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جمل�ص االأمن ال�سيرباين االماراتي يفوز 

بجائزة القمة العاملية ملجتمع املعلومات

اأخبار االإمارات

بني الغرب ورو�سيا وال�سني.. 

اأفريقيا �سحية مواردها

عربي ودويل

اليوم.. اأر�سنال ومان�س�سرت يونايتد يت�سلحان 

باحلذر للعبور اإىل ربع نهائي الدوري االأوروبي

الفجر الريا�سي

اأوكرانيا تتهم بوتني با�ستغالل حادثة امل�سرية الأمريكية بهدف تو�سيع النزاع

معارك باخموت م�ستعرة.. و»فاغرن« ت�سيطر على بلدة مبحيط املدينة

   

رئي�س الدولة: ن�سعى من خالل كل ما نقوم به 
اليوم اإىل اإيجاد عامل اأف�سل لأطفالنا يف الغد

•• اأبوظبي-الفجر:

اآل نهيان، رئي�س الدولة  قال �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد 
حفظه اهلل، يف تغريدة على ح�شاب �شموه ال�شخ�شي يف )تويرت(:

ن�شعى من خالل كل ما نقوم به اليوم اإىل اإيجاد عامل اأف�شل لأطفالنا 
يف الغد.. ويف يوم الطفل الإماراتي نوؤكد اأن تن�شئة الأطفال وتوفري 
وركيزة  اأولوية  لهم.. ميثل  اأف�شل  وتاأمني م�شتقبل  املنا�شبة  البيئة 
اأ�شا�شية يقوم عليها عملنا يف دولة الإمارات.. ال�شتثمار يف الطفولة 

هو ا�شتثمار يف امل�شتقبل.

ح�سب توجيهات رئي�س الدولة
الدوام الر�سمي ملوظفي احلكومة الحتادية خالل �سهر رم�سان 
% اأيام اجلمعة %، وح�سوريا بن�سبة 30  عن بعد بن�سبة 70 

•• اأبوظبي-وام: 

نهيان،  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  توجيهات  على  بناًء 
احلكومة  ملوظفي  الر�شمي  ال��دوام  �شيكون  اهلل،  حفظه  الدولة  رئي�س 
الحت���ادي���ة خ���الل ���ش��ه��ر رم�����ش��ان امل���ب���ارك ع���ن ب��ع��د ب��ن�����ش��ب��ة 70%، 
وح�شوريا بن�شبة %30 وذلك يوم اجلمعة، كما �شيكون دوام الطالب 
مراعاة  مع  اجلمعة،  اأي��ام  بعد  عن  احلكومية  وامل��دار���س  اجلامعات  يف 
اخلطوة  ه��ذه  تاأتي  م�شبقاً.  امل��ح��ددة  احل�شورية  الختبارات  مواعيد 
الدوام  مواعيد  على  املرونة  من  املزيد  اإ�شفاء  على  احلر�س  اإط��ار  يف 
حيث  الف�شيل،  ال�شهر  خالل  الجتماعي  البعد  مراعاة  مع  الر�شمي، 
العمل  �شري  متابعة  الحتادية  للحكومة  التابعة  للجهات  القرار  يتيح 
وم��وا���ش��ل��ة ت��ق��دمي اخل��دم��ات ع��ل��ى ال��ن��ح��و الأم���ث���ل. ك��م��ا يتيح القرار 

للطالب يف موؤ�ش�شات التعليم احلكومي املرونة يف العملية التعليمية.

ح�سر حفل زفاف زايد بن �سرور بن حممد وا�ستقبل »فريق �سباحة 62«

رئي�س الدولة ورئي�س مقدونيا ال�سمالية يبحثان عالقات التعاون

وغ��ادر خان منزله يف وقت مبكر 
اأن�شاره،  للقاء  اأم�����س  �شباح  م��ن 
الغاز  ق���ن���اب���ل  واج�����ه�����وا  ال����ذي����ن 
رجال  وه����راوات  ل��ل��دم��وع  امل�شيل 
ال�شرطة طوال الليل لإنقاذه من 

العتقال. 
اإىل  ل��ل��ت��وج��ه  م�شتعد  اإن����ه  وق����ال 
مار�س   18 ي�����وم  اآب�������اد  اإ������ش�����الم 
مب��وج��ب م���ذك���رة ت��وق��ي��ف��ه، لكن 

ال�شرطة مل تقبل العر�س.

بحركة  م�����س��وؤول  اع��ت��ق��ال 
تون�س يف  الإخوانية  النه�سة 

•• تون�س-اأ ف ب:   
اأعلنت حركة النه�شة الإخوانية يف 
اأحد قياديها  اأم�س، اعتقال  تون�س، 
الأم������ن وطالبت  ق�����وات  ق��ب��ل  م���ن 
ب��اإط��الق �شراحه. وق��ال احل��زب يف 
اعتقال  ال��ب��ارح��ة  ل��ي��ل��ة  مت  ب���ي���ان: 
م�شوؤول الإعالم يف حركة النه�شة 
ع��ب��د ال��ف��ت��اح ال��ت��اغ��وت��ي م���ن قبل 

دورية تابعة للحر�س الوطني.
داعياً  العتقال،  بهذا  وندد احلزب 

اإىل اإطالق �شراحه فوراً.
)�شباط(  ف����راي����ر  ب����داي����ة  وم���ن���ذ 
على  �شخ�شية   20 ن��ح��و  اعتقلت 
اأع�����ش��اء يف حركة  الأق���ل معظمهم 
وحلفائها،  الإخ�����واي�����ة  ال��ن��ه�����ش��ة 
بالإ�شافة اإىل مدير حمطة اإذاعية 
اأع��م��ال نافذ  ك��ب��رية ورج���ل  خا�شة 

ونا�شطني �شيا�شيني وق�شاة.
�شعّيد  ق���ي�������س  ال���رئ���ي�������س  وي���ت���ه���م 
املعتقلني بالتاآمر على اأمن الدولة 
ي�شدر  واخل���ارج���ي، ومل  ال��داخ��ل��ي 
ر�شمي  ب�شكل  ال��ت��ون�����ش��ي  ال��ق�����ش��اء 

التهم املوجهة اإليهم.

ل�شعوب املنطقة والعامل. 
اأخ�����رى ح�����ش��ر �شاحب  م���ن ج��ه��ة 
اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو 
 .. الدولة حفظه اهلل  نهيان رئي�س 

اآل  حممد بن حمدان بن حمدان 
نهيان.

ال�شمو  �شاحب  ا�شتقبل  ذلك  اىل 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ حممد 

حفل ال�شتقبال الذي اأقامه �شمو 
ال�شيخ �شرور بن حممد اآل نهيان 
زف��اف جنله  اأبوظبي مبنا�شبة  يف 
ال�شيخ  ال�شيخ »زاي��د« على كرمية 

رئي�س الدولة »فريق �شباحة 62« 
الذي قطع م�شافة 62 كيلومرتاً 

�شباحة حول جزيرة اأبوظبي.
 )التفا�شيل �س3-2(

جندي اأوكراين يعد قذائف لإطالقها على مواقع رو�شية بالقرب من باخموت )ا ف ب(
الرو�شي  اجل��ي�����س  ي���ح���اول  ح��ي��ث 
ب�����ش��ط ال�����ش��ي��ط��رة ال��ك��ام��ل��ة على 
فيما  حتريرها،  مت  التي  املناطق 
ت��ق��اوم ال��ق��وات الأوك��ران��ي��ة بدعم 

ع�شكري من الغرب.
وي�����ش��ت��م��ر ال���ق���ت���ال ال���ط���اح���ن يف 
املدينة  واأ����ش���ب���ح���ت  ب����اخ����م����وت، 

باخموت مبنطقة  القتلى يف  من 
دون���ي���ت�������ش���ك، ح���ي���ث اأع����ل����ن كال 
اجلانبني مقتل املئات من القوات 

املعادية.
امليدانية،  ال���ت���ط���ورات  اآخ����ر  ويف 
الع�شكرية  ال�شركة  اأعلن موؤ�ش�س 
الرو�شية اخلا�شة فاغرن يفغيني 
القوات  اأن  الأرب��ع��اء،  بريغوجني، 
���ش��ي��ط��رت ع��ل��ى بلدة  ال���رو����ش���ي���ة 
حميط  يف  "زاليزنيان�شكويه" 
رقعة  و�شعت  وبالتايل،  باخموت، 
تطويق املدينة. وكتب بريغوجني 
عر قناته على تليغرام: الوحدات 
تطويق  رق��ع��ة  تو�شع  الهجومية 
ب���اخ���م���وت )اأرت���ي���وم���وف�������ش���ك(. 
الوحدات  �شيطرت  اأم�����س  �شباح 
الع�شكرية  لل�شركة  الهجومية 
بلدة  ع����ل����ى  ف�����اغ�����رن  اخل����ا�����ش����ة 

زاليزنيان�شكويه.
ويف 11 مار�س، اأعلن بريغوجني 
اأن القوات الرو�شية تقع على بعد 
1.2 كيلومرت من املركز الإداري 

لأرتيوموف�شك.
�شافرات  دوت  فيما  ذل���ك  ي��اأت��ي 
الإنذار يف جميع اأنحاء اأوكرانيا، 
����ش���ب���اح الأرب������ع������اء، ع���ق���ب وق����وع 

انفجارات يف خاركيف.

•• عوا�صم-وكاالت:

رو�شيا  الأربعاء،  اأوكرانيا،  اتهمت 
ب��ال�����ش��ع��ي اإىل ت��و���ش��ي��ع ال���ن���زاع يف 
اأخرى  اأط��راف��ا  لي�شمل  اأوك��ران��ي��ا 
مقاتلتني  ب������ني  ح����������ادث  ب����ع����د 
اأمريكية فوق  رو�شيتني وم�شرّية 

البحر الأ�شود.
وك���ت���ب رئ���ي�������س جم��ل�����س الأم�����ن 
دانيلوف،  اأوليك�شي  الأوك�����راين، 
احلادثة  تويرت:  على  تغريدة  يف 
اأم كيو9-  مع امل�شرّية الأمريكية 
ري���ر ال��ت��ي اف��ت��ع��ل��ت��ه��ا رو���ش��ي��ا يف 
اإ���ش��ارة من  ت�شكل  الأ���ش��ود  البحر 
فالدميري بوتني اإىل اأنه م�شتعد 
لإقحام  ال���ن���زاع  رق���ع���ة  ل��ت��و���ش��ي��ع 

اأطراف اأخرى فيه.
الأمريكي  اجل��ي�����س  ق��ي��ادة  ك��ان��ت 
يف اأوروب����ا ق��د ق��ال��ت يف ب��ي��ان، اإن 
طائرتني رو�شيتني من طراز �شو-
اآمن  غ��ري  اعرتا�شا  نفذتا   27
اأمريكية  ل��ط��ائ��رة  م��ه��ن��ي  وغ���ري 
بدون طيار طراز اأم كيو9- كانت 
تعمل داخل املجال اجلوي الدويل 

فوق البحر الأ�شود.
املقاتلتني  اإح��دى  اأن  البيان  ذك��ر 
مروحة  ����ش���دم���ت  ال���رو����ش���ي���ت���ني 

جعل  م���ا   ،-9 ك��ي��و  اأم  ال���ط���ائ���رة 
ت�شطر  الأم�����ريك�����ي�����ة  ال�����ق�����وات 
املياه  يف  الأخ������رية  اإ����ش���ق���اط  اإىل 

الدولية.
الع�شكرية  العملية  و�شهدت  ه��ذا 
يوماً  اأوك����ران����ي����ا،  يف  ال���رو����ش���ي���ة 
الطاحنة،  امل���ع���ارك  م���ن  ج���دي���دا 

رئي�شياً  هدفاً  املدمرة  التعدينية 
القتال  بفعل  و���ش��ه��دت  ل��رو���ش��ي��ا، 
امل�������ش���ت���م���ر ع����ل����ى م�������دى اأ����ش���ه���ر 
اأك����ر معارك  ل��ل�����ش��ي��ط��رة ع��ل��ي��ه��ا 
اأوروب��������ا منذ  امل�������ش���اة دم���وي���ة يف 
ال��ث��ان��ي��ة. واأدت  ال��ع��امل��ي��ة  احل����رب 
هائل  عدد  لوقوع  اخلنادق  حرب 

•• اإ�صالم اأباد-وكاالت:

لهور  حمكمة  يف  ق��ا���س  اأ���ش��در 
ال��ع��ل��ي��ا ق������راراً ي���اأم���ر ف��ي��ه قوات 
الأمن بتعليق اإجراءاتها لعتقال 
رئ��ي�����س ال�����وزراء ال�����ش��اب��ق عمران 
العا�شرة  ال�������ش���اع���ة  ح���ت���ى  خ�����ان 
بالتوقيت املحلي من �شباح اليوم 
مار�س.   16 امل���واف���ق  اخل��م��ي�����س 
وطلب قا�شي املحكمة انتظار ما 
�شتعلنه حمكمة اإ�شالم اآباد العليا 
ال����ذي قدمه  ب�����ش��اأن الل��ت��م��ا���س 
خان  لعمران  ال��ق��ان��وين  الفريق 
لإلغاء مذكرة العتقال �شده يف 

ما يعرف بق�شية الهدايا.
ه�����ذا وان�����ش��ح��ب��ت ق������وات الأم�����ن 
م����ن ق�����رب م���ن���زل ع����م����ران خان 
لهور.  يف  حميطة  منطقة  اإىل 
ي�����اأت�����ي ه������ذا ب���ع���دم���ا ك����ان����ت قد 
ال�شرطة  بني  ا�شتباكات  اندلعت 
رئي�س  واأن�������ش���ار  ال��ب��اك�����ش��ت��ان��ي��ة 
ال��������وزراء ال�����ش��اب��ق ع���م���ران خان 
ل��ل��ي��وم ال���ث���اين خ�����ارج م��ن��زل��ه يف 
مدينة لهور �شرقي البالد ام�س 

•• باري�س-وكاالت:

التقاعد  خ���ط���ة  م���ع���ار����ش���و  ن���ظ���م 
الفرن�شي  ال��رئ��ي�����س  ط��رح��ه��ا  ال��ت��ي 
اإمي��ان��وي��ل م��اك��رون ج��ول��ة جديدة 
والحتجاجات  الإ�����ش����راب����ات  م���ن 
م�شرتكة  جلنة  تدر�س  حيث  اأم�س، 
من اأع�شاء جمل�س ال�شيوخ والنواب 

م�شروع القانون املثري للجدل.
العملية  يف  الأخ��رية  اخلطوة  واأدت 
من  التقاعد  �شن  لرفع  الت�شريعية 
62 اإىل 64 اإىل ت�شاعد التوترات 
رئي�شي  ت�����ش��اوؤل  واإث����ارة  ال�شيا�شية 
م�شروع  يحظى  اأن  اإم��ك��ان��ي��ة  ح���ول 

القانون باأغلبية برملانية.
اأن  النقابات  تاأمل  نف�شه،  الوقت  يف 
تظهر الحتجاجات يف جميع اأنحاء 
واملوظفني  العمال  معار�شة  البالد 
لها  روج  ال���ت���ي  ل��ل��خ��ط��ة،  ال��ه��ائ��ل��ة 
زاوي��ة يف  باعتبارها حجر  م��اك��رون 
الفرن�شي  الق��ت�����ش��اد  جلعل  روؤي��ت��ه 

ي��وم م��ن حماولة  الأرب���ع���اء، بعد 
قوات الأمن اعتقاله لعدم مثوله 

اأمام املحكمة بتهم ف�شاد.
اأن�شار  بني  ا�شتباكات  وقعت  كما 
رئي�شية  م��دن  وال�شرطة يف  خ��ان 
واإ�شالم  كرات�شي  بينها  اأخ����رى، 
وكويتا  وبي�شاور  وروالبندي  اأباد 

واأماكن اأخرى يف باك�شتان.
امل�شيل  ال��غ��از  ال�شرطة  واأط��ل��ق��ت 
ال����ث����الث����اء على  ي������وم  ل����ل����دم����وع 

اأن�شار زعيم  رد  منزل خان حيث 
العمر  م����ن  ال���ب���ال���غ  امل���ع���ار����ش���ة 
الأمن  ق���وات  ب��ر���ش��ق  ع��ام��اً   70

باحلجارة.
ول يزال حي زمان بارك الراقي، 
خا�شعاً  خ��������ان،  ي���ع���ي�������س  ح���ي���ث 
احلكومة  تر�شل  فيما  للح�شار، 
املزيد من القوات ملعاجلة الو�شع 
اأن�شار  م��ن  امل��ئ��ات  اأظ��ه��ر  اأن  بعد 

خان عزمية غري متوقعة.

اأك����ر ت��ن��اف�����ش��ي��ة. وم���ن امل��ت��وق��ع اأن 
ال�شيوخ  جم��ل�����س  ع��ل��ي��ه��ا  ي�������ش���ادق 
اأغلبيته  توؤيد  اليوم اخلمي�س حيث 

املحافظة رفع �شن التقاعد.
ب����رغ����م ذل��������ك، ي����ب����دو ال����و�����ش����ع يف 
تعقيداً.  اأك���ر  ال��وط��ن��ي��ة  اجلمعية 
املنتمي  م��اك��رون،  حتالف  فخ�شارة 

اأغ���ل���ب���ي���ت���ه يف  ال����و�����ش����ط،  ت����ي����ار  اإىل 
النتخابات الت�شريعية العام املا�شي، 
على  العتماد  على  احلكومة  اأج��ر 
م�شروع  لتمرير  املحافظني  اأ�شوات 
نواب  يعار�س  املقابل،  ويف  القانون. 
الي�شار واأق�شى اليمني هذا الإجراء 

ب�شدة.

يهنيء  ���س��ك��ري  ���س��ام��ح 
فعالية  باإطالق  الإم��ارات 
COP28 اإىل  الطريق 

•• القاهرة -وام:

ه��ن��اأ م��ع��ايل ���ش��ام��ح ���ش��ك��ري وزير 
الرئي�س  امل�������ش���ري  اخل����ارج����ي����ة 
املتحدة  الأمم  ملُ���وؤمت���ر  احل����ايل 
دولة   ،COP27 املُ���ن���اخ  ل��ت��غ��ري 
الإمارات مبنا�شبة اإطالق فعالية 

 .COP28 الطريق اإىل
لوكالة  ت�شريح  يف  �شكري  وق��ال 
تابعت  )وام(:  الإم�������ارات  اأن���ب���اء 
اأطلقتها  التي  الفعالية  باهتمام 
املُتحدة  العربية  الإم����ارات  دول��ة 
حتت رعاية �شمو ال�شيخ عبداهلل 
بن زايد اآل نهيان وزير اخلارجية 
والتعاون الدويل بعنوان الطريق 
تت�شمنه من  وما   COP28 اإىل
الرئا�شة  واأه���داف  ل��روؤي��ة  عر�س 
املناخ  مل��وؤمت��ر  املُقبلة  الإم��ارات��ي��ة 
اأنها  يف  واأث�������ق  ب����ُدب����ي،  ال����ق����ادم 
الزخم  م���ن  امل���زي���د  يف  ���ش��ُت�����ش��ه��م 

املُحيط بق�شايا العمل املُناخي. 
ب�شكل  واأ�شعدين  معاليه:  وتابع 
خ��ا���س اله���ت���م���ام ال��ك��ب��ري الذي 
الإم��ارات��ي��ة مبلف  ال��روؤي��ة  ُتوليه 
العمل  جم��ال  يف  ال�شباب  متكني 
مع  انخراطهم  وتعزيز  املُ��ن��اخ��ي 

هذه الق�شية امل�شريية.
)التفا�شيل �س4(

رئي�س الدولة خالل ا�شتقباله رئي�س جمهورية مقدونيا ال�شمالية    )وام(

اأن�شار عمران خان يتجمعون خارج منزله يف لهور ملنع ال�شباط من اعتقاله

متظاهرون يحملون لفتة كتب عليها )من يزرع البوؤ�س يجني الغ�شب(. )ا ف ب(

اأن�سار عمران خان ي�ستمرون بال�ستباك مع ال�سرطة

احتجاجات يف فرن�سا على خلفية م�سروع قانون التقاعد

•• اأبوظبي-وام:

ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  ا���ش��ت��ق��ب��ل 
ن��ه��ي��ان رئي�س  اآل  ب��ن زاي���د  حم��م��د 
فخامة  اأم�����س  اهلل  حفظه  ال��دول��ة 
رئي�س  ب���ن���داروف���ي�������ش���ك���ي  ���ش��ت��ي��ف��و 
ال�شمالية  م���ق���دون���ي���ا  ج���م���ه���وري���ة 
ال�������ش���دي���ق���ة ال������ذي ي���ق���وم ب���زي���ارة 
 �� �شموه  ورح���ب  ال��دول��ة.  اإىل  عمل 
خ��الل اللقاء ال��ذي ج��رى يف ق�شر 
بالرئي�س   ���� اأب��وظ��ب��ي  يف  ال�����ش��اط��ئ 
ال�����ش��ي��ف، م��ع��رب��اً ع���ن ت��ط��ل��ع��ه اإىل 
م�شتوى  يف  ال���ت���ط���ور  م����ن  م���زي���د 
ال��ب��ل��دي��ن ع��ل��ى خمتلف  ع���الق���ات 
امل���������ش����ارات. وب���ح���ث اجل���ان���ب���ان ما 
تقدم  التعاون من  ت�شهده عالقات 
القت�شادية  اجل���وان���ب  يف  خ��ا���ش��ة 
وغريها  وال�شتثمارية  والتجارية 
من القطاعات التي ت�شكل مرتكزات 
والتقدم  امل�شتدامة  للتنمية  رئي�شة 
�شموه  ا�شتعر�س  كما  البلدين.  يف 
ورئي�س مقدونيا عدداً من الق�شايا 
وامل�����و������ش�����وع�����ات حم�����ل اله���ت���م���ام 
امل�����ش��رتك وت���ب���ادل وج��ه��ات النظر 
ال�شياق  ه��ذا  يف  موؤكدين  ب�شاأنها.. 
دع����م ال��ب��ل��دي��ن جل��م��ي��ع امل����ب����ادرات 
حتقيق  اإىل  ال���ه���ادف���ة  وامل�������ش���اع���ي 
ال���ش��ت��ق��رار وال��ت��ن��م��ي��ة والزده������ار 
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مطلوب  لبنان  م�سرف  ح��اك��م 
للعدالة.. تهم ف�ساد واأمر بتوقيفه

•• بريوت-وكاالت:

لبنان  م�شرف  حاكم  يح�شر  مل 
���ش��الم��ة جل�شة  امل���رك���زي ري��ا���س 
الأربعاء،  ف�����ش��اد،  تهم  يف  حتقيق 
اإىل  حم�����ل�����ي  ق������ا�������س  ع�����ق�����ده�����ا 
ج��ان��ب حم��ق��ق��ني اأوروب���ي���ني بعد 
اع��رتا���ش��ات على الإج����راءات من 

حمامي �شالمة.
يف  �شالمة  مع  التحقيق  ويجري 
لبنان و5 دول اأوروبية على الأقل 
ب�����ش��اأن م��زاع��م ب��اخ��ت��ال���س اأم���وال 

عامة.
ووجهت اإليه تهم يف لبنان، حيث 
الق�شائية  ال�����ش��ل��ط��ات  اأرج��������اأت 
اجلل�شة اإىل اخلمي�س، فيما ينفي 
���ش��الم��ة الت��ه��ام��ات وي��ق��ول اإنها 
ج����زء م���ن حم���اول���ة ج��ع��ل��ه كب�س 
ف����داء ب�����ش��ب��ب الأزم������ة امل��ال��ي��ة يف 

لبنان.
ال�شلطات  ط��ال��ب��ت  والأرب������ع������اء، 
بتوقيف  ل��ب��ن��ان  يف  ال��ق�����ش��ائ��ي��ة 
اآخرين، بينما  اإىل جانب  �شالمة 
تكابد البالد اأ�شواأ اأزمة اقت�شادية 

ومالية يف تاريخها.
الق�شايا  هيئة  رئي�شة  وق��دم��ت 
يف وزارة العدل القا�شية هيالنة 
حق  يف  �شخ�شيا  ادع����اء  اإ���ش��ك��ن��در 
ك����ل م����ن ري����ا�����س ����ش���الم���ة ورج����ا 
توفيق �شالمة، وهو �شقيق حاكم 
م�شرف لبنان، اإىل جانب ماريان 

جميد احلويك.

عمران خان يعر�س قذائف الغاز
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام:

ا�شتقبل �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل" ام�س فخامة 
عمل  بزيارة  يقوم  ال��ذي  ال�شديقة  ال�شمالية  مقدونيا  جمهورية  رئي�س  بنداروفي�شكي  �شتيفو 
بالرئي�س   �� اأبوظبي  ال�شاطئ يف  الذي جرى يف ق�شر  اللقاء  �� خالل  �شموه  الدولة. ورحب  اإىل 
خمتلف  على  البلدين  عالقات  م�شتوى  يف  التطور  من  مزيد  اإىل  تطلعه  عن  معرباً  ال�شيف، 
امل�شارات. وبحث اجلانبان ما ت�شهده عالقات التعاون من تقدم خا�شة يف اجلوانب القت�شادية 
والتجارية وال�شتثمارية وغريها من القطاعات التي ت�شكل مرتكزات رئي�شة للتنمية امل�شتدامة 
واملو�شوعات  الق�شايا  من  ع��دداً  مقدونيا  ورئي�س  �شموه  ا�شتعر�س  كما  البلدين.  يف  والتقدم 
حمل الهتمام امل�شرتك وتبادل وجهات النظر ب�شاأنها.. موؤكدين يف هذا ال�شياق دعم البلدين 
املنطقة  ل�شعوب  والزده��ار  والتنمية  ال�شتقرار  اإىل حتقيق  الهادفة  وامل�شاعي  املبادرات  جلميع 
والعامل. واأكد اجلانبان حر�شهما امل�شرتك على امل�شي بالعالقات بني دولة الإمارات ومقدونيا 

ال�شمالية خطوات مهمة ومتقدمة خالل الفرتة املقبلة انطالقاً من الإرادة امل�شرتكة لتطويرها 
التنمية  ال�شعبني ومبا يخدم  مل�شلحة  ا�شتثمارها  وتنميتها..بجانب وجود فر�س كبرية ميكن 

والزدهار يف البلدين. 
تاأ�شرية الدخول حلاملي  املتبادل من  اإعالن مذكرة تفاهم ب�شاأن الإعفاء  اللقاء  وجرى خالل 
جوازات ال�شفر الدبلوما�شية واخلا�شة والر�شمية بني حكومتي دولة الإمارات العربية املتحدة 
وجمهورية مقدونيا ال�شمالية. ح�شر اللقاء .. �شمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن زايد اآل نهيان 
ومعايل ال�شيخ حممد بن حمد بن طحنون اآل نهيان م�شت�شار ال�شوؤون اخلا�شة يف ديوان الرئا�شة 
ومعايل علي بن حماد ال�شام�شي الأمني العام للمجل�س الأعلى لالأمن الوطني ومعايل �شهيل 
بن حممد فرج فار�س املزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية. كما ح�شره الوفد املرافق لرئي�س 
اأمني  بو�شنياكوف�شكي  املالية ومعايل ميلي  الذي ي�شم..معايل فامتريبي�شيمي وزير  مقدونيا 
عام ديوان الرئا�شة وغوت�شي كارايانوف م�شت�شار ال�شيا�شة اخلارجية وبيلريمي كوليايل م�شت�شار 

الأمن القومي و�شعادة عبد القادر حممدي �شفري مقدونيا ال�شمالية لدى الدولة.

•• اأبوظبي-وام:

اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ح�شر 
نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل" .. حفل ال�شتقبال 

الذي اأقامه �شمو ال�شيخ �شرور بن حممد اآل نهيان 
يف اأبوظبي مبنا�شبة زفاف جنله ال�شيخ "زايد" على 
ك��رمي��ة ال�شيخ حم��م��د ب��ن ح��م��دان ب��ن ح��م��دان اآل 
ال�شيخ  �شمو   .. ال�شتقبال  حفل  ح�شر  كما  نهيان. 

اآل نهيان ممثل احلاكم يف منطقة  حمدان بن زايد 
اآل نهيان  ال�شيخ طحنون بن حممد  الظفرة و�شمو 
ال�شيخ �شيف  العني و�شمو  ممثل احلاكم يف منطقة 
بن حممد اآل نهيان و�شمو ال�شيخ هزاع بن زايد اآل 

نهيان نائب رئي�س املجل�س التنفيذي لإمارة اأبو ظبي 
و�شمو ال�شيخ نهيان بن زايد اآل نهيان رئي�س جمل�س 
لالأعمال  نهيان  اآل  �شلطان  بن  زايد  موؤ�ش�شة  اأمناء 
اخلريية والإن�شانية و�شمو ال�شيخ طحنون بن زايد 

ال�شيخ  و�شمو  ال��وط��ن��ي  الأم���ن  م�شت�شار  نهيان  اآل 
م��ن�����ش��ور ب��ن زاي����د اآل ن��ه��ي��ان ن��ائ��ب رئ��ي�����س جمل�س 
الوزراء وزير ديوان الرئا�شة و�شمو ال�شيخ خالد بن 
التنفيذي  املجل�س  ع�شو  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد 

اأبوظبي التنفيذي و�شمو ال�شيخ ذياب  رئي�س مكتب 
بن حممد بن زايد اآل نهيان ع�شو املجل�س التنفيذي 
لإمارة اأبوظبي و�شمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن 

زايد اآل نهيان وعدد من ال�شيوخ وامل�شوؤولني.

رئي�س الدولة يح�سر حفل زفاف زايد بن �سرور بن حممد

بحثا عالقات التعاون والق�سايا واملو�سوعات حمل الهتمام امل�سرتك 

رئي�س الدولة ورئي�س مقدونيا ال�سمالية يوؤكدان دعمهما لكافة م�ساعي حتقيق ال�ستقرار والتنمية والزدهار ل�سعوب املنطقة والعامل

•• اأبوظبي-وام:

اأ�شدر �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان، رئي�س الدولة "حفظه 
الإم���ارات  ملجل�س  ع��ام��اً  اأم��ي��ن��اً  ال�شحي  �شعيد  حممد  بتعيني  مر�شوماً  اهلل"، 

لالإعالم.
و�شغل �شعادة حممد ال�شحي من�شب الرئي�س التنفيذي يف حي دبي للت�شميم، 
التنفيذية  واملتابعة  العامة  التنفيذي لال�شرتاتيجية  املدير  �شغل من�شب  كما 
والتقنية يف موؤ�ش�شة دبي لالإعالم، وعنّي مديراً رئي�شاً خلدمات البث يف �شركة 
دو. وح�شل ال�شحي على بكالوريو�س يف الهند�شة الإلكرتونية والكهربائية من 
الت�شالت  يف  املاج�شتري  �شهادة  اإىل  اإ�شافة  ال�شارقة،  يف  الأمريكية  اجلامعة 
الال�شلكية الرقمية من جامعة "ليدز"، وهو خريج برنامج "اإعداد" وبرنامج 
"القادة العرب ال�شباب". ويهدف جمل�س الإمارات لالإعالم اإىل تن�شيق اجلهود 
الإعالمية على امل�شتويني الحتادي واملحلي بالتن�شيق مع اجلهات الإعالمية 
اإبراز الهوية  احلكومية يف الدولة ومواءمة ال�شيا�شات الإعالمية مبا ي�شمن 
والأ�ش�س  واملعايري  والأنظمة  الت�شريعات  اق��رتاح  املجل�س  ويتوىل  الوطنية. 
فيها  مبا  الإعالمية  والأن�شطة  الإع���الم  و�شائل  وترخي�س  لتنظيم  ال��الزم��ة 
الإعالم والن�شر الإلكرتوين، �شاماًل تلك العاملة يف املناطق احلرة، والإ�شراف 

على تنفيذها بعد اعتمادها من جمل�س الوزراء.

•• اأبوظبي-وام:

والتاأمينات  للمعا�شات  العامة  والهيئة  والتوطني  الب�شرية  امل��وارد  وزارة  عقدت 
بتطبيق  اخلا�شة  امل�شتجدات  اآخ���ر  خ��الل��ه  ا�شتعر�شتا  اجتماعاً  الجتماعية 
برنامج "ناف�س" الذي يقدم جمموعة من برامج الدعم للمواطنني العاملني 
يف القطاع اخلا�س والباحثني عن عمل من اأبرزها دعم الرواتب وتغطية الفرق 
بني الراتب الفعلي الذي يتقا�شاه املواطن والراتب امل�شتهدف وفق �شقف حمدد 

ب�شروط من اأهمها الت�شجيل وال�شرتاك عن املواطنني يف �شناديق املعا�شات.
واأكد احل�شور من اجلانبني خالل الجتماع على اأهمية حماية حقوق املواطنني 
امل�شتفيدين من برنامج "ناف�س" وعلى راأ�شها �شمان ت�شجيل املواطنني العاملني 
يف القطاع اخلا�س يف �شناديق املعا�شات و�شداد ال�شرتاكات عنهم، ل �شيما واأن 
ال�شرتاك يف التاأمني يعتر اخلطوة الأوىل للح�شول على املنافع التاأمينية، ويف 
الوقت نف�شه اأحد ال�شروط الرئي�شية لال�شتفادة من دعم "ناف�س" وا�شتمراره 

دون توقف للم�شتفيدين منه وفق خطة الرنامج وم�شتهدفاته.
تطبيق  ل�شمان  بها  تقوم  التي  العمليات  م��ن  جمموعة  ال���وزارة  وا�شتعر�شت 
ال�شروط والإجراءات املت�شلة باحل�شول على دعم "ناف�س" للمواطنني العاملني 
يف القطاع اخلا�س، ومن اأهمهاالربط الإلكرتوين مع �شناديق التقاعد للتاأكد 
من جناح عمليات الت�شجيل و�شداد ال�شرتاكات عن املوظفني امللتحقني حديثاً 
امل�شتمرة  الرقابة  بعمليات  والقيام  عملهم،  راأ���س  على  هم  من  اأو  العمل  ب�شوق 
املنظمة  والت�شريعات  ال�شيا�شات  م��ن  امل��رج��وة  الغايات  م��ن  للتاأكد  والم��ت��ث��ال 

"ناف�س" و�شمان و�شول الدعم  ل�شوق العمل يف الدولة ومنها تطبيق برنامج 
اإىل م�شتحقيه، كما تت�شمن تلك العمليات اإجراء امل�شوحات والدرا�شات واإعداد 
على  ال��ق��رار  �شناع  ت�شاعد  التي  البيانات  توظيف  على  ترتكز  التي  التقارير 
تطوير منظومة واإجراءات ال�شتفادة من برنامج "ناف�س" وحتديث الإجراءات 

اخلا�شة به اإن لزم الأمر.
وقالت الوزارة اإنها تعمل مع �شركائها يف �شناديق التقاعد ومنها الهيئة العامة 
الق�شوى  ال�شتفادة  تعيق  حتديات  اأي  ملواجهة  الأخ���رى  واجل��ه��ات  للمعا�شات 
عملية  عليه  تركز  ما  اأب��رز  وم��ن  املنا�شبة،  احللول  "ناف�س" خللق  برنامج  من 
الربط الإلكرتوين وتبادل البيانات ب�شورة اأو�شع بحيث تعزز من جودة قاعدة 
وم�شتهدفاتها  التوطني  ب��رام��ج  دع��م  يف  ال����وزارة  عليها  ت�شتند  التي  البيانات 
الرنامج،  الفعليني يف  امل�شجلني  لأع��داد  الدقيقة  الإح�شائيات  على  والوقوف 
اأع��داد الباحثني عن  امل�شتفيدة من برنامج الدعم وكذلك  والأع��داد احلقيقية 
الجتماع من  امل�شاركون يف  اأك��د  اأخ��رى،  املن�شة. من جهة  امل�شجلني على  عمل 
هيئة املعا�شات والتاأمينات الجتماعية اأن الجتماع يعك�س حر�س الأطراف ذات 
العالقة على تعزيز التن�شيق بينها مبا ي�شهم يف حتقيق اأهداف برنامج "ناف�س" 
اأن الهيئة ر�شدت خالل ال�شهور  وتعزيز ا�شتفادة املواطنني منه، م�شريين اإىل 
امل�شرتكني وجهات  ع��دد  "ناف�س" زي��ادة مطردة يف  برنامج  تطبيق  الأوىل من 
اإىل  الرنامج  الأول من تطبيق  ال�شهر  الطلبات يف  ارتفع معدل  العمل، حيث 
تطبيق  �شبقت  التي  املرحلة  يف  طلب   200 ب�  مقارنة  يومياً  طلب   700 نحو 

يومياً. طلب   1200 اإىل  "ناف�س" و�شوًل 

املوارد الب�سرية والتوطني و هيئة املعا�سات ت�ستعر�سان م�ستجدات )ناف�س(رئي�س الدولة ي�سدر مر�سومًا بتعيني حممد �سعيد ال�سحي اأمينًا عامًا ملجل�س الإمارات لالإعالم
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي -وام:

ا�شتقبل �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه 
�شباحة حول  62 كيلومرتاً  " ال��ذي قطع م�شافة   62 "فريق �شباحة  اهلل، 

جزيرة اأبوظبي.
ال��ذي ج��رى يف  اللقاء  �� خ��الل  الودية  الأح��ادي��ث  الفريق  �شموه مع  وتبادل 
� وحثهم على موا�شلة امل�شاركة يف املبادرات التوعوية النوعية  ق�شر البحر 
التي ت�شهم يف توعية املجتمع وتعزيز دوره يف احلفاظ على البيئة البحرية.

م��ن اجل��ه��ات احلكومية  ع��دد  ���ش��ارك فيها  ال��ت��ي  ال�شباحة  م��ب��ادرة  وت��ه��دف 
وال�شالمة  البحرية  البيئة  باأهمية  املجتمعي  الوعي  تعزيز  اإىل  واخلا�شة 
وفانيا  الظاهري  من�شور  وهم  ال�شباحني  من  عدد  ا�شتطاع  فيما   .. املائية 
اأبوظبي يف  62 كيلومرتاً حول جزيرة  نيفي�س واأرجونا دون، قطع م�شافة 

مدة 34 �شاعة متوا�شلة.
كما تهدف املبادرة اإىل التعريف باأهمية موؤمتر الأطراف يف اتفاقية الأمم 
دولة  ت�شت�شيفه  ال���ذي  كوب28(   ( امل��ن��اخ  ت��غ��ري  ب�����ش��اأن  الإط���اري���ة  امل��ت��ح��دة 
اأهداف  الإم��ارات نهاية العام اجل��اري بجانب احلفاظ على البيئة وحتقيق 

التنمية امل�شتدامة.
 900 خاللها  قطع  عاماً  ا�شتغرقت  مكثفة  بتدريبات  امل��ب��ادرة  فريق  وق��ام 

كيلومرت �شباحًة.
من جهة اأخ��رى ويف اإط��ار ه��ذه امل��ب��ادرة نظمت دائ��رة الثقافة وال�شياحة يف 
اأبوظبي فعالية �شجلت من خاللها الدائرة رقماً قيا�شياً عاملياً يف "مو�شوعة 

غيني�س" لأكر عدد من امل�شاركني يف در�س لل�شالمة املائية يف مكان واحد.
و  اأبوظبي،  واملعرفة يف  التعليم  دائ��رة   .. �شارك عدد من اجلهات منها  كما 
"اأبوظبي البحرية"، وموؤ�ش�شة "حتقيق اأمنية"، واأكادميية �شتورم لل�شباحة 

خماطر  على  ال�����ش��وء  �شلط  املياه" ال���ذي  �شالمة  ح��ول  در����س  "اأكر  يف   ..
ال�شباحة يف املياه املفتوحة والتوعية بجميع اإجراءات ال�شالمة الالزمة.

الذي قدمه )ويل  الدر�س  البحرية" بعد اختتام  اأبوظبي  "�شركة  وعر�شت 
�شتورم  لأكادميية  التنفيذي  والرئي�س  معتمد  �شباحة  م��درب  وه��و  ووك��ر(، 
لل�شباحة .. مقطع فيديو حول "خرائط ال�شالمة البحرية ال�شاملة" تناول 

جميع الأن�شطة املائية يف الإمارة.
كما �شارك يف الدر�س 336 من طالب اجلامعات ومدار�س اأبوظبي بجانب 

عدد من الأطفال من اأ�شحاب الهمم.

رئي�س الدولة ي�ستقبل فريق �سباحة 62 

•• اأبوظبي - وام: 

ال��وزراء وزير  اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س  �شهد �شمو ال�شيخ من�شور بن زايد 
تقام  الإمارات" التي  ملهارات  الوطنية  "امل�شابقة  فعاليات  اأم�س  الرئا�شة  دي��وان 
العام  الن�شائي  الحت��اد  رئي�شة  مبارك  بنت  فاطمة  ال�شيخة  �شمو  رعاية  حتت 
التنمية  ملوؤ�ش�شة  الأعلى  الرئي�شة  والطفولة  لالأمومة  الأعلى  املجل�س  رئي�شة 
الأ�شرية "اأم الإمارات"، وذلك بح�شور �شمو ال�شيخ ذياب بن حممد بن زايد اآل 

نهيان، ع�شو املجل�س التنفيذي لإمارة اأبوظبي .
ملهارات  الوطنية  "امل�شابقة  اإّن  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  من�شور  ال�شيخ  �شمو  وق��ال 
�شباب  متكني  على  الإم���ارات  لدولة  الر�شيدة  القيادة  حر�س  الإمارات" ُت�شد 
ال��ع��م��ل، وتزويدهم  ���ش��وق  للتميز يف  وت��اأه��ي��ل��ه��م  م��واه��ب��ه��م،  ورع��اي��ة  الإم�����ارات 
اأجل  من  املهنية،  م�شريتهم  يف  للتفوق  الالزمة  والإمكانات  املعرفية  بالو�شائل 

امل�شاهمة ب�شكٍل فعاٍل يف بناء الدولة وحتقيق رّيادتها يف خمتلف جمالت التنمية 
وميادين التطور.

وثّمن �شموه جهود القائمني على فعاليات امل�شابقة وامل�شتوى الذي و�شلت اإليه 
جميع  يف  املُتمّيزة  قدراتهم  ومواكبة  الدولة،  اأبناء  مواهب  ورعاية  اكت�شاف  يف 
املجالت التقنية واملهنية، م�شيداً بالدور املحوري الذي يقوم به "مركز اأبوظبي 
امل�شابقة، يف جمال يف  امل�شرف على تنظيم  واملهني"،  التقني  والتدريب  للتعليم 
ت�شجيع ال�شباب على التميز وتدريبهم على الإبداع والبتكار، وتاأهيلهم للريادة 
يف الأعمال واملهن املختلفة. وقام �شمو ال�شيخ من�شور بن زايد اآل نهيان بجولٍة 
اإىل  وا�شتمع  الإمارات"،  ملهارات  الوطنية  "امل�شابقة  اأن�شطة  على  تعرف خاللها 
مبارك  الدكتور  �شعادة  قّدمه  بامل�شابقة،  املتعلقة  الفعاليات  خمتلف  حول  �شرح 
�شعيد ال�شام�شي، مدير عام مركز اأبوظبي للتعليم والتدريب التقني واملهني، كما 
اطلع �شموه على الإمكانات التقنية التي يتوفر عليها املعهد ودورها يف تطوير 

مهارات الطالب يف املجالت التقنية واملهنية، وم�شاريع التكنولوجيا املتقدمة.
املتحركة  ال��روب��وت��ات  ومنها  مهمة  م��ه��ارات  ع��دة  زي���ارة  �شموه  جولة  وت�شمنت 
واخلراطة  والنحت،  ال�شناعي،  التحكم  واأنظمة  الطائرات،  حمركات  و�شيانة 
باحلا�شوب، وتقنية ال�شيارات والذكاء ال�شناعي والتو�شيالت الكهربائية وغريها 
من املهارات املهمة، كما اطلع �شموه على مبادرة "مرمج امل�شتقبل" التي ت�شلط 
ع�شر.  الثاين  حتى  ال�شاد�س  ال�شفوف  من  اإماراتي  مرمج  ال�شوء على 100 
الدكتور  معايل  من  كل  امل�شابقة،  من  ال�14  الن�شخة  انطالق  فعاليات  ح�شر 
ومعايل  والتعليم،  الرتبية  وزي��ر  الفال�شي  بالهول  حميد  ع��ب��داهلل  ب��ن  اأح��م��د 
من  وعدد  ال�شرتاتيجي  وال�شرد  املرا�شم  هيئة  رئي�س  اجلنيبي  عبداهلل  حممد 

امل�شوؤولني يف قطاع التعليم .
وقال �شعادة الدكتور مبارك �شعيد ال�شام�شي بهذه املنا�شبة، اإّن الهتمام الكبري 
ُي�شكل  اأبناء الوطن،  الذي توليه القيادة الر�شيدة لتطوير مهارات ال�شباب من 

الأ�شا�س الذي تقوم عليه ا�شرتاتيجية املركز من اأجل تاأهيل الكفاءات الوطنية 
اأعمالها  يف  وجناحها  متيزها  ودع��م  احليوية،  القطاعات  كافة  يف  املتخ�ش�شة 
زايد  ب��ن  من�شور  ال�شيخ  �شمو  ب��دع��م  م�شيدا  املهنية،  وم�شريتها  امل�شتقبلية 
واملهني  التقني  والتدريب  للتعليم  اأبوظبي  مركز  وب��رام��ج  لأن�شطة  نهيان  اآل 

والرتقاء مب�شتوى التعليم يف املركز.
الإمارات" تركز على  الوطنية ملهارات  "امل�شابقة  اأّن فعاليات  اإىل  �شعادته  واأ�شار 
متطلبات �شوق العمل، وتهدف اإىل اإعداد فريق اإماراتي م�شتعد للتناف�س عاملياً يف 
امل�شابقة العاملية للمهارات، وغريها من املحافل الدولية التي حتتفي باملبدعني 

واأ�شحاب املهارات املُ�تميزة.
التي  الإمارات"،  مل��ه��ارات  الوطنية  "امل�شابقة  م��ن  احلالية  ال���دورة  وت�شتقطب 
ت�شتمر اأن�شطتها ملدة 3 اأيام يف مركز اأبوظبي الوطني للمعار�س )اأدنيك(، اأكر 

من 300 طالب وطالبة يتناف�شون �شمن 23 مهارة هند�شية وتكنولوجية.

•• اأبوظبي -الفجر:

للبحوث  ت����ري����ن����دز  م�����رك�����ز  ك�������ش���ف 
العاملية  وامل���دي���ن���ة  وال����ش���ت�������ش���ارات، 
نتائج  ع���ن  الإن�������ش���ان���ي���ة،  ل��ل��خ��دم��ات 
»تقييم  ح��ول  مو�شعة  علمية  درا���ش��ة 
الأث���ر الق��ت�����ش��ادي احل���ايل واملحتمل 
للمدينة العاملية للخدمات الإن�شانية« 
دبي،  اق��ت�����ش��اد  اأداء  ع��ل��ى  وان��ع��ك��ا���ش��ه 
واأداء القت�شاد الإماراتي يف جممله، 
ُن��ّظ��م على  م��وؤمت��ر �شحايف  وذل���ك يف 
من   19 ال���  الن�شخة  فعاليات  هام�س 
معر�س وموؤمتر دبي الدويل لالإغاثة 
ينطلق  ال�����ذي  »دي����ه����اد«،  وال��ت��ط��وي��ر 
م��رك��ز دبي  يف  اجل����اري  م��ار���س   13
التجاري العاملي، حتت �شعار: »الطاقة 
وامل�������ش���اع���دات و���ش��ب��ل ال���ش��ت��ف��ادة من 
اأك���ر من  امل��ت��اح��ة«، مب�شاركة  امل����وارد 
حكومية  غري  دولية  منظمة   828

وجمعية اإن�شانية.
وتعتر درا�شة »تقييم الأثر القت�شادي 
للمدينة العاملية للخدمات الإن�شانية«، 
ال��ف��اع��ل��ة بني  ال�����ش��راك��ة  اأوىل ث��م��رات 
حيث  الإن�شانية«،  و»املدينة  »تريندز« 
وقع اجلانبان مذكرة تعاون يف مار�س 
ال��ت��ف��اع��ل يف  ت��ع��زي��ز  ب��ه��دف   ،2022
وا�شتطالعات  ال��ب��ح��ث��ي��ة  امل����ج����الت 
الراأي، اإ�شافة اإىل امل�شاهمة يف حتقيق 
اأه������داف ال��ط��رف��ني يف دع����م واإج�����راء 
اإىل الأدل�����ة  ت�����ش��ت��ن��د  اأ���ش��ي��ل��ة  ب���ح���وث 

لتعزيز  وتوظيفها  العلمية،  والوقائع 
القرار  �شّناع  ودعم  املجتمعي،  الوعي 

ووا�شعي ال�شيا�شات.

منهجية علمية
الأثر  حتليل  على  الدرا�شة  واعتمدت 
املدينة  لأن�����ش��ط��ة  ��ي  ال��ك��مِّ الإج���م���ايل 
ال��ع��امل��ي��ة ل��ل��خ��دم��ات الإن�����ش��ان��ي��ة على 
ال��ف��رتة من  امل�����ش��اف��ة، خ��الل  القيمة 
كما   ،2022 ع��ام  حتى   2016 ع��ام 
النوعية  ال����ق����درات  حت��ل��ي��ل  ع��ر���ش��ت 
التي �شاعدت املدينة يف دعم القت�شاد 
الإم����ارات����ي خ���الل ت��ل��ك ال���ف���رتة، مع 
عمل  اآل���ي���ة  اأن  الع���ت���ب���ار  يف  ال��و���ش��ع 
منظمات  احت�شان  يف  تتمثل  املدينة 
ودولية،  واإق��ل��ي��م��ي��ة  حم��ل��ي��ة  اإغ��اث��ي��ة 
جنًبا اإىل جنب مع ال�شركات الدولية 
ال���رائ���دة يف ال��ع��م��ل الإن�����ش��اين، وذلك 
داخل  واح����دة  تنظيمية  مظلة  حت��ت 

املدينة.
وا�شتندت الدرا�شة، التي اأعدها فريق 
مركز  يف  الق���ت�������ش���ادي���ة  ال����درا�����ش����ات 

على  وال�شت�شارات،  للبحوث  تريندز 
ر�شد  يف  دق���ي���ق���ة  ع��ل��م��ي��ة  م��ن��ه��ج��ي��ة 
للمدينة  الق��ت�����ش��ادي  الأث���ر  وتقدير 
املدينة  حتقيق  اإىل  وخل�شت  العاملية، 
اأداء  على  اإيجابًيا  انعك�س  ي  كمَّ لنمو 
امل�شافة  القيمة  ودع���م  دب��ي  اقت�شاد 
الفرتة  خ��الل  الإم���ارات���ي  لالقت�شاد 

.)2022-2016(

بنوك البيانات
كما ر�شدت الدرا�شة بع�س التاأثريات 
العاملية  ل��ل��م��دي��ن��ة  امل��ه��م��ة  ال��ن��وع��ي��ة 
القت�شاد  على  الإن�شانية  للخدمات 
اأن��ه خ��الل الأعوام  الإم��ارات��ي، وتبني 
ا�شتثمارات  زادت   )2022-2016(
وبنوك  م��ن�����ش��ات  اإن�������ش���اء  يف  امل���دي���ن���ة 
اأ����ش���اف ق��ي��م��ة نوعية  ال��ب��ي��ان��ات؛ م���ا 
امل��ع��رف��ة لدولة  اق��ت�����ش��اد  اإىل  ج��دي��دة 

الإمارات العربية املتحدة.
اأن�شطة  اأن  ��ا  اأي�����شً ال��درا���ش��ة  واأث��ب��ت��ت 
»املدينة الإن�شانية« �شاهمت يف متكني 
ودعم قطاع اخلدمات الإن�شانية على 

جذب  من  متكنت  اإذ  العامل،  م�شتوى 
العمل  �شركاء  من  العديد  واحت�شان 
الإقليميني  والإن���������ش����اين  الإغ�����اث�����ي 
والدوليني للعمل حتت مظلتها خالل 

الأعوام من 2016 اإىل 2022.

تعزيز اجلاذبية
اإىل تو�شيات عامة  وخل�شت الدرا�شة 
بالأثر  ت�شتهدف تعزيز �شبل الرتقاء 
اإعطاء  ومنها:  للمدينة؛  القت�شادي 
الأول����وي����ة ل��ل��ت��ط��وي��رات ال���ت���ي ميكن 
الأثر  وت�����ش��ري��ع  زي����ادة  ت�����ش��اع��د يف  اأن 
القت�شادي للمدينة م�شتقباًل؛ وذلك 
ق��ن��وات جديدة  ا�شتحداث  م��ن خ��الل 
للتو�شع  امل���دي���ن���ة  ج���اذب���ي���ة  ل��ت��ع��زي��ز 
الب�شرية  وال����ك����وادر  ال�����ش��رك��ات  اأم�����ام 
الإم��ارات��ي��ة، وزي���ادة ق���درات الأع�شاء 
احل���ال���ي���ني ع���ل���ى ت��ع��م��ي��ق ال����رواب����ط 
الإماراتي  القت�شاد  مع  والت�شابكات 

ومع اقت�شاديات دول العامل.

خدمات ا�ست�سارية

ويف هذه املنا�شبة، قال الدكتور حممد 
التنفيذي  ال��رئ��ي�����س  ال��ع��ل��ي  ع���ب���داهلل 
وال�شت�شارات،  للبحوث  تريندز  ملركز 
القت�شادي  الأث���ر  »تقييم  درا���ش��ة  اإن 
ل����ل����م����دي����ن����ة ال����ع����امل����ي����ة ل���ل���خ���دم���ات 
فريق  اأع�����ده�����ا  ال���ت���ي  الإن���������ش����ان����ي����ة«، 
»تريندز«  يف  القت�شادية  ال��درا���ش��ات 
تندرج  الإن�����ش��ان��ي��ة«،  »امل��دي��ن��ة  ل�شالح 
املتنوعة  ال�شت�شارية  �شمن اخلدمات 
التي يقدمها املركز ل�شركائه املحليني 
وكجزء  وال���ع���امل���ي���ني،  والإق���ل���ي���م���ي���ني 
»تريندز«  وا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  روؤي����ة  م��ن 
ال�شت�شارات  ت��ق��دمي  يف  ال��ت��و���ش��ع��ي��ة 
والعلمية  ال���ب���ح���ث���ي���ة  امل�����ج�����الت  يف 

والتدريبية والإدارية، وغريها.
ان�شبت  ال���درا����ش���ة  اأن  ال��ع��ل��ي  واأك�����د   
الأداء  ت��ق��ي��ي��م  ع���ل���ى  حم�����اوره�����ا  يف 
للمدينة  وال���ت���ن���م���وي  الق���ت�������ش���ادي 
خالل  الإن�شانية،  للخدمات  العاملية 
 ،2022 ح��ت��ى   2016 م��ن  ال��ف��رتة 
اقت�شر  ال��درا���ش��ة  ن��ط��اق  اأن  م�شيًفا 
على حتديد واإبراز وتقييم التاهات 

�شلطت  ك��م��ا  امل���دي���ن���ة،  لأداء  ال��ع��ام��ة 
القت�شادية  امل�شاهمات  على  ال�شوء 
والتنموية والإغاثية لها، مو�شًحا اأن 
الدرا�شة طرحت مقرتحات ومرئيات 
يف  املدينة  م�شاهمة  لزيادة  تطويرية 
الإمارات  لدولة  القت�شادي  الن�شاط 

العربية املتحدة.

�سراكة فاعلة
»تريندز«  ل�  التنفيذي  الرئي�س  وثمن 
مع  الفاعلة  ال�شرتاتيجية  ال�شراكة 
الإن�شانية،  للخدمات  العاملية  املدينة 
املركز  ت��وج��ه��ات  ت��ن��درج �شمن  وال��ت��ي 
البحثية  ال�شراكات  بتعزيز  اخلا�شة 
املوؤ�ش�شات  ك������رى  م����ع  وال���ع���ل���م���ي���ة 
وعاملًيا،  اإق��ل��ي��م��ًي��ا  ال��ف��اع��ل��ة  واجل���ه���ات 
ال��ط��رف��ني يف تعزيز  ت��وج��ه��ات  ودع����م 
م�شرًيا  ال������دويل،  الإن�������ش���اين  ال��ع��م��ل 
اأبرز  من  الإن�شانية«  »املدينة  اأن  اإىل 
واأه����م ���ش��رك��اء »ت��ري��ن��دز« مل��ا ت�شطلع 
مل�شاعدة  وتنموي  اإغ��اث��ي  دور  م��ن  ب��ه 
الطبيعية  ال��ك��وارث  م��ن  املت�شررين 

الطوارئ  حلالت  ال�شتجابة  و�شرعة 
حاجات  فهم  على  وق��درت��ه��ا  العاملية، 
امل��ج��ت��م��ع الإن�������ش���اين وا���ش��ت��ب��اق��ه��ا يف 

خمتلف املجالت الإغاثية. 

التنمية امل�ستدامة
من جانبه، اأّكد جو�شيبي �شابا، املدير 
العاملية للخدمات  للمدينة  التنفيذي 
تعك�س  الدرا�شة  اأن  دبي  يف  الإن�شانية 
ال��ذي تلعبه املدينة يف  ال��رائ��د  ال���دور 
قبل  تاأ�شي�شها  منذ  الإن�����ش��اين  امل��ج��ال 
التي  النتائج  وت��وؤك��د  ع��اًم��ا،  ع�شرين 
احلا�شمة  الأه���م���ي���ة  اإل��ي��ه��ا  ��ل��ن��ا  ت��و���شّ
ل��ل��ت��ن�����ش��ي��ق وال�������ش���راك���ة يف الرت����ق����اء 
لأه���داف  حتقيًقا  الإن�����ش��اين  بالعمل 
التنمية امل�شتدامة. وقال: نحن ندرك 
اأن حتقيق اأهدافنا الطموحة يتطلب 
العمل مع احلكومات والقطاع اخلا�س 

والأو�شاط الأكادميية.
اأجراها  التي  ال��درا���ش��ة  نتائج  واأك���دت 
مركز »تريندز« اأن ال�شتثمار يف العمل 
ا جاء بفائدة اقت�شادية  الإن�شاين اأي�شً

ع���ل���ى اإم��������ارة دب�����ي ودول�������ة الإم��������ارات 
ال��ع��رب��ي��ة امل���ت���ح���دة، ب���الإ����ش���اف���ة اإىل 
�شمعة  اإىل  وامل�شافة  النوعية  القيمة 
الدولة ودورها الرائد وال�شتباقي يف 

العمل الإن�شاين.

تعزيز البتكار
وم���ن خ���الل ال�����ش��راك��ات م��ع خمتلف 
»تريندز«،  م��رك��ز  وم��ن��ه��م  الأط�����راف، 
للخدمات  ال��ع��امل��ي��ة  امل��دي��ن��ة  ت�شتفيد 
العمل  منظومة  وم��ع��ه��ا  الإن�����ش��ان��ي��ة، 
الإن���������ش����اين ال��������دويل، م����ن اخل�����رات 
اجلهات  من  متنوعة  ل�شبكة  وامل���وارد 
ال��ف��اع��ل��ة، وت��ع��زي��ز الب��ت��ك��ار وحت�شني 
ل����الأزم����ات. وق���د و�شلت  ال���ش��ت��ج��اب��ة 
الإن�شانية  للخدمات  العاملية  املدينة 
ال�شتجابة  يف  ع��م��ل��ه��ا  ذروة  اإىل 
حول  الإن�����ش��ان��ي��ة  ل��الأزم��ات  امل�شتمرة 
جائحة  ع�����ن  وال����ن����اج����م����ة  ال�����ع�����امل 
والكوارث  وال��ن��زاع��ات  كوفيد19-، 
امل��رت��ب��ط��ة بتغري  ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة، وت���ل���ك 
باك�شتان  ف��ي�����ش��ان��ات  واآخ���ره���ا  امل���ن���اخ، 
الذي  وال��زل��زال   ،2022 �شبتمر  يف 
���ش��رب ���ش��وري��ا وت��رك��ي��ا. وع��ل��ي��ه، ترّكز 
يف  املعتمدة  ا�شرتاتيجيتها  يف  املدينة 
 )2025-2022( امل��ق��ب��ل��ة  ال��ف��رتة 
املنظمات  خمتلف  م��ع  ال��ت��ع��اون  ع��ل��ى 
وال�����ش��ب��ك��ات وامل���راك���ز الإن�����ش��ان��ي��ة من 
ا�شتدامة جهود العمل الإن�شاين  اأجل 

ومواجهة حتديات امل�شتقبل.

من�سور بن زايد ي�سهد فعاليات امل�سابقة الوطنية ملهارات الإمارات يف ن�سختها ال�14

ترجمة لتعاونهما البحثي وال�ست�ساري املثمر.. وعلى هام�س موؤمتر »ديهاد 2023«

تريندز واملدينة العاملية للخدمات الإن�سانية يك�سفان عن نتائج درا�سة تقييم الأثر القت�سادي للمدينة
د. حممد العلي: املدينة الإن�سانية وتريندز فاعالن يف دعم العمل الإن�ساين الدويل 

ا جاء بفائدة اقت�سادية بالإ�سافة اإىل القيمة النوعية  د. جو�سيبي �سابا: ال�ستثمار يف العمل الإن�ساين اأي�سً
امل�سافة اإىل �سمعة الدولة ودورها الرائد وال�ستباقي يف العمل الإن�ساين
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي -وام: 

ب��رع��اي��ة ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ع���ب���داهلل بن 
اخلارجية  وزي�����ر  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي�����د 
اللجنة  رئ��ي�����س  ال�����دويل  وال���ت���ع���اون 
ال��وط��ن��ي��ة ال��ع��ل��ي��ا ل���الإ����ش���راف على 
الثامنة  ل��ل��دورة  التح�شري  اأع��م��ال 
وال��ع�����ش��ري��ن م��ن م��وؤمت��ر الأط����راف 
الإطارية  املتحدة  الأمم  اتفاقية  يف 
 "COP28" امل���ن���اخ  ت��غ��ري  ب�����ش��اأن 
فعاليات  اأوىل  ام�������س  ان��ط��ل��ق��ت   ..
التي   "COP28 اإىل  "الطريق 
ويقودها  امل���وؤمت���ر  رئ��ا���ش��ة  تنظمها 
ال�شباب وذلك يف مدينة اإك�شبو دبي. 
التي   - الهامة  الفعالية  تمع هذه 

تعد حمطة مهمة لل�شباب واملجتمع 
وجمع  ال����وع����ي  زي�������ادة  م�������ش���رية  يف 
الطاقات وح�شد اجلهود - اأكر من 
خمتلف  م��ن  املعنيني  م��ن   3000
ف��ئ��ات امل��ج��ت��م��ع يف دول����ة الإم������ارات 
واأولويات  م�شارات  نحو  وتوجيهها 
الفعالية  ب��داأت  امل�شتدامة.  التنمية 
للور�س  ال�������ش���ب���اح���ي  ب���ال���رن���ام���ج 
اإلهام  اإىل  ت��ه��دف  ال��ت��ي  ال��ت��ف��اع��ل��ي��ة 
الذين  ال���ط���الب  وت��ع��ل��ي��م ومت���ك���ني 
7 و15 عاماً  ت��رتاوح اأعمارهم بني 
والتعامل  املناخ  لفهم مو�شوع تغري 
اإك�شبو  ب���رام���ج  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون  م��ع��ه 
ما  فرتة  برنامج  ويعقبه  للمدار�س 
من  لل�شباب  املخ�ش�س  الظهر  بعد 

خالل احللقات ال�شبابية واملناق�شات 
ال�شتدامة  ومبادرات  العمل  وور���س 
�شركاء  ي��ن��ظ��م��ه��ا  ال��ت��ي  وال���ع���رو����س 

الثقافة  وزارة  ذل��ك  احل���دث مب��ا يف 
وال�شباب ومركز ال�شباب العربي اأما 
احلدث  في�شكل  امل�شائي  ال��رن��ام��ج 
خالله  ويناق�س  للفعالية  الأ�شا�شي 
مع   COP28 ل�  القيادي  الفريق 
ال�شباب  م���ن  امل��ن��اخ��ي  ال��ع��م��ل  ق����ادة 
الأط���راف  مل��وؤمت��ر  ال��ف��ري��ق  تطلعات 
امل���ق���ب���ل ال�������ذي ت�����ش��ت�����ش��ي��ف��ه دول����ة 
الإم�������ارات. وت��وف��ر ال��ف��ع��ال��ي��ة ور�س 
عمل تركز على املو�شوعات املتعلقة 
ب���امل���ن���اخ ل���ل���ت���وا����ش���ل م����ع الأط����ف����ال 
وتعزيز الوعي املعريف لديهم وجذب 
الأط����راف  م��وؤمت��ر  ن��ح��و  اهتمامهم 
اأكر من  COP28 حيث ي�شارك 
طفل اإ�شافة اإىل تنظيم 5   1200

اإك�شبو و  جولت خمتلفة يف اأجنحة 
على  تركز  عمل  ور���ش��ة   42 تنظيم 
اإىل  اإ�شافة  باملناخ  املرتبطة  امللفات 
مدة  اجلل�شات  م��ن  جمموعة  عقد 
20 دق��ي��ق��ة ب��ق��ي��ادة رائد  ك��ل م��ن��ه��ا 
امل���ن���اخ ل��ل�����ش��ب��اب مل���وؤمت���ر الأط������راف 
على  احل���دث  وي��رك��ز   .COP28
اأرب����ع����ة حم�����اور ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة هي 
والتعليم  والتعبري  والعمل  امل�شاركة 
لدعم  م��ب��ادرات  اإط���الق  ي�شهد  كما 
ال�����ش��ب��اب يف ج��ه��ود الأمم  م�����ش��ارك��ة 
وتعزيز  ب��امل��ن��اخ  اخل��ا���ش��ة  امل��ت��ح��دة 
التي تخدم  الهيئات  ح�شور وجهود 
املناخي  العمل  منظومة  يف  ال�شباب 

العاملي.

برعاية عبداهلل بن زايد.. انطالق اأوىل فعاليات 
الطريق اإىل COP28 يف مدينة اإك�سبو دبي

•• القاهرة -وام:

احلايل  الرئي�س  امل�شري  اخلارجية  وزي��ر  �شكري  �شامح  معايل  هناأ 
الإم���ارات  دول��ة   ،"COP27 " املُ��ن��اخ  لتغري  املتحدة  الأمم  ملُ��وؤمت��ر 

 . "COP28 مبنا�شبة اإطالق فعالية "الطريق اإىل
وقال �شكري يف ت�شريح لوكالة اأنباء الإمارات "وام":" تابعت باهتمام 
رعاية  حتت  املُتحدة  العربية  الإم���ارات  دول��ة  اأطلقتها  التي  الفعالية 
والتعاون  اخل��ارج��ي��ة  وزي��ر  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  ع��ب��داهلل  ال�شيخ  �شمو 
عر�س  م��ن  تت�شمنه  وم��ا   COP28 اإىل  الطريق  بعنوان  ال���دويل 
لروؤية واأهداف الرئا�شة الإماراتية املُقبلة ملوؤمتر املناخ القادم بُدبي، 

العمل  بق�شايا  املُحيط  ال��زخ��م  م��ن  امل��زي��د  يف  �شُت�شهم  اأن��ه��ا  يف  واأث���ق 
املُناخي". 

وتابع معاليه:" واأ�شعدين ب�شكل خا�س الهتمام الكبري الذي ُتوليه 
املُناخي  العمل  جم��ال  يف  ال�شباب  متكني  مبلف  الإم��ارات��ي��ة  ال��روؤي��ة 
اأولته  اأم���ر  امل�����ش��ريي��ة، وه���و  ان��خ��راط��ه��م م��ع ه���ذه الق�شية  وت��ع��زي��ز 
الرئا�شة امل�شرية ملُوؤمتر املُناخ العام املا�شي اهتماماً خا�شاً حيث قامت 
بتعيني اأول مبعوثة لل�شباب واملُناخ، وا�شت�شافت اأول جناح لل�شباب يف 
تاريخ املُوؤمتر، وعقدت املُنتدى ال�شبابي الأول للُمناخ، ودعمت ُفر�س 
املزيد من املُ�شاركة ال�شبابية على �شعيد املُخرجات النهائية واملُمار�شة 

العملية". 

واأ�شاف وزير اخلارجية امل�شري : انتهز ُفر�شة هذه الفعالية املهمة 
لأُهنئ الأخوة والأخوات بدولة الإمارات ال�شقيقة على املجهود املبذول 
يف اإطار ال�شتعداد ل�شت�شافة ُموؤمتر املُناخ املُقبل، واأجدد التاأكيد على 
هذه  لتويل  ا�شتعدادها  يف  لالإمارات  امل�شرية  احلكومة  ودع��م  دعمي 
املُناخية  الأزم��ة  فيه حدة  تتزايد  وقت  الكبرية يف  العاملية  امل�شوؤولية 
التي ُيواجهها كوكبنا، واأُرحب بالتن�شيق الوثيق واحلوار املُ�شتمر مع 
 COP28 اأخي معايل الدكتور �ُشلطان اجلابر الرئي�س املُعني ملوؤمتر
وفريقه مبا ي�شمن البناء على ما حتقق من نتائج مهمة ومف�شلية 
يف موؤمتر �شرم ال�شيخ ومتهيد الطريق للمزيد من النتائج الطموحة 

واملُوؤثرة خالل ُموؤمتر الإمارات اأواخر العام اجلاري". 

COP28 سامح �سكري يهنيء الإمارات باإطالق فعالية الطريق اإىل�

•• دبي - وام:

اأ�شا�شية يف م�شرية اإجنازات وطنية خالدة �شطرتها  �شكل �شباب الوطن ركائز 
اإىل  "الطريق  فعاليات  اأوىل  ان��ط��الق  وج���اء  ال��ق��ط��اع��ات.  خمتلف  يف  ال��دول��ة 
والتي تنظمها رئا�شة املوؤمتر ويقودها ال�شباب يف مدينة  COP28" ام�س، 
العاملي  املناخي  العمل  ال�شباب يف ملف  دور  لتوؤكد على حمورية   ، دبي  اإك�شبو 
اأجندة  �شتري  التي  واملبتكرة  اخلالقة  اأفكارهم  باأهمية  الرا�شخ  والإمي���ان   ،
اأعمال املوؤمتر ، وتدعم اجلهود املبذولة لتحقيق التعهدات التي قطعها العامل 
الإمارات  �شباب  �شكل  م��دار عقود  املقبلة. وعلى  الأجيال  اأج��ل  نف�شه من  على 
ركائز اأ�شا�شية يف تطلعات الدولة نحو م�شتقبل ملوؤه الريادة والتقدم وجنحوا 
يف ترك ب�شمات مهمة يف م�شرية حافلة بالإجنازات البارزة. وت�شتعر�س وكالة 
الرائدة يف قطاعات  ال�شبابية  الب�شمات  "وام" جانبا من هذه  الإم��ارات  اأنباء 

نوعية كالطاقة النووية ال�شلمية والف�شاء وكذلك اإك�شبو 2020 دبي.

ال�سباب واإك�سبو 2020 دبي .
�شباب  ت�شدر  دب��ي   2020 اإك�شبو  لن��ط��الق  التح�شريات  اأوىل  ان��ط��الق  م��ع 

الوطن امل�شهد وبرز دورهم منذ الوهلة الأوىل مع منحهم الفر�شة ل�شناعة 
الأوىل  للمرة  ال��ب��ارز  العاملي  احل���دث  ل��ه��ذا  ال��دول��ة  ا�شت�شافة  خ��الل  ال��ف��ارق 
اإك�شبو  ال�شباب" يف  "توا�شل  من�شة  تاأ�شي�س  مت   2015 عام  ويف  املنطقة.  يف 
دورا  لل�شباب  ي��ك��ون  اأن  ل�شمان  م��ب��ادرات  ع��دة  عنها  متخ�س  ال��ت��ي   2020
اأول  دب��ي   2020 اإك�شبو  واحت�شن  وب��ع��ده��ا.  التح�شري  م�شرية  يف  حم��وري��ا 
جناح خم�ش�س لل�شباب يف تاريخ املعر�س العاملي الذي ميتد لأكر من 150 
192 دولة  واأعلن اجلناح منذ يومه الأول عن دعوة مفتوحة ل�شباب   ، عاماً 
م�شاركة يف اإك�شبو ليكونوا جزءاً من ق�شته فيما ا�شتوحى ت�شميمه الإبداعي 
من خط يد القائد املوؤ�ش�س املغفور له ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان "طيب 
اهلل ثراه" الذي حر�س دائماً على متكني ال�شباب. و�شاهم يف تنفيذ فعاليات 
15 م�شروعاً  نفذوا  العامل،  اأنحاء  من خمتلف  �شريكاً   90 اأك��ر من  اجلناح 
انطلقت من جناح ال�شباب ، كما ا�شتقطب جناح ال�شباب يف اإك�شبو 2020 دبي 
ا�شتفاد منها  250 فعالية  اآلف م�شارك ح�شروا ما يزيد عن   10 اأكر من 
اآلف الأ�شخا�س على مدار �شتة اأ�شهر. وا�شتقبل جناح ال�شباب اأي�شا اأكر 23 
�شخ�شية من روؤ�شاء الدول وقادتها وكبار امل�شوؤولني فيها، و190 وفداً ر�شمياً 
من خمتلف دول العامل، ليتفاعلوا وي�شتمعوا لتجارب �شباب الإمارات يف جناح 

ال�شباب الذي �شمم بالكامل مبجهود ال�شباب وبفرتة قيا�شية، كما قّدم منوذج 
الإمارات يف العمل مع ال�شباب، وعّرف العامل بروؤيتها يف جمال متكني واإ�شراك 
الذي  ال�شباب،  الإن�شان وعر�س قدراته. وحاز جناح  �شرد ق�شة  ال�شباب، عر 
اأدارته املوؤ�ش�شة الحتادية لل�شباب ومركز ال�شباب العربي بالتعاون مع اإك�شبو 
يف  جلهوده  خا�شة  مبيدالية  للمعار�س  ال��دويل  املكتب  تكرمي  على   ،2020

احلدث العاملي.

