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حملة “وقف املليار وجبة” تخ�ص�ص 5 قنوات 
ة ل�صتقبال م�صاهمات الأفراد واملوؤ�ص�صات مي�سرّ

اأخبار الإمارات

مفتاح حل الأزمة 
الأوكرانية لي�ص بيد بكني

عربي ودويل

اليوم.. املنتخب الفرن�صي ي�صطدم بنظريه 
الهولندي يف قمة مبكرة بت�صفيات يورو 2024

الفجر الريا�صي

رئي�س الدولة ونائبه يتلقيان تهاين قادة الدول 
العربية والإ�ضالمية بحلول �ضهر رم�ضان املبارك

•• اأبوظبي-وام:

ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  ت��ل��ق��ى 
حممد بن زاي�������د اآل نهيان رئي�س 
برقيات  اهلل  ح��ف��ظ�����������ه  ال����دول����ة 
�شهر  ح��ل��ول  مبنا�ش�����بة  تهنئة 
اأ�شحاب  م���ن  امل���ب���ارك  رم�����ش��ان 

والفخامة  وال�����ش��م��و  اجل���ال���ة 
م��ل��وك واأم�����راء وروؤ����ش���اء الدول 

العربية والإ�شامية.
ال�ش�����مو  ���ش��اح��ب  ت��ل��ق�����ى  كم����ا 
اآل  را�ش�������د  ب��ن  حممد  ال�ش�����يخ 
الدول�������ة  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  مكت�وم 
رئ��ي�����س جم��ل�����س ال���������وزراء حاكم 

برقي������ات  ال��ل�����ه«  »رع�����اه  دب������ي 
حلول  مبنا�شبة  مماثلة  تهنئ���ة 
���ش�����������ه��ر رم�������ش���ان امل���ب�������ارك من 
وال�شمو  اجل��ال�����������������ة  اأ����ش���ح���اب 
واأم������راء  م���ل���وك  وال��ف��خ��ام�����������ة 
العربية  ال�������������������دول  وروؤ��������ش�������اء 

والإ�شامية.

   

زيلين�شكي يزور خري�شون ويتعهد با�شتعادة كل �شيء
ميدفيديف: اأي حماولة لعتقال 

بوتني اإعالن حرب على رو�ضيا
•• عوا�صم-وكاالت:

ن�شر الرئي�س الأوكراين، فولودميري زيلين�شكي، اأم�س اخلمي�س، لقطات 
من زيارة قام بها ملنطقة خري�شون بجنوب الباد، حيث تعهد با�شتعادة 

كل �شيء من الرو�س.
ودف���ع ه��ج��وم م�����ش��اد اأوك�����راين اأواخ�����ر ال��ع��ام امل��ا���ش��ي ال���ق���وات الرو�شية 

لان�شحاب من خري�شون بعد اأ�شهر من �شيطرتهم عليها.
التي تعر�شت لدمار  بلدة بو�شاد-بوكروف�شكي  وزار زيلين�شكي خ�شو�شاً 
2022، بح�شب  كبري و�شيطر عليها الرو�س حتى ان�شحابهم يف خريف 

�شور ن�شرتها الرئا�شة الأوكرانية.
كما زار زيلين�شكي حمطة لتوليد الكهرباء ت�شررت خال الق�شف الذي 

ا�شتهدف من�شاآت الطاقة الأوكرانية طوال ف�شل ال�شتاء.
دميرتي  ال��رو���ش��ي،  القومي  الأم���ن  جمل�س  رئي�س  نائب  ق��ال  ذل��ك،  اإىل 
ميدفيديف، اخلمي�س، اإن اأي حماولة لعتقال الرئي�س فادميري بوتني 
�شتكون مبنزلة اإعان حرب على رو�شيا، ردا على اإ�شدار املحكمة اجلنائية 

الدولية مذكرة اعتقال بحقه.
قال ميدفيديف لو�شائل اإعام رو�شية، بح�شب ما نقلت وكالة رويرتز، اإن 
املحكمة اجلنائية الدولية كيان قانوين ل قيمة له، مل يفعل يف اأي وقت 
اأي �شيء مهم. هناك دول ل تعرتف باملحكمة منها رو�شيا  من الأوق��ات 
على  القب�س  لإل��ق��اء  حماولة  اأي  اأن  واأك��د  املتحدة.  وال��ولي��ات  وال�شني 

بوتني �شتكون مبنزلة اإعان حرب.
لكن دعونا  اأب��دا،  بو�شوح لن يحدث  املوقف، وهو  نتخيل  اأ�شاف: دعونا 
نتخيله: الرئي�س احلايل لدولة نووية ذهب ملكان مثل اأملانيا ومت اعتقاله. 
وتابع: ماذا �شيكون ذلك؟ �شيكون اإعان حرب على رو�شيا الحتادية، ويف 
�شوب  �شتوجه  اإل��خ  �شواريخنا  وكل  )احلربية(  اأ�شولنا  كل  احلالة  تلك 

مكتب امل�شت�شارية ومبنى البوند�شتاغ )الربملان(.
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بقلوب موؤمنة بق�شاء اهلل وقدره  

يتقدم  عبيد حميد املزروعي  
بخال�ص العزاء و�شادق املوا�شاة اإىل كل من 

 �ضعيد �ضيف بن جرب ال�ضويدي
 را�ضد �ضيف بن جرب ال�ضويدي
 اأحمد �ضيف بن جرب ال�ضويدي

وذلك يف وفاة املغفور له باإذن اهلل تعاىل

�شقيقهم 

علي �ضيف بن جرب ال�ضويدي 
�شائلني اهلل العلي القدير اأن يتغمد الفقيد بوا�شع رحمته واأن ي�شكنه ف�شيح جناته ويلهم اأهله وذويه ال�شرب وال�شلوان 

اإنا هلل واإنا اإليه راجعون 

حممد بن را�ضد يعني ح�ضة بنت عي�ضى 
بوحميد مديرًا عامًا لهيئة تنمية املجتمع بدبي

•• دبي -وام:

رئي�س  نائب  اآل مكتوم،  را�شد  ال�شيخ حممد بن  ال�شمو  اأ�شدر �شاحب 
دبي  لإم��ارة  ب�شفته حاكماً  اهلل،  رع��اه  ال���وزراء،  رئي�س جمل�س  الدولة 
مر�شوماً بتعيني معايل ح�شة بنت عي�شى بوحميد، مديراً عاماً لهيئة 
تنمية املجتمع بدبي. واأعرب �شموه عن �شكره ل�شعادة اأحمد عبد الكرمي 
الإم����ارات،  جمتمع  خ��دم��ة  يف  املتوا�شلة  ج��ه��وده  على  ج��ل��ف��ار،  حممد 
واإمارة دبي خال الفرتة املا�شية، متمنياً له التوفيق والنجاح يف املهام 

الوطنية القادمة التي �شيتم تكليفه بها.
واأك����د ���ش��م��وه ���ش��رورة م��وا���ش��ل��ة ت��ط��وي��ر ك��اف��ة اخل��دم��ات الجتماعية 
املجتمعي  ال���ش��ت��ق��رار  يحقق  مب��ا  دب��ي  اإم����ارة  يف  للمواطنني  امل��ق��دم��ة 
احلياة  بجودة  ويرتقي  والتما�شك،  التاحم  رواب��ط  ويعزز  والأ���ش��ري، 

لكافة املواطنني واملقيمني يف الإمارة.

ال�ضيخة فاطمة بنت مبارك تهنئ قرينات قادة الدول 
العربية والإ�ضالمية بحلول �ضهر رم�ضان املبارك

•• اأبوظبي-وام: 

بعثت �شمو ال�شيخة فاطمة بنت مبارك )اأم الإمارات( رئي�شة الحتاد الن�شائي 
ملوؤ�ش�شة  الأعلى  الرئي�شة  والطفولة  لاأمومة  الأعلى  املجل�س  رئي�شة  العام 
والفخامة  اجلالة  اأ�شحاب  قرينات  اإىل  تهنئة  برقيات  الأ�شرية  التنمية 
والإ�شامية مبنا�شبة حلول  العربية  ال��دول  واأم��راء  وروؤ�شاء  وال�شمو ملوك 
لهن  متنياتها  عن  الربقيات  خال  �شموها  واأعربت  املبارك.  رم�شان  �شهر 
ع��ن خال�س  لكن  اأع���رب  اأن  وق��ال��ت: يطيب يل  وال�����ش��ع��ادة  ال�شحة  مب��وف��ور 
اهلل  �شائلة  املبارك  رم�شان  �شهر  حلول  مبنا�شبة  التمنيات  واأطيب  التهاين 
تعاىل اأن يعيد هذا املنا�شبة الكرمية عليكن مبوفور ال�شحة وال�شعادة، وعلى 

�شعوب الأمة العربية والإ�شامية باخلري واليمن والربكات.

التزامها  توؤكد  الإم���ارات«  »�ضقيا 
ب��ت��غ��ي��ر ح��ي��اة امل���الي���ني ح��ول 
ال��ع��امل م��ن خ���الل ت��وف��ر امل��ي��اه

•• دبي - وام:

اأك������د م���ع���ايل ���ش��ع��ي��د حممد 
اأمناء  رئي�س جمل�س  الطاير، 
الإم�����ارات(،  )�شقيا  موؤ�ش�شة 
مبوا�شلة  امل��وؤ���ش�����ش��ة  ال���ت���زام 
تغيري  لإح������������داث  رح���ل���ت���ه���ا 
املايني  ح���ي���اة  يف  اإي���ج���اب���ي 
حول العامل من خال توفري 
وحتويل  لهم،  النظيفة  املياه 
مياه  على  باحل�شول  حلمهم 

نظيفة واآمنة اإىل حقيقة.
اليوم  مب��ن��ا���ش��ب��ة  ذل����ك  ج����اء 
يوافق  ال���ذي  للمياه  ال��ع��امل��ي 
22 مار�س من كل عام، ويقام 
هذا العام حتت �شعار كن اأنت 
التغيري الذي تريد اأن تراه يف 
العامل، وقال معايل الطاير: 
ن�����ش��ري يف )���ش��ق��ي��ا الإم������ارات( 
املوؤ�ش�شني،  الآب��اء  خطى  على 
العطاء  م�������ش���رية  ون���وا����ش���ل 
له  املغفور  التي و�شع معاملها 
زايد  ال�شيخ  املوؤ�ش�س  ال��وال��د 
طيب  ن��ه��ي��ان  اآل  �شلطان  ب��ن 
اهلل ثراه، وتعززها التوجيهات 
ال�شمو  ل�����ش��اح��ب  ال�����ش��دي��دة 
ال�����ش��ي��خ حم��م��د ب���ن زاي����د اآل 

نهيان، رئي�س الدولة.
)التفا�شيل �س4(
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اأخبـار الإمـارات
اأبوظبي للتقاعد: جهات العمل �ضريك اأ�ضا�ضي يف حفظ حقوق املواطنني التاأمينية

•• اأبوظبي -وام:

اأكد �شندوق اأبوظبي للتقاعد، اأن جهات العمل ُتعد �شريكا اأ�شا�شياً يف دعم 
كما  ملمو�س،  واق��ع  اإىل  وحتويلها  وم�شروعاته  ال�شندوق  خطط  وجن��اح 
تعد الداعم الأول ملهمة ال�شندوق يف حفظ حقوق املواطنني، من خال 
الرميثي،  �شهيلة  وذك��رت  التقاعد.  قانون  ملتطلبات  وامتثالها  التزامها 
اأبوظبي  واملوؤمن عليهم يف �شندوق  العمل  اأ�شحاب  مدير قطاع خدمات 
“ التوعوية،  “ املجل�س  اأوىل حلقات مبادرة  للتقاعد- خال حديثها يف 
ان  الرم�شانية،  م��ب��ادرات��ه  �شل�شلة  �شمن  ام�س  ال�شندوق  اأطلقها  التي 
ثاث  يتطلب  اأب��وظ��ب��ي  اإم���ارة  يف  التقاعد  بقانون  العمل  جهات  امتثال 
خطوات ب�شيطة: اأولها ت�شجيل املواطنني يف الوقت املحدد ح�شب القانون 

املرتتبة  النتائج  اإىل  اإ�شافة  ال��دول��ة،  قوانني  لهم  كفلتها  التي  حقوقهم 
على اجلهة نف�شها اإذ يتم فر�س مبالغ اإ�شافية بواقع 100 درهم عن كل 
يوم تاأخري. كما َنوهت الرميثي اإىل �شرورة حتديث جهة العمل لبياناتها 
وبيانات املوؤمن عليهم امل�شجلة لدى ال�شندوق مبجرد حدوث اأي تعديل 
العديد  يوفر  ال�شندوق  اأن  اإىل  لفتة  الَفَعال،  التوا�شل  ل�شمان  عليها 
 : العمل وتوعيتها عرب قنوات خمتلفة منها  من اخلدمات لدعم جهات 
املوقع الإلكرتوين الر�شمي لل�شندوق، ومركز دعم جهات العمل ،ومركز 
على  مل�شاعدتها  املعلوماتي  الدعم  يقدم  فيما   ، اأبوظبي  حكومة  ات�شال 
تخطي العقبات التي تواجهها يف المتثال ملتطلبات القانون عرب الور�س 
عرب  والإعامية  التوعوية  ،واحلمات  الدورية  ،والإ���ش��دارات  التوعوية 

خمتلف و�شائل التوا�شل والت�شال .

رئي�س الدولة ونائبه يهنئان رئي�س 
باك�ضتان بذكرى اليوم الوطني لبالده

•• اأبوظبي -وام: 

الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  بعث 
رئي�س  علوي  ع��ارف  الدكتور  فخامة  اإىل  تهنئة  برقية  اهلل”  “حفظه 

جمهورية باك�شتان الإ�شامية مبنا�شبة ذكرى اليوم الوطني لباده.
كما بعث �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س 
تهنئة  برقية  اهلل”  “رعاه  دب��ي  حاكم  ال����وزراء  جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة 
مماثلة اإىل فخامة الرئي�س الدكتور عارف علوي. وبعث �شاحب ال�شمو 
ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم برقية تهنئة مماثلة اإىل دولة �شهباز 

�شريف رئي�س وزراء جمهورية باك�شتان الإ�شامية.

)10 اأيام عمل من التحاق املوظف املواطن باخلدمة(، و�شداد ال�شرتاكات 
خدمة  نهاية  ا�شتمارة  تقدمي  يف  التاأخر  عدم  اإىل  بالإ�شافة  موعدها  يف 
املوؤمن عليه اإىل ال�شندوق اإذ يتوجب على اجلهة تقدميها خال 15 يوم 
عمل. كما يتوجب على جهة العمل ت�شجيل نف�شها لدى ال�شندوق مبجرد 
التحاق موظف مواطن للعمل بها. واأ�شارت الرميثي اإىل اأن اللتزام بهذه 
اخلطوات الثاث، َي�شمن ح�شول املوؤمن عليهم على حقوقهم التي كفلها 
لهم القانون، واأن اأي تاأخري فيها، يرتتب عليه الكثري من العواقب، وعلى 
راأ�شها التاأثري على حقوق املواطنني وحقوق اأ�شرهم، اإذ ينتج عنه، تاأخري 
اأو يف حال ل قدر اهلل  اأو مكافاأة نهاية اخلدمة،  �شرف املعا�س التقاعدي 
تعر�س املواطن لأي حادث عار�س قبل ت�شجيله يف نظام التقاعد، يوؤدي 
و�شياع  وحياتهم  امل��ادي  و�شعهم  على  والتاأثري  اأ�شرته  حقوق  �شياع  اإىل 

حاكم ال�ضارقة ي�ضتقبل املهنئني ب�ضهر رم�ضان املبارك 

حاكم الفجرة ي�ضتقبل املهنئني ب�ضهر رم�ضان املبارك

حاكم عجمان ي�ضتقبل املهنئني ب�ضهر رم�ضان املبارك

القا�شمي نائب رئي�س مكتب �شمو احلاكم مبدينة خورفكان، وال�شيخ هيثم 
بن �شقر القا�شمي نائب رئي�س مكتب �شمو احلاكم مبدينة كلباء، وال�شيخ 
اأحمد القا�شمي مدير عام دائرة احلكومة الإلكرتونية، وال�شيخ  خالد بن 
�شلطان بن عبداهلل اآل ثاين مدير دائرة الطريان املدين، وال�شيخ �شيف بن 
حممد القا�شمي مدير هيئة الوقاية وال�شامة، وال�شيخ �شعود بن حممد 
الأ�شول،  لإدارة  ال�شارقة  العقارات يف  لقطاع  التنفيذي  الرئي�س  القا�شمي 
ال�شارقة،  ال�شت�شاري لإمارة  املجل�س  رئي�س  ال�شويدي  و�شعادة علي ميحد 
الدوائر  الأم��ريي، وروؤ�شاء  الديوان  ال�شيخ رئي�س  اأحمد بن  را�شد  و�شعادة 

واملوؤ�ش�شات املحلية ومدراء الدوائر املحلية بال�شارقة، وجموع املواطنني.

والإ�شامية  العربية  الأم��ت��ني  وعلى  والزده���ار  بالتقدم  املتحدة  العربية 
باخلري واليمن والربكات.

كما ح�شر ال�شتقبالت معايل �شعيد بن حممد الرقباين امل�شت�شار اخلا�س 
مدير  ال�شنحاين  �شعيد  حممد  و�شعادة  الفجرية،  حاكم  ال�شمو  ل�شاحب 
الديوان الأمريي بالفجرية، و�شعادة الدكتور اأحمد حمدان الزيودي مدير 

مكتب �شمو ويل العهد وعدد من كبار امل�شوؤولني يف احلكومة.

احلاكم،  دي��وان  رئي�س  النعيمي  �شعيد  بن  ماجد  الدكتور  ال�شيخ  ومعايل 
وال�شيخ �شلطان بن على النعيمي، وال�شيخ حممد بن علي النعيمي، وال�شيخ 
حممد بن عبد اهلل النعيمي رئي�س دائرة امليناء واجلمارك، وال�شيخ �شلطان 
بن عبد اهلل النعيمي قائد عام �شرطة عجمان، وعدد من ال�شيوخ ومدراء 

الدوائر وكبار امل�شوؤولني.

امل�شت�شار مبكتب �شمو احلاكم، وال�شيخ ع�شام بن �شقر القا�شمي امل�شت�شار 
مبكتب �شمو احلاكم، وال�شيخ حممد بن �شعود القا�شمي رئي�س دائرة املالية 
املركزية، وال�شيخ خالد بن عبد اهلل القا�شمي رئي�س هيئة ال�شارقة للموانئ 
القا�شمي  ال��رح��م��ن  ب��ن عبد  ���ش��امل  وال�شيخ  وامل��ن��اط��ق احل���رة،  واجل��م��ارك 
رئي�س مكتب �شمو احلاكم، وال�شيخ خالد بن ع�شام القا�شمي رئي�س دائرة 
الطريان املدين، وال�شيخ حممد بن حميد القا�شمي رئي�س دائرة الإح�شاء 
والتنمية املجتمعية، وال�شيخ ماجد بن �شلطان القا�شمي رئي�س دائرة �شوؤون 
ال�شواحي والقرى، وال�شيخ �شقر بن حممد القا�شمي رئي�س جمل�س اإدارة 
�شقر  بن  �شعيد  ال�شيخ  ال�شتقبال  ح�شر  كما  اخلريية.  ال�شارقة  جمعية 

املجتمع،  ووق��اي��ة  ال�شحة  وزي��ر  العوي�س  حممد  ب��ن  عبدالرحمن  معايل 
ووفد القيادة العامة ل�شرطة ال�شارقة، ومن كبار امل�شوؤولني واأعيان الباد 
واأبناء القبائل واملواطنني. واأعرب املهنئون عن خال�س تربيكاتهم وتهانيهم 
بحلول هذه املنا�شبة الإ�شامية العزيزة على قلوب امل�شلمني جميعاً، داعني 
ودوام  ال�شحة  �شموه مبوفور  املنا�شبة على  ه��ذه  يعيد  اأن  وج��ل  امل��وىل عز 
العافية، وعلى دولة الإمارات العربية املتحدة بالتقدم والعزة والرفعة وعلى 
الأمتني العربية والإ�شامية باخلري والربكات. ح�شر ال�شتقبال بجانب 
�شاحب ال�شمو حاكم ال�شارقة كل من : ال�شيخ �شعود بن خالد بن �شلطان 
القا�شمي امل�شت�شار مبكتب �شمو احلاكم، وال�شيخ عبداهلل بن حممد اآل ثاين 

•• ال�صارقة-وام:

ا�شتقبل �شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان بن حممد القا�شمي ع�شو 
املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة، بح�شور �شمو ال�شيخ �شلطان بن حممد بن 
�شلطان القا�شمي ويل العهد نائب حاكم ال�شارقة، و�شمو ال�شيخ عبداهلل بن 
�شامل بن �شلطان القا�شمي نائب حاكم ال�شارقة، و�شمو ال�شيخ �شلطان بن 
اأحمد بن �شلطان القا�شمي نائب حاكم ال�شارقة، م�شاء اأم�س اخلمي�س، يف 
ق�شر البديع العامر، املهنئني بحلول �شهر رم�شان املبارك. وتلقى �شموه 
ومن  ال�شيوخ،  من  العظيمة  الدينية  املنا�شبة  بهذه  والتربيكات  التهاين 

اأحمد بن حمد بن �شيف ال�شرقي.
وروؤ�شاء  امل�شوؤولني  وكبار  ال�شيوخ  من  والتربيكات  التهاين  �شمّوه  وتقبل 
ال��ب��اد وامل��واط��ن��ني واأبناء  ال��دوائ��ر املحلية والحت���ادي���ة واأع��ي��ان  وم����دراء 

اجلاليات العربية والإ�شامية والأجنبية.
وعرب املهنئون عن �شادق م�شاعرهم بهذه املنا�شبة، داعني اهلل عز وجل اأن 
الإمارات  دولة  �شعب  وعلى  وال�شعادة  ال�شحة  مبوفور  �شموه  على  يعيدها 

رئي�س  ال�شرقي  حمد  ب��ن  را���ش��د  وال�شيخ  بالفجرية  والقت�شاد  ال�شناعة 
هيئة الفجرية للثقافة والإعام وال�شيخ مكتوم بن حمد ال�شرقي وال�شيخ 
حمد بن حممد بن حمد ال�شرقي جنل �شمو ويل عهد الفجرية، وال�شيخ 
بالفجرية،  احل��رة  املنطقة  هيئة  رئي�س  ال�شرقي  �شيف  بن  حمد  بن  �شيف 
وال�شيخ املهند�س حممد بن حمد بن �شيف ال�شرقي رئي�س دائرة احلكومة 
الإلكرتونية بالفجرية وال�شيخ عبداهلل بن حمد بن �شيف ال�شرقي وال�شيخ 

•• الفجرية -وام:

املجل�س  ع�شو  ال�شرقي  حممد  ب��ن  حمد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ا�شتقبل 
ال�شيخ حممد بن حمد بن حممد  �شمو  الفجرية وبح�شور  الأعلى حاكم 

ال�شرقي ويل عهد الفجرية جموع املهنئني بحلول �شهر رم�شان املبارك.
دائرة  رئ��ي�����س  ال�����ش��رق��ي  ب��ن حم��م��د  ���ش��ال��ح  ال�شيخ   .. ال���ش��ت��ق��ب��الت  ح�شر 

والأمتني العربية والإ�شامية بالتقدم، والرقي، والُيمن، والربكات. ح�شر 
ال�شتقبالت .. ال�شيخ اأحمد بن حميد النعيمي ممثل �شاحب ال�شمو حاكم 
عجمان لل�شوؤون الإداري��ة واملالية، وال�شيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي 
رئي�س  النعيمي  حميد  بن  را�شد  وال�شيخ  ال�شياحية،  التنمية  دائ��رة  رئي�س 
النعيمي  را���ش��د  ب��ن  �شقر  وال�شيخ  بعجمان،  والتخطيط  البلدية  دائ���رة 

املبارك. فقد تقبل �شمّوهما التهاين والتربيكات بهذه املنا�شبة املباركة من 
ال�شيوخ وروؤ�شاء ومدراء الدوائر احلكومية بالدولة واأبناء القبائل ورجال 
بهذه  وتربيكاتهم  تهانيهم  خال�س  عن  اأع��رب��وا  الذين  والتجار،  الأع��م��ال 
اأن يعيدها على �شموهما مبوفور  املباركة، راجني املوىل عز وجل  املنا�شبة 
و�شعبها  الر�شيدة  وقيادتها  الإم���ارات  دول��ة  وعلى  العافية  ودوام  ال�شحة 

•• عجمان-وام:

املجل�س  ع�شو  النعيمي  را���ش��د  ب��ن  حميد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ا�شتقبل 
النعيمي ويل  ال�شيخ عمار بن حميد  الأعلى حاكم عجمان، بح�شور �شمو 
عهد عجمان يف ق�شر الزاهر اأم�س جموع املهنئني مبنا�شبة �شهر رم�شان 
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اأخبـار الإمـارات

حاكم اأم القيوين ي�ضتقبل املهنئني ب�ضهر رم�ضان املبارك 
ال����ع����م����راين ب������اأم ال���ق���ي���وي���ن وع����دد 
�شعيد  نا�شر  و���ش��ع��ادة  ال�شيوخ  م��ن 
ال��ت��اي م��دي��ر ال���دي���وان الأم���ريى 
مدير  اأحمد  حممد  را�شد  و�شعادة 
ال��ت�����ش��ري��ف��ات ب���ال���دي���وان الأم����ريى 
مدير  ���ش��امل  حميد  �شيف  و���ش��ع��ادة 
القيوين  اأم  عهد  ويل  �شمو  مكتب 

وعدد من امل�شوؤولني.

املالية باأم القيوين وال�شيخ على بن 
دائرة  رئي�س  املعا  را�شد  بن  �شعود 
البلدية باأم القيوين وال�شيخ �شقر 
ب��ن ���ش��ع��ود ب��ن را���ش��د امل��ع��ا رئي�س 
دائرة احلكومة الذكية باأم القيوين 
را�شد  بن  �شعود  بن  حميد  وال�شيخ 
بن  اأح��م��د  ال�شيخ  واملهند�س  املعا 
خالد املعا رئي�س دائرة التخطيط 

دائ�����رة ال��ت��ن��م��ي��ة الق��ت�����ش��ادي��ة باأم 
�شعود  ب��ن  اأح��م��د  وال�شيخ  القيوين 
بن را�شد املعا نائب رئي�س املجل�س 
القيوين  اأم  لإم��������ارة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
را�شد  بن  �شعود  بن  ماجد  وال�شيخ 
املعا رئي�س دائرة ال�شياحة والآثار 
بن  ع��ب��داهلل  وال�شيخ  القيوين  ب���اأم 
دائرة  رئي�س  املعا  را�شد  بن  �شعود 

ق�شر �شموه لتقدمي التهاين بهذه 
امل��ن��ا���ش��ب��ة، داع���ني اهلل ع��ز وج���ل اأن 
ال�شحة  مب��وف��ور  �شموه  على  مي��ن 
 .. ال�شتقبالت  ح�شر   . وال�شعادة 
معايل ال�شيخ حميد بن اأحمد املعا 
وال�شيخ خالد بن را�شد املعا رئي�س 
القيوين  ب����اأم  الأم������ريي  ال����دي����وان 
وال�شيخ �شيف بن را�شد املعا رئي�س 

باليمن  والإ�����ش����ام����ي����ة  ال���ع���رب���ي���ة 
�شاحب  ت��ق��ب��ل  ك���م���ا  وال������ربك������ات. 
التهاين  القيوين،  اأم  حاكم  ال�شمو 
من  الف�شيل  بال�شهر  والتربيكات 
القبائل  واأبناء  واملواطنني  ال�شيوخ 
واأبناء  وال��ت��ج��ار  الأع���م���ال  ورج����ال 
والإ�شامية  ال��ع��رب��ي��ة  اجل���ال���ي���ات 
والأج��ن��ب��ي��ة ال���ذي���ن ت���واف���دوا على 

القيوين  ب�����اأم  الأج����ان����ب  و�����ش����وؤون 
باأم  امل���دين  ال��دف��اع  اإدارة  و���ش��ب��اط 
ق����دم����وا تهاين  ال����ذي����ن  ال���ق���ي���وي���ن 
�شهر رم�شان املبارك، داعني العلي 
املنا�شبة على  اأن يعيد هذه  القدير 
والعافية  ال�شحة  مب��وف��ور  �شموه 
وع��ل��ى �شعب الإم�����ارات مب��زي��د من 
ال��ت��ق��دم والزده�����ار وع��ل��ى الأمتني 

رم�شان  ���ش��ه��ر  ب���ح���ل���ول  امل��ه��ن��ئ��ني 
املبارك.

ف�����ق�����د ت����ق����ب����ل ������ش�����م�����وه ال����ت����ه����اين 
والتربيكات من �شعادة اللواء ال�شيخ 
را���ش��د ب��ن اأح��م��د امل��ع��ا ق��ائ��د عام 
ال�شباط  وكبار  القيوين  اأم  �شرطة 
القيوين  اأم  ب�����ش��رط��ة  ال��ع��ام��ل��ني 
لاإقامة  ال��ع��ام��ة  الإدارة  و���ش��ب��اط 

•• اأم القيوين-وام:

ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  ا���ش��ت��ق��ب��ل 
�شعود بن را�شد املعا ع�شو املجل�س 
ال��ق��ي��وي��ن بق�شر  اأم  الأع��ل��ى ح��اك��م 
�شمو  بح�شور  اأم�����س  م�شاء  �شموه 
را�شد  ب��ن  ���ش��ع��ود  ب��ن  را���ش��د  ال�شيخ 
جموع  القيوين  اأم  عهد  ويل  املعا 

اأ�شحاب امل�شلحة.
تقوم دولة الإمارات بتطوير املزيد من 
ت�شتهلك  التي  امل��ي��اه  حتلية  حمطات 
ب��ت��ب��ادل املعرفة  اأق�����ل، وت���ق���وم  ط��اق��ة 
عمليات  لتح�شني  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ات 
يف  ال�شتثمار  وحتفيز  امل��ي��اه،  ح�شاد 
وزيادة  امل��ي��اه،  على  احل��ف��اظ  تقنيات 
واأمناط  ال�شلوكيات  لتغيري  ال��وع��ي 
تقليل  ع��ل��ى  وال���ع���م���ل  ال����ش���ت���ه���اك، 
وال�شركات،  للمنازل  املائية  الب�شمة 
الدولية  ال�شراكات  املزيد من  واإقامة 

يف هذا ال�شدد.
وت�شارك معايل مرمي املهريي خال 
يف  ل��ل��م��ي��اه  امل���ت���ح���دة  الأمم  م����وؤمت����ر 

ال�������ش���اد����س �شمن  ال���ه���دف  ل��ت��ح��ق��ي��ق 
اأه�����داف ال��ت��ن��م��ي��ة امل�����ش��ت��دام��ة لاأمم 
املتحدة املتمثل يف �شمان توافر املياه 
للجميع  ال�شحي  ال�شرف  وخ��دم��ات 

واإدارتها اإدارة م�شتدامة.
ا�شت�شافته  ال����ذي  امل���وؤمت���ر  وان��ط��ل��ق 
اأم�س  وهولندا  طاجيك�شتان  حكومتا 
ام�س  املوافق  العاملي  املياه  يوم  خال 
وغداً  ال��ي��وم  ي�شهد  اأن  امل��ق��رر  وم��ن   .
امل�شتوى،  رفيعة  ر�شمية  جل�شات  عدة 
وفعاليات  ع��ام��ة،  نقا�شية  وج��ل�����ش��ات 
تنظمها  تفاعلية  وح�����وارات  خ��ا���ش��ة، 
املتحدة،  الأمم  يف  الأع�����ش��اء  ال����دول 
والكيانات متعددة الأطراف، وخمتلف 

واأمواج  والفي�شانات  اجلفاف  خ��ال 
ت�شونامي - من املرجح اأن تزداد حده 
دولة  �شتوا�شل  امل��ي��اه.  ملف  ت��اأث��ريات 
للتاأكد  �شركائها  مع  العمل  الإم��ارات 
الطرق  ع��ل��ى  ي��رك��ز  امل��ج��ل�����س  اأن  م���ن 
خماطر  ت��ك��ون  اأن  ل�����ش��م��ان  العملية 
امل���ن���اخ م�����ش��در اإل���ه���ام ل��ع��م��ل��ي��ة �شنع 

القرار«.
وت��راأ���ش��ت معايل م��رمي امل��ه��ريي وفد 
الأمم  م���وؤمت���ر  اإىل  الإم��������ارات  دول����ة 
امل���ت���ح���دة ل��ل��م��ي��اه ال�����ذي ي���ه���دف اإىل 
ت�����ش��ل��ي��ط ال�����ش��وء ع��ل��ى اأه��م��ي��ة املياه 
وت��ف��ع��ي��ل ذل����ك امل���ل���ف ���ش��م��ن ج���دول 
العمل  وت�����ش��ري��ع  ال���ع���امل���ي  الأع����م����ال 

احلوار  اأهمها  نقا�شية،  جل�شات  ع��دة 
املناخ،  اأج����ل  م���ن  “املياه  ال��ت��ف��اع��ل��ي، 
والبيئة:  ال�����ش��م��ود  ع��ل��ى  وال����ق����درة 
والتنوع  ال���ب���ح���ر،  اإىل  امل�������ش���در  م���ن 
ال��ب��ي��ول��وج��ي، وامل���ن���اخ، وال���ق���درة على 
ال���������ش����م����ود، واحل���������د م������ن خم���اط���ر 
م�شرتكة  ب����رئ����ا�����ش����ة  الكوارث”، 
�شت�شتك�شف  وم�����ش��ر.  ال���ي���اب���ان  ب���ني 
التقارب  ل��ت��ع��زي��ز  ال��ف��ر���س  اجل��ل�����ش��ة 
الدولية  احل��ك��وم��ي��ة  ال��ع��م��ل��ي��ات  ب���ني 
وم��ع��اجل��ة ال��ع��وائ��ق ال��ت��ي حت���ول دون 
لتح�شني  واملعلومات  البيانات  توفري 
التكيف مع  والقدرة على  املياه،  اإدارة 
واتخاذ  املبكر،  الإن��ذار  واأنظمة  املناخ، 

القرارات الواعية باملخاطر.
اجلل�شة  يف  امل����ه����ريي  ت�������ش���ارك  ك���م���ا 
الأمم  م�����وؤمت�����ر  “من  ال���ن���ق���ا����ش���ي���ة 
 :COP 28 اإىل  ل��ل��م��ي��اه  امل��ت��ح��دة 
ت�شريع العمل يف جمال املياه واملناخ” 
التيت�شت�شيفها البعثة الدائمة لدولة 
الإمارات لدى الأمم املتحدة وهولندا 
املتحدة  الأمم  وجلنة  وطاجيك�شتان 
و�شت�شارك  امل��ائ��ي��ة.  ب���امل���وارد  امل��ع��ن��ي��ة 
ت�شت�شيفها  جل�شة  يف  ا  اأي�شً معاليها 
الأطراف  “من موؤمتر  بعنوان  م�شر 
COP27 اإىل موؤمتر الأمم املتحدة 
التكيف  على  العمل   :2023 للمياه 
 ، ال�شمود”  وال��ق��درة على  امل��ي��اه  م��ع 
حيث �شت�شارك جتارب دولة الإمارات 
املياه وتغري  ن��درة  يف مواجهة حت��دي 

املناخ.

•• نيويورك-وام:

���ش��ل��ط��ت م���ع���ايل م����رمي ب��ن��ت حممد 
املناخي  ال���ت���غ���ري  وزي��������رة  امل�����ه�����ريي، 
وال��ب��ي��ئ��ة ال�����ش��وء ع��ل��ى ج���ه���ود دول���ة 
العمل  ن���ط���اق  ل��ت��و���ش��ي��ع  الإم����������ارات 
وتطوير  الدويل،  والتعاون  اجلماعي 
التحدي  مل���واج���ه���ة  م��ب��ت��ك��رة  ح���ل���ول 
وذلك  امل��ي��اه،  ن��درة  يف  املتمثل  العاملي 
خ����ال ت����راأ�����س م��ع��ال��ي��ه��ا وف����د دول���ة 
الإم������������ارات خ������ال اأع�����م�����ال م���وؤمت���ر 
الذي   2023 للمياه  املتحدة  الأمم 
الأول يف  اأم�������س  ف��ع��ال��ي��ات��ه  ان��ط��ل��ق��ت 
الأمريكية،وت�شتمر  نيويورك  مدينة 
املوافق  اجلمعة  اليوم  حتى  فعالياته 

24 مار�س.
معاليها  األ��ق��ت  م�����ش��ارك��ت��ه��ا،  وخ����ال 
ك��ل��م��ة اأم�����ام اج��ت��م��اع جم��ل�����س الأم���ن 
اآريا  ب�شيغة  امل��ت��ح��دة  ل���اأمم  ال��ت��اب��ع 
اأم�����س الأول، ح��ول م��وق��ف الإم����ارات 
ال��ت��ي يت�شبب  امل��ل��ح��ة  ال��ق�����ش��اي��ا  م���ن 
وقالت:  ال��ع��امل،  يف  امل��ي��اه  نق�س  ب��ه��ا 
املياه  اأنظمة  على  ال�شغط  “يت�شبب 
ب��ال��ك��ث��ري م��ن الآث�����ار امل��ل��م��و���ش��ة اأكرث 
من اأي وقت م�شى على ملفات مهمة 
والنزاعات  والتوترات  الغذاء  كنق�س 
وق�شايا  وال�����رع�����اة،  امل����زارع����ني  ب���ني 
ال��ه��ج��رة، م���ا ي�����وؤدي يف ال��ن��ه��اي��ة اإىل 
املناطق  اأك��رث  يف  ال�شتقرار  تقوي�س 
تغري  ت��اأث��ريات  ظ��ه��ور  وم��ع  ه�شا�شة. 
املناخ ب�شكل ملمو�س على املياه - من 

الإمارات لالإفتاء ال�ضرعي يد�ضن موقعه الإلكرتوين اجلديد .. لت�ضهيل الو�ضول اإىل الفتاوى ال�ضرعية املوثوقة باأي�ضر ال�ضبل
اخلدمة  املجل�س.اأما  يف  الت�شال  مركز  قبل  من  اأخ��رى  مرة  به  الت�شال 
الرابعة فهي خدمة الر�شائل الن�شية الق�شرية )SMS( حيث توفر هذه 
الن�شية  الر�شائل  عرب  ال�شرعية  ب��الآراء  املخت�شني  مع  التوا�شل  اخلدمة 
الق�شرية، وذلك لا�شتف�شار عن الأحكام الفقهية واحل�شول على اإجابات 
موثوقة تراعي الواقع وت�شت�شرف امل�شتقبل، وميكن اإر�شال طلب الفتاوى 
لي�شله اجلواب  الرقم )2535(  اإىل  ن�شية ق�شرية  ر�شالة  مبا�شرة عرب 
خاله.و  م��ن  ال�����ش��وؤال  اإر���ش��ال  متَّ  ال��ذي  املحمول  الهاتف  اإىل  �شوؤاله  ع��ن 
اإفتائية  جل�شات  وه��ي  اإفتائية”  “نوافذ  خ��دم��ة  ه��ي  اخلام�شة  اخل��دم��ة 
ال�شرعيني  اأو افرتا�شية، يطلُّ من خالها عدد من املخت�شني  ح�شورية 
لاإجابة عن ا�شتف�شار احل�شور وتوعيتهم بالأحكام ال�شرعية، وذلك بناًء 
على طلب اإلكرتوين تقدمه اجلهات واملوؤ�ش�شات احلكومية اأو اخلا�شة عرب 

املوقع الإلكرتوين للمجل�س.

اأبرزها  الفوائد، ومن  الكثري من  التي توفر للزائر  املتكاملة  النوافذ  من 
نافذة )اأر�شيف الفتاوى( التي ت�شم العديد من الفتاوى ال�شرعية يف كل 
من: املعامات املالية، واأمور الإميان والقيم الأخاقية، وفتاوى الطاق 
)اخلدمات(  نافذة  اأم��ا  الأخ���رى.  ال�شرعية  وامل�شائل  واملجتمع،  والأ���ش��رة 
فيتعرف الزائر من خالها على اخلدمات التي يقدمها املجل�س، وكيفية 
اللكرتوين  املوقع  ر  وفَّ املجل�س.وقد  مع  التوا�شل  واآلية  عليها،  التقدمي 
للمجل�س من خال نافذة “اخلدمات الرقمية” التوا�شل مع املجل�س من 
خال القنوات الآتية:اأوًل خدمة “فتاوى املوقع الإلكرتوين”، وهي خدمة 
عاملية، ت�شتقبل الفتاوى على مدار ال�شاعة ويف جميع اأيام الأ�شبوع، ومتر 
الفتوى من خالها بعدة مراحل، تبداأ من دخول امل�شتفتي اإىل اخلدمة، 
فيدخل �شوؤاله وبع�س املعلومات التي يحتاجها املخت�س بالآراء ال�شرعية 
ملعرفة حال امل�شتفتي وما ينا�شب الواقع امل�شوؤول عنه. اأما اخلدمة الثانية 

•• اأبوظبي-وام:

ن جمل�س الإمارات لاإفتاء ال�شرعي موقعه الإلكرتوين اجلديد عرب  د�شَّ
معايل  بح�شور   ،www.fatwauae.gov.ae العنكبوتية  ال�شبكة 
العامة ال�شيخ عبداهلل بن بيه - رئي�س املجل�س، ومب�شاركة �شعادة الدكتور 
عمر حبتور الدرعي املدير العام، واأ�شحاب الف�شيلة اأع�شاء املجل�س. ي�شكل 
املوقع اللكرتوين اجلديد للمجل�س نقلة نوعية فيما يتعلق بتج�شيد روؤية 
وتوجهات القيادة الر�شيدة بالتحول للحكومة الذكية، وتنفيذ ا�شرتاتيجية 
�شعادة  وحتقيق  م�شتدام،  رقمي  معريف  جمتمع  ببناء  الإ�شهام  يف  املجل�س 
عامليًة  نافذًة  املوقع  يعدُّ  التوا�شل معهم؛ حيث  قنوات  وتعزيز  املتعاملني، 
يقدم من خالها للجمهور باقًة مو�شعًة من اخلدمات الرقمية والإعامية، 
العديد  على  اللكرتوين  املوقع  ويحتوي  والإجنليزية.  العربية  باللغتني 

فهي خدمة “فتاوى املوؤ�ش�شات واجلهات الر�شمية” وهي خدمة خم�ش�شة 
الأ�شئلة  ا�شتقبال  خالها  من  يتمُّ  حيث  الر�شمية؛  واجلهات  للموؤ�ش�شات 
وال�شتف�شارات ال�شرعية املوجهة اإىل املجل�س، ليتمَّ الرد على اجلهة بفتوى 
“الفتاوى  خدمة  هي  الثالثة  اخلدمة  املجل�س.و  قبل  من  موثقة  ر�شمية 
الهاتفية” وهي اأكرث اخلدمات طلباً من قبل اجلمهور، ويتمُّ من خالها 
التحدث اإىل املخت�شني بالآراء ال�شرعية لا�شتف�شار عن الأحكام الفقهية 
فتاوى  املالية،  املعامات  )العبادات،  يف:  موثوقة  اإجابات  على  واحل�شول 
ال�شباب  ف��ت��اوى  اخل��ا���ش��ة،  الن�شاء  ق�شايا  الأ���ش��ري��ة،  والق�شايا  ال��ط��اق 
الت�شال من  للجمهور  الأخ��رى(. وميكن  ال�شرعية  والفتاوى  والطاب، 
داخل الدولة على الرقم املجاين: )8002422(، ومن خارج الدولة على 
تتعدى  ل  م��دة  يف  مبا�شرة  ال��رد  ويتم   ،0097122052555 الرقم: 
19 ثانية، ويف حال وجود �شغط على اخلطوط يتم اإعطاء امل�شتفتي خيار 

•• برازافيل -ياوندي-وام:

التقى معايل ال�شيخ �شخبوط بن نهيان بن مبارك اآل نهيان 
وزير دولة، مع فخامة الرئي�س ديني�س �شا�شو نغي�شو، رئي�س 
جمهورية الكونغو، وناق�شا تعزيز العاقات الثنائية بني دولة 
الإمارات والكونغو. وتطرقت املحادثات اإىل امللفات الإقليمية 
وتوطيد  تعزيز  �شبل  اإىل  بالإ�شافة  امل�شرتك  الهتمام  ذات 
التعاون والعاقات التجارية والقت�شادية بني البلدين. وقال 
املمتدة  العاقة  “نقّدر  نهيان:  بن  �شخبوط  ال�شيخ  معايل 
والقوية بني دولة الإم��ارات وجمهورية الكونغو ونتطّلع اإىل 
خطوة  اليوم  اجتماعنا  امل��ج��الت.  خمتلف  يف  التعاون  تعزيز 
عاقاتنا  تعزيز  يف  امل�شرتكة  اأهدافنا  حتقيق  نحو  اإيجابية 

الثنائية«.
ال�شيخ �شخبوط بن نهيان بن  التقى معايل  من جهة اخرى 
ن��غ��وت، رئي�س  اآل نهيان وزي��ر دول���ة، معايل ج��وزي��ف  م��ب��ارك 
وزراء جمهورية الكامريون، حيث نقل حتيات �شاحب ال�شمو 
ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان، رئي�س الدولة “حفظه اهلل”، 
نائب  م��ك��ت��وم،  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  و���ش��اح��ب 
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي “رعاه اهلل”، 
التقدم  من  باملزيد  و�شعبها  لباده  ومتنياتهما  معاليه  اإىل 

والزده��ار. وبحث الطرفان �شبل التعاون بني دولة الإمارات 
املتبادل يف  الواعدة للتعاون  وجمهورية الكامريون والفر�س 
اجلهود  ت�شافر  اأهمية  على  واأك��دا  واملوانئ،  الزراعة  قطاعي 
العاقة  بقوة  واأ�شادا  البلدين،  بني  التعاون  وتعزيز جمالت 
نهيان  بن  �شخبوط  ال�شيخ  التقى معايل  كما  بينهما.  املمتدة 
معايل فرديناند جنوه، الأمني العام للرئا�شة يف الكامريون، 
اإىل  ال��ك��ام��ريون  جمهورية  رئي�س  فخامة  حتيات  نقل  ال��ذي 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان، رئي�س الدولة 
اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  و�شاحب  اهلل”،  “حفظه 
مكتوم، نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي 
م�شتوى  رف��ع  على  تعمل  ال��ك��ام��ريون  اإّن  وق��ال  اهلل”،  “رعاه 
باده  بنية  واأف���اد  الإم����ارات،  دول��ة  يف  الدبلوما�شي  التمثيل 
اإر�شال وفد ل�شتك�شاف اآفاق جديدة للتعاون والعمل امل�شرتك 

يف خمتلف املجالت.
“ترتبط  ال�شيخ �شخبوط بن نهيان:  من جانبه، قال معايل 
دول���ة الإم�����ارات وج��م��ه��وري��ة ال��ك��ام��ريون ب��ع��اق��ات تاريخية 
م�شاركة  اإىل  ونتطلع  عليها،  والبناء  لتعزيزها  ن�شعى  ممتدة 
جمهورية الكامريون يف موؤمتر الأط��راف COP28 الذي 
وتبادل   ،2023 ن��وف��م��رب  يف  الإم������ارات  دول���ة  �شت�شت�شيفه 

اخلربات يف ما يتعلق بالتغري املناخي«.

•• عجمان-وام:

اأعلنت موؤ�ش�شة الحتاد اخلريية يف عجمان تنفيذ 9 م�شاريع 
“خريكم  حملة  �شعار  حت��ت  امل��ب��ارك  رم�����ش��ان  �شهر  خ��ال 
املحتاجة واملتعففة خال  الأ�شر  لدعم وم�شاندة  ي�شلهم” 
�شهر رم�شان الف�شيل وذلك يف اإطار �شعي املوؤ�ش�شة مل�شاعدة 
املدير  اجلنيبي،  علي  بن  نا�شر  �شعادة  وق��ال   . الأ�شر  اآلف 
املوؤ�ش�شة  اإن  ملوؤ�ش�شة الحتاد اخلريية يف عجمان  التنفيذي 
�شهر  ميثله  ملا  بالغاً  اهتماماً  الرم�شانية  احلمات  ت��ويل 
رم�شان من منا�شبة عظيمة تكرث فيها الأعمال وي�شاعف 

فيه الأجر والثواب ويحر�س فيه املح�شنني على التربع .
و�شعتها  التي  الإن�شانية  امل�شاريع  اأن  اإىل  اجلنيبي  واأ���ش��ار 
يف  تندرج  الرم�شانية  احلملة  يف  اأولوياتها  �شمن  املوؤ�ش�شة 
اإطار امل�شوؤولية املجتمعية جتاه الآخرين وتت�شمن م�شروع 
املري  تكاليف  تغطية  اإىل  ي��ه��دف  ال���ذي  ال��رم�����ش��اين  امل���ري 

الرم�شاين لاأ�شر املحتاجة داخل الدولة.
ال�شائم،  اإف��ط��ار  م�شروع  تنفيذ  ب��داأت  املوؤ�ش�شة  اأن  واأو���ش��ح 
م�شروع  ج��ان��ب  اإىل  �شائم،  األ���ف   100 اإف��ط��ار  وت�شتهدف 
ال�شلة  قيمة  غذائية  �شلة   2000 لتوزيع  الرم�شان  امل��ري 

املوؤ�ش�شة  تتلقى  ح��ي��ث  امل����ال،  زك���اة  وم�����ش��روع  دره����م،   500
وفق  م�شتحقيها  على  لإنفاقها  واملتربعني،  املح�شنني  زكاة 

ال�شوابط الفقهية.
اإن املوؤ�ش�شة تعتزم توزيع ك�شوة العيد  وقال نا�شر اجلنيبي 
عليهم،  وال��ب��ه��ج��ة  ال��ف��رح��ة  لإدخ������ال  ط��ف��ل   1000 ع��ل��ى 
بالإ�شافة اىل توزيع العيدية على1000 طفل، م�شرياً اإىل 
م�شروع كفالة طالب العلم وي�شتهدف 1000 طالب قيمة 

الكفالة لكل طالب ت�شل اإىل 7200 درهم.
�شهر رم�شان  برامج  الأي��ت��ام لهم ن�شيب كبري يف  اأن  واأك��د 
املبارك من خال تقدمي هدايا لهم بالتعاون مع موؤ�ش�شات 
وهيئات متنوعة، وت�شتهدف املوؤ�ش�شة كفالة 200 يتيم داخل 
 3600 300 درهم وتكلفة �شنوية  الدولة بتكلفة �شهرية 
الفئات  اأ�شيل من  الأي��ت��ام هم ج��زء  اأن  على  دره��م، م�شدداً 
ت�شم  والتي  العام  ط��وال  مب�شاعدتهم  اجلمعية  تقوم  التي 

الأ�شر املتعففة والأرامل، واملطلقات، واملر�شى، والطلبة.
واأ����ش���ار اجل��ن��ي��ب��ي اإىل م�����ش��روع وق���ف ب��ر ال���وال���دي���ن، الذي 
يعمل على امل�شاهمة باإن�شاء برج وقفي يعود ريعه لاأعمال 
الربج  ا�شتكمال  تكلفة  يتبقى على  املتنوعة، حيث  اخلريية 

20 مليون درهم .

التقي رئي�ص الكونغو
�ضخبوط بن نهيان يلتقي رئي�س الوزراء
والأمني الع��ام للرئا�ض��ة يف الكامي�رون

�شخبوط بن نهيان خال لقائه رئي�س الوزراء والأمني العام للرئا�شة يف الكامريون

موؤ�ض�ضة الحتاد اخلرية يف عجمان تنفذ 9 م�ضاريع خالل �ضهر رم�ضان 

األقت كلمة اأمام جمل�ص الأمن حول موقف الإمارات من الق�شايا امللحة التي يت�شبب بها نق�ص املياه يف العامل
مرمي املهري ت�ضلط ال�ضوء على جهود الإمارات لتعزيز 

التعاون الدويل واحللول املبتكرة ملواجهة حتديات املياه العاملية

القرم  ب����ذور  اإن���ت���اج  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة 
املزروعة  القرم  اأ�شجار  ومتابعة منو 
وقيا�س ن�شبة معدلت الكربون التي 

�شيتم عزلها.

وا���ش��ع��ًة خطة  ال�����زوراء،  يف حممية 
املواقع  والبذور يف  ال�شتات  لزراعة 
والتو�شع  ت��اأه��ي��ل��ه��ا  لإع����ادة  امل��ح��ددة 
القرم  لأ���ش��ج��ار  امل���زروع���ة  بامل�شاحة 

ال����دائ����رة  اأن  احل���و����ش���ن���ي  واأو������ش�����ح 
ت��ك��ث��ف ج���ه���وده���ا ل��ل��م��ح��اف��ظ��ة على 
من  متكنت  حيث  الطبيعية،  امل��وارد 
األ��ف �شتلة قرم يف الربع  زراع��ة 31 
حممية  يف   2023 ل����ع����ام  الول 
برنامج  ���ش��م��ن  ب��ع��ج��م��ان،  ال������زوراء 
وي�شرح  الطيور  ر�شد  ي�شم  تعليمي 
بالتعاون مع  ال��ق��رم  اأ���ش��ج��ار  اأه��م��ي��ة 
واملجتمع  املدار�س  وط��اب  ال�شركاء 

واملوظفني.
جدير بالذكر اأن اأ�شجار القرم تلعب 
دوراً مهما يف امت�شا�س واحل��د من 
ن�شبة كبرية من الكربون مما ي�شاهم 
املناخي،  ال��ت��غ��ري  م��ن  ال��ت��خ��ف��ي��ف  يف 
اقت�شادية  اأه��م��ي��ة  ذات  وت��ع��د  ك��م��ا 
الكائنات  لحت�شانها  وب��ي��ول��وج��ي��ة 
البحرية املتنوعة والأ�شماك وماأوى 
ال�شواحل  وحماية  املهاجرة  للطيور 
ال�شياحة  وت���ن���م���ي���ة  ال����ت����اآك����ل  م�����ن 

البيئية.

لتحقيق  ل���ل���دول���ة  ال����ش���رتات���ي���ج���ي 
احلياد املناخي بحلول 2050، لفتا 
املوؤهلة عملت على  الكفاءات  اأن  اإىل 
القرم  اأ���ش��ج��ار  زراع���ة  م��واق��ع  تقييم 

•• عجمان-وام:

والتخطيط  البلدية  دائ���رة  اأطلقت 
ب��ع��ج��م��ان م���ب���ادرة زراع�����ة ال���ق���رم يف 
متكنت  ح���ي���ث  ال������������زوراء،  حم���م���ي���ة 
األ���ف �شتلة ق���رم يف   31 م��ن زراع����ة 
تزامناً   ،2023 ل��ع��ام  الأول  ال��رب��ع 
م��ع م��ب��ادرة امل�����ش��روع ال��وط��ن��ي لعزل 
ال���ك���رب���ون ال�����ذي اأع���ل���ن ع��ن��ه خال 
يف   COP26 الأط�������راف  م���وؤمت���ر 
ت�����ش��ارك الإم��������ارات يف  اإذ  غ��ا���ش��ك��و 
قرم  ���ش��ج��رة  م��ل��ي��ون   100 زراع�����ة 

بحلول عام 2030.
املدير  احلو�شني  معني  خالد  واأك���د 
العامة  ال�شحة  ل��ق��ط��اع  التنفيذي 
البلدية والتخطيط  والبيئة بدائرة 
تنفيذ  ب����داأت  ال���دائ���رة  اأن  ب��ع��ج��م��ان، 
م��ب��ادرة زراع���ة ال��ق��رم ب��ال��ت��ع��اون مع 
املحليني  ال�����ش��رك��اء  م���ن  جم��م��وع��ة 
الهدف  لتحقيق  العاملية  واملنظمات 

زراعة 31 األف �شتلة قرم يف الربع الأول لعام 2023 يف املحمية 

بلدية عجمان تطلق مبادرة زراعة القرم يف حممية الزوراء
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اأخبـار الإمـارات

�ضرطة راأ�س اخليمة تطلق ملتقى الدعم الجتماعي الأول
•• راأ�س اخليمة-الفجر:

اأطلقت القيادة العامة ل�شرطة راأ�س 
الجتماعي  ال��دع��م  ملتقى  اخليمة 
عبد  العميد  �شعادة  بح�شور  الأول، 
قائد  ن��ائ��ب  احل���دي���دي  خمي�س  اهلل 
و�شعادة  اخل��ي��م��ة،  راأ����س  �شرطة  ع��ام 
اخلاطري  حم��م��د  اأح��م��د  امل�شت�شار 
اخليمة،  راأ����س  حماكم  دائ���رة  رئي�س 
الكعبي  حم���م���د  را������ش�����د  و�����ش����ع����ادة 
الأحمر  ال��ه��ال  م��رك��ز هيئة  م��دي��ر 
راأ���س اخليمة، و�شعادة  الإم��ارات��ي يف 
الأمني  الطنيجي  �شعيد  اهلل  ع��ب��د 
اخلريية،  الم�����ارات  جلمعية  ال��ع��ام 
وال�����ش��ي��د ع��ل��ي ال�����ش��ح��ي م��دي��ر هيئة 
الع����م����ال اخل����ريي����ة – ف�����رع راأ������س 
ح�ش�وب  �شم�ش�ة  وال�شتاذة  اخليمة، 
ب��ي�����ت اخلي�ر  ف�������رع ج��م��ع��ي��ة  م��دي�����ر 

الدكتور  وامل���ق���دم  اخل��ي��م�����ة،  ب�����راأ���س 
الطنيجي  �شبيعان  اإب��راه��ي��م  اأح��م��د 
الجتماعي  ال���دع���م  م���رك���ز  م���دي���ر 
ب�����ش��رط��ة راأ������س اخل��ي��م��ة، وع����دد من 
مم���ث���ل���ي اجل�����ه�����ات م�����ن ال�������ش���رك���اء 
ال���داع���م���ني وامل���ت���ع���اون���ني م���ع مركز 
العامة  بالقيادة  الجتماعي  الدعم 

ل�شرطة راأ�س اخليمة.
حيث رّحب �شعادة العميد احلديدي، 
ب��ج��م��ي��ع احل�������ش���ور امل�������ش���ارك���ني يف 
الدعم  مركز  مبهام  م�شيداً  امللتقى، 
الج��ت��م��اع��ي، ال���ذي ُي��ع��د اأح���د ركائز 
وذلك  املجتمعي،  وال�شتقرار  الأم��ن 
امل��ب��ذول��ة يف تعزيز  ب��ف�����ش��ل ج���ه���وده 
جودة احلياة ملجتمع الإم��ارات، وفقاً 
من  الداخلية،  وزارة  لإ�شرتاتيجية 
خال تقدمي برامج توعوية وخدمات 
حفاظاً  م��ب��ت��ك��رة،  وذك��ي��ة  ا�شتباقية 

واملمتلكات،  والأعرا�س  الأرواح  على 
البناءة  اجل��ه��ود  ه���ذه  ب����اأن  م�شيفاً 
جهود  بف�شل  اإل  بالنجاح  تتكلل  مل 
�شركاء مركز الدعم الإ�شرتاتيجيني 
والت�شغيليني من اجلهات واجلمعيات 
الإن�شاين  للعمل  الداعمة  اخلريية 
والإ�شاحي املتميز، الذي يهدف اإىل 
تقومي �شلوك اأفراد املجتمع واإحال 

التما�شك وال�شتقرار املجتمعي.
ا�شتهدف  ال���ذي  امللتقى،  خ��ال  ومت 
ال�شركاء  م�����ع  ال���������ش����راك����ة  ت���ع���زي���ز 
وال������داع������م������ني، ا�����ش����ت����ع����را�����س اأه�����م 
بفعل  حت���ق���ق���ت  ال����ت����ي  الجن�����������ازات 
ال����ت����ع����اون امل�������ش���رتك م����ع ع�����دد من 
معاجلة  �شبيل  يف  الفعالة  اجل��ه��ات 
ودع���م احل���الت امل��ع��رو���ش��ة م��ن ِقَبِل 
اأف�شل  طرح  �شمان  وبالتايل  املركز، 
احل��ل��ول وت��ع��زي��ز ج���ودة احل��ي��اة، كما 

واملبادرات  اخل��ط��ط  امللتقى،  ناق�س 
وفر�س  ال��ق��وة  ون��ق��اط  امل�شتقبلية 
يف  امل�شتقبل  لإ�شت�شراف  التح�شني 
الجتماعي،  ال���دع���م  ع��م��ل  جم����ال 
التو�شيات  م����ن  ع�����دد  ت���ق���دمي  م����ع 
ال���ه���ام���ة، م��ث��ل احل���ر����س ع��ل��ى عقد 
امللتقى ب�شورة دائمة �شنوياً، لتمتني 
وتطوير  ال�������ش���رك���اء  م����ع  ال���ع���اق���ة 
اأن  على  امللتقى  او���ش��ى  كما  الأداء، 
املقدم من  الدعم  الأول��وي��ة يف  تكون 
اخلريية،  وامل��وؤ���ش�����ش��ات  اجل��م��ع��ي��ات 
من  اإحالتها  تتم  التي  احل���الت  اإىل 
ال��دع��م الج��ت��م��اع��ي، والعمل  م��رك��ز 
قاعدة  لتكوين  ت�شافر اجلهود  على 
امل���دى بني  ب��ي��ان��ات م�شرتكة وا���ش��ع��ة 
ت�شمن  ال���ع���اق���ة،  ذات  امل��وؤ���ش�����ش��ات 
توحيد اآليات العمل اخلريي وتقنني 
م�شتحقيها،  اإىل  امل�شاعدات  و�شول 

حفاظاً على احلقوق واملمتلكات.
اأحمد  امل�����ش��ت�����ش��ار  ����ش���ع���ادة  واأ������ش�����اد 
اأتاح  الذي  امللتقى  بفكرة  اخلاطري، 
وطرح  الأراء  وتبادل  اللقاء  للجميع 
والرتقاء  للتطوير  احل��ل��ول  اأف�شل 
موؤكداً  الج��ت��م��اع��ي،  ال��دع��م  ب��ع��م��ل 
راأ���س اخليمة،  دائ��رة حماكم  حر�س 
اإ����ش���رتات���ي���ج���ي م���ع مركز  ك�����ش��ري��ك 
ال���دع���م الج��ت��م��اع��ي ب�����ش��رط��ة راأ����س 
وو�شع  القوانني  �شن  على  اخليمة، 
احل����دود حل��ل ك��اف��ة اخل���اف���ات بني 
الأطراف املتنازعة، �شواء الأ�شرية اأو 
اجلنح اأو يف ق�شايا التهديد والبتزاز 
والتنمر والعنف الطابي والأ�شري 
وغ���ريه���ا م���ن ال��ق�����ش��اي��ا ال��ت��ي يقوم 
املحاكم،  دائ���رة  اإىل  باإحالتها  امل��رك��ز 
الق�شايا  وت���ف���اق���م  ل��ت��ط��ور  جت��ن��ب��اً 
وال�شلوكيات ال�شلبية، بال�شتناد على 

�شلطة القانون للف�شل بني النزاعات 
الأ�شري  والتفكك  اخل��اف��ات  ودح��ر 
وتعزيز  العدالة  واملجتمعي وحتقيق 
الأمن وال�شتقرار. ومن جانبه، اأكد 
اأن  �شبيعان،  اأح��م��د  ال��دك��ت��ور  امل��ق��دم 
الجتماعي،  الدعم  مركز  حققه  ما 
الفرتة  من اجن���ازات متميزة خ��ال 
بوتقة متكاملة  بف�شل  كان  املا�شية، 

م��ن اجل��ه��ود وال��ت��ع��اون ال��ق��ائ��م بني 
ال��دع��م الج��ت��م��اع��ي ب�شرطة  م��رك��ز 
ون��خ��ب��ة متميزة من  راأ�����س اخل��ي��م��ة، 
لهذا  والداعمني  املن�شقني  ال�شركاء 
العمل الإن�شاين والأخاقي املجتمعي 
امل��ت��م��ي��ز، م���ن خ���ال ط���رح وتقدمي 
ال���ع���دي���د م���ن امل�����ب�����ادرات وال���ربام���ج 
واملراأة،  لاأ�شرة  الداعمة  املجتمعية 

وكافة  وال�شباب،  والطلبة،  والطفل، 
اأعمارهم  ب��اخ��ت��اف  املجتمع  اأف����راد 
واخ������ت������اف ج���ن�������ش���ي���ات���ه���م وت����ع����دد 
ت��ام��ة، وتقدمي  ب�����ش��ري��ة  ث��ق��اف��ات��ه��م، 
ال����ش���ت�������ش���ارات وال��ن�����ش��ح والإر�����ش����اد 
الازمني لدعم  واملجتمعي  الأ�شري 
دعائم  على  واحلفاظ  املجتمع  كيان 

ا�شتقراره.

•• ال�صارقة-الفجر:

من  الراغبني  اأم���ام  ال��ب��اب  ال�شارقة  يف  الجتماعية  اخل��دم��ات  دائ���رة  فتحت 
كبار ال�شن بامل�شاركة يف جائزة "القلب الكبري" والتي اأطلقتها العام املا�شي، 
الإماراتي،  املجتمع  وم��ن  الفئة  ه��ذه  م��ن  الإق��ب��ال  م��ن  الكثري  لقيت  بعدما 
ومت  ال�شن.  لكبار  فقط  خم�ش�شة  نوعها  من  الأوىل  اجل��ائ��زة  واأن��ه��ا  خا�شة 
اجلائزة  اأه��داف  عن  تفا�شيل  ويت�شمن  موقعها،  على  اجلائزة  دليل  اإ�شافة 
للم�شاركة  العامة  واأح��ك��ام  ال�����ش��روط  تو�شيح  وك��ذل��ك  وجم��الت��ه��ا،  وفئاتها 
الدورة  فرتة  الدليل  ت�شمن  كما  والتحكيم،  التقييم  اآلية  على  عاوة  فيها، 
وفق  اجلوائز  تفا�شيل  اإىل  باإ�شافة  الت�شجيل،  واإج���راءات  للجائزة  الزمنية 

ال�شارقة  اأ�شماء اخل�شري مدير مكتب  والفائزين. وباملنا�شبة، قالت  للفئات 
اجلائزة  اأن  ال�شارقة،  يف  الجتماعية  اخلدمات  لدائرة  التابع  لل�شن  مراعية 
جاءت يف اإطار �شعي الدائرة املتوا�شل نحو تعزيز روؤية اإمارة ال�شارقة ونهجها 
مدينة  ال�شارقة  مبادرات  مع  وان�شجاماً  الجتماعي،  الرفاه  نحو  الإن�شاين 
مراعية لل�شن �شمن حماور "امل�شاركة املجتمعية" وهي اأحد املحاور الثمانية 
ملعايري ال�شبكة العاملية للمدن املراعية لل�شن التابعة ملنظمة ال�شحة العاملية.  
واأ�شافت: توؤمن دائرة اخلدمات الجتماعية، باأهمية تنويع و�شائل التوا�شل 
وامل�شاركة الفاعلة مع اأباء واأمهات من كبار ال�شن، وملا لهذه الو�شائل من اأثر 
فعال يف تعزيز وحتقيق الدمج الجتماعي واملجتمعي وامل�شاركة اإيجابية لدى 
هذه الفئة الكرمية، وذلك �شمن روؤية اإمارة ال�شارقة ونهجها الإن�شاين نحو 

لل�شن،  مراعية  مدينة  كونها  العمرية،  الفئات  ملختلف  الجتماعي  ال��رف��اه 
امل�شاركة  ال�شارقة مدينة مراعية لل�شن �شمن حماور  وان�شجام مع مبادرات 
املجتمعية؛ وذلك بهدف حتفري تلك الطاقات الكامنة لكبار ال�شن وا�شتثمار 
خرباتهم املرتاكمة يف خدمة اأمارة واملجتمع، كما يرجع مردود فوائد اجلائزة 

اإىل كبري ال�شن بتعزيز الثقة بنف�شه كونه ما زال منتج يف خدمة جمتمعه.
وتهدف اجلائزة تقدير كبار ال�شن على جهودهم املبذولة يف خمتلف الأن�شطة، 
وحتفيزهم على التكيف وتطوير منط حياتهم اليومية، اإ�شافة لن�شر ثقافة 
على  ال�شوء  ت�شليط  كما  الن�شطة،  وال�شيخوخة  الأخ�شر  القلب  ممار�شات 
النماذج الناجحة منهم جمتمع اإمارة ال�شارقة، وتعزيز ع�شوية اإمارة ال�شارقة 
الأوىل  لفئتني  اجلائزة  وتنق�شم  لل�شن.   املراعية  للمدن  العاملية  ال�شبكة  يف 

حتى  �شنة   60 بني  ما  العمرية  الفئة  وه��ي  الن�شط،  ال�شن  كبري  فئة  ت�شمل 
الفئة العمرية من  وهي  املتقدم،  ال�شن  كبري  فئة  ت�شمل  والثانية  �شنة.   79
اإىل املجال الثقايف وال�شحي  اجلائزة  جمالت  وتنق�شم  فوق.  فما  �شنة   80
والجتماعي واملهني. واأو�شحت اخل�شريي باأن املجال للم�شاركة يف اجلائزة 
�شي�شتمر حتى 15 يونيو- حزيران املقبل، ويتم ت�شليم امل�شاركات عرب املوقع 
الدفني.  منطقة  يف  الرئي�شي  الدائرة  مقر  يف  باليد  اأو  للدائرة  اللكرتوين 
واجلدير بالذكر اأن مكتب ال�شارقة مراعية لل�شن قد بداأ بجولته التعريفية 
عن اجلائزة يف الأماكن التي يتواجد بها كبار ال�شن، لتقدمي عر�س تو�شيحي 
لهم حول فئات واأق�شام اجلائزة، والتي �شتعلن نتائجها خال انعقاد ملتقى 

كبار ال�شن الذي تنظمه الدائرة �شنويا يف �شهر �شبتمرب من كل عام.

