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جامع ال�سيخ زايد الكبري ي�ستكمل 

ا�ستعداداته ال�ستقبال �سهر رم�سان

اأخبار االإمارات

املجتمع الرو�سي غري ُمباٍل مبا 

يحدث على جبهات القتال 

عربي ودويل

االأردين علي القي�سي واملغربي دياين يحتفظان 

بلقب »الن�سخة العربية« من »حماربي االإمارات«

الفجر الريا�سي

الحتاد الأوروبي يوافق على خطة لإر�سال مليون قذيفة مدفعية لأوكرانيا

قتال م�ستعل يف باخموت.. و�لقو�ت �لرو�سية حتقق مكا�سب يف �أفدييفكا

   

رئي�س �لدولة ونائبه يهنئان �لرئي�س 
�لتون�سي بذكرى ��ستقالل بالده

•• اأبوظبي-وام:

الدولة  اآل نهيان رئي�س  ال�شيخ حممد بن زايد  ال�شمو  بعث �شاحب 
اإىل فخامة قي�س �شعيد رئي�س اجلمهورية  حفظه اهلل برقية تهنئة 

التون�شية ال�شقيقة، وذلك مبنا�شبة ذكرى ا�شتقالل بالده.
نائب  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  بعث  كما 
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل برقية تهنئة 

مماثلة اإىل فخامة الرئي�س قي�س �شعيد.
وبعث �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم برقية تهنئة 
التون�شية  اإىل معايل جنالء بودن رم�شان رئي�شة احلكومة  مماثلة 

ال�شقيقة.

�لإمار�ت تتحرى هالل رم�سان �ليوم
•• اأبوظبي-وام:

جتتمع جلنة حتري روؤية هالل �شهر رم�شان املبارك اليوم الثالثاء 
 21 امل��واف��ق  هجرية   1444 �شعبان  �شهر  م��ن  والع�شرين  التا�شع 
مار�س 2023 بعد �شالة املغرب، وذلك يف دائرة الق�شاء يف اأبوظبي 
برئا�شة معايل عبداهلل �شلطان بن عواد النعيمي وزير العدل وح�شور 

اأع�شاء اللجنة.
وموافاة  ال��روؤي��ة  بتحري  الدولة  يف  ال�شرعية  املحاكم  جميع  وتقوم 
اللجنة مبا يثبت لديها وعلى جلنة حتري ال�شهور القمرية بدائرة 
الو�شطى وال�شرقية والغربية بالإمارة  املناطق  باأبوظبي يف  الق�شاء 
الأدلة  جمع  يف  ال�شهرية  مهمتها  متابعة  والظفرة  العني  ومدينة 
اللجنة  ال�شنة، وموافاة  اإثبات بداية �شهر رم�شان لهذه  اإىل  املوؤدية 

مبا تو�شلت اإليه.

رئي�س �لدولة و�لرئي�س �لروماين يبحثان عالقات �لبلدين و�لق�سايا �لإقليمية

اأن  املتوقع  22 مار�س. ومن  يوم 
العالقات  تطوير  م�شائل  ت��ك��ون 
البلدين  ب��ني  وال��ت��ع��اون  الثنائية 
وال���و����ش���ع ال��ع��امل��ي ال���راه���ن على 

راأ�س جدول اأعمال الزعيمني.
ويف مقال ُن�شر يف م�شتهل زيارته 
نوعها  م��ن  الأوىل  وه��ي  ملو�شكو، 
اأ�شدرت  اأن  م��ن��ذ  ع��امل��ي  ل��زع��ي��م 
املحكمة اجلنائية الدولية مذكرة 
اعتقال بحق الرئي�س بوتني، دعا 
�شي اأي�شا اإىل تبني نهج براغماتي 

ب�شاأن اأوكرانيا.
باللغة  ن�شر  مقال  يف  �شي  وكتب 
رو�شي�شكايا  ب�شحيفة  الرو�شية 
ت�شدرها  ال��ت��ي  اليومية  ج��ازي��ت��ا 
اق���راح  اأن  ال��رو���ش��ي��ة  احل��ك��وم��ة 
ال�������ش���ني، وه�����و ورق�������ة م����ن 12 
املا�شي،  ال�شهر  اأ�شدرتها  نقطة 
ميثل اأكرب قدر ممكن من وحدة 

وجهات نظر املجتمع الدويل.

بوتني: رو�سيا م�ستعدة لتزويد 
جمانا  ب��احل��ب��وب  �أف��ري��ق��ي��ا 

•• مو�سكو-رويرتز:

فالدميري  ال��رو���ش��ي  الرئي�س  ق��ال 
�شتزود  رو���ش��ي��ا  اإن  اأم�������س  ب���وت���ني 
باحلبوب جمانا  الأفريقية  الدول 
يف ح��ال��ة ع���دم مت��دي��د ات��ف��اق نقل 
احلبوب عرب موانئ البحر الأ�شود 

يف مايو اأيار.
واأ���ش��اف خ��الل امل��وؤمت��ر الربملاين 
مل  اأفريقيا  اأن  الأفريقي  الرو�شي 
من  �شئيلة  كميات  �شوى  ت�شتقبل 
�شادرات احلبوب التي جرت �شمن 
ال�شروط  حت��ق��ي��ق  واأن  الت����ف����اق 
الرو�شية بالكامل لتجديد التفاق 

ي�شب يف م�شلحة اأفريقيا.
اأع��ل��ن��ت رو�شيا  م��ن اأج��ه��ة اأخ����رى، 
ب��ح��ق مدعي  ج��ن��ائ��ي  ف��ت��ح حتقيق 
املحكمة اجلنائية الدولية وثالثة 
ق�شاة بعد اأيام على اإ�شدار املحكمة 
الرئي�س  ب���ح���ق  ت���وق���ي���ف  م����ذك����رة 
ال���رو����ش���ي ف���الدمي���ري ب��وت��ني على 

خلفية جرائم حرب يف اوكرانيا.

رجال الإطفاء يخمدون حريقا و�شط حطام منزل دمره الق�شف مبدينة خارت�شيزك يف دونيت�شك. )رويرز(
ي�����ش��ب��ه م����ا ي����ح����دث يف ب���اخ���م���وت، 
اإىل  حتولت  اأفدييفكا  اأن  م�شيفة 

مدينة مدمرة بالكامل.
املكتب  اأع����ل����ن  ف���ي���م���ا  ذل�����ك  ي����اأت����ي 
دونيت�شك  جل��م��ه��وري��ة  ال��ت��م��ث��ي��ل��ي 
ملراقبة  امل�شرك  املركز  ال�شعبية يف 
بجرائم  املتعلقة  الق�شايا  وتن�شيق 
باأن  اأوكرانيا  ترتكبها  التي  احل��رب 
بلدات  الأوك��ران��ي��ة ق�شفت  ال��ق��وات 

ب�»انعدام  ن��ددت  التي  كييف  غ�شب 
ال�������ش���ع���ور ب���وخ���ز ال�������ش���م���ري« لدى 

الرئي�س الرو�شي.
���ش��اع��ات ف��ق��ط م���ن زيارته  وع��ق��ب 
ل�شم  التا�شعة  ال��ذك��رى  يف  ال��ق��رم 
الكرملني  ن�����ش��ر  اجل����زي����رة،  ���ش��ب��ه 
ف��ي��دي��و ل��و���ش��ول ب��وت��ني ع��ل��ى منت 
املدينة  م��اري��وب��ول،  اإىل  م��روح��ي��ة 
���ش��ي��ط��رت عليها  ال��ت��ي  ال�����ش��اح��ل��ي��ة 
الربيع  طويل  ح�شار  بعد  مو�شكو 

املا�شي.
و�شوهد  امل��دي��ن��ة  يف  ب��وت��ني  وج����ال 
وقال  بنف�شه.  ���ش��ي��ارت��ه  ي��ق��ود  وه���و 
الرو�شي  ال��رئ��ي�����س  اإن  ال��ك��رم��ل��ني 
تفقد م�شرحا مو�شيقيا اأعيد بناوؤه 
وا�شتمع اإىل تقرير عن اأعمال اإعادة 

اإعمار هذه املدينة املنكوبة.
الأوىل لبوتني  ال��زي��ارة  ه��ي  وه���ذه 
اإىل منطقة دونبا�س ال�شرقية منذ 
اأوكرانيا  بدء العملية الع�شكرية يف 
يف فرباير العام املا�شي، وتاأتي بعد 
ال�شيطرة  اإع���الن  م��ن  تقريبا  ع��ام 
اإىل  اأدت  على ماريوبول بعد حملة 
لل�شلب،  اآزوف�شتال  م�شنع  تدمري 
الأوكرانية  للقوات  الأخ��ري  املعقل 

يف املدينة.
وج����اءت زي����ارة ب��وت��ني ق��ب��ي��ل زيارة 

الرئي�س ال�شيني اإىل مو�شكو.

•• عوا�سم-وكاالت:

الحت����اد  دول  اإن  م�����ش��وؤول��ون  ق����ال 
الأوروبي وافقت اأم�س الثنني على 
مدفعية  قذيفة  مليون  ملنح  خطة 
ال��ع��ام املقبل  لأوك��ران��ي��ا على م��دى 
خمزوناتها  يف  ال��ب��ح��ث  خ���الل  م��ن 

والتعاون ل�شراء املزيد.
الإ�شتوين هانو  الدفاع  وزي��ر  وق��ال 
هام�س  ع��ل��ى  لل�شحفيني  ب��ي��ف��ك��ور 
ووزراء  خ���ارج���ي���ة  وزراء  اج���ت���م���اع 
دفاع الحت��اد الأوروب��ي يف بروك�شل 
تو�شلنا اإىل توافق �شيا�شي لإر�شال 
 155 ع��ي��ار  م��ل��ي��ون طلقة ذخ���رية 

مليمرا اإىل اأوكرانيا.
اىل ذلك �شهدت العملية الع�شكرية 
الرو�شية يف اأوكرانيا، الثننب، يوماً 
امل��ع��ارك، حيث ي�شتمر  م��ن  ج��دي��داً 
ب�شط  حماولة  يف  الرو�شي  اجلي�س 
اأوكرانيا،  يف  اأرا���س  على  ال�شيطرة 
الأوكرانية  ال��ق��وات  ت�شتميت  فيما 
يف م��ق��اوم��ة ال���دب ال��رو���ش��ي بدعم 

ع�شكري ولوج�شتي من الغرب.
حمور  هي  باخموت  مدينة  وتبقى 
رو�شيا  وج��ع��ل��ت  ال�����ش��ر���س.  ال��ق��ت��ال 
من ال�شيطرة على باخموت اأولوية 
على  لل�شيطرة  ا�شراتيجيتها  يف 
ب�شرق  ال�شناعية  دونبا�س  منطقة 

لدمار  املدينة  وتعر�شت  اأوكرانيا. 
ك��ب��ري ب�����ش��ب��ب ال��ق��ت��ال ال���دائ���ر منذ 
هجمات  رو���ش��ي��ا  ت�����ش��ن  اإذ  ���ش��ه��ور، 

متكررة.
اأع��ل��ن��ت وزارة  اآخ���ر ال��ت��ط��ورات،  ويف 
القوات  اأن  ال��ربي��ط��ان��ي��ة  ال����دف����اع 
ال����رو�����ش����ي����ة حت����ق����ق م����ك����ا�����ش����ب يف 
اأفدييفكا �شمايل دونيت�شك، موؤكدة 
اأفدييفكا  يف  التكتيكي  الو�شع  اأن 