ال�سباب والطاقة النووية ال�سلمية.
لل�شباب  اإلهام  اإطالقه م�شدر  الإماراتي منذ  ال�شلمي  النووي  �شكل الرنامج 
من  اأك��ر  و�شارك  املتميزة.  والوظائف  والتطوير  التدريب  فر�س  لهم  واأت��اح 
2000 اإماراتي يف م�شروع حمطات براكة للطاقة النووية ال�شلمية على مدار 
القادة  لتطوير  وظيفة  األ��ف  من  اأك��ر  توفري  اإىل  اإ�شافة  �شنوات،  ع�شر  نحو 
لل�شباب  اجل��دي��دة  املهنية  امل�شارات  من  والعديد  الطاقة  لقطاع  امل�شتقبليني 
يف  ملهمة  جن��اح  ق�ش�س  الوطن  �شباب  و�شطر  الكفاءات.  اأ�شحاب  الإم��ارات��ي 
بارزة  اإجن��ازات  حقق  ال��ذي  ال�شلمية  النووية  للطاقة  براكة  حمطات  م�شروع 
اإعالن موؤ�ش�شة الإم��ارات للطاقة النووية ال�شهر املا�شي الت�شغيل  اأخرها  كان 

التجاري لثالث املحطات من قبل ذراعها الت�شغيلية، �شركة نواة للطاقة، الأمر 
الذي يعزز م�شاهمة املحطات يف حتقيق اأهداف الدولة اخلا�شة بالو�شول اإىل 

احلياد املناخي بحلول عام 2050.

ال�سباب والف�ساء.
ر�شخت  عاملية  اإجن���ازات  حتقيق  عن  ال�شباب  جهود  اأثمرت  الف�شاء  قطاع  ويف 
رائد ف�شاء  اأول  املن�شوري  ، ومنها و�شول هزاع  القطاع  الدولة يف هذا  ري��ادة 
الف�شاء الدولية، وم�شاركته يف حوار مبا�شر من حمطة  اإىل حمطة  اإماراتي 
�شلطان  الإم��ارات��ي  الف�شاء  رائ��د  ب��داأ  الوطن. كما  �شباب  الدولية مع  الف�شاء 
النيادي مهمة جديدة هي الأط��ول يف تاريخ العرب مبحطة الف�شاء الدولية 
اإجناز  يف  ب��ارزة  رئي�شية  ب���اأدوار  اأي�شا  ال�شباب  واأ�شهم  اأ�شهر.   6 لنحو  ومتتد 
م�شروع الإمارات ل�شتك�شاف املريخ " م�شبار الأمل " بنجاح ، ليتوج جهداً علمياً 
�شارك فيه 200 مهند�س ومهند�شة، من اأبناء وبنات الإم��ارات، على مدى 6 
اأعوام التي �شهدت اأي�شا جناح �شباب الإمارات يف حتقيق العديد من الإجنازات 
العلمية من بينها اإجناز 200 ت�شميم تكنولوجي علمي جديد، وت�شنيع 66 

قطعة من مكونات امل�شبار يف الدولة.

•• دبي -وام:

ب��ن حممد فرج  �شهيل  م��ع��ايل  اأط��ل��ق 
فار�س املزروعي وزير الطاقة والبنية 
التحتية رئي�س املجل�س العاملي للهدف 
التنمية  اأه�����داف  م��ن  ع�����ش��ر  احل����ادي 
امل�����ش��ت��دام��ة، ت��ق��ري��ر م�����ش��ت��ق��ب��ل املدن 
اأقيم يف  امل�شتدامة وذلك خالل حفل 
التحتية  ديوان وزارة الطاقة والبنية 
بدبي. ح�شر الإط��الق .. �شعادة عبد 
ل���وت���اه م��دي��ر ع���ام مكتب  ن��ا���ش��ر  اهلل 
رئا�شة جمل�س الوزراء يف وزارة �شوؤون 
اآل  ي��ون�����س  ال�����وزراء، و���ش��ع��ادة  جمل�س 
ن��ا���ش��ر، م�����ش��اع��د امل���دي���ر ال���ع���ام لدبي 
ملوؤ�ش�شة  التنفيذي  امل��دي��ر  ال��رق��م��ي��ة، 
املجل�س،  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  دب����ي،  ب��ي��ان��ات 
و�شعادة املهند�س ح�شن حممد جمعة 
ل�شوؤون  ال�������وزارة  وك��ي��ل  امل��ن�����ش��وري، 
من  وع������دد  والنقل،  التحتية  البنية 
اأ�ش�����ح����اب ال�����شع����ادة، وممثلي �شركات 
القطاع اخلا�س. ويعد التقرير اإطاراً 
امل�شتدامة  امل������دن  ل���ن���م���اذج  م����وح����داً 
امل�شتقبلية،  وا�شرتاطاتها  الناجحة 
على  ك��اف��ة  املعنيني  م�����ش��اع��دة  ب��ه��دف 
ت�شمن  موحدة  واأ�ش�س  دليل  اعتماد 
امل�شتدامة  امل������دن  م���ع���اي���ري  ت��ط��ب��ي��ق 
للم�شتويات  وف��ق��اً  للبيئة  ال�شديقة 
م�شرتًكا  ج���ه���داً  ي��ع��د  ك��م��ا  ال��ع��امل��ي��ة. 

لنماذج  احل��ال��ي��ة  ال��ت��ح��ل��ي��الت  ي��وف��ر 
املدن امل�شتدامة الناجحة، وخ�شائ�س 
املرنة،  ل��ل��م��دن  امل�شتقبلية  ال��ن��م��اذج 
للحلول  اجل��دي��دة  للتيارات  ��ا  وع��ر���شً
ا�شتعرا�شه  اإىل  اإ���ش��اف��ة  احل�����ش��ري��ة، 
املجال،  يف  واملخت�شني  اخل���راء  اآراء 
الهدف  املدن مقارنًة مبوؤ�شرات  واأداء 
التنمية  اأه�����داف  م��ن  ع�����ش��ر  احل����ادي 
العالقة.  ذات  والتو�شيات  امل�شتدامة، 
املجل�س  اأع���ده  ال��ذي  التقرير،  وح��دد 
ال��ع��امل��ي ل��ل��ه��دف احل������ادي ع�����ش��ر من 
املدن   - امل�����ش��ت��دام��ة  التنمية  اأه�����داف 
واملجتمعات امل�شتدامة، والذي ت�شرف 
التحتية  والبنية  الطاقة  وزارة  عليه 
ودب���ي ال��رق��م��ي��ة، ح��زم��ة م��ن املعايري 
للمدينة  وامل���ت���ط���ل���ب���ات  وال���������ش����روط 
امل�شتدامة �شمن الهدف املعني بجعل 
�شاملة  الب�شرية  وامل�شتوطنات  امل��دن 
ال�شمود  على  وق��ادرة  واآمنة  للجميع 
من  والبيئي،  وال��ع��م��راين  احل�شاري 
خالل ا�شتخدام تكنولوجيا املعلومات 
نوعية  ل���ت���ح�������ش���ني  والت�������������ش������الت 
واخلدمات  العمليات  وكفاءة  احلياة، 
املناف�شة،  ع��ل��ى  وال���ق���درة  احل�����ش��ري��ة، 
احتياجات  يلبي  مب��ا  ال��ذك��ي  وال��ن��ق��ل 
الأجيال احلالية واملقبلة. وقال معايل 
���ش��ه��ي��ل ب���ن حم��م��د امل����زروع����ي: "مع 
ازدياد حت�شر العامل، يكت�شب الهدف 

امل�شتدامة  التنمية  اأه��داف  من   11
اأهمية ق�شوى ويحتل مكانة ال�شدارة 
واإننا   ،17 ال���  التنمية  اأه���داف  �شمن 
بنجاح  من�����ش��ي  الإم���������ارات  دول�����ة  يف 
امل�شتدامة، من خالل نهج  املدن  نحو 
ا�شتخدام  يت�شمن  اجل��وان��ب  متعدد 
التوءمة  م��ث��ل  امل��ت��ق��دم��ة  ال��ت��ق��ن��ي��ات 
الرقمية للمدينة والتخطيط املكاين 
لتحقيق  ال�شطناعي،  ال��ذك��اء  ودم��ج 
وحيويتها،  ل��ل��م��دن  ع��ال��ي��ة  م��ع��اي��ري 
وبناء  ال��ذك��ي،  التنقل  حلول  وتعزيز 
بنية حتتية مرنة، وخف�س ا�شتهالك 
املناخي،  وال���ع���م���ل  وامل����ي����اه  ال���ط���اق���ة 

وحت���ق���ي���ق ه������دف ����ش���ف���ر ان���ب���ع���اث���ات 
 ."2050 ع�����ام  ب���ح���ل���ول  ك���رب���ون���ي���ة 
مهمة  مع  "متا�شياً  معاليه:  واأ�شاف 
امل��ج��ل�����س ال���ع���امل���ي ل���ل���ه���دف احل�����ادي 
امل�شتدامة  التنمية  اأه���داف  من  ع�شر 
املتمثلة يف تقدمي روؤى قابلة للتنفيذ، 
احللول  وتطوير  ال�شيا�شات،  واقرتاح 
املوارد  يف  وال�شتثمار  التكنولوجية، 
واملجتمعات  امل��دن  نحو  التقدم  لدفع 
امل�������ش���ت���دام���ة، ي�����ش��ع��دن��ا اإط�������الق هذا 
ال��ت��ق��ري��ر ال����ذي مي��ث��ل ج���ه���داً تقوده 
الإمارات لعر�س الإمكانات احلقيقية 
للتقنيات احلديثة للمدن التي تقع يف 

اجلوهرية،  العاملية  ال��ت��ح��ولت  قلب 
حمرًكا  ال��ت��ق��ري��ر  ي���ك���ون  اأن  ون���اأم���ل 
التنمية  اأه��داف  للتغيري نحو حتقيق 
قال  ج��ان��ب��ه  م���ن   ."11 امل�����ش��ت��دام��ة 
"م�شاهمة الإمارات  اآل نا�شر:  يون�س 
ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة يف 
امل�شتدامة  امل����دن  ع��ل��ى  ن��ظ��رة  ت��ق��ري��ر 
للتزامنا  ت�شيد  ه��ي   11 وال��ه��دف 
بتوظيف اإجنازاتنا احل�شرية خلدمة 
والعامل.  املنطقة  يف  وامل���دن  الإن�����ش��ان 
القادة  م��ن��ح  ال��ت��ق��ري��ر  ع���ر  واأردن��������ا 
احل�����ش��ري��ني وق������ادة امل�����دن اإ�����ش����اءات 
لقيا�س  ع��ل��ي��ه��ا  الع���ت���م���اد  مي��ك��ن��ه��م 

يف   ،11 ال��ه��دف  حتقيق  يف  تقدمهم 
امل�شتقبلي  التحّول  لتحقيق  رحلتهم 
ملدنهم بطريقة م�شتدامة. م�شاهمتنا 
ال��دور الذي تلعبه  التقرير تعك�س  يف 
دولتنا كمثال يحتذى، لي�س فقط يف 
والبتكار،  الق��ت�����ش��ادي  النمو  جم��ال 
التنمية  ت���ع���زي���ز  يف  ����ا  اأي���������شً ول����ك����ن 
املدن  ا�شتدامة  امل�شتدامة.  احل�شرية 
حتقيق  ل�شمان  ا�شرتاتيجية  دعامة 
بتجاربهم  والرت��ق��اء  ال�شّكان  رفاهية 
ملتزمون  ونحن  والقت�شاد  والبيئة 
يلهم  اأن  ون��اأم��ل  ذل���ك،  ب��دع��م حتقيق 
التقرير املدن الأخرى لإعطاء اأولوية 
بناء  نحو  والعمل  امل�شتدامة  للتنمية 

م�شتقبل اأف�شل للجميع."
اجلدير بالذكر اأنه مت اإن�شاء املجال�س 
التنمية  ب����اأه����داف  امل��ع��ن��ي��ة  ال��ع��امل��ي��ة 
امل�شتدامة خالل الن�شخة ال�شاد�شة من 
 )WGS(للحكومات العاملية  القمة 
متعددة  ف�����ري�����دة  ����ش���ب���ك���ة  ل���ت���ك���ون   ،
القرار  ���ش��ان��ع��ي  م���ن  ال��ت��خ�����ش�����ش��ات 
الدولية،  واملنظمات  احلكومات،  من 
واملنظمات  الأك���ادمي���ي���ة،  والأو�����ش����اط 
اخل��ريي��ة، وال��ق��ط��اع اخل��ا���س، الذين 
نحو  ق��دم��اً  امل�شي  لر�شم  يجتمعون 
ال��ت��ن��ف��ي��ذ ال��ف��ع��ال وال���ق���وي لأه����داف 
على  ع�شر  ال�شبعة  امل�شتدامة  التنمية 

امل�شتويني الوطني والعاملي.

•• اأبوظبي- وام:

�شكل الذكاء ال�شطناعي اأحد اأبرز اأدوات الت�شدي للتحديات البيئية ومعاجلتها 
املا�شية يف تقدمي من��وذج عاملي  ال�شنوات  التي جنحت خ��الل  الإم���ارات  دول��ة  يف 
متفرد يف كيفية حماية املوارد الطبيعية وتعزيز ا�شتدامتها. ويعد قطاع البيئة 
اأحد اأبرز القطاعات التي ا�شتهدفتها اإ�شرتاتيجية الإمارات للذكاء ال�شطناعي 
منذ اإطالقها يف اأكتوبر 2017 التي اأ�ش�شت ملنظومة رقمية ذكية كاملة ومت�شلة 
باجلودة  تت�شم  و�شريعة،  عملية  ح��ل��وًل  وت��ق��دم  ب���اأول  اأول  للتحديات  تت�شدى 
والرامج  امل�شروعات  من  العديد  وتنفيذ  اإط��الق  الإم���ارات  و�شهدت  والكفاءة. 
البيئية  التحديات  مواجهة  بهدف  واملحلي  الحت��ادي  امل�شتويني  على  الطموحة 
نتائج  املياه، والرتبة والهواء وغريها، والتي حققت  القطاعات مثل  يف خمتلف 
جمدية بف�شل اعتمادها على حلول وتقنيات الذكاء ال�شطناعي. فعلى امل�شتوى 
الحتادي ترز جهود وزارة التغري املناخي والبيئة التي عملت على تبني وت�شخري 
لتعزيز  الهادفة  امل�شروعات  العديد من  تنفيذ  ال�شطناعي يف  الذكاء  خمرجات 
اأطلقته  ال��ذي  ال�شطناعي  الذكاء  خمتر  ومنها  الدولة  يف  البيئية  ال�شتدامة 
للطاقة  الدولية  وال��وك��ال��ة  والتكنولوجيا  للعلوم  خليفة  جامعة  م��ع  بالتعاون 
حتديد  يف  ال�شطناعي  ال��ذك��اء  تقنيات  على  يعتمد  ال��ذي  "اآيرينا"،  امل��ت��ج��ددة 
ملوثات  وم�����ش��ادر  م�شتويات  وحتليل  ور���ش��د  ال�شم�شية  الطاقة  تركيز  م��واق��ع 

اأنظمة  املختر ثالث  ويت�شمن  املياه.  الدولة وحتديد م�شتوى جودة  الهواء يف 
رئي�شية وهي خرائط حلظية للطاقة ال�شم�شية يف الدولة، ونظام املحاكاة للطاقة 
ونظام  والتنبوؤ،  اللحظي  الر�شد  ي�شمل  الذي  البيئي  الر�شد  ونظام  ال�شم�شية، 
ونظام  ال�شم�شية  للطاقة  اللحظية  اخل��رائ��ط  وت�شاهم  البحرية.  البيئة  ر�شد 
املحاكاة للطاقة ال�شم�شية يف التخطيط لتحديد املواقع الأمثل ل�شتخدام األواح 
الطاقة ال�شم�شية لتوليد الطاقة، بينما يت�شمن نظام الر�شد البيئي الذي ي�شمل 
الر�شد اللحظي والتنبوؤ، بيانات تركيز ملوثات الهواء بالإ�شافة اإىل بيانات موؤ�شر 
البحرية  البيئة  ر�شد  نظام  ويتيح  ال�شناعية.  الأقمار  خالل  من  الهواء  ج��ودة 
الدولة،  يف  ال�شاحلية  املناطق  يف  البحرية  املياه  بجودة  اللحظي  التنبوؤ  اإمكانية 
التابعة  ال�شناعية  الأق��م��ار  خ��الل  من  يومية  بيانات  الأداة  ه��ذه  ت�شتخدم  حيث 
لوكالة نا�شا ووكالة الف�شاء الأوروبية للخروج بتقييم يومي لظروف جودة املياه 
2021 م�شروع  ال��وزارة يف عام  الزراعة نفذت  يف �شواحل الإم���ارات. ويف جمال 
بحثي" م�شروع الزراعة با�شتخدام التكنولوجيا احلديثة والذكاء ال�شطناعي" 
بال�شتعانة  احلديثة  الزراعة  منظومة  تطوير  يف  ال�شطناعي  الذكاء  لتوظيف 
ا�شتخدام نظم  اإمكانية  امل�شروع  الوطنية. ويختر  ب�شباب من منت�شبي اخلدمة 
وي�شعى  املائية،  ال��زراع��ة  نظم  كفاءة  ل��زي��ادة  الآيل  والتعلم  ال�شطناعي  ال��ذك��اء 
ونقل  للمحا�شيل،  ال��زراع��ي��ة  دورة  خ��الل  املثلى  املتغريات  وحت��دي��د  درا���ش��ة  اإىل 
بهدف  املختلفة  املجالت  اخل��رات من  ودم��ج  لل�شباب،  الفنية  وامل��ه��ارات  املعرفة 

حتديد  اإىل  امل�شروع  ويهدف  امل�شتدام.  الغذائي  لالأمن  م�شتقبلية  حلول  اإيجاد 
ال�شطناعي  الذكاء  با�شتخدام  املائية  الزراعة  لعمليات  والأج�شام  عنا�شر  اأه��م 
وذلك عر تميع وحتليل وتعزيز البيانات، وجمع ومراقبة البيانات خالل دورة 
النمو للعملية الزراعية ومقارنتها بالبيانات التي حددها النظام املو�شوع م�شبقا 
عر الذكاء ال�شطناعي للتاأكيد على فعاليته. من جانبها تعمل هيئة البيئة - 
اأبوظبي وفق منهجية حمددة للذكاء ال�شطناعي، التي تعد جزءاً من اأهدافها 
الرئي�شية الطموحة لتحقيق العتماد على تقنيات الذكاء ال�شطناعي يف جميع 
ذكاًء  اأك���ر  ط��رائ��ق عمل  وخ��ل��ق  ال��ق��رار،  ات��خ��اذ  لتح�شني عملية  ن��واح��ي عملها، 
وفعالية. وتنفذ الهيئة م�شروعا يعد الأول من نوعه على م�شتوى العامل ملراقبة 
ال�شطناعية  الأقمار  بعد عر  ال�شت�شعار عن  تقنيات  اأحدث  با�شتخدام  الرتبة 
والطائرات بدون طيار، بالإ�شافة اإىل الذكاء ال�شطناعي وتعلم الآلة. ويهدف 
ر�شم خرائط تلوث الرتبة يف اإمارة اأبوظبي اإىل ت�شليط ال�شوء على املناطق التي 
م�شتدامة. ويف جمال  بيئة  اإىل  للو�شول  اأو حماية  تعايف  اأو  اإىل معاجلة  حتتاج 
اإلكرتونية  واأدوات  اأنظمة  وتطوير  ت�شميم  على  الهيئة  عملت  النفايات،  اإدارة 
البيئي  الو�شع  لتحليل  البيئي  والإن��ق��اذ  والمتثال  املخاطر  وتقييم  لرتخي�س 
ملن�شاآت  يتيح  ب�شكل  املتاحة،  امل��وارد  الق�شوى من  وال�شتفادة  الأولويات  وترتيب 
اإدارة النفايات املرخ�شة من الهيئة اأن تبقى على دراية باأف�شل املمار�شات الفنية 
للتغريات  والت�شدي  البيئية  املمار�شات  تعزيز  يف  لت�شتمر  الدولية  والإداري����ة 

وت�شجيع  املتنامي  التطور  ب��ني  وال��ت��وازن  امل�شتدامة  التنمية  لتحقيق  املناخية 
وال�شو�شاء  ال��ه��واء  ج��ودة  مراقبة  جم��ال  يف  اأم��ا  البيئة.  وحماية  ال�شتثمارات 
الذكاء  ا�شتخدمت  التي  اجلهات  اأوائ���ل  من  الهيئة  كانت  فقد  املناخي  والتغري 
وم�شتوياتها،  ال�شارة  امللوثات  انبعاثات  ور�شد  مراقبة  اأن�شطة  يف  ال�شطناعي 
امللوثات من خالل �شبكة متطورة مكونة من ع�شرين  الهيئة هذه  حيث تر�شد 
حمطة ثابتة ملراقبة جودة الهواء املحيط تغطي اإمارة اأبوظبي، تقي�س كل حمطة 
تتوزع بني ملوثات واأر�شاد جوية ب�شكل م�شتمر كل دقيقة من خالل  17 عن�شراً 
جم�شات اإلكرتونية موثوقة وتن�شر بياناتها كل �شاعة يف موقعها الإلكرتوين ويف 
التطبيقات الهاتفية ومن�شات مراقبة جودة الهواء املختلفة دون اأي تدخل ب�شري 
مبا�شر يف ذلك. ويف ال�شارقة، د�شنت " بيئة لإعادة التدوير " ال�شركة الرائدة يف 
اأكتوبر املا�شي، مرفقاً جديداً  التابعة ملجموعة بيئة، يف  معاجلة وا�شتعادة املواد 
لإعادة تدوير النفايات التجارية وال�شناعية، وهو الأول من نوعه باملنطقة الذي 
ي�شتخدم الروبوتات املعززة بالذكاء ال�شطناعي، التي تتعرف اآلياً على النفايات 
الروبوتات  املرفق اجلديد يف عمله على  لأنواعها. ويرتكز  ومن ثم فرزها وفقاً 
املدعومة بالذكاء ال�شطناعي التي �شت�شاعد على ا�شتعادة املواد وت�شريع عمليات 
اإدخالها بالقت�شاد وال�شتفادة منها، حيث  اإعادة  الفرز وبكفاءة عالية، ومن ثم 
�شيكون املرفق عند ت�شغيله بطاقته الق�شوى قادراً على معاجلة 156 األف طن 

من النفايات املختلطة �شنوياً مبعدل 500 طن يومياً.

الطريق اإىل COP 28 .. ب�سمات �سبابية خالدة يف �سجل الإجنازات الوطنية

�سهيل املزروعي يطلق تقرير م�ستقبل املدن امل�ستدامة 

�سملت خرائط حلظية واأنظمة حماكاة .. الإمارات تواجه التحديات البيئية بالذكاء ال�سطناعي

الربنامج الأول لفعالية الطريق اإىل 
املدار�س طلبة  ي�ستقطب   COP28

•• دبي -وام:

اأوىل  �شمن  الأول  ال��رن��ام��ج  اأم�����س  �شباح  دب��ي  اإك�شبو  مدينة  ا�شت�شافت 
COP28" التي تنظمها رئا�شة املوؤمتر ويقودها  اإىل  "الطريق  فعاليات 
ال�شباب. وت�شمن الرنامج الأول ور�شا تفاعلية بهدف اإلهام وتعليم ومتكني 
الطالب الذين ترتاوح اأعمارهم بني 7 و15 عاماً لفهم مو�شوع تغري املناخ 

والتعامل معه بالتعاون مع برامج اإك�شبو للمدار�س.
جناح  موقع  على  الباكر  ال�شباح  منذ  الطلبة  من  كبرية  اأع���داد  وت��واف��دت 
عدد  تنظيم  وج��رى  دب��ي،   2020 اإك�شبو  مدينة  يف  لال�شتدامة  "تريا" 
املناخ  رواد  التي قدمها جمموعة من  والتثقيفية  التعليمية  الفعاليات  من 
مت  كما  املناخي،  بالتغري  املتعلقة  الق�شايا  خمتلف  حول  وتركزت  ال�شباب، 
املناخ  الطلبة بهدف تعريفهم بق�شايا  امل�شورة على  التعليمية  املواد  توزيع 

ب�شكل عام.
ويعقد خالل فرتة ما بعد الظهر الرنامج الثاين املخ�ش�س لل�شباب، والذي 
يت�شمن احللقات ال�شبابية واملناق�شات وور�س العمل ومبادرات ال�شتدامة، 
والعرو�س التي ينظمها �شركاء احلدث، مبا يف ذلك وزارة الثقافة وال�شباب 
الأ�شا�شي  احل��دث  في�شكل  امل�شائي  الرنامج  اأم��ا  العربي.  ال�شباب  ومركز 
قادة  م��ع   ”COP28“ ل���  ال��ق��ي��ادي  الفريق  خالله  و�شيناق�س  للفعالية 
الذي  املقبل  الأط��راف  ملوؤمتر  الفريق  ال�شباب، تطلعات  املناخي من  العمل 

ت�شت�شيفه الإمارات.
وتعد هذه الفعالية حمطة مهمة لل�شباب واملجتمع يف م�شرية زيادة الوعي 
وح�شد اجلهود نحو موؤمتر الأطراف يف اتفاقية الأمم املتحدة ب�شاأن تغري 
�شعي  م��ع   "COP28 اإىل  "الطريق  يتما�شى  حيث   ،COP28 امل��ن��اخ 
كافة  تعاون  خ��الل  من  العاملي  املناخي  العمل  وت�شريع  تعزيز  اإىل  امل��وؤمت��ر 
املعنيني وجميع فئات املجتمع من اأجل حتقيق التعهدات التي قطعها العامل 

على نف�شه من اأجل الأجيال املقبلة.

•• اأبوظبي- وام: 

امليثاق  ال�شرعي"  ل��الإف��ت��اء  الإم������ارات  "جمل�س  اع��ت��م��د 
الإفتاء  م��ن��ظ��وم��ة  يف  التخ�ش�شية  ل��ل��وظ��ائ��ف  ال��وط��ن��ي 
ال�شرعي، وذلك بح�شور واإ�شراف معايل العالمة ال�شيخ 
عبد اهلل بن بّيه رئي�س املجل�س، ومب�شاركة جميع اأع�شائه. 
ووقع رئي�س املجل�س والأع�شاء على امليثاق يف مقر املجل�س 
يف  العاملني  جلميع  ق��دوًة  ليمثلوا  اأبوظبي؛  بالعا�شمة 

جمال الإفتاء ال�شرعي على م�شتوى الدولة.
يف  ال�شرعي  الإف��ت��اء  منظومة  اأنَّ  املجل�س  رئي�س  واأك���د 
�شنَّت  حيث  ك��ب��رية؛  واأه��م��ي��ة  بالغة  عناية  تلقى  ال��دول��ة 
القيادة الر�شيدة الت�شريعات والقوانني، واأطلقت املبادرات 
الدولة،  داخل  ال�شرعي  الإفتاء  ملمار�شة  واملنظمة  املعززة 
واأوكلت اإىل املجل�س الإ�شراف عليها وحوكمتها و�شبطها 
ال���راه���ن، وتاوز  ال��وق��ت  تطلعات  ل��ت��واك��ب  وت��ط��وي��ره��ا 
اإ�شكاليات  ملعاجلة  ا�شت�شرافية  حلوًل  وتر�شم  حتدياته، 
الواقع وماآلته، وترز الدور احل�شاري للفتوى ال�شرعية؛ 
بحيث تكون اأداًة فاعلة يف التنمية ال�شاملة، وطريًقا للتقدم 
والتطور والزدهار. وقد ا�شتمل امليثاق على ع�شرة قيم متَّ 
املنظومة ال�شرتاتيجية للمجل�س وهي:  ا�شتمدادها من 

الوطني،  الإرث  املعرفة،  وامل�شوؤولية،  الأمانة  الإخال�س، 
التناف�شية  ال���ق���دوة،  ال��راه��ن��ي��ة،  الإن�����ش��ان��ي��ة،  الع���ت���دال، 
وبنود  اأح��ك��ام  تطبيق  وي�شري  والإي��ج��اب��ي��ة.  ال���ش��ت��دام��ة، 
امليثاق على كل من ميار�س تخ�ش�س الإفتاء ال�شرعي يف 
املوقر  ال��وزراء  الدولة؛ وذلك انطالًقا من قرار جمل�س 
رقم: )31( ل�شنة 2017م ب�شاأن اإن�شاء جمل�س الإمارات 
الوطني  امليثاق  وي��رم��ي  وت��ع��دي��الت��ه.  ال�شرعي  ل��الإف��ت��اء 
الأه���داف  م��ن  اإىل حتقيق جمموعة  الإف��ت��ائ��ي��ة  ل��ل��ك��وادر 
جمل�س  وا�شرتاتيجيات  روؤي���ة  م��ن  تنبثق  ال��ت��ي  ال��ع��ام��ة، 
الأ�ش�س  امليثاق  د  ح��دَّ حيث  ال�شرعي؛  لالإفتاء  الإم����ارات 
تلتزم  اأن  ي��ج��ب  ال��ت��ي  وال�شلوكية  الأخ��الق��ي��ة  وامل��ع��اي��ري 
واعتماد  ال�شرعية،  الآراء  يف  املخت�شة  ال��ك��وادر  كافة  بها 
منهجيات علمية واإدارية ومهارية ُت�شهم يف �شبط الإفتاء 
ال�شرعي والرتقاء به، وكذلك اللتزام بالنظم والقرارات 
وا�شتدامة  املخت�شة،  اجلهات  عن  ال�شادرة  والت�شريعات 
اإن��ت��اج حم��ت��وى اإف��ت��ائ��ي م��ع��ت��دل وم��وث��وق ب���ه؛ لتح�شني 
املجتمع من فو�شى فتاوى التطرف والت�شدد والتكفري، 
اإ�شافة اإىل حتقيق روؤية اإفتائية رائدة ومتفوقة يف العامل، 
وتطوير كوادر اإفتائية وطنية وعاملية، لتمكينهم من رفع 

موؤ�شرات التوعية ال�شليمة بالأحكام ال�شرعية.

الإمارات لالإفتاء يعتمد امليثاق الوطني للوظائف 
التخ�س�سية يف منظومة الإفتاء ال�سرعي
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•• الفجرية - وام:

التقى �شمو ال�شيخ حممد بن حمد بن 
الفجرية  عهد  ويل  ال�شرقي  حممد 
يف مكتبه بالديوان الأمريي الدكتور 
عبداهلل ح�شن بارون الفائز باجلائزة 
موؤمتر  يف  الطبي  للتميز  الف�شية 
الريا�شي  للطب  الآ���ش��ي��وي  الحت���اد 
املقام يف العا�شمة القطرية الدوحة.

بارون  عبداهلل  الدكتور  �شموه،  وهّناأ 
لفوزه  الأومل�����ب�����ي  امل��ن��ت��خ��ب  ط��ب��ي��ب 
ب���اجل���ائ���زة، م��ت��م��ن��ًي��ا ل���ه امل���زي���د من 
ال���ن���ج���اح���ات يف م�����ش��ريت��ه امل��ه��ن��ي��ة.
تقديًرا  اجلائزة  على  ب��ارون  وح�شل 
جمال  يف  العملية  وخراته  مل�شريته 
الكثرية  واإ�شهاماته  الريا�شي  الطب 
الدكتور  ت����ق����ّدم  ج���ان���ب���ه  ف���ي���ه.م���ن 
عهد  ويل  �شمو  اإىل  ب����ارون  ع��ب��داهلل 
ال��ف��ج��رية ب��ال�����ش��ك��ر وال��ت��ق��دي��ر على 
الدائم  ���ش��م��وه  ودع�����م  ال���ش��ت��ق��ب��ال، 
من  واملبدعني  الإجن���ازات  لأ�شحاب 

ابناء الفجرية.
اأحمد  الدكتور  �شعادة  اللقاء  ح�شر 

�شمو  مكتب  مدير  ال��زي��ودي  حمدان 
ويل عهد الفجرية.

•• دبي-الفجر:

ت�����راأ������س م���ع���ايل ع���ب���د ال���رح���م���ن بن 
حممد العوي�س وزير ال�شحة ووقاية 
امل���ج���ت���م���ع وف�����د دول������ة الإم�����������ارات يف 
 )58( ال���  العادية  ال���دورة  اجتماعات 
يف  ال����ع����رب  ال�����ش��ح��ة  وزراء  مل��ج��ل�����س 
 14-13 اجلمهورية اجلزائرية بني 
مار�س اجلاري، بهدف تن�شيق اجلهود 
امل�شرتكة يف املجال ال�شحي بني الدول 
الأع�شاء، وتعزيز العالقات امل�شرتكة 
اأداء  لتح�شني  التحديات،  مواجهة  يف 
وت�شهيل  ل���ل���دول،  ال�����ش��ح��ي��ة  ال��ن��ظ��م 

الو�شول خلدمات �شحية اأف�شل. 
واأكد معايل عبد الرحمن بن حممد 
الإم���ارات  دول��ة  م�شاركة  اأن  العوي�س 
ملجل�س  العامة  الأم��ان��ة  اجتماعات  يف 
اإطار  يف  ت��اأت��ي  ال��ع��رب،  ال�شحة  وزراء 
ح���ر����س الإم���������ارات ع��ل��ى ت����اأدي����ة دور 
العربية،  اجل��ه��ود  يف  ف��ع��ال  حم���وري 
متا�شياً مع توجهات القيادة احلكيمة 
يف دعم م�شرية العمل العربي املوحد 
املجال  ومنها  الأ���ش��ع��دة  جميع  على 
التن�شيق  لتحقيق  وذل����ك  ال�����ش��ح��ي. 
التعاون  اأوا���ش��ر  وتر�شيخ  امل��واق��ف  يف 
وت�شخري  اخل��رات،  وتبادل  امل�شرتك 
ي�شهم  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا مب���ا  ال���ع���ل���وم 

بتعزيز �شحة املجتمعات العربية. 

التن�سيق امل�سرتك
واأع��رب معايل العوي�س عن ثقته باأن 
القرارات والتو�شيات التي نتجت عن 
التن�شيق  تعزيز  �شاأنها  من  الجتماع 
امل�����ش��رتك ب��ني ال���دول الأع�����ش��اء، من 
ذات  ال�شحية  امل��ل��ف��ات  ت��ن��اول  خ���الل 
ت��ك��ام��ل جهود  الأول�����وي�����ة، وحت��ق��ي��ق 
الدول الأع�شاء على جميع الأ�شعدة. 
والعمل على تطبيق التغطية ال�شحية 
وكفاءة  م�شتوى  يرفع  مبا  ال�شاملة، 

الرعاية ال�شحية يف الدول العربية. 

اأجندة الجتماع
ال��وزراء خالل الجتماع  وبحث معايل 

ملجل�س  الفنية  الأم��ان��ة  اأن�شطة  تقارير 
دورت�����ي  ب����ني  ال����ع����رب  ال�����ش��ح��ة  وزراء 
 ،)56( رق������م  ال����ع����ادي����ت����ني  امل���ج���ل�������س 
للدول  وال��رائ��دة  الناجحة  وال��ت��ج��ارب 
ال�شحي،  امل��ج��ال  يف  الأع�����ش��اء  العربية 
املتعلقة  املوا�شيع  من  لعدد  بالإ�شافة 
لل�شحة  ال���ع���رب���ي���ة  ب��ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 
والبيئة، والقانون العربي ال�شرت�شادي 
وال�شياحة  ال�����ش��ن،  ك��ب��ار  ل��دع��م ح��ق��وق 
العالجية وال�شفر ال�شحي. كما ناق�شوا 
اإن�������ش���اء ه��ي��ئ��ات ���ش��ح��ي��ة ع��رب��ي��ة تعزز 
ال�شياحة  ومو�شوع  امل�شرتك،  التن�شيق 
للمنتدى  الثالثة  وال����دورة  العالجية 

العربي ال�شيني يف املجال ال�شحي.

•• اأبوظبي-وام:

القمة  فعاليات  الأول  اأم�س  انطلقت 
ل��ل��ت��ن��ب��وؤ مب�����ش��ت��ق��ب��ل �شحي  ال��ع��امل��ي��ة 
وت�شتمر ثالثة اأيام يف اأبوظبي وتعقد 
بتعاون م�شرتك بني مبادرة بلوغ امليل 
مب�شتقبل  ال��ت��ن��ب��وؤ  وم���ب���ادرة  الأخ����ري 

�شحي.
وج����م����ع����ت ال����ق����م����ة ك�����ب�����ار اخل�������راء 
املناخ  جم������الت  يف  وامل��ت��خ�����ش�����ش��ني 
بهدف  وال���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا  وال�������ش���ح���ة 
احللول  وت����ق����دمي  الأف�����ك�����ار  حت��ف��ي��ز 
املبتكرة للتخفيف من الآثار ال�شلبية 
ع��ل��ى �شحة  ل��الح��ت��ب��ا���س احل�������راري 

الإن�شان من حول العامل.
ب��ه��دف حتفيز  ال��ق��م��ة  تنظيم  وي��اأت��ي 
لتحقيق  ال���ع���امل���ي  ال�����ش��ح��ة  جم��ت��م��ع 
م����زي����د م�����ن ال���������ش����راك����ات اجل����دي����دة 
وت��اأم��ني ال��ت��م��وي��الت ال��الزم��ة لدعم 
ا�شرتاتيجات ال�شحة املرتبطة باملناخ 
وذل���ك قبيل ع��ق��د م��وؤمت��ر الأط����راف 

28 يف وقت لحق من العام احلايل.
القمة  م���ن  الأول  ال���ي���وم  وت�����ش��م��ن 
�شعادة  األقاها  افتتاحية  كلمة  العاملية 
ملكتب  ال��ع��ام  امل��دي��ر  ال�شويدي  م��اج��د 
وكلمة   COP28الأطراف موؤمتر 
الدكتور  األ����ق����اه����ا  الإن�����رتن�����ت  ع����ر 
املدير  اأدهانوم غيري�شو�س  تيدرو�س 

العام ملنظمة ال�شحة العاملية.
اأن  وحّذر �شعادة ماجد ال�شويدي من 
املكت�شبات  بتقوي�س  يهدد  املناخ  تغري 
يف  الآن  ح���ت���ى  حت��ق��ي��ق��ه��ا  مت  ال����ت����ي 
العامل  م�شتوى  على  ال�شحة  جم��ال 
خ��الل العقود الأخ���رية ، و���ش��ّدد على 

والتعاون  اللتزامات  تديد  �شرورة 
ال�شحية  الأنظمة  لتعزيز  والتمويل 
ال�شعيفة  املجتمعات  حماية  و�شمان 

من التاأثريات املناخية.
 COP28موؤمتر "�شيقدم   : وق��ال 
حيث  الإط���الق  على  عاملي  اأولتقييم 
لتقييم  ب��اأك��م��ل��ه  ال���ع���امل  ���ش��ي��ج��ت��م��ع 
التقدم املُحَرز حتى الآن يف ما يّخ�س 
ه����دف ات��ف��اق��ي��ة ب���اري�������س ل��ل��ح��د من 
درجة   1.5 اإىل  احل���راري  الحتبا�س 
ما  الفجوة  املوؤمتر  و�شيك�شف  مئوية 
بني الطموحات والواقع ومن املحتمل 
امل�شار  ع���ن  ب��ع��ي��دي��ن  ن��ك��ون  اأن  ج����داً 
ال���ع���امل عندها  و���ش��ي��ك��ون  ال�����ش��ح��ي��ح 

بحاجة اإىل ت�شحيح هذا امل�شار".
ت����راأ�����س  خ������الل  " م�����ن   : واأ�������ش������اف 
 COP28ملوؤمتر الإم�������ارات  دول����ة 
ت�شريع  ب�شمان  الإم�����ارات  �شت�شاهم 
اإىل  ال��ع��امل  وال��ت��ع��اون لإع����ادة  العمل 
 2030 ع��ام  بحلول  ال�شحيح  امل�شار 

هائلة  نواجهها  ال��ت��ي  ال��ت��ح��دي��ات  اإن 
ولتحقيق اأهدافنا يجب علينا خف�س 
%43 خالل مدة  النبعاثات بن�شبة 
زمنية تقل عن �شبع �شنوات من اأجل 
تعزيز نظام الرعاية ال�شحية وحتقيق 
خطوات ملمو�شة يف التكيف والوقاية، 

والتعايف، للمجتمعات املت�شررة".
ملنظمة  العام  املدير  اأك��د  ناحيته  من 
ال�شحة العاملية على ال�شرورة امللحة 
لتحقيق مزيد من ال�شراكات اجلديدة 
ودف���ع ال���ش��ت��ث��م��ارات ال��ت��ي م��ن �شاأنها 
ال�شحي  التكيف  ا�شرتاتيجيات  دع��م 

العاملي مع التغري املناخي.
وقال: "اإن الأزمة املناخية العاملية هي 
اأزمة �شحية. وتلقي الظواهر املناخية 
البيولوجي  التنوع  وفقدان  املتطرفة 
وت��ه��ال��ك الأرا���ش��ي ال��زراع��ي��ة ونق�س 
ال����غ����ذاء وامل��������اء، ب����اآث����ار ك���ب���رية على 
حول  الأ�شخا�س  من  املاليني  �شحة 

العامل".

•• اأبوظبي – الفجر:

ممثاًل  امل��دن  تخطيط  قطاع  خ��الل  من  اأبوظبي،  مدينة  بلدية  نظمت 
البلدي  املجل�س  يف  عمل  ور���ش��ة  وال�����ش��الم��ة،  وال�شحة  البيئة  اإدارة  يف 
املهنية  وال�شحة  ال�شالمة  متطلبات  ح��ول  للبلدية  الرئي�شي  باملبنى 
م�شتوى  رفع  بهدف  وذلك  والإن�شاء،  البناء  قطاع  العاملة يف  لل�شركات 
وعي ال�شركات امل�شجلة حديثاً يف نظام اإمارة اأبوظبي لل�شحة وال�شالمة 
املهنية. وت�شمنت الور�شة العديد من النقا�شات حول بع�س املحاور، من 
فرعية  تنظيمية  ك�شلطة  اأبوظبي  مدينة  بلدية  ب��دور  التعريف  بينها 

لقطاع البناء والإن�شاء يف مدينة اأبوظبي واأدوار اجلهات الأخرى يف نظام 
بالإطار  التعريف  وكذلك  اأبوظبي،  اإم��ارة  يف  املهنية  وال�شالمة  ال�شحة 
العام لنظام اإمارة اأبوظبي لل�شالمة وال�شحة املهنية والهيكل التنظيمي 
للنظام، واآلية تر�شيح ال�شركات وت�شنيف اخلطورة "عالية ،اأو متو�شطة، 
اأو منخف�شة". كما ت�شمنت الور�شة التعريف باأدوار وواجبات ال�شركات 
اأبوظبي  اإم���ارة  نظام  تطبيق  وباآلية  والإن�����ش��اء  البناء  قطاع  يف  العاملة 
باآلية  والتوعية  اخل��ط��ورة،  ت�شنيف  ح�شب  املهنية  وال�شحة  لل�شالمة 
ا�شتخدام نظام الأداء الإلكرتوين لتطبيق منظومة ال�شحة وال�شالمة 
املهنية يف اإمارة اأبوظبي وطريقة الدخول يف نظام الأداء ورفع املتطلبات 

التفتي�س  والنقا�س حول عملية  باحلديث  الور�شة  وتطرقت  الإلزامية. 
التدقيق على  والإن�شاء، وعملية  البناء  العاملة يف قطاع  ال�شركات  على 
اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  ال�����ش��رك��ات،  ل��ه��ذه  املهنية  وال�شالمة  ال�شحة  متطلبات 
اإمارة  مناق�شة ال�شركات حول التحديات التي تواجهها يف تطبيق نظام 
الور�شة  الأخ��ري من  املهنية. ومت يف اجل��زء  وال�شحة  لل�شالمة  اأبوظبي 
امل�شاركني من ممثلي عدد من  اأ�شئلة وا�شتف�شارات  املجال لتلقي  اإف�شاح 
قبل  م��ن  عليها  والإج��اب��ة  والإن�����ش��اء  البناء  قطاع  يف  العاملة  ال�شركات 
"�شهادات العتماد" لل�شركات احلا�شلة على  ت�شليم  املتحدثني، كما مت 

اعتماد نظام اإمارة اأبوظبي لل�شحة وال�شالمة املهنية.

بهدف رفع م�ستوى الوعي باأدوار وواجبات ال�سركات العاملة يف قطاع البناء والإن�ساء

بلدية مدينة اأبوظبي تنظم ور�سة توعوية لل�سركات امل�سجلة حديثًا بنظام اإمارة اأبوظبي لل�سحة وال�سالمة املهنية

يف اإطار دعم اجلهود لتعزيز كفاءة الرعاية ال�سحية يف املجتمعات العربية

الإمارات ت�سارك يف اجتماع جمل�س وزراء ال�سحة العرب ال� 58 يف اجلزائر
العوي�س: دعم العمل العربي امل�سرتك يف املجال ال�سحي متا�سيًا مع توجهات الدولة

انطالق القمة العاملية للتنبوؤ مب�ستقبل �سحي يف اأبوظبي

�سلطان العربية..
 حاكم اللغة

 

تتخذ  اأنها  على  الأحيان  بع�س  يف  ال�شحية  الرعاية  اإىل  ُينظر 
اإجراءات ال�شتجابة فقط لعالج الأمرا�س اأو الإ�شابات.

يف حني اأن العالج يعد جزء رئي�شي من الرعاية ال�شحية ال اأن 
الوقاية  يف  امل�شاعدة  على  جهودهم  يركزون  اأطباء  اأي�شا  هناك 

من الأمرا�س والإ�شابات.
يعرف الطب الوقائي باأنه جمموعة جهود هوؤلء الأطباء معا يف 

�شبيل العالج والوقاية.
جمالت  اأو  الفرعية  الطبية  التخ�ش�شات  م��ن  العديد  هناك 
اأو  حم���ددة  عمرية  فئة  على  �شيق  ب�شكل  ت��رك��ز  ال��ت��ي  املمار�شة 
يعمل  الوقائي ل  الطب  لكن  ج��زء من اجل�شم  اأو  مر�س معني 
�شمن هذه احلدود نف�شها مما يجعل له جمالت وا�شعة وافاق 

كبرية للغاية.
لذلك فاإن اأهمية الطب الوقائي ترتكز يف الواقع على تفا�شيل 
على  فقط  لي�س  وتاأثرياته  الديناميكي  الطبي  التخ�ش�س  هذا 
وال�شكان  املجتمعات  على  اأي�شا  ولكن  الأف���راد  هيئة  يف  املر�شى 

ب�شكل عام.

الوقائي: الطب  • اأهداف 
ال�شم  بذلك  يوحي  كما  الوقائي هو متاما  الطب  الغر�س من 

حيث يهدف اإىل منع الأمرا�س و الإ�شابات قبل حدوثها.
 تركز اأيديولوجية الطب الوقائي على حماية وتعزيز واحلفاظ 

على ال�شحة والرفاهية.
والعجز  املر�س  اإىل تنب  املجال  املمار�شون يف هذا  كما يهدف 
والوفاة على اأ�شا�س فردي وكذلك على نطاق وا�شع يف املجتمعات 

وال�شكان.
الوقائي من قبل  الإن�شاف، يتم الرتويج ملفهوم الطب  ولأج��ل 
التخ�ش�شات مب�شمون حمدد على  الأطباء من خمتلف  جميع 
الرغم من اأن البع�س الأخر من الأطباء يختار التخ�ش�س فيه 

بدقة واملمار�شة ب�شورة اأ�شمل واأعمق.
الإح�����ش��اء احل��ي��وي وعلم  التخ�ش�س  ه��ذا  الأط��ب��اء يف  ي�شتخدم 
والجتماعية  الطبية  العلوم  من  مزيج  اإىل  بالإ�شافة  الأوب��ئ��ة 

والقت�شادية وال�شلوكية.
موؤ�ش�شات  اإدارة  اأو  ال�شحية  اخل��دم��ات  بتقييم  ي��ق��وم��ون  وق��د 
ال��رع��اي��ة ال�����ش��ح��ي��ة ك��م��ا ي��ق��وم��ون ب��درا���ش��ة ا���ش��ب��اب الأمرا�س 

والإ�شابات �شمن �شرائح �شكانية حمددة.
هذه املمار�شة هي فرع من الطب متعدد التخ�ش�شات يركز على 
املري�س باأكمله مبا يف ذلك العديد من العوامل التي توؤثر على 

�شحته.
على هذا النحو فاإن الطب الوقائي له نطاق وا�شع ي�شمل عنا�شر 
والعدالة  العامة  ال�شحية  وال�شيا�شة  الجتماعي  القت�شاد  من 

ال�شحية والتفاوتات املوجودة يف بع�س املجتمعات وال�شكان.

الطب الوقائي: • اأهمية 
بخالف الوفيات املتعلقة مب�شاعفات COVID-19 ، اأدرجت 
الأ���ش��ب��اب اخلم�شة  ال�شحية  وال��ه��ي��ئ��ات  امل��ن��ظ��م��ات  م��ن  ال��ع��دي��د 
اأمرا�س  مثل  ال��ع��امل  مناطق  م��ن  العديد  يف  للوفاة  الرئي�شية 
القلب وال�شرطان والإ�شابات غري املق�شودة وال�شكتة الدماغية 

واأمرا�س اجلهاز التنف�شي ال�شفلي املزمنة.
يف الواقع ، ت�شبب مثل هذه الأمرا�س املزمنة ما يقدر ب�شبعة من 

كل ع�شرة وفيات يف العديد من البلدان يف جميع اأنحاء العامل.
اأه��م��ي��ة يف حت��دي��د امل�شكالت  اأك���ر  ه��ذا يجعل ال��ط��ب ال��وق��ائ��ي 

ال�شحية التي ميكن اأن ت�شبب الوفاة املبكرة.
اأ�شبح الفح�س والك�شف عن الأمرا�س والإ�شابات من املكونات 
اجلوانب  لي�شت  ه���ذه  ول��ك��ن   ، ال�����ش��ح��ي��ة  ل��ل��رع��اي��ة  الأ���ش��ا���ش��ي��ة 
الوحيدة للطب الوقائي التي ميكن اأن يكون لها تاأثري ملحوظ 

وخ�شو�شا على املدى البعيد. 
الريا�شة وتنب  الأكل اجليد وممار�شة  ال�شحية مثل  العادات 

تعاطي التبغ لها نف�س الأهمية.
��ا اإىل خف�س  اأي�����شً ومي��ك��ن اأن ت����وؤدي مم��ار���ش��ة ال��ط��ب ال��وق��ائ��ي 
ال�شحي  الإن��ف��اق  من   75٪ اإن  حيث   ، كبرية  بن�شبة  التكاليف 
ال��ب��ل��دان ي��ذه��ب ن��ح��و الأم���را����س املزمنة  ال�����ش��ن��وي للكثري م��ن 
والتي ميكن الوقاية منها اإىل حد كبري ، كما اأ�شارت العديد من 

الدرا�شات والإح�شاءات.
اأمرا�س القلب وال�شكتة الدماغية ، على �شبيل املثال ، م�شوؤولة 
كل  العامل يف  مناطق  بع�س  الوفيات يف  ثلث  يقرب من  ما  عن 

عام.
ويكلف هذا نظام الرعاية ال�شحية ما يقرب من مئات املليارات 
ا اإىل خ�شارة مئات املليارات الأخرى من  �شنوًيا بينما يوؤدي اأي�شً

الإنتاجية يف مكان العمل.
فعلى �شبيل يعد مر�س ال�شكري مثاًل بارًزا اآخر حيث يتعاي�س 
 ، ال�شكري  العامل مع مر�س  املاليني ح��ول  ما يقرب من مئات 
ويتم ت�شخي�س مئات املاليني الأخرين من الأفراد بحالة ت�شمى 

ماقبل مر�س ال�شكري.
ميكن اأن يوؤدي ذلك اإىل م�شاعفات خطرية ، مبا يف ذلك اأمرا�س 

القلب والف�شل الكلوي وحتى العمى.
ت�شري البيانات احلديثة اإىل اأن الأمرا�س توؤدي اإىل عجز �شنوي 
التكاليف  م��ن حيث  ال��ب��ل��دان  بع�س  امل��ل��ي��ارات يف  م��ئ��ات  ي��ق��ارب 

الطبية وفقدان الإنتاجية.
الطب  ال��ع��ام��ة يف جم���ال  لل�شحة  م��ه��م  ه��ن��اك عن�شر   ، اأخ����رًيا 

الوقائي.
الوقائية تقلل من خماطر  الرعاية  اأن  الرغم من معرفة  على 
اأن هناك جمموعة متنوعة  اإل   ، الأم��را���س والإع��اق��ات والوفاة 
الرعاية  اأف��راد املجتمع من تلقي هذه  التي متنع  من احلواجز 

املحورية.
الرعاية  ي��ق��دم��ون  ال��ذي��ن  الطبيني  امل��م��ار���ش��ني  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة 
الوقائية الأ�شا�شية ، هناك حاجة للمهنيني الذين يركزون على 

ت�شاعد  اأن  ميكن  التي  ال�شحية  وال�شيا�شات  القوانني  تغيريات 
املزيد من الأ�شخا�س يف الو�شول اإىل هذه اخلدمات احليوية.

الوقائي: الطب  • اأنواع 
ال�شريرية وغري  ال��ظ��روف  ال��وق��ائ��ي يف  ال��ط��ب  ميكن مم��ار���ش��ة 

ال�شريرية.
ال�����ش��ري��ري مبا�شرة مع  ال��وق��ائ��ي  ال��ط��ب  اأط��ب��اء  يعمل  حيث   •

املر�شى.
ومي��ك��ن��ه��م ت��ق��دمي امل�����ش��ورة ل��ل��ع��ادات غ���ري ال�����ش��ح��ي��ة ، واإج�����راء 

الفحو�شات ال�شحية الوقائية واإجراء التح�شينات.
كما قد يعمل هوؤلء املمار�شون مع املر�شى الذين قد ي�شتفيدون 
ت�شمل  ح��الت  يواجهون  ما  وغالًبا   ، احلياة  تغيريات منط  من 

مر�س ال�شكري اأو التدخني اأو ال�شمنة.
يعمل اأطباء الطب الوقائي غري ال�شريري ب�شكل  العادة ل  • يف 

وثيق مع املر�شى الأفراد.
الأوبئة  وعلم  ال�شحية  ال�شيا�شة  الطب  من  الفرع  هذا  وي�شمل 
على  وال�شلوكية  الجتماعية  ال��ت��اأث��ريات  على  الرتكيز  وزي���ادة 

�شحة الفرد.
لي�س من غري املاألوف اأن يعمل اأطباء الطب الوقائي يف كل من 

الفروع ال�شريرية وغري ال�شريرية يف هذا املجال.

الوقاية: • م�ستويات 
الوقاية البدئية:

ال�شرتاتيجيات  اإىل  اإ�شافة  اأح��دث  ، مت و�شف   1978 ع��ام  يف 
الوقائية ، وهي الوقاية الأولية.

وهي تتاألف من احلد من عوامل اخلطر التي ت�شتهدف جميع 
ال�شكان من خالل الرتكيز على الظروف الجتماعية والبيئية.

وعادة ما يتم الرتويج ملثل هذه الإج��راءات من خالل القوانني 
وال�شيا�شات الوطنية.

ونظًرا لأن الوقاية الأولية هي اأول طريقة وقائية ، فاإنها غالًبا 
التعر�س  م��ن  ممكن  ق��در  اأك���ر  لتقليل  الأط��ف��ال  ت�شتهدف  م��ا 

للمخاطر.
للمر�س  الأ���ش��ا���ش��ي��ة  امل��رح��ل��ة  الأول��ي��ة  ال��وق��اي��ة  ت�شتهدف  حيث 
الأ�شا�شية  الجتماعية  الظروف  ا�شتهداف  خالل  من  الطبيعي 

التي تعزز ظهور املر�س.
ومن الأمثلة على ا�شرتاتيجيات الوقاية البدئية :

: ال�شحية  احلكومية  ¤ ال�شيا�شة 
منها زيادة ال�شرائب على ال�شجائر وتقليل الدعاية للتبغ.

: املبنية  ¤ البيئة 
لتعزيز  الآمنة  امل�شي  م�شارات  اإىل  الو�شول  عليها  مثال  وخ��ري 
الن�شاط البدين والذي بدوره يقلل من عوامل اخلطر كال�شمنة 
الثاين  النوع  وال�شكري من  الدموية  والأوعية  القلب  واأمرا�س 
غذائية  خ��ي��ارات  بها  التي  املتاجر  اإىل  والو�شول  ذل��ك  اإىل  وم��ا 

�شحية.

: الأولية  • الوقاية 
وتتكون الوقاية الأولية من تدابري ت�شتهدف ال�شكان اأو الأفراد 

املعر�شني لالإ�شابة.
الغر�س من الوقاية الأولية هو منع حدوث املر�س يف اأي وقت.

وبالتايل ، فاإن ال�شكان امل�شتهدفني هم الأفراد الأ�شحاء.
وعادًة ما تقوم بتاأ�شي�س اأن�شطة حتد من التعر�س للمخاطر اأو 
تزيد من مناعة الأفراد املعر�شني للخطر ملنع تقدم املر�س لدى 

فرد معر�س لالإ�شابة مبر�س حتت اكلينيكي.
ومن الأمثلة على ا�شرتاتيجيات الوقاية الأولية :

¤ التطعيمات.
التبغ. تعاطي  عن  الإقالع  ¤ برامج 

¤ برامج تبادل الإبر.
الدقيقة. الغذائية  املكمالت  ¤ برامج 

: الثانوية  • الوقاية 
توؤكد الوقاية الثانوية على الك�شف املبكر عن املر�س وهدفها هو 
املر�س  اأ�شكال من  اأف��راد يتمتعون ب�شحة جيدة ولديهم  ظهور 

حتت اكلينيكي.
ل  ولكن   ، مر�شية  تغريات  من  الإكلينيكي  حتت  املر�س  يتكون 
توجد اأعرا�س علنية ميكن ت�شخي�شها يف فح�س طبي �شريري.

غالًبا ما حتدث الوقاية الثانوية يف �شكل فحو�شات.
اأمثلة على ا�شرتاتيجيات الوقاية الثانوية:

عنق  ���ش��رط��ان  ع���ن  امل��ب��ك��ر  ل��ل��ك�����ش��ف  ال���رح���م  ع��ن��ق  ¤ م�����ش��ح��ة 
الرحم.

�شرطان  ع��ن  املبكر  للك�شف   ، للثدي  ال�شعاعي  الت�شوير   ¤
الثدي.

القولون للك�شف املبكر عن �شرطان القولون. ¤ تنظري 
الدم. �شغط  ¤ فح�س 

من الدرجة الثالثة : • الوقاية 
ت�شتهدف الوقاية من الدرجة الثالثة كاًل من املراحل ال�شريرية 

ونتائج املر�س.
حيث يتم تنفيذها يف املر�شى الذين يعانون من اأعرا�س وتهدف 

اإىل تقليل �شدة املر�س وكذلك اأي عقابيل مرتبطة به.
تهدف   ، املر�س  ظهور  منع  اإىل  الثانوية  الوقاية  ت�شعى  بينما 
مبجرد  امل��ر���س  اآث���ار  تقليل  اإىل  الثالثة  ال��درج��ة  م��ن  ال��وق��اي��ة 

ظهوره يف الفرد.
جهود  هي  الثالثة  الدرجة  من  الوقاية  اأ�شكال  تكون  ما  وع��ادة 

اإعادة التاأهيل.
ومن الأمثلة على ا�شرتاتيجيات الوقاية من الدرجة الثالثة :

احلروق. ملر�شى  والطبيعي  الوظيفي  ¤ العالج 

ع�شلة  احت�شاء  بعد  م��ا  مر�شى  ل��دى  القلب  ت��اأه��ي��ل  اإع����ادة   ¤
القلب.

بالقدم ال�شكرية. ¤ العناية 

: الرباعية  • الوقاية 
يتم تعريف الوقاية الرباعية على اأنها الإجراء املتخذ لتحديد 
املر�شى املعر�شني خلطر الإفراط يف العالج الطبي ، حلمايتهم 
م��ن غ���زو ط��ب��ي اأو اأف�����راط ع��الج��ي ج��دي��د واق�����رتاح تدخالت 

مقبولة اأخالقياً.
ي�شمل  لتعديل  م��وؤخ��ًرا  الرباعية  ال��وق��اي��ة  تعريف  خ�شع  وق��د 
امل��ر���ش��ى( من  الإج����راء املتخذ حلماية الأف����راد )الأ���ش��خ��ا���س / 
اأكر من  اأن ت�شبب �شرًرا  التدخالت الطبية التي من املحتمل 

نفعها.

اأمثلة على ا�سرتاتيجيات الوقاية الرباعية :
احلالت التالية عر�شة لالإفراط يف العالج :

الإ�شعاعية. العر�شية  • الأورام 
احت�شاء  بعد  النظم  ل�شطراب  امل�شادة  الأدوي���ة  ا�شتخدام   •
ولكن  القلب  �شربات  انتظام  عدم  تقلل من  التي  القلب  ع�شلة 

تزيد من معدل الوفيات.
عدد  زي��ادة  اإىل  البديلة  بالهرمونات  العالج  ا�شتخدام  اأدى   •
واأحداث  الدماغية  وال�شكتة  الثدي  ب�شرطان  الإ�شابة  ح��الت 

الن�شمام اخلثاري.
ال��ق��ل��ب والأوع���ي���ة  وف���ي���ات  م���ن  احل����د  يف  ف�����ش��اًل  ك����ان  • ك��م��ا 

الدموية.
طبيا. مررة  غري  • اأعرا�س 

وظيفية. • ا�شطرابات 
ال�شائقة اجل�شدية. • متالزمة 

ا عدد من التخ�ش�شات الفرعية التي تندرج حتت  اأي�شً • هناك 
مظلة الطب الوقائي مثل:

: الف�ساء  • طب 
املركبات  داخل  الأ�شخا�س  و�شالمة  ب�شحة  يتعلق  الف�شاء  طب 

اجلوية والف�شائية.
البدائية  الأجهزة  هذه  منت  على  والعاملني  امل�شافرون  يواجه 
ن�شيبهم من املخاطر البيئية بالإ�شافة اإىل ال�شغوط اجل�شدية 

والنف�شية.
حيث يعمل الأطباء يف طب الف�شاء على تعزيز �شحة و�شالمة 
البيئات اجلوية  اأو ي�شافرون يف  الذين يعملون  الأف��راد  وعافية 

والف�شائية.
من  ال��ع��دي��د  ع��ن  الناجمة  الإ���ش��اب��ات  منع  يف  ت�شاعد  اأن��ه��ا  كما 
والتعر�س   ، ال�شغرى  اجلاذبية  ذل��ك  يف  مبا   ، البيئية  العوامل 
الطوارئ وح��الت نق�س  واإ�شابات طرد   ،  G والقوة   ، لالإ�شعاع 

الأك�شجني.

: املهني  • الطب 
يف  وال��وف��اة  والعجز  الإ���ش��اب��ات  تقليل  اإىل  املهني  الطب  ي�شعى 

عمال ال�شناعات.
حيث يقوم الأطباء املتخ�ش�شون يف الطب املهني بفح�س البيئات 
مكان  يف  والجتماعية  والبيولوجية  والكيميائية  الفيزيائية 

العمل وتاأثريها على �شحة العمال واملوظفني.
العمل على حتديد خماطر  اأ�شحاب  املمار�شون  ه��وؤلء  وي�شاعد 
املخاطر  تقليل  ع��ل��ى  وال��ع��م��ل  للموظفني  وال�����ش��الم��ة  ال�شحة 

املهنية التي قد توؤدي اإىل الإ�شابة اأو الوفاة.
بيئات  لتعزيز  مهنية  �شحية  تو�شيات  ت��ق��دمي  ��ا  اأي�����شً ميكنهم 
الإ�شابات  وكذلك  املهنية  الأمرا�س  وت�شخي�س   ، الآمنة  العمل 

والبحث يف الق�شايا ال�شحية املتعلقة بالعمل.

: العامة  • ال�سحة 
يعمل اأطباء الطب الوقائي يف جمال ال�شحة العامة على تعزيز 

ال�شحة والرفاهية على نطاق اأو�شع.
حيث يعمل هوؤلء املمار�شون مع املجتمعات و�شرائح معينة من 
ال�شكان ، ويجمعون بني املعرفة ال�شريرية القائمة على الوقاية 

وال�شحة العامة القائمة على ال�شكان.
املتعلقة مب�شاكل  البيانات  العامة بتحليل  اأطباء ال�شحة  ويقوم 

ال�شحة العامة والبحث يف الأ�شباب الكامنة وراءها.
يف  ال�شحية  الق�شايا  ملعاجلة  ا�شرتاتيجيات  يطورون  اأنهم  كما 
ال�شكان والتي ميكن اأن توؤدي اإىل برامج جديدة لتعزيز ال�شحة 

العامة ومنع انت�شار الأمرا�س.
هذا  يف  الآخ��ري��ن  امل�شوؤولني  م��ع  ا  اأي�شً الأط��ب��اء  ه���وؤلء  يت�شاور 
على  بالفائدة  تعود  التي  الت�شريعات  لتطوير  باأ�شتمرار  املجال 

�شحة املجتمعات باأكملها.

قدًما يف الطب الوقائي : • امل�سي 
الآن بعد معرفة املزيد عن ماهية الطب الوقائي ومدى الفائدة 
التي يقدمها هوؤلء الأطباء ملجتمعاتهم بطرق خمتلفة ، يت�شح 
اأهمية هذا املجال املهم على م�شاعدة ال�شكان املر�شى وال�شحاء  
التكاليف  خف�س  على  واحلفاظ  الأم��را���س  تف�شي  اإحباط  على 

ال�شحية.
اأن جميع الأطباء من خمتلف التخ�ش�شات يدجمون  ويف حني 
الأطباء  ف��اإن   ، ممار�شتهم  يف  الوقائي  الطب  من  معينة  درج��ة 
املتخ�ش�شني يف الطب الوقائي يف و�شع فريد من نوعه مل�شاعدة 
مر�شاهم على البقاء ب�شحة جيدة وتنب الأمرا�س التي ميكن 

الوقاية منها بالفعل.
دمتم بال�شحة وال�شالمة والعافية.

الدكتور: �سامل خما�سن

الطب الوقائي والأطباء ال�ستباقيون يف 
ا�ست�سراف امل�ستقبل ال�سحي

حممد ال�سرقي يلتقي عبداهلل بارون احلا�سل على اجلائزة الف�سية للتميز الطبي
ال�صحة والنا�س
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اأخبـار الإمـارات

•• جنيف-وام:

ملجتمع  العاملية  القمة  بجائزة  الإم���ارات  لدولة  ال�شيراين  الأم��ن  جمل�س  ف��از 
اأكر  ال�شيراين من بني  النب�س  املعلومات عن مبادرة  اأم��ن  فئة  املعلومات يف 
من 100 مبادرة وذلكخالل فعاليات القمةالتي عقدت يف مقر الحتاد الدويل 
لالت�شالت حتت مظلة منظمة الأمم املتحدة يف مدينة جنيف ب�شوي�شراوذلك 
يف اإجناز جديد ي�شاف اإىل �شجل اإجنازات الدولة يف خمتلف القطاعات واملحافل 
الدولية. ومّت الإعالن عن الفوز خالل حفل عقد بح�شور الأمني العام لالحتاد 
الدويل لالت�شالت وعدد كبري ورفيع امل�شتوى من ممثلي خمتلف دول العامل 

يف قاعة جنيف للموؤمترات.
واأكد �شعادة الدكتور حممد حمد الكويتي رئي�س جمل�س الأمن ال�شيراين على 
النجاح الكبري الذي حققته مبادرة النب�س ال�شيراين ، لفتا اإىل اأن تتويجها 
اليوم على من�شة التكرمي يف هذا احلدث الكبري ما هو اإل ترجمة لروؤى القيادة 

الر�شيدة ودعمهم املتوا�شل لتعزيز مكانة دولة الإمارات يف املوؤ�شرات التناف�شية 
القمة  جائزة  بجدارة  ح�شدت  ال�شيراين  النب�س  مبادرة  اأن  واأ�شاف  العاملية. 
العاملية ملجتمع املعلومات يف فئة اأمن املعلومات وذلك تقديرا للكفاءة ال�شتثنائية 
التي تتبناها  ال�شيراين  الأمن  واأ�شاليب  املمار�شات واملعايري  اأف�شل  يف تطبيق 
اأمن  متميزا يف ممار�شات  اأداء  تبدي  التي  اجلهات  اجلائزة  تكرم  الدولة حيث 

املعلومات يف التحول الرقمي.
املعلومات  ملجتمع  العاملية  القمة  اأه��داف  حتقيق  يف  ت�شاهم  املبادرة  اأن  واأو�شح 
2031” لتكون الإمارات  “نحن الإم��ارات  امل�شتدامة وروؤي��ة  التنمية  واأه��داف 
�شمن اأف�شل 3 دول يف موؤ�شر جاهزية الأمن ال�شيراين ودعم التحول الرقمي 
لكل  الرقمية  احلياة  ج��ودة  ال�شيراين وحت�شني  الأم��ن  م�شتوى  ورف��ع  الآم��ن 
املواطنني واملقيمني . و�شيخول هذا التكرمي جميع دول العامل من ال�شتفادة 
بنموذج دولة الإمارات يف جمال الأمن ال�شيراين وتطبيقه والوقوف على اأهم 

ال�شيا�شات واأف�شل املمار�شات عامليا .

•• اأبوظبي-وام: 

اأكد اأنطونيو غوتريي�س الأمني العام 
اإع�����الن الأخ�����ّوة  اأن  ل����الأمم امل��ت��ح��دة 
الإن�����ش��ان��ي��ة م��ن اأج���ل ال�����ش��الم العاملي 
وال��ع��ي�����س امل�������ش���رتك ال�����ذي ����ش���در يف 
اأب��وظ��ب��ي خ��الل زي���ارة ق��دا���ش��ة البابا 
الكاثوليكَيّة،  الكني�شة  بابا  فران�شي�س 
ال�شيخ  الأك��������ر،  الإم��������ام  وف�����ش��ي��ل��ة 
الأزهر  �شيخ  الطيب  اأح��م��د  الدكتور 
للتعاطف  ال�����ش��ري��ف، مي��ث��ل من��وذج��ا 
هامة  وخطوة  الإن�شاين،  والت�شامن 
ب�شاأن  املتحدة  الأمم  ا�شرتاتيجية  يف 
م��ك��اف��ح��ة خ���ط���اب ال���ك���راه���ي���ة. ودع���ا 
احتفاء  مب��ن��ا���ش��ب��ة   - غوتريي�س" 
الأول  ال���دويل  باليوم  املتحدة  الأمم 
ملكافحة كراهية الإ�شالم اأو ما يعرف 
ي�شادف  ال���ذي  ب�"الإ�شالموفوبيا" 
ال�15 من مار�س - اإىل تكثيف اجلهود 
عاملي  ح��وار  اإق��ام��ة  لت�شجيع  الدولية 
ب�شاأن تعزيز ثقافة الت�شامح وال�شالم.
واأ�شاف : “ اأن كل الأديان والأعراف 

الت�شامح  بحتمية  ت��ن��ادي  العظيمة 
القيم  وه����ي  وال��ت��ف��اه��م  والح�������رتام 
ذاتها التي تعر عن روح ميثاق الأمم 
لتحقيق  ب��دوره  ي�شعى  ال��ذي  املتحدة 
ال����ع����دل و����ش���م���ان ح���ق���وق الإن�������ش���ان 
موا�شلة  اإىل  داعياً  ال�شالم.  واإح��الل 
وحماية  القيم  ه��ذه  لإع��م��ال  ال�شعي 
حلياة  املكفولة  وال��ك��رام��ة  القد�شية 

النق�شام  ل��ق��وى  وال��ت�����ش��دي  ب�شرية، 
الإن�شانية  م���ب���ادئ  ت���اأك���ي���د  ب����اإع����ادة 
امل�شرتكة”. واأو�شح اأن الأمم املتحدة 
عاملي  رق��م��ي  ات��ف��اق  اإب����رام  اإىل  ت�شعى 
من اأجل م�شتقبل رقمي مفتوح وحر 
اأن  م���وؤك���داً  للجميع،  واآم����ن  و���ش��ام��ل 
مدونة  لو�شع  ت��دف��ع  امل��ت��ح��دة  الأمم 
يف  النزاهة  لتعزيز  ال�شلوك  لقواعد 

الإعالم. ويف ال�شياق ذاته اأكد الأمني 
من  التع�شب  جمابهة  ���ش��رورة  العام 
خالل العمل على الت�شدي للكراهية 
ومواقع  الإن���رتن���ت  يف  تنت�شر  ال��ت��ي 
“ مع  التوا�شل الجتماعي.واأ�شاف: 
املبارك،  ���ش��ه��ر رم�����ش��ان  ق���رب ح��ل��ول 
بر�شالة  ال���ت���ذك���ري  اإع�������ادة  م���ن  لب����د 
الإ���ش��الم، منذ  بها  ج��اء  التي  ال�شالم 
اأكر من 1400 عام، والتي حملت يف 
والرتاحم  التعاطف  مبادئ  جوهرها 
حول  للنا�س  اإل��ه��ام��اً  �شكلت  م��ا  وه��ي 
العامة  اجل��م��ع��ي��ة  العامل”.وكانت 
اأ���ش��درت قبل عام  ل��الأمم املتحدة قد 
اأعلنت مبوجبه اخلام�س ع�شر  ق��رارا 
م��ن م��ار���س م��ن ك��ل ع���ام ي��وم��ا دوليا 

ملكافحة كراهية الإ�شالم.
قرارها  يف  العامة  اجلمعية  واأع��رب��ت 
جميع  اإزاء  ال��ب��ال��غ  "ا�شتيائها  ع���ن 
اأعمال العنف املوجهة �شد الأ�شخا�س 
وما  م��ع��ت��ق��ده��م  اأو  دي���ن���ه���م  ب�����ش��ب��ب 
اأماكن  �شد  الأع��م��ال  تلك  من  يوجه 

عبادتهم".

