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�سمن جهود الإمارات الإن�سانية
�لهالل �الأحمر يوزع 10 �آالف 

حقيبة مدر�سية على �أطفال �سوريا
•• الالذقية-وام:

)الفار�س  عملية  �ضمن  الإم��ارات��ي  الأحمر  الهالل  لهيئة  امليدانية  الفرق  وزع��ت 
ال�ضهم 2(، ما يقرب من 1500 حقيبة مدر�ضية وقرطا�ضية على طالب و طالبات 
جراء  املت�ضررة  املحافظات  اإح���دى  الالذقية  حمافظة  يف  ال�ضورية  الأ���ض��ر  اأب��ن��اء 
الزلزال الذي �ضرب عدداً من املحافظات ال�ضورية وخلف خ�ضائر كبرية يف الأرواح 

واملمتلكات.
تاأتي تلك املرحلة الأوىل �ضمن مبادرة توزيع اأكرث من 10 اآلف حقيبة مدر�ضية 
الإن�ضانية  الإم��ارات  اإط��ار جهود  �ضوريةوذلك يف  وقرطا�ضية على عدة حمافظات 
جانب  اإىل  والوقوف  املت�ضررة  الأ�ضر  معاناة  من  للتخفيف  املتوا�ضلة  الإغاثية  و 

الأ�ضقاء يف ظروفهم الراهنة.                              )التفا�ضيل �س2(

�ص 05

�ص 11

�ص 19

هيئة البيئة ت�صدر الالئحة التنفيذية 

لقانون تنظيم الرعي يف اأبوظبي

اأخبار الإمارات

مواقف غام�صة ...و �صكوك 

قدمية قائمة

عربي ودويل

رونالدو يدخل حتديا جديدا مع منتخب 

بالده ويرتقب املزيد من الأرقام القيا�صية

الفجر الريا�صي

رو�سيا وال�سني تتعهدان بالتعاون وا�ستمرار التوا�سل

مو�سكو: تقدم كبري يف باخموت.. ومقتل �لع�سر�ت من �لقو�ت �الأوكر�نية

   

رئي�س �لدولة ونائبه يهنئان 
�ل�سعوب �ملحتفلة بعيد �لنريوز 

•• اأبوظبي-دبي-الفجر:

الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ال�ضيخ حممد بن  ال�ضمو  قال �ضاحب 
حفظه اهلل على ح�ضاب �ضموه ال�ضخ�ضي يف )تويرت(: اأهنئ املحتفلني 

بعيد النريوز.. واأمتنى لهم وللجميع اخلري وال�ضالم.
من جانبه قال �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل مكتوم نائب 
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل على ح�ضاب 
�ضموه ال�ضخ�ضي يف )تويرت(: تهانينا اليوم جلميع ال�ضعوب املحتفلة 
ال�ضالم  يعمه  وربيع   .. �ضعيد  بعام  لهم  … متنياتنا  النريوز  بعيد 
واخلري .. واأيام قادمة ينعمون فيها بال�ضتقرار والزدهار باإذن اهلل.

فاطمة بنت مبارك: يف يوم �الأم حتية �إجالل 
وتقدير لالأمهات يف �الإمار�ت و�لعامل

•• اأبوظبي-وام: 

قالت �ضمو ال�ضيخة فاطمة بنت مبارك )اأم الإمارات( رئي�ضة الحتاد 
الرئي�ضة  والطفولة  لالأمومة  الأعلى  املجل�س  رئي�ضة  العام  الن�ضائي 
الأعلى ملوؤ�ض�ضة التنمية الأ�ضرية: يف يوم الأم.. حتية اإجالل وتقدير، 
ل��الأم��ه��ات يف الإم������ارات وال���ع���امل.. ال��رم��ز امل��ل��ه��م ل��ل��ح��ب والتفاين 

والإخال�س.
واأ�ضافت �ضموها - يف كلمة لها مبنا�ضبة يوم الأم: ي�ضعدنا اأن نحتفي 
بدوركن العظيم يف رفعة الأوطان وت�ضطري التاريخ بق�ض�س ا�ضتثنائية 
�ضتظل �ضاهدة على مكانتكن وجهودكن يف تربية اأجيال حتمل معاين 
احلب والوفاء والقيم النبيلة، وتفخر بهويتها الوطنية، مبا �ضاهم 
يف �ضناعة قادة و�ضخ�ضيات موؤثرة ازدهرت بها الإن�ضانية واملجتمعات 

وتقدمت بها الدول.

رئي�س �لدولة يهنيء »�أم �الإمار�ت« وكافة �الأمهات يف �لوطن و�لعامل
حممد بن را�سد: الأم رحمة .. الأم بركة .. الأم جنة .. الأم باب من اأبواب ال�سماء 

�لربهان: �ل�سيا�سيون يتحملون 
م�سوؤولية �النقالبات ولي�س �جلي�س

•• اخلرطوم-وكاالت:

للمرة الثانية يف اأقل من يومني، جدد رئي�س جمل�س ال�ضيادة ال�ضوداين، 
البالد  اأن  على  التاأكيد  ال��ره��ان،  الفتاح  عبد  امل�ضلحة،  ال��ق��وات  قائد 

ما�ضية نحو الت�ضوية والنتقال ال�ضيا�ضي.
قبلي  احتفال  خ��الل  ال��ث��الث��اء،  اأم�����س  ت�ضريحات،  ال��ره��ان يف  وح��م��ل 
قائال:  انقالبات،  ح�ضول  م�ضوؤولية  عامة  ال�ضيا�ضيني  كردفان،  بولية 

ال�ضيا�ضيون يتحملون م�ضوؤولية النقالبات ولي�س اجلي�س.
انتقال  عن  متحدثا  ج��دي��دة،  مرحلة  على  مقبل  ال�ضودان  اأن  اأك��د  كما 
�ضيكون مر�ضيا للجميع. و�ضدد على وجوب اأن تكون العملية ال�ضيا�ضية 

�ضاملة وت�ضم جميع القوى.
اإىل ذلك، اأ�ضار اإىل اأن ال�ضتقرار �ضيتحقق قبل اإجراء النتخابات، داعيا 
ال�ضيا�ضيني اإىل تقبل الآخرين. اأما عن ال�ضراعات القبلية امل�ضتمرة يف 
اأن  بع�س املناطق، ف�ضدد على وجوب توقفها، لفتا يف الوقت عينه اإىل 

البلد يعاين من انت�ضار ال�ضالح الذي يهدد ا�ضتقراره واأمنه.
اأن البالد ت�ضري يف طريق تاأ�ضي�س حكم  اأعلن �ضابقا عن  وكان الرهان 

مدين خال�س، مرجحا ت�ضكيل احلكومة املدنية قريباً.
امل��ت��ح��دة والحت���اد  الأمم  )ال��ت��ي ت�ضم  ال��ث��الث��ي��ة  الآل��ي��ة  اأن  اإىل  ي�����ض��ار 
الإفريقي والهيئة احلكومية للتنمية اإيغاد( كانت اأعربت اأم�س الثنني 
اإىل اتفاق نهائي حول  ال�ضودانية  اأملها يف تو�ضل جميع الأط��راف  عن 

احللول لتمهيد الطريق اأمام ت�ضكيل حكومة مدنية، يف اأقرب وقت.
املعنية على خارطة طريق وج��دول زمني  الأط��راف  باتفاق  كما رحبت 
اأ�ضا�س  على  النتقايل  والد�ضتور  النهائي  ال�ضيا�ضي  الت��ف��اق  ل�ضياغة 

التفاق الإطاري.

جنود اأوكرانيون يف ناقلة جند مدرعة M113 ويت�ضاعد الدخان من اجتاه باخموت.  )ا ف ب(
ومتركزات  مل��واق��ع  ق��وي��ة  ���ض��رب��ات 
واملجموعات  ال���رو����ض���ي���ة  ال����ق����وات 
اأن  املنطقة.وتابع  يف  لها  امل�ضاندة 
الدفاع عن باخموت ما زال م�ضتمراً 

و�ضيبقى على مدار ال�ضاعة.
اأت���ت ه���ذه ال��ت��ط��ورات ب��ع��د �ضاعات 
الأوكرانية  القوات  �ضن  من  قليلة 

من  ك��ب��ري  ع���دد  مقتل  ع��ن  ك�ضفت 
جنود اأوكرانيا خالل نف�س الفرتة. 
ال���دف���اع  وزارة  اإح����اط����ة  وك�����ض��ف��ت 
الرو�ضية عن: تدمري اأنظمة الدفاع 
طائرة  ل�31  ال���رو����ض���ي���ة  اجل�����وي 
م�����ض��رية اأوك��ران��ي��ة، واع��رت���ض��ت 3 
 HIMARS" ط����راز  م���ن  ق���ذائ���ف 
ومقتل  واح���د،  ي��وم  يف   "  MLRS
الأوكرانية  القوات  اأف��راد  من   95
يف اجتاه كرا�ضنوليمان�ضك، ومقتل 
اجتاه  يف  اأوك��ران��ي��ا  ج��ن��دي��ا   160
يف  جندًيا   80 ومقتل  دونيت�ضك، 

اجتاه كوبيان�ضك خالل النهار.
ك��م��ا اأع���ل���ن���ت م��و���ض��ك��و م��ق��ت��ل 40 
اأوك���ران���ي���ا وت���دم���ري نظام  ج��ن��دي��ا 
ال�ضنع  اأمريكي   M777 املدفعية
يف اجتاه خري�ضون، وفقدت القوات 
 30 ح���وايل  الأوك���ران���ي���ة  امل�ضلحة 
جنديا يف اجتاهي يوجنو دونيت�ضك 
القوات  واأ���ض��ق��ط��ت  وزاب�����وروج�����ي، 
اأوكرانية  طائرة  الرو�ضية  اجلوية 
دونيت�ضك،  يف   25 �ضو  ط���راز  م��ن 
الرو�ضية  امل�ضلحة  القوات  ودم��رت 
اأمريكية  رادار  حم���ط���ات  ث����الث 
ال�ضنع للقوات امل�ضلحة الأوكرانية 

يف يوم واحد.

•• عوا�صم-وكاالت:

فالدميري  ال��رو���ض��ي  الرئي�س  ق��ال 
مع  امل���ح���ادث���ات  اإن  اأم�������س  ب���وت���ني 
ن��ظ��ريه ال�����ض��ي��ن��ي ���ض��ي ج���ني بينغ 
اأن  ياأمل  واإن��ه  كانت ناجحة وبناءة 
�ضي  مع  م�ضتمر  ات�ضال  على  يظل 

يف امل�ضتقبل.
ويف خ��ت��ام ي���وم م��ن امل��ح��ادث��ات بني 
ال�ضني  اإن  بوتني  ق��ال  الزعيمني، 
ورو�ضيا وقعتا اتفاقات حول التعاون 
ال�ضرتاتيجي واإن اإمدادات الطاقة 

الرو�ضية اإىل ال�ضني �ضتزيد.
ال�ضيني  الرئي�س  ق��ال  جانبه  م��ن 
�ضي جني بينغ لنظريه الرو�ضي اإن 
ال�ضني ورو�ضيا ينبغي لهما العمل 
عملي  تعاون  ملوا�ضلة  اأوث��ق  ب�ضكل 
التلفزيون  خ��دم��ة  واأف�����ادت  اأك����ر. 
امل��دف��وع��ة يف ه��وجن ك��وجن ب��اأن �ضي 
قال لبوتني يف حمادثات ر�ضمية يف 
املبكر  مو�ضكو ميكن روؤية احل�ضاد 
يف  امل�ضتقبلي  وال��ت��ع��اون  لتعاوننا، 

حالة تقدم.
باخموت  مدينة  زال��ت  م��ا  ميدانيا 
طريف  ب��ني  ال�ضر�س  القتال  حم��ور 
واأن  اأوكرانيا، خ�ضو�ضاً  ال�ضراع يف 

عليها  ال�ضيطرة  من  جعلت  رو�ضيا 
لب�ضط  ا�ضرتاتيجيتها  يف  اأول��وي��ة 

نفوذها على كامل دونبا�س.
وب����ع����د ا�����ض����ت����داد امل������ع������ارك خ���الل 
ال�ضاعات الأخرية، اأكد قائد القوات 
الكولونيل  الأوك����ران����ي����ة  ال���ري���ة 
جرنال اأولك�ضندر، اأن قواته وّجهت 

القوات  هجوما م�ضادا عنيفا �ضد 
ال�ضرقية،  اجلبهة  على  الرو�ضية 
امل����ع����ادل����ة على  ت���غ���ي���ري  حم�����اول�����ة 

الأر�س.
هذا وك�ضفت وزارة الدفاع الرو�ضية 
املعركة  �ضاحة  يف  كبري  ت��ق��دم  ع��ن 
كما  م��ا���ض��ي��ة،  ���ض��اع��ة   24 خ����الل 

•• وا�صنطن-وكاالت:

للغزو  ال���ع�������ض���ري���ن  ال�����ذك�����رى  يف 
الأم���������ريك���������ي ل������ل������ع������راق، حت�����دث 
����ض���اب���ق���ان يف وك���ال���ة  م�����������ض�����وؤولن 
اإىل  الأمريكية  املركزية  املخابرات 
اإن�����ض��اي��در، وقدموا  ب��زن�����س  م��وق��ع 
رواي��������ة م���ب���ا����ض���رة ع����ن حم������اولت 
الب���ن، حتريف  ب��و���س  ج���ورج  اإدارة 
والتاأكيد  ال�ضتخباراتية  املعلومات 
على وجود �ضلة بني �ضدام ح�ضني 
للم�ضوؤولني،  ووف���ق���ا  وال���ق���اع���دة. 
وكالة  جمعتها  التي  الأدل��ة  اأ�ضارت 
وجود  عدم  اإىل  املركزية  املخابرات 

مثل هذا الرتباط.
ك�����ان م����ن ب����ني ه�����ذه الت�������ض���الت 
امل���ح���رف���ة ل���ق���اء م��ف��رت���س مت بني 
اأب�����رز منفذي  حم��م��د ع��ط��ا، اأح����د 
وعمالء  ���ض��ب��ت��م��ر،   11 اأح�������داث 

املخابرات العراقية، يف براغ.
نائب  ظ��ه��ر   ،2001 دي�����ض��م��ر  يف 
ال��رئ��ي�����س الأم����ريك����ي وق��ت��ه��ا ديك 
 Meet the ب��رن��ام��ج  يف  ت�����ض��ي��ن��ي 
Press وادعى زورا اأن الجتماع مت 

تاأكيده ب�ضكل جيد.
املخابرات  ل��وك��ال��ة  ب��رق��ي��ة  وذك����رت 

وا�سنطن: الوقت غري منا�سب لزيارة نتنياهو
�لكني�ست �الإ�سر�ئيلي ي�سوت 

على �إلغاء قانون فك �الرتباط
•• وا�صنطن-وكاالت:

قانون  اإلغاء  على  الثالثاء،  اأم�س  الكني�ضت،  الإ�ضرائيلي  الرملان  �ضوت 
فك الرتباط، وهو القانون الذي �ُضن عام 2005 ومت يف اإطاره اإخالء 

امل�ضتوطنات من قطاع غزة، و4 م�ضتوطنات �ضمايل ال�ضفة الغربية.
ويقول مراقبون اإن اإلغاء قانون فك الرتباط، ل يعني العودة اإىل قطاع 
غزة، لكنه يفتح الطريق اأمام عودة امل�ضتوطنني اإىل بناء م�ضتوطنات يف 

�ضمال ال�ضفة الغربية. 
تراكم  نتنياهو  بنيامني  الإ�ضرائيلي  ال���وزراء  رئي�س  حكومة  اأن  ويبدو 

اأخطاءها وعرثاتها، منذ ت�ضلمها ال�ضلطة قبل نحو 3 اأ�ضهر.
وزير  اأطلقها  التي  العن�ضرية  الت�ضريحات  اأ�ضعلت  الهفوات،  اآخر  ففي 
من  الدولية،  النتقادات  نار  �ضموتريت�س،  بت�ضلئيل  الإ�ضرائيلي  املالية 

جهة، وغ�ضب وا�ضنطن على ما يبدو من جهة اأخرى.
فقد اأفادت م�ضادر مطلعة باأن اإدارة الرئي�س الأمريكي جو بايدن اأكدت 
لنتنياهو اأنه �ضيواجه انتقادات علنية يف البيت الأبي�س، بح�ضب ما نقلت 

اإذاعة اجلي�س الإ�ضرائيلي، اأم�س الثالثاء.
كما اأ�ضافت اأن وا�ضنطن اأبلغت رئي�س الوزراء الإ�ضرائيلي اأن الوقت لي�س 

منا�ضبا لزيارته البالد.

املركزية الأمريكية عام 2003 اأنه 
ل يوجد م�ضوؤول واحد يف حكومة 
على  دليل  لديه  املتحدة  ال��ولي��ات 
بالفعل.  براغ قد حدث  اجتماع  اأن 
ومع ذلك، فقد اأ�ضبح جزءا رئي�ضيا 
ل�ضن  ال��ع��ام��ة  الإدارة  ق�ضية  م��ن 
20 مار�س  ال��ع��راق يف  ال��غ��زو على 
اأدت  ال��ت��ي  احل���رب  وه��ي   ،2003
ملقتل 300000 �ضخ�س، ومزقت 

البالد واأدخلتها حربا طائفية.
اأن  اإىل  اإن�ضايدر  واأكد موقع بزن�س 
امل�ضوؤولني  خدمة  �ضنوات  جمموع 

امل���رك���زي���ة  امل�����خ�����اب�����رات  يف وك�����ال�����ة 
اأكرث  اإىل  للموقع،  حت��دث��وا  ال��ذي��ن 
4 ع��ق��ود، وه��وي��ات��ه��م معروفة  م��ن 
الك�ضف  يتم  ل��ن  لكن  للمحررين، 

عنها حل�ضا�ضية املوقف.
وق�����ال�����ت اإح����������دى امل�������������ض������وؤولت يف 
امل����خ����اب����رات الأم����ريك����ي����ة: ل اأح����د 
يف وا���ض��ن��ط��ن ي��خ��رج وي�����ض��ف بو�س 
للغاية.  م����وؤدب  اجل��م��ي��ع  ب��ال��ك��اذب، 
ي�����ض��ت��خ��دم��ون م�����ض��ط��ل��ح��ا اآخ�����ر ملا 
اأكون  اأن  اأري����د  ك���ذب.  لكنه  ف��ع��ل��ه. 

وا�ضحة ب�ضاأن ما اأعنيه بذلك.

وزير الدفاع الأمريكي الأ�ضبق يوقع على لفتة »الطريق اىل بغداد«!!

م�سوؤوالن باملخابر�ت �الأمريكية: هكذ� كذب بو�س لغزو �لعر�ق

ت�ستخدم  �أم��ريك��ا  رو���س��ي��ا: 
�سمعتنا لت�سويه  �الأك��اذي��ب 

•• مو�صكو-وكاالت:

ع��ل��ى وق���ع ا���ض��ت��داد ال��ت��وت��رات بني 
الع�ضكرية  العملية  اإث��ر  البلدين، 
تبعها  وم��ا  اأوك��ران��ي��ا،  يف  الرو�ضية 
تبادل  ي������زال  ل  ت����داع����ي����ات،  م����ن 
التهامات �ضيد املوقف بني رو�ضيا 

واأمريكا.
الأمن  �ضكرتري جمل�س  اأعلن  فقد 
باترو�ضيف،  ن��ي��ك��ولي  ال���رو����ض���ي، 
وا�ضنطن  اأن  ال����ث����الث����اء،  اأم���������س 
ال�ضارخة  الأك�����اذي�����ب  ت�����ض��ت��خ��دم 
والتهامات وا�ضعة النطاق لت�ضويه 
�ضمعة مو�ضكو، ف�ضال عن عمليات 
ال����ض���ت���ف���زاز امل���ت���ع���م���دة م���ث���ل تلك 
وماريوبول  بوت�ضا  يف  وقعت  التي 

وكراماتور�ضك، وفق تعبريه.
واأ��������ض�������اف يف اج����ت����م����اع ع����ق����د يف 
اأم��ري��ك��ا حتاول  اأن  اأول��ي��ان��وف�����ض��ك، 
زرع الكراهية جتاه رو�ضيا، وفر�س 

املواجهة معها على العامل.

النزلء فر�ضة ال�ضتفادة من 
لإعادة  الف�ضيل  ال�ضهر  ه��ذا 
والعودة  التفكري مب�ضتقبلهم 
ي�ضمن  ال����ذي  ال��ط��ري��ق  اإىل 
ومهنية  اجتماعية  حياة  لهم 

ناجحة.

•• اأبوظبي-وام: 

ال�ضيخ  ال�ضمو  ���ض��اح��ب  اأم���ر 
نهيان  اآل  زاي�����د  ب���ن  حم��م��د 
رئ��ي�����س ال���دول���ة ح��ف��ظ��ه اهلل، 
 1025 ع�������ن  ب����������الإف����������راج 
املن�ضاآت  ن������زلء  م����ن  ن���زي���ال 
والعقابية  الإ�����ض����الح����ي����ة 
اأحكام  بحقهم  ���ض��درت  مم��ن 
يف ق�����ض��اي��ا خم��ت��ل��ف��ة، وذل���ك 
مب��ن��ا���ض��ب��ة ق���رب ح��ل��ول �ضهر 

رم�ضان املبارك.
وت�����اأت�����ي ه������ذه امل������ب������ادرة من 
�ضاحب ال�ضمو رئي�س الدولة 
املبادرات  اإط��ار  حفظه اهلل يف 
الإن�����ض��ان��ي��ة ل��دول��ة الإم����ارات 
العفو  قيم  اإىل  ت�ضتند  والتي 
نزلء  واإع����ط����اء  وال��ت�����ض��ام��ح، 
املن�ضاآت الإ�ضالحية والعقابية 
فر�ضة التغيري نحو الأف�ضل 
والبدء من جديد يف امل�ضاركة 
بال�ضكل  باحلياة،  الإيجابية 
اأ�ضرهم  ع��ل��ى  ينعك�س  ال���ذي 

وجمتمعهم.
ال�ضمو  ����ض���اح���ب  وي���ح���ر����س 
رئ��ي�����س ال����دول����ة ح��ف��ظ��ه اهلل 
ك�����ل ع�������ام ع����ل����ى ال����ع����ف����و عن 

املن�ضاآت  ن��زلء  من  جمموعة 
الإ�ضالحية والعقابية خالل 
�ضهر رم�ضان املبارك، لتعزيز 
ال���رواب���ط الأ���ض��ري��ة واإدخ����ال 
قلوب  اإىل  وال�ضرور  ال�ضعادة 
ومنح  والأب������ن������اء،  الأم�����ه�����ات 
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رئي�س �لدولة ياأمر باالإفر�ج عن 1025 
•• اأبوظبي- دبي- الفجر:نزيال مبنا�سبة حلول �سهر رم�سان �ملبارك

زايد  بن  ال�ضيخ حممد  ال�ضمو  ق��ال �ضاحب  الأم  ي��وم  يف 
�ضموه  ح�ضاب  على  اهلل  حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل 

ال�ضخ�ضي يف )تويرت(:
نبع العطاء واملحبة وم�ضدر الإلهام، اأمي و)اأم الإمارات( 
.. فاطمة بنت مبارك .. يف يوم الأم كل الأماين والتهاين 

والدعوات لِك ولأمهاتنا يف الوطن الغايل والعامل.
را�ضد  بن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  قال  جانبه  من 

ال��وزراء  الدولة رئي�س جمل�س  ن��ائ����ب رئي�س  اآل مكت����وم 
يف  ال�ضخ�ضي  �ضموه  ح�ضاب  على  اهلل  رع���اه  دب��ي  ح��اك��م 

)تويرت(:
الأم رحمة .. الأم بركة .. الأم جنة .. الأم باب من اأبواب 
ال�ضماء .. اأمهات اإماراتيات اأ�ضحاب ت�ضحيات ا�ضتثنائية 
جمتمع  اأم���ام  رم�����ض��ان  �ضهر  يف  لتكرميهن  اخ��رتن��اه��ن 
الإمارات والعامل … مع اإطالقنا ملبادرة )من مثل اأمي( 
�ضمن مبادرات حممد بن را�ضد .. كل التوفيق للجميع .. 

#اليوم_العاملي_لالأم.

حممد بن ر��سد يبحث مع رئي�س رومانيا تعزيز �لتعاون و�لعالقات �لثنائية
•• دبي-وام:

ال�ضيخ  ال�����ض��م��و  ���ض��اح��ب  ا���ض��ت��ق��ب��ل 
حم��م��د ب��ن را���ض��د اآل م��ك��ت��وم نائب 
جمل�س  رئ���ي�������س  ال�����دول�����ة  رئ���ي�������س 
اأم�س  ال��وزراء حاكم دبي رعاه اهلل، 
رئي�س  يوهاني�س  ك��الو���س  فخامة 
الذي  ال�ضديقة  رومانيا  جمهورية 

يقوم بزيارة ر�ضمية اإىل الدولة.
ب��ف��خ��ام��ة كالو�س  ���ض��م��وه  ورح�����ب 
يوهاني�س والوفد املرافق له وذلك 
ا�ضتعر�س  ال��ذي  اللقاء  م�ضتهل  يف 
الثنائية  ال����ع����الق����ات  دع�����م  ���ض��ب��ل 
يف  البلدين  بني  التعاون  وعالقات 
روابط  ���ض��وء  يف  امل��ج��الت  خمتلف 
ال��ت��ي ط��امل��ا جمعت بني  ال�����ض��داق��ة 

حممد بن را�ضد خالل ا�ضتقباله الرئي�س الروماين    البلدين.          )التفا�ضيل �س2(

متو�سطة  مد�ر�س  ال  طالبان: 
وثانوية للفتيات يف �أفغان�ستان

•• كابول-وكاالت:

لوزير  مناق�ضة  ت�ضريحات  بعد 
طالبان،  ح��ك��وم��ة  يف  ال���داخ���ل���ي���ة 
ح����ق����اين، قطعت  ال����دي����ن  �����ض����راج 

احلركة املت�ضددة ال�ضك باليقني.
واأعلن وزير التعليم العام، مولوي 
اأم�س،  ب��ي��ان  يف  اآغ�����ا،  اهلل  ح��ب��ي��ب 
ان��ط��الق ال��ع��ام ال��درا���ض��ي للبنني 
وال��ب��ن��ات يف ال���ب���الد، اع��ت��ب��ارا من 
ال�ضنة  لبداية  املوافق  مار�س   21

الهجرية ال�ضم�ضية.
امل��دار���س متاحة  اأن  اأو�ضح  اأن��ه  اإل 
اإىل  الأول  ال�������ض���ف  م�����ن  ف���ق���ط 
التاأكيد  م���ع  اب���ت���دائ���ي،  ال�����ض��اد���س 
من  املدر�ضة  طاقم  يكون  اأن  على 
اإداريات  اأو  معلمات  �ضواء  الن�ضاء 

اأو عامالت.
مدار�س  اأن  ال����ق����رار  ه����ذا  ي��ع��ن��ي 
املتو�ضطة  املرحلتني  يف  الفتيات 

والثانوية لن تفتح اأبوابها ثانية.
وك���ان���ت م�����ض��ادر ال��ع��رب��ي��ة اأك����دت 
اهلل  هبة  طالبان  زعيم  اأن  �ضابقا 
اآخوندزاده، قال يف ر�ضالة اإىل قادة 
�ضرعياً  دلياًل  يل  قدموا  احلركة 
12 عاماً  �ضنة  للفتاة فوق  ي�ضمح 
لهن  واأ�ضمح  املنزل،  من  باخلروج 

بالعودة اإىل املدار�س واجلامعات.
ان�ضقاقات  امل��وق��ف  ه��ذا  اأث���ار  فيما 
قبل  م��ن  احل��رك��ة، ل�ضيما  داخ���ل 
ب��داأ بالتحرك من  ال��ذي  ح��ق��اين، 
اأج���ل وق���ف ال��ت��ف��رد ب��ال��ق��رارات يف 

اإدارة البالد.
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اأخبـار الإمـارات

�سندوق �لزكاة يطلق حملته �الإعالمية �لع�سرين 2023

برعاية فاطمة بنت مبارك.. �أبوظبي ت�ست�سيف �لدورة �ل� 62 من موؤمتر �لتدريب �ل�سنوي للجمعية �لعاملية لل�سرطة �لن�سائية
•• اأبوظبي- وام:

رئي�ضة  الإم����ارات(  )اأم  مبارك  بنت  فاطمة  ال�ضيخة  �ضمو  رعاية  حتت 
والطفولة  ل��الأم��وم��ة  الأع��ل��ى  املجل�س  رئي�ضة  ال��ع��ام  الن�ضائي  الحت���اد 
الرئي�ضة الأعلى ملوؤ�ض�ضة التنمية الأ�ضرية ، ت�ضت�ضيف اأبوظبي الدورة ال� 
62 من »موؤمتر التدريب ال�ضنوي للجمعية العاملية لل�ضرطة الن�ضائية« 
 23 اإىل   20 م��ن  ال��ف��رتة  للمعار�ضخالل  الوطني  اأب��وظ��ب��ي  فيمركز 
يزيد على  3،000 م�ضارك وما  اأكرث من  وت�ضتقطب   2025 اأكتوبر 

دولة.  120 من  متحدثاً   50
ع�ضكريًة  وم�ضريًة  نقا�ٍس  وحلقاِت  عمٍل  ور���َس  املوؤمتر  اأجندة  ن  تت�ضمَّ

�ضًة لفئة ال�ضباب، كما ي�ضمل معر�ضاً  لل�ضرطة الن�ضائية واأن�ضطًة خم�ضَّ
واملراكز  الأك��ادمي��ي��ة  واجل��ه��ات  وال�ضركات  اجلمعيات  ي�ضمُّ  م�ضاحباً 
الع�ضكرية على م�ضتوى  باملراأة  املخت�ضة  ال�ضرطية  والقيادات  ال�ضحية 
دولة  ال�ضرطية يف  الن�ضائية  ال��ك��وادر  دع��م  اإىل  امل��وؤمت��ر  يهدف  ال��ع��امل. 
فر�ضة  ر  يوفِّ كما  املهنية،  اأهدافهن  حتقيق  من  ومتكينهن  الإم���ارات، 
الطالع على اأف�ضل املمار�ضات وجتارب القيادات ال�ضرطية الن�ضائية من 

خمتلف دول العامل يف املجالت الأمنية والجتماعية والتكنولوجية.
يف  املتمّثلة  اأب��وظ��ب��ي  ���ض��رط��ة  م�ضتهدفات  حتقيق  يف  امل��وؤمت��ر  وي�ضهم 
ال�ضتثمار الأمثل للمواهب وراأ�س املال الب�ضري، وتعزيز جودة احلياة يف 
بيئة العمل، و�ضيعمل على اإبراز القدرات ال�ضرطية الن�ضائية يف جمال 

حفظ الأمن وال�ضالم يف دولة الإم��ارات، وا�ضتعرا�س التجربة الرائدة 
لل�ضرطة الن�ضائية يف الدولة اأمام الوفود الدولية امل�ضاركة.

ل�ضرطة  ال��ع��ام��ة  بهالقيادة  م��ت  ت��ق��دَّ ق��د  ال�ضت�ضافة،  طلب  اأنَّ  ُي��ذَك��ر 
الوطني  اأبوظبي  وال�ضياحة، ومركز  الثقافة  اأبوظبيبالتعاون معدائرة 
خالل  الت�ضويت  ومتَّ  الإماراتية،  الن�ضائية  ال�ضرطة  للمعار�ضوجمعية 
حيث  كندا،  يف  العاملية  الن�ضائية  ال�ضرطة  جلمعية  ال�ضنوي  الجتماع 
ح�ضلت دولة الإمارات العربية املتحدة على ت�ضويت 70 دولة باملوافقة، 
لتفوز با�ضت�ضافة الدورة ال�62 من »موؤمتر التدريب ال�ضنوي للجمعية 
العاملية لل�ضرطة الن�ضائية»، الذي �ضيقام للمرة الأوىل يف منطقة ال�ضرق 

الأو�ضط.

رئي�س �لدولة ونائبه يهنئان رئي�س 
ناميبيا بذكرى ��ستقالل بالده

•• اأبوظبي -وام: 

بعث �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة "حفظه 
ناميبيا،  جمهورية  رئي�س  جينغوب  هيغ  فخامة  اإىل  تهنئة  برقية  اهلل" 

مبنا�ضبة ذكرى ا�ضتقالل بالده.
رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�ضد  بن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  بعث  كما 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" برقية تهنئة مماثلة 

اإىل فخامة الرئي�س هيغ جينغوب.
وبعث �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل مكتوم برقية تهنئة مماثلة 

اإىل معايل �ضارا كوغوجنيلوا اأمادهيال رئي�ضة وزراء جمهورية ناميبيا.

�سمن جهود �الإمار�ت �الإن�سانية.. �لهالل �الأحمر يوزع 10 �آالف حقيبة مدر�سية على �أطفال �سوريا

حممد بن ر��سد يبحث مع رئي�س رومانيا �سبل تعزيز �لتعاون و�الرتقاء بالعالقات �لثنائية بني �لبلدين

•• الالذقية-وام:

الإم��ارات��ي �ضمن عملية  الأح��م��ر  ال��ه��الل  لهيئة  امليدانية  ال��ف��رق  وزع��ت 
"الفار�س ال�ضهم 2 "، ما يقرب من 1500 حقيبة مدر�ضية وقرطا�ضية 
على طالب و طالبات اأبناء الأ�ضر ال�ضورية يف حمافظة الالذقية اإحدى 
املحافظات  م��ن  ع���دداً  �ضرب  ال��ذي  ال��زل��زال  ج��راء  املت�ضررة  املحافظات 

ال�ضورية وخلف خ�ضائر كبرية يف الأرواح واملمتلكات.
تاأتي تلك املرحلة الأوىل �ضمن مبادرة توزيع اأكرث من 10 اآلف حقيبة 
اإط��ار جهود  يف  وذل��ك  �ضورية  ع��دة حمافظات  على  وقرطا�ضية  مدر�ضية 
الأ�ضر  معاناة  من  للتخفيف  املتوا�ضلة  الإغاثية  و  الإن�ضانية  الإم���ارات 

املت�ضررة والوقوف اإىل جانب الأ�ضقاء يف ظروفهم الراهنة .
التابعة  اأحمد  علي  �ضعبان  ال�ضهيد  مدر�ضة  طلبة  التوزيع  عملية  �ضملت 
ملديرية الرتبية مبحافظة الالذقية ال�ضورية، تزامناً مع العودة تدريجياً 
وذلك  ال�ضقيقة  ال�ضورية  العربية  اجلمهورية  يف  ال��درا���ض��ة  ل�ضتكمال 

لت�ضجيع الطالب وحتفيزهم على موا�ضلة العملية التعليمية.
والقرطا�ضية  احل��ق��ائ��ب  بت�ضلمهم  فرحتهم  ع��ن  امل���دار����س  طلبة  وع���ر 
املدر�ضية التي اأدخلت البهجة اإىل قلوبهم ور�ضمت الب�ضمة على وجوههم، 
العملية  ا�ضتكمال  م��ن  ميكنهم  مب��ا  نفو�ضهم  يف  الأث���ر  اأك���ر  ت��رك��ت  م��ا 
التعليمية، وتقدموا بال�ضكر لدولة الإم��ارات قيادة وحكومة و�ضعباً على 
يف  التعليمية  العملية  مل�ضرية  الداعمة  وجهودها  الإن�ضاين  املوقف  ه��ذا 

�ضوريا.
مبديرية  امل�ضاعد  الرتبية  مدير  اأحمد  عبداهلل  ر�ضا  اأثنت  جانبها،  من 
اأنباء  ال��رتب��ي��ة يف حم��اف��ظ��ة ال��الذق��ي��ة ال�����ض��وري��ة ، يف ت�����ض��ري��ح ل��وك��ال��ة 
الإمارات "وام"، على موقف دولة الإمارات العربية املتحدة قيادة و�ضعباً، 
وقالت :" اإن وفد دولة الإم��ارات والهالل الأحمر وقف معنا منذ فجر 
نفو�ضنا  اأ�ضاب  الذي  الزلزال  نتيجة  واح��د،  بنف�س  للكارثة  الثاين  اليوم 
ومدار�ضنا، وعادوا اإلينا اأي�ضاً يف اأول يوم درا�ضي مل�ضاندتنا، وقدمت ال�ضكر 
لوفد الإمارات الذي كعادته وكما هو معروف عنه للقا�ضي والداين يقف 

بجانب الدول العربية يف ال�ضدائد".
بدوره، قال جمد حممد على مدير مدر�ضة ال�ضهيد �ضعبان على اأحمد، 
علي  �ضعبان  ال�ضهيد  مدر�ضة  يف  ال��درا���ض��ة  اإن   "  : "وام":  ل���  ت�ضريح  يف 
% من ن�ضبة احل�ضور ، وبداأنا   55 اأحمد عادت تدريجياً ما يقرب من 
يف تاأهيل الطالب والأطفال خا�ضة بعد معاناتهم الأخرية جراء الزلزال 
وت�ضجيعهم معنوياً، موؤكداً اأن ح�ضور الوفد الإماراتي كان الدافع املعنوي 
الكبري للمدار�س ال�ضورية لوقوفهم بجانبنا منذ بدء العودة تدريجياً اإىل 

العملية التعليمية".
دولة  اإىل  �ضكرها   ، ال��ث��ام��ن  بال�ضف  ���ض��ارة  ال�����ض��وري��ة  ال��ط��ال��ب��ة  وق��دم��ت 
لكم فخورين بكم �ضعب الإم���ارات، نرحب بكم  الإم��ارات،وق��ال��ت :"�ضكراً 
اأه������دت الطفلة ال�ضورية مرمي نداء  يف بيتك������م الثاين �ض����وريا".. في�����ما 
“�ضكراً  بعنوان  الإم���ارات���ي  ال��وف��د  اإيل  خ�ضي�ضاً  كتبتها  ق�ضيدة  �ضالح 

لكم”.
من جهته قال الدكتور حممد اجلنيبي ممثل الهالل الأحمر الإماراتي 

من  للمت�ضررين  وامل�ضاعدة  العون  يد  تقدمي  يف  "م�ضتمرون  �ضوريا:  يف 
ولن  �ضوريا  والتعليم يف  الرتبية  وزارة  مع  وبالتن�ضيق  بالتعاون  الزلزال 
ندخر جهدا يف تقدمي املعونة لل�ضعب ال�ضوري ال�ضقيق، ا�ضتمراًر للجهود 
اأن قطاع التعليم مهم جداً لعودة التنمية يف �ضوريا ،  الإن�ضانية ، موؤكداً 

ن�ضتهدف توزيع 10 اآلف حقيبة مدر�ضية خالل الفرتة املقبلة".
وتوا�ضل دولة الإم��ارات جهودها لدعم الأ�ضقاء يف �ضوريا خالل مرحلة 
التعايف واإعادة التاأهيل وذلك عن طريق توفري املواد الغذائية وامل�ضتلزمات 
الطبية والأدوية ب�ضكل م�ضتمر والوقوف على احتياجات القطاع ال�ضحي 
وتوفري ما يلزم من اأدوي��ة، �ضمن عدة حماور ت�ضتهدف:الدعم النف�ضي 

والجتماعي عن طريق م�ضاركتهم اآلمهم والتخفيف عنهم.
من  للمت�ضررين  الإغ��اث��ي��ة  اخلري"  "ج�ضور  حملة  اأن  ب��ال��ذك��ر  ج��دي��ر 
والتي   ،"  2 ال�ضهم  "الفار�س  عملية  �ضمن  انطلقت  ق��د  كانت  ال��زل��زال 
ينظمها الهالل الأحمر الإماراتي بالتن�ضيق مع الهالل الأحمر ال�ضوري 

وذلك خالل مرحلة التعايف واإعادة التاأهيل.

•• دبي-وام:

رئي�س  نائب  اآل مكتوم  را�ضد  بن  ال�ضيخ حممد  ال�ضمو  ا�ضتقبل �ضاحب 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل، اأم�س فخامة كالو�س 
يوهاني�س رئي�س جمهورية رومانيا ال�ضديقة الذي يقوم بزيارة ر�ضمية 

اإىل الدولة.
امل��راف��ق له وذل��ك يف  وال��وف��د  ورح��ب �ضموه بفخامة كالو�س يوهاني�س 
وعالقات  الثنائية  العالقات  دعم  �ضبل  ا�ضتعر�س  الذي  اللقاء  م�ضتهل 
ال�ضداقة  رواب���ط  �ضوء  يف  امل��ج��الت  خمتلف  يف  البلدين  ب��ني  ال��ت��ع��اون 
التي طاملا جمعت بني البلدين، والرغبة امل�ضرتكة يف الرتقاء مبجالت 
م�ضالح  ويخدم  للدولتني،  التنموية  الطموحات  يواكب  مبا  التعاون 

ال�ضعبني.
كما مت بحث عدد من الق�ضايا واملو�ضوعات حمل الهتمام امل�ضرتك.

واأعرب �ضموه خالل اللقاء عن تطلعه اإىل اأن ت�ضكل زيارة فخامة الرئي�س 
الروماين دفعة مهمة اإىل م�ضار عالقات البلدين.

رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�ضد  بن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  وبحث 
رئي�س  وفخامة  اهلل،  رع��اه  دب��ي،  حاكم  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة 
روم��ان��ي��ا، ال��ف��ر���س ال���واع���دة لتنمية اآف����اق ال��ت��ع��اون يف ال��ق��ط��اع��ات ذات 
الأولوية التنموية لدى البلدين خا�ضة القت�ضادية والتجارية والطاقة 
املتجددة وال�ضتدامة والأمن الغذائي وغريها من املجالت مبا ي�ضهم يف 

فتح م�ضارات جديدة للتعاون.
كما جرى ا�ضتعرا�س عدد من الق�ضايا واملو�ضوعات الإقليمية والدولية 

حمل الهتمام امل�ضرتك.
دولة  حر�س  مكتوم  اآل  را���ض��د  ب��ن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  واأك���د 
الإم�����ارات على الرت��ق��اء ب��ع��الق��ات ال�����ض��داق��ة وال��ت��ع��اون م��ع جمهورية 
والتقدير  والح���رتام  التفاهم  من  را�ضخ  اأ�ضا�س  على  تاأ�ضي�ضاً  رومانيا 

املتبادلني، وتوافق الروؤى حول اأهمية اكت�ضاف وتطوير م�ضارات جديدة 
على  الرتكيز  مع  املقبلة  املرحلة  خ��الل  العالقات  ه��ذه  تدعم  للتعاون 
والطاقة  امل�ضتدامة  التنمية  جم��الت  يف  ل�ضيما  امل�ضتقبلية،  امل��ج��الت 
القطاعات احليوية ومن  اإىل  اإ�ضافة  والتكنولوجيا  واملتجددة  النظيفة 
اأهمها التجارة وال�ضياحة وال�ضتثمار، وما ي�ضتدعيه ذلك من اإيجاد اأطر 
ت�ضهم يف زيادة تبادل الزيارات واخلرات بني اجلانبني لكت�ضاف املزيد 

من الفر�س التي ميكن ال�ضتفادة منها يف حتقيق هذا الهدف.
لدولة  ب��الده  تقدير  الروماين عن  الرئي�س  فخامة  اأع��رب  من جانبه، 
الإمارات، قيادًة وحكومًة و�ضعباً، وما ت�ضطلع به من اأدوار اإيجابية موؤثرة 
على ال�ضعيدين الإقليمي والدويل، مبا لها من مكانة وثقل نوعي �ضواء 
منوهاً  والثقايف،  املعريف  اأو  القت�ضادي  اأو  الدبلوما�ضي  ال�ضعيد  على 
بالروؤية امل�ضتقبلية الطموحة لدولة الإمارات والتي تعمل من خاللها 
التنمية والتطوير،  على تقدمي منوذج يحتذى به يف خمتلف جمالت 

موؤكداً اعتزاز رومانيا بروابط ال�ضداقة والتعاون املتنامية التي جتمع 
اأطر  اآف��اق جديدة و�ضمن  اإىل  ب��الده على الأخ��ذ بها  البلدين، وحر�س 

اأو�ضع واأ�ضمل تخدم امل�ضالح امل�ضرتكة لل�ضعبني ال�ضديقني.
نائب  مكتوم  اآل  را�ضد  بن  حممد  بن  مكتوم  ال�ضيخ  �ضمو  اللقاء  ح�ضر 
حاكم دبي نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير املالية، و�ضمو ال�ضيخ اأحمد 
بن �ضعيد اآل مكتوم، رئي�س هيئة الطريان املدين يف دبي الرئي�س الأعلى 
را�ضد  ب��ن  ب��ن حممد  اأح��م��د  ال�ضيخ  و�ضمو  الإم����ارات،  ملجموعة ط��ريان 
عبداهلل  ب��ن  حممد  وم��ع��ايل  ل��الإع��الم،  دب��ي  جمل�س  رئي�س  مكتوم،  اآل 
اإبراهيم  بنت  ال����وزراء، وم��ع��ايل رمي  ���ض��وؤون جمل�س  وزي���ر  ال��ق��رق��اوي، 
الها�ضمي وزي���رة دول���ة ل�����ض��وؤون ال��ت��ع��اون ال����دويل، وم��ع��ايل م��رمي بنت 
حممد املهريي، وزيرة التغري املناخي والبيئة، ومعايل حممد اإبراهيم 
ال�ضمو حاكم دبي، و�ضعادة �ضلطان  ال�ضيباين، مدير عام ديوان �ضاحب 

حممد اآل علي �ضفري الدولة لدى رومانيا.

•• اأبوظبي -وام:

اأعلن �ضندوق الزكاة عن اإطالق حملته الإعالمية الع�ضرين 2023، حتت 
�ضعار »زكاتك ا�ضتدامة ومناء«، وذلك �ضمن نهجه الرائد يف اإطالق حمالت 

اإعالمية متميزة كل عام.
�ضندوق  ع��ام  اأم��ني  باأعمال  املكلف  البلو�ضي  �ضليمان  حممد  الدكتور  وق��ال 
ومدرو�ضة  وا�ضحة  خطوات  يخطو  ال�ضندوق  اإن   - املنا�ضبة  بهذه   - الزكاة 
حملة   19 م��دى  وعلى  ال��ي��وم،  وحتى  تاأ�ضي�ضه  منذ  الفري�ضة  ه��ذه  خلدمة 

اإعالمية ناجحة ومعرة اأدت غاياتها التي تخدم اأهداف �ضندوق الزكاة .
واأ�ضاف اأن احلملة الإعالمية الع�ضرين التي مت اإطالقها حتت �ضعار “زكاتك 
ا�ضتدامة ومناء” تاأتي �ضمن جمموعة من ال�ضعارات املتجددة التي يطلقها 
الزكاة  بفري�ضة  املجتمع  تذكري  بهدف  الإعالمية  حمالته  على  ال�ضندوق 
دافعي  وخدمة  خلدمتها  ال�ضندوق  بخدمات  والتعريف  لأدائ��ه��ا،  وال��دع��وة 

الزكاة، مبا يعود بالنفع على امل�ضتحقني لها ويخدم املجتمع.
الإع��الم��ي��ة للرتكيز على  ع��ر حملتنا  ال��زك��اة  “ ن�ضعى يف �ضندوق   : وق��ال 
املزكني،  من  متعامليه  وتخدم  ال�ضندوق  يطلقها  التي  الرقمية  اخلدمات 
املتعاملني،  �ضعادة  لتحقيق  الر�ضيدة  القيادة  توجهات  مع  وتوافقاً  متا�ضياً 
بن�ضبة  م��وؤمت��ت��ة  وجميعها  امل��ت��م��ي��زة،  الرقمية  اخل��دم��ات  اإب����راز  ع��ر  وذل���ك 

. ”100%
الفقرات  با�ضم  اإعالمية  م��ادة  اإ�ضافة  الع�ضرين  احلملة  اإ�ضافات  اأه��م  وم��ن 
الزكوية يتم عر�ضها ب�ضكل يومي عر التلفاز ومواقع التوا�ضل الجتماعي 
لل�ضندوق، ومت ت�ضجيلها مب�ضاركة اأع�ضاء اللجنة ال�ضرعية ل�ضندوق الزكاة، 
البلو�ضي  ال��ع��زي��ز احل����داد وال��دك��ت��ور حم��م��د �ضليمان  اأح��م��د ع��ب��د  ال��دك��ت��ور 
�ضلمان  ال��رح��م��ن  عبد  وال��دك��ت��ور  ال�ضحي  حممد  ط��ال��ب  ال�ضيخ  وامل�ضت�ضار 
احلمادي، وت�ضمنت اأهم امل�ضائل والفتاوى الزكوية التي مت اأفراد وال�ضركات 
يف املجتمع. واأكد البلو�ضي : “ اأن ثقة املزكني بنا هي اأ�ضا�س جناحنا، والهدف 

العالقة معهم،  توا�ضل  زي��ادة  والعمل على  اإىل حتقيقه،  دائماً  ن�ضعى  ال��ذي 
الفعال جنح  وال��ت��وا���ض��ل  الثقة  م��ن  امل�ضتوى  ه��ذا  احل��ف��اظ على  اأج���ل  وم��ن 
ال�ضندوق يف تنويع قنوات الدفع لهم لتبلغ 43 قناة دفع تتنوع بني التقليدي 

والإلكرتوين والذكي”.
حممد  ال��دك��ت��ور  اأو���ض��ح   .. احلملة  خ��الل  م��ن  ال�ضندوق  م�ضتهدفات  وع��ن 
لهذا  ال�ضنوية  احلملة  خالل  من  ي�ضتهدف  ال�ضندوق  اأن  البلو�ضي  �ضليمان 
للزكاة،  م�ضتحقة  اأ���ض��رة  األ��ف   12 مل�ضاعدة  دره��م،  مليون   223 جمع  العام 
ع��دد ممكن من  اأك��ر  تغطية  نتمكن من  املبلغ حتى  ه��ذا  نتجاوز  اأن  وناأمل 

�ضريحة امل�ضتحقني.
التجاري-  اأبوظبي  واأعرب عن �ضكره لداعمي احلملة الإعالمية وهم بنك 
كراع  الإ���ض��الم��ي  اأب��وظ��ب��ي  وم�����ض��رف  رئي�ضي،  ك���راع  الإ���ض��الم��ي��ة  ال�ضريفة 
ا�ضرتاتيجي، والتي اأثمرت رعايتهم عن تنفيذ حملة اإعالمية وا�ضعة النت�ضار 

تغطي اأهم الرامج والقنوات والإذاعات يف الدولة.
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اأخبـار الإمـارات

رئي�س وزراء قريغيز�ستان ي�سيد بتجارب الإمارات ويثّمن التعاون الثنائي يف العمل احلكومي

حكومتا �الإمار�ت وقريغيز�ستان تطلقان �لدفعة �الأوىل من �مل�سرعات �حلكومية �لقرغيزية

�أحمد بن طحنون ي�سهد تخريج �لدورة �لر�بعة ملجندي �خلدمة �لوطنية �لبديلة

•• دبي-وام:

اأق��ل��ي��ب��ي��ك جباروف  م��ع��ايل  اأ����ض���اد 
ج����م����ه����وري����ة  وزراء  رئ������ي�������������س 
ق���ريغ���ي���ز����ض���ت���ان ب����ت����ج����ارب دول�����ة 
العمل  حت����دي����ث  يف  الإم���������������ارات 
احلكومي، وباملنهجيات التي عملت 
اإطار  يف  وتبنيها  ت��ط��وي��ره��ا  ع��ل��ى 
اأ���ض�����س حكومة  اجل��ه��ود ل��رت���ض��ي��خ 
م�ضتقبلية متقدمة، مثمناً التعاون 
يف  البلدين  حكومتي  بني  الثنائي 

جمالت العمل احلكومي.
ا�ضتقبال معايل  ج��اء ذل��ك، خ��الل 
م��ن حكومة دولة  وف���داً  ج��ب��اروف 
الإمارات �ضم �ضعادة عبداهلل نا�ضر 
لوتاه م�ضاعد وزير �ضوؤون جمل�س 
الوزراء للتناف�ضية والتبادل املعريف 
�ضعيد  و���ض��ع��ادة حممد  احل��ك��وم��ي، 
العريقي �ضفري دولة الإمارات لدى 
املقيم يف  ال�ضفري غري  كازاخ�ضتان 
را�ضية  والدكتورة  قريغيز�ضتان، 
امل�ضرعات  اإدارة  ال��ه��ا���ض��م��ي��م��دي��ر 
احلكومية يف مكتب رئا�ضة جمل�س 
�����ض����وؤون جمل�س  ب�������وزارة  ال��������وزراء 
برنامج  ع��م��ل  وف���ري���ق  ال���������وزراء، 
التبادل املعريف احلكومي، بح�ضور 
معايل اإديل بي�ضالوف نائب رئي�س 
يف  وزي�����راً  و14  ال������وزراء،  جمل�س 

حكومة قريغيز�ضتان.
ومت خالل الزيارة، اإطالق الدفعة 
احلكومية  امل�����ض��رع��ات  م��ن  الأوىل 
منهجية  تتبنى  التي  القرغيزية، 
100 يوم التي طّورتها  حتدي ال� 
الإماراتية،  احلكومية  امل�ضرعات 
اإط������ار ال���ت���ع���اون ال��ث��ن��ائ��ي بني  يف 
التحديث  احلكومتني يف جم��الت 
�ضمن  احل����ك����وم����ي،  وال����ت����ط����وي����ر 

برنامج التبادل املعريف احلكومي.

•• اأبوظبي-وام:

���ض��ه��د م���ع���ايل ال����ل����واء رك����ن طيار 
ال�����ض��ي��خ اأح����م����د ب����ن ط���ح���ن���ون بن 
حممد اآل نهيان نائب رئي�س اأركان 
ال���دورة  ت��خ��ري��ج  امل�ضلحة  ال���ق���وات 
الوطنية  الرابعة ملجندي اخلدمة 
البديلة، الذي اأقيم اأم�س يف فندق 
�ضعادة  بح�ضور  الإم������ارات،  ق�ضر 
�ضعيد البحري العامري مدير عام 
وال�ضالمة  للزراعة  اأبوظبي  هيئة 
اإىل ع���دد من  اإ���ض��اف��ة  ال��غ��ذائ��ي��ة، 
املن�ضاآت  وم�ضوؤويل  ال�ضباط،  كبار 
و�ضركاء  واللوج�ضتية،  ال��غ��ذائ��ي��ة 

التاأهيل امل�ضاركني يف الرنامج.
واأك������د م���ع���ايل ال����ل����واء رك����ن طيار 
ال�����ض��ي��خ اأح����م����د ب����ن ط���ح���ن���ون بن 
املنا�ضبة  بهذه   - نهيان  اآل  حممد 
بقيادة  الإم������ارات  دول����ة  - ح��ر���س 
���ض��اح��ب ال�����ض��م��و ال�����ض��ي��خ حممد 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن 
“حفظه اهلل” على متكني واإعداد 
باأف�ضل  وتزويدهم  الوطن  �ضباب 
يف  امل�ضاركة  من  ليتمكنوا  املهارات 
والزدهار  النه�ضة  م�ضرية  تعزيز 
واحلفاظ على اإجنازات ومكت�ضبات 
مبجندي  معاليه  واأ���ض��اد  ال��وط��ن. 

ل��ت��ط��وي��ر من����اذج حكومة  ال���ه���ادف 
امل�ضتقبل مع حكومات العامل، مبا 
الناجحة،  جتربتها  ن��ق��ل  ي�ضمن 
اإيجابي  تغيري  حتقيق  يف  وي�ضهم 
امل��ج��ت��م��ع��ات، م���ن خالل  يف ح���ي���اة 
التجارب،  بهذه  احلكومات  متكني 
وتعزيز قدراتها ل�ضناعة م�ضتقبل 

م�ضتدام.
احلكومية  امل�������ض���رع���ات  اإن  وق�����ال 
ا�ضتثنائيا  ع��م��ل  من�����وذج  ت�����ض��ّك��ل 
ط���ّورت���ه ح��ك��وم��ة دول����ة الإم������ارات 
يف  ل��ل��ت��ط��ب��ي��ق  ق��اب��ل��ة  اأداة  ل��ي��ك��ون 
خم��ت��ل��ف احل����ك����وم����ات، ت�����ض��ه��م يف 
الرامج  تنفيذ  وت�����ض��ري��ع  تكثيف 
ال�ضيا�ضات  وو�ضع  ال�ضرتاتيجية، 
باخلدمات  والرت���ق���اء  وال���ل���وائ���ح، 
الوقت  يف  وت����ه����دف  احل���ك���وم���ي���ة، 
ذاته اإىل تطوير العمل احلكومي، 
املبتكرة  احللول  اإيجاد  خ��الل  من 
امل��ل��ّح��ة ���ض��م��ن فريق  ل��ل��ت��ح��دي��ات 

عمل واحد.

العام  ال��ع��م��ل احل��ك��وم��ي، وخ����الل 
املا�ضي، قمنا بعمل مكثف لدرا�ضة 
اأّن  واأن��ا متاأكد من  هذا الرنامج، 
تطبيقه يف قرغيز�ضتان �ضي�ضهم يف 
احلكومي وحت�ضني  العمل  تطوير 
املجتمع،  خل����دم����ة  امل�����خ�����رج�����ات 
ال�ضرتاتيجية  �ضراكتنا  و�ضيعزز 
ط��وي��ل��ة الأم�����د م���ع ح��ك��وم��ة دولة 
الإمارات، ويرتقي بها اإىل م�ضتوى 
جديد، و�ضيفتح �ضفحة جديدة يف 

تاريخ تعاوننا الثنائي".
امل�ضاركني  ج��م��ي��ع  اأّن  اإىل  واأ����ض���ار 
خطوتهم  ي��ت��خ��ذون  امل�����ض��رع��ات  يف 
الأوىل نحو طريق ي�ضتغرق بلوغه 
اأثر  لإحداث  وم�ضمم  يوم،   100
الآلف من  اإيجابي يف حياة مئات 

الأ�ضخا�س .
واأ����ض���اف ج���ب���اروف : " ن��ظ��را اإىل 
القرارات  اتخاذ  ي��وم  هو  اليوم  اأّن 
ال�ضريعة واإجراء التح�ضينات، ومبا 
اأّن امل�ضاركني يف هذا الرنامج على 

حكومة  يف  والإ�����ض����ك����ان  وال���ب���ن���اء 
افتتاح  ت�ضهيل  على  قريغيز�ضتان، 
م��راك��ز احل�����ض��ان��ة ل��الأط��ف��ال على 
قرغيز�ضتان  ج��م��ه��وري��ة  م�ضتوى 
وت�ضهيل  املجتمعات  خمتلف  ويف 
ت�ضجيل الأطفال. وي�ضعى التحدي 
ا�ضتخدام  "زيادة  املتمثل يف  الثاين 
وتراأ�ضه  الكهربائية"،  ال�����ض��ي��ارات 
وزارة الطاقة القرغيزية، وت�ضارك 
يف اإجنازه كل من: وزارة القت�ضاد 
والتجارة، ووزارة املوارد الطبيعية، 
وهيئة  الداخلية،  ال�ضوؤون  ووزارة 
اإ�ضافة  والفني،  البيئي  الإ���ض��راف 
للهند�ضة  احلكومية  الوكالة  اإىل 
امل���ع���م���اري���ة وال���ب���ن���اء والإ�����ض����ك����ان، 
على  املجتمع  اأف����راد  ت�ضجيع  اإىل 
املركبات  ا�ضتخدام  معدلت  زي��ادة 
املركبات  م���ن  ب�����دًل  ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة 
التي تعتمد على البنزين والوقود 
تعزيز  ي�����ض��م��ن  الأح�����ف�����وري، مب���ا 

مبادرات اأمن الطاقة.

وعقد الوفد اجتماعات مع معايل 
ملناق�ضة  اأقليبيك جباروف، هدفت 
اأبرز امل�ضتجدات واملنجزات يف جمال 
احلكومتني،  بني  الثنائي  التعاون 
من  امل�ضرتكة  الفرق  متّكنت  حيث 
اإجناز35 ور�ضة عمل، �ضمن نحو 
وا�ضتفاد  تدريبية،  �ضاعة   8500
متدرب   1400 م��ن  اأك����رث  م��ن��ه��ا 
احلكومية،  اجل���ه���ات  خم��ت��ل��ف  يف 
اأعمال  كما مت حتديد م�ضتهدفات 
التي تطبقها  امل�ضرعات احلكومية 

احلكومة القرغيزية.

احلكومية  امل�ضرعات   : جباروف   -
خطوة مهمة يف تعزيز ال�ضراكة مع 

حكومة دولة الإمارات.
اق��ي��ل��ب��ي��ك جباروف  م��ع��ايل  وق����ال 
"امل�ضرعات  اأث����ب����ت����ت  ل����ق����د   "  :
حكومة  طورتها  احلكومية" التي 
دولة الإمارات، كفاءتها العالية يف 
بتح�ضني  املتعّلقة  التحديات  ح��ل 

لرفع  احل��ل��ول  تطبيق  ت�����ض��ري��ع   -
م�ضتويات الأداء.

من  الأوىل  ال����دف����ع����ة  وت�����ه�����دف 
القرغيزية  احلكومية  امل�ضرعات 
املعرفة، وتبادل اخلرات  اإىل نقل 
منهجية  ت��ط��ب��ي��ق  ي�����ض��م��ن  مب����ا 
الإماراتية،  احلكومية  امل�ضرعات 
واعتماد منوذج عمل ال�100 يوم، 
بحيث ت�ضرتك اجلهات احلكومية 
م�ضرتكة،  ع��م��ل  ف����رق  ت��ك��وي��ن  يف 
اأ�ضاليب  لو�ضع التحديات، وابتكار 
احللول  ت��ط��ب��ي��ق  ل��ت�����ض��ري��ع  ع��م��ل 
رفع  �ضاأنها  من  التي  وامل�ضروعات 

م�ضتويات الأداء.
"احلد  ويركز التحدي الأول على 
احل�ضانة"،  دور  ف��ت��ح  ع��وائ��ق  م��ن 
الذي تراأ�ضه وزارة الرتبية والعلوم، 
وت���ع���م���ل ع���ل���ى اإجن���������ازه ك����ل من: 
الطوارئ،  ووزارة  ال�ضحة،  وزارة 
اإىل الوكالة  اإ�ضافة  ووزارة العدل، 
املعمارية  ل��ل��ه��ن��د���ض��ة  احل��ك��وم��ي��ة 

م�����ض��ت��وى م���ن امل��ع��رف��ة وال���دراي���ة 
اإىل  نتطلع  فاإننا  ال�ضغف،  ولديهم 
باأعلى م�ضتويات  اإيجابية  اإجنازات 
ونحن  الأه���داف،  لتحقيق  املهنية 
واملرونة  والكفاءة  الفكر  اأن  ندرك 
ال���ت���ي ي��ت��م��ت��ع ب���ه���ا ال���ف���ري���ق، من 
النمو  ت�ضريع  ت�ضاهم يف  اأن  �ضاأنها 
الج��ت��م��اع��ي والق��ت�����ض��ادي للبالد 
املجتمع"،  ح��ي��اة  ج����ودة  وحت�����ض��ني 
ودعا فرق عمل امل�ضرعات اإىل تنفيذ 
م�ضتويات  ب��اأع��ل��ى  "التحديات" 

امل�ضوؤولية وباأف�ضل جهد.

نقل ق�ضة جناح  لوتاه:  - عبداهلل 
الإماراتية  احل��ك��وم��ي��ة  امل�����ض��رع��ات 

لتحقيق التغيري الإيجابي.
التعاون  اأن  ل��وت��اه  اهلل  عبد  واأك���د 
م��ع ح��ك��وم��ة جمهورية  الإي��ج��اب��ي 
قريغيز�ضتان يعك�س جهود حكومة 
دولة الإم��ارات لرتجمة توجيهات 
والتعاون  التكامل  بتعزيز  القيادة 

ويتناول التحدي الثالث "حت�ضني 
عمليات تقدمي اخلدمات العامة"، 
التنمية  وزارة  ت����راأ�����ض����ه  ال�������ذي 
الرقمية، وت�ضارك يف اإجنازه وزارة 
والعلوم،  الرتبية  ووزارة  ال�ضحة، 
احلكومية  اجل����ه����ات  م����ن  وع������دد 
وتطوير  الرقمي،  التحول  ت�ضريع 
م��ن�����ض��ات ح��ك��وم��ي��ة ذك��ي��ة لتقدمي 

املعامالت وت�ضهيل اإجنازها.
اأن ح��ك��وم��ة دولة  ب��ال��ذك��ر،  ج��دي��ر 
تعاون  م���ذك���رة  وق���ع���ت  الإم��������ارات 
قريغيز�ضتان  حكومة  م��ع  ثنائي 
جمال  يف   ،2021 دي�����ض��م��ر  يف 
ال��ت��ب��ادل امل��ع��ريف احل��ك��وم��ي، �ضمن 
امل�ضرعات  9 حماور رئي�ضية، هي: 
احل����ك����وم����ي����ة، وب�����ن�����اء ال������ق������درات، 
الإبداعي،  والقت�ضاد  والقت�ضاد، 
وال�ضباب،  الإ���ض��الم��ي،  وال��ت��م��وي��ل 
وامل���ن���اط���ق الق���ت�������ض���ادي���ة احل�����رة، 
والبور�ضة،  الإلكرتونية  والتجارة 
الأخ�ضر  ال��ت��م��وي��ل  اإىل  اإ����ض���اف���ة 

التدريبي  ال��رن��ام��ج  تنفيذ  ع��ل��ى 
ملجندي اخلدمة الوطنية البديلة 
املن�ضاآت  ت�ضغيل  ا���ض��ت��دام��ة  ب��ه��دف 
اأوق�������ات  ال���غ���ذائ���ي���ة احل���ي���وي���ة يف 
ال����ط����وارئ والأزم���������ات وال����ك����وارث 
ق��ادرة على حتمل  ب�ضواعد وطنية 

امل�ضوؤولية”.
اإىل هيئة اخلدمة  بال�ضكر  وتوجه 
والهيئة  والح��ت��ي��اط��ي��ة،  الوطنية 
الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات 

من املن�ضاآت الغذائية واللوج�ضتية 
ي��وف��رون اخل���رة واملعرفة  ال��ذي��ن 
لتاأهيل وتدريب املجندين وتعزيز 
م���ه���ارات���ه���م ل��ت��ح��ق��ي��ق الأه��������داف 
والغايات الوطنية التي ت�ضعى اإليها 
ت��ق��دم ورفاهية  اأج���ل  ال��دول��ة م��ن 
ال��وط��ن وامل���واط���ن وال��و���ض��ول اإىل 

اأمن غذائي م�ضتدام.
�ضعيد  ����ض���ع���ادة  اأك������د  ج���ان���ب���ه  م����ن 
املحافظة  اأن  ال��ع��ام��ري  ال��ب��ح��ري 

وتطبيق  للمجندين  اخل��رة  نقل 
الرنامج بكفاءة واحرتاف.

احلمادي  ����ض���الح  امل��ج��ن��د  واأل���ق���ى 
ك��ل��م��ة اخل���ري���ج���ني اأك�����د ف��ي��ه��ا اأن 
فر�ضة  البديلة  الوطنية  اخلدمة 
ل��ل��وط��ن وحتقيق  ال�����ولء  لإث���ب���ات 
ت���ط���ل���ع���ات ال����ق����ي����ادة ال���ر����ض���ي���دة، 
برنامج  تنفيذ  مراحل  وا�ضتعر�س 
ال����دورة ال��راب��ع��ة ب���دًء م��ن مرحلة 
التدريب  ث��م  الأ���ض��ا���ض��ي  ال��ت��دري��ب 

الوطنية  للخدمة  الرابعة  ال��دورة 
البديلة الذين اأدوا واجبهم بكفاءة 
اخلريجني  داع����ي����اً  وم�������ض���وؤول���ي���ة، 
الوطنية  ب���ال���روح  ال��ت��م�����ض��ك  اإىل 
واحلما�س وهم مقبلون على خدمة 
بلدهم يف �ضتى املواقع ك�ضباب كفوؤ 
انتمائه  اإثبات  على  وق��ادر  ومتعلم 
املعطاء  ال���وط���ن  ل��ه��ذا  احل��ق��ي��ق��ي 

والولء للقيادة الر�ضيدة.
التاأهيل  ���ض��رك��اء  دور  ع��ل��ى  واأث��ن��ى 

الطوارئ  اإدارة  وم��رك��ز  وال��ك��وارث 
والأزم�������������ات وال�������ك�������وارث لإم�������ارة 
واإعداد  امل�ضتمر  لدعمهم  اأبوظبي 
برنامج تدريبي متميز يجمع بني 
ومتطلبات   ، الع�ضكري  الن�ضباط 
الغذائي  العمل يف جمالت الأم��ن 
و���ض��ال���ض��ل الإم�����داد، ك��م��ا ع��ر عن 
�ضركاء  جل��م��ي��ع  ال��ك��ب��ري  ام��ت��ن��ان��ه 
الغذائية  امل��ن�����ض��اآت  م���ن  ال��ت��اأه��ي��ل 
على  حر�ضوا  الذين  واللوج�ضتية 

املن�ضاآت  ع��م��ل  ا���ض��ت��م��راري��ة  ع��ل��ى 
ال���غ���ذائ���ي���ة احل����ي����وي����ة يف ح����الت 
الطوارئ والأزمات والكوارث ميثل 
ا�ضرتاتيجية  �ضمن  مهمة  رك��ي��زة 
الأمن الغذائي وا�ضتدامة �ضال�ضل 

الإمدادات الغذائية يف الدولة.
وقال �ضعادته: “ اإن هيئة اأبوظبي 
الغذائية  وال�������ض���الم���ة  ل���ل���زراع���ة 
والتن�ضيق مع هيئة  بالعمل  تفخر 
والحتياطية  ال��وط��ن��ي��ة  اخل��دم��ة 

مرحلة  اإىل  و���ض��وًل  التخ�ض�ضي 
وت�ضغيل  واإدارة  الفعلية  اخل��دم��ة 
واللوج�ضتية  ال��غ��ذائ��ي��ة  امل��ن�����ض��اآت 

والتمارين النهائية.
�ضركاء  ت���ك���رمي  مت  اخل����ت����ام  ويف 
الغذائية  امل��ن�����ض��اآت  م���ن  ال��ت��اأه��ي��ل 
واللوج�ضتية امل�ضاركة يف الرنامج 
م�ضايف  ����ض���رك���ة  يف  وامل����ج����ن����دي����ن 
امل��رك��ز الأول يف  احل��ا���ض��ل��ني ع��ل��ى 

التمارين النهائية.

نقل عجمان تعلن مو�عيد خدماتها خالل �سهر رم�سان �لكرمي
•• عجمان-الفجر:

اأعلنت هيئة النقل يف عجمان عن مواعيد خدماتها خالل 
اإ�ضعاد  مراكز  مواعيد  تت�ضمن  و  الف�ضيل،  رم�ضان  �ضهر 
و  امل��رك��ب��ات  ت�ضجيل  و  لفح�س  �ضبيد  م��رك��ز  و  املتعاملني 
حافالت النقل العام و النقل البحري و حافله حتت الطلب 
. و يقدم مركز �ضبيد لفح�س و ت�ضجيل املركبات خدماته 
على فرتتني الفرتة ال�ضباحية تبداأ من الحد اىل اخلمي�س 
من ال�ضاعة 8 �ضباحاً اىل ال�ضاعة 5 ع�ضراً ، و يوم اجلمعة 
ال�ضاعة  اىل  �ضباحاً   8 ال�ضاعة   من  ال�ضباحية  الفرتة  يف 
12ظهراً ، اما بالن�ضبة للفرتة امل�ضائية من ال�ضبت و لغاية 
اجلمعة من 8:30 م�ضاًء اىل ال�ضاعة 2بعد منت�ضف الليل 

�ضيتم  للمقطورات  ال�ضا�ضي  رقم  باأن خدمة طباعة  ، علماُ 
تقدميها خالل الفرتة ال�ضباحية ليوم الثنني و الأربعاء و 

اجلمعة  بالإ�ضافة اإىل خدمة فح�س مقا�ضات ال�ضا�ضي.
 

خدمات احلافالت
اخلطوط  كافه  ال��ع��ام  النقل  ح��اف��الت  مواعيد  تت�ضمن  و 
ام����ارة ع��ج��م��ان، ح��ي��ث �ضتبداأ  ال��داخ��ل��ي��ة و اخل��ارج��ي��ة يف 
و   ، 6:50�ضباحاً  ال�ضاعة   رحالتها  الداخلية  اخلطوط 
�ضتكون اول رحالت خط اجلرف يف ال�ضاعة 7:15�ضباحاً 
و ال�ضناعية املغذي  7�ضباحاً  و خط ال�ضناعية يف ال�ضاعة 
اىل  امل�����ض��ل��ى  حم��ط��ة  خ���ط  و  7:30�ضباحا  ال�����ض��اع��ة  يف 
خطي  و  8:45�ضباحاً   ال�����ض��اع��ة  يف  ال��رئ��ي�����ض��ي��ة  امل��ح��ط��ة 

م�����ض��ريف و خ��ط ���ض��ارع ال�����ض��ي��خ ع��م��ار اول رح��ل��ة ل��ه��م��ا يف 
و  6:50�ضباحاً  يف  احلميدية  خ��ط  و  8�ضباحاً  ال�ضاعة 
للخطوط  بالن�ضبة  اما   . املغذي7:45�ضباحاً  احلميدية 
اخلارجية ف�ضتبداأ اول رحالتها يف ال�ضاعة 03:15�ضباحاً 
ال�ضارقة  بالن�ضبة خل��ط  ام��ا    ، ال���دويل  دب��ي  م��ط��ار  خل��ط 
ف�ضتبداأ رحالته يف ال�ضاعة 7�ضباحاً و خط ام القيوين يف 
�ضنرتبوينت  خط  ابوظبي،  خط  و  ال�ضاعة7:50�ضباحاً  
يف ال�ضاعة 5:45�ضباحاً . كما مت حتديد مواعيد رحالت 
النقل البحري)عرة( خالل �ضهر رم�ضان �ضتنق�ضم فرتة 
عمل النقل البحري اىل فرتتني الفرتة الأوىل من ال�ضاعة 
4 م�ضاًء اىل ال�ضاعة 6م�ضاًء و الفرتة الثانية من 7م�ضاًء 

اىل منت�ضف الليل . 

