدالرحمن من 100% اىل %0

تعديل اإ�سم جتاري من/لينوفاتي خلياطة املالب�ش الن�سائية  
LENOVATE LADIES DRESS TAILORINGS

 اإىل/لينوفاتي  خلياطة املالب�ش الن�سائية - �سركة ال�سخ�ش الواحد ذ م م
LENOVATE LADIES DRESS TAILORINGS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

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

العدد 13799 بتاريخ 2023/3/15 

اإعــــــــــالن
بلو مون للحداده والنجاره  ال�سادة : موؤ�س�سة  باأن /  االإقت�سادية  التنمية  دائرة  تعلن 

امل�سلحه رخ�سة رقم: CN 1177198 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل راأ�ش املال اىل 50000

تعديل ال�سكل القانوين من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ال�سخ�ش الواحد ذ.م.م
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف �سيف �سلطان �سيف مانع ال�سام�سي

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة �سادق اهلل خوبان جان %100
تعديل اإ�سم جتاري من/موؤ�س�سة بلو مون للحداده والنجاره امل�سلحه  

BLUE MOON REINFORCED CARPENTRY BLACKSMITH EST

 اإىل/بلو مون للحداده والنجاره امل�سلحه - �سركة ال�سخ�ش الواحد ذ م م
BLUE MOON REINFORCED - CARPENTRY BLACKSMITH  SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

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

العدد 13799 بتاريخ 2023/3/15 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�سادية باأن / ال�سادة : حرفة االبرة لالقم�سة واخلياطه - ذ م م رخ�سة 

رقم: CN 1052285 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل ال�سكل القانوين من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اىل �سركة ال�سخ�ش الواحد ذ.م.م

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف فهد احمد عبداهلل هادي ال�سعدي
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف زينب عمر حممد عمر

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/في�سل ر�سول بهاتى حاجي غالم ر�سول بهاتي من �سريك اىل مالك
تعديل ن�سب ال�سركاء/ في�سل ر�سول بهاتى حاجي غالم ر�سول بهاتي من 30% اىل %100

تعديل اإ�سم جتاري من/حرفة االبرة لالقم�سة واخلياطه - ذ م م  
NEEDLE CRAFT TEXTILES  & TAILORING - L L C 

 اإىل/حرفة االبرة لالقم�سة واخلياطه - �سركة ال�سخ�ش الواحد ذ م م
NEEDLE CRAFT TEXTILES & TAILORING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C 

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

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(
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ال�سراكة  ت�سلكه  ال��ذي  واخلطر”  اخل��ط��اأ  “الطريق  ال�سني  دان��ت 
برنامج  �سمن  اأ�سرتاليا  وبريطانيا  املتحدة  ال��والي��ات  بني  املربمة 

الغوا�سات الهادف اىل مواجهة نفوذ بكني يف املحيط الهادي.
اأوكو�ش  حتالف  با�سم  واملعروفة  االثنني  اأبرمت  التي  ال�سراكة  هذه 
من  ا���س��ط��ول��ه��ا  ا���س��رتال��ي��ا  ا���س��ت��ب��دال  اىل  ����س���ت���وؤدي   )AUKUS(
التي  الغوا�سات  من  جديد  بجيل  بالديزل  تعمل  التي  الغوا�سات 
تعمل بالدفع النووي. �سيح�سل هذا اال�ستبدال اأواًل عن طريق �سراء 
غوا�سات اأمركية ثم �سنع نوع جديد من الغوا�سات على االرا�سي 
وبريطانيا  امل��ت��ح��دة  ال��والي��ات  ب��ني  م�سرتك  بت�سميم  االأ���س��رتال��ي��ة 
واأ�سرتاليا. يهدف الربنامج الغوا�سات الهجومية هذا اإىل املحافظة 

على ميزان القوى القائم منذ عقود يف منطقة املحيط الهادي.
ونددت بكني مببادرة الواليات املتحدة وبريطانيا وا�سرتاليا هذه.

ت�سريح  يف  وينبني  وان���غ  ال�سينية  اخل��ارج��ي��ة  با�سم  الناطق  وق���ال 
الواليات  عن  ال�سادر  االأخ��ر  امل�سرتك  البيان  “يظهر  لل�سحفيني 
ب�سكل  ت�سلك  الثالث  ال��دول  هذه  اأن  واأ�سرتاليا  وبريطانيا  املتحدة 
متزايد طريقا خطاأ وخطرا خدمة مل�ساحلها اجليو�سيا�سية يف ازدراء 
خ�سو�سا  با�ستياء  ال�سني  تنظر  ال���دويل«.  املجتمع  مل��خ��اوف  كامل 
للتقارب الذي بداأ يف ال�سنوات املا�سية يف املنطقة بني �سلطات تايوان 
التي توفر للجزيرة منذ عقود دعما ع�سكريا يف  املتحدة  والواليات 
تابعة  مقاطعة  اجلزيرة  ال�سيوعية  ال�سلطة  وتعترب  بكني.  مواجهة 
احلرب  انتهاء  منذ  االأرا�سي  ببقية  اإحلاقها  من  تتمكن  مل  لل�سني 

االأهلية ال�سينية )1949(.

اإنه مل يتم اإطالع بالده  اأم�ش الثالثاء  قال دبلوما�سي رو�سي كبر 
على �سر التحقيقات ب�ساأن التفجرات التي تعر�ش لها خطا اأنابيب 
نورد �سرتمي العام املا�سي، و�سلمت مو�سكو تقريرا يوؤكد ذلك لالأمم 
لدى  رو�سيا  م��ن��دوب  نائب  بوليان�سكي  دم��ي��رتي  واأو���س��ح  امل��ت��ح��دة. 
املنظمة اأن رو�سيا اأعدت “وثيقة ر�سمية” ت�ستند اإىل مرا�سالتها مع 
االأمن  جمل�ش  اإىل  منها  ن�سخا  وقدمت  واأملانيا  وال�سويد  الدمنرك 
الدويل واجلمعية العامة لالأمم املتحدة. وذكر عرب من�سة تيليجرام 
املزاعم  اأن  من  التحقق  املتحدة  االأمم  يف  لزمالئنا  الوثائق  “تتيح 
اأحرزته حتقيقاتها  ال��ذي  بالتقدم  اأبلغتنا  ال��دول  ب��اأن هذه  اخلا�سة 
اأيلول يف خطي  �سبتمرب   26 يف  انفجارات  ووقعت  غر �سحيحة«. 
االأنابيب اللذين يربطان رو�سيا واأملانيا يف املنطقتني االقت�ساديتني 
اخلال�ستني لل�سويد والدمنرك. واأبلغت الدمنرك واأملانيا وال�سويد 
جمل�ش االأمن يف ر�سالة م�سرتكة يف فرباير �سباط باأنه “مت اإطالع 
جتريها  ال��ت��ي  بالتحقيقات”  يتعلق  م��ا  ع��ل��ى  ال��رو���س��ي��ة  ال�سلطات 
�سلطاتها الوطنية. وتولت �سركة جازبروم الرو�سية التابعة للدولة 
بناء خطي اأنابيب نورد �سرتمي 1 ونورد �سرتمي 2 الذي يتكون كل 
مرت  مليارات   110 ل�سخ  البلطيق  بحر  حتت  اأنبوبني  من  منهما 

مكعب من الغاز الطبيعي �سنويا اإىل اأملانيا.

اآذار- و14   9 يوَمي  ال�سمالية �سواريخ  كوريا  اإط��الق  فرن�سا  دانت 
التزاماتها  اإىل  ت��اأخ��ر  ب��ال  “االمتثال  اإىل  اإي���اه���ا  داع��ي��ة  م���ار����ش، 
اآن- الفرن�سية  اخلارجية  وزارة  با�سم  املتحدثة  وق��ال��ت  ال��دول��ي��ة«. 
كلر لوجاندر يف موؤمتر �سحفي اإن عمليات اإطالق ال�سواريخ تعد 
كوريا  اأطلقت  ال���دويل«.  االأم��ن  جمل�ش  ل��ق��رارات  �سارخا  “انتهاكا 
وفق  املدى،  بال�ستيني ق�سري  �ساروخني  الثالثاء  اأم�ش  ال�سمالية 
ما اأعلنت �سيول غداة انطالق مناورات ع�سكرية م�سرتكة بني كوريا 
�سنوات.  خم�ش  منذ  االأك���رب  اع��ُت��ربت  املتحدة  وال��والي��ات  اجلنوبية 
وقالت املتحدثة “اأخذت فرن�سا علما وبقلق باإعالن كوريا ال�سمالية 
امل��دى من من�سة  ك��روز بعيدة  اآذار-م��ار���ش اختبار �سواريخ   14 يف 

حتت �سطح البحر«.
نزع  ه��دف  �سركائها،  م��ع  حتقيق،  على  “عازمة  باري�ش  اأن  واأك���دت 
منه  التحقق  وميكن  كامل  ب�سكل  ال�سمالية  لكوريا  النووي  ال�سالح 

وال رجعة عنه، والت�سجيع على احلوار بني جميع االأطراف«.
ويف 2022، �سددت بيونغ يانغ على اأنها لن تتخلى عن و�سعها كقوة 
نووية واأجرت �سل�سلة اختبارات ل�سواريخ بال�ستية مبا يتعار�ش مع 

قرارات جمل�ش االأمن الدويل.

عو��شم

بكني

مو�سكو

باري�ص

 العراقي منتظر الزيدي غري 
نادم على ر�سق بو�س باحلذاء 

•• بغداد-رويرتز

ا�ستهر ال�سحفي العراقي منتظر الزيدي يف 2008 باإلقاء حذائه �سوب 
الرئي�ش االأمريكي اآنذاك جورج دبليو بو�ش خالل موؤمتر �سحفي ببغداد 
تعبرا عن غ�سبه حيال ما اأعقب الغزو الذي قادته الواليات املتحدة للعراق 

يف 2003 من ف�ساد وفو�سى، وهو الغ�سب الذي يالزمه حتى االآن.
املحتل  20 عاما مع  قبل  الذين دخلوا  االأ�سخا�ش  “نف�ش  وقال لرويرتز 
ما زالوا يحكمون بالرغم من االإخفاقات والف�ساد. الواليات املتحدة تعرف 

جيدا اأنها جاءت ب�سيا�سيني زائفني«.
متكن بو�ش، الذي كان يقف اإىل جانب رئي�ش الوزراء العراقي اآنذاك نوري 

وب جتاهه من داخل الغرفة. املالكي، من تفادي احلذاء الذي �سُ
وقال الزيدي قبل اأن يخرجه رجال االأمن “هذه قبلة الوداع من ال�سعب 
ال�سرق  منطقة  يف  النتقادات  تعر�ش  قد  بو�ش  ك��ان  كلب«.  يا  ال��ع��راق��ي... 
االأو�سط على خلفية قراره االإطاحة ب�سدام ح�سني، وهو اإجراء بداأ ا�ستنادا 
اإىل معلومات خمابراتية اأمريكية غر �سحيحة عن اأن الرئي�ش العراقي 

كانت لديه اأ�سلحة دمار �سامل.
قائال  الوقت،  ذلك  باحلذاء يف  الر�سق  االأمريكي حادث  الرئي�ش  وجتاهل 
“االأمر اأ�سبه بالذهاب اإىل جتمع �سيا�سي وجتد النا�ش ي�سرخون يف وجهك. 

اإنها طريقة للفت االنتباه«.

املغرب.. دعوات ل�سن قوانني مكافحة التمييز �سد املهاجرين

ل يف�شل الأوروبيون ال�شرقيون �شيئًا اأكرث من روؤيتهم للحقول الرو�شية تالفة

تقرير: غزو اأوكرانيا يك�سف خطوط ال�سدع يف الناتو

تايوان تعر�س اأول م�سرّية متفّجرة من �سنعها 
اأن  ميكنها  ظهر،  حقيبة  يف  حلملها  يكفي  مبا  وال�سغرة 
15 دقيقة. مثل كل امل�سرات من هذا  حتّلق يف اجلو ملدة 
ذاتًيا  وتتدّمر  فقط  واح��دة  مرة  ا�ستخدامها  ميكن  النوع، 

من ال�سربة االأوىل.
حول  االأب��ح��اث  ق�سم  رئي�ش  وه��و  يل-ب���ني،  ت�سي  واأو���س��ح 
“خفيفة  اأن امل�سّرة  اأنظمة الطران يف الهيئة الع�سكرية، 
قادرة على  يدوية كبرة  قنبلة  الوزن وحممولة )وت�سبه( 

الطران«.
ا على تطوير جيل جديد  اأي�سً تعمل  تايوان  اأن  اإىل  ولفت 
مبا فيها م�سّرات اأكرب ل�سّن  من “امل�سّرات االنتحارية”، 

هجمات على م�سافات اأطول.

اأن بكني  ا  وتوترت العالقات بني ال�سني وتايوان، خ�سو�سً
اأنها  وت��وؤك��د  اأرا�سيها  من  يتجّزاأ  ال  ج��زًءا  اجل��زي��رة  تعترب 

�ست�ستعيدها يوًما ما بالقوة اإذا لزم االأمر.
اإىل  االأمركية  ال�سينية  العالقات  و�سلت  املا�سي،  العام 
رئي�سة  ق��ام��ت  بعدما  اآب-اأغ�����س��ط�����ش  يف  م�ستوياتها  اأدن���ى 
بزيارة  بيلو�سي  نان�سي  وقتها  االأم��رك��ي  ال��ن��واب  جمل�ش 

للجزيرة.
ع�سكرية  مب��ن��اورات  بكني  قامت  بيلو�سي،  زي��ارة  على  وردا 

�سخمة يف حميط تايوان.
ويف ت�سرين االأول-اأكتوبر، اأدرج احلزب ال�سيوعي يف د�ستوره 

اإ�سارة اإىل “معار�سته ال�سديدة” ا�ستقالل تايوان.

•• تاي �شانغ-�أ ف ب

ط��ائ��رة م�سّرة  اأول  ع��ن  ال��ث��الث��اء  اأم�����ش  ت���اي���وان   ك�سفت 
يف  ُم�ستخدما  اأمركيا  ط��رازا  ت�سبه  �سنعها  من  متفّجرة 
ع�سكرية  �سغوط  و�سط  رو�سيا،  �سّد  احل��رب  يف  اأوك��ران��ي��ا 

متار�سها ال�سني على اجلزيرة.
وعر�ش “معهد �سونغ-�سان الوطني للعلوم والتكنولوجيا” 
التابع للجي�ش امل�سرة اجلديدة، وهي ذخرة متنقلة ت�سبه 
طائرة “�سويت�سباليد 300” االأمركية التي ي�ستخدمها 

حالًيا اجلنود االأوكرانيون يف النزاع بني بلدهم ورو�سيا.
تايوان  امل�����س��ّن��ع��ة يف  ال��ط��ائ��رة  ه���ذه  اأن  اإىل  امل��ع��ه��د  واأ����س���ار 

•• �لرباط-وكاالت

املوجة  الرقمية  احل��م��الت  خ�سم  يف 
����س���د امل���ه���اج���ري���ن امل���ن���ح���دري���ن من 
املغرب،  يف  ال�سحراء  جنوب  اأفريقيا 
الهيئات  م�����ن  جم���م���وع���ة  ط���ال���ب���ت 
احل��ق��وق��ي��ة وامل���دن���ي���ة ب�������س���رورة �سن 
ق����وان����ني حل���م���اي���ة ه�����ذه ال���ف���ئ���ة من 

خطابات التمييز والعن�سرية.
واعتربت الهيئات يف بيان م�سرتك اأن 
“جزءا من هذه اخلطابات ال يختلف 
ال�سيا�سية  ال����ت����ي����ارات  خ���ط���اب  ع����ن 
الغربية،  بالدول  املتطرفة  اليمينية 
ا�ستن�ساخها  اأج����ل  م���ن  حم���اول���ة  يف 
وبلدان  ب���امل���غ���رب  ال���ه���ج���رة  واق�����ع  يف 
املنظمات  ودع��ت  املغاربية«.  املنطقة 
يجرم  ق��ان��ون  “اإقرار  ����س���رورة  اإىل 
الأي  والعن�سرية  التمييز  اأ�سكال  كل 
اأو لون  اأو اجلن�ش  �سبب كان )الدين 

الب�سرة..( وكيفما كان م�سدرها«.
مواقع  ع���ل���ى  م�����وؤخ�����را  وان���ت�������س���رت   
املغرب  يف  االج���ت���م���اع���ي  ال���ت���وا����س���ل 

مهاجرين  ���س��د  ب�”العن�سرية”  و���س��ف��ت  ح���م���الت 
من  يتم  ال�سحراء  جنوب  اإفريقيا  دول  من  والجئني 
خاللها ن�سر �سور وفيديوهات حول خماطر ا�ستقرار 

املهاجرين االأفارقة يف اململكة.

حماية املهاجرين
امل��غ��رب عن  النا�سطني احلقوقيني يف  م��ن  ع��دد  وع��رب 
ا�ستنكارهم حلمالت الكراهية والتمييز �سد املهاجرين 
حد  ذهبت  والتي  ال�سحراء  جنوب  اإفريقيا  بلدان  من 
املطالبة بوقف زيجات املغربيات من املهاجرين االأفارقة 

مبربر اأنها “تهديد للن�سل املغربي ولهوية البلد«.
حممد  االإن�سان،  حلقوق  ال�سمال  مر�سد  رئي�ش  يقول 
قانون  ب���اإق���رار  امل���دين  املجتمع  م��ط��ال��ب  اإن  بنعي�سى، 
حلماية  ت��اأت��ي  ال��ع��ن�����س��ري  التمييز  وجت���رمي  ملكافحة 

•• عو��شم-وكاالت   

ال��رو���س��ي الأوك���ران���ي���ا يف  ال���غ���زو  اأدى 
اأمريكا  �سفوف  توحيد  اإىل  ب��داي��ت��ه 
على  و�سجعهم  ال��ن��ات��و،  يف  واحل��ل��ف��اء 
اال����س���ط���الع ب�����دور اأك�����ر ن�����س��اط��اً يف 

الدفاع عن اأوروبا. لكن بع�ش املحللني الحظوا موؤخراً 
اأن احلرب اأدت اإىل تاأثر عك�سي، بحيث زادت من اعتماد 

اأوروبا على وا�سنطن.
وراأى الزميل غر املقيم يف مركز االأولويات كري�ستوفر 
اإنرت�ست”  “نا�سيونال  مب��ج��ل��ة  م���ق���ال  يف  م���اك���ل���ني، 
�سيزيد  اأمريكا  على  االأوروب���ي  االعتماد  اأن  االأمريكية، 

مبا يتنا�سب مع التزام وا�سنطن نف�سها باأمن القارة.  
وبينما تزعم الرئي�ش الفرن�سي اإميانويل ماكرون املناداة 
باال�ستقالل اال�سرتاتيجي الذاتي يف ال�سنوات االأخرة، 

اأوالف  االأمل��������اين  امل�����س��ت�����س��ار  واأع����ل����ن 
الدفاعي  االإن��ف��اق  يف  زي���ادة  �سولت�ش 
فرن�سا  ف��اإن  الرو�سي،  الغزو  على  رداً 
�سياق احلرب،  �سارتا بحذر يف  واأملانيا 
ومل تر�سل اأملانيا دبابات ليوبارد 2 اإىل 
اأوكرانيا اإال على م�س�ش وبعد حترك 
اأمريكي وبريطاين مواٍز، بينما يوؤكد 
ملا بعد احلرب  اأي ت�سوية  اأن  ماكرون 
يجب اأن تت�سمن اعرتافاً بالهواج�ش 
االأم��ن��ي��ة ال��رو���س��ي��ة.      وت�سبب ذلك 
ب���زي���ادة االإح����ب����اط ل����دى احل��ل��ف��اء يف 
الأن  البلطيق،  ودول  ال�سرقية  اأوروب��ا 
رو�سيا  ح��ي��ال  م��ت�����س��دداً  خ��ط��اً  تبنهيم 
نظرائهم  م��ع  نقي�ش  ع��ل��ى  و�سعهم 
وجعلهم  ال���غ���رب���ي���ني،  االأوروب������ي������ني 
الوجود  على  للحفاظ  حما�سة  اأك��ر 

االأمريكي يف اأوروبا.  

اجلغرافيا والقوة الن�شبية
للنف�ش  �سبطاً  االأك����ر  امل��وق��ف  ل��ك��ن 

التوا�سل  م��ن�����س��ات  ع��ل��ى  اإط��الق��ه��ا  ال��ت��ي مت  ال��ت��م��ي��ي��ز 
االجتماعي �سد املهاجرين املنحدرين من دول اأفريقيا 
جنوب ال�سحراء. واأكد الناطق الر�سمي با�سم احلكومة 
م�سطفى بايتا�ش اأن املغرب “يرف�ش التمييز العن�سري 
االتفاقيات  وجميع  الد�ستور،  بن�ش  الكراهية  ون�سر 

الدولية التي وقعت عليها اململكة«.
و�سدد بايتا�ش يف ندوة �سحفية على اأن املغرب “ ميلك 
م�سرا يف  املهاجرين”،  اإدم��اج  جتربة مهمة يف جمال 
املغربي  العاهل  اأطلقها  التي  امل��ب��ادرة  اإىل  االإط���ار  ه��ذا 
امللك حممد ال�ساد�ش، والتي مكنت املغرب من التحول 

من نقطة للعبور اإىل بلد لال�ستقرار.

وجهة ا�شتقرار
وقد متكن املغرب من خالل اعتماد ا�سرتاتيجية خا�سة 
ال�ستقرار  بلد  اإىل  يتحول  اأن  م��ن  واللجوء  بالهجرة 

املهاجرين املنحدرين من خمتلف الدول من اخلطابات 
ل�”�سكاي نيوز  العن�سرية. وي�سيف بنعي�سى يف حديث 
اإ�سدار  امل��غ��رب  ال�����س��روري على  ب��ات م��ن  اأن���ه  عربية” 
لاللتزامات  تنفيذا  وذل��ك  للتمييز،  مناه�سة  قوانني 
الدولية يف جمال حقوق االإن�سان، واالتفاقيات الدولية 
التي �سادقت عليها اململكة واخلا�سة مبناه�سة التمييز 

العن�سري وجترميه �سواء تعلق باالأفكار اأو ال�سلوك.
ويلفت املتحدث، اأنه اإىل جانب �سرورة اإ�سدار القوانني 
رفع  على  العمل  يجب  امل��ه��اج��ري��ن،  بحماية  اخل��ا���س��ة 
ال���وع���ي ب��خ��ط��ورة ال��ت��م��ي��ي��ز ال��ع��ن�����س��ري ع��ل��ى خمتلف 
جانب  اإىل  املغاربة،  اأو  املهاجرين  �سد  �سواء  االأ�سعدة 

ن�سر ثقافة الت�سامح والتعاي�ش واحرتام االآخر.

احلكومة ترف�ض التمييز
كانت احلكومة املغربية قد عربت عن رف�سها لدعوات 

القيادة  خ��الل  م��ن  ت�سدع مت جت���اوزه  وه���ذا   -1990
احلوافز  م��ن  قللت  ال��ت��ي  امل��ت��ح��دة،  ل��ل��والي��ات  امل�ستمرة 
على الطريقة  “لينه�سوا”  لدى االأوروبيني الغربيني 

التي تريدها وا�سنطن.   
الغربيني،  املعلقني  اأو����س���اط  يف  التلقائية  احل��ج��ة  اإن 
تدعما  مل  الأنهما  واأملانيا  فرن�سا  اإىل  اللوم  توجيه  هي 
اأوكرانيا على نحٍو اأكر ن�ساطاً، ما قلل من �سدقيتهما 
اأكر  متيل  االأخ���رة  وجعل  ال�سرقية،  اأوروب���ا  عيون  يف 
االأمنية.  هواج�سها  لتبديد  وا�سنطن  على  لالعتماد 

على  مبنياً  لي�ش  رو�سيا  حيال  واأملانيا  فرن�سا  قبل  من 
الن�سبية  والقوة  اجلغرافيا  اإىل  ي�ستند  وامن��ا  ال�سعف. 
والتاريخ، وهكذا �سار االأوروبيون الغربيون وال�سرقيون 
ميتلكون مفهوماً خمتلفاً للتهديد الذي ت�سكله رو�سيا.     
وت��اري��خ��ي��اً، ع��ان��ت اأوروب�����ا ال�����س��رق��ي��ة م��ن ق��دره��ا كقوة 
يريد  ال  دور  وه��و  ورو�سيا-  الغربية  اأوروب���ا  بني  عازلة 

االأوروبيون ال�سرقيون العودة اإليه.    
اإىل احل��ل��ف م��ن خالل  االأ���س��ا���س��ي  التباين  ودخ���ل ه��ذا 
من  اعتباراً  ال�سرقية  اأوروب��ا  دول  لي�سم  الناتو  تو�سيع 

اإفريقيا  دول  م��ن  امل��ه��اج��ري��ن  اآالف 
على  وم�ساعدتهم  ال�سحراء،  جنوب 
املغربي  امل��ج��ت��م��ع  داخ�����ل  االن����دم����اج 
التي  اإىل خمتلف اخلدمات  والولوج 

ي�ستفيد منها املواطنون املغاربة.
التي  اال���س��رتات��ي��ج��ي��ة  ه���ذه  وبف�سل 
اأط��ل��ق��ه��ا امل��ل��ك حم��م��د ال�����س��اد���ش عام 
 50 ح���وايل  ا�ستطاع  فقد   ،2013
و�سعيتهم  ت�سوية  م��ن  مهاجر  األ���ف 
عمليات  تنظيم  مت  ك��م��ا  ال��ق��ان��ون��ي��ة، 
األف و600   11 ل�  للعودة الطوعية 
 2018 ب�����ني  اإف�����ري�����ق�����ي  م�����واط�����ن 

و2020 ح�سب اأرقام ر�سمية.
االأخرة  ال�سنوات  خ��الل  تزايد  كما   
توافد الطالب االأفارقة على املغرب، 
 19 املغربية  اجل��ام��ع��ات  ت�سم  حيث 
اإفريقي  اأ�سل  256 طالب من  األ��ف 
وهو ما ميثل 83 يف املائة من الطلبة 

االأجانب باملغرب.
غرب،  ���س��رق  موؤ�س�سة  م��دي��رة  ت��وؤك��د 
امل��غ��رب ق��د خطى  اأن  ن��ادي��ة ط����اري، 
حقوق  جم�����ال  يف  م���ه���م���ة  خ����ط����وات 
امل��ه��اج��ري��ن م��ن خ���الل اع��ت��م��اد ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة خا�سة 
تناه�ش  �سيا�سة  واإت��ب��اع  ال��ب��الد،  يف  املهاجرين  ب��اإدم��اج 

جميع اأ�سكال العنف اللفظي اأو اجل�سدي.
نيوز  “�سكاي  مل��وق��ع  ح��دي��ث  ط����اري يف  ن��ادي��ة  وت��ت��اب��ع 
عربية” اأن اململكة قد جنحت من خالل ا�سرتاتيجية 
ال��ه��ج��رة وال��ل��ج��وء يف ت��دب��ر م��ل��ف ال��ه��ج��رة، وتدفق 
يف  اندماجهم  عملية  وت�سهيل  اململكة،  على  املهاجرين 

املجتمع املغربي.
جنوب  م��ن  ال��ق��ادم��ني  املهاجرين  اأن  ط���اري،  وت�سيف 
بني  ق�����س��م��ني،  اإىل  ينق�سمون  امل��غ��رب  اإىل  ال�����س��ح��راء 
امل��ه��اج��ري��ن ال���ذي���ن ا���س��ت��ط��اع��وا ال��ت��اأق��ل��م واالن���دم���اج 
�سواء  اخلدمات  خمتلف  من  واال�ستفادة  اململكة  داخ��ل 
غر  وم��ه��اج��ري��ن  وغ��ره��ا،  ال�سحية  اأو  االجتماعية 

نظاميني ال يتوفرون على اأوراق لالإقامة.

كان  فاإنه  احلجج،  هذه  اإىل  وا�ستناداً 
تنظر  اأن  الغربية  اأوروب��ا  على  يتعني 
اإىل احلرب بجدية اأكرب، واأن ت�ساعد 

يف قيادة املهمة �سد رو�سيا.  

التعرث يف باخموت
ل��ك��ن ه��ن��اك ���س��ب��ب��ان ل��ل��ن��ظ��ر ب��ت�����س��ك��ي��ك اإىل م��ث��ل هذه 
الع�سكري  االأداء  دف���ع  االأول،  امل���ق���ام  يف  ال��ف��ر���س��ي��ات. 
الرو�سي اإىل جعل الرد الفرن�سي واالأملاين متنا�سباً على 
نحٍو ما. فهذه رو�سيا تكافح منذ اأ�سهر من اأجل دخول 
لن  فاإنها  لذلك،  ال�سغرة،  االإقليمية  باخموت  مدينة 

ت�سر اإىل وار�سو يف املدى املنظور.
ال�سرقيون  االأوروب���ي���ون  يف�سل  ال  ذل���ك،  على  وع���الوة 
بينما  الرو�سية،  للخ�سائر  روؤيته��������م  من  اأك��ر  �س������يئاً 
يف  ق��وة  دائ��م��اً  �ستبقى  رو�سيا  اأن  واأمل��ان��ي��ا  فرن�سا  ت��درك 
املنطقة، وتالياً، فاإن التعاي�ش ال�سلمي 
املنطقي  التكيف  م��ن  ن��وع��اً  يتطلب 

املعقول.     
وث��ان��ي��اً، ع��ل��ى ال���والي���ات امل��ت��ح��دة اأال 
التي  املفرطة  االإج�����راءات  اأن  تتوقع 
تعتمد عليها �ستعزز م�سداقية الردع 
تقلدها  اأن  اأوروب������ا  مي��ك��ن  امل�����س��ت��م��ر، 
اإ�سرتاتيجية  االأخ���رة  تبنت  ح��ال  يف 
الدفاع الذاتي وردعت رو�سيا مبا�سرة. 
كما يتعني على االأوروبيني ال�سرقيني 

عدم توقع ذلك.   
واأخراً، قد يظن املرء عند االإ�ستماع 
اإىل امل�سوؤولني واملحللني االأمريكيني 
اأوروبا  اعتماد  على  يتاأ�سفون  الذين 
اأمنياً على الواليات املتحدة اأن هوؤالء 
املتحدة من  الواليات  يريدون خروج 
اأوروب��ا باأ�سرع ما ميكن. لكن العك�ش 
االأ�سوات  ه��ذه  اإن  اإذ  ال�سحيح،  ه��و 
يف  اأم��ري��ك��ا  لبقاء  بقوة  تدعو  نف�سها 

اأوروبا ب�سكل دائم.     

الربملان الإ�سرائيلي يقر بند ال�ستثناء يف قراءة اأوىل 
••�لقد�س-�أ ف ب

اأم�ش  االإ����س���رائ���ي���ل���ي   ال����ربمل����ان  اأق�����ر 
بند  اأوىل  ق�����������راءة  يف  ال�����ث�����الث�����اء 
البنود  اأك��ر  اأح��د  وهو  “اال�ستثناء” 
النظام  اإ����س���الح  اإط����ار  اخل��الف��ي��ة يف 
البالد  ت��ن��ق�����س��م  ال������ذي  ال���ق�������س���ائ���ي 

ب�ساأنه.
الثالثة  ال�����س��اع��ة  قبيل  ال��ن�����ش  واأق����ر 
 61 ب��غ��ال��ب��ي��ة  غ(  ت   1،00( ف��ج��را 
�سوتا يف مقابل 52. وال يزال يحتاج 
اإق���راره يف ق��راءة ثانية ثم ثالثة  اإىل 
قبل اأن ي�سبح قانونا. ي�سدد امل�سروع 
ال�سروط  اأوىل  ق���راءة  يف  اأق���ر  ال���ذي 

باإبطال  العليا  للمحكمة  ت�سمح  التي 
للربملان  ي�سمح  ك��م��ا  ع����ادي،  ق��ان��ون 
وذلك  اإل��غ��اء  اأي  م��ن  ق��ان��ون  بحماية 
تتطلب  ت�سريعية  عملية  ب��وا���س��ط��ة 
غالبية ب�سيطة )61 نائبا من 120( 
يف ما ي�سمى بند اال�ستثناء الذي يتيح 

جتنب �سيطرة املحكمة العليا.
قراءة  يف  ال���ربمل���ان  تبنى  ذل���ك،  ق��ب��ل 
اإىل  يقل�ش  اآخر  قانون  اأوىل م�سروع 
حد كبر اإمكانية اإعالن تعذر رئي�ش 

احلكومة عن تاأدية وظيفته.
م���ن���ذ ت���ق���دمي م�������س���روع ال���ق���ان���ون يف 
بداية كانون الثاين/يناير من جانب 
الوزراء  رئي�ش  �سكلها  التي  احلكومة 

ن��ه��اي��ة كانون  ن��ت��ان��ي��اه��و يف  ب��ن��ي��ام��ني 
اإحدى  ُتعترب  والتي  االأول/دي�سمرب 
تاريخ  اأك����ر احل��ك��وم��ات مي��ي��ن��ي��ة يف 
التظاهرات  خ��روج  يتواىل  اإ�سرائيل، 
كل اأ�سبوع يف كل اأنحاء البالد للتنديد 
مب��ا ي��ع��ت��ربه م��ن��ت��ق��دو االإ����س���الح اأنه 

انحراف مناه�ش للدميوقراطية.
االإ�سالح  م�����س��روع  ف����اإن  ع���ام  ب�����س��ك��ل 
كبر  ب�سكل  �سيحد  احلالية  ب�سيغته 
من �سالحيات املحكمة العليا ومينح 
�سلطة  ال�سيا�سية  الغالبية  حت��ال��ف 

تعيني الق�ساة.
تقول احلكومة اإن االإ�سالح �سروري 
ب��ني ممثلي  ال��ق��وى  ت���وازن  ال�ستعادة 

التي يتهمها  العليا  ال�سعب واملحكمة 
نتانياهو باأنها م�سي�سة.

امل�سروع  ف�����اإن  م��ن��ت��ق��دي��ه،  وب��ح�����س��ب 
ع���ل���ى ال��ع��ك�����ش م����ن ذل�����ك ي��ح��م��ل يف 
منوذج  نحو  االن��ح��راف  خطر  طياته 
الطريقة  ع���ل���ى  ال����دمي����وق����راط����ي����ة 

املجرية.
اإ�سحاق  االإ���س��رائ��ي��ل��ي  الرئي�ش  ودع���ا 
العملية  اإىل وقف  هرت�سوغ اخلمي�ش 
امل�سروع  وا�سفا  احلالية،  الت�سريعية 
الأ����س�������ش  “تهديد  ب�����اأن�����ه  احل��������ايل 
هرت�سوغ  وب�����داأ  الدميوقراطية”. 
امل��ع��ار���س��ة واحلكومة  ب��ني  ال��و���س��اط��ة 
توفيقي  ن�����ش  اإىل  ال��ت��و���س��ل  ب��ه��دف 

ويهدئ  ي���ق���ره  اأن  ل���ل���ربمل���ان  مُي���ك���ن 
ع��ن��ه��ا معار�سو  ال��ت��ي ع��رب  امل���خ���اوف 
االإ���س��الح. واالإث��ن��ني ق��دم وزي��ر عدل 
قانون  واأ�ستاذ  جامعة  ومدير  �سابق 

القانون.  جلنة  اإىل  ت�سوية  اق���رتاح 
�سيم�سا  اللجنة  ه��ذه  رئي�ش  واع��ت��رب 
اأن  اأن ه��ذا االق����رتاح ميكن  روث��م��ان 

ي�سكل “اأ�سا�سا للمفاو�سات«.
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باملقاتلني  االع��رتاف  �سيتم  اأن��ه  باربو�سا  واأ���س��اف   .2016 العام 
“كممثلني عن القيادة املركزية” لفارك-اجلي�ش ال�سعبي الجراء 

حوار مع احلكومة.
وع��ل��ق ب��ي��رتو ف���ورا على اإع���الن امل��دع��ي ال��ع��ام ق��ائ��ال اإن “عملية 
�سالم ثانية تبداأ. �ستقام طاولة مفاو�سات بني احلكومة والقيادة 

املركزية«.
مل حتدد اأي �سيغة لهذه املحادثات مع هذا الف�سيل املن�سق الذي 
من  كبر  ق�سم  يف  وين�سط  االأل��ف��ني  بنحو  عنا�سره  ع��دد  ي��ق��در 
مقاطعات البالد ال32 ال �سيما يف االأم��ازون على �ساحل املحيط 

الهادئ وعند احلدود الفنزويلية.
الف�سيل  م��ع  حم��ادث��ات  ب��دء  اأي�����س��ا  الكولومبي  الرئي�ش  يعتزم 
الثانية،  املاركيتاليا  ال�سابقة،  ف��ارك  ميلي�سيا  يف  االآخ��ر  الرئي�سي 

اأ�سا�سا  �سالم  العامل. وجترى مفاو�سات  للكوكايني يف  اأول منتج 
اآخر جمموعة م�سلحة معرتف بها  التحرير الوطني،  مع جي�ش 
�ستة  ح��واىل  منذ  م�ستمر  م�سلح  ن��زاع  اإن��ه��اء  بهدف  كولومبيا  يف 
عقود.. مت االتفاق على وقف ثنائي الإطالق النار ل�ستة اأ�سهر مع 
كل الف�سائل ع�سية راأ�ش ال�سنة ال�سنة. لكن الرئي�ش الكولومبي 
اأكرب كارتل لتهريب املخدرات  اتهم االثنني “كالن ديل غولفو”، 
يف البالد، بخرق اتفاق وقف اإطالق النار من خالل دعم هجمات 

ي�سنها عمال مناجم ذهب غر نظاميني.
بني  كولومبيا  ال��داخ��ل��ي يف  ال��ن��زاع  اأدى  ق���رن،  ن�سف  م��دى  على 
مقاتلني من الي�سار وجماعات ميينية م�سلحة ومهربي خمدرات 
وقوات االأمن اىل �سقوط اأكر من ت�سعة مليون �سحية بني قتيل 

ومفقود ونازح.

•• بوغوتا-�أ ف ب

�سالم  حم��ادث��ات  اأن  بيرتو  غو�ستافو  الكولومبي  الرئي�ش  اأعلن 
“القوات  ميلي�سيا  ع��ن  من�سق  ف�سيل  اأب����رز  م��ع  ت��ب��داأ  اأن  مي��ك��ن 
علق  بعدما  ال�سابقة  )ف����ارك(  الكولومبية”  ال��ث��وري��ة  امل�سّلحة 

الق�ساء مذكرات توقيف �سادرة يف حق 19 من اأبرز ممثليها.
وقال املدعي العام فران�سي�سكو باربو�سا ردا على طلب بهذا املعنى 
“لقد قررت  ال��ي�����س��اري  ال��رئ��ي�����ش  م��ن  ���س��ب��اط-ف��رباي��ر  يف مطلع 
“ت�سهيل  يف  الرئي�ش  وي��رغ��ب  هذه”.  التوقيف  م��ذك��رات  تعليق 
لفارك- واح��د  جانب  من  املعلنة  املركزية  القيادة  مع  املحادثات 

اأبرز ف�سيل من�سق عن القوات امل�سلحة الثورية  اجلي�ش ال�سعبي”، 
م��ع احلكومة  ال�����س��الم  ات��ف��اق  ت��وق��ي��ع  رف�����س��ت  ال��ت��ي  الكولومبية 

عام  ال�����س��الم  عملية  يف  ال��ب��داي��ة  يف  ���س��ارك��وا  عنا�سر  ت�سم  ال��ت��ي 
2016 لكنهم حملوا ال�سالح مرة اأخرى متذرعني بعدم احرتام 

االتفاق.
�سيا�سيا  و�سعا  منح  “الرئي�ش  اأن  باربو�سا  ال��ع��ام  امل��دع��ي  وراأى 
للمن�سقني” من هذين الف�سيلني. لكن املدعي مل يرفع مذكرات 

التوقيف عن هذا الف�سيل الثاين.
حرب  يف  اليوم  وباتا  ال�سابق  يف  متحدين  كانا  الف�سيالن  ه��ذان 

ويتبادالن تهم اخليانة.
 2022 ال�سلطة منذ �سيف  يتوىل  ال��ذي  بيرتو  الرئي�ش  يطمح 
�سيا�سة  تطبيق  اإىل  كولومبيا،  تاريخ  يف  ي�ساري  رئي�ش  اأول  وه��و 
امل�سلحة  الف�سائل  �سالح  ن��زع  اىل  ال��ه��ادف��ة  ال�سامل”  “ال�سالم 
والع�سابات االجرامية لوقف اأعمال العنف يف هذا البلد الذي يعد 

رئي�س كولومبيا يعلن عن حمادثات مع من�سقني من فارك 

•• عو��شم-وكاالت

العاملية  ال�����س��ح��ف  اأب�����رز  ت��ن��اول��ت 
ال�����س��ادرة ���س��ب��اح  اأم�����ش االثنني، 
اإعالن  ح��ول  مت�ساربة”  “اأنباء 
مزعوم لتبادل االأ�سرى بني اإيران 
�سفقة  يف  امل���ت���ح���دة،  وال�����والي�����ات 
وا�سنطن  ونفتها  اأعلنتها طهران، 
دبلوما�سيون  اأكدها  بينما  ب�سدة، 
ك�����ب�����ار؛ م�����ا ي�������س���ي���ف ح����ال����ة من 

الغمو�ش حول �سحة االتفاق.
ال�سحف  اأوردت  ال�������س���ني،  ويف 
ت��ق��اري��ر م���ن ه��ن��اك ت��ت��ح��دث عن 
خطوات “حا�سمة” من اأجل نقل 
العاملي”،  “الطراز  اإىل  اجل��ي�����ش 
خبًرا  بكني  عينت  بعدما  وذل���ك 
يف علوم الف�ساء والطران، وزيًرا 
تك�سف  خطوة  يف  للدفاع،  جديًدا 
عن ف�سل جديد من املناف�سة بني 

بكني ووا�سنطن.
وبالن�سبة الآخر التطورات امليدانية 
ك�سفت  االأوك������ران������ي������ة،  ل���ل���ح���رب 
رو�سية  ه��ج��م��ات  ع���ن  ال�����س��ح��ف 
مكثفة على مدينة باخموت ب�سرق 
البالد، ومنطقة خاركيف القريبة 
ال�سمال  ال��ق��ت��ال يف  خ��ط��وط  م��ن 
اأوكرانية  دع��وات  و�سط  ال�سرقي، 
متجددة حللفائها الغربيني ب�ساأن 
ع�سكرية  اإم���دادات  على  احل�سول 

ملحة مع احتدام املعارك.

