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الكرملني: وا�سنطن تقود العامل اإىل �سيناريو كارثي وال اأمل يف ترميم العالقات

رو�صيا: الدبابات الغربية لن تغري م�صار ال�صراع يف اأوكرانيا
مل ي�سدر اأي تعليق من حكومة الوحدة

االنق�صام م�صتمر.. ا�صتباكات حادة بني قوات الدبيبة بطرابل�س
•• طرابل�س-وكاالت:

جتددت  يجري،  ما  على  التعليق  ع��دم  لت  ف�ضّ بينما 
تابعة  م�ضلحة  ميلي�ضيات  بني  العنيفة  اال�ضتباكات 
امل�ؤقتة عبد احلميد  الليبية  رئي�س احلك�مة  لق�ات 

الدبيبة، بالقرب من مطار العا�ضمة طرابل�س.
واندلعت ا�ضتباكات مفاجئة فجر اجلمعة ا�ضتخدمت 

فيها امليلي�ضيات االأ�ضلحة الثقيلة واملت��ضطة.
ودام��ت وفق م�ضادر حملية، عدة �ضاعات يف منطقة 
اندلعت بني  ق�ضر بن غ�ضري جن�ب طرابل�س، حيث 
جهاز الردع برئا�ضة عبد الروؤوف كارة، والل�اء 111 
جمحفل بقيادة عبد ال�ضالم الزوبي، على خلفية نزاع 
على عقد ل�ضيانة مطار طرابل�س الدويل، املغلق منذ 

�ضن�ات.
كما متكن الل�اء 444 بقيادة حمم�د حمزة، التابع 
ل��رئ��ا���ض��ة االأرك������ان ب��ح��ك���م��ة ال��دب��ي��ب��ة، وب��ط��ل��ب من 
انت�ضرت  بعدما  امل���اج��ه��ات  ه��ذه  ف�س  م��ن  االأخ����ري، 

عنا�ضره على حدود متا�س الطرفني املتنازعني.

•• اأبوظبي-وام:

اآل نهيان  ال�ضيخ حممد بن زايد  ال�ضم�  اأعلن �ضاحب 
رئي�س الدولة حفظه اهلل .. 2023 عام اال�ضتدامة يف 

دولة االإمارات العربية املتحدة.
ويهدف عام اال�ضتدامة » الذي انطلق حتت �ضعار الي�م 
للغد « من خالل مبادراته وفعالياته واأن�ضطته املتن�عة 
اإىل ت�ضليط ال�ض�ء على تراث دولة االإمارات الغني يف 
جمال املمار�ضات امل�ضتدامة، منذ عهد امل�ؤ�ض�س املغف�ر 
اآل نهيان طيب اهلل ثراه..  ال�ضيخ زايد بن �ضلطان  له 
اإ�ضافة اإىل ن�ضر ال�عي ح�ل ق�ضايا اال�ضتدامة البيئية 
ا�ضتدامة  حت��ق��ي��ق  يف  املجتمعية  امل�����ض��ارك��ة  وت�����ض��ج��ي��ع 
التنمية ودعم اال�ضرتاتيجيات ال�طنية يف هذا املجال 

نح� بناء م�ضتقبٍل اأكرث رخاًء وازدهاراً.
كما يهدف العام اإىل اإبراز اجله�د التي تق�م بها دولة 
اجلماعي  العمل  تعزيز  يف  املتحدة  العربية  االإم���ارات 
الدويل ملعاجلة حتديات اال�ضتدامة ودورها يف البحث 
عن حل�ل مبتكرة ي�ضتفيد منها اجلميع على ال�ضاحة 
املناخي  والتغري  الطاقة  جماالت  يف  وخا�ضة  الدولية 

وغريها.
�ضم�  م��ن  ك��ل  اال�ضتدامة  ع��ام  م��ب��ادرات  على  وي�ضرف 
ال�ضيخ من�ض�ر بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
ال�زراء وزير دي�ان الرئا�ضة و�ضم� ال�ضيخة مرمي بنت 

حممد بن زايد اآل نهيان .
)التفا�ضيل �س2(

اإىل اأن عاد الهدوء احلذر اإىل املنطقة بعد اال�ضتباكات، 
ل�ضه�د عيان ملناطق جماورة،  التي امتد دويها وفقاً 
اأ�ضفرت عن مقتل  اإنها  اإع��الم حملية  و�ضائل  وقالت 
�ضخ�س واحد على االأقل، تابع جلهاز الردع، بينما مل 

يك�ضف عن حجم االأ�ضرار التي خلفتها.
يف حني مل ي�ضدر اأي تعليق من حك�مة ال�حدة.

يذكر اأن ليبيا تعي�س منذ 8 �ضن�ات على وقع انق�ضام 
حاد مل يعرف له حّل حتى اللحظة.

واالأمنية  الع�ضكرية  امل���ؤ���ض�����ض��ة  ت���ح��ي��د  اأن  ح��ني  يف 
يف ال��ب��الد ي��ع��ّد واح����داً م��ن اأه���م امل��ط��ال��ب والركائز 

االأ�ضا�ضية الإعادة اال�ضتقرار وال�ضلم.
من  اأك��رث  تعرثت  ق�������د  لت�حي����ده  امل��ح��اوالت  وكانت 
وال��ض����اطات  الدع������م  م�����ن  الرغ�����م  عل���ى  م���رة 
الليبي،  ب��ال�����ض�����اأن  املعني�����ة  االأط�����راف  م��ن  ال��دول��ي��ة 
وا���ض��ط��دم��ت ب��ع��دة ع��راق��ي��ل، اأه��م��ه��ا اخل���الف ح�ل 
باالإ�ضاف������ة  الليبي،  للجي�س  االأعلى  القائد  من�ضب 
التخلي  امليلي�ض��يات  ورف�س  للثق�ة،  كامل  غياب  اإىل 

عن �ضالحها.

هجوم بامل�صريات على
 قاعدة اأمريكية يف �صوريا

•• وا�شنطن-وكاالت:

اأعلن اجلي�س االأمريكي، يف بيان، اأن 3 طائرات م�ضرية ا�ضتهدفت قاعدة اأمريكية يف 
منطقة التنف ب�ض�ريا، اجلمعة، لكن مل تقع اإ�ضابات بني اجلن�د االأمريكيني.

اأ�ضابت  بينما  اأُ�ضقطتا  م�ضريتني  طائرتني  اإن  االأمريكية  املركزية  القيادة  وقالت 
امل�ضرية الثالثة املجمع، مما اأدى اإىل جرح اثنني من ق�ات اجلي�س ال�ض�ري احلر.

من جهتها، ذكرت وزارة الدفاع االأمريكية البنتاغ�ن: ال اإ�ضابات يف �ضف�ف الق�ات 
االأمريكية يف التنف، وامل�ضرّيات هي اإيرانية.

وتعر�ضت ق�اعد اأمريكية يف �ضمال و�ضرق �ض�ريا ال�ضتهداف متكرر، خالل االأ�ضهر 
القلية املا�ضية.

وتنت�ضر ق�ات التحالف الدويل واأبرزها الق�ات االأمريكية، يف مناطق نف�ذ الق�ات 
الكردية وحلفائها يف �ضمال �ضرق و�ضرق �ض�ريا. كما تت�اجد الق�ات االأمريكية يف 

قاعدة التنف جن�با، قرب احلدود االأردنية والعراقية.

�ص 02
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الإمارات.. م�سرية رائدة يف دفع اجلهود 
الدولية لتعزيز العمل املناخي وال�ستدامة

اأخبار الإمارات

�سرتايكر.. �سالح اأمريكي يظهر 
يف احلرب الأوكرانية لأول مرة

عربي ودويل

رميونتادا مان�س�سرت �سيتي اأمام 
توتنهام تنع�ص اآماله بالدوري الإجنليزي 

الفجر الريا�سي

اأعلن 2023 »عام اال�ستدامة« يف االإمارات .. حتت �سعار »اليوم للغد«

رئي�س الدولة: اال�صتدامة ق�صية 
جوهرية يف جمتمعنـا منـذ القدم 

اجلابون  خارجية  وزير  وفاة 
الوزراء ملجل�س  جل�صة  خالل 

•• ليربفيل-ا ف ب:

الغاب�ن  خ���ارج���ي���ة  وزي������ر  ت������يف 
مايكل م��ضى اأدام� اأم�س اجلمعة 
خالل  قلبية  بن�بة  اإ�ضابته  بعد 
ما  على  ال�����زراء،  ملجل�س  اجتماع 

اأعلنت احلك�مة وم�ضدر رئا�ضي.
اأدام��� )62 عاما(  اأ�ضيب م��ضى 
ب�نغ�  ع���ل���ي  ال���رئ���ي�������س  ح���ل���ي���ف 
اأوندميبا بن�بة قلبية وت�يف رغم 
�ض�ن  متخ�ضّ بذلها  التي  اجله�د 
احلك�مة  اأو�ضحت  كما  الإنعا�ضه، 
م�ضدر  وق���ال  مقت�ضب.  ب��ي��ان  يف 
مقرب من الرئا�ضة ل�كالة فران�س 
اجتماع  بداية  اإن��ه جل�س يف  بر�س 

احلك�مة وبداأ ي�ضعر بت�عك.
ع�ضكري  م�����ض��ت�����ض��ف��ى  اإىل  ن���ق���ل 
بعد  ت���يف  لكنه  لل�عي  وه��� فاقد 
ما  وف���ق  ب��ق��ل��ي��ل،  ال��ي���م  منت�ضف 
اأ�ضاف امل�ضدر الذي حتدث طالبا 

عدم ك�ضف ه�يته.
وعقب وفاته، و�ضف ب�نغ� م��ضى 
باأنه دبل�ما�ضي  اأدام� على ت�يرت 

عظيم ورجل دولة حقيقي.
قبل  ك��ان  اإيّل،  بالن�ضبة  واأ���ض��اف 
وكنت  خمل�ضا  �ضديقا  ���ض��يء  ك��ل 
اإن��ه��ا خ�ضارة  عليه.  اأع��ت��م��د  دائ��م��ا 
كبرية للغاب�ن. ُولد م��ضى اأدام� 
يف مدينة ماك�ك� يف �ضمال �ضرق 
وب����داأ عمله   1961 ع���ام  ال��ب��الد 
التلفزي�ن  يف  ب����رام����ج  ك���م���ق���دم 

ال�طني.

اأملانيا تخطط  ملزيد من العقوبات 
على احلر�س الثوري االإيراين

•• برلني-وكاالت:
اخلارجية  ب��ا���ض��م  م��ت��ح��دث  اأف����اد 
االأمل���ان���ي���ة، اأم�������س، اع���ت���زام برلني 
ف��ر���س ع��ق���ب��ات ع��ل��ى امل��زي��د من 
اأع�ضاء احلر�س الث�ري االإيراين 
خارجية  وزراء  اج��ت��م��اع  خ����الل 

االحتاد االأوروبي، ي�م االثنني.
وكان الربملان االأوروبي قد �ضّ�ت 
اخلمي�س، ل�ضالح قرار يدع� اإىل 
الث�ري منظمة  ت�ضنيف احلر�س 
اإرهابية. كما دعا اإىل اإدراج املر�ضد، 
علي خامنئي، والرئي�س االإيراين 
العام  وامل��دع��ي  رئي�ضي  اإب��راه��ي��م 
العق�بات،  ق���ائ��م  على  االإي���راين 
باإحالة  ال���ق��ت  ذات  يف  م��ط��ال��ب��اً 
ملف انتهاكات حق�ق االإن�ضان يف 

اإيران اإىل جمل�س االأمن.
احلدث  العربية-  مرا�ضل  واأف���اد 
الربملان  داخ�����ل  ال��ت�����ض���ي��ت  ب�����اأن 
االأوروب��ي ل�ضالح فر�س عق�بات 

�ضد اإيران مت باأغلبية كبرية.

اإ�صرابات  تواجه  بريطانيا 
االإ�صعاف بقطاع  جــديــدة 

•• لندن-رويرتز:
العمالية  ي�����ن����اي����ت  ن���ق���اب���ة  ق����ال����ت 
قطاع  يف  العاملني  اإن  الربيطانية، 
يف  العمل  ع��ن  �ضي�ضرب�ن  االإ���ض��ع��اف 
���ض��ل�����ض��ل��ة م���ن امل����اع���ي���د اجل���دي���دة يف 
املقبلني، وذل���ك يف  ف��رباي��ر وم��ار���س 
اخلالف  تفاقم  على  م���ؤ���ض��ر  اأح���دث 
ب��ني احل��ك���م��ة وال��ع��ام��ل��ني يف جمال 

الرعاية ال�ضحية ب�ضاأن االأج�ر.
ال���ع���ام���ل���ني يف  اإن  ي����ن���اي���ت  وق����ال����ت 
يف  �ضي�ضرب�ن  ب��اإجن��ل��رتا  االإ���ض��ع��اف 
و6  ف���رباي���ر،  و22  و20  و17   6
ينظم  اإذ  امل���ق���ب���ل���ني،  م����ار�����س  و20 
اإ�ضرابات  مناطق  ع��دة  يف  العامل�ن 
م�اعيد  �ضاأن  ومن  اأي��ام خمتلفة.  يف 
االإ�ضرابات اجلديدة اأن تزيد املخاوف 
ب�ضاأن اإدارة خدمات الرعاية ال�ضحية 
من  ال�ضاد�س  يف  ب��اأم��ان  الربيطانية 
نقابات  تنظم  عندما  املقبل،  فرباير 
 ، ال�ضحي،  باملجال  �ضلة  ذات  اأخ��رى 

اإ�ضراباً هي االأخرى.

ماكرون يعلن زيادة امليزانية الع�صكرية اإىل 400 مليار يورو
•• مون دو مار�شان-اأ ف ب:

ماكرون  اإميان�يل  الرئي�س  اأعلن 
الفرن�ضية  اجلي��س  اأن  اجلمعة 
قدرها  م��ي��زان��ي��ة  ع��ل��ى  �ضتح�ضل 
الفرتة  خالل  ي�رو  مليار   400
2024-2030، يف اإطار قان�ن 
الربجمة الع�ضكرية املقبل، وهي 
مقارنة  ال��ث��ل��ث  مب���ق���دار  زي������ادة 

بامليزانية ال�ضابقة.
اإن قان�ن ميزانية  وقال ماكرون 
يعك�س  ال���ع�������ض���ك���ري���ة  ال����ربجم����ة 
البالد  ت��ب��ذل��ه��ا  ال���ت���ي  اجل����ه�����د 
ل�ضالح جي��ضها ... هذه اجله�د 
�ضتك�ن متنا�ضبة مع املخاطر، اأي 

اأنها �ضتك�ن كبرية.
كما وعد بزيادة تقارب %60 يف 
للمخابرات  املخ�ض�ضة  امليزانية 
عر�ضه  خ�������الل  ال����ع���������ض����ك����ري����ة، 

الت�جهات الرئي�ضية للقان�ن.

   

مقتل 7 جنود �صوماليني بهجوم لل�صباب 
•• مقدي�شو-اأرويرتز:

قالت وزارة االإعالم ال�ض�مالية وحركة ال�ضباب املت�ضددة التي تن�ضط 
قاعدة  اجلمعة  اأم�����س  هاجم�ا  احل��رك��ة  م��ن  م�ضلحني  اإن  ال��ب��الد  يف 
ع�ضكرية ببلدة ا�ضتعادت احلك�مة ال�ضيطرة عليها وقالت ال�زارة اإن 

الهج�م اأ�ضفر عن مقتل �ضبعة جن�د على االأقل.
ال�ض�مال  و�ضط  يف  جلعد  ببلدة  الكائنة  القاعدة  يف  �ضابط  وق��ال 
القتلى  اإن من بني  وق��ال  النهاية.  الهج�م يف  اإن��ه مت �ضد  لرويرتز 
دربتها  وح��دة متمركزة هناك  كان �ضمن  ال��ذي  القاعدة  قائد  نائب 

ال�اليات املتحدة.
قاعدة  اقتحم�ا  اإن مقاتلي احلركة  اهلل  ال�ضابط عي�ضى عبد  وق��ال 
مفخخة  ���ض��ي��ارات  وف��ج��روا  ام�س  �ضباح  م��ن  مبكرة  �ضاعة  يف  جلعد 

واأطلق�ا نريان اأ�ضلحتهم.
املك�نة من رجال �ضاعقة دربتهم  القاعدة وحدة داناب  ت�ضرف على 

ال�اليات املتحدة و�ضارك�ا يف الهج�م على امل�ضلحني.
قتل  اإىل  باالإ�ضافة  اإن��ه  بيان  يف  ال�ض�مالية  االإع���الم  وزارة  وق��ال��ت 
ال�ضباب ل�ضبعة جن�د، قتل اجلن�د 100 من مقاتلي احلركة ودمروا 

خم�س �ضيارات ن�ضف نقل حمملة باالأ�ضلحة.
التي  الق�ات  باأعج�بة  اخرتقت  اإنها  بيان  يف  ال�ضباب  حركة  وقالت 

دربتها ال�اليات املتحدة يف البلدة وقتلت ع�ضرات اجلن�د.
ع��ن عدد  اأرق��ام��ا خمتلفة  ال�ضباب  وح��رك��ة  تقدم احلك�مة  م��ا  ع��ادة 

القتلى يف نف�س الهج�م.
تعزيز  يف  للم�ضاعدة  ن�ضرها  مت  م�ضرية  ط��ائ��رات  اإن  اهلل  عبد  وق��ال 
اجلي�س نفذت عمليات ق�ضف �ضد امل�ضلحني وطردتهم خارج البلدة، 

م�ضيفا اأن ع�ضرة م�ضلحني قتل�ا يف العملية.
وا�ضتعادت الق�ات احلك�مية هذا االأ�ضب�ع فقط ال�ضيطرة على جلعد 
من  ال�ض�مالية  جلمدج  منطقة  يف  ال�ضاحلية  ه��راردي��ري  ومدينة 

قب�ضة حركة ال�ضباب، وه� جناح كبري للحملة احلك�مية اجلارية.

وزير الدفاع االأمريكي مع وزراء دفاع النات� خالل اجتماع جمم�عة االت�ضال لدعم اأوكرانيا يف اأملانيا. )ا ف ب(

•• عوا�شم-وكاالت

اأمل  ال  اأن��ه  الكرملني، اجلمعة،  قال 
ال�اليات  م��ع  ال��ع��الق��ات  حت�ضني  يف 
الأدين  و����ض���ل���ت  اأن  ب���ع���د  امل���ت���ح���دة 
ت�رطا  ن��رى  واأ���ض��اف:  م�ضت�ياتها. 
م��ب��ا���ض��را وغ����ري م��ب��ا���ض��ر ل��ل��ن��ات��� يف 
اأن  يجب  الت�تر  وخلف�س  ال�ضراع، 

ت�ؤخذ مطالب رو�ضيا يف احل�ضبان.
الرو�ضي  ال�ضفري  ق��ال  اأم�س  و�ضباح 
اأنط�ن�ف،  اأنات�يل  وا�ضنطن،  لدى 
ال�اليات  ح��ذرت  رو�ضيا  اإن  اجلمعة، 
نهجها  اأن  م��ن  ب��ا���ض��ت��م��رار  امل��ت��ح��دة 

يق�د العامل اإىل �ضيناري� كارثي.
واأو�ضح ال�ضفري الرو�ضي يف ت�ضريح 
وا�ضنطن  ح����ذرن����ا  ل���ق���د  ���ض��ح��ف��ي: 
اأن م��راه��ن��ت��ه��ا على  ب��ا���ض��ت��م��رار م��ن 
يف  ب��ن��ا  ا�ضرتاتيجية  ه��زمي��ة  اإحل����اق 
ب�ضرعة  العامل  يق�د  املعركة،  �ضاحة 

اإىل �ضيناري� كارثي.
القائلة  امل��زاع��م  اأنط�ن�ف  نفى  كما 
اأ�ضلحة  با�ضتخدام  تهدد  رو�ضيا  ب��اأن 
ن���وي��ة، وو���ض��ف ه��ذه امل��زاع��م باأنها 

ج�فاء وغري م�ض�ؤولة.
اأن  اإىل  ال���رو����ض���ي  ال�����ض��ف��ري  واأ�����ض����ار 
ال�قت  يف  ت�ضتغل  املتحدة  ال���الي��ات 
نف�ضه �ضركاءها يف النات�، باإجبارهم 
على مت�يل ازدهار املجمع ال�ضناعي 

الع�ضكري االأمريكي.

التي  الثقيلة  وال��دب��اب��ات  القتالية 
االأوروب���ي���ة  ال����دول  وب��ع�����س  طلبتها 
م�ضتعدة لتقدميها واأمتنى اأن يك�ن 

هذا ه� القرار.
وزراء  ي��ج��ت��م��ع  ب��ي��ن��م��ا  ذل�����ك  اأت�������ى 
االأطل�ضي  ���ض��م��ال  ح��ل��ف  دول  دف����اع 
ون��ظ��راوؤه��م م��ن ن��ح��� 50 دول���ة يف 
قاعدة رام�ضتاين اجل�ية، يف اأحدث 
امل�ؤمترات  م��ن  �ضل�ضلة  �ضمن  ل��ق��اء 
بدء  م��ن��ذ  اأ���ض��ل��ح��ة  ب��ت��ق��دمي  للتعهد 
ال��ع��م��ل��ي��ة ال��ع�����ض��ك��ري��ة ال��رو���ض��ي��ة يف 

اأوكرانيا قبل ح�ايل 11 �ضهراً.
واأع��ل��ن��ت ال����الي���ات امل��ت��ح��دة تقدمي 
م���������ض����اع����دات ع�������ض���ك���ري���ة اإ����ض���اف���ي���ة 
دوالر  مليار   2.5 بقيمة  الأوكرانيا 
وه����ي ح���زم���ة ���ض��ت�����ض��م��ل امل���زي���د من 

املركبات املدرعة والذخرية.
على  ين�ضب  االأ�ضا�ضي  الرتكيز  لكن 
دبابات  �ضرت�ضل  اأملانيا  كانت  اإذا  م��ا 
اأو  اأوك��ران��ي��ا  اإىل  القتالية  ل��ي���ب��ارد 
من  نقلها  على  �ضت�افق  االأق��ل  على 

دول اأخرى.
وقالت اأملانيا اأم�س اإنها �ضتحتاج اإىل 
ال�ض�ء  اإعطاء  قبل  احللفاء  اجماع 
اأملانية  دب���اب���ات  ل��ت�����ض��ل��ي��م  االأخ�������ض���ر 
الغزو  ل�ضد  اأوك��ران��ي��ا  اإىل  ال�����ض��ن��ع 
ال��رو���ض��ي، االأم���ر ال��ذي ب��دد على ما 
اآم�����ال ك��ي��ي��ف يف ات���خ���اذ قرار  ي��ب��دو 

�ضريع بهذا ال�ضاأن.

االأمريكية  الدفاع  �ضناعة  اإن  وق��ال 
مل تر مثل هذه االأم�ال حتى خالل 

�ضن�ات احلرب الباردة.
االأبي�س  البيت  ويف وقت �ضابق، قال 
ب�ضاأن  ال��رو���ض��ي��ة،  ال��ت�����ض��ري��ح��ات  اإن 
خماطر ن�ض�ب نزاع ن�وي، خطرية، 

ودعا اإىل تخفيف حدتها.
با�ضم  امل���ت���ح���دث  اأو������ض�����ح  ب���������دوره، 
الدول  اأن  اجلمعة،  اأم�س  الكرملني 
مبزيد  اأوكرانيا  ت��زود  التي  الغربية 
من الدبابات لن تغري م�ضار ال�ضراع 

ال�ضعب  م�����ض��ك��الت  م����ن  و����ض���ت���زي���د 
االأوكراين.

اآخ����ر، رف�����س الكرملني  م��ن ج��ان��ب 
ال��ت��ع��ل��ي��ق ع��ل��ى ت��ق��اري��ر ب�����ض��اأن ن�ضر 
اأ�ضطح  ع���ل���ى  ج������ي  دف������اع  اأن���ظ���م���ة 

املباين يف م��ضك�.
ب������دوره، ق����ال ال��رئ��ي�����س االأوك������راين 
حك�مته  اإن  زيلين�ضكي  ف�ل�دومري 
م�ض�ؤويل  م��ن  ق�ية  ق���رارات  تت�قع 
الدفاع يف دول حلف �ضمال االأطل�ضي 
ال���ي����م  ي��ج��ت��م��ع���ن  اأخ��������رى  ودول 

على  اأوك��ران��ي��ا  ق��درة  تعزيز  ملناق�ضة 
بدبابات  الرو�ضية  ال��ق���ات  م�اجهة 

قتالية حديثة.
هذا واأكد م�ض�ؤول ال�ضيا�ضة اخلارجية 
يف االحتاد االأوروبي، ج�زيب ب�ريل، 
االأوروبية  ال��دول  اأن  اجلمعة،  اأم�س 
اإىل  ثقيلة  دبابات  الإر���ض��ال  م�ضتعدة 
اأنه ياأمل يف اتخاذ  اأوكرانيا، م�ضيفاً 

قرار اإر�ضالها.
اأعتقد  وقال لل�ضحافيني يف مدريد 
االأ�ضلحة  اإىل  بحاجة  اأوك��ران��ي��ا  اأن 

اجلن�د  اإىل  م��ت���ج��ه��ا  واأ�����ض����اف 
م���ار����ض���ان  دو  م�������ن  ق�����اع�����دة  يف 
غ���رب فرن�ضا  اجل���ي��ة يف ج��ن���ب 
�ضنق�م  اإ�ضالح اجلي��س،  بعد  اأن 
اجلارية  احل���رب  م��ع  بتح�يلها، 
الرو�ضي  ال��غ��زو  م��ن��ذ  اأوروب�����ا،  يف 

الأوكرانيا قبل عام تقريًبا.
مديرية  ميزانية  اأن  اإىل  واأ���ض��ار 
ومديرية  الع�ضكرية  امل��خ��اب��رات 
ا����ض���ت���خ���ب���ارات ال����دف����اع واالأم������ن 
���ض��ت��ت�����ض��اع��ف ب���ه���دف ���ض��ن حرب 

ا�ضتباقية.
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االإمارات ت�صت�صيف اجتماعات 
جلان عمل اجلامعة العربية

•• اأبوظبي-وام: 

للجنة   54 ال�  ال��دورة  اجتماعات  املتحدة  العربية  االإم���ارات  دول��ة  ت�ضت�ضيف 
االحتادات  مللتقى  ال�ضاد�ضة  وال��دورة  امل�ضرتك  العربي  للعمل  العليا  التن�ضيق 
خالل  اأب�ظبي  العا�ضمة  يف  عقدهما  املقرر  املتخ�ض�ضة،  الن�عية  العربية 
الفرتة من 23 - 26 يناير اجلاري برئا�ضة معايل اأحمد اأب� الغيط االأمني 

العام جلامعة الدول العربية.
و�ضتتمح�ر املناق�ضات الرئي�ضية يف االجتماعات امل�ضار اإليها ح�ل م��ض�عات 
االأمن الغذائي العربي والتغريات املناخية واالقت�ضاد الرقمي العربي واالأمن 
ال�ضيرباين، باالإ�ضافة اإىل امل��ض�عات املرتبطة ب�اأن�ضطة املنظمات واالحتادات 
العربية والدور املطل�ب منها يف املرحلة القادمة. ومن املت�قع اأن ت�ضارك كافة 
م�ؤ�ض�ضات العمل العربي امل�ضرتك اأع�ضاء جلنة التن�ضيق العليا للعمل العربي 

امل�ضرتك والبالغ عددها 35 منظمة.                         )التفا�ضيل �س2(

اختيار حممد القرقاوي ع�صوًا يف جمل�س 
قيادات املنتدى االقت�صادي العاملي »دافو�س«

•• دافو�س – �شوي�رسا -وام:

اأعلن املنتدى االقت�ضادي العاملي داف��س عن ان�ضمام معايل حممد بن 
عبداهلل القرقاوي وزير �ض�ؤون جمل�س ال�زراء، ملجل�س القيادات والذي 
ومن�ضاته  للمنتدى  العليا  اال�ضرتاتيجية  على  االإ���ض��راف  اإىل  يهدف 
املتعددة وتعزيز جه�ده الرامية اإىل تط�ير ال�ضيا�ضات الكفيلة ب�ضجيع 

من� االأعمال وتكثيف اأوا�ضر التعاون الدويل .
واأنهى املنتدى اأعمال الدورة املنعقدة حالياً يف مدينة داف��س ب�ض�ي�ضرا، 
اأبرز  م��ن  نخبة  ي�ضم  ال���ذي  ال��ق��ي��ادات  ملجل�س  االأول  االج��ت��م��اع  بعقد 
لقيادة  وذل���ك  واالأع���م���ال  االق��ت�����ض��اد  جم���االت  يف  ال��ع��امل��ي��ة  ال�ضخ�ضيات 

الت�جهات العامة للمنتدى.                           )التفا�ضيل �س4(

ماكرون خالل خطابه مبنا�ضبة العام اجلديد للجي�س الفرن�ضي يف قاعدة ج�ية )ا ف ب(
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اأخبـار الإمـارات
اليوم.. انطالق �صباق مهرجان ال�صيخ زايد للمحامل ال�صراعية

•• اأبوظبي-وام:

ينطلق يف الثالثة ع�ضر الي�م ال�ضبت �ضباق مهرجان ال�ضيخ زايد 
للمحامل ال�ضراعية فئة "22 قدماً"، الذي ينظمه نادي اأب�ظبي 
للريا�ضات البحرية �ضمن م�ضاركته يف اأن�ضطة وفعاليات مهرجان 
ال�ضيخ زايد، وتبلغ م�ضافته اأكرث من 6 اأميال بحرية. وي�ضارك يف 
50 حمماًل، على متنها ن�خذة وبحارة �ضباب  اأكرث من  ال�ضباق 
من كل اإمارات الدولة، حيث ترفع املحامل اأ�ضرعتها من جزيرة 
الل�ل� نقطة االنطالقة، باجتاه خط النهاية اأمام مقر النادي على 
ك�رني�س اأب� ظبي، الذي ي�ضهد تت�يج اأ�ضحاب املراكز االأوىل. وكان 
النادي اأعلن عن فتح باب الت�ضجيل ي�م االإثنني املا�ضي، وا�ضتمر 
الت�ضجيل الأربعة اأيام. وياأتي تنظيم ال�ضباق �ضمن م�ضاركة نادي 

املهرجان،  وف��ع��ال��ي��ات  اأن�ضطة  يف  البحرية  للريا�ضات  اأب���ظ��ب��ي 
والذي يت�ضمن العديد من االأن�ضطة والفعاليات الرتاثية، ومنها 
ويعد  امل��ه��رج��ان.  ا���ض��م  حتمل  ال��ت��ي  ال�ضراعية  امل��ح��ام��ل  �ضباقات 
املهرجان اأكرب جتمع لتقدمي مفردات الرتاث االإماراتي العريق 
تفا�ضيل  يت�ضمن  ال��ذي  البحري  ال��رتاث  ومنها  �ض�ره،  اأروع  يف 
وال�ضباقات  وال��ك��رم،  ال�ضمحة  والتقاليد  بالعادات  مليئة  كثرية 
الرتاثية، والتي تروي ق�ض�ضا رائعة عن حياة االأجداد واالآباء يف 
ارتياد البحر. وت�ضهد �ضباقات فئة 22 قدماً دائماً م�ضاركة كبرية، 
من  تعزز  جت��ارب  خل��س  ال�ضباب  ويق�ضدها  املنا�ضبات،  كل  ويف 
اأكرث  مل�ضتقبل  تطلعاً  باحلا�ضر  املا�ضي  وتربط  ال�طنية،  اله�ية 
الرتاثية  ال�ضباقات  ق�ضم  رئي�س  الرميثي،  خليفة  واأك��د  ا�ضراقاً. 
 50 من  اأك��رث  م�ضاركة  اأن  البحرية،  للريا�ضات  اأب�ظبي  بنادي 

حمماًل يف ال�ضباق ميثل تاأكيدا ملكانة ال�ضباق لدى �ضباب ال�طن؛ 
الأن هذه الفئة خم�ض�ضة للبحارة ال�ضباب، وهم يف طريقهم اإىل 
ال�ضباقات االأكرب يف الفئات االأخرى، وهذا نابع من حر�ضهم على 
جتارب  وخ��س  عليه،  احلفاظ  على  والعمل  بالرتاث،  التم�ضك 
مليئة باحلما�س والتحدي، والف�ز باجل�ائز القيمة التي تر�ضد 
الأ�ضحاب املراكز االأوىل. وقال: " تنظيم �ضباقات مهرجان ال�ضيخ 
زايد املتعددة يف كل فئاتها، ياأتي التزاماً وم�ضاركة من النادي يف 
له  املغف�ر  امل�ؤ�ض�س،  ا�ضم  املهرجان يحمل  عمل وطني مهم، ك�ن 
اآل نهيان، طيب اهلل ث��راه، ال��ذي حر�س  ال�ضيخ زاي��د بن �ضلطان 
على اأن يك�ن الرتاث ه� امل�ضعل الذي ي�ضيء طريق االإمارات نح� 
"من لي�س له ما�س، لي�س له حا�ضر  التقدم احل�ضاري، بق�له: 

وال م�ضتقبل".

اأعلن 2023 )عام اال�ستدامة( يف االإمارات .. حتت �سعار )اليوم للغد( 

رئي�س الدولة: اال�صتدامة ق�صية جوهرية يف جمتمعنا منذ القدم 
االإمارات قدمت منوذجًا متميزًا يف جمال احلفاظ على البيئة و�صيانة املوارد 

من خالل عملنا وجهودنا ومبادراتنا اليوم، ن�صنع غدًا اأف�صل لنا والأبنائنا واأحفادنا 
نعمل على جعل كوب 28 حدثًا فارقًا يف م�صرية العامل نحو الت�صدي خلطر التغري املناخي

•• اأبوظبي-وام:

اأعلن �ضاحب ال�ضم� ال�ضيخ حممد بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه 
اهلل .. 2023 "عام اال�ضتدامة " يف دولة االإمارات العربية املتحدة.

" �� من  "الي�م للغد  " ال��ذي انطلق حتت �ضعار  " عام اال�ضتدامة  ويهدف 
على  ال�ض�ء  ت�ضليط  اإىل   �� املتن�عة  واأن�ضطته  وفعالياته  مبادراته  خ��الل 
تراث دولة االإمارات الغني يف جمال املمار�ضات امل�ضتدامة، منذ عهد امل�ؤ�ض�س 
املغف�ر له ال�ضيخ زايد بن �ضلطان اآل نهيان "طيب اهلل ثراه".. اإ�ضافة اإىل 
ن�ضر ال�عي ح�ل ق�ضايا اال�ضتدامة البيئية وت�ضجيع امل�ضاركة املجتمعية يف 
حتقيق ا�ضتدامة التنمية ودعم اال�ضرتاتيجيات ال�طنية يف هذا املجال نح� 

بناء م�ضتقبٍل اأكرث رخاًء وازدهاراً.
اإب��راز اجله�د التي تق�م بها دول��ة االإم��ارات العربية  كما يهدف العام اإىل 
اال�ضتدامة  حت��دي��ات  ملعاجلة  ال���دويل  اجلماعي  العمل  تعزيز  يف  املتحدة 
ال�ضاحة  ي�ضتفيد منها اجلميع على  البحث عن حل�ل مبتكرة  ودوره��ا يف 

اإرثاً اإيجابياً لالأجيال املقبلة، كما ترك لنا االآباء واالأجداد".
واأكد �ضم�ه اأن ما يك�ضب "عام اال�ضتدامة" اأهمية خا�ضة اأنه عام ت�ضت�ضيف 
فيه دولة االإم��ارات اأكرب حدث دويل يف جمال العمل املناخي وه� م�ؤمتر 
االأطراف يف اتفاقية االأمم املتحدة االإطارية ب�ضاأن تغري املناخ " ك�ب 28 " 
حيث نعمل على جعله حدثاً فارقاً يف م�ضرية العامل نح� الت�ضدي خلطر 
التفاعل  اإىل  وم�ؤ�ض�ضاته  املجتمع  اأف���راد  �ضم�ه  داع��ي��اً   .. املناخي  التغري 
االأه���داف  لتحقيق  اال�ضتدامة"  "عام  ون�ضاطات  م��ب��ادرات  م��ع  االإي��ج��اب��ي 
لدولة  ال��رثي  ال�ضجل  اال�ضتدامة" يج�ضد  "عام  اأن  يذكر  منها.  امل��رج���ة 
االإمارات العربية املتحدة يف احلفاظ على اال�ضتدامة من خالل مبادراتها 
"املبادرة  مقدمتها  ويف  املجال  ه��ذا  يف  امللهمة  واإ�ضرتاتيجياتها  وجه�دها 
االإ�ضرتاتيجية لتحقيق احلياد املناخي 2050" والتي ت�ؤكد التزام الدولة 
وجهًة  الدولة  مكانة  وتر�ضيخ  االقت�ضادي،  والتقدم  البيئة  حماية  بتعزيز 

مثالية للعي�س والعمل واإن�ضاء جمتمعات مزدهرة.
اأب�ظبي  اأ���ض��ب���ع   " ف��ع��ال��ي��ات  خ��ت��ام  يف  اال�ضتدامة"  "عام  اإع����الن  وي���اأت���ي 

الدولية وخا�ضة يف جماالت الطاقة والتغري املناخي وغريها.
بن  ال�ضيخ من�ض�ر  �ضم�  اال�ضتدامة" كل من  "عام  مبادرات  وي�ضرف على 
و�ضم�  الرئا�ضة  دي���ان  وزي��ر  ال����زراء  جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان  اآل  زاي��د 

ال�ضيخة مرمي بنت حممد بن زايد اآل نهيان .
اأن  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضم�  �ضاحب  اأك��د  املنا�ضبة  وبهذه 
اال�ضتدامة ق�ضية ج�هرية يف جمتمع االإمارات منذ القدم .. م�ضرياً �ضم�ه 
اإىل اأن دولة االإمارات قدمت منذ اإن�ضائها من�ذجاً متميزاً يف جمال احلفاظ 
اآل  امل���ارد .. وك��ان املغف�ر له ال�ضيخ زاي��د بن �ضلطان  على البيئة و�ضيانة 
نهيان " طيب اهلل ثراه " قائداً عاملياً ورائداً يف جمال العمل البيئي واملناخي 

وترك ب�ضمات م�ضه�دة يف هذا املجال ونحن الي�م ن�ضري على نهجه".
واأ�ضاف �ضاحب ال�ضم� رئي�س الدولة .. “ اأن ال�ضعار الذي جرى اختياره 
االإم��ارات واأهدافها وروؤيتها يف  ”الي�م للغد" يج�ضد نهج  لعام اال�ضتدامة 
التحديات؛ فمن خالل عملنا  اال�ضتدامة وم�ض�ؤوليتها يف م�اجهة  جمال 
وجه�دنا ومبادراتنا الي�م، ن�ضنع غداً اأف�ضل لنا والأبنائنا واأحفادنا لنرتك 

وامل�ض�ؤولني  ال���دول  ق��ادة  م��ن  كبري  ع��دد  مب�ضاركة  لال�ضتدامة" 2023 
املعنيني بق�ضية اال�ضتدامة، ما ي�ؤكد دور دولة االإمارات املح�ري يف تعزيز 
 .. واأول���ي��ات  حتديات  من  بها  يرتبط  وم��ا  الق�ضية  بهذه  ال��دويل  ال�عي 
وُي�ضاف اإىل ما �ضبق فاأن دور االإم��ارات يف تعزيز العمل يف جمال الطاقة 
النظيفة وبناء ال�ضراكات الفاعلة يف هذا املجال يع�د بالفائدة على العامل 
اأجمع ويف مقدمتها ال�ضراكة االإ�ضرتاتيجية مع ال�اليات املتحدة االأمريكية 
ال�ضتثمار 100 مليار دوالر يف تنفيذ م�ضروعات للطاقة النظيفة يف دولة 

االإمارات وال�اليات املتحدة وخمتلف دول العامل.

االإمارات.. م�صرية رائدة يف دفع اجلهود الدولية لتعزيز العمل املناخي واال�صتدامة

جديدة  "م�ضدر" مرحلة  وتدخل 
حيث  وجريئة  طم�حة  وب��اأه��داف 
�ضركات  ث��الث  ب��دع��م  االآن  حتظى 
طاقة وا�ضتثمار اإماراتية بارزة هي 
"اأدن�ك" و"مبادلة" و"طاقة" ما 
يتيح لل�ضركة اال�ضتفادة من خربات 
مكانتها  لرت�ضيخ  ال�����ض��رك��اء  ه���ذه 
رائ�����دة يف جماالت  ���ض��رك��ة ع��امل��ي��ة 
والهيدروجني  امل��ت��ج��ددة  ال��ط��اق��ة 

االأخ�ضر. 
ومع ت�يل دولة االإمارات م�ض�ؤولية 
�ض�ف   COP28 ا���ض��ت�����ض��اف��ة 
اجلديدة  بهيكليتها  م�ضدر  ت�ضهم 
ودعم  التنمية  وت����رية  ت�����ض��ري��ع  يف 
التزام االإم��ارات باأن ت�ضبح واحدة 
م��ن اأك���رب م��ط���ر وم��ال��ك وم�ضغل 
والهيدروجني  امل��ت��ج��ددة  للطاقة 
البلدان  ودع��م  العامل  يف  االأخ�ضر 

م��ع �ضمان  امل��ن��اخ  تبعات تغري  م��ن 
اإمدادات طاقة م�ضتدامة. 

وميثل العام 2006 نقطة فارقة 
يف م�ضرية عمل االإم��ارات من اأجل 
اإطالق  �ضهد  وال��ذي  واملناخ  البيئة 
امل�ضتقبل  لطاقة  اأب���ظ��ب��ي  �ضركة 
عاملي  اإم��ارات��ي  كنم�ذج  "م�ضدر" 
والتنمية  النظيفة  الطاقة  لقطاع 
العمراين  وال��ت��ط���ي��ر  امل�����ض��ت��دام��ة 
�ضركة  تاأ�ضي�س  ويج�ضد  امل�ضتدام.  
من�  م��ن  �ضهدته  وم���ا  "م�ضدر" 
الهادفة  ال��ر���ض��ي��دة  ال��ق��ي��ادة  روؤي����ة 
وم�ضادر  االق��ت�����ض��اد  ت��ن���ي��ع  اإىل 
الطاقة حيث ت�ضاهم ال�ضركة منذ 
النه��س  يف  رائ��د  ب��دور  تاأ�ضي�ضها 
بقطاع الطاقة النظيفة كما تلعب 
روؤية  حت��ق��ي��ق  دع���م  يف  ب�����ارزاً  دوراً 
دولة  مكانتها  لرت�ضيخ  االإم����ارات 

اال�ضتدامة  جم��ال  يف  عاملياً  رائ���دة 
تن�ضط  ف��ي��م��ا  امل���ن���اخ���ي  وال���ع���م���ل 
 40 من  اأكرث  يف  "م�ضدر" حالياً 
دول���ة م���زع��ة يف �ضت ق���ارات حيث 
يف  باال�ضتثمار  وت��ل��ت��زم  ا�ضتثمرت 
تتجاوز  ال����ع����امل  ح������ل  م�������ض���اري���ع 
مليار   30 االإج���م���ال���ي���ة  ق��ي��م��ت��ه��ا 
القدرة  اإج���م���ايل  وي��ب��ل��غ  دوالر.  
�ض�اء  م�ضدر  مل�ضاريع  االإن��ت��اج��ي��ة 
تلك التي هي قيد الت�ضغيل اأو قيد 
التط�ير اأكرث من 20 جيجاواط 
 5.25 ل���ت���زوي���د  ت��ك��ف��ي  وه�����ي   -
وت�ضاهم  ب��ال��ط��اق��ة،  م��ن��زل  ملي�ن 
انبعاث  امل�ضاريع يف احلد من  هذه 
اأكرث من 30 ملي�ن طن من ثاين 
ما  اأي   - �ضن�ًيا  ال��ك��رب���ن  اأك�ضيد 
يعادل اإزالة 6.5 ملي�ن �ضيارة من 

الطرقات . 

•• اأبوظبي-وام:

�ضكل اإعالن �ضاحب ال�ضم� ال�ضيخ 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد 
الدولة "حفظه اهلل" عام 2023 
ع���ام���ا ل��ال���ض��ت��دام��ة يف االإم�������ارات 
الزاخرة  ال��دول��ة  مل�����ض��رية  تت�يجا 
واحلفاظ  اال���ض��ت��دام��ة  جم����ال  يف 
دفع  ونقطة حت���ل يف  البيئة  على 
اجل��ه���د ال��دول��ي��ة م��ن اأج���ل تعزيز 
ال���ع���م���ل امل���ن���اخ���ي ل���ل���ح���ف���اظ على 
ال��ك���ك��ب ومت��ه��ي��د ال��ط��ري��ق نح� 

 .COP28 م�ؤمتر االأطراف
ومت��ت��ل��ك دول����ة االإم������ارات م�ضرية 
ملهمة من العمل من اأجل البيئة 
مطلع  يف  تاأ�ضي�ضها  م��ع  ت��راف��ق��ت 
�ضبعينيات القرن املا�ضي باالإ�ضافة 
املناخي بداأت بت�قيعها  العمل  اإىل 
اخلا�س  م�نرتيال  برت�ك�ل  على 
بامل�اد امل�ضببة لتاآكل طبقة االأوزون 

يف عام 1989. 
ال���ق���رن  ت�����ض��ع��ي��ن��ي��ات  م���ط���ل���ع  ويف 
دويل  ب�ضكل  االتفاق  مت  الع�ضرين 
على اإطالق اتفاقية االأمم املتحدة 
اأول  لتمثل  امل��ن��اخ  ب�ضاأن  االإط��اري��ة 
حترك عاملي مل�اجهة هذا التحدي 
االإم������ارات  ان�����ض��م��ت   1995 ويف 
احلراك  يف  للم�ضاركة  لالتفاقية 

الدويل للعمل املناخي. 
وااللتزامات  النقا�ضات  ومع تط�ر 
ال���ق���ان����ن���ي���ة حل������راك ال���ع���م���ل من 
اأج���ل امل��ن��اخ وب��ع��د اإط���الق واعتماد 
للدول  امل���ل���زم  ك��ي���ت���  ب���رت����ك����ل 
خف�س  ب���������اأه���������داف  امل�����ت�����ق�����دم�����ة 

ال���رائ���دة ���ض��ت��ق���د دول����ة االإم������ارات 
جه�د اال�ضتثمار يف اأنظمة الطاقة 
ال��ن��ظ��ي��ف��ة وت��دع��م حت��ق��ي��ق عملية 
قطاع  يف  و���ض��ام��ل��ة  �ضل�ضة  ان��ت��ق��ال 
�ضمن  وكذلك  االإم��ارات��ي  الطاقة 

املجتمعات املت�ضررة. 
االأه�����������داف  حت���ق���ي���ق  مي����ك����ن  وال 
الطم�حة التي و�ضعتها "م�ضدر" 
اإال من خالل اال�ضتثمار يف االأفراد 
واال���ض��ت��ف��ادة م��ن ال��ك��ف��اءات. حيث 
النظيفة  ال��ط��اق��ة  ق��ط��اع  �ضيعمل 
ع��ل��ى ت�فري  ب��ه��ي��ك��ل��ت��ه اجل����دي����دة 
وترية  وت�ضريع  اقت�ضادية  فر�س 
من� ال�ظائف على م�ضت�ى ال�ض�ق 
العاملية التي تن�ضط فيها "م�ضدر" 
عامليني  ����ض���رك���اء  م����ع  وال����ت����ع����اون 
ال�ضتقطاب التم�يل الالزم لتفعيل 

احلل�ل املناخية. 
اأوائ�������ل  م����ن  "م�ضدر"  وت���ع���ت���رب 
االبتكار  ج��ه���د  ب��دف��ع  امل�ضاهمني 
التكن�ل�جيا  ت���ع���زي���ز  جم�����ال  يف 
املتعلقة باملناخ. ومن خالل اجلمع 
"مبادلة"  ����ض���رك���ات  خ�����ربات  ب���ني 
�ضتعمل  و"اأدن�ك"  و"طاقة" 
اجلديدة  بهيكلتها  "ال�ضركة" 
على تعزيز االبتكار وتبني اأ�ضاليب 
اإبداعية جديدة وتعزيز اال�ضتثمار 
والتط�ير  ال���ب���ح���ث  جم������االت  يف 
الطاقة  ح���ل����ل  ن�����ض��ر  وت�������ض���ري���ع 

النظيفة على نطاق اأو�ضع. 
ومع ختام فعاليات اأ�ضب�ع اأب�ظبي 
امتد  ال���ذي   2023 ل��ال���ض��ت��دام��ة 
عاًما   15 م���ن  اأك�����رث  م����دى  ع��ل��ى 
ال����دويل يف تعزيز  ���ض��اه��م احل���دث 

االن��ب��ع��اث��ات ���ض��دق��ت االإم������ارات يف 
الربت�ك�ل  ع��ل��ى   2005 ال���ع���ام 
ال���دول الرئي�ضية  ك���اأول دول���ة م��ن 

عاملياً الإنتاج النفط. 
ومع حتديث وتط�ر اأهداف العمل 
اأك���رب على  ب�ضكل  ل��رتك��ز  امل��ن��اخ��ي 
اإ���ض��ك��ال��ي��ة ارت���ف���اع درجة  م��ع��اجل��ة 
ح����رارة االأر������س ب��االإ���ض��اف��ة للحد 
غازات  ان��ب��ع��اث��ات  م��ن  اأك���رب  ب�ضكل 
باري�س  اتفاق  اإط��الق  مع  الدفيئة 
دولة  ���ض��ارع��ت   2015 يف  للمناخ 
لالتفاق  ل��الن�����ض��م��ام  االإم���������ارات 
وال��ت���ق��ي��ع ع��ل��ى ب��ن���ده ك����اأول دول 
دول  اأوائ�����ل  م��ن  ووح����دة  خليجية 

املنطقة. 
وت��ع��ت��رب دول���ة االإم������ارات رائ����دة يف 
قيادة اأجندة اال�ضتدامة ك�نها اأول 
وت�ضادق  ت���ق��ع  امل��ن��ط��ق��ة  يف  دول����ة 
دولة  واأول  ب��اري�����س  ات��ف��اق��ي��ة  ع��ل��ى 
يف امل���ن���ط���ق���ة ت���ع���ل���ن ع����ن م����ب����ادرة 
احلياد  ل��ت��ح��ق��ي��ق  ا���ض��رتات��ي��ج��ي��ة 

املناخي بحل�ل عام 2050 . 
ب������اأن حتقيق  االإم����������ارات  وت�����ؤم����ن 
ال��ت��ح���ل ال��ع��امل��ي ال����الزم يف قطاع 
جه�د  بت�ضافر  م��ره���ن  ال��ط��اق��ة 
ك��اف��ة ال�����ض��رك��اء ك��م��ا ي��ح��ت��اج قطاع 
ن�عية  اب����ت����ك����ارات  اإىل  ال���ط���اق���ة 
ت�جيه  للتطبيق جتارًيا مع  قابلة 
الطاقة  حل�ل  نح�  اال�ضتثمارات 
على  للتط�ير  ال��ق��اب��ل��ة  النظيفة 
ن����ط����اق وا������ض�����ع وح�����ل������ل ج���دي���دة 
ل��ل�����ض��ن��اع��ات ال��رئ��ي�����ض��ي��ة وزي������ادة 
امل��������ارد  ا����ض���ت���خ���دام  ال����ك����ف����اءة يف 
ي�����ض��ه��م يف احلد  ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة مب����ا 

ل��ت��ح��ق��ي��ق خططها  ال���ع���امل  ح�����ل 
اخلا�ضة باحلياد املناخي. 

اجلديدة  "م�ضدر"  وت�����ض��ت��ه��دف 
قدرتها  تتجاوز  م�ضاريع  حمفظة 
 100 االإج����م����ال����ي����ة  االإن����ت����اج����ي����ة 
ج��ي��ج��اواط ب��ح��ل���ل ع���ام 2030 
م����ع ت���ط���ل���ع���ات مب�������ض���اع���ف���ة ذل���ك 
حني  يف  ال���ت���ال���ي���ة  ال���������ض����ن�����ات  يف 
للهيدروجني  "م�ضدر  ت�ضتهدف 
من  ط��ن  ملي�ن  اإن��ت��اج  االأخ�ضر" 
الهيدروجني االأخ�ضر بحل�ل عام 
على  ال�ضركة  تعمل  حيث   2030
تط�ير برامج متط�رة تدعم بناء 
االأخ�ضر  ال��ه��ي��دروج��ني  اق��ت�����ض��اد 
الذي �ضيك�ن ركيزة مهمة لتح�ل 
م�ضتقبلي  طاقة  وم�ضدر  الطاقة 
ي����دع����م ج����ه�����د اإزال����������ة ال���ك���رب����ن 

العاملية. 
كبرية  ق���ف���زة  "م�ضدر"  وت�����ض��ه��د 
يتم  اإذ  ج���دي���دة  م��رح��ل��ة  ودخ������ل 
وقطاع  املناخي  العمل  اإىل  النظر 
ال���ط���اق���ة ال��ن��ظ��ي��ف��ة ال���ع���امل���ي من 
م��ن��ظ���ر ج��دي��د، ف�����ض��اًل ع��ن لعب 
دور رائد لي�س فقط على م�ضت�ى 
احل���د م��ن اآث����ار ت��غ��ري امل��ن��اخ ولكن 
يف دع���م امل��ج��ت��م��ع��ات امل��ت�����ض��ررة يف 
ومت�يل  املرونة  لتعزيز  م�ضاعيها 
م�اجهة  ويف  امل����ن����اخ����ي،  ال���ع���م���ل 

اخل�ضائر واالأ�ضرار. 
التزام  دع����م  يف  م�����ض��در  وت�����ض��ه��م 
ب���اأن ت�ضبح واح����دة من  االإم�����ارات 
اأك�����رب امل�����ض��ت��ث��م��ري��ن يف ال���ع���امل يف 
جم����ال ال���ط���اق���ة امل���ت���ج���ددة. فمن 
خالل م�ضاريع "م�ضدر" امل�ضتقبلية 

االإم������ارات مب�اجهة  ال���ت���زام دول���ة 
ال����ت����ح����دي����ات ال����ع����امل����ي����ة ودوره��������ا 
العمل  تعزيز  يف  وامل�ض�ؤول  الرائد 
والتنمية  الطاقة  وحت���ل  املناخي 

االقت�ضادية امل�ضتدامة. 
وي���������ض����اه����م اأ�������ض������ب�������ع اأب�����ظ����ب����ي 
لال�ضتدامة خالل م�ضريته املمتدة 
الفعال وترجمة  يف حتفيز احل�ار 
من  عملية  ن��ت��ائ��ج  اإىل  ال��ت��ع��ه��دات 
الكرب�ن  م��ن  خ���اٍل  م�ضتقبل  اأج���ل 
امل�ضتدام  املناخي  التقدم  وحتقيق 
املجتمعات  على  بالنفع  ي��ع���د  مب��ا 
والك�كب من خالل ت�ضريع وترية 
ال��ت��ن��م��ي��ة امل�����ض��ت��دام��ة ودف����ع عجلة 
واالجتماعي  االقت�ضادي  التط�ر 

والبيئي. 
وي�������ع�������د م����������ؤمت���������ر االأط�����������������راف 
متعدد  ح���دث  اأه����م   COP28
االأطراف ت�ضت�ضيفه دولة االإمارات 
على االإطالق. ومن خالل اختتام 
ال��ت��ق��ي��ي��م ال���ع���امل���ي ���ض��ت��ع��م��ل دول���ة 
االإم���������ارات م���ع امل��ج��ت��م��ع ال����دويل 
ن��ح��� حتقيق  ال���ط���ري���ق  ل��ت�����ض��ه��ي��ل 
1.5 درج���ة م��ئ���ي��ة. وذلك  ه��دف 
االإم������ارات بزيادة  ال��ت��زام  اإط����ار  يف 
الطاقة  ق���ط���اع  يف  ا���ض��ت��ث��م��ارات��ه��ا 
والعمل  وع��امل��ي��اً  حم��ل��ي��اً  النظيفة 
جنباً اإىل جنب مع الدول املتقدمة 
بهدف  العاملية  وت��ضيع حمفظتها 
دع����م امل��ج��ت��م��ع��ات امل��ت�����ض��ررة عرب 
املناخ  تغري  تبعات  م��ن  التخفيف 
والتكيف مع هذه الظاهرة واحلد 
الناجتة  واالأ����ض���رار  اخل�ضائر  م��ن 

عنها. 

االإمارات ت�صت�صيف اجتماعات جلان عمل اجلامعة العربية
•• اأبوظبي-وام: 

العربية  االإم��ارات  دولة  ت�ضت�ضيف 
 54 ال�  ال��دورة  اجتماعات  املتحدة 
للعمل  ال��ع��ل��ي��ا  ال��ت��ن�����ض��ي��ق  ل��ل��ج��ن��ة 
العربي امل�ضرتك والدورة ال�ضاد�ضة 
الن�عية  العربية  مللتقى االحتادات 
امل��ت��خ�����ض�����ض��ة، امل���ق���رر ع��ق��ده��م��ا يف 
الفرتة  خ��الل  اأب���ظ��ب��ي  العا�ضمة 
اجل�����اري  ي���ن���اي���ر   26  -  23 م����ن 
الغيط  اأب���  اأح��م��د  معايل  برئا�ضة 
االأم��������ني ال����ع����ام جل���ام���ع���ة ال�����دول 
املناق�ضات  و�ضتتمح�ر  ال��ع��رب��ي��ة. 
امل�ضار  االج��ت��م��اع��ات  يف  الرئي�ضية 
اإل���ي���ه���ا ح�����ل م��������ض����ع���ات االأم����ن 
ال����غ����ذائ����ي ال����ع����رب����ي وال����ت����غ����ريات 
املناخية واالقت�ضاد الرقمي العربي 
واالأمن ال�ضيرباين، باالإ�ضافة اإىل 
ب�اأن�ضطة  امل��رت��ب��ط��ة  امل������ض���ع��ات 
العربية  واالحت���������ادات  امل��ن��ظ��م��ات 
املرحلة  يف  منها  املطل�ب  وال���دور 

املف��س  ال�زير  تقدم  ناحيته  من 
حم��م��د خ���ري ع��ب��د ال����ق����ادر مدير 
اإدارة املنظمات واالحتادات العربية 
ب��االأم��ان��ة ال��ع��ام��ة جل��ام��ع��ة الدول 
العربية، بال�ضكر اإىل دولة االإمارات 
ا�ضت�ضافة  ع��ل��ى  و���ض��ع��ب��اً  ح��ك���م��ًة 
اأب�ظبي  م��دي��ن��ة  يف  االج��ت��م��اع��ات 
بدع�ة كرمية من االحتاد العربي 
ل��الق��ت�����ض��اد ال��رق��م��ي.. م���ؤك��دا اأن 
م�ضاركة  ���ض��ت�����ض��ه��د  االج���ت���م���اع���ات 
وم�ؤ�ض�ضات  منظمات  م��ن  مكثفة 
ال��ع��م��ل ال��ع��رب��ي امل�����ض��رتك يف هذه 

االجتماعات.
ه���ذه  دور  ت���ع���زي���ز  اأن  واأ�������ض������اف 
االحتادات اأ�ضبح اأمراً مهماً وخط�ة 
التنمية  م�ضرية  لت�اكب  �ضرورية 
االقت�ضادية  اأبعادها  يف  امل�ضتدامة 
يزيد  مبا  والبيئية،  واالجتماعية 
العربية  امل��ج��ت��م��ع��ات  م��ن��اع��ة  م���ن 
حتديات  م���اج��ه��ة  يف  وي��ح�����ض��ن��ه��ا 

االأمن الغذائي العربي.

وتط�ير  معها  التفاعل  املنظمات 
من  مل�اكبتها  واأه��داف��ه��ا  براجمها 
العربي،  ب��ال���اق��ع  ال��ن��ه������س  اأج���ل 
اأي�����ض��ا مزيداً  ي�����ض��ت��دع��ي  وه���� م���ا 
م���ن ال��ت�����ض��اف��ر وال����ت����اآزر ب���ني تلك 
املنظمات وكل من القطاعني العام 

واخلا�س.
الذي  الكبري  ال��دور  وثمن معاليه 
ت���ق����م ب���ه دول�����ة االإم���������ارات لدعم 
ال��ع��م��ل ال��ع��رب��ي امل�����ض��رتك، معرباً 
االإمارات  لقيادة  �ضكره  جزيل  عن 
االجتماعات،  هذه  ا�ضت�ضافة  على 
واملتابعة والدعم املت�ا�ضل للفريق 
الفريق �ضم� ال�ضيخ �ضيف بن زايد 
جمل�س  رئ��ي�����س  ن���ائ���ب  ن��ه��ي��ان  اآل 
ال��داخ��ل��ي��ة لدعمه  ال�������زراء وزي����ر 
لالقت�ضاد  العربية  الروؤية  ملبادرة 
ال��رق��م��ي ال��ت��ي ق��دم��ت م��ن خالل 
االحتاد العربي لالقت�ضاد الرقمي 

واأقرها القادة العرب.
من جانبه اأكد �ضعادة الدكت�ر علي 

القادمة.
كافة  ت�������ض���ارك  اأن  امل���ت����ق���ع  وم����ن 
امل�ضرتك  العربي  العمل  م�ؤ�ض�ضات 
العليا  ال��ت��ن�����ض��ي��ق  جل��ن��ة  اأع�������ض���اء 
والبالغ  امل�����ض��رتك  ال��ع��رب��ي  للعمل 

عددها 35 منظمة.
كما ي�ضارك يف االجتماعات روؤ�ضاء 
واأم���ن���اء اأك���رث م��ن اأرب���ع���ني احت���اداً 
الن�عية  ال��ع��رب��ي��ة  م��ن االحت�����ادات 
والنا�ضطة  ال��ف��اع��ل��ة  املتخ�ض�ضة 
العمل  م���ن���ظ����م���ة  م���ظ���ل���ة  حت�����ت 

العربي امل�ضرتك.
زكي  ح�ضام  ال�ضفري  م��ع��ايل  وق���ال 
للجامعة  امل�����ض��اع��د  ال��ع��ام  االأم����ني 
العربية اإن انعقاد هذه االجتماعات 
ياأتي يف اإطار تن�ضيق ومتابعة جه�د 
امل�ضرتك  العربي  العمل  م�ؤ�ض�ضات 
يف ظل التط�رات وامل�ضتجدات التي 
والتي  العربية،  املنطقة  بها  مت��ر 
ف��ر���ض��ت واق��ع��ا ج���دي���داً وحتديات 
جميع  ع���ل���ى  ت�������ض���ت����ج���ب  ك����ب����رية 

جمل�س  م�ضت�ضار  اخل����ري  حممد 
العربية  االق���ت�������ض���ادي���ة  ال�����ح����دة 
االحت������اد  اإدارة  جم���ل�������س  رئ���ي�������س 
اأهمية  الرقمي  لالقت�ضاد  العربي 
�ضت�ضت�ضيفها  ال��ت��ي  االج��ت��م��اع��ات 
املنطقة  واأن  خ��ا���ض��ة  االإم���������ارات 
ال��ع��رب��ي��ة ت�����ض��ه��د ت��غ��ي��ريات كبرية 
حت��ت��م اإي���ج���اد م�����ض��اح��ة ك��ب��رية من 
ال����ت����ع����اون امل�������ض���رتك ب����ني ال�����دول 
وت�ضتدعي  ال��ع��رب��ي��ة  وامل��ن��ظ��م��ات 
ال�ضعي يف تكامل االأن�ضطة العربية 
اأن��ه وم��ع تبني  امل�ضرتكة. واأ���ض��اف 
الدول العربية اجتاهات االقت�ضاد 
الرقمي واعتماد قمة القادة العرب 
ع���ق���دت يف اجل�����زائ�����ر، فقد  ال���ت���ي 
ب��ات م��ن ال�����ض��روري الرتكيز على 
التحديات  م��ع��اجل��ة  يف  ال���ت���ع���اون 
االج����ت����م����اع����ي����ة واالق����ت���������ض����ادي����ة 
واال���ض��ت��ف��ادة من  م�����ض��رتك،  ب�ضكل 
لتحقيق  املتقدمة  التكن�ل�جيات 

قفزات تنم�ية باملنطقة العربية.

فر�صة اأمل ب�صرطة اأبوظبي تتلقى 331 
طلبًا للعالج يف 2022م

 •• اأبوظبي-الفجر:

تلقت مديرية مكافحة املخدرات ب�ضرطة اأب�ظبي 331 
طلباً للعالج من مر�س اإدمان امل�اد املخدرة خالل العام 
ا�ضتجابة  التامة  ال�ضرية  لهم  ت�ضمن  2022 بطريقة 

خلدمة " فر�ضة اأمل".
 واأو�ضح العميد طاهر غريب الظاهري مدير مديرية 
 " اأن برنامج  االأمن اجلنائي  املخدرات بقطاع  مكافحة 
فر�ضة اأمل ” ي�ضعى اإىل  تعزيز ال�قاية ت�فر ت�ضهيالت 
اإىل طلب  امل��ب��ادرة  االإدم���ان على  لت�ضجيع مر�ضى  ع��دة 
الفئة  ه��ذه  مل�ضاعدة  امل�ضتمرة  جه�دها  اإط��ار  يف  العالج 
تط�ر  وم��ن��ع  ال�ضيئة  ال��ع��ادة  ه��ذه  ون��ب��ذ  التخل�س  م��ن 
االإدمان ون�ضر ثقافة ال�عي بني اجلمه�ر ح�ل خماطر 

االإدمان. 
التفاعل  ح��ج��م  ت������ض��ح  احل��ال��ي��ة  امل����ؤ����ض���رات  اأن  وذك����ر 
 138 الكبري مع اخلدمة حيث بلغ عدد اال�ضتف�ضارات 
ا���ض��ت��ف�����ض��اًرا م��ن اجل��م��ه���ر خ���الل ال��ع��ام 2022 ح�ل 
االإلكرتوين  الت�ع�ي  امل�قع  وزار   ، واأهميتها  مزاياها 

ا . للخدمة 65374 �ضخ�ضً

واأكد دور  االأب��اء واالأمهات يف تقدمي  الن�ضح واالإر�ضاد  
ل��الب��ن��اء ل��الب��ت��ع��اد ع��ن اف���ة امل���خ���درات وح��م��اي��ت��ه��م من 
الع�امل التي قد جترهم اإىل هاوية التعاطي واالإدمان  
والذي قد يق�د يف كثري من االأحيان  اإىل ال�فاة الفتاً  
ال��ع��الج  م���ج���دة  من  ال��ت��ق��دم بطلب  اأن فر�ضة  اإىل  
اأو التطبيق  امل���ق��ع االإل���ك���رتوين  ال��دخ���ل ع��رب  خ��الل 
الذكي ل�ضرطة اأب�ظبي لالطالع على اأهدافها وكيفية 
www.adpolice.gov. العالج.  لطلب  التقدم 
/https://forsa.adpolice.gov.ae  اأو ae
نائب  ال��ع��ام��ري  �ضليم  امل��ق��دم حممد  ذك��ر  وم��ن جانبه 
رقم  امل���ادة  اأن  العني  يف  امل��خ��درات  مكافحة  اإدارة  مدير 
العقلية  وامل�ؤثرات  املخدرات   مكافحة  قان�ن  من   89
لعام 2021 ن�ضت على اأنه »ال تقام الدع�ى اجلزائية 
على متعاطي امل�اد املخدرة اأو امل�ؤثرات العقلية، اإذا تقدم 
اأقاربه حتى  اأحد  اأو  اأو زوجه  املتعاطي من تلقاء نف�ضه 
اأو  ال�حدة  اإىل  تربيته  يت�ىل  اأو ممن  الثانية،  الدرجة 
�ضدور  قبل  اأو  �ضبطه  قبل  ال�ضرطة  اأو  العامة  النيابة 
اأم����ر ب��ال��ق��ب�����س ع��ل��ي��ه، ط��ال��ب��ني اإي���داع���ه ل��ل��ع��الج لدى 

ال�حدة، في�دع لديها اإىل اأن تقرر اإخراجه«.
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اأخبـار الإمـارات

عمر العلماء: االإمارات جنحت يف توظيف التكنولوجيا واالقت�صاد الرقمي لتحقيق التنمية امل�صتدامة

املبادرات  ال��ع��دي��د م��ن  م��ن خ���الل 
وال��ت�����ض��ه��ي��الت، ومنها  وامل��ح��ف��زات 
الدولة  يف  الذهبية  االإق��ام��ة  منح 
وال���ت���ي ت��ت��ي��ح حل��ام��ل��ه��ا االإق���ام���ة 
 10 اإىل  ت�����ض��ل  مل���دة  االإم�������ارات  يف 
اأف�ضل  اج���ت���ذب���ت  ح��ي��ث  ����ض���ن����ات، 
النا�ضئة ورجال االأعمال  ال�ضركات 

وذوي االبتكارات.
اإىل  العلماء  �ضلطان  معايل  واأ�ضار 
ببنية  ت��ت��م��ي��ز  االإم�������ارات  دول����ة  اأن 
حتتية متط�رة. يدعمها �ضبكة من 
وامل�انئ،  والطرق  املطارات  اأحدث 
واأهم  ال��ع��امل  دول  ببقية  تربطها 
العاملية،  التجارة  ومراكز  االأ�ض�اق 
م���ا ج��ع��ل��ه��ا م���رك���زاً جت���اري���اً عاملياً 
فريداً، ف�ضاًل عن ا�ضتيعابها لعدد 
من اجلامعات ومراكز البح�ث ذات 
امل�ضت�ى العاملي يف جماالت العل�م 
والذكاء  امل��ت��ط���رة  والتكن�ل�جيا 
الرقمي،  وال��ت��ع��ل��م  اال���ض��ط��ن��اع��ي 
االأكادميية  املجاالت  من  والعديد 
ال����ت����ي ت����دع����م حت���ق���ي���ق االأه��������داف 
اال�ضرتاتيجية ذات ال�ضلة بتدعيم 
م��ن��ظ���م��ة االق��ت�����ض��اد ال��رق��م��ي يف 
اأجيال  م��ن خ��الل متكني  ال��دول��ة 

من القادة واملبتكرين امل�ؤهلني.
املهم  ال��دور  اإىل  اأ���ض��ار معاليه  كما 
الت�ضريعات  منظ�مة  متثله  ال��ذي 
لت�ضجيع  ال��داع��م��ة  وال�����ض��ي��ا���ض��ات 

ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ت��وظ��ي��ف   -
لتحقيق االأهداف التنموية 

ال���������ض�����ء على  و����ض���ل���ط م���ع���ال���ي���ه 
الذي  امل��ت���ات��ر  االق��ت�����ض��ادي  النم� 
الكبري  وال��ت��ن���ع  ال���دول���ة،  �ضهدته 
االقت�ضاد  مق�مات  اكت�ضبه  ال��ذي 
يف  تاأ�ضي�ضها  منذ  وذل��ك  ال�طني، 
عام 1971 حينما كان ٪90 من 
امل��ح��ل��ي االإج���م���ايل لدولة  ال���ن���اجت 
االإم������ارات م��دف���ع��اً ب��ال��ن��ف��ط قبل 
النفط  م�ضاهمة  ن�ضبة  تتقل�س  اأن 
اإىل ٪30 فقط من   ،2020 عام 
ال��ن��اجت املحلي االإج��م��ايل، يف حني 
االأوىل  امل��رت��ب��ة  يف  ال���دول���ة  ح��ل��ت 
156 م���ؤ���ض��ًرا ع��امل��ًي��ا، ك��م��ا مت  يف 
كاأف�ضل  االإم�����ارات  دول���ة  ت�ضنيف 
م��ك��ان ل��ب��دء ع��م��ل جت���اري جديد، 
عاملي  م����ؤ����ض���ر  اأح�������دث  يف  وذل������ك 

لريادة االأعمال.
ال��ع��دي��د من  اإىل  واأ����ض���ار م��ع��ال��ي��ه 
وامل�ؤ�ضرات،  وامل��ب��ادرات  االإجن���ازات 
التنمية  م�������ض���رية  راف����ق����ت  ال���ت���ي 
دول�����ة  امل����ع����ا�����ض����رة يف  ال�������ض���ام���ل���ة 
االإم����ارات، وم��ن ذل��ك و���ض���ل عدد 
ت�ضتقبل حاملي ج�از  التي  الدول 
ال�ضفر االإماراتي بدون تاأ�ضرية اإىل 
180 دولة، وجناح مبادرة تدريب 
وااللتزام  ع��رب��ي،  م��ربم��ج  م��ل��ي���ن 
يف  دوالر  م��ل��ي��ار   100 ب��ا���ض��ت��ث��م��ار 

وما  للم�ضتقبل،  االإم������ارات  دول���ة 
يحمله من فر�س يجب ا�ضتثمارها، 
من اأجل خري وازدهار ومناء جميع 
الب�ضرية  ول�����ض��ال��ح  امل��ج��ت��م��ع��ات، 
ب��اع��ت��ب��اره مركزاً  وذل����ك  ق��اط��ب��ة، 
ال�ضتك�ضاف  وم�����ض��اح��ة  ل��الب��ت��ك��ار 
واالأفكار  التقنيات  اأحدث  واختبار 
ال��ت��ي ت�����ض��ك��ل ع��امل��ن��ا. ح��ي��ث ميكن 
اأن  املجاالت  للخرباء من خمتلف 
تط�ير  يف  للتعاون  مًعا  يجتمع�ا 
وحتقيق  ج��دي��دة،  واأف��ك��ار  تقنيات 
االإن�ضانية،  تلهم  ك��ربى  اإجن����ازات 

وتدفعها ملزيد من التقدم.
االإم���ارات يف  دول��ة  وتاأتي م�ضاركة 
واالجتماعات  الرئي�ضة  اجلل�ضات 
والفعاليات  امل��ن��ت��دى  يف  اخل��ا���ض��ة 
اأكرث  اإىل  متتد  وال��ت��ي  اجلانبية، 
من 20 عاماً، لت�ؤكد حر�س قيادة 
دولة االإمارات على تر�ضيخ التعاون 
الدويل، وال�ضعي اإىل اإيجاد احلل�ل 
احل�ار  دع��م  طريق  ع��ن  املتكاملة 
ال����دويل وت���ح��ي��د اجل��ه���د �ضمن 
ال���دويل،  ال��ت��ع��اون  ماأ�ض�ضة  ن��ط��اق 
اأف�ضل  م�����ض��ت��ق��ب��ل  ال����ض���ت�������ض���راف 
ل��الأج��ي��ال احل��ال��ي��ة وال��ق��ادم��ة، يف 
العامل  ت�اجه  التي  املتغريات  ظل 
واالقت�ضاد  التنمية  جم����االت  يف 
واالأعمال واملناخ والث�رة ال�ضناعية 
الرابعة ومتكني املراأة وغريها من 

على  لتحافظ  ال��ع�����ض���ر،  م��ر  على 
لالأعمال  م�ث�قاً  مركزاً  م�قعها 

واالأن�ضطة التجارية.
دول��ة للذكاء  واأ�ضاف معايل وزي��ر 
الرقمي  واالقت�ضاد  اال�ضطناعي 
وت��ط��ب��ي��ق��ات ال��ع��م��ل ع���ن ُب���ع���د اأن 
�ضهدت  املا�ضية   150 ال�  ال�ضن�ات 
االقت�ضادية  املتغريات  العديد من 
ذل���ك مرحلة  امل��ن��ط��ق��ة، مب��ا يف  يف 
واأعقبها  ال���ل����ؤل����ؤ،  جت����ارة  ازده�����ار 
اك��ت�����ض��اف ال��ن��ف��ط وم���ا راف���ق���ه من 
ع�امل من� اقت�ضادي، كذلك رواج 
ال��ع��ق��ارات وق��ي��ادت��ه��ا النم�  ���ض���ق 
االق��ت�����ض��ادي يف كثري م��ن ال���دول، 
ويف كل تلك املراحل ظل االهتمام 
من�ضباً  االإم��������ارات  يف  وال���رتك���ي���ز 
امل�ضتمر  والتط�ير  التح�ضني  على 
اأف�ضل  م�ضتقبل  خلق  ب��ه��دف  ي��ن، 

لالأجيال.
االإمارات  يف  القيادة  اأن  اإىل  واأ�ضار 
كانت على ال��دوام رائ��دة يف اعتماد 
البالد  ق��اد  مبتكر  ح�كمة  من���ذج 
الع�ضر  يف  رائ�����دة  ت�����ض��ب��ح  اأن  اإىل 
احل��دي��ث يف ق��ط��اع��ات ع��امل��ي��ة مثل 
الل�ج�ضتية  واخل��دم��ات  ال��ط��ريان 
التي  ال��روؤي��ة  وه��ي  والتكن�ل�جيا، 
ب�ضكل  جت��ارت��ن��ا  بت��ضيع  �ضمحت 
ك���ب���ري وال���ت��������ض���ع خ������ارج احل�����دود 

اجلغرافية.

النم� االقت�ضادي والتنمية، حيث 
نفذت احلك�مة عدًدا من املبادرات 
واالبتكار  االأع��م��ال  ري���ادة  لتعزيز 
وجذب اال�ضتثمارات يف القطاعات 
النا�ضئة، والتكن�ل�جيا واالقت�ضاد 
�ضلطان  م���ع���ايل  وق�����ال  ال���رق���م���ي. 
ال��ع��ل��م��اء اإن���ه ع��ل��ى ال��رغ��م م��ن اأن 
دولة االإمارات غنية مب�ارد النفط 
والغاز الطبيعي، والتي لعبت دوًرا 
مهًما يف النم� االقت�ضادي للدولة، 
اإال اأن احلك�مة التزمت بتخ�ضي�س 
ك����ب����رية يف جم���ال  ا�����ض����ت����ث����م����ارات 
امل���ت���ج���ددة، مب���ا يف ذلك  ال���ط���اق���ة 
الرياح،  وطاقة  ال�ضم�ضية  الطاقة 
ك���ج���زء م���ن ج���ه����ده���ا ل��ل��ح��د من 
االأحف�ري.  ال�ق�د  اعتمادها على 
يف  اال�ضتثمار  بت�ظيف  قامت  كما 
�ضناعات  ودم���ج  قطاعات  تط�ير 
الر�ضمي،  االقت�ضاد  داخل  جديدة 
ب��ه��دف خ��ل��ق اق��ت�����ض��اد ق��ائ��م على 
امل��ع��رف��ة واالب��ت��ك��ار لع�ضر م��ا بعد 
االأجيال  رفاهية  ول�ضمان  النفط 

القادمة.

- متحف امل�ستقبل.
متحف  اأن  اإىل  م��ع��ال��ي��ه  واأ�����ض����ار 
امل�ضتقبل يعد مبثابة روؤية وطنية 
ملم��س  وع����ر�����س  ل��ل��م�����ض��ت��ق��ب��ل، 
روؤية  ومق�مات  واأ�ض�س  ملرتكزات 

جم����ال ال���ط���اق���ة ال��ن��ظ��ي��ف��ة، وهي 
اأمثلة على نتاج نهج وا�ضرتاتيجية 
ع�ضرية  م��ع��اي��ري  تعتمد  م��ب��ت��ك��رة 
ل��رت���ض��ي��خ م�قع  ال��ت��ك��ن���ل���ج��ي��ا  يف 
وعاملي  اإقليمي  كمركز  االإم�����ارات 
ل��ل��م��ب��ادرات وامل�����ض��اري��ع واالأف���ك���ار 
ال��ت��ي ت�ضهم يف  امل��ب��ت��ك��رة  وال�����روؤى 
االقت�ضادية  التنمية  وحتفيز  دفع 
انطالقاً من ت�ظيف التكن�ل�جيا 
واحلل�ل  اال���ض��ط��ن��اع��ي  وال���ذك���اء 
لتحقيق  امل����ت����ق����دم����ة  ال����رق����م����ي����ة 

االأهداف التنم�ية.

- 4 مقومات داعمة حلكومة تت�سم 
باملرونة وت�ست�سرف امل�ستقبل.

4 مق�مات  وحدد �ضلطان العلماء 
داعمة  ب��ي��ئ��ة  ت����ف���ري  يف  اأ���ض��ه��م��ت 
حلك�مة تت�ضم باملرونة واال�ضتجابة 
وا�ضتباق  للمتغريات  النم�ذجية 
امل�ضتقبل،  وا�ضت�ضراف  التحديات، 
وت��ع��زي��ز جن���اح دول����ة االإم������ارات يف 
اقت�ضاديا  م��رك��زاً  لتك�ن  م�ضعاها 
اإقليمياً وعاملياً حم�رياً، وذلك من 
التحتية  بالبنية  االه��ت��م��ام  خ��الل 

وامل�ارد وال�ضيا�ضات وامل�اهب .
اإن االإم���ارات ر�ضخت  وق��ال معاليه 
العالية  امل��ه��ارات  ل���ذوي  جاذبيتها 
مل�اجهة  ج���ي���داً  اإع���������داداً  وامل����ع����دة 
وامل�ضتقبلية.  ال��راه��ن��ة  التحديات 

•• دافو�س -وام:

�ضلطان  ب����ن  ع���م���ر  م����ع����ايل  ق������ال 
ال����ع����ل����م����اء وزي��������ر دول��������ة ل���ل���ذك���اء 
الرقمي  واالقت�ضاد  اال�ضطناعي 
وت��ط��ب��ي��ق��ات ال��ع��م��ل ع���ن ب��ع��د اإن 
دولة االإم��ارات متكنت من تر�ضيخ 
م�قعها االإقليمي باعتبارها مركزاً 
املنطقة،  يف  رائ��داً  وتنم�ياً  جتارياً 
داعماً  عاملياً  مركزاً  الي�م  لت�ضبح 
للتنمية ال�ضاملة، عرب بنية حتتية 
و�ضيا�ضات  وم����ب����ادرات  م���ت���ط����رة، 
تعتمد  ت��ن��م���ي��ة  وا���ض��رتات��ي��ج��ي��ات 
التكن�ل�جيا،  على  اأ�ضا�ضي  ب�ضكل 
اال�ضطناعي،  ال���ذك���اء  وت���ظ��ي��ف 

واالقت�ضاد الرقمي.
ملعاليه حتدث  خ��الل جل�ضة  واأك��د 
م�ضاركات  اأج����ن����دة  ���ض��م��ن  ف��ي��ه��ا 
املنتدى  اج��ت��م��اع��ات  يف  ال����دول����ة، 
بداف��س  ال���ع���امل���ي  االق���ت�������ض���ادي 
ا���ض��ت��ث��م��ار دول�����ة االإم��������ارات يف  اأن 
النا�ضئة  التكن�ل�جية  القطاعات 
النم�  دع���م  يف  م��ه��ًم��ا  دوًرا  مي��ث��ل 
االق���ت�������ض���ادي ل��ل��دول��ة م���ن خالل 
بيئة  وت���ع���زي���ز  االب����ت����ك����ار  حت��ف��ي��ز 
االإم��������ارات  دول������ة  واأن  االأع�����م�����ال، 
مل�ا�ضلة  متنامية  ف��ر���ض��اً  متتلك 
تر�ضيخ من� قطاع التكن�ل�جيا يف 

ال�ضن�ات القادمة .