•• اأبوظبي-وام:

اأ�شر  اآل نهيان مدير تنفيذي مكتب �شوؤون  ا�شتقبل ال�شيخ خليفة بن طحنون 
جمهورية  رئي�س  بنداروفي�شكي  �شتيفو  فخامة  ال��ك��رام��ة  واح���ة  يف  ال�شهداء 

مقدونيا ال�شمالية الذي يقوم بزيارة عمل للدولة.
بن  خليفة  ال�شيخ  م��ع  ا�شتعر�س  ال��ك��رام��ة  واح���ة  اإىل  فخامته  و���ش��ول  ول���دى 
ال�شهيد  اأمام ن�شب  اإكليال  ال�شرف ثم و�شع  اآل نهيان مرا�شم حر�س  طحنون 
الذي يتكون من 31 لوحا ي�شتند كل منها على الآخر كرمز للوحدة والتكاتف 

والت�شامن بني قيادة دولة الإمارات و�شعبها وجنودها الأبطال.
وتول يف خمتلف اأجنحة الواحة م�شتمعا ل�شرح مف�شل من ال�شيخ خليفة بن 
اأبناء  اآل نهيان عن الواحة ومرافقها التي ت�شد تفا�شيلها بطولت  طحنون 
والدللت  القيم  الكثري من  البوا�شل وت�شحياتهم وتعر عن  الإم��ارات  دولة 
مقدونيا  �شمال  جمهورية  رئي�س  ق��ام  اجل��ول��ة  خ��ت��ام  ويف  اجلليلة.  الوطنية 
الإمارات  ال��زوار عر فيها عن تقديره ل�شهداء دول��ة  بت�شجيل كلمة يف �شجل 
وح�شاريا  وطنيا  معلما  تعد  ال��ك��رام��ة  واح���ة  اأن  اإىل  ي�شار  امل��ت��ح��دة.  العربية 
الإم���ارات  �شهداء  لبطولت  تخليدا  ت�شييده  مت  حيث  اأب��وظ��ب��ي  العا�شمة  يف 

وت�شحياتهم يف �شبيل الدفاع عن الوطن وحماية مكت�شباته ومنجزاته.

•• ال�صارقة -وام: 

تنفيذا لتوجيهات �شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان 
بن حممد القا�شمي ع�شو املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة، 
الكرمي  والعي�س  امل�شتقرة  احل��ي��اة  توفري  اإىل  ال��رام��ي��ة 
لأبنائه املواطنني، اعتمدت جلنة معاجلة ديون مواطني 
اإمارة ال�شارقة مبلغ 73 مليونا و56 األف درهم، ل�شداد 

مديونية 125 حالة من احلالت املعرو�شة عليها.
الديوان  رئ��ي�����س  ال�شيخ  ب��ن  اأح��م��د  را���ش��د  ���ش��ع��ادة  وق���ال 

اإمارة  م��واط��ن��ي  دي���ون  معاجلة  جلنة  رئي�س  الأم����ريي، 
اإن اللجنة اعتمدت �شمن الدفعة )24( مبلغ  ال�شارقة 
 125 مديونية  ل�شداد  دره��م،  األ��ف  و56  مليونا   73
حالة من فئة املحكومني على ذمة ق�شايا مالية، وفئة 

املتوفني املع�شرين.
ال��ت��ي مت��ت معاجلتها منذ  امل��ب��ال��غ  اإج��م��ايل  اأن  واأو���ش��ح 
بلغ  والع�شرين،  ال��راب��ع��ة  الدفعة  حتى  الأوىل  الدفعة 
وبلغ  درهما  و153  اآلف  و310  مليونا  و51  مليارا 

جمموع امل�شتفيدين 2086 م�شتفيداً.

•• دبي -وام:

جاءت هيئة كهرباء ومياه دبي يف املرتبة الثانية �شمن اأكر 
اخلدماتية  املوؤ�ش�شات  قطاع  يف  قيمة  التجارية  العالمات 
فاينان�س"،  "براند  بح�شب  الأو���ش��ط  ال�شرق  منطقة  يف 
العالمات  تقييم  الرائدة يف  العاملية  ال�شت�شارية  املوؤ�ش�شة 
التجارية، وارتفعت قيمة العالمة التجارية للهيئة بن�شبة 

.30%
املنتدب  الع�شو  ال��ط��اي��ر،  حممد  �شعيد  م��ع��ايل  ج��اء  كما 
الرئي�س التنفيذي للهيئة، يف املرتبة الثالثة �شمن اأف�شل 
الروؤ�شاء التنفيذيني يف منطقة ال�شرق الأو�شط يف قائمة 
"براند  اأ�شدرتها  2023 التي  حماة العالمات التجارية 

اأن القادة الذين  فاينان�س". وت�شري "براند فاينان�س" اإىل 
الذين  ه��م  ملوؤ�ش�شاتهم  م�����ش��ت��دام  اإرث  ب��ن��اء  يف  ينجحون 
امل�شتثمرين  احتياجات  التوازن بني  يتمكنون من حتقيق 
احلكومية  واجل��ه��ات  وال�����ش��رك��اء  واملتعاملني  وامل��وظ��ف��ني 

والتنظيمية والإعالم.
"براند فاينان�س" �شجل الأداء املتوازن لقيا�س  وت�شتخدم 
التجارية  العالمة  حماية  على  التنفيذي  الرئي�س  ق��درة 

لل�شركة وتوفري قيمة طويلة الأجل للم�شاهمني.
ركائز  ث��الث  التجارية  العالمة  حماية  موؤ�شر  ويت�شمن 
تعك�س  وال���ت���ي  "الإن�شاف"  ع���وام���ل:  ت�����ش��م��ل  اأ���ش��ا���ش��ي��ة 
الت�شورات احلالية، وعوامل "الأداء" التي تعك�س النتائج 
التي  "ال�شتثمار"  وع��وام��ل  ال��ت�����ش��ورات،  لهذه  امللمو�شة 

الثالث  الركائز  هذه  وت�شرت�شد  امل�شتقبلي.  الأداء  تدعم 
تفوقت   ،2022 ع��ام  وخ��الل  خمتلفة.  فرعية  مبعايري 
ن��ت��ائ��ج ه��ي��ئ��ة ك��ه��رب��اء وم���ي���اه دب���ي ع��ل��ى ن��خ��ب��ة ال�شركات 
الأوروب���ي���ة والأم��ري��ك��ي��ة يف ال��ع��دي��د م��ن م��وؤ���ش��رات الأداء 
الرئي�شية، فقد بلغت ن�شبة الفاقد يف �شبكات نقل وتوزيع 
الكهرباء يف الإمارة %2.2 مقارنة مع 6-%7 يف اأوروبا 
والوليات املتحدة، ون�شبة الفاقد يف �شبكات املياه 4.5% 
الهيئة  وحققت  ال�شمالية.  اأمريكا  يف   15% مع  مقارنة 
ال��ك��ه��رب��اء لكل  ان��ق��ط��اع  ع��امل��ي��اً ج��دي��داً يف متو�شط  رق��م��اً 
م�شرتك، حيث �شجلت دبي متو�شط 1.19 دقيقة انقطاع 
لكل م�شرتك يف العام، مقارنة مع 15 دقيقة لدى نخبة 

من �شركات الكهرباء يف دول الحتاد الأوروبي.

اأكرث من 73 مليون درهم تعتمدها جلنة معاجلة ديون 
مواطني اإمارة ال�سارقة ل�سداد مديونية عدد من احلالت

كهرباء ومياه دبي حتقق نتائج ا�ستثنائية يف ت�سنيفات براند فاينان�س

خليفة بن طحنون ي�ستقبل رئي�س مقدونيا ال�سمالية يف واحة الكرامة

جمل�س الأمن ال�سيرباين الماراتي يفوز بجائزة 
القمة العاملية ملجتمع املعلومات يف فئة اأمن املعلومات

رفعت اأ�سمى اآيات ال�سكر والتقدير اإىل »اأم الإمارات«

بلدية مدينة اأبوظبي تنظم فعالية توعوية ترفيهية احتفاء بيوم الطفل الإماراتي

الأمم املتحدة: اإعالن الأخوة الإن�سانية منوذج للت�سامن 
الإن�ساين.. ومكافحة الإ�سالموفوبيا �سرورة اإن�سانية

•• اأبوظبي -وام:

زار فخامة �شتيفو بنداروفي�شكي رئي�س جمهورية مقدونيا ال�شمالية، جامع 
جمهورية  �شفري  ميميدي  ع��ب��دال��ق��ادر  �شعادة  يرافقه  الكبري،  زاي���د  ال�شيخ 
مقدونيا ال�شمالية لدى الدولة، والوفد املرافق. وذلك �شمن زيارته للدولة.

وا�شتهل فخامته والوفد املرافق اجلولة بزيارة �شريح املغفور له ال�شيخ زايد 
احلكيم،  ونهجه  اإرث��ه  م�شتذكرين  ث���راه-،  اهلل  -طيب  نهيان  اآل  �شلطان  بن 

الذي اأ�شهم يف تعزيز ثقافة الت�شامح والتعاي�س وال�شالم بني خمتلف �شعوب 
العامل.

واأروقته اخلارجية، حيث  املرافق، يف قاعات اجلامع  وتول فخامته والوفد 
تعرفوا على ر�شالة اجلامع احل�شارية الداعية للتعاي�س والت�شامح والنفتاح 
على الآخر؛ املنبثقة من ماآثر وقيم الوالد املوؤ�ش�س، والدور الكبري الذي يقوم 
به مركز جامع ال�شيخ زايد الكبري يف التعريف بالثقافة الإ�شالمية ال�شمحة، 

وتعزيز التوا�شل احل�شاري بني خمتلف الثقافات وال�شعوب حول العامل.

واطلع فخامته والوفد املرافق على تاريخ تاأ�شي�س ال�شرح الكبري، وجماليات 
اجلامع وبديع فنون العمارة الإ�شالمية التي تلت بو�شوح يف جميع زواياه، 
وما يحويه اجلامع من مقتنيات فريدة، واأروع ما جادت به احل�شارة الإ�شالمية 
على مر الع�شور من فنون وت�شاميم هند�شية التقت على اختالفها وتنوعها 
يف ت�شميم اجلامع، لتعك�س جمال ان�شجام الثقافات وتناغمها يف عمل اإبداعي 

واحد.
ويف ختام الزيارة مت اإهداء �شيف اجلامع، ن�شخة من كتاب "ف�شاءات من نور" 

اأحد اإ�شدارات مركز جامع ال�شيخ زايد الكبري؛ الذي ي�شم عدداً من ال�شور 
املتميزة والفائزة بجائزة "ف�شاءات من نور" للت�شوير ال�شوئي التي ينظمها 
ون�شخة  اجلامع،  يف  الإ�شالمية  العمارة  جماليات  وترز  دوري،  ب�شكل  املركز 
من كتاب "بيوت اهلل"، الذي يتناول تاريخ اجلوامع يف التاريخ الإ�شالمي مبا 
فيها جامع ال�شيخ زايد الكبري، اإ�شافة اإىل ن�شخة من كتاب" جامع ال�شيخ زايد 
الكبري: رحلة ب�شرية" والذي ي�شرد من خالل رحلة ب�شرية ثرية تفا�شيل 

العمارة الإ�شالمية وفنونها التي تلت يف رحاب اجلامع.

•• اأبوظبي –الفجر:

عن  اأبوظبي  مدينة  بلدية  اأعربت 
اإىل  والتقدير  ال�شكر  اآي��ات  اأ�شدق 
مبارك  بنت  فاطمة  ال�شيخة  �شمو 
العام،  ال��ن�����ش��ائ��ي  الحت�����اد  رئ��ي�����ش��ة 
لالأمومة  الأع��ل��ى  املجل�س  رئي�شة 
وال����ط����ف����ول����ة، ال���رئ���ي�������س الأع����ل����ى 
مل��وؤ���ش�����ش��ة ال��ت��ن��م��ي��ة الأ����ش���ري���ة، "اأم 
على  ���ش��م��وه��ا  حل��ر���س  الإمارات" 

و�شعيها  والطفولة،  الأ�شرة  رعاية 
احلياة  توفري  اأج��ل  م��ن  املتوا�شل 
ال��ك��رمي��ة وال��رع��اي��ة ال��ك��ام��ل��ة لكل 
العربية  الإم������ارات  دول���ة  ط��ف��ل يف 
للجهود  وم�����وؤازرت�����ه�����ا  امل����ت����ح����دة، 
اأطفال  ل�شالمة  الداعمة  العاملية 

العامل وحمايتهم.  
ج���������اء ذل���������ك خ���������الل ال���ف���ع���ال���ي���ة 
الرتفيهية  التوعوية  الحتفالية 
التي نظمتها بلدية مدينة اأبوظبي 

املدينة  ب��ل��دي��ة  م���ن خ����الل م��رك��ز 
التعليم  " دائ�����رة  م���ع  وب��ال��ت��ع��اون 
العليا  زاي���د  وامل��ع��رف��ة، وم��وؤ���ش�����ش��ة 
"احلديقة  يف  الهمم"  لأ���ش��ح��اب 
اأبوظبي  كورني�س  على  الر�شمية" 

احتفاء بيوم الطفل الإماراتي. 
انعكا�شاً  ال��ف��ع��ال��ي��ة  ه����ذه  وت����اأت����ي 
ال���ت���ي يحظى  ال��ف��ائ��ق��ة  ل��ل��رع��اي��ة 
الإم���������ارات، وحر�س  اأط����ف����ال  ب��ه��ا 
املثالية  البيئة  توفري  على  الدولة 

ورعايتهم  ل��ن��م��وه��م  الإي���ج���اب���ي���ة 
حا�شرهم  وبناء  �شحهتم  وتعزيز 
الت�شريعات  و���ش��ن  وم�����ش��ت��ق��ب��ل��ه��م، 

التي حت�شن اأمنهم و�شالمتهم.
كما تعر هذه الفعالية عن حر�س 
البلدية على التوا�شل مع املجتمع، 
وتعزيز القيم ال�شلوكية الإيجابية 
يف جمال رعاية الأطفال والتعامل 
تطبيق  ع���ل���ى  واحل��������ث   ، م���ع���ه���م 
القوانني واللوائح التي من �شاأنها 

�شحتهم  وتعزيز  الأط��ف��ال  حماية 
النف�شية واجل�شدية.

العديد  الفعالية  ت�شمنت  وق��د    
ترفيهية،  ور�س  منها:  املحاور  من 
و����ش���ن���اع���ات ي����دوي����ة ل���الأط���ف���ال، 
بالإ�شافة اإىل حما�شرات توعوية، 
اإحدى  قدمتها  ترفيهية،  واأخ��رى 
املحببة  ال��ك��رت��ون��ي��ة  ال�شخ�شيات 
ل���الأط���ف���ال، وت��ن��ف��ي��ذ ور������س عمل 
بالتعاون  الأط��ف��ال  مواهب  تعك�س 

مع عدد من املدار�س.    كما حر�شت 
و�شركاوؤها  اأبوظبي  مدينة  بلدية 
الفعالية  امل�شاركني يف  على تكرمي 
وخ�شو�شاً الأطفال وطلبة املدار�س 
اأثروا الفعالية و�شاهموا يف  الذين 

حتقيق اأهدافها.
بيوم  الحتفاء  اأن  بالذكر  اجلدير 
الطفل الإماراتي يف اخلام�س ع�شر 
م��ن م��ار���س ك��ل ع��ام ي��اأت��ي متزامناً 
الإمارات  دول��ة  توقيع  منا�شبة  مع 

ميثاق  ع���ل���ى  امل���ت���ح���دة  ال���ع���رب���ي���ة 
القانون  العاملي، و�شدور  الطفولة 

الحت��ادي رقم )3( ل�شنة 2016 
يف �شاأن حقوق الطفل "ودمية".

رئي�س جمهورية مقدونيا ال�سمالية يزور جامع ال�سيخ زايد الكبري يف اأبوظبي



اخلميس   16  مارس    2023  م   -    العـدد   13800  
Thursday   16    March    2023   -  Issue No 13800

07

اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام: 

خليفة  جلائزة  العامة  الأمانة  اأك��دت 
اأه���م���ي���ة الح���ت���ف���ال بيوم  ال���رتب���وي���ة 
ع�شر  اخلام�س  يف  الإم��ارات��ي  الطفل 
من مار�س من كل عام حيث ي�شلط فيه 
التي  الوطنية  املنجزات  على  ال�شوء 
الطفولة ومتكينها  حتققت يف رعاية 
منذ انطالق م�شرية الحتاد، م�شرية 
العاملية  خليفة  ج��ائ��زة  جم��ال  اأن  اإىل 
لأول  ط��رح��ت��ه  ال���ذي  امل��ب��ك��ر  للتعليم 
ال���ع���امل يج�شد  م����رة ع��ل��ى م�����ش��ت��وى 
ومتكينها  بالطفولة  ال��دول��ة  اهتمام 
اكت�شاف  على  املحفزة  البيئة  وتوفري 
مرحلة  م���ن���ذ  ورع���اي���ت���ه���ا  م���واه���ب���ه���ا 

عمرية مبكرة .
ج�����اء ذل�����ك خ�����الل ج��ل�����ش��ة ح���واري���ة 
افرتا�شية باللغة الإجنليزية نظمتها 
الأمانة العامة للجائزة مبنا�شبة يوم 

" الإمارات  بعنوان  الإماراتي  الطفل 
الطفولة  رعاية  رائد يف  منوذج عاملي 
" بح�شور اأمل العفيفي الأمني العام 
جل���ائ���زة خ��ل��ي��ف��ة ال���رتب���وي���ة وحت���دث 
كايرو فاطمة  الدكتورة  فيها كل من 
رئ��ي�����ش��ي يف هيئة  م�����ش��ت�����ش��ار  ع���رف���ات 
وفاطمة  امل��ب��ك��رة  للطفولة  اأب��وظ��ب��ي 
ملجال  املانحة  اللجنة  ع�شو  الب�شتكي 
املبكر،  للتعليم  العاملية  خليفة  جائزة 
والدكتورة ب�شرى قدورة اإداري تقييم 
طفولة مبكرة بهيئة ال�شارقة للتعليم 
الدكتورة  اجلل�شة  واأدارت  اخل��ا���س، 
اللجنة  ع�������ش���و  خ�����اجن�����ي  ج���م���ي���ل���ة 

التنفيذية جلائزة خليفة الرتبوية .
ال��دك��ت��ورة جميلة خاجني  واأو���ش��ح��ت 
العاملية  خ��ل��ي��ف��ة  ج����ائ����زة  جم�����ال  اأن 
تقدير  اإىل  ي���ه���دف  امل��ب��ك��ر  ل��ل��ت��ع��ل��ي��م 
الرامج واملنهجيات وطرق التدري�س 
املتميزين  املعلمني  املتطورة وت�شجيع 

واملوؤ�ش�شات  امل����راك����ز  دور  وت��ف��ع��ي��ل 
وال�����ش��رك��ات��ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة امل��خ��ت�����ش��ة يف 
اأف�شل  وت���ك���رمي  امل���ب���ك���رة  ال��ط��ف��ول��ة 
التجارب ال�شخ�شية والهتمام مبجال 
الطفولة  ال��ه��م��م يف جم���ال  اأ���ش��ح��اب 
اأف�شل الدرا�شات  املبكرة وتعزيز ن�شر 
واأجن������ح امل���م���ار����ش���ات وامل��ن��ه��ج��ي��ات يف 

جمال التعليم املبكر.
ك����اي����رو عرفات  ق���ال���ت  م����ن ج��ان��ب��ه��ا 
املبكرة  للطفولة  اأب��وظ��ب��ي  هيئة  اإن 
تعمل ب�شكل ا�شرتاتيجي مع خمتلف 
ومنو  رف��اه��ي��ة  �شمان  على  �شركائها 
ال�شغار،  الأط���ف���ال  ج��م��ي��ع  و���ش��الم��ة 
ف�شاًل عن دعم جهود اأولياء الأمور يف 
تزويد اأطفالهم بالرعاية وال�شلوكيات 
املنا�شبة للتن�شئة والتحفيز واحلماية 
بتحقيق  ل��ه��م  ت�شمح  اأن  مي��ك��ن  ال��ت��ي 
خالل  من  وذل��ك  الكاملة  اإمكاناتهم 
مثل  ال�شيا�شات  تطوير  على  العمل 

املنتجات  ع��ن  الإع���الن  حظر  �شيا�شة 
و�شيا�شة  ال�����ش��ح��ي��ة  غ���ري  ال��غ��ذائ��ي��ة 
الأ�شر  لأطفال  الجتماعية  احلماية 
ذات الدخل املحدود ف�شاًل عن اإجراء 
الأطفال  تغيب  اأ�شباب  حول  البحوث 
وتارب  متكرر  ب�شكل  امل��دار���س  ع��ن 
الأ�شرية  والرعاية  ال�شلبية  الطفولة 

لالأطفال اأ�شحاب الهمم.
من ناحيتها قالت فاطمة الب�شتكي : 
الثمانية  ال�شنوات  الطفل  يق�شي   “
املبكر  التعليم  يف  حياته  م��ن  الأوىل 
لذا يجب احلر�س على اأن تكون هذه 
التعلم  يف  ج��ي��دا  ا�شتثمارا  ال�����ش��ن��وات 
املنزل  يف  ذل��ك  ك��ان  ���ش��واء  والتطوير 
مهمة  مرحلة  ت�شكل  وهي  خارجه  اأو 
حياة  حت�شني  يف  ت�شهم  لأن��ه��ا  للغاية 
اأطفالنا وعائالتنا مما ي�شاعد تلقائيا 
يف ت��ط��وي��ر جم��ت��م��ع��ات��ن��ا ع��ل��ى امل���دى 

البعيد ”.

واأ�شافت اأن دولة الإمارات تعد رائدة 
يف التعليم يف مرحلة الطفولة املبكرة 
حيث ا�شتطاعت اتخاذ التدابري التي 
احلياة  وج������ودة  ال���رف���اه���ي���ة  ت�����ش��م��ن 
جل��م��ي��ع الأط���ف���ال ب��غ�����س ال��ن��ظ��ر عن 
والثقافية،  الج��ت��م��اع��ي��ة  خلفياتهم 
تكافوؤ  حت��ق��ي��ق  اإىل  ل��ل��و���ش��ول  ���ش��ع��ي��ا 
الفر�س التي �شت�شمح لهم بامل�شاهمة 
ب�شكل اإيجابي يف خدمة جمتمعاتهم، 
ع��الوة على ذلك تدعم حكومة دولة 
امل��ب��ادرات التي  الإم����ارات العديد م��ن 
تعزز ال�شمولية والتنوع والتي تهدف 
الكراهية  ونبذ  الت�شامح  تعزيز  اإىل 
وت��وف��ري ال��ب��ي��ئ��ة ال��ت��ي ت��ك��ف��ل للطفل 

ال�شعور بالأمان وال�شعادة.
اأك��دت ب�شرى ق��دورة على  من جهتها 
اأه��م��ي��ة ال����دور ال���ذي ي��ق��وم ب��ه جمال 
املبكر  للتعليم  العاملية  خليفة  جائزة 
اأح��د امل��ب��ادرات الوطنية  اإذ ميثل ه��ذا 

الدولة  تعزز من جهود  التي  ال��ب��ارزة 
لرعاية  م��ت��م��ي��ز  من������وذج  ت���ق���دمي  يف 
املحلية  امل�����ش��ت��وي��ات  ع��ل��ى  ال��ط��ف��ول��ة 
اإىل  واأ���ش��ارت   . والدولية  والإقليمية 
الت�شريعات  �شنت  الإم����ارات  دول��ة  اأن 
�شليماً  من���واً  تكفل  ال��ت��ي  وال��ق��وان��ني 
الرعاية  جم��الت  خمتلف  يف  للطفل 

اجتماعية  ورعاية  و�شحة  تعليم  من 
وثقافية واأ�شرية وذلك اإدراكاً لأهمية 
ينبغي  املبكرة حيث  الطفولة  مرحلة 
اأن ت�شم هذه املرحلة مبادرات �شاملة 
تتعلق بتطوير نظم واأ�شاليب التعليم 
ل��ل��ط��ف��ول��ة امل��ب��ك��رة، وه����ذا م���ا ي��ت��م يف 
دولة الإم��ارات حيث �شهدت منظومة 

التعليم الإماراتية جهوداً بارزة خالل 
اإر�شاء  �شعيد  على  املا�شية  ال�شنوات 
اأ�ش�س علمية لطرق واأ�شاليب تدري�س 
املواهب ورعايتها  اكت�شاف  �شاأنها  من 
البنية  وت���وف���ري  امل���ب���ك���رة  ل��ل��ط��ف��ول��ة 
هذه  مُت��ك��ن  ال��ت��ي  ال���الزم���ة  التحتية 

الفئة من الإبداع والتميز .

•• دبي-الفجر: 

���ش��ل��ط��ان بن  اأك������د م���ع���ايل ع���ب���د اهلل 
اأن دولة  ال��ع��دل،  النعيمي وزي��ر  ع��واد 
الإمارات جنحت يف تبني التكنولوجيا 
خمتلف  يف  التقليدية  غ��ري  الرقمية 
القطاعات والتخ�ش�شات، لتغري �شكل 
تغيريا  الق�شائية  واملوؤ�ش�شات  املحاكم 
الأع��������وام، وتر�شخ  م���ر  ع��ل��ى  ج���ذري���ا، 
م��ك��ان��ة دول�����ة الإم��������ارات ب���ني ال����دول 
املفتوحة  البيانات  �شباق  يف  املتقدمة 
العدل، م�شرياً  ورقمنة خدمات وزارة 
اإىل اأن حلول امليتافري�س و"�شات جي 
بي تي" �شتقود عمليات تطوير اجليل 
احلكومية  اخل����دم����ات  م���ن  اجل���دي���د 

امل�شتقبلية.
ذل��ك خ��الل م�شاركة معاليه، يف  ج��اء 
قانونية غري  "خدمات  بعنوان  جل�شة 
املرونة" �شمن  منطية ومرحلة تعزز 
ينظمه  ال�����ذي  بعد"،  "عن  م��ن��ت��دى 
مكتب الذكاء ال�شطناعي والقت�شاد 
الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد يف 
حكومة دولة الإمارات، بح�شور وزراء 
احلكوميني  امل�����ش��وؤول��ني  م��ن  ون��خ��ب��ة 

اخلا�س  القطاع  ورواد  القرار  و�شناع 
ت�شمل  رئي�شية  رك��ائ��ز  ثالثة  ملناق�شة 
ال�شحية  وال��رع��اي��ة  والتعليم  العمل 
التكنولوجيا  تبني  لت�شريع  بعد  ع��ن 
يف تطوير منظومة العمل احلكومي، 
الرقمية  التحتية  بالبنية  والرت��ق��اء 
الرقمي  ال��ت��ح��ول  ي��دع��م ج��ه��ود  مب���ا 

ال�شامل.
واأكد عبد اهلل النعيمي اأن وزارة العدل 
الرقمية  التطبيقات  تبني  يف  جنحت 
باأول  ب���داأت  عندما   2006 ع��ام  منذ 
والتي  ال���رق���م���ي  ال���ت���ح���ول  م����ب����ادرات 
ك��ان��ت مت��ث��ل ٪10 ف��ق��ط م��ن جممل 
والإلكرتونية  ال��رق��م��ي��ة  اخل���دم���ات 

اأن  اإىل  م�شرياً  ال���وزارة،  تقدمها  التي 
ال��وزارة تقدم حالياً ما ن�شبته 90% 
والإلكرتونية  املوؤمتتة  اخلدمات  من 
وتعزيز  اخل���دم���ات  ك���ف���اءة  ل��ت��ح�����ش��ني 

جودة حياة املجتمع.
ال���زواج عن  ن��ظ��ام  وا�شتعر�س ت��رب��ة 
اأك����ر الأنظمة  ب��ع��د، ال����ذي ك���ان م��ن 

مت����ي����زا يف ال������������وزارة، ورق����م����ن����ة رف���ع 
وخدمات  وال��ت�����ش��دي��ق��ات  ال����دع����اوى 
املحامني، موؤكدا اأن الوزارة ت�شت�شرف 
امل�شتقبل من خالل اإ�شدار الت�شريعات 
والقوانني املنا�شبة واملواكبة للتطورات 
وتقدمي  ال��رق��م��ي،  امل��ج��ال  يف  العاملية 
خم��ت��ل��ف اخل�����دم�����ات ال���رق���م���ي���ة بكل 

مرونة.
واأكد معاليه اأن القانون الحتادي رقم 
التعاون  �شاأن  يف   2006 ل�شنة   39
الق�شائي يتم التعامل معه الآن بطرق 
رقمية ا�شتثنائية، وتطوير الإجراءات 
يف دولة الإم��ارات مبوجب التفاقيات 
مع خمتلف الدول، مبا يعزز ا�شتباقية 
الرقمية  للتقنيات  وتبنيها  ال��دول��ة 
التي تعزز من مد ج�شور التوا�شل مع 

خمتلف دول العامل.
واخلطط  ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ات  اإن  وق���ال 
احلكومية  ل��ل��ج��ه��ات  ال���ش��ت�����ش��راف��ي��ة 
يف  جاهزيتنا  توؤكد  اخلا�س،  والقطاع 
مواجهة التحديات، واإن دولة الإمارات 
 93% جنحت يف الو�شول اإىل ن�شبة 
يف عقد اجلل�شات الق�شائية عن بعد، 
العامل يف عمر  دول  بقية  وتتميز عن 

الق�شية الذي انخف�س من 94 يوما 
املعدل  مي��ت��د  ب��ي��ن��م��ا  ي���وم���ا،   65 اإىل 
 120 مل��دة  الق�شية  لعمر  الطبيعي 
يوما، موؤكدا موا�شلة ت�شريع تطوير 

اخلدمات وتقدميها ب�شكل اأف�شل.
اأب����رز اخلدمات  م��ع��ال��ي��ه  وا���ش��ت��ع��ر���س 
طورتها  التي  الإلكرتونية  الق�شائية 
العدل  ك���ات���ب  يف  امل��ت��م��ث��ل��ة  ال���������وزارة 
ال����رق����م����ي، وه������و ن����ظ����ام اإل�����ك�����رتوين 
ل�شت�شدار الوكالت الرقمية عن بعد 
والتي  "البلوكت�شني"  خا�شية  ع��ر 
معاملة  األ���ف   111 م��ن  اأك���ر  بلغت 
امل��رئ��ي��ة لتقدمي  يف ع���دد الت�����ش��الت 
الذكي،  واملحامي  بعد،  عن  اخلدمات 

ل�شتكمال  اإل�����ك�����رتوين  ن���ظ���ام  وه�����و 
وتقدمي  امل���ح���ام���ني  ق���ي���د  اإج����������راءات 
وال�شت�شارات  لهم،  متكاملة  خدمات 
الأ��������ش�������ري�������ة ع�������ن ط������ري������ق ال������ذك������اء 
ال�شطناعي، وهي منظومة متكاملة 
الأ�شرية  ال�شت�شارة  خدمات  لتقدمي 
عدد  بلغ  والتي  املجتمع  فئات  جلميع 
منذ   9760 قدمتها  التي  اخلدمات 

اإطالقها اإىل الآن.
تبني  اإىل  احل��ك��وم��ي��ة  اجل���ه���ات  ودع����ا 
اأنظمة العمل عن بعد لتعزيز املرونة 
وال��ت��ن�����ش��ي��ق م����ع ال��ه��ي��ئ��ة الحت����ادي����ة 
لتفعيل  احلكومية  الب�شرية  للموارد 
التطبيقات الرقمية ومواءمة اجلهود 

والأهداف نحو م�شتقبل مرن.
يذكر اأن منتدى عن بعد، الذي يعقد 
يف   2023 م��ار���س  و16   15 ي��وم��ي 
متحف امل�شتقبل بدبي، يركز من خالل 
جل�شات رئي�شية وحوارية على تر�شيخ 
حلول العمل عن بعد وتطوير احللول 
يف  وتوظيفها  املتقدمة  التكنولوجية 
زيادة  يف  امل�شتقبلية  الأه���داف  حتقيق 
بالناجت  الرقمي  القت�شاد  م�شاهمة 
املحلي الإجمايل، وتطوير القطاعات 
املختلفة يف دولة الإمارات، وا�شتحداث 
اأ�شاليب  حت���اك���ي  ج���دي���دة  ق���ط���اع���ات 
يف  الدولة  تناف�شية  وتعزيز  امل�شتقبل، 

املوؤ�شرات العاملية.

•• دبي - وام:

اأكد معايل عمر �شلطان العلماء وزير 
دولة للذكاء ال�شطناعي والقت�شاد 
بعد،  عن  العمل  وتطبيقات  الرقمي 
اأن دول��ة الإم���ارات ب��روؤى وتوجيهات 
القيادة، اأ�شبحت مقراً عاملياً لتطوير 
التكنولوجيا  ح��ل��ول  اأف�����ش��ل  وت��ب��ن��ي 
وت�شميم  وا����ش���ت�������ش���راف  امل���ت���ق���دم���ة 
خمتلف  يف  امل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة  ال����ن����م����اذج 

جمالت العمل.
جاء ذلك، يف كلمة افتتاحية لأعمال 
من  الأول  بعد"  "عن  م���ن���ت���دى 
الذكاء  مكتب  ينظمه  ال���ذي  ن��وع��ه، 
الرقمي  والق��ت�����ش��اد  ال���ش��ط��ن��اع��ي 
وتطبيقات العمل عن بعد، على مدى 
ي��وم��ي 15 و16 م��ار���س احل���ايل، يف 
م��ب��ادرة ه��ادف��ة ل��دع��م ج��ه��ود تفعيل 
منوذج مرن للعمل احلكومي، يج�شد 
�شاحب  بقيادة  الإم����ارات  دول��ة  روؤى 

ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د ب��ن زاي����د اآل 
اهلل"  "حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان 
ال�شمو  �شاحب  توجيهات  وي��رتج��م 
مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حم��م��د  ال�شيخ 
جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  ن��ائ��ب 
اهلل”،  “رعاه  دب����ي  ح���اك���م  ال�������وزراء 
بتعزيز النهج العاملي لدولة الإمارات 
القائم على تبني اأنظمة عمل رقمية 
اإىل  املنتدى  ومرنة.ويهدف  مبتكرة 
مناق�شة ثالثة قطاعات رئي�شية ذات 
والتعليم  العمل  يف  متمثلة  اأول��وي��ة 
وال���رع���اي���ة ال�����ش��ح��ي��ة ال��ق��ائ��م��ة على 
وت�شخري  بعد"،  ع��ن  "العمل  ح��ل��ول 
والرقمية  التكنولوجية  الإم��ك��ان��ات 
خللق عامل اأكر تنوع ومرونة وتعزيز 
احلياة. وج��ودة  والإنتاجية  الكفاءة 

وقال معايل عمر �شلطان العلماء اإن 
دولة الإمارات متكنت على مدى اأكر 
من ع�شرين عاماً من تعزيز جاهزية 
للم�شتقبل،  الرقمية  التحتية  بنيتها 

لأن قيادتها اتخذت منذ ذلك الوقت 
العاملي  التغيري  بقيادة  وا�شحاً  قراراً 
وتكثيف جهود تطوير وتبني احللول 

التحول  وت�������ش���ري���ع  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة 
الرقمي، لتنتقل من اإطالق احلكومة 
احلكومة  من���وذج  اإىل  الإل��ك��رتون��ي��ة، 

التي  ال�شتباقية  واحلكومة  الذكية، 
والتغريات  ال��ت��ح��دي��ات  ت�����ش��ت�����ش��رف 
لتوفري اأف�شل مقومات جودة احلياة.

الإم����ارات  دول���ة  اأن حكومة  واأ���ش��اف 
كانت اأول من تبنى فكر اإدارة التحول 
يف منهجيات العمل وم�شرية تطويره 
ليكون متاحاً من اأي مكان، بدءاً من 
برنامج املت�شوق ال�شري الذي اأطلقه 
���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د بن 
نهج  تر�شيخ  بهدف  مكتوم،  اآل  را�شد 
ال��ع��م��ل وتعزيز  ج��دي��د وم��ت��ك��ام��ل يف 
ر���ش��خ من  ���ش��م��وه  واأن  امل��ت��ع��ام��ل،  دور 
خ��الل ه��ذه امل��ب��ادرة واق���ع اأن العمل 
عن بعد ل يقت�شر على التكنولوجيا 
بل هو نهج متكامل للعمل والإجناز.

وقال معاليه اإن دولة الإمارات ت�شعى 
واجلهود  ال�شرتاتيجيات  خالل  من 
ال�شتباقية اإىل تفعيل العمل الهجني 
واملرن يف ع�شر اأ�شبح فيه العمل عن 
الأ�شا�شية  العمل  اأ���ش��ال��ي��ب  م��ن  بعد 
تهدف  التي  اخل��ي��ارات  كافة  لتوفري 
عام  يف  الدولة  توجهات  ت�شيد  اإىل 
ا�شتدامة  على  باحلفاظ  ال�شتدامة 

املرونة  وت��ع��زي��ز  وال��ت��ن��م��ي��ة،  ال��ب��ي��ئ��ة 
وا�شتمرارية العمل يف كافة الظروف 
والنتقال  والإبداع  الإنتاجية  وزيادة 
اإليه دولة  امل�شتقبل الذي تطمح  اإىل 
ا�شتفادة  اأف�شل  وحتقيق  الإم�����ارات، 
باعتبارها  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ق����وة  م���ن 
تغري  باإمكانات  اأ�شا�شية  حتولية  قوة 
جذرية. بطرق  امل�شتقبلية  امل�شارات 

ب��ع��د يدعم  ال��ع��م��ل ع��ن  اأن  واأ����ش���اف 
ال�شامل  ال���رق���م���ي  ال���ت���ح���ول  ج���ه���ود 
الذي يتيح املجال ل�شتك�شاف عوامل 
مكانة  ويعزز  ال��واع��دة،  الفر�س  من 
دول����ة الإم������ارات م��ق��را ع��امل��ي��ا لتبني 
وا�شت�شراف  املتقدمة  التكنولوجيا 
الأ���ش��ال��ي��ب امل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة، م���وؤك���دا اأن 
املنتدى ي�شعى ليمثل من�شة حمفزة 
للتغيري يف العمل اليومي يف اجلهات 
اأف�شل  وتبني  واخلا�شة،  احلكومية 
بعد. عن  العمل  تطبيقات  ممار�شات 

العلماء  �شلطان  ع��م��ر  م��ع��ايل  واأك����د 

النماذج  تبني  م��ن  الن��ت��ق��ال  اأه��م��ي��ة 
ب��ن��اء ع��ل��ى احل��داث��ة والن��ت�����ش��ار، اإىل 
اإ�شافة  اإىل  وحت��وي��ل��ه��ا  ت��وظ��ي��ف��ه��ا 
خلدمة  ال���ع���م���ل  مل���ن���ظ���وم���ة  ن���وع���ي���ة 
امل��ج��ت��م��ع وت��ع��زي��ز م�����ش��ت��وي��ات جودة 
احل��ي��اة.وي��رك��ز امل��ن��ت��دى ال���ذي يعقد 
2023 يف  م��ار���س  15 و16  ي��وم��ي 
م��ت��ح��ف امل�����ش��ت��ق��ب��ل، مب�����ش��ارك��ة نخبة 
احلكوميني  وامل�شوؤولني  ال��وزراء  من 
ورواد  واخل��������راء  ال����ق����رار  و����ش���ن���اع 
مناذج  تر�شيخ  على  اخلا�س،  القطاع 
ب��ع��د وت��ط��وي��ر احللول  ال��ع��م��ل ع���ن 
وتوظيفها  امل��ت��ق��دم��ة  التكنولوجية 
يف  امل�شتقبلية  الأه�����داف  حت��ق��ي��ق  يف 
الرقمي  الق��ت�����ش��اد  م�شاهمة  زي����ادة 
وتطوير  الإج��م��ايل،  املحلي  بالناجت 
القطاعات املختلفة يف دولة الإمارات، 
حتاكي  جديدة  قطاعات  وا�شتحداث 
تناف�شية  وتعزيز  امل�شتقبل،  اأ�شاليب 

الدولة يف املوؤ�شرات العاملية.

خليفة الرتبوية: الإمارات رائدة يف رعاية الطفولة 

خالل جل�سة خدمات قانونية غري منطية ومرحلة تعزز املرونة �سمن اأعمال منتدى عن بعد

عبد اهلل النعيمي: دولة الإمارات جنحت يف تغيري �سكل املحاكم واملوؤ�س�سات الق�سائية 

خالل الكلمة الفتتاحية لفعاليات منتدى )عن بعد( 

عمر العلماء: الإمارات اتخذت قرارًا وا�سحًا بقيادة التغيري العاملي ومتكنت بتوجيهات قيادتها الر�سيدة من تعزيز جاهزية بنيتها التحتية الرقمية للم�ستقبل
حكومة الإمارات اأول من تبنى منظومة عمل خمتلفة من خالل برنامج املت�سوق ال�سري الذي اأطلقه حممد بن را�سد اآل مكتوم بهدف تر�سيخ نهج جديد ومتكامل

•• اأبوظبي-وام: 

اإن  اأ�شر ال�شهداء  اآل نهيان مدير تنفيذي مكتب �شوؤون  قال ال�شيخ خليفة بن طحنون 
خاللها  من  ت�شمن  متكاملة  بيئة  تطوير  ا�شتطاعت  املتحدة  العربية  الإم���ارات  دول��ة 
توفري الرعاية الالزمة لالأطفال لتمكينهم من خو�س تربة حياتية مفعمة بالأمل و 

ليوا�شلوا م�شرية التقدم نحو حتقيق الأهداف والغايات ال�شامية يف املجتمع.
واأ�شاف - يف كلمة مبنا�شبة "يوم الطفل الإماراتي" الذي يتم الحتفال به هذا العام 
حتت �شعار "حق الطفل يف بيئة اآمنة وم�شتدامة" - اأن الإمارات بقيادة �شاحب ال�شمو 
قانونيا  نظاما  اهلل" ط��ورت  "حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�شيخ 
الأمومة  بقطاع  املعنية  الدولة  موؤ�ش�شات  اأن  اإىل  م�شرياً   .. الطفل  حلماية  متكاماًل 
نوعية  م��ب��ادرات  طرحت  واملجتمعية  التعليمية  املوؤ�ش�شات  م��ع  وبالتعاون  والطفولة 

دعم  والفعالة يف  الإيجابية  امل�شاهمة  تنمية مواهبه وقدراته ومتكينه من  اأ�شهمت يف 
م�شرية التنمية.

واأو�شح اأن كافة خطط وا�شرتاتيجيات التنمية التي تعتمدها احلكومة تقوم على اإيجاد 
بيئة اآمنة وحالة من التنمية امل�شتدامة ل�شمان م�شتقبل اأف�شل لأطفال اليوم الذين 

هم قادة امل�شتقبل.
الإمارات” �شمو  “اأم  قادتها  التي  باجلهود  نهيان  اآل  بن طحنون  ال�شيخ خليفة  واأ�شاد 
الأعلى  املجل�س  رئي�شة  ال��ع��ام  الن�شائي  الحت���اد  رئي�شة  م��ب��ارك  بنت  فاطمة  ال�شيخة 
الأعوام  م��دار  على  الأ���ش��ري��ة  التنمية  ملوؤ�ش�شة  الأع��ل��ى  الرئي�شة  والطفولة  لالأمومة 
املا�شية لالرتقاء مب�شتوى رعاية الطفولة يف الدولة ودعم �شموها الكبري لكل املبادرات 
النف�شية  النواحي  امل�شاهمة يف جمال الهتمام بالطفل من  �شاأنها  التي من  والرامج 
والعقلية وال�شحية واجل�شدية ف�شال عن النواحي الثقافية والجتماعية والتعليمية 

ما اأ�شهم يف خلق حالة من التميز والإبداع لدى الطفل الإماراتي.
واأ�شار اإىل اأن مكتب �شوؤون اأ�شر ال�شهداء يويل اأبناء ال�شهداء اهتماما خا�شا ويحر�س 
ومبادرات  وب��رام��ج  خطط  اإط���ار  يف  وتلبيها  احتياجاتهم  وتتبع  معهم  التوا�شل  على 
مدرو�شة ت�شب كلها يف اتاه التمكني والإعداد والتاأهيل للتعامل مع متغريات احلياة 
مبادرات  من  يطرحه  عما  ف�شال  والبتكار،  الب���داع  من  اإط��ار  يف  تطوراتها  ومواكبة 
وبرامج تثقيفية وترفيهية ت�شاهم يف تن�شئتهم وتربيتهم على العتزاز بالهوية والوفاء 
للوطن. ي�شار اإىل اأن يوم الطفل الإماراتي هو منا�شبة وطنية تهدف اإىل توعية جميع 
فئات املجتمع بحقوق الطفل و�شمانها لكي ينمو يف بيئة �شحية واآمنة وداعمة تطّور 
جميع ما لديه من قدرات ومهارات مما يعود بالنفع على جمتمع دولة الإمارات ككل، 
ال��دول العربية التي �شنت قوانني وا�شحة و�شارمة يف  اأوائ��ل  حيث تعد الإم��ارات من 

جمال رعاية حقوق الأمومة والطفولة وتعزيز البيئة الأ�شرية.

خليفة بن طحنون: الإمارات طورت منظومة متكاملة لرعاية الطفولة

•• اأبوظبي-الفجر: 

وّقعت موؤ�ش�شة "حتقيق اأمنية" ُمذّكرة تفاهم مع م�شت�شفى برجيل 
ا�شرتاتيجية  عليها  ترتكز  التي  ال�شامية  الر�شالة  ن�شر  بهدف 
ال��ن��ب��ي��ل��ة، وت�����ش��ه��ي��ل عملية احل�����ش��ول على  امل��وؤ���ش�����ش��ة الإن�����ش��ان��ي��ة 
معلومات الأطفال املُ�شابني باأمرا�س خطرية لتحقيق اأمنياتهم. 
باأهدافهما  الوعي  ن�شبة  لرفع  الطرفني  التعاون بني  اإىل  اإ�شافة 

واأن�شطتهما جمتمعياً.
ملوؤ�ش�شة  التنفيذي  الرئي�س  الزبيدي،  هاين  التفاهم  ُمذّكرة  وّقع 
الدكتور  برجيل  م�شت�شفى  ع��ن  وّق��ع��ه��ا  فيما  اأمنية"،  "حتقيق 
مانديب �شينغ، الرئي�س التنفيذي ل�شركة برجيل فرحة وا�شت�شاري 

طب الأم واجلنني يف مدينة برجيل الطبية.
ملوؤ�ش�شة  التنفيذي  الرئي�س  الزبيدي،  ه��اين  ق��ال  املنا�شبة  وبهذه 
م�شت�شفى  م��ع  الت��ف��اق��ي��ة  ه��ذه  توقيع  "ُي�شعدنا  اأم��ن��ي��ة:  حتقيق 
برجيل الذي برز كمركز للتمّيز الطبي يف جميع اأنحاء الإمارات، 
�شة مع تبّنيه  ُيقّدم خدمات رعاية �شحية عاملية الطراز ومتخ�شّ
ودية  اإن�شانية  مل�شة  عليها  ُي�شفي  املُ��ت��ق��ّدم��ة،  التقنيات  لأح���دث 
احت�شانه  عر   ، متييز  دون  املجتمع  اأف��راد  جلميع  توفريها  يتّم 
لفريٍق من الأطباء امل�شهورين عاملياً من الذين يتمّتعون مبهارات 

وخرات عالية امل�شتوى.
"نتطّلع من خالل ُمذّكرة التفاهم اإىل التعاون يف دعم  واأ�شاف: 
ال�شعادة  ن�شر  وهو  واح��د  يجمعنا هدف  فالذي  الطرفني،  اأعمال 

الأطفال  اأمنيات  حتقيق  م��ن  والتمّكن  املجتمع،  اأف���راد  قلوب  يف 
والتفاوؤل بحياة  الأمل  �شمعة  باأمرا�س خطرية لإ�شاءة  املُ�شابني 

اأف�شل على اأر�س وطن زايد اخلري".
"اإن توفري رعاية عالية  �شينغ:  الدكتور مانديب  من جانبه قال 
اأن  اأولوية ق�شوى لنا، حيث مُيكن  اجلودة لأف��راد املُجتمع ُي�شكل 
العالج يف  واأ�شرهم طوال عملية  للمر�شى  الدعم  ُي�شاهم تقدمي 
"حتقيق  موؤ�ش�شة  مع  التعاون  وُي�شعدنا  ال�شفاء.  نتائج  حت�شني 
باأمرا�س  املُ�����ش��اب��ني  ل��الأط��ف��ال  م��ل��م��و���س  ف���رق  اأمنية" لإح�����داث 
هذا  يف  املوؤ�ش�شة  م��ع  ال��ت��ع��اون  اإىل  "نتطّلع  واخ��ت��ت��م:  خطرية". 
ومنحهم  واأ�شرهم،  الأط��ف��ال  بني  ال�شعادة  لن�شر  النبيل  امل�شروع 

القوة املُتجّددة يف مكافحتهم لالأمرا�س".

حتقيق اأمنية تتفاهم مع م�ست�سفى برجيل لإ�سعاد قلوب الأطفال املر�سى



اخلميس   16  مارس    2023  م   -    العـدد   13800  
Thursday   16    March    2023   -  Issue No 13800

08

اأخبـار الإمـارات

•• دبي-الفجر:

دعت القيادة العامة ل�شرطة دبي اأفراد 
امل��ج��ت��م��ع اإىل اأخ����ذ احل��ي��ط��ة واحل���ذر 
ينتحلون  ُم��ت�����ش��ل��ني  م���ن  ال����الزم����ني، 
م�شرفية،  اأو  ح��ك��وم��ي��ة  ج��ه��ات  �شفة 
مالية،  احتيال  جرائم  تنفيذ  بغر�س 
حُمذرة من تزويد اأي مت�شل بالبيانات 
توجد  "ل  اأن��ه  على  وم�شددة  البنكية، 
اأي جهة حكومية اأو م�شرفية �شتطلب 
بالبيانات  ت���زوي���ده���ا  امل���ت���ع���ام���ل  م����ن 
ذلك،  ج��اء  ال�شري.  الرمز  اأو  البنكية 
ل�شرطة  العامة  القيادة  اإط��الق  خالل 

دبي مُمثلة يف اإدارة التوعية الأمنية يف 
واإدارة  املجتمع،  لإ�شعاد  العامة  الإدارة 
اجلرائم القت�شادية يف الإدارة العامة 
حلملة  اجلنائية،  واملباحث  للتحريات 
توعوية من جرائم الن�شب والحتيال 
الهاتفي، يف اإطار حر�شها على توعية 
التعامل  عدم  ب�شرورة  املجتمع  اأف��راد 
يطلبون  حُم���ت���ال���ني  ُم��ت�����ش��ل��ني  م����ع 
تفا�شيل البيانات البنكية. واأكد �شعادة 
ال���ل���واء ج��م��ال ���ش��امل اجل����الف مدير 
واملباحث  للتحريات  ال��ع��ام��ة  الإدارة 
اإطار  ت��اأت��ي يف  احل��م��ل��ة  اأن  اجل��ن��ائ��ي��ة، 
احلر�س على توعية اأفراد املجتمع من 

فيها  يعتمد  ال��ت��ي  الهاتفية  اجل��رائ��م 
لل�شحية،  الدع���اء  اأ���ش��ل��وب  املُحتالون 
ب�شرورة حتديث بياناته ال�شخ�شية يف 
اجلهات احلكومية اأو حتديث ح�شاباته 
البنكية، بهدف احل�شول على البيانات 
على  ال�شتيالء  ث��م  لل�شحية،  املالية 
اأم��وال��ه ع��ر اإج����راء حت��وي��الت مالية 
اللواء  و���ش��دد  ال�شخ�شي.  ح�شابه  م��ن 
اأن���ه ل ت��وج��د اأي جهة  اجل���الف ع��ل��ى 
�شتطلب من  مالية،  اأو  �شواء حكومية 
متعامليها تزويدها بتفا�شيل البيانات 
البنكية ال�شرية، واأن اأي �شخ�س يطلب 
ال�شرية،  البنكية  البيانات  ُمت�شل  منه 

عليه الإدراك فوراً باأنه حُمتال، موؤكداً 
ب��اأي �شكل من  التعاطي  ع��دم  ���ش��رورة 
الأ�شكال مع هذه الت�شالت، وتقدمي 
بالغ عنها فوراً من خالل اأقرب مركز 
�شرطة ذكي "SPS"، اأو عر الت�شال 
ا�شتخدام  خ��الل  م��ن  اأو   ،901 برقم 
خدمة  ع��ر  اأو   "Ecrime" من�شة 
تطبيق  على  ال�شرطة" املتوفرة  "عني 

�شرطة دبي الذكي.

رفع الوعي
"جرائم  اأن  اجل�����الف  ال����ل����واء  وب����ني 
من  ت���ع���ت���ر  الهاتفي"،  الت���������ش����ال 

اجل��رائ��م ال��ت��ي ُي��خ��ط��ط ل��ه��ا م��ن قبل 
املُحتالني بطريق ذكية، ُم�شتغلني فيها 
اأجل  من  ال�شحية  لدى  الوعي  غياب 
اإىل  ال���ش��ت��ي��الء على اأم���وال���ه، م�����ش��رياً 
رفع  اإط���ار  يف  ت��اأت��ي  التوعية  حملة  اأن 
ن�شبة الوعي، ليكون املتعامل اأذكى من 
بالغة يف  اأهمية  ملا لذلك من  املحتال، 

مكافحة هذا النوع من اجلرائم.

اإجراءات مبا�سرة 
من  اأن  اجلالف  اللواء  �شعادة  واأو�شح 
هاتفي  اح��ت��ي��ال  ج��رمي��ة  اإىل  يتعر�س 
ر���ش��ال��ة خ�����ش��م م��ن ر�شيده،  وي��ت��ل��ق��ى 

اإجراءات  ع��دة  يتخذ  اأن  عليه  يتوجب 
�شريعة، يف مقدمتها الت�شال بالبنك 
الئتمان،  بطاقة  اإيقاف  على  والعمل 
واإخطارهم باإيقاف التحويالت املالية 
ملركز  البالغ  تقدمي  ثم  البطاقة،  من 
ال�شرطة الذكي، فيما �شتبا�شر �شرطة 
جرائم  مكافحة  ق�شم  يف  مُمثلة  دب��ي 
العامة  الإدارة  يف  والحتيال  الن�شب 
فوراً  اجل��ن��ائ��ي��ة  وامل��ب��اح��ث  للتحريات 
التحقيق يف الواقعة للعمل على اإلقاء 
القب�س على مرتكبي اجلرمية و�شبط 

املبالغ امل�شتوىل عليها.

احلملة التوعوية
الأ�شتاذ  اأكد  التوعوية،  احلملة  وحول 
بطي اأحمد بن دروي�س الفال�شي، مدير 
اإدارة التوعية الأمنية يف الإدارة العامة 
لإ�شعاد املجتمع، اأن اإطالق احلملة ياأتي 
امل�شتمرة  التوعوية  احلمالت  اإط��ار  يف 

ل�شرطة  العامة  القيادة  تنفذها  التي 
على  العمل  بهدف  �شنوي،  ب�شكل  دب��ي 
وبالتايل  املجتمعي،  الوعي  ن�شبة  رفع 
احلد من اجلرمية، اإىل جانب الوقوف 
التي توؤثر على  الأمنية  عند الظواهر 

املجتمع.

واجهات الأجنحة بالقرية العاملية رمز لرتاث وثقافات العامل.. )2(

جامعة الإمارات ودائرة تنمية املجتمع حتتفالن باليوم العاملي للخدمة املجتمعية

زكي ن�سيبة: طرح روؤى ُمبتكرة يف اخلدمة الجتماعية والعمل الجتماعي
مغري اخلييلي: تطوير جودة اخلدمات الجتماعية واإطالق ا�سرتاتيجيات تخدم املجتمع 

حذرت من التعاطي مع مكاملات تنتحل »�سفة موؤ�س�سية« لتنفيذ جرائم احتيال 

�سرطة دبي: ل تطلب اأي دائرة حكومية اأو م�سرفية البيانات املالية من متعامليها هاتفيًا

•• دبي- �صمري ال�صعدي:

كما ذكرنا يف اجلزء الأول اأن القرية 
�شادقا  تعبريا  تعتر  بدبي  العاملية 
ع����ن ث����ق����اف����ات وح���������ش����ارات وت������راث 
امل�شاركة فيها، فكل  وال��دول  ال�شعوب 
وتاريخها  ت��راث��ه��ا  ع���ن  ت��ع��ر  دول�����ة 
اأما  اأجنحتها  خ��الل  من  وح�شارتها 
اأو من الداخل واإم��ا من  من اخل��ارج 
نف�شها..  الأج��ن��ح��ة  ت�شميم  خ���الل 
التالية  والأج�������زاء  اجل����زء  ه����ذا  ويف 
الدول  اأجنحة  ل��واج��ه��ات  �شنتعر�س 
ال��ع��امل��ي��ة والتي  ال��ق��ري��ة  امل�����ش��ارك��ة يف 
اأج��ن��ح��ت��ه��ا لتكون  ���ش��م��م��ت واج���ه���ات 
وح�شارتها  وت��راث��ه��ا  لثقافتها  رم��زا 
ول��ت��ح��ق��ق ���ش��ع��ار ال��ق��ري��ة ال��ع��امل��ي��ة يف 
عامل  وال��ع�����ش��ري��ن  ال�����ش��اب��ع  مو�شمها 
اأكر روعة.. ولأن هذه الواجهات هي 
ج��زء م��ن ه��ذا ال��ع��امل الأك���ر روائع 
�شيوف  ليتعرف  ه��ذا  وك��ل  تاريخية، 
ب���ل وك���ل ���ش��ي��وف القرية  الأج��ن��ح��ة 
التاريخ  ه����ذا  ح��ك��اي��ة  ع��ل��ى  ال��ع��امل��ي��ة 
وال��������رتاث وال���ث���ق���اف���ة واحل�������ش���ارات 
والنظم والرموز املعمارية لكل دولة، 
وهذا هو اجلزء االثاين من املو�شوع.

جناح الإمارات
الإم������ارات �شممت  ج��ن��اح  واج��ه��ة  اإن 
ما�شيها  دب�����ي  م���دي���ن���ة  ع����ن  ل��ت��ع��ر 

الواجهة  يف  وا���ش��ت��خ��دم  وح��ا���ش��ره��ا 
ك��ل م��ا يعر ع��ن ذل���ك.. ففي و�شط 
اأ�شواق  اإىل  الرمز  مت  اجلناح  واجهة 
دبي القدمية املتعددة واملتنوعة وبكل 
تعتر  وال��ت��ي  ال��دق��ي��ق��ة،  تفا�شيلها 
�شيمفونية تناغم تتيح خيارات ت�شوق 
حولها  وم��ا  دب��ي  قاطني  لكل  مثرية 
والذين  ل��دب��ي  ال��ق��ادم��ني  لل�شياح  اأو 
والذي  الأم���ارات���ي  ال����رتاث  يبهرهم 

تعتر الأ�شواق القدمية جزء منه.. 
ال�شهرية  القدمية  دب��ي  اأ���ش��واق  وتعد 
تراثها  ت��ع��ك�����س  ب���اأن���ه���ا  دب����ي  ب����اإم����ارة 
الثقايف وال�شعبي للقادمني من داخل 
اأن تد  وخ��ارج��ه��ا، ميكنك  الإم����ارة 
الأ�شواق ال�شخم كل  اأروق��ة هذا  بني 
�شلع وُمنتجات فُهناك  ما تريده من 
املالب�س  ل��ب��ي��ع  خُم�����ش�����ش��ة  اأ�����ش����واق 
اجل����اه����زة ب��ك��اف��ة اأن���واع���ه���ا واأخ�����رى 
والهدايا  الفنية  وال��ت��ح��ف  ل��الأل��ع��اب 
الن�شائية  املنتجات  بجانب  التذكارية 
من العطور وُم�شتح�شرات التجميل 
اليدوية  واحل��ق��ائ��ب  والك�����ش�����ش��وارت 
ت�شميماتها  مُب��خ��ت��ل��ف  والأح����ذي����ة 
اأنواعها..  بكل  وال��ت��واب��ل  وخ��ام��ات��ه��ا 
ومت اإ�شافة بع�س الأنوار بديكوراتها 
على  لت�شفي  ال��واج��ه��ة  يف  ال��ق��دمي��ة 
الإماراتي..  ال���رتاث  �شمة  ال��واج��ه��ة 
كما اأ�شيف رمز املباين القدمية بدبي 
باإ�شافة الأبواب وال�شبابيك اخلا�شة 

ال���ق���دمي���ة، وك���ذل���ك بع�س  ب���امل���ب���اين 
ال���زخ���ارف ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة، ول��ل��ت��ع��م��ق يف 
الرتاث الإماراتي مت اإ�شافة الرجيل 
اأعلى  الواجهة من  على ميني وي�شار 
الهواء  لتريد  ي�شتخدم  كان  وال��ذي 
الأيام،  قدميا بدل من مكيفات هذه 
والبارجيل هو اأيقونة تراثية تتجلى 
على اأ�شطح املنازل القدمية يف رائعة 
م��ع��م��اري��ة ف��ن��ي��ة ووظ��ي��ف��ي��ة ومالمح 
عن  املحلية  البيئة  مباين  بها  تتفرد 
وُيظهر  احلديثة  امل��ب��اين  م��ن  �شواها 
ال��ب��ارج��ي��ل م���ا ح��ق��ق��ه الأج�������داد من 
على ظروف  للتغلب  ابتكارية  خطوة 
الطبيعة القا�شية وعدم توفر و�شائل 
ت��خ��ف��ف م���ن ���ش��دة ح��رارت��ه��ا لتحقق 
اأجواًء عليلة  هذه القطعة الهند�شية 
امل��ن��ازل وتلعب دور جهاز  ف��راغ��ات  يف 
ال���ت���ري���د يف ال���وق���ت احل�������ايل.. ومل 
ي��ن�����س امل�����ش��م��م اجل���م���ال ال��ت��ي متثل 
ثروة الأمارات احليوانية والتقليدية 
���ش��ب��اق��ات فريدة..  ل��ه��ا  اأف�����ردت  ال��ت��ي 
واأم������ا م��ظ��اه��ر دب����ي احل���دي���ث���ة فقد 
ب���رم���زي���ن هما  ال���واج���ه���ة  مت��ث��ل��ت يف 
ببوابة  يحيطان  ال��ل��ذان  دب���ي  اأب����راج 
اجلناح الرئي�شية باإرتفاعها ال�شامخ، 
ال��واج��ه��ة عجلة ع��ني دبي  اأع��ل��ى  ويف 
املتواجدة يف دبي والتي تعتنر اأعلى 

عجلة ترفيهية يف الغامل.

جناح باك�ستان
الباك�شتان  جناح  واجهة  ت�شميم  مت 
الباك�شتانية  املباين  اأح��د  اإىل  لرتمز 
وه���و ح�شن  األ  ال��رتاث��ي��ة  ال��ق��دمي��ة 
الواجهة  ولتج�شد  له��ور،  يف  �شاهي 
الرمز  ه��ذا  العاملية  القرية  ل�شيوف 
الرناثية،  امل��ب��اين  م��ن  ي��ع��ت��ر  ال����ذي 
كما اأن اجلناح الباك�شتاين يف معر�س 
ال�����ش��ني عام  ���ش��ان��غ��ه��اي يف  اإك�����ش��ب��و 
على هيئة ح�شن  �شمم  قد   2010
لهور ويقع يف مدينة لهور البنجاب  
ال�شمالية  ال��زاوي��ة  يف  يقع  بباك�شتان 
وهو  امل�����ش��ورة   له��ور  ملدينة  الغربية 
ع��ب��ارة ع��ن ب��ن��اء ���ش��ب��ه م��ن��ح��رف بني 
وتعود  ه���ك���ت���ار،   20 م�����ش��اح��ة  ع���ل���ى 
اأ�شول احل�شن اإىل الع�شور القدمية 
للح�شن  الأ����ش���ا����ش���ي  ال��ه��ي��ك��ل  ل���ك���ن 
مغول  �شلطنة  عهد  يف  بني  ق��د  ك��ان 
الإمراطور  عهد  يف  حت��دي��داً  الهند 
البناء  اأك��ر، ثم تطّور  الدين  ج��الل 
اأباطرة  من  ع��دد  بوا�شطة  با�شتمرار 
واحلكام  ال�����ش��ي��خ  واأب�����اط�����رة  امل���غ���ول 
ُتعرف  ب����واب����ت����ان  ل����ه  و  الإجن����ل����ي����ز، 
بناها  اأمل��غ��ريي  بوابة  با�شم  اإحداهما 
الإم����راط����ور اأورن���ك���زي���ب وه���و عامل 
ال���ب���واب���ة باتاه  ك��ب��ري وت��ف��ت��ح ه����ذه 
الأخرى  والبوابة  باد�شاهي،  م�شجد 
اأي  بوابة ما�شتي  با�شم  اأق��دم وتعرف 
بوابة  اأو  البنجابية  باللغة  م�شجدي 

تقاليد  احل�شن  وُي��ظ��ه��ر  م�شجدي، 
وا�شتخدمت  الغنية،  املغولية  العمارة 
رئي�شية  كبوابة  حالياً  اأملغريي  بوابة 
ب�شكل  ما�شتي  ب��واب��ة  اأغلقت  اأن  بعد 
دائم وُيظهر احل�شن تقاليد العمارة 
املغولية الغنية، ومن املواقع ال�شهرية 
حمل  �شي�س  احل�شن  يت�شمنها  التي 
لهورو بوابة اأملغريي وم�شجد موتي، 
منظمة  اأدرج�����ت  1981م  ع���ام  ويف 
اليون�شكو ح�شن لهور كموقع تراث 
عاملي مع حدائق �شاليمار لكنه اأدرج يف 
قائمة مواقع الرتاث العاملي املعر�شة 
للخطر بدءاً من عام 2000 ول زال 

حتى الآن.

جناح البحرين
البحرين  ج��ن��اح  واج��ه��ة  ت�شميم  مت 
البحرين  م��ن  معلمني  اإىل  ل��رتم��ز 
اأولهما باب البحرين والثاين املباين 
البحرين،  يف  ال���ق���دمي���ة  ال�����ش��ع��ب��ي��ة 
احل����م����ام  اأب�����������راج  اإىل  ب����الإ�����ش����اف����ة 
البحرين  يف  امل�����وج�����ودة  ال�������ش���ه���رية 
ويقع  الأخ����رى..  اخلليجية  وال���دول 
�شوق  م����دخ����ل  يف  ال���ب���ح���ري���ن  ب������اب 
عام  باجريف  ت�شارلز  ووب��ن��اه  املنامة 
مكاتب احلكومة يف  وي�شّم  1948م 
ذلك الوقت، كان باب البحرين مطاّل 
على البحر وتعّر�س مع مرور الوقت 
وزارة  وتبنت  ك��ب��رية..  ت��غ��ي��ريات  اإىل 

احل�شارّية  ال��واج��ه��ة  ه���ذه  ال��ّث��ق��اف��ة 
ترميمها  خ����الل  م���ن  وا���ش��ت��ط��اع��ت 
باب  هيئة  ت�شتعيد  اأن   1986 ع���ام 
عليها  ك���ان  ال���ذي  الأوىل  ال��ب��ح��ري��ن 
املعمارية  امل��ع��امل  واإظ���ه���ار  تف�شيليا 
الإ����ش���الم���ي���ة.. اأم����ا امل��ل��م الآخ�����ر هو 
فالبحرين  القدمية  ال�شعبية  املباين 
الأثرية  البيوت  م��ن  بالعديد  تزخر 
ال�شطح مدينة  القدمية، وترز على 
املحرق كحا�شنة كرى لتلك البيوت 
جانبي  ع��ل��ى  مت��ت��د  ال��ت��ي  التقليدية 
واختريت  ال�����ش��ي��ق��ة..  امل��دي��ن��ة  اأزق�����ة 
التاريخ  اإىل  لتعيد  امل��ن��ازل  جمموعة 
جمموعة من املهن واحلرف اليدوية 
لقمة  لك�شب  النا�س  اإليها  يلجاأ  التي 
العي�س بدًءا من التطريز والزخرفة 
يف بيت الكورار حتى تاريخ الالآلئ يف 
ال�شابق  امل��ن��زل  ب��ن مطر وه��و  م��ن��زل 
ل��ت��اج��ر ل���وؤل���وؤ ���ش��ه��ري، وت��ع��ك�����س تلك 
ال��ب��ح��ري��ن باحلفاظ  ال��ت��زام  ال��ب��ي��وت 
والتاريخية  التقليدية  العمارة  على 

برتميم تلك البيوت.

جناح اليمن
اليمني  اجل��ن��اح  واج��ه��ة  ت�شميم  مت 
الأول  اليمن  ليمثل ثالثة معامل يف 
والثاين  بق�شان يف ح�شرموت،  ق�شر 
الثالث  اأم��ا  القدمية،  �شنعاء  مباين 
هو  بق�شان  وق�شر  اليمن..  ب��اب  فهو 

بح�شرموت  الأث����ري����ة  م���ع���امل  اأح�����د 
دوعن  وادي  يف  ق�شر  اأك���ر  وي��ع��ت��ر 
الأي�شر بعد ق�شر بن لدن الذي يقع 
يف الوادي الأمين لدوعن وبالتحديد 
يقع يف رباط باع�شن، ويعتر الق�شر 
الفريدة  امل���ع���م���اري���ة  امل����ب����اين  اأح������د 
اأك���ر العينات  الأك����ر ج��م��ال واأح����د 
ال���ش��ت��ث��ن��ائ��ي��ة ل��ل��م��ن��ازل ال��ق��دمي��ة يف 
ح�����ش��رم��وت وال���ي���م���ن، وي���ق���ع ق�شر 
اأحمد  وبناه  بق�شان  خيلة  يف  بق�شان 
1956م..  ع����ام  يف  ب��ق�����ش��ان  ���ش��ع��ي��د 
واملعلم الثاين مباين �شنعاء القدمية 
القدمية  ���ش��ن��ع��اء  م��دي��ن��ة  ف��ت��ت��م��ي��ز 
بطراز معمارها القدمي الذي ميتلك 
ون�شب  باأ�شكال  توجد  غنية  زخ���ارف 
والأ�شوار  ال��ن��وب  كتل  مثل  خمتلفة 
واحلمامات  وال�����ش��م��ا���ش��ر  وامل�����ش��اج��د 
اأنه  اإل  واملدار�س  واملعا�شر  والأ�شواق 
الطراز  ه��ذا  ب��ن��اء  ي��ع��رف متى مت  ل 
احلمريي،  بالطراز  املتاأثر  املعماري 
و�شنعاء القدمية وهي مدينة م�شورة 
يبق منها  اأب���واب مل  �شبعة  لها  وك��ان 
تلك  اإح������دى  وه����ي  ال��ي��م��ن  ب����اب  اإل 
املدن القدمية املاأهولة با�شتمرار من 
القرن اخلام�س قبل امليالد على الأقل 
�شباأ  ململكة  موؤقتة  عا�شمة  اأ�شبحت 
يف القرن الأول للميالد بعد ا�شتعادة 
للعر�س  ه����م����دان  ق��ب��ي��ل��ة  م����ن  اأ�����ش����ر 
ال�شبئي من احلمرييني وجاء ذكرها 

يف ن�شو�س امل�شند ب�شيغة �شنعو وهي 
م�شتقة من م�شنعة وتعني ح�شن يف 
واملعلم  القدمية..  اجلنوبية  العربية 
ال��ث��ال��ث ه���و ب���اب ال��ي��م��ن وه���و معلم 
ت��اري��خ��ي و���ش��ي��اح��ي ع��م��ره اأك����ر من 
الأ�شا�شي  املدخل  األ��ف عام حيث يعد 
اجلهة  م��ن  ال��ق��دمي��ة  �شنعاء  مل��دي��ن��ة 
بكامله  املتبقي  وال��وح��ي��د  اجلنوبية 
من بني اأربعة اأبواب اأخرى عرفت يف 
هذا  ويعد  للمدينة  كمداخل  ال�شابق 
ال��ب��اب م��ن اأق���دم الأب����واب يف اليمن، 
اأن  اإىل  التاريخية  امل��روي��ات  وت�شري 
�شور �شنعاء القدمية باأبوابه الأربعة 
واأب����رزه����ا ب���اب ال��ي��م��ن وج���د يف عهد 
اليعفرية  فيما ت�شري م�شادر  الدولة 
الدولة  عهد  يف  بني  اأن���ه  اإىل  اأخ���رى 
اخلام�س  ال���ق���رن���ني  يف  ال�����ش��ل��ي��ح��ي��ة 
�شالطني  واأن  ال��ه��ج��ري  وال�����ش��اد���س 
الدولة الأيوبية قاموا بتكملته عقب 

�شيطرتهم على اليمن عام 569ه . 