غمو�ض لـ”تبادل الأ�شرى«
“فاينان�سيال  �سحيفة  ���س��ل��ط��ت 
تاميز” الربيطانية، ال�سوء على 
ال���والي���ات  ب���ني  ���س��ب  “تال�سن” 
اتفاق  اأم�ش حول  واإي��ران  املتحدة 
م���زع���وم ل��ت��ب��ادل االأ�����س����رى، حيث 
اأعلنت االأخرة عن �سفقة و�سيكة، 
بينما نفت وا�سنطن هذه املزاعم.

ج�����اء ذل�����ك ب���ع���دم���ا ����س���رح وزي����ر 
اأمر  اخلارجية االإي��راين، ح�سني 
ب��الده يف  ب��اأن  اأم�ش  اللهيان،  عبد 
التفاو�ش  م��ن  االأخ����رة  امل��راح��ل 
ب�ساأن تبادل االأ�سرى مع الواليات 
امل��ت��ح��دة، م��دع��ًي��ا اإح����راز ت��ق��دم يف 
ل��ل��غ��اي��ة وهامة  ���س��ف��ق��ة ح�����س��ا���س��ة 
على  وا���س��ن��ط��ن  عليها  اع��رت���س��ت 
باقرتاف  ط��ه��ران  واتهمت  ال��ف��ور 

“كذبة قا�سية” يف هذا ال�ساأن.
وقالت ال�سحيفة الربيطانية، اإن 
الغمو�ش ي�سوب هذه املزاعم التي 
تاأتي يف وقت تتزايد فيه التوترات 
الق�سايا  ب�������س���اأن  ال��ب��ل��دي��ن  ب���ني 
م��ع رو�سيا.  وال��ع��الق��ات  ال��ن��ووي��ة 
واأعلنت اإيران، التي حتتجز ما ال 
يقل عن ثالثة اإيرانيني اأمريكيني 
�سجونها،  يف  اجلن�سية  م��زدوج��ي 
مراًرا اأنها م�ستعدة ملبادلة االأ�سرى 
طاملا كانت ال�سفقة �ستطلق �سراح 

االأم�����وال االإي��ران��ي��ة امل��ح��ت��ج��زة يف 
كوريا اجلنوبية.

واأو�سحت ال�سحيفة اأنه مت جتميد 
7 م��ل��ي��ارات دوالر من  اأك���ر م��ن 
عائدات النفط االإيراين يف بنكني 
كوريني جنوبيني ب�سبب العقوبات 
االأمريكية املفرو�سة بعد ان�سحاب 
ترامب،  دونالد  ال�سابق،  الرئي�ش 
 2015 من االتفاق النووي لعام 
القوى  م��ع  ط��ه��ران  وقعته  ال���ذي 

العاملية.
دبلوما�سي  اأب��ل��غ  ذل��ك،  غ�سون  يف 
غربي كبر “فاينان�سيال تاميز”، 
جديداً  زخ��م��اً  اأب����دت  ط��ه��ران  اأن 
ح����ول اإم��ك��ان��ي��ة ت���ب���ادل االأ����س���رى 
و�سرح  امل���ت���ح���دة.  ال����والي����ات  م���ع 
باأنه  لل�سحيفة  اآخ���ر  دبلوما�سي 
اإىل اتفاق نهائي  مل يتم التو�سل 
“لكن مت اإحراز تقدم”، موؤكداً اأن 
“حول  ج��اري��ة  ت��زال  ال  املناق�سات 

كيفية االإفراج عن االأموال«.
اأن  الربيطانية  ال�سحيفة  وراأت 
ال��رئ��ي�����ش االأم��ري��ك��ي، ج��و بايدن، 
ا،  حمليًّ عنيًفا  فعل  رد  يواجه  قد 
اعُترب  “اإذا  اأي�ساً،  اإ�سرائيل  ومن 
اإدارته ت�سمح بتحويل مليارات  اأن 

الدوالرات اإىل النظام االإيراين.«
ب�����س��اأن تبادل  وك��ان��ت م��ف��او���س��ات 
املتحدة  ال���والي���ات  ب��ني  لل�سجناء 
بو�ساطة قطرية  اأج��ري��ت  واإي���ران 
اجتماع  اأث��ن��اء  املا�سي  �سبتمرب  يف 
املتحدة  ل���الأمم  العامة  اجلمعية 
اإفراج  عن  واأ�سفرت  نيويورك،  يف 
عن  وجيزة”  “لفرتة  ط���ه���ران 

اجلناحني  ح��ول  الرو�سي  التقدم 
للمدينة  واجل���ن���وب���ي  ال�����س��م��ايل 
ي�����س��غ��ط ع��ل��ى خ���ط���وط االإم������داد 
املتبقية الأوكرانيا اإىل املدينة من 

الغرب.
باخموت،  على  اال�ستيالء  ويزيل 
بالن�سبة لرو�سيا، عقبة اأمام هدفها 
املتمثل يف اال�ستيالء على منطقة 
باأكملها  ال�����س��رق��ي��ة  دون��ي��ت�����س��ك 
التي  االأو����س���ع  دون��ب��ا���ش  ومنطقة 
ال�سحيفة  ونقلت  هي جزء منها. 
ع���ن م��را���س��ل��ني رو�����ش ق��ول��ه��م اإن 
اأم�ش  ا�ستولت  الرو�سية  ال��ق��وات 
ع��ل��ى ب���ل���دة ك��را���س��ن��وه��وري��ف��ك��ا يف 
بعد نحو  دونيت�سك، على  منطقة 
غرب  ج���ن���وب  ك���ي���ل���وم���رتاً   113

باخموت.
يف غ�سون ذلك، ذكرت ال�سحيفة 
الرو�سية  ال��ق��وات  اأن  االأم��ري��ك��ي��ة 
اأوكرانية  م��واق��ع  اأم�����ش  ق�سفت 
ع��ل��ى ط����ول خ���ط اجل��ب��ه��ة �سمال 
باخموت، الذي مير عرب منطقتي 
عن  ونقلت  وخاركيف.  لوغان�سك 
القوات  اأن  اأوك��ران��ي��ني  م�سوؤولني 
ال���رو����س���ي���ة حت���اف���ظ ع���ل���ى وج����ود 
ع�سكري كبر يف املناطق املتاخمة 
انت�سار  اإع��������ادة  مل���ن���ع  ل���ب���اخ���م���وت 
مناطق  اإىل  االأوكرانية  الوحدات 

اأخرى من خط املواجهة.
الع�سكرية  االإدارة  رئ��ي�����ش  وق����ال 
اأوليه  خ���ارك���ي���ف،  يف  االإق��ل��ي��م��ي��ة 
من  اأ���س��ه��ر  بعد  اإن���ه  �سينهوبوف، 
تقوم  ال������رو�������ش،  اجل�����ن�����ود  ط������رد 
املدنيني  ب��اإج��الء  االآن  ال�سلطات 

االأعمال  رج���ل  ���س��ي��ام��اك من����ازي، 
االإي�����راين االأم��ري��ك��ي، ث��م عاودت 
التوترات  ت���زاي���د  ب��ع��د  اع��ت��ق��ال��ه 
اأوردته  م��ا  بح�سب  وا�سنطن،  م��ع 

“فاينان�سيال تاميز«.
ون��ق��ل��ت ال�����س��ح��ي��ف��ة ع���ن حمللني 
يف  �سادت  االأم��ل  خيبة  اإن  قولهم، 
يتعر�ش  ال��ذي  االإي����راين،  النظام 
واقت�سادية  اجتماعية  ل�سغوط 
�سراح  اإط����الق  اأن  م��ن  م��ت��زاي��دة، 
ي���وؤد اإىل االإف�����راج عن  من���ازي مل 
االأموال املجمدة. واأ�ساف املحللون 
اأن جناح تبادل االأ�سرى قد ي�ساعد 
ال�ستئناف  االأ����س�������ش  اإر������س�����اء  يف 
حم��ادث��ات اإح��ي��اء االت��ف��اق النووي 

االإيراين.
طهران  اأن  اإىل  االإ����س���ارة  وجت���در 
يحمالن  ����س���خ�������س���ني  حت���ت���ج���ز 
اجلن�سيتني االأمريكية واالإيرانية 
�سرقي  عماد  هما  من��ازي؛  برفقة 
جت�س�ش،  ب��ت��ه��م  ط���ه���ب���از،  وم������راد 
ال�سحيفة  – بح�سب  حيلة  وه��ي 
ي�ستخدمها   - ال����ربي����ط����ان����ي����ة 
النظام االإيراين لك�سب النفوذ يف 

املفاو�سات مع الغرب.

 قرار �شيني “حا�شم” 
بتطوير اجلي�ض

“االإندبندنت”  �سحيفة  ذك���رت 
اتخذت  ال�سني  اأن  الربيطانية، 
اأم�ش اأوىل اخلطوات “احلا�سمة” 
م�ستوى  “على  ج��ي�����س��ه��ا  جل��ع��ل 
وذل����ك  التطور”،  ف���ائ���ق  ع���امل���ي 
اأم�ش،  ف��و،  �سانغ  يل  عينت  بعدما 

وحلفائها  املتحدة  ال��والي��ات  قبل 
ب�������س���ب���ب ت����اري����خ����ه ال�������س���اب���ق مع 

وا�سنطن.

هجمات رو�شية مكثفة
ذكرت �سحيفة “نيويورك تاميز” 
الرو�سية  ال��ق��وات  اأن  االأم��ري��ك��ي��ة، 
ب�سع  االأح����د،  االأول  اأم�����ش  �سنت 
باخموت  م��دي��ن��ة  ع��ل��ى  ه��ج��م��ات 
لك�سب  حماولة  يف  البالد،  ب�سرق 
وا�سلت  ب��ي��ن��م��ا  ج���دي���دة،  اأر���س��ي��ة 
ال���ق���وات االأوك���ران���ي���ة ال��ق��ت��ال ملنع 
���س��ه��ور م���ن معركة  ب��ع��د  ع��زل��ه��ا 

طاحنة حول املدينة املحا�سرة.
هيئة  ع����ن  ال�����س��ح��ي��ف��ة  ون���ق���ل���ت 
امل�سلحة  للقوات  العامة  االأرك����ان 
القوات  اإن  ق��ول��ه��ا  االأوك����ران����ي����ة، 
على  قرية   15 هاجمت  الرو�سية 
اليومني  ب��اخ��م��وت خ���الل  ج��ب��ه��ة 
املا�سيني، م�سرة اإىل اأن “الرو�ش 

مل يتوقفوا عن اقتحام املدينة«.
مقاتلي  اإن  ال�����س��ح��ي��ف��ة  وق���ال���ت 
املرتزقة،  “فاغرن”  جم��م��وع��ة 
الرو�سي  ال��ه��ج��وم  ق�����ادوا  ال���ذي���ن 
على املدينة، مل يتمكنوا من عبور 
النهر الذي ميتد من ال�سمال اإىل 

اجلنوب عرب باخموت.
واأ�سارت اإىل اأن القوات االأوكرانية 
ك����ان����ت ان�������س���ح���ب���ت م�����ن اجل���ان���ب 
يقطع  ال���ذي  النهر  م��ن  ال�سرقي 
ب����اخ����م����وت االأ������س�����ب�����وع امل����ا�����س����ي، 
ومت�����رك�����زت، ب������داًل م����ن ذل������ك، يف 
مواقع ي�سهل الدفاع عنها يف اجلزء 
اأن  الغربي من املدينة. واأو�سحت 

وزي�����راً ج���دي���داً ل��ل��دف��اع ب���داًل من 
الوزير املنتهية واليته، وي فنغي.

الربيطانية  ال�����س��ح��ي��ف��ة  ون��ق��ل��ت 
عن حمللني ع�سكريني قولهم اإن 
– ال��ذي يخ�سع  ف��و  �سانغ  تعيني 
العام  م��ن��ذ  اأم���ري���ك���ي���ة  ل��ع��ق��وب��ات 
رئي�ًسا  دوًرا  �سيلعب   -  2018
الزعيم  اأه�����داف  اأح����د  يف حت��ق��ي��ق 
ال�����س��ي��ن��ي، ���س��ي ج��ني ب��ي��ن��غ، بنقل 
اجلي�ش اإىل “الطراز العاملي” يف 
�سوء التوترات املتزايدة واحتمال 
الواليات  م��ع  امل��ب��ا���س��رة  امل��واج��ه��ة 
امل���ت���ح���دة؛ م���ا ي��ك�����س��ف ع���ن ف�سل 

جديد من العداء بني البلدين.
اإىل  ع���م���دت  ال�����س��ني  اإن  وق���ال���ت 
لعقوبات  خ��ا���س��ع  ج����رنال  ت��ع��ي��ني 
اأم��ري��ك��ي��ة وزي�����ًرا ج���دي���ًدا للدفاع 
املتزايد  ال��ع��داء  م��ن  �سل�سلة  بعد 
ب���ني ال��ق��وت��ني ال��ع��ظ��م��ي��ني جعلت 
الواليات  يهاجم  ال�سيني  الزعيم 
اأن  اإىل  م�سرة  “علناً”،  املتحدة 
قرار بكني اأم�ش �سيوؤدي اإىل مزيد 
املتوترة  ال�سعوبات للعالقات  من 

بالفعل بني البلدين.
اأنه مت  واأو�سحت “االإندبندنت”، 
فر�ش عقوبات على �سانغ فو )65 
اخلارجية  وزارة  قبل  م��ن  ع��اًم��ا( 
ل�سرائه   2018 يف  االأم��ري��ك��ي��ة 
 10 ذل��ك  يف  مب��ا  رو�سية،  اأ�سلحة 
“�سو  م��ن ط���راز  ط��ائ��رات مقاتلة 
بنظام  تتعلق  وم��ع��دات   ”35  –
اأر�����ش-ج����و م���ن طراز  ����س���واري���خ 

“اإ�ش – 400«.
ف�ساء  ك��م��ه��ن��د���ش  لعمله  ون���ظ���راً 

وخ�����ربت�����ه يف جم����ال  ل���������س����ن����وات 
الطران، اأو�سحت “االإندبندنت” 
تطوير  يف  اأ����س���ه���م  ف���و  ���س��ان��غ  اأن 
ال�سناعية  االأق������م������ار  ب����رن����ام����ج 
تعيينه  اأن  اإىل  م�سرة  ال�سيني، 
تطوير  جهود  يف  للم�ساعدة  ج��اء 
وت�سريع  ال�سعبي  التحرير  جي�ش 
جمال  يف  ال�سني  ق���درات  تطوير 

الف�ساء واحلرب االإلكرتونية.
اخللفية  اإن  امل����ح����ل����ل����ون  ق�������ال 
لوزير  والتكنولوجية  الت�سغيلية 
“وثيقة  اجلديد  ال�سيني  الدفاع 
اإىل  بالنظر  خا�ش  ب�سكل  ال�سلة 
اأن جي�ش التحرير ال�سعبي يهدف 
اإىل اأن ي�سبح جي�ًسا على م�ستوى 

عاملي بحلول العام 2049«.
تعيني  اأن  اإىل  ال�سحيفة  واأ���س��ارت 
�سانغ فو ياأتي بعد اتهامات علنية 
من قبل الزعيم ال�سيني للواليات 
املتحدة، وعقب حتذيرات �سارخة 
وج��ه��ه��ا وزي����ر اخل���ارج���ي���ة، ت�سني 
امل��ا���س��ي عندما  االأ����س���ب���وع  ج���ان���غ، 
�سراع  هناك  “�سيكون  باأنه  �سرح 
بالتاأكيد مع وا�سنطن ما مل تغر 

م�سارها«.
وق����������ال حم����ل����ل����ون ع�������س���ك���ري���ون 
العقوبات  اإن  ل�”االإندبندنت”، 
امل���ف���رو����س���ة ع���ل���ى وزي������ر ال���دف���اع 
اجلديد �ست�سيف تعقيداً حمتماًل 
االأمريكية  ال�سينية  العالقات  يف 
اأن يوفر للقيادة الع�سكرية  ميكن 
يف بكني نفوذاً اأكرب على نظرتها 
اأفعال  اأن  واأ���س��اف��وا  وا�سنطن.  يف 
���س��رتاَق��ب ع��ن كثب من  �سانغ ف��و 

م���ن م��ن��ط��ق��ة ك��وب��ي��ان�����س��ك، فيما 
هجماتها  الرو�سية  القوات  كثفت 
ه��ن��اك. واأ����س���اف ���س��ي��ن��ه��وب��وف اأن 
ب��ال هوادة  ال��ع��دو حت���اول  “قوات 
م��ه��اج��م��ة م��واق��ع ق��وات��ن��ا. ولهذا 
ال�������س���ب���ب، اأع����ل����ن����ا ع����ن االإخ�������الء 

االإجباري.«
اإىل  تاميز”  “نيويورك  واأ���س��ارت 
اأن القوات االأوكرانية كانت هزمت 
ن��ظ��رت��ه��ا ال��رو���س��ي��ة م���ن معظم 
م��ن��اط��ق خ��ارك��ي��ف ع��ن��دم��ا �سنت 
هجوًما م�ساًدا �سريًعا يف �سبتمرب 
“االحتالل”  م���ن  ���س��ه��وًرا  اأن���ه���ى 
ال�سراع  و���س��اع��د يف حت��وي��ل زخ��م 

ل�سالح كييف.
ذلك  منذ  اإن���ه  ال�سحيفة  وق��ال��ت 
احل���������ني، ج���ع���ل���ت م���و����س���ك���و من 
ا�ستعادة  ك��ي��ي��ف  ع��ل��ى  امل�����س��ت��ح��ي��ل 
التي  املناطق  يف  اليومية  احل��ي��اة 
القوات  وا�سلت  حيت  ا�ستعادتها، 
الرو�سية ق�سف اأجزاء من املنطقة 
االأمامية،  اخلطوط  من  القريبة 
مبا يف ذلك كوبيان�سك، باملدفعية 

الثقيلة وال�سواريخ.
ي���اأت���ي ذل����ك يف وق����ت ك��ث��ف��ت فيه 
اأوكرانيا من �سغطها على الغرب 
للح�سول على مزيد من الذخرة 
وال��دف��اع��ات اجل��وي��ة م��ع احتدام 
�سحيفة  وقالت  باخموت.  معركة 
كييف  اإن  بو�ست”  “وا�سنطن 
ج����ددت دع���وات���ه���ا اأم�������ش، االأح����د، 
ودفاعات  الذخرة  مزيد من  اإىل 
ج��وي��ة اأق����وى ب��ع��د ال��ه��ج��وم الذي 
�سواريخ  فيه  رو�سيا  ا�ستخدمت 

فرط �سوتية االأ�سبوع املا�سي.
اأملانية،  �سحيفة  م��ع  مقابلة  ويف 
البو�ست”،  “وا�سنطن  ونقلتها 
ق��ال وزي��ر اخل��ارج��ي��ة االأوك����راين، 
نق�ش  اإن  ك����ول����ي����ب����ا،  دم�����ي�����رتو 
“االأوىل”  امل�سكلة  ه��و  ال��ذخ��رة 
التي تواجهها بالده، داعًيا برلني 
االأ�سلحة  ت�سليم  عمليات  لت�سريع 
البدء يف  اإىل  باالإ�سافة  امل��وع��ودة، 
االأوكرانيني  ال��ط��ي��اري��ن  ت��دري��ب 
املقاتلة  الطائرات  ا�ستخدام  على 

الغربية.
يتوقع  ال  اأن�����ه  ك��ول��ي��ب��ا  واأ�����س����اف 
الغربيون  احل���ل���ف���اء  ي���ر����س���ل  اأن 
وق���ت  اأي  يف  م���ق���ات���ل���ة  ط�����ائ�����رات 
قريب، لكنه اأخرب �سحيفة “بيلد 
ينبغي  اأن���ه  االأمل��ان��ي��ة  �سونتاغ”  اآم 
االأوكرانيني  ال��ط��ي��اري��ن  ت��دري��ب 

لتجهيزهم.
كما طلب قائد اجلي�ش االأوكراين، 
اجل���رنال ف��ال��ري زال��وج��ن��ي، من 
االأمريكي،  االأرك����ان  هيئة  رئي�ش 
الدفاعات  حت�سني  ميلي،  م���ارك 
الذخرة  ذل����ك  يف  مب���ا  اجل���وي���ة، 

والعتاد.

�شحف عاملية: هجمات رو�شية مكثفة.. ومنا�شدة اأوكرانية للغرب

غمو�س ب�ساأن »تبادل لالأ�سرى« بني اأمريكا واإيران.. وقرار �سيني »حا�سم« لتطوير اجلي�س

•• كييف-وكاالت

ت�����س��ت��ع��ني ال�����ق�����وات االأوك����ران����ي����ة 
ا�ستخدمها  ا�سرتاتيجية  بخدعة 
العامليتني  احل���رب���ني  يف  احل��ل��ف��اء 
االأخرة  واأّدت يف  والثانية،  االأوىل 
لهزمية اجلي�ش االأملاين يف معركة 
اأمال يف تعوي�ش فارق  نورماندي، 

الت�سليح بينها وبني رو�سيا.
تعتمد  اال���س��رتات��ي��ج��ي��ة  اخل���دع���ة 
املعادية من  القوات  ا�ستنزاف  على 
االأر�ش  اأ�سلحة مزيفة على  خالل 
وت�سعى  وامل����ط����اط،  اخل�����س��ب  م���ن 
جبهة  ع��ل��ى  احل���ف���اظ  اإىل  ك��ي��ي��ف 
لينطلق  امل�����س��ت��ط��اع  ق���در  اجل��ن��وب 
م��ن��ه��ا ه��ج��وم��ه��ا امل���ع���اك�������ش ال����ذي 
ت��خ��ط��ط ل���ه خ����الل ���س��ه��ري��ن �سد 

مو�سكو.
جم�سمات  بالفعل  كييف  اأر���س��ل��ت 
الغربية  ال��دب��اب��ات  م��ن  مطاطية 
االأم���رك���ي���ة، بخالف  وامل����درع����ات 
من�سات �سواريخ هيمار�ش، ح�سب 
بينما  اأوك���راين،  ع�سكري  م�سوؤول 
ي����رى خ��ب��ر ع�����س��ك��ري رو����س���ي اأن 
الوقت  يف  ُتفيد  ل��ن  اخل��دع��ة  تلك 
امل��ع��ارك، ح�سبما جاء  احل��ايل م��ن 
نيوز  “�سكاي  ملوقع  حديثيهما  يف 

عربية«.
اأوك���ران���ي���ا يف حتويل  ت��ن��ج��ح  ف��ه��ل 
م�سار املعارك كما حدث مع احللفاء 

يف احلرب العاملية الثانية؟

اأوكرانيا و�شيناريو هتلر
يف  احل���ل���ف���اء  اأن���ت���ج   ،1944 ع����ام 
احل����رب ال��ع��امل��ي��ة ال��ث��ان��ي��ة اأع�����دادا 
والدبابات  ال��ط��ائ��رات  م��ن  ك��ب��رة 
للنفخ؛  القابلة  املزّيفة  املطاطية 
اال�ستطالع  ط����ائ����رات  ل��ت�����س��ل��ي��ل 
االأمل���ان���ي���ة يف م��ن��ط��ق��ة ب��ع��ي��دة عن 
احلقيقية  ال���ع���م���ل���ي���ات  م��ن��ط��ق��ة 

“�سواطئ نورماندي«.
الأ�سباب ع�سكرية وا�سرتاتيجية:

على  اخل��دع��ة  تلك  فاعلية  تعتمد 
االإن�����زال اجل����وي، وه���ذا مل تفعله 

مو�سكو.
ال��رو���س��ي��ة حت��ق��ق تقدما  ال���ق���وات 
ف��ع��ل��ي��ا؛ م���ا ي�سمح  ع��ل��ى االأر��������ش 
احلقيقية  االأه����داف  بتحديد  لها 

بدقة.
املوّجهة  ال���رو����س���ي���ة  ال�������س���واري���خ 
اأه���داف���ه���ا بدقة  وامل���ت���ط���ّورة ت��ت��ب��ع 

وباأجهزة ا�ست�سعار عالية الدقة.
لرفع  اخل��دع��ة  لتلك  تلجاأ  كييف 
اأك����ر  ال  ف���ق���ط  م��ع��ن��وي��ات��ه��ا  روح 

والت�سويق لها.
الرو�سية  القوات  تقرتب  ميدانًيا، 
من ب�سط �سيطرتها على باخموت 
يف ال�سرق االأوكراين، والتي �سهدت 
االأ�سهر  م��دار  على  �سارية  معارك 
�سقوطها  كييف  وتخ�سى  املا�سية، 
ي��د م��و���س��ك��و؛ الأن هذا  ال��ك��ام��ل يف 
يفتح الطريق لل�سيطرة على مدن 

اأخرى �سرقا.

مدفعية قوية للم�ساة االأوكرانية.
االأوك���راين  ال�سالح  على  احل��ف��اظ 
يف ظل تاأخر ت�سليم ال�سحنات من 
الرو�سية  ال��ق��وات  قطع  اأو  ال��غ��رب 

خلطوط االإمدادات.
يف  اأ�سهم  املا�سية  الفرتة  الطق�ش 

جناح تلك اخلدعة ب�سكل كبر.
الت�سيك  اأع��ل��ن��ت  ���س��اب��ق،  وق���ت  يف 
التي ُتعد رائدة يف �سناعة الفخاخ 
الع�سكرية واملج�سمات، اأنها قّدمت 
تبلغ  ع�سكرية  م�ساعدة  الأوكرانيا 
منذ  دوالر  م��ل��ي��ار  ن�����س��ف  قيمتها 
جم�سمات  �سملت  احل����رب،  ب��داي��ة 
�سواريخ  وقاذفات  غربية  الأ�سلحة 

“هيمار�ش” مزيفة.
القابلة  الع�سكرية  الفخاخ  تكلف 
و100  اآالف   10 ب��ني  م��ا  للنفخ 
بكثر  اأق��������ل  اأي  دوالر؛  األ��������ف 
م���ن ال�������س���واري���خ امل�����س��ت��خ��دم��ة يف 

تدمرها.

 لن ُتفيد
اأ�سهم  ال��ذي  ال��رو���س��ي،  املع�سكر  يف 
الثانية  ال��ع��امل��ي��ة  احل�����رب  خ����الل 
يف ���س��ق��وط ال��راي��خ االأمل�����اين، يرى 
�ساتيلوف  ال���ع�������س���ك���ري  اخل����ب����ر 
اخل���دع���ة  ت���ل���ك  اأن  م���ي���ن���ي���ك���اي���ف، 
بال�سكل  ُت���ف���ي���د  “لن  ال���ق���دمي���ة 
الذي تراهن عليه كييف، وحتاول 

ت�سويقه«.
اأرج�������ع م��ي��ن��ي��ك��اي��ف، ت���وق���ع���ه هذا 

بتلك اخلطة جنح احللفاء بقيادة 
اإنزال  يف  اآن���ذاك  ول��ن��دن  وا�سنطن 
بنورماندي  ج���ن���دي  األ�����ف   135
اجل�سر  راأ��������ش  ب���ذل���ك  ل��ي�����س��ن��ع��وا 
اأ�سبوع  خ���الل  ل��ه��م  �سمحت  ال��ت��ي 
اأكر من ربع مليون  واحد باإنزال 
واآلية  ع��رب��ة  األ����ف  و50  ج���ن���دي، 
األ����ف ط���ن من  ع�����س��ك��ري��ة، و100 

املعدات الع�سكرية االأخرى.

 ح���ول ا���س��ت��ف��ادة ك��ي��ي��ف م��ن خطة 
�سفياتو�سالف  ي���ق���ول  اخل��������داع، 
ع�سكري  م���������س����وؤول  ب������������ودوالك، 
دون����ب����ا�����ش  ج���ب���ه���ة  اأوك�������������راين يف 
ثمارها  اأت��ت  اخلطة  اإن  ال�سرقية، 
ال�����رو������ش،  م�����ع�����ارك  ب���ال���ف���ع���ل يف 
باالأخ�ش يف اجلنوب، حيث اأعطت 
اخلدعة الفر�سة لكييف لتحافظ 
وباالأخ�ش  الغربية،  االأ�سلحة  على 

من�سات الدفاع اجلوي وال�سواريخ 
العام املا�سي.

 وفق بودولك، فاإن
 من ثمار عملية اخلداع:

الرو�سية،  ال����ذخ����رة  ا����س���ت���ن���زاف 
يف  وف�سلها  ال�سواريخ  وب��االأخ�����ش 

اخرتاق الدفاعات.
تغطية  على  احل��ف��اظ  يف  اأ�سهمت 

ال�سجن املوؤبد ملنفذ اعتداء 
با�سم داع�س يف نيويورك 

•• نيويورك-�أ ف ب

االأوزبكي  اأدين �سيف اهلل �سايبوف 
البالغ اخلام�سة والثالثني والذي 
اأ�سخا�ش يف نيويورك  قتل ثمانية 
داع�ش  تنظيم  با�سم   2017 ع��ام 
متجنبا  املوؤبد،  بال�سجن  االإرهابي 
بذلك عقوبة االإعدام التي طالبت 

وزارة العدل باإنزالها بحقه.
وب���ع���د اأي������ام ع����دة م���ن امل�������داوالت، 
من  املوؤلفة  املحلفني  هيئة  اأبلغت 
مانهاتن  حم��ك��م��ة  ���س��خ�����س��ا   12
اإىل  تتو�سل  مل  ب��اأن��ه��ا  ال��ف��درال��ي��ة 
عقوبة  ب�������س���اأن  ب����االإج����م����اع  ق������رار 
االإعدام وفق ما يقت�سيه القانون، 
ح�سبما قال االدعاء لوكالة فران�ش 

بر�ش.
املدعى  ع��ل��ى  ُح��ك��م  ل��ذل��ك،  نتيجة 
اإمكانية  دون  املوؤبد  بال�سجن  عليه 
اخليار  وه����و  امل�������س���روط  االإف��������راج 
االآخر الوحيد الذي كان اأمام هيئة 

املحلفني.
ومل يكن ممكنا تنفيذ حكم االإعدام 
العدل  وزارة  ق��ررت  اأن  بعد  حاليا 
2021 وقف  ع���ام  االأم��رك��ي��ة يف 

تنفيذ اأحكام االإعدام الفدرالية.
لكن موقف الوزارة يف هذه الق�سية 
خيب اآمال جمعيات حقوق االإن�سان 
التي اعتربته مبثابة اإنكار اللتزام 
اإل����غ����اء عقوبة  ب���اي���دن  ح��م��ل��ة ج���و 

االإعدام على امل�ستوى الفدرايل. 

»خدعة نورماندي«.. اأوكرانيا تلجاأ ل�سالح احلرب العاملية الثانية
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املقابر  م��ن  الع�سرات  على  وُع���ر 
اجل��م��اع��ي��ة ال��ت��ي ب��ات��ت اأدل����ة على 
ال��ف��ظ��ائ��ع ال��ت��ي ارت��ك��ب��ت يف عهد 
ك����ان يقوده  ال�����ذي  ال��ب��ع��ث  ح����زب 
حتديد  على  العمل  لكن  ���س��دام. 
القتل  ع��م��ل��ي��ات  ���س��ح��اي��ا  ه���وي���ة 
القدمية كان بطيئا وغر مكتمل 
يف ظل الفو�سى وال�سراع اللذين 
العقدين  يف  ال�����ع�����راق  اج���ت���اح���ا 

املا�سيني.
الفتح  “�سفت  حم����م����د  وق��������ال 
نظامي  مو  اجلماعية(  )للمقابر 
)ع�������س���وائ���ي(، ف���ق���ررت اأن�����ه هاي 
افتحها،  ما  بها  احنا  اللي  املقربة 

وما خليت احد يقرب منها«.
عمليات  جت�����ري  ك���ان���ت  وب���ي���ن���م���ا 
فظائع  اُرتكبت  اجلثث،  ا�ستخراج 
�سراع  خ�سم  يف  بالعراق  جديدة 
طائفي ويف خ�سم �سعود و�سقوط 
تنظيم  م��ث��ل  م�����س��ل��ح��ة  ج��م��اع��ات 
االإرهابي  داع�ش  وتنظيم  القاعدة 
ال�سيعية  ال���ف�������س���ائ���ل  وك�����ذل�����ك 

امل�سلحة.
لل�سليب  ال��دول��ي��ة  للجنة  ووف��ق��ا 
ال��ع��راق اليوم  ي��وج��د يف  االأح��م��ر 
واح���د م��ن اأع��ل��ى م��ع��دالت اأع���داد 
العامل،  يف  املفقودين  االأ�سخا�ش 
التقديرات  اإن  ال��ل��ج��ن��ة  وت���ق���ول 
االإجمالية ت�سل اإىل مئات االآالف 

من االأ�سخا�ش.
االإطاحة  م��ن  �سنوات  ع�سر  وبعد 
ب�����س��دام، ق���اد حم��م��د ف��ري��ق��ا من 
اخل���رباء اإىل امل��وق��ع ال��ذي اُعتقل 
عندما  واآخ��ري��ن  �سقيقه  م��ع  فيه 
يف  انتفا�سة  �سدام  ق��وات  اأخمدت 

نهاية حرب اخلليج عام 1991.
ويف ذلك الوقت، اأُجرب هوؤالء على 

دور يف اإخفاء اأ�سخا�ش من املنطقة 
يف احلرب مع تنظيم داع�ش.

وقال اإن هذه االتهامات ال اأ�سا�ش 
لها من ال�سحة وم�سي�سة لت�سويه 
�سمعة قوات احل�سد ال�سعبي واإنها 
مرفو�سة من جانبهم، م�سيفا اأنه 
م�سوؤول  داع�ش  تنظيم  اأن  يعتقد 

عن حاالت االختفاء.
االعرتاف  اإىل  اإخ��ال���ش  وت�سعى 
ب���زوج���ه���ا ر���س��م��ي��ا ك�����س��ه��ي��د حتى 
مبعا�ش  امل���ط���ال���ب���ة  م����ن  ت��ت��م��ك��ن 

�سهري قدره 850 دوالرا.
ب�ستة  حم�����اط�����ة  وه�������ي  وق�����ال�����ت 
اإطعامهم  ت�ستطيع  بالكاد  اأطفال 
مب�ساعدة املنظمات غر احلكومية 
�سغرة  م�ساحة  وزراع����ة  املحلية 

من االأر�ش “ل�سنا اأولوية«.
حتى  حتيط  الت�ساوؤالت  ت��زال  وال 
التعامل  ج���رى  ال��ت��ي  ب���احل���وادث 

معها ب�سكل اأف�سل.
اآخ������ر م�����رة حت�����دث فيها  وك����ان����ت 
وهو  جن���ل���ه،  اإىل  حم��م��د  م���اج���د 
 2014 يونيو  م�سعف مقاتل، يف 
مل  �سبايكر.  ك��ام��ب  مذبحة  قبل 
يكن ا�سم ابنه بني مئات ال�سحايا 
فريق  ع���ل���ي���ه���م  ت����ع����رف  ال�����ذي�����ن 
يا�سمني �سديق، وال يزال االبن يف 
طي الن�سيان. وقالت زوجته نادية 
املتعاقبة  احل��ك��وم��ات  اإن  ج��ا���س��م 
ف�سلت يف معاجلة حاالت االختفاء 

الق�سري.
االأم�����ه�����ات  ك�����ل  “قلوب  وق�����ال�����ت 
ب�سبب  حم���ط���م���ة  ال����ع����راق����ي����ات 
“مع  واأ�سافت  اأبنائهن”.  اختفاء 
ك��ل ال��وق��ت ال��ذي م�سى منذ عام 
2003، كان يجب اأن جند حال. 

ملاذا ال يزال النا�ش يختفون؟«

اأن يجثوا على ركبهم بجوار خنادق 
�سواحي  يف  ع��ج��ل  ع��ل��ى  ح���ف���رت 
العراق،  ب��ج��ن��وب  ال��ن��ج��ف  م��دي��ن��ة 
وقتلت  الر�سا�ش.  عليهم  واأُطلق 
االآالف من  ع�سرات  ���س��دام  ق��وات 

العراقيني خالل فرتة حكمه.
وج�������رى ا����س���ت���خ���راج رف�������ات 46 
اأ�سبح  ال��ذي  امل��وق��ع،  م��ن  �سخ�سا 
االآن حماطا باملزارع، لكن مل يتم 
حممد  �سقيق  رف���ات  على  ال��ع��ث��ور 
املزيد  اأن  حممد  ويعتقد  مطلقا. 
م��ن اجل��ث��ث ال ت���زال ه��ن��اك لكنها 
“الدولة  وق���ال  ب��ع��د.  ُتكت�سف  مل 
وتوثقه  مبا�سيها  تهتم  م��ا  ال��ت��ي 
ع��ل��ى حا�سرها  ت��ق��در حت��اف��ظ  ال 
اأنه  اأ�ساف  لكن  م�ستقبلها”،  وال 
يت�سامح اأحيانا مع احلكومة نظرا 
لكرة اأعداد ال�سحايا التي يتعني 

عليها التعامل مع ملفاتهم.

تقدم موؤمل
وفقا ملوؤ�س�سة ال�سهداء، وهي هيئة 
ح��ك��وم��ي��ة م��ع��ن��ي��ة ب��ال��ت��ع��رف على 
اأقاربهم، فقد  ال�سحايا وتعوي�ش 
ج���رى اك��ت�����س��اف اأك���ر م��ن 260 
االآن، وال  ح��ت��ى  م��ق��ربة ج��م��اع��ي��ة 

يزال الع�سرات منها مغلقا.
ل��ك��ن امل������وارد حم�����دودة مل��ث��ل هذه 
اأق�سام  اأح���د  ويف  ال��ه��ائ��ل��ة.  امل��ه��م��ة 
يقوم  ب���غ���داد،  يف  ال�����س��ح��ة  وزارة 
100 �سخ�ش  ف��ري��ق م��ن ح���وايل 

ب�����س��ج��ادة وح��ا���س��ي��ة نحيلة  ف��ق��ط 
الدموع  ك���ان���ت  ال�����س��ق��الوي��ة،  يف 
طالل  اإخال�ش  عيني  من  تنهمر 
وه��ي تقلب يف �سور زوجها و13 
الذين  اأقاربها  من  اآخرين  رج��ال 
حزيران  يونيو  اأوائ���ل  يف  اختفوا 

عام 2016.