- من���وذج احل��وك��م��ة يف دول��ة 
االإمارات 

العلماء  ���ض��ل��ط��ان  م���ع���ايل  وق������ال 
والبيئة  ال���ت���ج���اري،  االزده������ار  اإن 
�ضكال  امل���ن���ط���ق���ة،  ع���ل���ى  امل��ن��ف��ت��ح��ة 
م��ك���ن��اً واأ����ض���ا����ض���اً ال���ض��ت��ئ��ن��اف هذا 
املتطلبات  وف��ق  و�ضياغته  ال���دور، 
املعا�ضرة، وا�ضت�ضراف االحتياجات 
وا�ضتئناف  امل�ضتقبلية،  وال��ف��ر���س 
ال���دور امل��ح���ري ل��الإم��ارات كمركز 
جتاري مزدهر الأكرث من 4000 
ب����ن����اء عالقات  م����ن  ع�������ام، مت���ك���ن 
تكيفت  حيث  املنطقة،  يف  متميزة 
الع�امل  خم��ت��ل��ف  م���ع  االإم��������ارات 
والظروف واملالب�ضات االقت�ضادية، 

امل��ض�عات التي تتخُذ قدراً كبرياً 
دولة  �ضيا�ضة  �ضمن  االأهمية  م��ن 
وا�ضرتاتيجيتها  العامة  االإم���ارات 

نح� امل�ضتقبل.

- دور ريادي.
وتناق�س فعاليات اجلناح االإماراتي 
العاملي  االق���ت�������ض���اد  م���ن���ت���دى  يف 
بالت�ضنيع  م��ت��ع��ل��ق��ة  م������ض���ع��ات 
وال�����ث������رة ال�����ض��ن��اع��ي��ة ال���راب���ع���ة، 
م�ضتقبل  �ضياغة  يف  امل����راأة  ودور 
احل��ك���م��ات وال�����دول، اإ���ض��اف��ة اإىل 
الف�ضاء  ���ض��ن��اع��ة  ت��ع��زي��ز  اآل����ي����ات 
واال�ضتفادة من الف�ضاء اخلارجي 
ف�ضاًل  جمعاء،  االإن�ضانية  خلدمة 
بالتنمية  خ���ا����ض���ة  ج��ل�����ض��ات  ع����ن 
االق���ت�������ض���ادي���ة وق����ط����اع االأع����م����ال 
املتغريات  ظ����ل  يف  واال����ض���ت���ث���م���ار 
االقت�ضاد  يف  واالنكما�س  العاملية 
امل��ض�عات  م��ن  وغ��ريه��ا  العاملي، 

التي ت�ضكل اأول�ية عاملية.
وحت�����ر������س ال������دول������ة م�����ن خ���الل 
العام  لهذا  داف������س  يف  م�ضاركتها 
ع���ل���ى ت���ع���زي���ز دوره���������ا ال�����ري�����ادي 
اأ�ضا�ضي  كالعب  مكانتها  وتر�ضيخ 
و�ضريك  ال��ع��امل��ي��ة  ال�����ض��اح��ة  ع��ل��ى 
رئي�ضي يف �ضناعة القرار الدويل، 
اأهمية  ال��رتك��ي��ز على  ع��رب  وذل���ك 
ل��ت��ع��زي��ز فر�س  ت��ظ��اف��ر اجل���ه����د 
ال��ت��ن��م��ي��ة وال���ت���ع���اون ب���ني خمتلف 

دول العامل.
اأوائل  االم���ارات من  دول��ة  وتعترب 
االقت�ضاد  ملنتدى  الداعمة  ال��دول 
ا�ضتكمال  اإط���ار  يف  وت��اأت��ي  العاملي، 
دولة  اال�ضرتاتيجية بني  ال�ضراكة 
االقت�ضادي  وامل��ن��ت��دى  االإم������ارات 
ال��ع��امل��ي ال��ت��ي ُت��رج��م��ت م��ن خالل 
ع����دد م���ن االت���ف���اق���ي���ات مب���ا فيها 
االق����ت���������ض����ادي����ة واالج����ت����م����اع����ي����ة 
وال����ت����ن����م�����ي����ة وت�����ل�����ك اخل���ا����ض���ة 
وا�ضت�ضافة  ال��ع��امل��ي��ة  ب��امل��ج��ال�����س 
امل���ؤمت��رات، وذل��ك يف اإط��ار ال�ضعي 
الإي������ج������اد اآل������ي������ات ل���ل���ت���ع���ام���ل مع 
والتح�الت  ال��ع��امل��ي��ة  امل���ت���غ���ريات 

التكن�ل�جية املت�ضارعة.

�صهيل املزروعي: عام اال�صتدامة يج�ّصد اهتمام القيادة الر�صيدة بدعم العمل املناخي
•• اأبوظبي-وام:

اأك������د م���ع���ايل ���ض��ه��ي��ل ب����ن حممد 
والبنية  الطاقة  وزي��ر  امل��زروع��ي، 
التحتية اأن اإعالن �ضاحب ال�ضم� 
اآل نهيان،  ال�ضيخ حممد بن زايد 
اهلل" عام  "حفظه  الدولة  رئي�س 
حتت  لال�ضتدامة  عاماً   2023
يج�ضد   ،" ل��ل��غ��د  "الي�م  ���ض��ع��ار 

والتي   ،2050 للطاقة  ال�طنية 
م�ضادر  م���ن  م��زي��ج��اً  ت�����ض��ت��ه��دف 
ال����ط����اق����ة امل����ت����ج����ددة وال����ن�����وي����ة 
ل�ضمان  وال��ن��ظ��ي��ف��ة،  ال�����ض��ل��م��ي��ة 
االحتياجات  بني  الت�ازن  حتقيق 
البيئية  واالأه�����داف  االق��ت�����ض��ادي��ة 
مليار   600 ت��ب��ل��غ  ب��ا���ض��ت��ث��م��ارات 
كفاءة  ورف��ع  حتى2050،  دره��م 
وامل�ؤ�ض�ضي  ال��ف��ردي  اال���ض��ت��ه��الك 

القيادة الر�ضيدة، لذلك ن�ضتهدف 
اإطالق املبادرات واال�ضرتاتيجيات 
التعاون  جانب  اإىل  والت�ضريعات، 
ودولياً  واإقليميا  حملياً  امل�ضرتك 
الهادفة  القيادة  ت�جهات  مل�اكبة 
ال�����دول�����ة يف  ج����ه�����د  ت���ع���زي���ز  اإىل 
املناخي،  التغري  م�ضكلة  معاجلة 

واال�ضتدامة البيئية". 
دول����ة  اأن  اإىل  م���ع���ال���ي���ه  واأ������ض�����ار 

اهتمام �ضم�ه البالغ بدعم العمل 
املناخي والتنمية امل�ضتدامة و�ضعي 
االإم��ارات لت�ضريع اخلط�ات نح� 
املناخي  احل���ي���اد  اإىل  ال��������ض����ل 
و�ضمان ا�ضتدامة امل�ارد الطبيعية 

لالأجيال املقبلة. 
ق�ضية  اأن  م���ع���ال���ي���ه  واأ�������ض������اف 
املناخي  التغري  لظاهرة  الت�ضدي 
اأجندة  رئ��ي�����ض��ة يف  اأول����ي���ة  مت��ث��ل 

وا�ضحاً  ن��ه��ج��اً  ت��ت��ب��ع  االإم��������ارات 
الطاقة  مل�����ض��ت��ق��ب��ل  ل��ل��ت��خ��ط��ي��ط 
وم��ع��اجل��ة ال��ت��غ��ري امل��ن��اخ��ي، فقد 
درا������ض�����ة  العام2017  يف  مت 
وكيفية  الطاقة  م�ضادر  خ��ي��ارات 
االإمارات  مدن  جعل  يف  ت�ظيفها 
م�����ن ب�����ني اأك���������رث م�������دن ال����ع����امل 
امل�ضتقبل،  يف  ل��ل��ع��ي�����س  م���الءم���ة 
اإطالق اال�ضرتاتيجية  من خالل 

الدافعة مل�ضرية م�اجهة اآثار تغرّي 
االحتبا�س  م��ن  والتخفيف  امل��ن��اخ 
تاأثري  اإح��داث  احل���راري، وبهدف 
عملنا  املناخي  العمل  يف  اإيجابي 
كفاءة  زي�����ادة  ع��ل��ى  دوؤوب  ب�����ض��ك��ل 
والغاز  ال���ب���رتول  اإن���ت���اج  ع��م��ل��ي��ات 
وتقليل  وال����ب����رتوك����ي����م����اوي����ات 
من  وذل���ك  ال��ك��رب���ن��ي��ة،  الب�ضمة 
تكن�ل�جيات  اع����ت����م����اد  خ������الل 

م�ضاهمة  ورف����ع   ،40% بن�ضبة 
الطاقة النظيفة يف اإجمايل مزيج 
ال��ط��اق��ة امل��ن��ت��ج��ة يف ال���دول���ة اإىل 
%50".  وقال معاليه اإن الطاقة 
ركيزة  متثل  وامل��ت��ج��ددة  النظيفة 
اال�ضتدامة،  رك��ائ��ز  م��ن  اأ�ضا�ضية 
االأول�يات  مقدمة  يف  يجعلها  ما 
اال�ضرتاتيجية للدولة التي تق�د 
االبتكارات  اأح��دث  لتبني  اجله�د 

والتقنيات  اال�ضطناعي  ال��ذك��اء 
امل�ضتدامة. 

عن فئة التميز يف خدمة ورفاهية املجتمع

نظام املفقودات يف �صرطة دبي يفوز بجائزة معر�س وموؤمتر اإنرت�صك 
•• دبي-الفجر:

ح�ضدت القيادة العامة ل�ضرطة دبي، ممثلة باالإدارة العامة 
"اإنرت�ضك  وم�ؤمتر  معر�س  جائزة  اال�ضطناعي،  للذكاء 
خدمة  يف  التميز  فئة  يف  وال�ضالمة،  لالأمن   "2023
واملعث�رات  املفق�دات  "نظام  وذلك عن  املجتمع،  ورفاهية 
الذكي"، احلائز على االعتماد العاملي يف االبتكار، واملرتبط 
احلك�مية،  و�ضبه  احلك�مية  وامل�ؤ�ض�ضات  القطاعات  م��ع 
املجتمع  �ضرائح  وجميع  واخل��ا���ض��ة،  العامة  والقطاعات 

ب�ض�رة ذكية وُمبتكرة.

لالأمن   "2023 "اإنرت�ضك  م����ؤمت���ر  ج���ائ���زة  ومت���ن���ح 
منظ�مات  تطبيق  يف  ال���رائ���دة  للجهات  اإىل  وال�����ض��الم��ة 
ال��ذك��اء اال���ض��ط��ن��اع��ي وامل���ب���ادرات االب��ت��ك��اري��ة يف التح�ل 
الرقمي خلدمة املجتمع ورفاهيته يف خمتلف القطاعات 

لديها.
االإدارة  مدير  ال��رزوق��ي  نا�ضر  خالد  ال��ل���اء  �ضعادة  واأك���د 
اجلائزة،  على  احل�ض�ل  اأن  اال�ضطناعي،  للذكاء  العامة 
اإىل �ضرطة دب���ي، وي��اأت��ي يف  واإ���ض��اف��ي��اً  اإجن����ازاً ن�عياً  ُي��ع��د 
اإط���ار ح��ر���س ال��ق��ي��ادة ال��ع��ام��ة ل�ضرطة دب��ي ال��دائ��م على 
اإ�ضعاد  اإىل  ال��ه��ادف��ة  واالأف��ك��ار  االب��ت��ك��ارات  اأح���دث  تطبيق 

اأفراد املجتمع وت�ضهيل ح�ض�لهم على خمتلف اخلدمات 
بطريقة ذكية و�ضهلة.

دكت�ر  امل��ق��دم  ت�ضلم  ال��رزوق��ي،  ال��ل���اء  �ضعادة  ع��ن  ونيابة 
ح�ضني علي اآل علي، مدير ال�ض�ؤون االإدارية، واملقدم اأحمد 
حممد احلاج، رئي�س ق�ضم اخلدمات، والرائد اأحمد حمد 
االإدارة  الرقمية يف  بن فهد رئي�س ق�ضم قن�ات اخلدمات 
ال��ع��ام��ة ل��ل��ذك��اء اال���ض��ط��ن��اع��ي، اجل��ائ��زة خ���الل فعاليات 
حفل ت�زيع ج�ائز "اإنرت�ضك" التي اأُقيمت يف فندق ريتز 
3 اآالف  اأكرث من  كارلت�ن بدبي، وذلك بعد املناف�ضة مع 

فريق عمل وم�ضروع تقني من خمتلف دول العامل.

�صفري االإمارات يقدم ن�صخة من اأوراق اعتماده اإىل وزير خارجية ُعمان 
•• م�شقط -وام:

قَدم معايل حممد بن نخرية الظاهري ن�ضخة من اأوراق اعتماده، اإىل معايل ال�ضيد بدر بن حمد الب��ضعيدي وزير 
خارجية �ضلطنة ُعمان ال�ضقيقة، �ضفرياً لدولة االإمارات لدى ال�ضلطنة، يف مكتبه مبقر وزارة اخلارجية يف م�ضقط. 
وزير  نهيان  اآل  زايد  بن  ال�ضيخ عبداهلل  �ضم�  اللقاء حتيات  الب��ضعيدي خالل  اإىل معايل  الظاهري  ونقل معايل 

اخلارجية والتعاون الدويل، ومتنياته حلك�مة و�ضعب ُعمان مزيداً من التقدم واالزدهار. 
واأكد معاليه بذل كافة اجله�د لت��ضيع اآفاق التعاون يف خمتلف املجاالت، مبا يحقق م�ضالح وطم�حات البلدين 
ال�ضيخ عبداهلل بن  اإىل �ضم�  الب��ضعيدي معايل الظاهري حتياته  ال�ضقيقني.  من جانبه حمل معايل  وال�ضعبني 
االإمارات  التي تربط دولة  ال�طيدة  ال��دويل، م�ضيدا بالعالقات االأخ�ية  اآل نهيان وزير اخلارجية والتعاون  زايد 
ب�ضلطنة ُعمان.  واأعرب معايل الب��ضعيدي عن متنياته ملعايل الظاهري بالت�فيق والنجاح يف مهام عمله، م�ؤكدا 
ا�ضتعداد حك�مة بالده لتقدمي كل الدعم لت�ضهيل مهامه.  وجرى خالل اللقاء ا�ضتعرا�س جماالت التعاون بني 

دولة االإمارات و�ضلطنة ُعمان وبحث �ضبل تعزيزها وتط�يرها، مبا يحقق امل�ضالح امل�ضرتكة. 

دائرة ال�صحة تتعاون مع مركز جنيف لت�صريع 
جهود اال�صتدامة لقطاع الرعاية ال�صحية 

•• اأبوظبي-وام:

ات��ف��اق��ي��ة م��ع مركز  – اأب���ظ��ب��ي  وق��ع��ت دائ����رة ال�ضحة 
ج��ن��ي��ف ل��ال���ض��ت��دام��ة امل���ؤ���ض�����ض��ة امل��دع���م��ة م��ن االحت���اد 
وخدمات  من�ضاآت  لتمكني  وذل��ك  للم�ضت�ضفيات  ال��دويل 
التغلب على حتديات اال�ضتدامة  الرعاية ال�ضحية من 
باملعارف  ال�ضحية  ال��رع��اي��ة  ق��ط��اع  ت��زوي��د  خ���الل  م��ن 

واملهارات واالأدوات الالزمة لتحقيق نتائج اإيجابية. 
لال�ضتدامة  جنيف  مركز  �ضينظم  االتفاقية  ومب�جب 
جل�ضات تدريبية ح�ل اال�ضتدامة و�ضيتيح ال��ض�ل اإىل 
جانب  اإىل  اال�ضتدامة  جه�د  لت�ضريع  الالزمة  االأدوات 
الرعاية  لك�ادر  واال�ضت�ضاري  التدريبي  الدعم  تقدمي 
التفاهم  مذكرة  ت�قيع  وي�ؤكد    . اأب�ظبي  يف  ال�ضحية 
 – ال�ضحة  دائ���رة  تبذلها  التي  امل�ضتمرة  اجل��ه���د  على 
الرعاية  منظ�مة  وا���ض��ت��دام��ة  ك��ف��اءة  لتعزيز  اأب���ظ��ب��ي 
من  القطاع  متكني  يف  �ضت�ضهم  اإذ  االإم���ارة  يف  ال�ضحية 
حتقيق اأهدافه املرتبطة باال�ضتدامة من خالل تاأ�ضي�س 
نظم م�ضتدامة ومرنة لل�ض�ؤون املناخية و�ضقل اإمكانات 

ومهارات االأطراف املعنية والعاملني يف القطاع. 
وكيل  الكعبي  حممد  جمال  الدكت�ر  �ضعادة  وبح�ض�ر 
دائرة ال�ضحة وقع االتفاقية كل من �ضعادة هند مبارك 
ال��زع��اب��ي امل��دي��ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ق��ط��اع م��ن�����ض��اآت الرعاية 
املدير  رو�ض�ضنيك  و�ض�نيا  الدائرة  ال�ضحية ممثاًل عن 

التنفيذي ملركز جنيف لال�ضتدامة. 
التنفيذي  امل��دي��ر  ال��زع��اب��ي  م��ب��ارك  هند  �ضعادة  وق��ال��ت 

 – ال�ضحة  دائ��رة  يف  ال�ضحية  الرعاية  من�ضاآت  لقطاع 
جنباً  العمل  اإىل  ق��دم��اً  ال��دائ��رة  يف  "نتطلع  اأب���ظ��ب��ي: 
اإىل جنب مع مركز جنيف لال�ضتدامة يف اإطار اأهداف 
من�ضاآت  وا�ضتدامة  كفاءة  حت�ضني  على  قائمة  طم�حة 
االرتقاء  يف  ي�ضهم  مب��ا  االإم�����ارة  يف  ال�ضحية  ال��رع��اي��ة 

وتط�ير منظ�مة الرعاية باأ�ضرها يف اأب�ظبي. 
وا�ضاف "نحر�س يف الدائرة على اإبرام عالقات �ضراكة 
مع اخلرباء العامليني للم�ضاهمة يف اأثراء م�ضرية قطاع 
ملكانتها  تر�ضيخاً  اأب�ظبي  يف  املتميزة  ال�ضحية  الرعاية 

ك�جهة عاملية للرعاية ال�ضحية وعل�م احلياة". 
اإعالننا م�ؤخراً  تاأتي عقب  ال�ضراكة  اأن هده  واأ�ضار اىل 
مل��ن��ظ���م��ة الرعاية  امل���ح���ددة  اأه������داف اال���ض��ت��دام��ة  ع���ن 
ال�ضحية حيث �ضتقدم دوراً حم�رياً يف م�ا�ضلة تقدمي 
خدمات مبتكرة وم�ضتدامة يف قطاع الرعاية ال�ضحية 

لكافة اأفراد املجتمع الي�م ويف امل�ضتقبل. 
ومن خالل التعاون ال�ثيق مع خمتلف االأطراف املعنية 
باأب�ظبي نتطلع حل�ضد  ال�ضحية  الرعاية  يف منظ�مة 
ثمار جه�د التح�ل نح� اال�ضتدامة والعمل اإىل جانب 
الرعاية  يف  اال���ض��ت��دام��ة  اأه���داف  لتحقيق  ككل  القطاع 
املدير  رو�ض�ضنيك  �ض�نيا  قالت  ال�ضحية".  من جانبها 
االحتاد  "اأ�ض�س  لال�ضتدامة:  جنيف  مل��رك��ز  التنفيذي 
بهدف  لال�ضتدامة  جنيف  مركز  للم�ضت�ضفيات  ال��دويل 
ق���ي��ة وم�ضتدامة  ب��ن��اء ق��ط��اع��ات ���ض��ح��ة  وا����ض���ح وه���� 
ب��دع��م جميع  ذل���ك  وي���اأت���ي  ك��رب���ن��ي��اً  مل�ضتقبل حم��اي��د 

م�ؤ�ض�ضات االحتاد الدويل للم�ضت�ضفيات. 

�صلطان اجلابر: عام اال�صتدامة يعك�س الروؤية ال�ّصديدة للقيادة الر�صيدة و ميهد الطريق لدفع جهود العمل املناخي العاملي 

عوي�صة املرر : اإعالن 2023 عاما لال�صتدامة تاأكيد على التزام االإمارات بتحقيق التنمية امل�صتدامة 

•• اأبوظبي- وام:

بن  �ضلطان  ال��ّدك��ت���ر  م��ع��ايل  اأّك����د 
ال�ضناعة  وزي�����ر  اجل����اب����ر،  اأح���م���د 
واملبع�ث  املتقدمة  والتكن�ل�جيا 
امل��ن��اخ��ي لدولة  ل��ل��ت��غ��ري  اخل���ا����س 
االإم��ارات، اأن اإعالن 2023 عاما 
اال�ضتدامة يعك�س الروؤية ال�ّضديدة 
االإمارات  لدولة  الر�ضيدة  للقيادة 
وياأتي ا�ضتمراًرا للخط�ات العملية 
الفاعلة التي تتخذها الدولة منذ 
يف  اال���ض��ت��دام��ة  لتعزيز  تاأ�ضي�ضها 
خمتلف املجاالت والقطاعات، كما 
ميّهد هذا االإعالن الطريق لدفع 

وجه�د  اال����ض���ت���دام���ة  مب�����ب�����ادرات 
العمل املناخي الفّعالة". 

ل���رت����ض���ي���خ م�����ب�����ادئ اال����ض���ت���دام���ة 
قطاعاتها  ج������ان�����ب  ج���م���ي���ع  يف 
كُمحّرٍك  وت��ع��م��ل  االق���ت�������ض���ادي���ة، 
املناخي  العمل  رئي�ضٍيّ يف جماالت 
كاّفة. وعلى مدى ال�ضن�ات ال� 16 
املا�ضية، ر�ضخت الّدولة مكانتها يف 
جمال الطاقة اجلديدة واملتجددة، 
اإجماع عاملي  مّما مّكنها من ح�ضد 
اختيارهاال�ضت�ضافة  اإىل  اأف�����ض��ى 
م�ؤمتر االأطراف ’COP28‘ يف 

�ضهر ن�فمرب القادم 2023". 
’عام  يف  "ن�ضعى  واأ����������ض���������اف: 
م�ؤمتر  ج��ع��ل  اإىل  اال�ضتدامة‘ 
الذي   ،‘COP28’ االأط�������راف 

جه�د العمل املناخي العاملي وخلق 
االقت�ضادي  للنمّ�  جديدة  فر�س 

امل�ضتدام. 
اال�ضتدامة  ع��ام  اإن  معاليه  وق���ال 
يج�ضد م�ضرية ط�يلة قادتها دولة 
االإمارات ل�ضياغة م�ضتقبل م�ضتدام 
وعاملًيا،انطلقت  واإقليمًيا  حملًيا 
ل��ه ال�ضيخ  امل��غ��ف���ر  ب��داي��ًة على ي��د 
طيب  نهيان،  اآل  �ضلطان  ب��ن  زاي��د 
ث��راه، وحظيت بدعم ومتابعة  اهلل 
ال��ق��ي��ادة ح��ت��ى اأ���ض��ب��ح��ت االإم����ارات 
الي�م من اأوائل الدول التي تلتزم 
جميع  يف  االن���ب���ع���اث���ات  ب��خ��ف�����س 
جه�دها  وت���ك���ّر����س  ���ن���اع���ات،  ال�������ضّ

�ضيعقد يف دول��ة االإم���ارات، االأكرث 
للجميع،  ومتثياًل  �ضم�اًلواحت�اًء 
العمل  يف  ن�عية  نقلة  ي�ضّكل  واأن 
والتعاون  للح�ار  وج�ضًرا  املناخي 
وب����ن����اء ال���������ض����راك����ات. وك���ّل���ن���ا ثقة 
ا�ضتثنائًيا  �ضيك�ن  ه��ذاال��ع��ام  ب���اأن 
وح���اف���اًل ب��ال��ف��ع��ال��ي��ات امل�����ؤث����رة يف 
جم������االت اال����ض���ت���دام���ة واجل���ه����د 
بداأته  ح��ي��ث  ال���ع���امل���ي���ة،  امل��ن��اخ��ي��ة 
اأب�ظبي  ب��اأ���ض��ب���ع  االإم�����ارات  دول���ة 
ل����ال�����ض����ت����دام����ة، و����ض���ي���ك����ن جن���اح 
ا����ض���ت�������ض���اف���ة م�����ؤمت����ر االأط��������راف 
ج���دي���ًدا  اإجن��������اًزا   ‘COP28’
الدولةاحلافل  �ضجل  اإىل  ي�ضاف 

•• اأبوظبي-وام:

ع�ي�ضة  امل����ه����ن����د�����س  م����ع����ايل  اأك��������د 
الطاقة يف  دائ��رة  رئي�س  امل��رر  مر�ضد 
ال�ضم�  �ضاحب  اإع���الن  اأن  اأب���ظ��ب��ي، 
نهيان  اآل  زاي����د  ب���ن  حم��م��د  ال�����ض��ي��خ 
عام   .. اهلل(  )حفظه  ال��دول��ة  رئي�س 
تاأكيد  ه�  لال�ضتدامة  عاما   2023
ج��دي��د ع��ل��ى ال���ت���زام دول����ة االإم�����ارات 

كامل  يف  اال�ضتدامة  معايري  تطبيق 
املبادرة  ال��ط��اق��ة وم���ن خ���الل  ق��ط��اع 
احلياد  ل��ت��ح��ق��ي��ق  اال����ض���رتات���ي���ج���ي���ة 
وت����ربز   .2050 ب���ح���ل����ل  امل���ن���اخ���ي 
جه�د اأب�ظبي من خالل العديد من 
واملتجددة  النظيفة  الطاقة  م�ضاريع 
ال��ت��ي ت��ت�����ض��م��ن جم��م���ع��ة م���ن اأكرب 
ال�ضم�ضية يف  الطاقة  ت�ليد  حمطات 
ممار�ضات  تطبيق  جانب  اإىل  العامل 

وروؤيتها  بنهجها  الر�ضيدة  وقيادتها 
اأهداف  حتقيق  نح�  اال�ضرتاتيجية 
ال�ضعيدين  على  امل�ضتدامة  التنمية 
امل��ح��ل��ي وال���ع���امل���ي.  وق����ال م��ع��ال��ي��ه يف 
ت�ضريحات بهذه املنا�ضبة “ اإن اأب�ظبي 
ودولة االإمارات متتلك من�ذجاً عاملياً 
روؤيتها  يف  يتمثل  لال�ضتدامة  رائ���داً 
االإم������دادات  اأم����ن  ل��دع��م  امل�ضتقبلية 
ن��ه��ج يراعي  ال��ط��اق��ة وف����ق  وحت������ل 

امل��ي��اه ويف  ا���ض��ت��دام��ة يف حتلية  اأك���رث 
ك��ام��ل م��ن��ظ���م��ة امل���ي���اه وال��ط��اق��ة يف 
االإمارة” .  واأو�ضح معاليه اأن اأهمية 
االإعالن تاأتي يف مرحلة ت�ضتعد فيها 
م�ؤمتر  ال�ضت�ضافة  االإم�����ارات  دول���ة 
28( ح��ي��ث تعترب  االأط�����راف )ك����ب 
االإم���ارات من بني ال��دول الفاعلة يف 
واملتجددة  النظيفة  ال��ط��اق��ة  جم���ال 

وم�اجهة التغري املناخي.
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اأخبـار الإمـارات
اإجناز جديد الأول مرة يف دولة االإمارات

جامعة دبي حت�صل على لقب كر�صي اليون�صكو يف الدرا�صات امل�صتقبلية
•• دبي-الفجر:

ح�ضل مركز الدرا�ضات امل�ضتقبلية يف جامعة دبي على "كر�ضي الي�ن�ضك�" 
ويعد  مزدهر"،  مل�ضتقبل  اال�ضت�ضراف  "اأنظمة  امل�ضتقبلية:  الدرا�ضات  يف 
هذا االإجناز ه� االأول وال�حيد مل�ؤ�ض�ضة تعليمية يف دولة االإمارات حت�ضل 
على هذا اللقب، و�ضيحمل املركز هذا اللقب ملدة اأربع �ضن�ات اإىل منت�ضف 
عام 2026، حيث يحمل الدكت�ر ف�از اأب� �ضته، مدير االأبحاث باملركز 
الظاهري  �ضعيد  الدكت�ر  اللقب  يف  وي�ضاركه  الي�ن�ضك�"  "كر�ضي  لقب 

مدير املركز.

ا�ضت�ضراف  دور  تعزيز  املركز على  امل��دة ترتكز خطة عمل  ه��ذه  وخ��الل   
من  �ضل�ضلة  خ��الل  من  وعامليا،  حمليا  امل�ضتقبلية  وال��درا���ض��ات  امل�ضتقبل 
املحا�ضرات وال�ضراكات والربامج التي تركز على عمل درا�ضات م�ضتقبلية 
مع املراكز العاملية االأخرى املتخ�ض�ضة يف ا�ضت�ضراف امل�ضتقبل واملعتمدة 
ا�ضت�ضراف  يف  امل���راأة  دور  تعزيز  اإىل  باالإ�ضافة  الي�ن�ضك�،  منظمة  ل��دى 

امل�ضتقبل والدرا�ضات امل�ضتقبلية.
�ضعادته  دبي، عن  رئي�س جامعة  الب�ضتكي  الدكت�ر عي�ضى  �ضعادة  واأع��رب 
يف  امل�ضتقبلية  ال��درا���ض��ات  مركز  ح�ض�ل  يف  يتمثل  وال���ذي  االإجن���از  بهذا 
اأقل من �ضنتني منذ  الي�ن�ضك�" يف فرتة قيا�ضية  "كر�ضي  اجلامعة على 

اجناز  وه���    ،2020 ف��رباي��ر  اجلائحة يف  قبل  امل��رك��ز  وتد�ضني  اع���الن 
لدولة االإمارات التي قطعت �ض�طاً كبرياً يف جمال ا�ضت�ضراف امل�ضتقبل.

 واأ�ضار اإىل اأن روؤية اجلامعة يف اإن�ضاء املركز ا�ضتهدفت اأن يك�ن للجامعة 
اأطلقتها  التي  امل�ضتقبل  ا�ضت�ضراف  ا�ضرتاتيجية  حتقيق  يف  حي�ي  دور 
حك�مة االإمارات عام 2016، واأن يك�ن لها دور حي�ي يف تاأهيل وتدريب 
الكفاءات املتخ�ض�ضة يف هذا املجال واأن يلعب املركز دورا مهما يف حتقيق 
روؤية وخطة مئ�ية االإمارات باأن يك�ن لدينا اأف�ضل نظام تعليمي يف العامل 
عام 2071. واأكد الب�ضتكي اأهمية الدرا�ضات امل�ضتقبلية واأهدافها واملناهج 
امل�ضتخدمة فيها والركائز التي تق�م عليها م�ضريا اإىل اأن هذه الدرا�ضات 

ت�ضاعد على حتفيز االإن�ضان على االنطالق والتفكري يف امل�ضتقبل وتخيله 
وت�ضميمه وتنفيذه، والعمل على تط�ير قدراته يف هذا املجال.

وقال الدكت�ر ح�ضني االأحمد نائب رئي�س جامعة دبي لل�ض�ؤون االأكادميية، 
اإن اجلامعة ت�يل ا�ضت�ضراف امل�ضتقبل اهتماما بالغاً للم�اكبة مع تطلعات 
دولة االإم��ارات، دولة امل�ضتقبل من خالل ا�ضت�ضراف م�ضتقبل القطاعات 
ذات االأول�ية لدى الدولة كال�ضحة واالقت�ضاد والتعليم واالأمن الغذائي، 
واأن ح�ض�ل املركز على "كر�ضي الي�ن�ضك�" يت�ج ن�ضاطات املركز العاملية 
خالل ال�ضنتني املا�ضيتني، ويكر�س مكانة اجلامعة يف ت�فري التخ�ض�ضات 

والدرا�ضات امل�ضتقبلية املطل�بة.  

املنتدى االقت�صادي العاملي .. جل�صة القوة الناعمة يف العامل الرقمي تركز على اآليات التوا�صل الفعال الإبراز املنجزات الوطنية 

اختار  حيث  امل�ضتقبلية،  التنم�ية 
األف �ضخ�س من   100 اأكرث من 
اأك���رث م��ن 100 دول���ة، االإم���ارات 
وال�15  اإقليمياً  االأوىل  املرتبة  يف 
الناعمة  ال��ق���ة  م���ؤ���ض��ر  يف  ع��امل��ي��اً 
حلت  كما   ،2022 ل��ع��ام  ال��ع��امل��ي 
عاملياً  العا�ضرة  املرتبة  يف  الدولة 

يف ق�ة التاأثري. 

الق�ة  ا�ضتثمار  يف  ملهماً  من�ذجاً 
ال���ن���اع���م���ة يف خم��ت��ل��ف امل���ج���االت 
على  اع��ت��م��اداً  اأث��ره��ا  وم�ضاعفة 
املق�مات الهائلة التي تتمتع بها، 
حتتية  بنية  ع��ل��ى  ت�ضتند  وال��ت��ي 
م���ت���ق���دم���ة، وح����ل�����ل وم�����ب�����ادرات 

رقمية متط�رة. 
وخ���الل امل��رح��ل��ة امل��ا���ض��ي��ة، جاءت 

وي�ضري ذلك اإىل احل�ض�ر العاملي 
الهائل  االإيجابي  واالأث��ر  املتزايد 
العامل  ي����ف���ره  اأن  مي��ك��ن  ال�����ذي 
م�ضافة،  ناعمة  ق�ة  من  الرقمي 
حيث يتم اعتماد منظ�مة رقمية 
ف��ع��ال��ة يف خم��ت��ل��ف امل���ج���االت من 
اإقليمياً  الق�ة  هذه  تدعيم  �ضاأنها 

وعاملياً. 

دولة االإمارات يف املرتبة العا�ضرة 
ق�ة  يف  اإق��ل��ي��م��ي��اً  واالأوىل  ع��امل��ي��اً 
الناعمة،  الق�ة  التاأثري يف م�ؤ�ضر 
امل��ك��ان��ة الكبرية  ي��ع��ك�����س  وه���� م���ا 
وال�ضمعة  اإل���ي���ه���ا  و����ض���ل���ت  ال���ت���ي 
ال���ط���ي���ب���ة ال����ت����ي حت���ظ���ى ب���ه���ا يف 
دعماً  وي�ضكل  ال��دول��ي��ة،  امل��ح��اف��ل 
واال�ضرتاتيجيات  ال��روؤى  ملختلف 
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الناعمة  "الق�ة  جل�ضة  ت��ن��اول��ت 
عقدت  التي  الرقمي"  العاملي  يف 
�ضمن فعاليات املنتدى االقت�ضادي 
ال����ع����امل����ي االأه�����م�����ي�����ة امل����ت����زاي����دة 
الإبراز  كم�ضاحة  الرقمي  للعامل 
وال�ضيا�ضات  التنم�ية،  االإجن��ازات 
واال�ضرتاتيجيات  وامل������ب������ادرات 
ال�ا�ضع  ال����ت����اأث����ري  ذات  امل���ه���م���ة 
اإقليمياً وعاملياً عرب اأ�ضاليب تت�ضم 
بالب�ضاطة والقدرة على ال��ض�ل 

اإىل خمتلف ال�ضرائح العمرية. 

وفاعلية  ال���ت���اأث���ر  ق����وة   -
املنظومة الرقمية. 

وتناولت اجلل�ضة االآليات وال��ضائل 
القادرة على اإبراز ق�ض�س النجاح 
االإمكانات  ب��ا���ض��ت��خ��دام  ال���ط��ن��ي��ة 
وكيفية  الرقمي،  للعامل  الهائلة 

ال��ن��اع��م��ة لدولة  ال���ق����ة  وت��ع��ك�����س 
التنم�ي  من����ذج���ه���ا  االإم����������ارات 
ال���رائ���د ال�����ذي ي��ج��م��ع اأك�����رث من 
من  ن�����ض��ي��ج  يف  ج��ن�����ض��ي��ة   200
االجتماعي  والت�ا�ضل  الت�ضامح 
ال����ب����ن����اء، ح���ي���ث مت���ث���ل ال����دول����ة 
امل�اهب  اأ�ضحاب  اللتقاء  م�ضاحة 
ورواد  وامل�ضتثمرين  واملبتكرين 
واأ�ضحاب  وامل���ب���دع���ني  االأع����م����ال 
املبادرات املبتكرة وامللهمة من كافة 
االندماج  اأج��ل  العامل من  اأن��ح��اء 
يف جتربة تنم�ية فريدة، اأ�ضا�ضها 
ا�ضتثمار العامل الرقمي واإمكاناته 
البنية  ت��رتج��م��ه��ا  ال��ت��ي  ال���رثي���ة 
ومنظ�مة  والت�ضريعية،  التحتية 
يتم  ال��ت��ي  وامل���ب���ادرات  ال�ضيا�ضات 

تنفيذها يف كافة املجاالت. 
وت�����ض��ّك��ل ه����ذه االإم���ك���ان���ات ق���درة 
االإيجابي  التاأثري  على  االإم���ارات 
�ضمعة طيبة  م��ن  ب��ه  وم��ا حتظى 

التعبري عن النجاحات واملنجزات 
اإن�ضانية  ر���ض��ائ��ل  ع��رب  امل��ت��ح��ق��ق��ة 
العابرة  ال��ت���ا���ض��ل  ج�����ض���ر  تخلق 

للثقافات وامل�ضافات. 
وركزت اجلل�ضة على اأهمية قن�ات 
الت�ا�ضل التي تتبنى اأ�ضل�ب الق�ة 
ك������ض��ي��ل��ة ل���الج���ت���ذاب واالإق����ن����اع، 
انطالقاً من ا�ضتخدام التطّ�رات 
الهائلة  واالإمكانات  التكن�ل�جية 
الرقمي  ال��ع��امل��ي  ي���ف��ره��ا  ال���ت���ي 

ك�ضبكات الت�ا�ضل االجتماعي. 

- االإم��ارات .. منوذج ملهم يف 
ا�ستثمار القوة الناعمة. 

املحاور  اأه����م  اجل��ل�����ض��ة  وت��ن��اول��ت 
ا�ضرتاتيجيات  عليها  ترتكز  التي 
ال���ق����ة ال��ن��اع��م��ة وال���ت���ي ي���اأت���ي يف 
مقدمتها احل�ض�ر العاملي الن�ضط 
االإن�ضانية  ل��الأن�����ض��ط��ة  وال���داع���م 
واخلريية .. وتعد دولة االإمارات 

متميزة  وج��ه��ة  مكانتها  ر���ض��خ  م��ا 
وال�ضركات  االأع����م����ال  ل��ت��اأ���ض��ي�����س 
كما  اقت�ضادي،  با�ضتقرار  وتتمتع 
حتظى بتاأثري اإيجابي ه� االأكرب 
�ضمعتها  ع��ن  ف�����ض��اًل  امل��ن��ط��ق��ة  يف 
واحدة من اأكرث دول العامل التي 
وامل�ضاعدة  الع�ن  يد  مبد  ت�ضارع 

للجميع. 
و�ضهدت االإمارات يف عام 2022 
التي  االإجن�����������ازات  م����ن  ال���ع���دي���د 
�ض�رتها  ت���ر����ض���ي���خ  يف  اأ����ض���ه���م���ت 
االإي����ج����اب����ي����ة ح�������ل ال����ع����امل من 
خ��������الل ال������رب������ط ب������ني االإن������ت������اج 
االقت�ضادية،  وال��ت��ن��م��ي��ة  ال��ث��ق��ايف 
�ضبيل حتقيق  ال��دول��ة يف  وب��ذل��ت 
م��ن اجله�د  الكثري  ال��ه��دف  ه��ذا 
يتعلق  م���ا  ال��ن���ع��ي��ة وخ�����ض������ض��اً 
يف  ال�ضياحية  ال���ج��ه��ات  ب��ت��ن���ي��ع 
الرثي  املحلي  الفلكل�ر  جم��االت 

وامل�اقع التاريخية العريقة. 

اختيار حممد القرقاوي ع�صوًا يف جمل�س قيادات املنتدى االقت�صادي العاملي دافو�س
لالأجيال  م�ضرق  م�ضتقبل  �ضناعة 

احلالية وامل�ضتقبلية.
اأن  القرقاوي  حممد  معايل  واأك��د 
وم�ضاركاتها  االإم�����ارات  اإ���ض��ه��ام��ات 
االقت�ضادي  امل���ن���ت���دى  دورات  يف 
ال��ع��امل��ي ع��ل��ى م���دار اأك���رث م��ن 20 
عاماً يعك�س الدور الريادي للدولة 
مكانتها  تر�ضيخ  ا�ضتطاعت  ال��ت��ي 
امل�ضتقبلي  للتغيري  كمركز  العاملية 
�ضاحب  ق���ي���ادة  حت���ت  االإي���ج���اب���ي 
ال�����ض��م��� ال�����ض��ي��خ حم��م��د ب���ن زاي���د 
“حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل 
لفكر  ام���ت���داداً  ي�����ض��ّك��ل  مب��ا  اهلل”، 
دور  ت��ع��ظ��ي��م  اإىل  ال���ه���ادف  ���ض��م���ه 
االإمارات يف خمتلف حمافل العمل 
الدويل ون�ضر ر�ضالتها الرامية اإىل 
ال���رخ���اء وال��ت��ن��م��ي��ة لكافة  حت��ق��ي��ق 
�ضع�ب املنطقة والعامل عرب ثقافة 
الت�ضامح وتغليب لغة احل�ار البناء 

بني ال�ضع�ب.
الت�اجد  اأن  م��ع��ال��ي��ه  واأ������ض�����اف 
العاملية  امل���ح���اف���ل  يف  االإم�����ارات�����ي 
ي��ع��د ت��رج��م��ًة ل��ت���ج��ي��ه��ات �ضاحب 
ال�����ض��م��� ال�����ض��ي��خ حم��م��د ب��ن را�ضد 
الدولة  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  م��ك��ت���م  اآل 
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العاملي  االقت�ضادي  املنتدى  اأعلن 
معايل  ان�����ض��م��ام  ع���ن  "داف��س" 
حم���م���د ب����ن ع����ب����داهلل ال���ق���رق���اوي 
وزي������ر �����ض�����ؤون جم��ل�����س ال���������زراء، 
مل��ج��ل�����س ال���ق���ي���ادات وال�����ذي يهدف 
اال�ضرتاتيجية  على  االإ�ضراف  اإىل 
العليا للمنتدى ومن�ضاته املتعددة 
وتعزيز جه�ده الرامية اإىل تط�ير 
من�  ب�ضجيع  الكفيلة  ال�ضيا�ضات 
التعاون  اأوا���ض��ر  وتكثيف  االأع��م��ال 

الدويل .
واأن����ه����ى امل���ن���ت���دى اأع����م����ال ال�����دورة 
املنعقدة حالياً يف مدينة "داف��س" 
االأول  االج��ت��م��اع  بعقد  ب�ض�ي�ضرا، 
ملجل�س القيادات الذي ي�ضم نخبة 
يف  العاملية  ال�ضخ�ضيات  اأب���رز  م��ن 
جماالت االقت�ضاد واالأعمال وذلك 
لقيادة الت�جهات العامة للمنتدى 
اأهم  م��ن  ب��ات ي�ضّكل واح���داً  ال���ذي 
والتجمعات  امل���ن�������ض���ات  واأرق����������ى 
العاملية املعنية بالعمل على تط�ير 
واال�ضرتاتيجيات  الروؤى  و�ضياغة 
واالإ�ضهام يف  الب�ضرية  فيه خري  ملا 

الرئي�س  م���م��ن��ت��ال��ر  وك��ري�����ض��ت��ي��ان 
التاأمني  اإع���ادة  ب�ضركة  التنفيذي 
ال�����ض���ي�����ض��ري��ة امل�����ح�����دودة، وت����اك 
نينامي الرئي�س التنفيذي ل�ضركة 
ريف  ورافائيل  القاب�ضة،  �ضنت�ري 
ما�ضات�ض��ضت�س  م��ع��ه��د  رئ���ي�������س 
رينجني  وب���ن��ي��ت  ل��ل��ت��ك��ن���ل���ج��ي��ا، 
الرئي�س التنفيذي ب�ضركة ديلي�ت، 
واملدير  ال��رئ��ي�����س  ����ض����مل���ان  ودان 

التنفيذي ب�ضركة بايبال.
وي�����اأت�����ي اخ����ت����ي����ار م����ع����ايل حممد 
جمل�س  ع�����ض���ي��ة  يف  ال���ق���رق���اوي 
قيادات املنتدى االقت�ضادي العاملي 
ليك�ن الع�ض� ال�حيد من منطقة 
اأفريقيا،  و�ضمال  االأو���ض��ط  ال�ضرق 
امل��ا���ض��ي��ة، �ضارك  ال���ف���رتة  وخ����الل 
ال��ق��رق��اوي وع��ل��ى م���دار اأك���رث من 
وفعال  ن�ضيط  كعن�ضر  عاماً   20
ال��ر���ض��م��ي��ة لدولة  ال����ف����د  ���ض��م��ن 
االإمارات العربية املتحدة للمنتدى 
االق��ت�����ض��ادي ال��ع��امل��ي، م��ا اأ���ض��ه��م يف 
اإىل  الرامية  القيادة  روؤي��ة  حتقيق 
تعزيز ال�ضراكة القائمة بني الدولة 
العاملي  االق���ت�������ض���ادي  وامل���ن���ت���دى 
ومن�ضاته،  جم��ال�����ض��ه  مب��خ��ت��ل��ف 

الرئي�س التنفيذي ل�ضركة اإيدملان، 
ال��رئ��ي�����س واملدير  وف��ي��ك��ي ه���ل���ب 
اأوك�ضيدنتال  ل�����ض��رك��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
ب��رتول��ي���م، وب��ي��رت م��اوري��ر رئي�س 
جمل�س اإدارة معهد بازل للح�كمة، 
األ��ربت��� م���ري��ن���، الع�ض�  ول���ي�����س 
ك�مباين،  اأند  األن  ب�ضركة  املنتدب 
وروب�����رت م���ري��ت��ز رئ��ي�����س جمل�س 
االإدارة العاملي ب�ضركة بي دبلي� �ضي، 

دبي  حاكم  ال����زراء  جمل�س  رئي�س 
تعزيز  اإىل  الرامية  اهلل"،  "رعاه 
يف  حم����ري  ك�ضريك  ال��دول��ة  دور 
اجله�د العاملية مل�اجهة التحديات 
االقت�ضادية واالجتماعية والبيئية 
ال���ع���امل، وحت�يل  ب��ه��ا  ال���ت���ي مي���ر 
دولة االإم��ارات ملخترب للممار�ضات 
ومن�ضة  امل�����ض��ت��ق��ب��ل��ي��ة  احل��ك���م��ي��ة 
ل��ل�����ض��راك��ات ال����رائ����دة ال��ت��ي حتفز 

اال�ضتعداد للم�ضتقبل.
وي�����������ض�����م امل����ج����ل���������س ن����خ����ب����ة من 
ال�����ض��خ�����ض��ي��ات ال���ع���امل���ي���ة ال����ب����ارزة 
يف جم����ال االق��ت�����ض��اد واالأع����م����ال، 
املبع�ث  ك��������ارين،  م�������ارك  وه�������م: 
املعني  امل���ت���ح���دة  ل�����الأمم  اخل���ا����س 
وراي  امل��ن��اخ��ي،  والتم�يل  بالعمل 
وتر  بريدج  �ضركة  م�ؤ�ض�س  دال��ي���، 
اإيدملان،  وري��ت�����ض��ارد  ل��ال���ض��ت��ث��م��ار، 

حيث اأ�ضهم هذا التعاون يف حتقيق 
التي تعرب  االإجن���ازات  العديد من 
ع���ن ال���ت���زام ال���دول���ة امل��ت���ا���ض��ل يف 
وحتقيق  ال�ضاملة  التنمية  تعزيز 
اأرج������اء  م�����ض��ت��ه��دف��ات��ه��ا يف ك���اف���ة 
العامل، عرب دعم جه�د احلك�مات 

وامل�ؤ�ض�ضات يف القطاعني احلك�مي 
واخلا�س وتعزيز قدراتها احلالية، 
اإعدادها  ي�ضمن  مب��ا  وت��ط���ي��ره��ا 
امل�ضتقبلية  التحديات  مع  للتعامل 
من  متكاملة  م��ن��ظ���م��ة  وت�ضكيل 

الفر�س.

خلفان جمعة بلهول ع�صوًا يف اللجنة التوجيهية حلوكمة امليتافري�س التابعة للمنتدى االقت�صادي العاملي

ع��ل��ى مركز  ت�����ض��رف  ل��ل��م�����ض��ت��ق��ب��ل 
ال����ث�����رة ال�����ض��ن��اع��ي��ة ال���راب���ع���ة يف 
االإم��������ارات، ال����ذي مت اإط���الق���ه يف 
التعاون  اإط�������ار  يف   2019 ع�����ام 
دولة  حك�مة  ب��ني  اال���ض��رتات��ي��ج��ي 
االقت�ضادي  وامل��ن��ت��دى  االإم�������ارات 
اإىل  امل�����رك�����ز  وي�����ه�����دف  ال�����ع�����امل�����ي، 
التي  اجل��ذري��ة  التغيريات  درا���ض��ة 
واملجتمعات  االقت�ضادات  ت�ضهدها 
ت�حيد  بهدف  العاملية  وال�ضيا�ضات 
الروؤى وتن�ضيق اجله�د لال�ضتفادة 
النا�ضئة  التكن�ل�جيا  اأدوات  م��ن 
ال��رق��م��ي��ة يف تط�ير  وال��ت��ع��ام��الت 
واعدة  فر�س  واكت�ضاف  اخلدمات 

يف كافة القطاعات امل�ضتقبلية. 
وقعت   ،2022 م���اي����  ���ض��ه��ر  ويف 
ح��ك���م��ة االإم���������ارات ات��ف��اق��ي��ة مع 
املنتدى االقت�ضادي العاملي لت��ضيع 
نطاق عمل مركز الث�رة ال�ضناعية 
وت�فري  االإم����������ارات،  يف  ال���راب���ع���ة 
الفر�ضة لل��ض�ل اإىل �ضبكة وا�ضعة 
من املراكز التابعة للمنتدى ح�ل 
العامل، وتبادل اخلربات والتجارب 
املعرفة  جم��ال  يف  معها  الناجحة 
تطبيقات  وت���ظ��ي��ف  امل�����ض��ت��ق��ب��ل��ي��ة 

دولة االإمارات. 

- م�ستقبل الهوية الرقمية  
الرئي�س  ���ض��ارك  اأخ���رى،  م��ن جهة 
للم�ضتقبل  دبي  مل�ؤ�ض�ضة  التنفيذي 
يف جل�ضة ح�ارية بعن�ان "م�ضتقبل 
ا�ضت�ضافت  الرقمية"  ال���ه����ي���ة 
ل�رين وودمان الرئي�ضة التنفيذية 
مل�ؤ�ض�ضة )DataKind(، وبريت 
اإدارة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  م���اك���دوي���ل 
 ،)Hedera Hashgraph(
املديرة  دون���اه����  اإي���ل���ني  واأدارت����ه����ا 
ال�ضيا�ضة  حل��ا���ض��ن��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة 
بجامعة  ال����ع����امل����ي����ة  ال����رق����م����ي����ة 

�ضتانف�رد. 
واأك�����د ب��ل��ه���ل خ����الل اجل��ل�����ض��ة اأن 
التح�الت الرقمية املت�ضارعة تقدم 
الفر�س  م���ن  م��ت��ن���ع��ة  جم��م���ع��ة 
ت�ظيفها  مي��ك��ن  ال���ت���ي  ال�����اع����دة 
على  العاملية  التطلعات  لتحقيق 
االقت�ضادية  االأ����ض���ع���دة  خم��ت��ل��ف 
واحل���ك����م���ي���ة واالج���ت���م���اع���ي���ة من 
امل�ضرتك  ال��ت��ع��اون  ت��ع��زي��ز  خ���الل 
وت������ح�����ي�����د اجل�������ه��������د وال�������������روؤى 

امل�ضتقبلية. 
تط�ير  اأه�����م�����ي�����ة  اإىل  واأ��������ض�������ار 
الت�ضريعات وال�ضيا�ضات التنظيمية 
الرقمية  ال��ه���ي��ة  ال���ض��ت��خ��دام��ات 
املرج�ة،  الف�ائد  اأجل حتقيق  من 
التقنيات  خماطر  من  والتخفيف 
�ضرورة  اإىل  م�ضرياً  بها،  املرتبطة 
امل�ؤ�ض�ضات  ب���ني  ال���ت���ع���اون  ت��ع��زي��ز 
احلك�مية واخلا�ضة لتحقيق هذه 

االأهداف. 

وق�����ال خ��ل��ف��ان ج��م��ع��ة ب��ل��ه���ل اإن 
"اله�ية  خ��دم��ات  ت��ط���ي��ر  خ��ط��ط 
الرقمية" يجب اأن تراعي العديد 
م�����ن امل����ع����اي����ري ال���������ض����ارم����ة ح����ل 
وال�ضفافية  وامل�ضداقية  امل�ث�قية 
مع �ضمان حتكم االأفراد ببياناتهم 
خ�ض��ضيتها  وحماية  ال�ضخ�ضية 
وم�افقتهم  اال�ضتخدام،  �ض�ء  من 

على طرق ا�ضتخدامها. 
ولفت اإىل اأن اال�ضتخدام ال�ضحيح 
لتقنيات اله�ية الرقمية بال�ضراكة 
باحلد  ي�ضهم  املعنية  اجلهات  بني 
م������ن خم�����اط�����ر �����ض����رق����ة ال���ه����ي���ة 
والهجمات االإلكرتونية، وال��ض�ل 
غري القان�ين للبيانات، لكن ذلك 
احل���ك����م���ات تط�ير  م���ن  ي��ت��ط��ل��ب 
حلماية  االأم��ن��ي��ة  التحتية  البنية 
�ضبل  وحتديد  احل�ضا�ضة،  البيانات 

ا�ضتفادة القطاع اخلا�س منها. 

- �ضراكة ا�ضرتاتيجية. 
ك��م��ا ���ض��ارك ���ض��ع��ادة خ��ل��ف��ان جمعة 
فعاليات  ه���ام�������س  ع���ل���ى  ب���ل���ه����ل 
املنتدى يف العديد من االجتماعات 
واللقاءات، مبا يف ذلك اجتماع مع 
�ضيبا�ضتيان باكاب مدير ال�ضراكات 
ال�ضناعية  ال������ث�������رة  م����رك����ز  يف 
بهدف  للمنتدى،  ال��ت��اب��ع  ال��راب��ع��ة 
امل�ضتقبلية  التعاون  فر�س  درا���ض��ة 
وت�������ض���ل���ي���ط ال���������ض�����ء ع���ل���ى اأب������رز 
خم��رج��ات امل���ب���ادرات امل�����ض��رتك��ة يف 
خمتلف قطاعات الث�رة ال�ضناعية 

الرابعة. 
م���ؤ���ض�����ض��ة دبي  اأن  ب��ال��ذك��ر  ج��دي��ر 

•• دافو�س-وام: 

العاملي  االقت�ضادي  املنتدى  اأعلن 
اختيار  ع���ن   )2023 )داف����������س 
�ضعادة خلفان جمعة بله�ل الرئي�س 
للم�ضتقبل  دبي  مل�ؤ�ض�ضة  التنفيذي 
الت�جيهية  ال��ل��ج��ن��ة  يف  ع�������ض����اً 
ت�ضم  والتي  امليتافري�س  حل�كمة 
العامليني  اخل���������رباء  م�����ن  ن���خ���ب���ة 
وت�������ض���رف ع���ل���ى حت��ق��ي��ق اأه������داف 
العاملي"  التعاون  "مدينة  م��ب��ادرة 
التي اأطلقها املنتدى بهدف تعزيز 
اجله�د العاملية لت�ظيف اإمكانيات 
ومتكني  امل���ي���ت���اف���ري����س،  وف����ر�����س 
القطاعني  بني  الفاعلة  ال�ضراكات 
لتحقيق  واخل�����ا������س  احل����ك�����م����ي 

والثقة يف عامل امليتافري�س. 
م�ؤ�ض�س  �����ض�����اب  ك����الو�����س  واأك�������د 
ورئ���ي�������س امل���ن���ت���دى االق���ت�������ض���ادي 
دبي  م�ؤ�ض�ضة  م�ضاركة  اأن  العاملي، 
العاملية  املبادرة  للم�ضتقبل يف هذه 
ال��ت��ي مت اإط��الق��ه��ا ب��ال��ت��ع��اون مع 
و"اأك�ضنت�ضر"  "مايكرو�ض�فت" 
اإىل جه�د املنتدى  اإ�ضافة  �ضت�ضكل 
وتن�ضيط  ت���ن����ي���ع  اإىل  ال���ه���ادف���ة 
جم���االت ال��ت��ع��اون ال����دويل، ون�ضر 
وم�ضاركة املعرفة، وت�ضليط ال�ض�ء 
وت��ضيع  ال����اع���دة،  ال��ف��ر���س  ع��ل��ى 
امل�ضاركة يف العمل على اإيجاد حل�ل 
م�ضرتكة وفعالة ملختلف التحديات 

وحتقيق االأهداف املرج�ة. 
وقال �ضعادة خلفان جمعة بله�ل اإن 

تطلعات املجتمعات. 
فعاليات  خ���الل  االإع�����الن  ك��م��ا مت 
واخلم�ضني  ال����ث����ال����ث����ة  ال������������دورة 
العاملي  االق���ت�������ض���ادي  ل��ل��م��ن��ت��دى 
ان�ضمام  ع��ن   )2023 )داف��������س 
م���ؤ���ض�����ض��ة دب�����ي ل��ل��م�����ض��ت��ق��ب��ل اإىل 
مدينة  م����ب����ادرة  ����ض���رك���اء  ق���ائ���م���ة 
 Global( ال���ع���امل���ي  ال����ت����ع����اون 
 C o l l a b o r a t i o n
االفرتا�ضية  املن�ضة   )Village
ت�ضم  والتي  امليتافري�س،  ع��امل  يف 
خمتلف  من  دولية  م�ؤ�ض�ضة   80
تط�ير  على  �ضتعمل  العامل  اأنحاء 
وت�فري  م�ضرتكة،  وا�ضرتاتيجيات 
بيئة اآمنة لتبادل اأف�ضل املمار�ضات، 
ال�ضفافية  معايري  اأف�ضل  ومتكني 

حري�ضة  للم�ضتقبل  دب��ي  م�ؤ�ض�ضة 
التعاون  "مدينة  مبادرة  دعم  على 
اإميانها  م���ن  ان���ط���الق���اً  العاملي" 
ب��اأه��م��ي��ة ال�������ض���راك���ات ال��ع��امل��ي��ة يف 
اأف�ضل وت�ظيف  ت�ضميم م�ضتقبل 
والتكن�ل�جيات  االب�����ت�����ك�����ارات 
املتقدمة يف حتقيق قفزات تنم�ية 
اإىل  م�ضرياً  ال��ع��امل،  م�ضت�ى  على 
جميع  م��ع  �ضت�ضارك  امل�ؤ�ض�ضة  اأن 
املبادرة  بهذه  امل�ضاركة  امل�ؤ�ض�ضات 
ا�ضت�ضراف  جم�����ال  يف  خ���ربات���ه���ا 
وت�����ض��م��ي��م امل�����ض��ت��ق��ب��ل، وخ��ا���ض��ة يف 
التي  امليتافري�س  تطبيقات  جمال 
القطاعات  اأب������رز  اإح������دى  ت�����ض��ك��ل 
الرئي�ضية التي تركز عليها العديد 
يف  ال�طنية  اال�ضرتاتيجيات  م��ن 

الث�رة ال�ضناعية الرابعة. 

- م�ضاركة اإماراتية مميزة. 
اأعمال  وت�ضارك دول��ة االإم���ارات يف 
للمنتدى  ال�������ض���ن����ي  االج����ت����م����اع 
االق���ت�������ض���ادي ال���ع���امل���ي )داف����������س 
فعالياته  تنعقد  ال���ذي   )2023
اإىل   16 م������ن  ال������ف������رتة  خ��������الل 
داف��س  م��دي��ن��ة  يف  ي��ن��اي��ر   20
ال�����ض���ي�����ض��ري��ة ب���ف��د ر���ض��م��ي رفيع 
ال�زراء  م��ن  ع���دداً  ي�ضم  امل�ضت�ى 

وامل�ض�ؤولني احلك�ميني. 
وجت�������ض���د ه������ذه امل�������ض���ارك���ة روؤي������ة 
���ض��اح��ب ال�����ض��م��� ال�����ض��ي��خ حممد 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن 
م�ضاركة  تعزيز  يف  اهلل"  "حفظه 
دولة االإم��ارات يف خمتلف حمافل 
العمل الدويل، وت�جيهات �ضاحب 
اآل  ال�ضيخ حممد بن را�ضد  ال�ضم� 
رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكت�م 
“رعاه  دبي  ال���زراء حاكم  جمل�س 
العاملية  ال�����ض��راك��ات  بتعزيز  اهلل”، 
يف م�اجهة التحديات االقت�ضادية 
وال���ب���ي���ئ���ي���ة ح�ل  واالج���ت���م���اع���ي���ة 

العامل. 
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)332/2023( 
مقدمه / املخطرة : �ضركة بيج كرين للنقل العام )�س.ذ.م.م(

ب�كالة املحامي احمد ح�ضن املازمي
�ضد / املخطر اإليهم :1- �ضرتكت ك�ن ملقاوالت ان�ضاء الطرق )�س.ذ.م.م( 

ال�ضيكات. على  بالت�قيع  املخ�ل  ب�ضفته   - ماتي��س  روبني  ناريكات�   -2
رايف فا�ض� �ضيتي - ب�ضفته املخ�ل بالت�قيع على ال�ضيكات.  -3

امل��ض�ع : الت�ضريح باإعالن املخطر اإليه بالن�ضر
على تنفيذ االعالن  القائم  انتقل  اإذ  والثالث،  الثاين  اإليهما  للمخطر  االإعالن  تعذر   22/11/2022 بتاريخ  انه  حيث   -1
اىل مقر املخطر اإليهما امل�ضطر بالإنذار وجاءت اإفادته للمخطر اإليهما الثاين والثالث على النح� التايل “تبني يل اأن ال�ضركة 

مغلقة ومل اأجد املطل�ب اإعالنه ومت االت�ضال باملطل�ب اإعالنه وتبني ان رقم الهاتف غري م�ضتخدم لذلك تعذر االنذار”
عن املخطر اإليهما الثاين والثالث وجاءت اإفادة  واجلن�ضية  لله�ية  االحتادية  الهيئة  من  والتحري  البحث  مت  انه  وحيث   -2

التحري على النح� التايل:-
- بالن�ضبة للمخطر اإليه الثالث/ رايف فا�ض� �ضيتي تبني اأنه خارج الدولة.

اأي�ضاً  وتعذر  عليه  لالعالن  تقدميه  ومت  هاتف  رقم  وج�د  تبني  ماتي��س  روبني  ناريكات�  الثاين/  اإليه  للمخطر  بالن�ضبة   -
االعالن عليه وجاءت اإفادة املعلن على النح� التايل تعذر االعالن لعدم التاأكد من العائدية باالت�ضال تبني الهاتف مغلق. 

لذلك ،  نلتم�س من �ضيادتكم الت�ضريح باإعالن املخطر اإليه عن طريق الن�ضر.

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197 العدد 13754 بتاريخ 2023/1/21 
اإعالن بالن�شر

رقم )331/2023(
ال�ضخ�س  �ضركة  ال�طنية  ال�ضك�ك  �ضركة  ملالكها  ك�رت�س  �ضكاي   : املخطرة   : مقدمه 

ال�احد م�ضاهمة خا�ضه �ضركة ال�ضخ�س ال�احد )�س.ذ.م.م(
ب�كالة املحامي احمد ح�ضن املازمي

عالء حممد �ضعيد اأي�ب  -2 �س.م.ح.  لينك  تريد  جلف  �ضد / املخطر اإليهما :1- 
جئنا مب�جب هذا الكتاب ننذركم ب�ج�ب �ضداد قيمة ال�ضيكات اأعاله البالغ جمم�عها 
ع�ضر  وخم�ضة  وثمامنائة  األف  وثمانية  )مائتان  درهم   )208،815( وقدرة  اجمايل 
درهم( للمخطرة، وذلك خالل مدة اأق�ضاها خم�ضة ايام من تاريخه واال �ض�ف ن�ضطر 
وحمتفظني  ونفقتكم  م�ض�ؤوليتكم  وعلى  بحقكم  القان�نية  االجراءات  التخاذ  اآ�ضفني 

بكافة احلق�ق الأية جهة كانت.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197



السبت   21  يناير    2023  م   -    العـدد   13754  
Saturday   21    January    2023   -  Issue No 13754 اأخبـار الإمـارات

05

•• دبي-د.حممود علياء

الثامنة  ال�����������دورة  رئ����ا�����ض����ة  ع����ق����دت 
وال��ع�����ض��ري��ن م���ن م����ؤمت���ر االأط������راف 
االإطارية  امل��ت��ح��دة  االأمم  اتفاقية  يف 
ب�ضاأن تغري املناخ ودبي العطاء �ضراكة 
للخروج بنتائج تعزز مكانة التعليم يف 
وذل��ك خالل  املناخي  التغري  م�اجهة 
م�ؤمتر االأطراف )COP28( الذي 
خالل  دب��ي  اإك�ضب�  مدينة  يف  �ضيعقد 
ن�فمرب  ���ض��ه��ر  30من  م���ن  ال���ف���رتة 
12 م���ن ���ض��ه��ر دي�����ض��م��رب عام  وح��ت��ى 

    .2023
ن�ضختها  ال��ع��ط��اء  دب����ي  وت�����ض��ت�����ض��ي��ف 
ال������ث������ان������ي������ة م��������ن ق������م������ة ري���������اي��������رد 

وهي   ،)RewirEd Summit(
العاملي،  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي  ال��ت��ع��اون  م��ن�����ض��ة 
يف  التعليم  اأهمية  على  �ضرتكز  والتي 
مع  بالتزامن  وذل���ك  امل��ن��اخ��ي،  العمل 
 .COP28 انعقاد م�ؤمتر االأطراف
دبي  ���ض��ت��ق���م  ذل�����ك،  اإىل  ب���االإ����ض���اف���ة 
العطاء من االآن وحتى انعقاد امل�ؤمتر 
العامة  ال���ف���اع���ل���ة  اجل����ه����ات  ب��ح�����ض��د 
ال�ضيا�ضات  ت��ط��ب��ي��ق  ن��ح���  واخل��ا���ض��ة 
والتقنيات  التم�يل  وط��رق  اجل��دي��دة 
القت�ضاد  ال��ط��الب  لتهيئة  ال���الزم���ة 
وتي�ضري فر�س  االنبعاثات،  خايل من 
احل�ض�ل على التعليم، وتعزيز املرونة 

يف القطاع. 
جاء هذا االإعالن على هام�س االجتماع 

العاملي  للمنتدى االقت�ضادي  ال�ضن�ي 
ال�ضفري  �ضعادة  بح�ض�ر  "داف��س"، 
ملكتب  ال��ع��ام  امل��دي��ر  ال�ض�يدي،  ماجد 
م�ؤمتر االأطراف COP28 و�ضعادة 
الدكت�ر طارق حممد القرق، الرئي�س 
اإدارة  جمل�س  رئي�س  ونائب  التنفيذي 

دبي العطاء.
املناخي  العمل  دم��ج  الأهمية  واإدراك�����اً 
رئي�ضيني  كمحركني  التعليم  وق��ط��اع 
مل�ضتقبل م�ضتدام ومزدهر، �ضتدعم دبي 
مدين  جمتمع  منظمة  وه��ي  العطاء، 
االت�ضاالت  ب�����اإدارة  ر���ض��م��ي��اً  م��رت��ب��ط��ة 
املتحدة،  ل������الأمم  ال���ت���اب���ع���ة  ال���ع���امل���ي���ة 
 COP28 االأط���راف  م�ؤمتر  جه�د 
الفاعلة  االأط������راف  م��ن خ���الل ج��م��ع 

التعليم من  وقطاع  املناخي  العمل  يف 
ت�حيد  ب��ه��دف  ال��ع��امل  اأن���ح���اء  جميع 

جه�دهم من اأجل روؤية م�ضرتكة. 
وقال �ضعادة ال�ضفري ماجد ال�ض�يدي: 
"ُيعد تغري املناخ التحدي الرئي�ضي يف 
ع�ضرنا احلايل؛ لذلك، من ال�ضروري 
بالن�ضبة لنا متكني �ضبابنا وجمتمعنا 
الإحداث  ال��الزم��ة  وامل��ه��ارات  باملعرفة 
الهادف.  العمل  يف  وامل�ضاهمة  تغيري 
نرحب بهذه ال�ضراكة مع دبي العطاء، 
مع  الت�ا�ضل  اإمكانية  �ضت�فر  وال��ت��ي 
خم��ت��ل��ف االأط�������راف ال��ف��اع��ل��ة، وخلق 
اجله�د  وح�ضد  القدرات  لبناء  فر�س 
ب�ضكل من�ضق للتقدم يف العمل املناخي 
ال�ضراكة،  ع��ل��ى  وت��ع��ل��ي��ق��اً  ال�ضامل". 

ق����ال ���ض��ع��ادة ال���دك���ت����ر ط����ارق حممد 
االأط�������راف  م�����ؤمت����ر  القرق:"ميثل 
االإم����ارات  دول���ة  ال��ت��زام   COP28
وت�ضريع  املناخ  اأزم��ة  مبعاجلة  الدائم 
ال���ت���ق���دم ن���ح���� ع�����امل اأف�������ض���ل واأك�����رث 
ال�ضريك  وب�ضفتها  وازده������اراً؛  اأم��ن��اً 
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي ل���ل���م����ؤمت���ر، ت��ت��ط��ل��ع دبي 
العطاء اإىل دعم جه�د دولة االإمارات 
االأطراف  م�ضاعي  ت�حيد  خ��الل  من 
واملناخ  ال��ت��ع��ل��ي��م  جم����ال  يف  ال��ف��اع��ل��ة 
روؤي��ة م�ضرتكة الإطالق  اإىل  لل��ض�ل 
اأنظمة  العنان حلدوث نقلة ن�عية يف 
التعليم لي�س فقط للحد من حتديات 
امل���ن���اخ، ول���ك���ن اأي�������ض���اً ل��ل��م�����ض��اه��م��ة يف 
ي�ضعدنا  والعاملية.  ال�طنية  التطلعات 

والع�ضرين  الثامنة  ال���دورة  تك�ن  اأن 
دورة  اأول  االأط����������راف  م�����ؤمت����ر  م����ن 
يف  للتعليم  االأول���ي��ة  تعطي  للم�ؤمتر 
النقا�ضات املناخية من خالل و�ضعه يف 
�ضدارة جدول اأعمالها. نحن ممتن�ن 
 COP28 لرئا�ضة م�ؤمتر االأطراف
الإميانها مبهمتنا وفخ�رون مب�ضاهمة 
مع  التن�ضيق  ج��ه���د  يف  ال��ع��ط��اء  دب���ي 
الربامج  لت�ضميم  الفاعلة  االأط���راف 

املتعلقة بالتعليم خالل امل�ؤمتر".
وبناًء على خربتها التي متتد اإىل 15 
عاماً يف ت�ضميم الربامج املبتكرة عاملياً، 
باالإ�ضافة اإىل �ضعيها الدوؤوب يف ح�ضد 
اجله�د لتعزيز حق االأطفال وال�ضباب 
وا�ضتناداً  التعليم،  على  احل�ض�ل  يف 
يف  ال�ضركاء  من  ال�ا�ضعة  �ضبكتها  اإىل 
البلدان املتعددة وامل�ؤ�ض�ضات التعليمية 
واملنظمات متعددة االأطراف ووكاالت 

العاملية  واالآل�����ي�����ات  امل���ت���ح���دة  االأمم 
والقطاع اخلا�س، �ضتعمل دبي العطاء 
مكانة  تر�ضيخ  ح���ل  ح����ار  ب��ن��اء  على 
التعليم كحل رئي�ضي الأزمة املناخ من 
من  الفاعلة  االأط����راف  متكني  خ��الل 
امل��ب��ت��ك��رة واحلل�ل  امل��م��ار���ض��ات  ع��ر���س 
من  اجله�د  حل�ضد  للتط�ير  القابلة 
التعليم  يف  ن�عية  نقلة  اإح���داث  اأج��ل 

والعمل املناخي. 

•• اأبوظبي - وام: 

يف  اأب���ظ��ب��ي   - البيئة  هيئة  ���ض��ارك��ت 
فعاليات  ���ض��م��ن  ج��ل�����ض��ات  ���ض��ل�����ض��ل��ة 
اأجل اال�ضتدامة"  "�ضباب من  من�ضة 
اأب�ظبي  اأ�ضب�ع  خ��الل  اأقيمت  التي 
اأب����ظ���ب���ي  ل���ال����ض���ت���دام���ة يف م����رك����ز 
ال���ط��ن��ي ل��ل��م��ع��ار���س يف ال��ف��رتة من 

اجلاري. يناير   19 اإىل   14
و�ضارك اأع�ضاء جمل�س �ضباب الهيئة 
حماكاة  "من�ذج  ب��ع��ن���ان  جل�ضة  يف 
حماكاة  مت  ح��ي��ث  العاملي"  ل��ل��م��ن��اخ 
املفاو�ضات الدولية ب�ضاأن تغري املناخ 
االأمر الذي وفر الفر�ضة للم�ضاركني 
املناخ  ت���غ���ري  خم���اط���ر  ال���ض��ت��ك�����ض��اف 
وحتديات التفاو�س ب�ضاأن االتفاقيات 
غازات  انبعاثات  من  للحد  الدولية 

الدفيئة.
وخالل هذه اجلل�ضة لعب امل�ضارك�ن 

البلدان  مي��ث��ل���ن  م��ف��او���ض��ني  دور 
وال��ت��ك��ت��الت االإق��ل��ي��م��ي��ة ال��ت��ي حتتاج 
اإىل التعاون للت��ضل اإىل اتفاق يحد 
من تغري املناخ عن طريق احلد من 

انبعاثات غازات الدفيئة.
با�ضتخدام  امل��ق��رتح��ات  اخ��ت��ب��ار  ومت 
مما  امل��ن��اخ  ل�ضيا�ضة  حم��اك��اة  من����ذج 
علمية  مالحظات  للم�ضاركني  وف��ر 
ح�ل االآثار املرتتبة على مقرتحاتهم 
يف  الكرب�ن  اأك�ضيد  ث��اين  لرتكيزات 
العاملي  وامل��ت������ض��ط  ال��غ��الف اجل����ي 
وارتفاع  البحر  �ضطح  ح��رارة  لدرجة 
والتاأثريات  ال��ب��ح��ر  �ضطح  م�ضت�ى 

االأخرى.
ت����زوي����د  اإىل  امل�����ح�����اك�����اة  وه������دف������ت 
امل�����ض��ارك��ني ب��ف��ر���ض��ة الك��ت�����ض��اب روؤى 
ح���ل ن��ظ��ام ال��ك��رب���ن وامل��ن��اخ اإ�ضافة 
اجلي��ضيا�ضية  ال��دي��ن��ام��ي��ك��ي��ات  اإىل 
املناخ  لتحدي  والدولية  االجتماعية 

كما وفرت جتربة فريدة للم�ضاركني 
وي�ضتك�ضف�ن  ي����ف����ك����رون  ال�����ذي�����ن 
باأنف�ضهم دورهم املحتمل يف معاجلة 
لعب  بيئة  يف  ويختربون  املناخ  تغري 

اإىل  ال���دع����ة  ك��ي��ف��ي��ة  ح�����ل  االأدوار 
ذلك  على  ع���الوة  االإي��ج��اب��ي.  العمل 
االأدوار  لالعبي  فر�ضة  وف���رت  فقد 
ليرتجم�ه  تعلم�ه  مما  لي�ضتفيدوا 

اإىل عمل واقعي.
ق�ضم  الهاملي مديرة  و�ضاركت ميثة 
البيئة  ع��ل��ى  وامل���ح���اف���ظ���ة  ال��ت��ق��ي��ي��م 
البي�ل�جي  التن�ع  بقطاع  البحرية 

جل�ضة  يف  بالهيئة  والبحري  ال��ربي 
االأزرق  ال���ك���رب����ن  "م�ائل  ب��ع��ن���ان 
الطبيعة"  اإىل  امل�����ض��ت��ن��دة  واحل���ل����ل 
ال�ضريك  ج��الف��ان  ج��ني  ج��ان��ب  اإىل 
د���ض��ت��ن��ز اميجري  ل�����ض��رك��ة  امل���ؤ���ض�����س 
جمل�س  يف  ع�����ض���  اجل��ل�����ض��ة  واأدار 
الرتكيز على  الهيئة حيث مت  �ضباب 
احلل�ل القائمة على الطبيعة وكيف 
ُيعد  ومل���اذا  ال��دول��ة  يف  تطبيقها  يتم 
احلل�ل  اأه���م  اأح���د  االأزرق  ال��ك��رب���ن 
ال��ق��ائ��م��ة ع��ل��ى ال��ط��ب��ي��ع��ة واأك���رثه���ا 

فاعلية يف مكافحتها.
كما �ضلطت اجلل�ضة ال�ض�ء على دور 
اآثار  من  التخفيف  يف  القرم  اأ�ضجار 
تغري املناخ والتعمق يف كيفية ت�ضخري 
لتعزيز  واالب����ت����ك����ار  ال��ت��ك��ن���ل���ج��ي��ا 
وح��م��اي��ة وح��ف��ظ وا���ض��ت��ع��ادة م�ائل 
دولة  يف  ����ض����اء   - االأزرق  ال���ك���رب����ن 

االإمارات اأو على ال�ضعيد الدويل.

تعريف  يف  امل��ن��اق�����ض��ات  �ضاهمت  وق���د 
ال�ضباب مبفه�م احلل�ل القائمة على 
للعمل  اجل��دي��دة  وال��ط��رق  الطبيعة 
باالإ�ضافة  البيئة  ح��م��اي��ة  جم���ال  يف 
خالل  م��ن  عملهم  تعزيز  ط��رق  اإىل 
واالأدوات  التقنيات  اأح��دث  ا�ضتخدام 

املبتكرة واملعا�ضرة.
نتائج  على  الثالثة  اجلل�ضة  ورك���زت 
يف  الهيئة  اأطلقته  ال��ذي  اال�ضتبيان 
املناخي  التغري  ح�ل  املا�ضي  اأكت�بر 
للتعرف  وال�����ض��ب��اب  ف��ئ��ة  وا���ض��ت��ه��دف 
اآرائ��ه��م ووج��ه��ات نظرهم ح�ل  على 
اإحلاحاً  االأك�����رث  ال��ب��ي��ئ��ي��ة  ال��ق�����ض��اي��ا 
واالآث��ار املرتتبة على التغري املناخي 
نتائج  ع���ر����س  مت  اجل��ل�����ض��ة  وخ�����الل 
 4210 فيه  �ضارك  الذي  اال�ضتبيان 
�ضباب من طالب املدار�س واجلامعات 
وامل����ظ���ف���ني م����ن خم��ت��ل��ف اإم�������ارات 

الدولة.

وقال اأحمد باهارون املدير التنفيذي 
والعل�م  امل���ع���ل����م���ات  اإدارة  ل��ق��ط��اع 
وال���ت����ع���ي���ة ال��ب��ي��ئ��ي��ة يف ال��ه��ي��ئ��ة: “ 
ال�ضباب من اأهم ال�ضركاء الرئي�ضيني 
للهيئة الأنهم قادة امل�ضتقبل ونحر�س 
با�ضتمرار  ومتكينهم  اإع��داده��م  على 
لي�ضبح�ا  امل���ب���ادرة  زم����ام  ل���ي���اأخ���ذوا 
للتغيري  وق�������ادة  ن�����ض��ط��ني  اأع�������ض���اء 
احلفاظ  الأهمية  مدركني  االإيجابي 
على البيئة واإدارة م�اردنا الطبيعية 

بطريقة م�ضتدامة وفعالة".
ت�فري  ه����ي  “ م��ه��م��ت��ن��ا  واأ������ض�����اف: 
الفر�ضة  ومنحهم  لل�ضباب  من�ضات 
ل�����ض��م��اع اأ����ض����ات���ه���م الأن���ه���م ه���م من 
���ض��ي���ا���ض��ل ال��ع��م��ل ال�����ذي ن���ق����م به 
اإعطاء  على  �ضيعمل�ن  ال��ذي��ن  وه��م 
اأجندة  �ضمن  لال�ضتدامة  االأول���ي��ة 
ال��ع��م��ل ال���ط��ن��ي ل��ع��ق���د ق��ادم��ة من 

خالل وجهات نظرهم االإبداعية".

•• اأبوظبـــي -الفجر:

االأحمر  لل�ضليب  الدولية  واللجنة  واال�ضت�ضارات  للبح�ث  تريندز  بحث مركز 
يف اأب�ظبي �ضبل التعاون البحثي امل�ضرتك، خا�ضة يف جمال التدريب والتاأهيل 
وتعزيز ثقافة العمل االإن�ضاين الدويل عرب تنظيم فعاليات وم�ؤمترات وحلقات 
نقا�ضية مبا يخدم ا�ضرتاتيجية اجلانبني وعملهما؛ من اأجل خلق بيئة معرفية 

عاملية م�ضتنرية.
قطاع  رئي�س  الربيكي  ع��س  االأ�ضتاذ  عقده  ال��ذي  االجتماع  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 

تريندز جل�بال برتيندز، بح�ض�ر عدد من الباحثني ال�ضباب، مع الدكت�ر جان 
لل�ضليب  الدولية  باللجنة  القان�نيني  امل�ضت�ضارين  كبري  ك�يجيرن،  فران�ض�ا 
االأحمر، الذي قام بزيارة اإىل مقر املركز يف اأب�ظبي، حيث اأطلعه على طبيعة 
البحثية  واإ���ض��دارات��ه  العلمية  وج��ه���ده  العاملي  البحثي  ودوره  تريندز  عمل 
تعزيز  على  يعمل  م�ضتقلة  بحثية  كم�ؤ�ض�ضة  تريندز  اأن  اإىل  م�ضرياً  املتن�عة، 
الدولية  اجلهات  على  واالنفتاح  العاملية  واال�ضرتاتيجية  االأكادميية  �ضراكاته 
الفاعلة للتعاون معها، من�هاً بجه�د اللجنة الدولية لل�ضليب االأحمر ومكانتها 

العاملية.