من  ال�شعبية  دونيت�شك  جمهورية 
الأ�شلحة الثقيلة اأكرث من 16 األف 

مرة منذ 17 فرباير 2022.
الرئي�س  اأن  الكرملني،  واأعلن  هذا 
ال���رو����ش���ي ف����الدمي����ري ب���وت���ني قام 
ماريوبول  اإىل  معلنة  غ��ري  ب��زي��ارة 
هي الأوىل له اإىل هذه املدينة منذ 
يف  اأوك��ران��ي��ا  م��ن  عليها  ال�شتيالء 
اأثار  ما  الع�شكرية،  العملية  بداية 

•• مو�سكو-وكاالت:

اأع������رب ال��رئ��ي�����س ال�����ش��ي��ن��ي �شي 
ج��ي��ن��ب��ي��ن��غ، اأم�������س الث���ن���ني، عن 
رو�شيا  اإىل  زي����ارت����ه  ب�����اأن  ث��ق��ت��ه 
�شتعطي زخما جديدا  للعالقات 
م��ع م��و���ش��ك��و، وذل����ك ب��ع��د نزوله 
م��ن ال��ط��ائ��رة ع��ل��ى م���درج مطار 

العا�شمة الرو�شية.
وقال الرئي�س ال�شيني كما نقلت 
عنه وكالت الأنباء الرو�شية: اأنا 
مقتنع ب��اأن ه��ذه ال��زي��ارة �شتكون 
جديدا  زخما  و�شتعطي  مثمرة، 
لتطور �شليم وم�شتقر للعالقات 
بكني  وا�شفا  ال�شينية-الرو�شية 
جيدان  ج���اران  باأنهما  ومو�شكو 

و�شريكان موثوقان.
م�شتعدة حلماية  بالده  اأن  وذكر 
للقانون  وف��ق��ا  ال��ع��امل��ي  ال��ن��ظ��ام 
اقراح  اأن  اإىل  م�شريا  ال����دويل، 

�أنقرة و�لقاهرة تتفقان على 
مو��سلة �لت�ساور و�لتعاون ب�ساأن ليبيا

•• القاهرة-وكاالت:

اإن  الثنني  اأم�س  اأوغلو  ت�شاوو�س  مولود  الركي  اخلارجية  وزي��ر  قال 
ب�شاأن  الوثيق  والتعاون  الت�شاور  موا�شلة  على  م�شر  مع  اتفقت  ب��الده 
للقاهرة  زي��ارت��ه  خ��ت��ام  يف  بها  اأدىل  ت�شريحات  يف  اأوغ��ل��و  واأك���د  ليبيا. 
اأنقرة  ب��ني  امل��ربم��ة  البحرية  التفاقية  اأن  الأن��ا���ش��ول  وك��ال��ة  ونقلتها 

وحكومة الوحدة الوطنية الليبية لي�شت �شد م�شالح م�شر.
كما اعترب اأوغلو اأن م�شر راعت م�شالح اأنقرة عندما اأبرمت اتفاقيات 

بحرية مع اليونان.
واأ�شار وزير اخلارجية الركي اإىل اأن الق�شية التي ل ترتاح لها م�شر 
هي وجودنا يف ليبيا، م�شيفا "نحن نقول منذ البداية اأن وجودنا هناك 

ل ي�شكل خطرا على م�شر.
واأردف قوله هذا التواجد جاء بناء على دعوة من احلكومة ال�شرعية يف 
ذلك اليوم، وا�شتمر بناء على رغبة احلكومات الالحقة، ون�شرح دائما 

اأن الوجود الركي يف هذا البلد لي�س له اأي اآثار �شلبية على م�شر
وكانت م�شادر العربية - احلدث ك�شفت اأن هناك اتفاقاً على عقد قمة 

بني ال�شي�شي واأردوغان يف الن�شف الثاين من العام احلايل.
واأو�شحت اأن م�شر طالبت تركيا بدعم �شيادة ليبيا واإجراء النتخابات، 

واأنقرة رحبت بذلك، بح�شب ما نقلت مرا�شلة العربية- احلدث.

اإىل  التو�شل  كيفية  ب�شاأن  بكني 
ت�شوية يف اأوكرانيا يعك�س وجهات 
ع��امل��ي��ة، وي�����ش��ه��م يف تفادي  ن��ظ��ر 
ع��واق��ب الأزم������ة، ل��ك��ن��ه اأق����ر باأن 

احللول قد ل تكون �شهلة.
اأم�س  ال�شيني  الرئي�س  وو���ش��ل 

زيارة  اأول  رو�شيا، يف  اإىل  الثنني 
انتخابه  اإع����ادة  ل��ه منذ  خ��ارج��ي��ة 
لل�شني.  رئ��ي�����ش��ا  ال��ث��ال��ث��ة  ل��ل��م��رة 
الزيارة  ت�شتمر  اأن  امل��ق��رر  وم���ن 
ت��اأت��ي ب��دع��وة م��ن الرئي�س  ال��ت��ي 
ال��رو���ش��ي ف��الدمي��ري ب��وت��ني، اإىل 

•• اأبوظبي -وام:

بحث �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه 
اهلل، اأم�س، وفخامة كالو�س يوهاني�س رئي�س جمهورية رومانيا ال�شديقة، 
عالقات التعاون بني البلدين وم�شتوى تطورها يف جميع املجالت، اإ�شافة 
امل�����ش��رك. ورحب  اله��ت��م��ام  وامل��و���ش��وع��ات حم��ل  الق�شايا  م��ن  ع���دد  اإىل 
الوطن يف  التي جرت يف ق�شر  الر�شمية  املحادثات  �شموه - خالل جل�شة 
اأبوظبي - بزيارة الرئي�س ال�شيف اإىل دولة الإمارات متطلعاً اإىل اأن ت�شكل 
ال�شمو  �شاحب  وبحث  البلدين.  عالقات  م�شار  اإىل  مهمة  دفعة  زي��ارت��ه 
التعاون  اآف��اق  لتنمية  ال��واع��دة  الفر�س  رومانيا،  ورئي�س  ال��دول��ة،  رئي�س 
القت�شادية  خا�شة  البلدين  ل��دى  التنموية  الأول��وي��ة  ذات  القطاعات  يف 
من  وغريها  الغذائي  والأم��ن  وال�شتدامة  املتجددة  والطاقة  والتجارية 
ال�شتثمارات  تدعم  للتعاون  جديدة  م�شارات  فتح  يف  ي�شهم  مبا  املجالت 

املتبادلة يف البلدين. 
كما ا�شتعر�س اجلانبان عدداً من الق�شايا واملو�شوعات الإقليمية والدولية 

حمل الهتمام امل�شرك وتبادل وجهات النظر ب�شاأنها. 
واأكد �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان، اأن العالقات الإماراتية 
الإم���ارات،  دول��ة  لإن�شاء  الأوىل  ال�شنوات  اإىل  تعود  عريقة  الرومانية   -
م�شرياً اإىل ا�شتمرار التوا�شل بني البلدين على خمتلف امل�شتويات. وقال 
ميثل  املناخي  التغري  بق�شية  الهتمام  اإن  الدولة،  رئي�س  ال�شمو  �شاحب 
قا�شماً م�شركاً بني بلدينا حيث ت�شعى دولة الإمارات ورومانيا اإىل حتقيق 
احلياد املناخي يف العام نف�شه 2050، ويف هذا ال�شياق نتطلع اإىل م�شاركة 
الأمم  اتفاقية  يف  الأط����راف  م��وؤمت��ر  يف  ال�شديق  بلدكم  قبل  م��ن  فاعلة 
دولة  ت�شت�شيفه  ال��ذي   ،"28 "كوب  املناخ  تغري  ب�شاأن  الإط��اري��ة  املتحدة 
ال��ذي توليه  الإم��ارات نهاية العام اجل��اري. واأك��د �شموه الهتمام الكبري 
الدولة بتطوير عالقاتها مع رومانيا ال�شديقة ودول العامل، م�شدداً على 
اأن تعزيز ج�شور التعاون مع اجلميع نهج ثابت يف �شيا�شة الإمارات والبحث 
الب�شرية  م�شلحة  اأج��ل  م��ن  معاً  والعمل  امل�شركة  الفر�س  ع��ن  ال��دائ��م 

رئي�س الدولة خالل مباحثاته مع الرئي�س الروماين    )وام(وخريها مبختلف توجهاتها وثقافتها.               )التفا�شيل �س2(

الرئي�س الرو�شي خالل اجتماعه مع نظريه ال�شيني يف الكرملني مبو�شكو

اأكد اأن بالده م�ستعدة حلماية النظام العاملي 

�سي جينبينغ يوؤكد من مو�سكو زخم �لعالقات �ل�سينية �لرو�سية

موعدً�  نوفمرب  يحدد  �لعر�ق 
�ملحافظات جمال�س  لنتخابات 

•• بغداد-وكاالت:

�شّوت جمل�س النواب العراقي، فجر 
اأم�س الثنني، على حتديد ت�شرين 
ال���ث���اين ن��وف��م��رب م���وع���داً لإج�����راء 
املحافظات،  جم��ال�����س  ان��ت��خ��اب��ات 
���ش��ن��وات منذ   10 اأك�����رث م���ن  ب��ع��د 
اآخ��ر م��رة. وبح�شب بيان  اإج��رائ��ه��ا 
���ش��ادر ع��ن ال���دائ���رة الإع��الم��ي��ة يف 
جمل�س النواب ن�شرته وكالة الأنباء 
على  املجل�س  �شّوت  فقد  الر�شمية، 
موعد انتخابات جمال�س املحافظات 

بتاريخ 6 ت�شرين الثاين 2023.
وت�������ش���م���ل ه�����ذه الن���ت���خ���اب���ات 15 
حمافظة،   18 اأ�شل  من  حمافظة 
اإقليم  ���ش��م��ن  ث����الث  ه���ن���اك  ح��ي��ث 

كرد�شتان املتمتع بحكم ذاتي.
انتخابات  اأّول  ه�����ذه  و����ش���ت���ك���ون 
جتري  حملية  حمافظات  جمال�س 

يف العراق منذ ابريل 2013 .
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بني  �أ���س��رى  ت��ب��ادل  �سفقة 
و�حلوثيني �ليمنية  �حلكومة 

•• عوا�سم-وكاالت:   

التابع  ال���ي���م���ن���ي  ال�����وف�����د  اأك��������د 
يف  املفاو�س  ال�شرعية  للحكومة 
اأم�س  والأ���ش��رى،  املعتقلني  ملف 
الإثنني، اأن �شفقة تبادل الأ�شرى 
مع احلوثيني، ت�شمل 4 �شحفيني 
وعدداً  ب��الإع��دام،  عليهم  حمكوم 

من القادة الع�شكريني.
احلكومي  ال���وف���د  ع�����ش��و  وق�����ال 
الأ������ش�����رى  م���ل���ف  امل����ف����او�����س يف 
ت��غ��ري��دة عرب  يف  ف�شائل،  م��اج��د 
جولة  اإن  توير،  مبوقع  ح�شابه 
املفاو�شات يف ملف الأ�شرى التي 
اختتمت يف برن ب�شوي�شرا ت�شمل 
اأكرث من 880 اأ�شرياً وخمتطفاً، 
ج���زء ومرحلة  اأن��ه��ا  اإىل  م�����ش��رياً 
اإىل  و�شوًل  مراحل  يتبعها  اأوىل 
اأ�شا�س قاعدة  الإفراج الكلي على 