�الإمار�ت تدين ت�سريحات وزير �ملالية �الإ�سر�ئيلي ب�ساأن �إنكار وجود �ل�سعب �لفل�سطيني
•• اأبوظبي-وام:

ال�ضعب  وج��ود  فيها  اأنكر  والتي  �ضموتريت�س  بت�ضلئيل  الإ�ضرائيلي  املالية  وزي��ر  ت�ضريحات  الإم���ارات  دول��ة  اأدان��ت 
الفل�ضطيني ال�ضقيق، كما اأدانت ا�ضتخدامه خريطة لإ�ضرائيل ت�ضم حدود من اململكة الأردنية الها�ضمية والأرا�ضي 

الفل�ضطينية املحتلة.
واأكدت وزارة اخلارجية والتعاون الدويل - يف بيان لها - رف�س دولة الإمارات خلطاب التحري�س وكافة املمار�ضات 

التي تتعار�س مع القيم واملبادئ الأخالقية والإن�ضانية.
والتعاي�س  الت�ضامح  قيم  تعزيز  باأهمية  ونوهت  والعنف،  الكراهية  خطاب  مواجهة  �ضرورة  على  ال��وزارة  و�ضددت 

الإن�ضاين �ضمن اجلهود املبذولة للحد من الت�ضعيد وعدم ال�ضتقرار يف املنطقة.
كما �ضددت الوزارة على �ضرورة دعم كافة اجلهود الإقليمية والدولية لدفع عملية ال�ضالم يف ال�ضرق الأو�ضط قدما، 
امل�ضتقلة على  الفل�ضطينية  التي تهدد حل الدولتني، واإقامة الدولة  ال�ضرعية  وكذلك و�ضع حد للممار�ضات غري 

حدود عام 1967 وعا�ضمتها القد�س ال�ضرقية.

خالل الربع الأول من العام اجلاري 2023

بلدية مدينة �أبوظبي تعقد 3 ور�س حول ت�سنيف �سركات �ملقاوالت، ومكاتب �ال�ست�سار�ت �لهند�سية، وقيد �ملهند�سني 
•• اأبوظبي – الفجر:

ور�س  عقدت بلدية مدينة اأبوظبي من خالل قطاع تخطيط املدن 3 
امل���ق���اولت،  ���ض��رك��ات  ت�����ض��ن��ي��ف  ن��ظ��ام  ع��م��ل تثقيفية وت��وع��وي��ة ح���ول 
الربع  املهند�ضني، وذلك خالل  الهند�ضية ال�ضت�ضارية، وقيد  واملكاتب 
2023 بهدف تعزيز التوا�ضل والتعاون مع  الأول من العام اجلاري 
احليوية.  امل��ج��الت  ه��ذه  يف  اخل��دم��ات  اأف�ضل  لتقدمي  الكيانات  ه��ذه 
ومكاتب  املقاولت،  �ضركات  والثانية  الأوىل  الور�ضتان  ا�ضتهدفت  وقد 
توعيتها  ب��ه��دف  اأب��وظ��ب��ي  اإم����ارة  يف  العاملة  الهند�ضية  ال���ض��ت�����ض��ارات 
على  التقدمي  كيفية  و  الت�ضنيف  اأنظمة  وتعليمات  نظام  بخ�ضو�س 

خدمات الت�ضنيف يف من�ضة "مت" ، و عر�س مناذج للم�ضتندات املطلوب 
يف  تقدميها  الهند�ضية  ال�ضت�ضارية  وامل��ك��ات��ب  امل��ق��اولت  �ضركات  م��ن 
طلب الت�ضنيف، و كذلك عر�س امل�ضتجدات الفنية والتقنية اخلا�ضة 
اأبوظبي  مدينة  بلدية  دع��ت  الإط���ار  ه��ذا  و�ضمن  الت�ضنيف.  باأنظمة 
اإمارة  يف  والإن�ضاء  البناء  قطاع  يف  العاملة  الهند�ضية  املن�ضاآت  جميع 
"مت"،   من�ضة  خ��الل  م��ن  الت�ضنيف  نظام  يف  الت�ضجيل  اإىل  اأب��وظ��ب��ي 
للح�ضول على �ضهادة مزاولة املهن الهند�ضية التي �ضتخولهم التعامل 
املرتبطة  اخل��دم��ات  فيها  مب��ا  ال��ع��الق��ة،  ذات  احلكومية  اجل��ه��ات  م��ع 
"نظام قيد  الثالثة فقد متحورت حول  اأما الور�ضة  ببلديات الإم��ارة. 
املهند�ضني"، م�ضتهدفة املهند�ضني العاملني يف اإمارة اأبوظبي واملعنيني 

توعية  بهدف  الهند�ضية،  ال�ضت�ضارية  املكاتب  و  امل��ق��اولت  �ضركات  يف 
اأبوظبي و كيفية التقدمي على خدمات  اإم��ارة  املهند�ضني العاملني يف 
القيد يف من�ضة "مت" ، وعر�س مناذج للم�ضتندات املطلوب تقدميها يف 
طلب القيد. وحتر�س البلدية على دعوة املهند�ضني العاملني يف اإمارة 
اأبوظبي حل�ضور الور�س التوعوية والتي تقام ب�ضكل �ضهري، عن طريق 
برنامج Microsoft teams، اإذ يقوم فريق ور�س العمل بعر�س 
مواد مرئية تو�ضح الإج��راءات و املتطلبات اخلا�ضة بقيد املهند�ضني، 
و قد مت �ضرح كيفية التقدمي على خدمات قيد املهند�ضني من خالل  
طلب  يف  تقدميها  املطلوب  للم�ضتندات  من��اذج  وعر�س  "مت"،  من�ضة 

القيد.   



األربعاء   22  مارس    2023  م   -    العـدد   13805  
Wednesday   22    March    2023   -  Issue No 13805

04

اأخبـار الإمـارات

•• ال�صارقة - وام:

ت����راأ�����س ���ض��م��و ال�����ض��ي��خ ���ض��ل��ط��ان بن 
حم��م��د ب���ن ���ض��ل��ط��ان ال��ق��ا���ض��م��ي ويل 
ع��ه��د ون��ائ��ب ح��اك��م ال�����ض��ارق��ة رئي�س 
�ضمو  وبح�ضور  التنفيذي،  املجل�س 
�ضلطان  بن  �ضامل  بن  عبداهلل  ال�ضيخ 
نائب  ال�ضارقة  حاكم  نائب  القا�ضمي 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي، و�ضمو  امل��ج��ل�����س  رئ��ي�����س 
�ضلطان  بن  اأحمد  بن  �ضلطان  ال�ضيخ 
نائب  ال�ضارقة  حاكم  نائب  القا�ضمي 
رئي�س املجل�س التنفيذي، �ضباح اأم�س 
التنفيذي  املجل�س  اجتماع  الثالثاء 
لإم��ارة ال�ضارقة الذي عقد يف مكتب 

�ضمو احلاكم.
ورفع املجل�س اأ�ضمى اآيات التهاين اإىل 
مقام �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن 
زايد اآل نهيان رئي�س الدولة "حفظه 
حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو  اهلل" و�ضاحب 
رئي�س  ن���ائ���ب  م��ك��ت��وم  اآل  را����ض���د  ب���ن 
ال��وزراء حاكم  رئي�س جمل�س  الدولة 
ال�ضمو  و���ض��اح��ب  اهلل"  "رعاه  دب���ي 

حممد  ب��ن  �ضلطان  ال��دك��ت��ور  ال�ضيخ 
القا�ضمي ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم 
اأع�ضاء  ال�ضمو  واأ���ض��ح��اب  ال�����ض��ارق��ة، 
املجل�س الأعلى حكام الإمارات و�ضمو 
و�ضعب  احلكام،  ونواب  العهود  اأولياء 
الإ�ضالمية،  ال�ضعوب  الإمارات وكافة 
رم�ضان  �ضهر  ح��ل��ول  ق��رب  مبنا�ضبة 

امل���ب���ارك، داع����ني امل����وىل ع��ز وج���ل اأن 
يعيده على الأمة الإ�ضالمية باخلري 

واليمن والركات.
ال�ضمو  ���ض��اح��ب  امل��ج��ل�����س  ه���ن���اأ  ك��م��ا 
ح��اك��م ال�����ض��ارق��ة ع��ل��ى جن���اح امل�ضروع 
"�ضبع  القمح  م��زرع��ة  ال�ضرتاتيجي 
رائدة  خ��ط��وة  ي��ع��د  وال����ذي  �ضنابل"، 

على م�ضتوى الأمن الغذائي وجناحا 
لدولة الإمارات العربية املتحدة على 
ال�ضارقة على  واإم����ارة  ال��ع��م��وم،  وج��ه 

وجه اخل�ضو�س.
العمل يف  املجل�س بجهود فرق  واأ�ضاد 
اإجناز امل�ضروع يف مدة زمنية ق�ضرية 
والتغلب على خمتلف التحديات التي 

واجهتهم، واأثنى على تعاون اجلهات 
احلكومي  ال��ق��ط��اع  م���ن  وال�������ض���رك���اء 
�ضي�ضهم يف تطوير  وال��ذي  واخلا�س، 

امل�ضروع واإنتاج اأجود املحا�ضيل.
ال�ضمو  �ضاحب  لتوجيهات  وتنفيذاً 
لتعزيز  ال���رام���ي���ة  ال�������ض���ارق���ة  ح���اك���م 
ال�ضكن  وت���وف���ري  الأ�����ض����رة  ا���ض��ت��ق��رار 
املالئم، اعتمد املجل�س الدفعة الأوىل 
ال�ضكني  ال��دع��م  م��ن  للم�ضتفيدين 
ت�ضمل  وال���ت���ي  2023م،  ال���ع���ام  يف 
 378 ب���اإج���م���ايل  م�����ض��ت��ف��ي��د   502
فئتي  الدفعة  و�ضملت  دره��م.  مليون 
القرو�س واملنح يف كافة مدن ومناطق 
اأغرا�ضها  وت��وزع��ت  ال�����ض��ارق��ة،  اإم���ارة 
وال�ضتكمال،  اجل��دي��د،  ال��ب��ن��اء  ع��ل��ى 
والإ�ضافة وال�ضيانة، واحل�ضول على 

م�ضكن حكومي.
منذ  ال�ضكني  ال��دع��م  اإج���م���ايل  وب��ل��غ 
اإن�����ض��اء ب��رن��ام��ج اإ���ض��ك��ان ال�����ض��ارق��ة 9 
منها  ا�ضتفاد  دره��م  و300  مليارات 

م�ضتفيدا. و921  اآلف   10
املعفيني  قائمة  املجل�س  اعتمد  كما 

البالغ  ال�ضكنية  القرو�س  �ضداد  من 
ي�ضل  مببلغ  م�ضتفيدا   41 ع��دده��م 

اإىل 29 مليون درهم.
املنظومة  ت��ق��ري��ر  امل��ج��ل�����س  ون��اق�����س 
اقت�ضاد  ع��ل��ى  واأث����ره����ا  ال��ت�����ض��ري��ع��ي��ة 
تعزيز  يف  وم�������ض���اه���م���ت���ه���ا  الإم�����������ارة 
التقرير خمتلف  وت�ضمن  تناف�ضيته، 
الأعمال  اأداء  تنظم  التي  الت�ضريعات 

القت�ضادية واملجالت املرتبطة به.
و����ض���ه���دت ال��ت�����ض��ري��ع��ات ع���ل���ى مدى 
متعددة  تعديالت  املا�ضية  ال�ضنوات 
الإمارة  �ضهدته  ال��ذي  النمو  ت��واك��ب 

وتعزز الأداء احلكومي، وتوفر فر�ضاً 
بيئة  خ��الل  م��ن  للم�ضتثمرين  اأك���ر 

اقت�ضادية اآمنة وجاذبة وحمفزة.
التحول  تقرير  على  املجل�س  واط��ل��ع 
الرقمي لدائرة التخطيط وامل�ضاحة، 
وال���������ذي ت�������ض���م���ن ج����ه����وده����ا خ���الل 
ال�ضنوات املا�ضية يف التحول الرقمي 
العاملية  امل��م��ار���ض��ات  وال���ض��ت��ف��ادة م��ن 

بهدف حت�ضني جتربة املتعاملني.
و�ضمل التقرير املبادرات التي اأطلقتها 
الدائرة لتطوير العديد من الرامج 
واملن�ضات  والأن���ظ���م���ة  وال��ت��ط��ب��ي��ق��ات 

البوابة  ت���د����ض���ني  م��ن��ه��ا  ال���داخ���ل���ي���ة 
الذكي،  وال��ت��ط��ب��ي��ق  الإل���ك���رتون���ي���ة، 
الوات�ضاب،  ع��ل��ى  امل�����ض��اع��د  وخ���دم���ة 
اإىل  ب��الإ���ض��اف��ة  امليتافري�س  ومن�ضة 

جهود اأمتتة كافة العمليات.
وت�ضمن التقرير ا�ضرتاتيجية التحول 
 ،2024-2022 ل��ل��دائ��رة  الرقمي 
العديد  على  ا�ضتناداً  و�ضعت  وال��ت��ي 
بالتوجهات  املرتبطة  امل��دخ��الت  م��ن 
احل����ك����وم����ي����ة وا�����ض����رتات����ي����ج����ي����ت����ه����ا، 
واحتياجات  والت�ضريعات  والقوانني 

املتعاملني.

•• اأم القيوين-وام:

اطلع �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ �ضعود بن را�ضد املعال ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم 
اأم القيوين على جهود املتطوعني امل�ضاركني يف حملة "ج�ضور اخلري"، والتي 
الأحمر  الهالل  هيئة  يف  ممثلة  املتحدة،  العربية  الإم���ارات  دول��ة  اأطلقتها 
وبالتعاون مع عدد من الوزارات واملوؤ�ض�ضات اخلريية والإن�ضانية يف الدولة، 
ال�ضورية  العربية  اجلمهورية  �ضرب  الذي  الزلزال  من  املت�ضررين  لإغاثة 

واجلمهورية الرتكية فراير املا�ضي.
جاء ذلك خالل زيارة �ضاحب ال�ضمو حاكم اأم القيوين ملقر احلملة يف قاعة 
الحتاد باأم القيوين، يرافقه كل من ال�ضيخ اأحمد بن �ضعود بن را�ضد املعال 

نائب رئي�س املجل�س التنفيذي لإمارة اأم القيوين وال�ضيخ ماجد بن �ضعود بن 
را�ضد املعال رئي�س دائرة ال�ضياحة والآثار وال�ضيخ عبداهلل بن �ضعود بن را�ضد 
و�ضعادة  املعال  را�ضد  بن  �ضعود  بن  وال�ضيخ حميد  املالية  دائ��رة  رئي�س  املعال 
اأحمد  حممد  را�ضد  و�ضعادة  الأم��ريي  ال��دي��وان  مدير  التالي  �ضعيد  نا�ضر 
مدير الت�ضريفات بالديوان الأمريي و�ضعادة �ضيف حميد �ضامل مدير مكتب 

�ضمو ويل عهد اأم القيوين .
خمتلف  �ضملت  القاعة  يف  بجولة  القيوين  اأم  حاكم  ال�ضمو  �ضاحب  وق��ام 
اإىل  و���ض��وًل  ال��ط��رود وجتهيزها،  اإع���داد  من عمليات  ب��دءاً  العمل،  حمطات 
الإغاثية  احل��زم  اإع���داد  يف  املتطوعني  �ضموه  �ضارك  كما  التحميل،  عمليات 
الأ�ضقاء  اإغ��اث��ة  يف  املجتمعية  باجلهود  �ضموه  واأ���ض��اد  ال��غ��ذائ��ي��ة.  وال��ط��رود 

ي��د العون  مل��د  ال��دول��ة  ل��دع��وة  ال�ضوريني والأت����راك، وال��ت��ي ج��اءت ا�ضتجابة 
ملت�ضرري الزلزال الذي �ضرب كاًل من اجلمهورية العربية ال�ضورية وتركيا 
يف فراير املا�ضي. ووّقع �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ �ضعود بن را�ضد املعال ر�ضالة 
موجهًة للمت�ضررين من الزلزال يف �ضوريا وتركيا، اأعرب فيها عن ت�ضامنه 
" دولة  الظروف، حيث جاء يف ن�ضها:  كافة  اإىل جانبهم يف  معهم ووقوفه 
اخلري  ج�ضور  اإليكم  ومت��د  حمنتكم  يف  معكم  تقف  و�ضعباً  ق��ي��ادًة  الإم���ارات 
" .من جانبه  بيننا  الأخ��وة  ملعاين  ال�ضادق لكم وجت�ضيداً  تعبرياً عن حبها 
قال معايل الدكتور حمدان م�ضلم املزروعي رئي�س جمل�س اإدارة هيئة الهالل 
الأحمر " ت�ضرفنا بح�ضور �ضاحب ال�ضمو حاكم اأم القيوين، حلملة ج�ضور 
تعزيز  على  �ضموه  ح��ر���س  ي��وؤك��د  م��ا  عملياتها،  �ضري  على  ووق��وف��ه  اخل��ري 

الواجب  نداء  لتلبية  تداعوا  الذين  املتطوعني  لأبنائه  وتقديره  فعالياتها، 
جتاه اإخوانهم يف الإن�ضانية.واأكد اأن �ضموه يعتر من الداعمني الأ�ضا�ضيني 
مل�ضرية الهالل الأحمر الإن�ضانية، واملعززين لقدراتها وامل�ضاهمني يف ترقية 
الذي  امل�ضتمر  الدعم  اإىل  م�ضريا  وخارجيا،  حمليا  الهيئة  برامج  وتطوير 
�ضاهم يف تعزيز دور  القيوين، ما  اأم  الأحمر يف  الهالل  �ضموه ملركز  يقدمه 
يف  خ��دم��ات��ه  م��ن  امل�ضتفيدين  مظلة  وتو�ضيع  املحلية،  �ضاحته  على  امل��رك��ز 
ال�ضمو  بزيارة �ضاحب  املتطوعون يف احلملة عن فخرهم  واأع��رب  الإم���ارة. 
ال�ضيخ �ضعود بن را�ضد املعال ملقر احلملة، ما منح عملهم وجهودهم حافزاً 
ملِهماً وزخماً كبرياً ور�ّضخ اعتزازهم مبا يقدمونه من وقت وجهد من اأجل 

التخفيف عن اإخوتهم يف الإن�ضانية ممن اأ�ضابتهم الكارثة.

•• اأبوظبي -وام: 

اأكد امل�ضت�ضار الدكتور حمد �ضيف ال�ضام�ضي النائب العام لدولة 
الإمارات اأن اأمر �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن زايد اآل نهيان 
نزياًل من   1025 ب��الإف��راج عن  “حفظه اهلل”،  الدولة  رئي�س 
امل��ح��ك��وم عليهم يف  م��ن  والعقابية  الإ���ض��الح��ي��ة  امل��ن�����ض��اآت  ن���زلء 
املبارك،  رم�ضان  �ضهر  حلول  ق��رب  مبنا�ضبة  خمتلفة،  ق�ضايا 

ل�ضاحب  والت�ضامح  العطاء  نهج  جت�ضد  واإن�ضانية،  اأبوية  لفتة 
عنهم  املعفو  منح  على  �ضموه  وح��ر���س  ال��دول��ة  رئي�س  ال�ضمو 
�ضاحلني،  اأع�ضاء  املجتمع  �ضفوف  اإىل  للعودة  جديدة  فر�ضة 
التنموية  م�ضريتها  تعزيز  يكفل  مبا  الدولة  بقوانني  يلتزمون 
نحو امل�ضتقبل املزدهر. واأ�ضار النائب العام اإىل اأن القرار يعك�س 
اله��ت��م��ام ال��ب��ال��غ ال���ذي ت��ول��ي��ه ال��ق��ي��ادة ال��ر���ض��ي��دة ل��ك��اف��ة اأف���راد 
املجتمع على اختالف �ضرائحهم واأو�ضاعهم الجتماعية، لفتا 

النزلء  نفو�س  اإىل  والأم���ل  البهجة  اإدخ���ال  يف  امل��ب��ادرة  دور  اإىل 
عامة،  ب�ضفة  واأ�ضدقائهم  واأقربائهم  وعائالتهم  ب�ضفة خا�ضة 
يف  خا�ضة  الجتماعي  والتالحم  واملحبة  الرتاحم  قيم  وتعزيز 
ظل تزامنها مع �ضهر رم�ضان الكرمي، اإىل جانب اأثرها الإيجابي 
بالعفو،  امل�ضمولني  نفو�س  يف  بامل�ضتقبل  التفاوؤل  اأب��واب  تفتح  اإذ 
اللتزام  على  النزلء  لغريهم من  ف�ضال عما متثله من حافز 
النائب  ورف��ع  م�ضتقبال.  العفو  ه��ذا  مثل  لنيل  ال�ضلوك  بح�ضن 

العام للدولة، مبنا�ضبة قرب حلول �ضهر رم�ضان الكرمي، اأ�ضمى 
بن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو  ل�ضاحب  والتريكات  التهاين  اآي���ات 
دولة  قيادات  واإىل  زايد اآل نهيان رئي�س الدولة “حفظه اهلل”، 
الإم��ارات، �ضائاًل املوىل عز وجل اأن يعيد هذه املنا�ضبة الكرمية 
على �ضموهم باخلري وال�ضعادة وموفور ال�ضحة والعافية، وعلى 
�ضعب دولة الإمارات و�ضعوب الأمة العربية والإ�ضالمية باخلري 

واليمن والركات.

حاكم �أم �لقيوين يطلع على جهود �ملتطوعني �مل�ساركني فى حملة ج�سور �خلري 

�لنائب �لعام : مبادرة رئي�س �لدولة باالإفر�ج عن 1025نزيال لفتة
 �إن�سانية تعك�س نهج �لعطاء و�لت�سامح 

•• اأبوظبي- وام:

اأط��ل��ق��ت ج��ام��ع��ة حم��م��د ب��ن زاي���د ل��ل��ع��ل��وم الإن�����ض��ان��ي��ة مبادرة 
داخل  ل��ل��ق��راءة  ذك��ي  جهاز  توفري  يف  تتمثل  ج��دي��دة،  معرفية 
حرمها اجلامعي ويف اأماكن اأخرى، بهدف ن�ضر ثقافة القراءة 

وتعزيزها بني منت�ضبيها ولدى فئات املجتمع كافة.
القراءة،  �ضهر  فعاليات  �ضمن  امل��ب��ادرة  ه��ذه  اجلامعة  ود�ضنت 
مو�ضوعات  اختيار  خالل  من  ب�ضهولة  القراءة  اجلهاز  ويتيح 
متنوعة كما يتميز بالقدرة على اختيار اللغة، وحتديد الفرتة 
الزمنية للقراءة، ويوّفر للقارئ طرقا متنوعة لال�ضتفادة مثل 
: ملخ�ضات الكتب، والأبحاث والعناوين ذات ال�ضلة باجلامعة 

وتخ�ض�ضاتها.
للم�ضتخدمني ح�ضب  ب��واب��ة  اإن�����ض��اء  اإم��ك��ان��ي��ة  اجل��ه��از  وي��وف��ر 
الخت�ضا�س )الكادر التعليمي، والإداريني، والطالب(، اإ�ضافة 
وتقييمها،  املتداولة  واملو�ضوعات  القراءة  معدلت  قيا�س  اإىل 
ب���دور ف��اع��ل يف ت�ضجيع ثقافة  ومت��ك��ني اجل��ام��ع��ة م��ن ال��ق��ي��ام 

القراءة ون�ضرها يف الدولة.
لقطاع  اجلامعة  مدير  نائب  النقبي  جنالء  الدكتورة  واأك��دت 
ال�����ض��وؤون الأك��ادمي��ي��ة ب��الإن��اب��ة اأن ال��ه��دف م��ن ه��ذا اجل��ه��از هو 

تي�ضري القراءة اأمام اأبنائنا الطلبة واأفراد املجتمع.
واأ�ضافت "جت�ضد هذه املبادرة حر�س اجلامعة على تعزيز نهج 
قارئ،  جيل  واإع���داد  ال��ق��راءة،  ثقافة  ن�ضر  يف  الر�ضيدة  القيادة 

ير�ّضخ مكانة الدولة عا�ضمة للقراءة والثقافة واملعرفة".
الإن�ضانية، م�ضتمرة  للعلوم  زايد  بن  اإن جامعة حممد  وقالت 
املبادرات لتنمية املخزون الثقايف واملعريف  اإطالق مثل هذه  يف 
ملنت�ضبيها ولأفراد املجتمع، ليكونوا قادرين على قيادة م�ضرية 

التنمية امل�ضتدامة يف الدولة.
املعرفة  واإت���اح���ة  ال��وع��ي  ن�ضر  يف  اجل��ام��ع��ة  دور  اإىل  واأ����ض���ارت 
للجميع من خالل ال�ضتفادة من كتب متنوعة ت�ضمل خمتلف 
العلوم، التي تزخر بها احل�ضارة العربية والإ�ضالمية، موؤكدة 
امل�ضي قدما يف هذا النهج الذي يعزز روؤية اجلامعة يف خدمة 
املجتمع عر تقدمي ابتكارات جديدة تلبي احتياجاته الثقافية 

والعلمية.

جامعة حممد بن ز�يد للعلوم �الإن�سانية تطلق مبادرة معرفية �سمن فعاليات �سهر �لقر�ءة

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

�ملجل�س يعتمد �لدفعة �الأوىل للم�ستفيدين من �لدعم �ل�سكني يف �لعام 2023

حاكم �لفجرية ياأمر باالإفر�ج عن 151 
�سجينًا مبنا�سبة �سهر رم�سان �ملبارك

•• الفجرية -وام:

اأمر �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حمد بن حممد ال�ضرقي ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم الفجرية بالإفراج عن 
151 �ضجيناً من نزلء املوؤ�ض�ضة العقابية والإ�ضالحية يف الإمارة من خمتلف اجلن�ضيات ممن ثبتت 
اأهليتهم وح�ضن �ضريتهم و�ضلوكهم وذلك مبنا�ضبة �ضهر رم�ضان املبارك.تاأتي املكرمة حر�ضاً من �ضموه 
اأ�ضرهم.ومن  وال�ضرور على  الفرحة  اإدخ��ال  لبدء حياة جديدة وبهدف  املفرج عنهم فر�ضة  على منح 
جانبه تقدم اللواء حممد بن غامن الكعبي القائد العام ل�ضرطة الفجرية باأ�ضمى اآيات ال�ضكر والتقدير 
اإىل �ضاحب ال�ضمو حاكم الفجرية على هذه املكرمة الجتماعية والإن�ضانية، معرباً عن اأمله يف اأن تكون 

املكرمة دافعاً للمفرج عنهم للعطاء و�ضبياًل لال�ضتقامة وبداية حلياة جديدة.

•• الفجرية - وام:

اأك����د ���ض��اح��ب ال�����ض��م��و ال�����ض��ي��خ حمد 
املجل�س  ع�ضو  ال�����ض��رق��ي  حم��م��د  ب��ن 
اأهمية  ال���ف���ج���رية  ح����اك����م  الأع�����ل�����ى 
امل�ضاريع الثقافية والدور الذي تلعبه 
والثقايف  امل��ع��ريف  ال��ق��ط��اع  ت��ع��زي��ز  يف 
وال��ت��ي جت�ّضد احلركة  الإم����ارات،  يف 
اأ�ضا�ضي  كداعم  والفكرية  التعليمية 

يف �ضناعة م�ضتقبل الأجيال.
املبنى  �ضمّوه  افتتاح  ذلك خالل  جاء 
اجلديد الذي ي�ضم جامعة الفجرية 
واملكتبة  اخلريية  الفجرية  وجمعية 
الرقمية، يرافقه �ضمو ال�ضيخ حممد 
ب��ن ح��م��د ب��ن حم��م��د ال�����ض��رق��ي ويل 
ع��ه��د ال���ف���ج���رية، ت���زام���ن���اً م���ع �ضهر 
الدولة  ب���ه  ال����ذي حت��ت��ف��ي  ال����ق����راءة 
خ����الل ���ض��ه��ر م���ار����س م���ن ك���ل ع���ام، 
اأهمية القراءة وي�ضهم يف  ويعزز من 
بناء جمتمع مت�ضلح باملعرفة والعلم، 

جم��ت��م��ع ق�����ارئ ل���دي���ه ال����ق����درة على 
امل�ضي يف م�ضرية التنمية.

واأ�ضاد �ضمّوه باجلهود املبذولة يف هذا 

اليوم  اأ�ضبح  وال���ذي  امل��ع��ريف  ال�ضرح 
ومنارتها  الثقافية  الفجرية  واجهة 
م�ضاريعها  اأه�����م  واأح������د  امل���ع���رف���ي���ة، 

ال��ث��ق��اف��ي��ة ع��ل��ى م�����ض��ت��وى الإم������ارات، 
ت�ضري  الفجرية  اإم��ارة  اأن  اإىل  منّوها 
وفق هذه املنظومة من خالل تقدمي 

اقرتاحات ثقافية عالية امل�ضتوى.
التي  املكتبة  زواي��ا  �ضمّوه يف  وجت��ّول 
�ضالحه  ج���ي���ال  روؤي����ت����ه����ا  يف  حت���م���ل 

القراءة، وتت�ضمن م�ضاحات تعليمية 
فئات  ل��ك��ل  تخ�ضي�ضها  مت  ث��ق��اف��ي��ة 
املجتمع، متنح الزّوار والقّراء جتربة 

ث��ق��اف��ي��ة مم���ي���زة يف م��راف��ق��ه��ا وبني 
رفوفها عر ما يزيد على 3 ماليني 

عنوان ومرجع بحثي ورقمي.

واأ������ض�����اد م���ع���ايل ���ض��ع��ي��د ب����ن حممد 
امل�ضت�ضار اخلا�س ل�ضاحب  الرقباين 
ال�ضمو حاكم الفجرية، رئي�س جمل�س 
بتوجيهات  ال��ف��ج��رية  جامعة  اأم��ن��اء 
�ضاحب ال�ضمو حاكم الفجرية ودعم 
العلمية  للحركة  ال��ع��ه��د  ويل  �ضمو 
تعزز  اأن  �ضاأنها  من  التي  واملعرفية، 
املجتمع  ث���ق���اف���ة  وت������رثي  ال�����ق�����راءة 
وت��زي��د م��ن وع��ي��ه، وت��دع��م املبدعني 
والباحثني،  وال��ع��ل��م��اء  املثقفني  م��ن 
بيت  املبنى اجلديد هو  اأن  اإىل  لفتا 
لكل الباحثني عن املعرفة والتواقني 

للدرا�ضة والتعلم.
�ضعيد  حممد  �ضعادة  الف��ت��ت��اح  �ضهد 
الأمريي  الديوان  مدير  ال�ضنحاين 
ب��ال��ف��ج��رية و���ض��ع��ادة ال��دك��ت��ور اأحمد 
�ضمو  مكتب  مدير  ال��زي��ودي  حمدان 
جمل�س  واأع�ضاء  الفجرية  عهد  ويل 
واأع�ضاء  اجل��ام��ع��ة  وم��دي��ر  الأم���ن���اء 

الهيئة التدري�ضية.

حمد بن حممد �ل�سرقي يفتتح مبنى جامعة �لفجرية ويوؤكد �أّهمية �مل�ساريع �لثقافية يف دعم �لقطاع �ملعريف باالإمار�ت
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•• اأبوظبي -الفجر:

للبحوث  ت����ري����ن����دز  م����رك����ز  ح����ق����ق 
ُي�ضاف  جديًدا  اإجن��اًزا  وال�ضت�ضارات 
جمال  يف  اإجن�����ازات�����ه  ���ض��ل�����ض��ل��ة  اإىل 
امل��وؤ���ض�����ض��ي ح��ي��ث ح�ضل  ال��ت��ط��وي��ر 
على  ال���ت���وايل  ع��ل��ى  ال��راب��ع��ة  لل�ضنة 
 ISO 9001: »الآي��������زو  ����ض���ه���ادة 
املنظمة  مت��ن��ح��ه��ا  ال���ت���ي   »2015
الدولية للمعايري، تقديًرا  ملا حققه 
باجلودة   تت�ضل  معايري  م��ن  امل��رك��ز 
والأبحاث  ال�ضت�ضارات  جم��الت  يف 
والن�ضر  وامل����ع����ار�����س  وال�����درا������ض�����ات 
وما  ال��ف��ع��ال��ي��ات  واإدارة  وال��ت��دري��ب، 

يطبقه من نظم اإدارية حديثة. 
التي  الأوىل  امل������رة  ل��ي�����ض��ت  وه������ذه 
هذه  ع��ل��ى  "تريندز"  فيها  يح�ضل 
ا  اأي�ضً بها  فاز  فقد  العاملية،  ال�ضهادة 
و2022،  و2021،   2020 اأع��وام 
وهي ُتعطى وفًقا ملبادئ اإدارة اجلودة 
كفاءة  تقي�س  التي  العاملية  واملعايري 
املتبعة وم�ضتوى  الإداري��ة  ال�ضيا�ضات 
تقدميها،  ي���ت���م  ال����ت����ي  اخل�����دم�����ات 
اأو  بحثية  اأو  ت��دري��ب��ي��ة  ك��ان��ت  ���ض��واء 

ا�ضت�ضارية.
واأع������رب ال���دك���ت���ور حم��م��د ع��ب��د اهلل 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي ملركز  ال��رئ��ي�����س  ال��ع��ل��ي 
مركز  حل�ضول  �ضعادته  عن  تريندز 

العاملية،  ال�ضهادة  ه��ذه  على  تريندز 
اإىل  يحتكم  ت��ري��ن��دز  اأن  اإىل  م�����ض��رًيا 
التي  امل�ضرتكة  القيم  م��ن  منظومة 
والأ�ضا�ضي  الأول  امل���رج���ع  ���ض��ت��ب��ق��ى 
والريادة  النزاهة  يف  واملتمثلة  فيه، 
ال��ت��ي تعّزز  وامل�����ض��وؤول��ي��ة  والب���ت���ك���ار 
م��ف��اه��ي��م ال��ع��م��ل ال��ب��ح��ث��ي اخل���الق 
والقيم  امل��ع��رف��ة  ن�ضر  يف  وامل�����ض��ارك��ة 
الت�ضامح  ع��ل��ى  ال��ق��ائ��م��ة  الإن�����ض��ان��ي��ة 

والأخوة الإن�ضانية والتعاي�س.
ال�ضهادة  ال��ع��ل��ي  ال���دك���ت���ور  واأه������دى 
ع��م��ل تريندز،  ف��ري��ق  اأف�����راد  ل��ك��اف��ة 
اأن اإجن�����ازات  م��رك��ز تريندز  م��وؤك��ًدا 
لعملهم  ن��ت��ي��ج��ة  ج������اءت  امل����ت����ع����ددة 

ال�������دوؤوب وج���ه���وده���م  امل��خ��ل�����ض��ة يف 
واإدارات��������ه بنظرة  ق��ط��اع��ات��ه  ج��م��ي��ع 
ا���ض��ت�����ض��راف��ي��ة بعيدة  ب��ح��ث��ي��ة ع��ل��م��ي��ة 
وجمهورها  امل��ع��رف��ة  ل��ت��ع��زي��ز  امل����دى 

الوا�ضع.
احلمادي  الأ�ضتاذ طالل  قال  ب��دوره 
رئي�س قطاع ال�ضوؤون الإدارية مبركز 
ت��ري��ن��دز اإن ه���ذه ال�����ض��ه��ادة ال��ت��ي مت 
الدولية  امل��ن��ظ��م��ة  ِق��ب��ل  م��ن  منحها 
اإ�ضافة جديدة  ُتعد  »اآيزو«  للمعايري 
كما  امل����رك����ز،  جن����اح����ات  ���ض��ج��ل  اإىل 
املبذولة  اجل��ه��ود  حجم  تعك�س  اأن��ه��ا 
وخمرجاته،  تريندز  بعمل  لالرتقاء 
اأو  الإداري�����������ة  اأو  ال��ب��ح��ث��ي��ة  �����ض����واء 

الأهداف  لتحقيق  و�ضعيه  التدريبية 
ومتابعة  املتكاملة  احل��ل��ول  واب��ت��ك��ار 
التطويرية  واخل��ط��ط  ال��ع��ام  الأداء 

وبناء �ضراكات فاعلة.
واأع��رب طالل احلمادي عن �ضعادته 
التي  ال�ضهادة  ه��ذه  على  باحل�ضول 
ُتعد اعرتاًفا دولًيا بكفاءة واحرتافية 
النظم الإدارية وجودة املنتجات التي 
يقدمها “تريندز” يف جمال الأبحاث 
اأن  موؤكًدا  والتدريب،  وال�ضت�ضارات 
ا  اأي�ضً ت�ضكل  وغ��ريه��ا  ال�ضهادة  ه��ذه 
لتعزيز  العمل  من  مزيد  اإىل  حافًزا 
ح�ضور املركز عاملًيا كموؤ�ض�ضة بحثية 

عاملية الروؤية قادرة على التناف�س.

•• راأ�س اخليمة -وام:

�ضعود  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  ا�ضتقبل 
ال��ق��ا���ض��م��ي ع�����ض��و املجل�س  ب���ن ���ض��ق��ر 
اأ�م�س يف  راأ���س اخليمة،  الأع��ل��ى حاكم 
اأخاه  جي�س،  جبل  يف  �ضموه  ا�ضرتاحة 
�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حميد بن را�ضد 
حاكم  الأعلى  املجل�س  ع�ضو  النعيمي 
عجمان، بح�ضور �ضمو ال�ضيخ عمار بن 

حميد النعيمي ويل عهد عجمان .
وت�����ب�����ادل ���ض��م��وه��م��ا خ�����الل ال���ل���ق���اء، 
ال���ودي���ة، وبحثا  الأح���ادي���ث الأخ���وي���ة 
ع�����دداً م���ن امل��و���ض��وع��ات ال��ت��ي تتعلق 
دفع  و�ضبل  وامل��واط��ن،  الوطن  ب�ضوؤون 
والنه�ضة  امل��ب��ارك��ة  التنموية  امل�ضرية 
يف  ال��دول��ة  ت�ضهدها  التي  احل�ضارية 
ظل القيادة احلكيمة ل�ضاحب ال�ضمو 
ال�ضيخ حممد بن زايد اآل نهيان رئي�س 

الدولة “حفظه اهلل”.
ودع�����ا ���ض��م��وه��م��ا امل�����وىل ع���ز وج����ل اأن 
يدمي  واأن  الإم��������ارات،  دول����ة  ي��ح��ف��ظ 
والرخاء،  والأم����ان  ال��ع��ز  نعمة  عليها 
التقدم  م��ن  مب��زي��ٍد  عليها  مي��ن  واأن 

والزدهار.
واأق������ام ���ض��اح��ب ال�����ض��م��و ح���اك���م راأ�����س 
اخليمة، ماأدبة غداء على �ضرف اأخيه 
وويل  عجمان،  حاكم  ال�ضمو  �ضاحب 

عهده، وال�ضيوخ، واحل�ضور.
�ضقر  ب��ن  ع��م��ر  ال�ضيخ  ال��ل��ق��اء  ح�ضر 

ال��ق��ا���ض��م��ي، وال�����ض��ي��خ اأح��م��د ب��ن �ضقر 
اجلمارك،  دائ�����رة  رئ��ي�����س  ال��ق��ا���ض��م��ي، 
النعيمي،  ب��ن ح��م��ي��د  را���ض��د  وال�����ض��ي��خ 
والتخطيط  ال��ب��ل��دي��ة  دائ�����رة  رئ��ي�����س 
�ضعود  ب��ن  اأح��م��د  وال�ضيخ  عجمان،  يف 
ب���ن ���ض��ق��ر ال��ق��ا���ض��م��ي، رئ��ي�����س دائ����رة 
راأ�����س اخليمة،  ال��ع��ام��ة يف  اخل���دم���ات 
وال�����ض��ي��خ خ��ال��د ب���ن ���ض��ع��ود ب���ن �ضقر 
اإدارة  جمل�س  رئي�س  نائب  القا�ضمي، 
راأ�س  يف  والتطوير  ال�ضتثمار  مكتب 
بن  �ضعود  بن  �ضقر  وال�ضيخ  اخليمة، 
بن  حميد  وال�����ض��ي��خ  ال��ق��ا���ض��م��ي،  �ضقر 
ال�ضيوخ  م���ن  وع����دد  ال��ن��ع��ي��م��ي،  ع��م��ار 

وامل�ضوؤولني واملواطنني.

•• اأبوظبي-وام:

بن  ح��م��دان  ال�ضيخ  �ضمو  بتوجيهات 
ن���ه���ي���ان مم���ث���ل احل����اك����م يف  اآل  زاي������د 
اإدارة  جمل�س  رئي�س  الظفرة  منطقة 
هيئة البيئة - اأبوظبي اأ�ضدرت الهيئة 
ال��الئ��ح��ة ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة ل��ل��ق��ان��ون رقم 
تنظيم  ب�����ض��اأن   2020 ل�ضنة   )11(

الرعي يف اإمارة اأبوظبي .
ب�ضوؤون  املخت�ضة  ال�ضلطة  ول��ك��ون��ه��ا 
الهيئة  تتوىل  اأبوظبي  ب��اإم��ارة  البيئة 
اإىل  ال��ذي يهدف  القانون  ه��ذا  تنفيذ 
التي  اجل��ه��ود  وتعزيز  ال��رع��ي  تنظيم 
تبذلها اجلهات املعنية حلماية املناطق 
احلرجة  الطبيعية  وامل��وائ��ل  املحمية 
موزونة  اأ�ض�س  ِوفق  وذلك  واحل�ضا�ضة 
ت�ضمن حماية النباتات بكافة اأنواعها 
وحماية  اجلائر  الرعي  ِمن  واأ�ضكالها 

التنوع البيولوجي الري يف الإمارة.
وُيعزز اإ�ضدار الالئحة التنفيذية من 
دور الهيئة يف مراقبة املوارد الرعوية 
واإع�������ادة ت��اأه��ي��ل ال��غ��ط��اء ال��ن��ب��ات��ي يف 

الرعي  على  للحفاظ  الرعي  مناطق 
وتوثيقها  موروثة  تقليدية  كممار�ضة 
واحلفاظ عليها وفق الأ�ض�س العلمية.

�ضمان  يف  ال��ق��رار  تنفيذ  ي�ضاعد  كما 
الطبيعي  ال��������رتاث  ع���ل���ى  احل����ف����اظ 
ال�ضتخدام  خ�����الل  م����ن  وال����ث����ق����ايف، 
امل�������ض���ت���دام ل���ل���م���وارد واحل����ف����اظ على 
النباتات ال�ضحراوية الرية الطبيعية 
واحلد من تدهور الرتبة ومبا يدعم 
م���ن م��ن��ظ��وم��ة الأم������ن ال���غ���ذائ���ي من 
ا�ضتدامة النباتات والرثوة احليوانية. 
كذلك فاأنه ي�ضاعد يف �ضمان احلفاظ 
التي  والعالقة  التقليدي  الرعي  على 
ومواردها  بال�ضحراء  الأن�ضان  تربط 
ال���ط���ب���ي���ع���ي���ة وح���م���اي���ت���ه���ا ل���الأج���ي���ال 

القادمة.
الهيئة  م�ضوؤوليات  الالئحة  وح��ددت 
مناطق  حت����دي����د  ت��ت�����ض��م��ن  وال�����ت�����ي 
بالتن�ضيق  الإم��ارة  يف  الرعي  وموا�ضم 
قرارات  ومبوجب  املعنية  اجلهات  مع 

اإدارية ت�ضدر عن الهيئة.
الرعي  تنظيم  اإىل  الالئحة  وت��ه��دف 

وجميع الأن�ضطة ذات ال�ضلة يف اإمارة 
تراخي�س  اإ�ضدار  خالل  من  اأبوظبي 
الرعي ملاُلك ومربي الرثوة احليوانية، 
النباتي  الغطاء  تعايف  ل�ضمان  وذل��ك 
وتعزيز التنوع البيولوجي وا�ضتدامته 
ف��ر���ض��ة للتجدد  امل���راع���ي  مم���ا مي��ن��ح 
ا�ضتمراريتها  وي�����ض��م��ن  ال��ط��ب��ي��ع��ي 

لالأجيال القادمة.
ومي�����ك�����ن ملُ����������الك وم������رب������ي ال��������رثوة 

الرتخي�س  بطلب  التقدم  احليوانية 
ل�������الإج�������راءات  وف�����ق�����اً  ال���ه���ي���ئ���ة  اإىل 
واملتطلبات التي حتددها الهيئة وبعد 
���ض��داد ال��ر���ض��وم امل��ق��ررة ل��ذل��ك والتي 
اإرف������اق ن�����ض��خ��ة م���ن بطاقة  ت��ت�����ض��م��ن 
ال��رتخ��ي�����س ون�ضخة  ل��ط��ال��ب  ال��ه��وي��ة 
حيوانية  ث�����روة  ح�����ض��ر  ����ض���ه���ادة  م���ن 
معتمدة و�ضارية املفعول تفيد ملكيته 
نظام  يف  وم�ضجلة  احليوانية  للرثوة 

بالإمارة  احليوانات  وت�ضجيل  تعريف 
من اجلهات املعنية.

ال���رتخ���ي�������س حتديد  ط���ال���ب  وع���ل���ى 
مرافقة  �ضيتولون  الذين  الأ�ضخا�س 
ورع���اي���ة ال����رثوة احل��ي��وان��ي��ة وتقدمي 
ن�ضخة من الهوية الإماراتية اخلا�ضة 

بهم.
ون�������ض���ت ال���الئ���ح���ة ع���ل���ى اأن�������ه يجب 
اللتزام  ب��ال��رع��ي  لهم  امل��رخ�����س  على 
التي  البيئية  ال���ض��رتاط��ات  من  بعدد 
ت��ت�����ض��م��ن ع����دم اإدخ�������ال ال��ن��ب��ات��ات اأو 
احليوانات الدخيلة اأو اأية مواد �ضارة 
اأو حرق  يف مناطق الرعي، وعدم قلع 
اأو احتطاب  اإت��الف،  اأو  اأو قطع  اأونقل 
اأو  اأو جمع النباتات الرعوية  اإزال��ة  اأو 
اأي جزء منها يف مناطق الرعي، وعدم 
اإتالف اأو الإ�ضرار بالتنوع البيولوجي 
املحلية  للبيئة  �ضرر  ب��اأي  الت�ضبب  اأو 
ال��رع��ي وال��ت��ق��ي��د مبوا�ضم  يف م��ن��اط��ق 
على  يجب  كما  ب��ه��ا،  امل�ضموح  ال��رع��ي 
املرخ�س مراعاة فرتات تعليق الرعي 
مع  بالتن�ضيق  الهيئة  حت��دده��ا  ال��ت��ي 

ا�ضتدامة  ل�����ض��م��ان  امل��ع��ن��ي��ة  اجل���ه���ات 
مناطق الرعي.

وُيعرف احلد من �ضغط الرعي لفرتة 
م��ن ال��وق��ت ع��امل��ًي��ا ب��اأن��ه اأح����د اأف�ضل 
الطبيعية  للمراعي  لل�ضماح  التدابري 
اأن  اإىل  الهيئة  ت��ه��دف  حيث  بالتعايف 
البيئة  حماية  يف  ال��ق��رار  ه��ذا  ي�ضاهم 
التي  ال�����ض��غ��وط  م���ن  ال�������ض���ح���راوي���ة 
ي�ضببها الرعي  اجلائر كتدهور الغطاء 
النباتي ال�ضحراوي والنباتات املحلية 
واجنرافها  ال��رتب��ة  وت��ع��ري��ة  ال��ن��اف��ع��ة 
والذي يوؤدى اإىل تراجع اأعداد الرثوة 
املراعي  ع��ل��ى  امل��ع��ت��م��دة  احل���ي���وان���ي���ة 
الت�ضحر  عالمات  وظهور  الطبيعية 
ف�ضاًل عن اأهميته يف اإعطاء الفر�ضة 
للموائل ال�ضحراوية للتعايف والتجدد 

ب�ضكل طبيعي.
موؤخراً  ق��ام��ت  ال��ه��ي��ئ��ة  اأن  اإىل  ي�����ض��ار 
النباتي  الغطاء  تقييم  درا�ضة  باإجراء 
لعدد )35( موقعاً يف مناطق اأبوظبي 
نتائج  واأظ����ه����رت  وال���ظ���ف���رة،  وال���ع���ني 
الغطاء  يف  انخفا�س  وج��ود  ال��درا���ض��ة 

للرعي  املفتوحة  امل��ن��اط��ق  يف  النباتي 
م��ق��ارن��ة ب��امل��ن��اط��ق امل��ح��م��ي��ة ال���ت���ي ل 

يوجد بها رعي.
الهيئة  ت�ضتثمر  ذل��ك  م��ع  وب��ال��ت��وازي 
ج���ه���وًدا اإ���ض��اف��ي��ة يف ال��ب��ح��ث واإع�����ادة 
ال��ت��اأه��ي��ل، م��ن خ���الل ب��رن��ام��ج تقييم 
املراعي البيئية املتعمق بالإ�ضافة اإىل 
الرئي�ضية  النباتات  اأنواع  تاأهيل  اإعادة 
م��ث��ل اأ���ض��ج��ار ال�����ض��م��ر وال���غ���اف ونبات 
وامل����رخ وغ��ريه��ا من  وال��رم��ث  الغ�ضا 
الأ�ضجار  حل��م��اي��ة  ب��رن��اجم��ه��ا  خ���الل 

املحلية واإعادة تاأهيلها.
ع����الوة ع��ل��ى ذل���ك ت��ق��وم ال��ه��ي��ئ��ة على 
التي  البيئية  التوعية  ب��رام��ج  تعزيز 
احليوانية  ال��رثوة  اأ�ضحاب  ت�ضتهدف 
يف اإمارة اأبوظبي من خالل امل�ضاركات 
الرتاثية  والفعاليات  امل��ه��رج��ان��ات  يف 
والتي  التوعوية  املحا�ضرات  وتقدمي 
يف  حم����ا�����ض����رات   )7( ع������دد  ���ض��م��ل��ت 
بح�ضور  بالإمارة  املجتمعية  املجال�س 
)250( م�ضاركا واإجراء )25( مقابلة 
فردية مع رواة التاريخ ال�ضفاهي ب�ضاأن 

منها  الرعي  بتنظيم  املتعلقة  الأم���ور 
الطبيعية  املراعي  تاأهيل  اإعادة  كيفية 
وكذلك كيفية حتقيق التوازن البيئي 
الِرعوية  امل��وارد  ا�ضتخدام  يف  املطلوب 
احلالية وب�ضكٍل يتوافق مع احتياجات 
امل���ج���ت���م���ع امل���ح���ل���ي م����ن ه�����ذه امل������وارد 

الطبيعية.
ويف هذا الإطار ُتقدر الهيئة م�ضاهمة 
وتعاونهم  احل��ي��وان��ي��ة  ال���رثوة  ُم���الك 
ولئحته  ال���رع���ي  ق���ان���ون  ت��ن��ف��ي��ذ  يف 
اأ�ضا�ضيا  �ضريكا  باعتبارهم  التنفيذية 
وا���ض��رتات��ي��ج��ي��ا يف دع���م اجل��ه��ود التي 

تبذلها الإمارة.

•• دبي -وام:

لال�ضتبدال  قابلة  غ��ري  ال��رم��وز  جل��ائ��زة  ع��امل��ي  حفل  اأول  دب��ي  ا�ضت�ضافت 
احتفالية  اأقيمت  حيث  النا�ضئة،  امل�ضتقبل  �ضناعات  اإح��دى   ،"NFT"
اأ�ضحاب  ت��ك��رمي  فيها  مت  خليفة،  ب���رج  اأرم����اين  ف��ن��دق  يف  املنا�ضبة  ب��ه��ذه 

املبادرات املتميزة يف هذا املجال.
منها:  ب���ارزة،  و�ضخ�ضيات  ودول��ي��ة  حملية  جهات  الفائزين  قائمة  �ضمت 
كرة  وجنم  الإم���ارات  مول  اجلليلة،  موؤ�ض�ضة  دب��ي،  ل�ضرطة  العامة  القيادة 

القدم الرتغايل كري�ضتيانو رونالدو وغريهم.
لتنمية  دب��ي  ملوؤ�ض�ضة  التنفيذي  املدير  القرقاوي  فهد  الحتفالية  ح�ضر 
ال�ضتثمار، وعدد من ال�ضخ�ضيات املجتمعية، ورجال الأعمال وامل�ضتثمرون 
التي  امل��ج��الت  خمتلف  يف  ال�ضتثمار  ف��ر���س  ل�ضتك�ضاف  ���ض��ارك��وا  ال��ذي��ن 

تقدمها دبي ودولة الإمارات العربية املتحدة.
احلكومية  اجلهات  من  كونها  دب��ي،  ل�ضرطة  العامة  القيادة  تكرمي  وج��اء 
الرائدة عاملياً بعدما �ضبق اأن طرحت العام املا�ضي اأ�ضوًل رقمية غري قابلة 
والأمن  البتكار  يف  رئي�ضية  مفاهيم  متثل   ،150 عددها  بلغ  لال�ضتبدال 
والتوا�ضل وتفرد كل اأ�ضل رقمي بت�ضميم خا�س وقيمة م�ضافة ل�ضتخدامات 
اأطلق النجم الرتغايل كري�ضتيانو رونالدو يف  امل�ضتقبل. فيما  تكنولوجيا 
القابلة لال�ضتبدال، من  املا�ضي، جمموعة من الرموز غري  �ضهر نوفمر 
الأكر  اإقباًل هو  و�ضهدت   ،)CR7( النجم �ضعار  خالل جمموعة حتمل 
لأي ريا�ضي يف العامل حيث بيع نحو 6 اآلف رمز خالل �ضاعة واحدة. واأكد 
القيادة  توجيهات  اأن  الفعالية  هام�س  على  ت�ضريحات  يف  القرقاوي،  فهد 
الر�ضيدة كانت وا�ضحة ومتمثلة يف �ضرورة ال�ضتعداد دائما للم�ضتقبل، من 
اجلميع  يق�ضده  مكان  لنكون  احلديث  الع�ضر  اأدوات  وتطوير  فهم  خالل 

مركزا  تعد حالياً  الإم��ارات  اأن  واأو�ضح  والعامل.  املنطقة  الأعمال يف  لنمو 
اإقليميا على �ضعيد الرموز غري القابلة لال�ضتبدال، واجلاهزية للم�ضتقبل 
نكون  اأن  لنف�ضها…ويجب  ال��دول��ة  طرحتها  وا���ض��رتات��ي��ج��ي��ة  ف��ك��رة  ه��ي 
الذين  وامل�ضتثمرين  ال�ضتثمارات  من  الأن���واع  لهذه  وجاذبني  م�ضتعدين 
يتطلعون للعمل يف كافة املجالت من القطاع اللوجي�ضتي واملايل والعقاري 
متجرين  "وجود  واأ���ض��اف:  لال�ضتبدال".  القابلة  غري  الرموز  جانب  اإىل 
العامل،  اأوىل على م�ضتوى  خ��ط��وة  ه��و  ال��رم��وز  ل��ه��ذه  ال��واق��ع  اأر����س  على 
امل�ضممني  ودعم  الفرتا�ضية،  للقطاعات  الأعمال  نطاق  تو�ضيع  ت�ضهم يف 
والر�ضامني واأ�ضحاب الأعمال النا�ضئة، نحن يف الإمارات دائماً �ضباقني يف 
التعامل مع قطاعات امل�ضتقبل، حيث مت اإطالق �ُضلطة دبي لتنظيم الأ�ضول 
يف  متخ�ض�ضة  افرتا�ضية  اأ�ضول  منظومة  اأول  وهي  "فارا"،  الفرتا�ضية 

العامل، لكي نكون م�ضاهمني يف التطورات العاملية اجلديدة".

،NFT دبي ت�ست�سيف �أول حفل عاملي جلائزة �لرموز غري قابلة لال�ستبد�ل

�سعود بن �سقر �لقا�سمي ي�ستقبل حاكم عجمان

بتوجيهات حمد�ن بن ز�يد .. هيئة �لبيئة ت�سدر �لالئحة �لتنفيذية لقانون تنظيم �لرعي يف �أبوظبي

نح للجهات التي ت�ستهدف اجلودة وتطبق اأحدث النظم الإدارية تمُ

ISO 9001: 2015 تريندز يح�سل للمرة �لر�بعة على �سهادة �الآيزو

�لديو�ن �الأمريي يف �أم �لقيوين: �لدو�م �لر�سمي ملوظفي 
�جلهات �حلكومية �ملحلية خالل رم�سان من �الإثنني حتى �خلمي�س

•• اأم القيوين-وام:

املجل�س  ع�ضو  املعال  را�ضد  بن  �ضعود  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  توجيهات  على  بناًء 
الأعلى حاكم اأم القيوين .. اأ�ضدر الديوان الأمريي يف اأم القيوين تعميماً ب�ضاأن 
اأم القيوين خالل �ضهر رم�ضان املبارك. ون�س  ال��دوام الر�ضمي ملوظفي حكومة 
يف  املحلية  احلكومية  اجل��ه��ات  كافة  يف  الر�ضمي  ال���دوام  يكون  اأن  على  التعميم 
اإمارة اأم القيوين خالل �ضهر رم�ضان املبارك ابتداًء من يوم الإثنني وحتى يوم 
اخلمي�س على اأن ت�ضبح عطلة نهاية الأ�ضبوع من يوم اجلمعة وحتى يوم الأحد. 
اأم القيوين من ال�ضاعة التا�ضعة  وتبداأ مواعيد العمل الر�ضمية ملوظفي حكومة 

�ضباحاً وحتى ال�ضاعة الثانية والن�ضف ظهراً .
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اأخبـار الإمـارات
مبنا�سبة يوم الأم واحتفاًء بدورها يف العمل

جمل�س �جلوهرة �لن�سائي يف حماكم دبي يفتتح ح�سانة مبنى �ملحكمة �لعمالية و�لتنفيذ
•• دبي –الفجر

ح�ضانة  دب��ي  حماكم  يف  " اجلوهرة" الن�ضائي  جمل�س  افتتح 
مبنى املحكمة العمالية والتنفيذ يف يوم الأم املوافق -21مار�س 
لالأمهات  متكاملة  بيئة  توفري  على  دب��ي  حماكم  من  حر�ضاً 
اإىل  عملهم،  مهام  ب��ني  ال��ت��وازن  لتحقيق  ب��ال��دائ��رة  العامالت 
جانب الهتمام باأبنائهم وتقدمي الرعاية لهم، وذلك بح�ضور 
���ض��ع��ادة ال��ق��ا���ض��ي خ��ال��د امل��ن�����ض��وري رئ��ي�����س حم��ك��م��ة التنفيذ، 
البتدائية،  التجارية  باملحكمة  ال�ضويدي  ح��م��دة  والقا�ضي 
واإبراهيم احلو�ضني املدير التنفيذي لقطاع التنفيذ والت�ضوية 

املالية  ال�ضوؤون  اإدارة  ال�ضويدي مدير  العدل، ومرمي  والكاتب 
والإدارية، وجميلة الهاملي رئي�س املجل�س الن�ضائي يف حماكم 

دبي، وع�ضوات املجل�س الن�ضائي وموظفات حماكم دبي.
و�ضرحت مرمي ال�ضويدي مدير اإدارة ال�ضوؤون املالية والإدارية 
اأن توفري احل�ضانة يف نطاق بيئة العمل يعتر �ضرورة لدعم 
املوظف وتن�ضجم مع توجهات الدولة نحو اإعالء �ضاأن الطفولة 
�ضينعك�س  اأن��ه  اإىل  الب�ضرية، م�ضرية  امل��وارد  وتنمية  والأم��وم��ة 

اإيجاباً على �ضعيد الأ�ضرة واملجتمع باأ�ضره.
واأ�ضارت جميلة الهاملي رئي�س املجل�س الن�ضائي يف حماكم دبي 
الأم يف م�ضريتها  يعّد خطوة مهمة لدعم  اإن�ضاء احل�ضانة  اأن 

امل��ه��ن��ي��ة يف حم��اك��م دب���ي ل��ذل��ك ح��ر���س امل��ج��ل�����س ع��ل��ى افتتاح 
والبيئة  الدعم  من  النوع  ه��ذا  لتوفري  الأم  ي��وم  يف  احل�ضانة 
خمتلفة  وفعاليات  برامج  احل�ضانة  �ضتوفر  حيث  الإيجابية، 
الكتب  ت��وف��ري  اإىل  ب��الإ���ض��اف��ة  ترفيهية،  ورح����الت  ل��الأط��ف��ال 

والقرطا�ضية الالزمة.
موظفات  يدعم  �ضوف  الن�ضائي  املجل�س  اأن  الهاملي  واأك���دت 
وامل�����ض��ارك��ة يف م�ضرية  املجتمع،  دب��ي لأخ���ذ دوره���ا يف  حم��اك��م 
التنمية يف الوطن، يف ظل القيادة الر�ضيدة للدولة التي تدعم 
املراأة، وتقدم لها كافة الت�ضهيالت للم�ضاركة مع اأخيها الرجل 

يف ميادين العمل.

حرم حاكم ر�أ�س �خليمة تهنئ »�أم �الإمار�ت« مبنا�سبة يوم �الأم

م�ضوؤولية بناء اأجيال امل�ضتقبل على 
القيم واملفاهيم الوطنية".

واأ�ضافت: " اأن دول��ة الإم��ارات من 
ال��رائ��دة يف جمال  خ��الل جتربتها 
والأ�ضرة،  والأم  امل���راأة  ق�ضايا  دع��م 
وا�ضرتاتيجيتها الوطنية لالأمومة 
اإلهام  م�����ض��در  �ضكلت  وال��ط��ف��ول��ة، 

مبارك،  بنت  فاطمة  ال�ضيخة  �ضمو 
يف جم���ال الأم���وم���ة وال��ط��ف��ول��ة يف 
تعزيز مكانة الأم واملراأة ب�ضكل عام 
والإقليمي  ال��ع��رب��ي  امل�ضتوى  على 
والعاملي، ومكنتها من القيام بدورها 
ك�ضريك رئي�ضي يف نه�ضة الأوطان 
الذي  النهج  وفق  املجتمعات،  وبناء 

الإمارات  اهتمام  يعك�س  ما  العاملية 
بق�ضايا الأمومة والطفولة.”

وق���ال���ت ال�����ض��ي��خ��ة ه��ن��ا ب��ن��ت جمعة 
اأهنئ  امل��ن��ا���ض��ب��ة  ه���ذه  "يف  امل���اج���د: 
اأمهات  وال��ت�����ض��ح��ي��ة  ال���وف���اء  رم����ز 
�ضتظل  الأب��������رار.  ال���وط���ن  ���ض��ه��داء 
واعتزاز  فخر  م�ضدر  ت�ضحياتهن 

والطفولة الرئي�ضة الأعلى ملوؤ�ض�ضة 
اأمهات  وك����ل   ، الأ����ض���ري���ة  ال��ت��ن��م��ي��ة 
"يوم  مبنا�ضبة  وال��ع��امل  الإم�����ارات 
الأم" الذي ي�ضادف 21 من مار�س 

كل عام.
حاكم  ال�ضمو  �ضاحب  ح��رم  وقالت 
راأ�س اخليمة: " لقد �ضاهمت جهود 

ع���امل���ي ومن����وذج����اً ف����ري����داً، من���وذج 
وا�ضتقراره  الوطن  بناء  ب��اأن  يوؤمن 
الأ�ضرة  ب��ن��اء  م���ن  ي���ب���داأ  وازده�������اره 
بهويتها  واملعتزة  بقيمها  املتم�ضكة 
الدولة  ���ض��ط��رت  ل����ذا  وث��ق��اف��ت��ه��ا، 
مراكز  وتبواأت  ا�ضتثنائية  اإجن��ازات 
املوؤ�ضرات  م��ن  العديد  يف  متقدمة 

اأر����ض���ى دع��ائ��م��ه امل��غ��ف��ور ل��ه ال�ضيخ 
"طيب  نهيان  اآل  �ضلطان  ب��ن  زاي��د 
مل�ضاعفة  ���ض��م��وه��ا  م���ع  ثراه"  اهلل 
لأداء  م��ه��ارات��ه��ا  وت��ن��م��ي��ة  الأم  دور 
اأ���ض��رت��ه��ا وجمتمعها  واج��ب��ه��ا جت��اه 
بكفاءة واقتدار فهي اأ�ضا�س املجتمع 
ورف���ع���ت���ه وري�����ادت�����ه، وع��ل��ي��ه��ا تقع 

•• راأ�س اخليمة-وام:

ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  ح��رم  اأك��دت 
���ض��ع��ود ب��ن ���ض��ق��ر ال��ق��ا���ض��م��ي ع�ضو 
املجل�س الأعلى حاكم راأ�س اخليمة، 
اأن  املاجد،  بنت جمعة  ال�ضيخة هنا 
الأم ه��ي م�����ض��در ال��ع��ط��اء ال���ذي ل 
التي  الأ�ضا�ضية  والركيزة  يتوقف، 
واإع���داد جيل  الأ���ض��رة،  عليها  تبنى 
والدينية  الوطنية  الثوابت  يتبنى 
والإن�ضانية والثقافية فهي بدورها 
وبناء  الأط���ف���ال  تن�ضئة  يف  ال��ك��ب��ري 
م�ضتقبل  ت�ضيغ  امل��ث��ال��ي��ة،  الأ����ض���رة 
الوطن وتدعم جهوده التنموية يف 

�ضتى املجالت احليوية.
جمعة  بنت  هنا  ال�ضيخة  وتقدمت 
ال�ضيخة  �ضمو  اإىل  بالتهنئة  املاجد، 
“اأم الإمارات”  فاطمة بنت مبارك 
العام  ال��ن�����ض��ائ��ي  الحت������اد  رئ��ي�����ض��ة 
لالأمومة  الأع��ل��ى  املجل�س  رئي�ضة 

املواطنة  روح  ن�ضتمد منها  ودرو���س 
والعزة واملنعة لتبقى راية الإمارات 
امليادين،  خمتلف  يف  خفاقة  عالية 
الوطن  ���ض��ه��داء  اأ���ض��م��اء  و���ض��ت��ب��ق��ى 

حمفورة يف ذاكرة التاريخ".
جمعة  بنت  هنا  ال�ضيخة  واأ����ض���ادت 
ب����دور الأم الإم���ارات���ي���ة يف  امل���اج���د، 
وال���ع���ادات  الأخ���الق���ي���ة  ال��ق��ي��م  زرع 
واملتاأ�ضلة  امل���ت���وارث���ة  وال��ت��ق��ال��ي��د 
نفو�س  يف  الإم����ارات����ي  امل��ج��ت��م��ع  يف 
اأب���ن���ائ���ه���ا، وت��رب��ي��ت��ه��م ع��ل��ى حتمل 
امل���������ض����وؤول����ي����ة جت������اه وط���ن���ه���م من 
العملية  مدركاتهم  تو�ضيع  خ��الل 
مهاراتهم  وت����ع����زي����ز  وال���ع���ل���م���ي���ة 
يواكب  مبا  والتفكريية  الإبداعية 
التقدم العلمي والتكنولوجي الذي 
ي�ضهده العامل، وحتقيق ال�ضتقرار 
املحرك  ب�ضفتهم  والزده���ارل���ه���م 
الرئي�ضي للتنمية ال�ضاملة يف دولة 

الإمارات.

ال�سيخة هنا بنت جمعة املاجد:
الأ�سرة عليها  تبنى  التي  الأ�سا�سية  والركيزة  يتوقف  ل  الذي  العطاء  م�سدر  • الأم 

والعاملي والإقليمي  العربي  امل�ستوى  على  الأم  مكانة  من  عززت  الإمارات(  • )اأم 
الوطن اأبناء  تربية  يف  املثل  اأعلى  �سربن  الوطن  �سهداء  • اأمهات 

خليفة بن طحنون: �أمهات �ل�سهد�ء مناذج ملهمة و�إ�ساء�ت خالدة يف وجد�ن �لوطن
•• اأبوظبي-وام:

ال�ضيخ خليفة بن طحنون بن  اأكد 
تنفيذي  م��دي��ر  ن��ه��ي��ان  اآل  حم��م��د 
اأن الأم هي  مكتب �ضوؤون ال�ضهداء 
الأ�ضا�س لبناء جمتمع قوي  حجر 
و�ضليم ومتما�ضك يكون قادرا على 
والعطاء  التميز  امل�ضي قدما نحو 
اأن  اإىل  م�ضريا  امل�����ض��ت��دام،  وال��ن��م��و 

ال�����ض��ي��خ خليفة  امل���ج���الت. وت��ق��دم 
نهيان  اآل  حممد  ب��ن  طحنون  ب��ن 
بالتهنئة مبنا�ضبة “يوم الأم” اإىل 
مبارك  بنت  فاطمة  ال�ضيخة  �ضمو 
الحتاد  رئ��ي�����ض��ة  الإمارات”  “اأم 
املجل�س  رئ��ي�����ض��ة  ال���ع���ام  ال��ن�����ض��ائ��ي 
والطفولة  ل����الأم����وم����ة  الأع�����ل�����ى 
التنمية  ملوؤ�ض�ضة  الأعلى  الرئي�ضة 
الأ�ضرية، موؤكداً اأن �ضموها كر�ضت 

الأم الذي ي�ضادف 21 مار�س من 
كل عام - �ضتظل الأم م�ضدر الإلهام 
ومربية الأجيال والعن�ضر الأهم يف 
منظومة الرتبية للمحافظة على 
موجها  والأ�ضيلة،  النبيلة  قيمنا 
التهنئة بهذه املنا�ضبة لكل الأمهات 
اأمهات  وب���الأخ�������س  الإم��������ارات  يف 
اللواتي  الأب������رار  ال��وط��ن  ���ض��ه��داء 
واهتمام  رف��ي��ع��ة  مب��ك��ان��ة  ي��ح��ظ��ني 

اأم��ه��ات ���ض��ه��داء الإم�����ارات �ضطرن 
واأنبل  ال�ضور  واأبهى  الأمثلة  اأروع 
معاين الت�ضحية والعطاء والبذل 
اأك��ب��اده��ن دفاعاً  ف��ل��ذات  ق��دم��ن  اإذ 
ع���ن ح��ي��ا���س ال���وط���ن و����ض���ون���اً له 
ف�ضرن  خفاقة  عالية  رايته  لتظل 
من��اذج ملهمة واإ���ض��اءات خالدة يف 

وجدان الوطن وذاكرته.
يوم  ل��ه مبنا�ضبة  كلمة  - يف  وق��ال 

اإىل  واأ���ض��ار  الر�ضيدة.  قيادتنا  من 
اأن دولة الإم��ارات العربية املتحدة 
القيادة  م��ن  واهتمام  وبتوجيهات 
ال�ضمو  ب�ضاحب  ممثلة  الر�ضيدة 
نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�ضيخ 
رئي�س الدولة "حفظه اهلل" تعتر 
العامل حر�ضا على  اأك��رث دول  من 
وتوفري  الأم  ب�����امل�����راأة  اله���ت���م���ام 
لها يف خمتلف  الدعم  اأوج��ه  كافة 

الوالد  ا�ضتكمال لنهج  وامل�ضاواة يف 
املوؤ�ض�س، املغفور له ال�ضيخ زايد بن 
اآل نهيان، طيب اهلل ثراه،  �ضلطان 
حيث ت�ضارك الإمارات دول العامل 
ي�ضكل  ال���ذي  الأم،  ب��ي��وم  الح��ت��ف��اء 
خاللها  م��ن  يتم  �ضنوية  منا�ضبة 
ودورها  الأم  على  ال�ضوء  ت�ضليط 
الأ�ضرة  وب��ن��اء  الأج��ي��ال  تن�ضئة  يف 

املثالية.

جل ن�ضاطها يف دعم ومتكني املراأة 
الإماراتية وت�ضجيعها على الإبداع 
اأ����ض���ب���ح���ت مثال  ح���ت���ى  وال���ت���م���ي���ز 
م�ضرفاً يف القطاعات كافة وجميع 

املجالت.
وحت���ظ���ى الأم����وم����ة يف الإم�������ارات 
ب��ت��ق��دي��ر ك��ب��ري الأم�����ر ال����ذي مهد 
احلقوق  ملمار�ضة  اأمامها  الطريق 
كافة التي ت�ضتند اإىل قيم العدالة 

•• دبي- �صمري ال�صعدي:

دولة  دبي بل يف  �ضياحية وترويحية وترويجية يف  اأجمل وجهة  العاملية  القرية 
الإم�����ارات كلها مب��ا ت��ق��دم��ه ل��ك��ل اأج��ن��ا���س ال��ع��امل م��ن ���ض��رق��ه ل��غ��رب��ه م��ن حتف 
الكثري..  وغريها  والت�ضوق  وال��رتاث  والفن  الثقافة  بني  ما  متنوعة  وفعاليات 
فكداأبها حتر�س كل اإدارات القرية العاملية منذ اإن�ضائها على اأن يكون لكل مو�ضم 
�ضعاره و�ضعار هذا املو�ضم "عامل اأكرث روعة" وتعمل القرية كل جهدها لتطبيق 
هذا ال�ضعار مع �ضيوفها بكل ما تقدمه لهم، فلكل مو�ضم مفاجاأته ولكل مو�ضم 
ذكرى  دائما  وليبقى  جديد،  يف  جديد  دائما  ليظل  قبله  ال��ذي  عن  يطوره  ما 
عطرة وحلوة يف ذاكرة كل �ضيوفها و�ضورة جميلة يف عيون وخميلة كل من راآها 
ويراها وحتى يكون عاملا اأكرث روعة.. ومنذ ن�ضاأتها وهي حمط اأنظار املواطنني 
واملقيمني يف الإمارات، ثم اأهل الدول اخلليجية املجاورة، ثم حمط اأنظار العامل 
العربي والغربي بل وكل جن�ضيات العامل الذين يحر�ضون على اأن تكون زيارتهم 
اأثناء تواجدها ليزورونها ولينعموا بكل ما فيها، لهذا كله بل واأكرث  لالإمارات 
حتر�س كل اإدارة للقرية العاملية على تقدمي هداياها املتعددة والكثرية واملتنوعة 
لراحة واإ�ضتمتاع �ضيوفها بالتجديد يف املو�ضم ليكون خمتلفا عما قبله بكل ما 
فيه، لذا تبذل اإدارة القرية ما يف و�ضعها وبكل جهدها لراحة �ضيوفها بهداياها 
لهم.. ويف هذا املو�ضم ال�ضابع والع�ضرون كان الفارق كبريا وملحوظا بينه وبني 
اأي مو�ضم �ضابق لأن هناك من يهتم براحة وا�ضتمتاع �ضيوفها ولتعلن للعامل كله 
ما  واأهم  العاملية ل�ضيوفها كثرية  القرية  فيه.. وهدايا  والوحيدة  املتفردة  اأنها 
فيها نذكره هنا كالتايل:  -البداية بالبوابات الرئي�ضية للقرية العاملية.. والتي 
هي حتفة فنية ت�ضر الناظرين وما من �ضيف ياأتي للقرية اإل لبد من التقاط 
ال�ضور التذكاري لها اأو يلتقط ال�ضور له بجانبها اأو حولها وهذا ما راأيته باأم 
الناي والكمان والقيثارة و�ضط  العاملية. - عازفة  عيني يف كل زيارة يل للقرية 
الأطفال  يحبها  التي  الدمى  من  الكثري  وحوله  باخليول  املزين  احلو�س  مياة 
ويتفاعلون  ي�ضتمعون  حولها  من  وال�ضيوف  الثقافية،  البوابة  قرب  واملوجودة 

وي�ضورن اأن�ضهم عندها وي�ضورونها اأي�ضا.   
- متحف �ضدق اأو ل ت�ضدق والأول من نوعه يف منطقة ال�ضرق الأو�ضط حيث 
يحتوي على �ضتة معار�س ت�ضم اأكرث من 200 قطعة نادرة مت جمعها من كل 

اأنحاء العامل على مدى اأكرث من 100 عام.
العاملية  القرية  الأوق��ات يف  ب��اأروع  ال�ضغار لييمكنوا ال�ضتمتاع  - تطوير م�ضرح 
هذا املو�ضم يف م�ضرح ال�ضغار التفاعلي والتعليمي.. مع جمموعة من العرو�س 
احل�ضرية وور�س العمل التفاعلية التي يقدمها ال�ضخ�ضيات الكرتونية املحببة 
ل  التي  والعنا�ضر  التفاعلية  الفعاليات  من  جمموعة  اإىل  اإ�ضافة  لالأطفال، 
ميكن جتاهلها بدون اأخذ �ضورة تذكارية لها وم�ضاركتها عر و�ضائل التوا�ضل 
جم�ضمات  ون�ضر  امل�����ض��رح،  يف  اجل��دي��دة  الزينة  عنا�ضر  وتت�ضمن  الج��ت��م��اع��ي، 

ال�ضخ�ضيات الكرتونية املحببة لالأطفال حول امل�ضرح. 