»ل�شنا اأولوية«
و�سف  يف  اإخ�����ال������ش  ت���رغ���ب  مل 
زيا  يرتدون  كانوا  الذين  الرجال 
واأقاربها  زوجها  واأخ��ذوا  ع�سكريا 
ون�ساء  لكنها  ال��ع��ق��اب.  م��ن  خ��وف��ا 
اأخ����ري����ات يف امل��ن��ط��ق��ة ب��ح��ث��ن عن 
واأبنائهن  واآب���ائ���ه���ن  اأزواج�����ه�����ن 
العراق  ع��رب  و���س��اف��رن  ل�����س��ن��وات، 
وامل�ست�سفيات،  بال�سجون  وات�سلن 

لكن كل ذلك كان دون جدوى.
وق�������ال اأح����م����د ب����ن ���س��م�����س��ي من 
“يجب  ه��ي��وم��ن راي��ت�����ش ووت�������ش 
ال��ع��راق��ي��ة اتخاذ  ع��ل��ى احل��ك��وم��ة 
مكان  لتحديد  اخل��ط��وات  جميع 

املختفني وحما�سبة اجلناة«.
ومل ترد موؤ�س�سة ال�سهداء ووزارة 
على طلبات  ال��ع��راق��ي��ة  ال��داخ��ل��ي��ة 

التعليق على ق�سية ال�سقالوية.
اليا�سري،  ال���ك���رمي  ع��ب��د  ون���ف���ى 
احل�سد  ق��وات  يف  املحلي  القيادي 
ت��ت��م��رك��ز وحدته  ال����ذي  ال�����س��ع��ب��ي 
حاليا بالقرب من ال�سقالوية، اأن 
اأي  ال�سعبي  احل�سد  لقوات  يكون 

اأ�سماء  عن  فيها  ويبحثون  البعث 
مل  ال��ذي��ن  املفقودين  االأ�سخا�ش 
وُحل  ب��ع��د.  عليهم  ال��ت��ع��رف  ي��ت��م 
حزب البعث بعد االإطاحة ب�سدام. 
امل�سوؤول يف  اإبراهيم،  وقال مهدي 
فريقه  اإن  ال�������س���ه���داء،  م��وؤ���س�����س��ة 
ي��ت��ع��رف ك��ل اأ���س��ب��وع ع��ل��ى حوايل 
وُتن�سر  ج���دي���دة.  ���س��ح��ي��ة   200
التوا�سل  و���س��ائ��ل  ع��ل��ى  االأ���س��م��اء 

االجتماعي.
امل��وؤ���س�����س��ة ح��ت��ى االآن  وف��ح�����س��ت 
ح����وايل ن�����س��ف م���ا ب��ح��وزت��ه��ا من 
وثيقة،  م��ل��ي��ون  وع���دده���ا  وث���ائ���ق 
وه�����ي جم�����رد ج�����زء ب�����س��ي��ط من 
املتناثر. وحتتفظ  العراق  اأر�سيف 
احل���ك���وم���ة مب��ع��ظ��م وث���ائ���ق عهد 
وثائق  اُتلفت  بينما  البعث،  ح��زب 

اأخرى بعد الغزو.
بع�ش  يف  ال��ت��ح��ق��ي��ق��ات  وت��ت�����س��م 
ال����ف����ظ����ائ����ع ب�������س���رع���ة اأك��������رب من 

غرها.
ووف���ق���ا ل��ي��ا���س��م��ني ����س���دي���ق، فقد 

بالتعامل مع الرفات القادمة من 
املقابر اجلماعية. ويتعامل هوؤالء 
م��ع ال���رف���ات ال��ق��ادم��ة م��ن موقع 
واح��د يف ك��ل م��رة. وق��ال��ت رئي�سة 
اإنهم  ���س��دي��ق  ي��ا���س��م��ني  ال��ق�����س��م 
احلم�ش  عينات  وطابقوا  ح��ددوا 
من  ف���رد   2000 لنحو  ال��ن��ووي 
4500 ج��ث��ة جرى  ح����وايل  ب��ني 

ا�ستخراجها.
التخزين  غ���رف���ة  رف������وف  ك���ان���ت 
اخل���ا����س���ة ب��ال��ق�����س��م ت�����س��م رف���ات 
وم����ت����ع����ل����ق����ات �����س����ح����اي����ا احل������رب 
ال��ع��راق��ي��ة االإي���ران���ي���ة ال��ت��ي دارت 
 1980 ع����ام����ي  ب���ي���ن���ي  رح�����اه�����ا 
جماجم  ب��ي��ن��ه��ا  وم����ن  و1988، 
واأ�سياء  و���س��اع��ة  م���ائ���دة  واأدوات 
اأخرى قد ت�ساعد يف التعرف على 

ال�سحايا.
الطب  خ��������رباء  ج����ه����ود  وت���ك���م���ل 
اأخ����رى يبذلها  ال�����س��رع��ي ج��ه��ودا 
درا�سة  ع��ل��ى  ي��ع��ك��ف��ون  م��وظ��ف��ون 
اأكوام من الوثائق اخلا�سة بحزب 

اإبادة  جرمية  باأنها  املتحدة  االأمم 
االأيزيدية،  االأقلية  �سد  جماعية 
600 �سحية  اأُع��ي��د دف��ن ح���وايل 
جرى  �سخ�سا   150 بينهم  م��ن 

التعرف عليهم.
ومل جتر حتقيقات بعد يف حاالت 
ال�سقالوية،  ففي  اأخرى.  اختفاء 
بالقرب  ري���ف���ي���ة  م��ن��ط��ق��ة  وه�����ي 
ال�سنية،  ال��ف��ل��وج��ة  م��دي��ن��ة  م���ن 
معرفة  يف  االأم��ل  العائالت  تفقد 
م�سر اأكر من 600 رجل األقي 
ا�ستعادت  عندما  عليهم  القب�ش 
املنطقة م��ن تنظيم  االأم���ن  ق��وات 

داع�ش.
كانت  م�سلحة  ف�سائل  واعتقلت 
ت�سعى لالنتقام من تنظيم داع�ش 
ال�سقالوية،  بلدة  �سنة من  �سكانا 
وفقا ملا قاله �سهود قابلتهم رويرتز 
باالأمم  وم��وظ��ف��ون   2016 ع���ام 
عراقيون  وم�������س���وؤول���ون  امل��ت��ح��دة 
ووت�ش.  رايت�ش  هيومن  ومنظمة 
ومن داخل غرفة معي�ستها املوؤثثة 

نالت املجازر التي ارتكبها عنا�سر 
تنظيم داع�ش االإرهابي االأولوية. 
وا�ستوىل التنظيم على جزء كبر 
من �سمال العراق يف عام 2014 
واح��ت��ف��ظ ب��ال�����س��ي��ط��رة ع��ل��ي��ه ملدة 

ثالث �سنوات ات�سمت بالعنف.
لتحديد  م���ع���دل  اأع����ل����ى  وحت���ق���ق 
عرفت  حادثة  يف  ال�سحايا  هوية 
با�سم مذبحة كامب �سبايكر التي 
ت��ن��ظ��ي��م داع�ش  ارت��ك��ب��ه��ا ع��ن��ا���س��ر 
ن���ار جماعي  اإط�����الق  ومت��ث��ل��ت يف 
على جمندين يف اجلي�ش. وقالت 
العائالت  م��ع��ظ��م  اإن  ي��ا���س��م��ني 
املفقودين  ع��ل��ى  ب��ال��ع��ث��ور  اأُب��ل��غ��ت 

واُ�ستخرجت معظم اجلثث.
وت���ق���ول م��وؤ���س�����س��ة ال�������س���ه���داء اإن 
اأ���س��ف��رت ع��ن مقتل نحو  امل��ج��زرة 
2000 �سخ�ش، م�سيفا اأنه عر 
1200 منهم فيما ال  على جثث 

يزال 757 يف عداد املفقودين.
فيها  ارت���ك���ب  ال��ت��ي  ���س��ن��ج��ار،  ويف 
داع�ش ما و�سفها حمققو  تنظيم 

ال�شليب الأحمر: العراق �شاحب اأحد اأعلى معدلت املفقودين يف العامل 

بعد عقدين من �سقوط �سدام.. الختفاء ما زال يطارد العراقيني 

كوريا ال�سمالية تطلق »�ساروخني بال�ستيني« ق�سريي املدى
•• �شيول-�أ ف ب

بال�ستيني  الثالثاء �ساروخني  اأم�ش  ال�سمالية   اأطلقت كوريا 
اأعلنت �سيول، غداة انطالق مناورات  ق�سري املدى وفق ما 
ع�سكرية اأمركية-كورية جنوبية م�سرتكة هي االأو�سع نطاقا 
بيان  يف  امل�سرتكة  االأرك���ان  هيئة  وقالت  �سنوات.  خم�ش  منذ 
“ر�سد جنودنا �ساروخني بال�ستيني ق�سري املدى اأُطِلقا من 
منطقة جانغيون يف مقاطعة هوانغهاي اجلنوبية بني ال�ساعة 
7،41 )22،41 ت غ( وال�ساعة 7،51 باجتاه بحر ال�سرق”، 

يف اإ�سارة اإىل امل�سطح املعروف اأي�سا با�سم بحر اليابان.
واأ�سافت اأن “قواتنا امل�سلحة عززت مراقبتها ويقظتها حت�سبا 

اال�ستعداد  اأه��ب��ة  على  تبقى  بينما  اأخ���رى،  اإط���الق  لعمليات 
ك���وري���ا اجلنوبية  ب���ني  ال��وث��ي��ق  ال���ت���ع���اون  اإط�����ار  ل��ل��ت��دخ��ل يف 
�ساروخي  يانغ  بيونغ  اأطلقت  واالأح���د  امل��ت��ح��دة«.  وال��والي��ات 
امل�سرتكة  احلرية”  “درع  تدريبات  ع�سية  غوا�سة  من  ك��روز 
اأيام على  اأن ت�ستمر ع�سرة  التي ينبغي  بني وا�سنطن و�سيول 
االأقل وتركز على “البيئة االأمنية املتغرة” ب�سبب العدوانية 

امل�ساعفة لكوريا ال�سمالية بح�سب قول احللفاء.
ال�ساروخية  االإط����الق  عمليات  اإن  ال�سمالية  ك��وري��ا  وق��ال��ت 
اأماكن  يف  ال��ن��ووي  ل��ل��ردع  “و�سائلها  اختبار  اإىل  تهدف  ه��ذه 
الوقت نف�سه تدريبات احلليفني. هذا  منتقدة يف  خمتلفة”، 
هدفها  اإن  احلليفان  البلدان  يقول  الذي  املناورات  من  النوع 

يثر  يانغ،  بيونغ  جانب  من  املتزايدة  للتهديدات  الت�سدي 
غزو  على  تدريبات  فيها  ترى  التي  ال�سمالية  كوريا  حفيظة 

الأرا�سيها وتِعد بانتظام بعمل “�ساحق” ردا عليها.
تت�سّمن  امل��ن��اورات  ه��ذه  اإّن  اجلنوبي  ال��ك��وري  اجلي�ش  وق���ال 
تدريبات “لزمن احلرب من اأجل �سّد هجمات كوريا ال�سمالية 

املحتملة والقيام بحملة ا�ستقرار يف ال�سمال«.
نووية،  قوة  بو�سفها  و�سعها،  يانغ  بيونغ  و�سفت   2022 يف 
باأنه اأمر “ال رجوع فيه” واأجرت عددا قيا�سيا من االختبارات 

البال�ستية يف انتهاك لقرارات جمل�ش االأمن الدويل.
كيم جونغ  ال�سمايل  الكوري  الزعيم  اأم��ر  املا�سي  االأ�سبوع  يف 
ل�”حرب  ا�ستعدادا  الع�سكرية  امل��ن��اورات  بتكثيف  جي�سه  اأون 

اإريك  �سيول ليف  اإي��وا يف  االأ�ستاذ يف جامعة  حقيقية«. يقول 
ب�سكل منهجي جتاربها  يانغ تربر  بيونغ  كانت  اإذا  اإنه  اإي�سلي 
التدريبات  اإىل  االتهام  اأ�سابع  توجيه  ال�ساروخية من خالل 
لهدف  خدمًة  اأي�سا  ذلك  تفعل  فاإنها  اجلنوب،  يف  الع�سكرية 
نظام  اإىل  “بالن�سبة  بر�ش  فران�ش  لوكالة  ويو�سح  وط��ن��ي. 
كيم، يتعلق االأمر اىل حد كبر بعدم الظهور مبظهر ال�سعف 
ويتابع “بالتايل  الأنه يكافح م�ساعب اقت�سادية يف الداخل”. 
بيونغ  القوة من جانب  نتوقع مزيدا من عرو�ش  اأن  ميكننا 
الدفاع  “الثابت”  التزامها  م���رارا  وا�سنطن  واأك���دت  ي��ان��غ«. 
لقدراتها  الكامل  “النطاق  با�ستخدام  اجلنوبية  ك��وري��ا  ع��ن 

الع�سكرية، مبا يف ذلك النووية«.

•• بغد�د-رويرتز

عندما علم املهند�ض حازم حممد لأول مرة بنباأ اإطاحة 
�شيتمكن  اأنه  اعتقد  ح�شني،  ب�شدام  الأمريكية  القوات 
اأخريا من العثور على رفات �شقيقه، الذي ُقتل بالر�شا�ض 
واألقي يف مقربة جماعية بعد انتفا�شة فا�شلة �شد حكم 
التي  هي  فقط  حممد  اآمــال  تكن  مل   .1991 عام  �شدام 
اأحياها الغزو الذي قادته الوليات املتحدة يف مار�ض اآذار 
الأ�شخا�ض  من  الآلف  ع�شرات  اأقارب  اعتقد  اإذ   ،2003
�شيعرفون  اأنهم  �شدام  عهد  يف  اختفوا  اأو  ُقتلوا  الذين 

قريبا م�شري اأحبائهم املفقودين.
يح�شى  ل  وعــدد  حممد  يــزال  ل  عاما  ع�شرين  وبعد 
اأ�شيب  حممد  وكــان  اإجــابــات.  ينتظرون  العراقيني  من 
بر�شا�شتني خالل اأعمال القتل اجلماعي التي اأنهت حياة 

�شقيقه بينما ُكتبت له النجاة من املوت.

- العنف الذي تال �شقوط �شدام ت�شبب يف املزيد من حالت الختفاء
- م�شــعفون وموظفــون يطابقــون الأدلــة من القبــور والوثـائــق
- عائالت تقول اإن العمل بطيء وبع�ض الفظائع مل تكت�شف بعد

حمام �سابق لرتامب يديل باإفادته اأمام هيئة حملفني كربى 
•• نيويورك-�أ ف ب

اأدىل مايكل كوهني حمامي دونالد ترامب ال�سابق الذي ا�ستحال اأحد األد 
اأعدائه، باإفادته اأمام هيئة حملفني كربى يف نيويورك يف اإطار حتقيق حول 
ق�سية دفع اأموال ملمثلة اأفالم اإباحية قد يوجه فيها االتهام اإىل الرئي�ش 
االأمركي ال�سابق. ويف حال تقرر توجيه االتهام، �ستكون اأول تهمة جنائية 
توجه اإىل رئي�ش اأمركي �سابق وعقبة اأمام احتمال عودة ترامب اإىل البيت 

االأبي�ش بنتيجة انتخابات العام 2024.
وقال مايكل كوهني لو�سائل اإعالم لدى و�سوله اإىل املحكمة اإن على ترامب 
وال  “قول احلقيقة”  اأنه يريد  موؤكدا  اأفعاله الدنيئة”  “يدفع الثمن  اأن 
�سوؤال لوكالة  واأك��د حماميه الين ديفي�ش ردا على  “االنتقام«.  اإىل  ي�سعى 
فران�ش اأن موكله “يخ�سع لال�ستجواب من جانب هيئة حملفني كربى” 

املوؤلفة من مواطنني وتتمتع ب�سالحيات وا�سعة يف جمال التحقيق.
العام  دف��ع��ه  دوالر  األ���ف   130 مبلغ  على  ك��وه��ني  مايكل  اإف����ادة  وتتمحور 

2016 ملمثلة االأفالم االإباحية �ستورمي دانييلز وا�سمها احلقيقي �ستيفاين 
كليفورد، ل�سراء �سمتها حول عالقة مفرت�سة مع دونالد ترامب.

واأتى دفع هذا املبلغ قبل اأ�سبوعني من االنتخابات الرئا�سية التي فاز فيها 
املر�سح اجلمهوري على الدميوقراطية هيالري كلينتون.

وحكم على املحامي ال�سابق بعدما اأقر بالتهم املوجهة اإليه، بال�سجن ثالث 
�سنوات، لتدبره دفع املبلغ يف انتهاك لقوانني متويل احلمالت االنتخابية. 
واأكد انه ت�سرف باإيعاز �سريح من املر�سح اجلمهوري الذي اأعاد له املبلغ 

ما اأن دخل البيت االأبي�ش.
اأن  املا�سي  اخلمي�ش  بو�ست  ووا�سنطن  تاميز  نيويورك  �سحيفتا  وك�سف 
باإفادته  اأي�سا دونالد ترامب لالدالء  ا�ستدعت  العامة يف مانهاتن  النيابة 
اإىل الرئي�ش  اأن توجيه االتهام  اأم��ام هيئة املحلفني الكربى هذه ما يعني 
ال�سابق قد يكون و�سيكا. وذكرت نيويورك تاميز اأن التهمة التي قد توجه 
اإىل ترامب هي القيام بت�سريحات ح�سابية خاطئة الخفاء انتهاك لقواعد 

متويل احلمالت االنتخابية على ما اأفادت ال�سحيفة نف�سها اأي�سا.

  الكرملني: اأهدافنا يف اأوكرانيا ل 
ميكن حتقيقها اإل بالقوة الع�سكرية 

•• مو�شكو-رويرتز

دميرتي  الكرملني  با�سم  املتحدث  عن  رو�سية  ر�سمية  اأنباء  وك��االت  نقلت 
بي�سكوف قوله اأم�ش اإن موقف كييف يعني اأن اأهداف رو�سيا يف اأوكرانيا ال 

ميكن حتقيقها اإال بالقوة الع�سكرية.
بالو�سائل  وهذا ممكن فقط  اأهدافنا.  نحقق  اأن  “علينا  بي�سكوف  واأ�ساف 

الع�سكرية يف الوقت الراهن ب�سبب املوقف احلايل لنظام كييف«.
يف  بالرو�سية  املتحدثني  “حترير”  اأج���ل  م��ن  تقاتل  اإن��ه��ا  رو�سيا  وت��ق��ول 
يف  احلاكم  اجلديد  النازي  بالنظام  و�سفته  مما  اأوكرانيا  ب�سرق  دونبا�ش 
ال�سحة  من  لها  اأ�سا�ش  ال  ذريعة  هذه  اإن  والغرب  اأوكرانيا  وتقول  كييف. 
هدفها تربير حرب مو�سكو العدوانية وحماوالتها اال�ستيالء على م�ساحات 

�سا�سعة من االأرا�سي االأوكرانية.

Date 15/ 3/ 2023  Issue No : 13799

Application for Notification of Judgment by Publication
Memo Notifying the Judgment by Publication Issued by Sharjah 

Federal Court, Civil First Instance Court 
In the Case No SHCFICIPOR2022/0004869, Commercial (Partial)

To:The defendant Dadine Joseph, Address: 9559229, Shashi Kumar Pattathodi, Address: 9559230, 
Etihad Precast FZE, Address: 9559231
We would like to inform you that on 18/01/2023, this court has ruled against you in the above numbered 
case in favour of Mohammed Raees Ambalath Veettil Basheer Basheer, as follows:
Text of ruling:The court ruled in the presence of the first defendant and in the presence of the second 
and third defendants:
To terminate the shareholder’s agreement dated 05/08/2018 against the plaintiff. 2- To dismiss the case 
against of the first and second defendants.3- To oblige the third defendant, Etihad Precast FZE, to pay 
the plaintiff an amount of 680,000 dirhams (six hundred and eighty thousand dirhams) with interest at 
5% from the date of the judicial claim until full payment, and oblige the same to pay fees and expenses 
and five hundred dirhams for attorney’s fees, and reject the rest of the requests.
And it rejected all other claims.
This ruling is subject to appeal within the legal period starting from the day following its publication.
The judge/Dr. Najim Naqila
Sharjah Federal Court Civil First Instance Court

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70608 Date 15/ 3/ 2023  Issue No : 13799

Request for notice in the executive case by publishing
Payment Notice in Case No. AJCEXCIBOUNCE2023/0000137 Returned Cheques
To:The convicted Ansar Buphathumvitel Okkar
Since the attached judgment has been issued a copy of it against you in favor of the plaintiff 
executing Hssan Mohamed Ismael, Nationality/ Pakistan - in the above-mentioned case.
And since the aforementioned convicted person has submitted an application to implement 
the aforementioned ruling, and has paid the specified fee for that, and since the ruling required 
to be executed is as follows:
The grand total including fees and expenses: 18198.0
Therefore, you are mandated to implement what was stated in the above-mentioned executive 
document within 15 days from the date of your notification of this notice.
In the event that you fail to do so, the court will take against you the procedures of 
compulsory
execution prescribed by law.
The judge
Mohamed Jasem Al Darmaki 
Ajman Federal Court/Civil Execution Court

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70608Date 15/ 3/ 2023  Issue No : 13799

Payment Notice in Case No. AJCEXCIBOUNCE2022/0004798 – Bounced Cheques
To: Convicted Person: Renuza Siva Kumaran
Since the attached judgment has been issued a copy of it against you in favor of the 
executing plaintiff Neetu Sambhwani Naresh Chellani - in the case referred to above.
And since the aforementioned convicted person has submitted an application to 
implement the aforementioned ruling, and has paid the specified fee for that, and since 
the ruling required to be executed is as follows: 
The grand total including fees and expenses: 41225.0
Therefore, you must implement what was stated in the executive document referred to 
above within [15] days from the date of notifying you of this notice.
In the event that you fail to do so, the court will take against you the procedures of 
compulsory execution prescribed by law.
Judge/Ali Muhalabi
Ajman Federal Court
Civil enforcement court

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70608

Date 15/ 3/ 2023  Issue No : 13799

Notice for Appearance before Accounting Expert

Proceeding No. 112/2023, Commercial [First Instance]

Ras Al Khaimah Courts
Plaintiff:AL NASEEM RENT A CAR LLC
Defendant:SHAHAL KURUMBATHOOR ABDUHAJI
You are instructed to attend the meeting through CISCO program to meet 
the said expert and to submit all documents and papers supporting your 
situation in the proceeding No. 112/2023, Commercial [First Instance], 
Ras Al Khaimah Courts, on Thursday 23/03/2023 at 10:30 am. please 
contact the expert through the email address: carole.w@courts.rak.ae
Ras Al Khaimah Courts Expertise Management Office
Financial & Accounting Expert 
 Carole Wazan

Courts Department
Expertise Management Office

70608

Date 15/ 3/ 2023  Issue No : 13799

Dubai Courts of First Instance          
Payment Order & Service by Publication

In Case No.318/2023/206-Commercial Execution
Heard Before: Eighth Execution circuit No. 229
Case Subject:Executing the decision passed in Case No. 1849 of 2022-
Payment Order, by paying the executed amount of AED 3,494,974 
inclusive fees and expenses.
Claimant: Amit Kumar Sodha, Address:UAE-Emirate of Dubai-Jumeirah 
area-Seventh Zone -Al Worood Street-Villa No. 031.
Notified Party: 1- Brad Loabil Rhodin, Capacity: Respondent
Service Subject:The claimant filed this execution case against you 
claiming to oblige you to pay the executed amount of AED 3,494,974 to 
the Claimant or Court Treasury. Therefore, the court shall proceed with 
the execution procedures against you in case on non-complying with the 
said decision within 7 days as of the date of this publication.

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70642
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عربي ودويل

منها عرين الأ�شود يف نابل�ض وكتيبة جنني 

بزوغ جيل جديد من املقاتلني الفل�سطينيني و�سط غليان بال�سفة 
•• �أريحا-رويرتز

من  ������س�����ب�����ان  ي���������س����ن  اأن  ق�����ب�����ل 
لالجئني  ج�����رب  ع���ق���ب���ة  خم����ي����م 
فا�سال  ه��ج��وم��ا  ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ني 
ع���ل���ى م��ط��ع��م يف اأري����ح����ا ي���رت���اده 
اإ�سرائيليون يف يناير  م�ستوطنون 
ك���ان���ون ال���ث���اين، اأع���ل���ن���وا والءه����م 

حلركة حما�ش.
وك��������ان ذل�������ك مب����ث����اب����ة م����ف����اج����اأة 

لعائالتهم وحلما�ش نف�سها.
وقال وائل عو�سات والد ابراهيم 
�سمن  ك����ان����ا  ال����ل����ذي����ن  وراأف�����������ت 
اإن��ه��م��ا مل يكونا  امل��ج��م��وع��ة  ت��ل��ك 
اجلناح  الق�سام،  كتائب  يف  اأع�ساء 
الع�سكري حلركة حما�ش، م�سيفا 
عادية  حياة  اأوالدي  ل��دى  “كان 

وما جرى معهما قرار �سخ�سي«.
ت�����س��ل��ط ق�����س��ت��ه��م ال�������س���وء على 
املزيج املعقد من االأفعال العفوية 
القائمة  الف�سائل  واالرتباط بني 
وقت  يف  اجل����دي����دة  واجل���م���اع���ات 
ال�سفة  يف  ال��ع��ن��ف  ف��ي��ه  يت�ساعد 
ال��غ��رب��ي��ة امل��ح��ت��ل��ة، وه���و م���ا يثر 
انتفا�سة  ان�������دالع  م����ن  خم������اوف 
اأعقاب  يف  ج���دي���دة  ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة 
القرن  ثمانينيات  يف  انتفا�ستني 

املا�سي واأوائل القرن احلايل.
ف����ق����د ع����م����د ج����ي����ل ج�����دي�����د من 
الفل�سطينيني، بعيد كل البعد عن 
الرئي�سية  الفل�سطينية  ال��ق��ي��ادة 
التوا�سل  و�سائل  ع�سر  يف  ون�ساأ 
من  عدد  ت�سكيل  اإىل  االجتماعي، 
اجل���م���اع���ات امل�����س��ل��ح��ة اجل���دي���دة، 
نابل�ش  يف  االأ�����س����ود  ع���ري���ن  م��ن��ه��ا 

وكتيبة جنني.
واالرتباط �سعيف بني اجلماعات 
اأنحاء  ظ��ه��رت يف  ال��ت��ي  امل�����س��ل��ح��ة 
العام  خ�����الل  ال���غ���رب���ي���ة  ال�����س��ف��ة 
القدمية  وال���ف�������س���ائ���ل  امل���ا����س���ي 
اجلهاد  اأو  ف��ت��ح  اأو  ح��م��ا���ش  م��ث��ل 
اجلماعات  وت��ت��األ��ف  االإ����س���الم���ي. 
االأح���ي���ان من  اجل��دي��دة يف بع�ش 

اأعداد قليلة من املقاتلني.
حما�ش  م����ن  م���������س����وؤوالن  وق�������ال 
ل���روي���رتز حت���دث���ا ���س��ري��ط��ة عدم 
فعل  رد  من  خوفا  ا�سميهما  ن�سر 
املراقبة  ظ���ل  يف  اإن�����ه  اإ����س���رائ���ي���ل، 
امل�سددة التي جتعل من امل�ستحيل 
ال�سفة  يف  طبيعي  ب�سكل  العمل 
ال���غ���رب���ي���ة، ت��ع��ت��م��د ح���م���ا����ش على 
مرونة  اأك��ر  ر�سمية  غر  �سبكات 
حما�ش  وت��دي��ر  ر���س��ده��ا.  لتجنب 

قطاع غزة.
وقال اأحد كوادر حما�ش يف اأريحا، 
وه�����ي م���دي���ن���ة ه����ادئ����ة يف ال���ع���ادة 
ت�ستهر بكونها مكانا لق�ساء عطلة 
نهاية االأ�سبوع بالقرب من البحر 

م�سلحني  �ستة  مقتل  ع��ن  اأ���س��ف��ر 
اأحدهم ع�سو حما�ش  االأق��ل  على 
اإط��الق النار يف حوارة  ال��ذي نفذ 
يف 26 فرباير �سباط. وبعد ذلك 
بيومني ُقتل ثالثة م�سلحني من 
مداهمة  يف  االإ����س���الم���ي  اجل���ه���اد 
مبنطقة قريبة. ويوم االأحد ُقتل 
ثالثة من م�سلحي جماعة عرين 
االأ�سود يف تبادل الإطالق النار مع 

قوات اإ�سرائيلية.

* ال�شتياء يتفاقم
االإ�سرائيليون  ي��ح��م��ل  م���ا  ع�����ادة 
م�سوؤولية ت�ساعد العنف لل�سلطة 
الفل�سطينية التي متار�ش ظاهريا 
درج������ة حم�������دودة م����ن احل���ك���م يف 
الواقع  الغربية ولكنها يف  ال�سفة 
املناطق  يف  االأي���دي  مكتوفة  تقف 

امل�سطربة مثل جنني.
ب��ل��ة، ان�سغال  ومم���ا ي��زي��د ال��ط��ني 
مب�ستقبل  ���س��ه��ور  م��ن��ذ  ال�����س��ل��ط��ة 
رئي�سها حممود عبا�ش البالغ من 
العمر 87 عاما، والذي قد يوؤدي 
غيابه يف نهاية املطاف اإىل ت�سارع 

الف�سائل على ال�سلطة.
الفل�سطينية  ال�����س��ل��ط��ة  وت�������رد 
اإ���س��رائ��ي��ل تقو�ش  ب���اأن ت�����س��رف��ات 
با�ستمرار،  االأم���ور  على  قب�ستها 
يف  وي��ف��اق��م  �سلطتها  ي�سعف  مم��ا 
بني  اال�ستياء  حالة  نف�سه  الوقت 
ال�سباب الذين يعانون بالفعل من 
ارت��ف��اع م��ع��دالت ال��ب��ط��ال��ة وندرة 

الفر�ش.
تقت�سر  ال�سخط  ح��ال��ة  تعد  ومل 
اإىل  انتقلت  واإمن��ا  الكادحني  على 
ن�سبيا،  املي�سورين  الفل�سطينيني 
اللذين  ع��و���س��ات،  االأخ��وي��ن  مثل 
ال�سورة  عليهما  تنطبق  تكن  مل 
الذي  ال�ساخط  لل�سباب  النمطية 

يعاين من نق�ش االإمكانات.
عو�سات،  وائ�����ل  وال����ده����م  ي���ق���ول 
متحدثا من اأمام منزله يف خميم 
هادئة  منطقة  وه��ي  ج��رب،  عقبة 
ن�����س��ب��ي��ا ت�����س��ب��ه ال��ق��ري��ة اأك����ر من 
اأو  نابل�ش  يف  امل��زدح��م��ة  املخيمات 
تبدو  كانت  ابنيه  حياة  اإن  جنني، 

�سعيدة.
يدير  عاما(   27( اإبراهيم  وك��ان 
املياه يف عقبة  م�سروعا ل�سهاريج 
جرب بينما كان �سقيقه راأفت )22 
عاما( كهربائيا. وذكر عو�سات اأن 
اأحد اأع�ساء خليتهما كان يعمل يف 
جمال تربية الدواجن وكان يقود 

�سيارة بي.اإم.دبليو حديثة.
باملخيم  ج��ي��دة  “احلياة  واأ���س��اف 
كل  لكن  عائلة...  زي  ه��ون  واحنا 
يوم فيه اأحداث �سيئة، ويف حلظة 

ما، كل واحد عنده رد فعل«.

امل���ي���ت، ل���روي���رتز اإن احل���رك���ة مل 
تكن على علم باخللية التي تقف 
لكنه  امل��ط��ع��م،  على  ال��ه��ج��وم  وراء 
باإعالن  اأي ف�سيلة  “�ست�سعد  قال 
قليلة  اأي���ام  بعد  ب��ه��ا«.  ع�سويتهم 
عندما  ف�سل  ال���ذي  ال��ه��ج��وم  م��ن 
تعطل �سالح، ُقتل �سباب املجموعة 

يف مداهمة اإ�سرائيلية.
وق����ال ك����ادر ح��م��ا���ش ال����ذي طلب 
ع����دم ن�����س��ر ا���س��م��ه خ���وف���ا م���ن رد 
املوؤ�سرات  “كل  اإ����س���رائ���ي���ل  ف��ع��ل 
تدلل اأن انتفا�سة قادمة... اليوم 
يوجد جيل جديد يوؤمن اأن احلل 

الوحيد هو الكفاح امل�سلح«.

* تيك توك 
ومل�شقات واأغان

التي  ال�سغرة  اجلماعات  ك��رت 
ف�سائل  م��ن  عفوي  ب�سكل  تتفرع 
قائمة، مثل كتيبة عقبة جرب التي 
و�سكلها  �سابقا  م��ع��روف��ة  تكن  مل 

االأخوان عو�سات واأ�سدقاوؤهم.
كان  ال�سباب  املقاتلني  اأح��د  وق��ال 
ب��ج��ن��ني هذا  م�������س���رة  م��ل��ث��م��ا يف 
كتائب  ع�سابة  ي�سع  وه��و  ال�سهر 
لدينا  “اليوم  راأ���س��ه  على  الق�سام 
جيل جديد واعي للمقاومة وهذا 

جيل يعرف �سرا�سة االحتالل«.
جيل  “لدينا  ل�����روي�����رتز  وق������ال 
بيخاف  م����ا  اخل�������وف،  ي���ع���رف  ال 
االعتقال اأو االإ�سابة اأو اال�ست�سهاد، 
وال بيخاف من اأي �سي، وجيل ال 
االح���ت���الل ويحلم  ج��ي�����ش  ي���ه���اب 

بال�سهادة«.
ويف ظل عدم وجود قيادة مركزية، 
تبث املجموعات ر�سائلها من خالل 
االأغ�����اين وم��ق��اط��ع م�����س��ورة على 
للمقاتلني  ومل�سقات  ت��وك  تيك 
ع��ل��ى اجل�������دران، ل��ت��ط��رح خططا 
ي�سعرون  مم���ا  غ��ا���س��ب��ني  ل�����س��ب��اب 
اإه��ان��ات متكررة م��ن اجلنود  اأن��ه��ا 

وامل�ستوطنني االإ�سرائيليني.
وقال م�سلح ملثم من كتيبة جنني 
م�ستمر  )امل�������س���ل���ح���ني(  “العدد 
وب����ازدي����اد ل��ي��ع��ل��م ه����ذا ال���ع���دو اأن 
والعنف  مي���ار����س���ه  ال�����ذي  ال��ق��ت��ل 
�سعبنا  اجت�������اه  مي����ار�����س����ه  ال�������ذي 
املقاتلني  ع���دد  ب��ي��زي��د  وخم��ي��م��ن��ا 

م�ش بينق�سهم«.
ع��ل��ى م����دار ال���ع���ام امل��ا���س��ي، �سنت 
مداهمات  االإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة  ال���ق���وات 
يف  الغربية  بال�سفة  يومية  �سبه 

النار الذي تعر�ش له اإ�سرائيليان 
 26 يف  ال����غ����رب����ي����ة  ال�������س���ف���ة  يف 
فرباير �سباط على يد م�سلح من 
حما�ش وما اأعقبه من قيام مئات 
انتقامي على  امل�ستوطنني بهجوم 
القريبة  الفل�سطينية  بلدة حوارة 

مدى ه�سا�سة الو�سع.
وقد اأ�سبح العنف اأمرا متوا�سال، 
الفل�سطينيون  اع��ت��اد  كما  مت��ام��ا 
ال�سدامات  ع��ل��ى  ي���وم���ي  ب�����س��ك��ل 
م���ع اجل���ن���ود االإ���س��رائ��ي��ل��ي��ني عند 
يكثفون  ح��ي��ث  ال��ت��ف��ت��ي�����ش  ن��ق��اط 
املنفردة”،  “الذئاب  ع��ن  البحث 
االإ�سرائيليني  امل�ستوطنني  مع  اأو 
الفل�سطينيني  ي�ستفزون  ال��ذي��ن 
ويهاجمونهم يف ظل متتع وا�سح 

باالإفالت من العقاب.
واحدة  القتل  عمليات  تكرار  ومع 
ت��ل��و االأخ������رى ت��ت��زاي��د ال���دع���وات 
املجتمع  م���ن  ل��ل��ت��ه��دئ��ة  ال��ع��اج��ل��ة 
القلق.  ي�ست�سعر  ال����ذي  ال����دويل 
ال���ت���ي تتوىل  اإ����س���رائ���ي���ل،  ل��ك��ن ال 
من  واح���دة  حاليا  فيها  ال�سلطة 
اأكر احلكومات الدينية القومية 
وال  تاريخها،  يف  ت�سددا  اليمينية 
ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ني على  امل�����س��ل��ح��ني 

ا�ستعداد للرتاجع.
ي���ق���ول اأح���م���د غ��ن��ي��م ال�����ذي ُقتل 
اإ�سرائيلية  م��داه��م��ة  يف  �سقيقاه 
ال���ث���اين، خالل  يف ي��ن��اي��ر ك���ان���ون 
تواجده يف عر�ش ع�سكري مبخيم 
ج���ن���ني يف ال����ث����ال����ث م�����ن م���ار����ش 
كتيبة  م��ن  مقاتلني  ل��ت��اأب��ني  اآذار 
الطريق  ه�����ذا  “اخرتنا  ج���ن���ني 
الأن������ه ال���ط���ري���ق ال���وح���ي���د ال����ذي 
املمار�سات  ع���ن  االح���ت���الل  ي����ردع 
من  �سعبنا...  �سد  يرتكبها  التي 
اإي�������ش اخل�����وف، م���ن امل�����وت؟ اإحنا 
ان����ت ما�سي  ب��ن��واج��ه��ه.  ي����وم  ك���ل 
ب��ال�����س��ارع ب��ت��واج��ه امل����وت، م��ن �سو 
اأخ���اف؟. ال، بحمل �سالحي  ب��دي 

وبوقف �سد اجلي�ش«.
وك�����ان ال��ع��ر���ش ه���و االأ����س���خ���م يف 
ال�����س��ن��وات االأخ�����رة و����س���ارك فيه 
ف�سائل  م��ن  م��ق��ات��ال   250 ن��ح��و 
خمتلفة يف �ساحة تغطت جدرانها 
امل�ساركون  ورف���ع  القتلى.  ب�سور 
منها  خمتلفة  اأن����واع  م��ن  اأ�سلحة 
ما هو حديث، مع مناظر وكوامت 

�سوت.
 وب��ع��د اأرب��ع��ة اأي����ام، داه��م��ت قوات 
االأم����ن االإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة امل��خ��ي��م مما 

اق���رتاب �سهر رم�����س��ان وعيد  م��ع 
الف�سح اليهودي، تتنامى املخاوف 
م��ن امل��زي��د م��ن العنف، م��ع تدفق 
ولبنان  �سوريا  اأ�سلحة مهربة من 
والعراق ولبنان واالأردن واإ�سرائيل 

نف�سها.
وق�����ال ���س��اب��ط اإ����س���رائ���ي���ل���ي كبر 
حتدث لرويرتز �سريطة عدم ن�سر 
اإنها  اأ�سلحة حقيقة..  “اإنها  ا�سمه 
بنادق اإم 16 وبنادق كال�سينكوف 
لي�ست  اإنها  وذخ��رة..  وم�سد�سات 
املنزل  يف  �سنعها  ميكنك  اأ�سلحة 

اأعقاب  ب���داأت يف  اإط���ار حملة قمع 
يف  الدامية  الهجمات  من  �سل�سلة 

اإ�سرائيل �سنها فل�سطينيون.
 200 اأك����������ر م������ن  ُق�����ت�����ل  ف����ق����د 
اأو  امل�سلحني  من  �سواء  فل�سطيني 
80 هذا  امل��دن��ي��ني، منهم ح���وايل 
ال��ع��ام ف��ق��ط، فيما ُق��ت��ل اأك���ر من 
واالأجانب  االإ�سرائيليني  من   40
فل�سطينيون  ���س��ن��ه��ا  ه��ج��م��ات  يف 
باإ�سرائيل اأو ال�سفة الغربية اأو يف 
م�سوؤولون  وقال  القد�ش.  حميط 
اإنه  واإ���س��رائ��ي��ل��ي��ون  فل�سطينيون 

* دعوات للتهدئة
قلل  ال����ق����ي����ادة  غ����ي����اب  اأن  رغ������م 
الرتكيز ال�سيا�سي على اجلماعات 
اجل������دي������دة، ي����ق����ول م�������س���وؤول���ون 
طبيعتها  اإن  اإ�سرائيليون  اأمنيون 
ممن  الكبر  والعدد  الف�سفا�سة 
ب�����س��ك��ل منفرد  ي��ن��ف��ذون ه��ج��م��ات 
انتماءات  ل��دي��ه��م  ت��ك��ون  اأن  دون 
تنظيمية معروفة جعل ال�سيطرة 

عليهم اأكر �سعوبة.
واأظ����ه����رت ح������وادث م��ث��ل اإط����الق 

اإنها اأ�سلحة ت�سرتيها الدول«.
ال�سابط  ق���ال  ذل����ك،  ج��ان��ب  اإىل 
امل�سلحني  من  اجلديد  اجليل  اإن 
ي�������س���ت���خ���دم و�����س����ائ����ل ال���ت���وا����س���ل 
ب�سكل  ال��ت��ع��ب��ئ��ة  يف  االج���ت���م���اع���ي 

فعال.
وقال “هناك ال�سالح االأكر فتكا، 
وال��ذي ال يتحدث عنه اأح��د، وهو 
ب�سهولة  تنتقل  فاالأ�سياء  الهاتف، 
التوا�سل  ���س��ب��ك��ات  ع��ل��ى  ���س��دي��دة 
اأخرى  اإىل  جهة  م��ن  االجتماعي 

عرب تيك توك وما اإىل ذلك«.

•• طر�بل�س-وكاالت

العاملني  يف  نق�سا  ليبيا  ت��واج��ه 
ال�سنوات  ال�����س��ح��ي  ال���ق���ط���اع  يف 
االأخرة؛ نتيجة الفو�سى االأمنية 
عام  م��ن��ذ  ت�سربها  ال��ت��ي  ال��ع��ارم��ة 
بع�ش  ه��ج��رة  اإىل  واأدت   ،2011
ال��ك��ف��اءات خل���ارج ال��ب��الد، وعزوف 
اإال  ال��ق��دوم  عن  االأجنبية  العمالة 

باأعداد قليلة.
لالأطباء  ال��ع��ام��ة  ال��ن��ق��اب��ة  ه����ّددت 
اإ�����س����راب  ب���ال���دخ���ول يف  ل��ي��ب��ي��ا  يف 
م��ف��ت��وح وع�����ام ع���ن ال��ع��م��ل يف كل 
ال�سحية،  وامل���راف���ق  امل�ست�سفيات 
ا�ستقاالت  وت���ق���دمي  م���ار����ش،   20
ج��م��اع��ي��ة؛ اح��ت��ج��اج��ا ع��ل��ى جدول 
ال���ذي يعتربونه  امل��وّح��د  امل��رت��ب��ات 

“جمحفا«.
الليبي  االأط������ب������اء  ن���ق���ي���ب  ي����ق����ول 
“�سكاي  مل����وق����ع  ال�����غ�����وج،  حم���م���د 
العامة  النقابة  اإن  عربية”،  نيوز 
الطبية  النقابات  بجانب  لالأطباء 
االأخرى “ترف�ش ب�سكل تام جدول 
اجلهات  وتطالب  املوحد،  املرتبات 
تقييمه،  اإع����ادة  ب�سرعة  املخت�سة 
والتدرج  العلمية  للموؤهالت  وفقا 
ال��وظ��ي��ف��ي واالأق���دم���ي���ة، وِم����ن ثم 

تنفيذه خلدمة ال�سالح العام«.
ح��ذر ال��غ��وج م��ن اجت���اه ع��دد كبر 
من العاملني لتقدمي ا�ستقاالتهم، 

بايدن يدعو �سوناك 
لزيارة وا�سنطن يف يونيو 

•• �شان دييغو-�أ ف ب

دع���ا ال��رئ��ي�����ش االأم���رك���ي ج���و بايدن 
ري�سي  ال���ربي���ط���اين  ال��������وزراء  رئ��ي�����ش 
حزيران- يف  وا�سنطن  لزيارة  �سوناك 
االأبي�ش  البيت  اأع��ل��ن  ح�سبما  يونيو 
ال��زع��ي��م��ان م��وج��ودي��ن يف �سان  . ك���ان 
ملنا�سبة  امل���ت���ح���دة  ب���ال���والي���ات  دي��ي��غ��و 
تعمل  غ����وا�����س����ات  اأ����س���رتال���ي���ا  �����س����راء 
الوقوف  ب���ه���دف  ال���ن���ووي���ة  ب��ال��ط��اق��ة 
الهادي.  امل��ح��ي��ط  يف  ال�����س��ني  وج���ه  يف 
“ناق�ش  بيان  يف  االأبي�ش  البيت  وق��ال 
)�سوناك(  ال�����وزراء  ورئ��ي�����ش  ال��رئ��ي�����ش 
العالقة  تعميق  يف  اال�ستمرار  اأهمية 
االق���ت�������س���ادي���ة ال���ق���وي���ة وامل����رن����ة بني 
املتحدة”.  وال��والي��ات  املتحدة  اململكة 
دعا  ب��اي��دن  “الرئي�ش  اأن  اإىل  واأ����س���ار 
اإىل  للح�سور  �سوناك  ال���وزراء  رئي�ش 
ملوا�سلة  حزيران-يونيو  يف  وا�سنطن 

هذا النقا�ش«.

الطبية والطبية امل�ساعدة.
توفر املعدات وامل�ستلزمات الطبية 

وبيئة مالئمة للعمل.
الف�ساد والنهو�ش بقطاع  مكافحة 

ال�سحة.

»نتعر�ض ملوؤامرة«
ح�سب تعبر الغوج، فاإن االأطباء يف 
ليبيا “يتعر�سون ملوؤامرة وا�سحة؛ 
اأع�ساء  ط��ل��ب��ات  ت��ت��وق��ف  ل��ذل��ك ال 
املالية فقط،  النقابة عند املطالب 
ب�سرورة  امل��ط��ال��ب��ة  اإىل  مت��ت��د  ب��ل 
اخلدمات  م�ستوى  وحت�سني  رف��ع 
الليبي يف  املجتمع  الأف��راد  املقدمة 
تعاين  ال��ت��ي  ال�سحية  امل��وؤ���س�����س��ات 

االأزمات«.
ي�������س���دد ن��ق��ي��ب االأط�����ب�����اء ع���ل���ى اأن 
التي  “املوؤامرة”  ه���ذه  م��ك��اف��ح��ة 
للخارج  االأط����ب����اء  ل��ه��ج��رة  ت�����وؤدي 
هي  جماعية،  ا���س��ت��ق��االت  وت��ق��دمي 
القطاع  يف  العمل  بيئة  حت�سني  يف 

واال�ستجابة للمطالب املذكورة.
اللجوء  اأ���س��ب��اب  ال��غ��وج  ُي��رج��ع  كما 
لعدم  ن��ظ��را  اأن����ه  اإىل  ل���الإ����س���راب 
ل�سنوات  املعنية  اجلهات  ا�ستجابة 
التعامل  ع��ل��ى  اإج���ب���اره���ا  “يلزم 
القطاع  م���ط���ال���ب  م�����ع  ب���ج���دي���ة 
ع���ل���ى �سحة  ح���ف���اظ���ا  ال�������س���ح���ي؛ 
ال�سعب الليبي اأمام الو�سع املرتدي 

يف البالد«.