اأ�شدرت دليال تو�شيحيا

»اجتماعية ال�ضارقة« تبداأ با�ضتقبال امل�ضاركني بجائزة كبار ال�ضن 

للم�شاهمة بتد�شني اأكرب �شندوق وقفي لإطعام الطعام يف رم�شان ب�شكل م�شتدام

حملة »وقف املليار وجبة« تخ�ض�س 5 قنوات مي�ّضرة ل�ضتقبال م�ضاهمات الأفراد واملوؤ�ض�ضات
حتقيق اأهدافها.) مركز الت�شال( وميكن للراغبني يف امل�شاهمة يف حملة 
“وقف املليار وجبة” التوا�شل مع فريق مركز الت�شال اخلا�س بها على 
الرقم املجاين 8009999 لرتتيب عملية التربع باملبلغ الذي يري��������دون 

تخ�شي�شه لتوفري الدعم الغذائي للمجتمعات الأكرث احتياجاً.
املليار وجبة”  “وقف  امل�شاركة يف حملة  امل�شريف( كما ميكن  التحويل   (
املعتمد  عن طريق التحويل امل�شريف حل�شاب احلملة على رقم احل�شاب 
AE30 0260 0010 1533 3439 802 يف بنك الإمارات دبي الوطني 

بالدرهم الإماراتي.
الن�شية  الر�شائل  التربع عرب  وتوفر احلملة خيار  الن�شية(  الر�شائل   (
يف حال الرغبة بالتربع بدرهم واحد يومياً للمبادرة من خال ا�شرتاك 
�شهري، حيث ميكن اإر�شال ر�شالة ن�شية بكلمة “وجبة” اأو »Meal« على 
1110 مل�شتخدمي  اأو على الرقم  “دو”  1020 مل�شتخدمي �شبكة  الرقم 

 .»&e شبكة “ ات�شالت من�
اإر���ش��ال كلمة  مل��رة واح���دة م��ن خ��ال  ال��ت��ربع  امل�شاهمة ع��رب  كما ميكن 
 SMS ن�شية  ر���ش��ال��ة  �شكل  ع��ل��ى  الإجن��ل��ي��زي��ة  باللغة   Meal اأو  وج��ب��ة 
e&« يف الإمارات،  ات�شالت من  و”  “دو”  لأرق��ام حمددة على �شبكتي 
ن�شية  ر�شالة  »Meal« يف  اأو  “وجبة”  كلمة  اإر�شال  التايل:  النحو  على 
 »Meal« للرقم: 1034 للتربع ب� 10 دراهم، واإر�شال كلمة “وجبة” اأو
كلمة  واإر���ش��ال  دره��م��اً،   50 ب���  للتربع   1035 للرقم:  ن�شية  ر�شالة  يف 
 100 ب�  1036 للتربع  للرقم:  ر�شالة ن�شية  »Meal« يف  اأو  “وجبة” 

•• دبي-وام:

ال�شيخ  ال�شمو  اأطلقها �شاحب  التي  املليار وجبة”،  “وقف  اأعلنت حملة 
الوزراء  جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد 
5 قنوات مي�ّشرة ل�شتقبال تربعات  تخ�شي�س  “رعاه اهلل”،  حاكم دبي 
لإطعام  وق��ف��ي  �شندوق  اأك���رب  لتد�شني  واملوؤ�ش�شات  الأف����راد  واإ���ش��ه��ام��ات 

الطعام يف رم�شان ب�شكل م�شتدام. 
اأكرب  الكرمي، ح�شد  رم�شان  �شهر  تتزامن مع  التي  وت�شتهدف احلملة، 
م�شتدامة  ب��رام��ج  تفعيل  يف  للم�شاهمة  ودويل  واإق��ل��ي��م��ي  حملي  جهد 

ملكافحة اجلوع والق�شاء عليه يف اإطار موؤ�ش�شي م�شتدام. 
املجتمع  فئات  خمتلف  اأم��ام  املجال  وجبة”،  املليار  “وقف  حملة  وتفتح 
القت�شادية  والفعالي�������ات  اخلا�شة  وال�ش�����ركات  احلكومية  والهيئات 
لاإ�شهام يف  ال��دول��ة  داخ��ل  الإن�شاين من  العمل  ورّواد  الأع��م��ال  ورج��ال 
التربع  خ��ال  م��ن  حظ������اً،  الأق������ل  للفئات  غ��ذائ��ي  اأم���ان  �شبكة  توفري 
اأو   ،SMS الق�شرية  الن�شي������ة  الر�ش���������ائل  اأو  الإلكرتوين،  املوق���������ع  عرب 
“دبي  اأو تطبيق  اأو مركز الت�شال اخلا�س باحلملة،  التحويل امل�شريف، 

الآن”.
وجبة«  امل��ل��ي��ار  “وقف  ح��م��ل��ة  م��وق��ع  وي�شتقبل  الإل����ك����رتوين(  امل��وق��ع   (
www.1billionmeals.ae، امل�شاهمات من الأفراد واملوؤ�ش�شات، حيث 
يف  وامل�شاهمة  احلملة  ل��دع��م  امل��ت��ربع  ي��ري��ده  ال���ذي  املبلغ  ت��ق��دمي  ميكن 

درهم، واإر�شال كلمة “وجبة” اأو »Meal« يف ر�شالة ن�شية للرقم: 1038 
“وقف  حملة  تقدم  كما  الآن”(  “دبي  تطبيق  دره��م.)   500 ب�  للتربع 
الآن«  “دبي  تطبيق  خ��ال  م��ن  وامل�شاهمة  ال��ت��ربع  خيار  وجبة”  املليار 
DubaiNow، حتت فئة “التربعات”، حيث تتعاون “دبي الذكية” مع 
املوؤ�ش�شات والأف��راد وقطاعات  احلملة لت�شهيل م�شاهمات املتربعني من 
الأعمال من داخل دولة الإم��ارات ملا فيه ت�شريع و�شول الدعم الغذائي 
مل�شتحقيه. وت�شعى احلملة �شمن م�شتهدف رئي�شي اإىل توفري �شبكة اأمان 

غذائي للفئات الأكرث احتياجاً..
 اإىل جانب دعم وم�شاعدة ال�شرائح الأكرث ه�شا�شة خا�شة �شحايا الكوارث 
وال�شراعات والأزم��ات حول العامل، عاوة على تدعيم وم�شاعفة جهد 
للق�شاء على اجل��وع مبا يدعم  العاملي  امل�شعى  تعزيز  الإم���ارات يف  دول��ة 
حتقيق اأهداف التنمية امل�شتدامة لاأمم املتحدة لعام 2030 والتي تعد 
مكافحة اجلوع من اأهم اأهدافها ال�17 التي تت�شافر جهود الب�شرية من 

اأجل حتقيقها.
مبادرات  موؤ�ش�شة  مظلة  حتت  وجبة”،  املليار  “وقف  حملة  وتن�شوي   
املوؤ�ش�شة  قيم  احلملة  متثل  حيث  العاملية،  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد 
الهادفة اإىل اإ�شراك اجلميع يف العمل اخلريي والإن�شاين لتوفري الدعم 
الغذائي ومقومات الأمن الغذائي للفئات الأ�شد حاجة، كما تاأتي احلملة 
�شمن حمور امل�شاعدات الإن�شانية والإغاثية وهو اأحد املحاور الرئي�شية 

اخلم�شة لعمل املوؤ�ش�شة حول العامل.

امل���وؤ����ش�������ش���ات ال���ب���ح���ث���ي���ة والأف���������راد »�ضقيا الإمارات« توؤكد التزامها بتغير حياة املاليني حول العامل من خالل توفر املياه
واملبتكرين من جميع اأنحاء العامل، 
على اإيجاد تقنيات جديدة ومبتكرة 
لإن��ت��اج وت��وزي��ع وت��خ��زي��ن ومراقبة 
با�شتخدام  امل���ي���اه  وحت��ل��ي��ة  وت��ن��ق��ي��ة 
مل�شكلة  للت�شّدي  املتجددة،  الطاقة 

�ُشح املياه.
ث���اث دورات  امل��وؤ���ش�����ش��ة  واخ��ت��ت��م��ت 
م���ن اجل����ائ����زة ح��ت��ى ال����ي����وم، جرى 
من  ف�����ائ�����زاً   31 ت���ك���رمي  خ���ال���ه���ا 
ومراكز  الرائدة  واملوؤ�ش�شات  الأفراد 

البحوث.
فئات  اأرب��������ع  اجل�����ائ�����زة  وت��ت�����ش��م��ن 
املبتكرة”  امل�شاريع  “جائزة  رئي�شة: 
البحث  يف  الب����ت����ك����ار  و”جائزة 
البتكارات  و”جائزة  والتطوير”، 
و”جائزة احللول املبتكرة  ال�شابة”، 

لاأزمات”. 
وخال العام اجلاري، بادرت املوؤ�ش�شة 
اإىل توفري عبوات مياه ال�شرب لدعم 
من  للمت�شررين  الإغاثية  اجلهود 
العربية  اجل��م��ه��وري��ة  يف  ال������زلزل 
الرتكية،  واجل��م��ه��وري��ة  ال�����ش��وري��ة 
الهال  هيئة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  وذل���ك 
الأح���م���ر الإم�����ارات�����ي، ح��ي��ث وفرت 
 50،000 الإمارات”  “�شقيا 
كرتون من عبوات مياه ال�شرب من 

�شركة “ماي دبي«.
حملتها  امل���وؤ����ش�������ش���ة  اأط���ل���ق���ت  ك���م���ا 
للعام   2023 ال�شنوية  الرم�شانية 
لتوزيع عبوات  التوايل  التا�شع على 
والأ�شر  العمال  م�شاكن  على  امل��ي��اه 
اإفطار  وخ��ي��م  وامل�����ش��اج��د  امل��ت��ع��ف��ف��ة 
دولة  اأن��ح��اء  خمتلف  يف  ال�شائمني 
الإمارات، بالتعاون مع �شركة “ماي 
وجهة  خ��ريي��ة  جمعية  و14  دبي” 
حملية خال �شهر رم�شان املبارك.

وتعتزم املوؤ�ش�شة تو�شيع نطاق الأثر 
�شركائها  م���ع  ب��ال��ع��م��ل  الإي���ج���اب���ي 
م�شاريع  لتنفيذ  ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ني 
ج�����دي�����دة خ�������ارج ال�����دول�����ة لإع����ان����ة 
من  تعاين  التي  املنكوبة  املجتمعات 

ندرة املياه.

املوؤ�ش�شة  نفذتها  التي  امل�شاريع  اأن 
خال العام 2022 تتنزع بني حفر 
اآبار ارتوازية واآبار مزودة مب�شخات 
يدوية، ومتديد �شبكات توزيع املياه، 
وال�شرف  امل���ي���اه  ب��رن��ام��ج  واإط�����اق 

وامل�شتدامة  امل���ب���ت���ك���رة،  ال��ت��ق��ن��ي��ات 
ل��ت��ك��ون ج�����زءاً م���ن ح���ل اأزم�����ة املياه 
ت�شرف  املنطلق،  ه��ذا  وم��ن  العاملية، 
جائزة  ع��ل��ى  الإمارات”  “�شقيا 
العاملية  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد 

ال�شحي والنظافة العامة.
 واأكد الطاير اأن اأهداف املوؤ�ش�شة ل 
ال�شاحلة  املياه  تاأمني  على  تقت�شر 
اإليها  امل��ح��ت��اج��ني  ل��ل�����ش��رب لأول���ئ���ك 
وح���������ش����ب، ب�����ل ت���ع���م���ل ع����ل����ى دم����ج 

يف ال��ت��اأث��ري اإي��ج��اب��اً ع��ل��ى اأك���رث من 
37 دولة  13.6 مليون �شخ�س يف 
حول العامل، من خال تنفيذ اأكرث 
م�شتدام  مياه  م�شروع   1000 من 
اإىل  اأرج��اء العامل، لفتا  يف خمتلف 

ال�شمو  �شاحب  اأطلقها  التي  للمياه 
مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ 
جوائزها  جمموع  ويبلغ  اهلل،  رع��اه 

مليون دولر اأمريكي.
ت�شجيع  اإىل  اجل�����ائ�����زة  وت�����ه�����دف 

ال��ع��امل، م��ن خ���ال موا�شلة  ح���ول 
م�����ش��اه��م��ت��ن��ا ال��ف��ع��ال��ة يف و���ش��ع حد 
لأزم����ة امل��ي��اه ال��ع��امل��ّي��ة ع��رب تطوير 
���ش��ح املياه،  مل�����ش��اك��ل  ح��ل��ول م��ب��ت��ك��رة 
ودف�������ع ع��م��ل��ي��ة ال���ن���م���و امل�������ش���ت���دام، 
القت�شادية  ال��ت��ن��م��ي��ة  وحت���ق���ي���ق 
والج��ت��م��اع��ي��ة، م���ن خ����ال توفري 
امل���ي���اه ل��ل��م��ح��ت��اج��ني وامل��ن��ك��وب��ني يف 
خمتلف اأنحاء العامل، ل �شيما على 
العاملية،  امل��ي��اه  اأزم����ة  ت��ف��اق��م  ���ش��وء 
حيث اأعلنت الأمم املتحدة اأن واحداً 
م��ن ب��ني ك��ل ث��اث��ة اأ���ش��خ��ا���س على 
م�شتوى العامل ل يح�شل على مياه 
اأك���رث من  الآم��ن��ة، ويعي�س  ال�����ش��رب 
تتوافر  بلدان ل  ملياري �شخ�س يف 
واأ�شار  ك��اف��ي��ة.  م��ي��اه  اإم����دادات  فيها 
الإمارات”،  “�شقيا  اأن  اإىل  معاليه 
“مبادرات  م��وؤ���ش�����ش��ة  م��ظ��ل��ة  حت���ت 
حممد بن را�شد اآل مكتوم العاملية”، 
ت��اأ���ش��ي�����ش��ه��ا يف مار�س  م��ن��ذ  جن��ح��ت 
 2022 العام  2015 وحتى نهاية 

•• دبي - وام:

الطاير،  حممد  �شعيد  م��ع��ايل  اأك���د 
رئي�س جمل�س اأمناء موؤ�ش�شة “�شقيا 
الإمارات”، التزام املوؤ�ش�شة مبوا�شلة 
اإيجابي  ت��غ��ي��ري  لإح������داث  رح��ل��ت��ه��ا 
يف ح��ي��اة امل��اي��ني ح���ول ال��ع��امل من 
لهم،  النظيفة  امل��ي��اه  ت��وف��ري  خ��ال 
وحت���وي���ل ح��ل��م��ه��م ب��احل�����ش��ول على 

مياه نظيفة واآمنة اإىل حقيقة.
ج���اء ذل���ك مب��ن��ا���ش��ب��ة ال��ي��وم العاملي 
22 مار�س من  للمياه الذي يوافق 
كل عام، ويقام هذا العام حتت �شعار 
“كن اأنت التغيري الذي تريد اأن تراه 
الطاير:  معايل  وق��ال  العامل”،  يف 
على  الإمارات”  “�شقيا  يف  ن�����ش��ري 
امل��وؤ���ش�����ش��ني، ونوا�شل  الآب����اء  خ��ط��ى 
معاملها  و�شع  التي  العطاء  م�شرية 
امل��غ��ف��ور ل��ه ال��وال��د امل��وؤ���ش�����س ال�شيخ 
زايد بن �شلطان اآل نهيان طيب اهلل 
ثراه، وتعززها التوجيهات ال�شديدة 
ل�����ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حممد 
الدولة،  رئي�س  نهيان،  اآل  زاي��د  ب��ن 
ال�شمو  �شاحب  واأخ��ي��ه  اهلل،  حفظه 
مكتوم،  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ 
جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب 
الوزراء حاكم دبي، رعاه اهلل، حل�شد 
ال��ط��اق��ات م��ن اأج���ل ازده����ار �شناعة 
وتو�شيع  الإن�����ش��اين،  والعمل  اخل��ري 
دائرة ثماره واآثاره يف خمتلف اأنحاء 

العامل.
واأ�شاف معاليه : ان�شجاماً مع روؤية 
بن  حم��م��د  ال�شيخ  ال�شمو  ���ش��اح��ب 
اهلل، ترتجم  رع��اه  مكتوم،  اآل  را�شد 
امل��وؤ���ش�����ش��ة امل���ب���ادئ ال�����ش��ام��ي��ة للدين 
الإ����ش���ام���ي احل��ن��ي��ف ال��ق��ائ��م على 
الأ�شيلة  والقيم  والتعا�شد،  الإخ��اء 
للمجتمع الإماراتي النبيل، الداعية 
اإىل مد يد العون للمحتاجني يف كل 
دولة  يف  ال�شتدامة  ع��ام  ويف  مكان؛ 
ن�شعى  امل��ت��ح��دة،  العربية  الإم�����ارات 
ل��رت���ش��ي��خ م��ك��ان��ة دول�����ة الإم�������ارات 
الأك���رث عطاًء  ال���دول  على خ��ارط��ة 
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•• دبي-وام:

يحتفي مدفع الإفطار، الذي تنظمه 
�شهر  اأي���ام  طيلة  �شنوياً  دب��ي  �شرطة 
رم�شان الكرمي، بامل�شاهمني يف حملة 
اأطلقها  ال��ت��ي  وجبة"  امل��ل��ي��ار  "وقف 
���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د بن 
را�شد اآل مكتوم، نائب رئي�س الدولة 
رئ��ي�����س جم��ل�����س ال������وزراء ح��اك��م دبي 
�شندوق  اأكرب  لتد�شني  اهلل"،  "رعاه 
وقفي لإطعام الطعام ب�شكل م�شتدام. 
الإفطار يومياً  وتعر�س فقرة مدفع 
احلملة  يف  امل�����ش��اه��م��ني  اأح�����د  ا����ش���م 
البث  خ��ال  اأك���رث  اأو  دره���م  مبليون 
موؤ�ش�شة  قنوات  على  للفقرة  املبا�شر 
ت�شجيع  اأج�����ل  م���ن  ل����اإع����ام،  دب����ي 
واملوؤ�ش�شات  الأف�������راد  م���ن  اجل��م��ي��ع 
اأمان  �شبكة  توفري  يف  امل�شاهمة  على 
غ��ذائ��ي للفئات الأك����رث اح��ت��ي��اج��اً يف 
العديد من دول العامل. ياأتي احتفاء 
حملة  يف  بامل�شاهمني  الإفطار  مدفع 
التزام  �شياق  املليار وجبة" يف  "وقف 

�شرطة دبي بدعم املبادرات الإن�شانية 
واخلريية يف دولة الإم��ارات، ل�شيما 
الرم�شانية  الطعام  اإط��ع��ام  حمات 
ح��ي��ث ك���ان امل��دف��ع ���ش��ري��ك��اً يف اإجناح 
و"100  وجبة"  "مليار  ح��م��ل��ت��ي 
تنظيمهما  مت  وجبة" اللتني  مليون 
ال���ع���ام���ني امل���ا����ش���ي���ني. ي��ك��ت�����ش��ب هذا 
بالغة، حيث يرتبط  اأهمية  الحتفاء 
رم�شان  ب�����ش��ه��ر  الإف�����ط�����ار  م����دف����ع 
لدى  عميقاً  معنى  ويج�شد  الكرمي، 

الف�شيل  ال�شهر  وط��وال  ال�شائمني، 
مقرتناً  ان����ط����اق����ه  ت����رق����ب  ي����ك����ون 
والأ�شدقاء  والأه��ل  الأ�شرة  باجتماع 
املحبة  تظللها  روح��ان��ي��ة،  اأج����واء  يف 
ال���ع���ط���اء وف�����وائ�����د فعل  واأح������ادي������ث 
وال�شدقات  ال��ط��ع��ام  واإط��ع��ام  اخل��ري 
ف���ت���ح باب  ي�����ش��ه��م يف  اجل�����اري�����ة، م����ا 
ج���دي���د م���ن ال���ب���ذل وال���ع���ط���اء اأم����ام 
الأفراد واملوؤ�ش�شات وال�شركات ورجال 
لها  امل�شهود  وال�شخ�شيات  الأع��م��ال 
املنا�شبة  و بهذه  الإن�شاين.  العمل  يف 
خليفة  اهلل  عبد  الفريق  معايل  ق��ال 
اإن  دب��ي:  ل�شرطة  العام  القائد  امل��ري 
ت�شاف  وجبة"  امل��ل��ي��ار  "وقف  حملة 
اإىل املبادرات الإن�شانية والجتماعية 
ال�������ش���ي���خ حممد  ال�������ش���م���و  ل�������ش���اح���ب 
رئي�س  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم،  اآل  را����ش���د  ب���ن 
ال��وزراء حاكم  الدولة رئي�س جمل�س 
دب��ي، رع��اه اهلل، وال��ت��ي ك�شفت مدى 
ال��ت��اح��م ور���ش��وخ ث��ق��اف��ة ال��ع��ط��اء يف 
هذه  اأن  يوؤكد  ما  الإم����ارات،  جمتمع 
ا�شتثنائياً،  جن��اح��اً  �شتحقق  احلملة 

واأن �شقف العمل اخلريي يف الدولة 
معاليه:  واأ������ش�����اف  ل�����ه.  ح������دود  ل 
العاملية  ال��ر���ش��ال��ة  ب��دع��م  "نت�شرف 
املليار وجبة"،  "وقف  النبيلة حلملة 
 100" "مليار وجبة" و  ومن قبلها 
حر�شنا  اإط������ار  يف  وجبة"،  م��ل��ي��ون 
ب�شتى  الإن�شانية  امل��ب��ادرات  دع��م  على 
مبتكرة  اآل����ي����ات  وت���ق���دمي  امل����ج����الت 
تف�شح املجال اأمام اجلميع للم�شاهمة 
من  انطاقاً  اخلريية،  احلمات  يف 
ل�شرطة  والإن�شاين  املجتمعي  ال��دور 
دب��ي، وت��ع��زي��زاً ملكانة دول��ة الإم���ارات 
ودوره�����ا ال���رائ���د اإق��ل��ي��م��ي��اً وع��امل��ي��اً يف 
والإغاثي".  الإن�شاين  العمل  جم��ال 
اأن حملة  امل��ري  واأك��د معايل عبداهلل 
مبادرة  ت�شكل  وجبة"  املليار  "وقف 
من  الغذائي  ال��دع��م  لتوفري  ملهمة 
اأ����ش���د احلاجة  مل���ن ه���م يف  الإم�������ارات 
امل��ج��ت��م��ع��ات، جت�شيداً  ك��اف��ة  اإل��ي��ه يف 
للقيم واملبادئ الإن�شانية املتاأ�شلة يف 
بقيادتها وموؤ�ش�شاتها  الإم��ارات  دولة 

وجمتمعها.

•• اأبوظبي-وام: 

الكرمي  رم�شان  �شهر  خ��ال  الإن�شانية،  للعلوم  زاي��د  بن  حممد  جامعة  تقدم 
الن�شخة الثانية من الربنامج التلفزيوين " قراآن مبني " على قناة الإمارات.

وي�شلط الربنامج - من خال 30 حلقة- ال�شوء على القيم الإميانية الواردة 
يف كتاب اهلل، من خال مناق�شة الآيات املختارة من القراآن والتعامل مع الن�س 
ا�شتيعاب دللته اللفظية، وفهم مقت�شياته، واأ�شباب النزول  القراآين، واأهمية 

وكيفية التعامل معها يف ع�شرنا احلا�شر.
وكيفية  القراآنية،  الآي��ات  يف  واملجازية  الباغية  ال�شور  الربنامج  وي�شتعر�س 
التفكر والتاأمل يف م�شامينها وما حتمله من حقائق واإر�شادات وعظة، وي�شاهم 
اأي�شا يف اإبراز قيم املواطنة والأخوة وال�شام والعلم والرحمة، اإ�شافة اإىل فقرة 
َماِء واإب��راز عظمة خلق الكون  " تدل على عظمة اخلالق يِف ال�َشّ كونية  اآي��ات   "
املعجزة،  والطبيعة  اخل�شو�س،  وج��ه  على  ال�شماء  خلق  واآي����ات  فيه  واحل��ي��اة 

والدللة على توحيد اهلل تعاىل يف اخللق والتدبري والتكوين والإن�شاء.
وي�شت�شيف الربنامج التلفزيوين نخبة من املخت�شني يف الدرا�شات الإ�شامية، 
ويقدم حلقاته ويدير حواراته اأحد كوادر اجلامعة وطابها املتمكنون، ويتناول 
عددا من املحاور، وي�شتعر�س يف اأول حلقتني ف�شل القراآن الكرمي وفهم الن�س 
القراآين يف �شورة البقرة، وقيم القراآن يف �شور اآل عمران والن�شاء، املائدة، الأنعام، 

الأعراف، الأنفال، التوبة، و�شورة يون�س.
وتنظم اجلامعة م�شابقة رم�شانية مفتوحة للجميع حول حلقات برنامج "قراآن 
مبني" عرب ح�شاباتها على مواقع التوا�شل الجتماعي، و�شيتم تخ�شي�س جوائز 

يومية للفائزين بامل�شابقة.
للعلوم  زاي��د  بن  حممد  جامعة  مدير  الظاهري  خليفة  الدكتور  �شعادة  وق��ال 
الإن�شانية اإن الربنامج التلفزيوين ياأتي يف اإطار الدور التنويري الذي ت�شطلع 
به اجلامعة يف املجتمع، وتعزيزا ملبادراتها يف تر�شيخ القيم الإميانية الواردة يف 
كتاب اهلل املبني، م�شريا اإىل اأن الربنامج يتناول من خال حلقاته طوال ال�شهر 
وانتهاجها يف  بها  التحلي  امل�شلم  التي يجب على  القيم وال�شفات  الكرمي هذه 
حياته، خا�شة اأنها جت�شد قيم الأخوة الإن�شانية وتدعو الرحمة واملودة واملحبة 

والتعاي�س ال�شلمي.
اأن الربنامج حقق جناحا كبريا خال مو�شمه الأول يف رم�شان املا�شي،  واأكد 
�شهر  اأي���ام  لتغطي  حلقاته  وزي���ادة  ا�شتمراريته  على  اجلامعة  حر�شت  لذلك 

رم�شان كافة.
اجلامعة  اأ�شاتذة  من  عدد  عليه  �شيتعاقب  الربنامج  تقدمي حلقات  اأن  واأو�شح 
املخت�شني يف الدرا�شات الإ�شامية، ويقدمون ع�شارة فكرهم وعلمهم للم�شاهد 
الكرمي خال ال�شهر الف�شيل، من خال درا�شات وبحوث دينية تتناول حماور 

هذه احللقات التي مت اختيار موا�شيعها بعناية لتعم فوائدها للجميع.

•• اأبوظبي-وام:

عرب  امل�شلمني  ح��ك��م��اء  جمل�س  ي��ب��ث 
التوا�شل  و����ش���ائ���ل  ع��ل��ى  ح�����ش��اب��ات��ه 
رم�شانية  ب���رام���ج   5 الج���ت���م���اع���ي 
خ����ال ال�����ش��ه��ر ال��ف�����ش��ي��ل وذل�����ك يف 
اإطار ا�شرتاتيجيته الهادفة لتوظيف 
وتعزيز  ن�����ش��ر  يف  امل���ن�������ش���ات  ج��م��ي��ع 
والتعاي�س  وال�������ش���ام  احل������وار  ق��ي��م 

الإن�شاين.
وي����اأت����ي يف م���ق���دم���ة ه�����ذه ال���ربام���ج 
الذي  الطيب"  "الإمام  ب��رن��ام��ج   ،
يقدمه ف�شيلة الإمام الأكرب الأ�شتاذ 
الأزهر  �شيخ  الطيب،  اأحمد  الدكتور 
حكماء  جم��ل�����س  رئ���ي�������س  ال�������ش���ري���ف 
ال��ع��ام عددا  ه��ذا  وي��ت��ن��اول  امل�شلمني، 
م���ن ال��ق�����ش��اي��ا ال���ت���ي ت��ت��ع��ل��ق ب���امل���راأة 
الإ�شامية،  احل�����ش��ارة  يف  ومكانتها 
م الإ����ش���ام امل������راأة؛ حيث  وك��ي��ف ك����رَّ
من  ع��دد  على  ا  اأي�شً الربنامج  ُي��ذاع 
التليفزيونية  والقنوات  الف�شائيات 

يف العامل العربي والإ�شامي.
"مع احلكماء" الذي  برنامج  ويلقي 
ي��ق��دم��ه ع�����دٌد م���ن اأع�������ش���اء جمل�س 
القيم  على  ال�شوَء  امل�شلمني،  حكماء 

الإن�شانية ال�شامية التي ن�شت عليها 
وثيقة الأخوة الإن�شانية.

"مع �شناع ال�شام"؛  ويركز برنامج 
ال���ذي ي��ق��دم��ه جم��م��وع��ة م��ن �شباب 
م���ن���ت���دى ����ش���ن���اع ال���������ش����ام، اإح�����دى 
امل�شلمني،  حكماء  جمل�س  م��ب��ادرات 
الإيجابية  ال��ن��م��اذج  م���ن  ع����دٍد  ع��ل��ى 
حول العامل، التي اأ�شهمت يف �شناعة 
ال�شام يف جمتمعاتها، وذلك تزامًنا 
الن�شخة  يف  ال��ت�����ش��ج��ي��ل  اإط�����اق  م���ع 
ال��ث��ان��ي��ة م���ن م��ن��ت��دى ���ش��ب��اب �شناع 
ال�شام؛ التي تنعقد يف جنيف يوليو 

القادم.
التعاي�س"  "هال  برنامج  ويتناول 

القيم الإن�شانية التي ميكن اإحياوؤها 
خ�������ال ����ش���ه���ر رم���������ش����ان امل�����ب�����ارك، 
م���ن احللقات  وي��ت�����ش��م��ن جم��م��وع��ًة 
املجتمعي" و  وال�شلم  "رم�شان  مثل 
"رم�شان  العطاء" و  �شهر  "رم�شان 
واحت�شاًبا"  "اإمياًنا  �شهر التعارف" و 
و ال�شاح املوؤقت: هل نفهم رم�شان 

جيًدا".
م�شروعية  م�����ن  احل���ك���م���ة  وح�������ول 
�شيامك  "يف  برنامج  ياأتي  ال�شيام، 
ال�شوم،  اأ���ش��رار  اأه��م  تفكَّر" ليناق�س 
ت����اأث����ريات نف�شية  ُي��ح��دث��ه م���ن  وم����ا 
والفوائد  الإن�����ش��ان،  ع��ل��ى  وج�����ش��دي��ة 
ال�شوم،  م��ن  الإن�����ش��ان  يحققها  التي 

وال�شيام مدر�شة الثاثني يوًما.
جمل�س  ت��ق��دم   ، م��ت�����ش��ل  ���ش��ي��اق  ويف 
ف�شيلة  ب��رئ��ا���ش��ة  امل�����ش��ل��م��ني  ح��ك��م��اء 
الإمام الأكرب الأ�شتاذ الدكتور اأحمد 
الطيب، �شيخ الأزهر ال�شريف رئي�س 
بخال�س  امل�شلمني،  ح��ك��م��اء  جمل�س 
العربية  الأم�����ت�����ني  اإىل  ال���ّت���ه���ن���ئ���ة 
وروؤ�شاَء  واأُم��راَء  ملوًكا  والإ�شامية؛ 
و�شعوًبا، مبنا�شبة حلول �شهر رم�شان 
املبارك، �شائًا املوىل –عز وجل- اأن 
ة  ُيعيد هذه املنا�شبة الطيبة على الأمَّ
اأجمع  والعامل  والإ�شامية  العربية 

باخلري واملحبة واليمن والربكات.
ا�شتثمار  اأه��م��ي��ة  على  املجل�س  واأك���د 
�شهر رم�شان يف الإكثار من اخلريات 
اأوا�شر  وجت���دي���د  ال���ط���اع���ات،  وف��ع��ل 
يف  الأرح���ام  و�شلة  والت�شامح  املحبة 
التكافل  وتنمية  املباركة،  الأي��ام  هذه 
الإن�����ش��اين، وق�����ش��اء ح��وائ��ج الفقراء 

واملحتاجني واإدخال ال�شرور عليهم.
واأعرب عن خال�س متنياته باأن يحل 
العامل  ع��ل��ى  وال��ط��م��اأن��ي��ن��ة  ال�����ش��ام 
واأن  جمعاء،  والإن�شانية  الإ���ش��ام��ي 
ي��ع��ي��د ه����ذا ال�����ش��ه��ر ال��ف�����ش��ي��ل على 

الب�شرية باأمن واأمان وخري ورخاء.

•• العني-الفجر: 

امل�شت�شار  ن�����ش��ي��ب��ة،  زك���ي  م��ع��ايل  ه��ّن��اأ 
رئي�س  ال�����ش��م��و  ل�����ش��اح��ب  ال���ث���ق���ايف 
ال��رئ��ي�����س الأع���ل���ى جلامعة  ال���دول���ة- 
الدكتور  املتحدة،  العربية  الإم����ارات 
ما  زم��ي��ل  دح���ي،  حممد  �شعيد  ب�شام 
الإم����ارات  جامعة  يف  ال��دك��ت��وراة  بعد 
اجلامعات  احت���اد  بجائزة  ف���وزه  على 
ال��ع��رب��ي��ة ن��ظ��ري ت���ف���ّوق���ه ب���ني طلبة 
الوطن  م�����ش��ت��وى  ع���ل���ى  اجل���ام���ع���ات 

العربي.
وب���ه���ذه امل��ن��ا���ش��ب��ة ق����ال م���ع���ايل زكي 
الإم����ارات  ج��ام��ع��ة  "تفتخر  ن�شيبة: 
ب�����ري�����ادة وت�����ف�����ّوق اأح�������د ط���اب���ه���ا يف 
بجائزة  وف�����وزه  ال��ع��ل��ي��ا،  ال���درا����ش���ات 
لأف�شل  ال��ع��رب��ي��ة  اجل��ام��ع��ات  احت����اد 
ر�شالة دكتوراه لعام 2022 يف جمال 
وذلك  والتطبيقية  الأ�شا�شية  العلوم 
حت��ت اإ���ش��راف ال��دك��ت��ور ���ش��امل عي�شى 

بق�شم علوم الأر�س باجلامعة".
الدكتور  اإجن��از  "اإن  واأ�شاف معاليه: 
جامعة  يف  ال��دك��ت��وراة  لر�شالة  ب�شام 
الإيكولوجيا  ب��رن��ام��ج  يف  الإم������ارات 
العلوم،  ك��ل��ي��ة  م����ن  ال��ب��ي��ئ��ة  وع����ل����وم 
ي�����وؤك�����د ري����������ادة وم����ك����ان����ة اجل���ام���ع���ة 
املُ��ت��ك��ام��ل��ة يف دعم  وا���ش��رتات��ي��ج��ي��ت��ه��ا 
اأحدث  ع��ل��ى  ال��ق��ائ��م  العلمي  ال��ب��ح��ث 
الرائدة على  التكنولوجية  امل�شتويات 
النطاق العاملي. كما يوؤكد اأي�شاً على 
الأكادميية  الدرا�شية  املناهج  ت��ط��ّور 
لطابها  اجل���ام���ع���ة  ت���وّف���ره���ا  ال���ت���ي 
ك��وادر تدري�شية  اإ�شراف وقيادة  حتت 

التطّور  على  لتحفيزهم  �شة  ُمتخ�شّ
الدوام  ليكونوا على  املُ�شتمر  والتعّلم 
يف الطليعة". من جانبه، قال الدكتور 
���ش��امل ع��ي�����ش��ى ب��ق�����ش��م ع��ل��وم الأر�����س 
 : �شعيد  ب�شام  الطالب  وامل�شرف على 
"لقد كان مو�شوع ر�شالة الدكتوراه، 
ب�شام �شعيد، من  الطالب  اأمّتها  التي 
املوا�شيع الرائدة يف جمال تطبيقات 
الق�شايا  يف  ال��ف�����ش��ائ��ي��ة  ال��ت��ق��ان��ات 
ت��وؤث��ر يف حياة  وال��ت��ي  املُ��ل��ّح��ة  البيئية 
النا�س، يف دول اخلليج العربي ب�شكل 
خ���ا����س، وال������دول ال��ع��رب��ي��ة الأخ����رى 
بتقييم  اهتّمت  الدرا�شة  اأن  اإذ  عاّمة. 
ق����درة ���ش��ج��رة ال��ن��خ��ي��ل ع��ل��ى تثبيت 
الكربون املوجود يف اجلو يف جذوعها 
وكذلك يف الرتبة املوجودة فيها، مع 
كل  عالية.  بدقة  الكمية  تلك  ح�شاب 
ذلك مّت با�شتخدام ال�شور الف�شائية 
والتقانات اجليومكانية املُ�شاندة لها. 

وهذا بالطبع يفتح املجال وا�شعاً اأمام 
م�شتقبًا  ال��ت��ق��ان��ات  ه���ذه  ا���ش��ت��خ��دام 
والتخطيط  البيئة  اأجل حت�شني  من 
الطبيعية.  امل���وارد  اإدارة  يف  املُ�شتدام 
م�شاريعنا  يف  الآن  ب��ه  ن��ق��وم  م��ا  وه��و 
داخ�����ل خم���ت���ربات جامعة  ال��ب��ح��ث��ي��ة 

الإمارات العربية املتحدة".
�شعيد  ب�شام  الدكتور  اأه��دى  وب���دوره 
ف��وزه بجائزة احت��اد اجلامعات  دح��ي 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اإىل  العربية 
رئي�س  ن��ه��ي��ان،  اآل  زاي����د  ب���ن  حم��م��د 
ُم���ق���ّدم���اً  اهلل"،  "حفظه  ال�����دول�����ة 
الإم���ارات و�شيوخها  دول��ة  اإىل  ال�شكر 
املتوا�شل جلميع  الكرام على دعمهم 

القاطنني على اأر�س زايد اخلري.
واأ�شاف: "كما اأهدي هذا الإجناز اإىل 
الثقايف  امل�شت�شار  ن�شيبة،  زكي  معايل 
ل�����ش��اح��ب ال�����ش��م��و رئ��ي�����س ال���دول���ة – 
الإم����ارات،  جلامعة  الأع��ل��ى  الرئي�س 

والذي جاء كتاأكيد على متّيز مناهج 
و�شارة  املتطّورة،  التعليمية  اجلامعة 
ا���ش��ت��ح��ق��اق مل��ا ا���ش��ت��ث��م��رت��ه ال���دول���ة يف 
والبحث  ال����ع����ايل  ال��ت��ع��ل��ي��م  جم�����ال 
اإىل  واأتطّلع  البيئي.  والعمل  العلمي 
جلهود  دعماً  الر�شالة  هذه  ُت�شّكل  اأن 
الإمارات يف تقليل الآثار الناجمة عن 
الب�شمة  وتخفي�س  املناخي  التغرّي 
ال��ك��رب��ون��ي��ة م���ن خ����ال ال��ت��و���ّش��ع يف 
زراع������ة ن��خ��ي��ل ال��ت��م��ر وغ���ريه���ا من 

نباتات املناطق القاحلة".
اأن��ه مّت تكرمي  وم��ن اجل��دي��ر بالذكر 
املوؤمتر  ب��اجل��ائ��زة خ���ال  ال��ف��ائ��زي��ن 
ال��ع��ام لحت���اد اجل��ام��ع��ات العربية يف 
55، وال��ذي عقد با�شت�شافة  ال��دورة 
املن�شتري  ج���ام���ع���ت���ي  م�����ن  ك����رمي����ة 
التون�شية  اجل���م���ه���وري���ة  و����ش���و����ش���ة- 
خال الفرتة ما بني 18-20 مار�س 

 .2023

•• اأبوظبي-الفجر:

اأوىل فعاليات الربنامج الرم�شاين للعلماء �شيوف �شاحب  يف 
اآل نهيان رئي�س الدولة -حفظه  ال�شيخ حممد بن زايد  ال�شمو 
اهلل –الذي ي�شرف عليه ديوان الرئا�شة وتنظمه الهيئة العامة 
لل�شوؤون الإ�شامية والأوقاف األقى العلماء ال�شيوف عددا من 
املحا�شرات والدرو�س يف امل�شاجد وجمال�س الأحياء واملوؤ�ش�شات 
املبارك  ال�شهر  هذا  ف�شائل  ا�شتثمار  فيها احلديث عن  تناولوا 
الإن�شانية  ب��ال��ع��اق��ات  وف��ع��ل اخل����ريات والرت���ق���اء  ب��ال��ط��اع��ات 
النبيلة التي اأكد عليها ديننا الإ�شامي احلنيف وحتر�س على 

تر�شيخها القيادة الر�شيدة لدولة الإمارات العربية املتحدة.
واأ�شاد العلماء بهذا الربنامج وال�شت�شافة ال�شنوية من �شاحب 
ال�شمو رئي�س الدولة – حفظه اهلل - ملجموعة من العلماء من 

الدولة  يف  والعلماء  ال��وع��اظ  اإخ��وان��ه��م  لي�شاركوا  ال���دول  �شتى 
واملحا�شرات  ال��دور���س  تقدمي  عرب  الكرمي  ال�شهر  ه��ذا  لإحياء 
من  ال�شتفادة  اجلمهور  لكل  يف�شح  ال��ذي  الأم���ر  �شتى،  بلغات 
الطاعات،  يف  اأوق��ات��ه��م  وا�شتغال  ال��ك��رمي  ال�شهر  ه��ذا  نفحات 
مت�شرعني اإىل اهلل اأن يحفظ رئي�س الدولة والقيادة الر�شيدة 
بن  زاي��د  ال�شيخ  املبارك  البلد  هذا  موؤ�ش�س  برحمته  يتوىل  واأن 

�شلطان – طيب اهلل ثراه -الذي �شن هذه املبادرة الطيبة.
وق���د ا���ش��ت��ه��ل ال��ع��ل��م��اء حم��ا���ش��رات��ه��م ب��ع��ن��وان " ه���ال خ���ري " 
تعاىل  اهلل  �شنة  �شملت،  حم��اور  ع��دة  عن  احلديث  فيه  تناولوا 
يف ا���ش��ط��ف��اء الأزم���ن���ة، اغ��ت��ن��ام م��وا���ش��م ال��ط��اع��ات، ف�شل �شهر 
رم�شان، كيف ن�شتقبل �شهر رم�شان ؟، الب�شر والفرح والتهنئة 
بقدومه، التوبة الن�شوح  هلل تعاىل، �شامة ال�شدر، رد احلقوق 
مقا�شد  ال�شوم،  لفري�شة  ال�شرعية  الأح��ك��ام  تعلم  اأهلها،  اإىل 

قيادتها  وحر�س  الدولة  جهود  مثمنني  ال�شيام،  �شهر  واأ�شرار  
الر�شيدة على تهيئة البيئة التي حتفز ال�شائمني على ا�شتغال 
املريحة  البيئة  حيث  فيه  الأج��ر  وم�شاعفة  ال�شهر  هذا  عظمة 
القراآن، والتوعية  امل�شاجد، وعقد حلقات حتفيظ  للم�شلني يف 
بالدرو�س العلمية واملحا�شرات الوعظية، وتر�شيخ ثقافة الوقف 
وال�شدقات خا�شة يف هذا ال�شهر املبارك، وكذلك توفري  اإفطار 

ال�شائمني. 
اأبدوا  الذين  الفعاليات ح�شورا من اجلمهور  �شهدت  وقد  هذا 
عميق اإعجابهم بهذه املكرمة ال�شنوية من �شاحب ال�شمو رئي�س 
اأجاء  بعلماء  اللتقاء  لهم  تتيح  التي   - اهلل  – حفظه  الدولة 
لهم وزنهم ومكانتهم العلمية وال�شتفادة من علمهم، داعني اهلل 
اأن يحفظ �شموه ويوفقه واأن يجعل دولة الإمارات واحة مباركة 

تنعم باخلري والرخاء والزدهار.

العلماء ال�ضيوف: ي�ضيدون بالبيئة الإميانية التي حتفز على ا�ضتغالل نفحات رم�ضان املبارك

•• اأبوظبي-وام: 

اعتمد جمل�س اأمناء "جائزة ال�شيخ زايد للكتاب" اأ�شماء الفائزين 
وذلك  للكتاب،  زاي��د  ال�شيخ  جائزة  من  ع�شرة  ال�شابعة  ال���دورة  يف 
خال اجتماعه برئا�شة معايل ال�شيخ �شلطان بن طحنون اآل نهيان 

رئي�س جمل�س الأمناء.
اأنور ن�شيبة امل�شت�شار  اأع�شاء املجل�س، معايل زكي  ح�شر الجتماع 
خليفة  حممد  م��ع��ايل   ، ال��دول��ة  رئي�س  ال�شمو  ل�شاحب  ال��ث��ق��ايف 
– اأبوظبي، و�شعادة �شعود  املبارك رئي�س دائرة الثقافة وال�شياحة 
و�شعادة  اأب��وظ��ب��ي،   – وال�شياحة  الثقافة  دائ���رة  وكيل  احلو�شني، 
اأبوظبي  رئي�س مركز  عام اجلائزة،  اأم��ني  بن متيم،  الدكتور علي 
للغة العربية، و�شعادة عبداهلل ماجد اآل علي، املدير العام لاأر�شيف 

الوطني وعبدالرحمن حممد النقبي، مدير اإدارة اجلوائز الأدبية 
علي  الدكتور  �شعادة  وا�شتعر�س  العربية.  للغة  اأبوظبي  مركز  يف 
الإجن��ازات والإح�شاءات اخلا�شة  اأهم  بن متيم، خال الجتماع، 
ونتائج  التحكيم،  جل��ان  عمل  واآل��ي��ة  احلالية،  ال���دورة  مب�شاركات 

اجتماعات الهيئة العلمية، والأعمال املر�شحة للفوز بهذه الدورة.
واأقر املجل�س يف نهاية اجتماعه وبعد الّطاع على تو�شيات الهيئة 
عنهم  الإع���ان  �شيتم  ال��ذي��ن  الفائزين  اأ���ش��م��اء  للجائزة  العلمية 
العليا  ال�شلطة  الأم��ن��اء  جمل�س  ويعد  املقبل.  اأب��ري��ل  �شهر  خ��ال 
امل�شوؤولة عن ر�شم ال�شيا�شة العامة جلائزة ال�شيخ زايد للكتاب مبا 
ممار�شة  �شلطة  وله  �شوؤونها،  وت�شيري  واأغرا�شها  اأهدافها  يحقق 
الأ�شا�شي  اجلائزة  نظام  اإق��رار  من  الازمة  الخت�شا�شات  جميع 
ال�شابعة  ب��ال��دورة  الفائزين  تكرمي  و�شيتم  التنظيمي.  وهيكلها 

مايو  ���ش��ه��ر  يف  ���ش��ي��ق��ام  ح��ف��ل  "2022-2023" خ���ال  ع�����ش��رة 
بالتزامن مع فعاليات  الوطني للمعار�س  اأبوظبي  املقبلفي مركز 
و�شيح�شد  للكتاب.  ال���دويل  اأبوظبي  معر�س  م��ن  ال�32  ال���دورة 
حتمل  ذهبية«  »ميدالية  الثقافية«  العام  »�شخ�شية  بلقب  الفائز 
بقيمة  مالية  ج��ائ��زة  اإىل  اإ���ش��اف��ة  تقدير،  و���ش��ه��ادة  اجل��ائ��زة  �شعار 
الأخ��رى على  الفروع  الفائزون يف  دره��م، يف حني يح�شل  مليون 
 750 بقيمة  مالية  وجائزة  تقدير«،  و»�شهادة  ذهبية«  »ميدالية 
األف درهم . و�شهدتدورة اجلائزة احلالية م�شاركات وا�شعة، حيث 
منذ  الت�شعة  بفروعها  الرت�شيحات  م��ن  الأك���رب  ال��ع��دد  ا�شتقبلت 
للجائزة يف  الإجمالية  الرت�شيحات  وو�شل عدد  انطاقها،  تاريخ 
دول��ة، منها   60 من  تر�شيحاً   3151 اإىل  ال�شابعة ع�شرة  دورتها 

عربية و38 دولة من حول العامل. دولة   22

جمل�س اأمناء »زايد للكتاب« يعتمد اأ�ضماء الفائزين يف الدورة ال�� 17

طالب درا�شات عليا من جامعة الإمارات يفوز باملركز الأول يف جائزة احتاد اجلامعات العربية»حكماء امل�ضلمني« .. مبادرات رم�ضانية متنوعة خالل ال�ضهر الف�ضيل

زكي ن�ضيبة: اإجناز يوؤكد على ريادة اجلامعة يف دعم البحث العلمي وتطّور مناهجها الأكادميية 

»فقرة مدفع الإفطار« من �ضرطة دبي تدعم حملة »وقف املليار وجبة« طيلة �ضهر رم�ضان

جامعة حممد بن زايد للعلوم الإن�ضانية تقدم برنامج »قراآن مبني« يف رم�ضان
•• اأبوظبي-وام:

 - 2023 احتفى املركز الوطني لاأر�شاد باليوم العاملي لاأر�شاد اجلوية 
الذي ي�شادف 23 مار�س من كل عام - وياأتي هذا العام حتت �شعار "م�شتقبل 
 150 الطق�س واملناخ واملياه عرب الأجيال"، وي�شادف الذكرى ال�شنوية ال� 

لتاأ�شي�س املنظمة العاملية لاأر�شاد اجلوية.
وي�شلط الحتفاء ال�شوء على اأهمية حماية البيئة واحلفاظ على الغاف 
الذي  املناخي،  للتغري  للت�شدي  املا�شة  واحل��اج��ة  الأر����س،  لكوكب  اجل��وي 
ميثل اأكرث التحديات اإحلاحاً التي تواجه املناخ يف ع�شرنا احلايل، واأهمية 
ا�شت�شراف الأدوات واملبادرات، والبتكار للت�شدي لهذه التحديات، ما يحدد 

م�شري الإن�شانية والرفاهية املجتمعية يف امل�شتقبل.
و قال �شعادة الدكتور عبداهلل املندو�س مدير عام املركز الوطني لاأر�شاد، 
 : املنا�شبة -  ل��اأر���ش��اد اجل��وي��ة - يف كلمته بهذه  الآ���ش��ي��وي  رئي�س الحت���اد 
العاملي لاأر�شاد اجلوية، وكلنا فخر مبا  الفعالية باليوم  "نحتفي يف هذه 
حققناه حتى الآن، حيث اعتمدنا موؤخراً بيان اأبوظبي رفيع امل�شتوى ب�شاأن 
اجلوية،  لاأر�شاد  لآ�شيوي  الحتاد  م�شتوى  للجميع" على  املبكر  "الإنذار 
املنظمة.  اآ�شيا يف جهودها لدعم روؤية  لقارة  توجيهياً  اإط��اراً  والذي �شيوفر 

ففي كل يوم وعلى مدار العام، تعملون اأنتم وزماوؤكم من خدمات الأر�شاد 
ونحن  الب�شر.  مليارات  حياة  على  للحفاظ  العامل،  حول  الوطنية  اجلوية 
ملتزمون بتعزيز جاهزية منطقتنا للتعامل مع الظواهر اجلوية القا�شية 

واملناخية واملائية".
واأ�شاف �شعادته: " اأن الدعم املميز الذي اأظهره خمتلف ال�شركاء �شواء يف 
دول العامل املتقدمة والنامية، واأ�شرة الأمم املتحدة ككل، وكذلك موؤ�ش�شات 
القطاع اخلا�س؛ ملبادرة "الإنذار املبكر للجميع"، التي اأطلقها الأمني العام 
لاأمم املتحدة اأنطونيو غوتريي�س، ومت تاأييدها يفCOP 27، يعد عامة 
م�شجعة، تتطلب منا اأن نوا�شل البناء عليها، اإذ ت�شهم هذه املبادرة يف تعزيز 
التكيف مع  اأكرث قدرة على  لعامل  املنظمةالعاملية لاأر�شاد اجلوية؛  روؤي��ة 
الظواهر اجلوية املتطرفة، واملناخ، واملاء، والأحداث البيئية الأخرى بحلول 

العام 2027".
اإر���ش��اء قواعد  ل��اأر���ش��اد يحر�س على  ال��وط��ن��ي  امل��رك��ز  اأن  ب��ال��ذك��ر،  ج��دي��ر 
التعاون الإيجابي البناء القائم على ال�شراكة والتوعية بتطورات الظواهر 
التغري  لتحديات  والت�شدي  الب�شرية،  املجتمعات  تهدد  قد  التي  الطبيعية 
اجلهات  كافة  مع  اجل��وي،  الغاف  على  واحلفاظ  البيئة  وحماية  املناخي، 

واملوؤ�ش�شات املعنية باحلفاظ على اأمن املجتمعات.

»الوطني لالأر�ضاد« يحتفي باليوم العاملي لالأر�ضاد اجلوية
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اأخبـار الإمـارات

••اأبوظبي-الفجر:

اأع���رب���ت ب��ل��دي��ة م��دي��ن��ة اأب��وظ��ب��ي من 
خال قطاع التخطيط ال�شرتاتيجي 
و�شعادتها  فخرها  ع��ن  الأداء  واإدارة 
" ال��ت��م��ي��ز يف  ج��ائ��زة  ع��ل��ى  بح�شولها 
خدمة املتعاملني" من املعهد الأمريكي 

."CSIA" خلدمة العماء
وي�����ش��اف ه����ذا الإجن������از ال���رائ���د اإىل 
ر�شيد اإجنازاتها احلافل بالنجاحات؛ 
ث��م��رة للروؤية  وي��ع��ت��رب ه���ذا الإجن�����از 
من  البلدية  نفذتها  التي  التطويرية 
العمل  باآليات  امل�شتمر  خال الرتقاء 
والتح�شينات  امل���ق���دم���ة  واخل����دم����ات 
املتوا�شلة على نظم خدمة املتعاملني، 
والنجاحات الفائقة يف جمال التحول 
من�شات  واإط��اق  للخدمات،  الرقمي 
املتعاملني،  خل��دم��ة  رق��م��ي��ة  تفاعلية 
ع��امل��ي��اً، حيث  الأف�����ش��ل  وال��ت��ي تعترب 

�شاهمت يف دعم النمو ال�شامل، وحتقيق 
عن  املتعاملني  ر���ش��ا  م��ن  ن�شبة  اأع��ل��ى 
البلدية  وت�����ش��ع��ى  اخل����دم����ات.   ه����ذه 
اأهم  ب��اع��ت��ب��اره��م  امل��ت��ع��ام��ل��ني  ل��ر���ش��ا 
واأولوياتها  ال�شرتاتيجية  اأه��داف��ه��ا 
الق�شوى؛ حيث ت�شعى ب�شكل م�شتمر 
اإىل ال�شتعانة بالكوادر املوؤهلة لتوفري 
اأف�����ش��ل اخل���دم���ات؛ وذل���ك م��ن خال 
الرقمية  ال��ت��وا���ش��ل  ق���ن���وات  ت��ط��وي��ر 
املتعاملني،  اح��ت��ي��اج��ات  ت��ل��ب��ي  ال���ت���ي 
اإ�شعاد  يف  وت�شاهم  تطلعاتهم،  وحتقق 
ال�شرتاتيجيني.  وال�شركاء  املجتمع 
فقد  للجائزة،  املانحة  اجلهة  اأم��ا عن 
ت���اأ����ش�������س م��ع��ه��د خ���دم���ة ال���ع���م���اء يف 
2007؛  عام  يف   "CSIA" اأمريكا 
املجل�س  قبل  من  املفو�شة  وهيالهيئة 
العماء  خ���دم���ة  مل��ن��ظ��م��ات  ال�������دويل 
اخلدمة  يف  ال��ت��م��ي��ز  ج���وائ���ز  لإدارة 
الدولية، ويقوم بتدريب املتخ�ش�شني 

ال��ع��امل على كيفية  اأن��ح��اء  م��ن جميع 
ال��ت��م��ي��ز يف اخل���دم���ة، ويقدم  حت��ق��ي��ق 
للموؤ�ش�شات  ال�����ش��ه��ادات  م��ن  ال��ع��دي��د 
ب��ن��اًء ع��ل��ى م�����ش��ت��وى الأداء  والأف������راد 
وج�������ودة اخل�����دم�����ات، وي����ك����رم ال���ق���ادة 
املتميزين بتقدمي اخلدمات يف جميع 
ال��ع��امل. ح�شاد اجل��وائ��ز للعام  اأن��ح��اء 
من  اأبوظبي  مدينة  بلدية   :2022
وال�شباقة  الرائدة  الوطنية  املوؤ�ش�شات 
العتمادات  م���ن  ال��ع��دي��د  ح�����ش��د  يف 

تقديراً  وذل����ك  ال��ع��امل��ي��ة؛  واجل����وائ����ز 
تقدم  ع���ري���ق���ة  ك��م��وؤ���ش�����ش��ة  ل����دوره����ا 
اإ�شعاد  اأج�����ل  م���ن  اخل���دم���ات  اأف�����ش��ل 
امل��ج��ت��م��ع، و���ش��م��ن ه���ذا الإط������ار فقد 
 2022 املا�شي  العام  خال  ح�شدت 
الإقليمي  امل�شتوى  على  جوائز  ع�شر 
وال��ع��امل��ي وه���ي:  - ج��ائ��زة الأداء من 
للوقاية  الربيطانية  امللكية  اجلمعية 
)اجلائزة   ROSPA احل��وادث  من 
العلم  وج��ائ��زة  ع�شوية   - الف�شية(. 

الأخ�������ش���ر، ح��ي��ث مت ح�����ش��ول )20( 
�شارة  على  اأبوظبي  مدينة  يف  حديقة 

العلم الأخ�شر الدولية. 
جائزة  �شمن  الأول  ب��امل��رك��ز  ال��ف��وز   -

جمل�س التعاون يف جمال الإ�شكان.
امل��ه��ن��د���س: عي�شى  ���ش��ع��ادة  - ح�����ش��ول 
التنفيذي  امل���دي���ر  امل���زروع���ي  م���ب���ارك 
ل���ق���ط���اع ال��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة واأ�����ش����ول 
ال��ب��ل��دي��ة ع��ل��ى امل���رك���ز ال���ث���اين بفئة 
امل�����ش��اري��ع على  اإدارة  ال��ع��ام يف  ال��ق��ائ��د 
الهادي  املحيط  اآ���ش��ي��ا   ق���ارة  م�شتوى 
مناف�شات  �شمن  وذلك   ،2022 لعام 
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.THE YEAR AWARD
»كورني�س  ���ش��اط��ىء  م���ن  ك����ٍل  ف����وز   -
البحر«   - »ع  و����ش���اط���ئ  اأب����وظ����ب����ي« 
للمعاقني،  ال��ع��امل��ي  الحت����اد  ب�����ش��ه��ادة 
ترفيهيني �شديقني  كونهما مرفقني 

وداعمني لأ�شحاب الهمم.

- ح�شول 7 �شواطئ يف مدينة اأبوظبي 
على جائزة العلم الأزرق العاملية.

اأبوظبي  م��دي��ن��ة  ب��ل��دي��ة  ح�����ش��ل��ت    -
املركز الأول يف »جائزة الإمارات  على 
والتي  الطاقة«  يف  الكفاءة   - للطاقة 
نظمها املجل�س الأعلى للطاقة موؤخراً 
لطاقة  الب��ت��ك��ار  "تعزيز  �شعار  حت��ت 

م�شتدامة".
الهند�شي  والإب����داع  التميز  ج��ائ��زة   -
– ح��ي��ث ف���از ب��ه��ا: امل��ه��ن��د���س: خليفة 
امل�شتقبل  م��ه��ن��د���س  ف��ئ��ة  يف  ال��ق��م��زي 
)امل��رك��ز ال��ث��ال��ث(، وامل��ه��ن��د���س: اأحمد 
املتميز  امل��ه��ن��د���س  ف��ئ��ة  يف  حم���ف���وظ 

)املركز الثالث(.
حتديثي  م�����ش��روع  اأف�����ش��ل  ج���ائ���زة   -
يف  التحتية  البنية  جم��ال  يف  خارجي 
)اأف�����ش��ل م�شروع  الأو����ش���ط-  ال�����ش��رق 
والبنية  ال��ط��ل��ق  ال���ه���واء  يف  حت��دي��ث��ي 

التحتية(. 

•• الالذقية -وام:

وا�شلت فرق الهال الأحمر الإماراتي جهودها الإن�شانية �شمن عملية 
دعم دولة الإم��ارات بتوجيهات  �شور  اأهم  اأحد   - ”2 ال�شهم  “الفار�س 
املتوا�شل  ال��دع��م  اإط���ار  يف  وذل���ك   - ال�����ش��وري  لل�شعب  الر�شيدة  ال��ق��ي��ادة 
املا�شي  ال�شهر  وقع  ال��ذي  الزلزال  ج��راء  ال�شورية  العربية  للجمهورية 

وخلف قتلى وجرحى ومبان متهدمة.
وب�����داأت ف���رق ال���ه���ال ت��ن��ف��ي��ذ م���ب���ادرات ���ش��ه��ر رم�����ش��ان ال���ك���رمي والتي 
من  املت�شررة  العائات  م��ن  ���ش��واء  األ��ف��ا   160 م��ن  يقرب  م��ا  ت�شتهدف 
الزلزال اأو غريها يف عدة مناطق يف �شوريا، باإجمايل م�شاعدات تقدر ب� 

درهما .  3.168.365
و�شرعت الفرق امليدانية بالتن�شيق مع الهال الأحمر العربي ال�شوري يف 
اأول اأيام �شهر رم�شان، يف توزيع 5000 �شلة غذائية من املري الرم�شاين 
، وتوزيع  5 مناطق  ال�شورية، وتنفيذ خيام رم�شانية يف  العائات  على 
75 األف وجبة اإفطار �شائم ، وجتهيز ما يقرب من 10 اآلف ك�شوة عيد 

، اإ�شافة اإىل برنامج لزكاة الفطر ي�شتهدف 5000 عائلة.
واأكد �شعادة حمود عبد اهلل اجلنيبي الأمني العام لهيئة الهال الأحمر 
اأن الهيئة و�شعت خطة طموحة لتعزيز برامج رم�شان هذا  الإماراتي، 
اإىل  م�شريا  الأخ���ري،  ال��زل��زال  م��ن  املت�شررة  ال�شورية  املناطق  يف  ال��ع��ام 
الحتياجات  لتوفري  اخلري"،  "ج�شور  حملة  من  كبري  ج��زء  تخ�شي�س 

ال��رم�����ش��ان��ي��ة م��ن امل����واد ال��غ��ذائ��ي��ة ل��اأ���ش��ق��اء ال�����ش��وري��ني خ���ال ال�شهر 
الف�شيل،

اأن فرق الهيئة  "وام"،  اأنباء الإم��ارات  وذكر اجلنيبي يف ت�شريح لوكالة 
على ال�شاحة ال�شورية با�شرت توزيع املري الرم�شاين على املتاأثرين من 
اأداء الفري�شة رغم تداعيات  الزلزال قبل بداية رم�شان لإعانتهم على 

الكارثة والتحديات التي فر�شتها عليهم.
واأكد، حر�س الهال الأحمر الإماراتي، على تو�شيع مظلة امل�شتفيدين 
الأ�شد  املناطق  العيد يف  الفطر وك�شوة  ال�شائم وزكاة  اإفطار  من برامج 
التواجد  الظروف  عليهم  فر�شت  الذين  اأولئك  خا�شة  بالزلزال،  تاأثرا 
يف املخيمات ومناطق الإيواء املوؤقتة، واأ�شاف : “ �شت�شهد الأيام القادمة 

حتركا دوؤوبا لفرق الهيئة امليدانية يف �شوريا لإي�شال املعونات الرم�شانية 
لاأ�شقاء هناك”.

و كان للهال الأحمر الإماراتي الدور الأكرب يف توزيع الطرود الغذائية 
امل�شت�شفيات  ودعم  لهم  الأ�شا�شية  الحتياجات  وتوفري  املت�شررين  على 
موؤقت  اإي���واء  خميم  اإق��ام��ة  على  ع��اوة  الطبية  وامل�شتلزمات  ب��الأدوي��ة 

للمت�شررين من الزلزال ي�شم خم�شني خيمة.
وتوا�شل دولة الإمارات جهودها لدعم الأ�شقاء يف �شوريا خال مرحلة 
التعايف واإعادة التاأهيل وذلك عن طريق توفري املواد الغذائية وامل�شتلزمات 
الطبية والأدوية ب�شكل م�شتمر والوقوف على احتياجات القطاع ال�شحي 

وتوفري ما يلزم من اأدوية.

الهالل الأحمر الإماراتي يوزع املر الرم�ضاين على مت�ضرري زلزال �ضوريا

•• اأبوظبي -وام:

الثانية على  للمرة  اإجن��ازاً علمياً  اأبوظبي  حقق"املركز الوطني للتاأهيل" يف 
ال�شرق  منطقة  م�شتوى  على  م�شبوق  وغ��ري  نوعه  من  الأول  وه��و  ال��ت��وايل 
الأو�شط واأفريقيا ومنطقة اخلليج وذلك بح�شوله على �شهادة معتمدة من 
م�شارك  كمركز  فيينا  يف  واجلرمية  باملخدرات  املعني  املتحدة  الأمم  مكتب 
م�ع  ومتع���اون  م�شارك  م��رك��ز  �شه���ادة  على  امل�رك�ز  ح�ش��ل  فقد  ومتعاون. 
اكت�ش���اف  جم���ال  ف��ي  الت�وال�ي  ع���لى  الث�اني��ة  للم���رة  املتح��دة  الأم�م  مكت��ب 
م��وؤك�داً  احل��ديث�ة  واملخ�لق��ة  وامل�شنع��ة  التقليدية  املخ��درة  امل��واد  وحت��اليل 
التح��ورات  تفوق��ه ومت�يزه يف تطوير ط��رق دقيق�ة وح�ش��ا�ش��ة للتع��رف على 
ا�شتيفائه  بعد  وذل��ك  احل��ديث�ة  املخدرات  تراكيب  يف  الكيميائية  والتغريات 
واملواد  العق�اق��ري  خم��ت��ربات  برنامج"جودة  يف  امل�����ش��ارك��ة  متطلبات  جميع 

 ICE )International Collaborative وال�شموم"  امل��خ��درة 
واملواد املخدرة ال�شريري"التابع  ال�شموم  ن خمترب"علم  واأمَّ  .)Exercise
النوعية  للفحو�شات  مرجعي  كمركز  وامل��وؤه��ات  املتطلبات  جميع  للمركز 
بعد  البيولوجية  العينات  يف  املخدرة  وامل��واد  العقاقري  عن  للك�شف  والكمية 
ختمت  التي  الختبارات  جميع  بتفوق  واج��تاز  التقييم  مراحل  كل  اأكمل  اأن 
 2020  2022-" باجل���ول��ة الرابع���ة والأخ���رية خال ال�شنتني املا�شيتني 
ف�ي  واجل��رمي���ة  باملخ���درات  املع���ني  املتح���دة  الم�م  مكتب  برن��ام���ج  من   "

ف��يي�نا.
يف  ال�شنوية  امل�شاركة  خ��ال  من  العام2018  منذ  امل�شرية  ه��ذه  املركز  ب�داأ 
املتحدة  ل��اأمم  التابع��ة  املخدرة  وامل��واد  العقاقري  جلنة  واأن�شطة  اجتماعات 
املعني  املتحدة  الأمم  مكتب  وم�شوؤويل  وفداملركز  بني  اجتماع  ع�ق��د  حيث 
باملخدرات واجلرمية يف ق�شم "خمتربات املواد املخدرة وال�شيا�شات ومتابعة 

اأمناط واجتاهات املواد املخدرة يف العامل" يف فيينا .
وتقدم املركز بطلب للم�شاركة يف"الربنامج العاملي جلودة وكفاءة خمتربات 
العقاقري واملواد املخدرة" الذي ت�شرف عليه الأمم املتحدة من خال مكتبها 
 2017 العام  يف  عينت  قد  العاملية  ال�شحة  منظمة  كانت  فيينا.  يف  املعني 
وعاج  جمايل"الوقاية  يف  م��ت��ع��اون��ا  للتاأهيل"مركزا  ال��وط��ن��ي  "املركز 
اأول مركز  ال�شطرابات الناجمة عن تعاطي املوؤثرات العقلية ليكون بذلك 
لعاج الإدمان يف دولة الإمارات ويف منطقة ال�شرق الأو�شط يح�شل على هذه 
ال�شفة. وعززت تلك اخلطوات من ر�شيد"املركز الوطني للتاأهيل" كمركز 
الإدم��ان على  والتاأهيل من مر�س  والعاج  الوقاية  رائ��د ومتميز يف جمال 

امل�شتويني الإقليمي والعاملي.
وقال الدكتور عارف علي ال�شحي الرئي�س التنفيذي للمركز الوطني للتاأهيل 
الريادية  الإم���ارات  من نوعه يعزز مكانة دول��ة  الفريد  الإجن���از  ه��ذا  اإن   "

املرموقة وي�شع اإمارة اأبوظبي يف مقدمة وم�شاف الدول ال�شرق اأو�شطية".. 
توجيهنا  على  حتر�س  التي  الر�شيدة  قيادتنا  دع��م  ل��ول  ليتحقق  يكن  ومل 

ومتكيننا من املناف�شة اإقليمياً وعاملياً وت�شجيعنا على التفوق".
الإقليمية  على مكانته  للتاأهيل يربهن دوماً  الوطني  اأناملركز  ال�شحي  واأكد 
والعاملية يف تقدمي خدمات الوقاية والعاج والتاأهيل من الإدمان ويحر�س 
على تقدمي خدمات عاجية وتاأهيلية واأخرى تدريبية باأعلى املعايري العاملية 
علميايًف  اإثباتها  مت  التي  الفعالة  العاجات  ويتبنى  اجل���ودة  على  القائمة 
عاج الإدمان. وقال اإنح�شول املركز على ال�شهادة املعتمدة من مكتب الأمم 
املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية ي�شب يف �شالح املجتمع املحلي ويرتقي 
با�شم و�شمعة املركز على ال�شعيد العاملي ومينحه حافزاً ملزيد من الإجنازات 
املكت�شبات  من  مبزيد  املرموقة  م�شريته  رف��د  يف  �شت�شاهم  التي  امل�شتقبلية 

الوطنية يف جمال مكافحة وعاج الإدمان.