الذين  لل�ضيوف  جذبا  اأك��رث  يجعلها  مم��ا  الأل��ع��اب  منطقة  وجت��دي��د  تطوير   -
يريدون الإ�ضتمتاع هم واأطفالهم بفعاليات الأطفال يف القرية العاملية.

دولة م�ضاركة  العاملي حتر�س كل  العاملية متحف مفتوح للرتاث  القرية  - لأن 
على اأن يعر جناحها عن تراثها �ضواء يف ت�ضميم جناحها من اخلارج والداخل 
والذي يبدو يف هذا املو�ضم الأجمل والأكرث تعبريا.. اأو من خالل الركن الرتاثي 
ال�ضابق منزويا داخل اجلناح وي�ضم بع�س  الذي يت�ضدر اجلناح وال��ذي كان يف 
احلرفيني الذين يعر�ضون حرفهم الرتاثية على �ضيوف القرية العاملية، اأو من 
خالل ما تعر�ضه فرقها الفنية من فلوكلور وفنون تراثية و�ضعبية على م�ضرح 
اجلناح وال�ضيوف متحلقني حوله وم�ضتمتعني، اأو من خالل بع�س معرو�ضاتها 

التقليدية، وكل هذا لإ�ضعاد ال�ضيوف.
- حت�ضينات وتغيريات يف ال�ضاحة القرية الداخلية وذلك بتغطية كل امل�ضاحات 
الرملية بالبالط اأو بالأع�ضاب اخل�ضراء كهدية كبرية لل�ضيوف والتي �ضجعت 
اأو باحل�ضري  اإما باجللو�س على الكرا�ضي املنطبقة  اأن يفرت�ضوها  الكثري منهم 
ممتعا  وق��ت��ا  وليق�ضوا  مريحة  وب�����ض��ورة  معهم  اأح�����ض��روه��ا  ال��ت��ي  الكليمات  اأو 
يت�ضامرون ويت�ضلون ويف نف�س الوقت ي�ضتمتعون مبا يقدم على امل�ضرح من فنون 
واملتنزهات  احلدائق  عن  مف�ضل  ترويحي  منتجع  ذل��ك  ومعترين  وفعاليات، 

ومالذهم املبهج داخل القرية.
- الأك�ضاك يف ت�ضميمها هذا املو�ضم هو الأجمل والأرقى والأكرث جذبا لل�ضيوف، 
وزيادة اأعدادها وتنوع ما تقدمه لل�ضيوف من الأي�س كرمي واملاأكولت وامل�ضروبات 

وال�ضاندوت�ضات املتنوعة وغري ذلك.
الدائم  املائية وجتميلهما وتنقية مياهها  البحرية والقناة  الكبري يف  التطور   -
لتبدو دائما ن�ضرة وجذابة، ورحالت العرات، والتنني الراقد فيها ينرث النريان 

كل حني واآخر من فمه.
العاملية  املطاعم  وق���وارب  املائية  القناة  يف  العائم  وال�����ض��وق  ال��ق��ط��ارات  ���ض��وق   -
والزاخرة بالأ�ضكال والأنواع العديدة من املاأكولت العاملية والتي يتكاثر حولها 

ال�ضيوف لتذوق ماأكولتها العاملية ال�ضهية.
اأو املتجولة  اأو م�ضارح الأجنحة  امل�ضرح الرئي�ضي  - الفعاليات الفنية �ضواء على 
والأراج���وزات  الطبول  وف��رق  الفنية  والكرنفالت  القرية  و�ضاحات  طرقات  يف 
والعزف املنفرد املتجول والفنون باأنواعها التي جتوب �ضاحات وممرات وحارات 
القرية العاملية لإمتاع ال�ضيوف واإ�ضعادهم.. كل هذا �ضيء مبهر مبعنى الكلمة 
لل�ضيوف  والكثري  الكثري  ج��ذب  على  تعمل  فعاليات  وج���ذاب،  وجميل  ورائ���ع 
واإ�ضتمتاعهم،  اإ�ضعادهم  على  وتعمل  العاملية  والثقافة  وال��رتاث  للفن  املحبني 
والآلف من العرو�س الثقافية والرتفيهية هذا املو�ضم يقّدمها اأكرث من 400 
عار�س وعار�ضة، وكبار املطربني الذين ت�ضت�ضيفهم القرية، واملقاعد املوجودة 

اأمام امل�ضرح جللو�س ال�ضيوف لالإ�ضتمتاع مبا يرونه على امل�ضرح.    
وت�ضميماتها  بت�ضكيالتها  العاملية  القرية  �ضماء  ت�ضيء  التي  النارية  الألعاب   -

املبهرة والتي ينتظرها ال�ضيوف مل�ضاهدنها وت�ضويرها.

ذلك  �ضابه  وم��ا  اجلولف  و�ضيارات  ال�ضغري  والتاك�ضي  الكهربائية  ال�ضيارات   -
ل�ضتئجارها من قبل ال�ضيوف للتنقل داخل القرية العاملية للتمتع بجولة حلوة 

تبقى يف بالهم اأمدا طويال.
- التطوير الدائم والتح�ضني امل�ضتمر للحمامات وخا�ضة لل�ضيوف من اأ�ضحاب 
الهمم فقد مت حت�ضني دورات املياه وترقيتها وفق اأعلى املعايري العاملية ل�ضمان 

�ضهولة الو�ضول وال�ضتخدام.. 
تقّدم  التي  الطبية  العيادة  وتطوير  اآل��ي��ة  و���ض��راف��ات  �ضرافة  م��راك��ز  توفري   -

الرعاية لل�ضيوف طوال �ضاعات عمل القرية العاملية لراحة ال�ضيوف.
- مراكزالإ�ضتعالمات املخت�ضة بخدمة ال�ضيوف و�ضعادتهم وتعمل طوال فرتة 
ما  لكل  واإر�ضادهم  ال�ضيوف  اإ�ضتف�ضارات  كل  على  وت��رد  العاملية  القرية  ت�ضغيل 
ي�ضاألون عنه. - الكثري من عربات لالأطفال والعديد من توريل الت�ضوق والكثري 
ال�ضيوف  ينتظرون  احلمالني  من  كبريا  ع��ددا  وتوفري  املتحركة  الكرا�ضي  من 

مل�ضاعدتهم يف حمل م�ضرتياتهم من الأجنحة. 
- الت�ضوق حيث ميكن لل�ضيوف يف هذا املو�ضم ال�ضتمتاع بتجربة ت�ضوق عاملية 
رائعة  يدوية  وح��رف  اأ�ضيلة  منتجات  كلها  تقّدم  بيع  منفذ   3500 من خالل 
األذ  اإ�ضافة اإىل  12 حمل جتزئة..  26 جناحا و  78 دولة متمثلة يف  لثقافات 
نكهات الوجبات اخلفيفة العاملية. وت�ضم الأجنحة لهذا املو�ضم ثقافات كال من 
ورو�ضيا  والأمريكيتان  وباك�ضتان..واأوروبا  والهند  وال�ضعودية  وم�ضر  الإم��ارات 
واليابان وتايالند.. وكويت والبحرين ولبنان وفل�ضطني.. واأفغان�ضتان و�ضوريا  
وكوريا  واليمن  واإي��ران  وتركيا  واملغرب  واأفريقيا..  وال�ضني  والفلبني  والعراق 

اجلنوبية.
- �ضجرة عيد امليالد وبابا نويل وفرقته التي كانت تقدم عر�ضا رائعا لل�ضيوف، 

واحتفالت عيد امليالد املجيد والكري�ضما�س.
24 مطعم ومقهى  اللذيذة، مع  العاملية  باأطباقها  العاملية اجلديدة  املطاعم   -
هذا  يف  العاملية  القرية  ل�ضيوف  وميكن  مم��ي��زة،  مطابخ  م��ن  نكهات  ي��ق��ّدم��ون 
املو�ضم ال�ضتمتاع بتذوق نكهات العامل من خالل األكثري والكثري من 170 منفذ 

للماأكولت وامل�ضروبات منت�ضرة يف جميع اأنحاء الوجهة. 

هدايا الروعة الرم�ضانية:
فعالية  جم���دداً  العاملية  القرية  ت�ضت�ضيف  حيث  الرم�ضاين  ال��ع��امل  جمل�س   -
الطعام  من  متنوعة  بخيارات  ال�ضيوف  ل�ضتقبال  يعود  ال��ذي  العامل  جمل�س 
للفطور وال�ضحور وباقة من العرو�س الرم�ضانية الرتاثية التي تتيح لل�ضيوف 
اأ�ضيلة،  تراثية  اأج��واء  الرم�ضانية يف  والتقاليد  العادات  فر�ضة فريدة لختبار 
جمل�س  يقدمها  التي  امل��اأك��ولت  من  ينا�ضبهم  ما  اختيار  لل�ضيوف  ميكن  حيث 
باأ�ضهى  لال�ضتمتاع  العاملية  القرية  من  للطعام  منفذاً   250 من  اأي  اأو  العامل 
وعائالتهم  العاملية  ال��ق��ري��ة  �ضيوف  و�ضيتمكن  وال�����ض��ح��ور..  الإف��ط��ار  جت���ارب 
العرو�س  من  املتنوعة  الباقة  مع  ا�ضتثنائية  اأم�ضيات  ق�ضاء  من  واأ�ضدقائهم 

والفعاليات الرم�ضانية التي ت�ضمل عرو�س العزف على العود والقانون والت�ضيلو 
بالإ�ضافة اإىل فقرات من عرو�س التنورة.. كما �ضيتمكن �ضيوف املجل�س اأي�ضاً 
من ا�ضتئجار الألعاب اللوحية والورقية املختلفة مثل لعبة الأونو اأو الكريم اأو 

اجلاكارو اأو ال�ضطرجن اأو الطاولة.
بحّلة  العاملية  ال��ق��ري��ة  �ضتكت�ضي  حيث  ���ض��اح��رة  رم�ضانية  ودي���ك���ورات  اأج����واء   -
رم�ضانية فريدة خالل ال�ضهر الف�ضيل بدايًة من الديكورات والزينة الرتاثية 
على طول مم�ضى الحتفالت اإىل الزخارف ال�ضرقية املميزة التي �ضت�ضفي طابعاً 

احتفالياً خا�ضاً على الليايل الرم�ضانية يف خمتلف اأرجاء القرية العاملية. 
- عرو�س احتفالية حيث ي�ضت�ضيف امل�ضرح الرئي�ضي يف القرية العاملية على مدار 
�ضهر رم�ضان جمموعة متنوعة من العرو�س الحتفالية امل�ضتوحاة من اأجواء 
عازف   30 املكونة من  اأرابي�ضك  اأورك�ضرتا  ذلك عر�س  الف�ضيل مبا يف  ال�ضهر 
الذي يقّدم مرتني يومياً، و�ضيكون ال�ضيوف كذلك على موعد مع  عر�س عازفة 

الكمان وعر�س كياليدو�ضكوب ال�ضوئي. 
- وجتارب الت�ضوق الرم�ضانية تعّد القرية العاملية وجهة مثالية لت�ضوق خمتلف 
منفذ   3500 من  اأكرث  لدى  الرم�ضانية  والنكهات  والديكورات  الإك�ض�ضورات 
ال�ضنعة  وج��ن��اح  تركيا  وج��ن��اح  م�ضر  جناح  زي���ارة  لل�ضيوف  ميكن  حيث  ت�ضوق 
لقتناء اأجمل الديكورات والزينة الرم�ضانية املنزلية كما ميكنهم العثور على 
اأجود اأ�ضناف التمور واحللويات اللذيذة يف اأجنحة ال�ضعودية و�ضوريا وُعمان.. 
رئي�ضية  وجهات  والبحرين  والكويت  وباك�ضتان  واليمن  الإم��ارات  اأجنحة  وتعد 
على  ف��ري��دة  نكهات  ت�ضفي  ال��ت��ي  وال��ت��واب��ل  ال��ب��ه��ارات  اأ���ض��ن��اف  لت�ضوق خمتلف 
الأطباق الرم�ضانية.. كما يقدم جناح الهند جمموعة وا�ضعة من اأواين الطهي 
امل�ضنوعة من الفخار التي تعرف بقدرتها على الحتفاظ بجودة الطعام وقيمته 

الغذائية وت�ضكل اإ�ضافة رائعة اإىل اأي مائدة اإفطار. 
العاملية  القرية  �ضهر رم�ضان لرتحب  العمل خالل  �ضاعات  تغيري  �ضيتم  كما   -
ب�ضيوفها من ال�ضاعة 6 م�ضاًء وحتى 2 بعد منت�ضف الليل يومياً لإتاحة املزيد 
من  وللتمكن  املميزة  والأج����واء  بالفعاليات  لال�ضتمتاع  لل�ضيوف  ال��وق��ت  م��ن 
العاملية  القرية  و�ضتوا�ضل  وال�ضحور،  الفطار  اأوق��ات  خالل  ال�ضيوف  ا�ضتقبال 
 29 حتى  فريدة  اأوق���ات  لق�ضاء  والأ���ض��دق��اء  العائالت  من  ال�ضيوف  ا�ضتقبال 

اأبريل 2023م.
واأخريا ولي�س اآخرا هذا قليل من كثري وكله جديد يف جديد من هدايا القرية 
املو�ضم عامل  لهذا  �ضعارها  ولتحقق  واأك��رث  اأكرث  بها  �ضيوفها  لي�ضتمتع  العاملية 
اأك��ر لل�ضيوف، والأه���م هو  ال��روع��ة ولتكون عامل ج��ذب  اأك��رث روع��ة يتحقيق 
حر�س القرية يف اأن ي�ضتمتع ال�ضيوف بكل ما فيها من فعاليات ثقافية وتراثية 
وفنية وت�ضويقية يف جتربة فريدة ومبهرة، وجتربة ل توجد يف اأي بلد اآخر من 
بالد العامل، جتربة جعلتني اأنا �ضخ�ضيا اأتردد على القرية العاملية كل يوم لأكتب 
عا�ضق  لقب  علي  يطلق  البع�س  اأ�ضبح  حتى  وبها  فيها  اأراه  مبا  واأ�ضتمتع  عنها 

القرية العاملية، وانا يف احلقيقة فعال اأع�ضقها.. األ�ضت حمقا يف كل ما قلته؟.   

هد�يا عديدة من �لقرية �لعاملية بدبي ل�سيوفها 
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-الفجر: 

كرمت دائرة تنمية املجتمع – اأبوظبي، 
الفتتاحية  ال��ن�����ض��خ��ة  يف  ال��ف��ائ��زي��ن 
الجتماعي  الب���ت���ك���ار  م�����ض��اب��ق��ة  م���ن 
 ،)UNIVATE( "يونيفيت" 
ال���ت���ي ت��ن��ظ��م��ه��ا ب���ال���ت���ع���اون م���ع هيئة 
وتهدف  "معاً"،  املجتمعية  امل�ضاهمات 
امل�ضابقة اإىل تعزيز ال�ضراكة والتعاون 
الوعي  لرفع  والطلبة  اجلامعات  مع 
الجتماعية  ال��ت��ح��ّدي��ات  اأه����م  ح����ول 
املبتكرة  الأف��ك��ار  و���ض��ع  يف  وامل�ضاهمة 
وتعزيز  ال���ت���ح���دي���ات  ه�����ذه  مل���ع���اجل���ة 
يف  املجتمعي  والتالحم  احلياة  ج��ودة 

الإمارة.
وق���د مت ت��ق��دمي 47 ف��ك��رة ع��ر 90 
العايل  التعليم  موؤ�ض�ضات  طلبة  م��ن 
مبا  اأبوظبي،  يف  ال��رائ��دة  واجلامعات 
التقنية  زاي����د وك��ل��ي��ات  ف��ي��ه��ا ج��ام��ع��ة 
وجامعة  خ��ل��ي��ف��ة  وج���ام���ع���ة  ال���ع���ل���ي���ا 
نيويورك اأبوظبي وجامعة ال�ضوربون 

اأبوظبي.
فكرة  الأول  امل���رك���ز  ج���ائ���زة  ون���ال���ت 
خولة  ل��ل��ط��ال��ب��ة  "مكان"  م�������ض���روع 

جامعة  م��ن  احل���م���ادي،  عبداللطيف 
ي�ضمح  تطبيقاً  اق��رتح��ت  ال��ت��ي  زاي���د، 
املنازل  يف  اإق���ام���ة  ب��ح��ج��ز  ل��ل�����ض��ي��وف 
ويوّفر  التقليدية.  الإماراتية  واملزارع 
فر�ضة  وال�ضّياح  للمقيمني  التطبيق 
وتعليمية  اأ����ض���ي���ل���ة  جت���رب���ة  حل���ج���ز 
ب�������ض���ال����ض���ة، وت�������ض���ه���ي���ل الج����������راءات 
على  يحر�ضون  ال��ذي��ن  ل��الإم��ارات��ي��ني 

م�����ض��ارك��ة ث��ق��اف��ت��ه��م وم���ن���ازل���ه���م مع 
ال�ضيوف.

وجاءت يف املرتبة الثانية فكرة تطبيق 
مهرين  من  كل  بها  "ظبياين" تقّدم 
وعائ�ضة  خ��اف��ي��ي��ه  وغ��اب��ري��ي��ل  م��ن��ري 
ع��م��ر ال���ه���وي���دي، م���ن ج��ام��ع��ة زاي����د، 
للربط  ح�ضابياً  حاًل  اقرتحوا  الذين 
وبالأخ�س  املحتملني  الأ���ض��دق��اء  بني 

لتعزيز  الإم������ارة،  يف  اجل����دد  للطلبة 
التوا�ضل وبناء العالقات الجتماعية. 
اأّم���ا ال��ف��ك��رة ال��ف��ائ��زة ب��امل��رك��ز الثالث، 
املجتمعي  ل��الإر���ض��اد  ب��رن��اجم��اً  فكانت 
اق��رتح��ت��ه اآي����ة حم��م��د م���ق���دادي، من 
�ضاأنه  م���ن  وال������ذي  خ��ل��ي��ف��ة،  ج��ام��ع��ة 
مع  ب���اأب���وظ���ب���ي  امل��ق��ي��م��ني  ي���رب���ط  اأن 
ال���واف���دي���ن اجل����دد م���ن اأج����ل تقدمي 

التوجيه والدعم الالزمني على �ضكل 
ن�ضائح للعثور على �ضكن والت�ضجيل يف 
املدار�س، اإ�ضافة اإىل الدعم والتوجيه 

املتعّلق بالعادات والتوّقعات الثقافية.
�ضيخة  امل��ه��ن��د���ض��ة  ���ض��ع��ادة  و���ض��رح��ت 
لقطاع  التنفيذي  امل��دي��ر  احل��و���ض��ن��ي، 
الر�ضد والبتكار الجتماعي يف دائرة 
بالأفكار  "نفخر  امل��ج��ت��م��ع:  ت��ن��م��ي��ة 

خالل  الطالب  ابتكرها  التي  املبدعة 
"يونيفيت"  م�ضابقة  يف  م�ضاركتهم 
تنوعت  لقد  الأوىل،  ن�ضختها  �ضمن 
امل�ضاركات وامل�ضاريع باملهارات الفكرية 
الطالب  ا�ضتطاع  التي  البتكار  وروح 
املقرتحات  خ��الل  م��ن  عنها  التعبري 

التي تقّدموا بها اإىل امل�ضابقة."
الفائزة  ال��ث��الث  "الأفكار  واأ���ض��اف��ت: 

الجتماعي  ال����رتاب����ط  ع���ل���ى  ت����رّك����ز 
بهدف تعزيز العالقات بني املجتمعات 
لقد  اأبوظبي،  تعي�س يف  التي  املتنّوعة 
اّط���ل���ع ه�����وؤلء ال���ط���الب ع��ل��ى اأه����داف 
دائرة تنمية املجتمع املتمثلة يف تعزيز 
امل��ج��ت��م��ع��ي وت���وف���ري حياة  ال���ت���الح���م 
كرمية جلميع اأفراد جمتمع اأبوظبي. 
ا�ضتك�ضاف  ع��ل��ى  ح��ري�����ض��ون  ون���ح���ن 

الرائعة  الأف���ك���ار  ه���ذه  تنفيذ  كيفّية 
من قبل الدائرة ل�ضالح جميع �ضكان 
ال���دائ���رة مع  �ضتعمل  ح��ي��ث  الإم������ارة، 
�ضركائها بتنفيذ احللول بالتعاون مع 

اجلهات ذات ال�ضلة.
في�ضل  ����ض���ع���ادة  اأك�������د  ج���ان���ب���ه  وم������ن 
لقطاع  التنفيذي  امل��دي��ر  احل���م���ودي، 
احل��ا���ض��ن��ة وال��ع��ق��ود الج��ت��م��اع��ي��ة يف 
هيئة امل�ضاهمات املجتمعية "معاً" دور 
ال�ضراكات يف الأثر الإيجابي ومعاجلة 
خم��ت��ل��ف ال��ق�����ض��اي��ا الج��ت��م��اع��ي��ة يف 
مع  الهيئة  عملت  ول��ذل��ك،  اأب��وظ��ب��ي، 
م�ضابقة  ع��ر  امل��ج��ت��م��ع  تنمية  دائ����رة 
"يونيفيت"  الج���ت���م���اع���ي  الب���ت���ك���ار 
ونوعية  مبتكرة  اأف��ك��اراً  �ضهدت  والتي 
قدمها الطلبة من خمتلف اجلامعات 

يف الإمارة.
مّنا  "التزاماً  احل������م������ودي:  وق�������ال 
امل�ضوؤولية  ث��ق��اف��ة  ت��ع��زي��ز  مب��وا���ض��ل��ة 
قدماً  نتطلع  التعاونية،  الجتماعية 
اإىل العمل لتطوير وتنفيذ املزيد من 
ال��رام��ج وامل���ب���ادرات ال��ت��ي م��ن �ضاأنها 
الرتقاء مب�ضتوى جودة احلياة ملن هم 

يف اأم�ّس احلاجة لذلك.

•• دبا احل�صن-الفجر:

باخلدمات  ول��الرت��ق��اء  العاملي  ال�ضعادة  ب��ي��وم  ال��ع��امل  احتفال  م��ع  تزامنا 
املوؤ�ض�ضية يف تقدمي اأف�ضل اخلدمات للموظفني احتفى جمل�س اأولياء اأمور 

الطلبة والطالبات باملوظفني والعمال حتت �ضعار )�ضعادتكم تهمنا (.
دب���ا احل�����ض��ن بح�ضور حممد  املجل�س مب��دي��ن��ة  الح��ت��ف��ال مب��ق��ر  وج���رى 
را�ضد ر�ضود رئي�س جمل�س اأولياء اأمور الطلبة والطالبات يف دبا احل�ضن 
ومب�ضاركة عدد من الأع�ضاء واملدعوين وكوادر املجل�س وعدد من العمالة 

امل�ضاندة .
و�ضارك اجلميع فيها ببع�س امل�ضابقات الرتفيهية والتثقيفية تفاعل معها 

اجلميع  وقدمت لهم هدايا تذكارية.
العمل  م��ن  ل��ل��خ��روج  ال��ي��وم  ه��ذا  �ضعادتهم يف  ع��ن  امل�ضاركني  اأع���رب   وق��د 
الروتيني ليعروا عن �ضعادتهم و�ضكر اجلميع اإدارة املجل�س بهذه احلفاوة 
ال�ضنوية يف ظل حر�س املجل�س بالرتقاء باخلدمات املوؤ�ض�ضية من خالل 
اللتقاء بهم بتكرمي املوظف املتميز وتنفيذ رحالت خارجية بني الفرتة 

والأخرى لبث روح ال�ضعادة بينهم

•• العني-الفجر:

امل���خ���درات  م��ك��اف��ح��ة  اإدارة  ن���ف���ذت 
والقراءة  الأدب����اء  ال��ع��ني وجل��ن��ة  يف 
من  " اأفكار  بعنوان  للقراءة  ور�ضة 
موؤ�ض�ضة  م��ع  وبالتعاون  مكتبتي"  

التنمية الأ�ضرية . 
واأك����د امل��ق��دم ال��دك��ت��ور ���ض��امل عبيد 
مكافحة  اإدارة  م���دي���ر  ال���ع���ام���ري 
العني اهتمام �ضرطة  امل��خ��درات  يف 
اأبوظبي وحر�ضها على ن�ضر املعرفة 
القراءة  على  املنت�ضبني  وحتفيز   ،
معريف  جمتمع  ب��ن��اء  يف  ي�ضهم  مب��ا 
الدكتورة  وا���ض��ت��ع��ر���ض��ت   . م��ت��ط��ور 
عائ�ضة ال�ضرياين مدرب جودة حياة 
يف التنمية الأ�ضرية  كيفية ا�ضتثمار 
على  التحفيز  يف  وامل�����ض��ادر  الكتب 
ال���ق���راءة م��و���ض��ح��ة ان��ه��ا ت�����ض��ه��م يف 
وا�ضتثمار  احل��ي��اة  اأمن����اط  حت�ضني 
احلياة  ج��وان��ب  تطوير  يف  امل��ع��رف��ة 
ولتطوير  ل��ل��م��ع��رف��ة  وامل���م���ار����ض���ة 

لبع�س  وق���دم���ت من���وذج���اً  ع��امل��ن��ا. 
الأفكار واملبادئ املقتب�ضة من الكتب 
وميكن تطبيقها حياتياً مثل: تذكر 
، وفكر  ���ض��ع��ي��داً ح���ق���اً  ي��ج��ع��ل��ك  م���ا 
وان�ضت  العقبات  وواج��ه  كال�ضجرة 
الهتمام  واظ���ه���ر  م���ا ح��ول��ك  ل��ك��ل 
بالآخر والإرادة وجدد حياتك لفتة 
اإىل انها  تعزز ال�ضلوكيات الإيجابية  

وتطور عالقاتنا مع الآخرين. 
مكافحة  اإدارة  م����دي����ر  واأ�������ض������اد 
املخدرات  يف العني  بجهود موؤ�ض�ضة 
ت�ضهم  وال���ت���ي  الأ����ض���ري���ة  ال��ت��ن��م��ي��ة 
متما�ضك  جمتمع  بناء  يف  ايجابياً 
مكافحة  اإدارة  ب��ني  ال��ت��ع��اون  وثمن 
املخدرات وموؤ�ض�ضة التنمية الأ�ضرية  
واأهميته يف ن�ضر الوعي واحلد من 

اآفة املخدرات.
توزيع   ج����رى  ال���ور����ض���ة  خ���ت���ام  ويف 
موؤ�ض�ضة  اأطلقتها  تعريفية  كتيبات 
ال��ت��ن��م��ي��ة الأ����ض���ري���ة  ف��ي��م��ا  اعربت 
ال���دك���ت���ورة ع��ائ�����ض��ة ال�����ض��ري��اين عن 
اأبوظبي  ل�ضرطة  �ضكرها  خ��ال�����س 
ع��ل��ى ج���ه���وده���ا امل���ث���م���رة م���ن اأج���ل 

حماية اأفراد املجتمع.

د�ئرة تنمية �ملجتمع تكّرم �لفائزين يف م�سابقة �البتكار �الجتماعي )يونيفيت(

�خلارجية تت�سلم ن�سخة من �أور�ق 
�عتماد �ل�سفري �الإثيوبي

•• اأبوظبي-وام: 

ت�ضّلم �ضعادة �ضيف عبداهلل ال�ضام�ضي، وكيل وزارة م�ضاعد ل�ضوؤون املرا�ضم يف وزارة اخلارجية 
والتعاون الدويل ن�ضخة من اأوراق اعتماد �ضعادة عمر ح�ضني اأوبا، �ضفري جمهورية اإثيوبيا 
الفيدرالية الدميقراطية لدى الدولة يف ديوان عام الوزارة. ومتّنى الوكيل امل�ضاعد لل�ضفري 
التوفيق والنجاح يف اأداء مهام عمله مبا يعزز عالقات التعاون الوثيقة بني دولة الإمارات 
اأعرب ال�ضفري الإثيوبي اجلديد عن �ضعادته بتمثيل بالده لدى دولة  وبالده. من جانبه 
الإمارات ملا حتظى به من مكانة اإقليمية ودولية مرموقة يف ظّل ال�ضيا�ضة احلكيمة ل�ضاحب 

ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل".

عبد�هلل بن ز�يد يهنئ هاتفيا 
وزير خارجية �جلز�ئر

•• اأبوظبي -وام:

هناأ �ضمو ال�ضيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان وزير اخلارجية والتعاون الدويل معايل اأحمد عطاف مبنا�ضبة تعيينه 
وزيرا للخارجية يف اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�ضعبية ال�ضقيقة.  واأعرب �ضموه خالل ات�ضال هاتفي 
عن متنياته ملعاليه التوفيق وال�ضداد يف مهام عمله. وبحثا الوزيران العالقات الأخوية التي تربط بني البلدين 
؛ ودعا �ضموه وزير اخلارجية اجلزائري اإىل زيارة دولة الإمارات، معربا عن تطلعه للعمل مع معاليه من اأجل 
يحقق  مبا  ال�ضعبية  الدميقراطية  اجلزائرية  واجلمهورية  الإم���ارات  دول��ة  بني  امل�ضرتك  التعاون  اآف��اق  تعزيز 
امل�ضالح امل�ضرتكة للبلدين ال�ضقيقني و�ضعبيهما. كما بحث �ضموه ومعايل اأحمد عطاف خالل الت�ضال الهاتفي 

عددا من الق�ضايا ذات الهتمام امل�ضرتك و م�ضتجدات الأو�ضاع الإقليمية والدولية.

•• اأبوظبي-الفجر: 

برعاية وح�ضور معايل زكي اأنور ن�ضيبة امل�ضت�ضار الثقايف ل�ضاحب ال�ضمو رئي�س 
مبنا�ضبة  احتفالية  فعالية  ال��دويل  والتعاون  اخلارجية  وزارة  نظمت  ال��دول��ة 
يف  اقيم  وال��ذي  مار�س،   20 تاريخ  ي�ضادف  ال��ذي  للفرنكوفونية  العاملي  اليوم 

مقر اأكادميية اأنور قرقا�س الدبلوما�ضية باأبوظبي. 
ت�ضعى  املتحدة  العربية  الإم���ارات  دول��ة  "اأن  ن�ضيبة يف كلمته  زك��ي  واأك��د معايل 
لرت�ضيخ قيم الت�ضامح والتعاي�س والتعاون الذي تتميز به بني خمتلف ثقافات 
العامل، وذلك من خالل البناء على القيم الإن�ضانية امل�ضرتكة باعتبارها �ضمام 
ت��ام على  وان�ضجام  تناغم  تعي�س  200 جن�ضية  اأك��رث من  اأم��ان ل�ضيما يف ظل 

داخل الدولة".
الحرتام  املبني غلى  والتوا�ضل  املعرفة  اإط��ار مد ج�ضور  " ويف  قائاًل  وا�ضاف 
امل��ت��ب��ادل م��ع دول و���ض��ع��وب ال��ع��امل، واإمي���ان���اً بالقيم وامل���ب���ادئ ال��ت��ي ت��ن��ادي بها 
ر�ضالتها  من  ج��زءاً  باعتبارها  والت�ضامن  كال�ضالم  املوؤ�ض�ضية  الفرنكوفونية 
نهيان-  ال  زاي��د  بن  ال�ضيخ حممد  ال�ضمو  �ضاحب  بقيادة  وتوجهاتها  ال�ضامية 
رئي�س الدولة " حفظه اهلل"، عززت دولة الإمارات عالقاتها متعددة الطراف 
مع الف�ضاء الفرنكوفوين من خالل الن�ضمام ب�ضفه مراقب اإىل ركب الدول 
ترقيه ع�ضويتها  يتم  اأن  قبل   2010 عام  الفرنكوفونية  املنظمة  الأع�ضاء يف 
خالل قمة يريفان باأرمينيا اإىل ع�ضو م�ضارك يف عام 2018، وهو ما يعك�س 

ثقة الدول واحلكومات الع�ضاء ال88 يف �ضيا�ضة الدولة احلكيمة واملتوازنة".
احتفالته  الفرنكوفوين  الف�ضاء  ون�ضارك  معاً  اليوم  "نحتفل  معاليه  وق��ال 
باليوم العاملي للفرنكوفونية الذي ي�ضادف تاريخ 20 مار�س من كل عام، وهو 
تاريخ ميالد ثاين اأكر منظمة دولية على م�ضتوى العامل تاأ�ض�ضت على رابط 
الإم��ارات، متثل  لدولة  بالن�ضبة  اأنه  اأىل  1970، م�ضرياً  عام  الفرن�ضية  اللغة 
جتاه  العميق  وت�ضامنها  الرا�ضخ  التزامها  عن  للتعبري  فر�ضة  املنا�ضبة  ه��ذه 
الفرنكوفونية بدولها و�ضعوبها ول�ضيما فئة ال�ضباب باعتبارهم حمرك التنمية 

وم�ضتقبل الفرنكوفونية".
كما اأ�ضار معاليه اإىل اأن هناك اهتماماً متزايداً بالثقافة الفرنكوفونية واللغة 
الفرن�ضية عبى م�ضتوى دولة الإمارات وذلك بعد قرار احلكومة باعادة تدري�س 

اللغة الفرن�ضية يف املدار�س احلكومية".
و نوه اإىل �ضعى دول��ة الإم���ارات، من خالل دوره��ا املوؤثر على ال�ضاحة الدولية 
وا���ض��ت�����ض��اف��ت��ه��ا ل���الأح���داث ال��دول��ي��ة امل��ه��م��ة، ل��دع��م ج��ه��ود امل��ن��ظ��م��ة الدولية 
متعدد  ال��ف��رن��ك��وف��وين  ل��ل��ت��ع��اون  الر�ضمية  املن�ضة  ب��اع��ت��ب��اره��ا  للفرنكوفونية 
الأط��راف، ومبا ينعك�س ايجاباً على الدول الأع�ضاء ويحقق تطلعاتها"، حيث 
اأ�ضار اإىل للم�ضاركة الوىل يف تاريخ  املنظمة الدولية للفرنكوفونية يف معر�س 
2020 دبي ال�ضخم والف�ضل العام املا�ضي، واأثر ذلك على التعريف  اك�ضبو 

باملنظمة وتعزيز ح�ضورها ودعم م�ضاركات الدول الأع�ضاء".
وختم معاليه حديثه قائاًل " متثل ا�ضت�ضافة دولة الإم��ارات بنهاية هذا العام 

للدورة )28( ملوؤمتر الأطراف لتغري املناخ ) COP28(، الذي حظي بدعم 
الفرنكوفونية  املوؤ�ض�ضات  من  وع��دد  م�ضاركتها  وتاأكيد  الفرنكوفونية  املنظمة 
الخرى، ا�ضتمرارية جلهود الدولة لدعم الفرنكوفونية ومتكينها من ال�ضتفادة 

من هذه امل�ضاركات مبا يخدم م�ضاحلنا امل�ضرتكة،
 ووجه الدعوة للدول الأع�ضاء يف املنظمة والفاعلني من القطاع اخلا�س فيها 
لتاأكيد م�ضاركتهم من اأجل امل�ضاهمة معاً يف التو�ضل للنتايج املطلوبة التي حتقق 

التنمية امل�ضتدامة للجميع وحتافظ على ا�ضتدامة كوكبنا لأجيالنا الفادمة".
العربية  الم����ارات  " دول���ة  ب��ع��ن��وان  نقا�ضية  حلقة  على  اأي�����ض��اً  احل��ف��ل  ت�ضمن 
الثقافة  جت��اه  ال��دول��ة  جهود  على  ال�ضوء  لت�ضليط  والفرنكوفونية"  املتحدة 
اأول  النيادي،  �ضامل  الدكتور  �ضعادة  اداره���ا  الفرن�ضية،  واللغة  الفرنكوفونية 
فيها  و�ضارك  للفرنكوفونية،  الدولية  املنظمة  ل��دى  تعينه  يتم  للدولة  �ضفري 
كًل من ال�ضيخة رعد القا�ضمي، م�ضوؤولة العالقات الثقافية يف اإمارة ال�ضارقة، 
و�ضعادة �ضلطان احلجي، نائب رئي�س جامعة حممد بن زايد للذكاء ال�ضطناعي 
، امل�ضوؤول عن خطة تدري�س  لل�ضوؤون العامة، وال�ضيدة عجيبه عنقا�س، خبرية 

اللغة الفرن�ضية يف املدار�س احلكومية يف وزارة الرتبية والتعليم.
ويف م�ضتهل حديثه، ا�ضتعر�س �ضعادة الدكتور �ضامل النيادي الت�ضل�ضل التاريخي 
لتطور العالقات الماراتية الفرنكوفونية والتي تعود اإىل عام 1939 وتواجد 
فرن�ضية  مدر�ضة  اأول  اأن�ضاأت  التي  اأبوظبي  يف  توتل  الفرن�ضية  البرتول  �ضركة 
"طيب اهلل ثراه" مبنح قطعة اأر�س  1973 قبل اأن يقوم الوالد املوؤ�ض�س  عام 

لن�ضاء اأول مركز للرابطة الفرن�ضية يف الإمارات ، و هو ما مهد الطريق لبناء 
عالقات قوية مع اجلمهورية الفرن�ضية ومن بعدها مع كافة الدول يف الف�ضاء 
دولة  ان�ضمام  اأن  اإىل  م�ضرياً  منها،  الأفريقية  ول�ضيما  الوا�ضع  الفرنكوفوين 
الإمارات للمنظمة الدولية للفرنكوفونية، ب�ضفه ع�ضو مراقب عام 2010 قبل 
اأن يتم ترقيتها لع�ضو م�ضارك عام 2018، عزز التعاون الفرنكوفوين متعدد 
الطراف والذي انعك�س ايجاباً على عالقات الدولة مع الدول الفرنكوفونية يف 

�ضىء جمالت التعاون.
الفرن�ضية قدمها طالب من جامعة  باللغة  كما تخلل احلفل فقرات ترفيهية 

الإمارات وفرقة اأوبرا لعازفني اإماراتيني حمرتفني .
وكرم معايل زكي ن�ضيبة خالل احلفل ال�ضركاء ال�ضرتاتيجيني للفرنكوفونية 
ال�ضارقة،  بحكومة  ال��ع��ام��ة  ال��ع��الق��ات  ودائ����رة  والتعليم،  ال��رتب��ي��ة  وزارة  وه��م 
زايد  بن  حممد  وجامعة  قرقا�س  اأن��ور  واأك��ادمي��ي��ة  بالعني،  الإم���ارات  وجامعة 

للذكاء ال�ضطناعى، م�ضيداً بجهودهم وتعاونهم يف هذا ال�ضان.
ح�ضر احلفل �ضعادة يعقوب احلو�ضني - م�ضاعد وزير اخلارجية والتعاون الدويل 
ل�ضوؤون املنظمات الدولية وعدد من �ضفراء الدول الفرنكوفونية املعتمدين لدى 
دولة الإمارات ومدراء مراكز الرابطة الفرن�ضية وم�ضوؤويل املوؤ�ض�ضات الرتبوية 
والثقافية والكادميية احلكومية واخلا�ضة، وعدد من املهتمني بالفرنكوفونية 
الدرا�ضني  الدبلوما�ضية  اأنور قرقا�س  واأكادميية  الإم��ارات  ومن طالب جامعة 

للغة الفرن�ضية. 

وزارة اخلارجية والتعاون الدويل حتتفل باليوم العاملي للفرنكوفونية

زكي ن�سيبة: �الإمار�ت ت�سعى لرت�سيخ قيم �لت�سامح و�لتعاي�س و�لتعاون بني خمتلف ثقافات �لعامل

جمل�س �أولياء �أمور �لطلبة و�لطالبات يف دبا �حل�سن يحتفي بيوم �ل�سعادة  

�سرطة �أبوظبي و �لتنمية �الأ�سرية تنفذ�ن ور�سة »�أفكار من مكتبتي«
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اأخبـار الإمـارات
بالتزامن مع اليوم الدويل لل�سعادة

�سرطة دبي ُت�سعد موظفيها مبكافاآت وحو�فز وجو�ئز عينية
•• دبي-الفجر: 

باليوم  العامة ل�ضرطة دبي،  القيادة  العامة واملجال�س يف  الإدارات  احتفت 
ل��ل��م��وظ��ف��ني، وقدمت  ل��ل�����ض��ع��ادة، فنظمت م�����ض��اب��ق��ات و���ض��ح��وب��ات  ال����دويل 
مكافاآت وحوافز وجوائز عينية، اأ�ضفت على بيئة العمل اأجواء من البهجة 
وال�ضرور. و�ضهد العميد اأحمد عبداهلل �ضهيل، مدير عام جمل�س الق�ضاء 
موظفي  بح�ضور  لل�ضعادة،  ال���دويل  ب��ال��ي��وم  املجل�س  اح��ت��ف��اء  ال�����ض��رط��ي، 
اإ�ضراك  على  يحر�س  املجل�س  اإن  �ضهيل  اأح��م��د  العميد  وق���ال  املجل�س. 
هذه  لوقع  والعاملية،  املحلية  واملنا�ضبات  الفعاليات  خمتلف  يف  املوظفني 

امل�ضاركات الإيجابية على تعزيز ال�ضعادة لدى املوظف، وانعكا�س ذلك على 
تاأدية مهاهم واإنتاجيتهم، ووالدفع باملوظف ل�ضتثمار طاقاته واإمكانياته 
لتحقيق النجاحات ومواجهة التحديات باأفكار خالقة ومبتكرة. وت�ضمن 
من  ح��از  وال��ذي  ال�ضعادة،  دولب  جانب  اإىل  وه��داي��ا،  م�ضابقات  الحتفال 
العامة  الإدارة  احتفلت  كما  عينية.   ج��وائ��ز  على  موظفني   10 خ��الل��ه 
والعميد  بح�ضور  لل�ضعادة،  الدويل  باليوم  اجلنائية،  واملباحث  للتحريات 
واملباحث  للتحريات  العامة  الإدارة  مدير  نائب  ال��ع��ي��ايل،  �ضهيل  �ضعيد 
نائب  اأه��ل��ي،  عقيل  حممد  والعميد  وال��رق��اب��ة،  الإدارة  ل�ضوؤون  اجلنائية 
�ضعيد  الدكتور  والعميد  والتحري،  البحث  ل�ضوؤون  العامة  الإدارة  مدير 

عبداهلل القمزي، م�ضاعد مدير الإدارة العامة ل�ضوؤون العمليات اجلنائية، 
اإياهم  وموظفي الإدارة العامة. ورحب العميد العيايل باملوظفني، مهنئا 
اهتمام وحر�س �ضرطة دبي على توفري  لل�ضعادة، وموؤكداً  الدويل  باليوم 
بيئة منوذجية �ضعيدة وحمفزة للموظفني للعمل باإخال�س واإتقان، وتدفع 
ي�ضاهم  الحتفال  هذا  اأن  اإىل  م�ضرياً  والبتكار،  والتناف�ضية  للريادة  بهم 
الداخلي  املجتمع  لإ�ضعاد  دب��ي  ل�ضرطة  ال�ضرتاتيجي  التوجه  حتقيق  يف 
واخلارجي. بدورها، احتفلت الإدارة العامة لإ�ضعاد املجتمع، مع املوظفني 
بهذه املنا�ضبة، بح�ضور العميد الدكتور اأحمد ال�ضعدي، نائب مدير الإدارة 
الفرعية،  ل���الإدارات  جولة  الإداري����ة،  ال�ضوؤون  اإدارة  نظمت  حيث  العامة، 

ت�ضمنت  للموظفني،  �ضحوبات  واأقامت  العاملي،  اليوم  بهذا  اإياهم  مهنئة 
جوائز ومكافاآت وحوافز للموظفني.

متعاملي �سرطة دبي 
واخلدمات  املتعاملني  اإ�ضعاد  واإدارة  والإيجابية،  ال�ضعادة  جمل�س  ونظم 
ال�ضتباقية واأمانة جمال�س املبادرات احلكومية ب�ضرطة دبي، فعالية "لقاء 
مع متعاملي �ضرطة دبي"، يف مبنى جمال�س املبادرات احلكومية يف القيادة، 
بهدف اإ�ضراك املتعاملني يف الفعاليات والأن�ضطة التي تنفذها �ضرطة دبي، 

وال�ضتماع ملالحظاتهم واقرتاحاتهم التي تطور من منظومة اخلدمات.

حممد بن حمد يكرم 20 خريًجا من حَملة �ملاج�ستري ويهنئهم على �إجنازهم
•• الفجرية - وام:

اأّكد �ضمو ال�ضيخ حممد بن حمد ال�ضرقي ويل عهد الفجرية، اأهمية اكت�ضاب 
املهارات  �ضقل  يف  لأثرها  الأكادميية  ال�ضهادات  وحت�ضيل  العلمية  املعارف 
ال�ضخ�ضية لالأفراد وتو�ضيع مداركهم حتقيًقا لإ�ضهامهم يف بناء جمتمعات 

منتجة وواعية.
جاء ذلك خالل تكرمي �ضموه، يف مكتبه بالديوان الأمريي، ل� 20 خريًجا 
املوؤ�ض�ضات  م��ن  ع��دد  م��ن  املاج�ضتري  �ضهادة  على  احلا�ضلني  م��ن  وخريجة 

الأكادميية داخل الدولة وخارجها ويف خمتلف التخ�ض�ضات العلمية.
بن  حمد  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  دع��م  اإىل  الفجرية،  عهد  ويل  �ضمو  واأ���ض��ار 
التعليم  ملوؤ�ض�ضات  الفجرية  حاكم  الأع��ل��ى  املجل�س  ع�ضو  ال�ضرقي  حممد 

التعليم  جم��ال  يف  املتجددة  متطلباتها  مبتابعة  �ضموه  وتوجيهات  العايل، 
عاملًيا، لدورها املحوري يف تطوير قطاع التعليم بالدولة والرتقاء مبكانته 

يف موؤ�ضرات التناف�ضية العاملية.
وهّناأ �ضموه خريجي املاج�ضتري باإجنازهم العلمي امل�ضّرف، وا�ضتمع منهم اإىل 
موؤّكًدا  املاج�ضتري،  ر�ضائل  وموا�ضيع  تخ�ض�ضاتهم  حول  موجزة  �ضروحات 
خمتلف  على  املنفتح  والط���الع  وامل��ع��رف��ة  العلم  م�ضرية  ا�ضتمرار  ���ض��رورة 
الوطن  بناء  رحلة  يف  بفاعلية  والإ�ضهام  جتاربهم  ل�ضقل  الإن�ضانية  العلوم 

وم�ضريته احل�ضارية.
ح�ضر اللقاء �ضعادة الدكتور اأحمد حمدان الزيودي مدير مكتب �ضمو ويل 
امل�ضت�ضار را�ضد عبيد حماد احلفيتي رئي�س جمل�س  عهد الفجرية، و�ضعادة 

رعاية التعليم وال�ضوؤون الأكادميية بالفجرية، واأع�ضاء جمل�س الأمناء.

رئي�س موزمبيق ي�ستقبل �جلرو�ن .. ويوؤكد دعمه للمجل�س �لعاملي للت�سامح و�ل�سالم
 �جلرو�ن يوقع �تفاقية تعاون مع �لربملان �ملوزمبيقي

تر�ث �الإمار�ت ينظم حما�سرة عن ميثولوجيا �لبحر وطقو�سه يف �خلليج

•• مابوتو-وام:

نيو�ضي،  فيليبي  فخامة  ا�ضتقبل 
رئي�س جمهورية موزمبيق ، معايل 
رئي�س  اجل���روان  حممد  بن  اأحمد 
وال�ضالم  للت�ضامح  العاملي  املجل�س 
الق�ضر  يف  ل����ه،  امل����راف����ق  وال����وف����د 

الرئا�ضي بالعا�ضمة مابوتو.
العاملي للت�ضامح  �ضم وفد املجل�س 
ال�����ض��ي��د زبريي  وال�������ض���الم م���ع���ايل 
حم���م���د اأح����م����د رئ���ي�������س ال���رمل���ان 
اأحد   ، وال�ضالم  للت�ضامح  ال���دويل 
للت�ضامح  ال��ع��امل��ي  املجل�س  اأج��ه��زة 
وال�ضالم ، كما ح�ضر اللقاء ال�ضيد 
القائم  ب���اع���م���ران  حم��م��د  ���ض��ع��ي��د 
ال��دول��ة لدى  �ضفارة  ب��الأع��م��ال يف 
موزمبيق. ورحب فخامة الرئي�س 
املرافق  والوفد  باجلروان  نيو�ضي 
ل��ه ، م��وؤك��داً دع��م ب��الده لتوجهات 
وال�ضالم  للت�ضامح  العاملي  املجل�س 
حماربة  يف  ال�����ض��ام��ي��ة  واأه�����داف�����ه 

جلهود حماربة التطرف والإرهاب 
ون�����ض��ر ث��ق��اف��ة ال��ت�����ض��ام��ح واحل����وار 

والتنمية امل�ضتدامة وال�ضالم .
اأه����دى اجل�����روان درع  ويف اخل��ت��ام 
وال�ضالم  للت�ضامح  العاملي  املجل�س 
نيو�ضي.  فيليبي  الرئي�س  لفخامة 
وق����ع اجل�����روان   ، اآخ�����ر  ل���ق���اء  ويف 
ت���ع���اون وع��م��ل م�ضرتك  ات��ف��اق��ي��ة 
لوريندا  اإ���ض��ب��ريان�����ض��ا  م��ع��ايل  م���ع 
جمهورية  ب���رمل���ان  رئ��ي�����ض��ة  ب��ي��ا���س 
ا�ضتقبال  خالل  وذل��ك   ، موزمبيق 
العاملي  امل��ج��ل�����س  ل���وف���د  م��ع��ال��ي��ه��ا 
للت�ضامح وال�ضالم يف مقر الرملان 

املوزمبيقي بالعا�ضمة مابوتو .
تاأطري  اإىل  الت���ف���اق���ي���ة  ت����ه����دف 
ال����ت����ع����اون وال���ع���م���ل امل�������ض���رتك يف 
جمالت الت�ضامح وال�ضالم وت�ضمل 
ع�������ض���وي���ة مم����ث����ل م�����ن ال����رمل����ان 
امل��وزم��ب��ي��ق��ي يف ال���رمل���ان ال���دويل 
يف  وال�ضراكة   ، وال�ضالم  للت�ضامح 
تنظيم مبادرات وموؤمترات داعمة 

•• ابوظبي-الفجر:

ن��ظ��م ن���ادي ت���راث الإم�����ارات اأم�س 
بعنوان  حم��ا���ض��رة  الث��ن��ني  الأول 
يف  وطقو�ضه  البحر  »ميثولوجيا 
العرب« حتدث فيها  اخلليج وبحر 
ال��ك�����ض��ادي الباحث  ال��دك��ت��ور ع���ادل 
ال�������ض���ارق���ة  م���ع���ه���د  واخل�����ب�����ري يف 
ل��ل��رتاث، واأداره����ا ال��دك��ت��ور حممد 
احل�ضن عبداحلافظ خبري الرتاث 
الثقايف غري املادي مبعهد ال�ضارقة 
للرتاث، وجاءت املحا�ضرة يف اإطار 
الرنامج الثقايف امل�ضاحب مل�ضاركة 
ال�ضارقة  اأي������ام  يف  ال����ن����ادي  ج���ن���اح 

الرتاثية.
م��ا ورد يف  الك�ضادي  ع��ادل  وت��ن��اول 
نف�ضه،  ال���ض��م  يحمل  ال���ذي  كتابه 
ب�ضرد مالمح  ا�ضتهل حديثه  حيث 
من تاريخ املالحة البحرية ومهنة 
ال�ضفن  ع����ر  ال����ت����ج����اري  ال���ن���ق���ل 
اجلنوبي  ال�����ض��اح��ل  يف  ال�����ض��راع��ي��ة 
الب�ضائع  واأن��واع  العربية  للجزيرة 
ال��ت��ي ك����ان ي��ت��م ت��ب��ادل��ه��ا، ق��ب��ل اأن 
املعتقدات  ع��ن  احل��دي��ث  اإىل  يعرج 

اختالفاً بني الأ�ضطورة واخلرافة، 
ح���ي���ث ت���ع���د الأخ��������رية ���ض��ي��ئ��اً غري 
بينما  للتحقق،  قابل  وغري  واقعي 
معتقدات  ي��در���س  علم  الأ���ض��ط��ورة 
امل��ج��ت��م��ع��ات ال���ق���دمي���ة، وق�����ال اإن 
الأ�ضطورة هي ثمرة جهود الإن�ضان 
يف فهم طبيعة الكون، واإن اأ�ضاطري 
ال��ب��ح��ر ه��ي ج���زء م��ن ه���ذا املفهوم 
حيث تت�ضابه الأ�ضاطري والطقو�س 
العامل  مناطق  يف  وتتفق  البحرية 
الك�ضادي  ع��ادل  واأح�ضى  املختلفة. 
التي  النظرية  املقاربات  من  ع��دداً 
اإجابات  اأو  تف�ضري  تقدمي  ح��اول��ت 
الأ�ضاطري  وم���ن�������ض���اأ  ط��ب��ي��ع��ة  ع����ن 
اإ�ضهام  ت���ن���اول  ك��م��ا  وال���ط���ق���و����س، 
ال���رواد يف جمال  العلماء  ع��دد من 
والأنرثوبولوجيا  امل��ي��ث��ول��وج��ي��ا 
ا�ضتعر�س  ك���م���ا  وال����ف����ول����ك����ل����ور. 
امليثولوجية  املعتقدات  م��ن  من��اذج 
مار�ضها  التي  البحرية  والطقو�س 
قدم  كما  ال�ضراعية،  ال�ضفن  بحارة 
بع�س ال�ضواهد عن تلك الطقو�س 
واملعتقدات من املجتمعات البحرية 
اجل����زي����رة  اخل����ل����ي����ج وج�����ن�����وب  يف 

تعزيز ثقافة الت�ضامح وال�ضالم يف 
اأفريقيا والعامل اأجمع . من جانبه 
الرئي�س  ف��خ��ام��ة  اجل�����روان  ���ض��ك��ر 
ال�ضيافة  ك���رم  ع��ل��ى  امل��وزم��ب��ي��ق��ي 

ال���ت���ط���رف والإره�����������اب وال����دع����وة 
لل�ضالم والتنمية وال�ضتقرار ، كما 
اأك���د ا���ض��ت��ع��داد ب���الده ل��ل��ت��ع��اون مع 
املجل�س يف املجالت كافة من اأجل 

وح�ضن ال�ضتقبال ، م�ضيداً بجهود 
موزمبيق ودعمها الكبري للمجل�س 
كما   ، وال�����ض��الم  للت�ضامح  ال��ع��امل��ي 
موزمبيق  ب��دع��م  اجل�����روان  اأ����ض���اد 

الأ�ضطورية  امل��م��ار���ض��ات  ودرا����ض���ة 
املنت�ضرة  الطقو�ضية  وامل��ع��ت��ق��دات 
املجتمعات  ويف  ال����ب����ح����ارة  ب�����ني 
واملحيط  اخل���ل���ي���ج  يف  ال���ب���ح���ري���ة 
الهندي، حيث ا�ضتمل على عدد من 
النظرية  املقاربات  تناولت  املحاور، 

البحرية  والطقو�س  امليثولوجية 
ال�ضفن  ب��ح��ارة  ميار�ضها  ك��ان  التي 
وال�ضفن  ال��ع��رب  ببحر  ال�ضراعية 
باجتاه  املبحرة عر م�ضيق هرمز 

املحيط الهندي. 
عر�س  ا�ضتهدف  الكتاب  اإن  وق���ال 

امليثولوجيا،  م�ضطلح  تف�ضر  التي 
وال������ف������ك������ر ال������وث������ن������ي وال�����دي�����ن�����ي 
والجتماعي عن الأ�ضاطري، واأنواع 
احل���ك���اي���ات اخل���راف���ي���ة ال���ت���ي تعد 
الأ�ضطورية  امل��ع��ت��ق��دات  م��ن  ج���زءاً 
هناك  اأن  وذك���ر  بالبحر.  املتعلقة 

لظواهر التطرف الديني والعرقي 
برملان  ا�ضتعداد  موؤكدة  والإره���اب، 
اإقليمية  ج��ل�����ض��ات  ل��ع��ق��د  ب���الده���ا 
لدول اأفريقيا يف موزمبيق . وكانت 
م���ع���ايل ه��ي��ل��ي��ن��ا م��ات��ي��و���س ك���ي���دا ، 
وزيرة العدل وال�ضوؤون الد�ضتورية 
والدينية يف موزمبيق قد ا�ضتقبلت 
اجلروان والوفد املرافق له يف مقر 
بالعا�ضمة مابوتو، وبحث  ال��وزارة 

خمتلف  يف  وال��ت�����ض��ام��ح  ل��ل�����ض��الم 
باملجل�س  والع������رتاف   ، امل���ج���الت 
وال�ضالم كمرجع  للت�ضامح  العاملي 
الت�ضامح  ج��ه��ود  وت��وح��ي��د  حل�ضد 
رئي�ضة  واأك��دت   . الدولية  وال�ضالم 
ب��رمل��ان ج��م��ه��وري��ة م��وزم��ب��ي��ق دعم 
برملان بالدها مل�ضاريع عمل املجل�س 
يف ج��ن��وب و���ض��رق ق���ارة اأف��ري��ق��ي��ا ، 
و�ضرورة ا�ضت�ضدار قوانني تت�ضدى 

على  العمل  تعزيز  �ضبل  اجلانبان 
حماربة التطرف والره��اب ون�ضر 
واأكدت   ، وال�����ض��الم  الت�ضامح  قيم 
لتوجهات  ب���الده���ا  دع���م  م��ع��ال��ي��ه��ا 
وم�ضاريع املجل�س العاملي للت�ضامح 
مواجهة  يف  وب��الأخ�����س  وال�����ض��الم 
الأف�����ك�����ار امل���ت���ط���رف���ة والره���اب���ي���ة 
واأهمية ن�ضر قيم التعاي�س والأخوة 

الإن�ضانية يف املجتمعات كافة .

ال�ضارقة الرتاثية  اأيام  مل�ضاركته يف 
بعنوان  املا�ضي  الأ�ضبوع  حما�ضرة 
الرتاث  العلمي يف  البحث  »مناهج 
ال����ث����ق����ايف غ�����ري امل����������ادي امل���ع���اي���ري 
فيها  حت��دث  التطبيق«،  وتقنيات 
الباحث الأ�ضتاذ الدكتور داود ماهر 
اأزكي�س  ه�����ض��ام  واأداره�����ا  ال�����ض��م��ري 
تناول  ح��ي��ث  وال���ك���ات���ب،  ال�����ض��اع��ر 
املتعلقة  امل��ف��اه��ي��م  ف��ي��ه��ا  ال�����ض��م��ري 

فاطمة  املحا�ضرة  �ضهدت  العربية. 
امل���ن�������ض���وري م����دي����رة م���رك���ز زاي����د 
لنادي  التابع  والبحوث  للدرا�ضات 
ت����راث الإم��������ارات، وب����در الأم����ريي 
من  وع��دد  باملركز،  الإداري  امل��دي��ر 
الذين  وامل��ه��ت��م��ني،  الأك���ادمي���ي���ني 

اأثروا املحا�ضرة بالنقا�س.
وك����ان ال���ن���ادي ن��ظ��م اأي�����ض��اً �ضمن 
امل�ضاحب  ال����ث����ق����ايف  ب����رن����اجم����ه 

بالرتاث غري املادي، كما حتدث عن 
الرامية  وال��ت��داب��ري  ال���رتاث  �ضون 
ال�����رتاث  ا����ض���ت���دام���ة  ����ض���م���ان  اإىل 
الثقايف غري املادي التي تدخل فيها 
عمليات التوثيق مبختلف اأ�ضكالها 
وحمايته والبحوث املتعلقة به، كما 
العلمي  البحث  مفهوم  عن  حتدث 
واأهميته  وجم�����الت�����ه  ودواع�����ي�����ه 

ومناهجه، ومعايريه وتقنياته.

كليفالند كلينك يقدم ن�سائح للوقاية من �ل�سد�ع �ملتكرر خالل �سهر رم�سان
•• اأبوظبي-الفجر: 

م�ضت�ضفى  يف  ط��ب��ي  خ��ب��ري  اأو����ض���ح 
الرعاية  ن��ظ��ام  ك��ل��ي��ن��ك،  كليفالند 
اجلفاف  اأن  ال����ع����امل����ي،  ال�����ض��ح��ي��ة 
الكافيني  وان�����ض��ح��اب  ال���ن���وم  وق��ل��ة 
وال��ن��ي��ك��وت��ني م��ن اجل�����ض��م م��ن بني 
ت�ضبب  اأن  مي��ك��ن  ال���ت���ي  ال���ع���وام���ل 
�ضهر  خ��الل  ال�ضيام  اأث��ن��اء  ال�ضداع 
رم�ضان، ولكن هناك حلول ب�ضيطة 
هذه  معاجلة  يف  ت�ضاعد  اأن  ميكن 

امل�ضكالت.
اإ�ضتيماليك،  ع��م��اد  ال��دك��ت��ور  وق���ال 
رئ����ي���������س ق���������ض����م ع��������الج ال���������ض����داع 
الأع�ضاب  م��ع��ه��د  يف  ال��وج��ه  واآلم 
مب�ضت�ضفى كليفالند كلينك: "يجب 
لالإ�ضابة  امل��ع��ر���ض��ني  الأف�����راد  ع��ل��ى 
الن�ضفي  ال�������ض���داع  اأو  ب���ال�������ض���داع 

ال�ضودا اإىل ظهور اأعرا�س ان�ضحاب 
ال����ك����اف����ي����ني م�����ن اجل���������ض����م وال����ت����ي 
ي�ضاعد  اأن  وميكن  ال�ضداع.  ت�ضمل 
من  ال�ضحيحة  الكميات  ا�ضتهالك 
ال�ضداع  م��ن  ال��وق��اي��ة  يف  الكافيني 
ال��ن�����ض��ف��ي اأي�������ض���اً. وم���ع ذل����ك، فاإن 
ميكن  الكافيني  تناول  يف  الإف���راط 
بال�ضداع  الإ���ض��اب��ة  اإىل  ي����وؤدي  اأن 
ما  دائماً  لذلك  الن�ضفي،  وال�ضداع 
بتناول  ع��م��وم��اً  الأ���ض��خ��ا���س  نن�ضح 
يومياً،  الكافيني  م��ن  ملغ   100
اأي ح��وايل ك��وب واح��د من القهوة، 

وعدم جتاوز هذه الكمية". 
اأن  اإىل  اإ�ضتيماليك  الدكتور  وب��نّي 
التي ميكن  الأخ���رى  العوامل  اأح��د 
اأن ت�ضبب ال�ضداع اأثناء ال�ضيام هو 
اأن  اإىل  لف��ت��اً  النيكوتني،  ان�ضحاب 
ي�ضكل فر�ضة مثالية  �ضهر رم�ضان 

باإثارة  املعروفة  الأطعمة  "ت�ضمل 
التي  ال��وج��ب��ات  الن�ضفي  ال�����ض��داع 
اأحادية  ال��غ��ل��وت��ام��ات  ع��ل��ى  حت��ت��وي 
والتي   –  )MSG( ال�����ض��ودي��وم 
غ����ال����ب����اً م�����ا ت����وج����د يف ال���وج���ب���ات 
�ضريعة  وامل����ع����ك����رون����ة  ال�������ض���ري���ع���ة 
اخلفيفة،  وال���وج���ب���ات  ال��ت��ح�����ض��ري 
اإىل  بالإ�ضافة   - امل��ث��ال  �ضبيل  على 
امل���وج���ود عادة  اأك�����ض��ي��د ال��ن��ي��رتي��ك 
امل�ضنعة  وال��ل��ح��وم  ال�����ض��وك��ولت��ة  يف 
وبع�س اخل�ضار الورقية اخل�ضراء، 
وغ��ريه��ا م��ن الأط��ع��م��ة. وع����ادًة ما 
الأطعمة  باأنف�ضهم  الأف����راد  ي��ح��دد 
الن�ضفي  ال�ضداع  لهم  ت�ضبب  التي 
حتملها،  ميكنهم  ال��ت��ي  وال��ك��م��ي��ات 
الأطعمة  بتجنب هذه  ُين�ضح  ولكن 
مع  م�ضبقاً  يتعاملون  كونهم  متاماً 
امل�ضببات املحتملة الأخرى لل�ضداع 

اتخاذ  رم�ضان  �ضهر  خ��الل  املتكرر 
املعروفة  العوامل  لتجنب  خطوات 
اتباع  اإىل  اإ�ضافة  لل�ضداع،  امل�ضببة 
الإيجابية  ال���ع���ادات  م��ن  جم��م��وع��ة 
الريا�ضية  التمارين  ممار�ضة  مثل 
للم�ضاعدة  ال��ن��وم  ج���ودة  وحت�����ض��ني 
ال�����ض��داع ومتابعة  م��ن  ال��وق��اي��ة  يف 

�ضيامهم على نحو �ضحي".
واأ����ض���ار ال��دك��ت��ور اإ���ض��ت��ي��م��ال��ي��ك اإىل 
الن�ضاء  م��ن   20٪-16 ح���وايل  اأن 
ي��ع��ان��ون من  ال��رج��ال  و6-٪8 م��ن 
منتظم،  ب�ضكل  الن�ضفي  ال�����ض��داع 
وب��ال��ن�����ض��ب��ة ل����ه����وؤلء الأف��������راد على 
امل��ه��م جتنب  م��ن  وج��ه اخل�ضو�س، 
�ضبباً  ت���ك���ون  ق����د  ال���ت���ي  الأط���ع���م���ة 
وراء ه��ذا ال��ن��وع م��ن ال�����ض��داع عند 

الإفطار.
اإ�ضتيماليك:  ال���دك���ت���ور  واأ�����ض����اف 

الطعام  ت��ن��اول  ع��دم  مثل  الن�ضفي 
لفرتات طويلة".

اأن  اإىل  اإ�ضتيماليك  الدكتور  ولفت 
اإىل  اأي�ضاً  ي��وؤدي  اأن  ميكن  اجلفاف 
ال��ت�����ض��ب��ب ب���ال�������ض���داع، وي���ج���ب على 
�ضرب  على  يحر�ضوا  اأن  ال�ضائمني 
كميات كافية من ال�ضوائل يف الفرتة 
و�ضرب  وال�������ض���ح���ور،  الإف����ط����ار  ب���ني 
ال�ضوائل بكميات اأكر عندما تكون 
وُيعد  م��رت��ف��ع��ة.  درج�����ات احل������رارة 
امل���اء اخل��ي��ار الأف�����ض��ل دائ��م��اً، ولكن 
اأي�ضاً  الن��ت��ب��اه  الأف����راد  على  يجب 
من  ي�ضتهلكونها  التي  الكميات  اإىل 

الكافيني.
وتابع الدكتور اإ�ضتيماليك: "ميكن 
اأن يوؤدي تقليل كميات الكافيني التي 
ي�ضتهلكها ال�ضخ�س عادًة من خالل 
تناول القهوة اأو ال�ضاي اأو م�ضروبات 

الهوائية  التمارين  اأداء  اأو  بامل�ضي 
ح���وايل  ب��ع��د  اآخ�����ر  مت���ري���ن  اأي  اأو 
بالإ�ضافة  الإف���ط���ار.  م��ن  �ضاعتني 
ب�ضكل  ب��الإف��ط��ار  ُين�َضح  ذل���ك،  اإىل 
ت��دري��ج��ي، ب����دًل م���ن ت���ن���اول وجبة 
من  التاأكد  وكذلك  مبا�ضرة،  د�ضمة 
احل�ضول على ق�ضط كاٍف من النوم 

خالل �ضهر رم�ضان.
وح�����ّذر ال��دك��ت��ور اإ���ض��ت��ي��م��ال��ي��ك من 
الآلم  مل�����ض��ك��ن��ات  امل���ف���رط  ال���ت���ن���اول 
الأف������راد  ي�����ض��ع��ر  "عندما  ق����ائ����اًل: 
اإىل  ي��ل��ج��وؤون  م��ا  فغالباً  بال�ضداع، 
الإفطار،  بعد  الأمل  تناول م�ضكنات 
امل���ف���رط لهذه  ول���ك���ن ال����ض���ت���خ���دام 
حمفزاً  اأي�����ض��اً  ي��ك��ون  ق��د  امل�ضكنات 
تناول  واإذا  ل���ل�������ض���داع.  وم�����ض��ب��ب��اً 
التي  الأمل  م�����ض��ك��ن��ات  الأ���ض��خ��ا���س 
من  اأك���رث  طبية  و�ضفة  تتطلب  ل 

ل��الإق��الع ع��ن ال��ت��دخ��ني مت��ام��اً، اأو 
ال�ضجائر  ع����دد  ت��ق��ل��ي��ل  يف  ال���ب���دء 
ال�ضخ�س يومياً حتى  التي يدخنها 
التدخني  ع��ن  الإق����الع  م��ن  يتمكن 
الفوائد  اإىل  وبالإ�ضافة  تدريجياً. 
ال�����ض��ح��ي��ة امل���ع���روف���ة ل���الإق���الع عن 
اأي�ضاً  التدخني  يرتبط  ال��ت��دخ��ني، 
مبا يعرف بال�ضداع العنقودي، لذا 
فاإن الإقالع عن التدخني ميكن اأن 
ي�ضاعد يف تقليل احتمالية الإ�ضابة 

بال�ضداع ب�ضكل عام.
واأ����ض���ار ال��دك��ت��ور اإ���ض��ت��ي��م��ال��ي��ك اإىل 
التي  الإي���ج���اب���ي���ة  اخل�����ط�����وات  اأن 
للوقاية  ات��خ��اذه��ا  ل���الأف���راد  مي��ك��ن 
ت�ضمل  ال�ضيام  اأث��ن��اء  ال�����ض��داع  م��ن 
الريا�ضية  ال���ت���م���اري���ن  مم���ار����ض���ة 
التمثيل  عملية  لتن�ضيط  بانتظام 
الغذائي )الأي�س(. وُين�ضح الأفراد 

مرتني اإىل ثالث مرات يف الأ�ضبوع، 
الإ�ضابة  خلطر  يتعر�ضون  فاإنهم 
ب��ال�����ض��داع ال��ن��اجت ع��ن الإف�����راط يف 
تناول الأدوية، واملعروف اأي�ضاً با�ضم 
اإذا كان  ال�ضداع الرت��دادي. لذلك، 
متكرر  �ضداع  من  يعاين  ال�ضخ�س 
الأف�ضل  ف��م��ن  ن�����ض��ف��ي،  ����ض���داع  اأو 
للح�ضول  خمت�س  طبيب  ا�ضت�ضارة 
على ال�ضرتاتيجيات الوقائية التي 

تتنا�ضب مع حالته ب�ضكل اأف�ضل".
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العزيز"  "�ضديقه  ب��وت��ني  ف��الدمي��ري  ال��رو���ض��ي  الرئي�س  ا�ضت�ضاف 
الكرملني  يف  ع�ضاء  م��اأدب��ة  على  بينغ  ج��ني  �ضي  ال�ضيني  الرئي�س 
اأي���ام فقط من  بعد  ل��ه  ب��اأق��وى حليف  ا عالقته  م�ضتعر�ضً الث��ن��ني، 
ارتكاب  بتهمة  الرو�ضي  الرئي�س  اعتقال  اإىل  دولية  حمكمة  دع��وى 

جرائم حرب يف اأوكرانيا.
اأول رحلة خارجية ل�ضي منذ فوزه بفرتة رئا�ضية ثالثة غري  وهذه 

م�ضبوقة ال�ضهر املا�ضي.
ا "بال�ضديق العزيز" عندما التقيا  وو�ضف بوتني و�ضي بع�ضهما بع�ضً
يف الكرملني، وذكرت وكالت الأنباء احلكومية الرو�ضية يف وقت لحق 
اأنهما اأجريا حمادثات غري ر�ضمية ملا يقرب من اأربع �ضاعات ون�ضف 

ال�ضاعة الثنني، ومن املقرر عقد حمادثات ر�ضمية اليوم الثالثاء.
قال  ال��رتح��ي��ب،  تبادلهما  بعد  التلفزيون  اأذاع��ه��ا  ت�ضريحات  ويف 
بوتني ل�ضي اإنه ينظر باحرتام اإىل مقرتحات ال�ضني حلل النزاع يف 
الفعال جدا  ال�ضني  "يح�ضد قليال... نظام  باأنه  اأوكرانيا، واعرتف 

لتنمية القت�ضاد وتقوية الدولة".
واأ�ضاد �ضي من جانبه ببوتني وتوقع اأن يعيد الرو�س انتخابه العام 

املقبل.