وذل�����ك ب��ع��د ����س���ن���وات ط��وي��ل��ة من 
رف��ع��ه��م امل��ط��ال��ب اخل��ا���س��ة برفع 
االأطقم  اأع�������س���اء  ج��م��ي��ع  روات������ب 
من  ا����س���ت���ج���اب���ة  دون  ال���ط���ب���ي���ع���ة 

امل�سوؤولني.

»حاولنا مرارا«
م�سوؤولية  االأط���ب���اء  ن��ق��ي��ب  ي��ن��ف��ي 
عما  ال�سحي  القطاع  يف  العاملني 
تهديد  اأو  م�����س��ت��ق��ب��ال،  ���س��ي��ح��دث 

الطبية والطبية امل�ساعدة.
دفع م�ستحقات العاملني يف جائحة 

كورونا.
ال��ط��ب��ي��ة التي  ال��ع��ن��ا���س��ر  اع��ت��ب��ار 
ت��وف��ي��ت ن��ت��ي��ج��ة اأع��م��ال��ه��م خالل 

اجلائحة �سهداء واجب.
الطب����ي  ال��ت��اأم��ي�����������������������ن  ت��وف��ي�����������������������ر 
والطبية  ال���ط���ب���ي���ة  ل���ل���ع���ن���ا����س���ر 
التدري�ش،  وع�������الوة  امل�������س���اع���دة، 
للعنا�سر  امل���ال���ي���ة  واالإف������راج������ات 

ال���و����س���ع ب����االإ�����س����راب، ق���ائ���ال اإن 
عدة  حت��ذي��رات  “اأر�سلت  ال��ن��ق��اب��ة 
اللجوء  قبل  املعنية  اجل��ه��ات  اإىل 
التو�سل  يتم  مل  لكن  ل��الإ���س��راب، 
حلل جذري للم�سكلة التي يعانيها 

القطاع منذ �سنوات«.

يحدد الغوج مطالب الأطباء 
ب�شكل تف�شيلي:

للعنا�سر   885 ال���ق���رار  ت��ف��ع��ي��ل 

بعد 63 عاًما.. وثائق تك�سف هزمية اأمريكية �سرية اأمام ال�سني
•• بكني-وكاالت

اأفرجت الواليات املتحدة عن وثائق كان ميتلكها معهد اأبحاث القوات اجلوية 
الكثرون، وقعت بني بكني  يعلمها  تفا�سيل حرب خفّية ال  ت��روي  اأالب��ام��ا،  يف 
اآخ��رون. ح�سب �سحيفة  واأُ�سر  63 عاما، وقتل فيها طّيارون  ووا�سنطن، قبل 
ورد يف الوثائق اأنه يف عام 1960 ويف ذروة احلرب الباردة بني  “اآ�سيا تاميز”، 
الواليات املتحدة ورو�سيا، �سعد جنم ال�سني على اأنها قوة ع�سكرية جديدة لها 
طموح قد يوؤّثر على نفوذ اأمركا. حينها بداأت وا�سنطن جتهيز اأ�سطول جوي 
والتقاط  ال�سينية،  االأرا���س��ي  »U2 Spy« الخ��رتاق  ا�ستطالع  ط��ائ��رات  من 
املواقع املهّمة، ومعرفة ما يحدث داخلها، ومل يُكن حينها متوفر اأقمار �سناعية 
اأجربتها على الرتاُجع عن  اأنه فجاأة وقعت حادثة  متطورة للقيام باملهمة.اإال 
اأن  بعد  رو�سي  ب�ساروخ  اأمركية  ا�ستطالع  طائرة  �سقطت  فقط  اخلطة،  هذه 

اخرتقت املجال اجلوي الرو�سي وحلقت فوق قواعد ع�سكرية. ورغم اأن اأمركا 
ال�سوفيتي  فاإن االحت��اد  بعمليات بحث علمي  اأنها طائرة خا�سة  حينها زعمت 
والتحقيق  االأمركي  طيارها  اأ�سر  بعد  واملراقبة  اال�ستطالع  هدفها  اأّن  اأثبت 
وبداأت  �سعب،  موقف  يف  نف�سها  اأمركا  وج��دت  “حينها  الوثائق:  تكمل  معه. 

التخطيط ب�سكل اآخر«.
خمطط القطط ال�شوداء.. على الفور، اجتهت وا�سنطن اإىل تايوان )املدارة 
بني  متاأزمة  والعالقات  اأرا�سيها،  من  جزءا  ال�سني  وتعتربها  الذاتي  باحلكم 
التايل:  النحو  على  االأم��ور  و�سارت  لتنفذ من خاللها خمططها،  اجلانبني(، 
اإىل  جت�س�ش  طائرات  �سرا  نقلت  �ستارها  حتت  اجل��زي��رة،  مع  اتفاقيات  اأبرمت 
القواعد  معرفة  كان  االأمركي  الهدف  ال�سني.  داخ��ل  مهام  لتنفيذ  اجلزيرة 
ي�سنعها  ال��ت��ي  ال��ط��ائ��رات  ون���وع  ال��غ��وا���س��ات،  وق���واع���د  ال�سينية،  الع�سكرية 
ا  اأي�سً امل�سنعة حديثا، واملعروفة   U-2 ال�سينيون. اختارت وا�سنطن الطائرة 

بارتفاعات  الطران  باملهمة لقدرتها على  للقيام   ،Dragon Lady با�سم 
يبلغ  ل���ه،  م��ذه��ل ال مثيل  ارت��ف��اع  اإىل  ب��ال��و���س��ول  ف��ع��ال  ل��ه��ا  ع��ال��ي��ة، و�سمحت 

70000 قدم؛ ما جعلها حم�سنة �سد ال�سواريخ امل�سادة للطائرات.
القطط  “�سرب  ا�سم  �سرا  و�سولها  ف��ور  ال��ط��ائ��رات  ه��ذه  على  ت��اي��وان  اأطلقت 
ت�سينغ  ت�سيانغ  وابنه  �سيك،  كاي  �سيانغ  التايواين  الزعيم  واأ�سرف  ال�سوداء”، 
بنف�سه على ال�سرب. خالل الفرتة من 1960 حتى 1974، متت 220 مهمة 
الرب  يف  مربع  كيلومرت  ماليني   10 على  تزيد  م�ساحة  غطت  ا�ستطالعية، 
الرئي�سي ال�سيني. علمت ال�سني باملخطط، ونتيجة تعاون مزدهر بينها وبني 

االحتاد ال�سوفيتي، تلقت الدعم الع�سكري والتكنولوجي الالزم الإف�ساله.
اأ�سقطت بكني 5 طائرات وقتلت طياريها، كما اأن الطائرات مل ت�ستِطع تقدمي 
اأحد  هوا”،  »م��اي��ك  الطيارين..  �شهادة  ب��دق��ة.  امل��واق��ع  ك�سف  م��ن  املطلوب 
الطيارين الذين قادوا طائرات التج�س�ش يقول، يف الوثائق: “كانت الفكرة اأن 

تخرج القطط ال�سوداء يف الليل، وعادة ما تنطلق U-2 يف الظالم، وكامراتهم 
هي العيون التي كانت متخفية للغاية وهادئة وي�سعب احل�سول عليها«.

ال�سنوات  يف   U-2 عمليات  منع  كيفية  ال�سعبي  التحرير  جي�ش  تعلم  »عندما 
التالية، لقي 10 طيارين حتفهم خالل املهمات فوق ال�سني، وبداأ ال�سينيون 
مناورة  اأ�ساليب  ون��ّف��ذوا  ال�سواريخ،  اإط��الق  مواقع  تطوير  الرئي�سي  ال��رب  يف 
كما يو�سح  عالية الدقة يف حتريك مواقع الرادارات ح�سب حترك االأهداف”، 

الطيار.
اأ�شر طيارين.. اإ�سافة لقتل طيارين، اأ�سرت بكني طيارين اأثناء املهمات، واآخر 
طيار مت االإفراج عنه كان عام 1982؛ اأي بعد نحو 20 عاما على هذه الوقائع. 
ال�سوفيتي  واالحت��اد  املتحدة  ال��والي��ات  ر�سميا بني  ال��ب��اردة  احل��رب  انتهاء  بعد 
نهاية الثمانينيات، اأمرت وا�سنطن بعودة باقي اأ�سراب الطائرات االأمركية اإىل 

قواعد جوية يف كوريا اجلنوبية.

ا�ستقالت جماعية واإ�سراب.. القطاع ال�سحي ي�ستنفر بليبيا
Date 15/ 3/ 2023  Issue No : 13799

Dubai Courts of First Instance          
Notification by Publication of Property Sale 

Case No:169/2022/250-Mortgaged Property Sale
Presented to:2nd  Execution Circuit No 184
Subject Matter of the 1- Estimate the debt of applicant bank, proved from prima 
facie, with an amount of AED (1062,977,19) (AED One million sixty-two thousand  
nine hundred and seventy- seven and nineteen fils only). 2- Attach the Mortgage 
Contract indicated in the beginning of this application and attached with the summary 
statement of this application as doc No (6) with executive form. 3- Enforcement of 
executive seizure on the residential apartment no 408, plot no 346, build area: 181,53 
SOM, building 1, Emirates Gardens 1G1, Al Barshaa south 4, Dubai, for favor of 
the applicant bank as per mentioned in the mortgage contract attached as document 
no (6) as the defendant refrains from payment his dues and breached the terms of 
loan granting.4- Sell the mortgaged residential apartment No 408, Plot No 346, Area 
(181,53) SQM, Building: Emirates Gardens 1G1, Al Barsha South 4, to pay an amount 
of AED (1062,977,19) (AED One million sixty-two thousand nine hundred and 
seventy-seven and nineteen fils only) as well as the new interests, charges and fees,
Execution Applicant :United Arab Bank (PJSC) Address:Dubai, Al Thania 1, Tecom, 
next to Dubai Internet City Metro Station, Al Shafar Tower 1. Office No. 1007, 
Makani No.: 1586677079.
Represented by: Nawal Zayed Salmeen Zabiak Al Hosani.
 The Notified Party: Sergey Vinnichenko, As: Defendant.
Address:Dubai, Al Barsha South 4, Emirates Gardens 1G1, Jumaira Villas,Plot 
No.346,Apartment No 408- 0505472791, 
servey-viunicheuko@sbep.com
Subject Matter of the Notification:On Wednesday, 29/03/2023, at 01:00:00 PM, and in 
the following three days, if necessary, the properties described below will be sold to 
the entity entrusted with the sale (Emirates Auction Co and on its website http://www.
emiratesauction.ae) and those wishing to purchase are entitled to deposit at least 20% 
of the basic price before entering the auction, but whoever has an objection to the sale 
may submit his objection supported by justified documents before the session specified 
for the sale and on the dates set forth in Article No. 301 of the Civil Procedures Law. 
Persons whose bid is approved must deposit the full price and expenses within the 10 
days following the sale session, while persons who are not prohibited from bidding 
must increase the price during the following ten days for auction fees, provided that 
this increase is not less than one tenth of the price, and he must deposit the full price 
offered. including the expenses in the treasury of the court. Property descriptions are 
as follows:1- Real Estate Unit, Plot No: 346, Region: Al Barshaa South 4, Building 
Name: Emirates Gardens 1G1, Area: 181.53 SQM, Unit No: 408, Amount: AED 
1022052.98.
Remarks:1- The price must be paid immediately.

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS
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املال والأعمال
اأدنوك للغاز تطلق قطار الطروحات الأولية يف اأ�سواق الإمارات

النمو القوي لالقت�ساد الوطني.
االأولية  الطروحات  اأ�سواق  وال�سعودية  االإم��ارات  تقود  اأن  املتوقع  ومن 
2023، وفق املجموعة  العام اجلاري  ال�سرق االأو�سط خالل  مبنطقة 
طروحات   5 على  حالياً  تعمل  اأن��ه��ا  اأك���دت  ال��ت��ي  “هرمي�ش”  املالية 
اأ���س��واق اخلليج �ستكون خ��الل ال��رب��ع ال��ث��اين حتي ال��راب��ع م��ن العام  يف 

اجلاري.
مت�سي العديد من ال�سركات  ووفق ر�سد وكالة اأنباء االإمارات “وام”، 
ل��الإدراج يف االأ�سواق املحلية خالل الفرتة القادمة  املحلية يف خططها 
بعدما اأظهرت االأ�سواق مرونتها يف مواجهة التقلبات العاملية، وحققت 
و”موانئ  و”بروج”  “ديوا”  اإدراج  مع  املا�سي  العام  قيا�سية  جناحات 
اأبوظبي” و”�سالك” و”اإمباور” و”تيكوم” و”اأمريكانا” و”برجيل” 
ا�ستكماال  كوربوري�سن”،  ���س��ي  دي  و”اإي  و”بيانات”  و”تعليم” 

اأبوظبي  �سوق  يف  للغاز”  “اأدنوك  اأ�سهم  على  ال��ت��داول  اأم�����ش  وانطلق 
ل��الأوراق املالية، يف اأكرب طرح عام اأويل على االإطالق يف ال�سوق واأكرب 
اكتتاب عام اأويل على م�ستوى العامل حتى االآن هذا العام، بعد اأن جمع 
على  طلب  اأق���وى  حمققاً  دره���م،  مليار   9.1 بقيمة  اإجمالية  ع��ائ��دات 
االإطالق على اكتتاب عام اأويل يف دولة االإمارات مع بلوغ اإجمايل الطلب 
املجمل  يف  دره��م متجاوزاً  مليار   450 اأك��ر من  ال�سرائح  عرب جميع 

القيمة امل�ستهدفة بحوايل 50 مرة.
وبداأت �سركة “بري�سايت” ايه اأي هولدينغ بي اإل �سي، اإحدى ال�سركات 
العام  ال��ط��رح  يف  االك��ت��ت��اب  ف��رتة  اأم�����ش   ،”42 “جي  ملجموعة  التابعة 
االأويل ب�سوق اأبوظبي لالأوراق املالية لنحو 1.359 مليار �سهم متثل 
 1.34 ب�سعر  االأ�سهم  ط��رح  ومت  ال�سركة،  م��ال  راأ����ش  م��ن   24.24%

درهم لل�سهم، فيما من املتوقع اإدراجها يف 27 مار�ش اجلاري.

•• �أبوظبي-و�م:

املال  اأ����س���واق  يف  االأول���ي���ة  ال��ط��روح��ات  ق��ط��ار  للغاز”  “اأدنوك  اأط��ل��ق��ت 
العام اجل��اري و�سط توقعات بزخم كبر وطفرة يف  االإم��ارات��ي��ة خ��الل 
االإدراج��ات اجلديدة يف خطوة �ست�سهم يف زيادة عمق االأ�سواق، وتعزيز 
جاذبيتها اال�ستثمارية، وا�ستقطاب �سريحة جديدة من امل�ستثمرين، مبا 

ير�سخ مكانتها كواحدة من اأهم اأ�سواق املال واالأعمال يف العامل.
اقبااًل قيا�سيا من قبل  االإم��ارات  اأ�سواق  االأولية يف  الطروحات  وت�سهد 
مبا  العاملية  اال�ستثمارية  واملحافظ  ال�سيادية  وال�سناديق  امل�ستثمرين 
دولة  تنتهجه  الذي  القوي  االقت�سادي  املنهج  يف  الكبرة  الثقة  يعك�ش 
فر�ش  توفر  جانب  اإىل  ال��ك��ربى  وموؤ�س�ساتها  �سركاتها  يف  االإم����ارات 
جاذبة وخيارات ا�ستثمارية اأو�سع اأمام امل�ستثمرين للم�ساركة يف م�سرة 

للطروحات التي �سهدتها االأ�سواق العام 2021، و�سملت “فرتيغلوب” 
وجمموعة “ملتيبالي«. واأدنوك للحفر” و”األفا ظبي”، 

50 �سركة ما بني حملية وعائلية واإقليمية الرغبة واالهتمام  واأب��دت 
باالإدراج ب�سوق اأبوظبي لالأوراق املالية و من املتوقع اإدراج 8 �سركات من 
بينها خالل العام اجلاري ح�سب ما اأكده �سعادة �سامح القبي�سي، املدير 

العام لل�سوؤون االقت�سادية بدائرة التنمية االقت�سادية – اأبوظبي.
و�سي�سهد �سوق دبي املايل اإدراج �سركات حكومية و�سبه حكومية �سملت 
دعم  �ساأنها  من  خطوة  يف  و”اإمباور”  و”�سالك”  و”تيكوم”  “ديوا” 
القطاع املايل يف االإمارة ب�سكل غر م�سبوق، وحتفيز وترة النمو فيه 
لتحقيق املزيد من االإجنازات والنجاحات التي تر�سخ مكانة دبي الرائدة 
كواحدة من اأهم اأ�سواق املال واالأعمال يف العامل، وفق ما اأعلنته جلنة 

تطوير اأ�سواق املال والبور�سات يف دبي.

لولو تفتتح هايرب ماركت جديدًا يف دبي اجلنوب

متاجر لولو توا�سل يف رفع م�ستوى الراحة والقيمة للمت�سوقني يف دولة الإمارات

اأحمد بن حممد ي�سهد افتتاح فعاليات قمة التجزئة 2023 يف دبي

مليار دولر متويالت بنك امل�سرق ل�ستثمارات التكّيف مع التغري املناخي  15.5
البيئية  احلوكمة  باأهمية  واحلكومات  ال�سركات  لدى 
الفر�ش  لقيمة  اأكرب  واإدراًك��ا  واملوؤ�س�سية،  واالجتماعية 
ركيزة  احلوكمة  اأ�سبحت  حيث  تتيحها؛  التي  الواعدة 
البعيد،  امل���دى  على  ال�����س��رك��ات  جن��اح  ت�سمن  اأ�سا�سية 
ب��االإ���س��اف��ة اإىل ج��ه��وده��ا يف جذب  وذل���ك 
املواهب، و�سبط مناذج الت�سغيل، وحتقيق 

م�سالح امل�ستثمرين.
واأك���د اأن م��ب��ادئ احل��وك��م��ة ب��ات��ت حموراً 
و�سال�سل  ال��ت�����س��غ��ي��ل  ل��ع��م��ل��ي��ات  اأ���س��ا���س��ي��اً 
االإمداد يف خمتلف ال�سركات حول العامل 
اإليها من كونها “�سيء  مع تغر النظرة 
يف  حيوياً  اعتبارها عن�سراً  اإىل  مالئم” 
دو�سن  وت��وق��ع  االأع���م���ال.  ا�سرتاتيجيات 
الرقابة  م�ستويات  يف  ال��زي��ادة  ا�ستمرار 
والتدقيق على املوؤهالت البيئية ومعاير 
احلوكمة التي متتلكها ال�سركات، لذلك، اأ�سبح من املهّم 
واجتماعية  بيئية  حوكمة  �سيا�سات  و�سع  على  التاأكيد 
ا�سرتاتيجية  واعتماد  وملمو�سة،  حقيقية  وموؤ�س�سية 

قوية لتقدمي منتجات وخدمات اأكر ا�ستدامة.

•• دبي-و�م: 

ك�سف جويل د. فان دو�سن، رئي�ش جمموعة اخلدمات 
امل�سرفية لل�سركات واال�ستثمار يف بنك امل�سرق، عن قيام 

 15.5 بقيمة  ت�سهيالت  بتوفر  البنك 
امل�ستدامة  ال��ت��م��وي��الت  م��ن  دوالر  مليار 
واال���س��ت��ث��م��ارات امل��رت��ب��ط��ة ب��ال��ت��ك��ّي��ف مع 

التغر املناخي منذ يناير 2021.
اأنباء  لوكالة  ت�سريحات  يف  دو�سن،  وق��ال 
اإىل  ي�سعى  البنك  اإن  “وام”،  االإم�����ارات 
كبر  ب�سكل  امل�ستدامة  مت��وي��الت��ه  زي���ادة 
خالل ال�سنوات القادمة، وامل�ساركة ب�سكل 
لهم  امل�سورة  وتقدمي  العمالء،  مع  وثيق 
واإدارة  ال���ت���ح���ّول  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ات  ب�����س��اأن 
املخاطر، ومن ثم م�ساعدتهم يف الو�سول 

اإىل التمويل امل�ستدام املنا�سب الحتياجاتهم، �سواء من 
الت�سغيلية  العمليات  اأو  الراأ�سمالية  النفقات  خ��الل 
وزيادة  لديهم  العاملة  ال��ق��وى  ت��دري��ب  اإع���ادة  حتى  اأو 
وع��ي��ا متزايدا  ي�����س��ه��د  ال���ع���امل  اأن  واأو����س���ح  ال��ت��وع��ي��ة. 

فرتة  ب��دء  م��ار���س..   17 اأبوظبي:  �سوق 
املُدرجة  ال�سركات  مطلعي  تعامالت  حظر 

•• �أبوظبي- و�م:

اأع��ل��ن ���س��وق اأب��وظ��ب��ي ل����الأوراق املالية 
مطلعي  ت���ع���ام���الت  ح���ظ���ر  ف�����رتة  اأن 
من  اعتباراً  �ستبداأ  املدرجة  ال�سركات 
17 مار�ش اجلاري.  وذكر ال�سوق، يف 
تعميم ام�ش، اأن فرتة احلظر �ست�ستمر 
ب�سكل  املدرجة  ال�سركات  اإف�ساح  حتى 
كامل عن بياناتها املالية للربع االأول 
م��ن ال��ع��ام اجل����اري.  واأو���س��ح ال�سوق 
جميع  ع��ل��ى  �سيعمم  ال���ق���رار  ه���ذا  اأن 
االإدارات  وجميع  املُ��درج��ة  ال�����س��رك��ات 
وامل�ستثمرين  املعتمدين  وال��و���س��ط��اء 
لدى ال�سوق.  ووفق املادة رقم 14 من 
واملقا�سة  ب��ال��ت��داول  اخل��ا���ش  ال��ن��ظ��ام 
امل��ل��ك��ي��ة وحفظ  ون���ق���ل  وال���ت�������س���وي���ات 
اإدارة  املالية من قرار جمل�ش  االأوراق 
ل�سنة  وال�����س��ل��ع  امل��ال��ي��ة  االأوراق  هيئة 
واأع�ساء  رئي�ش  على  يحظر   ،2001
جمل�ش اإدارة ال�سركة املُدرجة اأوراقها 
املالية ف�ي ال�س�وق ومديرها العام اأو اأي 
من املوظفني املطلعني على املعلومات 
بنف�سه  التعامل  لل�سركة  اجل��وه��ري��ة 
باأي  اأو  ال��غ��ر  ب��وا���س��ط��ة  حل�����س��اب��ه  اأو 
�سفة اأخرى حل�ساب غره يف االأوراق 
املالية لل�سركة ذاتها اأو ال�سركة االأم اأو 
لتلك  احلليفة  اأو  ال�سقيقة  اأو  التابعة 
ال�سركة، اإذا كان اأي من هذه ال�سركات 
 15 قبل  ال�سوق،  يف  اأوراق��ه��ا  مدرجة 
الفرتة  نهاية  من  يوماً  ع�سر  خم�سة 
اأو  اأو الن�سف ال�سنوية  املالية الربعية 
ال�سنوية وحلني االإف�ساح عن البيانات 

املالية. 

املالية: نتائج قيا�سية للمزاد الثاين ل�سندات 
اخلزينة مع ا�ستالم عطاءات ب�5.5 مليار درهم

•• �أبوظبي- و�م: 

ب�سفتها اجلهة  املالية،  ب��وزارة  املتحدة، ممثلة  العربية  االإم��ارات  دولة  اأعلنت 
االإ�سدار  وكيل  ب�سفته  امل��رك��زي،  االإم���ارات  م�سرف  مع  وبالتعاون  امل�سدرة، 
وال���دف���ع، ع��ن ن��ت��ائ��ج امل����زاد ال��ث��اين ل��ع��ام 2023 الإ����س���دار ���س��ن��دات اخلزينة 
اإ�سدار  برنامج  �سمن  وذلك  االإماراتي،  بالدرهم  املقّومة   )»T-Bonds«(
�سندات اخلزينة لعام 2023 كما مت ن�سره يف تقومي �سندات اخلزينة يف وقت 
م�سبق من هذا العام. وكانت وزارة املالية قد اأ�سدرت يف عام 2022، �سندات 
اخلزينة جممعة بقيمة 9 مليارات درهم على فرتات ترتاوح بني عامني و3 
2023 لربنامج �سندات اخلزينة  اأع��وام. و�سهد امل��زاد الثاين لعام  اأع��وام و5 
طلباً قوياً من قبل املوزعون الرئي�سيون ال�ستة، حيث مت ا�ستالم عطاءات بقيمة 
5.51 مليار درهم اإماراتي، وجتاوز حجم االكتتاب بواقع 5.0 مرة، يف حني 
ال�سندات  على  النهائي  التخ�سي�ش  وجاء  ال�سريحتني  على  قوياً  الطلب  كان 
الأج��ل عامني ب� 550 مليون دره��م، و�سندات الأج��ل 3 اأع��وام ب� 550 مليون 

درهم، وباإجمايل 1.1 مليار درهم لالإ�سدار يف املزاد الثاين لعام 2023.

العاملية القاب�سة توافق على بدء 
حتويل ملكية �سمريا لال�ستثمار لل�سركة

•• �أبوظبي-و�م:

جمل�ش  موافقة  عن   ،)ADX: IHC( القاب�سة  العاملية  ال�سركة  اأعلنت 
لال�ستثمار  �سمرا  �سركة  حتويل  عملية  اإج���راءات  يف  البدء  على  اإدارت��ه��ا 
ال�سيطرة  �سفقة  خالل  من  وذل��ك  لها  التابعة  ال�سركات  جمموعة  �سمن 

امل�سرتكة، على اأن يتم ذلك �سمن املوافقات التنظيمية املطلوبة.
التحكم  فيه  يتم  مزيج  امل�سرتكة  ال�سيطرة  حت��ت  االأع��م��ال  توحيد  ويعد 
قبل  االأم  ال�سركة  نف�ش  قبل  من  املجمعة  االأع��م��ال  اأو  ال�سركات  جميع  يف 
االندماج وبعده، وعليه، �ستظل عملية حتويل �سمرا لال�ستثمار خا�سعة 

يف النهاية ل�سيطرة نف�ش ال�سركة االأم.

م�ستقبل  ل�سمان حتقيق  االإم��ارات 
م�������س���رق. ه���دف���ن���ا اال�����س����ت����م����رار يف 
الطراز  عاملية  ت�سوق  جتربة  توفر 
م��ن ح��ي��ث ال���راح���ة وال��ق��ي��م��ة. مما 
قطاع  يف  كرائدة  لولو  مكانة  يعزز 

التجزئة يف دولة االإمارات«.
ماركت  لهايرب  االفتتاح  ومبنا�سبة 
�ستتوفر  اجل������ن������وب،  دب������ي  ل����ول����و 
زوار  ل����ك����ل  ك��������ربى  خ���������س����وم����ات 
على   60% ح��ت��ى  ت�����س��ل  امل��ت��ج��ر 
املخبوزات،و  ال��ط��ازج��ة،و  املنتجات 

االإلكرتونيات وغرها.

•• �لفجر- دبي

د���س��ن��ت م��ت��اج��ر ل��ول��و رائ����دة البيع 
اأح�����دث  امل���ن���ط���ق���ة،  ب���ال���ت���ج���زئ���ة يف 
اجلنوب  دب��ي  منطقة  يف  متاجرها 
، ال��ت��ي ت��ع��د اأك���رب م�����س��روع تطوير 
رئي�سي يف منطقة ح�سرية واحدة. 
وقد متت مرا�سم االفتتاح بوا�سطة 
الرئي�ش  ال���زف���ني،  خ��ل��ي��ف��ة  ���س��ع��ادة 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي مل��وؤ���س�����س��ة م��دي��ن��ة دبي 
بح�سور  اجل��ن��وب،  ودب��ي  للطران 
رئي�ش  م���و����س���ل���ي���ام،  ع���ل���ى  ي���و����س���ف 

دبي  منطقة  يف  املتنامي  ال�سكاين 
تتمثل  امل��ج��اورة.  واملناطق  اجلنوب 
توفر  يف  اجل��ن��وب  دب���ي  يف  مهمتنا 
الراحة  وو���س��ائ��ل  امل���راف���ق  اأف�����س��ل 
لدينا.  امل��م��ي��زي��ن  ل��ل��م�����س��ت��اأج��ري��ن 
تلبية  ل�سمان  جهد  اأي  ندخر  ل��ن 
ت��وق��ع��ات م��ن ي��خ��ت��ارون ال��ع��ي�����ش يف 
اجلنوب«.  لدبي  ال�سكنية  م�ساريع 
“اإن  مو�سليام:  على  يو�سف  وق���ال 
م���ارك���ت اجلديد  ال��ه��اي��رب  اف��ت��ت��اح 
يتما�سى مع التزام جمموعة اللولو 
ال���ق���ي���ادة احل��ك��ي��م��ة لدولة  وروؤي������ة 

اخل���دم���ات وامل���راف���ق. ب��ال��ق��رب من 
ال��دويل و جممع  اآل مكتوب  مطار 
جمتمعاً  امل���وق���ع  وي��ع��د  االأع����م����ال. 
متكاماًل ي�سم العديد من امل�ساريع 
التملك  بنظام  املعرو�سة  ال�سكنية 
احلر اأو التاأجر، قال �سعادة خليفة 
الزفني،، الرئي�ش التنفيذي ملوؤ�س�سة 
مدينة دبي للطران ودبي اجلنوب: 
“نحن �سعداء بتد�سني متجر لولو 
ه��اي��رب م��ارك��ت، اأح���د اأك���رب متاجر 
ال��ت��ج��زئ��ة ال����رائ����دة يف االإم�������ارات، 
املجتمع  ح���اج���ة  ���س��ي��ل��ب��ي  وال�������ذي 

اللولو  جم��م��وع��ة  اإدارة  جم��ل�����ش 
امل��ت��ج��ر اجلديد  وي���وف���ر  ال��ع��امل��ي��ة. 
مرت   3100 م�ساحته  تبلغ  ال��ذي 
املنتجات  من  وا�سعة  ت�سكيلة  مربع 
م�ستلزمات  اخل�سروات،  الطازجة، 
املطبخ، اللحوم الطازجة و املاأكوالت 
ق�سم  املتجر  ويت�سمن  ال��ب��ح��ري��ة. 
اأحدث  ي�سمل  ال���ذي  ك��ون��ك��ت  ل��ول��و 

املنتجات االإلكرتونية والرقمية.
وي��ق��ع ال��ه��اي��رب م��ارك��ت اجل��دي��د يف 
دبي  منطقة  يف  ا�سرتاتيجي  موقع 
اجل����ن����وب وي����وف����ر ع�����دد ك���ب���ر من 

 TED مزيج من املحادثات باأ�سلوب
الرئي�سية  واحل����������وارات   Talks
ال��ن��ق��ا���ش ح��ي��ث مت تناول  وح��ل��ق��ات 
مو�سوعات خمتلفة منها كيفية بناء 
العمالء،  على  تركز  ت�سغيل  من��اذج 
وكيفية جت�سيد تطلعات امل�ستهلك، 
على  التكنولوجية  التطورات  واأث��ر 
�سلوكه وغرها، بهدف تبادل االآراء 
والتحديات  ال���ف���ر����ش  وم��ن��اق�����س��ة 
العاملية  التجزئة  قطاع  وم�ستقبل 

يف دبي.
م�ساركة  العام  ه��ذا  القمة  و�سهدت 
العالمات  ك����ربي����ات  م����ن  وا����س���ع���ة 
جتارة  يف  واملتخ�س�سني  التجارية 
التجزئة، من بينهم اأمازون، وتومي 
و6  �سلهوب،  وجمموعة  هيلفيغر، 
وفريد   ،AWWG و  ����س���رتي���ت، 
وجمموعة  وم����غ����رب����ي،  ����س���ي���غ���ال، 
�سنرت،  �سلطان  وجمموعة  اأب��اري��ل، 
جونز،  وبابا  ال�سليمان،  وجمموعة 
�سينت�ش  واأول  ال��ف��ط��ي��م،  وم���اج���د 
Adyen، فوغ  اأدين   ،All Saints
كيو،  اإت�����ش  واردروب  م��اي  بيزن�ش، 
وكوبنهاغن كارتل، وجو لوفز، ذي 
وديفيد  نيكولز،  وه���اريف  اليت�ست، 
القمة  وت���ت���ي���ح  وي���ل���وي���ر.  غ����ان����دي 
قيادات  لال�ستماع اىل  فر�ساً  اأي�ساً 
العالمات  ع��امل  يف  ملهمة  ن�سائية 
بالتجزئة  وال���ت���ج���ارة  ال���ت���ج���اري���ة 
املوؤ�س�سة  القا�سم،  ه��ال  بينهن  م��ن 
كارينا  ل�سركة  التنفيذية  وامل��دي��رة 
الرئي�ش  اأوب�������اال،  وخ��دي��ج��ة  وي����ر، 
�سلطان،  مركز  ملجموعة  التنفيذي 
وج����و م���ال���ون امل��وؤ���س�����س��ة وامل���دي���رة 

االإبداعية ل�سركة جو لوفز.

•• دبي -و�م:

�سهد �سمو ال�سيخ اأحمد بن حممد 
اآل مكتوم، رئي�ش جمل�ش  بن را�سد 
فعاليات  من  جانباً  ل��الإع��الم،  دب��ي 
التجزئة”  “قمة  الثالثة  الن�سخة 
فعالياتها  انطلقت  التي   ،2023
اأتالنت�ش  ومنتجع  فندق  يف  اأم�ش، 
دبي،  اأت��الن��ت�����ش-  وروي����ال  النخلة، 
بال�سراكة مع غرف دبي ومب�ساركة 
التجارية  العالمات  اأه��م  من  ع��دد 
 900 العاملية ال��رائ��دة، واأك��ر من 
ملناق�سة  ال��ع��امل،  ح��ول  م�سارك من 
منو  وف��ر���ش  وم�ستقبل  اجت���اه���ات 
واطلع  ال���ع���امل���ي.  ال��ت��ج��زئ��ة  ق���ط���اع 
عبدالعزيز  معايل  بح�سور  �سموه، 
ال���غ���ري���ر، رئ��ي�����ش جمل�ش  ع���ب���داهلل 
علي  وحم���م���د  دب�����ي،  غ����رف  اإدارة 
دبي،  لوتاه، مدير عام غرف  را�سد 
التنفيذي  الرئي�ش  ثات�سر،  وج��اري 
التجزئة،  لقمة  امل�سارك  واملوؤ�س�ش 
التجارية  ال��ع��الم��ات  معر�ش  على 
العاملية ال�سابة والنا�سئة املقام على 
هام�ش القمة وُيّعد حدثاً ا�ستثنائياً 
ال�ستعرا�ش العالمات العاملية التي 
االأعمال  فر�ش  ال�ستك�ساف  تتطلع 

يف دبي، ومنطقة ال�سرق االأو�سط.
اإتاحة  يف  احل���دث  لقيمة  وت��ع��زي��زاً 
االأبعاد  وم��ن��اق�����س��ة  احل����وار  ف��ر���ش 
التجزئة،  ل��ق��ط��اع  اال���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
كبار  م��ن  نخبة  م��ع  �سموه  اجتمع 
جتار التجزئة العامليني بح�سور جو 
مالون، املوؤ�س�سة واملديرة االإبداعية 
الربيطانية،  ل���وف���ز  ج���و  ل�����س��رك��ة 
التنفيذي  الرئي�ش  كليغر،  ومايكل 

االإط����الق  “كان  ال��ت��ج��زئ��ة:  ل��ق��م��ة 
التجزئة  جت������ارة  ل��ق��م��ة  ال���ن���اج���ح 
مقدمة ملا ت�سمنه يومها االأول من 
فعاليات وحتليالت واأفكار طرحها 
ونتطلع  وامل�����س��ارك��ون،  امل��ت��ح��دث��ون 
ملزيد من التفاعل البناء والنقا�سات 
املثمرة يف �سوء امل�ستويات القيا�سية 

للم�ساركة«.

- 30 فعاليات خمتلقة .
القمة  م��ن  الثالثة  الن�سخة  ت��وف��ر 
والنقا�ش  ل��ل��ح��وار  م��ث��ال��ي��ًة  من�سًة 
وفر�ش  وم�ستقبل  اجت��اه��ات  ح��ول 
العاملي،  التجزئة  قطاع  منو  واآف��اق 
امل�سهد  ر�سم  يف  احليوي  دب��ي  ودور 

ال�����ع�����ام ل����ه����ذا ال����ق����ط����اع احل���ي���وي 
التكنولوجي  ال��ت��ق��دم  خ����الل  م���ن 
فريدة  رقمية  حتتية  بنية  وتوفر 
ومواكبة الأهم التطورات يف العامل، 
باالإ�سافة اإىل الفر�سة اال�ستثنائية 
للح�سور  ال��ق��م��ة  ت��ق��دم��ه��ا  ال���ت���ي 
جتار  ك���ب���ار  اآراء  اإىل  ل��ال���س��ت��م��اع 
 75 من  واأك��ر  العامليني  التجزئة 
ي�ساركون  عاملياً  وخ��ب��راً  متحدثاً 
اأف��ك��اره��م وروؤاه���م خ��الل اأك��ر من 

30 جل�سة حوارية ونقا�سية.
وي��رك��ز ج���دول ال��ق��م��ة ع��ل��ى ثالثة 
حم�������اور م���ه���م���ة ه����ي اال����س���ت���دام���ة 
واإ�سراك العمالء و جديد التقنيات 
احلديثة، مت التطرق لها من خالل 

االأملانية،   Mytheresa ل�����س��رك��ة 
ك��ب��ر م�سوؤويل  دي��ف��ي�����ش،  وك��ري�����ش 
باالن�ش  ن���ي���و  ب�����س��رك��ة  ال��ت�����س��وي��ق 
دميني�سي،  و���س��ي��م��ون  االأم��ري��ك��ي��ة، 
كيكو  ل�سركة  التنفيذي  ال��رئ��ي�����ش 
الم،  ورودين  االإي��ط��ال��ي��ة،  م��ي��الن��و 
ديلي  ل�سركة  التنفيذي  ال��رئ��ي�����ش 
هيلفيغر،  وتومي  الهولندية،  بيرب 
عالمة  ل������دى  امل�������س���م���م���ني  ك���ب���ر 
وغرهم   ،Tommy Hilfiger
م����ن ك����ب����ار م���������س����وؤويل ال���ع���الم���ات 

التجارية الهامة.

