
اأ�س�سها عام 1975 عبيد حميد املزروعي 20 صفحة- الثمن درهمان

. .

مواقــيت ال�صالة

 

الفجر........    05:20            
الظهر.......    12:35  
الع�رص........   03:57   
املغرب.....   06:32  
الع�صاء......   07:45

يومية - �صيا�صية - م�صتقلة
www.alfajrnews.ae

�ص 02

�ص 10

�ص 17

عبداهلل بن زايد يطلق م�رشوع البعثة 

الذكية الأول من نوعه عامليا 

اأخبار الإمارات

»فورين بولي�شي«: وا�شنطن 

تخ�شى »عاملاً متعدد الأقطاب«

عربي ودويل

اأول اإماراتية يف القو�ص وال�شهم ت�شارك 

يف حتكيم البطولة العربية بالعراق 

الفجر الريا�شي

كييف ت�ضتعيد اإمدادات الطاقة.. واجلي�ش الرو�ضي يكثف ال�ضغط

اأوكرانيا تت�سلم اأوىل دفعات منظومات باتريوت من الغرب

   

الإمارات تدين الهجوم 
داخل كني�سة يف هامبورغ

•• اأبوظبي-وام:

اأدان����ت دول���ة الإم�����ارات ب�����س��دة ال��ه��ج��وم ال���ذي ا�ستهدف 
ع��ن مقتل  واأ���س��ف��ر  ب��اأمل��ان��ي��ا،  ه��ام��ب��ورغ  كني�سة يف مدينة 

واإ�سابة عدد من الأ�سخا�ص.
لها  بيان  يف  ال��دويل  والتعاون  اخلارجية  وزارة  واأك���دت 
لهذه  ال�سديد  ا�ستنكارها  عن  تعرب  الإم���ارات  دول��ة  اأن 
اأ�سكال  جلميع  ال��دائ��م  ورف�سها  الإج��رام��ي��ة،  الأع��م��ال 
العنف التي ت�ستهدف زعزعة الأمن وال�ستقرار وتتنافى 

مع القيم واملبادئ الإن�سانية.
ت��ع��ازي��ه��ا وموا�ساتها  ال�����وزارة ع��ن خ��ال�����ص  اأع��رب��ت  ك��م��ا 
ال�سديق،  ول�سعبها  الحتادية  اأملانيا  حلكومة جمهورية 
ولأهايل وذوي �سحايا هذه اجلرمية النكراء، ومتنياتها 

بال�سفاء العاجل جلميع امل�سابني.

الإمارات تدين الهجوم الإرهابي الذي وقع يف تل اأبيب
•• اأبوظبي-وام: 

اأدانت دولة الإمارات ب�سدة الهجوم الإرهابي الذي وقع 
يف تل اأبيب واأ�سفر عن اإ�سابة عدد من الأ�سخا�ص.

بيان،  ال����دويل، يف  وال��ت��ع��اون  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  واأك����دت 
لهذه  ال�سديد  ا�ستنكارها  عن  تعرب  الإم���ارات  دول��ة  اأن 
اأ�سكال  جلميع  ال��دائ��م  ورف�سها  الإج��رام��ي��ة،  الأع��م��ال 
العنف والإرهاب التي ت�ستهدف زعزعة الأمن وال�ستقرار 

وتتنافى مع القيم واملبادئ الإن�سانية.
جلميع  العاجل  بال�سفاء  متنياتها  عن  ال��وزارة  واأعربت 

امل�سابني.

حممد بن زايد ي�سدر قانونًا 
بتاأ�سي�س �سركة اأبوظبي للنقل 

•• اأبوظبي-وام:

رئي�ص  نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو  �ساحب  اأ�سدر 
الدولة حفظه اهلل، ب�سفته حاكماً لإمارة اأبوظبي، قانوناً باإن�ساء 

�سركة اأبوظبي للنقل. 
والقت�سادية،  املالية  لل�سوؤون  الأع��ل��ى  املجل�ص  ال�سركة،  تتبع 
عرب  اأب��وظ��ب��ي  يف  املتكاملة  النقل  منظومة  دع��م  يف  و�ست�سهم 
تطوير اأنظمة النقل داخل الإمارة مبا ي�سهم يف توفري خيارات 

نقل بديلة فعالة وم�ستدامة لل�سكان يف الإمارة. 
اأبوظبي للنقل تنفيذ وت�سغيل واإدارة وتطوير  و�ستتوىل �سركة 
وال�سواحي  احل�سرية  املناطق  يف  الركاب  ونقل  النقل،  اأنظمة 
ب��اأي مهام  اإىل القيام  اإ�سافة  داخ��ل الإم��ارة عرب و�سائل النقل، 

اأخرى مرتبطة باأعمالها. 
كما تتوىل ال�سركة تطوير ال�سكك احلديدية، وجميع اخلدمات 
والأعمال الالزمة لت�سغيل عملياتها اأو املرتبطة بها، اإىل جانب 
ال�سيارات  وتاأجري  املتكاملة  وال��رح��الت  النقل  خدمات  تقدمي 

واحلافالت. 

تقرير اأمريكي: رو�سيا اأر�سلت 
اإىل اإيران اأ�سلحة تابعة للناتو

•• وا�شنطن-وكاالت:

لقناة  م��ط��ل��ع��ة  م�������س���ادر  ك�����س��ف��ت 
)�سي اإن اإن( الأمريكية اأن رو�سيا 
الوليات  اأ�سلحة  بع�ص  اأر���س��ل��ت 
الأطل�سي  �سمال  وحلف  املتحدة 
اإي��ران، بعدما ا�ستولت عليها  اإىل 

يف اأوكرانيا.
رو�سيا  اإن  م�سادر  اأرب��ع��ة  وق��ال��ت 
الأ�سلحة  ب��ع�����ص  ع��ل��ى  ا���س��ت��ول��ت 
الوليات  قدمتها  التي  وامل��ع��دات 
اأوكرانيا  اإىل  وال��ن��ات��و  امل��ت��ح��دة 
واأر�سلتها اإىل اإيران، حيث تعتقد 
�ستحاول  ط��ه��ران  اأن  وا���س��ن��ط��ن 
اإج�������راء ه��ن��د���س��ة ع��ك�����س��ي��ة لهذه 

الأنظمة.
وع��ل��ى م���دار ال��ع��ام امل��ا���س��ي، �سهد 
حالت  ع��دة  غربيون  م�سوؤولون 
الرو�سية  ال��ق��وات  فيها  ا�ستولت 
ع��ل��ى م��ع��دات واأ���س��ل��ح��ة حممولة 
اأنظمة  ذل��ك  الكتف، مب��ا يف  على 
جافلني امل�سادة للدبابات واأنظمة 
�ستينغر امل�سادة للطائرات، بعدما 
اأج��ربت ال��ق��وات الأوك��ران��ي��ة على 

تركها يف �ساحة املعركة.

نفط  ناقلة  ت�سرتي  املتحدة  الأمم 
لتفريغ خزان �سافر املتهالك يف اليمن

•• نيويورك-وكاالت:

اأنها  امل����ت����ح����دة،  الأمم  اأع���ل���ن���ت 
ناقلة  ل�������س���راء  ات���ف���اق���ي���ة  وق���ع���ت 
ن��ف��ط ع��م��الق��ة ل���س��ت��خ��دام��ه��ا يف 
ناقلة  يف  املوجود  النفط  تخزين 
قبالة  والرا�سية  املتهالكة  �سافر 
ميناء راأ�ص عي�سى على ال�سواحل 

الغربية لليمن.
بيان  يف  امل��ت��ح��دة  الأمم  وق���ال���ت 
الإمنائي  ال��ربن��ام��ج  اإن  �سحايف، 
�سراء  ات���ف���اق  وق����ع   )UNDP(
يوروناف  ���س��رك��ة  م���ع  ال�����س��ف��ي��ن��ة 
العاملة يف جمال النقل البحري 

وتخزين النفط اخلام.
الآن  البديلة  ال�سفينة  واأ�سافت: 
يف حو�ص جاف لإجراء تعديالت 
قبل  ب��ان��ت��ظ��ام  و�سيانتها  عليها 
اليمن(  غ�����رب  )اإىل  الإب�����ح�����ار 
ل��ن��اق��ل��ة ���س��اف��ر را���س��ي��ة ع��ل��ى بعد 
ح����وايل ت�����س��ع��ة ك��ي��ل��وم��رات من 

راأ�ص عي�سى يف اليمن.
ال�سفينة  ت�������س���ل  اأن  وت���وق���ع���ت 
البديلة يف اأوائ��ل اأي��ار مايو لبدء 

عملية تفريغ النفط.

الإمارات تر�سل طائرة حتمل 14 طنًا من 
امل�ساعدات للمت�سررين من ال�ستاء يف اأوكرانيا

جنود اأوكرانيون يركبون مدرعة مزودة مبدافع هاوتزر ذاتية الدفع على طول طريق بالقرب من باخموت. )رويرز(
م�������س���ت���م���رة. وق��������ال م�������س���وؤول���ون 
الكهرباء  اإم������دادات  اإن  حم��ل��ي��ون 
ت�سعة من  م��ن  اأك���ر  اإىل  اأع��ي��دت 
منطقة  يف  م�ستهلكني  ع�سرة  ك��ل 
ال�سرقية  ال�����س��م��ال��ي��ة  خ���ارك���ي���ف 
التيار  اأع���ي���د  ب��ي��ن��م��ا  لأوك����ران����ي����ا، 
امل�ستهلكني  ثلث  اإىل  الكهربائي 

الع�سكرية  ال��ع��م��ل��ي��ة  ب��داي��ة  م��ن��ذ 
اخلا�سة 400 طائرة.

اأفاد  اأم�������ص،  ���س��اب��ق م��ن  ويف وق���ت 
ب���اإع���الن حالة  اأوك�������راين  اإع������الم 
اأنحاء  جميع  يف  اجل���وي  ال��ت��اأه��ب 
اأوىل  كييف  ت�سلمت  فيما  البالد، 
دفعات منظومات باتريوت للدفاع 
ال�ساروخي والتي وعدت بتقدميها 
اأمريكا واأملانيا لأوكرانيا. وجاءت 
م��ن��ظ��وم��ة ب���ات���ري���وت واح�����دة من 
ُتفعل  مل  اأن��ه��ا  اإل  اث��ن��ت��ني  اأ���س��ل 
اأف�����ادت �سحيفة  ب��ع��د، ح�����س��ب م��ا 
 Financial ت��امي��ز  ف��اي��ن��ان�����س��ال 
التوقعات  ت�����س��ري  ك��م��ا   ،Times
اأي�سا اإىل اأن كييف �ستت�سلم املزيد 
هولندا  من  باتريوت  اأنظمة  من 

يف الفرة املقبلة.
رئي�ص  ق������ال  ف���ي���م���ا  ذل������ك  ي����اأت����ي 
الليتوانية  الع�سكرية  امل��خ��اب��رات 
اإن رو���س��ي��ا ل��دي��ه��ا م���ا ي��ك��ف��ي من 
موارد ملوا�سلة احلرب يف اأوكرانيا 
يف  لل�سحافيني  وق����ال  ل��ع��ام��ني. 
متتلكها  ال��ت��ي  امل���وارد  فيلنيو�ص: 
�ستكون  احل��ايل  ال��وق��ت  رو�سيا يف 
بنف�ص  احل�����رب  مل��وا���س��ل��ة  ك��اف��ي��ة 

الوترية ملدة عامني.

•• عوا�شم-وكاالت:

الع�سكرية  ال��ع��م��ل��ي��ة  ت���وا����س���ل���ت 
ال��رو���س��ي��ة يف اأوك��ران��ي��ا، اأم�����ص، يف 
يوم جديد من العمليات القتالية، 
الرو�سي  اجل��ي�����ص  ي���ح���اول  ح��ي��ث 
من  م��زي��د  ع��ل��ى  ال�سيطرة  ب�سط 
تقاوم  فيما  الأوكرانية،  الأرا�سي 
الغرب.  كييف بدعم ع�سكري من 
وت�����س��ت��م��ر امل����ع����ارك ال�������س���اري���ة يف 
باخموت، حيث تزيد قوات مو�سكو 
املدينة.  وت��ط��وي��ق  ال�����س��غ��ط  م���ن 
الأر�ص  على  املعارك  ا�ستداد  ومع 
واخل�سائر الب�سرية التي يتكبدها 
الطرفان يف احلرب، باتت التعبئة 
رو�سيا  اأزم��ة ظهرت يف  الع�سكرية 
ثم يبدو اأنها انتقلت اإىل اأوكرانيا 
وج����ود  ع�����دم  م����ع  ل���س��ي��م��ا  الآن، 
امل�ستقبل  يف  ال�سراع  باإنهاء  اآم��ال 

املنظور.
ويف اآخر التطورات، قال م�سوؤولون 
ا�ستعادت  الأوكرانية  العا�سمة  اإن 
الطاقة،  م���ن  اإم���دادات���ه���ا  م��ع��ظ��م 
حيث ت�ستجيب البالد مرة اأخرى 
موجة  اأح����دث  وت��ت��ح��دى  ب�سرعة 
من هجمات ال�سواريخ والطائرات 

ا�ستهدفت  التي  الرو�سية  امل�سرية 
بنية البالد التحتية احليوية.

الع�سكرية  الإدارة  رئ��ي�����ص  وق����ال 
للمدينة، اإن الكهرباء واملياه اأعيدا 
اإىل كييف، واإن حوايل %30 من 
ظلوا  ال��ع��ا���س��م��ة  يف  امل�����س��ت��ه��ل��ك��ني 
اأعمال الإ�سالح  واإن  بدون تدفئة 

بجنوب  زاب���وروج���ي���ا  م��ن��ط��ق��ة  يف 
اأوكرانيا.

الرو�سية  الدفاع  اأعلنت  باملقابل، 
�سو- ط��ائ��رة  اأ�سقطت  ق��وات��ه��ا  اأن 
دونيت�سك  ف���وق  اأوك���ران���ي���ة   27
خالل اليوم املا�سي، ليبلغ اإجمايل 
تدمريها  التي مت  كييف  طائرات 

•• مو�شكو-اأ ف ب:

الرو�سي  اخل��ارج��ي��ة  وزي���ر  و���س��ف 
�����س����ريغ����ي لف�������������روف، اجل���م���ع���ة، 
التظاهرات التي �سهدتها جورجيا 
باأنها حماولة تغيري  الأ�سبوع  هذا 
الثورة  اإىل  م�سرياً  بالقوة،  النظام 
التي   2014 ع���ام  يف  الأوك��ران��ي��ة 
انقالب  حماولة  مو�سكو  تعتربها 

دّبرها الغرب.
للتلفزيون  وقال �سريغي لفروف 
ال�����رو������س�����ي: ي�������س���ب���ه ذل������ك ك���ث���رياً 

تظاهرات �ساحة ميدان يف كييف.
واعترب م�سروع القانون اجلورجي 
امل���ت���ع���ّل���ق ب���ال���ع���م���الء الأج�����ان�����ب، 
وامل�ستوحى من ن�ص رو�سي وت�سّبب 
يف م��وج��ة اح��ت��ج��اج��ات، ب���اأّن���ه كان 
ذري��ع��ة لإط����الق حم��اول��ة لتغيري 

النظام بالقوة.
م��ئ��ات اجلورجيني  واح��ت�����س��د  ه���ذا 
اأم��ام الربملان يف تبيلي�سي  اجلمعة 
قانون  م�سروع  ب�سحب  لالحتفال 
ت�سنيف  ح�������ول  ل����ل����ج����دل  م����ث����ري 
عمالء  احلكومية  غ��ري  املنظمات 

•• اأنقرة-وكاالت:

وقع الرئي�ص الركي، رجب طيب 
اأردوغان، اأم�ص اجلمعة، مر�سوما 
ي��ق�����س��ي ب��ت��ق��دمي م���وع���د اإج�����راء 
والربملانية  الرئا�سية  النتخابات 
املقبل،  م��اي��و  م��ن   14 ل��ت��ك��ون يف 
وذلك قبل �سهر من املوعد املقرر 
ال��زل��زال املدمر  ال��رغ��م م��ن  على 

الذي وقع ال�سهر املا�سي.
البالد  ذل��ك، يف وقت تكافح  ياأتي 
ع���واق���ب ال����زل����زال ال���ق���وي ال���ذي 
األف   46 م��ن  اأك���ر  بحياة  اأودى 
يف  الآلف  م��ئ��ات  وت����رك  �سخ�ص 
يف  ي��ح��ت��م��ون  ت��رك��ي��ة  ولي����ة   11

خيام اأو م�ساكن موؤقتة.
واأو�سح اأردوغان يف خطاب متلفز 
اأن توقيع املر�سوم، جاء بعد اإجراء 
النتخابات  لإج��راء  �سامل  تقييم 

يف املناطق املنكوبة بالزلزال.
الإج�������������راءات  ع�����ن  ح�����دي�����ث  ويف 

قانون  عن  من�سوخاً  اعُترب  اأجانب 
احتجاج  حركة  بعد  وذل��ك  رو�سي، 
���س��خ��م��ة ����س���ه���دت���ه���ا ال����ب����الد ه���ذا 

الأ�سبوع.
الطالبة  �سورغايا  اإي��ري��ن��ا  وق��ال��ت 
متظاهرين  و����س���ط  ع���ام���اً«   21«
عليها  ك���ت���ب  لف�����ت�����ات  ي����رف����ع����ون 
الربملان،  اأم�����ام  م���ن  اأوروب������ا  ن��ح��ن 
ه��ذا ان��ت�����س��ار، لقد ف��زن��ا لأن��ن��ا كّنا 

مّتحدين.

واأ�سافت لوكالة فران�ص بر�ص لقد 
اجلورجيني  اأّن  ك��ّل��ه  ال��ع��امل  راأى 
م���ّت���ح���دون وم�����س��ّم��م��ون ع��ل��ى اأن 
العائلة  يف  اأع���������س����اء  ي�������س���ب���ح���وا 
الأوروب�����ي�����ة. وب��ع��د ع����ّدة اأي�����ام من 
التظاهرات ال�سخمة التي �سهدتها 
ال�سغرية  القوقازية  ال��دول��ة  ه��ذه 
األ��غ��ى الربملان  ل��رو���س��ي��ا،  امل���ج���اورة 
اجلورجي اجلمعة م�سروع القانون، 
احلكومة  اأعلنته  قد  كانت  ملا  وفقاً 

مل�ساعدة  امل�����س��ت��ع��ج��ل��ة  احل��ك��وم��ي��ة 
امل��ن��اط��ق امل��ت�����س��ررة ب���ال���زلل، قال 
متكت  احلكومة  الركي  الرئي�ص 
م��ن رف��ع اأث���ار ال��زل��زال، و�سنكمل 
واحدة  عام  يف  منزل  األ��ف   300

والنتخابات لن تعرقل ذلك.
يحاول  م��ن  هناك  اأن  اإىل  ولفت   

ا�ستغالل الزلزال واآثاره يف �سياقات 
يوؤثر على  �سيا�سية، لكن ذلك لن 
قادة  منتقدا  وخططنا"،  عزمنا 
ت�سريحات  اإن  ب��ال��ق��ول  امل��ع��ار���س��ة 
ق�����ادة امل��ع��ار���س��ة ب�������س���اأن ال���زل���زال 
ع��ل��ى حماولتهم  ت��ربه��ن  واآث�����اره 

امل�ستمرة لن�سر ال�سائعات.

•• اأبوظبي-وام:

اأم�ص طائرة حتمل على متنها  الإم���ارات  دول��ة  اأر�سلت 
بطانيات  وت�سمل  الإغاثية  امل�ساعدات  من  طناً   14
مل�ساعدة  اإ����س���اءة  وم�����س��اب��ي��ح  �سخ�سية،  وم�����س��ت��ل��زم��ات 
املت�سررين يف اأوكرانيا ملواجهة ظروف ال�ستاء القا�سي، 

وذلك �سمن الدعم الإغاثي امل�ستمر من دولة الإمارات 
للم�ساهمة يف التخفيف من حدة التداعيات الإن�سانية 

التي تواجه الأوكرانيني نتيجة الأزمة احلالية.
اأن ���س��ح��ن��ة امل�����س��اع��دات احل��ال��ي��ة ���س��ر���س��ل اإىل  ي��ذك��ر 
اإىل  ذل��ك  بعد  نقلها  ليتم  وار�سو  البولندية  العا�سمة 

داخل الأرا�سي الأوكرانية.     )التفا�سيل �ص4(

متظاهرون جورجيون يحاولون جتنب قنابل الغاز التي اأطلقتها ال�سرطة

اأردوغان يوقع  املر�سوم بتحديد موعد النتخابات الرئا�سية  )ا ف ب(

املتظاهرون يهتفون باالنت�ضار 
لفروف: احتجاجات جورجيا ترقى اإىل حماولة انقالب

اأردوغان يحدد موعد النتخابات الرئا�سية والربملانية يف 14 مايو
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رئي�س الدولة ونائبه يعزيان خادم احلرمني 
بوفاة الأمرية اجلوهرة بنت عبدالعزيز 

•• اأبوظبي-وام:

بعث �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد 
اآل نهيان رئي�ص الدولة حفظه اهلل برقية 
تعزية اإىل اأخيه خادم احلرمني ال�سريفني 
امللك �سلمان بن عبد العزيز اآل �سعود ملك 
عرب  ال�سقيقة  ال�سعودية  العربية  اململكة 
فيها عن خال�ص تعازيه و�سادق موا�ساته 
يف وف���اة ���س��اح��ب��ة ال�����س��م��و امل��ل��ك��ي الأم���رية 
اجلوهرة بنت عبد العزيز بن عبدالرحمن 

اآل �سعود. 
حممد  ال�سيخ  ال�سمو  ���س��اح��ب  ب��ع��ث  ك��م��ا 
الدولة  رئي�ص  نائب  مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن 
رئي�ص جمل�ص الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل 
خ��ادم احلرمني  اإىل  تعزية مماثلة  برقية 

ال�سريفني. 

يهنئان  ون��ائ��ب��ه  ال��دول��ة  رئ��ي�����س 
انتخابه  باإعادة  ال�سيني  الرئي�س 
لنيبال  رئي�سًا  �ساندرا لنتخابه  ورام 

•• اأبوظبي -وام:

بعث �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن 
زايد اآل نهيان رئي�ص الدولة حفظه 
اهلل برقية تهنئة اإىل فخامة الرئي�ص 
جمه������ورية  رئي�ص  بينغ  ج��ني  �سي 
ال�سني ال�سعبية ال�سديقة، مبنا�سبة 
جلمهورية  رئي�ساً  انتخاب���ه  اإع��������ادة 

ال�سني ال�سعبية. 
ال�سيخ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب  ب��ع��ث    كما 
اآل م��ك��ت��وم نائب  ب��ن را���س��د  حم��م��د 
رئي�ص الدولة رئي�ص جمل�ص الوزراء 
تهنئة  برقية  »رع��اه اهلل«  دبي  حاكم 
ال��رئ��ي�����ص �سي  ف��خ��ام��ة  اإىل  مم��اث��ل��ة 

جني بينغ. 
من جهة اأخرى بعث �ساحب ال�سمو 
اآل نهيان  زاي����د  ب��ن  ال�����س��ي��خ حم��م��د 
برقية  اهلل  ح��ف��ظ��ه  ال���دول���ة  رئ��ي�����ص 
تهنئة اإىل فخامة رام �ساندرا بوديل 
جلمهورية  رئي�ساً  انتخابه  مبنا�سبة 

النيبال الدميقراطية. 
ال�سيخ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب  ب��ع��ث  ك��م��ا 
اآل م��ك��ت��وم نائب  ب��ن را���س��د  حم��م��د 
رئي�ص الدولة رئي�ص جمل�ص الوزراء 
ح��اك��م دب���ي رع���اه اهلل ب��رق��ي��ة تهنئة 
�ساندرا  رام  ف��خ��ام��ة  اإىل  مم��اث��ل��ة 

بوديل. 

اإىل  تعود  اللبنانية  امل�سارف 
الإ�سراب بعد تفاقم اأزمة ال�سيولة

•• بريوت-وكاالت:

اأع��ل��ن��ت امل�������س���ارُف ال��ت��ج��اري��ة يف 
الإ�سراب  اإىل  �ستعود  اأنها  لبنان 
املقبل.  الثالثاء  �سباح  من  ب��دءا 
امل�سارف يقت�سر على  وبات عمُل 
بالدولر  ن��ق��وداً  امل��وِدع��ني  ت�سليم 
امل�سرُف  ُي���ر����س���ل���ه���ا  الأم�����ريك�����ي 

املركزي.
اخ������رى، ج����دد رئي�ص  م���ن ج��ه��ة 
ح����ك����وم����ة ت�������س���ري���ف الأع������م������ال 
اأم�ص  ميقاتي،  جنيب  اللبنانية 
بحماية  الل��ت��زام  تاأكيد  اجلمعة، 
وال�سديقة  ال�سقيقة  ال��دول  اأمن 
اإليها،  املمنوعات  ت�سدير  وم��ن��ع 

ومنع اأي اإ�ساءة اإىل جمتمعاتها.
خالل  ب����ذل����ك  م���ي���ق���ات���ي  واأدىل 
ت���روؤ����س���ه ط����اول����ة م�����س��ت��دي��رة يف 
ال�������س���راي احل���ك���وم���ي يف ب����ريوت 
ب�ساأن تفعيل اأمن �سل�سلة التوريد 
برنامج  خ�����الل  م����ن  ل���ب���ن���ان  يف 
الرقابة على احلاويات، ويف اإطار 
تهريب  ملكافحة  احلكومة  خطة 
املخدرات واملمنوعات عرب املرافئ، 
احلكومة  م����ن  ب��ت��ن��ظ��ي��م  وذل������ك 
املتحدة  الأمم  ومكتب  اللبنانية 

املعني باملخدرات واجلرمية.
ا�سراليا  �سفري  ال��ل��ق��اء  وح�����س��ر 
ب���ارن���ز، و�سفري  اأن�����درو  ل��ب��ن��ان  يف 
الرنويج يف لبنان مارتن يرتفيك، 
لبنان  الأمل��اين يف  ال�سفري  ونائبة 

كاترينا لك.
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اأخبـار الإمـارات
مبدعات يف يوم املراأة العاملي: الدعم احلكومي واملجتمعي فتح اأمام املراأة اأبواب التمكني

•• ال�شارقة -وام:

ال�سرقية يف مكتبة وادي احللو  باملنطقة  للكتاب  ال�سارقة  نظمت هيئة 
ال��ع��ام��ة جل�سة ح��واري��ة اح��ت��ف��اء ب��ي��وم امل����راأة ال��ع��امل��ي مب�ساركة ك��ل من 
الفلكية  القبة  يف  العلمي  امل��ر���س��د  اخل��اط��ري  حممد  فاطمة  الباحثة 
املو�سوي  �ساجدة  العراقية  وال�ساعرة  ال�سارقة  باأكادميية  وامل��ع��ار���ص 
امل�ساركات  اأك��دت  حيث  اخلال�سي  دول��ة  البحرينية  املحتوى  و�سانعة 
امل��راأة يف الإم��ارات ومنطقة اخلليج العربي  اأن الدعم الذي حظيت به 
امل��راأة من حتقيق جناحات متوا�سلة يف خمتلف  اأ�سهم يف متكني  عامًة 
بني  اجلهود  ت�سافر  بف�سل  والثقافية  والأدب��ي��ة  العلمية  التخ�س�سات 
الدولة والأ�سرة واملجتمع اإىل جانب تطلع الن�ساء اإىل امل�ساركة يف بناء 

اأنف�سهن  تطوير  لهن  اأتاحت  التي  الفر�ص  من  وال�ستفادة  اأوطانهن 
مهنياً وثقافياً. ح�سر اجلل�سة خمي�ص بن �سعيد املزروعي من منطقة 
وادي احللو وفا�سل ح�سني بو�سيم مدير مكتب هيئة ال�سارقة للكتاب 
باملنطقة ال�سرقية وحممد ال�سويجي مدير اإدارة دائرة الثقافة باملنطقة 
ال�سرقية وجمهور من الن�ساء يف وادي احللو وكلباء واملنطقة ال�سرقية.
الإيجابي  النعكا�ص  عن  اخل��اط��ري  حممد  فاطمة  الباحثة  وحتدثت 
للدعم الذي تقدمه قيادة الإمارات للمراأة الذي احتد مع دعم الأ�سرة 
واملجتمع وجعل الن�ساء ي�سلن اإىل مركز ال�سدارة وميثلن بالدهن يف 
امل��راأة من توىل مواقع  اإىل متكني  اإ�سافة  الإقليمية والدولية  املحافل 
ت�سجيع  ذل��ك  يف  مب��ا  والتخ�س�سات،  املوؤ�س�سات  م��ن  الكثري  يف  قيادية 
وامل�ساركة  والفلك  الف�ساء  علوم  درا�سة  خو�ص  على  الن�سائية  الكوادر 

غري  وبحثية  علمية  اآف���اق  وارت��ي��اد  امل�ستقبل  و�سناعة  ا�ست�سراف  يف 
م�سبوقة.

وقراأت ال�ساعرة العراقية �ساجدة املو�سوي مناذج من ق�سائدها م�سرية 
بواقع  بالنهو�ص  تهتم  جعلتها  وال�سحفية  الإبداعية  جتربتها  اأن  اإىل 
“املراأة” معتربة  ا�سم  امل��راأة العربية من خالل عملها يف جملة حتمل 
اأن عقد ال�سبعينيات من القرن املا�سي حمل ب�سائر النهو�ص احلقيقي 

بقدرات املراأة العربية.
من جانبها قالت البحرينية دولة اخلال�سي اأن املراأة اخلليجية معززة 
منذ طفولتها وحتظى بدعم اأ�سرتها وجمتمعها وكل هذا العطاء يجعل 
املراأة يف منطقتنا موؤهلة لتقدمي واإ�سافة منجزات كبرية ومتميزة يف 

خمتلف املجالت.

املجل�س الأعلى لل�سوؤون املالية والقت�سادية ي�سدر 
قرارًا بت�سكيل جمل�س اإدارة �سركة اأبوظبي للنقل 

•• اأبوظبي-وام:

بت�سكيل جمل�ص  املالية والقت�سادية قراراً  لل�سوؤون  الأعلى  املجل�ص  اأ�سدر 
زايد  بن  ذياب بن حممد  ال�سيخ  �سمو  برئا�سة  للنقل  اأبوظبي  �سركة  اإدارة 

اآل نهيان. 
وي�سم املجل�ص يف ع�سويته كاًل من معايل حممد علي ال�سرفاء، �سعادة منى 
علي الظاهري، �سعادة �سادي خالد ملك، �سعادة �سعيد را�سد الزعابي، طالل 

�سفيق الذيابي، واأحمد امل�ساوى الها�سمي. 

عبداهلل بن زايد يطلق م�سروع البعثة الذكية الأول من نوعه عامليا 
•• اأبوظبي-وام: 

اأطلق �سمو ال�سيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان وزير اخلارجية والتعاون الدويل 
م�سروع "البعثة الذكية"، امل�سروع البتكاري الأول من نوعه عامليا ، والذي 
تهدف الوزارة من خالله اإىل توفري رحلة متكاملة ومب�سطة للمتعاملني 

مع بعثات الدولة يف اخلارج متا�سياً مع روؤية "نحن الإمارات 2031 ". 
وي��اأت��ي اإط���الق امل�����س��روع ترجمة ل��روؤي��ة ق��ي��ادة ال��دول��ة ال��ر���س��ي��دة مل�ستقبل 

مع  متا�سياً  وكذلك   ،2071 الإم���ارات  مئوية  حتقيق  اإىل  و�سوًل  الدولة 
 –  2021 الإم��ارات للخدمات احلكومية  مبادئ اخلم�سني وا�سراتيجية 

 .2025
واطلع �سمو ال�سيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان على جم�سم للم�سروع والذي 
مت جتهيزه يف ديوان عام الوزارة باأبوظبي، وي�ستعر�ص جتربة البعثة الذكية، 
حيث مت توظيف تقنيات الذكاء ال�سطناعي داخل البعثة الذكية ل�سمان 

تقدمي خدمات متطورة ومب�سطة ت�سهل رحلة املتعامل وترتقي بها. 

الوجه، من  التعرف على  الذكية" املتعاملني عرب خا�سية  "البعثة  ومتكن 
التفاعل  تتيح  كما  ومتنوعة،  ا�ستباقية  قن�سلية  خ��دم��ات  م��ن  ال�ستفادة 
تدخل  اإىل  احلاجة  دون  الالزمة  وتقدمي اخلدمات  املتعاملني  مع  املبا�سر 
خيار  مع  و"الهولوجرام"  الأب��ع��اد  ثالثية  التقنية  على  بالعتماد  ب�سري 

توفري موظف افرا�سي والتفاعل معه ب�سكل مبا�سر اإذا لزم الأمر. 
ويت�سمن م�سروع البعثة الذكية حزمة من اخلدمات ت�سمل اإ�سدار وثائق 
العودة، ت�سديق امل�ستندات الفردية والتجارية، احلالت الطارئة، بالإ�سافة 

اإىل اإ�سدار �سهادات ملن يهمه الأمر، وغريها من اخلدمات القن�سلية املقدمة 
ملواطني الدولة واملقيمني والزوار. 

كما يتما�سى م�سروع "البعثة الذكية" مع عام ال�ستدامة يف دولة الإمارات 
ودعماً لال�سراتيجيات الوطنية يف هذا املجال حيث متت مراعاة التوافق 
مع معايري ال�ستدامة عند تنفيذ امل�سروع وت�سميم منوذج البعثة بعنا�سر 
مطبوعة بخا�سية ال�سور ثالثية الأبعاد )3D(، الأمر الذي من �ساأنه اأن 

ي�ساعد يف بناء هياكل وت�ساميم داخلية اأكر ا�ستدامة. 

برعاية عبداهلل بن زايد.. املكتب التنفيذي ملواجهة غ�سل الأموال ي�ست�سيف ور�سة التطبيقات وبناء القدرات ملجموعة »مينافاتف«

" يبتكر املجرمون تقنّيات  و قال: 
وط����رق����اً ج���دي���دة ل��ل��ت��ح��اي��ل على 
ق��وان��ني م��واج��ه��ة غ�����س��ل الأم����وال 
وترية  اأّن  كما  الإره�����اب،  ومت��وي��ل 
اأّن فهم  عملهم �سريعة. وقد تبنّي 
التوّجهات  وحتليل  التقنّيات  هذه 
الأ�سا�سي  ال��ه��دف  وه��و  اجل��دي��دة، 
لور�سة العمل هذه، ي�سّكل طريقة 
التحّديات  ملعاجلة  الفعالّية  بالغة 

اّلتي نواجهها ب�سكٍل م�سرك".
من جهتها، قّدمت ليز اأوين، حمّللة 
الأموال  غ�سل  مكافحة  جم��ال  يف 
الفاتف،  ل���دى  امل��ال��ّي��ة  واجل���رائ���م 
التطبيقات  اأه��ّم��ي��ة  ح���ول  ع��ر���س��اً 
على  ال��ق��ائ��م  النهج  م�ستوى  على 
املخاطر املحّدد يف معايري الفاتف، 
التطبيقات  اآخ���ر  ا�ستعر�ست  كما 
وقالت:  امل��ج��ال.  ه��ذا  يف  املعتمدة 
“ي�سّكل النهج القائم على املخاطر 
ال��ف��ات��ف ، لذلك،  اأ���س��ا���ص م��ع��اي��ري 
فاإّن الأعمال املرتبطة بالتطبيقات 

اأعمال  ج��دول  يف  رئي�سّية  حمّطة 
ومتويل  الأم�����وال  غ�سل  م��واج��ه��ة 
الإرهاب ويقّدم لل�سلطات الوطنّية 
ومناق�سة  ل���س��ت��ع��را���ص  م�����س��اح��ة 
امل�����س��ائ��ل ال���ط���ارئ���ة امل�����وؤّث�����رة على 
غ�سل  ملواجهة  الإقليمّية  اجل��ه��ود 

الأموال ومتويل الإرهاب.
واأكد �سعادة حامد الزعابي، املدير 
ملواجهة  التنفيذي  للمكتب  ال��ع��ام 
غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب، - 
يف كلمة خالل اجلل�سة الفتتاحّية 
الإقليمي  التن�سيق  اأّن   - للور�سة 
جمموعة  م���ظ���ّل���ة  حت����ت  ال���ف���ّع���ال 
ك��ب��ري يف  ب�سكٍل  ي��وؤّث��ر  امل��ي��ن��اف��ات��ف 
ق��درة مرتكبي اجلرائم  احل��ّد من 

املالّية.
التطبيقات  ور���س��ة  "اأن   : واأو���س��ح 
ت�سهيل  اإىل  تهدف  القدرات  وبناء 
ال�سركاء  ب����ني  اخل�������ربات  ت����ب����ادل 
الفر�ص  وحت��������ّدد  الإق���ل���ي���م���ّي���ني 
اّلتي  الأ����س���ا����س���ي���ة  وال���ت���ه���دي���دات 

جهودنا وحماية اقت�ساداتنا".
�سليمان  �سعادة  اأو�سح  ناحيته  من 
التنفيذي  ال�����س��ك��رت��ري  اجل���ربي���ن، 
تبادل  اأّن  امل��ي��ن��اف��ات��ف،  مل��ج��م��وع��ة 

الإقلّيمّية  اجل����ه����ود  ت���واج���ه���ه���ا 
�سّك  ول  املالّية.  اجلرائم  ملواجهة 
اأّن العدد الكبري للم�ساركني يف  يف 
موؤ�سراً  ي�سّكل  العام  لهذا  الور�سة 

يف  ه���اّم���اً  دوراً  ي������وؤّدي  امل��ع��ل��وم��ات 
والطرق  التكتيكات  اآخ���ر  م��واك��ب��ة 
اجلرائم  مرتكبو  يعتمدها  اّل��ت��ي 

املالّية.

نوليها  ال��ت��ي  ل��الأه��م��ي��ة  وا����س���ح���اً 
ملكافحة اجلرمية املالية يف املنطقة، 
ب��ي��ن��ن��ا يبقى  ال���وث���ي���ق  ف���ال���ت���ع���اون 
فعالية  لتح�سني  الوحيد  ال�سبيل 

•• اأبوظبي-وام:

بن  ع��ب��داهلل  ال�سيخ  �سمو  ب��رع��اي��ة 
اخلارجية  وزي����ر  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د 
وال�������ت�������ع�������اون ال��������������دويل رئ����ي���������ص 
ال��ل��ج��ن��ة ال��ع��ل��ي��ا ل���الإ����س���راف على 
ملواجهة  الوطنية  ال�سراتيجية 
غ�سل الأم����وال ومت��وي��ل الإره���اب، 
التنفيذي  امل���ك���ت���ب  ا����س���ت�������س���اف 
مل��واج��ه��ة غ�����س��ل الأم�����وال ومتويل 
وبناء  التطبيقات  ور���س��ة  الإره���اب 
القدرات لعام 2023 املنّظمة من 
قبل جمموعة العمل املايل ملنطقة 
اأفريقيا  و�سمال  الأو���س��ط  ال�سرق 

“مينافاتف”.
ُع��ق��دت يف  ح�سر ال��ور���س��ة - ال��ت��ي 
اأبوظبي ملدة ثالثة اأّيام - اأكر من 
100 �سخ�ص من 21 دولة ممّثلة 
يف جمموعة املينافاتف، ومب�ساركة 
الهيئات  م��ن  م��راق��ب��ني ومم��ّث��ل��ني 
بالفاتف  ال�����س��ب��ي��ه��ة  الإق���ل���ي���م���ّي���ة 

واملنّظمات الدولّية.
املينافاتف  جم��م��وع��ة  وت��اأ���ّس�����س��ت 
اإقليمّية  هيئة  وه��ي   ،2004 ع��ام 
�سبيهة بالفاتف توؤّدي دوراً اأ�سا�سّياً 
املواجهة  ت��ن�����س��ي��ق  م�����س��ت��وى  ع��ل��ى 

الإقليمّية للجرائم املالّية.
يف  الأع�����س��اء  ال����دول  وت�ست�سيف 
التطبيقات  ور�سة  دورياً  املجموعة 
تنّظمها  اّل����ت����ي  ال�����ق�����درات  وب����ن����اء 
مب�ساعدة  امل��ج��م��وع��ة  ���س��ك��رت��ارّي��ة 
الفّنية  امل�������س���اع���دات  ع��م��ل  ف���ري���ق 
عقدها  ي�سّكل  حيث  والتطبيقات، 

لهذا  امل�������س���اب���ه���ة  والج����ت����م����اع����ات 
الجتماع هاّمة جداً، فهي ت�ساعدنا 
ع��ل��ى حت��دي��د وف��ه��م اأه����ّم خماطر 
غ�سل الأم�����وال ومت��وي��ل الإره����اب 
الإقليمي  امل�ستويني  على  وطرقها 
والعاملي، وهو اأمر اأ�سا�سّي لتوجيه 
اأهّم  اأعمالنا و�سمان تركيزنا على 

املخاطر".
وقد غّطت ور�سة التطبيقات وبناء 
امل��ق��ّدم��ة م��ن جمموعة  ال���ق���درات 
املو�سوعات  م��ن  ع���دداً  املينافاتف 
والدولّية،  الإقليمّية  الأهّمية  ذات 
احلقيقي  امل�����س��ت��ف��ي��د  ذل���ك  يف  مب���ا 
مو�سوع  )وهو  الأ�سول  وا�سرداد 
احلالّية  ال��رئ��ا���س��ة  اأول����وّي����ات  م���ن 
للفاتف( وخماطر متويل الإرهاب، 
م��ع ال��رك��ي��ز ع��ل��ى امل��ن��ّظ��م��ات غري 
ال���ه���ادف���ة ل��ل��رب��ح وخم���اط���ر غ�سل 
الأموال ومتويل الإرهاب املرتبطة 
ب��ال��ت��ق��ن��ّي��ات اجل���دي���دة والأ����س���ول 
ور�سة  تطّرقت  كما  الف��را���س��ّي��ة، 
العمل اإىل خماطر وتوّجهات غ�سل 

الأموال.
���ا حول  و����س���ه���دت ال���ور����س���ة ع���ر����سً
ال���ت���ج���ارب امل���رت���ب���ط���ة ب���الأ����س���ول 
الفرا�سّية وال�سراكة مع القطاع 

اخلا�ص والعام.
م��ن��اق�����س��ات ور�سة  ت�����س��ج��ي��ل  وي���ت���ّم 
التقارير  يف  ون�������س���ره���ا  ال���ع���م���ل 
اأجل  م��ن  املجموعة  ع��ن  ال�����س��ادرة 
املعنية  ال�����س��ل��ط��ات  م��ع��رف��ة  زي�����ادة 
مب��واج��ه��ة ال��ت��دف��ق��ات امل��ال��ّي��ة غري 

امل�سروعة.

»تدوير « تقدم خدمات متكاملة للنظافة العامة يف مهرجان ال�سيخ زايد
•• اأبوظبي-الفجر: 

لإدارة  اأب���وظ���ب���ي  ���س��رك��ة  ت�������س���ارك 
داعمة  كجهة  "تدوير"  ال��ن��ف��اي��ات 
يف مهرجان ال�سيخ زايد الذي يقام 
الفرة  خ���الل  ال��وث��ب��ة  منطقة  يف 
 18 اإىل   2022 18 نوفمرب  بني 
تعريف  ب���ه���دف   2023 م����ار�����ص 
وم�ساريع  ب���خ���دم���ات  اجل���م���ه���ور 
ال�����س��رك��ة، و���س��م��ان احل���ف���اظ على 

ال�سحة  اآف���ات  ومكافحة  النظافة 
العامة خالل فعاليات املهرجان.

وي��ع��د امل��ه��رج��ان ال����ذي ُي��ق��ام حتت 
ال�سمو  م��ن �ساحب  ك��رمي��ة  رع��اي��ة 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حم��م��د  ال�سيخ 
اهلل"  "حفظه  ال������دول������ة  رئ���ي�������ص 
ال�سيخ  �سمو  م��ن  حثيثة  ومبتابعة 
نائب  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن  من�سور 
رئ���ي�������ص جم���ل�������ص ال������������وزراء وزي�����ر 
الفعاليات  اأهم  من  الرئا�سة  ديوان 

على  "تدوير"  يف  م�ستمر  ب�سكل 
امل�ساركة يف الفعاليات الوطنية التي 
لت�سليط  اأب��وظ��ب��ي  اإم����ارة  تنظمها 
التي  وج��ه��ودن��ا  دورن���ا  على  ال�سوء 
املحافظة  على  خاللها  م��ن  نعمل 
على نظافة الإمارة ومظهرها العام 
وذل���ك م��ن خ���الل ت��ق��دمي خدمات 
متكاملة للنظافة العامة ومكافحة 
اآف����ات ال�����س��ح��ة ال��ع��ام��ة وال��ت��ي يتم 
ت��وف��ريه��ا م��ن ق��ب��ل ف���رق خمت�سة 

الهتمام  ت��ع��ك�����ص  ال���ت���ي  ال�����س��ن��وي��ة 
املوؤ�س�ص  الوالد  اأوله  ال��ذي  الكبري 
ال�سيخ  له  املغفور  الإم���ارات  لدولة 
"طيب  نهيان  اآل  �سلطان  ب��ن  زاي��د 
الإم�����ارات�����ي  ل����ل����راث  ثراه"  اهلل 
ال�سعبية  وال��ت��ق��ال��ي��د  وامل����وروث����ات 

الإماراتية الأ�سيلة.
الظاهري،  ع��ل��ي  امل��ه��ن��د���ص  وق�����ال 
الرئي�ص التنفيذي ل�سركة اأبوظبي 
لإدارة النفايات "تدوير":" نحر�ص 

با�ستخدام اأف�سل التقنيات واملعدات 
ال�سيخ  امل��ت��ق��دم��ة، وي��ع��د م��ه��رج��ان 
التي  العريقة  املهرجانات  زايد من 
خاللها،  ال���ت���واج���د  ع��ل��ى  ن��ح��ر���ص 
حيث ن�سارك كجهة داعمة للحدث 
كونه  مم��ي��زة  مبكانة  يتمتع  ال���ذي 
واحل�ساري  الثقايف  الإرث  يعك�ص 

لدولة الإمارات".
على  "نعمل  ال���ظ���اه���ري  واأ�����س����اف 
ت���وف���ري خ��دم��ات��ن��ا ط�����وال وخ���الل 

ل�����س��م��ان توفري  امل���ه���رج���ان  وب���ع���د 
املهرجان  مل����رت����ادي  ن��ظ��ي��ف��ة  ب��ي��ئ��ة 
من  نحر�ص  كما  ف��ي��ه،  وال��ع��ام��ل��ني 
خ��الل ت��واج��دن��ا يف امل��ه��رج��ان على 
اتباع  ع���ل���ى  امل��ج��ت��م��ع  اأف��������راد  ح����ث 
العامة  النظافة  ممار�سات  اأف�سل 
النفايات  برمي  الل��ت��زام  حيث  من 
لتعزيز  امل��خ�����س�����س��ة  احل���اوي���ات  يف 
م�ساهمتهم يف احلفاظ على نظافة 

البيئة وا�ستدامتها".
وت���ع���م���ل ال�������س���رك���ة ط��������وال ف���رة 
املهرجان على توفري خدمات جمع 
ون��ق��ل ال��ن��ف��اي��ات وم��ك��اف��ح��ة اآف����ات 
ال�سحة العامة حيث وفرت ال�سركة 
اإ�سافة  297 معدة واآلية متطورة 
من   255 ي���ق���ارب  م���ا  ت��وف��ري  اإىل 
احلاويات ذات الت�سميم احل�ساري 
والآيل  ال��ي��دوي  الكن�ص  وخ��دم��ات 
ع��ل��ى ال���ط���رق ال��رئ��ي�����س��ة وامل����وؤدي����ة 
ل��ل��م��وق��ع ف�����س��اًل ع���ن اإر����س���ال فرق 
احلفاظ  ل�سمان  متخ�س�سة  عمل 
ع��ل��ى ن��ظ��اف��ة امل���وق���ع ق��ب��ل وخ���الل 
وب��ع��د ف���رة امل��ه��رج��ان ت�����س��م نحو 
يف  ال��ع��ام��ل��ني  م��ن  �سخ�سا   150

ال�سركة.

الرئي�س املعني ملوؤمتر COP28 يلتقي عددا من 
م�سوؤويل احلكومة الأمريكية يف البيت الأبي�س 

•• وا�شنطن-وام:

التقى معايل الدكتور �سلطان بن اأحمد اجلابر وزير ال�سناعة والتكنولوجيا 
املبعوث  ك��ريي  ج��ون   ،COP28 الأط���راف  ملوؤمتر  املعنينَّ  الرئي�ص  املتقدمة 
م�سوؤويل احلكومة  كبار  وعدد من  املناخ  ل�سوؤون  اخلا�ص  الأمريكي  الرئا�سي 
الأمريكية يف البيت الأبي�ص اأم�ص ملناق�سة رفع �سقف الطموح املناخي العاملي 
دولة  روؤي��ة   - الجتماع  خ��الل   - معاليه  وط��رح    .COP28 اإىل  والطريق 
متزامن،  ب�سكل  املناخي  والعمل  القت�سادي  النمو  من  كٍل  لتعزيز  الإم���ارات 
ال���ت���زام رئ��ا���س��ة م���وؤمت���ر الأط������راف COP28 ب��دف��ع ال��ع��م��ل عرب  م���وؤك���داً 
املناخي.   والتمويل  والأ���س��رار،  واخل�سائر  والتكيف،  التخفيف،  مو�سوعات 
اأداء بنوك التنمية متعددة الأط��راف، وم�ستجدات  كما تناول النقا�ص تطوير 
ال�ستثمار يف  اإىل  الأخ��رية، واحلاجة  الأمريكية  املناخية  ال�سيا�سات  اإج��راءات 
ال�سراتيجية  ال�سراكة  ودور  النظيفة،  للطاقة  العاملية  ال��ت��وري��د  �سال�سل 
بني دولة الإم��ارات والوليات املتحدة الأمريكية )PACE( يف دعم تنفيذ 
م�سروعات الطاقة النظيفة.  ح�سر الجتماع - الذي عقد بدعوة من املبعوث 
الأمن  م�ست�سار  �سوليفان  جيك   - املناخ  ل�سوؤون  اخلا�ص  الأمريكي  الرئا�سي 
القومي الأمريكي ، و جون بودي�ستا كبري م�ست�ساري الرئي�ص للطاقة النظيفة، 
و اآمو�ص هوك�ستني املن�سق الرئا�سي الأمريكي اخلا�ص للبنية التحتية العاملية 
اآراتي  و  امل��ن��اخ،  ب�ساأن  الأبي�ص  البيت  م�ست�سار  زي��دي  علي  و  الطاقة،  واأم���ن 
الأبي�ص،  البيت  يف  والتكنولوجيا  العلوم  �سيا�سات  مكتب  مديرة  برابهاكار 
وبريت ماكغورك من�سق جمل�ص الأمن القومي ملنطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال 
، و معايل يو�سف مانع العتيبة �سفري الدولة لدى الوليات املتحدة  اأفريقيا 
الأطراف  موؤمتر  ملكتب  العام  املدير  ال�سويدي  ماجد  �سعادة  و   ، الأمريكية 
والأمريكيني.  الإماراتيني  امل�سوؤولني  كبار  اإىل جانب عدد من   ،  COP28
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اأخبـار الإمـارات

الإمارات واأ�سرتاليا تعقدان الدورة التا�سعة للجنة القن�سلية امل�سرتكة بينهما

الإمارات لالإفتاء ال�سرعي يحدد مقادير وقيم زكاة الفطر لعام 1444ه�� 2023م 

•• اأبوظبي-وام:

العربية  الإم������ارات  دول���ة  ع��ق��دت 
امل����ت����ح����دة واأ�����س����رال����ي����ا ال�������دورة 
القن�سلية  ل��ل��ج��ن��ة  ال���ت���ا����س���ع���ة 
وتر�سيخ  لدفع  بينهما  امل�سركة 
امل����ج����الت  ال����ت����ع����اون يف ج���م���ي���ع 
لرعاية  امل�����س��رك��ة  ال��ق��ن�����س��ل��ي��ة 

وخدمة مواطني البلدين. 
م���ن جانب  وت����راأ�����ص الج���ت���م���اع 
دولة الإم��ارات �سعادة را�سد نظر 
اخلدمات  اإدارة  م��دي��ر  رح���م���ه- 
اخلارجية  وزارة  يف  القن�سلية 
اجلانب  وم��ن  ال���دويل،  والتعاون 
األي�سون  ����س���ع���ادة  الأ�������س������رايل 
فرع  يف  م�ساعد  �سكرتري  دنكان- 
الت�سالت القن�سلية وال�سيا�سات 

ومبنية على العديد من امل�سالح 
امل�سركة. 

من جانبها، اأثنت �سعادة األي�سون 
العالقات  ت���ط���ور  ع���ل���ى  دن����ك����ان 
ال��ث��ن��ائ��ي��ة ب���ني ال��ب��ل��دي��ن خالل 
ال�������س���ن���وات امل���ا����س���ي���ة، خ��ا���س��ة يف 
موؤكداً  القن�سلي  التعاون  جمال 
تطوير  اإىل  ت��ط��م��ح  ب������الده  اأن 
التعاون وتبادل اخلربات مع دولة 
الإمارات يف هذا املجال، مبا يعود 
البلدين،  م��واط��ن��ي  على  بالنفع 
وي���ع���زز ال��ع��الق��ات ال��ث��ن��ائ��ي��ة بني 

البلدين ال�سديقني. 
ممثلون  الج���ت���م���اع  يف  و�����س����ارك 
والتعاون  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  م��ن 
الهيئة  الداخلية،  وزارة  ال��دويل، 
واجلن�سية  ل��ل��ه��وي��ة  الحت����ادي����ة 

الأ�سرالية  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  يف 
بها  حتظى  التي  الرائدة  باملكانة 
ال�سعيدين  على  الإم����ارات  دول��ة 
الإقليمي والدويل، وما توؤديه من 
دور حيوي على خمتلف الأ�سعدة 
موؤكداً على اأهمية هذه اللجنة يف 
تعزيز اإطار التعاون القن�سلي يف 

كافة املجالت. 
وخالل الجتماع، بحث اجلانبان 
القن�سلية  املو�سوعات  من  ع��دداً 
وخطط  البلدين  ب��ني  امل�سركة 
اإىل  اإ�سافة  وتطويرها  متابعتها 
التعاون  ت��ع��زي��ز  ���س��ب��ل  م��ن��اق�����س��ة 

القن�سلي امل�سرك. 
حتيات  رحمه  را�سد  �سعادة  ونقل 
اآل  زاي��د  ال�سيخ عبداهلل بن  �سمو 
والتعاون  اخلارجية  وزي��ر  نهيان 

يف وزارة اخلارجية الأ�سرالية. 
رحمه-  نظر  را���س��د  �سعادة  واأك���د 
القن�سلية  اخلدمات  اإدارة  مدير 
والتعاون  اخل���ارج���ي���ة  وزارة  يف 
الدويل، اأهمية التعاون يف املجال 
وتعزيز  دف��ع  يف  ودوره  القن�سلي 
البلدين،  بني  الثنائية  العالقات 
تطورات  م��ن  حتقق  مب��ا  م�سيداً 
وعلى  العام،  هذا  خالل  اإيجابية 
القن�سلية  ال���ع���الق���ات  ���س��ع��ي��د 
التي  اجل��ه��ود  ك��ل  �سكر  الثنائية 
ُبذلت من قبل اجلانبني لتقدمي 
خدمات قن�سلية متميزة وت�سهيل 

تنقل مواطني البلدين. 
األي�سون  �سعادة  اأ�سادت  وب��دوره��ا، 
فرع  يف  م�ساعد  �سكرتري  دنكان- 
الت�سالت القن�سلية وال�سيا�سات 

العالقات  بعمق  واإ�سادته  الدويل 
املجال  يف  البلدين  ب��ني  الثنائية 
واهتمام  حر�ص  اأّك��د  و  القن�سلي 
وتطوير  بتعزيز  الإم����ارات  دول��ة 
ال���ع���الق���ات ب����ني ال���ب���ل���دي���ن، مبا 
ي��ع��ك�����ص ط����م����وح����ات وت���وج���ه���ات 

القيادة الر�سيدة، 
الثنائية  ال��ع��الق��ات  اأن  واأ����س���اف 
�سهدت  واأ�سراليا  الإم���ارات  بني 
اأ���س��ه��م��ت ب�سورة  ن��وع��ي��ة  ن��ق��الت 
مبا�سرة يف تر�سيخ هذه العالقات 
وامل�������س���ي ب��ه��ا ق���دم���اً ����س���واء على 
كما  العاملي.  اأو  الثنائي  امل�ستوى 
العربية  الإم�����ارات  دول���ة  اأن  اأك���د 
تربطه  واأ�����س����رال����ي����ا  امل����ت����ح����دة 
ورا�سخة  قوية  ع���القات  بينهما 
وعريق  طويل  تاريخ  على  قائمة 

•• اأبوظبي-وام:

لالإفتاء  الإم����ارات  جمل�ص  اأ���س��در 
درا���س��ة ميدانية  ب��ع��د   - ال�����س��رع��ي 
مقادير  حت���دي���د  ب�����س��اأن  اأج����راه����ا 
وفدية  وك��ف��ارة  الفطر  زك��اة  وقيم 
ال��ي��م��ني ووجبة  ال�����س��ي��ام وك���ف���ارة 
1444ه��- ل�سنة  ال�سائم  اإفطار 

الهيئات  مع  بالتن�سيق  2023م، 
واجلمعيات اخلريية على م�ستوى 
ف��ت��وى عامة  ال��دول��ة -..  اإم�����ارات 
بني فيها بع�ص الأحكام ال�سرعية، 

وذلك وفًقا للبنود الآتية.. 
 : ن��ق��ًدا  الفطر  زك���اة  اإخ���راج  اأوًل: 
الفطر  زك��اة  اإخ���راج  املجل�ص  اأج���از 
الأدلة  على  ا�ستنادا  وذل��ك  ن��ق��ًدا، 

ال�سرعية. 
باثني  قدرت  الفطر..  زكاة  ثانًيا: 
الأرز  م��ن   ”2.5“ ون�����س��ف  كيلو 
اإخراجها  ويجوز  �سخ�ص،  كل  عن 
عيًنا “من الأرز” اأو نقًدا، وقيمتها 
 ”25“ وع�����س��رون  خم�سٌة  ن��ق��ًدا: 

درهًما عن ال�سخ�ص الواحد. 
عن  للعاجز  ال�سيام  فدية  ثالًثا: 
مبقدار  م�سكني  اإط��ع��ام  ال�����س��وم.. 
ثالثة كيلو وربع “3.250” من 
الرُب عن كل يوم، ويجوز اإخراجها 
هي  ن��ق��ًدا  وقيمتها  ن��ق��ًدا،  اأو  عيًنا 
عن  دره��ًم��ا   ”15“ ع�سر  خم�سة 

كل يوم. 
رابًعا: كفارة فطر يوم من رم�سان 
م�سكيًنا؛   60 ..اإط�����ع�����ام  ع���م���داً 
ل��ك��ل م�����س��ك��ني ث���الث���ة ك��ي��ل��و وربع 
قيمة  اأو  ال���رُب،  م��ن   ”3.250“
ن����ق����ًدا وه�����ي خ��م�����س��ة ع�سر  ذل�����ك 
م�سكني؛  ل��ك��ل  دره����ًم����ا   ”15“
وبهذا: يكون جمموعها: ت�سعمائة 
�سوم  اإف�ساد  عن  درهم   ”900“

اليوم الواحد. 

ال�سم�ص،  غ��روب  قبل  الفطر  ي��وم 
ب��ع��د ذل�����ك: ف��ي��ك��ون فعلها  �������ا  واأمنَّ
التهاون  يجوز  ول  اأداًء،  ل  ق�ساًء 
يف ت���اأخ���ريه���ا م����ن ق���ب���ل الأف�������راد 
واجلهات اخلريية عن وقت الأداء 

اإل ل�سرورة. 
جميع  اأن  اإىل  امل��ج��ل�����ص  وي��ن��ب�����ه 
ما  بح�سب  امل��ذك��ورة مقدرة  القيم 
يف  النا�ص  قوت  غالب  اأ�سعار  عليه 
العربية  الإم�����ارات  دول���ة  جمتمع 
القيم  تلك  تظّل  وعليه:  املتحدة، 
من  يطراأ  ما  وفق  للتعديل  قابلة 

تقّلب اأ�سعار ال�سوق. 
اجلهات  ك���اف���ة  امل��ج��ل�����ص  وي����دع����و 
واملوؤ�س�سات اخلريية اللتزام بن�ص 

ما جاء يف هذا البيان. 
تو�سيحي  ج���دول  ع�����س��ر:  ال��ث��اين 

لزكاة الفطر والكفارات.. 

“3.250 كغ”  ثالثة كيلو ورب��ع 
م���ن ال�����رُب ع���ن ك���ل ي�����وم، ويجوز 
وقيمتها  ن��ق��ًدا،  اأو  عيًنا  اإخ��راج��ه��ا 
درهما   ”15“ ع�سر  خم�سة  نقًدا 

عن كل يوم. 
ثامًنا: كفارة تاأخري ق�ساء رم�سان 
من غري ع��ذٍر حتى دخ��ل رم�سان 
مبقدار  م�سكني  اإط��ع��ام  امل����وايل.. 
“3.250 كغ”  ثالثة كيلو ورب��ع 
م���ن ال�����رُب ع���ن ك���ل ي�����وم، ويجوز 
وقيمتها  ن��ق��ًدا،  اأو  عيًنا  اإخ��راج��ه��ا 
درهما   ”15“ ع�سر  خم�سة  نقًدا 

عن كل يوم. 
ارت����ك����اب حمظور  ت��ا���س��ع��ا: ف���دي���ة 
ل����ل����ن���������س����ك يف  م����ف���������س����د  غ�������ري   -
�ستة  اإط���ع���ام  ال���ع���م���رة..  اأو  احل����ج 
ث���الث���ة كيلو  م�����س��اك��ني؛ مب���ق���دار 
ال���رُب لكل  “3.250” م��ن  ورب���ع 

اإطعام  ال��ظ��ه��ار..  خ��ام�����ًس��ا: ك��ف��ارة 
ل  مل����ن  “60” م�����س��ك��ي��ًن��ا  ���س��ت��ني 
ي�ستطيع الكفارة بال�سوم، مبقدار 
“3.250 كغ”  ثالثة كيلو ورب��ع 
اأو قيمة  ال���رُب ل��ك��ل م�����س��ك��ني،  م��ن 
ن����ق����ًدا وه�����ي خ��م�����س��ة ع�سر  ذل�����ك 
م�سكني؛  ل���ك���ل  دره����م����ا   ”15“
عن  دره���م   ”900“ فمجموعها 

كل يوم. 
اإطعام   .. اليمني  ك��ف��ارة  ���س��اد���ًس��ا: 
كيلو  ثالثة  مبقدار  م�ساكني   10
لكل  ال��رب  من  “3.250” ورب��ع 
اأو  عيًنا  اإخراجها  ويجوز  م�سكني، 
نقًدا هي:  نقًدا، وجمموع قيمتها 
درهًما،   ”150“ وخم�سون  مائة 

توزع على 10 م�ساكني. 
�سابًعا: كفارة من مات وعليه �سوٌم 
مبقدار  م�سكني  اإط��ع��ام  واج����ب.. 

اأو  عيًنا  اإخراجها  ويجوز  م�سكني، 
عن  نقًدا  قيمتها  وجمموع  ن��ق��ًدا، 
كل حمظور هي - ت�سعون “90” 

درهًما توزع على �ستة م�ساكني. 
مقدار  ال�سائم..  اإف��ط��ار  عا�سرا: 
احل���د الأدن�����ى لإف���ط���ار ���س��ائ��م هو 
دره����ًم����ا   ”15“ ع�������س���ر  خ���م�������س���ة 

لل�سخ�ص الواحد. 
اإخراج زكاة  احلادي ع�سر: توقيت 
اإخ������راج زكاة  ال���ف���ط���ر.. الأف�������س���ل 
الفطر بعد طلوع فجر يوم العيد 
وذل���ك م��راع��اًة ملقا�سد ال�����س��رع يف 
اإغناء الفقري يوم العيد، كما ي�سحُّ 
من  باإخراجها  للحاجة  تقدميها 
تكد�سها  م���ن  خ���وًف���ا  ال�����س��ه��ر  اأول 
حال  يف  اخلريية  اجلمعيات  ل��دى 
تاأخريها ل�سبيحة يوم العيد، كما 
طيلة  اأداًء  تخرج  اأن  كذلك  ي�سحُّ 

ال�سحية  ل��ل��خ��دم��ات  اأب���وظ���ب���ي 
جانب  اإىل  الإم���������ارات  دول�����ة  يف 

واأم���ن امل��ن��اف��ذ واجل��م��ارك، وزارة 
و�سركة  وال���ت���ع���ل���ي���م،  ال����رب����ي����ة 

املخت�سة يف  ممثلني من اجلهات 
اأ�سراليا. 

حكام الإمارات يعزون خادم احلرمني ال�سريفني بوفاة الأمرية اجلوهرة بنت عبدالعزيز 
القا�سمي ع�سو  �سلطان بن حممد  الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو  بعث �ساحب 
احلرمني  خ��ادم  اأخيه  اإىل  تعزية  برقية  ال�سارقة  حاكم  الأعلى  املجل�ص 
العربية  اململكة  ملك  �سعود  اآل  عبدالعزيز  بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني 
بوفاة  وم��وا���س��ات��ه  ت��ع��ازي��ه  ���س��ادق  ع��ن  فيها  اأع���رب  ال�سقيقة  ال�سعودية 
�ساحبة ال�سمو امللكي الأمرية اجلوهرة بنت عبد العزيز بن عبدالرحمن 

اآل �سعود. 
كما بعث �سمو ال�سيخ �سلطان بن حممد بن �سلطان القا�سمي ويل العهد 
نائب حاكم ال�سارقة، و�سمو ال�سيخ عبداهلل بن �سامل بن �سلطان القا�سمي 
نائب حاكم ال�سارقة، و�سمو ال�سيخ �سلطان بن اأحمد بن �سلطان القا�سمي 

نائب حاكم ال�سارقة، برقيات تعزية مماثلة اإىل خادم احلرمني ال�سريفني 
امللك �سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود. 

املجل�ص  النعيمي ع�سو  را�سد  ال�سيخ حميد بن  ال�سمو  كما بعث �ساحب 
الأعلى حاكم عجمان، برقية تعزية، اإىل اأخيه خادم احلرمني ال�سريفني 
ال�سعودية  العربية  اململكة  ملك  �سعود  اآل  عبدالعزيز  بن  �سلمان  امللك 
ال�سقيقة، اأعرب فيها عن �سادق تعازيه وموا�ساته بوفاة �ساحبة ال�سمو 

امللكي الأمرية اجلوهرة بنت عبدالعزيز بن عبدالرحمن اآل �سعود. 
كما بعث �سمو ال�سيخ عمار بن حميد النعيمي ويل عهد عجمان، و�سمو 
تعزية  برقيتي  عجمان،  حاكم  نائب  النعيمي  را���س��د  ب��ن  نا�سر  ال�سيخ 

مماثلتني اإىل خادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز اآل 
�سعود. 