حذر وزير اخلارجية الأردين اأمين ال�ضفدي، من اأن على احلكومة 
الإ�ضرائيلية اأن تقول ب�ضكل وا�ضح اإن ت�ضريحات وزير املالية بت�ضلئيل 

�ضموتريت�س ل متثلها.
واأكد ال�ضفدي يف موؤمتر �ضحفي الثالثاء مبقر وزارة اخلارجية، اأن 
ت�ضريحات وزير املالية الإ�ضرائيلي حتري�ضية ولن تنال منا ونحذر 

من خطورة هذا الفكر املتطرف.
حال  يف  الالزمة  املواقف  �ضنتخذ  الأردين،  اخلارجية  وزي��ر  واأو�ضح 

ت�ضاعد ال�ضتفزازات.
اأم�س  م�ضوؤول  اأردين  م�ضدر  عن  روي��رتز  وكالة  نقلت  جهتها  وم��ن 
الثالثاء اأن اململكة تلقت تطمينات اإ�ضرائيلية باأن �ضلوك �ضموتريت�س 

ل ميثل موقفها.
واأ�ضاف امل�ضدر اأي�ضا اأن م�ضوؤولني اإ�ضرائيليني رفيعي امل�ضتوى اأ�ضاروا 
اأي�ضا اإىل رف�ضهم لت�ضرف وزير املالية بت�ضلئيل �ضموتريت�س خالل 
مغلوطة  خريطة  بها  من�ضة  على  الثنني  الأول  اأم�س  األقاها  كلمة 

لإ�ضرائيل ت�ضم حدود الأردن والأرا�ضي الفل�ضطينية.
واأكد امل�ضوؤولون الإ�ضرائيليون اأنهم يحرتمون حدود الأردن ومعاهدة 

ال�ضالم املوقعة مع اململكة.

ال�ضيا�ضة  م�����ض��وؤول  ت�����ض��ري��ح��ات  اأن  التون�ضية  اخل��ارج��ي��ة  اع��ت��رت 
"انهيار"  الأوروب���ي يف خ�ضو�س خم��اوف من  اخلارجية يف الحت��اد 

الو�ضع يف تون�س "مبالغ فيها".
"الت�ضريحات مبالغ فيها �ضواء يف �ضوء  اأن  واأك��دت ال��وزارة يف بيان 
ال�ضمود الرا�ضخ لل�ضعب التون�ضي عر تاريخه، وفيما يتعلق بتهديد 
"توا�ضل هذه  البيان  اأوروب��ا من اجلنوب". وتابع ن�س  اإىل  الهجرة 
املالحظات النتقائية يف جتاهل اأي م�ضوؤولية عن الو�ضع ال�ضائد يف 
تون�س، ل �ضيما منذ العام 2011 وحتى 25 متوز-يوليو 2021". 
تدهور  اإزاء  بالقلق  ي�ضعر  التكتل  اأن  الثنني  بوريل  جوزيب  اأعلن 

الو�ضع ال�ضيا�ضي والقت�ضادي يف تون�س ويخ�ضى انهيارها.
اث��ر اجتماع وزراء خارجية دول الحت��اد الأوروب���ي يف  وح��ّذر بوريل 

بروك�ضل من اأن "الو�ضع يف تون�س خطري للغاية".
نحو  مهاجرين  بتدفق  يهدد  ذل��ك  ف��اإن  تون�س،  ان��ه��ارت  "اإذا  وق��ال 
ال�ضرق  منطقة  يف  ا���ض��ت��ق��رار  ع���دم  يف  والت�ضبب  الأوروب�����ي  الحت����اد 

الأو�ضط و�ضمال اأفريقيا. نريد جتنب هذا الو�ضع".
لكنه اأ�ضاف اأن "الحتاد الأوروبي ل ميكنه م�ضاعدة دولة غري قادرة 

على توقيع اتفاق مع �ضندوق النقد الدويل".

عوا�صم

مو�صكو

عمان

تون�ص

��ستهد�ف »فاغرن«  يف باخموت.. كييف بد�أ �لهجوم �مل�ساد بال�سرق؟

 �إثيوبيا تندد باتهامها �رتكاب جر�ئم حرب يف تيغر�ي 

•• عوا�صم-وكاالت

عنيفا"  م�����ض��ادا  "هجوما  الأوك��ران��ي��ة  ال��ق��وات  �ضنت 
مدينة  يف  الرو�ضية  ال��ق��وات  �ضد  الأخ����رية  ال�ضاعات 
ال�����ض��رق��ي��ة، يف حم���اول���ة لتغيري  ب��اجل��ب��ه��ة  ب��اخ��م��وت 
املعادلة على الأر�س، يف املعركة التي تعد الأطول منذ 

بدء احلرب، وباتت حتديا فريدا للجانبني.
وفيما يرى م�ضوؤول ع�ضكري اأوكراين اأن بالده تنتقل 
واجلنوب،  ال�ضرق  الهجوم يف جبهتي  اإىل  الدفاع  من 
مو�ضكو  خالفات  ل�ضتغالل  �ضانحة  فر�ضة  واأمامها 
مع جمموعة "فاغرن" امل�ضلحة، يقلل حملل ع�ضكري 
اأ�ضبابا  وي�ضرد  الأوك���راين،  الهجوم  اأهمية  من  رو�ضي 
جتعله يراه "انت�ضارا مزيفا"، وذلك خالل حديثيهما 

ملوقع "�ضكاي نيوز عربية".
"جناح  اأوك��راين ملوقعنا عن  وحت��دث م�ضدر ع�ضكري 

القوات يف فتح ممر لتاأمني اأمدادات الذخرية".

اأهداف جديدة
�ضفياتو�ضالف  بو�ضف  �ضاعة"  ك��ل  تتغري  "املعادلة 
ب�����ودولك امل�����ض��وؤول ال��ع�����ض��ك��ري الأوك������راين يف جبهة 
اأه���داف م��ن هجوم كييف  اأن هناك  دون��ب��ا���س، م��وؤك��دا 
امل�ضاد الذي بداأ الأح��د على حمور ال�ضرق، بحيث ل 

يركز على الدفاع فقط، ومنها:
يف  "فاغرن"  ومتركزات  مقرات  جميع  ا�ضتهداف   •

و�ضط باخموت.
طول  ع��ل��ى  امل��دف��ع��ي��ة  ال��ن��اري��ة  ال���ق���وة  • ا���ض��ت��خ��دام 

اجلبهات.
خطوط  ل�ضتهداف  امل�ضرية  الطائرات  ا�ضتخدام   •

القوات الرو�ضية.

اإجالء  مم���رات  وف��ت��ح  امل��دي��ن��ة  ع��ن  احل�����ض��ار  • ف��ك 
وا�ضتقبال الذخرية.

ف��اإن جبهة اجلنوب  ب��ودولك،  يوا�ضل  لذلك،  اإ�ضافة 
بداأت ق�ضفا مكثفا جتاه القوات الرو�ضية، ومت اإطالق 
6 بلدات واقعة على ال�ضفة  60 قذيفة على  ح��وايل 

الي�ضرى لنهر دنيرو يف مقاطعة خري�ضون.

فر�سة اأوكرانية
ل�ضتغالل  الأوك����راين  الع�ضكري  امل�����ض��وؤول  ويتحم�س 
ظل  يف  كييف،  ل�ضالح  يراها  التي  امليدانية  الظروف 
"فاغرن"  جمموعة  مقاتلي  ب��ني  ح��اد  رو���ض��ي  انق�ضام 
والقوات الرو�ضية، قائال: "هذا ما نعمل عليه، فقوات 
ال�ضالح، مما يجعلها يف و�ضع  فاغرن تعاين نق�ضا يف 

الزحف  وم��ن��ع  ب��ال��ت��ق��دم،  ل��ن��ا  ي�ضمح  �ضعيف  دف��اع��ي 
الرو�ضي جتاه و�ضط املدينة".

الدفاع عن باخموت يجر  اأن قرار  ب��ودولك  ويرجح 
اجلي�س الرو�ضي على التورط يف حرب مكلفة ودموية، 
خا�ضة اأن املدينة "اأ�ضبح لها بعد ا�ضرتاتيجي من هذه 

الزاوية حتديدا وهي ال�ضتنزاف الرو�ضي".
ال��رو���ض��ي و"فاغرن" امل��ت��خ�����ض�����ض��ة يف  وب���ني اجل��ي�����س 
تدريب وتوريد املرتزقة خالفات حول تكتيات القتال، 
اجلانب  "النت�ضارات" على  ل��ه  ُتن�ضب  م��ن  وحت��دي��د 

الرو�ضي.
وم���ع ال��ب��دء يف ه��ج��وم م�����ض��اد جت���اه ب��اخ��م��وت، اأعلن 
الرو�س  اجلنود  قتلى  عدد  ارتفاع  الأوك���راين  اجلي�س 
و910  األفا   164 اإىل  ع��ام،  قبل  احل��رب  بداية  منذ 

جنود، وتدمري 5332 دبابة، و6853 مركبة قتالية 
من  و507  املدفعية،  اأنظمة  م��ن  و2568  م��درع��ة، 
الإط��الق، و268  ال�ضواريخ متعددة  راجمات  اأنظمة 

من اأنظمة الدفاع اجلوي.

حماولة يائ�سة
بق�ضف  قوبل  ال�ضرق  يف  املباغت  الأوك����راين  الهجوم 
رو�ضي عنيف، حيث مت ق�ضف اأكرث من 50 بلدة �ضرقي 

وجنوبي البالد خالل ال�ضاعات ال�24 املا�ضية.
ووفقا للمحلل الع�ضكري الرو�ضي األك�ضندر اأرتاماتوف، 
اأهداف  ولها  "يائ�ضة  باخموت  كييف يف  ف��اإن حماولة 
لقاء  م���ع  ل��ت��زام��ن��ه��ا  اإعالمية"،  ب���ل  ع�����ض��ك��ري��ة  ل��ي�����س 
ال�ضيني  بنظريه  بوتني  فالدميري  الرو�ضي  الرئي�س 

�ضي جني بينغ لبحث حل �ضيني يوقف احلرب.
وي�ضتدل اأرتاماتوف على تقديره هذا بقوله:

مزيف"  "انت�ضار  ع��ل��ى  للح�ضول  ت�ضعى  كييف   •
اأن��ه��ا ق����ادرة ع��ل��ى ال��ت��واج��د م��ي��دان��ي��ا ق��ب��ل اأي  لتثبت 
يف  فالهجوم  باملرة"،  حقيقي  غري  و"هذا  مفاو�ضات، 

باخموت لي�س كما حتاول كييف ت�ضويره.
نحو  على  مو�ضكو  ت�ضيطر  املعارك،  ملعادلة  طبقا   •
ح�ضم  ال�ضعب  ومن  باخموت،  مدينة  من  باملئة   60
نق�س  من  بالفعل  تعاين  التي  كييف  ل�ضالح  املعارك 
يف ال��ت�����ض��ل��ي��ح، ب��دل��ي��ل ت�����ض��ري��ح��ات��ه��م امل�����ض��ت��م��رة حول 

احلاجة لأ�ضلحة جديدة.
وم��ع��رك��ة ب��اخ��م��وت اأط����ول امل���ع���ارك م��ن��ذ ب���دء احلرب 
لكييف  رمزيا  طابعا  واكت�ضبت   ،2022 فراير   24
ومو�ضكو، حيث يركز كال اجلانبني على تلك املنطقة 
ال�ضرقية، و�ضط �ضقوط قتلى  لل�ضيطرة على اجلبهة 

وجرحى بالآلف من اجلانبني.

•• اأدي�س اأبابا-اأ ف ب

نددت وزارة اخلارجية الإثيوبية بالتهامات الأمريكية 
اأنها  معترة  تيغراي،  حرب" يف  "جرائم  ارت��ك��اب  ح��ول 
بني  ظ��امل��ة  ب�����ض��ورة  امل�����ض��وؤول��ي��ة  ت���وزع  لأن��ه��ا  "انتقائية 

اأطراف" النزاع.
والث���ن���ني، اأع��ل��ن وزي����ر اخل��ارج��ي��ة الأم���ريك���ي اأنتوين 
القوات  اأن  اأب��اب��ا،  لأدي�����س  زي���ارة  م��ن  اأي���ام  بعد  بلينكن، 
�ضعب  حترير  جبهة  وم��ت��م��ردي  والإري��رتي��ة  الإثيوبية 
تيغراي ارتكبوا جرائم حرب خالل النزاع الذي ا�ضتمر 
جرائم  اإىل  خا�ضة  ب�ضورة  م�ضريا  تيغراي،  يف  عامني 
الإثيوبي  الفدرايل  اجلي�س  اإىل  ن�ضبها  الإن�ضانية  بحق 

والقوات املتحالفة معه.
دقيقة  "مراجعة  اأج���رت  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  اأن  واأ���ض��اف 
للقانون والوقائع" وخل�ضت اإىل "جرائم حرب" ارتكبتها 
مع  املتحالفة  والإري��رتي��ة  الإثيوبية  الفدرالية  القوات 
الهجوم، وكذلك متمردو  اأحمد يف  اأبيي  ال��وزراء  رئي�س 
اأمهرة  وق��وات من منطقة  تيغراي  �ضعب  جبهة حترير 

املجاورة.
حقوق  عن  �ضنوًيا  اأمريكًيا  تقريًرا  تقدميه  اأثناء  وق��ال 
الإن�ضان اإن "العديد من هذه الأعمال مل تكن ع�ضوائية 
حم�ضوبة  كانت  لقد  للحرب.  عر�ضية  نتيجة  جمرد  اأو 

ومدرو�ضة".
واأ�ضاف وزير اخلارجية الأمريكي "كان النزاع يف �ضمال 
وتعر�ضت  واأط��ف��ال،  ون�ضاء  رج��ال  ُقتل  م��دم��راً.  اإثيوبيا 
ن�����ض��اء وف��ت��ي��ات لأ���ض��ك��ال م��روع��ة م��ن ال��ع��ن��ف اجلن�ضي. 
ونزح الآلف ق�ضرا من منازلهم، وا�ضُتهدفت جمتمعات 

باأكملها على اأ�ضا�س انتمائها الإتني".

من جهتها، رّدت وزارة اخلارجية الإثيوبية الثالثاء يف 
بيان، معترة اأن التهامات الأمريكية "توزع امل�ضوؤولية 

ب�ضورة ظاملة بني اأطراف" النزاع.
واملثري  النتقائي  الأم��ريك��ي  النهج  "هذا  اأن  واع��ت��رت 
مفيد  وغ���ري  مرر"  و"غري  حكيم"  غ���ري  ل��الن��ق�����ض��ام 

لعملية ال�ضالم.
اأن )الوليات  "يبدو  الإثيوبية  وتابعت وزارة اخلارجية 
امل��ت��ح��دة( ت���ّرئ اأح���د اأط����راف ال��ن��زاع م��ن بع�س التهم 
العنف  اأو  الغت�ضاب  مثل  الإن�����ض��ان،  حقوق  بانتهاكات 
اجلن�ضي، رغم الأدلة الوا�ضحة والدامغة على ذنبه"، يف 

اإ�ضارة اإىل متمردي تيغراي.
اإن  ال�ضالم،  اإثيوبيا عملية  "يف وقت تنّفذ فيه  واأ�ضافت 

ويقو�س  م��رر  غ��ري  للم�ضوؤوليات  التق�ضيم  ه��ذا  مثل 
الدعم الأمريكي لعملية �ضالم �ضاملة يف اإثيوبيا".

وكالة  طلب  على  تيغراي  �ضعب  حترير  جبهة  ت��رّد  ومل 
فران�س بر�س التعليق.

حترير  وجبهة  اأبيي  حكومة  وقعته  لل�ضالم  اتفاق  اأدى 
�ضعب تيغراي يف بريتوريا يف الثاين من ت�ضرين الثاين/

نوفمر 2022 اإىل توقف القتال يف �ضمال اإثيوبيا.
تاأثري  لكن  الإفريقي،  الحت��اد  بو�ضاطة  التفاق  واأُب���رم 
وا�ضنطن على الأط��راف كان بالغ الأهمية وفق م�ضادر 

دبلوما�ضية.
ق���ال كبري  اآذار-م����ار�����س،   15 اإث��ي��وب��ي��ا يف  اإىل  يف زي����ارة 
الدبلوما�ضيني الأمريكيني اإن عالقات جتارية اأكر مع 

وامل�ضاءلة" يف  ب�"امل�ضاحلة  على مت�ضكها  تعتمد  اإثيوبيا 
األف �ضخ�س   500 اأودت بحياة  ما يتعلق باحلرب التي 

تقريبا، بح�ضب التقديرات الأمريكية.
عالقات  يف  ���ض��دي��د  ت��وت��ر  اإىل  اإث��ي��وب��ي��ا  يف  ال���ن���زاع  اأّدى 
اإفريقيا من  اأك��ر دول��ة يف  ث��اين  ال��ولي��ات املتحدة م��ع 
حيث عدد ال�ضكان واأحد �ضركاء وا�ضنطن الرئي�ضيني يف 

القارة الإفريقية منذ فرتة طويلة.
الوليات  �ضحبت   ،2022 ال��ث��اين-ي��ن��اي��ر  ك��ان��ون  ويف 
النمو  "اأغوا" )ق���ان���ون  ���ض��ف��ق��ة  م���ن  اإث��ي��وب��ي��ا  امل��ت��ح��دة 
والفر�س يف اأفريقيا( التجارية الكرى ب�ضبب انتهاكات 

حقوق الإن�ضان التي ح�ضلت خالل احلرب.
ت�ضريحات  اأن  الثالثاء  الثيوبية  اخلارجية  واعترت 
 ... لتاأجيج حمالت  "حتري�ضية" و"�ضُت�ضتخدم  بلينكن 

ا" يف اإثيوبيا. حتّر�س جمتمعات �ضّد بع�ضها بع�ضً
و"ت�ضّر  منا�ضبة"  "غري  ت�ضريحات  اإنها  ا  اأي�ضً وقالت 
باجلهود الوطنية )الإثيوبية( للتحقيق الكامل يف هذه 
من  ب�"مزيد  متعهدة  امل�ضوؤولون"،  ك��ان  اأّي��ا  التهامات، 
يف  النزاع  خالل  ارتكبت  التي  اجلرائم  التحقيقات" يف 

اإقليم تيغراي.
واأّكدت اأدي�س اأبابا اأنها "�ضتوا�ضل العمل على اّتخاذ كّل 
ا�ضتكمال  ذل��ك  يف  مب��ا  امل�ضوؤولني،  ملحا�ضبة  الإج����راءات 
و�ضمان  النتقالية  ال��ع��دال��ة  ح��ول  الوطنية  امل�����ض��اورات 

حتقيق العدالة جلميع ال�ضحايا".
 2019 العام  يف  لل�ضالم  نوبل  جائزة  اأحمد  اأبيي  ن��ال 
اإريرتيا  م��ع  احل���رب  م��ن  ع��اًم��ا  لع�ضرين  ح���ًدا  لو�ضعه 
قائد جيل جديد  ما�ضية  واع��ُت��ر يف مرحلة  امل��ج��اورة، 
اأن ت�ضدد احلرب  من الزعماء الأفارقة التقدميني قبل 

�ضربة ل�ضمعته يف وا�ضنطن.

الفروف: و��سنطن وبروك�سل ت�سعيان لف�سل رو�سيا عن �لقوقاز 
•• مو�صكو-اأ ف ب

الوليات  م��ن  ك��اّلً  لف���روف  �ضريغي  الرو�ضي  اخلارجية  وزي��ر  اّت��ه��م 
القوقاز  "ف�ضل" ب��الده عن  اإىل  بال�ضعي  الأوروب���ي  املّتحدة والحّت��اد 
ال�ضالم  مفاو�ضات  على  �ضطوتهما"  "فر�س  مبحاولتهما  اجلنوبي 

بني اأرمينيا واأذربيجان.
الأرميني  ن��ظ��ريه  م��ع  مو�ضكو  يف  م�ضرتك  �ضحفي  م��وؤمت��ر  وخ���الل 
اأه��داف الغرب يف جنوب  "نرى جلّياً  اأرارات مريزويان، قال لف��روف 
اأهدافه هي ف�ضل رو�ضيا"  القوقاز، فهو ل يخفيها ويعلنها �ضراحة: 

عن املنطقة.

الأوروبي  والحّت��اد  املّتحدة  الوليات  ك��اّلً من  الرو�ضي  الوزير  واّتهم 
مبحاولة "تقوي�س الهيكل الأمني" يف هذا اجلزء من العامل وبال�ضعي 

اإىل "فر�س �ضطوتهما" على املفاو�ضات بني باكو ويريفان.
هذه  يف  ينح�ضر  نفوذها  ت��رى  لأوك��ران��ي��ا  غزوها  يف  املن�ضغلة  ورو�ضيا 

املنطقة حيث كانت تقليدياً تلعب دور الو�ضيط.
اأرمينيا  هي  �ضابقة  �ضوفياتية  جمهوريات  ثالث  املنطقة  هذه  وت�ضّم 

واأذربيجان وجورجيا.
ويف مطلع الت�ضعينات، مع تفّكك الحّتاد ال�ضوفياتي، خا�ضت اأرمينيا 
واأذربيجان حرباً لل�ضيطرة على ناغورين قره باغ، الإقليم الذي تقطنه 

غالبية اأرمنية والذي اأعلن انف�ضاله عن اأذربيجان.

انتهت  �ضخ�س،  األ��ف   30 مبقتل  ت�ضّببت  التي  الأوىل  احل��رب  وه��ذه 
 2020 ثانية يف خريف  اأرمينيا. لكّن البلدين خا�ضاً حرباً  بانت�ضار 
ا�ضتعادت  التي  اأذرب��ي��ج��ان  بانت�ضار  وانتهت  �ضخ�س  ب�6500  اأودت 

م�ضاحات وا�ضعة من الأرا�ضي.
ويف اأيلول-�ضبتمر، خّلفت معارك على احلدود املبا�ضرة بني البلدين، 
ولي�س يف ناغورين قره ب��اغ، ح��واىل 300 قتيل واأث��ارت خم��اوف من 

اندلع حرب كرى جديدة.
ال��ولي��ات املتحدة والحّت����اد الأوروب���ي  ويف الأ���ض��ه��ر الأخ����رية، نّظمت 
جولت عّدة من حمادثات ال�ضالم بني رئي�س الوزراء الأرميني نيكول 

با�ضينيان والرئي�س الأذري اإلهام علييف.

"اإبادة  ح�ضول  م��ن  خ�ضيتها  ع��ن  اأرمينيا  اأع��رب��ت  املا�ضي،  والأ���ض��ب��وع 
عن  تتوانى  لن  اأّنها  من  حم��ّذرة  ب��اغ،  ق��ره  ناغ������ورين  جم������اعية" يف 
قوات  منتقدة  ذل��ك،  دون  للحوؤول  ال���دويل  املجتمع  م�ضاعدة  طل����ب 
من  النف�ضالية  املنطقة  ه��ذه  يف  املنت�ضرة  الرو�ضية  ال�ضالم  حفظ 

اأذربيجان.
طريقاً  اأذربيجانيون  م�ضّلحون  يقطع  الأول-دي�ضمر،  كانون  ومنذ 
مهماً يربط اأرمينيا بناغورين قره باغ، مّما يت�ضّبب يف نق�س حاّد يف 

املوارد يف هذا اجليب اجلبلي حيث غالبية ال�ضكان من الأرمن.
خالل  من  عرقي"  "تطهري  �ضيا�ضة  باّتباع  اأذربيجان  اأرمينيا  وتّتهم 

فر�ضها ح�ضاراً على قره باغ، وهو ما تنفيه باكو.

�لكني�ست �الإ�سر�ئيلي ي�سوت على قانون 
ي�سمح بعودة �أرييه درعي للحكومة

•• القد�س-وكاالت

رئي�س  اأمام عودة  الطريق  قانون ميهد  الإ�ضرائيلي، على  الكني�ضت  �ضادق 
اأقيل من احلكومة الإ�ضرائيلية بناء على  اأرييه درعي، والذي  حزب �ضا�س 

قرار من املحكمة العليا يف اإ�ضرائيل، بعد اإدانته بتهم تهرب �ضريبي.
وقالت �ضحيفة "يديعوت اأحرنوت" اإن القانون املعروف با�ضم "قانون درعي 
2"، مت الت�ضويت عليه يف نهاية نقا�س طويل وعا�ضف يف اجلل�ضة املكتملة 
للكني�ضت الإ�ضرائيلي. واأ�ضارت اإىل اأن 63 نائبا يف الكني�ضت �ضوتوا ل�ضالح 
تتمكن  ل��ن  القانون  بح�ضب  اأن��ه  اإىل  لفتة  نائبا،   55 وعار�ضه  ال��ق��ان��ون، 
املحكمة العليا من التعبري عن راأيها فيما يتعلق بتعيني الوزراء وهويتهم، 

على اأ�ضا�س اأن هذا يقع يف "جوهر الن�ضاط الدميقراطي".
والثالثة،  الثانية  للقراءة  اللجنة اخلا�ضة للتح�ضري  اإىل  القانون  و�ضيعاد 
ويخطط الئتالف احلكومي لإنهاء مترير القانون بنهاية الدورة احلالية 
اإ�ضرائيل،  العليا يف  املحكمة  م��ار���س/اآذار اجل��اري. وق��ررت  للكني�ضت نهاية 
اأرييه  الوزير  تعيني  �ضالحية  عدم  املا�ضي،  الثاين  يناير-كانون  منت�ضف 
درعي، املدان بالتهرب ال�ضريبي، والذي �ضدر حكم ب�ضجنه مع وقف التنفيذ 
العام املا�ضي. وبعد م�ضادقة الكني�ضت بالقراءة الأوىل على قانون درعي، 
للمجرمني،  "يوم فرحة  اإنه  يائري لبيد  الإ�ضرائيلية  املعار�ضة  قال زعيم 
حيث متت امل�ضادقة بالقراءة الأوىل على القانون الذي من �ضاأنه اأن ي�ضمح 

للمجرم زعيم �ضا�س اأرييه درعي املُدان مرتني، باأن يعود ليكون وزيراً".
واأ�ضاف يف تغريدة له "هذا هو ال�ضيء الوحيد الذي تهتم به هذه احلكومة، 
ورعاية  الف�ضاد  قوانني  فقط  الأم��ن،  ول  ال�ضحة  ول  املعي�ضة  تكلفة  لي�س 

امل�ضالح اخلا�ضة".

و�ساطة �ل�سني.. و��سنطن حتذر من �خلدعة ومو�سكو ترحب
•• عوا�صم-وكاالت

فيما اأبدت مو�ضكو ا�ضتعدادها للنظر يف مبادرة ال�ضني لإنهاء حرب اأوكرانيا، 
اإجبار  دون  وقبولها،  "النخداع" بها  كييف وحلفائها من  وا�ضنطن  حذرت 

مو�ضكو على الن�ضحاب من "الأرا�ضي الأوكرانية".
وم�ضريا لأهميتها، يلفت باحث من مو�ضكو اإىل اأن و�ضاطة ال�ضني "�ضتكون 
الأخرية قبل اأن تخرج الأمور عن ال�ضيطرة"، بينما يوؤكد باحث من كييف اأنه 
"حمكوم عليها بالإعدام"، وذلك يف حديثيهما ملوقع "�ضكاي نيوز عربية".

حتذيرات وا�ضنطن
فالدميري  ال��رو���ض��ي  الرئي�ضان  يجري  وق��ت  يف  وا�ضنطن  حت��ذي��رات  ج��اءت 
بوتني، وال�ضيني �ضي جني بينغ حمادثات يف رو�ضيا �ضمن اأجندتها الدعوة 

ملفاو�ضات �ضالم بني مو�ضكو وكييف.
م�ضطلح  وه��و  الدول"،  خم��اوف  اح��رتام  ل�"�ضرورة  دع��ا  ال�ضيني  الرئي�س 

ا�ضتخدمته كذلك فرن�ضا خالل دعوتها ال�ضتماع اإىل خماوف رو�ضيا.
يف املقابل، قلل وزير اخلارجية الأمريكي اأنتوين بلينكن  اأم�س الأول الثنني 
"على العامل األ ينخدع باأي  من �ضاأن املبادرة ال�ضينية، قائال لل�ضحفيني: 
احلرب  لتجميد  دول���ة،  اأي  اأو  ال�ضني  م��ن  بدعم  رو�ضيا،  م��ن  تكتيكي  ق��رار 
القوات  ان�ضحاب  دون  النار  اإط��الق  لوقف  "الدعوة  اأن  ب�ضروطها".واعتر 

الرو�ضية �ضيدعم ويقوي اجلانب الرو�ضي".
اأما بوتني، فقال لنظريه ال�ضيني: "اطلعنا على مقرتحاتكم حلل ال�ضراع 

يف اأوكرانيا، و�ضنناق�س مبادرتكم التي ننظر لها بعني الحرتام".

�ضروط مو�ضكو
الأكادميي الرو�ضي يف ال�ضيا�ضة الدولية دمييرتي فيكتوروفيت�س، يعلق على 
هذه املواقف باأن "تلك املبادرة هي الأخرية اأمام اأوكرانيا وحلفائها الغربيني، 

قبل اأن تت�ضع دائرة ال�ضراع وتخرج عن ال�ضيطرة".
يف نف�س الوقت، يعر�س فيكتوروفيت�س مطالب مو�ضكو "الأ�ضا�ضية" التي لو 

قبلها خ�ضومها، ميكن اأن تنجح املبادرة ال�ضينية:
العرتاف ب�ضيادة وا�ضتقالل املناطق اخلم�س التي ان�ضمت اإىل رو�ضيا عامي 
وخري�ضون  ولوغان�ضك  ودونيت�ضك  القرم  جزيرة  )�ضبه  و2022   2014
وو�ضائل  النووية،  الأ�ضلحة  ون�ضر  حيازة  عن  اأوكرانيا  تخلي  وزاباروجيا(. 
اإي�ضالها من الدول الأجنبية، وعدم الن�ضمام لأي تكتل ع�ضكري )يف اإ�ضارة 

حللف الناتو(.
حل الت�ضكيالت "النازية اجلديدة" يف اأوكرانيا.

احلد من عدد القوات امل�ضلحة الأوكرانية.
�ضمان عدم �ضن اأوكرانيا عدوانا على البلدان املجاورة مثل بيالرو�ضيا.

الناتو من  ق��وات  اق���رتاب  رو�ضيا  لرف�س  اإ���ض��ارة  )يف  احل���دود  ع�ضكرة  ع��دم 

حدودها(.

الرهان الأوكراين
اخلارجية  با�ضم  الناطق  اأعلن  مو�ضكو  اإىل  ال�ضيني  الرئي�س  و�ضول  عقب 
الأوكرانية اأن كييف تاأمل يف اأن ي�ضتخدم �ضي جني بينغ "نفوذه" لدى بوتني 
لوقف احلرب. ولكييف �ضروطها لوقف احلرب، وترف�ضها مو�ضكو، ما حدا 
بلمايكول بيلي�ضكوف، الزميل الباحث يف املعهد الوطني الأوكراين للدرا�ضات 
الإ�ضرتاتيجية، لأن يقول، اإن مبادرة ال�ضني "حمكوم عليها بالإعدام"، كما 
مو�ضكو  تزويد  عر  مبا�ضر  ب�ضكل  ال�ضراع  يف  "متورطة  ال�ضني  اأن  اعتر 

بالأ�ضلحة، فكيف �ضتكون و�ضيطا؟".
اأ�ضا�ضيا  "جميع الأرا�ضي الأوكرانية"، �ضرطا  ويعد الن�ضحاب الرو�ضي من 

لكييف وحلفائها لوقف القتال.
وبح�ضب بيلي�ضكوف، تراهن كييف على عدة اأمور لتنفيذ هدفها هذا:

موا�ضلة ال�ضغط يف حمور اجلنوب )يف اإ�ضارة للمعارك حول خري�ضون(.
ا�ضتنزاف رو�ضيا يف حمور ال�ضرق، )يف اإ�ضارة للمعارك حول باخموت(.

حينها �ضت�ضعى رو�ضيا للتفاو�س قريبا، وبدون �ضروطها التعجيزية.
وخالل ال�ضاعات الأخرية، �ضنت اأوكرانيا هجوما معاك�ضا يف حمور باخموت، 
من  الرو�ضية  وال��ق��وات  امل�ضلحة  "فاغرن"  جمموعة  مقاتلي  منع  حم��اول��ًة 

ال�ضيطرة على املدينة.
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عربي ودويل

مع اقرتاب النتخابات الرئا�سية 

بايدن يختار �تباع م�سار و�سطي �إىل �لعام 2024 

يبدو اأن النظام ال�سيني قد جتاوز خطوط جو بايدن احلمراء

هل تكون �ل�سني وقود �حلرب �لرو�سية يف �أوكر�نيا؟

•• وا�صنطن-اأ ف ب

مع اقرتاب النتخابات الرئا�ضية لعام 2024، يبدو اأّن جو 
�ضرائب  لفر�س  ي�ضعى  اإذ  و�ضطّي،  خّط  اتباع  اختار  بايدن 
يف  لكنه  الجتماعية،  الأنظمة  ع��ن  وي��داف��ع  الأغ��ن��ي��اء  على 
الوقت نف�ضه يوافق على عملية تنقيب جديدة عن النفط 

وي�ضدد �ضيا�ضته يف جمال الهجرة.
 80 العمر  من  البالغ  الدميوقراطي  �ضي�ضارك  الثالثاء، 
من  البيئة  على  للحفاظ  �س  خم�ضّ كبري  موؤمتر  يف  عاماً 
ل�ضالح  التاريخية"  وا���ض��ت��ث��م��ارات��ه  اإج���راءات���ه  "�ضرح  اأج���ل 

املواقع البيئية.
الأخ�ضر  ال�����ض��وء  م��ن منحه  وق��ت ق�ضري  بعد  ذل��ك  ي��اأت��ي 
مل�ضروع "ويلو" )Willow( النفطي ال�ضخم الذي تقوم 
الأمر  األ�ضكا،  يف  العمالقة  فيليب�س"  "كونوكو  �ضركة  به 

الذي اأثار ا�ضتياء النا�ضطني البيئيني.
قالت  فقد  الأبي�س،  للبيت  بالن�ضبة  تناق�س  اأّي  يوجد  ل 
املتحدثة با�ضمه كارين جان بيار الإثنني اإّن "الرئي�س فخور 

للغاية ب�ضجّله".
ينتهجها  ال��ت��ي  ال��ه��ج��رة  �ضيا�ضة  ك��ان��ت  امل��ا���ض��ي،  اخلمي�س 
الرئي�س م�ضدر قلق جمموعة من املتظاهرين خارج البيت 

الأبي�س.

كما  اللجوء،  قواعد  الأمريكية  التنفيذية  ال�ضلطة  �ضّددت 
اأ�ضارت ال�ضحافة اإىل اأّنها تدر�س ا�ضتئناف احتجاز العائالت 
على  قانوين،  غري  ب�ضكل  الأمريكية  الأرا���ض��ي  تدخل  التي 
"اإن�ضانية"  اأك��رث  �ضيا�ضة  اتباع  بايدن  جو  تعّهد  من  الرغم 

من �ضلفه اجلمهوري دونالد ترامب.
نا�ضط يف منظمة غري حكومية  وه��و  اأ�ضكريار  ب��الل  وق��ال 
التقته وكالة فران�س بر�س خالل التظاهرة، اإّن "اإدارة بايدن 

اتخذت منعطفاً فعلياً".
لنتخابات  ���ح  ال���رت����ضّ "ينوي"  ال�����ذي  ب���اي���دن،  ج���و  ي���ري���د 
دخ��ل احلملة  اأّن��ه  املوؤ�ضرات على  ك��ّل  وُيظهر   2024 العام 
جمهور  وب��اأ���ض��وات  امل�ضتقّلني  ب��اأ���ض��وات  ال��ف��وز  النتخابية، 
الدميوقراطي  احل����زب  ع��ل��ى  ا���ض��ت��ع�����ض��ى  ال����ذي  ال��ن��اخ��ب��ني 
من  وغالبيتها  امل��ت��وا���ض��ع��ة  امل��ت��و���ض��ط��ة  ال��ط��ب��ق��ة  ل�����ض��ن��وات: 

البي�س امل�ضّنني.
واأظهر ا�ضتطالع حديث اأجرته اإذاعة "ان بي اآر/بي بي ا�س" 
و"نيوزاور/ماري�ضت" اأّن ن�ضبة الثقة بالرئي�س البالغة 46 
يف املئة عند جميع الناخبني، تنخف�س اإىل 36 يف املئة لدى 

اأولئك الذي يعّرفون اأنف�ضهم على اأّنهم "م�ضتقّلون".
ويقول ال�ضيناتور اجلمهوري ليند�ضي غراهام ل�ضبكة "ان بي 
�ضي نيوز"، اإّن اأول عامني من ولية بايدن "اأنباآ بكل ب�ضاطة 

عن ميول ي�ضارية للغاية. والآن يقوم باإجراء تعديل".

ي�ضتمر  اإحلاحاً،  الأكرث  بالق�ضايا الجتماعية  يتعلق  يف ما 
بايدن يف الدفاع عن مواقف تقدمية. فهو يدافع عن احلق 
كما  الهجومية،  الأ�ضلحة  حظر  اإىل  ويدعو  الإجها�س،  يف 
العابرين  بالأطفال  تتعّلق  �ضيا�ضات حمافظة معّينة  ينتقد 
جن�ضياً اأو بتعليم درو�س عن املا�ضي ال�ضتعبادي يف الوليات 

املتحدة.
على ال�ضعيد القت�ضادي، ك�ضف عن م�ضروع ميزانية يتعّهد 
عر  للمتقاعدين  الجتماعية  الأنظمة  بتعزيز  اإط���اره  يف 
ث��راًء - وهو م�ضروع لي�ضت له  الأك��رث  فر�س �ضرائب على 
على  جزئياً  اجلمهورية  املعار�ضة  ت�ضيطر  حني  يف  فر�ضة 

الكونغر�س.
ول��ك��ن ج��و ب��اي��دن ع��ار���س ت�����ض��ري��ع��اً ك���ان م��ن ���ض��اأن��ه تليني 
كان  ول��و  حّتى  وا�ضنطن،  العا�ضمة  يف  اجلنائية  ال�ضيا�ضة 
ذلك يعني ان�ضجامه مع اأع�ضاء الرملان املحافظني يف هذا 

الإطار.
وق��د اأغ�����ض��ب ذل��ك ع���دداً م��ن ال��دمي��وق��راط��ي��ني يف اجلناح 

الي�ضاري حلزبه.
ويف �ضياق اآخر، ي�ضّر البيت الأبي�س على خططه لتح�ضني 

متويل قوات اإنفاذ القانون على امل�ضتوى الفدرايل.
وت�ضّكل اجلرمية زاوية هجوم ممّيزة لدى اجلمهوريني، يف 
وقت ت�ضهد فيه مدن كرى ت�ضاعداً يف عمليات ال�ضطو اأو 

�ضرقة ال�ضيارات باعتماد العنف.
باأغلبية  ال��ن��اخ��ب��ون  ق���ال  ال������راأي،  ا���ض��ت��ط��الع��ات  يف ج��م��ي��ع 
احلزب  من  اأك��رث  اجلمهوري  باحلزب  يثقون  اإنهم  �ضاحقة 

الدميوقراطي عندما يتعّلق الأمر بالأمن.
كما اأّن فريق بايدن لحظ جيداً اأّنه يف �ضيكاغو، حيث يرتفع 
معّدل اجلرمية، ف�ضلت رئي�ضة البلدية الدميوقراطية لوري 
ليتفوت يف اإعادة انتخابها. وهو ما مل يحدث منذ اأربعني 

عاماً يف هذا املعقل الدميوقراطي.
التالية:  ال�ضيا�ضية  احل�ضابات  يجري  ب��اي��دن  ج��و  اأّن  غ��ري 

2024، رغم خيبات الأمل،  العام  اإّن��ه يف  اإنه يقول لنف�ضه 
واأ�ضوات  ال�ضباب  واأ���ض��وات  الي�ضار  اأ���ض��وات  على  �ضيح�ضل 
املتناف�ضني اجلمهوريني  اأح��د  واج��ه  وذل��ك يف ح��ال  ال�ضود، 
الأكرث جدية، اأي دونالد ترامب اأو حاكم فلوريدا املحافظ 

جداً رون دي�ضانتي�س.
من جهتها، عّززت ال�ضيناتور الدميوقراطية اإليزابيث وارن، 
ال�ضرتاتيجية.  هذه  للحزب،  الي�ضاري  اجلناح  متّثل  التي 
وقالت ل�ضبكة "اآي بي �ضي"، "اأنا ل اأتفق مع جو بايدن يف 

كل �ضيء، ولكنني �ضعيدة حّقاً لأّنه رئي�س".

 •• عوا�صم-وكاالت  

ماذا يحدث حني يلتقي اأخطر رجلني يف العامل؟ يت�ضاءل املوؤرخ 
يجيب:  اأن  قبل  ت�ضانغ،  غ���وردون  �ضيني  اأ�ضل  من  الأمريكي 
"نحن على و�ضك معرفة الإجابة. فقد التقى فالدميري بوتني 

و�ضي جني بينغ وجهاً لوجه للمرة الأربعني.
"وول  �ضحيفة  اأن  ذلك  املتوقع،  املوعد  قبل  القمة  عقد  تقرر 
�ضرتيت جورنال" اأوردت يف 21 من ال�ضهر املا�ضي اأن الرئي�ضني 
�ضيلتقيان "اإما يف اأبريل -ني�ضان واإما بداية مايو -اأيار".واأعلن 
الدولية  املحكمة اجلنائية  اإ�ضدار  �ضاعات من  قبل  اللقاء  عن 
الأطفال  تهجري  بتهمة  بوتني،  على  بالقب�س  اأم��راً  يف له��اي 
الأمر  اأن  تعرفا  اأن  وب��ك��ني  مو�ضكو  على  وك���ان  الأوك��ران��ي��ني. 
�ضيعلن قريباً، ما يجعل هذه الرحلة طريقة تعر بها ال�ضني 

عن دعمها جلرائم احلرب الرو�ضية املفرت�ضة يف اأوكرانيا.
واأث����ن����اء ال��ل��ق��اء ���ض��ُي��ع��رب ك���ل م���ن ���ض��ي وب���وت���ني ع���ن دعمهما 
اأن يقوما بتوقيع  لبع�ضهما، وتتوقع و�ضائل الإعالم الرو�ضية 

اتفاقيات مهمة.

خطة �سالم
 The Coming واأكد موؤلف كتاب النهيار القادم لل�ضني
 "1945" مبوقع  مقاله  يف   Collapse of China
التي  ال�ضالم  مباحثات عن خطة  القمة  تتخلل  اأنه  الأمريكي 
"موقف  12 نقطة حتت عنوان  اقرتحتها بكني، واملكونة من 

ال�ضني من الت�ضوية ال�ضيا�ضية لأزمة اأوكرانيا".
و���ض��ي��ق��وم ���ض��ي ب��ال ���ض��ك ب��احل��ث ع��ل��ى امل��واف��ق��ة ع��ل��ى اقرتاحه 
اإي��ران وال�ضعودية التي تو�ضط فيها  لدعم جناح ال�ضفقة بني 

دبلوما�ضيون �ضينيون.
"قوبل  "اأ�ضو�ضيتد بر�س" اأن الق��رتاح ال�ضيني  وذك��رت وكالة 
بالتجاهل" ل�ضبب وجيه. وو�ضف املتحدث با�ضم جمل�س الأمن 
القومي جون كريبي دعوة ال�ضني لوقف اإطالق النار الفوري، 
�ضيتيح  القتال  وق��ف  اإن  وق��ال  رو�ضيا".  بانت�ضار  "اإقرار  باأنه 
يف  جم��دداً  تبداأ  "كي  للتعايف  الرو�ضية  ال��ق��وات  اأم��ام  الفر�ضة 

مهاجمة اأوكرانيا، ويف الوقت الذي ينا�ضبها".

حقائق عن الدعم ال�سيني للحرب يف اأوكرانيا
املعركة،  ميدان  يف  تقدماً  حققت  اأوكرانيا  اإن  املراقبون  يقول 
تنظيم  ب��اإع��ادة  لرو�ضيا  ال�ضماح  اأن  كما  بكني.  تعلمه  م��ا  وه��و 
واقع  ويف  وال�ضيني.  ال��رو���ض��ي  الطرفني  فقط  يفيد  اأم��وره��ا 
العظمى،  القوى  بني  بالوكالة  حرباً  اأوكرانيا  تخو�س  الأم��ر، 

وتدعم ال�ضني رو�ضيا يف هذه احلرب.
يريد  اإذ  احل��رب؛  تلك  ورو�ضيا مكا�ضب  ال�ضني  كل من  وتعلم 
فعلى  بقوة.  ال�ضني  وتدعمه  اأوكرانيا،  على  ال�ضتيالء  بوتني 
اأوكرانيا،  لغزو  الأخ�ضر  ال�ضوء  ال�ضني  اأعطت  املثال،  �ضبيل 
كما اأ�ضدرت رو�ضيا وال�ضني بياناً م�ضرتكاً مكوناً من 5300 
كلمة بعد لقاء بوتني و�ضي يف 4 فراير -�ضباط 2022، اأي 
قبل 20 يوماً على الهجوم الرو�ضي. من هذا املنطلق، اأعلنت 

الدولتان قيام �ضراكة "بال حدود" بينهما.
هي  فها  مبالغة:  اأي  على  حدود"  "بال  ع��ب��ارة  تنطوي  ول 

ال�ضني متول احلرب الرو�ضية بزيادة عمليات �ضراء ال�ضلع.
وي�ضاف اإىل هذا اأن بكني راحت تقدم خدمات مالية لرو�ضيا، 
واملوؤ�ض�ضات  البنوك  بحظر  و�ضركاوؤها  اأمريكا  قامت  اأن  بعد 

الرو�ضية.
كما ت�ضع بكني دبلوما�ضيني يف خدمة مو�ضكو، وتقوم و�ضائل 
يف  ال�ضيوعي  واحل��زب  املركزية  باحلكومة  اخلا�ضة  الإع���الم 
الرو�ضية،  املغلوطة حول احلرب  املعلومات  بت�ضخيم  ال�ضني 

عالوة على تقدمي ال�ضني م�ضاعدات فتاكة.
واأفاد اأحد التقارير اأن ال�ضني اأمدت رو�ضيا باإحداثيات مكانية 
م�ضتقاة من امل�ضريات ال�ضينية التي ت�ضتخدمها اأوكرانيا، كي 
بع�س  اأ�ضارت  وموؤخراً،  امل�ضريات.  تلك  م�ضغلي  من  تتخل�س 
غروب"  "فاغرن  ل���  م�ضريات  ب��اع��ت  ال�ضني  اأن  اإىل  ال��دلئ��ل 

الرو�ضية.
ففي  ال��ف��وري��ة.  باحتياجاتها  رو���ض��ي��ا  مت��د  ب��ك��ني  تنفك  ومل 
اإك�ضر�س"  "ديفن�س  موقع  اأو�ضح  الثاين،  -ت�ضرين  نوفمر 
تنقل   An-124 ط���راز  م��ن  �ضحن  ط��ائ��رة  اأن  الأوك�����راين 
اإىل  ال�����ض��ي��ن��ي��ة  ت�ضنجت�ضو  م��دي��ن��ة  م���ن  احل��رب��ي��ة  امل��ن��ت��ج��ات 
الإر�ضال  اأجهزة  تغلق  الرو�ضية  الطائرات  واأن  يومياً،  رو�ضيا 
وال�ضتقبال حني تقلع. ويف يناير -كانون الثاين املا�ضي، اأفاد 
حتمل  كانت  الطائرات  بيكون" اأن  فري  وا�ضنطن  "ذا  موقع 

ذخرية واأ�ضياء اأخرى.
ال�ضني  مب�ضاعدات  الع���رتاف  ب��اي��دن  اإدارة  رف�ضت  ولطاملا 
فقد  الآن،  اأم���ا  تقدميها.  يف  تفكر  بكني  اإن  قائلة  ال��ف��ت��اك��ة، 
�ضارت وا�ضنطن م�ضطرة لالعرتاف بذلك. ويف منت�ضف هذا 
ال�ضهر، اأفادت وكالة "كيودو نيوز" اأن الوليات املتحدة اأكدت 

وجود بقايا ذخرية �ضينية يف ميادين القتال الأوكرانية".

جتاوز اخلطوط احلمراء
ووفق الكاتب، يبدو اأن النظام ال�ضيني قد جتاوز خطوط جو 
بايدن احلمراء، واأن القيادة ال�ضينية قلقة ب�ضاأن ما �ضيحدث، 

ما يف�ضر اأي�ضاً توقيت رحلة �ضي اإىل مو�ضكو.
اأن هناك �ضيا�ضات تن�ضيقية  على اأي حال، يقول الكاتب، يبدو 
ب���ني ب���وت���ني و����ض���ي م���ن ���ض��اأن��ه��ا ت��ق�����ض��ي��م ال��ن��ظ��ام ال��ع��امل��ي اإىل 
مع�ضكرات، بحيث ت�ضبح الدولتان مركزاً للمحور اجلديد. من 
ثم، يبدو اأن احلرب الأوكرانية هي اأوىل ال�ضراعات الدائرة يف 
"احلرب الباردة  عامل منق�ضم، ما يجعل البع�س يطلق عليها 

الثانية".
ل�ضحيفة  كي�ضنجر  ه���رني  ���ض��رح  امل��ا���ض��ي،  -اأي�����ار  م��اي��و  ويف 

جديدة". حقبة  نعي�س  تاميز" اأننا  "فاينان�ضيال 

جو بايدن متذبذب
امل��ب��ادرة. على  وال�ضني  رو�ضيا  اأخ��ذت  يف م�ضتهل هذه احلقبة، 
اإذ  اأن يفعله،  بايدن ما يجب  الرئي�س  الآخ��ر، ل يعلم  اجلانب 
يحتاج العامل احلر لرئي�س مثل رونالد ريغان، ل مثل جيمي 

كارتر. ويف اللحظة احلالية، ي�ضبه بايدن كارتر!
كما تت�ضابه هذه احلقبة مع نهاية ثالثينيات القرن الع�ضرين، 

حني ا�ضطربت دول الغرب الدميقراطية الكرى.
اإذ و�ضفت وزارة اخلارجية  الأح��داث،  وحُترك رو�ضيا وال�ضني 
ال�ضداقة"  غر�ضها  "رحلة  باأنها  ملو�ضكو  �ضي  زي��ارة  ال�ضينية 
واأنها "�ضرت�ّضخ الثقة والتفاهم املتبادلني بني ال�ضني ورو�ضيا 
ال�ضعبي لل�ضداقة الطويلة  ال�ضيا�ضية والدعم  الأ�ض�س  وتقوي 

الأمد بني ال�ضعبني".
وترى بكني اأن احلقبة اجلديدة �ضت�ضتمر ملدة طويلة. من ثم، 
على  �ضيوؤثر  اللحظة  ه��ذه  يف  الأمريكي  الرئي�س  �ضيفعله  ما 

الأجيال القادمة.

حمكمة �إ�سر�ئيلية متدد �حلب�س �ملنزيل ل�سحفية فل�سطينية 
•• القد�س-اأ ف ب

من  فل�ضطينية  ل�ضحفية  امل��ن��زيل  احلب�س  اإ�ضرائيلية  حمكمة  م���ددت 
على  "التحري�س  تهمة  لها  وج��ه��ت  اأن  بعد  املحتلة  ال�ضرقية  ال��ق��د���س 

العنف" و"التماهي مع تنظيم معاد" وفق ما جاء يف لئحة التهام.
على  باحلكم  النطق  القد�س  يف  الإ�ضرائيلية  ال�ضلح  حمكمة  واأرج����اأت 
ال�ضحافية ملى غو�ضة )30 عاما( اإىل 18 ني�ضان-اأبريل املقبل، على اأن 

تبقى خالل هذه الفرتة رهن احلب�س املنزيل.
وغو�ضة �ضحافية م�ضتقلة تتعاون مع عدة و�ضائل اإعالم.

وقال حماميها حممد حممود اإن املحكمة تدر�س اإمكانية فر�س عقوبة 
الفعلي. احلب�س  من  بدل  غو�ضة  املجتمع" على  "خدمة 

وكانت ال�ضحفية غو�ضة اعتقلت من منزل عائلتها يف حي ال�ضيخ جراح 
املا�ضي،  اأيلول-�ضبتمر  م��ن  ال��راب��ع  يف  ���ض��ن��وات(  و3   5( طفليها  اأم���ام 
يف  املنزيل  للحب�س  حتويلها  يتم  اأن  قبل  اأي��ام  ع�ضرة  ال�ضجن  يف  ومكثت 

ذاته. ال�ضهر  من   14
مبجموعة  تتعلق  تهما  تواجه  اإنها  بر�س  فران�س  لوكالة  غو�ضة  وتقول 
من�ضورات لها عر ح�ضابها ال�ضخ�ضي على في�ضبوك اإذ تعترها اإ�ضرائيل 
"حتري�ضية". لكنها توؤكد اأنها نقلت من خالل من�ضوراتها "رواية ال�ضارع 

الفل�ضطيني ومل اأخرتعها من وحي خيايل".
وقائمة  "جمحفة  الإ�ضرائيلية  املحاكم  ق���رارات  جميع  اأن  غو�ضة  وراأت 
على ك�ضر ذاتنا كفل�ضطينيني". و�ضلت غو�ضة اإىل املحكمة الثالثاء الذي 

ي�ضادف مع احتفالت عيد الأم يف الأرا�ضي الفل�ضطينية مع طفليها.

اأن  لرغبتي  معي  اأولدي  "اأح�ضرت  حتت�ضنهما  كانت  بينما  واأ���ض��اف��ت 
يواجهوا اخلوف املوجود يف اأذهانهم منذ حلظة اعتقايل ... هذا اأثر على 

حياة اأطفايل".
وقال غو�ضة "طفالي فقدا �ضعورهما بالأمان معي ... لأنهما ميكن اأن 

يفقداين كعن�ضر اأمان، هذه تفا�ضيل اأكر من اأن يفهماها".
بحقها  اأ�ضهر  �ضتة  من  اأك��رث  منذ  امل�ضتمرة  املنزيل  احلب�س  عقوبة  وعن 
تقول "احلب�س املنزيل حّول منزيل من مكان وم�ضاحة اآمنة اإىل م�ضاحة 

�ضلطة ومراقبة".
... ما يجعلني يف حالة �ضراع  اأهلي  رقابة  "اأنا موجودة حتت  واأ�ضافت 

م�ضتمر معهم ب�ضبب خوفهم علي".
وراأت غو�ضة اأن عقوبة خدمة املجتمع "اأكرث ق�ضوة" من احلب�س الفعلي 

لأنها "�ضتخلق فجوة بداخلي عندما اأنتزع من مكاين وبيئتي الفل�ضطينية 
ويتم و�ضعي يف بيئة وحميط معاديني" حتتل اإ�ضرائيل القد�س ال�ضرقية 

منذ العام 1967.
اإيتمار بن غفري قرارا  الإ�ضرائيلي  القومي  الأمن  وزير  اأ�ضدر  الثنني، 
باإغالق مكتب يف القد�س تابع للتلفزيون الر�ضمي الفل�ضطيني يف ال�ضفة 

الغربية املحتلة.
واتهم بن غفري التلفزيون الذي قال اإنه يعمل دون ترخي�س يف القد�س ب� 

الإرهاب". ودعم  "التحري�س 
القد�س  يف  الفل�ضطينية  لل�ضلطة  ���ض��ي��ادي  مظهر  اأي  اإ���ض��رائ��ي��ل  ومت��ن��ع 
لدولتهم  عا�ضمة  اأنها  على  الفل�ضطينيون  اإليها  ينظر  التي  ال�ضرقية 

امل�ضتقبلية.

تقارير عربية: تاأثري حمتمل لبايدن على 
خطة �ئتالف نتنياهو �لق�سائية

•• وا�صنطن-وكاالت

املحتمل  ال���دور  على  ال�ضوء  ع��ري��ة،  تقارير  �ضلطت 
التاأثري  يف  ب���اي���دن  ج���و  الأم���ري���ك���ي  ال��رئ��ي�����س  لإدارة 
الئتالف  لها  ي��روج  التي  الق�ضاء  اإ�ضالح  على خطة 
احل��ك��وم��ي الإ���ض��رائ��ي��ل��ي ال���ذي ي��ق��وده رئي�س ال���وزراء 

بنيامني نتنياهو.
نتنياهو، جرت  م��ع  هاتفية  ب��اي��دن حم��ادث��ة  واأج���رى 
ال��ق�����ض��ائ��ي��ة لالئتالف  اخل���ط���ة  م��ن��اق�����ض��ة  خ��الل��ه��ا 
احل��ك��وم��ي الإ���ض��رائ��ي��ل��ي، وذل���ك لأول م���رة م��ن��ذ بدء 
قبل  اإ�ضرائيل  داخ��ل  للخطة  املناه�ضة  الحتجاجات 

اأكرث من �ضهرين.
وتطالب اإدارة جو بايدن ائتالف نتنياهو بالعمل على 
املعار�ضة الإ�ضرائيلية  اأحزاب  اإىل توافق مع  التو�ضل 
العالقة  اأن  ت���وؤك���د  ك��م��ا  ال��ق�����ض��ائ��ي��ة،  ب�����ض��اأن اخل��ط��ة 
امل�ضرتكة  بالقيم  مرتبطة  اأب��ي��ب  وت��ل  وا�ضنطن  ب��ني 

للدميقراطية والقانون.

جهود اإ�ضرائيلية
اإن  ال���ع���ري،  ري�ضون"  "ميكور  مل��وق��ع  ت��ق��ري��ر  وق����ال 
"هناك جهودا تبذل من معار�ضي اخلطة الق�ضائية 
الأمريكية  الإدارة  اأجل حتفيز  نتنياهو من  لئتالف 
اأن منا�ضدات عدة  اإىل  للتاأثري على اخلطة"، م�ضرياً 

و�ضلت امل�ضوؤولني الأمريكيني بهذا ال�ضاأن.
وقادة  اإ�ضرائيليني  "�ضيا�ضيني  اأن  التقرير  واأو���ض��ح 
بالعمل  الأمريكيني  امل�ضوؤولني  طالبوا  الحتجاجات 
يتعلق  فيما  نتنياهو  ائ��ت��الف  على  التاأثري  اأج��ل  م��ن 
بالكونغر�س  اأع�ضاء  اأن  مبيناً  الق�ضائية"،  باخلطة 

الأمريكي وجهوا ذات الطلب لبايدن.
واأ�ضار التقرير العري اإىل "الحتجاجات التي ُنظمت 
على  اأبيب،  تل  يف  الأمريكية  القن�ضلية  اأم��ام  موؤخراً 
الوليات  على  ال�ضغط  اأ�ضكال  من  �ضكل  اأنها  اعتبار 
امل��ت��ح��دة ل��ل��ت��اأث��ري ع��ل��ى اخل��ط��ة ال��ق�����ض��ائ��ي��ة، والتي 
"الأ�ضابيع  التقرير:  واأ�ضاف  موؤخراً".  قوتها  ازدادت 
املا�ضية �ضهدت عدة مظاهرات ملعار�ضي الإ�ضالح اأمام 
القن�ضلية الأمريكية يف تل اأبيب، وطالب املتظاهرون 
بايدن بالعمل على وقف ت�ضريعات اخلطة الق�ضائية 

لئتالف نتنياهو بالكني�ضت".
م����وؤخ����راً  ات�������ض���ل���وا  الح���ت���ج���اج���ات  "قادة  اأن  وب�����ني 
مب�ضوؤولني اأمريكيني واقرتحوا اأن تهدد اإدارة بايدن 
اإىل  اأكرث حتديداً"، لفتاً  باإجراءات  نتنياهو  حكومة 
اإجراءات  اتخاذ  اأجل  اإ�ضرائيلية من  اأن هناك طلبات 
اإ���ض��رائ��ي��ل لوقف  الأم��ري��ك��ي على  ال�ضغط  ت��زي��د م��ن 

اخلطة الق�ضائية.
على  بنتنياهو،  الهاتفي  ات�ضاله  بايدن، خالل  و�ضدد 
"اإميانه باأن القيم الدميقراطية كانت موجودة دائماً، 
ال�ضمة املميزة للعالقة بني الوليات  اأن تظل  ويجب 
املتحدة واإ�ضرائيل، واأن املجتمعات الدميقراطية يتم 
تعزيزها من خالل ال�ضوابط والتوازنات احلقيقية"، 

وفق التقرير العري.
الوزراء  لرئي�س  اأك��د  "بايدن  ف��اإن  التقرير،  وح�ضب 
الإ���ض��رائ��ي��ل��ي ���ض��رورة اإج����راء ت��غ��ي��ريات ج��وه��ري��ة مع 

قاعدة عري�ضة قدر الإمكان من الدعم ال�ضعبي، فيما 
دميقراطية  و�ضتظل  كانت  اإ�ضرائيل  اأن  نتنياهو  اأك��د 

قوية وناب�ضة باحلياة".

مقرتحات ملمو�ضة
التنفيذي  الرئي�س  ت��ام��ري،  ن���داف  ق��ال  ال�ضياق،  ويف 
ملنظمة )جي �ضرتيت( الي�ضارية، اإن "اأمريكا مل تطرح 
اأي مقرتحات ملمو�ضة مثل وقف امل�ضاعدة لإ�ضرائيل 
اإذا مت مترير اخلطة الق�ضائية"، متابعاً: "نريد من 

وا�ضنطن اأن تتخذ موقفاً وا�ضحاً بهذا ال�ضاأن".
اإىل  ت�ضتند  ال��دول  "العالقات اخلا�ضة بني  واأ�ضاف: 
قيم م�ضرتكة، وحتتاج الوليات املتحدة اإىل اأن تو�ضح 
له  �ضيكون  بالدميقراطية  الإ����ض���رار  اأن  لإ���ض��رائ��ي��ل 

عواقب"، ح�ضب التقرير العري.
وراء  الي�ضارية تقف  "جي �ضرتيت  اأن  التقرير،  وبني 
الكونغر�س  يف  ع�ضواً   92 عليها  وق��ع  التي  الر�ضالة 
فيها  وطالبوا  اأ�ضبوع  اأك��رث من  منذ  لبايدن  ووجهت 
الإ�ضرار  ملنع  الدبلوما�ضية  الأدوات  جميع  ا�ضتخدام 

باملوؤ�ض�ضات الدميقراطية الإ�ضرائيلية".
اأي�ضاً  ت��ق��ف  ال��ي�����ض��اري��ة  "املنظمة  اأن  ال��ت��ق��ري��ر  واأك����د 
الإ�ضرائيلي  املالية  وزي��ر  ا�ضتقبال  منع  دع���وات  وراء 
بت�ضلئيل �ضموتريت�س بالوليات املتحدة، ووراء دعوات 
املتعلقة  نتنياهو  بنيامني  حكومة  خمططات  اإدان���ة 

بال�ضتيطان بال�ضفة الغربية".
ولفت اإىل اأن "ع�ضو الكني�ضت عن حزب العمل جلعاد 
املتحدة  ال��ولي��ات  املا�ضي يف  الأرب��ع��اء  التقى  ك��اري��ب، 
ال��ع��دي��د م���ن اأع�����ض��اء ال��ك��وجن��ر���س وروؤ�����ض����اء حترير 
ال�ضحف الأم��ري��ك��ي��ة، وج���رى خ��الل ال��ل��ق��اءات بحث 

اخلطة الق�ضائية.
وح�ضب التقرير، فاإن "ع�ضو الكني�ضت اأكد على �ضرورة 
اإل  عدم الإ�ضرار بالعالقات الأمريكية الإ�ضرائيلية؛ 
اأنه من ال�ضروري التاأكيد على اأن اإجراءات احلكومة 
الإ�ضرائيلية على املدى الطويل ت�ضعف التحالف بني 

وا�ضنطن وتل اأبيب".

مرحلة حرجة
"معاريف" العرية، عن  نقلت �ضحيفة  ال�ضياق،  ويف 
"املحادثة  اإن  قوله،  راف��ي��د،  ب��اراك  ال�ضيا�ضي،  املحلل 
ب��ني نتنياهو وب���اي���دن ج���رت يف م��رح��ل��ة ح��رج��ة من 
ت�ضريع اخلطة الق�ضائية"، م�ضرياً اإىل اأن ذلك عقب 
م��ا يجب  الأب��ي�����س ح��ول  البيت  ع��دي��دة يف  مناق�ضات 

فعله جتاه خطة ائتالف نتنياهو.
العديد من  م��رروا  "الأمريكيني  اأن  راف��ي��د،  واأو���ض��ح 
الر�ضائل لنتنياهو وحكومته ب�ضاأن اخلطة الق�ضائية 
على كافة امل�ضتويات"، متابعاً: "بايدن اأعطى نتنياهو 
�ضيئاً ل ميكن اأن ُيطلق عليه اأي ا�ضم اآخر غري در�س 

يف مبادئ الدميقراطية".
واأ�ضاف: "اأعتقد اأن نتنياهو فهم ر�ضالة بايدن ب�ضاأن 
اإىل  منه  اإ�ضارة  يف  الق�ضاء"،  لإ�ضالح  ائتالفه  خطة 
الأ�ضا�ضي  هدفه  ك��ان  الأم��ري��ك��ي  الرئي�س  ات�ضال  اأن 
دفع الئتالف احلكومي الإ�ضرائيلي لتقدمي تنازلت 

باخلطة الق�ضائية.

•• لندن-رويرتز

تعتزم بريطانيا واإ�ضرائيل التوقيع على اتفاقية تهدف اإىل 
تعزيز العالقات التكنولوجية والتجارية والأمنية على مدار 
ال�ضنوات ال�ضبع املقبلة عندما يلتقي وزير اخلارجية جيم�س 

كليفريل بنظريه الإ�ضرائيلي يف لندن .
ويجري الوزير الإ�ضرائيلي اإيلي كوهني زيارة للندن للتوقيع 

بريطانيا.  م��ع  للعالقات  اجل��دي��دة  الطريق  خ��ارط��ة  ع����لى 
خارطة  "�ضتتيح  ال��زي��ارة  قبل  ب��ي��ان  يف  كليف������ريل  وق�����ال 
املجالت  يف  ال��ف��ر���س  م��ن  الكاملة  ال���ض��ت��ف��ادة  لنا  ال��ط��ري��ق 
والتجارة  التكنولوجيا  ذلك  يف  مبا  امل�ضرتك،  الهتمام  ذات 

والأمن". 
اأي�ضا  �ضت�ضمل  امل��ن��اق�����ض��ات  اأن  ال��ري��ط��اين  اجل��ان��ب  وذك����ر 
والأرا�ضي  اإ�ضرائيل  يف  العنف  اأع��م��ال  يف  الأخ��ري  الت�ضاعد 

والتهديد  لأوكرانيا  الرو�ضي  والغزو  املحتلة  الفل�ضطينية 
اجلديدة  التفاقية  اأن  البيان  واأ�ضاف  اإي��ران.  ت�ضكله  ال��ذي 
والبتكار  للتكنولوجيا  م�ضرتك  متويل  التزامات  تت�ضمن 
بنحو 20 مليون جنيه اإ�ضرتليني )24.50 مليون دولر(.

من  مفاو�ضات  املا�ضي  العام  واإ�ضرائيل  بريطانيا  واأطلقت 
"اأولوية  متثل  اإن��ه��ا  وق��ال��ت��ا  ج��دي��دة  جت��اري��ة  اتفاقية  اأج���ل 

رئي�ضية للحكومتني".

بريطانيا و�إ�سر�ئيل توقعان �ليوم �تفاقية لتعزيز �لعالقات 
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مو�ضكو وبكني.. عالقات حتكمها امل�ضالح ومواجهة وا�ضنطن

بوتني ي�ضتمع اإىل ال�ضكان املحليني اثناء زيارته اىل ماريوبول للتذكري بت�ضميم الكرملني اهتمام اعالمي كبري يف ال�ضني بلقاء الزعيمني

رغم كل �ضيء ال�ضني حتاول جتنب املخاطرة بتعري�س نف�ضها لعقوبات غربية يف حالة دعم حليفها الرو�ضي بوتني و�ضي جني  ي�ضعيان للحفاظ على التوازن العاملي من خالل حتالفهما

العالقات ال�سينية الرو�سية :

مو�قف غام�سة ...و �سكوك قدمية قائمة

ع�����ض��ي��ة و����ض���ول ���ض��ي ج���ني ب��ي��ن��غ ، 
بالعالقات  بوتني  فالدميري  اأ�ضاد 
ذروة"  "يف   ، ال�ضينية  ال��رو���ض��ي��ة 
ن�ضرته  راأي    م��ق��ال  يف  تاريخهما 
 ، " " ب��ي��ب��ل�����س داي����ل����ي  ���ض��ح��ي��ف��ة 
اجلهاز الر�ضمي للحزب ال�ضيوعي 
الكرملني،  ن�ضره  اأع���اد  و  ال�ضيني 
اأكد فيه الرئي�س الرو�ضي اأن جودة 
هي  وبكني  مو�ضكو  بني  العالقات 
ميزت  التي  تلك  م��ن  "اأعلى  الآن 
والع�ضكرية  ال�ضيا�ضية  العالقات  
 " الباردة".  م�ضيفا  زم��ن احل��رب 
اإىل  �ضريح  ال�ضيا�ضي  ح��وارن��ا  اإن 
اأ���ض��ب��ح تعاوننا  ك��م��ا  اأق�����ض��ى ح���د، 
العالقات  �ضاماًل.  ال�ضرتاتيجي 
ال�������ض���ي���ن���ي���ة ه�����ي ح���ج���ر ال�����زاوي�����ة 
والعاملي  الإق��ل��ي��م��ي  ل��ال���ض��ت��ق��رار 
اليوم " و يو�ضح فالدميري بوتني: 
القت�ضادي  ال��ن��م��و  حت��ف��ز  "اإنها 
اأعمال  ك�����ض��ام��ن جل����دول  وت��ع��م��ل 
الدولية".  ال�������ض���وؤون  يف  اإي��ج��اب��ي 
اإن��ه �ضعيد بلقائه  حتت قبة  وق��ال 
جيدا"  قدميا  "�ضديقا  الكرملني 
ويف   . ح��ارة  ع��الق��ات  ب��ه  " تربط 
�ضكر" ال�ضني على  امل��ق��ال  ن��ه��اي��ة  
"الأزمة  املتوازن" ب�ضاأن  "موقفها 
الأوكرانية". كما اأكد اأنه يريد حل 
هذه امل�ضكلة بالو�ضائل "ال�ضيا�ضية" 
يلوم  ل��ك��ن��ه   ، "الدبلوما�ضية"  و 
التي  املفاو�ضات  ف�ضل  على  الغرب 
 .2022 اأب����ري����ل  ح���ت���ى  اأج����ري����ت 
الدبلوما�ضي  امل�ضت�ضار  وع��د  وق��د 
ل��ل��ك��رم��ل��ني ، ي�����وري اأو����ض���اك���وف ، 

بفتح" عهد "يف هذه العالقات. 

غمو�س �سيني 
ال�����زي�����ارة،  ت���ع���ت���ر  ال�����واق�����ع  يف  و   
اأك���رث اأهمية  م��ن ح��ي��ث ت��وق��ي��ت��ه��ا، 
حيث  بوتني  لفالدميري  بالن�ضبة 
اأ�ضدرت املحكمة اجلنائية الدولية 
، مذكرة توقيف  اأي��ام قليلة  ، منذ 
بارتكاب  اإي�������اه  م��ت��ه��م��ة   ، ب��ح��ق��ه 
غري  "الرتحيل  ل���  ح���رب  ج��رمي��ة 
القانوين" لالأطفال الأوكرانيني. 
و هو خر مر ب�ضمت على و�ضائل 
وحتدي  وك��رد  ال�ضينية.  الإع���الم 
الكرملني  رئ��ي�����س  ت��وج��ه   ، ل��ل��غ��رب 
اإىل  م�����ار������س   19 الأح����������د  ي�������وم 
ماريوبول، وهي مدينة ذات رمزية 
اأوكرانيا  بني  ال�ضراع   يف  �ضديدة 
ال�ضاحلية  املدينة  كانت  ورو���ض��ي��ا. 
لأ�ضابيع  ُق�ضفت  ق��د  و  حم��ا���ض��رة 
الرو�ضية  ال��ق��وات  قبل  من  طويلة 
الع�ضكرية  "العملية  ب���داي���ة  يف 
و�ضقطت  ل��ل��ك��رم��ل��ني  اخلا�ضة" 
اأخ��رًيا يف مايو بني اأي��دي  القوات 
 ، املفاجئة  ال��زي��ارة  .ه��ذه  الرو�ضية 
بوتني  اأول رحلة لفالدميري  وهي 
، هي  اإىل منطقة احتلتها مو�ضكو 
قبل كل �ضيء زي��ارة رم��ز للتذكري 
فقط  لي�س   ، الكرملني  بت�ضميم 
ولكن   ، والأمريكيني  لالأوروبيني 
بكني  ت��ق��م  مل  لل�ضينيني.  ��ا  اأي�����ضً
ب����اإدان����ة ال��ه��ج��وم ال���رو����ض���ي و هي 
اأي�����ض��ا ل ت��دع��م��ه ���ض��راح��ة ، وكان 
من  اأك���رث  ا  غام�ضً بينغ  ج��ني  �ضي 
مرة ، حول هذه امل�ضالة ُمعرًبا ، يف 
�ضبتمر 2022 ، عن " ان�ضغالته 
مو�ضكو  رح��ب��ت  ج��ان��ب��ه��ا،  م��ن   ."