واأكد اجلانبان اأهمية البحث العلمي باعتباره طريق املعرفة امل�ثقة، و�ضددا على 
اأن  على  اتفقا  كما  العاملية.  االإن�ضانية  وامل�ضاريع  اخلطط  دعم  يف  دوره  تعظيم 

العمل االإن�ضاين نهج اإن�ضاين عاملي ير�ضخ قيم البذل والعطاء يف العامل اأجمع.
اإمكانية التعاون البحثي، ويف جماالت التدريب  وقد مت خالل االجتماع بحث 
باحثي  م��ن  ع���دًدا  �ضمت  ح���اري��ة  جل�ضة  عقد  مت  كما  ال����راأي،  وا���ض��ت��ط��الع��ات 
الدولية  اللجنة  ودور  االإن�ضاين  العمل  ح�ل  تركزت  ال�ضباب  تريندز  وباحثات 

لل�ضليب االأحمر الدويل يف تنفيذه.
م�اجهة  يف  االإن�ضاين  العمل  اأهمية  ك�يجيرن  فران�ض�ا  جان  الدكت�ر  واأو�ضح 

االإن�ضانية  امل�ضاعدات  اإي�ضال  اللجنة يف  دور  اأن�اعها، كما بني  بكافة  التحديات 
اإىل املناطق املتاأثرة يف خمتلف اأنحاء العامل، و�ضدد على اأهمية التعاون الدويل 
اأينما وجد، م�ضيًدا يف هذا  والعمل اجلماعي من اأجل خري الب�ضرية واالإن�ضان 
ال�ضدد بدور دولة االإمارات ك�ضريك مهم لل�ضليب االأحمر يف الق�ضايا االإن�ضانية 

امللّحة اإقليمًيا وعاملًيا.
كما تطرق اإىل اأهمية التدريب وا�ضتطالعات الراأي والبحث العلمي ب�ضكل عام 
اأ�ض�س  يف دعم جه�د املنظمات الدولية واللجنة الدولية لل�ضليب االأحمر وفق 

علمية وروؤية وا�ضحة مدرو�ضة.

•• القاهرة -الفجر:

اأن  ال�طنية  واملكتبة  االأر�ضيف  ع��ام  مدير  علي  اآل  ماجد  اهلل  عبد  �ضعادة  اأك��د 
جتربة دولة االإمارات يف احلفاظ على تراثها وتعزيز مك�نات ه�يتها، وت�ظيف 
ذلك يف �ضناعة احلا�ضر وامل�ضتقبل تعّد جتربة من�ذجيه جديرة باأن تك�ن اأ�ض�ة 
الدولة يف ظل  ا�ضتطاعت  فقد  ورفعتها؛  االأوط��ان  بناء  اإىل  يتطلع  ملن  ح�ضنة 
مع  احل�ضاري  والتثاقف  الت�ا�ضل  ج�ض�ر  على  حتافظ  اأن  الر�ضيدة  قيادتها 
بامل�روث واله�ية  اأبنائها االعتزاز  اأن ر�ضخت يف نف��س  ال�ضع�ب االأخرى بعد 

والتم�ضك باالأخالق العربية االأ�ضيلة.
واأ�ضاف �ضعادته: اإن دولة االإمارات متتلك مق�مات ح�ضارية ثابتة وخ�ض��ضية 

وباأ�ضالته  ه�يته  ب�حدة  يت�ضم  ف�ضعبها  متما�ضك؛  اجتماعي  ون�ضيج  ثقافية 
اأمام خمتلف الثقافات القادمة عرب  التاريخية، وهذا ما جعله ي�ضرع الن�افذ 
جميع تقنيات الت�ا�ضل، ويط�ع معطيات ع�ضر الرقمنة خلدمة تراث الدولة 

وه�يتها العربية.
جاء ذلك يف �ضياق حديثه عن الندوة الثقافية التي ينظمها االأر�ضيف واملكتبة 
بعن�ان:  للكتاب  ال���دويل  ال��ق��اه��رة  مبعر�س  م�ضاركته  هام�س  على  ال�طنية 
ي�م  والتحديات"  ...الفر�س  الرقمنة  ع�ضر  يف  العربية  واله�ية  "الرتاث 
االثنني امل�افق 23 من يناير اجلاري، بفندق انرتك�نتيننتال �ضيتي �ضتارز – 

القاهرة.
ينظمها  التي  الثالثني  والن�ضاطات  الفعاليات  اأب���رز  م��ن  ال��ن��دوة  ه��ذه  وتعد 

الدويل  القاهرة  مبعر�س  م�ضاركته  مع  بالتزامن  ال�طنية  واملكتبة  االأر�ضيف 
للكتاب، والتي ي�ضارك فيها نخبة من اأبرز رم�ز وقيادات الفكر والثقافة مب�ضر 
ودولة االإمارات العربية املتحدة، يف مقدمتهم: معايل حممد اأحمد املر نائب 
رئي�س جمل�س اإدارة االأر�ضيف واملكتبة ال�طنية، و�ضعادة عبد اهلل ماجد اآل علي 
مدير عام االأر�ضيف واملكتبة ال�طنية، و�ضعادة الدكت�ر عبد العزيز امل�ضلم رئي�س 
معهد ال�ضارقة للرتاث، باالإ�ضافة اإىل الدكت�رة نيفني م��ضى م�ضت�ضار وزيرة 

الثقافة امل�ضرية، والدكت�ر اأحمد عبد اهلل زايد رئي�س مكتبة االإ�ضكندرية.
اإل��ك��رتون��ي��اً ع���رب الرابط:  و���ض��ت��ن��اق�����س ال���ن���دوة - وال���ت���ي ���ض��ي��ت��م ب��ث��ه��ا اأي�����ض��اً 
الثقافية  الق�ضايا  اأه��م  م��ن  -جمم�عة   https://b.link/is4495
ذات االه��ت��م��ام ال��ع��رب��ي امل�����ض��رتك، وال��ت��ي ي��اأت��ي على راأ���ض��ه��ا حت��دي��ات احلفاظ 

على  للحفاظ  املتاحة  الفر�س  واأه��م  الرقمنة،  ع�ضر  يف  العربية  اله�ية  على 
تر�ضيخ مبادئ  �ضبل  ا  اأي�ضً الندوة  تناق�س  ال�ضخم، كما  االإن�ضاين  الرتاث  هذا 
احل�ار بني املجتمعات والثقافات املختلفة، ودورها يف حتقيق التنمية امل�ضتدامة 
لل�ضع�ب العربية. ومن املنتظر اأن يطرح امل�ضارك�ن بالندوة، العديد من الروؤى 
الفكرية القّيمة ح�ل �ضبل احلفاظ على الرتاث امل�ضري والعربي، و�ضبل تعزيز 
ظل  يف  خا�ضة  العربية،  باله�ية  والتم�ضك  ال�عي  ت�ضكيل  يف  املفكرين  اأدوار 
اختالف مفردات الع�ضر، وتزايد االعتماد على املن�ضات الرقمية يف الت�ا�ضل 
وال�جدان  اله�ية  حتمي  و�ضائل  وج���د  يتطلب  مبا  الب�ضر،  بني  االجتماعي 
العربي من التاأثريات ال�ضلبية لتلك املتغريات اجلديدة، باالإ�ضافة اإىل ت�ضليط 

ال�ض�ء على اأهمية م�اجهة حتديات احلفاظ على الرتاث امل�ضري والعربي.

مب�ساركة نخبة من اأبرز رموز وقيادات الفكر والثقافة يف االإمارات وم�سر

االأر�صيف واملكتبة الوطنية ينظم ندوة ثقافية كربى يف القاهرة حول حماية الرتاث والهوية العربية يف ع�صر الرقمنة

•• دبي -وام:

4476 زائرا خالل العام املا�ضي  ا�ضتقبل متحف �ضرطة دبي 
3139 زائرا من  1337 زائرا ميدانيا ملقر املتحف و  بينهم 
دبي  �ضرطة  تطبيق  ي�فرها  التي  االفرتا�ضية  اجل�لة  خ��الل 
املتحف  زوار  ع��دد  بلغ  ح��ني  يف  النقالة  ال��ه���ات��ف  على  ال��ذك��ي 
خالل العام 2021 3698- بينهم 3297  ميدانيا و 401 
العامة  االإدارة  املن�ض�ري مدير  العميد علي  واأكد  افرتا�ضيا.  
الإ�ضعاد املجتمع بال�كالة اأن متحف �ضرطة دبي ي�ضاهم يف تعزيز 
معرفة اأفراد املجتمع من خمتلف فئاته بالتاريخ ال�ضرطي املهم 
لها منذ فرتة  امل�ؤ�ض�ضية  واله�ية  دبي  ل�ضرطة  العامة  للقيادة 

التاأ�ضي�س عام 1956. 
واأ�ضار العميد املن�ض�ري اإىل اأن متحف �ضرطة دبي ينقل جتربة 
رائدة وا�ضتثنائية اإىل زواره عن التاريخ احلافل لرجال االأمن 
التي حققتها  املتن�عة  واالإجن���ازات  التط�ر  ق�ضة  لهم  وي��روي 
املجاالت  خمتلف  يف  املا�ضية  ال��ع��ق���د  م��دى  على  دب��ي  �ضرطة 
املتحف  اأن  اإىل  املن�ض�ري  العميد  ولفت  واملجتمعية.   االأمنية 
ال�ضينما  اإ���ض��اف��ة  ع��رب  عليه  ج��دي��دة  ت��ع��دي��الت  م���ؤخ��را  �ضهد 
الرقمية وقاعة خا�ضة تعر�س امل�ضاركات املجتمعية اإىل جانب 
قاعة ت�ثق م�ضرية �ضرطة دبي احلافلة بالعطاء وقاعة لعر�س 
وقاعة  ال��ق���ة  تاأ�ضي�س  منذ  امل�ضتخدمة  واالأج���ه���زة  االأ���ض��ل��ح��ة 
�ضرطة  قبل  من  امل�ضب�طة  الق�ضايا  بع�س  لعر�س  خم�ض�ضة 

اأو  الك�ضف عنها �ض�اء يف جمال مكافحة املخدرات  دبي وطرق 
�ضمن  للمتحف  االفرتا�ضية  اجل�لة  اأم��ا  غريها.   اأو  التزوير 
اأن خدمة اجل�لة  املن�ض�ري  العميد  فاأكد  دبي  �ضرطة  تطبيق 
ط�رتها االإدارة العامة للذكاء اال�ضطناعي لتمكني الزوار من 
وب�ضه�لة  املناطق  كافة  م��ن  املتحف  حمت�يات  على  االط���الع 
ب�ضكل  املتحف  ال��زوار ميكنهم م�ضاهدة  اأن  اإىل  ..م�ضريا  وي�ضر 
دائري /360 درجة/ واالطالع على اأحدث املقتنيات الثمينة 
اأول  يعترب  دبي  �ضرطة  اأن متحف  ذكره  والتاريخية.  اجلدير 
هيئة  ب�ضهادة  الدولة  يف  حك�مية  جلهة  تابع  م�ؤ�ض�ضي  متحف 
دبي للثقافة ومّتت اإ�ضافته اإىل قائمة املتاحف العربية من قبل 

املجل�س الدويل للمتاحف 1995. 

متحف �صرطة دبي ي�صتقبل 4476 زائرا ميدانيا وافرتا�صيا العام املا�صي 

تريندز واللجنة الدولية لل�صليب االأحمر يبحثان التعاون امل�صرتك

رئا�سة موؤمتر االأطراف COP28 ودبي العطاء تتعاونان ال�ست�سافة قمة »ريوايرد« التي تركز على املناخ يف عام 2023

دبي العطاء تعقد �صراكة مع رئا�صة موؤمتر االأطراف 
يف جهود العمل املناخي التعليم  دور  COP28لتعزيز 

هيئة البيئة تعرّب عن �صوت ال�صباب يف اأ�صبوع اأبوظبي لال�صتدامة
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•• عجمان -الفجر:

�ضهد ال�ضيخ الدكت�ر ماجد بن �ضعيد 
ال��دي���ان االأم��ريي يف  النعيمي رئي�س 
عجمان ،ورئي�س جمل�س اإدارة جمعية 
عجمان للتنمية االجتماعية والثقافية 
حفل تكرمي نظمته اجلمعية  للطلبة 
)معا  م�����ض��اب��ق��ة  ���ض��م��ن  امل��ع��ل��م��ني  و 
اأم�س  وذل��ك  الثامنة  دورتها  يف  نقراأ( 
مبقرها  اأقيم  امل�افق  اخلمي�س  االأول 

بح�ض�ر   ، بعجمان  م�ضريف  مبنطقة 
املجل�س  رئ��ي�����س  ال��ف���رة  ح�ضن  اأح��م��د 
�ضلطان  و  الرئي�ضي  اأح��م��د  وال��ن��ائ��ب 
�ضقر  ومنى  املجل�س  ع�ض�  ال�ض�يدي 
امل���ط���رو����ض���ي م���دي���ر ع����ام اجل��م��ع��ي��ة..

الهالل  مدير  ال�ضمري  عمر  وحممد 
االأحمر االإماراتي -مركز عجمان.

وق������ال ال�����ض��ي��خ ال���دك���ت����ر م���اج���د بن 
باملنا�ضبة  له  كلمة  يف  النعيمي  �ضعيد 
االإمارات  بدولة  الر�ضيدة  القيادة  اإن 

الر�ضيدة  املتحدة  واحلك�مة  العربية 
ف��ي��ه��ا  ت�����يل اه��ت��م��ام��ا ك���ب���رياً  لدور 
املعلم وجه�ده املبذولة يف بناء واإعداد 
منها  وذل��ك حر�ضا   ، امل�ضتقبل  اأجيال 
يحمل  ومتعلم  واع  جيل  اإع����داد  على 
ال��ق��ي��م  وامل����ب����ادئ االإن�����ض��ان��ي��ة ليك�ن 
على  وق���ادراً  ال���ط��ن  بناء  م�ضاهما يف 
االبتكار وامل�ضاهمة يف تط�ير املجتمع 
االإماراتي ورفعته ونه�ضته م��ضحا اأن 
م�ضابقة /معا نقراأ/ ت�ضجع الطلبة يف 

خمتلف املراحل الدرا�ضية على القراءة 
قادرا  متما�ضك  جيل  �ضنع  وب��ال��ت��ايل 
قادرا  ال�طنية  امل�ض�ؤولية  حتمل  على 
العربية  اللغة  بزمام  االإم�����ض��اك   على 
ل��ه��ا م���ن خ���الل اال�ضطالع  م���درك���اً  
الفائزين  مهنئا   امل�ضتمرة  وال��ق��راءة 

والفائزات يف الدورة ال�ضابعة .
الف�رة  ح�����ض��ن  اح��م��د  اأك����د  ذل���ك  اإىل 
اإدارة  ب�����اأن جم��ل�����س  امل��ج��ل�����س  رئ��ي�����س 
الدعم  على  دوم���اً   يحر�س  اجلمعية 

الطالبية  ل��الأن�����ض��ط��ة  امل���ح���دود  غ���ري 
الطلبة  وت�ضجع  ال��ق��راءة  تدعم  التي 
ع���ل���ى االإق�����ب�����ال ع��ل��ي��ه��ا وت���ع���م���ل على 
التحفيز عليها �ضمن خطط واأهداف 

اجلمعية ال�ضن�ية  .
م���ن���ى �ضقر  ت���ط���رق���ت  م�����ن ج���ه���ت���ه���ا 
امل��ط��رو���ض��ي م��دي��ر ع����ام اجل��م��ع��ي��ة يف 
كلمتها اإىل دور واأهداف م�ضابقة "معا 
نقراأ" منذ دورتها االأوىل والتي تتمثل 
القراءة والتح�ضيل  يف تكري�س ثقافة 

امل��ع��ريف ل��دى ال��ن�����سء، ورف���ع م�ضت�ى 
ال�عي باأهمية القراءة، وحتقيق روؤية 
املطرو�ضي  واأ�ضارت   عليها.  القائمني 
بالدورة  امل�����ض��ارك��ني  ع���دد  ازدي�����اد  اإىل 

ال�����ض��اب��ع��ة وك���ذل���ك ت�����ض��اع��ف اأع�����داد 
�ضت  اإىل  ل��ت�����ض��ل  امل�����ض��ارك��ة  امل����دار�����س 
اإم���ارات  خمتلف  م��ن  مدر�ضة  و�ضتني 
امل�ضاركات  ع����دد  ب��ل��غ  ،ف��ي��م��ا  ال���دول���ة 

املقدمة 334 م�ضاركة ،وقد تاأهل اإىل 
الت�ضفيات االأوىل منها م�ضاركة فيما 
ب��ل��غ ع���دد م��ن اج��ت��از امل��راح��ل كلها يف 

الت�ضفيات النهائية 76 م�ضاركة.

•• ال�شارقة-وام:

اختتم معهد ال�ضارقة للرتاث ال�ضتار م�ضاء اأم�س االأول فعاليات الن�ضخة 
جرت  والتي  التقليدية  للحرف  ال��دويل  ال�ضارقة  مللتقى  ع�ضرة  الثالثة 
وا�ضعة  ودول��ي��ة  عربية  م�ضاركة  و�ضط  وال�ضجاد(  )الن�ضيج  �ضعار  حت��ت 

واإقبال الفت من اجلمه�ر. 
ح�ضر احلفل اخلتامي يف م�ضرح جممع ال�ضارقة للبح�ث والتكن�ل�جيا 
واالبتكار �ضعادة الدكت�ر عبدالعزيز امل�ضلم رئي�س معهد ال�ضارقة للرتاث 
وخل�د الهاجري املن�ضق العام للملتقى وممثل�ا الدول وامل�ؤ�ض�ضات امل�ضاركة 

وال�ضركاء والداعمني. 
مريزا  الفنان  قدمه  تراثي  م��ضيقي  بعر�س  احلفل  فقرات  ا�ضتهلت  و 

املازمي ثم قام �ضعادة الدكت�ر عبدالعزيز امل�ضلم ترافقه خل�د الهاجري 
بتكرمي امل�ضاركني والرعاة. 

امللتقى من  17 دولة عربية ودولية م�ضاركة يف  التكرمي ممثلي  و�ضمل 
املقدمة للجمه�ر  الفنية  العمل  الثقايف وور�س  خالل جل�ضات برناجمه 
ف�ضاًل عن الفقرات الرتفيهية والفنية واملعر�س امل�ضاحب كما مت تكرمي 

امل�ؤ�ض�ضات واجلهات املحلية امل�ضاهمة يف دعم احلدث . 
وتن�ع  بتميز  اع��ت��زازه  ع��ن  امل�ضّلم  عبدالعزيز  ال��دك��ت���ر  ���ض��ع��ادة  واأع����رب 
امل�ضاركات والعرو�س املقدمة من البلدان العربية والدولية التي اأ�ضهمت 
يف حتقيق غايات واأهداف امللتقى يف التعريف ب�ضناعة الن�ضيج وال�ضجاد 
ودورها يف التط�ر االقت�ضادي واالجتماعي يف ال�طن العربي وعدد من 
الدول االأجنبية وت�ضليط ال�ض�ء على اأهم معامل هذه ال�ضناعة وروادها 

وجمالياتها  انت�ضارها  وم�اطن  تط�رها  وكيفية  ومنتجاتها  واأن�اعها 
م�ضتعر�ضا  احلا�ضر  وقتنا  اإىل  و�ض�اًل  التاريخ  عرب  واالإبداعية  الفنية 
اأف�����ض��ل ال��ت��ج��ارب وامل��م��ار���ض��ات العربية وال��دول��ي��ة يف ه��ذا اجل��ان��ب ومبا 
امل��ادي و�ض�نه  الثقايف غري  ال��رتاث  يعزز من م�ضاعي ومبادرات حماية 

وا�ضتدامته. 
من جانبها اأثنت خل�د الهاجري على اجله�د الن�عية املقدمة من الرعاة 
وامل�ؤ�ض�ضات الداعمة واالأف��راد امل�ضاهمني يف اإجناح امللتقى وفريق العمل 
اأن املعهد يتطلع الأن تك�ن  القائم على تنفيذه بحرفية واقتدار م�ؤكدة 
األًقا واإبهاًرا باأهدافها وفعالياتها و�ضيك�ن اجلمه�ر  اأكرث  الدورة املقبلة 
باحلا�ضر  املا�ضي  يربط  جديد  تقليدي  ح��ريف  م��ض�ع  مع  م�عد  على 
تط�ر  يف  والتاريخي  احل�ضاري  باأثره  ويعرف  واأدواره  ب��رواده  ويحتفي 

املجتمع وتنميته واملحافظة على قيمه وه�يته اخلا�ضة. 
و�ضهد الي�م الثاين من امللتقى عددا من ال�ر�س التدريبية والرتفيهية 
اليدوية  وامل��ه��ارات  واالأزي����اء  بالن�ضيج  يتعلق  فيما  واالأط��ف��ال  للجمه�ر 
املرتبطة بها باالإ�ضافة اإىل ت�قيع الكتب يف جناح "مكتبة امل�روث" �ضمن 
حفل ت�اقيع اإ�ضدارات معهد ال�ضارقة للرتاث يف ملتقى ال�ضارقة الدويل 

للحرف التقليدية . 
املك�ضيكي  الفنان  وم�ضاركة  بح�ض�ر  العام  ه��ذا  دورة  يف  امللتقى  متيز  و 
)االأ�ض�ل.. رحلة  الرائع  الفني  اأقام معر�ضه  الذي  ب�رفريي� غ�ترييز 
االإبداعية يف  �ضياغة حكايته  احل��دث  اأي��ام  وا�ضتطاع خالل  ال�عي(  اإىل 
اجلمه�ر  اإع��ج��اب  ون���ال  الطبيعية  واالأ���ض��ب��اغ  التقليدي  الن�ضيج  ع��امل 

وامل�ضاركني. 

ملتقى ال�صارقة الدويل للحرف التقليدية يختم فعالياته ويكرم امل�صاركني 

يف حفل نظمته جمعية عجمان للتنمية االجتماعية والثقافية 

ماجد بن �صعيد النعيمي ي�صهد حفل تكرمي الطلبة و املعلمني 
الفائزين  مب�صابقة )معا نقراأ( يف دورتها الثامنة 

•• دبي- �شمري ال�شعدي:

تراثها  ال��ع��ري��ق��ة يف  ال���دول���ة  ���ض���ري��ا 
وال����ت����ي يظهر  ال����ع����ري����ق..  االأ����ض���ي���ل 
م�ا�ضم  م���ن  م������ض��م  ك���ل  يف  ت���راث���ه���ا 
�ض�ريا  حتر�س  التي  العاملية  القرية 
كل م�ا�ضمها..  فيها يف  امل�ضاركة  على 
جناحها  ع��ل��ى  يظهر  م������ض��م  ك��ل  ويف 
وتاريخها  ت��راث��ه��ا  م���ن  ول����ن���ا  ن���ع��ا 
الط�يل التليد حيث اأن لها يف الرتاث 
باعا ط�يال فح�ضاراتها  واحل�ضارات 

معروفة للجميع منذ اأالأزل.
الدين  عالء  اجلناح  م�ضتثمر  ويق�ل 
�ض�ريا  يف  م��دي��ن��ة  ك���ل  يف  اأن  ق����ي���در 
اأماكن تراثية قدمية ت�ضته�ي النا�س 
لزيارتها وروؤياها.. ويف هذا امل��ضم مت 
اإظهار بع�س منها على واجهة اجلناح 
كي  العاملية  القرية  ل�ضي�ف  ال�ض�ري 
اأ�ضالة الرتاث ال�ض�ري  يتعرف�ا على 
العريق، فاجلناح ال�ض�ري له واجهتان 
ت�ضميمهما  واجلانبية ومت  الرئي�ضية 
�ض�ريا،  يف  االأث���ري���ة  ل��ل��م��ب��اين  ط��ب��ق��ا 
ت�ضميها  مت  ال��رئ��ي�����ض��ي��ة  ف��ال���اج��ه��ة 
اأما  لتعرب عن حمطة قطار احلجاز، 
ال�اجهة االأخرى اجلانبية فهي ترمز 
اىل اأالأعمدة مبدينة تدمر االأثرية.. 
وحم��ط��ة ق��ط��ار احل��ج��از ال���ذي تعرب 
حمطة  ه��ي  الرئي�ضية  ال�اجهة  عنة 
1900 بتعليمات  اأن�ضئت عام  قدمية 
احلميد  عبد  العثماين  ال�ضلطان  من 
انطالق اخلط  لتك�ن حمطة  الثاين 
الذي  التاريخي  احلجازي  احلديدي 
واملدينة  ال�����ض��ام  ب���الد  ب��ني  ك���ان ي�ضل 
امل���ن����رة ان��ط��الق��ا م��ن دم�����ض��ق والذي 
م   1917 ع��ام  منذ  ب��ه  العمل  ت�قف 
وي��ع��ت��رب اأح����د م��ع��امل م��دي��ن��ة دم�ضق 
التاريخية..  وولدت الفكرة الأول مرة 
عام 1864م ونظرا لالأهمية الكبرية 
مل��دي��ن��ة دم�����ض��ق وك��م��ن��ط��ل��ق حلمالت 
من  دم�ضق  اإىل  تت�افد  فكانت  احل��ج 
ال�ف�د  ع�ضرات  ال��ضطى  اآ�ضيا  دول 
الدم�ضقي  احل����ج  مل��ح��م��ل  ا����ض���ت���ع���دادا 
املدينة  اإىل  دم�ضق  من  ينطلق  ال��ذي 
واأن�ضئ  العربية..  اجل��زي��رة  يف  ومكة 
لها  كان  التى  املحطة  واأن�ضئت  اخلط 
تاريخ عريق يف الذاكرة الدم�ضقية يف 
منها  تنطلق  حيث  الع�ضرين  ال��ق��رن 
منها  خمتلفة  اجتاهات  يف  القطارات 
ي�ضل  ال���ذي  ال�ضهري  امل�ضايف  ق��ط��ار 
العريقة  ال��دم�����ض��ق��ي��ة  امل�����ض��اي��ف  اإىل 
بدم�ضق..  املحيطة  اجل��ب��ال  واأع����ايل 
املحطة  ت���ق��ف��ت  م��ع��ي��ن��ة  ول����ظ����روف 
متحف  اإىل  وحت�����ل����ت  ال���ع���م���ل  ع����ن 

للقطارات.
اأم����ا ال����اج���ه���ة اجل��ان��ب��ي��ة ف��ه��ي تعرب 
االأثرية  ت���دم���ر  م��دي��ن��ة  اأع���م���دة  ع���ن 

ال��ت��ي ك��ان��ت حتتل رك��ن��ا ه��ام��ا ومكانة 
العامة  امل���ب���اين  ت�����ض��م��ي��م  يف  ك���ب���رية 
وامل��ه��م��ة وال��ت��ي ه��ي ع��ن���ان احل�ضارة 
احل��م��ام��ات وجمل�س  مثل  ال��ت��دم��ري��ة 
اجلمارك  حمكمة  وجم��م��ع  ال�����ض��ي���خ 
املقد�ضة  واملعابد  ترينكل�ني�ن  وقاعة 
وم�ضاحة  غ��ريه��ا..  تدمر  يف  الكثرية 
مربعا  م�����رتا   2200 اجل���ن���اح���ه���ي 
تعر�س  حم���ال   60 اجل���ن���اح  وي�����ض��م 
ال�ض�رية  واملنتجات  املعرو�ضات  فيها 
منها  لل�ضراء  ال�ضي�ف  يت�افد  التي 

جل�دتها.. 
وي�ضتقبل ال�ضي�ف على ب�ابة اجلناح 
بجرته  داغ��ر  اأي���ب  العرق�ض��س  بائع 
عليها  واملتعارف  التقليدية  اخلا�ضة 
يف كل الدول العربية التي تنتج وتبيع 
ال�ض�رة،  بنف�س  العرق�ض��س  ���ض��راب 
الرتاثي  ال�����ض���ري  ب��زي��ه  ي�ضتقبلهم 
�ضي�ف  جل��ذب  ب�ضاجاته  ومطقطقا 

القرية لتذوق و�ضراء العرق�ض��س.
متثل  كبرية  �ضاحة  اجلناح  وتت��ضط 
التقليدية  ال�ض�رية  البي�ت  �ضاحات 
وبها ناف�رة املياه ال�ض�رية التقليدية 
وج�دها  يعترب  وم��ازال��ت  كانت  التي 
ال�ض�رية  ال���ب���ي����ت  داخ�����ل  ����ض���روري���ا 
وتعترب  الدم�ضقية  ال��ب��ي���ت  وخ��ا���ض��ة 
البيت  عنا�ضر  م��ن  اأ�ضا�ضيا  عن�ضرا 
ال�ضاحة  ويف  ال��ت��ق��ل��ي��دي..  ال�����ض���ري 
ال�ض�رية،  ال��ي��دوي��ة  احل����رف  ت��رتب��ع 
اأب�  ب��ه��ا  ي��ق���م  احل����رف  ه���ذه  واأول   =
الغزل  ح��رف��ة  وه���ي  خ�ضيم  حم��م���د 
ل��ع��م��ل االأكلمة  ال���ي���دوي  ال��ن���ل  ع��ل��ى 
وال�ضجاد واخليم واجلل�ضات العربية، 
احلريف  يقدمها  الثانية  واحل��رف��ة   -
حم���م����د م��ي��م��ة ال�����ذي ي�������ؤدي حرفة 
بجل�ضة  ال�ضغرية  ال��ك��را���ض��ي  �ضناعة 
الكرا�ضي  وه��ذه  الطبيعي  الق�س  من 
اإ�ضافة  ب�ض�ريا  مكان  كل  يف  م�ج�دة 
الطرب   وع���د  ال�ض�رية  الربابة  ‘ىل 

ال�ض�ري، 
ال�ضرقي  ال���ت���خ���ت  ه����ي  وال���ث���ال���ث���ة   -
ب��ك��ل ع��ن��ا���ض��ره وال�����ذي ي��ع��ر���س على 
ال�ضي�ف األ�انا من امل��ضيقى والغناء 

الفل�كل�ري ال�ض�ري القدمي، 
�ضانع  ال����ي����دوي����ة  احل������رف  واآخ�������ر   -
بالرمل  ال�ضاخنة  ال�ض�رية  امل�ضروبات 
اأحمد  لل�ضي�ف  ويقدمها  ال�ضاخن 
ي���ق���دم اجلناح  ك��م��ا  ال����ع����زو..  ر����ض���اء 
ال�ضعبية  االأك�����الت  ب��ع�����س  ل�����ض��ي���ف��ة 
بع�س  م��ن خ��الل  ال�ض�رية  ال��رتاث��ي��ة 
املحالت املطلة على ال�ضاحة اخلا�ضة 

بذلك. 
الذي  اجل��ن��اح  م�ضرح  ال�ضاحة  وت�ضم 
�ضممت خلفيته لرتمز الأعمدة تدمر 
ال��ت��ي ك��ان لها ح�����ض��ارة ك��ب��رية ودولة 
مهيبة قي �ض�ريا واإىل ح�ضارة تدمر 

فرقة اأجماد العني اللبنانية
امل�ضرح  ب��ل��د  ل��ب��ن��ان  اأن  امل���ع���روف  م���ن 
لبنان  وفنانيه..  جن�مه  بكل  التليد 
بلد الدبكة التي اأ�ضبح الكل يع�ضقها.. 
ل��ب��ن��ان اجل��م��ي��ل يف ك��ل ���ض��يء.. لبنان 
وطن عبق الرتاث الفني العريق بكل 
ما فيه وكل ما يح�ي.. لبنان باري�س 
اجلمال  بلد  لبنان  ال�ضرق..  وعرو�س 
وامليجانا..  واالأوووف  والدبكة  والفن 
ل��ب��ن��ان وط���ن ف���ريوز ون�����ض��ري �ضم�س 
ال�ضايف  وودي���ع  حليحل  وعلي  ال��دي��ن 
و�ضباح.. لبنان بلد كل �ض�ت جميل..   
العاملية  بالقرية  ميثله  ال���ذي  لبنان 
اأجماد  ف��رق��ة  ا�ضتقدم  ال���ذي  جناحه 
التليد  ال��ف��ن��ي  ت���راث���ه  ل��ت��ن��رث  ال���ع���ني 
ل�ضي�فها  وتقدمه  العاملية..  بالقرية 
وتعر�ضه عليهم وتعرفهم بهذا الرتاث 
وامل��ضيقى..  وال��غ��ن��اء  ب��ال��ف��ن  امل��ل��يء 
ومبهرة  رائ��ع��ة  فنية  ل���ح��ات  وت��ق��دم 
اأنغام كل ه���ؤالء.. وتقدم الدبكة  على 
لبنان  يعرف  التي  العريقة  اللبنانية 
الدبكة  ال��ع��امل..  �ضع�ب  ك��ل  عند  بها 
التي هي اليد يف اليد والكتف بالكتف 
وت��ع��ن��ي ت�����ض��اب��ك وت����ح���د ال��ن��ا���س مع 
بع�ضهم البع�س ليك�ن�ا عائلة واحدة 
بل اأ�ضرة واحدة.. الدبكة التي تت�ضارع 
تقدميها  على  العربية  الفنية  الفرق 
الفنبة..  ع��رو���ض��ه��ا  خ����الل  ب��ا���ض��م��ه��ا 
ا�ضتعرا�ضية متثل  كما وتقدم ل�حات 
بالفن  املليء  لبنان  مناطق  كل  ت��راث 
العرب،  له كل  ال��ذي يطرب  والطرب 
ويحب اأن ي�ضمعه ويراه كل من لديه 
لبنان  بفن�ن  مهتم  وكل  فنية،  حا�ضة 
الأن الفن اللبناين معروف منذ القدم 
الفرقة  ال���ك���ث���ري.. وه����ذه  ب���ه  وي��ه��ت��م 
والفنانتان  الطفيلي  علي  من  تتك�ن 
والفنانني   غ��ن��ام  و���ض��ن��ا  ط��ي  ن��رج�����س 
حممد �ضليمي وي��ضف �ضليمي واأمين 
العاملية  القرية  ويف  واالأن  اإ�ضماعيل  
بدبي تقدم الفرقة فن�نها على خ�ضبة 
م�ضرح اجلناح اللبناين وم�ضرح القرية 
الرئي�ضي  وتقدم ل�حات فنية للدبكة 
وعا�ضي  ف��ريوز  اأنغام  على  البعلبكية 
احل����الين وط�����ين ح��ن��ا وف���ار����س كرم 

وعلي حليحل ووليد �ضركي�س وملحم 
زي����ن وم��ع��ني ���ض��ري��ف  وغ���ريه���م من 

فناين بلد الفن واجلمال لبنان.
ال��ق��ري��ة العاملية  ت�����ض��ارك يف  وال��ف��رق��ة 
و�ضاركت  الت�ايل،  على  الثانية  للمرة 
املنا�ضبات  م���ن  ال��ك��ث��ري  يف  ق��ب��ل  م���ن 
قي  م���ؤخ��را  و�ضاركت  بلبنان،  احل��ل���ة 
العربية  امل��م��ل��ك��ة  م���ه���رج���ان���ات  اأح�����د 
تقدم  القرية  ويف  الفنية،  ال�ضع�دية 
االأ�ضيل  اللبناين  الفل�كل�ري  الفن 
الدبكة  م����ن  اأن���������اع  ب�����ض��ت��ة  م��ت��م��ث��ال 
ودبكة  العرجا،  دبكة  مثل  البعلبكية 
ال�ضمالية،ودبكة  وال��دب��ك��ة  ال��زي��ن���، 
ال����رتاوي����ه، ودب���ك���ة احل��ن��ج��ل��ة، ودبكة 
وال�ضي�ف  ي���دب���ك����ن  ال�����ب�����داوي�����ة.. 
ويتمايل�ن  متحلق�ن  ح�لهم  دائ��م��ا 
الفرقة  م��ع  ويرق�ض�ن  ومتحم�ض�ن 

وي�ضارك�نهم االآداء الرائع. 

الفرقة الفنية الباك�ستانية
ت�ضعى  ال��ت��ي  ال���دول  م��ن  باك�ضتان  اإن 
الرتاثية  ب��ف��ن���ن��ه��ا  ل���الإرت���ق���اء  دائ���م���ا 
ال��ضاثل  خم��ت��ل��ف  وت���ب���ذل  ال���ق���دمي 
اأمام  لن�ضره  واأي�����ض��ا  عليه،  للحفاظ 
بها  تعتز  تراثية  فنية  كثقافة  العامل 
فعله اجلناح  م��ا  وه���ذا  وب��ت��اري��خ��ه��ا.. 
بدبي  العاملية  بالقرية  الباك�ضتاين 
باك�ضتانية  فنية  فرقة  اإ�ضتقدم  حيث 
الباك�ضتاين  ال��ف��ن��ي  ب��ال��رتاث  تعتني 
و�ضي�ف  جناحها  ل�ضي�ف  لتقدمه 

القرية العاملية عم�ما. 
من  تتك�ن  قنية  فرقة  ه��ي  وال��ف��رق��ة 
باالأ�ضافة  والفنانني  الفنانات  من   8
اىل 3 فنانني عازفني على بع�س اآالت 
امل��ضيقى الباك�ضتانية التقليدية مثل  
والطبلة  وال��رب��اب��ة  ال��ك��ب��رية  الطبلة 
ال�������ض���غ���رية، وه���������ؤالء ال���ف���ن���ان���ني هم 
ال��ف��ن��ان  حم��م��د زاك���ر ق��ائ��د الفرقة، 
والفنانات  زاك������ر  ري����ح����ان  وال���ف���ن���ان 
وب�����ض��رى �ضديقي،  ج��اوي��ري��ا خ�����رام، 
وفريي ج�ري، وهام بات، والفنانني، 
اأما العازف�ن فهم برويز، م�من علي، 
واأع��ظ��م ج����ل..   وت��ق��دم ���ض��ت حفالت 
ي���م��ي��ة ع��ل��ي خ�����ض��ب��ة م�����ض��رح اجلناح 

الباك�ضتاين، واإقبال ال�ضي�ف وخا�ضة 
وحر�ضهم  حلبهم  كثري  االآ���ض��ي���ي���ن 
ع���ل���ى ����ض���م���اع وم�������ض���اه���دة ه�����ذا الفن 
امل�ضرح  وهم متحلق�ن ح�ل  الرتاثي 
الفن�ن  م��ن  علية  ي��ق��دم  م��ا  يتابع�ن 
الفرقة  م��ع  وي��ت��ف��اع��ل���ن  باك�ضتانية 
واالأنغام ويق�ن بت�ض�ير هذه االأعمال 
والل�حات الفنية به�اتفهم لالإتفاظ 
فعاليات  م���ن  ل��ف��اع��ي��ة  ك���ذك���رى  ب��ه��ا 
مع  ب��ه��ا  وليحتفل�ا  ال��ع��امل��ي��ة  ال��ق��ري��ة 
ال��ق��ري��ة وم���ع ال��ف��رق��ة اإح��ت��ف��اال رائغا 
الفرقة  وت��ق��دم  اأي وق��ت وزم����ان..  يف 
الفنية  وال��ل���ح��ات  االأغ����اين  خمتلف 
ال��ب��اك�����ض��ت��ان��ي��ة ال��ق��دمي��ة م��ت��م��ث��ل��ة يف 
والبل��ضي،  والبنجابي،  البا�ضت�،  اأفن 
اأف���راد  وي��ق��دم  واالأوردو،  وال�����ض��ن��دي، 
والل�حات  االأغ��������اين  ه�����ذه  ال���ف���رق���ة 
ال��زي اخلا�س  وه��م  مرتدين  الفنية 
فعندما  فنها  ي��ق��دم���ن  منطقة  بكل 
يرتتدون  ال��ب��ل������ض��ي  ال��ف��ن  ي��ق��دم���ن 
بل��ض�ضتان  مل��ن��ط��ق��ة  ال�����ض��ع��ب��ي  ال����زي 

وهكذا..   

الراق�ص  للم�سرح  اأو�سكار  فرقة 
ال�سورية

�ض�ريا بلد الفن اجلميل.. بلد القدود 
�ض�ريا  ال�ض�رية..  وال��درام��ا  احللبية 
البارازان  الط��ضي وح�ضني  بلد غ�ار 
واأب� عنرت .. بلد �ضباح فخري ودريد 
حل����ام ون���ه���اد ق��ل��ع��ي وي��ا���ض��ني بق��س 
ون���اج���ي ج���رب وم��ن��ى وا����ض���ف وجناح 
ح��ق��ي��ظ و���ض��ب��اح ج���زائ���ري وغريهم 
ال��ك��ث��ري.، ل��ه��ذا ك��ل��ه ي��ح��ر���س اجلناح 
ال�ض�ري  ال��ف��ن  ت���اج��د  ال�����ض���ري على 
وخ��ا���ض��ة ال���رتاث���ي وال��ف��ل���ك��ل���ري يف 
اجلناح باإح�ضار فرقة فنية م�ؤهلة الأن 
تعرب عن هذا الفن الرتاثي ال�ض�ري، 
والع�ضرون  ال�ضاد�س  امل��ضم  ه��ذا  ويف 
اإ�ضتقدمت  اأي�ضا  �ضابقة  م�ا�ضم  ويف 
الفني،  ووزنها  ثقلها  لها  فنية  فرقة 
الراف�س  للم�ضرح  اأو�ضكار  فرقة  هي 
الفن�ن  اأن�������اع  ب���ق���دم خم��ت��ل��ف  ال���ت���ي 

ال�ض�رية االأ�ضيلة.
القرية  يف  ت�ضارك  �ض�رية  فرقة  ه��ي 

العاملية للمرة ال�ضاد�ضة على الت�ايل يف 
عدة اأجنحة عربية.. وكما يق�ل خالد 
و�ضامر  ال�ضبلي  حم��م��د  اأن  ال�ضبلي 
 2002 ع��ام  ال��ف��رق��ة  اأ�ض�ضا  من�ض�ر 
يف ���ض���ري��ا ح��ي��ث ع��ر���ض��ا ع��ل��ى بع�س 
وا�ضتجاب  الفرقة  تاأ�ضي�س  الفنانني 
 30 اأ�ضبح عددهم  العديد حتى  لهم 
فنان،  و15  ق��ن��ان��ة   25 منهم  ف��ن��ان��ا 
منهم يف القرية العاملية يف هذا امل��ضم 
يارا  فنانات   3 وه��م  فقط  فنانني   7
ن��ح��اوي و���ض��ام ب��در و���ض��ان��دي اإ�ضحق،  
وحممد  اهلل  ع��ب��د  ع���الء  ف��ن��ان��ني   4
���ض��ي��د ع��ل��ي وحم��م��د ي��ح��ي��ى وحممد 
تاأ�ضي�س  م����ن  وال����ه����دف  ح�����م�����دات.. 
ال�ضعبية  الفن�ن  تقدمي  ه���  الفرقة 
وال����رتاث����ي����ة ال���ق���دمي���ة ال�������ض����ري���ة.. 
وعملت الفرقة يف معظم اأنحاء �ض�ريا 
الرتاثية..  الفنية  عرو�ضها  وقدمت 
عديدة  مهرجانات  يف  اأي�ضا  و�ضاركت 
واليابان  االأردن  م��ث��ل  ���ض���ري��ا  خ����ارج 
باالإ�ضافة  ورو���ض��ي��ا  وت��رك��ي��ا  وف��رن�����ض��ا 
اىل دول��ة االإم���ارات التي قدمت فيها 
اإم����ارات  ال��ف��رق��ة ع��رو���ض��ه��ا يف معظم 
العاملية  القرية  �ضمنها  وم��ن  الدولة 
ال��ت��ي ت��ق��دم ف��ي��ه��ا ع���دة ل���ح��ات فنية 
ي���ا حيال،  ال���دب���ك���ة،  غ��ن��ائ��ي   : م��ن��ه��ا 
الل�حات  ه���ذه  وتت�ضمن  ال��دل��ع���ن��ة، 
الدبكة ال�ض�رية التي ط�رتها الفرقة 
ال���دول االأخ����رى باإ�ضافة  ع��ن دب��ك��ات 
الفرقة  تق�م  كما  اإ�ضافية..  حركات 
بتجديد عرو�ضها ول�حاتها كل �ضهر 
وت��ق��دم ل���ح��ات ج���دي���دة..  واالأن هم 
ل�ضي�ف  يقدم�ن  العاملي  القرية  يف 
على  العاملية  القرية  و�ضي�ف  اجلناح 
خ�ضبة م�ضرح جناح �ض�ريا وعي م�ضرح 
القرية الرئي�ضي الرتاث ال�ض�ري عن 
اجل�الن املحتل ودرعا وال�ض�يداء وكل 
احللبية  وال��ق��دود  ال�����ض���ري،  ال�ضمال 
م���ن ح��ل��ب، وال��دل��ع���ن��ة م���ن منطقة 

اجلزيرة ب�ض�ريا.

 فرقة كينيا ماجنوما اأفريقيا
بالفن  م�لع�ن  االأف��ارق��ة  اأن  املعروف 
وال��رق�����س وق����رع ال��ط��ب���ل، ح��ت��ى اأن 
ذلك يعترب من بع�س عادات وتقاليد 
التي  �ض�اء  االأفريقية  القبائل  بع�س 
تعي�س يف الغابات واالأدغال اأو يف املدن 
والقرى االأفريقية.. اإن ولع االأفريقي 
وع�ضقه للم��ضيقى يجعله يف اأي وقت 
ومكان يرق�س ويتمايل اأو يرتمن مع 
م�ضدره  ك���ان  اأي��ن��م��ا  ي�ضمعه  ن��غ��م  اأي 
االأقريقي  ي��ج��ع��ل  ن��غ��م  ف����اأي  ون����ع���ه، 
يحر�س  لهذ  وب�����ض��دة..  معه  يتفاعل 
اجل��ن��اخ االأف��ري��ق��ي على وج����د فرقة 
اأفريقية تقدم الفن االأفريقي املتن�ع 
ع��ل��ى خ�����ض��ب��ة م�����ض��رح��ه وال�����ذي دائما 

يك�ن يف �ضمن واج��ه��ة اجل��ن��اح.. ويف 
هذا امل��ضم اإ�ضتقدم هذه الفرقة التي 
تعاونت مع اجلناح االأفريقي يف ثالث 
م�ا�ضم �ضابقة ملا لها من اأثر كبري من 
اأحب�ا  الذين  الغاملية  القرية  جمه�ر 
الفرقة.   وي��روه من هذه  ي�ضمع�ه  ما 
والفرقة هي فرقة اأفريقية من كينيا 
االأفريقية  ورق�ضاتها  ل�حاتها  تقدم 
ع���ل���ى م�������ض���رح اجل����ن����اح االأف����ري����ق����ي.. 
وي��ق���ل ب��رون��� ب��اروك��� ق��ائ��د الفرقة 
فنانات   4 فنانا   11 من  تتاألف  اأنها 
م��ضيقيني  اأرب���ع  منهم  7فنانني  و  
من  م������ض��ي��ق��ي��ة  اآالت  ع���ل���ى  ي���������ؤدون 
املارمبا  مثل  اأفريقيا،  اأنحاء  خمتلف 
من جن�ب اأفريقيا، ديجمب� من غرب 
اأف��ري��ق��ي��ا، ون��دوجن��ن��ب��� م���ن خمتلف 
م�ضكلة  والرق�ضات  اأفريقيا..  اأن��ح��اء 
وم��ت��ن���ع��ة م��ث��ل رق�����ض��ة ال���رج���ال من 
ك��ي��ن��ي��ا ي����ؤدي���ه���ا اأرب�����ع ف��ن��ان��ني واأرب�����ع 
ت�ؤدى  احتفاالت  رق�ضة  وه��ي  فنانات 
اأثناء حفالت الزواج، ورق�ضة باجندا 
م��ن ���ض��رق اأف��ري��ق��ي��ا وت���ؤدي��ه��ا فنانات 
من  ال�ح�ضي  احل��م��ار  ورق�ضة  فقط، 
لالحتفال  ت������ؤدى  وال���ت���ي  ال�����ض��ن��غ��ال 
ب��امل���ا���ض��م ال���زراع���ي���ة.. وع��م���م��ا فكل 
ال��ل���ح��ات وال��رق�����ض��ات ت��ع��رب ع��ن كل 
جنمع  ل�حات  اأي�ضا  وهناك  اأفريقيا، 
اأفريقيا  ب��الد  وك��ل  اأفريقيا  ك��ل  فيها 
با�ضم ماما اأفريقيا تعرب عن الثقافات 
االأفريقية املتعددة.. وجمه�ر الفرقة 
وم��ن �ضي�ف  هم من �ضي�ف اجلناح 
م�ضرح  ل���ج���د  نظرا  العاملية  القرية 
اجل����ن����اح ع���ل���ى واج���ه���ت���ه مم����ا يجذب 
القرية  �ضي�ف  من  والكثري  العديد 
اأم������ام اجلناح  امل����اري����ن م���ن  ال��ع��امل��ي��ة 
مبا  وي�ضتمتع�ا  لي�ضاهدوا  فيت�قف�ا 
اأفريقية  ف��ن���ن  ال��ف��رق��ة م��ن  ت��ق��دم��ه 
فقط  العاملية  ال��ق��ري��ة  يف  اأال  ت��رى  ال 
وحتى  به�اتفهم  ال�ض�ر  ويلتقط�ن 
مع  لنق�ضه  �ض�را  يلتقط  اأغلبهم  اأن 
ال��ضلة  اإن��ت��ه��اء  بعد  الفرقة  اأع�����ض��اء 
يتكرر  امل�����ض��ه��د  ه���ذا  اأن  ك��م��ا  ال��ف��ن��ي��ة، 
اأي�ضا عندما تقدم الفرقة االأفريقية 
العاملية  القرية  م�ضرح  على  عرو�ضها 

الرئي�ضي.

فرقة العزاوي ال�سعودية
العريقة،  الفن�ن  من  ال�ضع�دي  الفن 
اجلميلة فرتجع بداية الفن باململكة 
 1928 ع��ام  اإىل  ال�ضع�دية  العربية 
كانت  حيث  بامل�ضرح  ال��ب��داي��ة  وك��ان��ت 
بالق�ضيم  امل�ضرحية  ال��ع��رو���س  تقدم 
ح�ار  مل�ضرحية  االأول  العر�س  وك���ان 
امللك  رعاية  بني جاهل ومتعلم حتت 
اهلل..  رح��م��ه  ���ض��ع���د  اآل  ع��ب��دال��ع��زي��ز 
عام  مب�ضطة  بطريقة  امل�����ض��رح  ون�����ض��اأ 

اأما   ، الق�ضيم  يف  1928ميالديا  
الإنطالق  اجل�����ادة  امل����ح����اوالت  ب���داي���ة 
ال�ضع�دي  ي���د  ع��ل��ى  ف��ك��ان��ت  امل�������ض���رح 
 1960 عام  ال�ضباعي  اأحمد  امل�ضري 
باإن�ضاء فرق م�ضرحية مبكة  قام  فقد 
تقام  وكانت  تعليمية  بداياته  وكانت 
على م�ضارح املدار�س واجلامعات واأما 
ال��ف��ن ال��غ��ن��ائ��ي ال�����ض��ع���دي ف��م��ر بعدة 
م��راح��ل م��ن ال��ت��ط���ر ف��ك��ان��ت بدايته 
بال�ضعر وكانت كل منطقة لها اأ�ضعارها 
املماويل حيث  اإىل  اخلا�ضة ثم تط�ر 
يعمل  التي  واملهن  البيئة  فيها  اأث��رت 
ب���ه���ا امل��ت��غ��ن��ني ب���ه���ذه امل���م���اوي���ل ومع 
امل��ضيقية  االآالت  اإخ����رتاع  و  ال��ت��ق��دم 
املختلفة اأدخلت االأحلان على الكلمات 
ويعترب  ال�ضع�دية  االأغ��ن��ي��ة  وظ��ه��رت 
ال�ضع�دية  ل��الأغ��ن��ي��ة  ال���روح���ي  االأب 
العديد  ط��ارق عبداحلكيم وظهر  ه� 
باالأغنية  تغن�ا  ال��ذي��ن  الفنانني  م��ن 
ال�ضع�دية ومنهم طالل مداح والفنان 
عبداملجيد  وال���ف���ن���ان  ع���ب���ده  حم��م��د 
بهذا  البارزين  من  وغريهم  عبداهلل 
املجال.. وال نن�ضى بالطبع اجلنادرية 
ت�اجد  من  بد  ال  لهذا  ومرجاناتها. 
لتقدم  ال�ضع�دي  باجلناح  فنية  فرقة 
ال�����ض��ع���دي��ة لل�ضي�ف  االأغ��ن��ي��ة  ت���راث 
يف ك���ل م������ض��م ل��ل��ق��ري��ة ال��ع��امل��ي��ة، ويف 
ه����ذا امل��������ض���م ك���ان���ت ف���رق���ة ال���ع���زاوي 
عام  تاأ�ض�ضت  اللتي  ال�ضع�دية  للفن�ن 
2017 والني ت�ضارك منذ تك�نها مع 
الفرقة  وتتك�ن  ال�����ض��ع���دي..  اجل��ن��اح 
ال��ف��ن��ان عبد  ي��ق���ده��م  6 فنانني  م��ن 
الفرقة  م��ط��رب  ال���ع���زاوي  ال��رح��م��ن 
ف��ن��ان��ني ه���م حم��م��د �ضالح   5 وم����ه 
احل�ضمي  وي��������ض���ف  االأورج،  ع�����ازف 
واإبراهيم  فهد  ونا�ضر  اليقاع،  ع��ازف 
اجلي�ضي  ال���رح���م���ن  ال���ع���زاوي����ع���ب���د 
عازيف الدف�ف.. وتقدم الفرقة الفن 
ال�ضع�دي القدمي واحلديث مثل اإيقاع 
الفن  اأغ��اين  اخلط�ة للفن اجلن�بي، 
الفن  وكذلك  والينبعاوي،  احلجازي 
ال�ضع�دي  ال��ف��ن  ويختلف  ال��ن��ج��دي، 
اأغانيها  منطقة  فلكل  املنطقة  ح�ضب 
كل  ويقدم�ن  بها،  اخلا�س  واإيقاعها 
معهم  ف��ي��ه��ا  ي��ت��ف��اع��ل  5حفالت  ي����م 
القرية  �ضي�ف  من  الغفري  اجلمه�ر 
كل  بت�ض�ير  يق�م�ن  الذين  العاملية 
معهم  التفاعل  وك��ذل��ك  ي��ق��دم���ه  م��ا 
على  التمايل  اأو  الفرقة  م��ع  بالغناء 
االأنغام االإيقاعية.. والفرقة حري�ضة 
كل  يف  العاملية  بالقرية  الت�اجد  على 
م������ض��م، ك��م��ا ال ي��ت���ان���ا ب��امل�����ض��ارك يف 
اأي منا�ضبة �ضع�دية اأو اإماراتية حيث 
اأن��ه��م يقيم�ن يف دب����ي   و���ض��ارك���ا يف 
ال�ضع�دية  واالإحتفاالت  املنا�ضبات  كل 

بدبي، 

معرو�صات اجلناح ال�صوري بالقرية العاملية يهواها ال�صيوف .. )1(
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اأخبـار الإمـارات

•• راأ�س اخليمة -وام:

بحثت غرفة جتارة راأ�س اخليمة مع 
�ضفارة جمه�رية باك�ضتان االإ�ضالمية 
التعاون  ت��ع��زي��ز  �ضبل  ال���دول���ة،  ل���دى 
وال���ت���ب���ادل ال��ت��ج��اري يف اإم�����ارة راأ����س 
باك�ضتان  يف  ون���ظ���ريت���ه���ا  اخل���ي���م���ة 
، واآف��������اق ت���ط����ي���ره���ا مب����ا ي�����ض��ه��م يف 
التجاري  ال��ت��ع��اون  جم����االت  ت��ع��زي��ز 
اآفاق  وفتح   ، امل�ضرتك  واال�ضتثماري 
جديدة من ال�ضراكات لدى جمتمعي 
اخليمة  راأ��������س  اإم��������ارة  يف  االأع�����م�����ال 

وجمه�رية باك�ضتان. 
�ضعادة  ا���ض��ت��ق��ب��ال  خ����الل  ذل����ك  ج����اء 
حممد م�ضبح النعيمي رئي�س جمل�س 
اخليمة يف  راأ����س  غ��رف��ة جت���ارة  اإدارة 
�ضعادة  االأول،  اأم�������س  ال��غ��رف��ة  م��ق��ر 
في�ضل نياز ترمذي، �ضفري جمه�رية 
 ، ال��دول��ة  ل��دى  االإ�ضالمية  باك�ضتان 
التجارة  م�ضت�ضار  خ��ان  ادمي  يرافقه 
وممثلني  بالقن�ضلية  واال���ض��ت��ث��م��ار 
�ضعادة  بح�ض�ر  وذل��ك   ، ال�ضفارة  من 
رئي�س  اإ����ض���م���اع���ي���ل  حم���م���د  ي��������ض���ف 
اللجنة العليا مل�ؤ�ض�ضة �ضع�د بن �ضقر 
النائب   ، ال�����ض��ب��اب  م�����ض��اري��ع  لتنمية 
االول لرئي�س الغرفة ، وحممد ح�ضن 
 ، بال�كالة  الغرفة  عام  ال�ضبب مدير 
العام  املدير  م�ضاعد  الهيا�س  وامي��ان 

لقطاع اخلدمات التجارية. 
ال�ضبل  ا�ضتعرا�س  اللقاء  خ��الل  ومت 
الكفيلة بتعزيز ال�ضراكة وزيادة حجم 
املبادالت التجارية ، وتنمية العالقات 
اإم���ارة  ب��ني جمتمعي االأع���م���ال ل���دى 
بجمه�رية  ونظرائهم  اخليمة  راأ���س 
باك�ضتان ، من خالل العمل على عقد 

فعاليات وملتقيات م�ضرتكة ومعار�س 
على  للتعرف  االأع��م��ال  رج���ال  جتمع 
وتعزيز  اال�ضتثمارية  ال��ف��ر���س  اأب���رز 
امل�ضتثمرين  ب��ني  وال�ضراكة  التعاون 
جمم�عة  النعيمي  ا�ضتعر�س  كما   ،
ت�فرها  ال���ت���ي  ال����رائ����دة  اخل����دم����ات 
ال���غ���رف���ة الأع�������ض���ائ���ه���ا ، ف�������ض���اًل عن 
تنفذها  ال���ت���ي  امل���ب���ت���ك���رة  امل�����ب�����ادرات 
ل��دع��م جماالت  راأ����س اخليمة  غ��رف��ة 
اأن  اإىل  االق���ت�������ض���ادي، الف���ت���اً  ال��ع��م��ل 
لتكثيف  اال�ضتعداد  اأمت  على  الغرفة 
العالقات  امل��ت��ب��ادل وت��ع��زي��ز  ال��ت��ع��اون 
يخدم  مب��ا  واال�ضتثمارية،  التجارية 
ب��ي��ئ��ة االأع���م���ال وامل�����ض��ت��ث��م��ري��ن لدى 

اجلانبني. 
من جهته اأ�ضار �ضعادة حممد م�ضبح 
�ضيتبعه  اللقاء  ه��ذا  ان  اىل  النعيمي 
لقاءات اأخرى ، ل��ضع خطط العمل 
 ، امل�ضتقبلية  ال��ف��ر���س  وا���ض��ت�����ض��راف 
والتن�ضيق  التعاون  جم��االت  لتعزيز 
بني راأ�س اخليمة وجمه�رية باك�ضتان 
العالقات  ت���ط��ي��د  يف  ُي�����ض��ه��م  مب���ا   ،
بينهما  املتبادل  التجارية واال�ضتثمار 

تطلعات  تلبي  م��راح��ل  اإىل  ودفعها   ،
الغرفة  حر�س  اىل  الفتاً   ، اجلانبني 
لل�ضركات  ال��ت�����ض��ه��ي��الت  ت���ف��ري  ع��ل��ى 
يف  باال�ضتثمار  الراغبة  الباك�ضتانية 
راأ�����س اخل��ي��م��ة ، داع��ي��اً ال�����ض��ف��ارة اإىل 
باك�ضتان  يف  االع��م��ال  رج��ال  م�ضاركة 
م�ؤ�ض�ضة  تنظمها  ال��ت��ي   ، ب��امل��ع��ار���س 
م�ضاريع  ل��ت��ن��م��ي��ة  ���ض��ق��ر  ب���ن  ���ض��ع���د 
اخليمة  راأ����������س  وم�����رك�����ز  ال�������ض���ب���اب 

للمعار�س. 
من جانبه، اأعرب ال�ضفري الباك�ضتاين 
عن �ضعادته بتمثيل بالده لدى دولة 
املرم�قة  املكانة  اإىل  الفتاً  االإم���ارات، 
التي حتتلها دول االإمارات ب�جه عام 
 ، والعاملي  االإقليمي  ال�ضعيدين  على 
باملكانة الرائدة الإمارة راأ�س  وم�ضيداً 
اخليمة يف قطاعي ال�ضياحة واالأعمال 
االقت�ضادية  ال��ت��ن��م��ي��ة  وم�������ض���رية   ،
م�ؤكداً   ، ت�ضهدها  ال��ت��ي  امل�����ض��ت��دام��ة 
العملية  اجل���ه����د  م���ا���ض��ل��ة  اأه��م��ي��ة 
لت�ثيق عالقات التعاون بني البلدين 
ال�����ض��دي��ق��ني يف ك��اف��ة امل���ج���االت ، وال 
�ضيما املجال االقت�ضادي والتجاري . 

•• دافو�س- �شوي�رسا- وام: 

ي��ضف  ب���ن���ت  �����ض����ارة  م����ع����ايل  اأك��������دت 
العام  للتعليم  دول���ة  وزي���رة  االأم����ريي 
رئي�س   ، امل���ت���ق���دم���ة  وال��ت��ك��ن���ل���ج��ي��ا 
جمل�س اإدارة وكالة االإمارات للف�ضاء، 
على اهتمام حك�مة االإمارات بتط�ير 
القطاعات  ال��ف�����ض��اء وخم��ت��ل��ف  ق��ط��اع 
التزامها  ظ���ِلّ  يف  ك��ج��زء  ب��ه  املرتبطة 
قائم  متن�ع  اقت�ضاد  نح�  باالنتقال 
على املعرفة ُيرّكز على االبتكار وتهيئة 
البيئة الداعمة لل�ضركات لالإ�ضهام يف 
ال�ضابة  امل�اهب  ومتكني  القطاع  من� 
املجاالت  �ضتى  م�ؤهلة يف  اأجيال  لبناء 

العلمية.
م�����ض��ارك��ة معاليها  خ����الل  ذل����ك  ج����اء 
�ضمن وفد دولة االإم��ارات يف فعاليات 
املنعقدة  العاملي  االقت�ضادي  املنتدى 
"داف��س" ب�ض�ي�ضرا، حيث تناولت  يف 
التاأثري االإيجابي لقطاع الف�ضاء على 

العديد من اجل�انب املجتمعية.
واأك�������دت م���ع���ايل ����ض���ارة االأم�������ريي اأن 
م�ضروعات الف�ضاء االإماراتية جنحت 
للمجتمع  اإل��ه��ام  م�ضدر  ت��ك���ن  اأن  يف 
االإم����ارات����ي ال����ذي اأ���ض��ب��ح ع��ل��ى درجة 
املجال  باأهمية هذا  ال�عي  كبرية من 
مل�ضتقبل االإم��ارات، كما ت�ضهم �ضناعة 
املزيد  نح�  املجتمع  دف��ع  يف  الف�ضاء 
من النم� والتط�ر بف�ضل االإجنازات 

والنتائج العلمية االإيجابية.
اال�ضت�ضرافية  ال���روؤي���ة  اأن  واأ���ض��اف��ت 
اإىل بناء  ت��ه��دف  ل��ل��ق��ي��ادة االإم��ارات��ي��ة 
قطاع ف�ضائي متميز وم�ضتدام ي�ضهم 
االق��ت�����ض��اد ومن������ه، ويعزز  ت��ن���ي��ع  يف 
ال���ك���ف���اءات االإم����ارات����ي����ة، وي��ح��ف��ز من 

امل�ؤ�ض�ضات  ب��ني  وال�����ض��راك��ات  ال��ت��ع��اون 
احلك�مية  القطاعات  يف  ال�ضلة  ذات 
اإىل  واالأك��ادمي��ي،  والبحثي  واخل��ا���س 
الداخلي  اال���ض��ت��ث��م��ار  ت�ضجيع  ج��ان��ب 
واخلارجي يف �ضناعة الف�ضاء، وجذب 

ال�ضركات الف�ضائية العاملية.
االإم������ارات ت�يل  اأن دول����ة  واأو���ض��ح��ت 
الف�ضاء  ل����ق����ط����اع  ك����ب����رية  اأه����م����ي����ة 
القطاعات  م��ن  واح���داً  اأ�ضبح  وال���ذي 
الدولة  تطمح  ال��ت��ي  اال���ض��رتات��ي��ج��ي��ة 
اإىل م�ا�ضلة تط�يرها وحتقيق املزيد 
م��ن االإجن������ازات وخ��ا���ض��ة يف جماالت 
وبناء  والت�ضنيع  وال��ت��ط���ي��ر  البحث 
التخ�ض�ضية،  وال����ق����درات  ال���ك���ف���اءات 
يف  اخل��ا���س  القطاع  م�ضاهمة  وزي���ادة 

جمال الف�ضاء.
دفعت  امل���ا����ض���ي���ة،  االأع�����������ام  وخ������الل 
ال��ن��ج��اح��ات ال��ن���ع��ي��ة وال��ك��ب��رية التي 
ح��ق��ق��ه��ا ق���ط���اع ال��ف�����ض��اء االإم����ارات����ي 
يف  ن�عية  وم��ن��ج��زات  م�ضروعات  ع��رب 
االإم��ارات ال�ضتك�ضاف  مقدمتها مهمة 
والعربي  االإماراتي  املجتمعني  املريخ، 
للدخ�ل يف هذا القطاع الذي ينتظره 

م�ضتقبل واعد.
وي�����ض��ّك��ل ب��ن��اء م�����ارد ب�����ض��ري��ة وك�����ادر 
ال���ك���ف���اءة يف جمال  م����اط���ن���ة ع��ال��ي��ة 
ال����ف���������ض����اء واح������������داً م�����ن االأه����������داف 
حددتها  ال��ت��ي  املهمة  اال�ضرتاتيجية 
الف�ضاء،  لقطاع  االإم��ارات��ي��ة  ال��ق��ي��ادة 
واالأبحاث  املعرفة  تط�ير  عن  ف�ضاًل 
ال��ع��ل��م��ي��ة ال���ت���ي ت���ع����د ب��ال��ن��ف��ع على 
الب�ضرية، والتاأ�ضي�س القت�ضاد م�ضتدام 

مبني على املعرفة.
والطالب،  ال�����ض��ب��اب  م�����ض��ت���ى  وع��ل��ى 
تق�م وكالة االإمارات للف�ضاء، ومركز 

مبجم�عة  للف�ضاء  را�ضد  بن  حممد 
وا����ض���ع���ة وم���ت���ك���ام���ل���ة م����ن امل�����ب�����ادرات 
اإ����ض���راك  اإىل  ال���رام���ي���ة  وال��ف��ع��ال��ي��ات 
الطالب ورفع م�ضت�ى ال�عي لديهم 
يقدمه  وما  وم�ضتقبله  القطاع  ب�اقع 

من فر�س واعدة.
م�ضابقات  ال���ف���ع���ال���ي���ات  وت�������ض���م���ن���ت 
ال�����ط�����الب، وال����ت�����ا�����ض����ل امل����در�����ض����ي، 
وفعاليات فلكية، وذلك لتعزيز البحث 
الف�ضاء  ع��ل���م  واالب��ت��ك��ار يف  ال��ع��ل��م��ي 
قطاع  اإىل  االإم��ارات��ي  ال�ضباب  وج��ذب 

الف�ضاء.
للف�ضاء  االإم�������ارات  وك���ال���ة  واأط��ل��ق��ت 
وهي  الف�ضائية"  ال���ع���م���ل  "ور�س 
جمم�عة من ور�س العمل املتخ�ض�ضة 
ال�طنية يف جماالت  القدرات  بناء  يف 
ع��ل���م وت��ك��ن���ل���ج��ي��ا ال��ف�����ض��اء بهدف 
لدولة  الطم�ح  الف�ضاء  برنامج  دعم 

االإمارات ب�ضكل فعال.
ت�ضريع وتعزيز  ال�ر�س يف  ت�ضهم هذه 
امل��ع��رف��ة مب��ج��ال ال��ف�����ض��اء، م��ن خالل 
االأكادميية  امل��م��ار���ض��ات  ب���ني  اجل��م��ع 
ت�ضجع  فريدة  بيئة  ظل  يف  والبحثية 
االب���ت���ك���ار يف جمال  ث���ق���اف���ة  وت����رع����ى 
القطاع  دع���م  اإىل  اإ���ض��اف��ة  ال��ف�����ض��اء. 
تاأ�ضي�س  ف����ر�����س  وزي���������ادة  اخل����ا�����س 

ال�ضركات النا�ضئة يف املجال.
مركز  ب���ح���ر����س  ذات������ه  ال�������ض���ي���اق  ويف 
حممد بن را�ضد للف�ضاء على اإطالق 
املبادرات الهادفة اإىل االرتقاء بال�عي 
م��ن��ج��زات �ضناعة  واإب������راز  امل��ج��ت��م��ع��ي 
اجلديدة  االأج��ي��ال  وحتفيز  الف�ضاء 
الدرا�ضية  بامل�ضاقات  االل��ت��ح��اق  على 
اخل��ا���ض��ة ب��ع��ل���م ال��ف�����ض��اء، وذل����ك يف 
اإطار �ضعيه لتاأهيل ك�ادر وطنية �ضابة 

ال�طنية  امل�ضروعات  ق��ي��ادة  ت�ضتطيع 
امل�ضتقبلية.

"برنامج  امل��رك��ز  م���ب���ادرات  وت�ضمنت 
دعم  اإىل  ال����ه����ادف  البحثية"  امل���ن���ح 
امل��ت��ق��دم��ة يف جم����ال عل�م  االأب����ح����اث 
العايل  التعليم  ط��الب  ل��دى  الف�ضاء 
واالأك����ادمي����ي����ني االإم����ارات����ي����ني، حيث 
رئي�ضيني  ال��ربن��ام��ج جم��ال��ني  ي��دع��م 
الأبحاث عل�م الف�ضاء، ي�ضمالن منحة 
ب��ح��ث��ي��ة ح����ل ع��ل���م ال���غ���الف اجل�ي 

للمريخ.

قطاع  يف  االإم�����ارات  -اإجن�����ازات 
الف�ساء و�سناعاته.

وب��غ��ي��ة حت��ق��ي��ق ط���م����ح االإم��������ارات يف 
�ضندوق  تاأ�ضي�س  مت  الف�ضاء  جم��ال 
وكالة  مظلة  حت��ت  ال���ط��ن��ي  الف�ضاء 
 3 قيمته  وال��ب��ال��غ  للف�ضاء  االإم����ارات 
م��ل��ي��ارات دره���م وذل���ك ب��ه��دف تعزيز 
رواد  م��ن  املهتمني  م��ن  اال���ض��ت��ث��م��ارات 
والعمل  اخلا�ضة،  وال�ضركات  االأعمال 
على مت�يل وت�ضهيل تط�ير االأن�ضطة 
امل�ضتقبلية،  ال��ف�����ض��ائ��ي��ة  وامل�������ض���اري���ع 
ح��ي��ث ي�����ض��ه��د ال��ق��ط��اع ال��ف�����ض��ائ��ي يف 
وت�جهاً  كبرياً  تط�راً  االإم���ارات  دول��ة 
الإ�ضراك القطاع اخلا�س يف االأن�ضطة 
الف�ضائية خا�ضة يف جمال اال�ضت�ضعار 
وكاالت  وتلعب  واالت�ضاالت،  بعد  عن 
ودعم  ال��ق��درات  تط�ير  دور  الف�ضاء 
جاهزيته  رف����ع  ط���ري���ق  ع���ن  ال��ق��ط��اع 

وخلق الفر�س اال�ضتثمارية.
الربنامج  ع���ن  ال���دول���ة  اأع��ل��ن��ت  ك��م��ا 
اال�ضطناعية  ل����الأق����م����ار  ال����ط���ن���ي 
اأول  ي�ضّكل  ال���ذي  )���ض��رب(  ال���ّراداري���ة 
تط�ير  ب��غ��ر���س  لل�ضندوق  ا�ضتثمار 

���ض��رب م��ن االأق���م���ار ال����ّراداري����ة ي�فر 
ت�ض�ير راداري على مدار ال�ضاعة.

يف  اأه���داف���ه  �ضمن  ال��ربن��ام��ج  وي�ضهم 
ر�ضد املتغريات التي تطراأ على ك�كب 
املناخية  ال���ت���غ���ريات  ب�����ض��ب��ب  االأر�������س 
اإي���ج���اد ح��ل���ل مبتكرة  وال��ع��م��ل ع��ل��ى 
ل��ال���ض��ت��دام��ة ال��ب��ي��ئ��ي��ة وامل��������ارد على 
ت�ضاهم منظ�مة  االأر���س، فيما  �ضطح 
االأقمار اال�ضطناعية يف تلبية خمتلف 
والبيئية  االق��ت�����ض��ادي��ة  االح��ت��ي��اج��ات 
االإم�����ارات  دول���ة  تناف�ضية  ي��دع��م  مب��ا 
تبني  طريق  عن  ال�طني  واقت�ضادها 
م��ت��ق��دم��ة تخدم  ف�����ض��ائ��ي��ة  ت��ق��ن��ي��ات 

القطاعات احلي�ية يف الدولة.
الن�عي  ال����ط���ن���ي  امل�������ض���روع  وي�����ض��م 
اأول  ال��ّراداري��ة  اال�ضطناعية  لالأقمار 
لال�ضت�ضعار  ع��رب��ي  ا���ض��ط��ن��اع��ي  ق��م��ر 
والذي  الربنامج  و�ضي�فر  ال���راداري، 
�ضن�ات �ضمن منظ�مته   6 اإىل  ميتد 
بيانات  م��رة  والأول  االإم�����ارات  ل��دول��ة 
م��ت���ا���ض��ل��ة م���ن ال��ف�����ض��اء ع��ل��ى مدار 
اجل�ية،  احل���االت  جميع  ويف  ال�ضاعة 
يتم فيه ا�ضتخدام تكن�ل�جيا متط�رة 
ت�ضل فيها دقة الت�ض�ير /اإىل اأقل من 
1 مرت/، كما �ضيتم من خالله تط�ير 
�ضرب من االأقمار الّرادارية التجارية 
وعدد  االقت�ضادية  القطاعات  لدعم 

من القطاعات احلي�ية يف الدولة.
واأع��ل��ن��ت دول����ة االإم�������ارات ع���ن مهمة 
تت�ضمن  ال��ف�����ض��اء  ج��دي��دة يف جم���ال 
تقطع  اإماراتية  ف�ضائية  مركبة  بناء 
كيل�مرت  مليار   3.6 مقدارها  رحلة 
ت�ضل خاللها اإىل �ضبع ك�يكبات �ضمن 
هب�طاً  وت��ن��ف��ذ  ال�ضم�ضية  امل��ج��م���ع��ة 
ت���اري���خ���ي���اً ع��ل��ى اآخ�����ر ك���ي��ك��ب �ضمن 

رحلتها التي ت�ضتمر خم�س �ضن�ات.
الف�ضائي  امل���������ض����روع  وي�������ض���ت���ك�������ض���ف 
امل�ضرية  ي����ع����زز  ال�������ذي  االإم�������ارات�������ي، 
التنم�ية العلمية وير�ضخ مكانة دولة 
االإمارات يف جمال ا�ضتك�ضاف الك�اكب 
ت�ضّكل  اأ�����ض����رار  ال��ع��م��ي��ق،  وال���ف�������ض���اء 
بعدما  وذل���ك  ال�ضم�ضية.  امل��ج��م���ع��ة 
 2021 جنحت االإم����ارات يف ف��رباي��ر 
باإر�ضال  ت��اري��خ��ي  اإجن�����از  حت��ق��ي��ق  يف 
املريخ يف  م��دار  اإىل  اأول م�ضبار عربي 
فرباير املا�ضي، وكانت خام�س دولة يف 

العامل ت�ضل اإىل الك�كب االأحمر.
اإر�ضال  الف�ضائي  امل�����ض��روع  ويت�ضمن 
وحزام  ال�ضتك�ضاف  ف�ضائية  م��رك��ب��ة 
الك�يكبات داخل املجم�عة ال�ضم�ضية، 
و�ضي�ضتغرق تط�ير املركبة 7 �ضن�ات، 
ع��ل��ى اأن ت��ك���ن ج��اه��زة ل��الن��ط��الق يف 
رحلته الف�ضائية، �ضمن نافذة اإطالق 
وت�ضتغرق   .2028 ب��داي��ة  لها  حت��دد 
االإمارات  مل�ضروع  العلمية  املهمة  مدة 
ال�ضتك�ضاف حزام الك�يكبات 5 �ضن�ات 
عام  ح���ت���ى   2028 ع�����ام  م����ن  مت���ت���د 

.2033
ال�ضتك�ضاف  االإم�����ارات  م�����ض��روع  وي��ع��د 
ف�ضائية  مهمة  اأول  الك�يكبات  ح��زام 
بجمع  �ضيق�م  اإذ  ن���ع��ه��ا،  م��ن  عربية 
 7 ع��ن  م�ضب�قة  غ��ري  علمية  ب��ي��ان��ات 
الك�يكبات  ح�����زام  ���ض��م��ن  ك���ي��ك��ب��ات 
اأن  على  ال�ضم�ضية،  املجم�عة  داخ���ل 
من  ك�يكب  اآخ���ر  على  امل��رك��ب��ة  تهبط 

الك�يكبات ال�ضبعة.
واأط��ل��ق��ت ال���دول���ة م�����ض��روع االإم�����ارات 
ب��ه��دف تط�ير  ال��ق��م��ر،  ال���ض��ت��ك�����ض��اف 
للهب�ط  ال�ضنع  اإم��ارات��ي  ُم�ضتك�ضف 
ع��ل��ى ���ض��ط��ح ال��ق��م��ر. وت���ه���دف مهمة 
ا�ضتك�ضاف القمر اإىل اإجراء اختبارات 
�ضطح  م��ن  ل��درا���ض��ة ج���ان��ب خمتلفة 
القمرية،  الرتبة  ذل��ك  يف  مبا  القمر، 
للهياكل  احل�����راري�����ة  واخل�������ض���ائ�������س 
الكهرو�ض�ئي  وال��غ��الف  ال�ضطحية، 
ال�����ق�����م�����ري، وق����ي����ا�����ض����ات ال����ب����الزم����ا 
وجزيئات  ال�ض�ئية،  واالإل��ك��رتون��ي��ات 
امل�ضيء  اجل���زء  ف���ق  امل���ج���دة  الغبار 
من �ضطح القمر. وانطلق »امل�ضتك�ضف 

االأحد  ي���م  القمر  �ضطح  نح�  را���ض��د« 
2022 يف متام  11 دي�ضمرب  امل�افق 
بت�قيت  ���ض��ب��اح��اً   11:38 ال�����ض��اع��ة 
�ضباحاً   2:38( االإم����������ارات  دول������ة 
املتحدة(،  ال�����الي����ات  ���ض��رق  ب��ت���ق��ي��ت 
وذلك من داخل قاعدة كيب كانيفرال 
وي��دخ��ل م�ضروع  ف��ل���ري��دا.  يف والي���ة 
�ضمن  ال��ق��م��ر،  ال�ضتك�ضاف  االإم�����ارات 
اأطلقها  التي  اال�ضرتاتيجية اجلديدة 
للف�ضاء  را�����ض����د  ب����ن  حم���م���د  م���رك���ز 
ي�ضمل  ح��ي��ث   ،2031  -  2021
امل�ضروع تط�ير واإطالق اأول م�ضتك�ضف 
»را�ضد«،  ا���ض��م  حت��ت  للقمر،  اإم���ارات���ي 
بن  را�ضد  ال�ضيخ  له  املغف�ر  ا�ضم  على 
�ضعيد اآل مكت�م، رحمه اهلل، باين دبي 
الدولة  االإم�������ارات  ل��ت��ك���ن  احل��دي��ث��ة، 
الرابعة يف العامل التي ت�ضارك يف مهام 
ا�ضتك�ضاف القمر الأغرا�س علمية بعد 
االأمريكية واالحتاد  املتحدة  ال�اليات 
ال�����ض���ف��ي��ت��ي، ���ض��اب��ق��اً، وال�����ض��ني، واأول 
ت��ق���م مب��ه��م��ة ف�ضائية  دول����ة ع��رب��ي��ة 

ال�ضتك�ضاف �ضطح القمر.

�صارة االأمريي: �صناعة الف�صاء يف االإمارات اأثرت ايجابيًا على خمتلف مكونات املجتمع

•• اأبوظبي -وام:

الت�ضامح  ن��ه��ي��ان وزي���ر  اآل  م��ب��ارك  ب��ن  ن��ه��ي��ان  ال�ضيخ  م��ع��ايل  اأك���د 
را�ضخة  ثنائية  بعالقات  ترتبطان  والهند  االإم��ارات  اأن  والتعاي�س 
املجاالت  خمتلف  يف  �ضاملة  ا�ضرتاتيجية  و���ض��راك��ة  ت��ط���را  ت���زداد 
والقطاعات يف ظل الروابط االأخ�ية التاريخية الق�ية التي تربط 
البلدين ال�ضديقني و�ضعبيهما. جاء ذلك خالل ا�ضتقبال معاليه 
الدولة  وزي���ر  ده����اران  م���ر ايل  م��ع��ايل يف  االأول يف ق�ضره  اأم�����س 
لل�ض�ؤون اخلارجية الهندي وال�فد املرافق. ورحب معاليه ب�زير 
�ضبل  وبحث  امل��راف��ق  وال���ف��د  الهندي  اخلارجية  لل�ض�ؤون  ال��دول��ة 
تعزيز العالقات الثنائية الق�ية بني دولة االإمارات والهند و�ضبل 
تط�يرها يف خمتلف املجاالت وتبادال وجهات النظر ح�ل عدد من 

يخدم  مبا  امل�ضرتك  االهتمام  ذات  والدولية  االإقليمية  الق�ضايا 
م�ضالح البلدين ال�ضديقني.