- قطاع حيوي.
واأك����د م��ع��ايل ع��ب��دال��ع��زي��ز عبداهلل 

االأف�����راد، والب���د للعاملني يف  ل��دى 
قطاع التجزئة من املتابعة الدقيقة 
والبناء  لفهمها  امل��ت��غ��رات  ل��ه��ذه 
�سواء  خمرجاتها  وحت�سني  عليها 
على االأعمال ذاتها اأم على امل�ستهلك 
النهائي«. واأ�ساف معاليه: “�سهدت 
دبي ارتفاًعا �سنوًيا يف ناجتها املحلي 
االإجمايل بن�سبة 4.6 يف املئة خالل 
عام  م��ن  االأوىل  ال��ت�����س��ع��ة  االأ���س��ه��ر 
2022 وبقيمة ت�سل اإىل 307.5 
اجلملة  قطاع  �ساهم  دره���م،  مليار 
منها.  املئة  يف   24.1 ب�  والتجزئة 
اأكر  با�ستقطاب  دب��ي  جنحت  كما 
من 14 مليون ون�سف �سائح العام 
املا�سي ما �ساهم يف دعم منو قطاع 

ال��غ��ري��ر اأه��م��ي��ة ق��م��ة ال��ت��ج��زئ��ة يف 
بالقطاع  املتعلقة  الق�سايا  ت��ن��اول 
جتار  وك��ب��ار  ق��ادة  الآراء  واال�ستماع 
االقت�ساديني  واملحللني  التجزئة 
لتحديد الفر�ش والتحديات و�سبل 
ال���ق���ط���اع احليوي  ب���ه���ذا  االرت����ق����اء 
ودوره يف تعزيز االقت�سادات املحلية 
والعاملية وكذلك الرقمية منها مبا 
امل�ستدامة  التنمية  اأه���داف  ي��خ��دم 

ب�سكل عام.
العامل  “ي�سهد  م��ع��ال��ي��ه:  وق�����ال 
اليوم ت�سارعاً غر م�سبوق يف عامل 
مدفوعاً  االل���ك���رتون���ي���ة  ال���ت���ج���ارة 
والتغر  ال��ك��ب��ر  التقني  ب��ال��ت��ط��ور 
اال�ستهالك  ���س��ل��وك��ي��ات  يف  ال���ف���ارق 

التجزئة. ومع التوقعات االإيجابية 
هذا  لالإمارة  قوي  اقت�سادي  الأداء 
العام، فاإننا نتوقع زيادة يف االإنفاق 
واال����س���ت���ث���م���ار خ��ا���س��ة يف جم���االت 
والقطاع  وال�������س���ي���اح���ة  ال���رتف���ي���ه، 
العقاري وبالتايل زيادة يف معدالت 
من��و ق��ط��اع ال��ت��ج��زئ��ة. ون��ح��ن على 
ثقة يف اأن قطاع التجزئة وحتديدا 
له  �سيكون  االل��ك��رتون��ي��ة،  ال��ت��ج��ارة 
االأداء  ت�سريع  يف  االأك���رب  الن�سيب 
لتحقيق  االق���ت�������س���ادي  وال��ت��ن��وي��ع 
االقت�سادية  االأج��ن��دة  م�ستهدفات 

لدبي.«
ثات�سر،  ج�����اري  ق����ال  ج��ه��ت��ه  وم����ن 
الرئي�ش التنفيذي واملوؤ�س�ش امل�سارك 

مب�شاركة 22 من�شاأة خا�شة من اأع�شاء غرفة عجمان

مركز عجمان للم�سوؤولية املجتمعية ينظم ور�سة ال�ستهالك الأمثل للموارد والإنتاجية يف القطاع اخلا�س 
•• عجمان- �لفجر:

جتارة  غ��رف��ة  يف  املجتمعية  للم�سوؤولية  عجمان  م��رك��ز  نظم 
للموارد  االأمثل  “اال�ستهالك  بعنوان  ور�سة  عجمان  و�سناعة 
ال�سوء على  ت�سليط  بهدف  القطاع اخلا�ش”،  واالإنتاجية يف 
املوارد  على  للحفاظ  الداعمة  واملنهجيات  املمار�سات  اأف�سل 
وزي����ادة االإن��ت��اج��ي��ة، وت��وج��ي��ه وت��وع��ي��ة امل��ن�����س��اآت م��ن ال�سركات 
واإعادة  ال��دائ��ري  االقت�ساد  منهجيات  تبني  باآليات  وامل�سانع 
وتقليل  الطبيعية  امل���وارد  ا�ستهالك  لكفاءة  تعزيزاً  التدوير 
لالأجيال  امل��وارد  على  واحلفاظ  احلياة  ج��ودة  ل�سمان  الهدر 
القادمة. تاأتي الور�سة �سمن جهود مركز عجمان للم�سوؤولية 
املوارد  على  احل��ف��اظ  ال��دول��ة يف  ت��وج��ه��ات  مل��واك��ب��ة  املجتمعية 
وا�ستعدادات  اال���س��ت��دام��ة،  ع���ام  م��ع  ب��ال��ت��زام��ن  وا���س��ت��دام��ت��ه��ا 

االإمارات ال�ست�سافة موؤمتر املناخ العاملي “كوب 28«.
ح�سر الور�سة نا�سر الظفري الرئي�ش التنفيذي ملركز عجمان 
االعمال  اأ���س��ح��اب  م��ن  وجم��م��وع��ة  املجتمعية،  للم�سوؤولية 
ومم��ث��ل��ي ال�����س��رك��ات وامل�����س��ان��ع م���ن اأع�����س��اء غ��رف��ة عجمان، 

بحيث �سارك يف الور�سة 22 من�ساأة خا�سة من اأع�ساء غرفة 
عجمان، وذلك عرب تقنية االت�سال املرئي. ويف م�ستهل اللقاء، 
الور�سة  اأه��م��ي��ة  على  واأك���د  باحل�سور  ال��ظ��ف��ري  نا�سر  رح��ب 
اأف�سل  اعتماد  اخلا�ش عرب  القطاع  ملن�ساآت  التوعوي  ودوره��ا 
املمار�سات املتبعة لتحقيق زيادة يف معدالت االإنتاج مع احلفاظ 
لتبادل  من�سة  من  الور�سة  توفره  ما  جانب  اإىل  البيئة،  على 
حتقيقاً  املن�ساآت،  لدى  واملتعمدة  الناجحة  التجارب  اخل��ربات 
معرفية  ا�ست�سارية  من�سات  توفر  يف  ودوره  امل��رك��ز  لر�سالة 
املركز  ان  واأك��د  املجتمعية.  وامل�سوؤولية  اال�ستدامة  اإىل  تهدف 
ي�ستهدف �سمن خطته اال�سرتاتيجية توفر جمموعة وا�سعة 
ال�سركاء  م��ع  بالتعاون  املبتكرة  وال����دورات  العمل  ور����ش  م��ن 
امل�سوؤولية  مبجاالت  املعنية  واخلا�سة  احلكومية  اجلهات  من 
وم�ساريع  م��ب��ادرات  اإط��الق  اإىل  املركز  ي�سعى  كما  املجتمعية، 
وا�ستدامة  االإنتاجية  وزيادة  االقت�ساد  تنمية  تدعم  ا�ستباقية 
تناف�سيتها  وتعزيز  وامل�سانع  لل�سركات  االأم��وال  روؤو���ش  ومنو 
وامل��وارد وتخفي�ش  البيئة  املحلية والدولية مع احلفاظ على 
االنبعاثات الكربونية ومواكبة توجهات الدولة يف هذا ال�ساأن.  



األربعاء   15  مارس    2023  م   -    العـدد   13799  
Wednesday   15    March    2023   -  Issue No 13799

14

املال والأعمال
بن طوق: الإمارات تدعم اجلهود العاملية لتعزيز التكامل القت�سادي

الرائدة بو�سفها واحدا من اأكرب 
مراكز التخزين والتجارة والتزود 

بالوقود يف ال�سرق االأو�سط.
تنظمه  ال�������ذي  امل���ل���ت���ق���ى  ي����ط����رح 
دائ��������رة ال�������س���ن���اع���ة واالق���ت�������س���اد 
الفجرة  وم����ي����ن����اء  ب���ال���ف���ج���رة 
الفجرة  منطقة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون 
ل��ل�����س��ن��اع��ات ال���ب���رتول���ي���ة )ف����وز( 
اإ�ش جلوبال كوموديتي  اآند  واإ���ش 
ان�����س��اي��ت�����ش، وي�����س��ت��م��ر ح��ت��ى 15 
م������ار�������ش اجل��������������اري، جم���م���وع���ة 
الرئي�سية  امل����و�����س����وع����ات  م�����ن 
���س��م��ن ج��ل�����س��ات��ه احل���واري���ة التي 
اخلرباء  م��ن  نخبة  فيها  ي�سارك 
واملتحدثني واأبرز ال�سخ�سيات يف 
وتزويد  البحري  ال�سحن  جم��ال 
ال�سفن بالوقود من خمتلف دول 
الطاقة  ويناق�ش حتوالت  العامل، 
الكربونية  االنبعاثات  من  واحلد 
�سوق  ي�سهدها  التي  وال��ت��ط��ورات 
الوقود  وخ��ي��ارات  العاملي  النفط 
امل�ستقبلية وحتدياتها الت�سغيلية.

�سعادة  امل��ل��ت��ق��ى  ان���ط���الق  ح�����س��ر 
الزيودي  حمدان  اأحمد  الدكتور 
عهد  ويل  ���س��م��و  م��ك��ت��ب  م���دي���ر 
ال�����ف�����ج�����رة، وال�����ك�����اب�����ن ����س���امل 
الفجرة  منطقة  مدير  االأف��خ��م 
ل��ل�����س��ن��اع��ات ال��ب��رتول��ي��ة )ف����وز(، 
التنفيذيني  ال��روؤ���س��اء  م��ن  وع���دد 
الأب�������رز ����س���رك���ات ال���ن���ف���ط ووق�����ود 
ال�سفن يف العامل اإىل جانب مدراء 

وم�سوؤولني يف اإمارة الفجرة.

•• �لفجرية -و�م: 

ال�سيخ حممد بن حمد  اأّكد �سمو 
الفجرة،  ع��ه��د  ويل  ال�����س��رق��ي 
لالإمارة  املتقدمة  الدولية  املكانة 
ال�سفن  وتزويد  الطاقة  قطاع  يف 
ال�����ع�����امل،  دول  ب������ني  ب�����ال�����وق�����ود 
اال���س��رتات��ي��ج��ي مركزا  وم��وق��ع��ه��ا 
اال�ستثمارات  ال�ستقطاب  ع��امل��ي��ا 
القطاع  يف  ال����رائ����دة  وامل�������س���اري���ع 
ال�����ب�����ح�����ري وت������وف������ر خ���دم���ات���ه 

اللوج�ستية عالية اجلودة.
�سموه،  ح�سور  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 
الدويل  الفجرة  ملتقى  اأع��م��ال 
بالوقود  ل��ل��ت��زود  ع�����س��ر  ال��ث��ال��ث 
يقام  ال��ذي   ”2023 “فوجكون 
حتت رعاية �ساحب ال�سمو ال�سيخ 
ع�سو  ال�سرقي  حممد  ب��ن  حمد 
املجل�ش االأعلى حاكم الفجرة يف 
فندق نوفوتيل باالإمارة، بح�سور 
ال�سيخ �سالح بن حممد ال�سرقي 
رئي�ش دائرة ال�سناعة واالقت�ساد 
بن  �سلطان  وال�سيخ  ب��ال��ف��ج��رة، 
حممد  و���س��ع��ادة  ال�سرقي،  �سالح 
الديوان  مدير  ال�سنحاين  �سعيد 
ومعايل  ب���ال���ف���ج���رة،  االأم��������ري 
الكندي  �سعيد  حم��م��د  ال��دك��ت��ور 
للملتقى،  املنظمة  اللجنة  رئي�ش 
���س��ي��ف غبا�ش  امل��ه��ن��د���ش  و���س��ع��ادة 
البرتول  لقطاع  امل�ساعد  الوكيل 
وال�����غ�����از وال����������روة امل���ع���دن���ي���ة يف 
التحتية  والبنية  ال��ط��اق��ة  وزارة 

ال�سفن بالوقود العاملي » .
�سيف  امل���ه���ن���د����ش  ����س���ع���ادة  ق�����ال  و 
غبا�ش، يف كلمٍة األقاها بالنيابة عن 
معايل �سهيل بن حممد املزروعي 
التحتية،  والبنية  ال��ط��اق��ة  وزي���ر 
اإّن ملتقى فوجكون يعك�ش التزام 
القيادة الر�سيدة بتطوير �سناعة 
ال�سحن البحري، ما يك�سبه اأهمية 
كبرة هذا العام لتزامنه مع عام 
الدولة  وا���س��ت�����س��اف��ة  اال���س��ت��دام��ة 
اتفاقية  يف  االأط���������راف  م����وؤمت����ر 
ب�ساأن  االإط���اري���ة  امل��ت��ح��دة  االأمم 
موؤّكًدا   ،)28 )ك���وب  امل��ن��اخ  ت��غ��ُرّ 

الطاقة  م�سادر  اإىل  االنتقال  اأن 
النظيفة يعد اأولوية ق�سوى على 
ال��دول��ة مت�سمناً  اأع��م��ال  ج���دول 

قطاع ال�سحن البحري.
الكابن مو�سى  ا�ستعر�ش  بدوره، 
الفجرة  م���ي���ن���اء  م����دي����ر  م�������راد 
التو�سعة  وم�����س��اري��ع  امل��ي��ن��اء  دور 
بات  اأن���ه  م���وؤّك���ًدا  ب��ه،  التطويرية 
ي�سهد �سنوًيا ا�ستقبال العديد من 
ال�سركات لال�ستفادة من اخلدمات 
و  التي يقدمها  املتميزة  البحرية 
خطوة  اال�ستثمارات  ه��ذه  ت�سكل 
ه��ام��ة يف ت��ع��زي��ز م��ك��ان��ة االإم�����ارة 

�سمو ويل عهد  واأ���س��ار  ب��ال��دول��ة. 
الفجرة، اإىل دعم �ساحب ال�سمو 
ال�سرقي  حممد  بن  حمد  ال�سيخ 
االأع����ل����ى حاكم  امل��ج��ل�����ش  ع�����س��و 
“فوجكون”  مل��ل��ت��ق��ى  ال���ف���ج���رة 
بتوفر  ���س��م��وه  ت��وج��ي��ه��ات  ع���رب 
لتحقيق  واالإمكانيات  امل���وارد  كل 
املمار�سات  اأف�سل  وتبّني  اأهدافه، 
الفجرة  اإم��ارة  مكانة  تعزز  التي 
عامليا  ا����س���رتات���ي���ج���ي���ا  م�����رك�����زا 
وقطاع  البحري  النقل  خل��دم��ات 
ملا  تاأكيًدا  بالوقود،  ال�سفن  تزويد 
داعمة  حتتية  بنية  من  به  تتمتع 

بتو�سيات فاعلة تخدم هذا املجال 
املنطقة  م�����س��ت��وى  ع��ل��ى  احل���ي���وي 

والعامل.
بن  حممد  املهند�ش  �سعادة  وق��ال 
دائرة  ع��ام  م��دي��ر  العليلي  م��اج��د 
بحكومة  واالق��ت�����س��اد  ال�����س��ن��اع��ة 
الفجرة يف كلمٍة ترحيبيٍة األقاها، 
يقام هذا  “فوجكون”  اإن ملتقى 
“حتول الطاقة  العام حتت �سعار 
امل�ستقبلي”  وال���وق���ود  ال��ب��ح��ري��ة 
وي����ع����ّد ح����دًث����ا ع���امل���ًي���ا ب���������ارًزا يف 
بالوقود،  للتزود  ال��دويل  املجتمع 
ُم�سّكاًل من�سة هامة لرواد وقادة 

تعزز  قوية  اقت�سادية  ومنظومة 
روؤي����ة دول���ة االإم�����ارات يف م�سرة 
وح�سورها  االقت�سادية  التنمية 

يف اأ�سواق النفط العاملية.
الدولية  بال�سمعة  �سموه،  واأ���س��اد 
يف  “فوجكون”  مللتقى  الرفيعة 
العاملية  االق��ت�����س��ادي��ة  االأو����س���اط 
املوا�سيع  اإث��راء  امل�سهود يف  ودوره 
ال�سناعات  جم������ال  يف  اجل��������ادة 
البحرية وتزويد ال�سفن بالوقود 
وحلولها،  حت���دي���ات���ه���ا  وت��������داول 
متمنًيا للجنة املنظمة وامل�ساركني 
ف��ي��ه حت��ق��ي��ق اأه����داف����ه، واخل����روج 

واملمار�سني  ال��ب��ح��ري��ة  ال�سناعة 
ت�سهم  وروؤى  معلومات  لتقدمي 
يف اإثراء امللتقى وحتقيق تطلعاته 
التي تخدم قطاع التزود بالوقود 

عاملًيا.
الدكتور  معايل  األقى  من جانبه، 
قال  كلمة  الكندي  �سعيد  حممد 
 ”2023 “فوجكون  اإن  ف��ي��ه��ا 
�سيوفر فر�سة ا�ستثنائية للخرباء 
عرب  الفعال  للتوا�سل  واملهتمني 
احلوارات واملناق�سات البّناءة نحو 
خلق  يف  �ست�سهم  ج��دي��دة  ف��ر���ش 
تزويد  جم��ال  يف  كبرة  تغيرات 

والتي و�سفها باجلامعة العريقة ذات 
املرموق  واالأكادميي  العلمي  امل�ستوى 
بالتعاون  م�����س��ي��داً  ودول����ي����اً،  اإق��ل��ي��م��ي��اً 
القائم بينها وبني كثر من اجلامعات 
االإيطالية وب�سفة خا�سة يف جماالت 
الطلبة  وت�����ب�����ادل  ال���ع���ل���م���ي  ال���ب���ح���ث 
واأكد  التدري�سية،  الهيئات  واأع�����س��اء 
املتجددة  ال��ط��اق��ة  م��و���س��وع  اأن  ع��ل��ى 
امل��و���س��وع��ات املهمة  وامل�����س��ت��دام��ة م��ن 
ت��اأث��رات��ه��ا الكربى  وب�����س��ف��ة خ��ا���س��ة 
الذي تعاين منه  املناخي  علىالتغير 
باأنه  اأك��د  وال���ذي  ال��ع��امل،  معظم دول 
ي��ج��ب اأن ي��ت��م ت��ن��اول��ه ودرا���س��ت��ه على 
اأك���ر م��ن م�����س��ت��وى ���س��واء م��ن خالل 
الدول،  ب��ني  الدبلوما�سية  ال��ع��الق��ات 
اأو من خالل املعاهد واملراكز البحثية 
وامل����وؤمت����رات وال����ن����دوات ال��ع��ل��م��ي��ة، اأو 
املدين  املجتمع  منظمات  خ���الل  م��ن 

وو�سائل االإعالم املختلفة.
بالطيب  معمر  الدكتور  االأ���س��ت��اذ  اأم��ا 
البحث  ل�سوؤون  اجلامعة  مدير  نائب 
اأ�سار  فقد  العليا  وال��درا���س��ات  العلمي 
جامعة  حققتها  التي  االإجن����ازات  اإىل 
العلمي،  ال��ب��ح��ث  ال�����س��ارق��ة يف جم���ال 
العلوم  جم�����ال  يف  خ���ا����س���ة  وب�����س��ف��ة 
والهند�سة، والطب والعلوم ال�سحية، 
واالجتماعية،  االإن�����س��ان��ي��ة  وال���ع���ل���وم 
الطاقة  ت��خ�����س�����س��ات  ب������اأن  م�����س��ي��ف��اً 
امل�������س���ت���دام���ة وامل����ت����ج����ددة ي��ع��م��ل بها 
البحثية  ال�����ف�����رق  م�����ن  ك���ب���ر  ع������دد 
لديها  التي  ال�سارقة،  املتميزةبجامعة 
وب��ح��ث��ي��ة ومعامل  ع��ل��م��ي��ة  خم���ت���ربات 

جمهزة باأحدث التقنيات البحثية.

•• �ل�شارقة-�لفجر:

بن  �سلطان  ال�سيخ  �سمو  رع��اي��ة  حت��ت 
ال�سارقة  حاكم  نائب  القا�سمي  اأحمد 
ورئ��ي�����ش اجل��ام��ع��ة، وب��ح�����س��ور �سعادة 
االأ�ستاذ الدكتور حميد جمول النعيمي 
و�سعادة  ال�������س���ارق���ة،  ج���ام���ع���ة  م���دي���ر 
االإيطايل  ال�����س��ف��ر  ف���ن���ارا  ل����وران����زوا 
لدى الدولة، انطلقت فعاليات الدورة 
االأوىل للموؤمتر الدويل حول الطاقة 
امل�����س��ت��دام��ة واأن��ظ��م��ة ال���ق���وى، وال���ذي 
ينظمه مركز بحوث الطاقة املتجددة 
بجامعة  ال��ق��وى  واأنظمة  وامل�ستدامة 
لبحوث  معهدها  خ��الل  من  ال�سارقة 
�ست�ستمر  وال��ه��ن��د���س��ة.وال��ذي  ال��ع��ل��وم 
جل�ساته على مدى اأربعة اأيام مب�ساركة 
ومتخ�س�ش  ب��اح��ث   100 م��ن  اأك���ر 
ومتحدث رئي�سي من الدولة، وغرها 
اإىل  ب���االإ����س���اف���ة  ال�����ع�����امل،  دول  م����ن 
م�ساركينمن هيئة كهرباء ومياه وغاز 
ال�سارقة  ن��ف��ط  وم��وؤ���س�����س��ة  ال�����س��ارق��ة، 

الوطنية وجمموعة بيئة.
و�سيتم خالل جل�سات املوؤمتر مناق�سة 
ودرا�سة جمموعة من املحاور العلمية 
جماالتالطاقة  يف  احل���ل���ول  ك��اإي��ج��اد 
والطاقة  ال��ط��اق��ة،  وك��ف��اءة  امل��ت��ج��ددة 
واأنظمة  احل��ي��وي��ة،  والكتلة  احل��ي��وي��ة 
وال�سبكة  واإدارت���ه���ا،  ال��ط��اق��ة  تخزين 
ال��ذك��ي��ة، وال��ط��اق��ة ال���ن���ووي���ة. وذلك 
املناخ ودع��م جمال  اآث��ار تغّر  ملواجهة 
وامل�ستدامة، وعر�ساً  املتجددة  الطاقة 
امل�������س���ت���ج���دات يف جم�����االت  الأح���������دث 
امل�����س��ت��خ��دم��ة الإنتاج  االأل������واح  ت��ط��وي��ر 

املناخية غر الطبيعية، والتي تاأثرت 
العامل،  ح��ول  ال���دول  م��ن  العديد  بها 
املفرط  لال�ستهالك  كنتيجة  وذل���ك 
الطبيعية،  واملوارد  التقليدية  للطاقة 
يف  احلرارية  االنبعاثات  ن�سبة  وزي��ادة 

الغالف اجلوي.
اأ�سار اإىل اأن هذا املوؤمتر يتما�سى  كما 
اال���س��رتات��ي��ج��ي��ة لدولة  ال����روؤي����ة  م���ع 
خف�ش  يف  املتحدة  العربية  االإم����ارات 
ان���ب���ع���اث���ات ال���ك���رب���ون ب��ن�����س��ب��ة ٪31 
الو�سول  واإىل   ،2030 ع��ام  بحلول 
�سفرية  كربونية  انبعاثات  �سايف  اإىل 
للمبادرة  وف��ًق��ا   ،2050 ع��ام  بحلول 
 Net االإ���س��رتات��ي��ج��ي��ة االإم����ارات����ي����ة 
االإعالن  مت  والتي   ،Zero 2050

كفاءتها  ل���زي���ادة  ال�سم�سية  ال��ط��اق��ة 
والتكنولوجيا  ال����ط����اق����ة،  الإن�����ت�����اج 
الرياح،  من  الطاقة  لتوليد  احلديثة 
وال���ه���ي���دروج���ني  ال���ن���ف���اي���ات  واإدارة 
وق��د عقدت اجلل�سة  ال��وق��ود.  وخاليا 
األقاها  بكلمة  ل��ل��م��وؤمت��ر  االف��ت��ت��اح��ي��ة 
الدكتور حميد جمول  االأ�ستاذ  �سعادة 
رفع  ال�سارقة،  جامعة  مدير  النعيمي 
يف م�ستهلها ال�سكر والتقدير اإىل �سمو 
القا�سمي،  اأح��م��د  ب��ن  �سلطان  ال�سيخ 
جامعة  رئي�ش  ال�سارقة،  حاكم  نائب 
ال�سارقة، على دعم �سموه ورعايته لهذا 
بالهام،  و�سفه  ال��ذي  العلمي  احل��دث 
وال��ذي قال باأنه يتم تنظيمه يف وقت 
ي�سهد فيه العامل العديد من الظواهر 

اأكتوبر  ب�سهر  املتحدة  باململكة  عنها 
م���وؤمت���ر  ق���ب���ل   2021 ال�����ع�����ام  م�����ن 
املعني  امل���ت���ح���دة  ل�����الأمم   Cop26
وكذلك  غ��ال���س��ك��و،  يف  امل���ن���اخ  ب��ت��غ��ر 
جلامعة  اخل����ط����ةاال�����س����رتات����ي����ج����ي����ة 
ري��ادت��ه��ا يف جمال  ال�����س��ارق��ة وحتقيق 
يف  اجلامعة  نفت  �سُ اال�ستدامة، حيث 
جرين  لت�سنيفات  وفقا  االأول  املركز 
امل�ستدام  اجل��ام��ع��ي  ل��ل��ح��رم  م��رتك�����ش 
للعام   UI Green Metric

ال�ساد�ش على التوايل.
م���ن ج��ان��ب��ه اأع�����رب ���س��ع��ادة ل���وران���زوا 
كلمة  االإي����ط����ايل يف  ال�����س��ف��ر  ف���ن���ارا 
األ���ق���اه���ا ب������دوره ب���ه���ذه امل��ن��ا���س��ب��ة عن 
ال�سارقة  جامعة  يف  بتواجده  �سعادته 

حممد ال�سرقي ي�سهد اأعمال ملتقى فوجكون 2023 بالفجرية وي�سيد بدوره يف دعم قطاع التزود بالوقود عاملًيا

معاليه:  واأ���س��اف  للجميع.  وازده���اراً  ا�ستدامة  اأك��ر  م�ستقبل  بناء  اأج��ل  من 
ات��خ��ذت حكومة دول���ة االإم�����ارات جمموعة م��ن االإج�����راءات ال��ت��ي ع���ززت من 
االأعمال  لنمو  داع��م��اً  مناخاً  وخلقت  املتغرات،  ه��ذه  اأم��ام  اقت�سادها  مرونة 
اإىل  لت�سل  االأجنبي  التملك  اإتاحة  خ��الل  من  وذل��ك  لال�ستثمارات،  وج��اذب��اً 
واإطالق  ال��ف��ك��ري��ة،  امللكية  حلماية  ت�سريعات  منظومة  واإ����س���دار   ،100%
ا�سرتاتيجية طموحة ال�ستقطاب اأ�سحاب املواهب والعقول يف كافة القطاعات 
لتعزيز مكانة الدولة كمركز دائم لالإبداع واالبتكار، اإىل جانب جمموعة من 
ت�ستهدف  والتي  العاملية  “اإنف�ستوبيا”  من�سة  اأبرزها  ومن  الرائدة  املبادرات 
ال�سراكة  اتفاقيات  اإىل  اإ�سافة  امل�ستقبل،  ا�ستثمارات  الفر�ش ومتكني  �سناعة 
االقت�سادية ال�ساملة التي اأبرمت االإمارات حتت مظلتها 4 اتفاقيات مع الهند 
االأ�سواق  من  جمموعة  مع  التوقيع  وب�سدد  وتركيا،  واإندوني�سيا  واإ�سرائيل 

االأخرى امل�ستهدفة خالل املرحلة املقبلة.

امل���وارد واخل���ربات واالأف��ك��ار املبتكرة، يف  ال��ع��امل، ولديها ث��روة م��ن  حيوية يف 
املقابل، تعد االإمارات مركزاً عاملياً للتجارة واال�ستثمار واالأعمال، وهي بوابة 

لوج�ستية ن�سطة لنفاذ الب�سائع اإىل ال�سرق االأو�سط واإفريقيا.
حيث  للهند،  ا�سرتاتيجي  ك�سريك  مكانتها  االإم���ارات  دول��ة  ع��ززت  واأ���س��اف: 
ت��ق��دم ال��ي��وم جم��م��وع��ة م��ن اخل���دم���ات، مب��ا يف ذل���ك اخل���دم���ات اللوج�ستية 
تعد  بينما  للهند،  �سريك جتاري  اأكرب  ثالث  والتكنولوجيا، فنحن  والتمويل 
اأكرب �سريك جتاري لنا، ونحن فخورون كذلك بالتواجد القوي  الهند ثاين 
لل�سركات الهندية يف االإم��ارات، ونعمل على توفر جميع املمكنات لها للنمو 
من  اآخ��ر  مهماً  جانباً  �سعبينا  بني  العالقات  تعد  كما  اأ�سواقنا،  يف  والتو�سع 
جوانب عالقتنا؛ فاجلالية الهندية يف االإمارات هي اأكرب جالية للمغرتبني، 
وقدموا م�ساهمات كبرة يف تنمية اقت�سادنا. واأو�سح معاليه: ياأتي اجتماعنا 
اليوم يف حلظة حرجة لكل من بلدينا والعامل، بفعل التغرات العاملية التي 

حدثت على مدى ال�سنوات القليلة املا�سية، والتي كان بع�سها ب�سبب جائحة 
كوفيد-19، والبع�ش االآخر ب�سبب العوامل اجليو�سيا�سية، والتي يواجه على 
اآفاقه التنموية االإجمالية،  اإثرها االقت�ساد العاملي خماطر كبرة توؤثر على 
ومن بينها تقلب اأ�سعار ال�سلع االأ�سا�سية، وال�سغوط الت�سخمية، وعدم اليقني 
اأدت  يف ال�سيا�سات النقدية، اإىل جانب اال�سطرابات يف �سال�سل التوريد التي 
االأك��رب على االإطالق  الن�ساط االقت�سادي. وقال : يكمن اخلطر  اإىل تباطوؤ 
يف الت�سرذم اجلغرايف واالقت�سادي، وهو اأمر يدفعنا بقوة نحو �سرورة اإر�ساء 
التكاليف  تكون  اأن  املرجح  ومن  العاملي،  االقت�سادي  للتكامل  فعالة  �سيا�سات 
التجارة،  جتزئة  زاد  كلما  احل��ال  بطبيعة  الأن��ه  كبرة  للتجزئة  االقت�سادية 
اأن دولة االإم��ارات وباعتبارها ع�سواً  اإىل  زادت التكاليف االقت�سادية، م�سرا 
اإىل  الرامية  العاملية  الدويل تدعم اجلهود  املايل والتجاري  النظام  ن�سطاً يف 
تعزيز التكامل االقت�سادي، ملواجهة امل�ساكل االقت�سادية التي مير بها العامل 

•• نيودلهي - و�م:

���س��ارك م��ع��ايل ع��ب��داهلل ب��ن ط��وق امل���ري، وزي���ر االق��ت�����س��اد، يف “قمة ال�سراكة 
الفرتة  خ��الل  “نيودلهي”،  الهندية  العا�سمة  ت�ست�سيفها  التي   ،”2023
اأعمال  “ال�سراكات من اأجل  15 مار�ش اجل��اري، حتت �سعار  13 ولغاية  من 
واالأفكار  ال��روؤى  تبادل  وت�ستهدف  وم�ستدامة”،  ومبتكرة  و�سريعة  م�سوؤولة 
ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا يف منو  ا���س��ت��خ��دام  امل�����س��ت��دام��ة وت��ع��زي��ز  ل��دع��م ج��ه��ود التنمية 

االقت�سادات العاملية.
دولة  الطويل بني  التعاون  تاريخ  اإن   - القمة  اأم��ام  كلمته  - يف  وق��ال معاليه 
االإمارات العربية املتحدة وجمهورية الهند ال�سديقة هو اأبرز ما مييز عالقات 
على  املبنية  وامل�ستدامة  العادلة  التجارة  بقوة  البلدان  يوؤمن  حيث  البلدين؛ 
االقت�سادات  اأك��ر  م��ن  واح���دة  الهند  واأن  وال�سيما  وا�سحة،  وق��واع��د  اأ�س�ش 

جمل�س �سيدات اأعمال اأبوظبي ي�ست�سيف معر�س رم�سان والعيد

حتت �شعار طموح وعطاء.. متيز وريادة

عقاري ال�سارقة تعقد حفلها ال�سنوي لتكرمي �سركاء النجاح
جتارة  ل�غرفة  ال��ع��ام  امل��دي��ر  العو�سي  اأم���ني  اأح��م��د  حممد 
و�سناعة ال�سارقة، و�سعادة عبدالعزيز اآل �سالح مدير دائرة 
الت�سجيل العقاري يف ال�سارقة، وامل�ست�سار عي�سى بن حنظل 
مدير الدائرة القانونية حلكومة ال�سارقة، و�سعادة مبارك 
اهلل  عبد  و�سعادة  احلمرية،  بلدية  مدير  ال�سام�سي  را�سد 
�سلطان بن �سلومة الكتبي مدير بلدية البطائح، واالأ�ستاذ 
ملجموعة  التمثيلية  اللجنة  رئي�ش  ال�سويدي  غ��امن  �سعيد 

عمل قطاع العقارات يف الغرفة،
وم���دراء اجلهات  م�����س��وؤويل  م��ن  ع��دد كبر  اإىل  باالإ�سافة   
وال�����س��رك��ات وال��ه��ي��ئ��ات وامل��وؤ���س�����س��ات احل��ك��وم��ي��ة واخلا�سة 
االإعالميني  م��ن  العديد  اإىل  اإ�سافة  االإم����ارة،  يف  العاملة 
يف  االإع��الم��ي��ة  واملوؤ�س�سات  الو�سائل  خمتلف  يف  العاملني 
وتطور  جناح  اإب��راز  يف  فعال  ب�سكل  �ساهموا  الذين  الدولة 

ومنو القطاع العقاري باالإمارة البا�سمة.

•• �ل�شارقة-�لفجر:

�سمن �سعيها الدائم لتعزيز اأوا�سر التعاون امل�سرتك والبناء 
االإم���ارة،  ال��ع��ق��اري يف  بالقطاع  العاملة  اجل��ه��ات  ك��اف��ة  م��ع 
حتقيق  يف  املتميزة  وج��ه��وده��م  الكبر،  ل��دوره��م  وت��ق��دي��راً 
الت�سجيل  دائ���رة  نظمت  اال�سرتاتيجية،  ال��دائ��رة  اأه���داف 
ع�سر  احل��ادي  ال�سنوي  امللتقى  ال�سارقة  اإم��ارة  يف  العقاري 
والفلك،  الف�ساء  وتكنولوجيا  لعلوم  ال�سارقة  اأكادميية  يف 
معها  واملتعاونني  اال�سرتاتيجيني  �سركائها  لتكرمي  وذلك 
الداعمني  ك��اف��ة  اإىل  وب��االإ���س��اف��ة  امل��ت��م��ي��زي��ن،  وموظفيها 

ملبادراتها وفعالياتها واأن�سطتها يف االإمارة البا�سمة.
ح�����س��ر ح��ف��ل ال��ت��ك��رمي ال����ذي اأق���ي���م حت���ت ���س��ع��ار “طموح 
�سعادة عبدالعزيز اأحمد ال�سام�سي  وعطاء.. متيز وريادة”، 
و�سعادة  ب��ال�����س��ارق��ة،  ال��ع��ق��اري  الت�سجيل  دائ���رة  ع��ام  م��دي��ر 

بدورنا  ف��خ��ورون  نحن  ال��ن��ج��اح؛ 
يف دعم مبادرات وم�ساريع �سيدات 
ونتطلع  اأب���وظ���ب���ي،  يف  االأع���م���ال 
مل����زي����د م�����ن امل���������س����ارك����ات خ���الل 

ال�سنوات القادمة.
اأعمال  ���س��ي��دات  جمل�ش  وي��ه��دف 
اأبوظبي، التابع لغرف������ة اأبوظبي، 
املراأة  دور  تعزيز  جه��������ود  لقيادة 
ومتكينها  اخل��ا���ش  القط����اع  يف 
رئي�سياً  �س�������ريكاً  ت��ك��ون  اأن  م��ن 
االقت�سادية  التنمية  م�سرة  يف 
ويقدم  اأب���وظ���ب���ي،  يف  امل�����س��ت��دام��ة 
اجلودة  ع��ال��ي��ة  خ��دم��ات  املجل�ش 
والتطوير  التدريب  ذل��ك  يف  مبا 
املهني  واال���س��ت�����س��ارات وال��ت��وج��ي��ه 

وغرها.

•• �أبوظبي-و�م:

اأعمال  �سيدات  جمل�ش  ا�ست�ساف 
اأب���وظ���ب���ي، ال��ت��اب��ع ل��غ��رف��ة جتارة 
“معر�ش  اأب���وظ���ب���ي،  و���س��ن��اع��ة 
توفر  بهدف  والعيد”  رم�سان 
االأعمال  رائ���دات  لتمكني  من�سة 
من عر�ش منتجاتهن وخدماتهن 

اأمام الزوار.
ي���اأت���ي ذل����ك يف اإط������ار امل����ب����ادرات 
املجل�ش  يطلقها  ال��ت��ي  امل�ستمرة 
لدعم �سيدات االأعمال يف اأبوظبي 
النا�سئة  ال���������س����رك����ات  ومت����ك����ني 
واملتو�سطة  ال�سغرة  وال�سركات 
وتو�سيع  ملنتجاتها  ال��رتوي��ج  م��ن 

نطاق انت�سارها.

االأعمال  ري��ادة  يف  امل���راأة  م�ساركة 
يف دولة االإم��ارات، م�سرة اإىل اأن 
تنظيم املعر�ش ياأتي متما�سياً مع 
لتمكني  املتوا�سلة  املجل�ش  جهود 
اال�ستفادة  م��ن  االأع��م��ال  رائ����دات 
لتعزيز  امل���ت���اح���ة  ال���ف���ر����ش  م����ن 
ال�سوق، ومتكينهن  ح�سورهن يف 
اأع��م��ال��ه��ن لتحقيق  ت��و���س��ع��ة  م��ن 
باعتبارهن  ا���س��ت��ث��ن��ائ��ي��ة  ن��ت��ائ��ج 
التنمية  م�������س���رة  يف  ����س���ري���ك���ات 

االقت�سادية.
لالهتمام  امل���ث���ر  م���ن   : وق���ال���ت 
ن��رى ع��ددا كبرا من رائدات  اأن 
لعر�ش  م��ع��اً  يجتمعن  االأع���م���ال 
املتميزة،  وخدماتهن  منتجاتهن 
لتحقيق  ب��ع�����س��ه��ن  وم�������س���ان���دة 

وتعزيز  االإم���������ارة،  يف  االأع����م����ال 
اإنتاجيتهن بطرق متطورة ت�سمن 
ل��ه��ن ال��ن��ج��اح م��ن خ���الل اإطالق 
لت�سجيع  ال��ت��ح��ف��ي��زي��ة  امل���ب���ادرات 
ريادة االأعمال، مبا يخدم الروؤى 
الرامية  احلكومية  وال��ت��وج��ه��ات 
احليوي،  القطاع  بهذا  للنهو�ش 
م�سرة  يف  اإ���س��ه��ام��ات��ه��ن  وزي�����ادة 
امل�ستدامة  االقت�سادية  التنمية 

للدولة.
م����ن ج���ه���ت���ه���ا، اأع�����رب�����ت اأ����س���م���اء 
�سيدات  جمل�ش  رئي�ش  الفهيم، 
�سعادتها  ع���ن  اأب���وظ���ب���ي  اأع���م���ال 
امل�ساركة  م�������س���ت���وي���ات  ب���ارت���ف���اع 
واالإق�����ب�����ال ع���ل���ى امل���ع���ر����ش، مما 
يعك�ش االهتمام املتزايد بت�سجيع 

و���س��ه��د امل��ع��ر���ش، ال����ذي اأُق���ي���م يف 
مار�ش   12 اإىل   9 م���ن  ال���ف���رتة 
موؤ�س�سة   32 م�ساركة  اجل����اري، 
مت���ل���ك���ه���ا وت�����دي�����ره�����ا م���ب���دع���ات 
ورائدات اأعمال، قدمن جمموعة 
املختلفة  وامل��ن��ت��ج��ات  ال�����س��ل��ع  م��ن 
واالإك�س�سوارات،  االأزي������اء،  منها 
اليدوية،  واالأ�سغال  والعطورات، 
وامل�����س��روب��ات وغرها  واالأغ���ذي���ة 

الكثر.
واأك����������د �����س����ع����ادة حم����م����د ه����الل 
جتارة  غرفة  عام  مدير  املهري، 
الدور  اأهمية  اأبوظبي،  و�سناعة 
واجل���ه���ود ال��ت��ي ي��ب��ذل��ه��ا جمل�ش 
���س��ي��دات اأع��م��ال اأب��وظ��ب��ي يف دعم 
اأن�سطة وم�ساريع رائدات و�سيدات 

برعاية �شلطان بن اأحمد القا�شمي نائب حاكم ال�شارقة

جامعة ال�سارقة تنظم املوؤمتر الدويل الأول للطاقة امل�ستدامة ونظم القوى
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املال والأعمال

اجلديدة  الفئة  اأو  ال�سريحة  ه��ذه 
من الطران والتي �ستتعامل معها 

الهيئة بالطريقة املثلى.
�سوبرامانيان  ب��اال  ق��ال  جهته  م��ن 
والتقنيات  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  رئ��ي�����ش 
اإ�ش”:  ب��ي  “يو  �سركة  يف  الرقمية 
املبتكرة  ال����ط����ائ����رات  ه�����ذه  ت��ع��م��ل 
كاأ�سا�ش للحلول امل�ستقبلية الهادفة 
اإىل تقليل االنبعاثات خالل عمليات 
ون�سعى  وال���ربي���ة،  اجل���وي���ة  ال��ن��ق��ل 
م��ن خ���الل دع���م ح��ك��وم��ة االإم����ارات 
على  الرتكيز  اإىل  املتحدة  العربية 
احتياجات  تلبي  ال��ت��ي  االب��ت��ك��ارات 
االأعمال والعمالء والبيئة يف نف�ش 

الوقت.
ل���ورا ل��ني، نائب  م��ن جانبها ق��ال��ت 
�سوؤون  ورئي�ش  التنفيذي  الرئي�ش 
بي  “يو  يف  واال���س��ت��دام��ة  ال�����س��رك��ة 
نعمل ب�سكل وثيق مع �سركة  اإ�ش”: 
يف  لالإ�سهام   “ تكنولوجيز  بيتا   “
اإزالة الكربون من م�ستقبل الطران 
و���س��ت�����س��اع��دن��ا ه����ذه ال���ط���ائ���رات يف 
التزمنا  الهدف،  ه��ذا  اإىل  الو�سول 
ب��ت��ح��ق��ي��ق احل�����ي�����اد ال����ك����رب����وين يف 
بحلول   100% بن�سبة  ���س��رك��ت��ن��ا 
اأهداًفا  و�سعنا  وقد  2050؛  العام 
احل�سول  ذل�����ك  يف  مب����ا  وا����س���ح���ة 
الطران  وق����ود  م���ن   30% ع��ل��ى 

عام  بحلول  م�ستدامة  م�سادر  من 
وقال كايل كالرك، املدير   .2035
“بيتا”:  �سركة  وموؤ�س�ش  التنفيذي 
العربية  االإم���ارات  دول��ة  اأثبتت  لقد 
خالل  من  العاملية  ريادتها  املتحدة 
مع  العمل  وي�سعدنا  كما  االب��ت��ك��ار، 
اأننا  ح��ي��ث  اإ�ش”  ب���ي  “يو  ���س��رك��ة 
لتعزيز  ن�سعى  النهج.  نف�ش  نتبنى 
تطوير واعتماد الطران الكهربائي 
من خالل جهود حثيثة لالإيهام يف 

معاجلة ق�سايا املناخ.
ومب��وج��ب ال��رخ�����س��ة ال�����س��ادرة عن 
خمترب الت�سريعات، �ستتمكن �سركة 
رحالتها  ب���دء  م���ن  اإ�ش”  ب���ي  “يو 
ل��ن��ق��ل ال�����س��ح��ن��ات داخ�����ل ال���دول���ة، 
الطائرة  جهوزية  م��ن  ال��ت��اأك��د  بعد 
ومالءمتها للبنية التحتية املتوفرة، 
ومطابقتها مع املوا�سفات واملعاير 
ال�سحن  جم��ال  يف  املعتمدة  العاملية 
اجلوي الكهربائي، وتاأتي الرخ�سة 
بعد درا�سة مف�سلة قام بها املخترب 
وف��ق من��وذج ت�سغيل وا���س��ح، يعتمد 
من  والتقييم  احل��ال��ة  درا���س��ة  على 
ت�سم  متكاملة  ع��م��ل  ور����ش  خ���الل 
ف����رق ع��م��ل م���ن خم��ت��ل��ف اجلهات 
املعنية، وت�ستهدف تطوير ت�سريعات 
ت�سمل  مدرو�سة يف جماالت حيوية 
االأم���������ن ال���������س����ي����رباين، وال���ط���اق���ة 

ن��ه��ج م��ب��ت��ك��ر ي��ع��م��ل ع��ل��ى جتريب 
التي  امل��ت��ق��دم��ة  التقنيات  وتطبيق 
امل�ستقبل.  يف  احلياة  مالمح  تر�سم 
نقلة  الرخ�سة  اإ���س��دار  وي�ستهدف 
من  ج��دي��د  ج��ي��ل  لت�سغيل  ن��وع��ي��ة 
طائرات ال�سحن التي تعمل بالطاقة 
مبا  انبعاثات  اأي  وب���دون  النظيفة 
ي���دع���م ج���ه���ود ال����دول����ة يف اإط����الق 
املبادرات الرامية اإىل دعم املنظومة 
االقت�سادية ورفع تناف�سيتها، حيث 
ت��اأت��ي ه���ذه اخل��ط��وة ب��ال��ت��ع��اون مع 
�سركة ي��و ب��ي اأ����ش ف��الي��ت ف���ورورد، 

و�سركة بيتا تكنولوجيز.
واأكد معايل عبداهلل بن طوق املري، 
وزي����ر االق��ت�����س��اد ورئ��ي�����ش جمل�ش 
اإدارة الهيئة العامة للطران املدين 
اإ�����س����دار هذه  اأه���م���ي���ة  ال����دول����ة،  يف 
الرخ�سة التجريبية وما ت�سكله من 
خطوة متقدمة ت�ساف اإىل اإجنازات 
االإم��������ارات يف حت��ق��ي��ق �سايف  دول�����ة 
بحلول  �سفرية  كربونية  انبعاثات 

عام 2050..
ال��دول��ة وم��ن خالل  اأن  اإىل  م�سراً 
لال�ستدامة،  ع��ام��اً   2023 اإع���الن 
توؤكد امل�سي قدماً يف حتفيز العمل 
ال�����دويل وال��ت��ن�����س��ي��ق وال���ت���ع���اون مع 
خمتلف احل��ك��وم��ات وامل��ن��ظ��م��ات يف 
املناخي  ال��ت��غ��ر  م���ن  ���س��ب��ي��ل احل����د 

•• دبي -و�م:

اأ�سدر خمترب الت�سريعات يف االأمانة 
ال��������وزراء، رخ�سة  مل��ج��ل�����ش  ال��ع��ام��ة 
لطائرة ال�سحن الكهربائية، والذي 
اال�ستدامة،  نهج  تعزيز  اإىل  يهدف 
والو�سائل  املمار�سات  اأف�سل  وتبني 
من  احل��د  يف  للم�ساهمة  احل��دي��ث��ة 
ت�سجيع  ع��رب  ال��ك��رب��ون��ي��ة  الب�سمة 
وت�سخر  النظيفة  بالطاقة  العمل 

التكنولوجيا املبتكرة.
خطوة  اجل��دي��دة  الرخ�سة  وت�سكل 
اإ�سافية يف م�سرة الدولة الريادية 
اإطار  العاملية يف  نحو قيادة اجلهود 
وتر�سيخ  املناخي  للتغر  الت�سدي 
اأ�سا�سية  كركيزة  اال�ستدامة  ثقافة 
تقوم عليها كافة القطاعات احليوية 
واال�سرتاتيجية، مبا يف ذلك قطاع 
اإ�سدار  وي���اأت���ي  اجل�����وي؛  ال�����س��ح��ن 
الرخ�سة التجريبية يف اإطار التزام 
الت�سريعية  ال��ب��ي��ئ��ة  ب��رف��د  امل��خ��ت��رب 
والت�سريعات  بالقوانني  ال��دول��ة  يف 
تواكب  والتي  الالزمة،  التجريبية 
املت�سارعة  وامل��ت��غ��رات  ال��ت��ط��ورات 
احليوية،  ال��ق��ط��اع��ات  خم��ت��ل��ف  يف 
وتقنيات  وال�����س��ح��ة  ال��ت��ن��ّق��ل  م��ث��ل 
والذكاء  االأب��ع��اد  ثالثية  الطباعة 
اال����س���ط���ن���اع���ي، وذل�����ك م���ن خالل 

على  الكربونية  الب�سمة  وخف�ش 
امل�ستوى الدويل.