بحكم   ، ال�ضينية  ال�����ض��رك��ات  لأن 
العقوبات  ، حت��رتم  ال��واق��ع  الأم���ر 
الغربية ، مع ذلك يظل هنالك  يف 
الدوائر املقربة من الكرملني، اأمل 
يف التو�ضل اإىل اتفاق هذا الأ�ضبوع 
ب�ضاأن �ضحنات الأ�ضلحة ال�ضينية ، 
رمبا مقابل نقل التقنيات النووية 
ال��رو���ض��ي��ة ، ال��ت��ي حت��ت��اج��ه��ا بكني 

لتطوير بنيتها التحتية املدنية. 
ال�����ض��ني املخاطرة  ل��ك��ن ه��ل ت��ري��د 
غربية  لعقوبات  نف�ضها  بتعري�س 
حليفها  دع�����م  ح���ال���ة  يف  ث���ان���وي���ة 
القليلة  الأي�����ام  خ���الل  ال��رو���ض��ي؟ 
اأو�ضحت وزارة اخلارجية  املا�ضية، 
بينغ  جني  �ضي  زي��ارة  اأن  ال�ضينية 
"ال�ضداقة  اأب�����ع�����اد:  ث���الث���ة  ل���ه���ا 
الرتتيب  وال�ضالم".  وال���ت���ع���اون 
ه��ن��ا م��ه��م ح��ي��ث ت���ات���ي اأوك���ران���ي���ا 
الرو�ضية  الثنائية  ال��ع��الق��ات  بعد 
ا ما ينبثق عن  ال�ضينية. وهذا اأي�ضً
مقال وقعه الرئي�س ال�ضيني ، ُن�ضر 
ال�ضحافة  م��ار���س يف   20 الث��ن��ني 
الأنباء  وكالة  وترجمته  الرو�ضية 
ال��ر���ض��م��ي��ة ال�����ض��ي��ن��ي��ة اجل���دي���دة. 
يحمل املقال  عنوان "امل�ضي قدما 
ال�ضداقة  م��ن  ج��دي��د  ف�ضل  لفتح 
بني  امل�ضرتكة  والتنمية  والتعاون 

ال�ضني ورو�ضيا" 
لالأزمة  ال��ع��ام  الت�ضعيد   " ع��ب��ارة 
الأوكرانية على مدار العام املا�ضي" 
- وهو الو�ضف الذي يرئ رو�ضيا 

"القرتاح  ب����  م��ت��ب��اي��ن  ب��ح��م��ا���س 
لالأزمة  �ضيا�ضية  لت�ضوية  ال�ضيني 
 24 يف  ُن�ضر  ال���ذي   ، الأوكرانية" 
عبارة  ال�ضيني  امل��ق��رتح  ف��راي��ر. 
ع����ن جم���م���وع���ة م����ن الإج���������راءات 
اأ�ضرت  لكنها   ، للغاية  الغام�ضة 
ال�ضيادة  التاأكيد على احرتام  على 

وال�ضالمة الإقليمية.  

�سكوك رو�سية 
فالدميري  اإل��ت��ق��ى  اأن  ���ض��ب��ق  ل��ق��د 
، اللذان  ب��ي��ن��غ  ب��وت��ني و���ض��ي ج��ني 
نف�ضها   ال���ك���راه���ي���ة  يف  ي�����ض��رتك��ان 
للوليات املتحدة وكالهما ميثالن 
ق�����وة م����وازن����ة ل��ل��ن��ف��وذ ال���غ���رب���ي ، 
ح�����وايل اأرب���ع���ني م����رة ل���ذل���ك كان 
يحق للرئي�س الرو�ضي اأن يتحدث 
عن عالقات جد خا�ضة مع نظريه 

ال�ضيني . 
خالل موؤمتره ال�ضحفي التقليدي 
يف نهاية العام يف دي�ضمر 2021 
ب���وت���ني عن  ، حت�����دث ف����الدمي����ري 
يف  ال�ضخ�ضية"  "اإندفاعاته  
ع��الق��ت��ه م��ع ���ض��ي ج��ني ب��ي��ن��غ. ويف 
اإط���الق  ق��ب��ي��ل   ،  2022 ف���راي���ر 
يف  اخلا�ضة"  الع�ضكرية  "عمليته 
لتوقيع  اإىل بكني  �ضافر   ، اأوكرانيا 
اأكرث  ي�ضم  ط��وي��ل  م�ضرتك  ب��ي��ان 
 " واأع������ل������ن  ك���ل���م���ة   5000 م�����ن 
ع���ن ���ض��داق��ة غ���ري حم�����دودة . يف 
اأ�ضبحت   ، ال��غ��رب  م��ع  م��واج��ه��ت��ه 

طرف  اأي  ا�ضتهداف  ول  مواجهة 
ُي��وؤخ��ذ يف  اأخ��ري مل  ثالث". معيار 
لكنه   ، ال��غ��رب  يف  ك��ث��رًيا  احل�ضبان 
ال�ضينيني  اخل��راء  جميع  �ضاغه 
يف رو���ض��ي��ا يف الأ���ض��اب��ي��ع الأخ����رية 
ت�ضلم  ل���ن  ال�����ض��ني  اأن  ل��ت��و���ض��ي��ح 
و�ضديقتها.  ج��ارت��ه��ا  اإىل  اأ�ضلحة 
اأك��رث غمو�ضا  ك��ان  بينغ  �ضي جني 
ح��ي��ث  ك��ت��ب: "من ال�����ض��روري اأن 
يف  اأ�ضدقائه"،  على  امل���رء  يتعرف 
الواقع ، حترتم ال�ضركات ال�ضينية 
ال��ع��ق��وب��ات ال��غ��رب��ي��ة. وه����ذا ميثل 
املدنية  لل�ضناعة  حقيقيا  �ضداعا 

والع�ضكرية الرو�ضية. 
ولكن   ، لأوك��ران��ي��ا  لي�س  فياإ�ضارة   
الرئي�س  قال   19 كوفيد   ملحاربة 
�ضيا�ضة  يتبع  " كل طرف  ال�ضيني 
له  بالن�ضبة  م�ضتقلة".  خ��ارج��ي��ة 
التا�ضعة  ال��رح��ل��ة  ه���ذه  ���ض��ت��ك��ون   ،
���ض��يء فر�ضة  ك��ل  قبل  رو���ض��ي��ا  اإىل 
الثنائية  ال��ع��الق��ات  تعزيز  ل��زي��ادة 
ومرونة".  ن�ضًجا  اأكرث  "جلعلها   ،
اإىل  "اأتطلع  ُم�������ض���ي���ف���ا  وك����ت����ب 
للتبني  بوتني  الرئي�س  مع  العمل 
امل�����ض��رتك ل���روؤي���ة ج���دي���دة وخطة 
ج��دي��دة واإج������راءات ج��دي��دة لنمو 
ال�ضاملة  ال�ضرتاتيجية  ال�ضراكة 
بني ال�ضني ورو�ضيا. ر�ضمًيا ، يبدو 
البلدين يف حالة  ال�ضراكة بني  اأن 
جيدة. وم��ع ذل��ك ، ل ي��زال ال�ضك 

قائما.  

- مل يتم تناوله اإل يف نهاية الن�س. 
وي�ضري �ضي جني بينغ اإىل "موقف 
واحليادي"  امل��و���ض��وع��ي  ال�����ض��ني 
احرتام  �ضيما  ول   ، وم��ق��رتح��ات��ه 
لكن  املتحدة.  الأمم  ميثاق  مبادئ 
ل "ال�ضيادة " اأو "وحدة الأرا�ضي"  
�ضحيفة  ال����ن���������س.  يف  ظ�����ه�����رت 
ال�ضينية  القومية  تاميز  جلوبال 
يتحدث  " ل  مبا�ضرة  اأك��رث  كانت 
 ، البع�س  بع�ضهما  م��ع  ال��ط��رف��ان 
لي�س لأن��ه��م��ا ي��ن��ت��ظ��ران و���ض��ي��ًط��ا ، 
اأوك��ران��ي��ا ت��رف�����س بدء  ول��ك��ن لأن 
ق��ب��ل ه��زمي��ة رو�ضيا" ،  امل��ح��ادث��ات 
التي  ال�ضحيفة،  ه��ذه  تو�ضح  كما 
نقلت املوقف عن األك�ضندر لوكني ، 
اخلبري الرو�ضي. من ناحية اأخرى 
ال�ضيني  وزي���ر اخل��ارج��ي��ة  اأج����رى 
ت�ضني جاجن اجلمعة املا�ضي مكاملة 
ه��ات��ف��ي��ة م���ع ن���ظ���ريه الأوك�������راين 
دم���ي���رتو ك��ول��ي��ب��ا ، ل��ك��ن م���ن غري 
اإذا كان �ضي جني بينغ  الوا�ضح ما 
فولودميري  الرئي�س  مع  �ضيجتمع 

زيلين�ضكي بعد زيارته ملو�ضكو.  

ل حتالف و ل مواجهة 
"الأزمة"  ه���ذه  ت��ط��ور  اأن  ���ض��ك  ل 
يقلق �ضي جني بينغ ، لكنه ل يكفي 
الثنائية  ال��ع��الق��ات  على  للتاأثري 
وف���ًق���ا ل��ل��رئ��ي�����س ال�����ض��ي��ن��ي ال���ذي 
ت�ضتجيب    الأزم���ة  ه��ذه  اأن  يو�ضح 
"ل حت���ال���ف ول  ث����الث����ي:  مل���ع���ي���ار 

العالقة مع �ضي جني بينغ حا�ضمة 
ب��ال��ن�����ض��ب��ة ل��ف��الدمي��ري ب��وت��ني من 
له  املُ��ق��دم  ال�ضيا�ضي  ال��دع��م  جهة  
م���ن �ضوق   ال�����ض��ني  م���ا مت��ث��ل��ه  ، و 
التمويل   م�����ض��در  ،و  ل��ل��م��ح��روق��ات 
خم�ضني  لبيع  رو�ضيا  ت�ضتعد  حيث 
الغاز  م����ن  م��ك��ع��ب��ا  م�����رتا  م���ل���ي���ار 
امل��خ�����ض�����س ح��ت��ى الآن   ، ال��رو���ض��ي 
للدول الغربية ، اإىل ال�ضني. لكن 
الرو�ضية، تظل  الأع��م��ال  دوائ��ر  يف 
،و   البلدين  القدمية بني  ال�ضكوك 
ال�ضيوعية  ال�ضنوات  م��ن  امل��وروث��ة 
ق���ائ���م���ة.   وب��ع��ي��ًدا ع���ن م�ضاريع   ،
الطاقة ، فاإن التقارب القت�ضادي 
ب����ني ال���ب���ل���دي���ن  ل���ي�������س ك����ب����ريا يف 
ال���واق���ع. وب��غ�����س ال��ن��ظ��ر ع��ن ذلك 
، ف���اإن رج���ال الأع���م���ال ال���رو����س ل 
ي��ع��رون ع��ن ارت��ي��اح��ه��م م��ن هذا 
مع  التعامل  يف�ضلون  اإذ  التقارب 
مع  و  ال�ضينيني.  على  الأوروبيني 
ذلك فاإن رو�ضيا  تعتمد، دبلوما�ضياً 
ال�ضعبة  ال��ف��رتة  على جت��اوز ه��ذه 
ك���ث���رياً ع��ل��ى ال�����ض��ني. اإل اأن�����ه  ل 
الأخرية  ه��ذه   اأن  الآن  يبدو حتى 
ق���د ���ض��ل��م��ت اأ���ض��ل��ح��ة م��ب��ا���ض��رة اإىل 
على  ت�ضدر  مل  اأنها  كما   ، مو�ضكو 
اأ�ضباه  اأو  الغيار  قطع  وا�ضع  نطاق 
للعقوبات  تخ�ضع  التي  املو�ضالت 
الغربية هناك. و ميثل هذا المر 
لل�ضناعة  حقيقي  ق��ل��ق  م�����ض��در  ا 
امل��دن��ي��ة وال��ع�����ض��ك��ري��ة ال��رو���ض��ي��ة  ، 

فينج  اخ��������ريا  ن���������ض����ره  م����ق����ال  يف 
الدرا�ضات  م��رك��ز  م��دي��ر   ، ي��وج��ون 
ال��رو���ض��ي��ة واأوروب��������ا ال��و���ض��ط��ى يف 
�ضنغهاي  ف����ودان مب��دي��ن��ة  ج��ام��ع��ة 
يف  م��وؤخ��ًرا  حريته  اأخ��ذ  ال�ضينية، 
اأكد  ن��ق��د و ب�����ض��دة ل��ب��وت��ني ح��ي��ث 
 )...( املحافظ  رو�ضيا  "حتول  ان 
للنيوليرالية  ن���ب���ٌذ  ه���و  ���ا  اأي�������ضً
ال��غ��رب��ي��ة م��ن خ���الل ب��ن��اء �ضردية 
ت��ع��ار���س ال��ف��و���ض��ى وال���ض��ت��ق��رار ، 
على  ال�ضرعية  اإ�ضفاء  اإىل  وت�ضعى 
هذا  يو�ضح  التقاليد.  اإىل  ال��ع��ودة 
الرو�ضي يفتقر  املحافظ  التيار  اأن 
�ضيا�ضيا،  ��دد  اإىل جوهر داخلي حُمَ
اأك��رث من  لي�س  اإن��ه   .، ب�ضكل جيًد 
فقاعة  ،و  �ضيا�ضي  جم���رد  مت��وق��ع 
يتجلى  ف��ارغ.  ومغلف  ا�ضتطرادية 
الدبلوما�ضية  ب�ضكل خا�س يف  هذا 
الرو�ضية املحافظة "، يجروؤ املوؤلف  
ع��ل��ى ال���ق���ول و ه���و ال�����ذي ي���ق���وم ، 
عالوة على ذلك ، با�ضتطراد طويل 
عن  تاأثري التيار املحافظ الرو�ضي 

على اليمني الفرن�ضي. 
 ، م����ار�����س   16 ي�����وم اخل��م��ي�����س  يف 
ديلي  ت�����ض��اي��ن��ا  ���ض��ح��ي��ف��ة  ن�������ض���رت 
مقال ُمطول من خم�س �ضفحات 
، مكر�ًضا لجن��ازات �ضي جني بينغ 
خالل ال�ضنوات الع�ضر املا�ضية. يف 
مل  املُطول  ال�ضحفي  العر�س  هذا 
فالدميري  ول  رو�ضيا  ل  ذك��ر  ي��رد 

بوتني. 

•• اإعداد : خرية ال�صيباين

عن : فريدريك لوماتر -�سحيفة لوموند الفرن�سية 
�سي  ال�سيني  الرئي�س  بداأها  التي  الر�سمية  الزيارة  مثلت 
�سرورة  مار�س   20 الثنني  ي��وم  مو�سكو  اإىل  بينغ  جني 
َعول الرئي�س الرو�سي،  كربى بالن�سبة لفالدميري بوتني اإذ يمُ
، والذي ي�سلط عليه  املعزول جيو�سيا�سًيا من ِقبل الغرب 
الأمريكيون والأوروبيون عقوبات كربى، ويتلقى، حتى و 
اإن حقق بع�س النت�سارات ، ال�سربات املوجعة على اجلبهة 
الع�سكرية الأوكرانية ، اأكرث من اأي وقت م�سى على اآ�سيا، 

ول �سيما على "�سديقه" الرئي�سي ،و نظريه ال�سيني. 

حتقيق جنائي رو�سي بحق ق�ساة باملحكمة �جلنائية �لدولية 
•• مو�صكو-اأ ف ب

اأعلنت رو�ضيا فتح حتقيق جنائي بحق املّدعي العام للمحكمة 
اجلنائية الدولية وثالثة من ق�ضاتها بعد اأيام على اإ�ضدارهم 
بتهم  بوتني  الرو�ضي فالدميري  الرئي�س  بحق  توقيف  مذكرة 

ارتكاب "جرائم حرب" يف اوكرانيا.
الق�ضاة  ه���وؤلء  اإن  ب��ي��ان  يف  الرو�ضية  التحقيق  جلنة  وق��ال��ت 
قرارات  "اأ�ضدروا  خ��ان  ك��رمي  للمحكمة  العام  املّدعي  وبينهم 
الرو�ضي  الحت���اد  رئي�س  توقيف  اىل  )ت��ه��دف(  قانونية  غ��ري 
حتقيق  فتح  مّت  "لقد  م�ضيفة  الأطفال"،  ح��ق��وق  وم��ف��ّو���ض��ة 

جنائي" بحّقهم.
اإجراءات  "بداأ  لأّن��ه  بالتحقيق  م�ضتهدف  خ��ان  اأّن  واأو�ضحت 

باتهام غري  واأرفقها  باأّنه بريء،  جنائية �ضّد �ضخ�س معروف 
قانوين بارتكاب جرمية خطرة اأو خطرة ب�ضكل خا�س" وكذلك 

اأجنبية". لدولة  ممثل  على  لهجوم  "التح�ضري 
اأ�ضدرت  بهولندا  له��اي  يف  مقرا  تتخذ  التي  املحكمة  وكانت 
"جرمية  على خلفّية  الرو�ضي  الرئي�س  بحق  التوقيف  مذكرة 
احلرب املفرت�ضة املتمّثلة يف الرتحيل غري القانوين لأطفال 
منذ  الحّتادّية"  رو�ضيا  اإىل  اأوك��ران��ي��ا  يف  املحتّلة  املناطق  م��ن 
بدء الغزو. واذا كان الرئي�س الأوكراين فولودميري زيلين�ضكي 
الأم��ريك��ي جو  "تاريخي" والرئي�س  ب��اأّن��ه  ال��ق��رار  ه��ذا  و�ضف 
ولغياً"  "باطاًل  اعترته  مو�ضكو  ف���اإّن  "مررا"،  راآه  ب��اي��دن 
الدولية  اجلنائية  املحكمة  يف  ع�ضواً  دول��ة  لي�ضت  رو�ضيا  لأّن 
وبالتايل ل تعرتف باخت�ضا�س هذه املحكمة، بح�ضب املتحدث 

با�ضم الكرملني دميرتي بي�ضكوف.
اأن املالحقة  وبح�ضب جلنة التحقيق الرو�ضية ف�"من الوا�ضح 
للم�ضوؤولية  �ضبب  ه��ن��اك  لي�س  لن��ه  قانونية  غ��ري  اجلنائية 

اجلنائية".
من  "ي�ضتفيد  دول��ة  رئي�س  ب�ضفته  بوتني  اإن  اللجنة  وق��ال��ت 

ح�ضانة مطلقة من الخت�ضا�س الق�ضائي لدول اأجنبية".
للعدالة  الأوروب���ي  املفّو�س  ق��ال  الرو�ضية  الإع���الن  على  ورّداً 
بفتح  الأم���ر  يتعّلق  ال��وق��ت احل���ايل  "يف  اإّن���ه  ري��ن��دي��رز  ديدييه 

دعوى فقط".
واأ�ضاف على هام�س م�ضاركته يف موؤمتر دويل يف لندن لدعم 
اّتخذت  "اإذا  اأّن��ه  اأوكرانيا  يف  الدولية  اجلنائية  املحكمة  عمل 

رو�ضيا اإجراءات، ف�ضنحمي طاقم املحكمة اجلنائية الدولية".

�إ�سابة �أكرث من 30 �سرطًيا يف تظاهر�ت كينيا 
•• نريوبي-اأ ف ب

تكاليف  ارتفاع  على  العنيفة  الحتجاجات  ا خالل  �ضخ�ضً  238 اأوقفت  اإنها  الكينية  ال�ضرطة  قالت 
ا عن اإ�ضابة 31 من عنا�ضر ال�ضرطة. املعي�ضة  اأم�س الأول الثنني والتي اأ�ضفرت اأي�ضً

نزل املتظاهرون يف نريوبي ومناطق اأخرى يف كينيا الثنني اإىل ال�ضوارع ا�ضتجابة لدعوة من زعيم 
املعار�ضة املخ�ضرم رايال اأودينغا ليوم تعبئة �ضد حكومة الرئي�س وليام روتو.

اأطلقت ال�ضرطة الغاز امل�ضيل للدموع وخراطيم املياه على املتظاهرين الذين ر�ضقها بع�ضهم باحلجارة 
واأحرقوا الإطارات، وكذلك على موكب اأودينغا.

بفارق �ضئيل على  ف��وزه  بعد  اأ�ضهر  �ضتة  ال�ضلطة قبل  روت��و  اأعمال عنف منذ توىل  اأ�ضواأ  تلك  كانت 
بيان  لل�ضرطة جافيت كومي يف  العام  املفت�س  م��زورة. وقال  املعار�ضة  اعترتها  انتخابات  اأودينغا يف 
اإن 213 �ضخ�ضا اأوقفوا يف نريوبي حيث اأ�ضيب 24 �ضرطًيا. واأ�ضاف اأن يف مقاطعة نيانزا، معقل 

ا واأ�ضيب �ضبعة �ضرطيني. املعار�ضة يف غرب كينيا، اأوقف 25 �ضخ�ضً

•• طوكيو-اأ ف ب

اأّن رئي�س الوزراء الياباين فوميو كي�ضيدا  اأعلنت طوكيو 
ي��ل��ت��ق��ي خاللها  م��ف��اج��ئ��ة  زي�����ارة  ك��ي��ي��ف يف  اإىل  ���ض��ي�����ض��ل 
زيلين�ضكي.  ف��ول��ودمي��ري  الأوك�����راين  الرئي�س  خ�ضو�ضاً 
"�ضينقل  كي�ضيدا  اإّن  اليابانية  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  وق��ال��ت 
ومثابرة  ل�ضجاعة  اح���رتام���ه  زيلين�ضكي  ال��رئ��ي�����س  اإىل 
ال��ذي يدافع عن وطنه حتت قيادته،  الأوك���راين  ال�ضعب 
كما �ضيعّر عن الت�ضامن والدعم امل�ضتمّر لأوكرانيا من 
اليابان وجمموعة الدول ال�ضبع" التي ت�ضت�ضيف  جانب 
اليابان اجتماعاتها لهذا العام. وكي�ضيدا هو الوحيد من 
بني �ضائر قادة دول جمموعة ال�ضبع الذي مل يزر اأوكرانيا 
�ضباط/فراير  يف  البلد  ل��ه��ذا  ال��رو���ض��ي  ال��غ��زو  ب���داأ  منذ 

با�ضتمرار لزيارة  الياباين  الوزراء  2022. وُدعي رئي�س 
الأمريكي  الرئي�س  و�ضل  �ضباط/فراير،  ويف  اأوكرانيا. 
وبح�ضب  اأي�ضاً.  مفاجئة  زي��ارة  يف  كييف  اإىل  بايدن  جو 
�ضبكة "اإن.اإت�س.كي" التلفزيونية اليابانية فاإّن مرا�ضليها 
يف بولندا �ضّوروا فجر الثالثاء كي�ضيدا اأثناء و�ضوله على 
ا�ضتقّل  ما  غالباً  التي  املدينة  ب�ضيمي�س،  اإىل  �ضيارة  منت 
اأوكرانيا.  اإىل  ل��ل��ذه��اب  ق��ط��اراً  اأج��ان��ب  م�����ض��وؤول��ون  منها 
وقالت ال�ضبكة اإّن "املوكب دخل حمطة ب�ضيمي�س وتوّقف 
اإىل  املّتجهة  الدولية  القطارات  ت�ضتخدمه  ر�ضيف  اأم��ام 
يف  �ضيارة  اأول  من  كي�ضيدا  ال��وزراء  رئي�س  نزل  اأوكرانيا. 
املوكب و�ضعد اإىل اآخر عربة يف القطار".  ووفقاً لل�ضكبة 
فقد غادر القطار املحطة يف ال�ضاعة الأوىل والن�ضف من 

فجر الثالثاء )00:30 ت غ(.

و��سنطن تّتهم بكني ومو�سكو بت�سجيع �لتجارب �ل�ساروخية �لكورية �ل�سمالية 
•• االأمم املتحدة-اأ ف ب

ورو�ضيا  ال�ضني  من  ك��اّلً  �ضراحًة  املّتحدة  ال��ولي��ات  اّتهمت 
من  ال�ضمالية  الكورية  ال�ضاروخية  التجارب  ب�"ت�ضجيع" 
خالل منعهما جمل�س الأمن الدويل من التفاق على موقف 

موّحد ب�ضاأن هذه الق�ضية.
ليندا  امل��ت��ح��دة  الأمم  ل���دى  الأم���ريك���ي���ة  ال�����ض��ف��رية  وق���ال���ت 
"ثالث  اإّن  الأم��ن  ملجل�س  اجتماع  توما�س-غرينفيلد خالل 
ما  يف  النّية  ح�ضنة  دبلوما�ضية  يف  الن��خ��راط  ترف�س  دول 

يتعلق بهذا التهديد".
"التي  ال�ضمالية  الثالث هي كوريا  الدول  اأّن هذه  واأ�ضافت 
توا�ضل جتاهل العرو�س املتعّددة للحوار" و"رو�ضيا وال�ضني 

ال�ضمالية  كوريا  ت�ضّجع  عرقلة  املجل�س  يف  تنتهجان  اللتني 
على اإطالق �ضواريخ بال�ضتية من دون اأّي حما�ضبة".

كوريا  على  يتعنّي  م���ّرة  "كم  الأم��ريك��ي��ة  ال�ضفرية  و���ض��األ��ت 
قبل  الأم��ن  جمل�س  ق���رارات  موجبات  تنتهك  اأن  ال�ضمالية 
اأن تكّف ال�ضني ورو�ضيا عن الت�ضّرف كدرع للنظام الكوري 

ال�ضمايل؟".
ويف اأي���ار/م���اي���و امل��ا���ض��ي ا���ض��ت��خ��دم��ت ال�����ض��ني ورو���ض��ي��ا حّق 
النق�س )الفيتو( ملنع �ضدور قرار عن جمل�س الأمن الدويل 
يفر�س عقوبات جديدة على بيونغ يانغ. ومّذاك مل ي�ضدر 
عن املجل�س اأّي قرار اأو بيان رئا�ضي على الّرغم من اإطالق 
يف  اآخ��ره��ا  ك��ان  ع��دي��دة،  بال�ضتية  �ضواريخ  ال�ضمالية  ك��وري��ا 

نهاية الأ�ضبوع املن�ضرم.

واآخ���ر م��رة ك��ان جمل�س الأم���ن ال���دويل م��وّح��داً فيها ب�ضاأن 
اإدارة  جنحت  حني   2017 اإىل  تعود  ال�ضمالية  كوريا  ملف 
الرئي�س الأمريكي يف حينه دونالد ترامب بدفع املجل�س لأن 
ق��رارات فر�س مبوجبها على بيونغ  يتبّنى بالإجماع ثالثة 
جتارب  على  رّداً  �ضديدة  اقت�ضادية  عقوبات  رزم  ثالث  يانغ 
اأ�ضدرت  اجلل�ضة،  اأع��ق��اب  ويف  اأج��رت��ه��ا.  ون��ووي��ة  �ضاروخية 
)من  الأم����ن  جمل�س  يف  اأع�����ض��اء  منه�����ا  ت�ض����ع  دول،  ع�ضر 
العا�ضرة  والدولة  واليابان(  املّتحدة وفرن�ضا  الوليات  بينها 
هي كوريا اجلنوبية، بياناً م�ضرتكاً نّددت فيه ب�"العدد غري 
ال�ضمالية  الكورية  ال�ضواريخ  اإطالق  امل�ضبوق" من عمليات 
والتي "ل تهّدد املنطقة فح�ضب، بل تهّدد ال�ضالم وال�ضتقرار 

العامليني".

كي�سيد� يلتقي زيلين�سكي يف كييف 
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ال�سحف الأمريكية تخ�س�س حيزًا وا�سعًا للحديث عن ذكرى احلرب 

غزو �لعر�ق ُيعيد ذكريات ف�سل �الإعالم �الأمريكي و�أكاذيب �إد�رة بو�س

مغريات �جلن�سية �ل�سريعة.. �أملانيا جتذب �لعمال �الأجانب جمدد�

•• وا�صنطن-وكاالت

للحرب  الع�ضرين  بالذكرى  الأمريكية  ال�ضحف  اهتمت 
على العراق، وخ�ض�ضت حيزاً وا�ضعاً للحديث عنها.

وقالت روبن اأبكاريان، كاتبة مقال راأي يف مقال ب�ضحيفة 
"لو�س اأجنل�س تاميز" اإنه منذ ع�ضرين عاماً، اأمر الرئي�س 
جورج بو�س البن بغزو العراق، والإطاحة بالطاغية �ضدام 
ح�ضني، واإ�ضعال نار ما زالت تكتوي بها البالد حتى الآن!.

بو�س  اإدارة  ادع����اءات  التقليدي  الإع����الم  اأّي���د  حينه،  ويف 
الزائفة حول خمزونات �ضدام من اأ�ضلحة الدمار ال�ضامل، 
اآلف  اأودى بحياة  ���ض��راع  ال��دخ��ول يف  اأمتنا على  م��ا ح��ث 
اأطلقت  كما  العراقيني.  من  الآلف  ومئات  الأمريكيني 
احلرب و�ضوء تخطيط اإدارة بو�س لتبعاتها العنان لل�ضراع 
اأك��رث من  ون���زوح  "داع�س" الإره��اب��ي،  الطائفي، وظ��ه��ور 

مليون عراقي.
اأثراً متثل  اأمريكا  ال�ضوداء يف تاريخ  وتركت هذه النقطة 
ال�ضامل"،  الدمار  "اأ�ضلحة  مثل  رنانة  وعبارات  كلمات  يف 
ال�ضفراء"  و"الكعكة  النظام"،  و"تغيري  ال�ضر"،  و"حمور 
)اإ�ضارة اإىل اليوراينيوم(، و"حتالف الراغبني" )اإ�ضارة اإىل 
الالزمات  وبع�س  العراق(،  يف  اجلن�ضيات  متعددة  القوات 
راح م�ضوؤولو  الوقت نف�ضه، والتي  الرخي�ضة واملزعجة يف 
اإدارة بو�س يكررونها حتى الغثيان مثل العبارة التي داأبت 
م�ضت�ضارة الأمن القومي كونداليزا راي�س على تكررها، األ 
وهي: "ل نريد اأن يتحول دخان املدافع اإىل غبار نووي". 
)وه���و ال��رم��ز ال���ذي اب��ت��ك��ره ك��ات��ب خ��ط��ب ب��و���س الراحل 

مايكل جري�ضون(.
ُدم����ر خم����زون اأ���ض��ل��ح��ة ال���دم���ار ال�����ض��ام��ل يف ال���ع���راق عام 

اأجرها حتالف  العراق للكويت، حيث  1991، بعد غزو 
�ضم 35 دولة بقيادة الوليات املتحدة على الرتاجع. كما 
الأ�ضلحة  برامج  اإيقاف  العراق على  الأم��ن  اأجر جمل�س 
النووية والبيولوجية. غري اأن هذا مل يعن اأن �ضدام قد 

ُجرد من قوته.

�سدام مل يكن اخلطر احلقيقي
الكاتبة،  تقول  يكن هو اخلطر احلقيقي،  لكن �ضدام مل 
ت�ضليل  يف  بو�س  اإدارة  يف  اجل��دد  املحافظني  تيار  جنح  اإذ 
بهجمات  ب�ضدة  تاأثر  بعدما  �ضيما  ل  �ضهولة،  بكل  ال�ضعب 
احلرب.  يف  النخراط  على  وحثه  -اأيلول،  �ضبتمر   11
و�ضدق ال�ضعب اأنه ي�ضتطيع فر�س الدميقراطية على اأمة 

مل تعرفها من قبل.
حد  على  رخي�ضة،  �ضالت  بو�س  اإدارة  م�ضوؤولو  وف��رك 
و�ضف الكاتبة، بني العراق وهجمات 11 �ضبتمر -اأيلول 
"تنظيم  الإرهابية  وجماعته  بن لدن  اأ�ضامة  دبرها  التي 
الأبدي  العار  ب��اول  القاعدة" الإره��اب��ي. وقد جلب كولن 
لنف�ضه، حني طماأن العامل يف خطاب له يف الأمم املتحدة 
على  ال��ع��راق  ي�ضكله  ال��ذي  اخلطر  اإن  بقوله  الغزو  قبيل 

العامل هو مرر للحرب.
مدعوم  لهو  ال��ي��وم  ب��ه  اأديل  ت�ضريح  "كل  اإن  ب���اول  وق���ال 
ادع��اءات، بل حقائق  اأقوله  مب�ضادر موثوق بها. لي�س ما 
وا�ضتنتاجات قائمة على معلومات موؤكدة"، لكنه اعرتف 
ال�ضتخبارات  واأن  ك��اذب��ة،  ك��ان��ت  ت�ضريحاته  ب���اأن  لح��ق��اً 
م�����ض��ادر غري  م��ن  على معظمها  ق��د ح�ضلت  الأم��ري��ك��ي��ة 
العراقي  املعار�ضة  زعيم  �ضلبي  اأح��م��د  مثل  بها،  م��وث��وق 
امل��ن��ف��ي، ال�����ذي ك����ان ي��ح��ل��م ب���الإط���اح���ة ب�����ض��دام ح�ضني، 

وال�ضتيالء على ال�ضلطة يف العراق!
ووّثق مركز النزاهة العامة ت�ضريحات باول عام 2008 
وال��ت��ي ك��ان��ت حت��ت��وي على م��ئ��ات الأك��اذي��ب ال��ت��ي اأطلقها 
بو�س وكبار م�ضوؤوليه كجزء من حملة ممنهجة نحو اإقناع 

ال�ضعب الأمريكي مب�ضاندة غزو العراق "بذرائع واهية".

تواطوؤ اإعالمي
وقال املركز اإن معظم و�ضائل الإعالم "كانت متواطئة مع 
هوؤلء يف تغطيتها غري النزيهة لأ�ضباب احلرب الدائرة". 
وحمرر  مرا�ضلني  ثالثة  التواطوؤ  ه��ذا  من  ا�ضُتثني  لكن 
الإعالمي  للن�ضر  رايدر"  "نايت  ملوؤ�ض�ضة  التابع  باملكتب 
يف  املُ�ضككة  املوؤ�ض�ضات  اأه��م  اإح��دى  تعتر  التي  بوا�ضنطن 
روايات الإدارة الأمريكية عن اأ�ضلحة الدمار ال�ضامل. وراح 
واملحرر  غالواي  وج��و  �ضرتوبل  ووارن  لن��داي،  جوناثان 
التقليدي  الإع��الم  ك��ان  الكثري مما  ينفون  والكوت  ج��ون 

يردده.
م���رور  ب��ع��د  اأي   ،2013 ع����ام  يف  اأن�����ه  ال��ك��ات��ب��ة  وت���ق���ول 
فريقه  ب��اأن  والكوت  "اأخرين  الغزو،  على  �ضنوات   10
اأه���م م�����ض��در يعتمد  ُي��ع��ت��ر  ال���ذي  بال�ضك  ك���ان م��دف��وع��اً 

ال�ضحفيون عليه".

كذبة حتالف �سدام وبن لدن
احلرب  بو�س  اإدارة  بها  ب��ررت  التي  الأ���ض��ب��اب  اأن  واأ���ض��اف 
اأ�ضامة  مع  ح�ضني  �ضدام  حتالف  م�ضاألة  �ضيما  ل  واهية، 
مع  علماين  عربي  ديكتاتور  يتحالف  "فكيف  لدن.  ب��ن 
بالديكتاتوريني  الإط��اح��ة  ي�ضتهدف  متاأ�ضلم  متطرف 
املوقف،  حللنا  كلما  اخل��الف��ة؟  اإن�ضاء  واإع���ادة  العلمانيني 

كلما وجدناه كذباً وت�ضلياًل".
اإنه بدًل من العتماد على كبار امل�ضوؤولني،  وقال والكوت 
املوظفني  �ضغار  من  املعلومات  ي�ضتقون  وجمموعته  راح 
من غري امل�ضتغلني بال�ضيا�ضة والذين ل يرددون ما يقوله 

الرئي�س كي يتوددوا له.

تغطية �ساذجة
الإدارة  م��زاع��م  تقو�س  رايدر"  "نايت  موؤ�ض�ضة  وراح���ت 
الأمريكية حول اإمكانات �ضدام ح�ضني. فعلى �ضبيل املثال، 
ن�ضر  لها  اإنكوايرر" التابعة  "فيالدلفيا  �ضحيفة  رف�ضت 
من  �ضيما  ل  تكذيبها،  م��ن  خ��وف��اً  الق�ض�س،  م��ن  الكثري 
�ضحيفة "نيويورك تاميز" التي بررت تغطيتها ال�ضاذجة 
15 �ضهر على  اأ�ضلحة الدمار ال�ضامل بعد مرور  لق�ضية 

الغزو.

وكتب حمررو ال�ضحيفة اأن "هناك احتمالية للعثور على 
تلك  يف  ولكن  ال��ع��راق.  يف  بيولوجية  اأو  كيماوية  اأ�ضلحة 

احلالة، �ضيبدو وكاأننا والإدارة قد ُخدعنا".
ورغم دعم غالبية الأمريكيني للغزو، فقد لقي معار�ضة 
التحرر  اأن  كافة. غري  العامل  اأنحاء  النطاق ومن  وا�ضعة 
من هذه الأوه��ام مل ي�ضتغرق وقتاً طوياًل، فلم يظهر اأي 
عراقي ليحيي اجلنود الأمريكيني ونائب الرئي�س ريت�ضارد 
ت�ضيني باعتبارهم حمرري العراق! ومل يقدم ت�ضيني اأي 
اعتذار عن دوره يف ماأ�ضاة العراق، ومل يفعل بو�س كذلك، 

رغم اعرتافه باحلقيقة موؤخراً وبال�ضدفة.
األقاه بو�س يف �ضهر مايو -اأي��ار املا�ضي قال:  ففي خطاب 
لقد ق��رر رج��ل واح��د �ضن غ��زو وح�ضي وغ��ري م��رر على 
"والعراق  متجهماً،  اأردف  ثم  اأوكرانيا"  اأعني  ال��ع��راق.. 

اأي�ضاً".

•• برلني-وكاالت

والت�ضهيالت  الم��ت��ي��ازات  منح  الأمل��ان��ي��ة  احلكومة  توا�ضل 
بهدف اإنعا�س �ضوق العمل الأملاين، الذي ُيعاين من حتديات 
كبرية اأبرزها وجود اأكرث من 350 األف وظيفة �ضاغرة يف 

القطاع ال�ضناعي.
وبعد اإن�ضائها مراكز هجرة خارج اأملانيا ل�ضتقطاب العمال 
املهرة من خارج الحتاد الأوروبي، ت�ضيف احلكومة الأملانية 
اإ�ضدار  وهو  املهاجرين،  للعمال  جديدا  جذب  عامل  اليوم 
امل��ه��رة م��ن احل�ضول على  الأج��ان��ب  العمال  ق��ان��ون مي��ّك��ن 
اجلن�ضية الأملانية بعد 3 �ضنوات فقط من الإقامة والعمل 

هناك.
العمل  ���ض��وق  يتمكن  مل  ت��ل��ك،  الإج������راءات  �ضل�ضلة  ورغ���م 
الأج���ان���ب، خا�ضة  م��ن  كبري  ع��دد  ا�ضتقطاب  م��ن  الأمل����اين 
العرب، وذلك لأ�ضباب تعلقت بحاجز اللغة والبريوقراطية 

والعقلية ال�ضعبة، التي تدار بها املوؤ�ض�ضات املهنية.
ويعي�س يف  اجلن�ضية  م��غ��رب��ي  وه���و  ال�����ض��ّي��اب،  اأمي���ن  وق���ال 
وتقليل مدة  ازدواجية اجلن�ضية  ت�ضهيالت  "كل  هامبورغ: 
اإجادة  اإث��ب��ات  وت�ضهيل  الأمل��ان��ي��ة  اجلن�ضية  على  احل�����ض��ول 
اللغة والندماج، ل توازي امل�ضاعب التي تعرت�س العامل 

الأجنبي يف �ضوق العمل الأملاين".

ب�ضيطة  "اإجراء حمادثة  اأن  نيوز"،  ل�"اإرم  ال�ضّياب  واأ�ضاف 
نتحدث  عندما  فكيف  �ضنوات،  اإىل  يحتاج  الأملانية  باللغة 
عن م�ضطلحات �ضعبة مرتبطة مبعمل اأو من�ضاأة �ضناعية 

كبرية، يحتاج الأملاين اإىل �ضنوات حتى يفهم كل تفا�ضيلها 
وت�ضعباتها، اإ�ضافة اإىل اأزمة ال�ضكن امل�ضتعرة يف مدن مثل 

برلني وهامبورغ وفرانكفورت".

عام  مل��دة  عاًما،   31 العمر  يبلغ من  ال��ذي  ال�ضّياب،  وعمل 
يف معمل �ضناعات حديدية ثقيلة يف هامبورغ، وعانى من 
اأحيانا تكون ب�ضبب العقلية ال�ضعبة  املعاملة ال�ضيئة، التي 
ب�ضبب  واأحيانا  املن�ضاأة،  عمال  على  امل�ضرفني  لالأ�ضخا�س 

العن�ضرية.
لأملانيتهم  متع�ضبون  "الأملان  امل��غ��رب��ي،  ال�����ض��اب  واأ����ض���اف 
ول��دي��ن��ه��م ول��ع��رق��ه��م، خ��ا���ض��ة ب��ع��د ا���ض��ت��داد ح���دة التيارات 
اليمينية املتطرفة، وكثريا ما تعر�ضت اأنا وزمالئي العرب 
منا  يقع  وم��ن  الركيكة،  لغتنا  ب�ضبب  للتجاهل  والأف��ارق��ة 
حت��ت اإ����ض���راف م��دي��ر ع��ن�����ض��ري، ي��ع��اين ك��ث��رياً، وغ��ال��ب��اً ما 

ي�ضتقيل".
ثالث،  اإىل  اجلن�ضية  �ضنوات  "تخفي�س  اأن  ال�ضّياب  وب��ني 
لي�س  بلوغه  لكن  الت�ضحية،  وي�ضتحق  كبري  اإغ���راء  عامل 
الب�ضرة  ذوي  ل��الأ���ض��خ��ا���س  بالن�ضبة  خ��ا���ض��ة  ���ض��ه��ال،  اأم����را 
اأو الذين يعانون مع اللغة، واحلكومة تعلم ذلك  ال�ضمراء 

جيدا، لذلك تقوم مبنح هذه الت�ضهيالت".
اأن اثنني  "توبنغن" الأمل��اين  اأجراها معهد  وك�ضفت درا�ضة 
للتمييز يف  تعر�ضوا  اأملانيا  يف  اأجانب  عمال  كل ثالثة  من 

�ضوق العمال الأملاين ب�ضبب اأ�ضولهم.
واأظهرت الدرا�ضة، التي �ضملت اآراء ل�2000 عامل اأجنبي 
يف اأملانيا، اأن العمال ا�ضتكوا من عدم العرتاف مبوؤهالتهم 

يف  بالبريوقراطية  تتعلق  �ضعوبات  اإىل  اإ���ض��اف��ة  املهنية، 
�ضدور موافقات العمل والإقامة.

ووفقا لبيانات وزارة الداخلية الأملانية فاإنه مع تقاعد جيل 
طفرة املواليد يف اأملانيا من �ضوق العمل، �ضيزداد الو�ضع يف 
هذا املجال �ضوءا ب�ضكل حاد اعتبارا من عام 2030، لذلك 
ت�ضعى احلكومة لرفد �ضوق العمل باملزيد من الكفاءات عر 

منح هذه الت�ضهيالت.
منُذ  اأملانيا  يف  يعي�س  �ضوري  �ضاب  وه��و  جلوق،  �ضعد  وق��ال 
اإىل  "اأثار قرار تعديل زمن اجلن�ضية وتخفي�ضها  �ضنتني: 
العمال  من  العديد  وقام  العمل،  جتاه  حما�ضنا  �ضنوات   3
بالتهافت على املن�ضاآت والأ�ضواق الأملانية، بعد اأن كانوا قد 

ا�ضت�ضلموا لل�ضعوبات التي تعرت�س العمل فيها".
�ضركة برجميات  العمل يف  "بداأ  اأن��ه  نيوز"،  ل�"اإرم  واأو�ضح 
العمل،  العام من �ضغط  املا�ضي، وعانيت خالل هذا  العام 
و���ض��ع��وب��ة ال��ت��اأق��ل��م م��ع اأق�����راين يف ال��ع��م��ل، وذل����ك ب�ضبب 
انغالقهم ب�ضكل كبري وعدم املرونة يف تقبل اأي �ضخ�س ل 

يوازي كفاءاتهم واإمكانياتهم".
ول يعتر ���ض��وق ال��ع��م��ل الأمل����اين م��غ��ري��اً م��ن ح��ي��ث فر�س 
العمل وال�ضرائب واآفاق امل�ضتقبل والفر�س املتاحة للعرب 
ح�ضب جلوق، اإ�ضافة اإىل �ضروط �ضعبة تفر�ضها اأملانيا على 

الأجنبي للح�ضول على اجلن�ضية.

مبعوث �أممي: ما حدث يف �إير�ن ب�ساأن حقوق �الإن�سان جرمية دولية
•• نيويورك-وكاالت

التابع لالأمم  اإي��ران  ل�ضوؤون  الإن�ضان  اعتر مقرر حقوق 
املتحدة، جاويد رحمن، اأن ما حدث يف اإيران خالل الأ�ضهر 

الأخرية ميكن اعتبارها "جرمية دولية".
وق���ال ج��اوي��د رح��م��ن يف ت��ق��ري��ر ل��ه ح���ول اأو����ض���اع حقوق 
"بي بي �ضي"،  الإن�ضان، ن�ضرته هيئة الإذاعة الريطانية 
اإي��ران يف الأ�ضهر الأخ��رية ميكن اعتباره  اإن ما ح��دث يف 

الإن�ضانية". �ضد  دولية  "جرمية 
وذكر رحمن يف تقريره اإىل جمل�س حقوق الإن�ضان التابع 
والختفاء  والع��ت��ق��ال  ال��ق��ت��ل  "ق�ضايا  امل��ت��ح��دة،  ل���الأمم 
اأن  م��وؤك��داً  ق��ول��ه،  بح�ضب  اجلن�ضي"  وال��ع��ن��ف  والتعذيب 

"نطاق هذه احلالت وخطورتها ي�ضري اإىل اإمكانية ارتكاب 
جرمية دولية �ضد الإن�ضانية".

تقول احلكومة الإيرانية اإنها �ضكلت جلنة داخلية لتق�ضي 
ت��ت��ع��اون م��ع جل��ن��ة تق�ضي احلقائق  احل��ق��ائ��ق، واإن��ه��ا ل��ن 

التابعة لالأمم املتحدة
وت�ضف ال�ضلطات الإيرانية هذه التهامات باأنها "وهمية"، 
حقوق  جمل�س  اأن  اإىل  �ضابقة  ت�ضريحات  يف  اأ���ض��ارت  فيما 
اإي���ران  الإن�����ض��ان يف  اإىل ق�ضية ح��ق��وق  ت��ط��رق  الإن�����ض��ان، 

اأخرى". "بنوايا 
قبل  ال�ضنوية  اجتماعاته  الإن�����ض��ان  ح��ق��وق  جمل�س  وب���داأ 
اإيران  يف  الإن�����ض��ان  ح��ق��وق  م�ضاألة  واأدرج  قليلة،  اأ���ض��اب��ي��ع 

واأفغان�ضتان على جدول اأعماله.

و���ض��ك��ل ه����ذا امل��ج��ل�����س ب��ال��ف��ع��ل جل��ن��ة ل��ت��ق�����ض��ي احلقائق 
التي  اإي���ران،  يف  الأخ���رية  الحتجاجات  قمع  يف  للتحقيق 
بداأت منت�ضف اأيلول- �ضبتمر 2022، بعد وفاة ال�ضابة 
الكردية مه�ضا اأميني على اأيدي قوات ال�ضرطة يف طهران 

ب�ضبب عدم التزامها بقيود ارتداء احلجاب.
وقالت احلكومة الإيرانية اإنها �ضكلت جلنة داخلية لتق�ضي 
ت��ت��ع��اون م��ع جل��ن��ة تق�ضي احلقائق  احل��ق��ائ��ق، واإن��ه��ا ل��ن 

التابعة لالأمم املتحدة.
واأ�ضفرت تلك الحتجاجات التي �ضهدتها اإيران على مدى 
اأربعة اأ�ضهر، عن مقتل نحو 530 �ضخ�ضاً، فيما مت اعتقال 
الآلف من املتظاهرين، واأعلنت ال�ضلطات الق�ضائية اإعدام 

اأربعة من املتظاهرين.

�عتقال �لع�سر�ت يف �حتجاجات بفرن�سا 
•• باري�س-رويرتز

اإثر اندلع احتجاجات متفرقة بعد �ضاعات من جناة  اأنحاء البالد  الع�ضرات يف  القب�س على  الفرن�ضية  ال�ضلطات 
على  الثنني  اأم�س  الرملان  اأج��راه  الثقة  حلجب  ت�ضويت  من  �ضئيل  بهام�س  ماكرون  اإميانويل  الرئي�س  حكومة 

خلفية خطط اإ�ضالح نظام التقاعد التي ل حتظى ب�ضعبية كبرية.
وميثل ف�ضل الت�ضويت م�ضدر ارتياح ملاكرون اإذ اأن جناحه كان من �ضاأنه اإ�ضقاط حكومته واإلغاء الت�ضريع الذي من 

املقرر اأن يرفع �ضن التقاعد عامني اإىل 64 عاما.
بفر�س  نواب معار�ضون  وتعهد  البالد،  باأنحاء  ال�ضوارع يف مدن  اإىل  قادت خلروج حمتجني  الغ�ضب  اأن حالة  اإل 

عدول عن تغيري نظام التقاعد فيما ت�ضتعد النقابات العمالية لتحرك وا�ضع يوم اخلمي�س.
ويف عدد من اأرقى �ضوارع و�ضط باري�س، �ضارع رجال الإطفاء لإخماد حرائق اندلعت باأكوام القمامة التي تراكمت 

نتيجة لعدم جمعها لعدة اأيام ب�ضبب الإ�ضرابات فيما توا�ضل الكر والفر بني املحتجني وال�ضرطة لليلة خام�ضة.
وقد يكون ما يقلق ال�ضلطات هو م�ضاركة عدد كبري من ال�ضبان يف الحتجاجات.

العدد 13805 بتاريخ 2023/3/22 
اعالن بالن�شر 

يف الدعوى رقم 721/2023/40 مدين  
املنظورة يف : دائرة اإدارة الدعوى الثالثة رقم 402  

12000 درهم بالت�ضامن والت�ضامم بالإ�ضافة اىل  1- بالزام املدعي عليهما ب�ضداد مبلغ  مو�ضوع الدعوى : 
الفائدة بواقع 5% من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�ضداد. 2- الزام  املدعي عليهما بالر�ضوم وامل�ضاريف. 

املدعى : جون بول جار�ضيا هريناندي�س  
عنوانه : الإمارات - اإمارة ابوظبي - منطقة النه�ضة - �ضارع النه�ضة - بناية اكوا زون - �ضقة رقم 804 

املطلوب اإعالنه : 1- جوىل يف مابينى اي�ضرتادا - �ضفته : مدعى عليه 
مو�ضوع الإعالن : قد اأقام عليك��� الدعوى ومو�ضوعها / 1- بالزام املدعي عليهما ب�ضداد مبلغ 12000 درهم 
الزام    -2 ال�ضداد.  مت��ام  وحتى  املطالبة  تاريخ  من   %5 بواقع  الفائدة  اىل  بالإ�ضافة  والت�ضامم  بالت�ضامن 
 9.00 ال�ضاعة   2023/3/27 املوافق  الإثنني  يوم  جل�ضة  لها  وح��ددت  وامل�ضاريف.  بالر�ضوم  عليهما  املدعي 
�ضباحا يف قاعة التقا�ضي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل. 
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

70408 العدد 13805 بتاريخ 2023/3/22 
اعالن بالن�شر 

يف الدعوى رقم 1192/2023/42 جتاري  
املنظورة يف : دائرة اإدارة الدعوى احلادية ع�ضر رقم 854  

45،282.60 درهم )خم�ضة واربعون الف  مو�ضوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ وقدره 
ومائتان واثنني وثمانون درهم و�ضتون فل�س( مع الزام املدعي عليها بالفائدة القانونية على املبلغ املذكور بواقع 5% �ضنويا من 
 تاريخ رفع النزاع احلا�ضل يف تاريخ 2023/1/3 وحتى متام ال�ضداد ، والزامها كذلك بالر�ضوم وامل�ضاريف ومقابل اتعاب املحاماة. 
املدعى : اجلريان التجارية - �س ذ م م  - عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - ديرة - الرقة اأ - ملك �ضمو ال�ضيخ احمد بن را�ضد بن 

�ضعيد اآل مكتوم - برج خور دبي - الطابق a19 - مكتب رقم 129  
1- كراج زارا ل�ضالح املركبات �ضابقا - كراج عبدالرحمن عبدالرحيم الزرعوين لإ�ضالح املركبات حاليا -  املطلوب اإعالنه : 

�ضفته : مدعى عليه.
وقدره  مبلغ  للمدعية  ت���وؤدي  ب��ان  عليها  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�ضوعها   ال��دع��وى  عليك���  اأق���ام  ق��د   : الإع����الن  م��و���ض��وع 
بالفائدة  عليها  املدعي  الزام  مع  فل�س(  و�ضتون  درهم  وثمانون  واثنني  ومائتان  الف  واربعون  )خم�ضة  درهم   45،282.60
 ، ال�ضداد  2023/1/3 وحتى متام  تاريخ  النزاع احلا�ضل يف  رفع  تاريخ  5% �ضنويا من  بواقع  املذكور  املبلغ  القانونية على 
2023/3/27 ال�ضاعة  والزامها كذلك بالر�ضوم وامل�ضاريف ومقابل اتعاب املحاماة.  وحددت لها جل�ضة يوم الإثنني املوافق 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�ضور  مكلف  فاأنت  لذا  بعد  عن  التقا�ضي  قاعة  يف  �ضباحا   9.00

مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل. 
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

70197 العدد 13805 بتاريخ 2023/3/22 
اعالن بالن�شر 

يف الدعوى رقم 926/2023/40 مدين
املنظورة يف : دائرة اإدارة الدعوى الثالثة ع�ضر رقم 414  

مو�ضوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي علي��� مببلغ وقدره )3516.79 درهم( والر�ضوم وامل�ضاريف والفائدة 
كفالة.  بال  املعجل  بالنفاذ  احلكم  و�ضمول  التام  ال�ضداد  وحتى  ال�ضتحقاق  تاريخ  5% من 

املدعى : فندق هوارد جون�ضون بالزا ديرة - �س ذ م م - عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - ديرة - �ضارع الرقة - مبنى 
فندق هوارد جون�ضون بالزا / مكاين 3104995361  

املطلوب اإعالنه : 1- حممد حمرو�س حممد احمد - �ضفته : مدعى عليه 
مو�ضوع الإعالن : قد اأقام عليك��� الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي علي��� مببلغ وقدره )3516.79 
درهم( والر�ضوم وامل�ضاريف والفائدة 5% من تاريخ ال�ضتحقاق وحتى ال�ضداد التام و�ضمول احلكم بالنفاذ املعجل 
بال كفالة. وحددت لها جل�ضة يوم الإثنني املوافق 2023/3/27 ال�ضاعة 9.00 �ضباحا يف قاعة التقا�ضي عن 
بعد لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة 

قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل. 
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

70642 العدد 13805 بتاريخ 2023/3/22 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

 يف التنفيذ رقم 5019/2022/207 تنفيذ جتاري
املنظورة يف : دائرة التنفيذ ال�ضاد�ضة رقم 227 

مو�ضوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم 3222/2021/465 نزاع جتاري، ب�ضداد املبلغ 
املنفذ به وقدره )11166 درهم( �ضامال للر�ضوم وامل�ضاريف. 

طالب التنفيذ : ريجن�ضي لتاأجري ال�ضيارات  - عنوانه : الإم��ارات ، اإمارة دبي ، منطقة هور العنز �ضرق ، 
�ضارع 24 متفرع من �ضارع الوحيده ، ا�ضم املبنى بناية ال�ضيخه فاطمه بنت را�ضد ال مكتوم الطابق الر�ضي 

مكتب رقم 25 ، بالقرب من مطعم فالفل المور
املطلوب اإعالنه : 1- حممد بكري عثمان ال�ضيد - �ضفته : منفذ �ضده   

مو�ضوع الإعالن : قد اأقام عليك��� الدعوى التنفيذية املذكورة اأعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر الجراءات التنفيذية  املحكمة.  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  درهم   11166

بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 7 اأيام من تاريخ ن�ضر هذا العالن.

رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70642

العدد 13805 بتاريخ 2023/3/22 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف التنفيذ رقم 629/2023/208 تنفيذ مدين 
املنظورة يف : دائرة التنفيذ ال�ضابعة رقم 228 

مو�ضوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم 2022/315 مدين جزئي ، ب�ضداد املبلغ املنفذ به 
وقدره )43913.8 درهم( �ضامال للر�ضوم وامل�ضاريف. 

طالب التنفيذ : �ضركة جمموعة الإمارات لالت�ضالت )جمموعة ات�ضالت( �س.م.ع
عنوانه : الإمارات - اإمارة ابوظبي - الحتاد - ابوظبي - �ضارع خليفة - مبنى بطي العتيبة - �ضقة مكتب 

النور   م�ضت�ضفى  بجوار   -  602
املطلوب اإعالنه : 1- �ضليمان ظفر راجا حممد غ�ضنفر خان - �ضفته : منفذ �ضده   

مو�ضوع الإعالن : قد اأقام عليك��� الدعوى التنفيذية املذكورة اأعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
43913.80 درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر الجراءات التنفيذية 

بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 7 اأيام من تاريخ ن�ضر هذا العالن.

رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70021 العدد 13805 بتاريخ 2023/3/22 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
              يف التنفيذ رقم 587/2023/208 تنفيذ مدين 

املنظورة يف : دائرة التنفيذ ال�ضابعة رقم 228 
 ، القيمة  ن��زاع حمدد   2045/2022 رقم  الدعوى  ال�ضادر يف  احلكم  تنفيذ   : التنفيذ  مو�ضوع 

ب�ضداد املبلغ املنفذ به وقدره )24203 درهم( �ضامال للر�ضوم وامل�ضاريف. 
طالب التنفيذ : بروك�س لتاأجري ال�ضيارات - �س ذ م م

عنوانه : الإم��ارات - اإم��ارة دبي - بور�ضعيد - ديرة - �ضارع بور�ضعيد - مبنى ملك عو�ضة ابراهيم 
ح�ضن لوتاه - حمل رقم 2 مكاين رقم 3184594817  

اأق��ام عليك���  : قد  الإع���الن  العب�ضى - �ضفته : منفذ ���ض��ده.  مو�ضوع  1- وليد   : اإع��الن��ه  املطلوب 
الدعوى التنفيذية املذكورة اأعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 24203.00 درهم اىل 
طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة 

عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل �ضبعة اأيام من تاريخ ن�ضر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70408 العدد 13805 بتاريخ 2023/3/22 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
يف التنفيذ رقم 2304/2022/208 تنفيذ مدين

املنظورة يف : دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186 
مدين،  ن��زاع   217/2019/460 رقم  الدعوى  يف  ال�ضادر  احلكم  تنفيذ   : التنفيذ  مو�ضوع 

ب�ضداد املبلغ املنفذ به وقدره )7061 درهم( �ضامال للر�ضوم وامل�ضاريف. 
طالب التنفيذ : تران�ضليز لتاأجري ال�ضيارات - ذ م م - عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - نايف - 

دبي - �ضارع نايف - مبنى ملك يعقوب يو�ضف عبدالرحمن حافظ - �ضقة حمل 8  
املطلوب اإعالنه : 1- برا�ضانت فاتيان فيتيل - �ضفته : منفذ �ضده   

مو�ضوع الإعالن : قد اأقام عليك��� الدعوى التنفيذية املذكورة اأعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره 7061.00 درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 7 اأيام من تاريخ ن�ضر 

هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70642 العدد 13805 بتاريخ 2023/3/22 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
يف التنفيذ رقم 14099/2022/253 تنفيذ �شيكات

املنظورة يف : دائرة التنفيذ التا�ضعة رقم 230 
مو�ضوع التنفيذ :  املطالبة بقيمة ال�ضيك املرجتع رقم )001925( وال�ضادر عن املنفذ �ضدهما بقيمة 

)267367.58 درهم(
طالب التنفيذ : ال�ضفران ل�ضهر احلديد وال�ضلب والملنيوم - ذ م م  - عنوانه : الإمارات - اإمارة ال�ضارقة - 
اخلان - ال�ضارقة - �ضارع كورني�س اخلان - بجوار م�ضرف ال�ضارقة ال�ضالمي - بناية ا�ضا�س - �ضقة 504  

املطلوب اإعالنهما : 1- بيفر جلف للمقاولت �س ذ م م - �ضفته : منفذ �ضده   
�ضده  منفذ   : �ضفته   - كري�ضنا  كومار  راجي�س   -2

مو�ضوع الإعالن : قد اأقام عليك��� الدعوى التنفيذية املذكورة اأعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
الجراءات  �ضتبا�ضر  املحكمة  فان  وعليه  املحكمة.  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  درهم   272882.58

التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 7 ايام من تاريخ ن�ضر هذا العالن.

رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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املال والأعمال

جمل�س �ملتعاملني يعزز �لثقافة �ل�سريبية �الحتاد للطري�ن تعزز �تفاقيات �ل�سر�كة بالرمز مع 6 �سركات طري�ن �سريكة
ويلبي تطلعات متعاملي �الحتادية لل�سر�ئب 

••  دبي-وام:

يف دبي م�ضاركة وا�ضعة من ممثلي قطاعات  اأم �ضقيم”  “جمل�س  يف  املتعاملني”  “جمل�س  �ضهدت فعالية 
الأعمال واملعنيني بالقطاع ال�ضريبي.

وقدم فريق من املتخ�ض�ضني يف الهيئة  ومت خالل الفعالية تقدمي ملحة عامة حول “جمال�س املتعاملني”، 
الحتادية لل�ضرائب عر�ضاً تو�ضيحياً حول النظام ال�ضريبي الإماراتي واآلياته املتطورة التي ُت�ضجع على 

المتثال الطوعي لالأعمال باإجراءات مي�ضرة و�ضريعة وفقاً لأف�ضل املمار�ضات.
�ضمن  و “جمل�س املتعاملني” هدفها “تعزيز الثقافة ال�ضريبية، و�ُضبل تلبية تطلعات متعاملي الهيئة”، 
مبادرة “جمال�س املتعاملني” التي اأطلقتها حكومة دولة الإمارات بهدف الرتقاء مب�ضتوى جودة اخلدمات 

احلكومية، عر اإ�ضراك املتعاملني يف ت�ضميم جتارب مبتكرة بناًء على اأفكارهم ومقرتحاتهم.

•• اأبوظبي-وام: 

اأطلقت الحتاد للطريان �ضراكات داخلية متبادلة مع 
�ضركات ط��ريان جديدة هي اخلطوط اجلوية  ثالث 
وطريان  النم�ضاوية،  اجلوية  واخلطوط  الفلبينية، 
اإطالق  اإع��ادة  جانب  اإىل  اأفريقية،  اجلنوب  اإيرلينك 
واتفاقيات  ب��ن��غ��الد���س  ب��ي��م��ان  م��ع  داخ��ل��ي��ة  ���ض��راك��ات 
.»ITA« ضراكة بالرمز مع طريان �ضي�ضل، وطريان�

وتعني تلك التفاقيات مزيًدا من الوجهات ومتابعة 
ال���رح���الت ال��ت��ي مي��ك��ن ح��ج��زه��ا ع��ر ت��ذك��رة واحدة 
ال�ضريكة،  ال���ط���ريان  ���ض��ب��ك��ات خ��ط��وط  ام���ت���داد  ع��ل��ى 

الأمتعة  وت�ضجيل  ال�ضفر  اإج����راءات  ب��اإمت��ام  وال��ق��ي��ام 
مرة واحدة يف وجهة النطالق حتى حلظة الو�ضول 
هناك.وقال  الأم��ت��ع��ة  وا���ض��ت��الم  ال��ن��ه��ائ��ي��ة  ل��ل��وج��ه��ة 
يف  الإي����رادات  ل�ضوؤون  التنفيذي  الرئي�س  دي،  اآري���ك 
اإن من �ضاأن تلك التفاقيات ال�ضت  الحتاد للطريان 
ت�ضهل من  اأن  ب��ال��رم��ز  امل�����ض��ارك��ة  اأو  ال��داخ��ل��ي��ة  ���ض��واء 
�ضركات  خمتلف  م��ن  ال�ضيوف  اأم���ام  ال�ضفر  م�ضاألة 
عر  العمل  يتم  اأن  املقرر  ال�ضلة.ومن  ذات  الطريان 
على  تدريجًيا  املو�ضعة  وال�ضراكات  التفاقيات  تلك 
امتداد قنوات البيع التابعة لالحتاد للطريان خالل 

الأ�ضابيع القادمة.

 �الإمار�ت دبي �لوطني ُينّظم �أول �إ�سد�ر 
�سكوك ل�سركة �إيرلي�س ب�600 مليون دوالر

•• دبي-وام:

اأع��ل��ن ب��ن��ك الإم������ارات دب���ي ال��وط��ن��ي، ع��ن جن���اح ت�ضعري ���ض��ك��وك ل�ضركة 
اأول  وه��ي  اأم��ري��ك��ي  دولر  مليون   600 بقيمة  كوربوري�ضن”  “اإيرلي�س 
حيث  قوياً،  اإقباًل  ال�ضكوك  اأمريكية.و�ضهدت  �ضركة  عن  �ضادرة  �ضكوك 
جذبت طلبات جتاوزت 2.2 مليار دولر اأمريكي، مما دفع �ضركة “اإيرلي�س 
اأمريكي. دولر  مليون   600 اإىل  الطرح  قيمة  زي��ادة  اإىل  كوربوري�ضن” 
واأدى الطلب القوي من امل�ضتثمرين اإىل خف�س معدل الربح مبقدار 30 
نقطة اأ�ضا�س اإىل %5.85، بفارق 185 نقطة اأ�ضا�س عن �ضندات اخلزانة 
الأمريكية. ُيذكر اأن هيكلة ال�ضكوك التزمت باأحدث معايري التوافق مع 
الطرح للم�ضتثمرين  %80 من  الإ�ضالمية، وقد مت تخ�ضي�س  ال�ضريعة 
الذي  الثابت  العائد  ذات  ال�ضكوك،  ا�ضتقطبت  وقد  الأو���ض��ط.  ال�ضرق  من 
من  امل�ضتثمرين  من  العديد  احل��ايل،  التقليدي  املنحنى  وفق  حتديده  مت 
�ضاعد  مما  املتحدة،  الوليات  خارج  الرائدة  ال�ضتثمارية  املوؤ�ض�ضات  كرى 
احلالية. م�ضتثمريها  قاعدة  تنويع  على  كوربوري�ضن”  “اإيرلي�س  �ضركة 
وحتافظ �ضركة “اإيرلي�س كوبوري�ضن” على ت�ضنيفها املتميز كواحدة من 
اأكر �ضركات تاأجري الطائرات يف العامل، وقد جمعت اأكرث من 20 مليار 
دولر اأمريكي من خالل اإ�ضدارات ال�ضندات. وي�ضم اأ�ضطول ال�ضركة 417 
دولر.وق���ال  مليار   24.5 اإىل  لل�ضركة  الدفرتية  القيمة  وت�ضل  ط��ائ��رة 
جريج ويلي�س، النائب التنفيذي للرئي�س ورئي�س ال�ضوؤون املالية يف �ضركة 
“اإيرلي�س كوربوري�ضن” اإن جناح الإ�ضدار يعك�س مدى عمق وقوة ال�ضيولة 
يف �ضوق ال�ضرق الأو�ضط وت�ضكل ال�ضفقة اأي�ضاً �ضهادة ملمو�ضة على قدرات 
�ضركة “اإيرلي�س كوربوري�ضن” وا�ضعة النطاق يف تامني راأ�س املال. نتطلع 
اإىل تو�ضيع ح�ضورنا يف جمال جمع التمويالت يف هذه املنطقة، ول �ضيما 
بعدما جتاوز الطلب القوي على ال�ضكوك ونوعية امل�ضتثمرين املتميزة كل 

توقعاتنا.

مب�ساركة 5 منظمات اإقليمية ودولية، و 32 خبريًا ميثلون 13 دولة

تو�سيات �ملوؤمتر �لدويل �الأول الإنتاج وجتارة �لتمور  و�ل�سبكة �لدولية ل�سنف �ملجهول
د. عبد الوهاب زايد: بناء قاعدة بيانات رقمية ل�سنف املجهول، وتنمية قدرات العاملني يف قطاع التمور

•• اأبوظبي-الفجر:

اختتمت يف العا�ضمة اأبوظبي اأعمال املوؤمتر 
الذي  التمور،  لإن��ت��اج وجت��ارة  الأول  ال��دويل 
نظمته الأمانة العامة جلائزة خليفة الدولية 
بالتعاون  ال��زراع��ي  والب��ت��ك��ار  التمر  لنخيل 
م����ع ج��م��ع��ي��ة ت��ن��م��ي��ة وت���ط���وي���ر ال�������ض���ادرات 
الب�ضتانية )هيا( يف جمهورية م�ضر العربية، 
الدولية  ال�ضبكة  لأع�ضاء  الأول  والجتماع 
 15  -14 ال��ف��رتة  امل��ج��ه��ول، خ��الل  ل�ضنف 
م���دراء  ب��ح�����ض��ور   ،2023 اجل�����اري  م���ار����س 
منظمة  مثل  والدولية  الإقليمية  املنظمات 
“الفاو”،  املتحدة  ل��الأمم  والزراعة  الأغذية 
واملركز  الزراعية،  للتنمية  العربية  واملنظمة 
املناطق  يف  ال����زراع����ي����ة  ل��ل��ب��ح��وث  ال�������دويل 
للبحوث  العربي  واملركز  “ايكاردا”،  اجلافة 
واملناطق  القاحلة  الأرا���ض��ي  يف  وال��درا���ض��ات 
البحوث  م��راك��ز  واحت���اد  “اأك�ضاد”،  اجل��اف��ة 
و�ضمال  الأدن���ى  ال�ضرق  منطقة  يف  الزراعية 
اللجنة  اأع���رب���ت  ك��م��ا  “ارينينا”،  اأف��ري��ق��ي��ا 
ال��ع��ل��م��ي��ة ل��ل��م��وؤمت��ر ع���ن ت��ق��دي��ره��ا جلهود 

الأمانة العامة للجائزة يف التنظيم والأداء.
اأمني  زاي��د  الوهاب  الدكتور عبد  اأع��رب  وقد 

التمر  لنخيل  ال��دول��ي��ة  خليفة  ج��ائ��زة  ع���ام 
للمنظمات  تقديره  ع��ن  ال��زراع��ي  والب��ت��ك��ار 
وجميع  امل�������ض���ارك���ة  وال����دول����ي����ة  الإق���ل���ي���م���ي���ة 
املوؤمتر  امل�����ض��ارك��ني يف  وال��ب��اح��ث��ني  اخل����راء 
 32 م�ضاركة  �ضهد  ال���ذي  ال�ضبكة  واج��ت��م��اع 
ع��ل��ى جهودهم  دول�����ة،   13 مي��ث��ل��ون  خ���ب���رياً 
اأث��ن��ى ع��ل��ى ال��ل��ج��ن��ة العلمية  ال��ع��ل��م��ي��ة، ك��م��ا 
للموؤمتر الدويل الأول لإنتاج وجتارة التمور 
واأعلن  امل��ج��ه��ول،  ل�ضنف  ال��دول��ي��ة  ولل�ضبكة 
تو�ضيات  اأوًل:  وه��ي  العامة  التو�ضيات  عن 
لت�ضملعمل  املجهول  ل�ضنف  الدولية  ال�ضبكة 
الدول  يف  للمجهول  دق��ي��ق  اإح�ضائي  ت��ع��داد 
ل�ضنف  رقمية  بيانات  قاعدة  وبناء  املنتجة، 
واإع���داد  العلمية.  الإ����ض���دارات  م��ع  امل��ج��ه��ول 
املجهول  ل�ضنف  م��وح��دة  قيا�ضية  موا�ضفة 
بالعامل. وعمل م�ضروع للتوعية لدعم اأع�ضاء 
ال�ضبكة بن�ضر املعرفة بخ�ضو�س املجهول كل 
امل��ج��اورة. واإق��ام��ة درا�ضة  ال��دول  اأو  يف دولته 
ال�ضوق  جم��ال  يف  خليفة  جائزة  رعاية  حتت 
واإن�ضاء  املجهول.  ل�ضنف  وامل�ضتقبلي  احلايل 
لنخيل  الدولية  خليفة  جل��ائ��زة  تابع  موقع 
التمر والبتكار الزراعي على �ضبكة الإنرتنت 
الفنية  ب��امل��ع��ل��وم��ات  ل��ل��م��ج��ه��ول  خم�����ض�����س 

واحلماية من الأمرا�س والآفات.
لإنتاج  الأول  ال��دويل  املوؤمتر  تو�ضيات  ثانياً 
ت��و���ض��ي��ع قاعدة  ل��ت�����ض��م��ل  ال���ت���م���ور  وجت�������ارة 
امل�����ض��ارك��ة يف امل��وؤمت��ر م��ن ق��ب��ل جت���ار التمور 
واأ���ض��ح��اب امل����زارع امل��ن��ت��ج��ة. واإط����الق برامج 

للعاملني  والعلمية  الفنية  ال��ق��درات  لبناء 
التمور.  واإن����ت����اج  ال��ن��خ��ي��ل  زراع�����ة  ق���ط���اع  يف 
والرتكيز على الدعاية وفتح الأ�ضواق وهذه 
ت��ك��ون م��ه��م��ة ال��ه��ي��ك��ل ال����ذي ي��ق��ود القطاع 
ال���رتك���ي���ز على  اإ����ض���اف���ة اىل  ك���ل دول�������ة.   يف 

واإن�ضاء  ال�ضوق،  واحتياجات  التجارة  حت�ضني 
العالمات التجارية وعالمة اجلودة املوحدة 
مبناطق الإنتاج.واإعداد الدرا�ضات الت�ضويقية 
والرتويج للتمور وقيمتها الغذائية وال�ضحية 

بالدول امل�ضتهلكة للتمور.