كما بعث �ساحب ال�سمو ال�سيخ �سعود بن را�سد املعال ع�سو املجل�ص العلى 
حاكم اأم القيوين برقية تعزية اىل اأخيه خادم احلرمني ال�سريفني امللك 
ُعودية ال�سقيقة  �سلمان بن عبد العزيز اآل �سعود ملك اململكة العربية ال�سُّ
امللكي  ال�سمو  �ساحبة  ب��وف��اة  وموا�ساته  تعازية  ���س��ادق  ع��ن  فيها  اأع���رب 

الأمرية اجلوهرة بنت عبدالعزيز بن عبد الرحمن اآل �سعود. 
كما بعث �سمو ال�سيخ را�سد بن �سعود بن را�سد املعال ويل عهد اأم القيوين 
بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني  احل��رم��ني  خ��ادم  اإىل  مماثلة  تعزية  برقية 

عبدالعزيز اآل �سعود. 
ال�سيخ �سعود بن �سقر القا�سمي ع�سو املجل�ص  ال�سمو  كما بعث �ساحب 
الأع��ل��ى ح��اك��م راأ�����ص اخل��ي��م��ة ب��رق��ي��ة ت��ع��زي��ة اإىل اأخ��ي��ه خ���ادم احلرمني 
العربية  اململكة  ملك  �سعود  اآل  العزيز  عبد  بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني 
ال�سعودية ال�سقيقة عرب فيها عن خال�ص تعازيه و�سادق موا�ساته يف وفاة 
�ساحبة ال�سمو امللكي الأمرية اجلوهرة بنت عبد العزيز بن عبدالرحمن 

اآل �سعود.
كما بعث �سمو ال�سيخ حممد بن �سعود بن �سقر القا�سمي ويل عهد راأ�ص 

اخليمة برقية تعزية مماثلة اإىل خادم احلرمني ال�سريفني.�ص

بث اأوىل حلقات برنامج الإمارات لالآداب يف الف�ساء
•• دبي -وام:

اأع�����ل�����ن م����رك����ز حم���م���د ب�����ن را����س���د 
اأوىل حلقات  بث  اأم�ص عن  للف�ساء 
ب����رن����ام����ج الإم�������������ارات ل�����������الآداب يف 
الذي  التفاعلي  الربنامج  الف�ساء؛ 
مت ت��د���س��ي��ن��ه يف اإط����ار ال��ت��ع��اون مع 

موؤ�س�سة الإمارات لالآداب.
تواجد  الأوىل  احل��ل��ق��ة  و����س���ه���دت 
رائد الف�ساء �سلطان النيادي الذي 
ف�سائية  مهمة  باأطول  حالًيا  يقوم 
يف ت��اري��خ ال��ع��رب على م��ن حمطة 
الف�ساء الدولية اإىل جانب كل من 
املدير  امل����ري،  حميد  ���س��امل  ���س��ع��ادة 
العام ملركز حممد بن را�سد للف�ساء 
الرئي�سة  ال����ه����ول  اأب������و  واإي����زاب����ي����ل 
الأمناء  جمل�ص  وع�سو  التنفيذية 
الذين  ل���الآداب  الإم����ارات  مبوؤ�س�سة 
الربنامج  مل��ت��اب��ع��ة  اجل��م��ي��ع  دع�����وا 
�ست�سهده  عما  توقعاتهم  وم�ساركة 

احللقات املُقبلة.
مبا�سرة  لقطات  احللقة  ��ت  وَع��ر���سَ
من الف�ساء لرائد الف�ساء �سلطان 
اإىل ج���ان���ب ظ���ه���ور رائ���د  ال���ن���ي���ادي 
ال��ف�����س��اء ه�����زاع امل���ن�������س���وري ال���ذي 
يف  الريا�سة  ممار�سة  اأهمية  ���س��رح 
ال��ف�����س��اء واأوج�����ه الخ���ت���الف بينها 
ودور  الأر����ص  على  وب��ني ممار�ستها 
اجل��اذب��ي��ة واجل��اذب��ي��ة ال�����س��غ��رى يف 
الريا�سية  التمارين  نوعية  اختيار 

يف الف�ساء.
170 مدر�سة  اأك��ر من  وا�سركت 
جانب  اإىل  الأوىل  احللقة  مل�ساهدة 

املتابعني من دول الإمارات العربية 
واململكة  وال��ه��ن��د  وم�����س��ر  امل��ت��ح��دة 

املتحدة والوليات املتحدة.
�سيتاح  اأ���س��ب��وًع��ا،   20 م����دار  وع��ل��ى 
رائد  متابعة  فر�سة  الطلبة  اأم���ام 
مهمته  يف  النيادي  �سلطان  الف�ساء 
الدولية  الف�ساء  حمطة  من  على 
..كما �سُيتاح لهم ال�ستمتاع بفر�سة 
معرفة املزيد عن الف�ساء من كّتاب 
بالإ�سافة  املجال،  يف  ومتخ�س�سني 
يف  امل�������س���ارك���ني  ال��ف�����س��اء  رواد  اإىل 
ال��ربن��ام��ج ه����زاع امل��ن�����س��وري ون���ورا 
جميعهم  ي�����س��ل��ط  اإذ  امل���ط���رو����س���ي 
املختلفة  ال��ت��ح��دي��ات  ع��ل��ى  ال�����س��وء 
الف�ساء  رواد  ي���واج���ه���ه���ا  ال����ت����ي 
التغلب  التي ت�ساعد يف  والبتكارات 

على هذه التحديات.
وي���ت���م ب���ث ح��ل��ق��ة ج���دي���دة ك���ل يوم 
ال�ساعة  مت��ام  يف  اأ���س��ب��وع��ًي��ا  خمي�ص 
دول����ة  ب��ت��وق��ي��ت  ����س���ب���اًح���ا   8:30
ك��ل حلقة على  الإم�����ارات ..وت���رك���ز 
الطلبة  مل�ساعدة  خمتلف  م��و���س��وع 
من  امل�ستفادة  ال��درو���ص  رب��ط  على 
باحلياة  ال����درا�����س����ي����ة  م���ن���اه���ج���ه���م 

الواقعية والعامل من حولهم.
وتتوفر املزيد من الأن�سطة وامل�سادر 
التعليمية للتحميل وذلك للحفاظ 
وحتفيزهم  الطلبة  م�����س��ارك��ة  ع��ل��ى 
باأنف�سهم من  ا�ستك�ساف املزيد  على 

خالل املوقع الإلكروين
.https://elfinspace.ae

ومي������ك������ن ل����ل����ت����الم����ي����ذ م���������س����ارك����ة 
اخلا�سة  الأن�������س���ط���ة  يف  ن��ت��ائ��ج��ه��م 
التوا�سل  و���س��ائ��ل  ع��رب  حلقة  ب��ك��ل 
و�سم  ب���ا����س���ت���خ���دام  الج����ت����م����اع����ي 
للح�سول  #ELFinSpace؛ 
ع��ل��ى ف��ر���س��ة ل��ل��ظ��ه��ور ع��ل��ى موقع 
رائد  قبل  من  لعر�سها  اأو  امل��ب��ادرة، 
النيادي يف حمطة  الف�ساء �سلطان 

الف�ساء الدولية.
لالآداب  "الإمارات  برنامج  ويهدف 
يف الف�ساء" اإىل دمج عجائب ال�سفر 
الدرا�سية  امل��ن��اه��ج  يف  ال��ف�����س��اء  اإىل 
..كما يهدف اإىل اإلهام اجليل القادم 
من رواد الف�ساء من خالل معرفة 
املزيد عن علوم الف�ساء وا�ستك�ساف 
العوامل التي نرحتل اإليها بخيالنا.

النائب العام للدولة ي�ستقبل رئي�س مكتب املدعي العام لكازاخ�ستان 
•• اأبوظبي - وام:

غاليمجان  �سعادة  اأبوظبي  يف  مكتبه  يف  للدول�ة  العام  النائب  ال�سام�سي  �سيف  حمد  الدكتور  امل�ست�سار  ا�ستقبل 
قويكيلدييف رئي�ص مكتب املدعي العام جلمهورية كازاخ�ستان والوفد املرافق له، حيث بحث اجلانبان �سبل تعزيز 

التعاون يف اعمال النيابة العامة، وتنمية اآفاق العمل امل�سرك. 
  ووجه �سعادة غاليمجان دعوة ر�سميه للنائب العام لدولة الإمارات لزيارة كازاخ�ستان. 

نظمها مركز بلدية مدينة زايد بالتعاون مع عدد من املدار�ش واملتطوعني وكبار املواطنني

بلدية مدينة اأبوظبي تنظم فعالية )فريجنا اأحلى( لالرتقاء مبظهر وجمال املدينة واحلد من امل�سوهات
•• اأبوظبي – الفجر:

توا�سل بلدية مدينة اأبوظبي، حمالتها التوعوية والور�ص التثقيفية التي 
النظيفة  البيئة  على  املحافظة  باأهمية  املجتمع  اأف���راد  توعية  اإىل  تهدف 
وجمال  مبظهر  والرت��ق��اء  امل�سوهات  م��ن  واحل���د  للمدينة  ال��ع��ام  وامل��ظ��ه��ر 
املكت�سبات  على  واحل��ف��اظ  ال�ستدامة  وم��ب��ادئ  معايري  ير�سي  مب��ا  املدينة 
والعمرانية  والنه�سة احل�سارية  مع  ويتما�سى  العامة،  واملرافق  واملنجزات 

التي ت�سهدها اأبوظبي.
بلدية  مركز  خ��الل  م��ن  اأبوظبي  مدينة  بلدية  نظمت  املنطلق،  ه��ذا  وم��ن 
مدينة زايد فعالية حتت عنوان )فريجنا اأحلى(، يف مدينة �سخبوط حو�ص 
30 بالتعاون مع: مدر�سة البوادي، �سركة اأبوظبي لإدارة النفايات )تدوير(، 

�سركة ال�ساحل الغربي .
الأمثل  بال�ستخدام  والتوعية  املجتمعية،  امل�ساركة  تعزيز  بهدف  وذل��ك   ،

للمرافق، واحلفاظ على مظهر املدينة واحلد من امل�سوهات.
وت�سمنت الفعالية تنظيم حملة لإزالة امل�سوهات من على اجلدران يف املرافق 
واملناطق عن طريق ال�سبغ، اإزالة امل�سوهات من املخلفات الإن�سائية، وتنظيف 
منطقة يف �سخبوط، ويف العديد من املناطق الواقعة �سمن النطاق اجلغرايف 

ملركز بلدية مدينة زايد، وذلك حفاظاً على امل�سهد اجلمايل للمدينة.
بالتعاون مع �سركائها ال�سراتيجيني،  اأبوظبي،  هذا وتعمل بلدية مدينة 
املبادرات  م��ن  العديد  وتنظيم  اإط���الق  ع��رب  ال���س��ت��دام��ة  ع��ام  مواكبة  على 
واحلمالت التوعوية التي تهدف اإىل احلفاظ على البيئة ال�سحية النظيفة 

واملرافق العامة وكفاءتها.

تكري�ضًا للقيم االإن�ضانية والوطنية ملفهوم التطوع

بلدية مدينة اأبوظبي تعزز تعاونها مع اجلهات التطوعية من خالل 113 فر�سة تطوعية  
•• اأبوظبي – الفجر:

ك�سفت بلدية مدينة اأبوظبي اأن العدد الإجمايل للفر�ص التطوعية اخلا�سة 
تقارب   2023 اجل��اري  العام  امتداد  على  فيها  امل�ساركة  ميكن  والتي  بها 
113 فر�سة، م�سرية اإىل اأن الفعاليات واملبادرات التي ت�ستقطب املتطوعني 
وفعاليات  املجتمعي"،  "ال�سوق  فعاليات  ه��ي:  حم���اور  اأرب��ع��ة  حت��ت  ت��ن��درج 
اإىل احلمالت  بالإ�سافة  "ريا�سة بال حدود"،  اأجمل"، وفعاليات  "مدينتي 
امليدانية املتنوعة للحفاظ على املظهر العام والفعاليات املواكبة للمنا�سبات 

والأيام الوطنية واملنا�سبات العاملية.
واأ�سافت البلدية اأن العدد الإجمايل لفر�ص امل�ساركة التطوعية يف الفعاليات 
واملبادرات التي يتم تنفيذها خالل الربع الأول من 2023 هو 28 فر�سة، 
بواقع: 8 فر�ص تطوعية خالل �سهر يناير، و8 فر�ص خالل �سهر فرباير، 

و12 فر�سة خالل �سهر مار�ص اجلاري.
اأبوظبي اإىل تعزيز �سبل التوا�سل  و�سمن هذا الإط��ار ت�سعى بلدية مدينة 
والتخ�س�سات،  امل��ج��الت  كافة  يف  ال�سراتيجيني  �سركائها  م��ع  وال��ت��ع��اون 
ومبا  التطوع،  ملفهوم  والوطنية  الإن�سانية  املعايري  يحقق  ال��ذي  بال�سكل 

يتما�سى مع ر�سالتها واأهدافها املجتمعية.
التطوعي  بالعمل  اهتمامها  ال�سدد  ه��ذا  يف  اأبوظبي  مدينة  بلدية  وتوؤكد 
الفعاليات  يف  واإ���س��راك��ه��م  وخارجها  البلدية  داخ��ل  م��ن  املتطوعني  وج��ذب 
الجتماعية  امل�ستويات  على   2023 اجل���اري  للعام  التطوعية  وال��ف��ر���ص 
البلدية  تتعاون  حيث  وغريها،  والبيئية  وال�سحية  والريا�سية  والثقافية 
"متطوعني.اإمارات"،  من�سة  مثل:  اجلهات  من  العديد  مع  ال�ساأن  هذا  يف 
واأفراد  املدار�ص  وط��الب  البيئة،  اأ�سدقاء  وجمعية  العليا،  التقنية  وكليات 

املجتمع املحبني واملهتمني بالأعمال التطوعية.
ونوهت البلدية اأنه ميكن ملوظفي بلدية مدينة اأبوظبي، ومن اأفراد املجتمع 
خالل  من  بالبلدية  اخلا�سة  التطوعية  الفر�ص  يف  للم�ساركة  الت�سجيل 
"متطوعني.اإمارات"https:volunteers.ae ، حيث ميكنهم  من�سة 

اختيار الفر�ص التطوعية املنا�سبة لهم.
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اأخبـار الإمـارات
الإمارات تر�سل طائرة حتمل 14 طنًا من امل�ساعدات للمت�سررين من ال�ستاء يف اأوكرانيا

•• اأبوظبي-وام:

 14 ام�����ص ط��ائ��رة حتمل على متنها  الإم�����ارات  اأر���س��ل��ت دول���ة 
وم�ستلزمات  بطانيات  وت�سمل  الإغ��اث��ي��ة  امل�ساعدات  م��ن  طناً 
اأوكرانيا  يف  املت�سررين  مل�ساعدة  اإ���س��اءة  وم�سابيح  �سخ�سية، 
الإغاثي  الدعم  �سمن  وذلك  القا�سي،  ال�ستاء  ظروف  ملواجهة 
التخفيف من حدة  للم�ساهمة يف  الإم���ارات  دول��ة  امل�ستمر من 
الأزمة  نتيجة  الأوكرانيني  تواجه  التي  الإن�سانية  التداعيات 

احلالية.
العا�سمة  اإىل  �سر�سل  احل��ال��ي��ة  امل�����س��اع��دات  �سحنة  اأن  ي��ذك��ر 
الأرا�سي  داخ���ل  اإىل  ذل��ك  بعد  نقلها  ليتم  وار���س��و  البولندية 

الأزم��ة قدمت  اأنه منذ بداية  اإىل  الإ�سارة  الأوكرانية. وجتدر 
دولة الإمارات اإمدادات اإغاثية عاجلة للمت�سررين من الأزمة 
اأك��ت��وب��ر م��ن ال��ع��ام املا�سي مت الإع���الن عن  اأوك��ران��ي��ا، ففي  يف 
اإىل املدنيني الأوكرانيني،  اأمريكي  100 مليون دولر  تقدمي 
كما د�سنت دولة الإمارات ج�سرا جويا ت�سمن اإر�سال 11 طائرة 
حتمل نحو 550 طناً من الإمدادات الإغاثية واملواد الغذائية 
�سيارات  و6  كهربائياً  م��ول��داً  و2520  والطبية  الأ�سا�سية 
اإ�سعاف، منها طائرتان من املدينة العاملية للخدمات الإن�سانية 
بدبي، اإىل املدنيني داخل اأوكرانيا، ف�سال عن ت�سيريها طائرات 
اجلوار  دول  يف  الأوكرانيني  لالجئني  اإغاثية  اإم���دادات  حتمل 

مثل بولندا ومولدوفا وبلغاريا.

ا�ضت�ضافته جامعة االإمارات

عمداء كليات ومراكز خدمة املجتمع بجامعات دول جمل�س التعاون يناق�سون ُ�سبل الرتقاء بالتعليم العايل وتعزيز التعاون امل�سرتك
•• العني-الفجر: 

والع�سرين  الثامن  الجتماع  املتحدة،  العربية  الم��ارات  جامعة  ا�ست�سافت 
املجتمع، بجامعات  ع��م��ادات وك��ل��ي��ات وم��راك��ز خ��دم��ة  ع��م��داء  لأم��ن��اء جلنة 

وموؤ�س�سات التعليم العايل، بدول جمل�ص التعاون لدول اخلليج العربية.
ورحب الدكتور عي�سى عيد الرميثي، مدير مركز التعليم امل�ستمر يف جامعة 
الإم��ارات بني  اأر���ص  با�ستقبالكم على  "نت�سّرف  الإم��ارات باحل�سور قائاًل: 
الإيجابية  وال�سراكة  ال��ت��ع��اون  مل��ب��داأ  جت�سيداً  واأخ��وات��ك��م  واإخ��وان��ك��م  اأهلكم 
الفاعلة بني جامعاتنا، وجنتمع لبحث اأف�سل ال�ُسبل املُ�ستدامة التي ُت�سهم 
يف الرتقاء بالعملية التعليمية، وتعزيز اأوجه التعاون امل�سرك بني جامعات 
دول جمل�ص التعاون اخلليجي، ل�سّيما فيما يتعلق بر�سيخ اخلدمات املُقّدمة 

كافة  واملُ�ساهمة عرب  املجالت،  كافة  قدراتهم يف  تنمية  وبناتنا،  اأبنائنا  اإىل 
القنوات املُجتمعية واخلدمية املُتاحة لنا يف تلبية ُمتطّلباتهم واحتياجاتهم. 
من خالل اإميانها الكبري بالدور املُهّم املُلقى على عاتقها يف تاأمني ُم�ستقبٍل 
ُمزدهر لالأجيال القادمة واحلالية، وموا�سلة نهج الآباء والأجداد لالرتقاء 
بالعن�سر الب�سري الذي ُي�سّكل الأ�سا�ص املتني يف م�سرية التطوير والتنمية 

املُ�ستدامة". 
واأ�ساف: "قامت جامعة الإمارات باإن�ساء مركز التعليم امل�ستمر لترجم دور 
اجلامعة يف خدمة املجتمع ولتوؤكد اهتمامها اخلا�ص بالإن�سان كاأداة للتنمية. 
و�سهد املركز على مدار ال�سنوات املا�سية، تطويراً ُم�ستمّراً يف جميع براجمه 
وقطاعاته،  �ساته  تخ�سّ بكاّفة  العمل  �سوق  ت��واءم  التي  التدريبية  ودورات���ه 
ما  توّزعت  برنامج،  اآلف   10 اأك��ر من  لت�سمل  املركز  برامج  تطّورت  فقد 

�سية، وحما�سرات عامة  بني دورات تدريبية و�سهادات دولية وبرامج تخ�سّ
وغريها، ا�ستفاد منها حوايل 550 األف فرد يف املجتمع.

كما يقوم املركز بتوفري برامج تدريبية موؤّثرة وفّعالة، ُت�ساير التطّور امل�ستمر 
والمتحانات  املهنية  ال�ست�سارات  املختلفة،  والتعليمية  املهنية  املجالت  يف 

الدولية للموؤ�س�سات والأفراد كافة".
باأعمال  اللجنة والقائم  اأمني   فيما عرّب الدكتور عبد اهلل خزعل القالف، 
رحاب  يف  ال��ي��وم  "نلتقي  بالقول:  الفتتاحية،  اجلل�سة  خ��الل  امل��دي��ر  نائب 
ج��ام��ع��ة الإم�����ارات يف الج��ت��م��اع ال��ث��ام��ن وال��ع�����س��ري��ن، لأم��ن��اء جل��ن��ة عمداء 
عمادات كليات ومراكز خدمة املجتمع، ون�ستكمل املبادرات التنفيذية، وتعزيز 
التعليم،  يف  املجتمع  م�سركة يف جم��الت خدمة  تطويرية  وروؤى  توّجهات 
ل�سيما ما يتعلق مبناق�سة الالئحة التنفيذية واملالية والتنظيمية للتدريب 

تكلفة  مركز  من  التحّول  يف  قطر  جامعة  جتربة  على  والط��الع  امل�سرك 
روؤ�ساء  جلنة  تو�سيات  تنفيذ  على  والعمل  واع��ت��م��اده��ا،  ربحية  مركز  اإىل 
ومديري جامعات وموؤ�س�سات التعليم العايل بدول جمل�ص التعاون، والعمل 
بني  امل�سرك  اخلليجي  الطالبي  التطوعي  للعمل  برنامج  ا�ستحداث  على 
يف  وردت  التي  املطلوبة  الإج���راءات  على  والعمل  العايل  التعليم  موؤ�س�سات 

اخلطة ال�سراتيجية" .
م��ن جانبه ق���ّدم ال��دك��ت��ور رج��ب الإ���س��م��اع��ي��ل، م��دي��ر م��رك��ز خ��دم��ة املجتمع 
املجتمع  خدمة  مركز  جتربة  عن  عر�ساً  قطر  جامعة  يف  امل�ستمر  والتعليم 
مركز  اإىل  تكلفة  مركز  من  التحّول  يف  قطر  جامعة  يف  امل�ستمر  والتعليم 
املالية  الالئحة  واعتماد  تو�سيات  من  مّت  ما  امل�ساركون  وا�ستعر�ص  ربحي. 

والتنظيمية للتدريب امل�سرك.

جامعة حممد بن زايد للذكاء ال�سطناعي حتتفي بخريجي الربنامج التنفيذي وم�ساريعهم املبتكرة
•• اأبوظبي- وام:

اح��ت��ف��ت ج��ام��ع��ة حم��م��د ب���ن زايد 
بخريجي  ال���س��ط��ن��اع��ي  ل��ل��ذك��اء 
ال���دف���ع���ة ال���ث���ان���ي���ة وال���ث���ال���ث���ة من 
وم�ساريعهم  التنفيذي  الربنامج 
مدة  ط��وال  قدموها  التي  املبتكرة 

الربنامج.
اأب�����رز  م����ن  83 م��ن��ت�����س��ب��اً  وع���م���ل 
ال���روؤ����س���اء ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ني وامل������دراء 
التنفيذيني  وامل���������دراء  ال���ع���ام���ني 
الربنامج  م���دة  ط���وال  ال���دول���ة  يف 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي يف ج��ام��ع��ة حم��م��د بن 
زاي����د ل��ل��ذك��اء ال���س��ط��ن��اع��ي على 
جهود  لتعزيز  خ��ربات��ه��م  توظيف 

ال�ستدامة وتاأهيل رواد امل�ستقبل.
وكرمت اجلامعة الفائزين باملركز 
الدفعة  وذل��ك حفل تخريج  الأول 
الربنامج  م���ن  وال��ث��ال��ث��ة  ال��ث��ان��ي��ة 
اأم�ص  م�ساء  اأقيم  ال��ذي  التنفيذي 
مبدينة  اجل��ام��ع��ة  ح���رم  يف  الأول 
م�������س���در ح���ي���ث ع���م���ل ال���ف���ائ���زون 
حلول  ت�������س���خ���ر  م���������س����اري����ع  ع����ل����ى 
جهود  لدعم  ال�سطناعي  ال��ذك��اء 
م�سروع  من  كل  وف��از  ال�ستدامة. 
الدفعة  م����ن   )X-4 Cast(
الربنامج  منت�سبي  م���ن  ال��ث��ان��ي��ة 
 )Pulse( وم�����س��روع  التنفيذي، 
للربنامج  ال��ث��ال��ث��ة  ال���دف���ع���ة  م���ن 
على  ل��ق��درت��ه��م��ا  الأول  ب���امل���رك���ز 

حتقيق فوائد بيئية كبرية.
 )X-4 Cast( م�سروع  ويوظف 

اإىل  ي���ت���ط���ل���ع���ون  ال����ت����ي  ال���ع���م���ل���ي���ة 
تطبيقها يف موؤ�س�ساتهم.

مقعدين  ال��ربن��ام��ج  خ�س�ص  ك��م��ا 
مل�����س��ارك��ني م��ن منظمة  جم��ان��ي��ني 
ن�سخته  ����س���م���ن  ح���ك���وم���ي���ة  غ����ري 
الوعي  ت��ع��زي��ز  ل�����س��م��ان  ال��ث��ال��ث��ة، 
ال�سطناعي  ال����ذك����اء  ب��ت��ق��ن��ي��ات 
املوؤ�س�سات  يف  من���وه���ا  وت�������س���ري���ع 

اخلريية وغري الربحية.
اإري�����ك زينغ  وق�����ال ال��ربوف��ي�����س��ور 
رئ��ي�����ص ج��ام��ع��ة حم��م��د ب���ن زاي���د 
تهانينا  ال����س���ط���ن���اع���ي:  ل���ل���ذك���اء 
التنفيذي  ال���ربن���ام���ج  خل��ري��ج��ي 
بنجاح  رحلتهم  ا�ستكملوا  والذين 
مع جامعة حممد بن زايد للذكاء 

ال�سطناعي.

من خالل �سمان ال�ستماع املبا�سر 
والفئات  امل���ج���م���وع���ات  لأ������س�����وات 
بتداعيات تغري املناخ  الأكر تاأثراً 
ال�سكان الأ�سليني واملزارعني  مثل 
واأخذ  الهمم،  واأ�سحاب  وال�سباب 
اح��ت��ي��اج��ات��ه��م واه��ت��م��ام��ات��ه��م يف 
ال�سيا�سات  و���س��ع  ع��ن��د  الع��ت��ب��ار 
ي�ساهم  ال�����ذي  الأم������ر  واحل����ل����ول، 
فاعلية،  اأك�����ر  ن��ت��ائ��ج  حت��ق��ي��ق  يف 
اأعلى  بناء م�ستويات  وي�ساعد على 
ب��ني خمتلف  الثقة وال��ت��ع��اون  م��ن 

الأطراف املعنية.
و�����س����م����ت ال�����دف�����ع�����ت�����ان ال���ث���ان���ي���ة 
التنفيذي  الربنامج  من  والثالثة 
الروؤ�ساء  اأب���رز  م��ن  منت�سباً   83
العامني  وامل���������دراء  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ني 

الرعاية  مثل  احليوية  القطاعات 
واللوج�ستيات  والأم����ن  ال�سحية 
واخلدمات  وال��ت��ع��ل��ي��م،  وال��ب��ي��ئ��ة، 

املالية، والطاقة.
 14 تطوير  يف  اخلريجون  وجن��ح 
عدد  على  تركز  تعاونًيا  م�سروًعا 
م����ن ال���ت���ح���دي���ات ال���واق���ع���ي���ة على 

امل�ستويني املحلي والدويل.
ومت���ا����س���ي���اً م���ع اإع������الن الإم�������ارات 
 2023 ل���ع���ام  امل���ت���ح���دة  ال��ع��رب��ي��ة 
العام  ويف  ال�ستدامة"،  "عام 
الدولة  خ��الل��ه  ت�ست�سيف  ال����ذي 
الربنامج  ي��ت��ي��ح   ،)COP28(
لتطوير  امل�����س��ارك��ني  اأم����ام  امل��ج��ال 
ح��ل��ول م��ب��ت��ك��رة مل��واج��ه��ة حتديات 
ت���غ���ري امل�����ن�����اخ وذل�������ك م�����ن خ���الل 

اإمكانات الذكاء ال�سطناعي وتعلم 
الآلة لتعزيز دقة التنبوؤ بالطق�ص، 
لال�ستعداد  امل��ت��اح  ال��وق��ت  وزي�����ادة 
ب�سكل اأف�سل للتعامل مع الأزمات، 
التحتية  البنية  تكاليف  وخف�ص 

اخلا�سة بالتنبوؤات اجلوية.
فهو   )Pulse( م�������س���روع  اأم������ا 
بالذكاء  قائمة  من�سة  ع��ن  ع��ب��ارة 
ال�سطناعي تهدف اإىل دعم التنوع 
وال�سمولية حول الق�سايا املتعلقة 
الفرة  خ����الل  امل���ن���اخ���ي  ب��ال��ت��غ��ري 
الدولة  ا���س��ت�����س��اف��ة  ت�����س��ب��ق  ال���ت���ي 
ال�����دورة ال��ث��ام��ن��ة وال��ع�����س��ري��ن من 
موؤمتر الأطراف يف اتفاقية الأمم 
املتحدة الإطارية ب�ساأن تغري املناخ 
وذلك  اجلاري،  العام   COP28

واأ����س���اف: ت��وف��ر اجل��ام��ع��ة فر�سة 
ت���دري���ب���ي���ة م���ت���م���ي���زة ل���ل���ق���ادة من 
ال����ق����ط����اع����ني ال������ع������ام واخل�����ا������ص 
الوطنية  الأج���ن���دة  ت��ع��زي��ز  ب��ه��دف 
جم����ال  يف  الإم������������������ارات  ل������دول������ة 
والتحول  ال���س��ط��ن��اع��ي  ال����ذك����اء 
ا�ستقطاب  خ���الل  وم���ن  ال��رق��م��ي 
الذكاء  ع��امل��ي��ني يف جم���ال  خ����رباء 
يقدم  اأب��وظ��ب��ي،  اإىل  ال�سطناعي 
فريدة  تعليمية  جتربة  الربنامج 
ال�سطناعي  ال��ذك��اء  ح��ول  مت��اًم��ا 

وتطبيقاته.
وط����ب����ق م��ن��ت�����س��ب��و ال����ربن����ام����ج ما 
التخرج،  م�ساريع  خ��الل  تعلموه 
تاأثري  اإح����داث  اإىل  ت��ه��دف  وال��ت��ي 
من  ع���دد  �سمن  حقيقي  اإي��ج��اب��ي 

الدولة،  يف  التنفيذيني  وامل�����دراء 
حيث اأكمل امل�ساركون 12 اأ�سبوعاً 
من  نخبة  م��ع  املبا�سر  العمل  م��ن 
اأف�������س���ل اخل�������رباء ال���ع���امل���ي���ني من 
مبا  مرموقة،  اأكادميية  موؤ�س�سات 
فيها جامعة كاليفورنيا يف بريكلي، 
وكارنيجي  ه�����ارف�����ارد،  وج���ام���ع���ة 
ما�سات�سو�ست�ص  وم��ع��ه��د  م��ي��ل��ون، 
اأك�سفورد،  وجامعة  للتكنولوجيا، 
للذكاء  زاي���د  ب��ن  وج��ام��ع��ة حممد 

ال�سطناعي.
واأت������اح ال���ربن���ام���ج ال��ف��ر���س��ة اأم����ام 
امل��ن��ت�����س��ب��ني ل��ل��ت��ع��رف ع��ل��ى اأح����دث 
تقنيات  ت�سهدها  التي  ال��ت��ط��ورات 
الذكاء ال�سطناعي، حيث �ساركوا 
احللول  م���ن  ال��ع��دي��د  ت��ط��وي��ر  يف 

ت����زوي����ده����م ب����امل����ه����ارات وامل����ع����ارف 
الالزمة للعمل على تقنيات معززة 

بالذكاء ال�سطناعي.
وقدم خريجو الربنامج جمموعة 
التي �سملت  من احللول املقرحة 
من�سة للت�سدي لعمليات الحتيال 
عرب  منها  والتخفيف  الإلكروين 
تعزيز الوعي بالأمن الإلكروين، 
اإمكانات  ي��وظ��ف  اآخ���ر  وم�����س��روع��ا 
الذكاء ال�سطناعي للك�سف املبكر 
بالإ�سافة  ال�سرطان،  اأمرا�ص  عن 
تعلم  ت��وظ��ف  حم��اك��اة  من�سة  اإىل 
لإر�سال  ال��ب��ي��ان��ات  الآل����ة وحت��ل��ي��ل 
التي  ال�سطرابات  حول  اإ�سعارات 
وبوابة  التوريد،  �سل�سلة  ت�سهدها 

ذكية لإدارة الطاقة.

خريجو الربنامج التنفيذي يف جامعة حممد بن زايد: الذكاء ال�سطناعي يرثي العمل مبختلف القطاعات
•• اأبوظبي -وام: 

اأك��������د خ����ري����ج����ون م�����ن ال���ربن���ام���ج 
التنفيذي يف جامعة حممد بن زايد 
الربنامج  اأن  ال�سطناعي  للذكاء 
يري العمل يف خمتلف القطاعات 
ويقدم روؤى متعمقة حللول واقعية 

للعديد من التحديات.
اأنباء  لوكالة  ت�سريحات  يف  وقالوا 
حفل  مب��ن��ا���س��ب��ة  )وام(  الإم���������ارات 
والثالثة  الثانية  الدفعتني  تخريج 
اأق���ي���م م�ساء  م���ن ال��ربن��ام��ج ال����ذي 
التنفيذي  اإن الربنامج  اأم�ص الول 
يلعب اأدوارا حمورية يف العديد من 
القطاعات ومنها القت�ساد الأخ�سر 
وتب�سيط  الأم����را�����ص  وت�����س��خ��ي�����ص 

وت�سريع اخلدمات احلكومية.
وقالت ال�سيخة �سما بنت �سلطان بن 
خليفة اآل نهيان، الرئي�ص التنفيذي 
لدولة  امل�ستقلة  امل�����س��رع��ات  لهيئة 

حلكومة  احل���ك���وم���ي���ة  اخل�����دم�����ات 
اليوم  "اأ�سبحنا  الإم������ارات:  دول���ة 
تكنولوجيا  ت�سخري  ع��ل��ى  ق��ادري��ن 
فهمنا  لتعميق  ال�سطناعي  الذكاء 
وتب�سيط  امل��ت��ع��ام��ل��ني  لح��ت��ي��اج��ات 
وت�����س��ري��ع اخل���دم���ات امل��ق��دم��ة لهم 
لتلبي  م�ستمر  ب�سكل  وت��ط��وي��ره��ا 

احتياجاتهم".
دعم  بف�سل  ذل��ك  “ياأتي  واأ���س��اف: 
ال��ت��ح��ّول الرقمي  ال��ق��ي��ادة وج��ه��ود 
ال�������ذي ي����دع����م من����و ورف�������ع ك���ف���اءة 
خ���دم���ات ح��ك��وم��ة دول����ة الم������ارات، 
كما طّورنا فهًما اأدّق لطرق ت�سخري 
ن��ح��و ت�سكيل  ال��ذك��اء ال���س��ط��ن��اع��ي 
م�ستقبل اخلدمات الرقمية املقدمة 
من  ان��ط��الًق��ا  وذل���ك  للمتعاملني، 
حتليل البيانات وو�سوًل اإىل القدرة 

على التنبوؤ بالتوجهات”.
اأحمد  املهند�ص  �سعادة  اأك���د  ب���دوره 
حم���م���د ال���رم���ي���ث���ي، وك����ي����ل دائ�����رة 

بن  حم����م����د  ج����ام����ع����ة  يف  جُت���������رى 
زاي�����د ل��ل��ذك��اء ال���س��ط��ن��اع��ي، عرب 
اأدت  للجامعة،  التنفيذي  الربنامج 
التي  لل�سبل  م��دارك��ن��ا  تو�سعة  اإىل 
ميكن من خاللها اأن ي�ساعد الذكاء 
ال�سطناعي يف معاجلة بع�ص اأبرز 
ال��ت��ي تواجه  ال��ط��ب��ّي��ة  ال��ت��ح��ّدي��ات 

�سكان املنطقة.

بتقدمي  تتعّلق  روؤى متعمقة مهّمة 
حلول  ال�سطناعي  ال��ذك��اء  بحوث 

واقعية لتحّدي التغرّي املناخي".
اأن  بعد  اليوم،  "ميكنني  واأ�سافت: 
تاأكيد  ال��ربن��ام��ج،  ه���ذا  ���س��ارك��ت يف 
التزامي ب�سمان دمج تقنيات الذكاء 
ا�سراتيجيات  يف  ال����س���ط���ن���اع���ي 
لدولة  امل�ستقلة  امل�سرعات  موؤ�س�سة 

للتغري  املتحدة  العربية  الإم����ارات 
املناخي: "يلعب الذكاء ال�سطناعي 
دول����ة  ان���ت���ق���ال  يف  حم�����ورًي�����ا  دوًرا 
الإمارات اإىل القت�ساد الأخ�سر ويف 
الكربوين  للحياد  اأه��داف��ن��ا  حتقيق 
قّدم  وق���د   ،  2050 ال��ع��ام  ب��ح��ل��ول 
جامعة  يف  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال���ربن���ام���ج 
حممد بن زايد للذكاء ال�سطناعي 

ال�����ذك�����اء  اأن  ن��������رى  اإن������ن������ا  وق���������ال 
دوًرا  ي��ل��ع��ب  ����س���وف  ال���س��ط��ن��اع��ي 
الأمرا�ص  ت�سخي�ص  يف  م��ت��ن��ام��ًي��ا 
ور���س��م اخل���رائ���ط اجل��ي��ن��ي��ة، واأكر 
قطاع  منو  مع  بالتوازي  ذل��ك،  من 
الرعاية ال�سحية يف دولة الإمارات.

املهند�ص  ����س���ع���ادة  اأك�����د  ج��ه��ت��ه  م���ن 
ب���ن ط��ل��ي��ع��ة، رئي�ص  حم��م��د را����س���د 

للتغري  املتحدة  العربية  الإم����ارات 
امل���ن���اخ���ي، ح��ي��ث ن�����س��رع اخل���ط���ى يف 
لبناء  �سركائنا  ج��ان��ب  اإىل  ال�����س��ري 

م�ستقبل اأكر ا�ستدامة".
�سعيد  مطر  �سعادة  اأك��د  جانبه  من 
اأبوظبي  النعيمي، مدير عام مركز 
لل�سحة العامة اأن جتربتنا املبا�سرة 
التي  ال�سحية  ال��رع��اي��ة  اأب��ح��اث  يف 

قطاع  "اأنتج  اأب��وظ��ب��ي:  يف  ال��ط��اق��ة 
هائلة  كميات  اأب��وظ��ب��ي  يف  ال��ط��اق��ة 
ولعب  ال���رق���م���ي���ة،  ال���ب���ي���ان���ات  م����ن 
حا�سًما  دوًرا  ال�سطناعي  ال��ذك��اء 
يف حتليلها، بهدف رفع قدرتنا على 
العمليات  وتعزيز  امل��وارد  تخ�سي�ص 
وا�ستنباط ا�سراتيجيات و�سيا�سات 
الطاقة،  لقطاع  م�ستنرية  ول��وائ��ح 
املتطّور  ال����س���ت���خ���دام  خ����الل  م���ن 
تعّلم  وتقنيات  ال�سطناعي  للذكاء 
دائرة  العديد من وظائف  الآل��ة يف 

الطاقة يف اأبوظبي".
التنفيذي  ال��ربن��ام��ج  اأن  واأو����س���ح 
للذكاء  زاي���د  ب��ن  حممد  جامعة  يف 
متعمقة  روؤى  ق���دم  ال���س��ط��ن��اع��ي 
ح���ي���ال ال��ك��ي��ف��ي��ة ال���ت���ي مي���ك���ن بها 
ت�سخري  ال����س���ط���ن���اع���ي  ل����ل����ذك����اء 
املرونة  لتعزيز  ال�سخمة  البيانات 
وزي����ادة الإن��ت��اج��ي��ة يف ه���ذا القطاع 

احليوي".
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•• ال�شارقة - احلمرية-الفجر:

فعاليات  احلمرية  مبدينة  انطلقت 
ال�سارقة  اأي������ام  م���ن  ال�20  ال������دورة 
ال��راث��ي��ة ب��احل��م��ري��ة، امل��ق��ام��ة لهذا 
والإبداع"  "الراث  �سعار  العام حتت 
يف قرية الراث باحلمرية املطلة على 
خور منطقة احلمرية والتي تتوا�سل 
اأيام وذلك بح�سور  اأربعة  على مدى 
امل�سلم،  العزيز  عبد  الدكتور  �سعادة 

رئي�ص معهد ال�سارقة للراث.
�سيف  �سعادة حميد  الفتتاح  و�ساركه 
ال�سام�سي، رئي�ص املجل�ص  بن �سمحة 
و�سعادة  احلمرية،  مبنطقة  البلدي 
�سعيد عبيد بوفيري ال�سام�سي مدير 
الديوان الأمريي باحلمرية، و�سعادة 
رئي�ص  ن���ائ���ب  ع��ل��ي  اآل  ع��ل��ي  ح��م��ي��د 
و�سعادة  احل��م��ري��ة،  منطقة  جمل�ص 
رئي�ص  نائب  ال�سام�سي،  فايز  حميد 
املجل�ص البلدي، و�سعادة مبارك را�سد 
ب��ل��دي��ة احلمرية،  م��دي��ر  ال�����س��ام�����س��ي 
املنطقة  وم�����س��وؤويل  وج��ه��اء  بح�سور 
واملجال�ص وجمع غفري من احل�سور 
والهايل واملهتمني بالراث واملوروث 
احلمرية  وقاطني  زوار  من  ال�سعبي 

واملناطق املجاورة.
املوؤ�س�سات  من  عدد  اأن  اجلدير  ومن 
ت�سارك يف التنفيذ مع معهد ال�سارقة 
ل��ل��راث وب��ل��دي��ة احل��م��ري��ة واملجل�ص 
والديوان  احلمرية  ملنطقة  البلدي 
الأمريي  وهي هيئة الإمناء التجاري 
وال�سياحي بال�سارقة، وهيئة متاحف 
ال�سارقة، وجمل�ص منطقة احلمرية، 
فرع  الجتماعية  اخل��دم��ات  ودائ����رة 
احلمرية، ونادي �سيدات ال�سارقة فرع 

احل��م��ري��ة، ون���ادي احل��م��ري��ة الثقايف 
الريا�سي، ومركز الفنون باحلمرية، 
والقيادة  للمتاحف،  ال�سارقة  وهيئة 
واملدار�ص  ال�سارقة،  ل�سرطة  العامة 
يف منطقة احلمرية ومدر�سة ال�سعلة 

اخلا�سة. 
فرق  ق���دم���ت  الف����ت����ت����اح؛  ح���ف���ل  ويف 
الفعاليات  يف  امل�������س���ارك���ة  ال���ع���ي���ال���ة 
وفلكلورية،  ���س��ع��ب��ي��ة  ف��ن��ي��ة  ع���رو����ص 
وجت�����ول احل�����س��ور و���س��ي��وف الأي�����ام 
اأروق��������ة  ب���احل���م���ري���ة يف  ال����راث����ي����ة 
م�ستمعني  ال������راث،  ق��ري��ة  واأرك�������ان 
الربامج  اأب����رز  ح���ول  ���س��روح��ات  اإىل 
والأن�����س��ط��ة امل�����س��اح��ب��ة، ع����الوًة على 
التي يجري  امل��ب��ادرات  الط���الع على 
اليام  اق��ام��ة  ف���رة  خ���الل  تنفيذها 
اجلولة  خ��الل  متعرفني  ال��راث��ي��ة، 
للهيئات  املخ�س�سة  الأج��ن��ح��ة  ع��ل��ى 
وال���دوائ���ر وامل��وؤ���س�����س��ات امل�����س��ارك��ة يف 

الأيام الراثية باحلمرية.

امل���ه���رج���ان  و�����س����ي����وف  زوار  وت����اب����ع 
املتعلقة  ال��ور���ص  باحلمرية  ال��راث��ي 
ب����ال����راث ال�����س��ع��ب��ي، م��ط��ل��ع��ني على 
خمتلف  يف  ال���ق���ائ���م���ة  ال���ف���ع���ال���ي���ات 
اأرج��اء قرية ال��راث باحلمرية ومن 
اأبرزها العرو�ص امل�سرحية التفاعلية 
مت  وف��ق��رات  وال�سعبية  والفلكلورية 
منطقة  مدار�ص  خالل  من  تنفيذها 
احلمرية اىل جانب الأهازيج الراثية 
وامل�ساهد التمثيلية واللعاب ال�سعبية 

والريا�سية والفعاليات الثقافية.
ك���م���ا وج������رى ت���ق���دمي ف����ق����رات فنية 
الفرق  ق��دم��ت��ه��ا  ���س��ع��ب��ي��ة  ورق�������س���ات 
الراثية،  ال��ف��رق  م��ن  وع��دد  العاملية 
وتنفيذ امل�سابقات املخ�س�سة لالأطفال 
املرافقني لالأهايل وتوزيعات للهدايا 
اأ�سفت  ال���ت���ي  ال���ق���ي���م���ة،  واجل�����وائ�����ز 
ال�سرور  واأدخ���ل���ت  ال��ك��ب��رية  ال��ف��رح��ة 
الفئات  على م�ستحقيها من خمتلف 
بالتعاون  وذل����ك  وال������زوار  امل�����س��ارك��ة 

م��ع خمتلف اجل��ه��ات وامل��وؤ���س�����س��ات يف 
حكومة ال�سارقة.

ك��م��ا ق���ام امل�����س��ل��م واحل�����س��ور بجولة 
احلمرية  خ��ور  �سفاف  على  بحرية 
وارتباطها  ال�����س��ي��د  ح���رف���ة  وت���اب���ع 

باملنطقة اأحد احلرف املتوارثة .
احلمرية  ب���ل���دي���ة  ب���������ادرت  ب���ع���ده���ا 
الدكتور  �سعادة  بح�سول  بالحتفال 
ع��ب��دال��ع��زي��ز امل�����س��ل��م حل�����س��ول��ه على 
 2023 العربي  جائزة رجل الراث 
مبارك  ���س��ع��ادة  ق����ام  اأن  ب��ع��د  وذل�����ك 
را�سد ال�سام�سي مدير بلدية احلمرية 
امل��ن��ا���س��ب��ة من  ب��ه��ذه  ب��ت��ق��دمي كعكعة 
والقيام  احلمرية  خ��ور  �سفاف  على 

بتقطيعها مع امل�سلم واحل�سور . 
���س��ع��ادة حميد  ق��ال  ل��ه؛  ت�سريح  ويف 
رئي�ص  ال�سام�سي  �سمحة  ب��ن  �سيف 
مل��ن��ط��ق��ة احلمرية  ال��ب��ل��دي  امل��ج��ل�����ص 
ال�سارقة  اأي����ام  ف��ع��ال��ي��ات  اإق���ام���ة  ب����اأن 
اإطار  ت��اأت��ي يف  ب��احل��م��ري��ة  ال��راث��ي��ة 

ال������روؤي������ة ال���ث���اق���ب���ة وال���ت���وج���ي���ه���ات 
ال�سيخ  ال�����س��م��و  ل�����س��اح��ب  ال�����س��دي��دة 
ال��دك��ت��ور ���س��ل��ط��ان ال��ق��ا���س��م��ي ع�سو 
التي  ال�سارقة،  الأعلى حاكم  املجل�ص 
توؤكد دائماً على اأن الراث والتاريخ 
ي���ع���ززان الن��ت��م��اء ال��وط��ن��ي ن��ظ��راً ملا 
اإحياء  من  الراثية  النواحي  متثله 

للذاكرة، وترتيباً مل�ستقبل زاهر.
را�سد  مبارك  �سعادة  اأ�ساد  جهته  من 
احلمرية،  بلدية  م��دي��ر  ال�سام�سي، 
بالدور الكبري ل�ساحب ال�سمو ال�سيخ 
الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي، 
ع�سو املجل�ص الأعلى، حاكم ال�سارقة، 
يف تعزيز الراث واملوروث ال�سعبي يف 
ودعم  ال�سارقة،  اإم���ارة  اأب��ن��اء  وج���دان 
والراثية  ال�سعبية  للفنون  �سموه 
يف خمتلف دول العامل، وجهد �سموه 
املتوا�سل يف دعم املنظمات العاملة يف 
هذا املجال، واإن�سائه املراكز الراثية 
ال���ع���امل، كما  اأق���ط���ار  وال��ث��ق��اف��ي��ة يف 
الدوائر  خمتلف  ت��ع��اون  ع��ل��ى  اأث��ن��ى 
حكومة  يف  وامل��وؤ���س�����س��ات  وال��ه��ي��ئ��ات 
يف  امل�ساركة  على  وحر�سهم  ال�سارقة 
باحلمرية،  الراثية  الأي��ام  فعاليات 
معهد  من  املبذولة  باجلهود  م�سيداً 
برئي�سه  مم��ث��اًل  ل���ل���راث،  ال�����س��ارق��ة 
امل�سلم،  العزيز  عبد  الدكتور  �سعادة 
احلثيثة،  وم��ت��اب��ع��ت��ه��م  ل��ت��وا���س��ل��ه��م 
ودوره�����م ال��رئ��ي�����ص يف احل��ف��اظ على 
ال�سعبية  ومكوناته  وهويته  ال��راث 
واإرث الآباء والجداد، موؤكداً على اأن 
اأيام ال�سارقة الراثية اأ�سبحت نافذة 
اأ�سالة  على  ال�سوء  ت�سلط  ح�سارية 
وامل�ستقبل  احلا�سر  وع��راق��ة  املا�سي 

امل�سرق.

•• اأبوظبي- وام:

الإن�سانية،  للعلوم  زاي���د  ب��ن  حممد  جامعة  اأم��ن��اء  جمل�ص  عقد 
الدكتور  برئا�سة  اأب��وظ��ب��ي  يف  اجل��ام��ع��ة  مقر  يف  الأول  اجتماعه 

حممد را�سد الهاملي وبح�سور اأع�ساء املجل�ص.
الجتماع  بداية  يف  الهاملي  را�سد  حممد  الدكتور  �سعادة  ورح��ب 
باأع�ساء املجل�ص واحل�سور ، م�سدداً على اأهمية هذه الجتماعات 
وحتقيق  اجل��ام��ع��ة،  يف  التعليمية  العملية  �سري  تطوير  ملناق�سة 
مكانة  تر�سيخ  اإىل  اإ���س��اف��ة  ك��اف��ة،  امل��ج��الت  يف  والتميز  ال��ري��ادة 
العلوم  م��ت��ف��رد يف جم���ال  اأك���ادمي���ي  ك��م��رك��ز  املنطقة  اجل��ام��ع��ة يف 

الإن�سانية.
املوؤ�س�سات  دع��م  يف  الر�سيدة  ال��ق��ي��ادة  ج��ه��ود  على  �سعادته  واأث��ن��ى 

الإن�����س��ان رهان  ال��دول��ة، ملوا�سلة الرت��ق��اء يف بناء  الأك��ادمي��ي��ة يف 
املا�سي واحلا�سر وامل�ستقبل، م�سدداً على اأهمية دور جامعة حممد 
بن زايد للعلوم الإن�سانية يف �سناعة قادة امل�ستقبل، ملا متتلكه من 
مقومات النجاح والتفرد، ف�ساًل عن اأنها ت�سم نخبة من العلماء 

واملفكرين يف جمال العلوم الإن�سانية.
ك��م��ا ���س��ك��ر ال��ه��ام��ل��ي الأع�����س��اء ورئ��ي�����ص جم��ل�����ص اأم���ن���اء اجلامعة 

ال�سابقني على اإ�سهاماتهم يف تطوير اجلامعة وتقدمها.
التنظيمي  الهيكل  على  املقرحة  التعديالت  املجل�ص،  واعتمد 
للجامعة، واأهمها اإ�سافة كلية العلوم الجتماعية والإن�سانية، كما 

اعتمد اخلطة ال�سراتيجية خالل الثالث �سنوات القادمة.
موا�سلة  منها  ال��ق��ادم��ة،  ال��ف��رة  احتياجات  اأه��م  املجل�ص  وبحث 
العاملية،  املعايري  يتوافق مع  الأكادميي، مبا  الن�سر  تطوير كفاءة 

اإ�سافة اإىل تعزيز قدرات اخلريجني وفق احتياجات �سوق العمل.
روؤية  وناق�ص   ،2023 لعام  املجل�ص على موازنة اجلامعة  واطلع 
ور�سالة واأهداف اجلامعة، والدرجات العلمية املقدمة من اجلامعة 
�ساملًة الربامج املعتمدة، والربامج قيد العتماد وامل�ستقبلية لنيل 
الإن�سانية  العلوم  يف  والدكتوراه  واملاج�ستري  البكالوريو�ص  درجة 

والجتماعية والفل�سفية.
الإن�سانية  للعلوم  زاي��د  ب��ن  حممد  جامعة  اأم��ن��اء  جمل�ص  وي�سم 
ك��اًل من  الهاملي،  را���س��د  ال��دك��ت��ور حممد  �سعادة  ي��راأ���س��ه  ال���ذي 
�سعادة مبارك حمد املهريي، نائباً للرئي�ص، و�سعادة حممد حمزة 
ال��ق��ا���س��م، و���س��ع��ادة م��رمي عيد امل��ه��ريي، و���س��ع��ادة ع��ب��داهلل عقيدة 
امل��ه��ريي، و���س��ع��ادة ال��دك��ت��ور عمر حبتور ال��درع��ي، و���س��ع��ادة غامن 

�سلطان ال�سويدي.

•• ابوظبي-الفجر:

الوطنية  وامل��ك��ت��ب��ة  الأر����س���ي���ف  ن��ظ��م 
بالتعاون مع جمعية املراأة �سند الوطن 
بالتزامن  افرا�سية  �سعرية  اأم�سية 
جاءت  وق��د  للمراأة،  العاملي  اليوم  مع 
الأم�سية تقديراً للمراأة على اإجنازاتها 
يف �ستى املجالت واإ�سهاماتها يف �سبيل 
الب�سري،  والتطور  احل�ساري  التقدم 
ثالث  ه�����ي  الأم���������س����ي����ة  ه������ذه  وت����ع����د 
الثقايف  املو�سم  برنامج  يف  الفعاليات 
واملكتبة  ل��الأر���س��ي��ف   2023 ال��ث��اين 

الوطنية. 
افتتحت الدكتورة اأمينة املاجد -رئي�سة 
الأم�سية  الوطن-  �سند  امل��راأة  جمعية 
ل�سمو  ب��ق��ول  ب��داأت��ه��ا  ال��ت��ي  بكلمتها 
رئي�سة  م��ب��ارك  بنت  فاطمة  ال�سيخة 
الحتاد الن�سائي العام رئي�سة املجل�ص 

الرئي�سة  والطفولة  لالأمومة  الأعلى 
"اأم  الأ�سرية  التنمية  ملوؤ�س�سة  الأعلى 
فيه  ت�سيد  اهلل،  حفظها  الإمارات" 
ا�ستطاعت يف  التي  الإم��ارات��ي��ة  ب��امل��راأة 
اأن  ال��دول��ة  عمر  م��ن  املا�سية  املرحلة 
املواقع  خم��ت��ل��ف  م���ن  للجميع  ت��ث��ب��ت 
للم�سوؤولية،  اأه��ل  اأن��ه��ا  تتبواأها  التي 
واأن��ه��ا ع��ل��ى ق���در م��ن ال��ك��ف��اءة لتكون 
واأن  كافة،  الظروف  لبالدها يف  �سنداً 
املقبلة  ع��ام��اً  للخم�سني  ال���س��ت��ع��داد 
�سريكاً  الإم����ارات  ابنة  تكون  اأن  ب��د  ل 
عملية  يف  وحم����وري����اً  ا���س��رات��ي��ج��ي��اً 

ا�ست�سراف امل�ستقبل.
وبهذه املنا�سبة هناأت رئي�سة اجلمعية 
والتي  امل����راأة،  ملهمة  الإمارات"  "اأم 
اتخاذ  م���وق���ع  يف  وج��ع��ل��ت��ه��ا  م��ك��ن��ت��ه��ا 

القرار.
واأ���س��ارت امل��اج��د اإىل اأن ي��وم امل���راأة قد 

جاء نتيجة لطلب املراأة بحق امل�ساواة، 
ولكن املراأة يف دولة الإم��ارات العربية 
حقوقها؛  ع��ل��ى  ح�سلت  ق��د  امل��ت��ح��دة 
القيادة  م���ن  مم���ي���زاً  دع���م���اً  لق����ت  اإذ 

مقومات  ل���ه���ا  ه���ي���اأ  مم����ا  ال���ر����س���ي���دة 
املنا�سبة،  ال��ب��ي��ئ��ة  ل��ه��ا  ووف����ر  ال��ن��ج��اح 
املجالت،  ج��م��ي��ع  يف  ح��ق��وق��ه��ا  وع����زز 
الإم��ارات��ي��ة قدرتها  امل���راأة  اأثبتت  وق��د 

على املناف�سة وحتقيق الإجنازات حتى 
�سارت منوذجاً للطموح والإبداع.

الإم����ارات  دول���ة  اأن  يكفي  واأ���س��اف��ت: 
جمل�ص  اأن�����س��اأت  ق��د  امل��ت��ح��دة  العربية 

اجلن�سني،  ب���ني  ل���ل���ت���وازن  الإم��������ارات 
وب���ن���اء ع��ل��ى دور ه����ذا امل��ج��ل�����ص ف���اإن 
ه���ن���اك م��ت��اب��ع��ة ل���ل���م���راأة وواق���ع���ه���ا يف 
م�ساواتها  وم���دى  امل��وؤ���س�����س��ات،  جميع 

�سقيقها  م��ع  وال��واج��ب��ات  يف احل��ق��وق 
دليل  تتبع  املوؤ�س�سات  وجميع  الرجل، 

هذا املجل�ص.
وم�������ن ج���ان���ب���ه���ا اأك�����������دت ال�������س���اع���رة 
والإعالمية هم�سة اأحمد يون�ص اأن كل 
امراأة تعي�ص على اأر�ص الإمارات نهلت 
دروب  على  و���س��ارت  التميز  منهل  من 
ع���ن جتربتها  ث���م حت���دث���ت  الإب��������داع، 
حققته  الذي  التوازن  وعن  ال�سعرية، 
واهتمامها  ك��ك��ات��ب��ة  م��وه��ب��ت��ه��ا  ب���ني 

باأ�سرتها كربة منزل.  
تهاين  والإع��الم��ي��ة  ال�ساعرة  وه��ن��اأت 
التميمي املراأة يف خمتلف اأنحاء العام 
على ما حققته من اإجن��ازات؛ موؤكدة 
اأن ق��درة امل���راأة على الإب���داع ل حدود 
ل��ه��ا، ومت��ن��ت م��ن امل�����راأة ع��ط��اء اأكر، 
اإلهامها  م�سدر  على  ال�سوء  و�سلطت 
ال�ساعرة  وك��ذل��ك حت��دث��ت  ال�����س��ع��ري. 

والإع����الم����ي����ة ب���ردي�������ص خ��ل��ي��ف��ة عن 
ال�سعر  اأن  م��وؤك��دة  ال�سعرية  جتربتها 
املوهبة  م��ن  مزيجاً  ك��ان  ومل��ا  يتطور، 
يتوقف  األ  ال�����س��اع��ر  فعلى  وال��ث��ق��اف��ة 
درا�سة  �سيما يف  نف�سه ول  تثقيف  عن 
ف��ن��ون الأدب وال�����س��ع��ر، وحت��دث��ت عن 
التحديات التي واجهتها يف م�سريتها 
اإن�سان  ك���ل  اأن  اإىل  م�����س��رية  الأدب���ي���ة 
ال�سعوبات  طريقه  �ستعر�ص  ناجح 
املراأة  مب�سرية  واأ���س��ادت  وال��ت��ح��دي��ات، 
فاطمة  ال�سيخة  �سمو  ت��ق��وده��ا  ال��ت��ي 
بنت مبارك يف دولة الإمارات، وثمنت 
ع���ال���ي���اً ج���ه���ود ���س��م��وه��ا ال���ت���ي جتلت 
امل�����راأة ومت��ك��ي��ن��ه��ا. وتخللت  ت��ط��ور  يف 
ال�ساعرات  األقتها  ق�سائد  الأم�����س��ي��ة 
اأعربن يف قوافيها عن حب  امل�ساركات 
العطاء  وع��ن  العظام،  وقادته  الوطن 

الالحمدود للمراأة. 

•• اأبوظبي-وام:

�سارك معايل الدكتور علي را�سد النعيمي رئي�ص جمموعة ال�سعبة 
الربملانية الإماراتية يف الحتاد الربملاين الدويل ممثل املجموعة 
اجليو�سيا�سية العربية يف اللجنة التنفيذية لالحتاد.. يف اجتماع 
اللجنة التنفيذية يف دورتها ال� 289 الذي عقد على مدار يومني 
يف املنامة مبملكة البحرين ، �سمن اجتماعات اجلمعية العامة ال� 
تعقد  والتي  احلاكم  للمجل�ص   211 ال���  وال���دورة  146 لالحتاد 

خالل الفرة من 9 اىل 15 مار�ص اجلاري. 
ومت خ���الل الج��ت��م��اع م��ن��اق�����س��ة ت��ق��ري��ر الأم�����ني ال���ع���ام لالحتاد 
الربملاين الدويل حول ا�ست�سافة مكتب اإقليمي لالحتاد يف كل من 
جمهورية م�سر العربية والأوروغواي، والتعديالت املقرحة على 

ا�سراتيجية  مع  متا�سيا  ال��دويل  الربملاين  الحت��اد  جائزة  نظام 
املناخي،  العمل  بالركيز على   2026-2022 الحتاد لالأعوام 
ق��دم��وا م�ساهمات  ال��ذي��ن  للنواب  اجل��ائ��زة  اق���راح منح  حيث مت 

بارزة يف العمل املناخي. 
اأن�سطة  واأث���ر  ال��ع��ام ح��ول وق��ع  الأم���ني  وناق�ص الج��ت��م��اع تقرير 
ا�سراتيجية  تنفيذ  يف   2022 للعام  ال��دويل  ال��ربمل��اين  الحت��اد 
التقرير م�ساهمة  اأو�سح  2026-2022، حيث  الحتاد للفرة 
الأه���داف اخلم�سة لالحتاد من خالل  تنفيذ  الحت��اد يف  اأن�سطة 

امل�ساركة الفاعلة والتاأثري. 
اللجنة  اج��ت��م��اع  النعيمي يف  ع��ل��ي  ال��دك��ت��ور  م��ع��ايل  ���س��ارك  ك��م��ا 
الحتاد،  يف  التنفيذية  للجنة  التابعة  املالية  لل�سوؤون  الفرعية 
ومت فيها ا�ستعرا�ص الو�سع املايل لالحتاد حتى يناير 2023م، 

الوطنية  والربملانات  املنظمات  املقدمة من  الطوعية  وامل�ساهمات 
لدعم جمموعة من الأن�سطة املرتبطة بالأهداف ال�سراتيجية 

لالحتاد الربملاين الدويل. 
والنفتاح،  وامل�ساءلة  ال�سفافية  جلنة  اجتماع  يف  معاليه  و�سارك 
للجنة  التابعة  اللجنة  يف  العربية  للمجموعة  مم��ث��اًل  ب�سفته 
التنفيذية، حيث ناق�ست املجموعة وثيقة مدونة ال�سلوك اخلا�سة 
يف  م�ساعدتهم  اإىل  الهادفة  ال��دويل  الربملاين  الحت��اد  مب�سوؤويل 
الوفاء بالتزاماتهم جتاه الحتاد، وتنطبق القواعد على م�سوؤويل 
اأثناء  ال��دويل يف جميع جوانب حياتهم العامة  الحت��اد الربملاين 
قيامهم بواجباتهم يف متثيل الحتاد الربملاين الدويل وعمله، ول 
ينطبق عليهم اأثناء قيامهم بواجباتهم املهنية الأخرى اأو حياتهم 

اخلا�سة. 

علي النعيمي ي�سارك يف اجتماع اللجنة التنفيذية لالحتاد الربملاين الدويل يف البحرين 

•• اأبوظبي-وام: 

ُعقد الجتماع الثالث للم�سوؤولني رفيعي امل�ستوى بني وزارة اخلارجية 
والتعاون الدويل والدائرة الأوروبية لل�سوؤون اخلارجية، حيث تراأ�ص 
ال�سوؤون  اإدارة  م��دي��رة  ال�����س��وي��دي،  عائ�سة  �سعادة  الإم���ارات���ي  اجل��ان��ب 
الأوروب��ي��ة، وم��ن جانب الحت��اد الأوروب���ي �سعادة ك��ارل هلغارد، نائب 
العمل  بهيئة  اأفريقيا  و�سمال  الأو���س��ط  ال�سرق  اإدارة  يف  ال��ع��ام  امل��دي��ر 

اخلارجي. 
وركز الجتماع على التبادلت القطاعية، يف اإطار اتفاقية التعاون بني 
وزارة اخلارجية وال�سوؤون اخلارجية وهيئة العمل اخلارجي بالحتاد 

الأوروبي املوقعة يف يناير 2018. 
�ساهمت يف  التي  التفاقية  تنفيذ  املحرز يف  بالتقدم  اجلانبان  ورح��ب 

تعزيز التعاون يف عدد من املجالت، مبا يف ذلك القت�ساد، والتجارة، 
وا�ست�سافة دولة الإم��ارات ملوؤمتر الأط��راف يف اتفاقية الأمم املتحدة 
الطاقة،  وان��ت��ق��ال  واأم����ن   ،COP28 امل��ن��اخ  ت��غ��ري  ب�����س��اأن  الإط���اري���ة 

ومكافحة الإرهاب، والتعاون الإمنائي، والعمل الإن�ساين. 
واأ�سار اجلانبان اإىل اأهمية موؤمتر COP28 يف تعزيز العالقات بني 

الإمارات العربية املتحدة والحتاد الأوروبي. 
عمل  جمموعات  ث��الث  عرب  خمتلفة  قطاعات  الجتماع  يف  و�ساركت 
الإرهاب،  ومكافحة  والأم��ن  والقت�سادي،  التجاري  التنويع  �سملت: 

والأجندة العاملية. 
التجارة  جم��ال  يف  الثنائي  ال��ت��ع��اون  الرئي�سية  امل��و���س��وع��ات  و�سملت 
والقت�ساد، والطاقة، وال�ستدامة، والتغري املناخي، والأمن، والتنمية، 

وامل�ساعدات الإن�سانية. 

انعقاد الجتماع الثالث لكبار امل�سوؤولني �سمن اتفاق التعاون بني الإمارات والحتاد الأوروبي يف اأبوظبي 

يف ثالثة فعاليات مو�ضمه الثقايف الثاين 2023 وبالتعاون مع جمعية املراأة �ضند الوطن

الأر�سيف واملكتبة الوطنية ينظم اأم�سية �سعرية بالتزامن مع اليوم العاملي للمراأة

انطالقة مميزة لفعاليات اأيام ال�سارقة الرتاثية باحلمرية 

جمل�س اأمناء جامعة حممد بن زايد للعلوم الإن�سانية يعقد اجتماعه الأول

•• اأبوظبي -وام: 

بحث اللواء ثاين بطي ثاين ال�سام�سي مدير اأكادميية �سيف بن زايد للعلوم 
يف  الداخلية  وزي��ر  غا�سيت�ص  براتي�سالف  معايل  مع  والأمنية  ال�سرطية 
جمهورية �سربيا عددا من املو�سوعات ذات الهتمام امل�سرك يف جمالت 
وتبادل   ، الدولية  ال�سراكة  عالقات  تعزيز  و  والأمني،  ال�سرطي  التدريب 
املعارف واخلربات واأف�سل التطبيقات ال�سرطية يف خمتلف املجالت التي 

تعزز الأمن والأمان وال�ستقرار. 
اأبوظبي بح�سور العميد  جاء ذلك خالل اللقاء الذى جمع الطرفني فى 
اأكادميية �سيف بن زايد للعلوم  الدكتور را�سد حممد بور�سيد نائب مدير 

ال�سرطية والأمنية و�سباط الأكادميية. 

•• عجمان-الفجر:

امل�ستخدمني  ع���دد  ان  ع��ج��م��ان  يف  ال��ن��ق��ل  ه��ي��ئ��ة  ك�����س��ف��ت 
خلطوط النقل العام  املنطلقة من املحطة الرئي�سية منذ 
م�ستخدم،   83،526 2021بلغ  عام  نهاية  يف  افتتاحها 
امل�ساريع ال�ستثماريه لهيئة  الرئي�سية من  و تعد املحطة 
الفئات  من  العديد  بها  ت�ستهدف  التي  و  النقل-عجمان 
اجلماهري ية و تقدم املحطة العديد من اخلدمات املهمه 

للم�سافرين .
النقل  لهيئة  العام  املدير  لوتاه  �سعادة عمر حممد  وق��ال 
يف  للم�سافرين  مهمه  وجهة  تعد  املحطة  ان  عجمان  يف 
اماره عجمان حيث تتوفر الهيئة رحالت مبا�سره ملطارات 
الدولة املهمة منها مطار ال�سارقة الدويل و مطار دبي و 

ذلك لت�سهيل و�سول امل�سافرين ب�سكل �سريع و مريح .
اأ���س��اف ان��ه يوجد مكتب ط��ريان الم���ارات و ال��ذي يعمل 
على مدار ال�ساعة لتخلي�ص اإجراءات ال�سفر ل�سكان اماره 
على  املكتب  ه��ذا  يعمل  و  ال�سمالية،  الم���ارات  و  عجمان 
قبل  احلقائب  ت�سليم  و  ال�سفر  اإج����راءات  كافه  تخلي�ص 

الذهاب للمطار .
و ب��ني ان���ه ت��ت��وف��ر اي�����س��اً خ��دم��ات ال��ن��ق��ل ال���ربي الدويل 
و ن��ق��ل احل��ج��اج م��ن خ���الل ���س��رك��ات ال��ن��ق��ل امل��ت��واج��دة يف 
ال�سعودية  النقل  ل�سركة  احل�سري  الوكيل  منها  املحطة 
اململكة  اإىل  يومية  يوفر رحالت  بدوره  "والذي  "�سابتكو 
اخلنجري  العمانية  النقل  و�سركة   ، ال�سعودية  العربية 
لنقل الركاب باحلافالت، بالإ�سافة اإىل �سركة بالد ال�سام 

و�سركة الهدف لنقل الركاب باحلافالت.