اأهمية طائرة  اإىل  اأ�سار معاليه  كما 
 ALIA( ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة  ال�����س��ح��ن 
يتم  اأن  امل��ق��رر  م��ن  وق���ال:   ،)250
طيار  ب��دون  العمل  نظام  ا�ستخدام 
بعد  الكهربائية،  ال�سحن  طائرة  يف 
ان��ت��ه��اء ال���ف���رتة ال��ت��ج��ري��ب��ي��ة لعمل 
ا�ستيفائها  م��ن  وال��ت��اأك��د  ال��ط��ائ��رة، 
املطلوبة  وامل����زاي����ا  امل��ع��اي��ر  ل��ك��اف��ة 
والتي تتنا�سب مع طبيعة االإمارات 
التحتية،  والبنية  املتحدة  العربية 
وق���وان���ني ال�����س��الم��ة امل��ع��ت��م��دة على 

ال�سعيدين املحلي والدويل.
واأ����س���اف م��ع��ال��ي��ه : حت��ر���ش دولة 
االإمارات على تبني اأف�سل املمار�سات 
ال��ع��امل��ي��ة وال��ت��ق��ن��ي��ات امل��ت��ق��دم��ة يف 
جم���ال ال�����س��ح��ن اجل����وي مب���ا يعزز 
اأهم املراكز  مكانتها الريادية كاأحد 
االإقليمية  والتجارية  اللوج�ستية 
االإم����داد  �سال�سل  �سمن  وال��ع��امل��ي��ة 
زيادة  اإىل  الدولة  وت�سعى  العاملية. 
اال�ستثمارات يف قطاع النقل اجلوي 
م�ساهمته  وتعزيز  للبيئة،  ال�سديق 
يف الناجت املحلي االإجمايل للدولة، 
كاأحد اأهم القطاعات اال�سرتاتيجية 

يف الدولة.
وق����ال����ت م���ع���ايل م�����رمي احل���م���ادي 

وزي���رة دول���ة، االأم���ني ال��ع��ام ملجل�ش 
الت�سريعات  خمترب  يعمل  ال��وزراء: 
م��ع جم��م��وع��ة ك��ب��رة م��ن اخلرباء 
ت�������س���م م�������س���رع���ني م�����ن اجل����ه����ات 
واملحلية  االحت�����ادي�����ة  احل���ك���وم���ي���ة 
ال��ق��ط��اع اخل��ا���ش ورواد  اإىل ج��ان��ب 
ت�سريعات  ال���س��ت��ح��داث  االأع����م����ال، 
ج���دي���دة ت�����س��اه��م يف حت��ق��ي��ق ري����ادة 
ت�سريعية  ب��ي��ئ��ة  وت�����س��م��ي��م  ال���دول���ة 
اال�ستدامة،  متطلبات  تواكب  مرنة 
وتوائم بني �سرعة الت�سريع و�سرعة 
التكنولوجيا  دع��م  ب��ه��دف  االب��ت��ك��ار 
ب��اأن دور خمترب  واأك��دت  النا�سئة”، 
توجهات  م��ع  ين�سجم  الت�سريعات 
تعزيز  اإىل  الرامية  االإم���ارات  دول��ة 
لتبني  ع���امل���ي���ة  ك���وج���ه���ة  م��ك��ان��ت��ه��ا 
التكنولوجيا النا�سئة وتهيئة البيئة 
اجلديدة  القطاعات  لنمو  الداعمة 

التي تعتمد على االبتكار.
����س���ي���ف حممد  �����س����ع����ادة  واأو�������س������ح 
العامة  الهيئة  ال�سويدي مدير عام 
اإن دولة االإمارات  للطران املدين: 
حر�سها  ت���وؤك���د  امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة 
الدائم على تعزيز اجلهود الدولية 
التغر  م����ن  احل�����د  اإىل  ال���رام���ي���ة 
املناخي وخف�ش الب�سمة الكربونية 
ع��ل��ى م�����س��ت��وى ال���ع���امل م���ن خالل 
ت��ب��ن��ي اأف�����س��ل امل��م��ار���س��ات واإط����الق 

املبادرات التي ت�ساهم يف حتقيق هذا 
الهدف، حيث ي�سكل اإعالن حكومة 
دولة االإمارات باإطالق م�سمى “عام 
 ،2023 “ ع��ل��ى ع���ام  اال���س��ت��دام��ة 
ال�سر  نحو  وا�سحاً  وتوجهاً  هدفاً 
البيئة  على  حتافظ  منهجية  وف��ق 
املناخ  ت��غ��ر  م��ك��اف��ح��ة  م���ن خ����الل 
يف  ي�سهم  مبا  اال�ستدامة،  وحتقيق 
حتقيق التغير والتح�سني امل�ستمر 

على حياة الب�سرية.
متتلك  الهيئة  اإن  ال�سويدي  وق��ال 
والبيئة  وال���ق���درات،  ال���ك���وادر  ك��اف��ة 
باالإ�سافة  امل�����رن�����ة،  ال��ت�����س��ري��ع��ي��ة 
معنية  ل��وائ��ح  ع���دة  اإ����س���داره���ا  اإىل 
ب����رتخ����ي���������ش امل�����ه�����اب�����ط اخل���ا����س���ة 
ب��ال��ط��ائ��رات ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة، وه���و ما 
مي��ك��ن��ه��ا م����ن ت��ن��ف��ي��ذ ه������ذا ال���ن���وع 
م�����ن ال����ت����ج����ارب ع���ل���ى ال����ط����ائ����رات 

الكهربائية، 
واأ���س��ار اإىل مم��ي��زات ه��ذا ال��ن��وع من 
التنقل اجل��وي داخ��ل امل��دن مقارنة 
ي�سفي  حيث  العمودية  بالطائرات 
للتنقل  واملرونة  ال�سهولة  من  نوعاً 
اأقل  و���س��و���س��اء  ت�سغيلية  ب��ت��ك��ل��ف��ة 
للبيئة،  ���س��دي��ق��ة  نظيفة  وب��ط��اق��ة 
على  اخل����ت����ام  يف  ����س���ع���ادت���ه  واأك��������د 
التحديات املتوقعة منها على �سبيل 
املثال اكتظاظ املجال اجلوي بدخول 

وقطاع  التحتية  والبنية  النظيفة، 
الطران وغرها.

ومت�����س��ي دول���ة االإم������ارات ق��دم��اً يف 
ت���ط���وي���ر ق����ط����اع ال�������س���ح���ن اجل����وي 
امل�ستوى  ع��ل��ى  تناف�سيته  وت��ع��زي��ز 
مفاهيم  م��ع  يتما�سى  مب��ا  ال��ع��امل��ي، 
وال�سالمة  واحل��م��اي��ة  اال���س��ت��دام��ة 
الت�سريع  ي���اأت���ي  ح���ني  يف  ال��ب��ي��ئ��ي��ة، 
موؤقتة  رخ�����س��ة  ب���اإ����س���دار  اجل���دي���د 
التابعة  الكهربائي  ال�سحن  لطائرة 
لر�سخ  اإ�ش”،  ب���ي  “يو  ل�����س��رك��ة 
تطوير  يف  االإم�����ارات  دول���ة  م�سرة 
اآفاق جديدة لقطاع ال�سحن اجلوي 
وتخفيف  ب��ال��ب��ي��ئ��ة،  االإ����س���رار  دون 
وتر�سيد  ال��ك��رب��ون��ي��ة  االن���ب���ع���اث���ات 

ا�ستهالك الطاقة.
وي�����س��ع��ى خم��ت��رب ال��ت�����س��ري��ع��ات اإىل 
حمكمة  ت�سريعات  واختبار  تطوير 
تقنيات  لتطبيق  اآم��ن��ة  بيئة  ت��وف��ر 
القطاعات  خم��ت��ل��ف  يف  امل�����س��ت��ق��ب��ل 
ح��ي��ث ي��ع��م��ل اخل����رباء ع��ل��ى درا�سة 
خمتلف  م��ن  اجل��دي��دة  الت�سريعات 
يتنا�سب  مب��ا  وت�سميمها  اجل��وان��ب 
مع بيئة االأعمال يف دولة االإمارات، 
وبناًء على نتائج اختبار الت�سريعات 
م�سارها  حت���دي���د  ي��ت��م  امل���ط���روح���ة 
امل�����س��ت��ق��ب��ل��ي وم����ن ث���م ال����دخ����ول يف 

الدورة الت�سريعية املعتادة للدولة.

ي�شتهدف ت�شغيل جيل جديد من طائرات ال�شحن التي تعمل بالطاقة النظيفة وبدون اأي انبعاثات

خمترب الت�سريعات يف الأمانة العامة ملجل�س الوزراء ي�سدر الرخ�سة لأول طائرة �سحن كهربائية من نوعها يف املنطقة

م�سرف اأبوظبي الإ�سالمي يعني اآ�سلي في�سي يف من�سب الرئي�س التنفيذي لتقنية املعلومات للمجموعة  
•• �أبوظبي-�لفجر: 

اخلدمات  جمموعة  االإ�سالمي”،  اأب��وظ��ب��ي  “م�سرف  اأع��ل��ن 
اآ�سلي في�سي يف من�سب  املالية االإ�سالمية الرائدة، عن تعيني 
اآ�سلي  املعلومات. و�سيعمل  التنفيذي اجلديد لتقنية  الرئي�ش 
على  و���س��ي�����س��رف  امل��ع��ل��وم��ات  تقنية  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة  اإدارة  ع��ل��ى 

اخلدمات والعمليات ذات ال�سلة.
ع��اًم��ا يف جمال   30 ع��ن  ت��زي��د  ب��خ��ربة  في�سي  اآ���س��ل��ي  يتمتع 
االبتكار الرقمي يف القطاع امل�سريف، حيث �سغل قبل ان�سمامه 
اإىل امل�سرف منا�سب عليا يف عدد من البنوك العاملية الرائدة 
و”�سيتي  ت�سارترد”،  و”�ستاندرد  “باركليز”،  ذل��ك  يف  مب��ا 

تنفيذ ا�سرتاتيجية امل�سرف امل�ستقبلية ب�سكل فاعل مع �سعينا 
لتطوير التكنولوجيا امل�ستخدمة من قبل امل�سرف. وبالنظر 
اإ�سافته  �ست�سهم  اآ�سلي،  بها  يتمتع  التي  الوا�سعة  اخلربة  اإىل 
اإىل فريق العمل يف دفع م�سرة التحول الرقمي و�سواًل اإىل 
جتربة  واإث���راء  االإنتاجية  تعزيز  اإىل  الرامية  روؤيتنا  حتقيق 
لتقنية  التنفيذي  الرئي�ش  في�سي،  اآ�سلي  و�سرح  متعاملينا«. 
االإ�سالمي”،  اأب��وظ��ب��ي  “م�سرف  يف  للمجموعة  امل��ع��ل��وم��ات 
تعليًقا على تعيينه يف من�سبه اجلديد: “ي�سرين اأن اأن�سم اإىل 
واالأداء  االإيجابية  التطورات  ظل  يف  وبخا�سة  امل�سرف  اأ�سرة 
اأدن���ى ���س��ك، فقد قطع  امل���ايل ال��ق��وي ال���ذي يحققه. م��ن دون 
الرقمي،  واالبتكار  الريادة  جمال  يف  متميزاً  �سوطاً  امل�سرف 

وا�ستملت مهامه اإدارة التحول الرقمي والتكنولوجيا.  بنك”. 
املعلومات  لتقنية  التنفيذي  الرئي�ش  اأ�سلي من�سب  �سغل  وقد 
اإىل  مبا�سرًة  ان�سمامه  قبل  بنك”  “�سكوتيا  يف  للمجموعة 
“م�سرف اأبوظبي االإ�سالمي«. تعليقاً على هذا التعيني، �سرح 
نا�سر العو�سي، الرئي�ش التنفيذي ملجموعة م�سرف اأبوظبي 
االإ�سالمي: “حتظى اجلوانب التقنية والتحول الرقمي باأهمية 
ق�سوى �سمن ا�سرتاتيجية امل�سرف 2025. ويف هذا ال�سدد، 
ي�سعدنا اأن نرحب بان�سمام اآ�سلي في�سي اإىل كادر امل�سرف يف 
من�سب الرئي�ش التنفيذي لتقنية املعلومات للمجموعة. ومن 
ت�سهم يف  اأن  وامل��ايل  امل�سريف  القطاع  الوا�سعة يف  �ساأن خربته 
يف  و�ست�سهم  االخت�سا�سية  وخرباتنا  االإداري  فريقنا  تعزيز 

واأنا اأتطلع للعمل مع فريق ا�ستثنائي ملوا�سلة تطوير وتعزيز 
مكانة  تعزز  ورائ���دة  مبتكرة  حلول  ولتقدمي  الرقمي،  النهج 

امل�سرف ومتيزه يف هذا املجال«.
يذكر اأن “م�سرف اأبوظبي االإ�سالمي” يحر�ش ب�سكل م�ستمر 
يف  امل�ستخدمة  التقنيات  وتطوير  الرقمي  نهجه  تعزيز  على 
اأوائل  اأح��د  اأع��ل��ن ع��ن افتتاح  ال�����س��اأن. وك��ان امل�سرف ق��د  ه��ذا 
القطاع  يف  املنطقة  م�ستوى  ع��ل��ى  ال��رق��م��ي��ة  ال��ق��ي��ادة  م��راك��ز 
امل�سريف، والذي يتيح اال�ستفادة املثلى من البيانات ال�سخمة 
والذكاء اال�سطناعي، من اأجل تعزيز كفاءة العمليات، وتعزيز 
االأداء، واالإجراءات الوقائية، حيث ت�سهم جميع هذه العوامل 

باال�ستجابة ب�سكل اأكر كفاءة الآليات ال�سوق املتغرة.

• عبداهلل بن طوق: تطبيق نظام ال�شحن اجلوي الكهربائي 
ي�شهم بقوة يف الرتقاء مب�شتوى القطاع وفق اأف�شل معايري 

ال�شتدامة التي تنتهجها دولة الإمارات للحفاظ على البيئية 
• مرمي احلمادي: خمترب الت�شريعات يعمل مع عدد من اخلرباء 

وامل�شرعني يف احلكومة الحتادية واملحلية والقطاع اخلا�ض 
ورواد الأعمال لت�شميم بيئة ت�شريعية مرنة تواكب متطلبات 

ال�شتدامة وتوائم بني �شرعة الت�شريع و�شرعة البتكار

امل��دع��و /حم��م��د اح�سان  ف��ق��د 
ب���اك�������س���ت���ان   ، اخ��������رت  ن����ع����ي����م 
�سفره  ج��������واز   - اجل���ن�������س���ي���ة 
)1113121FB(  رق������م 

اىل  ت�سلميه  عليه  ي��ج��ده  م��ن 
�سفارة باك�ستان او اقرب مركز 

�سرطة    

فقدان جواز �سفر

ف�������ق�������د امل����������دع����������و /ام������ي������ن������ه 
اث���ي���وب���ي���ا   ، ري�����ب�����و  الل����ي����ج����و 
�سفره  ج��������واز   - اجل���ن�������س���ي���ة 
)EP5698339(  رق������م 
اىل  ت�سلميه  عليه  ي��ج��ده  م��ن 
اق��رب مركز  او  اثيوبيا  �سفارة 

�سرطة    

فقدان جواز �سفر

امل���دع���و /����س���اج���د مالك  ف��ق��د 
باك�ستان   ، ع���ا����س���ق  حم���م���د 
�سفره  ج��������واز   - اجل���ن�������س���ي���ة 
)0760472DC(  رق����م 

م�����������������ن ي��������������ج��������������ده ع������ل������ي������ه 
االت�����������س�����ال ب���ت���ل���ي���ف���ون رق����م  

    0522830102

فقدان جواز �سفر

ف���ق���د امل����دع����و /ع����زي����ز احل���ق 
ب���ن���غ���الد����ش   ، ح���������س����ني  ن��������ور 
�سفره  ج��������واز   - اجل���ن�������س���ي���ة 
)A00112425(  رق�����م 

م�����������������ن ي��������������ج��������������ده ع������ل������ي������ه 
االت�����������س�����ال ب���ت���ل���ي���ف���ون رق����م  

    0554684940

فقدان جواز �سفر

العدد 13799 بتاريخ 2023/3/15 
اعلن بيع  عقار بالن�شر  

يف الدعوى رقم  167/2022/250 بيع عقار مرهون 
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثانية رقم 184 

املرهون  امل��ال  ببيع  ثانيا:االمر   - التنفيذية  بال�سيغة   2 رقم  كم�ستند  بالطلب  املرفقة  الرهن  عقدي  بتزييل  اوال:االم��ر   : الدعوى  مو�سوع 
وبيناتهما كالتايل:اأ - العقار رقم 1502-1 - نوع العقار �سقة �سكنية - منطقة معي�سم االول - رقم االر�ش 725 - رقم املبنى 1 -ا�سم املبنى 
�سينرتيوم تاور 1- رقم الطابق 15 - م�ساحة العقار 66.26 مرت مربع ما يعادل 713.22 قدم مربع مبوجب عقد الرهن من  الدرجة 
االوىل - ب:العقار رقم 2302-1 نوع العقار �سقة �سكنية - منطقة معي�سم االول - رقم االر�ش 725 - رقم املبنى 1 - ا�سم املبنى �سينرتيوم 
تاور 1 - رقم الطابق 23 - م�ساحة العقار 66.27 مرتمربع ما يعادل 713.32 قدم مربع مبوجب عقد الرهن من الدرجة االوىل ل�سالح 
تاريخ  يف  كما  فل�ش   57 دره��م  وع�سرون  و�ستة  الف  واربعون  وت�سعة  وخم�سمائة  مليون  دره��م   1.549.026.57 ملبلغ  وف��اء  الطالب  البنك 
2022/3/16 بخالف ما ي�ستجد من فوائد اتفاقية ور�سوم وم�ساريف - ثالثا:حفظ كافة حقوق البنك الطالب االخرى ب�سائر اأنواعها - 

رابعا:الزام املطلوب �سده بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة .
طالب التنفيذ:بنك ابوظبي االول �ش.م.ع )بنك اخلليج االول �سابقا( - عنوانه:امارة دبي - الثنية االوىل - منطقة تيكوم - بجوار حمطة مرتو 

مدينة دبي لالنرتنت - برج ال�سعفار 1 - مكتب 1007 رقم مكاين:1586677079 - وميثله:نوال زايد �ساملني ظبيك احلو�سني 
املطلوب اإعالنه : حممود ح�سينعلي كيخا بخ�سي - ال�سفة منفذ �سده  - عنوانه :االمارات - امارة دبي - منطقة املعي�سم االول - مبنى �سينرتيوم تاور 
a@hotmail.com- 0506564563 1502 - رقم مكاين:1771470668 -  15 - رقم ال�سقة  725 - رقم الطابق  1 - رقم االر�ش 

�سيجرى  اقت�سى احلال  ان  التالية  الثالث  االي��ام  01:00:00م ويف  ال�ساعة   2023/3/29 املوافق  االربعاء  :اأن��ه يف يوم  االإع��الن  مو�سوع 
http://www. بيع العقار املو�سحة اأو�سافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�سركة االإمارات للمزادات وعلى موقعها االإلكرتوين
املزايدة ولكل من لديه  20% من الثمن اال�سا�سي قبل دخول  ال�سراء ايداع تاأمني اليقل عن  راغبي  وعلى   )emiratesauction.ae
اعرتا�ش على البيع التقدم باإعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون 
االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة اأيام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ش غر ممنوع من 
املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل االيام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ال تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل 
 725 املنطقة معي�سم االول - رقم االر�ش  املمتلكات :وحدة عقارية -  اأو�ساف  بيان  املعرو�ش وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي  الثمن 
- رقم املبنى 1 - ا�سم املبنى �سينرتيوم تاور 1 - رقم الطابق 15 - رقم الوحدة 1502-1 - م�ساحة العقار 66.26 مرت مربع - التقييم 

درهم.  372309.95
وحدة عقارية - املنطقة معي�سم االول - رقم االر�ش 725 - رقم املبنى 1 - ا�سم املبنى �سينرتيوم تاور 1 - رقم الطابق 23 - رقم الوحدة 

درهم  374584.68 التقييم   - مربع  مرت   66.27 العقار  م�ساحة   -  1-2302
مالحظات :  1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70392 العدد 13799 بتاريخ 2023/3/15 

اعلن بيع  عقار بالن�شر  
يف الدعوى رقم  169/2022/250 بيع عقار مرهون 

املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثانية رقم 184 
البنك الطالب بذمة املطلوب �سده ومن ظاهر االوراق مببلغ )1.062.977/19( مليون  مو�سوع الدعوى : اوال:تقدير دين 
واثنان و�ستون الفا وت�سعمائة و�سبعة و�سبعون درهما وت�سعه ع�سر فل�سا - ثانيا:االمر بتذييل عقد الرهن العقاري املبينه تف�سيال 
ثالثا:ايفاع احلجز   - التنفيذية  بال�سيغة   6 رقم  كم�ستند  الطلب  املرفقة مع هذا  امل�ستندات  بحافظة  واملرفقه  الطلب  ب�سدر هذا 
التنفيذي على ال�سقة ال�سكنية رقم 408 رقم االر�ش 346 مب�ساحة 181.53 مرت مربع - املبنى 1 - امرات�ش جاردينز 1 جي 
1 مبنطقة الرب�ساء جنوب الرابعة - دبي ل�سالح البنك الطالب وفق الثابت بعقد الرهن املرفق كم�ستند رقم 6 حيث توقف املطلوب 
�سده عن �سداد امل�ستحق بذمته واخل ب�سروط منح القر�ش - رابعا:ا�سدار االمر ببيع املال املرهون ال�سقة ال�سكنية رقم 408 رقم 
االر�ش 346 مب�ساحة 181.53 مرت مربع - املبنى 1 امرات�ش جاردينز 1 جي 1 مبنطقة الرب�ساء جنوب الرابعة - دبي وفاء ملبلغ 
الدين وقدره )1.062.977/19( مليون واثنان و�ستون الفا وت�سعمائة و�سبعة و�سبعون درهما وت�سعة ع�سر فل�سا امل�ستحق يف ذمة 

املطلوب �سده بخالف ما ي�ستجد من فوائد اتفاقية ور�سوم وم�ساريف .
طالب التنفيذ:البنك العربي املتحد �ش.م.ع - عنوانه:امارة دبي - الثنية االوىل - منطقة تيكوم - بجوار حمطة مرتو مدينة دبي 

لالنرتنت - برج ال�سعفار 1 - مكتب 1007 - رقم مكاين:1586677079 - وميثله:نوال زايد �ساملني ظبيك احلو�سني 
املطلوب اإعالنه : �سرجي فين�سينجو - ال�سفة منفذ �سده  - عنوانه :دبي - الرب�ساء جنوب الرابعة - امرات�ش جاردينز 1 جي 1 دائرة فلل 

Seryey-viunicheuko@sbep.com - 0505472791 - 408 اجلمرا - رقم االر�ش 346 - �سقة رقم
01:00:00م ويف االيام الثالث التالية ان اقت�سى احلال  2023/3/29 ال�ساعة  مو�سوع االإعالن :اأنه يف يوم االربعاء املوافق 
�سيجرى بيع العقار املو�سحة اأو�سافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�سركة االإمارات للمزادات وعلى موقعها االإلكرتوين 
20% من الثمن اال�سا�سي قبل  راغبي ال�سراء ايداع تاأمني اليقل عن  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae
دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ش على البيع التقدم باإعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف 
اأيام  301 من قانون االإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة  املواعيد املبينة باملادة 
التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ش غر ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل االيام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن 
ال تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ش وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف 
املمتلكات :وحدة عقارية - رقم االر�ش 346 - املنطقة الرب�ساء جنوب الرابعة - ا�سم املبنى 1 امرات�ش جاردينز 1 جي 1 - امل�ساحة 

درهم  1022052.98 التقييم   -  408 الوحدة  رقم   - مربع  مرت   181.53
مالحظات :  1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70392

العدد 13799 بتاريخ 2023/3/15 
اعلن بيع  عقار بالن�شر  

يف التنفيذ رقم  1697/2021/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229 

درهم  وق��دره )1192062(  به  املنفذ  املبلغ  ب�سداد   ، اداء  امر  رقم  الدعوى  ال�سادر يف  تنفيذ احلكم   : التنفيذ  مو�سوع 
�سامال للر�سوم وامل�ساريف  .

طالب التنفيذ:اونك�ش الين ملقاوالت البناء �ش.ذ.م.م - عنوانه:االمارات - امارة دبي - الثنية الثالثة - دبي - مبنى ملك ذا 
اونيك�ش فور ديفيلومبنت ل - �سقة P203 بالقرب من بنك دبي اال�سالمي - وميثله:ا�سامة ح�سن عثمان دبلوك 

- عنوانه  ال�سفة منفذ �سده    - اهلي  الفنية/ملالكها حممد جمعة علي حممد  للخدمات  املهام  اجن��از   : اإعالنه  املطلوب 
:االمارات - امارة دبي - الق�سي�ش ال�سناعية الثانية - دبي - مبنى ملك حممد ن�سيب الفال�سي - �سقة 103 - بالقرب من 

INFO@INJAZ123.COM - 0504566445 - 0504566445 - بنك دبي التجاري
مو�سوع االإعالن :املنفذ �سدهم:اجناز املهام للخدمات الفنية - حممد جمعه علي حممد اأهلي

التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى  01:00:00م ويف االيام الثالث  ال�ساعة   2023/3/29 املوافق  اأنه يف يوم االربعاء 
بيع العقار املو�سحة اأو�سافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�سركة االإمارات للمزادات وعلى موقعها االإلكرتوين 
الثمن  م��ن   %20 ع��ن  اليقل  ت��اأم��ني  اي���داع  ال�سراء  راغ��ب��ي  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae
م�ستندات  م��ن  ي��ربره  مب��ا  م��ع��ززا  باإعرتا�سه  التقدم  البيع  على  اع��رتا���ش  لديه  م��ن  ولكل  امل��زاي��دة  دخ��ول  قبل  اال�سا�سي 
ايداع  املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه  االإج��راءات  301 من قانون  باملادة  املبينة  املواعيد  للبيع ويف  املحددة  قبل اجلل�سة 
كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة اأيام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ش غر ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن 
خالل االيام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ال تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن 
ار�ش  اهلي يف  املمتلكات :ح�سة حممد جمعة علي حممد  اأو�ساف  بيان  يلي  املحكمة وفيما  املعرو�ش وامل�سروفات خزينة 
قيمة   - 125.06 مرت مربع  م�ساحة احل�سة   - الثالثه  الق�سي�ش  املنطقة   -  297 االر���ش  رق��م   - بناء  عليها من  وم��ا 

احل�سة:269227 درهم
مالحظات :  1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 13799 بتاريخ 2023/3/15 70197

اعلن بيع  عقار بالن�شر  
يف التنفيذ رقم  10181/2021/207 تنفيذ جتاري 

املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثانية ع�سر رقم 297 
به وقدره  املنفذ  املبلغ  ب�سداد   ،  6257/2021 الدعوى رقم  ال�سادر يف  تنفيذ احلكم   : التنفيذ  مو�سوع 

)518673( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف  .
طالب التنفيذ:االمارات جراند لل�سقق الفندقية �ش.ذ.م.م - عنوانه:االمارات - امارة دبي -  بردبي - دبي - 
�سارع ال�سيخ زايد - مبنى ابراج االمارات - �سقة الطابق 14 - وميثله:حمد حممد كدفور عبداهلل املهري 

املطلوب اإعالنه : �سامل حميد �سامل عبيد ال�ساعر - ال�سفة منفذ �سده  - عنوانه :امارة دبي - املزهر االوىل 
ra3ysupr@gmail.com - 0557777770 - 70 3 - مبنى فيالC دبي - �سارع -

الثالث  االي��ام  01:00:00م ويف  ال�ساعة   2023/3/29 املوافق  :اأن��ه يف يوم االربعاء  االإع��الن  مو�سوع 
البيع  بها  اأنيط  التي  اجلهة  ل��دى  اأدن��اه  اأو�سافه  املو�سحة  العقار  بيع  �سيجرى  احل��ال  اقت�سى  ان  التالية 
http://www.emiratesauction. االإل��ك��رتوين  موقعها  وعلى  ل��ل��م��زادات  االإم����ارات  )�سركة 
راغبي ال�سراء ايداع تاأمني اليقل عن 20% من الثمن اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من  وعلى   )ae
للبيع  املحددة  اجلل�سة  قبل  م�ستندات  من  ي��ربره  مبا  معززا  باإعرتا�سه  التقدم  البيع  على  اعرتا�ش  لديه 
301 من قانون االإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن  املبينة باملادة  ويف املواعيد 
وامل�ساريف خالل ع�سرة اأيام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ش غر ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن 
خالل االيام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ال تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على اأن يقوم باإيداع 
�سامل حميد  املمتلكات :ح�سة  اأو�ساف  بيان  يلي  وفيما  املحكمة  وامل�سروفات خزينة  املعرو�ش  الثمن  كامل 
�سامل عبيد ال�ساعر يف ار�ش وما عليها من بناء - املنطقة املزهر الثانية -  رقم االر�ش 740 - رقم البلدية 

درهم  968663 البيع  حمل  احل�سة  قيمة   - مربع  مرت   311.51 احل�سة  م�ساحة   263-273
مالحظات :  1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70533

العدد 13799 بتاريخ 2023/3/15 
اعلن بيع  عقار بالن�شر  - للمنفذ �شده

يف الدعوى رقم  167/2022/250 بيع عقار مرهون 
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثانية رقم 184 

املرهون  امل��ال  ببيع  ثانيا:االمر   - التنفيذية  بال�سيغة   2 رقم  كم�ستند  بالطلب  املرفقة  الرهن  عقدي  بتزييل  اوال:االم��ر   : الدعوى  مو�سوع 
وبيناتهما كالتايل:اأ - العقار رقم 1502-1 - نوع العقار �سقة �سكنية - منطقة معي�سم االول - رقم االر�ش 725 - رقم املبنى 1 -ا�سم املبنى 
�سينرتيوم تاور 1- رقم الطابق 15 - م�ساحة العقار 66.26 مرت مربع ما يعادل 713.22 قدم مربع مبوجب عقد الرهن من  الدرجة 
االوىل - ب:العقار رقم 2302-1 نوع العقار �سقة �سكنية - منطقة معي�سم االول - رقم االر�ش 725 - رقم املبنى 1 - ا�سم املبنى �سينرتيوم 
تاور 1 - رقم الطابق 23 - م�ساحة العقار 66.27 مرتمربع ما يعادل 713.32 قدم مربع مبوجب عقد الرهن من الدرجة االوىل ل�سالح 
تاريخ  يف  كما  فل�ش   57 دره��م  وع�سرون  و�ستة  الف  واربعون  وت�سعة  وخم�سمائة  مليون  دره��م   1.549.026.57 ملبلغ  وف��اء  الطالب  البنك 
2022/3/16 بخالف ما ي�ستجد من فوائد اتفاقية ور�سوم وم�ساريف - ثالثا:حفظ كافة حقوق البنك الطالب االخرى ب�سائر اأنواعها - 

رابعا:الزام املطلوب �سده بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة .
طالب التنفيذ:بنك ابوظبي االول �ش.م.ع )بنك اخلليج االول �سابقا( - عنوانه:امارة دبي - الثنية االوىل - منطقة تيكوم - بجوار حمطة مرتو 

مدينة دبي لالنرتنت - برج ال�سعفار 1 - مكتب 1007 رقم مكاين:1586677079 - وميثله:نوال زايد �ساملني ظبيك احلو�سني 
املطلوب اإعالنه : حممود ح�سينعلي كيخا بخ�سي - ال�سفة منفذ �سده  - عنوانه :االمارات - امارة دبي - منطقة املعي�سم االول - مبنى �سينرتيوم تاور 
a@hotmail.com- 0506564563 1502 - رقم مكاين:1771470668 -  15 - رقم ال�سقة  725 - رقم الطابق  1 - رقم االر�ش 

�سيجرى  اقت�سى احلال  ان  التالية  الثالث  االي��ام  01:00:00م ويف  ال�ساعة   2023/3/29 املوافق  االربعاء  :اأن��ه يف يوم  االإع��الن  مو�سوع 
http://www. بيع العقار املو�سحة اأو�سافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�سركة االإمارات للمزادات وعلى موقعها االإلكرتوين
املزايدة ولكل من لديه  20% من الثمن اال�سا�سي قبل دخول  ال�سراء ايداع تاأمني اليقل عن  راغبي  وعلى   )emiratesauction.ae
اعرتا�ش على البيع التقدم باإعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون 
االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة اأيام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ش غر ممنوع من 
املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل االيام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ال تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل 
 725 املنطقة معي�سم االول - رقم االر�ش  املمتلكات :وحدة عقارية -  اأو�ساف  بيان  املعرو�ش وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي  الثمن 
- رقم املبنى 1 - ا�سم املبنى �سينرتيوم تاور 1 - رقم الطابق 15 - رقم الوحدة 1502-1 - م�ساحة العقار 66.26 مرت مربع - التقييم 

درهم.  372309.95
وحدة عقارية - املنطقة معي�سم االول - رقم االر�ش 725 - رقم املبنى 1 - ا�سم املبنى �سينرتيوم تاور 1 - رقم الطابق 23 - رقم الوحدة 

درهم  374584.68 التقييم   - مربع  مرت   66.27 العقار  م�ساحة   -  1-2302
مالحظات :  1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70392

العدد 13799 بتاريخ 2023/3/15 
اعلن حكم بالن�شر        

                           يف  الدعوى رقم:192/2022/105 احوال نف�س غري م�شلمني 
املنظورة يف:دائرة اال�سرة احوال نف�ش ال�ساد�سة  رقم ٦9

مو�سوع الدعوى : دعوى احوال �سخ�سية غر م�سلمني وت�سمل نفقة زوجية ونفقة االوالد �ساملة اجر م�سكن زوجية 
وا�ستقدام خادمة واجرتها توفر �سيارة وتاأمني وم�ساريف درا�سية . 