 �سوق دبي �ملايل يعلن قو�عد �سر�ء مري�ل: �فتتاح �سي وورلد �أبوظبي ر�سميًا 23 مايو
�ل�سركات �ملحلية لالأ�سهم �ل�سادرة عنها •• اأبوظبي -وام:

املدينة  افتتاح  موعد  عن  “مريال”،  اأعلنت 
وورلد  “�ضي  البحرية  لالأحياء  الرتفيهية 
مايو   23 يف  ر�ضمياً  اأبوظبي”  يا�س  جزيرة 
املقبل. وحتكي “�ضي وورلد اأبوظبي” ق�ضة 
الرتابط  ت���رز  ال��ت��ي  يجمعنا”  “املحيط 
ال����وث����ي����ق ب����ني احل����ي����اة ع���ل���ى الأر�����������س ويف 
تاأخذ  عائلية  جت���ارب  و���ض��ت��ق��دم  امل��ح��ي��ط��ات، 
ال�����ض��ي��وف يف رح���ل���ة ت��ف��اع��ل��ي��ة مم��ت��ع��ة عر 
ثمانية عوامل فريدة ت�ضم كل منها جتارب 
ومرافق  البحرية،  احليوانات  مع  للتفاعل 
متميزة، وعرو�س تعليمية وجولت ترفيهية 
ُم��ل��ه��م��ة. وت��ع��د ���ض��ي وورل����د اأب��وظ��ب��ي ثمرة 
بارك�س  وورل���د  “�ضي  و  م��ريال  ب��ني  التعاون 
خم�ضة  ع��ل��ى  ومت���ت���د  اإنرتتينمنت”،  اآن�����د 
طوابق داخلية مب�ضاحة اإجمالية تبلغ 183 

األف مرت مربع.
“املحيط  ع����امل  ي��ح��ت�����ض��ن  اأن  امل���ق���رر  وم����ن 
اأكواريوم للحياة البحرية  اأكر  الالنهائي” 
املبتكر  بت�ضميمه  يتميز  وال���ذي  ال��ع��امل،  يف 
املياه،  م��ن  ل��رت  مليون   25 على  واح��ت��وائ��ه 
ويحت�ضن اأكرث من 68 األف حيوان بحري، 
من بينها اأ�ضماك القر�س واأ�ضراب الأ�ضماك، 
البحرية.  وال�ضالحف  راي  املانتا  واأ���ض��م��اك 
و�ضتكون املدينة الرتفيهية لالأحياء البحرية 
اأب��وظ��ب��ي، موطًنا  ال��واق��ع��ة يف ج��زي��رة ي��ا���س 

ن��وع م��ن احليوانات  األ���ف   100 لأك���رث م��ن 
الطيور  م��ن  ن��وًع��ا   150 بينها  ال��ب��ح��ري��ة، 
ممت  والأ�ضماك والثديات والزواحف. وقد �ضُ
البيئة الطبيعية املخ�ض�ضة للحيوانات يف كل 
وورلد  “�ضي  يف  الثمانية  العوامل  من  ع��امل 
تو�ضل  م���ا  اأح�����دث  ب��ا���ض��ت��خ��دام  اأبوظبي” 
اأعلى  وباعتماد  تكنولوجيا،  من  العلم  اإليه 
احليوانات.  ح��ي��اة  وج����ودة  ال�ضحة  م��ع��اي��ري 
رئي�س  امل��ب��ارك،  خليفة  حممد  معايل  وق��ال 
الإع��الن عن  “ي�ضرنا  اإدارة م��ريال:  جمل�س 
لالأحياء  الرتفيهية  امل��دي��ن��ة  اف��ت��ت��اح  م��وع��د 
البحرية “�ضي وورلد اأبوظبي” خالل �ضهر 
’�ضي  م��ع  ب�ضراكتنا  ف��خ��ورون  ون��ح��ن  م��اي��و، 
لتقدمي  اإنرتتينمنت‘  اآن���د  ب��ارك�����س  وورل����د 
املدن الرتفيهية لالأحياء  التايل من  اجليل 
اأبوظبي وجزيرة  البحرية يف املنطقة �ضمن 
ال�ضتدامة،  ب��ع��ام  التزامنا  اإط���ار  ويف  ي��ا���س. 
�ضتعمل املدينة الرتفيهية لالأحياء البحرية 
زاي��د بن  ال�ضيخ  له  املغفور  اإرث  تر�ضيخ  على 
وحبه  ثراه”  اهلل  “طيب  نهيان  اآل  �ضلطان 
جمال،  م��ن  فيها  م��ا  وك��ل  للطبيعة  العميق 
الوعي  تعزيز  يف  رئي�ضي  دور  لها  و�ضيكون 
البيئي وحماية احلياة البحرية يف اأبوظبي، 

وعموم دولة الإمارات واملنطقة« .
واأ�ضار اإىل اأن “�ضي وورلد اأبوظبي” �ضتوظف 
مرافقها احلديثة وتقنياتها املبتكرة من اأجل 
املتخ�ض�ضني  والعلماء  املقبل  اجليل  اإل��ه��ام 

احرتام  قيم  وت�ضجيع  البحرية،  احل��ي��اة  يف 
وتقدير الطبيعة. و�ضي�ضكل افتتاح �ضي وورلد 
اأبوظبي ف�ضاًل جديًدا يف م�ضرية جزيرة يا�س 
ومدينة اأبوظبي امل�ضتمرة لت�ضجيع ال�ضياحة، 
املدينة من  ال�ضوء على ما تقدمه  وت�ضليط 
عرو�س فريدة تر�ضخ مكانتها يف م�ضاف اأهم 

الوجهات ال�ضياحية العاملية.
الطبيعية  البيئة  “متتاز  امل��ب��ارك:  واأ���ض��اف 
لالأحياء البحرية يف “�ضي وورلد اأبوظبي”، 
املعايري  مع  يتوافق  مبا  ت�ضميمها  مت  التي 
ال���ت���ي ح���ددت���ه���ا راب����ط����ة ح����دائ����ق احل���ي���وان 
الأمريكية  واجل��م��ع��ي��ة  امل��ائ��ي��ة  والأح����وا�����س 
للرفق باحليوان، بت�ضاميم وتقنيات حديثة 
ومتطورة، جتعل احليوانات ت�ضعر وكاأنها يف 
الأ�ضماك  من  غريها  مع  الطبيعية  بيئاتها 
وال��ط��ي��ور واحل��ي��وان��ات الأخ�����رى. و�ضممت 
امل�ضاحات الأخرى لتتيح مرونة عالية ت�ضمح 
بالهتمام  احل���ي���وان  رع��اي��ة  خ����راء  ل��ف��ري��ق 
اجتماعية  اأمن������اط  وت���وف���ري  ب���احل���ي���وان���ات 
ملختلف  الطبيعية  البيئة  حتاكي  ومو�ضمية 
جانبه  من   .“ الفظ  فقمة  مثل  احليوانات، 
“�ضي  اإدارة  قال �ضكوت رو�س، رئي�س جمل�س 
“ي�ضرنا  اإنرتتينمنت”:  اآن��د  بارك�س  وورل��د 
ل”�ضي وورلد  الإع��الن عن الفتتاح املرتقب 
ونحن فخورون جداً بافتتاح اأول  اأبوظبي”، 
املتحدة  ال��ولي��ات  خ���ارج  وورل���د  �ضي  مدينة 
مرموقني  �ضركاء  م��ع  بالتعاون  الأمريكية 

وم���ب���دع���ني م��ث��ل م�����ريال ودول������ة الإم�������ارات 
الذين مل نكن لنتمكن من  املتحدة  العربية 
تقدمي هذه التجربة الفريدة يف جزيرة يا�س 

لول دعمهم والتزامهم الكبريين«.
املدينة  ه��ذه  بناء  ا�ضتغرق  “ لقد   : واأ���ض��اف 
ال��رتف��ي��ه��ي��ة ���ض��ن��وات ط��وي��ل��ة، ع��م��ل خاللها 
خ�������راء رع����اي����ة احل����ي����وان����ات وال���ب���اح���ث���ون 
واملهند�ضون من “�ضي وورلد” جنًبا اإىل جنب 
مع فريق مريال، ونخبة من اأهم املهند�ضني 
املعماريني وامل�ضممني لتقدمي اجليل التايل 
من مدن �ضي وورلد الرتفيهية. وبال�ضتفادة 
لدى  املعتمدة  الت�ضميم  م��ب��ادئ  اأرق���ى  م��ن 
وجودة  �ضحة  ت�ضع  وال��ت��ي  وورلد”  “�ضي 
فقد  عملياتها،  �ضميم  يف  احل��ي��وان��ات  ح��ي��اة 
لرتتقي  اأبوظبي”  وورل����د  “�ضي  �ضممت 
مبعايري التميز يف املدن الرتفيهية لالأحياء 
البحرية حول العامل اإىل م�ضتويات جديدة. 
وكانت النتيجة تقدمي جتربة غنية وغامرة، 
“�ضي  التي تقطن يف  لي�س فقط للحيوانات 
ا. وعلى  بل ل�ضيوفها اأي�ضً وورلد اأبوظبي”، 
امتداد العوامل الثمانية، تنب�س ق�ضة املحيط 
التي  الت�ضاميم  خالل  من  باحلياة  يجمعنا 
املوجودة  الطبيعية احليوية  البيئات  حتاكي 
ت��رتاف��ق م��ع جتارب  وال��ت��ي  املحيط،  يف قلب 
تعليمية ممتعة �ضُتلهم ال�ضيوف من خمتلف 
مب�ضتقبل  اأك���ر  ب�ضكل  ل��اله��ت��م��ام  الأع���م���ار 

حميطاتنا«.

•• دبي-وام: 

ال�ضركة  ب�ضراء  اخلا�ضة  القواعد  امل��ايل  دب��ي  �ضوق  اأع��ل��ن 
املحلية لالأ�ضهم ال�ضادرة عنها على اأن تدخل حيز التنفيذ 
اأم�س  امل��ايل، يف تعميم  دبي  �ضوق  وق��ال  ام�س.  اعتباراً من 
املدرجة يف  ال�ضركة املحلية  القواعد �ضتطبق على  اإن هذه 
العمومية  اجلمعية  موافقة  بعد  لها  يجوز  حيث  ال�ضوق، 
اأو  بيعها  بق�ضد  عنها  ال�����ض��ادرة  الأ���ض��ه��م  م��ن  ن�ضبة  ���ض��راء 
الت�ضرف فيها باأي �ضكل من اأ�ضكال الت�ضرفات مبا يف ذلك 
الت�ضرفات الناقلة للملكية.وبح�ضب التعميم، يجب توافر 
بع�س ال�ضرتاطات للموافقة على �ضراء ال�ضركات املحلية 
لالأ�ضهم ال�ضادرة عنها وت�ضمل اأن يكون قد م�ضت �ضنتان 
اأ�ضدرت  قد  تكون  واأن  التاأ�ضي�س  الأق��ل على  ماليتان على 
اجلمعية  ق��ب��ل  م��ن  اع��ت��م��اده��م��ا  مت  مدققتني  ميزانيتني 
العمومية لل�ضركة املحلية، واأن تكون قد م�ضت �ضنة كاملة 
ال�ضركة  اآخ��ر عملية بيع قامت بها  على الأق��ل على تاريخ 
ال�ضرتاطات  عنها.وت�ضمنت  ال�����ض��ادرة  لالأ�ضهم  املحلية 
 10% ع��ن  ���ض��راوؤه��ا  امل���راد  الأ�ضهم  ن�ضبة  تزيد  األ  اأي�ضا 
من الأ�ضهم ال�ضادرة املمثلة لراأ�س املال واأل تكون ال�ضركة 
املحلية قد اأ�ضدرت اأي اأوراق مالية خالل 6 اأ�ضهر ال�ضابقة 
لتقدمي الطلب با�ضتثناء زيادة راأ�س املال عن طريق الأ�ضهم 
املجانية، واأل تقوم ال�ضركة املحلية بزيادة راأ�ضمالها باإ�ضدار 
اأ�ضهم نقدية جديدة خالل فرتة عملية �ضراء الأ�ضهم، واأن 
النقدية  الفوائ�س  خ��الل  من  ال�ضراء  عملية  متويل  يتم 

لل�ضركة املحلية ولي�س من خالل القرتا�س.
العمومية  اجلمعية  موافقة  ال���ض��رتاط��ات،  كذلك  ت�ضمل 

قرار  يت�ضمن  اأن  على  ال�����ض��راء  عملية  على  خ��ا���س  ب��ق��رار 
اجلمعية العمومية تفوي�س جمل�س الإدارة بتنفيذ قرارات 
اجلمعية لتنفيذ عملية ال�ضراء ومبا ل يتجاوز �ضنة واحدة 
املحلية  ال�ضركة  راأ���ض��م��ال  وتخفي�س  امل��واف��ق��ة،  ت��اري��خ  م��ن 
مبقدار الأ�ضهم امل�ضرتاة اإذا مل تقم ال�ضركة املحلية باإعادة 
املحددة يف هذه  امل��دة  �ضراوؤها خالل  التي مت  الأ�ضهم  بيع 
ب�ضكل  الأ�ضا�ضي  والنظام  التاأ�ضي�س  عقد  وتعديل  القواعد 
املحلية  ال�ضركة  ان  التعميم  التخفي�س.وذكر  هذا  يعك�س 
التي ترغب يف �ضراء الأ�ضهم ال�ضادرة عنها يجب اأن تتقدم 
بطلب اإىل ال�ضوق خالل فرتة ل تتجاوز 3 اأ�ضهر من تاريخ 
�ضدور قرار اجلمعية العمومية وان يكون مرفقا بتقدمي 
اآلية  تت�ضمن  عليه  املوافق  ال�ضراء  عملية  خلطة  ال�ضركة 
الو�ضطاء،  واأ���ض��م��اء  املتوقعة  ال�ضعرية  واحل���دود  التنفيذ 
وكذلك قرار اجلمعية العمومية لل�ضركة الذي وافقت فيه 

على عملية ال�ضراء،
رقابية  اأو  تنظيمية  ج��ه��ة  اأي  م��واف��ق��ة  اإىل  ب��الإ���ض��اف��ة   
تخ�ضه لها ال�ضركة املحلية على عملية ال�ضراء وعلى وجه 
لل�ضركات  املركزي  الإم���ارات  م�ضرف  موافقة  اخل�ضو�س 
تعليمات  اأو  ق��واع��د  ب��اأي��ة  الل��ت��زام  م��ع  لأنظمته  اخلا�ضة 

يحددها يف هذا ال�ضاأن.
ولفت التعميم اأن ال�ضركة املحلية يجب عليها اأي�ضا حتديد 

م�ضادر التمويل الذاتية لعملية ال�ضراء،
 وتعهدها باللتزام باأي ت�ضريعات ذات �ضلة بعملية ال�ضراء 
مبا فيها قواعد ال�ضوق، واأي معلومات اأو م�ضتندات اأخري 
ي��راه��ا ال�����ض��وق ���ض��روري��ة مل��راج��ع��ة طلب ال�����ض��راء وتقييمه 

واملوافقة عليه.

دبي لل�سلع �ملتعددة يختتم برناجمه لت�سريع �الأثر �الجتماعي ومينح �ل�سركات �لفائزة جو�ئز نقدية
•• دبي -وام:

املنطقة  امل����ت����ع����ددة-  ل��ل�����ض��ل��ع  دب�����ي  م���رك���ز  ق������ّدم 
وال�ضلطة  العاملي  امل�ضتوى  على  ال��رائ��دة  احل���ّرة 
ال�ضلع  بتجارة  واملخت�ضة  دب��ي  حلكومة  التابعة 
وامل�ضاريع - بالتعاون مع موؤ�ض�ضة ت�ضريع التاأثري 
نقدية  ج���ائ���زة   )C3(  »3 “�ضي  الج��ت��م��اع��ي 
فائزين  الثالثة  اإىل  دره��م   180،000 بقيمة 
املعنّي  املتعددة  لل�ضلع  دب��ي  مركز  برنامج  �ضمن 
من  بدعم  والبيئي  الجتماعي  التاأثري  بت�ضريع 

موؤ�ض�ضة”�ضي 3«.
واخ���ت���ت���م ال���رن���ام���ج ف��ع��ال��ي��ات��ه ب���ال���ت���زام���ن مع 
موؤمتر  ل�ضت�ضافة  الإم�����ارات  دول���ة  ا���ض��ت��ع��دادات 
الأطراف COP28 وقيادة التحّول الذي يدعم 
اأجندة ال�ضتدامة العاملية حيث دعم الرنامج وهو 
الأول من نوعه يف دول��ة الإم��ارات منّو ال�ضركات 
التي ت�ضعى لتحقيق الأثر الإيجابي مبا ين�ضجم 

مع اأهداف الأمم املتحدة للتنمية امل�ضتدامة.
ا�ضرتاتيجية  من  اأ�ضا�ضياً  جزًء  الرنامج  ويعتر 
والجتماعية  ال��ب��ي��ئ��ي��ة  ل��ل��م�����ض��وؤول��ي��ة  امل����رك����ز 
 0.5% بتخ�ضي�س  التزامه  ويج�ضد  واحلوكمة 
الجتماعي  الأث����ر  لتحقيق  اأرب���اح���ه  ���ض��ايف  م��ن 

والبيئي الإيجابي.
وا���ض��ت��م��ر ال��رن��اجم�����ض��ت��ة اأ���ض��ه��ر واخ��ت��ت��م بيوم 
خم�����ض�����س ل��ت��ق��دمي ال��ع��رو���س ق���دم خ��الل��ه 15 
اأفكارهم وم�ضاريعهم  م�ضروعاً �ضغرًيا ومتو�ضًطا 

اأب��رز حتديات  ع��دد من  اإىل معاجلة  التي تهدف 
ال�ضتدامة امللّحة يف العامل اأمام جلنة من خراء 
كوبرز  ووتراهاو�س  براي�س  من  كل  من  الأعمال 

وجلوبال فنت�ضرز واأ�ضرتول ب�ضوبرنزويك.
وق���د ت�����ض��م��ن احل�����ض��ور يف م��رك��ز امل����وؤمت����رات يف 
الأعمال  ورواد  اخل����راء  م��ن  ع����دًدا  اأمل���ا����س  ب���رج 
الأعمال والأثر  وامل�ضتثمرين من منظومة ريادة 

الجتماعي يف دولة الإمارات.
وبعد تقدمي العرو�س مت الإعالن عن الفائزين 
)غرو�ِضدي(–   »Grocedy»:وهم ال��ث��الث��ة 

من�ضة نيجريية لتقنيات الغذاء تعمل على جتميع 
الدفعات ال�ضغرية من اأ�ضحاب الدخل املنخف�س 
وعدد  �ضهري  غذائي  ا���ض��رتاك  مقابل  واملتو�ضط 

من اخلدمات املالية املنا�ضبة لتلك ال�ضريحة.
و«EatCloud«)اإيتكالود(– �ضركة كولومبية 
ال�ضطناعي  ال���ذك���اء  ت��ق��ن��ي��ات  ت�����ض��ت��خ��دم  ن��ا���ض��ئ��ة 
والبلوك ت�ضني لإعادة توزيع فائ�س الغذاء حول 
العامل مما يقلل من الهدر ويدعم بنوك الطعام 

يف خمتلف اأنحاء العامل.
تقدم  م�ضرية  من�ضة  )�ضفاء(–   »Chefaa»و

اخلدمات ال�ضيدلنية وتعتمد على تقنيات نظام 
حتديد املوقعGPS لتتيح للمر�ضى طلباأدويتهم 
تلبية  ج��ان��ب  اإىل  ���ض��رف��ه��ا  واإع�������ادة  وج��دول��ت��ه��ا 

الحتياجات ال�ضيدلنية الأخرى.
التنفيذي  ال��رئ��ي�����س  اأح����م����دي  ف���ري���ال  وق���ال���ت 
للعمليات لدى مركز دبي لل�ضلع املتعددة: “بينما 
حيوياً  م��رك��زاً  دب��ي  مكانة  تر�ضيخ  املركز  يوا�ضل 
ع��ل��ى خ��ارط��ة ال��ت��ج��ارة ال��دول��ي��ة ف��ال ب���ّد ل��ن��ا من 
ا�ضتخدام من�ضتنا لإحداث التاأثري الإيجابي على 
رئي�ضياً  حم���وراً  ال���ض��ت��دام��ة  وتعتر  املجتمعات. 

اأ�ضا�ضيًة يف  العام يف دول��ة الإم���ارات ورك��ي��زًة  ه��ذا 
ولهذا  امل��ت��ع��ددة  لل�ضلع  دب��ي  م��رك��ز  ا�ضرتاتيجية 
الرنامج على  الأوىل من  الن�ضخة  فقد حر�ضت 
اختيار اأف�ضل ال�ضركات التي ميكنها امل�ضاهمة يف 
يف  امللّحة  والبيئية  الجتماعية  امل�ضاكل  مواجهة 
يف  م�ضاركاً  م�ضروعاً   15 بني  من  املعا�ضر  عاملنا 

الرنامج.
 ونتقدم بالتهنئة اإىل كافة امل�ضاركني يف الرنامج 
وت�ضعدنا م�ضاهدة جناحاتهم وتاأثريهم الإيجابي 

خالل ال�ضنوات القادمة«.

تطوير  اإدارة  رئي�س  كلبت  خالد  ق��ال  جانبه  من 
املوؤ�ض�ضات ال�ضغرية واملتو�ضطة يف وزارة القت�ضاد 
الدولة جتاه  التزام  “يوؤكد هذا الرنامج على   :
الإيجابي  وال��ب��ي��ئ��ي  الج��ت��م��اع��ي  الأث�����ر  ت��ع��زي��ز 

وت�ضجيع ريادة الأعمال يف املنطقة”.. 
املتعددة  لل�ضلع  دب���ي  مل��رك��ز  ت��ق��دي��ره  ع��ن  م��ع��را 
تقديراً  الج��ت��م��اع��ي  ال��ت��اأث��ري  ت�ضريع  وب��رن��ام��ج 
امل�ضاركة  املوؤ�ض�ضات  املبذولة يف متكني  جلهودهما 
م��ن��اإط��الق اأع��م��ال��ه��ا يف ال��دول��ة وال���ض��ت��ف��ادة من 
ل��ت��ك��ون م��ن�����ض��ة لالنطالق  امل��ح��ل��ي��ة  م��ن��ظ��وم��ت��ن��ا 

والتو�ضع الناجح يف ال�ضرق الأو�ضط واأفريقيا.
ال�ضغرية  ال�ضركات  كافة  اأن  اإىل  الإ���ض��ارة  جت��در 
واملتو�ضطة التي �ضاركت يف الرنامج ان�ضمت اإىل 
جمتمع  وه��و  املتعددة  لل�ضلع  دب��ي  مركز  جمتمع 

�ضريع النمو ي�ضم ما يزيد على 22 األف �ضركة،
ر�ضوم  م��ن   70% ق����دره  خ�����ض��م  ع��ل��ى  لتح�ضل   
مدى  على  املرنة  املكتبية  وامل�ضاحات  الرتخي�س 
ع���ام���ني. ك��م��ا ���ض��ت�����ض��ت��ف��ي��د ت��ل��ك ال�������ض���رك���ات من 
خ�ضومات اإ�ضافية عند جتديد الرتخي�س خالل 

ال�ضنوات الثالثة املقبلة.
املبادرات  م���ن  امل��ت��ن��وع��ة  امل��ج��م��وع��ة  ج��ان��ب  واإىل 
الهادفة اإىل تعزيز ال�ضتدامة البيئية يف املجتمع 
قدره  خ�ضًما  امل��ت��ع��ددة  لل�ضلع  دب���ي  م��رك��ز  ي��ق��دم 
%30 على ر�ضوم الرتخي�س لأية �ضركة تن�ضم 
املتحدة  ل����الأمم  ال��ع��امل��ي  الت���ف���اق  ع�����ض��وي��ة  اإىل 

ملكافحة التغري املناخي.
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املال والأعمال
�الإمار�ت �الإ�سالمي يطلق مبادرة ��سرتد�د نقدي لدعم منو �ل�سركات �ل�سغرية و�ملتو�سطة

•• دبي-الفجر: 

املالية  امل��وؤ���ض�����ض��ات  اإح����دى  الإ�ضالمي”،  “الإمارات  اأط��ل��ق 
الإ�ضالمية الرائدة يف دولة الإم��ارات العربية املتحدة، حملة 
ال�ضركات  لت�ضجيع  اأكرث”  اك�����ض��ب  اأك����رث،  مب��ع��ام��الت  “قم 
ال�ضغرية واملتو�ضطة على ا�ضتخدام حلول اخلدمات التجارية 

للم�ضرف يف معامالت ال�ضترياد والت�ضدير.
وميثل قطاع ال�ضركات ال�ضغرية واملتو�ضطة اأكرث من  94% 
العربية  الإم�����ارات  دول���ة  العاملة يف  ال�����ض��رك��ات  اإج��م��ايل  م��ن 
اإجمايل  %86 م���ن  ي��زي��د ع��ل��ى  امل���ت���ح���دة، وي��ع��م��ل ف��ي��ه م���ا 
من   40% بنحو  وي�ضهم  اخل��ا���س،  للقطاع  العاملة  ال��ق��وة 

وتوؤكد حملة اخلدمات  دبي.  لإم��ارة  الإجمايل  املحلي  الناجت 
امل�ضرفية لالأعمال هذه التزام امل�ضرف بدعم ازدهار ال�ضركات 
التنمية  حوافز  توفري  عر  ال��دول��ة  يف  واملتو�ضطة  ال�ضغرية 
اإىل  الإم��ارات��ي  القت�ضاد  اإمكانات  من  لال�ضتفادة  امل�ضتدامة 
15 فراير  اأ�ضهر من  اأق�ضى احلدود.ومتتد احلملة لثالثة 
امل�ضرفية  اخل��دم��ات  عمالء  وتكافئ   .2023 مايو   15 اإىل 
لالأعمال الذين ي�ضتخدمون باقة اخلدمات التجارية اخلا�ضة 
ال�ضترياد  م�ضتندات  م��ع��اجل��ة  يف  الإ���ض��الم��ي  الإم�����ارات  م��ن 
والت�ضدير، با�ضرتداد نقدي غري حمدود على هذه امل�ضتندات 

التي ا�ضتكمل امل�ضرف معاجلتها بنجاح. 
واإدارة  لالأفراد  امل�ضرفية  اخلدمات  رئي�س  امل��ال،  فريد  وق��ال 

“اأ�ضهم  الرثوات يف الإمارات الإ�ضالمي، معلقاً على احلملة: 
امل��وق��ع ال���ض��رتات��ي��ج��ي ل��دول��ة الإم�����ارات العربية امل��ت��ح��دة يف 
ت��ر���ض��ي��خ م��ك��ان��ت��ه��ا ك��م��رك��ز ع��امل��ي رائ����د ل��ل��ت��ج��ارة واخلدمات 
اللوج�ضتية. وبو�ضول حجم جتارتها اخلارجية غري النفطية 
توفري  اإىل  نتطلع   ،2022 ع��ام  دره��م يف  تريليون   2.2 اإىل 
لالأعمال  امل�ضرفية  واحلوافز  الأدوات  من  �ضاملة  جمموعة 
بهدف ت�ضجيع التنمية امل�ضتدامة لأحد اأهم قطاعات القت�ضاد 
واملتو�ضطة.  ال�����ض��غ��رية  ال�����ض��رك��ات  جمتمع  وه���و  الإم���ارات���ي، 
وت��وا���ض��ل اخل��دم��ات امل�����ض��رف��ي��ة ل��الأع��م��ال دوره����ا يف تر�ضيخ 
لل�ضركات  املف�ضل  امل�ضرف  ليبقى  الإ�ضالمي  الإم��ارات  مكانة 

ال�ضغرية واملتو�ضطة يف الدولة«.

�لذهب يربح 3 دوالر�ت
 يف �ملعامالت �لفورية

•• عوا�صم-وام:
3 دولرات  اأكرث من  اأم�س، وربحت  ت��داولت  اأ�ضعار الذهب خالل  ارتفعت 
يف املعامالت الفورية. وبحلول ال�ضاعة 08:30 �ضباحاً بتوقيت الإمارات، 
�ضعد املعدن الأ�ضفر بن�ضبة %0.17 اأو ما يعادل 3.33 دولر لي�ضل اإىل 
 2023 اأبريل  ت�ضليم  الذهب  عقود  لالأون�ضة.وزادت  دولر   1982.18
دولر   1985.9 اإىل  لت�ضل  دولر   3.05 ي��وازي  ما  او   0.16% بن�ضبة 
لالأون�ضة.وعلى �ضعيد املعادن النفي�ضة الأخرى، انخف�ضت الف�ضة بن�ضبة 
%0.08 اإىل 22.63 دولر، ونزل البالديوم %0.05 اإىل 1406.28 

دولر، وتراجع البالتني %0.51 اإىل 992.55 دولر.

 بري�سايت ت�ستخدم عو�ئد طرحتها يف �سوق �أبوظبي للتو�سع حمليًا ودوليًا
•• اأبوظبي-وام:

الرئي�س  براموتيدهام،  توما�س  قال 
“بري�ضايت”  ل�����ض��رك��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
التابعة  الذكاء ال�ضطناعي،  حللول 
ال�ضركة  اإن   ،”42 “جي  ملجموعة 
اإ���ض��رتات��ي��ج��ي��ة من��و طموحة  ل��دي��ه��ا 
�ضيتم دعمها من خالل العوائد املقرر 
ج��م��ع��ه��ا ع���ر ال���ط���رح ال���ع���ام الأويل 
املالية.  ل�����الأوراق  اأب��وظ��ب��ي  ���ض��وق  يف 
ت�ضريحات  يف  ت���وم���ا����س،  واأ�����ض����اف 
اأن  “وام”،  الإم�����ارات  اأن��ب��اء  ل��وك��ال��ة 
3 حماور  تركز على  الإ�ضرتاتيجية 

من  ال���دويل  التو�ضع  اأول��ه��ا  رئي�ضية 
ال�ضتحواذ على ح�ضة كبرية  خالل 
م���ن ال�������ض���وق ال���دول���ي���ة، م���ن خالل 
دخول  بق�ضد  فعالية  ق��ن��وات  اإن�ضاء 
هذه الأ�ضواق، م�ضرياً اإىل اأن ال�ضركة 
املا�ضية  الأ����ض���ه���ر  خ�����الل  اأب����رم����ت 
اتفاقيات مع عدة جهات دولية حيث 
ت�ضمل م�ضاريعها وعقودها حالياً 14 
دولة يف 3 قارات، مع اإمكانات كبرية 
واأو�ضح  ملزيد من التو�ضع والنمو”. 
توما�س اأن املحور الثاين يرتكز على 
ال��ن��م��و غ��ري ال��ع�����ض��وي ح��ي��ث تتوقع 
يف  ك��ب��رية  ا�ضتثمارات  �ضخ  ال�ضركة 

ي��ع��ك�����س اله���ت���م���ام الكبري  وه����و م���ا 
العاديني  امل�����ض��ت��ث��م��ري��ن  ق���ب���ل  م����ن 
واملحرتفني وثقتهم يف اإ�ضرتاتيجية 
ال�ضركة للنمو. وانتهت فرتة اكتتاب 
امل�ضتثمرين العاديني واملحرتفني يف 
املتوقع  وم���ن   ،2023 م��ار���س   17
تداولها  وب��دء  ال�ضركة  اأ�ضهم  اإدراج 
املالية  ل������الأوراق  اأب��وظ��ب��ي  ���ض��وق  يف 
على  ورداً  اجل�����اري.  م��ار���س   27 يف 
����ض���وؤال ح���ول اأ���ض��ب��اب اخ��ت��ي��ار �ضوق 
اأب��وظ��ب��ي ل����الأوراق امل��ال��ي��ة ل����الإدراج، 
اأبوظبي  “ �ضهد �ضوق  قال توما�س: 
والإمارات ب�ضكل عام زخماً كبرياً يف 

تطوير  على  العمل  اإىل  ب��الإ���ض��اف��ة 
ق����درات وح��ل��ول ج��دي��دة م��ن خالل 
توما�س  واأو�ضح  والبتكار.  الأبحاث 
عام  م��ن��ذ  ح��ق��ق��ت  “بري�ضايت”  اأن 
الدولية  عملياتها  يف  من��واً   2020
ك�ضركة  مكانتها  تعزيز  وا�ضتطاعت 
دول��ي��ة رائ����دة يف امل��ن��ط��ق��ة يف جمال 
حتليالت البيانات ال�ضخمة املدعمة 
ب����ال����ذك����اء ال����ض���ط���ن���اع���ي. وت���وق���ع 
“بري�ضايت”  ت��وا���ض��ل  اأن  ت��وم��ا���س 
ال��ن��م��و بف�ضل  حت��ق��ي��ق م���زي���د م���ن 
حجم الطلب القوي على حمفظتها 
من اخلدمات يف خمتلف القطاعات 

ال��ت��ي ت�ضمل  جم��الت��ه��ا الأ���ض��ا���ض��ي��ة 
حتليالت البيانات ال�ضخمة والذكاء 
حمفظة  تعزيز  بهدف  ال�ضطناعي 
بينما  التقنية،  وقدراتها  منتجاتها 
الأبحاث  على  الثالث  امل��ح��ور  ي��رك��ز 
عن�ضراً  ت���ع���د  وال����ت����ي  وال���ت���ط���وي���ر 
ال�ضركة  م�����ض��رية جن���اح  يف  اأ���ض��ا���ض��ي��اً 
توما�س  وذك��ر  املتنامي.  وح�ضورها 
اإقباًل  �ضهد  ال�ضركة  اأ�ضهم  طرح  اأن 
كبرياً مع تغطيته بواقع 136 مرة 
با�ضتثناء  ال�ضرائح جمتمعة،  جلميع 
ال�ضركة  يف  الأ����ض���ا����ض���ي  امل�����ض��ت��ث��م��ر 
القاب�ضة،  العاملية  بال�ضركة  املتمثل 

العام املا�ضي بعد التعايف من جائحة 
الإدراج  ف��ان  وب��ال��ت��ايل  كورونا”،   ”
بال�ضوق �ضيمّكننا من ال�ضتفادة من 
يف  املتاحة  والفر�س  املتنامي  الزخم 
اأك����ر ���ض��وق م���ايل يف الإم������ارات من 

حيث القيمة ال�ضوقية”.
ل�ضركة  التنفيذي  ال��رئ��ي�����س  وذك���ر   
ال�����ذك�����اء  حل�����ل�����ول  “بري�ضايت” 
ا�ضرتاتيجية  اأن  ال����ض���ط���ن���اع���ي، 
ب�ضكل  �ضرتكز  امل�ضتقبل  يف  ال�ضركة 
النت�ضار  ت���و����ض���ع���ة  ع���ل���ى  رئ���ي�������ض���ي 
ح�ضورها  وت����ع����زي����ز  اجل�������غ�������رايف، 
فيها،  ت���ع���م���ل  ال����ت����ي  الأ�������ض������واق  يف 

داخ������ل الأ������ض�����واق ال���ت���ي ت��ع��م��ل بها 
ال�ضركة، ل �ضيما مع ا�ضتمرار ت�ضارع 
البيانات  الطلب على حتليالت  منو 
ال�ضخمة وخدمات التحول الرقمي 
يف القطاعات. واأ�ضار اإىل اأن ال�ضركة 
املتح�ضل  الإي�������رادات  زي����ادة  ت��ت��وق��ع 
حيث  الدولية،  عملياتها  من  عليها 
من املتوقع اأن يكون اأكرث من ن�ضف 
ف�ضاعداً   2026 عام  من  اإيراداتها 
لفتاً  الدولية،  العقود  من  م�ضتمداً 
اإىل اأن ال�ضركة حققت اأعلى معدلت 
�ضايف  هام�س  و���ض��ول  م��ع  الربحية، 
مع  م���ق���ارن���ة   35% اإىل  الأرب��������اح 
تقدم  التي  ال�ضركات  م��ن  نظائرها 
وت��ق��ن��ي��ة مماثلة.  رق��م��ي��ة  م��ن��ت��ج��ات 
تقدمها  ال���ت���ي  اخل�����دم�����ات  وح������ول 
ال�ضركة  اإن  ت��وم��ا���س  ق���ال  ال�����ض��رك��ة، 
تعمل على تعزيز اخلدمات احلكومية 
ال����ع����ام����ة وحت�������ض���ني ك���ف���اءت���ه���ا من 
ال�ضخمة  البيانات  حتليالت  خ��الل 
ال���ذك���اء ال���ض��ط��ن��اع��ي، وتقوم  ع���ر 
ذلك يف اخلدمات  بت�ضمني  ال�ضركة 
مبا  املواطنني  وخ��دم��ات  احلكومية 
حت�ضني  من  العامة  الوكالت  ميكن 
وحتديد  املواطنني  خدمات  عرو�س 

ال�ضيا�ضات القائمة على البيانات،
ومتكني  العامة،  ال�ضالمة  وتعزيز   
اأن  وذك����ر  ال��رق��م��ي��ة.  ال��ه��وي��ة  اإدارة 
ال�ضركة تقدم اأي�ضا اخلدمات املالية 
املالية  الن����ح����راف����ات  حت���دي���د  ع���ر 

با�ضتخدام  وامل���خ���اط���ر  والح���ت���ي���ال 
ال�ضخمة  ال����ب����ي����ان����ات  حت����ل����ي����الت 
ع���ر ال����ذك����اء ال����ض���ط���ن���اع���ي، حيث 
التنظيمية  اجل��ه��ات  ب��ت��زوي��د  ن��ق��وم 
وال�ضركات بالأدوات الالزمة للك�ضف 
ومعاجلتها  املالية  الن��ح��راف��ات  عن 
واإج��راء عمليات  وحتليل الجتاهات 

التدقيق.
ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل�ضركة  ال��رئ��ي�����س   واأك����د 
ال�����ذك�����اء  حل�����ل�����ول  “بري�ضايت” 
ت�ضتهدف  ال�ضركة  اأن  ال�ضطناعي،  
ثالثة  ال����ق����ادم����ة  ال�����ف�����رتة  خ������الل 
قطاعات  ه��ي  اأول��وي��ة  ذات  قطاعات 
والتعليم،  التحتية  وال��ب��ن��ي��ة  امل��ن��اخ 
حتليالت  ل�ضتخدام  تخطط  حيث 
الذكاء  ع���ر  ال�����ض��خ��م��ة  ال���ب���ي���ان���ات 
ال�ضطناعي لدعم ال�ضركات يف هذه 

القطاعات.

تعاون بني موؤ�س�سة �الإمار�ت للطاقة �لنووية
 و�سركة �لكهرباء �لنووية �لرومانية

•• اأبوظبي-وام:

للطاقة  الإم��������ارات  م��وؤ���ض�����ض��ة  اأع��ل��ن��ت 
النووية  ال��ك��ه��رب��اء  و���ض��رك��ة  ال��ن��ووي��ة 
“نيوكلياراليكرتيكا”  ال���روم���ان���ي���ة 
للتعاون  ت��ف��اه��م  م���ذك���رة  ت��وق��ي��ع  ع���ن 
الطاقة  ق����ط����اع  يف  اجل����ان����ب����ني  ب�����ني 
الطاقة  دع����م من���و  ب���ه���دف  ال���ن���ووي���ة، 
ملواجهة  اأ���ض��ا���ض��ي  ك��م�����ض��در  ال���ن���ووي���ة 
ال��ت��ح��دي��ات امل�����ض��رتك��ة اخل��ا���ض��ة باأمن 
وتهدف  امل���ن���اخ���ي.  وال���ت���غ���ري  ال���ط���اق���ة 
م��ذك��رة ال��ت��ف��اه��م لإي���ج���اد اإط����ار عمل 
م���������ض����رتك ل����ل����ت����ع����اون امل���ح���ت���م���ل بني 
برامج  وتو�ضيع  تطوير  يف  اجل��ان��ب��ني 
وكذلك  البلدين  يف  ال��ن��ووي��ة  الطاقة 
اأن  �ضيما  اأوروب����ا، ول  و���ض��رق  و�ضط  يف 
رومانيا  وج��م��ه��وري��ة  الإم������ارات  دول����ة 
تعتمدان على الطاقة النووية كم�ضدر 
للبيئة  ال�����ض��دي��ق��ة  ل��ل��ط��اق��ة  اأ���ض��ا���ض��ي 
ال�����ض��روري��ة ل��ع��م��ل��ي��ة ت�����ض��ري��ع خف�س 
الطاقة  ل��ق��ط��اع  ال��ك��رب��ون��ي��ة  الب�ضمة 
ف�ضاًل  الأخ���رى،  الثقيلة  ولل�ضناعات 
ع��ن ال��ت��ط��ب��ي��ق��ات الأو����ض���ع ن��ط��اق��اً مبا 
ال��ه��ي��دروج��ني وحتلية  اإن���ت���اج  ي�����ض��م��ل 
الإم����ارات  موؤ�ض�ضة  و�ضتتعاون  امل��ي��اه. 
الرومانية  وال�ضركة  النووية  للطاقة 
يف  املحتملة  ال�����ض��راك��ات  ا�ضتك�ضاف  يف 
العمليات الت�ضغيلية وال�ضيانة ملحطات 
تطوير  وك���ذل���ك  ال���ن���ووي���ة،  ال���ط���اق���ة 
الب�ضري،  امل��ال  راأ����س  وتنمية  ال��ق��درات 
بالإ�ضافة اإىل التعاون يف جمال البحث 
اخلرات  تبادل  جانب  اإىل  والتطوير، 
يف تطوير الأطر التمويلية والتجارية 
عن  ف�ضال  ال��ن��ووي��ة،  الطاقة  ل��رام��ج 
اخلا�ضة  القدرات  حول  املعارف  تبادل 
امل�����ض��اري��ع. وق���ال �ضعادة حممد  ب����اإدارة 

املنتدب  ال��ع�����ض��و  اإب��راه��ي��م احل���م���ادي، 
الإمارات  ملوؤ�ض�ضة  التنفيذي  والرئي�س 
ال�ضراكة  ه��ذه  “ اإن  النووية:  للطاقة 
بالعمل  التزامنا  على  توؤكد  اجل��دي��دة 
النووية  الطاقة  دور  تعزيز  اأج��ل  م��ن 
اأه��داف احلياد املناخي على  يف حتقيق 
اأهمية  تتزايد  حيث  العاملي،  ال�ضعيد 
تطوير  ت�ضريع  يف  الدولية  ال�ضراكات 
مع  �ضيما  ول  النووية،  الطاقة  برامج 
اإدراك املزيد من الدول للدور املحوري 
ال��ن��ووي��ة كحل  الطاقة  ب��ه  تقوم  ال��ذي 
وخف�س  الطاقة  اأم���ن  لتعزيز  واق��ع��ي 
الطاقة  ل��ق��ط��اع  ال��ك��رب��ون��ي��ة  الب�ضمة 
اإنتاج  خالل  من  الثقيلة،  ولل�ضناعات 
احل���������رارة وال����ب����خ����ار وال���ه���ي���دروج���ني 
الكربونية”.  النبعاثات  م��ن  اخل��ايل 
واأ�ضاف احلمادي:” اأن دولة الإمارات 
الأجل  ال�ضتثمارات طويلة  اإىل  بادرت 
يف الطاقة النووية، وهو ما ي�ضهم الآن 
والتنمية  القت�ضادي  التنوع  تعزيز  يف 
امل�ضتدامة. ومن خالل ثالثة حمطات 
الكهرباء  م���ن  وف�����رية  ك��م��ي��ات  ت��ن��ت��ج 

اخلالية من النبعاثات الكربونية على 
نحو جتاري، وعلى مدار ال�ضاعة، توفر 
الكهربائية  ال��ط��اق��ة  ب��راك��ة  حم��ط��ات 
الوقت  ن��ف�����س  ويف  م�������ض���ت���دام،  ب�����ض��ك��ل 
التغري  اأبطال  من  جديداً  جياًل  تلهم 
وختم احلمادي بالقول : “  املناخي”. 
الكهرباء  �ضركة  العمل مع  اإىل  نتطلع 
فر�س  ل�ضتك�ضاف  الرومانية  النووية 
النووية حول  الطاقة  تنامي حمطات 
الت�ضغيلية  العمليات  و�ضمان  ال��ع��امل 
امل��وث��وق��ة وامل�����ض��ت��دام��ة، ب��الإ���ض��اف��ة اإىل 
الطاقة  تقنيات  ح��ول  امل��ع��ارف  ت��ب��ادل 
النووية مثل مناذج املفاعالت املعيارية 
التقنيات  م�����ن  وغ�����ريه�����ا  امل�������ض���غ���رة 
املتقدمة”. وُتعد حمطات براكة ركيزة 
الدولة  يف  امل�ضتدامة  للتنمية  اأ�ضا�ضية 
وا�ضتقرارها،  ال��ط��اق��ة  اأم����ن  و���ض��م��ان 
املجزية  ال��وظ��ائ��ف  اآلف  ت��وف��ر  ح��ي��ث 
ومت����ن����ح ال�������ض���رك���ات امل���ح���ل���ي���ة ع����ق����وداً 
براكة  ال���دولرات. كما توفر  مباليني 
حلوًل بيئية واقعية اليوم وعلى مدى 
ال�ضتني عاماً املقبلة وما بعدها، و�ضيتم 

ت�ضليط ال�ضوء على ذلك خالل موؤمتر 
 ”28 “كوب  ل��ل��م��ن��اخ  امل��ت��ح��دة  الأمم 
يف  دب���ي  يف  ال���دول���ة  ت�ضت�ضيفه  ال����ذي 
حمطات  اأن  �ضيما  ول  املقبل،  نوفمر 
براكة حتد �ضنوياً من ماليني الأطنان 
امل�ضبب  ال��ك��رب��ون��ي��ة،  الن��ب��ع��اث��ات  م���ن 
املناخي،  ال��ت��غ��ري  ل��ظ��اه��رة  ال��رئ��ي�����ض��ي 
ال�����دولرات من  م��ل��ي��ارات  �ضتوفر  ك��م��ا 
ال��غ��از ال��ط��ب��ي��ع��ي ���ض��ن��وي��اً وال��ت��ي كانت 
���ض��ُت�����ض��ت��خ��دم يف اإن���ت���اج ال��ك��ه��رب��اء. من 
الرئي�س  ك��وزم��ني غ��ي��ت��ا،  ق���ال  ج��ه��ت��ه، 
النووية  الكهرباء  ل�ضركة  التنفيذي 
ال�ضنوات  م���دى  “ ع��ل��ى   : ال��روم��ان��ي��ة 
النووية  الطاقة  قطاع  اأثبت  املا�ضية، 
التكنولوجي  وال���ت���ق���دم  ال���ت���ط���ور  اأن 
والتنفيذ يف الوقت املنا�ضب هي نتيجة 
ال������دويل، وكذلك  ل��ل��ت��ع��اون  م��ب��ا���ض��رة 
التعاون بني املنظمات احلكومية وغري 
وخمتلف  امل�ضغلة  واجلهات  احلكومية 
ال�ضركاء. والطاقة النووية هي م�ضدر 
ذات  ال��ب��ل��دان  يف  للطاقة  ا�ضرتاتيجي 
اأو  القطاع  ه��ذا  يف  واخل���رة  التقاليد 

برامج  تطوير  تعتر  التي  البلدان  يف 
ملختلف  ح��اًل  النووية  للطاقة  جديدة 
واأنظمة  بالبيئة  اخلا�ضة  التحديات 
الطاقة. ويواجه خراء الت�ضغيل نف�س 
ويف  الفر�س،  نف�س  وي��رون  التحديات 
هذا الإطار، نرحب مبذكرة التفاهم مع 
موؤ�ض�ضة الإمارات للطاقة النووية لأننا 
ت��ب��ادل اخل���رات يف  اأن  على يقني م��ن 
املجالت الرئي�ضية، اإىل جانب حتديد 
للتعاون  اجل��دي��دة  والأط����ر  ال��ت��داب��ري 
وال��ت��ن��م��ي��ة، ���ض��ي��ك��ون ل���ه ت���اأث���ري مفيد 
ومبا�ضر على كال اجلانبني “. ومتتلك 
الرومانية  ال��ن��ووي��ة  ال��ك��ه��رب��اء  ���ض��رك��ة 
قيد  ا�ضرتاتيجية  ا�ضتثمارية  م�ضاريع 
التنفيذ تقدر قيمتها بنحو 12 مليار 
املحطات  ذل����ك جت��دي��د  ي����ورو مب���ا يف 
حمطات  يف  والثالثة  والثانية  الأوىل 
�ضرينافودا للطاقة النووية، اإىل جانب 
امل�ضغرة  امل���ف���اع���الت  من�����اذج  ت��ط��وي��ر 
“نوك�ضكايل”،  ���ض��رك��ة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون 
اأخ����رى. كما  ب��الإ���ض��اف��ة اإىل م�����ض��اري��ع 
لل�ضركة  ال�ضتثمارية  امل�ضاريع  ت�ضاهم 
للبيئة  ال�����ض��دي��ق��ة  ال��ط��اق��ة  ق��ط��اع  يف 
روم���ان���ي���ا،  ال���ط���اق���ة يف  ا����ض���ت���ق���رار  يف 
الجتماعية  التنمية  ت��ع��زي��ز  وك��ذل��ك 
الطاقة  قطاع  وتطوير  والقت�ضادية، 
ال���ن���ووي���ة، وت���دري���ب ج��ي��ل ج��دي��د من 
من  الن��ت��ه��اء  و���ض��ي��وؤدي  املتخ�ض�ضني. 
امل�ضاريع ال�ضتثمارية لل�ضركة بعد عام 
2031، اإىل توفري ما يقرب من 33 
% من احتياجات ا�ضتهالك الكهرباء 
 %  66 ي��ق��در بنحو  يف روم��ان��ي��ا وم���ا 
ال��ط��اق��ة اخل��ال��ي��ة م��ن النبعاثات  م��ن 
عن  ف�ضاًل  البالد،  ه��ذه  يف  الكربونية 
24 مليون طن من  احلد مما يقارب 

هذه النبعاثات �ضنوياً.

غرفة عجمان و�سفارة كوبا تبحثان �لتعاون 
�القت�سادي و�لتجاري �مل�سرتك

•• عجمان -الفجر: 

�ضمن ج��ه��ود غ��رف��ة جت���ارة و���ض��ن��اع��ة ع��ج��م��ان لتعزيز 
ال�ضتثمارية  للفر�س  وال��رتوي��ج  اخل��ارج��ي��ة  عالقاتها 
املتاحة يف الإمارة، ا�ضتقبل �ضعادة �ضامل ال�ضويدي مدير 
اإ�ضكالونا  كارلو�س  نوربرتو  �ضعادة  عجمان،  غرفة  ع��ام 
ب��ه��دف بحث  ال��دول��ة،  ك��وب��ا يف  �ضفري جمهورية  ك��اري��و 
التعاون القت�ضادي والتجاري امل�ضرتك ومناق�ضة فر�س 

تنمية حجم التبادل التجاري بني البلدين.
ح�����ض��ر ال��ل��ق��اء يف م��ق��ر غ��رف��ة ع��ج��م��ان م�����روان حارب 
يف  الدولية  والعالقات  ال��رتوي��ج  اإدارة  مدير  العرياين 
�ضفارة  م��ن  ���ض��اردوي  مارتينيز  واأي��ل��ني  عجمان،  غ��رف��ة 
�ضامل  ���ض��ع��ادة  ال��ل��ق��اء رح���ب  ب���ال���دول���ة.يف م�ضتهل  ك��وب��ا 
ودوره يف  اللقاء  اأهمية  واأك��د على  ال�ضويدي باحل�ضور، 
والتجاري  القت�ضادي  والتعاون  العالقات  حجم  زي��ادة 
بني عجمان وكوبا وفتح قناة لتبادل الآراء حول تنفيذ 
عجمان  اإم���ارة  اأن  م�ضرتكة.واأو�ضح  ول��ق��اءات  فعاليات 
ال�ضتثمارية  ال��ف��ر���س  م��ن  وا���ض��ع��ة  جم��م��وع��ة  مت��ت��ل��ك 
راأ�ضها  وع��ل��ى  ع��دة  جم���الت  يف  للم�ضتثمرين  اجل��اذب��ة 
القطاع ال�ضناعي، اإىل جانب الفر�س املتاحة يف جمالت 
البناء والت�ضييد والعقارات والتجارة والتعليم وال�ضحة 

اأن غرفة عجمان حري�ضة على تقدمي  وغريها، موؤكداً 
من  الع��م��ال  اأ�ضحاب  جل��ذب  املمكنة  الت�ضهيالت  كافة 
اأ�ضحاب العمال من  كوبا وزيادة فر�س ال�ضراكات بني 
املعلومات  ت��ب��ادل  اأهمية  على  الطرفان  ال��ب��ل��دي��ن.واأك��د 
وال��ب��ي��ان��ات ل��ق��وائ��م ال�����ض��ادرات وال������واردات يف ك��ال من 
فر�س  وفتح  امل�ضرتكة  ال�ضتفادة  لتعزيز  وكوبا  عجمان 

لزيادة حجم التبادل التجاري مبا يخدم البلدين.
من جانبه وجه �ضعادة نوربرتو كارلو�س اإ�ضكالونا كاريو 
ال�ضتقبال  ح��ف��اوة  على  ال�ضكر  ك��وب��ا،  جمهورية  �ضفري 
واأ�ضاد مبدى تنوع وزخم اقت�ضاد عجمان وتعدد الفر�س 
ال�ضتثمارية املتاحة، المر الذي يعزز من فر�س التعاون 
اأبرز  ن��ب��ذة ح���ول  ب��ني ع��ج��م��ان وك��وب��ا، وق���دم للح�ضور 
القطاعات يف جمهورية كوبا واأبرز الحداث والفعاليات 
تنظيم  ب�ضرورة  احل�ضور  �ضنويا.واأو�ضى  القت�ضادية 
امل�������ض���وؤول���ني م����ن اجلهات  ف���ع���ال���ي���ات م�����ض��رتك��ة ت�����ض��م 
احلكومية املعنية بال�ضاأن القت�ضادي واأ�ضحاب الأعمال 
الزيارات  تبادل  جانب  اإىل  البلدين،  من  وامل�ضتثمرين 
امل��ي��دان��ي��ة ل��ل��ت��ع��رف ع��ل��ى ال��ف��ر���س امل��ت��اح��ة يف خمتلف 
ال�ضويدي  �ضامل  �ضعادة  ق��دم  اللقاء  ختام  امل��ج��الت.ويف 
كارلو�س  نوربرتو  �ضعادة  ل�ضعادة  التذكاري  الغرفة  درع 

اإ�ضكالونا كاريو �ضفري جمهورية كوبا يف الدولة.   

العدد 13805 بتاريخ 2023/3/22 
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
  253/2022/13332 تنفيذ �شيكات 

تفا�ضيل الإعالن بالن�ضر 
اىل املنفذ �ضده/1- �ضاجي ريغوناثان كي ريغوناثان  -   جمهول حمل القامة

مبا ان الطالب التنفيذ/بنك اأبوظبي التجاري
به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامكم  اع��اله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليكم  اأق��ام  قد 

وقدره )12092( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �ضتبا�ضر  املحكمة  ف��ان  وعليه 

بالقرار املذكور خالل 7 ايام من تاريخ ن�ضر هذا العالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13805 بتاريخ 2023/3/22 70021

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم  4685/2022/253 تنفيذ �شيكات 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ التا�ضعة رقم 230
مو�ضوع التنفيذ : املطالبة بقيمة ال�ضيك املرجتع رقم:000301 وال�ضيك رقم 000306 وال�ضادر عن بنك 

اأبوظبي التجاري بقيمة 81.390 درهم والر�ضوم وامل�ضروفات .
طالب التنفيذ : دانوب ملواد البناء �س.م.ح

عنوانه:المارات - امارة دبي - ديرة - دبي - �ضارع بني يا�س - مبنى توين تاور - برج املكاتب - �ضقة 
طابق 21 - مكتب 2104

للهند�ضة  الفال�ضي  �ضركة   -2 ب��در  حممد  حممد  الدين  ن�ضر  حممد  يا�ضر   -1  : اإعالنهما  املطلوب 
والن�ضاءات �س.ذ.م.م  - �ضفتهما : منفذ �ضدهما

مو�ضوع الإعالن :  بتاريخ:2022/7/5 قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع 
املحكمة  فان  ، وعليه  املحكمة  اأو خزينة  التنفيذ  وق��دره )81955.00( درهم اىل طالب  به  املنفذ  املبلغ 
�ضتبا�ضر الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( اأيام من تاريخ 

ن�ضر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70197

العدد 13805 بتاريخ 2023/3/22 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  15245/2022/253 تنفيذ �شيكات 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ التا�ضعة رقم 230

مو�ضوع التنفيذ : املطالبة بقيمة ال�ضيكات املرجتعة ارقام 38-76-77-78-79-1-82 وال�ضادره عن بنك 
المارات دبي الوطني بقيمة )34928( واملبلغ الجمايل بالر�ضوم )35052( درهم .

طالب التنفيذ : ريتفر ل�ضناعة ال�ضباغ والدهانات ذ.م.م
عنوانه:المارات - ام��ارة دبي - جيل علي ال�ضناعية - دبي - مبنى م�ضتودع رقم 8 - م�ضتودع رقم 8 

ملك موؤ�ض�ضة دبي العقارية
املطلوب اإعالنه : 1- عامر م�ضعود ان�ضاري م�ضعود احمد ان�ضاري  - �ضفته: منفذ �ضده

املنفذ به  املبلغ  املذكورة اعاله والزامك بدفع  التنفيذية  اأق��ام عليك الدعوى  :  قد  الإع��الن  مو�ضوع 
وقدره )35052( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة مبلغ الر�ضوم خلزينة املحكمة ، وعليه فان 
املحكمة �ضتبا�ضر الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )7( اأيام من 

تاريخ ن�ضر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70197 العدد 13805 بتاريخ 2023/3/22 

مذكرة اعالن بالن�شر  )اإ�شتئناف(    
                  يف  اال�شتئناف رقم:294/2023/300 ا�شتئناف مدين 

املنظورة يف:دائرة ال�ضتئناف املدينة الثانية رقم 82
مو�ضوع ال�ضتئناف : اإ�ضتئناف احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم:2022/2259 مدين جزئي والر�ضوم 

وامل�ضاريف والتعاب. 
امل�ضتاأنف:ا�ضرت دي ام هيلث كري �س.م.ح

ا�ضبكت  زاي��د - مبنى  ال�ضيخ  �ضارع  التجاري -  دب��ي - منطقة اخلليج  ام��ارة  ع��ن��وان��ه:الم��ارات - 
ب��اى افينو م��ول - هاتف رق�����م:042594391 - مكاين  ب��ج��وار  ت��اور - مكتب 02 32 الطابق 32 - 

رقم:2527587343 
املطلوب اإعالنه:  1- اي ار اي ا�س للخدمات ال�ضحيه �س.ذ.م.م  -  �ضفته : م�ضتاأنف �ضده

مو�ضوع الإعالن :  قد اأ�ضتاأنف القرار/احلكم ال�ضادر بالدعوى رقم:2022/2259 مدين جزئي. 
وحددت لها جل�ضة يوم الثنني  املوافق  2023/3/27  ال�ضاعة 10.00 �س بقاعة التقا�ضي عن بعد ، 

وعليه يقت�ضى ح�ضوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حالة تخلفكم �ضتجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  اال�شتئناف    
70197 العدد 13805 بتاريخ 2023/3/22 

مذكرة اعالن بالن�شر  )اإ�شتئناف(    
                  يف  اال�شتئناف رقم:8/2023/361 ا�شتئناف اأمر اأداء 

املنظورة يف:دائرة ال�ضتئناف التجارية الرابعة رقم 201
وامل�ضاريف  والر�ضوم  رق����م:2667/2022  الداء  اأم��ر  يف  ال�ضادر  القرار  اإ�ضتئناف   : ال�ضتئناف  مو�ضوع 

والتعاب. 
امل�ضتاأنف:اأم اأم جي لتجارة معدات املطاعم واملطابخ املركزية �س.ذ.م.م

 - العقارية  دبي  8 ملك موؤ�ض�ضة  - م�ضتودع  رقم  الثانية  ال�ضناعية  راأ���س اخل��ور   - دبي  عنوانه:امارة 
�ضندوق   - ه���ات���ف:0504233921   - ف��اك�����س:043908834   -  043901155 هاتف   -  1480277056 مكاين 

بريد:14402 
املطلوب اإعالنه:  1- رويال انرتنا�ضيونال لال�ضتثمار ذ.م.م  -  �ضفته : م�ضتاأنف �ضده

مو�ضوع الإع��الن :  نبلغكم بقيد امل�ضتاأنف بقيد الق�ضية املذكورة اعاله ل�ضتئناف احلكم ال�ضادر يف 
اأمر الأداء املقيد من قبلكم. وحددت لها جل�ضة يوم الثنني  املوافق  2023/4/3  ال�ضاعة 10.30  �س 
بقاعة التقا�ضي عن بعد ، وعليه يقت�ضى ح�ضوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حالة تخلفكم �ضتجري 

حماكمتكم غيابيا.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  اال�شتئناف    
70640

العدد 13805 بتاريخ 2023/3/22 
اعالن بالن�شر        

                  يف  الدعوى رقم:2805/2022/100 احوال نف�س م�شلمني 
املنظورة يف:دائرة الأ�ضرة اأحوال نف�س الثامنة رقم 6

مو�ضوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليه ب�ضداد نفقة اولد �ضاملة وم�ضكن �ضرعي والر�ضوم 
وامل�ضاريف واتعاب املحاماة . 

املدعي:طاهره حممد زهتابان
عنوانه:المارات - امارة دبي الوكيل القانوين - منطقة اخلليج التجاري - دبي - �ضارع ال�ضيخ 

زايد - مبنى �ضنجل بزن�س تاور - �ضقة 2012
املطلوب اإعالنه:  1- علي برويز حيدري  -  �ضفته : مدعي عليه 

مو�ضوع الإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليه ب�ضداد نفقة 
يوم  لها جل�ضة  وح��ددت   -  . املحاماة  واتعاب  وامل�ضاريف  والر�ضوم  �ضرعي  وم�ضكن  �ضاملة  اولد 
الثنني  املوافق  2023/4/10  ال�ضاعة 09.30 �س يف قاعة التقا�ضي عن بعد يف مبنى الحوال 
ال�ضخ�ضية يف منطقة القرهود لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 

ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
العدد 13805 بتاريخ 2023/3/22 70197

اعالن بالن�شر )تظلم(    
                  يف  الدعوى رقم:29/2022/73 تظلم عمايل 

املنظورة يف:دائرة التظلمات وامل�ضتعجل رقم 190
مو�ضوع الدعوى : تظلم من القرار ال�ضادر يف المر على عري�ضة رقم:3796/2022. 

املتظلم:ال�ضركة احلديثة ل�ضيانة املباين ذ.م.م
عنوانه:المارات - امارة دبي - منطقة اخلليج التجاري - دبي

وميثله:عبداهلل خمي�س غريب الناخي اآل علي
املطلوب اإعالنه :  1- عارف اأبوبكر �ضديق احمد  -  �ضفته : متظلم �ضده 

اأقام عليكم التظلم املذكور اعاله ومو�ضوعه تظلم من القرار ال�ضادر  مو�ضوع الإع��الن :  قد 
يف المر على عري�ضة رقم:3796/2022 - وحددت لها جل�ضة يوم الثالثاء  املوافق  2023/3/28  
ال�ضاعة 10.00 �س يف قاعة التقا�ضي عن بعد وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات 
�ضيكون مبثابة  فان احلكم  ، ويف حالة تخلفك  الأق��ل  اأي��ام على  بثالثة  قبل اجلل�ضة  للمحكمة 

ح�ضوري.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70021
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املال والأعمال
مكتوم بن حممد ي�ستقبل �ملدير �لتنفيذي و�لرئي�س �لعاملي ل�سركة )جيه �إل �إل(

•• دبي -وام:

ا���ض��ت��ق��ب��ل ���ض��م��و ال�����ض��ي��خ م��ك��ت��وم بن 
نائب  م��ك��ت��وم  اآل  را����ض���د  ب���ن  حم��م��د 
ن���ائ���ب رئ���ي�������س جمل�س  ح���اك���م دب�����ي 
الثالثاء،  اأم�س  املالية،  ال��وزراء وزير 
كري�ضتيان اأولريخ، املدير التنفيذي 
اإل  “جيه  ل�ضركة  العاملي  والرئي�س 
مقر  يف  ال��ع��ق��اري،  لال�ضتثمار  اإل” 
املجل�س التنفيذي لإمارة دبي باأبراج 
الإم��ارات . واأك��د �ضمو ال�ضيخ مكتوم 

دبي  اللقاء حر�س  بن حممد خالل 
ع��ل��ى اإي���ج���اد ال�����ض��ب��ل ال��ك��ف��ي��ل��ة بدعم 
املجالت  �ضركائها يف خمتلف  اأعمال 
وتنميتها يف دولة الإمارات واملنطقة 

على وجه العموم، 
ومبا يتما�ضى مع اأهداف اأجندة دبي 
اإىل  وال��رام��ي��ة   ،D33 القت�ضادية 
اأه��م ثالث مدن  تعزيز مكانتها بني 
اأربعة مراكز مالية  واأب��رز  اقت�ضادية 
وا�ضتعر�س  ال���ع���امل.  م�����ض��ت��وى  ع��ل��ى 
ال�ضركة  وت��ط��ل��ع��ات  اأه�����داف  ال��ل��ق��اء 

امل���ن���ط���ق���ة، وال���ف���ر����س  ال���ع���امل���ي���ة يف 
التي توفرها دولة الإمارات  الكبرية 
ل��ال���ض��ت��ث��م��ار يف خم��ت��ل��ف امل���ج���الت 
وال�����ق�����ط�����اع ال�����ع�����ق�����اري ع����ل����ى وج����ه 

اخل�ضو�س، 
وم���ا ت���وف���ره دب���ي م���ن ب��ي��ن��ي��ة حتتية 
ول����وج���������ض����ت����ي����ة ع�����ال�����ي�����ة ال�����ك�����ف�����اءة 
والعتمادية، واأطر ت�ضريعية حديثة 
لالأعمال  ت���وف���ر  ب����امل����رون����ة  ت��ت�����ض��م 
اأعلى  وتكفل  وامل�ضتقر،  الآم��ن  املناخ 
املثمرة  لل�ضراكة  النجاح  م�ضتويات 

التي طاملا جمعتها مبوؤ�ض�ضات القطاع 
امل����ج����الت. وتعد  ���ض��ت��ى  اخل���ا����س يف 
ال�ضركات  من  اإل”  اإل  “جيه  �ضركة 
ال�ضتثمار  الرائدة يف جمال  العاملية 
دولة،   80 يف  تعمل  حيث  ال��ع��ق��اري، 
ال�ضنوية  اإي����رادات����ه����ا  ح��ج��م  وي��ب��ل��غ 
بها  وي��ع��م��ل  دولر،  م��ل��ي��ار   20.9

103 اآلف موظف حول العامل.
ال�ضركات  بني  من  ال�ضركة  تعد  كما 
منطقة  م�������ض���ت���وى  ع���ل���ى  ال������رائ������دة 
تقدمي  يف  واأفريقيا  الأو�ضط  ال�ضرق 

من  وال�ضيافة،  العقارات  اخل��دم��ات 
35 دول��ة م��ن دول  خ��الل عملها يف 
املنطقة. ح�ضر اللقاء معايل عبداهلل 
للمجل�س  ال��ع��ام  الأم����ني  ال��ب�����ض��ط��ي، 
التنفيذي لإمارة دبي، و�ضعادة هالل 
ال���ع���ام لدائرة  امل���دي���ر  امل�����ري،  ���ض��ع��ي��د 
و�ضعادة  بدبي،  وال�ضياحة  القت�ضاد 
دبي  م��رك��ز  ك��اظ��م، حم��اف��ظ  عي�ضى 
املايل العاملي، و�ضعادة عارف اأمريي، 
الرئي�س التنفيذي ل�ُضلطة مركز دبي 

املايل العاملي.

عمومية �لعني �الأهلية للتاأمني تقر توزيع 25 % �أرباح نقدية على �مل�ساهمني

تاأثري �لذكاء �ال�سطناعي على �القت�ساد �لرقمي ..تقرير لكلية حممد بن ر��سد لالإد�رة �حلكومية

كّرمت الفائزين بجائزة “مطاري” للتميز املوؤ�س�سي

هيئة مطار �ل�سارقة �لدويل تنّظم �مللتقى �ل�سنوي ملوظفيها
•• ال�صارقة –الفجر:

ال�ضنوي  “امللتقى  ال��دويل  ال�ضارقة  مطار  هيئة  نّظمت 
خالل  حّققتها  التي  بالإجنازات  لالحتفاء  ملوظفيها” 
2022، وت��ق��دي��راً جلهود ك��ادره��ا يف دع��م حتقيق  ع��ام 
للمنا�ضبات  اجل��واه��ر  وذل��ك يف مركز  الإجن����ازات،  تلك 
املدفع،  �ضامل  �ضعادة علي  كّل من  وامل��وؤمت��رات، بح�ضور 
ال�ضيخ  و���ض��ع��ادة  ال����دويل،  ال�ضارقة  م��ط��ار  هيئة  رئي�س 
ال�ضارقة  القا�ضمي، مدير هيئة مطار  في�ضل بن �ضعود 

الدويل ومدراء الإدارات.
كما كّرمت خالل احلفل املوظفني الفائزين يف الدورة 
املوؤ�ض�ضي  للتميز  ال�����ض��ارق��ة  م��ط��ار  ج��ائ��زة  م��ن  الثانية 

“مطاري«.
الهيئة  اإجن����ازات  اأب���رز  ع��ر���س  احل��ف��ل، مت  م�ضتهّل  ويف 
الهيئة  األقى �ضعادة رئي�س  املا�ضي، وبعدها  العام  خالل 
ملوظفي  بال�ضكر  وت��وّج��ه  ب��احل�����ض��ور  فيها  رح���ب  كلمة 
الهيئة جلهودهم ال�ضتثنائية خالل عام 2022، الذي 
يعتر عاماً لتمكني التعايف بامتياز وا�ضتعادة امل�ضتويات 
اأ�ضاد  19. ك��م��ا  مل���ا ق��ب��ل ج��ائ��ح��ة ك��وف��ي��د-  الإي��ج��اب��ي��ة 
�ضعادته بتما�ضك الأ�ضرة الداخلية لهيئة مطار ال�ضارقة 
الأه���داف  حتقيق  ب��ه��دف  لكتف  كتفاً  وعملهم  ال���دويل 
طريق  موا�ضلة  منهم  داع��ي��اً  للهيئة،  ال�ضرتاتيجية 

التميز واملبادرة دائما ً لتقدمي الأفكار الإبداعية.
ثّم األقى �ضعادة ال�ضيخ في�ضل بن �ضعود القا�ضمي، مدير 
اجل��اّد من  والعمل  الل��ت��زام  اأن  فيها  اأك��د  كلمة  الهيئة، 
�ضفر  جتربة  توفري  يف  اأ�ضهم  قد  الهيئة  موظفي  قبل 
مميزة وخدمات رائدة ملتعاملي مطار ال�ضارقة. وعقب 
بعنوان  غنائية  ف��ق��رة  الإمارات”  “كورال  ق���ّدم  ذل���ك، 
“نب�س القلوب” تعبرياً عن ال�ضكر والمتنان ل�ضاحب 
القا�ضمي  حممد  ب��ن  �ضلطان  ال��دك��ت��ور  ال�ضيخ  ال�ضمو 
ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم ال�ضارقة لتوجيهاته وروؤيته 

احلكيمة.
وت��خ��ّل��ل احل��ف��ل ت��ك��رمي امل��وظ��ف��ني ال��ف��ائ��زي��ن بجائزة 
موظفي  ومت��ك��ني  دع���م  ع��ل��ى  ت��رك��ز  ال��ت��ي  “مطاري” 
نحو  و���ض��وًل  ال��ع��امل��ي��ة  امل��ع��اي��ري  اأع��ل��ى  لتحقيق  الهيئة 
التميز والريادة املوؤ�ض�ضية، وتهدف اإىل ت�ضجيع البتكار 
واإبراز املواهب والكفاءات، وتطوير كافة عمليات الهيئة 
يف  ومتيزها  املختلفة  الإدارات  جهود  على  والت�ضليط 
عّدة  اجل���ائ���زة  وت�����ض��م��ل  وم��ب��ادرات��ه��ا.  اأع��م��ال��ه��ا  تنظيم 
فئات، هي: الفئات املوؤ�ض�ضية “فئة الإدارة املتميزة، فئة 
والفئات  ابتكارية”،  فكرة  واأف�ضل  املتميز  العمل  فريق 
املتميز،  الإ�ضرايف  املوظف  املتميز،  “القيادي  الوظيفية 
التخ�ض�ضي  املوظف  املتميز،  املتعاملني  خدمة  موظف 
الإداري  الدعم  موظف  مبتكر،  موظف  اأف�ضل  املتميز، 
التكرمي  اإىل  اإ�ضافة  املتميز”  املتميز واملوظف اجلديد 
ملوظفني  الهيئة  رئي�س  ���ض��ع��ادة  م��ن  وامل��ب��ا���ض��ر  اخل��ا���س 

نظري خمتلف جهودهم واإجنازاتهم يف كافة املجالت.
وق����ال ���ض��ع��ادة ع��ل��ي ���ض��امل امل���دف���ع، رئ��ي�����س ه��ي��ئ��ة مطار 
العام  ه��ذا  ال�ضنوي  ملتقانا  “يتميز  ال��دويل:  ال�ضارقة 
بن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  اإع���الن  م��ع  بتزامنه 
زايد اآل نهيان رئي�س الدولة، حفظه اهلل، لعام 2023 
عاماً لال�ضتدامة، وهو تعبري حقيقي عن تواوؤم م�ضاعينا 
روؤية  مع  ال��دويل  ال�ضارقة  مطار  هيئة  �ضمن  احلثيثة 
�ضمن  �ضامية  قيماً  الهيئة  تعتمد  اإذ  الر�ضيدة،  القيادة 
�ضعيها اإىل تبني اأنظمة �ضديقة للبيئة يف كل عملياتها، 
مبا يحّقق حماور ا�ضرتاتيجيتنا الفريدة القائمة على 
وعن عام 2022 قال �ضعادته:  البتكار وال�ضتدامة”. 
“كان عاماً متميزاً، بالن�ضبة لالأرقام والإح�ضائيات من 
جهة  م��ن  النوعية  وال�ضتحقاقات  ول��الإجن��ازات  جهة، 
اأخرى، وذلك لتلبية ر�ضالتنا التي ت�ضع جتربة امل�ضافر 
راحة  اأكرث  دائما ً جلعلها  وت�ضعى  اأولوياتها،  يف طليعة 
املتعاملني،  ر�ضا  م��ن  اأع��ل��ى  م�ضتويات  لتحقيق  وي�ضراً 
ل لل�ضفر  والرتقاء مبكانة مطار ال�ضارقة كخيار مف�ضّ

وكاأحد اأهم خم�ضة مطارات اإقليمياً«.
للتميز  ال�ضارقة  مطار  بجائزة  الفائزين  �ضعادته  وهّناأ 
التميز  ث��ق��اف��ة  ن�����ض��ر  اإىل  “نتطّلع  ق���ائ���اًل:  امل��وؤ���ض�����ض��ي، 
والإبداع يف كل مفا�ضل العمل املوؤ�ض�ضي، وندعو اجلميع 
الإخال�س  درب  على  وثبات  بثقة  ال�ضري  موا�ضلة  اإىل 
ال�ضارقة  مطار  مكانة  على  دائ��م��ا ً  لنحافظ  العمل  يف 
على  متعاملينا  بنيناها مع  التي  الثقة  وندعم  الرائدة 

مّر العقود«.
من جهته، قال �ضعادة ال�ضيخ في�ضل بن �ضعود القا�ضمي، 
عام،  بعد  “عاماً  ال���دويل:  ال�ضارقة  مطار  هيئة  مدير 
ال����دويل ري��ادت��ه��ا حملياً  ت��ر���ض��خ هيئة م��ط��ار ال�����ض��ارق��ة 
التحتية  بنيتها  وتطور  ك��وادره��ا  خ��رة  بف�ضل  وعاملياً 
على  دائ��م��ا ً  وحت��ر���س  تتبناها.  التي  الذكية  واحل��ل��ول 
على  بالعتماد  وال��ط��ريان  قطاع  يف  جديد  كل  مواكبة 
والتطوير  النمو  باأهمية  منها  وعياً  البتكارات،  اأح��دث 
مع  للتوافق  ق�ضوى  اأول��وي��ة  ت��ويل  اأنها  كما  املتوا�ضل، 

اأهداف ال�ضتدامة يف كافة عملياتها الت�ضغيلية«.
جناحنا  ع��وام��ل  تعزيز  اإىل  “ن�ضعى  �ضعادته:  واأ���ض��اف 
اأ�ضرتنا  اأف�����راد  ج��م��ي��ع  اإىل مت��ك��ني  ون��ت��ط��ّل��ع  واإجن���ازن���ا 
الداخلية ودعمهم لكي يكونوا دائما ً جزءاً ل يتجزاأ من 
الدويل،  ال�ضارقة  مطار  لهيئة  وال��ري��ادة  النمو  م�ضرية 
الغد  نحو  ُق��ُدم��اً  ومن�ضي  ال��ي��وم  اإجن���از  م��ع��اً  ولنحّقق 

وامل�ضتقبل امل�ضرق«.
اجلدير بالذكر اأن هيئة مطار ال�ضارقة الدويل اأطلقت 
جائزة “مطاري” خالل حفلها ال�ضنوي لعام 2020، 
وحافزاً  دافعاً  لت�ضّكل  الأوىل  و�ضهدت جناحاً يف دورتها 
ملهماً للموظفني نحو اللتزام وال�ضعي لتحقيق اأف�ضل 
ما لديهم يف �ضبيل دعم حتقيق الأهداف ال�ضرتاتيجية 

للهيئة.