االإمارات  اأن دولة  اآل نهيان  ال�ضيخ نهيان بن مبارك  واأك��د معايل 
بقيادة �ضاحب ال�ضم� ال�ضيخ حممد بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة 
"حفظه اهلل" حري�ضة على تعزيز التعاون مع دول العامل انطالقا 
من مبادئها الرا�ضخة يف تعزيز قيم ال�ضالم والت�ضامح والتعاي�س 
والت�ضامن االإن�ضاين ومبا يحقق اال�ضتقرار واالزدهار العاملي. من 
جانبه اأكد وزير الدولة لل�ض�ؤون اخلارجية الهندي حر�س بالده 
على تعزيز عالقات التعاون ال�ثيق مع دولة االإمارات يف خمتلف 
املجاالت والدفع بهذه العالقات الرا�ضخة اإىل مزيد من التعاون 
يف خمتلف املجاالت مبا يعزز م�ضرية التنمية امل�ضتدامة يف البلدين 

ال�ضديقني.

نهيان بن مبارك: االإمارات والهند ترتبطان بعالقات ثنائية را�صخة

•• اأبوظبي –الفجر:

اأهمية  اإىل  املجتمع  اأف����راد  اأب���ظ��ب��ي  م��دي��ن��ة  ب��ل��دي��ة  دع���ت 
امل�ضاهمة يف احلفاظ على املظهر العام للمدينة من خالل 
امل�ضهد  وتعزيز  امل�ض�هات،  اأن����اع  كافة  مب�اجهة  االل��ت��زام 

اجلمايل للمرافق العامة.
ممثلة  البلدية  نظمتها  ال��ت��ي  الفعالية  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 
اأ�ضدقاء  م��ع جمعية  ب��ال��ت��ع��اون  ال�����ض��ه��ام��ة  ب��ل��دي��ة  مب��رك��ز 
والتعليم،  الرتبية  ودائ��رة  اأب�ظبي  البيئة-  هيئة  البيئة، 
اأجمل" يف  م��دي��ن��ت��ي  "اأرى  ع���ن����ان  حت���ت  ج�����اءت  وال���ت���ي 
العام  اجلمايل  باملظهر  االرت��ق��اء  بهدف  الباهية،  حديقة 
املرافق  على  للمحافظة  املجتمع  اأف��راد  وحتفيز  للمدينة، 
م�اجهة  الفعالية  ا�ضتهدفت  كما  والرتفيهية.    العامة 

البلدية  اإط��ار جه�د  �ضمن  وذل��ك  العام،  املظهر  م�ض�هات 
املرافق  البيئة واملظهر اجلمايل جلميع  لتعزيز  املت�ا�ضلة 
العامة، واحلد من امل�ض�هات العامة، ورفع م�ضت�ى ال�عي 
والرتفيهية  اخلدمية  امل��راف��ق  ا�ضتخدام  ب�ضاأن  املجتمعي 
اأجمل"  "اأرى مدينتي  فعالية  وت�ضمنت  عليها.  واحلفاظ 
العديد من الفقرات وور�س العمل واملحا�ضرات التثقيفية 
وا���ض��ت��ه��دف��ت خمتلف  ال��ع��ام،  باملظهر  ب��االرت��ق��اء  اخل��ا���ض��ة 
فئات املجتمع. من جانبها قدمت هيئة البيئة – اأب�ظبي 
حما�ضرة ت�ع�ية ح�ل اأهمية احلفاظ على اأ�ضجار القرم 
البيئية  النظم  لدعم  االأ���ض��ج��ار  ه��ذه  و���ض��رورة  وتنميتها، 
امل��ح��ل��ي��ة يف اإم�����ارة اأب���ظ��ب��ي. وح��ر���ض��ت ال��ب��ل��دي��ة يف ختام 
اأراء  ال�ضتطالع  جماهريي  ا�ضتبيان  اإج��راء  على  الفعالية 

املجتمع ب�ضاأن اخلدمات، واملرافق العامة واملظهر العام . 

•• دافو�س-وام:

ب��ن��ت عي�ضى  ���ض��ارك��ت م���ع���ايل ح�����ض��ة 
يف  املجتمع،  تنمية  وزي���رة  ب�حميد، 
جل�ضة ُخ�ض�ضت ملناق�ضة اآليات حماية 
من  االإع��اق��ة(  )ذوي  الهمم  اأ�ضحاب 
وحاالت  البيئية  ال���ك����ارث  ت��داع��ي��ات 
م�ضاركة  ���ض��م��ن  وذل�����ك  ال�����ط������ارئ، 
امل���ن���ت���دى  اج����ت����م����اع����ات  ال������دول������ة يف 

االقت�ضادي العاملي بداف��س. 
وا���ض��ت��ع��ر���ض��ت م��ع��ال��ي��ه��ا من�����اذج من 
جتربة دولة االإمارات الرائدة يف هذا 
�ضباقة  االإم�����ارات  اأن  م���ؤك��دة  امل��ج��ال، 
اأ�ضحاب الهمم يف ت�ضميم  اإ�ضراك  يف 
تداعيات  من  احلماية  ا�ضرتاتيجيات 

الك�ارث البيئية وحاالت الط�ارئ. 
حاجة  ه���ن���اك  اأن  م��ع��ال��ي��ه��ا  واأك�������دت 
بكافة  الهمم  اأ�ضحاب  الإدم���اج  ما�ضة 
اآليات  وتنفيذ  اإع����داد  يف  املجتمعات، 
اال�ضتجابة للك�ارث البيئية واحلاالت 
الن�عية  ه��ذه  واأن  �ضيما  ال  الطارئة، 
من االأزمات ت�ضتدعي تكاتف اجله�د، 
وتكامل الروؤى، وه� ما �ضيعزز بدوره 
جدوى االإجراءات التي يتم اعتمادها 
وتنفيذها، بتح�ل دور اأ�ضحاب الهمم 
م�ضاركني  اإىل  ل��ل��دع��م  م��ت��ل��ق��ني  م���ن 
ن�ضطني يف ت�ضميم وتنفيذ اال�ضتجابة 

للط�ارئ. 

م�ساركة �ساملة 
دم���ج  اأن  اإىل  م���ع���ال���ي���ه���ا  واأ��������ض�������ارت 
ال��ه��م��م، وتفعيل دوره����م يف  اأ���ض��ح��اب 
اأن يتم م��ن خالل  ه��ذا امل��ج��ال ميكن 
اإ������ض�����راك جم���م����ع���ة خم����ت����ارة منهم 
يف خم��ت��ل��ف االإج�����������راءات، ب������دًءا من 

و�ضياغة  اال���ض��رتات��ي��ج��ي��ة  ت�����ض��م��ي��م 
و�ض�اًل  وال��ت��دري��ب،  التعليم  عمليات 
لتنفيذ اال�ضتجابة للط�ارئ، حيث ال 
تقت�ضر جه�د الدمج على االعرتاف 
وتلبيتها  الهمم  اأ�ضحاب  باحتياجات 
ال�ضلة،  ذات  اال����ض���رتات���ي���ج���ي���ات  يف 
ولكن  الط�ارئ،  حلاالت  واال�ضتجابة 
اإ�ضراكهم  اأي�����ض��اً  تت�ضمن  اأن  ي��ج��ب 
باعتبارهم  اإجن�����ازه�����ا،  يف  ال��ف��ع��ل��ي 

املعنيني الرئي�ضيني بها. 
الكثري  هناك  اأن  معاليها  اأك���دت  كما 
م��ن ال������ض��ائ��ل وال���ط���رق ال��ت��ي ميكن 
اأ�ضحاب  م�ضاركة  تعزيز  يف  ت�ضهم  اأن 
الهمم يف االإجراءات املرتبطة باآليات 
احل���م���اي���ة م����ن ت���داع���ي���ات ال����ك�����ارث 
بينها  الط�ارئ، من  وح��االت  البيئية 
يف  يك�ن �ض�تهم م�ضم�عاً  اأن  وج�ب 
ال�طنية، وح�ض�لهم  الط�ارئ  جلان 
ع��ل��ى م��ق��ع��د ن�����ض��ط يف خم��ت��ل��ف جلان 
االأزم��ات وال��ط���ارئ، من اأج��ل �ضمان 
ال��ت��م��ث��ي��ل ال��ف��اع��ل، وح�����ض���ر ال����روؤى 
ب�ضكل مبا�ضر  التي تعرب  واملقرتحات 
اخلطط  بتنفيذ  امل��ع��ن��ي��ة  ال��ف��ئ��ة  ع���ن 
البيئية  الك�ارث  بتداعيات  املرتبطة 
وح��االت ال��ط���ارئ.  واأ�ضارت معاليها 
تدريجية  زي���ادة  �ضهد  ال��ع��امل  اإن  اإىل 
يف درجة احلرارة يف العق�د االأخرية، 
ارتفاع  يف  مبا�ضر  انعكا�س  له  ك��ان  ما 
ن�ضب الك�ارث وامل�ضكالت البيئية ذات 

ال�ضلة بالتغري املناخي. 

ال��ه��م��م بخطط  اأ���س��ح��اب  دم���ج 
معاجلة تداعيات االأزمات  

ب�حميد،  ح�ضة  معايل  وا�ضتعر�ضت 
العديد من النماذج واحلل�ل املتمثلة 

يف تعامل حك�مة االإمارات مع النتائج 
التي قد ترتتب على الظ�اهر اجل�ية 
�ضهر  معاليها: يف  واأ�ضافت  القا�ضية. 
ي�لي� من العام املا�ضي، �ضهدت اإمارة 
بالدولة  ال�ضرقي  وال�ضاحل  الفجرية 
اأع��ل��ى م��ع��دل ه��ط���ل ل��الأم��ط��ار منذ 
27 عاًما، اأحدثت في�ضانات مفاجئة، 
وهذا التحدي مت حت�يله اإىل فر�ضة 
مع  التعامل  يف  بالرتكيز  ل���الإدم���اج، 
االأزمة على ثالثة جماالت رئي�ضية: 
اإن�ضاء غرفة عمليات، وت�فري ال�ضكن 
امل�����ؤق����ت وال���ب���دي���ل، وت�����ض��ه��ي��ل جه�د 
اأن�ضاأنا  معاليها:  واأ�ضافت  التط�ع.  
بجميع  ل��الت�����ض��ال  ع��م��ل��ي��ات  م���رك���ز 
اأ�ضحاب  ف��ي��ه��م  مب���ن  امل���ت�������ض���رري���ن، 
الهمم وكبار امل�اطنني )كبار ال�ضن(، 
وال��ت��خ��ط��ي��ط ل��ن��ق��ل��ه��م، وك���ن���ا جنري 
من  للتحقق  مبا�ضرة  مكاملات  ��ا  اأي�����ضً
تلبيتها،  م��ن  وال��ت��اأك��د  احتياجاتهم، 
وت����ق����دمي ال����دع����م ال�������الزم ل���ه���م، بل 
تنفيذ  يف  بفعالية  اإ���ض��راك��ه��م  ��ا  اأي�����ضً
ان�ضم�ا  ح��ي��ث  احل��م��اي��ة،  اإج�������راءات 
املخ�ض�س  فريقنا  من  ج��زًءا  ليك�ن�ا 

ل���ل���ت����ا����ض���ل م�����ع امل����ت���������ض����رري����ن من 
اأ�ضارت  االإ�ضكان،  االأزم���ة.  ويف جمال 
م��ع��ال��ي��ه��ا اأن�����ه مت اإع����ط����اء االأول�����ي����ة 
الهمم،  واأ���ض��ح��اب  امل���اط��ن��ني  ل��ك��ب��ار 
م�ؤقتة،  فندقية  اإق��ام��ة  ترتيب  عند 
اخلا�ضة  االح��ت��ي��اج��ات  م���راع���اة  م���ع 
لكل فرد، كما مت ت�فري االحتياجات 
الطبية  االأط��ق��م  فيها  مب��ا  ال��ط��ب��ي��ة، 
واالأدوات الالزمة لهم اأثناء اإقامتهم 
يف الفنادق وال�ضكن امل�ؤقت، والعن�ضر 
اأن��ه ك��ان هناك متط�ع�ن  االأه���م ه��� 
م���ن اأ����ض���ح���اب ال��ه��م��م م���ن ب���ني نح� 
مهماً  اأدواراً  متط�ع، قدم�ا   2000
اإىل جانب اجله�د احلك�مية املبذولة 

الحت�اء االأزمة. 

اأ�سحاب  لتمكني  وطنية  �سيا�سة 
الهمم 

ب��ن��ت عي�ضى  واأك�������دت م���ع���ايل ح�����ض��ة 
اأن  املجتمع،  تنمية  وزي���رة  ب�حميد، 
دمج اأ�ضحاب الهمم يف اال�ضرتاتيجيات 
املرتبطة باآليات احلماية من تداعيات 
الك�ارث البيئية وحاالت الط�ارئ، ال 
يقت�ضر على خطط االإخالء فح�ضب، 
بل يجب اأي�ضاً اأن يتم يف اإطار عملية 
���ض��ام��ل��ة، مب��ا يف ذل���ك خ��ط��ط م��ا قبل 
وب��ع��ده م��ن حيث احل�ض�ل  االإخ����الء 
على االأدوية والعالج الطبي وت�فري 
واأ�ضارت  وغ��ريه��ا.   الطبية،  امل��ع��دات 
 ،2016 ال��ع��ام  يف  اأن���ه  اإىل  معاليها 
���ض��ي��ا���ض��ة وط��ن��ي��ة لتمكني  اإط����الق  مت 
اإط�����ار تط�ير  ويف  ال��ه��م��م،  اأ���ض��ح��اب 
هذه ال�ضيا�ضة، مت عقد جمم�عة من 
واخلل�ات  وامل��ن��اق�����ض��ات  االج��ت��م��اع��ات 
ممثلني  ����ض���م���ت  ال����ت����ي  احل���ك����م���ي���ة 

اإجراء  ال��ه��م��م. كما مت  اأ���ض��ح��اب  ع��ن 
اأ�ضحاب  م���ع  ع��م��ل  وور������س  ج��ل�����ض��ات 
الهمم ومقدمي الرعاية لهم، للتاأكد 
فقط  تت�ضمن  ال  ال�����ض��ي��ا���ض��ة  اأن  م��ن 
احتياجات  ب��ت���ف��ري  ت��ت��ع��ل��ق  ع��ن��ا���ض��ر 
حتت�ي  اأي�ضاً  لكنها  الهمم،  اأ�ضحاب 
للتنفيذ.   وقابلة  فعالة  خطط  على 
اإىل  ب�حميد  ح�ضة  معايل  وتطرقت 
خطط واإجراءات وزارة تنمية املجتمع 
للتعامل مع جائحة   ،2020 عام  يف 
مع  كثب  ع��ن  تعاملت  حيث  ك���رون��ا، 
والك�ارث  واالأزم����ات  ال��ط���ارئ  اإدارة 
ال����ط���ن���ي���ة ل���ت���ط����ي���ر ال����ربوت�����ك�����ل 
ال���ط��ن��ي الإع�����ادة ف��ت��ح م���راك���ز اإع����ادة 
عام  ويف  ال���ه���م���م.  اأ����ض���ح���اب  ت���اأه���ي���ل 
�ضيا�ضة  ال��������زارة  اأط��ل��ق��ت   ،2021
الهمم  الأ�ضحاب  ال�طنية  اال�ضتجابة 
والتي  والك�ارث،  الط�ارئ  يف حاالت 
واملرونة،  اال�ضتعداد  جم��االت  غطت 
اإىل املعل�مات من  واإمكانية ال��ض�ل 
اأثناء  الهمم  اأ�ضحاب  م�ضاعدة  اأج��ل 
ا�ضتعداد  ودع�����م  ال����ط�����ارئ،  ح�����االت 
وت�عية  ل����ل����ط�����ارئ،  امل�����ض��ت��ج��ي��ب��ني 
اأ�ضحاب الهمم ومقدمي الرعاية لهم 
ال�قاية  ب�ضاأن  املجتمع  ف��ئ��ات  وك��اف��ة 
الطارئة،  للم�ضتجدات  واال�ضتجابة 
عمليات  لت�حيد  والتعاون  والتن�ضيق 
الهمم  الأ����ض���ح���اب  امل���ق���دم���ة  ال���دع���م 
واملحلي،  االحت����ادي  امل�ضت�يني  ع��ل��ى 
"حقيبة  ت����ق����دمي  اإىل  ب����االإ�����ض����اف����ة 
لدعم  املنزلية  النف�ضية  االإ���ض��ع��اف��ات 
اأ�ضحاب الهمم وقت االأزمات"، �ضمن 
االأوىل  مبرحلتها  )اطمئن�ا(  مبادرة 
امل�جهة الأ�ضحاب الهمم خالل فرتة 

 ."19 "ك�فيد 

بلدية مدينة اأبوظبي تنظم فعالية »اأرى مدينتي اأجمل« يف حديقة الباهية

رئي�س غرفة راأ�س اخليمة و �صفري باك�صتان يبحثان جماالت التعاون ح�صة بوحميد: االإمارات �صباقة يف اإ�صراك اأ�صحاب الهمم يف ت�صميم ا�صرتاتيجيات احلماية من تداعيات الكوارث 
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العدد 13754 بتاريخ 2023/1/21 

اإع����������الن
ال�ض�����ادة/باندو  بان  االقت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN للخدمات الريا�ضية رخ�ضة رقم:3860606 
قد تقدم�ا الينا بطلب

الغاء رخ�ضة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضب�ع من  التنمية االقت�ضادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�ض�ؤولة 
عن اي حق او دع�ى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

االجراءات املطل�بة 
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13754 بتاريخ 2023/1/21 

اإع����������الن
ال�ض�����ادة/�ضريا  بان  االقت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN للتجارة العامة  رخ�ضة رقم:4315893 
قد تقدم�ا الينا بطلب

الغاء رخ�ضة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضب�ع من  التنمية االقت�ضادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�ض�ؤولة 
عن اي حق او دع�ى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

االجراءات املطل�بة 
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13754 بتاريخ 2023/1/21 

اإع����������الن
ال�ض�����ادة/عر�س  بان  االقت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

الطاوو�س لتجهيز م�ضتلزمات اخلياطة
CN قد تقدم�ا الينا بطلب رخ�ضة رقم:1036432 

الغاء رخ�ضة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضب�ع من  التنمية االقت�ضادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�ض�ؤولة 
عن اي حق او دع�ى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

االجراءات املطل�بة 
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13754 بتاريخ 2023/1/21 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�ضادية بان ال�ض�����ادة/ذا ك�ك� 

CN بني للحل�يات رخ�ضة رقم:3907394 
قد تقدم�ا الينا بطلب

الغاء رخ�ضة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضب�ع من  التنمية االقت�ضادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�ض�ؤولة 
عن اي حق او دع�ى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

االجراءات املطل�بة 
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13754 بتاريخ 2023/1/21 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية االإقت�ضادية باأن / ال�ضادة : مل�ضة احلكيم لالع�ضاب 

CN قد تقدم�ا اإلينا بطلب: الطبية رخ�ضة رقم:2143895 
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع 

ا�ضافة ل�ل�ه اخلباب مر�ضد مكت�م املن�ض�ري ٪100
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع 

حذف زايد علي حممد ح�ضن باط�ق
دائرة  مراجعة  االإعالن  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�ضر  تاريخ  من  ي�ما  ع�ضر  اأربعة  خالل  االقت�ضادية  التنمية 
بعد  دع�ى  اأو  حق  اأي  عن  م�ض�ؤولة  غري  الدائرة  فاإن  واإال  االإعالن 

انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل االإجراءات املطل�بة.
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13754 بتاريخ 2023/1/21 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية االإقت�ضادية باأن / ال�ضادة : جرين �ضي للمنتجات 

CN قد تقدم�ا اإلينا بطلب: الزراعية رخ�ضة رقم:2099618 
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع 

ا�ضافة فاطمة مب�ضر ب�ض�ر حربي ٪100
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع 

حذف �ضامل ربيع خمي�س �ضامل ال�ضنيدعي
دائرة  مراجعة  االإعالن  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�ضر  تاريخ  من  ي�ما  ع�ضر  اأربعة  خالل  االقت�ضادية  التنمية 
بعد  دع�ى  اأو  حق  اأي  عن  م�ض�ؤولة  غري  الدائرة  فاإن  واإال  االإعالن 

انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل االإجراءات املطل�بة.
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13754 بتاريخ 2023/1/21 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية االإقت�ضادية باأن / ال�ضادة : بقالة الثلج االبي�س 

CN قد تقدم�ا اإلينا بطلب: رخ�ضة رقم:1119332 
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع 

ا�ضافة حممد هالل حممد �ضاملني اخلييلي ٪100
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع 

حذف نا�ضر �ضيف عبداهلل حممد املن�ض�ري
دائرة  مراجعة  االإعالن  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�ضر  تاريخ  من  ي�ما  ع�ضر  اأربعة  خالل  االقت�ضادية  التنمية 
بعد  دع�ى  اأو  حق  اأي  عن  م�ض�ؤولة  غري  الدائرة  فاإن  واإال  االإعالن 

انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل االإجراءات املطل�بة.
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13754 بتاريخ 2023/1/21 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية االإقت�ضادية باأن / ال�ضادة : مركز بنى يا�س 

CN للفرو�ضية رخ�ضة رقم: 1002988 
قد تقدم�ا اإلينا بطلب:

تعديل اإ�ضم جتاري من/ مركز بنى يا�س للفرو�ضية
BANIYAS EQUESTRIAN CENTRE

اإىل/ اأكادميية بني يا�س للفرو�ضيية
BANIYAS EQUESTRIAN ACADEMY

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

انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل االإجراءات املطل�بة.
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13754 بتاريخ 2023/1/21 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية االإقت�ضادية باأن / ال�ضادة : مقهى وكافترييا 

CN قد تقدم�ا اإلينا بطلب: رب�ضه رخ�ضة رقم: 1124787 
تعديل اإ�ضم جتاري من/ مقهى وكافترييا رب�ضه 

RABSHA COFFEE SHOP & CAFETERIA

اإىل /الل�ك� كافيه 
LA LOCCO CAFE

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

انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل االإجراءات املطل�بة.
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13754 بتاريخ 2023/1/21 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية االإقت�ضادية باأن / ال�ضادة : ق�ضر دوعن للع�ضل واملنتجات اليمنية 

CN قد تقدم�ا اإلينا بطلب: ذ.م.م  رخ�ضة رقم: 4316079 
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / اإ�ضافة �ضهاب حممد طه على ال�ضالحى ٪100

تعديل مدير / اإ�ضافة �ضهاب حممد طه على ال�ضالحى
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / حذف مقبل عبدالرقيب حممد قحطان

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / حذف عبدالكرمي عبدالهادى قا�ضم فرحان
تعديل �ضكل قان�ين / من �ضركة ذات م�ض�ؤولية حمدودة اإىل �ضركة ال�ضخ�س ال�احد ذ م م

تعديل اإ�ضم جتاري من/ ق�ضر دوعن للع�ضل واملنتجات اليمنية ذ.م
QASR DOANN FOR HONEY AND YEMENI PRODUCTS L.L.C

اإىل /ق�ضر دوعن للع�ضل واملنتجات اليمنية - �ضركة ال�ضخ�س ال�احد ذ م م
 QASR DOANN FOR HONEY AND YEMENI PRODUCTS -

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

اأو دع�ى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل االإجراءات املطل�بة.
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13754 بتاريخ 2023/1/21 

اإع����������الن
الكهربائية  ال�ضادة : ايريل تيك لبيع االدوات  باأن /  التنمية االإقت�ضادية  تعلن دائرة 

CN قد تقدم�ا اإلينا بطلب: وال�ضحية رخ�ضة رقم: 4133824 
تعديل مدير / اإ�ضافة ميلت�ن �ض�ده�رى نيبال �ض�ده�رى

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / اإ�ضافة ميلت�ن �ض�ده�رى نيبال �ض�ده�رى ٪100
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / حذف حليمه حممد حمد العي�ضائى

تعديل راأ�س املال / من null اإىل 50000
تعديل �ضكل قان�ين / من م�ؤ�ض�ضة فردية اإىل �ضركة ال�ضخ�س ال�احد ذ م م

تعديل اإ�ضم جتاري من/ ايريل تيك لبيع االدوات الكهربائية وال�ضحية 
 EARLY TEK ELECTRICAL AND SANITARY MATERILAS 

اإىل/ايريل تيك لبيع االدوات الكهربائية و ال�ضحية - �ضركة ال�ضخ�س ال�احد ذ م م
 EARLY TEK ELECTRICAL AND SANITARY MATERILAS -

SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا االإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�ضادية 
خالل اأربعة ع�ضر ي�ما من تاريخ ن�ضر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غري م�ض�ؤولة عن 

اأي حق اأو دع�ى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل االإجراءات املطل�بة
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13754 بتاريخ 2023/1/21 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية االإقت�ضادية باأن / ال�ضادة : برامي زوون خلدمات حزم الب�ضائع ذ.م.م

CN قد تقدم�ا اإلينا بطلب:  رخ�ضة رقم: 4120467 
تعديل مدير / اإ�ضافة حم�ضن �ضبري �ضاه غالم �ضبري ح�ضني �ضاه

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / اإ�ضافة حم�ضن �ضبري �ضاه غالم �ضبري ح�ضني �ضاه ٪100
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / حذف منري احمد نذير احمد

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / حذف فاطمه مب�ضر ب�ض�ر حربى
تعديل راأ�س املال / من null اإىل 100000

تعديل �ضكل قان�ين / من �ضركة ذات م�ض�ؤولية حمدودة اإىل �ضركة ال�ضخ�س ال�احد ذ م م
 تعديل اإ�ضم جتاري من/ برامي زوون خلدمات حزم الب�ضائع ذ.م.م 

 PRIME ZONE CARGO PACKAGING SERVICES L.L.C
اإىل/غلف للخيام واملظالت والطرابيل - �ضركة ال�ضخ�س ال�احد ذ م م

GULF TENTSHADE AND TARPAULIN - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
تعديل ن�ضاط / اإ�ضافة خياطة وجتهيز اخليام والطرابيل 1392001.1

تعديل ن�ضاط / اإ�ضافة بيع اخليام و املظالت - بالتجزئة 4751002
تعديل ن�ضاط / حذف خدمات حزم الب�ضائع 5224005

تعديل ن�ضاط / حذف خدمات تغليف الب�ضائع 8292001
اأو اعرتا�س على هذا االإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�ضادية خالل  فعلى كل من له حق 
ي�م واحد من تاريخ ن�ضر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غري م�ض�ؤولة عن اأي حق اأو دع�ى بعد 

انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل االإجراءات املطل�بة.
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13754 بتاريخ 2023/1/21 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية االإقت�ضادية باأن / ال�ضادة : غنت�ت لالن�ضاءات ذ.م.م

CN قد تقدم�ا اإلينا بطلب: رخ�ضة رقم: 2621746 
تعديل مدير / اإ�ضافة اناندهان م�روجي�ضان م�روجي�ضان

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / اإ�ضافة الزالل العقارية - �ضركة ال�ضخ�س ال�احد ذ م م 
AL ZALAL REAL ESTATE - SOLE PROPRIETORSHIP L.LC

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / حذف غنت�ت للنقل واملقاوالت العامة ذ.م.م 
GHANTOOT TRANSPORT & GENERAL CONTRACTING L.L.C

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / حذف غنت�ت اخلليج للمقاوالت 
GHANTOOT GULF CONTRACTING

تعديل راأ�س املال / من 1000000 اإىل 200000
تعديل �ضكل قان�ين / من �ضركة ذات م�ض�ؤولية حمدودة اإىل �ضركة ال�ضخ�س ال�احد ذ م م

تعديل اإ�ضم جتاري من/ غنت�ت لالن�ضاءات ذ.م.م 
GHANTOOT CONSTRUCTIONS L.L.C

اإىل /غنت�ت لالإن�ضاءات - �ضركة ال�ضخ�س ال�احد ذ م م 
GHANTOOT CONSTRUCTIONS SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

حق اأو دع�ى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل االإجراءات املطل�بة.
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13754 بتاريخ 2023/1/21 

اإعالن ت�سفية �سركة
ن�ع ال�ضركة:�ضركة ال�ضخ�س ال�احد ذ.م.م

اال�ضم التجاري:�ضاميك� للمقاوالت وال�ضيانة العامة- �ضركة ال�ضخ�س ال�احد ذ.م.م
عن�ان ال�ضركة:جزيرة اب�ظبي - �ضرق 19-0  مبنى ال�ضيدة م�ضحيه حممد �ضعيد

CN 4154817 :رقم القيد يف ال�ضجل االقت�ضادي
التعديل الذي طراأ على ال�سركة:

ال�ضركة وت�ضفية  حل   -  1
 KUDOS P R S CHARTERED ACCOUNTANTS/2 - تعيني ال�ضادة
BRANCH OF ABU DHABI 1 - - كم�ضفي قان�ين لل�ضركة وذلك بناء 

على قرار حم�ضر اجلمعية العم�مية غري العادية ، امل�ثق لدى كاتب العدل 
بالرقم:2305002587  -تاريخ التعديل:2023/01/20

املعني  امل�ضفي  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل مدة 30 ي�ما من تاريخ ن�ضر هذا االعالن.

مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13754 بتاريخ 2023/1/21 

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

اال�ضم التجاري:بلينك كافيه ذ.م.م
�ضيف  احمد  ال�ضيد  مبنى   0.2-19 �ضرق   - اب�ظبي  ال�ضركة:جزيرة  عن�ان 

عبدالرحمن
CN 2631095 :رقم القيد يف ال�ضجل االقت�ضادي

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

قان�ين  كم�ضفي   - قان�ني�ن  حما�ضب�ن  بارترنز  ايه  ال�ضادة/ام  تعيني   -  2
اجلمعية  حم�ضر  قرار  على  بناء  وذلك  بتاريخ:2022/09/01  لل�ضركة 
العم�مية غري العادية ، امل�ثق لدى كاتب العدل بالرقم:2305001078 

- تاريخ التعديل:2023/01/19
املعني  امل�ضفي  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

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

العدد 13754 بتاريخ 2023/1/21 

اإعالن ت�سفية �سركة
ن�ع ال�ضركة:�ضركة ال�ضخ�س ال�احد ذ.م.م

اال�ضم التجاري:نايت اآند جاكل للعط�ر- �ضركة ال�ضخ�س ال�احد ذ.م.م
عن�ان ال�ضركة:تاجر اأب�ظبي

CN 2861780 :رقم القيد يف ال�ضجل االقت�ضادي
التعديل الذي طراأ على ال�سركة:

ال�ضركة وت�ضفية  حل   -  1
ال�ضخ�س  �ضركة  لتدقيق احل�ضابات-  ال�ضادة/مكتب حممد حلمي  - تعيني   2
وذلك  بتاريخ:2022/04/01  لل�ضركة  قان�ين  كم�ضفي   - ذ.م.م  ال�احد 
كاتب  لدى  امل�ثق   ، العادية  غري  العم�مية  اجلمعية  حم�ضر  قرار  على  بناء 

العدل بالرقم:2305000663 - تاريخ التعديل:2023/01/20
املعني  امل�ضفي  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

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

العدد 13754 بتاريخ 2023/1/21 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�ضادية بان ال�ض�����ادة/مطبخ 

CN خلطة تن�ر  رخ�ضة رقم:4278860 
قد تقدم�ا الينا بطلب

الغاء رخ�ضة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضب�ع من  التنمية االقت�ضادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�ض�ؤولة 
عن اي حق او دع�ى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

االجراءات املطل�بة 
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13754 بتاريخ 2023/1/21 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�ضادية بان ال�ض�����ادة/م�ؤ�ض�ضة 

عبداهلل الظاهري للمقاوالت العامة
CN قد تقدم�ا الينا بطلب رخ�ضة رقم:1061291 

الغاء رخ�ضة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضب�ع من  التنمية االقت�ضادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�ض�ؤولة 
عن اي حق او دع�ى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

االجراءات املطل�بة 
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13754 بتاريخ 2023/1/21 

اإع����������الن
ال�ض�����ادة/نلهم  بان  االقت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

لال�ضت�ضارات وادارة امل�ضاريع
CN قد تقدم�ا الينا بطلب رخ�ضة رقم:3008489 

الغاء رخ�ضة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضب�ع من  التنمية االقت�ضادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�ض�ؤولة 
عن اي حق او دع�ى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

االجراءات املطل�بة 
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13754 بتاريخ 2023/1/21 

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

اال�ضم التجاري:اأديف ال�ضت�ضارات امل�ارد الب�ضرية ذ.م.م
عن�ان ال�ضركة:جزيرة اب�ظبي - غرب 14-0.2 مبنى ي��ضف عتيبة عبداهلل 

احمد
CN 3898196 :رقم القيد يف ال�ضجل االقت�ضادي

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

2 - تعيني ال�ضادة/مكتب دلتا لتدقيق احل�ضابات - كم�ضفي قان�ين لل�ضركة 
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املعني  امل�ضفي  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

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



السبت   21  يناير    2023  م   -    العـدد   13754  
Saturday   21    January    2023   -  Issue No 13754 عربي ودويل

09

قالت وزارة الدفاع الربيطانية، اجلمعة، اإن ق�ات فاغرن الرو�ضية مت 
ت�ضجيلها ر�ضمياً يف رو�ضيا كهيئة قان�نية، ما يدل على التط�ر ال�ضريع 

للمجم�عة التي كانت تكتنفها ال�ضرية من الناحية التقليدية.
واأدرجت فاغرن اأن�ضطة عملها باعتبارها “مكتب ا�ضت�ضارات اإدارية” 
يف الت�ضجيل ي�م 27 دي�ضمرب )كان�ن االأول( املا�ضي. ومل يتم ذكر 
اأن�ضطتها �ضبه الع�ضكرية، وفقاً ملعل�مات من التحديث اال�ضتخباراتي 

الي�مي لل�زارة املن�ض�ر عرب م�قع ت�يرت.
ومل يت�ضح اإىل اأي مدى �ضيتم ا�ضتخدام الت�ضجيل يف اإدارة االأن�ضطة 
وال�ضركات  االأمن  �ضركات  اأن  اإىل  ُي�ضار  للمجم�عة.  الع�ضكرية  �ضبه 

الع�ضكرية اخلا�ضة غري قان�نية يف رو�ضيا.
وذكرت ال�زارة اأن فاغرن تق�د حالياً ما ي�ضل اإىل 50 األف مقاتل يف 

اأوكرانيا، واأ�ضبحت “مك�ناً رئي�ضياً” يف حرب رو�ضيا �ضد جارتها.
واأ�ضافت ال�زارة اأن رئي�س جمم�عة فاغرن يفيجني بريج�جني من 
اأم���ال الدولة، التي ح�ضل  اأن يك�ن مّ�ل الق�ة جزئياً من  املحتمل 

عليها من العق�د احلك�مية املمن�حة ل�ضركاته االأخرى.
وتابع البيان الربيطاين: “من املحتمل اأن يهدف الت�ضجيل اإىل زيادة 
ال�ضرعية  ال�ضبغة  من  املزيد  واإ�ضفاء  التجارية،  بريج�جني  اأرب��اح 
الرو�ضية  ال��دف��اع  وزارة  ك��ان��ت  الت��ضع”.  يف  االآخ���ذة  امل�ؤ�ض�ضة  على 
اأحياء  اأعرتفت ب�ضكل �ضريح با�ضتخدام جمم�عة فاغرن يف اقتحام 
مدينة �ض�ليدار االأوكرانية اال�ضرتاتيجية وال�ضيطرة عليها. غري اأن 

اأوكرانيا نفت �ضق�ط املدينة.

قال م�ض�ؤول يف حزب تركي معار�س، اجلمعة، اإن حتالف املعار�ضة يف 
البالد الذي ي�ضم 6 اأحزاب من املقرر اأن يعلن يف فرباير )�ضباط( 
ماي�)اأيار(  اإجراوؤها يف  املقرر  الرئا�ضة  انتخابات  املقبل مر�ضحه يف 
املقبل، ملناف�ضة الرئي�س رجب طيب اأردوغان الذي يحكم البالد منذ 
اأهمية  االنتخابات  اأك��رث  من  واح��دة  نح�  تركيا  وتتجه  ع��ام��اً.   20
يف تاريخ اجلمه�رية احلديثة املمتد منذ قرن، واأ�ضار اأردوغ��ان ي�م 
االأربعاء املا�ضي اإىل اأن االنتخابات الرئا�ضية والربملانية �ضتجرى يف 

14 ماي�)اأيار( املقبل، اأي قبل امل�عد الذي كان حمدداً لها ب�ضهر.
وقال اأينال جيفيك�ز، وه� م�ضت�ضار لزعيم حزب ال�ضعب اجلمه�ري 
للرئا�ضة  املر�ضح  “ا�ضم  ل�ضحفيني:  اأوغل�،  كليجدار  كمال  املعار�س 

�ضُيعلن على االأرجح يف وقت ما يف فرباير )�ضباط( املقبل”.
يزال  ال  لكنه  م�حد  برنامج  �ضياغة  اإىل  املعار�ضة  حتالف  وي�ضعى 
الرئا�ضة،  على  اأردوغ���ان  ملناف�ضة  مر�ضح  ح���ل  الت�افق  عليه  يتعني 
وك����ن ح��زب��ا امل��ع��ار���ض��ة ال��رئ��ي�����ض��ي��ان يف ت��رك��ي��ا، وه��م��ا ح���زب ال�ضعب 
ميني  لتيار  املنتمي  ال��ق���م��ي  اخل��ري  وح���زب  العلماين  اجل��م��ه���ري 
ال��ضط، حتالفا مع 4 اأحزاب اأ�ضغر حتت مظلة برنامج ي�ضعى اإىل 

اإلغاء نظام اأردوغان الرئا�ضي والع�دة للنظام الربملاين ال�ضابق.
ي�م  �ضيك�ضف�ن  ال�ضتة  املعار�ضة  اأح��زاب  زعماء  اأن  امل�ضت�ضار  واأ�ضاف 
ع��ن مقرتحاتهم  وثيقتني  اجل���اري يف  ال��ث��اين(  ي��ن��اي��ر)ك��ان���ن   30

لفرتة انتقالية نح� نظام برملاين وعن برناجمهم للحك�مة.

على  القب�س  األقت  اأنها  االأوكرانية اجلمعة  االأمنية  االأجهزة  اأك��دت 
“�ضبعة عمالء رو�س” يف منطقة دنيربو ي�ضتبه بتج�ض�ضهم حل�ضاب 
م��ضك�. وقال فا�ضيل مالي�ك قائد هذه االأجهزة يف بيان اإنها “�ضنت 
واإلقاء  االأع���داء  العمالء  ه����ؤالء  ع��ن  للك�ضف  وا�ضعة  خا�ضة  عملية 
امل�ق�ف�ن  “اأعطى  االأم��ن��ي��ة  االأج��ه��زة  وبح�ضب  عليهم”.  القب�س 
و”جمع�ا  للرو�س  االأوكرانية  احلي�ية  التحتية  البنى  اإحداثيات” 
معل�مات ا�ضتخبارية ح�ل )...( حتركات وحدات ق�ات )كييف( يف 

املنطقة” قبل اإعطائها للجي�س الرو�ضي.
املحتمل  ت�رطهم  م��ن  التحقق  “يجري  اأن��ه  اإىل  االأج��ه��زة  واأ���ض��ارت 
كان�ن   14 يف  دن��ي��ربو  يف  �ضكنيا  مبنى  ا�ضتهدف  ال���ذي  الهج�م  يف 
الثاين يناير” واأ�ضفر عن مقتل 45 �ضخ�ضا على االأقل من بينهم 
�ضتة اأطفال. واأو�ضحت اأن “العمالء الرو�س ال�ضبعة” الذين قب�س 
عليهم بداأوا “ن�ضاطاتهم اال�ضتطالعية �ضد اأوكرانيا” يف “ت�ضرين 
ومن اأجل الت�ا�ضل “ا�ضتخدم�ا تطبيقات  االأول/اأكت�بر 2022”. 
اإحداثيات  ���ض��ك��ل  م��را���ض��ل��ة جم��ه���ل��ة ون��ق��ل���ا م���اق��ع )اأه������داف( يف 

اإلكرتونية مع م�اد ف�ت�غرافية” وفق امل�ضدر نف�ضه.

عوا�شم

لندن

اأنقرة

كييف

 اإ�صرائيل تنوي اإجالء 
فل�صطينيني يف جنوب جبل اخلليل

•• اخلليل-وكاالت

ي�ضتعد اجلي�س االإ�ضرائيلي اإىل هدم منازل قرابة األف فل�ضطيني يف االأيام 
املقبلة بهدف اإن�ضاء منطقة تدريبات ع�ضكرية.

االإلكرتوين،  مكان”   - االإ�ضرائيلي  البث  “هيئة  م�قع  ذك��ره  ما  وبح�ضب 
فل�ضطينيني”  “اإجالء  تن�ي  االإ�ضرائيلي  اجلي�س  اأرك��ان  رئا�ضة  قيادة  فاإن 
عن منطقة تدريبات ع�ضكرية يف جن�ب جبل اخلليل، يف عملية تاأتي خالفاً 

مل�قف االأجهزة االأمنية يف البالد.
فل�ضطيني  األ���ف  ح����ايل  م��ن��ازل  م��ن��ازل  م�ضح  اأن���ه مت  اإىل  التقرير  واأ���ض��ار 
ي�ضكن�ن يف “م�ضافر يطا” متهيداً لهدمها، امتثااًل لقرار حمكمة العدل 
العليا الذي راأى اأن ه�ؤالء الفل�ضطينيني “يقيم�ن يف املكان خالفاً للقان�ن، 

واأنه ي�ضمح باإجالئهم منه”.
ونقل التقرير اأن االأجهزة االأمنية تف�ضل عدم ال�ضري بهذه اخلط�ة، يف هذه 
املرحلة، يف ظل حالة الت�تر ال�ضائدة يف املناطق والتحقيق اجلاري يف املحكمة 

الدولية يف الهاي �ضد اإ�ضرائيل واالأزمة ال�ضيا�ضية مع الفل�ضطينيني.
تقع منطقة “م�ضافر يطا” يف مدينة يطا بني 14 و24 كيل�مرتاً جن�ب 
و�ضنف  وم�ضاحة،  �ضكاناً  مدنها  اأك��رب  ثانية  وتعد  اخلليل،  حمافظة  �ضرق 
اجلي�س االإ�ضرائيلي م�ضاحة وا�ضعة من “م�ضافر يطا” باعتبارها “مناطق 

اإطالق نار” لغايات التدريب الع�ضكري.

مغرتبون لبنانيون يحتجون يف املهجر لل�صغط على »الدول ال�صديقة«

مل يحدث منذ 2012.. �صباق اأمريكي رو�صي »مكثف« داخل ليبيا

�صدمة يف جورجيا بعد مقتل 5 اأ�صخا�س بحادث اإطالق نارر�صد اإ�صرائيلي للتحرك االأوروبي لت�صنيف »احلر�س الثوري«
•• تبلي�شي-اأ ف ب

ُقتل خم�ضة اأ�ضخا�س بينهم �ضرطي، واأُ�ضيب عدد من االأ�ضخا�س يف �ضرق ج�رجيا، بعدما اأطلق جندي �ضابق 
النار من على �ضرفة قبل اأن ينتحر، على ما اأعلنت ال�ضلطات اجلمعة. ووقع اإطالق النار م�ضاء اخلمي�س يف 
مدينة �ضاغاريج�، البالغ عدد �ضكانها نح� 10 اآالف ن�ضمة، على بعد 50 كيل�مرتاً تقريباً �ضرق العا�ضمة 
اأربعة  مقتل  اإىل  اأّدى  ما  �ضّقة،  �ضرفة  من  اآيل  ب�ضالح  النار  الرجل  اأطلق  الداخلية،  وزارة  ووف��ق  تبلي�ضي. 
اأ�ضخا�س يف باحة هذا املبنى ال�ضكني باالإ�ضافة اإىل �ضرطي و�ضل اإىل املكان. واأُ�ضيب خم�ضة اأ�ضخا�س اآخرين 
“اأتت وحدة من الق�ات  واأحدهم حالته حرجة، بح�ضب ال�زارة. وقال وزير الداخلية فختانغ غ�ميل�ري 
اخلا�ضة وطلبت منه اال�ضت�ضالم. بالطبع، اأطلق النار مرة اأخرى”. واأ�ضار اإىل اأن امل�ضتبه به انتحر باإطالق 
النار حتى  اإطالق  الدوافع وراء  ُتعرف  ال�ضقة. ومل  باب  الق�ات اخلا�ضة  اقتحمت  راأ�ضه عندما  النار على 
ال�ضاعة. وت�ضري املعل�مات االأولية، وفق غ�ميل�ري، اإىل اأن ُمطلق النار، امل�ل�د يف العام 1974، خدم يف 

�ضف�ف الق�ات اجل�رجية امل�ضّلحة بني 2006 و2021، وذهب اأي�ضاً اإىل اأفغان�ضتان.

باأنه منظمة  الث�ري  اإذا �ضنف احلر�س  نف�ضه” 
اإرهابية، حمذراً من اأن خط�ة كهذه من جانب 
بروك�ضل �ضت�ؤدي اإىل رد فعل مماثل من طهران، 
ب��داًل من  املتبادل  “زيادة االح���رتام  اإىل  وداع��ي��اً 
ال��ل��ج���ء اإىل ل��غ��ة ال��ت��ه��دي��دات واالأع����م����ال غري 
اأن  االإ�ضرائيلية  ال�ضحيفة  واأ���ض��اف��ت  ال���دي��ة«. 
التحذير االإيراين ياأتي بعد �ضاعات من م�ضادقة 
امل�ضرعني يف الربملان االأوروبية باأغلبية �ضاحقة 
على قرار يدع� م�ؤ�ض�ضاته والدول االأع�ضاء فيه 
ال�ض�داء  القائمة  يف  الث�ري  احلر�س  اإدراج  اإىل 
الذي  القمع  على  عقاباً  االإره��اب��ي��ة  للتنظيمات 
ميار�ضه النظام الإ�ضكات “احتجاجات احلجاب” 

التي ا�ضتعل يف االأ�ضهر االأخرية.   ويدين القرار 
اإيران  قبل  م��ن  ال�ح�ضي”  “القمع  االأوروب�����ي 
اإدراج  ال��ث���ري، وي���ؤك��د على ���ض��رورة  واحل��ر���س 
ب�ضبب  االإره��اب��ي��ة  املنظمات  قائمة  يف  التنظيم 
الطائرات بدون  و�ضحنات  االإرهابي”،  “ن�ضاطه 
باتخاذ  االأع�ضاء  يطالب  كما  رو�ضيا،  اإىل  طيار 
اأك��رث �ضرامة �ضد النظام يف طهران.  اإج��راءات 
واأكدت رئي�ضة الربملان االأوروبي روبرتا ميت�ض�ال 
يف اأن امل�ضرعني �ضيقف�ن اإىل جانبهم: “�ضندفع 
الذي  ال��رع��ب  على  بق�ة  للرد  ال���دويل  املجتمع 
ينزله النظام باالأهايل يف اإيران، يجب اأن يك�ن 

هناك رداً ق�ياً وعاملياً«.

•• القد�س-وكاالت

ت���ع��د م�����ض���ؤول���ن اإي���ران���ي����ن ب��ال��رد ب��ع��د دع�ة 
اإىل ت�ضنيف احلر�س الث�ري  الربملان االأوروب��ي 
االأوروب����ي  امل���ق��ف  اأن  وم���ع  اإره��اب��ي��ة.  كمنظمة 
اإي���ران  ح��ي��ال  غ�ضب  اإىل  ي�ضري  اأن���ه  اإال  رم���زي 
رو�ضيا يف  وم�ضاعدة  االحتجاجات  قمعها  ب�ضبب 
“يديع�ت اأحرون�ت”  احلرب باأوكرانيا. ونقلت 
عن و�ضائل االإعالم االإيرانية اأن وزير اخلارجية 
اأم��ري عبداللهيان، حتدث مع  االإي��راين، ح�ضني 
وزير خارجية االحتاد االأوروبي ج�زيف ب�ريل، 
واأخربه اأن االحتاد االأوروب��ي “يطلق النار على 

•• بريوت-وكاالت

املغرتبني  م���ن  ت�����ض��ت��ع��د جم��م���ع��ات 
اللبنانيني الإقامة وقفات احتجاجية 
ب��ه��دف لفت  اأوروب���ي���ة ع���دة،  يف دول 
لبنان  يف  ال����������ض����ع  اإىل  االأن������ظ������ار 
هذه  تعتربها  دول  ع��ل��ى  وال�����ض��غ��ط 

املجم�عات “دوال �ضديقة«.
وت��ت��م��ث��ل امل���ب���ادرة ال��ت��ي اأط��ل��ق��ت من 
ف��رن�����ض��ا وب�����داأ ي����رتدد ���ض��داه��ا على 
م����اق���ع ال���ت����ا����ض���ل االج���ت���م���اع���ي يف 
االن���ت�������ض���ار،  دول  وم���ع���ظ���م  ل���ب���ن���ان 
ب��اإق��ام��ة جت��م��ع��ات اح��ت��ج��اج��ي��ة اأم���ام 
فرن�ضا،  يف  اللبنانية  ال�ضفارة  مقر 
�ضاحة فيكت�ر  املقبل، يف  االأح��د  ي���م 
ع�ضراً  الثالثة  ال�ضاعة  عند  ه�غ�، 

بت�قيت باري�س.
اأو������ض�����اط ال���ق���ائ���م���ني على  وق����ال����ت 
ه���ذا ال��ت��ح��رك اإن���ه يف ظ��ل االأزم����ات 
اجلم�د  وو�ضط  لبنان  يف  املتالحقة 
اإقامة  من  بد  ال  ال�ضائد،  ال�ضيا�ضي 
ال�ضديقة  ال����دول  ال��ت��ح��رك يف  ه���ذا 

لل�ضغط عليها حتى تقف اإىل جانب لبنان.
من  العديد  اأن  عربية”،  ن��ي���ز  “�ضكاي  م���ق��ع  وع��ل��م 
املجم�عات املعار�ضة يف بلدان االإقامة بداأت ت�ضارك يف 

الدع�ة للقيام بتحركات مماثلة يف االأ�ضابيع املقبلة.

البداية من باري�ص
العامل”،  ح���ل  “م�اطن�ن  جمم�عة  م�ؤ�ض�س  وق��ال 
�ضاحبة الدع�ة اإىل التحرك، الدكت�ر اإليان �ضركي�س 
بالتعاون  نعمل  لبنانية  مغرتبني  جمم�عات  “نحن 
م��ع جم��م���ع��ات مم��اث��ل��ة خ���ارج ل��ب��ن��ان ب��ه��دف ت�ضكيل 

جمم�عة �ضغط على القرار ال�ضيا�ضي يف لبنان«.
ني�ز  “�ضكاي  م�قع  م��ع  ات�ضال  يف  �ضركي�س  واأو���ض��ح 

عربية” من باري�س:
• هدفنا التنظيم والقيام مبا ه� اأف�ضل مما قمنا به 

•• عوا�شم-وكاالت

االأخرية  االأي����ام  ليبيا  يف  ال�ضيا�ضية  ال�ضاحة  �ضهدت 
واالأمريكي،  الرو�ضي  اجلانبني  م��ن  مكثفة  حت��رك��ات 
اأطراف  مع  لقاءات  اإج��راء  على  الت�ضابق  و�ضلت حلد 
�ضن�ات  منذ  يحدث  مل  بع�ضها  فاعلة،  وعربية  ليبية 

ط�يلة.
عربية”  ني�ز  “�ضكاي  مل�قع  حتدث�ا  خ��رباء  وير�ضد 
دوافع التحرك الرو�ضي االأمريكي بهذه الكثافة وهذا 
“فاغرن”  اأن�ضطة �ضركة  الت�قيت، وهي تتعلق بتمدد 
ل��ت���ري��د امل��رت��زق��ة، وال����ج����د ال��رو���ض��ي ع��ل��ى �ض�احل 

البحر املت��ضط.

زيارات اأمريكية نادرة
اال�ضتخبارات  وك���ال���ة  م��دي��ر  زار  امل��ا���ض��ي،  االأ����ض���ب����ع 
وليام برينز، ليبيا والتقى  االأمريكية “�ضي اآي اإيه”، 
امل�ضري خليفة حفرت قائد اجلي�س الليبي وعبداحلميد 

الدبيبة رئي�س حك�مة ال�حدة املنتهية والياتها.
كان حم�ر النقا�ضات مع الطرفني ه� اإخراج املرتزقة 
وبرملانية  رئا�ضية  انتخابات  اإىل  وال��ض�ل  ليبيا،  من 

وت�حيد اجلي�س الليبي يف اأ�ضرع وقت.
امل�ضري  اأن  ال�ضفارة االأمريكية لدى ليبيا،  كما ك�ضفت 
بنغازي  مدينة  يف  اأمريكيني  م�ض�ؤولني  التقى  حفرت 
���ض��رق��ي ل��ي��ب��ي��ا، ه��م ال��ق��ائ��م ب��اأع��م��ال ال�����ض��ف��ارة ليزيل 
يف  االأمريكية  اجل�ية  الق�ات  قائد  ونائب  اأوردم���ان، 

اإفريقيا اجلرنال ج�ن دي الم�نتاين.
اأو����ض���ح���ت ال�����ض��ف��ارة يف ت��غ��ري��دة ع���رب ح�����ض��اب��ه��ا على 
االأمريكيني  �ضي�فه  م��ع  حفرت  ل��ق��اء  اأن  “ت�يرت”، 
ذلك  التن�ضيق اجل�ي مبا يف  ب�ضاأن  للتباحث  خ�ض�س 
الليبي حتت  اإع��ادة ت�حيد اجلي�س  واأهمية  الطريان، 

من  للتخل�س  وم�ضاعدتنا  للبنان  ال�ضديقة  ال���دول 
الطبقة الفا�ضدة التي حتكمه«.

وك�ضف �ضركي�س مل�قع “�ضكاي ني�ز عربية”، عن تلقي 
عق�بات  بفر�س  فرن�ضية  وع���دا  احل��راك  جمم�عات 

على الطبقة ال�ضيا�ضية الفا�ضدة يف لبنان«.
االأ�ضئلة  بع�س  اإال  �ضيئا  نر  مل  االآن،  حد  “اإىل  وق��ال 
واالأج�بة، ولي�س هناك اأي حجز على اأم�ال م�ضب�هة 

كما فعل�ا مع رو�ضيا«.

جدل الرئا�سة
تطرق �ضركي�س اإىل م��ض�ع انتخاب رئي�س للجمه�رية 
وقال “اأجرينا عدة لقاءات مع مر�ضحني واأكدنا على 

مزايا يجب اأن تت�فر يف رئي�س اجلمه�رية«.
وقال النا�ضط “املطل�ب ه� معرفة اأين ذهبت االأم�ال 

املنه�بة واأم�ال امل�دعني«.

يف االنتخابات النيابية ال�ضابقة.
�ضربت  التي  واالأزم���ة  االقت�ضادي  االنكما�س  بعد   •
لبنان، �ضعر املحتج�ن باالإحباط، واأخمدت التظاهرات 
من قبل الطبقة ال�ضيا�ضية احلاكمة، وان�ضغل املجتمع 
باالأزمة االقت�ضادية وبتاأمني الق�ت الي�مي وانقطاع 

البنزين والكهرباء وارتفاع االأ�ضعار.
• قررنا اإعادة اإحياء االحتجاجات وت�ض�يب اأهدافها 

لنق�ل لل�ضلطة اإن “الث�رة �ضد الف�ضاد مل متت«.
اأجاب  فرن�ضا،  من  البداية  �ضبب  ح���ل  �ض�ؤاله  ول��دى 
“نقطة االن���ط���الق ل��ل��ت��ح��رك يف  ���ض��رك��ي�����س م������ض��ح��اً 
الفرن�ضية  االأ���ض���ات  من  العديد  لدينا  حيث  فرن�ضا 

الداعمة«.
واأ�ضاف “نتلقى كذلك دعماً من املغرتبني يف اأ�ضرتاليا 
وال�اليات املتحدة.. القرارات الدولية متر من باري�س 
الفرن�ضية بال�ضغط على  ب�ضكل عام، ونطالب الدولة 

ماذا تريد 
رو�سيا واأمركا؟

باأنه  عريقيب،  �ضريف  الليبي  الع�ضكري  املحلل  يعلق 
الأول مرة جند م�ض�ؤولني رفيعي امل�ضت�ى بهذا ال�ضكل 
الليبية منذ  يجرون لقاءات مكثفة مع كل االأط��راف 

عام 2021.
 2012 منذ مقتل ال�ضفري االأمريكي يف بنغازي عام 
مل يزر ليبيا م�ض�ؤول�ن اأمريكي�ن، واكتفت وا�ضنطن 
اللقاءات  ه��ذه  اأن  يعني  م��ا  الدبل�ما�ضيني؛  بن�ضاط 
يف ه�����������ذا ال��ت���ق��ي��ت ل��ه��ا ك��ث��ري م���ن ال������دالالت، ح�ضب 

عريقيب.

قيادة مدنية منتخبة دميقراطيا.

حتّرك رو�سي �سريع
تزامنا مع التحركات املكثفة االأمريكية يف ليبيا، كانت 
اأي�ضا  رو���س  م�ض�ؤول�ن  عقدها  مكثفة  ل��ق��اءات  هناك 

ب�ضاأن ليبيا.
ح�ضب بيان ل�زارة اخلارجية الرو�ضية فاإن التطبيع يف 
ليبيا كان على راأ�س مباحثات ال�زير �ضريغي الفروف، 
يف  العربية  ال���دول  جامعة  وممثلي  ع��رب  �ضفراء  م��ع 
العالقات  لتمتني  ق���ي  رو�ضي  ت�جه  �ضمن  م��ضك�، 

مع الدول العربية الفرتة املقبلة.

واأ���ض��اف “مت اإخ���راج اأك���رث م��ن 17 
بداية  قبل  لبنان  م��ن  دوالر  مليار 
ع�ضرات  اأخ��رج��ت  وخاللها  االأزم���ة، 
م�ضريها،  ي���ع���رف  ومل  امل����ل����ي����ارات 
 100 م��ن  اأك���رث  كلبنانيني  وعلينا 
ون�ضبة  ال���دي����ن  م���ن  دوالر  م��ل��ي��ار 
الفقر �ضارت 85 يف املئة وال كهرباء 
وال بنزين وال طرق وال بنية حتتية«. 
وختم �ضركي�س حديثه مل�قع “�ضكاي 
�ضتبعث  “التحركات  ني�زعربية”، 
بر�ضائل وا�ضحة لل�ضلطات الفرن�ضية 
مفادها اأن الث�رة اللبنانية مل تت�قف 
جرمية  ل�ضهداء  ال��ع��دال��ة  ومطلبنا 
اأهايل  املرفاأ ورف�س ت�قيف  تفجري 
املجرمني  ت���ق��ي��ف  ب���دل  ال�����ض��ح��اي��ا 
البيطار عن  القا�ضي  وع��دم كف يد 

التحقيق«.

التحركات �ستتو�سع
وقال النا�ضط الذي يقيم يف باري�س، 
ني�ز  “�ضكاي  مل���ق��ع  وه���ب���ة،  ط����ارق 
التحرك  “تنظيم  اإن  عربية”، 
يف  م�ضتمرون  ونحن  اجلمعيات  من  ع��دد  من  مبادرة 

الن�ضاط يف كل اأوروبا«.
ك��ب��ري من  ت����ج���ه حل�����ض��د ج��م��ه���ر  “هناك  واأ�����ض����اف 
املغرتبني يف باري�س ي�م االأحد املقبل، وهناك العديد 
والكتائب  اللبنانية  الق�ات  حزبي  اإىل  املنت�ضبني  من 

من امل�ضاركني يف التحرك«.
الفرن�ضي  الرئي�س  اىل  ر�ضالة  اإر�ضال  “�ضيتم  واأ�ضاف 
م���اك���رون ب��ت���ق��ي��ع ع���دد م���ن اجل��م��ع��ي��ات امل����ج����دة يف 
اإر�ضال  االأخ��رى على  ال��دول  الباقني يف  فرن�ضا، وحث 
ي�جدون  التي  البلدان  حك�مات  اىل  مماثلة  ر�ضائل 

فيها ودع�تهم لالهتمام بلبنان«.
ينزلق  اأن  ق��ب��ل  ال�����ض��ري��ع  ال��ت��ح��رك  “املطل�ب  وخ��ت��م 
ال��ضع يف لبنان اىل ف��ضى قد ت�ضبه و�ضع لبنان قبل 

.« احلرب التي ن�ضبت يف لبنان عام 1975 

هذه الدالالت:
على  ليبيا  يف  ي��ط��راأ  ق��د  كبري  �ضيا�ضي  ���ض��راع  ه��ن��اك 
ي�ضهده  ال����ذي  ال��رو���ض��ي  االأم���ريك���ي  ال�����ض��راع  خلفية 

العامل حاليا.
ال�ج�د  كان  اللقاءات  حم�ر  اأن  ت��ضح  امل�ؤ�ضرات  كل 
الرو�ضي يف االأرا�ضي الليبية املتمثل يف مقاتلي �ضركة 

فاغرن الرو�ضية.
وا���ض��ن��ط��ن ت��ري��د ال��ت��خ��ل�����س م���ن ه���ذا ال�������ض���داع؛ الأن 
داخل  كبري  ب�ضكل  ليببا  ب�ابة  من  تتمدد  “فاغرن” 
اإفريقيا بعد الفراغ الذي اأحدثه االن�ضحاب الفرن�ضي 

الع�ضكري من دول مثل مايل.
االأنظمة  بع�س  دع��م  م��ه��ام  “فاغرن”  �ضركة  ت��ت���ىل 
احل��اك��م��ة يف اإف��ري��ق��ي��ا وغ��ريه��ا اأم����ام ح��رك��ات التمرد 
م��ضك�  خ�ض�م  يق�ل  بينما  االإره��اب��ي��ة،  واجل��م��اع��ات 
اإنها خلف هذه ال�ضتارة تفر�س وج�دا ع�ضكريا رو�ضيا 
يف هذه ال��دول يحل حمل ال�ج�د االأوروب��ي القدمي، 

وت�ضتح�ذ على مناجم املعادن الثمينة.

التمدد عرب البحار
يتفق املحلل ال�ضيا�ضي الليبي اإبراهيم الفيت�ري، يف اأن 
اجلانبني  دفع  ال��ذي  ه�  االأمريكي-الرو�ضي  ال�ضراع 

لعقد لقاءات مكثفة ب�ضاأن ليبيا.
لديها  اأ�ضبحت  اأفريقيا،  داخ��ل  م��ضك�  متدد  بجانب 
القلق  اإث���ارة  ت�ضتطيع  املت��ضط  البحر  على  �ض�احل 
حللفائها منها، والهيمنة على نقاط حي�ية يف العامل. 
ي�لي�  اأعلن  ب�تن،  فالدميري  الرو�ضي  الرئي�س  ك��ان 
بالده،  الأ�ضط�ل  اجل��دي��دة  البحرية  العقيدة  املا�ضي 
عرب  واملحيطات  البحار  يف  الرو�ضي  ال�ج�د  و�ضملت 
العامل، ومنها البحر املت��ضط، حماية لالأمن الق�مي 

اأمام متدد ق�ات اخل�ض�م من دول حلف النات�.

نائبان لبنانيان باتا ليلتهما يف قاعة الربملان  •• بريوت-اأ ف ب

اأم�ضى النائبان ملحم خلف وجناة 
العامة  ال��ق��اع��ة  يف  ليلتهما  ع����ن 
مل��ج��ل�����س ال����ن�����اب، يف خ���ط����ة غري 
الربملان  بعقد  م�ضب�قة، مطالبني 
انتخاب  ح��ت��ى  م��ت��ت��ال��ي��ة  ج��ل�����ض��ات 
لبنان  يف  ل���ل���ج���م���ه����ري���ة  رئ���ي�������س 
الغارق يف اأزمة اقت�ضادية متمادية 
وهي  ع���ن،  وقالت  �ضيا�ضي.  و�ضلل 
اأكادميية وخبرية بيئية، يف �ضريط 
�ضباح  ال��ربمل��ان  ق��اع��ة  م��ن  م�ض�ر 
الليلة هنا.. نعتقد  “مننا  اجلمعة 
ن���ه���ار ج���دي���د واأم������ل جديد”  اأن�����ه 
النقيب  خ���ل���ف،  ومت���ن���ى  ل��ل��ب��ن��ان. 
ال�ضابق ملحاميي بريوت واحلق�قي 
املخ�ضرم، يف املقطع ذاته اأن ت�ؤخذ 
ون���ذه���ب  “بجدية  خ���ط����ت���ه���م���ا 

باجتاه ي�م جديد ل�طن يحل� فيه 
العي�س«.

املن�ض�يان  ال��ن��ائ��ب��ان،  ي��غ��ادر  ومل 
ان��ب��ث��ق��ت عن  يف ك��ت��ل��ة م���ع���ار����ض���ة 
امل�ضب�قة  غ�����ري  االح����ت����ج����اج����ات 
الطبقة  �ضد  لبنان  �ضهدها  ال��ت��ي 
قاعة   ،2019 خريف  ال�ضيا�ضية 
كانت  ان��ت��ه��اء جل�ضة  اإث���ر  ال��ربمل��ان 
خم�ض�ضة ظهر اخلمي�س النتخاب 

رئي�س للبالد.
اإىل  ر�����ض����ال����ة  يف  خ���ل���ف  واع�����ت�����رب 
انتخاب  اأّن  اخلمي�س  اللبنانيني 
اأمراً  اأ�ضحى  االإن��ق��اذي  “الرئي�س 
م��ل��ّح��اً اأك���رث م��ن اأي وق���ت الإع���ادة 
الد�ضت�رية  امل���ؤ���ض�����ض��ات  ان���ت���ظ���ام 

واأكد  االإنقاذ”.  ق��ط��ار  وان��ط��الق 
“دفعاً  ال�����ربمل�����ان  داخ�������ل  ب�����ق�����اءه 
للجمه�رية  رئ���ي�������س  الن���ت���خ���اب 
بدورات متتالية من دون انقطاع«.

ُي�ضمح  ان��ت��ه��اء اجل��ل�����ض��ة، مل  وب��ع��د 
الربملان  يف  بالبقاء  لل�ضحافيني 
الذي اأغلق اأب�ابه الرئي�ضية واأطفاأ 
اأن�اره بعد انتهاء الدوام الر�ضمي. 
و�ُضمح للن�اب فقط بالدخ�ل عرب 

مدخل فرعي.
م�����ض��اء اخلمي�س  ال��ي��ه��م��ا  وان�����ض��م 
عدد من الن�اب املعار�ضني. ون�ضر 
تظهر  م�����ض���رة  م��ق��اط��ع  بع�ضهم 
ان���ق���ط���اع ال���ك���ه���رب���اء ل���ي���اًل داخ����ل 
اأ�ض�اء  ع��ل��ى  واع��ت��م��اده��م  ال��ق��اع��ة 

اله�اتف اخلل�ية لالإنارة.
وق����ال ال��ن��ائ��ب ف���را����س ح���م���دان يف 
م��ق��ط��ع م�������ض����ر ل���ي���اًل م����ن قاعة 
الربملان على �ض�ء الهاتف اخلل�ي 
�ضاأننا  ال���ن����اب  جمل�س  يف  “نحن 
العتمة الأن  اللبنانيني يف  �ضاأن كل 
احل�ضي�س  اىل  الي�م  و�ضل  البلد 
حليمة  النائبة  وراأت  واالن��ه��ي��ار«. 
ال�����ربمل�����ان  زارت  ال�����ت�����ي  ق����ع����ق�����ر 
“كافة  زم��ي��ل��ي��ه��ا  م���ع  م��ت�����ض��ام��ن��ة 
اأدوار الربملان معطلة: يف امل�ضاءلة 
يف  كما  النا�س،  ل�ضالح  والت�ضريع 
ان��ت��خ��اب رئ��ي�����س/ة«. ورغ���م انتهاء 
والية الرئي�س ال�ضابق مي�ضال ع�ن 
االأول/اأكت�بر،  ت�ضرين  نهاية  يف 

للمرة  اخل��م��ي�����س  ال����ربمل����ان  ف�����ض��ل 
احل��ادي��ة ع�����ض��رة يف ان��ت��خ��اب خلف 
عميقة،  �ضيا�ضية  انق�ضامات  ج��راء 
�ضيا�ضي  ف��ري��ق  اأي  اأن  خ�����ض������ض��اً 
تخّ�له  برملانية  اأك��رثي��ة  ميلك  ال 
الع�ضرات  وجتّمع  مر�ضح.  اإي�ضال 
ي�ؤدي  مدخل  ق��رب  اخلمي�س  ليل 
دع��م��اً خلط�ة  ال��ربمل��ان  �ضاحة  اىل 
على  نا�ضط�ن  وت���داول  النائبني. 
دع�ات  اجلمعة  الت�ا�ضل  م���اق��ع 
ب����ع����د ظهر  الع����ت���������ض����ام مم�����اث�����ل 

اجلمعة.
وق����ال امل��ح��ام��ي ع��م��اد ع��م��ار، اأحد 
ال���ن���ا����ض���ط���ني ال����ذي����ن �����ض����ارك�����ا يف 
فران�س  ل�كالة  اخلمي�س  التجمع 

�ضكل  “النائبني  اعت�ضام  اإن  بر�س 
املفت�حة  امل����اج���ه���ة  اأ����ض���ك���ال  م���ن 
لل�ضغط  ال�ضيا�ضية  املنظ�مة  م��ع 
امل�ؤ�ض�ضات  ع��م��ل  ت��ف��ع��ي��ل  ب���اجت���اه 
بانتظار  وا�����ض����ح  ب����ق����رار  امل���ع���ط���ل 

ت�ض�يات اأو اأوامر خارجية«.
اللبناني�ن  يع�د  اأن  “يجب  وتابع 
اعت�ضام  يدعم�ا  واأن  ال�ضارع  اإىل 
ال�ضغط  اأجل ممار�ضة  الن�اب من 
من داخل امل�ؤ�ض�ضات وخارجها واإال 

اخل�ضارة �ضتك�ن اأكرب بكثري«.
اخلمي�س  ال��ربمل��ان  ف�ضل  وت��زام��ن 
مع ت�ضجيل اللرية تده�راً قيا�ضياً، 
عتبة  ال�������ض���رف  ���ض��ع��ر  جت������اوز  اإذ 
الدوالر،  مقابل  يف  األفاً  اخلم�ضني 
يف م����ؤ����ض���ر ع��ل��ى ع��م��ق االأزم���ت���ني 
ال  اللتني  واالقت�ضادية  ال�ضيا�ضية 

تل�ح اأي حل�ل لهما يف االأفق.
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ويلمنجت�ن ب�الية ديالوير ومكتب يف وا�ضنطن كان ي�ضتخدمه قبل 
“نحن نتعاون ب�ضكل كامل ونتطلع اإىل  ت�ليه الرئا�ضة. وقال بايدن 

حل هذا االأمر ب�ضرعة«.
واأو�ضح بايدن اأنه ت�ضرف وفقا لتعليمات حماميه بعد “اإيداع بع�س 
اإن ال�ثائق مت ت�ضليمها على الف�ر  وقال  املكان اخلطاأ”.  ال�ثائق يف 

اإىل االأر�ضيف ال�طني بعد العث�ر عليها.
وثائق  اأنه عرث على  املا�ضي  االأ�ضب�ع  لبايدن  القان�ين  الفريق  واأق��ر 
�ضرية تتعلق بفرتة ت�ليه من�ضب نائب الرئي�س يف اإدارة باراك اأوباما 

يف منزله يف ديالوير، بع�ضها كان يف مراأبه.
وقبل هذا، عرث م�ضاعدوه على جمم�عة اأخرى من ال�ثائق ال�ضرية 

يف مقر اإقامته ويف مركز اأبحاث يف وا�ضنطن كان على �ضلة به. 

  مقتل 18 مدنيا يف هجومني يف بوركينا فا�صو 
•• واغادوغو-اأ ف ب

ُقتل 18 مدنيا على االأق��ل، بينهم 16 من معاوين اجلي�س، يف هج�َمني يعتقد اأن متطرفني نّفذوهما يف 
�ضمال ب�ركينا فا�ض� و�ضمال غربها، على ما قالت م�ضادر اأمنية ل�كالة فران�س بر�س اجلمعة. وقال م�ض�ؤول 
مدينة  يف  للمتط�عني  متقدما  م�قعا  ا�ضتهدف  االأول  “الهج�م  اإن  ال�طن”  عن  للدفاع  “متطّ�ع�ن  يف 
�ضتة  مقتل  “عن  اأ�ضفر  الهج�م  اأن  نف�ضه  امل�ضدر  واأو���ض��ح  ال��ب��الد.  �ضمال  يف  ب��ام  حمافظة  يف  راك�يغتنغا” 
متط�عني وامراأة” م�ضريا اإىل اأنه اأدى اأي�ضا اإىل “اإ�ضابة نح� ع�ضرة اأ�ضخا�س اإ�ضابة البع�س منهم خطرة 
ناياال يف  الثاين وقع يف حمافظة  الهج�م  اأن  اإىل  واأ�ضار  املنا�ضب”.  العالج  لتلقي  اإىل واغادوغ�  نقل�ا  وقد 
�ضمال غرب البالد “يف فرتة بعد الظهر عندما وقعت قافلة يرافقها متط�ع�ن وع�ضكري�ن يف فخ ن�ضب على 
واأدى الهج�م اإىل مقتل نح� ع�ضرة معاونني للجي�س ومدين. واأكدت م�ضادر اأمنية  حم�ر �ضيينا-�ضاران”. 
ات�ضلت بها وكالة فران�س بر�س “الهج�مني اجلهاديني” من دون ت�فري ح�ضيلة حمددة متحدثة فقط عن 

“الكثري من اخل�ضائر يف �ضف�ف العنا�ضر االأمنيني”.

•• ابتو�س-رويرتز

ب�ضاأن  ب��اأي ندم”  “ال ي�ضعر  اإن��ه  ب��اي��دن  ق��ال الرئي�س االأم��ري��ك��ي ج��� 
تعامله مع وثائق �ضرية ُعرث عليها يف منزله ومكتبه ال�ضابق م�ضيفا 

اأنه يعتقد اأن االأمر �ضيحل.
و�ضرح بايدن لل�ضحفيني يف اأثناء تفقده الأ�ضرار ت�ضببت بها عا�ضفة 
اأنا  ن��دم.  ب��اأي  اأ�ضعر  ال  �ضيئا.  اأنكم لن جت��دوا  “اأعتقد  كاليف�رنيا  يف 
اأفعل ما طلبه مني املحام�ن. هذا بال�ضبط ما نفعله. ال ي�جد �ضيء 

هناك«.
وعني املدعي العام مرييك جارالند االأ�ضب�ع املا�ضي م�ضت�ضارا خا�ضا 
بايدن يف  �ضرية يف منزل  وثائق  العث�ر على  بعد  االأم��ر  للتحقيق يف 

بايدن »لي�س نادما«  ب�صاأن الوثائق ال�صرية 

•• لندن-وكاالت

اأي��ام��ا ع�ضيبة  ب��ري��ط��ان��ي��ا  ت��رق��ب 
ط�اقم  اإ�����ض����راب  ا����ض���ت���م���رار  م���ع 
ط�اقم  وت��خ��ط��ي��ط  ال��ت��م��ري�����س، 
يف  اإ���ض��راب��ات  ل�ضل�ضلة  االإ���ض��ع��اف 
القطاع  ه����ذا  ي��ن��ظ��م��ه��ا  ف���رباي���ر 
احل�ضا�س الأول مرة بهذه الكثافة 
يف تاريخ البالد. وي��ضح عدد من 
امل�ضاركني يف اإ�ضرابات التمري�س، 
“�ضكاي  مل���ق��ع  ل��ه��ا،  وامل����ؤي���دي���ن 
التي  االأ����ض���ب���اب  عربية”  ن���ي����ز 
دفعتهم لذلك، واآف��اق احلل التي 

ينتظرونها من احلك�مة.

ت�سونامي االإ�سرابات
على  اأوروب�������ا  يف  دول  ع����دة  ت��ق��ف 
���ض��ف��ي��ح ����ض���اخ���ن ن��ت��ي��ج��ة ارت���ف���اع 
وباء  بعد  الطاقة  واأزم��ة  االأ�ضعار 
اأوك��ران��ي��ا، اإال اأن  ك���رون��ا وح���رب 
اأزمتها  الأ�ضباب  ُي�ضاف  بريطانيا 
تداعيات  اأي  “الربيك�ضت”، 
االحتاد  ع�ض�ية  م��ن  ان�ضحابها 
االأوروبي على عدد الق�ة العاملة 

لديها.
احلك�مة  ا�ضتجابة  ع��دم  ونتيجة 
االأج����ر،  ب��رف��ع  النقابات  ملطالب 

وقعت �ضل�ضلة اإ�ضرابات:

قطاع  يف  االإ�سرابات  • بداأت 
النقل العام املا�سي.

• مع تزايد غالء املعي�ضة انتقلت 
لقطاعات  االإ�����ض����راب����ات  ع�����دوى 
�ضديد  للقطاع  عدة، حتى و�ضلت 
احل�ضا�ضية وه� االإ�ضعاف وط�اقم 

التمري�س.
• ردت احلك�مة باالإعالن، ب�ضكل 
مفاجئ، عن نزول جمم�عات من 
اجلي�س املدربة طبيا للم�ضت�ضفيات 

ل�ضد عجز االإ�ضرابات.
• وا�ضل قطاع التمري�س الدع�ة 
ل��الإ���ض��راب، ون��ظ��م اإ���ض��راب��ني، يف 

18 و19 يناير اجلاري.
• يدر�س االأطباء حديث� التخرج 
اإعالن  دون  لالإ�ضراب  االن�ضمام 

وا�ضح بعد.

حجج “غر مقنعة«
من  �ض�فليكت”  “جاي يل  تق�ل 

ممر�ضة  وه��ي  التمري�س،  نقابة 
النقابية  احلركة  تق�د  متقاعدة 
يف ل��ن��دن، ع��ن دواف���ع تنظيم هذا 
لالإ�ضرابات  احل�����ض��ا���س  ال��ق��ط��اع 
باأنه  احل���ك����م���ة  “حتجج  االآن: 
الرواتب  ل��رف��ع  اأم�����ال  ي���ج��د  ال 
واأن  خا�ضة  مقب�ل،  غ��ري  اأ�ضبح 
اأم�ال  جمع  ا�ضتطاعت  احلك�مة 

لت�ضليح اأوكرانيا«.
من  “العديد  اأن  واأ������ض�����اف�����ت 
املمر�ضات يعملن ل�ضاعات ط�يلة، 
ورغم ذلك يجدن �ضع�بات يف دفع 
اإيجار منازلهن، والرواتب مل تعد 
تتنا�ضب مع الت�ضخم ومع م�ضاق 

اأجرته  ا�ضتطالع  نتائج  واأظهرت 
الربيطانية  ال��ط��ب��ي��ة  اجل��م��ع��ي��ة 
طبيبا   4500 ع��ل��ى   )BMA(
خالل  اإنكلرتا  يف  التخرج  حديث 
���ض��ه��ري ن���ف��م��رب ودي�����ض��م��رب اأن 
“يفكرون  م���ن���ه���م  ب���امل���ئ���ة   79
ال�ضحية  اخلدمة  ت��رك  يف  غالبا 

ال�طنية«.
يف  الطبيب  ه��ضني،  اإي  الدكت�ر 
منظمة ال�ضحة ال�طنية يلخ�س 
ال��ضع باأنه مطل�ب من العاملني 
ا�ضتقبال اأعداد كبرية من املر�ضى 
ي�ميا، ال تتنا�ضب مع عدد االأ�ضرة 
يقدم�ا  واأن  الطبية،  والط�اقم 
اأف�����ض��ل ال��ع��م��ل يف اأق����ل ع���دد من 
ب�ضغ�ط  ينعك�س  وهذا  ال�ضاعات، 
واأج�ضاد  نف�ضية  على  عادية  غري 

العاملني.

حتركات احلكومة
لتقييد  ق�انني  ب��ضع  وزراء  لّ�ح 
االإ�ضرابات، وه� ما رد عليه زعيم 
باأن  النقابات ب�ل ن�اك،  احتادات 
بتغيري  ي�ضمح�ا  ل��ن  ال��ن��ق��اب��ي��ني 
الق�انني، داعيا ال�زراء للجل��س 

على مائدة املفاو�ضات.
قطاعات  ان�����ض��م��ام  ت�����ايل  وب��ع��د 
ال�ضحة والنقل والربيد والتعليم 
وب���ع�������س اأف��������راد ح���ر����س احل�����دود 
اأن  لالإ�ضراب، يت�قع بريطاني�ن 
اأو�ضع،  لقطاعات  ال��ع��دوى  متتد 
تعقيدا،  اأك��رث  منحنى  تاأخذ  وقد 
خا�ضة بعدما مل يرتك النقابي�ن 
حال للحك�مة �ض�ا رفع االأج�ر اأو 

تقييد االأ�ضعار.

نتيجة  �ضاعاته  زي��ادة  بعد  العمل 
قلة اأعداد العاملني، كما اأدى وباء 
اأ�ضعب  بات  العمل  اأن  اإىل  ك�رونا 
النا�س  ت�ضفيق  ورغ���م  واأخ���ط���ر، 
املمر�ضات:  االآن تهتف  لنا، ولكن 

“الت�ضفيق لن يدفع الف�اتري«.
ا�ضت�ضارية  خ����ان،  اإن  ال���دك���ت����رة 
العمل  باأن  تعلق  العامة،  الباطنة 
ب���دء وب����اء ك�رونا  امل�����ض��ت��م��ر م��ن��ذ 
اإنهاك  اإىل  اأدى  ان��ق��ط��اع  ب����دون 
الط�اقم  ل��ك��ل  ون��ف�����ض��ي  ج�����ض��دي 

الطبية بدون ا�ضتثناء.
ويف املقابل، تتابع الطبيبة: “اأنت 
تذهب اإىل املنزل قلقا على ما اإذا 

كان لديك ما تقدمه على الع�ضاء 
ه��ذا دفع  ك��ل  وع��ائ��ل��ت��ك،  لنف�ضك 
ال�طنية  الهيئة  ملغادرة  الط�اقم 
ل��ل�����ض��ح��ة؛ م���ا خ��ل��ق اأزم�����ة نق�س 

حادة يف امل�ظفني«.
اإىل  ب����احل����دي����ث  وم���ت����ج���ه�������������������ة 
“اإنكار  اإن  ت����ق�����ل  احل����ك�����م����ة، 
ومن  اأح�����دا،  يفيد  ل��ن  الت�ضخم 
اأج����ل ���ض��الم��ة امل��ري�����س ي��ج��ب اأن 
خا�ضة  الطبية،  ال��ط���اق��م  ت��ك���ن 
نف�ضية  ح����ال����ة  يف  ال���ت���م���ري�������س، 
مبمار�ضة  ل��ه��م  ت�ضمح  وج�����ض��دي��ة 
اأخطاء  وق������ع  ل��ت��ج��ن��ب  ع��م��ل��ه��م 

طبية قد تك�ن قاتلة«.