الكل مقابل الكل.
التو�شل  احل����وث����ي����ون  واأع�����ل�����ن 
لتفاق مع الوفد احلكومي على 
من   706 ت�شمل  �شفقة  تنفيذ 
اأ�شراهم، مقابل 181 من اأ�شرى 

احلكومة والتحالف.
املرت�شى،  ع����ب����دال����ق����ادر  وق�������ال 
رئي�س الوفد املفاو�س للحوثيني 
تغريدة  يف  الأ������ش�����رى،  ل�������ش���وؤون 
اإن  ت��وي��ر،  مب��وق��ع  ح�شابه  ع��رب 
اأ�شابيع   3 بعد  �شتنفذ  ال�شفقة 
ي��ت��م ع��ق��د ج��ول��ة اأخرى  اأن  ع��ل��ى 
ل�شتكمال  رم�����ش��ان  ���ش��ه��ر  ب��ع��د 

تنفيذ بقية التفاق.
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي -وام:

حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  بحث 
الدولة  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب���ن 
وفخامة  اأم�����������س،  اهلل"،  "حفظه 
جمهورية  رئي�س  يوهاني�س  ك��الو���س 
التعاون  عالقات  ال�شديقة،  رومانيا 
ب��ني ال��ب��ل��دي��ن وم�����ش��ت��وى ت��ط��وره��ا يف 
اإىل عدد من  اإ�شافة  املجالت،  جميع 
الق�شايا واملو�شوعات حمل الهتمام 
���ش��م��وه - خالل  امل�������ش���رك. ورح�����ب 
جل�شة املحادثات الر�شمية التي جرت 
اأبوظبي - بزيارة  يف ق�شر الوطن يف 
الإمارات  دول��ة  اإىل  ال�شيف  الرئي�س 
دفعة  زي��ارت��ه  ت�شكل  اأن  اإىل  متطلعاً 
البلدين.  ع��الق��ات  م�شار  اإىل  مهمة 
وبحث �شاحب ال�شمو رئي�س الدولة، 
الواعدة  ال��ف��ر���س  روم��ان��ي��ا،  ورئ��ي�����س 
القطاعات  يف  ال��ت��ع��اون  اآف���اق  لتنمية 
ذات الأولوية التنموية لدى البلدين 
والتجارية  الق���ت�������ش���ادي���ة  خ���ا����ش���ة 
وال���ط���اق���ة امل���ت���ج���ددة وال����ش���ت���دام���ة 
والأمن الغذائي وغريها من املجالت 
جديدة  م�����ش��ارات  ف��ت��ح  يف  ي�شهم  مب��ا 
املتبادلة  ال�شتثمارات  تدعم  للتعاون 

يف البلدين. 
ك��م��ا ا���ش��ت��ع��ر���س اجل��ان��ب��ان ع����دداً من 
الإقليمية  وامل���و����ش���وع���ات  ال��ق�����ش��اي��ا 
امل�شرك  وال��دول��ي��ة حم��ل اله��ت��م��ام 
واأكد  ب�شاأنها.  النظر  وجهات  وتبادل 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد 
 - الإماراتية  العالقات  اأن  نهيان،  اآل 
ال�شنوات  اإىل  تعود  الرومانية عريقة 
الإم����������ارات،  دول������ة  لإن���������ش����اء  الأوىل 
م�����ش��رياً اإىل ا���ش��ت��م��رار ال��ت��وا���ش��ل بني 
امل�شتويات.  خم��ت��ل��ف  ع��ل��ى  ال��ب��ل��دي��ن 
الدولة،  رئي�س  ال�شمو  �شاحب  وق��ال 
املناخي  التغري  بق�شية  الهتمام  اإن 
ب���ني بلدينا  م�����ش��رك��اً  مي��ث��ل ق��ا���ش��م��اً 
الإم��ارات ورومانيا  حيث ت�شعى دولة 
العام  يف  املناخي  احل��ي��اد  حتقيق  اإىل 
ال�شياق  ه����ذا  ويف   ،2050 ن��ف�����ش��ه 
قبل  م��ن  فاعلة  م�شاركة  اإىل  نتطلع 
الأطراف  موؤمتر  يف  ال�شديق  بلدكم 
الإطارية  املتحدة  الأمم  اتفاقية  يف 
الذي   ،"28 "كوب  املناخ  تغري  ب�شاأن 
نهاية  الإم��������ارات  دول�����ة  ت�����ش��ت�����ش��ي��ف��ه 
الهتمام  �شموه  واأك��د  اجل��اري.  العام 
بتطوير  ال��دول��ة  توليه  ال��ذي  الكبري 

ال�شديقة  روم���ان���ي���ا  م���ع  ع��الق��ات��ه��ا 
تعزيز  اأن  على  م�شدداً  ال��ع��امل،  ودول 
ج�شور التعاون مع اجلميع نهج ثابت 
الدائم  والبحث  الإم���ارات  �شيا�شة  يف 
معاً  وال��ع��م��ل  امل�شركة  ال��ف��ر���س  ع��ن 
وخريها  الب�شرية  م�شلحة  اأج��ل  من 
وقال  وثقافتها.  توجهاتها  مبختلف 
مع  وت��ع��اون  �شراكة  هدفنا  اإن  �شموه 
التنمية  ا�شتدامة  اأج��ل  م��ن  اجلميع 
جميعاً،  لأجيالنا  اأف�����ش��ل  وم�شتقبل 
من  مزيداً  ال�شديق  لبلدكم  واأمتنى 

الزدهار. 
رومانيا عن  رئي�س  اأع��رب  من جانبه 
ال�شمو  ل�����ش��اح��ب  وت���ق���دي���ره  ���ش��ك��ره 
ال�شتقبال  حل���ف���اوة  ال���دول���ة  رئ��ي�����س 
وكرم ال�شيافة اللذين لقيهما والوفد 
املرافق خالل زيارة الدولة، كما عرب 
ب��زي��ارة دول���ة الإم����ارات.  ع��ن �شعادته 
مب�شتوى  ال��روم��اين  الرئي�س  واأ���ش��اد 

التطور احل�شاري الذي حققته دولة 
اأ�شبحت  اأن��ه��ا  اإىل  م�شرياً  الإم����ارات، 
منوذجاً يف املنطقة يف حتقيق التنمية 

امل�شتدامة.
املرافق  والوفد  زيارته  اإىل  اأ�شار  كما 
اأبوظبي  يف  واملوؤ�ش�شات  املعامل  بع�س 
حتظى  "م�شدر" التي  مدينة  ومنها 
مب��وا���ش��ف��ات ع��امل��ي��ة ت���ربز م��ا حققته 
امل�شتدامة.  التنمية  الدولة يف جمال 
اأه����م����ي����ة  اإىل  ف����خ����ام����ت����ه  وت������ط������رق 
التي  التفاهم  وم��ذك��رات  التفاقيات 
الطاقة  جم���الت  يف  ال��ب��ل��دان  اأعلنها 
والتعليم  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  امل��ت��ج��ددة 
وغريها، متطلعاً اإىل اأن ت�شكل زيارته 
ال��ع��الق��ات يف  لتعزيز  ان��ط��الق  نقطة 
البلدين.  لكال  املهمة  امل��ج��الت  ه��ذه 
الإم���ارات  ا�شت�شافة  اأهمية  اأك��د  كما 
الأمم  اتفاقية  يف  الأط����راف  م��وؤمت��ر 
ب�����ش��اأن تغري املناخ  امل��ت��ح��دة الإط��اري��ة 

اأن املجالت  اإىل  م�شرياً   ،"28 "كوب 
امل���وؤمت���ر يف غاية  ���ش��ي��ن��اق�����ش��ه��ا  ال���ت���ي 
وللعمل  ال���ع���امل  مل�����ش��ت��ق��ب��ل  الأه���م���ي���ة 
على احتواء تداعيات التغري املناخي. 
ونوه الرئي�س الروماين بالتعاون بني 
دولة الإمارات ورومانيا على ال�شعيد 
الهتمام  ذات  امل�����ش��ائ��ل  يف  ال������دويل 
خالل  اجلانبان  اأعلن  كما  امل�شرك. 
اللقاء عدداً من التفاقيات ومذكرات 
التايل  ت�شمل  البلدين  ب��ني  التفاهم 
والبنية  الطاقة  وزارة  بني  مذكرة   :
ووزارة  الإم������ارات  دول����ة  يف  التحتية 
الطاقة الرومانية، ومذكرة بني وزارة 
الربية والتعليم يف الدولة ونظريتها 
مذكرة  اإىل  اإ����ش���اف���ة  ال����روم����ان����ي����ة، 
ب��ني الأم���ن ال�����ش��ي��رباين يف الإم����ارات 
ال�شيرباين  لالأمن  الوطنية  والهيئة 
�شركة  ب���ني  وات��ف��اق��ي��ة  روم���ان���ي���ا،  يف 
"م�شدر" و�شركة "هايدرواإلكريكا"، 

بجانب مذكرة بني موؤ�ش�شة الإمارات 
اإن  "اإ�س  و���ش��رك��ة  ال��ن��ووي��ة  ل��ل��ط��اق��ة 
وقد  رومانيا.  " يف  اإلكريكا  نوكلري 
الدولة  رئ��ي�����س  ال�شمو  ���ش��اح��ب  اأق����ام 
ماأدبة غداء تكرميا للرئي�س ال�شيف 
والوفد املرافق. ح�شر اللقاء واملاأدبة، 
���ش��م��و ال�����ش��ي��خ م��ن�����ش��ور ب���ن زاي����د اآل 
ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  ن��ائ��ب  نهيان 
ال�شيخ  و�شمو  الرئا�شة،  دي���وان  وزي��ر 
حمدان بن حممد بن زايد اآل نهيان، 
بن  حمد  ب��ن  حممد  ال�شيخ  وم��ع��ايل 
ال�شوؤون  م�شت�شار  نهيان  اآل  طحنون 
ومعايل  الرئا�شة،  دي��وان  يف  اخلا�شة 
ع��ل��ي ب���ن ح���م���اد ال�����ش��ام�����ش��ي الأم����ني 
لالأمن  الأع�����ل�����ى  ل��ل��م��ج��ل�����س  ال����ع����ام 
ال��وط��ن��ي، وم��ع��ايل ال��دك��ت��ور اأن���ور بن 
حممد قرقا�س امل�شت�شار الدبلوما�شي 
ل�����ش��اح��ب ال�����ش��م��و رئ���ي�������س ال����دول����ة، 
الها�شمي  اإبراهيم  بنت  رمي  ومعايل 