املدعي:رىل اح�سان الفرج - عنوانه:االمارات - امارة ال�سارقة - مدينة ال�سارقة املجاز
املطلوب اإعالنه :  ١- راين فهدان لقطينه  -  �سفته : مدعي عليه 

اعاله  املذكورة  الدعوى  ب��ت��اري��خ:2022/١2/22 يف  املنعقدة  املحكمة حكمت بجل�ستها  بان  نعلنكم    : االإع��الن  مو�سوع 
ل�سالح/ رىل اح�سان الفرج بحكمت املحكمة مبثابة احل�سوري ١- بالتفريق بني املدعية )رىل اح�سان الفرج( واملدعي 
عليه )رانى فهدان لقطينه( بطلقة بائنة لل�سرر 2- باإثبات ح�سانة املدعية للطفلني )جي�سكيا & كري�ستيان( 3- بالزام 
املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية اعتبارا من تاريخ رفع الدعوى 2022/8/2١ نفقة للطفلني )جي�سيكا & كري�ستيان( 
�ساملة لكافة اوجه النفقة املقررة قانونا مبا فيها ك�سوة العيدين )عدا امل�سكن ولوازمه من االثاث والفواتر  واخلدمة 
والتعليم والتطبيب قدرها ١000 الف درهم �سهريا باملنا�سفة بني الطفلني ٤- بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية 
مبلغ )7000( �سبعة االف درهم �سنويا كبدل ايجار م�سكن ح�سانة ومبلغ )2000( الفان درهم ملرة واحدة كبدل اثاث 
تاريخ  اعتبارا من  كله  وذل��ك  واالنرتنت  والكهرباء  امل��اء  لفواتر  �سهريا  دره��م  مائة وخم�سون   )١50( فواتر  ومبلغ 
رفع الدعوى 2022/8/2١ - 5- بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية اجرة ح�سانة قدرها )١00( مائة درهم �سهريا 
بلوغ  الدعوى 2022/8/2١ وحتى  تاريخ رفع  اعتبارا من  وذل��ك  �سهريا عن كل حم�سون  دره��م  بواقع 050( خم�سون 
اثبات   -٦ �سنة قمرية  ع�سر  احلادية  �سن  )كري�ستيان(  الولد  وبلوغ  �سنة قمرية  ع�سرة  الثالثة  �سن  البنت )جي�سيكا( 
الو�ساية املوؤقتة للمدعية على طفليها القا�سرين )جي�سيكا & كري�ستيان( وذلك للقيام على كافة �سوؤونهما والعناية 
بكل ما له عالقة ب�سخ�سهما مبا يف ذلك التعامل بكافة انواع التعامالت مع كافة اجلهات احلكومية وغر احلكومية 
ولدى جميع اال�سخا�ش الطبيعني واالعتباريني مبا يف ذلك عمل اقامة لهما يف الدولة على كفالتها واال�سراف على 
هذين ال�سغرين وحفظهما وتربيتهما وتعليمهما وتوجيه حياتهما واعدادهما اعداد �ساحلا 7- بالزام املدعية بر�سوم 
وم�ساريف الدعوى وبرف�ش ما زاد عن ذلك من طلبات يف الدعوى ، حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل 
ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد 

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

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70392 العدد 13799 بتاريخ 2023/3/15 

اعلن بالن�شر        
                  يف  الدعوى رقم:782/2023/42 جتاري 

املنظورة يف:دائرة اإدارة الدعوى احلادية ع�سر رقم 85٤
مو�سوع الدعوى : ف�سخ اتفاقية التعاون املربمة بني املدعية واملدعي عليها الثانية يف �سنة 20١8 واملطالبة بالزام املدعي 
عليهم بالت�سامن والت�سامم فيما بينهم مبلغ )22.523.250.22( دوالر امريكي اثنان وع�سرون مليونا وخم�سمائة وثالثة 
ع�سرون الفا ومئتان وخم�سون دوالرا واثنني وع�سرون �سنتا او ما يعادلها بالدرهم االماراتي مبلغ )82.٦٦0.328.3١( درهم 
اثنان وثمانون مليونا و�ستمائة و�ستون الفا وثالثمائة وثمان وع�سرون درهما وواحد وثالثون فل�سا والفائدة القانونية 
عن التاأخر ١2٪ من تاريخ اال�ستحقاق وحلني ال�سداد التام مع الزام املدعي عليهم بالت�سامن والت�سامم فيما بينهم بان 
ي�سددوا مبلغ )20.000.000( ع�سرون مليون درهم للمدعية عن ال�سرر املادي واالدبي الذي حلق بها من جراء اخاللهم 

بالتزاماتهم. 
املدعي:روناكو انرتنا�سونال م.م.ح

عنوانه:االمارات - امارة دبي - القرهود - ديره - دبي - �سارع 29 - مبنى القرهود �ستار  -�سقة 202 - م�ست�سفى القرهود
املطلوب اإعالنهما :  ١- دار برتوليوم اوبراييتنج كومباين ميثلها ال�سيد/زو زوكون 2- كونيك�ش اإيرنجي ليمتد ميثلها املدير 

العام/ديانا جيم�ش عقيل  -  �سفتهما : مدعي عليهما 
مو�سوع االإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها ف�سخ اتفاقية التعاون املربمة بني املدعية واملدعي عليها الثانية يف 
�سنة 20١8 واملطالبة بالزام املدعي عليهم بالت�سامن والت�سامم فيما بينهم مبلغ )22.523.250.22( دوالر امريكي اثنان 
بالدرهم  يعادلها  او ما  �سنتا  واثنني وع�سرون  الفا ومئتان وخم�سون دوالرا  وع�سرون مليونا وخم�سمائة وثالثة ع�سرون 
درهما  وع�سرون  وثمان  الفا وثالثمائة  و�ستون  و�ستمائة  مليونا  وثمانون  اثنان  درهم   )82.٦٦0.328.3١( مبلغ  االماراتي 
وواحد وثالثون فل�سا والفائدة القانونية عن التاأخر ١2٪ من تاريخ اال�ستحقاق وحلني ال�سداد التام مع الزام املدعي عليهم 
بالت�سامن والت�سامم فيما بينهم بان ي�سددوا مبلغ )20.000.000( ع�سرون مليون درهم للمدعية عن ال�سرر املادي واالدبي 
الذي حلق بها من جراء اخاللهم بالتزاماتهم. - وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء  املوافق  2023/3/2١  ال�ساعة 09.00 �ش يف 
قاعة التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات 

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

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70392
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العدد 13799 بتاريخ 2023/3/15 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�سادية باأن / ال�سادة : احلديدى للنظافة العامة

رخ�سة رقم: CN 4362254 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل راأ�ش املال اىل 15000

تعديل ال�سكل القانوين من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ال�سخ�ش الواحد ذ.م.م
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف ح�سني حم�سن حممد داحان املرقب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة جاويد كالي�سا كالي�سا %100
تعديل اإ�سم جتاري من/احلديدى للنظافة العامة  

AL HADIDI GENERAL CLEANING

 اإىل/احلديدي للنظافة العامة - �سركة ال�سخ�ش الواحد ذ م م
AL HADIDI GENERAL CLEANING SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

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

العدد 13799 بتاريخ 2023/3/15 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�سادية باأن / ال�سادة : ديوت�س�ش للتجارة العامة ذ.م.م

رخ�سة رقم: CN 2974807 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل راأ�ش املال اىل 150000

تعديل ال�سكل القانوين من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اىل �سركة ال�سخ�ش الواحد ذ.م.م
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف عمر ا�سماعيل احمد قا�سم احلو�سني

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف ر�سا حممد �سموت خان
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة نا�سر خان اكرب جان %100

تعديل اإ�سم جتاري من/ديوت�س�ش للتجارة العامة ذ.م.م  
DEUTSCH GENERAL TRADING L.L.C

 اإىل/باك جرمن لتجارة عامة - �سركة ال�سخ�ش الواحد ذ م م
PAK GERMAN GENERAL TRADING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

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

العدد 13799 بتاريخ 2023/3/15 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�سادية باأن / ال�سادة : موؤ�س�سة اأعمدة البنيان للمقاوالت العامة

رخ�سة رقم: CN 1107194 قد تقدموا اإلينا بطلب:

تعديل راأ�ش املال من 300000 اىل 50000

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

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/را�سد �سيف را�سد �ساملني املن�سوري من مالك اىل مدير

تعديل ن�سب ال�سركاء/را�سد �سيف را�سد �ساملني املن�سوري من 100% اىل %0

تعديل اإ�سم جتاري من/موؤ�س�سة اأعمدة البنيان للمقاوالت العامة  

BUILDING PILLAR GENERAL - CONTRACTING ESTABLISHMENT

 اإىل/اأعمدة  البنيان للمقاوالت العامة - �سركة ال�سخ�ش الواحد ذ م م

BUILDING PILLAR GENERAL CONTRACTING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

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

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

مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13799 بتاريخ 2023/3/15 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�سادية باأن / ال�سادة : مطعم جراند تاتوكادا كايال

رخ�سة رقم: CN 1472943 قد تقدموا اإلينا بطلب:

تعديل راأ�ش املال اىل 100000

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

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف علي �سعيد مبارك عبداهلل العتيبه

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة ن�سيف موتيمال %100

تعديل اإ�سم جتاري من/مطعم جراند تاتوكادا كايال  

GRAND KAYAL THATTU KADA RESTAURANT

 اإىل/مطعم جراند تاتوكادا كايال - �سركة ال�سخ�ش الواحد ذ م م

GRAND KAYAL THATTU KADA RESTAURANT - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

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

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

مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13799 بتاريخ 2023/3/15 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�سادية باأن / ال�سادة : كواليتي فري�ش للحوم و الدواجن

رخ�سة رقم: CN 2284065 قد تقدموا اإلينا بطلب:

تعديل راأ�ش املال اىل 49000

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

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف �سليمان عبدالقادر حممد عبداهلل املال

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة نيك حممد كل حممد %100

تعديل اإ�سم جتاري من/كواليتي فري�ش للحوم و الدواجن  

QUALITY FRESH MEAT AND POULTRY

 اإىل/كواليتي  فري�ش للحوم و الدواجن - �سركة ال�سخ�ش الواحد ذ م م

QUALITY FRESH MEAT AND POULTRY - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

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

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

مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13799 بتاريخ 2023/3/15 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�سادية باأن / ال�سادة : الغد للمعدات واالليات الثقيلة ذ م م - �سركة 

ال�سخ�ش الواحد ذ م م رخ�سة رقم: CN 1968441 قد تقدموا اإلينا بطلب:

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف حممد �سيف ح�سني العريفي امل�سعبي

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة مطاع حممد الفروان %100

تعديل اإ�سم جتاري من/الغد للمعدات واالليات الثقيلة ذ م م - �سركة ال�سخ�ش الواحد ذ م م  

AL GHAD HEAVY MACHINERY & EQUIPMENT COMPANY - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C 

 اإىل/الغد لل�سقاالت - �سركة ال�سخ�ش الواحد ذ م م

ALGHAD FOR SCAFFOLDING  SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

خالل يوم واحد من تاريخ ن�سر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غر م�سوؤولة عن اأي حق اأو 

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

مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13799 بتاريخ 2023/3/15 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�سادية باأن / ال�سادة : تدبر الهيلي خلدمات العمالة 

امل�ساعدة رخ�سة رقم: CN 3935580 قد تقدموا اإلينا بطلب:

تعديل اإ�سم جتاري من/تدبر الهيلي خلدمات العمالة امل�ساعدة  

TADBEER ALHILI AUXILIARY LABOR SERVICES

 اإىل/الهيلي خلدمات العمالة امل�ساعدة

ALHILI AUXILIARY LABOR SERVICES

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

االقت�سادية خالل يوم واحد من تاريخ ن�سر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غر 

م�سوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االإجراءات 

املطلوبة.

مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13799 بتاريخ 2023/3/15 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�سادية باأن / ال�سادة : مايبل خلدمات ال�سيارات - �سركة 

ال�سخ�ش الواحد ذ م م رخ�سة رقم: CN 4686575 قد تقدموا اإلينا بطلب:

تعديل اإ�سم جتاري من/مايبل خلدمات ال�سيارات - �سركة ال�سخ�ش الواحد ذ م م  

MAPLE CAR SERVICES - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

 اإىل/مايبل لقطع  غيار ال�سيارات - �سركة ال�سخ�ش الواحد ذ م م

MAPLE AUTOPARTS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

االقت�سادية خالل يوم واحد من تاريخ ن�سر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غر 

م�سوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االإجراءات 

املطلوبة.

مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13799 بتاريخ 2023/3/15 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�سادية باأن / ال�سادة : ركن الوفاق للمقاوالت العامة ذ.م.م

رخ�سة رقم: CN 1100356 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل ال�سكل القانوين من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اىل �سركة ال�سخ�ش الواحد ذ.م.م

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف احمد �سامل حممد علي امل�سكري
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/رابح بوقرنيه من �سريك اىل مدير
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/رابح بوقرنيه من �سريك اىل مالك

تعديل ن�سب ال�سركاء/رابح بوقرنيه من 49% اىل %0
تعديل ن�سب ال�سركاء/رابح بوقرنيه من 49% اىل %100
تعديل اإ�سم جتاري من/ركن الوفاق للمقاوالت العامة ذ.م.م  

CONCORD CORNER GENERAL CONTRACTING L.L.C
 اإىل/ركن الوفاق للمقاوالت العامة - �سركة ال�سخ�ش الواحد ذ م م

CONCORD CORNER GENERAL CONTRACTING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
االقت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة  االإعالن  هذا  على  اعرتا�ش  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل يوم واحد من تاريخ ن�سر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غر م�سوؤولة عن اأي حق اأو 

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

العدد 13799 بتاريخ 2023/3/15 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�سادية باأن / ال�سادة : دواجن اليوم لبيع الدواجن و البي�ش

رخ�سة رقم: CN 1179527 قد تقدموا اإلينا بطلب:

تعديل راأ�ش املال اىل 50000

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

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف بدر بن خليفه بن �سعيد العزانى

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة نيجو كوكاالياتو عليارو كوجنو %100

تعديل اإ�سم جتاري من/دواجن اليوم لبيع الدواجن و البي�ش  

DWAJEN ALYAWM POULTRY & EGGS SALES

 اإىل/دواجن اليوم  لبيع الدواجن و البي�ش - �سركة ال�سخ�ش الواحد ذ م م

DWAJEN ALYAWM POULTRY & EGGS SALES - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C 

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

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

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

مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13799 بتاريخ 2023/3/15 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�سادية باأن / ال�سادة : جولدين فيوت�سر للتجارة العامة

رخ�سة رقم: CN 2119057 قد تقدموا اإلينا بطلب:

تعديل راأ�ش املال اىل 150000

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

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف حممد علي عبيد حممد الزعابي

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة يونيم كوجن %100

تعديل اإ�سم جتاري من/جولدين فيوت�سر للتجارة العامة  

GOLDEN FUTURE GENERAL TRADING

 اإىل/جولدين فيوت�سر للتجارة العامة - �سركة ال�سخ�ش الواحد ذ م م

GOLDEN FUTURE GENERAL TRADING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C 

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

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

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

مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13799 بتاريخ 2023/3/15 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�سادية باأن / ال�سادة : كيه ون للمقاوالت وال�سيانة 

العامة رخ�سة رقم: CN 4349636 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل راأ�ش املال اىل 100000

تعديل ال�سكل القانوين من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ال�سخ�ش الواحد ذ.م.م
تعديل اإ�سم جتاري من/كيه ون للمقاوالت وال�سيانة العامة  

KE ONE CONTRACTING AND GENERAL MAINTENANCE

 اإىل/كيه ون  للمقاوالت وال�سيانة العامة - �سركة ال�سخ�ش الواحد ذ م م
KE ONE CONTRACTING AND GENERAL MAINTENANCE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

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

العدد 13799 بتاريخ 2023/3/15 

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

رخ�سة رقم: CN 1109344 قد تقدموا اإلينا بطلب:

تعديل راأ�ش املال من 0 اىل 50000

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

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/نظام الدين حممد عبدالهادي من مالك اىل مدير

تعديل ن�سب ال�سركاء/نظام الدين حممد عبدالهادي من 100% اىل %0

تعديل اإ�سم جتاري من/ملحمة البوادي  

AL BAWADI BUTCHERY

 اإىل/ملحمة البوادي - �سركة ال�سخ�ش الواحد ذ م م

AL BAWADI BUTCHERY - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C 

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

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

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

مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13799 بتاريخ 2023/3/15 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�سادية باأن / ال�سادة : بقالة وردة املواردي

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�سة رقم: 1031449 
تعديل اإ�سم جتاري من/وردة املواردي  

WARDAT AL MAWARDI BAQALA

 اإىل/متجر وردة املواردي اال�ستهالكي
WARDAT AL MAWARDI MINI MARKET

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

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

العدد 13799 بتاريخ 2023/3/15 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�سادية باأن / ال�سادة : �سيدلية العني 71 - 

CN �سركة ال�سخ�ش الواحد ذ م م رخ�سة رقم: 4726552 
قد تقدموا اإلينا بطلب:

- �سركة ال�سخ�ش الواحد ذ م م   تعديل اإ�سم جتاري من/�سيدلية العني 71 
 ALAIN 71 PHARMACY - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

 اإىل/�سيدلية العني - �سركة ال�سخ�ش الواحد ذ م م - فرع 
ALAIN PHARMACY - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C  - BRANCH

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

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

العدد 13799 بتاريخ 2023/3/15 

اإعالن ت�شفية �شركة
نوع ال�سركة:�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

اال�سم التجاري:�سالح الدين لل�سيانة العامة وادارة العقارات ذ.م.م
عنوان ال�سركة:جزيرة ابوظبي �سرق 25، 0 ال�سيد حممد خلفان مطر �سعيد

CN 1032305 :رقم القيد يف ال�سجل االقت�سادي
التعديل الذي طراأ على ال�شركة:

التجارية- ابوظبي  حمكمة  حكم  على  بناء  وذلك  ال�سركة  وت�سفية  حل   -  1
املحكمة التجارية بتاريخ 2022/7/10 للق�ساء يف اإمارة ابوظبي.

بتاريخ  لل�سركة  ق�سائي  كم�سفي  الزعابي  �سيف  ال�سيد/عبيد  -تعيني   2
2023/7/10:

تاريخ التعديل:2023/03/14
املعني  امل�سفي  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 

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

العدد 13799 بتاريخ 2023/3/15 

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

CN للوجبات اخلفيفة رخ�سة رقم:4602598 
قد تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13799 بتاريخ 2023/3/15 

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

CN 2 رخ�سة رقم:3916712 
قد تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13799 بتاريخ 2023/3/15 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�سادية باأن / ال�سادة : نافيجاتر لنقل الركاب بال�سيارات الفخمة

رخ�سة رقم: CN 2429363 قد تقدموا اإلينا بطلب:

تعديل راأ�ش املال اىل 50000

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

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف فاطمه حمى الدين ال�سيد ابراهيم حممد ال�سيبانى

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة اجيبهافان جوباالن اجاياكومار %100

تعديل اإ�سم جتاري من/نافيجاتر لنقل الركاب بال�سيارات الفخمة  

NAVIGATOR PASSENGERS TRANSPORTATION VIA LUXURIOUS CARS

 اإىل/نافيجاتر لنقل الركاب بال�سيارات الفخمة - �سركة ال�سخ�ش الواحد ذ م م

NAVIGATOR TO TRANSPORT -PASSENGERS IN LUXURY CARS SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

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

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

مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13799 بتاريخ 2023/3/15 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�سادية باأن / ال�سادة : فور�ش لتجارة معدات و اجهزة حقول النفط 

ذ.م.م رخ�سة رقم: CN 4304030 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل راأ�ش املال من 150000  اىل 50000

تعديل ال�سكل القانوين من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اىل �سركة ال�سخ�ش الواحد ذ.م.م
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف هاجر بنت نور الدين بن �سامل حرم كتانى

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف �سالح حممد ثامر جمينني املن�سورى
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة �سالح اخلباب مر�سد مكتوم املن�سورى %100

تعديل اإ�سم جتاري من/فور�ش لتجارة معدات و اجهزة حقول النفط ذ.م.م
FORCE OIL FIELD EQUIPMENT TRADING L.L.C

 اإىل/ترا�ست لتجارة معدات و اجهزة حقول النفط - �سركة ال�سخ�ش الواحد ذ م م
TRUST OIL FIELD EQUIPMENT TRADING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

اأو دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(
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للريا�سات  االإم������ارات  احت����اد  رف���ع 
ال�سكر  اآي���������ات  اأ�����س����م����ى  اجل�����وي�����ة 
والعرفان اإىل �سمو ال�سيخ حمدان 
بن حممد بن را�سد اآل مكتوم ويل 
عهد دبي رئي�ش املجل�ش التنفيذي 
والالحمدود  امل�ستمر  دعمه  على 
عامة  وال���ري���ا����س���ي���ني  ل��ل��ري��ا���س��ة 
ول��ل��ري��ا���س��ات اجل��وي��ة خ��ا���س��ة مما 
مكنها من تبّوء هذه املكانة الدولية 
وحمبي  ع�����س��اق  ك��ل  قبلة  لت�سبح 

الريا�سات اجلوية بالعامل .
النيادي  ن�سر حموده  �سعادة  وقال 
للريا�سات  االإم���ارات  احت��اد  رئي�ش 
اجلوية  ال���ري���ا����س���ات  اأن  اجل���وي���ة 
فال�سمعة  بالكثر  ل�سموه  ت��دي��ن 
من  اللعبة  حققتها  التي  الطيبة 
لتنظيم  ل��ن��ا  ���س��م��وه  دع����م  خ����الل 
ك���ربي���ات ال���ب���ط���والت واالجن������ازات 
والنجاحات  ابطالنا  حققها  التي 
الوطنية  ك���وادرن���ا  حققتها  ال��ت��ي 
ال�سخي  الدعم  هذا  حم�سلة  كلها 

والكرمي .
بطولة  ان  اىل  ال����ن����ي����ادي  ون�������وه 
الثانية  ال���دول���ي���ة  م���ا����س���رتز  دب����ي 
تقام  والتي  الال�سلكية  للطائرات 
وكرميني  كبرين  ودع���م  ب��رع��اي��ة 
من �سمو ال�سيخ حمدان بن حممد 
اآل مكتوم ويل عهد دبي  را�سد  بن 
رئ��ي�����ش امل��ج��ل�����ش ال��ت��ن��ف��ي��ذي �سوف 
وال�سبت  اجل���م���ع���ة  اي������ام  ت��ن��ط��ل��ق 
17 و18 و19  واالح��د املوافقني 

م���ار����ش اجل�����اري ب��ح��دي��ق��ة اخلور 
الطيارين  اب���رع  ومب�ساركة  ب��دب��ي 
يف العامل هي اح��دى مكارم �سموه 

املتعددة .

وا�����س����اد ال���ن���ي���ادي ب���ت���ع���اون ودع����م 
وبلدية  ال��ري��ا���س��ي  دب����ي  جم��ل�����ش 
دب����ي وت��ل��ي��ف��زي��ون دب����ي وال���دوائ���ر 
احل��ك��وم��ي��ة واالحت�����ادي�����ة الإجن����اح 

مب�ساركة  حت��ظ��ى  ال��ت��ي  ال��ب��ط��ول��ة 
 . طيارينا  جانب  اىل  طيارا   20

ووجه النيادي الدعوة اىل جمهور 
ومقيمني  مواطنني  من  االم���ارات 

واال�ستمتاع  ب��احل�����س��ور  وزائ���ري���ن 
ب����ه����ذه امل����ن����اف���������س����ات وال����ع����رو�����ش 
االإب��داع��ي��ة امل��ث��رة ل��ه��وؤالء النخبة 
الطيارين  �سفوة  ميثلون  ال��ذي��ن 

يف العامل .
وحيا النيادي جهود اللجنة املنظمة 
والعاملني باللجان العاملة على ما 
النطالقة  حت�سرات  م��ن  ب��ذل��وه 

ال�سعيد  ع���ل���ى  االأب���������رز  احل�������دث 
العاملي لتعك�ش ال�سورة احل�سارية 
وال���ري���ا����س���ي���ة ل����دول����ة االإم���������ارات 

العربية املتحدة .

•• �أبوظبي- و�م:

فاز قطاع �سوؤون االأمن واملنافذ باملركز االأول يف م�سابقة امل�ستجيب االأول 
امل�ستجيب  م�سابقة  يف  االول  باملركز  اخلا�سة  املهام  وقطاع  لل�سباط 
االأول ل�سف ال�سباط واالأف��راد، يف اليوم االأول لبطولة ال�سيخ مبارك 

بن حممد اآل نهيان للرماية.
اأبوظبي البطولة يف دورتها الرابعة مبيدان الرماية  وافتتحت �سرطة 

بالوثبة- احلفار، وت�ستمر حتى 16 مار�ش اجلاري.
م�سارك   200 ت�سم  �سرطية  قطاعات  ثماين  البطولة  يف  وتتناف�ش 
من ال�سباط و�سف ال�سباط واالأفراد وال�سرطة الن�سائية للفوز يف 6 

م�سابقات رماية خمتلفة.
الرماية  اإدارة  م��دي��ر  ال��ق��ح��ط��اين  حم��م��د  ح�����س��ني  ال��ع��م��ي��د  واأو�����س����ح 
والتطبيقات امليدانية اأن الرماية هي اإحدى املهارات االأ�سا�سية ملنت�سبي 
اأبوظبي،  يف  ال�سرطية  القيادات  ومبتابعة  باهتمام  وحتظى  ال�سرطة 
املختلفة  وبالو�سعيات  احلركية  الرماية  كفاءة  تطوير  اإىل  ال�ساعية 
قطاع  تنظيم  اإن  وق��ال  املحتملة.  االأمنية  املواقف  جلميع  لال�ستجابة 
ورفع  الرماية  م��ه��ارة  لت�سجيع  ي��اأت��ي  البطولة  لهذه  الب�سرية  امل���وارد 
االأمثل،  بال�سكل  االأمنية  االأح���داث  مع  للتعامل  االأم��ن  رج��ل  جاهزية 
وحتفيز  ال��رم��اي��ة،  وتكتيكات  ف��رق  وب��ن��اء  ال��واح��د  الفريق  روح  وتعزيز 
وامل�سابقات  االأن�سطة  خ��الل  من  ذاتياً  الكفاءة  تطوير  على  امل�ساركني 

الريا�سية املختلفة.

ال�شكر والعرفان اإىل حمدان بن حممد 

بطولة دبي ما�سرتز الدولية للطريان الال�سلكي تنطلق اجلمعة بحديقة اخلور 

�سرطة اأبوظبي تفتتح بطولة مبارك بن حممد للرماية مبناف�سات قوية

•• دبي-�لفجر:

فاز منتخبنا الوطني لل�سابات لكرة القدم حتت 20 �سنة على نظره االأذري بهدفني دون رد، يف املباراة 
الودية الثانية التي جمعت املنتخبني اأم�ش على ملعب ذياب عوانة يف ختام مع�سكره الداخلي بدبي.

�سجلت الالعبة �سارة الراجوي هديف منتخبنا.
وكانت املباراة الودية االأوىل قد انتهت بالتعادل االإيجابي بهدف ملثله.

وياأتي هذا املع�سكر �سمن برنامج منتخبنا لل�سابات،الذي اعتمدته جلنة كرة قدم الن�سائية، لتطوير 
اجلانبني البدين والفني لالعبات من خالل التدريبات وخو�ش املباريات الودية.

منتخب ال�سابات يفوز على نظريه 
الأذري يف ختام مع�سكر دبي

العدد 13799 بتاريخ 2023/3/15 
المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2021/17864

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�سرَا (
تعلن المارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�ض املنازعات الإيجارية يف دبي باأنه �شينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  المــارات  موقع  على  علني  مزاد 
للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2023/03/21 الثالثاء  يوم  م�شاءا   6:00 ال�شاعة 

�شده ل ميزون دو �شلطانة كافية �ض.ذ.م.م و او�شاف املحجوزات على النحو التايل :
�شعر التقييم   الو�شف       

 160،000 ماكينة تنقية الهواء       
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�شيك �شمان وللمزيد من املعلومات التف�شل 
بزيارة املوقع اللكرتوين www.emiratesauction.ae وعلى كل من له اعرتا�ض التقدم 

باعرتا�شه معززا اإياه مبا يربره من م�شنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على الأقل .
المارات للمزادات

مركز ف�س املنازعات االيجارية

70363 العدد 13799 بتاريخ 2023/3/15 
المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2022/19486

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�سرَا (
تعلن المارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�ض املنازعات الإيجارية يف دبي باأنه �شينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  المــارات  موقع  على  علني  مزاد 
للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2023/03/21 الثالثاء  يوم  م�شاءا   6:00 ال�شاعة 

�شده بيتا فيت لتجارة الدوية البيطرية و او�شاف املحجوزات على النحو التايل :
�شعر التقييم   الو�شف       

 16،100 اغرا�ض مكتبيه وادويه بيطريه      
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�شيك �شمان وللمزيد من املعلومات التف�شل 
بزيارة املوقع اللكرتوين www.emiratesauction.ae وعلى كل من له اعرتا�ض التقدم 

باعرتا�شه معززا اإياه مبا يربره من م�شنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على الأقل .
المارات للمزادات

مركز ف�س املنازعات االيجارية

70363 العدد 13799 بتاريخ 2023/3/15 
المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2023/65

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�سرَا (
تعلن المارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�ض املنازعات الإيجارية يف دبي باأنه �شينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  المــارات  موقع  على  علني  مزاد 
للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2023/03/21 الثالثاء  يوم  م�شاءا   6:00 ال�شاعة 

�شده بني تري للتجارة العامة �ض.ذ.م.م و او�شاف املحجوزات على النحو التايل :
�شعر التقييم   الو�شف       

 2،250 اأغرا�ض مكتبيه      
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�شيك �شمان وللمزيد من املعلومات التف�شل 
بزيارة املوقع اللكرتوين www.emiratesauction.ae وعلى كل من له اعرتا�ض التقدم 

باعرتا�شه معززا اإياه مبا يربره من م�شنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على الأقل .
المارات للمزادات

مركز ف�س املنازعات االيجارية

70363

العدد 13799 بتاريخ 2023/3/15 
اإعلن يف الق�شية التنفيذية  بالن�شر 

املرجتعة ال�شيكات   AJCEXCIBOUNCE2023 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0000137/ 

اإىل املحكوم عليه :ان�سار بوفاثومفيتيل اوكار
املنفذ:ح�سن  املدعي  ل�سالح  املرفق �سوره عنه �سدك  بتاريخ قد �سدر احلكم  انه  حيث 
حممد ا�سماعيل ، اجلن�سية باك�ستاين  ، يف الق�سية امل�سار اليها اعاله، ومبا اأن املحكوم له 
املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم 

املطلوب  تنفيذه كاالآتي : املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف :١8١98.0
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اعاله خالل )١5( يوما 
املحكمة  فاإن  ذلك  عن  تخلفك  حالة  ويف   ، االخطار  بهذا  اعالنك/اإعالنكم  تاريخ  من 

�ستتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا. 
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70608 العدد 13799 بتاريخ 2023/3/15 
اعلن بيع  عقار بالن�شر  

يف التنفيذ رقم  4939/2022/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229 

م��و���س��وع ال��ت��ن��ف��ي��ذ : ت��ن��ف��ي��ذ احل��ك��م ال�������س���ادر يف ال���دع���وى رق����م 2021-189 ن����زاع جت����اري ، ب�����س��داد امل��ب��ل��غ امل��ن��ف��ذ ب���ه وق����دره 
)46562391.65( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف .

طالب التنفيذ:بنك دبي التجاري �ش.م.ع  - عنوانه :االمارات - امارة دبي - بور�سعيد - ديره - دبي - �سارع بور�سعيد - مبنى مبنى 
بنك دبي التجاري الرئي�سي - �سقة �سقة G09 - مقابل ديرة �سيتي �سنرت  - وميثله :ا�سامة ح�سن عثمان دبلوك 

املطلوب اإعالنه : ال�سنبوك للعقارات �ش.ذ.م.م - ال�سفة منفذ �سده  - عنوانه :االمارات - امارة دبي - الرب�ساء االوىل - بردبي - دبي - مبنى 
MFARHAN@INJAZZAT.COM - 97144479771 - 0555900353 - 312 بناية بوتيك - �سقة الطابق 3 - مكتب

01:00:00م ويف االيام الثالث التالية ان اقت�سى احلال  2023/3/29 ال�ساعة  مو�سوع االإعالن :اأنه يف يوم االربعاء املوافق 
�سيجرى بيع العقار املو�سحة اأو�سافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�سركة االإمارات للمزادات وعلى موقعها االإلكرتوين 
20% من الثمن اال�سا�سي قبل  راغبي ال�سراء ايداع تاأمني اليقل عن  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae
دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ش على البيع التقدم باإعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف 
اأيام  301 من قانون االإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة  املواعيد املبينة باملادة 
التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ش غر ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل االيام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن 
ال تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ش وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف 
املمتلكات :ار�ش وما عليها من بناء - املنطقة جبل علي ال�سناعية االوىل حاله االر�ش مبنية - رقم االر�ش 700 - رقم البلدية 

درهم  23.000.000 التقديرية  القيمة  مربع  مرت   1950.03 امل�ساحة   -  599  -  1995
مالحظات :  1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70197 العدد 13799 بتاريخ 2023/3/15 

اعلن بيع  عقار بالن�شر  
يف الدعوى رقم  52/2021/250 بيع عقار مرهون 

املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثانية رقم 184 
مو�سوع الدعوى : طلب احلجز وبيع عقار مرهون عبارة عن �سقة يف امارة دبي - منطقة معي�سم االول - ا�سم املبنى �سينرتيوم 
با�ستالم مبلغ )1573783.48( درهم من  725 - والت�سريح  4-2003 - رقم االر���ش  العقار  20 - �سقة  4 - الطابق  تاور 

ثمن البيع باملزاد .
طالب التنفيذ:بنك را�ش اخليمة الوطني �ش.م.ع - عنوانه:امارة دبي - �سارع 5 متفرع من �سارع دم�سق - بناية نهال - الق�سي�ش 2 
املطلوب اإعالنه : فريد مهدي معز الديني - ال�سفة منفذ �سده  - عنوانه :امارة دبي - منطقة معي�سم االول - ا�سم املبنى �سينرتيوم تاور 
FARID@MOEZEDDINI.COM - 0505513911 - 725 4 - الطابق 20 - �سقة العقار 4-2003 - رقم االر�ش

01:00:00م ويف االيام الثالث التالية ان اقت�سى احلال  2023/3/29 ال�ساعة  مو�سوع االإعالن :اأنه يف يوم االربعاء املوافق 
�سيجرى بيع العقار املو�سحة اأو�سافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�سركة االإمارات للمزادات وعلى موقعها االإلكرتوين 
20% من الثمن اال�سا�سي قبل  راغبي ال�سراء ايداع تاأمني اليقل عن  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae
دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ش على البيع التقدم باإعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف 
اأيام  301 من قانون االإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة  املواعيد املبينة باملادة 
التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ش غر ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل االيام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن 
ال تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ش وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف 
املمتلكات :وحدة عقارية - املنطقة معي�سم االول - رقم االر�ش 725 - رقم البلدية 0-685 - امل�ساحة 89.09 مرت مربع  - رقم 

املبنى 4 - ا�سم املبنى �سينرتيوم تاور 4 - رقم الوحدة 4-2003 - التقييم 511190.64 درهم
مالحظات :  1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70533 العدد 13799 بتاريخ 2023/3/15 

MOJAU_2023- 0116924 رقم املعاملة
اخطار عديل بالوفاء

انذار قانوين
املنذر:جهاد �سعيد بن �ساحوه - اماراتي اجلن�سية - وعنوانه:ال�سارقة - التعاون - برج ا�سا�ش مكتب 602 - هاتف 0558282828

�سد املنذر اليه:عبد احلميد ابراهيم ح�سني احلو�سني - وعنوانه:مكتب البناي والر�سدان للمحاماه واال�ست�سارات القانونية - دبي - 
�سارع االحتاد - بنايه الر�ستماين - مكتب 502 - تلفون 042949003

3.700.000 درهم فقط ثالثه ماليني و�سبعمائة الف درهم باال�سارة اىل  000001 مببلغ  ال�سيك رقم  املو�سوع:ا�سرتداد قيمة 
املو�سوع اعاله وحيث انه قد مت االتفاق بني املنذر واملنذر اليه على بيع املنزل اململوك للمنذر باعتباره و�سيط ملا كان  ما �سبق وقد قام 
املنذر اليه بال�سعي لبيع املنزل وبالفعل اتفق مع امل�سرتية وهي من تدعى/عائ�سة عبد اهلل حممد علي البيع مببلغ 3.700.000 درهم 
فقط ثالثة ماليني  و�سبعمائة الف درهم وبالفعل مت هذا البيع وقامت امل�سرتية ب�سداد قيمة املنزل للمنذر ملا كان ما تقدم وكان املنذر 
قد اتفق واملنذر اليه على ان ي�سرتي له منزال اخر بذات القيمة وقد حتايل املنذر اليه على املنذر بانه يف �سبيله الجراء التعاقد مع �سخ�ش 
ل�سراء عقار بذات القيمة ومن ثم فقد قام املنذر بتحويل ال�سيك 000001 مببلغ 3.700.000 درهم للمنذر اليه و�سحبه على بنك 
دبي اال�سالمي وبعد ا�ستالم املنذر اليه لهذا املبلغ بتاريخ:2015/9/30 تبني ان االخر مل يتعاقد على �سراء منزل اخر للمنذر كما 
مت االتفاق �سابقا وا�ستوىل على قيمة ال�سيك �سالف البيان دون وجه - هذا ورغم مطالبات الودية املتكرره اال ان املنذر مل يحرك �ساكنا 
هذا ونظرا لوجود ق�سية مت رفعها من قبل املدعوه/عائ�سة عبداهلل حممد �سد املنذر واملنذر اليه فقط انتظر املنذر لالنتهاء من هذه 
الق�سية متهيدا للمطالبة القانونية بقيمة هذا املبلغ - لذلك فان املنذر ينبه املنذر اليه ب�سرورة �سداد قيمة ال�سيك رقم 000001 
ا�ستالم هذا االنذار واال  تاريخ  ا�سبوع من  3.700.000 درهم وامل�سحوب على بنك دبي اال�سالمي وذلك خالل مدة اق�ساها  مببلغ 

�سي�سطر املنذر التخاذ االجراءات القانونية �سدكم .

 الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70392

العدد 13799 بتاريخ 2023/3/15 
MOJAU_2023- 0122632 رقم املعاملة

 اإخطار عديل بالوفاء
اخطار عديل

املخطر:حممد مطر �سلطان بالعبد الكتبي - اماراتي اجلن�سية
العنوان:ال�سارقة - هاتف رقم 0505512511

املخطر اليهم:الندى للمقاوالت ال�سحية والكهربائية ذ.م.م - وميثلها بالتوقيع �سريك ومدير الرخ�سة 
ال�سيد/�سمر عبدال�سايف ال�سيد علي يو�سف - العنوان:ال�سارقة بوطينة - خلف �سارع الزهراء - �سقة رقم 

رقم:0544440504 هاتف   - عاي�ش  جمال  حممد  ملك   2 رقم  طابق   211
مو�سوع االخطار/اخطار بدفع قيمة ال�سيك

درهم   6.000 بقيمة   000441 رقم  �سيك  املخطر  ل�سالح  حرر  قد  اليه  املخطر  ان  حيث  الوقائع 
ال�سيك  ان  بتاريخ:2022/6/15 وحيث  الدفع  م�ستحق  اال�سالمي(  االمارات  على )م�سرف  م�سحوب 
مت ارجاعه ب�سبب ان احل�ساب مغلق وعليه يعلن املخطر اليها ب�سرورة دفع قيمة ال�سيك يف فرتة اق�ساها 
خم�سة ايام من تاريخ ا�ستالم االخطار واال �سوف يقوم باتخاذ االجراءات القانونية �سدها - وعليه يلتم�ش 

املخطر من �سعادة الكاتب العدل بال�سارقة اخطاركم بهذا ر�سميا.
الكاتب العدل     

          االإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�شوؤون الفنية والتعاون الدويل

  اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات )ال�شارقة(   

70533
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الفجر الريا�ضي

•• �أبوظبي -و�م:

اليوم  وال��ب��ول��و  اخليل  ل�سباق  غنتوت  ن��ادي  مالعب  ت�سهد 
بطولة  م��ن  النهائي  ن�سف  ال���دور  مباراتي  اإق��ام��ة  االأرب��ع��اء 
ك��اأ���ش ���س��اح��ب ال�سمو رئ��ي�����ش ال��دول��ة ل��ل��ب��ول��و، وامل��ق��ام��ة يف 
اآل  زاي��د  بن  ف��الح  ال�سيخ  �سمو  رعاية  حتت  ال�23  ن�سختها 

نهيان رئي�ش نادي غنتوت ل�سباق اخليل والبولو.
 18 مب�ستوى  ف��رق،   4 مب�ساركة  البطولة  مناف�سات  وتقام 
كاأ�ش  على  باللقب  ال��ف��ائ��ز  ال��ف��ري��ق  و�سيح�سل  ك���اب،  ه��ان��د 

البطولة.
ويلتقي يف املباراة االأوىل لن�سف النهائي، فريق غنتوت، مع 
فريق اأبوظبي، ويف املباراة الثانية يلتقي فريق ذئاب احلبتور 
املباراة  اإىل  امل��ت��اأه��ل��ني  اأج���ل ح�سم  ف��ري��ق االإم�����ارات م��ن  م��ع 

النهائية.
وت�سهد البطولة م�ساركة نخبة من اأبرز الالعبني تتقدمهم 
قائدة  اآل مكتوم  را�سد  بن  بنت حممد  ميثاء  ال�سيخة  �سمو 
ذئاب  ف��ري��ق  ق��ائ��د  ب��ول��و، وحبتور احلبتور  االإم����ارات  ف��ري��ق 

احلبتور.

على جانب اآخر اأعلنت اللجنة املنظمة للبطولة برئا�سة خالد 
�سعيد املرزوقي املدير التنفيذي للنادي، االنتهاء من ترتيبات 
حفل البطولة اخلتامي، والذي يقام بعد ظهر ال�سبت املقبل، 

حيث �سيتم ال�سماح للجمهور بالدخول جمانا.
ترفيهية  فقرات  على  للبطولة  اخلتامي  احلفل  ويت�سمن 
وا�ستعرا�سية، من اأبرزها عرو�ش الكالب البولي�سية، والقفز 
اال�ستعرا�ش  ثم  االإم���ارات،  اأبطال  مب�ساركة  باملظالت  احلر 
اجلوي لفريق الفر�سان، على اأن يختتم احلفل بال�سحوبات 

اخلا�سة باجلمهور وتتويج الفائزين.

لقب كاأ�س رئي�س الدولة للبولو يقرتب من احل�سم

•• جدة -و�م:

الوطنية  االأومل��ب��ي��ة  ال��ل��ج��ن��ة  ���س��ارك��ت 
غر  العمومية  اجلمعية  اج��ت��م��اع  يف 
للت�سامن  الريا�سي  العادية لالحتاد 
باململكة  بجدة  اأقيم  ال��ذي  االإ�سالمي 
اأم�ش  ال�سقيقة  ال�����س��ع��ودي��ة  ال��ع��رب��ي��ة 
يف  ال���ل���ج���ن���ة  م����ّث����ل  االث�����ن�����ني.  االأول 
بنت  ع��زة  املهند�سة  �سعادة  االج��ت��م��اع 
للجنة  امل�ساعد  العام  االأم��ني  �سليمان 
االإدارية  لل�سوؤون  الوطنية  االأومل��ب��ي��ة 
امل�����س��ادق��ة على  �سهد  وامل��ال��ي��ة، ح��ي��ث 
لالحتاد،  االأ�سا�سي  النظام  تعديالت 
وت���ع���ي���ني االأم���������ني ال�����ع�����ام ل���الحت���اد 
الت�سامن  األ���ع���اب  دورة  وا���س��ت�����س��اف��ة 
 ،2025 ع�����ام  امل���ق���ب���ل���ة  االإ�����س����الم����ي 
الن�سخة  ت���ق���ري���ر  ع���ل���ى  واالط����������الع 

الت�سامن  األ��ع��اب  دورة  من  اخلام�سة 
مبدينة  اأق���ي���م���ت  ال���ت���ي  االإ�����س����الم����ي 
التقارير  وع���ر����ش  ب���رتك���ي���ا،  ق��ون��ي��ة 
وتقرير  امل��ي��زان��ي��ة  مت�سمنة  امل��ال��ي��ة 
 2018( للفرتة  احل�سابات  مراقب 
التقديرية  وامل����وازن����ة   )2021  –

لل�سنتني القادمتني.
العزيز  عبد  االأم��ر  االجتماع  ت��راأ���ش 
ب���ن ت��رك��ي ال��ف��ي�����س��ل رئ��ي�����ش االحت���اد 
ال���ري���ا����س���ي ل��ل��ت�����س��ام��ن االإ����س���الم���ي 
االأوملبية  ال��ل��ج��ان  روؤ�����س����اء  ب��ح�����س��ور 
ال��������دول االإ����س���الم���ي���ة  ال���وط���ن���ي���ة يف 
تعيني  االج��ت��م��اع،  واعتمد  االأع�����س��اء. 
العام  االأم����ني  االإدارة  جمل�ش  ع�سو 
اأمين  نا�سر  االأردنية  االأوملبية  للجنة 
ل��الحت��اد للفرتة  ع��اًم��ا  اأميًنا  امل��ج��ايل 
االجتماع  اأقّر  كما  املقبلة،  االنتخابية 

اآلية اختيار املدينة امل�ست�سيفة لدورة 
االألعاب الريا�سية ال�ساد�سة للت�سامن 

االإ�سالمي 2025 م.
وكرمت اجلمعية نائب رئي�ش االحتاد 
الريا�سي للت�سامن االإ�سالمي اللواء 
اأح���م���د حم��م��د ف����ويل -رح���م���ه اهلل- 

االحتاد  يف  الريا�سية  خدمته  نظر 
على مدى 22 عاًما، والدكتور حممد 
االأ�سبق  العام  االأم��ني  بن �سالح قزدر 
ل��الحت��اد مل��دة 20 ع��اًم��ا، وحممد بن 
ال�سابق  العام  االأمني  القرنا�ش  �سالح 

لالحتاد ملدة 6 اأعوام.