املركز الوطني للتاأهيل يح�ضل على اعتماد الأمم املتحدة بو�ضفه مركزا م�ضاركا و متعاونا

ح�شدت خالل العام املا�شي 10 جوائز اإقليمية وعاملية
»CSIA« بلدية مدينة اأبوظبي تفوز بجائزة »التميز يف خدمة املتعاملني« من املعهد الأمريكي خلدمة العمالء

•• الالذقية-وام:

نظمت الفرق امليدانية لهيئة الهال الأحمر الإماراتي �شمن عملية "الفار�س 
ال�شهم 2 "، جولت ميدانية مل�شاندة وتقدمي الدعم النف�شي واملعنوي واملادي 
لعدٍد من الأ�شر املت�شررة يف حمافظة الاذقية اإحدى املحافظات ال�شورية 
املت�شررة جراء الزلزال الذي وقع ال�شهر املا�شي وذلك �شمن مرحلة التعايف 

واإعادة التاأهيل.
و�شاركت وكالة اأنباء الإمارات "وام" يف اجلولت امليدانية مع فريق الهال 
منطقة  يف  زارت  حيث  ال�����ش��وري،  نظريه  م��ع  بالتن�شيق  الإم��ارات��ي  الأح��م��ر 
الأطفال  عاماً" اأحد   11" يا�شني  عبداحلي  ال�شوري  "ال�شقوبني" الطفل 
�شرطان  ويعاين من مر�س   ، الاذقية  اإىل  والدته من حلب  النازحني مع 
الدم ويتلقى العاج يف م�شت�شفى الاذقية ، بعد اأن اأ�شبح بدون ماأوي جراء 

الزلزال.
وقدم الهال الأحمر الإماراتي كافة اأنواع الدعم النف�شي واملعنوي للطفل 

امل�شت�شفى  اإىل م�شكنه اجلديد بجوار  عبداحلي، كما ا�شطحبه من خيمته 
املعي�شية  امل�شتلزمات  ع��ام كامل، مع توفري كل  مل��دة  اإي��ج��اره  دف��ع  اأن مت  بعد 

له .
وانتقلت الفرق امليدانية بالتن�شيق مع وفد الهال الأحمر العربي ال�شوري، 
وال��ذي فقد زوجته وابنه  �شليم يف �شاحية بوقة،  اإىل منزل م��روان حممد 
“دم�شرخو”،  ل��ه منطقة  ال��ذي تعر�شت  ال��زل��زال  اأق��ارب��ه ج��راء  وع���دٍد م��ن 
والذي قدم ال�شكر والعرفان اإىل فريق الدعم الإماراتي الذي �شارع بتلبية 

نداء ال�شعب ال�شوري يف حمنته.
"مروان" ملرا�شل  حكى  اأح���زان���ه،  ج���راح  بعد  تندمل  مل  اأن���ه  م��ن  وب��ال��رغ��م 
�شقوط املبني وكيف اأنه ق�شي ثاثة اأيام حتت ركام الأبنية  "وام" تفا�شيل 
"�شرمد" وال��ذي كان  املبني فقد زوجته وابنه  انهيار  املت�شاقطة ؛ لكنه مع 
يعمل موظفاً باملكتب الإعامي لهيئة الإبداع والثقافة ال�شوري، ومعهم 26 

�شخ�شاً يف املبنى نف�شه.
وقفوا  ال�شقيق  الإماراتي  وال�شعب  الإماراتية  :"احلكومة  "مروان"،  وتابع 

بجانب املت�شررين من ال�شعب ال�شوري ،من خال ج�شر جوي وبحري من 
امل�شاعدات، واأثبتوا اأننا �شعب واحد وقلب واحد ، واأخوة بالإن�شانية".

والتقي  الاذقية،  يف  جولته  الإماراتي"  الأح��م��ر  "الهال  فريق  ووا�ش�ل 
بدر الدين ماهر علي اإبراهيم يف منطقة الرمل ال�شمايل، ملوا�شاته وتقدمي 
وزوجته جراء  ابنيه  فقدانه  بعد  عنه  للتخفيف  له  وامل��ادي  النف�شي  الدعم 
الزلزال، وق��ال :" كنت يف دول��ة الإم��ارات ال�شقيقة لرتتيب اأم��وري قبل اأن 

اأبعث لأ�شرتي جللبهم للعي�س معي هناك، اإل اأن القدر كان له راأى اأخر".
واأردف الأب املكلوم: " �شاعدتني اجلهات املعنية يف دولة الإمارات يف ترتيب 
اأوراق �شفري وعودتي اإىل �شوريا، واأقدم ال�شكر اإىل فريقي الهال الأحمر 
الإماراتي و ال�شوري .. واأقدر جهود الإمارات الإن�شانية والإغاثية املتوا�شلة 
للتخفيف م��ن م��ع��ان��اة الأ���ش��ر امل��ت�����ش��ررة وال��وق��وف اإىل ج��ان��ب الأ���ش��ق��اء يف 

ظروفهم الراهنة".
بدوره ثمن حممود رفاعي ع�شو جمل�س حمافظة الاذقية ل� "وام"، الدور 
التي  املتحدة  العربية  الإم��ارات  دول��ة  املبذولة من جانب  احلثيث واجلهود 

الدعم  وتقدمي  اخلري  ج�شور  حملة  عرب  ال�شوري  ال�شعب  مل�شاندة  �شارعت 
املعنوي واملادي لآلف من الأ�شر التي ت�شررت جراء زلزال 6 فرباير، موؤكداً 

اأن ال�شعب ال�شوري لن ين�شى مواقف اأ�شقائه الإماراتيني.
جدير بالذكر اأن "عملية الفار�س ال�شهم 2"، اأحد �شور دعم دولة الإمارات 
بتوجيهات القيادة الر�شيدة لل�شعب ال�شوري، والتي توا�شل جهودها ودعمها 
الآن،  حتى  و�شفينة  ط��ائ��رة   169 ���ش��ريت  ال�����ش��وري��ة،  العربية  للجمهورية 
بلغ  بوزن  الطبية  وامل�شتلزمات  والأدوي��ة  الأ�شا�شية  الغذائية  باملواد  حُمملة 

طناً.  6377
وتوا�شل الدولة جهودها لدعم الأ�شقاء يف �شوريا عرب حملة "ج�شور اخلري" 
�شمن عملية "الفار�س ال�شهم 2 "، من خال مرحلة التعايف واإعادة التاأهيل 
وذلك عن طريق توفري املواد الغذائية وامل�شتلزمات الطبية والأدوية ب�شكل 
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي- �صمري ال�صعدي:

ما زال عطاء اأوائل امل�شاركني الذين 
م�شوارها  يف  العاملية  القرية  �شاركوا 
مازالوا  م�شتمرا  اجلميل  ال��ط��وي��ل 
و���ش��ي��ظ��ل��ون ي�����ش��ارك��ون ف��ي��ه��ا يف كل 
كبري  وباإ�شرار  كثيف  بعطاء  مو�شم 
���ش��راك��ة ظ��اه��رة ووا�شحة  وب�����ش��ورة 
عاملا  العاملية  القرية  ل�شيوف  تخلق 
اأك����رث روع����ة مب���ا ي��ق��دم��ون��ه ل��ه��م يف 
الأج��ن��ح��ة امل�����ش��ارك��ني ف��ي��ه��ا.. وهنا 
ن��ع��ر���س اأي�������ش���ا ب��ع�����س م���ن ه����وؤلء 
امل�شاركني لنعرف حكاية م�شاركاتهم 
وحكاية القرية العاملية منذ مو�شمها  

الأول.
ت���ع���اىل..  اهلل  رح��م��ه��ا  ح���م���زة  اأم   =
القرية  يف  ون�������ش���ارك  ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة 
وحتى  الأول  مو�شمها  منذ  العاملية 
الآن وهي تعترب اأ�شهر م�شاركة فيها، 
الأجبان  خلطات  بكل  ن�شارك  وه��ي 
واملخلات  وم�����ش��ن��ع��ات��ه��ا  والأل����ب����ان 
والزيتون  ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة  والأع���������ش����اب 
والزعرت  ال���زي���ت���ون  وزي�����ت  امل��خ��ل��ل 
وال������دق������ة وغ������ريه������ا، وع����ل����ى م�����دار 
حمزة  اأم  حر�شت  ال�شابقة  ال�شنوات 
الدائمني  زبائنها  لها  يكون  اأن  على 
والتي  واملتميزة  الفريدة  ملنتجاتها 
عن  خمتلفا  وم��دل��ول  نكهة  حت��م��ل 
مثياتها من الأطباق.. وارتبطت اأم 
حمزة بالقرية العاملية ارتباطا وثيقا 
واأ�شبحت جزءا منها وحتجز مكانها 
اأهم  واأ�شبحت  خارطتها  على  ب��ارزا 
امل�شاركني والعار�شني وحملها دائما 
جاذبا ال�شيوف يف كل مو�شم مقدمة 
الفل�شطينية  امل��اأك��ولت  اأ���ش��ه��ى  لهم 
كل  يف  وتتحفهم  املتميزة  اخلفيفة 
ل���ذي���ذة وجديدة  م��و���ش��م مب��ن��ت��ج��ات 
ال�شابقة،  امل��وا���ش��م  يف  ق��دم��ت��ه  ع��م��ا 
املجاهدة  الأم  حمزة  اأم  واأ�شتطاعت 
ال����ت����ي خ����رج����ت م����ن رح�����م امل���ع���ان���اة 
لنف�شها  حت��ف��ر  اأن  ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة 
القرية  �شيوف  ل��دي  متميزا  مكانا 
العاملية ومن كل اجلن�شيات العربية 
وال��ذي��ن يبحثون يف كل  والأج��ن��ب��ي��ة 
م��و���ش��م ع��ن م��ك��ان��ه��ا ل��ت��ذوق و�شراء 
الفل�شطينية  اجل���دي���دة  منتجاتها 
واأ�شبحت  ال�شنع  الإماراتية  الأ�شل 
من اأيقونا القرية العاملية املتاألئة.. 

القرية  ب���داي���ة  م�����ش��ارك��ت��ه��ا يف  وع���ن 
قالت اأم حمزة باأنها �شاركت بخلطات 
وزيت  طبيعية  واإع�شاب  فل�شطينية 
وخملات  ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي  ال���زي���ت���ون 
�شاركت  واأنها  ودق��ة وغريها  وزع��رت 
لإ���ش��ه��ار واإظ���ه���ار امل��ن��ت��ج والأك�����ات 
الفل�شطينية.. وكانت القرية اأيامها 
ب�����ش��ي��ط��ة وم�����ش��ارك��ي��ه��ا حم���دودي���ن 
ول��ك��ن زواره����ا ك��ان��وا ك��ث��ريي��ن، واأما 
احلايل  مكانها  اإىل  انتقلت  عندما 
وان���ف�������ش���ل���ت ع�����ن م����ه����رج����ان دب����ي 
وو�شلت  مت��ام��ا  اخ��ت��ل��ف��ت  ل��ل��ت�����ش��وق 
اأه����م  اأ����ش���ب���ح���ت  ب������اأن  م���رح���ل���ة  اإىل 
دبي  يف  وت�شويقية  ترفيهية  فعالية 
واأ�شبحت الكثري من الدول العربية 
وال��ع��امل��ي��ة ت��ت�����ش��اب��ق وحت���ر����س على 
وعار�شيها  باأجنحتها  فيها  امل�شاركة 
ا�شتفادت  اأنها  وتقول  ومنتجاتها.. 
ال��ق��ري��ة يف  م��ن م�شاركتها يف  ك��ث��ريا 
فاأ�ش�شت  ماديا  وا�شتفادت  مو�شم  كل 
اخللطات  وجت��ه��ي��ز  ل��ع��م��ل  م�����ش��ن��ع��ا 
وا�شتفادت  وتعبئتها  الفل�شطينية 
والكثري  الكثري  ك��ون��ت  ب��اأن��ه��ا  اأي�����ش��ا 
م����ن ال���زب���ائ���ن ال���دائ���م���ني وال���ذي���ن 
يبحثون عنها يف غري اأوقات القرية 
اأكرب مك�شب  اأي�شا وهي تعترب ذلك 
لها.. وعن القرية العاملية ت�شرت�شل 
وتقول اأن �شيوفها من كل اجلن�شيات 
مرات  اإليها  التوافد  على  حري�شني 
لهم  تقدمه  مبا  لي�شتمتعوا  وم��رات 
ترتك  متنوعة  مثرية  فعاليات  من 

نفو�شهم ومتتعهم..  اأث��را جميا يف 
قبل  عما  كثريا  تطورت  القرية  واأن 
واأ�شبح لديها يف كل مو�شم اجلديد 
وللعار�شني،  ل�����ش��ي��وف��ه��ا  امل���ف���اج���ئ 
اأن  ت���ط���ورت اىل  ال��ت��ح��ت��ي��ة  وب��ن��ي��ت��ه��ا 
يف  �شياحية  فاعلية  اأك���رب  اأ���ش��ب��ح��ت 
اأي�شا  الإم��ارات كلها، وتطورت  دولة 
ت�شابق  بها  اأ�شبحت  التي  فعالياتها 
�شيوفها  لإ���ش��ع��اد  وت��ن��وع��ت  ال��زم��ن 
اإح�شار  على  وحر�شت  وم�شاركيها 
لزيادة  مو�شم  ك��ل  يف  الفنانني  كبار 
�شعادتهم وبهجتهم.. ويكفي القرية 
العاملية فخرا اأنه ل يوجد مثيل لها يف 
اأي دولة من دول العامل �شواء الدول 
العربية اأو الأجنبية.   = اأم حممد.. 
وعار�شة  ال��ع��امل��ي��ة  ال��ق��ري��ة  اأي��ق��ون��ة 
م�����ش��ري��ة ���ش��اح��ب��ة ���ش��رك��ة ال���غ���رام، 
وتقول اأنها ن�شارك يف القرية العاملية 
منذ اأول مو�شم لها وما زالت ت�شارك 
فيها حتى الآن يف اجلناح امل�شري.. 
ال�شيدات  ج��اب��ي��ب  ت��ع��ر���س  ك��ان��ت 
من  امل�شنوعة  والأط��ف��ال  وال��رج��ال 
ال�شاة  وا���ش��دالت  امل�شري  القطن 
لها  وكيلة  هي  التي  جيل  وقطنيات 
يف دولة الإم��ارات.. و�شبب م�شاركها 
ا�شمها  ل��ه��ا  اأن  ال��ع��امل��ي��ة  ال��ق��ري��ة  يف 
الأقطان  م��ن  ال��ت��ج��اري��ة  وعامتها 
اأ�شبح  الأول  املو�شم  ومنذ  امل�شرية 
�شيوف  م��ن  ال��دائ��م��ني  زبائنها  لها 
والذين  اجلن�شيات  كل  ومن  القرية 
اإل��ي��ه��ا يف ك��ل م��و���ش��م ل�شراء  ي���اأت���ون 

منتجاتها..  من  يلزمهم  ما  واقتناء 
منذ  الن�شاط  نف�س  مت��ار���س  وك��ان��ت 
 1992 ع��ام  ل��ل��ام��ارات  ح�شورها 
اأنواع  خمتلف  بتنظيم  اأي�شا  وتقوم 
امل��ع��ار���س ب��ال��دول��ة وم��ه��رج��ان زايد 
امل�شئولة  وه��ي  بدايته  م��ن  ال��رتاث��ي 
باملهرجان..  امل�����ش��ري  اجل���ن���اح  ع���ن 
مركز  ال��ع��امل��ي��ة  ال��ق��ري��ة  اأن  وت���ق���ول 
ت�����ش��وق��ي م��ه��م وك��ب��ري م��ن��ذ بدايتها 
اإليه  ت�شبو  م��ا  حتقق  خالها  وم��ن 
اق��ت�����ش��ادي��ا مم���ا اأوج������د ل��ه��ا جمال 
ال���ت���ج���اري  ن�������ش���اط���ه���ا  ل���ل���ت���و����ش���ع يف 
يف  �شركتان  لها  واأ�شبح  والت�شويقي 
دبي واأبوظبي، كما ان القرية العاملية 
ل تتاأثر بالأزمات القت�شادية وتظل 
منفذا كبريا للجميع للم�شاركة، كما 
للتعرف  ك��ب��رية  ف��ر���ش��ة  ال��ق��ري��ة  اأن 
ع��ل��ى م��ن��ت��ج��ات وم��ع��رو���ش��ات معظم 
دول العامل امل�شاركني فيها وعلى كل 
اىل  والثقافية  لرتفيهية  امل��ج��الت 
اأن  اأي�شا  وت��ق��ول  الت�شويق..  جانب 
اأ�شرتها  ال��دول��ة بكل  وج��وده��ا داخ��ل 
م�شاعدتها  يف  امل���ج���ال  ل��ه��م  ف��ت��ح��ت 
بعد انتهاء تعليمهم يف كل ن�شاطاتها 
كما  م�����ش��ارك��ه��ا  اأن  ك��م��ا  ال��ت��ج��اري��ة، 
تقول اأتاح لها الفر�شة للتعرف على 
�شيوفها ون�شاأ بينها وبينهم عاقات 
اآخر  و�شببا  م�شتدمية..  و�شداقات 
القرية  وتع�شق  حتب  اأنها  مل�شاركتها 
اأ�شرتها وموظفيها  العاملية هي وكل 
القرية  يف  معها  دائما  واملتواجدين 

ي�شتمتعون بكل ما فيها من ن�شاطات 
وفعاليات متنوعة مما يخلق داخلهم 
ع�شقا لها يظلون يعي�شون عليه اىل 

اأن يبداأ املو�شم التايل.
= وعقاف ال�شيخ اخلوا�س.. �شودانية 
ال�شودانية  املنتجات  بعر�س  ت�شارك 
بالقرية  �شاركت  اأفريقيا،  جناح  يف 
جناح  يف  لها  مو�شم  اأول  يف  العاملية 
القرية  ك���ان���ت  ع���ن���دم���ا  ال���������ش����ودان 
باملنتجات  و���ش��ارك��ت  دب��ي  خ��ور  على 
العربيي  ال�����ش��م��غ  م��ث��ل  ال�����ش��ودان��ي��ة 
واحل�����ن�����اء ال���������ش����ودان����ي����ة وال�����زي�����وت 
وزيت  ال�شم�شم  زيت  مثل  الطبيعية 
الكاركار والدلكا ال�شودانية البي�شاء 
ال�شودانية  وال���ن���ي���ل���ة  وال�����������ش�����وداء 
اأن����واع ال��ك��رمي��ات وجميع  وخم��ت��ل��ف 
والأع�شاب  ال�شودانية  البخور  اأن��واع 
ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة وغ����ريه����ا.. وت���ق���ول اأن 
القرية العاملية وقتها كانت حمدودة 
واحل���ارات  العار�شني  يف  �شئ  ك��ل  يف 
اأن �شيوفها  اإل  ذلك  بعد  والأجنحة 
ك���ان���وا ك��ث��ريي��ن ج�����دا، وان���ه���ا كانت 
حتافظ على القرية كما حتافظ على 
العار�شون  وك���ان  واأ���ش��ره��م  بيوتهم 
يف  واإخ����وة..  ك��اأه��ل  يعتربون  جميعا 
ال��ب��داي��ة ���ش��ارك��ت ه���ي وزوج���ه���ا اأما 
وبناتها  وزوجاتهم  اأبناءها  مع  الن 
القرية  انتقلت  وعندما  واأزواج��ه��ن 
املنتجات،  بنف�س  ���ش��ارك��ت  للقرهود 
اأكرث  تنتظم  ب��داأت  القرية  اأن  وراأت 
للدول  امل�شتقلة  الأج��ن��ح��ة  وظ��ه��رت 

القرية  وتطورت  وجت��ددت  امل�شاركة 
يف ك���ل ���ش��ئ يف ك���ل ف��ع��ال��ي��ات��ه��ا ويف 
عدد  واإزداد  وامل�����ش��ارك��ات  ال��ت��ن��ظ��ي��م 
اأجنحتها..  وازدادت  امل�شاركة  ال��دول 
وتقول اأنها كانت جتد كل الأحرتام 
والعار�شني  امل�شاركني  بني  املتبادل 
ومن اإدارة القرية نف�شها اأي�شا، واأنها 
�شاركت يف القرية وهي يف اأوج �شبابها 
وا�شتمرت حتى كربت يف العمر وكان 
الإحرتام ي�شود القرية كلها.. عندما 
احلايل  مكانها  اىل  القرية  انتقلت 
اجلناح  يعد  مل  ولكن  معها  انتقلت 
فبداأت  بالقرية  م��وج��ودا  ال�شوداين 
وت�شارك  افريقيا  جناح  يف  امل�شاركة 
ف��ي��ه يف ك��ل م��و���ش��م ب��ع��دة حمات.. 
ا�شتمرت  العاملية  القرية  اأن  وتقول 
مو�شم  كل  يف  والتطور  التجديد  يف 
وكان هناك دائما اجلديد الذي يبهر 
وظهرت  فيها،  وامل�شاركني  �شيوفها 
ال�شراعية  مبراكبها  امل��ائ��ي��ة  ال��ق��ن��اة 
ون��اف��ورت��ه��ا امل��ل��ون��ة ال��راق�����ش��ة وفري 
داخلها..  اجل��م��ي��ع  ذل���ك مم���ا مي��ت��ع 
القرية  اإدارة  ت�����ش��ه��ي��ات  غ��ري  ه���ذا 
واأن  ل��ل��ج��م��ي��ع،  والأم���������ان  والأم��������ن 
اأطباقها  ت��ق��دم  م��اب��ه��ا م��ن م��ط��اع��م 
والرتاثية،  منها  احل��دي��ث��ة  العاملية 
واأنها تنبهر من روؤية ال�شيوف وهم 
مع  اخل�����ش��راء  ال�شاحات  يفرت�شون 
يتمتعون  وهم  واأ�شدقائهم  اأ�شرهم 
ي�شاهدونه  ومب���ا  الأوق������ات  ب��اأج��م��ل 
اأن  تعترب  وه��ي  راق��ي��ة،  فعاليات  من 

القرية العاملية منفذ ت�شويقي عاملي 
با  العاملية  املنتجات  كل  فيه  يوجد 
اإ�شتثناء واأن ما هو موجود بها رمبا 
مل يكن موجودا خارج القرية، وهي 
اأن  م��ن  اأك��رب  العاملية  القرية  تعترب 
يتكلم عنها ويكفيها  اأو  اأحد  ي�شفها 
اأي  لها مثيا يف  اأن��ه ليوجد  فخرا 

دولة اأخرى.    
= وبهية رجب اأم فهد.. اأول م�شاركة 
العاملية  ال��ق��ري��ة  ك��ان��ت  ع��ن��دم��ا  ل��ه��ا 
يف م��ن��ط��ق��ة ال���ف���ره���ود و����ش���ارك���ت يف 
م�شاركتها  وابتداأت  البحرين،  جناح 
ب��ع��ر���س وب��ي��ع ال�����ش��ي��ات م��ن القكن 
واحلرير والكريب وباألوان متعددة، 
والعطور مثل العود وامل�شك وعطور 
واللبان  واحل������ون  م��ت��ع��ددة  ع��رب��ي��ة 
امل��ع��ط��ر وك���ان���ت جت��ه��ز ك���ل ه����ذا يف 
�شهرين  القرية  م��دة  وك��ان��ت  بيتها، 
وكان الإيجار رمزيا �شتة اآلف درهم 
اىل  القرية  مع  وانتقلت  لل�شهرين. 
اىل  م��دت��ه��ا  وزادت  احل����ايل  م��ك��ان��ه��ا 
خم�شة  ث��م  ال��ب��داي��ة  يف  اأ�شهر  ثاثة 
ب��داي��ت��ه��ا يف جناح  ك���ان���ت  اأ����ش���ه���ر.. 
ثم  متتاليني  مل��و���ش��م��ني  ق��ط��ر  دول���ة 
تعر�س  وك��ان��ت  ال�شعودية  ج��ن��اح  يف 
والغ�شوة  واخل���م���ار  ال��ن��ق��اب  وت��ب��ي��ع 
ال�شعودي  اجلناح  يف  ت�شارك  وظلت 
حتى املو�شم ال�شابق وت�شارك يف هذا 
وبيع  بعر�س  قطر  جناح  يف  املو�شم 
اأي�شا،  وال��غ�����ش��وة  وال��ن��ق��اب  اخل��م��ار 
وت��ق��ول اأن الإق���ب���ال ه��ن��ا ل ب��اأ���س به 
ولكن اإرتفاع الإيجارات جعلها تزيد 
الأ���ش��ع��ار مم��ا قلل م��ن الإق��ب��ال على 
املعرو�س وقل بالتايل البيع واملردود 
امل�����ادي.. وه���ي ت��ق��ول اأن���ه رغ���م ذلك 
العاملية يف  القرية  �شتظل ت�شارك يف 
موا�شمها القادمة اإن �شاء اهلل تعاىل 
الإيحارات  تخفي�س  تتمنى  ول��ك��ن 
ل�����زي�����ادة ال���دخ���ل���ى امل��������ادي وال���رب���ح 
اإل��ي��ه. = واأخ���ريا �شادي  ال��ذي ت�شبو 
القرية  ي�شارك يف  لبناين  ماعب.. 
عام  الأول  م��و���ش��م��ه��ا  م��ن��ذ  ال��ع��امل��ي��ة 
1994 منذ اأن كانت يف �شارع الرقة 
ث��م على خ��ور دب��ي ث��م يف في�شتيفال 

احلايل..  موقعها  يف  واأخ���ريا  �شيتي 
ويقول اأن القرية العاملية يف بداياتها 
ولكن  وب�������ش���ي���ط���ة  ����ش���غ���رية  ك����ان����ت 
ق�شر  رغ��م  كثريين  ك��ان��وا  �شيوفها 
انتقلت اىل موقعها  مدتها، وعندما 
احلايل تطورت كثريا ب�شورة فاقت 
املنتجات  كل  وتطورت  التوقعات  كل 
�شمنها  وم������ن  ف���ي���ه���ا  امل����ع����رو�����ش����ة 
منتجاته.. كان ي�شارك منذ البداية 
جميع  وب���ي���ع  ب��ع��ر���س  الآن  وح���ت���ى 
خلطات الأجدبان واللبنة واملخلات 
التي  باملربيات  منتجاته  زادت  والآن 
القدمية  بالأ�شاليب  حت�شريها  يتم 
احلطب  ع��ل��ى  ب��ال��غ��ل��ي  بتح�شريها 
والتني  ال����ف����راول����ة  م���رب���ى  وم���ن���ه���ا 
وال���ت���وت وال���ك���رز وامل�����ش��م�����س، وزيت 
الزيتون والزيتون بكل اأنواعه ودب�س 
ومقطرات  ال���ت���ف���اح  وخ����ل  ال����رم����ان 
منتجات  وكلها  الطبيعية  الأع�شاب 
امل����واد احلافظة،  ب��ل��دي��ة خ��ال��ي��ة م��ن 
بني  ما  وتنوعت  اخللطات  وتطورت 
جبنه  مثل  الأج��ب��ان  خلطات  جميع 
ال���زع���رت وجبنه  وج��ب��ن��ه  امل���ك���دو����س 
الألبان  وم��ن  وغريها،  الربكة  حبة 
ولبنة  ال��رم��ان  ول��ب��ن��ة  ال��ب��ي��ت��زا  لبنة 
ال��ن��ع��ن��اع ول��ب��ن��ة ب��امل��ك�����ش��رات وغريها 
كثرية  فاأنواعه  وعامله  الزعرت  واأم��ا 
وبنكهات خمتلفة وكل نكهة تاأخذك 
ال��زع��رت الربي  اآخ���ر مثل  اإىل ع��امل 
وال�������ذي ي�����ش��ق��ى مب�����اء امل���ط���ر فقط 
ال�����ذي ينمو  ال�����ش��خ��ري  وال����زع����رت 
ال�����ش��خ��ور، واأخريا  ب��اجل��ب��ال ب��ج��وار 
مثل  الطبيعية  الأع�����ش��اب  مقطرات 
ماء الورد وماء الزهر وماء املرمرية 
وماء الزعرت وخل التفاح.. وامل�شاركة 
يف القرية العاملية طوال تلك املوا�شم 
اأف���ادت���ه ك��ث��ريا وا���ش��ت��ف��اد م��ادي��ا مما 
منتجاته  وت��ط��وي��ر  زي����ادة  اإىل  اأدى 
مبنتج  م���و����ش���م  ك����ل  يف  وحت���دي���ث���ه���ا 
اكت�شب خربة كبرية يف  كما  حديث، 
القرية من كل  التعامل مع �شيوف 
ا�شتمتاعه  ع��ن  ن��اه��ي��ك  اجل��ن�����ش��ي��ات، 
والأجنحة  القرية  اإدارة  تقدمه  مبا 
امل��خ��ت��ل��ف��ة م���ن ف��ع��ال��ي��ات ت��ت��ن��وع من 
فنون وثقافة وتراث عاملي وكل هذا 
يتعرفون  ال��ذي��ن  ال�شيوف  ل�شالح 
القرية  داخ������ل  وه�����م  ال����ع����امل  ع���ل���ى 

العاملية.  
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•• كانربا -وام:

�شوؤون  جلنة  رئي�س  النعيمي  را���ش��د  علي  الدكتور  معايل  التقى 
الدفاع والداخلية واخلارجية يف املجل�س الوطني الحتادي- الذي 
يقوم باأول زيارة برملانية ر�شمية اإىل ا�شرتاليا - معايل بيرت داتون 
الأ���ش��رتايل يف  الربملان  الأح���رار يف  النيابية حل��زب  الكتلة  رئي�س 

العا�شمة كانربا.
وجرى خال اللقاء بحث �شبل تعزيز عاقات التعاون الربملاين 
ب��ني اجل��ان��ب��ني وت��ع��زي��ز اآف���اق ال��ت��ع��اون امل�����ش��رتك ب��ني البلدين يف 

خمتلف املجالت.
ح�شر اللقاء �شعادة كل من.. �شارة حممد فلكناز، ومروان عبيد 

املهريي، ع�شوي املجل�س الوطني الحتادي، و�شعادة عبد اهلل على 
عتيق ال�شبو�شي �شفري الدولة لدى اأ�شرتاليا.

وتعزيز  الربملانية  العاقات  تفعيل  اأهمية  على  اجلانبان  واأك��د 
التن�شيق والت�شاور حيال خمتلف الق�شايا ذات الهتمام امل�شرتك، 
ف�شا عن تبادل وجهات النظر حول جممل الق�شايا الإقليمية 
والدولية الراهنة، وخ�شو�شاً يف منطقة ال�شرق الأو�شط ومنطقة 
ال�شلم  تعزيز  اأهمية  على  م�شددين  ال��ه��ادي،   - الهندي  املحيط 
والأمن وال�شتقرار، ودعم كافة اجلهود املبذولة لتوفري م�شتقبل 

اأف�شل ل�شعوب العامل.
من جهته اأكد معايل الدكتور علي النعيمي اأهمية تعزيز التعاون 
الإمارات  دول��ة  واأن  خا�شة  البلدين،  بني  والتجاري  القت�شادي 

ال�شرق  الأك����رب لأ���ش��رتال��ي��ا يف منطقة  ال��ت��ج��اري  ال�����ش��ري��ك  ت��ع��د 
الأو�شط، لفتا اإىل اأهمية دور املوؤ�ش�شات الربملانية لدى اجلانبني 
يف ال��دف��ع ب��ه��ذه ال��ع��اق��ات وال��ع��م��ل ع��ل��ى ���ش��رع��ة اإجن����از تطلعات 

حكومتي البلدين.
من ناحيته رحب معايل بيرت داتون مبعايل الدكتور علي النعيمي 
والوفد املرافق، موؤكدا اأهمية هذه الزيارة التي تعد الأوىل لوفد 
وتعك�س  ا���ش��رتال��ي��ا،  اإىل  الحت���ادي  الوطني  املجل�س  م��ن  ب��رمل��اين 
متانة العاقات الإماراتية -الأ�شرتالية، والتي تعد بوابة مهمة 
على  م�شددا  الأو�شط،  ال�شرق  منطقة  مع  الأ�شرتالية  للعاقات 
يحقق  مبا  اجلانبني  بني  ال��ربمل��اين  التعاون  اأوج��ه  تعزيز  اأهمية 

امل�شالح امل�شرتكة التي جتمع البلدين ال�شديقني.

علي النعيمي يلتقي رئي�س الكتلة النيابية حلزب الأحرار يف الربملان الأ�ضرتايل

•• دبي-وام:

 e& را���ش��د للف�شاء م��ذك��رة تفاهم م��ع  ب��ن  اأب���رم مركز حممد 
املوؤ�ش�شات التابعة ملجموعة &e للعمل �شوًيا على ت�شويق مناذج 
امل��رك��ز لدعم  ي��ط��وره��ا  ال��ت��ي  ال���ش��ط��ن��اع��ي  ال��ذك��اء  وتطبيقات 

املوؤ�ش�شات الأخرى.
امل��ري مدير عام مركز حممد  �شعادة �شامل حميد  املذكرة  ��ع  وقَّ
ل�شركة التنفيذي  الرئي�س  اأراكيو  واألبريتو  للف�شاء  را�شد  بن 

مركز حممد بن را�شد  يف   e& enterprise iot & ai
للف�شاء.

اإىل بحث فر�س تطوير �شوق م�شرتكة  التفاهم  تهدف مذكرة 

را�شد  بن  وتوقعات مركز حممد  لنقل من��اذج  ومن��وذج جت��اري 
املوؤ�ش�شات   e& ال��ت��ع��اون  ه��ذا  �شيمكن  و  ال�����ش��وق  اإىل  للف�شاء 
من ال�شتفادة من خربات املركز يف جمال الذكاء ال�شطناعي 
وقدرات  م���وارد  م��ن  امل��رك��ز  �شي�شتفيد  ح��ني  يف  التنبوؤ  ومن���اذج 
ال�شركة. وقال �شعادة �شامل حميد املري مدير عام مركز حممد 
بن را�شد للف�شاء اإن التعاون بني مركز حممد بن را�شد للف�شاء 
و�شركةe& enterprise iot & aiُيعد خطوة مهمة نحو 
تعزيز التزامنا امل�شرتك لدفع عملية البتكار يف جمال الذكاء 
الذكاء  اأن خوارزميات  اىل  التنبوؤ..م�شرياً  ال�شطناعي ومناذج 
ال�شطناعي الداخلية اخلا�شة باملركز حققت نتائج رائدة ومن 
للمركز  ميكن  ومن�شته  التحتية  بنيته  ن��ط��اق  تو�شيع  خ��ال 

تطوير قدراته احلالية خللق فر�س عمل جديدة ودفع عملية 
البتكار وتقدمي حلول تقنية متطورة اإىل ال�شوق.

 e& من جانبه قال األبريتو اأراكيو الرئي�س التنفيذي ل��شركة
مركز  مع  التعاون  enterprise iot and ai:"ُي�شعدنا 
الذكاء  وتطبيقات  من���اذج  لت�شويق  للف�شاء  را���ش��د  ب��ن  حممد 
ال���ش��ط��ن��اع��ي امل��ت��ق��دم��ة اخل��ا���ش��ة ب��ه��م.. ف��م��ن خ��ال��ه �شنعمل 
اإىل ال�شوق ب�شكل م�شرتك  على تطوير ا�شرتاتيجيات الدخول 
را�شد  �شاأنها تعزيز خربات مركز حممد بن  التي من  اخلطوة 
للف�شاء يف جمال الذكاء ال�شطناعي ومناذج التنبوؤ.. و�شنوا�شل 
العمل �شوًيا لدفع حدود البتكار يف جمال الذكاء ال�شطناعي 

لتقدمي حلول تخدم اجلهات احلكومية وال�شوق ب�شكل عام".

•• اأبوظبي- وام:

العدالة  ����ش���رك���اء  م��ل��ت��ق��ى  ن���اق�������س 
الق�شاء  دائرة  نظمته  الذي  الثالث 
"الق�شاء  ع��ن��وان  اأب��وظ��ب��ي حت��ت  يف 
واملحاماة .. التحول الرقمي واإدارة 
ُبعد"،  ع���ن  وال��ت��ق��ا���ش��ي  ال����دع����وى 
التقا�شي  م��ن��ظ��وم��ة  ت��ع��زي��ز  ���ش��ب��ل 
اخلدمات  يف  ال���رق���م���ي  وال���ت���ح���ول 
مبا  اأب��وظ��ب��ي،  مب��ح��اك��م  الق�شائية 
اأبوظبي  اإم�������ارة  ت��ن��اف�����ش��ي��ة  ي���دع���م 
لاأعمال  ج��اذب��ة  ووج��ه��ة  كمق�شد 

وال�شتثمار.
عقد  ال���������ذي   - امل���ل���ت���ق���ى  و�����ش����ه����د 
ع����رب ت��ق��ن��ي��ة الت�������ش���ال امل����رئ����ي يف 
لأكادميية  الف���رتا����ش���ي���ة  ال���ق���اع���ة 
ح�شوراً   - ال��ق�����ش��ائ��ي��ة  اأب���وظ���ب���ي 
املقيدين  امل���ح���ام���ني  م����ن  وا�����ش����ع����اً 
بدائرة  املحاماة  ���ش��وؤون  اإدارة  ل��دى 
املحاماة  م��ك��ات��ب  ال��ق�����ش��اء ومم��ث��ل��ي 
على  ال���ق���ان���ون���ي���ة  وال�����ش����ت���������ش����ارات 
وياأتي  وال���دويل،  الوطني  امل�شتوى 
ال�شراكة  اأه��م��ي��ة  على  ت��اأك��ي��داً  ذل��ك 
�شركاء  ب��اع��ت��ب��اره��م  امل��ح��ام��ني  م���ع 
الق�شاء ال�شرتاتيجيني، والهتمام 
بالوقوف على اآرائهم للم�شاهمة يف 
تطوير وحت�شني امل�شتمر للخدمات 
الق�شائية والعدلية، وذلك يف اإطار 
ال�شيخ  �شمو  وحر�س  الدائرة  روؤي��ة 

ن��ه��ي��ان نائب  اآل  ب��ن زاي����د  م��ن�����ش��ور 
رئي�س جمل�س ال��وزراء، وزير ديوان 
يف  الق�شاء  دائ���رة  رئي�س  الرئا�شة، 
اأبوظبي، على حتقيق عدالة ناجزة 

عاملية اجلودة.
اأداره امل�شت�شار  وتناول امللتقى الذي 
���ش��ل��ط��ان ال���ن���ي���ادي، رئ��ي�����س حمكمة 
اأب����وظ����ب����ي ال���ت���ج���اري���ة، ع��������دداً من 
واإجراءات  نظام  حول  العمل  اأوراق 
دائرة  مبحاكم  بعد  ع��ن  التقا�شي 
ال���ق�������ش���اء، م���ن ح��ي��ث ع��م��ل��ي��ة قيد 
واملرافعة  وال���ط���ل���ب���ات،  ال����دع����اوى 
والأحكام  اإلكرتونياً  امللف  وت���داول 
والبيانات  ال��رق��م��ي��ة،  وال�����ق�����رارات 

القانونية،  وال���ث���ق���اف���ة  امل���ف���ت���وح���ة 
بعد،  ع���ن  ال���دع���وى  اإدارة  وك��ي��ف��ي��ة 
اإلكرتونياً،  واإج��راءات رفع الدعوى 
ل�شتخدام  امل��ن��ظ��م��ة  وال��ت�����ش��ري��ع��ات 
وح�شور  امل��رئ��ي��ة،  الت�����ش��ال  تقنية 
التقا�شي  ج���ل�������ش���ات  اخل���������ش����وم 
املذكرات  ت��ب��ادل  وعملية  وغيابهم، 
املخت�شة،  املحكمة  اأم��ام  وامل�شتندات 
حما�شر  يف  الت������ف������اق  واإث�������ب�������ات 
وحجية  الإل���ك���رتون���ي���ة  اجل��ل�����ش��ات 
والتحقيق  وامل�����ش��ت��ن��دات،  ال��ت��وق��ي��ع 
املرئي،  الت�شال  عرب  وال�شتجواب 
والأوامر  احلكم  تذييل  واإج����راءات 

بال�شيغة التنفيذية.

وا����ش���ت���ع���ر����س امل���ل���ت���ق���ى امل�����ح�����ددات 
الرقمي  ل��ل��ت��ح��ول  ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 
وامل�ش�تحدثات  الن��رتن��ت،  وحم��اك��م 
الت�ش�ريعية والق�شائية حول التحول 
الق�شائية  اخل���دم���ات  يف  ال��رق��م��ي 
وال���ت���ق���ا����ش���ي ع����ن ب���ع���د يف ق���ان���ون 
اإجراءات  ودورة  املدنية،  الإج��راءات 
والذكي��ة  الإلكرتون��ية  التقا�ش��ي 
واإدارة الدع��وى الق�شائي��ة، واأنظم��ة 
وعملي�ات  ب��ع��������د،  ع��������ن  ال��ت��ق��ا���ش��������ي 
امل�ش�تمرين  وال��ت��ط��وي�����ر  التحدي�ث 
و����ش�������وًل مل��ن��ظ��وم�����ة م��ت��ك��ام��ل�����ة م�ن 
ال�شطناع�ي  ال�ذكاء  ا�ش�تخدامات 

ف�ي كاف�ة اخلدم�ات العدل�ية.

•• دبي -الفجر:

اأم��ام جلنة  القانونية  اليمني  اأدى جمموعة من اخل��رباء اجل��دد مبحاكم دبي 
�شوؤون اخلرباء برئا�شة �شعادة القا�شي خالد املن�شوري رئي�س حمكمة التنفيذ- 
رئي�س جلنة �شوؤون اخلرباء، و�شعادة القا�شي خالد كن�شام نائب رئي�س اللجنة، 
وال�شيد عبد امللك اأهلي رئي�س جمل�س اخلرباء، لدعم اجِلهات الق�شائّية بُخرباء 
ادرة  ُموؤّهلني قانونّياً وفّنياً، مبا ُي�شِهم يف ِدّقة الأحكام والقرارات الق�شائّية ال�شّ

عنها، وحتقيق العدالة الناِجزة
اأدوا  الذين  اجل��دد  اخل��رباء  عدد  بلغ  املن�شوري،  خالد  القا�شي  �شعادة  واأو�شح 
اليمني القانونية  20خبرياً من بينهم 15 يف الفئة احل�شابية، وخبري واحد يف 
الفئة امل�شرفية، و4 خرباء من فئة الهند�شة املدنية، وياأتي ذلك تعزيزاً لدور 
�شّية  والتخ�شُّ الفّنية  املُ�شاعدة  تقدمي  خال  من  العدالة،  حتقيق  يف  اخُل��رباء 
مُياِر�ُشونها،  من  كفاءة  وزي���ادة  اخِل���ربة،  اأع��م��ال  ولتطوير  الق�شائّية،  للِجهات 
ملُمار�شة  الوطنّية  اخل��ربات  ومتكني  وِبناء  التقا�شي،  اإج���راءات  ت�شريع  لغايات 

اأعمال اخلربة

حيث اأدى اليمني القانونية جمموعة من اخلرباء منهم ، ح�شة �شامل حممد 
امل��زروع التميمي ، حميد م�شبح خلفان م�شبح الكعبي ، حممد حمد حميدي 
املن�شوري ، نورة حمفوظ عبداهلل ال�شحي ، حممد ح�شام الدين ال�شيد الها�شمي 
زايد   ، الها�شمي  احمد  اإ�شماعيل  عبداهلل    ، امل��رزوق��ي  حممد  ح�شني  م�شعود   ،
عبداهلل عبدالرحمن يو�شف العلي ، فاطمة عبداهلل عبدالعزيز الزرعوين ، بدر 
�شليمان  ، موزة  الفا�شي  �شامل وليد  �شامل بخيت   ، اإ�شماعيل   اإبراهيم حممد 
يو�شف  ، ماجد  يو�شف حممد احلمادي  فاطمة حاجي   ، علي  ال  اأحمد جا�شم 
ح�شن حممد  ، حممد عبداهلل حممد عبداهلل ال�شبيحات، عبداهلل حممد علي 
�شالح اجلابري ، �شمرية عبدالروؤوف عبدالرحمن العور ، حممد عبداهلل �شيف 
اأحمد  حممد  اأحمد   ، ال�شويدي  احلليان  �شعيد  حممد  علي   ، ال�شويهي  لينيد 

جا�شم احلمادي
خبري،   196 دبي  مبحاكم  املقيدين  اخل��رباء  عدد  بلغ  وبذلك  �شعادته  منوهاً 
بلغ  فيما  فئة تخ�ش�س،   35 " التخ�ش�شات  اخل��ربة  فئات  ع��دد  اإج��م��ايل  وبلغ 
160 خ��ب��رياً، وذلك  دب��ي  املقيدين مبحاكم  املواطنني  ع��دد اخل��رباء  اإج��م��ايل 

بن�شبة 82 %

حممد بن را�ضد للف�ضاء يوقع مذكرة تفاهم مع &e املوؤ�ض�ضات للتعاون يف جمال الذكاء ال�ضطناعي

رئي�س جلنة �ضوؤون اخلرباء يف حماكم دبي »ق�ضاء اأبوظبي« تناق�س �ضبل تعزيز منظومة التقا�ضي عن ُبعد والتحول الرقمي يف اخلدمات الق�ضائية
ي�ضهد حلف اليمني القانونية للخرباء اجلدد
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-الفجر: 

يف  وال���ع���ل���وم  الآداب  ك��ل��ي��ة  ن��ظ��م��ت 
العا�شرة  ال���دورة  اأب��وظ��ب��ي  جامعة 
من امل�شابقة الوطنية للريا�شيات، 
380 طالبا  م��ن  اأك���رث  مب�����ش��ارك��ة 
فريقاً   130 على  توزعوا  وطالبة 

ميثلون 80 مدر�شة. 
فر�س  للطلبة  امل�شابقة  واأت���اح���ت 
الريا�شيات  ع�����امل  ا����ش���ت���ك�������ش���اف 
وتوظيف التفكري الناقد واملهارات 
ريا�شية  م�شائل  حل��ل  التحليلية 
جولتني  �شمن  اإب���داع���ي  ب��اأ���ش��ل��وب 
والإبداع  املرن  التفكري  على  ركزتا 
م��ب��ت��ك��رة وعملية  ب��ط��رق  وامل��ن��ط��ق 
ب������دًل م����ن جم�����رد ال���رتك���ي���ز على 

املفاهيم وحفظ املعادلت. 
 وت����ه����دف ج���ام���ع���ة اأب���وظ���ب���ي من 
الطلبة  اإع��داد  اإىل  امل�شابقة  خ��ال 
يف ال�شفوف احلادي ع�شر والثاين 
الأكادميية  التجربة  خلو�س  ع�شر 
اجل����ام����ع����ي����ة م�����ن خ�������ال اإت����اح����ة 
الفر�شة اأمامهم ملواجهة امل�شكات 
وبا�شتخدام  مبتكرة  بطرق  وحلها 

التفكري الإبداعي.
و������ش�����ه�����دت امل���������ش����اب����ق����ة ح�������ش���ور 
ال��ربوف��ي�����ش��ور غ�����ش��ان ع����واد مدير 
والربوفي�شور  اأب���وظ���ب���ي  ج��ام��ع��ة 

مدير  ن��ائ��ب  هو�شتيتلر  ت��وم��ا���س 
�شرييثي  وال����دك����ت����ورة  اجل���ام���ع���ة، 
والعلوم  الآداب  كلية  عميدة  ناير، 
وال���دك���ت���ور حم��م��د ف��ت��ي��ح��ة مدير 

احلرم اجلامعي يف العني. 
ا�شتعر�شت  امل�����ش��اب��ق��ة  خ���ت���ام  ويف 
جلنة  اأم��ام  املبتكرة  حلولها  الفرق 
واأعلنت  واحل���������ش����ور،  ال��ت��ح��ك��ي��م 
اللجنة بعدها الفرق الفائزة حيث 
يا�شر  الطلبة  الأول  امل��رك��ز  ح�شد 
حممد عبا�س وناندا فينغوبال من 
العاملية،  ال�شعيدة  الأر���س  مدر�شة 
الطلبة  ال���ث���اين  امل���رك���ز  يف  وج�����اء 
كاندوث  واأه�������ان  ����ش���ود  ن��ي�����ش��ت��ان��ت 
الإجنليزية  ال�شارقة  مدر�شة  م��ن 

الثالث الطلبة  وح�شل على املركز 
اأم�����ان ه��ام��ي��د���ش��ا وي��و���ش��ف حممد 

ال�شعيدة  الأر���س  علي من مدر�شة 
العاملية. 

•• ال�صارقة -وام:

كرم ال�شيخ ماجد بن �شلطان بن �شقر القا�شمي رئي�س دائرة �شوؤون ال�شواحي 
�شرطة  ع��ام  قائد  ال�شام�شي  ال���زري  �شيف  ال��ل��واء  �شعادة   .. بال�شارقة  وال��ق��رى 
�شواحي  �شاركت يف مهرجان  التي  القيادة  منت�شبي  العمل من  وف��رق  ال�شارقة 

اختتم موؤخرا . الذي   11
و اأكد ال�شيخ ماجد القا�شمي اأن �شرطة ال�شارقة �شريك ا�شرتاتيجي داعم مل�شرية 
مهرجان �شواحي واأثنى على الدور الهام الذي تلعبه �شرطة ال�شارقة من خال 
الأمن  �شعور  تعزز  التي  للمهرجان  تاأمينها  وعملية  امل�شاركة  الأمنية  من�شتها 

والأمان للزوار.
ح�شر التكرمي الذي جرى مبقر القيادة العامة ل�شرطة ال�شارقة الدكتور عبد 
عارف  العميد  و  والقرى  ال�شواحي  �شوؤون  الكابوري   مديردائرة  �شليمان  اهلل 
ال�شركال  اأحمد حاجي  امل�شاندة والعميد  املوارد واخلدمات  ال�شريف مدير عام 
مدير عام العمليات ال�شرطية والعميد الدكتور اأحمد �شعيد الناعور مدير عام 
واأع��رب قائد  وال�شباط.  الإدارات ونوابهم  املركزية وعدد من مدراء  العمليات 
عام �شرطة ال�شارقة عن �شكره لهذا التكرمي م�شرياً اإىل اأن مهرجان "�شواحي" 
يعترب اأحد اأهم املهرجانات املجتمعية التي تقام يف الإمارة والتي تعزز الرتابط 

الأ�شري بني اأفراد املجتمع وت�شهم يف دعم امل�شرية التنموية لاإمارة.

ماجد بن �ضلطان القا�ضمي يكرم �ضرطة ال�ضارقة  و 
ي�ضيد بدورها يف اإجناح »مهرجان �ضواحي 11«

•• اأبوظبي -الفجر:

ُعقدت يف مركز تريندز للبحوث وال�شت�شارات حلقة نقا�شية حول برنامج 
للكوادر  التناف�شية  الكفاءة  رفع  اإىل  تهدف  التي  الوطنية  "ناف�س" املبادرة 
الإماراتية، ومتكينهم من �شغل وظائف خمتلفة يف موؤ�ش�شات القطاع اخلا�س 

بالدولة من خال التوظيف والتدريب ودعم الرواتب واملزايا. 
يف بداية احللقة، رحب الدكتور حممد عبداهلل العلي الرئي�س التنفيذي ملركز 
تريندز، ب�شعادة غنام املزروعي اأمني عام جمل�س تناف�شية الكوادر الإماراتية 
والوفد املرافق له، مثّمًنا اجلهود املبذولة لتنفيذ خطط الربنامج يف جميع 
مراحله، و�شدد على اأهمية التعاون بني جميع الأطراف ذات العاقة لتحقيق 

نتائج اإيجابية للربنامج على املدى املحدد.

وقدم الدكتور العلي نبذة خمت�شرة حول طبيعة عمل مركز تريندز وجهوده 
لتمكني ال�شباب الباحثني وتاأهيلهم مبا يخدم املعرفة واملجتمع، م�شرًيا اإىل 
اأن املركز يفخر بوجود عدد كبري من املواطنني يف كادره البحثي والإداري، 
ويعمل على ا�شتقطاب املزيد يف اإطار خطته ال�شرتاتيجية. فيما قدم روؤ�شاء 

القطاعات والإدارات نبذة عن اأعمالهم وجمالتهم.
تريندز  بجهود  وترحيبه  تقديره  عن  امل��زروع��ي  غنام  �شعادة  اأع��رب  ب��دوره 
لهم،  عمل  فر�س  وتوفري  الباحثني  ال�شباب  متكني  على  وحر�شه  البحثية 
ودورات  عمل،  فر�س  من  يوفره  وما  "ناف�س"،  برنامج  مبادرة  وا�شتعر�س 
لدعم  م�شّمم  الربنامج  اأن  مو�شًحا  ع��دي��دة،  لفئات  م��ايل  ودع��م  تدريبية، 
الإماراتية،  الكوادر  التناف�شية ومتكني  الكفاءة  رفع  القطاع اخلا�س بهدف 
ب��ال��دول��ة خال  ال��ق��ط��اع اخل��ا���س  األ���ف م��واط��ن يف موؤ�ش�شات   175 ودع���م 

ال�شنوات اخلم�س القادمة.
القطاعات  "ناف�س" تت�شمن  برنامج  وفر�س  م��ب��ادرات  اأن  امل��زروع��ي  وب��ني 
وجمالت العمل يف القطاع اخلا�س كافة، لفًتا اإىل اأن الربنامج وحتديثاته 
احلكومي  ال��ق��ط��اع  ب��ني  م��ا  ال��ف��ج��وة  لتقلي�س  مهمة  خ��ط��وة  ُي��ع��دُّ  امل�شتمرة 
والقطاع اخلا�س، وحتفيز املن�شاآت اخلا�شة ل�شتقطاب الكفاءات الإماراتية.

الأ�شتاذ  اجلل�شة  ملدير  ترحيبية  بكلمة  ب��داأت  قد  النقا�شية  احللقة  وكانت 
�شقر ال�شريف مدير اإدارة التدريب، اأ�شار فيها اإىل طبيعة تريندز وقطاعاته 
وطبيعة عمله، وقال اإن عمليات التدريب جزء اأ�شا�شي من عمل املركز وكذلك 

ال�شت�شارات. 
الق�شايا  بر�شد  ُتعنى  خا�شة  بحثية  موؤ�ش�شة  تريندز  م��رك��ز  اأن  واأو���ش��ح 
والعامل، وحتليلها  واملعرفية يف منطقتنا  والأمنية  والقت�شادية  ال�شيا�شية 

هذه  يف  متخ�ش�شة  درا���ش��ات  ت��ق��دمي  على  ي��رك��ز  ا�شرتاتيجي  منظور  وف��ق 
املجالت. كما يويل املركز العن�شر املواطن اأهمية خا�شة يف العمل كباحثني 
اإيجاد  يف  ي�شاهم  مب��ا  مهاراتهم،  و�شقل  تدريبهم  على  ويعمل  واإداري����ني، 
امل��وظ��ف ال��ق��ادر على خ��دم��ة ال��وط��ن وامل��ع��رف��ة. كما ب��ني اأن ت��ري��ن��دز يعترب 
التدريب من اأبرز مهامه، حيث تهدف براجمه التدريبية اإىل �شقل مهارات 
املوظفني ال�شباب واملواطنني، كما اأ�شار اإىل ا�شتطاعات الراأي التي يقوم بها 
تريندز من خال اإدارة الباروميرت العاملي ودورها يف خدمة املجتمع والبحث 

العلمي.
والوفد  امل��زروع��ي  غنام  �شعادة  ا�شطحب  ق��د  العلي  حممد  ال��دك��ت��ور  وك��ان 
طبيعة  على  خالها  اطلع  وقطاعاته  املركز  اأرك��ان  �شملت  جولة  يف  املرافق 

العمل وخمرجاته، ومت اإهداوؤه جمموعة من اإ�شدارات تريندز البحثية.

يف حلقة نقا�شية مبركز تريندز

غنام املزروعي ي�ضتعر�س مزايا برنامج »ناف�س« ومبادراته.. وما يوفره من فر�س عمل وتدريب

•• اأبوظبي -الفجر:

افتتح ال�شيخ زايد بن �شعيد بن زايد اآل نهيان مبدينة خليفة يف اأبوظبي م�شجد 
موزة ربيع الدرمكي الذي يت�شع ل� 280 م�شلياً بح�شور ال�شيخ حمدان بن �شعيد 
بن زايد اآل نهيان  و الدكتور حممد مطر الكعبي رئي�س الهيئة العامة لل�شوؤون 
وبع�س  الهيئة  عام  النيادي، مدير  �شعيد  �شعادة حممد  و  والأوق��اف  الإ�شامية 
امل�شوؤولني فيها وجمهور من امل�شلني. ويتميز هذا امل�شجد بت�شميم هند�شي مزيج 
من الطراز احلديث واملحلي باإ�شافة مل�شة عن�شر الرتاث والأ�شالة للمنطقة على 
البناء، وبه مرافق متكاملة تخدم امل�شلني، اإ�شافة اإىل �شكن الإمام واملوؤذن. واأكد 
الدكتور الكعبي اهتمام الدولة برعاية امل�شاجد مبنى ومعنى، م�شيدا بالهتمام 
الذي توليه القيادة الر�شيدة بامل�شاجد ورعايتها وبالدعم املتوا�شل الذي حتظى 
الدولة  رئي�س  نهيان،  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  من  الهيئة  به 
اآل مكتوم، نائب  ال�شيخ حممد بن را�شد  ال�شمو  �شاحب  –واأخيه  اهلل  –حفظه 
رئي�س الدولة، رئي�س جمل�س الوزراء، حاكم دبي، واأ�شحاب ال�شمو حكام الإمارات، 

مثمنا م�شاهمة اأهل الرب والإح�شان من اأبناء الوطن يف بناء امل�شاجد ورعايتها. 

مب�شاركة 130 فريقًا من 80 مدر�شة »ال�ضوؤون الإ�ضالمية« تفتتح م�ضجدًا جديدًا يف مدينة خليفة باأبوظبي 

جامعة اأبوظبي تنظم امل�ضابقة الوطنية 
للريا�ضيات يف دورتها العا�ضرة 
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اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة : وايت تات�س لزينة ال�شيارات

رخ�شة رقم: CN 2329142 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل راأ�س املال اىل  10000

تعديل ال�شكل القانوين من موؤ�ش�شة فردية  اىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف احمد حممود حاجى حممد املازمى

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة  حممد ميزان الرحمن طالب اهلل %100
تعديل اإ�شم جتاري من/وايت تات�س لزينة ال�شيارات  

WHITE TOUCH AUTO ACCESSORIES

 اإىل/بقالة وايت تات�س - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
WHITE TOUCH BAQALA - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

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

العدد 13807 بتاريخ 2023/3/24 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة : موؤ�ش�شة ابوا�شماعيل للمقاولت العامة 

رخ�شة رقم: CN 1116430 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل راأ�س املال من 20000 اىل  50000

تعديل ال�شكل القانوين من موؤ�ش�شة فردية  اىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف يا�شر مطر غميل عبيد النعيمى

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة  ا�شماعيل حاجى �شردار %100
تعديل اإ�شم جتاري من/موؤ�ش�شة ابوا�شماعيل للمقاولت العامة  
ABU ISMAEL GENERAL CONTRACTING EST

 اإىل/اي اف جي اجنينريينج للمقاولت العامة - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
A F G ENGINEERING GENERAL CONTRACTING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

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

العدد 13807 بتاريخ 2023/3/24 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة : مركز اكزوتيكا للتجميل

رخ�شة رقم: CN 1311570 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل راأ�س املال اىل  10000

تعديل ال�شكل القانوين من موؤ�ش�شة فردية  اىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف زهره عي�شى حممد عبداهلل

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة  اجايا برا�شاد بابوراجيندرابرا�شاد كاناكاما %50
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة  بن�شى راجو جوهنى مانامكوزيل فيلى %50

تعديل اإ�شم جتاري من/مركز اكزوتيكا للتجميل  
EXOTICA BEAUTY CENTRE

 اإىل/مركز اكزوتيكا للتجميل ذ.م.م
EXOTICA BEAUTY CENTRE L.L.C

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

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

العدد 13807 بتاريخ 2023/3/24 

اإعــــــــــالن
�شركة   - �شيارة  ا�شتئجار  �شن�شكاي   : ال�شادة   / باأن  الإقت�شادية  التنمية  دائرة  تعلن 

ال�شخ�س الواحد ذ م م رخ�شة رقم: CN 4183866 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل راأ�س املال اىل  150000

تعديل ال�شكل القانوين من �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م  اىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف خالد حم�شن عمر احلامد

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة  يا�شر عرفات على جافر على %90
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة  خالد حم�شن عمر احلامد الها�شمى %10

تعديل اإ�شم جتاري من/�شن�شكاي ا�شتئجار �شيارة - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م  
SUNSKY RENT A CAR - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

 اإىل/�شن�شكي لتاأجري ال�شيارات ذ.م.م
SUNSKY RENT A CAR L.L.C

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

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

العدد 13807 بتاريخ 2023/3/24 

اإعــــــــــالن
وال�شيانة  للمقاولت  جيت  �شيلفر   : ال�شادة   / باأن  الإقت�شادية  التنمية  دائرة  تعلن 

العامة رخ�شة رقم: CN 2380203 قد تقدموا اإلينا بطلب:

تعديل راأ�س املال اىل  100000

تعديل ال�شكل القانوين من موؤ�ش�شة فردية  اىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�شم جتاري من/�شيلفر جيت للمقاولت وال�شيانة العامة  

SILVER GATE CONTRACTING AND GENERAL MAINTENANCE

 اإىل/�شيلفر جيت للمقاولت العامة - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

SILVERGATE GENERAL CONTRACTING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا الإعان مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 

خال اأربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا الإعان واإل فاإن الدائرة غري م�شوؤولة عن 

اأي حق اأو دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الإجراءات املطلوبة.

مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13807 بتاريخ 2023/3/24 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة : ورث �شمرة �شلتين�س اند ات �شريف�ش�س 

للحلول التكنولوجيه رخ�شة رقم: CN 4477315 قد تقدموا اإلينا بطلب:

تعديل اإ�شم جتاري من/ورث �شمرة �شلتين�س اند ات �شريف�ش�س للحلول التكنولوجيه

WIRES SMART SOLUTIONS AND IT  SERVICES TECHNOLOGICAL SOLUTIONS

 اإىل/بك�شورا للحلول الذكية و اخلدمات التقنية

PIXORA SMART SOLUTIONS AND TECHNICAL SERVICES

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا الإعان مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 

خال يوم واحد من تاريخ ن�شر هذا الإعان واإل فاإن الدائرة غري م�شوؤولة عن اأي حق 

اأو دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الإجراءات املطلوبة.

مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(



اجلمعة   24  مارس    2023  م   -    العـدد   13807  
Friday   24    March    2023   -  Issue No 13807 عربي ودويل

09

برجل  النار  باإ�شرامه  امل�شتبه  اأّن  اإىل  الربيطانية  ال�شرطة  خل�شت 
باعتداء  مرتبط  )و���ش��ط(،  برمنغهام  يف  م�شجد  من  خروجه  ل��دى 

مماثل وقع ال�شهر املا�شي يف لندن.
وكانت ال�شرطة األقت القب�س الثاثاء على امل�شتبه به غداة اعتداء 
على رجل تعّر�س للحرق وهو يف طريق عودته اإىل منزله من م�شجد 

يف برمنغهام.
و�شاركت �شرطة مكافحة الإرهاب يف التحقيق الذي قاد اإىل توقيف 

امل�شتبه به.
وربطت ال�شرطة بني هذا العتداء واآخر وقع يف حّي اإيلينغ بالعا�شمة 
لندن يف 27 �شباط/فرباير ومّت خاله اإ�شرام النريان مب�شّن يبلغ 

82 عاماً خارج اأحد امل�شاجد.
والأربعاء قالت �شرطة وي�شت ميدلندز اإّنه “مّت القب�س على الرجل 

لا�شتباه بارتكابه حماولتي قتل«.
وقال قائد ال�شرطة �شون ويل�شون “نحن نتفّهم متاماً ال�شدمة التي 

ترّدد �شداها يف جميع اأنحاء املنطقة بعد هذا احلادث«.

خم�شة  اإن  ل��روي��رتز  باحلقوق  معنية  تون�شية  مبنظمة  م�شوؤول  ق��ال 
مهاجرين اأفارقة على الأقل لقوا حتفهم وُفقد 28 اآخرون بعد غرق 
قارب قبالة تون�س اأثناء حماولتهم عبور البحر املتو�شط اإىل اإيطاليا. 
وقال رم�شان بن عمر امل�شوؤول باملنتدى التون�شي للحقوق القت�شادية 
والجتماعية اإن خفر ال�شواحل التون�شي اأنقذ خم�شة مهاجرين كانوا 
على منت القارب الذي غرق قبالة �شواحل مدينة �شفاق�س اجلنوبية 
واإنهم كانوا يف حالة نف�شية �شيئة. ومل يت�شن على الفور احل�شول على 
من�شة  �شفاق�س  �شواحل  واأ�شبحت  التون�شية.  ال�شلطات  من  تعليق 
انطاق رئي�شية لرحات قوارب تقل فارين من الفقر وال�شراعات يف 
اأفريقيا وال�شرق الأو�شط اأما يف حياة اأف�شل يف اأوروبا. ياأتي احلادث 
التون�شية  ال�شواحل  ق��وارب الهجرة من  اأع��داد  زي��ادة كبرية يف  و�شط 
لتعقب  التون�شية  ال�شلطات  تنفذها  اإيطاليا ويف خ�شم حملة  باجتاه 
تون�س  يف  يقيمون  ال�����ش��ح��راء  جنوبي  اأف��ري��ق��ي��ا  دول  م��ن  مهاجرين 
اإىل  املتحدة  ل��اأمم  ر�شمية  غري  بيانات  وت�شري  قانوين.  غري  ب�شكل 
اأن 12000 �شخ�س ممن و�شلوا اإىل اإيطاليا هذا العام اأبحروا من 
تون�س مقابل 1300 يف نف�س الفرتة من عام 2022، يف تكرار لن�شق 

�شابق كانت ليبيا مبوجبه نقطة النطاق الرئي�شية للمهاجرين.