الدويل،  التعاون  ل�شوؤون  دولة  وزيرة 
ومعايل �شهيل بن حممد فرج فار�س 
والبنية  ال���ط���اق���ة  وزي������ر  امل�����زروع�����ي 
بن  اأحمد  الدكتور  ومعايل  التحتية، 
عبداهلل حميد بالهول الفال�شي وزير 
الربية والتعليم، ومعايل مرمي بنت 
حممد املهريي وزيرة التغري املناخي 
وال��ب��ي��ئ��ة، وم��ع��ايل ع��م��ر ب��ن �شلطان 
العلماء وزير دولة للذكاء ال�شطناعي 
وتطبيقات  ال���رق���م���ي  والق���ت�������ش���اد 
�شعيد  علي  وم��ع��ايل  بعد،  ع��ن  العمل 
النيادي رئي�س الهيئة الوطنية لإدارة 
الطوارئ والأزمات والكوارث، و�شعادة 
الدكتور حممد الكويتي رئي�س الأمن 
الإمارات،  دول��ة  حلكومة  ال�شيرباين 
و�شعادة �شلطان حممد اآل علي �شفري 
الدولة لدى رومانيا، و�شعادة حممد 
الرئي�س  امل��ن��ت��دب  ال��ع�����ش��و  احل���م���ادي 
للطاقة  الإم���ارات  ملوؤ�ش�شة  التنفيذي 

العبيديل  وع���ب���دال���ع���زي���ز  ال���ن���ووي���ة، 
الرئي�س التنفيذي للعمليات يف �شركة 

م�شدر.
املرافق لرئي�س  الوفد  كما ح�شرهما 
رومانيا الذي ي�شم عددا من الوزراء 

وكبار امل�شوؤولني.
وكان �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن 
زايد اآل نهيان رئي�س الدولة "حفظه 
فخامة  ام���������س  ا���ش��ت��ق��ب��ل  ق����د  اهلل" 
جمهورية  رئي�س  يوهاني�س  ك��الو���س 
بزيارة  الذي يقوم  ال�شديقة  رومانيا 
حرمه  ترافقه  ال��دول��ة..  اإىل  ر�شمية 
يوهاني�س.  ك��ارم��ن  الأوىل  ال�����ش��ي��دة 
ال��رئ��ي�����س كالو�س  ل��ف��خ��ام��ة  وج�����رت 
ر�شمية  ا�شتقبال  م��را���ش��م  يوهاني�س 
ل���دى و���ش��ول م��وك��ب��ه ق�����ش��ر الوطن 
وا�شطحب   .. اأب��وظ��ب��ي  العا�شمة  يف 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد 
اآل نهيان الرئي�س ال�شيف اإىل من�شة 

الوطني  ال�������ش���الم  وع������زف  ال�������ش���رف 
املدفعية  اأط��ل��ق��ت  ف��ي��م��ا   ، ل��روم��ان��ي��ا 
وا�شطفت ثلة من حر�س  طلقة   21

ال�شرف حتية لفخامته. 
ال�شيخ  �شمو   .. ال���ش��ت��ق��ب��ال  يف  وك���ان 
من�شور بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س 
ال��وزراء وزير ديوان الرئا�شة  جمل�س 
بن  حممد  بن  حمدان  ال�شيخ  و�شمو 
زايد اآل نهيان ومعايل ال�شيخ حممد 
بن حمد بن طحنون اآل نهيان م�شت�شار 
الرئا�شة  دي��وان  يف  اخلا�شة  ال�شوؤون 
ال�شام�شي  ح��م��اد  ب���ن  ع��ل��ي  وم���ع���ايل 
الأم��������ني ال����ع����ام ل��ل��م��ج��ل�����س الأع���ل���ى 
الدكتور  وم���ع���ايل  ال��وط��ن��ي  ل���الأم���ن 
امل�شت�شار  ق��رق��ا���س  حم��م��د  ب���ن  اأن�����ور 
رئي�س  ال�شمو  ل�شاحب  الدبلوما�شي 
اإبراهيم  ب��ن��ت  رمي  وم��ع��ايل  ال���دول���ة 
الها�شمي وزيرة دولة ل�شوؤون التعاون 
الدويل ومعايل �شهيل بن حممد فرج 
فار�س املزروعي وزير الطاقة والبنية 
بن  اأحمد  الدكتور  ومعايل  التحتية 
عبد اهلل حميد بالهول الفال�شي وزير 
الربية والتعليم ومعايل مرمي بنت 
وزيرة  امل��ه��ريي  ح���ارب  �شعيد  حممد 
عمر  ومعايل  والبيئة  املناخي  التغري 
بن �شلطان العلماء وزير دولة للذكاء 
الرقمي  والق��ت�����ش��اد  ال���ش��ط��ن��اع��ي 
ومعايل  بعد  ع��ن  العمل  وتطبيقات 
الهيئة  رئ��ي�����س  ال��ن��ي��ادي  �شعيد  ع��ل��ي 
والأزم���ات  ال��ط��وارئ  لإدارة  الوطنية 
وال���ك���وارث و���ش��ع��ادة ال��دك��ت��ور حممد 
ال�شيرباين  الأم����ن  رئ��ي�����س  ال��ك��وي��ت��ي 
و�شعادة  الإم���������ارات  دول�����ة  حل��ك��وم��ة 
�شلطان حممد اآل علي �شفري الدولة 
لدى رومانيا و�شعادة حممد احلمادي 
التنفيذي  الرئي�س  امل��ن��ت��دب  الع�شو 
النووية  للطاقة  الإم�����ارات  ملوؤ�ش�شة 
الرئي�س  ال��ع��ب��ي��ديل  ال���ع���زي���ز  وع���ب���د 
التنفيذي للعمليات يف �شركة م�شدر. 
للرئي�س  امل��راف��ق  ال��وف��د  ي�شم  فيما 
ال���روم���اين م��ع��ايل ���ش��ي��ب��ا���ش��ت��ي��ان بور 
دوجا وزير البحث والبتكار والرقمنة 
وم���ع���ايل ف��ريج��ي��ل ب��وب��ي�����ش��ك��و وزي���ر 
وزيرة  دي��ك��ا  ليجيا  وم��ع��ايل  ال��ط��اق��ة 
الربية والتعليم معايل رائد عرفات 
وزير دولة يف وزارة اخلارجية بجانب 
وم�شت�شاري  امل�شوؤولني  كبار  عدد من 
الرئا�شة يف رومانيا و�شعادة اأوكتافيان 

باديكا �شفري رومانيا لدى الدولة.

رئي�س �لدولة و�لرئي�س �لروماين يبحثان عالقات �لبلدين و�لق�سايا �لإقليمية
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام:

اأكدت الدكتورة ال�شيخة موزة بنت مبارك بن حممد اآل نهيان 
الأم  بيوم  الحتفال  اأن  املباركة  موؤ�ش�شة  اإدارة  جمل�س  رئي�س 
منا�شبة طيبة ن�شتذكر فيها بكل الفخر والعتزاز الدور الرائد 
يف  العطاء  و�شاعفت  اجلهد  بذلت  اأم  لكل  اخلالدة  والر�شالة 
ف���الأم مدر�شة  ال��وط��ن  بهم  يعتز  اأج��ي��ال  وب��ن��اء  اأبنائها  رع��اي��ة 
من  تر�شخ  ال��ت��ي  املجتمع  ح�شون  م��ن  منيع  وح�شن  للقيم 

خاللها منظومة القيم يف بناء الأ�شرة امل�شتقرة وال�شعيدة.
واأ���ش��اف��ت اأن ه���ذا ال��ن��م��وذج حت��ق��ق ب��ك��ف��اءة واق���ت���دار يف دولة 
التي  الر�شيدة  قيادتنا  وبرعاية  تعاىل  اهلل  بف�شل  الإم����ارات 
اأولت مل�شرية الأم ور�شالتها ودورها كل عناية واهتمام ،ووفرت 
لها املناخ امل�شجع على التميز يف النهو�س بهذه الر�شالة والقيام 
بدورها على اأكمل وجه يف التن�شئة الأجتماعية وبناء الأ�شرة، 

وحتقيق التالحم املجتمعي .
لها  كلمة  - يف  م��ب��ارك  بنت  م���وزة  ال�شيخة  ال��دك��ت��ورة  وق��ال��ت 

 : ع��ام -  21 مار�س من كل  ال��ذي ي�شادف  الأم  ي��وم  مبنا�شبة 
الرائدة ل�شمو  اليوم هو احتفال باجلهود  “اإن الحتفال بهذا 
“ رئي�شة  الإم���ارات  ” اأم  ال�شيخة فاطمة بنت مبارك  الوالدة 
الحت����اد ال��ن�����ش��ائ��ي ال��ع��ام رئ��ي�����ش��ة امل��ج��ل�����س الأع���ل���ى لالأمومة 
التي  الأ���ش��ري��ة  التنمية  ملوؤ�ش�شة  الأع��ل��ى  الرئي�شة  والطفولة 
قدمت منوذجاً وطنياً بارزاً يف اإعالء مكانة الأم وتوفري البيئة 
يف  ر�شالتها  واأداء  بدورها  القيام  على  املجتمع  يف  لها  املحفزة 
بناء الأ�شرة ال�شعيدة وامل�شتقرة وتربية الأبناء وغر�س منظومة 

القيم الأ�شيلة لديهم”.
اأنه من خالل رعاية قيادتنا الر�شيدة والدعم الكبري  وتابعت 
دولة  ق��دم��ت  الأم  " مل�شرية  الإم�����ارات  " اأم  �شمو  اأول��ت��ه  ال���ذي 
الإمارات منوذجاً بارزاً يف هذا ال�شدد وباتت الأم اأحد الركائز 
والبناء  الجتماعية  التنمية  ا�شراتيجية  جناح  يف  الأ�شا�شية 
" اأم  الوالدة  �شمو  وامتد عطاء  املجتمعي،  والتالحم  الأ�شري 
الإمارات " ملختلف ال�شعد املحلية والإقليمية والدولية حاماًل 
 ، ور�شالتها  الأم  دور  تعزيز  مفادها  ح�شارية  ر�شالة  للعامل 

بهذه  النهو�س  م��ن  التي متكنها  وامل���وارد  الإم��ك��ان��ات  وت��وف��ري 
تقديرها  املتخ�ش�شة  الدولية  املنظمات  �شجلت  وقد  الر�شالة 
" على ه��ذه اجل��ه��ود وذل��ك الدور  " اأم الإم����ارات  ل���  وامتنانها 
الرائد الذي جعلت من خالله الأم حموراً لالهتمام والرعاية 

املجتمعية يف خمتلف دول العامل .
بدور  املجتمع  اعتزاز  اإىل  مبارك  بنت  م��وزة  ال�شيخة  واأ���ش��ارت 
الع�شور، موؤكدة على  الوطني على مر  الأم وعطائها  ور�شالة 
ومنظماته  ال��ع��امل  �شعوب  فيه  تلتف  ال��ذي  ال��ي��وم  ه��ذا  اأهمية 
ال�شوء  ت�شليط  ، وه��و  املتخ�ش�شة ح��ول ه��دف واح��د  الدولية 
ت�شعى  ه��دف  وه��و  املجتمعات  بناء  ودوره���ا يف  الأم  على مكانة 
دائما من خالله الدول اإىل تر�شيخ تلك املكانة نظراً ملا حتمله 
الجتماعي  ال���ش��ت��ق��رار  حتقيق  يف  اإيجابية  واآث���ار  ف��وائ��د  م��ن 

والأ�شري .
وقالت : " يف يوم الأم نبارك لكل اأم ون�شد على يديها امتناناً 
وعرفاناً مبا قدمته ونقول لها "اإن كل كلمات ال�شكر ل توفيك 

حقك " .