•• اأبوظبي-الفجر:

اأق�����رت اجل��م��ع��ي��ة ال��ع��م��وم��ي��ة ل�����ض��رك��ة العني 
بن�ضبة  نقدية  اأرب���اح  ت��وزي��ع  للتاأمني  الأهلية 
%25 من راأ���س املال امل�ضدد مبا يعادل 2.5 
درهم  مليون   37.5 ب��واق��ع  �ضهم  لكل  دره��م 
ال�ضنة  ع��ن  وذل���ك  امل�ضاهمني،  على  اإم���ارات���ي 

املالية املنتهية يف 31 دي�ضمر 2022.
وق����ال ���ض��ع��ادة حم��م��د ج��وع��ان را���ض��د البادي 
خالل  الإدارة  جم��ل�����س  رئ���ي�������س  ال���ظ���اه���ري 
لقد  لل�ضركة:”  العمومية  اجلمعية  اإجتماع 
مت��ك��ن اإق��ت�����ض��اد دول���ة الم�����ارات م��ن اخلروج 
الدولة  �ضهدت  حيث  اجلائحة،  ت��اأث��ريات  من 
قوي  انتعا�س  خالل  من  قوياً  اإقت�ضادياً  منواً 
يف القطاع غري النفطي بالإ�ضافة اإىل ارتفاع 

معدلت الإنتاج النفطي«.
النتعا�س  ي��ك��ت�����ض��ب  الظاهري:”  واأ�����ض����اف 
الق��ت�����ض��ادي زخ���م���اً م��دف��وع��اً ب���ع���ودة ال����دورة 
�ضندوق  مراجعات  لآخ��ر  ووفقاً  القت�ضادية، 
ال��دويل، فقد بلغ منو  ال��دويل والبنك  النقد 
الناجت املحلي الإجمايل لدولة المارات اأكرث 
 3.8% مقابل   2022 ع��ام  %5.9 يف  م��ن 
اإىل  ي�ضل  اأن  امل��ت��وق��ع  وم���ن   ،2021 ع���ام  يف 

%4.1 يف العام 2023«.
�ضندوق  ل��ت��ق��ري��ر  ووف���ق���اً  بالقول:”  وت���اب���ع 
الم���ارات  دول���ة  اقت�ضاد  ف���اإن  ال����دويل،  النقد 
اإيجابية، من خالل زيادة  ي�ضهد توقعات منو 
يوجد  اأن���ه  م��ن  ال��رغ��م  على  املحلي،  الن�ضاط 
القت�ضاد  ح���اد يف  ت��ب��اط��وؤ  ب��ح��دوث  ت��وق��ع��ات 
العاملي ب�ضبب ارتفاع الت�ضخم، وارتفاع اأ�ضعار 
ال��ف��ائ��دة وخ��ف�����س الإ���ض��ت��ث��م��ارات، ك��م��ا ت�ضري 
التوقعات اإىل اأن ي�ضهد القت�ضاد العاملي منواً 
وبن�ضبة   2023 ع��ام  خ��الل   1.7% بن�ضبة 
2.7 خالل عام 2024، اأي بانخفا�س بن�ضبة 

%1.3 و%0.3 على التوايل«.
وقال رئي�س جمل�س اإدارة �ضركة العني الأهلية 
التاأمني يف  للتاأمني:” واأم��ا بخ�ضو�س قطاع 
يف  طفيفة  زي���ادة  �ضهد  فقد  الإم�����ارات،  دول���ة 
ولكن   ،2022 ع��ام  خ��الل  املكتتبة  الأق�ضاط 
ع��ل��ى ع��ك�����س ه���ذه ال���زي���ادة يف الأق�����ض��اط فقد 
اإل  الأرب����اح،  �ضايف  يف  كبري  انخفا�س  لوحظ 
ال��ت��اأم��ني يف دولة  ي��ك��ون ق��ط��اع  اأن���ه يتوقع ان 
المارات اأكرث تنظيماً خالل هذا العام لي�ضهد 

منواً اإجمالياً«.
واأ�ضاف:” اأما بالن�ضبة ل�ضركة العني الأهلية 
للتاأمني، فاإن اإجمايل اإيرادات اأق�ضاط التاأمني 

لعام 2022 قد بلغت 923.4 مليون درهم 
اأرب������اح اعمال  ب��ل��غ ���ض��ايف  اإم����ارات����ي، يف ح���ني 
التاأمني 100.9 مليون درهم، وبلغ خم�ض�س 
درهم،  78.8 مليون  املكت�ضبة  الأق�ضاط غري 
ال�ضركة  حققته  ال��ذي  الربح  �ضايف  بلغ  بينما 

63.1 مليون درهم«.
البادي  را���ض��د  ج��وع��ان  حممد  �ضعادة  وت��وج��ه 
اإىل  والعرفان  ال�ضكر  اآي��ات  باأ�ضمى  الظاهري 

���ض��اح��ب ال�����ض��م��و ال�����ض��ي��خ حم��م��د ب��ن زاي����د اآل 
حفظه  اأبوظبي–  نهيان رئي�س الدولة حاكم 
للموؤ�ض�ضات  ودع��م��ه  ال��ك��رمي��ة  اهلل-ل��رع��اي��ت��ه 

الوطنية.
املتعاملني  لكافة  وتقديره  �ضكره  عن  واأع��رب 
ولإدارة  وخارجها،  الدولة  داخ��ل  ال�ضركة  مع 
ع��ل��ى جهودهم  ال��ع��ام��ل��ني  وك���اف���ة  ال�����ض��رك��ة 

املخل�ضة التي بذلوها خالل العام املن�ضرم.

•• دبي-وام:

اأط���ل���ق���ت ك��ل��ي��ة حم���م���د ب����ن را�����ض����د ل�������الإدارة 
الرقمية  دب��ي  هيئة  مع  بال�ضراكة  احلكومية 
الكلية  م���ق���ر  يف  م���اي���ك���رو����ض���وف���ت،  و����ض���رك���ة 
الذكاء  ت��اأث��ري  “تعزيز  ح��ول  رئي�ضياً  ت��ق��ري��راً 
امل�ضتقبلية  الجت��اه��ات  دب��ي:  يف  ال�ضطناعي 
الذي اعتمد  نحو تعزيز القت�ضاد الرقمي”، 
رئي�ضية  بحثية  ودرا����ض���ة  م��ي��داين  ع��م��ل  ع��ل��ى 
بتطوير  امل��ت��ع��ل��ق��ة  الجت����اه����ات  ل���ض��ت��ك�����ض��اف 
ا�ضتخدام الذكاء ال�ضطناعي لدعم القت�ضاد 

الرقمي يف دبي.
ال�ضيا�ضات  ت��وج��ي��ه  اإىل  ال��ت��ق��ري��ر  وي���ه���دف 
رقمي  اق��ت�����ض��اد  اإىل  ت����وؤدي  ال��ت��ي  امل�ضتقبلية 
املبتكر  ل��ل��ت��ب��ن��ي  ال��ط��ري��ق  م���زده���ر، ومت��ه��ي��د 
وتطبيقاته،  ال�ضطناعي  للذكاء  والأخالقي 
تواجه  التي  والفر�س  التحديات  وي�ضتك�ضف 
ال�ضركات واملوؤ�ض�ضات التي تعتمد على البيانات 
اليومية،  لوظائفها  الرقمية  التحتية  والبنى 
ف�ضاًل عن تلك التي تطور املنتجات الرقمية 
اإىل  التقرير،  ال�ضطناعي.وا�ضتند  وال��ذك��اء 

مئات  ع��ل��ى  تعميمها  مت  ا���ض��ت��ب��ي��ان��ات  ث��الث��ة 
واخلا�ضة  احلكومية  ال�ضركات  من  املوؤ�ض�ضات 
العاملة يف جمالت القت�ضاد الرقمي يف دبي، 
بالرقمنة  املتعلقة  املمار�ضات  عن  �ُضئلت  حيث 
ال�ضطناعي  ال��ذك��اء  وا���ض��ت��خ��دام  وال��ب��ي��ان��ات 
بيانات  اأن  ح��ني  واحل��وك��م��ة، يف  وال�����ض��ي��ا���ض��ات 
و   2021 الفرتة بني  التقرير مت جمعها يف 
2023 ، وت�ضمن اأي�ضاً م�ضحاً حول اإمكانات 

احلكومة،  يف  التوليدية  ال�ضطناعي  الذكاء 
الدرا�ضات  يف  رك���ائ���ز  خ��م�����س  ع��ل��ى  واع���ت���م���د 
الرقمي،  ب��ال��ت��ح��ول  املتعلقة  ال���ض��ت��ق�����ض��ائ��ي��ة 
وجمع البيانات وا�ضتخدامها، واعتماد الذكاء 
و�ضيا�ضات  ت�����ض��ني،  وال���ب���ل���وك  ال���ض��ط��ن��اع��ي 
ومم����ار�����ض����ات ال���ع���م���ل ع����ن ب���ع���د.وم���ن خالل 
التقرير مت الك�ضف عن عدة نقاط لعتبارات 
البيانات،  ب��ا���ض��ت��خ��دام��ات  تتعلق  ال�����ض��ي��ا���ض��ات، 

والبلوك  ال���ض��ط��ن��اع��ي  ال����ذك����اء  وت���وظ���ي���ف 
اأبحاث فريق  نتائج  اإىل  ا�ضتناًدا  ت�ضني. وذلك 
ال�ضيا�ضات يف الكلية، واختتم التقرير بتحليل 
روؤى  على  بناًء  الرقمي  لالقت�ضاد  منظومة 
توجهات  اإىل  ب��الإ���ض��اف��ة  ال���ض��ت��ب��ي��ان��ات،  م��ن 
التقرير  اإط��الق  امل�ضتقبلية.�ضهد  ال�ضيا�ضات 
الرئي�س  امل��ري  �ضباع  بن  علي  الدكتور  �ضعادة 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي لكلية حم��م��د ب��ن را���ض��د ل����الإدارة 
احل��ك��وم��ي��ة، و���ض��ع��ادة ي��ون�����س ع��ب��د ال��ع��زي��ز اآل 

نا�ضر م�ضاعد املدير العام لدبي الرقمية،
اإىل  دب��ي،  بيانات  ملوؤ�ض�ضة  التنفيذي  وامل��دي��ر   
املمثلني  ال�ضخ�ضيات  ك��ب��ار  م��ن  ع���دد  ج��ان��ب 
جل���ه���ات ح��ك��وم��ي��ة وخ���ا����ض���ة يف دب������ي. وق����ال 
را�ضد  ب��ن  حم��م��د  لكلية  التنفيذي  ال��رئ��ي�����س 
بدورها  الكلية..  احلكومية:”تلتزم  ل���الإدارة 
الأ����ض���ا����ض���ي، ال���ق���ائ���م ع���ل���ى ت����دري����ب ومتكني 
وتعزيز  امل�ضتقبل،  ق��ادة  لي�ضبحوا  املوظفني 
متطورة  ح��ك��وم��ات  ت�����ض��ك��ي��ل  يف  م�����ض��اه��م��ت��ه��م 
ومرنة تتكيف مع املتغريات وحتول التحديات 
�ضيا�ضات وبرامج  ُت�ضتثمر يف �ضنع  اإىل فر�س 

اأف�ضل للجميع.

مبنا�سبة تد�سني من�سة مركز دبي املايل العاملي لإطالق امل�ساريع لدعم اأكرث من 200 م�سروع جديد 

مكتوم بن حممد: بروؤية حممد بن ر��سد .. دبي تو��سل تعزيز مكانتها لقيادة م�ستقبل �لقطاع �ملايل �لعاملي
•• دبي -وام: 

اآل  را�ضد  بن  حممد  بن  مكتوم  ال�ضيخ  �ضمو  اأك��د 
م��ك��ت��وم، ن��ائ��ب ح��اك��م دب���ي ن��ائ��ب رئ��ي�����س جمل�س 
ال������وزراء وزي����ر امل��ال��ي��ة رئ��ي�����س م��رك��ز دب���ي املايل 
مركزاً  مكانتها  تعزيز  ت��وا���ض��ل  دب��ي  اأن  ال��ع��امل��ي، 
ووجهًة  امل��ال��ي��ة،  والتكنولوجيا  ل��الب��ت��ك��ار  ع��امل��ي��اً 
الرائدة  وال�ضركات  املواهب  ل�ضتقطاب  رئي�ضية 
وتوجيهات  ل��روؤى  ترجمًة  وذل��ك  الأع��م��ال  ورواد 
�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل مكتوم 
، نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم 
دبي، رعاه اهلل، لتقود دبي م�ضتقبل القطاع املايل 
 D33 دبي  اأجندة  م�ضتهدفات  وحتقيق  العاملي، 

جلعلها �ضمن اأهم 4 مراكز مالية عاملية.
الرقمية  امل���ب���ادرات  اإط���الق  اأن  اإىل  �ضموه  ول��ف��ت 
ال�ضركات  ا�ضتقطاب  يعزز  للم�ضروعات  الداعمة 
النا�ضئة واملتو�ضطة ويزيد جاذبية الإمارة كوجهة 
للتطبيقات  عامليًة  و�ضوقاً  وال�ضركات،  للمواهب 
الداعمة  البيئة  دب��ي  يف  جتد  التي  التكنولوجية 
اإىل  م�ضرياً  للعاملية،  لالنطالق  املف�ضل  وامل��ك��ان 
حتقيق  اإط��ار  يف  مهمة  خطوة  املن�ضة  تد�ضني  اأن 
 »D33« الق��ت�����ض��ادي��ة  دب��ي  اأج��ن��دة  م�ضتهدفات 

اق��ت�����ض��ادي��ة يف  3 م���دن  اأف�����ض��ل  ن��ك��ون �ضمن  واأن 
لتعزيز  امل��رك��ز  ا�ضرتاتيجية  ت��دع��م  كما  ال��ع��امل، 
النمو القت�ضادي وا�ضتحداث فر�س عمل جديدة 
�ضمن قطاعات اخلدمات املالية وغري املالية على 

حد �ضواء.
ج����اء ذل����ك مب��ن��ا���ض��ب��ة اع�����الن م���رك���ز دب����ي امل���ايل 
ال��ع��امل��ي، امل��رك��ز امل���ايل ال��ع��امل��ي ال��رائ��د يف منطقة 
ر�ضمياً  اآ�ضيا،  وجنوب  واأفريقيا  الأو���ض��ط  ال�ضرق 
اأم�س الثالثاء ، تد�ضني “من�ضة مركز دبي املايل 
وترية  ت�ضريع  بهدف  امل�ضاريع”  لإط��الق  العاملي 
من��و وت��و���ض��ع ال�����ض��رك��ات الب��ت��ك��اري��ة ال��ن��ا���ض��ئ��ة يف 
كاظم، حمافظ  �ضعادة عي�ضى  املنطقة.. بح�ضور 
مركز دبي املايل العاملي، اإىل جانب جمموعة من 

كبار ال�ضخ�ضيات وقادة الأعمال وال�ضركاء.
 200 اأك���رث م��ن  ت��دع��م املن�ضة  اأن  امل��ت��وق��ع  وم��ن 
م�ضروع جديد، يخو�س ما يزيد على 100 منها 
ا�ضتحداث  يف  جمتمعًة  لت�ضاهم  التو�ضع  مرحلة 
8،000 فر�ضة عمل جديدة وت�ضتقطب اأكرث من 
2 مليار درهم من راأ�س املال ال�ضتثماري، واإ�ضهام 
املركز  لت�ضبح  الإم����ارة  م�ضاعي  دع��م  يف  املن�ضة 
العاملي الأبرز لبناء امل�ضاريع، كما يتوقع اأن يكون 
م�ضتويات  تعزيز  يف  الإيجابي  تاأثريها  للمن�ضة 

النمو القت�ضادي على م�ضتوى املنطقة.
و�ضلط احلدث ال�ضوء على حمورية الدور الذي 
والبتكار  املالية  التكنولوجيا  �ضركات  ب��ه  ت��ق��وم 
امل�ضاهمة  وم������دى  دب������ي،  اق���ت�������ض���اد  يف  واأث�����ره�����ا 
الق��ت�����ض��ادي��ة ال��ف��اع��ل��ة مل��رك��ز دب���ي امل����ايل العاملي 
اإذ  القطاع احليوي؛  و�ضركائه يف تعزيز منو هذا 
يف  والبتكار  املالية  التكنولوجيا  �ضركات  جمعت 
60 مليون دولر يف عام  اأك��رث م��ن  امل��ايل  امل��رك��ز 
2022 وحده، مما ير�ضخ مكانة القطاع باعتباره 
الأ�ضرع منواً يف مركز دبي املايل العاملي، ل �ضيما 
291 ���ض��رك��ة ج��دي��دة م��ن �ضركات  ان�����ض��م��ام  م��ع 
العام  امل��رك��ز  اإىل  والب��ت��ك��ار  امل��ال��ي��ة  التكنولوجيا 
�ضركة،   686 اإىل  عددها  اإجمايل  لي�ضل  املا�ضي 
وهو ما ميثل زيادة بن�ضبة %36 �ضنوياً. توحيد 

اجلهود .
جمل�س  رئي�س  الغرير،  العزيز  عبد  معايل  وق��ال 
دبي  م��رك��ز  ‘من�ضة  مت��ث��ل  امل�ضرق:”  ب��ن��ك  اإدارة 
ثمينة  فر�ضة  امل�ضاريع’  لإط���الق  ال��ع��امل��ي  امل���ايل 
امل�ضتويات  جميع  على  املبذولة  اجلهود  لتوحيد 
اإىل متكني التحول الرقمي يف القطاع  والرامية 
املايل يف دولة الإمارات وجميع اأنحاء العامل على 
حد �ضواء. ونحن يف بنك امل�ضرق ندرك من خالل 

ال�ضركات  ق��ط��اع  وتنمية  ت��ط��وي��ر  يف  م�ضاهمتنا 
ال�ضغرية واملتو�ضطة، وكوننا من اأكرث الداعمني 
لقطاع اخلدمات امل�ضرفية املفتوحة، باأن ت�ضافر 
املن�ضود.  ال��ن��ج��اح  لتحقيق  اأ���ض��ا���ض��ي  اأم���ر  اجل��ه��ود 
اأم����ر �ضروري  امل���ج���ال  ه���ذا  ال��ت��ع��اون يف  اأن  ك��م��ا 
ل��ت��ع��زي��ز ق��درت��ن��ا ع��ل��ى م�����ض��اع��دة الآخ���ري���ن على 
الكامنة،  قدراتهم  وا�ضتك�ضاف  اأهدافهم،  حتقيق 
ونتطلع  الأع��م��ال.  وري���ادة  الب��ت��ك��ار  روح  وتعزيز 
دائماً للعمل عن كثب مع �ضركائنا من املوؤ�ض�ضات 
املايل  دب��ي  مركز  ‘من�ضة  مظلة  حت��ت  املن�ضوية 
العاملي لإطالق امل�ضاريع، لرعاية الأفكار اجلديدة 

واحت�ضان املواهب”.
ك��اظ��م، حمافظ  ���ض��ع��ادة عي�ضى  ق���ال  م��ن ج��ه��ت��ه 
مركز دبي املايل العاملي: “ي�ضرنا تد�ضني ‘من�ضة 
مركز دبي املايل العاملي لإطالق امل�ضاريع’ ر�ضمياً 
مع  تن�ضجم  مبادرة  وه��ي  �ضركائنا،  مع  بالتعاون 
عجلة  دف���ع  اإىل  ال��رام��ي��ة   2030 ا�ضرتاتيجية 
منو البتكار وريادة الأعمال يف املنطقة. و�ضت�ضهم 
دعم  يف  متكاملة  منظومة  تعتر  وال��ت��ي  املن�ضة 
وتوجيه ال�ضركات النا�ضئة الو�ضول اإىل التمويل 
وامل�ضورة واملوارد الالزمة لتحقيق النجاح. نتطلع 
ل��روؤي��ة ت��اأث��ري ه��ذا ال��رن��ام��ج ال��ه��ادف يف اإطالق 

املالية  التكنولوجيا  ���ض��رك��ات  م��ن  امل��ق��ب��ل  اجل��ي��ل 
دبي  يف  القت�ضادي  النمو  عجلة  ودفع  والبتكار، 

واملنطقة عموماً«.
وكان من اأبرز حمطات احلدث الإعالن عن اإ�ضدار 
امل�ضاريع«  “ا�ضتديوهات  اآلية عمل  لتنظيم  لوائح 
ت�ضريعي  اإط��ار  اأول   ،)Venture Studio(
امل�ضاريع  لإن�ضاء  العامل  م�ضتوى  على  ُمتخ�ض�س 
ت�ضهيل  يف  اجلديدة  اللوائح  وت�ضهم  وتطويرها. 
منوذج  م��ن  انطالقاً  التجارية  الأع��م��ال  م��زاول��ة 
ت�ضغيلية  معايري  �ضمن  امل�ضاريع  ا���ض��ت��ودي��وه��ات 
امل�ضاريع ورواد  ا�ضتديوهات  حمددة تنظم عالقة 
البع�س،  ببع�ضها  النا�ضئة  وال��ك��ي��ان��ات  الأع��م��ال 

وكذلك عالقتها مع ال�ضوق.
ُم�ضممة  منظومة  تاأ�ضي�س  على  اللوائح  وت�ضاعد 
خ�ضي�ضاً لدعم اإن�ضاء امل�ضاريع ودعم رواد الأعمال 
�ضياٍق  ويف  وامل�����ض��ت��ث��م��ري��ن.  ال��ن��ا���ض��ئ��ة  وال�����ض��رك��ات 
التنفيذي  الرئي�س  اأم���ريي،  ع��ارف  ق��ال  مت�ضل، 
البتكار  “يعد  العاملي:  امل��ايل  دبي  مركز  ل�ضلطة 

القوة الدافعة الأكر للتطوير.
العاملي لإطالق  املايل  دبي  “من�ضة مركز  وتقدم 
امل�ضاريع” فر�ضة فريدة اأمام �ضركات التكنولوجيا 
الدعم  اإىل  للو�ضول  وال��ن��ام��ي��ة  النا�ضئة  امل��ال��ي��ة 

وامل������وارد ال���الزم���ة ل��ل��ن��ج��اح ع���ر ال���ض��ت��ف��ادة من 
من  لل�ضركات،  و�ضنتيح  هب‘.  ’اإنوفي�ضن  مركز 
خالل هذه املن�ضة، فر�ضة الو�ضول اإىل التمويل 
وامل�ضاحات  ال�ضرتاتيجية  وال�ضراكات  وامل�ضورة 
العاملي  امل��ايل  دبي  املكتبية �ضمن منظومة مركز 
وتتمتع  الطويل.  امل��دى  على  م�ضريتها  يعزز  مبا 
لإط�����الق  ال���ع���امل���ي  امل������ايل  دب�����ي  م���رك���ز  “من�ضة 
اجلن�ضيات  خمتلف  من  خ��راء  بدعم  امل�ضاريع” 
متخ�ض�ضني يف اإن�ضاء امل�ضاريع اجلديدة، والبتكار 
املوؤ�ض�ضي، والتقنيات النا�ضئة؛ و�ضيعمل هوؤلء اإىل 
جانب امل�ضتثمرين وال�ضركاء – من اأمثال امل�ضرق، 
ما�ضرتكارد وبنك دبي التجاري - بهدف تاأ�ضي�س 
التكنولوجيا  �ضركات  من  القادم  اجليل  واإط��الق 
بدعم  الرنامج  ويحظى  دبي.  النا�ضئة يف  املالية 
 R/GA” بينها،  من  ال�ضريكة  ال�ضتوديوهات 
و”فيوترلب�س.  فين�ضرز”  اأم  اأي  “بي  ،«اأنتلر”، 
جامعة  يف  الأع���م���ال  لإدارة  �ضعيد  كلية  وت��ع��ت��ر 
�ضرتبط  اإذ  للمن�ضة،  املواهب  �ضريك  اأوك�ضفورد 
مبا  للكلية  العاملية  واملواهب  املن�ضة  اأع�ضاء  بني 
املرتبطة  امل�ضاريع  اإن�ضاء  وترية  ت�ضريع  يف  ُي�ضهم 
مركز  دب��ي  مكانة  وتر�ضيخ  النا�ضئة،  بالتقنيات 

عاملي للمواهب.

ف��ق��د امل��دع��و / حم��م��د اخرت 
علي حممد يو�ضف ان�ضارى ، 
الهند اجلن�ضية - جواز �ضفره 
)1044537R(  رق�������م 

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

    0502170273

فقد�ن جو�ز �سفر
احمد  مقبول   / امل��دع��و  فقد 
ال���ه���ن���د     ، اج������م������ل  حم�����م�����د 
�ضفره  ج�������واز   - اجل��ن�����ض��ي��ة 
)s2189707(  رق��������م 

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

0504309793

فقد�ن جو�ز �سفر
م���اي���ك���ل   / امل�������دع�������و  ف�����ق�����د 
كون�ضيب�ضون لياكان ، الفلبني 
�ضفره  ج�������واز   - اجل��ن�����ض��ي��ة 
)P6194123A(  رق����م 

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

0502517334

فقد�ن جو�ز �سفر
مي�ضاى   / امل������دع������و  ف����ق����د 
اثيوبيا     ، مريي�ضا  ميكونني 
�ضفره  ج�������واز   - اجل��ن�����ض��ي��ة 
)EP4909969(  رق����م 

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

    0505000887

فقد�ن جو�ز �سفر
عبدال�ضكور   / امل���دع���و  ف��ق��د 
بنغالدي�س     ، ال��ع��اب��دي��ن  زي��ن 
�ضفره  ج�������واز   - اجل��ن�����ض��ي��ة 
)0381326eh(  رق�����م 

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

    0503542308

فقد�ن جو�ز �سفر
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العدد 13805 بتاريخ 2023/3/22 

اإع����������الن
ال�ض�����ادة/بيلد  بان  القت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

لين للمقاولت العامة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:3956723 

الغاء رخ�ضة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية القت�ضادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13805 بتاريخ 2023/3/22 

اإع����������الن
ال�ض�����ادة/لوت�س  بان  القت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

هاو�س للعطور
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:3959281 

الغاء رخ�ضة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية القت�ضادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13805 بتاريخ 2023/3/22 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/موؤ�ض�ضة 

غوانى لالزياء اخلليجية
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:1028759 

الغاء رخ�ضة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية القت�ضادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13805 بتاريخ 2023/3/22 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/موؤ�ض�ضة 

العام اجلديد للمقاولت وال�ضيانة العامة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:1066962 

الغاء رخ�ضة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية القت�ضادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13805 بتاريخ 2023/3/22 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/موؤ�ض�ضة 

املها لالأعالم
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:1150873 

الغاء رخ�ضة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية القت�ضادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13805 بتاريخ 2023/3/22 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/عاي�ضه 

الكعبي �ضويت اند كويف
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:3986442 

الغاء رخ�ضة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية القت�ضادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13805 بتاريخ 2023/3/22 

اإع����������الن
ال�ض�����ادة/جمال  بان  القت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

�ضالح لت�ضوير املنا�ضبات
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:4228795 

الغاء رخ�ضة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية القت�ضادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13805 بتاريخ 2023/3/22 

اإع����������الن
للنقليات  جو�س   : ال�ضادة   / باأن  الإقت�ضادية  التنمية  دائرة  تعلن 

 CN 4311420 :واملقاولت العامة  رخ�ضة رقم
قد تقدموا اإلينا بطلب:

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع
حذف حممد عبيد را�ضد احمد املهريي

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع
ا�ضافة امال حممد �ضعيد حممد الرا�ضدي %100

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�ضر  تاريخ  من  يوما  ع�ضر  اأربعة  خالل  القت�ضادية  التنمية 
الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�ضوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد 

انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13805 بتاريخ 2023/3/22 

اإع����������الن
مفتاح  موؤ�ض�ضة   : ال�ضادة   / باأن  الإقت�ضادية  التنمية  دائرة  تعلن 

اخلري للمقاولت وال�ضيانة العامة
رخ�ضة رقم: CN 1116507  قد تقدموا اإلينا بطلب:

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع
حذف �ضامل حمد �ضامل �ضعيد العفارى

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع
ا�ضافة �ضليمان �ضامل �ضعيد �ضامل الرواحى %100

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�ضر  تاريخ  من  يوما  ع�ضر  اأربعة  خالل  القت�ضادية  التنمية 
الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�ضوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد 

انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13805 بتاريخ 2023/3/22 

اإع����������الن
الرخام  هيك�ضا   : ال�ضادة   / باأن  الإقت�ضادية  التنمية  دائرة  تعلن 

واجلرانيت
رخ�ضة رقم: CN 1759207  قد تقدموا اإلينا بطلب:

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع
حذف نا�ضر احمد حميد الغي�س الزعابي

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع
ا�ضافة �ضيف علي �ضيف جدمي املزروعي %100

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�ضر  تاريخ  من  يوما  ع�ضر  اأربعة  خالل  القت�ضادية  التنمية 
الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�ضوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد 

انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13805 بتاريخ 2023/3/22 

اإع����������الن
فيت  : مركز هول  ال�ضادة   / باأن  الإقت�ضادية  التنمية  دائرة  تعلن 

للياقة والتجميل
رخ�ضة رقم: CN 2329098  قد تقدموا اإلينا بطلب:

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع
حذف نوره �ضباح نافع ال�ضراج

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع
ا�ضافة ن�ضمه �ضيف حممد م�ضلم ال�ضام�ضي %100

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�ضر  تاريخ  من  يوما  ع�ضر  اأربعة  خالل  القت�ضادية  التنمية 
الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�ضوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد 

انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13805 بتاريخ 2023/3/22 

اإع����������الن
جي  باوا  حالقة   : ال�ضادة   / باأن  الإقت�ضادية  التنمية  دائرة  تعلن 

 CN 3964170 :ضيالكوت  رخ�ضة رقم�
قد تقدموا اإلينا بطلب:

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع
حذف حمد عبداهلل براك حمد املزروعي

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع
ا�ضافة �ضامل حمد �ضامل را�ضد املن�ضوري %100

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�ضر  تاريخ  من  يوما  ع�ضر  اأربعة  خالل  القت�ضادية  التنمية 
الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�ضوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد 

انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13805 بتاريخ 2023/3/22 

اإعالن ت�سفية �سركة
نوع ال�ضركة:�ضركة ذات م�ضوؤولية حمدودة
ال�ضم التجاري:فلب اند ديب كافيه ذ.م.م

الريا�ضي  الوحدة  نادي  مبنى   0.19 �ضرق  ابوظبي  ال�ضركة:جزيرة  عنوان 
الثقايف

CN 2623233 :رقم القيد يف ال�ضجل القت�ضادي
التعديل الذي طراأ على ال�سركة:

ال�ضركة وت�ضفية  حل   -  1
 ، اأبوظبي   - الدولية  و�ضركاه  غزاله  ابو  ال�ضاده/طالل  تعيني   -  2
على  بناء  وذلك  بتاريخ:2023/3/20   لل�ضركة  قانوين  كم�ضفي 
العدل  كاتب  لدى  املوثق   ، العادية  غري  العمومية  اجلمعية  حم�ضر  قرار 

بالرقم:2350006244  تاريخ التعديل:2023/03/21
املعني  امل�ضفي  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

خالل مدة 30 يوما من تاريخ ن�ضر هذا العالن.
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13805 بتاريخ 2023/3/22 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�ضادية باأن / ال�ضادة : ثوب احلرير للوازم اخلياطة

 رخ�ضة رقم: CN 1015667 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل راأ�س املال اىل  50000

تعديل ال�ضكل القانوين من موؤ�ض�ضة فردية  اىل �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ.م.م
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع/حذف حممد بن مب�ضر بن ب�ضور

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع/ا�ضافة  غالم حممد حممد كرمي %100
تعديل اإ�ضم جتاري من/ثوب احلرير للوازم اخلياطة  

SILK DRESS SEWING MATERIALS

 اإىل/ثوب احلرير للوازم اخلياطة - �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ م م
SILK DRESS SEWING MATERIALS SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C 

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

اأي حق اأو دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13805 بتاريخ 2023/3/22 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�ضادية باأن / ال�ضادة : �ضكوير ميرت ملقاولت الكهرو ميكانيكال  

رخ�ضة رقم: CN 2199001 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل راأ�س املال اىل  150000

تعديل ال�ضكل القانوين من موؤ�ض�ضة فردية  اىل �ضركة ذات م�ضوؤولية حمدوة
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع/ماجد �ضيف عبيد ماجد املهريي من مالك اىل �ضريك

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع/ا�ضافة  خليل ابراهيم عثمان ابو حمده %49
تعديل ن�ضب ال�ضركاء/ماجد �ضيف عبيد ماجد املهريي من 100% اىل %51

تعديل اإ�ضم جتاري من/�ضكوير ميرت ملقاولت الكهرو ميكانيكال  
SQUARE METER ELECTROMECHANICAL CONTRCTING

 اإىل/�ضكوير ميرت ملقاولت الكهروميكانيكال ذ.م.م
SQUARE METER ELECTROMECHANICAL CONTRCTING L.L.C 

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

اأي حق اأو دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13805 بتاريخ 2023/3/22 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�ضادية باأن / ال�ضادة : �ضهباز للتجارة  ذ م م

 رخ�ضة رقم: CN 1027324 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل ال�ضكل القانوين من �ضركة ذات م�ضوؤولية حمدودة  اىل �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ.م.م

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع/حذف ابوبكر عبداهلل عبا�س ا�ضماعيل اخلورى
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع/حذف �ضيخ حممد عتيق �ضيخ حممد عبداللطيف

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع/ا�ضافة  �ضيخ حممد عتيق �ضيخ حممد عبداللطيف %100
تعديل اإ�ضم جتاري من/�ضهباز للتجارة  ذ م م  

SHAHBAZ TRADERS L L C

 اإىل/�ضهباز للتجارة - �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ م م
SHAHBAZ TRADERS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C 

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�ضادية 
خالل يوم واحد من تاريخ ن�ضر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�ضوؤولة عن اأي حق 

اأو دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13805 بتاريخ 2023/3/22 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�ضادية باأن / ال�ضادة : لكي باور للنقليات 

واملقاولت العامة
رخ�ضة رقم: CN 3957563  قد تقدموا اإلينا بطلب:

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع
حذف علي �ضعيد فالح �ضعيد املن�ضوري

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع
ا�ضافة حممد ماجد مبارك حممد املن�ضوري %100

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�ضر  تاريخ  من  يوما  ع�ضر  اأربعة  خالل  القت�ضادية  التنمية 
الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�ضوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد 

انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13805 بتاريخ 2023/3/22 

اإع����������الن
وال�ضيانه  للمقاولت  هالل  حممد   : ال�ضادة   / باأن  الإقت�ضادية  التنمية  دائرة  تعلن 

العامه  رخ�ضة رقم: CN 2930282 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل راأ�س املال اىل  10000

تعديل ال�ضكل القانوين من موؤ�ض�ضة فردية  اىل �ضركة ذات م�ضوؤولية حمدوة
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع/حذف احمد حممد هالل حمد البلو�ضي

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع/ا�ضافة  حممود عبدال�ضمد جالل البلو�ضي %10
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع/ا�ضافة احمد حممد هالل حمد البلو�ضي %90

تعديل اإ�ضم جتاري من/حممد هالل للمقاولت وال�ضيانه العامه  
MOHAMMED HILAL FOR CONSTRUCTIONS AND GENERAL  MAINTENANCE

 اإىل/ام ات�س ات�س بي لالإن�ضاءات ذ.م.م
MHHB CONSTRUCTIONS L.L.C 

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

اأي حق اأو دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13805 بتاريخ 2023/3/22 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�ضادية باأن / ال�ضادة : موؤ�ض�ضة فنون البنية لل�ضيانة العامة  

رخ�ضة رقم: CN 1116733 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل راأ�س املال من 150000 اىل  50000

تعديل ال�ضكل القانوين من موؤ�ض�ضة فردية  اىل �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ.م.م
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع/حذف �ضالح �ضعيد �ضامل م�ضلم الكتبي

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع/ا�ضافة  هيثم علي �ضعيد بن ال�ضيخ الها�ضمي %100
تعديل اإ�ضم جتاري من/موؤ�ض�ضة فنون البنية لل�ضيانة العامة  

FANON AL ABNIA GENERAL  MAINTENANCE EST

 اإىل/فنون البنية لل�ضيانة العامة - �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ م م
FANON ALABNIA GENERAL MAINTENANCE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C 

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

اأي حق اأو دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13805 بتاريخ 2023/3/22 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�ضادية باأن / ال�ضادة : زروق واحلو�ضني حما�ضبون قانونيون 

- ذ م م  رخ�ضة رقم: CN 1168341 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل ال�ضكل القانوين من �ضركة ذات م�ضوؤولية حمدوة اىل �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ.م.م

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع/حذف �ضيد احمد خالد حممد زروق
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع/حذف حممد علي �ضيد ح�ضني حممد احلو�ضني
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع/ا�ضافة  �ضيد احمد خالد حممد زروق %100

تعديل اإ�ضم جتاري من/زروق واحلو�ضني حما�ضبون قانونيون - ذ م م  
ZAROOG & AL HOSANI CHARTERED ACCOUNTANTS - L L C

 اإىل/�ضيد اأحمد زروق حما�ضبون قانونيون - �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ م م
SEED AHMED ZAROOG - CHARTERED ACCOUNTANTS  SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C 

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�ضادية 
خالل يوم واحد من تاريخ ن�ضر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�ضوؤولة عن اأي حق 

اأو دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(
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•• دبي-وام:

الإمارات  احت��اد  رئي�س  ال�ضرقي  �ضيف  بن  بن حمد  اهلل  عبد  ال�ضيخ  توج 
للياقة البدنية وبناء الأج�ضام، الفائزين باملراكز الأوىل يف بطولة "دبي 
م�ضل بيت�س" لبناء الأج�ضام، التي اأقيمت يف دبي مب�ضاركة 188 لعبا 
من خمتلف دول العامل. ح�ضر التتويج كل من روفائيل �ضانتوجا رئي�س 
املنظمة  اللجنة  ورئي�س  الأج�ضام،  وبناء  البدنية  للياقة  الدويل  الحتاد 
الأج�ضام  لبناء  الإم����ارات  احت��اد  اإدارة  جمل�س  واأع�����ض��اء  ج��وه��ري،  با�ضم 
عدد  يف  الأوىل  املراكز  على  الإم���ارات  لعبو  و�ضيطر  البدنية.  واللياقة 
من فئات البطولة؛ حيث اأحرز عمر حممد املهريي املركز الأول يف فئة 

170 �ضم، واملركز الثاين يف فئة بطل الأبطال. وحقق  الفيزيك لطول 
الالعب عبد الرحمن عبيد اخلاطري املركز الأول يف فئة كال�ضيك بناء 
الإم��ارات عبد اهلل  الأبطال، فيما قدم عدد من لعبي  الأج�ضام، وبطل 
ال�ضحي، وربيع �ضلمان الزعابي م�ضتويات مميزة يف فئة املو�ضكالر. واأعرب 
الأج�ضام  لبناء  الإم����ارات  ب��احت��اد  الفنية  اللجنة  رئي�س  �ضاهني  حممد 
واللياقة البدنية عن �ضعادته بنجاح البطولة، مب�ضاركة هذه النخبة من 
الالعبني. وقال �ضاهني: " �ضاهدنا م�ضتويات عالية من جميع الالعبني 
خ��ا���ض��ة م��ن لع��ب��ي الإم������ارات، ب��ج��ان��ب احل�����ض��ور اجل��م��اه��ريي الالفت 
يف  بقوة  انت�ضارها  توا�ضل  اللعبة  اأن  يوؤكد  ما  اجلن�ضيات،  خمتلف  من 

الدولة".

•• اأبوظبي-وام: 

اأكد مبارك احلمادي ع�ضو جمل�س 
اإدارة نادي اأبوظبي للقو�س وال�ضهم 
زي������ادة ع����دد امل���م���ار����ض���ني ل��ل��ع��ب��ة يف 
اأبوظبي، نظراً لتوافر املرافق التي 
املختلفة،  العمرية  الفئات  جتتذب 
يحقق  مبا  املمار�ضات،  اأف�ضل  وف��ق 
تطلعاتهم لدعم املنتخبات الوطنية 

باملواهب والعنا�ضر املميزة.
خطة  ل���دي���ه  ال����ن����ادي  اأن  واأو�����ض����ح 
لن�ضر  م����درو�����ض����ة  ا����ض���رتات���ي���ج���ي���ة 
اجلميع  وت�ضجيع  اللعبة  وتطوير 
برامج  خ��الل  م��ن  ممار�ضتها  على 
م�ضتوى  رف���ع  ت�ضتهدف  م��ت��ن��وع��ة، 
ال���وع���ي، وتنمية  وت��ع��زي��ز  ال��ك��ف��اءة 

املهارات.
اإر�ضاء  ع��ل��ى  ن��ح��ر���س  واأ�ضاف:" 

الأهداف  حتقق  متكاملة  منظومة 
النادي،  اإن�ضاء  اأجلها  من  مت  التي 

الريا�ضي  اأبوظبي  جمل�س  ون�ضكر 
ت�ضت�ضرف  ال����ت����ي  روؤي������ت������ه  ع����ل����ى 

كل  وتوفري  اللعبة،  ه��ذه  م�ضتقبل 
اأ�ضباب النجاح والتميز، مبا يحقق 

ت���واج���د ال��ع��ن��ا���ض��ر ال����ق����ادرة على 
حتقيق الإ�ضافة القوية، ون�ضت�ضعر 

ال���ت���ج���اوب وال��ت��ف��اع��ل ال��ك��ب��ري من 
ال���ف���ئ���ات امل��خ��ت��ل��ف��ة، ورغ���ب���ت���ه���م يف 

تطوير قدراتهم، وتعزيز مهاراتهم 
من خالل الن�ضمام اإىل النادي".

الكبري  بالتعاون  احل��م��ادي  واأ���ض��اد 
للقو�س  الإم��������������ارات  احت��������اد  م�����ع 
امل�ضرتكة  وال������������روؤى  وال���������ض����ه����م، 
اأف�ضل  اإىل  ل��ل��و���ض��ول  ال���داع���م���ة 
املعايري لتحقيق الأهداف املن�ضودة، 
وقال:  الوطنية.  املنتخبات  ودع��م 
كل  ل�ضتقبال  مفتوحة  "اأبوابنا 
الراغبني، وحري�ضون على التواجد 
ينظمها  ال���ت���ي  ال���ب���ط���ولت  ك���ل  يف 
يف  م��وؤخ��راً  و�ضاركنا  اللعبة،  احت��اد 
امل��رح��ل��ت��ني ال��ث��ال��ث��ة وال��راب��ع��ة من 
وال�ضهم،  للقو�س  الإم����ارات  دوري 
وخ���رج���ن���ا ب��ح�����ض��ي��ل��ة ج����ي����دة من 
امل���ن���وع���ة، ح��ي��ث بلغت  امل���ي���دال���ي���ات 
املرحلة  يف   8 منها  ميداليات   10
يعزز  ما  كل  اإىل  ونتطلع  الرابعة، 
دورنا الإيجابي، والرتقاء بامل�ضتوى 

الفني لالعبني والالعبات".

•• باتايا -وام:

للكرة  الإم���������ارات  م��ن��ت��خ��ب  ي��ط��م��ح 
ال�����ض��اط��ئ��ي��ة مب��وا���ض��ل��ة ال���ت���ق���دم يف 
نظريه  م��ع  يلتقي  عندما  املناف�ضة 
ال���ي���وم  "امل�ضيف"  ال����ت����اي����الن����دي 
الأربعاء على ملعب جومتني لآرينا 
نهائي  رب��ع  ل��ق��اءات  باتايا، �ضمن  يف 
 2023 اآ�ضيا للكرة ال�ضاطئية  كاأ�س 
املنتخب  وي���ت���ط���ل���ع  ت����اي����الن����د.  يف 
م�ضواره  م��وا���ض��ل��ة  اإىل  الإم����ارات����ي 
�ضيواجه  لكنه  البطولة،  يف  بنجاح 
م��ن��اف�����ض��اً ي��ت�����ض��ل��ح ب��ع��ام��ل��ي الأر������س 
املنتخب  ي���اأم���ل  ح��ي��ث  واجل���م���ه���ور 
ال��ت��اي��الن��دي يف ا���ض��ت��ث��م��ار ذل���ك من 
واأكد  اللقاء.  يف  الفوز  حتقيق  اأج��ل 
فيكتور فا�ضكيز املدير الفني ملنتخب 
ملواجهة  فريقه  ج��اه��زي��ة  الإم�����ارات 
اأن  اإىل  امل�����ض��ي��ف، م�����ض��رياً  امل��ن��ت��خ��ب 
لن  التايالندية  اجلماهري  ح�ضور 
م�ضوار  ا�ضتمرار  اأم���ام  عائقاً  ي��ك��ون 
الإمارات يف البطولة. وقال فا�ضكيز 
الر�ضمي  ل��ل��م��وق��ع  ت�����ض��ري��ح��ات��ه  يف 
ل��الحت��اد الآ���ض��ي��وي لكرة ال��ق��دم : " 
اعتدنا اللعب يف مثل هذه الظروف، 
وق��دم��ن��ا م�����ض��ت��وي��ات ج���ي���دة يف دور 

ب�ضورة  ظهورنا  وبرغم  املجموعات، 
اأن  اإل  امل���ب���اراة الأخ�����رية،  اأخ����رى يف 
اخلطوة  على  الآن  ين�ضّب  تركيزنا 
املقبلة وحماولة الفوز بها". واأعرب 
مانو�س مادتوها مدرب تايالند عن 
فخره بتجاوز دور املجموعات للمرة 
بالده  م�����ض��ارك��ات  ت��اري��خ  يف  الأوىل 
اأهمية  اإىل  م�����ض��رياً  ال��ب��ط��ول��ة،  يف 
الالعبني  معنويات  تعزيز  يف  ذل��ك 
ل��دي��ه��م يف حتقيق  ال��رغ��ب��ة  وزي�����ادة 
اأننا  “نعلم  امل��زي��د. وق��ال م��ادت��وه��ا: 
�ضنواجه منتخباً قوياً للغاية، وعلينا 

الن�ضباط  م��ن  بالكثري  نتحلى  اأن 
اأج��ل اخل��روج بنتيجة  والتفاين من 
يوجد  ل  املطاف،  نهاية  يف  اإيجابية 
و�ضنبذل  اللقاء  ع��ن  غيابات  لدينا 
ق�ضارى جهدنا من اأجل التاأهل اإىل 

الدور التايل”.
وكان منتخب تايالند ت�ضدر ترتيب 
الأول  ال����دور  يف  الأوىل  امل��ج��م��وع��ة 
مباريات،   3 م��ن  ن��ق��اط   6 بر�ضيد 
 3-2 ال�����ض��ع��ودي��ة  اأم����ام  ح��ي��ث خ�ضر 
 4-5 اأفغان�ضتان  على  يفوز  اأن  قبل 
املقابل  يف   .0-2 ال��ب��ح��ري��ن  وع��ل��ى 

ح�����ض��ل امل��ن��ت��خ��ب الإم������ارات������ي على 
الثانية  املجموعة  يف  ال��ث��اين  امل��رك��ز 
مباريات،   3 م��ن  ن��ق��اط   6 بر�ضيد 
ب��ع��دم��ا ف���از ع��ل��ى اأوزب��ك�����ض��ت��ان 0-4 
اأمام  وخ�ضر   3-5 ماليزيا  وع��ل��ى   ،
اإيران 2-7. ي�ضار اإىل اأن املنتخبني 
الأول  امل���رك���زي���ن  ع��ل��ى  احل��ا���ض��ل��ني 
يتاأهالن  البطولة  ه��ذه  يف  وال��ث��اين 
كاأ�س  اآ�ضيا يف  ق��ارة  اأج��ل متثيل  من 
ال���ع���امل ل��ل��ك��رة ال�����ض��اط��ئ��ي��ة 2023 
منتخب  اإىل  لين�ضما  الإم����ارات،  يف 

الإمارات امل�ضيف.

الأوملبي  الوطني  منتخبنا  يلتقي 
ل��ك��رة ال��ق��دم يف احل��ادي��ة ع�ضر من 
م�����ض��اء ال��ي��وم الأرب���ع���اء م��ع نظريه 
منتخب قطر على ا�ضتاد  الدخيل، 
للبطولة  الف��ت��ت��اح��ي��ة  امل���ب���اراة  يف 
ت�ضت�ضيفها  التي  ال��ودي��ة  ال��دول��ي��ة 
ال��ع��ا���ض��م��ة ال��ق��ط��ري��ة ال���دوح���ة يف 
الفرتة من 20 اإىل 28 من ال�ضهر 
منتخبات   10 مب�ضاركة  اجل���اري، 

اآ�ضيوية.
واختتم الأبي�س الأوملبي حت�ضرياته 
ح�ضتني  ب���������اأداء  ال����ي����وم  مل���واج���ه���ة 
قيادة  حتت  الدوحة  يف  تدريبيتني 
�ضيلفا  دي��ن��ي�����س  الإ����ض���ب���اين  امل�����درب 
راكان  وه��م،  لعباً   25 ومب�ضاركة 
وليد، اأحمد حممود، زايد �ضلطان، 
مبارك اأحمد، اأحمد فوزي، حممد 
عبداهلل، نواف احلارثي )اجلزيرة( 
فهد  )عجمان(  الرئي�ضي  ع��ب��داهلل 
ع��ي�����ض��ى خلفان  )الإم����������ارات(  ب����در 
)العني( علي عبدالعزيز )الن�ضر( 
ع��ب��داهلل اأح��م��د )ال���وح���دة( حممد 
البلو�ضي،  ع��ب��دال��ع��زي��ز   ، ي��و���ض��ف 
عبدالرحمن  ال���ب���دواوي،  �ضلطان 

خمي�س  الأه����ل����ي(  )����ض���ب���اب  ع�����ادل 
ي���ا����س( عبداهلل  )ب���ن���ي  امل��ن�����ض��وري 
املقبايل  حمد  )الظفرة(  احلمادي 
)ال��ف��ج��رية( ي��ا���ض��ر ح�����ض��ن )احت���اد 
)البطائح(  عبا�س  عبداهلل  كلباء( 
)ال����و�����ض����ل( خالد  ع�������ض���ام  ع��ت��ي��ق 
ت��وح��ي��د، ح��م��د ف��ه��د، م��اي��د �ضعيد 

الكا�س )ال�ضارقة(.
مدير  ب����وه����ن����دي  ج����م����ال  وق��������ال 
يف  امل��ن��ت��خ��ب  "م�ضاركة  امل��ن��ت��خ��ب: 

برنامج  �ضمن  تاأتي  البطولة  هذه 
الإعداد املبكر للمنتخب، الذي ُيعد 
املنتخبات  اأول��وي��ات جلنة  اأب��رز  من 
الوطنية وال�ضوؤون الفنية يف احتاد 
ال�ضتعداد  اأمت  على  لنكون  ال��ك��رة، 
للم�ضاركات  املطلوبة  واجل��اه��زي��ة 

القادمة".
املنتخب   "  : ب���وه���ن���دي  واأ�����ض����اف 
خا�س موؤخراً 6 مباريات ودية اأمام 
اجلنوبية  وك��وري��ا  ُعمان  منتخبات 

واأوزبك�ضتان خالل ثالثة مع�ضكرات 
داخ��ل��ي��ة ب��دب��ي وال���ف���ج���رية وراأ�����س 
املع�ضكرات  تلك  واأ�ضهمت  اخليمة، 
العنا�ضر  م��ن  جمموعة  جتربة  يف 
ت�ضعيدها  مت  ال����ت����ي  اجل�����دي�����دة 
مواليد  ال�������ض���ب���اب  م��ن��ت��خ��ب  م����ن 
م�ضتمراً  العمل  ولزال   ،2003
وخو�س  ال��دوري��ة  التجمعات  ع��ر 
امل����ب����اري����ات ال�������ض���روري���ة ال���الزم���ة 

لتطوير قدرات الالعبني".

�ليوم.. منتخب �ل�ساطئية يبحث عن بطاقة �لتاأهل 
لن�سف نهائي �آ�سيا �أمام نظريه �لتايالندي

�الأبي�س �الأوملبي يلتقي منتخب قطر �ليوم 
يف �فتتاح �لبطولة �لودية يف �لدوحة

عبد �هلل بن حمد �ل�سرقي يتوج 
�لفائزين يف »دبي م�سل« لبناء �الأج�سام

»�أبوظبي للقو�س و�ل�سهم«: خطة ��سرت�تيجية لدعم �ملو�هب وتنمية �ملهار�ت

•• الذيد –الفجر:

نظم نادي الذيد اأم�س احتفالية لالعبي الكاراتيه مبنا�ضبة  اجتياز 50 
اأمتوا  اأن  بعد  لهم  املخ�ض�س  احل��زام  اختبار  الكاراتيه   فريق  من  لعبا 
احلركات الأ�ضا�ضية و الكاتا املخ�ض�ضة لكل حزام ويرتقون للحزام الأعلى  
تدريبات  اإىل  املن�ضمني  املواطنني  40 لعبا من  الالعبني  ه��وؤلء  ومن 

الفريق حديثا ، حتت اإ�ضراف مدرب الفريق اأحمد حمود خلف .
ح�ضر اختبار احلزام �ضامل �ضيف اجلاري الكتبي املدير التنفيذي لنادي 
الذيد و مدرب الفريق احمد حمود خلف ) حزام ا�ضود 4 دان ( و الدكتور 
زكي يحيى عبداهلل �ضكرتري نادي الذيد ومت تكرمي الالعبني يف بوجود 

اأولياء اأمور الالعبني

جمل�س  رئي�س  الكتبي  هويدن  بن  حممد  �ضامل  �ضعادة  اأ�ضاد  جانبه  من 
الإدارة بنادي الذيد  بهذا الجناز الذي حققه فريق النادي للمواطنني 
الدور  القادمة مثمناً  املرحلة  التوفيق يف  لهم  الدولة ومتنى  يف بطولة 
الذي يقوم به املدرب من تاأ�ضي�س لالعبني وتعليمهم القواعد ال�ضحيحة 
والإدارة  امل��درب  من  املتبعة  ال�ضرتاتيجية  ان  مو�ضحا  الكاراتيه  للعبة 
اىل  للو�ضول  الالعبني  ه��وؤلء  �ضبيل  هي  امل�ضتمر  والعمل  بالتخطيط 

املنتخب.
وهناأ ال�ضيد �ضامل �ضيف اجلاري املدير التنفيذي للنادي  الالعبني على 
عن  ن��اجت  ه��ذا  ان  مو�ضحاً  يقدمونه  ال��ذي  املتميز   امل�ضتوى  و  املجهود 
اأولياء الأمور على متابعتهم لأبنائهم  التخطيط والعمل املثمر ، �ضاكراً 

وحثهم على موا�ضلة التدريب للو�ضول اإىل امل�ضتويات العالية.

ريا�سة  يف  باأحزمة  يرتقون  �لذيد  نادي  من  العبا    50

Date 22/ 3/ 2023  Issue No : 13805
Date : 03/20/2023 AD

Subject : Publication announcement
In Arbitration Case No. (40/2022), appointing a single arbitrator

Arbitration applicant :
Mr./ Muhammad Ali Shamsi
Mr./ Sayed Akhled Rashidi.
Their address / Al-Ain - downtown - Al-Khamira District
Agency : Abdul Rahman Al Sharhan $ Kholoud Al Shibli Respondent / Tameer 
Holding Investment LLC - Abu Dhabi Branch Address / Abu Dhabi - Sheikh Hamdan 
Bin Mohammed Street - Floor (9) 
The second respondent / Tameer Holding for Investment LLC- Address - Dubai - 
Business Bay - Al Abraj Street - Silver Tower - Eighth Floor - Office No. 807.
Are invited to attend the preparatory expert meeting on Friday 03/24/2023 AD at 
03.00 pm, via the Zoom program, a remote meeting (video call), and to ensure
clarifying the purpose of the expert meeting. Please contact the expert: 0589796040 to 
send the meeting link. Or by authorized email : @gmail.comsalemoffice 123
Please accept the assurances of highest consideration.
Single arbitrator : Salem Mohammed Ballama

Publication Announcement

70408Date 22/ 3/ 2023  Issue No : 13805
Dubai First Instance Courts 

Summon by publication - Pay Order
In lawsuit No : 14099/2022/253- Checks execution

Place of session : Ninth execution circuit No 230
Subject of the execution : Claiming the value of returned check No (001925) issued by 
the defendants in amount of (AED 267367.58).
Claimant : AL Asfaran Steel Masonery & Aluminium Smelting LLC
Address : UAE, Sharjah Emirate, Al khan, Sharjah, Al khan Corniche Street, adjacent 
to Sharjah Islamic Bank, ASAS building, flat 504
Parties to be notified : 1- Beaver Gulf Contracting LLC - Capacity : Respondent
2- Rajesh Kumar Krishna - Capacity : Respondent
Subject of the summon : The claimant has filed against the above-mentioned execution 
case obligating you to pay the amount of execution, amounting (AED 272882.58) to 
the judgement creditor or court's treasury.
Hence, the court shall commence the executive procedures against you in case of non-
compliance to the decision within 7 days from the day of publishing this notice.
To review the case details, memorandums, pleas and to submit defenses and petitions, 
you should use Dubai Courts Smart & Electronic Services. To subscribe please click 
the link.
Prepared by : Mariam Obaid Hazeem Khamis Alamimi
Date of Approval : 10/02/2023 10:22:37

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70392 Date 22/ 3/ 2023  Issue No : 13805
Dubai First Instance Courts
Notification by Publication

Case No : 721/2023/40 - Civil
Presented to : 3rd Case Management Circuit, No 402
Subject Matter of the Case : 1- Obligate the defendants to pay an amount of AED 12000, jointly 
and severally, as well as the interest of 5% from claim date until full payment.
2- Obligate the defendants to pay costs and attorney fees. 
Plaintiff : John Paul Garcia Hernandez
Address : UAE, Abu Dhabi, Al Nahda, Al Nahda St, Aqua Zone Building, Apartment No 804
The Notified Party 1- Juli Fi Mabini Aistiradan, As: Defendant. 
Subject Matter of the Notification : The plaintiff has raised a case against you to obligate you 
to pay an amount of AED 12000, jointly and severally, as well as the interest of 5% from claim 
date until full payment. 2- Obligate the defendants to pay costs and attorney fees.
A hearing was set on Monday corresponding 27/03/2023 at 09:00 AM at online litigation hall 
BUILDING DESC&, hence, you or your legal attorney shall attend and submit notes and 
documents to the court before the session 3 days at least.
In order to view the details of the case, the regulations, memoranda, and submit the defense 
and requests, it is necessary to use the electronic and smart services of the Dubai Courts. To 
subscribe, please click on the link. 
Prepared by : Yasser Mohammed Al-Marzouki 
Approving Date : 15/03/2023, 12:20:54

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70408Date 22/ 3/ 2023  Issue No : 13805
Amicable Settlements

Summon by Publication
Dispute number: 1920/2023/461-Value-Specific Dispute 
Place of session : Amicable settlement for the forth disputes No 763
Subject of the case : First : Obliging the defendants to pay, jointly, to the plaintiff an amount of AED 340,827 
(AED Three hundred and forty thousand eight hundred and twenty-seven only), plus the legal interest @ 5% 
from the due date on January 31, 2019 until full settlement jointly, between the defendants.
Second: Obliging the Defendants to pay court charges, expenses and advocacy fees.
Plaintiff : Bower Wick Furniture Manufacturing LLC 
Address : UAE, Sharjah Emirate, Al khan area, Sharjah, Al khan Corniche Street, ASAS building, flat 504 
near to Sharjah Islamic Bank, Tel : 065659500, 0555627999 - email: admin@bineiduae.com
Represented by : Safia Sultan Ahmed Noor Ahmed 
Party to be notified : Locavore Technical Services LLC - Capacity : Defendant
Koa Real Estate Development LLC Capacity : Defendant
Subject of the summon : Has filed against you the above-mentioned case requesting the following : First: 
Obliging the defendants to pay, jointly, to the plaintiff an amount of AED 340,827 (AED Three hundred and 
forty thousand eight hundred and twenty-seven only), plus the legal interest @ 5% from the due date on 
January 31, 2019 until full settlement, jointly between the defendants. Second: Obliging the Defendants to 
pay court charges, expenses and advocacy fees. A hearing was scheduled on Tuesday, 04/04/2023 at 09:00 
am in the remote litigation Hall, so you are required to attend personally or by your legal representative, and 
submit your memos or documents to the court at least three days before the hearing.
To review the case details, memorandums, pleas and to submit defenses and petitions, you should use Dubai 
Courts Smart & Electronic Services. To subscribe please click the link.
Prepared by: Salha Khalfan Alhatali Date of approval: 20/03/2023 18:41:53

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70392
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الفجر الريا�ضي

•• دبي-الفجر

�ضطر مربط دبي للخيول العربية يف 
خ��ت��ام م��و���ض��م ب��ط��ولت ج��م��ال اخليل 
اأبرز  م��ن  واح���دة  الأ���ض��ي��ل��ة،  العربية 
واأق������وى ج����ولت امل��ج��د ال��ق��ي��ا���ض��ي يف 
اإجن����ازات����ه ال��ع��امل��ي��ة ال��ن��وع��ي��ة ، حيث 
الدولية  دب����ي  ب��ط��ول��ة  يف  ا���ض��ت��ط��اع 
دورتها  اختتمت  التي  العربي  للجواد 
ال��ع�����ض��ري��ن ن��ه��اي��ة الأ���ض��ب��وع يف مركز 
يحقق  اأن  بدبي،  واملوؤمترات  املعار�س 
الذي  املحلي  ب��اإن��ت��اج��ه  مبهرة  نتائج 
اأك����د ت��ف��وق��ه ال��ع��امل��ي ال����ذي ح��ق��ق��ه يف 
اأق���وى ال��ب��ط��ولت ال��دول��ي��ة. ويف دبي 
اجلمالية  ملعركتها  القائمون  اخ��ت��ار 
اأ�ضودا من اخليل العربية الأ�ضيلة كي 
عرينها  يف  الذهبي  بتميزها  حتتفل 
مب��دي��ن��ة ال��ذه��ب واجل��م��ال والإب����داع 
الأول.  امل���رك���ز  وم��در���ض��ة  وال��ت��ح��دي 
ال��ب��ط��ول��ة ال��ت��ي اأق��ي��م��ت حت��ت رعاية 
�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد 
اآل مكتوم، نائب رئي�س الدولة رئي�س 
جمل�س الوزراء حاكم دبي، رعاه اهلل، 
منهج  تفا�ضيل  م��ن  ك��ث��ريا  ت��رج��م��ت 
�ضموه يف مقاربة قرارات �ضناعة املجد، 
الذي ي�ضع يف العامل ويحتفل بالنجاح 
يف دبي مدينة النجاح الذهبي؛ جناح 
العربية،  اخليل  اإنتاج  جلودة  اإبداعي 
ا�ضرتاتيجية  ل��روؤي��ة  حتمية  ونتيجة 
اإن�ضاء  م��ع  منابتها  انطلقت  و�ضامية 
ا�ضرتاتيجية  وب���روؤي���ة  دب����ي،  م��رب��ط 

واملحافظة  وخدمتها  العربية  للخيل 
من  انطالقا  عامليا  وتطويرها  عليها 

دبي والإمارات.

بطولة 
بالألقاب  الفائزة  دب��ي  مربط  خيول 
الدولية  دب����ي  ب��ط��ول��ة  يف  ال��ن��ف��ي�����ض��ة 
للجواد العربي يف ن�ضختها الع�ضرين، 
البطولة  ع����امل  يف  اأي���ق���ون���ات  ت��ع��ت��ر 
العاملية، واختيارا دقيقا لإدارة مربط 
دب�����ي، يف م��ن��ح دب����ي م���ا ت�����ض��ت��ح��ق من 
الالحمدود  عطائها  نظري  م��ك��اف��اأة، 
العربية.  باخليل  النهو�س  �ضبيل  يف 
اجلمال  معركة  اأن  العامل  اأدرك  وقد 
امل��ن��ال، ومل  امل��ه��رج��ان �ضعبة  يف ه��ذا 
املنا�ضبة  ب��ال��ق��وة  دب��ي  م��رب��ط  يناف�س 
����ض���وى م����راب����ط الإم����������ارات ال����رائ����دة 
والكرى، مما يوؤكد القوة الإماراتية 
العاملية، التي اكت�ضحت اأقوى املرابط 
بع�ضا  ومنحتها  املناف�ضة،  اخلارجية 

من التميز باألقاب البطولة.
اجلمال  غ�����زوة  يف  ال��ب��ط��ل��ة  اخل���ي���ول 
الأ�ضيل التي تاألقت يف مدينة الذهب 
املربط  ي��وج��د  ح��ي��ث  امل��ح��ل��ي  عرينها 
�ضريتها  عن  تتحدث  عامليا،  الأف�ضل 
�ضجالت معارك اجلمال والأ�ضالة يف 
هاتريك  ال�ضوبر  ك��ان  لذلك  ال��ع��امل. 
اإ�ضافية من  األ��ق��اب  واأرب��ع��ة  ال��ذه��ب��ي 
ال��ن��ف��ي�����ض��ة حت�����ض��ي��ل حا�ضل  امل���ع���ادن 
دبي.  م��رب��ط  لإن��ت��اج  ال��ع��امل��ي  للمجد 
ال�ضنة  ب��ع��م��ر  امل���ه���رات  ب��ط��ول��ة  ف��ف��ي 

قلوب  اآ�ضرة  دي  الآ���ض��رة  املهرة  اأ�ضرت 
اجلمهور واملحكمني، وهي من الفحل 
ال��ع��امل��ي��ة بطلة  ن��وف��ان وال��ف��ر���س  ع ج 
�ضيهانة،  دي  املعنية  البطولة  اأفرا�س 
�ضيهانة،  تاأب دي  الذهب. ومل  ونالت 
وهي من فحل الإنتاج العاملي الأغزر 
لالأبطال اإف ايه ال اإل ر�ضيم والفر�س 
على  ترتبع  اأن  اإل  �ضهال  دي  العاملية 
العر�س الذهبي لالأفرا�س يف البطولة 

م�ضجلة ذهبية ثانية بني الإناث.
اأث���ب���ت م��رب��ط دب���ي جدارته  وم��ث��ل��م��ا 
الإناث،  اخليل  بطولت  يف  الإنتاجية 
اأك������د ت���ف���وق���ه الإن����ت����اج����ي ال���ع���امل���ي يف 
بطولت اخليل الذكور، وذلك باإحراز 

الفحل  م����ن  وه�����و  ����ض���ه���ار  دي  امل���ه���ر 
املتاألقة  والفر�س  ايه  اإي  اك�ضكاليبور 
باإحراز  ثم  املهور.  ذهبية  �ضيهانة  دي 
�ضاحب الثنائية العاملية فحل الإنتاج 
اأيقونة  اإبن  العاملي اجلديد دي �ضراج 
الإن���ت���اج ال��ع��امل��ي امل��ع��ا���ض��ر ال��ف��ح��ل اإف 
اإل ر�ضيم والفر�س ولدة الأبطال  اإيه 
ال�ضوبر  ذه��ب��ي��ة  ف���ريون���ي���ك���ا،  ل���ي���دي 
دبي  يف  القيا�ضي  والإجن����از  ه��ات��ري��ك 

الدولية.
 وانتزع مربط دبي ن�ضيبه من الف�ضة 
ومركز الو�ضافة يف البطولة مع املهر 
ال���واع���د دي ف��اه��ر، وه���و م��ن الفحل 
املتميز دي �ضخاط والفر�س دي فنانة. 

اأكمل  ب����رون����زي  ث���م ح��ق��ق ه���ات���ري���ك 
البطولة،  تاريخ  القيا�ضي يف  الإجن��از 
ب��ث��م��ان��ي��ة ن��ف��ي�����ض��ة ت��ق��دم��ه��ا امل��ه��ر دي 
اإك�ضكاليبور  الفحل  م��ن  وه��و  ���ض��رط 
اأي ايه والفر�س الذهبية دي �ضيهانة. 
اأعقبته املهرة الفاخرة دي �ضيخة وهي 
من الفحل ع ج مرزان والفر�س نف�ضها 
تختتم  اأن  ق��ب��ل  وذل���ك  �ضيهانة.  دي 
عقد نفائ�س الثمانية مبعدن الرونز 
البطل  م���ن  وه����ي  ر���ض��ي��ل  امل���ه���رة دي 
نادرة،  ذهبية  ثنائية  �ضاحب  العاملي 
الفحل  ال��دول��ي��ة،  دب��ي  بطولة  و�ضيد 
اإيلي  العاملية  الفر�س  �ضراج، ومن  دي 

فالمينكا.

اإمتاع مفتوح
وا�ضتمتع �ضيوف بطولة دبي الدولية 
للجواد العربي ب�ضيافة خا�ضة و بيوم 
دب��ي يف  واأق��ام��ه مربط  مفتوح نظمه 
امل���ي���دان ال��ع�����ض��ب��ي ب��امل��رب��ط، ح��ي��ث مت 
عر�س حوايل 50 من الإنتاج املحلي 
ال�ضجالت  ذات  العربية  اخل��ي��ول  م��ن 
ال���ذه���ب���ي���ة م����ن الأل�����ق�����اب يف اأق�����وى 
مقدمتها  يف  ال���دول���ي���ة،  ال���ب���ط���ولت 
اأيقونات  وبع�س  دب��ي،  بطولة  اأبطال 
الإنتاج العاملي مثل الفحل اإف اإيه اإل 
�ضيال  تي  اإف  العاملية  والفر�س  ر�ضيم 
والعديد  �ضهال  دي  العاملية  والفر�س 
من اخليول املنتجة واملنجزة. كما مت 
عر�س عدد من اأجود واأجمل اخليول 
العرو�س  واختتمت  ال���ولدة.  حديثة 
وممتعة  وم��ث��رية  حما�ضية  مب�ضاهد 
ر�ضيم  اإل  اإي��ه  اإف  الفحل  بني  جمعت 
وابنه الفحل دي �ضراج اللذين حر�س 
اجلمهور على الإ�ضتفادة من الفر�ضة 
ال�ضانحة لأخذ �ضور تذكارية معهما، 
احلدث  على  ال�ضتار  ي�ضدل  اأن  قبل 
اخل��ت��ام��ي مل��و���ض��م ح��اف��ل ب���الإجن���ازات 
للخيول  دب������ي  مل����رب����ط  ال���ق���ي���ا����ض���ي���ة 

العربية.

التوحيدي: �سعادة مكتملة
التوحيدي  حم��م��د  امل��ه��ن��د���س  اأع����رب 
دبي  مربط  ع��ام  مدير  العام  امل�ضرف 
�ضعادته  ب��ال��غ  ع��ن  ال��ع��رب��ي��ة  للخيول 
مب�����ض��ك خ��ت��ام امل��و���ض��م ب��ب��ط��ول��ة دبي 

وللنتائج  ال��ع��رب��ي  ل��ل��ج��واد  ال��دول��ي��ة 
خيول  ح��ق��ق��ت��ه��ا  ال����ت����ي  ال���ق���ي���ا����ض���ي���ة 
يف  ال��ع��امل��ي  بالتنظيم  م�ضيدا  امل��رب��ط 
بطولة  اأن  م��وؤك��دا  م�ضتوياته،  ك��اف��ة 
الدولية  ال��ب��ط��ولت  م��ن  تعتر  دب���ي 
وقال  قيمة.  والأغ��ل��ى  مكانة  الأع��ل��ى 
بلقاء  اكتملت  �ضعادتنا  التوحيدي:" 
مبدع دبي و�ضانع اأجمادها القيا�ضية 
���ض��اح��ب ال�����ض��م��و ال�����ض��ي��خ حم��م��د بن 
خالل  اهلل،  رع�����اه  م��ك��ت��وم  اآل  را����ض���د 
وت�ضريفه  ملعر�س اخليل  �ضموه  زيارة 
جمهورها.  واإ���ض��ع��اد  البطولة  مل��ي��دان 
ن�ضختها  دبي يف  بطولة  نعتر  لذلك 
نال  وق��د  متميزة.  بطولة  الع�ضرين 
م���رب���ط دب�����ي م��اي�����ض��ت��ح��ق م����ن جمد 
يتنا�ضب مع مكانة دبي ومكانة مربط 
الإمكانيات  بكافة  يتمتع  ال���ذي  دب��ي 

ليكون يف املقدمة واملركز الأول".
حري�ضني  كنا  التوحيدي:"  واأ���ض��اف 
على انتقاء خيول عاملية بطلة واأخرى 
اأجل  من  عالية،  مبوا�ضفات  جديدة 
املناف�ضة على األقاب بطولة هي الأعز 
اأغلى  اإ���ض��م  حتمل  لأن��ه��ا  قلوبنا  على 
م��ك��ان ومت��ث��ل الإم�����ارات اأغ��ل��ى وطن. 
العاملية  خ��ي��ول��ن��ا  اأك������دت  هلل  احل���م���د 
باأدائها  واأ�ضعدتنا  عامليها يف موطنها، 
ع�ضاق  واأم��ت��ع��ت  القيا�ضي،  واإجن��ازه��ا 
ممن  الأ�ضيلة  العربية  اخليل  جمال 
جاوؤوا اإىل دبي من اأجل بطولة عاملية 
متميزة، وح�ضروا اليوم املفتوح حيث 
�ضاهدوا عددا كبريا من اأجود اإنتاجنا 

البطولت  ك��ل  ت��األ��ق يف  ال���ذي  املحلي 
ال��دول��ي��ة وامل��وال��ي��د اجل���دد م��ن املهور 
مبوا�ضفاتها  ال�����واع�����دة  وامل�����ه�����رات 

اخلا�ضة".