الهيكلية  وباالأخ�س  ال��ع��ام،  بداية 
التي  امل�ضلحة  ل��ل��ق���ات  الرئي�ضية 
ت��ع��د ال�����ض��ام��ن احل��ق��ي��ق��ي الأم���ن 
وت�ضمل  بالكامل  الرو�ضي  االحت��اد 
ال���ت���غ���ريات اجل����دي����دة ع��ل��ى م���دار 

الثالث �ضن�ات كاالآتي:
اأف��راد اجلي�س تدريجيا  زيادة عدد 
 2.04 اإىل  ث��م  م��ل��ي���ن   1.9 اإىل 

ملي�ن جندي.
خالل  احل��رب��ي  االإن��ت��اج  م�ضاعفة 
احتياجات  ل��ت��ل��ب��ي��ه  ال���ف���رتة  ت��ل��ك 

اجلي�س يف عملياته.
ال���ن����وي الذي  ال���ث���ال����ث  ت��ط���ي��ر 

•• مو�شكو-وكاالت

عن  الرو�ضية  الدفاع  وزارة  اأعلنت 
النطاق  وا���ض��ع��ة  ت��غ��ي��ريات  اإج�����راء 
ال����ف����رتة من  داخ�������ل اجل���ي�������س يف 
واأكد   ،2026 2023 وحتى عام 
ال���رو����ض���ي �ضريغي  ال���دف���اع  وزي�����ر 
�ض�يغ�، زيادة عدد الق�ات امل�ضلحة 
فيما  ف��������ردا،  م���ل���ي����ن   1.5 اإىل 
���ض��ت��ج��ري ت��ل��ك ال���ت���غ���ي���ريات على 

مدى ثالث �ضن�ات.

الو�سع عك�ص التوقعات
وق��������ال األ���ك�������ض���ن���در اأرت�����ام�����ات������ف 
خالل  ال��رو���ض��ي  الع�ضكري  املحلل 
ني�ز  “�ضكاي  مل���ق��ع  ت�����ض��ري��ح��ات��ه 

عربية«:
بها رو�ضيا  ق��ام��ت  ال��ت��ي  ال��ت��غ��ريات 
على اأفرع القيادة الع�ضكرية وعدد 
املا�ضية،  االأ���ض��ه��ر  خ���الل  اجل��ي�����س 
يثبت بال �ضك اأن ح�ضابات م��ضك� 
الع�ضكرية يف  العملية  انطالق  مع 
�ضائبة  غري  كانت  املا�ضي  فرباير 

اإىل حد ما.
الت�قعات  ع��ك�����س  اأ���ض��ب��ح  ال������ض��ع 

ب��االأخ�����س خ��الل االأ���ض��ه��ر اخلم�س 
املا�ضية.

اتخاذ  الرو�ضي على  اأجرب اجلي�س 
م�قف دفاعي يف اجلن�ب.

خري�ض�ن  مدينة  م��ن  االن�����ض��ح��اب 
م����ن جانب  ع���ن���ي���ف  ق�������ض���ف  ب���ع���د 

كييف.
االأحمر  اأوك���ران���ي���ا اخل���ط  ت��خ��ط��ي 
اأكرث  ال��رو���ض��ي  العمق  وا�ضتهداف 

من مرة .
ح�ضم  على  الرو�ضية  ال��ق��درة  ع��دم 
املعارك يف ال�ضرق وتاأمني االأقاليم 

اجلديدة.
العق�بات  �ضل�ضلة  اإن��ك��ار  ميكن  ال 
التاريخية �ضد م��ضك� من جانب 

الغرب ووا�ضنطن.
ت���ل���ك ال����ع�����ام����ل ج���ع���ل���ت امل����ق���ف 
الرو�ضي داخل البالد غري مقب�ل، 
انتقادات  اجلي�س  ق��ي��ادات  وط��ال��ت 
يبحث  الكرملني  جعل  ما  وا�ضعة، 
بالفعل  يف تغري نظرته وح�ضاباته 
العملية  دخ������ل  م���ع  وب���االأخ�������س 
اأي  دون  ال��ث��اين  عامها  الع�ضكرية 

حل�ل تل�ح يف االآفق.
مع  زادت  ال����ت����غ����ي����ريات  وت���������رية 

اأعلن عنه مطلع العام اجلاري.
للبحرية  ج���دي���دة  ع��ق��ي��دة  اإق������رار 
ال��رو���ض��ي��ة ل�����ض��م��ان اآم����ن االحت���اد 

البحري وحدوده .
ل��ل��ج��ي�����س يف عدة  اأف�������رع  ت������ض��ي��ع 
ت���خ�������ض�������ض���ات اأب�������رزه�������ا اجل����ان����ب 

التكن�ل�جي اخلا�س بامل�ضريات.

ج�سر غربي
ق�������ال ال�������ض���ي���ا����ض���ي واالإع������الم������ي 
الب�لندي، كاميل جيل كاتي، مل�قع 

“�ضكاي ني�ز عربية«:
املع�ضكر االآخر ي�ضف خط�ة رو�ضيا 
يف  ال�ا�ضعة  بالتغيريات  اخلا�ضة 
اجل��ي�����س ج����اءت ك���اع���رتاف ر�ضمي 
من ب�تني يف عدم القدرة اأو جناح 

حربه يف اأوكرانيا.
ال���ق�������ض���ف ال���ع�������ض����ائ���ي وامل���ت���ه����ر 
املتكررة  ق��ي��ادات اجلي�س  وت��غ��ريات 
اأي�������ض���ا واإق��������رار ت��ع��ب��ئ��ة ع���ام���ة ثم 
ق��رار زي��ادة اأف��راد اجلي�س كل هذه 
امل��ع��ط��ي��ات م���ؤ���ض��ر وا���ض��ح لت�رط 
وع����دم قدرتها  ك��ي��ي��ف  م������ض��ك��� يف 
على احل�ضم يف ظل الدعم الغربي 

واالإ�ضرار االأوكراين.

اأمل���ان���ي���ة ذات���ي���ة ال���دف���ع م���ن ط���راز 
»Gepard«

و1540  ق��ت��ال��ي��ة  م��رك��ب��ة   250
مركبة متعددة االأغرا�س اأمريكية 

ال�ضنع “همفي«
 300 منها  جن�د  ناقلة   1100

»M113« من طراز

الغربي  الدعم  وي�ضتمر  الراهنة. 
و�ضل  حتى  الأوكرانيا  واالأم��ريك��ي 
اآالف قطعة   4 م��ن  ال��ع��دد الأك���رث 
مدرعة  عربات  بني  ت�زعت  �ضالح 
واأنظمة  وطائرات  مدفعية  وقطع 

دفاعية، اأبرزها:
دبابة   37 م��ن��ه��م  دب����اب����ة   410

 اجل�ضر الغربي اخلا�س باالأ�ضلحة 
والدعم �ضاهم ب�ضكل كبري يف �ضرب 
كانت  ال��ت��ي  رو���ض��ي��ا  خ��ط��ط  جميع 
اأوكرانيا  ع��ل��ى  ل��ل�����ض��ي��ط��رة  ت�����ض��ع��ى 
اأ�ضهر،  ولي�س  اأ�ضابيع  يف  بالكامل 
اإىل  اأن ميتد االأم��ر  بل من املمكن 
امليدانية  املعطيات  ظل  يف  �ضن�ات 

  �صرطة الربازيل تنفذ 
مداهمات متعلقة باأحداث �صغب

•• برازيليا-رويرتز

اأ�ضخا�س  العتقال  مداهمات  اجلمعة  االحت��ادي��ة  ال��ربازي��ل  حك�مة  نفذت 
ي�ضتبه يف ت�رطهم يف اقتحام مبان حك�مية من قبل اأن�ضار الرئي�س اليميني 

املتطرف ال�ضابق جايري ب�ل�ض�نارو يف الثامن من يناير كان�ن الثاين.
االأ�ضخا�س  حتديد   “ ت�ضتهدف  كانت  العملية  اأن  لل�ضرطة  بيان  يف  وورد 
مذكرة   24 وت�ضمنت  ال�ضغب،  اأعمال  رع�ا”  اأو  م�ل�ا  اأو  �ضارك�ا  الذين 

اعتقال يف خم�س واليات والعا�ضمة برازيليا.
الثاين  كان�ن  يناير  من  الثامن  يف  ب�ل�ض�نارو  م�ؤيدي  من  اآالف  واقتحم 
ونهب�ها  العليا  واملحكمة  الرئا�ضي  والق�ضر  )الربملان(  الك�جنر�س  مبنى 
ك��ل��ه��ا يف اأ����ض����ا ه��ج���م ع��ل��ى م���ؤ���ض�����ض��ات ال���دول���ة م��ن��ذ ع�����دة ال���ربازي���ل اإىل 

الدميقراطية يف ثمانينيات القرن املا�ضي.
العملية، ولكنها قالت  ا�ضتهدفتهم  الذين  اأ�ضماء  ال�ضرطة عن  ومل تف�ضح 
با�ضتخدام  ال��ق��ان���ن  حكم  “تهديد  ج��رائ��م  يف  للتحقيق  يخ�ضع�ن  اإن��ه��م 
والتحري�س  االإجرامي،  والتاآمر  اأ�ضرار،  يف  والت�ضبب  واالنقالب،  العنف، 

وتدمري وتخريب املمتلكات التي تخ�ضع حلماية خا�ضة”.
واأ�ضافت اأن املحكمة العليا هي التي اأ�ضدرت مذكرات االعتقال االأخرية.

والية  نف�ضه، جت��ري عملية منف�ضلة يف  ال���ق��ت  يف  اأن��ه  ث��ان  بيان  وورد يف 
معادون  “متطرف�ن  ب��اأن��ه��م  و�ضفهم  م��ن  ت�ضتهدف  ال��ب��الد  ���ض��م��ال  ب���ارا 

للدميقراطية” ُيزعم اأي�ضا ا�ضرتاكهم يف االحتجاجات.
�ضتة م�ضتبه  ا�ضتهدفت  بارا  اإن مداهمات والية  ال�ضرطة االحتادية  وقالت 
اأنهم  اأظهرت  اأن التحقيقات  اأو مت�يلها، م�ضيفة  بهم يف تن�ضيق االأح��داث 

قدم�ا م�ضاعدة مادية الإحدى حماوالت “تهديد حكم القان�ن”.

متن�عة  ق��ت��ال��ي��ة  ط����ائ����رة   505
ودول  بلغاريا  من  الغرب  اأ�ضرتاها 

املع�ضكر ال�ضرقي
300 مدفع هاوتزر و210 مدفع 

M777
�ضاروخ مدفعي عايل احلركة   38

HIMARS

لّوح وزراء بو�سع قوانني لتقييد االإ�سرابات، 

»ت�صونامي االإ�صرابات« يهدد بريطانيا باأيام ع�صيبة

جنود وثالوث نووي.. ماذا تعد رو�صيا لل�صنوات القادمة؟

اأحدث اجلداالت �صخونة.. نزاع الدبابات يهز معادلة دعم اأوكرانيا
•• عوا�شم-وكاالت

ب���رز ط��ل��ب اجل��ي�����س االأوك������راين مل��ئ��ات م��ن دب��اب��ات “اأبرامز” 
الق�ضية  باعتباره  االأملانية،  لي�بارد”  و”  ال�ضنع  االأمريكية 

املركزية لقادة الدفاع الذين يجتمع�ا يف اأملانيا .
ت�فري  �ضيتم  ك���ان  اإذا  م��ا  ح����ل  ال��غ��رب��ي��ني  احل��ل��ف��اء  وينق�ضم 
االأ�ضلحة الثقيلة التي قدمها امل�ض�ؤول�ن االأوكراني�ن وكيفية 

تقدميها.
وا�ضنطن  ت��ق��دم  اأن  ع��ل��ى  خ��ا���س  ب�ضكل  ب��رل��ني  اأ����ض���رت  وق���د 
لديها خطط  لي�س  اإنه  تق�ل  بايدن  اإدارة  لكن  اأواًل،  الدبابات 

الإر�ضال دبابات اأمريكية يف ال�قت احلايل.
�ضخ�نة  اجل����داالت  اأح���دث  ه���  اجل���دل  “التاميز”،  وبح�ضب 
ح�ل النهج التدريجي الذي اتخذه احللفاء الغربي�ن لتزويد 

اأوكرانيا بالدعم الع�ضكري الذي حتتاجه يف احلرب.
خ��ي��م اخل���الف يف االأف����ق ع��ل��ى اج��ت��م��اع، اخل��م��ي�����س، ب��ني وزير 
الدفاع االأمريكي ل�يد اأو�ضنت، ووزير الدفاع االأملاين اجلديد 

ب�ري�س بي�ضت�ري��س.
طرح اأو�ضنت وفريقه حجة ح�ل �ضبب اعتبار الدباب االأملانية 
“لي�بارد”  اأن  البنتاغ�ن  اأكد  حيث  الأوكرانيا،  مالءمة  اأكرث 

�ضيانتها،  االأ�ضهل  وم��ن  “اأبرامز”،  من  اأق��ل  وق���دا  ت�ضتهلك 
ورمبا االأهم من ذلك، اأنها مت�فرة بالفعل على نطاق وا�ضع يف 
جميع اأنحاء اأوروبا. وقال ج�ن كريبي املتحدث با�ضم جمل�س 
االأمن الق�مي بالبيت االأبي�س لل�ضحفيني، االأربعاء: “نعتقد 
ويح�ضن  كبري  ب�ضكل  �ضي�ضاعد  احلديثة  الدبابات  ت�فري  اأن 

قدرة االأوكرانيني على القتال«.
اأوالف �ض�لتز، �ض�ؤااًل، االأربعاء، من  وجتنب امل�ضت�ضار االأملاين، 
م�ض�ؤول اأوكراين يف قمة داف��س ح�ل ما اإذا كان على ا�ضتعداد 
لتزويد دبابات لي�بارد، قائال: “نحن ال نفعل �ضيئا مبفردنا، 

ولكن مع االآخرين، وخا�ضة ال�اليات املتحدة«.
�ضابرينا  املتحدثة،  ق��ال��ت  اخلمي�س،  بالبنتاغ�ن،  اإف����ادة  ويف 
�ضينغ، اإن دبابات “لي�بارد”و “ت�ضالنجر” ال ميكن مقارنتهما 
تك�ن  ول��ن  بكثري  اأ�ضعب  “اأبرامز”  �ضيانة  الأن  ب�”اأبرامز” 

منا�ضبة.
الدبابة  ه��ذه  اأعني،  اأك��رث،  ا�ضتدامة  م�ضاألة  “اإنها  واأ�ضافت: 
تتطلب وق�دا للطائرات، يف حني اأن “لي�بارد” و”ت�ضالنجر” 

حمركها خمتلف”.
يف  قليال  اأ�ضهل  و”ت�ضالنجر”  “لي�بارد”  اأن  اإىل  واأ���ض��ارت 
االأرا�ضي  م��ن  كبرية  اأج���زاء  ع��رب  امل��ن��اورة  ميكنهما  ال�ضيانة، 

“اأبرامز”  م�ضيفة:  ب��ال���ق���د،  ال��ت��زود  اإىل  حتتاجا  اأن  قبل 
ذلك  ت�فري  املنطقي  من  لي�س  اأعلى،  وتكلفة  �ضيانة  تتطلب 

لالأوكرانيني يف هذه اللحظة.
وقال الرئي�س االأوكراين، ف�ل�دومري زيلين�ضكي، اإن حك�مته 
تت�قع قرارات ق�ية من قادة الدفاع يف حلف �ضمال االأطل�ضي 
ودول اأخرى يجتمع�ن اجلمعة، ملناق�ضة تعزيز قدرة اأوكرانيا 

على م�اجهة الق�ات الرو�ضية عرب تزويدها بدبابات حديثة.
االجتماع يف قاعدة “رام�ضتاين” اجل�ية يف اأملانيا ه� االأحدث 
يف �ضل�ضلة من االجتماعات منذ بدء احلرب قبل ما يقرب من 
11�ضهرا، حيث �ضتتم مناق�ضة اإمدادات االأ�ضلحة يف امل�ضتقبل، 
2 االأملانية التي ت�ضتخدمها جي��ضا يف  خا�ضة دبابات لي�بارد 

اأنحاء اأوروبا.
الدبابات،  لهذه  ت�ضدير  ق��رار  اأي  رف�س  بحق  برلني  وتتمتع 
اأوالف �ض�لتز مرتددة حتى االآن يف  امل�ضت�ضار  اأن حك�مة  وبدا 

ال�ضماح بنقلها اإىل اأوكرانيا خ�فا من ا�ضتفزاز رو�ضيا.
امل�ضت�ضار  قلق  اإن  الغربيني  برلني  حلفاء  من  العديد  ويق�ل 
االأملاين يف غري حمله الأن رو�ضيا ملتزمة بالفعل متاما بخ��س 
احلرب، بينما تق�ل م��ضك� اإن عمليات نقل االأ�ضلحة الغربية 

�ضتطيل اأمد احلرب وتزيد من املعاناة يف اأوكرانيا.



السبت   21  يناير    2023  م   -    العـدد   13754  
Saturday   21    January    2023   -  Issue No 13754 عربي ودويل

11
•• عوا�شم-وكاالت

الرو�ضي  ال��رئ��ي�����س  ك�����ض��ف  ع��ن��دم��ا 
عن  م����رة  الأول  ب����ت���ني  ف���الدمي���ري 
والط�ربيد  ب���ي���ل���غ����رود  ال���غ����ا����ض���ة 
اإن  قال   ،2018 العام  ب��ضيدون يف 
هذا ال�ضالح ن�ع جديد من االأ�ضلحة 
الن�وية اال�ضرتاتيجية مب�ضدر ق�ته 

اخلا�س واأنه “ال ميكن اإيقافه«.
�ض��ضاء  ذات  “اإنها  ب�تني:  واأ�ضاف 
منخف�ضة للغاية ولديها قدرة عالية 
للتدمري  قابلة  وغ��ري  امل��ن��اورة  على 
ي�جد  ال  ل��ل��ع��دو..  بالن�ضبة  ع��م��ل��ي��اً 
العامل  يف  م�اجهتها  ميكنه  ���ض��الح 

الي�م«.
اإن مدى  ب���ت��ني يف اخل��ط��اب  وق����ال 
ال���ط����رب���ي���د ���ض��ي��ك���ن غ���ري حم���دود 
اأعماق ق�ض�ى  اإىل  اأن يعمل  وميكن 
ب�ضرعات اأ�ضرع بكثري من اأي غ�ا�ضة 

اأخرى اأو ط�ربيدات اأخرى.
اأنها  رو�ضيا  اأعلنت  املا�ضي  واالأ�ضب�ع 
ب�ضدد اإنتاج روؤو�س ن�وية للط�ربيد 
ب��ضيدون، بعد اأن اأعلنت عن ت�ضغيل 

الغ�ا�ضة بيلغ�رود.

ملاذا يخ�ساها الغرب؟
مقدم  ق������ال   ،2022 اأب�����ري�����ل  يف 
اإن  لب�تني  م���ال  تلفزي�ين  ب��رام��ج 
يف  الت�ضبب  على  ق��ادر  “ب��ضيدون” 
تغرق  اأن  ميكن  عاتية  م��د  م���ج��ات 
ت�ض�نامي  م���ج��ة  حت���ت  ب��ري��ط��ان��ي��ا 
بارتفاع 500 مرت، من مياه البحر 
امل�ضعة، وذلك ردا على امل�قف املت�ضدد 
ال�ضابق  الربيطاين  ال���زراء  لرئي�س 
ب�ري�س ج�ن�ض�ن اإثر زيارة مفاجئة 

اإىل كييف.
����ض���اروخ  اإن  ال���ق���ن���اة  م���ق���دم  وق������ال 
ب����راأ�����س حربي  ب��������ض���ي���دون جم���ه���ز 
ميغاطن   100 اإىل  ي�����ض��ل  ن������وي 
اجلزر  م��ن  بالقرب  انفجر  اإذا  واأن���ه 
امل�جة  تلتهمها  �ض�ف  الربيطانية، 
اإىل  امل����ن����اط����ق  امل����رت����ف����ع����ة وحت���������ل 

“�ضحراء م�ضعة«.
جملة  ن�ضرته  ت��ق��ري��ر  يف  ذل���ك  ج���اء 
وقت  يف  االأم���ريك���ي���ة  “ني�زويك” 
ط�ربيدات  ف��ي��ه  وت���ن���اول���ت  ���ض��اب��ق، 

جلميع الت�ضاري�س وميكن حتريكها 
واإطالقها ب�ضرعة وبدقة كبرية

واأ�������ض������ار ال����ب����اح����ث امل��ت��خ�����ض�����س يف 
اأن  اإىل  ال����دف����اع����ي����ة،  ال�������ض���ي���ا����ض���ات 
ملثل هذه  االأوك����راين يحتاج  امل��ي��دان 
امل��ن��ظ���م��ات امل��دف��ع��ي��ة وخ��ا���ض��ة من 
ميكنها  وال���ت���ي  م���ل���م،   155 ع���ي���ار 
واملناورة  بعيدا  والتحرك  االإط���الق 

اأثناء القتال.
اأن  “ح�ضن”،  ي��ع��ت��ق��د  ذل�����ك،  وم����ع 
تنتقل  االأوكرانية  الرو�ضية  احل��رب 
يف ال�قت الراهن مل�ضت�ى ن�عي من 
لكييف،  ال��غ��رب��ي  الع�ضكري  ال��دع��م 
على  ال��غ��رب  ي���اف��ق  االأوىل  فللمرة 
اخلفيفة  باملدرعات  اأوكرانيا  تزويد 
الثقيلة  الرئي�ضية  القتال  ودب��اب��ات 
ترف�س  الغربية  الدول  كانت  بعدما 
يف ال�����ض��اب��ق ت��ق��دمي ه���ذا ال���ن����ع من 

الدعم الع�ضكري.
وواف����ق����ت ب��ري��ط��ان��ي��ا ع���ل���ى اإر�����ض����ال 
ت�ضالنجر  الرئي�ضية  القتال  دب��اب��ات 
اإر�ضال  ح�ل  م�ضاورات  وجت��ري   ،2-

دبابات اللي�بارد االأملانية.
م�ضت�ى  اأم����������ام  “نحن  وق����������ال: 
الع�ضكرية  للم�ضاعدات  ت�����ض��اع��دي 
الربية، بعدما ف�ضل اأطراف ال�ضراع 

يف فر�س ال�ضيادة اجل�ية«.
ووت�����رية  ����ض���دة  ت����زاي����د  اإىل  ول���ف���ت 
امل��ع��ارك ال��ربي��ة وت��ت��ح���ل اأك���رث اإىل 
النمط البدائي من م�جات الهج�م 
والت�ضادم الكال�ضيكي بني ت�ضكيالت 
امل�����ض��اة وامل���درع���ات اخل��ف��ي��ف��ة، متاما 
العاملية  احل�������رب  م����ع����ارك  ك���ن���م���ط 

االأوىل.

املعار�ضة  مل�ضلحة  ال��ت���ازن  الغربي 
علنية  غربية  حملة  اإن  االإي��ران��ي��ة. 
و�ضرية من�ضقة، ف�ضاًل عن اإجراءات 
اجلمه�رية  اإ����ض���ع���اف  اإىل  ه���ادف���ة 
االإ�ضالمية احلالية �ضت�ضرع يف عملية 
ا���ض��ت��ب��دال��ه��ا ب��ن��ظ��ام ���ض��ي��ا���ض��ي جديد 

تختاره غالبية ال�ضعب االإيراين.

“ب��ضيدون” الن�وية الرو�ضية.
ق��درة ط�ربيد  وحت��دث��ت املجلة ع��ن 
التحرك  ميكنه  اإذا  “ب��ضيدون”، 
اأكرث  اأو  عقد،   110 تقارب  ب�ضرعة 
بف�ضل  �ضاعة،  كيل�مرت-   200 من 
اأنه  كما  ي�ضتخدمها  خا�ضة  تقنيات 
ق���ادر ع��ل��ى امل���ن���اورة وت��غ��ي��ري االجتاه 
والعمق ما يعني اأن عملية اعرتا�ضه 

م�ضتحيلة.
ذل���ك حت���دث م�قع  اإىل  ب��االإ���ض��اف��ة 
الط�ربيد  ع��ن  ال��ي��اب��ان  ن��ي���ز  ي��اه��� 
ي����م  “�ضالح  اأو  “ب��ضيدون” 
اأن  اإىل  م�ضريا  باهتمام،  القيامة”، 
ال��ع��امل ب��اأ���ض��ره يهتم ب��ه اأي�����ض��ا على 

خلفية ت�ضاعد ال�ضراع يف اأوكرانيا.
ي�ضببها  ال��ت��ي  امل�ضعة”  و”امل�جة 
“اإمباير  مبنى  من  اأعلى  الط�ربيد 
وقادرة  ال�ضهري،  االأمريكي  �ضتيت” 
وا�ضنطن،  اإىل مدينة  ال��ض�ل  على 
ت�ض�نامي  يف  يت�ضبب  انفجاره  فعند 

ح����اج����ة كييف  ح���ي���ث  م�����ن  م����ث����ايل 
للمدفعية واملدرعات.

“اآرت�ضر”  ن���ظ���ام  ق������درات  وب�������ض���اأن 
قال  اأوكرانيا،  عليه  �ضتح�ضل  ال��ذي 

اإنها تت�ضمن: “ح�ضن”، 
اأن��ظ��م��ة مدفعية  اأف�����ض��ل  م���ن  ي��ع��د 
النارية  ال��ق��درة  ال��ه��اوت��زر م��ن حيث 

واملناورة.
ف�لف�،  �ضاحنة  ع��ل��ى  مثبت  امل��دف��ع 
6 طلقات والتحرك  وميكنه اإطالق 
م�ضافة 500 مرت بعد االإطالق، يف 

اأقل من دقيقتني.
مُيكنه اإطالق قذائف م�جهة.

ميكن جتهيز املدفع يف اأقل من 30 
اأوام�����ر االإط����الق،  ث��ان��ي��ة م��ن تلقيه 
30 ثانية من تنفيذ  اأق��ل من  وبعد 

اأوامر االإطالق.
ميكنه التحرك بعيداً وتفادي نريان 

املدفعية امل�ضادة
�ضاحلة  ع��ل��ي��ه��ا  امل���ح���م���ل  امل���رك���ب���ة 

ن��ظ��ام ال���دف���ع ال���ن����وي اخل���ا����س به، 
اعرتا�ضه  ال�ضعب  م��ن  يجعل  مم��ا 

ب�ض�اريخ تقليدية حمدودة املدى.
املتخ�ض�ضني  ك����ب����ري  وب����ح���������ض����ب 
“غرينبي�س”  منظمة  يف  الن�ويني 
ب���رين ملجلة ني�زويك يف  قال �ض�ن 
ن�وية  راأ����س  اإن��ت��اج  اأن   ،2022 ع��ام 
 100 ب��ق��درة  ب��ضيدون  للط�ربيد 
اأق�ى  �ضيك�ن  اأن���ه  يعني  ميغاطن، 
من  اأك������رث  م�����رة   7000 ب����ح�����ايل 
على  األ��ق��ي��ت  ال��ت��ي  ال��ن���وي��ة  القنبلة 
املدينة  دم����رت  وال���ت���ي  ه��ريو���ض��ي��م��ا، 
يقدر  ما  الف�ر  على  وقتلت  باأكملها 

بنح� 80 األف �ضخ�س.
“بيلغ�رود”  الغ�ا�ضة  اأن  اإىل  ي�ضار 
ت��ع��ت��رب اأ���ض��خ��م غ���ا���ض��ة ن����وي���ة يف 
 182 نح�  ط�لها  يبلغ  اإذ  ال��ع��امل، 
مرتا، كما تتمتع بقدرات كبرية على 
واملناورة يف  التخّفي خالل غ��ضها، 
حالة اال�ضتباكات البحرية. واأُن�ضَئت 

ي�ضقط  م��رت   500 ب��ارت��ف��اع  ن�����وي 
ارتفاع  يبلغ  ال�ضاحلية.  امل���دن  على 
مت���ث���ال احل���ري���ة يف ن���ي����ي����رك 93 
مرتا، بينما يبلغ ارتفاع مبنى اإمباير 
�ضتيت 443 مرتا، وبالتايل فاإن اأي 
اأن م�جة ت�ض�نامي �ضت�ضرب املدينة 
�ضتك�ن اأعلى بكثري من هذه املباين. 
اأن  اإذ مي��ك��ن  ف��ح�����ض��ب،  ه����ذا  ل��ي�����س 
 500 اإىل م�ضافة  الت�ض�نامي  ي�ضل 
اأي  االأم��ريك��ي،  الداخل  كيل�مرت يف 
العا�ضمة  اإىل  ي�ضل  اأن  مي��ك��ن  اأن���ه 

وا�ضنطن.

هل ميكن اعرتا�ص بو�سيدون؟
كازوهيك�  الع�ضكري  اخلبري  ي�ضري 
يتحرك  “ب��ضيدون”  اأن  اإىل  اإي��ن��� 
كيل�مرت   200 اإىل  ت�ضل  ب�ضرعة 
 1000 ع���م���ق  ع���ل���ى  ال�������ض���اع���ة،  يف 
ال��ب��ح��ر، ويتمتع  ���ض��ط��ح  م���رت حت���ت 
بف�ضل  تقريبا،  مبدى غري حم��دود 

املط�ر  “اآرت�ضر”  نظام  كان  الثاين. 
حم��ل��ًي��ا ع��ل��ى راأ�����س ق��ائ��م��ة الرغبات 
املا�ضية،  ال��ف��رتة  االأوك��ران��ي��ة خ��الل 
ح���زم  م������درًج������ا يف  ي���ك���ن  ل���ك���ن���ه مل 

امل�ضاعدات ال�ضابقة.
وقال رئي�س ال�زراء ال�ض�يدي اأولف 
الدعم  ح���زم���ة  اإن  ك��ري�����ض��رت���ض���ن، 
ال��ع�����ض��ك��ري امل���ك����ن���ة م���ن 3 اأج�����زاء 

الأوكرانيا �ضتت�ضمن:
الغربية  ال��ع���ا���ض��م  تتهافت  وبينما 
امل�ضاعدات  م��ن  م��زي��د  اإر����ض���ال  ع��ل��ى 
اأن  م��ن  م��ضك�  ح���ذرت  ك��ي��ي��ف،  اإىل 
اأوكرانيا  اإىل  جديدة  اأ�ضلحة  ت�ضليم 
“م�ضت�ى  اإىل  ال�������ض���راع  ����ض���ريف���ع 

جديد متاًما«.
املتخ�ض�س  ال��ب��اح��ث  ي���رى  ب������دوره، 
حممد  ال���دف���اع���ي���ة  ال�����ض��ي��ا���ض��ات  يف 
“�ضكاي  مل�قع  ت�ضريحات  يف  ح�ضن، 
ال�ض�يدي  الدعم  اأن  عربية”،  ني�ز 
ت�قيت  ياأتي يف  الأوكرانيا  الع�ضكري 

لغ�ا�ضات  م��ك��ت��م��ل  غ���ري  ب����دن  م���ن 
“اأو�ضكار 2«.

غ�ا�ضة  ب����ي����ل����غ�����رود،  وحت���ت�������ض���ن 
الغ�ا�ضات  من  ن�ع  وهي  ل��ضاريك، 
القزمة التي تعمل بدورها بالطاقة 

الن�وية للغ��س يف االأعماق.
ون��ظ��را الأن ل������ض��اري��ك، ق����ادرة على 
فاإن  واالإن��ق��اذ،  البحث  مبهام  القيام 
اأي�����ض��ا من  ال��غ��رب��ي��ة تخ�ضى  ال����دول 
وتدمري  ت��خ��ري��ب  يف  ت�����ض��ت��خ��دم  اأن 

الكابالت البحرية.

مدافع اآرت�سر 
حزمة  اإر�������ض������ال  ال�������ض����ي���د  ت���ع���ت���زم 
راأ�ضها  على  اأوك��ران��ي��ا،  اإىل  ع�ضكرية 
املتنقلة  املدى  ط�يلة  اآرت�ضر  مدافع 
حلفاء  ي�ضتعد  وق���ت  يف  واحل��دي��ث��ة، 
باالأ�ضلحة  دع��م��ه��ا  ل��ت��ك��ث��ي��ف  ك��ي��ي��ف 
والذخائر مل�اجهة الق�ات الرو�ضية، 
قبل �ضهر من دخ���ل احل��رب عامها 

الأنها مل تكن ترتدي احلجاب.
العجز  اأن  اإىل  ال���ك���ات���ب���ان  ول���ف���ت 
العق�بات  مع  مرتافقاً  االقت�ضادي 
دفعا  ق����د  ال���غ���رب���ي���ة  االق���ت�������ض���ادي���ة 
اإيران  �ضكان  من  العظمى  بالغالبية 
اإىل هاوية الفقر. وا�ضتناداً اإىل اأرقام 
60 يف املئة من  احلك�مة، فاإن ثمة 
خط  حتت  االآن  يعي�ض�ن  االإيرانيني 
اأكرث من  الفقر، وال يح�ضل�ن على 
يف  ال����اح���د  ل��ل�����ض��خ�����س  دوالراً   55
املئة  يف   50 الت�ضخم  وبلغ  ال�ضهر. 
منذ ع���ام، وت��دن��ى ال��ري��ال االإي���راين 
املا�ضي  ال�ضهر  تاريخي  اإىل م�ضت�ى 
للدوالر  األ����ف����اً   440 اإىل  ل��ي�����ض��ل 
كان   1979 ع���ام  ويف  االأم���ري���ك���ي. 

الدوالر ي�ضاوي 75 ريااًل.
امل���ج��ة احل��ال��ي��ة من  اأن  وال���ا���ض��ح 
االإ�ضطرابات التي بداأت يف �ضبتمرب 

•• عوا�شم-وكاالت

وغالباً  ب���ال���ث����رات،  ال��ت��ن��ب���ؤ  ي�ضعب 
االقت�ضادي  اال���ض��ت��ي��اء  ب��ن��ف��ج��ر  م���ا 
اأح���داث  نتيجة  امل��زم��ن  وال�����ض��ي��ا���ض��ي 

غري خمطط لها اأو مت�قعة.
غف�لر  م��اي��ك��ل  ال���ك���ات���ب���ان  وي���ذك���ر 
وديفيد اإت�س. راندال يف مقال مبجلة 
قليلني  اأن  االأمريكية  “ني�زويك” 
اأن ح��ف��ن��ة من  ال���ذي���ن ت���ق��ع���ا  ه���م 
املزارعني ال�ضاخطني يف ليك�ضنغت�ن 
االأمريكية،  ال��ث���رة  �ضت�ضعل  غ��ري��ن 
من  الفارين  املجرمني  بع�س  اأن  اأو 
بث�رة  �ضيت�ضبب�ن  البا�ضتيل  �ضجن 
العربية  ال����ث�����رات  وب������داأت  اأخ������رى، 
ورمبا  ت�ن�ضي،  خ�ضر  بائع  بانتحار 
التالية بداأت  االإيرانية  الث�رة  تك�ن 
مع اعتقال مه�ضا اأميني )22 عاماً(، 

)اأي��ل���ل( ق��د ط��ال اأم��ده��ا اأك���رث من 
�ضبقتها.  التي  االإ�ضطرابات  من  اأي 
وق��ت��ل م��ئ��ات امل��ح��ت��ج��ني ع��ل��ى اأي���دي 
اآالف، وحكم  واع��ت��ق��ل  االأم���ن  ق����ات 
ع�����ض��ري��ن حمتجاً  م����ن  اأك������رث  ع���ل���ى 
ب����االإع����دام. ورغ����م ذل����ك، ف��اإن��ه على 
ت�ضكت  مل  امل��ا���ض��ي��ة،  امل������رات  ع��ك�����س 
الدع�ات  القمعية  االإج����راءات  ه��ذه 
م���ن ق��ب��ل اجل��ي��ل ال�������ض���اب، ال����ذي ال 
ي�ضتطيع تذكر ال�ضاه، وقد �ضئم من 
عق�د من الف�ضاد امل�ضت�ضري واحلكم 
املفاو�ضات  واأخ��ف��ق��ت  االإ���ض��ت��ب��دادي. 
الإحياء االإتفاق الن�وي، ولكن العمل 
على  ينط�ي  اإي���ران  �ضد  الع�ضكري 
امل�قف  يك�ن  وق��د  وخيمة.  ع���اق��ب 
ه�ؤالء  دع��م  ه�  ل�ا�ضنطن  االأف�ضل 
الذين بداأوا فعاًل بعملية التغيري يف 
طهران. ومن املمكن اأن يقلب الدعم 

مدافع »اآرت�سر« اإىل اأوكرانيا.. ما قدراتها وتاأثرها يف احلرب

ملاذا يخ�صى الغرب غوا�صة يوم الدينونة وطوربيد القيامة؟

•• القد�س-اأ ف ب نتانياهو يلتقي م�صت�صار االأمن القومي االأمريكي 

نتانياه� اخلمي�س م�ضت�ضار  بنيامني  االإ�ضرائيلي  ال���زراء  التقى رئي�س 
االأمن الق�مي االأمريكي جيك �ضاليفان واأجرى حمادثات ترّكزت على 

الربنامج الن�وي االإيراين  وفق بيان �ضادر عن مكتبه.
واالأرا�ضي  اإ�ضرائيل  يزور  الذي  و�ضاليفان  نتانياه�  اأن  البيان  وجاء يف 
الن�وي  اإي��ران  امل�ضرتكة ل�قف برنامج  “اجله�د  الفل�ضطينية بحثا يف 

وحتركات اإيران يف املنطقة«.
وتابع البيان “رّحب رئي�س ال�زراء بالتزام الرئي�س االأمريكي ج� بايدن 

�ضمان عدم امتالك اإيران اأ�ضلحة ن�وية«.
كما تطّرق نتانياه� يف حمادثاته مع امل�ضت�ضار االأمريكي اىل “التحركات 
معتربا اإياها “هج�ما  االأخرية للفل�ضطينيني على ال�ضاحة الدولية”، 

على اإ�ضرائيل يتطّلب منا الرّد«.
بني  اال�ضرتاتيجية  ال��ع��الق��ات  باأهمية  ال��ب��ي��ان،  وف��ق  االث��ن��ان،  واأ���ض��اد 

اإ�ضرائيل وال�اليات املتحدة و�ضرورة تعميقها.
من جهته، قال البيت االأبي�س اإن �ضاليفان كرر تعهد ال�اليات املتحدة 

“�ضمان عدم ح�ض�ل اإيران اأبدا على �ضالح ن�وي«.
اأدري��ان وات�ض�ن يف بيان  الق�مي  االأم��ن  با�ضم جمل�س  املتحدثة  وقالت 
عن  ف�ضال  اأوك��ران��ي��ا،  )ملف(  يف  اأي�ضا  “بحثا  و�ضاليفان  نتانياه�  اإن 
واإيران وتداعياتها على االأمن  املزدهرة بني رو�ضيا  الدفاعية  ال�ضراكة 

يف ال�ضرق االأو�ضط«.
االإ�ضرائيلية  احل��ك���م��ة  فيه  تتفق  ال  م������ض���ع  اإىل  �ضاليفان  وت��ط��رق 
املت�ضددة اجلديدة مع اإدارة بايدن، وقال امل�ض�ؤول االأمريكي اإنه يعار�س 
امل�ضتقبل،  يف  فل�ضطينية  دول��ة  حياة”  “قابلية  تهدد  التي  ال�ضيا�ضات 

بح�ضب البيان.

اأحادية  اأي خط�ات  لتجنب  امللحة  ال�ضرورة  “على  �ضاليفان  �ضدد  كما 
اأن ت�ؤجج الت�ترات على االأر���س، مع اإيالء  من جانب اأي طرف ميكن 
يتعلق  ما  يف  ال��راه��ن  التاريخي  ال��ضع  على  باحلفاظ  خا�س  اهتمام 

باالأماكن املقد�ضة يف القد�س«.
كذلك، التقى �ضاليفان بعد ظهر اخلمي�س يف رام اهلل بال�ضفة الغربية 

املحتلة الرئي�س الفل�ضطيني حمم�د عبا�س.
انتهاكات  وم��ن  االإ�ضرائيلية  االإج�����راءات  خ��ط���رة  “من  عبا�س  وح���ذر 
املدن  واقتحام  الي�مية،  القتل  وعمليات  اال�ضتيطان،  بتكثيف  تتمثل 
والبلدات الفل�ضطينية، وا�ضتباحة امل�ضجد االأق�ضى واملقد�ضات امل�ضيحية 
�ضد  والقر�ضنة  امل�قعة،  لالتفاقات  وتنكرها  القد�س،  يف  واالإ�ضالمية 

اأم�ال ال�ضرائب الفل�ضطينية«.

الفل�ضطينية  للرئا�ضة  بيان  بح�ضب  االأمريكية  االإدارة  عبا�س  وطالب 
“بالتدخل الف�ري قبل ف�ات االأوان ل�قف هذه االإجراءات االأحادية”، 
م�ؤكدا “اأننا لن نقبل با�ضتمرار هذه اجلرائم االإ�ضرائيلية و�ضنت�ضدى 

لها و�ضندافع عن حق�ق �ضعبنا واأر�ضنا ومقد�ضاتنا«.
كما �ضدد على “اأهمية اإيفاء االإدارة االأمريكية بالتزاماتها التي اأعلنت 
عنها، باحلفاظ على حل الدولتني، ووقف اال�ضتيطان، واحلفاظ على 
فتح مكتب  واإع����ادة  ال��ق��د���س،  القائم يف  وال��ت��اري��خ��ي  ال��ق��ان���ين  ال��ضع 
التحرير  فتح مكتب منظمة  واإع��ادة  القد�س،  االأمريكية يف  القن�ضلية 

يف وا�ضنطن«.
اخلارجية  وزي����ر  اع��ت��رب  اخل��م��ي�����س،  اهلل  رام  يف  ���ض��ح��ايف  م����ؤمت���ر  ويف 
“ت�ؤدي  االإ�ضرائيلية  احلك�مة  �ضيا�ضات  اأن  املالكي  ريا�س  الفل�ضطيني 
 17 ب����اأن  ع��ل��م��ا  االأر�س”،  ع��ل��ى  ل��ل������ض��ع  ف��ع��ل��ي وخ��ط��ري  ت���ده����ر  اإىل 
اأع�ضاء يف ف�ضائل م�ضلحة قتل�ا منذ بداية  اأو  فل�ضطينيا من مدنيني 

العام يف ال�ضفة الغربية.

الفقر ُينذر باندالع الثورة االإيرانية.. والنظام ف�صل يف اإخماد الغ�صب

العدد 13754 بتاريخ 2023/1/21 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية االإقت�ضادية باأن / ال�ضادة : ثريد دامين�ضن العمال البالط - �ضركة 

CN قد تقدم�ا اإلينا بطلب: ال�ضخ�س ال�احد ذ م م  رخ�ضة رقم: 4260983 
تعديل اإ�ضم جتاري من/ ثريد دامين�ضن العمال البالط - �ضركة ال�ضخ�س ال�احد ذ م م

THIRD DIMENSION FOR TILE WORKS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

اإىل/ البعد الثالث للمعدات الثقيلة - �ضركة ال�ضخ�س ال�احد ذ م م
THIRD DIMENSION HEVY EQUIPMENT - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C.  

اخل�ازيق   ودق  الركائز  تثبيت  و  االأ�ضا�ضات  حفر  اأعمال  اإ�ضافة   / ن�ضاط  تعديل 
4390001

تعديل ن�ضاط / اإ�ضافة تاأجري االآليات واملعدات الثقيلة  7730004
والكارب�ضت�ن(   )البا�ضك�  املت�ضابكة  االأر�ضفة  بالط  اأعمال  حذف   / ن�ضاط  تعديل 

4330008
فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا االإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�ضادية 
خالل ي�م واحد من تاريخ ن�ضر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غري م�ض�ؤولة عن اأي حق 

اأو دع�ى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل االإجراءات املطل�بة.
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13754 بتاريخ 2023/1/21 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية االإقت�ضادية باأن / ال�ضادة : مطعم الباين اكيد

CN قد تقدم�ا اإلينا بطلب: رخ�ضة رقم: 4364933 
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / اإ�ضافة عبري عبداهلل البلخى ٪100

تعديل مدير / اإ�ضافة ب�ضار عبداهلل البلخى
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / حذف �ضامل بن بخيت بن طناف املعمرى

تعديل �ضكل قان�ين / من م�ؤ�ض�ضة فردية اإىل �ضركة ال�ضخ�س ال�احد ذ م م
تعديل اإ�ضم جتاري من/ مطعم الباين اكيد
AL PINE AKID RESTAURANT

اإىل/ مطعم جاردينيا فل�ر - �ضركة ال�ضخ�س ال�احد ذ م م
GARDENIA FLOWER RESTAURANT - SOLE  PROPRIETORSHIP L.L.C

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

اأي حق اأو دع�ى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل االإجراءات املطل�بة.
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13754 بتاريخ 2023/1/21 

اإع����������الن
الدراجات  غيار  لقطع  م�ت�رايدر   : ال�ضادة   / باأن  االإقت�ضادية  التنمية  دائرة  تعلن 

CN قد تقدم�ا اإلينا بطلب: النارية ذ.م.م رخ�ضة رقم: 4285320 
تعديل مدير / اإ�ضافة ومى كلث�م �ضبري احمد بهات

 تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / اإ�ضافة ومى كلث�م �ضبري احمد بهات  ٪100
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / حذف �ضعيد احلاى خلفان بطى القبي�ضى

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / حذف �ضيخ �ض�كت احمد
تعديل راأ�س املال / من 150000 اإىل 100000

تعديل �ضكل قان�ين / من �ضركة ذات م�ض�ؤولية حمدودة اإىل �ضركة ال�ضخ�س ال�احد ذ م م
تعديل اإ�ضم جتاري من/ م�ت�رايدر لقطع غيار الدراجات النارية ذ.م.م

MOTORIDER MOTORCYCLES SPARE PARTS TRADING L.L.C
اإىل / م�ت�رايدر لقطع غيار الدراجات النارية - �ضركة ال�ضخ�س ال�احد ذ م م

 MOTORIDER MOTORCYCLES SPARE PARTS TRADING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C.  

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

حق اأو دع�ى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل االإجراءات املطل�بة.
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13754 بتاريخ 2023/1/21 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية االإقت�ضادية باأن / ال�ضادة : اأركان جرافيك للطباعة والدعاية واالعالن - 

�ضركة ال�ضخ�س ال�احد ذ م م
 رخ�ضة رقم: CN 3982872 قد تقدم�ا اإلينا بطلب:

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / جمال ح�ضني ت�فيق �ضخ�ر من مدير اإىل �ضريك
تعديل ن�ضب ال�ضركاء / جمال ح�ضني ت�فيق �ضخ�ر من 0٪ اإىل ٪49

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / عبداهلل حمدان حممد احمد النقبى من مالك اإىل �ضريك
تعديل ن�ضب ال�ضركاء / عبداهلل حمدان حممد احمد النقبى من 100 ٪ اإىل ٪51

تعديل �ضكل قان�ين / من �ضركة ال�ضخ�س ال�احد ذ م م اإىل �ضركة ذات م�ض�ؤولية حمدودة
تعديل اإ�ضم جتاري من/ اأركان جرافيك للطباعة والدعاية واالعالن - �ضركة ال�ضخ�س ال�احد ذ م م
ARKAN GRAPHICS FOR PRINTING AND ADVERTISING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

اإىل/ اركان جرافيك للطباعة والدعاية واالعالن ذ.م.م
ARKAN GRAPHICS FOR PRINTING AND ADVERTISING L.L.C

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

انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل االإجراءات املطل�بة.
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13754 بتاريخ 2023/1/21 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية االإقت�ضادية باأن / ال�ضادة : احلاجب مب�اد البناء

 رخ�ضة رقم: CN 1140107 قد تقدم�ا اإلينا بطلب:
 تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / اإ�ضافة ح�ضن حممد ح�ضن حميد ال�ض�يدى  ٪10

 تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / اإ�ضافة على �ضيليبارامبيل ٪90
تعديل مدير / اإ�ضافة على �ضيليبارامبيل

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / حذف ح�ضن حممد ح�ضن حميد ال�ض�يدى
تعديل راأ�س املال / من null اإىل 100000

تعديل �ضكل قان�ين / من م�ؤ�ض�ضة فردية اإىل �ضركة ذات م�ض�ؤولية حمدودة
تعديل اإ�ضم جتاري من/ احلاجب مب�اد البناء

AL HAJAB FOR BUILDINGS MATERIAL
اإىل/ احلاجب مل�اد البناء ذ.م.م

AL HAJAB FOR BUILDING MATERIALS L.L.C
فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا االإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�ضادية 
خالل اأربعة ع�ضر ي�ما من تاريخ ن�ضر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غري م�ض�ؤولة عن 

اأي حق اأو دع�ى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل االإجراءات املطل�بة.
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13754 بتاريخ 2023/1/21 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية االإقت�ضادية باأن / ال�ضادة : املحطة العقارية للمقاوالت

 رخ�ضة رقم: CN 4542490 قد تقدم�ا اإلينا بطلب:
 تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / اإ�ضافة عتيق خلفان عبداهلل رحمه املهريى ٪50

تعديل مدير / اإ�ضافة حممد على حممد �ض�كت
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / اإ�ضافة حمطة امل�ضتقبل الإدارة املن�ضاآت �س ذ م م

mahatat almostaqbal facilities management l l c
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / حذف علياء على �ضامل �ضليل املزروعى

تعديل راأ�س املال / من null اإىل 100000
تعديل �ضكل قان�ين / من م�ؤ�ض�ضة فردية اإىل �ضركة ذات م�ض�ؤولية حمدودة

تعديل اإ�ضم جتاري من/ املحطة العقارية للمقاوالت
PROPERTY STATION GENERAL CONTRACTING

اإىل/ املحطة العقارية للمقاوالت ذ.م.م
PROPERTY STATION GENERAL CONTRACTING L.L.C

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

اأي حق اأو دع�ى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل االإجراءات املطل�بة.
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

فقد املدع� / حممد �ضليمان 
ب���اك�������ض���ت���ان     ، اي�����������ب  ع����م����ر 
�ضفره  ج��������از   - اجل��ن�����ض��ي��ة 
)5749821AT(  رق���م 

م���������������ن ي�������������ج�������������ده ع�����ل�����ي�����ه 
االت�����������ض�����ال ب���ت���ل���ي���ف����ن رق����م  
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فقدان جواز �صفر
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عربي ودويل

�صرتايكر.. �صالح اأمريكي يظهر يف احلرب االأوكرانية الأول مرة •• عوا�شم-وكاالت

اإطار حزمة م�ضاعدات جديدة  يف 
املتحدة  ال���الي��ات  تدر�س  لكييف، 
اإر�ضال مركبات قتالية مدرعة من 
اأوكرانيا،  اإىل  “�ضرتايكر”  ط��راز 
املزيد  اإىل  ب��االإ���ض��اف��ة  م���رة،  الأول 
احلديثة  االأ���ض��ل��ح��ة  اأن��ظ��م��ة  م���ن 

التي منعت اإر�ضالها من قبل.
وق�����������ال م�������������ض������دران م���ط���ل���ع���ان 
اإن  “ب�ليتيك�”،  ل�����ض��ح��ي��ف��ة 
تك�ن  ق��د  “�ضرتايكر”  م��رك��ب��ات 
ج���������زءاً م�����ن دف����ع����ة امل�������ض���اع���دات 
امل��ق��دم��ة الأوك���ران���ي���ا، واأ���ض��اف��ا اأن 
“االأوكرانيني بحاجة اإىل ناقالت 
جيدة  لي�ضت  اإن��ه��ا  م��درع��ة.  جند 
قتال  يف  )ب����راديل(  مركبات  مثل 

الدبابات، ولكنها جيدة«.
اأعقاب  يف  اخل���ط����ة  ه���ذه  وت���اأت���ي 
بايدن،  ج�  الرئي�س  اإدارة  اإع��الن 
اإر�ضال  عزمها  امل��ا���ض��ي،  االأ���ض��ب���ع 
ق���ت���ال���ي���ة م����ن ط����راز  ع����رب����ة   50
مدرعة  مركبة  وه��ي  “براديل”، 
ق����ي���ة جم���ن���زرة حت��م��ل مدفعني 
ر�ضا�س،  واالآخ�������ر  اآيل  اأح���ده���م���ا 

اإ�ضافة اإىل �ض�اريخ “تاو«.

تعزيز الرت�سانة االأوكرانية
وق�����ال اأ���ض��خ��ا���س م��ط��ل��ع���ن على 
اإن  ب����ل�����م����ب����ريغ،  مل�����ق����ع  االأم����������ر 
ال�اليات املتحدة تخطط الإر�ضال 
ح����ايل 100 ع��رب��ة م��درع��ة من 
اأوكرانيا،  اإىل  ���ض��رتاي��ك��ر  ط����راز 
ك���ج���زء م����ن ح���زم���ة ج����دي����دة من 
امل�ضاعدات الع�ضكرية تبلغ قيمتها 
مما  دوالر،  م��ل��ي��ار   2.5 ح�����ايل 
كانت  ق���ي��اً  اأ�ضلحة  نظام  ي�ضيف 

قد حجبته يف ال�ضابق.
“ب�ليتيك�”  راأت  ج��ان��ب��ه��ا،  وم���ن 

واجب اأخالقي
وح�����ض��ب ت��ق��اري��ر اإخ��ب��اري��ة، تق�ل 
اعتماداً  ت��ع��ت��م��د  ال��ت��ي  اأوك���ران���ي���ا 
اأ���ض��ا���ض��ي��اً ع��ل��ى دب���اب���ات ت��ع���د اإىل 
احل��ق��ب��ة ال�����ض���ف��ي��ت��ي��ة م���ن ط���راز 
اإن الدبابات اجلديدة  )تي-72(، 
اأكرب  قدرة  الربية  ق�اتها  �ضتمنح 
على احلركة واحلماية قبل هج�م 
رو�ضي كبري مت�قع، باالإ�ضافة اإىل 
م�ضاعدتها على ا�ضتعادة ال�ضيطرة 

على بع�س اأرا�ضيها.
ويف لقاء له مع الرئي�س االأمريكي 
قال  وا����ض���ن���ط���ن،  ب����اي����دن يف  ج����� 
مارك  اله�لندي  ال�����زراء  رئي�س 
لتزويد  تخطط  ب���الده  اإن  روت���ه 
اأوكرانيا بنظام الدفاع ال�ضاروخي 
االأمريكي ال�ضنع )باتري�ت(، وه� 
م��ا ت��ع��ه��دت ب��ه ال����الي���ات املتحدة 

واأملانيا اأي�ضاً.
واأك�����دت ب��ري��ط��ان��ي��ا ال��ث��الث��اء، اأن 
اأوكرانيا بالدبابات  قرارها تزويد 
�ضد  احلربية  كييف  جه�د  لدعم 
اأخالقي”،  “واجب  ه����  رو���ض��ي��ا 
الربيطاين  ال����زراء  رئي�س  وك��ان 
ري�����ض��ي ���ض���ن��اك ق��د اأع��ل��ن ال�ضبت 
املا�ضي، اأن حك�مته �ضت�ضّلم خالل 
من  دب��اب��ة   14 املقبلة  االأ���ض��اب��ي��ع 

طراز “ت�ضالنجر2” الأوكرانيا.
اخل���ارج���ي���ة جيم�س  وزي�����ر  وب������ّرر 
ك��ل��ي��ف��ريل ق�����������رار ب�����الده اإر����ض���ال 
اأجل  م��ن  اأوك���ران���ي���ا،  اإىل  دب���اب���ات 
الهج�م  ���ض��د  ع��ل��ى  م�����ض��اع��دت��ه��ا 
الرو�ضي يف �ضرق البالد وجن�بها، 

وقال: 
العامل  اأن  يعتقد  ب�تني  كان  “اإذا 
�ض�ف ي�ضّلم بتعب اأوكرانيا ويفقد 
فاإن  ط��م���ح��ات��ه،  مل��ق��اوم��ة  االإرادة 
هائاًل  ت��ق��دي��ر  ���ض���ء  �ضيك�ن  ه���ذا 

اآخر من جانبه«.

�ضتك�ن  “�ضرتايكر”  مركبات  اأن 
مبثابة تعزيز اآخر لقدرات تر�ضانة 
كييف �ضريعة النم�، كما �ضت�ضاعد 
للدروع،  املا�ضة  احل��اج��ة  تلبية  يف 
رو�ضيا  اأن  م����ن  خم������اوف  و����ض���ط 
ت��خ��ط��ط ل��ت��ع��ب��ئ��ة ث��ان��ي��ة يف اإط����ار 
التح�ضري لهج�م كبري جديد يف 

االأ�ضابيع املقبلة.
“�ضرتايكر”  اأن  اإىل  واأ������ض�����ارت 
مركبة القتال املدرعة ذات الثماين 
�ضركة  ���ض��ن��ع��ت��ه��ا  ال���ت���ي  ع���ج���الت 
 General Dynamics«
لي�ضت   ،»Land Systems
الدبابات،  م��ث��ل  وق��ائ��ي��ة  اأو  ق���ي��ة 
اإال اأنها ميكن اأن تعمل يف ظروف 
ال���ث���ل���ج وال����ط����ني وال�����رم�����ل، رغم 
ال�عرة  ال��ط��رق  ع��ل��ى  ال��ت��ن��ق��ل  اأن 
ب�ضبب  م������ا،  ح�����د  اإىل  حم��������دود 

افتقارها اإىل امل�ضارات.
عربات  اأن  اإىل  ت��ق��اري��ر  ول��ف��ت��ت 
الإي����ج����اد  ت����ه����دف  “�ضرتايكر” 
ت�ازن عملي بني الق�ة واحلركة، 
حيث تعترب العربة القتالية نظام 
مركب مت ت�ضميمه لتك�ن مميتة 
�ضيارة  مثل  و�ضريعة  الدبابة  مثل 
متحركة  فهي  ذلك  ومع  هامفي، 
مبا يكفي ليتم ن�ضرها يف اأي مكان 

يف العامل يف غ�ض�ن 96 �ضاعة.
وم���ن ال��ن��اح��ي��ة ال��ن��ظ��ري��ة، ميكن 
حت�يل ن�ع واحد من ال�ضرتايكر 
اإىل ن�ع اآخر يف فرتة زمنية ق�ضرية 
ن�ضبياً، ما يجعل امل�ضتخدم للعربة 
ومينح  التكيف  ع��ل��ى  ق���درة  اأك���رث 
جمم�عة  الع�ضكريني  املخططني 
اخل�����ي�����ارات يف وقت  م����ن  ك���ام���ل���ة 

الدبابات  اإم��������دادات  ت��ت��ج��اوز  اأن 
الدبابات  من  اآخ��ر  غ��زواً  الغربية 

الرو�ضية«.
واأ�ضاف “لطاملا اأظهرت الع�ا�ضم 
يف  للغاية  م��رتددة  اأنها  االأجنبية 
ل�  رو�ضيا، حتى  مل�اجهة  التحرك 
القرار  ب��ات��خ��اذ  النهاية  يف  ق��ام��ت 
زيلين�ضكي  يذكر  ومل  املنا�ضب”، 
�ض�لت�س  اأوالف  امل�ضت�ضار  اأو  اأملانيا 
اإر�ضال  ا���ض��رتط��ت  ال��ت��ي  ب��اال���ض��م 
من  “اأبرامز”  دب��اب��ات  وا�ضنطن 
اأج����ل امل���اف��ق��ة ع��ل��ى ط��ل��ب كييف 

اإر�ضال دبابات “لي�بارد«.
ف��ي��م��ا اأك�����د االأم�����ني ال���ع���ام حللف 
اأن  ����ض���م���ال االأط���ل�������ض���ي )ن�����ات������(، 
املزيد  ع��ل��ى  �ضتح�ضل  اأوك���ران���ي���ا 
ال��دع��م واالأ���ض��ل��ح��ة احلديثة،  م��ن 
االأ�ضا�ضية  “الر�ضالة  اأن  وذك����ر 
�ضتك�ن: املزيد من الدعم واملزيد 
اأثقل  واأ�ضلحة  املتط�ر  الدعم  من 

واملزيد من االأ�ضلحة احلديثة«.
هناك  كانت  اإذا  م��ا  اإىل  ي�ِضر  ومل 
اأي اإعالنات ب�ضاأن االتفاق اخلا�س 
كييف  ومنح   ،2 لي�بارد  بدبابات 
احلديثة  االأ����ض���ل���ح���ة  م���ن  امل���زي���د 
وال���ق����ي���ة ال���ت���ي ط��ل��ب��ت��ه��ا م������راراً، 
لندن  تعهد  اإىل  يك�ن يرمي  وقد 
14 دب���اب���ة ق��ت��ال��ي��ة من  ب���اإر����ض���ال 
اأن  واأ����ض���اف  ت�ضالنجر2،  ط����راز 
الطريق  ه���  االأ���ض��ل��ح��ة  “اإر�ضال 
ن���ح���� ال�������ض���الم يف ه�����ذه احل���ال���ة، 
للت��ضل  ال���ح��ي��د  ال�����ض��ب��ي��ل  واأن 
ب�تني  اإق��ن��اع  ه�  �ضالم  اتفاق  اإىل 
ق��ادر على االنت�ضار يف  ب��اأن��ه غ��ري 

املعركة«.

“لن  االأرب������ع������اء:  وا����ض���ن���ط���ن،  يف 
اأ���ض��ت��ب��ق االإع���الن���ات، ل��ك��ن ميكنك 
يك�ن  م���رة  ك��ل  يف  اأن���ه  تتخيل  اأن 
االت�ضال  ملجم�عة  اجتماع  هناك 
هناك  االأوك�����ران�����ي�����ة،  ال���دف���اع���ي���ة 
اإع����الن����ات م���ن ق��ب��ل ال��ع��دي��د من 
ال���دول ال��ت��ي حت�ضر م��ا ه��ي على 

ا�ضتعداد للم�ضاهمة به«.
وي���ق����ل اجل��ي�����س االأم���ري���ك���ي اإن 
من  ن�����ع����اً خم��ت��ل��ف��اً   18 ه���ن���اك 
مبا يف ذلك مركبة  “�ضرتايكر”، 
للدبابات  م�����ض��اد  م���ج��ه  ���ض��اروخ 
اأف����راد، ووف��ق��اً للجي�س،  ون��اق��الت 
فاإن هذه املركبات �ضت�فر للمقاتل 
للقتال  وخُمتربة  م�ث�قة  من�ضة 

اإمكانية  ي�ضمن  ب��ح��ي��ث  ق�����ض��ري، 
تلبية االحتياجات املتط�رة ملعركة 

معينة ب�ضرعة وكفاءة.
اأر�ضلت  اأن ال�اليات املتحدة  يذكر 
بالفعل اإىل اأوكرانيا اآالف املركبات 
ذل���ك مركبات  ال��ق��ت��ال��ي��ة، مب���ا يف 
مقاومة  واأخ���������رى  “هامفي” 
لالألغام يف �ضاحة املعركة، وميكن 
ل�”�ضرتايكر” اأن ت�فر ت�ازناً بني 

دبابة وناقلة جند مدرعة.

حت�سني القدرة القتالية
امل�����ض��اع��دات املقدمة،  وع��ن ح��زم��ة 
قال املتحدث با�ضم جمل�س االأمن 
الق�مي ج�ن كريبي لل�ضحفيني 

 24 ال��غ��زو الرو�ضي ال��ذي ب��داأ يف 
فرباير)�ضباط( العام املا�ضي.

زيلين�سكي يوا�سل ال�سغط
َد  �ضعَّ االأوك��������راين،  اجل���ان���ب  ويف 
زيلين�ضكي  ف���ل���دمي��ري  الرئي�س 
الغرب  يف  حلفائه  على  �ضغ�طه 
دبابات  ب���اإر����ض���ال  اإي���اه���م  م��ط��ال��ب��اً 
قتالية لبالده على وجه ال�ضرعة، 
نخبة  اإىل  وق��ال يف خطاب وجهه 
رجال االأعمال وال�ضا�ضة امل�ضاركني 
داف��س:  االق��ت�����ض��ادي  املنتدى  يف 
العامل  ي�ضتخدمه  ال��ذي  “ال�قت 
ت�ضتخدمه  ال���ت���ف���ك���ري.  يف  احل�����ر 
يجب  للقتل،  االإره��اب��ي��ة  ال��دول��ة 

للبقاء  كبرية  حت�ضينات  تت�ضمن 
على قيد احلياة.

واأ�ضاف كريبي “نعتقد اأن ت�فري 
الدبابات احلديثة �ضي�ضاعد ب�ضكل 
االأوكرانيني  ق��درة  ويح�ضن  كبري 
فاعلية  اأك���رث  ب�ضكل  ال��ق��ت��ال  على 
للم�ضي قدماً”، دون االإ�ضارة اإىل 
ا�ضتعداد ال�اليات املتحدة الإر�ضال 

دبابات “اأبرامز«.
وب���������دوره، ق�����ال رئ���ي�������س ال��������زراء 
اإن  م�رافيكي  ماتي��س  الب�لندي 
احللفاء  اإق��ن��اع  على  تعمل  ب���الده 
ب���اإر����ض���ال م���ا ي�ضل  االأوروب�����ي�����ني 
لدعم  ق��ت��ال��ي��ة،  دب��اب��ة   100 اإىل 
ج��ه���د ال���دف���اع االأوك���ران���ي���ة �ضد 

االنتخابية  العملية  اإن  م��راق��ب���ن 
للخطر  معر�ضة  تك�ن  ق��د  برمتها 
اإذا مل يتم التعامل بح�ضم مع حالة 
اأو احل��د منها ب�ضكل  ان��ع��دام االأم���ن 
االأمنية  االإج����راءات  وت�ضديد  كبري 

على مراكز الت�ض�يت.
هذه  يف  ال���ت�������ض����ي���ت  يف  وي���������ض����ارك 
ناخب  ملي�ن   80 نح�  االنتخابات 
م��ن جم��م��ل ت��ع��داد ال�����ض��ك��ان البالغ 
و40  ن�����ض��م��ة،  م��ل��ي���ن   180 ن��ح��� 
باملئة منهم من ال�ضباب دون ثالثني 

عاما.
ويف دي�ضمرب، �ضن م�ضلح�ن هج�ما 
االنتخابات  جلنة  مقر  على  عنيفا 
يف والية اإمي� بجن�ب �ضرق البالد؛ 
مما اأدى اإىل خ�ضائر ب�ضرية ومادية 
التي  الكبرية  كبرية. ورغم اجله�د 
خالل  النيجريية  احلك�مة  بذلتها 
اأنها ف�ضلت يف  اإال  العامني املا�ضيني 
ب�ضكل  تنفذها  التي  الهجمات  كبح 
حرام”  “ب�ك�  ج���م���اع���ة  رئ��ي�����ض��ي 
وجمم�عات متطرفة اأخرى، والتي 
اآالف   3 م��ن  اأك����رث  م��ق��ت��ل  اإىل  اأدت 
املا�ضية  الثالثة  االأع���ام  �ضخ�س يف 
عددا  لت�ضمل  ت��اأث��ريات��ه��ا  وام���ت���دت 
الكامريون  م��ث��ل  اجل�����ار  دول  م��ن 

والنيجر.
النيجرية  االن���ت���خ���اب���ات  وت��ك��ت�����ض��ب 
اإذ  ك��ب��ربة؛  ودول��ي��ة  اإقليمية  اأهمية 
تعترب نيجرييا اأكرب اقت�ضاد واأكرب 

•• اأبوجا-وكاالت

ي�����ض��ت��ع��د ال���ن���ي���ج���ريي����ن ل�������الإدالء 
الختيار  فرباير   25 يف  باأ�ض�اتهم 
للرئي�س  خلفا  للبالد  جديد  رئي�س 
بخاري،  حم��م��د  والي���ت���ه  امل��ن��ت��ه��ي��ة 
اأمنية كبرية يف ظل  و�ضط خم��اوف 
ت��زاي��د ال��ه��ج��م��ات االإره��اب��ي��ة ب�ضكل 

الفت خالل االأ�ضابيع املا�ضية.
االنتخابية  احل��م��ل��ة  اح���ت���دام  وم���ع 
املا�ضية،  ال��ث��الث��ة  االأ���ض��اب��ي��ع  خ��الل 
�ضجلت اأكرث من 60 هجمة اإرهابية 
راح  ن��ي��ج��ريي��ا  اأن����ح����اء  يف خم��ت��ل��ف 
مما  ���ض��خ�����ض��ا؛   80 ن��ح���  �ضحيتها 
ال�ضباق  ع��ل��ى  �ضلبية  ب��ظ��الل  األ��ق��ى 
االن��ت��خ��اب��ي ال���ذي ي�����ض��ارك فيه 18 
م��ر���ض��ح��ا ي��ت��ق��دم��ه��م ب�����ض��ك��ل الفت 
ع��ن حزب  اأت��ي��ك���  اأب���ب��ك��ر  املر�ضحان 
تين�ب�  وب���ال  الدميقراطي  ال�ضعب 
احلاكم  التقدمي  امل�ؤمتر  حزب  من 
وال������ذي ي��ح��ظ��ى ب��ق��ب���ل ن�����ض��ب��ي يف 

اأو�ضاط ال�ضباب.
وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن اإق���راره���ا برتدي 
اأن  اإال  البالد؛  يف  االأمنية  االأو���ض��اع 
قيام  اأك����دت  االن��ت��خ��اب��ات  مف��ضية 
االنتخابات يف م�عدها املحدد. وقال 
اإن  رئي�س املف��ضية حمم�د يعق�ب� 
قادرين  �ضيك�ن�ن  امل�ضجلني  جميع 

على االإدالء باأ�ض�اتهم.
يق�ل  االآخ���������ر؛  اجل����ان����ب  يف  ل���ك���ن 

فــنــلــنــدا تــتــعــهــد 
ع�صكرية  مب�صاعدات 
الأوكرانيا جــديــدة 

•• هل�شنكي-رويرتز

اأم�س اجلمعة تربعا  اأعلنت فنلندا  
الأوكرانيا  دفاعية  مب��ع��دات  ج��دي��دا 
ي�����رو  م���ل���ي����ن   400 م����ن  ب����اأك����رث 
ت�ضمل  ال  دوالر(  م��ل��ي���ن   434(
دبابات لي�بارد 2 الثقيلة التي قالت 
اإنها قد تر�ضلها اأي�ضا اإذا كان هناك 
ات��ف��اق م��ع احل��ل��ف��اء. وق��ال��ت وزارة 
ال��ت��ربع اجلديد  اإن  بيان  ال��دف��اع يف 
االإجمالية  ال���ق���ي���م���ة  ���ض��ي�����ض��اع��ف 
الفنلندية  ال��دف��اع��ي��ة  للم�ضاعدات 
اأمثال  ث���الث���ة  مب���ق���دار  الأوك���ران���ي���ا 
لي�ضل اإجمايل امل�ضاعدات اإىل 590 

ملي�ن ي�رو حتى االآن.
امل�ضت�ضار  ب���ي���ن����ن���ن  م���ي���ك���ا  وذك�������ر 
الفنلندي  ال���دف���اع  ل���زي��ر  اخل��ا���س 
 2 لي�بارد  بدبابات  التربع  ق��رار  اأن 
 200 ح����ايل  فنلندا  متتلك  ال��ت��ي 
بعد  منف�ضل  ب�ضكل  �ضُيتخذ  منها 
قاعدة  احل��ل��ف��اء يف  م���ع  م��ن��اق�����ض��ات 
رام�����ض��ت��اي��ن اجل���ي��ة ب��اأمل��ان��ي��ا. وقال 
اإال  ميكنني  “ال  ل��روي��رتز  بين�نن 
اإن ه��ذه احلزمة ال ت�ضمل  اأق���ل  اأن 
اإن��ه��ا تتاألف من  دب��اب��ات ل��ي���ب��ارد... 
اأ�ضلحة ثقيلة وذخرية«. كانت فنلندا 
قد اأ�ضارت يف وقت �ضابق اإىل اأنها قد 
اأملانية ال�ضنع  تر�ضل دبابات لي�بارد 

اإذا كان هناك اتفاق بني احللفاء.

“�ضكاي  مل����ق���ع  ف��ي�����ض��ت������س  وي���ق����ل 
يف  ال����ف����ائ����ز  اإن  عربية”  ن�����ي������ز 
م�اجهة  اأم���ام  �ضيك�ن  االن��ت��خ��اب��ات 
ظل  يف  امل�ضتع�ضى  االأمني  التحدي 
من  ال��ك��ث��ري  تكتنفها  حم��ل��ي��ة  ب��ي��ئ��ة 

التعقيدات االإثنية والدينية.
احل��ايل حممد  الرئي�س  الأن  ونظرا 
ال��ب��الد ثمانية  ال��ذي حكم  ب��خ��اري، 
�ضن�ات ه� م�ضلم يتحدر من ال�ضمال، 
يف  امل�����ض��ي��ح��ي��ني  “اجلن�بيني  ف�����اإن 
حزبه يرون اأن الرئي�س املقبل يجب 

اأن يك�ن جن�بيا م�ضيحيا«.
ال�ضيء؛  بع�س  معقدا  االأم��ر  ويبدو 
التقدمي  ر���ض��ح احل����زب  ف��ف��ي ح��ني 
احل���اك���م ج��ن���ب��ي��ا م�����ض��ل��م��ا ه���� ب�ال 
اجلغرايف  ال��ع��ام��ل  اأن  اإال  ت��ي��ن���ب���؛ 
االإثني قد يرجح كفة حزب ال�ضعب 
الرئي�ضي  امل��ن��اف�����س  ال��دمي��ق��راط��ي 
للحزب احلاكم والذي ر�ضح �ضماليا 
الذي  ب��ك��ر،  اأب�����  اأت��ي��ك���  ه����  م�ضلما 
الف�النية  ال��ق���م��ي��ة  اإىل  ي��ن��ت��م��ي 

االأكرث نف�ذا يف ال�ضمال الغربي.
ال��ت��ح��دي االق��ت�����ض��ادي عن  وال يقل 
تعاين  ح���ي���ث  االأم�����ن�����ي،  ال���ت���ح���دي 
نيجرييا من دي�ن مثقلة قدرت يف 
وت�ضل  مليارات   103 بنح�  ي�ني� 
اإىل نح�  الدي�ن  تكلفة خدمة تلك 
املنهكة  االإي����رادات  م��ن  باملئة   102
اأ�ضال بفات�رة الدعم ال�ضلعي، التي 
تقدر بنح� 12 مليار دوالر �ضن�يا.

مركز ثقل �ضكاين يف اإفريقيا.
فرين�س،  دب���ل���ي����  ل�����ه������ارد  ووف����ق����ا 
“ف�رين ب�لي�ضي”  املحلل يف جملة 
نيجرييا  انتخابات  فاإن  االأمريكية، 
تعترب االأب����رز م��ن ب��ني ال��ع��دي��د من 
جترى  التي  الرئا�ضية  االنتخابات 
يف ع����دد م���ن ب���ل���دان ال���ع���امل خالل 
لنف�ذها  نظرا  وذلك   2023 العام 
املجتمع  و����ض���ط  امل���ه���م  االإق���ل���ي���م���ي 

الدويل.
وي��ضح فرين�س اأن نيجرييا تكت�ضب 
الن�ضاط  مركز  ك�نها  من  اأهميتها 
ال����ق����ارة  االق����ت���������ض����ادي االأك���������رب يف 
تق�د  اأن  ي��ت���ق��ع  ك��م��ا  االإف���ري���ق���ي���ة؛ 
اإفريقيا  الزيادة ال�ضكانية االأكرب يف 
 4 اإىل  1.4 مليار ن�ضمة حاليا  من 
اإذ  ال��ق��رن احل���ايل،  م��ل��ي��ارات بنهاية 
�ضكانها  ع���دد  يت�ضاعف  اأن  ي��ت���ق��ع 
ثالث مرات اإىل 580 ملي�ن ن�ضمة 
يف  �ضكانية  ق���ة  اأك��رب  ثالث  لت�ضبح 
والهند.وي�ضري  ال�ضني  بعد  العامل 
تل�يت  ال�ضيا�ضي  واملحلل  ال�ضحفي 
في�ضت��س اإىل العديد من التحديات 
االنتخابية  ال��ع��م��ل��ي��ة  ت����اج���ه  ال��ت��ي 
ال���ن���ي���ج���ريي���ة، اأب�����رزه�����ا االن����ف����الت 
االقت�ضادية  وال��ق�����ض��اي��ا  االأم����ن����ي 
البطالة  معدالت  ارتفاع  يف  املتمثلة 
باملئة وانخفا�س   55 اأك��رث من  اإىل 
االأج�ر وتاآكل قيمة العملة ال�طنية 

“النرية«.

لهذا ال�صبب.. 3 دول جديدة تفقد حقوق الت�صويت يف االأمم املتحدة
•• نيويورك-وكاالت

قال االأمني العام لالأمم املتحدة اأنط�ني� غ�تريي�س 
وجن�ب  ولبنان  فنزويال  اإن  اجلمعة  اأم�س  بيان  يف 
مليزانية  م�ضتحقات  ���ض��داد  ع��ن  م��ت��اأخ��رة  ال�����ض���دان 
دول فقدت   6 واإنها من بني  املتحدة  االأمم  ت�ضغيل 
حق�قها يف الت�ض�يت يف اجلمعية العامة املك�نة من 

193 ع�ضً�ا.
التي  ال��ث��الث االأخ���رى  ال���دول  اأن  وذك��ر غ�تريي�س 
ف��ق��دت ح��ق���ق ال��ت�����ض���ي��ت ه���ي دوم��ي��ن��ي��ك��ا وغينيا 

اال�ضت�ائية والغاب�ن.

الغاب�ن ع�ض�ية جمل�س االأمن ملدة عامني  وت�ضغل 
على الرغم من عدم امل�ضا�س بحق�قها يف الت�ض�يت 
هناك. وين�س ميثاق االأمم املتحدة على اأن االأع�ضاء 
عن  م�ضاهماتهم  مبالغ  متاأخراتهم  ت�ضاوي  الذين 
العامني ال�ضابقني كاملني اأو تزيد عن ذلك يفقدون 

حق�قهم يف الت�ض�يت.
اأن  �ضلطة تقرير  ا  اأي�ضً العامة  لكنه مينح اجلمعية 
اإرادة  عن  خارجة  ظ��روف  اإىل  يرجع  الدفع  “عدم 
ويف هذه احلالة ميكن الأي بلد اأن ي�ضتمر  الع�ض�”، 

يف الت�ض�يت.
وقررت اجلمعية العامة اأن 3 دول اإفريقية مدرجة 

على قائمة الدول التي عليها متاأخرات - جزر القمر، 
و�ضاو ت�مي وبرين�ضيبي وال�ض�مال - �ضتك�ن قادرة 
على االحتفاظ بحق�قها يف الت�ض�يت، فيما منحت 

الدول الثالث نف�س االإعفاء العام املا�ضي.
ووفًقا لر�ضالة االأم��ني العام، فاإن احلد االأدن��ى من 
ه�  الت�ض�يت  حق�ق  ال�ضتعادة  الالزمة  املدف�عات 
و1835303  لفنزويال،  دوالًرا   76244991
لغينيا  دوالًرا  و619103  ل���ل���ب���ن���ان،  دوالًرا 
ال�ض�دان،  جلن�ب  دوالًرا  و196130  اال�ضت�ائية، 
دوالًرا  و20580  ل��ل��غ��اب���ن،  دوالًرا  و61686 

لدومينيكا.

مدير املخابرات االأمريكية زار كييف �صرا موؤخرا 
•• وا�شنطن-رويرتز

االأمريكية  املركزية  املخابرات  اإن وليام برينز مدير وكالة  اأمريكي لرويرتز  قال م�ض�ؤول 
)�ضي.اآي.اإيه( �ضافر �ضرا اإىل كييف يف االآونة االأخرية للقاء الرئي�س االأوكراين ف�ل�دميري 
زيلين�ضكي. واأ�ضاف امل�ض�ؤول االأمريكي، الذي طلب عدم الك�ضف عن ه�يته، “�ضافر املدير 
برينز اإىل كييف، حيث التقى بنظراء يف املخابرات االأوكرانية وكذلك الرئي�س زيلين�ضكي 

و�ضدد على دعمنا امل�ضتمر الأوكرانيا ودفاعها يف م�اجهة العدوان الرو�ضي«.
واأحجم امل�ض�ؤول عن الك�ضف عن م�عد الزيارة. وقالت �ضحيفة وا�ضنطن ب��ضت، التي كانت 

اأول من اأورد النباأ، اإن الزيارة حدثت يف مطلع االأ�ضب�ع.
واأ�ضاف تقرير ال�ضحيفة اأن برينز اأطلع زيلين�ضكي على ت�قعاته ب�ضاأن اخلطط الع�ضكرية 
اأنه اأقر اأي�ضا باأنه يف مرحلة ما �ضي�ضبح احل�ض�ل على امل�ضاعدة  الرو�ضية املقبلة، وذكرت 

االأمريكية اأ�ضعب.

تغرمي ترامب اإثر �صكوى »عبثية« �صد هيالري كلينتون
•• وا�شنطن-وكاالت

حكم قا�س فيدرايل اأمريكي اأم�س االأول اخلمي�س على 
بغرامة  وحماميته  ت��رام��ب  دون��ال��د  ال�ضابق  الرئي�س 
دع���ى ق�ضائية  لرفعهما  دوالر،  ح���ايل ملي�ن  قدرها 
“عبثية” على هيالري كلينت�ن، بتهمة حماولة الغ�س 

يف االنتخابات الرئا�ضية عام 2016.
امللياردير  ع��ل��ى  م��ي��دل��ربوك�����س  ال��ق��ا���ض��ي ج����ن  وح��ك��م 
االأبي�س  البيت  اإىل  بالع�دة  ي��اأم��ل  ال��ذي  اجل��م��ه���ري، 
عام 2024، بارتكاب “اإ�ضاءة ا�ضتخدام للمحاكم” من 
خالل رفع دع�ى ق�ضائية “لن�ضر رواية �ضيا�ضية ب�ضكل 
القا�ضي  رف�ضها  ال��ت��ي  ال�ضك�ى  وزع��م��ت  ن��زي��ه«.  غ��ري 
ا  واأ�ضخا�ضً كلينت�ن  اأن  امل��ا���ض��ي،  ال��ع��ام  ميدلربوك�س 
اآخ���ري���ن ح���اول����ا اإق���ن���اع اجل��م��ه���ر ب����اأن ح��م��ل��ة ترامب 
ج���رت ب��ت���اط���ؤ م��ع رو���ض��ي��ا.وط��ال��ب ال��رئ��ي�����س ال�ضابق، 
يف  الرئا�ضية  االنتخابات  يف  هزمها  التي  مناف�ضته  من 

 70 قدره  بتع�ي�س   ،2016 الثاين/ن�فمرب  ت�ضرين 
ملي�ن دوالر. واعترب القا�ضي يف حكمه امل�ؤلف من 45 
�ضفحة اأن هذه ال�ضك�ى “ما كان يجب اأن ُترفع اأبًدا«.