اأكادميية �سيف بن زايد للعلوم ال�سرطية تبحث مع الداخلية ال�سربية جمالت التدريب ال�سرطي والأمني 

خالل  عجمان  للحافالت  الرئي�سية  للمحطة  النقل  خلدمات  م�ستفيد  األف   84

+971569941666 للتــوا�ضــــل واال�ضتعالم: 
 Jawaher.alketbi@ta.gov.ae        Amani.Alshamsi@ta.gov.ae 

اإع��الن
طرحها  عن  النقل-عجمان  هيئة  تعلن 
االإعالنات  جمال  يف  لال�ضتثمار  م�ضاحات 

على  و�ضائل النقل..
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-وام:

اأطلقت القيادة العامة ل�سرطة دبي 
للموارد  ال��ع��ام��ة  الإدارة  يف  ممثلة 
العامة للتحريات  الب�سرية والإدارة 
مع  وبالتعاون  اجلنائية،  واملباحث 
يف  للتكنولوجيا  روت�س�سر  جامعة 
يف  ال��رق��م��ي  "التحول  دب��ل��وم  دب����ي، 
مكافحة اجلرائم املالية"، وذلك يف 
اإطار التعاون امل�سرك مع املوؤ�س�سات 
برامج  يف  عامليا  ال��رائ��دة  التعليمية 
العمل  ت��خ��دم  م��ت��ع��ددة  تخ�س�سية 

ال�سرطي والأمني.
القمة  ه���ام�������ص  ع���ل���ى  ذل������ك  ج������اء 
ن�سختها  يف  ال���ع���امل���ي���ة  ال�����س��رط��ي��ة 
يف  اأعمالها  اختتمت  والتي  الثانية، 
 3 بعد  العاملي،  التجاري  دبي  مركز 
واجلل�سات  ب��امل��وؤمت��رات  حافلة  اأي���ام 
وور�ص العمل، �سارك فيها نخبة من 
واملنظمات  الدوليني  ال�سرطة  ق��ادة 
القانون، واخلرباء يف  اإنفاذ  وجهات 
التحديات  اأبرز  ملناق�سة  املجال،  ذات 
مل��ك��اف��ح��ة اجلرائم  ت��واج��ه��ه��م  ال��ت��ي 
والطالع  للقارات،  العابرة  املنظمة 
التكنولوجيا  اأن�������واع  اأح������دث  ع��ل��ى 

الداعمة للعمل ال�سرطي.
واأك�����د ���س��ع��ادة ال���ل���واء ج��م��ال �سامل 
العامة  الإدارة  م���دي���ر  اجل������الف، 

اأن  اجلنائية،  وامل��ب��اح��ث  للتحريات 
باتوا  ال���ي���وم،  ال���ع���امل  امل��ج��رم��ني يف 
اأداة  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  م���ن  ي���ت���خ���ذون 
لتنفيذ جرائمهم امل�ستحدثة، الأمر 
العاملني  ك��اف��ة  ع��ل��ى  ي��ح��ت��م  ال����ذي 
يف جم���ال م��ك��اف��ح��ة اجل���رمي���ة بكل 
وال���رق���م���ي���ة منها  ع���ام���ة،  ����س���وره���ا 
التطور  ه������ذا  م����واك����ب����ة  خ����ا�����س����ة، 
التكنولوجي، وال�ستمرار يف تطوير 
والعملياتية  الأم���ن���ي���ة  امل��ن��ظ��وم��ة 
واملوؤ�س�سات  ال�سركاء  م��ع  بالتعاون 
من القطاعني احلكومي واخلا�ص، 
جهودنا  ت��وح��ي��د  م��ن  م��ع��اً  لنتمكن 
واملتمثل  امل�سرك،  الهدف  وحتقيق 

يف تعزيز اأمن املجتمعات.
وقال اإن الدبلوم يعزز جهود �سرطة 
دبي يف مواجهة اجلرائم امل�ستحدثة، 
اجلنائي،  امل�����س��ت��ق��ب��ل  وا���س��ت�����س��راف 
مواجهة  يف  ال�ستباقية  وامل��واج��ه��ة 

اجلرائم اجلنائية والرقمية.
م����ن ج���ان���ب���ه، ق�����ال ����س���ع���ادة ال���ل���واء 
م��راد، مدير  اهلل  عبد  �سالح  دكتور 
اإن  الب�سرية  للموارد  العامة  الإدارة 
اإط���ار حتقيق  ي��اأت��ي يف  التعاون  ه��ذا 
اإىل  الرامية  دب��ي،  �سرطة  توجهات 
بكفاءة  ال��ب�����س��ري  امل����ال  راأ�����ص  اإدارة 
وفاعلية، وذلك عرب تعزيز �سراكات 
���س��رط��ة دب���ي م���ع خم��ت��ل��ف اجلهات 

التعليمية حمليا وعامليا، مبا يحقق 
ويعزز  ال���س��رات��ي��ج��ي��ة،  الأه������داف 
ت��دري��ب وت��اأه��ي��ل ورف��ع ك��ف��اءة املورد 
القطاعات  خم��ت��ل��ف  يف  ال���ب�������س���ري 
وال���ت���خ�������س�������س���ات، ل��ت��م��ك��ي��ن��ه��م من 
وفق  امل�ستحدثة  اجل��رائ��م  مواجهة 
اأحدث الأ�ساليب العلمية املطبقة يف 
العامل. بدوره، قال الدكتور يو�سف 
روت�س�سر  جامعة  رئي�ص  الع�ساف 
“نفخر  دب������ي:  يف  ل��ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
واملميزة  ال�سراتيجية  بال�سراكة 
�سنع  يف  للتعاون  دب���ي،  �سرطة  م��ع 
التكنولوجيا  جم��الت  يف  امل�ستقبل 
امل�ستقبل  وا����س���ت�������س���راف  امل��ت��ق��دم��ة 
ا�ستخدام  يف  امل��ه��ن��ي  ال��دب��ل��وم  ..اإن 

والتحول  امل��ت��ق��دم��ة  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
الرقمي يف مكافحة اجلرائم املالية 
ي��اأت��ي دعما  الأم�����وال،  وم��ن��ه��ا غ�سل 
ا�ست�سراف  يف  دب���ي  ���س��رط��ة  جل��ه��ود 
التحول  جانب  يف  خا�سة  امل�ستقبل 
امل���ن���ظ���وم���ة الأم���ن���ي���ة  ال���رق���م���ي يف 

ومتكني العاملني يف املجال”.
واأك����د ال��ع��ق��ي��د خ��ب��ري دك��ت��ور جمعة 
اإدارة  م����دي����ر  ال�����رح�����وم�����ي،  ع����ل����ي 
يف  الأم����وال  غ�سل  ج��رائ��م  مكافحة 
واملباحث  للتحريات  العامة  الإدارة 
ي��ه��دف اإىل  ال��دب��ل��وم  اأن  اجل��ن��ائ��ي��ة، 
ت��ع��زي��ز ودع�����م ج���ه���ود ال��ع��ام��ل��ني يف 
املالية،  اجل���رائ���م  م��ك��اف��ح��ة  جم���ال 
بالتقنيات  امل��ت��ك��ام��ل  الإمل�������ام  ع���رب 

الآيل  كالتعلم  اجل��دي��دة  والأدوات 
واأمتتة  ال�سطناعي  ال��ذك��اء  ونظم 
والبلوك  ال���روب���وت���ي���ة  ال��ع��م��ل��ي��ات 
وغ���ريه���ا، مب��ا ميكنهم من  ت�����س��ني، 
وخمتلف  الأم�����وال  غ�سل  م��ك��اف��ح��ة 
واكت�ساب  الأخ���رى،  املالية  اجلرائم 
املهارات الالزمة ملواجهة التحديات 

املتعددة.
من جهة اأخرى، اأكد النقيب دكتور 
ق�سم  رئي�ص  م���راد،  اهلل  عبد  ح��ام��د 
البعثات  اإدارة  يف  والإي��ف��اد،  البعثات 
من  ال���دب���ل���وم  اأن  وال����س���ت���ق���ط���اب، 
فيه،  امللتحقني  ق��درات  تعزيز  �ساأنه 
الأدوات  ف��ه��م  م���ن  مت��ك��ي��ن��ه��م  ع���رب 
اليوم  امل�����س��ت��خ��دم��ة  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة 
من قبل املوؤ�س�سات املالية، ومنحهم 
ال���ق���درة ع��ل��ى ال��ك�����س��ف ع��ن خمتلف 
خم��اط��ر اجل���رائ���م امل��ال��ي��ة، ومدهم 
الرئي�سية  ال���رق���م���ي���ة  ب����امل����ه����ارات 
هذه  مكافحة  جم��ال  يف  للمحقيق 
ال��ن��وع��ي��ة م��ن اجل���رائ���م، م���وؤك���داً اأن 
املوؤ�س�سات  م��ع  دب���ي  ���س��رط��ة  ت��ع��اون 
اإط����ار حر�ص  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة، ي��اأت��ي يف 
على  وال���س��ت��ق��ط��اب  ال��ب��ع��ث��ات  اإدارة 
الطلب  ب�����ني  امل�������واءم�������ة  حت���ق���ي���ق 
للتحديات  وفقاً  الفعلي  والحتياج 
يف  املتخ�س�سة  ال��ك��وادر  تواجه  التي 

العمل ال�سرطي والأمني.

•• اأبوظبي -وام:

عام  قائد  املزروعي  فار�ص خلف  اللواء ركن طيار  اطلع معايل 
للبحث  الإم���ارات  واإجن���ازات فريق  اأبوظبي على جهود  �سرطة 
املت�سررين  لإنقاذ   )2 ال�سهم  )الفار�ص  عملية  �سمن  والإنقاذ 
م��ن ال��زل��زال ال���ذي ���س��رب تركيا و���س��وري��ا وذل���ك خ��الل زيارة 

ميدانية اإىل مركز الدفاع املدين يف ال�سعديات .
اأح��م��د �سيف ب��ن زيتون  راف��ق معاليه خ��الل ال��زي��ارة .. ال��ل��واء 
املهريي مدير قطاع العمليات املركزية والعميد �سامل عبداهلل 
اأب��وظ��ب��ي للدفاع املدين  ب���راك ال��ظ��اه��ري م��دي��ر ع��ام هيئة  ب��ن 

بالإنابة ومدراء القطاعات يف هيئة اأبوظبي للدفاع املدين .

عمليات  يف  امل�ستخدمة  املعدات  عن  �سرح  اإىل  معاليه  وا�ستمع 
ال��ب��ح��ث والإن����ق����اذ، واط��ل��ع ع��ل��ى ع��رو���ص ت��ق��دمي��ي��ة ع��ن املهام 
الإن�سانية التي مت تنفيذها يف تركيا و�سوريا مت�سمنة ملخ�ص 
ال�ستجابة واأعداد القوى الب�سرية والآليات والزيارات امليدانية 
وجانب من الربنامج التدريبي للدفاع املدين ال�سوري ، و�ساهد 
فيديو يربز الدور الإن�ساين للفريق يف البحث عن ناجني حتت 
والتي  والإنقاذ  البحث  اآليات  على  واطلع  املنهارة،  املباين  ركام 
و�سيارات  ال�����س��دا���س��ي  ال��دف��ع  و���س��ي��ارات  الإن���ق���اذ  ح��اوي��ة  �سملت 

. K9 التعامل مع املواد اخلطرة، ووحدات التفتي�ص الأمني
وقدم املقدم حمد حممد الكعبي قائد فريق الإم��ارات للبحث 
متطورة  اأج��ه��زة  ا�ستخدام  ح��ول  �سرحا  �سوريا  ملهمة  والإن��ق��اذ 

للبحث ومعدات للحفر، والرفع والخراق للقطع اخلر�سانية 
مما عزز من �سرعة ال�ستجابة يف الإنقاذ.

من جهته ا�ستعر�ص الرائد اأحمد �سعيد احلمريي قائد فريق 
 50 اإجن���ازه يف  الإم����ارات للبحث والإن��ق��اذ ملهمة تركيا م��ا مت 
امل�سنفة  الفرق غري  دعم  الفريق يف  دور  اإىل  .. م�سرياً  موقعاً 
باملخيمات  ال�����س��ام��ل  التعقيم  واإج�����راء  املحلية  وال��ف��رق  دول��ي��اً 

وال�سيارات والآليات ملنع انتقال الأمرا�ص.
وت��ع��اون��ه مع  ال��ف��ري��ق  ث��م��ن معاليه دور  ال���زي���ارة..  ن��ه��اي��ة  ويف 
واأ�ساد   ،  2/ ال�سهم  الفار�ص  عملية  تنفيذ  يف  اجلهات  خمتلف 
عن  تعرب  والتي  ال�سريعة  ومبادراتها  ال�سباقة  الدولة  بجهود 

مواقفها الإن�سانية يف الوقوف مع الأ�سقاء والأ�سدقاء.

قائد عام �سرطة اأبوظبي يطلع على جهود فريق الإمارات لالإنقاذ امل�سارك يف )الفار�س ال�سهم2(

�سرطة دبي وجامعة روت�س�سرت يطلقان دبلوم التحول الرقمي يف مكافحة اجلرائم املالية

•• اأبوظبي-وام: 

وموؤمتر  ال�سيرباين يف معر�ص  الأم��ن  ي�سارك جمل�ص 
"جي�سيك" 2023 من خالل  اخلليج لأمن املعلومات 
ج��ن��اح خ��ا���ص وذل����ك خ���الل ال��ف��رة م��ن 14 اإىل 16 

مار�ص اجلاري يف مركز دبي التجاري العاملي. 
وي�����س��ت��ع��ر���ص جم��ل�����ص الأم����ن ال�����س��ي��رباين ال��ع��دي��د من 
"النب�ص  مبادرة  منها  واملبادرات  والأن�سطة  الفعاليات 
ورفع  تعزيز  اإىل  تهدف  والتي  الوطني"  ال�سيرباين 
ال�سيرباين  لالأمن  اجليدة  باملمار�سات  الوعي  م�ستوى 
الإم����ارات وذل���ك عن  املجتمع يف دول���ة  ���س��رائ��ح  ملختلف 
طريق ور�ص عمل �سيربانية توعوية وتفاعلية مت�سمنة 

ور�ص ب�سهادات معتمدة. 
كما ي�ستعر�ص جمل�ص الأمن ال�سيرباين "برنامج قادة 
امل�ستقبل يف الأمن ال�سيرباين" الذي يهدف اإىل متكني 
الدولة  القادة من احلكومات املحلية والحتادية داخل 
عن  موؤ�س�ساتهم  يف  ال�سيربانية  املخاطر  ه��ذه  اإدارة  يف 
وتاأثري  ال�سيرباين  الأم��ن  لأهمية  اأف�سل  فهم  طريق 

الهجمات ال�سيربانية على قطاعاتهم. 
والتمرينات  التدريبات  م��ن  العديد  املجل�ص  و�سيعقد 
ال���ع���امل لالأمن  ال�����س��ي��ربان��ي��ة مب���ا ي��ت�����س��م��ن ب��ط��ول��ة 
ال�����س��اي��ربث��ون ومت���ري���ن ت�سيد  ال�����س��ي��رباين وحت�����دي 

القطاع  موظفي  التمارين  ه��ذه  وت�ستهدف  ال��ث��غ��رات، 
بهدف  والتقنيني  اجل��ام��ع��ات  وط��ل��ب��ة  واخل��ا���ص  ال��ع��ام 
ال�سيربانية  القدرات  وبناء  املتخ�س�سة  الكوادر  تاأهيل 
لتعزيز قدرات ا�ستجابة الأمن ال�سيرباين على امل�ستوى 
ال�سراكات  تطوير  على  املجل�ص  يعمل  فيما  ال��وط��ن��ي، 
الإ�سراتيجية مع كل من اجلهات احلكومية واخلا�سة 

من خالل توقيع عدد من مذكرات التفاهم. 
والفعاليات  امل��ب��ادرات  ه��ذه  جعل  اإىل  املجل�ص  وي��ه��دف 
الآمن  ال��رق��م��ي  وال��ت��ح��ول  لالقت�ساد  متكينيا  ع��ام��ال 
القائم على روؤى القيادة الر�سيدة لبناء نظام يوفر حياة 

كرمية واآمنة للجميع. 
جدير بالذكر اأن بطولة العامل لالأمن ال�سيرباين هي 
بطولة وم�سابقة �سيربانية تهدف اإىل ن�سر ثقافة الأمن 
ال�سيرباين بني اأفراد املجتمع الذي ميثلون خط الدفاع 
للهجمات  والت�سدي  الرقمي  الف�ساء  حماية  يف  الأول 

الإلكرونية بوعي وكفاءة عالية. 
اكت�ساف  اإىل  ي��ه��دف  ال��ث��غ��رات  ت�سيد  مت��ري��ن  اأن  ك��م��ا 
ال���ث���غ���رات امل����وج����ودة يف الأن���ظ���م���ة امل��ت��اح��ة ع���ن طريق 
جمموعة من املخرقني وخرباء الأمن ال�سيرباين يف 
حني يهدف حتدي "ال�سايربثون" اإىل تطوير القدرات 
املختلفة  التحديات  العديد من  ال�سيربانية عن طريق 

يف �ستى جمالت الأمن ال�سيرباين. 

جمل�س الأمن ال�سيرباين ي�سارك 
يف جي�سيك 2023 بدبي 

•• دبي- �شمري ال�شعدي:

ذكرنا يف اجلزء الأول والثاين من هذا 
املو�سوع اأنه بعد اأن اأنهيت كتاباتي عن 
الأجنحة امل�ساركة وعار�سيها بالقرية 
بع�ص  اأ�سر  للن�سر  واأر�سلتها  العاملية 
العار�سني يف عدة اأجنحة اإل اأن يدلوا 
معرو�ساتهم  ع��ن  للحديث  بدلوهم 
تكن  فلم  عنهم،  الن�سر  مت  مبا  اإ���س��وة 
اأفرد  اأن  اإل  املتوا�سل  اإحلاحهم  اأم��ام 
فيها  وي��ق��ول��وا  ليحكوا  �سفحة  لهم 
عما يعر�سوه يف القرية العاملية التي 
اأحبوا واعتادوا امل�ساركة فيها ووعدوا 
يف  فيها  م�ساركتهم  يف  ي�ستمروا  اأن 
تعاىل  اهلل  �ساء  اإن  القادمة  موا�سمها 
ن�����س��ي��ب يف ذل�����ك.. ويف  ل��ه��م  اإن ك���ان 
الثالث والأخ��ري ي�ستكمل  هذا اجلزء 

العار�سون حكايات معرو�ساتهم.
ال��ب��داي��ة م��ع ن�سرين غ�����س��ان.. من   -
تكية عمان والعار�سة يف جناح عمان 
القرية  يف  الأوىل  ل��ل��م��رة  ت�������س���ارك 
حقائب  وي���ب���ي���ع  ت���ع���ر����ص  ال���ع���امل���ي���ة، 
واملزينة  امل��زخ��رف��ة  ال��ن�����س��ائ��ي��ة  ال��ي��د 
باأ�سكالها  وال����رت����ر  ب��ال��ف�����س��و���ص 
خمتلفة  باأطوال  وال�سبح  واأحجامها، 
امل�����س��ن��وع��ة م���ن احل���ج���ر والأ�����س����اور 
امللونة  ال��ك��ن��ب  وو���س��ائ��د  ال��ن�����س��ائ��ي��ة، 
واملطرزة، ومناذج لتماثيل بزي الرجل 
العماين الراثي وال�سنادل الن�سائية 

اخلفيفة على الطراز املغربي.
- �سباح ال�ساطي.. من ك�سخة اخلليج 
ع��م��ان وت�سارك  وال��ع��ار���س��ة يف ج��ن��اح 
العاملية،  ال��ق��ري��ة  يف  الأوىل  ل��ل��م��رة 
ال�سعر  م��ن  ال�سعر  ب��اروك��ات  تعر�ص 
ومقا�سات  خمتلفة  ب��األ��وان  الطبيعي 
اأنواع  كل  واأي�سا  متعددة،  وموديالت 
وكل  ال��ت��ج��م��ي��ل  واأدوات  امل��اك��ي��اج��ات 

امل����راأة م��ن��ه��ا، واحلقائب  م��ا حت��ت��اج��ه 
اأدوات  ب��ح��ف��ظ  اخل���ا����س���ة  اجل���ل���دي���ة 
التجميل واملاكياج وباألوان وموديالت 

ومقا�سات خمتلفة.
ال����ع����دوي.. من  اهلل  م��ن�����س��ورع��ب��د   -
والعار�ص  العمانية  للحلوى  ق�سة 
القرية  وي�����س��ارك يف  ع��م��ان  يف ج��ن��اح 
ويبيع  ي�سنع  الأوىل،  للمرة  العاملية 
والتي  ال�سلطاين  العمانية  احل��ل��وى 
املحل  داخ������ل  يف  ب��ت��ج��ه��ي��زه��ا  ي���ق���وم 
اأواين  ويقدمها ويبيعها لل�سيوف يف 
خمتلفة ومنها اأواين من الزنك وكل 
اآن��ي��ة خا�سة ب���وزن م��ع��ني، وي��ق��ول اإن 
اأنواع متعددة وهي  احللوى العمانية 
تعمل نوعا واحدا منها وهو احللوى 
ال�سلطاين،  ت�سمى  وال��ت��ي  ال�����س��وداء 
اأي�����س��ا القهوة  ك��م��ا ي��ق��دم ل��ل�����س��ي��وف 
العربية العمانية والتي ي�ساف اإليها 
الهيل والزعفران وال��ورد.. كما لديه 
ب��اجل��ن��اح حم��ل اأط���ي���اب امل����الك لبيع 
واأريجها  امل��ت��ع��ددة  باأنواعها  العطور 

املختلف. 
- حنان لهديوي.. من كافترييا جناح 
العاملية  ال��ق��ري��ة  وت�����س��ارك يف  امل��غ��رب 
ل�سيوف  تقدم  ع��دي��دة،  �سنوات  منذ 
ال���ق���ري���ة ال��ع��امل��ي��ة ال���ذي���ن ي�����رددون 
ع��ل��ى ج��ن��اح امل���غ���رب اأم����ا ل��ل��ت�����س��وق اأو 
املغربي  ال�������س���اي  ل���ت���ن���اول  ل��ل��ج��ل��و���ص 
لهم  تقدم  كما  مكان،  كل  يف  امل�سهور 
خم��ت��ل��ف احل���ل���وي���ات امل���غ���رب���ي���ة مثل 
وفقا�ص  وال�����س��ب��اك��ي��ة  ال���غ���زال  ك��ع��ب 
واملحن�سة..  باللوز  ب��ري��وات  وغريبة 
الفطائر املغربية مثل امل�سمن باجلنب 
والع�سل اأو بالبهارات املغربية وامللوي 
والبطبوط  واحل��ر���س��م  وال��ب��وغ��ري��ر 
و�سوربة احلريرة وغريها، وكل هذه 
احللويات والفطائر يتم جتهيزها يف 

متعددة  اأن���واع  اإىل  بالإ�سافة  اجلناح 
امل�سروبات  واأم����ا  ال�����س��وك��ولت��ة..  م��ن 
ويقبل  يعرفه  ال���ذي  املغربي  ال�ساي 
ع��ل��ي��ه ك���ل ال�����س��ع��وب ال���ع���رب���ي���ة، وكل 
والع�سائر  ال�ساخن  امل�سروبات  اأن��واع 
هم  الكافترييا  و�سيوف  وال��غ��ازي��ة.. 
املقهى  ي��رت��ادون  القرية  �سيوف  م��ن 
وي��ج��ل�����س��ون ل��ل��ت�����س��ام��ر وق�����س��اء وقت 
باحت�ساء  خالله  وي�ستمتعون  جميل 
واحللويات  امل��غ��رب��ي  ال�����س��اي  وت����ذوق 
املختلفة  باأنواعها  املغربية  والفطائر 
الإ����س���ت���م���ت���اع مبا  ال���وق���ت  ن��ف�����ص  ويف 
م�سرح  على  املغربية  الفرقة  تقدمه 

اجلناح.
املزيونة  الزياين.. من حمل  �سهام   -
القرية  يف  وت�������س���ارك  ع���م���ان  ب��ج��ن��اح 
وتعر�ص  ال���ث���ان���ي���ة،  ل��ل��م��رة  ال��ع��امل��ي��ة 
وتبيع اأزياء ن�سائية عمانية مثل الزي 
ال��ظ��ف��اري وال�����زي ال�����س��وري وال���زي 
وغريها  ال�����س��اليل  وال���زي  البلو�سي 
اأو احلرير  ال��ق��ط��ن  م���ن  اإم����ا  وك��ل��ه��ا 
الرباقع  اأي�����س��ا  وت��ع��ر���ص  امل��خ��م��ل،  اأو 
اخلا�سة بكل دول اخلليج، كما تعر�ص 
وف�ساتني  ال��ع��رائ�����ص  ف�����س��ات��ني  اأي�����س��ا 

متنوعة للحفالت باأنواعها.     
-حممود خالد.. من حمل ا�سطنبول 
امللنب  ويبيع  يعر�ص  للملبة  دياليت 
بكل اأنواعه اأو راحة احللقوم اأو القم 
املوجود  وامللنب  تركيا،  يف  ي�سمى  كما 
ل��دي��ه ب��ك��ل اأن���واع���ه م��ث��ل م��ل��نب الورد 
وملنب  الرمان  وملنب  الع�سل  وملنب 
وامل���ل���نب منتج  امل���ك�������س���رات وغ����ريه����ا، 
تقدم  زال��ت  ول  كانت  ق��دمي  عثماين 
لل�سيافة  كرمز  الركية  القهوة  مع 
ع�سائر  من  ي�سنع  وامللنب  الركية، 
ح�سوها  يتم  التي  الطبيعية  الفاكهة 
ياملك�سرات الركية واأ�سهرها الف�ستق 

ال��ع��ن��ت��اب��ي وال�����ذي ي�����س��م��ى يف ال���دول 
يزال  ول  احل��ل��ب��ي،  الف�ستق  العربية 
التقليدية  ب��ال��ط��ري��ة  ي�����س��ن��ع  امل��ل��نب 
النحا�سية  الأوع�����ي�����ة  يف  ال���ق���دمي���ة 
القدمية.. اجلدير بالذكر اأن ال�سركة 
عام  تاأ�س�ست  وال��ت��ي  للملنب  املنتجة 
دولة  يف  امل��ع��ت��م��د  وك��ي��ل��ه��ا  1961م 

الإمارات هو  حممود خالد. 
داي�ص  م����ن  �����س����ام����ي..  م�����س��ط��ف��ى   -
ب��ج��ن��اح م�سر  ال��ق��ط��ن��ي��ة  ل��ل��م��الب�����ص 
عام  منذ  العاملية  القرية  يف  وي�سارك 
مالب�ص  وي���ب���ي���ع  ي���ع���ر����ص   ،2016
داخلية م�سنوعة من القطن امل�سري 
وكلها  والأط��ف��ال  وال�سيدات  للرجال 
م�����ن م�����س��ن��ع��ه��م ب����ال����ق����اه����رة، وه���ي 
امل��ل��ون خا�سة  وم��ن��ه��ا  الأب��ي�����ص  منها 
املقا�سات  بكل  وه��ي  ال�سغار  غ��ي��ارات 
اأي�����س��ا بيجامات  وامل���ودي���الت، ول��دي��ه 
وال�سيدات  ب��ال��رج��ال  اخلا�سة  ال��ن��وم 
ومن  متعددة  باألوان  وهي  والأطفال 

القطن امل�سري اخلال�ص.
- اأحمد اأبو القا�سم وحممد فاروق.. 
من رغد جلالليب كردا�سة الن�سائية 
وي�ساركان  م�����س��ر  ب��ج��ن��اح  ع���ار����س���ان 
الثانية،  ل��ل��م��رة  ال��ع��امل��ي��ة  ال��ق��ري��ة  يف 
كردا�سة  جالبيب  ويبيعان  يعر�سان 
القطن  م���ن  امل�����س��ن��وع��ة  ال��ن�����س��ائ��ي��ة 
يقولن  معرو�ساتهما  وعن  امل�سري، 
اإنها تتنوع ما بني اجلالبيب الن�سائية 
موديالتها  بكل  الأط��ف��ال  وجالبيب 
اليدوي  وت��ط��ري��زه��ا  وت�����س��م��ي��م��ات��ه��ا 
م�سنعهم  يف  ك��ردا���س��ة  يف  وامل�سنوعة 
عامليا..  امل�سهور  امل�سري  القطن  من 
واأن���ه���م���ا ي�����س��ارك��ان مب��ن��ت��ج��ات��ه��م��ا يف 
التعاون  جمل�ص  دول  كل  يف  املعار�ص 
اخلليجي واأن ما ي�سجعهما على ذلك 
اجلالبيب  اقتناء  يف  يرغب  الكل  اأن 

ال��ك��ردا���س��ي��ة ال��ق��ط��ن��ي��ة وال���ت���ي تلقى 
تتواجد  م��ك��ان  اأي  يف  ك��ب��ريا  اق���ب���ال 
فيه. - حممد عبا�ص.. من كافترييا 
فرغلي يف جناح م�سر، ويقدم ل�سيوف 
القرية العاملية املتوافدين على جناح 
م�سر كل اأنواع الع�سائر املثلجة مثل 
امل��اجن��و وال��رم��ان وال��ف��راول��ة واجلزر 
والأنانا�ص والبطيخ وال�سوبيا امل�سرية 
وال��ت��وت وال��ع��ن��اب غ��ريه��ا، وك��ل اأنواع 
املعدنية،  وامل��ي��اه  ال��غ��ازي��ة  امل�����س��روب��ات 
اأنواع امل�سروبات ال�ساخنة  وكذلك كل 
والن�سكفي  وال���ق���ه���وة  ال�������س���اي  م��ث��ل 
والين�سون  واحل��ل��ب��ة  وال��ك��اب��ت�����س��ي��ن��و 
امل�سري  وال�سحلب  والقرفة  والكاكاو 
من  العديد  بتقدمي  وتقوم  وغريها، 
واملاأكولت  وال�ساندوت�سات  الفطائر 
ال��ف��اك��ه��ة، وبع�ص  وق��ط��ع  اخل��ف��ي��ف��ة 
والب�سبو�سة  الكنافة  احللويات  اأن��واع 

واأم علي وبلح ال�سام والزلبية.
-م��������روى م����ت����ويل و������س�����ارة ط�������ارق.. 
م��ن حم��ل ح��ل��وي��ات ���س��ي��وخ��ي بجناح 
ال�سنعة وت�ساركان يف القرية العاملية 
وتبيعان  تعر�سان  �سنوات،  اأرب��ع  منذ 
ح��ل��وي��ات ب����دون ���س��ك��ر م��ت��ن��وع��ة مثل 
البقالوة والتمر بالف�ستق والبتي فور 
واحللوى العمانية وكل اأنواع املعمول 
بالق�سدة  وال��ب�����س��ب��و���س��ة  ن��ك��ه��ات��ه  ب��ك��ل 
والكنافة باملك�سرات، والقهوة العربية 
معرو�ساتهما  وك���ل  ال���رم���ان،  ودب�����ص 
لعر�سها  ب��ال��ب��ي��ت  ي���دوي���ا  م�����س��ن��وع��ة 
بجناح ال�سنعة، هذا اإىل جانب بع�ص 
ومياه  الغازية  وامل�سروبات  الع�سائر 

ال�سرب. 
- كرمي الدين ر�سدي.. من م�سليات 
لوت�ص بجناح م�سر ي�سارك يف القرية 
ال�����س��اد���س��ة، يعر�ص  ل��ل��م��رة  ال��ع��امل��ي��ة 
اأن��واع امل�سليات مثل البزور  ويبيع كل 

ال��ل��ب الأ�سفر  امل�����س��ري م��ث��ل  وال��ل��ب 
ال��ب��ط��ي��خ ول����ب القرع  وال��ب��ن��ي ول����ب 
والفول  وغريها،  ال�سم�ص  عباد  ولب 
ال�����س��وداين امل��ق�����س��ر وامل��ح��م�����ص بعدة 
طرق والفول ال�سوداين الغري مق�سر، 
اأن����واع ع��دي��دة م��ن احللويات  ول��دي��ه 
النبوي  امل���ول���د  وح��ل��وي��ات  اخل��ف��ي��ف��ة 
واحلم�سية  ب��اأن��واع��ه��ا  الع�سلية  مثل 
والفوليه  وال�سم�سمية  والف�ستقية 
امل�سهورة  امل�سري  وامل�سبك  واجلوزية 
متعددة  واأن��واع  دمياط،  به حمافظة 
ب��ع��دة ح�����س��وات ونكهات  م��ن ال��ن��وج��ا 
ونكهاته  اأنواعه  بكل  وامللنب  خمتلفة 
اأي�سا  ول��دي��ه  ب��اأن��واع��ه��ا،  وامل��ل��ب�����س��ات 
ال�������س���ح���ل���ب امل���������س����ري وال���ك���رك���دي���ه 

والعرق�سو�ص.
م���ن جربيل  م�����س��ط��ف��ى حم���م���د..   -
ل��ل��م��الب�����ص ال��داخ��ل��ي��ة ب��ج��ن��اح م�سر 
امل�ساركة مبنتجاته  وال��ذي تعود على 
طويلة  م��دة  منذ  العاملية  القربة  قي 
ويحر�ص على امل�ساركة يف كل مو�سم.. 
يعر�ص ويبيع منتجاته من الغيارات 
الداخلية القطنية باأنواعها امل�سنوعة 
م���ن ال��ق��ط��ن امل�����س��ري اخل��ال�����ص قي 
من  تتنوع  وال��ت��ي  بالقاهرة  م�سنعه 
للرجال  القطنية  الداخلية  الغيارات 
املقا�سات  وبكل  ولالأطفال  ولل�سيدات 

والألوان.
بجناح  ع����ار�����ص  ن��������وري..  رام������ني   -
الأحجار  ويبيع  يعر�ص  اأفغان�ستان، 
والإك�س�سوارات  ب��اأن��واع��ه��ا  ال��ك��رمي��ة 
الف�سية الراثية واحلديثة واخلوامت 
الف�سية الرجالية والأجهزة القدمية 
الن�سائية  والعقود  باأنواعها  وال�سبح 
والأطباق اخلزفية، الأحجار الكرمية 
وباأحجام  اأن���واع���ه���ا  ب��ك��ل  ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة 
خم��ت��ل��ف��ة م��ث��ل ال���ي���اق���وت وال���ف���ريوز 

والتوباز والعقيق اخلرا�ساين والزمرد 
ومنها  وغ���ريه���ا  وال����ل����وؤل����وؤ  واجل������ات 
احلجارة اخلام امل�ستخرجة من جبال 
كتحف،  تعترب  وباإ�سكال  اأفغان�ستان 
والنحا�سيات منها األأباريق النحا�سية 
وال�سمعدانات  وال��زه��ري��ات  وال���دلت 
وغريها، والإك�س�سوارات فهي باأ�سكال 
ت��راث��ي��ة ومنها  وت�����س��م��ي��م��ات ق��دمي��ة 
م���ا ه���و ج���دي���د وه����ي ت��ت��ن��وع م���ا بني 
ال��ق��الئ��د وال��ع��ق��ود والأح���زم���ة وحلي 
والأجهزة  الراأ�ص واخل��وامت وغريها، 
القدمية  امل����ك����اوي  ل���دي���ه  ال���ق���دمي���ة 
وماكينات  وال��ت��ل��ي��ف��ون��ات  وال�����س��اع��ات 

رفع املياه من الأر�ص.
باك�ستان  ب��ج��ن��اح  اإق����ب����ال..  ت��ن��وي��ر   -
ال��ع��امل��ي��ة للمرة  ال��ق��ري��ة  وي�����س��ارك يف 
وي��ب��ي��ع منتجات  ي��ع��ر���ص  ال�����س��اد���س��ة، 
يدويا  م�سنوعة  كلها  فنية  خ�سبية 
املطعمة  ال�����س��غ��رية  ال���ط���اولت  م��ث��ل 
بال�سدف وطاولت الأركان مبقا�سات 
ختلفة  مب������واد  وم��ط��ع��م��ة  خم��ت��ل��ق��ة 
وعلب  وغريها،  والنحا�ص  كال�سدف 
واملك�سرات  واحللويات  الطعام  حفظ 
وال����ت����م����ور ومب���ق���ا����س���ات وم����ودي����الت 
وعلب  املنطبقة  والكرا�سي  خمتلفة، 
ح���ف���ظ امل����ج����وه����رات وامل�������س���ت���ن���دات، 
ول�����وح�����ات م����ن اخل�������س���ب امل����خ����روط 
حتمل اأيات قراآنية اأو �ساعات، وفازات 
باأ�سكال  اأي�����س��ا  اخل�سب  م��ن  ل��ل��زه��ور 
خمتلفة وت�ساميم متعددة، ومتاثيل 
����س���غ���رية م����ن اخل�������س���ب حل���ي���وان���ات 
خم��ت��ل��ف��ة ول���ق���روي���ات حت��م��ل اجل���رار 
من  وغريها  الورقية،  املناديل  وعلب 

املنتجات اخل�سبية الفنية. 
الرحمن  الظاعر وعبد  اأحمد عبد   -
للقطنيات  ج����ربي����ل  م����ن  ع����������ادل.. 
وعار�سان يف جناح م�سر، تعودا على 

القربة  ق���ي  مب��ن��ت��ج��ات��ه��م��ا  امل�����س��ارك��ة 
ويحر�سان  طويلة  مدة  منذ  العاملية 
على امل�ساركة يف كل مو�سم.. يعر�سان 
الغيارات  م��ن  منتجاتهما  وي��ب��ي��ع��ان 
الداخلية القطنية باأنواعها امل�سنوعة 
م���ن ال��ق��ط��ن امل�����س��ري اخل��ال�����ص قي 
م�سنعهما بالقاهرة والتي تتنوع من 
للرجال  القطنية  الداخلية  الغيارات 
املقا�سات  وبكل  ولالأطفال  ولل�سيدات 

والألوان.
لقيمات  م��ن  ال���دي���ن..  ك��م��ال  �سيد   -
اللقيمات  بعمل  يقوم  ال��ذي  الفريج، 
العاملية  القرية  فاكهة  يعتربها  التي 
يقبلون  ال��ق��ري��ة  �سيوف  معظم  لآن 
ت�سنع  وه����ي  وي���ت���ذوق���ون���ه���ا،  ع��ل��ي��ه��ا 
امل�ساف  ال���دق���ي���ق  ع��ج��ني  م���ن  ع�����ادة 
والزعفران  وال�����س��ك��ر  اخل��م��رية  ال��ي��ة 
وال��ه��ي��ل ولب���د اأن ت��ك��ون ط��ري��ة جدا 
وت������رك ل��ت��ت��خ��م��ر، وه�����و ي���ع���ده���ا يف 
لت�سويتها  للقرية  ووح�سرها  البيت 
اأم����ام ال�����س��ي��وف ح��ي��ث ي��ت��م تقطيعها 
اإىل ق��ط��ع ك��روي��ه ���س��غ��رية وت��ل��ق��ى يف 
يتم  ثم  للن�سج  املغلي لدقائق  الزيت 
اليها  التمر  دب�ص  وا�سافة  اخراجها 
اللقيمات  اأي�سا  يعمل  كما  للتحلية، 
املغطاة باجلنب كنوع جديد للقيمات.
اأب�سار  ع��ب��ا���س��ي.. م��ن  ع��ل��ي  اأخ����ريا   -
القرية  يف  ي�������س���ارك  اإي�������ران  ب��ج��ن��اح 
ويعر�ص  ع��ام��ا،  1ذ2  م��ن��ذ  ال��ع��امل��ي��ة 
وي��ب��ي��ع ج��م��ي��ع اأن�����واع ال��ع�����س��ائ��ر مثل 
والربتقال  وامل��اجن��و  ال��رم��ان  ع�سري 
وال�سمام  والبطيخ  واجل���زر  وال��ت��ف��اح 
كما  وغ��ريه��ا،  الهند  وج��وز  والكيوي 
يعر�ص فواكه متعددة مقطعة ومعباأة 
ك�سلطة فواكة م�سكلة من العديد من 
اأنواع الفاكهة، ويعر�ص ويبيع الرمان 

وبذورة وثمار جوز الهند.

عار�سون يف اأجنحة خمتلفة بالقرية العاملية... )3(
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-الفجر: 

العايل  للتعليم  جن��اح  معر�ص  ك�سف 
جمال  يف  الرائدة  مكانته  تعزيز  عن 
ال�سرق  منطقة  يف  ال��ع��ايل  التعليم 
الأو�����س����ط و����س���م���ال اأف���ري���ق���ي���ا، حيث 
عام  اأقيمت  التي  فعالياته  ا�ستقبلت 
األف   24 ودبي  اأبوظبي  يف   2022
زائر. ويقام املعر�ص بدعٍم من وزارة 
الإمارات،  دول��ة  يف  والتعليم  الربية 
الطالب  ت�ساعد  رائدة  ويقدم من�سة 
مرحلة  يف  اأه���داف���ه���م  حت��ق��ي��ق  ع��ل��ى 
التعليم اجلامعي. وي�ستكمل املعر�ص 
م�سرية النجاح التي �سهدها يف العام 
دورته  فعاليات  ان��ط��الق  م��ع  املا�سي 
اأكتوبر  و10   8 ب��ني   2023 ل��ع��ام 
و31   29 وب���ني  دب���ي؛  يف   2023

اأكتوبر يف العا�سمة اأبوظبي.
ور�ّسخ املعر�ص مكانته على مدار 16 
الرئي�سية  ال��وج��ه��ة  ب��اع��ت��ب��اره  ع��ام��اً 
التي تزود الطالب باملوارد الأ�سا�سية 
بالقبول  اخل����ا�����س����ة  وامل����ع����ل����وم����ات 
واإمكانيات  ال��درا���س��ي��ة  امل��ن��ح  وف��ر���ص 
ال����درا�����س����ة خ�������ارج دول�������ة الإم���������ارات 
واأكد  وغ��ريه��ا.  اخلريجني  وجت���ارب 
ال����ذي �سهده  ال���س��ت��ث��ن��ائ��ي  الإق���ب���ال 
على   2022 ع���ام  دورة  يف  امل��ع��ر���ص 
التعليم  جم���ال  يف  ال���رائ���دة  م��ك��ان��ت��ه 
العايل يف دولة الإم��ارات، حيث �سهد 

احل�سور  م���ع���دلت  يف  ك��ب��رية  زي�����ادة 
دبي  يف  و176%   197% ب��ل��غ��ت 
�سجلت  كما  ال��ت��وايل.  على  واأبوظبي 
يف  كبرياً  ارتفاعاً  املدر�سية  ال��زي��ارات 
 470% قدرها  بزيادة   2022 عام 
جناح  يف  و607%  دب����ي؛  جن���اح  يف 
وا�سحاً  موؤ�سراً  ميثل  مما  اأبوظبي، 
على اأهمية املعر�ص يف قطاع التعليم 

الإماراتي.
و���س��ه��د امل��ع��ر���ص م�����س��ارك��ة اأك����ر من 
دولة؛   20 من  عار�سة  جهة   150
ارتياحهم  ع��ن  منهم   97% اأع����رب 
بينما  امل��ع��ر���ص،  زوار  ل��ع��دد  ال��ك��ب��ري 

جناح  يف  املعر�ص  اأهمية   92% اأك��د 
 89% واأب���دى  ال��ت��ج��اري��ة.  اأعمالهم 
من زوار جناح اأبوظبي؛ و%85 من 
زوار جناح دبي، رغبتهم بح�سور دورة 
يثبت  املعر�ص، مما  2023 من  عام 
اأهمية املعر�ص باعتباره فعالية رائدة 
ال�سرق  منطقة  يف  ال��ع��ايل  للتعليم 

الأو�سط و�سمال اأفريقيا.
و�سمت قائمة اجلهات العار�سة التي 
�ساركت يف دورة عام 2022 جامعات 
املتحدة  واململكة  الإم���ارات  دول��ة  من 
واأملانيا  امل��ت��ح��دة  وال����ولي����ات  وك���ن���دا 
وقرب�ص  وهنغاريا  وفرن�سا  واإ�سبانيا 

وماليزيا  و����س���ن���غ���اف���ورة  وال����ي����اب����ان 
وغ���ريه���ا.  وت�����س��ّم��ن م��ع��ر���س��ا جناح 
نقا�سات  م�سار  اأب��وظ��ب��ي  وجن���اح  دب��ي 
خم�����س�����س��ة ل��ت�����س��ل��ي��ط ال�������س���وء على 
العايل، مع  التعليم  تفا�سيل جت��ارب 
اأكر من 60 جل�سة اأقيمت يف من�سة 

النجاح.
واأ�����س����اد ال���ط���الب واأول����ي����اء الأم������ور، 
ال����ذي����ن ح�������س���روا م���ع���ر����س���ي جن���اح 
اأب��وظ��ب��ي وجن��اح دب��ي، ب��دور املعر�ص 
يتعلق  فيما  توقعاتهم  جت���اوز  ال���ذي 
القرار  ات���خ���اذ  ع��م��ل��ي��ة  يف  ب��دع��م��ه��م 
ل�ستكمال  املنا�سبة  اجلامعة  لختيار 

حت�سيلهم العايل.
وت��ع��ل��ي��ق��اً ع��ل��ى ه����ذا امل���و����س���وع، قال 
مدار�ص  يف  ال��ط��ال��ب  اإم������ام،  حم��م��د 
ال��ن��ه�����س��ة ال��وط��ن��ي��ة ل��ل��ب��ن��ني، وال���ذي 
اأبوظبي  جن����اح  م��ع��ر���ص  يف  ����س���ارك 
يف  امل�����س��ارك��ة  يل  "اأتاحت   :2022
على  التعرف  اأبوظبي  جناح  معر�ص 
جميع  يف  اجل���ام���ع���ات  م���ن  ال���ع���دي���د 
وافية  اإجابات  وتلقيت  العامل.  اأنحاء 
بالتعليم  املتعلقة  اأ�سئلتي  جميع  عن 
التعليم  وف��ر���ص  واإم���ك���ان���ات  ال��ع��ايل 
املعر�ص  زودين  ك��م��ا  امل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة. 
مبعرفة اأو�سع حول احلياة اجلامعية 
ومتطلباتها، اإىل جانب الر�سوم واملنح 
الدرا�سية املختلفة. وي�ساعد املعر�ص 
الطالب على حتديد اخليار الأف�سل 
للم�ستقبل، لذلك اأن�سح جميع طالب 

املرحلة الثانوية بزيارته".
اأحد  توهيندرا فريما،  ق��ال  وب���دوره، 
"يوفر  الآب�������اء:  م���ن  امل���ع���ر����ص  زوار 
م��ع��ر���ص جن���اح خ���دم���ات مم��ي��زة من 
اجلامعات  م��ن  ال��ع��دي��د  خ��الل جمع 
من خمتلف دول العامل �سمن من�سة 
م�ساركة  على  ي�ساعد  كما  م�سركة. 
ال��ك��ث��ري م��ن امل��ع��ل��وم��ات امل��ف��ي��دة حتت 

�سقف واحد".
ومن جهته، قال عياز نعيمة، الأ�ستاذ 
الإم��ارات الوطنية، واأحد  يف مدار�ص 
اأبوظبي  جن��اح  معر�ص  يف  امل�ساركني 

الأه����ايل  ج��م��ي��ع  "اأن�سح   :2022
واملعلمني وال�ست�ساريني الأكادمييني 
ب���ال����س���ت���ف���ادة م����ن هذه  وال�����ط�����الب 
علي،  �سّهلت  والتي  املميزة،  الفعالية 
ب�سفتي معلماً واأباً، مهمة البحث عن 
يل  واأتاحت  لبني،  الأن�سب  اجلامعة 
ال�سف  يف  لطالبي  الن�سائح  تقدمي 
الثاين ع�سر حول اختيار التخ�س�ص 
ال���ذي ي��رغ��ب��ون يف دار���س��ت��ه، ���س��واء يف 

اجلامعات الإماراتية اأو الأجنبية".
وم���ن ج��ان��ب اآخ����ر، اأج��م��ع��ت اجلهات 
ال��ع��ار���س��ة ع��ل��ى اأه��م��ي��ة امل��ع��ر���ص يف 
اخلا�سة  الت�سويق  ا�سراتيجية  ر�سم 
بهم باعتباره من�سة رائدة تتيح لهم 
ت��ع��زي��ز ال��ت��وا���س��ل م��ع ال��ط��الب على 

امل�ستوى ال�سخ�سي.

وبدورها، قالت ليلى اإدري�ص، موظفة 
يف جامعة زايد: "لطاملا �سكل معر�ص 
مهمة  وفعالية  مميزة  م�ساحة  جناح 
للجامعات، حيث مينحنا فر�سة رائعة 
للقاء اأكرب عدد من طالب املدار�ص يف 
مكان واحد. ويعزز املعر�ص جهودنا يف 
التوا�سل وبناء العالقات مع خمتلف 
الثانوية،  امل��راح��ل  وط���الب  امل��دار���ص 
حت�سني  يف  امل��م��ي��ز  دوره  ع��ن  ف�����س��اًل 
ونتطلع  التجارية.  عالمتنا  انت�سار 
يف  املميزة  الفعاليات  م��ن  مزيد  اإىل 

الدورة القادمة من املعر�ص". 
اإي����ف����ا لمبل  وم�����ن ج���ان���ب���ه���ا، ق���ال���ت 
الإ�سبانية  ال��دائ��رة  ممثلة  ماركو�ص، 
"�سكل  ال����ع����ايل:  ال��ت��ع��ل��ي��م  ل���ت���دوي���ل 
الرائع  تنظيمه  خ��الل  م��ن  امل��ع��ر���ص 

وفريق املوظفني الذي قّدم كل الدعم 
ت�ستحق  مم��ي��زة  فعالية  وامل�����س��اع��دة، 
امل��ع��ر���ص ح�سوراً  و���س��ه��د  احل�����س��ور. 

وا�سعاً جتاوز جميع توقعاتنا".
كما اأ�سادت رودينا رزق، من �سركة 51 
موظفي  بفريق  م�سر،  يف  كامبو�ص 
حتفيز  يف  ال��ك��ب��ري  ودوره  امل���ع���ر����ص 
ال�����س��رك��ة ل��ل��ع��ودة وامل�����س��ارك��ة جمدداً 
"يتمتع  ق���ال���ت:  ح��ي��ث  امل���ع���ر����ص،  يف 
ف��ري��ق ع��م��ل امل��ع��ر���ص ب��اأع��ل��ى درجات 
يعملون  حيث  واملهنية،  الح��راف��ي��ة 
على تقدمي امل�ساعدة والدعم بجميع 
اأ�سكاله، ف�ساًل عن لطفهم وطبيعتهم 
ح�سوراً  املعر�ص  �سهد  كما  ال���ودودة. 
والهتمام  ال��ع��دد  ح��ي��ث  م��ن  مم��ي��زاً 

بفر�ص التعليم العايل".

معر�س جناح للتعليم العايل ي�ستقبل اأكرث من 24 األف زائر

•• عجمان -وام:

القراءة  مهرجان  عجمان  يف  ال�سياحية  التنمية  دائ���رة  اختتمت 
اأقيم يف �سيتي �سنر عجمان وف�ستيفال لند عجمان  واملرح الذي 
ال��ذي ا�ستهدف ط��الب امل��دار���ص والأط��ف��ال وال��ع��ائ��الت م��ن خالل 
عر�ص الكتب العلمية والثقافية بالإ�سافة اإىل تقدمي العديد من 

الور�ص التعليمية والفعاليات الرفيهية والألعاب. 
وامل���رح هي  ال��ق��راءة  م��ه��رج��ان  ال��ت��ي �سّمها  الن�ساطات  اأب���رز  وم��ن 
التنمية  دائرة  اإ�سدارات  التفاعلية ملجموعة ق�س�سية من  القراءة 
ل��ت��ع��ري��ف الأط���ف���ال باملرافق  ال�����س��ي��اح��ي��ة يف ع��ج��م��ان وامل��خ�����س�����س��ة 
احتفاليات خم�س�سة  تنظيم  اإىل  بالإ�سافة  الإم��ارة،  ال�سياحية يف 
جلميع اأفراد الأ�سرة، وور�ص تعليمية لالأطفال، وم�سابقات ثقافية 

والتنوع  بال�سمولية  الفعاليات  هذه  جميع  اّت�سمت  حيث  متنوعة؛ 
لتنا�سب جميع الفئات العمرية لالأطفال. 

من  جمموعة  املهرجان  فعاليات  �سملت  التعليمية  الناحية  وم��ن 
املحا�سرات امل�سممة خ�سي�ساً لتنمية القدرات الفكرية لالأطفال، 
اأول��ي��اء الأم���ور وامل��رّب��ني على حٍد  و�سقل امل��ه��ارات ال��رب��وي��ة عند 
�سواء.  وياأتي اإطالق �سياحة عجمان ملهرجان القراءة واملرح �سمن 
والرفيهية،  الإب��داع��ي��ة  للقطاعات  ال��داع��م��ة  ال�سنوية  اأجندتها 
وحر�ساً منها على اإثراء املحتوى الثقايف لدى جميع اأفراد املجتمع، 
وحتقيقاً لأهدافها ال�سراتيجية يف تر�سيخ اأهمية القراءة وتعزيز 
�سلوك وثقافة القراءة كاأ�سلوب حياة معتمد وبناء جمتمع مت�سلح 

بالعلم واملعرفة. 
العمل  وور���ص  والأن�سطة  الفعاليات  خ��الل  ال��دائ��رة من  وحر�ست 

�سغفها  وب��ن��اء  مواهبها  لكت�ساف  اجل��دي��دة  الأج��ي��ال  حتفيز  على 
فقط  لي�ص  يهدف  املهرجان  اأن  حيث  وال��ف��ن��ون،  والآداب  بالعلوم 
اإىل تطوير مهارات ال�سغار الذهنية والإبداعية وح�سب، اإمنا بناء 

قدراتهم اجل�سدية والريا�سية اأي�ساً. 
التنمية  دائ���رة  ع��ام  م��دي��ر  الها�سمي،  خليل  حم��م��ود  �سعادة  وق���ال 
حمطة  وامل���رح  ال��ق��راءة  م��ه��رج��ان  " ي�سكل  عجمان  يف  ال�سياحية 
وعائالتهم  الأط��ف��ال  عند  والتعّلم  املعرفة  اآف���اق  لتنمية  ثقافية 
مليئة  جتربة  لهم  نقدم  حيث  الإبداعية،  قدراتهم  تطوير  بهدف 
ترفيهية  اأج��واء  �سمن  نف�سه  الوقت  يف  وتقام  والثقافة،  باملعرفة 
ي��وّل��د لدى  بيئة ممتعة  التعّلم يف  ب���اأن  منا  اإمي��ان��اً  وذل���ك  م��رح��ة، 
الأطفال ال�سغف باملعرفة ويغر�ص فيهم التفكري الإبداعي ليكونوا 

قادرين على حتقيق تطلعات وطموحات الدولة يف امل�ستقبل". 

عجمان.. اختتام مهرجان القراءة واملرح 

•• دبي-الفجر: 

بح�سور  دب��ي،  ل�سرطة  العام  القائد  امل��ري،  خليفة  عبداهلل  الفريق  معايل  ك��رم 
و�سعادة  ال�سارقة،  ل�سرطة  العام  القائد  ال�سام�سي،  ال��زري  �سيف  اللواء  �سعادة 
اللواء الدكتور عبد القدو�ص عبد الرزاق العبيديل، م�ساعد القائد العام ل�سوؤون 
التميز والريادة يف �سرطة دبي، وعدد من الوفود ال�سرطية، كرم معاليه الفائزين 
يف حفل جوائز القمة ال�سرطية العاملية، اإحدى فعاليات اأجندة القمة ال�سرطية 

العاملية 2023.
النماذج  بهذه  وفخرهم  �سعادتهم  امل��ري،  خليفة  اهلل  عبد  الفريق  معايل  واأك��د 
وقادة  واملتخ�س�سني  اخل��رباء  بجهود  القمة  جوائز  فيها  حتتفي  التي  امل�سرفة، 
ال�سرطة وكافة العاملني يف جمالت اإنفاذ القانون على م�ستوى العامل، تقديراً 
واملحلية،  العاملية  املجتمعات  اأم���ن  تعزيز  �سبيل  يف  يبذلونها  ال��ت��ي  جلهودهم 
و�سعيهم لتطبيق اأعلى املعايري الدولية، موؤكداً اأن اجلوائز لقيت اإ�سادة واإقبال 

من الأجهزة ال�سرطية والأمنية، موجهاً �سكره لكافة القائمني على اإجناح اأجندة 
القمة ال�سرطية العاملية.

الفائزون يف الفئات ال�ضبع
وكرم معاليه يرافقه، اللواء عبد القدو�ص العبيديل، الفائزين يف جوائز القمة 
ال�سرطية العاملية بفئاتها ال�سبع، وهم الرائد �سالفاتور رابيكافويل، من املكتب 
اإيطاليا، والذي ح�سد املركز  الرئي�سي للجرمية املنظمة ومكافحة الإرهاب يف 
الأول يف فئة اجلهة ال�سرطية الأكر ابتكاراً، تاله املالزم اإبراهيم ح�سن عبد اهلل 

من وزارة الداخلية يف الإمارات، يف املركز الثاين.
ديون  ال�سيد  وعلم اجلرمية، ح�سد  اجلنائية  الأدل��ة  التميز يف جمال  فئة  ويف 
تاله  الأول،  املركز  نيوزيلندا  من  البيئية  والبحوث  العلوم  معهد  من  �سيربد 
الثاين، ثم  املركز  التحقيق يف ت�سيلي، يف  اجل��رنال �سريجيو مونوز من �سرطة 
الربوفي�سور لورنا داو�سون من معهد جيم�ص هاتن يف اململكة املتحدة، يف املركز 

الثالث. ويف فئة التميز لأ�سحاب الهمم، نالت الرقيب نادية عثمان من القيادة 
العامة ل�سرطة ال�سارقة، املركز الأول، يف حني نال نا�سووا بالك من قوة �سرطة 

باهاماز امللكية من اململكة املتحدة املركز الثاين.
ويف فئة التميز يف جمال مكافحة املخدرات، ح�سد اجلرنال �سريجيو من �سرطة 
اأم��ادي، من  األي�ساندرو  العقيد  نال  الأول، يف حني  املركز  ت�سيلي،  التحقيق من 

املكتب الرئي�سي للجرمية املنظمة ومكافحة الإرهاب يف اإيطاليا، املركز الثاين.
كابيلو  راوؤول  ح�سد  اجلنائية،  واملباحث  التحريات  جم��ال  يف  التميز  فئة  ويف 
من احلر�ص املدين يف اإ�سبانيا املركز الأول، تاله املالزم اأول بدرية النقيب من 
القيادة العامة ل�سرطة ال�سارقة، يف املركز الثاين، واأخريا اجلرنال ني�سي رينزو 

من مديرية التحقيق ومكافحة املافيا يف املركز الثالث.
اأفراد املجتمع يف املجال ال�سرطي، ح�سد الدكتور  اأف�سل م�ساهمة من  ويف فئة 
النيبال،  جمهورية  يف  ال�سحية،  للعلوم  كويرال  بي  بي  معهد  من  �ساه،  بيكا�ص 
من  امل��ح��دودة  اأوب�س�ص  موؤ�س�سة  من  �سوندرز،  مايكل  كيفن  ت��اله  الأول،  املركز 

اململكة املتحدة، يف املركز الثاين، واأخريا الرائد توم كاول�ص من األيبيا ايجن�سي 
يف دولة الإمارات العربية املتحدة، يف املركز الثالث.

فاطمة  ال��رائ��د  حد�ست  الن�سائي،  العن�سر  م��ن  ملهم  �سابط  اأف�سل  فئة  ويف 
ال�سام�سي، من القيادة العامة ل�سرطة عجمان، املركز الأول، تلتها ال�سيدة كيم 
كوفينت من ال�سرطة املحلية يف بلجيكا، يف املركز الثاين، واأخريا اميي بودريو 

من �سرطة يورك الإقليمية يف املركز الثالث.

التقاط العلم
كما كرم معايل الفريق عبد اهلل خليفة املري، الفائزين يف م�سابقة التقاط العلم 
التي مت تنظيمها على هام�ص القمة ال�سرطية العاملية، والتي تتكون من ثالثة 
م�سابقات للمدار�ص واجلامعات واملهنيني، وتت�سمن امل�سابقة خم�سة اأفرع، وهي 
التحقيق اجلنائي  الت�سفري،  الت�سفري وفك  املواقع، واخراق الربامج،  اخراق 

الرقمي، الهند�سة العك�سية. 

•• اأبوظبي-وام:

 - وال�سياحة  الثقافة  ل��دائ��رة  ال��ت��اب��ع  العربية  للغة  اأب��وظ��ب��ي  م��رك��ز  اأط��ل��ق 
بالتزامن مع �سهر القراءة الوطني - اأحدث مبادراته بعنوان "ركن القراءة" 
والتي تندرج �سمن مبادرات "نادي كلمة للقراءة"، يف عدد من اأبرز مرافق 

العا�سمة الثقافية. 
املجتمع،  اأف��راد  جميع  بني  القراءة  ثقافة  تر�سيخ  اإىل  املبادرة  هذه  وتهدف 

اللغة  ح�سور  دع��م  جانب  اإىل  العامة.  الأم��اك��ن  يف  املعرفة  م�سادر  واإت��اح��ة 
نوعية  وم�����س��اري��ع  وب��رام��ج  فعاليات  تنظيم  خ��الل  م��ن  ومتكينها  العربية 

ومبتكرة. 
ق�سر  ومكتبة  الثقايف  املجّمع  م��ن  ك��ل  يف  حالياً  القراءة"  "ركن  ويتواجد 
50 عنواناً خمتلفاً يف جمالت  الوطن ومنارة ال�سعديات، ويوفر اأكر من 
اأبوظبي للغة العربية، مبا فيها م�سروع كلمة  اإ�سدارات مركز  متنوعة من 

للرجمة، وم�سروع اإ�سدارات. 

للغة  اأبوظبي  ملركز  التنفيذي  املدير  الطنيجي،  �سعيد حمدان  �سعادة  وقال 
الأه���داف  اأه���م  م��ن  يعد  املجتمع  يف  ال��ق��راءة  ثقافة  تر�سيخ  “اإن  العربية 
تكري�سها،  على  العربية  للغة  اأب��وظ��ب��ي  م��رك��ز  يعمل  ال��ت��ي  ال�سراتيجية 
املعرفة  على  ومنفتحة  مثقفة  اأجيال  لتاأ�سي�ص  الأول  املدخل  هي  فالقراءة 
الإمارة  اأب��رز مواقع  القراءة يف جمموعة من  وياأتي توفرينا ركن  املتاأ�سلة 
على  املجتمع  اأف���راد  جميع  اإىل  الكتاب  اإي�����س��ال  على  منا  حر�ساً  الثقافية 
اإ�سدارات  باأحدث  ال��زوار  تعريف  جانب  اإىل  وذائقتهم،  تطلعاتهم  اختالف 

املركز يف خمتلف املجالت الأدبية واملعرفية والعلمية". 
اأحدث  على  ال�����س��وء  ت�سليط  اإىل  ي�سعى  للقراءة"  كلمة  "نادي  اأن  ُي��ذك��ر 
ثقافية م�ستمرة  ُينّظم جل�سات  العربية، كما  للغة  اأبوظبي  اإ�سدارات مركز 
تناق�ص الكتب ال�سادرة عن م�سروعي "كلمة للرجمة" و"اإ�سدارات" �سواء 
موؤ�ّس�سات  مع  بالتعاون  اأو  والعاملية،  والعربية  املحلية  الكتاب  معار�ص  يف 
على  اأي�����س��اً  للقراءة"  كلمة  "نادي  ويعمل  خمتلفة.  واأك��ادمي��ي��ة  حكومية 

تنظيم فّعاليات ثقافية وحفالت توقيع ُكتب وجل�سات ملناق�ستها. 

•• دبي -وام:

اأعلنت "دبي الرقمية" عن م�ساركتها 
لأمن  اخلليج  وم��وؤمت��ر  معر�ص  يف 
خالل  م��ن  "جي�سيك"  امل��ع��ل��وم��ات 
م���رك���ز دب����ي ل���الأم���ن الإل����ك����روين 
بو�سفه �سريكاً ر�سمياً للحدث الذي 
14 وحتى  الفرة من  خ��الل  يقام 
دبي  مركز  يف  اجل��اري  مار�ص   16
من  نخبة  ويجمع  العاملي  التجاري 
املعنية  واجلهات  ال�سركات  كربيات 
دولة   40 م��ن  ال�سيرباين  ب��الأم��ن 

املعلومات  اأم��ن  مديري  عن  ف�ساًل 
الأو�سط  ال�سرق  اأن��ح��اء  جميع  م��ن 

واأفريقيا واآ�سيا.
املن�سوري  عبيد  حمد  �سعادة  وق��ال 
بعد  الرقمية: يوماً  مدير عام دبي 
يوم تتعزز اأهمية الأمن ال�سيرباين 
باعتباره درع احلماية من الأخطار 
جمال  يف  ل���ل���ت���ط���ورات  امل�����س��اح��ب��ة 
ال�سطناعي  وال����ذك����اء  ال��رق��م��ن��ة 
وث�����ورة ال��ب��ي��ان��ات، وم���ن ه��ن��ا تاأتي 
الإقليمية  الفعاليات  عقد  اأه��م��ي��ة 
اآلف  يلتقي  "جي�سيك" حيث  مثل 

اآفاق  واملتخ�س�سني لبحث  املهتمني 
ال���ت���ع���اون وت����ب����ادل اخل������ربات حول 
والتقنيات  ال�سراتيجيات  اأح��دث 

يف جمال اأمن املعلومات.
واأ�ساف اأن معر�ص وموؤمتر اخلليج 
لأمن املعلومات ي�سّكل من�سة مثالية 
ملركز دبي لالأمن الإلكروين الذي 
يعمل على تعزيز البتكار يف جمال 
لت�سليط  الإل�����ك�����روين  ال���ف�������س���اء 
م�ساريع  م�����س��ت��ج��دات  ع��ل��ى  ال�����س��وء 
ال�سيرباين  الأم��ن  املركز يف جم��ال 
ي�سعى  التي  امل�ستقبلية  وم��ب��ادرات��ه 

التطبيق  ���س��م��ان  اإىل  خ��الل��ه��ا  م��ن 
لالأمن  دب��ي  ل�سراتيجية  الأم��ث��ل 
الإلكروين وتعزيز منظومة الأمن 

الإلكروين يف اإمارة دبي.
ال�سيباين  يو�سف حمد  �سعادة  واأكد 
م����دي����ر ع������ام م����رك����ز دب������ي ل���الأم���ن 
الإل�����ك�����روين ح���ر����ص امل���رك���ز على 
وم���وؤمت���ر  "معر�ص  يف  امل�������س���ارك���ة 
املعلومات"  لأم������������ن  اخل�����ل�����ي�����ج 
جمال  يف  دب��ي  جت��رب��ة  ل�ستعرا�ص 
اأف�سل  وتطبيق  ال�سيرباين  الأم��ن 
هذا  �سمن  والب��ت��ك��ارات  املمار�سات 

الإط�����ار ومب���ا ي��ت��واف��ق م���ع اأه����داف 
ا����س���رات���ي���ج���ي���ة الإم�����������ارة ل���الأم���ن 
املعر�ص  اأن  اإىل  ال�سيرباين، م�سريا 
الأمن  لر�سيخ  املركز  مهمة  يدعم 
الرقمي  ال��ف�����س��اء  يف  الإل����ك����روين 
على  ال��ت��ع��رف  خ���الل  م��ن  للمدينة 
اأحدث التوجهات بهذا املجال واإبرام 
اجلهات  م����ع  امل���ث���م���رة  ال�������س���راك���ات 
اأ�سحاب العالقة ما يعزز مكانة دبي 
كمركز عاملي للتكنولوجيا املتقدمة 

يف هذا القطاع.
وي���������س����ارك يف م���ع���ر����ص وم����وؤمت����ر 

"جي�سيك"  املعلومات  اخلليج لأمن 
كبار ال�سخ�سيات احلكومية والقادة 
ال�سيربانيني واملبتكرين الإقليميني 
العامليني  واخل��������رباء  وال����دول����ي����ني 
ال�سيرباين  الأم���ن  حت��ولت  لقيادة 
وال�����دول، وي�سمل  ال��ق��ط��اع��ات  ع��رب 
ف��ع��ال��ي��ات وف���ق���رات م��ت��ن��وع��ة حول 
الرقمية  بالتقنيات  تتعلق  عناوين 
ال�سطناعي،  ك���ال���ذك���اء  ال��ن��ا���س��ئ��ة 
ال�سيرباين  الأم�������ن  ع���ل���ى  واأث��������ره 
يف  امل�ستقبلية  ال��ت��وج��ه��ات  وك��ذل��ك 
جم�����ال الأم�������ن الإل������ك������روين، مبا 

الأف���راد  خ�سو�سية  حماية  ي�سمل 
وال�سراتيجيات  وامل���وؤ����س�������س���ات 
بالأمن  ال���وع���ي  ل���زي���ادة  امل��ط��ل��وب��ة 
ي�����س��ك��ل فر�سة  ك��م��ا  الإل����ك����روين؛ 

التعاون  لإب�������رام  ال���ع���الق���ة  ل�����ذوي 
ال��ف��ع��ال��ة م���ع اجلهات  وال�����س��راك��ات 
م�����ن خم���ت���ل���ف دول  امل���ت���خ�������س�������س���ة 

العامل.