قال م�شوؤول يف هندورا�س اإن وزير خارجية الباد يقوم بزيارة اإىل 
ال�شني “لتعزيز” اجلهود لإقامة عاقات دبلوما�شية بني البلدين، 
بني  عقود  منذ  املمتدة  للعاقات  و�شيك  اإن��ه��اء  لحتمال  اإ���ش��ارة  يف 

هندورا�س وتايوان.
التي  الو�شطى  اأمريكا  يف  ال�شيني  الوجود  تنامي  و�شط  ه��ذا  ياأتي 
كانت قبل ذلك قاعدة را�شخة لدعم تايوان الأم��ر الذي يثري قلقا 

اأمريكيا من ات�شاع نفوذ بكني يف فنائها اخللفي.
وكتبت رئي�شة هندورا�س زيومارا كا�شرتو الأ�شبوع املا�شي على تويرت 

اأن حكومتها �شت�شعى لإقامة عاقات مع ال�شني.
وق����ال اإي��ف��ي�����س األ����ف����ارادو ال�����ش��ك��رت��ري الإع���ام���ي ل��ل��رئ��ا���ش��ة “وزير 
بناء  الأربعاء  يوم  ال�شني  اإىل  �شافر  رينا  اإنريكي  اإدواردو  اخلارجية 
اإقامة  جهود  لتعزيز  كا�شرتو  زيومارا  الرئي�شة  من  توجيهات  على 

عاقات دبلوما�شية«.
ومل ترد وزارة اخلارجية ال�شينية حتى الآن على طلب للتعليق.

هندورا�س  �شفري  ا�شتدعت  اإنها  التايوانية  اخلارجية  وزارة  وقالت 
“اأ�شاءت  التي  الزيارة  ب�شاأن  البالغ”  “ا�شتيائها  عن  للتعبري  لديها 

ب�شدة مل�شاعر حكومتنا و�شعبنا«.

عوا�صم

لندن

تون�ص

تايبه

ب�شاأن موقع الطاقة النووية يف مكافحة تغريرّ املناخ 

التوترات بني برلني وباري�س تخّيم على قمة الحتاد الأوروبي 

غالبية الدول تلتزم بالقيم القدمية

تقرير: الغرب يخو�س حربا لفر�س قيمه على بقية العامل

وثائق �ضرية تك�ضف جناة خامنئي من حماولة اغتيال

•• بروك�صل-اأ ف ب

ت��ل��ق��ي اخل���اف���ات ال��ف��رن�����ش��ي��ة-الأمل��ان��ي��ة ب�����ش��اأن موقع 
الطاقة النووية يف مكافحة تغرّي املناخ وحظر حمّركات 
الحرتاق الداخلي يف العام 2035، بظالها على قّمة 
روؤ����ش���اء دول وح��ك��وم��ات الحت����اد الأوروب�����ي ال��ت��ي ُتعقد 

اخلمي�س واجلمعة.
و�شيناق�س قادة الدول ال�27 يف بروك�شل م�شاألة اأوكرانيا 
ل���دى القت�شاد  ال��ت��ن��اف�����ش��ي��ة  ال���ق���درة  ت��ع��زي��ز  وو���ش��ائ��ل 
جدول  على  ر�شمياً  امل��درج��ة  للنقاط  وف��ق��اً  الأوروب�����ي، 

الأعمال.
ولكن اخلافات الأخرية حول ال�شيارات والقطاع النووي 
�شتفر�س نف�شها على النقا�شات، بح�شب الدبلوما�شيني.

ومن املتوقع عقد اجتماع ثنائي بني فرن�شا واأملانيا �شباح 
القوتني  العاقات بني  ت�شهد  الذي  الوقت  اجلمعة، يف 
الأوروبيتني توترات منذ اأ�شهر. وياأتي ذلك فيما يواجه 
الرئي�س الفرن�شي اإميانويل ماكرون احتجاجات عنيفة 
يواجه  وبينما  التقاعد،  قانون  اإ���ش��اح  على  فرن�شا  يف 
اإىل  اإ�شافة  متذبذة  راأي  ا�شتطاعات  الأمل��اين  امل�شت�شار 

انق�شامات يف ائتافه.
حول  املا�شي  الأ�شبوع  وبرلني  فرن�شا  بني  خاف  وب��رز 
مكانة الطاقة النووية يف مقرتح للمفو�شية الأوروبية 

ب�شاأن ال�شيا�شات ال�شناعية.
وتريد فرن�شا وحواىل ع�شرة دول اأخرى تعتمد على هذه 
النووية  بالطاقة  اعرتاف  على  احل�شول  التكنولوجيا، 
يف اإطار الو�شائل التي �شيتم دعمها لإزالة الكربون من 
اأخرى  ودول  اأملانيا  عك�س موقف  على  وذل��ك  القت�شاد، 

مناه�شة للطاقة النووية.
النووية  الطاقة  ذك��ر  على  باري�س  ح�شلت  النهاية،  يف 
على  ول��ك��ن  رم���زي���اً.  ان��ت�����ش��اراً  منتزعة  اخل��ّط��ة،  �شمن 

من  تقريباً  القطاع  ه��ذا  ي�شتفيد  لن  العملي،  امل�شتوى 
اأّي من الإجراءات التي تن�ّس عليها اخلّطة، مثل ت�شريع 
اإج��راءات ترخي�س امل�شاريع اأو ت�شهيات التمويل الذي 

ت�شتفيد منه الطاقات املتجّددة.
الن�س  لإع��ادة �شياغة  الأف��ق  تلوح يف  اأّن معركة  ويبدو 
الأع�شاء ويف  ال�27  ال��دول  ال��ذي يجمع  املجل�س  داخ��ل 

الربملان الأوروبي.
كذلك، تربز ال�شيارات بني نقاط اخلاف الأخرى. فقد 
اآذار/مار�س  اأملانيا �شدمة لدى �شركائها مطلع  اأحدثت 
ب�شاأن  الأوروب���ي  الحت��اد  خلّطة  رئي�شي  ن�ّس  منع  عرب 
ال�شيارات، كانت قد  الكربون من  اأك�شيد  انبعاثات ثاين 

وافقت عليه �شابقاً.

الكهربائية  امل��ح��ّرك��ات  يفر�س  ال���ذي  الن�س  ه��ذا  وك���ان 
من  انطاقاً  اجلديدة  للمركبات  املئة  يف   100 بن�شبة 
الأول/اأكتوبر  ت�شرين  اتفاق يف  2035، مو�شوع  العام 
بني الدول الأع�شاء ومفاو�شي الربملان الأوروب��ي، كما 
�شباط/فرباير  منت�شف  يف  ر�شمياً  عليه  املوافقة  مّت��ت 

خال جل�شة عاّمة للربملان الأوروبي.
احلدوث  ن��ادر  يعترب  ما  وه��و  موقفها،  تغيري  ولتربير 
املفو�شية  اأملانيا  طالبت  الإج���راء،  من  كهذه  مرحلة  يف 
اأم��ام املركبات  الأوروب��ي��ة بتقدمي اق��رتاح يفتح الطريق 

التي تعمل على الوقود ال�شطناعي.
وتت�شّمن هذه التكنولوجيا، التي ل تزال قيد التطوير، 
اإن���ت���اج ال���وق���ود م��ن ث���اين اأك�����ش��ي��د ال��ك��رب��ون ال��ن��اجت من 

منخف�شة  كهرباء  ا�شتخدام  عرب  ال�شناعية،  الأن�شطة 
ذات  امل��ح��ّرك��ات  با�شتخدام  ت�شمح  اأن  وميكن  ال��ك��رب��ون. 
الوقت  يف   ،2035 ال���ع���ام  ب��ع��د  ال���داخ���ل���ي  الح������رتاق 
ال���ذي حت��ظ��ى ف��ي��ه ب��دع��م ال�����ش��رك��ات امل�����ش��ّن��ع��ة الأملانية 

والإيطالية.
معّقدة  نقا�شات  الأوروب��ي��ة  التنفيذية  ال�شلطة  وت��ق��ود 
وتتمحور  الأزم���ة.  لهذه  على خم��رج  للعثور  برلني  مع 
اإمكان  الفكرة حول الإ�شارة يف ن�ّس منف�شل اإىل كيفية 
الحتاد الأوروبي اإعطاء �شوء اأخ�شر للوقود ال�شناعي، 
من دون و�شع اأهداف خف�س ثاين اأك�شيد الكربون قيد 

الت�شكيك.
املنظمات  من  حاّدة  انتقادات  التكنولوجيا  هذه  وتواجه 
من  الكثري  وت�شتهلك  مكلفة  تعتربها  ال��ت��ي  البيئية، 

الطاقة وملوثة للبيئة.
لليرباليي احلزب  نتيجة حتّرك  الأمل��اين  املوقف  وياأتي 
اإىل  يتطّلعون  ال��ذي��ن   )FDP( احل��ر  ال��دمي��وق��راط��ي 
تعمل  التي  ال�شيارات  اإلغاء  �شعبية  ع��دم  من  ال�شتفادة 

بالبنزين والديزل.
اإجراءات  يف  الت�شكيك  من  امل�شوؤولني  من  عدد  ويخ�شى 
الحتاد الأوروبي، الأمر الذي ميكن اأن يعرقل عدداً من 
الأوروبية، يف  املناخ  الن�شو�س الأخرى، خ�شو�شاً خّطة 

حال حذت دول اأخرى حذو اأملانيا.
لل�شيا�شة  داخلية  “اإنها م�شاألة  اأوروبي  دبلوما�شي  وقال 
واأ�شاف “لي�س من اجليد  الأملانية و�شلت اإىل اأوروبا”. 
ل فيه  التدّخل جمّدداً يف النقا�س، يف الوقت الذي تو�شّ
اإدارة  ات��ف��اق. ل ميكننا  اإىل  ال��ربمل��ان وال���دول الأع�����ش��اء 

اأعمالنا بهذه الطريقة«.
“ل  بون  كليمان  الفرن�شي  النقل  وزي��ر  قال  من جهته، 
ناأمل يف اإعادة فتح املو�شوع. كما ل ناأمل يف العودة اإىل 

)مناق�شة( تاريخ ال�2035«.

•• وا�صنطن-وكاالت

اأن الغرب  “نا�شيونال انرت�شت” الأمريكية  راأت جملة  
قيمه  تغيريا جذريا يف  ينتهج  الأخ���رية،  العقود  ب��داأ يف 
ويريد فر�س هذه القيم اجلديدة على بقية دول العامل 

التي ترف�شها.
اأوكرانيا  يف  احل���رب  اأن  اإىل  تقرير  يف  املجلة   واأ���ش��ارت 
هي جزء من �شراع “القيم” يف العامل، حمذرة من اأن 
العاملي �شي�شتمر لفرتة طويلة وقد ي�شعل  ال�شراع  هذا 
انهيار  اإىل  وي�����وؤدي  ال��ع��امل  ���ش��ع��وب  “قيم” ب��ني  ح���رب 
الأخرية،  العقود  م��دى  “على  وق��ال��ت:  ع��دي��دة.  اأنظمة 
حت��رك الغرب نحو تغيري ج��ذري يف نظام قيمه بحيث 
نظام  تغيريها لعتماد  اأو  الرا�شخة  القيم  يتم تخفيف 

خمتلف قائم على القيم«.
امل�شتمرة  ال��دع��وة  “ُياحظ ه��ذا من خ��ال  واأ���ش��اف��ت: 
اإىل  اأدى  م��ا  اجلن�شي  امليل  وم��زدوج��ي  املثليني  لق�شية 
بع�س  ويف  تاريخياً،  ب��ه  ي�شمع  مل  عائلي  هيكل  تكوين 
اأو حتى  ق��ان��وين منذ م��ائ��ة  ك��ان يعترب غ��ري  احل����الت، 

خم�شني عاًما«.

وتابعت املجلة اأن “بقية العامل ل يحذو حذو الغرب اإذ 
يوؤدي  القدمية... وهذا  بالقيم  تلتزم  الدول  اإن غالبية 

ب�شكل متزايد اإىل اخلاف بني الغرب وبقية العامل«.
لدينا  اأن  يف  تكمن  ل  “امل�شكلة  اأن  اإىل  التقرير  ولفت 
نظامني للقيم، بل اأن الغرب يتبنى وجهة نظر مفادها 
اأن نظام القيم اجلديد هذا يجب اأن يتبناه بقية العامل 

وهو نوع من املوقف الثقايف لنهاية التاريخ القدمي«.
واأو�شحت “نا�شيونال انرت�شت” اأن بقية العامل يختلف 
مع هذه النظرة، م�شيفة اأنه رغم اأن معظم دول العامل 
يف  اخلا�س  قيمه  نظام  ت�شكيل  يف  الغرب  بحق  تعرتف 
الداخل، ولكنها ترف�س فر�س اأي قيم عليها يف اإطار ما 

تعتربه “الإمربيالية الثقافية«.
اأن تكون  اأخذ ذلك يف العتبار، ل ينبغي  “مع  وذك��رت: 
احلرب يف اأوكرانيا مفاجئة....... يف الواقع، اإنها لي�شت 
بني  حرًبا  ول  ال���دول،  باأمن  تتعلق  ول  تقليدية،  حرًبا 
نظامني جمتمعيني كما كان احلال قبل عام 1991 مع 
اإنها حرب  ال�شوفيتي....  املتحدة �شد الحتاد  الوليات 

اأطلقتها اأنظمة قيم خمتلفة تواجه بع�شها البع�س«.
ولفتت املجلة الأمريكية اإىل اأن رو�شيا اأو على الأقل جزء 

كبري منها اأوروبية جغرافياً ولكن من الناحية الثقافية 
هي يف جانب بقية العامل«.

واأ�شارت اإىل اأن “هيكلها القت�شادي ل يتوافق مع هيكل 
دميقراطي  نظام  ظل  يف  قط  �شكانها  يع�س  ومل  الغرب 
اأن ه�����وؤلء ال�����ش��ك��ان ل��ي�����ش��وا ع��ر���ش��ة حلركة  م���ا ي��ع��ن��ي 

“ال�شتيقاظ«.
وبينت اأن الكني�شة الأرثوذك�شية الرو�شية ترف�س ب�شدة 
رو�شية  وثقافة  دع��وة  بف�شيلة  وت��ن��ادي  الغربية،  القيم 

متاأ�شلة فيما هو اأقرب اإىل عك�س “ال�شتيقاظ«.
واأملح التقرير اإىل اأن ال�شعب الرو�شي يعترب نف�شه على 
اأنه جمتمع مميز ولي�س مثل اأوروبا، لفتة اإىل اأن رو�شيا 
على الرغم من كونها لعبا رئي�شيا يف التاريخ الأوروبي، 

مل تلعب دوًرا رئي�شًيا يف ت�شكيل نظام قيم القارة«.
واأ�شارت املجلة اإىل اأن اأوكرانيا تعترب خمتلفة اأو اأن جزءا 
كبريا من النا�س الذين يعي�شون هناك خمتلفون لفتة 

اإىل اأنهم يوؤمنون بالقيم الغربية.
واأو�شحت اأنه ميكن تتبع جذور جزء كبري من اأوكرانيا 
اإىل الدول والإمرباطوريات الأوروبية مثل الكومنولث 
على جزء كبري من  �شيطر  ال��ذي  الليتواين،  البولندي 

�شرق اأوروبا الو�شطى من عام 1569 اإىل عام 1795، 
ثم اإمرباطورية هاب�شبورغ حتى عام 1918.

الرئي�شية  املعار�شة  اأن  لاهتمام  املثري  من  اأن��ه  وبينت 
يف الداخل والتعاطف مع رو�شيا والقيم الرو�شية هي يف 

اجلزء ال�شرقي من الباد.
“�شوف ي�شتمر هذا ال�شراع القائم على  وقالت املجلة: 
القيم  لفرتة طويلة جًدا... ومع مرور الوقت، قد يوؤدي 
ذلك اإىل تفتيت الدول القومية واإحداث نوع من ال�شراع 
العاملي بني ال�شعوب بدًل من ال�شراع بني الدول، هناك 
يف  ن�شبت  التي  عاما،  الثاثني  حرب  وهي  لهذا  �شابقة 
الكاثوليك  ب��ني  و1648   1618 ع��ام��ي  ب��ني  اأوروب�����ا 

والربوت�شتانت«.
حلرب  نتاًجا  نف�شها  القومية  الدولة  “كانت  وختمت: 
املفهوم  اأن يختنق  املمكن متاًما  عاًما... ومن  الثاثني 
لي�شت جيدة  والب�شائر  اأخ���رى...  ذات��ه بفعل ح��رب قيم 
امل�شاومة  ع��دم  اإىل  القيم  على  القائم  ال�شراع  مييل  اإذ 
لأنه ل ميكن تق�شيم القيم ول ميكن العثور على حلول 
الأر���س و”نحن” على حق  يك�شب  فالتع�شب  و���ش��ط... 

و”هم” خمطئون«.

•• عوا�صم-وكاالت   

النظام  اأن  الدميقراطيات”  عن  الدفاع  “معهد  ك�شف 
ا�شتقرار  وع���دم  اقت�شادية  م�شكات  ُي��واج��ه  الإي����راين 
قناة  عليها  ح�شلت  �شرية  وث��ائ��ق  اإىل  م�����ش��رياً  داخ��ل��ي، 
و�شلطت  املعار�شة،  الإيرانية  اإنرتنا�شيونال”  “اإيران 
ال�شوء من جديد على الأزمة القت�شادية، وال�شطرابات 
ال�شيا�شية، التي و�شلت اإىل ذروتها مع اكت�شاف حماولة 
لغتيال املر�شد الأعلى للثورة الإ�شامية الإيرانية اآية 

اهلل علي خامنئي.
“عاجلة  اأن��ه��ا  على  امل�شّنفة  ال��وث��ائ��ق  اإح���دى  وحت��دث��ت 
فرباير   25 يف  ُعقد  اجتماع  ع��ن  بالتف�شيل  و�شرية” 
انخفا�س  ملناق�شة  الإيرانية،  الرئا�شة  مقّر  يف  )�شباط( 
“م�شتوى  اإىل  البنزين  من  ال�شرتاتيجي  الحتياطي 
اإىل  اأي���ام، واحل��اج��ة   5 منخف�س ب�شكل خطري” خ��ال 
تاأخري الإ�شاحات يف م�شايف التكرير الإيرانية للحفاظ 
اإ�شافة اإىل البدء  اإنتاج الوقود،  على احلد الأق�شى من 

بتهيئة الراأي العام ل�”تر�شيد ا�شتهاك الوقود«.
اأّن  ك��م��ا ح����ّذرت وزارة ال���ش��ت��خ��ب��ارات يف الج��ت��م��اع م��ن 
ويجب  ال��ب��اد،  على  �شعباً  عاماً  “�شيكون  املقبل  العام 

ال�شتعداد له منذ الآن«.

ان�شقاقات يف “احلر�ص الثوري” و”البا�شيج«
يناير   3 يف  ُعقد  اجتماع  ع��ن  الثانية  الوثيقة  واأف���ادت 

)ك���ان���ون ال���ث���اين( ب���ني امل��ر���ش��د الأع���ل���ى الإي������راين علي 
اأع��رب��وا عن  ال��ث��وري، الذين  خامنئي، وق��ادة يف احلر�س 
خماوفهم ب�شاأن نق�س الولء يف �شفوف احلر�س وقوات 
“البا�شيج”، بعد الحتجاجات التي اأعقبت مقتل مه�شا 

اأميني.
“مقّر خامت الأنبياء”  للوثيقة، فقد ك�شف قائد  ووفقاً 

غام علي ر�شيد عن اإحباط حماولة لغتيال خامنئي، 
للثورة  الأع��ل��ى  املر�شد  مكتب  على  مدفعي  هجوم  عرب 
اع���رتف عبد اهلل حاجي  بينما  الإي��ران��ي��ة،  الإ���ش��ام��ي��ة 
الإيراين،  ال��ث��وري  احلر�س  يف  خامنئي  ممثل  �شادقي، 
اأن  اإىل  ت�شري  الباد  يف  الأمنية  املوؤ�ش�شات  “تقارير  اأن 
12 و%68 يف احلر�س  ن�شبة الن�شقاقات ترتاوح بني 

الثوري«. ونقلت الوثيقة عن عدد كبري من قادة احلر�س 
الباد  اإن  الجتماع،  ه��ذا  قولهم، يف  الإي���راين  ال��ث��وري 
�شلطة  اقت�شادية حادة وحلها خارج عن  تواجه م�شاكل 
ع��ائ��ات عدد  اأف����راد  اأن  احل��ال��ي��ة، م�شيفني  احل��ك��وم��ة 
كبري من قوات احلر�س الثوري الإيراين كانوا من بني 

املعتقلني خال النتفا�شة ال�شعبية.

تاأثري العقوبات
على  امل�شتمر  ال�شغط  على  ع��اوة  اأن��ه  املعهد  واأ���ش��اف 
وال��ت��ق��اري��ر عن  امل��رت��ف��ع،  والت�شّخم  الإي�����راين،  ال��ري��ال 
نق�س ال�شيولة النقدية، فاإن امل�شاكل الداخلية لطهران 
جتعل النظام عر�شة ل�شغوط العقوبات املتزايدة عليه.

اإن  املعهد،  م�شت�شاري  كبري  غ��ول��دب��رغ،  ريت�شارد  وق���ال 
الداخل،  م��ن  متعّفن  “نظام  الإ���ش��ام��ي��ة  اجل��م��ه��وري��ة 
ت��وّق��ف ع���دم ال���ش��ت��ق��رار القت�شادي  ب��ا  ي��ك��اف��ح  وه���و 
بني  اجلمع  ي�شتطيع  “الغرب  اأن  م�شيفاً  وال�شيا�شي”، 
القوي  والدعم  النظام  ت�شتهدف  التي  املالية  العقوبات 
اأو  العقوبات  رف��ع  ف��ان  ول��ذل��ك،  الإي��ران��ي��ة.  لانتفا�شة 
خطاأ  �شيكون  النقد،  اإىل  الو�شول  اإمكانية  النظام  منح 

ا�شرتاتيجياً تاريخياً«.
وختم املعهد اأنه بالنظر اإىل عدم ال�شتقرار غري امل�شبوق 
داخ���ل ال��ن��ظ��ام، ف���اإن اأي م��ف��او���ش��ات ب�����ش��اأن الإف����راج عن 
تنتهي  اأن  يجب  للعقوبات  اخلا�شعة  الإيرانية  الأم��وال 

على الفور.

هل ي�ضغط بوتني »املري�س« على الزر الأحمر؟
•• لندن-وكاالت

قد  بوتني  الرئي�س  �شحة  اأن  كيمب  ريت�شارد  الربيطاين  الكاتب  توّقع 
تكون يف تراجع، وهو الأمر الذي يجب اأن “يثري رعبنا جميعاً”، حمذراً 
من اأن الرجل الذي يقاتل من اأجل حياته، ويتخلى عن التفكري املنطقي 

قد ي�شغط على الزر الأحمر.
مم�شكاً  بوتني  ���ش��ورة  اأن  “تلغراف”  ب�شحيفة  مقاله  يف  كيمب  وراأى 
بينغ  ال�شيني �شي جني  الرئي�س  اإىل جوار  مبقعده بقوة ويتلوى قليًا 
يف مو�شكو جددت التكهنات ب�شاأن حالته ال�شحية مرة اأخرى، كما ظهر 
اأيام قليلة،  الرئي�س الرو�شي يعرج خال زيارة ل�شبه جزيرة القرم قبل 
خال  عليها  ال�شيطرة  ميكنه  مل  ب�شكل  ت��رجت��ف  �شاقه  ك��ان��ت  وك��ذل��ك 

اجتماع يف فرباير )�شباط( مع  رئي�س بيارو�شيا األك�شندر لوكا�شنكو.
�شائعات حول �شحته،  انت�شرت  املا�شي،  العام  اأوكرانيا  بوتني  غزا  ومنذ 
مر�شب  وكذلك  بال�شرطان،  اإ�شابته  حول  النظريات  من  جمموعة  مع 

باركن�شون.
وكان مدير وكالة ال�شتخبارات املركزية الأمريكية وليام برينز قال العام 

املا�شي: “ميكننا اأن نقول اإنه يتمتع ب�شحة جيدة متاماً«.
لكن الكاتب يقول “اإذا تخيلنا للحظة اأن بوتني يعاين من مر�س خطري، 
الهائل  ال�شغط  ي��وؤدي  اأن  تداعيات كبرية، وميكن  له  �شيكون  ذلك  ف��اإن 
على  مبا�شر  ب�شكل  ويوؤثر  ب�شرعة،  تفاقم مر�شه  اإىل  له  يتعر�س  الذي 
عقله وحكمة اتخاذ القرار. حتى لو كان برينز على حق، فاإن متطلبات 

اإدارة بلد ما حتت اأي ظرف من الظروف م�شوؤولية �شخمة«.

اإىل مرحلة  70 ع��ام��اً  ال��ع��م��ر  ال��ب��ال��غ م��ن  ب��ب��وت��ني  ال�����ش��غ��ط  ق��د ي�شل 
النفجار،  بعد قيادة رو�شيا ملدة ربع قرن، حيث تزعم احلرب التي كانت 

ت�شري ب�شكل كارثي العام املا�شي.
ب�شورة  قا�شياً  �شيكون  ال�شاحق  العبء  هذا  مثل  اأن  اإىل  الكاتب  وي�شري 
بوتني  ي��درك  رو�شيا،  يف  كحاكم  لكن  دميقراطي،  حاكم  اأي  على  كبرية 

جيدا اأن نهايته ميكن اأن تاأتي مبوت عنيف.
كما اأنه �شيعرف اأي�شاً اأنه قد يواجه عقوبة ال�شجن بعد مذكرة التوقيف 
ب�شاأن جرائم احلرب، التي اأ�شدرتها املحكمة اجلنائية الدولية الأ�شبوع 
للمحاكمة،  مو�شكو  يف  جديد  نظام  ي�شلمه  قد  ب��ه،  اأطيح  واإذا  املا�شي. 
عام  ميلو�شيفيت�س  �شلوبودان  الأ�شبق  ال�شربي  الرئي�س  مع  ح��دث  كما 
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اأن يكون الغرب  واأي��اً تكن احلقيقة حول احلالة الذهنية لبوتني، يجب 
مل  اإذا  خا�شة  عقانية  اأق���ل  ب�شكل  يت�شرف  ق��د  واأن���ه  ل��ذل��ك،  م�شتعداً 
و�شعه،  يتح�شن  اأن  املوؤكد  غري  ومن  املعركة.  �شاحة  يف  و�شعه  يتح�شن 

حيث ورد اأن كييف ت�شتعد ل�شن هجوم كبري ال�شهر املقبل.
ويختم الكاتب اأن املقربني من بوتني يعرفون اأف�شل بكثري مما نعرفه 
عن حالته العقلية، واإذا �شعروا بتدهور خطري، اأو اإذا اأ�شبح عاجزاً ج�شدياً 
اأو عقلياً، فمن املمكن اأن ي�شعوا لإ�شقاطه. وهذا �شيناريو اأكرث ترجيحاً 
حتى اأكرث من النقاب عليه ب�شبب الغ�شب من الطريقة التي يدير بها 
احلرب. وقد توؤدي اأي حماولة لإقالته، خا�شة اإذا قاوم كما هو مرجح، 
اإىل �شراع عنيف على ال�شلطة وعدم ال�شتقرار والفو�شى يف جميع اأنحاء 

الباد، ورمبا حتى حرب اأهلية مع عواقب وخيمة على رو�شيا والعامل.

اجلي�س ال�ضيني يطلق حتذيرًا 
ل�ضفينة حربية اأمركية

•• بكني-اأ ف ب

ال�شني  اأمريكية يف بحر  �شفينة حربية  اأنه ر�شد  ال�شيني  اأعلن اجلي�س 
املياه التي تطالب  اأم�س اخلمي�س و”حذرها بوجوب مغادرة”  اجلنوبي  
ال�شني  بحر  على  تقريبا  الكاملة  بال�شيادة  ال�شني  تطالب  بكني.  بها 
اجلنوبي، املمر املائي ال�شرتاتيجي الذي تعرب خاله ترليونات الدولرات 
اأن املطالبة  من التجارة �شنويا، على الرغم من قرار ملحكمة دولية راأى 
وفيتنام  الفيليبني  تطالب  كما  قانوين.  اأ�شا�س  اإىل  ت�شتند  ل  ال�شينية 
وماليزيا وبروناي باأجزاء من البحر بينما تر�شل الوليات املتحدة �شفنا 
تابعة لبحريتها للتاأكيد على حرية املاحة يف مياه دولية. واأعلنت قيادة 
العمليات اجلنوبية جلي�س التحرير ال�شعبي ال�شيني اأن املدمرة الأمريكية 
املياه  اخلمي�س  دخ��ل��ت  موجهة  ب�����ش��واري��خ  امل����زودة  ميليو�س  اإ����س  اإ����س  ي��و 
املحيطة بجزر بارا�شيل التي تطالب بها فيتنام اأي�شا. وقال املتحدث تيان 
“نظم قواتاً بحرية وجوية لر�شد ومراقبة  ال�شيني  اإن اجلي�س  جونلي 
اأن  واأ���ش��اف  امل��غ��ادرة«.  بوجوب  و”حذرها  القانون”  مبوجب  )ال�شفينة( 
 ... ال�شينية  الإقليمية  امل��ي��اه  يف  ق��ان��وين  غ��ري  ب�شكل  “توغلت  ال�شفينة 
يف  وال�شتقرار”  بال�شام  اأ�شر  ما  ال�شينية،  اإذن من احلكومة  دون  من 
لوكالة  وقال  ال�شيني  الإع��ان  لنفي  الأمريكي  و�شارع اجلي�س  املنطقة. 
واأكد  كاذبة«.  ال�شعبية  ال�شني  جمهورية  “ت�شريحات  اإن  بر�س  فران�س 
ال�شفينة  اإن  الهندي-الهادئ  ملنطقة  الأمريكية  القيادة  با�شم  متحدث 
“تقوم بعمليات روتينية يف بجر ال�شني اجلنوبي ومل ُتطرد«. اأ�شاف اأن 
ي�شمح  اأينما  والعمليات  والإبحار  الطريان  �شتوا�شل  املتحدة  “الوليات 
القانون الدويل بذلك«. ومب��وازاة التاأكيد على مطالبها يف بحر ال�شني 
اجلنوبي قامت ال�شلطات ال�شينية يف ال�شنوات القليلة املا�شية ببناء جزر 

ا�شطناعية ت�شم عددا من املن�شاآت واملدرجات الع�شكرية.
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مع رف�ضه »التنازلت العميقة«.. املعار�ضة تطرح 3 خيارات ملاكرون
•• باري�س-وكاالت

رغم اخلافات ال�شديدة بينهما ب�شاأن قانون التقاعد، 
ع������لى  فرن�ش������ا  يف  واملع�������ار�شة  احلك�������ومة  اتفق����ت 
يف  للف�شل  الد�شتوري  املجل�س  اإىل  ن�����ون  القا  اإح��ال��ة 
اأن ي�شدر احلكم  اآم��ال كل طرف يف  د�شتوريته، و�شط 

ل�شاحله.
“�شكاي  ملوقع  �شيا�شيون  حمللون  و�شفها  م��ا  ظ��ل  يف 
“خيارات حمدودة” اأمام الرئي�س  نيوز عربية” باأنها 
الفرن�شي اإميانويل ماكرون، لتهدئة النقابات الغا�شبة 
من القانون، توا�شل احلكومة رف�شها لقرتاحات ِمن 
اأو  �شحبه  اأو  القانون  على  ا�شتفتاء  باإجراء  معار�شني 

حل احلكومة.
الأربعاء، كرر ماكرون مت�ّشكه بالقانون، الذي يق�شي 
برفع �شّن التقاعد من 62 عاما اإىل 64 عاما، قائا 

اإنه “ل ي�شعدين لكنه �شروري«.
يف كلمته اإىل مواطنيه خال مقابلة تلفزيونية، حاول 
فيها تهدئة الغا�شبني، اأعلن اأّن القانون �شيدخل “حيز 

التنفيذ بحلول نهاية العام«.
فيما ترى اأحزاب املعار�شة اأن القانون ي�شّر مبكت�شبات 
اإليه لدواٍع  باأنها جلاأت  وحقوق العمال، ترد احلكومة 

خا�شٍة بامليزانية.

ه للمجل�ص الد�شتوري التوجرّ
اإليزابيث ب��ورن، التي جنت من  ق��ّررت رئي�شة ال��وزراء 
ب�شعوبة،  الوطنية  باجلمعية  الثقة  حجب  اقرتاحي 
للنظر يف  ال��د���ش��ت��وري  امل��ج��ل�����س  اإىل  ال��ق��ان��ون  اإح���ال���ة 
اأن  ت��اأم��ل  ال��ت��ي  املعار�شة  اأّي��دت��ه��ا  خ��ط��وة  يف  �شرعيته، 
ترف�شها  م��واد  على  ي�شطب  اأو  القانون  املجل�س  يلغي 

املعار�شة، وفق و�شائل اإعام فرن�شية.
ي��وؤّي��د امل��ت��ح��دث ب��ا���ش��م احل���زب ال���ش��رتاك��ي الفرن�شي 

اإىل  اللجوء  دولب����ورت،  اأرت���ور  الوطنية،  اجلمعية  يف 
املجل�س الد�شتوري للحكم على القانون، قائا اإن هذا 
خمرج �شمن خمرجني، ثانيهما تنظيم ا�شتفتاء �شعبي 

حل�شم الق�شية.

»تنازلت عميقة«
تعليقا على خطاب ماكرون، يقول املحلل ال�شيا�شي من 
باري�س نزار اجلليدي، اإنه يف الوقت احلا�شر ل مييل 
الربملان؛  ح��ل  ول  وزاري  تغيري  اإج���راء  اإىل  الرئي�س 

لذلك عليه اإيجاد حلول جذرية للتهدئة.

ِمن هذه احللول:
حلل  قوية  م�شروعات  حزمة  يطرح  اأن  الرئي�س  على 

الو�شع القت�شادي املتاأزم وخف�س وترية الغ�شب.
رمبا عليه اأن يقّدم تعديات على برناجمه النتخابي 

ل�شنة 2023.
لة احلوار هو عملية من �شاأنها تهدئة ال�شارع  يف املح�شّ
اإذا قّدمت تنازلت عميقة ب�شاأن القانون، واأي�شا خطة 

اإ�شاحية �شاملة.

حكوميا مرفو�شة  �شيناريوهات   3
“باتت  الأزم���ة  لتجاوز  م��اك��رون  اأم���ام  ال�شيناريوهات 
حمدودة”؛ مع اإ�شرار النقابات العمالية على ا�شتمرار 
احتجاجات ال�شارع، يف تقدير اخلبري بال�شاأن ال�شيا�شي 

الفرن�شي، مراد احلطاب.
هذه ال�شيناريوهات يحددها يف 3 طرق:

الأول: ا�شتفتاء �شعبي
رمبا يلجاأ اإليه ماكرون الذي يجري م�شاورات ممتدة 
وجمل�شي  احلكومة  ممثلي  م��ع  ال��ث��اث��اء،  م�شاء  منذ 

النواب وال�شيوخ، ملحاولة احتواء الغ�شب.
مايني   5 جمع  الد�شتور،  ح�شب  ال�شتفتاء،  يتطلب 
الربملان  اأع�����ش��اء  م��ن  ت��وق��ي��ع��ا  و185  �شعبي  ت��وق��ي��ع 
يف  ع�شوا  و348  الوطنية  اجلمعية  يف  نائبا   577(

جمل�س ال�شيوخ( لتنظيمه.

الثاين: �شحب القانون
العمالية  النقابات  ودع��وة  الحتجاجات،  ت�شعيد  مع 
12 عاما حتت مظلة  التي جتتمع للمرة الأوىل منذ 
واحدة، رمبا تلجاأ احلكومة ل�شحب القانون اأو تعديله، 
من  ال��د���ش��ت��وري  املجل�س  �شي�شدره  مب��ا  ه��ذا  ويتعلق 

ماحظات ب�شاأن القانون.

الثالث: حل احلكومة
يف حني يبقى هذا اخليار م�شتبعدا يف الوقت الراهن، 
ا�شطر  اإذا ما  لكّنه متاح  على ح�شب تقدير اخل��رباء، 
اإليه الرئي�س لتهدئة ال�شارع. �شبق اأن دعا حزب التجمع 
املتطرف،  ب��ال��ي��م��ي��ن��ي  امل��و���ش��وف  امل���ع���ار����س،  ال��وط��ن��ي 
بورن  اإليزابيث  ال��وزراء  رئي�شة  لوبان،  مارين  بزعامة 
اإقالتها ِمن ِقبل الرئي�س  اأو  اإىل التنحي عن من�شبها 

ماكرون.
احلكومة  اأع�شاء  �شم  اجتماٍع  يف  امل�شاركني  اأح��د  لكن 
الثاثاء،  �شباح  الإليزيه  ق�شر  يف  الرئا�شي  واملع�شكر 
اإج���راء  اأو  ال��ربمل��ان  م��اك��رون ل يعتزم ح��ل  اأن  اأو���ش��ح 
تعديل وزاري اأو ا�شتفتاء على القانون، غري اأنه طلب 
اإىل  اأ�شبوعني  غ�شون  يف  “مقرتحات،  تقدمي  منهم 
اأ�شلوب  “تغيري  بهدف  اأق�شى”،  كحد  اأ�شابيع  ثاثة 

وجدول اأعمال الإ�شاحات«.

حزمة ملفات �ضائكة على املحك يف النتخابات الرتكية املقبلة
•• اأنقرة-رويرتز

اختبار  اأك��رب  اأردوغ���ان  رج��ب طيب  الرتكي  الرئي�س  يواجه 
التي  م��اي��و/اأي��ار،  انتخابات  يف  عاما،   20 دام  ال��ذي  حلكمه 
لن حتدد فقط من �شيقود الباد، بل وطريقة حكمها، واإىل 
اأن تلعبه  ال��ذي ميكن  ال��دور  اأي��ن يتجه اقت�شادها، وم��ا هو 

لتخفيف ال�شراعات يف اأوكرانيا وال�شرق الأو�شط.
 14 الرئا�شية والربملانية يف  اإج��راء النتخابات  املقرر  ومن 
مايو-اأيار، بعد ثاثة اأ�شهر من الزلزل القوية التي �شربت 
و�شردت  الآلف  ع�شرات  بحياة  واأودت  الباد،  �شرق  جنوب 

املايني.
واختارت املعار�شة كمال قليجدار اأوغلو، زعيم حزب ال�شعب 
حتالفا  و���ش��ك��ل��ت  ل��ل��رئ��ا���ش��ة،  مر�شحها  ل��ي��ك��ون  اجل��م��ه��وري، 
وكذلك  وال��ي��م��ني،  الي�شار  م��ن  الناخبني  ج��ذب  اإىل  ي��ه��دف 

الإ�شاميني.
ووع���دت امل��ع��ار���ش��ة ب��اإل��غ��اء ال��ع��دي��د م��ن �شيا�شات اأردوغ����ان، 
الذي يوؤيد العتبارات الدينية والدبلوما�شية املدعومة من 

اجلي�س واأ�شعار الفائدة املنخف�شة.
اأ�ش�س  اأن  منذ  للباد  زع��ي��م  اأق���وى  ب��اأن��ه  يو�شف  اأردوغ�����ان 
م�شطفى كمال اأتاتورك اجلمهورية الرتكية احلديثة قبل 

قرن من الزمان.
على  القائم  والتنمية(،  )ال��ع��دال��ة  وح��زب��ه  اأردوغ����ان  واأب��ع��د 

جذور اإ�شامية، الباد عن برنامج اأتاتورك العلماين.
كما ركز اأردوغان ال�شلطة حول رئا�شة تنفيذية، مقرها ق�شر 

ي�شم األف غرفة على م�شارف اأنقرة، وتر�شم ال�شيا�شة فيما 
والدولية  واملحلية  والأم��ن��ي��ة  القت�شادية  ال�����ش��وؤون  يخ�س 
املعار�شة،  ق��م��ع��ت  ح��ك��وم��ت��ه  اإن  م��ن��ت��ق��دوه  وي��ق��ول  ل��ل��ب��اد. 
وقو�شت احلقوق، واأخ�شعت النظام الق�شائي لنفوذها، وهو 
احلماية  وفرت  اإنها  يقولون  الذين  امل�شوؤولون  ينفيه  اتهام 
اأمنية، من بينها حماولة  للمواطنني يف مواجهة تهديدات 

انقاب العام 2016.
اأ�شعار  اأردوغ��ان خلف�س  ويقول خرباء القت�شاد، اإن دعوات 
يف  م�شتوى  اأعلى  اإىل  الرتفاع  اإىل  الت�شخم  دفعت  الفائدة 
24 عاما عند %85 العام املا�شي، كما اأدت لهبوط اللرية 
اإىل ُع�شر قيمتها مقابل الدولر على مدار الأعوام الع�شرة 

املا�شية.
وحتت حكم اأردوغ��ان، ا�شتعر�شت تركيا قوتها الع�شكرية يف 
اأربع عمليات توغل يف  الأو�شط وخارجه، فقد �شنت  ال�شرق 
�شوريا وهجوًما على امل�شلحني الأكراد داخل العراق، واأر�شلت 

دعًما ع�شكرًيا اإىل ليبيا واأذربيجان.
و�شهدت تركيا اأي�شا �شل�شلة من املواجهات الدبلوما�شية مع 
اليونان وقرب�س  اإىل مواجهة مع  اإ�شافة  املنطقة،  قوى يف 
ب�����ش��اأن احل�����دود ال��ب��ح��ري��ة ب�����ش��رق ال��ب��ح��ر امل��ت��و���ش��ط، حتى 
بع�س  مع  التقارب  اإىل  و�شعت  عامني،  قبل  م�شارها  غريت 

خ�شومها.
اإىل فر�س  ل��دف��اع��ات ج��وي��ة رو���ش��ي��ة  اأردوغ�����ان  ���ش��راء  واأدى 
الأ�شلحة،  �شناعة  ا�شتهدفت  اأن��ق��رة  على  اأمريكية  عقوبات 
بوتني  فادميري  الرو�شي  الرئي�س  من  قربه  اأث��ار  حني  يف 

حلف  اإزاء  تركيا  ال��ت��زام  بخ�شو�س  معار�شيه  م��ن  ت�شكيكا 
�شمال الأطل�شي الغربي.

وفنلندا  ال�شويد  طلبي  على  اأن��ق��رة  اع��رتا���ش��ات  اأث���ارت  كما 
الن�شمام لع�شوية احللف توترا اأي�شا.

القمح  بت�شدير  �شمح  ات��ف��اق  يف  تركيا  تو�شطت  ذل��ك،  وم��ع 
الأوكراين عرب البحر الأ�شود، ما ي�شري اإىل دور رمبا يلعبه 

اأردوغان �شمن اجلهود املبذولة لإنهاء احلرب يف اأوكرانيا.
ومل يت�شح اإىل الآن ما اإذا كان هناك خليفة حمتمل له قادر 
على اأن يحظى بنف�س ال�شورة التي ر�شمها اأردوغان لنف�شه 
على ال�شاحة الدولية، وهي نقطة من املرجح اأن يركز عليها 

يف احلملة النتخابية.
حتالف حزبا املعار�شة الرئي�شيان، حزب ال�شعب اجلمهوري 
الو�شط،  ليمني  املنتمي  القومي  ال�شالح  واحلزب  العلماين 
مع اأربعة اأحزاب اأ�شغر خلف برنامج من �شاأنه اإلغاء الكثري 

من ال�شيا�شات التي يت�شم بها حكم اأردوغان.
فقد تعهدت هذه الأحزاب باإعادة ال�شتقال للبنك املركزي، 

واإلغاء �شيا�شات اأردوغان القت�شادية غري التقليدية.
والعودة  التنفيذية  رئا�شته  تفكيك  تعتزم  املعار�شة  اأن  كما 
اإر����ش���ال الاجئني  ال�����ش��اب��ق، ف�شا ع��ن  ال���ربمل���اين  ل��ل��ن��ظ��ام 

ال�شوريني اإىل بلدهم.
ودعم اأردوغان اجلهود التي باءت بالف�شل لاإطاحة بحكومة 
لجئ  مليون   3.6 عن  يقل  ل  ما  ا�شت�شاف  بينما  دم�شق، 
�شوري، يتزايد عدم الرتحيب بهم و�شط املتاعب القت�شادية 
اأردوغ���ان  خطط  مياثل  عما  املعار�شة  وحت��دث��ت  تركيا.  يف 

اإىل �شوريا، لكن مل يحدد  الرامية لإع��ادة بع�س الاجئني 
اأي منهما كيف ميكن اأن يتم ذلك باأمان.

اأع��ل��ن اأردوغ������ان ر���ش��م��ي��ا يف 10 م����ار�����س-اآذار ق����رار اإج����راء 
النتخابات، لتنطلق احلملة النتخابية ملا ت�شري ا�شتطاعات 

الراأي اإىل اأنه �شيكون �شباقا متقاربا.
بزيادة  اأردوغ���ان  الأوىل من حكم  الع�شرة  الأع��وام  وات�شمت 
�شهدت  املا�شية  الع�شرة  الأع���وام  ولكن  القت�شادي،  النمو 

تراجعا يف الزدهار؛ ما اأثر على �شعبيته بني الناخبني.
واأ�شارت ا�شتطاعات الراأي الأولية منذ الزلزل اإىل متكن 

اأردوغ��ان من الحتفاظ بتاأييده ال�شعبي اإىل حد بعيد على 
الرغم من الكارثة، لكن حمللني يقولون اإن ظهور معار�شة 
موحدة، حتى واإن كانت تاأخرت يف اختيار مر�شحها، قد ميثل 

حتديا اأكرب بالن�شبة له.
و�شتظل كيفية ح�شد املعار�شة لتاأييد الأكراد، الذين ميثلون 

%15 من الناخبني، نقطة اأ�شا�شية.
املوؤيد  الدميقراطي  ال�شعوب  حلزب  امل�شارك  الزعيم  وق��ال 
لاأكراد، اإنهم قد يدعمون قليجدار اأوغلو بعد اإجراء حديث 

“وا�شح و�شريح«.

املهاجرون يف اأوروبا.. تقلي�س النفقات الرم�ضانية �ضيد امل�ضهد
•• عوا�صم-وكاالت

ال��ع��ام باهظ  ق��د ي��ك��ون �شهر رم�����ش��ان ل��ه��ذا 
الثمن بالن�شبة للمهاجرين امل�شلمني يف اأملانيا، 
الت�شخم،  عن  الناجم  الأ�شعار  ارتفاع  مع  اإذ 
وانخفا�س القدرة ال�شرائية، ت�شبح اخليارات 
اأن الإنفاق على  �شعبة يف الأ�شواق، خ�شو�شا 

الغذاء ينفجر خال هذا ال�شهر الكرمي.
للمهاجرين  الغذائية  ال��ع��ادات  اأن  يبدو  ول 
امل�شلمني يف �شهر ال�شيام �شتبقى على حالها، 
املنتجات  اأ���ش��اب  ال���ذي  الأ���ش��ع��ار  ارت��ف��اع  لأن 
ال���غ���ذائ���ي���ة الأ����ش���ا����ش���ي���ة اأ����ش���ب���ح ي��ث��ق��ل كاهل 

واملتو�شط  ال�شعيف  الدخل  اأ�شحاب  ميزانية 
يف اأوروبا.

فاإذا كان الت�شخم يتباطاأ يف منطقة اليورو، 
ف��اإن الأرق��ام الأخ��رية التي اأعلن عنها مكتب 
“يورو�شتات” مطلع  الأوروب���ي  الإح�����ش��اءات 
ال�����ش��ه��ر اجل�������اري، ت��ف��ي��د ب�����اأن اأ����ش���ع���ار امل����واد 
العديد  يف  قيا�شية  زي����ادة  �شجلت  ال��غ��ذائ��ي��ة 
ال���ك���ربى، يف فرن�شا،  ال����دول الأوروب���ي���ة  م��ن 
من 7 باملئة يف �شهر يناير اإىل 7.2 باملئة يف 
الأ�شعار  زادت  الفرتة،  نف�س  وخال  فرباير، 
يف اأملانيا، من 9.2 باملئة اإىل 9.3 باملئة، اأما 
5.9 باملئة اإىل6.1  اإ�شبانيا فقد انتقلت من 

باملئة. التخلي عن الأطباق التقليدية ويف ظل 
هذه الزيادات املتكررة، قررت رجاء.ع، املغربية 
املقيمة يف مدينة مالقة، جنوب اإ�شبانيا اأن ل 
تقليدية  مغربية  اأط��ب��اق  اأي  كعادتها  ت��ه��يء 

ا�شتعدادا ل�شهر رم�شان.
وتو�شح ملوقع “�شكاي نيوز عربية”، اأنها لن 
اإىل  يحتاج  ال��ذي  املغربي  “�شلو”  طبق  تعد 
الكثري م��ن ال��زب��دة وال��زي��ت وامل��ك�����ش��رات ولن 
“�شاأكتفي  ب��الأط��ب��اق،  ال��ف��ط��ور  مت��اأ م��ائ��دة 
الغالب  خ��ف��ي��ف��ة ويف  و���ش��ورب��ة  واح����د  ب��ط��ب��ق 
بدون خ�شر لأن �شعرها ل ينا�شب ميزانيتي، 
ل���اأ����ش���ف ن���ع���اين م����ن ال�����زي�����ادات وث����ب����ات يف 

الراتب«.

رم�شان والت�شخم.. و�شع مادي �شعب
اأما اآمنة، املهاجرة التون�شية، املقيمة يف مدينة 
غرونوبل، واأم لطفلني فقد قررت اأن تتعامل 
مع �شهر رم�شان كاأي �شهر من �شهور ال�شنة.

“لقد  عربية”،  ن��ي��وز  “�شكاي  مل��وق��ع  وق��ال��ت 
اأ�شبح ثمن البي�س والزيت ل ي�شمحان حتى 
باإعداد حلويات جل�شة ما بعد الإفطار وثمن 
املك�شرات املرتفع يجعلني اأفكر األف مرة قبل 
“امل�شفوف” التون�شي  طبق  حت�شري  اق��رتاح 

نحن  ن�شتعملها  التي  اللحوم،  اأم��ا  لل�شحور، 
واملعكرونة،  ال�����ش��ورب��ة  يف  ك��ث��ريا  التون�شيون 
عنها  ن�شتغني  ق��د  اأو  كميتها  م��ن  ف�شنقلل 

متاما«.

زيارات بعد الإفطار
ووف��ق��ا لآخ����ر ت��ق��ري��ر ن�����ش��ره امل��ع��ه��د الوطني 
الفرن�شي،  لاإح�شاء والدرا�شات القت�شادية 
الطازجة  وال��ف��واك��ه  اخل�شار  اأ�شعار  ارتفعت 
23.3 باملئة و9.8 باملئة  ب�  اإىل زيادة  لت�شل 
على التوايل يف عام واحد، كما ارتفعت اأ�شعار 
واللحوم  باملئة(   14.4  +( واحل��ب��وب  اخلبز 
 19.4  +( اجل��ن  واأ�شعار  باملئة(   15.4  +(

باملئة(.
ومع هذه الأ�شعار، يكافح اأمين الذي يح�شل 
ع��ل��ى احل���د الأدن�����ى ل���اأج���ور وزج��ت��ه اللذان 
و�شا من لبنان قبل اأربع �شنوات اإىل فرن�شا، 
متر  م��ن  رم�����ش��ان  �شهر  اأ���ش��ا���ش��ي��ات  لي�شرتي 

وحليب وجن.
“�شكاي نيوز عربية”  ويوؤكد يف املقابل ملوقع 
“�شهر الكرم وال�شيافة،  “هذا ال�شهر هو  اأن 
وجبة  لتناول  الأ���ش��دق��اء  دع���وة  على  تعودنا 
�شنواظب  اأن��ن��ا  اأظ��ن  ل  لكن حاليا  الإف��ط��ار، 

املالية  امل��وارد  العادة لأننا ل منلك  على هذه 
ال���ك���اف���ي���ة، ���ش��ن��ك��ت��ف��ي ب����ال����زي����ارات ب��ع��د وقت 

الإفطار«.

تقليل هام�ص الربح
وي����رى اجل�����زار اجل���زائ���ري يف م��دي��ن��ة ليون 
اأثرت  الزيادات  هذه  اأن  اأحمد.ف  الفرن�شية، 

ب�شكل كبري على جيب امل�شتهلك كما البائع.
نيوز  “�شكاي  مل���وق���ع  ت�����ش��ري��ح��ه  يف  وي��ت��اب��ع 
ورواج.  رب���ح  �شهر  رم�����ش��ان  “كان  عربية”، 
التي  اللحوم  امل�شتهلك يف نوع  حاليا ل يفكر 
وبكمية  ثمنا  الأرخ�����س  يف  ب��ل  تناولها  يريد 
اأقل، ا�شطررت لتقليل هام�س الربح للحفاظ 
التخفي�شات حتى  الزبائن والإكثار من  على 
التي  الكهرباء  ف��ات��ورة  دف��ع  ب��دوري  ا�شتطيع 
تف�شري هذا  م��رات«. وميكن  ت�شاعفت ثاث 
الأ���ش��ع��ار على وج��ه اخل�شو�س  الن��ف��ج��ار يف 
انفجار  اإىل  اأدت  ال��ت��ي  اأوك��ران��ي��ا  يف  ب��احل��رب 
يف اأ����ش���ع���ار امل���ح���روق���ات وال���غ���از مم���ا ك����ان له 
اإىل  ي�شاف  الب�شائع،  ا�شترياد  تداعيات على 
ذلك حقيقة اأن العديد من احلبوب والبذور 
وهي  اأوك��ران��ي��ا،  م��ن  ا�شتريادها  يتم  الزيتية 

اأحد املوردين الرئي�شيني للحبوب يف اأوروبا.

بف�ضل هذه التفاقية..اأبقت اأمركا قواتها بكوريا اجلنوبية
•• عوا�صم-وكاالت

للقرن  الكورية  الأمريكية  العاقات  بداية  تاريخ  يعود 
املتحدة  ال��ولي��ات  اأب��رم��ت   ،1882 ف��ع��ام  ع�شر،  التا�شع 
الأمريكية اتفاقية ال�شام وال�شداقة والتجارة واملاحة 
البحرية مع نظريتها الكورية اأثناء فرتة مملكة جو�شون 
الدبلوما�شيون  ح���ّل  ال���ت���ايل،  وب��ال��ع��ام   .)Joseon(
العاقات  ذل���ك  اإث���ر  ع��ل��ى  لتتطور  ب��ك��وري��ا  الأم��ريك��ي��ون 
نهايتها  ت��ع��رف  اأن  ق��ب��ل  ال��ط��رف��ني  ب���ني  ال��دب��ل��وم��ا���ش��ي��ة 
اجلزيرة  ل�شبه  اليابان  احتال  مع  تزامنا   1910 ع��ام 

الكورية.

نهاية احلرب الكورية
اليابان،  وا�شت�شام  الثانية  العاملية  احل��رب  نهاية  وم��ع 
اجته  وبينما  لن�شفني،  ال��ك��وري��ة  اجل��زي��رة  �شبه  ق�شمت 
الن�شف  ل  ف�شّ مو�شكو،  مع  للتحالف  ال�شمايل  الن�شف 
ال��ت��ق��رب م��ن وا���ش��ن��ط��ن وا���ش��ت��ع��ادة العاقات  اجل��ن��وب��ي 

القدمية مع الوليات املتحدة الأمريكية.
ال�شمايل لكوريا  ال��ك��وري  ب��داي��ة الج��ت��ي��اح  م��ع  وت��زام��ن��ا 
املتحدة  ال���ولي���ات  ت����رتدد  مل   ،1950 ع���ام  اجل��ن��وب��ي��ة 
الأمريكية، وحلفاوؤها، يف ار�شال اأعداد كبرية من القوات 
اجلزيرة  ب�شبه  احل��رب  هذه  ا�شتمرت  وقد  �شيول،  لدعم 
واإ�شابة ما  وانتهت مبقتل  �شنوات   3 الكورية لأكرث من 

احلدود  تر�شيم  مع  تزامنا  �شخ�س  مليوين  عن  يزيد 
�شمال وخلق   38 ال��ع��ر���س  ال��ك��وري��ت��ني عند خ��ط  ب��ني 

منطقة حدودية منزوعة ال�شاح.
اأواخر  الكورية  احل��رب  اأنهت  التي  الهدنة  توقيع  ومع 
ال�شيا�شي  ال��و���ش��ع  تغري   ،1953 مت��وز/ي��ول��ي��و  �شهر 
ب�شرق اآ�شيا ب�شكل لفت لانتباه، حيث انت�شبت اأنظمة 
مع  تزامنا  ال�شمالية  وكوريا  ال�شني  بكل من  �شيوعية 
اأمام  ال�شينية  الهند  بحرب  الفرن�شيني  تراجع  بداية 
كوريا  ذل���ك، حت��ول��ت  وب�شبب  ال�����ش��ي��وع��ي��ني،  امل��ق��ات��ل��ني 
املتحدة  ال��ولي��ات  اآخ��ر ح�شون  ل��واح��دة من  اجلنوبية 

الأمريكية، وحلفائها، باملنطقة.

ق�ش�س اقت�شادية
ت�شتبعد  اجلن�����وبية”  وال�ش�����ني”ك�������وريا  اأم��ريك��ا 
اإذا تلقت متويا  اإغاق م�شان����ع الرق�������ائق يف ال�شني 

اأمريكيا
لإبرام  الأمريكيون  امل�شوؤولون  الو�شع، اجته  اأمام هذا 
اتفاقية حتالف ودفاع م�شرتك مع الكوريني اجلنوبيني، 
بالعا�شمة   1953 الأول/اأك���ت���وب���ر  ت�شرين   1 وي���وم 
الأم��ريك��ي��ة وا���ش��ن��ط��ن، وّق���ع وزي���ر اخل��ارج��ي��ة الكوري 
 )Pyon Yong-tae( ت��اي  يونغ  بيون  اجلنوبي 
 John( مع نظريه الأم��ريك��ي ج��ون فو�شرت دول���س
بني  املتبادل  الدفاع  معاهدة   )Foster Dulles

الوليات املتحدة الأمريكية وكوريا اجلنوبية.
ال��ط��رف��ان على حل  اتفق  امل��ع��اه��دة،  ه��ذه  بنود  وح�شب 
اللجوء  دون  �شلمية  ب��ط��رق  بينهما  اخل��اف��ات  جميع 
للعنف والت�شاور يف حال �شعور اأحدهما بوجود تهديد 
خ��ارج��ي م��ن ط��رف ث��ال��ث، واإ���ش��اف��ة للتعاون يف جمال 
الأمريكية  املتحدة  الوليات  وافقت  الأ�شلحة،  تطوير 
على م�شاعدة كوريا اجلنوبية والتدخل ل�شاحلهما يف 
حال تعر�شها لهجوم تزامنا مع تركيز قوات اأمريكية 
ب�شكل دائم باأرا�شي كوريا اجلنوبية. اأي�شا، �شمت هذه 
منها  بالن�شحاب  الطرفني  لكا  �شمح  بندا  التفاقية 

باأي وقت �شريطة اإعام الطرف الآخر م�شبقا.

اإ�ضرائيل ت�ضادق على قانون يحد 
من اإمكانية اإقالة رئي�س الوزراء 

•• القد�س-رويرتز

�شادقت اإ�شرائيل اأم�س اخلمي�س على قانون ي�شع قيودا على احلالت التي 
ميكن فيها اإقالة اأي رئي�س للوزراء، رغم خماوف عرب عنها خبري قانوين 
حكومي من اأن القانون رمبا يهدف حلماية بنيامني نتنياهو من اأي تبعات 

ملحاكماته بتهم ف�شاد.
البنود  اأح��د  للقادة  الأهلية”  “فقدان  مل�شطلح  امل��ع��دل  التعريف  وميثل 
الت�شريعية التي طرحها الئتاف احلاكم املوؤلف من اأحزاب دينية وقومية 
وت�شببت يف اأزمة يف الباد وترى املعار�شة اأنها جتعل ا�شتقال الق�شاء يف 

خطر.
الذي  التجاوز  �شبط  اإىل  تهدف  التعديات  اإن  احلاكم  الئتاف  ويقول 
دوائر  ب��ني  ال��ت��وازن  اإع����ادة  واإىل  ال�شاحيات  يف  العليا  املحكمة  مت��ار���ش��ه 

احلكم.
واأقر الربملان الإ�شرائيلي )الكني�شت( بتاأييد 61 �شوتا مقابل رف�س 47 
م�شروع القانون الذي ين�س على اعتبار رئي�س الوزراء غري قادر على القيام 
بعمله ومن ثم ُيجرب على التنحي اإذا ما اأعلن النواب اأو قرر ثاثة اأرباع 

وزراء احلكومة ذلك لأ�شباب �شحية اأو نف�شية.
يوجه  د���ش��ت��وري  �شبه  اأ�شا�شي”  “لقانون  اإي�شاحا  الت�شريع  بنود  وت��ق��دم 
احلكومة لاإجراءات التي تتبعها يف حال تعذر على رئي�س الوزراء القيام 
بعمله لكنه مل يكن يت�شمن اأي تفا�شيل حول الظروف التي قد توؤدي ملثل 

هذا املوقف.
اإن  حزبية،  غري  موؤ�ش�شة  وه��و  للدميقراطية،  الإ�شرائيلي  املعهد  ويقول 
بعدم  حمتمل  حلكم  معر�شا  نتنياهو  ترتك  كانت  تف�شيلها  قبل  القاعدة 
الأه��ل��ي��ة م��ن امل��دع��ي��ة ال��ع��ام��ة ج��ايل ب��اه��راف-م��ي��ارا اإذا م��ا راأت اأن���ه يقوم 

مبحاولة لعرقلة ثاث حماكمات يخ�شع لها بتهم ف�شاد.
اإن القانون اجلديد يحول دون ذلك،  وقال اأمري فوك�س الباحث يف املعهد 
واأ�شاف اأنه اعترب اأ�شا اأن و�شول املدعية العامة ملثل هذا القرار اأمر غري 

مرجح.
وينفي نتنياهو كل التهامات املوجهة له وي�شف املحاكمات باأنها حماولة 

�شيا�شية لإجباره على ترك املن�شب.
وقالت باهراف-ميارا، التي عينتها احلكومة ال�شابقة املنتمية لتيار الو�شط، 
الئتاف  م�شاعي  ع��ن  بنف�شه  ي��ن��اأى  اأن  نتنياهو  على  اإن  املا�شي  ال�شهر 
احلاكم املتعلقة بالتعديات الق�شائية لأنها ترى ت�شاربا يف امل�شالح ب�شبب 

حماكماته.
وعرب جيل ملون نائب املدعية العامة عن حتفظاته على م�شروع قانون عدم 

الأهلية خال جل�شة مراجعته يف الكني�شت يوم الثاثاء.
العنا�شر  �شل�شلة من  اأعيننا هو  اأم��ام  ن��راه  “ما  وق��ال وفقا ملح�شر ر�شمي 
اأن  الت�شريعية املقلقة للغاية التي يتم الدفع بها ب�شرعة كبرية... وميكن 
تخدم امل�شالح ال�شخ�شية لرجل فيما يتعلق مبا �شتخل�س اإليه الإجراءات 

القانونية التي يواجهها«.
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تعقيبا على زيارة الرئي�ص ال�شيني ملو�شكو : 

مفتاح حل الأزمة الأوكرانية لي�س بيد بكني

ال�شعب الرو�شي  اأن  اأنا متاأكد من 
الرئي�س  اأك���د   ،“ يدعمكم  ���ش��وف 
الكرملني  ق��ب��ة  حت����ت   ال�����ش��ي��ن��ي 
ال��ك��ام��ريات و  اأج��ه��زة   الذهبية و 
املبتهج.  ب��وت��ني  ف���ادمي���ري  اأم�����ام 
فاإن   ، تر�شيحه  اإع���ان  قبل  حتى 
بتاأييد  يحظى  ال��رو���ش��ي  الرئي�س 
قوي.  و لقد و�شلته الر�شالة. هذا 
�شلفا  “ املَُعد  امل�شرحي  “ الخراج 
الرو�شي  الإع����ام  نقله  وال����ذي    ،
ع��ل��ى ال��ف��ور ، ح���دد ب��ال��ف��ع��ل نغمة 
زيارة  الرئي�شني:  بني  القمة  هذه 
ي��ق��وم بها �شي جني  ال��ت��ي  ال��دول��ة 
ك��ل �شيء  ق��ب��ل  ل��رو���ش��ي��ا ه��ي  بينغ 
اإع������ادة ل��ل�����ش��رع��ي��ة ون��ف��ح��ة  ه���واء 
على  ب��وت��ني  ل��ف��ادمي��ري  منع�شة 
 ، ال�شاحة الدولية و دعم قيم  له 
بعد ثاثة اأيام من اإدانته من قبل 
حم��ك��م��ة اجل��ن��اي��ات  ال��دول��ي��ة . و 

و�شط الثناء املتبادل ، قال اإنه كان 
لفعالية  ال�شيء”  بع�س  “ح�شوًدا 
الأمام”  اإىل  ال�������ش���ني  “قفزة 
“لتطوير  امل���ط���ب���ق  ول���ل���ن���ظ���ام   ،
تبع  الدولة”.   وتقوية  اقت�شادها 
ذلك ع�شاء عمل م�شاء يوم الثنني 
، ونادًرا جًدا  ما يحدث  فقد رافق 
فادميري بوتني بنف�شه �شي جني 
 “ ال��ل��ي��م��وزي��ن  ���ش��ي��ارت��ه   اإىل  بينغ 
“العلم  ال�����ش��ي��ن��ي��ة  ت�شي”  ه��ون��غ 
حتمل  ت��ك��ن  مل  ال��ت��ي  الأحمر”  

لوحة منجمية.  

 �شيا�شة �شينية م�شتقلة 
كان من املقرر اأن ت�شتمر املحادثات 
ي��وم ال��ث��اث��اء امل��واف��ق 21 مار�س 
ب��ط��ري��ق��ة ر���ش��م��ي��ة ب���درج���ة اأك���رب 
ال����وف����ود  اإىل  مت���ت���د  وب�����ش��ي��غ��ة   ،
لُتف�شي  ال��ب��ل��دي��ن   م��ن  الر�شمية 

ب��ك��ني يف الإ�����ش����رار على  ت�����ش��ت��م��ر 
الرو�شية  ال�شينية  ال��ع��اق��ة  اأن 
طرف  اأي  “�شد  م��وج��ه��ة  لي�شت 
ال�شني  اأن  ي��ب��دو  ل��ك��ن   ، ثالث” 
الوليات  مع  بالتناف�س  مهوو�شة 
امل���ت���ح���دة ، ال�����دول�����ة ال����وح����ي����دة ، 
بح�شب �شي ، التي ميكن اأن ت�شر 
ملو�شكو   زي��ارت��ه  ي��وم  مب�شاحلها.  
اأ�شدرت و�شائل الإعام احلكومية 
ال�شينية مذكرة مطولة من وزارة 
يذهب  “ملاذا  ب��ع��ن��وان  اخل��ارج��ي��ة 
 .“ رو���ش��ي��ا؟  اإىل  ال�شيني  الزعيم 
من اجلدير باملاحظة اأن ال�شبب 
رو�شيا جارة  اأن  لي�س  املقدم  الأول 
و�شريك مهم ، ولكن اأن بكني تنتهج 
منذ  م�شتقلة.  خ��ارج��ي��ة  �شيا�شة 
وقت لي�س ببعيد ، قاومت ال�شني 

اىل توقيع �شل�شلة من التفاقيات 
امل�شالة  م��ث��ل��ت  و  ال��ط��رف��ني.  ب��ني 
املو�شوعات  اإح����دى  الأوك���ران���ي���ة  
الرئي�شية التي ناق�شها الزعيمان. 
وق�����������ال ف�������ادمي�������ري ب������وت������ني يف 
اإنه  تعليقاته التي بثها التلفزيون 
ال�شينية  امل��ق��رتح��ات  “يحرتم” 
“منفتح”  اإن��ه  حلل ال�شراع وق��ال 
على املفاو�شات. واأ�شاف “اأعلم اأن 
لديك موقًفا عادًل ومتوازًنا ب�شاأن 
اإحلاًحا”.  الدولية  الق�شايا  اأكرث 
ووع������د ����ش���ي ج����ني ب��ي��ن��غ ، ال����ذي 
“العاقات  حت��ي��ة  يف  ي��ف�����ش��ل  مل 
 ، وم��و���ش��ك��و  ب��ك��ني  الوثيقة” ب��ني 
حلل  بناء”  دور  لعب  “مبوا�شلة 
ولكنه  ح��رًب��ا  اأب�����ًدا  ي�شميه  مل  م��ا 

اأوكرانيا.  “اأزمة” يف 

ا�شتقالية”.  اأك�����رث  ن��ح��و  ع��ل��ى 
و�شددت على اأنه “�شواء كانت هناك 
اأزمة يف اأوكرانيا اأم ل ، فاإن القادة 
�شيوا�شلون  وال��رو���س  ال�شينيني 
بالن�شبة  والزيارات”.  ال��ت��ب��ادلت 
 ، املتحدة  ال��ولي��ات  ف��اإن   ، لل�شني 
رو�شيا   - وه��ددت   - ا�شتفزت  التي 
م���ن خ����ال ت��و���ش��ي��ع ح��ل��ف �شمال 
الأط��ل�����ش��ي يف اأوروب������ا ال��و���ش��ط��ى ، 
مع  نف�شه  ال�����ش��يء  ل��ف��ع��ل  ت�شتعد 
تايوان ،. “الوليات املتحدة تريد 
تايوان  م�شيق  يف  التوتر  ت�شعيد 
الأوكرانية  الأزم��ة  اإنتاج  اإع��ادة  ،و 
ح���ول ال�����ش��ني وحت��ري�����س ال�شني 
ثيو�شيديد�س  فخ  يف  ال��وق��وع  على 
وبكني  وا����ش���ن���ط���ن  دف�����ع  اأي   ،“
ل����ذل����ك ل  خل����و�����س احل���������رب  .. 