•• دبي -وام:

"ا�شراتيجية  ال�شحية  للخدمات  الإم�����ارات  موؤ�ش�شة  اأط��ل��ق��ت 
العمل  بيئة  ت��ع��زي��ز  اإىل  ت��ه��دف  احلياة" ال��ت��ي  وج����ودة  ال�����ش��ع��ادة 
خالل  م��ن  حياتهم  وج���ودة  الب�شرية  ال��ك��وادر  ب�شعادة  والإرت��ق��اء 
اإ�شراك موظفي املوؤ�ش�شة وقيادتها وذلك بالتزامن مع يوم ال�شعادة 

العاملي و�شمن جهودها لتعزيز قدرات وطاقات موظفيها.
دبي  املوؤ�ش�شة مبقرها يف  نظمته  ال���ذي  احل��ف��ل  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 
موؤ�ش�شة  ع��ام  م��دي��ر  ال�����ش��رك��ال  يو�شف  ال��دك��ت��ور  ���ش��ع��ادة  بح�شور 
الإم�������ارات ل��ل��خ��دم��ات ال�����ش��ح��ي��ة وامل������دراء ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ني وم����دراء 
الإدارات وعدد من املوظفني من خمتلف املن�شاآت ال�شحية التابعة 
للموؤ�ش�شة. واأكد عدنان الريامي الرئي�س التنفيذي لل�شعادة وجودة 
احلياة مدير اإدارة املوارد الب�شرية يف موؤ�ش�شة الإمارات للخدمات 
ال�شعادة وج��ودة احلياة" ياأتي  "ا�شراتيجية  اإط��الق  اأن  ال�شحية 
ا�شتكماًل جلهود املوؤ�ش�شة يف تعزيز بيئة العمل م�شرياً اإىل اأهمية 

امل�شتويني  على  املوؤ�ش�شة  تناف�شية  عجلة  دف��ع  يف  ال�شراتيجية 
ال�شراتيجية  الأه������داف  حت��ق��ي��ق  ج��ان��ب  اإىل  وال��ع��امل��ي  امل��ح��ل��ي 
لل�شعادة  الوطني  الربنامج  اأه��داف  مع  تن�شجم  والتي  للموؤ�ش�شة 

وجودة احلياة واأهداف احلكومة الر�شيدة.
على  وتطبيقها  تعميمها  �شيتم  التي  ال�شراتيجية  اأن  واأ���ش��اف 
ال�شعادة  حتقيق  على  تعمل  للموؤ�ش�شة  التابعة  ال�شحية  املن�شاآت 
الأول  رئي�شيني  مرتكزين  خ��الل  من  العمل  بيئة  يف  واليجابية 
راأ�س  ببناء  والثاين  و�شعداء  ومطورين  ممكنني  املوظفني  بجعل 
اأنه  اإىل  وم�شتدامة لفتا  بحياة �شحية  يتمتع  �شعيد  ب�شري  مال 
هذه  ج���اءت  موظفيها  ح��ي��اة  ج���ودة  على  املوؤ�ش�شة  حل��ر���س  ن��ظ��راً 
الإنتماء  ت��ع��زز  ال��ت��ي  املوؤ�ش�شية  الثقافة  لتكر�س  الإ�شراتيجية 
وترتقي باأدوات العمل اجلماعي وتوفر بيئة عمل ممكنة وحمفزة 
لالبتكار والتطوير مبا يت�شمنه ذلك من حتقيق �شعادة املوظفني 
م�شتويات  رف��ع  اإىل  اإ�شافة  العمل  وقيمة  احل��ي��اة  ج��ودة  ومتكني 

الأداء وتعزيز الكفاءة الت�شغيلية .

وثمن جهود فريق العمل الذي عمل على اإعداد هذه ال�شراتيجية 
ال�شحية  امل��ن�����ش��اآت  م�شتوى  على  وتطبيقها  بتنفيذها  و�شيقوم 

التابعة للموؤ�ش�شة.
وم�شتهدفاتها  ال���ش��رات��ي��ج��ي��ة  ع��ر���س  الإط������الق  ح��ف��ل  ت��خ��ل��ل 
ال�شعادة  نائبة رئي�س جلنة  العبيديل  ومرتكزاتها و قدمته خلود 
الإ�شراتيجي  والإت�شال  الفعاليات  ق�شم  رئي�شة  احلياة  وج��ودة 
�شراكات  واإدارة  بناء  يف  ال�شراتيجية  اأهمية  ا�شتعر�شت  التي 
ا�شراتيجية لتعزيز املرونة وتنمية القدرات ورفع جودة اخلدمات 

وحتقيق الكفاءة والتناف�شية العاملية.
وت�����ش��م��ن احل��ف��ل ح�����وارات ن��ق��ا���ش��ي��ة ح���ول ���ش��ب��ل حت��ق��ي��ق اأه����داف 
و�شمان  والعالجية  ال�شحية  اخلدمات  وتطوير  الإ�شراتيجية 
وال�شحة  الطبية  امل��م��ار���ش��ات  اأف�����ش��ل  وف��ق  وتكاملها  �شموليتها 
ملختلف  احلياة  وج��ودة  ال�شحية  احلياة  اأمن��اط  وتعزيز  الرقمية 
والوقائية  ال��ع��ام��ة  ال�شحة  ب��رام��ج  ت��ط��وي��ر  ع��رب  املجتمع  ف��ئ��ات 

وال�شحة النف�شية مبا يحقق ال�شعادة الوظيفية واملجتمعية.

•• اأبوظبي-وام: 

قالت معايل الدكتورة ميثاء بنت �شامل ال�شام�شي وزيرة دولة اإن يوم الأم 
ياأتي ليجدد وفاء الإن�شان لوالديه ويوؤكد حبهما وتقديرهما خا�شة الأم 
التي اخت�شها اهلل بالأكرث قرباً و�شحبة، وهو ما ورد يف �شحيح الدين 
واأكدته وحثت عليه الأعراف والثقافات فهي من حملت واأر�شعت وربت 
وتعبت و�شهرت، ومت�شي حياتها راعية لأبنائها يف جميع مراحل حياتهم، 

فهي م�شدر احلنان والعطاء واحلب غري امل�شروط والدائم.
 21 “يوم الأم” ال��ذي ي�شادف  واأك��دت معاليها - يف كلمة لها مبنا�شبة 
مار�س من كل عام - اأن يوم الأم يج�شد هذا الوفاء الذي يعرب فيه النا�س 

عن حبهم ووفائهم وبرهم باأمهاتهم، لفتة اإىل اأن اهلل �شبحانه وتعاىل 
حممد  الكرمي  ر�شوله  ذلك  على  وحث  ال�شماوية،  كتبه  يف  ب��الأم  اأو�شى 

�شلى اهلل عليه و�شلم.
وقالت معاليها : " بهذه املنا�شبة اأهنىء �شمو ال�شيخة فاطمة بنت مبارك 
الأعلى  املجل�س  رئي�شة  العام  الن�شائي  الحتاد  رئي�شة   ” الإم��ارات  “اأم 
التي  الأ���ش��ري��ة  التنمية  ملوؤ�ش�شة  الأع��ل��ى  الرئي�شة  والطفولة  لالأمومة 
واأقول  حمبتها..  وعظيم  عطائها  بفي�س  وكباراً  �شغاراً  جميعاً  غمرتنا 
ل�شموها حفظك اهلل لالإمارات و�شعبها .. كما اأهنئ جميع اأمهات العامل 
اأروع  �شربن  اللواتي  الوطن  �شهداء  اأمهات  بالذكر  واأخ�س  اليوم،  بهذا 

مثال يف ال�شرب والت�شحية ".

•• اأبوظبي -وام:

ال��20 من  ي�شادف  الذي  العاملي  ال�شعادة  بيوم  الإم��ارات  دولة  حتتفي 
مار�س من كل عام، حيث ت�شارك العامل احتفاله بهذه املنا�شبة التي تعد 
فر�شة ل�شتعرا�س جناح الدول يف تعزيز منظومة املوؤ�شرات املرتبطة 
باإ�شعاد اأفرادها والتي تت�شمن 8 موؤ�شرات رئي�شية. وحتافظ الإمارات 
على �شدارتها لقائمة الدول العربية يف تقرير ال�شعادة العاملي، ا�شتناداً 
اإىل م�شار تنموي قوي كفل ال�شتجابة والتماهي مع موؤ�شرات ال�شعادة 
التي تت�شمن: ن�شيب الأفراد من الدخل، ومتو�شط العمر عند الولدة، 
وال��دع��م الج��ت��م��اع��ي، وح��ري��ة الأف�����راد يف ات��خ��اذ ال���ق���رارات املرتبطة 

بحياتهم، وم�شتوى كرم و�شخاء الأفراد، وم�شتوى الف�شاد، والإيجابية، 
اأكرب  توفر  للدولة  التنموي  امل�شار  و�شمن  والكاآبة.  القلق  وم�شتويات 
انطالقاً  امل��وؤ���ش��رات،  تلك  لتحقيق  املوؤهلة  املجتمعية  امل���الءة  م��ن  ق��در 
من عهد القائد املوؤ�ش�س املغفور له ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان – 
طيب اهلل ثراه- حيث حتولت جودة حياة املواطنني وتوفري متطلبات 
احلياة الكرمية لهم اأولوية ثابتة وم�شتدامة. واأطلقت الدولة العديد 
حتقيق  ا�شتهدفت  التي  املتنوعة  والفعاليات  احلكومية  امل��ب��ادرات  من 
�شعادتهم  حتقيق  من  النا�س  فيها  يتمكن  بيئة  واإيجاد  املجتمع  �شعادة 
وال�شتمتاع بها. ويف 20 مار�س 2016، اعتمد �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
الوزراء  الدولة رئي�س جمل�س  نائب رئي�س  اآل مكتوم  را�شد  حممد بن 

حاكم دبي "رعاه اهلل"، الربنامج الوطني لل�شعادة وجودة احلياة، الذي 
يخدم ميثاقاً وطنياً لل�شعادة، كما اعتمد �شموه عدة مبادرات تهدف اإىل 
خلق بيئة عمل �شعيدة ومنتجة يف املكاتب احلكومية الحتادية، التزاماً 
بخلق البيئة الأ�شعد ملجتمع دولة الإمارات، كما اعتمد جمل�س الوزراء 
برئا�شة �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم، امليثاق الوطني 
الإمارات  دول��ة  حكومة  ال��ت��زام  على  ين�س  ال��ذي  والإيجابية،  لل�شعادة 
اجلهات  جميع  وخدمات  وم�شروعات  وخط����طها  العليا  �شيا�شتها  عرب 
واملجتمع،  والأ�شرة  الفرد  ل�شعادة  املنا�شبة  البيئة  وتهيئة  احل������كومية، 
وتر�شيخ الإيجابية قيمة اأ�شا�شية فيهم ما ميكنهم من حتقيق ذواتهم 
لل�شعادة  الوطني  امل�شح  الإم��ارات  دولة  حكومة  واأطلقت  وطموحاتهم. 