يف م�ضابقة التقاط العلم

عبد اهلل املري يكرم الفائزين يف جوائز القمة ال�سرطية العاملية

دبي الرقمية تعلن م�ساركتها يف معر�س وموؤمتر اخلليج لأمن املعلومات جي�سيك 2023

مركز اأبوظبي للغة العربية ُيطلق مبادرة ركن القراءة 
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العدد 13796 بتاريخ 2023/3/11 

اإعــــــــــالن
اند  ال�س�����ادة/ام  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

يف لبيع املالب�ص الن�سائيه اجلاهزه
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:3963491 

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  اعرا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13796 بتاريخ 2023/3/11 

اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/جيم  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

وينري للتعهدات الريا�سية
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:3639028 

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  اعرا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13796 بتاريخ 2023/3/11 

اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/بدو  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ال�سرق لتجارة الع�سل
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:3772921 

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  اعرا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13796 بتاريخ 2023/3/11 

اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/فاب  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

كود للربجمة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:4284465 

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  اعرا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13796 بتاريخ 2023/3/11 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/عائ�سة 

�سعيد للتوابل والبهارات
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2448988 

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  اعرا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13796 بتاريخ 2023/3/11 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/كافترييا 

ومعجنات رويال جاردن
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1958933 

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  اعرا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13796 بتاريخ 2023/3/11 

اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/فاين  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

واي لل�سيانة العامة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1028600 

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  اعرا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13796 بتاريخ 2023/3/11 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/طاولة 

الفايز للخ�سار والفاكه
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2908104 

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  اعرا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13796 بتاريخ 2023/3/11 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/�سار�سا 

لل�سيانة العامة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:3910362 

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  اعرا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13796 بتاريخ 2023/3/11 

اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/دانة  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

الظفرة لبيع التمور واحللويات
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2737464 

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  اعرا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13796 بتاريخ 2023/3/11 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/منجرة 

الفي�سة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:4014746 

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  اعرا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13796 بتاريخ 2023/3/11 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/�سرييزا 

كافيه
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:4267859 

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  اعرا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13796 بتاريخ 2023/3/11 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة : باك �ستار لل�سحن

رخ�سة رقم: CN 3937394 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف حممد علوى هادي احلامد
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة ابراهيم علي غلوم مو�سى العبيديل %100
فعلى كل من له حق اأو اعرا�ص على هذا الإعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوما  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد 

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

العدد 13796 بتاريخ 2023/3/11 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة : �سل�سيو�ص كولد وتر 

امير�سن للتجارة
رخ�سة رقم: CN 4684094 قد تقدموا اإلينا بطلب:

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف �سيف عمر احمد حممد احل�سرمي

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة دعاء علي ح�سني غلوم العطار بن�سبة %100

فعلى كل من له حق اأو اعرا�ص على هذا الإعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوما  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد 

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

العدد 13796 بتاريخ 2023/3/11 

اإعالن ت�ضفية �ضركة
نوع ال�سركة:�سركة ال�سخ�ص الواحد ذ.م.م

املختربات  ادوات  لتجارة  اجنينريجن  اوبري�سنز  التجاري:ري�سري�ص  ال�سم 
وم�ستلزماتها - �سركة ال�سخ�ص الواحد ذ.م.م

نهيان  ال  زايد  بن  عبداهلل  ال�سيخ  �سمو  مبنى   0.2 م  ال�سركة:امل�سفح  عنوان 
واخرين

CN 4399807 :رقم القيد يف ال�سجل القت�سادي
التعديل الذي طراأ على ال�ضركة:

ال�سركة وت�سفية  حل   -  1
لل�سركة  ، كم�سفي قانوين  دلتا لتدقيق احل�سابات  ال�ساده/مكتب  2 - تعيني 
العمومية  اجلمعية  حم�سر  قرار  على  بناء  وذلك  بتاريخ:2023/3/8  
تاريخ  بالرقم:2350005362   العدل  كاتب  لدى  املوثق   ، العادية  غري 

التعديل:2023/03/09
املعني  امل�سفي  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 

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

العدد 13796 بتاريخ 2023/3/11 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة : حمل فلك �سري للنجارة

 رخ�سة رقم: CN 1023979 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل راأ�ص املال اىل 100000

تعديل �سكل قانوين من / موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ال�سخ�ص الواحد ذ م م  
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف فلك �سري حممد بخ�ص

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة حممد رم�سان فلك �سري %100
تعديل اإ�سم جتاري من/حمل فلك �سري للنجارة 
FALAK SHEER CARPENTRY SHOP 

 اإىل/حمل فلك �سري للنجارة - �سركة ال�سخ�ص الواحد ذ م م
FALAK SHEER CARPENTRY SHOP - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرا�ص على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن 

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

العدد 13796 بتاريخ 2023/3/11 

اإعــــــــــالن
 - 0003664 تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة : رخ�سة افرا�سية - 

�سركة ال�سخ�ص الواحد ذ م م

 رخ�سة رقم: CN 4532316 قد تقدموا اإلينا بطلب:

تعديل اإ�سم جتاري من/رخ�سة افرا�سية - 0003664 - �سركة ال�سخ�ص الواحد ذ م م 

ULLORD MEDIA PRODUCTION  SERVICES - SOLE PROPRIETORSHIP  .L.L.C 

 اإىل/اأولورد خلدمات دعم العالمات التجارية - �سركة ال�سخ�ص الواحد ذ م م

ULLORD BRANDING SERVICES - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرا�ص على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 

خالل يوم واحد من تاريخ ن�سر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن اأي حق 

اأو دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.

مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13796 بتاريخ 2023/3/11 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة : �سركة حممد حفيظ لتجارة الدوات ال�سحية 

والكهربائية ذ م م   رخ�سة رقم: CN 1126647 قد تقدموا اإلينا بطلب:

تعديل �سكل قانوين من / �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اىل �سركة ال�سخ�ص الواحد ذ م م  

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف عبداهلل احمد بخيت احمد الظاهري

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف حممد حفيظ خان حممد ب�سري خان

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة حممد حفيظ خان حممد ب�سري خان %100

تعديل اإ�سم جتاري من/�سركة حممد حفيظ لتجارة الدوات ال�سحية والكهربائية ذ م م 

 MOHAMMED HAFEEZ ELECTRICALS & SANITARY TRADING CO. L L C 

 اإىل/�سركة حممد  حفيظ لتجارة الدوات ال�سحية والكهربائية - �سركة ال�سخ�ص الواحد ذ م م

MOHAMMED HAFEEZ ELECTRICALS SANITARY TRADING CO - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

اأو اعرا�ص على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية خالل  فعلى كل من له حق 

يوم واحد من تاريخ ن�سر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.

مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13796 بتاريخ 2023/3/11 

اإعــــــــــالن
غيار  قطع  لتجارة  ال�ساطري  عمر   : ال�سادة   / باأن  الإقت�سادية  التنمية  دائرة  تعلن 

ال�سيارات  رخ�سة رقم: CN 1078170 قد تقدموا اإلينا بطلب:

تعديل راأ�ص املال من 15000اىل 50000

تعديل �سكل قانوين من / موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ال�سخ�ص الواحد ذ م م  

تعديل اإ�سم جتاري من/عمر ال�ساطري لتجارة قطع غيار ال�سيارات 

OMAR ALSHATRI CAR SPAREPARTS TRADING 

 اإىل/عمر  ال�ساطري لتجارة قطع الغيار اجلديدة لل�سيارات - �سركة ال�سخ�ص الواحد ذ م م

OMAR ALSHATRI CARS NEW SPARE PARTS TRADING - SOLE   PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرا�ص على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 

خالل اأربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اأي حق اأو دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.

مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13796 بتاريخ 2023/3/11 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة : باب الفتح لعمال النجارة امل�سلحة

 رخ�سة رقم: CN 1131324 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل راأ�ص املال اىل 20000

تعديل �سكل قانوين من / موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة  
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف حممد ا�سفاق حممد ا�سرف

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة حممد ا�سفاق حممد ا�سرف %50
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة روقيه بيبي مريد علي %50

تعديل اإ�سم جتاري من/باب الفتح لعمال النجارة امل�سلحة 
BAB AL FATH REINFORCED CARPENTRY WORKS 

 اإىل/باب الفتح لأعمال النجارة امل�سلحة ذ.م.م
BAB AL FATH ENFORCED CARPENTRY WORKS L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرا�ص على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اأي حق اأو دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(
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اأم�ص  يا�سني  ال��دي��ن  حم��ي  ال�سابق  امل��ال��ي��زي  ال����وزراء  رئي�ص  اُت��ه��م 
مفر�سة  اختال�ص  ق�سية  يف  الأم����وال  وغ�سيل  بالف�ساد  اجلمعة، 

لأموال عاّمة كانت تهدف اإىل مكافحة جائحة كوفيد-19.
 17 م��دى  املاليزية على  ق��اد احلكومة  ال��ذي  ع��ام��اً(  ويا�سني )75 
2020 و2021 يف ذروة اجلائحة يف ماليزيا،  العامني  �سهراً بني 

يقود حالياً حتالفاً معار�ساً حلكومة الرئي�ص اأنور اإبراهيم.
اإليه اتهامات بالف�ساد، بعد  وهو ثاين رئي�ص حكومة ماليزي توّجه 
عاماً   12 بال�سجن  حكماً  ينّفذ  ال��ذي  رزاق  جنيب  ال�سابق  الرئي�ص 
�سندوق  من  دولر  مليار  باختال�ص  تتعّلق  اأخ��رى  ق�سية  يف  ل��دوره 
الروة ال�سيادي “1 ام دي بي«. ووّجهت اإىل حمي الدين يا�سني اأربع 

تهم، وفق �سحايف يف وكالة فران�ص بر�ص كان حا�سراً يف املحكمة.
واُتهم باإ�ساءة ا�ستغالل من�سبه للح�سول على ر�ساوى تبلغ قيمتها 
للحزب  اأم����ريك����ي(  دولر  م��ل��ي��ون   51( ري��ن��غ��ت  م��ل��ي��ون   232،5
ال�سيا�سي الذي يتزّعمه حالياً “بري�ساتو«. وقال املحّققون اإنه ح�سل 
على الر�ساوى من �سركات تلّقت معاملة تف�سيلية للم�ساريع املمّولة 
كما اأنه ُي�ستهدف بتهمة غ�سيل اأموال ملبلغ  من اأموال كوفيد-19. 

195 مليون رينغت مّت دفعه يف ح�سابات “بري�ساتو«.
ول يزال من املقّرر اإ�سدار تهمة ثالثة تتعّلق بغ�سيل الأموال �سّده 

الثنني. ويواجه ما جمموعه عّدة عقود يف ال�سجن.

اأدانت رئي�سة املفو�سية الأوروبية اأور�سول فون دير لين ما و�سفته 
بالهجمات ال�ساروخية الرو�سية “الع�سوائية” على اأوكرانيا، وقالت 
اإن “ا�ستهداف الكرملني للمدنيني والبنية التحتية للطاقة عمداً” 
اأم�ص  لالأنباء،  بلومربغ  وكالة  ذك��رت  ح�سبما  ح��رب،  جرمية  ميثل 

اجلمعة. 
رو�سيا  اإط��الق  اإن  زيلين�سكي  فولودميري  الأوك���راين  الرئي�ص  وق��ال 
اأوكرانيني  �ستة  مقتل  عن  اأ�سفر  ال�سواريخ،  من  “�سخما”  واب��ال 

اأم�ص الأول اخلمي�ص.
انقطاع  يف  ت�سبب  الهجوم  اأن  امل�سائي  خطابه  يف  زيلين�سكي  وذك��ر 
فيما  وامل����دن،  امل��ن��اط��ق  بع�ص  يف  وامل��ي��اه  والتدفئة  للكهرباء  م��وؤق��ت 

واجهت خاركيف �سرقا وزهيتومري غرب كييف “اأ�سعب و�سع«.
وذكرت هيئة الأركان العامة الأوكرانية اإن قواتها اأ�سقطت 34 من 
لتحديث  وفقاً  ال�سابق،  اليوم  اإطالقها يف  التي مت  �ساروخاً   95 ال� 

�سباحي عرب موقع في�سبوك.

اإطالق نار  اآخرون بجروح خطرة جّراء  اأ�سخا�ص عّدة واأ�سيب  ُقتل 
ليل اأم�ص الأول اخلمي�ص يف مركز ل�سهود يهوه يف هامبورغ وفق ما 

اأعلنت ال�سرطة.
ورّجحت ال�سرطة اأن يكون ُمطلق النار من بني القتلى الذين �سقطوا 
يف املوقع، م�سريًة اإىل اأّنه يف هذه املرحلة “لي�ص لديها ما ُي�سري اإىل 

وجود ُمنّفذين هاربني«.
اأ�سفر عن مقتل  النار  اإط��الق  اأّن  اليومّية  “بيلد”  وذك��رت �سحيفة 
�سبعة اأ�سخا�ص واإ�سابة ثمانية بجروح خطرية، متحّدثًة عن “حّمام 
من  كبري  ع��دد  “يوجد  توير  على  هامبورغ  �سرطة  واأ�سافت  دم«. 
قّوات الأمن يف املوقع«. من جهته قال املكتب الفدرايل للدفاع املدين 
اخلطر،  منطقة  “يف  م�سيًفا  اخلطر”،  منطقة  “جتّنبوا  بيان  يف 

ابقوا يف مكانكم ول تخرجوا يف هذا الوقت«.
الأمن  ق��ّوات  اإّن  يف”،  تي  “اإن  لقناة  ال�سرطة  با�سم  متحّدث  وق��ال 
نار يف  اإط��الق  21،15 لالإبالغ عن  ال�ساعة  اّت�سال حواىل  “تلّقت 
املبنى” املكّون من ثالث طبقات والواقع يف غرو�ص بور�ستيل ب�سمال 
التدّخل  ق��وات  اأّن  اإىل  املتحّدث  واأ���س��ار  اأملانيا.  اأك��رب مدينة يف  ث��اين 
ق��ت��ل��ى وجرحى  ك��ب��رية ووج����دت يف داخ��ل��ه  ب�����س��رع��ة  امل��ب��ن��ى  “دخلت 
نارّية  طلقة  ا  اأي�سً العنا�سر  �سمع  الداخل،  يف  خطرية«.  اإ�ساباتهم 
ح�سب املتحّدث. واأ�ساف “يف  “م�سدرها اجلزء العلوي من املبنى”، 

امل�ساء، كان هناك جتّمع ل�سهود يهوه يف املبنى«.

عوا�شم

كوالملبور

بروك�شيل

برلني

اإيران تعلق على اإغالق اأوروبا 
الآلية املالية للتبادل التجاري معها

•• طهران-وكاالت

علق املتحدث با�سم اخلارجية الإيرانية، نا�سر كنعاين اأم�ص اجلمعة على قرار 
الدول الأوروبية اإغالق الآلية املالية للتبادل التجاري مع اإيران يف ظل العقوبات 

الأمريكية، م�سريا اإىل اأن اإيران مل تكن مهتمة بها.
وقال كنعاين، يف بيان �سحفي رداً على املوقف الأوروب��ي: “ل�سوء احلظ، ف�سلت 
ال يف  احلكومات الأوروبية يف الوفاء بالتزاماتها الأخرى، والنطالق ب�سكل فعنَّ
الآلية املالية املعروفة ب� )اإين�ستك�ص(، ومل تتخذ الإجراءات ال�سرورية لتفعيلها 

مبوجب خطة العمل ال�ساملة امل�سركة )التفاق النووي(«.
واأ�ساف كنعاين: “مل ت�سخ هذه البلدان اأي موارد مالية اأو حد ائتماين طويل 

الأجل يف هذه القناة خالل فرة ن�ساط اإين�ستك�ص باأكملها«.
اإيران مرتبطة على الإطالق بهذه الآلية، وقامت باأعمالها  “مل تكن  اأنه  وبني 

الدولية من خالل قنوات م�سرفية مالية ودولية اأخرى«.
فيه  تطرقت  ال��ذي  الوقت  يف  الإيرانية  اخلارجية  با�سم  املتحدث  موقف  وج��اء 
للتبادل  املالية  الآلية  اإي���ران، ك�سبب لإغ��الق  اإىل ع��دم تعاون  الأوروب��ي��ة  ال��دول 
“اإيران منعت حتقيق اأهداف هذه الآلية املالية التجارية  اأن  التجاري، م�سيفة 

لأ�سباب �سيا�سية«.
الآلية  يف  م�ساركة  دول   10 اإن  والفرن�سية  الأمل��ان��ي��ة  اخلارجية  وزارت���ا  وق��ال��ت 
املالية، مبا يف ذلك بلجيكا واأملانيا وفنلندا والدمنارك وفرن�سا وهولندا والرنويج 
على  للحفاظ  اأ�سا�ًسا  هناك  اأن  اإىل  خل�ست  املتحدة،  واململكة  وال�سويد  واإ�سبانيا 
تعاون اإيران مع هذه املوؤ�س�سة. وذكر البيان اأن هذا القرار له اأ�سباب جتارية بحتة 
وم�ستقل عن عوامل اأخرى. وتاأ�س�ست الآلية املالية بعد ان�سحاب حكومة الوليات 
2015 بني  النووي لعام  امل�سركة )التفاق  ال�ساملة  العمل  املتحدة من خطة 

اإيران والقوى الكربى( اأثناء رئا�سة دونالد ترامب يف عام 2018.

ت�سل�سل زمني.. غزو العراق بداأ �سنوات من الفو�سى وال�سراع 

تكرار الغارات الإ�سرائيلية على �سوريا يثري اأ�سئلة عن فعاليتها

»و�سمة عار« و »كارثة«.. الفو�سى ت�سيطر على اإ�سرائيل
اليوم  بو�ست”  “جريوزامل  ل�سحيفة  وفقاً  اآخ��ر،  مركز  اإىل 

اجلمعة. 
وقرر بن غفري  م�ساء اخلمي�ص، اأنه بناء على تو�سية املفو�ص 
العام لل�سرطة الإ�سرائيلية كوبي �سبتاي، �سيتم نقل اأ�ساد اإىل 

من�سب رئي�ص ق�سم التدريب املتوا�سع.  
يف  الأم��ن  ل�سبط  التظاهرات  بداية  منذ  غفري  بن  وي�سعى 
كثرية،  ح��الت  يف  امل��وق��ف  ت�سيدت  الفو�سى  لكن  اإ���س��رائ��ي��ل، 
م��ا دف��ع��ه ل�سن ه��ج��وم ح��اد على ق��ي��ادات يف ج��ه��از ال�سرطة، 
اتباع  ي��رف�����س��ون  اأن��ه��م  فيها  زع���م  مغلقة،  خ���الل حم��ادث��ات 
تعليماته اخلا�سة بالحتجاجات الوا�سعة املناه�سة حلكومة 

نتانياهو.

وبح�سب و�سائل اإعالم اإ�سرائيلية خمتلفة، فاإن قرار الإقالة 
جاء خالل تفقد قائد �سرطة تل اأبيب للعملية، التي وقعت يف 
�سارع ديزنغوف م�ساء اأم�ص، واأ�سفرت عن جرح 3 اإ�سرائيليني، 

ومقتل منفذها الفل�سطيني. 
وقالت امل�سادر اإن قائد �سرطة تل اأبيب عرف نباأ اإقالته من 
ر�سمية،  بطريقة  ب��الأم��ر  اإب��الغ��ه  يتم  الإع���الم، ومل  و�سائل 

وو�سف م�سوؤولون �سيا�سيون اخلطوة، بالف�سيحة الكربى. 
وعلق زعيم املعار�سة يائري لبيد على قرار عزل قائد �سرطة 
“مل يكن ه��ن��اك مثل ه��ذا ال��ع��ار يف تاريخ  اأب��ي��ب ق��ائ��اًل:  ت��ل 
البالد. يقوم مهرج تيك توك بطرد �سابط �سرطة بارز، لأنه 

ل يوجد ما يكفي من الدم والعنف يف ال�سوارع«. 

•• تل اأبيب-وكاالت   

ت��ع��ي�����ص اإ���س��رائ��ي��ل ح��ال��ة م���ن ال��ف��و���س��ى ال�����س��ي��ا���س��ي��ة يف ظل 
اخلا�سة  احلكومة  رئي�ص  خطة  �سد  متوا�سلة  احتجاجات 
الأول  اأم�����ص  اأب��ي��ب  ت��ل  و���س��ه��دت  الق�سائية.  ب��الإ���س��الح��ات 
اخل��م��ي�����ص، اح��ت��ج��اج��ات ع��ارم��ة، اأغ��ل��ق خ��الل��ه��ا متظاهرون 
ال��ط��رق امل��وؤدي��ة مل��ط��ار ب��ن غ��وري��ون، وم��ي��ن��اء حيفا، ومراكز 

حيوية اأخرى يف القد�ص.
الحتجاجات،  �سبط  يف  ال�سرطة  وف�سل  الفو�سى  على  ورداً 
اأقدم وزير الأمن القومي الإ�سرائيلي اإيتمار بن غفري  على 
اأ�ساد من من�سبه، ونقله  اأم�ساي  اأبيب  عزل قائد �سرطة تل 

•• بغداد -رويرتز

ركز الغزو الذي قادته الوليات املتحدة على العراق عام 
بالرئي�ص �سدام ح�سني،  الإطاحة  2003 على هدف 
ت�سبب يف خو�ص حروب متهورة وبوؤ�ص اقت�سادي عانى 
منه العراقيون، ثم النتقال اإىل دميقراطية مزدهرة.

ال��ع��راق��ي��ون ا�سطرابات  ع��ا���ص  ذل����ك  م���ن  ب����دل  ل��ك��ن 
وفو�سى وعنف و�سراع على مدى �سنوات طويلة.

من  ال��ب��داي��ة  يف  م��دم��را  م�سلحا  عنفا  ال��ب��الد  �سهدت 
ال���غ���زو وم����ن م�����س��ل��ح��ني م���وال���ني ل�����س��دام ح�����س��ني ثم 
حرب  تندلع  اأن  قبل  القاعدة  تنظيم  م��ن  مت�سددين 
الذي  داع�ص  تنظيم  اإىل �سعود  اأهلية طائفية و�سول 
ثلث  الأوق����ات على  م��ن  وق��ت  ال�سيطرة يف  م��ن  متكن 

م�ساحة العراق وقتل الآلف.
اأوب����ك وح��ل��ي��ف رئ��ي�����س��ي للوليات  وال���ع���راق ع�����س��و يف 

املتحدة منذ الغزو الذي قادته يف 2003.
فيما يلي نظرة على اأحداث عنف ابتلي بها العراق منذ 
2003 منها تفجريات انتحارية وعمليات قتل وقطع 

للروؤو�ص:
* 20 مار�ص اآذار 2003 - غزت قوات بقيادة الوليات 
ح�سني.  �سدام  لإ�سقاط  الكويت  من  ال��ع��راق  املتحدة 
من  ب�سدام  واأط���اح  العراقي  اجلي�ص  الهجوم  و�سحق 

ال�سلطة يف غ�سون اأ�سابيع.
* التا�سع من اأبريل ني�سان 2003 - القوات الأمريكية 
الفو�سى  ت�سيع  يختبئ.  ���س��دام  ب��غ��داد.  على  ت�سيطر 

وانعدام القانون يف العا�سمة بغداد ومناطق اأخرى.

•• القد�س-وكاالت

الإ�سرائيلية،  بو�ست”  “جريوزاليم  �سحيفة  تناولت 
اأ�سلحة  �سحنات  على  اإ���س��رائ��ي��ل  ت�سنها  ال��ت��ي  ال��غ��ارات 
التي  مبا فيها تلك  اإىل �سوريا و”حزب اهلل”،  اإيرانية 
وت�ساءلت  املدنية،  اجلوية  الرحالت  تنقلها من خالل 

“ماذا بعد ذلك؟«.
عنوان  حتت  بو�ست”  ب�”جريوزاليم  ُن�سر  حتليل  ويف 
جاء اأن  “الغارات الإ�سرائيلية على �سوريا.. ماذا بعد”، 
ُن�سرت حول  �سوريا واإي��ران غا�سبتان بعد الأنباء التي 
غارة جوية هذا الأ�سبوع، ا�ستهدفت مطار حلب، والذي 
كان قد ت�سرر من الزلزال الذي �سرب تركيا و�سوريا، 
ال�سهر املا�سي. وزير اخلارجية ال�سوري، في�سل املقداد، 
و�سف تلك ال�سربة اجلوية باأنها “جرمية” لأنها تلحق 
الإ�سرائيلية  ال�سحيفة  وقالت  امل��دين.  باملطار  ���س��رراً 
الآن  اأن��ه  على  املطار  ت�سوير  يود  ال�سوري  “النظام  اإن 
“ورغم  م�ستطردة:  الزلزال”،  مل�ساعدة �سحايا  مفتاح 
ذلك، يبدو اأن اإيران ا�ستخدمت املطار يف املا�سي لنقل 
الأ�سلحة اإىل �سوريا، كما ا�ستعملت  اأي�ساً قاعدة التيفور 

اجلوية، واملطارات يف دم�سق، بطريقة مماثلة«.
يف  وج��وده��ا  ا�ستخدمت  اإي����ران  اإن  ال�سحيفة  وت��ق��ول 
وكالء  ع��ل��ى  واحل�����س��ول  ميلي�سيات  لت�سكيل  ���س��وري��ا 
وتهديد  �سوريا  �سرق  الأمريكية يف  القوات  ل�ستهداف 
ويف  “حزب اهلل”،  اإىل تنظيم  اإ�سرائيل ونقل الأ�سلحة 
املقابل �سعت اإ�سرائيل لوقف تر�سيخ اإيران يف �سوريا من 

خالل ما �ُسمي ل�”املعركة بني احلروب«.
نقاًل   وذكرت وكالة الأنباء ال�سورية الر�سمية “�سانا”، 

القوات   -  2003 الأول  ك���ان���ون  دي�����س��م��رب   13  *
حفرة  يف  خمتبئا  ك��ان  ال��ذي  �سدام  تعتقل  الأمريكية 

قرب تكريت وظهر ملتحيا.
* ربيع 2004 - ت�ساعد احلركات امل�سلحة يف الفلوجة 
ومناطق اأخرى مبحافظة الأنبار ذات الأغلبية ال�سنية 
ال�����س��در يف  ال�سيعي مقتدى  ال��دي��ن  اأت��ب��اع رج��ل  وم��ن 
املتحدة تتعر�ص لتنديد دويل بعد  الوليات  اجلنوب. 
�سجن  يف  معتقلني  بحق  انتهاكات  تظهر  �سور  انت�سار 

اأبو غريب.
اآذار 2004 - قتل اأربعة من متعاقدي  31 مار�ص   *
�سركة بالك ووتر الأمنية اخلا�سة يف الفلوجة وتعليق 

بع�ص جثثهم املحرقة من اأحد اجل�سور.
راأ�ص  يقطعون  خاطفون   -  2004 اأي���ار  مايو   11  *
وي�سورون  ب��ريج  نيكول�ص  الأم��ري��ك��ي  الأع��م��ال  رج��ل 

مقتله يف مقطع للفيديو.
يف  القاعدة  زعيم   -  2004 الأول  ت�سرين  اأكتوبر   *
العراق اأبو م�سعب الزرقاوي يبداأ �سن هجمات دامية 
اإذكاء فتنة بني الأغلبية ال�سيعية والأقلية  تهدف اإىل 

ال�سنية يف حرب اأهلية.
* الثامن من يونيو حزيران 2006 - مقتل الزرقاوي 

على يد القوات الأمريكية.
�سدام  اإع���دام   -  2006 الأول  كانون  دي�سمرب   30  *
حلكم  تنفيذا  ملثمني  جالدين  يد  على  �سنقا  ح�سني 
من   148 بقتل  لإدان���ت���ه  ع��راق��ي��ة  حمكمة  اأ���س��درت��ه 

الرجال والفتيان يف �سمال العراق عام 1982.
الأمريكي  الرئي�ص   -  2007 الثاين  كانون  يناير   *

الأمريكي جورج  الرئي�ص   -  2003 اأي��ار  مايو  اأول   *
وحلفاءنا  امل��ت��ح��دة  “الوليات  اأن  يعلن  ب��و���ص  دب��ل��ي��و. 
من  على  يتحدث  كان  وبينما  العراق.  يف  انت�سروا” 
حاملة الطائرات اأبراهام لنكولن، ظهرت لفتة خلفه 

مكتوب عليها “املهمة متت«.
رئي�ص  برمير  ب��ول  اتخذ   -  2003 اأي���ار  مايو   23  *
الأمريكي  امل����دين  احل��اك��م  امل��وؤق��ت��ة  ال��ت��ح��ال��ف  �سلطة 
املخابرات مما  واأجهزة  العراقي  ق��رارات بحل اجلي�ص 
امل�سلحني  ال��ب��الد م��ئ��ات الآلف م��ن  ���س��وارع  اأط��ل��ق يف 

الغا�سبني.
م��ا ل  - مقتل   2003 اآب  اأغ�����س��ط�����ص  م��ن  ال�����س��اب��ع   *
ب�ساحنة ملغومة على  17 �سخ�سا يف هجوم  يقل عن 

ال�سفارة الأردنية يف بغداد.
* 19 اأغ�سط�ص اآب 2003 - تفجري انتحاري ب�ساحنة 
ليودي  ب��غ��داد  يف  امل��ت��ح��دة  الأمم  مقر  ي��دم��ر  ملغومة 
�سريجيو  الدولية  املنظمة  مبعوث  بينهم   22 بحياة 

فيريا دي ميللو.
* 29 اأغ�سط�ص اآب 2003 - انفجار ب�سيارة ملغومة 
ال�سيعي  الزعيم  بينهم  الأق��ل  على  قتيال   83 ي�سقط 
الإمام  م�سجد  احلكيم يف  باقر  اهلل حممد  اآي��ة  البارز 

علي يف النجف.
قوات  �سد  م�سلح  حت��رك  ان���دلع   -  2003 �سيف   *
ال��ت��ح��ال��ف ب��ق��ي��ادة ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة ���س��ن��ه م�سلحون 
موالون ل�سدام، ثم تنظيم القاعدة وم�سلحون �سيعة. 
دمار  اأ�سلحة  اأي  على  الأم��ري��ك��ي��ة  ال��ق��وات  تعر  ومل 

�سامل اتخذتها �سببا لغزو البالد.

-اآذار 2019 كانت هناك غارات جوية يف �سمال �سوريا 
بالقرب من حلب.

ت�ساعد  م��ع  اجل��وي��ة  ال�سربة  ت��اأت��ي  لل�سحيفة،  وف��ق��اً   
اليورانيوم.  تخ�سيب  ملوا�سلتها   اإي��ران  مع  التوترات 
وت��زام��ن��ت اأي�����س��اً م��ع زي���ارة ل��وزي��ر ال��دف��اع الأمريكي، 
لويد اأو�سن، اإىل اإ�سرائيل هذا الأ�سبوع يف اإطار زيارة 
الأمريكي، مارك  للمنطقة، ف�ساًل عن زيارة اجلرنال 

ميلي، رئي�ص هيئة الأركان الأمريكية امل�سركة.

عن م�سوؤول ع�سكري مل تذكر ا�سمه، اأن طائرات حربية 
اإ�سرائيلية اأطلقت �سواريخ اأ�سابت مطار حلب الدويل، 
باملطار  م��ادي��ة  اأ���س��راراً  اأحل��ق��ت  ال��غ��ارة  اأن  اإىل  م�سرية 
  ”24 “فران�ص  اأف���ادت  م��ن اخل��دم��ة، فيما  واأخ��رج��ت��ه 

مبقتل عدة اأ�سخا�ص يف الغارة اجلوية.
مطار  اإ�سرائيل  ت�ستهدف  التي  الأوىل  امل��رة  تكن  ومل 
-اأيلول  �سبتمرب  امل��ط��ار يف  غ���ارات على  �سجلت  ح��ل��ب،  
مار�ص  ويف   .2022 -اآب  اأغ�سط�ص  واأواخ����ر   2022

ت�سمل  للحرب  ج��دي��دة  ا�سراتيجية  ع��ن  يعلن  بو�ص 
“زيادة” يف عدد القوات الأمريكية يف العراق للت�سدي 

للجماعات امل�سلحة.
اإن  ي��ق��ول  ال��ع��راق   -  2007 الأول  ت�سرين  اأك��ت��وب��ر   *
ح��را���س��ا م��ن ���س��رك��ة ب���الك ووت���ر الأم��ري��ك��ي��ة الأمنية 
اإط��الق نار يف  “قتلوا عمدا” 17 عراقيا يف  اخلا�سة 
فيما  �سدهم.  قانونية  اإج���راءات  اتخاذ  ويعتزم  بغداد 
قانوين  ب�سكل  ت�سرفوا  اأفرادها  اإن  ووت��ر  بالك  تقول 

ردا على هجوم على قافلة.
قتايل  ل����واء  اآخ����ر  رح��ي��ل   -  2010 اآب  اأغ�����س��ط�����ص   *

اأمريكي عن العراق.
زع��ي��م تنظيم    -  2014 ي��ول��ي��و مت���وز  م��ن  ال���راب���ع   *
ب�سعوده  العامل  اأنظار  يلفت  البغدادي  بكر  اأبو  داع�ص 
بزي  املو�سل  يف  التاريخي  النوري  م�سجد  منرب  على 

اأ�سود اللون يف يوم جمعة لإعالن اخلالفة.
الإرهابي  داع�����ص  تنظيم  ح��ك��م  ���س��ق��وط   -  2017  *
ال��وح�����س��ي يف امل��و���س��ل ب��ع��د ه��زمي��ت��ه ع��ل��ى ي��د القوات 
حكمه  خ��الل  واأع���دم  قتل  اأن  بعد  والدولية  العراقية 

الآلف با�سم تف�سري متطرف لل�سريعة الإ�سالمية.
الرئي�ص   -  2018 الأول  ت�����س��ري��ن  اأك���ت���وب���ر   19  *

الأمريكي دونالد ترامب يعلن هزمية تنظيم داع�ص.
يعلن  ترامب   -  2019 الأول  ت�سرين  اأكتوبر   27  *
ال��ب��غ��دادي خالل  اأب���و بكر  داع�����ص  مقتل زع��ي��م تنظيم 
مداهمة ليلية لقوات اأمريكية خا�سة يف �سوريا. وقتل 
�سرة  بتفجري  اأبنائه  من  ثالثة  مع  نف�سه  البغدادي 

ملغومة عندما فر اإىل نفق م�سدود خالل املداهمة.

ل�سفن  اإي��ران  ا�ستهداف  اإىل  اأي�ساً  ال�سحيفة  واأ���س��ارت 
جت��اري��ة يف خليج ع��م��ان م��رت��ني يف الأ���س��ه��ر الأخ����رية، 
واإىل اعرا�ص اأ�سلحة اإيرانية متجهة اإىل اليمن، و�سن 
اإيران لهجمات اإلكرونية على جامعة “التخنيون” يف 

�سمال اإ�سرائيل، بح�سب تقارير.
ب�سوريا، وقتل الآلف  اأ���س��راراً  ال��زل��زال  اأحل��ق  اأن   بعد 
اإيران  ت�ستخدم  اأن  من  خم��اوف  �سادت  املا�سي،  ال�سهر 
ال�سحيفة:  وق��ال��ت  الأ���س��ل��ح��ة،  لنقل  كغطاء  ال��زل��زال 
“هذا يعني اأن اإيران ت�ستخدم الدعم املدين والرحالت 
اهلل،  وح��زب  �سوريا  اإىل  الأ�سلحة  لنقل  املدنية  اجلوية 
للحرب  الأوىل  الأي����ام  منذ  ذل��ك  تفعل  ك��ان��ت  واإي����ران 

الأهلية ال�سورية«.
ت�ستخدم  اأن  املعتاد  غ��ري  م��ن  اأن��ه  ال�سحيفة،  اأ�سافت   
�سوريا لهجة قوية �سد الغارات اجلوية، ففي كثري من 
الأحيان ل يعلق النظام ال�سوري، لكنه نادراً ما ي�ستخدم 
كلمات مثل التي اأطلقها هذا الأ�سبوع، متهما اإ�سرائيل 
ما  الوا�سح  غري  “من  وتابعت:  “جرمية”،  بارتكاب 
اأي�ساً، فرو�سيا تدعم  ال�سربة  �ستدين  رو�سيا  اإذا كانت 

النظام ال�سوري«.
اأنه  اأك��د  تقرير  على  ال�سوء  بو�ست  جريوزاليم  واألقت 
على اإ�سرائيل اإعادة تقييم فعالية غاراتها اجلوية على 
اأن بداأت  “ما يقرب من عقد م�سى منذ  �سوريا، وقال 
�سوريا  يف  احل��روب  بني  املعركة  ا�سراتيجية  اإ�سرائيل 
اأ�سلحة حزب اهلل،  م�ستهدفة القوات الإيرانية وقوافل 
اأنباء  اأ�سابيع، تتناقل و�سائل الإعالم  اأو  اأيام  كل ب�سعة 
عن هجوم غام�ص يف �سوريا”. وقالت ال�سحيفة: “الآن 

يتم طرح اأ�سئلة حول فعالية هذه ال�سراتيجية«.

بعد ف�سل »ال�سيناريوهات املرعبة«.. تطمينات من خبري زلزل •• عوا�شم-وكاالت

بعد ثبوت عدم �سحة ال�سيناريوهات 
حول  خ��رباء  ع��دة  افر�سها  التي 
�سديد فوق  بع�سها  حدوث زلزل، 
الأول م��ن �سهر  ال��رب��ع  ال��ع��ادة، يف 
مار�ص، يبعث اأحد العلماء بر�سالة 
طماأنة حول م�ستقبل املنطقة التي 
ف��رباي��ر يف تركيا  زل����زال  ���س��رب��ه��ا 

و�سوريا.
ال�سهر،  مطلع  امل��خ��اوف  وت��زاي��دت 
ب���ع���د ت���وق���ع���ات اخل����ب����ري ال���رك���ي 
ناجي غورو بزلزال �سخم ي�سرب 
بالده قد يتجاوز 10 درجات على 
�سدته  يف  متفوقا  ريخر،  مقيا�ص 
على الزلزال الأخري الذي �سربها 

بقوة 7.8 درجة.
اأ�ستاذ  ك���رك���ي،  اأب����و  جن��ي��ب  اأن  اإل 
اجليوفيزياء وعلم الزلزل يف ق�سم 
والتطبيقية  البيئية  اجليولوجيا 
يف اجلامعة الأردنية، رد حينها يف 
حديث ملوقع “�سكاي نيوز عربية” 
زل��زال تفوق قوته  “ل يوجد  باأنه 

10 درجات«.
احلرج”  “الوقت  م������رور  وب���ع���د 
ير�سد  التنبوءات،  بتلك  اخل��ا���ص 
منطقة  م�����س��ت��ق��ب��ل  ك����رك����ي  اأب�������و 
قائال  �سوريا  و�سمال  تركيا  جنوب 
لأول  اإن��ه  عربية”  نيوز  ل�”�سكاي 

اأ���س��اب��ي��ع ت��ب��دو خارطة  م���رة م��ن��ذ 
ال��ه��زات الأر���س��ي��ة امل�سجلة  ت��وزي��ع 
وهي  املا�سية  �ساعة   24 ال�  خالل 
ل حتتوي زلزل م�سجلة من الفئة 

اأربعة فما فوق يف تلك املنطقة.
“موؤ�سرا  ذل��ك  ك��رك��ي  اأب���و  ويعترب 
ثابت  ب�سكل  الأزم����ة  ت��راج��ع  ع��ل��ى 
املنطقة  و���س��ت��ب��ق��ى  وت����دري����ج����ي، 
ت�سعف  ارت����دادي����ة  ه�����زات  ت�����س��ه��د 
تعود  حتى  وتتباعد  ف�سيئا،  �سيئا 
 6 قبل  كانت عليه  ما  اإىل  الأم���ور 
الهزات  معظم  و�ست�سجل  فرباير، 
ال�سعيفة  ال��ف��ئ��ة  م��ن  الرت���دادي���ة 

اإىل ال�سعيفة جدا، فئة الدرجة 3 
واأقل، ومعظمها من فئة 2«.

اأ���س��ت��اذ اجل��ي��وف��ي��زي��اء وعلم  ل��ك��ن 
اأن  اإىل  اأي�������س���ا  ي��ل��ف��ت  ال���������زلزل، 
ول  ت��دري��ج��ي��ا،  يح�سل  “اخلمود 
ح�سول  ك��ل��ي��ا  ي�ستبعد  اأن  مي��ك��ن 
التي  امل��ن��اط��ق  ن�����س��اط م��ع��ت��دل يف 
اأعلى من  ك��ان  واإن  �سابقا،  ت��اأث��رات 
اأ�سرع  با�ستعادة  لي�سهم   3 ال���درة 

لالأو�ساع الطبيعية«.
توقعاته  و�سف  كركي  اأب��و  يرف�ص 
قائال  “تنبوءات”،  ب��اأن��ه��ا  ت��ل��ك 
ومتابعة  ا����س���ت���ق���راء  ه����ي  “اإمنا 

من  ُي�سجل  م��ا  لتطورات  وحتليل 
ونظريات  وخ��ربات  اأر�سية،  ه��زات 

علم الزلزل«.
“ع�سية  ال����زلزل  اأن  ع��ل��ى  و���س��دد 
على التنبوء، ول ميكن �سمان اأي 
�سيء �سمانا مطلقا، لكن الت�سل�سل 
امليل  هو  الطبيعي حاليا  والتطور 
نحو ال�ستقرار �سيئا ف�سيئا، وكلما 
ندرة  اأك��ر  كان  الزلزال  قوة  زادت 

يف احلدوث«.
ن��ه��اي��ة ف��رباي��ر وم��ط��ل��ع مار�ص  يف 
و�سيناريوهات  اف��را���س��ات  تتالت 
اآخ�������رون،  زلزل  خ������رباء  ن�����س��ره��ا 

و�سفت باملرعبة، عن حدوث زلزل 
من  الأول  الأ����س���ب���وع  يف  م���دم���رة 
زلزال  �سيناريو  ف��خ��الف  م��ار���ص، 
ال�10 ريخر الذي فر�سه اخلبري 
�سيناريوهات   3 �سبقته  ال��رك��ي، 
توقعها خبريان هولندي وعراقي.
هوغربيت�ص،  ف��ران��ك  ال��ه��ول��ن��دي 
ن  الأول  ���س��ي��ن��اري��وه��ني،  اف��ر���ص 
ن�����س��اط زل������زايل عظيم  م���واج���ه���ة 
تتبعه  م���ار����ص،   4 اأو   3 ح����دود  يف 

اأن�سطة �سغرية.
ال��ك��ب��ري قد  ال��ن�����س��اط  اأن  والآخ������ر 
وت�سبقه  م��ار���ص،   7 اأو   6 يف  يكون 
اأن�����س��ط��ة زل��زال��ي��ة ���س��غ��رية، وربط 
الكواكب  بتحرك  ال�سيناريوهني 

واكتمال القمر.
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عربي ودويل
رو�سيا تتهم اأمريكا بتاأجيج 

امل�ساعر املناه�سة لها يف جورجيا
 •• مو�شكو-وكاالت  

املعادية  امل�ساعر  بتاأجيج  املتحدة  الوليات  اجلمعة  اأم�ص  الكرملني  اتهم 
���س��وارع ج��ورج��ي��ا هذا  اإىل  ن��زل��وا  ال��ذي��ن  امل��ح��ت��ّج��ني،  اآلف  ل��دى  لرو�سيا 

الأ�سبوع.
ويف اإ�سارة اإىل ت�سريح اأدلت به الرئي�سة اجلورجية �سالومي زورابي�سفيلي 
من نيويورك اخلمي�ص دعماً للمتظاهرين، قال املتحدث با�سم الكرملني 
ولكن  جورجيا،  من  لي�ص  �سعبها  اإىل  تتحدث  “اإنها  بي�سكوف:  دميري 
معاٍد  �سعور  “اإثارة  على  تعمل  مرئية”  “يداً  اأن  معترباً  اأمريكا”،  من 

لرو�سيا«.

ل�سالح �سي، و�سفر اأ�سوات ُمعار�سة و�سفر امتناع.
زعزعة �سورته  اإىل  اأّدت  الأخ��رية  ال�سطرابات  اأّن  ورغ��م 
املنّظم  امل�سهد  توؤثر يف  اأّنها مل  اإّل  ب�سفته زعيما مطلقا، 

للجل�سة الربملانية التي تعّد حدثا �سيا�سيا �سنويا مهما.
حتى كانون الأول-دي�سمرب املا�سي، كانت ال�سني ل تزال 
العامل، ما  ال�سيا�سات �سرامة �سد كوفيد يف  اأكر  تطّبق 
اإن  ل�سكانها،  اليومية  واحل��ي��اة  القت�سادي  النمو  يف  اأّث��ر 
كان عرب اختبارات “بي �سي اآر” اليومية تقريبا واحلجر 

ال�سحي الطويل الأمد اأو عرب قيود ال�سفر.
وارتبطت �سيا�سة “�سفر كوفيد” ب�سورة جينبينغ نف�سه، 
يف  الثاين-نوفمرب  ت�سرين  يف  تظاهرات  اندلعت  فعندما 

•• بكني-اأ ف ب

اأعيد  اأم�ص اجلمعة انتخاب �سي جينبينغ بال اأّي مفاجاآت 
خم�ص  مّدتها  م�سبوقة  غري  ثالثة  لولية  لل�سني  رئي�ًسا 
الزعيم  ل�سالح  ب��الإج��م��اع  ال��ن��ّواب  ت�سويت  اإث��ر  ���س��ن��وات، 
ت�سرين  يف  ح�سل  �سي  وك���ان  وال�����س��ّت��ني.  التا�سعة  ال��ب��ال��غ 
راأ�ص  �سنوات على  مل��ّدة خم�ص  الأّول-اأك��ت��وب��ر على متديٍد 
وهما  ال��ع�����س��ك��رّي��ة،  وال��ل��ج��ن��ة  ال�سيني  ال�سيوعي  احل���زب 

املن�سَبني الأهّم يف �سّلم ال�سلطة يف البالد.
ال�ساعة  اأُعِلَنت قبيل  التي  النّواب  وجاءت نتيجة ت�سويت 
11 )03،00 بتوقيت غرينت�ص( نهائّية: 2952 �سوًتا 

كّل اأنحاء البالد، مل يرّدد البع�ص باملطالبة باأن يرحل.
ومبا�سرة بعد ذلك، ُرفعت القيود وهو الأمر الذي اأدى اإىل 
اأقل  الر�سمية  اأرقامها  تبقى  التي  الوفيات  ح��الت  تفّجر 

مّما هي عليه يف الواقع.
يبدو  الوباء،  من  ببطء  تخرج  كاأنها  البالد  تبدو  وبينما 
املنا�سب  يف  م��ن��ه  ق��ري��ب��ني  م��وال��ني  ع���نّي  ال���ذي  جينبينغ 

احلزبية العليا، اأقوى من اأي وقت م�سى.
وموؤخرا و�سفته �سحيفة ال�سعب اليومية يف �سرية ذاتية 
الت�سحية  ب��روح  يكل، م�سيدة  زعيم ل  باأنه  عنه،  ن�سرتها 
لديه وموؤكدة اأّن “النا�ص العاديني ينظرون اإليه على اأّنه 

قريب عزيز«.

اإعادة انتخاب �سي جينبينغ رئي�سا لل�سني لولية ثالثة 

•• االأمم املتحدة-رويرتز

اجتماعا  امل��ت��ح��دة  ال��ولي��ات  تعقد 
غري ر�سمي لأع�ساء جمل�ص الأمن 
الأ�سبوع  امل��ت��ح��دة  ل����الأمم  ال��ت��اب��ع 
ان���ت���ه���اك���ات حقوق  ب�������س���اأن  امل���ق���ب���ل 
وهي  ال�سمالية،  كوريا  يف  الإن�سان 
اأن تثري غ�سب  خطوة من املرجح 
من  مبعار�سة  وتقابل  بيوجنياجن 

ال�سني ورو�سيا.
واألبانيا  املتحدة  ال��ولي��ات  وقالت 
رويرز  عليها  اطلعت  م��ذك��رة  يف 
يعقد  ال���ذي  الج��ت��م��اع  بخ�سو�ص 
“انتهاكات  اإن  امل��ق��ب��ل��ة  اجل��م��ع��ة 
وجتاوزات حقوق الإن�سان يف كوريا 
الدميقراطية تهدد ال�سلم والأمن 
مبا�سرة  وت����رت����ب����ط  ال����دول����ي����ني 
بربناجمي اأ�سلحة الدمار ال�سامل 
وال���������س����واري����خ ال���ب���ال�������س���ت���ي���ة غري 

القانونيني«.
واأل��ب��ان��ي��ا يف ال��وق��ت احل���ايل ع�سو 
منتخب يف جمل�ص الأمن وت�سارك 
يف ا�ست�سافة الجتماع مع الوليات 

املتحدة.
املوؤلف  الأم�����ن  وي��ن��اق�����ص جم��ل�����ص 
ب��ان��ت��ظ��ام حقوق  ع�����س��وا   15 م���ن 
منذ  ال�سمالية  ك��وري��ا  يف  الإن�����س��ان 
2014. لكن ال�سني ورو�سيا  عام 

•• وا�شنطن-وكاالت   

اأ�ستاذ  وال��������ت،  اإم  ���س��ت��ي��ف��ن  راأى 
جامعة  يف  ال����دول����ي����ة  ال����ع����الق����ات 
الأمريكية  الإدارة  اأن  ه����ارف����ارد، 
من عامل متعدد  للغاية”  “خائفة 
اأجل  الأقطاب، وت�سعى جاهدة من 

نظام اأحادي مل يعد موجوداً.
“فورين  مل���ج���ل���ة  وال����������ت،  وك����ت����ب 
مبجرد  اأن��ه  الأمريكية،  بولي�سي” 
ان���ت���ق���ال ال�����ولي�����ات امل���ت���ح���دة من 
توهجها  اإىل  الباردة  احلرب  ظلمة 
“اللحظة  ي�سمى  م��ا  يف  ال��ل��ط��ي��ف 
ب��داأت جمموعة  القطب”،  اأح��ادي��ة 
واملحللني  ال��ع��ل��م��اء  م���ن  م��ت��ن��وع��ة 
وال�سني  ورو����س���ي���ا  ال���ع���امل  وق������ادة 
الهند  مثل  النا�سئة  ال��ق��وى  وق���ادة 
احللفاء  بع�ص  وح��ت��ى  وال���ربازي���ل، 
املهمني لأمريكا مثل اأملانيا وفرن�سا 
يعربون عن رغبتهم يف نظام متعدد 

الأقطاب.

رغبة عاملية وا�ضعة يف تعدد 
االأقطاب

الأم���ري���ك���ي���ني ل  ال����ق����ادة  اأن  غ����ري 
الوا�سعة لقادة  الرغبة  يتفقون مع 
اإن�ساء عامل متعدد  ودول العامل يف 
الفر�ص  ي��ف�����س��ل��ون  ب���ل  الأق����ط����اب، 
تاأتي  التي  الهائلة واملكانة املر�سية 
م���ن ك��ون��ه��م ال���ق���وة ال���ت���ي ل غنى 
عنها، ويكرهون التخلي عن موقع 

الأ�سبقية بال منازع، وفقاً لوالت.
بارزين  اأك���ادمي���ي���ني  اأن  واأ�����س����اف 
جادلوا باأن اأولوية الوليات املتحدة 
“�سرورية  ال���ع���امل  يف  ل���الأح���ادي���ة 
لها  وج���ي���دة  احلرية”،  مل�����س��ت��ق��ب��ل 
����س���واء، موؤكداً  ع��ل��ى ح���د  ول��ل��ع��امل 
هذا  يف  قبل  م��ن  اأ�س��هم  نف�سه  اأن���ه 

الراأي.
بايدن  اإدارة  اأن  رغ��م  اأن���ه  واأ���س��اف 
اأن��ن��ا ع��دن��ا اإىل ع���امل ي�سم  ت���درك 
ال��ع��دي��د م��ن ال��ق��وى ال��ع��ظ��م��ى، اإل 
اإىل احلقبة  اأنها تبدو وكاأنها حتن 

فيها  ت���واج���ه  ال���ت���ي مل  ال��ق�����س��رية 
الوليات املتحدة مناف�سني.

ومن هنا، تعمل الإدارة حالياً بقوة 
لإحلاق هزمية ع�سكرية برو�سيا يف 
اأوكرانيا، كما جتتهد يف خنق �سعود 
و�سول  تقييد  خ��الل  م��ن  ال�سني، 
التكنولوجية  امل��دخ��الت  اإىل  بكني 
اأ�سباه  ���س��ن��اع��ة  دع����م  م���ع  امل��ه��م��ة 

املو�سالت الأمريكية.

ا�ضتعادة  االأحادية القطبية
“ل �سيء ي�سمن جناح  اإن  واإذ قال 
لو  اأن���ه حتى  رج��ح  ه��ذه اجلهود”، 
جنحت، ف�ستكون ا�ستعادة القطبية 
اإما  و�ستنتهي  م�ستحيلة،  الأحادية 
اإىل عامل ثنائي القطب )الوليات 
اإىل  اأو  وال�سني كقطبني(،  املتحدة 
التعددية  من  متوازنة  غري  ن�سخة 
الوليات  ت��ك��ون  ح��ي��ث  ال��ق��ط��ب��ي��ة، 
بني  الأوىل  امل���رت���ب���ة  يف  امل���ت���ح���دة 
القوى الكربى غري  جمموعة من 
)ال�سني،  مهمة  ول��ك��ن  امل��ت��ك��اف��ئ��ة، 
الربازيل،  ورمب��ا  والهند�  ورو���س��ي��ا، 
املعاد  واأمل����ان����ي����ا  ال����ي����اب����ان،  ورمب�������ا 

ت�سليحهما(.

اأي نوع من العامل �ضيكون 
العامل املتعدد االأقطاب؟

العالقات  م��ن��ظ��ري  اأن  وال����ت  اأك����د 
الإجابة عن  الدولية منق�سمون يف 
الواقعيون  يعتقد  اإذ  ال�سوؤال،  ه��ذا 
متعددة  الأنظمة  اأن  الكال�سيكيون 
لأن  للحرب،  عر�سة  اأق��ل  الأقطاب 
حتالفاتها  تعيد  اأن  مي��ك��ن  ال����دول 
وردع  اخلطرين  املعتدين  لحتواء 
ل���ه���م، كانت  ف��ب��ال��ن�����س��ب��ة  احل������رب. 

مرونة املواءمة ف�سيلة.
الواقعيون  ي����ج����ادل  امل����ق����اب����ل،  يف 
الأنظمة  وباأن  بالعك�ص،  البنيويون 
ا�ستقراراً،  اأك����ر  ال��ق��ط��ب  ث��ن��ائ��ي��ة 
منخف�ص  التقدير  �سوء  خطر  لأن 
ف��ي��ه��ا، وب�����اأن امل���رون���ة امل��ت��اأ���س��ل��ة يف 
النظام متعدد الأقطاب تخلق قدراً 

الأعباء  تقلل  وبالتايل  اأمنها،  عن 
الوليات  تتحملها  ال��ت��ي  ال��ع��امل��ي��ة 
املتحدة. وعلى �سبيل املثال، �ستعمل 
الهند على بناء قوتها الع�سكرية مع 
اليابان  و�ستتعهد  اقت�سادها،  منو 
امل�ساملة مب�ساعفة اإنفاقها الدفاعي 

بحلول عام 2027.
اأخ��ب��اراً جيدة  اإن ه��ذه لي�ست  وق��ال 
الت�سلح  ����س���ب���اق���ات  لأن  مت�����ام�����اً، 
اخلا�سة  خماطرها  لها  الإقليمية 
وق���د ت��ت�����س��رف ب��ع�����ص ه���ذه ال���دول 
اأو  خ����ط����رية  ب����ط����رق  ال���ن���ه���اي���ة  يف 

ا�ستفزازية.
ك�����ان لتعدد  ل����و  اأن������ه ح���ت���ى  واأك�������د 
الأقطاب �سلبيات للوليات املتحدة، 
مكلفة،  �ستكون  منعه  ف��اإن حماولة 

ورمبا ل طائل من ورائها.
لي�ص  ذل����ك  اأن  رغ����م  اأن����ه  واأو�����س����ح 
موؤكداً باأي حال من الأحوال، فقد 
املطاف  ن��ه��اي��ة  يف  رو���س��ي��ا  تتعر�ص 
لكن  اأوك��ران��ي��ا،  يف  حا�سمة  لهزمية 
حجمها الهائل وتر�سانتها النووية 
وم������وارده������ا ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة ال���وف���رية 
�ستبقيها يف �سفوف القوى العظمى 
ب��غ�����ص ال��ن��ظ��ر ع���ن ك��ي��ف��ي��ة ان����دلع 

احلرب احلالية.
الت�سدير  ����س���واب���ط  ت�������وؤدي  وق�����د 
اإبطاء  اإىل  ال��داخ��ل��ي��ة  وال��ت��ح��دي��ات 
���س��ع��ود ال�����س��ني، وق���د ت��ب��ل��غ قوتها 
املقبل،  العقد  يف  ذروت��ه��ا  الن�سبية 
رئي�سياً  لع�����ب�����اً  ����س���ت���ظ���ل  ل���ك���ن���ه���ا 
يف  الع�سكرية  ق��درات��ه��ا  و�ست�ستمر 

التح�سن.
 ول تزال اليابان ثالث اأكرب اقت�ساد 
برناجمها  ب����داأت  وق���د  ال���ع���امل،  يف 
اأن  وميكن  رئي�سي،  ت�سليح  لإع���ادة 
حت�سل على تر�سانة نووية ب�سرعة 
اإذا �سعرت يف اأي وقت اأنها م�سطرة 
مب�سار  التنبوؤ  ي�سعب  كما  ل��ذل��ك. 
اأنها  امل��وؤك��د  ل��ك��ن م��ن �سبه  ال��ه��ن��د، 
العقود  يف  اأك�����رب  ب��ث��ق��ل  ���س��ت��ح��ظ��ى 
املا�سي،  يف  عليه  كانت  مم��ا  املقبلة 
لديها  لي�ست  امل��ت��ح��دة  وال���ولي���ات 

احلر للمعلومات، مع ورود تقارير 
اجلديدة  الع���ت���ق���الت  اآلف  ع���ن 
يردد  وال��ي��وم  القا�سي.  وال�سجن 
و120   80 ب����ني  م����ا  ه���ن���اك  اأن 
كوريا  يف  ���س��ي��ا���س��ي  ���س��ج��ني  األ�����ف 

الدميقراطية«.
ت�ساعد  و����س���ط  الج���ت���م���اع  ي���اأت���ي 
ال��ت��وت��رات ال��دول��ي��ة. وه���ددت كيم 
القوية،  ك��ي��م  �سقيقة  ج����وجن،  ي���و 
ال�����ه�����ادئ اإىل  امل���ح���ي���ط  ب���ت���ح���وي���ل 
“م�سمار اإطالق نار” وحذرت من 
�سواريخ  لإ���س��ق��اط  حت���رك  اأي  اأن 
كوريا ال�سمالية التجريبية �سيكون 

اإعالن حرب.
ع�سرات  ب���ي���وجن���ي���اجن  واأط����ل����ق����ت 
العام  يف  البالي�ستية  ال�����س��واري��خ 
ال�سواريخ  ذل���ك  يف  مب��ا  امل��ا���س��ي، 
للقارات.  ال���ع���اب���رة  ال��ب��ال��ي�����س��ت��ي��ة 
تعار�سان  ورو����س���ي���ا  ال�����س��ني  ل��ك��ن 
اآخ���ر م��ن ق��ب��ل جمل�ص  اإج����راء  اأي 
املزيد  ممار�سة  اأن  بحجة  الأم���ن، 
ال�سمالية  ال�سغط على كوريا  من 
البلدان  وا�ستخدم  بناء.  يكون  لن 
بقيادة  م�سعى  ���س��د  ال��ن��ق�����ص  ح��ق 
الوليات املتحدة لفر�ص مزيد من 
كوريا  املتحدة على  الأمم  عقوبات 
العام  م��ن  اأي���ار  مايو  يف  ال�سمالية 

املا�سي.

يف  الق�سية  اإث���ارة  على  تعر�سان 
املجل�ص.

التهامات  ب��ي��وجن��ي��اجن  وت��رف�����ص 
بارتكاب انتهاكات حلقوق الإن�سان 
وت��ل��ق��ي ب��ال��ل��وم ع��ل��ى ال��ع��ق��وب��ات يف 
تدهور الو�سع الإن�ساين يف البالد. 
وتخ�سع كوريا ال�سمالية لعقوبات 

برناجميها  ب�سبب  املتحدة  الأمم 
ال�������س���اروخ���ي وال����ن����ووي م��ن��ذ عام 

.2006
يف  ال�سمالية  كوريا  بعثة  ت��رد  ومل 
على  ن��ي��وي��ورك  يف  امل��ت��ح��دة  الأمم 
ال���ف���ور ع��ل��ى ط��ل��ب ل��ل��ت��ع��ل��ي��ق على 

اجتماع الأ�سبوع املقبل.

ووف�����ق�����ا ل���ل���م���ذك���رة الأم���ري���ك���ي���ة 
الألبانية فاإن الهدف من الجتماع 
ال�سوء  ت�سليط  هو  الر�سمي  غري 
“حتديد  على انتهاكات احلقوق و 
الدويل  للمجتمع  املتاحة  الفر�ص 
اإنه  وق���ال���وا  امل�ساءلة”.  ل��ت��ع��زي��ز 
كوفيد-19،  ج����ائ����ح����ة  خ�������الل 

الكوري  الزعيم  حكومة  ا�ستجابت 
“مبزيد  اأون  جوجن  كيم  ال�سمايل 
م��ن ال��ع��زل��ة وال��ق��م��ع، مب��ا يف ذلك 

اأوامر اإطالق النار للقتل«.
حكومة  “زادت  امل���ذك���رة  يف  وورد 
جهودها  من  الدميقراطية  كوريا 
لقمع احلريات الأ�سا�سية والتدفق 

اأك��رب من عدم اليقني، وجتعل من 
القوى  اإح�����دى  ت��ع��ت��ق��د  اأن  امل���رج���ح 
ال��ث��ان��وي��ة ب��اأن��ه��ا ق����ادرة ع��ل��ى تغيري 
يتحد  اأن  ق��ب��ل  ال����راه����ن،  ال��و���س��ع 

الآخرون لإيقافه.
لكن والت رجح اأن ل تكون التعددية 
بالن�سبة  ال�����س��وء  ب���ه���ذا  ال��ق��ط��ب��ي��ة 
ل���ل���ولي���ات امل���ت���ح���دة، ���س��ري��ط��ة اأن 
�سيا�ستها  وتعدل  التداعيات  ت��درك 

اخلارجية ب�سكل منا�سب.
وق�����ال اإن�����ه ع��ل��ى امل��ج��ت��م��ع ال����دويل 
الأحادية  ال��ق��ط��ب��ي��ة  اأن  ي����درك  اأن 
للوليات  بالن�سبة  ج��ي��دة  تكن  مل 
املتحدة، حيث ركزت فيها وا�سنطن 
ع���ل���ى خ���ن���ق ال���ع���دي���د م����ن ال�����دول 
هجمات  وت�����س��م��ن��ت  ال�������س���غ���رية، 

انتقاء  على  ال��ق��درة  اأن  اإىل  واأ���س��ار 
هي  واختيارهم  املنا�سبني  احللفاء 
ال�سيا�سة  لنجاحات  ال�سري  املكون 
للوليات  ال�������س���اب���ق���ة  اخل����ارج����ي����ة 
كقوة  موقعها  منحها  اإذ  امل��ت��ح��دة، 
الكرة  ن�����س��ف  يف  وح���ي���دة  ع��ظ��م��ى 
الغربي “اأمناً حراً” مل متتلكه اأي 
اأخ��رى، وجعلها حليفاً  قوة عظمى 
م��رغ��وب��اً ف��ي��ه ب�����س��ك��ل خ��ا���ص كلما 

ظهرت م�سكلة خطرية.

خماطر منع 
التعددية القطبية

واأ�ساف اأنه يف عامل متعدد الأقطاب، 
الأخرى  الكربى  القوى  �ستتحمل 
ب�����س��ك��ل ت��دري��ج��ي م�����س��وؤول��ي��ة اأكرب 
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وحربني اأمريكيتني مكلفتني وغري 
ناجحتني يف نهاية املطاف يف العراق 
ال�سيا�سات  وب��ع�����ص  واأف��غ��ان�����س��ت��ان، 
عدد  اإىل  اأدت  ال��ت��ي  احلكيمة  غ��ري 
مالية  واأزم���ة  الفا�سلة،  ال��دول  من 
غريت ال�سيا�سة الداخلية للوليات 
املتحدة ب�سكل كبري، وظهور ال�سني 

ذات الطموح املتزايد.
املتحدة  ال�����ولي�����ات  اأن  واأ������س�����اف 
التجربة،  م���ن  ال��ك��ث��ري  ت��ت��ع��ل��م  مل 
بالنظر اإىل اأنها ل تزال ت�ستمع اإىل 
الذين  ال�سراتيجيني  ال��ع��ب��اق��رة 
وا�سنطن  انت�سار  اأفعالهم  اأه���درت 
يف احل��رب ال��ب��اردة، وعجلت بنهاية 

القطبية الأحادية.

التعددية القطبية 
تخدم م�ضالح وا�ضنطن

واعترب اأن عودة التعددية القطبية 
فيه  اأورا�سيا  حتتوي  عاملاً  �ستوجد 
متفاوتة  رئي�سية  ق���وى  ع���دة  ع��ل��ى 
اأن تنظر هذه  القوة، ومن املحتمل 
خا�سة  ب��ح��ذر،  بع�سها  اإىل  ال���دول 
من  جغرافياً  قريبة  تكون  عندما 
الو�سع  ه���ذا  اأن  م�سيفاً  بع�سها، 
مينح الوليات املتحدة قدراً كبرياً 
من املرونة لتعديل حتالفاتها ح�سب 
عندما  فعلت  كما  مت��ام��اً  احل��اج��ة، 
يف  ال�ستالينية  رو�سيا  مع  حتالفت 
ال��ث��ان��ي��ة، وعندما  ال��ع��امل��ي��ة  احل���رب 
ال�سني  م���ع  ال���ع���الق���ات  اأ���س��ل��ح��ت 

املاوية خالل احلرب الباردة.

منظمة ال�سحة: 129 األًفا يواجهون خطر 
املوت من املجاعة يف القرن الأفريقي 

•• جنيف-اأ ف ب

حذرت منظمة ال�سحة العاملية اجلمعة من اأن حوايل 129 األف �سخ�ص و�سلوا 
اإىل احلد الأق�سى من انعدام الأمن الغذائي ويواجهون خطر املوت يف منطقة 
وقالت  �سنوات.  ع��دة  منذ  رهيبا  جفافا  ت�سهد  التي  الكربى  الأفريقي  القرن 
ليزبيث األربيخت م�سوؤولة منظمة ال�سحة يف املنطقة يف موؤمتر عرب الفيديو 
م��ن ن��ريوب��ي “حني اأحت���دث ع��ن ال��ق��رن الإف��ري��ق��ي الكبري، اأ���س��ري اىل جيبوتي 
واإثيوبيا وكينيا وال�سومال وجنوب ال�سودان وال�سودان واأوغندا«. واأ�سافت اأنه 
يف هذه املنطقة “نالحظ جتددا لالأوبئة واأعلى عدد من الأطفال الذين يعانون 
اإطار من  من �سوء التغذية منذ �سنوات ما يطال ماليني الأ�سخا�ص وذلك يف 
تدهور الفاق يف جمال انعدام الأمن الغذائي«. بح�سب منظمة ال�سحة العاملية 
الأمن  انعدام  من  ح�سا�سا  م�ستوى  يواجهون  �سخ�ص  مليون   48 ح��وايل  ف��ان 

الغذائي يف املنطقة.
“طارئة”  حالة  يف  ماليني  �ستة  هناك  مليونا،   48 ال���  ال�سخا�ص  ه��وؤلء  بني 
املتكامل لالأمن  املرحلي  الت�سنيف  4 من  )املرحلة  الغذائي  الأمن  انعدام  من 
الغذائي( و129 األفا يف و�سع “الكارثة” )املرحلة 5(، وهو امل�ستوى الأق�سى.

القدرة ول ترغب يف منع ذلك.

اال�ضتعداد مل�ضتقبل 
متعدد االأقطاب

من  وب������������دًل  “لذلك،  وق������������ال: 
الن���خ���راط يف ج��ه��د ل ط��ائ��ل من 
اإىل  ال�ساعة  ع��ق��ارب  لإع����ادة  ورائ���ه 
الأمريكيني  ع��ل��ى  ي��ج��ب  ال�������وراء، 
البدء يف ال�ستعداد مل�ستقبل متعدد 

الأقطاب«.
املثالية،  الناحية  م��ن  اأن��ه  واأ���س��اف 
القطبية  التعددية  ع��امل  �سي�سجع 
غري املتوازنة، الوليات املتحدة على 
البتعاد عن اعتمادها الغريزي على 
واإعطاء  والإك����راه  ال�سارمة  ال��ق��وة 

وزن اأكرب للدبلوما�سية احلقيقية.

جوانب �ضلبية
 للتعددية القطبية

متعدد  امل�����س��ت��ق��ب��ل  اأن  واأ�������س������اف 
الأقطاب ل يخلو من جوانب �سلبية 
كبرية، اإذ ميكن للدول الأ�سعف يف 
العظمى  القوى  فيه  تتناف�ص  عامل 
يرجح  مم��ا  ببع�سها،  ت��ت��الع��ب  اأن 
تراجع نفوذ الوليات املتحدة على 
بع�ص الدول ال�سغرية. وقد توؤدي 
امل��ن��اف�����س��ة ب��ني ال��ق��وى ال��ع��ظ��م��ى يف 
�سوء  ف��ر���ص  ت��ع��زي��ز  اإىل  اأورا����س���ي���ا 
التقدير واحلرب، متاماً كما فعلت 
قبل عام 1945. وقد تقرر املزيد 
على  للح�سول  ال�سعي  ال���دول  م��ن 
يقنع  ق��د  ع�سر  يف  ن��ووي��ة،  اأ�سلحة 
ف��ي��ه ال��ت��ق��دم ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي بع�ص 
الأ�سلحة قد تكون  باأن هذه  النا�ص 

قابلة لال�ستخدام.
بقاء  افر�سنا  اإذا  اأن��ه  وال��ت  وختم 
الأوىل  املرتبة  يف  املتحدة  الوليات 
بني غري املتكافئني يف نظام متعدد 
الأق�����ط�����اب، ���س��ت��ك��ون وا���س��ن��ط��ن يف 
و�سع مثايل لتلعب القوى الكربى 
اأن  وميكنها  بع�سها،  �سد  الأخ���رى 
ت�سمح ل�سركائها يف اأورا�سيا بتحمل 

املزيد من عبء اأمنهم.