وكتب القا�ضي: “عدم كفايتها ك�ضك�ى قان�نية وا�ضحة 
ليقدمها..  ك��ان  م��ا  ع��اق��ل  واأي حم���اٍم  ال��ب��داي��ة..  منذ 
الغر�س منها �ضيا�ضي، وال ت�ضكل اأي من احلجج ال�اردة 

يف ال�ضك�ى ادعاًء قان�نًيا مقب�اًل«.
بالت�ضامن  هابا  األينا  وحماميته  ت��رام��ب  على  وُح��ك��م 
937،989،39 دوالًرا لتغطية  والتكافل بدفع مبلغ 

التكاليف القان�نية للطرف اخل�ضم.
ترامب  دون����ال����د  اأن  م��ي��دل��ربوك�����س  ال��ق��ا���ض��ي  وك���ت���ب 
“ي�ضتخدم املحاكم مراًرا وتكراًرا لالنتقام من خ�ض�مه 
م�ضار  حل��رف  م��دّب��ر  عقل  “اإنه  ال�ضيا�ضيني«.واأ�ضاف 
ميكن  وال  ا�ضرتاتيجية،  بطريقة  الق�ضائية  العملية 
اعتباره مدعًيا يتبع ن�ضائح حماميه ب�ضكل اأعمى.. كان 

يدرك جيًدا تاأثري اأفعاله«.

قبل �صهر.. املخاوف االأمنية تربك امل�صهد االنتخابي يف نيجرييا

لوال يلتقي بايدن يف 10 فرباير بوا�صنطن 
•• برازيليا-اأ ف ب

�ضيلفا نظريه االأمريكي  دا  اإينا�ضي� ل�ال  الرئي�س الربازيلي ل�ي�س  يلتقي 
الرئا�ضة  اأعلنت  ح�ضبما  ���ض��ب��اط-ف��رباي��ر   10 يف  وا�ضنطن  يف  ب��اي��دن  ج��� 

الربازيلية اأم�س االأول اخلمي�س.
الثاين/ كان�ن  من  االأول  يف  من�ضبه  ت�ىل  ال��ذي  الي�ضاري  الرئي�س  وك��ان 
يناير قد اأعلن رغبته يف اإعادة حت�ضني الروابط مع عدد كبري من البلدان 
التي كانت عالقاتها مت�ترة مع �ضلفه اليميني املتطرف جايري ب�ل�ض�نارو، 

وال �ضيما منها ال�اليات املتحدة.
وانتظر ب�ل�ض�نارو 38 ي�ًما قبل االعرتاف بف�ز بايدن عام 2020 على 

دونالد ترامب الذي كان الرئي�س الربازيلي ال�ضابق معجبا به ب�ضدة.
 9 من  املتحدة  ال�اليات  اإىل  �ضيت�جه  ل�ال  اإن  الربازيلية  الرئا�ضة  وقالت 
عنها  وك�ضف  ب��اي��دن  اإل��ي��ه  وجهها  ل��دع���ة  تلبية  ���ض��ب��اط-ف��رباي��ر   11 اإىل 
البيت االأبي�س يف 9 كان�ن الثاين-يناير غداة هج�م على مقاّر ال�ضلطة يف 

برازيليا �ضنه متطرف�ن م�ؤيدون لب�ل�ض�نارو.

Date 21/ 1/ 2023  Issue No : 13754
Legal Notice for publishment

(322/2023)
Warner : Ali Hamdan Al-Zaidi Carpentry and Blacksmithing 
Power of Attorney/ Qamar Saleh Salem Al-Kassadi
Warnee : Tripoli Contracting and General Maintenance

Subject : Request for notifacation to be published in the Legal notice, edited No 
400535/2022 dated 24/11/2022

Whereas, on 11/24/2022, the Legal notice contained in the above data was certifid, and 
On 11/29/2022, it was not possible to announce a legal notice, and this necessitated 
an investigation of the commercial license of the warner, on the investigation of the 
commercial license on 01/19/2023 from the Economic Registry System, no new 
addresses were found, and it was found that the license had expired.
Wherefore, The warner shall assign the Warnee under this notice to quickly pay the 
outstanding amount of 192,357,00 AED (One hundred and ninety-two thousand three 
hundred and fifty-seven AED) within a maximum period of five days from the date 
you received this notice, otherwise the warner will be forced to take all legal measures 
against the Warnee to ask him judicialy to pay the amount with the legal interest and 
charge him the fees, judicial expenses and attorney's fees.
Notary Public;

/Appear his handwritten signature and the seal

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70608
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املال والأعمال

االإمارات ت�صارك يف االجتماع الثامن لوكالء وزارات املالية بالدول العربية
والت�ضريعات ال�ضريبية، وعبداهلل اأحمد العبيديل مدير اإدارة العالقات املالية 
واال�ضتثمارات  وامل�ؤ�ض�ضات  املنظمات  ق�ضم  رئي�س  املطرو�ضي  وم���زة  الدولية، 

احلك�مية، وعدد من املخت�ضني بال�زارة.
العام رئي�س  افتتح معايل الدكت�ر عبد الرحمن بن عبداهلل احلميدي املدير 
جمل�س اإدارة �ضندوق النقد العربي فعاليات االجتماع الذي ت�ضمن عددا من 
اجلل�ضات النقا�ضية �ضملت عرو�ضاً تقدمييًة من كل من �ضندوق النقد الدويل 
الدويل  العربية”، والبنك  ال��دول  املحلية يف  االإي��رادات  “تعزيز تعبئة  بعن�ان 
بعن�ان “ق�ضايا حت�ضني اأداء امل�ؤ�ض�ضات وال�ضركات احلك�مية”، و�ضندوق النقد 
التم�يل  واأدوات  املناخ  مت�يل  دع��م  يف  املالية  ال�ضيا�ضة  “دور  بعن�ان  العربي 
التعر�س  مل�اجهة  الدي�ن  ا�ضتدامة  و”تقييم  ال�ضيادية”،  وامل�ضتدام  االأخ�ضر 
لل�ضدمات«. واأكد �ضعادة ي�ن�س حاجي اخل�ري يف مداخلة اأهمية هذا االجتماع 

وت�طيد  العمل  فر�س  وخلق  النم�  دعم  يف  ي�ضاهم  مما  االقت�ضادي،  التن�يع 
نظم  لت�ضميم  الفر�ضة  اإت��اح��ة  ع��ن  ف�ضاًل  ال�طنية،  االق��ت�����ض��ادي��ات  �ضالبة 
الدويل  البنك  ورقة  وح�ل  والكفاءة.  والب�ضاطة  العدالة  على  تركز  �ضريبية 
ب�ضاأن ق�ضايا حت�ضني اأداء امل�ؤ�ض�ضات وال�ضركات احلك�مية، اأ�ضار �ضعادته اإىل اأن 
احلك�مات بذلت جه�داً كبرية الإ�ضفاء الطابع املهني على اأداء جمال�س االإدارة 
يف ال�ضركات اململ�كة للدولة مع منحها �ضلطات وا�ضعة وا�ضتقاللية اأكرب ك�نها 
اأداء ال�ضركات وتر�ضم اال�ضرتاتيجيات العامة، وذلك نظراً  ق�ة حمركة تدعم 
للدولة وح�كمة  اململ�كة  ال�ضركات  اأداء  لتح�ضني كل من  املتزايدة  للت�جهات 
تلك ال�ضركات من خالل تعزيز دور جمال�س االإدارة فيها من حيث االإ�ضراف 
على اإدارة ال�ضركات وتط�ير اأدائها، وانت�ضار مبداأ اإ�ضفاء الطابع التجاري على 

ال�ضركات اململ�كة للدولة وتعزيز م�ضاركتها يف ال�ض�ق.

•• اأبوظبي -وام: 

وزارات  ل�كالء  الثامن  االجتماع  يف  املتحدة  العربية  االإم���ارات  دول��ة  �ضاركت 
املالية يف الدول العربية، الذي نظمه �ضندوق النقد العربي ي�مي 18 و19 
وح�ض�ر  مب�ضاركة  عقد  ال��ذي   - االجتماع  وناق�س  اأب�ظبي.  يف  احل��ايل  يناير 
وكالء وزارات املالية، وعدد من اخلرباء من �ضندوق النقد والبنك الدوليني 
ومنظمة التعاون االقت�ضادي والتنمية »OCED« - اآخر التط�رات املتعلقة 

ب�ضيا�ضات التن�يع االقت�ضادي وواقع اال�ضتثمار والنم� يف الدول العربية.
���ض��ع��ادة ي�ن�س ح��اج��ي اخل�ري  امل��ال��ي��ة  ���ض��ارك يف االج��ت��م��اع م��ن ج��ان��ب وزارة 
العام، وثريا  الدين  اإدارة  �ضليمان مدير مكتب  واأحمد بن  املالية،  وكيل وزارة 
الها�ضمي مدير اإدارة ال�ضرائب الدولية، وفاطمة ال�ضيخ مدير اإدارة ال�ضيا�ضات 

باعتباره من�ضة مثالية لتعزيز احل�ار والتن�ضيق يف جمال ال�ضيا�ضة املالية بني 
الدول العربية، معربا عن �ضكره لفريق �ضندوق النقد الدويل على تقدميهم 
هامة،  م�ضاألة  اأ�ضبحت  والتي  العامة،  االإي����رادات  تعبئة  ب�ضاأن  العمل  ل�رقة 
وخا�ضة يف �ض�ء حاجة العديد من الدول العربية اإىل تنمية اإيرادات حك�مية 
م�ضتقرة وم�ضتدامة، وتعزيز االإيرادات املحلية لدعم امل�ضاريع التي حتقق اأهداف 
اإىل نظام  املحلية يحتاج  امل���ارد  تعزيز  اأن  �ضعادته  واأو�ضح  امل�ضتدامة.  التنمية 
�ضريبي ت�ضتطيع من خالله احلك�مات تعبئة اإيراداتها، حيث ت�ضمح االإيرادات 
احلك�مية امل�ضتقرة واملرنة بزيادة االإنفاق على امل�ضاريع التنم�ية، م�ضرياً اإىل 
تعديالت كبرية يف  �ضابقاً  اأج��رت  قد  اخلليجي  التعاون  اقت�ضادات جمل�س  اأن 
ماليتها العامة واإعادة ت�ضميم ُنُظِمها ال�ضريبية عن طريق تخفي�س االعتماد 
الهيدروكرب�نية عرب  اإيراداتها غري  وتعزيز م�ضادر  النفطية  االإي��رادات  على 

 COP28 براكة.. منوذج عاملي يف التنمية امل�صتدامة يعزز ريادة االإمارات بـ

ال�صياحة يف اأ�صبوع .. زخم الفعاليات ي�صاعف اأعداد الزوار .. والناقالت الوطنية تعزز وجهاتها

اقت�صادية راأ�س اخليمة ت�صبط ب�صائع مقلدة 
بقيمـة 5 مليون درهــم خــالل عــام 2022

21 من�ضاأة جتارية،  واالأغذية يف  والعط�ر  املج�هرات 
والزي�ت،  ال��ي��دوي��ة،  ال�ضاعات  مثل  اأخ���رى  ومتفرقات 
وحمافظ النق�د، واملنكهات الغذائية، واالإك�ض�ض�ارات.  

�ضاهم  فقد  وال��ن��زاع��ات،  ال�����ض��ك��اوى  ت�ض�ية  جم��ال  ويف 
من  �ضك�ى   950 ت�ض�ية  يف  التجارية  احلماية  ق�ضم 
%98. واحتلت  2022 بن�ضبة  امل�ضتهلكني نهاية عام 
تلتها   42% بن�ضبة  االأوىل  املرتبة  ال�ضمانات  �ضكاوى 
املرتبة  %93 ويف  بن�ضبة  وامل�ضداقية  االأمانة  �ضكاوى 
الثالثة �ضكاوى العق�د بن�ضبة %19. وقد جنح الق�ضم 
بني   98% بن�ضبة  ودي����ة  ب�����ض���رة  ال�����ض��ك���ى  ع���الج  يف 
ال�ضكاوى  م��ن   2% ع��الج  وت��ع��ذر  املتنازعة،  االأط���راف 

حيث مت حت�يلها لدائرة املحاكم اأ�ض�اًل.  

•• راأ�س اخليمة -الفجر:

وحماية  االآم��ن��ة  االق��ت�����ض��ادي��ة  البيئة  ت��ع��زي��ز  اإط����ار  يف 
جتاوبت  والتقليد،  االنتهاك  من  التجارية  العالمات 
 55 م��ع  اخليمة  راأ����س  يف  االقت�ضادية  التنمية  دائ���رة 
عام  خالل  عاملية  جتارية  عالمات  تقليد  ح�ل  �ضك�ى 
وم�ضادرة  �ضبط  اإىل  ال��دائ��رة  ب���ادرت  وعليه   .2022
بلغت  وال��ت��ي  امل��ق��ل��دة،  املنتجات  م��ن  قطعة   79،459
بلغت  ف��ي��م��ا  ت��ق��ري��ب��ا،  دره����م   5،448،336 قيمتها 
جاءت  وق��د  دره��م.   89،468،499 االأ�ضلية  قيمتها 
الب�ضائع  م��ق��دم��ة  امل��الب�����س واالأح���ذي���ة واحل��ق��ائ��ب يف 
امل�ضادرة والتي مت �ضبطها يف 47 من�ضاأة جتارية، يليها 

••اأبوظبي -وام:

من�ذجا  )ب���راك���ة(  حم��ط��ات  ت�ضكل 
حيث  امل�ضتدامة  التنمية  يف  عامليا 
تق�د جه�د قطاع الطاقة يف الدولة 

خلف�س ب�ضمتها الكرب�نية . 
ويف اإطار ت�جيهات القيادة الر�ضيدة 
لال�ضتدامة  عاماً   2023 باعتبار 
براكة  ت�����ربز  االإم����������ارات  دول������ة  يف 
م�ضرية  تعزيز  يف  اأ�ضا�ضي  ك��الع��ب 
ال�ضديقة  الطاقة  مل�ضادر  االنتقال 
ب���دور  ال���ق���ي���ام  ل��ل��ب��ي��ئ��ة اإىل ج���ان���ب 

مكمل مل�ضادر الطاقة املتجددة . 
���ض��ب��اق��ة يف بدء  االإم����������ارات  وت���ع���د 
مل�����ض��ادر الطاقة  م�����ض��رية االن��ت��ق��ال 
مزيج  وت��ط���ي��ر  للبيئة  ال�ضديقة 
م��ت��ن���ع م��ن م�����ض��ادر ال��ط��اق��ة التي 
الطاقة  ن��ظ��ام  ت�����ض��ك��ل يف جم��م��ل��ه��ا 
واقعي  نهج  باتباع  وذل��ك  امل�ضتدام 
احلقائق  اإىل  ي�ضتند  االأج��ل  ط�يل 
اخلطط  و�����ض����ع  يف  وال����ب����ي����ان����ات 
واأن  �ضيما  وال  ب��ال��ط��اق��ة  اخل��ا���ض��ة 
قطاع الطاقة العاملي يعد من اأحد 
التغري  لظاهرة  اأدت  التي  الع�امل 

املناخي. 
الت��ضع  اإىل  االإم���������ارات  وب�������ادرت 
امل���ت���ج���ددة  ال���ط���اق���ة  يف م�������ض���اري���ع 
14 عاماً قراراً  واتخذت قبل نح� 
ا�ضتباقياً بتط�ير حمفظة م�ث�قة 
الطاقة  م�����ض��ادر  م���ن  وم�����ض��ت��دام��ة 
وه� ما يتما�ضى مع كافة اخلطط 
اإىل  ل��ل������ض���ل  ال��رام��ي��ة  الرئي�ضية 
احلياد املناخي بحل�ل عام 2050 
الطاقة  ق����درة  زي�����ادة  ذل���ك  مب���ا يف 

باأن  ع��ل��م��اً   2030 ال���ع���ام  ب��ح��ل���ل 
%20 فقط  حمطات براكة متثل 
م����ن اأه��������داف ال���ربن���ام���ج ال���ن����وي 
البداية  وت��ع��د  االإم���ارات���ي  ال�ضلمي 
من�ضة  باعتبارها  للربنامج  فقط 
لالبتكار يف حل�ل الطاقة ال�ضديقة 
االأو�ضع  امل��ه��م��ة  تتمثل  اإذ  للبيئة، 
الن�وية  للطاقة  االإم���ارات  مل�ؤ�ض�ضة 
م�ضرية  يف  االب����ت����ك����ار  حت���ف���ي���ز  يف 
ال�ضديقة  الطاقة  مل�ضادر  التح�ل 
للبيئة، مبا ي�ضمل مناذج املفاعالت 
املعيارية امل�ضغرة ومفاعالت اجليل 
لتط�ير  الطريق  ومتهيد  ال��ت��ايل، 
من  وخالية  جديدة  طاقة  م�ضادر 
ال�ق�د  مثل  الكرب�نية  االنبعاثات 
وت�فري  والهيدروجني،  ال�ضناعي 
والبخار  للحرارة  متقدمة  م�ضادر 

لل�ضناعات الثقيلة. 

امل�ضدر االأكرب للطاقة اخلالية من 
الدولة  يف  ال��ك��رب���ن��ي��ة  االن��ب��ع��اث��ات 
االأثر  ي��ربز  كما  عم�ماً.   واملنطقة 
امل��ه��م االآخ�����ر ل��ل��ط��اق��ة ال��ن���وي��ة يف 
دع����م ت��ط���ي��ر اق��ت�����ض��اد خ�����اٍل من 
الدولة،  يف  الكرب�نية  االن��ب��ع��اث��ات 
باعتبار حمطات براكة اأكرب م�ضدر 
للكهرباء ال�ضديقة للبيئة يف دولة 
االإم����������ارات ي��ت��ي��ح احل�������ض����ل على 
وبالتايل  النظيفة  الطاقة  �ضهادات 
اعتماد  اأوراق  من  ال�ضركات  متكني 
اال�ضتدامة وال��ض�ل اإىل تريلي�نات 
املتعلقة  التم�يالت  ال��دوالرات من 

بالبيئة واملجتمع واحل�كمة. 
ت�ضاهم حمطات  النح�،  وعلى هذا 
وفاء  يف   25% ن�ضبته  مب��ا  ب��راك��ة 
دول���ة االإم�����ارات ب��ال��ت��زام��ات��ه��ا فيما 
الكرب�نية  الب�ضمة  خف�س  يخ�س 

من جهة، ودعم التنمية ال�ضاملة يف 
اجلهة االأخرى. 

�ضت�فر  ب��ال��ك��ام��ل  ت�ضغيلها  وع��ن��د 
حم��ط��ات ب���راك���ة االأرب������ع م���ا ي�ضل 
ال���دول���ة من  اح��ت��ي��اج��ات  رب����ع  اإىل 
الكهرباء وه� ما يكفي الإنارة اأكرث 
دون  م��ن  م��ن��زل  ملي�ن  ن�ضف  م��ن 
انبعاثات كرب�نية حيث �ضتحد  اأية 
املحطات االأرب��ع من 22.4 ملي�ن 
الكرب�نية  االن���ب���ع���اث���ات  م���ن  ط���ن 
�ضن�ياً وه� ما يعني جتنيب البيئة 
�ضيارة  ملي�ن   4.8 من  االنبعاثات 
ع��ل��ى اأ���ض��ا���س ���ض��ن���ي م��ع ال��ع��ل��م اأن 
ال�����ض��ي��ارات يف الدولة  جم��م��ل ع���دد 
�ضيارة.  ماليني   3 نح�  اإىل  ي�ضل 
وع��ل��ي��ه ف���اإن حم��ط��ات ب��راك��ة تق�د 
الدولة  يف  ال��ط��اق��ة  ق���ط���اع  ج���ه����د 
ك�نها  الكرب�نية  ب�ضمته  خلف�س 

الن�وية ال�ضلمية احلالية يف جميع 
اأنحاء العامل.  وبهدف �ضمان اأمن 
ال��ط��اق��ة واال���ض��ت��دام��ة ع��رب ت�فري 
ذات  للبيئة  و�ضديقة  وف��رية  طاقة 
اأهمية ا�ضرتاتيجية للدولة بداأت يف 
االإن�ضائية  العمليات   2012 العام 
الن�وية يف  الطاقة  الأوىل حمطات 
الظفرة  منطقة  يف  العربي  العامل 
ح���ي���ث متكنت  اأب�����ظ����ب����ي  ب�����اإم�����ارة 
الن�وية  للطاقة  االإم��ارات  م�ؤ�ض�ضة 
وخ��������الل ع����ق����د م�����ن ال�����زم�����ن من 
متثلت  ا�ضتثنائية  اإجن��ازات  حتقيق 
من  الثنتني  التجاري  الت�ضغيل  يف 
ت��ق��رتب املحطة  ب��ي��ن��م��ا  امل��ح��ط��ات، 
ال��ث��ال��ث��ة م��ن االن�����ض��م��ام اإل��ي��ه��م��ا يف 
للبيئة  ال�ضديقة  الكهرباء  ت�فري 
ع��ل��ى م����دار ال�����ض��اع��ة، وال���ت���ي تق�م 
الطاقة  ت���اأم���ني  ب����دور حم�����ري يف 

اأملانيا،  يف  دو����ض���ل���دورف  وم��دي��ن��ة 
اأكت�بر  م���ن  االأول  م���ن  اب����ت����داًء 
اأرب��ع رحالت  �ضت�ضري  املقبل، حيث 
وثالث  ك�بنهاجن  اإىل  اأ���ض��ب���ع��ي��اً 
دو�ضلدورف،  اإىل  اأ�ضب�عياً  رحالت 
 787 “ب�ينج  ط���راز  ب��ا���ض��ت��خ��دام 

درمياليرن«.
تعزيز  للطريان،  االحت���اد  وتعتزم 
اأب���ظ��ب��ي وجاكرتا  ب��ني  خ��دم��ات��ه��ا 
دون  م��ن  ي���م��ي��اً  رح��ل��ت��ني  لت�ضبح 
ت�قف، اعتباراً من االأول من �ضهر 

اأكت�بر 2023.
من جهته����ا اأعلنت �ض������ركة طريان 
تكثيف  ع���زم���ه���ا  ع����ن  االإم�����������ارات، 
قبي����ل  ال�����ض��ني  ف��������ي  عملياته������ا 
ال�����ض�����������������������������ن��ة ال��ق��م��ري��ة اجل���دي���دة، 
ا���ض��ت��ج��اب��ة ل��ل��ط��ل��ب ال����ق�����ي على 
ال�ضفر، وتعزيز االت�ضال بب�اباتها 
�ضنغهاي،  ج�������ان������زو،  ال�����ث�����الث: 
وب����ك����ني، وذل�������ك م����ع اإع���������ادة فتح 
البالد حدودها، وتخفي����ف قي��������د 
الدخ�ل املتعلقة بجائحة »ك�فيد-

.»19
واأف����ادت »ط���ريان االإم�����ارات« باأنها 
���ض��ت�����ض��ت��اأن��ف خ���دم���ة ال����رك����اب اإىل 
ال�ضني،  م�����دن  اأك������رب  ���ض��ن��غ��ه��اي، 
اع��ت��ب��اراً م��ن 20 ي��ن��اي��ر اجل���اري، 
بطائرة  اأ�����ض����ب�����ع����ي����اً  ب���رح���ل���ت���ني 
و�ضرتتفع   ،»A380 »اإي���رب���ا����س 
رحالت  اأرب�����ع  اإىل  اخل���دم���ة  ه����ذه 
-777 »ب�ينغ  بطائرة  اأ�ضب�عياً 
الثاين  م��ن  اع��ت��ب��اراً   ،»300ER

من فرباير 2023.
اأنها  وذك����رت »ط����ريان االإم�������ارات« 
ت�ضغل حالياً اأربع رحالت اأ�ضب�عياً 
اإىل ج�انزو، الفتة اإىل اأنه اعتباراً 
 ،2023 ف��رباي��ر  م��ن  االأول  م��ن 
دبي  ب��ني  خدمتها  الناقلة  �ضتعزز 
»ئي  الرحلة  ت�ضغيل  مع  وج���ان��زو 
كيه 362/ 363« ي�مياً من دون 

.»A380« ت�قف بطائرة

••اأبوظبي-وام:

اأداءه  ال�����ض��ي��اح��ي  ال��ق��ط��اع  وا����ض���ل 
املا�ضي  االأ����ض���ب����ع  خ����الل  ال���ق����ي 
م�����ض��ت��ف��ي��دا م����ن ت���ن����ع اخل����ي����ارات 
زخم  وت�ضاعد  بالدولة  ال�ضياحية 
الدولية  وال��ف��ع��ال��ي��ات  االأح�������داث 
املزيد  ا�ضتقطاب  يف  اأ�ضهمت  التي 
من الزوار وامل�ضاركني من خمتلف 

دول العامل.
وب������رز خ�����الل االأ�����ض����ب�����ع اجل�����اري 
ت��ت���ي��ج دب���ي ب��ل��ق��ب اأف�����ض��ل وجهة 
امل�ضافرين  عاملية يف ج�ائز اختيار 
الناقالت  وا���ض��ل��ت  فيما   ،2023
ال�طنية عملية الت��ضع ب�جهاتها 
ال�ضفر  خ���ي���ارات  وت��ن���ي��ع  ال��ع��امل��ي��ة 

اأمام عمالئها.

- فعاليات دولية .
ا����ض���ت�������ض���اف���ت االإم��������������ارات خ����الل 
االأ������ض�����ب������ع اجل����������اري ع��������ددا من 
متيزت  ال��ت��ي  ال��دول��ي��ة  الفعاليات 
القرار  مب�ضاركة وا�ضعة من �ضناع 
وامل���خ���ت�������ض���ني م����ن خم���ت���ل���ف دول 
العامل معززة مكانتها وجهة عاملية 

ل�ضياحة االأعمال.
“اأ�ضب�ع  فعاليات  اأم�س  واختتمت 
 ”2023 ل��ال���ض��ت��دام��ة  اأب���ظ��ب��ي 
وحك�مات  دول  ق���ادة  ج��م��ع  ال���ذي 
بجانب  وخ���رباء  �ضيا�ضات  و�ضناع 
و�ضباب  اأع��م��ال  ورواد  م�ضتثمرين 
من خمتلف اأنحاء العامل من اأجل 
عقد �ضل�ضلة من احل�ارات البناءة 
التي من �ضاأنها االإ�ضهام يف حتقيق 

احلياد املناخي يف امل�ضتقبل.
ال�  ال����دورة  فعاليات  دب��ي  و���ض��ه��دت 
التجاري  وامل���ؤمت��ر  للمعر�س   24
“اإنرت�ضيك”  وال�����ض��الم��ة  ل��الأم��ن 
الرائد  التجاري  املعر�س   ،2023
عاملياً يف جماالت ال�ضالمة واالأمن 
واحل���م���اي���ة م���ن احل����رائ����ق، ال���ذي 

ال���ذي  االأوليني”  “حتدي  م���ن 
ال�ضياحية  التنمية  دائ���رة  تنظمه 
يف عجمان مب�ضاركة عدد كبري من 
املتناف�ضني املحليني والدوليني من 

خمتلف االأعمار واجلن�ضيات.
الذي  “حتدي االأوليني”  ويهدف 
�ضيقام يف منطقة الزوراء مارينا 1 
االإماراتي  ب��ال��رتاث  التعريف  اإىل 
وعراقته وعادات وتقاليد االأجداد 
ت���ارث��ت��ه��ا االأج���ي���ال احلالية  ال��ت��ي 
حيث  وري��ا���ض��ي،  مبتكر  ب��اأ���ض��ل���ب 
20 حاجزا  ي�ضتمل على اأكرث من 
ك��ي��ل��� مرتات   7 مل�����ض��اف��ة  م��ت��ن���ع��ا 
للرجال والن�ضاء، اإ�ضافًة اإىل �ضباق 
كيل�   1 مل�ضافة  ب��االأط��ف��ال  خ��ا���س 
مرت و10 ح�اجز منا�ضبة لفئتهم 
من  م�ضت�حاة  وجميعها  العمرية، 

البيئة االإماراتية.
ويت�ضمن “حتدي االأوليني” الذي 
الرتاث  على  املحافظة  اإىل  يهدف 
ع��ام - جمم�عة  ب�ضكٍل  االإم��ارات��ي 
العائلية  واالأن�ضطة  الفعاليات  من 
امل����ت����ن�����ع����ة، وع�����رب�����ات االأط���ع���م���ة 

وامل�ضروبات.

-«الناقالت الوطنية«.
وا�ضلت الناقالت ال�طنية الت��ضع 
يف اإطالق وجهات ال�ضفر اجلديدة 
ال�ضفر  خيارات  من  املزيد  لت�فري 
امل�ضافرين على متنها، وذلك  اأمام 
م����اك���ب���ة الن��ت��ع��ا���س ال��ط��ل��ب على 
ال�����ض��ف��ر وم��ك��ان��ة دول�����ة االإم������ارات 
لل�ضياحة  مف�ضلة  عاملية  ك�جهة 

واالأعمال.
واأعلنت »االحتاد للطريان« اإطالق 
اأب�ظبي  ت��رب��ط  ج���دي���دة  وج���ه���ات 
ك�بنهاجن  الدمناركية  بالعا�ضمة 

القطاع  خ��رباء  من  االآالف  يجمع 
العاملي،  ال��ت��ج��اري  دب���ي  م��رك��ز  يف 
باأكرث  وا���ض��ع��ة  دول���ي���ًة  مب�����ض��ارك��ة 
من  ع���ار����ض���ة  ج��ه��ة   1000 م���ن 
 10 فيها  دول��ًة خمتلفة، مبا   55
اأنحاء  جميع  م��ن  دول��ي��ة  اأج��ن��ح��ة 

العامل.

- »اأف�سل وجهة«.
ُت���ّ�ج���ت دب���ي ب��ل��ق��ب اأف�����ض��ل وجهة 
امل�ضافرين  عاملية يف ج�ائز اختيار 
2023 من م�قع “تريب اأدفايزر« 
 Tripadvisor Travellers‘
اأكرب من�ضة   Choice Awards
للعام  وذل�����ك  ال���ع���امل،  يف  ل��ل�����ض��ف��ر 
ال���ث���اين ع��ل��ى ال���ت����ايل، م���ا يعك�س 
اأبرز  كاإحدى  الرائدة لدبي  املكانة 
يف  املُف�ضلة  ال�ضياحية  ال���ج��ه��ات 

العامل.
الفائزة  اخ��ت��ي��ار اجل��ه��ات  وي��ج��ري 
ب��ط��ري��ق��ة فريدة،  اجل����ائ���ز  ب��ه��ذه 
امل�ضافرين  م���الي���ني  ي���ق����م  ح��ي��ث 
ال��ع��امل بتقدمي  اأن��ح��اء  م��ن جميع 
با�ضتقاللية  واآرائ��ه��م  تقييماتهم 
ال�جهات  خم��ت��ل��ف  ح������ل  ت���ام���ة 
التي  وال�����ت�����ج�����ارب  واالأن���������ض����ط����ة 
جميع  ت���غ���ط���ي  ك����م����ا  ت����ق����دم����ه����ا؛ 
مراجعات امل�ضافرين وت�ضنيفاتهم 
القيمة الأي وجهة م�ضتقلة خالل 
اعتباراً  وذل���ك  ���ض��ه��راً،   12 ف���رتة 
من 1 ن�فمرب 2021 وحتى 31 

اأكت�بر 2022.
و�����ض����ه����دت دب������ي ع���ل���ى م�������دار 11 
ا�ضتقبال  املا�ضي  ال��ع��ام  م��ن  �ضهرا 
النزالء وال�ضي�ف يف 794 من�ضاأًة 
فندقيًة وفرت 145،098 غرفًة، 
ن�ضبة  ت�ضجيل  يف  اأ���ض��ه��م  م��ا  وه���� 

الثانية  ب��ن�����ض��خ��ت��ه  القي�ين” 
امل����ح����دث����ة ع���ل���ى ه���ام�������س اأع����م����ال 
لل�ضياحة”،  القي�ين  اأم  “ملتقى 
ال���ذي ي��ع��د مب��ث��اب��ة ق��اع��دة بيانات 
يحتاجها  ال��ت��ي  امل��ع��ل���م��ات  ل��ك��اف��ة 

زوار اإمارة اأم القي�ين.

- »حتدي االأوليني« .
تنطلق غدا ال�ضبت الن�ضخة الرابعة 

ال�ضركاء  ل��ك��اف��ة  االإ���ض��رتات��ي��ج��ي��ة 
مب�����ج�����ال ال���������ض����ف����ر وال���������ض����ي����اح����ة 
وال�������ض���ي���اف���ة امل��ح��ل��ي��ة وال���دول���ي���ة 
والباقات  ل��ل��م��ن��ت��ج��ات  وال���رتوي���ج 
املن�ضاآت  م��ن  امل��ق��دم��ة  ال�����ض��ي��اح��ي��ة 
ال�����ض��ي��اح��ي��ة وال��ف��ن��دق��ي��ة ووك����االت 

ال�ضفر باالإمارة.
جل�ضة  ع���ق���د  امل���ل���ت���ق���ى  وت�������ض���م���ن 
ح�ارية ا�ضتعر�ضت روؤية وت�جهات 

اإ���ض��غ��ال ف��ن��دق��ي ق���ي��ة ب��ن��ح��� 73 
باملائة، والذي يعترب من بني اأعلى 

معدالت االإ�ضغال عاملياً.

- اأم القيوين.
نظمت دائ��رة ال�ضياحة واالآث��ار باأم 
اجلاري  االأ���ض��ب���ع  خ��الل  القي�ين 
لل�ضياحة”  القي�ين  اأم  “ملتقى 
ال�ضراكة  منظ�مة  تعزيز  ب��ه��دف 

امل�ضتقبلية نح�  الدائرة وخططها 
ت��اأ���ض��ي�����س ق���ط���اع ���ض��ي��اح��ي ج����اذب، 
من  العديد  على  ال�ض�ء  و�ضلطت 
القطاع  حققها  ال��ت��ي  االإجن������ازات 
ال�ضياحي يف االإمارة خالل الفرتة 

من 2019 حتى 2022.
دائرة  اأط��ل��ق��ت  مت�ضل  ���ض��ي��اق  ويف 
القي�ين  ب����اأم  واالآث�������ار  ال�����ض��ي��اح��ة 
اأم  “اكت�ضف  ال�����ض��ي��اح��ي  ال��دل��ي��ل 

دعمًا جلهود االإمارات لتحقيق احلياد املناخي بحلول عام 2050

بنك اأبوظبي التجاري ين�صم اإىل مبادرة تعهد ال�صركات امل�صوؤولة مناخيًا
•• اأبوظبي-الفجر: 

ال�ضركات  “تعهد  مبادرة  اإىل  ان�ضمامه  عن  اأم�س  التجاري  اأب�ظبي  بنك  اأعلن 
التزامه  م�ؤكداً  والبيئة،  املناخي  التغري  وزارة  اأطلقتها  مناخياً” التي  امل�ض�ؤولة 
االإم��ارات ومبادرتها اال�ضرتاتيجية لتحقيق  املناخي لدولة  العمل  اأجندة  بدعم 
احلياد املناخي بحل�ل عام 2050. جاء الت�قيع على هذا التعهد �ضمن فعاليات 
اأ�ضب�ع اأب�ظبي لال�ضتدامة، مبا يتما�ضى مع ا�ضرتاتيجية اال�ضتدامة التي اأقّرها 
جمل�س اإدارة بنك اأب�ظبي التجاري، ويرفد اجله�د التي يبذلها البنك العتماد 
اأعماله  يف  ال�ضركات  وح�كمة  واالجتماعية  البيئية  احل�كمة  ممار�ضات  اأف�ضل 
وعملية �ضنع القرار. ويف اإطار تعليقه على ت�قيع التعهد، قال ريت�ضارد هري�ضت، 
م�ض�ؤوليته  من  “انطالقاً  التجاري:  اأب�ظبي  بنك  يف  اال�ضتدامة  اإدارة  رئي�س 
االجتماعية، ي�ؤكد بنك اأب�ظبي التجاري التزامه التام بدعم اخلط�ات الكبرية 

التي تتخذها دولة االإمارات يف اإطار اجله�د العاملية مل�اجهة التغري املناخي. وال 
ودعم  جه�دنا  لت�ضريع  املنا�ضبة  والفر�س  ال�ضراكات  ا�ضتك�ضاف  يف  جهداً  ندخر 
م�ضاعي عمالئنا يف رحلتنا امل�ضرتكة لتحقيق بيئة خالية من الكرب�ن. وي�ضكل 
تق�ده وزارة التغري املناخي والبيئة،  الذي  مناخياً‘،   امل�ض�ؤولة  ال�ضركات  ’تعهد 
مبادرة مهمة تف�ضح املجال اأمام القطاع اخلا�س لال�ضطالع بدور اأكرب يف تنفيذ 
اأجندة العمل املناخي لدولة االإمارات”. وكجزء من التعهد، التزم بنك اأب�ظبي 
التجاري باتخاذ جمم�عة من االإجراءات احلا�ضمة لت�ضريع وترية وت��ضيع نطاق 
م�ضاهمته يف املبادرة اال�ضرتاتيجية لتحقيق احلياد املناخي بحل�ل عام 2050. 
وت�ضمل هذه االإج��راءات و�ضع خطة طم�حة لتقليل الب�ضمة الكرب�نية للبنك 
باال�ضتناد اإىل اأ�ض�س علمية، وم�ا�ضلة املمار�ضات احلالية التي يعتمدها البنك يف 
قيا�س انبعاثات الغازات الدفيئة اخلا�ضة به واالإف�ضاح عنها. و�ضيعمل البنك عن 
كثب مع احلك�مة االإماراتية واجلهات املعنية ل��ضع هذه اخلطط حيز التنفيذ.
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املال والأعمال
ة يف �صركة ت�صغيل و�صيانة حمطة »الطويلة بي« »طاقة« ت�صتحوذ على ح�صّ

ويحقق  االق��ت�����ض��ادي��ة  االأن�����ض��ط��ة 
امل�ضتدامة.  ال��ت��ن��م��ي��ة  اأه��������داف 
االقت�ضاد  اأن  اإىل  معاليه  م�ضرياً 
الطاقة  وم���������ض����ادر  ال������دائ������ري 
املتجددة والنظيفة حجر الزاوية 
يف اقت�ضاد دول��ة االإم���ارات خالل 
اخل���م�������ض���ني املُ���ق���ب���ل���ة، وال����دول����ة 
لتحقيق  ك���ب���رياً  ���ض���ط��اً  ق��ط��ع��ت 
هذه ال��روؤي��ة، كما مت اإط��الق 22 
�ضيا�ضة  اإط��ار  يف  وم�ضروع  مبادرة 
دولة االإمارات لالقت�ضاد الدائري 
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اآل���ي���ات و�ضبل  وت��ن��اول��ت اجل��ل�����ض��ة 
االإ�ضالحات  زخ��م  على  احل��ف��اظ 
م�ضتقبل  ل���ت���ع���زي���ز  ال���ه���ي���ك���ل���ي���ة 
اقت�ضادي اأكرث �ضم�اًل وا�ضتدامة 
ب��امل��ن��ط��ق��ة، وك��ي��ف��ي��ة ال��ت��غ��ل��ب على 
املتعلقة  ال���ت���ح���دي���ات  م����اج���ه���ة 

بارتفاع اأ�ضعار الغذاء والطاقة. 
البارز  ال���دور  على  معاليه  واأك���د 
االقت�ضادي  للمنتدى  واحل��ي���ي 
ال���ق�������ض���اي���ا  ع����ل����ى  االط�����������الع  يف 
التي  االق��ت�����ض��ادي��ة  وال��ت��ح��دي��ات 
وت�فري  واملنطقة،  العامل  ت�اجه 

اقت�ضادية �ضاملة مع دول اإ�ضرائيل 
والهند واإندوني�ضيا �ضمن برنامج 

ال�ضراكات االقت�ضادية العاملية. 
دولة  “حتر�س  معاليه:  واأ�ضاف 
االإمارات على ت�جيه ا�ضتثماراتها 
باملنطقة  ال���اع��دة  القطاعات  يف 
لها،  الدعم  و�ضائل  كافة  وتقدمي 
امل�ضرية  م�ضتقبل  م��ن  ي��ع��زز  مب��ا 
ال�ضاملة.  االقت�ضادية  التنم�ية 
ا�ضتفادت  امل��ن��ط��ق��ة  دول  اأن  ك��م��ا 
ب�������ض���ك���ل ك���ب���ري م�����ن ال���ت���ح���دي���ات 
ال�ضابقة التي واجهتها، واأ�ضبحت 

لديها القدرة واخلربات للتعامل 
اقت�ضادية عاملية  اأي تغيريات  مع 

قد حتدث يف امل�ضتقبل”. 
التعاون  اأه��م��ي��ة  معاليه  واأو���ض��ح 
امل�ضرتك  وال��ع��م��ل  االق���ت�������ض���ادي 
لدعم  امل��ن��ط��ق��ة  م�����ض��ت���ى  ع���ل���ى 
ب�����ض��اأن م�اجهة  ال��ع��امل��ي��ة  اجل��ه���د 
والتح�ل  امل���ن���اخ���ي���ة  ال���ت���غ���ريات 
للطاقة النظيفة واملتجددة، حيث 
اأن��ظ��م��ة ط��اق��ة نظيفة  ت���ف��ري  اإن 
وباأ�ضعار  وم�����ض��ت��دام��ة  وم���ث���ق��ة 
م��ع��ق���ل��ة ي�����ض��ه��م يف ت��ع��زي��ز من� 

لهذه  وال����ت����������ض����ي����ات  احل�����ل������ل 
الق�ضايا، من خالل من�ضة عاملية 
ال���دول  ق����ادة  م���ن  االآالف  جت��م��ع 
االأعمال،  وجمتمع  واحل��ك���م��ات 
مب����ا ي���ع���زز م����ن حت��ق��ي��ق اأه������داف 

التنمية امل�ضتدامة. 
اجلل�ضة:  خ����الل  م��ع��ال��ي��ه  وق�����ال 
القطاعات  م��ن  العديد  “�ضهدت 
غ���ري ال��ن��ف��ط��ي��ة الق��ت�����ض��اد دول���ة 
العام  خ��الل  ق���ي��اً  اأداًء  االإم����ارات 
املا�ضي ومنها ال�ضياحة وال�ضيافة 
من  حيث  والت�ضنيع،  وال��ع��ق��ارات 

حماية  ���ض��ي��م��ا  ال  االق���ت�������ض���ادي���ة 
يدعم  مب��ا  وامل��ن��اف�����ض��ة،  امل�ضتهلك 
حق�ق امل�ضتهلكني يف كافة اأ�ض�اق 

االإمارات ال�ضبع. 
ال�ضيا�ضات  اأن  م��ع��ال��ي��ه  واأك�������د 
االق��ت�����ض��ادي��ة ل���دول���ة االإم�������ارات 
جمل�س  ودول  خ����ا�����س  ب�������ض���ك���ل 
ال��ت��ع��اون اخل��ل��ي��ج��ي ب�����ض��ك��ل عام، 
ب��ات��ت اأك����رث ان�����ض��ج��ام��اً م���ع بيئة 

االقت�ضاد الكلي العاملية. 
وا�ضتعر�س معاليه خالل اجلل�ضة 
التي  االق���ت�������ض���ادي���ة  االإجن���������ازات 

املحلي  ال��ن��اجت  ي��ن��م���  اأن  امل��ت���ق��ع 
االإجمايل احلقيقي للدولة بن�ضبة 
2022، وبن�ضبة  %7.6 يف عام 

%3.9 خالل عام 2023”. 
برنامج  اأهمية  اإىل  واأ�ضار معاليه 
العاملية  االقت�ضادية  االتفاقيات 
التجارية  التناف�ضية  ت��ع��زي��ز  يف 
االنفتاح  يف  روؤيتها  ودع��م  للدولة 
�ضيا�ضتها  وت��ع��زي��ز  ال���ع���امل،  ع��ل��ى 
ال��ت��ج��اري��ة واال���ض��ت��ث��م��اري��ة. كما 
م�ضتمرة  ال���ط��ن��ي��ة  اجل���ه����د  اأن 
لل�ضيا�ضات  الهيكلي  التط�ير  يف 

حققتها دولة االإمارات خالل عام 
اأبرزها من� الناجت  2022، ومن 
املحلي االإجمايل باالأ�ضعار الثابتة 
الن�ضف  خ���الل   8.5% بن�ضبة 
االأول من العام املا�ضي، وت�ضجيل 
النفطية  اخلارجية غري  التجارة 
اأ�ضهر   9 ال�  من���اً غري م�ضب�ق يف 
لت�ضل   2022 ع���ام  م��ن  االأوىل 
دره����م  ت���ري���ل���ي����ن   1.637 اإىل 
بن�ضبة زيادة بلغت %19 مقارنة 
مع الفرتة ذاتها من عام 2021، 
�ضراكة  ات���ف���اق���ي���ات   3 وت����ق���ي���ع 

بن طوق: االإمارات قطعت خطوات اإيجابية ووا�صعة نحو التحول لنموذجها االقت�صادي اجلديد 

ت�ضفية  عن  امل�ض�ؤولة  اجلهات  من  بي” وذل��ك  “الط�يلة  حمطة 
هذه ال�ضركة.

ة 10%  وباالأخ�س، �ضملت ال�ضفقة، ا�ضتح�اذ “طاقة” على ح�ضّ
اإ�ضافية من ح�ض�س �ضركة “الط�يلة اآ�ضيا للطاقة” )تابك�(،املالكة 
ل�  االإج��م��ال��ي��ة  احل�����ض��ة  ازدادت  وب��ذل��ك  بي”،  “الط�يلة  مل��ح��ط��ة 
ذلك،ا�ضتح�ذت  اإىل  وباالإ�ضافة   .70% اإىل  )تابك�(  “طاقة” يف 
باور �ضريف�س  جلف  “اآ�ضيا  �ضركة  يف   25% ح�ضة  “طاقة” على 

املحدودة”، وهي �ضركة الت�ضغيل وال�ضيانة العائدة ل�”تابك�«.
حتقيق  م��ن  “طاقة”  متكني  يف  ه��ذه  اال�ضتح�اذ  عملّية  وت�ضاهم 
ا���ض��رتات��ي��ج��ي��ت��ه��ا واغ���ت���ن���ام ف���ر����س ال���ن���م���ّ�، وت���ع���زي���ز ق���درات���ه���ا يف 
جماالأعمال ت�ضغيل و�ضيانة حمطات حتلية املياه وت�ليد الكهرباء، 
وبالتايل تر�ضيخ مكانتها ك�ضركة رائدة يف جمال تط�ير وت�ضغيل 

االإمارات،  دولة  ذلك  املنطقة، مبا يف  م�ضت�ى  على  الطاقة  اأ�ض�ل 
وغانا واملغرب. وقال فريد الع�لقي، املدير التنفيذي لقطاع اأعمال 
للطاقة  ال�طنية  اأب�ظبي  �ضركة  يف  املياه  وحتلية  الكهرباء  ت�ليد 
)طاقة( - بهذه املنا�ضبة - : “طاقة لديها خطط طم�حة لتحقيق 
النم� يف اأعمالها يف قطاع ت�ليد الكهرباء وحتلية املياه هنا داخل 
ه��ذه هي خط�ة نح� حتقيق  اال�ضتح�اذ  وعملية  االإم���ارات،  دول��ة 
حمطة  يف  اإ�ضافية  ة  ح�ضّ على  اال�ضتح�اذ  اأن  كما  الطم�ح.  ه��ذا 
“الط�يلة بي”، اإ�ضافة اإىل تعزيز قدراتنا يف جمال اأعمال الت�ضغيل 
وال�ضيانة، ُيظهران التقّدم احلقيقي الذي نحرزه يف اإطار م�ضاعينا 
برت�ضيخ  املتمثلة  ال��ط��م���ح��ة،  اال���ض��رتات��ي��ج��ي��ة  اأه��داف��ن��ا  لتحقيق 
مكانتنا ك�ضركة مرافق متكاملة حتقق القيمة مل�ضاهميهاواأ�ضحاب 

امل�ضلحة لديها.«

•• اأبوظبي -وام:

اإحدى  ُتعّد  التي  ال�طنية للطاقة )طاقة(،  اأب�ظبي  �ضركة  اأعلنت 
املايل يف منطقة  ال�ض�ق  املدرجة يف  املتكاملة  املرافق  �ضركات  اأكرب 
اأوروبا وال�ضرق االأو�ضط و�ضمال اأفريقيا، اأم�س، عن ا�ضتح�اذها على 
“الط�يلة  ة يف ال�ضركة امل�ض�ؤولة عن ت�ضغيل و�ضيانة حمطة  ح�ضّ
امل��ي��اه وت�ليد  اأك���رب حم��ط��ات حتلية  ت��ع��د واح����دة م��ن  ال��ت��ي  بي”، 
اإ�ضافية يف  ا�ضتح�اذها على ح�ضة  اإىل  الدولة،اإ�ضافة  الكهرباء يف 

املحطة نف�ضها.
وكجزء من �ضفقة اال�ضتح�اذ، التي بلغت قيمتها ما يقارب 239 
“طاقة”  اأك��م��ل��ت  اأم��ري��ك��ي(،  دوالر  م��ل��ي���ن  دره���م )65  م��ل��ي���ن 
يف  للطاقة  ي�”  ت��ي  “بي  �ضركة  ح�ض�س  ك��ام��ل  على  ا�ضتح�اذها 

اأدنوك للتوزيع تتعّهد بخف�س كثافة االنبعاثات الكربونية  عن عملياتها بن�صبة 25 % بحلول 2030

الرئي�س التنفيذي لـ »الهالل«: االإ�صالحات الهيكلية مهمة لتعزيز االنتاجية والتمكني االقت�صادي

ويز اإير ت�سيف عدة وجهات اإىل �سبكة رحالتها خالل ف�سل ال�سيف

�صركة الطريان الوطنية تو�صع �صبكتها املتنامية با�صتمرار مع جمموعة فريدة من جتارب ال�صفر منخف�صة التكلفة

•• دافو�س -وام:

الهالل  نفط  ل�ضركة  التنفيذي  الرئي�س  جعفر  جميد  اأّك��د 
لقادة االأعمال خالل م�ضاركته يف املنتدى االقت�ضادي العاملي 
مهمة  بفرتة  تتمتع  االأو�ضط  ال�ضرق  منطقة  اأن  داف��س  يف 
ازدهار  �ضاهم  حيث  واالقت�ضادي  ال�ضيا�ضي  اال�ضتقرار  من 
والتعايف  الت�ظيف  م�ضت�يات  وارت��ف��اع  ال�ضناعي  االإن��ت��اج 

ال�ضياحي بتحقيق من� اقت�ضادي بن�ضبة 5.1%.
اإدارة  ول��ف��ت جم��ي��د ج��ع��ف��ر خ���الل م�����ض��ارك��ت��ه اإىل ����ض���رورة 
املخاطر الناجمة عن ال��ضع االقت�ضادي العاملي مثل ارتفاع 
االأكرث  االقت�ضادات  يف  خا�ضة  والفائدة  الت�ضخم  معدالت 

�ضعفاً يف املنطقة قبل اأن ي�ضبح تاأثريها �ضديداً.
التي  الهيكلية  االإ���ض��الح��ات  متابعة  يجب   : جعفر  وق���ال 
القطاع  وت��دع��م  وم��رون��ة  �ضم�لية  اأك���رث  من���  على  ت�ضجع 

يتطلع�ن  �ضاب  ملي�ن   100 من  اأك��رث  وج���د  مع  اخلا�س 
العمل  فر�س  خلق  �ضيك�ن  الكاملة  اإمكاناتهم  حتقيق  اإىل 
االأهمية مبا ي�ضهم يف تعزيز  بالغ  اأم��راً  القطاع اخلا�س  يف 

االنتاجية والتمكني االقت�ضادي.
اأنحاء  جميع  يف  اخل��ا���س  ال��ق��ط��اع  دور  ت��ع��زي��ز  اأن  واع��ت��رب 
املنطقة يتطلب ت�فري بنية حتتية مالية متكاملة واأنظمة 
لتمكني  احل��ك���م��ات  قبل  م��ن  ملم��ضة  وخ��ط���ات  م�ضاعدة 
القطاعات  عرب  واملت��ضطة  ال�ضغرية  وامل�ؤ�ض�ضات  ال�ضركات 

االقت�ضادية .
الهالل  نفط  ل�ضركة  التنفيذي  الرئي�س  م�ضاركة  وج��اءت 
واله�ضا�ضة:  ال�ضي�لة  “بني  بعن�ان  ح���اري��ة  جل�ضة  �ضمن 
اإفريقيا”  و���ض��م��ال  االأو���ض��ط  ال�����ض��رق  منطقة  يف  االإ���ض��الح 
ال�ضرق  ملنطقة  االق��ت�����ض��ادي��ة  ال��دي��ن��ام��ي��ك��ي��ات  ع��ل��ى  ورك����زت 

االأو�ضط و�ضمال اإفريقيا يف عام 2023 .

•• اأبوظبي-الفجر: 

اأعلنت ويز اإير اأب�ظبي، �ضركة الطريان ال�طنية منخف�ضة التكلفة 
يف دول��ة االإم����ارات، ع��ن ت�ضيري رح��الت ج��دي��دة م��ن اأب�ظبي نح� 
اأنطاليا يف تركيا مع اإعادة ت�ضيري الرحالت اإىل �ضاللة يف عمان، 
وباأ�ضعار  املريحة  ال�ضفر  ال�ضركة بت��ضيع خيارات  التزام  ما يعك�س 

مقب�لة للجميع.
1 ي�ني�  اعتباراً من  اأنطاليا  اإير ت�ضيري رحالتها نح�  وتبداأ ويز 
ال��ث��الث��اء واخل��م��ي�����س وال�����ض��ب��ت، يف ح��ني تنطلق  اأي����ام  يف   2023

الرحالت اإىل �ضاللة ابتداًء من 1 ي�ني� 2023 يف اأيام االإثنني 
والثالثاء واخلمي�س وال�ضبت.

امل�ضافرين من حمبي املغامرات  اإ�ضافة ال�جهات اجلديدة  ومتنح 
�ضفر  ال�ضركة خيارات  �ضفر مميزة، وتتيح لعمالء  فر�س وجت��ارب 
املتميزة.  اإير  ويز  �ضبكة  اإىل خمتلف وجهات  اأب�ظبي  مريحة من 
كما ت�فر الرحالت اجلديدة لل�ضياح و�ضكان دولة االإمارات وتركيا 

وُعمان رحالت مريحة ومبا�ضرة. 
 wizzair.com وتت�فر التذاكر حالياً عرب امل�قع االإلكرتوين
 129 تبداأ من  باأ�ضعار  املحم�لة،  لله�اتف  ال�ضركة  تطبيق  وعلى 

درهم اإماراتي*. وُت�ضرّي ويز اإير، منذ انطالقها يف يناير 2021، 
عن  �ضاعات  خم�س  اأق�ضاها  تبعد  وجهة   37 من  الأك��رث  رحالتها 

اأب�ظبي، كما تعتمد خطط من� طم�حة لعام 2023. 
املت��ضط،  البحر  �ضاحل  على  ال��رتك��ي��ة  امل���دن  اأك���رب  اأن��ط��ال��ي��ا  ُت��ع��د 
املتميزة.  الرتكية  التقاليد  مع  اخلالبة  ال�ض�اطئ  فيها  ومتتزج 
واالآثار  القدمية  املدينة  ينعك�س يف  بتاريخ حافل  اأنطاليا  وحتظى 
الرومانية. ومتثل املدينة ب�ابة منطقة الريفيريا الرتكية وتتميز 
بعرو�س ال�ضيافة الرائعة على مدار العام والتي متنح الزوار فر�ضاً 

فريدة لال�ضرتخاء واال�ضتك�ضاف.

بح�سور �سامل بن ركا�ص

افتتاح املعر�س العقاري يف هيلي ريحان روتانا

جمموعة &e تعلن التزامها باملبادرات الدولية 
لالإف�صاح عن ممار�صات احلوكمة البيئية واالجتماعية

يف م���دي���ن���ة اأب����ظ���ب���ي اخل���ا����ض���ة ب���امل���ط����ر ال���ع���ق���اري  
بارك  الغ�ن ويا�س  �ضعديات  فلل  الدار مثل  ل�ضركة 
ت�اكب  حيث  ج�لف.  امل�ضتدامة« ويا�س  في�ز و«املدينة 
الدار العقارية نه�ضة التط�ير يف عدة مناطق يف اإمارة 
اأب� ظبي التي اأ�ض�ضت فيها للعديد من املرافق واملجمعات 
واالقت�ضادية. وي�فر  وال�ضكانية  ال��ت��ج��اري��ة  ال��ك��ب��رية 
املعر�س فر�ضة حقيقية للتعرف عن قرب على امل�ضاريع 
م�ؤخراً،  العقارية  الدار  �ضركة  التي طرحتها  العقارية 
عالوة على تقدمي عنا�ضر جديدة من �ضاأنها االرتقاء 

باال�ضتثمار العقاري يف كافة املجاالت.

لدى  مقارنتها  ميكن  بيانات  ق��اع��دة  الإن�ضاء  واالجتماعية، 
ال��ق��ط��اع��ات واملناطق  ع��ن  ال��ن��ظ��ر  ال��ع��ام��ل��ة بغ�س  ال�����ض��رك��ات 
اأربع  املعايري معل�مات مبنية على  وت�ضمل هذه  اجلغرافية. 
ركائز: امل�ارد الب�ضرية، والبيئة املحيطة، واالزدهار، ومبادئ 
الغازات  ب��ان��ب��ع��اث��ات  تتعلق  ت��داب��ري  ت�ضمل  ك��م��ا  احل���ك��م��ة. 
ال�ظيفي بني اجلن�ضني،  االأج�ر، والتن�ع  الدفيئة، وم�ضاواة 

وغريها من امل�ضائل.
االأداء،  مقارنات  اإج���راء  اإمكانية  اأي�ضاً  املعايري  ه��ذه  وت���ف��ر 
�ضمن  املنجز  التقدم  قيا�س  يف  اأهميته  تت�ضح  ال��ذي  االأم���ر 
العمليات، والإن�ضاء جمم�عة من املعايري امل�ضرتكة واملنهجية 
حتقيق  يف  املبذولة  اجله�د  وت�ضجيل  لقيا�س  عاملياً  امل�حدة 

اال�ضتدامة.

 •• العني - الفجر

افتتحت يف مدينة العني فعاليات املعر�س العقاري من 
اك�ضربت�س  ديلز  و�ضركة  العقارية  ال��دار  �ضركة  تنظيم 
ف��ن��دق هيلي ري��ح��ان روت��ان��ا بح�ض�ر  اأق��ي��م يف  وال����ذي 
ال�����ض��ي��خ ال���دك���ت����ر ���ض��امل ب���ن رك���ا����س ال���ع���ام���ري ع�ض� 
املجل�س ال�طني االحتادي �ضابقاً وعدد من ال�ضخ�ضيات 
امل�اطنني  م����ن  ال���ع���م���الء  وامل�������ض����ؤول���ني وا����ض���ت���ح����اذ 

واملقيمني.
امل�ضاريع  جل��م��ي��ع  وع���ر����س  املعر�س طرح  وي��ت�����ض��م��ن 

•• اأبوظبي - وام:

جمم�عة  ب��ا���ض��م  ���ض��اب��ق��اً  اأع��ل��ن��ت جم��م���ع��ة e& »امل��ع��روف��ة 
باتباع معايري احل�كمة  التزامها  اأم�س م�ا�ضلة  ات�ضاالت”، 
معايري  منظ�مة  اإىل  ان�ضمامها  عرب  واالجتماعية،  البيئية 
راأ�ضمالية اأ�ضحاب امل�ضلحة ال�ضادرة عن املنتدى االقت�ضادي 
العاملي، لتن�ضم اإىل اأكرث من 100 �ضركة عاملية يف املنظ�مة 
البيئية  امل���ؤ���ض��رات  م��ع  االأداء  ت��ق��اري��ر  م���اءم��ة  اإىل  ال��ه��ادف��ة 
با�ضتمرار  م�ضاهماتها  وق��ي��ا���س  واحل���ك��م��ة،  واالج��ت��م��اع��ي��ة 
وت�ضعى  املتحدة.  ل��الأمم  امل�ضتدامة  التنمية  اأه���داف  مقابل 
معايري راأ�ضمالية اأ�ضحاب امل�ضلحة، بناًء على مبادئ حمددة، 
البيئية  للح�كمة  احلالية  النماذج  بني  امل�ائمة  تعزيز  اإىل 

•• اأبوظبي-الفجر: 

)الرقم:  للت�زيع،  اأدن����ك  اأعلنت 
يف  املدرجة   )AEA006101017
�ض�ق اأب�ظبي لالأوراق املالية حتت 
 ،)ADNOCDIST :الرمز(
كثافة  الي�م عن خططها خلف�س 
بن�ضبة  ال���ك���رب����ن���ي���ة  ان��ب��ع��اث��ات��ه��ا 
%25 بحل�ل عام 2030، وذلك 
ا�ضتدامة  على  الرتكيز  خالل  من 
عملياتها الي�مية، لتعزيز اأعمالها 
امل�ضتقبلية  التناف�ضية  وق��درات��ه��ا 
ط�يلة  م�ضتدامة  قيمة  وحتقيق 

االأجل مل�ضاهميها.
ودفع  لتعزيز  �ضعيها  منطلق  ومن 
عجلة النم� امل�ضتدام يف عملياتها، 
ت��ت��ع��ّه��د اأدن��������ك ل��ل��ت���زي��ع ب���اإزال���ة 
خالل  من  عملياتها  من  الكرب�ن 
الكرب�نية  االن���ب���ع���اث���ات  خ��ف�����س 
ال��ن��اجت��ة عن  االأول  ال��ن��ط��اق  م���ن 
عملياتها ب�ضكل مبا�ضر، باالإ�ضافة 
الكرب�نية  االنبعاثات  تقلي�س  اىل 
الناجمة عن  ال��ث��اين  ال��ن��ط��اق  م��ن 
اإدارة  يف  ال���ط���اق���ة  ا����ض���ت���خ���دام���ات 
عملياتها. واأ�ضارت ال�ضركة اإىل اأنها 
تن�ي تركيب األ�اح �ضم�ضية لت�ضغيل 
وتخطط  اخل������دم������ة،  حم�����ط�����ات 
ال�ضتخدام ال�ق�د احلي�ي لت�ضغيل 
باالإ�ضافة  م��رك��ب��ات��ه��ا،  اأ����ض���ط����ل 

االبتكار  امل�ضتدام من خالل  النم� 
الطاقة  ح��ل���ل  ال���دائ���م يف جم���ال 

اجلديدة.«
ب����در �ضعيد  امل��ه��ن��د���س  اأك�����د  ك��م��ا   
للت�زيع  اأدن�����ك  اأن  ع��ل��ى  اللمكي 
على  اال�ضتدامة  مبادرات  �ضتطبق 
دولة  يف  حمطاتها  �ضبكة  م�ضت�ى 
االإمارات العربية واململكة العربية 

ال�ضع�دية.
وك�����ان�����ت اأدن�������������ك ل����ل����ت�����زي����ع قد 
جمم�عة   2022 ع��ام  يف  اأطلقت 
اخل���������ض����راء  “ف�يجر”  زي���������ت 
البنزين  مل���ح���رك���ات  �����ض��ة  امل��خ�����ضّ
با�ضتخدام  وامل�����ض��ّن��ع��ة  وال����دي����زل 
امل�ضدر  ن��ب��ات��ي��ة  اأ���ض��ا���ض��ي��ة  زي������ت 
اإطار  يف  وذل���ك   ،100% بن�ضبة 
مل�ا�ضلة  ال�ضاملة  ا�ضرتاتيجيتها 
امل�ضتدامة  امل��ن��ت��ج��ات  يف  ال��ت������ض��ع 
وباعتبارها  للبيئة.  وال�����ض��دي��ق��ة 
ال�ضركة الرائدة على م�ضت�ى دولة 
ال���ق���د، تعمل  االإم���ارات يف ت�زيع 
اأن�اع   ت�فري  على  للت�زيع  اأدن����ك 
�ضبكة  وق���د بديلة وم��ت��ع��ددة ع��رب 
حمطاتها، حيث ت�فر حالياً وق�د 
الغاز الطبيعي امل�ضغ�ط عرب 31 
جميع  يف  منت�ضرة  خ��دم��ة  حمطة 
اأنحاء الدولة، مبا يف ذلك حمطة 
الطبيعي  الغاز  ملركبات  خم�ض�ضة 

يف اإمارة اأب�ظبي.

ك���ف���اءة الطاقة  م���ن خ���الل زي�����ادة 
وربط  النظيف  ال�ق�د  وا�ضتخدام 
مب�ؤ�ضرات  ال��ت��م���ي��ل��ي��ة  اأه���داف���ن���ا 
اال�ضتدامة�، فاإننا ن�ضع اال�ضتدامة 
مما  الي�مية،  عملياتنا  �ضميم  يف 
اأعمالنا  ق��درة  تعزيز  يف  �ضي�ضاهم 
ع���ل���ى امل��ن��اف�����ض��ة يف امل�����ض��ت��ق��ب��ل، و 
ق��ي��م��ة م�����ض��ت��دام��ة ط�يلة  حت��ق��ي��ق 

االأجل مل�ضاهمينا.«
م�ضتدام  م���زي���ج  ت���ب���ّن���ي  اأن  »ك���م���ا 
اأ�ضط�ل  لت�ضغيل  الطاقة  مل�ضادر 
الطاقة  على  واالعتماد  مركباتنا 
اخلدمة،  حم��ط��ات  يف  ال�ضم�ضية 
عمالئنا  ت���زوي���د  اإىل  ب��االإ���ض��اف��ة 
الكرب�ن،  م��ن��خ��ف�����ض��ة  مب��ن��ت��ج��ات 
ال��ت��زام��ن��ا ب��دف��ع عجلة  ي���ؤك��د على 

واالجتماعية  البيئية  للح�كمة 
التزمت  وق��د  ال�ضركات.  وح�كمة 
اأدن������ك ل��ل��ت���زي��ع ب��ن��ظ��ام ج����زاءات 
املرتبطة  ال����ق����رو�����س  ح�����اف����ز   -
يربط  وال����������ذي  ب����اال�����ض����ت����دام����ة، 
اإجناز  التم�يل مب�ضت�يات  �ضروط 
وباالإ�ضافة  اال�ضتدامة.  م�ؤ�ضرات 
ي�ضمل  االأول،  اأب���ظ��ب��ي  ب��ن��ك  اإىل 
بنك  اأخ��رى هي:  اأطرافاً  التم�يل 
ال�ضني،  وبنك  التجاري،  اأب�ظبي 
وبنك ال�ضني ال�ضناعي والتجاري، 

وبنك �ضتاندرد ت�ضارترد.
اللمكي،  �ضعيد  بدر  املهند�س  وقال 
ال���رئ���ي�������ض���ي ال���ت���ن���ف���ي���ذي الأدن�������ك 
بخف�س  ن��ق���م  “عندما  للت�زيع: 
اأعمالنا  ع��ن  الناجمة  االنبعاثات 

حمطات  م��ن  �ضبكتها  ت��ضيع  اإىل 
كما  الكهربائية.  امل��رك��ب��ات  �ضحن 
“االأ�ضمنت  ال�����ض��رك��ة  �ضت�ضتخدم 
وذو  للبيئة  ال�ضديق  االأخ�ضر”، 
ال��ب�����ض��م��ة ال���ك���رب����ن���ي���ة امل����ح����دودة 
يف  التقليدي،  باالأ�ضمنت  مقارنة 

بناء حمطات اخلدمة اجلديدة.
اأدن�������ك ل��ل��ت���زي��ع اأول  واأ���ض��ب��ح��ت 
بالتجزئة  ال���ق���د  ل��ت���زي��ع  �ضركة 
يف دول�����ة االإم��������ارات حت�����ض��ل على 
مت�يل م�ضتدام من خالل حت�يل 
مليار   1.5 بقيمة  ق��ائ��م  مت���ي��ل 
اإىل  دره�����م(  م��ل��ي��ار   5.5( دوالر 
مت���ي��ل م��رت��ب��ط ب���اأه���داف حمددة 
ل��ال���ض��ت��دام��ة ب��ال�����ض��راك��ة م��ع بنك 
من�ّضق  ب�����ض��ف��ت��ه  االأول  اأب����ظ���ب���ي 

•• دافو�س – �شوي�رسا -وام: 

اأن  االقت�ساد،  وزير  املري،  طوق  بن  اهلل  عبد  معايل  اأكد 
الر�سيدة  القيادة  وتوجيهات  روؤية  بف�سل  االإمارات  دولة 
االقت�سادي  منوذجها  بناء  نحو  وا�سعة  خطوات  قطعت 
خالل  واملعرفة  واال�ستدامة  املرونة  على  القائم  اجلديد 
على  االنفتاح  تعزيز  على  الدولة  وحر�ست   ،2022 عام 
مع  والتجارية  االقت�سادية  �سراكاتها  وتو�سيع  العامل 
االأ�سواق العاملية، وت�سجيع اال�ستثمار والتو�سع يف قطاعات 

املتجددة  والطاقة  الف�ساء  اأبرزها  من  اجلديد  االقت�ساد 
اال�سطناعي  وال��ذك��اء  املتقدمة  املالية  والتكنولوجيا 
العمل  تعزيز  اإىل  اإ�سافة  الرابعة،  ال�سناعية  والثورة 
القطاعات  يف  امل��واه��ب  اأف�سل  وا�ستقطاب  ج��ذب  على 
وجاذبة  للمبدعني  حا�سنة  بيئة  وتوفر  اال�سرتاتيجية 

للم�ساريع الريادية. 
“ اإن الدولة ما�سية يف ا�ستكمال م�سرتها  وتابع معاليه: 
التنموية امل�ستدامة �سمن نهج و�سيا�سات اقت�سادية مرنة 
جلميع  واملمكنات  الفر�ص  من  املزيد  وتعزيز  وتناف�سية، 

االإمارات  مكانة  تر�سيخ  يف  ي�سهم  مبا  العامليني،  ال�سركاء 
م�ستهدفات  مع  يتما�سى  ومبا  العامل،  دول  بني  الريادية 

روؤية نحن االإمارات 2031، ومئوية االإمارات 2071”. 
جاء ذلك خالل م�ساركة معاليه يف جل�سة بعنوان “ال�سيولة 
و�سمال  االأو�سط  ال�سرق  منطقة  يف  االإ�سالح  واله�سا�سة: 
اأفريقيا” باملنتدى االقت�سادي العاملي دافو�ص، الذي يعقد 
20 يناير، مب�ساركة جمموعة  16 حتى  خالل الفرتة من 
وقطاع  احلكومات  يف  القيادية  ال�سخ�سيات  من  كبرة 

االأعمال واملجتمع املدين من جميع اأنحاء العامل. 
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اأطلقت  ال�ضبب،  ولهذا  اأفريقيا.  يف 
 ”7 “احتاد  دولة االإم��ارات برنامج 
اأب�ظبي  اأ�ضب�ع  املا�ضي خالل  العام 
لال�ضتدامة، وه� برنامج خم�ض�س 
لت�ضريع وترية ن�ضر م�ضاريع الطاقة 
اإفريقيا،  اأن��ح��اء  جميع  يف  النظيفة 
 100 ل�  وت�فري الكهرباء النظيفة 
ملي�ن �ضخ�س بحل�ل عام 2035. 
مت  التي  االتفاقيات  اأن  اإىل  م�ضرياً 
العام من  دورة هذا  ت�قيعها خالل 
تعك�س  لال�ضتدامة،  اأب�ظبي  اأ�ضب�ع 
اأه��م��ي��ة اخل���ط����ات ال�����ض��ّب��اق��ة التي 
ات��خ��ذت��ه��ا دول����ة االإم�������ارات يف هذا 
���ض��اه��م��ت يف حتقيق  امل��ج��ال وال��ت��ي 
اإجنازات مهمة خالل العام املا�ضي.

الدكت�ر  م���ع���ايل  ق����ال  ج��ه��ت��ه،  م���ن 
���ض��ل��ط��ان ب���ن اأح���م���د اجل���اب���ر، وزير 
املتقدمة،  والتكن�ل�جيا  ال�ضناعة 
 ،COP28 الرئي�س املعنّي مل�ؤمتر
“م�ضدر”:  اإدارة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س 
دولة  القيادة يف  روؤي��ة  مع  “متا�ضياً 
التعاون  ج�������ض����ر  مب����د  االإم����������ارات 
التنمية  حتقيق  نح�  التقدم  ودع��م 
على  الرتكيز  خالل  من  امل�ضتدامة 

•• اأبوظبي-وام:

لطاقة  اأب����ظ���ب���ي  ����ض���رك���ة  اأع���ل���ن���ت 
اأ�ضب�ع  خ��الل  “م�ضدر”  امل�ضتقبل 
عن   2023 لال�ضتدامة  اأب���ظ��ب��ي 
ت���ق��ي��ع ات��ف��اق��ي��ات م���ع ث����الث دول 
اأفريقية هي اأنغ�ال واأوغندا وزامبيا 
م�����ض��اري��ع ط��اق��ة متجددة  ل��ت��ط���ي��ر 
 5 ت�������ض���ل اىل  اإج����م����ال����ي����ة  ب�����ق�����درة 
االتفاقيات  هذه  وتاأتي  جيجاواط. 
يف اإطار التزام “م�ضدر” بامل�ضاهمة 
لتحقيق  االأفريقية  ال��دول  دع��م  يف 
الطاقة  م�������ض���ادر  ن���ح����  ال����ت����ح����ّ�ل 
االتفاقيات  ت���ق��ي��ع  مت  ال��ن��ظ��ي��ف��ة. 
 ،”7 “احتاد  ب��رن��ام��ج  مظلة  حت��ت 
وه��ي م��ب��ادرة مت اإطالقها م��ن قبل 
معايل ال�ضيخ �ضخب�ط بن نهيان بن 
مبارك اآل نهيان، وزير دولة، خالل 
اأب�ظبي  اأ�ضب�ع  املا�ضية من  الدورة 
املبادرة  ه��ذه  وت��ه��دف  لال�ضتدامة. 
القطاعني  م���ن  اأم�������ال  ج��م��ع  اإىل 
ال����ع����ام واخل����ا�����س ل��ال���ض��ت��ث��م��ار يف 
تط�ير م�ضاريع للطاقة املتجددة يف 
اإىل  ت�ضل  اإجمالية  بقدرة  اأفريقيا 
الكهرباء  وت���ف��ري  ج��ي��ج��اواط   20
�ضخ�س  م��ل��ي���ن   100 ل���  النظيفة 

بحل�ل عام 2035.
ال�ضيخ  معايل  اأك��د  املنا�ضبة،  وبهذه 
اآل  م��ب��ارك  ب��ن  نهيان  ب��ن  �ضخب�ط 
مع  اأن��ه متا�ضياً  دول���ة،  وزي��ر  نهيان 
ال�ضيخ  ال�����ض��م���  ت���ج��ي��ه��ات ���ض��اح��ب 
رئي�س  ن��ه��ي��ان،  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد 
التنمية  بدعم  اهلل،  حفظه  الدولة، 
املتجددة  الطاقة  وحل�ل  امل�ضتدامة 
ف����اإن دولة  االأف���ري���ق���ي���ة،  ال�����دول  يف 
لدعم هذا  ت�ضعى جاهدة  االإم���ارات 
اإمكانات  م��ن  ب��ه  يتمتع  مل��ا  ال��ق��ط��اع 
كبرية ت�ضاهم يف حتقيق النم� على 
واملناخي  االق��ت�����ض��ادي  ال�ضعيدين 

والعمل  امل��ت��ج��ددة  ال��ط��اق��ة  ح��ل���ل 
بتعزيز  ال����دول����ة  ت��ل��ت��زم  امل���ن���اخ���ي، 
التنمية امل�ضتدامة يف دول اجلن�ب، 
اأفريقيا ال�ضديقة.  وخا�ضة يف دول 
لتط�ير  اتفاقية  ت�قيع  اأعقاب  ويف 
 2 ب��ق��درة  م�ضاريع ط��اق��ة م��ت��ج��ددة 
املا�ضي،  العام  تنزانيا  جيجاواط يف 
التي  املهمة  االتفاقيات  ه��ذه  ت��اأت��ي 
 5 اإىل  ي�ضل  م��ا  ت�فري  اإىل  تهدف 
اأنغ�ال  ال��ط��اق��ة يف  ج��ي��ج��اواط م��ن 
واأوغندا وزامبيا، لت�ضهم يف حت�ضني 
للمجتمعات  امل��ع��ي�����ض��ي  امل�������ض���ت����ى 
يف  االأفريقية  ال��دول  ودع��م  املحلية 
االقت�ضادية  ال��ت��ن��م��ي��ة  ج��ه���د  دف���ع 
ب�����ض��ك��ل م��ت��زام��ن م���ع ال��ت��ق��دم نح� 

حتقيق احلياد املناخي”.
حتت  امل���ّق��ع��ة  االت��ف��اق��ي��ات  وت�ضمل 
خالل   ”7 “احتاد  ب��رن��ام��ج  مظلة 
لال�ضتدامة  اأب�����ظ����ب����ي  اأ�����ض����ب�����ع 
2023: اتفاقية مع وزارة الطاقة 
م�ضاريع  لتط�ير  االأنغ�لية  واملياه 
اإجمالية  ب��ق��درة  امل��ت��ج��ددة  ال��ط��اق��ة 
وات��ف��اق��ي��ة مع  ج��ي��ج��اواط،   2 تبلغ 
املعادن  وت���ط����ي���ر  ال���ط���اق���ة  وزارة 

طاقة  م�ضاريع  لتط�ير  االأوغندية 
م��ت��ج��ددة ب��ق��درة اإج��م��ال��ي��ة تبلغ 1 
وزارة  م���ع  وات��ف��اق��ي��ة  ج���ي���ج���اواط، 
ال�طنية  واملرافق  الزامبية  الطاقة 
للطاقة  م�ضاريع  لتط�ير  الزامبية 
والطاقة  ال��ري��اح  وطاقة  ال�ضم�ضية 
تبلغ  اإجمالية  بقدرة  الكهرومائية 

2 جيجاواط.
بابتي�ضتا  ج���������او  م����ع����ايل  وق��������ال 
واملياه  ال��ط��اق��ة  وزي�����ر  ب���رج��ي�����س، 
“ميثل  اأن������غ�������ال:  ج���م���ه����ري���ة  يف 
اأنغ�ال  ب���ني ح��ك���م��ة  ه���ذا االت���ف���اق 
م�ضاريع  ل���ت���ط����ي���ر  و”م�ضدر” 
2 ج��ي��ج��اواط خط�ة مهمة  ب��ق��درة 
طاقة  نح�  التح�ل  حتقيق  باجتاه 
ن��ظ��ي��ف��ة وب��ت��ك��ل��ف��ة م��ن��ا���ض��ب��ة. ومن 
حت�ضني  يف  امل�ضاهمة  امل�ضروع  ���ض��اأن 
ال���ق���درة االإن��ت��اج��ي��ة، وخ��ل��ق فر�س 
عمل، وتعزيز فر�س احل�ض�ل على 
الكهرباء ل�ضعب اأنغ�ال. واإننا نتطلع 
اإىل ت�طيد العالقة التي جتمع بني 

البلدين وتعزيز العمل امل�ضرتك”.
نانكابريوا  روث  م���ع���ايل  وق����ال����ت 
وتنمية  ال��ط��اق��ة  وزي����رة  �ضينتام�، 

املعادن بجمه�رية اأوغندا: “اإننا يف 
حك�مة اأوغندا �ضعداء بال�ضراكة مع 
“م�ضدر” التي �ضتتيح اإ�ضافة واحد 
املتجددة  ال��ط��اق��ة  م��ن  ج��ي��ج��اواط 
الأوغندا،  االإن��ت��اج��ي��ة  ال���ق���درة  اإىل 
حتقيق  ك��ب��ري  ح���د  اإىل  ي���دع���م  م���ا 
اإمدادات  ت�فري  اإىل  الرامي  هدفنا 
البالد،  اأرج����اء  خمتلف  يف  ك��ه��رب��اء 
بالتح�ل  اخلا�ضة  اأهدافنا  وكذلك 
نتطلع  ون��ح��ن  ال��ط��اق��ة.  ق��ط��اع  يف 
قدماً لتط�ير هذا امل�ضروع واإجنازه 

�ضمن االإطار الزمني املحدد”.
ف��ي��ك��ت���ر بنجامني  امل��ه��ن��د���س  وق����ال 
ل�ضركة  التنفيذي  الرئي�س  ماباين، 
“زي�ضك�”:  ال���زام���ب���ي���ة  امل�����راف�����ق 
التاريخية  االتفاقية  ه��ذه  “متثل 
اإجنازاً  و”زي�ضك�”  “م�ضدر”  بني 
ق��ي��ام الطرفني  م���ن خ����الل  م��ه��م��اً 
�ضم�ضية  ط��اق��ة  م�����ض��اري��ع  ب��ت��ط���ي��ر 
جيجاواط   2 تبلغ  اإجمالية  بقدرة 
يف غ�ض�ن ال�ضن�ات الع�ضر القادمة. 
زامبيا  ودول���ة  “زي�ضك�”،  وتعترب 
مكملة  نظيفة  طاقة  اإنتاج  اأن  ككل، 
ل��ل��ط��اق��ة ال��ك��ه��روم��ائ��ي��ة م�����ض��األ��ة يف 

غاية االأهمية ل�ضمان اأمن الطاقة. 
هي  “م�ضدر”  اأن  واث��ق���ن  ون��ح��ن 
هذه  واأن  ل���ن���ا،  امل����ث����ايل  ال�������ض���ري���ك 
متبادلة  منفعة  �ضتحقق  ال�ضراكة 
للطرفني”. من جانبه، قال حممد 
جميل الرحمي، الرئي�س التنفيذي 
“ت�ضتهدف  “م�ضدر”:  ل�����ض��رك��ة 
يف اإطار هيكلة ال�ضركاء  “م�ضدر”، 
دي�ضمرب  يف  مت���ت  ال���ت���ي  اجل���دي���دة 
االإنتاجية  ق��درت��ه��ا  رف����ع  امل���ا����ض���ي، 
 100 اإىل  ال��ن��ظ��ي��ف��ة  ال��ط��اق��ة  م���ن 
 .2030 ب��ح��ل���ل ع���ام  ج��ي��ج��اواط 
ت�ضري  التي  الت�قعات  اإىل  وبالنظر 
معدالت  �ضت�ضهد  اإف��ري��ق��ي��ا  اأن  اإىل 
من� عالية، فاإننا نرى وج�د فر�س 
ورف���ع ح�ضة قطاع  ل��ت��ع��زي��ز  ه��ائ��ل��ة 
خا�ضة  االأفريقي،  املتجددة  الطاقة 
اإنتاج  م�ضت�يات  انخفا�س  �ض�ء  يف 
ال�قت  يف  ه��ن��اك  النظيفة  ال��ط��اق��ة 
الراهن. و�ضت�ضاهم هذه االتفاقيات 
املهمة التي مت ت�قيعها على هام�س 
فعاليات اأ�ضب�ع اأب�ظبي لال�ضتدامة 
اأه���دف ه��ذه الدول  يف دع��م حتقيق 
النظيفة،  ب����ال����ط����اق����ة  اخل����ا�����ض����ة 

االقت�ضادية  التنمية  عجلة  ودف���ع 
امل�ضتدامة فيها”.