الدولة،  يف  والإيجابية  ال�شعادة  م�شتويات  قيا�س  بهدف  والإيجابية، 
وحتديد اأولويات املجتمع وم�شادر ال�شعادة بالن�شبة ل�شرائحه املختلفة، 
منها  لت�شتفيد  امل�شح،  نتائج  وا�شتخدام  بيانات وطنية  قاعدة  وتاأ�شي�س 
اجلهات احلكومية الحتادية واملحلية يف تطوير الت�شريعات وال�شيا�شات 
واعتمد  املجتمع.  و���ش��ع��ادة  الإيجابية  لتحقيق  واخل��دم��ات  وال��ربام��ج 
جمل�س الوزراء »ال�شيا�شة الوطنية جلودة احلياة الرقمية« اإطار عمل 
اإيجابي واآم��ن، توافقاً مع  داعماً �شمن ممّكنات حتقيق جمتمع رقمي 
توّجهات ال�شراتيجية الوطنية جلودة احلياة 2031، وان�شجاماً مع 
التنموية  اأهدافها  حتقيق  على  العمل  عرب   ،2071 الإم���ارات  مئوية 

نحو امل�شتقبل.

�لإمار�ت ت�سارك �لعامل �لحتفاء بيوم �ل�سعادة

•• اأبوظبي-وام: 

اأكد معايل ال�شيخ نهيان بن مبارك 
والتعاي�س  الت�شامح  وزي��ر  نهيان  اآل 
ال�شيخة  ���ش��م��و  ج��ه��ود  ب��ف�����ش��ل  اأن����ه 
الإمارات”  “اأم  مبارك  بنت  فاطمة 
العام  ال��ن�����ش��ائ��ي  الحت�������اد  رئ��ي�����ش��ة 
لالأمومة  الأع���ل���ى  امل��ج��ل�����س  رئ��ي�����ش��ة 
ملوؤ�ش�شة  الأعلى  الرئي�شة  والطفولة 
�شتظاللإمارات   ، الأ�شرية  التنمية 
جت��رب��ة ع��امل��ي��ة رائ����دة يف ت��اأك��ي��د دور 
والإن�شان،  املجتمع  تنمية  يف  الأم 
والعتزاز بدور الأم يف توفري الدعم 
وبناتها،  لأب��ن��ائ��ه��ا  وامل��ع��ن��وي  امل����ادي 
الإمي����ان  ع��ل��ى  تربيتهم  خ���الل  م��ن 
بهويتهم الوطنية، والحتفاء بالقيم 

واأ�شاف  اجلميع.  وتقبل  الإن�شانية، 
“يوم  معاليه- يف كلمة له مبنا�شبة 
اأن��ف��ك��ر وع��ط��اء واإجن����ازات   - ” الأم 
منوذجا  ���ش��ي��ظ��ل  الإمارات"  "اأم 
العاملية،  ال��ت��ج��ارب  ملختلف  ملهما 
الأم يف  دور  ل��ت��اأك��ي��د  ال��ط��ري��ق  ف��ه��و 
ن�شر  ويف  والإن�����ش��ان،  املجتمع  ت��ق��دم 
بني  والتعاي�س  واملحبة  ال�شالم  قيم 
حمركا  الأم  ت��ك��ون  ح��ت��ى  اجل��م��ي��ع، 

للتغيري الدائم نحو الأف�شل.
ال�شرف  مل���ن دواع�����ي  " اإن����ه   : وق����ال 
الأم  ي���وم  يف  ن��ح��ت��ف��ي  اأن  وال�������ش���رور 
الإمارات"  "باأم  الإم����ارات،  دول��ة  يف 
ال�شيخة  ال��ف��ا���ش��ل��ة  ال���وال���دة  ���ش��م��و 
عليها  اهلل  اأدام  مبارك،  بنت  فاطمة 
ال�����ش��ح��ة وال��ع��اف��ي��ة، وج���زاه���ا خري 

اجلزاء، لقاء ما قدمت وتقدم لهذا 
الوطن العزيز، بل وكذلك للمنطقة 
متوا�شل  ع����ط����اء  م�����ن  وال������ع������امل، 
واإجن�������ازاٍت م��ت��الح��ق��ة، واإن���ن���ا نعتز 
�شتظل  الإمارات"  "اأم  ب��اأن  ونفتخر 
نبع خري ل ين�شب، �شواء يف خدمة 
بوجه  الجتماعية  التنمية  ج��ه��ود 
عام، اأو يف احلر�س على تعميق دور 

املراأة يف املجتمع والعامل".
�شموها  واإجن�����ازات  ج��ه��ود  اأن  واأك����د 
خدمة  يف  ت���وق���ف  دون  ت���ت���وا����ش���ل 
املجتمع والإن�شان، يف املجالت كافة 
ول�شيما رعاية الأمومة والطفولة، 
و�شتظل ال�شيخة فاطمة بنت مبارك 
ب��ه، يف  من��وذج��ا عامليا ف��ري��دا نفخر 
متكني الأم الإماراتية وتوفري كافة 

�شور الدعم لها ولأ�شرتها.
وهناأ معايل ال�شيخ نهيان بن مبارك 
كل اأم اإماراتية وعربية يف هذا اليوم 
ال����ذي مي��ث��ل جت�����ش��ي��دا ح��ي��ا مل�شاعر 
ال���وف���اء والح�����رام وال��ت��ق��دي��ر لكل 
الأمهات حول العامل، فهن �شفريات 
القيم الأ�شيلة والت�شامح والتعاي�س 
اإىل جيل،  م���ن ج��ي��ل  ال���زم���ان  ع���رب 
ولذا �شتظل مكانة الأمومة را�شخة 
يف قلوب وعقول اجلميع جيال بعد 
تكوين  ال���ب���ارز يف  ل���دوره���ن  ج��ي��ل، 
الأ�شرة املتما�شكة، وتن�شئة الأجيال ، 
فالأم هي املدر�شة الأوىل يف النتماء 
اأن���ه���ا ع��م��اد املجتمع  ك��م��ا  وال������ولء، 
ف����ي����ه، وه�����ي التي  ال���ع���ط���اء  ورم�������ز 
بدورها  ���ش��يء  ك��ل  وق��ب��ل  اأوًل  ت��ق��وم 

الطبيعي يف تن�شئة اأجيال امل�شتقبل، 
الرفيعة  ب�����الأخ�����الق  وت����زوي����ده����م 
التم�شك  قادرين على  ليكونوا دوماً 
بالقيم الإن�شانية النبيلة وا�شتخدام 
طاقاتهم ومواهبهم من اأجل حتقيق 
ملجتمعهم  والتقدم  لأنف�شهم  اخلري 

ووطنهم، وللعامل املحيط بهم .
واأ�شار معاليه اإىل اأن “اأم الإمارات” 
ا�شتحقت وبكل جدارة كل ما حتظى 
به من تقدير وتكرمي، فهي �شخ�شية 
اليوم  اإليها  نتقدم  مرموقة،  عاملية 
ب��ال��ت��ح��ي��ة وال��ت��ه��ن��ئ��ة، ون���وؤك���د على 
بالن�شبة  متثله  ملا  الكبري،  امتناننا 
لنا جميعاً من قدوة ح�شنة ومنوذج 
فائق  ل�شموها  ن��ق��دم  كما  خمل�س، 
عليه  توؤكد  ملا  والح���رام،  المتنان 

اأهمية  على  والعمل،  بالقول  دائ��م��اً 
لالأمومة  ال��الزم��ة  الرعاية  توفري 
والطفولة، بل وكذلك على اأن تكون 
امل��راأة يف كل مكان ق��ادرًة متاماً على 
اأعلى  على  تتعلم  والإجن���از  العطاء 
م�شتوى، وتطور طاقاتها واإمكاناتها 
اإىل احلد الأق�شى كي تربي اأبناءها 
والإ�شهام  الوطن  حب  على  وبناتها 

ب�شكٍل كامل يف م�شرية املجتمع.
ال�شخ�شية  ب����ن����اء  اأن  اإىل  ون����ب����ه 
الإن�شانية املت�شاحمة يبداأ دائما مع 
الأم، واأن جناحها يف تعريف اأبنائها 
بالأخالق  ال��ت��م�����ش��ك  ب����اأن  وب��ن��ات��ه��ا، 
احل���م���ي���دة، وال�������ش���ل���وك الإن�������ش���اين 
لتعزيز  الآم��ن  الطريق  هو  النبيل، 
بالأ�شرة،  وال��ث��ق��ة  ب��ال��ن��ف�����س  ال��ث��ق��ة 

والولء  والنتماء  باملجتمع  والثقة 
لأه����داف ال��وط��ن ورم����وزه، وكذلك 
الآخرين  م��ع  الإي��ج��اب��ي  ال��ت��وا���ش��ل 

عرب الثقافات وامل�شافات.
اأ�شا�شي يف  ب��دور  الأم تقوم  اأن  واأك��د 
حتقيق  م��ن  وبناتها  اأبنائها  متكني 
اأه��داف��ه��م يف احل���ي���اة، دومن���ا ت�شدد 
حتقيق  يف  ي�شاهموا  كي  تع�شب،  اأو 
الأمن والرخاء وال�شتقرار، واحلياة 
الكرمية لكل فرد يف املجتمع، فالأم 
وبناتها  اأبنائها  تعليم  عن  م�شوؤولة 
وم�شاعدتهم  احل�����ي�����اة،  م�����ه�����ارات 
ال��ت��ح��دي��ات، وتنمية  ع��ل��ى م��واج��ه��ة 
ال�شاحلة،  امل��واط��ن��ة  على  ق��درات��ه��م 
املجتمع  مب�شرية  القوي  والرتباط 

والعامل.

واأعرب معاليه عن اعتزازه بقيادتنا 
ال�شمو  �شاحب  يف  ممثلة  الر�شيدة 
اآل نهيان  زاي����د  ب��ن  ال�����ش��ي��خ حم��م��د 
رئي�س الدولة "حفظه اهلل" و اأخيه 
بن  حم��م��د  ال�شيخ  ال�شمو  ���ش��اح��ب 
را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
ال�����وزراء ح��اك��م دبي  رئ��ي�����س جمل�س 
اأ�شحاب  واإخ��وان��ه��م��ا  اهلل"،  "رعاه 
ال�شمو اأع�شاء املجل�س الأعلى حكام 
الإم��������ارات مل���ا ي��ب��ذل��ون��ه م���ن جهود 
الوطن،  م�شتقبل  اأج��ل  م��ن  م��ق��درة 
ه�����ذا امل�����ش��ت��ق��ب��ل ال������ذي ي�������زداد قوة 
وعظمة، مبقدار مكانة الأم وقدرتها 
اأدواره��ا يف العمل والإنتاج  اأداء  على 

وتن�شئة الأجيال.

•• اأبوظبي-وام:

ال�����ش��ي��خ خليفة ب��ن ط��ح��ن��ون بن  ق���ال 
حممد اآل نهيان مدير تنفيذي مكتب 
�شوؤون اأ�شر ال�شهداء اإن دولة الإمارات 
مفهوم  ر����ش���خ���ت  امل���ت���ح���دة  ال���ع���رب���ي���ة 
اأ���ش��ل��وب حياة  اإىل  ال�����ش��ع��ادة وح��ول��ت��ه 
املجالت حتى  دائ��م يف خمتلف  ونهج 
���ش��ارت ال��دول��ة تتميز ب��ه ع��ن غريها 

من الدول يف العامل.
يوم  مبنا�شبة  ل��ه  كلمة  يف   - واأ���ش��اف 
ال�شعادة العاملي - اإن قيادتنا الر�شيدة 
ممثلة ب�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
الدولة  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب���ن 
حتقيق  م���ن  ج��ع��ل��ت  اهلل"  "حفظه 
ومطلباً  رئ��ي�����ش��ي��ة  اأول���وي���ة  ال�����ش��ع��ادة 
ا�شراتيجيات  ك����اف����ة  يف  ح���ا����ش���را 

امل���وؤ����ش�������ش���ات احل���ك���وم���ي���ة الحت����ادي����ة 
واملحلية ان�شجاما مع املقولة اخلالدة 
زايد  ال�شيخ  له  املغفور  املوؤ�ش�س  لالأب 
بن �شلطان اآل نهيان، طيب اهلل ثراه، 
»ثروتي... �شعادة �شعبي« الأمر الذي 

و�شع �شعب الإمارات على راأ�س قائمة 
ال�شعوب الأكرث �شعادة يف العامل.