جمل�س الأمن يجتمع بخ�سو�س النتهاكات احلقوقية يف كوريا ال�سمالية

ماكرون و�سوناك يلتقيان من اأجل »جتديد« ال�سراكة الفرن�سية الربيطانية 
•• باري�س-اأ ف ب

ا�ستقبل اإميانويل ماكرون يف باري�ص  اأم�ص اجلمعة ري�سى �سوناك 
التحالف  اإىل جتديد  يف قمة تهدف  “�سديق”  باأنه  الذي و�سفه 
“الأ�سا�سي” بني فرن�سا واململكة املتحدة بعد �سنوات من اخلالفات. 
وقبل 15 يوما من زيارة دولة �سيقوم بها ملك بريطانيا ت�سارلز 
الرئي�ص  ع��ان��ق  اخل����ارج،  اإىل  ل��ه  رح��ل��ة  اأول  يف  فرن�سا  اإىل  ال��ث��ال��ث 
الفرن�سي رئي�ص الوزراء الربيطاين على درج ق�سر الإليزيه، قبل 
بدء حمادثات لتعزيز مكافحة الهجرة غري ال�سرعية والتعاون يف 

جمال الدفاع وامل�ساعدات الع�سكرية لأوكرانيا.
وجتاورنا  ال��ط��وي��ل  “تاريخنا  اإن  ب��ي��ان  يف  ���س��ون��اك  ري�����س��ي  وق����ال 
الوثيقة  ال�سراكة  اأن  تعني  العاملية  للتحديات  امل�سركة  وروؤيتنا 
اأ�سا�سية«.  ب��ل  فح�سب  مهمة  لي�ست  وفرن�سا  املتحدة  اململكة  ب��ني 
من  م�سبوقة،  وغ���ري  ج��دي��دة  ت��ه��دي��دات  ن��واج��ه  “بينما  واأ����س���اف 

ملواجهة حتديات  لنكون جاهزين  اأ�س�ص حتالفنا  تعزيز  ال�سروري 
ب”التفاقية  املحيطة  الغيوم  تبدد  قد  ت�سريحات  يف  امل�ستقبل”، 
ما  ون��ادرا  الربيطانية.  الفرن�سية  العالقات  حتدد  التي  الودية” 
ال�سابق  ال���وزراء  ورئي�ص  م��اك��رون  بني  العالقات جيدة  ه��ذه  كانت 
بوري�ص جون�سون، و�سهدت مزيدا من الراجع يف عهد ليز ترا�ص 
اأن  الوقت  لبع�ص  رف�سها  مع  �سيما  ل  جلون�سون،  خلًفا  الق�سري 
للمملكة  عدوا”  اأو  “�سديًقا  الفرن�سي  الرئي�ص  كان  اإذا  ما  حتدد 
املتحدة. وح�سم ري�سي �سوناك الأمر اجلمعة يف مقابلة مع �سحيفة 
وحتدث  بالتاأكيد”،  “�سديق عظيم  اإن ماكرون  بالقول  لوفيغارو 
اأزم��ات كثرية  وكانت  القدم«.  كرة  ن�سية حول  “ر�سائل  تبادل  عن 
اأع��وام تقليد موؤمترات القمة ال�سنوية، من خروج  عطلت خلم�سة 
احلادة  اإىل اجلائحة واخلالفات  الأوروب���ي  الحت��اد  بريطانيا من 
اآ�سيا واملحيط الهادئ. وقد مت جتاوز  ب�ساأن التحالفات يف منطقة 
الحتاد  م��ع  اتفاقا  للتو  اأب���رم  �سوناك  ري�سي  اأن  ل�سيما  معظمها 

الأوروبي بعد اأ�سهر من املواجهة. لذلك �ستعطى “الأولوية” اإىل 
امل�سركة”  العمل  ع��ادات  “ا�ستئناف  اأج��ل  من  الت�سال”  “اإعادة 
اللذين يرافق  ال��وزراء الربيطاين  الفرن�سي ورئي�ص  الرئي�ص  بني 
و�سيعقد ماكرون  الإليزيه.  وزراء، على حد قول  �سبعة  كل منهما 
14،00 بتوقيت غرينت�ص  و�سوناك موؤمترا �سحفيا عند ال�ساعة 
بعد غداء عمل. يويل اجلانب الربيطاين الهتمام الأكرب ملحاربة 
الهجرة ال�سرية الق�سية التي ت�سكل م�سدر توتر بني �سفتي نهر 
املان�ص. وتتفاو�ص باري�ص ولندن اجلمعة على “تعزيز” تعاونهما 
تدفق  موجات  على  لل�سيطرة  املخ�س�سة  الو�سائل  على  �سيما  ول 
يف  املوقعة  �ساندهر�ست  معاهدة  اإط���ار  يف  فرن�سا  م��ن  املهاجرين 
الثاين/نوفمرب.  ت�سرين  يف  اأب��رم��ت  ج��دي��دة  وات��ف��اق��ي��ة   2018
دائرة  “ك�سر  اإن  ال��وزراء املحافظ ل�سحيفة لوفيغارو  وقال رئي�ص 
الع�سابات الإجرامية )للمهربني( اأمر اأ�سا�سي”. واأ�ساف “هذا هو 

الواقع: ت�سهل منظمات اإجرامية حركات الأ�سخا�ص«.

ميكن للدول االأ�ضعف اأن تتالعب ببع�ضها

»فورين بولي�سي«: وا�سنطن تخ�سى »عاملًا متعدد الأقطاب«
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•• وا�شنطن-وكاالت

التحقيقات  م��ك��ت��ب  م���دي���ر  اأق������ر 
اآي”  ب������ي  “اأف  ال������ف������ي������درايل 
يفكر  مب��ا  اأخ���رياً  راي  كري�ستوفر 
ف��ي��ه ك��ث��ريون ح���ول ال���ع���امل، وهو 
نتج  ك���ورون���ا  ف���ريو����ص  م��ن�����س��اأ  اأن 
وقع  ح���ادث  م��ن  الأرجح”  “على 
يف خمترب ت�سيطر عليه احلكومة 
الت�سديد  ووه��ان، مع  ال�سينية يف 
على اأن احلادث مل يكن من قبيل 

ال�سدفة.
مُيثل تاأكيد راي العلني وجهة نظر 
كانت وكالته تتبناها على ما يبدو 
“لبع�ص الوقت” ، كما اأنها جاءت 
بعد يوم واحد من اإعالن �سحيفة 
“وول �سريت جورنال” اأن وزارة 
اإىل  تو�سلت  الأم��ري��ك��ي��ة  ال��ط��اق��ة 

نتيجة مماثلة.

تقرير �ضري
ووفقاً لتقرير �سري ُرفع اإىل البيت 
الأبي�ص واأع�ساء الكونغر�ص، يتفق 
الذين   – الطاقة  وزارة  م�سوؤولو 
الوطنية  امل��ع��ام��ل  ع��ل��ى  ي�����س��رف��ون 
 - بيولوجية  اأب��ح��اث��اً  جت��ري  التي 
كورونا  ف��ريو���ص  جائحة  اأن  على 
من  الأرجح”  “على  على  نتجت 

ت�سرب معملي.
جاء هذا الإقرار بعد ثالث �سنوات 
م��ن الدع�����اءات م��ن ق��ب��ل اجلميع 
بدءاً من حكومة الوليات املتحدة 
الكربى  ال��ت��ج�����س�����ص  وك�����الت  اإىل 
امل�����س��وؤول��ني عن  اإىل كبري  و���س��وًل 
اأنتوين   ، وا���س��ن��ط��ن  يف  اجل��ائ��ح��ة 
باأن  تقول  كانت  وال��ت��ي   ، فاوت�سي 
“احلدوث الطبيعي” كان ال�سبب 
فريو�ص  ل��وب��اء  املحتمل  ال��وح��ي��د 

كورونا.
لعلم  ووه���������ان  م���ع���م���ل  ي���ك���ن  مل 
ال���ف���ريو����س���ات ب��ح�����س��ب ال����رواي����ة 
ال����ر�����س����م����ي����ة، ه�����و ال���������ذي اأط����ل����ق 
الفريو�ص؛ وهو نف�ص املعمل الذي 
املمولة  الأبحاث  كانت جتري فيه 

من الوليات املتحدة.
ن�ساأ الفريو�ص يف  ذل��ك،  ب��دًل م��ن 

اجلهود  ه��ذه  وراء  ال��ه��دف  يتمثل 
احلكومية  اجل��ه��ات  تنظمها  التي 
�سركات  ك���ربى  م���ع  ب��ال��ت��واط��وؤ   -
التقنية وو�سائل الإعالم يف ت�سويه 
اأي خطاب عام �سريح حول ق�سية 

الأمن القومي احلرجة هذه.

عقيدة بكني..حتويل 
الفريو�ضات اإىل اأ�ضلحة

اأخفت وكالت التج�س�ص الأمريكية 
ع���ن ال��ك��ون��غ��ر���ص، وب���ال���ت���ايل عن 
ات�ساق  وج���ود  الأم��ري��ك��ي،  ال�سعب 
وا�سح بني الفريو�ص وبني عقيدة 
ب��ك��ني وب��راجم��ه��ا ط��وي��ل��ة الأج���ل 

لتحويل الفريو�سات اإىل اأ�سلحة.
وياأتي ذلك على الرغم من حقيقة 
يف  تعلم  كانت  اخلارجية  وزارة  اأن 
اأن   2005 وق���ت م��ب��ك��ر م��ن ع���ام 
لالأ�سلحة  برناجماً  تدير  ال�سني 

البيولوجية الهجومية.
ومب�����س��اع��دة و���س��ائ��ل الإع����الم ذات 
هنا  تلعب  التي   - الي�سارية  امليول 
ال�سيوعية  احل��ق��ب��ة  ج���ري���دة  دور 
ب��راف��دا - ك��ان ال��ه��دف ه��و ت�سويه 
���س��خ�����ص، مب���ا يف ذلك  اأي  ����س���ورة 
العاملني يف احلقل الطبي، الذين 

ابتعدوا عن خط احلزب.
ووف����������ق����������اً ل�����ت�����ق�����ري�����ر ل�����وك�����ال�����ة 
دافع  كان  الرو�سية،  ال�ستخبارات 
احلكومة ال�سوفيتية للت�سر على 
الذعر  “منع  ه���و  ت�����س��رين��وب��ي��ل، 

وال�سائعات ال�ستفزازية«.
لدى  ي���ك���ون  اأن  امل���ح���ت���م���ل  وم�����ن 
ال�������س���ل���ط���ات الأم����ري����ك����ي����ة دواف������ع 
ال��ك��ات��ب��ة، وبغ�ص  ت��ق��ول  مم��اث��ل��ة، 
التفكري،”  ط��ري��ق��ة  ع���ن  ال��ن��ظ��ر 
فب�سفتي �سخ�ساً فّر من ال�ستبداد 
من اأجل الدميقراطية، فاإنني اآمل 
تت�سل  التي  الت�سريبات  ت��وؤدي  اأن 
ب���ف���ريو����ص ك����ورون����ا اجل���دي���د اإىل 
عن  التوقف  على  حكومتنا  اإجبار 
اللجوء اإىل املعلومات امل�سللة على 
يف  والبدء   - ال�سوفيتية  الطريقة 
باملعلومات  الأم��ري��ك��ي��ني  ت���زوي���د 
يحتاجونها  ال����ت����ي  احل���ق���ي���ق���ي���ة 

حلماية �سحتهم.

�سخ�ص  اأي  وك���ان  ق��ري��ب.  م�سلخ 
ي���ت���ج���راأ ع���ل���ى خم���ال���ف���ة ال����رواي����ة 
ل��ل��ح��زب، مب���ا يف ذلك  ال��ر���س��م��ي��ة 
الأطباء، كان يو�سم باأنه من اأتباع 
اأو  عن�سري،  اأو  امل��وؤام��رة،  نظرية 

كليهما.

ف�ضيحة الوباء تتك�ضف للعلن
ريبيكا  ق���ال���ت  الإط�������ار،  ه����ذا  ويف 
 Doctrine كوفلر، رئي�سة �سركة
 ،& Strategy Consulting
�سابقة  ا����س���ت���خ���ب���ارات  و����س���اب���ط���ة 
يف وك����ال����ة ا����س���ت���خ���ب���ارات ال���دف���اع 
مبوقع  ت��ع��ل��ي��ق  يف  الأم�����ري�����ك�����ي، 
بو�ست”  “نيويورك  ���س��ح��ي��ف��ة 
الأمريكية: “بينما اأ�ساهد ف�سول 
تتك�سف  ك����ورن����ا  وب������اء  ف�����س��ي��ح��ة 
اإىل  اإل العودة  للعلن، فال ي�سعني 
راأ�سي، الحتاد  اإىل م�سقط  الوراء 
ت�سرينوبيل  وح����ادث  ال�سوفيتي، 

وتعاين  الدرقية،  الغدة  ب�سرطان 
عمتها مر�ص ال�سرطان يف الوقت 

احلايل.
عاماً   40 م����ن  ي����ق����رب  م����ا  ب���ع���د 
وت�سرب  ت�سرينوبيل  ح��ري��ق  م��ن 
الإ�سعاع، ل يوجد حتى الآن تقدير 
الذين  الأ���س��خ��ا���ص  ل��ع��دد  �سحيح 
باملر�ص.  اأ�سيبوا  اأو  حتفهم  لقوا 
اأي  ب��ط��رح  ُي�سمح  ، مل  ذل���ك  وم���ع 

اأ�سئلة، وفقاً للكاتبة.
ح���ت���ى ال����ي����وم، ل ي������زال اإج���م���ايل 
ت�سرينوبيل  يف  ال���ق���ت���ل���ى  ع������دد 
الأجل  ط��وي��ل��ة  ال�سحية  والآث�����ار 
ع���دم وجود  ب�سبب  م��ع��روف��ة  غ��ري 
احلقبة  حكومة  قبل  من  م�ساءلة 

ال�سوفيتية.
وت��ت��اب��ع ال��ك��ات��ب��ة: وب��ع��د اأك���ر من 
��دم��ت مل��ا راأي��ت��ه من  40 ع��ام��اً، ���سُ
لإخفاء  مم��اث��ل��ة  م��ن�����س��ق��ة  ج���ه���ود 

اأ�سول وباء كوفيد.

ال�سوفييت  ن��ف��ى   ،2020 ع����ام 
املبكرة عن وقوع حادث.  التقارير 
وبالفعل ، مل ي�سل الأم��ر باإخالء 
�ساعة   36 م��رور  بعد  اإل  املنطقة 

على وقوعه.
اإل  بالأمر  الكرملني  يعرف  ومل 
وفنلندا  ال�����س��وي��د  اأع��ل��ن��ت  ب��ع��دم��ا 
عالية  م�ستويات  ع��ن  وال��دمن��ارك 
الإ�سعاع.  م��ن  ع����ادي  غ��ري  ب�سكل 
النا�ص  ك���ان   ، ن��ف�����س��ه  ال���وق���ت  ويف 
متالزمة  م���ن  ب��ال��ف��ع��ل  مي���وت���ون 
الإ����س���ع���اع احل������ادة، وي���ع���ان���ون من 
الأنف والغثيان والقيء،  نزيف يف 
بتجنيد  احل���ك���وم���ة  ق���ام���ت  ح��ي��ث 
اأنحاء  جميع  م��ن  “متطوعني” 

البالد للم�ساعدة يف التنظيف.

ت�ضليالت فاوت�ضي
ال��ذي غرّي  اأن��ت��وين فاوت�سي،  ك��ان 
كالمه مراراً وتكراراً يف كل م�ساألة 

ال�����ن�����ووي ال�������ذي وق������ع ق���ب���ل 37 
�����ان احلقبة  اإبنَّ اأوك���ران���ي���ا  يف  ع���ام���اً 

ال�سوفيتية«.
اأوجه  هناك  اأن  الكاتبة  واأ���س��اف��ت 
ت�سابه مذهلة بني التكتيكات التي 
ت�����س��ت��خ��دم��ه��ا وا���س��ن��ط��ن ال���ي���وم - 
ومو�سكو منذ عقود -، حيث حتول 
معرفة  دون  احل��اك��م��ة  ال��ط��ب��ق��ات 
بدء  وموعد  احلقيقة،  مواطنيها 

كوفيد-19 بال�سبط.
من  والع�سرين  اخلام�ص  ليلة  يف 
 ،1986 ع����ام  )ن��ي�����س��ان(  اأب����ري����ل 
ت�سرينوبيل  مفاعل  انفجار  دم��ر 
60 مياًل من كييف،  4 على بعد 
مما اأطلق �سحابة م�سعة يف الهواء 
ال�سوفيتي  الحت���اد  ع��رب  انت�سرت 

و�سمال اأوروبا.
وع����ل����ى غ�������رار ج����ه����ود ال�����ولي�����ات 
ل��ت��ق��ل��ي��ل �سدة  الأول����ي����ة  امل���ت���ح���دة 
اأوائ���ل  ك��ورون��ا يف  ف��ريو���ص  تف�سي 

ت�سرينوبيل، تقول  وخ��الل ح��ادث 
لتاأثري  اأخ�����س��ع  “كنت  ال��ك��ات��ب��ة، 
جامعة  يف  اأدر�����ص  بينما  ال��دع��اي��ة 
�سد  ب�سدة  حُتر�ص  التي  مو�سكو، 
التقارير  ت��ل��ك  رف�����س��ن��ا  اأم���ري���ك���ا. 
الإخبارية املبكرة وو�سفناها باأنها 

معلومات م�سللة من الغرب«.
فرن�سية  ل���غ���ة  م��ع��ل��م��ة  اأن  ح���ت���ى 
ر�سالة  تلقت  اأنها  الف�سل  اأخ��ربت 
م��ن وال��دت��ه��ا ، ال��ت��ي ك��ان��ت تعي�ص 
يف قرية لي�ست بعيدة عن املنطقة 
امللوثة ، تدعوها لزيارتها يف ذلك 

ال�سيف.
اكت�سفت  ���س��ن��وات،  “بعد  وت����روي: 
اإىل  ذه��ب��ت��ا  وخ��ال��ت��ي  وال���دت���ي  اأن 
ت�سرينوبيل لزيارة عمي، الذي مت 

جتنيده للم�ساعدة يف الكارثة«.
وتوفيت والدتها بعد �سبع �سنوات 
عن عمر يناهز 55 عاماً لأ�سباب 
وت��ويف عمها لحقاً  غري معروفة، 

تتعلق بالفريو�ص، بدءاً من فعالية 
الأقنعة اإىل ال�ستفادة من اللقاح، 
واخلداع  الإن��ك��ار  بحملة  �سيفخر 
الأبطال  اأط��ل��ق��ه��ا  ال��ت��ي  ال��ب��ارع��ة 
ال�سوفييت على كل من اجلماهري 

املحلية والدولية .
وعلى غرار الكثريين، زعم فوت�سي 
مل  الكمامات  ا�ستخدام  ع��دم  ب��اأن 
الأوىل  الأ���س��ه��ر  يف  ���س��روري��اً  يكن 
من الوباء ، و�سفت و�سائل الإعالم 
احلكومة  ع��ل��ي��ه��ا  ت�����س��ي��ط��ر  ال���ت���ي 
ال�سوفيتية التقارير الغربية حول 
احل����ادث ب��اأن��ه��ا ل اأ���س��ا���ص ل��ه��ا من 
ال�سحة ، مدعية اأن كل �سيء كان 

حتت ال�سيطرة.
كان  ف��اوت�����س��ي  اأن  لح���ق���اً  ات�����س��ح 
يحاول من وراء ر�سائل الكمامات 
ب���داي���ة الأزم������ة احل���ف���اظ على  يف 
معدات الوقاية النادرة يف مواجهة 

النق�ص املحتمل.

•• عوا�شم-وكاالت   

يف  والعاملتان  الباحثتان  �سّلطت 
والأمرا�ص  ال��ف��ريو���س��ات  جم���ال 
را�سمو�سن  اأجن�����ي�����ال  امل����ع����دي����ة 
على  ال�سوء  بوبي�سكو  و�سا�سكيا 
تو�سلت  التي  التحقيقات  نتائج 
الأمريكية  ال��ط��اق��ة  وزارة  اإل��ي��ه��ا 
كورونا،  ف���ريو����ص  م��ن�����س��اأ  ب�����س��اأن 
العامل  “رمبا  اأن���ه  اإىل  وخل�ستا 
للوباء  ب���ع���د  م�������س���ت���ع���داً  ل���ي�������ص 
القادم«. وقالت العاملتان يف مقال 
ب�سحيفة “وا�سنطن بو�ست” اإنه 
م���ن امل�����س��ت��ح��ي��ل ت��ق��ي��ي��م ادع�����اءات 
تو�سلت  م��ا  ب�ساأن  الطاقة  وزارة 
اإل��ي��ه يف ت��ق��ري��ره��ا الأخ����ري حول 
التي   )2- )���س��ار���ص-ك��وف  من�ساأ 
الت�سرب  ف����ك����رة  ت�����س��ت��ب��ع��د  مل 
هذه  اأن  اإىل  م�س�������ريتان  املعملي، 
العديد من  تكررت يف  اخلال�سة 
الأو�����س����اط ك��م��ا ل���و ك��ان��ت دلياًل 
ال��ف��ريو���ص، ما  اأ���س��ل  على  قاطعاً 
يرك العامل مت�سائاًل عن قدرة 
الوباء  لغز  ح��ل  على  احل��ك��وم��ات 

القادم.
هذا  اأن  ال���ب���اح���ث���ت���ان  واأ�����س����اف����ت 
ال�سريك يجعل الوليات املتحدة 
ا�ستعداداً  اأق���ل  اأج��م��ع��ه  وال���ع���امل 
م�سببات  �سد  نف�سه  ع��ن  للدفاع 
ميكن  ال��ت��ي  النا�سئة  الأم���را����ص 
اأن توؤدي اإىل الأوبئة يف امل�ستقبل، 
الإنفلونزا  ���س��الل��ة  ذل���ك  يف  مب��ا 
التي   1“ اإن   5 “اإت�ص  امل��زع��ج��ة 
يف  ال��ع��امل  م�ستوى  ع��ل��ى  تنت�سر 
فريو�ص  ت��ف�����س��ي  اأو  احل���ي���وان���ات، 
غينيا  يف  ال���ق���ات���ل  “ماربورغ” 

ال�ستوائية.

درا�ضات
ُن�����س��رت��ا يف عام  ق��ام��ت درا����س���ت���ان 
الأمريكية  امل��ج��ل��ة  يف   2022

مل�سببات  نتيجة  ع����دوى  اأي  ع��ن 
الأم����را�����ص امل���ت���ول���دة م���ن خالل 

تلك الأبحاث.

خماوف
وت��ق��ول ال��ب��اح��ث��ت��ان اإن���ه ن����ادراً ما 
املختربات  يف  التقنيات  ت�ستخدم 
لها  التي  الأم��را���ص  مع م�سببات 
اإمكانات وبائية، وجتعل التقنيات 
اأقل  اأو  اأك��ر،  الأمرا�ص  م�سببات 
اأو  اأو ق��اب��ل��ة ل��الن��ت��ق��ال،  ����س���راوة، 

كليهما.
ي��ت��م ذل����ك يف  اأن  ل���ذل���ك ي��ج��ب   
تعمل  باإحكام  منظمة  خمتربات 
على م�ستوى ال�سالمة الأحيائية 
اع���ت���م���اداً ع��ل��ى ال���ف���ريو����ص، لهذا 
ال�ست�ساري  املجل�ص  ق��ام  ال�سبب 
ال����ع����ل����م����ي ال������وط������ن������ي ل�����الأم�����ن 
بتحديث  م����وؤخ����راً  ال��ب��ي��ول��وج��ي 

التو�سيات حول هذا العمل.
اإىل  ولفتت را�سمو�سن وبوبي�سكو 
نفهم  اأن  ال�������س���روري  “من  اأن����ه 
لت�سيب  الإنفلونزا  تتحول  كيف 
الثدييات املختلفة، حيث اأظهرت 
كان  �سبايك  بروتني  اأن  الأبحاث 
من  م��ّك��ن  مم��ا  للمناعة،  حا�سما 
لفريو�ص  فعالة  لقاحات  تطوير 
اأدى  كورونا يف وقت قيا�سي، مما 

اإىل اإنقاذ ماليني الأرواح.
مقالهما  ال��ب��اح��ث��ت��ان  واخ��ت��ت��م��ت 
“تعميق  اأن  اإىل  ب�����الإ������س�����ارة 
يعيق  كوفيد-19  ب�ساأن  التحزب 
التقدم يف الداخل واخل��ارج، لقد 
الت�سرب  لآراء  جميعها  روج����ت 
اأي  تقدمي  دون  للمخترب  املوؤيدة 
دل��ي��ل ل��دع��م ادع���اءات���ه���م..  وم�ن 
الأ�س������هل اإلق�����اء الل������وم بدًل من 
التي  النظامية  الق�سايا  معاجلة 
حالة  مليون  م��ن  اأك���ر  اإىل  اأدت 
وف���اة ب�سبب ف��ريو���ص ك��ورون��ا يف 

الوليات املتحدة فح�سب«.

حول فريو�سات كورونا.
اأن���ه “ل  وت�����س��ري ال��ب��اح��ث��ت��ان اإىل 
ذلك  اآخ���ر، مب��ا يف  تف�سري  يوجد 
معهد  يف  امل����خ����ت����ربي  الأ�������س������ل 
ملكافحة  ووه��ان  اأو مركز  ووه��ان 
الأمرا�ص والوقاية منها، يتوافق 
احلالية،  الأدل������ة  جم��م��وع��ة  م���ع 
ول مي��ك��ن دح�����ص احل��ق��ائ��ق من 
اأدل������ة غري ُمعلنة ت�ستحق  خالل 
لوزارة  املنخف�ص  الثقة  ت�سنيف 

الطاقة«.
اإن  وبوبي�سكو  را�سمو�سن  وتقول 
املختربات  ع��ل��ى  ال��رك��ي��ز  “هذا 
ي�����ت�����ج�����اه�����ل خم������اط������ر الأم����������ن 
والدائمة  احلقيقية  البيولوجي 
التي  امل������دن  ب�����س��الم��ة  امل��ت��ع��ل��ق��ة 
واحليوانات  النا�ص  فيها  يعي�ص 
واأن  ات�سال وثيق، خ�سو�سا  على 
املن�ساأ  ف��ريو���ص ح��ي��واين  ان��ت�����س��ار 
ف��غ��ال��ب��ا م���ا تنت�سر  ن������ادراً،  ل��ي�����ص 
ال�سبيهة  ك�����ورون�����ا  ف����ريو�����س����ات 

للعل������وم بتعيني احلالت املبك�����رة 
التي ميكن التحقق منها، والعينات 
�سوق  يف  جمعها  مت  التي  البيئية 
هوان�������ان يف ووهان بال�سني حيث 
ل��ل��م��رة الأوىل،  ال��ف��ريو���ص  ظ��ه��ر 
يف  احليوانات  مبيعات  و�سجالت 
ال�سوق، وبيانات و�سائل التوا�سل 
احل�سا�سية  وبيانات  الجتماعي 
حول احليوانات، وكانت النتيجة 
بداأ بحدثني م�ستقلني  الوباء  اأن 
يف  اأو  ال�سوق،  يف  منف�سلني  غري 
حيث  امل�سركة  التوريد  �سل�سلة 
اأو  احل��ي��وان��ات  على  احل�سول  مت 

نقلها، بح�سب املقال.
تقريبا  ه����و  ه�����وان�����ان  ���س�����������������وق 
وعلى  ال��ق��دم،  ك��رة  ملعب  بحجم 
ب��ع��د ح����وايل 9 اأم���ي���ال ع��رب نهر 
ال��ي��ان��غ��ت�����س��ي م���ن م��ع��ه��د ووه����ان 
املخترب  وه��و  ال��ف��ريو���س��ات،  لعلم 
الوحي�����د يف تلك املدين�����ة املعروف 
ن�سطاً  بحثياً  ب��رن��اجم��اً  لديه  اأن 

قوانغت�سو  اأو  �سنغهاي  اأو  بكني 
 )1- )���س��ار���ص-ك��وف  ظهر  حيث 
يف عام 2002، كنتيجة مبا�سرة 
لبيع احليوانات احلية يف الأ�سواق 
الأ�سا�سية  وال��ن��ق��ط��ة  ال��رط��ب��ة«. 
كل  اأن  “لي�ست  للباحثتني  وفقا 
هذه الأماكن بها اأي�ساً خمتربات 
واإمنا  ك��ورون��ا،  فريو�سات  تدر�ص 
ال��ن��ق��ط��ة الأ���س��ا���س��ي��ة ه���ي اأن����ه يف 
النا�ص  ف��ي��ه��ا  ي�����س��ك��ن  م��دي��ن��ة  اأي 
يتبادلون  ف��اإن��ه��م  واحل���ي���وان���ات، 
مرة  �سيحدث  وهذا  الفريو�سات، 

اأخرى«.
���س��ي��ئ��اً واح�����داً  اأن ه���ن���اك  وي���ب���دو 
ي��ت��ف��ق ع��ل��ي��ه ك���ل م���ن ����س���ارك يف 
)�سار�ص- فريو�ص  اأ�سول  درا�سة 

مكتب  اإىل  اإ����س���اف���ة  كوف-2( 
ووزارة  ال��ف��ي��درايل  ال��ت��ح��ق��ي��ق��ات 
اإجراء  يتم  مل  اأن��ه  وه��و  الطاقة، 
للفريو�ص.  خمتربي  تعديل  اأي 
الإب��������الغ  ي���ت���م  مل  ال������واق������ع،  يف 

الذين  الأ�سخا�ص  بني  بال�سار�ص 
ب�سكل  م���ع احل���ي���وان���ات  ي��ع��م��ل��ون 

خا�ص«

ترجيح انتقاله
 من احليوانات

واإذا كان على الفريو�ص اأن يتطور 
ب��ك��ف��اءة، ف��ق��د ل يكون  ل��ي��ت��ك��اث��ر 
لديه الوقت اأو الفر�سة للر�سخ، 
ميكن  )�سار�ص-كوف-2(  ل��ك��ن 
الغزلن  ب��ني  ب��ك��ف��اءة  ينت�سر  اأن 
وال�����ق�����ط�����ط وال�������ك�������الب وامل����ن����ك 
وال��ق��رود وال��ق��وار���ص وجمموعة 
وكذلك  ح��ي��وان��ات،  م��ن  متنوعة 
“فقط  التقرير  وي�سيف  الب�سر. 
يف م���دي���ن���ة ب���ه���ا ع�����دد ك���ب���ري من 
الأ�سخا�ص واحليوانات التفاعلية 
وامل��ت��ن��ق��ل��ة، مي��ك��ن ل��ل��ف��ريو���ص اأن 
يثبت انتقاله امل�ستمر من �سخ�ص 
اأن يبداأ  املمكن  لآخ���ر، وك��ان م��ن 
ال�����س��ه��ول��ة يف  ال���وب���اء بنف�ص  ه���ذا 

الفريو�ش ناجت على االأرجح من ت�ضرب معملي

ما هي اأوجه الت�سابه بني كارثة ت�سرينوبيل وجائحة كورونا؟

اأمريكي �سجنته اإيران ينا�سد بايدن التدخل لإطالق �سراحه 
•• وا�شنطن-رويرتز

التي  التج�س�ص،  اإيران بتهمة  اأمريكي �سجنته  اأجرى مواطن 
مقابلة  اأ�سا�ص،  بال  باأنها  وت�سفها  املتحدة  الوليات  ترف�سها 
الرئي�ص  من  فيها  يطلب  طهران  يف  اإيفني  �سجن  من  ن��ادرة 
الأمريكي جو بايدن التدخل لإطالق �سراحه واإطالق �سراح 

مواطنني اأمريكيني اثنني اآخرين.
حمطة  مرا�سلة  اأم��ان��ب��ور  لكري�ستيان  من��ازي  �سياماك  وق��ال 
اأن ت�سع  �سيدي  “اأنا�سدك  الهاتف  �سي.اإن.اإن يف مقابلة عرب 
ذات  ال�سيا�سات  ك��ل  ف��وق  الأب��ري��اء  الأمريكيني  وح��ري��ة  حياة 
ال�سلة واأن تفعل ما هو �سروري لإنهاء هذا الكابو�ص واإعادتنا 

اإىل الوطن«.

كان منازي )51 عاما( يتحدث نيابة عن نف�سه وعماد �سرقي 
)58 ع��ام��ا(، وه���و رج���ل اأع��م��ال وم��واط��ن اأم��ري��ك��ي، وخبري 
البيئة مراد طهباز )67 عاما( ويحمل اجلن�سيتني الأمريكية 
والربيطانية. ووجه منازي نداء مماثال يف ر�سالة اإىل بايدن 
يف 16 يناير كانون الثاين، بعد �سبع �سنوات من اإطالق اإيران 
تزامن  لل�سجناء  تبادل  يف  اأمريكيني  مواطنني  خم�سة  �سراح 
م��ع تنفيذ الت��ف��اق ال��ن��ووي الإي���راين لعام 2015 ال��ذي مت 
باراك  الأ���س��ب��ق  الأم��ري��ك��ي  الرئي�ص  عهد  يف  عليه  التفاو�ص 

اأوباما.
وقال “ما زلت قلقا للغاية من اأن البيت الأبي�ص ل يدرك مدى 
حمتجزون  و�سرقي  وطهباز  اأن��ه  م�سيفا  و�سعنا”،  خ��ط��ورة 
الآن يف نف�ص املكان. وذك��ر من��ازي يف وقت مبكر من اعتقاله 

اأنه اأم�سى �سهورا يف زنزانة وكان ينام على الأر�ص. كما و�سف 
منازي عدم لقاء بايدن مع عائلته “فقط ملنحهم بع�ص كلمات 
الطماأنينة” باأنه “موؤمل ومزعج«. وقال متحدث با�سم البيت 
اإيران  “�سجن  اإن  الك�سف عن هويته،  ا�سرط عدم  الأبي�ص، 
كاأداة  الأمريكيني ل�ستخدامهم  املواطنني  وا�ستغالل  اجلائر 
لالأعراف  اإن�ساين وخمالف  اأمر م�سني وغري  �سيا�سي  �سغط 

الدولية.
الأبي�ص  البيت  م��ن  امل�����س��وؤول��ني  “كبار  اأن  املتحدث  واأ���س��اف 
عائلة  مع  بانتظام  ويت�ساورون  يجتمعون  اخلارجية  ووزارة 
العتقال  ه��ذا  ينتهي  حتى  بذلك  القيام  و�سنوا�سل  من��ازي، 
املتحدة على  الأمم  لدى  اإي��ران  بعثة  ترد  املقبول«. ومل  غري 

الفور على طلب للتعليق.

 اأوزبك�ستان ت�سوت على د�ستور جديد ملد فرتات الرئا�سة 
•• ط�شقند-رويرتز

ني�سان  اأب��ري��ل   30 ي��وم  د���س��ت��وري  ا�ستفتاء  اإىل  يدعو  اأم�����ص اجلمعة  قانونا  الأوزب��ك��ي  ال��ربمل��ان  اأق��ر 
اإذا   2026 �سي�سمح للرئي�ص �سوكت مري�سيائيف بالر�سح جمددا حينما تنتهي وليته الثانية يف 
متت املوافقة عليه. وي�سع كل من الد�ستور احلايل والن�سخ اجلديدة املقرحة حدا اأق�سى لفرات 
فلن  اجلديدة،  الن�سخة  اعتماد  جرى  اإذا  اإن��ه  قالوا  م�سوؤولني  لكن  فرتني،  عند  املتتابعة  الرئا�سة 

حُتت�سب وليتا مري�سيائيف ال�سابقتان و�سيكون موؤهال لوليتني جديدتني.
فمن  بدل من خم�سة،  اأع��وام  �سبعة  اإىل  الرئا�سة  تويل  اأي�سا فرة  املقرح ميدد  الد�ستور  اأن  ومبا 
�ساأنه نظريا اأن ي�سمح ملري�سيائيف بالبقاء رئي�سا لأوزبك�ستان، ذات اأكرب تعداد �سكاين بني دول اآ�سيا 

الو�سطى، حتى عام 2040.
“دولة  �سابقة،  �سوفيتية  اأوزبك�ستان، وهي جمهورية  اأي�سا  الد�ستور  الن�سخة اجلديدة من  و�ستعلن 

اجتماعية” تتزايد بها التزامات حتقيق الرفاهية.

الأمم املتحدة حتذر من القوة ال�سارية 
لالإع�سار فريدي قرب موزمبيق 

•• جنيف-اأ ف ب

قالت الأمم املتحدة  اأم�ص اجلمعة اإن الإع�سار فريدي يو�سك على حتطيم الرقم 
اأن ت�سرب العا�سفة  ا�ستوائي يف املدة، مع توقع  اإع�سار  اأطول  القيا�سي باعتباره 

القاتلة موزمبيق من جديد.
التابعة  العاملية لالأر�ساد اجلوية  املنظمة  با�سم  الناطقة  واأو�سحت كلري نولي�ص 
لالأمم املتحدة لل�سحفيني يف جنيف “فريدي يوا�سل رحلته املذهلة واخلطرية”، 
بعدما ن�ساأ قبالة ال�ساحل الأ�سرايل ال�سمايل وحتول اإىل عا�سفة حتمل ا�سًما يف 

6 �سباط/فرباير.
يحمله  احل���ايل  القيا�سي  ال��رق��م  اإن  اجل��وي��ة  ل��الأر���س��اد  العاملية  املنظمة  وق��ال��ت 

الإع�سار جون الذي ا�ستمر 31 يوًما يف العام 1994.
�ستتوىل  يتال�سى  اأن  ومبجرد  يوًما.   33 منذ  م�ستمر  ا�ستوائي  اإع�سار  فريدي 
جلنة خرباء املناخ التابعة للمنظمة تقييم كل البيانات لتحديد ما اإذا كان قد مت 

بالفعل ت�سجيل رقم قيا�سي جديد - وهي عملية قد ت�ستغرق اأ�سهًرا.
تراجع فريدي اإىل ما حتت حالة العا�سفة ال�ستوائية عندما حام فوق موزمبيق 

وزميبابوي يف املرة الأوىل.
يوم  الياب�سة يف مدغ�سقر  اإىل  الهندي وو�سل  املحيط  عرب فريدي كامل جنوب 
21 �سباط/فرباير، وعرب اجلزيرة قبل الو�سول اإىل موزمبيق يف 24 �سباط/

فرباير. ظل لفرة فوق موزمبيق وزميبابوي حيث ت�سبب بهطول اأمطار غزيرة 
وبفي�سانات. ثم اجته مرة اأخرى نحو ال�ساحل ليلتقط الرطوبة وي�ستمد القوة 
من املياه الدافئة وي�سرب مدغ�سقر جمدًدا وهو يتجه الآن نحو موزمبيق حيث 
يتوقع اأن ي�سرب مقاطعة زامبيزيا ال�سمالية يف وقت متقّدم من يوم اجلمعة اأو 
رمبا �سباح ال�سبت. وقالت نولي�ص اإنه �سيكون م�سحوًبا “برياح �سديدة التدمري، 
مناطق  على  غزيرة  اأمطار  هطول  مع  الياب�سة  على  اخلطورة  �سديدة  وعا�سفة 
وا�سعة، لي�ص فقط يف موزمبيق بل اأي�سا يف �سمال �سرق زميبابوي وجنوب �سرق 
300 مليمر  200 اإىل  اأن يبلغ حجم الأمطار من  زامبيا وم��الوي«. ويتوقع 
وحتى اأكر. وقالت نولي�ص “هذا اأكر من �سعف معدل هطول الأمطار ال�سهري 

املعتاد وُي�ساف اإىل الأمطار التي ت�سبب فيها فريدي يف املرة الأوىل«.

الرتكيز على »الت�سرب املختربي« يجعل العامل اأقل ا�ستعدادًا للوباء القادم
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عربي ودويل

 اأ�سرتاليا والهند تتفقان على توطيد 
العالقات القت�سادية والدفاعية 

•• نيودلهي-رويرتز

ق������ال رئ���ي�������ص ال�����������وزراء الأ������س�����رايل 
اأن���ت���وين األ��ب��ان��ي��زي خ���الل زي�����ارة اإىل 
اأ�سراليا  اإن  اجلمعة  اأم�ص  نيودلهي 
ب�سراكة  التعجيل  على  اتفقتا  والهند 
العالقات  وت��ع��زي��ز  اأو���س��ع  اقت�سادية 
وقعت  امل��ا���س��ي،  ال��ع��ام  ويف  الدفاعية. 
الدولتان على اتفاق جتارة حرة ي�سمى 
اتفاقية التعاون القت�سادي والتجارة 
)اإي.�سي.تي.اإيه(، وهو التفاق الأول 
الذي توقعه الهند مع دولة متقدمة 
اتفاقية  اأع��وام. ولكن ظلت   10 منذ 
ال��ت��ع��اون الق��ت�����س��ادي ال�����س��ام��ل، وهي 

اأعوام.   10 من  اأك��ر  منذ  التفاو�ص  مرحلة  يف  عالقة  بكثري،  اأك��رب  اتفاق 
ُعلقت  ولكنها   2011 ع��ام  يف  الدولتني  بني  ب�ساأنها  املباحثات  وا�ستوؤنفت 
عام 2016 مع و�سولها لطريق م�سدود. وا�ستوؤنفت املفاو�سات جمددا عام 
2021، لكن تبينت �سعوبة التو�سل اإىل اتفاق. وقال األبانيزي، خالل زيارته 
اإىل الهند التي ت�ستمر ثالثة اأيام، “اتفقنا اأي�سا على اإبرام مبكر لتفاقيتنا 
الواعدة للتعاون القت�سادي ال�سامل يف اأقرب وقت ممكن، واآمل يف اأن نتمكن 
من حتقيق ذلك هذا العام«. واأردف قائال “هذا التفاق التحويلي �سيحقق 
عمل  فر�ص  و�سيخلق  القت�سادية،  الثنائية  للعالقات  الكاملة  الإمكانيات 

جديدة ويح�سن م�ستويات املعي�سة ل�سعبّي اأ�سراليا والهند«.

 الأ�سرى الفل�سطينيون يوا�سلون 
الع�سيان يف ال�سجون الإ�سرائيلية

•• القد�س-وكاالت   

لليوم  الإ�سرائيلي،  الح��ت��الل  �سجون  يف  الفل�سطينيون  الأ���س��رى  يوا�سل 
الأمن  وزي���ر  اإج����راءات  �سد  “الع�سيان”،  خ��ط��وات  ال��ت��وايل،  على  ال�25 

القومي يف احلكومة الإ�سرائيلية املتطرف اإيتمار بن غفري.
وقالت وكالة الأنباء الفل�سطينية اأم�ص اجلمعة اإنه وفقاً لربنامج خطوات 
يعت�سم الأ�سرى الفل�سطينيون يف �ساحات ال�سجون اأم�ص بعد  “الع�سيان”، 

�سالة اجلمعة، مع ارتداء زي “ال�سابا�ص«.
وال�����س��اب��ا���ص، ه���ي م��دي��ري��ة م�����س��ل��ح��ة ال�����س��ج��ون الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة، ويطلق 
املعتقالت  الأ�سرى ذلك ال�سم جمازاً على الزي املوحد املخ�س�ص لهم يف 

الإ�سرائيلية.

 الزعيم الكوري ال�سمايل ياأمر 
بتكثيف املناورات الع�سكرية 

•• �شيول-اأ ف ب

اأمر الزعيم الكوري ال�سمايل كيم جونغ 
اأون جي�سه بتكثيف مناوراته الع�سكرية 
وذلك  حقيقية”،  ل�”حرب  حت�����ّس��ًب��ا 
اإط����الق �سواريخ  ت��دري��ب ع��ل��ى  خ���الل 
وكالة  اأف���ادت  م��ا  وف��ق  ابنته،  ح�سرته 

الأنباء املركزية الكورية اجلمعة.
على  اإن  قوله  كيم  عن  الوكالة  ونقلت 
ب�سكل  “تكّثف  اأن  ال�����س��م��ال��ي��ة  ك���وري���ا 
املختلفة  امل��ح��اك��اة  ت��دري��ب��ات  م��ن��ت��ظ��م 
حت�ّسًبا حلرب حقيقية يف طرق متنّوعة 

ويف اأو�ساع خمتلفة«.
الكوري  الزعيم  اأم��ر  ذل��ك،  اإىل  اإ�سافة 

بال�ستعداد  اجلنود  اجلديد،  الع�سكري  التدريب  على  اأ�سرف  الذي  ال�سمايل 
ل�”مهّمتني ا�سراتيجّيتني: الأوىل هي ردع حرب والثانية هي اإطالق حرب«. 
وحدة  اإط���الق  اجلمعة  الر�سمية  ال��ك��وري��ة  ال��وك��ال��ة  بّثتها  م�ساهد  واأظ��ه��رت 
متزامن.  ب�سكل  ���س��واري��خ  �ستة  �سربات”،  “مهّمات  على  امل��دّرب��ة  هوا�سونغ 
على  ال�سواريخ(  )من  قوًيا  واب��اًل  “اأطلقت  الوحدة  اأن  اإىل  الوكالة  واأ���س��ارت 

املياه امل�ستهدفة لبحر كوريا الغربي«.
اإط���الق كوريا  اأن���ه ر���س��د  ال��ك��وري اجل��ن��وب��ي  اأع��ل��ن اجلي�ص  ال�سابق،  ال��ي��وم  يف 
نامبو  مدينة  من  البحر  اجت��اه  يف  امل��دى  ق�سري  بال�ستًيا  �ساروًخا  ال�سمالية 
ت�ستعّد  وق��ت  يف  الع�سكري  التدريب  ه��ذا  وي��اأت��ي  يانغ.  بيونغ  جنوب  الواقعة 
�سيول ووا�سنطن لإجراء الثنني اأكرب مناورات ع�سكرية م�سركة منذ خم�ص 
�سنوات. ويف وقت �سابق هذا الأ�سبوع، اّتهمت كوريا ال�سمالية الوليات املتحدة 
بينما حّذرت كيم يو جونغ، �سقيقة كيم التي تتمتع  “عمًدا”  بتاأجيج التوتر 
بنفوذ كبري، من اأن اأي اعرا�ص اأمريكي لل�سواريخ التي تختربها بيونغ يانغ 

�سيعترب “اإعالن حرب وا�سًحا«.
والعالقات بني بيونغ يانغ و�سيول يف اأدنى م�ستوياتها منذ �سنوات، واملفاو�سات 
الع�سكري،  التدريب  خالل  ال�سمايل  الكوري  الزعيم  وظهر  متعّرة.  بينهما 

برفقة ابنته جو-اإيه التي يعترب بع�ص املحللني اأنها وريثة النظام.
واأحيا ظهورها اإىل جانب والدها خالل عر�ص ع�سكري كبري ال�سهر الفائت 
ب�ساأن  التكهنات  ال�سمايل،  الكوري  اجلي�ص  لتاأ�سي�ص  ال�75  الذكرى  مبنا�سبة 

انتقال ال�سلطة على راأ�ص ال�ساللة احلاكمة يف كوريا ال�سمالية.
وقال رئي�ص جامعة الدرا�سات الكورية ال�سمالية يف �سيول يانغ مو-جني لوكالة 
فران�ص بر�ص “يبدو اأن وجود جو-اإيه خالل اأحداث مهّمة مرتبطة بتطوير 
الربنامج النووي يف ال�سمال و�سواريخه، والذي ترى بيونغ يانغ اأن له فائدة 

حيوية لالأجيال املقبلة يف البالد، اأ�سبح القاعدة«.

الواليات املتحدة تتدرب على هجمات جو-اأر�ش يف املنطقة

تقرير: 4 خطوات تدفع اإيران اإىل القلق من اأمريكا
يزعم الإيرانيون اأنهم ل يخ�سبون 
املئة،  60 يف  م��ن  اأع��ل��ى  ن�سبة  اإىل 
اأجرا�ص  يقرع  الكت�ساف  هذا  لكن 

الإنذار.

ن�ضاط م�ضبوه...
 مرتني يف �ضهر واحد

“ذي  جم�����ل�����ة  يف  رو�������������ص  ك�����ت�����ب 
مفت�سي  اإع�����الن  اأن  اأتالنتيك” 
الوكالة هو تذكري باأن اإيران حققت 
خم�س�سة  م�����ادة  اإن���ت���اج  اإم��ك��ان��ي��ة 
كبرية.  ب�سرعة  الت�سليح  لأغرا�ص 
نووية  م��واد  ت�سنيع  اأن  املوؤكد  من 
ي�ساوي  ل  ت�����س��ل��ي��ح��ي��ة  ل����غ����اي����ات 
عن�سر  اأه���م  لكنه  قنبلة  ام��ت��الك 
تعلم  ل  ق��د  ل�سناعتها.  ���س��روري 
اإذا كانت  ال��ي��وم م��ا  ال��وك��ال��ة ح��ت��ى 
بب�ساطة  ه���ي  امل��ئ��ة  يف   84 ن�����س��ب��ة 
بقايا حمدودة لل�سال�سل اأو خطوة 
مق�سودة من الإيرانيني لتخ�سيب 
اليورانيوم من اأجل الت�سليح. لكن 
ما يعلمه املراقبون هو اأنه وللمرة 
انخرطت  واح���د،  �سهر  يف  الثانية 
اإي�������ران يف ن�����س��اط م�����س��ب��وه داخ���ل 
من�ساأة للتخ�سيب. يف فوردو، ربط 
الإيرانيون جمموعتني من اأجهزة 
تخ�سب  ال���ت���ي  امل���ت���ط���ورة  ال���ط���رد 
يبلغوا  ومل  امل��ئ��ة  يف   60 ب��ن�����س��ب��ة 
ال��وك��ال��ة الأمم���ي���ة. وه���ذا يناق�ص 
���س��روط معاهدة  واج��ب��ات��ه��م وف���ق 

تلك  ف���ي���ه���ا  ت������ت������درب  اإي������ران������ي������ة 
الوليات  تتنب  مل  اإذا  امليلي�سيات. 
ي�سطر  ل  فقد  امل�سوؤولية  املتحدة 
الإيرانيون للرد، لكنهم �سيفهمون 

الر�سالة.

هل هذا النهج 
خاٍل من املخاطر؟

اإذا تبنت الوليات املتحدة كل هذه 
الإيرانيون  ف�سياأخذها  الإج��راءات 
الهدف  ي��ك��ون  ���س��وف  ب��الع��ت��ب��ار. 
عن  التوقف  اإىل  الإي��ران��ي��ني  دف��ع 
لتخ�سيب  ب���رن���اجم���ه���م  ت���ط���وي���ر 
اليورانيوم، ومن خالله، اإىل اإعادة 
من  ديبلوما�سي  ملمر  احتمال  فتح 
اأجل تاأخريه. اأ�ساف رو�ص اأن هذا 
النهج لي�ص خالياً من املخاطر. قد 
لروؤية  الأمريكيني  اإي���ران  تخترب 
يقول  اأن  م���دى ج��دي��ت��ه��م. مي��ك��ن 
�سين�سحبون  اإن���ه���م  ال��ن��ظ��ام  ق����ادة 
م��ن م��ع��اه��دة ح��ظ��ر الن��ت�����س��ار ملنع 
الذرية  للطاقة  ال��دول��ي��ة  ال��وك��ال��ة 
من�ساآتها.  اإىل  و����س���ول  اأي  م���ن 
الوليات  حمافظة  اأن  املوؤكد  لكن 
الراهنة  ال�����س��ي��ا���س��ة  ع��ل��ى  امل��ت��ح��دة 
تقدم  لتعديل  �سيء  ب��اأي  تقوم  لن 
ميكنها  التي  اللحظة  نحو  اإي���ران 
اختيار احل�سول على قنبلة،  فيها 
اإ�سرائيل ح��دوث ذلك  تنتظر  ولن 

بب�ساطة.

الآن  ال��ن��ووي.  احل��د م��ن النت�سار 
بن�سبة  التخ�سيب  اكت�ساف  هناك 

84 يف املئة.

تاأثريان الأخذهما باالعتبار
التف�سري  ع����ن  ال���ن���ظ���ر  ب�������س���رف 
الإي���������راين، ت���ق���رب ط���ه���ران من 
الت�سليح، ووفق  التخ�سيب لغايات 
وت��ريت��ه��ا احل��ال��ي��ة ه��ي ق���ادرة على 
بن�سبة  ان�سطارية  م��واد  تخ�سيب 
بنهاية  قنابل  لع�سر  امل��ئ��ة  يف   60
م�سوؤول  واق���رح  احل��ال��ي��ة.  ال�سنة 
دف��اع��ي ب��ارز ه��ذا الأ���س��ب��وع اأن��ه قد 
يلزم اإيران اأقل من اأ�سبوعني ل�سنع 
ه��ك��ذا م�����واد. ث��م��ة ت���اأث���ريان لهذا 
بالعتبار.  اأخذهما  ينبغي  الواقع 
وكاأن  الإي��ران��ي��ون  يت�سرف  اأوًل، 
الت�سليح  ل����غ����اي����ات  ال��ت��خ�����س��ي��ب 
املواد  من  كبرية  كميات  ومراكمة 
اأي خطر  الن�سطارية ل يفر�سان 
اإ�سرائيل  اأن  فكرة  وثانياً،  عليهم. 
التحرك  وع���دم  اجل��ل��و���ص  �ستقرر 
�سد م��ا ي���راه ق��ادت��ه��ا ب��اأن��ه تهديد 

وجودي هي وهم.

اإ�ضرائيل لي�ضت اأمريكا اأو 
املجتمع الدويل

اإ�سرائيل من�سغلة بخطة  قد تكون 
الق�ساء  لإ�سالح  نتيناهو  حكومة 
ومب�������س���ت���وي���ات ال���ع���ن���ف امل���ت���زاي���دة 

ت�سل  اأن  املقرر  من  لي�ص  لكن  اأي 
 .2025 اأواخ����������ر  ق���ب���ل  الأوىل 
اأن  ���س��م��ان  ب���اي���دن  اإدارة  ب��اإم��ك��ان 
ال�سنة.  ه��ذه  الناقالت  تلك  ت�سل 
اأي�ساً  املتحدة  ال��ولي��ات  وب��اإم��ك��ان 
ت���وف���ري ذخ����ائ����ر اأق�������وى م����ن تلك 
حالياً  اإ����س���رائ���ي���ل  مت��ت��ل��ك��ه��ا  ال���ت���ي 
املعززة. �سر�سل  الأه��داف  ل�سرب 
ر�سالة  اعتيادية  غري  خطوة  هكذا 
���س��ارخ��ة ووا����س���ح���ة: ع��و���س��اً عن 
�ستقوم  الإ����س���رائ���ي���ل���ي���ني،  ت��ق��ي��ي��د 

الوليات املتحدة مب�ساعدتهم.

حاجة لالبتكار املفاجئ
بايدن  اإدارة  على  �سيتعني  راب��ع��اً، 
اعتيادية  غ��ري  بطريقة  ال��ت��ح��رك 
خالل  الإي��ران��ي��ني.  اإىل  بالن�سبة 
ا�ستهدفت  امل�����ا������س�����ي،  ال�������س���ه���ر 
القوات  لإي���ران  وكيلة  ميلي�سيات 
ويف  م��رت��ني.  �سوريا  يف  الأمريكية 
الوليات  امتنعت  احلالتني،  كلتا 
اأن يرى  ال���رد. يجب  امل��ت��ح��دة ع��ن 
رداً  يتوقعونه،  ل  اأم��راً  الإيرانيون 
ال�سابقة  القيود  اأن  يظهر  ع�سكرياً 
الرد  يجب  الآن.  تنطبق  تعد  مل 
ع��ل��ى ه��ج��م��ات ال���وك���الء م���ن دون 
متنا�سبة.  غ���ري  وب��ط��ري��ق��ة  ت����ردد 
هكذا  ب��اإم��ك��ان  امل���ث���ال،  �سبيل  ع��ل��ى 
اأمريكية  غ��ارات  ي�سمل  اأن  حت��رك 
مع�سكرات  �سد  عنها  م�سرح  غري 

اإ�سرائيل لي�ست كذلك.

املنطقة �ضرتاقب
اإدارة  ك��ان��ت  اإذا  اأن���ه  رو����ص  اأ���س��اف 
بايدن تريد اإجبار الإيرانيني على 
يواجهونها  ال��ت��ي  امل��خ��اط��ر  اإدراك 
واإق��ن��اع الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ني ب���اأن لديها 
ف�سيتعني  الإيرانيني  لردع  طريقاً 
الك�سف  م���ا مت  ع��ل��ى  ال����رد  ع��ل��ي��ه��ا 
الإيرانيون  �سي�ساهد  موؤخراً.  عنه 
والإ�����س����رائ����ي����ل����ي����ون واآخ�����������رون يف 
املنطقة ما تفعله الوليات املتحدة 
على  ف��ع��اًل،  يكون  وك��ي  بالتاأكيد. 
ا�سراتيجية  من  يت�سكل  اأن  ال��رد 

رباعية الأبعاد.

خطابات وا�ضنطن 
ا�ضتنفدت قيمتها

اأوًل، يجب على اإدارة بايدن تغيري 
رو�ص.  ح�سب  الإعالنية  �سيا�ستها 
تبقى  اخل���ي���ارات  “كل  اإن  ال���ق���ول 
وزير  ف��ع��ل  ك��م��ا  الطاولة”  ع��ل��ى 
خالل  بلينكن  اأن��ت��وين  اخل��ارج��ي��ة 
�سيما  ول  اأح��د  يف  يوؤثر  ل  مقابلة 

القادة  ل��ك��ن  ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ني،  م���ع 
اأنحاء  جميع  م��ن  الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ني 
الطيف ال�سيا�سي ي�ساطرون رئي�ص 
املواد  ال����وزراء خم��اوف��ه م��ن كمية 
ل�سناعة  املخ�س�سة  الن�سطارية 
بنيتها  ت�����س��ل��ب  وم�����ن  ال���ق���ن���ب���ل���ة، 
�سيجعل  م���ا  ال���ن���ووي���ة،  ال��ت��ح��ت��ي��ة 
ب���ك���ث���ري على  اأ����س���ع���ب  ت���دم���ريه���ا 
نتنياهو  ق���ال  اأن  �سبق  اإ���س��رائ��ي��ل. 
وللرئي�ص  اأم��ري��ك��ي��ني  مل�����س��وؤول��ني 
الفرن�سي اإميانويل ماكرون اإنه اإذا 
اأي �سيء لوقف تقدم  مل يتم فعل 
فلن  الإي����راين،  ال��ن��ووي  الربنامج 
ي��ك��ون ل��دى اإ���س��رائ��ي��ل خ��ي��ار �سوى 

الهجوم.
الأممية  الوكالة  اكت�ساف  �سيوؤكد 
اإ�سرائيل  اعتقاد  املخ�سبة  للمواد 
امل����ر�����س����خ ب��������اأن ال����ن����ه����ج احل�����ايل 
للوليات املتحدة وحلفائها �سينتج 
ح�����س��ول اإي������ران ع��ل��ى ال��ق��ن��ب��ل��ة يف 
عن  النظر  ب�سرف  واأن���ه  النهاية، 
اأمريكا  تبقى  املعاك�سة،  البيانات 
م�ستعدين  ال��������دويل  وامل���ج���ت���م���ع 
لكن  النتيجة،  تلك  م��ع  للتعاي�ص 

على هجمات جو-اأر�ص يف املنطقة. 
اإن التدريب الع�سكري احلديث مع 
اأوىل جيدة.  اإ���س��رائ��ي��ل ه��و خ��ط��وة 

لكن يجب تكراره. مبوازاة ذلك.

لت�ضحيح �ضوء
 الفهم االإيراين

فهم  �سوء  من  اإي��ران  تعاين  ثالثاً، 
اأن  ت��ع��ت��ق��د  ل  ه����ي  مل���و����س���وع���ني: 
�سدها  ع�سكرياً  �ستتحرك  اأمريكا 
اأمريكا  اأن  اأي�������س���اً  ت��ع��ت��ق��د  وه����ي 
فعل  ع��ن  الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ني  �ستوقف 
هذا  عك�ص  الإدارة  ب��اإم��ك��ان  ذل���ك. 
النطباع عرب تزويد الإ�سرائيليني 
بالعتاد والذخائر التي �ستجعل اأي 
فاعلية.  اأك���ر  اإ�سرائيلية  غ���ارات 
الفا�سلة  امل�����س��اف��ات  اإىل  ب��ال��ن��ظ��ر 
ق���واع���د  اإىل  ال����و�����س����ول  ون���ق�������ص 
متقدمة، حتتاج اإ�سرائيل اإىل اإعادة 
التزود بالوقود جواً كي تتمكن من 
اإي��ران��ي��ة حم�سنة  اأه�����داف  ���س��رب 

مرات عدة.
اأرب������ع ناقالت  ت���ع���اق���دت م���ع  ل��ق��د 
كي.�سي-46. ط����راز  م���ن  ج��وي��ة 

على  ذلك،  عن  عو�ساً  الإيرانيني. 
اإعالن  ب��اي��دن  الرئي�ص  اأو  بلينكن 
اأنه وبالرغم من تف�سيل الوليات 
تهديد  حلل  الدبلوما�سية  املتحدة 
ال����ربن����ام����ج ال�����ن�����ووي الإي���������راين، 
ل  اأنهم  اإظهار  الإيرانيون  يوا�سل 
ت�سرفاتهم  تقربهم  ذلك.  يفعلون 
اأكر واأكر من القنبلة، وهو اأمر 
مبنعه،  املتحدة  ال��ولي��ات  تعهدت 
ت�سرفاتها  اأن  ف��ه��م  اإي����ران  وع��ل��ى 
التحتية  ب��ن��ي��ت��ه��ا  ك���ام���ل  ت��ع��ر���ص 
ال���ن���ووي���ة، وم����ن ���س��م��ن��ه��ا اأج�����زاء 
املدنية،  للطاقة  نظرياً  خم�س�سة 
اإىل  ذلك  اإع��الن  �سيوؤ�سر  للخطر. 
بتهيئة  تبداأ  املتحدة  ال��ولي��ات  اأن 
واملجتمع  الأم���ري���ك���ي  اجل���م���ه���ور 
حمتمل  ع�سكري  لتحرك  ال��دويل 

�سد برنامج اإيران النووي.

تغيري اخلطاب 
وحده غري كاف

ث���ان���ي���اً، وم�����ن اأج������ل اإع����ط����اء هذه 
الإيرانيون  يحتاج  القوة،  الكلمات 
املتحدة تتدرب  الوليات  روؤية  اإىل 

عقوبات ال�سني وعقوبات اأمريكا.. اأيهما اأكرث ردعا؟
•• عوا�شم-وكاالت

عقوبات  فر�ص  يف  العاملي  القت�سادي  نفوذها  ال�سني  ا�ستغالل  مع 
العقوبات  اأ���س��ل��وب  على  ردا  خ�سومها؛  على  ر�سمية  وغ��ري  ر�سمية 
الأم���ريك���ي، يعقد خ���رباء م��ق��ارن��ة ب��ني ح��ج��م ت��اأث��ري ع��ق��وب��ات بكني 

وعقوبات وا�سنطن.
ملوقع  امللف  ه��ذا  يف  متخ�س�سان  اأو�سحها  التي  املقارنة  ه��ذه  تعتمد 
“�سكاي نيوز عربية” على عدد احللفاء لدى كل دولة، ومن يتحكم 

يف النظام امل�سريف العاملي.
يتحدث تقرير ن�سرته �سبكة “دويت�سه فيله” الأملانية عن اأن ال�سني 
ظهر  لوا�سنطن،  حليفة  دول  على  اأُح��ادي��ة  ع��ق��وب��ات  خفية  تفر�ص 

تاأثريها على اقت�ساد تلك الدول.

ت�ستهدف عقوبات ال�سني الدول التي تدعم وا�سنطن يف التدخل يف 
كونغ  وهونغ  تايوان  ملفات  مثل  داخلية”،  “�سوؤونا  تعتربها  ملفات 
والتبت و�سينجيانغ، واملناطق املتنازع عليها مع عدة دول مطلة على 

بحر ال�سني اجلنوبي.
�سنها  ال��ت��ي  ال��ت��ج��اري��ة  احل���رب  على  بكني  رد  مثل  ر�سمية،  ع��ق��وب��ات 
ال�سابق دونالد ترامب عليها، ثم قيام م�سوؤولني  الرئي�ص الأمريكي 
اأمريكيني بزيارة تايوان رغم رف�ص ال�سني، بفر�ص عقوبات فورية 
2000 منتج غذائي من اجلزيرة، ومنع  على تايوان، كمنع واردات 

�سادرات الرمال الطبيعية لتايوان.
يف حالت اأخرى، تلجاأ ال�سني لآليات غري ر�سمية، بفر�ص العقوبات 
اأو  الت�سدير  ترخي�ص  جتديد  ع��دم  مثل  اأخ���رى،  اأ�سباب  اإع���الن  م��ع 

رف�ص �سحنة ت�سدير بحجة و�سع العالمات اأو ق�سايا ال�سحة.

تعتمد بكني كذلك و�سيلة املقاطعة، مثلما اأزالت منتجات عاملية عام 
اأثر  العقوبات  لتلك  الإلكرونية.  متاجرها  اأ�سهر  على  من   2020

كبري اأحيانا يجرب الدول على تغيري موقفها ل�سالح ال�سني.
الدفاع  اأنظمة  ن�سر  2017 على  فحني وافقت كوريا اجلنوبية عام 
ال�ساروخي الأمريكية “ثاد”، رّدت ال�سني ب�سكل غري ر�سمي برف�سها 
“هيونداي”  كوريا؛ مثل  عاملية عاملة يف  �سركات  ا�ستقبال منتجات 
و”�سام�سونغ” و”لوتيه غروب”، بحجة اأن منتجاتها رديئة؛ وهو ما 

نزل بالناجت املحلي الإجمايل ل�سيول %0.4 بح�سب اأرقام ر�سمية.

حينها اأجربت العقوبات �سول على اللتزام بعدم ن�سر منظومة ثاد.
كذلك حني مار�ست اأ�سراليا �سغوطا على ال�سني لإجراء حتقيقات 
مهمة  وم�ساريع  �سادرات  بكني  اأوقفت  كورونا،  فريو�ص  من�ساأ  ب�ساأن 

داخل اأ�سراليا؛ فخففت �سيدين لهجتها.

مطار حلب يعود اإىل اخلدمة بعد الغارة الإ�سرائيلية
•• حلب-وكاالت   

اأ�سبح  اأكد مدير مطار حلب الدويل ال�سوري املهند�ص حممد امل�سري، اأن مطار حلب الدويل 
جاهزاً ل�ستقبال اأي طائرة تتوجه اإليه.

جميع  امل��دين،  الطريان  موؤ�س�سة  مع  وبالتعاون  الوطنية  الفنية  الفرق  “اأنهت  امل�سري:  وق��ال 
يوم  املطار فجر  ا�ستهدف  ال��ذي  الإ�سرائيلي،  ال��ع��دوان  ج��راء  املطار  لها  تعر�ص  التي  الأ���س��رار 
الثالثاء املا�سي، وت�سل اليوم ال�سبت اإىل مطار حلب طائرة قادمة من مطار ال�سارقة يف دولة 
قال  حلب،  مطار  اإىل  اإن�سانية  م�ساعدات  طائرات  و�سول  وح��ول   .« املتحدة  العربية  الإم���ارات 
امل�سري “اإىل الآن مل نبلغ من اإدارة الطريان املدين حول جدول و�سول طائرات امل�ساعدات اإىل 

مطار حلب، ولكن املطار اأ�سبح بجاهزية تامة ل�ستقبال اأي طائرة تق�سده«.
وتعر�ص مطار حلب الدويل، لعدة غارات �سنها الطريان احلربي الإ�سرائيلي، وهذا اول ا�ستهداف 
خالل العام اجلاري، كما تعر�ص مطار دم�سق الدويل لع�سرات الغارات من الطريان الإ�سرائيلي 

خالل ال�سنوات املا�سية.

••وا�شنطن-وكاالت  
االأدنى  ال�ضرق  ل�ضيا�ضة  وا�ضنطن  معهد  يف  الزميل  حث 
يف  نهجها  تغيري  على  االأمريكية  االإدارة  رو�ــش  دني�ش 
ت�ضريع  وقف  يف  ف�ضله  ثبت  بعدما  اإيــران،  مع  التعامل 
الــدويل  املجتمع  كــان  فبينما  لليورانيوم.  تخ�ضيبها 
الرو�ضي  للغزو  االأوىل  ال�ضنوية  الذكرى  على  مركزًا 
الأوكرانيا، اكت�ضف حمققون من الوكالة الدولية للطاقة 
يف  باملئة   84 بن�ضبة  بة  خم�ضّ يورانيوم  بقايا  الذرية 
�ضال�ضل اأجهزة طرد مركزي. عادة ما يتم حتديد املواد 
باليورانيوم  الت�ضليح  الأغرا�ش  املخ�ض�ضة  االن�ضطارية 
اأن  90 يف املئة، لكن جتدر االإ�ضارة اإىل  املخ�ضب بن�ضبة 
)اآب(  اأغ�ضط�ش  يف  هريو�ضيما  على  األقيت  التي  القنبلة 
يف   80 مبعدل  خم�ضبًا  ان�ضطاريًا  �ضالحًا  كانت   1945

املئة. 