والغرب  املتحدة  الوليات  �شغوط 
الرئي�س  م���ن  زي������ارة  وا���ش��ت��ق��ب��ل��ت 
ت�شافح  لوكا�شينكو.  البيارو�شي 
بع�شهما  ون��ادي��ا  الدولتني  رئي�شا 
احلقيقيني  ب��الأ���ش��دق��اء  البع�س 
بان   علما  املُذكرة    ت�شري  كما   ،“
بقمع  يقوم  ال��ذي   ، مين�شك  نظام 
ل يرحم �شد خ�شومه ، م�شتهدف 
ب��ال��ع��ق��وب��ات ال��دول��ي��ة ل��ت��ورط��ه يف 

الغزو الرو�شي لأوكرانيا.

مفتاح حل الأزمة 
ب��ا���ش��ت��خ��دام ���ش��ع��ار م����اوي ، ت�شف 
“النمر  ب���  وا�شنطن  بكني  م��ذك��رة 
زاد  “كلما  اأن���ه  م��ن ورق” وت��وؤك��د 
للوليات  والب������ت������زاز  ال���ت���ه���دي���د 
ال�شني  حتكم  اأن  يجب   ، املتحدة 

من  امل��ك��ون��ة  “خطتها  ن�شر  م��ن��ذ  
 24 يف  نقطة”  ع�������ش���رة  اث���ن���ت���ي 
الواقع  يف  وه��ي  املا�شي    ، فرباير 
قائمة ب�شيطة من املبادئ  ، �شعت 
نف�شها  ت��ق��دمي  اإىل  بالفعل  بكني 
ك��ق��وة م���ن اأج����ل ال�����ش��ام يف نظر 
موجهة  ر�شالة  ال���دويل.  املجتمع 
ب�شكل اأ�شا�شي اإىل بلدان “اجلنوب 
للخطاب  احل�������ش���ا����ش���ة  العاملي” 
بكني  يف  للغرب  امل��ع��ادي  امل�شرتك 
ومو�شكو . يف  هذه اخلطة، اإذا ما 
ك��ان��ت  ال�شني ق��د دع��ت اإىل وقف 
فوري لإطاق النار ، فاإنها تكتفي 
بالدعوة اإىل احرتام وحدة اأرا�شي 
ال��دول  دون الإ���ش��ارة �شراحة اإىل 
اأوكرانيا  ، مع احلر�س على عدم 

انتقاد مو�شكو. 

ينبغي توقع اأن تلعب ال�شني دوًرا 
اأوكرانيا.  ال��ن��زاع يف  رائ���ًدا يف ح��ل 
على  ال��ق��ادر  الوحيد  “ال�شخ�س 
اإن  اأن�����ش��اأه��ا.  م��ن  ه��و  امل�شكلة  ح��ل 
م��ف��ت��اح ح���ل الأزم������ة الأوك���ران���ي���ة 
ل��ي�����س يف اأي������دي ال�����ش��ني ، ب���ل يف 
 ، ال��ولي��ات املتحدة والغرب  اأي��دي 
تزيد  اأوكرانيا  يف  احل��رب  لكن   “
زيارة  بعد  اآ�شيا.  يف  التوترات  من 
ترها  مل  وال��ت��ي   ، للهند   ر�شمية 
بكني بالفعل اإيجابية ، طار رئي�س 
كي�شيدا  فوميو  الياباين  ال���وزراء 
كييف.   اإىل  امل���ا����ش���ي   ال���ث���اث���اء  
وه��ي خ��ط��وة غ��ري متوقعة جتعل 
جمموعة  دول  اإىل  اأق���رب  اليابان 
ال�شبع الأخرى ، لكنها تبعدها عن 

مو�شكو وبكني. 

•• فريدريك لوماتر – لوموند الفرن�صية: 

ي�شل  بينغ  جني  �شي  ال�شيني  الرئي�ص  يكد   مل 
اإىل مو�شكو  حتى وا�شل انتقاد الوليات املتحدة 
 ، الأخرى  للدول  الداخلية  ال�شوؤون  يف  لتدخلها 
يف  اأنه  اأعلم   ”. الرو�شي  لنظريه  دعمه  موا�شال 
رئا�شية  انتخابات  هناك  �شتكون  املقبل  العام 
ال�شنوات  يف  القوي  حكمكم  وبف�شل  بلدك.  يف 

الأخرية ، حققت رو�شيا الكثري من النجاح. 

�شيكون اخلطر احلقيقي يف منحه ح�شانة من ال�شجن

هل يدافع اجلمهوريون عن ترامب يف وجه التهامات؟
•• وا�صنطن-وكاالت

اللوائح  اأن  اإىل  برين�شتني  جوناثان  ال�شيا�شي  الكاتب  اأ�شار 
دونالد  ال�شابق  الأمريكي  الرئي�س  �شد  املوجهة  التهامية 
ترامب، الأوىل هي اتهام متوقع من املدعي العام يف مانهاتن 

ب�شاأن ر�شوة مزعومة للممثلة الإباحية �شتورمي دانيالز.
ات��ه��ام��ات يف ق�شايا ذات  ل��ك��ن ت��رام��ب رمب���ا ي��واج��ه ق��ري��ب��اً 
خماطر اأعلى: يف جورجيا ب�شبب جهود لقلب نتائج انتخابات 
مع  تعامله  ب�شاأن  حمتملة  فيديرالية  واتهامات   ،2020
ال�شاد�س  يف  الكابيتول  مبنى  ح�شار  يف  ودوره  �شرية  وثائق 

من يناير -كانون الثاين.
ك��ان ال�شكل  اأي��اً  “بلومربغ” اأن��ه  وي��رى برين�شتني يف موقع 
الذي �شتتخذه، فاإن م�شاكل ترامب القانونية قد تهز ال�شباق 
ال��ب��داي��ة حول  اجل��م��ه��وري��ون يف  يلتف  اأن  ال��رئ��ا���ش��ي. ميكن 
الرئي�س ال�شابق مع قيام الأخري وداعميه بتوجيه اللوم اإىل 
حتى  القانوين.  الإج��راء  اإطاقهم  ب�شبب  الدميوقراطيني 
ت��رام��ب على  اأن يح�شل  ي��ري��دون  ال��ذي��ن ل  اجل��م��ه��وري��ون 
انتقاد  �شيجدون  مناف�شوه،  فيهم  مبن  الرئا�شي،  الرت�شيح 

املدعني العامني منا�شباً.

ح�شابات الناخبني والإعالم
يف  التمهيدية  والنتخابات  اأي��وا  يف  احلزبية  املوؤمترات  لكن 
كافية  عام، وهي فرتة  بعيدة مبقدار  تزال  نيوهامب�شري ل 
القانونية  الق�شايا  ت�شببت  اإذا  الأويل،  الت�شامن  لتا�شي 
باإيذاء موقف ترامب مع ناخبيه. �شيقوم الإعام املحافظ 
بح�شابات مماثلة. اإذا تبني اأن التغطية ال�شاملة لاإجراءات 
و�شي�شتفيد  بها،  ف�شيلتزم  مربحة  ترامب  بحق  القانونية 
�شيا�شات  اإىل  الإ���ش��غ��اء  م�شاهدوه  ف�شل  اإذا  لكن  ت��رام��ب. 
نباأ  كاأنه  �شريعاً  ترامب  بيدو  فقد  بايدن،  وهانرت  اليقظة 
الإعامية  التغطية  يف  ال��رتاج��ع  ي����وؤدي  اأن  مي��ك��ن  ق���دمي. 
اإ�شعاف دعم ترامب بني الناخبني اجلمهوريني  اإىل  بدوره 
به  مقتنعني  غري  لكنهم  ترامب  يحبون  الذين  الأ�شا�شيني 

متاماً كمر�شح لنتخابات 2024.
اجلمهوريون  ف�شيدعمه  احل���زب  برت�شيح  ت��رام��ب  ف��از  اإذا 
ب�����ش��ك��ل ك��ا���ش��ح يف الن��ت��خ��اب��ات ال��ع��ام��ة. ل��ك��ن ك��م��ا ت��ب��ني يف 
عقوبة  ت��زداد  اأن  املرجح  وم��ن  و2020،   2016 انتخابات 
�شخ�س  ت�شور  ال�شهل  ع��دة. من  باتهامات  اأدي��ن  اإذا  ترامب 
�شّوت بغري حما�س لرتامب، ثم قرر اأن التهامات هي الق�شة 
هذا  اأن ميثل  امل��رج��ح  غ��ري  م��ن  البعري.  ق�شمت ظهر  التي 
النوع من الأ�شخا�س جمموعة كبرية، واإذا تراجع القت�شاد 
اإىل حالة من الركود فلن يكون هناك على الأرجح ما يكفي 
من هوؤلء الناخبني لإنقاذ بايدن. لكن و�شط تناف�س �شيق، 
باإمكان مقاطعة نقطة مئوية واحدة من اجلمهوريني يوم 

النتخابات اأن تهلك حظوظ حزبهم الرئا�شية.

ق�شية اأخرى
ملتاعب  الدائم  التاأثري  ق�شية  اأي�شاً  ثمة  برين�شتني،  ح�شب 
يقول  الأم��ري��ك��ي��ة.  الدميوقراطية  على  القانونية  ت��رام��ب 
بع�س اجلمهوريني اإن اتهاماً للرئي�س ال�شابق �شيمثل �شابقة 
اآندي  اأري��زون��ا  ولي��ة  عن  اجلمهوري  النائب  ق��ال  خطرية. 
بيغز يوم ال�شبت اإن “هذا النوع من الأمور يحدث فقط يف 
دول العامل الثالث ال�شتبدادية.” ي�شف الكاتب هذا الكام 
بالهراء. ف�شحيح اأنه ما من رئي�س اأمريكي واجه اتهاماً من 
قبل. لكن ريت�شارد نيك�شون كان ليواجه ذلك بالتاأكيد لو مل 

ينل عفواً من خلفه جريالد فورد.
واجه روؤ�شاء جمهوريات وروؤ�شاء حكومات حاليون اأو �شابقون 
والربتغال  واإي��ط��ال��ي��ا  كفرن�شا  �شحية  دمي��وق��راط��ي��ات  يف 
�شيعر�س  ذل����ك  اأن  يف  اأح�����د  ي��ف��ك��ر  اأن  دون  م���ن  ات���ه���ام���ات 
الدميوقراطية للخطر. يف الوليات املتحدة، ل يوجد نق�س 
دخلوا  ال��ذي��ن  وال�شيناتورات  ال��ن��واب  وال��ع��م��دات  احل��ك��ام  يف 
كجزء  اأغنيو  �شبريو  نيك�شون  نائب  ا�شتقال  بينما  ال�شجن، 
من اتفاق لاإقرار بالذنب ب�شاأن تهم الف�شاد. مل يفكر اأحد 

يف اأن اجلمهورية تعر�شت للخطر بفعل تلك املحاكمات.

اخلطر احلقيقي
�شبب  يكمن  ل  اللحظة،  ه��ذه  حتى  اأن���ه  برين�شتني  اأ���ش��اف 
وال�شابقني  احل��ال��ي��ني  ال���روؤ����ش���اء  م��ن  �شل�شلة  وج����ود  ع���دم 
اإنه ب�شبب متتع معظم �شاغلي  اإحجام الدع��اء.  املتهمني يف 
املكتب البي�شاوي باحرتام اأكرب للقانون. كانت هناك بع�س 
اأو  اأي تلميح حلزبية حقيقية  باأن ق�شية تت�شمن  التكهنات 
ملنا�شب  م�شتقبليني  �شاغلني  �شد  انتقاماً  �شتطلق  متخيلة 

عليا. لكن الكاتب ي�شك يف ذلك.
يف الواقع، �شيكون اخلطر احلقيقي يف منح ترامب ح�شانة 
من ال�شجن ب�شبب موقعه، ما ير�شل اإ�شارة مفادها اأن القانون 
ل ينطبق على كل م�شوؤول منتخب اأو طامح �شيا�شي. ح�شب 

برين�شتني “هذه �شابقة ل نحتاج اإليها.«

الأ�ضرى الفل�ضطينيون يعّلقون اإ�ضرابًا جماعيًا عن الطعام 
•• رام اهلل-وكاالت

اأم�س  الإ�شرائيلية،  ال�شجون  يف  الفل�شطينيون  الأ�شرى  قرر 
الآلف  فيه  �شي�شارك  كان  جماعي  اإ�شراب  تعليق  اخلمي�س، 
منهم، بعد ال�شتجابة لعدد من مطالبهم من قبل م�شلحة 

ال�شجون الإ�شرائيلية.
لل�شلطة  التابعة  وامل��ح��رري��ن  الأ���ش��رى  ���ش��وؤون  هيئة  وق��ال��ت 
الإجراءات  وقف  “بعد  اإن��ه  مقت�شب،  بيان  يف  الفل�شطينية، 
تعليق  على  التفاق  مت  الأ���ش��رى،  بحق  والتع�شفية  العقابية 

خطوة الإ�شراب«.

وخطوة اإ�شراب الأ�شرى يف حال تنفيذها، كانت �شتزيد من 
الفل�شطينية،  الأرا���ش��ي  يف  وا���ش��ع  ت�شعيد  ان���دلع  احتمالية 
اإ�شافة لعوامل اأخرى خا�شة مع حلول �شهر رم�شان، الذي 
موؤ�شرات  لرتفاع  واإ�شرائيلية  فل�شطينية  تقديرات  اأ���ش��ارت 

حدوث ت�شعيد خاله.
يف  �شي�شرعون  اأنهم  فل�شطيني  اأ�شري  األفي  من  اأك��رث  واأعلن 
املفاو�شات  اإثر ف�شل  اإ�شراب مفتوح عن الطعام، وذلك على 
مع اإدارة ال�شجون الإ�شرائيلية يف ما يتعلق بالإجراءات التي 

فر�شها وزير الأمن القومي اإيتمار بن غفري.
وعزلت م�شلحة ال�شجون الإ�شرائيلية،  اأم�س الأول الأربعاء، 

الأ�شرى  بني  التن�شيق  ملنع  �شجونها،  يف  فل�شطينية  ق��ي��ادات 
الفل�شطينيني يف خطوة الإ�شراب املفتوح عن الطعام. وقال 
بن غفري اإنه “�شيعمل على تغيري طبيعة حياة الأ�شرى داخل 
ال�شجون، واإنه لن ي�شمح بح�شولهم على ظروف اأف�شل من 

تلك املوجودة«.
الإ�شرائيلية  ال�شجون  يف  الفل�شطينيني  الأ���ش��رى  ع��دد  وبلغ 
حتى نهاية ال�شهر املا�شي 4780 اأ�شرياً، بينهم 29 اأ�شرية، 
و915  ق��ا���ش��رات،  اأ����ش���ريات   3 بينهم  ط��ف��ًا   160 ون��ح��و 
اإح�شاءات  وف���ق  اأط���ف���ال،  و5  ام����راأة  بينهم  اإداري�����اً  معتقًا 

فل�شطينية.

بعد خالف دبلوما�ضي.. اإ�ضرائيل تعلن عودة �ضفر بولندا
•• القد�س-وكاالت

اأعلنت وزارة اخلارجية الإ�شرائيلية، اأن بولندا �شتعيد �شفريها لإ�شرائيل بعد تدهور العاقات بني 
البلدين ب�شبب رحات مدر�شية اإ�شرائيلية ملواقع تذكارية للمحرقة النازية يف بولندا.

“نبداأ ف�شا جديدا يف العاقات مع بولندا.. عودة ال�شفري  وقالت اخلارجية يف بيان �شادر عنها: 
بني  العاقات  تعزيز  يف  مهمة  خ��ط��وات  لبولندا  املدر�شية  ال��رح��ات  وع���ودة  لإ�شرائيل  البولندي 
البلدين«. وجرى تعليق الرحات التعليمية التي كانت ُتنظم للطاب الإ�شرائيليني لبولندا العام 

املا�شي؛ لأن حرا�شا م�شلحني كانوا يرافقون الطاب، لكنها عادت يف الآونة الأخرية.
التي تدهورت بعدما طرحت وار�شو  العاقات  واإ�شرائيل يف يوليو- متوز بتح�شني  وتعهدت بولندا 
قانونا يحد من قدرة اليهود على ا�شتعادة ممتلكاتهم التي تعود للحرب العاملية الثانية، وقال البلدان 

حينها اإنهما �شيتبادلن اإر�شال ال�شفريين.
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 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحلل �شركة

ا�شم ال�شركة : فايب هب لليخوت ذ م م  
العنوان : مكتب رقم DM-05(-0230( - 1004 ملك �شركة الر�شتماين العقارية 
- احلمرية - ال�شكل القانوين : ذات م�شوؤولية حمدودة ،  رقم الرخ�شة : 1108914 
الإقت�شاد  دائ����رة  تعلن  ه���ذا  مب��وج��ب   1821441  : ال��ت��ج��اري  بال�شجل  ال��ق��ي��د  رق���م 
ال�شركة  باإنحال  لديها  التجاري  ال�شجل  يف  التاأ�شري  مت  ق��د  ب��اأن��ه  دب��ي  يف  وال�شياحة 
املذكورة اأعاه ، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2023/2/16 واملوثق لدى 
كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2023/2/16 وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة 
التقدم اإىل امل�شفي املعني ات�ص ايه ام لتدقيق احل�شابات العنوان : مكتب  رقم 914  
 : هاتف   - �شعيد  ب��ور   - دي��رة   - ال�شباب  م�شاريع  لدعم  را�شد  بن  موؤ�ش�شة حممد  ملك 
2973060-04 فاك�س : 2973071-04 م�شطحباً معه كافة امل�شتندات والأوراق 

الثبوتية وذلك خال )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعان
 امل�شوؤول املخول

حكومة  دبي 
للإقت�شاد وال�شياحة

70021 العدد 13807 بتاريخ 2023/3/24 
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�شم امل�شفي : ات�ص ايه ام لتدقيق احل�شابات
العنوان : مكتب  رقم 914  ملك موؤ�ش�شة حممد بن را�شد لدعم م�شاريع ال�شباب 
  04-2973071  : فاك�س   04-2973060  : ه��ات��ف   - �شعيد  ب��ور   - دي���رة   -
املذكور  امل�شفي  تعيني  مت  قد  باأنه  دبي  يف  وال�شياحة  الإقت�شاد  تعلن  هذا  مبوجب 
اأعاه لت�شفية فايب هب لليخوت ذ م م وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 
 2023/2/16 بتاريخ  دبي  حماكم  العدل  كاتب  لدى  واملوثق   2023/2/16
وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني يف مكتبه الكائن 
بدبي على العنوان املذكور اأعاه، م�شطحباً معه كافة امل�شتندات والأوراق الثبوتية 

وذلك خال )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعان
 امل�شوؤول املخول

حكومة  دبي 
للإقت�شاد وال�شياحة

70021
العدد 13807 بتاريخ 2023/3/24 

اإعلن مدعى عليه بالن�شر 
لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية

مدين      SHCFICICIVS2023 /0001807 يف  الدعوى رقم
اإىل املدعي عليه : حممد زبري �شناء �شودرى �شناء اهلل �شاهي - جمهول حمل الإقامة  

بناء على طلب املدعي : جميد غفار دهقاين - ايراين اجلن�شية 
1( التم�س من عدالتكم حتديد اقرب جل�شة للنظر يف الق�شية  قد اقام عليك الدعوى ويطالبك فيها:- 
3( الزام املدعى عليه بدفع  2( الزام املدعي عليه بدفع مبلغ )100000( درهم.  اأ�شرع وقت ممكن.  يف 
الر�شوم وامل�شروفات. 4( اإعان املدعي عليه باجلل�شة ولئحة الدعاء. �شمول احلكم بالنفاذ املعجل طبقا 

لحكام املادة 229 الفقرة )5( من قانون الإجراءات املدنية.
انت مكلف باحل�شور بجل�شة 2023/3/30 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة الإحتادية املحكمة 
الإبتدائية املدنية يف متام ال�شاعة 9.30 �شباحا - مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى رقم 10( �شخ�شيا او 
بوا�شطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�شتندات وذلك خال مدة ل 
تزيد على ع�شرة ايام من تاريخ الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاه - بو�شفك مدعي عليه. 

ينفذ اإعان املدعى عليه بالن�شر وبلغتي العربية والجنليزية
حرر بتاريخ  2023/3/20 م.

مكتب اخلدمات الق�شائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535 العدد 13807 بتاريخ 2023/3/24 
اإعلن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - حممد �شبري حممد بخ�ش   
)جزئي(  مدين   SHCEXCIREA2023 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0000120/ 

اإىل املحكوم عليه : حممد �شبري حممد بخ�س 
حيث انه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح املدعي 
املنفذ ار�س الطوارق لتاأجري ال�شيارات  - يف الق�شية امل�شار اليها اأعاه 

ومبا اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�شم املحدد 
لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي :

املجموع الكلي �شاما الر�شوم وامل�شاريف 11042.0 درهم
اأعاه خال )15(  اليه  امل�شار  التنفيذي  ال�شند  لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف 
يوما من تاريخ اإعانك / اإعانكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن 

املحكمة �شتتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535

العدد 13807 بتاريخ 2023/3/24 
لدى كاتب العدل املوقر 

انذار عديل بالن�شر
رقم )2023/1260(

املنذرة :- تيك�شول لوبريتيك �س م ح
املنذر اليها : برتولوب للزيوت وال�شحوم ذ.م.م.

املو�شوع
تكلف املنذرة املنذر اإليها ب�شداد مبلغ وقدرة 595،431 درهم )خم�شمائة وخم�شة وت�شعون 
الأعمال  نتيجة  ذمتها  يف  املرت�شدة  املبالغ  قيمة  دره��م(  وثاثون  وواح��د  واأربعمائة  األ��ف 
املنفذة من قبل املنذرة ل�شالح املنذر اإليها وذلك خال مدة اأق�شاها خم�شة اأيام من تاريخ 
اعانها بهذا الإعان واإل �شت�شطر املنذرة لتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي حتفظ 
لها حقها واملطالبة بالتعوي�س عن اأي �شرر اأو عطل تعر�شت له املنذرة مع حتميل املنذر 

اليها كافة الر�شوم وم�شاريف التقا�شي.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197 العدد 13807 بتاريخ 2023/3/24 
انذار عديل بالن�شر

رقم املحرر )2023/1192(
املنذر : ا�س بي كيه للعقارات

املنذر اليه : حممد �شعيد حممود حممد �شعيد اجل�شمي
فان املنذر ينبه علي املنذر اليه بالتي : 

1( امتنع املنذر اليه عن �شداد ال�شيك رقم 500031 املوؤرخ بتاريخ 06/3/2022 بواقع مبلغ 6720 
تاريخ  اىل   2022/3/6 تاريخ  من  الي��ج��ار  قيمة  ميثل  وال��ذي  ال�شامي  ابوظبي  م�شرف  علي  دره��م 
يف  وو�شعه  املذكور  ال�شيك  ا�شل  بتمزيق  اليه  املنذر  قام   2022/12/16 بتاريخ   )2  ،  2022/6/29
جيب الكندوره دون �شداد مقابله وقمنا باثبات الواقعه بتقرير اإثبات احلالة يف �شرطة الرفاعة رقم باغ 
امل�شتاجره يف حالة عدم دفع  العني  اخ��اء   )3 ال�شيك.  �شداد  تاريخه ميتنع عن  حتى  و   2022/3187
باملخال�شه.  واملاء وتزويدنا  الكهرباء  �شداد فواتري  ال�شواغل مع  للمنذر خاليه من  العني  اليجار وت�شليم 
بخاف ذلك �شي�شطر املنذر لتخاذ كافة الجراءات القانونيه بحفظ حقوقه والزام املنذر اليه جربا  و   )4
كافة  حفظ  مع  التام.  الخ��اء  مع  املحاماه  اتعاب  ومقابل  وامل�شاريف  والر�شوم  به  املطالب  املبلغ  ب�شداد 

احلقوق الخرى للمنذر ايا كان نوعها ال�شابقه واحلاليه وامل�شتقبليه.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70591 العدد 13807 بتاريخ 2023/3/24 
مذكرة اإعلن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة ال�شارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية
)جزئي(   جتاري   SHCFICIPOR2022 /0004559 يف  الدعوى رقم

اإىل : املحكوم عليه / اخلربة الرائدة هايرب ماركت موؤ�ش�شة فردية وميثلها مالكها املنفرد هاين 
حممد ابراهيم خمي�س رزيقه ، العنوان : 9551125 ، هاين حممد ابراهيم خمي�س رزيقة 

رزيقة - العنوان : 9604025  
نحيطكم علما بانه بتاريخ 2022/11/28 قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى بالرقم 

اأعاه ل�شالح / �شركة ثاين بن مر�شد التجارية ذ م م  بالتايل :ن�س احلكم 
اإبراهيم خمي�س رزيقه  بالزام املدعى عليها الوىل ممثلة ب�شخ�س مالكها املدخل هاين حممد 
الفا وت�شعمائة وخم�شون درهما -  اربعون  يوؤديا للمدعية مبلغ وقدره )40،950( درهم  باأن 
5% �شنويا من تاريخ الدعاء  اأعاه بواقع  بالإ�شافة للفائدة القانونية على املبلغ املق�شى به 
وحتى ال�شداد التام على األ تتجاوز ا�شل الدين - مع الر�شوم وامل�شاريف وخم�شمائة درهم مقابل 

اتعاب املحاماة - ورف�س ما عدا ذلك من طلبات. 
املحكمة االبتدائية املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197 العدد 13807 بتاريخ 2023/3/24 
مذكرة اإعلن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة ال�شارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية
اأداء    اأمر   SHCFICICPL2022 /0003112 يف  الدعوى رقم

اإىل : املحكوم عليه / �شاحة اليوم للمقاولت الفنية - العنوان : 9514540  
فريدي جورج جورج جورج - العنوان : 9514541 

نحيطكم علما بانه بتاريخ 2022/4/22 قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى 
بالرقم اأعاه ل�شالح / التميم لتاأجري ال�شيارات واحلافات - ذ م م ، بالتايل : ن�س 
احلكم - ناأمر بالزام املقدم �شدهما الوىل والثاين بان يوؤديا للطالبة مبلغ 147960 
درهم )مائة و�شبعة واربعون الف وت�شعمائة و�شتون درهم( والفائدة 5% من تاريخ 
اتعاب  مقابل  درهم  وخم�شمائة  وامل�شاريف  والر�شوم  ال�شداد  متام  وحتى  املطالبة 
 30 القانونية  املدة  خال  لا�شتئناف  قابا  حكما  ذلك.   عدا  ما  ورف�شت  املحاماة 

يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شره.
املحكمة االبتدائية املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70591

العدد 13807 بتاريخ 2023/3/24 
اإعلن مدعى عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
مدين      SHCFICICIVS2023 /0001959 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : كرم علي عبداخلالق علي الطويل - جمهول حمل الإقامة  
الدعوى املرفوعة من / املدعي )ة( : هيئة كهرباء ومياه وغاز ال�شارقة 

والتي تطالبكم فيها ب :- الزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ وقدره )616،40 درهم( 
ومقابل  وامل�شاريف  بالر�شوم  عليه  املدعي  الزام   - فل�شا  واربعون  درهما  ع�شر  و�شتة  �شتمائة 
الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2023/3/30 بجل�شة  باحل�شور  مكلف  انت  املحاماة.   اتعاب 
حمكمة ال�شارقة الإحتادية املحكمة الإبتدائية املدنية - مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى رقم 
، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة  2( �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد 
امل�شتندات وذلك خال مدة ل تزيد على ع�شرة ايام من تاريخ الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى 

املذكور رقمها اعاه - بو�شفك مدعي عليه. 
حرر بتاريخ  2023/3/22 م.   

مكتب اخلدمات الق�شائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70608 العدد 13807 بتاريخ 2023/3/24 
حمكمة ال�شارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية

جتاري      SHCFICICOMS2023 /0001810 يف  الدعوى رقم
بالإجتماع املنعقد اليوم : 22/03/2023

بح�شور مدير الدعوى / عمر منعم من�شور حممد 
قدمت الق�شية رقم SHCFICICOMS2023/0001810 جتاري 

املرفوعة من / املدعي )ة( : �شركة الإمارات للزجاج )�س ذ م م( 
�شد / املدعي عليه : ذبيان ل�شناعة الملنيوم والزجاج - ذ م م 

على  واملوقع  الوىل  عليها  املدعي  ال�شركة  مدير  وب�شفته  نف�شه  عن  وذلك  ذبيان  يو�شف  عماد   : عليه  املدعي 
ال�شيكات 

على  واملوقع  الوىل  عليها  املدعي  ال�شركة  مدير  وب�شفته  نف�شه  عن  وذلك  ذبيان  عارف  طارق   : عليه  املدعي 
ال�شيكات 

املح�شر : عرب برنامج التيمز 
ح�شرت ال�شتاذة امرية الب�شتكي عن املدعية هاتف رقم 0521074402 

مل يتم اعان املدعي عليهم 
وورد التحري مبا يفيد انهم خارج الدولة 

بناء على ما تقدم :- 
الجتماع يف 03/04/2023 لعان املدعي عليهم ن�شرا بائحة الدعوى. 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197 العدد 13807 بتاريخ 2023/3/24 
اإعلن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - را�شد على ح�شن مالك احلب�شي   
املرجتعة  ال�شيكات   SHCEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0008222/ 

اإىل املحكوم عليه : را�شد على ح�شن مالك احلب�شي 
حيث انه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح املدعي 

املنفذ موؤ�ش�شة الخاء ملواد البناء  - يف الق�شية امل�شار اليها اأعاه 
ومبا اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�شم املحدد 

لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي :
املجموع الكلي �شاما الر�شوم وامل�شاريف 26160.0 درهم

 )7( خال  اأعاه  اليه  امل�شار  التنفيذي  ال�شند  يف  جاء  ما  بتنفيذ  مكلف  انت  لذلك 
اأيام من تاريخ اإعانك / اإعانكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن 

املحكمة �شتتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70555 العدد 13807 بتاريخ 2023/3/24 
اإعلن يف الق�شية التنفيذية بالن�شر 

املرجتعة    ال�شيكات   AJCEXCIBOUNCE2022 /0004395 اإخطار دفع يف  الق�شية رقم
اإىل املحكوم عليه : م�شطفى المني حممد امني اجلوخدار  

حيث انه  قد �شدر احلكم املرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح املدعي  
املنفذ ا�شرف جناتى رافت عمر العدوي - يف الق�شية امل�شار اليها اأعاه. 

ومبا اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�شم املحدد 
لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي :

املجموع الكلي �شاما الر�شوم وامل�شاريف : 10924.0 
اأعاه خال )15(  اليه  امل�شار  التنفيذي  ال�شند  لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف 
يوما من تاريخ اإعانك / اإعانكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن 

املحكمة �شتتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة عجمان االإحتادية 
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70608

العدد 13807 بتاريخ 2023/3/24 
اإعلن يف الق�شية التنفيذية بالن�شر 

املرجتعة    ال�شيكات   AJCEXCIBOUNCE2022 /0000405 اإخطار دفع يف  الق�شية رقم
اإىل املحكوم عليه : جنم الربكات للتجارة - �س ذ م م  

حيث انه  قد �شدر احلكم املرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح املدعي  
املنفذ �شن با�شت ل�شناعة البا�شتيك - ذ م م -  يف الق�شية امل�شار اليها اأعاه. 

ومبا اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�شم املحدد 
لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي :

املجموع الكلي �شاما الر�شوم وامل�شاريف : 26772.0 
اأعاه خال )15(  اليه  امل�شار  التنفيذي  ال�شند  لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف 
يوما من تاريخ اإعانك / اإعانكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن 

املحكمة �شتتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة عجمان االإحتادية 
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533 العدد 13807 بتاريخ 2023/3/24 
اإعلن يف الق�شية التنفيذية بالن�شر 

)جزئي(    مدين   AJCEXCIREA2022 /0005368 اإخطار دفع يف  الق�شية رقم
اإىل املحكوم عليه : زاخر ل�شيانة املباين - ذ م م  

حيث انه  قد �شدر احلكم املرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح املدعي  
املنفذ كورازون فليافلور فيلبورت - اجلن�شية فيليبيني 

يف الق�شية امل�شار اليها اأعاه. 
ومبا اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�شم املحدد لذلك ، ومبا 

ان احلكم املطلوب  تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �شاما الر�شوم وامل�شاريف : 4320.0 
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�شند التنفيذي امل�شار اليه اأعاه خال )15( يوما من 
تاريخ اإعانك / اإعانكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �شتتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.
حمكمة عجمان االإحتادية 
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70608 العدد 13807 بتاريخ 2023/3/24 
اعلن بيع  عقار بالن�شر - للمنفذ �شده 

يف التنفيذ رقم  1075/2020/204 تنفيذ �شرعي  
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الأحوال الثانية رقم 281 

من  وامل�شاريف  للر�شوم  �شاما  م�شلمني  تركات   106/2008 رقم  الدعوى  يف   4/2/2020 بتاريخ  ال�شادر  احلكم  تنفيذ   : التنفيذ  مو�شوع 
تاريخ ال�شتحقاق 

طالب التنفيذ: مهدية فرهنك حنيفي - عنوانه : دبي - بردبي - �شارع ال�شيخ زايد - الينابيع 14 - )�شربينج 14( - �شارع رقم 6 - فيا رقم 
وميثله : ماجد �شعيد حمد اجلاف ال�شويهي    -  3495498869 مكاين  رقم   -  23

املطلوب اإعانه : رحيم اله دهقاين - ال�شفة : منفذ �شده  
عنوانه : دبي - ديرة - �شارع ال مكتوم - بناية ام ام تاور - الطابق 11 - مكتب رقم 1103 - رقم مكاين : 3079694862 - بوكالة املحامي 

 morteza.soltan@gmail.com - 0529808273 - 042522260 كفاح الزعابي
مو�شوع الإعان : املنفذ �شدهم : رحيم اله دهقاين  ، منور مري حمبوب ح�شني جنار 

اأنه يف يوم الربعاء املوافق 2023/3/29 ال�شاعة 01:00:00م ويف اليام الثاث التالية ان اقت�شى احلال �شيجرى بيع العقار املو�شحة اأو�شافه 
 )http://www.emiratesauction.ae اأنيط بها البيع )�شركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها الإلكرتوين  اأدناه لدى اجلهة التي 
وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ليقل عن 20% من الثمن ال�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باإعرتا�شه 
معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه 
ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خال ع�شرة اأيام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�س غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خال اليام الع�شرة 
التالية لر�شوم املزاد ب�شرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما 
يلي بيان اأو�شاف املمتلكات : بيانات العقار : فيا - املنطقة : تال الإمارات الثالثة - رقم الر�س 6451 - رقم املبنى : 572/95 - امل�شاحة : 

، فورا  املبلغ  يدفع   -1: ماحظات  درهم.    1581974.45  : التقييم   - مربع  مرت   207.05

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70608 العدد 13807 بتاريخ 2023/3/24 

اعلن بيع  عقار بالن�شر 
يف التنفيذ رقم  1075/2020/204 تنفيذ �شرعي  

املنظورة يف : دائرة التنفيذ الأحوال الثانية رقم 281 
من  وامل�شاريف  للر�شوم  �شاما  م�شلمني  تركات   106/2008 رقم  الدعوى  يف   4/2/2020 بتاريخ  ال�شادر  احلكم  تنفيذ   : التنفيذ  مو�شوع 

تاريخ ال�شتحقاق 
طالب التنفيذ: مهدية فرهنك حنيفي - عنوانه : دبي - بردبي - �شارع ال�شيخ زايد - الينابيع 14 - )�شربينج 14( - �شارع رقم 6 - فيا رقم 

وميثله : ماجد �شعيد حمد اجلاف ال�شويهي    -  3495498869 مكاين  رقم   -  23
املطلوب اإعانه : رحيم اله دهقاين - ال�شفة : منفذ �شده  

عنوانه : دبي - ديرة - �شارع ال مكتوم - بناية ام ام تاور - الطابق 11 - مكتب رقم 1103 - رقم مكاين : 3079694862 - بوكالة املحامي 
 morteza.soltan@gmail.com - 0529808273 - 042522260 كفاح الزعابي

مو�شوع الإعان : املنفذ �شدهم : رحيم اله دهقاين  ، منور مري حمبوب ح�شني جنار 
اأنه يف يوم الربعاء املوافق 2023/3/29 ال�شاعة 01:00:00م ويف اليام الثاث التالية ان اقت�شى احلال �شيجرى بيع العقار املو�شحة اأو�شافه 
 )http://www.emiratesauction.ae اأنيط بها البيع )�شركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها الإلكرتوين  اأدناه لدى اجلهة التي 
وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ليقل عن 20% من الثمن ال�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باإعرتا�شه 
معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه 
ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خال ع�شرة اأيام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�س غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خال اليام الع�شرة 
التالية لر�شوم املزاد ب�شرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما 
يلي بيان اأو�شاف املمتلكات : بيانات العقار : فيا - املنطقة : تال الإمارات الثالثة - رقم الر�س 6451 - رقم املبنى : 572/95 - امل�شاحة : 

، فورا  املبلغ  يدفع   -1: ماحظات  درهم.    1581974.45  : التقييم   - مربع  مرت   207.05

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70608

العدد 13807 بتاريخ 2023/3/24 
اإعلن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة عجمان االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية - مانيندركاور جورموخ �شينغ 
املرجتعة   ال�شيكات   AJCEXCIBOUNCE2023 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0000839/ 

اإىل املحكوم عليه : مانيندركاور جورموخ �شينغ 
العنوان : عجمان النعيمية �شارع الكويت �شقة 804 بناية المل رقم مكاين 4214408874 

حيث انه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح املدعي 
املنفذ افاق ال�شامية للتمويل م�شاهمة خا�شة

يف الق�شية امل�شار اليها اأعاه. 
ومبا اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�شم املحدد لذلك ، ومبا ان 

احلكم املطلوب  تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �شاما الر�شوم وامل�شاريف : 11424.0 
تاريخ  يوما من   )15( اأعاه خال  اليه  امل�شار  التنفيذي  ال�شند  ما جاء يف  بتنفيذ  مكلف  انت  لذلك 
اإعانك / اإعانكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاأنت )م( مكلف )ين( بح�شور جل�شة 
اأمام املحكمة املذكورة. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �شتتخذ  يوم - املوافق - ال�شاعة - 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197

العدد 13807 بتاريخ 2023/3/24 
يف الدعوى رقم 64/ 2023 تعيني خربة

بتاريخ  اأعاه  اإليها  امل�شار  الدعوى  يف  خبرية  انتدابي  واملت�شمن  املحكمة  عدالة  كتاب  مبوجب 
16/03/2023، واملرفوعة من املتنازع / بهاتيا ناريندرا منجمال بوكالة / الطاهر وال�شابري للمحاماة 
وال�شت�شارات القانونية واملتنازع �شده/دى ايه ان دى بى للعقارات )فرع( من البيارى لا�شتثمار �س. ذ. م. 
م(. تتوجه اخلربة بدعوتكم حل�شور اجتماع اخلربة و�شماع وجهة نظر اأطراف الدعوى وذلك عرب برنامج 
التوا�شل الجتماعي “Microsoft Teams” وفقا للتفا�شيل املبينة اأدناه : مكتب اخلبري : اإمارة 
مكاين  رقم  لل�شيارات،  ني�شان  605 خلف معر�س  مكتب  الذهبي  الأعمال  بور�شعيد، مركز  ديرة،   ، دبي 

- اليوم : اخلمي�س املوافق 30/03/2023  - الوقت : 01:00 ظهراً  3217794330
https://teams.live.com/meet/9532546447955 : الرابط

املكاين للعقار  الهاتف احلا�شري الجتماع واملوقع والرقم  بالتوكيل والهوية ورقم  ان يتم تزويدنا  على 
قبل الجتماع بيوم. - يف حالة وجود اأي معوقات حتول دون الدخول على الجتماع نرجو الت�شال بالرقم 

042501818 /
املهند�شة/ �شيما اأحمد اللنجاوي
حمكم وخبري هند�شة م�شاحة وخبري عقاري منتدب اأمام املحاكم

اإعــــلن بالن�شـــر

70392

العدد 13807 بتاريخ 2023/3/24 
اإعلن مدعى عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة االإحتادية - املحكمة االإ�شتئنافية ال�شرعية االحتادية
الرتكات     SHCAPSHINH2023 /0000095 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : اأ�شرف عبد حممد الرزق  
جمهول حمل الإقامة  

الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2023/3/29 بجل�شة  باحل�شور  مكلف  انت 
حمكمة ال�شارقة الإحتادية املحكمة الإ�شتئنافية ال�شرعية �شخ�شيا او بوا�شطة 
وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�شتندات 
للنظر يف  وذلك  الن�شر  تاريخ  ايام من  ع�شرة  على  تزيد  ل  وذلك خال مدة 

الدعوى املذكور رقمها اعاه - بو�شفك م�شتاأنف �شده.
حرر بتاريخ  2023/3/23 م.  

مكتب اخلدمات الق�شائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197

العدد 13807 بتاريخ 2023/3/24 
اإعلن مدعى عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
مدين     AJCFICICIVS2023 /0000859 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : عاء ال�شعيد علي زاهر  
جمهول حمل الإقامة  

انت مكلف باحل�شور بجل�شة 2023/4/4 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة 
مدير  )مكتب  رقم   مكتب   - املدنية  الإبتدائية  املحكمة  الإحتادية  عجمان 
6( �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية  الدعوى رقم 
على الدعوى مرفقا بها كافة امل�شتندات وذلك خال مدة ل تزيد على ع�شرة 
ايام من تاريخ الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاه - بو�شفك 

مدعي عليه. حرر بتاريخ  2023/3/22 م.
مكتب اخلدمات الق�شائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197 العدد 13807 بتاريخ 2023/3/24 
جتاري    SHCAPCICOMS2022 /0001579 يف  الدعوى رقم االإ�شتئناف

بالن�شر 
كوهنور  ملخبز  و�شامن  كفيل  ب�شفته  م  م  ذ  �س  كوهنور  ماركت  �شوبر   : �شده  امل�شتاأنف 
الأتوماتيكي ذ م م - عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - �شكة اخليل - �شارع نايف �شوق نايف - حمل 

ملك فداء ح�شني - هاتف رقم 042267371 
ليكن معلوما لديك اأن امل�شتاأنف : حممد مبارك كالنجالكات مبارك 

قد ا�شتاأنف احلكم ال�شادر بتاريخ .../.../..20 ، يف الدعوى الإبتدائية رقم 0001579/ 
جتاري.   - املدنية  الإ�شتئنافية  املحكمة   SHCAPCICOMS2022

فيقت�شي ح�شورك او ح�شور من ميثلك امام حمكمة ال�شارقة بدار الق�شاء ...... يوم ....... 
املوافق 2023/3/23 ال�شاعة 9.00 �شباحا وتقدمي ما لديك من بينات ويف حالة عدم 

ح�شورك او ح�شور من ميثلك قانونا ف�شتنظر املحكمة الدعوى يف غيبتك. 
مكتب اخلدمات الق�شائية 
عادل غلوم ح�شني املازمي 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70608 العدد 13807 بتاريخ 2023/3/24 
جتاري    SHCAPCICOMS2022 /0001579 يف  الدعوى رقم االإ�شتئناف

بالن�شر 
امل�شتاأنف �شده : خمبز كوهنور الأتوماتيكي - ذ م م 

عنوانه : اإمارة ال�شارقة - املنطقة ال�شناعية الثانية - ال�شارع ال�شناعي الول �شنرت ال�شارقة 
- �شربة رقم 82 ملك احمد حممد املدفع - هاتف رقم 055432536 

ليكن معلوما لديك اأن امل�شتاأنف : حممد مبارك كالنجالكات مبارك 
قد ا�شتاأنف احلكم ال�شادر بتاريخ .../.../..20 ، يف الدعوى الإبتدائية رقم 0001579/ 

جتاري.   - املدنية  الإ�شتئنافية  املحكمة   SHCAPCICOMS2022
فيقت�شي ح�شورك او ح�شور من ميثلك امام حمكمة ال�شارقة بدار الق�شاء ...... يوم ....... 
املوافق 2023/3/23 ال�شاعة 9.00 �شباحا وتقدمي ما لديك من بينات ويف حالة عدم 

ح�شورك او ح�شور من ميثلك قانونا ف�شتنظر املحكمة الدعوى يف غيبتك. 
مكتب اخلدمات الق�شائية 
عادل غلوم ح�شني املازمي 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70608

العدد 13807 بتاريخ 2023/3/24 
اعلن �شحيفة طعن بالن�شر 

يف الطعن رقم 444/2023/445 طعن جتاري  
املنظورة يف : دائرة اإدارة الطعون الوىل رقم 232  

مو�شوع الطعن : قبول النق�س �شكا ومو�شوعا ونق�س احلكم املطعون فيه اإحالته اىل حمكمة 
الإ�شتئناف لإ�شدار حكمها على �شوء ما تقرره حمكمة النق�س والزام املطعون �شده بالر�شوم 

وامل�شاريف والتعاب.
الطاعن : بنك الفجرية الوطني 

عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - �شارع خالد بن الوليد - بناء بنك الفجرية الوطني  
وميثله : حممد ثامر يعقوب يو�شف ال�شركال  

املطلوب اإعانه : 1 - برافني كومار كاتاتادكا - �شفته : مطعون �شده 
مو�شوع الإعان : نعلنكم بن�شخة من �شحيفة الطعن املقدمة من الطاعن ولكم احلق يف تقدمي 

مذكرة بالدفاع خال خم�شة ع�شر يوما من تاريخ تبليغكم لاعان.
رئي�ش ال�شعبة

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

70533 العدد 13807 بتاريخ 2023/3/24 
اعلن بالن�شر        

                  يف  املنازعة رقم:1968/2023/461 نزاع حمدد القيمة 
املنظورة يف:الت�شوية الودية للمنازعات الرابعة ع�شر رقم 763

واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  درهم   )11600( وق��دره  عليه مببلغ  املدعي  بالزام  املطالبة   : املنازعة  مو�شوع 
املحاماة والفائدة 5% من تاريخ املطالبة وحتى ال�شداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل با كفالة  . 

املتنازع:حممود امني عبدالنبي م�شباح الق�شا�س
عنوانه:المارات - امارة ال�شارقة - املجرة - ال�شارقة - منطقة املجره - �شقة رقم 401 - بناية نياز 

املطلوب اإعانه :  1- فار�س احمد عبدالروؤف املكاوى  -  �شفته : متنازع �شده 
مو�شوع الإعان :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )11600( 
درهم والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 5% من تاريخ املطالبة وحتى ال�شداد التام و�شمول احلكم 
بالنفاذ املعجل با كفالة  - وحددت لها جل�شة يوم اخلمي�س املوافق:2023/4/6 ال�شاعة:10:00 �شباحا بقاعة 
التقا�شي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة اأيام على الأقل.
رئي�ش الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70408
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عربي ودويل

باخموت.. كيف زار زيليني�ضكي املدينة وهي حتت احل�ضار؟
•• عوا�صم-وكاالت

ال��ت��ي ت�شكل حم���ور القتال  ب��اخ��م��وت،  ع���اد و���ش��ع م��دي��ن��ة 
اإىل  باأوك������راني��ا،  ال�ش������رقية  اجلبه������ة  يف  امل�ش�������تعر 
الغمو�س، مع تاأكيد اجلانب الرو�شي اأنها حتت احل�شار، 
عرب  احل�شار  ذلك  ف�شل  اإظهار  كييف  حماولة  مقابل  يف 
زيليني�شكي،  ف��ول��ودمي��ري  الأوك��������راين،  ال��رئ��ي�����س  زي�����ارة 

املفاجئة لها.
نيوز  “�شكاي  ملوقع  اأوك���راين يف حديث  اأك��ادمي��ي  وو�شف 
ح�شار  ف�شل  على  قاطع  “دليل  باأنها  ال��زي��ارة  عربية” 
املدينة”، بينما يراها خبري ع�شكري رو�شي جمرد “زيارة 
اإع��ام��ي��ة ف��ق��ط، وج����رت ع��ل��ى اأط�����راف ب��اخ��م��وت ولي�س 

داخلها«.
اأم�س  ذكر  الإنرتنت  على  الأوكرانية  الرئا�شة  موقع  كان 
يف  الأمامية  اخلطوط  زار  زيلين�شكي  اأن  الأرب��ع��اء،  الأول 
واأكرثها دموية منذ  املعارك  اأطول  ت�شهد  التي  باخموت، 
بداية احلرب، وذلك بعيد اإعان قوات موالية ملو�شكو اأن 

املدينة باتت حما�شرة عمليا.
مل يذكر املوقع متى حدثت الزيارة بال�شبط اإىل املدينة 
 4 م��ن  واح���دة  ه��ي  ال��ت��ي  دونيت�شك،  ال��واق��ع��ة يف منطقة 

مناطق �شمتها رو�شيا اإىل اأرا�شيها يف �شبتمرب 2022.

زيارة م�شادة لزيارة بوتني
ع��ل��ى مواقع  اأي����ام  ق���وات كييف ه��ج��وم��ا م�����ش��ادا م��ن��ذ  ت�شن 
م�شلحي جمموعة “فاغرن”، التي تقاتل اإىل جانب اجلي�س 

الرو�شي يف باخموت.
الدولية  ال�شيا�شة  يف  املتخ�ش�س  ميرتوخني،  ج��ويل  يقول 
بجامعة تافري�شكي الأوكرانية، اإن قوات باده جنحت بذلك 
يف فك احل�شار الذي كان موجودا فعليا منذ اأ�شبوع تقريبا.

يف تقدير ميرتوخني، فاإن وجود زيلين�شكي يف هذه اجلبهة 
ممرات  فتح  بعد  خا�شة  امل�����ش��اد،  ال��ه��ج��وم  جن��اح  “يوؤكد 
اإىل  وفاغرن  الرو�شية  القوات  وتقهقر  الأ�شلحة،  لإم���دادات 

و�شط املدينة«.

واأراد زيليني�شكي توجيه عدة ر�شائل بزيارة باخموت، 
ح�شب ميرتوخني، ومنها:

اإىل  بوتني،  الرو�شي، فادميري  الرئي�س  زيارة  على  • الرد 
ماريوبول.

كبرية  م�شاحات  �شقوط  رغم  دونيت�شك  مبحور  • التم�شك 
يف قب�شة الرو�س.

باأنها  رو�شيا  ترويج  و�شط  للجنود  املعنوية  ال��روح  رفع   •
�شيطرت على املدينة.

كييف  اإىل  الأ�شلحة  توريد  ب�شرورة  الغرب  اإىل  ر�شالة   •

ب�شكل اأ�شرع.
الرئا�شة  بح�شب  ب��اخ��م��وت،  جبهة  يف  زيلين�شكي  جت���ول 
�شرقي  اليوم يف  هنا  اأك��ون  اأن  “فخور  وق��ال:  الأوكرانية، 

اأوكرانيا، ويف دونبا�س حتديدا، لكي اأكّرم اأبطالنا«.

الو�شع خطري
يف  الو�شع  خطورة  عن  الأوكرانية  الدفاع  وزارة  حتدثت 
يخفف  اأن  املرجح  من  امل�شاد  الهجوم  اإن  قائلة  باخموت، 
اإىل  الرئي�شي  الأوك�����راين  الإم����داد  ط��ري��ق  على  ال�شغط 

املدينة.
املدينة  و�شط  ح��ول  م�شتمر  “القتال  اأن  بيان  يف  اأ�شافت 
التطويق  خلطر  معر�شة  تزال  ل  الأوكرانية  والدفاعات 

من ال�شمال واجلنوب«.
ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة كبرية  ب��اخ��م��وت ل حت��م��ل ق��ي��م��ة  اأن  رغ���م 
كراماتور�شك  منطقتي  اإىل  ت���وؤدي  ف��اإن��ه��ا  ذات��ه��ا،  ح��د  يف 
ا�شرتاتيجية  ب��اأه��م��ي��ة  ت��ت��م��ت��ع��ان  ال��ل��ت��ني  و���ش��ل��وف��ي��ان�����ش��ك 

للجانبني الرو�شي والأوكراين على ال�شعيد ال�شناعي.

 زيارة “م�شكوك” فيها
املحلل  اأرتاماتوف  األك�شندر  �شكك  الرو�شي،  اجلانب  على 
الع�شكري، من اأن تكون زيارة زيلين�شكي قد متت الأربعاء 

اأو خال الأيام الأخرية.
وق�����ال اإن امل���دي���ن���ة ت��خ�����ش��ع ل��ل��ح�����ش��ار ب��ال��ف��ع��ل، وج���رت 
بلدة  ق���رب  الأوك������راين  للجي�س  م��واق��ع  ع��ل��ى  ال�����ش��ي��ط��رة 
املوؤدي اإىل باخموت،  الأخري  الطريق  على  “خروموفا”، 
كما مت قطع جميع خطوط الإم��دادات، مبا فيها منطقة 

“كون�شتنتينوفكا«.

بريغوجني،  يفغيني  “فاغرن”  جمم�����وعة  موؤ�ش�س  ك����ان 
ب�شكل  اأ�شبحت حما�شرة  باخموت  اإن  �شابق  وقت  قال يف 
�شبه كامل، مطالبا اأوكرانيا بالن�شحاب منها؛ بينما قال 
اأولك�شندر  الأوك�����راين،  اجلي�س  يف  ال��ربي��ة  ال��ق��وات  ق��ائ��د 
�شري�شكي، يف وقت �شابق اإن مو�شكو حتاول اإطباق احل�شار 

عليها.

بلينكن يرى يف التقارب بني ال�ضني ورو�ضيا »زواج م�ضلحة« 
•• وا�صنطن-اأ ف ب

الأمريكي  اخلارجية  وزي��ر  �شّبه 
اأنتوين بلينكن التقارب احلا�شل 
ب�”زواج  وال�������ش���ني  رو����ش���ي���ا  ب���ني 
بكني  اأّن  على  م�شّدداً  م�شلحة”، 
مل تزّود حتى الآن مو�شكو اأ�شلحة 
يف  الرو�شية  القوات  لدعم  فّتاكة 

غزوها لأوكرانيا.
وخال جل�شة ا�شتماع اأمام جلنة 
اخل��ارج��ي��ة يف جمل�س  ال�������ش���وؤون 
بلينكن  ق��ال  الأم��ريك��ي،  ال�شيوخ 
نظر  وج���ه���ة  ل��دي��ه��م  اأّن  “مبا 
عن  ال��ع��امل خمتلفة مت��ام��اً  ع��ن 
وجهة نظرنا، فقد دخلوا يف زواج 
م�شلحة. ل�شت واثقاً من اأّنه عن 

اقتناع«.
اأّن  ال����وا�����ش����ح  “من  واأ�������ش������اف 
يف  الأ�شعف  ال�شريك  هي  رو�شيا 
الوزير  وت���اب���ع  العاقة”.  ه���ذه 
اأّن  من  متاأّكداً  “ل�شت  الأمريكي 
فادميري(  )رئي�شها  اأو  رو���ش��ي��ا 
بوتني يريدان نظاماً عاملياً، اإّنهما 

يريدان فو�شى عاملية«.

�شحنات حمدودة ار�شلتها �شركات 
�شينية اإىل مو�شكو.

بلينكن  ق�����ال  ال�������ش���ني،  وح�������ول 
الدبلوما�شي  دعمهم  اأن  “اأعتقد 
ما  ح��د  واإىل  ال�شيا�شي  ودعمهم 
يتعار�س  لرو�شيا  امل���ادي  دعمهم 
اإنهاء  يف  م�شلحتنا  مع  بالتاأكيد 

هذه احلرب«.
الوليات  اأن  اإىل  بلينكن  وا���ش��ار 
الأخرى  ال��دول  �شت�شجع  املتحدة 
الرو�شي  ال��رئ��ي�����س  ت�شليم  ع��ل��ى 
فادميري بوتني اإذا قام بزيارتها 
التي  ال���ت���وق���ي���ف  م�����ذك�����رة  ب���ع���د 
اأ�شدرتها بحقه املحكمة اجلنائية 

الدولية.
يف  ع�شو  اأي  اأن  “اأعتقد  واو���ش��ح 

�شي  ال�شيني  ال��رئ��ي�����س  واأج�����رى 
اإىل  زي��ارة  الأ�شبوع  جينبينغ هذا 
دعوته  خ��ال��ه��ا  ج�����ّدد  م��و���ش��ك��و 
اأوكرانيا  يف  ال��ن��ار  اإط���اق  لوقف 
طرحتها  ����ش���ام  خل���ط���ة  وف����ق����اً 
ب��ك��ني. ل��ك��ّن ه��ذه ال��دع��وة �شّككت 
اأن  تخ�شى  ال��ت��ي  وا���ش��ن��ط��ن  فيها 
اأّي هدنة مماثلة  ت�شتغّل مو�شكو 
يف  امل�شّتتة  قواتها  �شفوف  لر�ّس 

ميادين القتال يف اأوكرانيا.
وخال الزيارة اعترب �شي وبوتني 
بني  “اخلا�شة”  ال���ع���اق���ة  اأّن 
جديدة”  “حقبة  دخلت  بلديهما 

يف مواجهة الغرب.
وكان بلينكن اأعلن �شباح الأربعاء 
اأم��ام جلنة  ا�شتماع  خ��ال جل�شة 
ال�����ش��ني مل  اأّن  اأخ�����رى  ب��رمل��ان��ي��ة 
ت�شليم  خط”  ب��ع��د  “تتجاوز 

اأ�شلحة فّتاكة لرو�شيا.
�شوؤال  ع��ل��ى  رّداً  ب��ل��ي��ن��ك��ن  وق�����ال 
اأّنهم  جن��د  مل  الآن،  “حتى  اإّن����ه 

جتاوزوا هذا اخلط«.
اأ�شابيع  منذ  علًنا  بلينكن  ويحذر 
طلب  يف  ت��ن��ظ��ر  ال�����ش��ني  اأن  م���ن 
اأ�شلحة  ع��ل��ى  احل�����ش��ول  رو���ش��ي��ا 
ح����رب����ه����ا يف  ل����ش���ت���خ���دام���ه���ا يف 
اإىل  معلومات  وت�شري  اأوك��ران��ي��ا، 

التزامات  عليه  ت��رتت��ب  املحكمة 
لكنه  بتعهداته”.  يفي  اأن  وعليه 
املتحدة  ال����ولي����ات  اإن  ي��ق��ل  مل 

�شتفعل ذلك.
اإىل  اأط���ل���ع  اأن  “يجب  واأ�����ش����اف 
ال����ق����وان����ني، وك���م���ا ت���ع���ل���م���ون، يف 
املحكمة  يف  ع�����ش��واً  ل�شنا  ال��واق��ع 
اجلنائية الدولية، لذلك ل اأريد 

اخلو�س يف هذه الفر�شية«.
اأي  لديه  اأن  اأعتقد  “ل  وت���دارك 
يف  قريباً”،  هنا  اإىل  لل�شفر  نية 

اإ�شارة اإىل بوتني.
واأت��ت ت�شريحاته يف معر�س رده 
اجلمهوري  ال�شناتور  اأ�شئلة  على 
اإن  ق���ال  ال���ذي  غ��راه��ام  ليند�شي 
امل��ت��ح��دة توقيف  ال���ولي���ات  ع��ل��ى 
الأرا������ش�����ي  وط�������ىء  اإذا  ب����وت����ني 

الأمريكية.
الوليات املتحدة لي�شت ع�شواً يف 
التي  الدولية  اجلنائية  املحكمة 
اأثار حتقيقها يف جرائم اأمريكية 
وا�شنطن،  غ�شب  افغان�شتان  يف 

وهو ما دفع اإدارة الرئي�س ال�شابق 
دونالد ترامب اإىل فر�س عقوبات 
على املدعية العامة ال�شابقة لهذه 

الهيئة الق�شائية.
جو  ح�ّشن  ال��رئ��ا���ش��ة،  توليه  بعد 
املحكمة  م���ع  ال���ع���اق���ات  ب���اي���دن 
من  الرغم  على  العقوبات،  ورفع 
 2002 ع����ام  ق���ان���ون يف  ����ش���دور 
مي���ن���ع ال������ولي������ات امل����ت����ح����دة من 

م�شاعدة املحكمة ر�شمًيا.
ال������وليات  ب�����������������وت��ني  ي�����زر  مل 
امل����تحدة منذ عام 2015 عندما 
اجلمعية  اج���ت���م���اع���ات  ح�����ش��������������ر 
ال����ع����ام����ة ل���اأم���������������م امل����ت����ح����دة يف 

نيويورك.
ورو�شيا ع�شو يف منتدى التعاون 
واملحيط  لآ����ش���ي���ا  الق���ت�������ش���ادي 
ال����ه����ادئ ال������ذي ي��ع��ق��د ق��م��ت��ه يف 
�شان  يف  الثاين-نوفمرب  ت�شرين 
ف���ران�������ش���ي�������ش���ك���و، ل���ك���ن م����ن غري 
املرجح اأن تدعو الوليات املتحدة 

الرئي�س الرو�شي.

الوكالة الذرية: الو�ضع يف حمطة زابوريجيا ل يزال خطرًا
•• فيينا-اأ ف ب

غرو�شي  رافاييل  الذرية  للطاقة  الدولية  للوكالة  العام  املدير  ح��ّذر 
النووية يف جنوب �شرق  اأّن الو�شع يف حمطة زابوريجيا للطاقة  من 
خط  انقطاع  ا�شتمرار  باملخاطر” ب�شبب  “حمفوفاً  يزال  ل  اأوكرانيا 

كهربائي من جّراء �شربة �شاروخية رو�شية.
�س لا�شتخدام  وقال غرو�شي يف بيان اإّن “اآخر خط كهربائي” خم�شّ
الأول  وقيد الإ�شاح” منذ  “مقطوعاً  ي��زال  الطارئة ل  يف احل��الت 

من اآذار-مار�س.

وي�شمن هذا اخلط للمحطة ا�شتمرار ربطها بال�شبكة الكهربائية اإذا 
ما انقطع خط الكهرباء الأ�شا�شي الذي يزّودها بالكهرباء.

ل  املحّطة،  يف  النوويني  والأم��ن  لل�شامة  اأ�شا�شي  عن�شر  والكهرباء 
�شّيما لأّنها ت�شمن تربيد املفاعات النووية.

ويف بيانه قال غرو�شي اإّن املحّطة تتزّود منذ ثاثة اأ�شابيع بالكهرباء 
كيلوفولت، و”اأّي �شرر   750 رئي�شي واحد بجهد  من خط خارجي 
)قد ي�شيب هذا اخلط( �شيوؤّدي اإىل انقطاع التّيار اخلارجي بالكامل 

عن املحّطة«.
و�شّدد املدير العام على اأّن “ال�شامة النووية داخل )املحطة( ل تزال 

يف حالة حمفوفة باملخاطر«.
ب�شمان  الل��ت��زام  اإىل  الأط����راف  اأخ���رى جميع  م��رة  “اأدعو  واأ���ش��اف 

ال�شامة النووية للمحطة وحماية اأمنها«.
الأوكرانية  الكهرباء  �شبكة  عن  املحّطة  انقطعت  اآذار/م��ار���س   9 ويف 
11 �شاعة من ج��ّراء �شربة رو�شية. ويومها مّت ت�شغيل موّلدات  ملدة 
التيار ل�شتمرار  اأدن��ى من  لتاأمني حّد  بالديزل  التي تعمل  الطوارئ 

عمل اأنظمة الأمان.
ويومها قال غرو�شي “نحن نلعب بالنار”. ووافقه راأيه وزير خارجية 
الحت���اد الأوروب����ي ج��وزي��ب ب��وري��ل ال��ذي ق��ال اإّن “هذا خ��رق خطري 

لاأمن النووي ت�شّببه رو�شيا ... زابوريجيا هي اأكرب حمّطة للطاقة 
النووية يف اأوروبا، ورو�شيا تهّدد اأمن القارة الأوروبية باأكملها، مبا يف 

ذلك رو�شيا«.
املحطة،  يف  التربيد  اأنظمة  ع��ن  الكهرباء  اإم����دادات  انقطع�����ت  واإذا 
يف  املف�����اع������ات  وق������ود  ح��رارة  درج��ة  ارت��ف��اع  يت�ش�����ّبب  اأن  فيمك������ن 
باليابان يف  ح�����دث يف فوكو�شيما  �شب����يه مب����ا  ن�����ووي  ح�����ادث  وق�������وع 

.2011
ويحتّل اجلي�س الرو�شي حمطة زابوريجيا منذ اآذار/مار�س 2022، 

بعد ت�شعة اأيام من بدء الغزو الرو�شي لأوكرانيا.

بايدن يوؤّكد مبنا�ضبة رم�ضان »ت�ضامنه« مع الأويغور 
•• وا�صنطن-اأ ف ب

اأع�������رب ال���رئ���ي�������س الأم�����ريك�����ي جو 
ر�شالة  يف  اخل��م��ي�����س  اأم�������س  ب���اي���دن 
اإىل امل�شلمني حول العامل مبنا�شبة 
حلول �شهر رم�شان عن “ت�شامنه” 

مع الأويغور يف ال�شني.
اإىل  “جنباً  ب��ي��ان  يف  ب���اي���دن  وق����ال 
الوليات  ف���اإّن  �شركائنا،  م��ع  جنب 
امل�شلمني  م���ع  ت��ت�����ش��ام��ن  امل���ّت���ح���دة 
ال�������ذي�������ن م�������ا زال�������������وا ي�����واج�����ه�����ون 
الأويغور  ذل��ك  ال���ش��ط��ه��اد، مب��ا يف 
بورما،  وال��روه��ي��ن��غ��ا يف  ال�����ش��ني،  يف 
م�شطهدة  اأخ���رى  م�شلمة  و�شعوب 
ح����ول ال����ع����امل«. ويف ر���ش��ال��ت��ه ذّك���ر 
الزلزال  ���ش��ح��اي��ا  مب��ع��ان��اة  ب���اي���دن 
و�شوريا  تركيا  �شرب  ال��ذي  امل��دّم��ر 
مطلع �شباط/فرباير وكذلك اأي�شاً 
التي  امل��دّم��رة  الفي�شانات  �شحايا 

اجتاحت باك�شتان العام املا�شي.
“يف فرتة  الأمريكي  الرئي�س  وقال 
التاأّمل املقّد�شة هذه، جتّدد الوليات 
دعمنا  على  التاأكيد  كذلك  املّتحدة 
للمجتمعات امل�شلمة التي تعاين من 

امل�شاعب والدمار«.
وج����ه  ع����ل����ى  “اليوم  واأ���������ش��������اف 
العاملي  ن��ت��ذّك��ر احل���ّق  اخل�����ش��و���س، 
ون�شّلي  من���ار����س  اأن  يف  ل��اإن�����ش��ان 
ونب�ّشر مبعتقداتنا الدينية بطريقة 

�شلمية وعلنية«.
وتاأتي ر�شالة الت�شامن التي وّجهها 
الأوي��غ��ور يف وقت ت�شهد  اإىل  بايدن 
فيه العاقات بني الوليات املّتحدة 

وال�شني توّترات متزايدة.
امل��ّت��ح��دة ال�شني  ال���ولي���ات  وت��ّت��ه��م 
بحق  جماعية”  “اإبادة  ب���ارت���ك���اب 
اإقليم  يف  امل�شلمة  الأوي���غ���ور  اأق��ل��ّي��ة 

تقرير  وحت�����������ّدث  ����ش���ي���ن���ج���ي���ان���غ. 
�شد  “جرائم  ع��ن  امل��ت��ح��دة  ل���اأمم 
�شينجيانغ،  الإن�شانية” حمتملة يف 
موؤكداً وجود “اأدّلة جديرة بالثقة” 
جن�شي  وع��ن��ف  تعذيب  اأع��م��ال  على 
�شّد الأقلّية امل�شلمة يف هذا الإقليم. 
ومنظمات  غ���رب���ي���ة  دول  وت���ّت���ه���م 
باأّنها حتتجز  حقوقية عديدة بكني 
يقّل  اعتقال” ما ل  “مع�شكرات  يف 
من  معظمهم  �شخ�س،  مليون  ع��ن 
ق�شراً  ت��خ�����ش��ع  وب���اأن���ه���ا  الأوي����غ����ور، 
اأف�����راداً م��ن ه��ذه الأق��ل��ّي��ة الناطقة 
بالرتكية لعمليات تعقيم واإجها�س 

وتفر�س على اآخرين “ال�شخرة«.
التهامات،  ه���ذه  تنفي  ب��ك��ني  ل��ك��ّن 
وتوؤكد اأّن “املع�شكرات” التي يحكى 
ك��ان��ت يف  واأّن���ه���ا  الآن  اأُغ��ل��ق��ت  عنها 
املهني”  للتدريب  “مراكز  ال��واق��ع 
الديني.  التطّرف  مكافحة  بهدف 
ال�شينية  احل���ك���وم���ة  ت���ن���ف���ي  ك���م���ا 
ق�شري”،  “تعقيم  اأّي  مم���ار����ش���ة 
اإل  ه���و  م���ا  ت��ف��ع��ل��ه  م���ا  اأّن  م����وؤّك����دة 
تطبيق لل�شيا�شة الوطنية للحّد من 

الولدات.