يف  وق���ع���ت  ق���د  “م�ضدر”  وك���ان���ت 
اأغ�����ض��ط�����س امل���ا����ض���ي ات���ف���اق���ي���ة مع 
املحدودة  ت��ن��زان��ي��ا  ك��ه��رب��اء  ���ض��رك��ة 
“تاني�ضك�” لتط�ير م�ضاريع طاقة 
اإىل  ت�ضل  اإجمالية  بقدرة  متجددة 
2 جيجاواط، وذلك يف اإطار برنامج 
الطرفان  وي��ع��م��ل   .”7 “االحتاد 
حالياً على ا�ضتكمال تاأ�ضي�س �ضركة 
م�����ض��رتك��ة م����ن اأج������ل ت���ع���زي���ز هذه 
ووفقاً  اال���ض��رتات��ي��ج��ي��ة.  ال�����ض��راك��ة 
املتجددة  للطاقة  الدولية  لل�كالة 
)اآيرينا(، فاإن اأقل من ن�ضف �ضكان 
ال�ضحراء  جن�ب  اإفريقيا  منطقة 
ال���ك���ربى ت�����ض��ل��ه��م ال���ك���ه���رب���اء. كما 
فقط  امل��ائ��ة  يف   20 اأف��ري��ق��ي��ا  تنتج 
من الكهرباء من م�ضادر متجددة. 
�ضدر  متخ�ض�س  تقرير  وبح�ضب 
العام املا�ضي عن “م�ضدر” واأ�ضب�ع 
اأب�����ظ����ب����ي ل���ال����ض���ت���دام���ة وب���دع���م 
“ماكينزي  ����ض���رك���ة  م����ن  حت��ل��ي��ل��ي 
اأفريقيا  ق��ارة  ف��اإن  ك�مباين”،  اآن��د 
بح�ايل  تقدر  ق��درة  نظرياً  متتلك 

ال���ط���اق���ة  م�����ن  ت������������رياواط   850
ال�ضم�ضية وطاقة الرياح.

ب����ارز  ح�������ض����ر  “م�ضدر”  ول������دى 
�ضمن ال�ض�ق االأفريقية، فقد �ضبق 
“انفينيتي”  مع  بال�ضراكة  واأ�ض�ضت 
باور”  “انفينيتي  �ضركة  امل�ضرية 
ال���ض��ت��ك�����ض��اف ال���ف���ر����س امل���ت���اح���ة يف 
ك���م���ا وقعت  االإف����ري����ق����ي����ة.  ال����ق����ارة 
و”انفينيتي  “م�ضدر”  ���ض��رك��ات 
للمرافق”  ع���الم  و”ح�ضن  باور” 
امل�ضرية  احل���ك����م���ة  م���ع  ات��ف��اق��ي��ة 
برية  ري���اح  ط��اق��ة  حم��ط��ة  لتط�ير 
بقدرة 10 جيجاواط، والتي تعترب 
من االأكرب على م�ضت�ى العامل. كما 
لتط�ير  الثالث  ال�ضركات  تتعاون 
الهيدروجني  جم����ال  يف  م�����ض��اري��ع 
الإنتاج  ت��ه��دف  م�����ض��ر  االأخ�����ض��ر يف 
األ���ف ط��ن من   480 اإىل  ي�ضل  م��ا 
من  �ضن�ياً،  االأخ�ضر  الهيدروجني 
خ���الل حم��ل��الت ك��ه��رب��ائ��ي��ة بقدرة 
 .2030 عام  بحل�ل  جيجاواط   4
م�ضاريع  اأي�ضاً  “م�ضدر”  ول�ضركة 
يف ك����ل م����ن م����ري���ت���ان���ي���ا وامل����غ����رب 

وال�ضي�ضل.

م�صدر تطور م�صاريع طاقة متجددة بقدرة 5 جيجاواط
 لدعـم اأهـداف قـارة اأفريقيا يف جمال الطاقة النظيفة

انطالق اأ�صبوع االإمارات البحري 2023 مايو املقبل ويعلن ت�صكيل جلنته اال�صت�صارية
•• دبي-وام:

 15 ال���ذى �ضيعقد م��ن  ال��ب��ح��ري  اأ���ض��ب���ع االإم�����ارات  �ضكل 
اال���ض��ت�����ض��اري��ة لعام  دب���ي جلنته  ف��ى  امل��ق��ب��ل  م��اي���   19 اإىل 
للم��ض�عات  العام  االإط��ار  ب��ضع  �ضتق�م  التي   2023
يعقد  ال��ذى  االأ���ض��ب���ع  ويجمع  االأ���ض��ب���ع.  �ضيتناولها  التي 
اجلهات  ك��ب��ار  التحتية  وال��ب��ن��ي��ة  ال��ط��اق��ة  وزارة  ب��رع��اي��ة 
االأن�ضطة  للم�ضاركة يف عدد من  البحري  بالقطاع  املعنية 
امل��ت��ع��ددة يف  ال��ت��ج��اري��ة  ال��ف��ر���س  الإ�ضتك�ضاف  وال��ف��ع��ال��ي��ات 
لت�ضكيل  الن�عية  امل��ب��ادرات  م��ن  ع��دد  وت��ط���ي��ر  ال�ضناعة 

م�ضتقبل اأف�ضل لالقت�ضاد االأزرق يف الدولة.
اأهم  م��ن  ع���دًدا  ت�ضم  التي  اال�ضت�ضارية  اللجنة  و�ضتق�م 

املتقدمة  الرقمية  احل��ل���ل  تبني  يف  و�ضرعتنا  احل��دي��ث��ة 
التجارة  ط��رق  قلب  يف  اال�ضرتاتيجي  م�قعنا  اإىل  اإ�ضافة 
الدولية دوًرا حي�ًيا يف املكانة التي و�ضلنا اإليها الي�م. اإال 
اأن اأحد اأهم الع�امل التي اأ�ضهمت يف تقدمنا والتغلب على 
املا�ضيني  العامني  يف  واجهناها  التي  العديدة  التحديات 
األف   27 اأك��رث من  ال��ذي تق�م به  ال��دور الكبري  متثل يف 
القطاع  لتعزيز  االإم�����ارات  دول���ة  يف  تعمل  بحرية  �ضركة 
البحري  االإم��ارات  اأ�ضب�ع  اأن  واأ�ضافت  وتن�يع خدماته”. 
ال  ب�ضكل  ال�����ض��رك��ات  ت��ل��ك  رب���ط  يف  ح��ي���ي��ة  من�ضة  ي�ضكل 
ي�ضاهى وتعزيز الت�ا�ضل فيما بينها حيث يتناول االأ�ضب�ع 
اأهم الق�ضايا التي ت�اجه القطاع ملعاجلتها والتغلب على 
حت��دي��ات��ه��ا ح��ي��ث ���ض��ن��ك���ن ب��ج��ه���د اخل����رباء امل�����ض��ارك��ني يف 

االإقليمي  ال��ب��ح��ري  ال��ق��ط��اع  يف  امل��رم���ق��ة  ال�����ض��خ�����ض��ي��ات 
�ضتدعم من�  التي  املهمة  امل��ب��ادرات  باقرتاح جمم�عة من 
اأع�ضاء اللجنة �ضفراء لالأ�ضب�ع  ال�ضناعة .. فيما �ضيك�ن 
من اأجل تعميم ف�ائد م�ضاركة جمتمع االأعمال وت�ضجيع 
لي�ضبح  مبادراته  دع��م  على  واالإقليمية  املحلية  القيادات 
اأ�ضب�ع االإمارات البحري من�ضة لتبادل املعرفة واخلربات 
ح�ضة  املهند�ضة  �ضعادة  وقالت  القطاع.  يف  العاملني  بني 
اآل مالك م�ضت�ضار ال�زير ل�ض�ؤون النقل البحري يف وزارة 
يف  عملنا  �ضن�ات  م��دى  “على  التحتية:  والبنية  الطاقة 
القطاع البحري منت مكانتها يف دولة االإم��ارات واملنطقة 
ب�ضكل ملح�ظ لت�ضبح الدولة واحدة من املراكز البحرية 
التحتية  بنيتنا  ول��ع��ب��ت  ال���ع���امل.  م�����ض��ت���ى  ع��ل��ى  ال���رائ���دة 

اللجنة اال�ضت�ضارية قادرين على حتقيق اأهداف ال�ضناعة 
التي  اال�ضرتاتيجية  ال��ق��رارات  تنفيذ  و�ضمان  البحرية 
ت���ؤدي اإىل من� القطاع يف املنطقة. من جانبه قال �ضعادة 
اآل م��ك��ت���م املدير  اأح���م���د ب���ن خ��ل��ي��ف��ة  ال�����ض��ي��خ ���ض��ع��ي��د ب���ن 
من  “باإعتبارنا  املالحية:  دب��ي  مدينة  ل�ضلطة  التنفيذي 
كربى اجلهات املعنية بالقطاع البحري يف دولة االإمارات 
فاإننا على اطالع كامل باحتياجات ال�ضناعة ومتطلباتها 
والع�ائق االأبرز اأمام تقدمها. و�ضنك�ن قادرين من خالل 
ع�ض�يتنا يف اللجنة اال�ضت�ضارية الأ�ضب�ع االإمارات البحري 
على م�ضاعدة منظمي االأ�ضب�ع بال�ضكل االأمثل على اإعداد 
جدول اأعمال مثايل واإطالق مبادرات ن�عية لتحفيز من� 

القطاع البحري املحلي واالإقليمي”.

•• ال�شارقة-الفجر:

اف��ت��ت��ح ال�����ض��ي��خ ���ض��ع���د ب���ن حممد 
التنفيذي  ال��رئ��ي�����س  ال��ق��ا���ض��م��ي، 
“ال�ضارقة  يف  ال���ع���ق���ارات  ل��ق��ط��اع 
العائلة  االأ�ض�ل” مهرجان  الإدارة 
الذي  االأ����ض����ل،  الإدارة  ل��ل�����ض��ارق��ة 
الإدارة  ال�����ض��ارق��ة  ���ض��رك��ة  ت��ن��ظ��م��ه 
اال�ضتثمارية  ال�������ذراع  االأ�����ض�����ل 
حلك�مة ال�ضارقة، يف دورته االأوىل 
اأحلى”،  وياكم  “�ضتانا  �ضعار  حتت 
الذي يقام يف منتزه ك�ضي�ضة  حتى 
مب�ضاركة  اجل�����اري،  ي��ن��اي��ر    29
وامل�ؤ�ض�ضات  اجل��ه��ات  م��ن  ال��ع��دي��د 

احلك�مية يف اإمارة ال�ضارقة.
ابراهيم  من،  كل  االفتتاح  وح�ضر 
التنفيذي  ال���رئ���ي�������س  احل�����ط����ي، 
و�ضعيد  للخدمات،  اأ�ض�ل  ل�ضركة 
للعمليات- التنفيذي  املدير  �ضرار 
اأ�����ض�����ل ل���ل���خ���دم���ات، ، وع�����دد من 
مدراء وم�ض�ؤويل  وممثلي اجلهات 

واجل�انب التعليمية، عرب تط�ير 
العالقات على خمتلف االأ�ضعدة«.. 
وي�ضارك يف املهرجان جمم�عة من 
يف  احلك�مية  وامل�ؤ�ض�ضات  اجلهات 
اإمارة ال�ضارقة وهي هيئة ال�ضارقة 
“�ضروق”،  واال�ضتثمار  للتط�ير 
ال�������ض���ارق���ة، هيئة  اأط����ف����ال  م���راك���ز 
الطبيعية،  وامل���ح���م���ي���ات  ال��ب��ي��ئ��ة 
دائرة الزراعة والرثوة احلي�انية، 
وم����دي����ن����ة ال���������ض����ارق����ة ل�����الإع�����الم 
“�ضم�س” و�ضرطة ال�ضارقة، وهيئة 
ودائ�����رة اخلدمات  امل����دين  ال���دف���اع 

االجتماعية.
ويقدم املهرجان على مدار 10 اأيام 
مت�ا�ضلة ، فعاليات فنية وتعليمية 
و�ضينما  ي����دوي����ة  ح�����رف  وور���������س 
ل��الأط��ف��ال واأك�����ض��اك ط��ع��ام تنا�ضب 
من  وال���ع���دي���د  االأذواق،  خم��ت��ل��ف 
وامل�ضابقات  والفعاليات  االأن�ضطة 
البهجة  م��ن  امل��زي��د  ت�ضفي  ال��ت��ي 

وال�ضرور على زوار املهرجان

ال�����ض��ارق��ة الإدارة  ل�����ض��رك��ة  ال��ت��اب��ع��ة 
االأ�ض�ل. وجت�ل احل�ض�ر يف اأق�ضام 
املهرجان بدءاً من من�ضات اجلهات 
زار  وب��ع��ده��ا  امل�����ض��ارك��ة،  احلك�مية 
احل�ض�ر من�ضات اجلهات امل�ضاركة 
الإدارة  ال���������ض����ارق����ة  م���ظ���ل���ة  حت�����ت 
�ضل�ضلة  على  اطلع�ا  كما  االأ�ض�ل، 
واالأن�ضطة  وال���ربام���ج  ال��ف��ع��ال��ي��ات 
امل��ق��دم��ة وال��ت��ي ت�����ض��ت��ه��دف جميع 

اأفراد العائلة.
انطالق  اأن  ����ض���رار،  ���ض��ع��ي��د  واأك�����د 
الإدارة  لل�ضارقة  العائلة  مهرجان 
املجتمعي  ال����دور  ي��ع��زز  االأ����ض����ل، 
ت�ا�ضل  ج�����ض��ر  وي���ج��د  ل��ل�����ض��رك��ة، 
بيننا وبني جمتمعنا و�ضركائنا، مبا 
يع�د  بالنفع على اأفراد املجتمع  ، 
اأ�ضا�ضي وفاعل  والذين هم �ضريك 
يف حتقيق اأهداف التنمية ال�ضاملة 
لت�جيهات  وت��ن��ف��ي��ذاَ  امل�����ض��ت��دام��ة، 
الدكت�ر  ال�����ض��ي��خ  ال�����ض��م���  ���ض��اح��ب 
�ضلطان بن حممد القا�ضمي ع�ض� 

ال�ضارقة،  ح��اك��م  االأع��ل��ى  املجل�س 
الرامية اإىل بناء االإن�ضان وحتقيق 
رفاهيته، من خالل اإيجاد االآليات 
يف  ت�ضاهم  التي  املبتكرة  واحل��ل���ل 
املجتمع  مت��ا���ض��ك  ع��ل��ى  احل���ف���اظ 
املهرجان  يعد  وال���ذي  وا���ض��ت��ق��راره 
ال��ع��ائ��ل��ة وق�ضاء  ف��ر���ض��ة الل��ت��ق��اء 
وق��ت مميز معا، وذل��ك من خالل 
�ضل�ضلة  يف  وامل�������ض���ارك���ة  احل�����ض���ر 
الفعاليات وال�ر�س واالأن�ضطة التي 

تقام على مدار اأيام املهرجان«.
م�ضاركة  ������ض�����رار،  ���ض��ع��ي��د  وث���م���ن 
وم�ضاهمتهم  احلك�مية  ال��دوائ��ر 
تعك�س  ال��ت��ي  امل��ه��رج��ان،  يف  املميزة 
اأوج��������ه ال����ت����ع����اون امل���������ض����رتك بني 
اجلهات  وخمتلف  ال�ضركة  جميع 
ال�ضارقة،  اإم�������ارة  يف  احل��ك���م��ي��ة 
تعزيز  يف  اي��ج��اب��ا  تنعك�س  وال���ت���ي 
امل�ضتدامة  التنمية  ا�ضرتاتيجية 
ال�ضارقة لتحقيقها يف  ت�ضعى  التي 
كل املجاالت االقت�ضادية والثقافية 

•• اأبوظبي -وام:

وال�ضلع  املالية  االأوراق  هيئة  قالت 
لل�ضركات  العم�مية  اجلمعيات  اإن 
يجب  التي  الن�ضبة  حت��دد  امل��درج��ة 
ت�زيعها على امل�ضاهمني من االأرباح 
االحتياطي  خ�ضم  ب��ع��د  ال�����ض��اف��ي��ة 
االختياري،  واالحتياطي  القان�ين 
االأ�ضا�ضي  ال��ن��ظ��ام  اأن  اإىل  م�����ض��رية 
لل�ضركة يج�ز اأن يحدد ت�زيع اأرباح 
�ضن�ية.  رب���ع  اأو  ن�����ض��ف  اأو  ���ض��ن���ي��ة 
ب�ضاأن  تعميم  يف  الهيئة،  واأو�ضحت 
العم�مية  اجل��م��ع��ي��ات  اج��ت��م��اع��ات 
ال�ضن�ية ل�ضركات امل�ضاهمة العامة، 

اأنه يجب على ال�ضركة اإيداع ت�زيعات 
للم�ضاهمني  ال���ن���ق���دي���ة  االأرب����������اح 
امل�ضجلني يف الي�م العا�ضر بدءاً من 
اجتماع  انعقاد  لتاريخ  التايل  الي�م 
ال���ت���ي تقرر  ال��ع��م���م��ي��ة  اجل��م��ع��ي��ة 
ف��ي��ه��ا ت���زي��ع ت��ل��ك االأرب������اح، بحيث 
ال ت��ت��ج��اوز ع��م��ل��ي��ة ����ض���داد االأرب�����اح 
ي�ماً  ثالثني  للم�ضاهمني  النقدية 
بامل�افقة  القرار  �ضدور  تاريخ  من 
وي��ج��ب على  ال��ت���زي��ع��ات،  على تلك 
يف  النقدية  االأرب���اح  اإي���داع  ال�ضركة 
احل�����ض��اب امل�����ض��ريف ل��ل�����ض���ق، وذلك 
يحددها  التي  وباالآلية  امل��دة  خالل 
اأنه يف حال حتقيق  ال�ض�ق. وذكرت 

ال�����ض��رك��ة اأرب���اح���ا وت������ض��ي��ة جمل�س 
على  اأرب������اح  ت����زي���ع  ب���ع���دم  االإدارة 
امل�ضاهمني، فاإنه يتعني على جمل�س 
امل�ضاهمني  ع��ل��ى  ال��ع��ر���س  االإدارة 
الت��ضية  م������ربرات  اجل��م��ع��ي��ة  يف 
الطلب  مع  منها  ن�ضخة  يرفق  واأن 
على  للم�افقة  الهيئة  اإىل  امل��ق��دم 
دع�����ة اجل��م��ع��ي��ة، وي��ت��ع��ني ت�ضمني 
ج���دول االأع��م��ال ب��ن��دا وا���ض��ح��ا عن 
ت��ضية  على  امل�افقة  يف  “النظر 
اأرباح  ت���زي��ع  ب��ع��دم  االإدارة  جمل�س 
للمربرات  ا�ضتناداً  امل�ضاهمني  على 
تقريره  يف  املجل�س  عر�ضها  ال��ت��ي 

اإىل امل�ضاهمني«.

ي�ستمر حتى 29 يناير اجلاري يف منتزه ك�سي�سة

ال�صيخ �صعود بن حممد القا�صمي يفتتح
 فعاليات »مهرجان العائلة لل�صارقة الإدارة االأ�صول«

»هيئة االأوراق املالية«: �صداد االأرباح النقدية 
للم�صاهمني ال يتجاوز 30 يومًا من املوافقة على التوزيعات

»الطاقة والبنية التحتية« تطلق خارطة الطريق الوطنية لوقود الطائرات 
•• اأبوظبي -وام:

ال�طنية  الطريق  خارطة  اإطالقها  عن  التحتية  والبنية  الطاقة  وزارة  اأعلنت 
قطاع  من  الكرب�ن  اإزال���ة  ت�ضريع  اإىل  تهدف  والتي  للطائرات  امل�ضتدام  لل�ق�د 
وتعزيز  املناخي،  احلياد  يف  ال��دول��ة  م�ضتهدفات  حتقيق  يف  وامل�ضاهمة  ال��ط��ريان، 
الداعمة  احلي�ية  القطاعات  اأح��د  يف  عليه  واحل��ف��اظ  ال���ق���د  ا�ضتهالك  ك��ف��اءة 

لالقت�ضادات ال�طنية، وجعل االإمارات مركزاً اإقليمياً ل�ق�د الطائرات امل�ضتدام.
مت ت�ضميم اخلارطة وفقاً لعدة مبادئ رئي�ضة تتمثل يف العمل على ت�ضريع اإزالة 
الكرب�ن من قطاع الطريان، وحت�يل الدولة اإىل مركز اإقليمي ل�ق�د الطائرات 
منخف�س الكرب�ن، وقيادة التعاون الدويل يف هذا املجال احلي�ي، وبناء القدرات 
واالبتكار،  التكن�ل�جيا  ن�ضر  وت�ضريع  امل��ج��ال،  ه��ذا  يف  املحلية  القيمة  لتعزيز 
وامل�ضاهمة يف ت�ضريع التح�ل العاملي لل�ق�د منخف�س الكرب�ن من خالل مكانة 
املتعلقة  امل�ضاريع  ودع��م  “ االيكاو”،  ال��دويل  امل��دين  الطريان  الدولة يف منظمة 

بال�ق�د املتجدد والطاقة يف البلدان االأخرى.
وجاء االإعالن بح�ض�ر �ضعادة املهند�س �ضريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية 
الهيئة  ع��ام  مدير  ال�ض�يدي  �ضيف  و�ضعادة  وال��ب��رتول،  الطاقة  ل�ض�ؤون  التحتية 
العامة للطريان املدين، و�ضعادة املهند�س ي��ضف اآل علي، ال�كيل امل�ضاعد لقطاع 
بالقطاع،  املعنيني  ال�ضعادة  اأ�ضحاب  من  وعدد  امل�ضتقبل،  وطاقة  واملياه  الكهرباء 
يف  العاملة  ال�ضركات  وك��ربي��ات  ال�طنية  ال��ط��ريان  �ضركات  م�ض�ؤويل  م��ن  وع��دد 

املجال.
القيادة  ت�جهات  تر�ضيخ  اإط��ار  يف  “ اإن��ه   : العلماء  �ضريف  املهند�س  �ضعادة  وق��ال 
اآل نهيان رئي�س الدولة  ال�ضيخ حممد بن زايد  ال�ضم�  الر�ضيدة برئا�ضة �ضاحب 
نائب  مكت�م  اآل  را�ضد  بن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضم�  �ضاحب  واأخيه  اهلل”  “حفظه 
احلل�ل  بتعزيز  اهلل”،  “رعاه  دب��ي  حاكم  ال����زراء  جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س 
امل�ضتقبلية لتحديات املناخ العاملية، والتي كان اآخرها االإعالن عن مبادرة االإمارات 
التحتية  والبنية  الطاقة  وزارة  حتر�س   ،2050 املناخي  للحياد  اال�ضرتاتيجية 
�ضركائها  م���ع  احل��ث��ي��ث  ال���ت���ع���اون  ع��ل��ى 
وال�����ض��ري وف���ق خ��ط��ط م��ر���ض���م��ة تهدف 
الطاقة  ا�ضتخدام  جم��االت  ت��ضيع  اإىل 
املبادرات  واإط�����الق  للبيئة،  ال�����ض��دي��ق��ة 
�ضيما  ال  الطم�حة،  وامل�ضاريع  الن�عية 
)النظيفة(  املتجددة  بالطاقة  املرتبطة 
الدولة  م�ضتهدفات  دع��م  اإىل  ال��رام��ي��ة 
تعمل  ح���ي���ث  امل�����ض��ت��ق��ب��ل��ي��ة،  وروؤي����ت����ه����ا 
االإقليميني  �ضركائها  م��ع  دوؤوب  ب�ضكل 
والعامليني واملحليني لتحقيق اال�ضتدامة 
حت�لها،  وت�����ض��ري��ع  ال���ط���اق���ة  ق���ط���اع  يف 
اأك�ضيد الكرب�ن  وخف�س انبعاثات ثاين 

وامل�ضاهمة يف تعزيز احلياد املناخي » .
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العدد 13754 بتاريخ 2023/1/21 
اإعالن مدعى عليه بالن�شر 

لدى حمكمة خورفكان الإحتادية املحكمة الإبتدائية ال�شرعية الإحتادية 
ال�شخ�شية  الأحوال   KHCFISHPAF2022 /0000118 يف  الدعوى رقم

اىل : اأحمد زهري خالد جا�ضر - جمه�ل حمل االإقامة : العن�ان : ال�ضارقة ، منطقة اخلان 2، �ضارع اخلان ، بناية املنطقة 103 
للقطعة 363 ، الطابق 9 ، �ضقة رقم 903 ، اإر�ضاده واإعالن عن طريق الهاتف 0503067306 ، 0529844962 هاتف 

رقم : 0503067306 ، 0529844962   
: خ�رفكان منطقة  العن�ان   ،  0545001604 رقم  هاتف   : االإقامة  العن�ان / حمل  الناجم  وفاء   / )ة(  املدعي  باأن  نعلمكم 
الل�ؤل�ؤية ، بناية حمل �ضال�ن الذوق الراقي ، بالقرب من جمعية ال�ضارقة اخلريية ، الطابق 2 ، �ضقة رقم 204 ، رقم الهاتف : 

واالإعالن  للجل�ضة  م�عد  اأقرب  حتديد   .1  : ب������  للمطالبة  اأعاله  املذك�رة  الدع�ى  اأقام  قد   -  545001604
ح�ضانة  اجر  ي�ؤدي  بان  عليه  املدعي  والزام  يل  )مريال(  ابنتي  ح�ضانة  اثبات   .3 خلعا.   عليه  املدعي  من  بتطليقي  احلكم   .2

يل.   4. الزام املدعي عليه بت�فري نفقة خا�ضة بابنتي )مريال(.  
م�ضاريفها  وحتمل  انتهائها  عند  واالإقامة(  )اله�ية  الثب�تية  اوراقها  بتجديد  عليه  املدعي  الزام   .5

)مريال(  بابنتي  اخلا�ضة  الدرا�ضية  م�ضاريف  بتحمل  عليه  املدعي  الزام   .6
واملاء.  الكهرباء  م�ضاريف  وحتمل  باحل�ضانة  خا�س  م�ضكن  بت�فري  عليه  املدعي  الزام   .7

لذا يت�جب عليكم احل�ض�ر اأمام الدائرة خ�رفكان دائرة االأح�ال ال�ضخ�ضية االوىل حمكمة خ�رفكان االإحتادية �ضباح ي�م ...... 
امل�افق 2023/2/7 ال�ضاعة 9.00 لتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ضتندات ، ويف حالة عدم ح�ض�ركم اأو اإر�ضال وكيل معتمد ين�ب 

عنكم فاإن املحكمة �ضتبا�ضر االإجراءات القان�نية يف غيابكم. 
مكتب اخلدمات الق�شائية 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70349 العدد 13754 بتاريخ 2023/1/21 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - الإحتاد الوروبي ملقاولت البناء - ذ م م  
)جزئي(  عمايل   SHCEXCILABMIN2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0007822/ 

اإىل املحك�م عليه : االإحتاد االوروبي ملقاوالت البناء ذ م م
العن�ان : ال�ضارقة مي�ضل�ن خلف �ضارع �ضيخ زايد �ضقة رقم 201 طابق رقم 

حيث انه بتاريخ قد �ضدر احلكم املرفق �ض�رة عنه �ضدك ل�ضالح املدعي 
املنفذ ن�ر حممد �ضيف اهلل - اجلن�ضية بنجالدي�ضي  

يف الق�ضية امل�ضار اليها اأعاله 
ومبا اأن املحك�م له املذك�ر قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذك�ر ودفع الر�ضم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم 

املطل�ب   تنفيذه كاالآتي : املجم�ع الكلي �ضامال الر�ض�م وامل�ضاريف 12432.0  
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�ضند التنفيذي امل�ضار اليه اأعاله خالل )15( ي�ما من تاريخ اإعالنك 
/ اإعالنكم بهذا االإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاأنت )م( مكلف )ين( بح�ض�ر جل�ضة ي�م - امل�افق 
اإجراءات  �ضتتخذ بحقك  املحكمة  فاإن  ذلك  )م( عن  املذك�رة. ويف حالة تخلفك  املحكمة  اأمام   - ال�ضاعة   -

التنفيذ اجلربي املقررة قان�نا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535 العدد 13754 بتاريخ 2023/1/21 
اإعالن مدعى عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(   مدين   AJCFICIREA2022 /0005054 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : �ضركة ا�ضرقت للت�ظيف وامل�ارد الب�ضرية ومن ميثلها قان�نا   
- جمه�ل حمل االإقامة  

انت مكلف باحل�ض�ر بجل�ضة 2023/2/7 اأمام مكتب اإدارة الدع�ى حمكمة 
مدير  )مكتب  رقم  مكتب   - املدنية  االإبتدائية  املحكمة  االإحتادية  عجمان 
6( �ضخ�ضيا او ب�ا�ضطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة ج�ابية  الدع�ى رقم 
على الدع�ى مرفقا بها كافة امل�ضتندات وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�ضرة 
ايام من تاريخ الن�ضر وذلك للنظر يف الدع�ى املذك�ر رقمها اعاله - ب��ضفك 

مدعي عليه.  
حرر بتاريخ  2023/1/18 م. 

مكتب اخلدمات الق�شائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70608 العدد 13754 بتاريخ 2023/1/21 
اعالن �شحيفة التما�س اإعادة النظر بالن�شر  

يف الدعوى رقم 313/2022/105 احوال نف�س غري م�شلمني
املنظ�رة يف : دائرة االأ�ضرة اأح�ال نف�س ال�ضاد�ضة رقم 69 

بن�ضخة عنها.  عليها  املدعي  واإع��الن  لنظرها  اأق��رب جل�ضة  بها وحتديد  والت�ضريح  الدع�ى  قب�ل   : الدع�ى  م��ض�ع 
وبعد االإطالع والثب�ت احلكم تطليق املدعي عليها من املدعي دون بدل طلقة بائنة لل�ضرر و�ض�ء الع�ضرة وا�ضتحكام 
اخلالف. الزام املدعي عليها الر�ض�م وامل�ضروفات ومقابل اتعاب املحاماة.  املدعى : عيال رام - عن�انه : االإمارات - اإمارة 

دبي - بردبي - دبي - �ضارع دبي مارينا - مبنى املرجان - تاور - �ضقة 1001 دبي مارينا  
املطل�ب اإعالنه : 1- �ض�زان ل��ضي رام - �ضفته : مدعى عليه 

امل�افق  اأع��اله  وح��ددت لها جل�ضة ي�م اخلمي�س  املذك�رة  الدع�ى  اأق��ام عليك  امللتم�س  بان  : نعلنكم  االإع��الن  م��ض�ع 
2023/1/26 ال�ضاعة 9.30 �ضباحا بقاعة التقا�ضي عن بعد والتي ميكن ال��ض�ل اإليها من خالل م�قع حماكم 
دبي االلكرتوين اخلدمات العامة - جداول جل�ضات الق�ضايا والتي يت�جب عليكم ح�ض�رها ونخطركم بانه لكم احلق 
�ضيك�ن  احلكم  ف��اإن  احل�ض�ر  عن  تخلفكم  حالة  ويف  منكم.  عليها  م�قع  م�ضتندات  او  مذكرات  من  لديكم  ما  بتقدمي 

مبثابة احل�ض�ري. 

رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

70021
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 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

ا�ضم ال�ضركة : بيو�ص ميدل اي�ست لتجارة االدوات الطبية - ذ م م 
العن�ان : مكتب رقم 32-1101 ملك با�ضم احمد خليل الباكر - ديرة - املمزر - 
ال�ضكل القان�ين : ذات م�ض�ؤولية حمدودة ، رقم الرخ�ضة : 772880 رقم القيد 
بال�ضجل التجاري : 1262397 مب�جب هذا تعلن دائرة االإقت�ضاد وال�ضياحة يف دبي 
باأنه قد مت التاأ�ضري يف ال�ضجل التجاري لديها باإنحالل ال�ضركة املذك�رة اأعاله ، وذلك 
مب�جب قرار حماكم دبي بتاريخ 2023/1/9 وامل�ثق لدى كاتب العدل حماكم 
دبي بتاريخ 2023/1/9 وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�ضفي 
عبداهلل  ملك   -  204 رقم  مكتب   : العن�ان  واملحا�سبة  للتدقيق  اجلرودي  املعني 
04-2389722 2389721-04 فاك�س:   ال�ضعايل - ديرة - ه�ر العنز -  هاتف  
م�ضطحباً معه كافة امل�ضتندات واالأوراق الثب�تية وذلك خالل )45( ي�ماً من تاريخ 

ن�ضر هذا االإعالن
 امل�سوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة

70640 العدد 13754 بتاريخ 2023/1/21 
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

ا�ضم ال�ضركة : �ساري كوين ديجيتال خلدمات بطاقات الوالء �ص ذ م م  
العن�ان : مكتب رقم 1.2.3.4.5 ملك كمران عبدالغني رادي�اال - بردبي - اخلليج 
التجاري ا�ضتدامة B - ال�ضكل القان�ين : ذات م�ض�ؤولية حمدودة ، رقم الرخ�ضة : 
815886 رقم القيد بال�ضجل التجاري : 1367107 مب�جب هذا تعلن دائرة 
االإقت�ضاد وال�ضياحة يف دبي باأنه قد مت التاأ�ضري يف ال�ضجل التجاري لديها باإنحالل 
 2023/1/11 ، وذلك مب�جب قرار حماكم دبي بتاريخ  اأعاله  ال�ضركة املذك�رة 
اأي  2023/1/11 وعلى من لديه  وامل�ثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 
واملحا�سبة  للتدقيق  اجلرودي  املعني  امل�ضفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�س 
العنز -  هاتف   دي��رة - ه���ر  ال�ضعايل -  204 - ملك ع��ب��داهلل  :  مكتب رق��م  ال��ع��ن���ان 
امل�ضتندات  ك��اف��ة  معه  م�ضطحباً   04-2389722 ف��اك�����س:   04-2389721

واالأوراق الثب�تية وذلك خالل )45( ي�ماً من تاريخ ن�ضر هذا االإعالن
 امل�سوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة

العدد 13754 بتاريخ 2023/1/21 70640
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�ضم امل�ضفي : اجلرودي للتدقيق واملحا�سبة
العن�ان :  مكتب رقم 204 - ملك عبداهلل ال�ضعايل - ديرة - ه�ر العنز -  هاتف  
االإقت�ضاد  تعلن  هذا  مب�جب   04-2389722  : فاك�س   04-2389721
وال�ضياحة يف دبي باأنه قد مت تعيني امل�ضفي املذك�ر اأعاله لت�ضفية بيو�ص ميدل 
اي�ست لتجارة االدوات الطبية - ذ م م وذلك مب�جب قرار حماكم دبي بتاريخ 
 2023/1/9 بتاريخ  دبي  حماكم  العدل  كاتب  لدى  وامل�ثق   2023/1/9
مكتبه  يف  املعني  امل�ضفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اع��رتا���س  اأي  لديه  من  وعلى 
الكائن بدبي على العن�ان املذك�ر اأعاله، م�ضطحباً معه كافة امل�ضتندات واالأوراق 

الثب�تية وذلك خالل )45( ي�ماً من تاريخ ن�ضر هذا االإعالن
 امل�سوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة

70640 العدد 13754 بتاريخ 2023/1/21 
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�ضم امل�ضفي : اجلرودي للتدقيق واملحا�سبة
العن�ان :  مكتب رقم 204 - ملك عبداهلل ال�ضعايل - ديرة - ه�ر العنز -  هاتف  
االإقت�ضاد  تعلن  مب�جب هذا   04-2389722 فاك�س:   04-2389721
�ساري  لت�ضفية  اأع��اله  املذك�ر  امل�ضفي  تعيني  باأنه قد مت  دبي  وال�ضياحة يف 
قرار  مب���ج��ب  وذل���ك  م  م  ذ  �ص  ال��والء  بطاقات  خلدمات  ديجيتال  كوين 
حماكم دبي بتاريخ 2023/1/11 وامل�ثق لدى كاتب العدل حماكم دبي 
بتاريخ 2023/1/11 وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل 
امل�ضفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العن�ان املذك�ر اأعاله، م�ضطحباً 
معه كافة امل�ضتندات واالأوراق الثب�تية وذلك خالل )45( ي�ماً من تاريخ 

ن�ضر هذا االإعالن
 امل�سوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة

70640

العدد 13754 بتاريخ 2023/1/21 
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

ا�ضم ال�ضركة : اللوي�سي للتجارة - �ص ذ م م  
العن�ان : مكتب رقم 071-03 ملك حميد �ضلطان حميد بن م�يزه - املرر - ال�ضكل 
الرخ�ضة  ، رقم  م(  م  ال�احد )ذ  ال�ضخ�س   - ذات م�ض�ؤولية حم��دودة  �ضركة   : القان�ين 
دائرة  تعلن  هذا  مب�جب   1622869  : التجاري  بال�ضجل  القيد  رقم   681255  :
باإنحالل  لديها  التجاري  ال�ضجل  يف  التاأ�ضري  مت  قد  باأنه  دب��ي  يف  وال�ضياحة  االإقت�ضاد 
ال�ضركة املذك�رة اأعاله ، وذلك مب�جب قرار حماكم دبي بتاريخ 2023/1/11 وامل�ثق 
لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2023/1/11 وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو 
مطالبة التقدم اإىل امل�ضفي املعني ات�ص ايه ام لتدقيق احل�سابات العن�ان : مكتب  
رقم 914 ملك م�ؤ�ض�ضة حممد بن را�ضد لدعم م�ضاريع ال�ضباب - ديرة - ب�ر �ضعيد - 
هاتف : 2973060-04 فاك�س : 2973071-04 م�ضطحباً معه كافة امل�ضتندات 

واالأوراق الثب�تية وذلك خالل )45( ي�ماً من تاريخ ن�ضر هذا االإعالن
 امل�سوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة

70021 العدد 13754 بتاريخ 2023/1/21 
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�ضم امل�ضفي : ات�ص ايه ام لتدقيق احل�سابات
العن�ان : مكتب  رقم 914  ملك م�ؤ�ض�ضة حممد بن را�ضد لدعم م�ضاريع ال�ضباب - 
ديرة - ب�ر �ضعيد - هاتف : 2973060-04 فاك�س : 2973071-04  مب�جب 
اأعاله  امل��ذك���ر  امل�ضفي  تعيني  مت  ق��د  ب��اأن��ه  دب��ي  يف  وال�ضياحة  االإقت�ضاد  تعلن  ه��ذا 
اللوي�سي للتجارة - �ص ذ م م وذل��ك مب�جب ق��رار حماكم دبي بتاريخ  لت�ضفية 
 2023/1/11 بتاريخ  دبي  حماكم  العدل  كاتب  لدى  وامل�ثق   2023/1/11
وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�ضفي املعني يف مكتبه الكائن 
بدبي على العن�ان املذك�ر اأعاله، م�ضطحباً معه كافة امل�ضتندات واالأوراق الثب�تية 

وذلك خالل )45( ي�ماً من تاريخ ن�ضر هذا االإعالن
 امل�سوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة

70021 العدد 13754 بتاريخ 2023/1/21 
اعالن بيع  عقار بالن�شر 

يف التنفيذ رقم 8326/2022/253 تنفيذ �شيكات  
املنظ�رة يف : دائرة التنفيذ التا�ضعة رقم 230 

م��ض�ع التنفيذ : املطالبة بقيمة ال�ضيك املرجتع رقم )000016( وال�ضادر عن املنفذ �ضدها امل�ضح�ب على بنك االإم��ارات دبي ال�طني بقيمة 
اإماراتي(  درهم  الف  واربعمائة  )ملي�ن  درهم   1،400،000

طالب التنفيذ: ميالد ج�اد �ضعادتي فرد  - عن�انه : االإمارات - اإمارة دبي - الرب�ضاء االوىل - بردبي - دبي - �ضارع ابراج بحرية اجلمرية - كل�ضرت 
ام - مبنى ات�س دي - �ضقة الدور االر�ضي - حمل رقم جي �ضي 04  

وميثله : احمد مهدي فهد بادي العتيبي  
املطل�ب اإعالنه : هاله ا�ضمعيل �ضروري برياي�اتل� - عن�انه : االإمارات - اإمارة دبي - تالل االإمارات - دبي - مبنى ولربي 1 - بي 1 - �ضقة رقم 

Haleh_sarvi@yahoo.com  -  0567855857  -  110
بيع  �ضيجرى  اقت�ضى احل��ال  ان  التالية  الثالث  االي��ام  05:00:00م ويف  ال�ضاعة   2023/2/1 امل�افق  االربعاء  ي�م  اأن��ه يف   : االإع��الن  م��ض�ع 
http://www. االإل��ك��رتوين  م�قعها  وعلى  ل��ل��م��زادات  االإم����ارات  )�ضركة  البيع  بها  اأن��ي��ط  التي  اجلهة  ل��دى  اأدن���اه  اأو���ض��اف��ه  امل��ضحة  العقار 

emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�ضراء ايداع تاأمني اليقل عن 20% من الثمن اال�ضا�ضي قبل دخ�ل املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س 
االإجراءات  قان�ن  301 من  باملادة  املبينة  امل�اعيد  للبيع ويف  املحددة  قبل اجلل�ضة  باإعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ضتندات  التقدم  البيع  على 
املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ضاريف خالل ع�ضرة اأيام التالية جلل�ضة البيع ولكل �ضخ�س غري ممن�ع من املزايدة اأن يزيد 
الثمن املعرو�س  باإيداع كامل  اأن يق�م  الزيادة عن ع�ضر الثمن على  اأن ال تقل هذه  امل��زاد ب�ضرط  التالية لر�ض�م  الع�ضرة  على الثمن خالل االي��ام 
وامل�ضروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ضاف املمتلكات : ن�ع العقار : وحدة عقارية - املنطقة : حدائق ال�ضيخ حممد بن را�ضد - رقم االر�س 
3720 - رقم املبنى : 3 - ا�ضم املبنى : ملبريي اآت بارك هايت�س مبنى B1 - رقم ال�حدة : 110 - امل�ضاحة : 126.88 مرت مربع - التقييم : 

، ف�را  املبلغ  يدفع   -1: مالحظات   -  1،792،117.65

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70197 العدد 13754 بتاريخ 2023/1/21 

مذكرة اإعالن بالن�شر )اإ�شتئناف(
 يف الإ�شتئناف رقم 2/2023/322 ا�شتئناف عقاري   

املنظ�رة يف : دائرة االإ�ضتئناف العقارية االأوىل رقم 90  
م��ض�ع الدع�ى : اإ�ضتئناف احلكم ال�ضادر يف الدع�ى رقم 267 ل�ضنة 2022 عقاري جزئي

امل�ضتاأنف  : عبداهلل ح�ضني حممد منق��س ال علي  
عن�انه : اإمارة اب�ظبي - �ضارع الظفرة ، بج�ار حمطة برتول اأدن�ك ، بناية اأحمد علي الها�ضمي، 

طابق امليزانني - وميثله : اإبراهيم علي امل��ضى احلمادي  
املطل�ب اإعالنه : 1- االإمارات العاملية لال�ضتثمار - ذ م م - �ضفته : م�ضتاأنف �ضده   

قد ا�ضتاأنف احلكم ال�ضادر بالدع�ى رقم 2022/267 عقاري جزئي.  
بقاعة  �ضباحا   10.00 ال�ضاعة   2023/1/24 امل���اف��ق  ال��ث��الث��اء  ي���م  جل�ضه  لها  وح���ددت 
�ضتجري  قان�نيا ويف حال تخلفكم  او من ميثلكم  بعد وعليه يقت�ضي ح�ض�ركم  التقا�ضي عن 

حماكمتكم غيابيا.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70197

العدد 13754 بتاريخ 2023/1/21 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

 يف التنفيذ رقم 2074/2022/207 تنفيذ جتاري
املنظ�رة يف : دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185  

م��ض�ع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�ضادر يف الدع�ى رقم 2370/2021 جتاري جزئي، ب�ضداد 
املبلغ املنفذ به وقدره )150964.29 درهم( �ضامال للر�ض�م وامل�ضاريف. 

طالب التنفيذ : ها�ضيندا لتجارة امل�اد الغذائية - ذ م م - عن�انه : االإمارات - اإمارة دبي - ديرة 
- دبي -�ضارع املطار - مبنى ال�ضركال - �ضقة مكتب 103  

املطل�ب اإعالنه : املحبه لتم�ين الفنادق واملطاعم باللح�م وامل�اد الغذائية )ذ م م(  - �ضفته : 
منفذ �ضده - م��ض�ع االإعالن : قد اأقام عليك��� الدع�ى التنفيذية املذك�رة اأعاله والزامك بدفع 
املبلغ املنفذ به وقدره 150964.29 درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان 
املحكمة �ضتبا�ضر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذك�ر خالل 15 

ي�ما من تاريخ ن�ضر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70197 العدد 13754 بتاريخ 2023/1/21 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
يف التنفيذ رقم 1582/2022/207 تنفيذ جتاري

املنظ�رة يف : دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229 
وقدره  به  املنفذ  املبلغ  ب�ضداد  اأداء،  اأم��ر   2021/7938 رق��م  ال��دع���ى  يف  ال�ضادر  احلكم  تنفيذ   : التنفيذ  م��ض�ع 

)509،289 درهم( �ضامال للر�ض�م وامل�ضاريف. 
ال�احد م�ضاهمة خا�ضة  ال�ضخ�س  �ضركة  ال�طنية  ال�ضك�ك  �ضركة  ملالكها  العقارية  ال�طنية  ال�ضركة   : التنفيذ  طالب 

�ضركة ال�ضخ�س ال�احد - �س ذ م م 
عن�انه : االإمارات - اإمارة دبي - ديرة - �ضارع املطار - مبنى ال�ضركال - �ضقة مكتب 103

املطل�ب اإعالنه : ج�ينث انى ج�ن�ض�ن - �ضفته : منفذ �ضده   
م��ض�ع االإعالن : قد اأقام عليك��� الدع�ى التنفيذية املذك�رة اأعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 509289 

درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 
ي�ما من   15 املذك�ر خالل  بالقرار  االلتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  االج��راءات  �ضتبا�ضر  املحكمة  فان  وعليه 

تاريخ ن�ضر هذا االعالن.

رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13754 بتاريخ 2023/1/21 70197

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
يف التنفيذ رقم 17530/2022/253 تنفيذ �شيكات

املنظ�رة يف : دائرة التنفيذ التا�ضعة رقم 230 
م��ض�ع التنفيذ :  

املطالبة بقيمة ال�ضيك املرجتع االأول رقم )000048( وال�ضادر عن اب�ظبي التجاري بقيمة )50000 درهم(
املطالبة بقيمة ال�ضيك املرجتع الثاين رقم )000058( وال�ضادر عن اب�ظبي التجاري بقيمة )5750 درهم(

طالب التنفيذ : �ضبيد ب�ينت لتاأجري الدراجات النارية - عن�انه : العن�ان : االإمارات ، اإمارة دبي - منطقة ام الرم�ل ، 
م�ضت�دع رقم 11 - بالقرب من االبراج كراج الرقم املكاين : 3505391073  

املطل�ب اإعالنهما : 1- عمر خان رفاقات خلدمات ت��ضيل الطلبات ذ م م - �ضفته : منفذ �ضده 
�ضده    منفذ   : �ضفته   - حمم�د  رفاقات  خان  عمر   -2

م��ض�ع االإعالن : قد اأقام عليك��� الدع�ى التنفيذية املذك�رة اأعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 57470 درهم 
اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة باالإ�ضافة اىل مبلغ الر�ض�م خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر االجراءات 

التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذك�ر خالل 15 ي�ما من تاريخ ن�ضر هذا االعالن.

رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70197 العدد 13754 بتاريخ 2023/1/21 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
يف التنفيذ رقم 11484/2022/253 تنفيذ �شيكات

املنظ�رة يف : دائرة التنفيذ التا�ضعة رقم 230  
 م��ض�ع التنفيذ : املطالبة بقيمة ال�ضيك املرجتع رقم )20( وال�ضادر عن اب�ظبي التجاري بقيمة )10500( 
طالب التنفيذ : اآفاق االإ�ضالمية للتم�يل م�ضاهمة خا�ضة  - عن�انه : االإمارات - اإمارة دبي - بردبي - دبي 

- �ضارع ال�ضيخ زايد - مبنى برج ال�ضالم - �ضقة 2604 - �ضريات�ن جراند  
املطل�ب اإعالنهما : 1- فرييندرا �ضينغ ياداف - �ضفته : منفذ �ضده 

�ضده    منفذ   : �ضفته   - م  م  ذ  �س   - الفنية  للخدمات  ياداف  فرييندا   -2
م��ض�ع االإعالن : قد اأقام عليك��� الدع�ى التنفيذية املذك�رة اأعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 

املحكمة.  خلزينة  ر�ض�م  مبلغ      اىل  باالإ�ضافة  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  درهم   10500
وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذك�ر خالل 15 

ي�ما من تاريخ ن�ضر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70197

العدد 13754 بتاريخ 2023/1/21 
انذار عديل بالن�شر
رقم )2023/334(

املنذر : م�ضرف اأب�ظبي االإ�ضالمي 
املنذر اإليه : في�ضل حممد جا�ضم عبدالرحمن املازمي - اإماراتي اجلن�ضية .

امل��ض�ع :
ي�جه املنذر هذا االإنذار اإىل املنذر اإليه لنفاذ مفع�له قان�نا يف حقه وينبه عليه ب�ضرورة �ضداد 
على  امل�ضتحقة  االأق�ضاط  �ضداد  عن  تخلفه  نتيجة  ذمته  يف  املرت�ضد  درهم   61،889.7 مبلغ 
�ضيارة رقم 10187/ ابي�س خ�ض��ضي ال�ضارقة - ني�ضان  باترول -2016 -  الل�ن ا�ض�د - بلد 
املرابحة  JN8AY2NYXG9220683 مب�جب عقد  القاعدة   رقم   - اليابان  ال�ضنع 
اأيام من تاريخ ن�ضر االإنذار ويف حال ف�ات هذه املدة دون  رقم 79193294 وذلك خالل 7 
ال�ضيارة  لبيع  اإجراءات  من  يلزم  ما  اتخاذ  للمنذر  يحق  فاإنه  درهم   61،889.7 مبلغ  �ضداد 

املره�نة ل�ضالح امل�ضرف ، مع حفظ كافة حق�ق املنذر االأخرى مع اأي ن�ع كانت.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70533

العدد 13754 بتاريخ 2023/1/21 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

 يف التنفيذ رقم 7745/2022/253 تنفيذ �شيكات
املنظ�رة يف : دائرة التنفيذ التا�ضعة رقم 230  

م��ض�ع التنفيذ : املطالبة بقيمة ال�ضيك املرجتع رقم )003627-003628( وال�ضادر عن املنفذ �ضده من 
م�ضرف ال�ضارقة االإ�ضالمي  بقيمة )282585( 

طالب التنفيذ : جيك� امليكانيكية والكهربائية  
عن�انه : االإمارات - اإمارة دبي - ديرة - دبي - �ضارع املطار - مبنى ال�ضركال - �ضقة 103  

املطل�ب اإعالنهما : 1- ي��ضف حنا زهرة - �ضفته : منفذ �ضده
�ضده    منفذ   : �ضفته   - م  م  ذ  للمقاوالت  ال�طنية  الفجرية  �ضركة   -2

وقدره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اأع��اله  امل��ذك���رة  التنفيذية  ال��دع���ى  عليك���  اأق��ام  قد   : االإع���الن  م��ض�ع 
املحكمة.  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  درهم   282585

وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذك�ر خالل 15 ي�ما 
من تاريخ ن�ضر هذا االعالن.

رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70197 العدد 13754 بتاريخ 2023/1/21 

اعالن بالن�شر 
253/2022/13552 تنفيذ �شيكات   

اإعالن وتكليف بال�فاء بالن�ضر 
تفا�ضيل االإعالن بالن�ضر 

اىل املنفذ �ضده/1- فايرابان باالنيابان - جمه�ل حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/ بنك اب�ظبي التجاري  

قد اأقام عليكم الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )97166( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  

وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 
بالقرار املذك�ر خالل 7 اأيام من تاريخ ن�ضر هذا االعالن. 

رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70021 العدد 13754 بتاريخ 2023/1/21 

اعالن �شحيفة طعن بالن�شر 
يف الطعن رقم 1756/2022/445 طعن جتاري

املنظ�رة يف : دائرة اإدارة الطع�ن االوىل رقم 232 
م��ض�ع الطعن : اأوال : رف�س الطعن بالتزوير املقدم من املطع�ن �ضدها االوىل على م�ضتند الكفالة. ثانيا : نق�س 
احلكم الطعني فيما ق�ضا به والق�ضاء جمددا برف�س اال�ضتئناف وتاأييد احلكم االإبتدائية املقام لعدم القان�نية وعدم 

ال�ضحة وعدم الثب�ت.  ثالثا : الزام املطع�ن �ضدكم بامل�ضاريف والر�ض�م واتعاب املحاماة عن كافة درجات التقا�ضي. 
الطاعن : بنك الفجرية ال�طني )فرع دبي(  عن�انه : االإم��ارات - اإم��ارة دبي - بردبي - دبي - �ضارع خالد بن ال�ليد 
مكاين   -  Yosef.A.Shahin@prestgeadvocates.com  - ال���ط��ن��ي  ال��ف��ج��رية  بنك  ب��ن��اء  مبنى   -

وميثله : علي ا�ضماعيل ابراهيم اجلرمن    -  3041696134
املطل�ب اإعالنهم : 1- �ضركة ح�ضن عبداهلل ح�ضيني للتجارة )ذ م م( 2- ر�ض�ل علي كرميي ، 3-حممد علي م�ضطفى 

دلبذير ، 4- ح�ضن عبداهلل ح�ضيني - �ضفتهم : مطع�ن �ضدهم 
م��ض�ع االإعالن : نبلغكم بن�ضخة من �ضحيفة الطعن املقدمة من الطاعن ولكم احلق يف تقدمي مذكرة بالدفاع خالل 

خم�ضة ع�ضر ي�ما من تاريخ تبليغكم لالإعالن. 

رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

70197 العدد 13754 بتاريخ 2023/1/21 
اعالن اأمر اأداء بالن�شر

يف الدعوى رقم 72/2023/60 امر اأداء  
املنظ�رة يف : اأوامر االأداء وانفاذ العق�د التجارية رقم 203 

م��ض�ع الدع�ى : املطالبة باإنفاذ العقد التجاري املربم بني الطرفني ، الزام املدعي عليها - املطل�ب اإ�ضت�ضدار االأمر 
وقدره  مبلغ   - ح  م  �س  البناء  ليربتي النظمة  )املدعية(  االأم��ر  لطالبة  ت���ؤدي  ب��ان  م  م  ذ  للهند�ضة  البنا  �ضركة  �ضدها 
)26،649،00( درهم ، �ضتة وع�ضرون الفا و�ضتمائة وت�ضعة واربع�ن درهم اإماراتي والفائدة ب�اقع 12% من تاريخ 

املطالبة وحتى ال�ضداد التام والر�ض�م وامل�ضاريف واتعاب املحاماة. �ضم�ل االأمر بالنفاذ املعجل بال كفالة. 
املدعى : لبريتي النظمة البناء - �س م ح - عن�انه : االإم��ارات - اإمارة ال�ضارقة - احلمرية - ال�ضارقة - �ضارع رم�ضان 

الدائرى - مبنى �ضركة ليربتي النظمة البناء - �ضقة ار�س رقم N401 - ب�ابة رقم 3  
املطل�ب اإعالنه : 1- �ضركة البنا للهند�ضة �س ذ م م - �ضفته : مدعى عليه 

م��ض�ع االإعالن : طلب ا�ضت�ضدار اأمر اأداء فقد قررت حمكمة دبي االإبتدائية بتاريخ 2023/1/16 
بالزام املدعي عليه بان ت�ؤدي للمدعية مبلغ وقدره 26،649،00 درهم ، �ضتة وع�ضرون الفا و�ضتمائة وت�ضعة واربع�ن 
درهم ومع والفائدة القان�نية ب�اقع 5% من تاريخ املطالبة وحتى ال�ضداد التام وبالر�ض�م وامل�ضاريف ومبلغ خم�ضمائة 
درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ضت طلب النفاذ املعجل. ولكم احلق يف التظلم االمر او ا�ضتئنافه بح�ضب االأح�ال عمال 

بن�س املادة 147 من قان�ن االإجراءات املدنية.
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

70392

العدد 13754 بتاريخ 2023/1/21 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

 يف التنفيذ رقم 5122/2022/207 تنفيذ جتاري
املنظ�رة يف : دائرة التنفيذ الثانية رقم 184 

م��ض�ع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�ضادر يف الدع�ى رقم 2022/354 جتاري جزئي ، ب�ضداد املبلغ املنفذ 
به وقدره )15449.43 درهم( �ضامال للر�ض�م وامل�ضاريف. 

طالب التنفيذ : ال�ضركة املتكاملة خلدمات الغاز - �س ذ م م - عن�انه : االإمارات - اإمارة اب�ظبي - املركزية 
غرب - اب�ظبي - �ضارع خليفة - مبنى بناية بنك امل�ضرق - �ضقة 502  

املطل�ب اإعالنه : 1- مطعم ومقهى كابات�ضيني ايتالياين - �س ذ م م - �ضفته : منفذ �ضده   
م��ض�ع االإعالن : قد اأقام عليك��� الدع�ى التنفيذية املذك�رة اأعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
خلزينة  ر����ض����م  مبلغ   اىل  باالإ�ضافة  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  درهم   15449.43
املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر االج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذك�ر 

خالل 15 ي�ما من تاريخ ن�ضر هذا االعالن.

رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13754 بتاريخ 2023/1/21 

اإعالن منفذ �شده بالن�شر 
حمكمة ال�شارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية

�شركة التعمري املف�شل ملقاولت البناء ذ م م اجمد اقبال عبدالغفور   
املرجتعة  ال�شيكات   SHCEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0008963/ 

اإىل املحك�م عليه :1. �ضركة التعمري املف�ضل ملقاوالت البناء ذ م م 
عبدالغف�ر    اقبال  اجمد   .2

حيث انه بتاريخ قد �ضدر احلكم املرفق �ض�رة عنه �ضدك ل�ضالح املدعي 
املنفذ جهاد ي��ضف العبد ا�ضبيته  يف الق�ضية امل�ضار اليها اأعاله 

اأن املحك�م له املذك�ر قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذك�ر ودفع الر�ضم املحدد لذلك ،  ومبا 
ومبا ان احلكم املطل�ب تنفيذه كاالآتي : 

املجم�ع الكلي �ضامال الر�ض�م وامل�ضاريف 278350.0 درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�ضند التنفيذي امل�ضار اليه اأعاله خالل )15( ي�ما من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا االإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �ضتتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قان�نا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392 العدد 13754 بتاريخ 2023/1/21 
 اإخطار عديل بالوفاء 

MOJAU_2022- 0099532 رقم املعاملة
اإخطار عديل لل�فاء مببلغ 5750 درهم

املخطر : ال�ضيد مرفاد م�ضطفي م��ضي  ب�ضفته مدير يف الرخ�ضة التجارية امل�ضماه/ فازا التجارية �ضابقا و فازا لتجارة االدوات 
ال�ضحية ذ م م حاليا، وميثلها ال�ضيد مرفاد م�ضطفي م��ضي

العن�ان : ال�ضارقة - الهاتف 971552998393
املخطر اليه : الكرامة ملقاوالت التك�ضية واالر�ضيات

العن�ان : املنطقة ال��ضطى - املليحة - خلف �ضناعية مليحة اجلديدة حمل رقم 3 ملك عبداهلل على �ضيف القايدي
الهاتف : 971504816991

ال�ضيك املحرر من قبل املخ�ل بالت�قيع عن املدعي  5750 درهم م��ض�ع  اإليه حرر �ضيك للمخطر مببلغ  ال�ضرح : املخطر 
قابل  كايف  ر�ضيد  وج�د  لعدم  �ضرف  دون  ارتد  انه  اال  ال�ضيك  ل�ضرف  املدعى  ت�جه  ال�ضيك  ا�ضتحقاق  بتاريخ  انه  حيث  عليه 

لل�ضحب وبيانه كالتايل : 
ات�س ا�س بي �ضي  بنك  على  وامل�ضح�ب   2011/10/30 ا�ضتحقاق  بتاريخ  درهم   5750 مبلبغ  ال�ضيك رقم 770812 

وحيث ان املدعي عليه قد تق�م بال�فاء باملبلغ رغم م�ضي تاريخ ا�ضتحقاقه واملطالبة ال�دية مراراً وتكراراً ولكن دون جدوى،
التخاذ  �ضن�ضطر  واال  اخطاركم  تاريخ  من  اأيام  خم�ضة  خالل  املذك�ر  املدي�ينة  مبلغ  �ضداد  ب�ضرورة  نخطركم  فاأننا   ، لذلك 

االإجراءات القان�نية،  واطلب من ال�ضيد الكاتب العدل الت�ثيق على هذا االخطار للعلم مبا جاء به، 
وهذا اخطار منا بذلك،،،

الكاتب العدل     

          الإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�شوؤون الفنية والتعاون الدويل

  اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات )ال�شارقة(   
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•• اأبوظبي-وام:

بهدفني لريا�س حمرز واآخر للنجم ال�ضاب اإيرلنج هاالند، قدم 
االإجنليزي  ال��دوري  يف  تاريخية  "رمي�نتادا"  �ضيتي  مان�ض�ضرت 
اأن��ه ال ي��زال ق���ادرا على ال��دف��اع ع��ن لقبه يف  لكرة ال��ق��دم لي�ؤكد 
امل��ضم  هذا  العقبات  اأ�ضعب  من  واح��دة  اجتاز  بعدما  البط�لة، 

بالف�ز على ت�تنهام 2-4. 
وبعد تقدم ت�تنهام بهدفني يف ال�ض�ط االأول، رد مان�ض�ضرت �ضيتي 
بق�ة يف ال�ض�ط الثاين عرب رباعية ليعرب مان�ض�ضرت �ضيتي كب�ته 
على  االإجنليزي  ال��دوري  يف  االنت�ضارات  نغمة  وي�ضتعيد  �ضريعا 
ح�ضاب ت�تنهام، الذي �ضكل اإزعاجا كبريا له يف امل�ا�ضم املا�ضية. 

واأ�ضبحت هذه هي املباراة الثانية فقط يف 55 مباراة يتاأخر فيها 
مان�ض�ضرت �ضيتي بهدفني يف ال�ض�ط االأول ويع�د يف النتيجة من 

م�ضاركاته  تاريخ  م��دار  على  الثاين  ال�ض�ط  يف  خالل رمي�نتادا 
بتعادلني  االأخ���رى  امل��ب��اري��ات  انتهت  االإجن��ل��ي��زي فيما  ب��ال��دوري 

و51 هزمية. 
ومنح هذا الف�ز الفر�ضة ملان�ض�ضرت �ضيتي لتقلي�س الفارق، ول� 
�ضيتي ر�ضيده  املت�ضدر، حيث رفع مان�ض�ضرت  اأر�ضنال  م�ؤقتا مع 
اأر�ضنال،  خلف  نقاط   5 بفارق  الثاين  املركز  يف  نقطة   42 اإىل 

علما باأن مان�ض�ضرت �ضيتي خا�س مباراة اأكرث من اأر�ضنال. 
فقط،  نقطتني  اإىل  الفارق  تقلي�س  �ضيتي  مان�ض�ضرت  وي�ضتطيع 
حال فاز على وولفرهامبت�ن بعد غد االأحد قبل مباراة اأر�ضنال 

ال�ضعبة مع مان�ض�ضرت ي�نايتد يف وقت الحق من الي�م نف�ضه. 
لريا�س  املتميز  وامل�ضت�ى  هاالند  اإيرلنج  اأه���داف  ع���دة  وكانت 
حم���رز وث��ن��ائ��ي��ت��ه يف م��رم��ى ت���ت��ن��ه��ام م��ن اأه����م م��الم��ح مباراة 

االأم�س. 

و�ضجل حمرز هدفني و�ضنع هدفا لهاالند؛ لي�ضاهم بقدر هائل 
يف حتقيق الف�ز. وبهذا، �ضاهم حم��رز يف ع��دد من االأه���داف يف 
اأمام  �ضباك ت�تنهام اأكرث مما �ضاهم يف اأي ر�ضيد من االأه��داف 
اأي فريق اآخر حيث رفع ر�ضيده يف �ضباك ت�تنهام اإىل 7 اأهداف 
�ضجلها بنف�ضه و4 اأهداف �ضنعها لزمالئه.  وبعد غياب اأهداف 
هاالند يف 3 من اآخر 4 مباريات خا�ضها مان�ض�ضرت �ضيتي؛ حيث 
ا�ضتاأنف  اإجنلرتا،  بكاأ�س  ت�ضيل�ضي  مباراة  الالعب يف  ي�ضارك  مل 
االأم�س  م��ب��اراة  يف  التهديفي  �ضجله  ال�ضاب  الرنويجي  املهاجم 
بهدف ثمني �ضاهم يف "الرمي�نتادا".  ورفع هاالند ر�ضيده اإىل 
22 هدفا يف �ضدارة قائمة هدايف الدوري االإجنليزي هذا امل��ضم 
ليك�ن بهذا اأكرث العب يحرز اأهدافا يف م��ضم واحد بالبط�لة 
الفريق يف  ت��دري��ب  االإ���ض��ب��اين ج��ضيب ج���اردي���ال  ت���الى  منذ 

 .2016

رميونتادا مان�ص�صرت �صيتي اأمام توتنهام 
تنع�س اآماله بالدوري االإجنليزي 

•• اأبوظبي -وام:

نهيان  اآل  زايد  بن  ال�ضيخ حممد  ال�ضم�  حتت رعاية �ضاحب 
رئي�س الدولة "حفظه اهلل" ومتابعة �ضم� ال�ضيخ حمدان بن 
زايد اآل نهيان ممثل احلاكم يف منطقة الظفرة .. وجه �ضم� 
ال�ضيخ من�ض�ر بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س ال�زراء 
وزير دي�ان الرئا�ضة باإ�ضافة 8 اأ�ض�اط ملزاينة مهرجان الظفرة 
القيادة  ت�ليه  ال���ذي  الكبري  االه��ت��م��ام  اإط���ار  ذل��ك يف  ي��اأت��ي   .
االإب����ل، وت�ضجيعهم  ملُ���الك  ال���رتاث ودع��م��اً  ال��ر���ض��ي��دة حلفظ 
اأك��رب عدد من  اأم��ام  ال�ضالالت، وفتح املجال  اأه��م  اقتناء  على 
يف  للم�ضاركة  اخلليجي  التعاون  جمل�س  ودول  ال��دول��ة  اأب��ن��اء 

ل�ضن  اأ�ض�اط   8 باإ�ضافة  �ضم�ه  وجه  وقد  الظفرة.  مهرجان 
املفاريد واحلقايق، �ضمن فئتي املحليات واملجاهيم، يف مزاينة 
مهرجان الظفرة بدورته ال�16 التي تقام يف الفرتة من 22 
يناير اإىل 2 فرباير 2023 لريتفع عدد االأ�ض�اط اإىل 101 
اإجمالية  بقيمة  جائزة،   947 اجل�ائز  عدد  ولي�ضبح  �ض�ط، 
اأ�ضبح  ال��زي��ادة  وب��ه��ذه  دره���م.  األ��ف  و212  ملي�ناً   53 تبلغ 
�ضة لفئة االإبل املحليات 42 �ض�طاً،  جمم�ع االأ�ض�اط املخ�ضَّ
وفئة االإبل املجاهيم 39 �ض�طاً، اإ�ضافة اإىل 6 اأ�ض�اط لالإبل 
اأ�ض�اط  و6  ال��ضح،  لالإبل  اأ���ض���اط  و6  االأ�ضايل،  املهجنات 
مل�ضابقة اإبل املحالب، اإىل جانب جائزتي بريق االإمارات بقيمة 

املحليات واملجاهيم. لفئتي  درهم  ماليني   6

من�صور بن زايد يوجه بزيادة عدد اأ�صواط مزاينة مهرجان الظفرة

العدد 13754 بتاريخ 2023/1/21 
انذار عديل بالن�شر
رقم )276/2023(

املنذر : م�ضرف اأب�ظبي االإ�ضالمي
املنذر اإليه : 1- �ضعيد نا�ضر عبد اهلل حمد الرميثي

وميثله / في�ضل �ضعيد نا�ضر عبد اهلل حمد الرميثي
كا�ضيلز م�ؤ�ض�ضة   -2

وميثلها مالكها �ضعيد نا�ضر عبد اهلل حمد الرميثي
ينذر املنذر املنذر اليه ب�ضرورة �ضداد مبلغ وقدره 222،160،053،27 درهم )مائتان واثنني وع�ضرين 
ملي�ن ومائة و�ضتني الف وثالثة وخم�ضني درهم و�ضبعة وع�ضرين فل�ضا( خالل ثالث�ن ي�ما من تاريخه 
وحال امتناعكم عن ال�ضداد خالل هذه املهلة فان املنذر يحق له اتخاذ كافة االجراءات القان�نية قبلكم 
اللزامكم بت�ض�ية املدي�نية املرت�ضدة بذمتكم مبا فيها طلب بيع العقار )ار�س( رقم 922 البالغ م�ضاحته 
1985/2/9 مبنطقة  بتاريخ   374 ال�ضند  رقم   -  859  : الرقم احلك�مي   - قدم مربع   336620
املدام مبدينة ال�ضارقة باإمارة ال�ضارقة باملزاد العلني اململ�ك لكم واملره�ن للمنذر طبقا لن�ض��س القان�ن 

والقرارات ذات ال�ضله مع حفظ كافة حق�ق املنذر القان�نية االخرى.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70021 العدد 13754 بتاريخ 2023/1/21 
اإعالن بالن�شر

رقم )2023/316(

املنذرة / العميمي العاملية للتجارة )�س.ذ.م.م( 
املنذراليها / بروجيك�س كن�ضرت اك�ضن للمقاوالت العامة 

وقدره  مبلغ  �ضداد  ب�ضرعة  اليها  املنذر  ينذر  املنذرة 
تاريخه  من  ايام  خم�ضة  غ�ض�ن  ف�����ي  دره����م   31270
الناجتة عن  اخل�ضائر  التع�ي�س عن  مع حفظ احلق يف 

التاخري يف �ضداد املبلغ املذك�ر اعاله. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13754 بتاريخ 2023/1/21 70197
اإعالن بالن�شر

رقم )2023/315(
املنذرة / العميمي العاملية للتجارة )�س.ذ.م.م( 

املنذر اليها / ي�س ين انرت ديك�ر م ح ج
 84000 وقدره  مبلغ  �ضداد  ب�ضرعة  اليها  املنذر  ينذر  املنذرة 
درهم قيم�ة ال�ضيكات ارقام 15، 16 امل�ؤرخان 12/8/2022 
وامل�ضح�بان على م�ضرف االمارات اال�ضالمي يف غ�ض�ن خم�ضة 
اخل�ضائر  عن  التع�ي�س  يف  احلق  حفظ  مع  تاريخه  من  ايام 

الناجتة عن التاخري يف �ضداد املبلغ املذك�ر اعاله. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197 العدد 13754 بتاريخ 2023/1/21 
اإعالن بالن�شر

رقم )2023/330(
مقدمه

املخطرة : اك�ض�س هاير ميدل اي�ضت )�س.ذ.م.م.(
ب�كالة املحامي /احمد ح�ضن املازمي

�ضد / املخطر اإليها : فين�ضن ملقاوالت البناء )�س.ذ.م.م.(
تتقدم املنذرة باالإنذار الراهن وتنبه على ال�ضركة )املنذر  اإليها(  ب�ضرورة ال�فاء بالتزاماتها التعاقدية 
وذلك ب�ضرورة �ضداد مبلغ وقدره  )35،014.65 درهم( )خم�ضة وثالث�ن األف واأربعة ع�ضر درهم 
وخم�ضة و�ضت�ن فل�س( الناجت عن التعامالت التجارية احلا�ضلة بني املنذرة واملنذر اليها، وذلك خالل 
اأيام من تاريخ اإعالنها قان�نا بهذا االنذار، واإال فان املنذرة �ضت�ضطر التخاذ كافة االإجراءات  خم�ضة 
بالتع�ي�س عما حلقها من  املطالبة  اإليها لتح�ضيل حق�قها، ف�ضاًل عن  املنذر  القان�نية يف م�اجهة 

خ�ضارة وما فاتها من مك�ضب نتيجة عدم تنفيذ املنذر اإليها اللتزاماتها العقدية. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197

العدد 13754 بتاريخ 2023/1/21 
اإعالن بالن�شر

رقم )2023/322(
املنذر / على حمدان الزيدي للنجارة واحلدادة

ب�كالة املحامية قمر �ضالح �ضامل الك�ضادي
�ضد / املنذر اإلها : تريب�يل للمقاوالت وال�ضيانة العامة

 امل��ض�ع : طلب اعالن بالن�ضر يف االإخطار العدىل حمرر رقم 2022/1/400535 بتاريخ 2022/11/24
وبتاريخ  اأع���الة  بياناته  ال�����ارد  ال��ع��ديل  االإن����ذار  على  الت�ضديق  مت    2022/11/24 ب��ت��اري��خ  اأن���ه  حيث 
2022/11/29 تعذر االإعالن باالإنذار العديل وهذا ما اأ�ضت�جب التحري عن الرخ�ضة التجارية اخلا�ضة 
باملخطر اإليها وبالتحري عن الرخ�ضة التجارية بتاريخ 2023/1/19 من نظام ال�ضجل االقت�ضادي مل 
اإليها ب�ضرورة �ضداد  اأية عناوين جديدة وتبني اأن الرخ�ضة منتهية.  لذلك ، فاإن املنذر ينذر املنذر  يتبني 
و�ضبعة  وثالثمائة  ال��ف  وت�ضع�ن  واث��ن��ان  )مائة  دره��م   192،357،00 وق��دره  ذمتها  فى  املرت�ضد  املبلغ 
اإىل اتخاذ كافة  ، واإال �ضي�ضطر املنذر  اأيام من تاريخ تبليغها بهذا االإن��ذار  وخم�ض�ن درهما( خالل خم�ضة 
االإجراءات القان�نية الالزمة �ضد املنذر اإليها ملطالبتها ق�ضائيا ب�ضداد املبلغ مع الفائدة القان�نية وحتميلها 

الر�ض�م وامل�ضروفات الق�ضائية واأتعاب املحاماة. وهذا للعلم ومن اأجله حرر، 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13754 بتاريخ 2023/1/21 70608
ال�ضادة / �ضركة االأحمدية للمقاوالت والتجارة - ذ م م 

املو�شوع : اعالن مبوعد اجتماع اخلربة الأول وتقدمي امل�شتندات
يف الدعوى 2650-2022 جتاري جزئي

حيث اأن املدعية "ع�ضتار للديك�ر .�س.ذ.م.م" اأقام عليكم الدع�ى رقم 2022/2650 جتاري جزئي، وبناًء على 
احلكم ال�ضادر من قبل املحكمة يف تاريخ 2023/1/11 بندب اخلبري الهند�ضي م/ ي��ضف عبد القادر املال خبرياً 

للقيام مبهمة اخلربة يف النزاع املذك�ر اأعاله
امل�افق  االثنني  ي�م  بتاريخ   Zoom تطبيق  عرب  بعد  عن  االأول  اخلربة  اجتماع  ح�ض�ركم  يقت�ضى  لذلك 
م�ضتندات  اأي  بالدع�ى  املتعلقة  اجل�ابية  واملذكرة  دف�عكم  وتقدمي  ظهراً   12:00 ال�ضاعة   2023/1/23
اأو باالت�ضال عرب الهاتف   almulla.expert@gmail.com ترغب�ن بتقدميها عرب الربيد االلكرتوين
: 043376060 - حمم�ل : 0505992299 وذلك بتاريخ ي�م اجلمعة امل�افق 20/01/2023  يف حال 

تخلفكم عن اأو عدم ار�ضال وكيل عنكم يف ال�قت املحدد فاإن اخلبري �ضيبا�ضر الدع�ى يف غيابكم.
م / ي��ضف عبد القادر حممد املال

هاتف متحرك : 0505992299
اخلبري الهند�ضي املنتدب يف الدع�ى 2650/2022 جتاري جزئي / رقم القيد : 216

اإعالن اإجتماع خربة 

70392 العدد 13754 بتاريخ 2023/1/21 
دعوة حل�شور اجتماع اخلربة الثاين

يف الدعوى رقم 302/2022 جتاري كلي
"كراون جايت  الثاين   املدخل  اعاله اخل�ضم  الدع�ى  تدع� جلنة اخلربة فى 
بروجيكت ماجنمنت ك�ن�ضالتن�ضي" حل�ض�ر اإجتماع اخلربة بال�ض�ت وال�ض�رة 
واملقرر عق��دة ي����م  قان�نيا عنها  ب�ا�ضطة وكيال  اأو  ب�ضخ�ضها  “عن بعد" �ض�اء 
ا�ضب�ع  غ�ض�ن  يف  اأو  ع�ضرا  الرابعة  ال�ضاعة   2023/1/23 امل�افق  االإثنني 
تلك احلالة يطلب من اخل�ضم  اأقرب، ويف  اأيهما  االإعالن  ن�ضر هذا  تاريخ  من 
رقم  هاتف  على  منال  االآن�ضه/  اخلربة  �ضر  اأمينة  مع  الت�ا�ضل  الثاين  املدخل 
2500251-04 او متحرك : 0507862887 وات�س اأب ، اأو على االمييل 

suha@farahatco.com
عن جلنة اخلربة يف الدعوى 302/2022 جتاري كلي
اخلبر احل�سابي/ حممد فرحات - قيد رقم / 89

اإعالن اإجتماع خربة 

العدد 13754 بتاريخ 2023/1/21 70392
اعالن بالن�شر 

يف الدعوى رقم 115/2022/250 بيع عقار مرهون 
املنظ�رة يف دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186

العقار رقم  التنفيذى على  باإيقاع احلجز  التنفيذية واالمر  بال�ضيغة  العقار  القرار بتذييل ا�ضل عقد رهن  اإ�ضدار  الدع�ى:  م��ض�ع 
2702 بالطابق رقم 27 مببنى اتي�ضا اك�س 2 رقم 3 البالغ م�ضاحته 1،557.97 قدم مربع وامل�اقف p3-3171 على قطعة االر�س 
رقم 107 مبنطقة مر�ضى دبى باإمارة دبى املره�ن للبنك الطالب والعائد للمطل�ب �ضده وتثمينه وبيعه باملزاد العلني لتح�ضيل حق�ق 
الطالب قبل املطل�ب �ضده املقدره مببلغ 1،951،584.61 درهم )فقط ملي�ن وت�ضعمائة وواحد وخم�ضني الف وخم�ضمائة واربعة 
القان�ن واملادتني )25( و )26( وما بعدهما من قان�ن  البيع طبقا الحكام  وثمانني درهم وواحد و�ضتني فل�ضا الغري( من ح�ضيلة 

الرهن التاأمينى رقم 14 ل�ضنة 2008 باإمارة دبي .
طالب التنفيذ : �ضتاندر ت�ضارترد بنك )فرع دبي(

عن�انه : االإمارات اإمارة دبي - ب�ر�ضعيد - ديره - دبي - مبنى بناية امل�ضع�د - �ضقة مكتب رقم 802
وميثله : حممد عي�ضى �ضلطان ال�ض�يدي

املطل�ب اإعالنه : 1- ال�ضزل� فاراج� - �ضفته منفذ �ضده
م��ض�ع االإعالن : قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ 2023/1/18 اخطاركم با�ضتالم املنق�الت الكائنة يف العقار )وحدة عقارية - 
املنطقة : مر�ضى دبي - رقم االر�س : 107 - رقم املبنى 3 - ا�ضم املبنى اتي�ضا اك�س 2 - رقم العقار : 2702 - امل�ضاحة 144.74 مرت 

مربع( خالل 15 ي�م من تاريخ االعالن وذلك للعلم مبا جاء فيه و نفاذ مفع�له قان�نا .

رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

70021

العدد 13754 بتاريخ 2023/1/21 
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

ا�ضم ال�ضركة : اأفانتي كورب - �ص ذ م م  
104 ملك مكتب ال�ض�ؤون اخلا�ضة ل�ضاحب ال�ضم� ال�ضيخ حمد بن  العن�ان : مكتب رقم 
حممد ال�ضرقي - بردبي - مدينة دبي املالحية - ال�ضكل القان�ين : ذات م�ض�ؤولية حمدودة 
1110518 مب�جب هذا   : التجاري  بال�ضجل  القيد  رقم   684069  : الرخ�ضة  رقم   ،
لديها  التجاري  ال�ضجل  يف  التاأ�ضري  مت  قد  باأنه  دب��ي  يف  وال�ضياحة  االإقت�ضاد  دائ��رة  تعلن 
باإنحالل ال�ضركة املذك�رة اأعاله ، وذلك مب�جب قرار حماكم دبي بتاريخ 2023/1/11 
وامل�ثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2023/1/11 وعلى من لديه اأي اعرتا�س 
ومدققوا  قانونيون  حما�سبون  ال�سيابي  �سامل  املعني  امل�ضفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو 
البطني  رقة   - مكت�م  ال  مانع  را�ضد  مانع  ال�ضيخ  ملك   303 مكتب   : العن�ان  ح�سابات 
امل�ضتندات  كافة  معه  م�ضطحباً   04-2274080  : فاك�س   04-2272828  : هاتف 

واالأوراق الثب�تية وذلك خالل )45( ي�ماً من تاريخ ن�ضر هذا االإعالن
 امل�سوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة

70640 العدد 13754 بتاريخ 2023/1/21 
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

ا�ضم ال�ضركة : �سكاي كوم لو�سيط التمويل - ذ م م  
العن�ان : مكتب )005-1101-1102-1103-1104( ملك ليجند ال�ضرق االو�ضط 
الرخ�ضة  رق��م    ، ذات م�ض�ؤولية حم��دودة   : القان�ين  ال�ضكل   - ا�ضتدامة   B البطني  رق��ة   -
دائرة  تعلن  ه��ذا  مب���ج��ب   1473385  : ال��ت��ج��اري  بال�ضجل  القيد  رق��م   868359  :
باإنحالل  لديها  ال��ت��ج��اري  ال�ضجل  يف  ال��ت��اأ���ض��ري  مت  ق��د  ب��اأن��ه  دب��ي  يف  وال�ضياحة  االإق��ت�����ض��اد 
2023/1/12 وامل�ثق  ، وذلك مب�جب قرار حماكم دبي بتاريخ  اأعاله  ال�ضركة املذك�رة 
اأو  اع��رتا���س  اأي  لديه  م��ن  وعلى   2023/1/12 بتاريخ  دب��ي  ال��ع��دل حماكم  كاتب  ل��دى 
ومدققوا  قانونيون  حما�سبون  ال�سيابي  �سامل  امل��ع��ني  امل�ضفي  اإىل  ال��ت��ق��دم  مطالبة 
البطني  رقة   - مكت�م  ال  مانع  را�ضد  مانع  ال�ضيخ  ملك   303 مكتب   : العن�ان  ح�سابات 
امل�ضتندات  كافة  معه  م�ضطحباً   04-2274080  : فاك�س   04-2272828  : هاتف 

واالأوراق الثب�تية وذلك خالل )45( ي�ماً من تاريخ ن�ضر هذا االإعالن
 امل�سوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة

العدد 13754 بتاريخ 2023/1/21 70640
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�ضم امل�ضفي : �سامل ال�سيابي حما�سبون قانونيون ومدققوا ح�سابات
العن�ان : مكتب 303 ملك ال�ضيخ مانع را�ضد مانع ال مكت�م - رقة البطني هاتف 
االإقت�ضاد  تعلن  ه��ذا  مب�جب   04-2274080  : فاك�س   04-2272828  :
وال�ضياحة يف دبي باأنه قد مت تعيني امل�ضفي املذك�ر اأعاله لت�ضفية  اأفانتي كورب 
- �ص ذ م م  وذلك مب�جب قرار حماكم دبي بتاريخ 2023/1/11 وامل�ثق لدى 
اأو  اعرتا�س  اأي  لديه  2023/1/11 وعلى من  بتاريخ  دبي  العدل حماكم  كاتب 
مطالبة التقدم اإىل امل�ضفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العن�ان املذك�ر اأعاله، 
م�ضطحباً معه كافة امل�ضتندات واالأوراق الثب�تية وذلك خالل )45( ي�ماً من تاريخ 

ن�ضر هذا االإعالن
 امل�سوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة

70640 العدد 13754 بتاريخ 2023/1/21 
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�ضم امل�ضفي : �سامل ال�سيابي حما�سبون قانونيون ومدققوا ح�سابات
ال�ضيخ مانع را�ضد مانع ال مكت�م - رقة البطني  303 ملك  العن�ان : مكتب 
تعلن  ه��ذا  مب���ج��ب   04-2274080  : فاك�س   04-2272828  : ه��ات��ف 
لت�ضفية  اأع��اله  املذك�ر  امل�ضفي  تعيني  باأنه قد مت  دبي  وال�ضياحة يف  االإقت�ضاد 
�سكاي كوم لو�سيط التمويل - ذ م م وذلك مب�جب قرار حماكم دبي بتاريخ 
2023/1/12 وامل�ثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2023/1/12 
مكتبه  يف  املعني  امل�ضفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اع��رتا���س  اأي  لديه  من  وعلى 
الكائن بدبي على العن�ان املذك�ر اأعاله، م�ضطحباً معه كافة امل�ضتندات واالأوراق 

الثب�تية وذلك خالل )45( ي�ماً من تاريخ ن�ضر هذا االإعالن
 امل�سوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة
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الفجر الريا�ضي

•• دبي -وام:

فعاليات  ال�ضتار على  اأ�ضدل  الق�ية،  املناف�ضة  كاملني من  اأ�ضب�عني  بعد 
بط�لة كاأ�س اخلليج العربي لكرة القدم "خليجي 25" بتت�يج منتخب 
م�ضاركاته  ت��اري��خ  يف  ال���راب���ع  ب��ال��ل��ق��ب  ال��ب��ط���ل��ة،  م�ضت�ضيف  ال���ع���راق، 

بالبط�لة. 
األقابه  35 عاما من التت�يج باآخر  واأح��رز املنتخب العراقي اللقب بعد 

ال�ضابقة يف البط�لة عام 1988. 
منتخب  ح�ضمها  حتى  والتحدي  االإث���ارة  قمة  النهائية  امل��ب��اراة  و�ضهدت 
العراق ل�ضاحله بف�ز ثمني 3-2 على املنتخب العماين الذي كافح كثريا 

حتى �ضفارة نهاية ال�قت االإ�ضايف، الذي جلاأ اإليه الفريقان بعد انتهاء 
ال�قت االأ�ضلي بالتعادل 1-1. 

بلغت  التي  االإق�ضائية،  االأدوار  مرحلة  يف  ال�حيدة،  هي  امل��ب��اراة  وه��ذه 
ال�قت  يف  النهائي  ن�ضف  مباراتا  نتائج  ح�ضمت  حيث  االإ���ض��ايف،  ال�قت 

االأ�ضلي. 
قائمة  يف  الثاين  باملركز  العراق  منتخب  انفرد  الرابع،  للقب  وب��ض�له 
 10( الك�يتي  املنتخب  بعد  اخلليجي،  باللقب  ف����زاً  املنتخبات  اأك���رث 

األقاب( . 
و�ضهدت البط�لة 15 مباراة، على ا�ضتادي الب�ضرة الدويل )8 مباريات( 
وامليناء االأوملبي )7 مباريات(، ومت خاللها ت�ضجيل 39 هدفاً )من بينها 

هدفان ذاتيان( مبت��ضط 2.6 هدف يف كل مباراة. 
اأمين ح�ضني واإبراهيم  وت�ضدر قائمة الهدافني العبا املنتخب العراقي 

باي�س بر�ضيد 3 اأهداف لكل منهما. 
واحت�ضب حكام املباريات 11 ركلة جزاء خالل م�ض�ار البط�لة، جاء منها 

اأخرى.  ركالت   4 اأهدرت  فيما  اأهداف،   7
54 بطاقة �ضفراء، عالوة على  اإىل  وو�ضل عدد البطاقات يف البط�لة 
بطاقة حمراء وحيدة ح�ضل عليها حمد القالف العب منتخب الك�يت 

اأمام البحرين يف اجل�لة الثالثة من مباريات املجم�عة الثانية. 
اإن��ذارات يف اجل�لة االأوىل  االأق��ل ح�ض�ال على  املنتخب االإماراتي  ويعد 
 ، ب��ط��اق��ات(   0( الثانية  اجل���ل��ة  ال�����ض��ع���دي يف  واملنتخب  ب��ط��اق��ات(   0(

وكالهما �ضاحبا اللعب النظيف اإجماال يف البط�لة ) منتخب ال�ضع�دية 
بطاقات.   5 االإمارات  ومنتخب  بطاقات(   4

اأه��داف، با�ضتثناء مباراة االفتتاح  اأحرزت فيها  جميع مباريات البط�لة 
كانت  فيما  ال�ضلبي،  بالتعادل  انتهت  التي  وعمان  ال��ع��راق  منتخبا  بني 
5اأهداف(،  اأكرب عدد من االأه��داف )  3 مباريات �ضهدت ت�ضجيل  هناك 
 ،2-3 اليمن  وف���ز عمان على   ،0-5 اليمن  العراق على  ممثلة يف ف�ز 

وبنف�س النتيجة ف�ز العراق على عمان يف املباراة النهائية. 
البط�لة،  ودف��اع يف  اأق���ى خطي هج�م  العراقي �ضاحب  املنتخب  ويعد 
 5 اأه���داف، خ��الل   3 12 ه��دف��ا، وا�ضتقبلت �ضباكه  اأح���رز الع��ب���ه  حيث 

مباريات، من بينها هدفان يف املباراة النهائية. 

خليجي 25 ت�صهد 39 هدفا و11 ركلة جزاء 

•• العني-الفجر:

ت�����ج ه�����ض��ام ع��ل��ي حم��م��د الطاهر   
الرئي�س التنفيذي والع�ض� املنتدب 
واالألعاب  لل�ضطرجن  ال��ع��ني  ل��ن��ادي 
الذهنية ، اأبطال كال�ضيك مهرجان 
ت�زيع  يف  ���ض��ارك  كما   . العني  �ضتاء 
عبدالرحمن  �����ض����ع����ادة  اجل������ائ�����ز 
ورئي�س  امل��ايل  امل�ضت�ضار  ال��زرع���ين 

�ض�ؤون اال�ضتثمار بالنادي.
وق�����د وج�����ه ه�������ض���ام ال���ط���اه���ر نح� 
النادي  م�ضابقات  ت��ط���ي��ر  ���ض��رورة 
ا�ضتفادة  اأق�������ض���ى  حت��ق��ي��ق  ب���ه���دف 
ف��ن��ي��ة ل���الع���ب���ي والع����ب����ات ال���ن���ادي 
ومب����ا ي��ن��ع��ك�����س اإي��ج��اب��ي��ا ع��ل��ى رفع 
وتط�ير  ال���دول���ي���ة  ت�����ض��ن��ي��ف��ات��ه��م 
الر�ضمية  امل�����ض��اب��ق��ات  يف  ن��ت��ائ��ج��ه��م 
وال���ق���اري���ة وال���دول���ي���ة ، وث��م��ن دعم 
وت�����ج����ي����ه����ات جم���ل�������س اأب�����ظ����ب����ي 
مبنظ�مة  ل���الرت���ق���اء  ال���ري���ا����ض���ي 
ال���ري���ا����ض���ة يف اإم��������اراة اأب����ظ���ب���ي يف 

خمتلف االألعاب .  
 7 م��ن  البط�لة  مناف�ضات  اأق��ي��م��ت 
ال�ض�ي�ضري  للنظام  وف��ق��ا  ج����الت 
وح�ضل كل الع��ب على زم��ن تفكري 

قدره 60 دقيقة للمباراة مع اإ�ضافة 
بداية  م��ن  ن��ق��ل��ة  ل��ك��ل  ث��ان��ي��ة   30
امل���ب���اراة ،ت�����ض��در امل��ن��اف�����ض��ات الدويل 
ال��ه��ن��دي ����ض���اف���روال خ����ان وال����دويل 

امل�������ض���ري وائ�����ل جم���اه���د وال�����دويل 
ال��ه��ن��دي ���ض��ا���ض��ي�����س ���ض��ب��ي��اح . ومن 
املقرر اأن ت�ضتاأنف فعاليات املهرجان 

م�ضاء الي�م ببط�لة ال�ضطرجن .

•• اأبوظبي –الفجر: 

باب  واإغ��الق  العدد  اكتمال  عن  القدم  لكرة  �ضيتي  مان�ض�ضرت  ن��ادي  اأعلن 
مان�ض�ضرت  كاأ�س  بط�لة  النطالقة  ا�ضتعداًدا  النا�ضئني  لفرق  الت�ضجيل 

�ضيتي اأب�ظبي التي تقام فعالياتها يف العا�ضمة يف منت�ضف �ضهر فرباير.
تهدف البط�لة الكروية التي اُطلقت يف عام 2017 اإىل تط�ير م�اهب 
وحققت  ال��ق��دم.  بريا�ضة  �ضغفهم  واإث����ارة  املنطقة  يف  ال�ضغار  الالعبني 
متزايًدا.  وح�ض�ًرا  كبرًيا  جناًحا  املا�ضية  ال�ضن�ات  م��دار  على  البط�لة 
م�ضاركة   ،2019 منذ  مرة  والأول  البط�لة،  من  الرابعة  ال��دورة  وت�ضهد 
ما يزيد عن 130 فريًقا ي�ضم�ن 1750 العًبا نا�ضًئا من خمتلف اأنحاء 
�ضيتي  مان�ض�ضرت  ك��اأ���س  رف��ع  فر�ضة  على  للمناف�ضة  يح�ضرون  ال��ع��امل، 

اأب�ظبي والتت�يج بلقب البط�لة.
وتقام مناف�ضات كاأ�س مان�ض�ضرت �ضيتي اأب�ظبي خالل عطلة نهاية االأ�ضب�ع 
�ضباًحا  الثامنة  ال�ضاعة  من  الفعاليات  وتت�ا�ضل  فرباير،   -19  18 من 
اأكرب  الريا�ضية،  زاي���د  مدينة  ا���ض��ت��اد  يف  م�����ض��اًء  ال�ضابعة  ال�ضاعة  ول��غ��اي��ة 
جممع ريا�ضي ترفيهي يف دولة االإمارات وال�جهة االأبرز الأهم الفعاليات 

الريا�ضية العاملية.
تفتح  التي  ال�ضيتي"  "قرية  ح�ض�ر  العائلي  احل��دث  فعاليات  ت�ضهد  كما 
اأب�ابها اأمام اجلمه�ر من خمتلف االأعمار وتقدم لهم العديد من العرو�س 
الرتفيهية واالأن�ضطة التفاعلية املمتعة، ومن �ضمنها تل�ين ال�ج�ه، ولعبة 

كرة ال�ضبكة والعرو�س الفنية املمتعة وغريها الكثري.

االإجنليزي  ال���دوري  م��ب��اراة  ملتابعة  جماهريية  فعالية  ال��ن��ادي  ينظم  كما 
املمتاز التي جتمع نادي مان�ض�ضرت �ضيتي، خارج اأر�ضه، مع نادي ن�تنجهام 
عند  اأب���اب��ه��ا  الفعالية  وتفتح  ال�ضخمة،  العر�س  �ضا�ضات  على  ف�ر�ضت 
ال�ضاعة ال�ضابعة م�ضاًء من ي�م االأحد 18 فرباير، متيحة لع�ضاق ال�ضيتي 
الدوري  لقب  حامل  املف�ضل  ناديهم  ت�ضجيع  فر�ضة  ال�ا�ضعة  وجماهريه 

االإجنليزي املمتاز.
الدوري  كاأ�س  الفعالية  هذه  خالل  �ضيتي  مان�ض�ضرت  نادي  ي�ضتعر�س  كما 
االإجنليزي املمتاز، متيًحا للم�ضجعني فر�ضة اإلقاء نظرة قريبة من الكاأ�س، 
م�نبيم  العريق  االإجنليزي  النادي  متيمتا  ا  اأي�ضً الفعالية  حت�ضر  فيما 

وم�ن�ض�ضرت حيث ميكن للح�ض�ر التقاط ال�ض�ر التذكارية معهما.
وي�ضل الكاأ�س اإىل اأب�ظبي بعد ج�لة �ضملت خمتلف اأرجاء العامل ابتداء 
من ال�اليات املتحدة االأمريكية، واملك�ضيك، مروًرا باأملانيا وجن�ب اأفريقيا، 
�ضيتي  مان�ض�ضرت  ن��ادي  ج�لة  �ضمن  وذل��ك  اجلن�بية،  ك�ريا  اإىل  و���ض���اًل 
اأع�ام.  خم�ضة  خ��الل  الرابعة  للمرة  ال���دوري  لقب  بتحقيقه  االحتفالية 
بط�لة  بتنظيم  احتفاًء  خا�ضًة  منا�ضبًة  اأب�ظبي  اإىل  الكاأ�س  ع�دة  وت�ضكل 
على  واجلمه�ر  الالعبني  الإلهام  وفر�ضة  اأب�ظبي  �ضيتي  مان�ض�ضرت  كاأ�س 

حد �ض�اء.
ويعلن نادي مان�ض�ضرت �ضيتي خالل الفرتة القريبة القادمة عن مزيد من 
اأحدث  الفعالية، كما ميكن للجمه�ر االطالع على  التفا�ضيل ح�ل هذه 
اأخبار النادي بزيارة www.mancity.com اأو عن طريق �ضفحاته 

على من�ضات الت�ا�ضل االجتماعي.

ه�صـام الطاهـر يتوج اأبطال 
كال�صيك مهرجان �صتاء العني

بطولة كاأ�س مان�ص�صرت �صيتي اأبوظبي تعود 
مبناف�صاتها املمتعة اإىل العا�صمة يف �صهر فرباير

•• الظفرة-وام:

املنهل”  “عجايب  امل����ه����رة  ح��ق��ق��ت 
ل��ف��ه��د ���ض��امل ال��زع��اب��ي، اأع��ل��ى معدل 
نقطة،   92.80 ب��ل��غ  ال��ن��ق��اط  م���ن 
االأول اخلمي�س  اأم�س  فعاليات  خالل 
الي�م الثاين لبط�لة الظفرة جلمال 
"للمرابط  االأ�ضيلة  العربية  اخليل 
التي  ال��ث��ال��ث��ة،  بن�ضختها  اخلا�ضة" 
مبنطقة  امل��غ��رية  بك�رني�س  انطلقت 

الظفرة االأربعاء املا�ضي.
م�ضاركة  �ضهدت  التي  البط�لة  وتقام 
 575 اإىل  و�ضلت  للخي�ل  قيا�ضية 
ج������ادا م���ن اأج������د ال�������ض���الالت، تع�د 
كرمية  ب��رع��اي��ة  م��ال��ك��اً،   323 لنح� 
م���ن ���ض��م��� ال�����ض��ي��خ ح���م���دان ب���ن زايد 
ن��ه��ي��ان مم��ث��ل احل��اك��م يف منطقة  اآل 

االإمارات  جمعية  وتنظمها  الظفرة، 
للخي�ل العربية.

ومت تخ�ضي�س مناف�ضات الي�م الثاين 
ا�ضتملت  اخل��ي���ل،  االإن���اث من  لفئات 
على فئات املهرات عمر �ضنتني، وعمر 
االأفرا�س  اإىل  ب��االإ���ض��اف��ة  ���ض��ن���ات   3
�ضن�ات   7 وعمر  �ضن�ات   -6  4 عمر 

وما ف�ق .
وجاء تف�ق املهرة "عجايب املنهل" يف 
مناف�ضات فئة املهرات عمر 3 �ضن�ات 

الق�ضم "اأ".
وكانت املناف�ضات قد انطلقت بالق�ضم 
"د" املكمل الأ�ض�اط فئة املهرات عمر 
االأول  امل��رك��ز  اأح����رزت  ح��ي��ث  �ضنتني، 
اململ�كة  الزبري"  "بارعة  امل����ه����رة 
وحققت  الر�ضيد،  علي  حممد  المنة 
الق�ضم  �ضدارة  اأما   . نقطة   92.30

�ضن�ات،   3 عمر  امل��ه��رات  لفئة  "ب" 
ل�ضعيد  كيه"  "ظبية  انتزعتها  فقد 
ال��ت��ي ح�ضلت على  ���ض��دي��ق اخل��اج��ة، 

نقطة.  92.60
ام" لعلي  ات�س  بي  "جازيل  وح�ضدت 
�ضدارة  امل���زروع���ي،  هميلة  ب��ن  غ���امن 

االأفرا�س  اأ����ض����اط  اأول  "اأ"  ال��ق�����ض��م 
 92.40 اأع���ام، وحققت   -6  4 عمر 
"ب"  الق�ضم  ���ض��دارة  وذه��ب��ت  نقطة، 
اإىل رفيقتها يف املربط "ايه يف بريبل 

راين" التي نالت 92.60 نقطة.
ملربط  غنيمة"  "دي  وت���������ض����درت 

االأفرا�س  لفئة  "اأ"  الق�ضم  اجل�اهر، 
ف������ق، وحققت  وم����ا  اأع�������ام   7 ع��م��ر 
�ضدارة  وذه���ب���ت  ن��ق��ط��ة،   92.60
اينا�س" ملربط  "دي  "ب" اإىل  الق�ضم 
 92.70 ع��ل��ى  ح�ضلت  ال��ت��ي  ال���ن����ر، 

نقطة.

»عجايب املنهل« اأجمل املهرات يف ثاين اأيام 
بطولة الظفرة جلمال اخليل العربية

•• اأبوظبي -وام:

االإم����ارات  احت���اد  اإدارة  جمل�س  ع��ق��د 
برئا�ضة  االأول  اجتماعه  للم�ضارعة 
رئي�س  امل��ب��ارك  خليفة  حممد  معايل 
اأب�ظبي،  دائرة الثقافة وال�ضياحة يف 
املجل�س،  اأع�����ض��اء  ج��م��ي��ع  وب��ح�����ض���ر 
ال��ف��ت��اح من�ض�ر  ع��ب��د  ال�����ض��ي��د  وه����م 
����ض���رف، وال�����ض��ي��خ ح���م���دان ب���ن �ضعيد 
نهيان،  اآل  حم��م��د  ب���ن  ط��ح��ن���ن  ب���ن 
�ضامل  و����ض���ي���ف  ال���ه���ا����ض���م���ي،  وط������الل 
البط�يح  ال��رح��ي��م  وع��ب��د  ال��را���ض��دي، 
اأحمد �ضالح، وم�زة  وزي��اد  النعيمي، 
عي�ضى عبيد اآل علي، و�ضلطان حممد 
�ضلطان الكتبي، وذلك يف مقر الدائرة 

يف اأب�ظبي.

وا����ض���ت���ع���ر����س امل���ج���ل�������س - ال������ذي مت 
اأبرز   - م���ؤخ��را  ت�ضكيله  االإع���الن عن 
ال��ن��ق��اط االأ���ض��ا���ض��ي��ة ل��ع��م��ل االحت����اد، 
الريا�ضة  لتط�ير  امل�ضتقبلية  وروؤيته 
حمليا  مكانتها  وتر�ضيخ  االإم��ارات��ي��ة 
التي  االأه���������داف  ون���اق�������س  وع����امل����ي����اً، 
���ض��ي�����ض��ع��ى االحت���������اد ل��ت��ح��ق��ي��ق��ه��ا يف 
اإىل ج��ان��ب اخلطط  امل��ن��ظ���ر،  امل���دى 
اال�ضرتاتيجية التي ت�ضمن ال��ض�ل 
بريا�ضة امل�ضارعة اإىل اأكرب �ضريحة يف 
املجتمع االإماراتي، ومت اعتماد تعيني 
من�ضب  يف  �ضرف  الفتاح  عبد  ال�ضيد 
نائب رئي�س االحتاد، وال�ضيخ حمدان 
بن �ضعيد بن طحن�ن اآل نهيان اأمينا 
ع��ام��اً، م��ع االت��ف��اق على ت���زي��ع بقية 
احل��ق��ائ��ب االإداري�����ة وامل�����ض���ؤول��ي��ات يف 

وق���ت الح���ق، يف ���ض���ء حت��دي��د خطة 
العمل واآليات التنفيذ.

وت��ف�����ض��ي��ال ا���ض��ت��ه��ل م���ع���ايل حممد 
اإدارة  جمل�س  رئي�س  امل��ب��ارك،  خليفة 
افتتاحية  بكلمة  االج��ت��م��اع  االحت����اد 
رّحب خاللها باأع�ضاء جمل�س االإدارة، 
وا�ضتعر�س روؤية االحتاد والهدف من 
اأهمية  ت�ضكيل جمل�س اإدارت��ه، م�ؤكداً 
االرتقاء بريا�ضة امل�ضارعة والتعريف 
بالرتاث  عالقتها  اإط��ار  يف  باأهميتها 
التي  االألعاب  من  ك�احدة  االإماراتي 
بها  واحتفى  قدمياً،  ممار�ضتها  متت 
االأجيال  وتناقلتها  واالأج���داد،  االآب��اء 
االأ�ضالة  ع���ل���ى  ح��ف��اظ��ه��ا  اإط�������ار  يف 

واله�ية ال�طنية.
اأهمية الرتكيز  اأكد معاليه على  كما 

ب��ن��ي��ة حت��ت��ي��ة ق�ية  ت��اأ���ض��ي�����س  ع���ل���ى 
لريا�ضة امل�ضارعة يف الدولة، والعمل 
على تاأهيل العبني اإماراتيني قادرين 
على خ��س املناف�ضات على امل�ضت�يات 
االإقليمية والقارية والعاملية، ومتثيل 
املحافل  ���ض���رة يف  ب��اأف�����ض��ل  ال���دول���ة 
والعاملية،  االإق��ل��ي��م��ي��ة  ال��ري��ا���ض��ي��ة 
القيم  اأهمية  على  برتكيزه  خمتتماً 
ال���ت���ي ت���ع���ززه���ا ه����ذه ال���ري���ا����ض���ة من 
التزام بروح الفريق ال�احد واحرتام 

وتقدير املناف�س.
الهيكلية  اع��ت��م��اد  االج��ت��م��اع  و���ض��ه��د 
االإدارية لالحتاد، مع التطرق الأهمية 
امتالك االحتاد ملقر خا�س به، على اأن 
ي�ضمل مكانا للجهاز االإداري و�ضاالت 
�ضهد  بالالعبني. كما  تدريب خا�ضة 

االج���ت���م���اع ع���ر����س الأه������م اأول�����ي����ات 
اخلم�س  خ�����الل  االحت�������اد  واأه���������داف 
للتحديات  وف���ق���اً  امل��ق��ب��ل��ة،  ����ض���ن����ات 

يف  املحلية  ال��ري��ا���ض��ة  ت�اجهها  ال��ت��ي 
اعتماد اخلطة  ال��راه��ن، ومت  ال���ق��ت 
يتم  اأن  االإدارة على  من قبل جمل�س 

العمل على و�ضع اال�ضرتاتيجية وفقاً 
ل��الأول���ي��ات، ال��ت��ي مت اع��ت��م��اده��ا مع 
حتديد امل�ازنة املطل�بة لتنفيذ تلك 

�ضاملة  اإط��ار خطة  اال�ضرتاتيجية يف 
م�ضت�ى  ع���ل���ى  ب��ال��ل��ع��ب��ة  ل��ل��ن��ه������س 

الدولة.

يف اجتماعه االأول .. احتاد االإمارات للم�صارعة 
يحدد اأهدافه ويناق�س روؤيته امل�صتقبلية
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انقلب بيب غ�اردي�ال مدرب مان�ض�ضرت �ضيتي على العبيه بعد افتقارهم للحما�س، 
االنتفا�ضة  رغ��م  ا�ضتثنائي  احتجاج  يف  "�ضامتة"  ك��ان��ت  اجلماهري  اإن  وق���ال 
الرائعة والف�ز 4-2 على ت�تنهام يف الدوري االإجنليزي املمتاز، اأم�س االأول 

اخلمي�س.
االحتاد،  با�ضتاد  -2�ضفر  متاأخرا  االأول  ال�ض�ط  �ضيتي  مان�ض�ضرت  واأنهى 
وبدا يف طريقه للهزمية الثانية على الت�ايل يف الدوري الأول مرة منذ 
ريا�س  ثنائية  بف�ضل  ليف�ز  الثاين  ال�ض�ط  يف  انتف�س  لكنه   ،2018

حمرز وهديف خ�ليان األفاريز واإرلينغ هاالند
وقل�س مان�ض�ضرت �ضيتي الفارق اإىل خم�س نقاط مع اآر�ضنال الذي ي�اجه 

مان�ض�ضرت ي�نايتد االأ�ضب�ع القادم، لكن غ�اردي�ال مل يكن �ضعيدا.
ال��ف���ز منذ  لتحقيق  الرغبة واحل��م��ا���س  "غابت  االإ���ض��ب��اين  امل���درب  وق��ال 
بعيدين  كنا  دقيقة،   45 مل��دة  �ضامتة  كانت  جماهرينا  االأوىل،  الدقيقة 

متاما عن الفريق الذي نحن عليه".
واأ�ضاف: "العديد من االأم�ر كانت غائبة، االأمر ال يتعلق بالعب واحد بل 
اأننا  اأدركنا  امللعب و�ضرعان ما  اأر���س  بكل الالعبني، كل من كان�ا على 

بحاجة للع�دة".
اجل��م��اه��ري دعمنا  ع��ل��ى  "يجب  غ�����اردي�����ال:  وت��اب��ع 
وط��ل��ب امل��زي��د وال�����ض��راخ. ال��ي���م كنا حمظ�ظني 
لكنك ال تع�د عندما يتكرر االأمر للمرة التا�ضعة 
امللعب  اأر�ضية  على  كنت  عندما  العا�ضرة،  اأو 
كنت اأ�ضمع هتافات جماهري ت�تنهام فقط".

اأن يدفع�نا  "اأريد من م�ضجعينا  واأو�ضح: 
ل���الأم���ام، ق����ل����ا "هيا ي���ا ���ض��ب��اب، اأرون����ا 
اإذا  اآر�ضنال ولكن  اأن نهزم  اأري��د  املزيد، 
فاإن  اأم��ام��ه��م  ال��ط��ري��ق��ة  بتلك  لعبنا 

اآر�ضنال �ض�ف يدمرنا".
الفعل  رد  روؤي����ة  "اأريد  واأ����ض���اف 
الالعبني  م����ن  اجل���م���ي���ع،  م����ن 
�ضعيد،  ف��ري��ق  نحن  وال��ط��اق��م. 
�ضعيدا،  فريقا  اأري��د  ال  لكنني 
اأريد الف�ز على اآر�ضنال لكنه 
ل��ع��ب��ن��ا بهذه  ل����  ���ض��ي��دم��رن��ا 

الطريقة و�ضيف�ز علينا".
عند  غ���اردي���ال  يت�قف  ومل 
املنتقدين  ه��ذا احل���د، وه��اج��م 
ال��ذي��ن حت��دث���ا ع��ن اأن ف��رتت��ه يف 
اإجنلرتا �ضتك�ن فا�ضلة اإذا مل يت�ج بلقب 
الرغم من ف�زه  اأوروب���ا على  اأب��ط��ال  دوري 

بلقب الدوري اأربع مرات.
وتابع: "حققنا الكثري من النجاحات، لكن هناك 
اإنه فا�ضل ك�نه مل يفز بلقب دوري  من يق�ل 'ال 

االأبطال وهذا هراء".
االأل����ق����اب(. يف هذا  )م���ن  ب��ال��ع��دي��د  "فزنا  وذك�����ر: 
ال��دوري مرتني  بلقب  الف�ز  يعنيه  ال��ذي  ما  البلد 
نقدمه  ال����ذي  واالأداء  م��ن��ا���ض��ب��ت��ني  يف  م��ت��ت��ال��ي��ت��ني 
وال���ث���ب���ات يف م���اج��ه��ة ل��ي��ف��رب���ل؟ م���ا ه���� معنى 

النجاح؟".
اأرى  اأن��ن��ي  يعني  وه��ذا  بالكثري،  "فزت  واأ���ض��اف: 
لكني  هنا.  لي�ض�ا  الأنهم  البع�س  يرها  مل  اأ�ضياء 

اأراها".
ورغم قال ذلك املدرب االإ�ضباين: ""نحن بعيدون 
عن الفريق التي كنا عنه يف امل�ا�ضم ال�ضابقة، هل 
من  دائًما؟  �ضتتكرر  بالنتيجة  الع�دة  باأن  تعتقد 
امل�ضتحيل، الي�م كنا حمظ�ظني، لن تك�ن لدينا 

اأي فر�ضة للف�ز لتحقيق اأي �ضيء بالت�ضكيك".

فاز باري�س �ضان جريمان 5-4 على فريق م��ضم الريا�س ي�ضم جن�م الهالل 
والن�ضر، يف مباراة �ضهدت اهتماما عامليا الأنها جمعت بني االأرجنتيني لي�نيل 

مي�ضي وغرميه التقليدي كري�ضتيان� رونالدو.
و�ضيطر الثنائي على اجل�ائز الفردية يف العامل طيلة ح�ايل 14 عاما، وتناف�ضا 
لريال مدريد  رونالدو  كري�ضتيان�  لعب  وخارجه خا�ضة يف فرتة  امللعب  داخ��ل 

ولي�نيل مي�ضي لرب�ضل�نة.
و�ضجل لي�نيل مي�ضي هدفا يف املباراة، بينما �ضجل كري�ضتيان� رونالدو هدفني 

اأحدهما من �ضربة جزاء واختري اأف�ضل العب يف املباراة.
وكتبت �ضحيفة "ماركا" يف عن�ان على �ضفحتها االأوىل ح�ل املباراة "كري�ضتيان� 
رونالدو ولي�نيل مي�ضي ال يغفران حتى يف مباراة ودية"، يف اإ�ضارة لت�ضجيلهما 

االأهداف و�ضراعهما امل�ضتمر.
كما كتبت �ضحيفة "�ضب�رت" يف عن�ان لها: "مي�ضي يف�ز يف نزاله االأخري اأمام 
كري�ضتيان� رونالدو"، كتعبري عن اأنها قد تك�ن امل�اجهة االأخرية بني النجمني 

بعد انتقال الربتغايل للعب يف ال�ضع�دية حاليا وابتعاده عن اأوروبا.
وكتبت:  رون��ال��دو،  كري�ضتيان�  بثنائية  االإ���ض��ادة  "اأ�س"  �ضحيفة  ف�ضلت  بينما 

يف بدايته بال�ضع�دية". رونالدو  لكري�ضتيان�  "ثنائية 
وحتدثت �ضحيفة "م�ندو ديب�رتيف�" عن ت�ضجيل 9 اأهداف يف املباراة، وكتبت: 

كري�ضتيان� رونالدو بال�ضع�دية".  - مي�ضي  نزال  يف  االأهداف  من  "مطر 
وو�ضفت �ضحيفة "ل�باريزيان" املباراة وكتبت: "مباراة تاريخية يف الريا�س، مل 
تكن �ض�ى من اأجل لي�نيل مي�ضي وكري�ضتيان� رونالدو"، كما اأ�ضارت الحتفال 

اجلماهري ال�ضع�دية بالنجمني.
املباراة،  نهاية  بعد  رونالدو  كري�ضتيان�  �ضن" بحرية  "ذا  �ضحيفة  اهتمت  كما 
وكتبت: "ي�ضعر كري�ضتيان� رونالدو باحلرية بعد اختياره اأف�ضل العب يف املباراة 
قدم  الربتغايل  النجم  اأن  واأك���دت  جريمان"،  �ضان  باري�س  اأم��ام  اخل�ضارة  رغ��م 
خالل املباراة انطباعا باأنه ما زال قادرا على تقدمي اأ�ضياء مهمة يف كرة القدم 

ولفريقه اجلديد.

ت�صريحات نارية لبيب غوارديوال 
بعد الفوز على توتنهام

كيف علقت �صحف اأوروبا على 
مواجهة ليونيل مي�صي ورونالدو ؟

•• دبي-وام:

جناح  "فيفا" عن  القدم  لكرة  ال��دويل  ب��االحت��اد  الطبية  االإدارة  اأعلنت 
"ال�VAR الطبي"  "غرفة فيدي�" امل�ضاعدة الطبية  ا�ضتخدام  جتربة 

خالل نهائيات كاأ�س العامل 2022 بقطر. 
واأو�ضح الدكت�ر اندي ما�ضي مدير االإدارة الطبية بالفيفا، خالل ملتقى 
"فيفا" الطبي  مركز  افتتاح  هام�س  على  اأقيم  وال��ذي  القدم،  كرة  طب 
يف   ،2022 م�نديال  الطبي" يف   VAR�ال" جتربة  جن��اح  عن  بدبي، 

احلد من االإ�ضابات اخلطرة على الالعبني خالل مباريات امل�نديال. 

وت�ضمنت االإ�ضابات اخلطرة م��ضع متابعة "الفار الطبي" تلك املتعلقة 
بع�س  يف  عنها  ينتج  كبرية  خط�رة  ت�ضكل  والتي  الدماغي،  ب��االرجت��اج 

احلاالت فقدان ال�عي، وبلع الل�ضان، والنزيف الداخلي. 
كل  يف  طبيبني  تكليف  يف  متثل  اجلديد  الربوت�ك�ل  اأن  ما�ضي  واأو�ضح 
مباراة من قبل االحتاد الدويل لكرة القدم )فيفا(، يق�م االأول بتحليل 
حاالت االإ�ضابة باالرجتاج الدماغي خالل املباراة من غرفة الفيدي�، ثم 

ين�ضق مع الطبيب امليداين التخاذ القرارات املنا�ضبة. 
واأ�ضار اإىل اأن الربوت�ك�ل املتبع اأ�ضهم يف تفادي تكرار احلاالت اخلطرة 
و2018  ب��ال��ربازي��ل   2014 ال��ع��امل  ك��اأ���س  بط�لتي  يف  ح�ضلت  ال��ت��ي 

يف  امل�نديال  قبل  الفيفا  اأقامها  التي  ال�ر�س  ل��دور  باالإ�ضافة  برو�ضيا، 
يف  وال�ضحيح  الناجح  التدخل  على  امل�ضاركة  املنتخبات  اأط��ب��اء  ت��دري��ب 
واالرجتاج  واالخ��ت��ن��اق،  الل�ضان،  وبلع  االإغ��م��اء،  مثل  اخل��ط��رة  احل���االت 

وال�ضكتة القلبية املفاجئة. 
و�ضمن نف�س امللتقى، ا�ضتعر�س الدكت�ر ج�ر�ضاران �ضينج رئي�س اللجنة 
اأجن���زه االحتاد  ال���ذي  العمل  ال��ق��دم،  ل��ك��رة  االآ���ض��ي���ي  ب��االحت��اد  الطبية 
بهدف  االآ�ضي�ية،  ال��ق��ارة  يف  التميز  مراكز  منظ�مة  لتدعيم  االآ�ضي�ي 
ت�حيد بروت�ك�ل العالج وال�قاية ومكافحة املن�ضطات يف امل�ضابقات التي 

ينظمها االحتاد االآ�ضي�ي. 

وتناول الدكت�ر م�ضطفى الها�ضمي مدير اللجنة الطبية باحتاد االإمارات 
لكرة القدم، بال�ضرح التجربة الطبية االإماراتية باإلزامية الفح�س الطبي 
منذ م��ضم 2012-2013 لالعبي الفرق االأوىل مع تغطيته للعديد 
من املك�نات من فح�س الدم، وفح�س القلب و ال�ضرايني، وفح�س اجلهاز 

احلركي، ونظام اللقاحات وال�قاية من االأمرا�س املعدية. 
الطبية  اللجنة  ورئ��ي�����س  للفيفا  الطبي  امل��دي��ر  اإ���ض��ادة  التجربة  ون��ال��ت 
باإلزامية  االإم��ارات��ي��ة  التجربة  تفرد  ظل  يف  خا�ضة  االآ�ضي�ي،  ب��االحت��اد 
الفح�س الطبي لالعبي املراحل ال�ضنية؛ حيث ال يتم قب�ل الت�ضجيل اإال 

بعد ا�ضتيفاء �ضرط الفح�س الطبي. 

االإدارة الطبية يف الفيفا تعلن من دبي جناح جتربة )الفار الطبي( يف املونديال 

ت�سم 157 فار�سًا وفار�سة من 38 دولة 

االحتاد الدويل للفرو�صية يعلن القائمة االأولية للم�صاركني يف مونديال القدرة بقرية بوذيب 
•• اأبوظبي - وام:

والدول  للفر�ضان  املر�ضحة  االأولية  القائمة  للفرو�ضية  ال��دويل  االحت��اد  اأعلن 
امل�ضاركة يف بط�لة العامل للقدرة مل�ضافة 160 كلم »3 جن�م«، التي ت�ضت�ضيفها 

قرية ب�ذيب العاملية باأب�ظبي يف 25 فرباير املقبل . 
وفار�ضة من  فار�ضاً   157 للم�ضاركة  تر�ضيحهم  الذين مت  الفر�ضان  عدد  وبلغ 
38 دولة ح�ل العامل، فيما بلغ عدد اخلي�ل نح� 182 خياًل، حيث �ضجل عدد 
من الفر�ضان اأكرث من خيل للم�ضاركة، وذلك ح�ضب ل�ائح االحتاد الدويل على 

اأن تك�ن امل�ضاركة خالل ال�ضباق بج�اد واحد. 
بقيادة  7 فر�ضان  االإم��ارات فريقا مك�نا من  لفر�ضان  املبدئية  القائمة  وت�ضم 
بطل الن�ضخة املا�ضية �ضامل حمد مله�ف الكتبي، وال��ضيف من�ض�ر الفار�ضي، 
املزروعي،  اأحمد  و�ضيف  املزروعي،  اأحمد  وفار�س  املهريي،  عتيق  �ضامل  و�ضعيد 

وعبد اهلل غامن املري، و�ضعيد جابر احلربي. 
ومت اإدخال 13 خياًل من االإم��ارات �ضيختار منها فر�ضاننا 7 خي�ل للم�ضاركة 
على �ضه�اتها، ومن خي�ل االإمارات التي مت اإدخالها يف القائمة االأولية »هالة« 
بطلة الن�ضخة املا�ضية، و»المري«، و"خميف«، و»�ضرخة«، و»اأحمد دو بارثا�س«، 
و" الالل«، و»افنري ال ماج�ري«، و" كيت دي كريدلفيد«، و" بريماين كريدايف«، 

و»�ضيام دو بارثا�س«، و" ل�كيال �ضتاروو«، و»كا�ضتلبار كادابرا«. 
ت�ضارك  اأن  دول��ة  لكل  ويحق  وال��ف��رق،  الفردي  بنظامي  امل�نديال  �ضباق  ويقام 
بخم�ضة فر�ضان، ويتم اختيار اأف�ضل ثالثة للمناف�ضة على لقب الفرق، واإذا مل 

ت�ضارك الدولة على االأقل ب� 3 فر�ضان ال يحق لها املناف�ضة يف ترتيب الفرق. 
25 يناير اجلاري، والتي  و�ضيتم االإعالن عن القائمة النهائية للفر�ضان ي�م 
االإمارات  فر�ضان  فريق  ويعترب  املناف�ضة،  �ضيخ��ض�ن  اأ�ضماء  خم�ضة  �ضت�ضم 
املر�ضح االأق�ى يف البط�لة على �ض�ء امل�ضرية احلافلة بالعطاء واالإجن��ازات يف 
ق�ية  ت�اجد فرق  �ضهلة خا�ضة يف ظل  املناف�ضات  تك�ن  ولن  البط�لة.   تاريخ 
اأي�ضاً اأبرزها الفريق البحريني الذي يق�ده الفار�س ال�ضيخ نا�ضر بن حمد اآل 

خليفة، اإ�ضافة اإىل الفرق العاملية من اأوروبا واأمريكا الالتينية. 
للفرو�ضية نخبة من  ال��دويل  اأعلن عنها االحت��اد  التي  االأولية  القائمة  وت�ضم 
اأبرز فر�ضان العامل، بينهم بطلة العامل مرتني االإ�ضبانية ماريا الفريز بنت�ن، 
الت�ضيلي  الفار�س  بجانب  دا�س،  ب�نتي  ج�ما   2016 وم�اطنها بطل ن�ضخة 

ب�ين فيادا �ضاحب املركز الثالث يف الن�ضخة االأخرية. 
وت�ا�ضل اللجنة العليا املنظمة تكثيف جه�دها وحت�ضرياتها ا�ضتعداداً للبط�لة 
من خالل تهيئة م�ضارات ال�ضباق، اإ�ضافة اإىل جتهيز قرية ب�ذيب العاملية للقدرة 

واملرافق التي تت�ضمنها منطقة عملية الفح�س. 

بعد  للقدرة،  العامل  بط�لة  تنظيم  بحق  للقدرة  العاملية  ب�ذيب  قرية  وف��ازت 
البط�لة،  ال�ضت�ضافة  للفرو�ضية  ال��دويل  لالحتاد  متكامل  مبلف  تقدمت  اأن 
وت����اف���رت ف��ي��ه ك��ل ال��ع��ن��ا���ض��ر امل��ط��ل���ب��ة لتنظيم ال��ب��ط���ل��ة يف ظ��ل ت���ف��ري كل 
ا�ضرتاطات ال�ضالمة واالأمان للفر�ضان واخلي�ل، اإىل جانب الطبيعة اجلغرافية 

التي ت�ضاعد على اإجناح البط�لة واإظهارها بال�ضكل االأف�ضل. 
وكان �ضم� ال�ضيخ من�ض�ر بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س ال�زراء وزير 
دي�ان الرئا�ضة، قد اعتمد ت�ضكيل اللجنة العليا لبط�لة العامل للقدرة برئا�ضة 
الل�اء الدكت�ر اأحمد نا�ضر الري�ضي رئي�س احتاد االإمارات للفرو�ضية وال�ضباق، 

وانخرطت تلك اللجنة يف اجتماعات ولقاءات مع عدد من اجلهات املعنية. 
ونظمت قرية ب�ذيب العاملية للقدرة جتربة حت�ضريية مل�نديال القدرة مل�ضافة 
160 كلم يف دي�ضمرب املا�ضي، بالتعاون والتن�ضيق مع احتاد االإمارات للفرو�ضية 

وال�ضباق، وحظيت التجربة باإ�ضادة من االحتاد الدويل للفرو�ضية. 
واأثنى م�ض�ؤول� االحتاد الدويل على التجهيزات بقرية ب�ذيب العاملية، واأ�ضادوا 
باللجنة املنظمة التي حر�ضت على عقد اجتماع جلميع مدراء الفرق امل�ضاركة 

والتعرف على مرافقها، ومدى ا�ضتعدادها ال�ضت�ضافة احلدث املهم. 
وخ�ض�ضت اللجنة املنظمة لبط�لة العامل ج�ائز مالية جلميع الفائزين، تبلغ 

اإجماليها ملي�ين درهم للفرق واالأفراد وجائزة اأف�ضل حالة خيل. 

•• اأبو ظبي -وام:

اأع��ل��ن��ت راب��ط��ة امل��ح��رتف��ني االإم���ارات���ي���ة ع��ن اأ���ض��م��اء ال��ف��ائ��زي��ن بج�ائز 
القدم للمحرتفني، ل�ضهري  لكرة  اأدن�ك  دوري  "االأف�ضل" ال�ضهرية يف 
خالل  من  االأ���ض���ات،  اأعلى  ح�ضدهم  بعد   ،2022 ودي�ضمرب  ن�فمرب 
اله�اتف  ع��رب  والتطبيق  االإل���ك���رتوين  امل���ق��ع  ع��رب  اجل��م��ه���ر  ت�ض�يت 

الذكية.
اأف�ضل العب، على كل من  وتف�ق علي مبخ�ت العب اجلزيرة، يف فئة 
ال��ضل، وعثمان كمارا  ليما العب  العني، وفابي�  االأحبابي العب  بندر 

العب ال�ضارقة، واإيغ�ر جي�ض��س العب �ضباب االأهلي.
كما تف�ق علي احل��ضني حار�س مرمى عجمان، على كل من علي خ�ضيف 

حار�س مرمى اجلزيرة، وح�ضن حمزة حار�س مرمى �ضباب االأهلي.
وتف�ق ال�ضربي ج�ران، مدرب عجمان، على كل من الروماين ك�زمني 
اأوالري���� م��درب ال�ضارقة، وال��ربت��غ��ايل ل��ي���ن��اردو ج���اردمي م��درب �ضباب 

االأهلي.

رابطة املحرتفني: مبخوت 
واحلو�صني وجوران االأف�صل 

يف نوفمرب ودي�صمرب 

•• اأبو ظبي -وام:

يتاأهب دوري اأدن�ك لكرة القدم للمحرتفني ال�ضتئناف ن�ضاطه..و�ضط وم�ؤ�ضرات 
فعاليات  ا�ضتئناف  ي�مني فقط على  .وقبل  للمناف�ضة  بق�ة  االأندية  ت�ؤكد ع�د 
امل�ضابقة بعد فرتة من الت�قف ب�ضبب م�ضاركة املنتخب ال�طني يف كاأ�س اخلليج 
العربي “خليجي 25”.. تربز العديد من امل�ؤ�ضرات على ق�ة املناف�ضة يف الفرتة 
االأحد  ي�مي  م��دار  على  مبارياتها  تقام  التي  ال�13،  اجل�لة  بداية من  املقبلة 

واالثنني املقبلني.
وت�ضهد �ضدارة امل�ضابقة �ضراعا ق�يا بني ال�ضارقة )26 نقطة(، و�ضباب االأهلي 
النظر  دون  ال�ضتاء،  لقب  وح�ضم  ال�����ض��دارة،  يف  البقاء  اأج��ل  م��ن  نقطة(   25(
عجمان  مقدمتها  ويف  التالية  املراكز  حتتل  التي  الفرق  باقي  نتائج  حل�ضابات 

وال�حدة واجلزيرة، ولكل منها 23 نقطة.
االأهلي  �ضباب  يلتقي  كما  الن�ضر  م��ع  ال�ضارقة  فريق  اجل���ل��ة  ه��ذه  يف  ويلتقي 
اأندية  تكثيف  اأي�ضا،  للم�ضابقة  الق�ية  الع�دة  على  الدالئل  ومن  عجمان.  مع 
املراكز االأخرية بجدول امل�ضابقة لتعاقداتها خالل االأيام املا�ضية عقب انطالق 
اأن ت�ضارك ال�ضفقات اجلديدة مع فرقها بداية من  املريكات� ال�ضت�ي، ويت�قع 

هذه اجل�لة للم�ضاهمة يف حت�ضني ترتيب هذه االأندية.
الن�ضر،  تعاقد  هي  ال�ضت�ية  االنتقاالت  �ض�ق  يف  االأن��دي��ة  حتركات  اأب��رز  وكانت 
���ض��اح��ب امل���رك���ز ال���ث���اين ع�����ض��ر ب��ر���ض��ي��د 7 ن���ق���اط، م���ع 5 الع��ب��ني ح��ت��ى االآن؛ 

الب��ضني  وامل���داف���ع  ك��ل��ب��اء،  احت���اد  م��ن  م��االب��ا  بينيل  ال��ت���ج���يل  مقدمتهم  يف 
الرزاق،  عبد  و�ضع�د  �ضنق�ر،  العزيز  عبد  من  لكل  باالإ�ضافة  ميمي�ضيفيت�س، 
و�ضلطان ال�ضام�ضي. وتعاقد دبا الفجرية، �ضاحب املركز الثالث ع�ضر بر�ضيد 4 
نقاط، مع 5 العبني اأي�ضا هم الثالثي الربازيلي، اإدواردو نا�ضيمينت� دا �ضيلفا 
ج�ني�ر، وروجري� األفي�س دو�س �ضانت��س، و بيدرو هرنيك دى كا�ضرتو، اإ�ضافة 

لالعبني حبيب ي��ضف حممد عبد اهلل علي، وعبد اهلل خمي�س جمعة.
من  كل  مع  نقاط،   4 بر�ضيد  ع�ضر  الرابع  املركز  �ضاحب  الظفرة،  تعاقد  كما 

البلغاري ج�رجي ميالن�ف، والربازيلي تياج� دي لي�نك�.
ثنائي  ب��ني  االأوىل  مهمتني،  م��ب��ارات��ني  امل�ضابقة  م��ن  ال�13  اجل���ل��ة  وت�ضهد 
املقدمة، والثانية بني ثنائي املراكز االأخرية. ويلتقي �ضباب االأهلي مع عجمان 
ال�ضدارة،  الن��ت��زاع  االأه��ل��ي  �ضباب  وي�ضعى  منهما؛  لكل  للغاية  مهمة  م��ب��اراة  يف 
حال تعرث ال�ضارقة اأمام الن�ضر ويتطلع عجمان ل��ضافة جدول امل�ضابقة، حال 
الف�ز على �ضباب االأهلي يف ظل تف�ق عجمان بامل�اجهات املبا�ضرة على ال�حدة 
قاع  ثنائي  بني  فتجمع  الثانية،  املباراة  اأم��ا  الر�ضيد.  نف�س  اأ�ضحاب  واجلزيرة 
املركزين  يف  ن��ق��اط،   4 ر�ضيد  لديه  وكالهما  وال��ظ��ف��رة،  دب��ا  الرتتيب،  ج��دول 
ال�13 وال�14 على الرتتيب، ويطمح كل فريق يف اقتنا�س 3 نقاط، لالرتقاء 
اإىل مركز اأف�ضل. و�ضهدت فرتة الت�قف خ��س اأندية دوري اأدن�ك للمحرتفني، 
�ضلبيات  ومعاجلة  املباريات  لياقة  على  للحفاظ  ال�دية،  املباريات  من  العديد 

الفرتة املا�ضية.

دوري اأدنوك يتاأهب ال�صتئناف ن�صاطه.. 
وموؤ�صرات توؤكد عودة االأندية بقوة للمناف�صة



    

اأم تخ�صر يدها بخطاأ طبي
حت�لت حالة الفرح التي من املفرت�س اأن ترتافق مع والدة طفل 

جديد اإىل ماأ�ضاة حقيقية مع ما تعر�ضت له االأم جلي�س �ضيلفا.
حيث اأجنبت �ضيلفا طفال �ضليما، اإال اأن تعر�ضها للنزيف الداخلي 
بعد ال�الدة، جعل االأطباء م�ضغ�لني باإيقافه، دون االنتباه اإىل اأن 
من  حتركت  ال��الزم��ة  االأدوي���ة  الإي�ضال  بيدها  املدخلة  الق�ضطرة 
مكانها. حترك الق�ضطرة اأدى اإىل ت�رم يد �ضيلفا كثريا، واإ�ضابتها 

بتخر�س وريدي حاد.
طفلها  �ضيلفا  "ولدت  جاجن�:  م�ناليزا  االأ�ضرة  حمامية  وقالت 
الثالث والدة طبيعية وناجحة، وكان الطفل ب�ضحة جيدة، لكنها 
ن��زي��ف داخ��ل��ي، خ��رج��ت الق�ضطرة م��ن وريدها  ت��ع��اين م��ن  ك��ان��ت 
اأملاً والتهاباً �ضديدين، ثم حت�لت اإىل  وبداأت يدها تنتفخ، م�ضببة 
الل�ن االأحمر". مت نقل االأم اإىل م�ضت�ضفى اآخر ممل�ك للمجم�عة 
نف�ضها  ب�ضاو غ�ن�ضال� يف الربازيل حيث مت اتخاذ قرارا ب�ضرورة 
االإعالم  ل��ضائل  �ضيلفا  قالت  جتربتها،  على  وتعليقا  يدها.  برت 
املحلية: "ما زلت اأحاول فهم كل �ضيء، اأعرف فقط اأنه كان خطاأ 
طبيا، اإنه اأمر حمزن للغاية". ا�ضطر االأب اإىل الت�قف عن العمل 

ب�ضبب م�ضكالت رعاية الطفل.

طفل يقتل اآخر بالر�صا�س
قتل طفل يف العا�ضرة طفاًل اآخر يبلغ 11 �ضنة يف املك�ضيك، بعدما 
اأطلق النار عليه الأّنه فاز يف اإحدى األعاب الفيدي�، على ما اأفادت 
و�ضائل اإعالم مك�ضيكية، االأربعاء. واأطلق الطفل النار على ال�ضحية 
من م�ضد�س اأح�ضره من منزل عائلته يف اإحدى املناطق الفقرية 
يف والية فرياكروث "جن�ب �ضرق". وكان الطفالن يلعبان بجهاز 

الألعاب الفيدي� يف متجر متخ�ض�س مبنطقة ال بريال.
ق�لها  ال�ضحية  وال��دة  عن  الي�مية  "ريف�رما"  �ضحيفة  ونقلت 
خالل جنازة ابنها الثالثاء: "ال اأريد �ض�ى �ضيء واحد فقط، وه� 
اقرتفه  خطاأ  ب�ضبب  م��ات  ابني  الأّن  العدالة،  لتحقيق  م�ضاعدتي 

والدا الطفل الذي قتل ابني".
واأ�ضارت اإىل اأّن والَدي اجلاين يتحمالن م�ض�ؤولية ما ح�ضل الأّنهما 

كانا يرتكان "م�ضد�ضاً على الطاولة" يف منزلهما.
اجلرمية  على  غار�ضيا  ك�يتالواك  فرياكروث  والي��ة  حاكم  وعّلق 
م�ؤكداً  لالأطفال،  ُمتاحاً  ال�ضالح  يك�ن  املحزن" اأن  "من  بالق�ل 

�ضرورة "حتديد امل�ض�ؤوليات" فيما ح�ضل.

متثال لطائر تويرت بـ100 األف دوالر
ال��ذي تتخذه  االأزرق  األ��ف دوالر متثال للطائر  بيع يف مقابل مئة 
الت�ا�ضل  �ضبكة  االأرب��ع��اء  نظمته  م��زاد  خ��الل  ���ض��ع��اراً،  "ت�يرت" 
وفر  لتحقيق  اإج���راءات  جمم�عة  بتنفيذ  ب��داأت  التي  االجتماعي 
االأول- ت�ضرين  نهاية  يف  عليها  ما�ضك  اإيل�ن  ا�ضتح�اذ  منذ  مايل 
اأكت�بر. واأقيم املزاد على ما جمم�عه 631 قطعة من مقر "ت�يرت" 
يف �ضان فران�ضي�ضك�، بينها مكاتب وجتهيزات مطبخية وفرن لطه� 
اإناء زه�ر  البيتزا واآالت ل�ضنع القه�ة واأغرا�س للزينة، على غرا 
م�ضيء  جتهيزي  عمل  وبيَع   ."@" رم��ز  �ضكل  على  مرتين  بط�ل 
"هرييتيج  األف دوالر، وفق �ضركة   40 ميّثل الطائر االأزرق مببلغ 
غل�بال بارترنز" التي نظمت امل��زاد عرب االإن��رتن��ت.  وك��ان ما�ضك 
اأ�ضب�ع  بعد  اأي  الفائت،  الثاين-ن�فمرب  ت�ضرين  مطلع  يف  عاجَل 
من �ضرائه "ت�يرت" يف مقابل 44 مليار دوالر ، اإىل اال�ضتغناء عن 
خدمات ن�ضف م�ظفي املجم�عة البالغ عددهم 7500 ، م��ضحاً 

اأن ال�ضركة تخ�ضر اأكرث من اأربعة ماليني دوالر ي�مياً.

   بانوراما
ما العالقة بني م�صروبات الدايت واالإ�صهال؟

اأو �ضعرات  اأن م�ضروبات ال�ض�دا دايت �ضحية مقارنة بالعادية، الأنها ال حتت�ي على �ضكر  يعتقد كثري من النا�س 
اأن بع�ضها يعمل  حرارية. لكن ال�ضكريات اال�ضطناعية امل�ضتخدمة لتحليتها ت�ضتقلب يف اجل�ضم مثل ال�ضكر، كما 

كملنّي لت�ضهيل حركة االأمعاء.
وتفيد تقارير من جامعة ميت�ضغان االأمريكية اأن عدة اأن�اع من ال�ضكريات اال�ضطناعية ت�ضبب �ضع�بات يف اله�ضم 

لدى كثريين، وكلما زاد ا�ضتهالكها زادت م�ضاكل اجلهاز اله�ضمي التي يعان�ن منها.
من هذه ال�ضكريات امل�ضتخدمة يف م�ضروبات الدايت: مانيت�ل، وال�ض�ربيت�ل، واإك�ضيليت�ل، والكتيت�ل، واإي�ض�مالت، 

ومالتيت�ل، واالريرثيت�ل.
ووفق م�قع "ليفينغ �ضرتونغ"، لي�ضت املحليات الكيميائية اال�ضطناعية فقط �ضبب امل�ضاكل يف ال�ض�دا دايت، فمن 

عادة م�ضتهلكي الدايت تناول اأكرث من عب�ة، ك�نها قليلة ال�ضعرات احلرارية.
وترية  تتزايد  االأم��ع��اء،  وحركة  انقبا�س  ي�ضبب  ال��ذي  الكافيني  من  كبرية  جرعة  على  ال�ض�دا  الح��ت���اء  ون��ظ��راً 

االإخراج.
نف�س  نبات يحمل  نباتي من  ذات م�ضدر  اال�ضطناعية، وهي  ال�ضكريات  "�ضتيفيا" االأف�ضل من بني  مادة  وتعترب 

اال�ضم، وال ت�ضّنف كملنّي مثل بقية املحليات اال�ضطناعية.
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اأ�صعب من اأمل الوالدة.. عني الكري�صما�س مر�س �صببه خنف�صاء
ظهر مر�س نادر وم�ؤمل ُيطلق عليه ا�ضم "عني الكري�ضما�س"، يحدث ب�ضبب 
االإفرازات ال�ضامة خلنف�ضاء حملية �ضغرية، تعذب ال�ضكان يف منطقة نائية 
من جن�ب �ضرق اأ�ضرتاليا. وقال اخلرباء اإن االأمل ال�ضديد لالإ�ضابة �ُضّبه 
"متالزمة  با�ضم  اأي�ضا  املر�س  ال���الدة. وُيعرف  باأمل  االأحيان  يف كثري من 
األب�ري - وودوجنا" اأو "التهاب القرنية يف هارفي�ضرت" وه� مرتبط باأعمال 
"امل�ضابني اجتمع�ا  اإن  الزراعة. وقال اأخ�ضائي الب�ضريات، روب ه�ل�اي: 

على و�ضف املر�س بال�غد امل�ضكني، واأمله حمف�ر يف ذاكرتهم دائما".
واأ�ضاف ه�ل�اي اإن املر�س �ضببه االأن�اع املحلية من خناف�س "اأورث�برو�س"، 

والتي يبلغ ط�لها اأقل من 1 مليمرت.
اإنها �ضمعت النا�س  من جانبها، قالت اأخ�ضائية الب�ضريات، كيلي جيب�نز، 

بال�الدة". باآالم  اأمله  "قارن�ا 
عن�ضر  لديها  واحل�ضرة  �ضحقها،  عند  �ضام  مركب  بر�س  اخلناف�س  تق�م 

ي�ضمى بيدرين ، وه� عامل تقرح، يتم اإفرازه على �ضطح العني.
اأن  اإن هناك ارتفاعا يف احلاالت م�ؤخرا، والذي من املحتمل  قال ه�ل�اي 

يك�ن مرتبطا بهط�ل االأمطار الغزيرة يف ال�ضتاء والربيع.

فيديو نادر من الرباري: اأيل حلظة تخل�صه من قرونه
ر�ضد املغامر ديريك ب�رغ�ين لقطة نادرة وفريدة يف احلياة الربية، حيث 

جنح يف ت�ض�ير اأيل حلظة تخل�ضه من قرونه.
ب�رغ�ين الذي يه�ى جمع قرون احلي�انات، كان يف منطقة نائية مبقاطعة 
ني� برونزويك �ضرقي كندا، ير�ضد احلياة الطبيعية بطائرة من دون طيار، 

عندما راأى 3 من االأيائل بقرون كبرية.
وتتبعت كامريا مثبتة يف الطائرة اأحد احلي�انات، الذي ت�قف ثم بداأ يهز 
اأ�ضقط قرنيه، يف حلظة نادرة ومثرية التقطتها  ج�ضده فجاأة وبق�ة حتى 

الكامريا.
وقال ب�رغ�ين ل�ضحيفة "غارديان" الربيطانية: "هذا كان م�ضت�ى اآخر. 
هذا ي�ضبه اليان�ضيب عندما يتعلق االأمر بت�ض�ير احلياة الربية. ال ميكن 

اأن يك�ن االأمر اأف�ضل من هذا".
اإىل  ال�ضمالية،  اأمريكا  �ضمايل  ال�ضائعة  احل�افر،  ذوات  احلي�انات  تخ�ضع 

تغريات ج�ضدية مع حل�ل ال�ضتاء، حيث ي�ضبح الطعام نادرا.
• لت�فري الطاقة، يتخل�س الذك�ر االأكرب �ضنا من القرون الثقيلة ب�ضكل 
من  ج��دي��د  زوج  ينم�  ح��ي��ث  احل�����رارة،  درج����ات  تنخف�س  ع��ن��دم��ا  طبيعي 

القرون يف الربيع.
الغابات  يف  االأر�س  على  منت�ضرة  احلي�انات  قرون  على  يعرث  ما  • عادة 

عندما ينح�ضر الثلج، لكن حلظة �ضق�طها نادرة للغاية.

اإ�صبانية يف �صن 115 
عاما عميدة الب�صرية

تبلغ  م�ضنة  اإ�ضبانية  ام����راأة  ب��ات��ت 
ال�اليات  يف  م����ل����دة  ع��ام��اً   115
�ضن  عميدة  االأرج��ح  على  املتحدة، 
اأعلن  ما  على  اجل��دي��دة،  الب�ضرية 
م�ضت�ضار مل��ض�عة غيني�س لالأرقام 
القيا�ضية غداة وفاة حاملة اللقب 
ال�ضابقة الراهبة الفرن�ضية اأندرية 

عن 118 عاماً.
م�ريرا  ب��ران��ي��ا���س  م��اري��ا  وتعي�س 
�ضانتا  دار  يف  ع��ام��ا  ع�����ض��ري��ن  م��ن��ذ 
ماريا ديل ت�را للم�ضنني يف مدينة 
اإ�ضبانيا.  ���ض��رق  ���ض��م��ال  يف  اأول������ت 
وقالت الدار اإنها �ضتنظم "احتفاال 
املقبلة  االأي����ام  يف  مغلقا  �ضغريا" 
اخلا�س  احل���دث  ب��ه��ذا  "احتفاال 

جدا".
واأو�����ض����ح امل�����ض��ت�����ض��ار ال��رئ��ي�����ض��ي يف 
م��ض�عة  يف  ال�����ض��ن  ك��ب��ار  ����ض����ؤون 
غيني�س، روب��رت د. ي�نغ يف ر�ضالة 
اإل��ك��رتون��ي��ة ل���ك��ال��ة ف��ران�����س بر�س 
�ضن  عميدة  لقب  م���ري��را  نيل  اأن 
لكنه  "مرجح"،  اأم�����ر  ال��ب�����ض��ري��ة 

اللحظة". حتى  م�ؤكداً  "لي�س 
ولفت ي�نغ الذي يدير اأي�ضا قاعدة 
ب��ي��ان��ات ب�����ض��اأن ك��ب��ار امل��ع��م��ري��ن يف 
ري�ضرت�س  "جريونت�ل�جي  مركز 
غيني�س  منظمة  اأن  اإىل  غروب" 
بعد التحقق  ر�ضمياً  �ضتتخذ ق��راراً 
ومقابلة  ال��ر���ض��م��ي��ة  ال���ث��ائ��ق  م��ن 

عائلة م�ريرا.
برانيا�س  م����اري����ا  ع���ا����ض���رت  وق�����د 
م�������ري������را ج����ائ����ح����ة االن����ف����ل�����ن����زا 
واحلربني   ،1918 �ضنة  االإ�ضبانية 
ال���ع���امل���ي���ت���ني واحل���������رب االأه���ل���ي���ة 

االإ�ضبانية.

درا�صة تك�صف �صر �صخامة احليتان
ب��ني االأزرق  اأن���اع��ه��ا،  ب��اخ��ت��الف  تعترب احل��ي��ت��ان 
وال����رم����ادي  وال���زع���ن���ف���ي  امل���ق��������س  ال�����راأ������س  وذو 
احلي�انات  اأ�ضخم  والعنرب،  وال�ضائب  واالأح��دب 
االأزرق  احل���ت  يعد  ال���اق��ع،  ويف  االآن.  العامل  يف 
اأك���رب خم��ل���ق ع��رف على وج��ه االأر�����س، متف�قا 
ا�ضتك�ضفت  الدينا�ض�رات.  على  حتى  احلجم  يف 
ل�"العملقة"  اجل��ي��ن��ي��ة  االأ���ض�����س  ج��دي��دة  درا����ض���ة 
لعبت  اأن��ه��ا  يبدو  جينات   4 وح���ددت  احليتان،  يف 
اأدوارا حا�ضمة يف تلك ال�ضخامة. وقال الباحث�ن 
ت�ضاعد فح�ضب يف �ضخامة  اجلينات مل  ه��ذه  اإن 
ال�ضلبية  الع�اقب  اأي�ضا يف تخفيف  لكن  احلجم، 
التي قد تهدد حياة احلي�انات، مثل زيادة خطر 
وقالت  الن�ضل.  وانخفا�س  بال�ضرطان  االإ���ض��اب��ة 
عاملة ال�راثة ماريانا نريي من جامعة اإ�ضتادوال 
م�ضاركة  م�ؤلفة  وهي  ال��ربازي��ل،  يف  ديكامبينا�س 
"�ضاينتفيك  جملة  يف  ن�ضرت  ال��ت��ي  ال��درا���ض��ة  يف 
نتيجة  اجل�ضم  "حجم  اإن  اخلمي�س،  ريب�رت�س"، 
معقدة للعديد من اجلينات وامل�ضارات والعمليات 

الفيزيائية والبيئية".

جناة رجل تاه يف البحر 24 يوما
يتناول  ي�ما، مل  ل�24  الكاريبي  البحر  تاه يف  رجل  جنا 
االإغاثة  ينقذه عنا�ضر  اأن  الكات�ضاب، قبل  �ض�ى  خاللها 
يف املياه الك�ل�مبية، ح�ضب ما اأعلنت ال�ضلطات البحرية 
يف ك�ل�مبيا. وقال اإلفي�س فرن�ض�ا املتحدر من جمه�رية 
47 عاماً، يف مقطع فيدي� ن�ضرته  الدومينيكان والبالغ 
ماك�الت  اأي  بح�زتي  تكن  "مل  الك�ل�مبية:  البحرية 
�ض�ى عب�ة من الكات�ضاب وم�ضح�ق الث�م ومكعبات من 
املرق. فخلطت كل هذه املك�نات مع املاء وتناولتها طيلة 

24 ي�ماً لكي اأ�ضتطيع البقاء على قيد احلياة".
زورقه  على   "help" "ضاعدوين�" كلمة  الناجي  وكتب 
 120 ب��ع��د  ال���ذي ع���رُث عليه ع��ل��ى متنه ع��ل��ى  ال�����ض��راع��ي 
مياًل بحرياً "ح�ايل 220 كيل�مرتاً" �ضمال غرب ب�يرت� 

ب�ليفار يف مقاطعة ال غ�اخريا يف �ضمال البالد.
بتاريخ  ال�����ض��م��اء  يف  ط���ائ���رة  "ر�ضدت  ف��رن�����ض���ا:  وق����ال 
15يناير، وبداأت يف اإر�ضال اإ�ضارات لها من خالل انعكا�س 
راأيتها  وعندما  بح�زتي،  كانت  م��راآة  على  ال�ضم�س  اأ�ضعة 
وح�ضر  راأوين".  داخلها  يف  َم��ن  اأّن  اأدرك���ت  مرتني  مت��ّر 
مب�ضاعدة  الإن��ق��اذه  ف����راً  الك�ل�مبية  البحرية  عنا�ضر 

اإحدى ال�ضفن التجارية.

غاز �صام يحا�صر اأ�صرة ل�صاعات
منازلهم  تنظيف  اأثناء  عديدة  باأخطاء  البع�س  يقع  قد 
اأن يرتتب على تلك االأخطاء  بامل�اد الكيميائية، وميكن 
ال�ضابة  وه��ذا ما حدث مع هذه  نتائج ال حتمد عقباها، 
االأمريكية التي اأرادت اأن ت�ضاعد عائلتها يف تنظيف املطبخ. 
�ضاعدت �ضامانثا، عائلتها يف عيد امليالد عن طريق تنظيف 
املطبخ، لكنها قررت ا�ضتخدام م�اد التبيي�س واخلل معاً، 
عند  بينهما.  اجلمع  ينبغي  ال  كيميائيتان  مادتان  وهما 
اجلمع بني مادة التبيي�س واخلل، ت�ضكل دون ق�ضد، غاز 
اأنف�ضهم يف  على حب�س  االأ�ضرة جميعاً  اأف��راد  اأج��رب  قاتل 
حجرة واحدة يف املنزل، حتى و�ضل خرباء وتخل�ض�ا من 
الغاز ال�ضام الذي انت�ضر يف اأرجاء املنزل. يف مقطع فيدي� 
ُن�ضر على تيك ت�ك، ومتت م�ضاهدته اأكرث من 18 ملي�ن 
مرة، قامت �ضامانثا بت��ضيح ما حدث قائلة: "لقد قمت 
بتنظيف املطبخ عن طريق اخلطاأ باملبي�س واخلل، واالآن 
نحن عالق�ن يف الغرفة نف�ضها ، بانتظار خرباء التخل�س 

من امل�اد ال�ضامة".

اكت�صاف يهدد بكارثة يف قاع البحر املتو�صط
حتت  �ضهارة"  "غرفة  الباحثني  من  جمم�عة  اكت�ضف 
بركان ك�ل�مب�، الذي ين�ضط يف قاع البحر املت��ضط قرب 

جزيرة �ضانت�ريني الي�نانية.
ج�ضيما"،  خطرا  "ي�ضكل  االكت�ضاف  اأن  الباحث�ن  واأ�ضار 
اأن ينتج عنه انفجار بركاين �ضديد، كما قد  حيث ميكن 
ي�لد م�جات مد عاتية "ت�ض�نامي" يف امل�ضتقبل القريب. 
وا���ض��ت��خ��دم ال��ع��ل��م��اء ت��ق��ن��ي��ة ت�����ض���ي��ر ج���دي���دة للرباكني 
ت��اب��ع��ة لالحتاد  وف��ق��ا ملجلة  ال��دق��ة،  ع��ال��ي��ة  ���ض���را  تنتج 
"ف�ك�س  �ضبكة  عنها  نقلت  االأم���ريك���ي،  اجلي�فيزيائي 

ني�ز" االإخبارية.
وي������ض��ي ال��ب��اح��ث���ن مب��راق��ب��ة امل��خ��اط��ر ق���رب الرباكني 
البحرية الن�ضطة االأخرى، لتح�ضني التقديرات املتعلقة 

بال�قت املحتمل حلدوث ث�ران بركاين.

احلرب م�صتمرة.. �صاكريا تبني جدارًا فا�صاًل حول منزل والدي بيكيه
تت�ا�ضل احلرب امل�ضتعلة بني �ضاكريا وبيكيه، واآخرها بناء املطربة الك�ل�مبية �ضاكريا جداراً 
عازاًل يف�ضل منزلها عن منزل والدي زوجها ال�ضابق، الالعب االإ�ضباين جريارد بيكيه، بعد 

ت�ضاعد حدة اخلالفات اإثر انف�ضالهما قبل عدة اأ�ضهر.
الفنانة  اأن  االإ���ض��ب��ان��ي��ة،  "ماركا"  �ضحيفة  ع��ن  ن��ق��اًل  ميل"،  "ديلي  �ضحيفة  واأف����ادت 
اأن ظال مرتبطني  الك�ل�مبية تبني جداراً للف�ضل بني العقارين ب�ضكل نهائي، بعد 
اأن منزل �ضاكريا، الذي  اأماكن معينة خالل الفرتة املا�ضية. واأ�ضافت ال�ضحيفة  يف 
عا�ضت فيه �ضابقاً مع زوجها بيكيه، مال�ضق ملنزل والدي بيكيه وال يف�ضل بينهما 
اأي جدار. ولفتت ال�ضحيفة اإىل اأن العديد من النزاعات اندلعت بني �ضاكريا 
وحماتها ال�ضابقة م�نت�ضريات برنابي�، بعد اإ�ضدار االأغنية، م�ضريًة اإىل اأن 
الفنانة الك�ل�مبية تبني جداراً للف�ضل بني العقارين ب�ضكل نهائي، بعد 

اأن ظال مرتبطني يف اأماكن معينة خالل الفرتة املا�ضية.
�ضاحنة خالط  وج�د  ر�ضدت حديثاً  الكامريات  اأن  ال�ضحيفة  وك�ضفت 

اإ�ضمنت تعمل بالقرب من منزلها.

املمثلة الربيطانية االأمريكية �سيينا ميلر ت�سل حل�سور حفل جوائز املجل�ص الوطني للمراجعة يف مدينة نيويورك - ا ف ب

بالدوين متهم بالقتل غري 
العمد يف ق�صية را�صت 

ني�  ب���الي��ة  العامة  املدعية  ق��ال��ت 
مك�ضيك� االأمريكية اإن تهمة القتل 
املمثل  اإىل  ���ض��ت���ج��ه  ال��ع��م��د  غ���ري 
ال�����ض��ه��ري األ���ي���ك ب���ال���دوي���ن، وهي 
بال�ضجن،  عليها  ي��ع��اق��ب  ج��رمي��ة 
يف ح��ادث اإط��الق النار عام 2021 
امل�������ض����رة  ب���ح���ي���اة  اأودى  ال��������ذي 
اأثناء  هت�ضينز  هالينا  ال�ضينمائية 
االأمريكي  ال���غ���رب  ف��ي��ل��م  ت�����ض���ي��ر 

"را�ضت".
باملقاطعة  العامة  املدعية  وق��ال��ت 
ماري كارماك األت�ايز، وهي كبرية 
املدعني يف �ضانتا يف، ي�م اخلمي�س 
اإن هانا ج�ترييز ريد امل�ض�ؤولة عن 
اأي�ضا  �ضت�اجه  الفيلم  االأ�ضلحة يف 
التهمة نف�ضها . واأ�ضافت اأن جميع 
التهم �ضت�جه بحل�ل نهاية ال�ضهر 
اأ���ض��رة هت�ضينز  ورح��ب��ت  اجل����اري. 
ب�������االإع�������الن يف ح�����ني ق�������ال ل�����ك 
"هذا  اإن  بلدوين  حمامي  نيكا�س 
هت�ضينز  هالينا  وفاة  ي�ض�ه  القرار 
امل��اأ���ض��اوي��ة ومي��ث��ل خ��ط��اأ م��روع��ا يف 

تطبيق العدالة".
��ل ق����رار االت���ه���ام م��ف��اج��اأة يف  و���ض��كَّ
ه�لي�ود وجاء بعد حتقيق ا�ضتمر 
اأك���رث م��ن ع��ام بعد احل���ادث الذي 
االأول  ت�����ض��ري��ن  اأك���ت����ب���ر  يف  وق����ع 
ر�ضا�ضة  انطلقت  عندما   ،2021
كان  بينما  م�ضد�س  م��ن  حقيقية 
بالدوين يتدرب على ا�ضتخدامه يف 
�ضانتا  خ��ارج  الفيلم  ت�ض�ير  م�قع 
مك�ضيك�.  ني�  والي���ة  عا�ضمة  يف، 
واأ�ضيب خمرج الفيلم ج�يل �ض�زا 
قتلت  ال��ت��ي  مثل  بر�ضا�ضة  اأي�ضا 

هت�ضينز.

التما�صيح تبوح باأ�صرار جديدة عن التحنيط لدى الفراعنة
للعل�م  البلجيكي  امل��ل��ك��ي  امل��ع��ه��د  م��ن  ع��ل��م��اء  ك�ضف 
اأ�ضراراً جديدة  االإ�ضبانية  الطبيعية، وجامعة خاين 
القدمية،  م�ضر  يف  التحنيط  وطق��س  تقنيات  عن 
وان.  بل��س  دوري��ة  ن�ضرت، يف  درا�ضة جديدة،  �ضمن 
ُحّنطت  لتما�ضيح  م���م��ي��اوات   10 العلماء  وفح�س 
بطريقة فريدة، قبل اأن يتم اكت�ضافها يف م�قع اأثري 
يقع يف جبل قبة اله�ا، الذي يطل على ال�ضفة الغربية 
للنيل بالقرب من اأ�ض�ان جن�بي م�ضر. وتت�افر عدة 
مئات من التما�ضيح املحنطة يف جمم�عات املتاحف 
اأن��ه��ا ال حت��ظ بعمليات  اإال  ال��ع��امل،  اأن��ح��اء  يف جميع 
فح�س دقيقة يف كثري من االأحيان. يف هذه الدرا�ضة، 
املحنطة،  للتما�ضيح  مف�ضاًل  حتلياًل  امل�ؤلف�ن  ق��دم 
لي�ضكف�ا النقاب عن تفا�ضيل مثرية. وتق�ل بيا دي 
ك�بر، التي قادت الدرا�ضة، وهي باحثة باملعهد امللكي 
التما�ضيح عرثت يف  اإّن  الطبيعية،  البلجيكي للعل�م 
قرب مل يعبث به الل�ض��س ونبا�ضي القب�ر، وت�ضمل 
االكت�ضافات 5 متا�ضيح كبرية، اأج�ضادها مكتملة اإىل 

حد ما باالإ�ضافة اإىل خم�س جماجم.
وت�ضيف دي ك�بر يف ت�ضريحات خا�ضة مل�قع "�ضكاي 

اأي تقنية  ع��ل��ى  دل��ي��ل  ه��ن��اك  ي��ك��ن  ن��ي���ز عربية" مل 
م�ؤ�ضرات  ت���ج��د  ال  ل��ل��م���م��ي��اوات:  خا�ضة  حت�ضري 
اأثر ال�ضتخدام  هناك  ولي�س  االأمعاء  ا�ضتئ�ضال  على 
ت�ضخدم  كيميائية  "مادة  ال��ب��ي��ت���م��ني  اأو  ال��رات��ن��ج 
كانت عملية  املعتاد  املياه". ويف  ت�ضرب  ع��ادة يف منع 
حتنيط احلي�انات يف م�ضر القدمية تتم با�ضتخرج 
اإخراجها  بعد  منها  والتخل�س  االأح�����ض��اء،  امل��ح��نِّ��ط 
من ج�ضد احلي�ان، كما كان ي�ضتخدم "الراتنجات" 
املك�نان  وه��م��ا  ال��ع��ط��ري��ة،  ال��ن��ب��ات��ات  وم�ضتخل�ضات 
يحفظا  كانا  اللذان  للجراثيم  امل�ضادان  الرئي�ضيان 
يعمالن  وب��ال��ت��ايل  للم�مياوات،  ال��رخ���ة  االأن�ضجة 
ع��ل��ى ح��م��اي��ة امل���م��ي��اء م���ن ال��ت��ل��ف وال��ت��ح��ل��ل. على 
عملية  ك�بر  دي  ت�ضرح  التقليدية،  الطريقة  عك�س 
عملية  اأن  ُي��ف��رت���س  وتق�ل:"  ال��ف��ري��دة،  التحنيط 
عملية  مت��ت  حيث  اآخ���ر،  مكان  يف  حدثت  التحنيط 
ب��ضعها  طبيعي،  ب�ضكل  التما�ضيح  اأج�ضاد  جتفيف 
على ال�ضطح اأو دفنها يف بيئة رملية. ثم مت لفها يف 
الكتان واحل�ضري امل�ضن�ع من �ضعف النخيل ونقلها 

اإىل القرب، حيث م�ضتقرها االأخري.
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