اأو�ضنت يعرب عن قلق وا�ضنطن من عنف امل�ضتوطنني

هجوم م�سلح يف تل اأبيب.. وم�ستوطن يقتل فل�سطينيًا بال�سفة
•• القد�س-اأ ف ب

قتل فل�سطيني  اأم�ص اجلمعة بر�سا�ص م�ستوطن اإ�سرائيلي يف ال�سفة الغربية 
املحتلة، وفق ما اأعلن اجلي�ص الإ�سرائيلي ووزارة ال�سحة الفل�سطينية، وذلك 
اأربعة  مقتل  �سهد  ف��رة  منذ  املتوا�سلة  العنف  دوام���ة  يف  ج��دي��د  ي��وم  غ���داة 

فل�سطينيني اأحدهم منفذ هجوم م�سلح يف تل اأبيب اأ�سفر عن ثالثة جرحى.
�سابق من �سباح  “يف وقت  بيان  الإ�سرائيلي يف  با�سم اجلي�ص  وق��ال متحدث   
اإىل  نا�سفة  وع��ب��وات  �سكاكني  يحمل  فل�سطيني  م�سلح  و���س��ل  اجلمعة  اأم�����ص 
ب�سمال  قلقيلية  مدينة  م��ن  القريبة  �سمرون”  معاليه  م�ستوطنة  حميط 

ال�سفة الغربية.
ومتّكن  عليه  النار  واأطلق  الفل�سطيني  ر�سد  “م�ستوطنا  اأن  اجلي�ص  واأ�ساف 

من �سّل حركته«.
مقتل  اجلي�ص  با�سم  متحدث  اأك���د  ب��ر���ص،  ف��ران�����ص  ل��وك��ال��ة  ���س��وؤال  على  وردا 

الفل�سطيني.
واأعلنت وزارة ال�سحة الفل�سطينية “ا�ست�سهاد عبد الكرمي بديع ال�سيخ )21 

عاماً(، عقب اإطالق م�ستوطن النار عليه قرب قلقيلية«.
“بتفتي�ص املنطقة ومل يتم العثور على م�ستبه  اأن قواته قامت  واأك��ّد اجلي�ص 

بهم اإ�سافيني يف املوقع«.
اأبيب وجرح  النار يف �سارع ديزنغوف يف و�سط تل  واأطلق فل�سطيني اخلمي�ص 

ثالثة اأ�سخا�ص، قبل اأن ُيقتل بدوره بر�سا�ص ال�سرطة.
وذكرت م�سادر طبية اإ�سرائيلية اأن حالة اأحد اجلرحى “حرجة” اليوم.

واأعلنت حركة حما�ص اأن منفذ الهجوم هو  املعتّز باهلل �سالح اخلواجا” )23 
ا على جرائم  عاما(، موؤكدة اأنه “اأ�سري حمّرر”. وا�سافت اأّن العملية “جاءت ردًّ

الحتالل«.
واأع������ل������ن وزي��������ر ال����دف����اع 
الإ������س�����رائ�����ي�����ل�����ي ي���������واآف 
الأمر  اأ���س��در  اإن��ه  غالنت 
لهدم  ف����ورا  “بالتحّرك 
يف  الإرهابي”  م����ن����زل 
من  بالقرب  نعلني  قرية 
ال�سفة  مدينة رام اهلل يف 

الغربية.
جنودا  اأن  ����س���ه���ود  وذك������ر 
اقتحموا  اإ����س���رائ���ي���ل���ي���ني 
خواجا  ب��اهلل  املعتز  م��ن��زل 
ليل  م���ن���ت�������س���ف  ح���������واىل 
اخل������م������ي�������������ص اجل�����م�����ع�����ة 
)22،00 ت غ اخلمي�ص(.

وج����������رت م������واج������ه������ات يف 

نا�سفة  عبوات  األقوا  بهم  “م�ستبها  اإن  اجلي�ص  وق��ال  العملية.  خالل  القرية 
الإ�سرائيلية  “القوات  اأن  مو�سحا  وحجارة”،  احلارقة  الزجاجات  وع�سرات 
قامت باطالق اأعرية نارية” اأ�سفرت عن �سقوط جريح واحد، على حد قول 

اجلي�ص.
بت  ال�سني  مقر  اإىل  ونقال  اأوقفا  املعتز  عائلة  اأف��راد  من  “اثنني  اأن  واأ���س��اف 

لال�ستجوابهما ب�سكل معمق«.
ومنذ بداية العام، اأ�سفرت اأعمال العنف يف اإ�سرائيل وال�سفة الغربية املحتلة 
مبا فيها القد�ص ال�سرقية، عن مقتل 77 فل�سطينّيا )بينهم اأع�ساء يف ف�سائل 
)بينهم  مدنيا   12 هم  اإ�سرائيليا  و13  ر(،  ُق�سنَّ بع�سهم  ومدنّيون  م�سّلحة 
اأوكرانية، بح�سب ح�سيلة  اإىل �سيدة  اإ�سافة  ثالثة قا�سرين( و�سرطي واحد 

لوكالة فران�ص بر�ص ت�ستند اإىل م�سادر ر�سمية اإ�سرائيلية وفل�سطينية.
اأّن  ه��ذا واأّك���د وزي��ر ال��دف��اع الأم��ريك��ي لويد اأو���س��ن خ��الل زي���ارة لإ�سرائيل 
الفل�سطينّيني، حم��ّذًرا من  اليهود �سّد  امل�ستوطنني  وا�سنطن قلقة من عنف 

اأعمال قد تزيد رقعة انعدام الأمن.
واأجرى اأو�سن حمادثات يف اإ�سرائيل يف وقٍت ُقتل ثالثة نا�سطني فل�سطينّيني 
يف ال�سّفة الغربّية املحتّلة. وتزامنت زيارته كذلك مع تظاهرات وا�سعة �سّد 
حكومة رئي�ص الوزراء بنيامني نتانياهو اليمينّية املت�سّددة. ويف وقٍت لحق من 
اليوم نف�سه، اأ�سيب ثالثة اأ�سخا�ص بجروح يف اأحد �سوارع تّل اأبيب يف “هجوم 
اأو�سن يف موؤمتر �سحايف مع  واأّك��د  الإ�سرائيلّية.  ال�سرطة  بح�سب  اإرهابي”، 
نظريه الإ�سرائيلي يواآف غالنت يف مطار تل اأبيب اأّن التزام وا�سنطن �سمان 
اأعمال  اأّي  ب�سّدة  “ُتعار�ص  اأّن بالده  اأ�ساف  لكّنه  “ل يتزعزع«.  اأ�سرائيل  اأمن 
ميكن اأن توؤّدي اإىل مزيٍد من انعدام الأمن مبا يف ذلك التو�ّسع ال�ستيطاين 
ا من عنف امل�ستوطنني  موؤّكًدا “نحن قلقون خ�سو�سً واخلطاب التحري�سي”، 
من  الفل�سطينّيني«.  �سّد 
الوزير  اأّك����د  ث��ان��ي��ة،  ج��ه��ة 
ت�سميم  الإ�����س����رائ����ي����ل����ي 
على  ال����ع����ربّي����ة  ال�����دول�����ة 
الإجراءات  جميع  “اّتخاذ 
ال���الزم���ة مل��ن��ع اإي������ران من 
اأ�سلحة  ع���ل���ى  احل�������س���ول 
فيما ذّكر اأو�سن  نووّية”، 
الرئي�ص  اإدارة  مب���وق���ف 
الأم�������ريك�������ي ج�����و ب����اي����دن 
املتمّثل باأّن “الدبلوما�سّية 
ه���ي اأف�����س��ل ط��ري��ق��ة ملنع 
ذلك  ب���ل���وغ  م���ن  اإيران” 
وا�سنطن  وب�������اأّن  ال���ه���دف 
لإي���ران  اأب����ًدا  ت�سمح  “لن 

بامتالك” قنبلة ذّرية.
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املال والأعمال
القن�سلية الكازاخ�ستانية بالدولة تبحث التعاون التجاري مع عدد من ال�سركات بالتعاون مع غرف دبي 

•• دبي-وام: 

العام  ال��ق��ن�����س��ل  ج��وم��اب��ي��ك  روان  ���س��ع��ادة  ال��ت��ق��ى 
ال�سمالية، عدداً  والإم��ارات  دبي  الكازاخ�ستاين يف 
م��ن مم��ث��ل��ي ال�����س��رك��ات ال��ع��امل��ي��ة ال��ع��ام��ل��ة يف دبي 
ورواد الأعمال املحليني، بتن�سيق من غرفة جتارة 
يف  العامة  القن�سلية  مبقر  وذل��ك  دب��ي؛  و�سناعة 

دبي. 
العمل  اجتماع  اأن  جومابيك،  روان  �سعادة  وبي�ن 
اآفاق  بفتح  ي��ه��دف  دب��ي  يف  العاملة  ال�سركات  م��ع 
ال���ت���ع���اون م����ع ت���ل���ك ال�������س���رك���ات م����ن اأج������ل جذب 

القت�سادية يف عدد من القطاعات املهمة، م�سرياً 
اإىل اأن اللقاءات الثنائية والزيارات املتبادلة تهدف 
اإىل تعزيز ثقة ال�سركات الأجنبية يف كازاخ�ستان. 

عن  بالجتماع،  امل�ساركة  ال�سركات  ممثلو  واأع��رب 
يف  الأع��م��ال  تو�سعة  اأج���ل  م��ن  الكبري  اهتمامهم 
ت�سهيل  ب�سرورة  الو�سطي، وطالبوا  اآ�سيا  منطقة 
اآفاق  فتح  اأج��ل  وامل�سرفية من  املالية  الإج���راءات 
املعلومات  وتوفري  امل�سركة،  املجالت  يف  التعاون 
اأبدى  ك��م��ا  ك��ازخ�����س��ت��ان،  يف  لال�ستثمار  ال���الزم���ة 
رجال الأعمال اعتزازهم بالتعاون مع غرفة جتارة 

و�سناعة دبي. 

ال�ستثمار الأجنبي املبا�سر اإيل بالده، وا�ستك�ساف 
تقدمها  التي  املتاحة  والتجارة  ال�ستثمار  فر�ص 
املختلفة،  ال��ق��ط��اع��ات  يف  ك��ازاخ�����س��ت��ان  ج��م��ه��وري��ة 
وذل����ك ق��ب��ل رح��ل��ة ال��ع��م��ل امل��رت��ق��ب��ة وال���ت���ي يقوم 
الو�سطى،  اآ���س��ي��ا  دول  اإىل  ال�����س��رك��ات  مم��ث��ل��و  ب��ه��ا 
كازاخ�ستان وقريغيز�ستان واأوزبك�ستان بني يومي 

15 : 19 من ال�سهر اجلاري. 
اللقاء  خ���الل  ال��ك��ازاخ��ي،  القن�سل  وا���س��ت��ع��ر���ص، 
عمليات  وا���س��ت��م��رار  امل�ستقرة  الت�سريعية  البيئة 
بعد  م��ا  مرحلة  يف  تدريجياً  القت�سادي  التعايف 
اجلائحة، كما قدم �سرحاً تف�سياًل حول البيانات 

ا�ضتعر�ضت التحديات والفر�ش واحللول خالل احللقة الثامنة من �ضل�ضلة ور�ش عمل التفاعلية 

غرفة دبي لالقت�ساد الرقمي تقود نقا�سات معمقة حول امليتافري�س والعمالت الرقمية

الرئي�س املعني ل� COP28 واملبعوث اخلا�س لالأمم املتحدة يعلنان
 اإبرام �سراكة لدعم العمل املناخي قبل موؤمتر الأمم املتحدة لتغري املناخ 2023

خالل موؤمتر �سريا ويك .. الإمارات ت�ستعر�س 
دور الطاق��ة النووي��ة يف دعم النمو امل�س��تدام 
الأوقات  الطاقة خالل  تنويع حمفظتها من م�سادر  اإىل 
التي يواجه العامل فيها اأزمات تتعلق باأمن الطاقة، حيث 
براكة على نحو جت��اري يف  ث��الث حمطات يف  ت�سغيل  مت 
ثالث �سنوات متتالية، وبالتايل اإنتاج ما ي�سل اإىل 4200 
ميغاواط من كهرباء احلمل الأ�سا�سي املوثوقة واخلالية 
اإنه  وقال  ال�ساعة؛  مدار  وعلى  الكربونية  النبعاثات  من 
املحطات  �ستنتج  جت���اري���اً  ال��راب��ع��ة  امل��ح��ط��ة  ت�سغيل  ع��ن��د 
5600 ميغاواط من الكهرباء وهو ما يعادل %25 من 

احتياجات دولة الإمارات من الكهرباء. 
الأنظمة  م��ن  تعد  الكهرباء  �سبكات   : احل��م��ادي  واأ���س��اف 
للتفكري يف  مًعا  العمل  اإىل  بحاجة  ونحن  ج��داً،  املتطورة 
و�سديقة  موثوقة  كهرباء  توفري  ل�سمان  الطرق  اأف�سل 
قطاع  يف  ال��ق��رار  �سناع  يحتاج  ذل���ك،  ولتحقيق  للبيئة؛ 
تطوير  اأج���ل  م��ن  ال�سندوق  خ���ارج  التفكري  اإىل  ال��ط��اق��ة 
الإمارات  دول��ة  يف   : وق��ال  للم�ستقبل.   الكهرباء  �سبكات 
الأ�سواق  من  امل�ستفادة  الدرو�ص  طبقنا  املتحدة،  العربية 
تلك  اأو  جن���ح���ت  ال���ت���ي  الأخ��������رى 
وطورنا  �سعوبات،  واجهت  التي 
�سبكة اآمنة ومتنوعة وم�ستدامة 
متكن الدولة من مواكبة حقبة 
ج���دي���دة م���ن ال��ن��م��و والزده������ار، 
�ستحد  بالكامل،  ت�سغيلها  وعند 
حمطات براكة الأربع �سنوياً من 
ماليني الأطنان من النبعاثات 
الرئي�سي  امل�����س��ب��ب  ال��ك��رب��ون��ي��ة 
لظاهرة التغري املناخي، و�ستوفر 
ال�������دولرات م���ن الغاز  م��ل��ي��ارات 
ال��ط��ب��ي��ع��ي ك���ل ع����ام وال���ت���ي كان 
اإن���ت���اج  مي���ك���ن ا����س���ت���خ���دام���ه���ا يف 

الكهرباء. 

•• اأبوظبي - وام:

على  ال�سوء  النووية  للطاقة  الإم���ارات  موؤ�س�سة  �سلطت 
الب�سمة  ال���ن���ووي���ة يف خ��ف�����ص  ل��ل��ط��اق��ة  امل���ح���وري  ال�����دور 
ال��ك��رب��ون��ي��ة ل��ق��ط��اع ال��ط��اق��ة وم��واج��ه��ة ال��ت��غ��ري املناخي 
ال��دول��ة، وذل��ك خ��الل موؤمتر  املناخي يف  و���س��وًل للحياد 
“�سريا ويك” املوؤمتر العاملي للطاقة الذي عقد يف مدينة 
 6 من  الفرة  يف  الأمريكية  املتحدة  بالوليات  هيو�سن 

اإىل 10 مار�ص 2023. 
رك��ز امل��وؤمت��ر - ال��ذي ح�سره اأك��ر من 7600 وف��د هذا 
الو�سول  يف  رئي�سياً  عاماَل  الكهرباء  اعتبار  على   - العام 
حيث  ال��ك��رب��ون��ي��ة،  الن��ب��ع��اث��ات  منخف�ص  م�ستقبل  اإىل 
الطاقة  مثل  للبيئة  ال�سديقة  الطاقة  م�سادر  توا�سل 
التو�سع  يف  ال�سم�سية  وال��ط��اق��ة  ال��ري��اح  وط��اق��ة  ال��ن��ووي��ة 
اإبراهيم  ال��ع��امل.  و���س��ارك �سعادة حممد  اأن��ح��اء  يف جميع 
ملوؤ�س�سة  التنفيذي  والرئي�ص  املنتدب  الع�سو  احل��م��ادي، 

الإم��ارات للطاقة النووية، يف جل�سة 
العتماد  “زيادة  ب��ع��ن��وان  نقا�ص 
اإىل  �سيء”  الكهرباء يف كل  على 
جانب كالفن باتلر، رئي�ص �سركة 
رئي�ص  ه��ي��ل  وث���اد  “اإك�سيلون”، 
�سركة “كالبني”، وجيان با�سكال 
الإدارة  جمل�ص  رئي�ص  ت��ري��ك��وار، 
ل�سركة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  وال���رئ���ي�������ص 
حيث  اإلكريك”،  “�سنايدر 
حمطات  اأن  احل����م����ادي  اأو�����س����ح 
ال�سلمية  النووية  للطاقة  براكة 
يف منطقة الظفرة باإمارة اأبوظبي 
اأ�سبحت منوذجاً ُيحتذى به من 
قبل الدول الأخ��رى التي تتطلع 

كمركز  دب��ي  مكانة  بر�سيخ  التزامنا 
ع���امل���ي رائ������د يف جم������الت ال����وي����ب 3 
اإىل  بالإ�سافة  امليتافري�ص،  وتقنيات 
بيئة  خلق  يف  املتمثلة  روؤيتنا  جت�سيد 
اأعمال مبنية على التعاون والتوا�سل 

الفرا�سي “ذا �ساند بوك�ص” لت�سبح 
العامل  يف  تنظيمية  هيئة  اأول  بذلك 

تدخل اإىل عامل امليتافري�ص.
يف  العاملة  ال�سركات  من  عدد  واأنهت 
والأ�سول  امل�����س��ف��رة  ال��ع��م��الت  جم���ال 
باينان�سن  م��ث��ل  ال��ع��امل��ي��ة  ال��رق��م��ي��ة 
وك����ري����ب����ت����و.ك����وم    )Binance(
 )Bybit( وبايبيت )Crypto.com(
اإىل  الرئي�سية  اأع��م��ال��ه��ا  م��راك��ز  ن��ق��ل 
دب��ي مل��ا ت��وف��ره الإم���ارة م��ن ت�سريعات 

حمفزة، ونظم �سهلة وديناميكية.
الرقمي  لالقت�ساد  دب��ي  غرفة  تلتزم 
باإ�سراك جميع الأطراف ذات ال�سلة يف 
ر�سم خارطة طريق وا�سحة لت�سجيع 
البتكار يف ال�سناعات الرقمية يف دبي 
للعامل  القت�سادية  امل�ساهمة  وتعزيز 

الرقمي.

هند  ال��رق��م��ي  لالقت�ساد  دب���ي  غ��رف��ة 
�سديقي وفادي غندور وداين فرحه. 

ال���ور����س���ة، ق���ال �سعادة  ع��ل��ى  وت��ع��ق��ي��ب��اً 
جمل�ص  رئي�ص  نائب  بيات،  بن  اأحمد 
الرقمي:  لالقت�ساد  دبي  غرفة  اإدارة 
رقمية  اأع���م���ال  ب��ب��ي��ئ��ة  دب����ي  “تتمتع 
بال�سركات  وترحب  وحيوية،  �سحية 
الرقمية العاملة يف خمتلف القطاعات 

القت�سادية«.
“ور�سة  ق����ائ����اًل:  ���س��ع��ادت��ه  واأ�����س����اف 
والعمالت  امل��ي��ت��اف��ري���ص  ح���ول  ال��ع��م��ل 
الرقمية، هي واحدة من �سل�سلة ور�ص 
نوا�سل  التي  الرقمي  القت�ساد  عمل 
للحوار  من�سة  متثل  لأن��ه��ا  تنظيمها 
القادة  اأب��رز  مع  الفعالية  والنقا�سات 
لتناول  املجال  ه��ذا  يف  ال��ق��رار  و�سناع 
العمل  ور�سة  وتعك�ص  التطورات،  اآخر 

•• دبي-الفجر: 

نظمت غرفة دبي لالقت�ساد الرقمي، 
اإح���دى ال��غ��رف ال��ث��الث العاملة حتت 
مظلة غرف دبي، الور�سة الثامنة من 
الرقمي  القت�ساد  عمل  ور�ص  �سل�سلة 
دوري،  ب�سكل  ال��غ��رف��ة  تعقدها  ال��ت��ي 
واملديرين  ال��ق��ادة  اأه��م  فيها  وجمعت 
جمال  يف  الأع��م��ال  ورواد  التنفيذيني 
الرقمية،  وال���ع���م���الت  امل��ي��ت��اف��ري���ص 
لإجراء نقا�سات معمقة حول الفر�ص 
ت��ط��وي��ر بيئة  وال���ت���ح���دي���ات وك��ي��ف��ي��ة 

اأعمال هذا القطاع. 
اأحمد  �سعادة  العمل  ور�سة  يف  و�سارك 
اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  ن��ائ��ب  ب��ي��ات،  ب��ن 
غ����رف����ة دب�����ي ل���الق���ت�������س���اد ال���رق���م���ي، 
اإدارة  جمل�ص  اأع�����س��اء  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة 

ال���ب���ن���اء ب����ني ال�������س���رك���ات ال���ع���ام���ل���ة يف 
القطاع الرقمي«.

ا�سراتيجية  البناء  احل��وار  ويتما�سى 
دبي للميتافري�ص، الهادفة اإىل تر�سيخ 
10 مدن  اأف�����س��ل  دب���ي �سمن  م��ك��ان��ة 
ومراكز عاملية يف القت�سادات الرائدة 
وا�ستقطاب  امل��ي��ت��اف��ري���ص  جم����ال  يف 
األ��ف �سركة تعمل يف جمال  اأك��ر من 
امليتافري�ص لتطوير تقنيات الويب 3 

وتطبيقاته يف دبي.
واأط��ل��ق��ت اإم�����ارة دب���ي ���س��ل��ط��ة تنظيم 
اإطار  لتوفري  الف��را���س��ي��ة،  الأ���س��ول 
ع��م��ل اآم����ن وم���ت���ق���ّدم ل��ت��ن��ظ��ي��م قطاع 
الأ������س�����ول الف����را�����س����ي����ة وم�����وؤخ�����راً 
الأ�سول  لتنظيم  دب��ي  �سلطة  دخ��ل��ت 
الفرا�سية عامل امليتافري�ص واأعلنت 
عن تاأ�سي�ص مقر رئي�سي لها يف العامل 

وت�سريع  امل���ن���اخ  ت��غ��ري  م��ك��اف��ح��ة 
حيث  الطاقة،  قطاع  يف  النتقال 
���ص ج��ه��وده م��ن��ذ ف���رة طويلة  ك��رنَّ
ع��ل��ى مواجهة  ال���ق���درات  ل��ت��ع��زي��ز 
ت��داع��ي��ات ت��غ��ري امل��ن��اخ م��ن خالل 
عمله عرب منظمة الأمم املتحدة، 
الطموحات  ل���دع���م  وم�������س���اع���ي���ه 
موؤمترات  يف  امل��ن��اخ��ي��ة  واحل���ل���ول 

الأطراف ال�سابقة.
بدعم  بلومربغ  ال��ت��زام  ويت�سمن 
املناخي  ال��ع��م��ل  اأج���ن���دة  وت��ع��زي��ز 
لالأمم املتحدة عمله على معاجلة 
ف��ج��وة ال��ت��م��وي��ل، ب��الإ���س��اف��ة اإىل 
لالإجراءات  �سنوية  تقييمات  ن�سر 
الأمريكية خلف�ص النبعاثات مبا 
باري�ص،  ات��ف��اق  اأه����داف  م��ع  يتفق 
التغيري  ���س��ان��ع��ي  ج��ه��ود  وح�����س��د 
وال��ق��ادة امل��وؤث��ري��ن ع��رب احلكومة 
التمويل  وق��ط��اع��ات  وال�����س��رك��ات 
والفن  والإع�����الم  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
النتقال  ت�سريع  على  للم�ساعدة 
يف ق��ط��اع ال��ط��اق��ة، واإل��ه��ام العمل 
امل��ح��ل��ي، وج���ذب التمويل  امل��ن��اخ��ي 
املحيطات.  وح���م���اي���ة  امل����ن����اخ����ي، 
معاجلة  يف  ا���س��ت��ث��م��ارات��ه  وب��ل��غ��ت 
الآن  حتى  والبيئة  امل��ن��اخ  ق�سايا 

اأكر من 1.5 مليار دولر.

“ متا�سياً مع روؤية القيادة باتباع 
نهج مد ج�سور ال�سراكة والتعاون 
امل�ستدامة،  التنمية  لتحقيق  �سعياً 
ال�سراكة  ه�����ذه  اإط�������الق  ي�����س��رن��ا 
ال�سديق  موؤ�س�سات  م��ع  النوعية 
مايك بلومربغ والتي تتزامن مع 
ا�ستعداد دولة الإمارات ل�ست�سافة 
موؤمتر الأطراف COP28 الذي 
نوعية  ن��ق��ل��ة  ي�����س��ك��ل  اأن  ن�����س��ع��ى 
م�ساٍر  على  امل��ن��اخ��ي  العمل  ت�سع 
النتائج  لتحقيق  ومنطقي  واقعي 

املن�سودة”.
اأن  ع���ل���ى  “ ����س���رنك���ز   : واأ������س�����اف 
جلميع  م��وؤمت��راً   COP28 يكون 
الأطراف ونحن نعمل على حتقيق 
بروؤية  م�سر�سدين  ال��ه��دف  ه��ذا 
التقدم  ب����اأن  وت��وج��ي��ه��ه��ا  ال��ق��ي��ادة 
واحتواء  ال��ت��ك��ات��ف  ع���رب  ي��ت��ح��ق��ق 
ق. ومن  اجل��م��ي��ع ول��ي�����ص ال���ت���ف���رُّ
الوا�سح اأن اأي طرف مبفرده، مبا 
ي�ستطيع  ل  احل��ك��وم��ات،  ذل���ك  يف 
اتخاذ جميع الإجراءات املطلوبة. 
ال�سراكة  نهج  نتبع  فاإننا  ل��ذل��ك، 
القطاعات،  جميع  م��ع  وال��ت��ع��اون 
جهود  ت�سافر  اإىل  بحاجة  لأن��ن��ا 
ك����اف����ة م����ك����ون����ات امل���ج���ت���م���ع���ات يف 
خمتلف اأنحاء العامل، مبا يف ذلك 

برنامج املوؤمتر.
دع��ا معايل  ام�ص،  �سابق  ويف وق��ت 
الدكتور �سلطان بن اأحمد اجلابر 
ومايكل بلومربغ روؤ�ساء البلديات 
اأنحاء  خم��ت��ل��ف  يف  امل�����دن  وق������ادة 
على  ال�����س��وء  ت�سليط  اإىل  ال��ع��امل 
ال�����دور امل��ه��م وال��ك��ب��ري ل��ل��م��دن يف 
ومناق�سة  امل���ن���اخ  ت��غ��رّي  م��ك��اف��ح��ة 
م�سارات قيادة جهود امل�ستوى دون 
خالل  املناخي  العمل  يف  الوطني 
موؤمتر الأطراف COP28 الذي 

ت�ست�سيفه دولة الإمارات.
اللتزام اجلديد من  خ هذا  وير�سِّ
مايك بلومربغ عمله الدوؤوب منذ 
اأعمال  فرة طويلة �سمن جدول 
الأمم املتحدة للمناخ، ويهدف اإىل 
الأمني  دع���وة  تلبية  يف  امل�����س��اع��دة 
اأنطونيو  امل��ت��ح��دة  ل����الأمم  ال���ع���ام 
غ���وت���ريي�������ص لت����خ����اذ اإج���������راءات 
نقلة  اإح���داث  على  ق���ادرة  حا�سمة 
ن��وع��ي��ة ق��ب��ل م���وؤمت���ر الأط������راف 
الذي ت�ست�سيفه الإمارات العربية 
امل��ت��ح��دة ال��ع��ام اجل���اري يف مدينة 

اإك�سبو دبي.
�ست�ست�سيف  ال�����س��راك��ة،  و���س��م��ن 
م���وؤ����س�������س���ت���ا ب����ل����وم����ربغ اخل���ريي���ة 
الأح���������داث  ب������ي،  اإل  وب����ل����وم����ربغ 

وتدعمان احلوارات عرب القطاعات 
ل��ت��ع��زي��ز امل�����س��اه��م��ات ال��ع��امل��ي��ة من 
اجل���ه���ات ال��وط��ن��ي��ة ال��ف��اع��ل��ة، مبا 
يف ذل��ك امل���دن وامل��وؤ���س�����س��ات املالية 
وال�������س���رك���ات وامل���ج���ت���م���ع امل�����دين، 
و�سمان اندماجها ب�سكل اأف�سل يف 

مناق�سات املناخ العاملية.
�سل�سلة  اأي�����س��اً  بلومربغ  و�ستوفر 
وامل����وارد  وال��ب��ي��ان��ات  الأدوات  م��ن 
لدعم  الفاعلة  الوطنية  للجهات 
لالقت�سادات  ال��ع��امل��ي  الن���ت���ق���ال 
بالكامل وتو�سيع نطاق ال�ستثمار 

يف الطاقة النظيفة.
ب���ي،  اإل  ب����ل����وم����ربغ  و����س���ت���ت���ع���اون 
وب��ل��وم��ربغ اخل���ريي���ة، اأي�����س��اً مع 
امل���ن���ظ���م���ات وال������ربام������ج يف دول����ة 
امل�ساركات  ت��ع��زي��ز  ع��ل��ى  الإم�����ارات 
التي  وامل���ج���ت���م���ع���ي���ة  ال���ث���ق���اف���ي���ة 
املناخي  العمل  اإل��ه��ام  يف  �ست�ساهم 
وخلق  ال�سباب،  واإ���س��راك  املحلي، 
الأط���������راف  مل�����وؤمت�����ر  دائ��������م  اإرث 

COP28 يف املنطقة.

- بلومربغ
 وموؤمترات االأطراف.

بتقدير  ب��ل��وم��ربغ  مايكل  يحظى 
ع��ل��ى امل�����س��ت��وى ال��ع��امل��ي ل��ع��م��ل��ه يف 

واجلامعات  الإن�سانية  املوؤ�س�سات 
املدين  املجتمع  ومنظمات  وامل��دن 
الطبيعة  ح���م���اي���ة  وجم���م���وع���ات 
والقطاعات ال�سناعية، وغريها”. 
باأن  ث��ق��ة  “ كلنا   : م��ع��ال��ي��ه  وق���ال 
موؤمتر  رئ���ا����س���ة  ب����ني  ال�������س���راك���ة 
وبلومربغ   COP28 الأط������راف 
جهود  وتوحيد  ح�سد  يف  �ست�سهم 
لدعم  ال���ع���امل���ي  امل���ج���ت���م���ع  ف����ئ����ات 
حتقيق  يف   COP28 م���وؤمت���ر 
ال��ت��ح��ول اجل���ذري ال���ذي نحتاجه 
من اأجل التقدم يف العمل املناخي 

العاملي«.
بلومربغ  مايكل  ق��ال  جانبه،  م��ن 
“ حتى وقت قريب، احلكومات   :
الوحيدة  ه����ي  ك���ان���ت  ال���وط���ن���ي���ة 
ب�ساأن  العاملي  احل��وار  يف  امل�ساركة 
واملجتمعات  امل�����دن  ل��ك��ن  امل����ن����اخ، 
امل���ح���ل���ي���ة وال������ولي������ات وامل���ن���اط���ق 
وال�������س���رك���ات وامل�����س��ت��ث��م��ري��ن هم 
الذين قادوا طريق العمل خلف�ص 
الن��ب��ع��اث��ات. وك��ل��م��ا ب��ذل��ن��ا املزيد 
ومتكينهم،  لدعمهم  اجل��ه��د  م��ن 
وترية  ت�سريع  على  قدرتنا  زادت 
التقدم، وهذا بال�سبط ما تقوم به 

موؤ�س�سة بلومربغ اخلريية«.
القيادي  ال���دور  “بف�سل   : وت��اب��ع 

ع��ل��ى امل�����س��ت��وى ال���وط���ن���ي، وذل���ك 
بال�سراكة مع �سبكة املدن الأربعني 
 ،C40 املناخي  للتغري  القيادية 
وم��ي��ث��اق روؤ����س���اء امل��ح��ل��ي��ات واملدن 
وحتالف  والطاقة،  للمناخ  العاملي 
القادة الداعمني للعمل املناخي يف 
 America« الأمريكية  الوليات 
العاملي  وال��ت��ح��ال��ف   ،»Is All In
املناخي  احل��ي��اد  لتحقيق  ال��ه��ادف 
»Under 2 Coalition«، ودعم 
القادة املحليني - مبا يف ذلك روؤ�ساء 
والروؤ�ساء  واملحافظون  البلديات 
اإج����راءات  لت��خ��اذ   - التنفيذيون 
م��ن��اخ��ي��ة ط��م��وح��ة، وال�����س��ع��ي اإىل 
التمويل  وجمع  املناخية،  ال��ري��ادة 
املتعلقة  احل�سرية  للم�سروعات 
ح��ل��ول مناخية  وت��ق��دمي  ب��امل��ن��اخ، 
التعاون  وتعزيز  للتطوير،  قابلة 
والوطنية  املحلية  امل�ستويات  على 
العمل  تنفيذ  لت�سريع  والإقليمية 

املناخي يف جميع اأنحاء العامل.
اأج��ن��دة عمل موؤمتر  ث��ان��ي��اً: دع��م 
لالنتقال   COP28 الأط����راف 
يف ق��ط��اع ال��ط��اق��ة، وت��اأك��ي��داً على 
ت�������س���ري���ح���ات م����ع����ايل ال���دك���ت���ور 
�سلطان بن اأحمد اجلابر الأخرية، 
�ستهدف ال�سراكة اإىل دعم انتقال 

املجموعات،  ه��ذه  ب��ه  قامت  ال��ذي 
ر�سمي  دور  مرة  لأول  لها  �سيكون 
 COP28 الأط���راف  موؤمتر  يف 
الذي يقام العام اجل��اري، مما قد 
مي��ث��ل ن��ق��ط��ة حت���ول ت��اري��خ��ي��ة يف 
الهادفة  العاملية  اجلهود وامل�ساعي 
ملواجهة تغري املناخ. وي�سر موؤ�س�سة 
اإىل  تن�سم  اأن  اخل��ريي��ة  بلومربغ 
دول���ة الإم����ارات وم��ع��ايل الدكتور 
اأحمد اجلابر لغتنام  بن  �سلطان 
ال���ف���ر����س���ة، وم�������س���اع���دة ك����ل هذه 
اإج���راءات  ات��خ��اذ  على  املجموعات 
جريئة يف الأ�سهر املقبلة، ومتهيد 

الطريق ملوؤمتر اأطراف ناجح«.
���س��ج��اًل عاملياً  ب��ل��وم��ربغ  ومي��ت��ل��ك 
املناخي  العمل  دع��م  يف  ا�ستثنائياً 
املناخي  التمويل  وج��ذب  امل��دن  يف 
والت�سدي  اخل��ا���ص،  القطاع  م��ن 
لأ���س��ع��ب حت��دي��ات الن��ب��ع��اث��ات يف 
ال��ع��امل، و�سريكز م��ن خ��الل هذه 
ال�سراكة على حتفيز العمل املناخي 
عرب ثالث م�سارات رئي�سية خالل 
موؤمتر الأطراف COP28، تعمل 
كلها يف الفرة التي ت�سبق انطالق 
فعاليات املوؤمتر واأثناء انعقاده يف 

دبي وهي:
اأوًل: حتفيز املدن وال��دول للعمل 

واقعي وم�سوؤول يف قطاع الطاقة، 
وت���ع���زي���ز ت��ن��ف��ي��ذ اإج��������راءات اأك���ر 
فعالية من قبل خمتلف القطاعات 
وال�سناعات كثيفة النبعاثات مبا 
م�سار  ع��ل��ى  و�سعها  ع��ل��ى  ي�ساعد 

احلياد املناخي.
وت��ع��زي��ز تطوير  ت�����س��ري��ع  ث��ال��ث��اً: 
وجمع  النظيفة  ال��ط��اق��ة  م�����س��ادر 
راأ�ص املال، عرب ال�سراكات القائمة 
مع كٍل من “حتالف غال�سكو املايل 
من اأجل �سايف انبعاثات �سفري”، 
والوكالة الدولية للطاقة املتجددة 
الطاقة  وم���ن���ظ���م���ة  )اآي�����ري�����ن�����ا(، 
 ،)SEforAll( امل�ستدامة للجميع
حيث �سيعمل بلومربغ على تعزيز 
بيئات ال�سيا�سات املناخية املف�سلة 
والبحوث  ال��ب��ي��ان��ات  خ����الل  م���ن 
مرافق  وتعزيز  لدعمها،  والدعوة 
اآليات  واإن�������س���اء  امل�������س���روع،  اإع������داد 
التمويل  املختلط جلذب  التمويل 

من القطاع اخلا�ص.
و����س���ت���ع���م���ل ال�����������س�����راك�����ة اأي���������س����اً 
عاملي  وف�����د  اأول  م�������س���ارك���ة  ع���ل���ى 
ل��روؤ���س��اء ال��ب��ل��دي��ات يف ق��م��ة قادة 
ال��ع��امل خ���الل م��وؤمت��ر الأط����راف 
الأول���وي���ات  واإدراج   COP28
يف  املحلية  امل��ن��اخ��ي��ة  وامل�����س��اه��م��ات 

•• نيويورك - وام:

وزير  اجلابر  اأحمد  بن  �ضلطان  الدكتور  معايل  اأعلن 
ملوؤمتر  املعنينَّ  الرئي�ش  املتقدمة  والتكنولوجيا  ال�ضناعة 
االإمارات،  دولة  ت�ضت�ضيفه  الذي   COP28 االأطــراف 
اخلا�ش  املبعوث  بلومربغ،  مايكل  مع  �ضراكة  اإبــرام  عن 
وحلول  بطموحات  املعني  املتحدة  لالأمم  العام  لالأمني 

وبلومربغ  اخلريية  بلومربغ  �ضركَتي  �ش  وموؤ�ضِّ املناخ، 
املدن  جانب  من  املناخي  العمل  تعزيز  بهدف  بــي،  اإل 
وذلك  املــدين،  واملجتمع  املالية  واملوؤ�ض�ضات  وال�ضركات 
االأطــراف  موؤمتر  من  والع�ضرين  الثامنة  ــدورة  ال قبل 
املناخ  تغري  ب�ضاأن  االإطارية  املتحدة  االأمم  اتفاقية  يف 
واأثناء فعالياتها. و�ضيكون موؤمتر االأطراف   COP28
حمطة مهمة يف العمل املناخي حيث �ضي�ضهد   COP28

�ضامل  تقييم  اأول  تعد  التي  العاملية  احل�ضيلة  اإجــراء 
عة على اتفاق  للم�ضاهمات املحددة وطنيًا لالأطراف املوقِّ
مبا  االتفاق،  اأهــداف  تنفيذ  يف  املحرز  والتقدم  باري�ش 
حرارة  درجة  يف  االرتفاع  جتاوز  تفادي  هدف  ذلك  يف 

كوكب االأر�ش م�ضتوى 1.5 درجة مئوية.
بهذه   - اجلابر  اأحمد  بن  �ضلطان  الدكتور  معايل  وقال 

املنا�ضبة - :

اقت�سادية اأبوظبي تو�سع نطاق منحة براءة الخرتاع 
•• اأبوظبي-وام: 

القت�سادية  التنمية  لدائرة  التابع  للتناف�سية،  اأبوظبي  مكتب  اأعلن 
اأبوظبي.. تو�سيع نطاق منحة براءة الخ��راع وحت�سني املميزات  يف 
الإطار  تبتكر-  اأبوظبي  مبادرات  �سمن  للمخرعني،  رها  توفِّ التي 
العام لتعزيز منظومة البتكار يف الإمارة الذي اأُطِلَق يف عام 2022، 
اإىل  الأفكار  القدرات، وتطوير  وبناء  املنا�سبة لرعاية  البيئة  لتوفري 
خدمات ومنتجات وم�ساريع ت�سهم يف دعم م�سرية التنمية القت�سادية 

املتنوعة، والذكية، وامل�ستدامة. 

براءة  منحة  على  للح�سول  ��ل��ة  امل��وؤهنَّ ال��ف��ئ��ات  ن��ط��اق  تو�سيع  وي��اأت��ي 
الخراع لي�سمل ال�سركات متناهية ال�سغر، وال�سغرية، واملتو�سطة، 
�سات الأكادميية واملن�ساآت القت�سادية امل�سّجلة يف اإمارة اأبوظبي،  واملوؤ�سنَّ
من اأجل حتفيزها على البتكار، وحتقيق اأهداف ا�سراتيجية التنويع 
التي تعتمد  املنا�سبة، خا�سًة املجالت  الوظائف  واإيجاد  القت�سادي، 

املعرفة والبتكار. 
وت�سمل التعديالت، وفقاً لدليل �سروط واأحكام منحة براءة الخراع 
للمخرعني  امل��ايل  الدعم  زي��ادة  اأبوظبي،  اقت�سادية  اأ�سدرته  ال��ذي 
واملتو�سطة،  وال�سغرية،  ال�سغر،  متناهية  وال�سركات  الأف����راد  م��ن 

�سات الأكادميية واملن�ساآت القت�سادية بن�سب تراوح بني 27%  واملوؤ�سنَّ
و%30، لت�سهيل ح�سول املخرعني على براءات لخراعاتهم من 
خالل تخفيف الأعباء املالية املرتبة عليهم يف هذه املرحلة املهمة، 
من م�سرية تطوير الخراعات وت�سجيلها قبل حتويلها اإىل منتجات 
املنح  نطاق  تو�سيع  على  اجلديد  الدليل  وين�صُّ  مبتكرة.   وخدمات 
بالت�سجيل  املعنية  للجهات  مة  املقدنَّ الخ��راع  ب��راءة  طلبات  لت�سمل 
دولة  اأو  “الوايبو”  الفكرية  للملكية  العاملية  واملنظمة  الإم���ارات  يف 
لل�سروط والأحكام اخلا�سة بذلك يف  اأخ��رى، وفقاً  الإم��ارات ودول��ة 

دليل منحة براءة الخراع. 

با�سا  /���س��ي��د  امل���دع���و  ف��ق��د 
باك�ستان   ، اف�������س���ل  ����س���ري 
�سفره  ج�����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
)3348663CS(  رق��م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������س���ال 

    0528842067

فقدان جواز �سفر
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املال والأعمال
معر�س ال�سرق الأو�سط لل�ساعات واملجوهرات يبهر زواره بت�ساميم عاملية وقطع ح�سرية

التي  “�سروق”  م�����س��اري��ع  ج��م��ي��ع 
اأ���س��ه��م��ت ب��ت��ع��زي��ز م��ك��ان��ة الإم�����ارة 
والعمل  لال�ستثمار  عاملياً  م��رك��زاً 
“ تلتزم  واأ�����س����اف  وال����س���ت���ق���رار. 
جماليات  ب��ا���س��ت��ع��را���ص  �����س����روق 
ووجهاتها  وم���ع���امل���ه���ا  ال�������س���ارق���ة 
وت���ع���زي���ز ال���ع���الق���ات م���ع وك����الت 
ال�سفر وال�سركات ال�سياحية وقادة 
معر�ص  يف  امل�����س��ارك��ني  الأع����م����ال 
ا�ستعر�سنا  حيث  ب��رل��ني  ب��ور���س��ة 
يف  الإم���ارة  توفرها  التي  الفر�ص 

�سناعة ال�سفر وال�سياحة”.

•• ال�شارقة - وام: 

ا����س���ت���ع���ر����س���ت ه���ي���ئ���ة ال�������س���ارق���ة 
�سروق  وال���ت���ط���وي���ر  ل��ال���س��ت��ث��م��ار 
برلني  بور�سة  معر�ص  زوار  اأم��ام 
الدويل لل�سياحة وال�سفر 2023 
الذي اختتم فعاليات دورته ال�56 
برلني..  الأمل���ان���ي���ة  ال��ع��ا���س��م��ة  يف 
التي  ال�سياحية  م�ساريعها  اأب����رز 
واأهميتها  ال�����س��ارق��ة  م��ك��ان��ة  ت��ع��زز 
وال�سفر  ال�����س��ي��اح��ة  ���س��ن��اع��ة  يف 
العار�سني  اأم�����ام  امل���ج���ال  وت��ف��ت��ح 
امل�ساركني يف اأكرب معار�ص ال�سفر 
�سبل  العامل لبحث  املتخ�س�سة يف 
يف  وال�ستثمار  وال�سراكة  التعاون 
التي  الفريدة  ال�سياحية  الفر�ص 

توفرها اإمارة ال�سارقة.
جنحت  ال�14  م�����س��ارك��ت��ه��ا  ويف 
حتت  ����س���ارك���ت  ال���ت���ي  “�سروق” 
الإمن�������اء  “هيئة  ج����ن����اح  م���ظ���ل���ة 
ال�سارقة”  يف  وال�سياحي  التجاري 
العار�سني  اآلف  ب���ا����س���ت���ق���ط���اب 
وق��ادة الأع��م��ال وخ��رباء ال�سناعة 
ال�سفر  ���س��ن��اع��ة  يف  وال���ع���ام���ل���ني 
وال����������زوار م����ن اأك�������ر م����ن 150 
دول������ة ح�����ول ال����ع����امل م����ن خالل 
املتنوعة  م�������س���اري���ع���ه���ا  حم���ف���ظ���ة 
رئي�سية  ف���ئ���ات   6 م���ن  وامل���ك���ون���ة 
املراكز  و  العقارات  ال�سيافة  هي: 
التجارية والرفيه و ال�ستثمارات 
والثقافة  ال��ف��ن��ون  و  وال�����س��راك��ات 
وعر�ست  ال����س���ت���ث���م���ار.  وت����روي����ج 

“بحرية  يف  النور”  “جزيرة 
يج�سد  ال���ذي  ب��ال�����س��ارق��ة  خالد” 
بجمال  وي��ح��ت��ف��ي  ال��ط��ب��ي��ع��ة  روح 

الفن والت�سميم.
وت�سعى “�سروق” من خالل عر�ص 
هذه امل�ساريع لت�سليط ال�سوء على 
م�ساريعها احلديثة وامل�ستقبلية ل 
�سيما يف قطاعي ال�سياحة البيئية 
وال�������س���ي���اف���ة ال����ف����اخ����رة اإ����س���اف���ة 
الرامية  ا���س��رات��ي��ج��ي��ات��ه��ا  اإىل 
ال�����س��ارق��ة مركزاً  م��ك��ان��ة  ل��ت��ع��زي��ز 
ال�سفر  ق��ط��اع  يف  ل��ال���س��ت��ث��م��ارات 

اأحمد  ���س��ع��ادة  وال�����س��ي��اح��ة. وق����ال 
التنفيذي  امل��دي��ر  الق�سري  عبيد 
لال�ستثمار  ال���������س����ارق����ة  ل���ه���ي���ئ���ة 
تاأتي   “ “�سروق”..  وال��ت��ط��وي��ر 
العاملي  احل��دث  ه��ذا  يف  م�ساركتنا 
ال�سفر  ب�������س���ن���اع���ة  امل���ت���خ�������س�������ص 
وال�����س��ي��اح��ة مل��ا مي��ث��ل��ه م��ن من�سة 
وال�����س��راك��ات بني  ال��ت��ع��اون  لتعزيز 
ال�سارقة واأملانيا وباقي دول القارة 
الأوروبية اإذ ا�ستعر�سنا م�سار منو 
قطاع ال�سفر وال�سياحة يف الإمارة 
على  ال�����س��وء  ت�سليط  خ���الل  م��ن 

“�سروق” جمموعة من م�ساريعها 
ومنها  ال����ع����امل����ي  امل�������س���ت���وى  ذات 
لل�سيافة  ال�سارقة”  “جمموعة 
التي  �سذا”  م��ن  “م�سك  ب������اإدارة 
ت�سم كاًل من “ُنزل الرفراف من 
ال�سياحة  وجهة  كلباء  يف  م�سك” 
القرم  اأ����س���ج���ار  و����س���ط  ال��ب��ي��ئ��ي��ة 
بها  املحيطة  الطبيعية  واملحميات 
و”ُنزل الفاية من م�سك” الوجهة 
احل��دي��ث��ة ال��ت��ي مت اإن�����س��اوؤه��ا على 
القدمية  التحتية  البنية  اأ�سا�سات 
املتحدة  العربية  الإم���ارات  لدولة 

 130 اإىل  ت��اري��خ��ه��ا  ي��ع��ود  ال��ت��ي 
األ����ف ���س��ن��ة - ال����ذي ي��ق��دم جتربة 
�سيقة  ومغامرة  ترفيهية  تعليمية 
الطريقة  ع��ل��ى  ال������زوار  ل��ت��ع��ري��ف 
التي عا�ص بها ال�سكان الأوائ��ل يف 
منطقة مليحة احلالية قبل اآلف 
“فندق  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  ال�����س��ن��ني 
ال�سارقة”   - ال��ب��ي��ت  ت�����س��ي��دي  ذا 
53 غرفة  يت�سمن  الذي  الفاخر 
ال�سارقة”  “قلب  ويقع يف منطقة 
ال����ت����اري����خ����ي����ة وي���ج�������س���د ج���وه���ر 
الإماراتية  وال��ث��ق��اف��ة  ال�����س��ي��اف��ة 

القمر  و”ٌنزل  ال�ستينات  حقبة  يف 
ال�سحراوية  الوجهة  من م�سك” 
ال�ساحرة املقابلة لمتداد “�سخرة 
حقبة  اإىل  ت��ع��ود  ال��ت��ي  الأحفور” 
ما قبل التاريخ يف منطقة مليحة 
م�سك”  م���ن  ال���ب���داي���ر  و”واحة 
وج����ه����ة ال�������س���ي���اف���ة الإم�����ارات�����ي�����ة 
الفاخرة يف املنطقة الو�سطى. كما 
لل�سياحة  مليحة  م�سروع  عر�ست 
البيئية والأثرية - املليحة اإحدى 
امل�����درج�����ة على  ال��������راث  م����واق����ع 
لئحة الراث العاملي يف اليون�سكو 

خالد  ب��ي��ت   - ال�������س���راي  و”جناح 
منزًل  ك��ان  وال���ذي  اإبراهيم”  ب��ن 
بن  الإماراتي خالد  اللوؤلوؤ  لتاجر 
بداية  اإىل  تاريخه  ويعود  اإبراهيم 
اإىل  حتويله  ومت  الع�سرين  القرن 
اإ�سافة  يف  غرفة   12 ي�سم  فندق 
ت�سيدي  ذا  “فندق  مل�سروع  نوعية 

البيت - ال�سارقة«.
التي  امل�����س��اري��ع  ق��ائ��م��ة  وت�سمنت 
“معر�ص  يف  “�سروق”  عر�ستها 
لل�سياحة  ال���دويل  برلني  بور�سة 
م�������س���روع   ”2023 وال���������س����ف����ر 

»�سروق« جتذب الهتمام مب�ساريعها يف معر�س بور�سة برلني الدويل لل�سياحة وال�سفر 2023

م��ن خالل  ر�سائهم  ال����زوار وحتقيق  م��ن  الآلف  ع�����س��رات  اج��ت��ذاب  يف 
اأ�سواق  �ستى  الع�سرية من  والت�سكيالت  املو�سة  اأح��دث خطوط  توفري 
العامل حتت �سقف واحد اإىل جانب اإتاحة اأقوى العرو�ص لهم باأف�سل 

الأ�سعار.
واأكد املدفع اأن �سعي امل�ساركني لإطالق ت�ساميم ح�سرية ونادرة وتقدمي 
ياأتي  واملجوهرات  الذهب  من  موؤ�س�ساتهم  وم�سغولت  منتجات  اأف�سل 
انطالقاً من حر�سهم على حتقيق التميز بعالماتهم التجارية يف هذا 
فر�سهم  من  تعزز  متميزة  م�ساركة  وت�سجيل  الرائد  الإقليمي  احلدث 
الت�سويقية خا�سة اأن احلدث ي�ستقطب كل عام اآلف الزوار، م�سرياً اإىل 
اأن املعر�ص �سيحفل خالل الأيام القادمة باملزيد من املفاجاآت لزواره مبا 
�سيت�سمنه من عر�ص متنوع لأرقى ت�ساميم املجوهرات املا�سية والذهب 

والبالتني واللوؤلوؤ واملجوهرات الف�سية والأحجار الكرمية.

�سركة طيبة  قدمته  وال��ذي  �سواروف�سكي  بلورات  كغ من   5 باأكر من 
لتجارة الذهب واملجوهرات يف حني �سهدت من�سة دار فاين للمجوهرات 
اليطايل عر�ساً ملجموعة من امل�سغولت الذهبية واملجوهرات اليطالية 
�سمت مئات القطع املتنوعة بني العقود والقالدات والأ�ساور واخلوامت 
ومتيزت املجموعة بت�ساميمها الآخاذة واأ�سكالها واألوانها الزاهية والتي 

مزج فيها الذهب بالأحجار الكرمية والأملا�ص.
ك��م��ا ت���األ���ق امل��ع��ر���ص مب���ا ���س��ه��ده م���ن ع��ر���ص م��ت��ن��وع مل�����س��غ��ولت ذهبية 
وامل�ستوحاة  نوعها  م��ن  ال��ف��ري��دة  الت�ساميم  ذات  هندية  وجم��وه��رات 
 60 من الراث والثقافة الهندية ول �سيما يف ظل م�ساركة اأكر من 
�سركة هندية باملعر�ص حيث قدمت جموهرات رامي�ص الهندية عر�ساً 
الأبي�ص  بالياقوت  املر�سعة  الذهبية  امل�سغولت  م��ن  ملجموعة  وا�سعا 
الإماراتية  ال�سعيبي  والزمرد والأوب��ال كما �سهدت من�سة �سركة �سامل 

وامل��ج��وه��رات ومن  ال��ذه��ب  م��ن  لقطع ح�سرية  ع��ر���س��اً  ل��ل��م��ج��وه��رات 
عقد  على  ال�سوء  انعكا�ص  من  امل�ستوحاة  “املرزم”  جمموعة  �سمنها 
املرية املر�سعة بالأملا�ص والتي حتتوي على ن�سف كغ من الذهب و150 
اأن��واع الأملا�ص يف العامل اإىل جانب جمموعة عجيد  اأف�سل  قرياط من 

الرمي امل�ستوحاة من الراث والثقافة الإماراتية.
اإن  ال�سارقة  اإك�سبو  ملركز  التنفيذي  الرئي�ص  املدفع  �سيف  �سعادة  وق��ال 
رئي�سية  من�سة  اأ�سبح  واملجوهرات  لل�ساعات  الأو�سط  ال�سرق  معر�ص 
ال�����س��رق الأو�سط  ال��ذه��ب وامل��ج��وه��رات وال�����س��اع��ات يف منطقة  ل��ت��ج��ارة 
ومق�سداً لل�سركات العاملية ولأهم العالمات التجارية ال�سهرية والتجار 
وامل�سممني واحلرفيني لتعزيز ح�سورهم يف اأ�سواق املنطقة خا�سة واأن 
“اإك�سبو ال�سارقة” هو مركز املعار�ص الوحيد يف العامل الذي ينظم هذا 
يعزز من جناحات احلدث  ما  وه��و  �سنوياً  الأح���داث مرتني  النوع من 

••ال�شارقة-وام:

يوا�سل معر�ص ال�سرق الأو�سط لل�ساعات واملجوهرات فعالياته يف مركز 
اإك�سبو ال�سارقة مقدماً لزواره فر�سة ا�ستثنائية من نوعها للت�سوق يف 
واملنطقة  الدولة  م�ستوى  على  واملجوهرات  الذهب  من�سات  اأكرب  اأحد 
يف ظل تفرده بعر�ص للعديد من الت�ساميم العاملية والقطع احل�سرية 
من اأرقى املجوهرات وامل�سغولت الذهبية النادرة وقطع الأملا�ص الفريدة 
وال�ساعات الفاخرة والتي تقدمها مئات ال�سركات والعالمات التجارية 
يختتم  ال���ذي  امل��ع��ر���ص  م��ن   51 ال����  الن�سخة  �سمن  وال��ع��امل��ي��ة  املحلية 

فعالياته يف 12 مار�ص اجلاري.
كاأكرب خامت يف  امل�سنف  “جنمة طيبة”  وي�سهد احل��دث عر�ساً خلامت 
واملر�سع  ق��رياط��اً   21 عيار  الذهب  من  كغ   66 من  وامل�سنوع  العامل 

مهرجان دار الزين ي�ستقطب اأكرث من 63,000 زائر على مدار 10 اأيام 

بلدية عجمان حت�سد جائزة اأف�سل فريق
 مايل متميز من جوائز الأعمال العاملية بلندن 

املالية  ال�سوؤون  اإدارة  مدير  اإ�سماعيل  حممود  ع��ب��دال��روؤوف  تراأ�سه  ال��ذي 
بالدائرة. 

املوؤهلة  ب��ال��ك��ف��اءات  ف��خ��ره  ع��ن  النعيمي  حميد  ب��ن  را���س��د  ال�سيخ  واأع����رب 
وتطوير  النتائج  اأف�����س��ل  لتحقيق  �سعى  وال��ت��ب��ت  ال��دائ��رة  يف  وال��ط��م��وح��ة 
اخلدمات وجتويد احلياة، م�سيًدا باجلهود املبذولة لتحقيق الإجناز الذي 

ي�ساف ل�سجل الدائرة احلافل بالإجنازات. 
من جانبه حتدث خالد اأحمد احلو�سني، عن مراحل العمل واإجناز الفريق 
وامل�ستندات  املتطلبات  كافة  وتوفري  وامل�ساركة  اجلائزة  متطلبات  لدرا�سة 
املرافقة، مو�سًحا اأن الدائرة ا�ستحقت وبجدارة اجلائزة بعد التدقيق على 

املتطلبات وامل�ستندات والطالع على التقارير املرفقة. 

للقيادة الر�سيدة يف دولة الإمارات التي تلهمنا للمبادرة 
واملجتمعات،  ل���الأف���راد  ال���دع���م  وت���ق���دمي  ال��ع��ط��اء  ن��ح��و 
اأن  اإىل  وا�سراتيجيتنا  الوا�سحة  روؤيتنا  تدفعنا  حيث 
�سلب  يف  والج��ت��م��اع��ي  امل��وؤ���س�����س��ي  ال��ع��ط��اء  منهج  ن�سع 
اأولوياتنا للم�ساهمة يف ترك اأثر اإيجابي يف حياة الأفراد 
والكوارث  الأزم���ات  ح��الت  ويف  ع��ام،  ب�سكل  واملجتمعات 

على وجه اخل�سو�ص”.
واأ�ساف معاليه : “ ت�ستمر “ e& ” يف ا�ستجابتها لنداء 
الأ�سيلة،  مبادئها  عمق  من  النابعة  الإن�ساين  الواجب 
ال����زل����زال يف تركيا  ال��ت�����س��ام��ن م���ع ���س��ح��اي��ا  وت���وا����س���ل 
التي  ال��زل��زال  ك��ارث��ة  اآث���ار  م��ن  التخفيف  يف  للم�ساهمة 
دمرت العديد من املناطق واأودت بحياة الكثريين فيها، 
ون�سعى من خالل هذه املبادرة للم�ساهمة يف اإ�سالح ودعم البنية التحتية 
لالت�سالت يف تلك املناطق، ونوؤكد على التزامنا الدائم يف ربط املجتمعات 

واإبقاء الأفراد على ات�سال يف كافة الأوقات”.
واأ�سار اإىل اأن ات�سالت من e& كانت 
قد اأعلنت يف فرباير املا�سي توفريها 
مكاملات جمانية من �سبكتها يف دولة 
الإم������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة اإىل كل 
ال�سورية  ال��ع��رب��ي��ة  اجل��م��ه��وري��ة  م��ن 
ال�سقيقة وجمهورية تركيا ال�سديقة 
الإن�سانية  ا���س��ت��ج��اب��ت��ه��ا  م���ن  ك��ج��زء 
يف م��واج��ه��ة اآث�����ار ك���ارث���ة ال���زل���زال، 
وح��ر���س��ه��ا ع��ل��ى م��وا���س��ل��ة دوره����ا يف 
ربط املجتمعات واإبقائها على توا�سل 

مع اأخر امل�ستجدات.

•• عجمان -وام: 

مايل  فريق  اأف�سل  ج��ائ��زة  بعجمان  والتخطيط  البلدية  دائ���رة  ح�سدت 
 Global excellence متميز من جوائز الأعمال العاملية املتميزة بلندن
business awards London، وذلك نتيجة جلهود اإدارة ال�سوؤون املالية 
بالدائرة ودورها يف تطوير وت�سهيل الإجراءات املالية للو�سول اىل اأف�سل 

املعايري وتطبيق اأف�سل املمار�سات يف املجال املايل. 
�سعادة  بح�سور  ال��دائ��رة،  رئي�ص  النعيمي  حميد  ب��ن  را���س��د  ال�سيخ  وك���رم 
اأحمد  خ��ال��د  وال�سيد  ال��دائ��رة،  ع��ام  م��دي��ر  النعيمي  حممد  عبدالرحمن 
احلو�سني املدير التنفيذي لقطاع اخلدمات امل�ساندة بالدائرة، فريق العمل 

••  اأبوظبي-وام:

اأعلنت جمموعة e& عن اإر�سالها معدات ات�سالت تقدر 
اإن�سانية مقدمة اإىل  20 مليون درهم كمبادرة  ب��  قيمتها 
قطاع الت�سالت يف تركيا للم�ساهمة يف اإعادة بناء البنية 

التحتية للقطاع يف املناطق املت�سررة من الزلزل.
اأطلقتها  �سابقة  مل��ب��ادرة  ا�ستكماًل  اخل��ط��وة  ه��ذه  وت��اأت��ي 
امل�ساركة يف  املجموعة على  e& لتوؤكد حر�ص  جمموعة 
ال�سمو  �ساحب  وّج��ه  التي   ”2 ال�سهم  “الفار�ص  عملية 
“حفظه  الدولة  رئي�ص  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�سيخ 
اهلل” بالبدء فيها ال�سهر املا�سي لدعم ال�سعبني الركي 
اأ���س��رار حلقت  ال����زلزل م��ن  وال�����س��وري، عقب م��ا خلفته 

دعم  اإىل  الرامية  اخلري”  “ج�سور  حلملة  امتداد  اأي�ساً  وهي  بالدولتني، 
اجلهود الإغاثية.

وحدة   4000 من  اأك��ر  اإر�سالها  �سيتم  التي  الت�سالت  معدات  وت�سمل 
ت�سغيل  لإع���������ادة  ورق���م���ي���ة  رادي�����وي�����ة 

املتحرك  ال��ه��ات��ف  ���س��ب��ك��ات  حم��ط��ات 
التحتية  البنية  يدعم  املت�سررة، مما 
جمهورية  يف  الت���������س����الت  ل���ق���ط���اع 
عودة  على  وي�ساعد  ال�سديقة  تركيا 
اخل���دم���ات ال��ت��ي ت���اأث���رت ج����راء هذه 

الأزمة.
بوعتابه  ق��ال معايل جا�سم حممد  و 
 &e اإدارة  جمل�ص  رئ��ي�����ص  ال��زع��اب��ي 
جمموعة   “  :  - امل��ن��ا���س��ب��ة  ب���ه���ذه   -
امل�سرفة  باملواقف  دوم��اً  تقتدي   &e

•• اأبوظبي-الفجر: 

الزين،  دار  م��ه��رج��ان  ا���س��ت��ق��ط��ب 
اأيام   10 اأق��ي��م ع��ل��ى م����دار  ال����ذي 
يف ح��دي��ق��ة اجل���اه���ل���ي، اأك�����ر من 
63،000 زائر ا�ستمتعوا بربنامج 
الت�سوق  ع�����رو������ص  م�����ن  م���ت���ن���وع 
والعاملية  الإم����ارات����ي����ة  وال���ط���ه���ي 
واحل�����ف�����الت احل����ي����ة وال����ت����ج����ارب 
ال��رف��ي��ه��ي��ة ال��ع��ائ��ل��ي��ة والأع���م���ال 
الألعاب  وم��دن  الركيبية  الفنية 
اخل��الب��ة يف  الطبيعة  اأح�����س��ان  يف 

العني.

العمل  ور����ص  م��ن  �سل�سلة  ك��ذل��ك 
وع��������رو���������ص م��������ه��������ارات احل�������رف 
ال�سوء  �سلطت  ال��ت��ي  التقليدية 

على الراث الإماراتي العريق. 
واأم�������س���ى الأط����ف����ال ����س���اع���ات من 
املليئة  الأل���ع���اب  ح��دي��ق��ة  امل����رح يف 
اإىل جانب  وال��رف��ي��ه  ب��امل��غ��ام��رات 
األ����ع����اب امل���ن���زل���ق���ات والأراج�����ي�����ح. 
واأحدثت واحة الألعاب نقلة نوعية 
يف مفهوم الرفيه يف الهواء الطلق 
واأراجيح  ودوام����ات  ت��زل��ج  ب��األ��ع��اب 
حيوانات  م��ن��ح��وت��ات  ���س��ك��ل  ع��ل��ى 

تفاعلية ملونة.

يف “بيت املرح”، مع فر�ص عديدة 
على  وم�ساركتها  ال�سور  للتقاط 
الجتماعي،  ال��ت��وا���س��ل  م��ن�����س��ات 
الطبيعة  اأبحروا يف عجائب  حيث 
عنا�سر  جت�سد  غ��رف  خم�ص  ع��رب 
الأر�ص، ف�ساًل عن خو�ص الكثري 
“الهروب  لعبة  يف  امل��غ��ام��رات  م��ن 
ال���واق���ع  واأل�����ع�����اب  الغابة”،  م����ن 

الفرا�سي. 
مب�ساهدة  اأي�ساً  ال���زوار  وا�ستمتع 

يوم  املهرجان  م�سرح  رح��ب  بينما 
16 فرباير بالفنان امل�سري تامر 
ح�سني، ويوم 17 فرباير باملطرب 
وامللحن امل�سري اأحمد �سعد، فيما 
اأ�سدلت فرقة ميامي الكويتية يوم 
فعاليات  على  ال�ستار  فرباير   19

احلدث. 
واك��ت�����س��ف اجل��م��ه��ور اأع���م���اًل فنية 
“برياميد  جم�سم  مثل  تركيبية 
�سفري”، وجمعتهم اأحلى اللحظات 

وتذوق  الكال�سيكية،  الكرنفالت 
خمتلف  م�����ن  واأط������ب������اق  ن���ك���ه���ات 
العرو�ص  ومتابعة  ال��ع��امل،  اأن��ح��اء 

املو�سيقية احلية.
العربية  الأغ���ن���ي���ة  جن����وم  وت���األ���ق 
اأجمل  من  مبختارات  واخلليجية 
اأعمالهم اأمام جمهور كامل العدد 
بداأتها  التي  املهرجان،  حفالت  يف 
الفنانة ال�سورية ر�سا رزق، املر�سحة 
جلائزة جرامي، يوم 15 فرباير، 

م��ف��اه��ي��م ال��ط��ه��ي امل��ف�����س��ل��ة “ناب 
بيتزيريا” و”تايجر �سوجر«.

وجهة  املهرجان”  “�سوق  ووف����ر 
ل�����س��راء م��ن��ت��ج��ات عالمات  رائ��ع��ة 
اإم���ارات���ي���ة وخ��ل��ي��ج��ي��ة رائ�����دة، من 
والإك�س�سوار  الأزي���������اء  ���س��م��ن��ه��ا 
والعطور وم�ستح�سرات التجميل 
م�سنوعة  م��ن��ت��ج��ات  ع���ن  ف�����س��اًل 
الثقافة  م���ن  م�����س��ت��وح��اة  ي����دوي����اً 
املهرجان  واح��ت�����س��ن  الإم���ارات���ي���ة. 