•• القد�س-وكاالت   

منذ  رو�شيا  باعت  ال�شني  اأن  “بحدرى حريدمي” الإ�شرائيلي،  اأف��اد موقع 
بدء حربها يف اأوكرانيا طائرات بدون طيار بقيمة 12 مليون دولر، معترباً 
جهود  يعقد  رو�شيا  اإىل  طيار  ب��دون  ال�شينية  الطائرات  تدفق  ا�شتمرار  اأن 

الوليات املتحدة لإ�شعاف مو�شكو.
م�شرية  ط��ائ��رات  باعت  ال�شني  �شامت...  “تعاون  عنوان  حتت  تقرير  ويف 
لرو�شيا”، ذكر بحدرى حريدمي  اأن البلدين يتعاونان بهدوء، واأنه يف ال�شهر 
�شد  اإج���راءات  باتخاذ  بايدن  جو  الأمريكي  الرئي�س  اإدارة  تعهدت  املا�شي 
ال�شركات التي تبيع التكنولوجيا لرو�شيا كجزء من جهودها لتقليل القوة 
للطائرات  امل�شتمر  التدفق  لكن  اأوكرانيا،  حت��ارب   التي  للدولة  الع�شكرية 

ال�شينية بدون طيار اإىل رو�شيا “يعقد هذه اجلهود«.

 التقنيات الأمريكية
واأ�شاف املوقع، اأن �شيا�شة الوليات املتحدة يف وقف ت�شدير الطائرات بدون 
ف�شلت،  قد  الأمامية  اخلطوط  ملقاتلي  ال�شماء  يف  كعيون  تعمل  التي  طيار 
لفتاً اإىل اأن ال�شني باعت مو�شكو منذ بدء الغزو طائرات بدون طيار بقيمة 

تزيد عن 12 مليون دولر، وذلك وفقاً لبيانات رو�شية ر�شمية.
اإذا كانت الطائرات ال�شينية بدون  اإنه من ال�شعب حتديد ما  وقال املوقع 
الأمريكية،  القواعد  تنتهك  وبالتايل  اأمريكية،  تقنيات  على  حتتوي  طيار 
م�شرياً اإىل اأن مواقع املبيعات متنع الغرب من التحقق مما اإذا كانت هناك 
مكونات اأمريكية يف املنتجات ال�شينية اأم ل، مما قد ي�شكل انتهاًكا ل�شوابط 
من  حت�شل  الر�شمية  املبيعات  تكون  اأن  املرجح  ومن  الأمريكية،  الت�شدير 
كازاخ�شتان  مثل  لرو�شيا،  �شديقة  اأخ��رى  ودول  ر�شمية  غري  قنوات  خال 

وباك�شتان وبيارو�شيا.

تعاون كبري
متزايد  داع��م��اً  بكني  اأ�شبحت  واقت�شادياً،  ودبلوما�شياً  “ع�شكرياً  وت��اب��ع: 
اأكرب  واح��دة من  ال�شني  ت��زال  ول  لرو�شيا يف جمهودها احلربي،  الأهمية 
لأوكرانيا،  الرو�شي  ال��غ��زو  متويل  يف  و�شاعدت  ال��رو���ش��ي،  النفط  م�شرتي 
عندما  اأن��ه  اإىل  لفتاً  م�شرتكة”،  ع�شكرية  تدريبات  اجلانبان  اأج��رى  كما 
التقى الرئي�س ال�شيني �شي جني بينغ، هذا الأ�شبوع، مع الرئي�س الرو�شي 
فادميري بوتني، حذر امل�شوؤولون الأمريكيون من اأن ال�شني ل تزال تفكر 

يف بيع اأ�شلحة فتاكة ل�شتخدامها يف اأوكرانيا.

تعاون �ضامت بني مو�ضكو وبكني ُيعّقد جهود اأمريكا

Date 24/ 3/ 2023  Issue No : 13807
In case Appeal No. SHCAPCICOMS2022/0001579 Commercial

By Publishing
The appellant : Kohinoor Automatic Bakery LLC
Address : Emirate of Sharjah - Second Industrial Area - First Industrial 
Street, Sharjah Center - Shobra No. 82, owner Ahmed Muhammad Al-
Midfa - Tel. No. 055432536
Let it be known to you that the appellant : Mohamed Mubarak 
Kallingalakath Mubarak has appealed the judgment issued on .............. 
20, in First Instance Case No. SHCAPCICOMS2022/0001579, Civil 
Court of Appeal - Commercial.
Your presence or the presence of your representative before the Sharjah 
Federal Court at the Judiciary House is required ................ on ............ 
corresponding to 03/23/2023 at 09:00 a.m. and present your evidence, 
and in the event that you do not appear or the presence of your legal 
representative, the court will consider the case in your absence
Office of Judicial Services
Adel Ghuloom Hussein Al-Mazmi

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70608 Date 24/ 3/ 2023  Issue No : 13807
In case Appeal No. SHCAPCICOMS2022/0001579 Commercial 

By Publishing
The appellant : Kohinoor Supermarket -as the sponsor and guarantor of 
Kohinoor Automatic Bakery LLC
Address : Dubai Emirate - Deira - Al Khail Railway - Naif Street, Naif 
Souq - King Fida Hussain Shop - Phone No.042267371
Let it be known to you that the appellant : Mohamed Mubarak 
Kallingalakath Mubarak has appealed the judgment issued on ............... 
20, in First Instance Case No. SHCAPCICOMS2022/0001579, Civil 
Court of Appeal - Commercial.
Your presence or the presence of your representative before the Sharjah 
Federal Court at the Judiciary House is required ............... on ........... 
corresponding to 03/23/2023 at 09:00 a.m. and present your evidence, 
and in the event that you do not appear or the presence of your legal 
representative, the court will consider the case in your absence
Office of Judicial Services
Adel Ghuloom Hussein Al-Mazmi

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70608Date 24/ 3/ 2023  Issue No : 13807
Notification by Publication for a Defendant

Case Management Office, Sharjah Federal Civil First Instance Court
Case No. SHCFICICIVS2023/0001807 Civil

To Defendant : MOHAMED ZUBIR SANA CHAUDARY SANA ULLAH SAHI
Unknown place of residence :
The plaintiff : MAJID GHAFFAR DEHGHANI, nationality: Iran, filed the case 
requesting the following : 1. Set the nearest time for the hearing.
2. Bind the defendant to pay AED 100000.
3. Bind the defendant with the costs and attorney fees.
4. Notify the defendant with the hearing and the statement
The ruling shall have the immediate execution pursuant to Article 229 of section 5 of 
Civil Procedure Law. You are requested to attend the hearing on 30/03/2023 before 
case management office, Sharjah Federal Civil First Instance Court at 09:30 am (case 
admin office 10) in person or to be represented by a legal attorney to submit a plea 
along with all documents within 10 days of the date of publication in order to consider 
the above-mentioned case in your capacity as defendant. Notification by Publication 
for a Defendant in English & Arabic.
Legal Services Office / Aisha Mohamed Ali
Edited on:20/30/2023

United Arab Emirates
Ministry of Justice 
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Date 24/ 3/ 2023  Issue No : 13807
Court of Cassation 

Notification of Statement of Challenge via Publication
Regarding the challenge No. 445/2023/444 Commercial Challenge
Considered by: The 1st Challenge Circuit No.232
Subject of the challenge : Accepting the challenge in the form and on the merits, and 
annulling the challenged judgment with referring the same to the Court of Appeal to 
make a judgment in the light of the decision to be made by the Court of Cassation, as 
well as obligating the respondent to pay the fees, expenses and charges.
Contestant : National Bank of Fujairah - Address : Dubai, Bur Dubai, Khalid bin Al 
Waleed st., building of the National Bank of Fujairah
Represented by : Mohammed Thamer Yaqoub Yousuf Al Sarkal
Party to be notified : 1. Praveen Kumar Kattathadka, as the respondent
Subject of the notification : We provide you with a copy of the statement of challenge 
submitted by the contestant, and you are entitled to submit the defense memorandum 
within fifteen days from the date of receipt hereof by you.
For learning about the details of the case, the statements and memoranda and for 
presenting your defense and requests, you must use the electronic and smart services 
of Dubai Courts. For subscription, please click this link.
Prepared by : Mohammed Hassan Al Saroukh
Date of approval : 23/03/2023-11:09:57

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS
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Date 24/ 3/ 2023  Issue No : 13807
Dubai Courts of First Instance 

Notification by Publication
In Case No. 870/2023/40 Civil
Pending before : Thirteenth Case Management Department No. 414 
Dispute subject : Claim to oblige the defendant to pay an amount of (4475 dirhams) 
and an annual legal interest of 9% from the claim date until full payment. In addition 
to oblige, the defendant to pay all fees and expenses.
Plaintiff : Autostrad International Car Rental LLC
Address : UAE, Emirate of Dubai, Bur Dubai, Al Quoz 1, office No. S.M7, Dubai Real 
Estate Corporation. Al Quoz Industrial area 1, Makani No. 2240283876
To be informed : 1- Tarek Taher Alshaieb in his capacity as : defendant
Notice Subject : A lawsuit has been filled against you and its subject matter to obliging 
the defendant to pay an amount of (4475 dirhams), and an annual legal interest of 9% 
from the claim date until full payment. In addition to oblige, the defendant to pay all 
fees and expenses. And a session was set on Monday, corresponding to 27-03-2023 at 
09:00 am in the remote litigation hall &BUILDING DISC. so you or your attorney are 
required to attend, and you must submit your notes or documents to the court at least 
three days before the session.
Prepared by : Hamad Jasim Alsarah 
Accreditation date : 21/03/2023 12:08:22

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS
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Date 24/ 3/ 2023  Issue No : 13807
Dubai Courts of First Instance

Property Sale Notification by Publication
In Execution No. 917/2021/211 - Real Estate Execution
Considered by The Second Execution Circuit No. 184 
Subject Matter : Execution of the judgment issued in claim No. 385/2020, Real Estate Partial, 
payment of the executed amount of AED 1000238, including fees, expenses and attorney fees. 
Claimant : Bashar Mohamed Aziz Nassar - Address : UAE Dubai - Bur Dubai - Dubai - Al 
Sheikh Zayed Street - Latifa Tower before Crown Plaza Hotel - 5th floor office No. 505 
represented by Bashar Abdullah Ali Ibrahim Almasayba 
Recipient : Brighton Holdings Limited Capacity: Defendant 
Address : UAE Dubai - Al Qouz 1 - Dubai - Office No. 203 owned by Akbar Ali - Fakhr Eldin 
for Real Estate - 0569553265-043586116
Subject of Notification : On Wednesday corresponding to 29/03/2023 at 01:00 PM and in the 
following three days, if necessary, the property whose descriptions are described below will 
be sold at the authority entrusted with the sale (Emirates Auction Company and on its website 
http://www.emiratesauction.ae) Those wishing to buy must deposit a security of not less than 
20% of the basic price prior to entering the auction. Anyone who has an objection to the sale 
may submit his objection, supported by the justified documents, prior to the session set for the 
sale and on the dates indicated in Article 301 of the Civil Procedures Law, and whose bid will 
be approved deposit the full price and expenses within ten days following the sale session, and 
each person who is not prohibited from bidding may increase the price during the following 
ten days following the auction fees, provided that this increase is not less than one-tenth of the 
price, provided that he deposits the full price offered and the expenses in the treasury of the 
court. The following are descriptions of the properties :
Shop Region : Al Hebeya Fourth Plot No.: 39 Building Name : Oasis Tower One - Shop No. 
2 - Area : 208,40 square meters - Rating : AED 3,249,998.
Shop Region : Al Hebeya Fourth - Plot No.: 39 Building Name : Oasis Tower One - Shop No.: 
3-1 - Area: 229.18 square meters - Rating: 3,500,000.29 AED.
Note : 1- to be paid immediately.
To review the details of the case, regulations and memorandums, submitting defense and 
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املال والأعمال
» �ضندوق النقد العربي«: الإدارة الفّعالة للمعلومات الئتمانية تعزز منو القت�ضادات العربية وا�ضتقرارها املايل

•• اأبوظبي-وام:

يتوىل  التي  الئتمانية  للمعلومات  العربية  اللجنة  عقدت 
من  ع��دد  ملناق�شة  اجتماعاً  اأمانتها،  العربي  النقد  �شندوق 
الئتمانية  املعلومات  اإدارة  ي�شمل  مب��ا  ال��ه��ام��ة،  املو�شوعات 
بالبنوك ودورها يف تعزيز كفاءة عمل نظم املعلومات الئتمانية 
الئتماين  لا�شتعام  القانوين  والإط���ار  واخلا�شة،  العامة 
ودور البنك املركزي يف منح الرتاخي�س ورقابة ن�شاط مكاتب 
خمتلف  عن  ممثلون  الجتماع  ح�شر  الئتماين.  ال�شتعام 
املوؤ�ش�شات الإقليمية والدولية، مثل الحتاد الدويل للمعلومات 
الأوروبية،  الئتمانية  املعلومات  �شركات  ورابطة  الئتمانية، 
امل�شاعي لتح�شني  املايل، مبا يعك�س  امل�شتهلك  ومكتب حماية 

ج����ودة خ��دم��ات امل��ع��ل��وم��ات الئ��ت��م��ان��ي��ة و مب��ا ي��خ��دم تو�شيع 
ال�شمول املايل وتعزيز ال�شتقرار املايل يف املنطقة العربية من 
ال�شليمة.  املمار�شات  ح��ول  والتجارب  اخل��ربات  تبادل  خ��ال 
احلميدي  ع��ب��داهلل  ب��ن  عبدالرحمن  ال��دك��ت��ور  م��ع��ايل  واأّك����د 
اأن  العربي  النقد  �شندوق  اإدارة  جمل�س  رئي�س  ال��ع��ام  امل��دي��ر 
تعزز  اأن  �شاأنها  م��ن  الئتمانية  للمعلومات  الفّعالة  الإدارة 
التمويل امل�شوؤول والنمو القت�شادي وال�شتقرار املايل، وحتّد 
من خماطر غ�شل الأم��وال ومتويل الإره��اب. واأعرب معاليه 
عن تطّلعه اإىل حتقيق اللجنة العربية للمعلومات الئتمانية 
تقدماً يف تبّني اإطار لتبادل املعلومات الئتمانية عرب احلدود 
امل�شارف  اه��ت��م��ام حمافظي  اإىل  ون���وه  ال��ع��رب��ي��ة.  ال���دول  ب��ني 
والدور  اللجنة  باأعمال  العربية  النقد  وموؤ�ش�شات  املركزية 

البارز الذي تقوم به يف جمال تبادل اخلربات والتجارب بني 
املالية يف دولنا  النظم  بالنفع على  العربية، مبا يعود  ال��دول 
اآخر التطورات املتعلقة  اأي�شا  العربية. ناق�س اجتماع اللجنة 
وخدمات  الإئتمانية،  للمعلومات  الدولية  اللجنة  باأن�شطة 
وال���ذك���اء ال�شطناعي  الإئ��ت��م��ان��ي��ة وال���ش��ت��دام��ة،  امل��ع��ل��وم��ات 
وال�شمول املايل، ومو�شوع قرو�س “ا�شرت الآن وادفع لحقاً”، 
وبناء �شجات ال�شمان، مع الإ�شارة اإىل جتربة مكتب حماية 
امل�شتهلك املايل، اإ�شافة اإىل عرو�س جتارب عربية ودولية يف 
هذا املجال. وبحثت اللجنة دور �شناعة املعلومات الئتمانية 
يف تعزيز التمويل امل�شوؤول، ودور وكالة ال�شتعام والت�شنيف 
الئتماين يف دعم قطاع التمويل الأ�شغر مع عر�س لتجارب 

عربية يف هذا املجال.

الذهب يوا�ضل مكا�ضبه ويربح 10 دولرات
•• عوا�صم-وام:

ارتفعت اأ�شعار الذهب خال تداولت اأم�س، وربحت اأكرث من 10 دولرات يف املعامات الفورية مع تراجع الدولر 
الأمريكي بعد رفع الحتياطي الفيدرايل لأ�شعار الفائدة.

وبحلول ال�شاعة 10:19 �شباحاً بتوقيت الإم��ارات، �شعد املعدن الأ�شفر بن�شبة %0.51 اأو ما يعادل 10.03 
دولر لي�شل اإىل 1979.59 دولر لاأون�شة.

وزادت عقود الذهب ت�شليم اأبريل 2023 بن�شبة %1.67 اأو ما يوازي 32.6 دولر لت�شل اإىل 1982.15 دولر 
لاأون�شة.

وعلى �شعيد املعادن النفي�شة الأخرى، زادت الف�شة بن�شبة %1.6 اإىل 23.15 دولر، وارتفع الباتني 0.51% 
اإىل 995.9 دولر، يف حني نزل الباديوم %0.34 اإىل 1440 دولر.

مب�شاركة جلان وفرق العمل ذات العالقة 

الإمارات ت�ضارك يف اجتماعات جلنة ال�ضوق اخلليجية امل�ضرتكة
•• الريا�س –الفجر: 

العربية  الإم�����ارات  دول���ة  اختتمت 
املالية،  ب������وزارة  مم��ث��ل��ة  امل���ت���ح���دة، 
اج��ت��م��اع��ات جلنة  م�����ش��ارك��ت��ه��ا يف 
ال�شوق اخلليجية امل�شرتكة، والتي 
عقدت خال الفرتة من 21-19 
الأمانة  م��ق��ر  يف  اجل�����اري  م���ار����س 
ال���ع���ام���ة مل��ج��ل�����س ال���ت���ع���اون ل���دول 
اململكة  العربي يف عا�شمة  اخلليج 
بالريا�س،  ال�����ش��ع��ودي��ة  ال��ع��رب��ي��ة 
ملناق�شة جملة من املوا�شيع املتعلقة 
املايل  والتن�شيق  ال��ت��ع��اون  بتعزيز 

والقت�شادي بني دول املجل�س.
و�����ش����م وف�������د ال������دول������ة امل���������ش����ارك 
ال�������ش���وق  اج����ت����م����اع����ات جل����ن����ة  يف 
وجلنة  امل���������ش����رتك����ة  اخل���ل���ي���ج���ي���ة 
التنمية ال�شناعية والفريق الفني 
عن  ممثلني  بال�شتثمار  املخت�س 
�شوؤون جمل�س  ب��اإدارة  املالية  وزارة 
العربية  اخل��ل��ي��ج  ل����دول  ال��ت��ع��اون 
ال�شناعة  وزارة  ع����ن  ومم���ث���ل���ني 
وممثلني  املتقدمة  والتكنولوجيا 

مل�شارات  ال��ك��ام��ل  ال��ت��ن��ف��ي��ذ  ب�����ش��اأن 
امل�شرتكة،  اخل��ل��ي��ج��ي��ة  ال�������ش���وق 
بال�شوق  امل��ت��ع��ل��ق��ة  وال���ت���ح���دي���ات 
يف  وال�����واردة  امل�شرتكة  اخلليجية 
و�شبل  اخل��ل��ي��ج،  منظمة  درا����ش���ات 
تعزيز برامج امل�شرتيات احلكومية 
اخلليجي،  امل���ح���ل���ي  وامل����ح����ت����وى 
وقوانني  ا�شرتاتيجيات  وتطوير 
)اأنظمة( موحدة يف كافة املجالت 
متطلبات  جانب  اإىل  القت�شادية، 

دعم القطاع اخلا�س اخلليجي. 
وع��ق��د الج��ت��م��اع امل�����ش��رتك الثاين 
اخلليجية  ال���������ش����وق  جل���ن���ة  ب�����ني 
املخت�س  وال����ف����ري����ق  امل�������ش���رتك���ة 
مبوا�شيع ال�شتثمار بدول جمل�س 
اأعمال  ج���دول  وت�شمن  ال��ت��ع��اون، 
الجتماع تقدمي �شرح مف�شل عن 
التعريف املوحد لا�شتثمار يف دول 
التعاون، وحتديد اجلهات  جمل�س 
الدول  يف  ال�شتثمار  عن  امل�شوؤولة 
كل  ودور  واخت�شا�شات  الأع�����ش��اء 
منها، و�شبل املوائمة بني القوانني 
بال�شتثمار  اخل��ا���ش��ة  والأن��ظ��م��ة 

عن وزارة القت�شاد. 
واأكد �شعادة يون�س حاجي اخلوري 
اأهمية  ع��ل��ى  امل��ال��ي��ة  وزارة  وك��ي��ل 
موا�شيع  متابعة  الجتماع يف  هذا 
امل�شرتكة،  اخل��ل��ي��ج��ي��ة  ال�������ش���وق 
ال�شبل  اأف�����ش��ل  ب�����ش��اأن  وال��ت��ب��اح��ث 
ال��ت��ي تواجه  ال��ت��ح��دي��ات  مل��ع��اجل��ة 
ا�شتكمال متطلباتها واآليات دعمها 
اخلا�شة  اللجنة  اأع��م��ال  وتفعيل 
“حتر�س  ����ش���ع���ادت���ه:  وق�����ال  ب���ه���ا. 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم������ارات  دول���ة 
والتن�شيق  ال��ع��م��ل  م��وا���ش��ل��ة  ع��ل��ى 
مع دول جمل�س التعاون اخلليجي 
القت�شادي  العمل  لتعزيز م�شرية 
يلبي  امل�������ش���رتك، مب����ا  اخل��ل��ي��ج��ي 
م�����ش��ال��ح وط��م��وح��ات واآم�����ال قادة 
التعاون  جم��ل�����س  دول  و����ش���ع���وب 
الفعاليات  و���ش��ه��دت  اخل��ل��ي��ج��ي.« 
الثاين  امل�شرتك  الجتماع  انعقاد 
بني جلنة التنمية ال�شناعية وجلنة 
ال�شوق اخلليجية امل�شرتكة والذي 
الأعلى  املجل�س  ق��رارات  ا�شتعر�س 
وجلنة التعاون املايل والقت�شادي 

لدول  القت�شادية  التفاقية  م��ع 
املجل�س، ومقارنة �شروط و�شوابط 
الأجنبي،  ال���ش��ت��ث��م��ار  ا���ش��ت��ق��ط��اب 
وو�شع اآلية للربط الإلكرتوين بني 
اجلهات امل�شوؤولة عن ال�شتثمار يف 
املنازعات  وف�س  الأع�شاء،  ال��دول 
يف ن��ط��اق ال���ش��ت��ث��م��ار، ف�����ش��ًا عن 
وا�شرتاتيجيات  عامة  اأط��ر  و�شع 
ب���������ش����اأن دع������م ومت�����وي�����ل واإق�����ام�����ة 
امل�شرتكة  ال�شرتاتيجية  امل�شاريع 

بدول املجل�س اخلا�شة والعامة.
امل�شرتكة  الج���ت���م���اع���ات  ت���ه���دف 
للجنة ال�شوق اخلليجية امل�شرتكة 
التعاون  جل��ن��ة  ق����رار  ت��ن��ف��ي��ذ  اإىل 
اأ�شدرته  الذي  والقت�شادي  املايل 
املنعقد   113 ال�  اجتماعها  خال 
بتاريخ 21 اأبريل 2021، والذي 
اأك�������د ع���ل���ى ������ش�����رورة ق����ي����ام جلنة 
بعقد  امل�شرتكة  اخلليجية  ال�شوق 
اللجان  م��ع  م�شرتكة  اج��ت��م��اع��ات 
موا�شيع  تناق�س  ال��ت��ي  املخت�شة، 
ال�شوق اخلليجية امل�شرتكة ملعاجلة 
ا�شتكمال  ت��واج��ه  ال��ت��ي  التحديات 

اخلليجية  ال���������ش����وق  م���ت���ط���ل���ب���ات 
امل�شرتكة.

هذا  ع��ق��د  اأن  اإىل  الإ����ش���ارة  جت���در 
تنفيذ  اإط������ار  يف  ج����اء  الج���ت���م���اع 
خطة عمل جلنة ال�شوق اخلليجية 

امل��ج��ل�����س الأعلى  ق����رار  ب���ن���اًء ع��ل��ى 
42 بتاريخ  ال���  ال�����ش��ادر يف دورت���ه 
واخلا�س   ،2021 دي�شمرب   14
ب��ت��ك��ل��ي��ف جل���ن���ة ال����ت����ع����اون امل����ايل 
ما  ا�شتكمال  ب�شرعة  والقت�شادي 

 -  2022 ل���ل���ف���رتة  امل�������ش���رتك���ة 
2024، والتي ت�شمنت خطة لعقد 
عدد من الجتماعات امل�شرتكة مع 
مبوا�شيع  املعنية  الفنية  اللجان 
ال�شوق اخلليجية امل�شرتكة، وذلك 

الحتاد  لقيام  خ��ط��وات  م��ن  تبقى 
ال�شوق  م�شارات  وتنفيذ  اجلمركي 
برنامج  وفق  امل�شرتكة،  اخلليجية 
زم����ن����ي حم������دد ق���ب���ل ن���ه���اي���ة ع���ام 

 .2024

خالل اجتماعه الدوري الأول لعام 2023 برئا�شة رجاء القرق

جمل�س �ضيدات اأعمال دبي يبحث م�ضاريع تعزيز دور املراأة مب�ضرة التنمية
•• دبي-الفجر:

عقد جمل�س اإدارة �شيدات اأعمال دبي، اجتماعه الدوري الأول لعام 2023، 
برئا�شة �شعادة الدكتورة رجاء عي�شى �شالح القرق، موؤ�ش�س ورئي�س جمل�س 
�شيدات اأعمال دبي، وح�شور اأع�شاء املجل�س حيث جرى الطاع على �شري 
توجهاته  وب��ل��ورة  ال�شرتاتيجية  واأه��داف��ه  وروؤي��ت��ه  ر�شالته  لتحقيق  العمل 
الرئي�شية واأولوياته خال العام اجلاري وتلبية احتياجات ع�شوات املجل�س 

ومتطلباتهن يف بيئة الأعمال يف دبي.

م�شرية  يف  امل����راأة  دور  تعزيز  اإىل  ال��رام��ي��ة  ج��ه��وده  موا�شلة  املجل�س  واأك���د 
عرب  دب��ي،  اإم���ارة  ت�شهدها  التي  وامل�شتدامة  ال�شاملة  القت�شادية  التنمية 
توفري املمكنات والحتياجات املائمة لها التي توؤهلها خلو�س بيئة الأعمال 
املحلية والعاملية احلديثة، ومُيكنها من النطاق نحو اآفاق جديدة يف عامل 
الأعمال وال�شتثمار، وُي�شهم يف الرتقاء مب�شتوى تناف�شيتها يف اأ�شواق العمل 
حملياً واإقليمياً وعاملياً، ومبا ي�شمح لها مبواكبة اخلطط الطموحة للدولة 

والإ�شهام يف حتقيق “روؤية الإمارات 2071«.
كان  دب��ي،  اأعمال  �شيدات  ملجل�س  احلكيمة  القيادة  دعم  اأن  املجل�س  اأك��د  كما 

املجل�س من ال�شتمرار يف عمله  الذي مُيّكن  الرئي�شي  العامل  ول يزال هو 
وتطوير اأدائه وتو�شيع �شبكة عاقاته وخدمة م�شالح اع�شائه، واإلهام املراأة 
وال��ري��ادة يف  والتميز  النجاح  املنا�شب وحتقيق  اأرق��ى  ت��ويل  وحتفيزها على 
ال��ذي عقد بح�شور  املجل�س خال الجتماع  امل��ال والأع��م��ال. وناق�س  عامل 
امل�شاريع  تنفيذ  اآليات  دبي،  و�شناعة  جتارة  بغرفة  مقره  يف  اأع�شائه  جميع 
املُخطط لها خال الأ�شهر ال�شتة املقبلة وفق اجلداول الزمنية املحددة، يف 
اإطار حر�س املجل�س على توفري الدعم والرعاية ل�شيدات ورائدات الأعمال 
وال�شخ�شية  القيادية  ومهاراتهن  بقدراتهن  ال�شتثمار  وتعزيز  الإم��ارة،  يف 

يف بيئة الأعمال وال�شتفادة من الربامج واخلدمات واملبادرات التي �شيقوم 
املجل�س بتنفيذها على مدار العام لتعزيز تناف�شيتهن، وقدرتهن على التطور 

يف بيئة الأعمال.
وتاأ�ش�س جمل�س �شيدات اأعمال دبي يف العام 2002 حتت مظلة غرفة جتارة 
و�شناعة دبي، حيث يعترب املجل�س املن�شة الرائدة للمراأة يف دولة الإمارات 
العربية املتحدة التي ت�شعى اإىل التطوير ال�شخ�شي واملهني ل�شيدات الأعمال 
اإمارة دبي. فمنذ تاأ�شي�شه كر�س املجل�س كافة جهوده لتحفيز املراأة على  يف 

القيام بدور فاعل ي�شهم يف تقدم الدولة ويعزز التنمية امل�شتدامة.

»اأراَد« تطلق الن�ضخة الثانية من مبادرتها الرم�ضانية »منزل مقابل كّل منزل« يف كينيا
•• ال�صارقة -وام: 

حملتها  اإط���اق  اإع���ادة  ع��ن  اأم�����س  “اأراَد”  العقاري  التطوير  �شركة  اأعلنت 
مبوجبها  �شيتم  والتي  منزل”  ك��ّل  مقابل  “منزل  الإن�شانية  الرم�شانية 
بناء املزيد من املنازل لاجئني يف خميم كاكوما لاجئني بقرية كالوبيي 
�شمال كينيا؛ و�شت�شهد هذه املبادرة بناء منزل لإحدى العائات املحتاجة يف 
كينيا مقابل كّل منزل تبيعه �شركة اأراَد يف جمتمع َم�شار و�شط حميٍط من 
ال�شارقة خال �شهر رم�شان الف�شيل. وانطلقت هذه  الكثيفة يف  الأ�شجار 
املبادرة الأوىل من نوعها خال العام املا�شي �شمن �شراكة مت توقيعها بني 
ب�شوؤون  املعنية  الإماراتية  الإن�شانية  املوؤ�ش�شة  الكبري،  القلب  وموؤ�ش�شة  اأراَد 
املتحدة  ل��اأمم  ال�شامية  واملفو�شية  ال��ع��امل،  ح��ول  واملحتاجني  الاجئني 
املخت�شة  امل��ت��ح��دة  الأمم  موؤ�ش�شة   -  »UNHCR« ال��اج��ئ��ني  ل�����ش��وؤون 
ب�شوؤون الاجئني. ونتج عن املبادرة خال �شهر رم�شان املا�شي بناء 407 
منازل لعائات الاجئني والتي ت�شتوعب حالياً اأكرث من 2،000 �شخ�س 
واأوغندا،  وروان���دا  الكونغو  وجمهورية  وب��ورون��دي  واإثيوبيا  ال�شودان  من 
لتوفري الحتياجات  بنية حتتية  �شبكة  كما ت�شمنت احلملة كذلك تطوير 
كاكوما  خميم  يف  �شخ�س   43،000 لقرابة  النظيفة  املياه  من  الأ�شا�شية 

والذي ت�شرف على اإدارته املفو�شيةال�شامية لاأمم املتحدة ل�شوؤون الاجئني 
»UNHCR« بالتعاون مع ال�شلطات الكينية.

�شلطان  بن  اأحمد  بن  �شلطان  ال�شيخ  �شمو  زار  اجل���اري،  مار�س  مطلع  ويف 
القا�شمي نائب حاكم ال�شارقة املبعوث الإن�شاين لدى موؤ�ش�شة القلب الكبري 
رئي�س جمل�س اإدارة “اأراَد”، كينيا تفقد خالها امل�شاريع القائمة يف خميم 

كاكوما، والتقى باإدارة املخيم ولفيف من امل�شوؤولني يف املوقع.
�شعداء   : “اأراَد”  يف  للمجموعة  التنفيذي  الرئي�س  اخل�شيبي  اأحمد  وق��ال 
بنتائج حملتنا خال العام املا�شي والتي كان لها اأكرب الأثر على حياة وكرامة 
الآلف من الاجئني و�شاهمت ب�شكٍل كبري يف تعزيز الظروف الجتماعية 
والقت�شادية للمجتمع املُ�شيف، ونثّمن �شراكتنا مع موؤ�ش�شة القلب الكبري 
واملفو�شية ال�شامية لاأمم املتحدة ل�شوؤون الاجئني ون�شعر بالفخر لإتاحة 
الفر�شة اأمامنا للقيام بدورنا �شمن منظومة القيم واملبادئ الإن�شانية التي 

تتبناها دولة الإمارات يف جهودها لدعم املحتاجني حول العامل.
يكمن   : الكبري  القلب  موؤ�ش�شة  مديرة  احل��م��ادي  م��رمي  قالت  جانبها  من 
ومتهيد  العاجلة  الإغ��اث��ة  تقدمي  يف  الأ�شا�شية  امل�شاعدات  ه��ذه  من  هدفنا 
الطريق اأمام تلك املجتمعات لتحقيق املرونة املطلوبة والكتفاء الذاتي على 
اأج��ل متكني  من  ك��ّل منزل”  الطويل، وج��اءت مبادرة”منزل مقابل  امل��دى 

العائات الأقل حظاً وم�شاعدة اأفرادها على ا�شتعادة ا�شتقاليتهم، وي�شعدنا 
من خال حملة اأراَد الرم�شانية اأن نعلن عن موا�شلة دعمنا ملخيم كاكوما 
حيث �شرنكز لحقاً على توفري املزيد من احللول امل�شتدامة ومبادرات بناء 
القدرات الب�شرية اإذ يتمثل هدفنا الأ�شمى باإيجاد تاأثري دائٍم يتجاوز دوره 

امل�شاعدات املوؤقتة وي�شاهم بتح�شني الأحوال املعي�شية يف تلك املجتمعات.
وقال ح�شام �شاهيرنئي�س �شراكات القطاع اخلا�شباملفو�شية ال�شاميةل�شوؤون 
الاجئني يف منطقة ال�شرق الأو�شط و�شمال اإفريقيا: نحن ممتنون لل�شخاء 
املتوا�شل يف توفري الدعم وامل��اأوى للعائات الاجئة يف خميم كالوبيي يف 
الطارئة  الحتياجات  لتلبية  فقط  لي�س  حالياً  املطالب  تتزايد  حيث  كينيا 
واأمنا لتوفري حلول م�شتدامة لتاأمني م�شتقبٍل اأف�شل لاجئني وهنا تاأتي 

مثل هذه املبادرات لتكون مثاًل يحتذى جلميع موؤ�ش�شات القطاع اخلا�س.
الاجئني  عائات  ت�شم  التي  امل�شتوطنة  تطوير  قد مت  اأن��ه  بالذكر  جدير 
لتكون مركزاً ح�شرياً وذلك با�شتخدام التقنيات ذاتها التي يتم تطبيقها يف 
ال�شتفادة من جمموعة من  املُ�شيف  واملجتمع  تتيح لاجئني  املدن بحيث 
وتاأمني  الأ�شا�شية  التحتية  بالبنية  ال�شتثمار  والتدابري مبا يف  الإج��راءات 
بالعديد  املحتاجة  املجتمعات  تلك  ورفد  ال�شرورية  الجتماعية  اخلدمات 

من الفر�س لتح�شني ظروف املعي�شة وزيادة الدخل.

مليار درهم اأ�ضول امل�ضارف الإ�ضالمية   631
لأعلى م�ضتوى يف تاريخها بنهاية 2022

•• اأبوظبي -وام:

ارتفعت اأ�شول امل�شارف الإ�شامية العاملة يف الدولة اإىل 630.8 مليار 
وفق  تاريخها،  اأعلى م�شتوى يف  2022 م�شجلة  دي�شمرب  نهاية  دره��م يف 
اأحدث اإح�شائيات امل�شرف املركزي. واأظهرت اإح�شائيات املركزي اأن اأ�شول 
اأو  40.5 مليار درهم  �شنوي بنحو  اأ�شا�س  زادت على  الإ�شامية  امل�شارف 
ما ن�شبته %6.86 مقارنة بنحو 590.3 مليار درهم يف نهاية دي�شمرب 
2021، بينما ارتفعت على اأ�شا�س �شهري بنحو 12.7 مليار درهم اأو ما 
 .2022 نوفمرب  يف  دره��م  مليار   618.1 بنحو  مقارنة   2.1% ن�شبته 
397.6 مليار درهم  اإىل  الإ�شامية  امل�شريف للم�شارف  وارتفع الئتمان 
%3.8 مقابل  اأ�شا�س �شنوي بن�شبة  يف نهاية دي�شمرب املا�شي بزيادة على 
امل�شارف  الودائع يف  وزادت   .2021 دي�شمرب  دره��م يف  14.6 مليار  نحو 
الإ�شامية اإىل 440 مليار درهم بزيادة على اأ�شا�س �شنوي بنحو 4.1% 
زادت على  بينما   ،2021 دي�شمرب  درهم يف  422.8 مليار  بنحو  مقارنة 
435.5 مليار درهم يف نوفمرب ال�شابق  %1 مقابل  اأ�شا�س �شهري بنحو 
الإ�شامية  البنوك  ا�شتثمارات  اإجمايل  اأن  الإح�شاءات  واأو�شحت  عليه. 
و�شل اإىل 104.6 مليار درهم يف نهاية دي�شمرب املا�شي، بزيادة على اأ�شا�س 
�شنوي بن�شبة %24.1 اأو ما يعادل 20.3 مليار درهم مقابل ا�شتثمارات 
�شهري  اأ�شا�س  على  زادت  بينما   ،2021 دي�شمرب  يف  مليار   84.3 بنحو 
بن�شبة %0.4 مقابل 104.2 مليار درهم يف نوفمرب 2022. وتوزعت 
ا�شتثمارات البنوك الإ�شامية بواقع 71.5 مليار درهم يف �شندات حمفوظة 
حتى تاريخ ال�شتحقاق، و18.8 مليار درهم يف الأوراق املالية التي متثل 
ديون على الغري ) �شندات الدين ( و2.8 مليار درهم يف الأ�شهم، و11.5 
العاملة  التقليدية  البنوك  �شعيد  وعلى  اأخ��رى.  ا�شتثمارات  دره��م  مليار 
3.039 تريليون درهم يف نهاية  اإىل  اأ�شولها  اإجمايل  الدولة، فو�شل  يف 
%11.3 مقارنة بنحو  بن�شبة  �شنوي  اأ�شا�س  بزيادة على  املا�شي  دي�شمرب 
اأ�شا�س  على  وبارتفاع   ،2021 دي�شمرب  نهاية  يف  درهم  تريليون   2.731
�شهري بن�شبة %0.6 مقابل 3.021 تريليون درهم يف نوفمرب 2022. 
من   82.8% نحو  على  التقليدية  البنوك  ت�شتحوذ  الإح�����ش��اءات،  ووف��ق 
ح�شة  مقابل  املا�شي،  دي�شمرب  بنهاية  ال��دول��ة  يف  امل�شريف  اجلهاز  اأ���ش��ول 

امل�شارف الإ�شامية البالغة 17.2%. 
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املال والأعمال
»امل�ضرف املركزي« يطلق ا�ضرتاتيجية العملة الرقمية للبنوك املركزية »الدرهم الرقمي«

•• اأبوظبي-وام: 

�شركتي  م��ع  اتفاقية  امل��رك��زي  املتحدة  العربية  الإم����ارات  م�شرف  وق��ع 
الرقمية  العملة  ا�شرتاتيجية  »R3« لبدء تنفيذ  و   »G42 Cloud«
للم�شرف املركزي، اإحدى املبادرات الت�شع لربنامج حتول البنية التحتية 

املالية يف الدولة.
ومت اختيار »G42 Cloud« لتقدمي خدمات البنية التحتية للم�شروع، 

يف حني �شتقدم »R3« اخلدمات التكنولوجية.
للبنوك  الرقمية  العمات  م��ب��ادرات  جن��اح  بعد  ال�شراكات  ه��ذه  وت��اأت��ي 
املركزية، من �شمنها م�شروع “عابر” مع البنك املركزي ال�شعودي خال 
2020، والتي اأكدت نتائجه اإمكانية ا�شتخدام العملة الرقمية ال�شادرة 
عن البنكني املركزيني لت�شوية املدفوعات عرب احلدود، كما ح�شل امل�شروع 

على جائزة “التاأثري العاملي 2021” املمنوحة من قبل جملة “�شنرتال 
للعمات  “اجل�شر”  مل�شروع  التجريبي  الت�شغيل  اإىل  اإ�شافة  بانكينج. 
الرقمية للبنوك املركزية العابرة للحدود بالتعاون مع �شلطة النقد يف 
هوجن كوجن وبنك تاياند ومعهد العمات الرقمية التابع لبنك ال�شعب 
ال�شيني وبنك الت�شويات الدولية يف 2022، والذي مت من خاله اإجناز 
معامات مالية ذات قيمة حقيقية. و�شاهمت هذه املبادرات يف جهوزية 

امل�شرف املركزي لتنفيذ ا�شرتاتيجيته للعملة الرقمية اخلا�شة به.
الرقمية  للعملة  املركزي  امل�شرف  الأوىل ل�شرتاتيجية  املرحلة  وت�شمل 
على  املقبلة   15 اإىل   12 ال���  الأ�شهر  غ�شون  يف  اكتمالها  ُيتوقع  التي 
ت�شهيل  ملن�شة اجل�شر بهدف  التجريبي  الإط��اق  رئي�شية:  ثاث ركائز 
مدفوعات  وت�شوية  للحدود  العابر  الرقمية  للعمات  املالية  املعامات 
التجارة الدولية، والتعاون الثنائي على اإثبات مفهوم العمات الرقمية 

املركزية مع جمهورية الهند، الذي يعد اأكرب ال�شركاء التجاريني لدولة 
الإمارات، بالإ�شافة اإىل العمل على اإثبات مفهوم العملة الرقمية للبنوك 
املركزية لإ�شدار عملة رقمية ل�شتخدام الأفراد وال�شركات واملوؤ�ش�شات يف 
الإمارات. وُتعد العملة الرقمية للبنوك املركزية املُ�شدرة واملدعومة من 
امل�شرف املركزي �شكًا من اأ�شكال النقود الرقمية اخلالية من املخاطر 
لإجراء  و�شرعة  اأم��ان��اً  اأك���رث  و�شيلة  بكونها  وتتميز  للقيمة،  وامل��خ��زن��ة 

املدفوعات عرب احلدود وبتكلفة منخف�شة.
وكونها جزًءا من جهود حتول دولة الإمارات اإىل اقت�شاد رقمي، �شُت�شهم 
العملة الرقمية للم�شرف املركزي يف التخفيف من التحديات احلالية 
والو�شول  امل��ايل  ال�شمول  احل��دود، وحتقيق  املحلية وعرب  املدفوعات  يف 
للمدفوعات يف  التحتية  البنية  تعزيز  �شُت�شهم يف  كما  نقدي،  ملجتمع ل 
والدولية،  املحلية  للمدفوعات  قوية  اإ�شافية  قنوات  وتوفري  الإم���ارات 

امل�شرف  يعمل  ذل��ك،  بجانب  وموثوقاً.  مرناً  مالياً  نظاماً  ي�شمن  مما 
التحتية للمدفوعات  الُبنى  الإم��ارات لدمج  املركزي على جهوزية دولة 
ترميز  ي�شمل  وال����ذي   ،)tokenisation( ال��رق��م��ي  ال��رتم��ي��ز  م��ع 
بالعمى  �شامل  حممد  خالد  معايل  وق��ال  املالية.  وغري  املالية  الأن�شطة 
التميمي حمافظ م�شرف الإم��ارات العربية املتحدة املركزي اإن مبادرة 
البنية  حت��ول  برنامج  م��ن  ج��زء  ه��ي  املركزية  للبنوك  الرقمية  العملة 
التحتية املالية والذي من �شاأنه من اأن ُير�شخ مكانة الإم��ارات القيادية 
ا�شرتاتيجية  اإط���اق  “ يج�شد   : معاليه  واأ���ش��اف  ع��امل��ي.  م��ايل  كمركز 
العملة الرقمية للم�شرف املركزي تطور منظومة الأموال واملدفوعات 
يف الدولة، حيث تهدف تنفيذها اإىل ت�شريع وترية التحول نحو القت�شاد 
�شتجلبها  التي  الفر�س  لروؤية  ونتطلع  امل��ايل.  ال�شمول  وتعزيز  الرقمي 

العملة الرقمية للم�شرف املركزي اإىل اقت�شادنا وجمتمعنا.«

خالل جل�شات اللقاء ال�شنوي الأول ل�شندوق حي دبي للم�شتقبل برعاية حمدان بن حممد

خرباء ي�ضتعر�ضون فر�س وم�ضتقبل ال�ضتثمار يف ال�ضركات النا�ضئة وريادة الأعمال بدبي والإمارات
•• دبي-الفجر: 

دبي  حي  ل�شندوق  الأول  ال�شنوي  اللقاء  يف  امل�شاركون  اخل��رباء  ا�شتعر�س 
للم�شتقبل الذي انعقدت فعالياته يف “متحف امل�شتقبل” برعاية �شمو ال�شيخ 
حمدان بن حممد بن را�شد اآل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س املجل�س التنفيذي 
رئي�س جمل�س اأمناء موؤ�ش�شة دبي للم�شتقبل، الفر�س امل�شتقبلية الواعدة يف 
جمال ال�شتثمار يف ال�شركات النا�شئة وريادة الأعمال يف دبي ودولة الإمارات. 
وقال �شعادة خلفان جمعة بلهول الرئي�س التنفيذي ملوؤ�ش�شة دبي للم�شتقبل، 
خال كلمته الرئي�شية اإن القيادة يف دولة الإمارات توؤمن بفر�س امل�شتقبل 
القت�شادية  القطاعات  خمتلف  يف  واملقبلة  احلالية  ال��ت��ح��ولت  وتوظيف 
والتكنولوجية وتبني اأحدث التقنيات املتقدمة واملمار�شات املبتكرة يف حتقيق 

ا�شرتاتيجياتها امل�شتقبلية.
ركيزة  واخلا�س  احلكومي  القطاعني  جهود  بني  التكامل  ي�شكل  واأ���ش��اف: 
النا�شئة وامل�شاريع الواعدة  ال�شركات  مهمة يف دعم ريادة الأعمال وت�شجيع 
وتوفري الدعم ال�شتثماري املطلوب لها لتطوير منتجات وخدمات مبتكرة 
م�شرياً  وال�شاملة،  القت�شادية  التنمية  م�شرية  وتدعم  املجتمعات  تخدم 
الأعمال  وجم��الت  والقطاعات  اجلهات  كافة  مع  التعاون  اأهمية  اإىل  اأي�شاً 
لتعزيز قدرات واإمكانات البيئة احليوية الداعمة لريادة الأعمال وابتكارات 

التكنولوجيا وفر�س القت�شاد الرقمي انطاقاً من دبي. 

م�شتقبل ال�شتثمار
والبتكار  لا�شرتاتيجية  التنفيذي  ال��رئ��ي�����س  ك��ون��ز  كري�شتيان  و���ش��ارك 
وامل�شاريع يف �شلطة مركز دبي املايل العاملي، وفادي غندور الرئي�س التنفيذي 
ملوؤ�ش�شة  التنفيذي  املدير  ال�شعدي  �شايل  وحممد  كابيتال،  وم�شة  ل�شركة 
“تعزيز  بعنوان  نقا�شية  العادلة، يف جل�شة  والتجارة  امل�شتهلك  دبي حلماية 
القطاعني  ب��ني  ال�����ش��راك��ات  اأهمية  على  خالها  اأك���دوا  املحلي”  القت�شاد 
الت�شهيات  احل��ك��وم��ي واخل���ا����س، ومت��ك��ني ق��ط��اع��ات الأع����م����ال، وت���وف���ري 
ل�شمان  الداعمة  التنظيمية  الأط���ر  توفري  اإىل  بالإ�شافة  للم�شتثمرين، 

ا�شتدامة النمو للم�شتقبل.
اإىل كل  باهتمام  القطاع احلكومي يف دبي ي�شغي  اإن  ال�شعدي  وقال حممد 
تطويرها  موا�شلة  مع  منها  املجدي  تطبيق  وي�شّرع  والأف��ك��ار  الق��رتاح��ات 
وينظمها مبرونة  الأعمال  يواكب احلقبة اجلديدة من  ما  با�شتمرار، وهو 

عالية غري م�شبوقة ت�شّهل عمل القطاع اخلا�س.
واأكد ال�شعدي اأن حلول تاأ�شي�س الأعمال املرنة مثل التملك بن�شبة 100%، 
ونظام الإقامة املحّدث، مبا ي�شمه من خيارات كالإقامة الذهبية واخل�شراء 
وغريها هي نتائج مبا�شرة لهذا ال�شتماع وتلبية متطلبات اأ�شحاب امل�شلحة. 
ا�شتدامة  وحت��ق��ق  ثقته  ت��دع��م  امل�شتهلك  ح��م��اي��ة  اأن  اإىل  ال�����ش��ع��دي  واأ����ش���ار 
القطاعات  خمتلف  تطور  على  اإي��ج��اب��اً  وتنعك�س  والأع��م��ال  القت�شاد  من��و 

القت�شادية وت�شجع امل�شتثمرين على متويلها. 
ومن جهته قال فادي غندور اإن البيئة التنظيمية الأجنح للم�شاريع النا�شئة 
وريادة الأعمال هي التي ت�شمن الت�شهيات الأو�شع واحلرية الأكرب لرواد 
الأعمال واأ�شحاب امل�شاريع لت�شريع وت�شهيل ا�شتقطابهم وجذبهم ومتكينهم 
م��ن الن��ط��اق يف اأع��م��ال��ه��م، وه���و م��ا يتحقق ب��وج��ود ح����وارات اأع��م��ق بني 
القطاعات احلكومية وامل�شتثمرين واأ�شحاب الأفكار الواعدة، مبيناً اأن دبي 
حققت اإجنازات قيا�شية يف هذا املجال وا�شتقطبت امل�شاريع النا�شئة واملواهب 

العاملية كوجهة مرغوبة للعي�س والعمل والفر�س والنجاح.
دب��ي بعد جائحة كوفيد- ال��ذي حققته  النمو  اأن حجم  ف��ادي غندور  واأك��د 

19 هائل كمدينة عاملية لريادة الأعمال، قائًا: “ما تعد به القيادة يف دبي 
يتحقق” لفتاً اإىل اأن “�شندوق حي دبي للم�شتقبل” هو نتاج هذا التوّجه 

امل�شتقبلي الطموح.
بدوره قال كري�شتيان كونز خال اجلل�شة: “ينمو قطاع القت�شاد الرقمي 
العاملني يف قطاع  زاد ع��دد  الإم���ارات ب�شكل متوا�شل، حيث  دب��ي ودول��ة  يف 
متخ�ش�س،   5000 بواقع  دبي  يف  �شنوات  خم�س  خال  الرقمي  القت�شاد 

وهذا موؤ�شر نوعي.« 
واأ�شاف: “نحن حري�شون على تطوير منظور املخاطر ال�شتثمارية كعملية 
اأهمية  اإىل  لف��ت��اً  النمو،”  ا���ش��ت��دام��ة  البعيد  امل���دى  على  ت�شمن  م�شتمرة 

ال�شتثمار اجلريء يف م�شاريع مل حتقق بعد ح�شوراً دولياً، داعياً اإىل تعزيز 
اإليهم من خال  الو�شول  النا�شئة وت�شهيل  الأعمال وامل�شاريع  متكني رواد 
ال�شنوي  اللقاء  يف  كما  وداعميهم،  عاقاتهم  �شبكة  تو�ّشع  التي  الفعاليات 

ل�شندوق حي دبي للم�شتقبل.

نظرة عامة
الرئي�س  ال��ب��دوي  �شريف  اأك��د  اللقاء،  اأع��م��ال  �شمن  رئي�شية  كلمة  وخ��ال 
التنفيذي ل�شندوق حي دبي للم�شتقبل، اأن دبي متتلك الكثري من ق�ش�س 
موؤكداً  امل�شتقبل،  اقت�شاد  وتخ�ش�شات  جم��الت  خمتلف  يف  امللهمة  النجاح 
اأهمية دور الدعم امل�شتمر من القيادة الر�شيدة والتي �شاهمت بتنمية قطاع 

ال�شتثمار يف امل�شتقبل وتوفري فر�س التمويل لفر�شه الواعدة. 
من  بال�شتفادة  جديدة  منو  مرحلة  اأع��ت��اب  على  “املنطقة  ال��ب��دوي:  وق��ال 
امل�شاريع النا�شئة وريادة الأعمال يف قطاع التكنولوجيا والتمويل ال�شتثماري 
اجلريء وفق روؤية البناء من اأجل اقت�شاد امل�شتقبل وتقّدم الإن�شانية. ونحن 
يف دبي يف اأف�شل مكان للعمل والعي�س وحتقيق تلك الروؤية، مبا توفره من 
الواعدة  النا�شئة  للم�شاريع  التمويل  فجوة  ل�شد  املبا�شر  ال�شتثمار  فر�س 
هو  للم�شتقبل  دب��ي  حي  �شندوق  اأن  البدايات،” مو�شحاً  يف  زال��ت  ما  التي 
م�شاريع  دع��م  حيث  من  املنطقة  يف  نوعها  من  ج��ريء  متويل  موؤ�ش�شة  اأول 
منظومة  م��ن  بال�شتفادة  ج��داً  املبكرة  مراحلها  يف  املتقدمة  التكنولوجيا 

حيوية قائمة على البتكار وبنية اقت�شادية رقمية متقدمة يف دبي.
بدءاً  نوعياً يف فرتة ق�شرية جداً  ال�شندوق حقق ح�شوراً  اأن  البدوي  واأكد 
من دولة الإمارات اإىل منطقة ال�شرق الأو�شط و�شمال اأفريقيا، مع طموحات 
ال�شتثمارات يف فرتات  اأ�شعاف   5 اإىل   3 تبلغ من  لتحقيق عوائد جتارية 

ترتاوح بني 10 و15 عاماً.

ت�شريع البتكار التكنولوجي
يف  الب��ت��ك��ار  ت��ع��زي��ز  ح���ول  نقا�شية  جل�شة  اأي�����ش��اَ  ال��ل��ق��اء  ف��ع��ال��ي��ات  و�شمنت 
الأ�شهم  ق�شم  رئي�س  الكندي،  �شارة  من  كًا  ا�شت�شافت  بدبي،  التكنولوجيا 

اخلا�شة يف اأوروبا واآ�شيا بجهاز الإمارات لا�شتثمار، و�شارة ال�شالح، �شريك 
يف  املوؤ�ش�س  ال�شريك  ع���دي،  وحم��م��ود  �شي”،  يف  “اأوتايرز  يف  ال�شتثمار 
“اإنوفي�شن هب”  واأدارها حممد البلو�شي، مدير مركز  “�شروق بارترنز”، 

و”فنتك هيف” مبركز دبي املايل العاملي.
الطاقة  ال�شحية وحتّول  الرعاية  البتكار يف  “يقدم  الكندي:  �شارة  وقالت 
فر�شاً واعدة ل�شتثمارات امل�شتقبل، ملا لها من تاأثري اإيجابي مبا�شر وهائل 
على حياة الإن�شان يف الدولة واملنطقة والعامل، خا�شة مع ال�شتفادة الفاعلة 
الأبعاد  ثاثية  وال��ط��ب��اع��ة  ال�شطناعي  ال��ذك��اء  ومنتجات  تطبيقات  م��ن 
التي ت�شاعف  املحورية،  امل�شتقبلية  التقنيات  البيانات وغريها من  وحتليل 
�شرعات البتكار يف خمتلف قطاعات احلياة وتطور التفكري ال�شتباقي لي�س 
لاأفراد فقط بل للمجتمعات واحلكومات اأي�شاً و�شوًل اإىل مبداأ احلكومة 
امل�شاريع  بقاء  �شت�شمن  “املرونة  اأن:  اإىل  ال�شالح  ���ش��ارة  ولفتت  ال��ذك��ي��ة.« 
النا�شئة  وامل�����ش��اري��ع  التكنولوجيا  ق��ط��اع��ات  يف  تكيفاً  الأك���رث  وال��ت��م��وي��ات 
ال�شاعدة  التقنيات  على  ال�شوء  ت�شليط  امل��ه��م  وم��ن  ع��امل��ي��اً.  بها  املرتبطة 
الرقمية  والتكنولوجيا  الإلكرتونية  وال��ت��ج��ارة  ال�شطناعي  ال��ذك��اء  مثل 
والأمن ال�شيرباين. ولدينا فر�س عديدة واعدة باأن نكون يف هذه املنطقة 
القائمة  التجزئة وال�شتثمار  للتكنولوجيا وم�شتثمرين يف قطاع  مبتكرين 
الرقمي وال�شرتاتيجيات  اأدوات القت�شاد  بال�شتفادة من  ال�شتدامة،  على 

الواعية لتمويل م�شاريع و�شركات التكنولوجيا التي تنطلق منها.«
وقال حممود عدي: “قطاع التمويل اجلريء للم�شاريع النا�شئة فيه فر�س 
ا�شتثنائية اليوم جلذب ا�شتثمارات حملية واإقليمية وتعزيز دور القطاعني 
اآفاق واعدة  التنظيمي واملايل يف ال�شتفادة من هذه الفر�س. وهناك دائماً 
زيادة  اأن  م��وؤك��داً  امل�شتقبلية.”  القيمة  ذات  وال�شركات  لاأفكار  املنطقة  يف 
الإنتاجية الب�شرية �شتكون نتيجة مبا�شرة للتكنولوجيا م�شتقبًا من خال 
تو�شيع نطاقات التقنيات املالية والرقمية خلدمة قطاعات اأكرب واأو�شع من 
دبي  يف  املواهب  ا�شتقطاب  اأن  مبيناً  للجميع،  القيمة  وتعزيز  امل�شتفيدين، 
هنا من مقومات  يتوفر  ملا  اليوم  م�شتوياته  اأف�شل  الإم���ارات هو يف  ودول��ة 

داعمة ملختلف مراحل التاأ�شي�س والنمو والنجاح.

ل�شتك�شاف اإمكانات التكنولوجيا املالية املتطورة يف اإدارة املخاطر 

بنك الإمارات دبي الوطني يوا�ضل �ضراكته ال�ضرتاتيجية مع من�ضة »بالج اآند بالي اأبوظبي«
يف تقرير الأثر لعام HUB71« ..2022 » تك�شف عن ت�شجيل اأكرث من 200 �شركة نا�شئة 

جمعت ال�ضركات النا�ضئة يف HUB71 ما يقارب
 4.5 مليار درهم من راأ�س املال املخاطر منذ العام 2019 

•• اأبوظبي -وام: 

منظومة   ،Hub71 اأع����ل����ن����ت 
اأبوظبي،  يف  العاملية  التكنولوجيا 
بن�شبة   2022 ع���ام  تو�ّشعها  ع��ن 
 200 م��ن  اأك���رث  لت�شّم   102%
�شركة نا�شئة، مع انتقال 51 �شركة 
جديدة اإىل اأبوظبي �شعًيا لتحقيق 
اأعمالها.  ن��ط��اق  يف  ك��ب��ري  ت��و���ّش��ع 
وبحلول نهاية عام 2022، جمعت 
ان�شمت  ال��ت��ي  النا�شئة  ال�����ش��رك��ات 
 4.5 ي���ق���ارب  م���ا   Hub71 اإىل 
مليار درهم من راأ�س املال املخاطر، 

ووّفرت اأكرث من 900 وظيفة.
وخ����ال ال��ع��ام امل��ا���ش��ي ال����ذي رّكز 
النا�شئة  ال�شركات  اأث��ر  تعزيز  على 
منظومة  �شّهلت  اأب��وظ��ب��ي،  واإم���ارة 
مفهوم  “اإثبات   Hub71 41
بقيمة  ال�شركات  م��ن  لل�شركاء   ”
ومّكنت  دره��م  مليون   160 بلغت 
املوؤ�ّش�شني ورّواد الأعمال من توفري 

التكاليف  م��ن  دره����م  م��ل��ي��ون   81
ع����رب ب���رن���ام���ج احل����واف����ز.وخ����ال 
منظومة  ���ع���ت  و����شّ  ،2022 ع����ام 
م���ب���ادرات���ه���ا  ن����ط����اق   Hub71
النا�شئة  ال�شركات  جلذب  امل�شّممة 
جميع  من  التكنولوجيا  جم��ال  يف 
اأنحاء العامل اإىل اأبوظبي، ودخول 
ال�����ش��وق ع��رب اإت��اح��ة ال��و���ش��ول اإىل 
جمموعة متزايدة من امل�شتثمرين 
30 �شركة  اأك����رث م��ن  ب����دًءا م��ن   ،
جانب  اإىل  خم����اط����ر،  راأ�����ش����م����ال 
وال�شركاء  ال��ع��ائ��ل��ي��ة  ال�������ش���رك���ات 

التجاريني.
 Hub71 اأع������م������ال  وت���������ش����اه����م 
القت�شادي  ال��ت��ن��وي��ع  ت��ع��زي��ز  يف 
والتقّدم  اأبوظبي،  لإم��ارة  امل�شتمر 
ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي يف دول����ة الإم������ارات 
موطن  ت�����ش��ب��ح  لأن  ت�����ش��ع��ى  ال���ت���ي 
ريادة الأعمال بحلول عام 2031. 
تقرير  ع���ن   Hub71 وك�����ش��ف��ت 
بدر  وق���ال   ..  2022 ل��ع��ام  الأث����ر 
الرئي�س  ال��ع��ل��م��اء،  ���ش��ل��ط��ان  �شليم 
 :HUB71 �التنفيذي بالإنابة ل
نقطة  اإىل  اأبوظبي  اإم���ارة  »و�شلت 
ت���ق���اط���ع ي���ل���ت���ق���ي ف���ي���ه���ا ال���ت���ح���ّول 
منظومة  وت����ع����ّد  الب����ت����ك����ار..  م����ع 
لنمّو  ال��داف��ع��ة  ال��ق��ّوة   Hub71
النا�شئة  ال�����ش��رك��ات  م���ن  ال��ع��دي��د 
التكنولوجيا  و���ش��رك��ات  الناجحة، 
20 قطاًعا خمتلًفا..  اأكرث من  يف 
جمعت   ،2022 ع�����ام  وب���ن���ه���اي���ة 
�شركاتنا النا�شئة متويات تتجاوز 
وم�����ع هذا  دره���������م..  م����ل����ي����ارات   4

الإجن�����از ن��ع��م��ل ح��ال��ًي��ا ع��ل��ى زي���ادة 
من  ال��ع��امل،  م�شتوى  على  تاأثرينا 
خال تعزيز التكنولوجيا املتقّدمة 
التحّول  حتقيق  ���ش��اأن��ه��ا  م��ن  ال��ت��ي 

الرقمي يف قطاعات خمتلفة«.
من  الأث������������ر  ت����ق����ري����ر  ي����غ����ط����ي  و 
املمتّدة  ال���ف���رتة  م���ن   Hub71
 ،2022 دي�شمرب  اإىل  يناير  م��ن 
النجاح  وال��روؤى وق�ش�س  البيانات 
وال�����ت�����ط�����ّورات م����ن داخ������ل وح����ول 
التكنولوجيا  ����ش���رك���ات  جم��ت��م��ع 

النا�شئة يف اأبوظبي.
و����ش���ه���د ه�����ذا ال����ع����ام جت�������اوز عدد 
 Hub71 يف  النا�شئة  ال�شركات 
نا�شئة،  �شركة   200 الأوىل  للمرة 
جلمع  ترويجية  حمات  واإط���اق 
“برزة  واإط����������اق  ال����ت����م����وي����ات، 
الراأ�شمايل  النادي  التكنولوجيا”، 
املكاتب  ي�شتهدف  ال��ذي  احل�شري 
ال��ع��ائ��ل��ي��ة، وت��و���ش��ع��ة ب��رن��ام��ج بناء 
 .  Ventures Lab امل�شاريع 
كما ح�شدت ت�شع �شركات جمتمعًة 
من اأ�شل 51 �شركة نا�شئة ان�شمت 
عام   Hub71 م���ن���ظ���وم���ة  اإىل 
 575 اإىل  و�شل  مت��وي��ًا   2022
مليون   156.7( دره����م  م��ل��ي��ون 
ال�36.7  جت����اوز  مب���ع���ّدل  دولر( 
مليون درهم )10 مايني دولر( 
ريادة  منظومة  وت�شّم  منها.  لكل 
جن�شية،   48 امل��ت��ن��ّوع��ة  الأع���م���ال 
و�شركات اأخرى تهدف اإىل التو�ّشع 
�شمن   Hub71 م���ن  ان��ط��اًق��ا 
خمتلًفا  ق���ط���اًع���ا   20 م���ن  اأك�����رث 

املناخية  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ي�����ش��م��ل 
واملالية وال�شحية والتعليمية.

اإىل  الن�������ش���م���ام  ط���ل���ب���ات  زادت  و 
 102% ب���ن�������ش���ب���ة   Hub71
ال�شابقة؛  ب��امل��ج��م��وع��ات  م��ق��ارن��ة 
وج��اء ثلث الإح��الت اإىل املنظومة 
م���ن ال�������ش���رك���اء. م���ن ج��ان��ب��ه، قال 
الرئي�س  نائب  ع��ل��وان،  علي  اأح��م��د 
التنفيذي ل� HUB71: »يعر�س 
اإمارة  العام منّو  الأثر لهذا  تقرير 
وتطّورها  الإ�شرتاتيجي  اأبوظبي 
للتكنولوجيا  ع��امل��ي��ة  ك��م��ن��ظ��وم��ة 
مت���ّك���ن ال�������ش���رك���ات ال���ن���ا����ش���ئ���ة من 
تركيزنا  وم���ع  وال���ت���ط���ّور..  ال��ن��م��ّو 
الأ�شا�شي يف هذا العام على حتقيق 
الأعوام  ك��ان احل���ال يف  الأث���ر، كما 
�شركات  لإط��اق  و�شعينا  ال�شابقة، 
دولر،  املليار  قيمتها  تفوق  نا�شئة 
 2022 اأّك��دت نتائج التقرير لعام 
تعّزز  ��ة  م��ن�����شّ ه��ي   Hub71 اأّن 
النا�شئة  ال�����ش��رك��ات  ل��دى  الب��ت��ك��ار 
وتدعم  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  و����ش���رك���ات 
الق��ت�����ش��اد ال��ق��ائ��م على امل��ع��رف��ة يف 
 ،2023 ع���ام  وخ����ال  الدولة”. 
على   Hub71 م��ن��ظ��وم��ة  تعمل 
���ع ب���ن���ط���اق و����ش���ول���ه���ا اإىل  ال���ت���و����شّ
فرعية  ت���ك���ن���ول���وج���ي���ة  ق����ط����اع����ات 
حم������������ددة، م������ن خ��������ال اإط��������اق 
�شة  املتخ�شّ  Hub71+ منظومة 
اأم����������ام ق�������درات  يف ف����ت����ح الآف�����������اق 
الأ�شول  ي�شمل  مبا  التكنولوجيا، 
املناخية  والتكنولوجيا  ال��رق��م��ي��ة 

والتكنولوجيا احليوية.