اآل  طحنون  ب��ن  خليفة  ال�شيخ  واأك���د 
مواردها  ���ش��خ��رت  ال���دول���ة  اأن  ن��ه��ي��ان 
لالرتقاء  وق��درات��ه��ا  وا���ش��ت��ث��م��ارات��ه��ا 
مبوؤ�شر ال�شعادة بل واعتمدت معايري 
عاملية لقيا�س هذا املوؤ�شر والعمل بجد 
على حت�شني م�شتوياته حتى اأ�شبحت 
الإمارات حلماً لكل باحث عن ال�شعادة 
وامل�شتقبل  وال���ت���ف���اوؤل  والإي���ج���اب���ي���ة 
اأطلقت  الدولة  اأن  اإىل  لفتا  امل�شرق، 
ا�شتهدفت  التي  املبادرات  من  العديد 
واملقيمني،  امل��واط��ن��ني  ���ش��ع��ادة  ت��ع��زي��ز 
لل�شعادة  ال���وط���ن���ي  ال���ربن���ام���ج  م��ث��ل 
وزارة  ا���ش��ت��ح��داث  و  احل���ي���اة  وج�����ودة 
والربامج  اخل��ط��ط  وتبني  لل�شعادة، 

وال�شيا�شات لتحقيق �شعادة املجتمع.

•• عجمان -الفجر:

ق���ال ع��م��ر ل��وت��اه، م��دي��ر ع���ام هيئة 
القيادة  اأن   ، ع���ج���م���ان  يف  ال���ن���ق���ل 

الر�شيدة يف دولة المارات
حت����ر�����س ع���ل���ى رف���اه���ي���ة و����ش���ع���ادة 
توفري  يف  ج��اه��دة  وتعمل  الن�����ش��ان 
افراد  لكافة  ال�شعادة  مقومات  ك��ل 
الهتمام  اىل  م�����ش��ريا   ، امل��ج��ت��م��ع 
املجتمع  اف������راد  و����ش���الم���ة  ب�����ش��ح��ة 
وت��ق��دمي ك��اف��ة اوج���ه ال��دع��م لدفع 
الدولة  ال�شاملة يف  التنمية  م�شرية 
، الم�����ر ال�����ذي اث���م���ر وج�����ود دول���ة 
ع�����ش��ري��ة ب��ه��ا  ب��ن��ي��ة حت��ت��ي��ة �شلبة  

وحياة كرمية لعي�س الن�شان.

ال�شعادة  تتبني  ال��ه��ي��ئ��ة    اأن  وذك���ر 
ال�شراتيجية  خ��ط��ط��ه��ا  ���ش��م��ن 
التي تهدف اىل اإيجاد خدمات نقل 

توفري  بغر�س  ومتطورة  م�شتدامه 
نوعها  من  فريدة  و  �شل�شلة  جتربه 
مل�شتخدمي منظومه النقل يف امارة 
ال�شعادة  اأ���ش��ب��ح��ت  ح��ي��ث   ، ع��ج��م��ان 
اأ�شلوب و واقع يعي�شه كل القانطني 
على دوله المارات العربية املتحدة 

من مقيميني و مواطنني .
كمنهج  ال�����ش��ع��ادة  ان��ت��ه��اج  اأن  واأك�����د 
اأ���ش��ا���ش��ي ���ش��م��ن م�����ش��رية ال���دول���ة و 
الماراتي  املجتمع  لتطور  اأ���ش��ا���س 
الكبرية  ج��ه��ود  ب����ذل  خ����الل  م���ن   ،
و  املجتمع  ���ش��ع��ادة  ت��ع��زي��ز  �شبيل  يف 
تقدمي اف�شل اخلدمات لهم ، و تعد 
دوله  حكومة  اأولويات  من  ال�شعادة 

الإمارات.

•• اأبوظبي -وام:

ثمن م��ع��ايل ال��ل��واء رك��ن ط��ي��ار فار�س 
�شرطة  ع�����ام  ق���ائ���د  امل�����زروع�����ي  خ���ل���ف 
اأبوظبي اهتمام دولة الإمارات باإطالق 
العملية  واملبادرات  والربامج  اخلطط 
املجتمع  يف  ال�������ش���ع���ادة  ر���ش��خ��ت  ال���ت���ي 
وجودة  والأم����ان  ال���ش��ت��دام��ة  ومفهوم 
اخلدمات مما اأ�شهم يف جعل الإمارات 
العديد  وت�شدرها  املنطقة  يف  الأ�شعد 
�شعادة  واإدراج  العاملية،  امل��وؤ���ش��رات  م��ن 
املجتمع �شمن اآليات العمل احلكومي، 
مقيا�شاً  واحت�شابه  املوؤ�ش�شات  اأداء  ويف 

لتطوير اخلدمات يف �شتى املجالت.
مبنا�شبة  ك��ل��م��ة  يف   - م��ع��ال��ي��ه  واأ����ش���اد 
ي�شادف  ال��ذي  لل�شعادة  ال��دويل  اليوم 
بالدعم   - ع���ام  ك��ل  م��ن  م��ار���س   20
الكبري من القيادة الر�شيدة وحر�شها 
امل���ت���وا����ش���ل ع���ل���ى ن�������ش���ر ال�������ش���ع���ادة يف 
وبرامج  ���ش��ي��ا���ش��ات  وو����ش���ع  جمتمعنا 

مل��وظ��ف��ي احل��ك��وم��ة لإيجاد  وخ���دم���ات 
 ، الأ�شعد عاملياً  العمل احلكومية  بيئة 
والإيجابية  لل�شعادة  جمال�س  واإن�شاء 
، وتخ�شي�س �شاعات لربامج واأن�شطة 
و حتويل مراكز  ال�شعادة يف احلكومة 
�شعادة  مل����راك����ز  امل��ت��ع��ام��ل��ني  خ����دم����ات 
امل��ت��ع��ام��ل��ني واع��ت��م��اد وب��رام��ج لتغيري 
ثقافة املوظفني من خدمة املتعاملني 

و ت�شميم موؤ�شرات  املتعاملني  لإ�شعاد 
لقيا�س  �شنوية  وت��ق��اري��ر  وم�����ش��وح��ات 
م�شتويات ال�شعادة يف قطاعات املجتمع 
القيادة  اإمي����ان  اأن  اإىل  واأ����ش���ار   . ك��اف��ة 
من  ي��اأت��ي  لل�شعادة  ودعمها  الر�شيدة 
منطلق اأنها ل تقا�س فقط مبا يحققه 
املرء من مكت�شبات وجناحات، واإمنا من 
خالل الإيجابية والعطاء والإ�شهام يف 
م�شرية نه�شة وتطوير الوطن وتوفري 
للمواطنني  الكرمية  احلياة  مقومات 
معاليه  واأو���ش��ح   . ال���زوار  و  واملقيمني 
العمل  يف  جت��ل��ت  ال�����ش��ع��ادة  ق��ي��م��ة  اأن 
الأول  جانبني  يف  والأم��ن��ي  ال�شرطي 
امل��ق��وم��ات الإي��ج��اب��ي��ة ال��ع��دي��دة التي 
مثمرة  عمل  بيئة  للمنت�شبني  وف���رت 
مب�شرية  لالرتقاء  واإيجابية  ومتميزة 
النتائج  يف  وال���ث���اين  الأم���ن���ي  ال��ع��م��ل 
جمتمعنا  يف  حتققت  التي  الإيجابية 
لت�شبح مدينة اأبوظبي من اأكرث مدن 

العامل اأمناً واأماناً لعدة �شنوات.

نهيان بن مبارك: »�أم �لإمار�ت« نبع ل ين�سب يف متكني �لأم �لإمار�تية وتوفري كل �سور �لدعم لها ولأ�سرتها

خليفة بن طحنون: قيادتنا �لر�سيدة جعلت من �ل�سعادة �أ�سلوب حياة

عمر لوتاه: �ل�سعادة �أ�سلوب حياة وو�قع يعي�سه جمتمع �لمار�ت 

قائد عام �سرطة �أبوظبي: �ل�ستد�مة و�لأمان 
وجودة �خلدمات جعلت �لإمار�ت �لأ�سعد باملنطقة

موزة بنت مبارك :)�أم �لإمار�ت( قدمت منوذجًا وطنيًا بارزً� يف �إعالء مكانة �لأم

ميثاء �ل�سام�سي : يف يوم �لأم نهنىء �ل�سيخة فاطمة �لتي غمرتنا جميعًا بفي�س عطائها وعظيم حمبتها

�لإمار�ت للخدمات �ل�سحية تطلق ��سرت�تيجيتها لل�سعادة وجودة �حلياة

 نهيان بن مبارك: 
العاملية يف دعم الأمومة التجارب  لكافة  ملهم  منوذج  الإمارات(  )اأم  واإجنازات  وعطاء  • فكر 

مكان ملا قدمته من جهد وعطاء من اأجل اأجيال توؤمن بالت�سامح والإن�سانية وال�سالم كل  يف  اأم  لكل  واجبة  • تهنئة 
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•• اأبوظبي –الفجر:

ك����رم����ت ب���ل���دي���ة م���دي���ن���ة اأب���وظ���ب���ي 
التخطيط  ق����ط����اع  خ������الل  م����ن   -
عدداً   - الأداء  واإدارة  ال�شراتيجي 
زاي�������د �شمن  م�����ن ط���ل���ب���ة ج���ام���ع���ة 
التدريب  م��ل��ت��ق��ى  خم���رج���ات  اإط�����ار 
تقديراً  وذل��ك  امل��واه��ب،  وا�شتقطاب 
من  ع��������دد  درا��������ش�������ة  يف  ل�������دوره�������م 
مدينة  ببلدية  اخلا�شة  التحديات 
حلول  و�شع  يف  وامل�شاركة  اأبوظبي، 

وبدائل عملية لهذه التحديات.
وا�شتقطاب  التدريب  "ملتقى  وك��ان 
عمل  ور�����س   8 ع��ق��د  ق���د  املواهب" 
تدريبية، �شارك فيها 228 موظفاً، 
وا����ش���ت���ه���دف امل��ل��ت��ق��ى ت��ن��م��ي��ة راأ������س 
املوؤ�ش�شات  واإ���ش��راك  الب�شري،  امل���ال 
التطويرية،  البحوث  يف  الأكادميية 
الفعالة،  العملية  احل��ل��ول  وت��ق��دمي 
وب���ن���اء ال����ق����درات وال���ك���ف���اءات لدى 
امل��وظ��ف��ني م���ن خ����الل ور�����س عمل، 
املتدربني  للطلبة  ال��ف��ر���ش��ة  وم��ن��ح 
حقيقية،  م���������ش����اري����ع  يف  ل���ل���ع���م���ل 
الطلبة  م���ن  امل���واه���ب  وا���ش��ت��ق��ط��اب 

موظفي  وت�����دري�����ب  اجل���ام���ع���ي���ني، 
اأكادميية،  م��وؤ���ش�����ش��ات  يف  ال��ب��ل��دي��ة 
املوؤ�ش�شات  م���ع  ال���ت���ع���اون  وت���ع���زي���ز 

اجلامعية والأكادميية.
فتمثلت  امللتقى  خم��رج��ات  ع��ن  اأم���ا 
يف: دعم قطاعات البلدية بدرا�شات، 
قبل  من  تخ�ش�شية  عملية  وبحوث 
مهارات  تقوية  الأكادميية،  اجلهات 

وك������ف������اءات ال���ط���ل���ب���ة اخل���ري���ج���ني، 
�شوق  دخ���ول���ه���م  ق���ب���ل  وت���اأه���ي���ل���ه���م 

العمل. 
اأبوظبي  مدينة  بلدية  ع��ق��دت  كما 
مو�شعاً  اجتماعاً  الإط��ار  ه��ذا  �شمن 
الكليات  م�����ن  ع�������دد  ع�����م�����داء  م�����ع 
ممثاًل   42 فيها  �شارك  واجلامعات 
لهذه املوؤ�ش�شات الأكادميية املرموقة، 

وتعزيز  ال��ت��ح��دي��ات  ملناق�شة  وذل���ك 
ال��ت��ع��اون امل�����ش��رك، واإي��ج��اد احللول 
للتحديات من قبل هذه اجلامعات.