ونظمت دائرة الثقافة وال�سياحة- 
ال�سريك  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  اأب��وظ��ب��ي 
ال�سراتيجي بلدية مدينة العني 
وال�������س���ري���ك الإع�����الم�����ي اإم�������ارات 
املهرجان  اإم،  اأف  و���س��ت��ار  اإم  اأف 
يف ح��ل��ة ج���دي���دة م�����س��ت��وح��اة من 
الربيع،  ومو�سم  الطبيعة  اأج���واء 
ل��ي��م��ن��ح ال���ع���ائ���الت والأ�����س����دق����اء 
تن�سى  ل  ذك��ري��ات  �سناعة  فر�سة 
األعاب  يف  مهاراتهم  اختبار  اأث��ن��اء 

ك�����ال������س�����ي�����ك�����ي�����ات دي�������������زين م���ث���ل 
يف  ب���ك���م  م���رح���ب���اً  “جوماجني: 
الأدغال”  و”كتاب  الأدغال” 
و”جنجل  امللك”  و”الأ�سد 

كروز«.
جولة  يف  زواره  امل��ه��رج��ان  واأخ����ذ 
حول  الطهي  فنون  على  للتعرف 
ال����ع����امل، مب����ا يف ذل�����ك م����اأك����ولت 
الإجنليزي  امل��ق��ه��ى  وم�����س��روب��ات 
جانب  اإىل  اإمي�ص”  “�سانت 

جمموعة e& ُتر�سل معدات بقيمة 20 مليون درهم 
لدعم البنية التحتية املت�سررة لقطاع الت�سالت يف تركيا
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املال والأعمال

التفاقية  بتوقيع  ق��ام  “م�سدر”؛ 
�ساجنافوا  م���ام���ادو  م��ع��ايل  م��ن  ك��ل 
والبرول  املناجم  وزي��ر  كوليبايل، 
العاج،  �ساحل  والطاقة يف جمهورية 
التنفيذي  امل��دي��ر  امل��ح��رم��ي،  وف����واز 
لدارة الطاقة النظيفة يف “م�سدر«. 
ويف هذه املنا�سبة، قال معايل مامادو 
املناجم  وزي��ر  كوليبايل،  �ساجنافوا 
جمهورية  يف  وال��ط��اق��ة  وال���ب���رول 
العاج  �ساحل  “تلتزم  ال��ع��اج:  �ساحل 
املناخي  ال��ت��غ��ري  ات��ف��اق��ي��ات  مب��وج��ب 
ب��خ��ف�����ص ان��ب��ع��اث��ات��ه��ا م���ن ال���غ���ازات 
وزيادة  باملائة   32 بن�سبة  الدفيئة 
امل����ت����ج����ددة �سمن  ال���ط���اق���ة  ح�����س��ة 
باملئة   45 اإىل  لديها  الطاقة  مزيج 
لهذه  ووف��ق��اً   .2030 ع���ام  ب��ح��ل��ول 
التعهدات، و�سعت �ساحل العاج خطة 
عامة لتطوير مرافق اإنتاج الطاقة، 
ال�سم�سية  ال��ط��اق��ة  ت�����س��م��ل  وال���ت���ي 
احليوية.  وال��ك��ت��ل��ة  وال��ك��ه��روم��ائ��ي��ة 
الإطارية  التفاقية  ه��ذه  �ساأن  وم��ن 

•• اأبوظبي-الفجر: 

لطاقة  اأب����وظ����ب����ي  ����س���رك���ة  اأع���ل���ن���ت 
اإح�������دى  “م�سدر”،  امل�������س���ت���ق���ب���ل 
ال�����س��رك��ات ال���رائ���دة ع��امل��ي��اً يف جمال 
توقيع  ع�����ن  امل�����ت�����ج�����ددة،  ال����ط����اق����ة 
املناجم والبرول  اتفاقية مع وزارة 
العاج،  �ساحل  والطاقة يف جمهورية 
ل���س��ت��ك�����س��اف ���س��ب��ل ت��ط��وي��ر حمطة 
ت�سل  اإنتاجية  بقدرة  �سم�سية  طاقة 

اإىل 70 ميجاواط. 
وب��ح�����س��ور ك��ل م��ن م��ع��ايل تيموكو 
ميلييت كوين، نائب رئي�ص جمهورية 
ال�سيخ  وم����ع����ايل  ال�����ع�����اج؛  ����س���اح���ل 
وزير  نهيان،  اآل  نهيان  بن  �سخبوط 
والتعاون  اخلارجية  لل�سوؤون  دول��ة 
ال���������دويل يف الإم��������������ارات؛ وم���ع���ايل 
اجلابر،  اأحمد  بن  �سلطان  الدكتور 
والتكنولوجيا  ال�������س���ن���اع���ة  وزي������ر 
ملوؤمتر  امل���ع���ني  ال��رئ��ي�����ص  امل��ت��ق��دم��ة 
اإدارة  جم��ل�����ص  رئ��ي�����ص   COP28

مع “م�سدر” وتطوير اأول م�سروع 
بني  ت����راوح  ب��ق��درة  �سم�سية  ط��اق��ة 
ت�ساهم  اأن  ميجاواط،   70 اإىل   50
اإىل جانب غريها من املبادرات التي 
اأط��ل��ق��ت��ه��ا ح��ك��وم��ة ���س��اح��ل ال���ع���اج يف 

حتقيق هذا الهدف املن�سود.«
ق������ال حم���م���د جميل  م����ن ج���ان���ب���ه، 
الرحمي، الرئي�ص التنفيذي ل�سركة 
“م�سدر”  “تتطلع  “م�سدر”: 
اجلديدة  ال�سركاء  هيكلية  اإط���ار  يف 
دي�سمرب  عنها يف  الإع���الن  ال��ت��ي مت 
الإنتاجية  ال��ق��درة  رف��ع  اإىل  املا�سي، 
النظيفة  ال��ط��اق��ة  م���ن  الإج��م��ال��ي��ة 
العامل  ح����ول  م�����س��اري��ع��ه��ا  مل��ح��ف��ظ��ة 
عام  ب��ح��ل��ول  ج��ي��ج��اواط   100 اإىل 
باأن  ال��ت��وق��ع��ات  ���س��وء  ويف   .2030
ومنواً  ت��ط��وراً  اإف��ري��ق��ي��ا  ق���ارة  ت�سهد 
العتماد  م�ستوى  وت��دين  كبريين، 
ع��ل��ى ال���ط���اق���ة ال��ن��ظ��ي��ف��ة ح���ال���ي���اً يف 
ب�������اأن هناك  ن�����رى  ف���اإن���ن���ا  ال�����ق�����ارة، 
الطاقة  قطاع  لتطوير  كبري  جم��ال 

اأف��ري��ق��ي��ا. ول ���س��ك اأن  امل��ت��ج��ددة يف 
هذه التفاقية �سوف ت�ساهم يف دعم 
اأهداف �ساحل العاج املتعلقة  حتقيق 
ودف������ع عجلة  ال��ن��ظ��ي��ف��ة  ب���ال���ط���اق���ة 
يف  امل�ستدامة  القت�سادية  التنمية 

الدولة«.
مظلة  حت��ت  التفاقيات  توقيع  ومت 
مبادرة  وه��ي   ،”7 “احتاد  ب��رن��ام��ج 
العربية  الإم�������ارات  دول����ة  اأط��ل��ق��ت��ه��ا 
املتحدة وتهدف اإىل جمع اأموال من 
القطاعني العام واخلا�ص لال�ستثمار 
يف تطوير م�ساريع للطاقة املتجددة 
يف اإفريقيا بقدرة اإجمالية ت�سل اإىل 
الكهرباء  وت��وف��ري  ج��ي��ج��اواط   20
�سخ�ص  م��ل��ي��ون   100 ل���  ال��ن��ظ��ي��ف��ة 

بحلول عام 2035. 
�ستقوم  الت�����ف�����اق�����ي�����ة،  ومب�����وج�����ب 
“م�سدر” ووزارة املناجم والبرول 
والطاقة يف �ساحل العاج با�ستك�ساف 
امل�����س��رك ملحطات  ال��ت��ط��وي��ر  ���س��ب��ل 
طاقة �سم�سية كهرو�سوئية، و�سيكون 

توقيع ثالث اتفاقيات اأخرى خالل 
اأ�سبوع اأبوظبي لال�ستدامة 2023، 
الطاقة  وزارة  م��ع  اتفاقية  وت�سمل 
م�ساريع  لتطوير  الأنغولية  وامل��ي��اه 
تبلغ  اإجمالية  بقدرة  طاقة متجددة 
وزارة  م��ع  واتفاقية  ج��ي��ج��اواط،    2
الأوغندية  املعادن  وتطوير  الطاقة 
ط��اق��ة متجددة  م�����س��اري��ع  ل��ت��ط��وي��ر 
جيجاواط،   1 تبلغ  اإجمالية  بقدرة 
واتفاقية مع وزارة الطاقة الزامبية 

لتطوير  الزامبية  الوطنية  واملرافق 
وطاقة  ال�سم�سية  للطاقة  م�ساريع 
الرياح والطاقة الكهرومائية بقدرة 

اإجمالية تبلغ 2 جيجاواط.
يف  وق���ع���ت  ق����د  “م�سدر”  وك����ان����ت 
اأغ�������س���ط�������ص امل���ا����س���ي ات���ف���اق���ي���ة مع 
���س��رك��ة ك��ه��رب��اء ت��ن��زان��ي��ا امل���ح���دودة 
لتطوير م�ساريع طاقة  “تاني�سكو” 
اإىل  ت�سل  اإجمالية  بقدرة  متجددة 
2 جيجاواط، وذلك يف اإطار برنامج 

اأول م�سروع هو حمطة بقدرة ت�سل 
اىل 70 ميجاواط. و�ستدعم املحطة 
حتقيق هدف �ساحل العاج املتمثل يف 
توفري 42 باملائة من مزيج الطاقة 
بحلول  متجددة  م�سادر  من  لديها 

عام 2030.
التفاقية مع حكومة  وبتوقيع هذه 
التفاقيات  عدد  ي�سل  العاج،  �ساحل 
“احتاد  برنامج  مظلة  حتت  املوّقعة 
مت  حيث  اتفاقيات،  خم�ص  اإىل   ”7

الطرفان  وي��ع��م��ل   .”7 “الحتاد 
�سركة  تاأ�سي�ص  ا�ستكمال  على  حالياً 
م�������س���رك���ة م����ن اأج������ل ت���ع���زي���ز هذه 

ال�سراكة ال�سراتيجية. 
للطاقة  ال��دول��ي��ة  ل��ل��وك��ال��ة  ووف���ق���اً 
امل��ت��ج��ددة )اآي���ري���ن���ا(، ف����اإن اأق����ل من 
اإفريقيا جنوب  ن�سف �سكان منطقة 
ال�سحراء الكربى ت�سلهم الكهرباء. 
كما تنتج اأفريقيا 20 يف املائة فقط 

من الكهرباء من م�سادر متجددة. 

دعمًا لتحقيق اأهدافها للطاقة النظيفة

م�سدر ت�سعى اإىل تطوير حمطة طاقة �سم�سية يف �ساحل العاج

الإمارات ت�سارك يف اأعمال الجتماع ال� 29 للجنة ال�ست�سارية لقطاع الرثوة املعدنية بالرباط 
املعدنية يف  امل�سوؤولني يف قطاع الروة  الطبيعية، وعدد من 

الدول العربية. 
املدي���ر  ال�سقر  ع��������ادل  املهن�����د�ص  الجتماع  اأعم���ال  افتت�������ح 
املنظم������ة  جه�����ود  فيها  ا�ستعر�ص  بكلم�����ة  للمنظمة  ال��ع��ام 
التي  والأن�سطة  العربي  التعدين  قط���������اع  تنمية  يف  ودوره��ا 
الجتماع  انعق������اد  منذ  القط��������اع  ه��ذا  يف  املنظم�����ة  نفذتها 
التي  الرئي�سة  والإجن������ازات  امل��ا���س��ي،  ال��ع��ام  للجنة  ال�����س��اب��ق 

حققتها. 
متابعة  تت�سمن  املو�سوعات  من  ع��دداً  اللجنة  ناق�ست  وق��د 
ت��ن��ف��ي��ذ ت��و���س��ي��ات الج���ت���م���اع ال���ث���ام���ن وال��ع�����س��ري��ن للجنة 
ال�ست�سارية لقطاع الروة املعدنية، وجدول اأعمال الجتماع 

•• اأبوظبي-وام:

�ساركت دول�ة الإمارات ممثلة بوزارة الطاقة والبنية التحتية 
ال�ست�سارية  للجنة  والع�سرين  التا�سع  الجتماع  اأع��م��ال  يف 
العربية  املنظمة  مبقر  عقد  ال���ذي  املعدنية  ال���روة  لقطاع 
املغربية  بالعا�سمة  والتعدين  والتقيي�ص  ال�سناعية  للتنمية 
 9-7 املرئي خالل الفرة من  الرباط عرب تقنية الت�سال 

مار�ص اجلاري. 
اإدارة اجليولوجيا  �سارك يف الجتماع خالد احلو�سني مدير 
اللجنة ال�ست�سارية و�سعادة  املعدنية بالوزارة ع�سو  والروة 
للم�وارد  الفجي�رة  مل�وؤ�س�س�ة  العام  املدير  قا�سم  على  املهند�ص 

بالروة  املعنيني  العرب  ال��وزراء  املعايل  لأ�سحاب  الت�ساوري 
املعدنية القادم و عر�ص حول قطاع التعدين بدولة الإمارات 
طلبات  من�سة  وحت��دي��ث  املغربية  واململكة  املتحدة  العربية 
بيانات  قاعدة  و  والتعدينية،  ال�سناعية  املنتجات  وع��رو���ص 

اخلامات التعدينية العربية..
 بالإ�سافة اإىل عدد من املوا�سيع الفنية مثل املعادن الزراعية 
ور�ص  لعقد  املنظمة  وم��ب��ادرة  اجليولوجي،  ال��راث  وتثمني 
عمل حول ال�ستثمار التعديني يف الدول العربية والتح�سري 
واملعر�ص  للتعدين  الثامن  ال���دويل  الفجرية  ملتقى  لعقد 
امل�ساحب له ، املقرر عقده باإمارة الفجرية خالل الفرة من 

06 – 08 يونيو 2023. 

درا�سة ل� »تريندز« توؤكد اأن م�سار اأفريقيا نحو اقت�ساد
 م�ستدام يتطلب خف�س النزاعات واإجراء حتولت هيكلية م�ستمرة

•• اأبوظبي -الفجر:

ملركز  ج��دي��دة  بحثية  درا����س���ة  ذك����رت 
ت��ري��ن��دز ل��ل��ب��ح��وث وال���س��ت�����س��ارات اأن 
التزامها  اأظ��ه��رت  اأفريقيا  حكومات 
اأف��ري��ق��ي��ا ن��ح��و اقت�ساد  ب�����دع��م م�����س��ار 
���س��ام��ل وم�����س��ت��دام م��ن خ���الل اعتماد 
�سانها  م����ن  ال���ت���ي   2063 اأج����ن����دة 

حتويل القارة اإىل قوة عاملية. 
باللغة  �سدرت  التي  الدرا�سة  وبينت 
وال���ت���ي ح��م��ل��ت عنوان  الإجن���ل���ي���زي���ة، 
الإقليمية  القت�سادية  “التجمعات 
التي تدفع النمو القت�سادي امل�ستدام 
اأن الروؤية ل� “اأفريقيا  يف اأفريقيا”.. 
يقودها  وم�ساملة،  ومزدهرة  متكاملة، 
قوة  اإي���ج���اد  اإىل  ت��ه��دف  م��واط��ن��وه��ا 

ديناميكية يف ال�ساحة الدولية«. 
اأكد  الأف��ري��ق��ي،  اأن الحت����اد  وذك����رت 
اأن جن����اح مثل  ت��ب��ن��ي��ه اخل���ط���ة  ل����دى 
ه�����ذه ال����س���رات���ي���ج���ي���ة ي��ت��ط��ل��ب من 
ال����دول الأف��ري��ق��ي��ة م��راج��ع��ة جداول 
اأعمال التنمية اخلا�ص بها وتكييفها، 
اإج�����راء  ي��ت��ط��ل��ب  ذل����ك  اأن  م��و���س��ًح��ا 
وخف�ص  م�ستمرة،  هيكلية  حت���ولت 
القت�سادي  النمو  وجتديد  النزاعات 
وتطوير  العاملية،  ال�سياقات  وتغيري 
فر�ص ال�ستثمار يف الأعمال التجارية 
التحتية،  الِبنى  وتطوير  ال��زراع��ي��ة، 

اأفريقيا،  الإقليمي يف  التكامل  �سمات 
واأن التجارة البينية الأفريقية متثل 
القارة  %17 بني بلدان  فقط ن�سبة 
التجارة  اأن  اإىل  م�سرية  الأف��ري��ق��ي��ة، 
اأ�سهل  الأفريقية مع الدول الأجنبية 
اأ�سباب  لعدة  دولها؛  التجارة بني  من 
وغري  اجلمركية  احل��واج��ز  اأب���رزه���ا: 
اإخ�����س��اع امل�سلحة  اجل��م��رك��ي��ة، وع���دم 
الوطنية للم�سالح الإقليمية، وكذلك 

النزاعات داخل املناطق الأفريقية.
واأكدت الدرا�سة اأن هناك العديد من 
ال��ف��ر���ص يف ال��ق��ارة، على ال��رغ��م من 
التي يواجهها �سّناع  كرة التحديات 
التجارية،  العالقات  اإدارة  يف  ال��ق��رار 
و����س���ددت ع��ل��ى اأن ه��ن��اك ك���ث���رًيا من 
ف�����وائ�����د الت�����ف�����اق�����ات الق���ت�������س���ادي���ة 
اإن�ساء منطقة  بعد  الإقليمية، خا�سة 
التجارة احلرة القارية الأفريقية. كما 
�سددت على اأهمية معاجلة التحديات 
القت�سادي  التكامل  يواجهها  ال��ت��ي 
املقام  يف  اأفريقيا  ���س��رق  يف  الإقليمي 
الأول، مو�سية باإجراء تدابري مهمة؛ 
منها: تعزيز وقيا�ص م�ستوى التكامل 
منطقة  م��ب��ادرات  وتعزيز  الإقليمي، 
الأفريقية،  ال��ق��اري��ة  احل���رة  ال��ت��ج��ارة 
كافة،  ب���اأن���واع���ه���ا  احل����واج����ز  واإزال��������ة 
وخف�ص النزاعات الداخلية وبني دول 

اجلوار.

تريليون درهم ودائع فوق   1.31
الإمارات  م�سارف  يف  مليونا   20

•• اأبوظبي-وام:

ا�ستحوذت الودائع ذات احلجم الكبري اأكر من 20 مليون 
درهم على احلجم الأكرب من اإجمايل الودائع يف القطاع 
تريليون   2.222 قيمتها  وال��ب��ال��غ  ال��دول��ة  يف  امل�����س��ريف 
درهم بنهاية العام املا�سي 2022، وذلك وفق اإح�سائيات 
اإح�سائيات امل�سرف  م�سرف الإمارات املركزي.  واأظهرت 
20 مليون دره��م بلغت  اأن ال��ودائ��ع ب��اأك��ر م��ن  امل��رك��زي، 
قيمتها نحو 1.31 تريليون درهم بنهاية دي�سمرب املا�سي 
امل�سريف يف  القطاع  ودائ��ع  اإجمايل  %59 من  يعادل  مبا 
بنحو  م��ق��ارن��ة   11.4% بن�سبة  ب��زي��ادة  وذل���ك  ال���دول���ة، 

1.175 تريليون درهم يف نهاية دي�سمرب 2021. 
5 ماليني  وبح�سب الإح�سائيات، فاإن الودائع باأكر من 
مليار   269.24 نحو  قيمتها  بلغت  مليوناً   20 وحتى 
درهم اأو ما ن�سبته %12.1 من اإجمايل الودائع، بزيادة 
يف  دره��م  مليار   242.46 بنحو  مقارنة   11% بن�سبة 
مليون  م��ن  ب��اأك��ر  ال���ودائ���ع  وح����ازت    .2021 دي�سمرب 
بقيمة  الإجمايل  %13 من  5 ماليني على نحو  وحتى 
بزيادة  املا�سي،  دي�سمرب  نهاية  درهم يف  مليار   288.73
%15.2 بن�سبة مقارنة بنحو 250.63 مليار درهم يف 

دي�سمرب 2021. 
 500 ب��اأك��ر م��ن  ال��ودائ��ع  اأن ح�سيلة  امل�����س��رف  واأو���س��ح 
األف وحتى مليون درهم و�سلت اإىل 108.5 مليار درهم 
اإجمايل الودائع بنهاية العام املا�سي،  %4.9 من  بن�سبة 
بزيادة بن�سبة %13.5 مقارنة بنحو 95.6 مليار درهم 

يف دي�سمرب 2021. 
وو�سلت ح�سة الودائع باأكر من 250 األفاً وحتى 500 
84.26 مليار دره��م يف  اأو ما يعادل   3.8% األ��ف لنحو 
يف  دره���م  مليار   87.4 بنحو  م��ق��ارن��ة  امل��ا���س��ي،  دي�سمرب 

دي�سمرب 2021. 

القيمة  وال��ت��ع��ل��ي��م، ورف���ع  وال�����س��ح��ة، 
امل�سافة لل�سلع الأفريقية.

وب��ي��ن��ت ال��درا���س��ة ال��ت��ي ج���اءت �سمن 
���س��ل�����س��ل��ة اجت����اه����ات اق���ت�������س���ادي���ة، اأن 
اأجندة 2063 اعتمدت 15 م�سروًعا 
النمو  ت�سريع  لربامج  كمفتاح  رائ���ًدا 
اأفريقيا،  يف  وال��ت��ن��م��ي��ة  الق��ت�����س��ادي 
مو�سحة اأن اأحد هذه امل�ساريع منطقة 
الأفريقية  ال��ق��اري��ة  احل���رة  ال��ت��ج��ارة 
الرحيب  مت  التي   )AfCFTA(
بها على نطاق وا�سع باعتبارها الدواء 

ال�سايف لأفريقيا.
وتناولت الدرا�سة التي اأعدها جوهان 
برغر، مدير تطوير الأعمال للتعليم 
والقت�ساد  الإدارة  بكلية  التنفيذي 
املجموعات  دور  الإم������ارات،  بجامعة 
التنمية  يف  الإق��ل��ي��م��ي��ة  الق��ت�����س��ادي��ة 
امل�����س��ت��دام��ة، وال��ن��م��و الق��ت�����س��ادي يف 
على  اأ�سا�سي  ب�سكل  مركزة  اأفريقيا. 
القارية  احل������رة  ال���ت���ج���ارة  م��ن��ط��ق��ة 
الأفريقية حيث ُينظر اإىل املجموعات 
على  احلالية  الإقليمية  القت�سادية 

اأن���ه���ا امل���ك���ون الأ���س��ا���س��ي ل��ب��ن��اء تكتل 
القارية  احل������رة  ال���ت���ج���ارة  م��ن��ط��ق��ة 
الدرا�سة  ع��ر���س��ت  ك��م��ا  الأف��ري��ق��ي��ة. 
اأفريقيا  يف  وال���ف���ر����ص  ال���ت���ح���دي���ات 
كما  الإقليمي.  التكامل  تتطلب  التي 
ناق�ست النظرية الكامنة وراء التكامل 
حالة  ودرا�سة  الإقليمي،  القت�سادي 
التجارة  ومنطقة  الإقليمي،  التكامل 

احلرة القارية الأفريقية.
لطاملا  اأن����ه  اإىل  ال���درا����س���ة  وخ��ل�����س��ت 
من  �سمة  التجارية  ال��ع��الق��ات  ك��ان��ت 

اآلف زائر يف ختام معر�س دبي   10
الدويل لالأخ�ساب يف دورته ال� 19 

•• دبي-وام:

اختتمت م�ساء اأم�ص الأول فعاليات الدورة التا�سعة ع�سرة 
من “معر�ص دبي الدويل لالأخ�ساب ومكائن الأخ�ساب”، 
ا�ستقطب  ك��م��ا  دول����ة،   42 م��ن  ��ا  ع��ار���سً  412 مب�����س��ارك��ة 
ال�سركات العار�سة  10905 زائ��ر.  واأك��د ممثلو  احلدث 
وح�سوره  لالأخ�ساب  ال��دويل  دبي  ملعر�ص  املتميزة  املكانة 
القوي يف اأ�سواق منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا، 
واملبيعات ما  ال��زوار وحجم  الكبري من  بالإقبال  واأ���س��ادوا 
الدورة  لأجنحتهم يف  اأك��رب  م�ساحات  اإىل حجز  بهم  ح��ذا 
املنظمة  اللجنة  رئي�ص  ال�����س��ي��زاوي  داوود  وق���ال  املقبلة.  
مل��ع��ر���ص دب���ي ال����دويل ل��الأخ�����س��اب وم��ك��ائ��ن الأخ�����س��اب، اإن 
وامل�ساركني  ال��ع��ار���س��ة  لل�سركات  مثالية  من�سة  احل���دث 
الراغبني يف تو�سيع نطاق اأعمالهم، وتعزيز اآفاق التعاون 

مع العاملني واملخت�سني ب�سناعة الأخ�ساب يف املنطقة، . 
اقباًل  ال��دول��ي��ة  والأج��ن��ح��ة  العار�سني  من�سات  و�سهدت 
الإنتاج  وم�ستلزمات  الأخ�����س��اب  منتجات  على  ملحوظاً 
واآلت النجارة، واكت�ساف اأحدث احللول املبتكرة يف جمال 
الفائزين  ا�سماء  عن  الإع���الن  مت  كما  الأخ�ساب،  �سناعة 
تنظيمها  مت  التي  الأخ�ساب،  �سناعة  يف  البتكار  بجوائز 
وال�سركات  املوؤ�س�سات  حتفيز  بهدف  احل��دث  هام�ص  على 
ال��ع��ام��ل��ة يف ق��ط��اع الأخ�����س��اب ع��ل��ى ت��ق��دمي ح��ل��ول واأفكار 

جديدة مبتكرة ملواجهة التحديات ذات ال�سلة بالقطاع. 
اإمييالم  �سركة  املبتكرة  اخل�سبية  املنتجات  بجائزة  وفازت 
 Desert Board ب��ورد  دي���زرت  و�سركة  الأول  امل��رك��ز  يف 
الثاين، وح��ازت �سركة جريمني تك على جائزة  املركز  يف 
ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ال��ن��ج��ارة امل��ب��ت��ك��رة، واح��ت��ل��ت ���س��رك��ة كومازا 
فور�سري Komaza Forestry املركز الأول عن جائزة 
�سركة  وج��اءت  لل�سركات،  املجتمعية  بامل�سوؤولية  الل��ت��زام 

اإكتوبيا تك Ecotopia Teak يف املركز الثاين. 

العدد 13796 بتاريخ 2023/3/11 
اإعلن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة االحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية - ريا�ض الدين �شايدراكات بوتيابورا
املرجتعة ال�شيكات   SHCEXCIBOUNCE2023 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0000669/ 

اإىل املحكوم عليه : ريا�ص الدين �سايدراكات بوتيابورا - العنوان:المارات - امارة ال�سارقة - 
منطقة القا�سمية - �سارع الزبري بن العوام - بجوار مركز ت�سهيل - بناية علي - �سقة رقم 402 

flzrlya@gmail.com:هاتف 0557913443 - بريد الكروين -
دبي  املنفذ:بنك  املدعي  ل�سالح  �سدك  عنه  �سوره  املرفق  احلكم  �سدر  قد  بتاريخ  انه  حيث 
ال�سالمي ، يف الق�سية امل�سار اليها اعاله، ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ 
املجموع   : املطلوب  تنفيذه كالآتي  ان احلكم  ، ومبا  املحدد لذلك  الر�سم  املذكور ودفع  احلكم 

الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف :28098.0
يوما من   )15( اعاله خالل  اليه  امل�سار  التنفيذي  ال�سند  ما جاء يف  بتنفيذ  انت مكلف  لذلك 
تاريخ اعالنك/اإعالنكم بهذا الخطار ، ويف حالة تخلفك عن ذلك فاأنت مكلف بح�سور جل�سة 
يوم - املوافق - ال�ساعة - امام املحكمة املذكورة ويف حالة تخلفك عن ذلك فاإن املحكمة �ستتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا. 
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392 العدد 13796 بتاريخ 2023/3/11 
اإعلن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة االحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية - علياء جمعه �شامل بو�شماح ال علي
املرجتعة ال�شيكات   SHCEXCIBOUNCE2023 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0000507/ 

ال�سارقة  امارة   - العنوان:المارات   - علي  ال  بو�سماح  �سامل  جمعه  علياء   : عليه  املحكوم  اإىل 
بريد   -  0504767866 هاتف   2 رقم  فيال   - اجلوازات  �سارع   - العطني   - البديع  منطقة   -

ALL_ALYA10@HOTMAIL.COM:الكروين
دبي  املنفذ:بنك  املدعي  ل�سالح  �سدك  عنه  �سوره  املرفق  احلكم  �سدر  قد  بتاريخ  انه  حيث 
ال�سالمي ، يف الق�سية امل�سار اليها اعاله، ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ 
املجموع   : املطلوب  تنفيذه كالآتي  ان احلكم  ، ومبا  املحدد لذلك  الر�سم  املذكور ودفع  احلكم 

الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف :158173.0
يوما من   )15( اعاله خالل  اليه  امل�سار  التنفيذي  ال�سند  ما جاء يف  بتنفيذ  انت مكلف  لذلك 
تاريخ اعالنك/اإعالنكم بهذا الخطار ، ويف حالة تخلفك عن ذلك فاأنت مكلف بح�سور جل�سة 
يوم - املوافق - ال�ساعة - امام املحكمة املذكورة ويف حالة تخلفك عن ذلك فاإن املحكمة �ستتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا. 
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392 العدد 13796 بتاريخ 2023/3/11 
اإعلن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة االحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية - علي ها�شم ح�شن حارب
املرجتعة ال�شيكات   SHCEXCIBOUNCE2023 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0001048/ 

اإىل املحكوم عليه : علي ها�سم ح�سن حارب - العنوان:ال�سارقة بناية ابها �سقة رقم 304 - منطقة 
مويلح ال�سارقة - 0504746994

مطر  املنفذ:ترمي  املدعي  ل�سالح  �سدك  عنه  �سوره  املرفق  احلكم  �سدر  قد  بتاريخ  انه  حيث 
اأن  ومبا  اعاله،  اليها  امل�سار  الق�سية  يف   ، املتحدة  العربية  المارات  اجلن�سية   - ترمي  حممد 
املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، ومبا ان 

احلكم املطلوب  تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف :5650.0
يوما من   )15( اعاله خالل  اليه  امل�سار  التنفيذي  ال�سند  ما جاء يف  بتنفيذ  انت مكلف  لذلك 
تاريخ اعالنك/اإعالنكم بهذا الخطار ، ويف حالة تخلفك عن ذلك فاأنت مكلف بح�سور جل�سة 
يوم - املوافق - ال�ساعة - امام املحكمة املذكورة ويف حالة تخلفك عن ذلك فاإن املحكمة �ستتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا. 
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70555 العدد 13796 بتاريخ 2023/3/11 
مذكرة اإعلن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة عجمان االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية
جزئي عمايل    SHCFICILABMIN2022 /0003119 يف  الدعوى رقم

اإىل : املحكوم عليه / �سي جي تكنولوجي ذ.م.م - فرع - العنوان:9602907 
نحيطكم علما بانه بتاريخ 2022/10/10 قد حكمت عليك هذه املحكمة يف 
بالتايل:حكمت  �سينغ -  �سينغ �سرى  اأعاله ل�سالح /مونو  بالرقم  الدعوى 
املحكمة بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعي مبلغ 36224 درهم والفائدة 
ورف�ست  ال�سداد  متام  حتى  املطالبة  تاريخ  من   %5 بواقع  عليه  القانونية 
ماعدا ذلك من طلبات والزمتها بامل�ساريف - حكما قابال لال�ستئناف خالل 

املدة  القانونية 30 يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سره.
املحكمة االبتدائية املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70608

العدد 13796 بتاريخ 2023/3/11 
اإنذار عديل بالن�شر
 رقم )2023/1009(

رقم املحرر:70260/1/2023 الرب�ساء
املنذر:فالح فهد �سعد ال�سبيعي - �سعودي اجلن�سية

املنذر اليه الثاين:عبدالعزيز بن فايز بن عبدالرحمن ال�سائغ - �سعودي اجلن�سية
فاإننا نطلب ما يلي:فاإن املنذر يوجه هذا الن��ذار القانوين عن طريق الكاتب العدل 
بدبي اىل املنذر اليه خمطر اياه ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره )100000( درهم مائة 
اي��ام من  وذل��ك خ��الل خم�سة  وامل�ساريف  والر�سوم  القانونية  الفائدة  دره��م مع  ال��ف 
ا�ستجابتكم لهذا  باأنه يف حالة عدم  القانوين وننذركم  تاريخ هذا اعالن هذا الن��ذار 
الن��ذار بال�سداد خالل الجل املمنوح لكم �سي�سطر املنذر اىل اتخاذ كافة الجراءات 
القانونية  الفائدة  مع  له  امل�ستحقة  املبالغ  بتلك  للمطالبة  اليه  املنذر  �سد  القانونية 

والر�سوم وامل�ساريف   .
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197 العدد 13796 بتاريخ 2023/3/11 
اإنذار عديل بالن�شر
 رقم )2023/1010(

رقم املحرر:95640/1/2023 الرب�ساء
املنذر:فالح فهد �سعد ال�سبيعي - �سعودي اجلن�سية

املنذر اليه:عبدالعزيز بن فايز بن عبدالرحمن ال�سائغ - �سعودي اجلن�سية
فاإننا نطلب ما يلي:فاإن املنذر يوجه هذا الن��ذار القانوين عن طريق الكاتب العدل 
���س��داد مبلغ وق���دره )70.000( درهم  ب�����س��رورة  اي���اه  ال��ي��ه خمطر  امل��ن��ذر  ب��دب��ي اىل 
�سبعون الف درهم مع الفائدة القانونية والر�سوم وامل�ساريف وذلك خالل خم�سة ايام 
من تاريخ هذا اعالن هذا النذار القانوين وننذركم باأنه يف حالة عدم ا�ستجابتكم لهذا 
الن��ذار بال�سداد خالل الجل املمنوح لكم �سي�سطر املنذر اىل اتخاذ كافة الجراءات 
القانونية  الفائدة  مع  له  امل�ستحقة  املبالغ  بتلك  للمطالبة  اليه  املنذر  �سد  القانونية 

والر�سوم وامل�ساريف   .
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197 العدد 13796 بتاريخ 2023/3/11 
اخطار عديل بالن�شر
 رقم )2021/8838(

املخطرة:ال�سركة الوطنية للتنمية الزراعية نادك وميثلها املحامية/نورة حممد مراد عبد الرحمن املازمي
املخطر اليها:ال�سداقة للتجارة العامة �ص.ذ.م.م - جمهول حمل القامة

وقدره  مبلغ  ب�����س��داد  امل��ر���س��دة  امل��دي��ون��ي��ة  ب�����س��داد  ب��ال��وف��اء  التكليف  ب��اأم��ر  ون��خ��ط��رك��م  عليكم  ننبه  ف��اإن��ن��ا 
)235.620( درهم والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ ال�ستحقاق الواقع بتاريخ:2019/4/15 
ل�سالح  دره��م   )10.000( وق��دره  مببلغ  الم��وال  حب�ص  عن  تعوي�ص  اىل  بال�سافة  التام  ال�سداد  وحتى 
بالوفاء عمال  التكليف  ذلك  ت�سلمكم  تاريخ  اي��ام من  وذل��ك خالل مدة خم�سة  ذمتكم  وامل�ستحق يف  ملوكلنا 
بقانون الجراءات املدنية وقرار جمل�ص الوزراء رقم 57 ل�سنة 2018 يف �ساأن الالئحة التنظيمية لقانون 
امرا  وا�ست�سدار  �سدكم  القانونية  الج���راءات  كافة  اتخاذ  اىل  ن�سطر  �سوف  فاإننا  وال  املدنية  الج���راءات 
تاريخ  من   %5 بواقع  القانونية  والفائدة  اىل  بال�سافة  ذمتكم  يف  امل�ستحق  الدين  قيمة  لكامل  ب���الداء 
الحتفاظ  درهم مع   10.000 وقدره  الموال مببلغ  وتعوي�ص عن حب�ص  ال�سداد  2019/4/15 حتى 
باحلق يف اتخاذ كافة الجراءات القانونية الخرى حيال تقاع�سكم عن اداء املبلغ امل�ستحق دون احلاجة اىل 

تكليفكم بالوفاء مرة اخرى .
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197 العدد 13796 بتاريخ 2023/3/11 
MOJAU_2023- 0110790 رقم املعاملة

 اإخطار عديل بالوفاء
هوية  بطاقة  ويحمل   ، اجلن�سية  م�سري   - ج�سنني  ال�سيد  ال�سيد  املخطر:ع�سام 

رقم:784196349025419 - العنوان:ال�سارقة - البطينة - هاتف رقم:0506287281
 - العنوان:ال�سارقة   - اجلن�سية  م�سري   - اجلمال  حمودة  حممد  ابراهيم  اليه:حممد  املخطر 

بوطينة - بناية طارق العبودي - هاتف رقم:0543406601
مو�سوع الخطار:دفع قيمة �سيك

الوقائع حيث ان املخطر اليه حرر �سيك رقم 010026 ل�سالح املخطر بقيمة 5000 درهم 
ال�سيك خم�سة الف درهم م�سحوبه على بنك نور ال�سالمي - ح�ساب مغلق

وحيث ان املخطر اليه يرف�ص �سداد على الرغم من ا�ستنفاذ كافة الطرق الودية
وعليه فاإن املخطر يرغب يف انذار املخطر اليه ب�سرورة دفع قيمة ال�سيك وال �سوف ي�سطر ا�سفا 

لتخاذ الجراءات القانونية �سده وا�سعرك ب�سداد املبلغ يف مدة اأق�ساها 5 ايام 
وعليه يلتم�ص املخطر من �سعادة الكاتب العدل اخطاركم بهذا ر�سميا.

الكاتب العدل     

          االإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�شوؤون الفنية والتعاون الدويل

  اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات )ال�شارقة(   
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اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/تكنوهب  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

خلدمات اإدارة امل�ساريع - �سركة ال�سخ�ص الواحد ذ.م.م
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:4678247 

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  اعرا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13796 بتاريخ 2023/3/11 

اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/تر�ست  التنمية القت�سادية بان  تعلن دائ���رة 

للحلول املالية واملحا�سبية
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:3009225 

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  اعرا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13796 بتاريخ 2023/3/11 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/مطبخ 

امل�سرات اللبناين
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:3954697 

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  اعرا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13796 بتاريخ 2023/3/11 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/جولدن 

كال�ص لتنظيم الرحالت ال�سياحية
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:4403935 

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  اعرا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13796 بتاريخ 2023/3/11 

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

يونيف�ست لتاأجري ال�سيارات
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1375149 

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  اعرا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13796 بتاريخ 2023/3/11 

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

مريافاين للتجارة العامة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:3781862 

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  اعرا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13796 بتاريخ 2023/3/11 

اإعالن ت�ضفية �ضركة
نوع ال�سركة:�سركة ذات م�سووؤلية حمدودة

ال�سم التجاري:تانيك كريتيف للت�سميم ذ.م.م
عنوان ال�سركة:جزيرة ابوظبي �سرق 0.3 مبنى حممد عمري يو�سف احمد

CN 4329265 :رقم القيد يف ال�سجل القت�سادي
التعديل الذي طراأ على ال�ضركة:

ال�سركة وت�سفية  حل   -  1
ال�ساده/NAS CHARTERED ACCOUNTANTS ، كم�سفي  تعيني   -  2
قانوين لل�سركة بتاريخ:2023/3/9  وذلك بناء على قرار حم�سر اجلمعية 
العمومية غري العادية ، املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2324000647  

تاريخ التعديل:2023/03/10
املعني  امل�سفي  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 

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

العدد 13796 بتاريخ 2023/3/11 

اإعالن ت�ضفية �ضركة
نوع ال�سركة:�سركة ال�سخ�ص الواحد ذ.م.م

ال�سم التجاري:اأودليا لتن�سيق احلدائق - �سركة ال�سخ�ص الواحد ذ.م.م
مبنى  ع�سر  اخلام�ص   15 احلائر  بطحاء  ال�سناعية  ال�سركة:املنطقة  عنوان 

حممد ال�سرقي �سنوح
CN 4474667 :رقم القيد يف ال�سجل القت�سادي

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

2 - تعيني ال�ساده/مكتب ديب م�سعود للمحا�سبة واملراجعة ، كم�سفي قانوين 
اجلمعية  حم�سر  قرار  على  بناء  وذلك  بتاريخ:2023/3/2   لل�سركة 
العمومية غري العادية ، املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2250026204  

تاريخ التعديل:2023/03/10
املعني  امل�سفي  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 

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

العدد 13796 بتاريخ 2023/3/11 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة : جلف بل�ص للو�ساطة 

التجارية
رخ�سة رقم: CN 2420341 قد تقدموا اإلينا بطلب:

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف احمد �سالح ح�سني علي احلمريي

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة فهد �سالح ح�سني علي احلمريى %100

فعلى كل من له حق اأو اعرا�ص على هذا الإعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوما  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد 

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

العدد 13796 بتاريخ 2023/3/11 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة : اركو الهند�سية مهند�سون ا�ست�ساريون 

- �سركة ال�سخ�ص الواحد ذ م م
 رخ�سة رقم: CN 1104754 قد تقدموا اإلينا بطلب:

تعديل راأ�ص املال من 150000 اىل 10000
تعديل �سكل قانوين من / �سركة ال�سخ�ص الواحد ذ.م.م اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة  

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف عمر ي�سرى عبداحل�سيب يو�سف احمد
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة خلف را�سد خلفان النايلى ال�سام�سي %51

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة �سمري حممد الزهرى حممد %49
ال�سخ�ص  �سركة   - ا�ست�ساريون  مهند�سون  الهند�سية  من/اركو  جتاري  اإ�سم  تعديل 

الواحد ذ م م 
ARCO ENGINEERING CONSULT ENGINEERING - SOLE  .PROPRIETORSHIP L.L.C 

 اإىل/اركو الهند�سية مهند�سون ا�ست�ساريون ذ.م.م
ARCO ENGINEERING CONSULT ENGINEERING L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرا�ص على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل ثالثون يوما من تاريخ ن�سر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن اأي 

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

العدد 13796 بتاريخ 2023/3/11 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة : مطعم �سوثني دياليت ذ.م.م

 رخ�سة رقم: CN 2692618 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل �سكل قانوين من / �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة  اىل �سركة ال�سخ�ص الواحد ذ.م.م  
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف �ساران �ساندر كري�سنامورتى فيداقريى كري�سنامورتى

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف ابراهيم علي غلوم مو�سى العبيديل
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/املعاز فاليادين �سيد فاليادين من �سريك اىل مالك
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/املعاز فاليادين �سيد فاليادين من �سريك اىل مدير

تعديل ن�سب ال�سركاء/املعاز فاليادين �سيد فاليادين من 32% اىل %100
تعديل ن�سب ال�سركاء/املعاز فاليادين �سيد فاليادين من 32% اىل %0

تعديل اإ�سم جتاري من/مطعم �سوثني دياليت ذ.م.م 
SOUTHERN DELIGHT RESTAURANT .L.L.C 

 اإىل/مطعم  �سوثني دياليت - �سركة ال�سخ�ص الواحد ذ م م
SOUTHERN DELIGHT RESTAURANT - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرا�ص على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل يوم واحد من تاريخ ن�سر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن اأي حق 

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

العدد 13796 بتاريخ 2023/3/11 
اعلن بالن�شر        

                  يف  الدعوى رقم:311/2023/100 احوال نف�ض م�شلمني 
املنظورة يف:دائرة الأ�سرة احوال نف�ص الوىل رقم 71

�سرعي  وم�سكن  ال�سداق  وم��وؤخ��ر  ع��دة  ونفقة  لل�سرر  بالطالق  املطالبة   : ال��دع��وى  مو�سوع 
والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة . 

املدعي:ابرار ع�سام نادر كلكوانى
الرافدين -  ال�سمكة بناية مطعم  دب��ي - بجانب دوار  دب��ي - نايف -  ام��ارة  ع��ن��وان��ه:الم��ارات - 

الطابق الثاين - غرفة 464
املطلوب اإعالنه :  1- ابراهيم الظاهري  -  �سفته : مدعي عليه 

اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالطالق لل�سرر ونفقة عدة  مو�سوع الإع��الن :  قد 
وموؤخر ال�سداق وم�سكن �سرعي والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة - وحددت لها جل�سة يوم 
الثنني  املوافق  2023/3/20  ال�ساعة 08.30 �ص يف قاعة التقا�سي عن بعد يف مبنى الحوال 
ال�سخ�سية يف منطقة القرهود لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 

ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�ض الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70642

العدد 13796 بتاريخ 2023/3/11 
اإعلن يف الق�شية التنفيذية بالن�شر 

اأداء اأمر   AJCEXCICPL2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0002663/ 
اإىل املحكوم عليه : عبد اخلالق حممد احمد هي�سان 

حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سوره عنه �سدك ل�سالح املدعي املنفذ:�سامل 
امل�سار  ، يف الق�سية  املتحدة  العربية  ، اجلن�سية المارات  النعيمي  احمد عبدالرحمن 
اليها اعاله، ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع 
الر�سم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب  تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �سامال 

الر�سوم وامل�ساريف :10284.0 
 لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اعاله خالل )15( يوما 
من تاريخ اعالنك/اإعالنكم بهذا الخطار ، ويف حالة تخلفك عن ذلك فاإن املحكمة 

�ستتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا. 
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70640

العدد 13796 بتاريخ 2023/3/11 
اإعلن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
  14029/2022/253 تنفيذ �شيكات 

تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
عطاء   -2 ����ص.ذ.م.م  الفنية  لالعمال  الذهبيتان  النجمتان  �سدهما/1-  املنفذ  اىل 

حممد غالم حممد �ساه  -   جمهويل حمل القامة
مبا ان الطالب التنفيذ/نامورا �سكاي انوفي�سنز للتجارة العامة �ص.ذ.م.م

به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامكم  اع��اله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليكم  اأق��ام  قد 
وقدره )55618.5( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 

اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  وعليه 
بالقرار املذكور خالل 7 اأيام من تاريخ ن�سر هذا العالن. 

رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70197

العدد 13796 بتاريخ 2023/3/11 
مذكرة اعلن بالن�شر  )اإ�شتئناف(    

                  يف  اال�شتئناف رقم:87/2023/361 ا�شتئناف امر اأداء 
املنظورة يف:دائرة ال�ستئناف التجارية الثالثة رقم 87

مو�سوع ال�ستئناف : وب�سفة اأ�سلية جازمة الغاء القرار امل�ستاأنف ال�سادر يف اأمر الأداء رقم:1966/2022 اأمر 
2- وعلى  املقررة  املواعيد  بعد  كاأن مل يكن لعالنه  المر  باعتبار  والق�ساء جمددا  بتاريخ:2022/9/9  اأداء 
�سبيل الحتياط الغاء القرار امل�ستاأنف ال�سادر يف اأمر الأداء رقم 1966/2022 امر اداء بتاريخ:2022/9/9 بعدم 
القبول لنتفاء �سرط من �سروط املطلوب توافرها يف الدين حمل الأمر - ثالثا:الزام امل�ستاأنف �سدها الوىل 

بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة عن درجتي التقا�سي. 
امل�ستاأنف:�سوري�ص جو�ص مرياندا

عنوانه:مكتب الهلي للمحاماة وال�ست�سارات القانونية - دبي - بردبي - �سارع عود ميثاء بناية اأبراج اخلليج 
)جلف تاورز( مقابل مديرية دبي الطبية بي 1 - الدور ال�ساد�ص مكتب رقم 601 - مكاين:2949892875

وميثله:عماد جمعة ح�سني علي اأهلي 
املطلوب اإعالنه :  1- ديكولب فريننت�سر �ص.ذ.م.م  -  �سفته : م�ستاأنف �سده

مو�سوع الإعالن :  نبلغكم بقيد امل�ستاأنف بقيد الق�سية املذكورة اعاله ل�ستئناف احلكم ال�سادر يف اأمر الأداء 
املقيد من قبلكم. وحددت لها جل�سة يوم الثنني  املوافق  2023/3/13  ال�ساعة 10.00 �ص بقاعة التقا�سي عن 

بعد ، وعليه يقت�سى ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حالة تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�ض الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  اال�شتئناف    
70197

العدد 13796 بتاريخ 2023/3/11 
اإعلن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة االحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية - امين احمد م�شلح حممد حجاب
املرجتعة ال�شيكات   SHCEXCIBOUNCE2023 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0001044/ 

اإىل املحكوم عليه : امين احمد م�سلح حممد حجاب 
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سوره عنه �سدك ل�سالح املدعي املنفذ:�سالح 
عبده �سالح الربايعه - اجلن�سية اأردين ، يف الق�سية امل�سار اليها اعاله، ومبا اأن املحكوم 
له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، ومبا ان 
احلكم املطلوب  تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف :76850.0 

 لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اعاله خالل )15( يوما 
من تاريخ اعالنك/اإعالنكم بهذا الخطار ، ويف حالة تخلفك عن ذلك فاإن املحكمة 

�ستتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا. 
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535

العدد 13796 بتاريخ 2023/3/11 
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحلل �شركة

ا�سم ال�سركة : مي�ضا لتجارة املالب�ش �ش.ذ.م.م 
العنوان : مكتب 101 اىل 433 و 1 اىل 17 ملك ورثة عبدالعزيز عبداهلل الزرعوين - املرر 
،  رقم الرخ�سة :  ال�سكل القانوين : �سركة ذات م�سوؤولية حم��دودة   -D  357  B ا�ستدامة 
988799 رقم القيد بال�سجل التجاري : 1617881 مبوجب هذا تعلن دائرة الإقت�ساد 
املذكورة  ال�سركة  باإنحالل  لديها  التجاري  ال�سجل  التاأ�سري يف  باأنه قد مت  دبي  وال�سياحة يف 
العدل  ل��دى كاتب  وامل��وث��ق   2023/3/3 بتاريخ  دب��ي  ق��رار حماكم  ، وذل��ك مبوجب  اأع��اله 
حماكم دبي بتاريخ 2023/3/3 وعلى من لديه اأي اعرا�ص اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي 
احمد  نا�سر  ملك   123 رقم  مكتب   : العنوان  احل�ضابات  ملراجعة  مو�ضى  عمران  املعني 
043962415 م�سطحباً  043962410 فاك�ص :  لوتاه - بردبي - ام هرير - هاتف : 

معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
 امل�ضوؤول املخول

حكومة  دبي 
للإقت�شاد وال�شياحة

70021 العدد 13796 بتاريخ 2023/3/11 
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�سم امل�سفي : عمران مو�ضى ملراجعة احل�ضابات العنوان : مكتب رقم 123 ملك نا�سر 
احمد لوتاه - بردبي - ام هرير - هاتف : 043962410 فاك�ص : 043962415   

املذكور  امل�سفي  تعيني  مت  قد  باأنه  دب��ي  يف  وال�سياحة  الإقت�ساد  تعلن  ه��ذا  مبوجب 
ق��رار حماكم دبي  وذل��ك مبوجب  �ــش.ذ.م.م  مي�ضا لتجارة املالب�ش  لت�سفية  اأع��اله 
 2023/3/3 بتاريخ  دب��ي  حماكم  العدل  كاتب  ل��دى  وامل��وث��ق   2023/3/3 بتاريخ 
وعلى من لديه اأي اعرا�ص اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن 
بدبي على العنوان املذكور اأعاله، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية 

وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
 امل�ضوؤول املخول

حكومة  دبي 
للإقت�شاد وال�شياحة

70021

العدد 13796 بتاريخ 2023/3/11 
يف الدعوى رقم:2023/534 جتاري - دبي

امللوك  ���ص.ذ.م.م )حاليا( - ق�سر  البناء  املدعي عليهم:3- ليكيتا لتجارة مواد  اليهم  املعلن 
لتجارة مواد البناء ذ.م.م )�سابقا( 4- �سيمك�ص للنقليات ذ.م.م

بناء على تكليفنا من قبل حمكمة دبي املوقرة لعمال اخلربة يف الدعوى اعاله فقد حددنا 
لعقد  �سباحا  والن�سف  التا�سعة  ال�ساعة  مت��ام  يف  املوافق:2023/3/14  ال��ث��الث��اء  ي��وم 
على  الجتماع  برابط  لتزويدكم  معنا  التوا�سل  وميكنكم  بعد  عن  للخربة  الول  الجتماع 

العناوين التالية:اإمييل:expert@alsharid.com - تليفون:042555155
لذا يطلب ح�سوركم او من ميثلكم قانونا حل�سور الجتماع املذكور مع ار�سال كافة امل�ستندات 
ا�ستف�سارات وملتابعة تطورات  اأية  باأول ب�ساأن  املتعلقة بالدعوى وعليكم مراجعة اخلبري اول 

اجراءات تنفيذ املاأمورية وا�ستالم امل�ستندات والتعقيب عليها
اخلبري/�ضعيد ال�ضارد الفال�ضي
رقم القيد مبحاكم دبي 133 - رقم القيد بوزارة العدل 449

دعوة حل�شور اجتماع اخلربة االأول

70353

العدد 13796 بتاريخ 2023/3/11 
وزارة العدل - حمكمة ال�شارقة االبتدائية االحتادية

 ق�شم احلجوزات والبيوع
اعلن بال�شداد حتت طائلة بيع العقار باملزاد العلني )ن�شرا(

يف ملف التنفيذ رقم 1820 ل�شنة 2018
املنفذ �سده / �سركة �سمري املحمود واولده التجارية 
ل�سالح املنفذ له / بنك المارات دبي الوطني �ص.م.ع 

حيث تقدم طالب التنفيذ بطلب بيع العقارين املبينني اأدناه عن طريق املزاد العلني

لذا قررت املحكمة )دائرة التنفيذ( يف ملف التنفيذ 1820 ل�سنة 2018 اخطاركم بوجوب �سداد الدين 
درهم   )19.566.050( وقدره  مبلغ  املحكمة  ب�سندوق  اعاله  التنفيذية  الق�سية  يف  ذمتكم  يف  املرتب 
بال�سافة اىل الفائدة القانونية بواقع 5% وذلك خالل 15 يوما من تاريخ تبليغك بخطابنا هذا وال فان 
املحكمة �ستتخذ القرار املنا�سب ب�ساأن طرح العقار املذكور اعاله للبيع وفق الأ�سول وذلك عمال لن�ص املادة 
288 فقرة 2 للقانون الحتادي رقم 42 ل�سنة 2022 ب�سان قانون الجراءات املدنية - يقت�سي عليكم 

تنفيذ القرار خالل املهلة املنوه عنها اعاله . 
عن / رئي�ض ق�شم احلجوزات والبيوع 

حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197

قطعة رقم 1/1141 ملك مبنطقة اخلان باإمارة ال�سارقة
قطعة رقم 1045 ملك مبنطقة املجاز 1 باإمارة ال�سارقة

العدد 13796 بتاريخ 2023/3/11 
وزارة العدل - حمكمة ال�شارقة االبتدائية االحتادية

 ق�شم احلجوزات والبيوع
اعلن بال�شداد حتت طائلة بيع العقار باملزاد العلني )ن�شرا(

يف ملف التنفيذ رقم 1820 ل�شنة 2018
موؤ�س�سة   - ملقاولت  املحمود  �سمري  )�سابقا(  ذ.م.م  للمقاولت  واولده  املحمود  �سمري  �سركة   / املنفذ �سده 

فردية )حاليا(  - ل�سالح املنفذ له / بنك المارات دبي الوطني �ص.م.ع 
حيث تقدم طالب التنفيذ بطلب بيع العقارين املبينني اأدناه عن طريق املزاد العلني

لذا قررت املحكمة )دائرة التنفيذ( يف ملف التنفيذ 1820 ل�سنة 2018 اخطاركم بوجوب �سداد الدين 
درهم   )19.566.050( وقدره  مبلغ  املحكمة  ب�سندوق  اعاله  التنفيذية  الق�سية  يف  ذمتكم  يف  املرتب 
بال�سافة اىل الفائدة القانونية بواقع 5% وذلك خالل 15 يوما من تاريخ تبليغك بخطابنا هذا وال فان 
املحكمة �ستتخذ القرار املنا�سب ب�ساأن طرح العقار املذكور اعاله للبيع وفق الأ�سول وذلك عمال لن�ص املادة 
288 فقرة 2 للقانون الحتادي رقم 42 ل�سنة 2022 ب�سان قانون الجراءات املدنية - يقت�سي عليكم 

تنفيذ القرار خالل املهلة املنوه عنها اعاله . 
عن / رئي�ض ق�شم احلجوزات والبيوع 

حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197

قطعة رقم 1/1141 ملك مبنطقة اخلان باإمارة ال�سارقة
قطعة رقم 1045 ملك مبنطقة املجاز 1 باإمارة ال�سارقة

العدد 13796 بتاريخ 2023/3/11 
اعلن بالن�شر        

                  يف  املنازعة رقم:6752/2022/461 نزاع حمدد القيمة 
املنظورة يف:الت�سوية الودية للمنازعات ال�سابعة رقم 756

مو�سوع املنازعة : املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )4.362.50( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب 
املحاماة والفائدة 12% من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام  . 

املتنازع:�سبيدي ما�سني لتاأجري ال�سيارات
م�ستودع   - العقارية  دبي  موؤ�س�سة  بناء ملك   - �سارع اخليل   - الرابعة  ال�سناعية  القوز   - دبي  عنوانه:امارة 
رق���م S.4 ب��ال��ق��رب م���ن جن��م��ة ال��ري��ا���ص ل��ت��ج��ارة م����واد ال��ب��ن��اء - ه��ات��ف م����ت����ح����رك:0506085069 - بريد 

 kruthika@speedymachine.ae:الكروين
املطلوب اإعالنه :  1- هما غالمعلى زركرى  -  �سفته : متنازع �سده 

وقدره  مببلغ  عليها  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د    : الإع����الن  م��و���س��وع 
ال�سداد  وحتى  املطالبة  تاريخ  من   %12 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م   )4.362.50(
لقانون  التنظيمية  الالئحة  54 من  امل��ادة  لن�ص  وفقا  للخ�سومة  قرار منهي  ا�سدار  املحكمة  التام- قررت 
الجراءات املدنية وقررت مبثابة احل�سوري بالزام املتنازع �سده مبلغ )3.490( درهم والفائدة 5% من تاريخ 

املطالبة وحتى ال�سداد التام والزمته الر�سوم وامل�ساريف .
رئي�ض الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70197
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•• دبي-الفجر:

اختتمت بنجاح كبري فعاليات "اأ�سبوع 
نظمته  القدم" ال����ذي  ك���رة  ���س��رك��ات 
اأن����دي����ة دب����ي حت���ت اإ�����س����راف جمل�ص 
اأك���ر من  ال��ري��ا���س��ي، مب�ساركة  دب��ي 
�سركات  ومنت�سبي  لعبي  من   200
ك���رة ال��ق��دم وك��ذل��ك م�����س��ارك��ة 800 
الأيام  املدار�ص يف  طالب وطالبة من 

املخ�س�سة لنتقاء املواهب.
ا�ستمر  ال�����ذي  احل�����دث  ت��ن��ظ��ي��م  ومت 
خ����الل ال���ف���رة م���ن 6 ف���رباي���ر اإىل 
م����ار�����ص ب���ه���دف ت���ط���وي���ر ق�����درات   5
القدم من خالل عر�ص  �سركات كرة 
التنظيمية،  امل��ج��الت  يف  م��ب��ادرات��ه��ا 
والقانونية،  واملجتمعية،  وال��ف��ن��ي��ة، 

و����س���ارك���ت ف��ي��ه ج��م��ي��ع ���س��رك��ات كرة 
ال��ق��دم يف اأن���دي���ة دب���ي الأرب���ع���ة هي: 
ال��ن�����س��ر ال���و����س���ل و����س���ب���اب الأه���ل���ي 
الزمني  الربنامج  توزيع  ومت  وحتا، 
�سركة،  ل��ك��ل  ك���ام���ل  اأ����س���ب���وع  ب���واق���ع 
العديد  تنظيم  الفعاليات  وت�سمنت 
م��ن الأن�����س��ط��ة وور�����ص ال��ع��م��ل وعقد 
ال�سراكات. كما مت تنظيم 14 ور�سة 
عمل ت�سمنت 22 حما�سرة، ح�سرها 
وتنوعت  م�����س��ارك،   200 م��ن  اأك���ر 
املو�سوعات واملحاور التي مت تناولها 
ح��ي��ث ا���س��ت��م��ل��ت ع��ل��ى حم��ا���س��رات يف 
والإعالم،  والت�سويق،  العقود،  قانون 
الريا�سي،  امل���دي���ر  )دور  والإدارة 
واحل���وك���م���ة(،  الإداري،  وال��ت��ق��ي��ي��م 
واملالية، والطب )الإ�سعافات الأولية، 

والفحو�سات  واملن�سطات،  والتغذية، 
الطبية(. واأقيمت الفعاليات بالتعاون 
الوطنية  املوؤ�س�سات  م��ن  العديد  م��ع 
املحا�سرات  ت��ق��دمي  يف  �ساركت  ال��ت��ي 
من اأب��رزه��ا احت��اد الإم���ارات العربية 
املتحدة لكرة القدم، ومدر�سة حماية 
)ال���ق���ي���ادة ال���ع���ام���ة ل�����س��رط��ة دب����ي(، 
اللجنة الأوملبية الوطنية )الأكادميية 
الأوملبية الوطنية(، حماكم دبي، قناة 
الإمارات  الريا�سية، جريدة  اأبوظبي 
لتعليم  ك�����ل�����داري  ����س���رك���ة  ال�����ي�����وم، 
ال�سياقة، املدر�سة الفرن�سية الدولية، 
حتا  مدر�سة  الفرن�سي،  اأم��ي��ان  ن��ادي 
حمدان  مدر�سة   ،2 حتا  مدر�سة   ،1
بن را�سد دبي، مدر�سة القيم، مدر�سة 
ال�سارقة  م��در���س��ة  را���س��د،  ب��ن  حممد 

الأ�سا�سي،  ل��ل��ت��ع��ل��ي��م  ال���ن���م���وذج���ي���ة 
م�ست�سفى  ال��وط��ن��ي��ة،  دب���ي  م��در���س��ة 
تداوي، �سركة �سورتراك لال�ست�سارات 
والدرا�سات الإداري��ة، �سركة عبد اهلل 
املال لتدقيق احل�سابات، �سركة حممد 
�سركة  احل�سابات،  لتدقيق  النعيمي 
�سبا ميد، النادي امل�سري. وا�ست�ساف 
فعاليات  ال��ري��ا���س��ي  ال��و���س��ل  ن�����ادي 
الأ�سبوع الأخري من الفعاليات حيث 
مت تنظيم حما�سرة عن احلوكمة يف 
�سركات كرة القدم الت�سويق والإعالم 
وحما�سرة عن العقود يف �سركات كرة 
القدم، كما مت تنظيم جولة يف ا�ستاد 
زعبيل مع التقاط ال�سور التذكارية 
الأول ومت عر�ص  الفريق  مع لعبي 
نبذة عن تاريخ النادي وفيلًما عن اأن 

القدم، و�سارك  اأكادميية كرة  اأن�سطة 
ال��الع��ب��ني يف امل�����س��اب��ق��ات والأل���ع���اب 
الريا�سية والرفيهية، كما مت اإجراء 
الفحو�سات الطبية لالعبني واأولياء 
الأمور الذين ا�ستعموا اإىل حما�سرة 
وتاأثرياتها  املن�سطات  ع��ن  ت��وع��وي��ة 

ال�سلبية على الريا�سيني.
كرة  ���س��رك��ات  اأ���س��ب��وع  تنظيم  وي���اأت���ي 
القدم يف اإطار اخلطة ال�سراتيجية 
ملجل�ص دبي الريا�سي لتحقيق التميز 
والإجن�������ازات ال��ري��ا���س��ي��ة م���ن خالل 
كرة  �سركات  ق��درات منت�سبي  تطوير 
ال���ق���دم م���ن ال��الع��ب��ني والإداري��������ني، 
الريا�سي  دب����ي  جم��ل�����ص  وي���وا����س���ل 
بالتعاون  وامل��ب��ادرات  الربامج  اإط��الق 
الريا�سية  امل��وؤ���س�����س��ات  خم��ت��ل��ف  م���ع 

بهدف  وذل���ك  واخل��ا���س��ة،  احلكومية 
عام  ب�سكل  الريا�سي  القطاع  تطوير 

وفئة النا�سئني يف خمتلف الريا�سات 
ب�����س��ك��ل خ���ا����ص ب��اع��ت��ب��اره��م اأب���ط���ال 

الوطن يف  �سيمثلون  الذين  امل�ستقبل 
خمتلف املحافل الدولية.

•• اأبوظبي -وام:

"معايل ال�سحانية" لإ�سطبالت ليوا، باإ�سراف حممد دقا�ص،  نالت املهرة 
2200 مر  مل�����س��اف��ة  الأول  ال�����س��وط  ب��ي��ن��ريو، ج��ائ��زة  ب���رن���اردو  وق���ي���ادة 
على لقب البطني، بزمن وقدره 2:29:85 دقيقة، يف �سباق  “مبتدئة”، 

اخليول العربية الأ�سيلة بنادي اأبوظبي للفرو�سية.
خ�س�ست  اأ�سواط   6 من  وتاألف  الأول  اأم�ص  ع�سر  الثالث  ال�سباق  واأقيم 
جميعها للخيول العربية الأ�سيلة، ماعدا ال�سوط ال�ساد�ص الذي خ�س�ص 
األف   470 امل��ال��ي��ة  ج��وائ��زه  اإج��م��ايل  وبلغت  الأ���س��ي��ل��ة،  املهجنة  للخيول 

درهم.
�سعادة  وال�ساد�ص،  اخلام�ص  ال�سوطني  يف  الفائزين  وت��ّوج  ال�سباق  ح�سر 
للفرو�سية  الإم���ارات  احت��اد  رئي�ص  الري�سي،  نا�سر  اأحمد  الدكتور  اللواء 

وال�سباق.
اورتيل،  ارن�ست  ب��اإ���س��راف  ال��ن��اب��ودة،  خليفة  رامي" خلالد  اف  "ايه  وف��از 
1400 مر على لقب  مل�سافة  الثاين  ال�سوط  او�سي، بجائزة  تاج  وقيادة 

�سباق "اخلليج"، بزمن وقدره 1:32:61 دقيقة.
وفازت الفر�ص "بنت الإمارات" ل�سيف اأحمد حارب العتيبة، باإ�سراف قي�ص 
مل�سافة  الثالث  ال�سوط  بجائزة  "ثنائية"  بينريو  ب��رن��اردو  وق��ي��ادة  عبود، 

املخ�س�ص ملالك  الوثبة  لكاأ�ص   13 ال  اجلولة  لقب  على  مر،   1400
من   15 ال���  الن�سخة  فعاليات  �سمن  يقام  وال��ذي  اخلا�سة،  ال�سطبالت 
مهرجان �سباقات �سمو ال�سيخ من�سور بن زايد اآل نهيان، و�سجلت البطلة 

دقيقة.  1:33:46
وتوجت الفائزين لرا �سوايا املدير التنفيذي ملهرجان �سباقات �سمو ال�سيخ 
من�سور بن زايد اآل نهيان، وعلي املال رئي�ص جمل�ص اإدارة اريج الأمريات.

واأهدي "ايه اف را�سم" "الثنائية" خلالد خليفة النابودة، واملدرب ارن�ست 
الرابع  ال�سوط  جائزة  رودريجوز،  مار�سلينو  بقيادة  خطف  حيث  اورتيل، 
نهيان،  اآل  لقب  على  م��ر،   1600 مل�سافة  العربية  للخيول  املخ�س�ص 

وم�سجاًل 1:45:82 دقيقة.
وخطف الفار�ص الربازيلي برناردو بينريو، الأ�سواء يف احلفل بت�سجيله 
م�سبح  واإ���س��راف  ع�سكر  لنا�سر  "زعفرانة"  الفر�ص  ع��رب  الثالث  ال��ف��وز 
العربية  ل��ل��خ��ي��ول  1600 م��ر  مل�����س��اف��ة  ال�����س��وط اخل��ام�����ص  امل���ه���ريي، يف 

الأ�سيلة، على لقب الكرامة، بزمن وقدره 1:45:15 دقيقة.
و�سجل "نربا�ص با�سن" ل�سعيد حميد الطاير، باإ�سراف اإ�سماعيل حممد، 
مل�سافة 1400 مر،  ال�ساد�ص  ال�سوط  يف  او�سي  تاج  "الثنائية" للفار�ص 
وقدره  بزمن  ال�����س��الم،  لقب  على  الأ�سيلة،  املهجنة  للخيول  املخ�س�ص 

دقيقة.  1:22:84

•• اأبوظبي-وام:

اأن  وال�سهم  القو�ص  ريا�سة  اإماراتية يف  اأول حكمة  �سيخة اخلاطري  اأكدت 
حالياً  املقامة  ال�سالت  داخ��ل  العربية  بالبطولة  التحكيمية  م�ساركتها 
بالعراق تري خرباتها التحكيمية وتعزز قدراتها، مبا يتما�سى مع رغبتها 

يف عك�ص ال�سورة امل�سرفة للمراأة الإماراتية. 
وقالت اإن احتاد الإمارات للقو�ص وال�سهم يكّر�ص جهوده لفتح اآفاق التطور 
ا�ستدامة الروؤى  اأمام الكوادر الإماراتية، ودعم م�سريتهم املهنية لتحقيق 
هذه  يف  الن�سائية  الإم��ارات��ي��ة  ب��ال��ق��درات  والرت��ق��اء  امل�ستقبلية،  والأف��ك��ار 

اللعبة. 
على  الثالثة  هي  العرب  ببطولة  اخلاطري  �سيخة  احلكمة  م�ساركة  وتعد 
�سعيد البطولت القارية والعربية؛ حيث �سبق لها امل�ساركة �سمن الطاقم 

التحكيمي يف بطولة اآ�سيا التي ا�ست�سافتها اإمارة ال�سارقة دي�سمرب املا�سي. 
كما �ساركت يف البطولة العربية ال� 11 للرماية بالقو�ص وال�سهم يف تون�ص، 
التي �سهدت تواجد 65 رامياً ورامية من 9 دول عربية من 2 اإىل 8 اأكتوبر 

املا�سي. 
بتايالند يف نوفمرب  القارية  بالبطولة  اأخرى  وتنتظر اخلاطري م�ساركة 
امل��ق��ب��ل.  وق��ال��ت اخل���اط���ري: "بكل ف��خ��ر، اأ���س��ك��ر احت���اد الإم�����ارات للقو�ص 
التي ي�سطلع  الكعبي على جهوده  الدكتور �سعيد م�سبح  وال�سهم برئا�سة 
بها للو�سول بالقدرات املواطنة اإىل م�ستوى التطلعات املن�سودة، خا�سة اأننا 
ن�ست�سعر قيمة الربامج ال�سراتيجية الرامية لالرتقاء بهذه الريا�سة اإىل 
التطور  ا�ستدامة  اإىل  و�سوًل  ال�سابة  املواهب  واكت�ساف  املطلوب،  امل�ستوى 
القاري  النتائج على ال�سعيدين  اأف�سل  اإىل  الذي ميهد الطريق للو�سول 

والدويل". 