•• دبي-الفجر: 

وا�شل بنك الإمارات دبي الوطني، 
امل���ج���م���وع���ة امل�����ش��رف��ي��ة ال����رائ����دة 
الأو������ش�����ط  ال���������ش����رق  م���ن���ط���ق���ة  يف 
�شراكته  وتركيا،  اأفريقيا  و�شمال 
“باج  من�شة  مع  ال�شرتاتيجية 
العاملية  اأبوظبي”  ب�����اي  اآن������د 
الب����ت����ك����ار،  ال������رائ������دة يف جم������ال 
وذل�������ك م����ن خ������ال ���ش��ع��ي��ه ه���ذه 
�شركات  دع��م  على  للح�شول  امل��رة 
جمال  يف  امل���ال���ي���ة  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
وتدعو  البنك.  يف  املخاطر  اإدارة 
التكنولوجيا  هذه احلملة �شركات 
املالية الرائدة التي تتمتع بخربة 
مقرتحات  لتقدمي  ف��ري��دة  تقنية 
املخاطر  اإدارة  ت���ع���زز  اأن  مي��ك��ن 
ومن�������اذج الأم�������ن ال�������ش���ي���رباين يف 

البنك.
ويرتكز هذا التعاون على ال�شراكة 
“باج  ب����ني  ال���ق���ائ���م���ة  ال���ط���وي���ل���ة 
واملجموعة  اأبوظبي”  ب��اي  اآن���د 
امل�����ش��رف��ي��ة. ويف الآون����ة الأخ����رية، 
يف  الإ�شامي”  “الإمارات  دخ��ل 
البتكار  لدفع  املن�شة  مع  �شراكة 
يف القطاع امل�شريف الإ�شامي. ويف 
عام 2022، تعاون بنك الإمارات 
م���ع املن�شة  اأي�����ش��اً  ال��وط��ن��ي  دب���ي 
لتعزيز منظومة البتكار املفتوحة 
ل���دى ال��ب��ن��ك والرت����ق����اء ب��ه��ا اإىل 

امل�شتويات العاملية.
ومن خال �شبكة “باج اآند باي 
اأبوظبي” العاملية املتميزة، يتطلع 
ب��ن��ك الإم�����ارات دب���ي ال��وط��ن��ي اإىل 
ت��و���ش��ي��ع ن��ط��اق ت��ع��اون��ه يف جمال 

لي�شمل  امل���ال���ي���ة  ال���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا 
لاعبني  اأو���ش��ع  ب�شورة  الو�شول 
املتطورة  التكنولوجيا  جم��ال  يف 
من جميع اأنحاء العامل. و�شريكز 
متطلبات  دع��م  على  الآن  التعاون 
بنك  جمموعة  يف  امل��خ��اط��ر  اإدارة 
الإم�����ارات دب��ي ال��وط��ن��ي يف ثاثة 

جمالت رئي�شية، هي: 
خم���اط���ر الأم��������ن ال�������ش���ي���رباين - 
متطورة  م���ق���رتح���ات  ل���ت���ط���وي���ر 
حلماية بيانات العماء احل�شا�شة 

ومنع انتهاكات البيانات.
خماطر الئتمان - لإجراء تقييم 
الأف����راد  م��ن  ل��ل��ع��م��اء  للمخاطر 
من خال ال�شتفادة من البيانات 
تتنا�شب  التي  والتقنيات اجلديدة 
وقبول  ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة  ال��ب��ي��ئ��ة  م���ع 
املخاطر، ف�شًا عن تطوير مناذج 
لتخاذ  اأدق  ائ��ت��م��ان��ي��ة  خم���اط���ر 

قرارات الإقرا�س ب�شرعة اأكرب.
خماطر ال�شلوك - لتطوير حلول 
واحلد  ال�شلوك  خماطر  لتحديد 
م�شادر  جتميع  خ���ال  م��ن  منها 
وت�شنيف  ل���ات�������ش���ال  خم��ت��ل��ف��ة 
ال�����ش��ل��وك��ي��ات م��ن اأج���ل و���ش��ع نهج 

�شامل وفعال لإدارة التكاليف .
وبهذه املنا�شبة، قال مانوج ت�شاول، 
يف  للمخاطر   الرئي�شي  امل�����ش��وؤول 
جم���م���وع���ة ب���ن���ك الإم�����������ارات دبي 
احللول  اإىل  “نتطلع  ال��وط��ن��ي: 
هذا  عنها  �شي�شفر  ال��ت��ي  املبتكرة 
باي  اآن������د  ’باج  م����ع  ال���ت���ع���اون 
اإدارة  يف  ال��ب��ن��ك  ل��دع��م  اأبوظبي‘ 
اقت�شادية  بيئة  ظ��ل  يف  امل��خ��اط��ر 
بتقلبات  التغري م�شحوبة  �شريعة 
ع����ال����ي����ة. وم������ن خم����اط����ر الأم������ن 
ال�شيرباين اإىل خماطر الئتمان، 
الطليعة  ال��ب��ق��اء يف  ال��ب��ن��وك  ع��ل��ى 
اأ�شول  واأم��ن  �شامة  ي�شمن  مبا 
بفر�شة  اليوم  ونحظى  عمائها. 
اأخرى  مرة  امل�شرية  لقيادة  مميزة 
املتزايدة  الح���ت���ي���اج���ات  وت��ل��ب��ي��ة 

للعماء«.
قا�شم،  ق��ال عبد اهلل  م��ن ج��ان��ب��ه، 
لإدارة  ال���ت���ن���ف���ي���ذي  ال����رئ����ي���������س 
بنك  جم����م����وع����ة  يف  ال���ع���م���ل���ي���ات 
“ي�شعدنا  الوطني:  دبي  الإم��ارات 
ال�شرتاتيجية  �شراكتنا  موا�شلة 
’باج  العاملي  البتكار  عماق  مع 
لنا  �شتتاح  اأبوظبي‘.  ب���اي  اآن���د 

ل�شتك�شاف  اأخ���رى  م��رة  الفر�شة 
املالية  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  اإم���ك���ان���ات 
النا�شئة  ال�����ش��رك��ات  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون 
جميع  م��ن  البتكار  على  القائمة 
اإمكانات  يحفز  مبا  العامل،  اأنحاء 
ت��ط��وي��ر احل���ل���ول ال��ت��ي ت�����ش��ه��م يف 
تب�شيط العمليات وتعزيز تركيزنا 
من  بهم  واهتمامنا  العماء  على 

خال العرو�س التي نقدمها«.
مهرينفار،  ُع��م��ي��د  ق���ال  وب������دوره، 
امل���دي���ر ال�����ش��ري��ك ل�����ش��رك��ة “باج 
وال�شرق  اأوروب������ا  يف  باي”  اآن����د 
اأن  “ي�شعدنا  واإفريقيا:  الأو���ش��ط 
الإمارات  بنك  تعاوننا مع  نوا�شل 
لتعزيز  مهمته  يف  ال��وط��ن��ي  دب���ي 
الأم�����ن  ومن�������اذج  امل���خ���اط���ر  اإدارة 
ال�شيرباين. وتعد دعوتنا ل�شركات 
التي  الرائدة  املالية  التكنولوجيا 
لها  مثيل  ل  تقنية  بخربة  تتمتع 
�شهادة على التزامنا باإيجاد حلول 
مبتكرة للقطاع املايل. ونتطلع اإىل 
التكنولوجيا  �شركات  مع  التعاون 
املالية هذه لتقدمي مقرتحات من 
�شاأنها خلق م�شتقبل اأف�شل واأكرث 

اأماناً لعمائها والقطاع كامًا«.

فقد املدعو / مر�شد على بيان 
حم��م��د ع��ل��ي ف��ال��ي��ا ف��الب��ي��ل ، 
ال��ه��ن��د اجل��ن�����ش��ي��ة ج����واز �شفره 
 رقم )3109625M( يرجى

ت�شليمه  ع���ل���ي���ه  ي���ع���رث  مم�����ن 
اقرب  او  ال��ه��ن��دي��ة  ب��ال�����ش��ف��ارة 

مركز �شرطة بالمارات.

فقدان جواز �ضفر
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العدد 13807 بتاريخ 2023/3/24 
اإعلن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

  591/2023/208 تنفيذ مدين 
تفا�شيل الإعان بالن�شر 

اىل املنفذ �شده/1- مترهان جوهر م�شباح جوهر  -   جمهول حمل القامة
مبا ان الطالب التنفيذ/دراجون بال�س للعقارات

به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامكم  اع��اه  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليكم  اأق��ام  قد 
وقدره )491055( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 

اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �شتبا�شر  املحكمة  ف��ان  وعليه 
بالقرار املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العان. 

رئي�ش ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70197

العدد 13807 بتاريخ 2023/3/24 
اعلن حكم بالن�شر        

                  يف  الدعوى رقم:58/2023/43 جتاري م�شارف 
املنظورة يف:دائرة امل�شارف البتدائية التجارية الثانية رقم 256

درهم   )850.390.19( ق��دره  مبلغ  للمدعي  ي��وؤدي  ب��ان  عليه  املدعي  وال��زام  التجاري  العقد  انفاذ   : الدعوى  مو�شوع 
ثمامنائة وخم�شون الف وثاثمائة وت�شعون درهم وت�شعة ع�شر فل�س + الفائدة التفاقية بواقع 12% من تاريخ رفع 

الدعوى وحتى ال�شداد التام والر�شوم وامل�شاريف  . 
املدعي:بنك ابوظبي التجاري

عنوانه:المارات - امارة دبي - ور�شان الثانية - دبي - �شارع املنامة - مبنى بنك ابوظبي التجاري
املطلوب اإعانه :  1- مطعم ومقهى الفلمنكي )�شابقا( )حاليا( مطعم الفلمنكي  -  �شفته : مدعي عليه 

مو�شوع الإعان :  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ:2023/3/14 يف مادة جتارية منهية للخ�شومة 
الف وثاثمائة  ب��اأداء للمدعي مبلغ قدره )850.390.19( درهم ثمامنائة وخم�شون  بالت�شامن  املدعي عليهما  الزام 
وت�شعون درهم وت�شعة ع�شر فل�س والفائدة القانونية بواقع 5% �شنويا من تاريخ املطالبة الق�شائية وحتى ال�شداد التام 
وبالر�شوم وامل�شاريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�شت ماعدا ذلك من طلبات ، حكما مبثابة احل�شوري 
قابا لا�شتئناف خال ثاثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العان �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ 

حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�ش الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70197 العدد 13807 بتاريخ 2023/3/24 

اعلن حكم بالن�شر        
                  يف  الدعوى رقم:1699/2022/16 جتاري جزئي 

املنظورة يف:دائرة اخلربة البتدائية التجارية ال�شابعة رقم 284
مو�شوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليهما بالت�شامن بان يوؤديا للمدعية مبلغ وقدره )85000( درهم والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة 
والفائدة القانونية 12% من تاريخ املطالبة وحتى ال�شداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل با كفالة الزام املدعي عليهما بان يوؤديا للمدعية 
مبلغ وقدره )29166( درهم ت�شعة وع�شرون الف ومائة و�شتة و�شتون درهم تعوي�شا ماديا عما تكبدته املتنازعة من قيمة ايجارية ملدة �شهر ب�شبب 

تاأخر املتنازع �شدهما يف اإجناز العمال عن املتفق عليه وفائدته القانونية بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�شداد التام  . 
املدعي:لونا كافيه وميثلها ال�شيد/ميثم عبداخلالق �شلمان ح�شن العبودي

�شارع مرا�شي دراي��ف - مبنى باي �شكوير 11 - �شقة مكتب 206 - طابق 2  التجاري - دبي -  ام��ارة دبي - منطقة اخلليج  عنوانه:المارات - 
بالقرب من دبي مول

�س.ذ.م.م   الر�شيات  تبليط  لعمال  خ��وري  ر�شاء   -2 العقد  على  وموقع  �شريك  ب�شفته  ح�شني  حممد  اقبال  احمد   -1   : اإعانهما  املطلوب 
-  �شفتهما : مدعي عليهما 

مو�شوع الإعان :  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ:2023/2/27 مبثابة احل�شوري بف�شخ عقد املقاولة �شند الدعوى املربم 
بني املدعية واملدعي عليها الوىل بتاريخ:2021/6/25 والزام املدعي عليها الوىل بان توؤدي للمدعية مبلغ قدره )85.000( درهم فقط خم�شة 
وثمانون الف درهم والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ املطالبة الق�شائية يف 2022/8/22 وحتى متام ال�شداد والزام املدعي عليها الوىل 
بان توؤدي للمدعية مبلغ وقدره )29.166( درهم ت�شعة وع�شرون الف ومائة و�شتة و�شتون درهما على �شبيل التعوي�س وفائدته القانونية وبواقع 
5% �شنويا ومن تاريخ �شريورة احلكم نهائيا وحتى ال�شداد التام والزمت املدعية واملدعي عليها الوىل باملنا�شب من امل�شاريف ومبلغ الف درهم 
مقابل اتعاب املحاماة ورف�س ماعدا ذلك من طلبات ، حكما مبثابة احل�شوري قابا لا�شتئناف خال ثاثني يوما اعتبارا من اليوم التايل 

لن�شر هذا العان �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�ش الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70197

العدد 13807 بتاريخ 2023/3/24 
اعلن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  8779/2022/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ ال�شاد�شة رقم 227

املبلغ  ب�شداد   ، الدعوى رقم 100/2021 جتاري م�شارف كلي  ال�شادر يف  : تنفيذ احلكم  التنفيذ  مو�شوع 
املنفذ به وقدره )17273361.97( درهم �شاما للر�شوم وامل�شاريف .

طالب التنفيذ : بنك اأبوظبي التجاري
ع��ن��وان��ه:الم��ارات - ام���ارة اأب��وظ��ب��ي - الحت���اد - ابوظبي - ���ش��ارع ال��ك��رتا ام���ارة اأب��وظ��ب��ي - ���ش��ارع الكرتا 
ف��اك�����س:026109700 -  ال��دور 16 - ه��ات��ف:026962222 -  اأبوظبي التجاري الفرع الرئي�شي -  بناية بنك 

متحرك:0552005279
املطلوب اإعانهما : 1- ن�شيم اخرت نور احل�شن 2- �شيد م�شرور ح�شن - �شفتهما : منفذ �شدهما

مو�شوع الإعان : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
الجراءات  �شتبا�شر  املحكمة  فان  وعليه   ، املحكمة  خزينة  اأو  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )17303361.97(

التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خال )7( اأيام من تاريخ ن�شر هذا العان.
رئي�ش ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70197 العدد 13807 بتاريخ 2023/3/24 

اعلن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم  8419/2022/207 تنفيذ جتاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ ال�شاد�شة رقم 227
مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2022/195 ا�شتئناف قرار نزاع ، ب�شداد املبلغ املنفذ 

به وقدره )114507( درهم �شاما للر�شوم وامل�شاريف .
طالب التنفيذ : م�شنع النجوم للخزانات البا�شتيكية �س.ذ.م.م

عنوانه:المارات - ام��ارة دبي - دي��رة - ميدان بني يا�س - برج دي��ره - 2/209 بجوار حمطة مرتو بني 
gheyath@emirates.:اللكرتوين الربيد   - - مكاين:2953195734  - هاتف:042214646  يا�س 

net.ae
املطلوب اإعانه: 1- ام بي ام جلف لاعمال الكهروميكانيكية �س.ذ.م.م - �شفته : منفذ �شده

مو�شوع الإعان : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)114507( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية 

بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خال )15( يوما من تاريخ ن�شر هذا العان.
رئي�ش ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70197 العدد 13807 بتاريخ 2023/3/24 

اعلن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم  1266/2023/207 تنفيذ جتاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185
به  املنفذ  املبلغ  ب�شداد   ، اأداء  اأم��ر   2022/2733 رق��م  الدعوى  يف  ال�شادر  احلكم  تنفيذ   : التنفيذ  مو�شوع 
وقدره )515.126.00( درهم �شاما للر�شوم وامل�شاريف والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ املطالبة 

وحتى ال�شداد التام .
طالب التنفيذ : �شركة عرب اخلليج للخر�شانة اجلاهزة �س.ذ.م.م

مبنى   - ال�شناعية  علي  �شارع جبل  �شارع   - دبي   - ال�شناعية  علي  - جبل  دبي  ام��ارة   - عنوانه:المارات 
مبنى 599-613 عنوان الوكيل القانوين امارة دبي - اخلليج التجاري - �شارع مرا�شى درايف - بناية بلو 

باي - مكتب 402
املطلوب اإعانهما: 1- احمد عبداهلل احمد املا 2- �شركة اور للمقاولت ذ.م.م - �شفتهما : منفذ �شدهما
مو�شوع الإعان : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)515126( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية 

بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خال )15( يوما من تاريخ ن�شر هذا العان.
رئي�ش ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70197

العدد 13807 بتاريخ 2023/3/24 
اعلن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  768/2023/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229

وقدره  به  املنفذ  املبلغ  ب�شداد   ،   2022/2725 رقم  الأداء  امر  ال�شادر يف  احلكم  تنفيذ   : التنفيذ  مو�شوع 
)47311.00( درهم �شاما الفائدة القانونية والر�شوم وامل�شاريف .

طالب التنفيذ : �شركة عرب اخلليج للخر�شانة اجلاهزة �س.ذ.م.م
مبنى   - ال�شناعية  علي  �شارع جبل  �شارع   - دبي   - ال�شناعية  علي  - جبل  دبي  ام��ارة   - عنوانه:المارات 
مبنى 599-613 عنوان الوكيل القانوين امارة دبي - اخلليج التجاري - �شارع مرا�شى درايف - بناية بلو 

باي - مكتب 402 - هاتف:044560410
املطلوب اإعانهما: 1- �شركة اور للمقاولت ذ.م.م 2- احمد عبداهلل احمد املا- �شفتهما : منفذ �شدهما

مو�شوع الإعان : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)47311( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية 

بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خال )7( اأيام من تاريخ ن�شر هذا العان.
رئي�ش ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70197

العدد 13807 بتاريخ 2023/3/24 
اعلن بالن�شر        

                  يف  الدعوى رقم:1092/2023/42 جتاري 
املنظورة يف:دائرة اإدارة الدعوى الثالثة رقم 402

مو�شوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليه ان ي�شدد للمدعية اجمايل مبلغ وقدره )28402.50( ثمانية 
وع�شرون الفا واربعمائة ودرهمان وخم�شون فل�شا والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ املطالبة الق�شائية 

وحتى متام ال�شداد مع الزام املتنازع �شده بالر�شوم وامل�شاريف . 
املدعي:ا�شماعيل عبداهلل للتجارة �س.ذ.م.م

بناية جمعة خليفة - �شقة الطابق الر�شي  امل�شلى - مبنى  �شارع  ام��ارة دبي - نايف -  عنوانه:المارات - 
حمل 2 - مقابل حديقة نايف

املطلوب اإعانه:  1- خالد �شالح علي حزام -  �شفته : مدعي عليه 
مو�شوع الإعان :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليه ان ي�شدد للمدعية اجمايل 
مبلغ وقدره )28402.50( ثمانية وع�شرون الفا واربعمائة ودرهمان وخم�شون فل�شا والفائدة القانونية بواقع 
5% من تاريخ املطالبة الق�شائية وحتى متام ال�شداد مع الزام املتنازع �شده بالر�شوم وامل�شاريف - وحددت 
لها جل�شة يوم الثنني  املوافق  2023/4/3  ال�شاعة 09.00 �س يف قاعة التقا�شي عن بعد لذا فاأنت مكلف 
باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة 

بثاثة اأيام على الأقل.
رئي�ش الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70642 العدد 13807 بتاريخ 2023/3/24 

اعلن بالن�شر        
                  يف  الدعوى رقم:695/2023/42 جتاري 

املنظورة يف:دائرة اإدارة الدعوى احلادية ع�شر رقم 854
مو�شوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليها ب�شداد مبلغ )7860( درهم بال�شافة اىل الفائدة القانونية 

بواقع 5% من تاريخ ال�شتحقاق حتى متام ال�شداد وبالر�شوم وامل�شاريف  . 
املدعي:جرنا�س لتاأجري ال�شيارات

عنوانه:المارات - امارة دبي - بردبي -  انرتنا�شيونال �شيتي - �شارع اجنلرتا - بناية z02 - حمل رقم 11 
بالقرب من مطعم كرات�شي - رقم مكاين:3925185212

املطلوب اإعانه:  1- را�شيل ديوتى هاموت -  �شفته : مدعي عليه 
اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليها ب�شداد مبلغ )7860(  مو�شوع الإعان :  قد 
وبالر�شوم  ال�����ش��داد  مت��ام  حتى  ال�شتحقاق  ت��اري��خ  م��ن   %5 ب��واق��ع  القانونية  ال��ف��ائ��دة  اىل  بال�شافة  دره���م 
التقا�شي  ال�شاعة 09.00 �س يف قاعة  املوافق  2023/3/29   وامل�شاريف - وح��ددت لها جل�شة يوم الربعاء  
عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات 

للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة اأيام على الأقل.
رئي�ش الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70408

العدد 13807 بتاريخ 2023/3/24 
اعلن بالن�شر        

                  يف  الدعوى رقم:870/2023/40 مدين 
املنظورة يف:دائرة اإدارة الدعوى الثالثة ع�شر رقم 414

مو�شوع الدعوى : الزام املدعي عليه ب�شداد مبلغ وقدره )4475( درهم والفائدة القانونية بواقع 9% �شنويا 
من تاريخ املطالبة الق�شائية وحلني ال�شداد التام والزامها بالر�شوم وامل�شاريف  . 

املدعي:اوتو�شرتاد انرتنا�شيونال لتاأجري املركبات �س.ذ.م.م
عنوانه:العنوان - الم��ارات - ام��ارة دبي - بردبي - القوز الوىل - مكتب رقم S.M7 ملك موؤ�ش�شة دبي 

العقارية - القوز ال�شناعية 1 - رقم مكاين:2240283876
املطلوب اإعانه:  1- طارق طاهر ال�شايب -  �شفته : مدعي عليه 

مو�شوع الإعان :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها الزام املدعي عليه ب�شداد مبلغ وقدره )4475( درهم 
بالر�شوم  والزامها  التام  ال�شداد  الق�شائية وحلني  املطالبة  تاريخ  �شنويا من  بواقع %9  القانونية  والفائدة 
وامل�شاريف- وحددت لها جل�شة يوم الثنني  املوافق  2023/3/27  ال�شاعة 09.00 �س يف قاعة التقا�شي عن 
او م�شتندات  اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات  بعد لذا فاأنت مكلف باحل�شور 

للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة اأيام على الأقل.
رئي�ش الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70408

العدد 13807 بتاريخ 2023/3/24 
اعلن بالن�شر        

                  يف  الدعوى رقم:837/2023/40 مدين 
املنظورة يف:دائرة اإدارة الدعوى الرابعة رقم 403

وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م   )19057.74( وق��دره  مببلغ  عليهم  املدعي  بالزام  املطالبة   : الدعوى  مو�شوع 
واتعاب املحاماة والفائدة 5% من املطالبة الق�شائية وحتى ال�شداد التام  . 

املدعي:م�شت�شفى الزهراء اخلا�س دبي �س.ذ.م.م
عنوانه:المارات - امارة دبي - الرب�شاء الوىل - بردبي - دبي - �شارع �شارع ال�شيخ زايد

املطلوب اإعانهما :  1- ميكايل تراجان دوكروق 2- ا�شامه جنيب ح�شن املا�شي -  �شفته : مدعي عليهما 
وقدره  مببلغ  عليهم  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د    : الإع����ان  م��و���ش��وع 
)19057.74( درهم والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 5% من املطالبة الق�شائية وحتى ال�شداد 
التام- وحددت لها جل�شة يوم الثاثاء  املوافق  2023/3/28  ال�شاعة 09.00 �س يف قاعة التقا�شي عن بعد لذا 
فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة 

قبل اجلل�شة بثاثة اأيام على الأقل.
رئي�ش الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70591

العدد 13807 بتاريخ 2023/3/24 
اعلن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  568/2023/253 تنفيذ �شيكات 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ التا�شعة رقم 230

مو�شوع التنفيذ : يلتم�س طالب التنفيذ من املحكمة املوقرة و�شع ال�شيغة التنفيذية يف الطلب اعاه 2- 
الزام املنفذ �شدهما بالت�شامن باداء مبلغ وقدره )82115( اثنان وثمانون الف ومائة وخم�شة ع�شر درهم 
ل�شالح طالبة التنفيذ  3- منع املنفذ �شده الثاين من ال�شفر والتعميم بذلك على منافذ الدولة وخمارج 

الدولة 4- الزام املنفذ �شدهما بالر�شوم وامل�شاريف .
طالب التنفيذ : العروبة خلدمات ادارة املن�شاآت �س.ذ.م.م

عنوانه:المارات - امارة دبي - القوز الثالثة - �شارع ال�شيخ زايد - بناية 2 بيلدونغ - مكتب رقم 302 - 
بالقرب من فندق كراون بازا مكاين رقم 2344483323

املطلوب اإعانه : 1- جممع ماي داميوند هوم للتعامل اللكرتوين �س.ذ.م.م - �شفته : منفذ �شده
مو�شوع الإعان : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)82115( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية 

بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خال )7( اأيام من تاريخ ن�شر هذا العان.
رئي�ش ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70408

العدد 13807 بتاريخ 2023/3/24 
اعلن اأمر اأداء بالن�شر        

                  يف  الدعوى رقم:503/2023/60 امر اداء 
املنظورة يف:اوامر الداء وانفاذ العقود التجارية رقم 203

مو�شوع الدعوى : املطالبة با�شدار المر بالزام املدعي عليه ب�شداد مبلغ )48175( درهم ثمانية واربعون 
ال�شيكات  تلك  ا�شتحقاق  تاريخ  من   %12 بواقع  القانونية  والفائدة  درهم  و�شبعون  وخم�شة  ومائة  الف 

وحتى ال�شداد التام مع الزام املطلوب �شدهما بكافة الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة . 
املدعي:بي اي ام ام اي لا�شت�شارات الدارية

عنوانه:المارات - امارة دبي - منطقة اخلليج التجاري - دبي - �شارع العمال - اوبروي تاور - الطابق 
العا�شر - مكتب رقم 1002 - وميثله:�شرحان ح�شن حممد ح�شن املعيني

املطلوب اإعانهما :  1- طال غازي �شعيد 2- فينو انرتنا�شيونال �س.ذ.م.م  -  �شفتهما : مدعي عليهما
ب��ت��اري��خ:2023/3/5 -  دب��ي البتدائية  ق��ررت حمكمة  اأداء فقد  اأم��ر  ا�شت�شدار  الإع��ان :طلب  مو�شوع 
بالزام املدعي عليهما بالت�شامن باداء للمدعية مبلغ قدرهم )48.175( درهم فقط ثمانية واربعون الف 
ومائة خم�شة و�شبعون درهم وقيمة الفوائد القانونية بواقع 5% من تاريخ املطالبة وحتى ال�شداد التام 
وبالر�شوم وامل�شاريف ومبلغ خم�شمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة  - ولكم احلق يف ا�شتئناف المر خال 

15 يوم من اليوم التايل لن�شر هذا العان   .
رئي�ش الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70197

العدد 13807 بتاريخ 2023/3/24 
اعلن بالن�شر        

                  يف  املنازعة رقم:2096/2023/461 نزاع حمدد القيمة 
املنظورة يف:الت�شوية الودية للمنازعات ال�شابعة ع�شر رقم 766

مو�شوع املنازعة : املطالبة مببلغ )6.817.84( درهم خاف الفوائد القانونية وامل�شاريف  . 

املتنازع:جلوبال دايركت لتاأجري ال�شيارات �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م

عنوانه:المارات - امارة دبي - الكرامة - بردبي - دبي - �شارع الكرامة - مبنى ارنكو - �شقة الثالث 

املطلوب اإعانه :  1- عبداهلل ابراهيم خليل بن ناجي  -  �شفته : متنازع �شده 

دره��م خاف  املطالبة مببلغ )6.817.84(  الدعوى ومو�شوعها  اأق��ام عليك  قد    : الإع��ان  مو�شوع 

الفوائد القانونية وامل�شاريف- وحددت لها جل�شة يوم اخلمي�س املوافق:2023/3/30 ال�شاعة:10:00 

�شباحا بقاعة التقا�شي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة اأيام على الأقل.

رئي�ش الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70591

العدد 13807 بتاريخ 2023/3/24 
اعلن بالن�شر        

                  يف  املنازعة رقم:2817/2023/461 نزاع حمدد القيمة 
املنظورة يف:الت�شوية الودية للمنازعات التا�شعة رقم 758

املدعي عليه مببلغ وقدره )40.057( درهم والر�شوم وامل�شاريف واتعاب  بالزام  املطالبة   : املنازعة  مو�شوع 
املحاماة والفائدة 5% من تاريخ ال�شتحقاق وحتى ال�شداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل با كفالة  . 

املتنازع:فندق ومنتجع ذا ماريوت بامل جمريا - فرع من �شركة فندق جولدن �شاندرز �س.ذ.م.م
عنوانه:المارات - امارة دبي - اجلمريا الوىل - �شارع وي�شت بيت�س - مبنى بناية فندق جولدن �شاندز - �شقة 

الر�شي 
املطلوب اإعانه :  1- اوهان�س نيكوهو�شيان  -  �شفته : متنازع �شده 

مو�شوع الإعان :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )40.057( 
درهم والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 5% من تاريخ ال�شتحقاق وحتى ال�شداد التام و�شمول 
احلكم بالنفاذ املعجل با كفالة  - وحددت لها جل�شة يوم الثنني املوافق:2023/3/27 ال�شاعة:10:00 �شباحا 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  لذا  بعد  عن  التقا�شي  بقاعة 

مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة اأيام على الأقل.
رئي�ش الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70408

العدد 13807 بتاريخ 2023/3/24 
اعلن بالن�شر        

                  يف  املنازعة رقم:2256/2023/461 نزاع حمدد القيمة 
املنظورة يف:الت�شوية الودية للمنازعات الرابعة ع�شر رقم 763

اربعمائة  درهم   )433.272.70( مبلغ  للمتنازع  يوؤديا  بان  والتكافل  بالت�شامن  �شدهما  املتنازع  ال��زام   -1  : املنازعة  مو�شوع 
وثاث وثاثون الفا ومئتان واثنان و�شبعون درهما و�شبعون فل�شا - مع الفائدة القانونية 5% من تاريخ 2020/7/3 وهو 
تاريخ الدخول الول للمتنازع �شده الول للم�شفى املتنازع وحتى متام ال�شداد 2- الزام املتنازع �شدهما بالر�شوم وامل�شاريف 

واتعاب املحاماة  . 
املتنازع:امل�شت�شفى المريكي دبي �س.ذ.م.م

عنوانه:امارة دبي - بردبي - عود ميثا - بجانب مدر�شة جيم�س وين�ش�شرت - مقابل فندق املوفمبيك - منطقة رقم 319 - 
�شارع 15اأ - مكاين:3009592077 - هاتف:0505522502 - امييل:aalkarmy@yahoo.com - فاك�س 043360068 

- وميثله:ا�شماعيل ح�شن ابراهيم ال�شفار 
اإعانه :  1- مانع را�شد م�شعود بن حامد الطنيجي 2- را�شد م�شعود حممد بن حامد الطنيجي  -  �شفتهما :  املطلوب 

متنازع �شدهما 
مو�شوع الإعان :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها 1- الزام املتنازع �شدهما بالت�شامن والتكافل بان يوؤديا للمتنازع مبلغ 
)433.272.70( درهم اربعمائة وثاث وثاثون الفا ومئتان واثنان و�شبعون درهما و�شبعون فل�شا - مع الفائدة القانونية 
5% من تاريخ 2020/7/3 وهو تاريخ الدخول الول للمتنازع �شده الول للم�شفى املتنازع وحتى متام ال�شداد 2- الزام املتنازع 
�شدهما بالر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة  - وحددت لها جل�شة يوم اخلمي�س املوافق:2023/4/6 ال�شاعة:10:00 �شباحا 
بقاعة التقا�شي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات 

للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة اأيام على الأقل.
رئي�ش الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70197

العدد 13807 بتاريخ 2023/3/24 
اعلن بالن�شر        

                  يف  الدعوى رقم:789/2023/40 مدين 
املنظورة يف:دائرة اإدارة الدعوى الثامنة رقم 410

وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م   )62365.94( وق��دره  مببلغ  عليهم  املدعي  بالزام  املطالبة   : الدعوى  مو�شوع 
واتعاب املحاماة والفائدة 5% من املطالبة الق�شائية وحتى ال�شداد التام  . 

املدعي:م�شت�شفى الزهراء اخلا�س دبي �س.ذ.م.م
بالقرب من   - زاي��د  ال�شيخ  �شارع  �شارع   - دب��ي   - الرب�شاء الوىل - بردبي  دب��ي -  ام��ارة   - عنوانه:المارات 

مدر�شة جيم�س الأمريكية
املطلوب اإعانهما :  1- �شيد ا�شرار ح�شني �شاه �شفدار ح�شني �شاه 2- �شيد اأر�شاد ح�شني �شاه �شفدار ح�شني 

�شاه -  �شفتهما : مدعي عليهما 
وقدره  مببلغ  عليهم  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د    : الإع����ان  م��و���ش��وع 
)62365.94( درهم والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 5% من املطالبة الق�شائية وحتى ال�شداد 
التام- وحددت لها جل�شة يوم الربعاء  املوافق  2023/3/29  ال�شاعة 09.00 �س يف قاعة التقا�شي عن بعد لذا 
فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة 

قبل اجلل�شة بثاثة اأيام على الأقل.
رئي�ش الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70591 العدد 13807 بتاريخ 2023/3/24 

اعلن بالن�شر        
 36/2023/486 تعيني خربة 

تفا�شيل الإعالن بالن�شر 
ملورثه  ال��وارث  وب�شفته  ال�شخ�شية  ب�شفته  اجلن�شية  ه��رم��زي/اي��راين  علي  حممد  ح�شني  غ��ام   -1  : �شدهم  املتنازع  اإىل 
ملورثه  ال���وارث  وب�شفته  ال�شخ�شية  ب�شفته  اجلن�شية  ه��رم��زي/اي��راين  علي  حممد  ما   -2 هرمزي  علي  املرحوم/حممد 
املرحوم/حممد علي هرمزي 3- يعقوب حممد علي هرمزي/ايراين اجلن�شية ب�شفتها ال�شخ�شية وب�شفتها الوارث ملورثة 
املرحوم/حممد علي هرمزي 4-غام ح�شني حممد علي هرمزي 5- ما حممد علي هرمزي 6- حممود حممد علي هرمزي 

7- نا�شر حممد علي هرمزي 8- فرح ناز حممد علي هرمزي 9- عجب ناز بور �شم�شي  - جمهويل حمل الإقامة 
مبا ان املتنازع :بري ناز قربانعلى م�شتاجران 

اأق��ام عليك الدعوى ومو�شوعها 1- قيد الدعوى الراهنة وحتديد اقرب جل�شة لنظرها واع��ان املدعي عليهم ا�شول  قد 
2- تعيني خبري حما�شبي �شاحب الدور يف اجلدول لتكون مهتمه بيان مقابل اليجار الذي حت�شل عليه املدعي عليهم من 
ايجار غرف العقار مو�شوع الدعوى الكائن على قطعة الر�س رقم 478 مبنطقة ال�شوق الكبري 312 - بامارة دبي بالزيادة عن 
ح�ش�شهم يف العقار البالغة ن�شبة 6 ا�شهم من اجمايل 12 �شهم ن�شف العقار مو�شوع الدعوى - وذلك للفرتة من 2010/5/26 
وحتى تاريخ اعداد اخلبري تقريره واحت�شاب ح�شة املدعية من هذه البالغ كونها املالكة على ال�شيوع ن�شبة 6 اأ�شهم من اجمايل 
12 �شهم من العقار مو�شوع الدعوى وبالعموم ت�شفية احل�شاب فيما بني طريف التداعي 3- ت�شمني املدعي عليهم بالتكافل 

والت�شامن الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة.
وحددت لها جل�شة يوم الربعاء املوافق 2023/3/29 ال�شاعة 10:00 �شباحا يف قاعة التقا�شي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�شور 

اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة اأيام على الأقل. 
رئي�ش الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70197

العدد 13807 بتاريخ 2023/3/24 
اعلن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  238/2023/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229

مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2021/3539 جتاري جزئي ، ب�شداد املبلغ 
املنفذ به وقدره )464854.40( درهم �شاما للر�شوم وامل�شاريف .

طالب التنفيذ : مياه حتى املعدنية
عنوانه:المارات - امارة دبي - حتا - مبنى قطعة ار�س 1542 - 891 حمل ملك حتى لتعبئة املياه

املطلوب اإعانه : 1- ربو تيك�س ورلد م.م.ح - �شفتهما : منفذ �شدهما
اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ  مو�شوع الإعان : قد 
به وقدره )464854.4( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �شتبا�شر 
الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خال )7( اأيام من تاريخ ن�شر 

هذا العان.
رئي�ش ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70197

العدد 13807 بتاريخ 2023/3/24 
اعلن حم�شر حجز بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  3109/2021/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ ال�شاد�شة رقم 227

اأداء ، ب�شداد  مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 1499/2021 اأمر 
املبلغ املنفذ به وقدره )55.867.15( درهم �شاما للر�شوم وامل�شاريف .

طالب التنفيذ : توم�شون التجارية والبحرية �س.ذ.م.م - واخرون
عنوانه:المارات - امارة دبي - ديرة - دبي - �شارع بور�شعيد - مبنى افنيو �شيتي - �شقة 

مكتب رقم 205 - 206 مقابل ديرة �شيتي �شنرت
املطلوب اإعانه : 1- عادل عبد املنعم ابراهيم عبداهلل املن�شاوي - �شفته : حاجز �شابق

مو�شوع الإعان : نعلنكم بانه مت جرد ما�شبق حجزه ل�شاحلكم يف امللف رقم 3668/2020 
تنفيذ عمايل وا�شراك احلجز يف احلجز املاثل وفاء للمبلغ املطالب به .

رئي�ش ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70021

العدد 13807 بتاريخ 2023/3/24 
اعلن بيع  عقار بالن�شر 

يف التنفيذ رقم  917/2021/211 تنفيذ عقاري  
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثانية رقم 184 

مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2020/385 عقاري جزئي ، ب�شداد املبلغ املنفذ به وقدره 
)1000238 درهم( �شاما للر�شوم وامل�شاريف

طالب التنفيذ: ب�شار حممد عزيز ن�شار  
عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - بردبي - دبي - �شارع ال�شيخ زايد - برج لطيفة - قبل فندق كراون بازا - الطابق 

اخلام�س - مكتب رقم 505 - وميثله : ب�شار عبداهلل علي ابراهيم امل�شايبة  
املطلوب اإعانه : براينت هولدينجز ليمتد - ال�شفة : منفذ �شده  

عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - الإمارات - اإمارة دبي - القوز الوىل - دبي - مكتب رقم 203 ملك اكرب علي - 
فخر الدين للعقارات - 0569553265 - 043586116 

01:00:00م ويف اليام الثاث التالية  2023/3/29 ال�شاعة  اأنه يف يوم الربعاء املوافق  مو�شوع الإعان : 
اأنيط بها البيع )�شركة الإمارات  اأدن��اه لدى اجلهة التي  اأو�شافه  ان اقت�شى احلال �شيجرى بيع العقار املو�شحة 
ال�شراء  راغبي  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae الإل��ك��رتوين  موقعها  وعلى  للمزادات 
ايداع تاأمني ليقل عن 20% من الثمن ال�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم 
باإعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون 
البيع  التالية جلل�شة  اأيام  الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خال ع�شرة 
ولكل �شخ�س غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خال اليام الع�شرة التالية لر�شوم املزاد ب�شرط اأن ل تقل 
هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان 
اأو�شاف املمتلكات :  حمل - املنطقة : احلبية الرابعة - رقم الر�س 39 - ا�شم املبنى : او�شي�س تاور ون - رقم املحل 

درهم   3،249،998  : التقييم   - مربع  مرت   208،40  : امل�شاحة   -  SHOP  2
  .SHOP NO حمل - املنطقة : احلبية الرابعة - رقم الر�س 39 - ا�شم املبنى : او�شي�س تاور ون - رقم املحل 3-1 

- امل�شاحة : 229،18 مرت مربع - التقييم : 3،500،000.29 درهم 
ماحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70533

العدد 13807 بتاريخ 2023/3/24 
اعلن بالن�شر 

يف الدعوى رقم 186/2023/41 عقاري  
املنظورة يف : دائرة اإدارة الدعوى الثانية رقم 401

الجرة  دره��م مقابل   461،113.47 وق��دره  مبلغ  ب��اأداء  عليه  املدعى  اإل��زام  املطالبه   : الدعوى  مو�شوع 
 13/02/2022 13/05/2021 وحتى تاريخ  امل�شتحقة يف ذمته من تاريخ توقفه عن ال�شداد بتاريخ 
اأي بقيمة ايجارية  350،000 درهم  اأج��رة بعد ذلك بواقع قيمة ايجارية �شنوية مببلغ  وما ي�شتجد من 
تاريخ  حتى  التداعي  حمل  للعقار  العقاري  التقييم  تقرير  ح�شب  �شهرياً  دره��م   29،166 قدرها  �شهرية 
ت�شليم العقار للمدعي خالياً من ال�شواغل والأ�شخا�س. 3- اإلزام املدعى عليه برد حيازه العني رقم 5477 
عليه  املدعى  با�شم  القيد  ب�شطب  والق�شاء  املدعي  اإىل  دبي   5، ال�شفا  وادي   ،648-7507 البلدية  رقم 
العقار ورد احليازة  امللكيه ال�شادر من دائرة الأرا�شي والأم��اك بدبي بخ�شو�س ذات  كم�شتاأجر من �شند 
دائرة  وتكليف  امللكية  �شند  اإج��ارة على  بوجود  العقاري  القيد  �شارة  واإلغاء  ال�شواغل  املدعي خالية من  اإىل 
الأرا�شي والأماك لتنفيذ ذلك. 4- اإلزام املدعى عليه ب�شداد ر�شوم اخلدمة وفواتري املاء والكهرباء حتى 
الإخاء التام وت�شليم البنك املدعي ما يفيد ذلك ال�شداد وبراءة الذمة. 5- اإلزام املدعى عليه بدفع تعوي�س 
للمدعي مقداره 1،564،000 درهم )مليون وخم�شمائة واأربعة و�شتون األف درهم اإماراتي فقط ل غري( 
تبعاً للخ�شارة الناجتة عن الفرق احلا�شل فيما بني القيمة ال�شوقية احلالية للعقار رقم رقم 5477 رقم 

البلدية 7507-648، وادي ال�شفا 5 دبي، وبني قيمته وقت احل�شول على التمويل.
املدعى : بنك دبي ال�شامي )�س.م.ع( - واآخرون

عنوانه : الإمارات اإمارة دبي - بور�شعيد - ديره - دبي - الرقم املكاين 2974195483
املطلوب اإعانه : 1- علي روؤف ع�شريان - �شفته مدعى عليه

وقدره  مبلغ  ب���اأداء  عليه  امل��دع��ى  اإل���زام  املطالبه  ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك���  اأق���ام  ق��د   : الإع���ان  مو�شوع 
بتاريخ  ال�����ش��داد  ع���ن  ت��وق��ف��ه  ت���اري���خ  م���ن  ذم��ت��ه  امل�����ش��ت��ح��ق��ة يف  الج�����رة  م��ق��اب��ل  دره����م   461،113.47
ايجارية  قيمة  بواقع  ذلك  بعد  اأج��رة  ي�شتجد من  وما   13/02/2022 تاريخ  وحتى   13/05/2021
تقرير  ح�شب  �شهرياً  درهم   29،166 �شهرية قدرها  ايجارية  بقيمة  اأي  درهم   350،000 �شنوية مببلغ 
التقييم العقاري للعقار حمل التداعي حتى تاريخ ت�شليم العقار للمدعي خالياً من ال�شواغل والأ�شخا�س. 
5477 رقم البلدية 7507-648، وادي ال�شفا ،5 دبي اإىل  رقم  العني  برد حيازه  املدعى عليه  اإلزام   -3
الأرا�شي  دائ��رة  من  ال�شادر  امللكيه  �شند  من  كم�شتاأجر  عليه  املدعى  با�شم  القيد  ب�شطب  والق�شاء  املدعي 
والأماك بدبي بخ�شو�س ذات العقار ورد احليازة اإىل املدعي خالية من ال�شواغل واإلغاء �شارة القيد العقاري 
بوجود اإجارة على �شند امللكية وتكليف دائرة الأرا�شي والأماك لتنفيذ ذلك. 4- اإلزام املدعى عليه ب�شداد 
ر�شوم اخلدمة وفواتري املاء والكهرباء حتى الإخاء التام وت�شليم البنك املدعي ما يفيد ذلك ال�شداد وبراءة 
وخم�شمائة  )مليون  دره��م   1،564،000 مقداره  للمدعي  تعوي�س  بدفع  عليه  املدعى  اإل��زام   -5 الذمة. 
واأربعة و�شتون األف درهم اإماراتي فقط ل غري( تبعاً للخ�شارة الناجتة عن الفرق احلا�شل فيما بني القيمة 
5 دبي، وبني قيمته  ال�شفا  7507-648، وادي  البلدية  5477 رقم  ال�شوقية احلالية للعقار رقم رقم 
وقت احل�شول على التمويل. وحددت لها جل�شة يوم الربعاء املوافق 2023/3/29 ال�شاعة 9.00 �شباحا 
يف قاعة التقا�شي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة اأيام على الأقل.
رئي�ش ال�شعبة
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العدد 13807 بتاريخ 2023/3/24 
انذار عديل بالن�شر
رقم )2023/1258(

املنذرة / �شركة الهال العقارية ذ م م
املنذر اليه / عبداهلل بن دروي�س بن عطيه ال�شعابي احلارثي

ملا كان املنذر اإليه قد قامت ب�شراء قطعة الأر�س رقم E13 ورقم E16 و رقم E17 ورقم E18 مب�شروع مدينة الهال 
الكائن بامارة الفجرية من اجلهة املنذر اإليها وذلك لقاء مبلغ و قدره 25،581،199 درهم لقطعة الأر�س رقم E13 و 
مبلغ 12،560،080 درهم لقطعة الأر�س رقم E16 و مبلغ 12،087،375 درهم لقطعة الأر�س رقم E17 و مبلغ 

E18 رقم  الأر�س  لقطعة  درهم   11،975،405
E13 و مبلغ  2،558،120.60 دره���م ع��ن قطعة الأر����س رق��م  اإل��ي��ه ق��د ق��ام ب�شداد م��ا جم��م��وع مبلغ  امل��ن��ذر  ك��ان  ومل��ا 
و مبلغ   E17 رق��م  الأر����س  دره��م لقطعة   1،208،737،50 و مبلغ   E16 رق��م  الأر����س  دره��م لقطعة   1،256،008
رقم E18 فقط واإمتنع عن �شداد باقي املبلغ املرت�شد دون اأي م�شوغ اأو عذر  الأر�س  لقطعة  درهم   1،197،540،50
اأ�شد ال�شرر كونها قد قامت ب�شرف مبالغ طائلة على جتهيز الر�س وامل�شروع ومدها  املنذرة  اأحلق باجلهة  قانوين مما 
املتفق  الثمن  ال�شراء و�شداد كامل  اإج��راءات  اإ�شتكمال  اإليه عن  املنذر  الكاملة. - ونتيجة لإمتناع  التحتية  البنية  بخدمات 
عليه فقد تر�شد بذمة اجلهة املنذر اإليها ل�شالح املنذرة مبلغ 23،023،078،40 درهم )ثاثة وع�شرون مليون وثاثة 
وع�شرون األف وثمانية و�شبعون درهم و اربعون فل�س( عن قطعة الأر�س رقم E13 و مبلغ 11،304،072 درهم )اأحد 
ع�شر مليون وثاثمائة واربعة األف واإثنان و�شبعون درهم( عن قطعة الأر�س رقم E16 و مبلغ 10،878،637،50 درهم 
)ع�شرة مليون وثمامنائة وثمانية و�شبعون األف و�شتمائة و�شبعة وثاثون درهم و خم�شون فل�س( عن قطعة الأر�س رقم 
مبلغ 10،777،864،50 درهم )ع�شرة مليون و�شبعمائة و�شبعة و�شبعون األف وثمامنائة و�شتة واربعون درهم  و   E17
تنفيذ بنود  منكم  طالبني  املنذرة  اجلهة  عن  بالوكالة  نخطركم  ولذلك   .E18 و خم�شون فل�س( عن قطعة الأر�س رقم
الإن��ذار مع  ا�شتام هذا  اأعاه يف فرتة اق�شاها خم�شة ع�شرة يوماً من تاريخ  املتاأخرة املذكورة  التفاق و�شداد املديونيات 
ا�شتام قطع الرا�شى املباعة وا�شتكمال اجراءات ا�شتخراج الرتاخي�س والبدء الفعلي يف اعمال الن�شاءات العمرانية، ويف 
حال عدم قيامكم بالتجاوب مع هذا الإنذار فاإن اجلهة املنذرة �شت�شطر اإىل اللجوء اىل الق�شاء بطلب اإلزامكم بدفع هذه 
املبالغ بالإ�شافة الفوائد القانونية والعطل وال�شرر و التعوي�س عما فاتها من ك�شب وما حلقها من خ�شارة نتيجة عزوفكم 

عن امتام عملية البيع و�شائر النفقات والر�شوم وامل�شاريف واأتعاب املحاماة.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70519
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•• اأبوظبي -الفجر

بن  م�شلم  ال�شيخ  ���ش��ع��ادة  ا�شتقبل   
اإدارة  جمل�س  رئي�س  ال��ع��ام��ري  ح��م 
جم��م��وع��ة ب��ن ح��م اأع�����ش��اَء جمل�س 
للهوكي،  الإم���������ارات  احت�����اد  اإدارة 
روز  روي���ال  بفندق  مكتبه  وذل��ك يف 

اأبوظبي.
و�شم الوفد �شعادة عبد اهلل �شلطان 
الدح املطرو�شي رئي�س جمل�س اإدارة 
والدكتور  للهوكي،  الإم���ارات  احت��اد 
�شلطان  بن  الرحمن  عبد  اهلل  عبد 
اإدارة  جمل�س  لرئي�س  الأول  النائب 
الحتاد، وفاطمة عبد اهلل الرميثي 
النائب الثاين ملجل�س اإدارة الحتاد، 
الأمني  الظنحاين  خالد  والدكتور 

العام امل�شاعد لاحتاد.
اجلانبان  ب��ح��ث  الج��ت��م��اع  وخ���ال 
�شبل تعزيز العمل امل�شرتك، واإيجاد 

قوا�شم م�شرتكة فاعلة وهادفة بني 
الإمارات  واحت��اد  حم  بن  جمموعة 
للهوكي، وا�شتعر�س اأع�شاء جمل�س 
الفعاليات  خ���ط���ة  الحت�������اد  اإدارة 
تطوير  اإىل  تهدف  التي  وامل��ب��ادارت 
ممار�شتها  وتعزيز  الهوكي  ريا�شة 

يف الدولة.
واأكد ال�شيخ م�شلم بن حم على اأهمية 
الريا�شية  امل��وؤ���ش�����ش��ات  م��ع  ال��ت��ع��اون 
والحتادات الوطنية؛ لتعزيز مكانة 
يف  وامل�شاهمة  ال��دول��ة،  يف  الريا�شة 

تطويرها على امل�شتوى العاملي.
من جانبه تقدم رئي�س جمل�س اإدارة 
احتاد الإمارات للهوكي بال�شكر اإىل 
ال�شيخ م�شلم بن حم العامري على 
التي  اجلهود  ًنا  مثمِّ امل�شتمر،  دعمه 
الهادفة  ح��م  ب��ن  جمموعة  تبذلها 
ال��ري��ا���ش��ة يف  اأه��م��ي��ة  ت��ر���ش��ي��خ  اإىل 
الوعي  زي��ادة  على  والعمل  املجتمع، 

الريا�شي لدى الن�سء.
احتاد  وف��د  اأه���دى  اللقاء  ختام  ويف 
بن  م�شلم  ال�شيخ  للهوكي  الإم���ارات 
ح��م ال��ع��ام��ري درع����اً ت��ذك��اري��ة، كما 

الظنحاين  خ��ال��د  ال��دك��ت��ور  اأه����دى 
كتابه امل�شرتك "زايد على األ�شنتهم 
"جملة  ع��ن  قلوبهم" ال�����ش��ادر  ويف 

الداخلية. لوزارة  999" التابعة 

•• اأبوظبي-وام: 

تن�شيقياً  اجتماعاً  ال��ك��رة  احت��اد  عقد 
مع نادي الوحدة لاتفاق على جميع 
ا�شتاد  با�شت�شافة  الرتتيبات اخلا�شة 
الوديتني  املنتخب  ملباراتي  نهيان  اآل 
اأم������ام م��ن��ت��خ��ب��ي ط��اج��ي��ك�����ش��ت��ان غ���داً 
مار�س   28 ي����وم  وت���اي���ان���د  ال�����ش��ب��ت 

احلايل.
الرتتيبات  الج����ت����م����اع  ا����ش���ت���ع���ر����س 
اخل��ا���ش��ة ب��امل��ب��ارات��ني وال��ت��ع��رف على 
ل�شتقبال  ال��وح��دة  ن��ادي  ا�شتعدادات 
ونظريه  الوطني  منتخبنا  تدريبات 
ال����ي����وم اجل���م���ع���ة قبل  ال���ط���اج���ي���ك���ي 
الودية،  امل���واج���ه���ة  م���ن  ���ش��اع��ة   24
بال�شتاد  اخل���ا����ش���ة  وال���ت���ج���ه���ي���زات 
ل���ل���ودي���ت���ني. واأع����ل����ن ن������ادي ال���وح���دة 
اكتمال جميع ال�شتعدادات ل�شتقبال 
املتطلبات  وت�����وف�����ري  امل������ب������ارات������ني، 

ال��ل��وج�����ش��ت��ي��ة، يف اإط����ار ح��ر���ش��ه على 
الغايات  حت��ق��ق  ال���ت���ي  اجل���ه���ود  دع����م 

الوطنية يف �شتى املجالت.
ويد�شن منتخبنا الوطني غدا ال�شبت 

مرحلة الإعداد للم�شاركة يف نهائيات 
والت�شفيات   ،2023 اآ���ش��ي��ا  ك���اأ����س 

العامل  ك���اأ����س  ن��ه��ائ��ي��ات  اإىل  امل��وؤه��ل��ة 
2026، باملواجهة الودية الأوىل اأمام 

مرحلة  تختتم  اأن  قبل  طاجيك�شتان، 
باأبوظبي  الإع��داد يف املع�شكر احل��ايل 

اأمام تاياند الثاثاء املقبل.
ملنتخبنا  ال���ف���ن���ي  اجل����ه����از  ي�����ش��ع��ى  و 

بقيادة  ال��ق��دم  ل��ك��رة  الأول  ال��وط��ن��ي 
اإىل  اأروابارينا،  رودولفو  الأرجنتيني 
ق��در من الن�شجام بني  اأك��رب  حتقيق 
لعبي املنتخب، خا�شة بعد اأن دفعته 
التغيريات على  اإج��راء  اإىل  الإ�شابات 
قائمته وا�شتدعاء 5 لعبني لتعوي�س 
امل���ب���ارات���ان فر�شة  امل�����ش��اب��ني. مت��ث��ل 
لتعزيز  املنتخب  لع��ب��ي  اأم���ام  ك��ب��رية 
املهمة،  امل��رح��ل��ة  ه����ذه  يف  ج��اه��زي��ت��ه 
الت�شفيات  مرحلة  خل��و���س  مت��ه��ي��داً 
امل�شابني  ق��ائ��م��ة  و���ش��م��ت  ال���ق���اري���ة. 
ح�������ش���ني م�����ه�����دي، وول�����ي�����د ع���ب���ا����س، 
الأحبابي،  وب��ن��در   ، الغ�شاين  ويحيى 
وخالد  �شالح،  وعلي  مبخوت،  وعلي 
عبدالرحمن،  و���ش��اه��ني  ال��ظ��ن��ح��اين، 
 5 ا�شتدعاء  مت  فيما  جميل.  واأح��م��د 
العزيز هيكل، وعبد  لعبني هم عبد 
اهلل الكربي، ويو�شف املهريي، وخالد 

الها�شمي، واأحمد عامر.

•• اأبوظبي-وام: 

اأكد حممد غامن الهاجري فار�س 
احلواجز،  لقفز  الوطني  منتخبنا 
اأن مع�شكر اأملانيا املقرتح للمنتخب 
يعزز  امل��ب��ارك،  رم�شان  �شهر  بعد 
املطلوبة  اجل����اه����زي����ة  م���رح���ل���ة 
ل���ل���م���ن���ت���خ���ب ق����ب����ل امل���������ش����ارك����ة يف 
الأوملبياد العاملي بباري�س 2024. 
الوطني  منتخبنا  فر�شان  وي��غ��ادر 
بعد  اأمل���ان���ي���ا  اإىل  احل���واج���ز  ل��ق��ف��ز 
املرحلة  يف  امل��ب��ارك،  رم�شان  �شهر 
يف  للم�شاركة  الإع���داد  من  الأوىل 
يت�شمن  ح��ي��ث  ب��اري�����س،  اأومل���ب���ي���اد 
من  الإع����دادي  الربنامج  املع�شكر 
ويخو�س  ال���ع���ي���د.  خ���ال���د  امل������درب 
امل��ن��ت��خ��ب م���راح���ل م���ت���درج���ة من 
الإعداد لاأوملبياد العاملي تبداأ من 
امل�شاركة  وتت�شمن  اأملانيا،  مع�شكر 
لتحقيق  خم��ت��ل��ف��ة  ب����ط����ولت  يف 
اأع��ل��ى ق���در م��ن ال���ش��ت��ع��داد الذي 
يعزز القدرة على امل�شاركة القوية 
املدرب  ويعكف  باري�س.  اأوملبياد  يف 
الربنامج  و�شع  على  العيد  خالد 
اأملانيا،  يف  امل��ت��ك��ام��ل  الإع���������دادي 
للتدريبات،  املخ�ش�شة  والأم��اك��ن 
واخ��ت��ي��ار اخل���ي���ول امل��ن��ا���ش��ب��ة التي 
القوية  املناف�شة  تتوافق مع حجم 
واأو�شح  الأومل���ب���ي���اد.  يف  امل��ت��وق��ع��ة 
اجلارية  اجل���ه���ود  اأن  ال���ه���اج���ري 
اخلا�شة  ال��رتت��ي��ب��ات  لو�شع  الآن 
الاحمدود  وال���دع���م  ب��امل��ع�����ش��ك��ر، 

م���ن ال�����ش��ي��خ��ة ف��اط��م��ة ب��ن��ت هزاع 
بن زايد اآل نهيان، رئي�شة جمل�س 
اإدارة اأكادميية فاطمة بنت مبارك 
رئي�شة  ال���ن�������ش���ائ���ي���ة،  ل���ل���ري���ا����ش���ة 
جمل�س اإدارة موؤ�ش�شة فاطمة بنت 
وموؤ�ش�س  م��ال��ك  ال��ث��ق��اف��ي��ة،  ه���زاع 
�شاأنه  م���ن  ال�������ش���راع،  ا���ش��ط��ب��ات 
ال�شحيح  امل�����ش��ار  يف  ي�����ش��ع��ه��م  اأن 
ق��ب��ل الأومل���ب���ي���اد ال��ع��امل��ي. وق����ال : 
بالتاأهل  امل��ه��م��ة  اخل��ط��وة  حققنا 
الأداء  بعد  ال��ع��امل��ي  الأومل��ب��ي��اد  اإىل 
�شهدتها  التي  بالت�شفيات  املتميز 
العا�شمة القطرية الدوحة، والآن 
ننتقل اإىل مرحلة اأخرى مرتبطة 
بالتح�شري اجلاد للمنتخب لأجل 
ال����ذي مينحنا  ال�����ش��ل��ي��م  الإع�������داد 
امل�شتويات  اأف�����ش��ل  اإظ��ه��ار  فر�شة 
املتميزة لفر�شان الإمارات، وجميع 
تاأكيد  اإىل  ي��ت��ط��ل��ع��ون  ال��ف��ر���ش��ان 
الإمارات  لدولة  امل�شرف  احل�شور 
واأ�شار   .2024 باري�س  اأوملبياد  يف 
جميع  ت��ط��ل��ع��ات  اإىل  ال���ه���اج���ري 
فرتة  يف  ل��ل��م�����ش��ارك��ة  ال���ف���ر����ش���ان 
وتنفيذ  باملع�شكر،  املقررة  الإع��داد 
توجيهات املدرب خالد العيد، مبا 
ال�شتعداد  درج���ة  ت��ع��زي��ز  ي�شمن 
اإىل حتقيق  ب��الإ���ش��اف��ة  امل��ط��ل��وب��ة، 
التفاهم مع اخليل ح�شب اخلطة 
التي يحددها اجلهاز الفني. وقال 
: ن��رتق��ب ان���ط���اق امل��ع�����ش��ك��ر بعد 
وفر�شان  امل���ب���ارك،  رم�����ش��ان  �شهر 
الإرادة  الإم��ارات ميلكون  منتخب 

خو�س  اإىل  تقودهم  التي  القوية 
اأف�شل  وف�����ق  الإع����������داد  م���رح���ل���ة 
التح�شري  ل�����ش��م��ان  امل���م���ار����ش���ات، 
الطريق  مي���ه���د  ال�������ذي  ال�����ق�����وي 
املطلوبة.  ل��ل��ج��اه��زي��ة  ل��ل��و���ش��ول 
واأ�شاف : نتوجه بال�شكر والتقدير 
اإىل املدرب خالد العيد على كل ما 
ق���ام ب��ه يف ال��ف��رتة امل��ا���ش��ي��ة، وهو 
العالية،  ال��ث��ق��ة  نفو�شنا  يف  ي��ع��زز 
التطلعات  م�شتوى  لرفع  ويلهمنا 
اأنه  يف م��رح��ل��ة الإع�������داد، خ��ا���ش��ة 
ميتلك اخلربة الكبرية التي متثل 
بال�شكل  ن�شتعد  حتى  ق��وي��اً  داف��ع��اً 
رايات  لرفع  يوؤهلنا  ال��ذي  الائق 

دولتنا الغالية يف الأوملبياد.

اجتماع تن�ضيقي بني احتاد الكرة ونادي الوحدة ل�ضت�ضافة وديتي منتخبنا الوطني

ترتيبات مكثفة لربنامج اإعداد منتخب 
قفز احلواجز يف مع�ضكر اأملانيا

م�ضلم بن حم ي�ضتقبل جمل�س اإدارة احتاد الإمارات للهوكي

•• عجمان-وام:

ثّمن ال�شيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، رئي�س دائرة التنمية ال�شياحية يف عجمان، اجلهود 
املبذولة من اللجنة العليا املنظمة للدورة الريا�شية حلكومة عجمان 2023 التي تقام حتت 
يف  التنفيذي،  املجل�س  رئي�س  عجمان،  عهد  ويل  النعيمي  حميد  بن  عمار  ال�شيخ  �شمو  رعاية 

الفرتة من 2 وحتى 19 رم�شان.
ال��دورة الرم�شانية يف ن�شختها الثالثة هذا العام هو امتداد للنجاحات التي  اإن تنظيم  وقال 
وجميع  املنظمة  اللجنة  اأع�����ش��اء  يف  التامة  ثقته  م��وؤك��داً  املا�شيتني،  الن�شختني  يف  حققتها 
القيادة  روؤى  ترجمة  اأج��ل  من  واجتهاد  بحر�س  يعملون  الذين  اللجان  خمتلف  يف  الأع�شاء 
وتطبيق ا�شرتاتيجياتها يف تنظيم مثل هذه الفعاليات التي تخدم اإمارة عجمان و�شكانها من 

املواطنني واملقيمني على حٍد �شواء.
واأ�شاد بزيادة عدد البطولت والفعاليات يف الن�شخة اجلديدة والتي تتميز باألعابها اجلماعية 

�شرائح  ك��اف��ة  تغطي  وبطولة  فعالية   11 اإىل  و�شلت  حيث  املتنوعة  وفعالياتها  وال��ف��ردي��ة 
�شرورة  على  م�شدداً  جميلة،  تناف�شية  اأج���واء  يف  وال�شيدات  ال�شباب  فئة  خ�شو�شاً  املجتمع، 
م�شاعفة اجلهود من اأجل تعزيز املكانة املرموقة التي و�شلت لها الدورة الريا�شية يف فرتة 
زمنية وجيزة. جاء ذلك خال جولة تفقدية، قام بها ال�شيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي 
اأم�س الأول ملواقع البطولت يف مركز كواترو الريا�شي ومركز عجمان الإبداعي للوقوف على 
ال�شتعدادات قبيل انطاق الن�شخة الثالثة للدورة الريا�شية حلكومة عجمان، والطاع على 

مدى جاهزية املن�شاآت التي �شتحت�شن مناف�شات كرة القدم، والألعاب والفعاليات الأخرى.
مركز  مبقر  تن�شيقياً  اجتماعاً  الأول  اأم�س  عقدت  قد  للدورة  العليا  املنظمة  اللجنة  وكانت 
الب�شرية  امل���وارد  دائ��رة  ع��ام  مدير  ال�شويدي  ج��ربان  را�شد  �شعادة  بح�شور  بعجمان  ال�شباب 
العليا  اللجنة  رئي�س  نائب  الرئي�شي  واأحمد  العليا،  املنظمة  اللجنة  رئي�س  عجمان،  حلكومة 
املنظمة، وعبد العزيز عبد اهلل مدير البطولة ومب�شاركة جميع روؤ�شاء اللجان التنظيمية يف 

البطولة وذلك للوقوف على اآخر جتهيزات الدورة التي �شتنطلق اليوم اجلمعة.

جايف يثر قلق بر�ضلونة .. والأندية الإجنليزية ترتقبعبدالعزيز بن حميد النعيمي يتفقد التجهيزات النهائية لنطالق الدورة الريا�ضية حلكومة عجمان
•• اأبو ظبي-وام: 

بعد رف�س الق�شاء الإ�شباين ال�شتئناف، الذي تقدم به بر�شلونة ب�شاأن قيد لعبه جايف، اأ�شبح النادي الإ�شباين مهددا 
بفقدان اأحد اأهم العنا�شر التي يعتمد عليها يف م�شروعه اجلديد لبناء فريق قوي قادر على ح�شد البطولت ل�شنوات 
طويلة قادمة. وعلى مدار الفرتة املا�شية، اأكدت معظم التقارير الإعامية اأن الثنائي جايف وبيدري يعيدان اإىل بر�شلونة 
ذكريات الثنائي املتميز اأندري�س اإنيي�شتا وت�شايف هرينانديز، اللذين قادا الفريق لع�شره الذهبي اإىل جوار الأرجنتيني 
ليونيل مي�شي حيث ح�شد هذا الثنائي مع مي�شي العديد من الألقاب لرب�شلونة يف خمتلف البطولت. وكانت املحكمة 
القت�شادية يف بر�شلونة اأ�شدرت الأ�شبوع املا�شي حكمها باإلغاء القرار الق�شائي ال�شابق اخلا�س باأحقية النادي يف قيد 
جايف �شمن قائمة الفريق الأول بالنادي، لي�شبح بر�شلونة مهددا بخ�شارة هذا الاعب، الذي ميثل جزءا من م�شتقبل 
اأي�شا ليظل النادي  الفريق. وقدم بر�شلونة ا�شتئنافا على قرار املحكمة القت�شادية ، ولكن الق�شاء رف�س ال�شتئناف 
مهددا بفقدان موهبته ال�شابة. وكان بر�شلونة دخل يف �شراع مع رابطة الدوري الإ�شباين "ل ليجا" قبل �شهور ب�شبب 
قرار الرابطة برف�س قيد الاعب بابلو مارتني باييز جافريا )جايف( "18 عاما" ما يعني قدرة الاعب على النتقال 

لأي ناد اآخر بنهاية املو�شم احلايل جمانا ودون اأي ا�شتفادة مالية لرب�شلونة.

•• تبلي�صي -الفجر

�شفيلي  ت��ال  للجودو  الأول  منتخبنا  لع��ب  يخو�س 
ال����دور  ت�����ش��ف��ي��ات  ال���ي���وم اجل��م��ع��ة يف  اأوىل م��ب��اري��ات��ه 
اأذربيجان  لع��ب  كجم،مع   66 حتت  ل��وزن  التمهيدي 
"تبلي�شي  بطولة  مناف�شات  �شمن  كامران  �شليمانوف 
جراند �شام" للجودو لعام 2023، التي تنطلق اليوم 
 26 ت�شتمر حتى  والتي  يف �شيافة الحت��اد اجلورجي 
مار�س احلايل باإ�شراف الحتاد الدويل، ويبلغ جمموع 
���ش��وء قرعة  وذل���ك على  األ���ف دولر،   154 ج��وائ��زه��ا 
الفيديو  تقنية  عرب  اأم�س  ظهر  ج��رت  التي  البطولة 

والتي ي�شارك فيها 419 لعباً ولعبة من 61 دولة، 
من بينها 3 منتخبات عربية هي الإمارات والبحرين 
التاأهل  ���ش��ب��اق  يف  ال���ش��ت��م��رار  ت�شعى  وال��ت��ي  ول��ب��ن��ان، 
نقاط  م��ن  امل��زي��د  بح�شد   2024 ب��اري�����س  لأومل��ب��ي��اد 
ال��دورة، فيما  التنازيل لتلك  العد  اأن بداأ  التاأهل، بعد 
يخو�س الاعب الثاين جريجوري اأرام مباراته يف وزن 
حتت 90 كجم يوم غد مع اجلورجي مي�شورادز لوكا..  
نا�شر  ال�شيد  للجودو  الوطني  منتخبنا  بعثة  ويراأ�س 
اأم���ني �شندوق  ل��احت��اد  ال��ع��ام  ال�����ش��ر  اأم���ني  التميمي 
فيكتور  امل��درب  ت�شم  والتي  للجودو،  ال��دويل  الحت��اد 

�شيكرتوف.