•• العني-الفجر: 

اأكد معايل زكي اأنور ن�شيبة، امل�شت�شار 
الثقايف ل�شاحب ال�شمو رئي�س الدولة، 
ال��رئ��ي�����س الأع��ل��ى جل��ام��ع��ة الإم�����ارات، 
اأن����ن����ا ن���ع���ت���ّز ب������اأن ج���ام���ع���ة الم�������ارات 
املبادئ  ا�شرتاتيجيتها  �شمن  تعتمد 
الجتماعية  ل��ل��خ��دم��ة  الأ����ش���ا����ش���ي���ة 
وامل�شوؤولية  الإن���������ش����ان،  ح���ق���وق  م���ن 
الثقايف،  التنّوع  واح���رتام  املجتمعية، 
مع  تتوافق  التي  امل�شتدامة  والتنمية 
تدعو  وم��ا  الإ�شالمي،  الدين  تعاليم 
ال�شماوية. جاء ذلك  اإليه كّل الأدي��ان 
خالل فعاليات اليوم العاملي للخدمة 
الجتماعية، الذي نظمته كلية العلوم 
بالتعاون  والج��ت��م��اع��ي��ة،  الإن�����ش��ان��ي��ة 
اأبوظبي،   - املجتمع  تنمية  دائ��رة  مع 
ال����دك����ت����ور مغري  م����ع����ايل  ب���ح�������ش���ور 
املجتمع  تنمية  دائرة  رئي�س  اخلييلي، 
- اأبوظبي، والدكتور غالب احل�شرمي 
بالإنابة،  اجل��ام��ع��ة  م��دي��ر  ال��ري��ك��ي، 
ال����ن����اب����ودة، عميد  وال���دك���ت���ور ح�����ش��ن 
والجتماعية،  الإن�شانية  العلوم  كلية 

وع�������دد م����ن ال����ق����ي����ادات الأك����ادمي����ي����ة 
وط���الب وط��ال��ب��ات اجل��ام��ع��ة وممثلي 
ال��دوائ��ر امل��ح��ل��ي��ة.  واأ���ش��اف معاليه: 
العام حتت �شعار  "ياأتي احتفالنا هذا 
"املُ�شاركة يف بناء عامل اجتماعي بيئي 
حكومتنا  لتطلعات  ومواكبة  جديد"، 
الر�شيدة، الهادفة اىل خلق بيئة ُمثلى 
لتحقيق الإبداع، من خالل طرح روؤى 
اخلدمة  جم��ال  يف  وُمبتكرة  ُمتجّددة 
مبا  الجتماعي،  والعمل  الجتماعية 
الرفاهية  اأمن����اط  للمجتمع  ُي��ح��ّق��ق 
علمية  منهجية  وف���ق  الج��ت��م��اع��ي��ة، 
التي  ال�شعادة  ون�شر  رائدة ومدرو�شة، 
لدولة  ا�شت�شرافية  وروؤية  نهجاً  مُتّثل 

الإمارات بني كافة اأفراد املجتمع".
احتفال  "ُي�شّكل  ب���ال���ق���ول:  واخ��ت��ت��م 
اأخ�شائي  بني  للقاء  فر�شة  اجلامعة 
اخل����دم����ة الج���ت���م���اع���ي���ة، واأع���������ش����اء 
ال��ه��ي��ئ��ت��ني الإداري����������ة والأك����ادمي����ي����ة، 
�شبل  اأف�������ش���ل  مل��ن��اق�����ش��ة  وال���ط���ل���ب���ة، 
الجتماعية،  اخل��دم��ة  يف  امل��م��ار���ش��ات 
ال���ري���ادة يف  امل���ب���ادرات لتحقيق  وخ��ل��ق 
اخلدمة الجتماعية، والرتقاء مبهنة 

اخلدمة الجتماعية لتحقيق التنمية 
الجتماعية امل�شتدامة". وقّدم معايل 
دائرة  رئي�س  اخلييلي،  مغري  الدكتور 
تنمية املجتمع – اأبوظبي، عر�شاً لدور 
ومهام وا�شرتاتيجيات الدائرة، واأ�شار 
وبالتعاون  اأط��ل��ق��ت  ال���دائ���رة  اأن  اإىل 
اأبوظبي  يف  الإح���������ش����اء  م���رك���ز  م����ع 
الو�شع  لقيا�س  ا�شتبيان جودة احلياة 
الجتماعي يف الإمارة، والتعرف على 
تواجه  ال��ت��ي  الجتماعية  ال��ت��ح��دي��ات 
يف  ال�شتبانة  �شاهمت  وق��د  الأف�����راد، 
الجتماعية  اخل��دم��ات  ج��ودة  تطوير 
واإطالق ا�شرتاتيجيات تخدم املجتمع 
على م�شتوى اإمارة اأبوظبي.  واأ�شاف 
معاليه باأن احلكومة �شعت اإىل تعزيز 
تعزيز  خ��الل  م��ن  الجتماعي  العمل 
الهيكلة  املجتمع  يف  دائ��رة تنمية  دور 
وتقدمي  ال����ش���رتات���ي���ج���ي���ة،  وامل�����ه�����ام 
خ�����دم�����ات جم���ت���م���ع���ي���ة وف������ق م���ب���ادئ 
واملجتمع  ال��ف��رد  دور  ت��ع��زز  اأ���ش��ا���ش��ي��ة 
ا�شرتاتيجية  اإط��������الق  مت  ح���ي���ث   ،
واأ�شرهم  ال��ه��م��م  لأ���ش��ح��اب  اأب��وظ��ب��ي 
يف ظ���ل م��ن��ظ��وم��ة م��ت��ك��ام��ل��ة وج����ودة 

عالية، وبناء ثقة املجتمع عر منظور 
يف  الهمم  اأ���ش��ح��اب  واإ���ش��راك  حقوقي 
لإتاحة  دام����ج،  جمتمع  اإىل  ال��ت��ح��ّول 
ال���و����ش���ول امل��ت��ك��اف��ئ و���ش��م��ان تقدمي 
ا�شرتاتيجية  وب��ن��اء  اأف�����ش��ل،  خ��دم��ات 
اأ����ش���رة م��ت��الح��م��ة و�شلبة  م��ن خ���الل 
بالتمكني  يتحلى  و���ش��ب��اب  وم��ل��ت��زم��ة، 
وال�شالبة، ومّت العمل على و�شع 15 
ذلك.  اأجل حتقيق  رئي�شياً، من  هدفاً 
اأبوظبي، احتلت املركز  اإم��ارة  اأن  واأكد 

التا�شع عاملياً يف جودة احلياة.
الدكتور  م��ع��ايل  ث��ّم��ن  وم���ن ج��ان��ب��ه، 
تنمية  دائ���رة  رئي�س  اخلييلي،  مغري 
يف  الإم�����ارات  جامعة  ج��ه��ود  املجتمع، 
الأثر  ذات  امل��ه��م��ة  ال��ف��ع��ال��ي��ات  ت��ق��دمي 
الإيجابي على املجتمع، وُتعد الفعالية 
اليوم  م��ع  ت��زام��ن��اً  تنظيمها  مّت  ال��ت��ي 
ال��ع��امل��ي ل��ل��خ��دم��ة الج��ت��م��اع��ي��ة، ذات 
اأن جمال اخلدمة  اأث��ر طيب، ل�شيما 
وُي��ع��ن��ى بخدمة  وا����ش���ع  الج��ت��م��اع��ي��ة 

الإن�شان والرتقاء بجودة حياته. 
هي  اأبوظبي  اإم���ارة  اأن  معاليه،  واأك���د 
خمتلف  من  ل��الأف��راد  حا�شنة  مدينة 

دائماً  وت��ع��م��ل  والأع�������راق،  ال��ث��ق��اف��ات 
ع���ل���ى ت���ط���وي���ر وحت����دي����ث ال���ق���وان���ني 
تعزيز  يف  ت�شاهم  ال��ت��ي  والت�شريعات 
احل��م��اي��ة الج��ت��م��اع��ي��ة ل��ه��م ومتكني 
اخلدمات  ت���ق���دمي  ع��ل��ى  امل���وؤ����ش�������ش���ات 
حتقيق  يف  ت�شاهم  التي  الجتماعية، 
الأثر الإيجابي على املجتمع، من اأجل 
للجميع  وال�����ش��ع��ادة  ال��رف��اه��ي��ة  تعزيز 
قيادتنا  روؤي�����ة  م���ن  ان���ط���الق���اً  وذل�����ك 
ال��ر���ش��ي��دة ب����اأن الإن�������ش���ان ه���و ال���روة 

احلقيقية وامل�شتدامة للبالد.
واأ�شاف: "ت�شعى دائرة تنمية املجتمع، 
للقطاع  امل��ن��ظ��م��ة  اجل���ه���ة  ب�����ش��ف��ت��ه��ا 
ب�شكل  اأبوظبي،  اإم���ارة  يف  الجتماعي 
املجتمع  باأفراد  الو�شول  اإىل  م�شتمر 
اأع��ل��ى معايري اجل���ودة، ع��ر رفع  اإىل 
م�شتويات ال�شعادة وجودة احلياة لهم، 
لذا ارتاأت منذ تاأ�شي�شها يف عام 2018 
"ا�شتبانة جودة احلياة"، التي  اإطالق 
ُتعد مبثابة اأداة قيا�س رئي�شية تهدف 
الأبعاد  خم��ت��ل��ف  ع��ل��ى  ال��ت��ع��رف  اإىل 
للمجتمع،  والقت�شادية  الجتماعية 
وو������ش�����ع خ����ط����ط وا����ش���رتات���ي���ج���ي���ات 

احتياجات  تلبية  يف  ُت�شهم  و�شيا�شات 
التنمية،  م�����ش��رية  وت��ع��زي��ز  الأف�������راد 
متا�شياً مع روؤيتنا الرامية اإىل حتقيق 

حياة كرمية جلميع اأفراد املجتمع".
 14 و�شع  اأن��ه مت  اإىل  معاليه  واأ���ش��ار 
اأ�شا�شياً يف جودة احلياة، وهي  موؤ�شراً 
التعاون  م��ن��ظ��م��ة  ق��ب��ل  م���ن  امل��ع��ت��م��دة 
ُتعنى  ال��ت��ي  وال��ت��ن��م��ي��ة،  الق��ت�����ش��ادي 
مبدى ر�شا النا�س عن حياتهم، وعن 
حكوماتهم،  تقدمها  ال��ت��ي  اخل��دم��ات 
مو�شحاً اأن اإمارة اأبوظبي، تعمل بتلك 
من  موقعها  ملعرفة  العاملية  امل��ع��اي��ري 
لالرتقاء  املتقدمة،  ال���دول  تلك  ب��ني 
مب�شتوى حياة الفرد. من جانبه األقى 
الدكتور غالب الريكي، مدير اجلامعة 
"نحتفل،  ف��ي��ه��ا:  ق���ال  كلمة  ب��الإن��اب��ة 

الجتماعية،  للخدمة  العاملي  باليوم 
بالتعاون مع دائرة التنمية املجتمعية 
اأبوظبي، للم�شاركة يف بناء جمتمع   -
ال��ت��ط��ور احل�شاري  ي��واك��ب  ح�����ش��اري 
واخلرات،  املهارات  لتفعيل  املت�شارع، 
العرق  عن  بعيداً  الجتماعي،  للعمل 
الق�شايا  يف  واجلن�شيات  وامل��ع��ت��ق��دات 
التي تهم الإن�شان كمفهوم ح�شاري".

اجلامعة،  اأن  على  احل�شرمي  واأك���د  
وم���ن خ���الل امل��ن��اه��ج ال��ت��ي ت��در���س يف 
الكليات، ت�شعى اإىل تعزيز دور ومكانة 
اإعداد  واإىل  الجتماعي،  الأخ�شائي 
وتعزيز  ع���ال���ي���ة،  ك���ف���اءة  ع��ل��ى  ك������وادر 
احل�شاري  وال��ت��وا���ش��ل  الت�شامح  روح 
وال��ث��ق��ايف وال��ف��ك��ري ب��ني ال��ط��الب، ل 
�شيما واأن اجلامعة ت�شم ع��دداً كبرياً 

م��ن ال��ط��ل��ب��ة ال��دول��ي��ني م��ن خمتلف 
اجلن�شيات، ومواكبة تطوير املدخالت 
التعليمية واملخرجات مبعايري عاملية، 
وت��ع��م��ل ع��ل��ى اح����رتام ال��ت��ن��وع الثقايف 
درا�شات  ب��رام��ج  وط���رح  واحل�����ش��اري، 
عليا تواكب متطلبات ا�شت�شراف اآفاق 
القادمة،  ع��ام��اً  للخم�شني  امل�شتقبل 
الوطنية  ال�شرتاتيجية  تلبي  والتي 
ل��دول��ة الم������ارات . ث��م ت��ف��ق��د معايل 
يرافقه  اخل��ي��ي��ل��ي،  م��غ��ري  ال���دك���ت���ور 
املعر�س  احل�شرمي،  غالب  الدكتور 
ال��ت��ي قدمتها  والأن�����ش��ط��ة  امل�����ش��اح��ب 
املحلية،  ال���دوائ���ر  وب��ع�����س  ال��ط��ال��ب��ات 
ثم ا�شتكملت ور�س العمل التي قدمها 
واأع�شاء  الجتماعية  التنمية  خ��راء 

هيئة التدري�س.

•• عجمان -الفجر:

ملوؤ�ش�شة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل���دي���ر   ، ���ش��ام��ي اجل����الف  امل��ه��ن��د���س  ك�����ش��ف 
عن   ، عجمان  يف  النقل  هيئة  يف  والرتاخي�س  العامة  املوا�شالت 
لل�شركات  ال���ش��ت��دام��ة  م�����ش��اري��ع  ل��دع��م  دره���م  م��ل��ي��ون   15 مبلغ 
عام  ، منذ  الم���ارة  الأج���رة يف  ق��ط��اع مركبات  العاملة يف جم��ال 
2016  بهدف تعزيز ال�شتدامة يف كافة م�شاريع الهيئة وترجمة 
ا�شرتاتيجية  خطط  وتبني  ال��دول��ة  يف  الر�شيدة  ال��ق��ي��ادة  ل��روؤي��ة 

تر�شخ مفهوم ال�شتدامة.
وج����اء ذل���ك خ���الل امل���وؤمت���ر ال�����ش��ح��ف��ي ال����ذي ع��ق��د ���ش��ب��اح اأم�س 
وياتي  ع��ج��م��ان   ال����زورا يف  " مبنطقة  ال�شحي  " زواي���ا  مبنتجع 

 2023 اإط��الق حكومة دول��ة الإم���ارات ع��ام  تنظيمه متا�شيا مع 
توظيف  يف  الهيئة  دور  على  ال�شوء  ت�شليط  و  لال�شتدامة  عاما 
ال�شتدامة �شمن منظومه النقل يف حكومة عجمان بالإ�شافة اإىل 
دور �شركات المتياز يف تعزيز ال�شتدامة البيئية يف اماره عجمان. 
تعمل  ال��ت��ي  ت�شال  م��رك��ب��ات  اإط���الق  املوؤمترال�شحفي  عقب  ومت 
لعاملة  ة  الج��ر  مركبات  لأ�شطول  كاإ�شافة  الكهربائية  بالطاقة 
يف  الهيئة  م�شاهمات  و  جهود  اجل��الف  وا�شتعر�س   . الم���ارة  يف 
ال�شتدامة وتطبيقها يف منظومه النقل بالإمارة من خالل تقليل 
النبعاثات الكربونية التي ت�شر بالغالف اجلوي وبطبقة الأوزون 

نتيجة لحرتاق الوقود امل�شتخدم يف املركبات. 
وذكر ان هيئة النقل يف عجمان تعمل على اربع حماور من اجل 

تعزيز ال�شتدامة منذ عام 2018 وح�شلت على �شهادة اليزو يف 
الرئي�شي  العمود  تعتر  عام2020والتي  العمال يف  ا�شتمرارية 
املوارد واحلفاظ عليها  المثل يف  وال�شتثمار  امل�شاريع  ل�شتدامة 

لالجيال املقبلة واحلفاظ على �شحة و�شالمة البيئة .
 كما اكد علي اهتمام وحر�س الهيئة يف تعزيز جودة احلياة وخف�س 
ن�شبة النبعاثات الكربونية من خالل ت�شجيع و�شائل النقل العام 
ا�شتخدامها  على  وت�شجيعهم  املجتمع  اف���راد  جلميع  وتوفريها 
وتوفري نقل امن وم�شتدام، كما ت�شهم يف تقليل ن�شبة الزدحامات 
الهيئة خدمة حافلة  اط��الق  ، لفتا اىل  الطرقات   املرورية على 
التي  و  املجتمع  لأف���راد  اجلماعي  النقل  لت�شجيع  الطلب  حت��ت 

ت�شاهم يف رفع جودة احلياة .

نقل عجمان: 15 مليون درهم دعما لل�سركاء لتعزيز م�ساريع ال�ستدامة 
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لقي ما ل يقل عن 11 �شخ�شا م�شرعهم واأ�شيب اأكر من 3500 
اآخرين يف اإيران ليل الثالثاء الأربعاء خالل مهرجان النار، بح�شب 

ما اأفاد م�شوؤول الأربعاء.
�شنويا  ُيحتفل  الإ���ش��الم،  قبل  ما  املوروثة من  الطقو�س  خالل هذه 
يوم  اآخ��ر  ي�شبق  ال��ذي  امل�شاء  يف  �شوري”  “�شاهارت�شانبي  مبهرجان 

اأربعاء من ال�شنة الإيرانية التي تنتهي يف 20 اآذار-مار�س.
ميادفار  جعفر  الطبية  ل��ل��ط��وارئ  ال��وط��ن��ي��ة  الهيئة  رئ��ي�����س  وق���ال 
�شخ�شا   26 لقي  �شباط-فراير   20 “منذ  الي���راين  للتلفزيون 
 11 بينهم  �شوري”  ب�شاهار�شانبي  مرتبطة  ح����وادث  يف  حتفهم 

�شخ�شا على الأقل ليل الثالثاء الأربعاء.
امل�شدر  وف��ق  املا�شية،  الليلة  يف  �شخ�شا   3550 من  اأك��ر  واأ�شيب 
نف�شه. بح�شب التقاليد، يقفز امل�شاركون فوق النار لتطهري اأنف�شهم 
ومطاردة الأرواح ال�شريرة هاتفني “اأعطيك لوين الأ�شفر” )لون 

املر�س( و”اآخذ لونك الأحمر” )لون احلياة(.
مع  لل�شباب  متنف�س  اإىل  امل��ه��رج��ان  ه��ذا  حت��ول  عاما  ع�شرين  منذ 
اإطالق املفرقعات والألعاب النارية يف الأماكن العامة رغم حتذيرات 
الدين  رج��ال  غالبية  وتعتره  العيد  ه��ذا  ت��وؤي��د  ل  التي  ال�شلطات 

ال�شيعة “وثنيا«.
اأحمد  اإيرنا الر�شمية عن قائد ال�شرطة الوطنية  اأنباء  نقلت وكالة 
“اجتماعيا  حدثا  العيد  تعتر  قواته  اإن  الثالثاء  قوله  رادان  ر�شا 

ولي�س اأمنيا” حمذرا “من يغلقون ال�شوارع ويزعجون ال�شكان«.

اعترت احلكومة الفنزويلية عقد موؤمتر يف بروك�شل حول الهجرة 
“معاديا”  اأم��را  املنطقة،  على  وتداعياتها  للفنزويليني  اجلماعية 

لها.
“ترف�س  اإنها  وقالت وزارة العالقات اخلارجية الفنزويلية يف بيان 
الالجئني  م��ع  للت�شامن  ال���دويل  ب��امل��وؤمت��ر  ُي�شمى  م��ا  وع��ق��د  دع���وة 
واملهاجرين الفنزويليني والدول التي ت�شت�شيفهم... والذي تنظمه 
حكومتا كندا والحتاد الأوروبي، مب�شاركة املفو�شية ال�شامية لالأمم 

املتحدة ل�شوؤون الالجئني واملنظمة الدولية للهجرة«.
واأكدت كراكا�س اأن هذا املوؤمتر الذي �شيعقد يومي 16 و17 اآذار-

“منظم بهدف جمع مبالغ �شخمة من الأموال  مار�س يف بروك�شل 
وهو معاد” لفنزويال.

امل�شالح  ���ش��وى  ي��خ��دم  ل  ا  “ا�شتعرا�شً امل��وؤمت��ر  ال����وزارة  تعتر  كما 
التجارية لبع�س امل�شاركني فيه والذين يف منا�شبات مماثلة، ت�شرفوا 

يف الأموال بطريقة غري �شفافة«.
الدولية  املوؤ�ش�شات  “بت�شيي�س  م���ادورو  الرئي�س  حكومة  ن��ددت  كما 
املكلفة بالهجرة، ف�شاًل عن التالعب بالأرقام التي تتعلق باملهاجرين 

وتاهل ال�شرامة العلمية الالزمة يف معاجلتها«.

اأعلنت النيابة العامة يف الغابون اأن ح�شيلة حادث غرق عبارة �شغرية 
قبالة �شواحل العا�شمة ليرفيل ارتفعت اإىل 21 قتياًل، بعد انت�شال 
15 جثة اإ�شافية يف حني تتوا�شل عمليات البحث عن 16 مفقوًدا. 

واأفادت ح�شيلة �شابقة عن �شتة قتلى بينهم طفل.
واأفراد  رك��اب  بني  ا  �شخ�شً  161 اأ�شل  124 من  اأُنقذ  املجمل،  ويف 
الطاقم، كانوا على منت �شفينة “اإي�شرت مرياكل” التي غرقت ليل 

اخلمي�س اجلمعة املا�شي قرب ال�شاحل، وفق ما اأفادت فرق الإنقاذ.
وكانت هذه ال�شفينة التي تنقل ركاًبا وب�شائع يف رحلة بني ليرفيل 

وميناء بورت جنتيل النفطي.
وق���ال م��دع��ي اجل��م��ه��وري��ة اأن���دري���ه ب��ات��ري��ك روب���ون���ات اإن 15 جثة 
“انُت�شلت من املياه )...( كانت يف ال�شفينة، وبف�شل تدخل  اإ�شافية 
غوا�شني، مّت اإخراجها. جميعهم كانوا يرتدون �شرتات جناة. كانوا 

عالقني يف ال�شفينة«.
وُفتحت حتقيقات يف احلادث واأعلنت احلكومة الثنني تعليق مهام 

اأربعة م�شوؤولني اإداريني ب�شكل احتياطي.
التحقيق  قيد  اأ�شخا�س  و�شع  ع��ن  ا  اأي�شً العامة  النيابة  وحت��دث��ت 

وتوقيف اآخرين.

عوا�صم

طهران

كراكا�ص

ليربفيل

يف اأول زيارة منذ حرب تيغراي 

بلينكن يح�ّس اإثيوبيا على تر�سيخ ال�سالم 

طرابل�س.. من مهد التعددية اإىل اأفقر مدينة على حو�س املتو�سط

حادث امل�سرية.. حتذير اأمريكي من ت�سعيد غري مق�سود مع رو�سيا

•• اأدي�س اأبابا-اأ ف ب

اأم�س  بلينكن   اأنتوين  الأمريكية  ح�ّس وزير اخلارجية 
الأربعاء اإثيوبيا على “تعميق ال�شالم” يف �شمال البالد 
اإ�شالح  على  بحذر  يعمل  فيما  دامية  �شهد حربا  ال��ذي 

العالقات التي ت�شررت بفعل النزاع.
حليفة  اإىل  ل���ه  زي�����ارة  اأول  الأم���ريك���ي  ال���وزي���ر  ي��ج��ري 
وا���ش��ن��ط��ن ال��ت��اري��خ��ي��ة م��ن��ذ ح���رب ت��ي��غ��راي ال��ت��ي اأودت 
التقديرات  بح�شب  تقريبا،  �شخ�س  األ��ف   500 بحياة 
الأف�شليات  عن  للتخلي  وا�شنطن  ودفعت  الأم��ريك��ي��ة، 
اإفريقي  بلد  اأك��ر  لثاين  ممنوحة  كانت  التي  التجارية 

بناء على عدد ال�شكان.
ويف م�شتهل يوم حمادثات �شيت�شمن اجتماعا مع رئي�س 
القهوة  بلينكن  ارت�شف  اأح��م��د،  اأبيي  الإثيوبي  ال���وزراء 
حيث  اخلارجية  وزارة  مقر  يف  اإثيوبيا  بها  ت�شتهر  التي 

اأعرب عن اأمله بتح�شني العالقات.
اأم����ل نظرا  ل��ل��غ��اي��ة، حل��ظ��ة  “اإنها حل��ظ��ة م��ه��م��ة  وق����ال 

لل�شالم الذي ا�شتتب يف ال�شمال«.
واأ�شاف “يتوّجب القيام بالكثري. الأهم على الأرجح هو 

تعميق ال�شالم الذي يرت�شخ يف ال�شمال«.
واأعرب بلينكن عن اأمله يف ا�شتئناف التعاون “مع هدف 
الإفريقي،  الحت��اد  مقر  اإثيوبيا،  مع  العالقة”  تعزيز 
لتعميق  بايدن  جو  الأم��ريك��ي  الرئي�س  م�شاعي  ظل  يف 

العالقات مع اإفريقيا.
بدوره، قال وزير اخلارجية الإثيوبي دمييكي ميكونني 
لدى ا�شتقباله بلينكن “تربطنا عالقات تاريخية وحان 

الوقت لإنعا�شها والدفع بها قدما«.

وبعد اجتماعه بدمييكي، و�شل بلينكن اإىل مكتب رئي�س 
اأب��ي��ي، احل��ائ��ز على جائزة  ال���وزراء لعقد حم��ادث��ات م��ع 
نوبل لل�شالم والذي اعتر يف مرحلة ما�شية قائد جيل 
ت�شدد  اأن  قبل  التقدميني  الأفارقة  الزعماء  جديد من 

احلرب �شربة ل�شمعته يف وا�شنطن.
حركة  احلكومة  اتهمت  عندما  العنف  اأع��م��ال  اندلعت 
حترير �شعب تيغراي التي هيمنت يف املا�شي على احلياة 
ال�شيا�شية يف اإثيوبيا مبهاجمة من�شاآت ع�شكرية، ما دفع 
النطاق  وا�شعة  ع�شكرية  عملية  لإط��الق  اأبيي  حكومة 

مّتت بدعم من اإريرتيا املجاورة.

واق��رتب��ت ح��رك��ة حت��ري��ر �شعب ت��ي��غ��راي يف م��رح��ل��ة ما 
العا�شمة لكن �شرعان ما ت�شدت لها  اإىل  الو�شول  من 
القوات املوالية لأبيي لتوافق على نزع �شالحها مبوجب 
الثاين/نوفمر  ت�شرين   2 يف  اإل��ي��ه  التو�شل  مت  ات��ف��اق 
اإفريقيا  الإف��ري��ق��ي يف ج��ن��وب  ت��ف��او���س ع��ل��ي��ه الحت����اد 

ومب�شاركة الوليات املتحدة.
ال�شوؤون  مكتب  م��ن  اخل��ارج��ي��ة  وزي���ر  م�شاعدة  وق��ال��ت 
التابع لوزارة اخلارجية الأمريكية مويل يف  الأفريقية 
لل�شحافيني قبل مغادرة بلينكن اإن زيارته �شتهدف اإىل 
“امل�شاعدة على تر�شيخ” ال�شالم يف �شمال اإثيوبيا، لكنها 

ت�شمح  اإىل مرحلة  بعد  ت�شل  العالقة مل  ب��اأن  اأو�شحت 
ب�”عودتها اإىل طبيعتها«.

بقانون  العمل  با�شتئناف  اأ�شا�شي  ب�شكل  اإثيوبيا  وتاأمل 
منتجاتها  ملعظم  اأت��اح  ال��ذي  الإفريقية  والفر�س  النمو 
قوة  اأك��ر  اإىل  جمركية  ر�شوم  ب��دون  الو�شول  اإمكانية 
اقت�شادية يف العامل، لكن الوليات املتحدة مل تقّدم اأي 

التزامات يف هذا ال�شدد.
وتعّهد اأبيي اإعادة اخلدمات الأ�شا�شية اإىل تيغراي، لكن 
يعد تقييم الو�شع ميدانيا اأمرا م�شتحيال نظرا للقيود 

املفرو�شة على و�شول الإعالميني اإىل الإقليم.
النزاعات الأكر دموية  اعُترت حرب تيغراي من بني 
يف القرن الواحد والع�شرين مع حتّدث الوليات املتحدة 
الغزو  الناجمة عن  تلك  اأعلى من  عن ح�شيلة �شحايا 
دوليا  الأ�شواء  عليه  ترّكزت  وال��ذي  لأوكرانيا  الرو�شي 

ب�شكل اأكر بكثري.
دبلوما�شيا  ن��ف��وذه��ا  لتو�شيع  م���ذاك  مو�شكو  وت��ت��ح��ّرك 
القارة  بقاء  اأم��ل  على  اإثيوبيا،  بينها  اإفريقية  بلدان  يف 
املفرو�شة  الغربية  للعقوبات  ان�شمامها  وعدم  حمايدة 

على رو�شيا.
يف  ال�شني  تغلغل  من  �شنوات  بعد  رو�شيا  جهود  وت��اأت��ي 
اأفريقيا، علما باأن بكني تقيم عالقات مع زعماء القارة 
حقوق  مبلفات  املرتبطة  الغربية  بال�شغوط  تتاأثر  ل 

الإن�شان.
وبعد فرتة ق�شرية من زيارة بلينكن الثالثة اإىل اأفريقيا 
الأمريكي  الرئي�س  نائبة  �شتتوجه  ال�����ش��ح��راء،  ج��ن��وب 
كامال هاري�س اإىل غانا وتنزانيا وزامبيا، وهي ثالث دول 

تعد ملتزمة بتحقيق تقّدم على �شعيد الدميوقراطية.

•• بريوت-وكاالت

تت�شاعد حدة معاناة اللبنانيني جراء الرتفاع املتوا�شل 
الوطنية  اأم��ام عملتهم  الأمريكي  ال��دولر  ل�شعر �شرف 
امل��ت��ه��اوي��ة، م��ن��ذرة ب��ح��دوث ان��ف��ج��ار اج��ت��م��اع��ي، ي��ك��اد اأن 

ي�شبح و�شيكا جدا، على م�شتوى البلد باأكمله.
الثانية  العا�شمة  ال�شمالية،  طرابل�س  مدينة  وحت��ت��ل 
للبنان بعد بريوت، موقعا متقدما على بارومرت قيا�س 
للغنب  ن��ظ��ًرا  املرتقب،  الجتماعي  النفجار  م�شتويات 
اإىل  اأدى  ال�شنني، مما  اأ�شاب �شكانها منذ ع�شرات  الذي 
اإدراجها يف خانة اأفقر الدول الواقعة على حو�س البحر 
الأب��ي�����س امل��ت��و���ش��ط، وف��ًق��ا ل��ب��ي��ان��ات ر�شمية ���ش��ادرة عن 

الوكالت املتخ�ش�شة يف منظمة الأمم املتحدة.

خ�سائ�س املدينة وهواج�سها؟
ُيجمع الباحثون على اأن التاريخ القدمي خ�ّس طرابل�س 
)تري بولي�س( باحت�شان اأول جمتمع تعّددي يف منطقة 

ال�شرق الأو�شط:
»حّي ال�شوريني” القادمني من مدينة �شور.

»حّي ال�شيدانيني القادمني من مدينة �شيدا.
»حّي الأرواديني” القادمني من جزيرة اأرواد ال�شورية.

لكن املدينة راحت تفقد ميزات تاألقها، بالتدرج، �شواء يف 
اأو   1920 العام  الكبري”  لبنان  “دولة  تاأ�شي�س  اأعقاب 
اأعقاب احل�شول على ال�شتقالل عن فرن�شا وانبثاق  يف 
فجر “اجلمهورية اللبنانية” العام 1943، ل �شيما يف 

حمطتني هامتني: انق�شام اللبنانيني بني اأنف�شهم على 
خلفية ا�شتداد ال�شراع بني “م�شر النا�شرية” و”حلف 
بغداد” العام 1958، مما اأدى اإىل و�شول قوات م�شاة 
اإىل  الأوىل،  ل��ل��م��رة  )امل���اري���ن���ز(،  الأم��ريك��ي��ة  ال��ب��ح��ري��ة 

الأرا�شي اللبنانية.
كّر�س  مم���ا   ،1975 ال���ع���ام  الأه���ل���ي���ة  احل�����رب  ان������دلع 
الآلف  ع�����ش��رات  بحياة  واأودى  ال�شابقة،  الن��ق�����ش��ام��ات 
“الن�شخة  تف�ّشي  اأم����ام  امل��ج��ال  واأف�����ش��ح  ال�����ش��ح��اي��ا،  م��ن 
الأوىل” من ظاهرة التنظيمات الأ�شولية الإ�شالمية يف 
طرابل�س، قبل اأن ُيطوى ملف احلرب باأكمله يف اأعقاب 
التوقيع على “اتفاق الطائف” اأواخر ثمانينيات القرن 

الع�شرين.

م�سهد غام�س 
تها  ���ش��رع��ان م��ا راح���ت ط��راب��ل�����س تخ�شر رون���ق م��ا خ�شّ
اجلغرافيا به من نعمة للتظّلل بفّي اأرز الرب، والرتواء 
والحتماء  امل��ق��ّد���س،  قادي�شا  وادي  م��ن  املتدّفقة  باملياه 
اأي جبل تربل، والنفتاح على خمتلف  ب�”جبل الفهود”، 
اأنحاء العامل عر البحر الأبي�س املتو�شط، ل �شيما بعدما 
احلياة  مبفا�شل  املتحكمة  ال�شيا�شية  القيادات  اأن  تاأكد 
اليومية يف املدينة بقيت مبناأى عن حركة اإعادة الإعمار 
احلريري،  رفيق  ال��راح��ل  ال����وزراء  رئي�س  اأطلقها  التي 
مطلع ت�شعينيات القرن الع�شرين، يف العا�شمة بريوت. 
القيادات  اأج��ن��دات  ع��ن  التنموية  اخلطط  غياب  وح��ول 
الطرابل�شية، قالت فرح عي�شى، الأ�شتاذة اجلامعية التي 

تر�شحت للفوز مبقعد نيابي عن مدينة طرابل�س خالل 
“�شكاي  مل��وق��ع  ح��دي��ث  يف  الأخ����رية،  النتخابية  املعركة 
اإن عدم وجود خطط لالإمناء يف عا�شمة  نيوز عربية”، 

ال�شمال اللبناين يعود اإىل �شببني اأ�شا�شيني:
املطلوبة  الكفاءة  ميتلكون  ل  اأ�شخا�س  وج��ود  هو  الأول 
يف مراكز اتخاذ القرار ب�شبب افتقار الناخب اإىل ثقافة 
بح�شب  ب�شوته  ي��ديل  ما  دائًما  اإن��ه  اإذ  الختيار،  واأ�ش�س 
خطًطا  ميلكون  ل  اأنا�ًشا  وينتخب  والعائالت  الطوائف 
القرار  اأن  بحيث  �شيا�شي،  �شبب  ه��و  ال��ث��اين  اإمن��ائ��ي��ة. 
فح�شب،  طرابل�س  ولي�س  و�شعبه،  لبنان  بتفقري  قائم 
�شيا�شية خارجية  اأجندات  اإىل تطبيق  ُي�شار  لكي  وذلك 

يف البلد.

مناذج عن الأجندات املطروحة
من بني النماذج املتوفرة حول حجم التدخالت اخلارجية 
الروات  مو�شوع  ب��رز  اللبنانية،  الداخلية  ال�شوؤون  يف 
املحلية  ال��ب��ح��ار  اأع��م��اق  يف  الكامنة  والنفطية  ال��غ��ازي��ة 
ليندرج يف �شياق ال�شراعات الدولية املحتدمة على منطقة 
ال�شرق الأو�شط باأكملها، ومن �شمنها لبنان. ومتثل اأبرز 
هذه النماذج، موؤخًرا، يف اإبعاد لبنان عن ميادين التعاون 
مع �شركات النفط الرو�شية املتخ�ش�شة ل�شالح �شركتْي 
“توتال” الفرن�شية و”اإيني” الإيطالية، مما اأثر ب�شكل 
�شركة  الطاقة مع  وزارة  وّقعته  الذي  العقد  على  �شلبي 
 ،2019 العام  طرابل�س،  م�شفاة  لت�شغيل  “رو�شنفت” 
اأن كانت امل�شفاة قد توقفت نهائًيا عن العمل على  بعد 

مدى اأكر من 30 عاًما من الزمان.

نعمة الأيادي البي�ساء
ال�شوداء  ال��ق��امت��ة  ال�����ُش��ح��ب  ك��اف��ة  ال���رغ���م م���ن  ع��ل��ى 
البي�شاء  الأي�����ادي  ف���اإن  ط��راب��ل�����س،  ب�شماء  امل��رتب�����ش��ة 
لأبنائها،  ال��ع��ون  لتقدمي  امل��دي��ن��ة  اإىل  متتد  زال���ت  م��ا 
رئي�س  بها  يقوم  التي  الالفتة  الن�شاطات  طريق  عن 
ا�شتقباله  ل���دى  ال��ف��ري  رام���ز  الثقافية”  “الرابطة 
���ش��ف��راء ال�����دول الأج���ن���ب���ي���ة، غ���ري امل���ن���درج���ة يف اإط����ار 
الرت�شافات الدولية املوجهة �شد لبنان، مثل ال�شويد 

واإندوني�شيا وكازاخ�شتان.
عقب لقائه  “�شكاي نيوز عربية”،  وقال الفري ملوقع 
الأ�شبوع الفائت مع ال�شفري الكازاخي ر�شول جومايل، 
ال�����ش��ف��راء الأجانب  ي��ج��ري��ه��ا م��ع  ال��ت��ي  امل��ح��ادث��ات  اإن 
�شوب  املمدودة  العون  يد  مع  التجاوب  حول  تتمحور 
للعناوين  وف��ًق��ا  طرابل�س،  مدينة  وب��الأخ�����س  لبنان، 
التجارية  ال���ع���الق���ات  ت�����ش��ج��ي��ع  ال��ت��ال��ي��ة:  ال��رئ��ي�����ش��ي��ة 

والقت�شادية والثقافية والإعالمية مع لبنان.
اجلامعية  امل��ن��ح  ببع�س  ط��راب��ل�����س  ط���الب  تخ�شي�س 
مبا  وك��ازاخ�����ش��ت��ان،  واإندوني�شيا  ال�شويد  يف  للدرا�شة 
ي�شّهل عليهم متابعة درا�شتهم اجلامعية يف اخلارج يف 

ظل الأو�شاع الع�شيبة التي مير بها لبنان.
اإر�شال رجال اأعمال لبنانيني اإىل تلك البلدان ملحاولة 
ا�شتثمارات  وف��ت��ح  ال��ت��ج��اري  ال��ت��ع��اون  اأوا���ش��ر  توطيد 

وفر�س عمل جديدة.

•• وا�صنطن-وكاالت

الأمريكية  اخلارجية  با�شم  الإقليمية  املتحدثة  قالت 
هالة غريط اإن حادث ا�شطدام مقاتلة رو�شية، بطائرة 
من  واإ�شقاطها،  الأ���ش��ود  البحر  ف��وق  ُم�شرّية  اأمريكية 
بني  مق�شود”  غ���ري  “ت�شعيد  اإىل  ي�����وؤدي  اأن  امل��م��ك��ن 

البلدين.
كانت وزارة الدفاع الأمريكية اأعلنت م�شاء  اأم�س الأول 
الثالثاء اأن رو�شيا اعرت�شت طائرة اأمريكية بدون طيار 
يف  اإ�شقاطها  اإىل  الأمريكية  القوات  دفع  ا  مممِ واأ�شابتها 

املياه الدولية للبحر الأ�شود.
�شددت  عربية”،  نيوز  “�شكاي  ملوقع  خا�س  حديث  ويف 
غريط على اأن القوات اجلوية الأمريكية تقوم بطلعات 
روتينية يف جميع اأنحاء املجال اجلوي الدويل بالتن�شيق 
مع الدولة امل�شيفة والقوانني الدولية املعمول بها، ولن 
“�شتوا�شل  ب��ل  ذل��ك  يف  ال�شتمرار  ع��ن  احل���ادث  يثنيها 

القيام بتلك الطلعات«.
وب�شاأن اخلطوات التي اتخذتها الإدارة الأمريكية حيال 

احلادث، اأ�شارت غريط اإىل اأن:
ال��ط��ائ��رة الأم��ريك��ي��ة ب���دون ط��ي��ار ك��ان��ت ت��ق��وم بعمليات 
روتينية يف املجال اجلوي الدويل عندما مت اعرتا�شها 
اآمنة  غ��ري  بطريقة  رو���ش��ي��ة  ط��ائ��رة  قبل  م��ن  و�شربها 

ومتهورة.
الرو�شي  ال�شفري  الأمريكية  اخلارجية  وزارة  ا�شتدعت 
واأبلغته اعرتا�شانا ال�شديد على هذا النتهاك الفا�شح 

للقانون الدويل.
ه���ذه الأع���م���ال ال��ع��دوان��ي��ة م��ن ق��ب��ل ال���ق���وات الرو�شية 

خطرية وميكن اأن توؤدي اإىل �شوء تقدير وت�شعيد غري 
مق�شود.

تفا�سيل ما حدث
قالت القيادة الأوروبية للجي�س الأمريكي اإنه يف حدود 
طائرتني  اإن  اأوروب�����ا،  و���ش��ط  بتوقيت  �شباحا  ال�شابعة 
“غري  باعرتا�س  قامت   Su-27 ط��راز  من  رو�شيتني 
البحر  ف��وق   MQ-9 لطائرة  احرتايف”  وغ��ري  اآم���ن 

الأ�شود.
باإلقاء  م���رات  ع���دة   Su-27 ق��ام��ت  ال���ش��ط��دام،  ق��ب��ل 

الوقود على MQ-9 وحلقت اأمامها بطريقة متهورة.
الطائرة  مروحة  �شدمت  الرو�شيتني  املقاتلتني  اإح��دى 
اإىل  ت�شطر  الأم��ريك��ي��ة  ال��ق��وات  -9، مم��ا جعل  كيو  اإم 

اإ�شقاط الأخرية يف املياه الدولية.
ثم اأعلنت  و�شف اجلي�س الأمريكي احلادث ب�”املتهور”، 
اأنتونوف  اأناتويل  الرو�شي،  ال�شفري  ا�شتدعاء  وا�شنطن، 

لإدانة احلادث.
عمليات  اإن  القومي  الأم��ن  جمل�س  با�شم  املتحدث  ق��ال 
العرتا�س الرو�شية يف املنطقة �شائعة، لكن هذا “جدير 
باملالحظة لأن��ه ك��ان غري اآم��ن وغ��ري اح���رتايف، بل كان 

الدرون  باإ�شقاط  الت�شبب  رو�شيا  نفت  بالفعل«.  متهورا 
يحتكوا  مل  الرو�س  الطيارين  اأن  مو�شحة  الأمريكية، 
بالطائرة. اأكد البنتاغون اأن املُ�شرية الأمريكية �شقطت 
اإثر  ارتفاعها  وفقدانها  اجل��و  يف  توازنها  اخ��ت��الل  بعد 

مناورة حادة، قبل اأن ت�شطدم باملاء.

تاأثري حمدود
م��ن ج��ان��ب��ه، ي���رى ك��ب��ري حمللي ال�����ش��وؤون ال��رو���ش��ي��ة يف 
اأوليغ  مو�شكو،  يف  واملقيم  الدولية،  الأزم���ات  جمموعة 
نيوز  “�شكاي  مل��وق��ع  خ��ا���ش��ة  ت�شريحات  يف  اإغ��ن��ات��وف، 
اأن هذا احلادث لن يت�شبب يف توقف الطائرات  عربية”، 
الأم��ريك��ي��ة ب���دون ط��ي��ار ع��ن ال��ط��ريان يف تلك املنطقة 

بالبحر الأ�شود.
ورو�شيا،  اأمريكا  احل��ادث على عالقات  تداعيات  وب�شاأن 

قال اإغناتوف:
ا اأنه اإذا اأثارت رو�شيا حادثة واحدة، فقد تثري  اأعتقد اأي�شً

املزيد من احلوادث يف امل�شتقبل.
لكن يبقى ال�����ش��يء امل��ه��م ه��و اأن ه��ذا احل���ادث ك��ان بني 
ط��ائ��رة ب��دون طيار اأم��ريك��ي��ة وط��ائ��رة رو���ش��ي��ة، ولي�شت 
اأخ��رى، لأنه يف احلالة الأخرية،  طائرة مقاتلة يف وجه 

كان من املمكن اأن تكون العواقب اأكر خطورة.
والأمريكي  ال��رو���ش��ي  اجل��ي�����ش��ان  يتمتع  ح���ال،  اأي  ع��ل��ى 
بع�شهما  م��ع  احل���وادث  تلك  مناق�شة  يف  كبرية  بخرة 
اأن  اعتقدوا  اأو  املوقف يهددهم  اأن  واإذا وج��دوا  البع�س، 
اأنه  اأعتقد  اأك��ر خ��ط��ورة،  احل���وادث اجل��دي��دة قد تكون 
وحتديد  البع�س  بع�شهم  م��ع  الأم���ر  مناق�شة  ميكنهم 
كيفية تنب املزيد من العواقب اخلطرية يف امل�شتقبل.

اإ�سراب يف �سريالنكا تزامنًا مع احتجاج نقابات 
•• كولومبو-اأ ف ب

بال�شلل  النقل  قطاع  واأ�شيب  �شريالنكا  يف  املفل�شة  امل�شت�شفيات  تعطلت 
ب�شبب م�شاعفة  العمالية  النقابات  الأربعاء على وقع احتجاجات نظمتها 
الدويل لتمويل مواد  النقد  اإنقاذ من �شندوق  ا�شتعداداً خلطة  ال�شرائب 
واأٌغلقت  الف�شلية،  الختبارات  امل��دار���س  واأل��غ��ت  اأ�شا�شية.  واأدوي���ة  غذائية 
�شاركت فيه  الذي  الإ�شراب  اإثر  امل�شت�شفيات  العيادات اخلارجية يف  اأق�شام 

نحو اأربعني نقابة عمالية، و�شجلت ال�شوارع العامة حركة خفيفة.
وجاء هذا الإجراء رغم حظر الإ�شرابات الذي فر�شه رئي�س �شريالنكا رانيل 
املخالفني وظائفهم.  املا�شي، والتحذيرات بفقدان  ال�شهر  ويكرميي�شينغه 
انتهت  الليل  خالل  ال�شلطات  مع  املحادثات  اإن  العمالية  النقابات  وقالت 
ب�شكل غري حا�شم ما اأجرهم على امل�شي قدما يف الإ�شراب يوم الأربعاء. 
للزيادة احلادة  العمالية رف�شاً  النقابات  اإىل  املهنية  النقابات  ان�شمت  كما 
الثاين- يناير. وحذر املتحدث  على �شرائب الدخل بدءاً من �شهر كانون 
“اأي �شخ�س ينتهك  اأن  با�شم احلكومة باندول جوناواردانا يف وقت �شابق 

الأوامر بتقدمي اخلدمات الأ�شا�شية �شيواجه القوة الق�شوى للقانون«.
ا�شتجابة احلكومة  �شتعتمد على مدى  الإ�شراب  اإن مدة  النقابات  وتقول 
ملطالبها ب��اإل��غ��اء ال�����ش��رائ��ب اجل���دي���دة، وال��ت��ي ك��ان��ت م��ن ب��ني الإج�����راءات 
املتخذة لال�شتعداد خلطة انقاذ بقيمة 2.9 مليار دولر من �شندوق النقد 

الدويل.

فرق الإنقاذ ت�سابق الزمن للعثور على ناجني يف مالوي 
•• بالنتاير-اأ ف ب

يف  ناجني  على  للعثور  حماولة  يف  عملياتهم  الإن��ق��اذ  عنا�شر  يوا�شل 
مالوي يف حني تعود احلياة تدريجا اإىل طبيعتها يف مدينة بالنتاير 
بعدما �شربها بقوة الإع�شار فريدي الذي اأودى بنحو 200 �شخ�س 

يف جنوب البالد.
�شباط-فراير  نهاية  اجلنوبية  اأفريقيا  منطقة  �شرب  فريدي  وكان 
موقعا 17 قتيال، لكن يف حدث غري اعتيادي، عاد لي�شرب املكان نف�شه 
يف مطلع اآذار-مار�س. واأودى لدى عودته بحياة ما ل يقل عن 190 

�شخ�شا يف مالوي و21 يف موزمبيق على ما تفيد ال�شلطات.

وت�شبب الإع�شار الذي خفت رياحه، باأمطار غزيرة جدا.
منكوبة  اعترت  التي  املت�شررة  املناطق  يف  وال�شرطة  اجلي�س  وُن�شر 
الذين  الأ�شخا�س  لإج��الء  الن��ق��اذ  عمليات  تتوا�شل  فيما  م��الوي  يف 

حا�شرتهم املياه والوحول.
مالوي  يف  الأحمر  ال�شليب  با�شم  الناطق  وا�شوين  فيليك�س  واأو���ش��ح 

لوكالة فران�س بر�س “ت�شكل الفي�شانات امل�شكلة الأكر«.
واأ�شاف “الدمار هائل ... وي�شكل الو�شول اإىل النا�س العالقني حتديا 
عمال  اأن  اإىل  م�شريا  املرتفع”  امل��ي��اه  وم�شتوى  ج�شور  انهيار  ب�شبب 

ا جلاأوا اإىل اأ�شجار اأو �شطوح منازل. الإغاثة اأجلوا اأ�شخا�شً
اإىل ت�شريد  اأدى  ال��ذي  األ��ف �شخ�س ج��راء الإع�شار   59 وت�شرر نحو 

اإىل مدار�س  بع�شهم  وق��د جل��اأ  البلد.  ه��ذا  �شخ�س يف  األ��ف   20 نحو 
وكنائ�س.

وحلق دمار بحوايل 12 موؤ�ش�شة للرعاية ال�شحية.
ومن املقرر اأن يتفقد الرئي�س لزارو�س �شاوكويرا الذي عاد اإىل بالده 
املناطق  ق��ط��ر،  يف  املتحدة  ل���الأمم  م��وؤمت��ر  يف  م�شاركته  بعد  ال��ث��الث��اء 

املنكوبة الأربعاء. وقال يف بيان “و�شلت اإىل بلد منكوب«.
الأربعاء  ال�شبوعية  ال�شتقبال  جل�شات  خالل  فرن�شي�س  البابا  وق��ال 
واجلرحى  للقتلى  “ي�شلي  اإن���ه  روم���ا  يف  بطر�س  القدي�س  �شاحة  يف 

والنازحني” يف مالوي اتلي �شربتها “كارثة طبيعية«.
يف اأحد مراكز الإيواء املوقتة هذه قال األبو وايزمان البالغ 24 عاما 

عائلته  اأف���راد  اأرب��ع��ة من  عن  يبحث  زال  ما  اإن��ه  بر�س  فران�س  لوكالة 
“طمرتهم الوحول«.

يف مدينة ال�شفيح يف �شيلوبويه قرب بالنتاير التي اجتاحت ال�شيول 
الأ�شواق  اأع��ادت  والطني،  الآج��ر  امل�شنوعة من حجر  منازلها  املوحلة 

واملتاجر فتح اأبوابها �شباح الأربعاء.
عاما   27 البالغ  �شيتومبا  داود  �شغرية  اأج���رة  حافلة  �شائق  واأو���ش��ح 
ابنتان  “لدي  عائلته  لإع��ال��ة  العمل  اإىل  يحتاج  اأن���ه  فران�س  لوكالة 

�شغريتان وواجبات. علينا اإعادة بناء حياتنا«.
بفي�شانات  ت�شببت  الأخ�����رية  الأي�����ام  يف  ج���دا  غ��زي��رة  اأم���ط���ار  هطلت 

وانزلقات تربة ح�شدت اأرواحا اإل ان املطر توقف �شباح الأربعاء.
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�سحف عاملية: اأزمة رو�سية.. وت�سريح خطري �سد اأوكرانيا

ت�سعيد مقلق فوق البحر الأ�سود.. وا�ستعدادات �سينية للرد على »ال�ستفزاز الأمريكي«
•• عوا�صم-وكاالت

واقعة  ت�����ش��درت  ه��ك��ذا  اأنفا�شه”..  يحب�س  ال��ع��امل  »ج��ع��ل��ت 
اإ�شقاط طائرة اأمريكية بدون طيار من قبل مقاتلة رو�شية 
فوق البحر الأ�شود، عناوين ال�شحف ال�شادرة �شباح  اأم�س 
الأربعاء، و�شط تقارير تتحدث عن الواقعة كت�شعيد مقلق 
التي  النوويتني يف منطقة قريبة من احلرب  القوتني  بني 
م�شتجداتها  ع��ل��ى  ال�����ش��وء  ال��ع��امل��ي��ة  ال�شحف  اأب����رز  �شلطت 

امليدانية.
تقاريراً  ال�شحف  تناولت  للقلق،  م��ث��رية  اأخ���رى  اأزم���ة  ويف 
“اأوكو�س”  تك�شف عن ا�شتعدادات �شينية للرد على حتالف 
تهديد  “ملواجهة  نووية  غوا�شات  اأ�شرتاليا  اأمريكا  ومنح 
الأمر الذي ي�شيف مزيداً من التوتر يف العالقات  بكني”، 

بني ال�شني والوليات املتحدة.

نذر ت�سعيد مقلقة بني رو�سيا واأمريكا
هكذا  للنفوذ؟”،  الأ�شود م�شرًحا جديداً  البحر  اأ�شبح  »هل 
ما  على  ال�شوء  الأمريكية  “بوليتيكو”  �شحيفة  �شلطت 
بني  مقلقة  ت�شعيد  ون���ذر  دبلوما�شي”  ب�”زلزال  و�شفته 
الأخرية  اأ�شقطت  بعدما  وذل��ك  ورو�شيا،  املتحدة  ال��ولي��ات 
الأ�شود،  البحر  فوق  طيار  ب��دون  اأمريكية  ا�شتطالع  طائرة 
الأمر الذي ي�شيف اإىل التوترات بني القوتني التي ت�شاعدت 

بالفعل ب�شبب احلرب الأوكرانية.
ال�شفري  املتحدة  ال��ولي��ات  ا�شتدعت فيه  وق��ت  ذل��ك يف  ج��اء 
عن  “بوليتيكو”  اأنتونوف. ونقلت  اأناتويل  الرو�شي لديها، 
م�شاعد  مع  التقى  اأنتونوف  اإن  قوله  ب��ارز  اأمريكي  م�شوؤول 
والأوروبية  الأوروب��ي��ة  لل�شوؤون  الأمريكي  اخلارجية  وزي��ر 
غري  رو�شيا  عمليات  “ملناق�شة  دونفريد،  كارين  الآ�شيوية، 
نتج عنها  والتي  الأ���ش��ود،  البحر  ف��وق  املهنية  الآم��ن��ة وغ��ري 

اإ�شقاط الطائرة.«
امل�شرية  الأم��ري��ك��ي��ة  – 9 رير”  ك��ي��و  “اإم  ط��ائ��رة  وك��ان��ت 
تقوم برحلة و�شفتها ال�شحيفة ب�”الروتينية” فوق البحر 
من  رو�شيتان  مقاتلتان  طائرتان  تعرت�شها  اأن  قبل  الأ�شود 
اأج��ر الطيارين  الثالثاء، مما  اأم�س،   ”27 – “�شو  ط��راز 

الأمريكيني على اإ�شقاط الطائرة يف املياه.
دخ��ول احلرب  تاأتي مع  الواقعة  اأن  اإىل  ال�شحيفة  واأ���ش��ارت 
و�شط عزمية جاحمة من قبل  ال��ث��اين،  اأوك��ران��ي��ا عامها  يف 
ال��رئ��ي�����س الأم��ري��ك��ي، ج��و ب���اي���دن، ع��ل��ى اإب���ق���اء ق��وات��ه خارج 
دع��م كييف يف حربها  تعهد مبوا�شلة  احل��رب، حتى عندما 

�شد مو�شكو.
وو�شط حتذيرات غربية من “�شوء تقدير حمتمل وت�شعيد 
�شحيفة  ك��ب��ري  اأوروب�����ي  دب��ل��وم��ا���ش��ي  اأب��ل��غ  مق�شود”،  غ��ري 
“بوليتيكو” اأن امل�شوؤولني قلقون جراء احلادث “لأنه اأظهر 
مرة  يظهر  “هذا  واأ���ش��اف:  الرو�شي”.  ال�شلوك  ع��دوان��ي��ة 
على  ب�شاأنه  نهج  اإىل  واحلاجة  الأ�شود  البحر  اأهمية  اأخ��رى 

املدى املتو�شط والطويل.«
ك��م��ا ن��ق��ل��ت ال�����ش��ح��ي��ف��ة ع���ن ال�����ش��ن��ات��ور اجل���م���ه���وري، روجر 

لال�شتيقاظ  “دعوة  مبثابة  كانت  الواقعة  اإن  قوله  وي��ك��ر، 
الرئي�س  ي�شكلها  ال��ت��ي  ال��ت��ه��دي��دات  ب�����ش��اأن  لالنعزاليني” 
نختار  اأن  “يجب  و���ش��دد:  بوتني.”  ف��الدمي��ري  ال��رو���ش��ي، 
اإظهار القوة �شد خ�شمنا، ولي�س ا�شرت�شاء هذا الديكتاتور 

بالكلمات اأو ما ي�شمى بخف�س الت�شعيد«.
واقعة  الريطانية  “الغارديان”  �شحيفة  و�شفت  بدورها، 
من  حم����ذرة  ال��ط��رف��ني،  ب���ني  خطورة”  ب�”الأكر  اأم�������س 
وقالت  احل�����رب.  م��ن��ط��ق��ة  م���ن  ب��ال��ق��رب  امل��واج��ه��ة  ت�شعيد 
ال�شحيفة اإنه بالرغم من اأن املناو�شات الرو�شية وال�شينية 
للطائرات الأمريكية لي�شت بالأمر اجلديد، اإل اأن اإ�شقاط 

طائرة يعتر تطوراً مقلقاً.«
هو  املخاطر  يزيد  مم��ا  اأن  الريطانية  ال�شحيفة  وذك���رت 
احلربية  ال��روؤو���س  اآلف  ميتلكان  اجلانبني  كال  اأن  حقيقة 
اأخ����ري، مم��ا يجعل ال��ع��امل يحب�س  ال��ن��ووي��ة ك�����ش��الح م���الذ 
الأمريكية،  امل�شرية  اإ�شقاط  واقعة  تداعيات  ح��ول  اأنفا�شه 
م�شرية اإىل اأن املخاطر تزداد ب�شكل كبري من خالل ال�شلوك 

املتهور.
واأ�شافت ال�شحيفة اأن رو�شيا حتاول فر�س “�شيا�شة الأمر 
اإبقاء  خالل  من  ال�شرتاتيجي  الأ�شود  البحر  يف  الواقع” 
اأوكرانيا  ح��رب  عن  بعيًدا  الأمريكية  وال��ق��وارب  الطائرات 
املخابراتي  ال��دع��م  م��ن  الأخ���رية  ا�شتفادة  وع��دم  الطاحنة، 

الذي تقدمه وا�شنطن.
وتابعت ال�شحيفة: “يعتر حادث اأم�س اأكر خطورة لأنه 
قائد  ع��ن   البحر.” ونقلت  يف  وه��ب��وط  ا�شطدام  اإىل  اأدى 
�شابق بالبحرية الأمريكية قوله اإن مثل هذه ال�شيناريوهات 
عدم  ب�شبب  الأم��ري��ك��ي  اجلي�س  خم���اوف  “اأعظم  م��ن  تعد 
القدرة على التنبوؤ ب�شل�شلة الأحداث التي ميكن اأن تثريها 

يف اأعقابها.«
اإن  الأمريكي  باجلي�س  �شابق  ق��ال ج��رنال  ذل��ك،  يف غ�شون 

حلف �شمال الأطل�شي )الناتو( قد يكثف تواجده يف البحر 
ترى  “لن  واأ�شاف:  امل�شرية.  الطائرة  اإ�شقاط  بعد  الأ�شود 
اأي طائرات بدون طيار حتلق مبفردها بعد الآن. قد نرى 
البحر  ف��وق  الناتو  ط��ائ��رات  برفقة  الأمريكية  ال��ط��ائ��رات 

الأ�شود.«

اأزمة رو�سية.. وت�سريح خطري �سد اأوكرانيا
جورنال”  �شرتيت  “وول  �شحيفة  نقلت  ال�شدد،  ه��ذا  ويف 
الأمريكية عن م�شوؤولني غربيني زعمهم باأن مو�شكو تعاين 
يف الوقت احلايل من نق�س حاد يف املدفعية، يف اأزمة قد تعيق 
الهجوم الرو�شي اجلاري يف �شرق اأوكرانيا، الأمر الذي دفع 
اإنتاج  اإ�شدار تعليمات للم�شنعني مب�شاعفة  اإىل  الكرملني 

الأ�شلحة املوجهة بدقة.
وقال امل�شوؤولون اأم�س اإن نق�س قذائف املدفعية يعيق تقدم 
رو�شيا الطاحن يف �شرق اأوكرانيا، يف الوقت الذي ت�شعى فيه 
مو�شكو لل�شيطرة على مدينة باخموت بعد اأ�شهر من القتال 

العنيف، بينما ت�شتعد كييف ل�شن هجوم م�شاد مزعوم.
قوله  بريطاين  ا�شتخباراتي  تقرير  عن  ال�شحيفة  ونقلت 
الأخرية  الأ�شابيع  يف  “�شاء”  الرو�شية  الذخرية  نق�س  اإن 
�شديد”  “تقنني  هناك  يكون  اأن  املحتمل  م��ن  اأن��ه  ل��درج��ة 
ووفقاً  ال��ق��ت��ال.  خ��ط��وط  يف  امل�شتخدمة  املدفعية  لقذائف 
التقييم،  هذا  اأوروبيون  دفاع  م�شوؤولو  اأيد  ل�”اجلورنال”، 
ذل���ك كوريا  ���ش��رك��اء، مب��ا يف  اأن رو���ش��ي��ا تعمل م��ع  واأك�����دوا 

ال�شمالية، ل�شراء الذخرية ب�شرعة اأثناء زيادة الإنتاج.
واأ����ش���اف ال��ت��ق��ري��ر ال��ري��ط��اين اأن ت��ق��ن��ني امل��دف��ع��ي��ة على 
�شبًبا رئي�شًيا لف�شل رو�شيا موؤخًرا  الأمامية كان  اخلطوط 
مو�شكو  اأن  زاعماً  اأوكرانيا،  يف  ع�شكرية  مكا�شب  حتقيق  يف 
جلاأت على الأرجح اإىل ا�شتخدام خمزون الذخرية القدمي 
اأن��ه غري �شالح لالنت�شار يف  �شابًقا على  ال��ذي مت ت�شنيفه 

احلرب.

وتابع التقرير اأنه يف الوقت الذي تكافح فيه الدول الغربية، 
مب��ا يف ذل���ك ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة، ل��زي��ادة الإن���ت���اج الع�شكري 
تطبق  اأمنها،  وتعزيز  لأوكرانيا  الدفاعية  اجلهود  مل�شاعدة 
رو�شيا مبادئ “القت�شاد املوجه” حيث ت�شبح قدرتها على 

الت�شنيع الدفاعي نقطة �شعف يف حملتها الع�شكرية.
واأ�شارت ال�شحيفة الأمريكية اإىل اأنه على الرغم من نق�س 
الأخرية  الأ�شابيع  يف  التقدم  بع�س  رو�شيا  اأح���رزت  امل���وارد، 
ح���ول م��دي��ن��ة ب��اخ��م��وت امل��ح��ا���ش��رة ب�����ش��رق اأوك���ران���ي���ا، بينما 
الرغم  على  املدينة  عن  الدفاع  الأوكرانية  القوات  وا�شلت 

من تعر�شها خلطر قطع طرق الإمداد.
الريطانية  “التاميز”  ���ش��ح��ي��ف��ة  ���ش��ل��ط��ت  ج��ان��ب��ه��ا،  م���ن 
“ت�شريحاً خطرياً” يثري خماوف  ال�شوء على ما اعترته 
وذل���ك بعدما قال  ال��غ��رب��ي لكييف،  ال��دع��م  ا���ش��ت��م��رار  ح��ول 
واملر�شح  الأمريكية  فلوريدا  ولي��ة  حاكم  دي�شانتي�س،  رون 
املقبل،  العام  الرئا�شي  ال�شباق  خلو�س  املحتمل  اجلمهوري 
للوليات  ب��ال��ن�����ش��ب��ة  م��ه��م��ا  ل��ي�����س  اأوك���ران���ي���ا  م�شتقبل  “اإن 
دونالد  مناف�شه  غ��رار  – على  دي�شانتي�س  وانتقد  املتحدة.« 
ترامب - �شيا�شة “�شيك على بيا�س” التي يتبعها الرئي�س 
الأمريكي، جو بايدن، مع اأوكرانيا، وقال اإن “التورط اأكر 
يف نزاع اإقليمي بني اأوكرانيا ورو�شيا مل يكن م�شلحة وطنية 
دعم  �شيقل�س  اأن��ه  اإىل  اإ�شارة  املتحدة،” يف  للوليات  حيوية 

بالده اإذا اأ�شبح رئي�ًشا.
 44( دي�شانتي�س  ت�شريحات  اأن  اإىل  “التاميز”  واأ���ش��ارت 
ع���ام���اً( ج����اءت يف ال���وق���ت ال����ذي ق���ال ف��ي��ه ت���رام���ب، املر�شح 
الرئي�شي لرت�شيح احلزب اجلمهوري، اإنه ال�شيا�شي الوحيد 
ب�شبب احلرب  ثالثة  عاملية  ح��رب  ان��دلع  ال��ذي ميكنه منع 
الأوكرانية الرو�شي، متعهداً باإنهاء ال�شراع “يف اأقل من 24 

�شاعة«.
يعتران  ودي�����ش��ان��ت��ي�����س  ت��رام��ب  اأن  ال�شحيفة  واأو���ش��ح��ت 
املر�شحني البارزين للحزب اجلمهوري يف انتخابات الرئا�شة، 
اإىل  بايدن  قدمه  ال��ذي  الدعم  بتقليل  ملتزمان  اأنهما  كما 
كييف، والذي يقدر باأكر من 75 مليار دولر من امل�شاعدات 

الإن�شانية واملالية والع�شكرية منذ بدء احلرب.
قانوين  العراق كم�شت�شار  الذي خدم يف   - دي�شانتي�س  وكان 
للقوات الأمريكية اخلا�شة – قد اأملح ل�شحيفة “التاميز” 
الذي  للدميوقراطية  ال��رتوي��ج  �شد  ب��اأن��ه  املا�شي  الأ���ش��ب��وع 
احلرب  انتهاء  منذ  ال��ع��امل  على  املتحدة  ال��ولي��ات  تفر�شه 

العاملية الأوىل.

ا�ستعدادات �سينية للرد على »اأوكو�س«
على �شعيد اآخر، ذكرت �شحيفة “غلوبال تاميز” ال�شينية 
م��ا و�شفته  ع��ل��ى  ل��ل��رد  ال��وق��ت احل���ايل  ت�شتعد يف  ب��ك��ني  اأن 
الإقليميني،  وال�شتقرار  الأمن  يهدد  اأمريكي”  ب�”ا�شتفزاز 
وذلك بعدما وقعت الوليات املتحدة وبريطانيا واأ�شرتاليا، 
ن��ووي��ة، يف  اإم���داد الأخ���رية بغوا�شات  الث��ن��ني، اتفاقاً ح��ول 

خطوة اأدانتها ال�شني ب�شدة.
ونقلت ال�شحيفة ال�شينية – الناطقة باللغة الإجنليزية – 
عن حمللني قولهم اإن الوليات املتحدة وحلفاءها يفر�شون 
مبوجب التفاق “تطويًقا حتت املاء �شد ال�شني”، حمذرين 
اأن وا�شنطن تخطط ملواجهة بكني ع�شكرياً، م�شريين اإىل اأن 

يجب على ال�شني اأن ت�شتعد للدفاع عن نف�شها.
ي�شم  ال����ذي  “اأوكو�س”،  اأع��ل��ن حت��ال��ف  ب��ع��دم��ا  ذل���ك  ج���اء 
اأ�شرتاليا وبريطانيا والوليات املتحدة، عن تفا�شيل برنامج 
مبوجبه  وال���ذي  ال��ن��ووي��ة،  بالطاقة  تعمل  التي  الغوا�شات 
التهديد  “ملواجهة  غوا�شات  بخم�س  كانبريا   تزويد  �شيتم 
ال�شيني” املزعوم. ونقلت ال�شحيفة عن املتحدث با�شم وزارة 
اخلارجية ال�شينية، وانغ ونبني، قوله اإن ما ي�شمى بال�شراكة 
الأمنية الثالثية “اأوك�شو�س” وتعزيز التعاون التكنولوجي 
الع�شكري املتطور، مبا يف ذلك الغوا�شات النووية بني الدول 
الثالث، “تندرج حتت عقلية احلرب الباردة النموذجية التي 
من �شاأنها فقط حتفيز �شباق الت�شلح، وتخريب اأنظمة عدم 

النت�شار النووي الدولية.«
اأن  تاميز”،  “غلوبال  م���ع  ح��دي��ث��ه��م  يف  امل��ح��ل��ل��ون،  وراأى 
“اخلطة الأمريكية” تتكون من ثالث خطوات، مو�شحني 
اأن املرحلة الأوىل �شتبداأ بن�شر خم�س غوا�شات عر قاعدة 
اأن  2027. واع��ت��روا  اع��ت��ب��اًرا م��ن ع��ام  اأ�شرتاليا  يف غ��رب 
انت�شار  ق��اع��دة  اإىل  ال��ف��ور  على  اأ�شرتاليا  �شتحول  اخل��ط��وة 
اأ�شا�شي كجزء من حماولة  ب�شكل  املتحدة  للوليات  اأمامية 

الأخرية لحتواء ال�شني ع�شكرًيا.
اأ�شرتاليا  اأن  ورد  ال��ث��ان��ي��ة،  للمرحلة  “بالن�شبة  وق���ال���وا: 
بالطاقة  تعمل  هجومية  غ��وا���ش��ات  ث���الث  ع��ل��ى  �شتح�شل 
من  الثالث  العقد  اأوائ���ل  يف  املتحدة  ال��ولي��ات  م��ن  النووية 
ال��ق��رن احل���ايل م��ع خ��ي��ار ���ش��راء اثنتني اأخ��ري��ني. واأخ����رياً، 
ن��ووي��ة بحلول  غ��وا���ش��ات  ث��م��اين  اأ���ش��رتال��ي��ا  ل���دى  �شي�شبح 

ال�شتينيات جاهزة لال�شتخدام الأمريكي.«
كما نقلت ال�شحيفة ال�شينية عن حمللني عك�شريني قولهم 
تارب”  “فاأر  ال��رن��ام��ج  مب��وج��ب  �شت�شبح  اأ���ش��رتال��ي��ا  اإن 
والريطانيني  الأمريكيني  اأن  واأ�شافوا  املتحدة.  للوليات 
ت��ق��ن��ي��ات وم��ف��اه��ي��م ج��دي��دة يف التطوير  ي���ري���دون م��ع��رف��ة 
امل�شرتك للغوا�شات، واأنهم وجدوا اأن اأ�شرتاليا اأر�س خ�شبة 

ملثل هذه الختبارات.
يربط  اأوكو�س  “اإن  لل�شحيفة:  اآخ��ر  ع�شكري  خبري  و�شرح 
اأ�شرتاليا باملركبة الأمريكية لت�شكيل تطويق ع�شكري حتت 
املاء �شد ال�شني، حتى لو اختارت كانبريا تنب اأي توترات 

ع�شكرية والرتكيز على التعاون القت�شادي.«
وقال امل�شدر اإنه حلماية �شيادتها واأمنها وم�شاحلها التنموية 
متعدد  نظام  بناء  ال�شني  على  يتعني  التهديدات،  هذه  من 
اأن  يجب  النظام  هذا  اأن  واأو�شح  للغوا�شات.  م�شاد  الأبعاد 
ي�شمل املزيد من الطائرات ذات الأجنحة الثابتة واملروحيات 
امل�شادة للغوا�شات يف الهواء، واملدمرات والفرقاطات املزودة 
اأ�شطول  ب��الإ���ش��اف��ة اإىل  ت��ق��دًم��ا،  ال�����ش��ون��ار الأك���ر  ب��اأج��ه��زة 

ال�شني من الغوا�شات التقليدية والنووية.
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نتيجة في�شانات  الأربعاء  اأم�س  الأق��ل   اأ�شخا�س على  ُقتل ع�شرة 
يف منطقتني يف جنوب �شرق تركيا مت�شّررتني بزلزال 6 �شباط-

فراير املدمر، على ما اأفادت و�شائل الإعالم الرتكية.
بينهم  اأورف��ا، من  �شانلي  اأ�شخا�س حتفهم يف مدينة  ت�شعة  ولقي 
خم�شة �شوريني ُعر عليهم قتلى يف الطابق ال�شفلي لأحد املباين، 

على ما اأفادت وكالة اأنباء الأنا�شول الرتكية الر�شمية.
يف  مفقودين  ثالثة  ع��ن  البحث  يجري  فيما  اآخ��ر  �شخ�س  وقتل 

حمافظة اأديامان املجاورة التي �شهدت اأي�شا اأمطارا غزيرة.

حّولت  حاوية  يف  كانت  ال�شحية  اأن  الأن��ا���ش��ول  وكالة  واأو�شحت 
ملجاأ طوارئ عندما حا�شرتها املياه. ومت اإيواء العديد من ناجي 

الزلزال موقتا يف خيام وحاويات يف 11 حمافظة يف تركيا.
غطتها  اأورف���ا  �شانلي  يف  طرقا  الأرب��ع��اء  التقطت  �شور  واأظ��ه��رت 

�شيول بنية جرفت �شيارات و�شاحنات.
اأظ��ه��ر مقطع ف��ي��دي��و ���ش��ّور يف حم��اف��ظ��ة م��الط��ي��ة املجاورة  ك��م��ا 
موقتا  يعي�س  حيث  البي�شاء  اخليم  حول  ترتفع  املياه  لأدي��ام��ان، 
ناجون من الزلزال الذي اأ�شفر عن مقتل 48،500 �شخ�س وفقا 
 13،5 اأن  اأي�شا اإىل  اأ�شارت  لآخر ح�شيلة ن�شرتها ال�شلطات التي 

مليون �شخ�س ت�شرروا جراءه.

 الرئي�س الفنلندي يف تركيا للقاء اأردوغان 
•• هل�صنكي-اأ ف ب

حيث  تركيا  اإىل  اخلمي�س  اليوم  نيني�شتو  �شاويل  الفنلندي  الرئي�س  ي�شل 
من املتوقع اأن يلتقي نظريه الرتكي رجب طيب اأردوغان، وذلك بعد اإعالن 

اأنقرة اأنها قد ت�شادق على ان�شمام فنلندا اإىل حلف �شمال الأطل�شي.
هافي�شتو،  بيكا  اخلارجية  وزي��ر  يرافقه  ال��ذي  الفنلندي  الرئي�س  �شيبداأ 
زيارته اإىل تركيا بتفقد املنطقة املت�شررة يف اجلنوب الرتكي جراء الزلزال 

املدّمر الذي وقع يف ال�شاد�س من �شباط-فراير املا�شي.
املناطق  اإعادة الإعمار يف  و�شترتكز املفاو�شات بني الرئي�شني على م�شاريع 
املت�شررة، اإ�شافة اإىل ملف ان�شمام فنلندا وال�شويد اإىل الناتو، رغم اعرت�س 

اأنقرة حتى ال�شاعة على ع�شوية �شتوكهومل.
ترف�س تركيا التي ُيعتر ت�شويتها �شرورياً، حتى الآن امل�شادقة على طلبي 

تر�شح كّل من فنلندا وال�شويد لع�شوية احللف.
وت���اأخ���ذ ت��رك��ي��ا ع��ل��ى ال�����ش��وي��د خ�����ش��و���ش��اً اإي�����واء ن��ا���ش��ط��ني اأك�����راد تعترهم 

“اإرهابيني” ول �شيما من موؤيدي حزب العمال الكرد�شتاين.
ويبدو الطريق �شالكاً اأمام هل�شنكي علماً اأن املجر مل ت�شّوت بعد على ان�شمام 
بينها  الأخ��رى من  ال�28  ال��دول  فيما  الناتو  اإىل  وال�شويد  فنلندا  كل من 
الوليات املتحدة واململكة املتحدة وفرن�شا واأملانيا �شادقت على بروتوكولت 
ان�شمام فنلندا من دون  توافق على  اأنها قد  اأعلنت  التي  الن�شمام. تركيا 
ال�شويد اإىل حلف �شمال الأطل�شي، مل يعلن برملانها عن اأي تاريخ لذلك قبل 

انتخابات 14 اأيار-مايو.
يف مواجهة تعر املفاو�شات بني ال�شويد وتركيا، اأعلن الأمني العام حللف 
�شمال الطل�شي ين�س �شتولتنرغ يف منت�شف �شباط-فراير املا�شي، اإمكانية 

اإجراء عملية الن�شمام على مرحلتني.