باإ�ضراف جمل�ش دبي الريا�ضي

ختام ناجح لأ�سبوع تطوير العاملني يف �سركات كرة القدم بدبي

»بنت الإمارات« تفوز بكاأ�س الوثبة �ستاليونز يف ال�سباق الثالث ع�سر باأبوظبي

•• اأبوظبي -وام: 

خطفت املهرة "جيه اأم ات�ص هاجر" جلمعة ال�سميلي، الأ�سواء بتحقيقها 
اأع���ل���ى م��ع��دل خ���الل اف��ت��ت��اح ب��ط��ول��ة الإم�������ارات مل��رب��ي اخل��ي��ل العربية 
باأكادميية  الكربى  بال�سالة  تقام  التي  اخلا�سة،  للمرابط  املخ�س�سة 
الإمارات  جمعية  البطولة  وتنظم  املقبل.  الأح��د  ي��وم  وتختتم  بوذيب 
اآل نهيان، نائب  للخيول العربية، برعاية �سمو ال�سيخ من�سور بن زايد 
رئي�ص جمل�ص الوزراء وزير ديوان الرئا�سة، رئي�ص جمل�ص اإدارة جمعية 
الإم��ارات للخيول العربية، وباإ�سراف ومتابعة ال�سيخ زايد بن حمد بن 

حمدان اآل نهيان نائب رئي�ص جمل�ص اإدارة اجلمعية.
كما ت�سهد الفعاليات م�ساركة 335 من اخليول العربية.

اأعلى  التي حققت  ال�سميلي،  ات�ص هاجر" جلمعة  اأم  "جيه  تفوق  وج��اء 
معدل بلغ 92 نقطة، بعد ت�سدرها لآخر اأ�سواط الأم�سية الذي خ�س�ص 
ا�ص  "جيه  ال��ف��ع��ال��ي��ات  واف��ت��ت��ح��ت  "ب".  ���س��ن��وات  2و3  ع��م��ر  ل��ل��م��ه��رات 
املهرات  فئة  يف  الأول  املركز  اأح���رزت  التي  اجل��واه��ر،  كليوباترا" ملربط 
الق�سم  �سدارة  ونالت  نقطة،   90.90 وحققت  "اأ"،  الق�سم  عمر �سنة 
زد العني" خلليفة عبداهلل النعيمي، وحققت 91.50  "ام  "ب" املهرة 
و�سجلت  "ج"،  الق�سم  ال��ف��الح،  ملربط  هند"  دي  "اف  وح�سدت  نقطة. 
اأحرزت املركز الأول يف الق�سم "د" املهرة "اأم او  بينما  نقطة،   90.70

م�ساوي" خلليفة اأحمد العتيبة، وحققت 91.35 نقطة.
واأحرزت املهرة "غزوة بي ات�ص ام" ملربط بن هميلة، املركز الأول يف فئة 

املهرات عمر 2و3 �سنوات الق�سم "اأ"، و�سجلت 91.55 نقطة.

»جيه اأم ات�س هاجر« اأجمل املهرات بافتتاح »الإمارات ملربي اخليل العربية«

اأول حكمة اإماراتية يف ريا�سة القو�س وال�سهم ت�سارك 
يف حتكيم البطولة العربية بالعراق 
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الفجر الريا�ضي

•• مليحة-الفجر:

اقتن�ص لعبو ولعبات نادي مليحة 
الريا�سي  ت�سع ميداليات ملونة يف 
املفتوحة  الإم������ارات  ب��ط��ول��ة  خ��ت��ام 
موؤخرا  اأقيمت  والتي  للتايكواندو 

يف نادي ال�سارقة الريا�سي.
وا�ستطاع الالعبون اأن ي�سعدوا اإىل 
املن�سة بعد حتقيقهم 5 ميداليات 
برونزية  و3  ذهبية   2 منه  ملونة 
فيما حققت الالعبات 4 ميداليات 
2 ذهبية و2 برونزية  ملونة منها 
. وت����ع����د ال���ب���ط���ول���ة م�����ن اإح������دى 
التايكواندو  يف  الهامة  البطولت 
الأندية  لعبو  لها  يتقاطر  والتي 

للم�ساركة يف مناف�ستها املختلفة  .

واأ����س���اد ح��م��د مت��ي��م ال��ك��ت��ب��ي ع�سو 
مليحه  ن���������ادي  اإدارة  جم���ل�������ص 
اللعاب  جل��ن��ة  رئ��ي�����ص  ال��ري��ا���س��ي 
الفردية بهذا الإجناز الذي يوا�سل 
فيه لعبو ولعبات النادي حتقيق 
البيئة  ظ���ل  يف  م��ت��ق��دم��ة  م���راك���ز 
النادي  ي��وف��ره��ا  ال��ت��ي  ال��ري��ا���س��ي��ة 
امل�ساركة  ب��ه��دف  ال��الع��ب��ني  ل��ك��اف��ة 
النادي  اأن  واأو���س��ح   . البطولت  يف 
التي  ا�سراتيجيته  اإط���ار  يف  جن��ح 
تاأهيل  اإىل  ع���ام���ني  م���ن���ذ  ك�����س��ف 
الأل�����ع�����اب  ل���الع���ب���ني يف خم���ت���ل���ف 
اجل��م��اع��ي��ة وال��ف��ردي��ة ل��ت��اأت��ي ثمار 
امليدالية  حتقيق  يف  اخلطط  تلك 
الف�سية يف بطولة حملية لريا�سة 
ال���ت���اي���ك���وان���دو. واأك������د ال��ك��ت��ب��ي اأن 

�سلطان  حم��م��د  ب��رئ��ا���س��ة  ال���ن���ادي 
اخل����ا�����س����وين ل ي�����األ�����و ج����ه����دا يف 
ح�س�ص  خ��الل  من  لعبيه  تاأهيل 
�سالت  يف  امل��ت��وا���س��ل��ة  ال��ت��م��ري��ن 
النادي وعلى اأيدي املدربني يف ظل 
الريا�سي  ال�����س��ارق��ة  جمل�ص  دع���م 
بهدف  ب��ال��ن��ادي  ال��ري��ا���س��ات  لكافة 
الريا�سيني من  تكوين قاعدة من 
الألعاب  �ستى  يف  مليحه  منطقة 
نتائج  وحتقيق  للم�ساركة  ودفعهم 
ال�سارقة  لريا�سة  و���س��ارة  مب�سرة 
والريا�سة الإماراتية . ولفت اإىل اأن 
اأن  اأجل  تتوا�سل من  ا�سراتيجية 
بناء القدرات الريا�سية وا�ستكمال 
اإطار  يف  امل�ساركات  لكافة   اإعدادها 
ت�������س���اف���ر اجل����ه����ود ل���ي���ك���ون ن����ادي 

اأندية  ك��اف��ة  م��ع  م�ساهما  مليحة 
اإم���ارة ال�سارقة واأن��دي��ة ال��دول��ة يف 

واملناف�سة  الدائم  ال�سعود  حتقيق 
على املراكز الأوىل للبطولت .

ل عبو ولعبات نادي مليحة يقتن�سون 9 ميداليات ملونة يف ختام بطولة التايكواندو  

•• دبي- فايز بجبوج:

توج منتخبا الرجال وال�سباب للغولف، بامليدالية الربونزية يف بطولة جمل�ص 
 25 ال���  ن�سختها  عن  ال�ستار،  اأ���س��دل  التي  وال��ف��رق،  للفردي  اخلليجي  التعاون 
البحريني  العا�سمة  وا�ست�سافتها  عاماً،   18 للنا�سئني حتت   14 وال�  للرجال، 
الإماراتية يف  النتائج  اأف�سل  وج��اءت  اجل��اري.  ال�ساد�ص من مار�ص  املنامة منذ 
انتزاع  يف  �سكيك  اأحمد  املنتخب  لع��ب  جنح  اأن  بعد  ال��رج��ال،  ف��ردي  مناف�سات 
"و�سيف  املعدل  ف��وق  �سربات   10 باإجمايل  الف�سية  وامليدالية  الثاين  املركز 
اخلليج"، بفارق الثمانية �سربات فوق املعدل عن القطري �سامل الكعبي �ساحب 
املركز الأول بر�سيد �سربتني فوق املعدل ومتقدماً عن البحريني احمد الزاهد 

�ساحب املركز الثالث 11 �سربة.

رباعي الربونز
وح�سد منتخب الرجال املكون من الالعبني اأحمد �سكيك وح�سن امل�سرخ وخليفة 
البطولة،  عليها  امتدت  التي  الأربعة  اجل��ولت  نهاية  مع  ثابت  و�سيف  امل�سعود 

65 �سربة فوق املعدل، التي كانت كافية بح�سولهم على املركز الثالث  ر�سيد 
يف مناف�سات الفرق وامليدالية الربونزية، بفارق ثمانية �سربات 57 �سربة قوق 
املعدل، عن املنتخب البحريني �ساحب مركز الو�سافة وامليدالية الف�سية، فيما 
هيمن لعبو منتخب قطر على �سدارة الرتيب وامليدالية الذهبية بر�سيد 52 

�سربة قوق املعدل.

�ضراع املقدمة
بدوره متكن منتخب ال�سباب املكون من الالعبني را�سد اجل�سمي وحممد �سكيك 
ورا�سد النقبي، على مدار الأيام الثالثة ملناف�سة حتت 18 عاماً، من انتزاع املركز 
ال�ستة  بفارق  امل��ع��دل،  ف��وق  �سربة   55 باإجمايل  الربونزية  وامليدالية  الثالث 
�سربات عن املنتخب العماين الو�سيف، وال�سبعة �سربات عن املنتخب البحريني 

�ساحب املركز الأول وامليدالية الذهبية.
را�سد  ال�سباب، عرب كل من  مناف�سات فردي  الإماراتي يف  النتائج  اأف�سل  وجاء 
املركزين اخلام�ص وال�ساد�ص  البطولة يف  انهيا  الذين  النقبي،  اجل�سمي ورا�سد 
املركز  التوايل، وحممد �سكيك يف  املعدل على  28 و30 �سربة فوق  بر�سيدي 

العا�سر.

تهنئة وحر�ش
وهنئ معايل ال�سيخ فاهم بن �سلطان القا�سمي رئي�ص احتاد الغولف الإماراتي، 
بعثة امل��ن��ت��خ��ب ع��ل��ى الإجن������ازات ال��ت��ي حتققت يف ب��ط��ول��ة ال��ب��ح��ري��ن، وق���ال يف 
ت�سريحات �سحفية: "ا�سكر الالعبني واجلهازين الإداري والفني على ما بذلوه 
من�سات  اإىل  وال�سباب  الرجال  منتخبا  ب�سعود  وتكلل  "خليجي" البحرين،  يف 
التتويج". وتوجه ال�سيخ فاهم بن �سلطان القا�سمي بال�سكر لالحتاد البحريني 
بني  التواجد  على  الإم���ارات  حر�ص  م��وؤك��داً  البطولة،  ا�ست�سافة  على  للغولف 
بخطة  الحت��اد  "يعمل   : معاليه  مو�سحاً  اخلليجية.  منطقتنا  ب��دول  الأ�سقاء 
ا�سراتيجية طويلة الأمد تهدف اإىل خلق جيل جديد من الالعبني والالعبات، 
اجلولف  م�ستقبل  ميثلن  والفتيات  والنا�سئني  ال�سباب  منتخبات  اأن  خ�سو�ساً 
الإماراتي". واختتم معاليه : "مثلت امل�ساركات العربية والقارية الأخرية خري 
ا�ستعداداً لالعبي ولعبات الدولة للم�ساركات املقبلة، وهو ما نتطلع اإىل حتقيقه 

على �سعيد منتخباتنا وبكافة مراحلها للبنني والبنات".

اأحمد �ضكيك يهدي »االإمارات« ف�ضية مناف�ضات فردي الرجال

منتخبات الغولف تكت�سي الربونز يف اخلليجية

•• عجمان-الفجر

نظم  العامري،  ركا�ص  بن  �سامل  الدكتور  ال�سيخ  وح�سور  برعاية  
اأ�سدقاء   " بعنوان  تكرمي  حفل   ، التطوعي  لعطائك  �سكراً  فريق 
اأ�سحاب الهمم"  وذلك مبعهد تدريب املعلمني يف عجمان، تقديراأ 
جل���ه���ود  م��ت��ط��وع��ي ال��ف��ري��ق يف ب��ط��ول��ة غ���رب اآ���س��ي��ا ل��ك��رة الهدف 
الفرة  اإم��ارة عجمان خالل  اأقيمت يف  2023. والتي  للمكفوفني 

من 9 اإىل 16 فرباير املا�سي.  
من  املتطوعني  ج��ه��ود  لإب����راز  متنوعة  ف��ق��رات  الفعالية  ت�سمنت 
اأ�سدقاء اأ�سحاب الهمم. وت�سليط ال�سوء على الأثر الإيجابي الذي 
كما  املجتمعات،  على  الإيجابية  واآث���اره  يف،  التطوعي  العمل  حققه 
الق�سيد  للزهور" و"عذب  "فلورة  وه��م  النجاح،  �سركاء  تكرمي  مت 

منال  افن�ص" لالإعالمية  "ام جي   وموؤ�س�سة  والعطور" ،  للدخون 
ال�سيخ  وق��ال  للمنا�سبات.  النوبي  زليخة  وموؤ�س�سة  العنزي،  جابر 
الدكتور �سامل بن ركا�ص العامري، اإن اهتمام دولة الإمارات بالعمل 
التطوعي خدمة لأ�سحاب الهمم غر�ص يف نفو�سنا مبادئ التطوع، 
موؤكداأ  حر�سهم  الدائم على تنظيم املبادرات والربامج التي تتما�سى 
لن�سر  التطوعي  الفريق  عمل  وا�سراتيجية  ال��دول��ة،  توجهات  مع 
ال�سعادة  ا�ستدامة  يف  وامل�ساهمة  املجتمع  اأف��راد  بني  التكافل  ثقافة 
بني جميع �سرائحه. واأ�سار �سيف الرحمن اأمري، رئي�ص جمل�ص اإدارة 
حتقيق  يف  الحتفالية   جن��اح  اإىل  التطوعي،  لعطائك  �سكراً  فريق 
التطوعي،  العمل  ثقافة  وتعزيز  ال��راح��م  بن�سر  املتمثلة  اأهدافها 
وحتفيز   ، لدورهم  تقديراً   . الهمم  اأ�سحاب  فئة  احتياجات  وتلبية 

اأفراد املجتمع على التكاتف يف العمل الإن�ساين.

للمكفوفني اآ�سيا  غرب  بطولة  يف  متطوعيه  لعطائك" يكرم  "�سكراأ 

العدد 13796 بتاريخ 2023/3/11 
اعلن بالن�شر        

                  يف  املنازعة رقم:5496/2022/461 نزاع حمدد القيمة 
املنظورة يف:الت�سوية الودية للمنازعات ال�سابعة رقم 756

مو�سوع املنازعة : املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )33853.13( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب 
التام و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة     املحاماة والفائدة 12% من تاريخ ال�ستحقاق وحتى ال�سداد 

 .
املتنازع:�سبيدي ما�سني لتاأجري ال�سيارات

عنوانه:المارات - امارة دبي - القوز ال�سناعية الرابعة - �سارع اخليل - بناء ملك موؤ�س�سة دبي العقارية - 
م�ستودع رقم S.4 بالقرب من جنمة الريا�ص لتجارة مواد البناء  

املطلوب اإعالنه :  1- حممد بن �سعيد بن �سارع الناه�سي  -  �سفته : متنازع �سده 
امل��دع��ي عليه مببلغ وقدره  ب��ال��زام  امل��ط��ال��ب��ة  ال��دع��وى وم��و���س��وع��ه��ا  اأق����ام عليك  م��و���س��وع الإع����الن :  ق��د 
)33853.13( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ ال�ستحقاق وحتى ال�سداد 
التام و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة- قررت املحكمة ا�سدار قرار منهي للخ�سومة وفقا لن�ص املادة 
54 من الالئحة التنظيمية لقانون الج��راءات املدنية وقررت مبثابة احل�سوري بالزام املتنازع �سده مبلغ 
)5.682.5( درهم والفائدة 5% من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام والزمته املنا�سب  الر�سوم وامل�ساريف .

رئي�ض الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70197

العدد 13796 بتاريخ 2023/3/11 
اعلن بالن�شر        

                  يف  الدعوى رقم:203/2023/41 عقاري 
املنظورة يف:دائرة اإدارة الدعوى الثانية رقم 401

مو�سوع الدعوى : املطالبة بف�سخ اتفاقية البيع وال�سراء املربمة بني املدعي واملدعي عليها مع الزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعي 
مبلغ قدره )2.900.000( درهم اثنني مليون وت�سعمائة الف درهما مع الفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد 
التام الق�ساء بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعي مبلغ وقدره )200.000( درهم عما اأ�ساب املدعي من �سرر نتيجة اخالل املدعي 

عليها بالتزاماتها التعاقدية الزام املدعي عليها بالر�سوم وامل�سروفات ومقابل اتعاب املحاماة . 
املدعي:فتحي حممد خليل العي�سى

عنوانه:امارة دبي - بردبي - مركز دبي التجاري - �سارع ال�سيخ زايد - فندق الفريمونت بناية املكاتب الطابق 13 رقم 1302 مكاين رقم 
info@ablawfirm.ae:2719591105 - هاتف 0564802801 - بريد الكروين

وميثله:امل عمري ال�سبيعي
املطلوب اإعالنه :  1- ات�ص ايه بي ان للتطوير العقاري �ص.ذ.م.م  -  �سفته : مدعي عليه 

مو�سوع الإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بف�سخ اتفاقية البيع وال�سراء املربمة بني املدعي واملدعي عليها مع 
الزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعي مبلغ قدره )2.900.000( درهم اثنني مليون وت�سعمائة الف درهما مع الفائدة القانونية بواقع 
5% من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام الق�ساء بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعي مبلغ وقدره )200.000( درهم عما اأ�ساب 
املدعي من �سرر نتيجة اخالل املدعي عليها بالتزاماتها التعاقدية الزام املدعي عليها بالر�سوم وامل�سروفات ومقابل اتعاب املحاماة - 
وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�ص  املوافق  2023/3/16  ال�ساعة 09.00 �ص يف قاعة التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من 

ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�ض الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70197

العدد 13796 بتاريخ 2023/3/11 
اإعلن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة االحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية - حممد يحيى عبداللطيف قرمان
املرجتعة ال�شيكات   SHCEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0007709/ 

اإىل املحكوم عليه : حممد يحيى عبداللطيف قرمان 
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سوره عنه �سدك ل�سالح املدعي املنفذ:بنك 
اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم  دبي ال�سالمي ، يف الق�سية امل�سار اليها اعاله، ومبا 
املطلوب   احلكم  ان  ومبا   ، لذلك  املحدد  الر�سم  ودفع  املذكور  احلكم  لتنفيذ  بطلب 

تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف :80044.0 درهم 
 لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اعاله خالل )15( يوما 
من تاريخ اعالنك/اإعالنكم بهذا الخطار ، ويف حالة تخلفك عن ذلك فاإن املحكمة 

�ستتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا. 
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392 العدد 13796 بتاريخ 2023/3/11 
اإعلن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة االحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية - حممد نويد اقبال خان حممد اقبال خان
املرجتعة ال�شيكات   SHCEXCIBOUNCE2023 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0000417/ 

امارة   - العنوان:المارات    - خان  اقبال  حممد  خان  اقبال  نويد  حممد   : عليه  املحكوم  اإىل 
ال�سارقة - منطقة مويلح �سارع جتارية مويلح بجوار مطعم جالك�سي �سيتي - بناية رقم 1841 - 

NIDONIAZI@GMAIL.COM:سقة رقم302 هاتف:0553481404 - بريد الكروين�
دبي  املنفذ:بنك  املدعي  ل�سالح  �سدك  عنه  �سوره  املرفق  احلكم  �سدر  قد  بتاريخ  انه  حيث 
ال�سالمي ، يف الق�سية امل�سار اليها اعاله، ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ 
املجموع   : املطلوب  تنفيذه كالآتي  ان احلكم  ، ومبا  املحدد لذلك  الر�سم  املذكور ودفع  احلكم 

الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف :174491.0
يوما من   )15( اعاله خالل  اليه  امل�سار  التنفيذي  ال�سند  ما جاء يف  بتنفيذ  انت مكلف  لذلك 
تاريخ اعالنك/اإعالنكم بهذا الخطار ، ويف حالة تخلفك عن ذلك فاأنت مكلف بح�سور جل�سة 
يوم - املوافق - ال�ساعة - امام املحكمة املذكورة ويف حالة تخلفك عن ذلك فاإن املحكمة �ستتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا. 
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392 العدد 13796 بتاريخ 2023/3/11 
اإعلن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة االحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية - حممد عبدالغني حممد حممد ال�شيخ
املرجتعة ال�شيكات   SHCEXCIBOUNCE2023 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0000599/ 

اإىل املحكوم عليه : حممد عبدالغني حممد حممد ال�سيخ - العنوان:المارات - امارة ال�سارقة 
- منطقة اخلان - �سارع الكورني�ص -بناية الوازان - �سقة رقم 306 - هاتف:0554849084 - بريد 

Mohamed.elshikh@maf.ae:الكروين
دبي  املنفذ:بنك  املدعي  ل�سالح  �سدك  عنه  �سوره  املرفق  احلكم  �سدر  قد  بتاريخ  انه  حيث 
ال�سالمي ، يف الق�سية امل�سار اليها اعاله، ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ 
املجموع   : املطلوب  تنفيذه كالآتي  ان احلكم  ، ومبا  املحدد لذلك  الر�سم  املذكور ودفع  احلكم 

الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف :18778.0
يوما من   )15( اعاله خالل  اليه  امل�سار  التنفيذي  ال�سند  ما جاء يف  بتنفيذ  انت مكلف  لذلك 
تاريخ اعالنك/اإعالنكم بهذا الخطار ، ويف حالة تخلفك عن ذلك فاأنت مكلف بح�سور جل�سة 
يوم - املوافق - ال�ساعة - امام املحكمة املذكورة ويف حالة تخلفك عن ذلك فاإن املحكمة �ستتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا. 
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392

فقدان �سهادة اأ�سهم العدد 13796 بتاريخ 2023/3/11 

فقدت �ضهادة اأ�ضهم �ضادرة عن م�ضرف اأبوظبي 
اال�ضالمي با�ضم كال من:

املذكور  للم�ضرف  ت�ضليمهم  عليهم  يعرث  فمن 
اعاله او االت�ضال على:0501000189

ال�سم
ADIB 10174230

ADIB 10174232

ADIB 10174233

ADIB 10174234

ADIB 10174235

رقم ال�سهادة
3440

3440

3440

3440

3440

عدد الأ�سهم
اأحمد عبيد �سامل عبيد الظاهري
خالد عبيد �سامل عبيد الظاهري
خليفة عبيد �سامل عبيد الظاهري
عائ�سة عبيد �سامل عبيد الظاهري
�سماء عبيد �سامل عبيد الظاهري

العدد 13796 بتاريخ 2023/3/11 
اإعلن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
جتاري  SHCFICICOMS2023 /0000238 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه :عبا�ص عدنان حممد غامن - جمهول حمل الإقامة 
بناءا على طلب املدعي:�سركة البحرية الوطنية للتاأمني

حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2023/3/15 بجل�سة  باحل�سور  مكلف  انت 
ال�سارقة الحتادية املحكمة الإبتدائية املدنية -  مكتب رقم  )مكتب مدير الدعوى( 
�سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها 
كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�سرة ايام من تاريخ الن�سر وذلك للنظر 
يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�سفك مدعي عليه.  حرر بتاريخ  2023/3/9  
مكتب اخلدمات الق�شائية      

مرية ح�شن ال�شويدي�ش�ش�ض-*

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70021 العدد 13796 بتاريخ 2023/3/11 
المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2022/18827

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�سرَا (
تعلن االمارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�ش املنازعات االإيجارية يف دبي باأنه �ضينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  االمــارات  موقع  على  علني  مزاد 
للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2023/03/15 االربعاء  يوم  م�ضاءا   6:00 ال�ضاعة 

�ضده ماريا جيما هيبوليتو مانالوتو و او�ضاف املحجوزات على النحو التايل :
�ضعر التقييم                                                  الو�ضف  

 12،130                                               اأقم�ضه  
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�ضيك �ضمان وللمزيد من املعلومات التف�ضل 
بزيارة املوقع االلكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�ش التقدم 

باعرتا�ضه معززا اإياه مبا يربره من م�ضنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على االأقل .
االمارات للمزادات

مركز ف�ض املنازعات االيجارية

70363
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حديث  رون���ال���دو  كري�ستيانو  ال��ربت��غ��ايل  ال��ن��ج��م  ك���ان 
فريقه  خ�سارة  بعد  الجتماعية،  وال�سفحات  امل��واق��ع 
الن�سر اأمام احتاد جدة ال�سعودي بهدف نظيف، م�ساء 

اخلمي�ص.
وف�����از الحت������اد ب���ه���دف واح�����د ���س��ج��ل��ه روم���اري���ن���ه���و يف 

80. وبذلك فقد الن�سر )46 نقطة(  الدقيقة 
من  اأ�سبحت  حيث  ال�سعودي،  ال��دوري  �سدارة 

بر�سيد  اهلل  حمد  ع��ب��دال��رزاق  رف��اق  ن�سيب 
نقطة.  47

وانفجر رونالدو غ�سبا بعد نهاية املباراة، 
ح�سب ما ر�سدته عد�سات امل�سورين.

واأظ����ه����ر م��ق��ط��ع ف���ي���دي���و، ان��ت�����س��ر على 
توير، الغ�سب الكبري الذي ظهر على 
حيث  امللعب،  م��غ��ادرة  اأث��ن��اء  "الدون" 
ح�����اول ب��ع�����ص زم���الئ���ه ت��ه��دئ��ت��ه، قبل 
اأن يركل عبوة املاء بقوة خالل توجهه 

لغرفة تبديل املالب�ص.

وحقق الفيديو حتى �سباح اجلمعة اأكر من 3 ماليني 
م�ساهدة، اإىل جانب اآلف التعليقات.

وقال اأحد املعلقني �ساخرا: "حتى قارورة املاء مل يعرف 
ركلها"، فيما ت�ساءل اآخر "هل �سيتعر�ص للمعاقبة من 

قبل جلنة الن�سباط؟"
ويف وقت لحق، ن�سر الالعب 
ال��ب��ال��غ م���ن ال��ع��م��ر 38 
على  ت����دوي����ن����ة  ع�����ام�����ا، 
ح���������س����اب����ه ال����ر�����س����م����ي 
ج����اء  ف���ي�������س���ب���وك،  يف 
"حمبطون  ف����ي����ه����ا: 
لكننا  ال��ن��ت��ي��ج��ة،  م��ن 
م���ا ن�����زال ن���رك���ز على 
واملباريات  م��و���س��م��ن��ا 

املقبلة".
جلمهور  "�سكرا  واأ����س���اف: 
اأننا  الن�سر على دعمكم، نعلم 

ن�ستطيع العتماد عليكم".

امل�������س���ري حممد  ال���ن���ج���م  ك�����س��ف 
���س��الح، ع��ن اأف�����س��ل هدف 
�سجله بقمي�ص ليفربول 
منذ  الإجن��������ل��������ي��������زي، 
اإل���ي���ه يف عام  ق���دوم���ه 

.2017
جنم  م����ع  ح�������وار  ويف 
نادي ليفربول ال�سابق 
على  ج��������ريارد  ���س��ت��ي��ف��ن 
القناة الر�سمية للنادي، ذكر 
"اأف�سل هدف يل مع  �سالح: 
ليفربول؟ هديف �سد روما يف 
وكذلك  اأوروب��ا،  اأبطال  دوري 

هديف يف �سباك اإيفرتون".
"مو" على  ���س��األ ج����ريارد  ك��م��ا 
ال�����س��ه��ري يف �سباك  ق�����س��ة ه��دف��ه 
جوابه:  ف��ك��ان  ���س��ي��ت��ي،  مان�س�سر 
جاء  ب��ال��ت��اأك��ي��د،  رائ����ع  ه���دف  "اإنه 
على  �سيتي  مان�س�سر  ���س��ي��ط��رة  ب��ع��د 

املباراة".
تقود  اأن  رائ��ع��ا  اإح�����س��ا���س��ا  "كان  واأ����س���اف: 
مل  ه���ذه،  مثل  م��ب��اراة  يف  للتقدم  فريقك 
اأفكر يف الت�سجيل منذ البداية، فقط كنت 
الأمور  تلك  على  اأت���درب  اللحظة،  اأعي�ص 
بعد  اأو  الريا�سية  الأل��ع��اب  �سالة  يف  ���س��واء 

نهاية املران".
ورد جريارد قائال: "الفارق بيني وبينك يف 
هدف مثل هذا هو اأنني لن اأحاول القيام مبا 
اأم��ل��ك مهاراتك،  ب��ه م��ن م��راوغ��ات، ل  قمت 
���س��اأح��اول ت��ب��ادل ال��ك��رة م��ع اأح��د الالعبني اأو 
اأ����س���دد م��ن خ����ارج امل��ن��ط��ق��ة ف��ه��ذه ه��ي اأف�سل 

اأهدايف".
ل��ي��ف��رب��ول عام  اإىل  ����س���الح  وان�����س��م حم��م��د 
2017، قادما من روما الإيطايل يف �سفقة 

قاربت قيمتها ال�40 مليون يورو.
اأ����س���ب���ح �سالح  امل���ا����س���ي،  والأ����س���ب���وع 
يف  لليفربول  التاريخي  ال��ه��داف 
الدوري الإجنليزي املمتاز لكرة 
129 هدفا،  القدم، بر�سيد 
على  واح���د  ب��ه��دف  متقدما 

روبي فاولر.

رد فعل غا�سب من رونالدو بعد اخل�سارة اأمام الحتاد حممد �سالح يك�سف اأف�سل هدف �سجله مع ليفربول

مواجهة ثاأرية بني القي�ضي وفار�ش يف االحتاد اأرينا

»حماربي الإمارات« تقدم 3 ن�سخ جديدة من اجلمعة اإىل الأحد
•• اأبوظبي – رم�شان عطا

ريا�سة  وحم��ب��ي  ع�ساق  اأن��ظ��ار  تتجه 
ال��ف��ن��ون ال��ق��ت��ال��ي��ة امل��خ��ت��ل��ط��ة، اأي����ام 
اجلمعة وال�سبت والأحد من الأ�سبوع 
اأرينا  الحت������اد  ���س��ال��ة  اإىل  امل���ق���ب���ل  
اأبوظبي،  العا�سمة  يف  يا�ص  بجزيرة 
بطولة  م��ن  ج��دي��دة  ن�سخ   3 ملتابعة 
حم��ارب��ي الإم�����ارات، الإف��ري��ق��ي��ة 38 
39 والعربية40، بتنظيم  والدولية 

�سركة باملز الريا�سية.
العربية  الن�سخة  يف  امل�سهد  ويت�سدر 
اأ���س��ب��وع القتال  ت��اأت��ي يف خ��ت��ام  ال��ت��ي 
الأحد، نزال قويا يجمع بني الأردين 
ي��داف��ع ع��ن لقب  ال��ذي  القي�سي  علي 
اأحمد  امل�������س���ري  م���ع  اخل��ف��ي��ف  وزن 
فار�ص   لأن  ث������اأري  ل���ق���اء  يف  ف���ار����ص 
 29 الن�سخة  يف  ال��ب��ط��ل  اأم����ام  خ�سر 
النزال  يف  يلتقي  وكما  البطولة،  من 

ال��رئ��ي�����س��ي ال��ث��اين ال��ك��وي��ت��ي عبداهلل 
البو�سهري واملغربي بدرالدين دياين 

يف وزن املتو�سط.
ال�ساد�سة  ال�ساعة  املناف�سات  وت��ب��داأ 
الإفريقية  بالن�سخة  اجلمعة  م�ساء 
والتي ت�سهد 11 نزال قويا مب�ساركة 
22 مقاتال ومقاتلة وت�سهد املناف�سة 
نزالني رئي�سني الأول يجمع  املغربي 
عماد بو عمري و �سيلف�سر �سيبفمبو 
الثاين  وي��ل��ت��ق��ي يف  م���ن زمي���ب���اب���وي، 

وامل�سري  القمر  ج��زر  م��ن  ع��م  كيفن 
عبدالوهاب �سعيد.

الن�سخة  يف  ال��رئ��ي�����س��ي  ال���ن���زال  اأم����ام 
الدولية التي تقام ال�سبت، يجمع بني 
اوجلاباي  ب��وك��دو���ص  ال��ك��ازخ�����س��ت��اين 
حممد  والنم�ساوي  الديك  وزن  على 

مات�سييف على الري�سة.
من جانبه اأكد فوؤاد دروي�ص الرئي�ص 
الريا�سية  ب��امل��ز  ل�����س��رك��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
كافة  اكتمال  املنظمة  اللجنة  رئي�ص 

الثالث  الن�سخ  لنطالق  الرتيبات 
العامل  يف  من��وا  الأ���س��رع  البطولة  يف 
بف�سل  املنطقة  يف  �سعبية  والأك����ر 
الدولة  يف  ال��ر���س��ي��دة  ال���ق���ي���ادة  دع����م 

وال�سركاء ال�سراتيجيني.
واأكد فوؤاد دروي�ص اأن النجاحات التي 
الن�سخ  م��دار  على  البطولة  حققتها 
ال�سابقة حت�سب لالإمارات والعا�سمة 

اأبوظبي عا�سمة الفنون القتالية.
حم���ارب���ي   " اأن  دروي�����������ص  واأو������س�����ح 

احت�سانها  ���س��ت��وا���س��ل  الإمارات" 
ل���الأب���ط���ال ال���ع���رب واإظ���ه���اره���م على 
ال�����س��اح��ة ال��ري��ا���س��ي��ة وت�����س��ه��د يف كل 
املا�سية مولد  الن�سخ  تقام يف  بطولة 
اأن���ظ���ار العامل  ب��ط��ل ج��دي��د ي��ج��ذب 
املقاتلني  اأف�سل  ل�ستقطاب  ونهدف 
م��ن جميع اأن��ح��اء ال��ع��امل، يف ظ��ل ما 
العليا  اللجنة  م��ن  دع��م  م��ن  تالقيه 
املنعم  عبد  ���س��ع��ادة  برئا�سة  املنظمة 
الها�سمي رئي�ص الحتادين الإماراتي 

والآ�سيوي للجوجيت�سو، النائب الأول 
ال������دويل، وكذلك  ل��رئ��ي�����ص الحت�����اد 
الالفت يف كل  احل�سور اجلماهريي 

ن�سخة من املناف�سات
وحمبي  ج���م���ه���ور  دروي�����������ص  ووع�������د 
ال��ب��ط��ول��ة ا���س��ت��م��رار ت��ق��دمي  نزالت 
ق��وي��ة يف ���س��ال��ة الحت�����اد اأري���ن���ا لأن 
احلدث يجمع نخبة من اأبطال اللعبة 
اأفريقيا والدول العربية والعامل.  يف 
واأكد رئي�ص اللجنة املنظمة اأن و�سول 

 40 اإىل  الإم�����ارات  حم��ارب��ي  بطولة 
ج��زءا من  �سنوات ميثل   3 ن�سخة يف 

يف  الريا�سي  للقطاع  الكبري  النجاح 
الإمارات والعا�سمة اأبوظبي.

فوؤاد دروي�ش :  
جناح القطاع الريا�ضي يف االإمارات يعزز   40 للن�ضخة  • الو�ضول 

قوية يف �ضالة االحتاد اأرينا نزاالت  تقدمي   با�ضتمرار  اجلماهري  • اأعد 
واأبوظبي عا�ضمة الفنون القتالية لالإمارات  حت�ضب  ال�ضابقة  الن�ضخ  • جناحات 

اجلولف يتوج بربونزية التعاون  
اخلليجي .. و�سكيك يحرز الف�سية

•• املنامة -وام:

وح�سدا  الثالث،  باملركز  وال�سباب  للرجال  للجولف  الإم��ارات  منتخبا  فاز 
امليدالية الربونزية، يف بطولة جمل�ص التعاون اخلليجي للفردي والفرق، 
التي اختتمت اأم�ص الأول اخلمي�ص بالعا�سمة البحرينية املنامة. وحتققت 
اأف�سل نتائج منتخب الإمارات يف مناف�سات فردي الرجال؛ حيث فاز اأحمد 
�سكيك باملركز الثاين وامليدالية الف�سية باإجمايل 10 �سربات فوق املعدل، 
بفارق 8 �سربات عن القطري �سامل الكعبي �ساحب املركز الأول ومتقدماً 
على البحريني اأحمد الزاهد �ساحب املركز الثالث بر�سيد 11 �سربة فوق 
املعدل. وح�سد منتخب الرجال؛ املكون من الالعبني اأحمد �سكيك وح�سن 
امل�سرخ وخليفة امل�سعود و�سيف ثابت، املركز الثالث وامليدالية الربونزية يف 
املعدل،  65 �سربة فوق  ال�4 بر�سيد  مناف�سات الفرق، مع نهاية اجلولت 
وجاء خلف املنتخبني القطري )52 �سربة فوق املعدل( والبحريني )57 

�سربة فوق املعدل(، اللذين فازا باملركزين الأول والثاين على الرتيب.
وفاز منتخب ال�سباب؛ املكون من الالعبني را�سد اجل�سمي وحممد �سكيك 
ورا�سد النقبي، باملركز الثالث وامليدالية الربونزية على م�ستوى مناف�سات 
املعدل،  ف��وق  �سربة   55 باإجمايل  البطولة،  يف  عاما(   18 )حت��ت  ال�سباب 
6 �سربات عن املنتخب العماين الو�سيف، و7 �سربات عن املنتخب  بفارق 
نتائج  اأف�سل  وج��اءت  الذهبية.  وامليدالية  الأول  املركز  �ساحب  البحريني 
را�سد  ط��ري��ق  ع��ن  ال�سباب،  ف���ردي  مناف�سات  يف  الإم����ارات  منتخب  لع��ب��ي 
اخلام�ص  امل��رك��زي��ن  يف  البطولة  اأن��ه��ي��ا  ال��ل��ذي��ن  النقبي،  ورا���س��د  اجل�سمي 
وحممد  ال��ت��وايل،  على  املعدل  ف��وق  �سربة  و30   28 بر�سيدي  وال�ساد�ص 
القا�سمي  �سلطان  بن  فاهم  ال�سيخ  معايل  ووج��ه  العا�سر.  املركز  يف  �سكيك 
رئي�ص احتاد الإم��ارات للجولف التهنئة لبعثة املنتخب على الإجن��از الذي 
حتقق يف البطولة، وقال : اأ�سكر الالعبني واجلهازين الإداري والفني على 
ما بذلوه يف البطولة، وتكللت جهودهم بال�سعود اإىل من�سة التتويج، م�سريا 
اإىل اأن الحتاد يعمل بخطة ا�سراتيجية طويلة الأمد تهدف لتهيئة جيل 
والنا�سئني  ال�سباب  منتخبات  اأن  خا�سة  والالعبات،  الالعبني  من  جديد 

والفتيات ميثلن م�ستقبل اجلولف الإماراتي.

اإ�سابة دورانت بالتواء تبعده 3 اأ�سابيع 
املالعب  عن  الغياب  �سنز  لفينيك�ص  اجلديد  النجم  دوران��ت  كيفن  يواجه 
لفرة 3 اأ�سابيع على الأقل، بعد تعّر�سه لإ�سابة بالتواء يف كاحله كما اأعلن 

ناديه الذي يلعب يف دوري كرة ال�سلة الأمريكي للمحرفني.
الأربعاء قبل  الإحماء  اأر�سا بعنف لدى فرة  دوران��ت )34 عاما(  و�سقط 
تكون  اأن  املفر�ص  م��ن  ك��ان  م��ب��اراة  ث��ان��در يف  �سيتي  اأوك��اله��وم��ا  مواجهة 
الر�سمية الأوىل "البيتية" له منذ انتقاله اىل فينيك�ص قادما من بروكلني 
ي�سارك  الكاحل ومل  بالتواء يف  انه م�ساب  تبني  لكن  املا�سي،  ال�سهر  نت�ص 
فيها. وقال بيان �سادر عن فينيك�ص "تبني من الفحو�سات الإ�سافية التي 
خ�سع لها كيفن باأنه يعاين من التواء يف الكاحل، �سيتم تقييم الإ�سابة بعد 

ثالثة اأ�سابيع".
ت��األ��ق يف ث��الث م��ب��اري��ات خا�سها م��ع فينيك�ص خ��ارج ملعبه  وك��ان دوران���ت 
و�سجل معدل مقداره 26.7 نقطة و7.3 متابعات يف املباراة الواحدة. بيد 
ان مو�سمه متيز بال�سابات املتكّررة، حيث غاب نحو 8 ا�سابيع بعد معاناته 

من ا�سابة يف الركبة مطلع كانون الثاين-يناير يف �سفوف بروكلني.



    

ال�سرطة ت�سحب طفاًل من والديه ب�سبب فيديو 
مرة جديدة، وقع والدان من مهوو�سي مواقع التوا�سل الجتماعي 
�سحية تهورهما، حيث ن�سرت مدونة بريطانية فيديو "م�ستفز" 
يت�سمن  ال��ذي  ت��وك  تيك  ع��رب ح�سابها على  زوج��ه��ا  م��ع  لطفلها 
باإثارة موجة غ�سب وا�سعة ما  اأكر من مليون �سخ�ص، مت�سببة 
الوالدين. و�سرحت  الطفل من  انتزاع  اإىل  املحلية  ال�سلطات  دفع 
املتداول،  الفيديو  تفا�سيل  الربيطانية  ميل"  "ديلي  �سحيفة 
الذي ظهر فيه زوج الربيطانية "�سافانا غليمبني" يداعب الطفل 
مرتدياً مالب�ص ع�سكرية، وهو ملفوف باإحكام من رقبته اإىل اأ�سفل 
الأم  الفيديو  خلفية  يف  ُت�سمع  بينما  بال�ستيكي.  بال�سق  قدميه 
تعلق:  "اإذا كان لديك طفل �سغري متهور طوال اليوم، فهذه هي 
الطريقة الوحيدة للحد من تهوره، ثم ي�سع الولد ووجهه لأ�سفل 

على ال�سرير قبل اأن ينقلب على ظهره".
ال�سلطات  �سحبت  الوالدين،  بت�سّرف  منّددة  غ�سب  موجة  وبعد 
يبدو  اأن����ه  غ��ري  ع��ن��ه،  تفا�سيل  يك�سف  مل  ال����ذي  منهما  ال��ط��ف��ل 
الرعاية  اأحد مراكز  اإىل  الطفل  ال�سلطات  العامني. ونقلت  بعمر 

لالطمئنان على �سحته.
وكان الفيديو الأول قد ت�سّبب بحالة وا�سعة من القلق على �سحة 
الطفل ال�سغري، الذي يبدو اأنه يبلغ عامني تقريباً، معتربين اأن 
ربط الطفل بالال�سق البال�ستيكي جعله عاجزاً متاماً عن احلركة 

لدرجة قد ي�سبح عاجزاً عن التنف�ص ب�سكل طبيعي.

طفلي خمتفي.. نظام رقمي لتعقب الأطفال املختفني 
ب�سكل ر�سمي، اأُطلق يف املغرب نظام طفلي خمتفي، املتعلق بالإنذار 
بغيابهم يف ظروف  وامل�����س��رح  امل��خ��ت��ف��ني،  الأط���ف���ال  ع��ن  وال��ب��ح��ث 
ب��ع��دم��ا ارت��ف��ع ع���دد ح���الت الخ��ت��ف��اء يف �سفوف  م�سكوك ف��ي��ه��ا، 

الأطفال والقا�سرين يف خمتلف مناطق اململكة.
واأطلقت املديرية العامة لالأمن الوطني هذه الآلية، ب�سراكة مع 
�سركة "ميتا"، املالكة ملواقع "في�سبوك" و"وات�ساب" و"اإن�ستغرام"، 
�سبكات  تتيحها  التي  املتقدمة  التوا�سل  اإمكانيات  "اإدماج  بهدف 
ال���ت���وا����س���ل الج���ت���م���اع���ي، ���س��م��ن ج���ه���ود ال��ب��ح��ث ع���ن الأط���ف���ال 

املختفني".
 Amber" اآل��ي��ة  ج��وان��ب  خمتفي" بع�ص  "طفلي  نظام  ويحاكي 
واخلا�سة  في�سبوك،  من�سة  على  املتواجدة  الأمريكية   "Alert
املفقودين،  الأطفال  عن  والبحث  الإب��الغ  اإن���ذارات  وتعميم  بن�سر 

�سمن نطاقات جغرافية وزمنية حمددة.
املُكلفني  الق�سائية  ال�سرطة  ل�سباط  تدريبية  دورات  وُنظمت 
ب�سبل  التعريف  على  ان�سبت  الأطفال،  اختفاء  بالغات  مبعاجلة 
واملهنية  القانونية  مناحيها  يف  الق�سايا  ه��ذه  وم��ع��اجل��ة  ت��دب��ري 
والتقنية واحلقوقية، �سمن م�ساعي البحث عن الأطفال املتغيبني 

وفق ال�سوابط القانونية واملحددات احلقوقية.
اإن  الطيار،  حممد  الأمنية،  احلكامة  يف  اخلبري  الأكادميي  وق��ال 
اختيار  يكر�ص  املختفني،  الأطفال  اأثر  لقتفاء  احلديث  "النظام 
ال�سرطة  مقت�سيات  ل��ت��زي��ل  ال��وط��ن��ي  ل��الأم��ن  ال��ع��ام��ة  امل��دي��ري��ة 
ال�سرطة  ب��ني  م��ا  امل�����س��رك  ال��ع��م��ل  ع��ل��ى  ت��ق��وم  ال��ت��ي  املجتمعية، 
اجلرمية  حماربة  اأج��ل  من  املتبادلة  والثقة  والتعاون  واملجتمع، 

والق�ساء على اأ�سبابها".
"التفاق  عربية":  نيوز  "�سكاي  ملوقع  ت�سريحه  يف  الطيار  وتابع 
الذي عقدته املديرية العامة لالأمن الوطني مع �سركة ميتا، من 
�ساأنه تعزيز الثقة بني ال�سرطة واملواطن من جهة، وتعزيز ال�سعور 

بالأمن من جهة ثانية".

   بانوراما
ل يتناول �سوى جوز الهند منذ 28 عاما.. ملاذا؟

ملا  الهند فقط،  يتبع رجل هندي من مدينة كا�ساراجود يف ولية كريال نظاًما غذائًيا �سارًما يقت�سر على جوز 
يقرب من ثالثة عقود.

وك�سف الرجل الذي ُيدعى بالكري�سنان بالي اأنه مل ياأكل �سيًئا �سوى جوز الهند على مدار ال� 28 عاًما املا�سية؛ 
وذلك لعالج مر�ص الرجتاع املعدي املريئي. جوز الهند يحتوي على معادن مثل الكال�سيوم واملغني�سيوم وال�سوديوم 

والبوتا�سيوم، وقد يكون ذلك ال�سبب يف متكنه من ا�ستعادة قوته.
وقال بالي اإنه يحاول احلفاظ على �سحته ولياقته، بعد اأن مت ت�سخي�سه مبر�ص الرجتاع املعدي املريئي، لدرجة 
اأنه مل يكن قادًرا على احلركة ب�سبب املر�ص. وكجزء من خطة عالجه، بداأ بالي يف تناول جوز الهند و�سعر اأنه 
يتح�سن ب�سكل كبري؛ لذا قرر امل�سي قدًما يف خطته وعدم تناول اأي طعام اآخر. ومن املعروف اأن جوز الهند يحتوي 
على بع�ص املعادن مثل الكال�سيوم واملغني�سيوم وال�سوديوم والبوتا�سيوم، ورمبا كان ذلك �سببا يف الحتفاظ بقوته 

والتمتع بلياقة بدنية جيدة.
وكان بالي لعب كرة قدم يف ناٍد حملي، ولكنه يف �سن اخلام�سة والثالثني من عمره اأخربه الأطباء باأنه يعاين من 

مر�ص الرجتاع املعدي املريئي، حيث كان يتقياأ ما يف معدته يف كل مرة يتناول فيها الطعام.
وقام الرجل بتجربة اأنظمة غذائية متعددة، ولكنه مل ي�سعر بتح�سن اإل بعد جتربة جوز الهند وماء جوز الهند؛ 

لذلك مت�سك بهما طيلة ال� 28 عاًما املا�سية.
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رحلة بحرية ت�ستمر 3 �سنوات.. جتوب 7 قارات و135 دولة
مييل الكثري اإىل التطلع اإىل رحلة ب�سيطة يف عطلة نهاية الأ�سبوع، واإذا كنا 
حمظوظني، ميكن اأن ن�سافر يف رحلة ملدة اأ�سبوعني اإىل مكان لطيف، لكن 
اإحدى �سركات الرحالت البحرية تقدم رحلة فريدة من نوعها ت�ستمر ملدة 
3 �سنوات. وتوفر Life at Sea Cruises للعمالء ما تقول اإنها اأول رحلة 
بحرية تنتقل اإىل جميع اأنحاء العامل. ومع ذلك، هناك حتذير واحد فقط، 
عليك احلجز ملدة ثالث �سنوات كاملة، اأي اأن عليك اأن تدفع ما يعادل تكلفة 
�سقة بغرفة نوم واحدة. وبعد وباء كورونا، من الوا�سح اأن العمل من املنزل 
اأ�سبح الآن را�سخاً يف العديد من اأماكن العمل. ومع قدرة املوظفني الآن 
على اإجناز اأعمالهم عن بعد، بداأت بع�ص �سركات ال�سفر يف تقدمي منوذج 
جديد متاماً. وبداأت Life at Sea Cruises يف الرويج لأحدث عرو�سها 
الر�سمي  موقعها  ويعلن   ."Cruise the World" الإعالنية وهي رحلة
 Ultimate Bucket List" على الإنرنت للعمالء املحتملني عن عرو�ص
"تعال  World Cruise". ويف معر�ص الرويج لرحلتها قالت ال�سركة: 
على من ال�سفينة يف اأول رحلة بحرية عاملية من نوعها ملدة 3 �سنوات عرب 
الرحلة بفر�سة  ب�سكل جميل"، وتعد  التي مت جتديدها   MV Gemini
ال�سبع و135 دولة.  القارات  130.000 ميل عرب جميع  اأكر من  تغطية 
ومع فر�سة زيارة اأكر من 375 وجهة، واأكر من 100 جزيرة ا�ستوائية، 
وتالل "ل ح�سر لها" للت�سلق اإىل جانب 6 معابر على خط ال�ستواء، من 

الوا�سح اأن هذه الرحلة البحرية تفخر مب�سار ل مثيل له.

نفوق دّبة قطبية جّراء �سعقة كهربائية يف كوبنهاغن
نفقت دّبة قطبية يف حديقة كوبنهاغن للحيوانات جّراء تعّر�سها ل�سعقة، 
ت �سلكاً كهربائياً بعد متكنها من اخلروج من قف�سها، بح�سب  عندما ع�سّ

ما اأعلنت اإدارة احلديقة .
ووقع احلادث ع�سر الثالثاء املا�سي عندما جنحت الدّبة يف مغادرة القف�ص 

بتحطيمها حاجزاً معدنياً.
واأو�سحت احلديقة يف بيان اأن الدّبة "اأم�سكت بعد جتاوزها احلاجز �سلكاً 

كهربائياً، ثم قطعتها باأ�سنانها فتعّر�ست ل�سعقة كهربائية".
واأعلن مدير حديقة احليوانات ماد�ص فرو�ست برتل�سن عن اتخاذ تدابري 

لتعزيز الأمان يف قف�ص الدببة البي�ساء.
1859، مما  اإن�سائها عام  اأي ح��ادث مماثل منذ  ت�سهد هذه احلديقة  ومل 

يجعلها واحدة من اأقدم حدائق احليوانات يف اأوروبا.
 )Zoologisk Have( "هايف "زولوغي�سك  احليوانات  حديقة  واأث��ارت 
اأمام  علناً  بت�سريحها   2014 عام  اإعالمية  الدمناركية �سجة  العا�سمة  يف 

اأطفال جيفة �سغري زرافة نفذ فيه القتل الرحيم.
ع، واألقيت قطع جيفته لالأ�سود  واأجرَي ت�سريح ملاريو�ص بعد اإعدامه، ثم ُقطِّ

اإلي�سا تفاجىء هيفاء 
وهبي على امل�سرح

اإلي�سا  اللبنانيتان  النجمتان  اأحيت 
وهيفاء وهبي حفاًل غنائياً �سخماً 
يف قطر، يوم اأم�ص الأول اخلمي�ص، 
معاً،  الغنائية  حفالتهما  ث��اين  يف 
الذى  الأول  ح��ف��ل��ه��م��ا  جن���اح  ب��ع��د 
اأقيم فى ال�سعودية، �سمن فعاليات 
ال��ري��ا���ص، وح��ق��ق ح�سوراً  م��و���س��م 
ج��م��اه��ريي��اً لف��ت��اً، و���س��ه��د تفاعاًل 
مميزاً. وتلقت هيفاء هدية خا�سة 
ومميزة من اإلي�سا، حيث جتمعهما 
الأخرية  واحتفلت  ق��وي��ة،  �سداقة 
على  ال�51،  الأوىل  م��ي��الد  ب��ع��ي��د 
جماهريي  ح�سور  و���س��ط  امل�����س��رح، 
�سخم. وفاجاأت اإلي�سا هيفاء بهذه 
اأغنية  لها  وغنت  اجلميلة،  اللفتة 
واأح�سرت  ال�����س��ه��رية  امل��ي��الد  ع��ي��د 
قالب حلوى كبري، وتبادل الثنائي 
من  ح��اد  ت�سفيق  و�سط  ال��ق��ب��الت، 
اجل��م��ه��ور. وق��ط��ع��ت ه��ي��ف��اء وهبي 
قالب الكيك واأطعمت اإلي�سا قطعة 
منها، وهناأت الأخرية الأوىل ومتنت 
تظل  واأن  وال�����س��ح��ة،  ال�����س��ع��ادة  لها 
متاألقة دائماً.  والتقى الثنائي قبل 
احلفل وتبادلت النجمتان التحية، 
اإلي�سا وهيفاء باقة مميزة  وقدمت 

من اأ�سهر اأغنياتهما.

اخل�سروات والفواكه امللونة 
تقلل خطر �سرطان الربو�ستاتا

علماء  اأج���������راه  ج���دي���د  ب���ح���ث  ق�����ال 
اأن  اأ�سراليا"  "�ساوث  جامعة  م��ن 
الفواكه  ي��ت��ن��اول��ون  ال��ذي��ن  ال��رج��ال 
منتظم  ب�سكل  امللونة  واخل�����س��روات 
ب�سرطان  ل���الإ����س���اب���ة  ع��ر���س��ة  اأق�����ل 

الربو�ستاتا.
ق��و���ص قزح  ت��ن��اول  اأن  البحث  ووج���د 
من الأطعمة النباتية الغنية ببع�ص 
امل���غ���ذي���ات ال���دق���ي���ق���ة ي�����س��اع��د على 
الربو�ستاتا،  ���س��رط��ان  م��ن  ال��وق��اي��ة 
يخ�سعون  مل����ن  ال�������س���ف���اء  وت�������س���ري���ع 

للعالج الإ�سعاعي لهذا املر�ص.
وُن�����س��رت ن��ت��ائ��ج ال���درا����س���ة يف جملة 
بني  ال��ب��اح��ث��ون  وق�����ارن  "كان�سر"، 
ت����رك����ي����زات امل����غ����ذي����ات ال���دق���ي���ق���ة يف 
�سرطان  م���ر����س���ى  ل�����دى  ال���ب���الزم���ا 
الربو�ستاتا، مع جمموعة اأخرى من 

الأ�سحاء.

كتب ر�سالة على في�سبوك وانتحر
يوم  لبنان، ظهر  الجتماعي يف  التوا�سل  مواقع  �سّجت 
بيار  اللبناين  كتبها  وداع  بر�سالة  اخلمي�ص،  الأول  اأم�ص 
�سقر )62 عاماً(، على ح�سابه بفي�سبوك، قال اإنها الر�سالة 
الأخرية قبل اإقدامه على النتحار. وفور ن�سره الر�سالة، 
تفاعل اأ�سدقاء بيار واأقرباوؤه مع املن�سور، وحاولوا ثنيه 
عن قراره اخلطري وال�سوداوي، ولكّنه مل يرّد على هاتفه 
�سكاي  ملوقع  اأمني  م�سدر  واأك��د  التعليقات.  اأوردت  كما 
يف  هامدة  جثة  ووج��د  انتحر  �سقر  بيار  اأن  عربية  نيوز 
عزا  ر�سالته،  ويف  لبنان.  ق�ساء جبل  ب�سكنتا  بلدة  ج��رود 
اخلانقة  ال�سائقة  اإىل  النتحار،  قرار  اّتخاذه  �سبب  بيار 
وق��ف معمل �سناعة  اأج��ربت��ه على  وال��ت��ي  بها  التي مي��ّر 
م�ساكل  م��ن  معاناته  اإىل  اإ���س��اف��ة  الإع��الن��ي��ة،  ال��ل��وح��ات 
�سّحية. ومما كتبه يف ر�سالته: "بعد قليل من املمكن األ 
الوداعية عرب  ر�سالته  �سقر  وكتب  يكون عندي طعام". 
في�سبوك، معلاًل اإقدامه على النتحار، حمّمال امل�سوؤولية 
اأمني عام حزب اهلل  اإ�سارة اىل  "يف  اىل العمامة ال�سوداء 
الدولة  يف  واحل��رام��ي��ة  وال��ف��ا���س��دي��ن  اهلل"  ن�سر  ح�سن 

اللبنانية، كما عمد اإىل كتابة و�سيته .

ر�سا�سة تخلي ركاب طائرة
ركاب  اجلمعة  اأم�ص  اجلنوبية  كوريا  يف  ال�سلطات  اأجلت 
طائرة تابعة للخطوط اجلوية الكورية كانت على و�سك 
على  العثور  بعد  الدويل"،  "اإنت�سون  مطار  من  الإق��الع 
ر�سا�سة حية. ومت اإيقاف ت�سغيل الطائرة واإجالء اأكر 
من 200 راكب كانوا على متنها. وبح�سب وكالة الأنباء 
�سباح  ب��الغ��ا  ال�سرطة  تلقت  فقد  "يونهاب"،  ال��ك��وري��ة 
ر�سا�سة  على  الطائرة عر  ركاب  اأحد  باأن  الباكر  اأم�ص 
العا�سمة  اإىل  املتجهة  ال��ط��ائ��رة  يف  مقعده  حت��ت  ملقاة 
الطائرة  تقلع  اأن  امل��ق��رر  م��ن  وك���ان  مانيال.  الفلبينية، 
املن�سة  اإىل  اإع��ادت��ه��ا  مت��ت  لكن  �سباحا،   7:45 ال�ساعة 
قبل الإقالع مبا�سرة بعد العثور على الر�سا�سة. كما مت 
ا كانوا على من الطائرة، منهم 218  اإجالء 230 �سخ�سً
اأف��راد طاقم ال�سيافة. وتوجه فريق من  راكًبا و12 من 
وحدة �سرطة مكافحة الإرهاب وفريق ع�سكري للتخل�ص 
مت  فيما  ال��داخ��ل،  من  الطائرة  لتفتي�ص  املتفجرات  من 

فتح حتقيق ب�ساأن كيفية دخول الر�سا�سة اإىل الطائرة.

�سوارع بكني تغزوها الديدان..وخرباء يك�سفون اللغز
بكني يف  ���س��وارع  اجتاحت  ال��دي��دان  م��ن  عا�سفة ممطرة 
الأيام الأخرية، و�سط ذعر وقلق وحرية �سكان العا�سمة 
مغادرة  بعدم  وتنبيههم  حتذيرهم  مت  الذين  ال�سينية، 
املنازل من دون حمل املظالت يف اأيديهم، حلماية اأنف�سهم 
هذه  ق�سة  فما  ال�سماء،  م��ن  متطر  ال��ت��ي  ال��دي��دان  م��ن 
ال���دي���دان، وه���ل ح��ق��اً ه���ذه ظ��اه��رة غ��ري��ب��ة تتعر�ص لها 

ال�سني؟
و�سائل  ع��ل��ى  ف��ي��دي��و  مقطع  انت�سر  الأخ�����رية،  الأي����ام  يف 
تغزو  ال���دي���دان  م��ن  �سيل  الج��ت��م��اع��ي يظهر  ال��ت��وا���س��ل 
تغطي  ل��زج��ة  ح�سرات  م��ع   ، ال�سينية  العا�سمة  ���س��وارع 

ال�سيارات، ح�سبما ورد يف موقع دايلي �ستار.
الذهول  من  حالة  اأ�سابتهم  الذين  بكني  �سكان  ويظهر 
واحل����رية، ج���راء ه��ذه ال��ظ��اه��رة ال��غ��ري��ب��ة، وه��م مي�سون 

حاملني املظالت يف اأيديهم.

مدينة �سميت با�سم تايلور �سويفت 
احتفال ببدء جولتها املو�سيقية

املف�سل يف  فنانتهم  روؤي��ة  �سويفت من  تايلور  العاملية  الفنانة  يتمكن معجبو  لن 
ولية اأريزونا فح�سب، بل �سيقومون بذلك يف مدينة �سميت با�سمها لأن مدينة 

غليندال �ستغري ا�سمها موؤقًتا لتكرمي بداية جولتها.
ويقال اإن عمدة جلينديل، جريي ويريز، من املقرر اأن يعلن عن ال�سم اجلديد 
مواعيد  خ��الل  التنفيذ  حيز  �سيدخل  اجلديد  ال�سم  اإن  ويقال  الثنني،  ي��وم 

حفلتها املو�سيقية يف 17 و 18 اآذار.
ا ال�سبق ال�سحفي يف اأماكن ميكن للمعجبني الذهاب اإليها  �سيقدم ويريز اأي�سً
املدينة،  ع��ن  ���س��ادر  لبيان  وف��ًق��ا  املو�سيقية.  احل��ف��الت  بعد  احلفلة  ملوا�سلة 
با�ستخدام الكثري من جمل من اأغاين �سويفت جاء: "لي�ست هناك حاجة 
للتهدئة، فنحن ل نخاف ونفعل �سيًئا غري معتاد لالحتفال بحقيقة 

اأن حفالت تايلور تبداأ هنا!".

املغنية وكاتبة االأغاين االأمريكية فيبي بريدجرز ت�ضل اإىل احلفل ال�ضنوي الثاين لن�ضاء العام من جملة تامي 
يف لو�ش اأجنلو�ش يف اليوم العاملي للمراأة. ا ف ب

العثور على اأنثى منر اأبي�س 
قرب حديقة حيوانات 

ُعَر على اأنثى منر اأبي�ص �سغرية 
م��روك��ة يف ���س��ارع حم���اٍذ حلديقة 
وهي  اأثينا،  قرب  للحيوانات  اأتيكا 
اأعلن  ال��ي��ون��ان، على م��ا  الأب����رز يف 
هذا املتنزه. واأو�سحت احلديقة اأن 
اأ�سهر،  اأرب��ع��ة  البالغة  الأن��ث��ى  ه��ذه 
وال��ت��ي ك��ان��ت م���وج���ودة حت��ت �سلة 
بال�سلل  م�سابة  ك��ان��ت  م��ه��م��الت، 

على م�ستوى اخل�سر.
وقال موؤ�س�ص احلديقة جان جاك 
لو�سويور ل�سحيفة "بروتو ثيما": 
"ل اأحد يعرف من اأين اأتت اأو كيف 
و�سلت اإىل هذا املكان"، مرجحاً اأن 

تكون ُتركت الثنني املا�سي.
"يف  كانت  النمر  اأن��ث��ى  اأن  واأ���س��اف 

حالة مزرية".
وي�سف ال�سندوق العاملي للطبيعة 
"ت�سوه  ب��اأن��ه��ا  ال��ب��ي�����س��اء  ال��ن��م��ور 
اإن��ه��ا غ��ري م��وج��ودة يف  وراثي" اإذ 

الربية.
البي�ساء  ال���ن���م���ور  ل����دى  وي��ظ��ه��ر 
حت��ول وراث���ي يتمثل يف م��ا ي�سمى 
ال��ت��ي ت�سفي  ال��ب��ي�����س��اء  ال��ك��ري��ات 
املخطط  الأب���ي�������ص  ل��ون��ه��ا  ع��ل��ي��ه��ا 

باللون الأ�سود.
وت�����س��م ح��دي��ق��ة اأت��ي��ك��ا ن��ح��و األفي 
وتعر�ست  نوعاً،   290 من  حيوان 
لن���ت���ق���ادات يف ال���ع���ام امل��ا���س��ي بعد 
قف�سه  م����ن  ����س���م���ب���ان���زي  ه�������روب 
يتم  اأن  قبل  العمل،  �ساعات  خالل 
اإطالق النار عليه لأ�سباب متعلقة 

بال�سالمة العامة.

نا�سا تعلن هوية رواد الف�ساء يف مهمتها حول القمر 2024
اأم�����ص الأول  ن��ا���س��ا   وع���دت وك��ال��ة الف�ساء الأم��ري��ك��ي��ة 
-اأبريل  ني�سان  من  الثالث  يف  �ستعلن  باأنها  اخلمي�ص 
عن اأ�سماء رواد الف�ساء الأربعة، الذين �سيدورون حول 

القمر العام املقبل، كجزء من مهمة "اأرتيمي�ص 2".
باجتاه  امل��اأه��ول��ة  ال��رح��الت  ع���ودة  املهمة  ه��ذه  وت�سكل 
عام  "اأبولو" يف  برنامج  اآخ��ر مهمة �سمن  منذ  القمر 

1972، قبل اأكر من ن�سف قرن.
�سيتاألف  الطاقم  اإن  نيل�سون  "نا�سا" بيل  رئي�ص  وق��ال 

من "ثالثة اأمريكيني وكندي".
اأو�سح يف  الأمريكية  الف�ساء  وكالة  م�سوؤول من  وكان 
وقت �سابق من الأ�سبوع اأن موعد الإطالق حمدد حالياً 

يف نوفمرب -ت�سرين الثاين 2024.
اإل  "اإ�ص  ���س��اروخ  ع��رب  الأرب��ع��ة  الف�ساء  رواد  و�سُينقل 
اأقوى �ساروخ يف العامل  اإ�ص" التابع لوكالة نا�سا، وهو 
قمة  على  ال��رح��ل��ة  ه��ذه  يف  موقعهم  و�سيكون  ح��ال��ي��اً. 
هذا ال�ساروخ، يف كب�سولة اأوريون التي �ستنف�سل لدى 
اأن  دون  القمر من  اإىل  وتنقلهم  الف�ساء  اإىل  الو�سول 
مع  امل��رك��ب��ة  �ستهبط  ال���ع���ودة،  ومب��ج��رد  ع��ل��ي��ه.  تهبط 

الطاقم يف املحيط.

عن  القمر  ويبعد  اأي���ام.  ع�سرة  ح��وايل  املهمة  وت�ستمر 
الف�ساء  باألف مرة بعد حمطة  الأر���ص مب�سافة تفوق 
الدولية التي توؤوي رواد ف�ساء من وكالة "نا�سا" ب�سكل 
دائم. مل ُيطلق �ساروخ "ا�ص ال ا�ص" حتى الآن اإل مرة 
واحدة، خالل مهمة "اأرتيمي�ص 1" التي حملت كب�سولة 
القمر، يف مهمة جتريبية  اإىل  "اأوريون" غري ماأهولة 
بنجاح  الكب�سولة  وع��ادت  يوماً.   25 اأكر من  ا�ستمرت 

اإىل الأر�ص يف دي�سمرب -كانون الأول.
 )41 حالياً  )هناك  "الن�سطون"  الف�ساء  رواد  جميع 
"اأرتيمي�ص  مهمة  من  ج��زءاً  ليكونوا  ر�سمياً  موؤهلون 

للغاية. �سرية  تظل  الختيار  عملية  لكن   ،"2
امل��ا���س��ي، ق���ال رئ��ي�����ص مكتب  اأغ�����س��ط�����ص -اآب  ن��ه��اي��ة  يف 
تبحث  الوكالة  اإن  واي��زم��ان،  ري��د  حينها  الف�ساء  رواد 
الفنية وروح اجلماعة لدى  قبل كل �سيء عن اخل��ربة 
وترك  الخ��ت��ي��ار.  عليهم  �سيقع  ال��ذي��ن  امل��ح��ظ��وظ��ني 
الف�ساء  رواد  ب��ني  م��ن  وه��و  ذل��ك احل��ني  من�سبه منذ 

املوؤهلني ليكونوا يف عداد املهمة.
وحل حمله يف هذا املن�سب جو اأكابا الذي بات يف طليعة 

عملية اتخاذ القرار يف هذا ال�ساأن.
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