املرزوقي: م�سرية اإجنازات
ب������دوره ع���ر ع��ب��دال��ع��زي��ز امل���رزوق���ي 
امل���دي���ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي مل���رب���ط دب����ي عن 
ميزت  ال��ت��ي  التفا�ضيل  بكل  �ضعادته 
ويف  الع�ضرين،  ال��دول��ي��ة  دب��ي  بطولة 
لفار�س  ال�����ض��ام��ي��ة  ال��ط��ل��ة  م��ق��دم��ت��ه��ا 
وم���ن�������ض���ىء مربط  وال����ع����امل  ال����ع����رب 
دب���ي ���ض��اح��ب ال�����ض��م��و ال�����ض��ي��خ حممد 
اآل مكتوم رع��اه اهلل. وقال  را���ض��د  ب��ن 
الأبطال  مناف�ضة  املرزوقي:" اخرتنا 
العاملية بخيولنا العاملية البطلة التي 
يف  قيا�ضي  اإجن���از  حتقيق  ا�ضتطاعت 
بطولة مثرية و�ضر�ضة وممتعة يف دبي 
البطولة  ال��ت��األ��ق.  ه��ذا  ت�ضتحق  التي 
تتوج م�ضرية من الإجنازات اجليدة يف 
كافة بطولت املو�ضم حمليا واإقليميا 
وع��امل��ي��ا، ���ض��واء ع��ل��ى م�����ض��ت��وى الفوز 
الإنتاج  ع��م��ل��ي��ات  جن���اح  اأو  ب��الأل��ق��اب 
الوطنية  امل��راب��ط  يف  نطاقه  وات�����ض��اع 
وال���دول���ي���ة. واأ���ض��ب��ح��ت ع��الم��ة دبي 
م�ضدرا لالإلهام لدى جمتمع اخليل 
العربية الأ�ضيلة، ومرجعا يف تطوير 
دم����اء خ��ي��ول��ه��ا ب��ان��ت��ق��اء اإن��ت��اج��ن��ا من 
ال�ضاللت املتميزة. ونحن م�ضتمرون 
يف العمل على تطوير جهودنا ل�ضون 

املكت�ضبات وتطويرها".

•• اأبوظبي-وام:

اأن  ال�ضتوية،  الإم��ارات للريا�ضات  القبي�ضي نائب رئي�س احتاد  اأحمد  اأكد هامل 
الريا�ضية  الفعاليات  ا�ضت�ضافة  يف  الريادية  مكانتها  تر�ضيخ  توا�ضل  اأبوظبي 
التي  الوطنية  ال��ت��وج��ه��ات  م��ع  امل��م��ار���ض��ات، مب��ا يتما�ضى  اأف�����ض��ل  ال��دول��ي��ة وف��ق 
ت�ضت�ضرف م�ضتقبل الريا�ضة يف الدولة. واأو�ضح اأن الحتاد حري�س على تنمية 
و�ضط  ثقافتها  ن�ضر  ت�ضتهدف  برامج  وت�ضميم  ال�ضتعرا�ضي،  التزلج  ريا�ضة 
وحر�ضهم  لها،  املمار�ضني  ع��دد  ت��زاي��د  م��ع  خا�ضة  املختلفة،  املجتمعية  الفئات 

على تطوير قدراتهم، وبناء مهاراتهم، وال�ضتفادة من البيئة النموذجية التي 
يوفرها الحتاد، انطالقاً من روؤية متكاملة ت�ضتهدف التطور وحتقيق النتائج 
الإيجابية يف املناف�ضات اخلارجية. وقال : “ نحر�س على توفري البيئة املالئمة 
ملمار�ضي هذه الريا�ضة وفق اأف�ضل املمار�ضات، وتنظيم البطولت لتعزيز اخلرة 
وتطوير القدرات لالعبني والالعبات، كما نكر�س جهودنا الداعمة ل�ضتقطاب 
مع  يتالءم  مبا  الفني،  امل�ضتوى  برفع  الكفيلة  الأط��ر  واإر���ض��اء  امل��درب��ني  اأف�ضل 

تطلعاتنا ال�ضرتاتيجية”.
لعباً   145 مب�ضاركة  ال�ضتعرا�ضي  للتزلج  اأبوظبي  ك��اأ���س  بطولة  واختتمت 

ولعبة من 17 دولة، والتي اأقيمت ب�ضالة التزلج يف مدينة زايد الريا�ضية يف 
اأبوظبي.

م�ضتويات  للعبة،  ال����دويل  الحت����اد  اأج��ن��دة  �ضمن  امل��درج��ة  ال��ب��ط��ول��ة  و���ض��ه��دت 
تناف�ضية عالية، حيث كانت فر�ضة لالعبني والالعبات لال�ضتعداد للمناف�ضات 

العاملية املقبلة.
للريا�ضات  الإم���ارات  احت��اد  رئي�س  نائب  القبي�ضي  اأحمد  هامل  الفائزين  وت��وج 
للريا�ضات  اأبوظبي  لنادي  التنفيذي  املدير  ال�ضرياين  عبيد  وحمد  ال�ضتوية، 
للريا�ضات  الإم��ارات  العام لحت��اد  الأم��ني  الظاهري  اجلليدية، وجمعة حممد 

ال�ضتوية.
للمبتدئات بر�ضيد  املتقدم  التزلج  الأول يف فئة  باملركز  �ضيخوا  وف��ازت كرينلي 
التقليدي  التزلج  فئة  يف  الأول  باملركز  دانليان�ضي  و�ضيمان  نقطة،   105.40
للرجال بر�ضيد 164.04 نقطة، وكريكي �ضيكو باملركز الأول يف التزلج املتقدم 
للمبتدئني بر�ضيد 127.81 نقطة.ونالت �ضتيفينيا ياكوفيليفا املركز الأول يف 
فئة التزلج املتقدم لل�ضيدات املحرتفات بر�ضيد 162.26، و�ضيتانفيا نيكوفاجلا 
باملركز الأول للمبتدئات بر�ضيد 140.50 نقطة، وناكيتا ت�ضيكو باملركز الأول 

يف فئة التزلج للرجال املبتدئني بر�ضيد 170.26 نقطة.

•• ال�صارقة-وام:

الدولة  رئي�س  ك��اأ���س  لبطولة  ب��ط��اًل  ال�����ض��ارق��ة  ن���ادي  ُت���وج 
الالعب  ف��وز  بعد  النا�ضئني  فئة  يف  الهوائية  ل��ل��دراج��ات 
ماجد من�ضور باملركز الأول والالعب اأحمد علي احلمادي 
باملركز الثالث لينفرد نادي ال�ضارقة باملركز الأول. وجرت 
البطولة الأغلى يف مو�ضم الدراجات يف جزيرة احلديريات 
 10 45 مت�ضابقاً ميثلون  اأبوظبي مب�ضاركة  العا�ضمة  يف 

متكن  الفردي  ال�ضباق  جولة  ويف  كلم.   32 مل�ضافة  اأندية 
مع  مناف�ضة  بعد  الأول  باملركز  الظفر  من  من�ضور  ماجد 
ناديي اأبوظبي والن�ضر يف حني حل زميله يف الفريق علي 
اأح��م��د احل��م��ادي يف امل��رك��ز الثالث. ويف ال��ف��رق جن��ح نادي 
ال�ضارقة يف حتقيق مركزين من اأ�ضل 10 مراكز )الأول، 
الدولة  رئي�س  ال�ضمو  لكاأ�س �ضاحب  بطاًل  ليتوج  الثالث( 
وحل ناديا اأبوظبي والن�ضر على املركزين الثاين والثالث 

على التوايل.

•• دبي-وام:

للمبارزة  الإم��ارات  ينتظم منتخب 
مع�ضكر  يف  وال��ن��ا���ض��ئ��ني  ل��الأ���ض��ب��ال 
حت�ضريي يف اإيطاليا ي�ضتمر حتى 
للم�ضاركة  اجل�����اري،  م��ار���س   27
خالل  ببلغاريا  ال��ع��امل  بطولة  يف 
الثاين  وح��ت��ى  الأول  م��ن  ال��ف��رتة 
املقبل.وت�ضم  اإب����ري����ل  م���ن  ع�����ض��ر 
ت�ضكيلة منتخب الإمارات 15 لعبا 
البلو�ضي،  مو�ضى  .واأو�ضح  ولعبة 
اأمني عام احتاد الإمارات للمبارزة، 
تاأتي  امل�ضاركة يف بطولة العامل  اأن 
���ض��م��ن ا���ض��رتات��ي��ج��ي��ة الحت������اد يف 
اإع��داد جيل من الالعبني يف فئات 
�ضنية مبكرة ميلك اخلرة الالزمة 
اللعبة  ت���ط���وي���ر  يف  ل��ل��م�����ض��اه��م��ة 
العاملية. اخلريطة  على  وو�ضعها 

الإمارات  احت��اد  "ي�ضتهدف  وق��ال: 
املهند�س  ال�ضيخ  برئا�ضة  للمبارزة 
رئي�س  القا�ضمي  �ضلطان  بن  �ضامل 

الحت����ادي����ن ال��ع��رب��ي والآ����ض���ي���وي، 
اإع�����داد ج��ي��ل م��ن ال��الع��ب��ني لرفع 
راي���ة م��ب��ارزة الإم����ارات يف املحافل 
ال�ضنوات  خ��الل  والدولية  العاملية 
امل�ضاركة  "تاأتي  املقبلة."واأ�ضاف: 
هذا  يف  كخطوة  ال��ع��امل  بطولة  يف 
املع�ضكر  اأي�ضا  وي�ضبقها  الرنامج، 

الإي�����ط�����ايل، وال������ذي ي�������ض���ارك فيه 
جمموعة من الالعبني الواعدين، 
وقدموا  اأن��ف�����ض��ه��م  اث��ب��ت��وا  ال���ذي���ن 
م�ضتويات مميزة الفرتة املا�ضية".

للمبارزة  الحت����اد  ب��ط��ول��ة  وك��ان��ت 
 20 17 �ضنة ف���ردي وحت��ت  حت��ت 
ال�ضتار  اأ����ض���دل  ق���د  ل��ل��ف��رق،  ع���ام���اً 

على مناف�ضاتها يوم الحد املا�ضي، 
�ضمن  لع���ب���ا   76 ف��ي��ه��ا  و�����ض����ارك 
فريقا  و20  ال����ف����ردي،  م�����ض��اب��ق��ة 
فيها  و����ض���ارك  ال���ف���رق،  ف��ئ��ة  �ضمن 
املختارين  الالعبني  جميع  اأي�ضا 
اإيطاليا.وتعد  م��ع�����ض��ك��ر  خل��و���س 
ب��ط��ول��ة الحت������اد ه���ي ال��ث��ام��ن��ة يف 

املو�ضم  احت������اد  ب����ط����ولت  اأج����ن����دة 
يتبق  مل  حيث  احل���ايل،  الريا�ضي 
الدولة  رئي�س  كاأ�س  بطولة  �ضوى 
مايو  �ضهر  خ��الل  اإقامتها  وامل��ق��رر 
"على مدار  البلو�ضي:  املقبل.وقال 
نظمها  ال��ت��ي  الثمانية  ال��ب��ط��ولت 
بطولت   9 اأ����ض���ل  م���ن  الحت�������اد، 
م�ضابقة   96 اأق��ي��م��ت  امل��و���ض��م،  يف 
ملختلف  امل��ب��ارزة  اأ�ضلحة  جميع  يف 
الن�ضاط  يعك�س  م��ا  وه���و  ال��ف��ئ��ات، 
الكبري لحتاد املبارزة، عالوة على 
للمنتخبات  اخل��ارج��ي��ة  امل�����ض��ارك��ات 
"�ضهدت  املختلفة".واأ�ضاف: 
متميزة  م�ضتويات  الحت��اد  بطولة 
م��ن ج��م��ي��ع ال��الع��ب��ني يف خمتلف 
ال���ع���دي���د منهم  ال���ف���ئ���ات، وب���ره���ن 
وتقدمهم  م�ضتوياتهم  تطور  على 
ان�ضمام  اأن  خا�ضة  م��راك��زه��م،  يف 
�ضفوف  اإىل  م���ن���ه���م  جم���م���وع���ة 
عن�ضر  مب��ث��اب��ة  اأ����ض���ب���ح  امل��ن��ت��خ��ب 

حتفيز لباقي الالعبني".

»�الإمار�ت للريا�سات �ل�ستوية«: نطبق �أعلى �ملعايري �لدولية لن�سر وتطوير »�لتزلج �ال�ستعر��سي«

بفوزه بثمانية األقاب منها �سوبر هاتريك ذهبي

مربط دبي ي�سدل �ل�ستار على بطولة دبي �لدولية باإجناز قيا�سي

منتخب �ملبارزة يف مع�سكر ��ستعد�د� لبطولة �لعاملنادي �ل�سارقة بطاًل لكاأ�س رئي�س �لدولة للدر�جات
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•• اأبو ظبي -وام:

�ضيكون الرتغايل املخ�ضرم كري�ضتيانو رونالدو “38 عاما” على موعد 
الإ�ضباين  ا���ض��ت��دع��اه  اأن  بعد  ال��دول��ي��ة  م�ضريته  ج��دي��د يف  م��ع حت��د 

روبرتو مارتينيز املدير الفني اجلديد للمنتخب الرتغايل �ضمن 
املقررتني  ولوك�ضمبورج  لي�ضنتن�ضتاين  ملباراتي  الفريق  قائمة 
ب��داي��ة م�ضوار  الرتتيب يف  م��ار���س اجل���اري على  23 و26  يف 
الرتغال يف الت�ضفيات املوؤهلة لكاأ�س الأمم الأوروبية القادمة 

تدريب  م�ضوؤولية  ت��وىل  مارتينيز  2024(.وكان  )ي���ورو 
الثمانية  دور  م��ن  ال��رت��غ��ايل  املنتخب  خ��روج  بعد  الفريق 
يقدم  امل��غ��رب��ي.ومل  املنتخب  ي��د  على   2022 مونديال  يف 

2022، حيث خا�س  املنتظر منه خالل مونديال  رونالدو 
فريقه  م��ع  الكبرية  اأزم��ت��ه  م��ع  بالتزامن  البطولة  ال��الع��ب 

عقد  ف�ضخ  قرر  الذي  الإجنليزي،  يونايتد  مان�ض�ضرت  ال�ضابق 
لناد  باتفاق م�ضرتك لي�ضبح رونالدو حرا يف النتقال  الالعب 
البحث عن جتربة جديدة متاما، فاجته  اآخر. واختار رونالدو 
تد�ضني  اإىل  حاليا  ال�ضعودي.ويتطلع  الن�ضر  �ضفوف  يف  للعب 

اأم��ال يف  ب��الده  التاألق م��ع منتخب  �ضفحة ج��دي��دة م��ن 
 ،2024 ي���ورو  حتى  الفريق  م��ع  اللعب  موا�ضلة 

الكبرية  ال���ب���ط���ول���ة  ت�����ض��ب��ح  ق����د  وال����ت����ي 
الدولية  م�����ض��ريت��ه  ل��ه يف  الأخ�����رية 

حال قدم الالعب يف 2023 ما 
ي�ضتحق عليه فر�ضة امل�ضاركة يف 

منت�ضف  الأوروب���ي���ة  البطولة 
ي�ضتهل  املقبل.وعندما  ال��ع��ام 
م�ضاركته  الرتغايل  املنتخب 
الأمم،  ك�����اأ������س  ب���ت�������ض���ف���ي���ات 
اأمام  �ضتكون الفر�ضة �ضانحة 
امل��زي��د من  رون��ال��دو لتحقيق 
الأرقام القيا�ضية التي حتفل 

ب���ه���ا م�������ض���ريت���ه ال����ك����روي����ة.
اأ�ضا�ضيا  م�������ض���ارك���ت���ه  وم�����ع 
من  اأي  يف  اح���ت���ي���اط���ي���ا  اأو 
�ضينفرد  املقبلتني،  املباراتني 

"عميد لعبي  بلقب  رونالدو 
القيا�ضي  ب���ال���رق���م  العامل" 

ل��ع��دد امل��ب��اري��ات ال��دول��ي��ة التي 
منتخب  مع  لع��ب  اأي  يخو�ضها 

ب������الده؛ ح��ي��ث ي��ق��ت�����ض��م رون���ال���دو 
مع  حاليا  وال��ل��ق��ب  القيا�ضي  ال��رق��م 

املطوع.كما  ب���در  ال�ضهري  ال��ك��وي��ت��ي  ال��ن��ج��م 
رقمه  لتعزيز  اأم��ام��ه  متاحة  الفر�ضة  �ضتكون 
القيا�ضي العاملي الذي ي�ضتحوذ عليه وهو عدد 
الأهداف الدولية التي يحرزها اأي لعب مع 
حتى  رون��ال��دو  �ضجل  حيث  ب���الده؛  منتخب 
الآن 118 هدفا مع املنتخب الرتغايل وهو 
م��ع منتخب  اآخ���ر  اأي لع���ب  م��ا مل يحققه 
ب�������الده.ويف ظ���ل ال���ف���ارق يف امل�����ض��ت��وى بني 
املنتخب الرتغايل ومناف�ضيه يف املباراتني 
امل��ق��ب��ل��ت��ني، ق���د ت���ك���ون ف��ر���ض��ة رون���ال���دو 
مع  التهديفي  ح�ضاده  حت�ضني  يف  جيدة 
ي�ضيف  اأن  ل��رون��ال��دو  امل��ن��ت��خ��ب.ومي��ك��ن 
فريقا جديدا اإىل قائمة �ضحايا اأهدافه 
لي�ضتن�ضتاين  منتخب  �ضباك  ه��ز  ح��ال 

لي�ضبح املنتخب ال�47 الذي تهتز �ضباكه باأهداف رونالدو وهو املنتخب 
الأوروبي ال�35 الذي تتلقى �ضباكه اأهداف الالعب.ويف املقابل، يت�ضدر 
الفرق تعر�ضا لأهداف  اأكرث  منتخب لوك�ضمبورج قائمة 
امل�ضاركة  اأه����داف.وت����اأت����ي   9 ب��ر���ض��ي��د  رون���ال���دو 
املرتقبة لرونالدو مع منتخب بالده يف هذا 
التوقف الدويل بعدما نال الالعب دفعة 
الذي  الهدف  خ��الل  من  هائلة  معنوية 
ال�21  اجل��ول��ة  يف  ال��ن�����ض��ر  م��ع  �ضجله 
للمحرتفني  ال�����ض��ع��ودي  ال�����دوري  م��ن 
بهدف  الفريق  تاأخر  قلب  يف  لي�ضاهم 
2-1.ونال  ثمني  ف��وز  اإىل  اأب��ه��ا  اأم���ام 
ال����ه����دف، ال�����ذي ج����اء م���ن رك���ل���ة حرة 
املرمى  ع��ن  بعيدة  م�ضافة  م��ن  مبا�ضرة 
اأف�����ض��ل ه���دف يف ه���ذه اجلولة  ج���ائ���زة 
م��ن ال�����دوري ال�����ض��ع��ودي، وذل���ك طبقا 
يجرى  الذي  اجلماهريي  لال�ضتفتاء 

على اأف�ضل هدف بكل جولة.

•• اأبو ظبي -وام:

مبا�ضرة  امل��ب��اراة  نهاية  قبل  الفريق  �ضباك  واه��ت��زاز  اإيفرتون  مع  التعادل  ج��اء 
رغم  النتقادات جمددا  لت�ضيل�ضي يف مرمى  الفني  املدير  بوتر  لي�ضع جراهام 
التوايل يف  الثالثة على  الهزائم للمباراة  الفريق على �ضجله خاليا من  حفاظ 
الدوري الإجنليزي لكرة القدم. وتعادل ت�ضيل�ضي مع اإيفرتون 2-2 يف اجلولة 
ال�28 من الدوري الإجنليزي ليظل الفريق يف املركز العا�ضر بفارق نقطة خلف 
فولهام، ويهدر فر�ضة لنتزاع املركز التا�ضع من فولهام، الذي خ�ضر اأمام اأر�ضنال 
يف اجلولة نف�ضها. واأعاد هذا التعادل بوتر جمددا اإىل دائرة ال�ضك حول مدى 
اإنفاقا على تدعيم �ضفوفه  اأكرث الأندية  مالءمته لفريق ت�ضيل�ضي، الذي كان 
بالالعبني يف فرتتي النتقالت املا�ضيتني؛ خا�ضة واأن الفريق ف�ضل منذ اأكتوبر 
املا�ضي يف حتقيق 3 انت�ضارات متتالية يف م�ضريته بامل�ضابقة. ومن خالل التعادل 
اأمام اإيفرتون، ظل الفارق كبريا بني ت�ضيل�ضي واملراكز املوؤهلة لدوري الأبطال 
الأوروبي يف املو�ضم املقبل؛ حيث يبلغ الفارق بني ت�ضيل�ضي وفريق توتنهام �ضاحب 
املركز الرابع 11 نقطة قبل اآخر 10 جولت من امل�ضابقة كما يبلغ الفارق بني 
ت�ضيل�ضي ونيوكا�ضل �ضاحب املركز اخلام�س، املوؤهل مل�ضابقة الدوري الأوروبي 9 
اأهدر الفريق  نقاط. ويف ظل النتائج التي حققها ت�ضيل�ضي يف الفرتة املا�ضية، 
4 مباريات وخ�ضر  الفر�ضة لتعديل ترتيبه يف جدول امل�ضابقة؛ حيث تعادل يف 
مباراتني وفاز يف مثلهما باآخر 8 مباريات خا�ضها يف الدوري الإجنليزي ليفقد 
نقطة متاحة يف هذه املباريات. ويبدو من ال�ضعب على ت�ضيل�ضي   24 من   14
حت�ضني ترتيبه ب�ضكل كبري يف املباريات الباقية؛ حيث تت�ضمن مبارياته ال�11 
املتبقية يف امل�ضابقة هذا املو�ضم مواجهات �ضعبة للغاية مع ليفربول ومان�ض�ضرت 
يونايتد ومان�ض�ضرت �ضيتي واأر�ضنال ونيوكا�ضل. ومثلما حدث يف يناير وفراير 

املا�ضيني، اأثارت النتائج ال�ضلبية ال�ضكوك حول م�ضتقبل بوتر مع الفريق؛ خا�ضة 
التي  العديدة  وال�ضفقات  املميزة،  العنا�ضر  ا�ضتغالل  ي�ضتطع  مل  امل��درب  واأن 
اأبرمها ت�ضيل�ضي يف �ضوق النتقالت خا�ضة يف املريكاتو ال�ضتوي الذي اختتمه 
الأغلى يف  الالعب  اإن��زو فرينانديز يف �ضفقة جعلته  الأرجنتيني  النادي ب�ضم 
تاريخ الدوري الإجنليزي. وطبقا لالإح�ضائيات، ميتلك بوتر /47 عاما/ اأ�ضواأ 
�ضجل مع الفريق من بني جميع املدربني الذين تولوا م�ضوؤولية ت�ضيل�ضي منذ 
البطولت منذ  30 مباراة مبختلف  الآن يف  الفريق حتى  بوتر  1996.وقاد 
2022 خلفا للمدرب الأمل��اين توما�س توخيل،  8 �ضبتمر  توليه امل�ضوؤولية يف 
وبلغ متو�ضط نتائج الفريق حتت قيادته 1.47 نقطة للمباراة الواحدة، طبقا 
لتقييم موقع "تران�ضفري ماركت" العاملي لإح�ضائيات واأرقام الالعبني والفرق. 
ال��ذي توىل  توخيل  الأمل���اين  قيادة  املتو�ضط كثريا عن نظريه حتت  ه��ذا  ويقل 
7 �ضبتمر املا�ضي،  2020-2021 وحتى  تدريب الفريق يف منت�ضف مو�ضم 
 2.07 قيادته  النتائج حتت  وبلغ متو�ضط  99 مباراة  الفريق يف  وقاد توخيل 
على  8 مدربني  تناوب  �ضنوات،   10 اآخر  وعلى مدار  الواحدة.  للمباراة  نقطة 
فريق ت�ضيل�ضي، وكانت النتائج مع بوتر هي الأ�ضواأ على الإط��الق، ول يقرتب 
منه �ضوى الهولندي جو�س هيدينك، الذي قاد الفريق يف 27 مباراة فقط وبلغ 
املتوا�ضع  املتو�ضط  هذا  ومع  الواحدة.  للمباراة  نقطة   1.52 النتائج  متو�ضط 
للنتائج حتت قيادة جراهام بوتر، قد يكون �ضهر اأبريل املقبل حا�ضما يف م�ضتقبل 
املباريات املهمة على  امل��درب مع الفريق حيث يخو�س الفريق خالله عدد من 
الفريق  اأبريل مباراتي  وي�ضهد  اأوروب��ا.  اأبطال  ودوري  املحلي  ال��دوري  م�ضتوى 
اأمام ريال مدريد الإ�ضباين )ذهابا واإيابا( بالدور ربع النهائي لدوري الأبطال 
اإ�ضافة لأكرث من مباراة �ضعبة ومهمة يف الدوري الإجنليزي مثل املواجهتني 

مع ليفربول واأر�ضنال.

رونالدو يدخل حتديا جديد� مع منتخب 
بالده ويرتقب �ملزيد من �الأرقام �لقيا�سية

نتائج ت�سيل�سي و�سفقات �ل�ستاء ت�ساعف 
�ل�سكوك حول م�ستقبل »بوتر«

�الإ�سابة تبعد هاالند عن منتخب �لرنوج 
اإ�ضبانيا  �ضد  ال��رنوج  مباراتي  عن  هالند  اإرلينغ  الغزير  املهاجم  �ضيغيب 
لكرة   2024 اأوروب����ا  ك��اأ���س  اإىل  امل��وؤه��ل��ة  الت�ضفيات  م�ضتهل  يف  وج��ورج��ي��ا 
القدم، ب�ضبب اإ�ضابة يف الفخذ، وفق ما اأعلن الحتاد الرنوجي للعبة اأم�س 

الثالثاء.
مع  اأه��داف  خم�ضة  املا�ضي  الأ�ضبوع  منت�ضف  �ضجل  ال��ذي  هالند  وا�ضتكى 
فريقه مان�ض�ضرت �ضيتي النكليزي �ضد ليبزيغ الملاين يف ثمن نهائي دوري 
"هاتريك" �ضد برينلي يف ربع نهائي كاأ�س  اأعقبها بثالثية  اأوروب��ا،  اأبطال 

الحتاد الإنكليزي، من اآلم يف الفخذ بعد املباراة الأخرية ال�ضبت.
وقال الحتاد الرنوجي اإن ابن ال�22 عاًما غادر املع�ضكر التدريبي للمنتخب 

يف ماربيا يف اإ�ضبانيا للخ�ضوع ملتابعة طبية مع ناديه.
ونقل الحتاد عن طبيب املنتخب اأول �ضاند قوله "كنا ناأمل اأن يكون الأمر 
جمرد انزعاج ينتهي بحلول يوم ال�ضبت، لكن بعد اختبارات وفحو�ضات يوم 

اأم�س من الوا�ضح اأنه لن يكون جاهًزا للمباراتني �ضد اإ�ضبانيا وجورجيا".
اإ�ضبانيا يف ملقة ال�ضبت  اأر�ضها �ضد  وتبداأ الرنوج حملتها مبباراتني خارج 

ومن ثم �ضد جورجيا يف باتومي الثالثاء املقبل.
اإليه  ال���ذي و���ض��ل  ن��ادي��ه  وي��ق��دم ه��الن��د م�ضتويات خ��ارق��ة ه��ذا املو�ضم م��ع 
ويت�ضدر  امل�ضابقات  جميع  يف  هدًفا   42 الآن  حتى  و�ضجل  املا�ضي  ال�ضيف 

ترتيب هدايف الدوري املمتاز )28( ودوري البطال )10(.

حتت رعاية حممد بن را�سد 

�لن�سخة 27 من كاأ�س دبي �لعاملي تنطلق �ل�سبت �ملقبل على م�سمار )ميد�ن( بجو�ئز مالية تتجاوز 30 مليون دوالر 
را�سد بن دملوك: كاأ�س دبي العاملي يوؤكد تيز دبي يف تنظيم الفعاليات الريا�سية الدولية وبرز كعالمة مهمة على الأجندة ال�سنوية لأهم �سباقات اخليول على م�ستوى العامل

•• دبي -وام:

رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�ضد  بن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  رعاية  حتت 
املقبل  ال�ضبت  تنطلق  اهلل،  رع��اه  دب��ي،  حاكم  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة 
27 من كاأ�س دبي العاملي، احلدث الأبرز والأهم  الن�ضخة  25 مار�س اجلاري 
عاملياً يف جمال �ضباقات اخليل، والذي يوؤكد مكانة دبي كوجهة ريا�ضية عاملية 
العاملية، وذلك مب�ضاركة  امل�ضتوى ومركز رئي�س على خارطة ريا�ضات اخليل 
�ضفوة جياد العامل يف م�ضمار "ميدان" ال�ضهري، �ضمن اأم�ضية تبلغ جوائزها 

املالية 30.5 مليون دولر.
 12 تبلغ  التي  بجوائزه  للكاأ�س،  الرئي�ضي  ال�ضوط  يحظى  اأن  املتوقع  وم��ن 
عاملي  اإع��الم��ي  باهتمام  ال��ع��امل،  يف  اخل��ي��ول  اأف�ضل  ومب�ضاركة  دولر  مليون 
املعمارية  التحفة  "ميدان"  م�ضمار  يف  �ضخمة  جماهريية  ومتابعة  كبري 
الأبرز والأحدث عامليا على �ضعيد م�ضامري �ضباقات اخليل، واأ�ضخم م�ضمار 
ل�ضباقات اخليول يف العامل ، ب�ضعة 80 األف �ضخ�س، حيث يقام احلدث العاملي 

لأول مرة يف تاريخه خالل �ضهر رم�ضان املبارك.
وقال ال�ضيخ را�ضد بن دملوك اآل مكتوم، رئي�س جمل�س اإدارة نادي دبي ل�ضباق 
اخليل، " اإن كاأ�س دبي العاملي اأ�ضبح اأحد اأهم الأحداث التي تعزز مكانة دبي 

الدولية، ومركز رئي�ضي  الريا�ضية  الفعاليات  رائدة يف تنظيم  كوجهة عاملية 
يف  متيزها  على  ال�ضوء  وي�ضلط  الفرو�ضية،  وريا�ضات  اخليل  ل�ضناعة  عاملي 
الأحداث  لأه��م  ال�ضنوية  الأج��ن��دة  ب��رز كعالمة مهمة على  كما  امل��ج��ال،  ه��ذا 
والفعاليات التي ت�ضتقطب ع�ضاق �ضباقات اخليول يف دبي وكافة اأنحاء العامل، 
اآل مكتوم  را�ضد  بن  ال�ضيخ حممد  ال�ضمو  وروؤي��ة �ضاحب  دع��م  بف�ضل  وذل��ك 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي، رعاه اهلل، بتاأ�ضي�س حدث 

عاملي يعر عن اأ�ضالة ريا�ضة اخليول." .
واأ�ضاف "نرحب بجميع احل�ضور يف الن�ضخة 27 من كاأ�س دبي العاملي الذي 
حقق جناحا فائقا منذ انطالقته يف العام 1996، والأجواء بالتاأكيد �ضتكون 
مثرية للغاية نظرا لأن نوعية اخليول واملدربني واملالك والفر�ضان امل�ضاركني 
يف هذه الن�ضخة هم الأف�ضل مقارنة بالن�ضخ �ضابقة. ونتطلع لأم�ضية متميزة 
من ال�ضباقات"، واأود اأن اأ�ضكر �ضركاءنا الرعاة لدعمهم، وكذلك فريق العمل 
يف نادي دبي ل�ضباق اخليل الذين بذلوا جهودا كبرية للتح�ضري لهذا احلدث 
الفرو�ضية  و�ضباقات  اخليل  ريا�ضات  ع�ضاق  املاليني من  يتابعه  الذي  العاملي 
حول العامل عر �ضا�ضات الف�ضائيات العاملية، نظرا ل�ضتقطابه خرية اجلياد 
و�ضفوة املالك واأمهر املدربني والفر�ضان من خمتلف دول العامل ". وتختتم 
الأم�ضية التي ت�ضم ت�ضعة اأ�ضواط ب�ضباق الفئة الأوىل كاأ�س دبي العاملي، )برعاية 

طريان الإم��ارات(، والذي ت�ضارك فيه جمموعة قوية من نخبة اخليول من 
بينها حامل اللقب كنرتي غرامر، الذي يهدف لأن يكون ثاين جواد يفوز يف 
اإليه الفائز بكاأ�س ال�ضعودية وب�ضباق  ن�ضختني من كاأ�س دبي العاملي، وين�ضم 
وي�ضارك  بال�ضباق،  ت�ضارك  يابانية  خيول  ثمانية  اأح��د  بانثال�ضا  ت��ريف  دب��ي 
دبي  ك��اأ���س  كرنفال  وخ��ري��ج  كري�ضفورد  واإد  �ضاميون  بتدريب  اجل��ريز  اأي�ضا 
العاملي. ويعد �ضباق لوجنني دبي �ضيماء كال�ضيك )فئة1( بجوائزه التي تبلغ 
ثاين اأهم �ضباق بالأم�ضية، حيث ي�ضارك فيه �ضبعة فائزين  دولر  ماليني   6
ب�ضباقات الفئة الأوىل من بينهم حامل اللقب �ضهريار وزميله النجم الياباين 
دولر  5 ماليني  بجوائز  )فئة1(  دبي تريف  �ضباق  بعده  وياأتي  اكوينوك�س، 
امل�ضرتك  الفائز  ن��ورث  ل��ورد  م�ضاركة  ي�ضهد  وال��ذي  ورل���د(،  بي  دي  )برعاية 
للمرة  للفوز  ي�ضعى  وال��ذي   2021 العام  بن�ضخة  والفائز   2022 العام  يف 
الثالث  املركز  فيها �ضاحب  يابانية قوية مبا  يواجه جمموعة  الثالثة، حيث 
ت�ضم  كما  دي��و���س.  دو  اليابان  بديربي  والفائز  غ��ارد  دو  2022 فني  ع��ام  يف 
)برعاية  )فئة1(  �ضاهني  غولدن  دبي  لل�ضرعة،  رئي�ضيني  �ضباقني  الأم�ضية 
العقاري(،  للتطوير  )برعاية عزيزي  )فئة1(  �ضرنت  القوز  و�ضباق  نخيل(، 
حيث ي�ضم �ضباق غولدن �ضاهني مل�ضافة 1200 مرت، على الأر�ضية الرملية 
جمموعة من امل�ضاركني املتميزين من اأمريكا من بينهم �ضاحب املركز الثاين 

يف �ضباق بريدرز كب �ضرنت �ضي زيد روكت والفائز من الفئة الثانية غونايت 
���ض��رن��ت، على  ال��ق��وز  ���ض��وي��ت��زرلن��د. وي��ق��ام �ضباق  يف م��واج��ه��ة ح��ام��ل اللقب 
1200 مرت على الع�ضب، مب�ضاركة جمموعة عاملية قوية من بينها  م�ضافة 
ال�ضهيل  الد�ضم الذي يتدرب يف بريطانيا، والأمريكي كازاديرو بينما يحمل 
الثانية  الفئة  ال�ضباق. كما �ضتقام ثالثة �ضباقات من  اآم��ال جودلفني يف هذا 
الذي  لل�ضيارات(  الطاير  )برعاية  كب  غولد  دبي  �ضباق  تت�ضمن  بالأم�ضية، 
اجتذب الفائز بن�ضخة 2021 �ضبجيكتفي�ضت، و�ضباق جودلفني مايل )برعاية 
ون زعبيل( ، ومن اأبرز امل�ضاركني فيه بطل العام املا�ضي برثات ليون، و�ضباق 
ديربي الإمارات )برعاية اتالنت�س ذا رويال(، حيث ي�ضعى املدرب اليرلندي 
ايدان اأوبراين للقب رابع مع كايرو، بينما ير�ضل املدرب الأمريكي بوب بافرت 
اجلواد ور�ض�ضرت القادم من كاليفورنيا. وتفتتح الأم�ضية ب�ضباق الفئة الأوىل، 
)برعاية  )فئة1(  الأ�ضيلة  العربية  للخيول  املخ�ض�س  كال�ضيك  كحيلة  دبي 
اإعمار( حيث �ضتكون هناك مناف�ضة مثرية متوقعة بني الفائزين بالن�ضختني 
 ، املثرية  اخليول  �ضباقات  اإىل  واإ�ضافة  كال�س.  فري�ضت  و  دري��ان  الأخ��ريت��ني 
�ضتكون هناك الكثري من امل�ضابقات املمتعة بني احل�ضور حيث ميكن لل�ضيوف 
يف  وج��وه  وجائزة  �ضتيك�س،  �ضتايل  م�ضابقة  مثل  باجلوائز،  الفوز  واجلمهور 

ال�ضباقات، وم�ضابقات الرت�ضيحات.

�ضريتدي املهاجم كيليان مبابي �ضارة قائد منتخب فرن�ضا لكرة القدم خلفاً للحار�س 
هوغو لوري�س املعتزل دولياً بعد خ�ضارة نهائي كاأ�س العامل الأخرية اأمام الأرجنتني، 

بح�ضب ما ك�ضف م�ضدر مقّرب من ال�"زرق" لوكالة فران�س بر�س.
وَقِبل هداف باري�س �ضان جرمان البالغ 24 عاماً هذا ال��دور، بعد نقا�س مع املدرب 
يف  اجلمعة  هولندا  �ضد  "القائد"  ملبابي  الأوىل  امل��ب��اراة  و�ضتكون  دي�����ض��ان.  ديدييه 
ت�ضفيات كاأ�س اأوروبا 2024 على ا�ضتاد دو فران�س يف �ضاحية �ضان دوين الباري�ضية، 
وهي الأوىل لفرن�ضا منذ خ�ضارة نهائي مونديال قطر يف 18 كانون الأول-دي�ضمر 
املا�ضي. وكان لوري�س )36 عاماً( قد و�ضع حداً مل�ضريته الدولية، بعد ر�ضوخه اأمام 
ليونيل مي�ضي ورفاقه يف نهائي ا�ضتاد لو�ضيل بركالت الرتجيح، اثر مباراة م�ضوقة 
القائد  �ضارة  3-3. وكان لوري�س قد حمل  بالتعادل  الأ�ضلي والإ�ضايف  انتهى وقتها 
لأكرث من عقد من الزمن مع بطل العامل 1998 و2018. ولعب مهاجم اأتلتيكو 

مدريد الإ�ضباين اأنطوان غريزمان دور نائب القائد، بعد اإعالن قلب دفاع مان�ض�ضرت 
اأمام  بعد اخل�����ض��ارة  اع��ت��زال��ه دول��ي��اً  ف���اران )29 ع��ام��اً(  يونايتد الإن��ك��ل��ي��زي راف��اي��ل 
الأرجنتني. وكانت ترقية مبابي )36 هدفاً يف 66 مباراة دولية( اإىل من�ضب القائد 
متوقعة، منذ ت�ضجيله ثالثية لفتة يف نهائي املونديال واإحرازه لقب هداف البطولة 
)8(. �ضاهم يف احراز منتخب بالده لقب املونديال يف 2018، وفر�س نف�ضه كاأحد 
اآذار/ يف  الفرن�ضي  املنتخب  مع  م�ضواره  ا�ضتهل  انه  علماً  العامل،  يف  املهاجمني  اأب��زر 
مار�س 2017. ويف ناديه باري�س �ضان جرمان، يحتل مبابي من�ضب نائب القائد وراء 
قلب الدفاع ماركينيو�س، وقاده خالل غياب الرازيلي عن مواجهة رين التي خ�ضرها 
الأحد يف الدوري املحلي. و�ضّجل مبابي 19 هدفاً يف 24 مباراة يف الدوري الفرن�ضي 
نحو ثمن  الفريق  م�ضوار  يف  اإ�ضافية  �ضبعة  بت�ضجيل  و�ضاهم  املو�ضم،  1" هذا  "ليغ 

نهائي دوري اأبطال اأوروبا حيث اأق�ضي اأمام بايرن ميونيخ الأملاين.

و�ضل النجم الأرجنتيني ليونيل مي�ضي اإىل العا�ضمة بوينو�س 
اإىل املنتخب الوطني الفائز مبونديال قطر  اير�س لالن�ضمام 
نهاية العام املا�ضي والذي ي�ضتعد خلو�س مباراته الأوىل على 

اأر�ضه منذ تتويجه بالنجمة العاملية الثالثة.
وبيعت 63000 األف بطاقة خم�ض�ضة ملباراة "األبي�ضيلي�ضتي" 
الودية اأمام بنما اخلمي�س على ملعب "مونومنتال" يف العا�ضمة 

الأرجنتينية يف غ�ضون �ضاعتني.
وقال الحتاد الأرجنتيني للعبة الذي خطط لالحتفال باللقب 
العاملي �ضد فرن�ضا بركالت الرتجيح، اإنه تلقى اأكرث من 130 
ال�ضحافيني  من�ضة  تت�ضع  ل  بينما  اإعالمي  اعتماد  األ��ف طلب 

�ضوى ل� 344 �ضحافياً.

"ت�ضيكي"  كالوديو  الأرجنتيني  الحت��اد  رئي�س  اأ�ضاد  وب���دوره، 
الأرجنتينية،  الأرا���ض��ي  اإىل  عاماً(   35( مي�ضي  بو�ضول  تابيا 
وكتب اإىل جنم باري�س �ضان جرمان الفرن�ضي على تويرت "اأنت 
عاملي.  بلدك كبطل  اإىل  ع��دت  لقد  وال��ي��وم،  اأب���داً.  ت�ضت�ضلم  مل 

مرحباً يا ليو".
و�ضافر مي�ضي مع زوجته واأطفالهما الثالثة غداة خ�ضارة �ضان 
 ،"1 "ليغ  جرمان املت�ضدر الحد اأمام �ضيفه رين �ضفر2- يف 
كانت الوىل �ضمن مناف�ضات الدوري الفرن�ضي على اأر�ضه منذ 

و�ضول الرجنتيني اإىل العا�ضمة يف �ضيف 2021.
يف  "األبي�ضيلي�ضتي"  تدريب  مع�ضكر  اإىل  "الرغوث"  وان�ضم 

اإي�ضي�ضا، يف �ضواحي بوينو�س اآير�س.

مبابي يحمل �سارة قائد فرن�سا بعد �عتز�ل لوري�س   مي�سي يف �الأرجنتني خلو�س ودية �حتفااًل بالفوز مبونديال قطر 



    

يقا�سي زوجته �لتي هجرته بعدما فازت باليان�سيب
فوزها  ب�ضبب  زوجته،  �ضد  ق�ضائية  دع��وى  تايالندي،  رج��ل  اأق��ام 

باليان�ضيب، يف واقعة غريبة وغري ماألوفة.
واتهم نارين البالغ 47 عاًما، زوجته ت�ضويوين "43 عاما"، باإخفاء 
لال�ضتمتاع  ب��غ��ريه  وت��ت��زوج  تهجره  اأن  قبل  باليان�ضيب،  ف��وزه��ا 
بالنف�ضال  فاجاأته  زوجته  اإن  نارين،  وقال  عنه.  بعيدا  مبك�ضبها 
اأنها  وزع��م  عاما   20 دام  زواج  بعد  تف�ضري  دون  الهاتف  عر  عنه 
هجرته للزواج من رجل اآخر بعد فوزها باليان�ضيب، والذي بلغت 

قيمته 12 مليون بات تايالندي "352 األف دولر".
اأن زوجته ا�ضتغلت ان�ضغاله يف عمله يف  ال��زوج امل�ضدوم  كما ك�ضف 
كوريا اجلنوبية لدعم الأ�ضرة التي ت�ضمل بناتهما ال�3، وانف�ضلت 
عنه عر الهاتف خالل ال�ضهر املا�ضي، وتفاجاأ عند عودته للمنزل، 

باأنها تزوجت بالفعل من اآخر يعمل ك�ضابط �ضرطة حملي.
طريق  عن  بال�ضدفة  باليان�ضيب،  زوجته  فوز  باأمر  نارين  وعلم 
بناته، حيث قال لو�ضائل الإعالم التايالندية: "�ضدمت حقا ومل 
اأعرف ماذا اأفعل، اأ�ضعر بخيبة اأمل كبرية، فاأنا مل اأت�ضور اأن تفعل 
بات  األ��ف   60 �ضوًيا، مل يتبق �ضوى  20 عاًما  زوجتي هذا بي بعد 
اأطالب  املال كل �ضهر، لذا  اأعطيها  البنكي، لأنني كنت  يف ح�ضابي 

بتحقيق العدالة وباحل�ضول على املال الذي ا�ضتحقه".

�إد�نة ثالثة رجال مبقتل مغني �لر�ب �إك�س 
مغني  قتل  بجرمية  رج��ال  ثالثة  اأمريكية  حملفني  هيئة  دان��ت 
ب�"اإك�س  اأونفروي املعروف  الراب الأمريكي جا�ضيه دوين ريكاردو 
امل�����داولت يف  اأ���ض��ب��وع م��ن  اإك�����س تنتا�ضيون"، يف خ��ت��ام ن��ح��و  اإك�����س 

فلوريدا جنوب �ضرق الوليات املتحدة.
اأحد  ن��اري يف  بطلق  عاماً  ع�ضرين  يبلغ  بالكاد  ال��ذي  املغني  وُقتل 
الواقعة �ضمال ميامي يف حزيران- �ضوارع مدينة ديرفيلد بيت�س 

يونيو 2018، و�ُضرقت حقيبة فاخرة من �ضيارته.
ودانت هيئة حملفني يف حمكمة فورت لودردايل كال من ديدريك 
ويليامز "26 عاماً" وتريفون نيو�ضم "24 عاماً" ومايكل بوترايت 
وي�ضدر  م�ضّلح.  �ضطو  وعملية  قتل  جرمية  بارتكاب  عاماً"   28"
احلكم على الرجال الثالثة خالل جل�ضة ُحددت يف اخلام�س من 

ني�ضان-ابريل، وهم يواجهون عقوبة ال�ضجن مدى احلياة.

�مرب�طور �الإعالم.. عري�س بعمر 92 عاًما
ي�ضتعد قطب الإعالم الأ�ضرتايل-الأمريكي روبرت مردوخ البالغ 
اإع��الن خطوبته  92 عاًما للزواج للمرة اخلام�ضة بعد  العمر  من 

من امراأة ت�ضغره بنحو 26 عاماً.
الأول  اأم�س  يوم  بو�ضت" الأمريكية  "نيويورك  �ضحيفة  واأ���ض��ارت 
اأن مردوخ الذي ميلك مئات املوؤ�ض�ضات الإعالمية يف  الثنني اإىل 
الوليات املتحدة ودول اأخ��رى، اأنهى اإج��راءات طالقه من زوجته 
مردوخ  اأن  ال�ضحيفة  وذك��رت  املا�ضي.  العام  ه��ول  ج��ريي  الرابعة 
العمر  م��ن  البالغة  �ضميث  ليزيل  اآن  على  اأخ���رياً  خطوبته  اأع��ل��ن 
وكانت  فران�ضي�ضكو  �ضان  �ضرطة  يف  �ضابقاً  والتي عملت  عاماً،   66
متزوجة �ضابًقا من املغني ت�ضي�ضرت �ضميث، الذي تويف عام 2008. 
اأ�ضهر،  �ضتة  قبل  التقيا  و�ضميث  م��ردوخ  اأن  اإىل  ال�ضحيفة  ولفتت 
عاًما،   66 البالغة  ه��ول  م��ن  زواج���ه  انتهاء  م��ن  وق��ت ق�ضري  بعد 
م�ضيفة اأنها �ضتكون املرة اخلام�ضة التي يتزوج فيها مردوخ. وقالت 
ال�ضحيفة: "تقدم مردوخ خلطبة �ضميث يف مدينة نيويورك يوم 
اجلمعة بالتزامن مع عيد القدي�س باتريك، وقدم ل�ضميث خامت 

�ضوليتري من اأملا�س قائاًل لها: اأنا ربع اأيرلندي".

   بانوراما
�سبعينية تدمر حياة ثالثيني عقابًا على �النف�سال

   حتّولت حياة عار�س اأزياء اأمريكي اإىل ماأ�ضاة، ب�ضبب خطاأ كبري ارتكبه يف حياته وهو مواعدته امراأة �ضبعينية 
قرر  "انتقامها" لأن��ه  �ضحية  نف�ضه  وج��د  بها،  يحلم  ك��ان  فاخرة  بحياة  يتمتع  اأن  من  فبدًل  كبري،  بنفوذ  تتمتع 

النف�ضال عنها، ويطالب ب� 1.8 مليون دولر تعوي�ضات عن ال�ضرر الذي اأحلق به ب�ضبب هذه العالقة.
ويف تفا�ضيل الق�ضة، مل يتو�ضل عار�س الأزياء تريفور دات�س �ضابريو "34 عاماً" لنتيجة حتى اليوم رغم فتحه 
"70 عاماً"، بتهمة تدمري �ضمعته وحياته،  3 اأعوام �ضد حبيبته ال�ضابقة ترودي جاكوب�ضون  دعوى ق�ضائية منذ 
وكان  الق�ضية.  هذه  على  ال�ضوء  لت�ضليط  ميل" الريطانية  "ديلي  �ضحيفة  اأم�س  ن�ضرته  مف�ضل  لتقرير  وفقاً 
ما  نتيجة  دولر،  مليون   1.8 اإىل  ت�ضل  مالية  بتعوي�ضات  على جاكوب�ضون مطالباً   2021 عام  اّدع��ى  قد  �ضابريو 

اأحلقته به من �ضرر عملي ونف�ضي واجتماعي، لأنه رف�س موا�ضلة عالقته معها.
ووفقاً لأوراق املحكمة، التي األقت ال�ضحيفة نظرة عليها، كان �ضابريو قد تعرف على جاكوب�ضون، عر موقع لتوظيف 
رجال اأمن �ضخ�ضيني "بادي غاردز"، عر الإنرتنت. ومن خالل توا�ضلهما عر هذا املوقع تطورت عالقتهما اإىل اأن 
اأ�ضبحت نوعاً من املواعدة، رغم اأن جاكوب�ضون متزوجة، من جون جاكوب�ضون منذ 40 عاماً، دون اأن يعرف تريفور 

ادعائه". "ح�ضب 
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�أمريكية فل�سطينية.. �سحت بال�سهرة و�ملال من �أجل �الأطفال
اأن  تعلم  خ�ضري،  اأب���و  �ضماح  فل�ضطينية  اأ���ض��ول  م��ن  الأم��ريك��ي��ة  تكن  مل 
م�ضاركتها يف مع�ضكر ت�ضمن زيارات لعدة اأماكن تعاين �ضعوبات اإن�ضانية، 
مالية  مبكا�ضب  وت�ضحي  �ضهرتها  ت��رتك  وجتعلها  حياتها  م�ضار  �ضتغري 
طائلة من ال�ضتغال باملحاماة يف الوليات املتحدة، لتكري�س جهودها بحثا 

عن اأ�ضر ترعى وتتبنى الأطفال امل�ضردين.
روت �ضماح ق�ضتها ملوقع "�ضكاي نيوز عربية"، قائلة اإن "والديها من بلدة 
�ضعفاط يف القد�س ال�ضرقية، وهاجرا اإىل الوليات املتحدة عام 1987، وهي 

ولدت ون�ضاأت يف مدينة ويلز بولية فلوريدا".
لكنهما  ولإخوتها،  لها  اأف�ضل  حياة  لتوفري  هاجرا  والديها  اأن  واأو�ضحت 
مل يكن لديهما الكثري من املال فعمل كل منهما يف وظيفتني اأو 3 اأحيانا 

لتح�ضني حياة الأ�ضرة التي واجهت الكثري من ال�ضعوبات.
الثامنة حيث كنت  واأن��ا يف عمر  اأذه��ب للعمل مع والدتي  "بداأت  وتابعت: 
ونحن  اأ�ضقائي  وعلى  علّي  �ضعبة  كانت  احلياة  لكن  خفيفة،  باأعمال  اأق��وم 
القانون وعملت  كلية  النهاية تخرجت يف  اأطفال، كافحت مع عائلتي ويف 
املحاماة  اإن  وا�ضعة ومكا�ضب مالية �ضخمة، حيث  �ضهرة  حمامية وحققت 

من بني اأعلى املهن اأجرا باأمريكا".
يف  �ضاركت  بعدما  اختلفت  للحياة  وخطتي  "نظرتي  �ضماح:  وا�ضتطردت 
الفقر  تعاين  دول  يف  اأماكن  لعدة  اإن�ضانية  زي��ارات  ت�ضمن  خريي  مع�ضكر 
حيث  ه��ن��اك،  الأط��ف��ال  لها  يتعر�س  التي  ال�ضعوبات  �ضاهدت  والأزم����ات، 

وجدنا اأطفال بال مالب�س اأو طعام، وحتى املاء ياأتي لهم ب�ضعوبة".

ب�سناعة �ل�سموع.. م�سرية تكافح ��سطر�ب فرط �حلركة
ونق�س  احل��رك��ة  ف��رط  ا�ضطراب  ال�ضربيني،  اآي��ة  امل�ضرية  ال�ضابة  تكافح 
النتباه بت�ضنيع ال�ضموع، حيث ن�ضحها اأحد املعاجلني النف�ضيني مبمار�ضة 

ن�ضاط يدوي، فما كان منها اإل اأن تذكرت غرامها بالعطور العربية.
اأنفذ  واأق��در  اأفكاري،  اأنفذ  اأق��در  "ع�ضان  "34 عاما":  ال�ضربيني  اآية  تقول 
اأن��ا ع��اي��زاه، واأق���در اأرك���ز يف الأب���واب الكتري، �ضغلي وال���ولد وجوزي  اإل��ل��ي 
اأخل�س  والبيت والطبخ وامل�ضوؤولية والتمارين، فكان لزم يبقى ليا حاجة 

ال�ضحنة اإللي عندي زيادة، فكان قالتلي لزم حاجة يدوية".
ون�س  �ضنني  التالت  ال�ضعودية  يف  عاي�ضة  كنت  "اأنا  ال�ضربيني:  وت�ضيف 
دول اأو الأربع �ضنني، فاأنا كنت موهومة بفكرة العطور العربية. فواهلل اأنا 
كنت قاعدة يف مرة ففتحت اأمازون، فلقيت الكيت "املعدات" بتاعت تعليم 

ال�ضموع. وفعال عملت "طلب" وجاتلي وقعدت األعب".
تدير ال�ضربيني الآن عملها اخلا�س الذي تبيع من خالله ال�ضموع املعطرة، 
لترتك  اأ���ض��ه��ر..  ب�ضعة  قبل  ب���داأت  ال���ذي  الإن���رتن���ت،  على  �ضفحتها  ع��ر 
اأنه مل  14 عاما يف جمال الإدارة، الذي ترى  جمالها املهني الذي ا�ضتمر 

من بغد�د لكرد�ستان.. �حتفاالت 
عيد �لنوروز  تعم �لعر�ق

عيد  �ضعلة  اإي���ق���اد  م��را���ض��ي��م  مت��ي��زت 
ال�ضنة مب�ضاركة  الكردي هذه  ن��وروز 
جرت   حيث  وا�ضعة،  عراقية  ر�ضمية 
امل�ضرح  يف  الث����ن����ني  الأول  اأم���������س 
الروماين مبدينة ال�ضليمانية باإقليم 
الرئي�س  بح�ضور  ال��ع��راق  كرد�ضتان 
العراقي عبد اللطيف ر�ضيد ورئي�س 
احللبو�ضي،  حممد  ال��ن��واب  جمل�س 
والقنا�ضل  ال�ضفراء  من  والع�ضرات 

وممثلي البعثات الدبلوما�ضية.
اجلمهورية  رئ��ي�����ض��ي  م���ن  ك���ل  وق����ام 
وال��رمل��ان ال��ع��راق��ي��ني، ب��اإي��ق��اد �ضعلة 
بهذا  الحتفالت  ببدء  اإيذانا  ن��وروز 
العيد. وعقدت حلقات الدبكة الكردية 
الفلكلورية  الرق�س  فرق  اأدتها  التي 
و�ضط  الروماين  امل�ضرح  من�ضة  على 
ودبلوما�ضي  و�ضعبي  ر�ضمي  ح�ضور 
اأمانة  ن��ظ��م��ت  لف����ت.  ودويل  ع��رب��ي 
مهرجان  الثنني  الأول  اأم�س  بغداد 
رئي�س  ب��رع��اي��ة  الأول  ب��غ��داد  ن����وروز 
ال�ضوداين،  ���ض��ي��اع  حم��م��د  ال�������وزراء 
ومب�ضاركة حكومية وبرملانية. ووفق 
"ممثل  فاإن  العراقية،  الأنباء  وكالة 
اإح�ضان  مكتبه  مدير  ال���وزراء  رئي�س 
العمل  ووزي��ر  بغداد  واأم��ني  العوادي 
بغداد،  ونواب  الجتماعية  وال�ضوؤون 
قاموا باإيقاد �ضعلة نوروز". فيما اأكد 
اأمني بغداد عمار مو�ضى، يف كلمة له 
"عيد  اأن  ب��غ��داد،  ن���وروز  خ��الل حفل 
ال����ذي يحتفل به  ال��ع��ي��د  ن����وروز ه��و 
اأبناء �ضعبنا ول �ضيما اأخوتنا الكرد ملا 
وال��ذي ي�ضري  له من دللت رمزية، 
اإىل رف�س الظلم وال�ضطهاد للنف�س 
الب�ضرية"، مبينا "اإننا نقيم احتفالنا 
حتت عنوان نوروز بغداد تعبريا عن 
ال��رواب��ط م��ع اأخ��وت��ن��ا ال��ك��رد فقدرنا 

واحد وهدفنا واحد".

عر�قي ي�سلم 21 قطعة 
�أثرية يف كركوك

اأع���ل���ن���ت ال��ه��ي��ئ��ة ال���ع���ام���ة ل����الآث����ار وال�����رتاث 
كركوك  وت���راث  اآث���ار  مفت�ضية  اأن  العراقية، 
مديرية  قبل  م��ن  اأث��ري��ة  قطعة   21 ت�ضلمت 
اأم���ن ك��رك��وك واأح���د امل��واط��ن��ني. وق��ال��ت تارا 
���ض��ك��ري، م��ف��ت�����س اآث�����ار وت�����راث ك���رك���وك ، يف 
اإن القطع  ال���ي���وم،  ب���وك  م��ن�����ض��ور ع��ر ف��ي�����س 
الأثرية التي مت ت�ضلمها هي عبارة عن جرار 
واآواٍن واختام وقطع خمتلفة اأخرى تعود اإىل 

ع�ضور تاريخية خمتلفة.
الدول  بع�س  مع  بالتعاون  العراق،  ويوا�ضل 
دولية  ومنظمات  امل��ت��ح��دة  الأمم  ومنظمات 
العراقية  الآث��������ار  م���الح���ق���ة  م��ت��خ�����ض�����ض��ة، 
امل�ضروقة خا�ضة بعد الغزو الأمريكي للعراق 
تاريخية  ت��ع��ود حلقب  وال��ت��ي   2003 ع��ام  يف 
األف   20 نحو  ا�ضتعادة  يف  جنح  حيث  قدمية 

قطعة اأثرية م�ضروقة. 

حاول قتل زوجته فوقع يف �سّر �أعماله
ق���ال���ت ال�����ض��ل��ط��ات الأم����ريك����ي����ة، اإن رج�����ال م����ن ولي����ة 
حمرتف  قاتل  ا�ضتئجار  موؤخرا  ح��اول  ما�ضات�ضو�ضت�س، 
عميال  ك���ان  الأخ�����ري  اأن  لح��ق��ا  ليت�ضح  زوج���ت���ه،  ل��ق��ت��ل 
فيدراليا يعمل متخفيا لالإيقاع به. واأ�ضدر مكتب املدعي 
اإن  ف��ي��ه،  ق��ال  بيانا  ما�ضات�ضو�ضت�س  يف  الأم��ريك��ي  ال��ع��ام 
ما�ضيمو مارينغي، 56 عاما، يواجه الآن عقوبة بال�ضجن 
ت�ضل مدتها لع�ضر �ضنوات وغرامة 250 األف دولر، بعد 
ماأجور.  �ضخ�س  عر  القتل  جرمية  يف  ب�ضروعه  اأق��ّر  اأن 
بو�ضت" الأمريكية،  "نيويورك  �ضحيفة  ذكرت  وح�ضبما 
ليخره  ال�ضري"  "العميل  م���ع  اج��ت��م��ع  ال���رج���ل  ف����اإن 
اأمر  على  ح�ضلت  ال��ت��ي  زوج��ت��ه  م��ن  بالتخل�س  برغبته 
على  مارينغي  وعر�س  لها.  التعر�س  بعدم  املحكمة  من 
قتل  م��ق��اب��ل  دولر  اآلف   10 مبلغ  ال��ف��ي��درايل  العميل 
زوجته، مقدما معلومات عديدة حول كامريات املراقبة 
تقيم  ال��ذي  امل��ن��زل  لقتحام  املنافذ  واأف�ضل  منزلها،  يف 
ب�ضاعات عملها، ورقم لوحة  اإىل جانب جدول  فيه، هذا 
يونيو  �ضهر  مارينغي يف  و�ضي�ضدر احلكم على  �ضيارتها. 

القادم، وفقما ذكرت "نيويورك بو�ضت".

بروفي�سور يعي�س 100 يوم حتت �ملاء 
قرر بروفي�ضور اأمريكي من جامعة فلوريدا العي�س حتت 
املاء ملدة 100 يوم، كجزء من جتربة علمية لتحديد تاأثري 

ال�ضغط امل�ضتمر على ج�ضده وعقله.
يف  عاما   55 ديتوري  جوزيف  الروفي�ضور  جتربة  ب��داأت 
املاء  مطلع �ضهر مار�س، حيث انتقل للعي�س يف كوخ حتت 
حوايل  عمق  على   Jules‘ Undersea Lodge يدعى 
10 اأمتار. يقع الكوخ يف مدينة فلوريدا، وملنع دخول املاء 
مما  املعي�ضة،  م�ضاحة  يف  با�ضتمرار  الهواء  �ضخ  يتم  اإليه، 
الأر����س.  �ضطح  �ضغط  �ضعف   1.6 ي��ع��ادل  �ضغًطا  يخلق 
يبقى  اأن  امل��ق��رر  م��ن  �ضنرتال"،  "اأوديتي  مل��ج��ل��ة  ووف��ق��ا 
الروفي�ضور حتت املاء حتى 9 يونيو، وخالل هذا الوقت، 
�ضل�ضلة  الأطباء والعلماء لإج��راء  يخطط هو وفريق من 
من الختبارات ملعرفة كيف يوؤثر العي�س حتت املاء لفرتات 
طويلة من الزمن على �ضحة الإن�ضان اجل�ضدية والعقلية. 
وقال الروفي�ضور ديتوري يف بيانه: "مل ي�ضبق اأن ظل اأي 
اإن�ضان حتت املاء ملثل هذه املدة على الإطالق، لذلك �ضوف 
تتم مراقبة عالماتي احليوية عن كثب، و�ضتفح�س هذه 
لكنني  الرحلة على ج�ضدي،  ه��ذه  ت��اأث��ريات  ك��ل  ال��درا���ض��ة 

اأتوقع اأن تتح�ضن �ضحتي ب�ضبب ال�ضغط الزائد".

تو�جه خمالفات �سخمة بعد قيادة ن�سف �سيارة
تتجه  �ضيارة  ب��روؤي��ة  اأ�ضرتاليا  يف  ال�ضرطة  رج��ال  فوجئ 
اأجزاء  فقدت  وقد  الأ�ضبوع،  نهاية  عطلة  خالل  نحوهم 
كبرية منها. احلادثة وقعت على طريق ماكنتاير يف �ضن 
برايتون  من  ام���راأة  كانت  حيث  فيكتوريا،  ن��ورث،  �ضاين 
تقود ال�ضيارة، و�ضارت بها قرابة 40 دقيقة من منزلها اإىل 
ال�ضبت  يوم  ال�ضيارة  ال�ضرطة خلف مقود  حيث ر�ضدتها 
ال�ضوداء  هيونداي  لل�ضيارة  يكن  ومل  -اآذار.  مار�س   18
زجاج اأمامي اأو نافذة خلفية، وكانت تفتقد متاماً لالألواح 
التي من املفرت�س اأن تغطي املحرك. ومما زاد الطني بلة 
بالن�ضبة ل�ضائقة برايتون البالغة من العمر 41 عاماً، اأن 
ال�ضرطة اأ�ضدرت بالفعل اإ�ضعاراً باخللل مع غرامة مالية 

يوم الأربعاء لتحذيرها من قيادة ال�ضيارة.

لعنة كيم كارد��سيان ت�سرب �أر�سنال ثم �سان جرمان
ح�ضور عار�ضة الأزياء والنجمة الأمريكية كيم كاردا�ضيان مباريات كرة القدم الكرى، 

ظاهرة جذبت الأنظار خالل الأ�ضبوع املا�ضي، لكنها حملت معها طابعا "�ضلبيا".
اأمام  اأر�ضنال الإجنليزي  واأقدمت النجمة ال�ضهرية كيم كاردا�ضيان على ح�ضور مباراة 
ليغ،  يوروبا  بطولة  مناف�ضات  �ضمن  املا�ضي،  اخلمي�س  الرتغايل،  ل�ضبونة  �ضبورتنغ 
الدوري  مت�ضدر  اأر���ض��ن��ال،  بخروج  كانت  املفاجاأة  لندن.  مبدينة  الإم���ارات  ا�ضتاد  يف 

الإجنليزي املمتاز، على يد �ضبورتنغ ل�ضبونة، بركالت الرتجيح.
بعدها باأيام، ظهرت كاردا�ضيان يف ملعب حديقة الأمراء، يف باري�س، مل�ضاهدة مباراة 
اأمام  �ضان جرمان،  باري�س  بالنجوم،  املدجج  الفريق  الفرن�ضي،  ال��دوري  مت�ضدر 
�ضيفه رين. وتكررت املفاجاأة، وتعر�س �ضان جرمان لهزمية بنتيجة 0-2 اأمام 

رين، قابلها غ�ضب جماهريي من جماهري النادي.
التوا�ضل  م��واق��ع  على  تنت�ضر  كاردا�ضيان"  كيم  "لعنة  ع��ب��ارة  وب����داأت 
الأر�س  �ضاحب  فيها  عر�س  ملباراتني  ح�ضورها  ب�ضبب  الجتماعي، 

القوي لهزمية مفاجئة.

ريبل ويل�سون خالل ح�سورها حفاًل ل�سالح �سندوق اأبحاث ال�سرطان الن�سائي يف بيفريل ويل�ساير ، كاليفورنيا. ا ف ب

يف �إثيوبيا.. �إقبال كبري 
على �لكتب �لورقية

ي�����ض��ه��د ����ض���وق ال��ك��ت��ب ال���ورق���ي���ة يف 
اإثيوبيا رواجا كبريا لدى القراء.. 
اأب���اب���ا يجد  اأدي�������س  ال��ع��ا���ض��م��ة  ويف 
ال��ق��راء اإ����ض���دارات ج��دي��دة يتحول 
ال�ضينما  دور  اإىل  لح��ق��ا  اأغ��ل��ب��ه��ا 
امل���ح���ل���ي���ة ال����ت����ي حت���ظ���ى ب���اإق���ب���ال 

الأو�ضاط ال�ضبابية من اجلن�ضني.
متر�ضت  ال�����ذي�����ن  زم�����الئ�����ه  م���ث���ل 
اأق����الم����ه����م ع���ل���ى ت����دوي����ن وث���ائ���ق 
التاريخ والفنون يف اإثيوبيا، يتفقد 
الكتاب  يونا�س ما ي�ضدره زم��الوؤه 
اأ�ضواق  يف  ج��دي��دة  مطبوعات  م��ن 
ال���ق���راء ع��ل��ى الهواء  ت��ع��ود ع��ل��ي��ه��ا 
اأبابا  اأدي�س  العا�ضمة  الطلق و�ضط 
الطالع  �ضغف  فيها  ي�ضمد  ال��ت��ي 
من  ب��ال��رغ��م  ال��ورق��ي��ة  الكتب  على 
ال�ضبكة  على  منها  الكثري  انت�ضار 
العنكبوتية. يقول الكاتب واملرتجم 
هو  "هذا  امل��اي��و:  يونا�س  الإثيوبي 
قبل  اأ�ضدرته  ال��ذي  ال�ضابع  كتابي 
اأي����ام وق���د ا���ض��ت��غ��رق ال��ع��م��ل ف��ي��ه 6 
والرتفاع  املال  نق�س  ب�ضبب  اأ�ضهر 
الطباعة".  ل��ت��ك��ال��ي��ف  امل�����ض��ت��م��ر 
ل�"�ضكاي  امل��اي��و  ي��ون��ا���س  وي�����ض��ي��ف 
"الكثري من الكتاب  نيوز عربية": 
باإنتاجهم  ي��ح��ت��ف��ظ��ون  ي���زال���ون  ل 
الطباعة  ت��ك��ال��ي��ف  ارت���ف���اع  ب�ضبب 
واجلهات  احل��ك��وم��ة  ت��ق��م  مل  واإذا 
ذات ال�ضلة بامل�ضاعدة قد ل يتمكن 
�ضغفهم  اإرواء  م���ن  الإث���ي���وب���ي���ون 
ال�ضغف  ه���ذا  بالقراءة".  امل��ع��ه��ود 
ي�ضجعهم على ال�ضراء بالرغم من 
ال�ضكوى من ارتفاع الأ�ضعار، حيث 
ال���ورق���ي را�ضخا  ال��ك��ت��اب  ي����زال  م��ا 
الفنون  حفظ  يف  الإثيوبيني  عند 

املتوارثة عر التاريخ.

من �أ�سل 137 بلدً�.. دولة عربية بقائمة �الأقل �سعادة
ل��ل��ع��ام ال��ث��ال��ث ع��ل��ى ال���ت���وايل ح��اف��ظ ل��ب��ن��ان على 
لعام  ال��ع��امل  ���ض��ع��ادة يف  دول���ة  اأق���ل  ث���اين  ت�ضنيفه 
لعام  العاملي  ال�ضعادة  2023، وذلك بح�ضب تقرير 

.2023
العاملي  اليوم  ملنا�ضبة  ن�ضر  ال��ذي  التقرير  واعتمد 
لل�ضعادة، الذي يحتفل به العامل يف 20 مار�س من 
كل عام، على البيانات التي جمعها معهد "غالوب" 
بني اأعوام 2020 و2022، حيث حقق لبنان معدًل 
من  فقط  م�ضبوقاً  ن��ق��اط،   2.3 بلغ  ج���داً،  م��ت��دٍن 
اأفغان�ضتان التي حققت معدل 1.8 نقاط، بني 137 

دولة �ضملها التقرير.
ب��ح�����ض��ب ت��ق��ري��ر ال�����ض��ع��ادة ال��ع��امل��ي ل���ع���ام 2023، 
وزميبابواي  و�ضرياليون  ولبنان  اأفغان�ضتان  ف��اإن 
وج��م��ه��وري��ة ال��ك��ون��غ��و ال��دمي��ق��راط��ي��ة، ه���ي على 
ال��ت��وايل ال����دول اخل��م�����س الأق����ل ���ض��ع��ادة يف العامل 
2023، وذلك بعد الأخ��ذ يف العتبار عوامل  لعام 
عدة، مثل متو�ضط ن�ضيب الفرد من الناجت املحلي 
والرعاية  للفرد  الجتماعي  والو�ضع  الإج��م��ايل، 
ال�ضحية التي يحظى بها، وحرية اتخاذ القرارات، 

ف�ضال عن م�ضتويات الف�ضاد يف البالد.
ت����ق����ول رئ���ي�������ض���ة م���ع���ه���د ب���ا����ض���ل ف���ل���ي���ح���ان امل�����ايل 
ملوقع  حديث  يف  ب�ضاط،  املبّي�س  مليا  والقت�ضادي 
"�ضكاي نيوز عربية"، اإن النتيجة التي تو�ضل لها 
فعاًل  جت�ضد   ،2023 لعام  العاملي  ال�ضعادة  تقرير 
الو�ضع الذي مير به اللبنانيون منذ قرابة الأربع 
التي  وامل��ال��ي��ة  القت�ضادية  الأزم����ة  بفعل  ���ض��ن��وات، 
تاأثر  اليها  اأ�ضف  البالد منذ ذلك احل��ني،  ت�ضرب 
اأحدثتها  بالتداعيات، التي  اأي�ضاً  بع�س اللبنانيني 
احلرب الرو�ضية الأوكرانية على القت�ضاد العاملي، 
والتي اأدت اىل موجة غالء عاملية يف اأ�ضعار ال�ضلع.

عارم  �ضعور  لديهم  اللبنانيني  اإن  ب�ضاط  ت�ضيف 
بالتهديد، نتيجة الأزمة القت�ضادية التي ميرون 
خائفون  فهم  العامل،  يف  الأ�ضواأ  �ضنفت  والتي  بها 
اأطفالهم،  وم�ضتقبل  وم�ضتقبلهم  حا�ضرهم  على 
اأن  اأظهر  لالإ�ضكوا،  حديثاً  تقريراً  اأن  اىل  م�ضرية 
اللبنانيني ي�ضعرون بانت�ضار تام لعدم امل�ضاواة، مع 
تاأكيد 67 باملئة من الذين مت ا�ضتطالع اأرائهم يف 

التقرير، اأنهم ي�ضعرون بعدم امل�ضاواة.
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