رقم مهول لزلزل تركيا منذ 6 فرباير.. ما ال�سبب ومتى تتوقف؟
•• عوا�صم-وكاالت

هزة  األ��ف   17 وق��وع  الرتكية،  ال�شلطات  ر�شدت 
اأر���ش��ي��ة ���ش��رب��ت ال��ب��الد م��ن��ذ زل����زال 6 فراير 
املدمر، مطلقة حتذيرا من زلزال قوي يف مدينة 

اإ�شطنبول.
ك�شف  الرتكية،  وال��ط��وارئ  ال��ك��وارث  لإدارة  بيان 

جمموعة من املعلومات املهمة، وهي:
بازارجيك  يف   2023 ف���راي���ر   6 زل�����زال  ب��ع��د 
زلزال  األ��ف   17 م��ن  يقرب  م��ا  وق��ع  واإلبي�شتان، 

حتى 13 مار�س.
امل��ن��ط��ق��ة م�شتمر من  ال���زل���زال يف  ن�����ش��اط  ر���ش��د 
مدار  على  وال��ط��وارئ  الكوارث  اإدارة  رئا�شة  قبل 

ال�شاعة.
نحذر من وقوع زلزال قوي يف اإ�شطنبول.

م��ن��اط��ق واأح���ي���اء م��ع��ر���ش��ة خل��ط��ر ال�����زلزل على 
املدينة  الأوروب��ي من  واجلانب  الأنا�شول  جانب 

كثيفة ال�شكان، واحليوية اقت�شاديا وتاريخيا.

ملاذا ت�شتمر الهزات؟
ملوقع  يف�شر  القزاز،  يحيى  اجليولوجي،  اخلبري 
وراء  العلمية  الأ���ش��ب��اب  عربية”،  ن��ي��وز  “�شكاي 

ا���ش��ت��م��رار ال���ه���زات الرت����دادي����ة، وم��ت��ى مي��ك��ن اأن 
تتوقف:

قوة الهزات الرتدادية تتوقف على قوة الت�شادم 
خالل الزلزال الرئي�شي.

وهما  �شفيحتني،  ب��ني  ت�����ش��ادم  �شببه  ال���زل���زال 
ال�شفيحة العربي والأنا�شولية.

حدثت  ال�شفيحتني،  ب��ني  ت�شادم  ح��دث  عندما 
هزة عنيفة اأثرت على ال�شدوع املجاورة لها.

اإىل  الأ�شلية  الهزة  تنتقل احلركة من مكان  قد 
اأماكن اأخرى.

الأنا�شول  �شرق  �شدع  �شدعان،  تركيا  يف  يوجد 
و�شدع �شمال الأنا�شول، وحدث ك�شر يف الق�شرة 

الأر�شية يف �شدع �شرق الأنا�شول.
الت�شادم يبدو اأنه كان عنيفا، نتيجة طاقة داخلية 

عنيفة يف باطن الأر�س.
طاقة باطن الأر�س حتاول اخلروج اإىل ال�شطح، 
عقب  حت��دث  ال��ت��ي  املختلفة  ال��ه��زات  يف  وتتمثل 
الزلزال، فكلما وجدت هذه الطاقة منفذا حتدث 

هزة ارتدادية.
الهزات اأقل يف القوة من الزلزال الأ�شلي.

علميا، ل ميكن توقع مدة زمنية لنتهاء الهزات 
الرتدادية.

الهزات الرتدادية تنتهي بانتهاء الطاقة امل�شببة 
للزلزل.

الكارثة ت�شتمر.. عدد ال�شحايا يف ارتفاع
اأكد  �شويلو،  �شليمان  ال��رتك��ي،  الداخلية  وزي���ر 
اإىل  ال��زلزل  البالد ج��راء  القتلى يف  ارتفاع عدد 

48448 قتيال.
اإجمايل عدد القتلى، مبا يف ذلك من لقوا حتفهم 

يف �شوريا، ارتفع اإىل اأكر من 54 األفا.
معظمهم  اأجنبيا،   6660 تركيا  يف  القتلى  بني 
م���ن ال�������ش���وري���ني، ب��ي��ن��م��ا ي���ج���ري حت���دي���د هوية 

1615 �شحية، ح�شب �شويلو.
القوية  والهزات  الزلزال  ت�شّبب  القتلى،  بجانب 
األف   115 م���ن  اأك����ر  اإ����ش���اب���ة  ل���ه يف  ال��الح��ق��ة 
جلاأوا  الذين  املاليني  وت�شريد  تركيا  يف  �شخ�س 
اإىل مدن  الن��ت��ق��ال  اأو  اخل��ي��ام  الح��ت��م��اء يف  اإىل 

اأخرى.
ع ال�شلطات لإن�شاء مدن من احلاويات لإيواء  ت�شارمِ

امل�شردين من الكارثة على املدى الطويل.
يف  ح��اوي��ة   115585 ت�شييد  تعتزم  ال�شلطات 

239 موقعا باملنطقة املت�شررة.
حتى الآن، مت اإن�شاء 21 األف حاوية يف 23 موقعا 

يعي�س فيها 85 األف �شخ�س.
الزلزال  وق��وع  منذ  433536 خيمة  ن�شب  مت 

يف 354 موقعا.
ال��رئ��ي�����س ال��رتك��ي رج���ب ط��ي��ب اأردوغ������ان، تعهد 

باإعادة بناء املنازل يف غ�شون عام.
يتمكن  اأن  ق��ب��ل  اأ���ش��ه��ر  ع���دة  �شي�شتغرق  الأم�����ر 
التي  احل��اوي��ات  اأو  خيامهم  م��غ��ادرة  م��ن  الآلف 
من  يوميا  ال�شطفاف  وت��وق��ف  فيها،  يعي�شون 

اأجل الطعام.
اأ�شل  5321 م��ب��ن��ى م��ن  اأن��ق��ا���س  اإزال�����ة  ج���رى 
36257 منهارا، وهدم 6 اآلف مبنى من اأ�شل 
18219 ك���ان م��ن امل��ق��رر ه��دم��ه��ا ف���ورا واإزال����ة 

اأنقا�شها.
 25 امل��ن��ه��ارة وامل��ق��رر هدمها ف���ورا متثل  امل��ب��اين 
ب��امل��ئ��ة ف��ق��ط م��ن اأع��م��ال ال��ه��دم والإزال������ة، بينما 
اإىل  حتتاج  والتي  ب�شدة  املت�شّررة  املباين  ت�شّكل 

هدم واإزالة اأنقا�شها 75 باملئة.

ل اأمل كبريًا باأن جروح مو�سكو الدميوغرافية �ستكبح التهديد الذي تفر�سه قريبًا

تقرير: الهالك الدميوغرايف يجعل بوتني اأخطر على جريان رو�سيا
•• عوا�صم-وكاالت   

تواجه رو�شيا دوامة املوت الدميوغرايف، كان هذا تو�شيف ماك�س بوت، املوؤرخ 
الطويل،  امل��دى  فعلى  بو�شت”.  “وا�شنطن  �شحيفة  يف  ال�شيا�شي  والكاتب 
ميثل هذا الواقع نباأ �شيئاً لرو�شيا، لكن على املدى الق�شري، فاإن هذه الأنباء 
الرئي�س فالدميري بوتني قد ي�شعى  اأن  ال�شيئة تالحق جريان رو�شيا، مبا 

اإىل حلول ع�شكرية مل�شاكل دميوغرافية.
ت����اوزت ال��وف��ي��ات اأع����داد امل��وال��ي��د يف رو���ش��ي��ا ك��ل �شنة ت��ق��ري��ب��اً م��ن��ذ نهاية 
ال�شيوعية. بلغ عدد �شكان رو�شيا الذروة �شنة 1993 عند 148.6 مليون 
ن�شمة. يف بداية 2022 اأ�شارت التقديرات اإىل اأنه كان عند 145.6 مليون 
ن�شمة. هو انخفا�س ب�%2 فقط، لكن باملقارنة، ارتفع عدد �شكان الوليات 

املتحدة ب�%33 من 1990 وحتى 2020. 
ح�شب البنك الدويل، يبلغ متو�شط العمر املتوقع عند الولدة يف رو�شيا 71 
عاماً مقابل 77 يف الوليات املتحدة. والتفاوت درامي اأكر بني الرجال: يف 
الوليات املتحدة اإنه 75 ويف رو�شيا 66. هذا الرقم اأقل مما هو يف كوريا 
ال�شمالية و�شوريا وبنغالد�س. حتتل رو�شيا املرتبة احلادية ع�شرة بني اأكر 
اقت�شادات العامل، لكن املرتبة ال�شاد�شة والت�شعني يف متو�شط العمر املتوقع. 
1.5 طفل لكل  اأن معدل ال��ولدات فيها هو فقط  م�شكلة رو�شيا الأ�شا�شية 

امراأة، وهو اأدنى بكثري من معدل ال�شتبدال )طفالن لكل امراأة(.
اأن املعدل لي�س منخف�شاً كثرياً عند املقارنة مع معدلت دول  اأو�شح بوت   
�شناعية اأخرى. لكن رو�شيا ترز على م�شتوى معدل وفياتها املرتفع ب�شكل 
القلب والأوعية الدموية  اأمرا�س  غري عادي، خ�شو�شاً بني الرجال بفعل 
والإ�شابات )القتل والنتحار  الدماغية وغريها(  وال�شكتات  )نوبات قلبية 
واحلوادث(. بالن�شبة اإىل الدخل وم�شتويات التعليم يف البالد، تبلغ وفيات 
من  بكثري  اأع��ل��ى  م��ع��دلت  ب�شرية  اأو  طبيعية  لأ�شباب  كانت  ���ش��واء  ال��رو���س 
رو�شيا  يف  الرهيب  ال�شحية  ال��رع��اي��ة  بنظام  ذل��ك  تف�شري  ميكن  امل��ت��وق��ع. 
وتلوثها البيئي والإفراط يف تناول الكحول والإدمان على املخدرات، وهما 

بدورهما اإ�شارة اإىل الياأ�س.
خالل جائحة كوفيد-19، كان لدى رو�شيا ما بني 1.2 و1.6 مليون وفاة 
اإ�شافية وفق جملة اإيكونومي�شت. اإذا كان ذلك دقيقاً فهذا يعني اأن رو�شيا 
واجهت وفيات اأعلى من وفيات الوليات املتحدة، علماً اأن عدد �شكانها اأكر 
من عدد ال�شكان الرو�س باأكر من مرتني. بعدها، عانت رو�شيا من فقدان 
اأعلى من جمموع خ�شائرها  اأوكرانيا، وهو رقم  األف قتيل يف   70 اإىل   60
يف كل احلروب الأخرى منذ 1945. ومنذ بداية احلرب، هرب من البالد 
املتعلمني. يف  ال�شبان  رو�شي، معظمهم من  مليون مواطن  اإىل  األف   500

مو�شكو، النق�س يف الرجال مرئي.
من املتوقع اأن ي�شتمر انخفا�س عدد �شكان رو�شيا اإىل 135 مليون ن�شمة يف 
2050 واإىل 126 مليوناً بحلول 2100. تا�شع اأكر دولة من حيث عدد 
ال�شكان �شتهبط اإىل املرتبة 22 بحلول نهاية القرن. الدميوغرافيا هي، اإىل 

حد ما، القدر. اأيام رو�شيا كقوة عظيمة معدودة.
الوقت. يف  امل�شكلة ويتحدث عنها ط��وال  ي��درك بوتني متاماً  ب��وت،   ح�شب 
�شبتمر )اأيلول( 2021، اأعرب عن اأ�شفه لأن �شكان رو�شيا كانوا �شيبلغون 
500 مليون ن�شمة لو ظل الحتاد ال�شوفيتي قائماً. لقد حاول عبثاً وبجميع 
الطرق الطبيعية اأن يعك�س التاه بدءاً بتقدمي حوافز مالية للمواطنني 
و�شط  من  مهاجرين  ج��ذب  حماولة  اإىل  الأط��ف��ال،  من  املزيد  ينجبوا  كي 
اآ�شيا. ميكن روؤية غزوه لأوكرانيا رهاناً يائ�شاً لزيادة ال�شكان الرو�س بتهديد 
8 ماليني ن�شمة قتل  البندقية. حتتل رو�شيا اأرا�شي اأوكرانية �شكنها يوماً 

العديد منهم اأو هربوا اأو رحلوا اإىل رو�شيا.
اأن يكون الرو�س قد خطفوا ما ل يقل عن 11 األف اأوكراين يبدو بالتحديد 
�شريراً على �شوء نق�س الأطفال يف رو�شيا. قال ال�شفري املتجول الأ�شبق اإىل 
اجلمهوريات ال�شوفيتية وزميل بوت يف جمل�س العالقات اخلارجية �شتيفن 
ب�”حلم حمى عن الرتاجع.” واأ�شاف يف  اإن بوتني مدفوع  �شي�شتانوفيت�س 
اأبوكاليبتياً  “يغذي ح�شاً  اأن تراجع عدد ال�شكان يف رو�شيا  اإىل بوت  حديث 
اإذا كنت قلقاً ب�شاأن تقل�س عدد  لدى بوتني مب�شوؤولياته الكبرية اخلا�شة. 
حل  اإىل  اجل���وار  يف  ن�شمة  مليون  الأرب��ع��ني  اجتياح  ي���وؤدي  فرمبا  ال�شكان، 

م�شكلتك؟«
تابع الكاتب اأنه عر حماولة معاجلة م�شكلة نق�س القوة الب�شرية الرو�شية، 
يقوم بوتني مبفاقمتها. تفيد تقديرات بوجود 7.2 مليون رجل رو�شي بني 
ال�شنة  اإ�شايف  األف جندي   300 تعبئة  18 و26 عاماً. ومتكن بوتني من 
الأف��ق. ميكن  اأخ��رى يف  املا�شية من دون �شعوبات كبرية، وقد تلوح تعبئة 
اأن يواجه املزيد من امل�شاكل يف الوفاء بتعهده بتو�شيع اجلي�س الرو�شي من 
1.1 مليون جندي رو�شي اإىل 1.5 مليون يف 2026، لكنه لي�س بحاجة اإىل 

400 األف جندي اإ�شايف ملوا�شلة تكبيد ال�شعب الأوكراين معاناة عظيمة.
يف املدى الق�شري، قد ت�شاعد خ�شارة العديد من املهاجرين الرو�س بوتني 
األينا  الأوروب��ي��ة  ال�شيا�شات  حتليل  مركز  رئي�شة  تقول  حكمه.  تعزيز  على 
بولياكوفا اإن “النا�س املثريين لالأزمات رحلوا، واأولئك الباقون هم الذين 

يحتاج اإليهم النظام كي ي�شتمر«.
بالتايل، ل اأمل كبري باأن جروح رو�شيا الدميوغرافية �شتكبح التهديد الذي 
�شيجعله  الدميوغرايف”  الهالك  ل�”حلقة  بوتني  وعي  اإن  قريباً.  تفر�شه 

اأكر ياأ�شاً وخطورة.
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اأكرث ما ي�سغل الأذهان هو درجة تاأمينها

حمطة ال�سبعة النووية.. ما اأبرز الفوائد التي جتنيها م�سر؟
•• القاهرة-وكاالت

امل�شري  ال�شبعة  مفاعل  يف  و�شاق  ق��دم  على  العمل  ي�شتمر 
ال�شلمي الهادف لتوليد الطاقة، لكن اأكر ما ي�شغل الأذهان 
وحفاظها  تاأمينها،  درج��ة  هو  النووي  للمفاعالت  بالن�شبة 
قلب  “م�شيدة  نقل  عملية  قريبا  و�شتجري  البيئة.  على 
النووية،  ال�شبعة  حمطة  اإىل  رو�شيا  من  النووي”  املفاعل 
و�شط ت�شاوؤلت عن دورها واأهميتها. وم�شيدة قلب املفاعل 
يتم تركيبها حتت  ابتكار رو�شي وهي عبارة عن حاوية  هي 
قاع وعاء املفاعل. يوؤكد نائب رئي�س هيئة املحطات النووية 
يف  ل��الأم��ان  الرئي�شي  ال��ه��دف  اأن  النبي  عبد  علي  ال�شابق 
املنا�شبة  الت�شغيل  ظ��روف  حتقيق  ه��و  ال��ن��ووي��ة،  امل��ف��اع��الت 
وم��ن��ع احل���وادث ال��ن��ووي��ة اأو تخفيف ع��واق��ب احل����وادث، ما 
يوؤدي اإىل حماية العاملني يف املحطة وما يجاورها؛ وحماية 

البيئة املحيطة بها، من خماطر الإ�شعاع.
هناك  اأن  عربية”  نيوز  “�شكاي  ملوقع  النبي  عبد  واأو���ش��ح 
جمموعة من التدابري التي يتم اتخاذها لتجنب اأي حوادث 

يف املفاعالت النووية:
النووي  الأم���ان  معايري  على  جوهرية  تعديالت  اإدخ���ال  مت 
للمحطات، يف ظل وجود خرة ل تقل عن 60 عاما يف عمل 

املحطات النووية و�شيانتها.
العمق”،  يف  “الدفاع  مفهوم  على  تقوم  النووية  ال�شناعة 
ومتكررة،  م�شتقلة،  الأم�����ان  اأن��ظ��م��ة  ج��م��ي��ع  ت��ك��ون  ب��ح��ي��ث 
وم��ت��ن��وع��ة يف ال��ت�����ش��م��ي��م، م��ع اأن��ظ��م��ة اأم����ان م��ت��ع��ددة تكمل 

ال�شمات الطبيعية لقلب املفاعل.

الأمان  اأن��ظ��م��ة  م��ن  بطبقات  م�شممة  ال��ن��ووي��ة  امل��ف��اع��الت 
ون�شخة  الرئي�شي،  ال��ت��ري��د  ن��ظ��ام  ي��وج��د  مبعنى  امل��ت��ك��ررة، 
الحتياطية،  للن�شخة  احتياطية  ون�شخة  ل��ه،  احتياطية 

ون�شخة احتياطية للن�شخة الحتياطية، وما اإىل ذلك.
اأ�شبحت  النووية،  املفاعالت  من  الثالث  اجليل  من  ابتداء 
ال�شمات العامة ملعايري واأنظمة الأمان النووي موحدة، �شواء 

كانت مفاعالت �شرقية اأو غربية.
اأنظمة  يف  مت�شابهة  والغربية  ال�شرقية  النووية  املفاعالت 
الأمان النووي، مبا يف ذلك العتماد اإىل حد ما على الأنظمة 
ال�شلبية، والتي ل حتتاج لطاقة كهربائية لت�شغيلها؛ وكذلك 
وجود “وعاء احتواء”، حلماية اجلزيرة النووية من الزلزل 
والعوا�شف  والفي�شانات  ال��ط��ائ��رات  و�شقوط  وال�شونامي 
ال�شديدة. تتميز املفاعالت بوجود “م�شيدة قلب املفاعل”، 
والتي لها دور كبري يف حتقيق اأعلى درجات الأمان للمفاعل 

النووي.
التي  ال��ن��ووي  امل��ف��اع��ل  قلب  م�شيدة  باأهمية  يتعلق  وفيما 
عبد  اأو���ش��ح  رو�شيا  من  قريبا  ال�شبعة  حمطة  اإىل  �شت�شل 

النبي اأنها:
ملنع  حاجز  اأن��ه��ا  على  تقوم  املفاعل”  قلب  “م�شيدة  فكرة 
حالة  يف  وح�شرها  املحيطة،  البيئة  يف  امل�شعة  امل��واد  انت�شار 

حرارية وحالة طور حمكومة حتى اكتمال التبلور.
م�شيدة قلب املفاعل تعتر اأحد الأجزاء الرئي�شية يف املحطات 
يف  ال��ن��ووي  الأم���ان  معايري  اأعلى  اتباع  عن  وتعر  النووية، 
مثل مقاومة الزلزل والقدرة على  نظم الأمان “ال�شلبي”، 
ال�شمود يف جمابهة الأحمال الهيدروديناميكية وال�شدمات 

“الأحمال الديناميكية«.
على  وتعمل  بها،  وحتتفظ  املن�شهرة  امل���واد  بالتقاط  تقوم 
الو�شول  اأي  الأر����س،  ج��وف  اإىل  و�شولها  ومتنع  تريدها، 

للبيئة املحيطة باملحطة النووية.
م�شيدة قلب املفاعل حتافظ ب�شكل اآمن على املواد املن�شهرة 
�شديد  مبنى  وه��و  الحتواء”،  “وعاء  املفاعل  مبنى  داخ��ل 

الإحكام، ملنع ت�شرب املواد امل�شعة اإىل البيئة املحيطة.
مثل  ال�شعاعية  ���ش��دي��دة  م���واد  ع��ن  ع��ب��ارة  املن�شهرة  امل���واد 
واأك�شيد  اليورانيوم، وحديد �شلب، وزركونيوم  اأك�شيد  ثاين 
 2400 من  اأك��ر  اإىل  حرارتها  درج��ة  وت�شل  الزركونيوم، 

درجة مئوية، وتكون �شبيه باحلمم الركانية.
فكرة منع ت�شرب املواد املن�شهرة اإىل جوف الأر�س اأو البيئة 
م���وج���ودة يف امل��ح��ط��ات ال��ن��ووي��ة م���ن اجل��ي��ل ال��ث��ال��ث، لكن 
م�شيدة قلب املفاعل املوجودة يف املفاعالت النووية الرو�شية 
تختلف عن م�شيدة قلب املفاعل املوجودة يف املفاعل النووي 

الأوروبي، لكنها توؤدى نف�س الوظيفة.
حيث  من  م�شر  يف  النووية  ال�شبعة  مبحطة  يتعلق  وفيما 
النووية  املفاعالت  هيئة  رئي�س  نائب  اأ�شار  والأهمية  املوقع 

ال�شابق اإىل اأنه:
موقع ال�شبعة النووي مثايل لإقامة حمطات نووية، ويعتر 
املقيا�س الذى يقا�س به اختيار املواقع النووية الأخرى على 

م�شتوى العامل.
هيئة  بها  تقوم  اأعمال  اإىل  ينق�شم  ال�شبعة  موقع  العمل يف 
املوقع؛  م�شاحة  تقريبا على معظم  النووية، وهي  املحطات 
واأعمال تقوم بها ال�شركة الرو�شية املنفذة للمحطة النووية 

داخل املوقع املحدد للوحدات النووية.
العمل داخل موقع ال�شبعة يتم تنفيذه طبقا للجدول الزمني 
للوحدة  اخلر�شانية  ال�شبة  و�شع  مت  فقد  م�شبقا،  املو�شوع 
النووية الأوىل والثانية، والأن ننتظر تركيب “م�شيدة قلب 

املفاعل” للوحدة النووية الأوىل بعد و�شولها من رو�شيا.
مت تنفيذ الر�شيف البحري الذي �شي�شتقبل معدات املحطة 
�شبكات  تنفيذ  ومت  رو���ش��ي��ا؛  م��ن  ال��ق��ادم��ة  الثقيلة  ال��ن��ووي��ة 

الطرق والكهرباء واملياه، واملدينة ال�شكنية.
يتوقع اأن تدخل اأول وحدة نووية للت�شغيل التجاري يف م�شر 

عام 2028، ثم تتبعها باقي الوحدات النووية.
للم�شانع  ال��ن��ووي��ة  التكنولوجيا  �شتنقل  ال�شبعة  حمطة 
امل�شرية، و�شتكت�شب �شركات املقاولت امل�شرية خرات كبرية 

يف تنفيذ م�شروعات املحطات النووية.
املحطة �شتوفر باإنتاجها للطاقة الغاز الطبيعي امل�شري وهو 

ثروة لأجيال م�شر القادمة.
الغاز  ال��ت��ق��ل��ي��ل م��ن ح���رق  ال�����ش��ع��ب��ة نتيجة  ال��ع��م��ل��ة  ت��وف��ري 

الطبيعي يف حمطات اإنتاج الكهرباء.
والربط  امل�شتدامة  التنمية  يف  عليها  يعتمد  كهرباء  اإن��ت��اج 
ودول  اخلليج  ودول  وال�����ش��ع��ودي��ة  اأوروب����ا  ب���دول  الكهربائي 

اأفريقيا.
املوؤقتة خالل  العمالة امل�شرية  خلق فر�س كبرية لتوظيف 
اأثناء  ال��دائ��م��ة  ال��ن��ووي��ة، وال��ع��م��ال��ة  ال��وح��دات  ف��رتة تنفيذ 
ت�شغيل و�شيانة وتاأمني الوحدات النووية؛ واإحداث تطوير 

جمتمعي يف ال�شبعة وحمافظة مطروح.

الدولتان تعززان ح�سورهما يف دول اإفريقية 

بني الغرب ورو�سيا وال�سني.. اأفريقيا �سحية مواردها
مبلفني.. »األغام« تهدد حتالف املعار�سة الرتكية قبل النتخابات

•• الدوحة-اأ ف ب

تعزز ال�شني ورو�شيا ح�شورهما يف دول اإفريقية 
م��ن خ���الل ا���ش��ت��ث��م��ارات يف ب��ن��ى حتتية غ��ال��ب��ا ما 
التي  ال��ق��ارة  دول  ال��دي��ون على  ترّتب مزيدا من 
اأرا�شيها،  املوارد الطبيعية على  تدفع ثمن وفرة 
على  الديون  تراكم  من  دولية  حتذيرات  ظل  يف 

البلدان الأفقر يف العامل.
الإفريقي  امل���رك���ز  م���ن  ن��ان��ت��ي��ول��ي��ا  ب����ول  وي���ق���ول 
للبنى  “م�شروعا  اإن  ال�شرتاتيجية  للدرا�شات 
توؤ�ش�شه  اإف��ري��ق��ي��ا  ث��الث��ة يف  ك���ل  م���ن  ال��ت��ح��ت��ي��ة 
�شركة �شينية مملوكة للدولة وم�شروعا من كل 
خم�شة ميّول من بنك تابع للحكومة ال�شينية”. 
قطاع  يف  منخرطة  فعليا  “ال�شني  اأن  وي�شيف 

يلقى طلبا هائال يف القارة الإفريقية«.
الغربية  ال���ب���ل���دان  م���ع خ��ف�����س  ذل����ك  وي���ت���زام���ن 
متويل م�شاريع البنى التحتية يف القارة، ما خلق 
فجوة يف قطاع ا�شرتاتيجي ب�شكل كبري بالن�شبة 

لالحتاد الإفريقي.
ويقول نانتيوليا لوكالة فران�س بر�س “ال�شينيون 
البنى  ال���ش��ت��ث��م��ار يف  وق�����رروا  ال��ث��غ��رة  ه���ذه  راأوا 

التحتية«.
مبعظمه  التحتية  البنى  م�شاريع  متويل  وي��اأت��ي 
اإفريقية  دول  ق���ادة  واأع����رب  ق��رو���س.  �شكل  على 
خ��الل م��وؤمت��ر ال���دول الأق���ل من��وا ال��ذي اأق��ي��م يف 
عن  ال�شهر  ه��ذا  املتحدة  الأمم  برعاية  ال��دوح��ة 
املتقدمة  البلدان  تعامل  طريقة  من  امتعا�شهم 
الدول  اأن  اأممية من  دولهم و�شط حتذيرات  مع 
الأكر فقرا تتجه اإىل اأزمة ديون اأو حتى التخّلف 

عن ال�شداد.
وت���و����ش���ح ال��ب��اح��ث��ة ل����دى م��ع��ه��د وا���ش��ن��ط��ن اآن���ا 
هذا،  الديون”  “فخ  ُين�شب  كيف  بور�شف�شكايا 
م�شاريع  اأج��ل  من  قرو�شا  ال�شني  “تقّدم  قائلة 
امل�شاريع  ه��ذه  لكن  التكلفة،  باهظة  حتتية  بنى 
ت��ف�����ش��ل ع������ادة. وع���ن���دم���ا ل ت��ت��م��ك��ن ال������دول من 
الأ�شول  على  ال�شني  ت�شيطر  القرو�س،  ت�شديد 

ال�شرتاتيجية يف البالد«.
“دبلوما�شية  مبمار�شة  اّتهامها  ال�شني  وترف�س 
انتقاد غري  اأن���ه  ت��رى  م��ن��ددة مب��ا  الديون”،  ف��خ 
الغرب  من�شف من خ�شومها اجليو�شيا�شيني يف 
بديون  ال��ف��ق��رية  ال��ب��ل��دان  ك��اه��ل  يثقلون  ال��ذي��ن 

�شخمة.
وقال وزير اخلارجية ال�شيني ت�شني غانغ يف وقت 
طريق  ع��ن  ال�����ش��راك��ات  “تقام  ال�شهر  ه��ذا  �شابق 

ال�شداقة وح�شن النية«.
وت�����ش��م��ل امل�������ش���اري���ع ال���ت���ي ت���ق���وده���ا ال�������ش���ني يف 
“�شتاندرد غوج«  القيا�شية  �شكة احلديد  اإفريقيا 
 )Standard Gauge Railway(
والوادي  الكينية  مومبا�شا  مدينة  بني  الرابطة 
املت�شّدع الكبري التي كّلفت خم�شة مليارات دولر 

وموّلت بكني 90 يف املئة من عمليات اإن�شائها.
ويعد امل�شروع الأكر املرتبط بالبنى التحتية يف 
كينيا منذ ال�شتقالل وافُتتح �شنة 2017، علما 
باأن ال�شني ثاين اأكر مقر�س لكينيا بعد البنك 

الدويل.
2022، وّقعت تنزانيا  يف كانون الأول/دي�شمر 
2،2 مليار دولر مع �شركة �شينية  عقدا بقيمة 
ل��ب��ن��اء اجل���زء الأخ����ري م��ن خ��ط ل�شكك احلديد 

يهدف لربط امليناء الرئي�شي بالدول املجاورة.

»اتفاقيات بّراقة«
و�شعت البلدان املتطورة على الدوام لتاأمني املواد 
اخل���ام م��ن ت��ل��ك ال��ن��ام��ي��ة، وه���و اأم���ر ي���رى مدير 
برنامج اإفريقيا والبلدان الأقل منوا لدى موؤمتر 
بول  )اأونكتاد(  والتنمية  للتجارة  املتحدة  الأمم 
اأجل  ما من  نوعا  للغاية  “اإيجابي  اأن��ه  اأكيوومي 

الدفع قدما بالقت�شاد«.
�شينيا  امل��م��ول��ة  الأ����ش���ول  بع�س  ف���اإن  وب��ال��ف��ع��ل، 
مربحة وقابلة لال�شتدامة، ل �شيما املوانئ التي 
�ُشّيدت يف دول مثل ناميبيا ونيجرييا. لكن الفائدة 
الذين  ال�شينيني  اإىل  بالن�شبة  م�شاعفة  كانت 
كما  البناء  بعملية  ويقومون  التمويل  “يقّدمون 
التي متتد  اأنهم يح�شلون على عقود ال�شيانة” 

اأحيانا اإىل 99 عاما، بح�شب نانتيوليا.
وي�شيف اأن امل�شاريع املمولة �شينيا يف جمال البنى 
التحتية “م�شممة ل�شتيعاب العمالة ال�شينية”، 
ما يعني اأنها ل ت�شاهم كثريا يف خف�س م�شتويات 

البطالة يف اإفريقيا.
ال�����ش��ن��غ��ال يف كانون  اإىل  اأج��رت��ه��ا  زي����ارة  وخ���الل 
الأمريكية  اخل��زان��ة  وزي��رة  �شعت  الثاين/يناير، 
ال�شرتاتيجية  اأن  ع��ل��ى  ل��ل��ت��اأك��ي��د  ي��ل��ني  ج��ان��ي��ت 
القت�شادية الأمريكية تاه اإفريقيا قائمة على 

“املنفعة املتبادلة«.
حيال  احل����ذر  ت��ت��وخ��ى  اأن  ال����دول  “على  وق��ال��ت 
ت���ك���ون غ��ام�����ش��ة وتف�شل  ب����ّراق����ة ق���د  ات��ف��اق��ي��ات 
بالتايل يف العودة باملنفعة على الأ�شخا�س الذين 
اإىل  تلميح  يف  مل�شاعدتهم”،  ّممت  �شُ باأنها  ُيزعم 

ال�شني.
اإرث  مع  البلدان  ذلك  يرتك  اأن  “ميكن  وتابعت 

من الديون وحتويل املوارد والدمار البيئي«.

ا�شتثمارات فاغرن
الرئي�شي  اإف���ري���ق���ي���ا  م������زّود  رو����ش���ي���ا،  ���ع  وت���ت���و����شّ
تعدين  م�شاريع  عر  القارة  يف  اأي�شا  بالأ�شلحة، 
اخلا�شة  الع�شكرية  املجموعة  ف��اغ��رن،  ت��ت��وله��ا 
التي باتت طرفا يف نزاعات ت�شهدها دول عديدة 

بينها اأوكرانيا.
يف كانون الثاين/يناير، اتهمت الوليات املتحدة 
فاغرن ب�”ارتكاب انتهاكات وا�شعة حلقوق الإن�شان 

ونهب املوارد الطبيعية” يف البلدان الإفريقية.
كما اأعلن الحتاد الأوروبي عقوبات جديدة �شد 
حلقوق  “انتهاكات  لرتكابها  الرو�شية  املجموعة 

اإفريقيا الو�شطى ومايل  يف جمهورية  الإن�شان” 
وال�شودان واأوكرانيا.

البلدان  هذه  يف  التعدين  باأن�شطة  فاغرن  وتقوم 
خدماتها،  مقابل  الدفع”  اأ���ش��ك��ال  م��ن  “ك�شكل 

بح�شب نانتيوليا.
بيئات  يف  تن�شط  “فاغرن  اأن  نانتيوليا  ويو�شح 
وحيث  الدميوقراطية  اإىل  وتفتقر  ا�شتبدادية 
ي��ع��د ال��ف�����ش��اد اأ����ش���ل���وب ح���ي���اة.. لأن���ه���ا ت����درك اأن 
حما�شبة”.  دون  م��ن  بالكثري  ال��ق��ي��ام  باإمكانها 
تن�شط يف  ف��اغ��رن  اأن جن��د  “ل مي��ك��ن  وي�����ش��ي��ف 

بيئات دميوقراطية«.
اإفريقية  دول  على  املرتتبة  ال��دي��ون  تقت�شر  ول 
تيتيه  ال��غ��اين  وي��ق��ول  وال��رو���س.  ال�شينيني  على 
الإفريقية”  ال���ت���ج���ارة  “�شبكة  م���ن  ه��ورم��ي��ك��و 
غانا(  )يف  دي��ون��ن��ا  م��ن  امل��ئ��ة  يف   50 “حوايل  اأن 
م�شتحقة لأ�شواق �شندات غربية ووكالت متعددة 

الأطراف«.

»�شحايا«
البيئية  ال��ت��داع��ي��ات  اإىل  اأي�����ش��ا  اخل���راء  وي�شري 

للم�شاريع ال�شينية والرو�شية يف اأفريقيا.
وبح�شب بور�شف�شكايا، ُيعرف عن ال�شني ورو�شيا 
من  اأك��ر  ب�شكل  البيئية(  )القواعد  “اإهمالهما 

نظرائهما الغربيني«.
اأكر م�شّبب  “ال�شني  اأن  بر�س  وتو�شح لفران�س 
التي ت�شاهم يف تغرّي  الدفيئة  الغازات  لنبعاثات 
املناخ” بينما ما زالت مبادرتها “حزام وطريق” 
ب��ال��ف��ح��م يف  ت��ع��م��ل  ل��ل��ط��اق��ة  “متّول حم���ط���ات 
اخلارج.. اأما م�شاريع التعدين الرو�شية، فت�شببت 
املرّكبات  من  عالية  مب�شتويات  تقارير،  بح�شب 
اجلوفية  املياه  م�شادر  وُت��ل��ّوث  ال�شاّمة  املعدنية 

والرتبة والنباتات«.
لقطة عام ملنجم تابع ل�شركة “اأرياب” ال�شودانية 
للتعدين يف ال�شحراء على بعد 800 كلم �شمال 
الأول-اأكتوبر  ت�شرين   3 بتاريخ  اخلرطوم  �شرق 

.   2011
وب����ن����اء  ال�����������ش�����الم  “مركز  رئ����ي���������س  وي�����������ش�����ّدد 
جيم�س  ديف�شتو�س  ليبرييا”  يف  الدميوقراطية 

على اأن هذه التداعيات “خطرية” على بالده.
�شحايا  “املواطنون  ب���ر����س  ل��ف��ران�����س  وي���ق���ول 
مل����وارده����م.. ت���ل���ّوث ال��ت��ع��ري��ة م���ن امل��ن��اج��م مياه 

ال�شرب.. كما توؤخذ املوارد وُت�شّدر«.

•• عوا�صم-وكاالت

رغم التئام �شمل حتالف “الأمة” املعار�س، بعد 
خ��الف ح��اد ب�����ش��اأن امل��ر���ش��ح لن��ت��خ��اب��ات الرئا�شة 
ال��رتك��ي��ة، ي��رج��ح خ����راء ع����ودة اخل���الف���ات؛ ما 
ي�شب يف �شالح مناف�شهم الرئي�س احلايل رجب 
ط��ي��ب اأردوغ�������ان، يف الن��ت��خ��اب��ات ال��ت��ي مل يتبق 
عليها �شوى �شهرين. ي�شتعر�س �شيا�شيون اأتراك 
ملوقع “�شكاي نيوز عربية” اأبرز امللفات التي قد 
طاولة حتالف الأمة، قبل النتخابات  “تفخخ” 
املقررة 14 مايو، ومنها ملف الأكراد، وانتماءات 

املر�شح.
جن��ا حت��ال��ف الأم�����ة، امل��ك��ون م��ن 6 اأح�����زاب، من 
اإث��ر ع��ودة ح��زب اخل��ري، ال��ذي ترتاأ�شه  النق�شام 
اأيام  بعد  التحالف،  ط��اول��ة  اإىل  اأك�����ش��رن،  م���ريال 
م���ن ان�����ش��ح��اب��ه��ا؛ اح��ت��ج��اج��ا م��ن��ه��ا ع��ل��ى تر�شيح 
ال�شعب  ح���زب  رئ��ي�����س  اأوغ���ل���و،  كليتي�شدار  ك��م��ال 

اجلمهوري، للرئا�شة.

ملف الأكراد
للتعاون ال�شيا�شي مع الأحزاب الكردية ح�شا�شية 
اأو  اإره��اب��ي��ة،  بع�شها  ت�شنيف  نتيجة  ت��رك��ي��ا؛  يف 
تتهمها  اإىل جماعات  اإ���ش��ارة  يف  الإره����اب،  ت��دع��م 

اأنقرة بال�شعي لالنف�شال.
حلزب  امل�شارك  الرئي�س  �شنجار،  مدحت  عر�س 
ا�شتقبال  لالأكراد،  املوايل  الدميقراطي  ال�شعوب 
اإمكانية  اأوغلو يف مقر احلزب ملناق�شة  كليت�شدار 
تلبية  املعار�شة على  دعم تر�شحه، ووافق مر�شح 

الدعوة.

احل�������زب ال������ك������ردي، ه�����و ث����ال����ث اأك�������ر ح������زب يف 
 10 ت��رتاوح بني  الرملان، وميلك قوة ت�شويتية 
ال�شعوب  ح���زب  ع�شو  ق���ار،  ب��رك��ات  ب��امل��ئ��ة.  و14 
الدميقراطي، يقول اإن “كليت�شدار اأوغلو �شيزور 
حزبنا، و�شنناق�س كل ما يخ�س ال�شعوب الرتكية 
على طاولة املفاو�شات، مثل �شيادة القانون ومنع 
التمييز والنظام الدميقراطي”، كا�شفا اأنه يوجد 

توجه لدعمه.

فوز وخ�سارة
لكن هناك خماوف من اأن هذا التقارب قد يقلل 

دعم الناخبني القوميني ملر�شح املعار�شة.
ه��ن��ا ي��ق��ول ال��رمل��اين ال�����ش��اب��ق، ر���ش��ول طو�شون، 
“�شيكون  الدميقراطي  ال�شعوب  ح��زب  تاأييد  اإن 
�شالحا ذي حدين، حيث �شيح�شل بالطبع مر�شح 
املعار�شة على ت�شويت كردي يرفع حظوظه، لكن 
يف ذات الوقت �شيخ�شر اأ�شواتا من حزب اخلري؛ 
لأن معظم قواعده قومية، و�شرتف�س اأن تكون يف 

�شلة واحدة مع ال�شوت الكردي«.
اأم���ا ال��ك��ات��ب ال��رتك��ي، حم��م��ود اأوف����ور، ف��ريى اأن 
ال��ت��ع��اون م��ع ح���زب ال�����ش��ع��وب ال��دمي��ق��راط��ي، هو 
اأكر ملف ميكن اأن يوؤدي اإىل “تفخيخ الطاولة 

ال�شدا�شية مرة ثانية«.
املحادثات بني  تقدم  ي��وؤدي  اأن  اأوف��ور  ي�شتبعد  ل 
انف�شال  اإىل  ال�شعوب،  وح��زب  اأوغ��ل��و  كليت�شدار 
بت�شريح  م�شت�شهدا  التحالف،  عن  اخل��ري  ح��زب 
ال�شعب  “ميكن حلزب  فيه:  قالت  اأك�شرن  مل��ريال 
ال�شعوب  ح�����زب  م����ع  ي��ج��ت��م��ع  اأن  اجل����م����ه����وري 
اأبدا  وا�شح، لكن ل ميكنهم  الدميقراطي، وهذا 

تقدمي مطالب حزب ال�شعوب اإىل طاولتنا«.

رف�س جناح يف حزب ال�سعادة
ال�شعادة،  ح��زب  يف  جناح  رف�س  ه��و  ال��ث��اين  امللف 
املعار�س، ي�شمى جناح  الأمة  اأحزاب حتالف  اأحد 
للفروق  نظرا  اأوغلو؛  كليت�شدار  تر�شيح  هيمانا، 
احلادة بني اأيديولوجية حزب ال�شعب اجلمهوري 
)اأحد  ال�شعادة  ح��زب  واأي��دي��ول��وج��ي��ة  العلمانية، 

خلفاء حزب الرفاه املنحل( الدينية.

ال�سراكة امل�ستقبلية
مقابل تر�شيحه، قطع كليت�شدار اأوغلو على نف�شه 
منهم  تعل  ال��ت��ح��ال��ف،  اأح����زاب  لباقي  ت��ع��ه��دات 

�شركاء يف احلكم حال فوزه.
وق��ع��ت الأح������زاب ال�����ش��ت��ة ات��ف��اق��ا م���ن 12 م���ادة، 
بعدها،  وما  النتخابات  ملرحلة  طريق  كخريطة 
اإج������راء ت��ع��دي��ل د����ش���ت���وري ي��ع��ي��د النظام  م��ن��ه��ا: 
اأردوغ����ان بتحويل البالد  اأن��ه��اه  ال��ذي  ال��رمل��اين 

للنظام الرئا�شي عام 2018.
�شلطته  الرئي�س  ي�شتخدم  النتقال،  اأثناء عملية 
التنفيذية وواجبه وفقا ملبادئ امل�شاركة والت�شاور 
والإجماع. ُيحدد توزيع الوزارات على اأ�شا�س عدد 
ويعني  التحالف،  اأح���زاب  م��ن  املنتخبني  ال��ن��واب 
مع  بالتفاق  ال���وزراء  اجلمهورية  رئي�س  ويقيل 

روؤ�شاء الأحزاب.
توزيع ال�شالحيات والواجبات على نواب الرئي�س 

والوزراء مبوجب مر�شوم رئا�شي.
كنائبني  واأن����ق����رة  اإ���ش��ط��ن��ب��ول  ع��م��دت��ي  ت��ع��ي��ني 

للرئي�س.

تقرير: اإيران تن�سر �سبكة رادار لالإنذار املبكر يف �سوريا
•• القد�س-وكاالت   

بالتزامن مع �شعيها اإىل اإ�شالح العالقات مع دول عربية، بداأت اإيران تعمل 
على اإن�شاء �شبكة رادار لالإنذار املبكر يف �شوريا، حت�شباً لأي �شربة اإ�شرائيلية 

على مواقع ومن�شاآت نووية.
اأي�شاً  اأن طهران حتاول  اإ�شرائيليني  اإىل م�شوؤولني  “والال”  ون�شب موقع 
تهريب �شواريخ الدفاع اجلوي، التي ميكن اأن ت�شتهدف طائرات �شالح اجلو 

الإ�شرائيلي كجزء من خطتها الدفاعية ملواجهة اإ�شرائيل.
روؤية �شليماين

تقول امل�شادر اإن الإيرانيني تو�شلوا اإىل اقتناع مفاده اأن روؤية قائد “فيلق 
القوات  باإن�شاء قواعد ع�شكرية وتركيز  �شليماين،  ال�شابق، قا�شم  القد�س” 
اجلي�س  ت�شرفات  ب�شبب  وذل��ك  ثمارها،  توؤتي  لن  ال�شورية  الأرا���ش��ي  على 

الإ�شرائيلي يف اإطار  ما ي�شمى ب�”املعركة بني احلربني«.
واأ�شافت امل�شادر اأن الإيرانيني عملوا العام املا�شي على تغيري ال�شرتاتيجية، 
وبداأوا يركزون على حماولة جمع معلومات اأولية عن هجوم اإ�شرائيلي على 

اأرا�شيهم، وال�شتعداد لذلك.
وب��ح�����ش��ب امل�����ش��ادر ف����اإن ال��ت��ه��ري��ب ي��ت��م ع��ر ���ش��وري��ا  اإىل ل��ب��ن��ان ووجهات 
ميلي�شيات  لإن�شاء  �شليماين”  “روؤية  تراجع  مع  تزامنا  اأن��ه  حيث  اأخ��رى، 
�شيعية موالية لإيران يف �شوريا ت�شم   ع�شرات الآلف من امل�شلحني، يعمل 
الذراع  لت�شكيل  ج��و   - اأر����س  ���ش��واري��خ  ب��ط��اري��ات  تهريب  الإي��ران��ي��ون على 
الالزمة ملواجهة اإ�شرائيل. امل�شادر الأمنية ك�شفت اأن الرئي�س ال�شوري ب�شار 
تاأهيل  لإع��ادة  اإط��ار جهود  يف  املا�شي  العام  الإيرانيني  قّيد خطوات  الأ�شد 
الأجزاء املتبقية يف �شوريا، ولكنه �شمح لهم يف اإطار التحالف ال�شرتاتيجي 

بتهريب اأ�شلحة متطورة.

 �سبان رو�س يواجهون ال�سجن لتالوتهم ق�سائد تنتقد غزو اأوكرانيا 
•• مو�صكو-اأ ف ب

يواجه ثالثة �شبان رو�س اعتقلوا مل�شاركتهم يف تالوة ق�شائد تنتقد 
غزو اأوكرانيا عقوبة ال�شجن ملدة ت�شل اإىل 10 اأعوام، وفق ما اأفاد 

حمام لوكالة فران�س بر�س .
�شتوفبا  واإي��غ��ور  ال��دي��ن  قمر  اأرت��ي��وم  الرو�شية  ال�شلطات  واعتقلت 
ونيكولي داينيكو يف اأيلول-�شبتمر من العام املا�شي بعد م�شاركتهم 
منذ  مو�شكو  يف  املعار�شون  فيها  يتجمع  �شاحة  يف  �شعرية  ن��دوة  يف 

احلقبة ال�شوفياتية.
الدين لوكالة فران�س بر�س  �شولوفيوف حمامي قمر  وقال ليونيد 
اإن ال�شبان اتهموا بتوجيه “دعوات علنية لرتكاب اأن�شطة �شد اأمن 

الدولة«.

واأ�شاف املحامي اأن هذه هي املرة الأوىل التي ترفع فيها ق�شية بناء 
على اتهامات كهذه.

حال  ويف  الكراهية”،  على  “التحري�س  تهمة  اإل��ي��ه��م  وج��ه��ت  كما 
اإىل  ت�شل  قد  منهم  واح��د  كل  عقوبة  اأن  اىل  املحامي  لفت  اإدانتهم 

ق�شاء 10 اأعوام يف ال�شجن.
رجل  يا  “اقتلني،  بعنوان  ق�شيدة  الدين  قمر  تال  ال��ن��دوة،  وخ��الل 
�شرق  يف  لرو�شيا  امل��وال��ني  النف�شاليني  اإىل  اإ���ش��ارة  يف  امليلي�شيا”، 

اأوكرانيا.
ويف اليوم التايل، مت القب�س على قمر الدين بعد تفتي�س �شقته حيث 

يعي�س مع �شديقته.
وقال قمر الدين اإنه تعر�س لل�شرب والغت�شاب من قبل ال�شرطة 

بوا�شطة ق�شيب حديدي.

رئي�س الوزراء الأ�سرتايل يزور فيجي 
ملناق�سة برنامج الغوا�سات النووية 

•• �صيدين-رويرتز

األبانيزي مع نظريه الفيجي يف  اأنتوين  يجتمع رئي�س ال��وزراء الأ�شرتايل 
قيمته  البالغة  برناجمها  ب��اأن  كانبريا  من  ر�شالة  لتو�شيح  �شوفا  مدينة 
245 مليار دولر للغوا�شات التي تعمل بالطاقة النووية ل يتعار�س مع 

التزاماتها باحلد من النت�شار النووي.
واأ�شرتاليا طرف يف معاهدة اإن�شاء منطقة خالية من الأ�شلحة النووية اإىل 
اأخرى مبنطقة جنوب املحيط الهادي من بينهم فيجي،  12 دولة  جانب 
وذلك يف منطقة ترتفع ح�شا�شيتها تاه الأ�شلحة النووية ب�شبب تداعيات 

تارب الأ�شلحة النووية الأمريكية والفرن�شية.
ويجتمع األبانيزي مع �شيتيفيني رابوكا رئي�س وزراء فيجي ملناق�شة الأمن 
الإقليمي وذلك بعد يوم من الك�شف عن تفا�شيل برنامج غوا�شات اأوكو�س 
الوليات  زعيمي  مع  الأمريكية  كاليفورنيا  بولية  دييجو  �شان  مدينة  يف 

املتحدة وبريطانيا.
اأمريكية من فئة فرجينيا يف مطلع  اأ�شرتاليا ثالث غوا�شات  و�شت�شرتي 
على  بناء  جديدة  اأوك��و���س  غوا�شة  اإنتاج  اإىل  تتحول  اأن  قبل  املقبل  العقد 

ت�شميم بريطاين بدءا من 2040.
يف  النووية  بالطاقة  تعمل  واأمريكية  بريطانية  غوا�شات  ن�شر  و�شيجري 

اأ�شرتاليا اعتبارا من 2027.
وقالت ال�شني اإن برنامج اأوكو�س ينتهك اتفاقية للحد من النت�شار النووي 

وهو ما تنفيه اأ�شرتاليا.
واأكدت اأ�شرتاليا اأن الغوا�شات لن حتمل اأ�شلحة نووية.

قتياًل ح�سيلة حادث غرق   34
مركب مهاجرين قبالة مدغ�سقر

•• اأنتاناناريفو-اأ ف ب

ارتفعت ح�شيلة حادثة غرق مركب مهاجرين قبالة �شواحل مدغ�شقر كان 
يف طريقه اإىل جزيرة مايوت الفرن�شية يف املحيط الهندي، اإىل 34 قتياًل، 

وفق ما اأعلنت ال�شلطات البحرية يف مدغ�شقر.
وغرق املركب الذي كان يقّل نحو �شتني مهاجًرا قبالة ال�شواحل ال�شمالية 

للجزيرة الكرى. واأفادت ح�شيلة اأوىل عن مقتل 22 مهاجًرا.
واأو�شح مدير هيئة املرافئ والبحار والأنهار جان اإدمون راندريانانتيناينا 
وبينها  الثالثاء،  ال�شلطات  انت�شلتها  التي  اأن اجلثث  بر�س  فران�س  لوكالة 

ثالث تعود لأطفال، “يف حالة متقّدمة من التحلل«.
�شاهدة  ح��ام��ل،  ���ش��اب��ة  وه���ي  ن��اج��ي��ة  �شتكون  احل��ادث��ة  وُي��ج��رى حتقيق يف 
ا اأنقذهم �شيادون ليلة احلادث. وقد فّر  رئي�شية. وهي من بني 24 �شخ�شً
23 ناجًيا اآخر قبل و�شول ال�شلطات. وبداأ املحققون ي�شتمعون اإىل ال�شابة 
املركب  ف��اإن  ال��درك،  امل�شت�شفى. بح�شب م�شدر يف جهاز  اإىل  اأُدخ��ل��ت  التي 
من  اثنني  مواطَنني  عن  بحث  مذكرتا  و�شدرت  ا.  مكتظًّ ك��ان  لأن��ه  انقلب 
47 عاًما، مّتهمان بتهريب املهاجرين  مدغ�شقر هما رجل وامراأة يبلغان 
الذين كانوا على منت هذا املركب. وي�شتخدم املهربون قوارب �شيد �شغرية 
مزّودة حمّركات. وت�شجل حوادث غرق بانتظام على امل�شار البحري الذي 

يربط جزر القمر اأو مدغ�شقر بجزيرة مايوت.
كل  القمر  ج��زر  من  ومهاجرين  الأف��ارق��ة  املهاجرين  من  الكثري  ويحاول 
عام الو�شول ب�شكل غري نظامي اإىل الأرخبيل الذي يعّد ن�شف �شّكانه من 
الأجانب. وتقع جزيرة اأجنوان التابعة جلزر القمر على بعد 70 كيلومرتاً 

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

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13800 بتاريخ 2023/3/16 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/باج فور 

بيج ماما لتجارة العامة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:4360531 

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

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13800 بتاريخ 2023/3/16 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/الغ�شق 

لدارة العقارات
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:4046994 

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

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13800 بتاريخ 2023/3/16 

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/مركز  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

تايقر خلدمة ال�شيارات املتكامل
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:4306707 

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

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13800 بتاريخ 2023/3/16 

اإعــــــــــالن
: موؤ�ش�شة كومبني  ال�شادة   / باأن  الإقت�شادية  التنمية  دائرة  تعلن 

للنقليات العامة
رخ�شة رقم: CN 1475108 قد تقدموا اإلينا بطلب:

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف عائ�شه را�شد حممد الرم�شى الزعابي

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة �شهيل مطر ر�شيم �شهيل ال�شلمى %100

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

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13800 بتاريخ 2023/3/16 

اإعــــــــــالن
جاردن  ايدن   : ال�شادة   / باأن  الإقت�شادية  التنمية  دائرة  تعلن 

للنقليات واملقاولت العامة
رخ�شة رقم: CN 2941919 قد تقدموا اإلينا بطلب:

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف نوره حممد عبداهلل علي املهري

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة عادل عبداهلل خمي�س اخلالوى�شرمى %100

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

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13800 بتاريخ 2023/3/16 

اإعالن ت�سفية �سركة
نوع ال�شركة:�شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

ال�شم التجاري:كافترييا راب ومناقي�س ذ.م.م
عنوان ال�شركة:تاجر اأبوظبي

CN 4452049 :رقم القيد يف ال�شجل القت�شادي
التعديل الذي طراأ على ال�سركة:

ال�شركة وت�شفية  حل   -  1
قانوين  كم�شفي   ، ذ.م.م  واملراجعة  للمحا�شبة  ال�شاده/الحتاد  تعيني   -  2
اجلمعية  حم�شر  قرار  على  بناء  وذلك  بتاريخ:2023/3/13   لل�شركة 
العمومية غري العادية ، املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2305011369  

تاريخ التعديل:2023/03/15
املعني  امل�شفي  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

خالل مدة 30 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13800 بتاريخ 2023/3/16 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة : ابراج الهادي لو�شاطة العقارية ذ.م.م

رخ�شة رقم: CN 3733086 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل ال�شكل القانوين من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف احمد حممد �شليمان زيد ال�شحي
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/عبدالهادي نبيه احمد ال�شيد خليل من �شريك اىل مدير
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/عبدالهادي نبيه احمد ال�شيد خليل من �شريك اىل مالك

تعديل ن�شب ال�شركاء/عبدالهادي نبيه احمد ال�شيد خليل من 49% اىل %0
تعديل ن�شب ال�شركاء/عبدالهادي نبيه احمد ال�شيد خليل من 49% اىل %100

تعديل اإ�شم تاري من/ابراج الهادي لو�شاطة العقارية ذ.م.م  
AL HADI TOWER REAL ESTATE BROKER L.L.C

 اإىل/ابراج  الهادى لإدارة العقارات وال�شيانة العامة - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
 ALHADI TOWER PROPERTY MANGEMENT AND GENERAL MAINTENANCE

- SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

اأو اعرتا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية خالل  فعلى كل من له حق 
يوم واحد من تاريخ ن�شر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�شوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13800 بتاريخ 2023/3/16 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة : برامي ويز ليموزين لنقل الركاب بال�شيارات ذ.م.م 

رخ�شة رقم: CN 4306749 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل راأ�س املال من 5000000 اىل 50000

تعديل ال�شكل القانوين من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف فاطمه �شيف مبارك حمدان ال�شليطى

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/غالم م�شطفى حاجي حممد ا�شحاق  من �شريك اىل مالك
تعديل ن�شب ال�شركاء/غالم م�شطفى حاجي حممد ا�شحاق من 49% اىل %100

تعديل اإ�شم تاري من/برامي ويز ليموزين لنقل الركاب بال�شيارات ذ.م.م  
PRIME WAYS LIMOUSINE PASSENGERS TRANSPORTATION VIA .CARS L.L.C

 اإىل/برامي ويز ليموزين لنقل الركاب بال�شيارات - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
 PRIME WAYS LIMOUSINE PASSENGERS - TRANSPORTATION VIA CARS -

.SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13800 بتاريخ 2023/3/16 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة : بقالة زهرة ال�شرقية ذ.م.م 

رخ�شة رقم: CN 3014223 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل راأ�س املال اىل 100000

تعديل ال�شكل القانوين من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف احمد ال�شيد �شالح م�شلح علي احلربي

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حممد عبدالعزيز علي علي  من �شريك اىل مالك
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حممد عبدالعزيز علي علي  من �شريك اىل مدير

تعديل ن�شب ال�شركاء/حممد عبدالعزيز علي علي من 49% اىل %100
تعديل ن�شب ال�شركاء/حممد عبدالعزيز علي علي من 49% اىل %0

تعديل اإ�شم تاري من/بقالة زهرة ال�شرقية ذ.م.م  
BAQALA ZAHRAT ALSHARQIYA L.L.C

 اإىل/بقالة زهرة ال�شرقية - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
BAQALA ZAHRAT ALSHARQIYA  SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

اأو اعرتا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية خالل  فعلى كل من له حق 
يوم واحد من تاريخ ن�شر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�شوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13800 بتاريخ 2023/3/16 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة : �شيدلية هيلث تامي 

رخ�شة رقم: CN 2271708 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل راأ�س املال اىل 150000

تعديل ال�شكل القانوين من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف حممد علي مثنى احمد احلربي

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة هريا �شريوهى �شفقت اي �شريوهى %100
تعديل اإ�شم تاري من/�شيدلية هيلث تامي  

HEALTH TIME PHARMACY

 اإىل/�شيدلية هيلث تامي - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
HEALTH TIME PHARMACY - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

التنمية  دائرة  مراجعة  الإعالن  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
القت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة 
�شت�شتكمل  حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دعوى  اأو  حق  اأي  عن  م�شوؤولة  غري 

الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13800 بتاريخ 2023/3/16 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة : ماتريك�س للمقاولت العامه ذ.م.م 

رخ�شة رقم: CN 1809458 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل راأ�س املال اىل 150000

تعديل ال�شكل القانوين من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف جمدى حممد املر�شى ابراهيم ح�شن

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف ابراهيم هايل حممد عبداملجيد احلربى
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة جمدى حممد املر�شى ابراهيم ح�شن %100

تعديل اإ�شم تاري من/ماتريك�س للمقاولت العامه ذ.م.م  
MATREX GENERAL CONTRACTING L.L.C

 اإىل/ماتريك�س  للمقاولت العامه - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
MATREX GENERAL CONTRACTING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

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

العدد 13800 بتاريخ 2023/3/16 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة : مركز هيلث تامي الطبي 

رخ�شة رقم: CN 2321522 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل راأ�س املال اىل 150000

تعديل ال�شكل القانوين من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف حممد علي مثنى احمد احلربي

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة هريا �شريوهى �شفقت اي �شريوهى %100
تعديل اإ�شم تاري من/مركز هيلث تامي الطبي  
HEALTH TIME MEDICAL CENTRE

 اإىل/مركز هيلث تامي الطبي - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
HEALTH TIME MEDICAL CENTRE - .SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

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

العدد 13800 بتاريخ 2023/3/16 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة : مطبخ نريان 

رخ�شة رقم: CN 3681094 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل راأ�س املال اىل 180000

تعديل ال�شكل القانوين من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف �شامل عتيق �شامل حميد الرميثي

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة زيد بن عبداملح�شن بن ح�شن اخل�شريي %33
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة مازن ح�شنى من�شور %67

تعديل اإ�شم تاري من/مطبخ نريان  
NIRAAN KITCHEN

 اإىل/مطعم هيتز نا�شفيل  ت�شكن ذ.م.م
HEATZ NASHVILLE CHICKEN RESTAURANT L.L.C

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

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

العدد 13800 بتاريخ 2023/3/16 

اإعــــــــــالن
لأعمال  علي  نا�شر   : ال�شادة   / باأن  الإقت�شادية  التنمية  دائرة  تعلن 

الطابوق رخ�شة رقم: CN 4710728 قد تقدموا اإلينا بطلب:

تعديل اإ�شم تاري من/نا�شر علي لأعمال الطابوق  

NASSER ALI BLOCK WORKS

 اإىل/نا�شر  علي للمقاولت و ال�شيانة العامة

NASSER ALI CONTRACTING AND  GENERAL MAINTENANCE

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

التنمية القت�شادية خالل يوم واحد من تاريخ ن�شر هذا الإعالن واإل 

اأو دعوى بعد انق�شاء هذه املدة  فاإن الدائرة غري م�شوؤولة عن اأي حق 

حيث �شت�شتكمل الإجراءات املطلوبة.

مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13800 بتاريخ 2023/3/16 

اإعالن ت�سفية �سركة
نوع ال�شركة:�شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م

ال�شم التجاري:مطعم بيم- �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م
كابيتال  انرتنا�شيونال  مبنى   0  ،44 غرب  ابوظبي  ال�شركة:جزيرة  عنوان 

تريدنغ ذ.م.م
CN 4024035 :رقم القيد يف ال�شجل القت�شادي

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

2 - تعيني ال�شاده/الهاملي و�شركاه- حما�شبون قانونيون ، كم�شفي قانوين 
اجلمعية  حم�شر  قرار  على  بناء  وذلك  بتاريخ:2023/03/01   لل�شركة 
العمومية غري العادية ، املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2350004748  

تاريخ التعديل:2023/03/15
املعني  امل�شفي  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

خالل مدة 30 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13800 بتاريخ 2023/3/16 

اإعــــــــــالن
امل�شيئ  النجم   : ال�شادة   / باأن  الإقت�شادية  التنمية  دائرة  تعلن 

لعمال احلدادة والنجارة امل�شلحة
رخ�شة رقم: CN 1856974 قد تقدموا اإلينا بطلب:

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف عبيد �شامل خمي�س غامن ال�شام�شي

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة �شامل نا�شر �شليمان �شامل العزيزي %100

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

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13800 بتاريخ 2023/3/16 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/تك�شا�س 
  CN 3875245:لتاجري الدراجات املائية رخ�شة رقم

قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�شة

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

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13800 بتاريخ 2023/3/16 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/بقالة اإم 

CN جيه رخ�شة رقم:4568053 
قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(
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عربي ودويل
يف اإطار جهوده لتعزيز التوطني 

بنك دبي التجاري يعلن عن تعيني �سلطان املحمود رئي�سًا لإدارة املوارد الب�سرية
•• دبي -د.حممود علياء

البنوك  اأح��د  التجاري،  دب��ي  بنك  اأعلن 
ال��وط��ن��ي��ة ال���رائ���دة يف دول����ة الإم������ارات 
ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة، ع��ن ت��ع��ي��ني �شلطان 
الب�شرية  امل���وارد  لإدارة  رئي�شاً  املحمود 
يف البنك. ومن خالل من�شبه اجلديد، 
عن  م�����ش��وؤوًل  امل��ح��م��ود  �شلطان  �شيكون 
جميع مهام املوارد الب�شرية يف بنك دبي 

املواهب  تنمية  ذل���ك  يف  مب��ا  ال��ت��ج��اري، 
وال�شمول  والتنوع  الوظيفي  والنتماء 
املوؤ�ش�شي، اإ�شافة اإىل التوطني والتحول 

الرقمي لعمليات املوارد الب�شرية.
ويتمتع �شلطان املحمود بخرة تزيد عن 
20 عاماً، �شغل خاللها منا�شب رئي�شية 
يف العديد من املوؤ�ش�شات البارزة، مبا يف 
ذل���ك ب��ن��ك اأب��وظ��ب��ي ال��ت��ج��اري، و�شركة 
ال�شياحي، و�شركة  التطوير وال�شتثمار 

الحت���اد ل��ل��ط��ريان، وبنك ال��ه��الل. كما 
حافاًل  �شجاًل  املحمود  �شلطان  ميتلك 
بالإجنازات وخا�شة يف جمالت القيادة 

والأفراد والتطوير املوؤ�ش�شي.
وب���ه���ذه امل��ن��ا���ش��ب��ة، ق����ال م���ع���ايل حميد 
اإدارة  جمل�س  رئي�س  القطامي،  حممد 
“ ي�شع بنك دبي  ال��ت��ج��اري:  دب��ي  بنك 
اأولوياته  ���ش��م��ن  ال��ت��وط��ني  ال���ت���ج���اري 
ا�شتقطاب  اإىل  وي�شعى  ال�شرتاتيجية، 

امل��واه��ب الإم��ارات��ي��ة وب��ذل كافة  اأف�شل 
الروؤية  حتقيق  يف  دوره  لتعزيز  اجلهود 
اإننا  ال��ر���ش��ي��دة.  قيادتنا  و�شعتها  ال��ت��ي 
ق�����درات املواهب  اأه��م��ي��ة  ن����درك مت���ام���اً 
وهو  املحلي،  ال�شوق  فهم  يف  الإماراتية 
اأمر �شروري لتقدمي خدمات ا�شتثنائية 
امل�شتدام.  ال��ن��م��و  وم��وا���ش��ل��ة  لعمالئنا 
ويعك�س تعيني �شلطان املحمود التزامنا 
الرا�شخ بجذب املواهب املواطنة لالإدارة 

اأن  م��ن  ثقة  على  ونحن  للبنك.  العليا 
للموارد  ال��رق��م��ي  ال��ت��ح��ول  يف  خ��رت��ه 
�شت�شيفان  امل��واه��ب  وتنمية  الب�شرية 
اإىل  اإ�شافة  لعمالئنا،  ا�شتثنائية  قيمة 
البنك  اأه�����داف  حت��ق��ي��ق  يف  م�شاهمتها 
بريند  الدكتور  »وعّلق  ال�شرتاتيجية. 
لبنك  التنفيذي  الرئي�س  ل��ي��ن��در،  ف��ان 
اأن  “ي�شعدنا  ق���ائ���اًل:  ال���ت���ج���اري،  دب���ي 
جديد  كع�شو  املحمود  ب�شلطان  نرحب 

ب�شفته  للبنك  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة  الإدارة  يف 
وميتلك  الب�شرية.  امل��وارد  لإدارة  رئي�شاً 
���ش��ل��ط��ان خ���رة وا���ش��ع��ة وف��ه��م��اً عميقاً 
املوؤ�ش�شي،  وال��ت��ط��وي��ر  الأف�����راد  مل��ج��ايل 
قيادته  ف��ع��ال��ي��ة  م���ن  واث����ق����ون  ون���ح���ن 
التابعة  الب�شرية  امل���وارد  ل�شرتاتيجية 
للبنك. كما اأننا بتوجيهات ودعم جمل�س 
جلذب  ج��ه��ودن��ا  ن��وا���ش��ل  ���ش��وف  الإدارة 

وا�شتقطاب الكفاءات الإماراتية . » 

جمموعة موانئ اأبوظبي توقع اتفاقية مبدئية لإن�ساء 
حمطة بحرية متعددة الأغرا�س يف الكونغو

يف جل�سة بعنوان ك�سر القواعد: تعزيز العمل عن بعد لزيادة الأرباح �سمن منتدى عن بعد

م�سوؤولون يف القطاع اخلا�س يبحثون حتديات 
•• اأبوظبي-الفجر: وفر�س امل�ستقبل لنماذج العمل عن بعد 

 ADX:( اأبوظبي  موانئ  جمموعة  ام�س  وقعت 
للتجارة  ال����رائ����د  امل���ح���رك   ،)ADPORTS
وال�شناعة واخلدمات اللوج�شتية، اتفاقية مبدئية 
ال�����ش��راك��ة بني  وتنمية  ال���دويل  ال��ت��ع��اون  وزارة  م��ع 
ب��ج��م��ه��وري��ة الكونغو  ال��ع��ام واخل���ا����س  ال��ق��ط��اع��ني 
لتطوير حم��ط��ة ج��دي��دة م��ت��ع��ددة الأغ���را����س يف” 

بوانت نوار” يف جمهورية الكونغو.
التفاقية، متتلك جمموعة موانئ  ومبوجب هذه 
تطوير  يف  بال�شتثمار  احل�����ش��ري  احل���ق  اأب��وظ��ب��ي 
�شتقوم  والتي  “نيو مول”  واإدارة حمطة  وت�شغيل 
وال�شائبة  ال��ع��ام��ة،  والب�شائع  احل��اوي��ات  مب��ن��اول��ة 

وغريها من الب�شائع الأخرى.
عالوة على ذلك، �شتوفر املجموعة خدمات رقمية 
املن�شاأة  ك��ف��اءة  ت��ع��زي��ز  ���ش��اأن��ه��ا  م��ن  تقنية  وح��ل��ول 
اجلديدة، ويت�شمن ذلك مراحل الت�شميم والتنفيذ 
الرجميات،  وتطوير  م��وح��دة،  لنافذة  والت�شغيل 
ودعم  الأع���م���ال،  وحت��ل��ي��الت  ال��رق��م��ي��ة،  والهند�شة 

العمليات الرقمية، والتحول الرقمي.
متتد �شالحية هذه التفاقية املبدئية ملدة �شنة من 
تاريخ توقيعها وقد توؤدي اإىل اإبرام اتفاقية امتياز 
رهناً بالتقييم الدقيق للجوانب الفنية والقانونية 
نوار”  “بوانت  مدينة  تعد  والبيئية.  وال��ت��ج��اري��ة 
الكونغو،  ال��رئ��ي�����ش��ي جل��م��ه��وري��ة  ال��ت��ج��اري  امل��رك��ز 
اقت�شاد  رف��د  يف  رئي�شي  ب���دور  ميناءها  وي�شطلع 
الطرفان  ككل.ويتطلع  واملنطقة  الكونغو  ومن��و 
التجارة  التعاون يف حفز حركة  هذا  ي�شهم  اأن  اإىل 
وحت�شني قنوات الربط مع جمهورية الكونغو، التي 

تطبق حالياً خطة تنمية وطنية جديدة ترتكز على 
تنمية اقت�شاد قوي ومتنوع و�شامل. وباملنا�شبة، اأكد 
املنتدب  الع�شو  ال�شام�شي،  جمعة  حممد  الكابنت 
والرئي�س التنفيذي ملجموعة موانئ اأبوظبي، حر�س 
املجموعة على موا�شلة تو�شيع ح�شورها وعملياتها 
العاملية من خالل العمل مع ال�شركاء حول العامل 
عاملية  ولوج�شتية  بحرية  ومرافق  موانئ  لتطوير 
امل�شتوى يف العديد من املراكز التجارية الرئي�شية. 
وقال: “يحمل تطوير حمطة متعددة الأغرا�س يف 
خا�شة  وواع���دة،  كبرية  اإمكانات  ن��وار  بوانت  ميناء 
اإذا ما نظرنا اإىل الدور الرئي�شي للميناء يف قطاع 
على  الر�شيدة  قيادتنا  “ن�شكر  ال��ط��اق��ة«.واأ���ش��اف: 
دعمها املتوا�شل خلطط تو�شعنا العاملي، الأمر الذي 
مكننا من ال�شتفادة من هذه الفر�شة املتميزة، كما 
قدراتنا  يف  الكونغو  جمهورية  حكومة  ثقة  نثّمن 

والتزامنا بت�شخري خراتنا لدعم خطتها الوطنية 
�شا�شو  كري�شتيل  ديني�س  قال  جانبه،  للتنمية«.من 
نغي�شو ، وزير التعاون الدويل وتنمية ال�شراكة بني 
الكونغو:  جمهورية  يف  واخلا�س  العام  القطاعني 
“لقد جنحت جمموعة موانئ اأبوظبي خالل فرتة 
تطوير  جم��ال  يف  متميزة  �شمعة  ب��ن��اء  يف  قيا�شية 
بالبتكار،  موانئ ومرافق بحرية حديثة مدعومة 
تطوير  اأج��ل  م��ن  معها  بالعمل  م�����ش��رورون  ونحن 

املن�شاأة اجلديدة يف ميناء بوانت نوار«.
العاملية  وال�شبكة  ال��ك��ب��رية  اخل���رة  “اإن  واأ���ش��اف: 
الوا�شعة ملجموعة موانئ اأبوظبي �شت�شهم بالتاأكيد 
اإىل  ال��رام��ي��ة  اإىل جهودنا  ك��ب��رية  قيمة  اإ���ش��اف��ة  يف 
جعل ميناء “نيو مول” يف بوانت نوار اأحد اأف�شل 
للقارة  الأو���ش��ط  الغربي  ال�شاحل  على  اأداًء  املوانئ 

الإفريقية«.