•• دبي-�لفجر:

دعمت القيادة العامة ل�سرطة دبي، الريا�سي �سوجيث جو�سي فارجيز من 
خالل  من  القيا�سية،  ل��الأرق��ام  غيني�ش  مو�سوعة  دخ��ول  يف  الهمم  اأ�سحاب 
الذي قطعه على �سكل كر�سي  امل�سار  الريا�سي يف  تنظيم وتاأمني ومرافقة 

ُمتحرك مل�سافة 8.71 كيلومرتاً يف اإمارة دبي، ُموثقاً بخرائط جوجل.
واأكد الرائد خالد املزروعي رئي�ش ق�سم خمتربات االبتكار يف �سرطة دبي، 
خليفة  اهلل  عبد  الفريق  معايل  اأن  فارجيز،  الريا�سي  دع��م  مبادرة  من�سق 
واالإمكانيات  ال�سبل  كافة  بت�سخر  وج��ه  دب��ي،  ل�سرطة  العام  القائد  امل��ري 
املو�سوعة،  اإىل هدفه وحتقيق حلمه يف دخول  الو�سول  الريا�سي يف  لدعم 

وذلك يف اإطار حر�ش �سرطة دبي الدائم على دعم ومتكني اأ�سحاب الهمم.
االب��ت��ك��ار، وجلنة  دب��ي مُمثلة يف جمل�ش  اأن �سرطة  امل��زروع��ي  ال��رائ��د  وب��ني 

اأ�سحاب الهمم، بالتعاون  تاأمني الفعاليات، وجمل�ش الريا�سيني، وجمل�ش 
مع �سركة اإعمار وموؤ�س�سة دبي خلدمات االإ�سعاف، وفرت كافة اأنواع الدعم 
اإجناز  من  ليتمكن  فارجيز  الريا�سي  يحتاجه  ال��ذي  وامليداين  اللوج�ستي 
و�سيارة  واملرورية وطائرات دون طيار  االأمنية  الدوريات  املهمة، ومن ذلك 
االإ�سعاف، والتي �سهلت انطالقة م�سار رحلته من اأمام برج خليفة، مبيناً اأن 
اختيار فكرة امل�سار على �سكل كر�سي ياأتي يف اإطار دعم اأ�سحاب الهمم من 

ذوي االإعاقة احلركية. 
دبي  ل�سرطة  العامة  للقيادة  �سكره  فارجيز عن  الريا�سي  من جانبه، عرب 
على دعمها له يف حتقيق حلمه بدخول مو�سوعة غيني�ش لالأرقام القيا�سية، 
م�سراً اإىل اأن الدعم اللوج�ستي واملعنوي الذي وفره له عنا�سر �سرطة دبي 
خالل م�سار الرحلة، كان دافعاَ له للم�سي قدماً يف التحدي والقدرة على 

اإمتام امل�سار بنجاح.

قطع م�شافة 8.71 كيلومرتًا على �شكل كر�شي ُمتحرك موثقة بخرائط جوجل عمومية الحتاد الريا�سي لدول الت�سامن الإ�سالمي تختار املجايل اأمينا عاما

�سرطة دبي تدعم ريا�سيًا من اأ�سحاب الهمم 
لدخول مو�سوعة غيني�س لالأرقام القيا�سية 

•• �أبوظبي-و�م:

رئي�ش  الرحماين  في�سل  �سعادة  اأكد 
اخليول  ل�سباقات  ال����دويل  االحت����اد 
العربية االأ�سيلة " اإفهار"، اأن الدور 
الريادي والدعم املتوا�سل من �سمو 
نهيان،  اآل  زاي��د  ب��ن  من�سور  ال�سيخ 
وزير  ال����وزراء  جمل�ش  رئي�ش  ن��ائ��ب 
ا�ستدامة  ي��ر���س��خ  ال��رئ��ا���س��ة،  دي����وان 
ريادة دولة االإم��ارات عاملياً يف تعزيز 

م�سرة اخليل العربي.
وقال الرحماين : بف�سل هذا الدعم 
هناك زيادة كبرة يف عدد ال�سباقات 
من�سور  ال�سيخ  و�سمو  العامل،  حول 
"جمدد"  ه���و  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي�����د  ب���ن 
الالحمدود  بدعمه  العربية،  اخليل 
الرعاية  ت��ق��دمي  امل�����س��ب��وق يف  وغ���ر 
الأكر من 80 م�سمارا حول العامل، 
وجتديد " �سحوة " اخليل العربي، 
الذي  االإم���ارات  مما يعزز دور دول��ة 
ال�سباقات  دع���م  يف  االأ���س��ا���ش  يعترب 

العاملية.
ت�سريحات  يف   - ال��رح��م��اين  واأ���س��ار 
اإىل  "وام" -  االإم���ارات  اأنباء  لوكالة 
اأف�سل  ت��ت��ب��ن��ى  االإم��������ارات  دول����ة  اأن 
ل��ل��ح��ف��اظ ع��ل��ى اخليول  امل��م��ار���س��ات 

العربية التي متثل املوروث التاريخي 
االأ�سيل، امتداداً لروؤية ونهج القائد 
بن  زاي��د  ال�سيخ  ل��ه  املغفور  املوؤ�س�ش 
�سلطان اآل نهيان " طيب اهلل ثراه".

واأو�سح اأن �سباق العني الثاين ع�سر 
ال��ع��رب��ي��ة االأ���س��ي��ل��ة املقرر  ل��ل��خ��ي��ول 
"املاراثون"  �سي�سهد  املقبل  ال�سبت 
وهو اأطول �سوط يف �سباقات اخليول 
 5100 مل�سافة  ال�سريعة  ال��ع��رب��ي��ة 
املتابعني  اأن����ظ����ار  و���س��ي��ج��ذب  م����رت، 
وع�������س���اق اخل����ي����ول، ب�����س��ب��ب االإث������ارة 
الفر�سان  م����ن  امل���ت���وق���ع���ة  ال���ك���ب���رة 

امل�ساركني بهذه امل�سافة.
للمالك  ال�سبا"  ن���د  فوز"  وق�����ال: 

ال��ل��ي��ب��ي ال��ب�����س��ر ����س���امل احل������راري 
والرئي�ش  اخلام�ش  ال�سوط  بجائزة 
للفئة  ميل"  "العني  ل���ق���ب  ع���ل���ى 
الثالثة على م�سمار نادي الفرو�سية 
يعك�ش  موؤخراً،  واجلولف  والرماية 
ال�سغف بامل�ساركة يف �سباقات اخليول 
التي تقام يف الدولة من املالك يف كل 

دول العامل.

واأ����س���اف: ق��ي��ادت��ن��ا ال��ر���س��ي��دة تويل 
اه��ت��م��ام��ه��ا ال��ك��ب��ر مب�����س��رة اخليل 
كافة  يف  ����س���اأن���ه  واإع��������الء  ال���ع���رب���ي، 
امل�������س���ام���ر ال���ع���امل���ي���ة، ح���ي���ث متثل 
لن�سر  متكاملة  منظومة  الريا�سة 
االإن�سانية  وال���������روح  امل���ح���ب���ة  ق���ي���م 
والتعارف والتاآلف، كما اأن الريا�سة 
ن�ستطيع  التي  الناعمة  القوة  متثل 

دولتنا  م��ك��ان��ة  تر�سيخ  خ��الل��ه��ا  م��ن 
اإر�ساء  يف  ال��ري��ادي  ودوره���ا  الغالية، 
ال��ت�����س��ام��ح وت���ع���زي���ز ال��ت��ع��اي�����ش بني 

الدول وال�سعوب.
وتوجه الرحماين بال�سكر والتقدير 
بنت  فاطمة  ال�سيخة  اإىل  والعرفان 
رئي�سة  ن��ه��ي��ان،  اآل  زاي����د  ب���ن  ه����زاع 
بنت  فاطمة  اأكادميية  اإدارة  جمل�ش 

رئي�سة  الن�سائية،  للريا�سة  مبارك 
بنت  فاطمة  موؤ�س�سة  اإدارة  جمل�ش 
وموؤ�س�ش  م���ال���ك  ال��ث��ق��اف��ي��ة،  ه�����زاع 
اإ����س���ط���ب���الت ال�������س���راع، ع��ل��ى دوره����ا 
ال��ري��ادي يف دع��م ف��ر���س��ان االإم����ارات 
ل��ق��ف��ز احل���واج���ز م��ن��ذ اأك����ر م���ن 8 
الكبر  احل��ل��م  حتقق  حتى  ���س��ن��وات، 
بالتاأهل اإىل اأوملبياد باري�ش 2024، 

بعد االأداء امل�سرف واملتميز يف بطولة 
ق��ط��ر ل��ق��ف��ز احل���واج���ز امل��وؤه��ل��ة اإىل 

املحفل االأوملبي الكبر.
�سمو  وال��ده��ا  خطى  على  واأ����س���اف: 
ال�سيخ هزاع بن زايد اآل نهيان، نائب 
رئ��ي�����ش امل��ج��ل�����ش ال��ت��ن��ف��ي��ذي الإم����ارة 
اأبوظبي، الذي اأر�سى بروؤيته الثاقبة 
اأ���س��ا���ش نه�سة وت��ط��ور ال��ري��ا���س��ة يف 

الدولة، قدمت ال�سيخة فاطمة بنت 
هزاع بن زايد اآل نهيان، كل متطلبات 
قفز  يف  االإم�����ارات  لفر�سان  ال��ت��ط��ور 
احل���واج���ز، ح��ي��ث ي��ت��ّوج ه���ذا التاأهل 
امل��ث��م��رة لبناء  ال��ت��اري��خ��ي ج��ه��وده��ا 
منظومة متكاملة ت�سهم يف االرتقاء 
وفق  وتطويرها،  الفر�سان  ب��ق��درات 

اأف�سل املمار�سات واملعاير الدولية.

رئي�س »اإفهار« : الإمارات تدعم �سباقات اخليول يف اأكرث من 80 م�سمارًا حول العامل

•• �لكويت-و�م: 

ال�ساهني"  "هدباء  ال��ف��ر���ش  ت��ّوج��ت 
الدو�سري،  ف��ه��د  حم��م��د  ال���س��ط��ب��ل 
ن��ا���س��ر احل��م��ي��دان وقيادة  ب��اإ���س��راف 
مهرجان  ب���ك���اأ����ش  ج���ال���ف���و،  ف��ي��ل��ي��ب 
���س��ب��اق��ات ���س��م��و ال�����س��ي��خ م��ن�����س��ور بن 
اأم�ش  اأق��ي��م  ن��ه��ي��ان، وال����ذي  اآل  زاي���د 
االأول االثنني مب�سمار نادي ال�سيد 

والفرو�سية بالكويت.
لتوجيهات  تنفيذاً  ال�سباقات  تقام  و 
���س��م��و ال�����س��ي��خ م��ن�����س��ور ب���ن زاي����د اآل 
الوزراء  جمل�ش  رئي�ش  نائب  نهيان، 
وزير ديوان الرئا�سة، �سمن مبادرات 
امتداداً   ،15 ال�  ن�سخته  املهرجان يف 
ل���ل���ت���ع���اون امل�����س��ت��م��ر ب����ني االإم��������ارات 
العربية  اخليل  �سباقات  يف  والكويت 

االأ�سيلة.
1400 مرت،  و �سهد ال�سباق مل�سافة 
4 اآالف دينار كويتي،  البالغ جائزته 
م�ساركة 14 مهرة وفر�ساً من �سن 3 
واإنتاج  )م�ستوردة  ف��وق  فما  �سنوات 

اخلليج(.
البالغ  ال�ساهني"  "هدباء  وت��ف��وق��ت 
 3 والفائزة  رط��اًل،   )78( ت�سنيفها 
م����رات، م��ن��ه��ا ���س��ب��اق ك��اأ���ش مهرجان 
�سباقات �سمو ال�سيخ من�سور بن زايد 
ال�سباق  يف  املا�سي،  ال�سهر  نهيان  اآل 

باأداء متميز لتحرز اللقب.
علي  ل��ه��ي��ف��ي  "برامني�سن"  وح��ل��ت 
اهلل معجب،  ع��ب��د  وق���ي���ادة  ال��ه��ي��ف��ي، 
 1:35:46 بزمن  الثاين  املركز  يف 
الثالث  امل���رك���ز  يف  وج������اءت  دق���ي���ق���ة، 
"هاودا دي نيالن�ش" لعلي الربغوث، 

وقيادة  ال���ع���ذاب،  ���س��ل��ط��ان  ب���اإ����س���راف 
�سامل العجمي.

�سعادة  الفائزين  وت��وج  ال�سباق  �سهد 
�سفر  النيادي  حامد  مطر  الدكتور 
ال���دول���ة ل���دي ال��ك��وي��ت، ال���ذي ت�سلم 
ل�سمو  مقدمة  تذكارية  درع��اً  ب��دوره 
ال�سيخ من�سور بن زايد اآل نهيان، من 
ال�سباح،  النا�سر  فهد  �سباح  ال�سيخ 
اخليل  ل�سباق  العليا  الهيئة  رئي�ش 

بنادي ال�سيد والفرو�سية الكويتي.
وي����دع����م وي����رع����ى امل���ه���رج���ان دائ�����رة 
اأب�����و ظبي،   - وال�����س��ي��اح��ة  ال��ث��ق��اف��ة 
وجم����ل���������ش اأب�����وظ�����ب�����ي ال����ري����ا�����س����ي، 
واالأر�����س����ي����ف وامل���ك���ت���ب���ة ال���وط���ن���ي���ة - 
ال�سريك الرئي�سي، ومبادلة ال�سريك 
ال���ر����س���م���ي، وال���وط���ن���ي���ة ل����الأع����الف 
ال�����س��ري��ك اال���س��رتات��ي��ج��ي، وط���ران 
االإمارات الناقل الر�سمي، وات�ساالت 

ال�سريك الر�سمي.
امل�سعود-  ال���رع���اي���ة  يف  ي�������س���ارك  و 
وعمر  االأم��رات،  واأري��ج  "ني�سان"، 
يا�ش،  وق��ن��اة  لل�سفريات،  يو�سف  ب��ن 
و�سركة  ال���ع���ام،  ال��ن�����س��ائ��ي  واالحت������اد 
للخيول  االإم�����ارات  وجمعية  ف��ي��وال، 
االإم���ارات  وق��ري��ة  االأ�سيلة،  العربية 
ال��ع��امل��ي��ة ل��ل��ق��درة، ون�����ادي اأب����و ظبي 

للفرو�سية.

»هدباء ال�ساهني« تتّوج بكاأ�س مهرجان �سباقات 
�سمو ال�سيخ من�سور بن زايد يف الكويت
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لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اعاله خالل )7( اأيام من 
تاريخ اعالنك/اإعالنكم بهذا االخطار ، ويف حالة تخلفك عن ذلك فاإن املحكمة �ستتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا. 
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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ي��اأم��ل ري���ال م��دري��د االإ���س��ب��اين ح��ام��ل اللقب يف ا���س��ت��ع��ادة ه��داف��ه الفرن�سي 
املخ�سرم كرمي بنزمية كامل لياقته يف اإياب ثمن نهائي دوري اأبطال اأوروبا 
بعدما  االأرب��ع��اء  ال��ي��وم  االإنكليزي  ليفربول  ي�ستقبل  عندما  ال��ق��دم،  ك��رة  يف 
5-2، فيما تبدو طريق نابويل االإيطايل مفتوحة نحو ربع  اكت�سحه ذهاباً 

النهائي الأول مرة يف تاريخه.
ع�سية  اب��رزه��ا  اال���س��اب��ة،  ب�سبب  منا�سبات  ع��دة  يف  بنزمية  مو�سم  وت��ع��ّط��ل 
مونديال قطر، عندما ان�سحب من مع�سكر املنتخب الفرن�سي ب�سكل جديل.

املطارد  االأخ��ر  لكن  جونيور،  فيني�سيو�ش  الربازيلي  النجم  ملع  غيابه،  يف 
ال�سارمة  الدفاعية  الرقابة  لفك  كثراً  يعاين  م�ستمرة،  عن�سرية  بهتافات 
املفرو�سة عليه. كما يحوم �سك حول م�ستقبل بنزمية مع الفريق امللكي، مع 

انتهاء عقده �سيفاً وعدم االعالن عن متديده حتى االآن.
عاماً   35 البالغ  ال��الع��ب  بقاء  اأن�سيلوتي يف  ك��ارل��و  االإي��ط��ايل  م��درب��ه  اأم��ل 

مدريد". يف  يبقوا  اأن  يجب  النادي  هذا  "اأ�ساطر 
وغاب بنزمية عن فوز ريال االأخر على اإ�سبانيول يف الدوري املحلي ب�سبب 
ا�سابة يف كاحله، ويتوقع اأن يكون جاهزاً �سد ليفربول على ملعب �سانتياغو 

برنابيو.
املو�سم  ال��ع��امل  يف  الع��ب  الأف�سل  الذهبية  ال��ك��رة  ج��ائ��زة  حامل  غ��اب  وفيما 

امل��و���س��م، كتبت �سحيفة  ال��ث��ام��ن��ة ه���ذا  ل��ل��م��رة  امل��ا���س��ي 
"اأ�ش": "هناك خطب ما مع بنزمية، مل مي�ش يف 

كامل م�سرته وقتاً مماثاًل يف غرف العالج".
ريال  مباريات  من   34% عن  بنزمية  غ��اب 
لكنه  م��ب��اراة،   14 جمموع  اأي  املو�سم،  ه��ذا 

�سّجل 18 هدفاً يف 27 مباراة خا�سها.
بالدفاع  �سعوبة  ري���ال  مهمة  ت���زداد  وفيما 

البتعاده  نظراً  االإ���س��ب��اين،  ال���دوري  يف  لقبه  عن 
يبحث  بر�سلونة،  غ��رمي��ه  ع��ن  ن��ق��اط  ت�سع 

عن تعزيز م�ساره يف بطولته 

ح�ساب  على  امل��ا���س��ي  ال��ع��ام  اآخ��ره��ا  قيا�سياً،  لقباً   14 اأح���رز  حيث  املحببة، 
ليفربول بالذات.

ال�سعوبة،  بالغة  م��رات،  �ست  اللقب  ليفربول، حامل  تبدو مهمة  املقابل،  يف 
بعد تلقيه الأول مرة يف تاريخه خم�سة اأهداف على ار�سه يف امل�سابقة القارية، 
داروي��ن نونيي�ش وامل�سري حممد  االأوروغ��وي��اين  بهديف  رغم تقدمه مبكراً 
�سالح، ما تركه من دون اي فوز يف اآخر �سبع مباريات اأمام "مرينغي" )6 

خ�سارات وتعادل(.
حقق ليفربول فوزاً �ساخباً بعدها يف الدوري على غرميه مان�س�سرت يونايتد 
بورمنوث  اأم��ام  بخ�سارته  امل��ه��زوزة  النتائج  دوام��ة  اىل  يعود  ان  قبل   ،0-7

املتوا�سع 0-1، ليرتاجع اإىل املركز ال�ساد�ش.
وعلى وقع م�سواره احلامل يف ال��دوري االإيطايل، حيث يقرتب من التتويج 
دوري  يف  مغامرته  ن��اب��ويل  يتابع  ع��ق��ود،  ثالثة  م��ن  اأك��ر  يف  االأوىل  للمرة 
االأبطال عندما ي�ستقبل اأينرتاخت فرانكفورت االأملاين مت�سلحاً بفوزه ذهاباً 

.0-2
قّدم الفريق اجلنوبي هذا املو�سم جنماً مل يكن اأحد يتوقع بروزه ومقارنته 
خفيت�سا  اجلورجي  يخطف  م��ارادون��ا:  دييغو  االأرجنتيني  النادي  باأ�سطورة 

كفارات�سخيليا االأ�سواء باأهدافه ومتريراته احلا�سمة.
َيعّد  امل�سابقات،  التمريرات احلا�سمة يف خمتلف  ومثلها من  13 هدفاً  بعد 
املدرب لوت�سانو �سباليتي اإىل ربع النهائي  ت�سكيلة  لقيادة  "كفارادونا" العّدة 

للمرة االأوىل يف تاريخه.
ال�سبت،   0-2 اأتاالنتا  "بارتينوبي" على  الرائع خالل فوز  الفردي  هدفه 

ج�ّسد ال�سعود ال�ساروخي البن الثانية والع�سرين.
حامت �سكوك طفيفة حول حظوظ النادي يف الدوري املحلي، بعد �سقوطه 
تلو  مبدافع  تالعب  كفارات�سخيليا  لكن  اأ�سبوعني،  قبل  الت�سيو  اأم��ام 
الت�سجيل قبل ن�سف �ساعة من النهاية، لرفع نابويل  االآخر مفتتحاً 

الفارق اإىل 18 نقطة مع اإنرت اأقرب مناف�سيه.
قال �سباليتي بعد املباراة "�سّجل هدفاً من م�ستوى مارادونا، هذه املّرة 
مبقدورنا م�ساهدة ذلك حقاً، نظراً لنوعية ال�سيطرة على 
يهاجم  عندما  م��اث��ل��ة...  �سيقة  م�ساحة  يف  ال��ك��رة 

نحوك، ت�سعب مراقبته متاماً".
قال  ف��ران��ك��ف��ورت،  �سد  التالية  امل��ب��اراة  وع��ن 
هو  لفريقه  االأول  ال��ع��دو  اإن  املحّنك  امل���درب 

ُح�سمت". االأمور  باأن  "االعتقاد 
على  اأي�����س��اً  ي��ع��ّول  ال���ذي  فريقه  �سيكون 
فيكتور  ال��ن��ي��ج��ري  امل���ه���اج���م  جن���اع���ة 
مع  االأربعاء،  ملباراة  جاهزاً  اأو�سيمهن 
وعدم  مريت  األيك�ش  احلار�ش  ع��ودة 
الكوري  دفاعه  قلب  اإ�سابة  خطورة 

اجلنوبي مني-جاي كيم.
فرانكفورت  ي��خ��و���ش  امل��ق��اب��ل،  يف 
مهاجمه  دون  م�����ن  امل�����واج�����ه�����ة 
ران�������دال كولو  ال������دويل  ال��ف��رن�����س��ي 
م����واين امل���ط���رود ذه���اب���اً و���س��اح��ب 8 

اأهداف يف 11 مباراة عام 2023.
كما يفتقد فرانكفورت، �ساد�ش ترتيب الدوري االأملاين، 
املدينة  بلدية  منعت  بعد  االإي����اب،  م��ب��اراة  يف  جماهره  اإىل 

القاطنني يف فرانكفورت من �سراء تذاكر املباراة.
مبدئي  حظر  ال�سبت  األ��غ��ي  ف��ران��ك��ف��ورت،  م��ن  ا�ستئناف  وب��ع��د 
ال��ت��ذاك��ر من  ���س��راء  على  االإي��ط��ال��ي��ة  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  فر�سته 

القاطنني يف اأملانيا خ�سية اأعمال �سغب.
اأينرتاخت،  غ�سب  التذاكر  بيع  من  للحد  االأخ��ر  ال��ق��رار  اأث��ار 
لن  ناديه  اإن  بيان  ري�سكه يف  فيليب  االإدارة  فقال ع�سو جمل�ش 
من  م�سجعينا  ثلثي  ان  املعلوم  "من  �ساته  خم�سّ من  اأي��اً  ياأخذ 
خارج منطقة راين-ماين وال ياأتون من فرانكفورت.. لن نق�ّسم 

اأنف�سنا اإىل مناطق ذات رموز بريدية".
البالغة  ح�سته  اأخ���ذه  ع��دم  رغ��م  ال��ق��رار  فرانكفورت  وا�ستاأنف 
بالن�سبة  مبداأ  م�ساألة  باتت  للتوقيت،  "ونظراً  متفرج   2700

اإلينا وكيف يوؤثر ذلك على القرارات امل�ستقبلية".

•• �أبوظبي-و�م:

ليفربول  ي���درك  ذه��اب��ا،  ملعبه  على  بها  مني  ال��ت��ي  الثقيلة،  ال��ه��زمي��ة  م��ع 
الدور  اإىل  التاأهل  اأج��ل  من  املعجزة  ي�سبه  ملا  بحاجة  اأن��ه  جيدا  االإجنليزي 
ربع النهائي يف دوري اأبطال اأوروبا لكرة القدم هذا املو�سم على ح�ساب ريال 

مدريد االإ�سباين.
ويلتقي الفريقان اليوم على ا�ستاد "�سانتياجو برنابيو" بالعا�سمة االإ�سبانية 
فوزه  بعد  االإ�سباين  للفريق  بالن�سبة  للغاية  �سهلة  تبدو  مهمة  يف  مدريد، 

داره. عقر  يف  ليفربول  على  ذهابا   2-5
نابويل  يلتقي  االأب��ط��ال،  ل��دوري  ال�16  دور  باإياب  اليوم  اأخ��رى  ويف مباراة 

االإيطايل مع اإنرتاخت فرانكفورت االأملاين.
وكان ريال مدريد باغت ليفربول يف مباراة الذهاب واأحلق به اأكرب هزمية 
كبرة  خطوة  م��دري��د  ري��ال  ليقرتب  االأوروب��ي��ة،  البطوالت  يف  ملعبه  على 
بالبطولة  لقبه  عن  الدفاع  رحلة  يف  الثمانية  دور  اإىل  التاأهل  من  ومهمة 

االأوروبية.
وجاءت مباراة الذهاب بني الفريقني على عك�ش ما كان عليه احلال متاما 
يف مباراة الفريقني بنهائي البطولة يف املو�سم املا�سي؛ حيث ظهر ليفربول 
بعيدا متاما عن م�ستواه رغم البداية املميزة يف املباراة، والتي ترجمها اإىل 

هدفني مبكرين قبل اال�ست�سالم التام يف مواجهة ريال مدريد.
وبرغم ذلك، يدرك ريال مدريد اأن االعتماد على نتيجة مباراة الذهاب قد 
اإذا هز  يكلفه الكثر خا�سة واأن ليفربول ي�ستطيع حتقيق مفاجاأة م�سادة 

ال�سباك مبكرا يف مباراة اليوم ال�سيما واأنه لي�ش لديه ما يخ�سره.
ومل ي�سبق الأي فريق خ�سر على ملعبه بفارق 3 اأهداف يف االأدوار الفا�سلة 

بدوري االأبطال، اأن عاد يف النتيجة وقلبها ل�ساحله.
وكان مان�س�سرت يونايتد االإجنليزي هو الوحيد الذي قلب النتيجة النهائية 
ل�ساحله باأحد االأدوار االإق�سائية للبطولة من قبل، ولكن بعد اخل�سارة على 

ملعبه ذهابا بفارق هدفني.
ال�سيف يف  الفريق  5 حاالت فقط جنح فيها  البطولة على  تاريخ  وي�سهد 
قلب النتيجة النهائية ل�ساحله من خالل مباراة االإياب بعد الهزمية على 
ال�5 ح�سمت م��ن خالل  اثنتني م��ن ه��ذه احل���االت  ب��اأن  ملعبه ذه��اب��ا، علما 
اأن ليفربول  قاعدة الهدف االعتباري، التي مل تعد مطبقة االآن، ما يعني 
يحتاج للفوز بفارق 4 اأهداف غدا على ملعب ريال مدريد ليتاأهل اإىل دور 

الثمانية على ح�ساب حامل اللقب.
ومتثل مباراة الغد غاية وو�سيلة بالن�سبة للريال؛ حيث يطمح الفريق اإىل 
كما  ناحية،  من  اللقب  عن  ال��دف��اع  رحلة  يف  م�سرته  ملوا�سلة  فيها  الفوز 

يتطلع اإىل اأن تكون املباراة مبثابة فر�سة مثالية لال�ستعداد قبل مواجهة 
الكال�سيكو املرتقبة اأمام بر�سلونة بالدوري االإ�سباين يوم االأحد املقبل.

وكانت نتائج ريال مدريد تذبذبت ب�سكل كبر بعد الفوز على ليفربول ذهابا 
حيث تعادل الفريق مع اأتلتيكو مدريد 1-1 وريال بيتي�ش �سلبيا يف الدوري 
النهائي لكاأ�ش  الدور ن�سف  0-1 يف ذهاب  اأمام بر�سلونة  االإ�سباين وخ�سر 
ملك اإ�سبانيا قبل اأن ي�ستعيد انت�ساراته بالفوز على ا�سبانيول 3-1 مطلع 

هذا االأ�سبوع بالدوري االإ�سباين.
يف  الغريبة  النتائج  مبوا�سلة  جماهره  ح��رة  ليفربول  اأث��ار  املقابل،  ويف 

املو�سم احلايل.
مباريات   4 ليفربول  خ��ا���ش  م��دري��د،  ري���ال  اأم���ام  القا�سية  ال��ه��زمي��ة  وب��ع��د 
كري�ستال  ملعب  على  �سلبيا  الفريق  وتعادل  االإجنليزي،  بالدوري  متتالية 
باال�ش ثم فاز على �سيفيه وولفرهامبتون 2-0 ومان�س�سرت يونايتد 0-7 

قبل ال�سقوط على ملعب بورمنوث 0-1 مطلع هذا االأ�سبوع.
واالآن، يطمح الفريق اإىل معجزة حقيقية وا�ستعادة نغمة االنت�سارات خارج 
من  االأق���ل  على  �سورته  حت�سني  يف  ب��االأم��ل  الفريق  يتم�سك  حيث  ملعبه، 

خالل مباراة اليوم.
البطولة  يف  �سابقة  "رميونتادا"  م��ن  اأك���ر  عينيه  اأم���ام  ليفربول  وي�سع 
االأوروب����ي����ة ك��ح��اف��ز ل��الع��ب��ي��ه ع��ل��ى ت��ق��دمي ع��ر���ش ق���وي وحت��ق��ي��ق نتيجة 

اإيجابية.
الرد  يف  االإ�سباين  بر�سلونة  جن��اح  ال�سابقة  النتائج  ه��ذه  مقدمة  يف  وي��اأت��ي 
على هزميته 0-4 اأمام باري�ش �سان جرمان الفرن�سي بدور ال�16 لدوري 
االأبطال مو�سم 2016-2017 والفوز على ملعبه اإيابا 6-1 ليتاأهل اإىل 

دور الثمانية.
كما فاز ريال مدريد نف�سه على يوفنتو�ش االإيطايل 3-0 يف تورينو ذهابا 
بدور الثمانية للبطولة مو�سم 2017 - 2018، ورد يوفنتو�ش بقوة اإيابا 
على ملعب ريال مدريد بالتقدم 3-0 لكن الفريق االإ�سباين اأفلت بهدف يف 
الوقت بدل ال�سائع �سجله الربتغايل كري�ستيانو رونالدو من �سربة جزاء 

ليعرب ريال مدريد اإىل الدور ن�سف النهائي.
فرانكفورت  اإن��رتاخ��ت  فريق  ن��اب��ويل  ي�ست�سيف  ال��ي��وم،  اأخ���رى  م��ب��اراة  ويف 
موا�سلة م�سرته  اإىل  االإيطايل  ال��دوري  نابويل مت�سدر  وي�سعى  االأمل��اين، 
الدور  االأبطال بعدما ت�سدر جمموعته بجدارة يف  اأي�سا يف دوري  املتميزة 

االأول ثم فاز على اإنرتاخت 2-0 يف اأملانيا ذهابا.
وي�ساعف من �سعوبة املواجهة على الفريق االأملاين اأنه �سيخو�ش املباراة يف 
غياب جنمه البارز الفرن�سي راندال كولو مواين اإثر طرده يف مباراة الذهاب 

بني الفريقني.

ليفربول يرفع �سعار التحدي اأمام الريال يف عقر ريال مدريد يحتاج لنجاعة بنزمية لتاأكيد تفّوقه على ليفربول 
داره وي�سعى لتح�سني ال�سورة بدوري الأبطال

الأزمات حتا�سر بر�سلونة قبل »كال�سيكو« الدوري الإ�سباين
•• �أبوظبي-و�م:

ال�سعبة  امل����ب����اراة  ع��ل��ى  اأي������ام  ق��ب��ل 
التقليدي  مناف�سه  اأم����ام  وامل��ه��م��ة 
العنيد ريال مدريد يف "كال�سيكو" 
القدم،  ل��ك��رة  االإ����س���ب���اين  ال������دوري 
نادي  واالأزم�����ات  امل�ساكل  ح��ا���س��رت 
ا�ستقرار  يهدد  قد  ب�سكل  بر�سلونة 

الفريق على كافة امل�ستويات.
يف  االقت�سادية  املحكمة  واأ���س��درت 
القرار  ب��اإل��غ��اء  ح��ك��م��ه��ا  ب��ر���س��ل��ون��ة 
باأحقية  اخلا�ش  ال�سابق  الق�سائي 
النادي يف قيد العبه ال�ساب املوهوب 
االأول  ال��ف��ري��ق  قائمة  �سمن  ج��ايف 
مهددا  بر�سلونة  لي�سبح  بالنادي، 
ميثل  ال��ذي  الالعب،  هذا  بخ�سارة 

جزءا من م�ستقبل الفريق.
ك��م��ا ي��ع��اين ب��ر���س��ل��ون��ة ح��ال��ي��ا من 
اتهامه  ق�سية  يف  الت�سعيد  عملية 

م�سوؤول  اإىل  مالية  مبالغ  بتقدمي 
و�سط  ال��ت��ح��ك��ي��م،  ب��ل��ج��ن��ة  ����س���اب���ق 
ت��ق��اري��ر ع��ن حم����اوالت ن���ادي ريال 
عقوبات  بفر�ش  للمطالبة  مدريد 
واحل�سول  بر�سلونة  على  قا�سية 

على بع�ش التعوي�سات.
وك��ان بر�سلونة دخ��ل يف ���س��راع مع 
رابطة الدوري االإ�سباين "ال ليجا" 
الرابطة  ق���رار  ب�سبب  ���س��ه��ور  ق��ب��ل 
مارتني  بابلو  الالعب  قيد  برف�ش 
باييز جافرا -جايف"18 عاما" ما 
االنتقال  على  الالعب  ق��درة  يعني 
الأي ناد اآخر بنهاية املو�سم احلايل 
مالية  ا���س��ت��ف��ادة  اأي  ودون  جم��ان��ا 

لرب�سلونة.
اأنقذت  ال��ت��ج��اري��ة  امل��ح��ك��م��ة  ول��ك��ن 
امل����ا�����س����ي،  ي����ن����اي����ر  ب���ر����س���ل���ون���ة يف 
واأ���س��درت ق��رارا ميكن ال��ن��ادي من 
اجلديد  للعقد  طبقا  الالعب  قيد 

النادي، وال��ذي يت�سمن �سرطا  مع 
يورو،  م��ل��ي��ار  قيمته  تبلغ  ج��زائ��ي��ا 
قبل اأن ت�سدر املحكمة اأم�ش االأول 

االثنني حكمها اجلديد باإلغاء هذا 
القرار وتنفيذ قرار الرابطة ليعود 
جايف بهذا اإىل قوائم فريق ال�سباب 

بالنادي مع اإلغاء عقده مع الفريق 
االأول.

وميثل هذا احلكم الق�سائي �سدمة 
التوقيت  ه��ذا  يف  لرب�سلونة  ق��وي��ة 
ال�سيما  باملو�سم،  واحلا�سم  ال�سعب 
واأن الالعب ميكنه التوقيع جمانا 
الراغبة  الكبرة  االأن��دي��ة  من  الأي 
بنهاية  وذل������ك  م���ع���ه  ال���ت���ع���اق���د  يف 
املو�سم احلايل مبا�سرة، فيما ت�سر 
اأن يخف�ش بر�سلونة  الرابطة على 
نحو 200 مليون يورو من رواتبه 
اإذا اأراد ت�سحيح و�سعه فيما يتعلق 
بقواعد اللعب املايل النظيف حتى 
بالفريق  ال���الع���ب  ق��ي��د  ي�ستطيع 

االأول.
بر�سلونة  يواجه  نف�سه،  الوقت  ويف 
الق�ساء  قبل  من  خطرة  اتهامات 
م��ب��ال��غ مالية  ب��ت��ق��دمي  االإ����س���ب���اين 
اإىل خو�سيه ماريا نيجريرا النائب 

احلكام  جل���ن���ة  ل��رئ��ي�����ش  ال�������س���اب���ق 
منح  مقابل  �سنوات  قبل  باإ�سبانيا 
ال���ف���ري���ق اأف�����س��ل��ي��ة ومم����ي����زات من 
احل���ك���ام يف بع�ش  ق������رارات  خ����الل 

املباريات.
وت�������س���م���ن���ت ق���ائ���م���ة االت����ه����ام����ات، 
ورئي�سيه  ب��ر���س��ل��ون��ة  اإىل  امل��وج��ه��ة 
ال�سابقني جو�سيب ماريا بارتوميو 
الف�ساد  اأي�����س��ا  رو���س��ي��ل،  و���س��ان��درو 

وتزوير �سجالت جتارية.
على هذه  قا�سرة  امل�سكلة  تعد  ومل 
بر�سلونة  ي��رتق��ب  ب��ل  االت��ه��ام��ات، 
مدريد  ري��ال  مناف�سه  من  هجوما 
اإىل  اإع��الم��ي��ة  تقارير  ت�سر  ال���ذي 
اأنه �سيتقدم بطلبات ر�سمية بفر�ش 
بر�سلونة  ع��ل��ى  ق��ا���س��ي��ة  ع���ق���وب���ات 
اإ�سافة للمطالبة بتعوي�سات كبرة 

من النادي.
يديل  اأن  امل��ح��ك��م��ة  ط��ل��ب��ت  وف��ي��م��ا 

لوي�ش اإنريكي واإيرن�ستو فالفردي 
لرب�سلونة  ال�������س���اب���ق���ان  امل�����درب�����ان 
ي�سعى  الق�سية،  هذه  يف  باأقوالهما 
الفني  امل���دي���ر  ت�����س��ايف ه��رن��ان��دي��ز 
عن  بالعبيه  االبتعاد  اإىل  للفريق 
ه��ذه االأج���واء م��ن اأج��ل اال�ستعداد 
تنتظر  ال��ت��ي  ال�سعبة  ل��ل��م��ب��اري��ات 
الفريق يف االأ�سابيع القليلة املقبلة.

مناف�سه  ب��ر���س��ل��ون��ة  وي�����س��ت�����س��ي��ف 
ال��ع��ن��ي��د ري����ال م���دري���د ي���وم االأح���د 
ثم  "كال�سيكو" ال���دوري  يف  املقبل 
اأبريل   5 يف  جم�����ددا  ي�����س��ت�����س��ي��ف��ه 
النهائي  ن�سف  ال��دور  باإياب  املقبل 
اإ���س��ب��ان��ي��ا، ث���م يلتقي  ل��ك��اأ���ش م��ل��ك 
بر�سلونة مع اأتلتيكو مدريد يف 23 

اأبريل بالدوري االإ�سباين.

•• �أبوظبي-و�م:

�سجلت بطولة "مدن العاملية" الأ�ساتذة البادل )اأبوظبي 2023( والتي افتتحت اأجندة املو�سم 
االنرتنت  قناة  على  امل�ساهدة  حجم  يف  قيا�سياً  رقماً   ،)WPT( "تور ب��ادل  "وورلد  ل�  احل��ايل 
الر�سمية ل� WPT، كاأكر بطوالت البادل التي حتظى باأعلى م�ستوى من امل�ساهدة يف تاريخ 
اجلولة. فقد حقق البث احلي عرب القناة على االإنرتنت رقماً غر م�سبوق جتاوز 1.7 مليون 

م�ساهدة ملا يزيد على 367 األف م�ساهد.
اأي��ام، من   6 م��دار  على  بجزيرة احلديريات  النجوم  باب  املناف�سات يف  بحما�ش  وتابع اجلمهور 
وكانت املباراة االأكر م�ساهدة هي مباراة دور ال�16 القوية بني  املا�سي،  فرباير   26 اإىل   21
الثنائي املكون من خوان ليربون واأليخاندرو جاالن والثنائي مي�سيل ياجنا�ش واأليخاندرو اأرويو، 

وح�سدت نحو 200 األف م�ساهدة مبا�سرة.
األ��ف م�ساهد يف   100 االأ�سبوع مبتابعة ما يزيد على  م��دار  4 مباريات خمتلفة على  وحظيت 

البث املبا�سر.
وقال �سالح حممد اجلزيري مدير عام ال�سياحة يف دائرة الثقافة وال�سياحة- اأبوظبي: "نفخر 
با�ست�سافة بطولة مدن العاملية الأ�ساتذة البادل "اأبوظبي 2023"، والتي اأكدت جمدداً مكانة 
الدوليني،  البادل  اأف�سل العبي  البطولة  ا�ستقطبت  بعدما  العاملية  للريا�سة  عا�سمة  اأبو ظبي 

ووفرت من�سة مثالية لت�سليط ال�سوء على املواهب االإماراتية".
الرتفيهية  بالفعاليات  حافل  برنامج  لتنظيم  الرامية  روؤيتنا  مع  احل��دث  "يتما�سى  واأ���س��اف: 
والثقافية والريا�سية تلبي تطلعات جمتمعنا وزوارنا على حد �سواء و نتطلع الحت�سان املزيد 

من اأرقى البطوالت العاملية يف امل�ستقبل".
االإم��ارات، ومت بث مبارياتها مبا�سرة يف  البادل يف  لريا�سة  املتزايدة  ال�سعبية  البطولة  واأك��دت 
اأكر من 150 دولة عرب القناة التلفزيونية الر�سمية لل�WPT. نظم البطولة كل من جمل�ش 
ماي�ش  "جلوبال  �سركة  مع  بالتعاون  ظبي،  وال�سياحة-اأبو  الثقافة  ودائ��رة  الريا�سي  ظبي  اأب��و 

اأورجنايزي�سني ليمتد"، وكانت مدن العقارية الراعي الرئي�سي للبطولة.

»مدن العاملية« للبادل يف اأبوظبي حتقق رقما قيا�سيا بلغ 1.7 مليون م�ساهدة  فرايبورغ الأملاين ميدد عقد مدربه 
مدد فرايبورغ، خام�ش الدوري االأملاين لكرة القدم، عقد مدربه كري�ستيان �سرتاي�ش، ح�سب ما اأفاد النادي .

اأن  علماً  العقد اجلديد،  نهاية  يعلن عن موعد  �سرتاي�ش، مل  ا�سراف  يفعل خالل فرتة  اأن  فرايبورغ  اعتاد  وكما 
التمديد يف ال�سنوات املا�سية بني الطرفني كان يقت�سر على عام واحد، حيث من املتوقع اأن ينتهي عقده اجلديد 
زلنا نحب القدوم اإىل املكتب واحلفاظ على تبادل  ما  اأننا  اجليد  "من  عاماً   57 البالغ  املدرب  قال  عام 2024. 

مفتوح و�سادق".
واأ�ساف "املجموعة هنا ا�ستثنائية ومن املمتع يل متابعة العمل يف هذا النادي مع زمالئي املدربني".

اأن  قبل  العمرية،  الفئات  مع   1995 عام  يف  التدريبية  م�سرته  �سرتاي�ش  ب��داأ  فرايبورغ،  بقمي�ش  لعب  وبعدما 
2011، ما يجعل منه املدرب االأكر �سموداً يف من�سبه يف  للفريق االأول يف كانون االأول-دي�سمرب  ي�سبح مدرباً 
م�سابقة  نهائي  اإىل  قاده  حيث  فرايبورغ،  تاريخ  يف  جناحاً  االأك��ر  الفرتة  حالياً  �سرتاي�ش  ويعي�ش  "بوند�سليغا". 

الرتجيح". بركالت  اليبزيغ  اأمام  "خ�سر  الكاأ�ش املحلية للمرة االأوىل يف مو�سم 2022-2021 
كما يحتل فرايبورغ هذا املو�سم املركز اخلام�ش يف الدوري بر�سيد 45 نقطة مت�ساوياً مع اليبزيغ واأونيون برلني يف 

املركزين الثالث والرابع توالياً، وما زال يف �سباق التاأهل اإىل دوري اأبطال اأوروبا للمرة االأوىل يف تاريخه.
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