اأوىل مباريات منتخبنا يف بطولة 
»تبلي�ضي جراند �ضالم« للجودو
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الفجر الريا�ضي

•• دبي-الفجر:

مار�س   24 اجلمعة  اليوم  م�شاء  تقام 
2023 مناف�شات بطولة اجلوجيت�شو 
�شمن  الريا�شي  ال�شبا  ن��د  جممع  يف 
"دورة  من  العا�شرة  الن�شخة  فعاليات 
الأكرب  ال��دورة  الريا�شية"  ال�شبا  ند 
م���ن ن��وع��ه��ا ال���ت���ي ت���ق���ام خ����ال �شهر 
 10 حتى  وت�شتمر  امل��ب��ارك،  رم�شان 
"قدرات  ���ش��ع��ار  امل��ق��ب��ل حت���ت  اأب���ري���ل 
األعاب   8 وت��ت�����ش��م��ن  لها"،  ح����دود  ل 
الطائرة،  الكرة  البادل،  هي:  ريا�شية 
اجلوجيت�شو، القو�س وال�شهم، املبارزة، 
املتحركة،  الكرا�شي  على  ال�شلة  ك��رة 

و�شباق  ال��ه��وائ��ي��ة،  ال���دراج���ات  ���ش��ب��اق 
اجلري.

وق����ال ف��ه��د ع��ل��ي ال�����ش��ام�����ش��ي الأم���ني 
للجوجيت�شو:  الإم���ارات  لحت��اد  العام 
الريا�شية  ال�شبا  ند  دورة  تكت�شب   "
وتعد  ع��ام،  بعد  عاما  متنامية  اأهمية 
اأب��رز البطولت التي تقام  واح��دة من 
وت�شتقطب  الف�شيل،  ال�شهر  خ���ال 
م�شاركات �شريحة وا�شعة من املجتمع 
احلفاظ  اإىل  ال�شاعني  اأط��ي��اف��ه،  بكل 
ال�شهر  الريا�شي خال  الن�شاط  على 
الف�شيل، ومعدلت عالية من اللياقة 
ال�شتحقاقات  خل��و���س  واجل���اه���زي���ة 

املختلفة".

"م�شتويات  ال�����ش��ام�����ش��ي:  واأ�����ش����اف   
بطولة  يف  امل�������ش���ارك���ة  ع��ل��ى  الإق����ب����ال 
وباب  كعادتها،  متميزة  اجلوجيت�شو 
�شيما  ل  اأ�شبوع،  قبل  اأغلق  الت�شجيل 
جيدة  ف���ر����ش���ة  مت���ث���ل  ال���ب���ط���ول���ة  اأن 
خربتهم  لتعزيز  ل��اع��ب��ني  بالن�شبة 
نخبة  جتمع  كونها  مهاراتهم  و�شقل 
امل�شنفني  امل��ح��رتف��ني  ال��اع��ب��ني  م��ن 

عامليا".
اجلوجيت�شو  بطولة  مناف�شات  وتقام 
يف ال�����ش��ال��ة ال��رئ��ي�����ش��ي��ة مب��ج��م��ع ند 
امل�شاركني  ويتناف�س  الريا�شي،  ال�شبا 
فيها �شمن 5 فئات خمتلفة، هي فئة 
الرجال )18 �شنة فما فوق( من حملة 

والبني  والبنف�شجي  الأزرق  الأحزمة 
 100 اإىل   62 والأ�شود ل��اأوزان من 
�شنة   30( الأ�شاتذة  وفئة  كيلوغرام، 
الأزرق  الأحزمة  فما فوق( من حملة 
والبنف�شجي والبني والأ�شود لاأوزان 

من 62 اإىل 100 كيلوغرام.
كما تت�شمن فئة ال�شيدات )18 �شنة 
الأزرق  احل���زام  حملة  م��ن  ف���وق(  فما 
والبنف�شجي والبني والأ�شود لاأوزان 
من 55 اإىل 85 كيلوغرام، والنا�شئني 
– 17 �شنة( من حملة احلزام   16(
الأزرق والبنف�شجي ل��اأوزان من 52 
 16( والنا�شئات  كيلوغرام،   85 اإىل 
– 17 �شنة( من حملة احلزام الأزرق 

والبنف�شجي لاأوزان من 44 اإىل 75 
كيلوغرام.

الإم��ارات للجوجيت�شو  وي�شرف احتاد 
على تنظيم البطولة، كما يوفر طاقم 
تطبيق  �شيتم  حيث  معتمد  حتكيمي 
"الإ�شدار الأخري" من قانون الحتاد 
الدويل للجوجيت�شو يف حتكيم واإدارة 
جميع مباريات البطولة، ويتم تنظيم 
امل�����ش��اب��ق��ات ب��ال��ق��رع��ة ب��ن��ظ��ام خ���روج 

املغلوب.
واحدة من  ريا�شة اجلوجيت�شو  وتعد 
م�شتوى  على  �شعبية  الريا�شات  اأكرث 
اأبوظبي  ال��ع��ا���ش��م��ة  وت���ع���د  ال����دول����ة، 
موطنا عامليا للعبة، واأكرب مطور لها 

الإعان  ومنذ  ال��ع��امل،  م�شتوى  على 
ع���ن م��وع��د ان���ط���اق ال��ب��ط��ول��ة، كان 
هناك اإقباًل كثيفا على الت�شجيل من 
قبل لعبي الأندية والأكادمييات من 

اجلن�شيات والفئات الوزنية املختلفة.
وانطلقت م�شاء اأم�س مناف�شات بطولة 
 9 ي���وم الأح����د  ال��ب��ادل وت�شتمر ح��ت��ى 
اأن تقام مناف�شات بطولة  اأبريل، على 
الرئي�شية  ال�شالة  وال�شهم يف  القو�س 
مبجمع ند ال�شبا الريا�شي على مدار 
و27   26 والث����ن����ني  الأح������د  ي���وم���ي 
مبجمع  الرئي�شية  ال�شالة  يف  مار�س 
ند ال�شبا الريا�شية، تعقبها مناف�شات 
امل�����ب�����ارزة ال���ت���ي ت���ق���ام يومي  ب���ط���ول���ة 

مار�س  و29   28 والأرب��ع��اء  الثاثاء 
يف ال�شالة الرئي�شية، وتقام مناف�شات 
ميدان  ���ش��ارع  يف  الهوائية  ال��دراج��ات 

حممد  مدينة  م��ن  خمتلفة  ومناطق 
واجلمعة  اخلمي�س  ي��وم��ي  را���ش��د  ب��ن 

مار�س. و31   30

•• اأبوظبي-وام:

خ�شارته  م���ن  ف��ق��ط  ���ش��ه��ور   3 ب��ع��د 
املباراة النهائية لبطولة كاأ�س العامل 
2022 لكرة القدم، �شيكون املنتخب 
ال�شابق  ال����ع����امل  ب���ط���ل  ال��ف��رن�����ش��ي 
ع��ل��ى م��وع��د م��ع م��واج��ه��ة �شعبة يف 
ب��داي��ة رح��ل��ة ال��ب��ح��ث ع��ن مقعد له 
الأوروب���ي���ة  الأمم  ك���اأ����س  ب��ط��ول��ة  يف 
القادمة )يورو 2024(. وي�شت�شف 
املنتخب الفرن�شي نظريه الهولندي 
اف��ت��ت��اح م�شريته  ال��ي��وم اجل��م��ع��ة يف 
مبكرة  مواجهة  لتكون  بالت�شفيات، 
الثانية،  امل��ج��م��وع��ة  �����ش����دارة  ع��ل��ى 
�شبقت  التي  التوقعات  ملعظم  طبقا 
املباراة  وت�شتحوذ  الت�شفيات.  ه��ذه 
على  وهولندا  فرن�شا  منتخبي  ب��ني 
م��ع��ظ��م اله���ت���م���ام م���ن ب���ني جميع 
اليوم  تقام  التي  الثمانية،  املباريات 
الأوىل من  مناف�شات اجلولة  �شمن 
ال��ت�����ش��ف��ي��ات. وت���اأت���ي امل���ب���اراة ب��ع��د 3 
�شهور من خ�شارة املنتخب الفرن�شي 
اأم����ام ن��ظ��ريه الأرج��ن��ت��ي��ن��ي بركات 

الرتجيح يف نهائي املونديال، وذلك 
بعد تعادل الفريقني 3-3 يف املباراة 
املهاجم  �شجلها  اأه�����داف   3 بف�شل 
مبابي،  كيليان  اخل��ط��ري  الفرن�شي 

العنا�شر  اأه�����م  اأح�����د  مي��ث��ل  ال�����ذي 
ال��ف��ري��ق يف هذه  عليها  ي��ع��ول  ال��ت��ي 
دي��دي��ي��ه دي�شان  وق���رر  ال��ت�����ش��ف��ي��ات. 
الفرن�شي  للمنتخب  ال��ف��ن��ي  امل��دي��ر 

اأم�س قبل الأول الثاثاء منح �شارة 
قائد الفريق اإىل مبابي بعد اعتزال 
لوري�س  املرمى هوجو  زميله حار�س 
العامل. ومتثل �شارة  اأعقاب كاأ�س  يف 

الذي  ملبابي  اإ�شافيا  حافزا  القيادة 
توج هدافا ملونديال 2022 بر�شيد 
ويبدو مر�شحا لتحطيم  اأهداف،   8
القيا�شية  الأرق����������ام  م����ن  ال���ع���دي���د 

ال�شنوات  يف  ب������اده  م��ن��ت��خ��ب  م����ع 
املنتخب  فقد  وفيما  املقبلة.  القليلة 
لقبه  ع��ن  ال��دف��اع  فر�شة  الفرن�شي 
املنتخب  اأم������ام  ب��اخل�����ش��ارة  ال���ع���امل���ي 

الأرجنتيني، ودع املنتخب الهولندي 
لوي�س  ال�شابق  الفني  مديره  بقيادة 
فان جال البطولة من دور الثمانية 
الأرجنتيني  املنتخب  اأمام  بالهزمية 

ويخو�س  اأي�شا.  الرتجيح  بركات 
يورو  ت�شفيات  الهولندي  املنتخب 
من  ج��دي��دة  فنية  ب�����اإدارة   2024
خ��ال ع��ودة رون��ال��د ك��وم��ان ملن�شب 
امل���دي���ر ال��ف��ن��ي خ��ل��ف��ا ل��ل��م��درب فان 
الفرن�شي  للمنتخبني  و�شبق  ج��ال. 
وكانت  م��رارا،  التقيا  اأن  والهولندي 
دور  ب��ي��ن��ه��م��ا يف  امل����واج����ه����ات  اآخ�������ر 
املجموعات لبطولة دوري اأمم اأوروبا 
عام 2018، وفاز املنتخب الفرن�شي 
فاز  ث���م  ذه���اب���ا  م��ل��ع��ب��ه  ع��ل��ى   1-2
املنتخب الهولندي 2-0 على ملعبه 
اإيابا. واإىل جانب هذه املباراة، ت�شهد 
مباراة  اأي�شا  غدا  الثانية  املجموعة 
اأخ������رى ب���ني م��ن��ت��خ��ب��ي ج��ب��ل ط���ارق 
امل��ب��اري��ات غدا،  باقي  وال��ي��ون��ان. ويف 
والنم�شا  بلجيكا،  ال�شويد مع  تلتقي 
مع اأذربيجان يف املجموعة ال�شاد�شة، 
م��ون��ت��ن��ج��رو )اجلبل  م���ع  وب��ل��غ��اري��ا 
ليتوانيا يف  م��ع  و���ش��رب��ي��ا  الأ����ش���ود(، 
مع  والت�شيك  ال�����ش��اب��ع��ة،  امل��ج��م��وع��ة 
ف��ارو يف  بولندا، ومولدوفا مع جزر 

املجموعة اخلام�شة.

اليوم.. املنتخب الفرن�ضي ي�ضطدم بنظره الهولندي يف قمة مبكرة بت�ضفيات يورو 2024

والن�شاء يتناف�شون على األقاب الن�شخة العا�شرة الرجال  من  فئات   5

اأبطال اجلوجيت�ضو ي�ضاركون يف »دورة ند ال�ضبا الريا�ضية« الليلة

العدد 13807 بتاريخ 2023/3/24 

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/ماي  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 
CN تكييف لعمال التكييف رخ�شة رقم:3977434 

قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�شة

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

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13807 بتاريخ 2023/3/24 

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

�شنرت للو�شاطة التجارية 
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:4525116 

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

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13807 بتاريخ 2023/3/24 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/هيجلو 
 CN لا�شت�شارات الت�شويقية رخ�شة رقم:3866715 

قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�شة

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

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13807 بتاريخ 2023/3/24 

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

CN اليوم رخ�شة رقم:4432904 
قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13807 بتاريخ 2023/3/24 

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

CN �شارا رخ�شة رقم:1000487 
قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13807 بتاريخ 2023/3/24 

اإعالن ت�شفية �شركة
نوع ال�شركة:�شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م

ال�شم التجاري:كافترييا لوكو�س برجر-�شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م
عنوان ال�شركة:جزيرة ابوظبي �شرق 25، 0 مبنى لنك انف�شتمنت�س ذ.م.م

CN 4013558 :رقم القيد يف ال�شجل القت�شادي
التعديل الذي طراأ على ال�شركة:

ال�شركة وت�شفية  حل   -  1
�شركة  ال�شام�شي-  حمد  احل�شابات  لتدقيق  ال�شاده/بر�شتيج  تعيني   -  2
بتاريخ:2023/3/19   لل�شركة  قانوين  كم�شفي   ، ذ.م.م  الواحد  ال�شخ�س 
لدى  املوثق   ، العادية  غري  العمومية  اجلمعية  حم�شر  قرار  على  بناء  وذلك 

كاتب العدل بالرقم:2350006266 تاريخ التعديل:2023/03/23
املعني  امل�شفي  مراجعة  العان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

خال مدة 30 يوما من تاريخ ن�شر هذا العان.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13807 بتاريخ 2023/3/24 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة : �شنعاء للمنتجات اليمنية - فرع

رخ�شة رقم: CN 2835115 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل راأ�س املال اىل  50000

تعديل ال�شكل القانوين من موؤ�ش�شة فردية  اىل فرع
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف �شقر على ح�شني احمد امل�شعبى

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة  عبداهلل �شالح ملهى عون ال�شيعرى %100
تعديل اإ�شم جتاري من/�شنعاء للمنتجات اليمنية - فرع  
SANAA YEMENI PRODUCTS - BRANCH

 اإىل/�شنعاء للمنتجات اليمنية- �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م - فرع
SANAA YEMENI PRODUCTS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C - BRANCH 

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

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

العدد 13807 بتاريخ 2023/3/24 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة : ل فرين كافيه ذ.م.م

رخ�شة رقم: CN 4591716 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل راأ�س املال من 150000 اىل  100000

تعديل ال�شكل القانوين من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف حممد �شعيد �شالح الروي�شان

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ح�شني عبداحلفيظ من �شريك اىل مالك
تعديل ن�شب ال�شركاء/ح�شني عبداحلفيظ من 49% اىل %100

تعديل اإ�شم جتاري من/ل فرين كافيه ذ.م.م 
LA VERNE CAFE L.L.C

 اإىل/ل فرين كافيه - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
LA VERNE CAFE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

حق اأو دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(
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مبركز  القدم  ك��رة  يف  فرن�شا  ملنتخب  اجلديد  ال�شكل  ح��ول  التكهنات  تنح�شر 
راأ�س احلربة، بعد تاأكيد هوية بديلي املعتزلني احلار�س هوغو لوري�س وقلب 

الدفاع رافايل فاران.
مركز  اإىل  مينيان  م��اي��ك  و���ش��ل  وامل��وه��ب��ة،  امل��ث��اب��رة  بال�شرب،  متحلياً 
يكن  والع�شرين. مل  ال�شابعة  بعمر  ال��زرق  ملنتخب  الأ�شا�شي  احلار�س 
الزاخرة  امل�شرية  انتهاء  بعد  مفاجئاً  دي�شان  ديدييه  م��درب��ه  تاأكيد 

للوري�س.
حزيران/يونيو  يف  الأوىل  للمرة  الإي��ط��ايل  ميان  حار�س  ا�شُتدعي 
2022 ب�شبب ال�شابة، دون  2019، لكن غاب عن مونديال قطر 

اأن يوؤثر ذلك على م�شريه مع منتخب باده.
د عقده حتى 2026 بعد بلوغ نهائي املونديال، على  عمل دي�شان، املمدَّ
تهيئة "مايك ال�شاحر" منذ اأ�شهر، خ�شو�شاً يف حزيران/يونيو عندما 
الإنكليزي  توتنهام  بحار�س  الدفع  مقدار  بنف�س  امل�شاركة  فر�شة  منحه 

لوري�س.
بري�س  يظهر  مل  الحتياطيني.  احل��را���س  ح��ول  ت�شاوؤلت  تبقى  لكن 
�شامبا دولياً رغم تاألقه راهناً مع لن�س، فيما يعتاد األفون�س اأريول 
هام  و�شت  م��ع  تراجعت  لعبه  دق��ائ��ق  ان  بيد  البديل  مقعد  على 
الإنكليزي. واإذا كان دي�شان يعتمد اأربعة لعبني يف خط 
وا�شحة:  هويتهم  ت��ب��دو  ال���دف���اع، 
كونديه  ج��ول  �شيحتفظ 
امليمنة،  ع��ل��ى  مب��ك��ان��ه 
ي�������ش���ّك���ل اإب����راه����ي����م����ا 
ك�����ون�����ات�����ي�����ه وداي���������و 
قطبي  اأوب��ام��ي��ك��ان��و 
ال����دف����اع وي���ق���ف تيو 
على  ه������رن������ان������دي������ز 

املي�شرة.
اأوباميكانو-كوناتيه  ث��ن��ائ��ي��ة  ظ��ه��رت 
�شابقاً يف كاأ�س العامل، على غرار مواجهة اأ�شرتاليا 
اأو التمديد �شد الأرجنتني يف النهائي، وهي مرجحة 
هرنانديز  ولوكا  كيمبيمبي  بري�شنيل  غياب  ظل  يف 

امل�شابني.
توديبو  ج��ان-ك��ل��ري  ا���ش��ت��دع��ي  ال���دع���م،  �شبيل  ع��ل��ى 
)ني�س( لأول مرة واأك�شل ديزازي، وذلك بعد ا�شابة 

وليام �شليبا ووي�شلي فوفانا.
الكثري  ب��اف��ار  بنجامان  خ�شر  اليمنى،  اجل��ه��ة  على 
من النقاط يف املونديال، بعد فقدان موقعه الأ�شا�شي 
اثر املباراة الفتتاحية، لكن ا�شتدعاءه يوؤكد ثقة دي�شان 

باعب بايرن ميونيخ الأملاين.
ع��ل��ى اجل��ه��ة ال��ي�����ش��رى، مب��ق��دور لع���ب ال��و���ش��ط اإدواردو 
لعب  ت��وف��ر  ع��دم  ح��ال  يف  ال��ب��دي��ل،  دور  لعب  كامافينغا 

يناف�س تيو هرنانديز.
كانتي  ونغولو  بوغبا  بول  املونديال  عن  الغائبان  يبقى  وفيما 
يف  املبهر  الو�شط  ثنائي  لتغيري  داع��ي  ل  امل��اع��ب،  ع��ن  بعيدين 
الدوحة: اأدريان رابيو املتاألق راهناً مع يوفنتو�س الإيطايل، واأوريليان 

ت�شواميني الأقل بروزاً مع ريال مدريد الإ�شباين.
تورام  وكيفرين  ج��وردان فرييتو  فوفانا،  يو�شف  اختبار  لدي�شان  ميكن 

الذي ا�شتدعي لأول مرة.
�شيخو�س �شانع اللعب ونائب القائد اأنطوان غريزمان، مباراته ال�75 

توالياً �شد هولندا، يف �شل�شلة رائعة ا�شتهلها عام 2017.
كيف �شيكون وجه الهجوم الفرن�شي �شد هولندا ثم الإثنني اأمام اإيرلندا؟ 
حول القائد اجلديد وهداف املونديال كيليان مبابي، يخّيم غمو�س حيال 

قرار دي�شان املرتقب.
يف غياب عثمان دميبيليه الأ�شا�شي يف قطر لكن امل�شاب يف اآذار-مار�س، قد 

يلعب كينغ�شلي كومان دوراً على اجلناح.
اأوليفييه  املخ�شرم  يحتفظ  هل  احل��رب��ة:  راأ���س  مركز  ح��ول  ال�شوؤال  يبقى 
ال�شوؤال  الجابة على  امل��درب  تفادى  الأ�شا�شي؟  جريو )36 عاماً( مبوقعه 
الإثنني يف اليوم الول من التجمع "هناك 11 لعباً، وميكن لاعبني ال�23 

النطاق يف املباراة".
ران��دال كولو م��واين، وذل��ك بعد  ت��ورام وخ�شو�شاً  وراء ج��ريو، هناك ماركو�س 

العتزال اجلديل لكرمي بنزمية اأف�شل لعب يف العامل املو�شم املا�شي.
بعد ا�شتدعائه يف اللحظة الأخرية خلو�س املونديال، قّدم كولو مواين اأداء واعداً، 

لكنه اأهدر كرة كانت كفيلة مبنح فرن�شا لقبها العاملي الثالث �شد الأرجنتني.
قال دي�شان "ل اأ�شع له مل�شق الأ�شا�شي املوؤكد، لكنه ميلك زاداً اأكرب من فرتة ما قبل 

املونديال".
2018 يف خميلته:  اأن يقرر بني اخل��ربة وامل�شتقبل، رمبا مع ذك��رى  امل��درب  يتعني على 
اأر�شه للبطل املتوج حديثاً بلقب  اأول مباراة على  منح جريو الفوز �شد هولندا )2-1( يف 

املونديال.

اإىل الأدوار  التاأهل مبا�شرة  اآماله يف  اللقب  عزز غولدن �شتايت ووري��رز حامل 
الإق�شائية "الباي اأوف" بفوزه املثري على م�شيفه دال�س مافريك�س 127-

125، فيما حقق جا مورانت عودة رائعة بعد اإيقافه 8 مباريات بقيادته ممفي�س 
غريزليز اىل الفوز على هيو�شنت روكت�س.

على ملعب اأمريكان اإيرلينز يف دال�س، اأنهى النجم �شتيفن كوري املباراة �شد 
نقطة مع   20 بت�شجيله  املا�شي،  العام  الغربية  املنطقة  مافريك�س، و�شيفه يف 
13 متريرة حا�شمة وقاد ووريرز اإىل فوزه الثاين تواليا خارج قواعده والتا�شع 

فقط هذا املو�شم.
مرة،   14 التقدم  تبادل  اللذين  الفريقني  بني  مثرية  معركة  املباراة  و�شهدت 
8.5 ثوان، لكن كوري �شجل ثاثية  122-122 قبل  التعادل نف�شه  وفر�س 

رائعة واأعاد ووريرز اإىل التقدم 122-125.
اأن يقل�س ريجي  اللقب برميتني حرتني قبل  ��ن كيفون لوين تقدم حامل  واأمَّ

بولوك الفارق بثاثية مع ال�شافرة النهائية.
و�شهدت املباراة احتجاجا ملافريك�س على التحكيم يف الربع الثالث عندما طلب 
الفريق وقتا م�شتقطعا وعقب نهايته منحت الكرة اىل لعبي ووريرز يف الوقت 
و�شجلوا  ال��ك��رة  ال�شيوف  وا�شتغل  ن�شيبهم.  م��ن  باأنها  مقتنعني  ك��ان��وا  ال��ذي 
بفارق  النهاية  يف  ح�شمت  م��ب��اراة  يف  مكلف  تفاهم  ���ش��وء  ل���وين.  ع��رب  نقطتني 

بنقطتني.
"لقد كانت الطريقة التي  وقال مدرب ووري��رز �شتيف كري مازحا بعد احلادث 

نظمنا بها الفر�شة عما رائعا واأربكناهم".
اأتوقف واأفكر +انتظر،  اأن  راأيتهم يف الطرف الآخ��ر، كان علي  "عندما  واأ�شاف 
األي�شت ه��ذه ك��رت��ن��ا؟+ ل اأع���رف م��ا ح���دث. اأع��ت��ق��د اأن��ه��م اف��رت���ش��وا اأن��ه��ا كانت 

كرتهم".
و�شوهد مالك مافريك�س مارك كوبان وهو يحتج على امل�شوؤولني بجانب امللعب 
بعد احلادث. ويف وقت لحق، كتب كوبان على تويرت اأن احلكام اأخطوؤوا باإعطاء 
اأبلغوا دال�س يف البداية باأن  اأنهم  الكرة ب�شكل خطاأ اإىل فريق ووري��رز، مدعياً 

الكرة من ن�شيبهم.
 22 اأف�شل م�شجل يف �شفوف ووري��رز بر�شيد  البديل جوناثان كامينغا  وكان 
نقطة واأ�شاف البديل الآخر جوردان بول 16 نقطة، وكل من دارميوند غرين 
ودونتي ديفينت�شنزو 14 نقطة، فيما كان لوين الوحيد اإىل جانب كوري حقق 

متابعات. ومثلها  نقطة   12 دابل" بت�شجيله  "دابل 
املباراة  يف  م�شجل  اأف�شل  دونت�شيت�س  لوكا  ال�شلوفيني  العماق  كان  املقابل،  يف 
و�شفوف مافريك�س بر�شيد 30 نقطة مع 17 متريرة حا�شمة، واأ�شاف البديل 

الواعد جايدن هاردي 27 نقطة بينها �شت ثاثيات.
فوزا   38 بر�شيد  الغربية  املنطقة  ال�شاد�س يف  املركز  ووري��رز موقعه يف  وع��زز 
36 خ�شارة منع�شا اآماله يف التاأهل املبا�شر، فيما تراجع مافريك�س اإىل  مقابل 
املركز التا�شع بخ�شارته ال�37 مقابل 36 فوزا قبل اأقل من ثاثة اأ�شابيع من 

نهاية املو�شم العادي.
املو�شم  ه��ذا  وال�45  تواليا  ال��راب��ع  ف��وزه  غريزليز  ممفي�س  حقق  الثانية،  ويف 

عندما تغلب على �شيفه هيو�شنت روكت�س 130-125 معززا موقعه يف املركز 
الثاين للمنطقة الغربية.

واختار مدرب غريزليز تايلور جنكينز اإبقاء النجم جا مورانت )23 عاما( على 
ملدة ثماين مباريات وحتديدا  اإيقافه  نهاية  بعد  له  اأول مباراة  البدلء يف  دكة 
ملّوحاً  الجتماعي  التوا�شل  و�شائل  على  انت�شر  فيديو  مقطع  يف  ظهوره  منذ 

مب�شد�س يف الرابع من اآذار/مار�س احلايل.
ولعب مورانت 23 دقيقة و47 ثانية �شجل خالها 17 نقطة مع اأربع متابعات 

وخم�س متريرات حا�شمة.
الأع�شاب  لتخفيف  فقط  ال��ت��اأم��ل  ببع�س  قمت  امل��ب��اراة  "قبل  م��وران��ت  وق���ال 
جمرد  امللعب،  اإىل  دخويل  "مبجرد  م�شيفا  اأ�شعر بها"،  والعواطف التي كنت 
اأ�شعر  جعلني  الكثري،  يعني  ذل��ك  ك��ان  ع��ودت��ي،  جت��اه  اجلماهري  فعل  رد  روؤي���ة 

بالراحة يف داخلي. ل ميكنني و�شف ذلك بالكلمات".
نقطة   37 بر�شيد  اأف�شل م�شجل يف �شفوف غريزليز  وكان جارين جاك�شون 
20 نقطة، فيما تاألق جايلن غرين  10 متابعات، وا�شاف دي�شموند باين  مع 

وكينيون مارتن يف �شفوف اخلا�شر بر�شيد 32 و31 نقطة تواليا.
اآماله  جيم�س،  ليربون  امل�شاب  جنمه  غياب  يف  ليكرز  ع��زز  اأجنلي�س،  لو�س  يف 
27 نقطة  122-111 بف�شل  اأوف بفوز رائع على فينيك�س �شنز  يف الباي 

لأنتوين ديفي�س و26 لداجنيلو را�شل و25 لأو�شنت ريفز.
مباريات يف  ت�شع  بقاء  الغربية مع  املنطقة  العا�شر يف  املركز  اىل  ليكرز  و�شعد 

املو�شم العادي.
وثاأر فيادلفيا �شفنتي �شيك�شرز من خ�شارته اأمام �شيفه �شيكاغو بولز )105-

تغلب عليه الأربعاء يف عقر داره 91-116. عندما  الثنني   )109
وتعر�س جنم فيادلفيا الكامريوين جويل اإمبيد اإىل اإ�شابة يف ربلة ال�شاق بعد 

ال�شوط الول عندما كان الفريق متقدما على م�شيفه 48-76
وقلل مدرب الفريق دوك ريفرز من خطورة الإ�شابة بقوله عقب املباراة "�شيكون 
جاهزا للمباراة املقبلة" �شد م�شيفه غولدن �شتايت ووريرز اجلمعة، م�شريا اىل 

ان ا�شتبداله "كان جمرد اإجراء احرتازي".
وكان دياأنتوين ميلتون اأف�شل امل�شجيل يف �شفوف �شيك�شرز بر�شيد 25 نقطة، 
وا�شاف ترييز ماك�شي 21 نقطة وتوبيا�س هاري�س 20 نقطة، فيما كان البديل 

كوبي وايت اأف�شل م�شجل يف �شفوف اخلا�شر بر�شيد 19 نقطة.
الفوز نيويورك  باتلر يف فوز فريقه هيت على �شيفه  �شاهم جيمي  يف ميامي، 

نيك�س 127-120 بت�شجيله 35 نقطة.
وقاد  متابعة   12 م��ع  نقطة   31 يوكيت�س  نيكول  ال�شربي  العماق  و�شجل 
فريقه دنفر ناغت�س مت�شدر الغربية اىل الفوز على م�شيفه وا�شنطن ويزاردز 
118-104، وهي الغلة ذاتها من النقاط التي �شجلها النجم اليوناين ياني�س 

اأنتيتوكومنبو مع 14 متابعة يف �شلة ال�شيف �شان انتونيو �شبريز 94-130.
اأمام  ج��از  وي��وت��ا   ،118-114 باي�شرز  اإن��دي��ان��ا  اأم���ام  راب��ت��ورز  تورونتو  وخ�شر 
على  مت��ربوول��ف��ز  ميني�شوتا  وتغلب   ،127-115 ب��اي��زرز  ت��راي��ل  ب��ورت��ان��د 

اأتانتا هوك�س 124-125.

ما هي الت�ضكيلة الأ�ضا�ضية اجلديدة 
لفرن�ضا بعد كاأ�س العامل؟ 

ووريرز يعزز اآماله بتاأهل مبا�ضر وعودة رائعة ملورانت 

»اجلولف« و»باملز« الريا�ضية يوقعان اتفاقية ل�ضتقطاب املوهوبني وتاأهيلهم
•• اأبوظبي-وام:

وقع احتاد الإمارات للجولف اتفاقية تعاون و�شراكة مع �شركة "باملز" 
الريا�شية، بهدف دعم الاعبني ال�شغار وتطوير م�شتوياتهم يف لعبة 
جديد  جيل  لبناء  ال�شغرية،  املواهب  وا�شتقطاب  واكت�شاف  اجلولف، 

قادر على املناف�شة مبختلف البطولت وامل�شاركات العاملية.

احتاد  رئي�س  نائب  الها�شمي  ال�شيد  اهلل  عبد  )م(  طيار  ال��ل��واء  وق��ال 
لتطوير  ب��رام��ج  اإع���داد  على  تعمل  التفاقية  اإن  للجولف،  الإم����ارات 
واأ�شاف  ع���ام.  ب�شكل  واملقيمني  خ��ا���س  ب�شكل  الإم��ارات��ي��ني  الاعبني 
العاملية،  اإىل  اجلولف  بلعبة  للو�شول  يوؤهلنا  ما  الإم���ارات  يف  لدينا   :
وكانت لدينا الروؤية ل�شت�شافة بطولت داخل الدولة، وهو ما حققناه 
باملز  �شركة  مع  واأب��رزه��ا  ال�شراكات،  من  ملزيد  نتطلع  والآن،  بالفعل، 

وعدد  �شبورت،  باملز  مع  التعاون  ن�شعى من خال   : وق��ال  الريا�شية. 
من الرعاة لبناء اأجيال قادرة على التناف�س، وو�شع الربامج التاأهيلية 
املنا�شبة وامل�شابقات التي توؤهلهم للو�شول اإىل العاملية. واأكد الها�شمي 
اأن احتاد الإمارات للجولف، لديه العديد من الربامج لتطوير الن�سء، 
امل�شاركات اخلارجية،  اأ�شبحوا مميزين يف  اإماراتيون،  وهناك لعبون 
من خال الربنامج الذي اأطلقه الحتاد مب�شاركة 30 لعبا، وو�شل 

الرئي�س  دروي�����س  ف���وؤاد  وق���ال  واح���د.  ع��ام  600 لع��ب يف  اإىل  حاليا 
التنفيذي ل�شركة باملز الريا�شية: نرحب بتوقيع التفاقية مع احتاد 
ومنها  ال��ري��ا���ش��ة،  ن�شر  يف  الكبري  ب��دورن��ا  اإمي��ان��ا  للجولف،  الإم����ارات 
اأن ميتد  وناأمل  املدرا�س،  ا�شتقطاب طاب  لعبة اجلولف، عن طريق 
اللعبة  ن�شر  يف  للم�شاهمة  ظبي،  اأب��و  يف  امل��دار���س  من  ملزيد  الربنامج 

وا�شتقطاب املزيد من املوهوبني.

مثل الأب الفخور باإي�شال ابنه اىل يومه الدرا�شي الأول، ا�شطحب ليليان 
يف  الفرن�شي  املنتخب  م��ق��ر  اأب����واب  اىل  وك��ي��ف��ري��ن  م��ارك��و���س  جنليه  ت����ورام 
كلريفونتني، ملتقطاً اللحظة بعد�شة كامريا هاتفه اجلوال كي يخلدها يف 

الذاكرة.
الفرن�شي  ال�شعب  اأذه��ان  يف  ا�شمه  طبع  ت��ورام  ليليان  مثل  لرجل  بالن�شبة 
باأكمله بعدما لعب دوراً رئي�شياً يف قيادة "الديوك" اىل لقبهم العاملي الأول 
عام 1998 بتحويله اخل�شارة يف ن�شف النهائي اأمام كرواتيا اىل فوز 1-2 
بهدفيه الدوليني الوحيدين يف م�شرية امتدت ل�142 مباراة باألوان باده، 

كان يوم الإثنني تاريخياً وبالتايل مل يكن ليمر مرور الكرام.
على مدخل كلريفونتني، قام ليليان بت�شوير جنليه املتواجدين يف ال�شيارة 
"انظرا اىل  اليهما بالقول  التي �شتقلهما اىل داخل مقر املنتخب، متوجهاً 
يا  تاأخرنا  "لقد  ماركو�س  الأك��رب  الب��ن  فاأجابه  ي�شورهما،  والدكما!" كي 
من  املزيج  يتفادى  كي  ال�شيارة  نافذة  باإقفال  كيفرين  ق��ام  فيما  والدي"، 

احلرج الأبوي.
 2024 اأوروب���ا  كاأ�س  ت�شفيات  يف  الأوىل  فرن�شا  م��ب��اراة  من  يومني  وقبل 
�شد هولندا والتي �شيتواجد فيها ماركو�س بجانب �شقيقه الأ�شغر بعدما 
ا�شتدعاء كيفرين للمرة الأوىل، تواجد مهاجم  قرر املدرب ديدييه دي�شان 
بورو�شيا مون�شنغادباخ الأملاين ولعب و�شط ني�س جنباً اىل جنب يف قاعة 

املوؤمترات ال�شحافية.
واأمام ح�شد اإعامي، حتدث ال�شقيقان عما ح�شل على مداخل كلريفونتني 
وقال كيفرين، ابن ال�21 عاماً الذي كان اأقل "درد�شة" من �شقيقه الأكرث 
خربة )25 عاماً و9 مباريات دولية(، اإنه "بالن�شبة يل، اأي اأب كان �شي�شور 
للمرة  كلريفونتني  اىل  الذاهبني  اأولده  فيه  ي��ودع  �شغري  فيديو  مقطع 

الأوىل".
من  ب�شيء  يحتفظ  ك��ي  باملنا�شبة،  الح��ت��ف��ال  اأج���ل  م��ن  ذل��ك  "كان  وت��اب��ع 
الذكرى يف هاتفه"، فيما راأى ماركو�س اأنها "كانت حلظة مهمة بالن�شبة لنا 

نحن الثاثة وفخراً كبرياً بالن�شبة له كاأب".
ومتّيز املوؤمتر ال�شحايف الذي عقده ال�شقيقان باملزاح وال�شخرية "اللطيفة" 

من بع�شهما البع�س.
اأ�شئلة  مع  التعامل  يف  ا�شرتخاء  اأك��رث  ماركو�س  ك��ان  خربته،  اىل  وا�شتناداً 
)على  الإجابة  اأعجز عن  "عندما  القول  اىل  كيفرين  دفع  ما  ال�شحافيني 
�شقيقه  فاأجابه  اأف�شل"،  ه��ذا  ذل��ك،  يتوىل  ف�شاأدعه  ال�شحفيني(،  اأ�شئلة 

الأكرب "ل تقلق".

وا�شتدعي ماركو�س اىل املنتخب الفرن�شي للمرة الأوىل يف ت�شرين الثاين/
نوفمرب 2020 وخا�س حتى الآن ت�شع مباريات بقمي�س "الديوك" وكان 
مونديال  نهائي  اىل  املن�شرم  العام  نهاية  يف  و�شلت  التي  الت�شكيلة  �شمن 
قطر قبل التنازل عن اللقب العاملي ل�شالح ليونيل مي�شي ورفاقه يف املنتخب 

الأرجنتيني.
وتطّرق ماركو�س اىل حلظة �شماعه ا�شم �شقيقه يف ت�شكيلة املدرب دي�شان، 
مع  الأوىل  مل��ب��ارات��ي  ا�شتدعائي  م��ن  �شعادة  اأك���رث  كنت  اأين  "اأعتقد  ق��ائ��ًا 

املنتخب".
اأجاب  املنتخب،  يف  معاً  بالتواجد  ما  ي��وم  يف  حلما  اإذا  عما  �شوؤالهما  ول��دى 
اليوم،  "حتقق  ذلك" لكنه  اىل  تطرقنا  اأننا  اأعتقد  ل  "ب�شراحة،  كيفرين 
هذا  ح�شول  تخليت  جهتي،  "من  ماركو�س  قال  فيما  مذهل"،  �شيء  وه��ذا 

الأمر. اأما هو )كيفرين(، فيفتقر اىل اخليال!".
ووا�شل ماركو�س مزاحه عندما �شئل عن املناف�شة داخل العائلة، قائًا "ل 
توجد مناف�شة بيننا وبني والدنا، اأو بيني وبني كيفرين"، قبل اأن ي�شتطرد 
كل  يفعل  طبيعي.  هذا  الأ�شغر.  لأنه  معي  �شغرية  مناف�شة  لديه  "رمبا 
�شيء للحاق ب�شقيقه الأكرب. لكن ذلك يبقى دائماً يف اإطار احلب اأو الروح 

املرحة".
اأن يرتك  اأراه بعيون كبرية من املحبة" قبل  "كل ما يفعله،  اأي��ة حال  على 
احلديث ل�شقيقه الأ�شغر الذي جاء جوابه مقت�شباً جداً بالقول اإن �شعوره 

متاماً". ماركو�س  "مثل 
وتطرق كيفرين اىل بداياته الحرتافية والعي�س يف ظل والد مثل ليليان 
الأم��ر معقداً.  يكن  "يف احلقيقة، مل  موؤكداً  النجومية،  اىل  �شبقه  و�شقيق 
بالن�شبة يل، مل اأكن يف ظل اأحد، كنت على �شجيتي. كنت اأذهب اىل امللعب 

لا�شتمتاع مع الرفاق".
واأبدى كيفرين اإعجابه ب�شقيقه الأكرب رداً على ال�شحافيني الذين طالبوه 
بو�شف مهاجم مون�شنغادباخ، قائًا "اىل جانبي، ماركو�س تورام: �شخ�س 
مرح للغاية، جاد للغاية، يتمتع بثقة كبرية بنف�شه ومبوؤهاته"، فيما قال 
ال�شقيق الأكرب "كيفرين �شخ�س دائم البت�شام، جاد جداً، مركز جداً، حازم 

جداً. يعرف ما يريده يف احلياة، وبداأ يف ت�شلق ال�شلم )نحو النجومية(".
اجلمعة، �شيتواجدان �شوياً يف "ا�شتاد دو فران�س" ملواجهة هولندا يف افتتاح 
املجموعة الثانية من ت�شفيات كاأ�س اأوروبا 2024 التي قد ت�شكل نهائياتها 
املقررة يف اأملانيا نقطة لفر�س نف�شيهما معاً من ركائز "الديوك"، على غرار 

ال�شقيقني الآخرين لوكا�س وتيو هرينانديز.

اآل تورام يجعلون من املنتخب الفرن�ضي �ضاأنًا عائليًا 



    

عمره 10 �ضنوات ورفع 115 كيلوغراما
تلميذ  ب�”اأقوى  يلقب  �شنوات  ع�شر  العمر  من  يبلغ  طفل  اأ�شبح 
ب��اأك��رث م��ن �شعف  ب��ع��دم��ا مت��ك��ن م��ن رف���ع الأث���ق���ال  بريطاين”، 
يف  العاملية  القيا�شية  الأرق���ام  بتحطيم  النف�س  ميني  فيما  وزن��ه، 
روان  اإن  الربيطانية  ميل”  “ديلي  �شحيفة  وقالت  املجال.  ه��ذا 
بريطانيا،  امل��دار���س يف  اأق��وى تاميذ  ب��ات ي�شنف �شمن  اأوم���ايل 
رغم اأن وزنه ل يتجاوز 54 كيلوغراما. واأ�شافت اأن روان جنح يف 
كيلوغراما  و110   ،»Deadlift« كيلوغراما يف مترين   115 رفع 
يف مترين »squat lift«، وهو ما ميثل اأكرث من �شعف وزنه. كما 
تروج �شورة يف املواقع الجتماعية تظهر الطفل الربيطاين وهو 
يرفع اأريكة جتل�س عليها اأخته بكل �شهولة. وذكرت “ديلي ميل” 
اأن اأوم��ايل، الذي يقطن يف مدينة كوفنرتي، يتبع نظاما غذائيا 
غنيا بالربوتني، كما يتناول 3500 �شعرة حرارية يوميا. وتن�شح 
بتناول نحو  �شنه  الأطفال يف  الربيطانية  الوطنية  ال�شحة  هيئة 
2000 �شعرة حرارية فقط يوميا. ويف اليوم العادي، يتناول روان 
اأو  ثاث ح�ش�س من البي�س املخفوق يف ال�شباح و�شرائح اللحم 
ال�شمك يف وجبة الع�شاء. ورغم اأنه ما يزال �شغريا على امل�شاركة يف 
م�شابقات رفع الأثقال يف اململكة املتحدة، لكنه ياأمل يف اأن يحطم، 

يف يوم من الأيام، الأرقام القيا�شية العاملية.

منازل من البطاط�س تتيح احلياة يف املريخ
يف ابتكار جديد قد يكون مقدمة فعلية نحو العي�س يف الف�شاء، اأكد 
علماء من جامعة مان�شت�شر الربيطانية اأن امل�شتوطنني اجلريئني 
الراغبني العي�س فوق �شطح كوكب املريخ، قد ينتهي بهم املطاف 

اإىل الإقامة يف منازل م�شنوعة من البطاط�س.
نوعاً  �شتار”،  “ديلي  – ح�شب �شحيفة  العلماء  وابتكر جمموعة 
خا�شاً من مواد البناء تقاوم العوامل املناخية على كوكب املريخ، 
العادية،  اخلر�شانة  م��ن  مب��رت��ني  اأق���وى  كريت”،  “�شتار  ا�شمها 
ن�شاء  الف�شائي،  الغبار  م��ن  “مزيج  ب�شيطة،  م��واد  على  وتعتمد 
البطاط�س والقليل من امللح”، ما يجعل من ال�شهل اإنتاجها بتكلفة 
ال���ذي ق��اد البحث،  األ��ي��د روب��رت�����س،  منخف�شة. واأو���ش��ح ال��دك��ت��ور 
�شنوات  الثوري، جتاوز  اإىل هذا الكت�شاف  التو�شل  اأن  لل�شحيفة 
عديدة من التطوير ومتطلبات الطاقة الكبرية ومعدات املعاجلة 
الثقيلة ملواد البناء العادية، التي ت�شيف تكلفة مهولة اإىل املهمة، 
اأرخ�س  ويجعلها  املهمة،  ليب�شط  كريت”  “�شتار  اكت�شاف  فجاء 
اإجننريينغ”  “اأوبن  ال�شحيفة عن جملة  ونقلت  ج��دوى.  واأك��رث 
كلغ،   25 ب��وزن  البطاط�س  كي�س  اأّن  الف�شاء،  بعلوم  املتخ�ش�شة 
يعطي من الن�شاء ما يكفي لإنتاج ن�شف طن من “�شتار كريت”، 
يف حني اأن كي�شاً واحداً ميكن اأن ي�شنع ما يقرب من 213 طوبة، 

واملنزل املكون من ثاث غرف نوم يتطلب حوايل 7500 طوبة.

قتل �ضقيقه حتت تاأثر املخدرات
ق�شت حمكمة يف الكويت ب�شجن متهم 18 عاما، عقب اإدانته بقتل 
�شقيقه طعنا حتت تاأثري املواد املخدرة، يف حادثة وقعت يف منطقة 

عبداهلل املبارك يف حمافظة الفروانية قبل نحو اأربعة اأ�شهر.
املتهم  ب�شجن  ق�شت  اأن��ه��ا  حكمها  حيثيات  يف  املحكمة  واأو���ش��ح��ت 
امل��وت، و3 �شنوات عن تهمة  اأف�شى اإىل  15 عاما عن تهمة �شرب 
املعني بنقل  “اأمن وحماكم”  تعاطي املواد املخدرة، وفقا حل�شاب 
اأحدث اأخبار الأمن والق�شاء. ووقعت اجلرمية يف ت�شرين الثاين- 
2022، حيث اأعلنت وزارة الداخلية اآنذاك، القب�س على  نوفمرب 
�شاب يف منزل قيد الإن�شاء عقب نحو 24 �شاعة من قتله �شقيَقه. 

   بانوراما
حادث غريب.. الأم اأقنعت اأفراد العائلة بقتل اأنف�ضهم

اإلقاء  باإنهاء حياتهم، عرب  اأ�شرتها  اأف��راد  اإقناع  �شوي�شرا من  تعي�س يف  اأم  الغرابة، متكنت  �شديدة  تبدو  يف حادثة 
اأج�شادهم من ارتفاع �شاهق، “لأن العامل ل ي�شتحق العي�س فيه«.

كانت تعي�س يف �شوي�شرا،  وذكرت �شحيفة “ديلي ميل” الربيطانية، اأن هذه املراأة التي تبلغ من العمر “41 عاما”، 
وتوؤمن بنظرية “املوؤامرة«.

اأقنعت هذه املراأة زوجها “40 عاما” و�شقيقتها التواأم وطفلتها يف الثامنة من عمرها بالقفز من الطابق ال�شابع 
حيث لقوا حتفهم، بعد تف�شي جائحة كورونا واندلع حرب اأوكرانيا.

مل ينج من هذه املاأ�شاة العائلية اإل ابنها الفتى الذي يبلغ ال�15 من عمره، لكنه اأ�شيب بجروح خطرية دخل على 
اإثرها يف حالة من الغيبوبة.

عندما ا�شتفاق الفتى من الغيبوبة، كان قد فقد الذاكرة.
وقعت احلادثة عندما األقى اخلم�شة باأنف�شهم من �شرفة �شقتهم يف مدينة مونرتو ب�شوي�شرا يف 24 مار�س من العام 

املا�شي وفقا للتحقيقات.
اأظهرت التحقيقات اأن ال�شحايا مل يبدوا اأي مقاومة قبل موتهم، كما اأن ت�شريح اجلثث مل يظهر اأي اأثر للمخدرات، 

ومل ي�شمع اجلريان اأي �شراخ عند وقوع احلادث.
تعتقد ال�شلطات اأن الأمر عبارة عن انتحار جماعي.
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طريقة جديدة متكن الآباء من اختيار جن�س اجلنني
ن��وع اجلنني  اختيار  الآب���اء من  اإىل طريقة متكن  درا���ش��ة جديدة  تو�شلت 

.% باأمان وفاعلية تبلغ 80 
التقنية  اأن  ن��ي��وي��ورك،  مدينة  يف  ك��ورن��ي��ل  واي���ل  ط��ب  كلية  باحثو  وك�شف 
مع  ومتوافقة  مكلفة  وغ��ري  وفعالة  للغاية  اآمنة  ط��وروه��ا  التي  اجل��دي��دة 
املعايري الأخاقية. ويف حني توجد حاليًّا طريقة للتحكم يف جن�س اجلنني 
م��ن خ��ال م��ا ُي��ع��رف ب��اأط��ف��ال الأن��اب��ي��ب، وذل���ك ع��ن ط��ري��ق تلقيح ب�شع 
بوي�شات واإنتاج اأجنة واختيار النوع الذي يف�شله الوالدان للزراعة يف رحم 
الأم، قبل التخل�س من الأجنة الأخرى، اإل اأن هذه الطريقة تواجه الكثري 
من امل�شاكل الأخاقية. ميكن حتديد جن�س الأجنة، قبل تكوينها بناًء على 
 Y كرومو�شوم  اأو   X كرومو�شوم  على  يحتوي  املنوي  احليوان  ك��ان  اإذا  ما 

با�شتخدام مقايي�س الكثافة
ومع ذلك، وجد الباحثون طريقة خمتلفة، تتخطى اخلطوة املثرية للجدل 
املتمثلة يف التخل�س من الأجنة، اإذ ابتكروا و�شيلة لف�شل واختيار احليوانات 

املنوية قبل عملية التخ�شيب.
وبهذه الطريقة ميكن حتديد جن�س الأجنة، قبل تكوينها بناًء على ما اإذا 
كان احليوان املنوي يحتوي على كرومو�شوم X »ي�شنع اأنثى” اأو كرومو�شوم 

با�شتخدام مقايي�س الكثافة. Y »ي�شنع ذكًرا”، 
1300 من الأزواج امل�شاركني،  اأكرث من  اإج��راء الدرا�شة التي �شملت  وبعد 
 X كرومو�شوم  على  حتتوي  التي  املنوية  احليوانات  اأن  الباحثون  اكت�شف 

.Y اأثقل قليًا من احليوانات املنوية التي حتتوي على كرومو�شوم

»احلبة العجيبة«.. تنق�س الوزن دون نظام غذائي وريا�ضة
ال����وزن، حيث  تخفيف  رح��ل��ة  متاعب  �شيخفف  ج��دي��دا  اخ��رتاع��ا  اأن  ي��ب��دو 
يعمل العلماء على تطوير عقار من �شاأنه اإنقا�س الوزن دون تغيري النظام 

الغذائي اأو ممار�شة الريا�شة.
من  مبكرة  ن�شخة  جتربة  يتم  الربيطانية،  “ال�شن”  �شحيفة  وبح�شب 
 »CPACC« ا�شم  يحمل  ال��ذي  ال���دواء  يحقن  حيث  تك�شا�س،  يف  ال��ع��اج 
حاليا يف الفئران التي يتم اإطعامها اأ�شواأ الأنظمة الغذائية املليئة بالدهون 

وال�شعرات احلرارية وال�شكر.
امل�شاكل  ن�شب  وانخف�شت  ال��وزن  تكت�شب  مل  الفئران  اأن  النتائج  اأظ��ه��رت 
الكبد  واأم��را���س  الدماغية  وال�شكتات  القلب  ك��اأم��را���س  لديها،  ال�شحية 

الدهنية.
ويقرتب العلماء الآن من طرح العقار يف ال�شوق وياأملون يف اإجراء جتارب 

على الب�شر هذا العام.
وقال مطورون للعقار من جامعة تك�شا�س: “مل ن�شهد اأي اآثار �شلبية، كانت 

وظائف الكبد والقلب طبيعية بعد تناول الدواء مرتني يف الأ�شبوع«.

ف�ضل اأول �ضاروخ م�ضنوع 
بالطباعة الثالثية الأبعاد 
الأربعاء  الأول  اأم�س  اأُطلق بنجاح  
من كاب كانافريال بولية فلوريدا 
ف�شائي  ���ش��اروخ  اأول  الأم��ريك��ي��ة 
الثاثية  م�شنوع بتقنية الطباعة 
اأثناء  “خلًا” ط��راأ  لكّن  الأب��ع��اد، 
مداره،  بلوغه  دون  ح��ال  ال��رح��ل��ة 
مبا�شر.  ب����ّث  اأظ���ه���ر  م���ا  ب��ح�����ش��ب 
�شركة  الذي طّورته   ”1 و”تريان 
“رياتيفيتي �شبي�س” هو �شاروخ 
اأن  غ��ري م��اأه��ول ك��ان يفرت�س ب��ه 
يجمع بيانات واأن يثبت اأّن مركبة 
ف�شائية م�شنوعة بتقنية الطباعة 
الثاثية الأبعاء ميكنها اأن تتحّمل 
ذلك  يف  �شاأنها  القا�شية  ال��ع��وام��ل 

�شاأن املركبات الف�شائية العادية.
وق�����ال�����ت ال�������ش���رك���ة خ������ال ال���ب���ّث 
ال�شاروخ  اإط���اق  لعملية  املبا�شر 
مداره  بلوغ  يف  ف�شل  تريان-1  اإّن 
انف�شال  اأثناء يف  ب�شبب خلل طراأ 

طبقته الثانية.
لإطاق  اأوليان  حماولتان  وكانت 
ال�شاروخ يف الأي��ام الأخ��رية األغيتا 
يف اللحظات الأخرية ب�شبب م�شاكل 
تقنية. واأث��ارت عملية اإط��اق هذا 
ال�شاروخ اهتماماً كبرياً لأّن جناح 
العملية ميكن اأن ي�شاهم يف اإحداث 
ثورة يف �شناعة اإطاق ال�شواريخ. 
واأطلق على هذه املهمة ا�شم “حظاً 
من  و85%  ا���ش��ت��م��ت��ع«.  ���ش��ع��ي��داً، 
بتقنية  م�شنوعة  ال�����ش��اروخ  كتلة 
الطباعة الثاثية الأبعاد. وتطمح 
ال�شركة لأن ترفع هذه الن�شبة اإىل 

%95 يف امل�شتقبل.

وفاة »اأبلة ف�ضيلة« اأ�ضهر 
مقدمي برامج الأطفال

عبد  ف�شيلة  امل�شرية  الإذاع���ة  جنمة  توفيت 
ف�شيلة”اأم�س  “اأبلة  ب����  امل��ع��روف��ة  ال��ع��زي��ز 

اخلمي�س عن عمر 94 عاما يف كندا.
وتعد   ،1929 يناير   4 والراحلة من مواليد 
اأ���ش��ه��ر م��ن ق��دم ب��رام��ج الأط��ف��ال يف الإذاع���ة 

امل�شرية.
تخرجت اأبلة ف�شيلة من كلية احلقوق، لكنها 
�شارو”  “بابا  الإذاع���ي  قابلت   1953 ع��ام  يف 
�شعبان  وا���ش��م��ه احل��ق��ي��ق��ي حم��م��د حم��م��ود 
اأن تكون يوما ما  اأمنيتها يف  واأعربت له عن 

مذيعة لاأطفال.
ومت  حلمها،  حتقيق  على  �شاعدها  وبالفعل 
حينها  تابعة  كانت  التي  الإذاع���ة  يف  تعيينها 
قراءة  يف  البداية  وكانت  املوا�شات،  ل��وزارة 
�شت  م��دار  على  وعمل  تدريب  وبعد  الن�شرة، 

�شنوات انتقلت للعمل يف التليفزيون.

حفرا نفًقا بفر�ضاة اأ�ضنان للهروب من ال�ضجن 
يف  �شجينان  متكن  نوعها،  من  ون���ادرة  �شادمة  واقعة  يف 
الوليات املتحدة من حفر نفق والهرب من ال�شجن حتى 

يتناول الفطائر يف مطعمهما املف�شل “اآي هوب«.
وهرب ال�شجينان “اريل نيمو” 43 عاًما وجون غارزا 37 
عاًما من �شجن يف فرجينيا، اإذ مت اكت�شاف هروبهما عند 

العد الروتيني لل�شجناء.
�شارعت  ال��ربي��ط��ان��ي��ة،  ميل”  “ديلي  ل�شحيفة  ووف��ًق��ا 
مطاردة  وبعد  مكان،  كل  يف  عنهما  البحث  يف  ال�شلطات 
ال�شاعة  ال��ه��ارب  الثنائي  على  ُع��رث  �شاعات،   9 ا�شتمرت 

ال�4:20 �شباح يوم الثاثاء، يف مكان مل يتوقعه اأحد.
واأ�شارت التقارير اإىل اأن ال�شجينني قد وجدا نقطة �شعف 
بدائية  اأدوات  وا�شتخدما  ال�شجن،  ج���دران  ت�شميم  يف 
ال�شنع م�شنوعة من فر�س اأ�شنان واأجزاء معدنية حلفر 
نفق يف اجل���دار. وبعد اخ��رتاق ج��داري��ن داخ��ل ال�شجن، 
ت�شلق ال�شجينان ال�شور اخلارجي املحيط بال�شجن وهربا، 
قطع  املوؤقتة،  حريتهما  على  ح�شولهما  مبجرد  اأن��ه  اإل 
هوب”،  “اآي  مطعم  اإىل  و���ش��وًل  اأم��ي��ال   6.6 ال�شجينان 

قبل اعتقالهما. حيث طلبا فطائر “بان كيك”، 

تتلقى 29 طعنة  وتنجو من املوت باأعجوبة
جنت �شيدة بريطانية من املوت باأعجوبة بعد تعر�شها ل� 

29 طعنة يف خمتلف اأنحاء ج�شدها من قبل �شريكها.
واأ�شيبت مارتينا تورنر 54 عاًما، بجروح مروعة اأ�شفرت 
وك�شر يف �شلوعها، ف�شًا  قلبها  بنزيف يف  اإ�شابتها  عن 
عن حرق يف �شاقها، بعد اأن هاجمها �شريكها الذي التقت 

به عرب تطبيق مواعدة، وفقاً ل�شحيفة “ديلي ميل«.
ميل”،  “ويناتون  يف  تورنر  منزل  ال�شرطة  واقتحمت 
�شديقها  هاجمها  اأن  ب��ع��د  دم��ائ��ه��ا،  يف  غ��ارق��ة  لتجدها 
29 طعنة  ب�شكني  وطعنها  “55 عاًما”،  “�شتيفن وود” 
بقوة اأدت اإىل انك�شار ال�شفرة، ثم حب�شها يف منزلها وفّر 
هارباً. وا�شطرت �شرطة “نورثمربيا” اإىل دخول املنزل 
من خال حتطيم النافذة، ثم فت�شت املنزل، حيث عرثت 
دمها.  يف  غ��ارق��ة  وه��ي  خ��زان��ة  يف  تختبئ  ال�شحية  على 
احلادث  بعد  ف��ّر  ال��ذي  اجل��اين  اأن  التحقيقات  وك�شفت 
اإىل ج�شر “ريدهيو” وقفز من اأعاه اإىل نهر “تاين”، 
يعاين من ا�شطراب ثنائي القطب، وقد دخل يف حالة من 
الغ�شب املجنون بعد اأن اأخربته ال�شحية اأنها �شتخرج يف 

وقت لحق من ذلك اليوم.

يطلق النار على موظفي مدر�ضته ويفّر هاربًا
اأعلنت �شرطة كولورادو اأنها تطارد طالباً اأطلق النار على 
اثنني من موظفي مدر�شته قبل اأن يفر، يف اأحدث حالة 

عنف تهز قطاع التعليم يف الوليات املتحدة.
واأفادت �شرطة الولية غرب الوليات املتحدة باأن الطالب 
ك���ان يخ�شع  ي��ت��م الك�شف ع��ن ه��وي��ت��ه  ال���ذي مل  ال�����ش��اب 

للتفتي�س عندما ا�شتل م�شد�شاً و�شرع يف اإطاق النار.
وقال رون توما�س رئي�س �شرطة دنفر اإنه “قرابة ال�شاعة 
اإط���اق نار  ن��داء ع��ن ح��ادث  ال��ي��وم، و�شلنا  9،50 �شباح 
اإىل  وامل�شعفون  ال�شباط  وو���ش��ل  اإي�شت،  ثانوية  يف  هنا 
مكان احلادث ب�شرعة كبرية وعرثوا على رجلني بالغني 
اجلريحني  املوظفني  نقل  ومت  نارية،  بطلقات  م�شابني 

اإىل امل�شت�شفى، واإ�شابة اأحدهما حرجة«.

اتهام ليند�ضي لوهان يف ق�ضية مرتبطة بالعمالت امل�ضفرة 
و�شانع  لوهان  ليند�شي  املمثلة  الأمريكية  والبور�شات  املالية  الأوراق  جلنة  اتهمت 
املحتوى على يوتيوب جايك بول و�شتة م�شاهري اآخرين بالرتويج للعمات امل�شفرة 
للقيام  اأم���واًل  تقا�شيهم  عن  الك�شف  دون  من  الجتماعي  التوا�شل  و�شائل  على 

بذلك.
وت��اأت��ي ه��ذه الأح��ك��ام يف اإط��ار ق�شية ت�شتهدف رج��ل الأع��م��ال جا�شنت �شان على 
من  امل�شفرة  العمات  من  تورنت”  و”بيت  “ترونيك�س”  اأ�شول  ت�شويق  خلفية 
دون الت�شجيل لدى ال�شلطات املخت�شة، والتاعب بتداول العمات امل�شفرة على 

من�شته.
هذه الق�شية واحدة من ق�شايا عدة اأمام الهيئات الأمريكية لاأ�شواق املالية التي 
كثفت حملتها على العمات امل�شفرة منذ النهيار الكبري ل�شركة “اف تي اك�س” 

الرائدة يف القطاع نهاية العام املا�شي.
وتتهم جلنة الأوراق املالية والبور�شات �شان بال�شعي اإىل تعزيز “ترونيك�س” 
من خال ا�شطناع مظهر يدل اإىل التجارة يف ال�شوق الثانوية من خال 

جعل موظفيه ي�شرتون الأ�شول ويبيعونها.

خبازون يعدون طعام الإفطار للم�شلمني امل�شلني لتناول الإفطار يف اليوم الأول من �شهر رم�شان املبارك ، يف متجر يف اإ�شام اأباد  )ا ف ب(

بعد 200 عام.. خ�ضالت �ضعر 
بيتهوفن تك�ضف �ضبب وفاته

تو�شل  �شعر،  خ�شات   5 با�شتخدام 
اإىل ت�شل�شل اجلينوم اخلا�س  علماء 
يف  املو�شيقيني  املوؤلفني  اأعظم  باأحد 
بعد  بيتهوفن،  فان  لودفيغ  التاريخ، 
ع��ام على   200 يقرب من  ما  م�شي 
اأف�شل  فهما  لهم  اأت���اح  مم��ا  وف��ات��ه، 
بحياته.  اأودى  ال���ذي  ال��ك��ب��د  مل��ر���س 
بيتهوفن؟  عن  اجلينوم  ك�شف  م��اذا 
اأظهر  ببيتهوفن،  اخلا�س  اجلينوم 
اأن امللحن الأملاين كان لديه ا�شتعداد 
وراثي لاإ�شابة باأمرا�س الكبد، كما 
الكبد  التهاب  بفريو�س  م�شابا  ك��ان 
بعد  بيتهوفن  ج��ث��ة  ت�شريح  )ب����ي(. 
وفاته عام 1827 عن عمر 56 عاما 
يف فيينا، اأظهر اأنه كان م�شابا بتليف 
ال��ك��ب��د، وه���ي ح��ال��ة م��ر���ش��ي��ة غالبا 
الإف������راط يف معاقرة  ت��ن��ت��ج ع���ن  م���ا 
النتائج اجلديدة ت�شري  الكحوليات. 
اإىل وجود عوامل عديدة وراء مر�شه، 
والعدوى  ال��وراث��ي��ة  ال��ع��وام��ل  م��ث��ل 
الكحول.  وا���ش��ت��ه��اك  ال��ف��ريو���ش��ي��ة 
البيولوجية  الأنرثوبولوجيا  ع��امل 
بجامعة كمربدج، والباحث الرئي�شي 
بالدرا�شة املن�شورة يف دورية “كارنت 

تري�شتان بيج، قال: بيولوجي”، 
يف  مبر�س  بيتهوفن  اإ�شابة  »خطر 
يف  ط��ف��رات  م��ن  غالبا  ين�شاأ  ال��ك��ب��د، 
ثاثة  اإىل  تزيد  اأن  ميكن  جينني.. 
اأم��ث��ال ت��ق��ري��ب��ا، خ��ط��ر اإ���ش��اب��ت��ه بكل 
املت�شاعدة”.  الكبد  اأم��را���س  ���ش��ور 
“عوامل اخلطر تلك لي�شت م�شدر 
ملعظم  بالن�شبة  مبفردها  كبري  قلق 
م���ن ي���ع���ان���ون م��ن��ه��ا، ل��ك��ن ك����ان من 
�شار  تفاعلي  ت��اأث��ري  ح���دوث  املمكن 
وفق  للكحول”،  ا�شتهاكه  م��ع  لها 

ما ذكرت وكالة رويرتز.

اأّمية حتى �ضن الأربعني ت�ضبح كتبها الأكرث مبيعًا
اأم��ي��ة ح��ت��ى ���ش��ن التا�شعة  حت��ول��ت ام�����راأة ظ��ل��ت 
واأ�شبحت  م���رم���وق���ة،  ك��ات��ب��ة  اإىل  وال���ث���اث���ني، 
الكثري من  اأ���ش��درت  بعدما  مبيعاً  الأك��رث  كتبها 

الروايات.
كارين  تدعى  بريطانية  نظافة   عاملة  تعلمت 
 39 عمرها  ك��ان  عندما  والكتابة  ال��ق��راءة  وودز 
27 رواي�����ة حققت  ع���ام���اً، ومت��ك��ن��ت م���ن ك��ت��اب��ة 

مبيعات خرافية. 
53 عاماً،  الآن  العمر  تبلغ من  التي  ب��داأت وودز 
ل��ل��ب��ال��غ��ني، وجنحت  مل��ح��و الأم��ي��ة  ب��ارت��ي��اد دورة 
ف��رتة ق�شرية.  والكتابة خ��ال  ال��ق��راءة  تعلم  يف 
يف  مبوهبة  تتمتع  باأنها  اكت�شفت  م��ن  و�شرعان 
اأول  لكتابة  دفعها  ال��ذي  الأم���ر  الق�ش�س،  �شرد 
قبل  حدثت  جرمية  خالها  تناولت  لها  رواي���ة 
14 ع��ام��اً. وم��ن��ذ ذل���ك احل���ني اأ���ش��ب��ح��ت كارين 
مان�ش�شرت  م��دي��ن��ة  يف  اجل���رمي���ة  رواي������ة  م��ل��ك��ة 

الربيطانية. 

اإن القراءة والكتابة غريت حياتها  تقول كارين، 
الذين  الآخ��ري��ن  ق�شتها  تلهم  اأن  وت��اأم��ل  متاماً 
وطفولتها  حياتها  مثل  �شيئة  ح��ي��اة  م��ن  ع��ان��وا 
ال��ت��ي ���ش��ه��دت ان��ف�����ش��ال وال��دي��ه��ا وه���ي يف عمر 

الثالثة ع�شرة. 
عملت كارين يف البداية كعاملة نظافة، ويف �شن 
التا�شعة والثاثني، ُعر�شت عليها ترقية وكانت 
ر�شائل  كتابة  اإىل  حتتاج  اأن��ه��ا  الوحيدة  امل�شكلة 
فبداأت  اجل��دي��دة،  الوظيفة  يف  اإل��ك��رتوين  بريد 

بح�شور دورة حمو اأمية للكبار.
كانت كارين جتري حمادثات ملهمة يف ال�شجون، 
اأن ح��ل��م��ه��ا ه���و ك��ت��اب��ة رواي������ة، وبعد  واك��ت�����ش��ف��ت 
ثاثة اأ�شهر فقط، اأنهت كتابها الأول، “ال�شباب 
دار  ق��ب��ل  م���ن  ك��ت��اب��ه��ا  اخ���ت���ي���ار  ومت  املك�شور” 
“اإمبيار” للن�شر  ومقرها مان�ش�شرت، ومنذ ذلك 
وكانت  للنا�شر  كتاباً   20 كتابة  وا�شلت  احل��ني، 

كتبها من اأكرث الكتب مبيعاً على اأمازون. 
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