•• دبي-الفجر: 

ا�شتعر�س م�شوؤولون يف �شركات رائدة يف القطاع 
اخلا�س بدولة الإمارات التحديات والفر�س التي 
تتيحها اأنظمة العمل عن بعد، ودور التكنولوجيا 
احلديثة وتطبيقات الذكاء ال�شطناعي يف تعزيز 
امل�شتقبلية  العمل  ومن��اذج  اأمن��اط  من  ال�شتفادة 
ونتائجها يف حتقيق الوفرة املالية وزيادة الكفاءة 
والإن��ت��اج��ي��ة وال��و���ش��ول اإىل اأف�����ش��ل ال��ن��ت��ائ��ج ما 
ينعك�س اإيجاباً على م�شتوى الأداء وحت�شني حياة 

اأفراد املجتمع.  
بعنوان  جل�شة  يف  م�شاركتهم  خ��الل  ذل���ك،  ج��اء 
لزيادة  بعد  ع��ن  العمل  تعزيز  ال��ق��واع��د:  “ك�شر 
�شمن اأعمال منتدى “عن بعد” الذي  الأرباح”، 
والقت�شاد  ال�شطناعي  ال��ذك��اء  مكتب  ينظمه 
حكومة  يف  بعد  ع��ن  العمل  وتطبيقات  ال��رق��م��ي 
دولة الإمارات، يومي 15 و16 مار�س، مب�شاركة 
نخبة من الوزراء وامل�شوؤولني احلكوميني و�شناع 
ملناق�شة  القطاع اخلا�س،  ورواد  القرار واخلراء 
والتعليم  “العمل  ت�����ش��م��ل  رئ��ي�����ش��ي��ة  حم����اور   3

والرعاية ال�شحية عن بعد«.
الرئي�س  نائب  ال�شمري  �شارك يف اجلل�شة حميد 
التنفيذي للمجموعة الرئي�س التنفيذي لل�شوؤون 
“مبادلة  �شركة  يف  الب�شرية  وامل����وارد  املوؤ�ش�شية 
لال�شتثمار”، وجا�شم العو�شي الرئي�س التنفيذي 
لتكنولوجيا املعلومات والت�شالت يف “دو”، ودينا 
الب�شرية  للموارد  التنفيذي  الرئي�س  املن�شوري 
اأبو  وم��روان  الإم���ارات لالت�شالت،  يف جمموعة 
يف  الب�شرية  ل��ل��م��وارد  التنفيذي  الرئي�س  ن��وا���س 
كنان  واإداره���ا  الإ�شالمي”،  الإم���ارات  “م�شرف 

بهن�شي.

تعزيز ال�ستفادة من مناذج العمل عن بعد
ال�شتفادة  تعزيز  اأهمية  اإىل  امل�شاركون  وتطرق 
م���ن من����اذج ال��ع��م��ل ع���ن ب��ع��د م���ن خ���الل حتقيق 
ال��ت��ك��ال��ي��ف وزي�������ادة معدلت  ال����وف����رة وخ��ف�����س 
جمموعات  من  وال�شتفادة  والكفاءة،  الإنتاجية 
املواهب العاملية والحتفاظ بالكفاءات ومتكينها، 
التي  والتحديات  �شركاتهم  ت��ارب  وا�شتعر�شوا 
تواجه العمل عن بعد يف القطاع اخلا�س، واأف�شل 
اإدارة الفرق البعيدة، وقيا�س تاأثري  املمار�شات يف 

العمل عن ُبعد على اأداء الأعمال مبا ين�شجم مع 
مفاهيم البتكار واملرونة يف تاأدية الأعمال.

قيمة م�سافة ملفاهيم العمل 
التنفيذي  الرئي�س  نائب  ال�شمري  حميد  واأك���د 
للمجموعة الرئي�س التنفيذي لل�شوؤون املوؤ�ش�شية 
لال�شتثمار  “مبادلة  �شركة  يف  الب�شرية  وامل��وارد 
قيمة م�شافة  بعد ميثل  العمل عن  نظام  اأن   ،“
م�شتويات  ورفع  الإنتاجية  وزيادة  العمل  ملفاهيم 
الأداء، حيث اأ�شهم من خالل توظيف التكنولوجيا 
احلديثة والرقمنة يف رفع معدلت الإنتاج واإجناز 
تاأثري  اأو  تاأخري  اأي  دون  املحدد  الوقت  يف  املهام 
يف  اأن��ه  اإىل  م�شرياً  العمل،  منظومة  على  �شلبي 
ظل جائحة “كوفيد – 19” عاي�شنا اأكر �شنة 
وموؤكداً  بعد،  عن  العمل  بحلول  فيها  ا�شتثمرنا 
وفق  ي��ك��ون  اأن  يجب  بعد  ع��ن  العمل  تطوير  اأن 
اأهدافها  م��ع  يتنا�شب  ومب��ا  جهة  ك��ل  احتياجات 
وخططها ومبا ي�شمن حتقيق النتائج مع الأخذ 

بالعتبار اهتمامات املوظفني وتطلعاتهم.
اأ�شهمت  امل��رن��ة  العمل  بيئة  اإن  ال�����ش��م��ري:  وق���ال 
اإيجاباً  وانعك�شت  امل��وظ��ف��ني  اأداء  ك��ف��اءة  رف��ع  يف 
الإنتاج  معدلت  ورف��ع  الوظيفية  �شعادتهم  على 
وع����ززت ال��ت��وا���ش��ل م��ع امل��وظ��ف��ني ال��ذي��ن ي���وؤدون 
اأن  اإىل  م�شرياً  التقليدية  البيئة  خ��ارج  مهمات 
التقييم  وع��م��ل��ي��ات  املنا�شبة  الت�شريعات  وج���ود 
التي  الرقمية  التحتية  والبنية  ل��الأداء  امل�شتمرة 
متتلكها الدولة اأ�شهم ب�شكل كبري يف جناح تربة 
العمل عن بعد، اإ�شافة اإىل اأهمية متابعة عمليات 
التطوير مبا ين�شجم مع املتغريات و�شرورة تبني 
يف  امل�شوؤولني  قبل  م��ن  امل�شتقبلية  العمل  من��اذج 
ليكونوا  املوظفني  بقية  قبل  واملوؤ�ش�شات  اجلهات 

قدوة يف �شركاتهم وموؤ�ش�شاتهم.

بناء القدرات ومتكينها يعزز العمل عن بعد
التنفيذي  ال���رئ���ي�������س  ال���ع���و����ش���ي  ج���ا����ش���م  واأك�������د 
“دو”،اأن  يف  والت�شالت  املعلومات  لتكنولوجيا 
الع�شر  اأدوات  مبختلف  وتاأهيلها  ال��ق��درات  بناء 
التكنولوجيا  وتوظيف  الرقمنة  عمليات  وتعزيز 
احلديثة، ي�شهم يف دعم منظومة العمل عن بعد 
والإنتاجية،  الأداء  م��ع��دلت  ورف���ع  جناحها  ويف 
م�شرياً اإىل اأن جائحة كورونا �شكلت حتدياً كبرياً 

التحتية  البنية  ووج��ود  امل�شتمرة  املتابعة  اأن  اإل 
اأ�شهمت يف جناح تربة العمل عن بعد  الرقمية 

وتاوز كل التحديات.
البيانات  علم  تعزيز  اأهمية  اإىل  العو�شي  ولفت 
ال�شتفادة  لتعزيز  التحليل  وعمليات  والإح�شاء 
وامل�����ش��ي ق��دم��ا وف���ق روؤي����ة ت�����ش��ارك��ي��ة، و�شرورة 
اأنظمة  م��ن  ال�شتفادة  لتحقيق  التعاون  تو�شيع 
الروؤية  اأن وج���ود  اإىل  م�����ش��رياً  ب��ع��د،  ع��ن  ال��ع��م��ل 
الوا�شحة والدافع لإجناح العمل اأ�شهم يف تكيف 
املوظفني مع العمل عن بعد، اإىل جانب الدورات 
التطويرية والتدريبية املكثفة التي عززت كفاءة 
واإجناحها،  ال��ت��ج��رب��ة  ه����ذه  ل���دخ���ول  امل��وظ��ف��ني 
ال��ع��م��ل اجل���دي���دة غريت  اأن��ظ��م��ة  اأن  خ�����ش��و���ش��اً 
اأ���ش��ال��ي��ب ال��ت��وظ��ي��ف ودف���ع���ت مب��ف��اه��ي��م جديدة 
التكنولوجيا  التعامل مع  القدرة على  تقوم على 
اإيجاباً على  واأ�شاليب العمل احلديثة ما ينعك�س 
واملجتمع  فيها  يعملون  التي  واجلهات  املوظفني 

ب�شكل عام.

العمل عن بعد يغري املفاهيم والأمناط 
الرئي�س  امل���ن�������ش���وري  دي���ن���ا  ق���ال���ت  ج��ه��ت��ه��ا،  م���ن 
التنفيذي للموارد الب�شرية يف جمموعة الإمارات 
لالت�شالت، اإن جائحة كورونا اأ�شهمت يف ت�شريع 
العمل  واأن��ظ��م��ة  الرقمنة  نحو  التحول  عمليات 
لنماذج  ج��دي��داً  وف��ك��راً  اجل��دي��دة، وخلقت فر�شاً 
العمل امل�شتقبلية، م�شرية اإىل اأن العمل عن بعد 
اأمام  حتدياً  �شكل  واجلزئي  الهجني  اأ�شكاله  بكل 
الباب  فتح  حيث  وال�شركات  واملوؤ�ش�شات  اجلهات 
واملهارات  املواهب  اأف�شل  وج��ذب  ا�شتقطاب  اأم��ام 

واأ�شحاب الكفاءات.
الكثري  العمل عن بعد غري  اإن  املن�شوري  وقالت 
من املفاهيم لأمناط العمل فهو ل يقت�شر على 
العمل من املنزل بل ميتد للعمل من اأي مكان، واإن 
الطرق الهجينة اأدت اإىل زيادة الإنتاج والفاعلية 
بناء على املرونة وعمليات البتكار، موؤكدة اأهمية 
ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا، و�شرورة  ت��ع��زي��ز ال���ش��ت��ف��ادة م��ن 
ال��ق��ط��اع��ني احل��ك��وم��ي واخلا�س  ب���ني  ال���ت���ع���اون 
لتعزيز  احل��دي��ث��ة  بالتقنيات  امل��وظ��ف��ني  ومت��ك��ني 
ال�شتفادة من اأنظمة العمل امل�شتقبلية باعتبار اأن 
التقييم  لعمليات  املعيار احلقيقي  الإنتاجية هي 

والتطوير يف خمتلف جمالت العمل. 

وزير القت�ساد يزور امل�سروع الإماراتي مركز بالوال اللوج�ستي يف نيودلهي

•• نيودلهي-وام:

امل��������ري، وزي����ر  ب����ن ط������وق  زار م����ع����ايل ع����ب����داهلل 
“بالوال  امل�����ش��روع الإم���ارات���ي م��رك��ز  الق��ت�����ش��اد، 
 PALWAL LOGISTICS»اللوج�شتي
PARK، الذي طورته �شركة “هند تريمينالز 
�شرف”  ملجموعة  املمتد  ال��ذراع  ليمتد”  برايفت 
�شرف  )م(  ال��ل��واء  ا�شتقباله  يف  وك���ان  ال��ه��ن��د،  يف 
اإدارة  الدين �شرف الها�شمي نائب رئي�س جمل�س 

جمموعة �شرف.
قمة  يف  معاليه  م�شاركة  هام�س  على  ذل��ك  ج��اء 
و�شريعة  م�شوؤولة  اأع��م��ال  اأج��ل  م��ن  “ال�شراكات 
الفرتة  خ��الل  اأقيمت  والتي  بالهند،  ومبتكرة” 

من 13 اإىل 15 مار�س اجلاري.
واأك�����د م��ع��ال��ي��ه اأن ال���ش��ت��ث��م��ارات الإم���ارات���ي���ة يف 
ت��وا���ش��ل من��وه��ا وجناحها،  الأ����ش���واق اخل��ارج��ي��ة 
حيث باتت اليوم ا�شتثمارات م�شتدامة وذات عائد 
اخلطط  دع��م  يف  م�شاهمتها  خ��الل  م��ن  تنموي 
التنموية بالأ�شواق التي تعمل بها، وتوفري فر�س 
العمل وبناء ال�شراكات املثمرة واملميزة يف خمتلف 
التحتية،  البنى  وتطوير  القت�شادية  القطاعات 

مبا يعزز من تناف�شية ال�شتثمارات الإماراتية يف 
القت�شادي  النمو  يخدم  ومب��ا  العاملية،  الأ���ش��واق 
اجل��دي��د ل��ل��دول��ة ال��ق��ائ��م ع��ل��ى الن��ف��ت��اح والتنوع 

واملرونة.
واأ�شاف معاليه: “ت�شهد ال�شتثمارات الإماراتية 
يف الهند زي��ادة م�شتمرة يف العديد من الأن�شطة 
القت�شادية والتجارية، حيث تعد دولة الإمارات 
الهندية”.  الأ����ش���واق  يف  امل�����ش��ت��ث��م��ري��ن  اأه����م  م��ن 
من  يعد  اللوج�شتي”  “بالوال  اأن  اإىل  م�����ش��رياً 
اأكر امل�شاريع الإماراتية ال�شتثمارية يف العا�شمة 
النقل  ���ش��وق  حيوية  وي��دع��م  ن��ي��ودل��ه��ي،  الهندية 
وال�شحن اللوج�شتي يف الهند، كما ميثل منوذجا 
ا�شتثماريا فريدا يف قطاع اخلدمات اللوج�شتية، 
تعزيز  يف  الرئي�شيني  ال��الع��ب��ني  اأح���د  ب��ات  حيث 
تناف�شية نقل الب�شائع وال�شحنات يف الهند، نظراً 
ملا يقدمه من ممكنات وخدمات لوج�شتية مميزة 
وامل�شدرين  امل�����ش��ت��وردي��ن  اح��ت��ي��اج��ات  ك��اف��ة  تلبي 

واأ�شحاب الأعمال التجارية.
يف  اللوج�شتي”  “بالوال  مركز  م�شروع  ويتميز 
العا�شمة الهندية نيودلهي، باخلدمات واحللول 
م�شاحة  ع��ل��ى  ي��ق��ع  ح��ي��ث  امل��ت��ك��ام��ل��ة  اللوج�شتية 

5 م��الي��ني ق���دم م��رب��ع، وت�����ش��م��ل 65 األ����ف مرت 
مربع  م��رت  اآلف  و9  احل���اوي���ات،  ل�شاحة  م��رب��ع 
للرادات،  مربعا  م��رتا  و9360  للم�شتودعات، 
ل�شاحة خم���ازن احلديد،  م��رب��ع  م��رت  األ���ف  و65 
و6500 مرت مربع للم�شتودعات العامة، اإ�شافة 
اإىل ام��ت��الك امل�����ش��روع ع��دد م��ن م��واق��ف ال�شكك 

احلديدية، و28 من ال�شيارات املقطورة.
واط���ل���ع م��ع��ال��ي��ه خ����الل زي����ارت����ه ع��ل��ى اخلطط 
املرحلة  للم�شروع خالل  وال�شتثمارية  التو�شعية 
توفري  ومنها  يقدمها  ال��ت��ي  واخل��دم��ات  املقبلة، 
الب�شائع  لتخزين  كبرية  وم�شتودعات  م�شاحات 
م��ت��ع��ددة الأغ����را�����س وال��ب�����ش��ائ��ع امل�����ردة وامل����واد 
اخلا�شة  ال��ن��ق��ل  ���ش��ب��ك��ة  اإىل  اإ���ش��اف��ة  ال��غ��ذائ��ي��ة، 
بامل�شروع، والتي ت�شمل النقل الري والنقل عر 
لأف�شل  وفقاً  وذل��ك  احلديدية،  ال�شكك  خطوط 
على  اطلع  كما  ال�شل�س.  والنقل  ال�شالمة  قواعد 
تريمينالز  “هند  ل�شركة  ال�شتثمارية  اخلطط 

برايفت ليمتد” يف عدد من الوليات بالهند.
وت�����ش��م��ل ال���ش��ت��ث��م��ارات احل��ال��ي��ة ل�����ش��رك��ة “هند 
تريمينالز برايفت ليمتد” جمموعة من الوليات 
ال��ه��ن��د وه���ي ه��اري��ان��ا، وال��ب��ن��ج��اب وجوجارات  يف 

تت�شمن خطتها  كما  ن��ادو،  وتاميل  وماهارا�شرتا 
القادمة  اخلم�س  ال�شنوات  خالل  ال�شرتاتيجية 
ا�شتثمارات  �شخ  وتناف�شي،  رائد  اقت�شاد  لتطوير 
الهند  داخ���ل  اأخ���رى  للتو�شع يف ولي���ات  ج��دي��دة 
وهي هرياجا�شتان وهاريانا واأوتار برادي�س، حيث 
مت توقيع عّدة اتفاقيات كجزء من خطط ال�شركة 

امل�شتقبلية للتو�شع يف هذه الوليات.
وتتميز “جمموعة �شرف” با�شتثماراتها املتنوعة 
اخلدمات  البحري،  ال�شحن  قطاعات  يف  وتعمل 
تارة  والتموين،  الإم���داد  خدمات  اللوج�شتية، 
املالية،  اخل��دم��ات  وال�شياحة،  ال�شفر  التجزئة، 
تتخذ  والت�شنيع.  التعليم  وال��ع��ق��ارات،  ال�شيافة 
اأعمالها  ومت��ار���س  لها  م��ق��راً  دب��ي  م��ن  املجموعة 
و�شبه  واأفريقيا  الأو�شط  ال�شرق  دول��ة يف   60 يف 
�شرف  ق��ال  جانبه،  واآ���ش��ي��ا.وم��ن  الهندية  ال��ق��ارة 
اإدارة  الدين �شرف الها�شمي نائب رئي�س جمل�س 
“بالوال  مركز  م�شروع  “يعد  ���ش��رف:  جمموعة 
العا�شمة  اإم��ارات��ي يف  اأك��ر م�شروع  اللوج�شتي” 
تنمية  يف  ي�����ش��اه��م  مب���ا  “نيودلهي”  ال��ه��ن��دي��ة 
وازدهارها،  والهند  الإم��ارات  دولة  العالقات بني 
وذلك بعد اتفاقية ال�شراكة القت�شادية ال�شاملة 

بني  ال��ع��الق��ات  اأن  �شعادته  ال��ب��ل��دي��ن«.واأك��د  ب��ني 
كبرًيا  ت��ط��وًرا  وت�شهد  ومتينة  تاريخية  البلدين 
والتجارية  القت�شادية  ل�شيما  املجالت  كافة  يف 
التنمية  م�شتقبل  ي��دع��م  مب��ا  التحتية  وال��ب��ن��ى 
القت�شادية والجتماعية للبلدين. م�شرياً �شعادته 
باإن العائد على امل�شروع �شيكون له اأ�شداء اإيجابية 
قوية  اإ���ش��اف��ة  و�شيمثل  اخل��ارج��ي  ال�شتثمار  يف 
وقفزة نوعية جلهود حكومتنا الر�شيدة يف حتقيق 
اإم��ارات��ي��ة. وطنية  ب�شواعد  وع��امل��ي  رائ��د  اقت�شاد 
ليمتد ب��راي��ف��ت  تريمينالز  ه��ن��د  “اإن  واأ����ش���اف: 

يف  “ملجموعة �شرف”  هي ذراع ممتد   HTPL
الهند مع تركيزها على اأن�شطة جوهرية متمثلة 
بال�شكك  والنقل   ، اللوج�شتية  بكل من اخلدمات 
احل��دي��دي��ة ، وال��ن��ق��ل ال���ري و خم���ازن التريد، 
�شرف”  “جمموعة  موقع  اأهمية  م��دي  مو�شحاً 
اللوج�شتي “بالوال” الواقع يف العا�شمة الهندية 
نيودلهي من خالل جغرافية املوقع الذي يربط 
بالإ�شافة  الهند،  مبوانئ  الداخلية  امل��دن  جميع 
وليات  ع��دة  يف  للتو�شع  امل�شتقبيلة  اخلطط  اإىل 
اأن��ه من املتوقع حتقيق منو غري  يف الهند، حيث 
م�شبق يف قطاع اخلدمات اللوج�شتية عر املنافذ 

املحوري  ال��دور  على  اأك��د  والبحرية.كما  الرية 
النمو  لدعم  امل�شتمرة  الإم��ارات وجهودها  لدولة 
امل�شتدام لالقت�شاد الوطني وتناف�شيته، مبا يعزز 
كم�شاهم  العاملي  امل�شتوى  على  الإم��ارات  دور  من 

فعال يف حتقيق التنمية امل�شتدامة ال�شاملة.
وح�شلت �شركة “هند تريمينالز” املالكة مل�شروع 
الرتاخي�س  ع��ل��ى  م���وؤخ���راً  لوج�شتي”  “بالوال 
ال���الزم���ة م��ن ال�����ش��ل��ط��ات ال��ه��ن��دي��ة امل��ع��ن��ي��ة لنقل 
احلديدية،  ال�شكك  خطوط  خالل  من  الب�شائع 
وه����و مي��ن��ح��ه��ا م���ي���زة ت��ن��اف�����ش��ي��ة يف ع��م��ل��ي��ة نقل 
داخل  غريها  ع��ن  الت�شدير  ودينامية  الب�شائع 
من  ال�شركة  متتلكه  ما  بجانب  الهندي،  ال�شوق 
ال�شركة  قامت  كما  احل��دي��دي��ة،  لل�شكك  م��واق��ف 

مبناولة 1.1 مليون حاوية خالل عام 2022.
وا�شتثمرت هند تريمينالز فيعّدة قطاعات حيوية 
اإن�شاوؤها  مت  اللوج�شتية  اخل��دم��ات  ق��ط��اع  منها 
ال�شتيعابية  الطاقة  تغطية  يف  امل��رون��ة  ل�شمان 
�شاملة  واأن�شطتها  احل��ي��وي��ة  للمرافق  املطلوبة 
وتربط  الهند،  اأن��ح��اء  يف  املمتدة  التحتية  البنى 
الهند  يف  الداخلية  امل��دن  جميع  تريمينالز  هند 

باملوانئ الهندية.

Date 16/ 3/ 2023  Issue No : 13800

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

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70608 Date 16/ 3/ 2023  Issue No : 13800

We, the management of Dhamma Trading Company LLC, 
including but not limited to all affiliated companies and its 
associates, hereby humbly inform you that 'Mr Ajit Kumar 
Mishra', formerly engaged by us as the 'Human Resources 
Manager, has ended his professional engagement with us and our 
affiliated companies and projects. Therefore, we would request 
you abstain from dealing with him in any way concerning 
the affairs and activities of Dhamma Trading Co-LLC or any 
affiliated companies, transactions, dealings, or projects, as it 
would not be permissible and would amount to a breach of our 
contract.
Dhamma Trading CO-LLC

To Whomsoever It May Concern
70608
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املال والأعمال
حاكم الفجرية ي�ستقبل امل�ساركني يف ملتقى الفجرية الدويل الثالث ع�سر للتزود بالوقود 2023 

•• الفجرية -وام:

اأكد �شاحب ال�شمو ال�شيخ حمد بن حممد ال�شرقي ع�شو 
واملعطيات  ال��ظ��روف  اأن  الفجرية  حاكم  الأع��ل��ى  املجل�س 
للتزود  جديدة  لآليات  مراجعات  دائما  تفر�س  الدولية 

مب�شادر الطاقة يف العامل.
واأ�شار �شموه خالل ا�شتقباله يف ق�شر الرميلة.. لروؤ�شاء 
ال��دويل الثالث  ال��دول امل�شاركة يف ملتقى الفجرية  وفود 
بداأ  ال���ذي   ،”2023 “فوجكون  ب��ال��وق��ود  للتزود  ع�شر 
للفعاليات  ال��ف��ج��رية  اإم����ارة  اح��ت�����ش��ان  اأن  ..اإىل  اأع��م��ال��ه 
تاأكيد  اإط��ار  يف  ياأتي  بالوقود  بالتزود  املتعلقة  والأن�شطة 

اأ�شواق الطاقة  احل�شور البارز لدولة الم��ارات يف جمال 
مكانتها  تعزيز  على  الفجرية  اإم���ارة  وح��ر���س  ال��ع��امل  يف 
ت���زوي���د ال�شفن  امل���ج���ال ذات����ه مب���ا يف ذل����ك  ال���ري���ادي���ة يف 

بالوقود.
وامل�شاركات  الأفكار  اأه��م  على  �شمّوه  اّطلع  اللقاء  وخ��الل 
الإبداعية يف امللتقى التي من �شاأنها اأن ت�شاهم يف متهيد 
النقل  �شناعة  ت���ارة  لنمو  التجارية  وال��ف��ر���س  ال��ط��رق 
البحري وتزود ال�شفن بالوقود يف الدولة واإمارة الفجرية 
متمنياً  بالوفود  الفجرية  حاكم  ال�شمو  �شاحب  .ورح��ب 
لهم طيب الإقامة بالفجرية وللملتقى التوفيق والنجاح 

يف اأعماله .

وتوجهت الوفود امل�شاركة يف امللتقى بال�شكر والتقدير اإىل 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ حمد بن حممد ال�شرقي على حفاوة 

ال�شتقبال والدعم الكبري والدائم لأن�شطة امللتقى .
ال�����ش��ن��ح��اين مدير  ���ش��ع��ادة حم��م��د �شعيد  ال��ل��ق��اء  ح�����ش��ر 
املهند�س حممد  و�شعادة  الفجرية،  الأم��ريي يف  ال��دي��وان 
عبيد ب��ن م��اج��د م��دي��ر دائ����رة ال�����ش��ن��اع��ة والق��ت�����ش��اد يف 
الكندي  امللتقى والدكتور حممد �شعيد  الفجرية- رئي�س 
مراد  مو�شى  والكابنت  للملتقى  املنظمة  اللجنة  رئي�س 
احلمودي  الأفخم  �شامل  والكابنت  الفجرية  ميناء  مدير 
مدير منطقة الفجرية لل�شناعات البرتوليات ، وعدد من 

كبار امل�شوؤولني.

الطريق اإىل COP28 .. جهود رائدة للبنوك الوطنية على درب ال�ستدامة وحماية املناخ
•• اأبوظبي-وام:

الوطنية مكانة مميزة على درب  البنوك  حتتل 
ال�شعيدين  ع��ل��ى  امل���ن���اخ  وح��م��اي��ة  ال���ش��ت��دام��ة 
امل��ح��ل��ي والإق���ل���ي���م���ي مب���ا ي��ت��م��ا���ش��ى م���ع روؤي����ة 
النمو  لتعزيز  الرامية  الإم���ارات  دول��ة  حكومة 
امل�شتدام ومبادراتها ال�شرتاتيجية  القت�شادي 
 ،2050 ب��ح��ل��ول  امل���ن���اخ���ي  ل��ت��ح��ق��ي��ق احل���ي���اد 
وبالتزامن مع ال�شتعدادات ل�شت�شافة موؤمتر 
الإطارية  املتحدة  الأمم  اتفاقية  يف  الأط���راف 
لتغري املناخ »COP28«. وقدمت العديد من 
البنوك الوطنية ت�شهيالت مبليارات الدولرات 
املرتبطة  وال�شتثمارات  امل�شتدامة  للتمويالت 
بالتكّيف مع التغري املناخي ودعم جهود التحول 
نحو القت�شاد الأخ�شر، ل �شيما واأن “التمويل” 
التحول  لعملية  الرئي�شية  الأرك���ان  اأه��م  يعتر 
الكربونية  الن��ب��ع��اث��ات  م��ن  خ��ال  م�شتقبل  اإىل 
ي�شكل  حيث  والإقليمي،  العاملي  امل�شتويني  على 
للتخفيف  عاملياً  التمويل  م�شتويات  انخفا�س 
تاأثرياتها،  م��ع  والتكيف  املناخي  التغيري  م��ن 
حتدًيا كبريا لتنفيذ اأجندات خف�س النبعاثات 

الكربونية م�شتقبال. 
 “ الأول  اأب����وظ����ب����ي   “ ت�������ش���ه���ي���الت  وو����ش���ل���ت 
للتمويالت امل�شتدامة اإىل ما قيمته 9.1 مليار 
دولر يف 2022 مع تعهد البنك بتقدمي اأكر 
 ،2030 ع����ام  ب��ح��ل��ول  دولر  م��ل��ي��ار   75 م���ن 
بقيمة  ت�شهيالت  امل�شرق”  “بنك  وف���ر  بينما 
امل�شتدامة  التمويالت  من  دولر  مليار   15.5
التغري  م��ع  بالتكّيف  املرتبطة  وال���ش��ت��ث��م��ارات 
ين�شب  ف��ي��م��ا   ،2021 ي��ن��اي��ر  م��ن��ذ  امل���ن���اخ���ي 
تركيزه حالياً على حتقيق زيادة كبرية يف حجم 
امل�شتدامة  ل��ل��م�����ش��روع��ات  ال��ت��م��وي��ل  ت�شهيالت 
 .2030 بحلول  دولر  مليار   30 اإىل  و�شول 
اأول  اإ����ش���دار  يف  التجاري”  “اأبوظبي  وجن���ح 
�شندات خ�شراء خالل العام املا�شي بقيمة بلغت 
بدعم  التزامه  م��ن  كجزء  دولر  مليون   500
كما  الن��ب��ع��اث��ات،  منخف�شة  امل�����ش��اري��ع  مت��وي��ل 
اإ�شداراته  ثاين  الإ�شالمي”  “دبي  بنك  اأ�شدر 
من ال�شكوك امل�شتدامة بقيمة مليار دولر وفقاً 
لإطار العمل اخلا�س بالتمويل امل�شتدام للبنك 
املتعلقة  التمويالت  لت�شهيل  و�شعه  مت  وال��ذي 

والجتماعية.  البيئية  وامل�����ش��اري��ع  ب��امل��ب��ادرات 
رحلتها  ا�شتكمال  يف  الإم��ارات  بنوك  و�شت�شتمر 
خالل  وامل�شتدام  الأخ�شر  التمويل  جمالت  يف 
ال�شتثنائي  النمو  على  بناء  القادمة،  ال�شنوات 
اأ�شا�س �شنوي  %32 على  الذي �شهدته بن�شبة 
دي  “اآرثر  تقرير  بح�شب  املا�شي،  العام  خ��الل 
ال�شت�شارات  يف  املتخ�ش�شة  ال��ع��امل��ي��ة  ليتل” 

الإدارية. 

- اأبوظبي الأول .. 
رائ���دة  م��ك��ان��ة  الأول”  “اأبوظبي  ب��ن��ك  ي��ح��ت��ل 
اإقليمياً على �شعيد التحول نحو احلياد املناخي، 
م���ع ال��ت��زام��ه ب��امل�����ش��اه��م��ة ب����دور اإي��ج��اب��ي فعال 
�شيما  ل  العامل؛  يف  املناخي  العمل  �شعيد  على 
التزامه  ل�شمان  حا�شمة  خ��ط��وات  ات��خ��اذه  م��ع 
ال��ع��م��ل البيئي وامل��ج��ت��م��ع��ي، مع  ب��ري��ادة ج��ه��ود 
تت�شبب  التي  لل�شناعات  حم��ددة  اأه��داف  و�شع 
“اأبوظبي  ويلعب  عالية.  كربونية  بانبعاثات 
امل�شريف  التحالف  �شمن  رئي�شياً  دوراً  الأول” 
اأطلقته  ال���ذي  الكربونية  الن��ب��ع��اث��ات  خلف�س 
يعمل  حيث   ،2021 اأب��ري��ل  يف  املتحدة  الأمم 
البنك على حتقيق التزاماته تاه التحالف ل 
التحالف  يف  امل�شاركة  البنوك  جميع  واأن  �شيما 
يتعني عليها حتويل كافة النبعاثات الكربونية 
و2   1 ال��ن��ط��اق��ات  �شمن  وامل��وك��ل��ة  الت�شغيلية 
وال�شتثمارية  الإقرا�شية  حمافظهم  من  و3 
لتحقيق  و�شوًل  املحددة  امل�شارات  مع  لتن�شجم 
احلياد املناخي يف اأو قبل عام 2050. وحر�س 
يف  للتحالف  ان�شمامه  منذ  الأول”  “اأبوظبي 
الإم���ارات  دول��ة  بنك يف  ك���اأول   ،2021 اأكتوبر 
اإىل  ين�شم  التعاون اخلليجي  ومنطقة جمل�س 
املبا�شرين  والتوا�شل  التن�شيق  على  التحالف، 
اأن�شطته مع تو�شيات التحالف،  ل�شمان ات�شاق 
النبعاثات  خ��ف�����س  ع��ل��ى  ال��ع��م��ل  وم���وا����ش���ل���ة 
الكربونية، فيما �شي�شتمر التحالف يف ا�شتقطاب 
املزيد من املوؤ�ش�شات املالية وامل�شرفية، للتعاون 
و�شع اأطر العمل وال�شراكات التي متهد الطريق 
الكربونية.  النبعاثات  من  خاٍل  م�شتقبل  اأم��ام 
بنك  اأول  الأول”  “اأبوظبي  ب��ن��ك  واأ����ش���ب���ح 
النبعاثات  خلف�س  اأه��داف  حتديد  على  يعمل 
الأو�شط  ال�شرق  منطقة  م�شتوى  على  املمولة 

النفط  بقطاعات  واملتعلقة  اأف��ري��ق��ي��ا،  و���ش��م��ال 
ت�شجل  التي  الطاقة  وتوليد  والطريان  والغاز 
مع  متا�شياً  الن��ب��ع��اث��ات،  م��ن  م�شتويات  اأع��ل��ى 

ا�شرتاتيجية التنمية امل�شتدامة للمجموعة. 

- اأبوظبي التجاري.
امل�شاهمة  التجاري”  “اأبوظبي  بنك  ي��وا���ش��ل 
بدور م�شوؤول وتقدمي الدعم الفاعل لتطلعات 
ال���دول���ة ن��ح��و الق��ت�����ش��اد ال�����ش��ام��ل اخل����ايل من 
ا�شرتاتيجيته  خ���الل  م���ن  وذل����ك  الن��ب��ع��اث��ات 
الأعمال  م��رون��ة  لتعزيز  ال��ه��ادف  لال�شتدامة 
واملمار�شات الت�شغيلية وت�شخري الفر�س املتاحة 

م�شتقبل  نحو  م�شريتهم  خالل  عمالئه  لدعم 
النهج  ويتيح  الكربونية.  النبعاثات  من  خ��ال 
القيام  التجاري”  “اأبوظبي  ي��ت��ب��ع��ه  ال�����ذي 
والتوجهات  ال���روؤي���ة  حت��ق��ي��ق  يف  ري�����ادي  ب����دور 
اأهداف  ودع��م  الإم���ارات  لدولة  ال�شرتاتيجية 
واأه����داف  امل��ت��ح��دة  ل���الأمم  امل�����ش��ت��دام��ة  التنمية 
مبادرة الإمارات لتحقيق احلياد املناخي بحلول 

.2050
دعم  من  متكنه  را�شخة  مبكانة  البنك  ويتمتع 
العمالء خالل حتولهم اإىل اقت�شاد خال�س من 
املقبلة،  ال�شنوات  خ��الل  الكربونية  النبعاثات 
ح��ي��ث اع��ت��م��د ال��ب��ن��ك ال��ع��ام امل��ا���ش��ي اإط����ار عمل 

اأهداف  م��ع  يتوافق  ال��ذي  اخل�شراء  ال�شندات 
امل��ت��ح��دة وي�شتند  ل����الأمم  امل�����ش��ت��دام��ة  ال��ت��ن��م��ي��ة 
اإىل م��ب��ادئ ال�����ش��ن��دات اخل�����ش��راء ال�����ش��ادرة عن 

اجلمعية الدولية لأ�شواق راأ�س املال. 

-اأبوظبي الإ�سالمي.
عام  يف  الإ�شالمي”  “اأبوظبي  م�شرف  و���ش��ع 
اإط��ار عمل ا�شتدامة جديد يتكون من   2022
6 ركائز حتتوي كل ركيزة على جمالت حمددة، 
فيها  مب��ا  الوطنية  الأه����داف  م��ع  يتما�شى  مب��ا 
املبادرة ال�شرتاتيجية لتحقيق احلياد املناخي، 
الوطنية  واخل��ط��ة  اخلم�شني،  م��ب��ادئ  ووث��ي��ق��ة 
للتعزيز املناخي وا�شرتاتيجية الإمارات للتنمية 
اخل�شراء، وروؤية اأبوظبي القت�شادية 2030. 
ال�شنة  خ��الل  الإ�شالمي”  “اأبوظبي  وي��ه��دف 
على  ال��ت��اأك��ي��د  اإىل  ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  م��ن  الأوىل 
م��ن �شميم  ه��ي ج��زء ل يتجزاأ  ال���ش��ت��دام��ة  اأن 
اأعماله، مع الهتمام بالأ�شا�شيات مبا فيها بناء 
لتطوير  ال�شتعداد  وتقييم  للحوكمة،  من��وذج 
ال�شتدامة،  ن��ح��و  م��وج��ه��ة  وخ��دم��ات  منتجات 
اأظهار  ال��ث��اين  ال��ع��ام  امل�����ش��رف يف  ���ش��ي��ب��داأ  فيما 
مكا�شب الأداء وتو�شيع نطاق اجلهود من خالل 
ال�شكوك  وت�شمل  ال�شتدامة  منتجات  اإط��الق 

امل�شتدامة ون�شر تدابري م�شتدامة. 

- الإمارات دبي الوطني .
دبي  “الإمارات  ب���ن���ك  ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  ت����وؤك����د 
اأهمية  ع��ل��ى  وال���ش��ت��ث��م��ار  للتمويل  الوطني” 
واحلوكمة  والج��ت��م��اع��ي��ة  ال��ب��ي��ئ��ي��ة  اجل���وان���ب 
ال�شوق وا�شتقراره  للم�شتثمرين وكذلك �شحة 
الأنظمة  واأن  ���ش��ي��م��ا  ل  ال��ط��وي��ل،  امل����دي  ع��ل��ى 
ال�شليمة  والقت�شادية  والبيئية  الجتماعية 
املدي  على  م�شتدامة  ربحية  لتحقيق  �شرورية 
الطويل، ويعمل “الإمارات دبي الوطني” على 
تو�شيع نطاق كفاءات البنك ومعارفه ومهاراته 
من اأجل تعزيز النتقال اىل القت�شاد منخف�س 
باملناخ.  املتعلقة  الكربون والتعامل مع املخاطر 
ويدرك “الإمارات دبي الوطني” التاأثري الذي 
م�شتدامة  منتجات  تقدمي  من  حتقيقه  ميكن 
للعمالء، بالإ�شافة اإىل الدور الذي يلعبه البنك 

يف تطوير العمليات لت�شبح اأكر ا�شتدامة. 

- دبي الإ�سالمي.
خالل  م���ن  الإ�شالمي”،  “دبي  ب��ن��ك  اأث���ب���ت 
اجلهود احلثيثة التي بذلها على مر ال�شنني، اأن 
ال�شتدامة تكمن يف �شميم ا�شرتاتيجيته وقيمه 
التزامه  مع  للموؤ�ش�شة،  و�شعة  ال��ذي  وال��ه��دف 
الإم���ارات  دول��ة  يف  ال�شتدامة  اأج��ن��دة  بتحقيق 
و�شوًل اإىل الهدف الأ�شمى للدولة يف هذا املجال 
بتحقيق احلياد املناخي يف العام 2050، ليلعب 
الإم���ارات  اأه���داف  ف��ع��اًل يف حتقيق  دوراً  بذلك 
لال�شتدامة على املدى الطويل. ويتوافق عمل 
يقرب  ما  فعلي مع  ب�شكل  الإ�شالمي”  دب��ي   “
العاملية  امل�شتدامة  التنمية  اأه���داف  ن�شف  م��ن 
املتحدة  ل��الأمم  العامة  اجلمعية  و�شعتها  التي 
والرفاهية،  ال�شحة،  مثل  رئي�شية  جم��الت  يف 
وال���ت���ع���ل���ي���م امل���ن���ا����ش���ب، وال���ن���م���و الق���ت�������ش���ادي، 
وكذلك  وال�شالم،  باملناخ،  املتعلقة  والإج���راءات 
امل���دن وامل��ج��ت��م��ع��ات امل�����ش��ت��دام��ة، وذل���ك يف اإطار 
وت�شيداً  ال�شتدامة،  جمال  يف  ا�شرتاتيجيته 
جلهوده الرامية اإىل اإدراج ال�شتدامة واملخاطر 

املناخية يف مناذج عمله الت�شغيلية. 

- بنك امل�سرق.
ت�شهيل  يف  رائ����دا  دورا  امل�شرق”  “بنك  يلعب 
النتقال نحو اقت�شاد �شامل وخال من اقت�شاد 
ال�شفر، من خالل توجيه التدفقات املالية نحو 
حلول اأكر ا�شتدامة و�شديقة للمناخ، بالإ�شافة 
العامل  اأن��ح��اء  جميع  يف  العمالء  م�شاعدة  اإىل 
البنك  ق��ام  حيث  امل�شتدام،  التمويل  زي��ادة  على 
املتعلقة  امل�شاريع  يف  دولر  مليار   1.3 بت�شهيل 
والبحرين  والهند  وم�شر  الإم����ارات  يف  باملياه 
وقطر، مما �شيبني القدرة على ال�شمود يف وجه 

الندرة والكوارث املتعلقة باملناخ.
امل�شتدام  التمويل  اأن  امل�شرق”  “بنك  وي���ري   
�شي�شهد ط��ل��ب��اً ق��وي��اً ح��ي��ث ���ش��ي��ب��داأ ال��ع��م��الء يف 
بهم  اخل��ا���ش��ة  ال��ت��ح��ول  ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ات  تنفيذ 
الكربون،  انبعاثات  ب�شمة  م��ن  للحد  وال�شعي 
ب���اأه���داف اتفاقية  اأن����ه م��ل��ت��زم  ال��ب��ن��ك  وي���وؤك���د 
باري�س ومبادرة الإمارات للحياد املناخي، حيث 
للت�شدي  ا���ش��ت��ب��اق��ي  ب�����ش��ك��ل  ال��ع��م��ل  ���ش��ي��وا���ش��ل 

للمخاطر الناجمة عن املناخ.

العدد 13800 بتاريخ 2023/3/16 
اعلن بيع  عقار بالن�شر  

         يف الدعوى رقم  281/2021/250 بيع عقار مرهون 
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثانية رقم 184 

التنفيذي  التنفيذية والمر بايقاع احلجز  مو�شوع الدعوى : ا�شدار القرار بتذييل عقد الرهن املذكور اعاله بال�شيغة 
على العقار رقم L416 بالطابق رقم L4 مببنى برج فيوز بوديوم رقم 4 البالغ م�شاحته 654.02 قدم مربع واملواقف 
B3-3173 على قطعة الر�س رقم 202 مبنطقة برج خليفة بامارة دبي املرهون للبنك الطالب وتثمينه وبيعه باملزاد 
العلني لتح�شيل حقوق الطالب قبل املطلوب �شدهم املقدرمببلغ    763.721.70 درهم فقط �شبعمائة وثالثة و�شتني 
الف و�شبعمائة وواحد وع�شرين درهم و�شبعني فل�شا لغري - من ح�شيلة البيع طبقا لحكام القانون واملادتني 25 و 26 

وما بعدها من قانون الرهن التاأميني رقم 14 ل�شنة 2008 بامارة دبي .
طالب التنفيذ:البنك العربي املتحد - عنوانه:المارات - امارة دبي - بردبي - دبي -مبنى بناية عبداهلل حممد امل�شعود - 

�شقة مكتب رقم 802 & 804 - وميثله:حممد عي�شى �شلطان ال�شويدي 
املطلوب اإعالنه : فريجينى جيانى مار�شيل تايلمان - ال�شفة منفذ �شده  - عنوانه :المارات - امارة دبي - بردبي - دبي - 

مبنى برج فيوز بوديوم - �شقة العقار رقم L416 - منطقة برج خليفة - 0509779664
مو�شوع الإعالن :املنفذ �شده:فريجينى جيانى مار�شيل تايلمان - فريداريك موري�س جو�س دي�شوارت

التالية ان اقت�شى احلال �شيجرى  01:00:00م ويف اليام الثالث  ال�شاعة   2023/3/29 املوافق  اأنه يف يوم الربعاء 
بيع العقار املو�شحة اأو�شافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�شركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها الإلكرتوين 
الثمن  م��ن   %20 ع��ن  ليقل  ت��اأم��ني  اي���داع  ال�شراء  راغ��ب��ي  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae
باإعرتا�شه معززا مبا يرره من م�شتندات قبل  التقدم  البيع  املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على  ال�شا�شي قبل دخول 
اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل 
الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة اأيام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�س غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل 
اليام الع�شرة التالية لر�شوم املزاد ب�شرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س 
وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�شاف املمتلكات :وحدة عقارية - املنطقة برج خليفة - رقم الر�س 202 - 
رقم املبنى 4 - ا�شم املبنى برج فيوز بوديوم - رقم العقار L416 - رقم الطابق L4 - امل�شاحة 60.76 مرت مربع - التقييم 

درهم  820368.02
مالحظات :  1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70021 العدد 13800 بتاريخ 2023/3/16 

اعلن بيع  عقار بالن�شر  
         يف الدعوى رقم  193/2022/250 بيع عقار مرهون 

املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثانية رقم 184 
احلجز  بايقاع  والم��ر  التنفيذية  بال�شيغة  اع��اله  امل��ذك��ور  الرهن  عقد  ا�شل  بتذييل  ال��ق��رار  ا���ش��دار   : ال��دع��وى  مو�شوع 
92.11 مرت  1 البالغ م�شاحته  1 * رقم  15 مببنى جمريا باي تاور  1510 بالطابق رقم  التنفيذي على العقار رقم 
مربع على قطعة الر�س رقم 912 مبنطقة الثنية اخلام�شة بامارة دبي املرهون للبنك الطالب واململوك للمطلوب �شده 
1.324.633.2 درهم فقط  وتثمينه وبيعه  باملزاد العلني لتح�شيل حقوق الطالب قبل املطلوب �شده واملقدره مببلغ 
مليون وثالثمائه واربعة ع�شرين الف و�شتمائة وثالثة وثالثني درهم واثنان فل�شا لغري من ح�شيلة البيع طبقا لحكام 

القانون واملادتني 25 و 26 وما بعدهما من قانون الرهن التاأميني رقم 14 ل�شنة 2008 بامارة دبي .
طالب التنفيذ:بنك ابوظبي الول �س.م.ع - حاليا - بنك اخلليج الول - �شابقا - عنوانه:المارات - امارة دبي - بور�شعيد 
& 804 - وميثله:حممد عي�شى �شلطان   802 امل�شعود - �شقة مكتب رقم  دي��ره - دبي - مبنى بناية عبداهلل حممد   -

ال�شويدي 
املطلوب اإعالنه : حيدر عبا�س ح�شن - ال�شفة منفذ �شده  - عنوانه :المارات  - امارة دبي - بردبي - دبي - مبنى جمريا 

باي تاور 1 * �شقة العقار رقم 1510 - منطقة الثنية اخلام�شة - 0508055606
مو�شوع الإعالن :اأنه يف يوم الربعاء املوافق 2023/3/29 ال�شاعة 01:00:00م ويف اليام الثالث التالية ان اقت�شى 
احلال �شيجرى بيع العقار املو�شحة اأو�شافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�شركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها 
20% من  تاأمني ليقل عن  ايداع  ال�شراء  http://www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي  الإلكرتوين 
الثمن ال�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باإعرتا�شه معززا مبا يرره من م�شتندات 
قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل 
الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة اأيام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�س غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل 
اليام الع�شرة التالية لر�شوم املزاد ب�شرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س 
الر�س  رقم   - اخلام�شة  الثنية  املنطقة   - عقارية  :وح��دة  املمتلكات  اأو�شاف  بيان  يلي  وفيما  املحكمة  وامل�شروفات خزينة 
912 - رقم البلدية 6070-393 - امل�شاحة 92.11 مرت مربع - رقم املبنى 1 - ا�شم املبنى جمريا باي تاور 1-1 * 

رقم الوحدة 1510 - التقييم 870.099.92 درهم
مالحظات :  1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70021

العدد 13800 بتاريخ 2023/3/16 
اعلن بيع  عقار بالن�شر  

         يف التنفيذ رقم  6718/2021/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229 

املنفذ به وقدره  املبلغ  ا�شتئناف تاري ب�شداد   1294-2021 الدعوى رقم  ال�شادر يف  : تنفيذ احلكم  التنفيذ  مو�شوع 
. وامل�شاريف  للر�شوم  �شامال  درهم   1150190

طالب التنفيذ:احمد علي عبداهلل العبد اهلل الن�شاري - واخرون - عنوانه:دبي بردبي - اخلليج التجاري 2 - �شارع البراج 
201 - م:0506262378 - ت:044227950  مرا�شي درايف - بناية فندق كنال �شنرتال - الدور الول - مكتب 

 - altdamon@emirates.net.ae - 2530286061:ف:044227952 - مكاين -
املازم  ب�شري  حممد  بيك  علي  وميثله:حممد   -  AE200260001012077957701

املطلوب اإعالنه : �شركة البدر للمقاولت ذ.م.م - ال�شفة منفذ �شده  - عنوانه :دبي - بردبي - عود ميثاء - بجوار وايف مول 
- بجانب �شيتي بنك -  بلوك اأ - ملك دائرة العقارات - مكتب 424 - هاتف 043248248 - فاك�س:043248248 
 -  9192829558 م���ك���اين   -  lootahad@emirates.net.ae  - متحرك:0552858929   -

lootahad@emirates.net.ae  -  043248248  -  0552858929
مو�شوع الإعالن :اأنه يف يوم الربعاء املوافق 2023/3/29 ال�شاعة 01:00:00م ويف اليام الثالث التالية ان اقت�شى 
احلال �شيجرى بيع العقار املو�شحة اأو�شافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�شركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها 
20% من  تاأمني ليقل عن  ايداع  ال�شراء  http://www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي  الإلكرتوين 
الثمن ال�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باإعرتا�شه معززا مبا يرره من م�شتندات 
قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل 
الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة اأيام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�س غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل 
اليام الع�شرة التالية لر�شوم املزاد ب�شرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س 
وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�شاف املمتلكات :ح�شة يف ار�س ف�شاء - املنطقة الر�شاء - جنوب الثانية - 

رقم الر�س 339 م�شاحة احل�شة 2194.90 مرت مربع - التقييم 11.812.842.1 درهم ويباع لعلى عطاء
مالحظات :  1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70608

العدد 13800 بتاريخ 2023/3/16 
اعلن بيع  عقار بالن�شر   - للمنفذ �شده

         يف الدعوى رقم  193/2022/250 بيع عقار مرهون 
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثانية رقم 184 

احلجز  بايقاع  والم��ر  التنفيذية  بال�شيغة  اع��اله  امل��ذك��ور  الرهن  عقد  ا�شل  بتذييل  ال��ق��رار  ا���ش��دار   : ال��دع��وى  مو�شوع 
التنفيذي على العقار رقم 1510 بالطابق رقم 15 مببنى جمريا باي تاور 1 * رقم 1 البالغ م�شاحته 92.11 مرت 
مربع على قطعة الر�س رقم 912 مبنطقة الثنية اخلام�شة بامارة دبي املرهون للبنك الطالب واململوك للمطلوب �شده 
1.324.633.2 درهم فقط  وتثمينه وبيعه  باملزاد العلني لتح�شيل حقوق الطالب قبل املطلوب �شده واملقدره مببلغ 
مليون وثالثمائه واربعة ع�شرين الف و�شتمائة وثالثة وثالثني درهم واثنان فل�شا لغري من ح�شيلة البيع طبقا لحكام 

القانون واملادتني 25 و 26 وما بعدهما من قانون الرهن التاأميني رقم 14 ل�شنة 2008 بامارة دبي .
طالب التنفيذ:بنك ابوظبي الول �س.م.ع - حاليا - بنك اخلليج الول - �شابقا - عنوانه:المارات - امارة دبي - بور�شعيد 
& 804 - وميثله:حممد عي�شى �شلطان   802 امل�شعود - �شقة مكتب رقم  دي��ره - دبي - مبنى بناية عبداهلل حممد   -

ال�شويدي 
املطلوب اإعالنه : حيدر عبا�س ح�شن - ال�شفة منفذ �شده  - عنوانه :المارات  - امارة دبي - بردبي - دبي - مبنى جمريا 

باي تاور 1 * �شقة العقار رقم 1510 - منطقة الثنية اخلام�شة - 0508055606
مو�شوع الإعالن :اأنه يف يوم الربعاء املوافق 2023/3/29 ال�شاعة 01:00:00م ويف اليام الثالث التالية ان اقت�شى 
احلال �شيجرى بيع العقار املو�شحة اأو�شافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�شركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها 
20% من  تاأمني ليقل عن  ايداع  ال�شراء  http://www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي  الإلكرتوين 
الثمن ال�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باإعرتا�شه معززا مبا يرره من م�شتندات 
قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل 
الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة اأيام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�س غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل 
اليام الع�شرة التالية لر�شوم املزاد ب�شرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س 
الر�س  رقم   - اخلام�شة  الثنية  املنطقة   - عقارية  :وح��دة  املمتلكات  اأو�شاف  بيان  يلي  وفيما  املحكمة  وامل�شروفات خزينة 
912 - رقم البلدية 6070-393 - امل�شاحة 92.11 مرت مربع - رقم املبنى 1 - ا�شم املبنى جمريا باي تاور 1-1 * 

رقم الوحدة 1510 - التقييم 870.099.92 درهم
مالحظات :  1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 13800 بتاريخ 2023/3/16 70021

اعلن بيع  عقار بالن�شر   - للمنفذ �شده
         يف الدعوى رقم  281/2021/250 بيع عقار مرهون 

املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثانية رقم 184 
التنفيذي  التنفيذية والمر بايقاع احلجز  مو�شوع الدعوى : ا�شدار القرار بتذييل عقد الرهن املذكور اعاله بال�شيغة 
على العقار رقم L416 بالطابق رقم L4 مببنى برج فيوز بوديوم رقم 4 البالغ م�شاحته 654.02 قدم مربع واملواقف 
B3-3173 على قطعة الر�س رقم 202 مبنطقة برج خليفة بامارة دبي املرهون للبنك الطالب وتثمينه وبيعه باملزاد 
العلني لتح�شيل حقوق الطالب قبل املطلوب �شدهم املقدرمببلغ    763.721.70 درهم فقط �شبعمائة وثالثة و�شتني 
الف و�شبعمائة وواحد وع�شرين درهم و�شبعني فل�شا لغري - من ح�شيلة البيع طبقا لحكام القانون واملادتني 25 و 26 

وما بعدها من قانون الرهن التاأميني رقم 14 ل�شنة 2008 بامارة دبي .
طالب التنفيذ:البنك العربي املتحد - عنوانه:المارات - امارة دبي - بردبي - دبي -مبنى بناية عبداهلل حممد امل�شعود - 

�شقة مكتب رقم 802 & 804 - وميثله:حممد عي�شى �شلطان ال�شويدي 
املطلوب اإعالنه : فريجينى جيانى مار�شيل تايلمان - ال�شفة منفذ �شده  - عنوانه :المارات - امارة دبي - بردبي - دبي - 

مبنى برج فيوز بوديوم - �شقة العقار رقم L416 - منطقة برج خليفة - 0509779664
مو�شوع الإعالن :املنفذ �شده:فريجينى جيانى مار�شيل تايلمان - فريداريك موري�س جو�س دي�شوارت

التالية ان اقت�شى احلال �شيجرى  01:00:00م ويف اليام الثالث  ال�شاعة   2023/3/29 املوافق  اأنه يف يوم الربعاء 
بيع العقار املو�شحة اأو�شافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�شركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها الإلكرتوين 
الثمن  م��ن   %20 ع��ن  ليقل  ت��اأم��ني  اي���داع  ال�شراء  راغ��ب��ي  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae
باإعرتا�شه معززا مبا يرره من م�شتندات قبل  التقدم  البيع  املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على  ال�شا�شي قبل دخول 
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حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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ف����ق����د امل������دع������و /م������������ارى ان 
دياجنكيناي ديلجادو ، الفلبني 
�شفره  ج��������واز   - اجل���ن�������ش���ي���ة 
)B1918500P(  رق������م 

اىل  ت�شلميه  عليه  ي��ج��ده  م��ن 
�شفارة الفلبني او اقرب مركز 

�شرطة    

فقدان جواز �سفر
�شالمه  /ع���ل���ي  امل����دع����و  ف���ق���د 
م�شر   ، ع���ي���د  ع����ب����دال����ت����واب 
�شفره  ج��������واز   - اجل���ن�������ش���ي���ة 
)25507293A(  رق�����م 
اىل  ت�شلميه  عليه  ي��ج��ده  م��ن 
مركز  اق���رب  او  م�شر  ���ش��ف��ارة 

�شرطة    

فقدان جواز �سفر

امل����دع����و /ف����اي����ز حممد  ف���ق���د 
باك�شتان   ، ك��ون��ب��ه��ار  ه���ج���ان 
�شفره  ج��������واز   - اجل���ن�������ش���ي���ة 
)HV0164681(  رق����م 

اىل  ت�شلميه  عليه  ي��ج��ده  م��ن 
�شفارة باك�شتان او اقرب مركز 

�شرطة    

فقدان جواز �سفر
�شوقي  /اح���م���د  امل���دع���و  ف��ق��د 
م�شر   ، عبدالرحمن  ح�شانني 
�شفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة   -
)22136287A(  رق�����م 
اىل  ت�شلميه  عليه  ي��ج��ده  م��ن 
مركز  اق���رب  او  م�شر  ���ش��ف��ارة 

�شرطة    

فقدان جواز �سفر
ف���ق���د امل����دع����و /اوداي����اك����وم����ار 
ن��ات��اراج��ان ن��ات��اراج��ان ، الهند 
�شفره  ج��������واز   - اجل���ن�������ش���ي���ة 
)0714835N(  رق��������م 
م�����������������ن ي��������������ج��������������ده ع������ل������ي������ه 
الت�����������ش�����ال ب���ت���ل���ي���ف���ون رق����م  

    0563250490

فقدان جواز �سفر

ف����ق����د امل������دع������و /ع������ط������اء اهلل 
باك�شتان   ، رح�����م�����ن  ����ش���ي���د 
�شفره  ج��������واز   - اجل���ن�������ش���ي���ة 
)1492121BD(  رق�����م 
م�����������������ن ي��������������ج��������������ده ع������ل������ي������ه 
الت�����������ش�����ال ب���ت���ل���ي���ف���ون رق����م  

    0552014184

فقدان جواز �سفر

امل���دع���و /ع��ث��م��ان ح�شن  ف��ق��د 
باك�شتان   ، م���ان�������ش���ا  حم���م���د 
�شفره  ج��������واز   - اجل���ن�������ش���ي���ة 
)6809531MA(  رق���م 
م�����������������ن ي��������������ج��������������ده ع������ل������ي������ه 
الت�����������ش�����ال ب���ت���ل���ي���ف���ون رق����م  

    0526708970

فقدان جواز �سفر

ف���ق���د امل�����دع�����و /ع���ب���داجل���ب���ار 
الفتيان  ع���ب���داجل���ب���ار  ق��ا���ش��م 
ال����ع����راق اجل��ن�����ش��ي��ة - ج���واز   ،
)A9398531( شفره رقم� 
م�����������������ن ي��������������ج��������������ده ع������ل������ي������ه 
الت�����������ش�����ال ب���ت���ل���ي���ف���ون رق����م  

    0559779334

فقدان جواز �سفر
ف�������ق�������د امل����������دع����������و /ق������ا�������ش������م 
ع���ب���داجل���ب���ار ع���م���ر ، ال���ع���راق 
�شفره  ج��������واز   - اجل���ن�������ش���ي���ة 
)A19230154(  رق�����م 
م�����������������ن ي��������������ج��������������ده ع������ل������ي������ه 
الت�����������ش�����ال ب���ت���ل���ي���ف���ون رق����م  

    0559779334

فقدان جواز �سفر
ف��ق��د امل��دع��و /���ش��رف��راز ب�شري 
باك�شتان   ، ب�������ش���ري  حم����م����د 
�شفره  ج��������واز   - اجل���ن�������ش���ي���ة 
)3847951EM(  رق����م 

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

    0522781303

فقدان جواز �سفر

فقدان �سهادات ا�سهمالعدد 13800 بتاريخ 2023/3/16 

اجلن�شية(  )ام���ارات  امل��زروع��ي  اأحمد عبيد حممد خلف   / ال�شيد  فقد 
�شهادات اأ�شهم �شادرة من )�شركة منازل العقارية �س.م.خ(.

�شهم  300.000 الأ�شهم  عدد   102284 ال�شهادة  1-رقم 
�شهم.  10.827 الأ�شهم  عدد   105151 ال�شهادة  2-رقم 

الت�شال  او  اع��اله  املذكورة  لل�شركة  ت�شليمهم  الرجاء ممن يجدهم    
على تلفون رقم   0504411639 م�شكورا.
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املال والأعمال
الإمارات توقع ثالث اتفاقيات مع الكونغو برازافيل

•• اأبوظبي - وام:

نهيان  بن  �شخبوط  ال�شيخ  معايل  وقع 
اآل نهيان وزير دول��ة، مع معايل دني�س 
التعاون  وزي��ر  نغي�شو  �شا�شو  كري�شتال 
الدويل وتعزيز ال�شراكة بني القطاعني 
الكونغو  ب��ج��م��ه��وري��ة  واخل���ا����س  ال��ع��ام 

برازافيل، 
على ثالث اتفاقيات اقت�شادية بني دولة 
الإم��ارات والكونغو برازافيل، وذلك يف 

ديوان وزارة اخلارجية والتعاون الدويل 
يف اأبوظبي.

تنب  “اتفاقية  التفاقيات،  وت�شمنت 
حماية  ال�شريبي”،و”اتفاقية  الزدواج 

وت�شجيع ال�شتثمار”، 
لدعم  اجلوي”،  ال��ن��ق��ل  و”اتفاقية 
التجارية  احل��رك��ة  وت�����ش��ه��ي��ل  ال��ت��ع��اون 
وت�����ش��ج��ي��ع ال����ش���ت���ث���م���ار امل���ت���ب���ادل بني 

البلدين.
واأكد معايل ال�شيخ �شخبوط بن نهيان 

اآل نهيان بهذه املنا�شبة على اأهمية تلك 
تعزيز  اإط���ار  يف  ت��اأت��ي  التي  التفاقيات 
وازدهار  امل�شرتكة  وامل�شالح  الأه���داف 
بالعالقات  م�شيدا  ال��ب��ل��دي��ن،  اقت�شاد 
الثنائية التي تمع دولة الإم��ارات مع 
وحر�س  برازافيل،  الكونغو  جمهورية 
الدولتني على تعزيز التعاون مبا يعود 

بالنفع على ال�شعبني ال�شديقني.
التفاقية  “ تهدف   : معاليه  واأ���ش��اف 
الأوىل اإىل احلد من الزدواج ال�شريبي 

ل�شعبي  امل�������ال  وراأ����������س  ال����دخ����ل  ع���ل���ى 
الدولتني، اأما التفاقية الثانية فتهدف 
يقدم  ال��ت��ي  ال���ش��ت��ث��م��ارات  ت�شجيع  اإىل 
الدولتني  مواطني  م��ن  الأف���راد  عليها 
“اتفاقية  ���ش��ت��وف��ر  ب��ي��ن��م��ا  وح��م��اي��ت��ه��ا، 
�شاأنها  م���ن  خ���دم���ات  اجلوي”  ال��ن��ق��ل 
تي�شري تنقل الأفراد وال�شلع والب�شائع 
بني دولة الإمارات وجمهورية الكونغو 
برازافيل، مما يدعم ال�شياحة والتبادل 

التجاري بني البلدين«.

تكرمي 50 مزارعًا ومربيًا يطبقون ممار�سات تعزز ال�ستدامة الزراعية وتدعم الأمن الغذائي 

مرمي املهريي ت�سهد تكرمي الفائزين بجائزة ال�سيخ من�سور بن زايد للتميز الزراعي 2023
•• اأبوظبي – الفجر:

حممد  بنت  م��رمي  م��ع��ايل  �شهدت 
�شعيد حارب املهريي وزيرة التغري 
الأول  اأم�س  م�شاء  والبيئة  املناخي 
الفائزين  ت��ك��رمي  ح��ف��ل  ال��ث��الث��اء 
زايد  ب��ن  من�شور  ال�شيخ  ب��ج��ائ��زة 
للتميز الزراعي 2023 يف دورتها 

الأوىل.
اأقيم  ال���ذي  ال��ت��ك��رمي  ح��ف��ل  ح�شر 
بالوثبة  زاي���د  ال�شيخ  مهرجان  يف 
ال�شيخ اأحمد بن حمدان بن حممد 
اأبوظبي  ن����ادي  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  اآل 
الكايت  جل��ن��ة  رئ��ي�����س  ال�����زراع�����ي، 
�شريف وجلنة الإم��ارات للتجديف 
ومعايل  امل��������اء،  ع���ل���ى  وال���ت���زح���ل���ق 
اخلييلي،  خمي�س  م��غ��ري  ال��دك��ت��ور 
رئ��ي�����س دائ�����رة ت��ن��م��ي��ة امل��ج��ت��م��ع – 
امل��ن��ت��دب لهيئة  ال��ع�����ش��و  اأب��وظ��ب��ي، 
وال�شالمة  ل����ل����زراع����ة  اأب����وظ����ب����ي 
ال��غ��ذائ��ي��ة، و���ش��ع��ادة ح��م��ي��د �شعيد 
اخلا�س  امل��ك��ت��ب  م���دي���ر  ال���ن���ي���ادي 
اآل  زاي��د  بن  من�شور  ال�شيخ  ل�شمو 
العليا  اللجنة  رئي�س  نائب  نهيان، 
زايد”  ال�شيخ  ل�”مهرجان  املنظمة 
امل�شوؤولني  من  عدد  اإىل  بالإ�شافة 

وكبار ال�شخ�شيات.
اأم�س  امل��ن��ظ��م��ة  ال��ل��ج��ن��ة  واأع���ل���ن���ت 
من  ب���اجل���ائ���زة  ف���ائ���زاً   50 الأول 
من  م���������ش����ارك����اً   348 اإج������م������ايل 
تناف�شوا  ال��دول��ة  اإم����ارات  خمتلف 
يف فئات اجلائزة الرئي�شية الثالث 
يف  تناف�شوا  م�����ش��ارك��اً   227 منهم 
النباتي،  بال�شق  اخل��ا���ش��ة  ال��ف��ئ��ات 
يف  تناف�شوا  م�شاركاً   121 مقابل 
احليواين،  بال�شق  اخلا�شة  الفئات 
املنظمة  ال��ع��ل��ي��ا  ال��ل��ج��ن��ة  و�شتعمل 
للجائزة على الرتويج للممار�شات 
ال���زراع���ي���ة ل��ل��ف��ائ��زي��ن ب��ه��دف نقل 

البحري  ���ش��ع��ي��د  ���ش��ع��ادة  ب��ح�����ش��ور 
اأبوظبي  هيئة  عام  العامري مدير 
للزراعة وال�شالمة الغذائية، وعلى 
���ش��ع��ي��د ال��ن��ت��ائ��ج ف��ق��د ف���از خليفة 
الأول  ب���امل���رك���ز  امل����زروع����ي  ���ش��ه��ي��ل 
اأف�����ش��ل م��زرع��ة للزراعة  ف��ئ��ة  ع��ن 
تطبيق  يف  ل���ن���ج���اح���ه  امل���ك�������ش���وف���ة 
ت�شاهم يف  التي  البتكارية  احللول 
تر�شيد ا�شتهالك املوارد الطبيعية، 
وتبنيه لأ�شناف نادرة وفريدة من 
املمار�شات  التمر مع تطبيق  نخيل 
الزراعية اجليدة ، فيما فاز باملركز 
خويدم  حم��م��د  ع���ب���داهلل  ال���ث���اين 
الطاقة  على  العتماد  يف  لنجاحه 
النظيفة يف ت�شغيل املزرعة والتزامه 
بتطبيق املمار�شات الزراعية اجليدة 

واملكافحة احليوية لالآفات.
للزراعة  م��زرع��ة  اأف�����ش��ل  ف��ئ��ة  ويف 
الأول  باملركز  بالبيوت املحمية فاز 
يتبنى  حيث  الزعابي  جمعة  ح�شن 
اأن�شطة وممار�شات اإنتاجية متنوعة 
وذات مردود اقت�شادي، كما جنح يف 
حتقيق اإنتاجية منا�شبة ذات جودة 

عالية ملحا�شيل متنوعة.
ويف فئة اأف�شل مزرعة اإنتاج فاكهة 
�شعيد  �شلطان  الأول  ب��امل��رك��ز  ف���از 
تطبيق  ح��ي��ث جن���ح يف  ال���ع���ري���اين 
ممار�شات ت�شاعد على اإعادة تدوير 
اأنه  ، ك��م��ا  اآم�����ن  ب�����ش��ك��ل  امل��خ��ل��ف��ات 
ذات مردود  اإنتاجية  اأن�شطة  يتبنى 
خا�س  ترقيم  ويطبق  اق��ت�����ش��ادي، 
جلميع اأ�شجار النخيل يف املزروعة 
وكذلك   ، الإر���ش��ادي��ة  اللوحات  م��ع 
يلتزم بتطبيق معايري وا�شرتاطات 

الأمن احليوي.
اأف�شل مزرعة ع�شوية  فئة  اأم��ا يف 
را�شد  الأول  ب���امل���رك���ز  ف�����از  ف���ق���د 
تطبيق  يف  لنجاحه  الكتبي  �شليم 
تدوير  اإع���ادة  يف  ت�شاهم  ممار�شات 
وال�شتفادة  ال���زراع���ي���ة  امل��خ��ل��ف��ات 
م��ن��ه��ا ك�����ش��م��اد ع�������ش���وي، ك��م��ا اأن���ه 
ذات مردود  اإنتاجية  اأن�شطة  يتبنى 
ال�شتدامة  اقت�شادي حتافظ على 
الأم��ن احليوي  وتطبيق متطلبات 
دور  وتعزيز  الآف����ات،  م��ن  للوقاية 
بالإ�شافة  احل���ي���وي���ة  امل���ك���اف���ح���ة 
واملعار�س  امل���وؤمت���رات  ح�شور  اإىل 
ي�شاهم  مما  واخلارجية  الداخلية 
وخلق  امل��زرع��ة  م�شتوى  حت�شني  يف 
ق���ن���وات ت�����ش��وي��ق��ي��ة خم��ت��ل��ف��ة لبيع 

اإنتاج املزرعة.

امل���ع���رف���ة وت����ب����ادل اخل������رات حول 
اأف�����ش��ل امل��م��ار���ش��ات ال��زراع��ي��ة التي 
والأمن  الزراعية  ال�شتدامة  تعزز 

الغذائي للدولة.
البحري  ���ش��ع��ي��د  �����ش����ع����ادة  وق�������ال 
اأبوظبي  هيئة  عام  العامري مدير 
ل��ل��زراع��ة وال�����ش��الم��ة ال��غ��ذائ��ي��ة يف 
كلمته يف م�شتهل احلفل “ ي�شعدين 
الدورة  اختتام  فعاليات  م�شاركتكم 
من�شور  ال�شيخ  “جلائزة  الأوىل 
بن زايد للتميز الزراعي” وتكرمي 
القيمة  ب���ج���وائ���زه���ا  ال���ف���ائ���زي���ن 
م���ن امل����زارع����ني وامل���رب���ني وامل�����زارع 
البتكارات  واأ����ش���ح���اب  ال��ت��ج��اري��ة 
اعتزازه  ع��ن  م��ع��رب��اً  املتميزين” 
باجلائزة التي حتظى بدعم ورعاية 
كرمية من �شمو ال�شيخ من�شور بن 
زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
الرئا�شة،  دي�����وان  وزي����ر  ال�������وزراء، 
اأبوظبي  هيئة  اإدارة  رئي�س جمل�س 
للزراعة وال�شالمة الغذائية وثقته 
خري  منبع  �شتكون  باأنها  الكبرية 
بالقطاع  املهتمني  جلميع  وع��ط��اء 
خمتلف  يف  الغذاء  واإنتاج  الزراعي 

اإمارات الدولة واملنطقة.
جائزة  “تعتر  ���ش��ع��ادت��ه  واأ����ش���اف 
للتميز  زاي��د  ب��ن  من�شور  “ال�شيخ 
عن  ����ش���ادق���ا  ت���ع���ب���رياً  الزراعي” 
بالنه�شة  الر�شيدة  قيادتنا  اهتمام 
الزراعية يف الدولة، وتوؤكد حر�س 
الإم��������ارات ع��ل��ى ت�����ش��ج��ي��ع الإب�����داع 
تنمية  على  والع��ت��م��اد  والب��ت��ك��ار، 
للتقدم  ك��اأ���ش��ا���س  والتميز  امل��ع��رف��ة 
لتنويع  ال����زراع����ة  م��ك��ان��ة  وت��ع��زي��ز 
م�شادر الدخل الوطني، بالإ�شافة 

كافة  اإىل  بالتهنئة  �شعادته  وتقدم 
الفائزين بجوائز التميز الزراعي، 
واملثابرة  اجل����اد  ب��ال��ع��م��ل  م�����ش��ي��داً 
واملهم  احل����ي����وي  امل����ج����ال  ه�����ذا  يف 
لقت�شادنا وجمتمعنا، داعيا اإياهم 
اإىل ال�شتمرار يف البتكار والتفاين 
ال��زراع��ة وحت�شني  يف خدمة قطاع 
م�������ش���ت���وى الإن���ت���اج���ي���ة واجل�������ودة، 
وم���وا����ش���ل���ة ال���ن���ج���اح وال���ت���م���ي���ز يف 

امل�شتقبل.
جميع  اإىل  ب��ال�����ش��ك��ر  ت���وج���ه  ك���م���ا 
يحالفهم  مل  ال���ذي���ن  امل�������ش���ارك���ني 
وكذلك  ال�������دورة،  ه����ذه  يف  احل����ظ 
التقييم  وف����رق  امل��ن��ظ��م��ة  ال��ل��ج��ن��ة 
املناخي  التغري  وزارة  م��ن  امل�شكلة 
للزراعة  اأب��وظ��ب��ي  وهيئة  والبيئة 
الغذائية على جهودهم  وال�شالمة 
امليداين  التقييم  �شيما  ل  الكبرية 
الذي زاروا خالله املئات من املزارع 
والعزب يف خمتلف مناطق الدولة 
راأ�س  اإىل  اأب��وظ��ب��ي  يف  ال�شلع  م��ن 

اخليمة.
ك��م��ا ت���ق���دم ب��خ��ال�����س ال�����ش��ك��ر اإىل 
للجائزة  ال��داع��م��ة  اجل��ه��ات  جميع 
ويف مقدمتها وزارة ديوان الرئا�شة، 
واللجنة العليا ملهرجان ال�شيخ زايد 
اجلائزة  لأه��داف  الكبري  لدعمهم 
و�شنعمل  تطورها،  على  وحر�شهم 
معاً على اأن ي�شتمر التطور لت�شبح 
زايد  ب��ن  من�شور  ال�شيخ  “جائزة 
العاملية  اجلائزة  الزراعي”  للتميز 
ال����ش���ت���دام���ة  جم������ال  يف  الأوىل  

والبتكار الزراعي.
الدكتورة  �شعادة  اأكدت  من جانبها 
رئي�س  ال�������ش���وي���دي  ح������ارب  م�����رمي 

واملهتمني  ال��ع��ام��ل��ني  ج��م��ي��ع  ل���دي 
فالتناف�س  ال���ه���ام،  ال��ق��ط��اع  ب��ه��ذا 
يف  باجلوائز  الفوز  على  والت�شابق 
املزارعني  ي�شجع  ال��ف��ئ��ات  خمتلف 
على تطوير مهاراتهم واإبداعاتهم، 
وال�شعي نحو حت�شني جودة الإنتاج 
وتعزيز  الإنتاجية  وزي��ادة  الزراعي 

اأمننا الغذائي«.
بالتهنئة  كلمتها  وتقدمت يف ختام 
اإىل جميع الفائزين بجوائز التميز 
الزراعي ب�شقيه النباتي واحليواين 
الرائعة،  اإجنازاتهم  على  والبتكار 
ال�شاق  ال���ع���م���ل  اأن  اإىل  م�������ش���رية 
الزراعة  يف  والب��ت��ك��ار  والج��ت��ه��اد 
تلبية  يف  ك���ب���ري  ب�����ش��ك��ل  ي�������ش���اه���م 
وحت�شني  ال��غ��ذائ��ي��ة  اح��ت��ي��اج��ات��ن��ا 
جودة احلياة، بالإ�شافة اإىل حتقيق 
تن�شدها  التي  الزراعية  ال�شتدامة 

قيادتنا الر�شيدة.
مل  ل����ل����ذي����ن  “اأقول  واأ������ش�����اف�����ت 
تبذلون  اإن���ك���م  احل����ظ،  ي��ح��ال��ف��ه��م 
ج���ه���وداً ك��ب��رية وم��ث��م��رة يف جمال 
الزراعة، وهذا يعتر اإجنازاً وفوزاً 
كبرياً بحد ذاته، ومن جانبنا فاإننا 
وتقديرنا  امتناننا  ع��ن  لكم  نعر 
جل��ه��ودك��م يف خ��دم��ة ه���ذا القطاع 
واملثابرة  اجل���اد  فالعمل  احل��ي��وي، 
للو�شول  ال�شحيح  ال��ط��ري��ق  ه��ي 
اإىل ال��ن��ج��اح، والأه���م م��ن ذل��ك هو 
والتطوير  ال��ع��م��ل  يف  ال���ش��ت��م��رار 

والبتكار يف جمال الزراعة.
معايل  ك���رم���ت  احل���ف���ل  خ���ت���ام  ويف 
م����رمي ب��ن��ت حم��م��د ���ش��ع��ي��د حارب 
املناخي  ال��ت��غ��ري  وزي������رة  امل���ه���ريي 
 “  50 “ وال��ب��ي��ئ��ة ال��ف��ائ��زي��ن ال����� 

اإىل اإحداث تغريات اإيجابية تلب 
لتكون  والنماء  اخل��ري  جميعاً   لنا 
دول����ة الإم������ارات ق��ائ��دة ورائ�����دة يف 
ال�����زراع�����ي على  جم�����ال الب����ت����ك����ار 

م�شتوى العامل«.
نعلن  ون��ح��ن  ال��ي��وم  “اإننا  واأو���ش��ح 
“جلائزة  الأوىل  ال��������دورة  خ���ت���ام 
ال�����ش��ي��خ م��ن�����ش��ور ب��ن زاي����د للتميز 
العقول  يف  ن�شتح�شر  الزراعي” 
املباركة  امل�����ش��رية  رائ�����د  وال���ق���ل���وب 
�شلطان  بن  زايد  ال�شيخ  له  املغفور 
حيث  ث���راه-  اهلل  -طيب  نهيان  اآل 
ونختتم  ن��ط��ل��ق  اأن  ع��ل��ى  ح��ر���ش��ن��ا 
املهرجان  م���ن  اجل���ائ���زة  ف��ع��ال��ي��ات 
للتاأكيد  �شموه  ا���ش��م  يحمل  ال���ذي 
على اأن “جائزة ال�شيخ من�شور بن 
زايد للتميز الزراعي” هي امتداد 
والإ�شهامات  ل����الإجن����ازات  ط��ي��ب 
له  امل��غ��ف��ور  قدمها  ال��ت��ي  العظيمة 
وللعامل  الكرام  واأبنائها  لالإمارات 

اأجمع.
واأكد اأن اجلائزة جنحت يف دورتها 
كبرية  كوكبة  ا�شتقطاب  يف  الأوىل 
م����ن امل�����زارع�����ني وم����رب����ي ال�����روة 
احليوانية واملزارع التجارية ومربي 
يف  املتميزين  الع�شل  واإنتاج  النحل 
بالإ�شافة  الدولة،  اإم��ارات  خمتلف 
اإىل الكثري من الأ�شر املنتجة ليبلع 
اجلائزة  يف  امل�������ش���ارك���ني  اإج����م����ايل 
حوايل  لها  امل�شاحبة  وامل�شابقات 
اأ�شبحت  ح��ي��ث  م�������ش���ارك���اً،   832
جم����اًل رح���ب���اً ل��ع��ر���س الإجن�����ازات 
امل��ت��م��ي��زة مب���ا ي�شهم  وامل���م���ار����ش���ات 
جمال  يف  مبتكرة  حلول  اإي��ج��اد  يف 

الزراعة وحتقيق الأمن الغذائي.

م�������ش���ارك���اً م����ن خم���ت���ل���ف اإم��������ارات 
الدولة على الفوز بالفئات الثالث 
م�شاركاً   227 م��ن��ه��م  ل��ل��ج��ائ��زة، 
تناف�شوا يف الفئات اخلا�شة بال�شق 
يف  مزرعة  اأف�شل  لختيار  النباتي 
واأف�شل  املك�شوفة،  ال��زراع��ة  جم��ال 
مزرعة للزراعة يف البيوت املحمية، 
اإن��ت��اج الفاكهة  واأف�����ش��ل م��زرع��ة يف 
واأف�شل مزرعة ع�شوية، بالإ�شافة 
نباتية  تارية  مزرعة  اأف�شل  اإىل 
البتكار  حيث  من  مزرعة  واأف�شل 
ال�شق  ويف  ال���ن���ب���ات���ي،  ال������زراع������ي 
احليواين تناف�س 121 م�شاركاً  يف 
الروة  مبجالت  اخلا�شة  الفئات 
املنتجة  العزب  لأف�شل  احليوانية 
تربية  جم��ال  يف  املنتجني  و���ش��غ��ار 
ال��دج��اج ال��الح��م، واأف�����ش��ل مزارع 
الأح����ي����اء امل���ائ���ي���ة، واأف�������ش���ل مريي 
النحل واإنتاج الع�شل بالإ�شافة اإىل 
الإنتاج  يف  ت��اري��ة  م��زرع��ة  اأف�شل 
احليواين واأف�شل مزرعة من حيث 
البتكار يف الإنتاج احليواين، واليوم 
�شنكرم ونبارك ل�عدد 50 فائزاً من 
جهوداً  ب��ذل��وه��ا  ال��ذي��ن  املتميزين 
كبرية لتطوير مزارعهم وعزبهم. 
الوا�شعة يف  امل�شاركة  اأن   واأ�شافت  
بل 484  امل�شابقات امل�شاحبة من قمِ
على  وا���ش��ح��اً  دل��ي��اًل  ُتعد  م�شاركاً، 
واملربني  املزارعني  واهتمام  التزام 
بتطبيق اأف�شل املمار�شات الزراعية، 
وحت�شني جودة الإنتاج وتطوير هذا 
املناف�شة  ول��ع��ل  احل��ي��وي،  ال��ق��ط��اع 
الإي��ج��اب��ي��ة ب��ني امل�����ش��ارك��ني ت�شجع 
والبتكار  امل�شتمر  التح�شني  على 
والجتهاد  امل��ث��اب��رة  روح  وتكري�س 

ال�شيخ  جل����ائ����زة  ال��ع��ل��ي��ا  ال��ل��ج��ن��ة 
الزراعي  للتميز  زاي��د  بن  من�شور 
اأبوظبي  ه��ي��ئ��ة  ع����ام  م��دي��ر  ن��ائ��ب 
الغذائية  وال�������ش���الم���ة  ل���ل���زراع���ة 
“جائزة  اأن  الت�شغيلية  ل��ل�����ش��وؤون 
ال�����ش��ي��خ م��ن�����ش��ور ب��ن زاي����د للتميز 
الروؤية احلكيمة  تعك�س  الزراعي” 
لدولة الإمارات العربية املتحدة يف 
تطوير وا�شتدامة القطاع الزراعي 
توؤكد  كما  الغذائي،  الأم��ن  وتعزيز 
ح��ر���س ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ م��ن�����ش��ور بن 
زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
الرئا�شة،  دي�����وان  وزي����ر  ال�������وزراء، 
اأبوظبي  هيئة  اإدارة  رئي�س جمل�س 
على  الغذائية  وال�شالمة  للزراعة 
اإطالق املبادرات اخلالقة واملحفزة 
تنمية  ذي  زراع����ي  ق��ط��اع  لتطوير 
�شاأنها  م��ن  ف��اجل��ائ��زة  م�����ش��ت��دام��ة، 
ت�����ش��ل��ي��ط ال�������ش���وء ع���ل���ى اجل���ه���ود 
ال��ك��ب��رية وال��ع��ط��اء امل��ت��وا���ش��ل من 
بل مزارعينا والعاملني يف جمال  قمِ
حر�س  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  ال����زراع����ة، 
وت��ك��رمي هذه  تقدير  ال��ق��ي��ادة على 

اجلهود.
بامل�شاركة  ف���خ���ورون  اإن���ن���ا  وق���ال���ت 
ال���وا����ش���ع���ة وامل���ت���م���ي���زة يف ال������دورة 
من�شور  ال�شيخ  “جلائزة  الأوىل 
فقد  الزراعي”،  للتميز  زاي���د  ب��ن 
م�شاركاً   832 مب�����ش��ارك��ة  ���ش��ع��دن��ا 
م���ن امل����زارع����ني وامل���رب���ني وامل�����زارع 
التجارية ومزارعي النخيل ومربي 
بالإ�شافة  املائية  والأح��ي��اء  النحل 
تناف�شوا  الذين  املنتجة  الأ�شر  اإىل 
وامل�شابقات  اجل�����ائ�����زة  ف����ئ����ات  يف 
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70197 العدد 13800 بتاريخ 2023/3/16 

اعلن بيع  عقار بالن�شر  - للمنفذ �شده
يف التنفيذ رقم  38/2020/211 تنفيذ عقاري 

املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثانية رقم 184 
مو�شوع التنفيذ : تنفيذ القرار ال�شادر من احتاد املالك ب�شداد املبلغ املنفذ به وقدره )560.269( درهم �شامال للر�شوم وامل�شاريف  .

طالب التنفيذ:الحتاد العقارية �س.م.ع - وعنوانه:المارات - امارة دبي - جممع دبي لال�شتثمار الول - دبي - �شارع جرين كوميونتي 
- مبنى الحتاد العقارية - �شقة الر�شي - بالقرب من بنك را�س اخليمة الوطني 

 وميثله:عبداهلل حممد حاجي علي العو�شي 
املطلوب اإعالنه : جنوم ال�شماء للعقارات �س.ذ.م.م - ال�شفة منفذ �شده  - عنوانه :المارات - امارة دبي - رقة البطني - ديره - دبي - 
info@skystarrealestat. - 042231958 - 0502437073 مبنى ملك حميد �شهيل اخلييلي - �شقة 404 - بالر�شاد

com
مو�شوع الإعالن :اأنه يف يوم الربعاء املوافق 2023/3/29 ال�شاعة 01:00:00م ويف اليام الثالث التالية ان اقت�شى احلال �شيجرى 
http:// الإلكرتوين الإم��ارات للمزادات وعلى موقعها  البيع )�شركة  اأنيط بها  التي  اأدن��اه لدى اجلهة  اأو�شافه  املو�شحة  العقار  بيع 

20% من الثمن ال�شا�شي قبل دخول املزايدة  راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ليقل عن  وعلى   )www.emiratesauction.ae
املبينة  املواعيد  للبيع ويف  املحددة  باإعرتا�شه معززا مبا يرره من م�شتندات قبل اجلل�شة  التقدم  البيع  ولكل من لديه اعرتا�س على 
باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة اأيام التالية جلل�شة البيع 
ولكل �شخ�س غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل اليام الع�شرة التالية لر�شوم املزاد ب�شرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن 
ع�شر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�شاف املمتلكات :ار�س وماعليها من 
بناء - املنطقة احلبية الوىل - رقم الر�س 49 - امل�شاحة 25754.11 مرت مربع - التقييم 360.000.000 درهم - مالحظات 

:  1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70197 العدد 13800 بتاريخ 2023/3/16 

اإخطار عديل
 رقم الت�شديق:2023/4551

املنذر:بنك دبي الإ�شالمي
وميثله ال�شيد:احمد حممد عبدالنبي حممد ب�شفته وكيال عن املحامية/�شلمى الكتبي ، اماراتية اجلن�شية مبوجب الوكالة القانونية امل�شدقة 
لدى الكاتب العدل بامارة دبي بتاريخ:2021/5/17 باملحرر رقم:2021/1/102800 ب�شفتها وكيلة عن بنك دبي ال�شالمي مبوجب 
الوكالة القانونية امل�شدقة لدى الكاتب العدل بامارة دبي برقم:2021/1/53035 وعنوانه امارة دبي - منطقة القرهود - بناية القرهود 

�شتار - الطابق الثاين مكتب 202 - متحرك:0544145222
36 - متحرك  رق���م  ف��ي��ال  النخيل -  راأ�����س اخل��ي��م��ة - منطقة  ام����ارة  اردين اجلن�شية - وع��ن��وان��ه  ف��ال��ح غ��راي��ب��ه -  ن��زي��ه  رام���ي  ال��ي��ه /  امل��ن��ذر 

املو�سوع/اخطار عديل ب�سرورة �سداد مبلغ )23795( درهمرقم:0555224681
اليه تخلف عن  املنذر  ان  اليه وحيث  املنذر  ل�شالح  ادن��اه  بياناتها  التايل  املركبة  الخ��ري مبلغ  بق�شد متويل  املنذر  اليه مع  املنذر  تعاقد  حيث 
�شداد اق�شاط املركبة ل�شالح املنذر حتى تر�شد بذمته مبلغ )23795( درهم وحيث ان املنذر قد طالب املنذر اليه مرارا وتكرارا ب�شرعة �شداد 
املبلغ املرت�شد بذمته ال ان املنذر اليه مل يحرك �شاكنا ، وحيث ان للمنذر احلق يف بيع املركبة املرهونة اليه واتخاذ الجراءات القانونية على 

املركبة التي بياناتها:

اىل  ا�شفني  �شن�شطر  وال  الخطار  هذا  ت�شليمكم  تاريخ  ا�شبوع من  اأق�شاها  مدة  اع��اله خالل  املبني  املبلغ  ب�شداد  اليه  املنذر  لذلك يخطركم 
اي  م�شوؤولية تاه  اأي  من  املخطر  البنك  اخ��الء طرف  مع  القانون  ل�شحيح  وفقا  لتح�شيل حقوقنا  القانونية تاهكم  الج��راءات  ا�شتكمال 
ممتلكات �شخ�شية قد تكون موجودة داخل ال�شيارة املرهونة مع حتميلكم كافة ما ينتج عن ذلك من م�شروفات ق�شائية ومقابل اتعاب املحاماة 

املنذر/ احمد حممد عبدالنبي وفقا ل�شحيح القانون

     حكومة  راأ�س اخليمة      
دائرة املحاكم

70392

رقم املركبة
19022

الفئة
3

نوع املركبة
رينو �شيمبول

لون املركبة
رمادي

�شنة ال�شنع
2020

جهة الرتخي�س
ال�شارقة

العدد 13800 بتاريخ 2023/3/16 
اإخطار عديل

 رقم الت�شديق:2023/4547
املنذر:بنك دبي الإ�شالمي

وميثله ال�شيد:احمد حممد عبدالنبي حممد ب�شفته وكيال عن املحامية/�شلمى الكتبي ، اماراتية اجلن�شية مبوجب الوكالة القانونية امل�شدقة 
لدى الكاتب العدل بامارة دبي بتاريخ:2021/5/17 باملحرر رقم:2021/1/102800 ب�شفتها وكيلة عن بنك دبي ال�شالمي مبوجب 
الوكالة القانونية امل�شدقة لدى الكاتب العدل بامارة دبي برقم:2021/1/53035 وعنوانه امارة دبي - منطقة القرهود - بناية القرهود 

�شتار - الطابق الثاين مكتب 202 - متحرك:0544145222
املنذر اليه / اليازيه �شالح طار�س �شامل الكعبي - اماراتية اجلن�شية - وعنوانها امارة ال�شارقة - منطقة املليحة - �شارع رقم 2 - فيال �شالح 

طار�س رقم 17 - بجوار مدر�شة القرائن - متحرك رقم 0504301220
املو�سوع/اخطار عديل ب�سرورة �سداد مبلغ )48495( درهم

اليه تخلف عن  املنذر  ان  اليه وحيث  املنذر  ل�شالح  ادن��اه  بياناتها  التايل  املركبة  الخ��ري مبلغ  بق�شد متويل  املنذر  اليه مع  املنذر  تعاقد  حيث 
�شداد اق�شاط املركبة ل�شالح املنذر حتى تر�شد بذمته مبلغ )48495( درهم وحيث ان املنذر قد طالب املنذر اليه مرارا وتكرارا ب�شرعة �شداد 
املبلغ املرت�شد بذمته ال ان املنذر اليه مل يحرك �شاكنا ، وحيث ان للمنذر احلق يف بيع املركبة املرهونة اليه واتخاذ الجراءات القانونية على 

املركبة التي بياناتها:

اىل  ا�شفني  �شن�شطر  وال  الخطار  هذا  ت�شليمكم  تاريخ  ا�شبوع من  اأق�شاها  مدة  اع��اله خالل  املبني  املبلغ  ب�شداد  اليه  املنذر  لذلك يخطركم 
اي  م�شوؤولية تاه  اأي  من  املخطر  البنك  اخ��الء طرف  مع  القانون  ل�شحيح  وفقا  لتح�شيل حقوقنا  القانونية تاهكم  الج��راءات  ا�شتكمال 
ممتلكات �شخ�شية قد تكون موجودة داخل ال�شيارة املرهونة مع حتميلكم كافة ما ينتج عن ذلك من م�شروفات ق�شائية ومقابل اتعاب املحاماة 

املنذر/ احمد حممد عبدالنبي وفقا ل�شحيح القانون

     حكومة  راأ�س اخليمة      
دائرة املحاكم

70392

رقم املركبة
41208

الفئة
3

نوع املركبة
هيونداي كونا

لون املركبة
ازرق

�شنة ال�شنع
2019

جهة الرتخي�س
ال�شارقة

العدد 13800 بتاريخ 2023/3/16 
اإخطار عديل

 رقم الت�شديق:2023/4550
املنذر:بنك دبي الإ�شالمي

وميثله ال�شيد:احمد حممد عبدالنبي حممد ب�شفته وكيال عن املحامية/�شلمى الكتبي ، اماراتية اجلن�شية مبوجب الوكالة القانونية امل�شدقة 
لدى الكاتب العدل بامارة دبي بتاريخ:2021/5/17 باملحرر رقم:2021/1/102800 ب�شفتها وكيلة عن بنك دبي ال�شالمي مبوجب 
الوكالة القانونية امل�شدقة لدى الكاتب العدل بامارة دبي برقم:2021/1/53035 وعنوانه امارة دبي - منطقة القرهود - بناية القرهود 

�شتار - الطابق الثاين مكتب 202 - متحرك:0544145222
راأ���س اخليمة - منطقة الرم�س - �شارع الغيل - فيال عبداهلل املزروعي - رقم  ام��ارة  ���س.ذ.م.م - عنوانها  امل��روة للنقليات العامة  املنذر اليه / 

رقم:0503669516 متحر   - املو�سوع/اخطار عديل ب�سرورة �سداد مبلغ )306448( درهم2 
اليه تخلف عن  املنذر  ان  اليه وحيث  املنذر  ل�شالح  ادن��اه  بياناتها  التايل  املركبة  الخ��ري مبلغ  بق�شد متويل  املنذر  اليه مع  املنذر  تعاقد  حيث 
اليه مرارا وتكرارا ب�شرعة  املنذر  املنذر قد طالب  ان  املنذر حتى تر�شد بذمته مبلغ )360448( درهم وحيث  املركبة ل�شالح  اق�شاط  �شداد 
�شداد املبلغ املرت�شد بذمته ال ان املنذر اليه مل يحرك �شاكنا ، وحيث ان للمنذر احلق يف بيع املركبة املرهونة اليه واتخاذ الجراءات القانونية 

على املركبة التي بياناتها:

اىل  ا�شفني  �شن�شطر  وال  الخطار  هذا  ت�شليمكم  تاريخ  ا�شبوع من  اأق�شاها  مدة  اع��اله خالل  املبني  املبلغ  ب�شداد  اليه  املنذر  لذلك يخطركم 
اي  م�شوؤولية تاه  اأي  من  املخطر  البنك  اخ��الء طرف  مع  القانون  ل�شحيح  وفقا  لتح�شيل حقوقنا  القانونية تاهكم  الج��راءات  ا�شتكمال 
ممتلكات �شخ�شية قد تكون موجودة داخل ال�شيارة املرهونة مع حتميلكم كافة ما ينتج عن ذلك من م�شروفات ق�شائية ومقابل اتعاب املحاماة 

املنذر/ احمد حممد عبدالنبي وفقا ل�شحيح القانون

     حكومة  راأ�س اخليمة      
دائرة املحاكم

70392

رقم املركبة
67513

الفئة
C

نوع املركبة
مر�شيد�س 3848

لون املركبة
اأبي�س

�شنة ال�شنع
2016

جهة الرتخي�س
راأ�س اخليمة

العدد 13800 بتاريخ 2023/3/16 
اعلن بالن�شر        

 3596/2022/461 نزاع حمدد القيمة 
تفا�سيل الإعالن بالن�سر 

اإىل املتنازع �شده : 1- خالد بالل نوبى بالل النوبى  - جمهول حمل الإقامة 
مبا ان املتنازع :النفال لال�شت�شارات الهند�شية - وميثله:علي مري مطلب مري مرت�شى اأمريي 
قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها الزام املتنازع �شده ب�شداد مبلغ 97650 درهم �شبعة وت�شعون 
ال�شتحقاق  تاريخ  من   ٪9 بواقع  القانونية  والفائدة  للمتنازع  درهما  وخم�شني  و�شتمائة  الفا 

وحتى متام ال�شداد والزام املتنازع �شده بالر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة. 
الف  وت�شعون  �شبعة  مبلغ  للمتنازعة  ت��وؤدي  بان  �شدها  املتنازع  ال��زام  احل�شوري  مبثابة  قررنا 
يف  احلا�شل  ال�شتحقاق  ت��اري��خ  م��ن   ٪5 ب��واق��ع  القانونية  وال��ف��ائ��دة  دره��م  وخم�شون  و�شتمائة 

2021/9/1 وحتى متام ال�شداد وبالزامه بامل�شروفات ومببلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة . 
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
00000 العدد 13800 بتاريخ 2023/3/16 

                     تعلن دائ���رة الأرا���ش��ي والأم����الك - موؤ�ش�شة التنظيم ال��ع��ق��اري يف                           
دبي، و�شركة مار�س �شتار للتطوير العقاري ذ.م.م عن �شدور حكم ا�شتحواذ املطور 
العقاري )مار�س �شتار للتطوير العقاري ذ.م.م( على م�شروع رقم 556 )رويف توين 
اأعمال امل�شروع وفق احلكم الق�شائي  تاورز( مدينة دبي الريا�شية، بغاية ا�شتكمال 
والغري  امللغاة  بامل�شاريع  اخلا�شة  العقارية  اللجنة  ع��ن  ال�����ش��ادر   2022/3 رق��م 

مكتملة يف اإمارة دبي امل�شكلة وفق املر�شوم 2020/3.
على جميع امل�شتثمرين يف امل�شروع – م�شروع رويف توين تاورز – التوا�شل مع املطور 
الإلكرتوين  الريد  على  ذ.م.م  العقاري  للتطوير  �شتار  مار�س  امل�شتحوذ  امل�شتكمل 
او   .04-5647479 هاتف   -  properties@marsgroups.org
مراجعة دائرة الأرا�شي والأمالك، وذلك ل�شتكمال الإجراءات خالل مدة ثالثني 

يوم من تاريخ الإعالن.

70021

ف������ق������د امل��������دع��������و /م����وك����ي���������س 
موراليدهاران  م��ورال��ي��ده��اران 
ال���ه���ن���د   ، ك�����اف�����وب�����ارام�����ب�����ي�����ل 
�شفره  ج���������واز   - اجل���ن�������ش���ي���ة 
)T8040979(  رق����������م 
اىل  ت�شلميه  عليه  ي��ج��ده  م��ن 
مركز  اق���رب  او  الهند  ���ش��ف��ارة 

�شرطة    

فقدان جواز �سفر
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العدد 13800 بتاريخ 2023/3/16 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/ام جيه 

CN للفواكه واخل�شروات رخ�شة رقم:4582566 
قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13800 بتاريخ 2023/3/16 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/الياقوت 

CN �شيكرت للتجارة رخ�شة رقم:3950032 
قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13800 بتاريخ 2023/3/16 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/مور�شن 

CN للتجارة العامة رخ�شة رقم:3828693 
قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13800 بتاريخ 2023/3/16 

اإعالن ت�سفية �سركة
نوع ال�شركة:�شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

ال�شم التجاري:لوزان لإدارة وتطوير العقارات ذ.م.م
البلديات  دائرة  مبنى  التا�شع   9 النقلة  ال�شناعية  ال�شركة:املنطقة  عنوان 

والنقل بلدية مدينة العني
CN 1012743 :رقم القيد يف ال�شجل القت�شادي

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

 ABDULLA AL MARZOOQI CHARTERED/ال�شاده تعيني   -  2
ACCOUNTANTS - BRANCH OF ABU DHABI 1 ، كم�شفي قانوين 

لل�شركة. وذلك بناء على قرار حم�شر اجلمعية العمومية غري العادية ، املوثق 
CN 1012743:لدى كاتب العدل بالرقم

تاريخ التعديل:2023/03/15
املعني  امل�شفي  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

خالل مدة 30 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13800 بتاريخ 2023/3/16 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة : لوجن �شناك للمواد الغذائية 

رخ�شة رقم: CN 1863352 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل راأ�س املال اىل 10000

تعديل ال�شكل القانوين من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف حمدان �شامل حمد را�شد النعيمى

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة كل الدين زمان خيل جان حممد %95
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة حمدان �شامل حمد را�شد النعيمى %5

تعديل اإ�شم تاري من/لوجن �شناك للمواد الغذائية  
LOUNGE SNACK FOODC STUFF

 اإىل/لوجن �شناك للمواد الغذائية ذ.م.م
LOUNGE SNACK FOOD STUFF L.L.C

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

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

العدد 13800 بتاريخ 2023/3/16 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة : نورث ايجل للتجارة العامة 

رخ�شة رقم: CN 4506725 قد تقدموا اإلينا بطلب:

تعديل راأ�س املال اىل 100000

تعديل ال�شكل القانوين من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة �شم�س الدين احمد حممد فوزى عبداحلميد %49

تعديل اإ�شم تاري من/نورث ايجل للتجارة العامة  

NORTH EAGLE GENERAL TRADING

 اإىل/درمي فايل للتجارة العامة ذ.م.م

DREAM VALLEY FOR GENERAL TRADING L.L.C

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

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

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

مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13800 بتاريخ 2023/3/16 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة : �شالون �شنيوريتا لل�شيدات 

رخ�شة رقم: CN 1185919 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل راأ�س املال اىل 50000

تعديل ال�شكل القانوين من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف مي�شون ح�شن هالل

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة اجاى كومار راجا مروتام %100
تعديل اإ�شم تاري من/�شالون �شنيوريتا لل�شيدات  

SENORITA LADIES SALOON

 اإىل/�شالون �شنيوريتا لل�شيدات - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
SENORITA LADIES SALOON SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C 

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

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

العدد 13800 بتاريخ 2023/3/16 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة : مطعم وكافترييا كا�شمري بوينت 

رخ�شة رقم: CN 3779938 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل راأ�س املال اىل 50000

تعديل ال�شكل القانوين من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف ثاقب عادل حممد عادل خان

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة حممد قدير حممد رفيق %100
تعديل اإ�شم تاري من/مطعم وكافترييا كا�شمري بوينت  

KASHMIR POINT CAFETERIA AND RESTAURANT

 اإىل/مطعم وكافترييا كا�شمري بوينت - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
KASHMIR POINT CAFETERIA AND RESTAURANT - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

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

العدد 13800 بتاريخ 2023/3/16 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة : كالديو كافيه

 رخ�شة رقم: CN 2735373 قد تقدموا اإلينا بطلب:

تعديل راأ�س املال من 100000 اىل 75000

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

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ر�شا حممد �شالح اجلمل  من مالك اىل مدير

تعديل ن�شب ال�شركاء/ر�شا حممد �شالح اجلمل من 100% اىل %0

تعديل اإ�شم تاري من/كالديو كافيه 

GLADIO CAFE 

 اإىل/كالديو كافيه - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

GLADIO CAFE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

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

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

مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13800 بتاريخ 2023/3/16 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة : فولتك للمقاولت الكهربائية ذ.م.م

رخ�شة رقم: CN 2246479 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل ال�شكل القانوين من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف حممد م�شطفى م�شطفى الديب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ح�شام حممود حممد �شحاته من �شريك اىل مدير
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ح�شام حممود حممد �شحاته من �شريك اىل مالك

تعديل ن�شب ال�شركاء/ح�شام حممود حممد �شحاته من 50% اىل %0
تعديل ن�شب ال�شركاء/ح�شام حممود حممد �شحاته من 50% اىل %100

تعديل اإ�شم تاري من/فولتك للمقاولت الكهربائية ذ.م.م  
VOLTIC ELECTRICAL CONTRACTING L.L.C

 اإىل/فولتك للمقاولت الكهربائية - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
VOLTIC ELECTRICAL CONTRACTING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

اأو اعرتا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية خالل  فعلى كل من له حق 
يوم واحد من تاريخ ن�شر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�شوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13800 بتاريخ 2023/3/16 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة : �شتيبنيل لل�شيانة العامة 

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�شة رقم: 4196327 

تعديل اإ�شم تاري من/�شتيبنيل لل�شيانة العامة  

STEPNELL GENERAL MAINTENANCE

 اإىل/�شتيبنيل للمقاولت وال�شيانة العامة

STEPNEL CONTRACTING AND GENERAL MAINTENANCE

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

التنمية القت�شادية خالل يوم واحد من تاريخ ن�شر هذا الإعالن واإل 

اأو دعوى بعد انق�شاء هذه املدة  فاإن الدائرة غري م�شوؤولة عن اأي حق 

حيث �شت�شتكمل الإجراءات املطلوبة.

مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13800 بتاريخ 2023/3/16 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة : مودي كال�س لتجارة العامة - �شركة ال�شخ�س 

الواحد ذ م م  رخ�شة رقم: CN 4726350 قد تقدموا اإلينا بطلب:

تعديل راأ�س املال من 10000 اىل 50000

تعديل ال�شكل القانوين من �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م اىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة بدريه �شليمان ال�شديدى %49

تعديل اإ�شم تاري من/مودي كال�س لتجارة العامة - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م  

MOODY CLASS GENERAL TRADING SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

 اإىل/مودي كال�س للتجارة العامة ذ.م.م

MOODY CLASS GENERAL TRADING L.L.C

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

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

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

مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13800 بتاريخ 2023/3/16 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة : مركز �شي اي�س جي للريا�شية 

رخ�شة رقم: CN 3676813 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل راأ�س املال اىل 150000

تعديل ال�شكل القانوين من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف على جالل على حممد احلب�شى

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة فا�شوديفانبيالى �شوري�س بابو %100
تعديل اإ�شم تاري من/مركز �شي اي�س جي للريا�شية  

CSG SPORTS CENTRE

 اإىل/مركز �شي اي�س جي للريا�شية - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
CSG SPORTS CENTRE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

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

العدد 13800 بتاريخ 2023/3/16 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/دينيتو 

CN كولك�شن رخ�شة رقم:3960780 
قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13800 بتاريخ 2023/3/16 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة : اخلياط الغربي لالأزياء املغربية ذ م م

رخ�شة رقم: CN 1190931 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل راأ�س املال اىل 50000

تعديل ال�شكل القانوين من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف ورثة على را�شد �شلطان �شيف ال�شخرى

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/يحيى بوعفيه من �شريك اىل مدير
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/يحيى بوعفيه من �شريك اىل مالك

تعديل ن�شب ال�شركاء/يحيى بوعفيه من 49% اىل %0
تعديل ن�شب ال�شركاء/يحيى بوعفيه من 49% اىل %100

تعديل اإ�شم تاري من/اخلياط الغربي لالأزياء املغربية ذ م م  
AL GARBI MOROCCAN DRESS TAILORING L L C

 اإىل/اخلياط الغربي لالأزياء املغربية - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
AL GARBI MOROCCAN DRESS TAILORING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

اأو اعرتا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية خالل  فعلى كل من له حق 
يوم واحد من تاريخ ن�شر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�شوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13800 بتاريخ 2023/3/16 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة : فود باندا خلدمات التو�شيل ذ.م.م 

رخ�شة رقم: CN 3872310 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل راأ�س املال اىل 150000

تعديل ال�شكل القانوين من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف حممد اوي�س حممد يون�س

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف نظريه كرمي بخ�س غالم بخ�س
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة نظريه كرمي بخ�س غالم بخ�س %100

تعديل اإ�شم تاري من/فود باندا خلدمات التو�شيل ذ.م.م  
FOOD PANDA DELIVERY SERVICES L.L.C

 اإىل/ايليجنت لت�شميم الداخلي - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
ELIGENT INTERIOR DESIGN SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

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

العدد 13800 بتاريخ 2023/3/16 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة : رام انرتنا�شيونال للمقاولت 

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: العامة ذ.م.م  رخ�شة رقم: 4104182 

تعديل اإ�شم تاري من/رام انرتنا�شيونال للمقاولت العامة ذ.م.م  

RAM INTERNATIONAL CONTRACTING L.L.C

 اإىل/اوربن�شكيب�س للمقاولت ذ.م.م

UEBANSCAPES CONTRACTING L.L.C

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

القت�شادية خالل يوم واحد من تاريخ ن�شر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة 

غري م�شوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل 

الإجراءات املطلوبة.

مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13800 بتاريخ 2023/3/16 
اعلن بيع  عقار بالن�شر  

         يف الدعوى رقم  251/2021/250 بيع عقار مرهون 
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثانية رقم 184 

مو�شوع الدعوى : يلتم�س الطالب من هيئة املحكمة املوقرة التكرم با�شدار القرار بتذييل ا�شل عقد رهن العقار املذكور 
مببنى   4 رق��م  بالطابق   415 رق��م  العقار  منفعة  حق  على  التنفيذي  احلجز  بايقاع  والم��ر  التنفيذية  بال�شيغة  اع��اله 
5 مبنطقة جممع دبي  1B-23.15 على قطعة الر�س رقم  142.96 مرت مربع واملواقف  البالغ م�شاحته   E5 رتاج 
لال�شتثمار الثاين بامارة دبي املرهون للبنك الطالب وتثمينه وبيعه باملزاد العلني لتح�شيل حقوق الطالب قبل املطلوب 
1.125.000.00 درهم فقط مليون ومائة وخم�شة وع�شرون الف درهم لغري من ح�شيلة البيع  �شده املقدره مببلغ 

طبقا لحكام القانون واملادتني 25 و 26 ومابعدهما من قانون الرهن التاأميني رقم 14 ل�شنة 2008 بامارة دبي .
طالب التنفيذ:م�شرف الهالل امل�شتحوذ عليه من/بنك ابوظبي التجاري - عنوانه:امارة دبي - ديرة - بور�شعيد -بناية 

عبداهلل حممد امل�شعود - مكتب رقم 802 & 804 - وميثله:حممد عي�شى �شلطان ال�شويدي 
املطلوب اإعالنه : مارك انطونى فران�س - ال�شفة منفذ �شده  - عنوانه :الم��ارات - امارة دبي - جممع دبي لال�شتثمار 

الثاين - دبي - 0500000000
مو�شوع الإعالن :اأنه يف يوم الربعاء املوافق 2023/3/29 ال�شاعة 01:00:00م ويف اليام الثالث التالية ان اقت�شى 
احلال �شيجرى بيع العقار املو�شحة اأو�شافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�شركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها 
20% من  تاأمني ليقل عن  ايداع  ال�شراء  http://www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي  الإلكرتوين 
الثمن ال�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باإعرتا�شه معززا مبا يرره من م�شتندات 
قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل 
الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة اأيام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�س غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل 
اليام الع�شرة التالية لر�شوم املزاد ب�شرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س 
املنطقة   -  2098/2/1 املمتلكات :وحدة عقارية حق منفعة حتى  اأو�شاف  بيان  يلي  املحكمة وفيما  وامل�شروفات خزينة 
جممع دبي لال�شتثمار الثاين - رقم الر�س 5 - رقم البلدية 592-597 - امل�شاحة 142.96 مرت مربع - رقم املبنى 

درهم  690057.85 التقييم   -  415 الوحدة  رقم   -  E رتاج  املبنى  ا�شم   -  5
مالحظات :  1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70021 العدد 13800 بتاريخ 2023/3/16 

اعلن بيع  عقار بالن�شر  
         يف الدعوى رقم  102/2021/250 بيع عقار مرهون 

املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثانية رقم 184 
مو�شوع الدعوى : طلب احلجز وبيع عقار مرهون عبارة عن ا�شدار القرار بتذييل ا�شل عقد رهن العقار املذكور اعاله 
بال�شيغة التنفيذية والمر بايقاع احلجز التنفيذي على العقار رقم 4105 بالطابق رقم 41 مببنى برج المرية 1 البالغ 
22 مبنطقة مر�شى دبي بامارة دبي املرهون  B3-28 على قطعة الر�س رقم  109.86 مرت مربع واملواقف  م�شاحته 
للبنك الطالب واململوك للمطلوب �شده وتثمينه وبيعه باملزاد العلني لتح�شيل حقوق الطالب قبل املطلوب �شده املقدره 
1.547.456.64 درهم مليون وخم�شمائة و�شبعة واربعني الف واربعمائة و�شتة وخم�شون درهم واربعة و�شتني  مببلغ 
فل�شا من ح�شيلة البيع طليقا لحكام القانون واملادتني 25 و 26 وما بعدهما من قانون الرهن التاأميني رقم 14 ل�شنة 

. دبي  بامارة   2008
طالب التنفيذ:بنك امل�شرق �س.م.ع - عنوانه:المارات - امارة دبي - بور�شعيد - ديرة - دبي - مبنى بناية عبداهلل حممد 

امل�شعود - �شقة مكتب رقم 802 & 804 - وميثله:حممد عي�شى �شلطان ال�شويدي 
املطلوب اإعالنه : رامي�س كالوجنال كوماران - ال�شفة منفذ �شده  - عنوانه :المارات - امارة دبي - بردبي - دبي - مبنى مبنى برج 

rkkumaran@gmail.com - 0555670066 - المرية 1 - �شقة العقار رقم 4105 - منطقة مر�شى دبي
مو�شوع الإعالن :اأنه يف يوم الربعاء املوافق 2023/3/29 ال�شاعة 01:00:00م ويف اليام الثالث التالية ان اقت�شى 
احلال �شيجرى بيع العقار املو�شحة اأو�شافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�شركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها 
20% من  تاأمني ليقل عن  ايداع  ال�شراء  http://www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي  الإلكرتوين 
الثمن ال�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باإعرتا�شه معززا مبا يرره من م�شتندات 
قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل 
الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة اأيام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�س غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل 
اليام الع�شرة التالية لر�شوم املزاد ب�شرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س 
وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�شاف املمتلكات :وحدة عقارية - املنطقة مر�شى دبي - رقم الر�س 22- رقم 
البلدية 192-392 - امل�شاحة 109.86 مرت مربع - رقم املبنى 1 - ا�شم املبنى برج المرية - رقم الوحدة 4105 - 

مببلغ 1.439.885.11 درهم  - مالحظات :  1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 13800 بتاريخ 2023/3/16 70021

اعلن بيع  عقار بالن�شر  - للمنفذ �شده
         يف الدعوى رقم  251/2021/250 بيع عقار مرهون 

املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثانية رقم 184 
مو�شوع الدعوى : يلتم�س الطالب من هيئة املحكمة املوقرة التكرم با�شدار القرار بتذييل ا�شل عقد رهن العقار املذكور 
مببنى   4 رق��م  بالطابق   415 رق��م  العقار  منفعة  حق  على  التنفيذي  احلجز  بايقاع  والم��ر  التنفيذية  بال�شيغة  اع��اله 
5 مبنطقة جممع دبي  1B-23.15 على قطعة الر�س رقم  142.96 مرت مربع واملواقف  البالغ م�شاحته   E5 رتاج 
لال�شتثمار الثاين بامارة دبي املرهون للبنك الطالب وتثمينه وبيعه باملزاد العلني لتح�شيل حقوق الطالب قبل املطلوب 
1.125.000.00 درهم فقط مليون ومائة وخم�شة وع�شرون الف درهم لغري من ح�شيلة البيع  �شده املقدره مببلغ 

طبقا لحكام القانون واملادتني 25 و 26 ومابعدهما من قانون الرهن التاأميني رقم 14 ل�شنة 2008 بامارة دبي .
طالب التنفيذ:م�شرف الهالل امل�شتحوذ عليه من/بنك ابوظبي التجاري - عنوانه:امارة دبي - ديرة - بور�شعيد -بناية 

عبداهلل حممد امل�شعود - مكتب رقم 802 & 804 - وميثله:حممد عي�شى �شلطان ال�شويدي 
املطلوب اإعالنه : مارك انطونى فران�س - ال�شفة منفذ �شده  - عنوانه :الم��ارات - امارة دبي - جممع دبي لال�شتثمار 

الثاين - دبي - 0500000000
مو�شوع الإعالن :اأنه يف يوم الربعاء املوافق 2023/3/29 ال�شاعة 01:00:00م ويف اليام الثالث التالية ان اقت�شى 
احلال �شيجرى بيع العقار املو�شحة اأو�شافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�شركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها 
20% من  تاأمني ليقل عن  ايداع  ال�شراء  http://www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي  الإلكرتوين 
الثمن ال�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باإعرتا�شه معززا مبا يرره من م�شتندات 
قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل 
الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة اأيام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�س غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل 
اليام الع�شرة التالية لر�شوم املزاد ب�شرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س 
املنطقة   -  2098/2/1 املمتلكات :وحدة عقارية حق منفعة حتى  اأو�شاف  بيان  يلي  املحكمة وفيما  وامل�شروفات خزينة 
جممع دبي لال�شتثمار الثاين - رقم الر�س 5 - رقم البلدية 592-597 - امل�شاحة 142.96 مرت مربع - رقم املبنى 

درهم  690057.85 التقييم   -  415 الوحدة  رقم   -  E رتاج  املبنى  ا�شم   -  5
مالحظات :  1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70021
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العدد 13800 بتاريخ 2023/3/16 
اعلن بالن�شر        

                  يف  املنازعة رقم:1381/2023/461 نزاع حمدد القيمة 
املنظورة يف:الت�شوية الودية للمنازعات الرابعة ع�شر رقم 763

واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  درهم   )74000( وق��دره  عليه مببلغ  املدعي  بالزام  املطالبة   : املنازعة  مو�شوع 
املحاماة والفائدة 5٪ من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�شداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة  . 

املتنازع:هيثم جالل علي عبداهلل
عنوانه:المارات - امارة دبي - القرهود - ديره - دبي - مبنى اوركيدا - �شقة الطابق الثالث - 306 - الطاير 

لل�شيارات - وميثله:حممد عيد جا�شم حممد ال�شويدي 
املطلوب اإعالنه :  1- زكريا احمد احلريري  -  �شفته : متنازع �شده 

مو�شوع الإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )74000( 
درهم والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 5٪ من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�شداد التام و�شمول 
احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة- وحددت لها جل�شة يوم الثالثاء املوافق:2023/3/21 ال�شاعة:09:00 �شباحا 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  لذا  بعد  عن  التقا�شي  بقاعة 

مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70608

العدد 13800 بتاريخ 2023/3/16 
مذكرة اعلن بالن�شر  )اإ�شتئناف(    

                  يف  اال�شتئناف رقم:443/2023/305 ا�شتئناف جتاري 
املنظورة يف:دائرة ال�شتئناف التجارية الوىل رقم 84

والر�شوم  رق���م:2022/1059 تاري جزئي  الدعوى  ال�شادر يف  اإ�شتئناف احلكم   : ال�شتئناف  مو�شوع 
وامل�شاريف والتعاب. 

امل�شتاأنف:اأ�شماء عبد اللطيف علي عي�شى العي�شى
عنوانه:وحملها املختار مكتب عبدالرحمن احمد للمحاماة وال�شت�شارات القانونية الكائن مقره دبي 
- ديرة - بور�شعيد - بناية دبي الوطنية للتاأمني واعادة التاأمني - الطابق احلادي ع�شر - مكتب 1101 

- وميثله:عبدالرحمن احمد عبداهلل حممد
املطلوب اإعالنهما :  1- موايف قدرى موايف نبهان 2- جالل ال�شيد �شلمان م�شطفى قا�شم  -  �شفتهما 

: م�شتاأنف �شدهما
جزئي.  ت��اري  رق����م:2022/1059  بالدعوى  ال�شادر  القرار/احلكم  اأ�شتاأنف  قد    : الإع��الن  مو�شوع 
وح��ددت لها جل�شة يوم الثالثاء  املوافق  2023/3/21  ال�شاعة 10.00 �س بقاعة التقا�شي عن بعد ، 

وعليه يقت�شى ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حالة تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  اال�شتئناف    
العدد 13800 بتاريخ 2023/3/16 70021

اعلن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم  17482/2022/253 تنفيذ �شيكات 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ ال�شابعة رقم 228
مو�شوع التنفيذ : املطالبة بقيمة ال�شيك املرتع رقم )500001( وال�شادر عن م�شرف اأبوظبي ال�شالمي 

بقيمة )299.352( درهم .
طالب التنفيذ : م�شرف ال�شارقة ال�شالمي

عنوانه:المارات - امارة ال�شارقة - ال�شناعية - ال�شارقة - �شارع �شارع مليحة - مبنى م�شرف ال�شارقة 
ال�شالمي - �شقة الر�شي - �شركة اأ�شا�س العقارية

املطلوب اإعالنه : 1- حمده حممد خلفان �شيف املزروعي - �شفته: منفذ �شده
مو�شوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)243512( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة بال�شافة اىل مبلغ الر�شوم خلزينة املحكمة ، وعليه 
فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )7( اأيام 

من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70533 العدد 13800 بتاريخ 2023/3/16 

اعلن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم  306/2023/207 تنفيذ جتاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185
مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 341/2022 تاري م�شارف جزئي ، ب�شداد املبلغ 

املنفذ به وقدره )2.163.268.54( درهم �شامال للر�شوم وامل�شاريف .
طالب التنفيذ : بنك ملي ايران

عنوانه:امارة دبي - ديرة -  ابوهيل - مركز �شيتي باي لالعمال - الطابق الرابع - مكتب رقم 407
م�شوؤولية  ذات  )�شركة  للتجارة  ال�شود  ال��در   -2 ����س.ذ.م.م  للتجارة  ال�شرق  ن��ور   -1  : اإعالنهما  املطلوب 

حمدودة(  - �شفته : منفذ �شدهما
مو�شوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
، وعليه فان املحكمة  اأو خزينة املحكمة �شاملة لر�شوم املحكمة  التنفيذ  )2163268.54( درهم اىل طالب 
تاريخ  اأي��ام من  املذكور خالل )7(  بالقرار  اللتزام  التنفيذية بحقكم يف حالة عدم  �شتبا�شر الج��راءات 

ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70197

العدد 13800 بتاريخ 2023/3/16 
اعلن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  138/2023/211 تنفيذ عقاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثانية رقم 184

وقدره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  ب�شداد   ،  638/2022 رق��م  ال��دع��وى  يف  ال�����ش��ادر  احلكم  تنفيذ   : التنفيذ  مو�شوع 
)1157078( درهم �شامال للر�شوم وامل�شاريف .

طالب التنفيذ : اندرى بريوبرازهن�شكى
عنوانه:المارات - امارة دبي - منطقة اخلليج التجاري - دبي - �شارع العمال - مبنى اناناترا - �شقة 

1002/10 اخلليج التجاري - وميثله:�شرحان ح�شن حممد ح�شن املعيني
املطلوب اإعالنه : 1- ات�س بي ان للتطوير العقاري �س.ذ.م.م  - �شفته : منفذ �شده

مو�شوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)1157078( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية 

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

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70197

العدد 13800 بتاريخ 2023/3/16 
اعلن اأمر اأداء بالن�شر        

                  يف  الدعوى رقم:290/2023/60 امر اداء 
املنظورة يف:اوامر الداء وانفاذ العقود التجارية رقم 203

مائة  دره��م   )175201( ق��دره  مبلغ  ب�شداد  عليه  املدعي  بالزام  الم��ر  با�شدار  املطالبة   : الدعوى  مو�شوع 
وحتى  ال�شيك  ا�شتحقاق  تاريخ  من   ٪12 القانونية  والفائدة  دره��م  وواح��د  ومائتان  الف  و�شبعون  وخم�شة 

ال�شداد التام والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة و�شمول احلكم بعاجل النفاذ . 
املدعي:افاق ال�شالمية للتمويل م�شاهمة خا�شه

ال�شالم - �شقة  ال�شيخ زاي��د - مبنى  ام��ارة دبي - املركز التجاري الوىل - دبي - �شارع  عنوانه:المارات - 
2604 - �شرياتون - وميثله:ع�شام عبدالرحمن ح�شن علي الزرعوين

املطلوب اإعالنه :  1- دورين بنت م�شطفى بن حممد املح�شار  -  �شفته : مدعي عليه
اأداء فقد قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ:2023/2/8 - بالزام  اأمر  مو�شوع الإعالن :طلب ا�شت�شدار 
بان يوؤدي للمدعي مبلغ وقدره )175201( درهم مائة وخم�شة و�شبعون الف ومائتان وواحد  املدعي عليه 
ومبلغ  وامل�شاريف  وبالر�شوم  التام  ال�شداد  وحتى  املطالبة  تاريخ  من   ٪5 بواقع  القانونية  والفائدة  دره��م 
خم�شمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�شت طلب النفاذ املعجل ، ولكم احلق يف ا�شتئناف المر او التظلم 

منه بح�شب الحوال عمال بن�س املادة 147 من قانون الجراءات املدنية  .
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70197

العدد 13800 بتاريخ 2023/3/16 
اعلن بالن�شر        

 787/2023/461 نزاع حمدد القيمة 
تفا�سيل الإعالن بالن�سر 

اإىل املتنازع �شده : 1- رعد ر�شا احمد الزعبي  - جمهول حمل الإقامة 
مبا ان املتنازع :مو�شى لتاأجري ال�شيارات ذ.م.م 

قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها 1- الزام املتنازع �شده ب�شداد مبلغ )40294( درهم 
اماراتي والتي متثل القيمة اليجارية وباقي امل�شتحقات املرت�شدة يف ذمته والفائدة 
بالر�شوم  �شده  املتنازع  ال��زام   -2 الق�شائية  املطالبة  تاريخ  من   ٪9 بواقع  القانونية 

وامل�شاريف واتعاب املحاماة . 
قاعة  �شباحا يف   09:00 ال�شاعة   2023/3/14 املوافق  الثالثاء  يوم  لها جل�شة  وح��ددت 
التقا�شي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل. 
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70197 العدد 13800 بتاريخ 2023/3/16 

اعلن بالن�شر        
 461/2023/414 نزاع حمدد القيمة 

تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
اإىل املتنازع �شده : 1- حممد عرفان عبداملجيد  - جمهول حمل الإقامة 

مبا ان املتنازع :�شركة جمموعة المارات لالت�شالت )جمموعة المارات( �س.م.ع
وميثله:عبداهلل يو�شف احمد اأنوهي اآل نا�شر 

قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها الت�شريح بت�شجيل الدعوى واعالن املدعي عليه ب�شورة من 
الف  وع�شرون  درهم خم�شة   )25.225.50( مبلغ  ب�شداد  عليه  املدعي  ال��زام  ومرفقاتها  لئحتها 
ومئتان وخم�شة وع�شرون درهم وخم�شون فل�س 2- مع الفائدة القانونية بواقع 5٪ من تاريخ 
ال�شتحقاق وحتى ال�شداد التام الزام املدعي عليه بالر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة  . 

وحددت لها جل�شة يوم الربعاء املوافق 2023/3/22 ال�شاعة 09:00 �شباحا يف قاعة التقا�شي عن 
بعد لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل. 
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 13800 بتاريخ 2023/3/16 70021

 اعلن بالن�شر
1543/2021/361 ا�شتئناف اأمر اأداء  

مذكرة اإعالن بالن�شر )اإ�شتئناف(
تفا�شيل الإعالن بالن�شر 

يل   -2 ����س.ذ.م.م  لل�شناعات  كرافت  ميتل  �شركة   -1/ �شده  امل�شتاأنف  اىل 
بيني�س   / امل�شتاأنف  ان  مبا  الق��ام��ة  حمل  جمهول   - بلينكين�شوب  جاريت 
برا�شاد  ياداف - وميثله:را�شد علي حممد �شعيد احلريثي النقبي - نبلغكم 
بقيد امل�شتاأنف بقيد الق�شية املذكورة اعاله ل�شتئناف احلكم ال�شادر يف اأمر 
الأداء املقيد من قبلكم -  وحددت لها جل�شه يوم الثنني املوافق 2023/3/27 
ال�شاعة 10.00 �شباحا بقاعة التقا�شي عن بعد وعليه يقت�شي ح�شوركم او 

من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
70197

العدد 13800 بتاريخ 2023/3/16 
اإعلن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة االحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية - ابراهيم عبيد مفتاح مرزوق املرزوقي
املرجتعة ال�شيكات   SHCEXCIBOUNCE2023 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0001073/ 

اإىل املحكوم عليه : 1- ابراهيم عبيد مفتاح مرزوق املرزوقي 
حيث انه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �شوره عنه �شدك ل�شالح املدعي املنفذ:م�شرف 
ال�شارقة ال�شالمي  ، يف الق�شية امل�شار اليها اعاله، ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم 
بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�شم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب  تنفيذه 

كالآتي : املجموع الكلي �شامال الر�شوم وامل�شاريف :15850.0
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�شند التنفيذي امل�شار اليه اعاله خالل )15( يوما 
املحكمة  فاإن  ذلك  عن  تخلفك  حالة  ويف   ، الخطار  بهذا  اعالنك/اإعالنكم  تاريخ  من 

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

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535 العدد 13800 بتاريخ 2023/3/16 
اإعلن منفذ �شده بالن�شر 

املرجتعة ال�شيكات   AJCEXCIBOUNCE2023 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0000842/ 

اإىل املحكوم عليه : 1-ار�شد ا�شرف بهات حممد ا�شرف بهات 
املنفذ:افاق  املدعي  ل�شالح  �شدك  عنه  �شوره  املرفق  احلكم  �شدر  قد  بتاريخ  انه  حيث 
ال�شالمية للتمويل م�شاهمة خا�شة  ، يف الق�شية امل�شار اليها اعاله، ومبا اأن املحكوم له 
املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�شم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم 

املطلوب  تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �شامال الر�شوم وامل�شاريف :8274.0
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�شند التنفيذي امل�شار اليه اعاله خالل )15( يوما 
املحكمة  فاإن  ذلك  عن  تخلفك  حالة  ويف   ، الخطار  بهذا  اعالنك/اإعالنكم  تاريخ  من 

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

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13800 بتاريخ 2023/3/16 70197
اإعلن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة كلباء االحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية 
املرجتعة ال�شيكات   KLBEXCIBOUNCE2023 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0000091/ 

اإىل املحكوم عليه : 1- مايد �شعيد عي�شى علي املطرو�شي 
حيث انه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �شوره عنه �شدك ل�شالح املدعي املنفذ:م�شرف 
ال�شارقة ال�شالمي  ، يف الق�شية امل�شار اليها اعاله، ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم 
بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�شم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب  تنفيذه 

كالآتي : املجموع الكلي �شامال الر�شوم وامل�شاريف :293832.0 درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�شند التنفيذي امل�شار اليه اعاله خالل )15( يوما 
املحكمة  فاإن  ذلك  عن  تخلفك  حالة  ويف   ، الخطار  بهذا  اعالنك/اإعالنكم  تاريخ  من 

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

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535

العدد 13800 بتاريخ 2023/3/16 
انذار عديل بالن�شر
 رقم )1098/2023(

املنذر:موؤ�ش�شة اأرنكو للعقارات
�شد املنذر اليه:تراغونا خلدمات تطوير نظم حا�شب اليل ذ.م.م - جمهول حمل القامة

املو�شوع توجه املخطرة هذا النذار اىل املخطر اليها للتنبيه عليها مبا فيه ونفاذ مفعوله قانونا ب�شرورة 
اخالء الوحدة ال�شكنية املوؤجرة عبارة عن �شقة والكائنة امارة دبي - بردبي - املنخول - بناية �شيلفر �شاندز 1 
- الطابق الول �شقه رقم 119 ، وت�شليمها للمخطرة خالية من ال�شواغل مع �شداد كامل القيمة اليجارية 
املرت�شدة بذمتها عن الفرتة اليجارية امل�شتحقة من تاريخ:2023/2/20 وما ي�شتجد من قيمة ايجارية 
وحتى تاريخ ت�شليم الوحدة ال�شكنية باحلالة التي كانت عليها وقت الت�شليم ويف حالة تاأخركم عن ال�شداد 
30 ثالثون يوما من تاريخ ا�شتالم هذا الن��ذار دون �شداد قيمة اليجار او  او الخ��الء يف موعد اق�شاها 
الخالء يحق معه للمخطر اتخاذ كافة الج��راءات القانونية لالإخالء من وفقا لحكام القانون رقم 26 
ل�شنة 2007 واملعدل لبع�س احكامه بالقانون رقم 33 ل�شنة 2008 ب�شان تنظيم العالقة  بني موؤجرى 

وم�شتاأجري العقارات بامارة دبي .
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197 العدد 13800 بتاريخ 2023/3/16 
اعلن بالن�شر

  2023/1574 اإعلن �شحيفة الطعن رقم 
بوكالة املحامي / عبداهلل مطر الزعابي

اإىل : املركز الطبي اجلديد 
بتاريخ  ال�شادر  2019/641 تاري  رقم  الطعن  بان احلكم  لديكم  ليكن معلوما 
2021/12/28 قد مت طلب اغفال عليه من طرف املدعية/موؤ�ش�شه دلتا الطبية 
ايداع مذكرة بدفاعكم م�شفوعة ب�شند توكيل  اليه اعاله وعليكم  امل�شار  ، يف الطعن 
الدعوى يف  ادارة  التي يرى تقدميها لدى مكتب  وبامل�شتندات  املوكل عنكم  املحامي 

موعد اق�شاه خم�شة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
ليلى حممد ال�شكيلي
مدير مكتب ادارة الدعوى

     االمارات العربية املتحدة
 املحكمة االحتادية العليا

70197 العدد 13800 بتاريخ 2023/3/16 
�شركة Tradeling General Trading FZCO منطقة حرة رخ�شة رقم 50010 
والكائنة مبدينة دبي املنطقة احلرة ملطار دبي - �س.ب - دبي - دولة المارات العربية 
املتحدة - واملرخ�شة لدى دبي كومري �شيتي �س.ذ.م.م - ترغب هذه ال�شركة املذكورة يف 
اعاله قرارها للكافة والذي مت اتخاذه بوا�شطة جمل�س الدارة يف اجتماعه الذي عقد 

بتاريخ:March/13/2023 ب�شان اغالق وحل ال�شركة.
وفقا لذلك تهيب ال�شركة باأي طرف معني بالمر ولديه اي مطالبات يف مواجهتها عليه 
تقدمي هذه املطالبات خالل 45 يوما من تاريخ هذا العالن عن طريق الريد امل�شجل 

او الت�شال ب����:
Tradeling General Trading FZCO /ال�شادة

�س.ب:دبي - دبي - دولة المارات العربية املتحدة
هاتف رقم:97146048484 - 97146048484

mohammad.awad@tradeling.com:الريد اللكرتوين
لن يتم النظر يف املطالبات التي ترد بعد انتهاء فرتة ال�شعار واملحددة ب��� 45 يوما

اإ�شعار ت�شفية

70021 العدد 13800 بتاريخ 2023/3/16 

يف الدعوى رقم 8536 ل�سنة 2022 -  جتاري جزئي ال�سارقة
ال�شادة/املدعي عليها:�شركة نور اليمن ملقاولت التكييف ذ.م.م

بال�شارة اىل الدعوى املذكورة عاليه واملرفوعة من/م�شرت ليت لتجارة اأدوات التمديدات الكهربائية �س.ذ.م.م بوكالة/
خليفة بن هويدن الكتبي للمحاماة وال�شت�شارات القانونية ، �شدكم وال�شادر فيها حكم مقام حمكمة ال�شارقة البتدائية 
بجل�شة 2023/2/13 بندب خرة ح�شابية - مو�شوع املطالبة الزام املدعي عليها ب�شداد مبلغ وقدره )118.174.35( درهم 
للمدعية والفائدة القانونية بواقع 9٪ من تاريخ ال�شتحقاق 10 يونيو 2020 وحتى ال�شداد التام مع الزام املدعي عليها 
بالر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة فقد تقرر خماطبتكم حل�شور اجتماع اخلرة بالت�شال املرئي عر برنامج 
ال�شاعة 11:00 �شباحا احلادية ع�شر �شباحا،  املوافق:2023/3/20 وقت الجتماع  الثنني  تاريخ الجتماع   -  zoom

عر الرابط التايل:

اآملني ح�شوركم الجتماع باملوعد املحدد وتقدمي ما لديكم من م�شتندات ومذكرات عر الريد اللكرتوين ويف حالة 
عدم ح�شور اي من الطرفني فاإن اخلرة �شتبا�شر اعمالها وفقا لل�شالحيات املخولة لها

اخلبري احل�سابي
اخلبري/عادل عبد اجلبار اآل علي
للتوا�سل:045916664
nagla.aaudit@gmail.com

اإعلن بالن�شر
حل�شور اجتماع اخلربة احل�شابية

70021

العدد 13800 بتاريخ 2023/3/16 
اعلن بيع  عقار بالن�شر  

يف الدعوى رقم  213/2021/250 بيع عقار مرهون 
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثانية رقم 184 

لنزع  موعد  بتحديد  والت�شريح  التنفيذية  بال�شيغة  الرهن  عقد  تزييل  عن  عبارة  مرهون  عقار  وبيع  حجز  طلب   : الدعوى  مو�شوع 
ملكية وبيع العقار باملزاد العلني وفقا لالجراءات املتعبة وايقاع احلجز التنفيذي على العقار متيهدا لبيعه باملزاد العلني 3- بيع العقار 
وا�شتيفاء مبلغ املطالبة وقدره )1.055.956.84( مليون وخم�شة وخم�شون الفا وت�شعمائة و�شتة وخم�شون درهما واربعة وثمانون 

فل�شا - والر�شوم وامل�شروفات من ح�شيلة البيع ل�شالح طالب التنفيذ .
طالب التنفيذ:م�شرف عجمان  - عنوانه :ام��ارة عجمان - م�شريف - �شارع الحتاد - املبنى الرئي�شي مل�شرف عجمان - بجوار مبنى 

الت�شالت  - وميثله :حممد را�شد حممد بن جر ال�شويدي 
املطلوب اإعالنه : �شارق ا�شالم معني ال�شالم - ال�شفة منفذ �شده  - عنوانه :امارة دبي - مردف - ال�شقة رقم 008 - بناية رقم 02 

shariq.islam@gmail.com - 0551008180 - ال�شروق
مو�شوع الإعالن :اأنه يف يوم الربعاء املوافق 2023/3/29 ال�شاعة 01:00:00م ويف اليام الثالث التالية ان اقت�شى احلال �شيجرى 
http:// الإلكرتوين الإم��ارات للمزادات وعلى موقعها  البيع )�شركة  اأنيط بها  التي  اأدن��اه لدى اجلهة  اأو�شافه  املو�شحة  العقار  بيع 
20% من الثمن ال�شا�شي قبل دخول املزايدة  راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ليقل عن  وعلى   )www.emiratesauction.ae
ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باإعرتا�شه معززا مبا يرره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 
من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة اأيام التالية جلل�شة البيع ولكل  وعلى  املدنية  الإجراءات  قانون  من   301
�شخ�س غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل اليام الع�شرة التالية لر�شوم املزاد ب�شرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�شر 
الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�شاف املمتلكات :اأر�س وما عليها من بناء 
- املنطقة الر�شاء جنوب الرابعة - رقم الر�س 728 -رقم البلدية 1281-681 امل�شاحة 180 مرت مربع - التقييم:1.500.000 

درهم - مالحظات :  1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70445 العدد 13800 بتاريخ 2023/3/16 

اعلن بيع  عقار بالن�شر  
يف التنفيذ رقم  272/2022/211 تنفيذ عقاري 

املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثانية رقم 184 
مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2021/1055 عقاري جزئي ، ب�شداد املبلغ املنفذ به وقدره )449831.72( 

درهم �شامال للر�شوم وامل�شاريف .
طالب التنفيذ:ديار للتطوير  - عنوانه :المارات - امارة دبي - الر�شاء الوىل بردبي - �شارع 373 مبنى ديار املكتب الرئي�شي - الطابق 

ال�شاد�س ق�شم ال�شوؤون القانونية - بجوار مول المارات  - وميثله :علي م�شبح علي �شاحي 
املطلوب اإعالنه : زهونق يل �شينغ - ال�شفة منفذ �شده  - عنوانه :المارات - امارة دبي - ند ال�شبا - بردبي - دبي - مبنى مبنى روبي 

459845@qq.co - 0506352456 - ال�شكني - �شقة 601 الطابق ال�شاد�س - واحة دبي لل�شيلكون خلف بال�س تاور
مو�شوع الإعالن :اأنه يف يوم الربعاء املوافق 2023/3/29 ال�شاعة 01:00:00م ويف اليام الثالث التالية ان اقت�شى احلال �شيجرى 
http:// الإلكرتوين الإم��ارات للمزادات وعلى موقعها  البيع )�شركة  اأنيط بها  التي  اأدن��اه لدى اجلهة  اأو�شافه  املو�شحة  العقار  بيع 

20% من الثمن ال�شا�شي قبل دخول املزايدة  راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ليقل عن  وعلى   )www.emiratesauction.ae
ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باإعرتا�شه معززا مبا يرره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 
من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة اأيام التالية جلل�شة البيع ولكل  وعلى  املدنية  الإجراءات  قانون  من   301
�شخ�س غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل اليام الع�شرة التالية لر�شوم املزاد ب�شرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن 
على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�شاف املمتلكات :حق منفعة على وحدة عقارية 
حتى 2117/12/30 - املنطقة ند ح�شة - رقم الر�س 1081 - رقم البلدية 0-626 - رقم املبنى 1 - ا�شم املبنى روبي ري�شيدن�س - 

رقم الوحدة 106 - امل�شاحة 72.40 مرت مربع - التقييم 410260.72 درهم - مالحظات :  1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 13800 بتاريخ 2023/3/16 70197

اعلن بيع  عقار بالن�شر   - للمنفذ �شده
يف الدعوى رقم  213/2021/250 بيع عقار مرهون 

املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثانية رقم 184 
لنزع  موعد  بتحديد  والت�شريح  التنفيذية  بال�شيغة  الرهن  عقد  تزييل  عن  عبارة  مرهون  عقار  وبيع  حجز  طلب   : الدعوى  مو�شوع 
ملكية وبيع العقار باملزاد العلني وفقا لالجراءات املتعبة وايقاع احلجز التنفيذي على العقار متيهدا لبيعه باملزاد العلني 3- بيع العقار 
وا�شتيفاء مبلغ املطالبة وقدره )1.055.956.84( مليون وخم�شة وخم�شون الفا وت�شعمائة و�شتة وخم�شون درهما واربعة وثمانون 

فل�شا - والر�شوم وامل�شروفات من ح�شيلة البيع ل�شالح طالب التنفيذ .
طالب التنفيذ:م�شرف عجمان  - عنوانه :ام��ارة عجمان - م�شريف - �شارع الحتاد - املبنى الرئي�شي مل�شرف عجمان - بجوار مبنى 

الت�شالت  - وميثله :حممد را�شد حممد بن جر ال�شويدي 
املطلوب اإعالنه : �شارق ا�شالم معني ال�شالم - ال�شفة منفذ �شده  - عنوانه :امارة دبي - مردف - ال�شقة رقم 008 - بناية رقم 02 

shariq.islam@gmail.com - 0551008180 - ال�شروق
مو�شوع الإعالن :اأنه يف يوم الربعاء املوافق 2023/3/29 ال�شاعة 01:00:00م ويف اليام الثالث التالية ان اقت�شى احلال �شيجرى 
http:// الإلكرتوين الإم��ارات للمزادات وعلى موقعها  البيع )�شركة  اأنيط بها  التي  اأدن��اه لدى اجلهة  اأو�شافه  املو�شحة  العقار  بيع 
20% من الثمن ال�شا�شي قبل دخول املزايدة  راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ليقل عن  وعلى   )www.emiratesauction.ae
ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باإعرتا�شه معززا مبا يرره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 
من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة اأيام التالية جلل�شة البيع ولكل  وعلى  املدنية  الإجراءات  قانون  من   301
�شخ�س غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل اليام الع�شرة التالية لر�شوم املزاد ب�شرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�شر 
الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�شاف املمتلكات :اأر�س وما عليها من بناء 
- املنطقة الر�شاء جنوب الرابعة - رقم الر�س 728 -رقم البلدية 1281-681 امل�شاحة 180 مرت مربع - التقييم:1.500.000 

درهم - مالحظات :  1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70445 العدد 13800 بتاريخ 2023/3/16 

اعلن بالن�شر        
                  يف  الدعوى رقم:728/2023/40 مدين 

املنظورة يف:دائرة اإدارة الدعوى الرابعه رقم 403
مو�شوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليهم بالت�شامن والتكافل فيما بينهما بان يوؤدوا للمدعية مبلغ وقدره )200.000( 
درهم مائتي الف درهم تعوي�شا عن ال�شرار املادية والدبية والنف�شية التي حلقت باملدعية جراء فعل املدعي عليهم مع 

الفائدة القانونية بواقع 9٪ من تاريخ رفع الدعوى وحتى متام ال�شداد والر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة . 
املدعي:�شريين كمال عبداملق�شود عبدال�شالم

عنوانه:المارات - امارة دبي - ديرة - �شارع بور�شعيد - بناية �شنرتيون �شتار خلف داي تو داي بلوك ب الدور الثامن - �شقة 
807

املطلوب اإعالنه :  1- خالد حممد فتحى عبداللطيف عبدالعزيز  -  �شفته : مدعي عليه 
مو�شوع الإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم بالت�شامن والتكافل فيما بينهما بان 
يوؤدوا للمدعية مبلغ وقدره )200.000( درهم مائتي الف درهم تعوي�شا عن ال�شرار املادية والدبية والنف�شية التي حلقت 
والر�شوم  ال�شداد  الدعوى وحتى متام  رفع  تاريخ  9٪ من  بواقع  القانونية  الفائدة  مع  عليهم  املدعي  فعل  باملدعية جراء 
قاعة  09.00 �س يف  ال�شاعة    2023/3/21 املوافق   الثالثاء   يوم  لها جل�شة  وح��ددت   - املحاماة  اتعاب  ومقابل  وامل�شاريف 
م�شتندات  او  لديك من مذكرات  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  اأو من ميثلك  باحل�شور  فاأنت مكلف  لذا  بعد  التقا�شي عن 

للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70608

العدد 13800 بتاريخ 2023/3/16 
اعلن بالن�شر        

 710/2023/40 مدين 
تفا�سيل الإعالن بالن�سر 

اإىل املدعي عليه : 1- عمرو عفيفي حممد ابراهيم  - جمهول حمل الإقامة 
مبا ان املدعي :مو�شى لتاأجري ال�شيارات ذ.م.م 

قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها تلتم�س املدعية من عدالة املحكمة املوقرة 1- الزام املدعي 
امل�شتحقات  وب��اق��ي  الي��ج��اري��ة  القيمة  وال��ت��ي متثل  ام��ارات��ي  )20373(دره�����م  مبلغ  ب�شداد  عليه 
الزام املدعي  املرت�شدة يف ذمته والفائدة القانونية بواقع 9٪ من تاريخ املطالبة القانونية 2- 

عليه بالر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة. 
وحددت لها جل�شة يوم الثنني املوافق 2023/3/20 ال�شاعة 09:00 �شباحا يف قاعة التقا�شي عن 
بعد لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل. 
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70197 العدد 13800 بتاريخ 2023/3/16 

اعلن بالن�شر        
 697/2023/40 مدين 

تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
اإىل املدعي عليه : 1- عماد الدين احمد يو�شف بارود  - جمهول حمل الإقامة 

مبا ان املدعي :مو�شى لتاأجري ال�شيارات ذ.م.م 
قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها تلتم�س املدعية من عدالة املحكمة املوقرة 1- الزام املدعي 
امل�شتحقات  وب��اق��ي  الي��ج��اري��ة  القيمة  متثل  وال��ت��ي  ام��ارات��ي  )9.299(دره�����م  مبلغ  ب�شداد  عليه 
املرت�شدة يف ذمته والفائدة القانونية بواقع 9٪ من تاريخ املطالبة الق�شائية 2- الزام املدعي 
عليه بالر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة. املدعية/عن �شركة مو�شى لتاأجري ال�شيارات 
���س.ذ.م.م - وحددت لها جل�شة يوم الثنني املوافق 2023/3/20 ال�شاعة 09:00 �شباحا يف قاعة 
التقا�شي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل. 
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70197 العدد 13800 بتاريخ 2023/3/16 

اعلن بالن�شر        
                  يف  املنازعة رقم:3596/2022/461 نزاع حمدد القيمة 

املنظورة يف:الت�شوية الودية للمنازعات الثالثة ع�شر رقم 762
للمتنازع  درما  و�شتمائة وخم�شني  الفا  وت�شعون  �شبعة  درهم  ب�شداد مبلغ )97650(  املتنازع �شده  ال��زام   : املنازعة  مو�شوع 
املتنازع �شده بالر�شوم وامل�شاريف ومقابل  ال�شداد والزام  القانونية بواقع 9٪ من تاريخ ال�شتحقاق وحتى متام  والفائدة 

اتعاب املحاماة  . 
املتنازع:النفال لال�شت�شارات الهند�شية

عنوانه:امارة دبي - منطقة القرهود - متفرع من �شارع الرباط - رقم مكاين:3413491895 - مقابل مدر�شة اخلليج الوطنية 
 anfal03@yahoo.com:القرهود - رقم هاتف:042976667 - فاك�س:04297997 - بريد الكرتوين

 وميثله:علي مري مطلب مري مرت�شى امريي 
املطلوب اإعالنه :  1- خالد بالل نوبى بالل النوبى  -  �شفته : متنازع �شده 

مو�شوع الإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها الزام املتنازع �شده ب�شداد مبلغ )97650( درهم �شبعة وت�شعون الفا 
و�شتمائة وخم�شني درما للمتنازع والفائدة القانونية بواقع 9٪ من تاريخ ال�شتحقاق وحتى متام ال�شداد والزام املتنازع �شده 
بالر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة- قررنا مبثابة احل�شوري بالزام املتنازع �شدها بان توؤدي للمتنازعة مبلغ �شبعة 
وت�شعون الف و�شتمائة وخم�شون درهم والفائدة القانونية بواقع 5٪ من تاريخ ال�شتحقاق احلا�شل يف 2021/9/1 وحتى 

متام ال�شداد وبالزامه بامل�شروفات ومببلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70197 العدد 13800 بتاريخ 2023/3/16 

اعلن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
                            يف التنفيذ رقم  6/2023/240 تنفيذ احكام املركز املايل 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185
املنفذ  بالزام  ، وذلك   SCT-272 -2022 الدعوى رقم  ال�شادر يف  تنفيذ احلكم   : التنفيذ  مو�شوع 

�شدهما ب�شداد مبلغ 86052.77 درهم والر�شوم وامل�شاريف .
طالب التنفيذ : �شركة دبي الوىل للتطوير العقاري- م�شاهمة عامة

عنوانه:خارج الدولة الكويت العنوان املختار المارات - امارة دبي - منطقة ابراج بحريات اجلمريا - �شارع 
اخليل الول - مبنى املزايا بيزن�س افينيو - برج AA1 - الطابق 45

 - علي  حممد  ح�شني  انتظار   -2 ����س.ذ.م.م  العطالت  بيوت  لتاأجري  ايفرني�شت   -1  : اإعالنهما  املطلوب 
�شفتهما: منفذ �شدهما

مو�شوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)86052.77( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية 

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

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70197
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الفجر الريا�ضي

•• دبي-الفجر:

FIFA خالل جل�شته التي ُعقدت  �شادق جمل�س الحتاد الدويل لكرة القدم 
اأم�س يف العا�شمة الرواندية كيغايل على هام�س اجتماع الكونغر�س ال�� 73 املقرر 
عقده اليوم اخلمي�س على موعد اإقامة بطولة كاأ�س العامل للكرة ال�شاطئية – 

الإمارات 2023 خالل الفرتة من 16 اإىل 26 نوفمر املقبل يف اإمارة دبي.
وكان الحتاد الدويل لكرة القدم "الفيفا" قد اأعلن يف وقت �شابق عن فوز ملف 
دولة الإمارات العربية املتحدة با�شت�شافة هذه البطولة العاملية بعد تفوقه على 

الإم��ارات بعد  الثانية لدولة  ُتعد هذه ال�شت�شافة هي  ، حيث  الأخ��رى  امللفات 
ن�شخة 2009 التي اأقيمت يف دبي، والتي �شهدت تتويج منتخب الرازيل بلقب 

البطولة على ح�شاب �شوي�شرا.
وُيويل جمل�س اإدارة احتاد الإمارات لكرة القدم اأهمية كرى لهذه ال�شت�شافة 
م��ع خمتلف اجلهات  دوري���ة  اج��ت��م��اع��ات  وع��ق��د  ف��رق عمل  ت�شكيله  م��ن خ��الل 
�شت�شهد  التي  البطولة،  لهذه  املنا�شب  التح�شري  اأجل  الداعمة من  واملوؤ�ش�شات 
وتغطية  جماهريية  مبتابعة  و�شتحظى  ال��ع��امل��ي��ة،  املنتخبات  نخبة  م�شاركة 

اإعالمية كبرية.

•• اأبو ظبي-وام:

ف��رتة ت�شريح الالعبني من  اأن تظل  القدم -الفيفا  ال��دويل لكرة  اأق��ر الحت��اد 
اأنديتهم للم�شاركة يف املونديال 56 يوما وبرغم من متديد حجم بطولة كاأ�س 
ال���دويل للعبة  2026، حر�س الحت���اد  ب��داي��ة م��ن ن�شخة  ال��ق��دم  ال��ع��امل لكرة 
عن  البطولة  يف  امل�شاركني  الالعبني  ابتعاد  ف��رتة  تو�شيع  ع��دم  على  -الفيفا 

اأنديتهم.
وكانت هذه هي الفرتة امل�شموح لالعبني بالبتعاد فيها عن اأنديتهم للم�شاركة 
وك�شف  امل��ون��دي��ال.  م��ن  و2018  و2014   2010 ن�شخ  خ��الل  امل��ون��دي��ال  يف 
جمل�س اإدارة الفيفا، يف اجتماعه اأم�س بالعا�شمة الرواندية كيجايل، عن مالمح 
الأجندة الدولية اخلا�شة باملباريات والبطولت التي تقام حتت مظلة الحتاد 
خالل ال�شنوات املقبلة. وجاءت اجتماعات جمل�س الفيفا اأم�س يف كيجايل قبل 
اجتماع اجلمعية العمومية )كوجنر�س( لالحتاد، والتي ت�شهد اليوم اخلمي�س 
اإعادة انتخاب ال�شوي�شري جياين اإنفانتينو رئي�شا للفيفا يف ظل عدم وجود اأي 
مناف�س له على رئا�شة الفيفا مثلما كان احلال متاما يف انتخابات الدورة املا�شية 
املقرر   ،2026 مونديال  نظام  تغيري  على  الفيفا  جمل�س  2019.ووافق  عام 
ال�48  املنتخبات  توزيع  ليتم  وك��ن��دا،  واملك�شيك  الأمريكية  املتحدة  بالوليات 
املتاأهلة للنهائيات على 12 جمموعة بواقع 4 منتخبات يف كل جمموعة بالدور 
الأول. وبهذا، ي�شبح اإجمايل عدد مباريات البطولة هو 104 مباريات بزيادة 
ن�شخة 2022، التي كانت اآخر ن�شخة مب�شاركة 32 منتخبا.  عن  مباراة   40
الأوىل  للمرة  النهائيات  يف  منتخبا   48 م�شاركة   2026 م��ون��دي��ال  وي�شهد 
كل  4 منتخبات فقط يف  وج��ود  ا�شتمرار  اأق��ر  الفيفا  ولكن  البطولة،  تاريخ  يف 
املنتخبات  ال�32  ل��دور  ويتاأهل  املا�شية،  الن�شخ  يف  احل��ال  كان  مثلما  جمموعة 
الفائزة باملركزين الأول والثاين بكل جمموعة واأف�شل 8 منتخبات حتتل املركز 
الثالث. وكان الفيفا يعتزم توزيع املنتخبات على 16 جمموعة، بواقع 3 منتخبات 
ال�32، ما يعني زي��ادة عدد  اإىل دور  اأول وثاين كل جمموعة  بكل منها ليتاأهل 
مباريات البطولة اإىل 80 مباراة، ولكنه تراجع واأقر م�شاركة 4 منتخبات يف كل 
جمموعة.وذكر الفيفا اأن نهائي مونديال 2026 �شيقام يف 19 يوليو، واأنه من 
املتوقع اأن ت�شتمر البطولة لأكر من 40 يوما، فيما ا�شتغرقت ن�شخة 2022 

البطولة، حر�س  ف��رتة  امللحوظة يف  ال��زي��ادة  وبرغم  يوما فقط.   29 يف قطر 
الفيفا على اأن تظل فرتة ت�شريح الالعبني من اأنديتهم على حالها )56 يوما( 
حفاظا على روزنامة املباريات املحلية والقارية. كما ك�شف الفيفا خالل اجتماعه 
اأم�س الأول عن روزنامة )اأجندة( املباريات الدولية لل�شنوات املقبلة وبالتحديد 
من 2025 اإىل 2030 حيث يت�شمن 4 فرتات توقف دويل يف كل عام؛ وتبداأ 
بفرتة متتد 9 اأيام خالل مار�س لإقامة جولتني من املباريات الدولية، وتليها 
فرتة متتد 9 اأيام اأي�شا يف يونيو لإقامة جولتني من املباريات الدولية مبا فيها 
املباريات الودية التي ت�شبق البطولت النهائية. وي�شهد �شبتمر ومطلع اأكتوبر 
ويتم  املباريات،  4 ج��ولت من  لإقامة  يوماً   16 الثالثة، ومتتد  التوقف  فرتة 
العمل بها بدءاً من 2026، مع ا�شتمرار العمل بجدول ي�شم فرتتني متتد كل 
واأكتوبر حتى  �شبتمر  الدولية يف  املباريات  اأيام لإقامة جولتني من   9 منهما 
2025، وي�شهد نوفمر فرتة التوقف الرابعة، ومتتد 9 اأيام لإقامة جولتني 
من املباريات الدولية. وُين�شر جدول املباريات الدولية لفئة الرجال للفرتة بني 
لكاأ�س  البطولة اجلديدة  ونالت  املقبلة.  الأي��ام  2025 و2030 خالل  عامي 
2025، قدرا جيدا من مناق�شات جمل�س  العامل لالأندية، واملقررة بداية من 
الفيفا. وبعد امل�شادقة على النهج املُتَّبع يف توزيع املقاعد للبطولة، التي �شتقام 
الفيفا بالإجماع  2025، وافق جمل�س  نادياً، وتنطلق يف يونيو   32 مب�شاركة 
على املبادئ الأ�شا�شية لتحديد الأندية املتاأهلة، مع حتديد املوا�شم من 2021 
الحتادات  اأن  الفيفا  واأو�شح  البطولة.  اإىل  للتاأهل  معينة  كفرتة   2024 اإىل 
�س لها اأكر من 4 مقاعد، �شيتاأهل منها اأبطال الن�شخ ال�4  القارية، التي ُخ�شِّ
د  )من 2021 اإىل 2024( من اأهم بطولة قارية على م�شتوى الأندية، وحُتدَّ
وبالن�شبة  نف�شها،  الفرتة  يف  الأندية  ترتيب  على  بناًء  الإ�شافية  الفرق  هوية 
�شت لها 4 مقاعد، يتاأهل اأبطال الن�شخ ال�4 نف�شها  لالحتادات القارية التي ُخ�شِّ
�س  من اأهم بطولة قارية على م�شتوى الأندية. ويف الحتادات القارية التي ُخ�شِّ
لها مقعد واحد، يتاأهل النادي �شاحب الرتتيب الأعلى من بني اأبطال الن�شخ 
ال�4 نف�شها من اأهم بطولة قارية لالأندية، ويتم لحقا حتديد معايري اختيار 
الفريق املمثل للبلد امل�شيف للبطولة. ويف حال فوز ناٍد بن�شختني اأو اأكر من 
اأهم بطولة قارية على م�شتوى الأندية خالل املوا�شم الأربعة، �شيتم ح�شم هوية 

النادي املتاأهل بح�شب ترتيبه بناًء على املعايري الريا�شية.

•• باتيا-الفجر

ي�شتهل منتخبنا الوطني لكرة القدم  ال�شاطئية لكرة القدم اليوم م�شواره يف 
بطولة كاأ�س اآ�شيا 2023 ، مبواجهة منتخب اأوزبك�شتان على ملعب جومتيم 
اآرينا، بينما يلتقي منتخب اإيران مع منتخب ماليزيا، وذلك �شمن مناف�شات 
اأكمل  قد  ال�شاطئية  اأبي�س  وكان  الثانية،  املجموعة  الأوىل حل�شاب  اجلولة 

ا�شتعداداته للم�شاركة يف بطولة كاأ�س اآ�شيا 2023، التي ت�شت�شيفها مدينة 
باتيا التايالندية يف الفرتة من 16 على 26 مار�س احلايل مب�شاركة 16 

منتخباً.
رئي�س جلنة  ال��ك��رة،  احت��اد  اإدارة  ال��ب��دواوي ع�شو جمل�س  وق��ال علي حمد 
"ثقتنا كبرية يف جميع الالعبني وقدرتهم على حتقيق   : ال�شاطئية  الكرة 
نتيجة اإيجابية يف املباراة الفتتاحية ملنتخبنا الوطني يف بطولة كاأ�س اآ�شيا، 

والتي �شتمثل حافزا معنويا كبريا مل�شوارنا يف البطولة، وُنقدر جهود اجلهاز 
الفني والإداري والالعبني الذين بذلوا جهوداً م�شاعفة من اأجل التح�شري 
الأمثل خلو�س غمار مناف�شات البطولة التي ت�شم اأف�شل منتخبات  القارة 

الآ�شيوية".
واأ�شاف علي حمد البدواوي : "نطمح يف حتقيق اإجناز ريا�شي جديد لكرة 
القدم ال�شاطئية الإماراتية خالل هذه امل�شاركة، ولدينا يقني باأننا ن�شتطيع 

هذا  مُتيز  اأ�شا�شية  �شمة  ُتعد  التي  لالعبني  القتالية  ب��ال��روح  ذل��ك  حتقيق 
املنتخب، ونرى رغبة وا�شحة لدى الالعبني لإ�شافة املزيد من الإجنازات 

ل�شجل الكرة ال�شاطئية الإماراتية خالل م�شاركاتهم الودية والر�شمية".
اأبي�س ال�شاطئية �شبق له امل�شاركة ثماين مرات يف هذه  اأن  اجلدير بالذكر 
و2008،   2007 لقبها مرتني عامي  ، وجنح يف ح�شد  القارية  البطولة 

ونال لقب و�شيف قارة اآ�شيا مرتني يف ن�شختي 2017 و2018.

من 16 اإىل 26 نوفمرب

جمل�س الفيفا يعتمد موعد بطولة كاأ�س 
العامل للكرة ال�ساطئية – الإمارات 2023

»الفيفا« يعتمد خارطة مونديال 
الأندية 2025

اأبي�س ال�ساطئية ي�ستهل م�سواره اليوم يف كاأ�س اآ�سيا مبواجهة نظريه الأوزبكي

•• اأبوظبي-وام:

ال���وط���ن���ي لقفز  م��ن��ت��خ��ب��ن��ا  ي����ب����داأ 
احل���واج���ز م��ع�����ش��ك��راً اإع�����دادي�����اً يف 
املبارك،  رم�شان  �شهر  بعد  اأملانيا 
املتدرج  الإع������داد  ب��رن��ام��ج  ���ش��م��ن 
اخل�����ا������س ب���ال���ت���ح�������ش���ري ال���ب���دين 
اأوملبياد  يف  امل�شاركة  قبل  والفني 
بعد ح�شم  وذلك   ،2024 باري�س 
التاأهل عن جدارة يف بطولة قطر 
ال��دول��ي��ة ال�����ش��ه��ر امل��ا���ش��ي. ووجه 
منتخبنا  م������درب  ال���ع���ي���د  خ���ال���د 
ال�شكر  ل��ق��ف��ز احل���واج���ز  ال��وط��ن��ي 
والتقدير اإىل �شمو ال�شيخ هزاع بن 
زايد اآل نهيان نائب رئي�س املجل�س 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي لإم�����ارة اأب��وظ��ب��ي على 
كان  مما  للفر�شان،  الكبري  دعمه 
له الدور الكبري يف حتقيق الإجناز 

التاريخي بالتاأهل لالأوملبياد.

ال�شيخة  وم��ت��اب��ع��ة  اه��ت��م��ام  ةث��م��ن 
ف��اط��م��ة ب��ن��ت ه�����زاع ب���ن زاي�����د اآل 
اإدارة  جم��ل�����س  رئ���ي�������ش���ة  ن���ه���ي���ان، 
مبارك  ب��ن��ت  ف��اط��م��ة  اأك���ادمي���ي���ة 
رئي�شة  ال���ن�������ش���ائ���ي���ة،  ل���ل���ري���ا����ش���ة 
جمل�س اإدارة موؤ�ش�شة فاطمة بنت 
وموؤ�ش�س  م��ال��ك  الثقافية،  ه���زاع 
وتوجيهاتها  ال�����ش��راع،  اإ�شطبالت 
ملنتخب  املتطلبات  جميع  بتوفري 
اإ�شطبالت  اإن  ال���ف���ر����ش���ان.وق���ال 
ال�شراع ا�شطلعت بجهود كبرية يف 
يتمتعون  الذين  الفر�شان  تهيز 
ب����ق����درات ع���ال���ي���ة ل���ل���و����ش���ول اإىل 
اإ�شافة  التطور،  من  املرحلة  هذه 
اأف�����ش��ل اخل��ي��ول على  ت��وف��ري  اإىل 
مع  يتما�شى  مبا  العامل،  م�شتوى 
طموحات املنتخب لتحقيق اأف�شل 
املختلفة،  م�����ش��ارك��ات��ه  يف  ال��ن��ت��ائ��ج 
الرنامج  لتنفيذ  نتطلع  والآن 

الإعدادي الذي يتالءم مع اأهداف 
املرحلة املقبلة.

خا�شة  ت�شريح  يف  العيد  واأو���ش��ح 
وام"  الإمارات"  اأن����ب����اء  ل���وك���ال���ة 

الفر�شان  م��ع  ال��ت��وا���ش��ل  ..اأن����ه مت 
اأك��ر ع��دد منهم يف فرتة  مل�شاركة 

الإعداد باملع�شكر املقرتح يف اأملانيا، 
يرتقي  اأن  ����ش���اأن���ه  م���ن  ه����ذا  واأن 
الذي  للمنتخب  الفني  بامل�شتوى 
�شي�شارك يف الأوملبياد ويعود بالنفع 
الأوملبياد. بعد  فيما  اجلميع  على 
اأهم مرحلة  اأمام  واأ�شاف:" نحن 
يف الإعداد للفر�شان، وهذا الدعم 
الكبري ميثل دافعاً قوياً للفر�شان، 
وي���ع���زز ت��ط��ل��ع��ات��ه��م ل���رف���ع راي����ات 
الدولة يف املحفل الأوملبي الكبري، 
وتوزيع  املنتخب  تهيز  و�شيتم 
لتحقيق  الفر�شان،  على  اخل��ي��ول 
الفار�س  ب���ني  امل��ط��ل��وب  ال��ت��ن��اغ��م 
واخل���ي���ل، وال���ت���درج الإي���ج���اب���ي يف 
املقرر  ال��رن��ام��ج  ح�شب  الإع�����داد 
ب���ه���ذا اخل�������ش���و����س، و�����ش����وًل اإىل 
م��ن اجلاهزية  امل��ن�����ش��ودة  امل��رح��ل��ة 
حمفل  اأه��م  يف  للم�شاركة  القوية 

ريا�شي عاملي".

منتخب الإمارات لقفز احلواجز يبداأ مع�سكرا اإعداديا يف اأملانيا

را�سد بن حميد النعيمي يرتاأ�س وفد 
احتاد الكرة يف كونغر�س الفيفا 73

•• كيجايل-الفجر

، وفد الحت��اد يف اجتماع كونغر�س الحتاد  القدم  الإم��ارات لكرة  النعيمي رئي�س احت��اد  را�شد بن حميد  ال�شيخ  يرتاأ�س 
روؤ�شاء  وبح�شور  انفاتينو  جياين  برئا�شة  كيجايل  الرواندية  العا�شمة  يف  اخلمي�س  اليوم  عقده  املقرر   73 ال��  ال��دويل 

وممثلي الحتاد الوطنية الأع�شاء.
وي�شم الوفد يو�شف ح�شني ال�شهالوي النائب الثاين لرئي�س احتاد كرة القدم ، وحممد عبدهلل هزام الظاهري الأمني 
العام. ويت�شمن جدول اأعمال الكونغر�س العديد من البنود اأهمها تزكية جياين انفانتينو رئي�شاً لالحتاد الدويل لولية 
ثالثة من 2023 اإىل 2027 ، وعر�س التقرير ال�شنوي ال�شادر من الحتاد الدويل، ومناق�شة املقرتحات الواردة من 

قبل الحتادات الوطنية الأع�شاء وحتديد موعد اجتماع الكونغر�س القادم.

جلنة امل�ساواة بني اجلن�سني يف العراق  
تنظم دورة تاأهيل للمدربات امل�ساعدات 

 
تنظم جلنة امل�شاواة بني اجلن�شني يف اللجنة الأوملبية العراقية دورة تاأهيلية لإعداد م�شاعدات مدرب يف 

كافة الألعاب الريا�شية، وذلك بقاعة الجتماعات مبقر اللجنة الأوملبية. 
وذكرت اللجنة الأوملبية العراقية على موقعها اللكرتوين اأن رئي�شة جلنة امل�شاواة بني اجلن�شني الدكتورة 

بيداء كيالن اأعلنت عن هذه الدورة املقررة يومي الأحد والثنني املقبلني. 
�شتدير جل�شات الدورة الدكتورة اإميان عبدالأمري والدكتورة اإميان �شبيح كبطلتني ريا�شيتني �شابقتني 

متثالن اإلهاما عمليا مطلوبا للمدربات امل�شاركات. 
واأ�شافت كيالن اأن الدورة ت�شكل خطوة رائدة لأنها الأوىل من نوعها على م�شتوى العمل الأوملبي املحلي، 

واأنها �شتكون تاأهيلية اأولية يف طريق اإعداد جيل من املدربات امل�شاعدات يف كافة الألعاب الريا�شية.



اخلميس   16  مارس    2023  م   -    العـدد   13800  
Thursday   16    March    2023   -  Issue No 13800 الفجر الريا�ضي

19

•• اأبوظبي-وام:

اأعلن الحتاد الآ�شيوي لل�شطرجن عن 
ا�شرتاتيجية  �شراكة  اتفاقية  توقيع 
من�شة  لتكون  “تن�شنت"  من�شة  م��ع 
البطولت  وب���ث  ل��ل��ب��ي��ان��ات  ح�����ش��ري��ة 
ينظمها  ال��ت��ي  ل��ل��ع��ب��ة  الإل���ك���رتون���ي���ة 
الحت�����اد.وق�����ال ال�����ش��ي��خ ���ش��ل��ط��ان بن 
رئ���ي�������س الحت�����اد  ن���ه���ي���ان  اآل  خ��ل��ي��ف��ة 
الحت����اد  اإن  ل��ل�����ش��ط��رجن،  الآ����ش���ي���وي 
مع  ال�شراكة  م��ن  لال�شتفادة  يتطلع 
املن�شة العاملية لدعم بطولته والعمل 
ل�شتثمار  ال���رق���م���ي،  ال���ت���ح���ول  ع��ل��ى 
اخلرة الكبرية من ال�شركة يف تنظيم 
الريا�شية  وال���ب���ط���ولت  ال��ف��ع��ال��ي��ات 
الإلكرتونية. واأ�شاف اأن التكنولوجيا 
�����ش����رورة كبرية  ف���ر����ش���ت  احل���دي���ث���ة 
الفعاليات  خمتلف  يف  معها  للتعامل 
الريا�شية، ولعبة ال�شطرجن من اأبرز 
من  ت�شتفيد  اأن  ميكن  التي  الأل��ع��اب 

هذا اجلانب.
 و�شهدت لعبة ال�شطرجن الإلكرتونية 
التحول  ب�������ش���ب���ب  ع���امل���ي���ا  ازده������������ارا 
اللجنة  اع��رتف��ت  الإل���ك���رتوين، حيث 
بدورال�شطرجن  ال��دول��ي��ة  الأومل���ب���ي���ة 
كريا�شة اإلكرتونية، حيث مت اإ�شافتها 
الإلكرتونية  الريا�شيات  �شل�شلة  اإىل 

الأوملبية.
ميار�س  تن�شنت"   " من�شة  وبح�شب   
اللعبة اإلكرتونيا ما يقارب من 700 

م��ل��ي��ون ح���ول ال���ع���امل، ف��ي��م��ا ت���رتاوح 
الالعبني  م��ن  مليونا   420 اأع��م��ار 
18، و34 عاما. وق��ال ه�شام  ما بني 
لالحتاد  ال��ع��ام  الأم���ني  الطاهر  علي 
ت�شريح  يف  ل��ل�����ش��ط��رجن  الآ�����ش����ي����وي 
" وام" اإن  الإم�������ارات  اأن���ب���اء  ل��وك��ال��ة 
الأوىل من  ت��ك��ون  ل���ن  امل���ب���ادرة  ه���ذه 
اأجل دعم اللعبة وتطويرها، ون�شرها 
التقنية  ال��ت��ط��ورات  م��ع  يتنا�شب  مب��ا 
الأجيال  وتوجه  وال�شريعة،  احلديثة 
والتوا�شل  الرقمنة،  نحو  اجل��دي��دة 

اللكرتوين.
يعمل  الآ�شيوي  الحت��اد  اأن  واأ���ش��اف   
باللعبة يف  الرت��ق��اء  دائ��م على  ب�شكل 
املن�شوية  الحت�����ادات  وج��ع��ل  ال���ق���ارة، 

اأف�����ش��ل الحت����ادات  حت��ت مظلته م��ن 
ما  ظ����ل  يف  ال����ري����ا�����ش����ي،  امل����ج����ال  يف 
امل��ج��ال م��ن تطور لف��ت على  ي�شهده 
ير�شم  ال��ذي  الأم���ر  ك��اف��ة،  امل�شتويات 
خريطة جديدة لالألعاب على جميع 
العديد  اإق��ام��ة  يف  وي�شهم  امل�شتويات، 
م���ن ال���ب���ط���ولت ب��ك��ث��اف��ة ع��ل��ى م���دار 
الحتاد.  اأن�شطة  من  يو�شع  ما  العام، 
الآ�شيوي  الحت���اد  اأن  ال��ط��اه��ر  واأك���د 
�شلطان  ال�����ش��ي��خ  ب��رئ��ا���ش��ة  لل�شطرجن 
العديد  و���ش��ع  ن��ه��ي��ان،  اآل  خليفة  ب��ن 
والطموحة  التطويرية  اخلطط  من 
ت�شهم  وال��ت��ي  املقبلة،  ال��ف��رتة  خ��الل 
يف تعدد اأن�شطته ودعم ن�شر اللعبة يف 

خمتلف بلدان القارة الآ�شيوية.

•• اأبوظبي-وام:

تغادر بعثة منتخبنا الوطني لل�شطرجن اليوم اخلمي�س اإىل 
بطولة  فعاليات  يف  للم�شاركة  ال�شعودية  العربية  اململكة 
الريا�س"  "بوليفارد  منطقة  ت�شت�شيفها  التي  ال�شطرجن 

�شمن م�شابقات "تقومي الريا�س" 2023.
مار�س  و18   17 ي��وم��ي  خ��الل  البطولة  فعاليات  وت��ق��ام 
ب��ث��الث��ة لع��ب��ني هم  ف��ي��ه��ا منتخبنا  وي�����ش��ارك  اجل������اري، 
الأ�شتاذ الدويل الكبري �شامل عبد الرحمن امل�شنف الأول 
والالعبة  احلو�شني  ع��م��ران  ال���دويل  والأ���ش��ت��اذ  للبطولة، 

رو�شة ال�شركال.
�شامل  �شيف  ال��دك��ت��ور  ال��وط��ن��ي  منتخبنا  بعثة  وي���رتاأ����س 
خلريباين النعيمي نائب رئي�س احتاد الإمارات لل�شطرجن، 
وي��ت��وىل م��ه��دي ع��ب��د ال��رح��ي��م م�شت�شار جل��ن��ة احل��ك��ام يف 
اآ�شيا من�شب رئي�س احلكام  ال��دويل ورئي�س حكام  الحت��اد 
حيث  من  عربياً  الأعلى  هي  البطولة  وتعتر  بالبطولة. 
 300 ب�  الأول  املركز  �شاحب  يتّوج  حيث  املالية،  اجلوائز 
ريال  األ��ف   200 الثاين  املركز  وينال �شاحب  ري��ال،  األ��ف 
األ���ف ري���ال، ب��الإ���ش��اف��ة اإىل ج��وائ��ز مالية   100 وال��ث��ال��ث 

اأخرى للفائزين حتى املركز العا�شر.
بوقت  جولت   9 من  ال�شوي�شري  بالنظام  البطولة  وتقام 

نقلة لكل لعب. كل  مع  ثواٍن   10  + دقيقة   15

وتاأتي امل�شاركة يف البطولت اخلارجية متا�شياً مع توجهات 
والذهنية  الفنية  القدرات  لتعزيز  للعبة،  الإم��ارات  احت��اد 
ل��الع��ب��ني وال��الع��ب��ات، م��ن خ���الل الح��ت��ك��اك م��ع اأف�شل 

العنا�شر من الدول العربية.
وت���وق���ع ع���م���ران احل��و���ش��ن��ي م��ن��اف�����ش��ة ق���وي���ة م���ن جميع 
البطولة  اأن  خا�شة  الأوىل،  ب��امل��راك��ز  للتتويج  امل�شاركني 
تعتر الأعلى عربياً يف قيمة اجلوائز املالية، بالإ�شافة اإىل 
الذي  وامل�شرف  املتميز  امل�شتوى  اإظهار  يف  القوية  الرغبة 
يعك�س التطور الذي ت�شهده اللعبة يف الدولة.. موؤكدا اأن 
قيمة هذه امل�شاركات مهمة لكونها ت�شاعدهم على تطوير 
العالية  الفنية  للقيمة  نظراً  مهاراتهم  و�شقل  قدراتهم، 

التي ميثلها معظم امل�شاركني بالبطولة.
�شعادتها  عن  ال�شركال  رو�شة  الالعبة  عرت  جانبها  من 
من  جمموعة  ت��واج��د  ت�شهد  التي  البطولة  يف  بامل�شاركة 
اأف�شل الالعبني العرب فيها ، معربة اأن تقدميها امل�شتوى 
الالئق ترجمة للثقة يف قدراتها للم�شاركة �شمن املنتخب 

الإماراتي.
�شاندوا  ال��ذي��ن  جميع  :" اأ���ش��ك��ر  ال�شركال  رو���ش��ة  وق��ال��ت 
طموحي يف هذه الريا�شة حتى اأمتكن من تطوير قدراتي، 
كما اأ�شكر نادي اأبوظبي لل�شطرجن والألعاب الذهنية على 
جهوده الداعمة لتمكني لعبي ولعبات النادي من الرتقاء 

اإىل اأف�شل امل�شتويات خلدمة املنتخبات الوطنية".

•• اأبوظبي -وام:

ب�شباعية يف �شباك ليبزج، منها 5 اأهداف للمهاجم الرنويجي 
�شيتي  مان�ش�شرت  وا�شل  قيا�شية،  اأرق���ام  وع��دة  ه��الن��د،  اإيرلنج 
الإجنليزي انطالقته املميزة يف دوري اأبطال اأوروبا هذا املو�شم 
اللقب  على  للمناف�شة  بقوة  املر�شحني  �شمن  اأن��ه  عمليا  واأك���د 
هزمية  اأك��ر  ليبزج  ب�شيفه  �شيتي  مان�ش�شرت  واأحل��ق  ال��ق��اري. 
م�شاء   0-7 عليه  وتغلب  الأوروب��ي��ة  البطولت  ملعبه يف  خ��ارج 
اأم�س الأول الثالثاء يف اإياب دور ال�16 لدوري الأبطال ليحجز 
عن  للبطولة  النهائي  رب��ع  ال��دور  يف  مقعده  �شيتي  مان�ش�شرت 

التي  الكبرية  الن��ت�����ش��ارات  معظم  يف  وكاملعتاد   . ج���دارة 
حققها مان�ش�شرت �شيتي يف املو�شم احلايل، كان املهاجم 
بقوة  حا�شرا  عاما"   22" هالند  ال�شاب  الرنويجي 
اأه���داف   5 ل��ل��م��ب��اراة م��ن خ��الل  وف��ر���س نف�شه جنما 
ال��ك��ب��ري على  ال��ف��وز  ب��ه��ا يف  اأح���رزه���ا للفريق و���ش��اه��م 
اأم�س  ال�شادرة  ليبزج. وركزت ال�شحف الريطانية 

يقدمه  ما  امل��ب��اراة، على  على  تعليقها  الأرب��ع��اء، يف 
العديدة  القيا�شية  والأرق��ام  الفريق  مع  هالند 

وللفريق  لنف�شه  ال���الع���ب  ح��ق��ق��ه��ا  ال��ت��ي 
لي�شتحوذ  الول،  اأم�������س  م����ب����اراة  يف 

هالند على القدر الأكر من 

الأ�شواء. وعادل "�شيتي" يف هذه املباراة الرقم القيا�شي لأكر 
انت�شار حققه يف تاريخ م�شاركاته بالبطولت الأوروبية؛ عندما 
ال��دور مبو�شم  فاز على �شالكه الأمل��اين بنف�س النتيجة يف نف�س 
مبارياته  �شجل  �شيتي  مان�ش�شرت  وم���دد   .2019-2018
 23 اإىل  الأب���ط���ال  دوري  ملعبه يف  ع��ل��ى  ه��زائ��م  ب��ال  امل��ت��ت��ال��ي��ة 
انت�شارا وتعادل يف مباراتني، وكانت   21 مباراة، حقق خاللها 
اأم��ام ليون  البطولة  للفريق على ملعبه يف  �شابقة  اآخ��ر هزمية 
الفرن�شي 1-2 عام 2018. ومني ليبزج بالهزمية الأ�شواأ له 
اأ���ش��واأ هزمية  كانت  الأوروب��ي��ة، حيث  امل�شاركات  خ��ارج ملعبه يف 
يف   5-0 يونايتد  مان�ش�شرت  اأم���ام  ل��ه  �شابقة 
اإىل  ر����ش���ي���ده  ه���الن���د  ورف�����ع   .2020
مبختلف  م��ب��اراة   35 يف  ه��دف��ا   39
البطولت مع مان�ش�شرت �شيتي منذ 
قبل  ال��ف��ري��ق  �شفوف  اإىل  انتقاله 
بداية هذا املو�شم، واأ�شارت �شحيفة 
بهذا  الالعب  اأن  اإىل  �شن"  "ذي 
ال���ع���دد الإج����م����ايل م���ن الأه�����داف 
قيا�شيا  رق��م��ا  ح��ط��م  الآن  ح��ت��ى 

94 عاما، وكان م�شجال  لالعبي مان�ش�شرت �شيتي ظل �شامدا 
با�شم تومي جون�شون منذ الثالثينيات يف القرن املا�شي. ورفع 
هالند ر�شيده من الأه��داف يف دوري الأبطال هذا املو�شم اإىل 
بفارق هدفني  البطولة  ه��دايف  قائمة  ���ش��دارة  يف  اأه���داف   10
اأمام امل�شري حممد �شالح جنم ليفربول الإجنليزي. كما رفع 
هالند ر�شيده اإىل 33 هدفا يف تاريخ م�شاركاته بامل�شابقة مع 
خمتلف الأندية، واأ�شبح اأ�شرع لعب ي�شل حلاجز ال�30 هدفا 
25 مباراة فقط؛ متفوقا على  يف امل�شابقة؛ حيث حقق هذا يف 
اإىل  احتاج  الذي  ني�شتلروي،  فان  رود  ال�شابق  الهولندي  النجم 
عاما   22( هالند  واأ�شبح  احلاجز.  لهذا  لي�شل  مباراة   34
و236 يوما( اأ�شغر لعب يف تاريخ البطولة ي�شل حلاجز ال�30 
كيليان  للفرن�شي  ال�شابق  القيا�شي  ال��رق��م  حطم  حيث  ه��دف��ا؛ 
مبابي مهاجم باري�س �شان جريمان الفرن�شي، الذي و�شل لهذا 
احلاجز وعمره 22 عاما و352 يوما. كما اأ�شبح ثالث لعب 
يف تاريخ البطولة يحرز 5 اأهداف يف مباراة واحدة؛ حيث �شبقه 
اإىل هذا كل من ليونيل مي�شي مع بر�شلونة الإ�شباين يف 2012 
 .2014 يف  الأوك����راين  دونيت�شك  �شاختار  م��ع  اأدري��ان��و  ول��وي��ز 
واملثري اأن هالند �شجل الأهداف اخلم�شة يف غ�شون 35 دقيقة 
يخرجه  اأن  قبل  وال��ث��اين  الأول  ال�شوطني  ب��ني  مق�شمة  فقط 
من  �شيتي  ملان�ش�شرت  الفني  املدير  ج��واردي��ول  جو�شيب  امل��درب 
امللعب يف الدقيقة 63. وخالل ال�شوط الأول من املباراة، �شجل 
هالند 3 اأهداف لي�شبح الهاتريك اخلام�س له يف خمتلف 
"هاتريك"   3 بفارق  ليتفوق  املو�شم،  ه��ذا  امل�شابقات 
ال�5  ال�����دوري  ب���ط���ولت  اآخ����ر يف  اأي لع���ب  ع��ل��ى 
الكبرية يف اأوروبا هذا املو�شم، ح�شبما اأفادت 
واأ�شبح  ل��الإح�����ش��ائ��ي��ات.  "اأوبتا"  �شبكة 
الدوري  اأندية  اأول لعب من  هالند 
الإجن��ل��ي��زي ي��ح��رز 5 ه��ات��ري��ك يف 
اأن جنح  م��و���ش��م واح����د م��ن��ذ 
ه����������اري ك������ني م���ه���اج���م 
ه����ذا  يف  ت����وت����ن����ه����ام 
-2016 مب��و���ش��م 

.2017

اأرقام هالند القيا�سية توجه اإنذارا جديدا 
ملناف�سي مان�س�سرت �سيتي يف دوري الأبطال

اليوم.. اأر�سنال ومان�س�سرت يونايتد يت�سلحان باحلذر للعبور اإىل ربع نهائي الدوري الأوروبي

•• اأبوظبي-وام:
الذهاب، ترفع  نتيجة مطمئنة خالل جولة  اأك��ر من فريق  فيما حقق 
"احلذر" خالل جولة الإي��اب املقررة اليوم اخلمي�س  جميع الفرق �شعار 
يف دور ال�16 مل�شابقة الدوري الأوروبي. ومتتلك فرق مان�ش�شرت يونايتد 
النهائي  ربع  ال��دور  اإىل  للعبور  وكبرية  جيدة  فر�شة  وفينورد  واأر�شنال 
للبطولة من خالل مبارياتها اليوم بعد النتائج اجليدة التي حققتها يف 
جولة الذهاب. وتتذب مباراة اأر�شنال الإجنليزي مع �شبورتنج ل�شبونة 
الذهاب  مباراة  وانتهاء  الفريقني  قوة  ظل  يف  كبريا  اهتماما  الرتغايل 
بالتعادل 2-2 يف ل�شبونة، ما يبقي على اأمل الفريق الرتغايل يف التاأهل، 

�شجل  ملوا�شلة  اأر�شنال  ويتطلع  اليوم.  مباراة  يف  نتيجة  ب��اأي  الفوز  حال 
الفريق  حقق  حيث  الأخ���رية؛  الأ�شابيع  يف  حققها  التي  اجليدة  النتائج 
بعد  الإجن��ل��ي��زي  ب��ال��دوري  التي خا�شها  ال�5  امل��ب��اري��ات  ال��ف��وز يف جميع 
خ�شارته اأمام مان�ش�شرت �شيتي يف منت�شف فراير املا�شي، وتعادل الفريق 
اأمام �شبورتنج ل�شبونة. يف مباراة واحدة فقط كانت هي مباراة الذهاب 
ومن بني جميع الفرق التي تخو�س جولة الإياب اليوم، يحظى مان�ش�شرت 
ح�شم  كونه  النهائي،  رب��ع  ال���دور  اإىل  للعبور  الأك���ر  بالفر�شة  يونايتد 
الذهاب على ملعبه بنتيجة مطمئنة حيث فاز على ريال بيتي�س  مباراة 
الإ�شباين 4-1.ولكن الهزمية الكبرية 0-7 التي مني بها الفريق اأمام 
للتعامل  "يونايتد"  اأي��ام، تدفع   10 الإجنليزي قبل  بالدوري  ليفربول 

الهولندي  فينورد  وي�شت�شيف  اليوم.  بيتي�س  م�شيفه  مع  �شديد  بحذر 
فريق �شاختار دونيت�شك الأوكراين اليوم بعد تعادلهما 1-1 ذهابا، وتبدو 
النهائي.ويف  للدور ربع  العبور  اأي�شا يف  الهولندي جيدة  الفريق  فر�شة 
املقابل، وبرغم فوزه على ملعبه 1-0 ذهابا، يحتاج يوفنتو�س الإيطايل 
�شيافة  غ��دا يف  مباراته  �شديد مع  بحذر  والتعامل  ب��ذل جهد كبري  اإىل 
فرايبورج الأملاين، اإذا اأراد اجتياز هذا الدور اإىل ربع النهائي. ويحل روما 
 0-2 عليه  الفوز  بعد  الإ�شباين  �شو�شييداد  ري��ال  على  �شيفا  الإي��ط��ايل 
مع  الرتكي  فناربخ�شة  يلتقي  اليوم،  املباريات  باقي  ويف  روم��ا.  يف  ذهابا 
الأملاين  ليفركوزن  باير  مع  املجري  وفرينكفارو�س  الإ�شباين  اأ�شبيلية 

و�شانت جيلواز البلجيكي مع يونيون برلني الأملاين.

•• الظفرة-وام:

ينظم مهرجان الظفرة البحري بطولت �شاطئية واألعاب �شعبية �شمن دورته الرابعة 
مبنطقة  املغرية  �شاحل  يف  اجل��اري  مار�س   19 حتى  فعالياتها  ت�شتمر  التي  ع�شرة 
اأبوظبي  يف  والرتاثية  الثقافية  وال��رام��ج  املهرجانات  اإدارة  جلنة  بتنظيم  الظفرة 

ونادي اأبوظبي للريا�شات البحرية.
وتقام مناف�شات بطولة كرة القدم ال�شاطئية وبطولة كرة الطائرة ال�شاطئية، ب�شكل 
يومي على �شاطئ �شاحل املغرية من ال�شاعة الرابعة م�شاًء اإىل ال�شاد�شة م�شاًء، فيما 
تقام مناف�شات الألعاب ال�شعبية )م�شابقة الكريم للرجال والن�شاء، م�شابقة الدومينو، 

ولغاية  م�شاًء  الرابعة  ال�شاعة  من  يومي  ب�شكل  ال��دح��روي(،  �شاع،  امل��ط��ارح،  ك��راب��ي، 
العا�شرة م�شاًء طيلة اأيام املهرجان.

الظفرة  مهرجان  حر�س  اإط���ار  يف  ال�شعبية  والأل��ع��اب  ال�شاطئية  البطولت  وت��اأت��ي 
الريا�شية  الأل��ع��اب  م��ن  ال��ن��وع  وه���ذا  ال�شعبي  امل����وروث  وت��ع��زي��ز  ن�شر  على  ال��ب��ح��ري 

وامل�شابقات ال�شعبية وت�شجيع املجتمع على ممار�شتها.
ومتثل الألعاب ال�شعبية جانباً مهماً من تراث الدولة، وعادات املجتمع، وت�شكل جزءاً 
مناطق  خمتلف  من  ال�شعبية  الفرق  من  العديد  وت�شارك  اأبنائه  ذاك��رة  من  را�شخاً 
ال�شاطئية، والتي تتناف�س  القدم  ال�شاطئية وكرة  الإم��ارات يف بطولت كرة الطائرة 

للفوز بلقب البطولة التي خ�ش�س لها جوائز نقدية قيمة.

بطولت �ساطئية واألعاب �سعبية مبهرجان الظفرة البحري

»اآ�سيوي ال�سطرجن« يعلن اإدراج البطولت 
الإلكرتونية حتت مظلته دعما لربامج ن�سر اللعبة

اليوم.. منتخبنا الوطني يتوجه اإىل 
ال�سعودية للم�ساركة يف بطولة ال�سطرجن



    

ي�سافران اإىل 14 دولة بدولر يف اليوم
واأنفقا جنيها  14 دولة  اإىل  ك�شف زوجان بريطانيان كيف �شافرا 

اإ�شرتلينيا واحدا )1.25 دولر( فقط يف اليوم.
 33( �شفين�شون  وتوبيا�س  عاماً(   33( ميزارو�س  اأندريا  واأم�شى 
جنيه   500 واأنفقا  الالتينية،  اأمريكا  عر  ال�شفر  يف  عاًما  عاماً( 

اإ�شرتليني )610 دولر( فقط خالل تلك الأ�شهر ال� 12.
قد  م�شرتكني،  اأ�شدقاء  خالل  من  التقيا  اللذان  الزوجان،  وكان 
على  حري�شني  كانا  لكنهما  معاً،  والدمنارك  واملجر  ال�شويد  زارا 
الذهاب اإىل مكان مل ي�شبق لهما الذهاب اإليه من قبل. وباإلهام من 
الأ�شدقاء والعائلة، قرر كل من اأندريا وتوبي التوجه اإىل اأمريكا 
الالتينية، ولكن مبيزانية حمدودة. وقالت اأندريا ل�شحيفة �شن 
طويلة،  لفرتة  الرحلة  ه��ذه  نتحدث عن  “كنا  ترافيل:  اأون��الي��ن 
ملدة �شت �شنوات وحتدثنا دائماً عن القيام ب�شيء كبري.  وكنا معاً 
اأن ننفقه وما زلنا  اأن نرى ما هو اأقل مبلغ من املال ميكن  اأردن��ا 

�شعداء. �شاألنا اأنف�شنا: هل ميكننا فعل ذلك بدون مقابل؟«
1 يناير -كانون الثاين  اإىل ت�شيلي يف  و�شافر الزوجان لأول مرة 
اأندريا  التكاليف مبجرد و�شولهما. وقالت  2022، وقررا خف�س 
على  ال�����ش��ي��ارات  اإي��ق��اف  ط��ري��ق  ع��ن  النقل  تكاليف  غطينا  “لقد 

الطرقات، لذلك مل ندفع اأياً من تكاليف ال�شفر«.

تعر�ست لل�سرقة واأ�سيبت بال�سلل
اأ�شيبت �شيدة من ولية تك�شا�س الأمريكية بال�شلل، بعد تعر�شها 
لهجوم من �شخ�س قام ب�شرقتها يف مركز ت�شوق مبنطقة هيو�شنت. 
ووقعت احلادثة عندما قامت نونغ تروونغ البالغة من العمر 44 
تبعها  حيث  امل�شريف،  ح�شابها  م��ن  امل��ال  م��ن  مبلغ  ب�شحب  ع��ام��ا، 
كامريات  ووثقت  مبهاجمتها.  وق��ام  الت�شوق،  مركز  حتى  �شخ�س 
املراقبة عملية الهجوم على نونغ، حيث ظهر الرجل وهو مي�شك 
بال�شيدة، ويحاول انتزاع الظرف الذي احتوى على املال. وعندما 
بقوة  الرجل على حملها، و�شربها  اأق��دم  نونغ،  وجد مقاومة من 
على الأر�س، ليفّر لحقا باملال الذي �شرقه. وح�شبما ذكرت �شبكة 
“فوك�س نيوز” الأمريكية، فقد اأ�شيبت نونغ بال�شلل نتيجة لتلف 
اأ�شاب العمود الفقري من جّراء الهجوم. جدير بالذكر اأن الل�س 
الذي مل تقب�س عليه ال�شلطات بعد، قد متكن من �شرقة 4300 

دولر، كانت نونغ قد ادخرتها لزيارة عائلتها املقيمة يف فيتنام.

العثور على جرار فخارية اأثرية يف بلدة لبنانية
ُعر يف لبنان، على عدد من اجلرار الفخارية الكبرية “اخلوابي” 
للبنى  وترميم  اأثناء عمليات حفر  اإىل ع�شور قدمية،  تعود  التي 
ال�شياحية،  ل��ب��ل��دة دوم����ا  ال��ق��دمي  ال���رتاث���ي  ال�����ش��وق  ال��ت��ح��ت��ي��ة يف 
لبنان. يف ت�شريحات خا�شة ملوقع  البرتون �شمايل  جرود مدينة 
اأ�شد عي�شى،  دوم��ا،  بلدة  بلدية  قال رئي�س  نيوز عربية”،  “�شكاي 
اإع��ادة ترميم ال�شوق الأث��ري القدمي يف  اإن “البلدية كانت ب�شدد 

واأو�شح ما يلي: اأطراف البلدة”، 
عمال اكت�شفوا اأثناء احلفر 4 جرار فخارية كبرية احلجم، يرجح 

اأنها كانت ت�شتخدم يف تخزين الزيت واحلبوب.
رئي�س البلدية طلب وقف عملية احلفر، واأبلغ مديرية الآث��ار يف 
ال�شاعات  يف  امل��وق��ع  مبعاينة  ب��دوره��ا  اأبلغته  التي  الثقافة،  وزارة 
اأ�شيع  كما  داخ��ل اخلوابي،  اأي قطع ذهبية  يكن هناك  املقبلة. مل 
على �شفحات مواقع التوا�شل الجتماعي. البلدية و�شعت �شياجا 

وحرا�شا يف املكان الذي عر فيه على الآثار.
بلدة دوما ترتفع عن �شطح البحر 800 مرت.

   بانوراما
مدر�سة ت�سمح للتالميذ بارتداء مالب�س ال�سباحة ب�سبب حرارة اجلو

   يف ظل موجة احلر التي تتاح مناطق عدة يف الأرجنتني منذ نحو اأ�شبوعني، اتخذت اإحدى مدار�س روزاريو، 
اأج�شامهم خالل فرتات  ترطيب  يتمكنوا من  ال�شباحة، حتى  ارتيادها مبالب�س  للتالمذة  يجيز  ا�شتثنائياً  ق��راراً 

ال�شرتاحة، على ما اأفادت و�شائل اإعالم حملية.
وو�شلت درجة احلرارة الثنني اإىل 38 درجة مئوية يف بوينو�س اآير�س ومقاطعات اأخرى يف و�شط البالد ال�شمايل، 
الأر�شية والذي  الكرة  الن�شف اجلنوبي من  ال�شيف احلايل يف  مع ت�شجيل معدلت ح��رارة قيا�شية خالل ف�شل 
ّنف الأكر حّراً منذ بدء ت�شجيل بيانات احلرارة يف بوينو�س اآير�س عام 1906، ومنذ العام 1961 على م�شتوى  �شُ

البلد ككل.
انتظار تراجع  اأو يف  الهواء،  باأجهزة تكييف  ب�شبب م�شاكل مرتبطة  الفائت  الأ�شبوع  اأبوابها  واأقفلت مدار�س عّدة 

درجات احلرارة كما هو متوقع يف الن�شف الثاين من الأ�شبوع.
يف  الواقعة  غورو�شاغا  فران�شي�شكو  مدر�شة  يف  الثانوية  ال�شفوف  يف  واخلمي�س  الأرب��ع��اء  يومي  الدرا�شة  وُعّلقت 
ب�شبب م�شاكل حتول دون اإمكانية ا�شتخدام مكيفات الهواء. اإل اأّن  روزاريو “310 كيلومرتات من بوينو�س اآير�س”، 

الإدارة �شعت لتجّنب اتخاذ قرار مماثل بالن�شبة اإىل ال�شفوف البتدائية.
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الإعدام لكوري بتهمة البحث عن كيم جونغ اأون على »غوغل«
ينتظر مواطن كوري، مل يتم الك�شف عن هويته، تنفيذ حكم الإعدام رمياً 
بالر�شا�س، بتهمة البحث عن الزعيم كيم جونغ اأون، على حمرك البحث 

الأكر انت�شاراً “غوغل«.
اأنه تراأ  بالر�شا�س ملا اعُتر  ويواجه الكوري جمهول الهوية املوت رمياً 
بالبحث عن ا�شم الزعيم الكوري ال�شمايل كيم جونغ اأون، من داخل اأحد 
الذي يعتر “الوكالة  املراكز الأمنية الكورية ال�شمالية وهو “املكتب 10”، 
ال�شرية التي تراقب الت�شالت الداخلية واخلارجية يف كوريا ال�شمالية”، 
وفقاً ملا نقلته  �شحيفة “مرتو” الريطانية عن �شحيفة “ديلي اأن كاي” 
من  ك��ان  �شُيعدم،  ال��ذي  ال�شخ�س  اإّن  امل�شادر  وق��ال��ت  اجلنوبية.  الكورية 
الت�شلل،  من  ومتكن  جميعاً  فا�شتغّلهم  املخابرات،  م�شوؤويل  من  عدد  بني 
املكتب من منا�شبهم كعقوبة  بف�شل جميع �شباط  الت�شّبب  اأ�شفر عن  ما 
الذين  املخابرات  م�شوؤويل  جميع  اأن  اإىل  امل�شادر  ولفتت  تق�شريهم.  على 
كانوا من   ”10 ل�”املكتب  الأخ��رية  التطهري  القب�س عليهم يف عملية  مت 
ال�شباب، الذين ان�شموا اإىل الوكالة بعد فرتة وجيزة من تخرجهم العام 
املا�شي، وهم يف الغالب من الرتب املتو�شطة اإىل العالية، ومكلفون بتطوير 

برامج للتحكم يف جدار حماية معلومات الدولة.

يكتم اأنفا�سه ويغو�س ببحرية متجمدة
اندفع الت�شيكي ديفيد فينكل اإىل �شطح بحرية �شيلز ال�شوي�شرية املتجمدة  
 50 ت��اوز  قيا�شي  لعمق  وغا�س  اأنفا�شه  كتم  بعدما  الثالثاء  الأول  اأم�س 

مرتا بدون بذلة غط�س.
العمودي لعمق  الغو�س  40 عاما يف  العمر  البالغ من  وياأتي جناح فينكل 
52.1 مرتا بعد دخوله مو�شوعة غيني�س لالأرقام القيا�شية لل�شباحة بطول 

بحرية ت�شيكية متجمدة يف عام 2021.
وغا�س فينكل يف بحرية �شيلز من خالل فتحة يف اجلليد وا�شتعاد مل�شقا 
من عمق 50 مرتا لإثبات اإجنازه وخرج من نف�س الفتحة ثم ب�شق بع�س 
اأن��ه ل يعاين من �شيء  اأجراها يف امل�شت�شفى لحقا  ال��دم. واأك��دت فحو�س 

خطري.
للغو�س  ثانية  و54  دقيقة  ا�شتغرق  اإنه  كالو�س  بافيل  اأعماله  وذكر مدير 
يف درج��ات ح��رارة ت��رتاوح من درج��ة اإىل اأرب��ع درج��ات مئوية وهو مما كان 
اأبطاأ من املتوقع. وقال لرويرتز “لقد ا�شتمتع بذلك نوعا ما لكنه يعرتف 
امل�شاكل يف  املعتاد وكان يعاين من بع�س  اأكر قليال من  باأنه كان متوترا 

التنف�س«.
اأي �شعوبة. نق�س الأك�شجني  البارد ل ي�شكل له  املاء  “وجوده يف  واأ�شاف 
اأمر طبيعي بالن�شبة له. لكن هذا كان �شيئا خمتلفا متاما لأن من ال�شعب 

حقا التعامل مع تعر�س الأذن لل�شغط يف املاء البارد«.

قوات املارينز تنتج تطبيقات 
هواتف جنودها بنف�سها

البحرية  م�����ش��اة  ق�����وات  اف��ت��ت��ح��ت 
م�شنعا  “املارينز”  الأم���ريك���ي���ة 
اإنتاج  مب��ه��م��ة  �شي�شطلع  داخ��ل��ي��ا 
وبرجمية  ذكية  هواتف  تطبيقات 

جلنوده.
تاميز”  “ميليرتي  م��وق��ع  وذك���ر 
الع�شكرية  ال�شوؤون  يف  املتخ�ش�س 
جنود  ت�����دري�����ب  ����ش���ي���ج���ري  اأن���������ه 

“املارينز” لي�شبحوا مرجمني.
ذلك  وراء  الهدف من  اأن  واأ���ش��اف 
ب�����ش��ك��ل �شريع  ال��ت��ط��ب��ي��ق��ات  اإن���ت���اج 
البحرية  ال�����ش��الح يف  ه���ذا  جل��ن��ود 

الأمريكية.
وي��اأت��ي ه��ذا التطور يف وق��ت تزداد 
م�شتوى  ع��ل��ى  الأم��ن��ي��ة  امل���خ���اوف 
الهواتف  يف  التطبيقات  من  ع��امل 
التوا�شل  من�شات  خا�شة  الذكية، 

الجتماعي.
ي�شبه  م���ا  غ��رب��ي��ة  دول  واأع���ل���ن���ت 
“تيك توك”  احل��رب على تطبيق 
ال�����ش��ي��ن��ي، ال���ذي ت��ق��ول اإن���ه يعمل 
ينفيان  لكنهما  بكني،  حكومة  مع 

ذلك.
“املارينز”  م�شنع  عمل  و���ش��ي��ب��داأ 
مب�������ش���روع ت��ري��ب��ي ي�����ش��ت��م��ر ملدة 
اأو�شنت  م��دي��ن��ة  اأع�����وام، وم��ق��ره   3

بولية تك�شا�س جنوبي البالد.
عام،  ملدة  تدريبا  و�شيتلقى اجلنود 
املتبقيني  ال��ع��ام��ني  و���ش��ي��م�����ش��ون 
البحرية  مل�شاة  برجميات  بناء  يف 

الأمريكية.
الأمريكية  ال��دف��اع  وزارة  وت��دف��ع 
ت�شميم  ن���ح���و  “البنتاغون” 
ب�شورة  ال����رجم����ي����ة  اخل�����دم�����ات 

داخلية عر دعم املواهب.

جينا اأورتيغا تك�سف مفاجاأة 
�سادمة عن دورها يف »وينزداي«

نتفليك�س  اإع��الن  على  �شهرين  من  اأك��ر  بعد 
م�شل�شل  من  جديد  ملو�شم  التح�شري  بدء  عن 
بطلة  ك�شفت  “وينزداي”،  الكوميدي  الرعب 
اأنها  اأورت��ي��غ��ا،  جينا  ال�شابة  النجمة  امل�شل�شل 
املو�شم  يف  البطولة  دور  مرتني  ورف�شت  �شبق 
الريطانية  “مرتو”  الأول. وذكرت �شحيفة 
متحم�شة  ت��ك��ن  مل  ع���ام���اً(   20( اأورت���ي���غ���ا  اأن 
ل��ن يحقق  اأن��ه  منها  رف�شته، ظناً  ب��ل  ل��ل��دور، 
الكوميديا  بني  مزج  اأن��ه  خ�شو�شاً  �شدى،  اأي 
ال�شوداء والرعب، الأمر الذي قد ل ي�شمح لها 

بالإبداع يف تقدميه للجمهور.
وافقت  بعدما  اأنه حتى  اإىل  ال�شحيفة  ولفتت 
اإىل  امل�شل�شل  اإخ��راج  اإ�شناد  ب�شبب  ال��دور،  على 
امل��خ��رج ال��ق��دي��ر ت��ي��م ب���ورت���ون، وال����ذي ترغب 
بالعمل معه، فاإنها كانت تخ�شى تلك اخلطوة، 
يوؤدون  باأنهم  التمثيل  فريق  من  اآراء  ظل  يف 
اأنه �شيحقق  امل��ال، ول يظنون  اأجل  العمل من 

جناحاً.

ولدة قي�سرية حتت تهديد ال�سرطة يف اأ�سرتاليا
بعد  قي�شرية  بعملية  طفلها  ولدة  اأ�شرتالية  اأم  رف�شت 
باأن هناك خطرا كبريا على حياتها  اأخرها الأطباء  اأن 
ال���ولدة الطبيعية، م��ا دف��ع الأطباء  وع��ل��ى اجل��ن��ني م��ن 
مكبلة  با�شطحابها  التي هددتها  ال�شرطة  ا�شتدعاء  اإىل 
بالأ�شفاد اإىل امل�شت�شفى. كانت الأم البالغة من العمر 23 
اأجرت  كا�شم م�شتعار، قد  ا�شم هذر  اتخذت  والتي  عاماً، 
عمليتني قي�شريتني �شابقتني، وخططت لولدة طبيعية، 
ال���ولدة  اإن الأط���ب���اء ح��رم��وه��ا م��ن خ��ي��ار  ولكنها ق��ال��ت 
الطبيعية، على الرغم من اأن جنينها كان ب�شحة جيدة.

�شرطية  ح�شرت  قي�شرية،  عملية  اإج���راء  رف�����س  وب��ع��د 
واأخ�شائي اجتماعي من دائرة العدل يف نيو �شاوث ويلز 
ال�شلطات  وت��ق��ول  امل�شت�شفى.  اإىل  لنقلها  منزلها  اإىل 
الولدة  لأن  وطفلها،  املري�شة  مل�شلحة  اتخذ  القرار  اإن 
الطبيعية ت�شكل خطراً حقيقياً يوؤدي اإىل موت اجلنني. 

وحاولت ال�شرطية جاهدة لإقناع الأم بالعملية القي�شرية 
فقدن  اأمهات  مع  حدثت  مماثلة  بق�ش�س  اإخبارها  عر 
اأطفالهن بعد الولدة الطبيعية، اإل اأن هذه الق�ش�س مل 
تد �شدى لديها يف بادئ الأمر، ولكنها اأذعنت لأنها اإن 

مل تقبل ف�شتذهب اإىل امل�شت�شفى مكبلة اليدين.

ع�سابة زرع كلى ل�سالح اأثرياء اأجانب
اعتقلت ال�شلطات الباك�شتانية ع�شابة متورطة يف عمليات 
زرع ك��ل��ى ب�����ش��ورة غ��ري ق��ان��ون��ي��ة لأث���ري���اء اأج���ان���ب، وهي 
تعاين من  التي  الفقرية  الدولة  تلك  تنت�شر يف  ممار�شة 
اأزمة اقت�شادية. ومت اعتقال 10 اأ�شخا�س، على الأقل، من 
بينهم اأطباء وممر�شات، خالل مداهمة فريق من وزارة 
ال�شحة وال�شرطة عيادة �شرية يف مدينة روالبندي بالقرب 
من العا�شمة الباك�شتانية اإ�شالم اأباد م�شاء اأول اأول اأم�س 
الثنني. وقال ح�شن اأختار، رئي�س فريق من هيئة زراعة 
مداهمة  عمليات  اإن  البنجاب،  باإقليم  الب�شرية  الأع�شاء 
اإ�شافية جرت اأم�س الأول الثالثاء لعتقال باقي اأع�شاء 
الذين  الأ�شخا�س  من  العديد  ال�شبكة  وت�شم   . ال�شبكة 
اإقليم  يف  ال�شغرية  والبلدات  القرى  اإىل  يذهبون  كانوا 
الكلى  ببيع  الأ�شخا�س  لإقناع  باك�شتان،  و�شط  البنجاب، 
لالأثرياء الأجانب. ويدفع امل�شرتون الأجانب الأثرياء ما 
الكلى، ولكن  األف دولر مقابل عملية زرع   50 اإىل  ي�شل 
اجلزء الأكر من الأموال يذهب اإىل الو�شطاء، ول يكاد 
املترع يح�شل على اأكر من 3 اآلف دولر، بح�شب اأحد 

اأطباء الكلى يف اإ�شالم اأباد.

الكالب ال�ساردة تنهي حياة طفل
عادت م�شكلة الكالب ال�شالة يف الأردن للواجهة جمددا 
بعد وفاة الطفل يحيى النبايل الذي يبلغ من العمر 10 

�شنوات بعدما ع�شه كلب �شال يف �شرق العا�شمة عّمان.
كلب  من  للع�س  تعر�س  يحيى  ف��اإن  الطفل  عم  وح�شب 
ذويه،  منزل  اأم���ام  �شهرين  نحو  قبل  ال��راأ���س  منطقة  يف 
قدم  حيث  احلكومية،  امل�شت�شفيات  اإح��دى  اإىل  نقله  ومت 
ب��دء يعاين من  اأن��ه  اإل  ال���الزم، وع��اد للمنزل  له العالج 
حيث  اأخ���رى  م��رة  للم�شت�شفى  ون��ق��ل  مر�شية  اأع��را���س 

ت�شبب العقر لإ�شابته ب�شحايا الدماغ.
واأو�شح عم الطفل اأن حالة يحيى كانت �شيئة، ودخل يف 

غيبوبة منذ 25 يوما، وتويف ظهر يوم الثالثاء.

نيكول بيلتز تعلق على خالفها مع حماتها فيكتوريا بيكهام
عاجلت املمثلة واملوديل نيكول بيلتز ال�شائعات اخلالف مع حماتها فيكتوريا بيكهام، 
زوجة ديفيد بيكهام مرة اأخرى. باخت�شار، تدعي نيكول اأنها ل تفهم �شبب ا�شتمرار 
ال�شائعات. وقالت: “لقد قلت هذا مرات عديدة: ل يوجد عداء. ل اأعرف. ل اأحد 
يريد اأن يكتب الأ�شياء اللطيفة. اإنه اأمر غريب حًقا، يف الواقع، �شواء كانت حياتي 

اأو حياة �شخ�س اآخر اأو اأي �شيء اآخر«.
ونتجت هذه ال�شائعات عن عدم ارتداء نيكول ف�شتان زفاف من ت�شميم فيكتوريا 
اأك��ر من  ذل��ك، �شرحت يف  وم��ع   .2 ني�شان  بيكهام يف  بروكلني  زفافها من  حلفل 

منا�شبة اأنه ل توجد دراما حول الختيار.
واأخرت نيكول ال�شيف املا�شي اأن اختيارها لرتداء ثوب فالنتينو كان يتعلق اأكر 
باخلدمات اللوج�شتية، و قالت: “كنت ذاهبة لالرتداء ف�شتان من ت�شميم فيكتوريا 
بيكهام واأردت فعاًل ذلك، وبعد ب�شعة اأ�شهر، اأدركت اأن م�شغلها ل ميكنه فعل ذلك، 
لذا كان علي اختيار ف�شتان اآخر. مل تقل ل ميكنك ارتداءه؛ ومل اأقل اأنني ل اأرغب 

يف ارتدائه. هذا هو املكان الذي بداأ منه، ثم ن�شروا ن�شف الق�شة«.

جي�سيكا األبا لدى و�سولها اإىل حفل فانيتي فري اأو�سكار خالل حفل توزيع جوائز الأو�سكار رقم 95 ، كاليفورنيا. )رويرتز(

فيديو يوثق اخرتاق 
�سوناك لقواعد عامة

اخرتق رئي�س ال��وزراء الريطاين 
وع��ائ��ل��ت��ه قواعد  ���ش��ون��اك  ري�����ش��ي 
اإحدى احلدائق العامة يف بريطانيا 

ما ا�شتدعى تدخل ال�شرطة.
“تيك  ع��ل��ى  ن�����ش��ره  مت  مقطع  ويف 
ن���وع  م����ن  ك���ل���ب  ����ش���وه���د  توك”، 
يتجول  وهو  لبرادور”،  “م�شرتد 
بالقرب من حافة بحرية �شربنتني، 
العالمات  فيها  ت�شري  منطقة  يف 
الحتفاظ  يجب  اأن��ه  اإىل  بو�شوح 
القيادة  بحبال  مربوطة  بالكالب 

لتجنب اإزعاج النا�س يف املكان.
“حتدث  العا�شمة:  �شرطة  وقالت 
�شابط، كان حا�شرا يف ذلك الوقت، 
يف  بالقواعد”،  وذّكرها  ام��راأة  اإىل 
اأك�شاتا  �شوناك،  زوج��ة  اإىل  اإ���ش��ارة 

مورتي.
�شوناك  ب��ا���ش��م  امل��ت��ح��دث  ورف�������س 

التعليق.
يف وق�����ت ����ش���اب���ق م����ن ه�����ذا ال���ع���ام، 
ف���ر����ش���ت ال�������ش���رط���ة غ����رام����ة على 
رئي�س ال��وزراء لعدم ارتدائه حزام 

الأمان يف ال�شيارة.
اعتذر �شوناك عن اخلطاأ، و�شلمت 
�شرطة لنك�شاير اإخطارا بالعقوبة، 
اإىل  ت�شل  اأن  ميكن  غ��رام��ة  وه��ي 

500 جنيه اإ�شرتليني.
عمله  اأث����ن����اء  امل���ا����ش���ي،  ال���ع���ام  ويف 
بوري�س  ح���ك���وم���ة  يف  ك��م�����ش��ت�����ش��ار 
جون�شون، مت تغرميه ب� 50 جنيها 
انتهك  حفل  حل�شور  اإ�شرتلينيا 
قواعد اإغ��الق كوفيد – 19، غّرم 

على اأثره جون�شون اأي�شا.

خطر ا�سطدام كويكب بالأر�س عام 2046 يت�ساءل تدريجيًا
م�شبح  بحجم  كويكباً  اأخ���رياً  فلك  علماء  اكت�شف 
يوم  يف   2046 العام  ب��الأر���س  ي�شطدم  قد  اأوملبي 
ال�شعيفة  ال�شطدام  احتمالت  لكّن  احل��ب،  عيد 
اجلرم  ه��ذا  ُر���ش��د  وق��د   . اأك���ر  ت�شاءلت  للغاية، 
“2023 دي  ا���ش��م  اأُط��ل��ق عليه  ال���ذي  ال�����ش��م��اوي، 
 26 يف  الأوىل  ل��ل��م��رة  م���رتاً   50 بقطر  دبليو”، 
�شباط-فراير بوا�شطة مر�شد �شغري يف ت�شيلي.

الأمريكية  الف�شاء  وكالتا  �شنفته  م��ا  و���ش��رع��ان 
)ن��ا���ش��ا( والأوروب����ي����ة )اإي�������ش���ا( ع��ل��ى راأ������س قائمة 
اإذ مير  ت��ك��ون خ��ط��رة،  اأن  ُيحتمل  ال��ت��ي  الأج�����ش��ام 
م�شافة  الأر���س على  بالقرب من  النظري  م�شاره 
قريبة مبا يكفي لت�شكيل خطر. ويف حال ح�شول 
ذل���ك، ف���اإن احل�����ش��اب��ات ت��ت��وق��ع م��وع��د ال�شطدام 
عيد  ي��وم   ،2046 �شباط-فراير   14 يف  املحتمل 
احلب. وقد احتل هذا النباأ �شدارة عناوين بع�س 
ال�شحف التي ن�شحت الع�شاق باإلغاء خططهم يف 
بلغ  �شباط-فراير،  �شهر  نهاية  يف  التاريخ.  ه��ذا 
من  واح���داً  ب��الأر���س،  الكويكب  ا�شطدام  احتمال 
847... لكّن الحتمال ازداد الأحد لي�شبح واحداً 
من 432، وفقاً لقائمة املخاطر التي و�شعتها وكالة 

الف�شاء الأوروبية. كذلك �شّبت تقديرات نا�شا يف 
التاه نف�شه. اإل اأن رئي�س مكتب الدفاع الكوكبي 
ريت�شارد موي�شل قال  الأوروبية  الف�شاء  يف وكالة 
بني  انخف�س  الحتمال  اإن  بر�س،  فران�س  لوكالة 
 1584 من  واح���داً  ن�شبته  لت�شبح  و�شحاها  ليلة 
“مع  �شينخف�س  الحتمال  اأن  واأ�شاف  الثالثاء. 
ك���ل ع��م��ل��ي��ة م��راق��ب��ة ح��ت��ى ي�����ش��ل اىل ال�����ش��ف��ر يف 
غ�شون اأيام قليلة على اأبعد تقدير«. واأّيد نظريه 
يف وكالة نا�شا لينديل جون�شون هذا الكالم، قائاًل 
“يف هذه املرحلة، ل ينبغي لأحد اأن يقلق”. ووفقا 
له، من ال�شائع اأن تزداد توقعات ال�شطدام لفرتة 
وجيزة يف الأيام التي تلي اكت�شاف كويكب جديد، 
بادئ  الأر����س يف  وتقع  بعد.  ما  تتدنى يف  اأن  قبل 
الأمر يف “منطقة من عدم اليقني” ب�شاأن م�شار 
الكويكب، وهو ما يرر الزيادة املوقتة يف املخاطر، 
قبل ت�شجيل مالحظات جديدة تدفع اإىل ا�شتبعاد 
وجود الأر�س على هذا امل�شار املرتقب. ولكن ماذا 
لو ا�شطدم بنا كويكب “دي دبليو 2023” رغم 
ال�شرر  م��دى  اأن  اإىل  اخل���راء  ي�شري  ���ش��يء؟  ك��ل 

�شيعتمد على تكوين هذا اجلرم ال�شماوي.
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