 ومن خمرجات هذا الجتماع: اإن�شاء 
من�شة بني اجلامعات والبلدية ليتم 
اإدراج اأي حتد لدرا�شته من قبل هذه 
اجلامعات، واإيجاد حلول عملية له، 
املوقعة  الت��ف��اق��ي��ات  ب��ن��ود  وت��ف��ع��ي��ل 

وتعزيز  وال��ك��ل��ي��ات،  اجل��ام��ع��ات  م���ع 
ل�شتقطاب  اجلامعات  مع  التوا�شل 

املواهب البارزة من الطلبة.
در�شها  ال���ت���ي  ال���ت���ح���دي���ات  وح������ول 
ط���ل���ب���ة اجل����ام����ع����ات ف��ت��م��ث��ل��ت على 
ت�شميم  يف:  احل�شر  ل  املثال  �شبيل 
م��ب��دئ��ي مل��ق��رح��ات م�����ش��اري��ع مكتب 
ال���ب���ل���دي���ة، و�شع  ع���ق���ود مم��ت��ل��ك��ات 
املجتمعية  احل��اف��ل��ة  لتفعيل  ت�شور 
الدولية  امل���وؤمت���رات  الإل��ك��رون��ي��ة، 

لل�شنوات الثالث املقبلة.
املتوقعة م��ن هذه  وب�����ش��اأن اجل���دوى 
تتطلع  اأنها  البلدية  اأ���ش��ارت  امل��ب��ادرة 
الفوائد  م���ن  ال��ع��دي��د  حت��ق��ي��ق  اإىل 
الأكادميية  اجل��ه��ات  اإ���ش��راك  منها: 
اإيجاد  للتحديات،  احللول  و�شع  يف 
الإنفاق،  ت��ر���ش��ي��د  اب��ت��ك��اري��ة،  ح��ل��ول 
املجتمع  اإ�شراك  الإج��راءات،  ت�شريع 
اخلا�شة  امل�����ش��اري��ع  بع�س  درا���ش��ة  يف 
وتهيئة  اخل��ربات،  وتبادل  بالبلدية، 
تفعيل  ال����ع����م����ل،  ل�������ش���وق  ال���ط���ل���ب���ة 
اجلامعات،  م��ع  امل��ربم��ة  التفاقيات 
وت���ع���زي���ز دوره�������م ال����داع����م ل���روؤي���ة 

البلدية وم�شاريعها التطويرية . 

•• ال�سارقة-وام:

اأكد �شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان بن حممد القا�شمي، ع�شو املجل�س 
الأعلى حاكم ال�شارقة، جناح م�شروعات الغذاء املتنوعة التي اعتمدتها الإمارة يف 
مناطقها املختلفة، وا�شتمرار تطورها ورفدها عرب املراحل املقبلة، مما يجعلها 
لتاأمني  الزراعية واحليوانية،  املنتجات  الغذائي من  الأمن  متكاملة يف جوانب 
املنتج يف  اأن القمح  اإىل  احتياجات الإم��ارة من القمح والألبان وغريها، م�شرياً 
ن�شبة من الربوتني،  اأعلى  العامل لحتوائه على  الأن��واع يف  اأج��ود  ال�شارقة من 
ال�شارة على �شحة  امل��واد  اأ�شمدة وغريها من  اأو  اأية مواد كيميائية  وخلوه من 

الإن�شان.
جاء ذلك خالل كلمة �شموه التي األقاها �شباح اأم�س بح�شور �شمو ال�شيخ عبداهلل 
بن  �شلطان  ال�شيخ  و�شمو  ال�شارقة،  حاكم  نائب  القا�شمي  �شلطان  بن  �شامل  بن 
اأحمد بن �شلطان القا�شمي نائب حاكم ال�شارقة، يف حفل ح�شاد املرحلة الأوىل 

ملزرعة القمح "�شبع �شنابل" يف منطقة مليحة.
وبارك �شاحب ال�شمو حاكم ال�شارقة ح�شاد املزرعة يف مرحلتها الأوىل وتناول 
ومكانها  اأر�شها  اإىل  اأخ��رى  مرة  فخر  بكل  وعودتها  املنطقة،  يف  الزراعة  تاريخ 
الأول وقال ً: “ هذا يوم �شعيد لدولة الإمارات العربية املتحدة، ولل�شارقة ب�شفة 
خا�شة مبنا�شبة النجاح يف ا�شتزراع القمح يف مليحة، اأر�س املزرعة معظمها طنٌي 
خال�ٌس لي�س فيه �شوائب، حيث كانت هذه البقعة يف الأ�شل جمرى مياه، وكان 
يتجه من اجلبال ناحية الفايه ومنها اإىل البحر، والربة فيها �شاحلة لي�س بها 
ي، ولذلك نرى اأن هذه البقعة ل تعر�س منو جذور النباتات لأن  اأمالح ول ح�شِ
اإذا اعر�شت ج��ذوره احل�شى يغري جمرى جذره ويعيقه  باأنه  النبات معروٌف 
”.. مو�شحا اأن هذه الأر�س �شهلة وي�شرية يف التعامل معها لذا كان الإنبات كله 
100 يوم.. وم�شاحة هذه البقعة حوايل  ا�شتغرقت  يف م�شتوى واحد ويف مدة 
1900 هكتار، الآن نزرع ثلثها، وال�شنة املقبلة �شنزرع ثلثا اآخر، وبهذا احل�شاد 
وفراته املقبلة �شنح�شد باإذن اهلل 15200 طن من القمح، وهذه الكمية متثل 
للقمح  بالن�شبة  البيع  منافذ  من  ال��واح��دة  ال�شنة  يف  ال�شارقة  اإم��ارة  ا�شتهالك 
والدقيق امل�شتوردين، والآن هذه الكمية املنتجة يف ال�شارقة �شتحل حمل ما كنا 
املدرو�شة  التخطيط  وعمليات  الدقيقة  املراحل  �شموه  وا�شتعر�س   ." ن�شتورده 
الذي  القمح  موا�شفات  �شموه  متناوًل  �شنابل"  "�شبع  قمح  اإنتاج  بها  مر  التي 
حقق م�شتويات قيا�شية من حيث اجلودة وال�شالمة الغذائية وقال : " الدقيق 
 ،11% اأكرث من  اإىل  فيه  الربوتني  ن�شبة  ت�شل  بالأ�شواق ل  املوجود  امل�شتورد 
وهناك النوع الذي تفاخر به ال�شركات كاأجود نوع متوفر ت�شل ن�شبة الربوتني 
جمعية  والآن  ال��ربوت��ني،  من   18% به  ال�شارقة  قمح  بينما   ،14% اإىل  فيه 
على  القمح  من  املنتوج  باقي  و�شيوزع  طن،   9000 حجزت  التعاونية  ال�شارقة 
املوؤ�ش�شات الأخرى، واإن �شاء اهلل بعد جتارب خمتربية وحقلية �شن�شل اإىل منتج 

ي�شمى “ ال�شارقة1-” و�شيكون اأرقى نوع من القمح و الذي نفاخر به ”.
الزراعة  دائ��رة  ال�شارقة ح�شلت مبوجبه  املنتج من قمح  اأن هذا  �شموه  واأ�شاف 
والرثوة احليوانية على 5 �شهادات معتمدة يف اجلودة لأن طريقة زراعته ونوعه 
خاليان من املواد الكيمائية.. كما اأن كل ال�شماد الذي ُغذي به هو �شماد طبيعي، 

م��واد طبيعية،  له من  املطلوبة توفرت  املعدنية  امل��واد  اإىل  القمح  احتياج  وحتى 
من  ُتغرّي  كيميائية  مكونات  اأو  �شموم  اأي��ة  من  خاليا  القمح  ه��ذا  يكون  وبذلك 
طبيعته كمادة غذائية اأو تزيد انتاجه، كما اأن لونه مييل اإىل الأ�شمر وهذا دليل 
على كمية الربوتني الكبرية فيه، وحتى عمليات الري اخلا�شة به متت ال�شتعانة 
فيها باأحدث التقنيات والأقمار ال�شناعية للتحكم يف كمية املياه ل�شمان الري 
اجليد، حيث مت توفري ن�شبة %40 من املياه، وكل هذا اجلهد اكتمل واحلمد 

هلل خالل �شتة اأ�شهر فقط ".
واأثنى �شاحب ال�شمو حاكم ال�شارقة على التعاون املثمر مع العديد من اجلهات 
واملوؤ�ش�شات داخل الإمارة وخارجها والذي اأ�شهم يف جناح امل�شروع يف زمن قيا�شي.. 
�شمو  امل�شت�شار مبكتب  القا�شمي  �شلطان  بن  �شامل بن حممد  ال�شيخ  دور  مثمناً 

احلاكم الذي دعم و�شّجع الفكرة و�شاهم يف تاأ�شي�س جمعية مزارعي القمح.
واأ�شار �شموه اإىل اأن م�شروعات التنمية واحتياجات املنطقة م�شتمرة ول تتوقف 
الغذائية،  اجل��وان��ب  من  الكثري  يف  متوا�شلة  هي  بل  فقط،  القمح  زراع��ة  على 
اإىل  �شنتني  زراع��ة اخل�شروات منذ  “ بداأنا م�شروع   : وق��ال  ومنها اخل�شروات 
واملبيدات،  ال�شموم  خ��ال من  اجل��ودة  ع��ايل  زراع��ة خ�شار  بهدف  �شنوات  ث��الث 
حتى يتمكن اأطفالنا واأبناوؤنا من العي�س يف �شالم، لأننا نالحظ انت�شار اأمرا�س 
ال�شرطانات، وكلها من ال�شموم التي تعمل على زيادة حجم و�شكل املنتوج لكنها 
زراع��ة اخل�شروات  ن�شتمر يف  ولذلك نحن  ال�شحية،  الأ�شرار  اأك��رب  تت�شبب يف 

لدينا لأنها خالية من كل هذا" .
وحتدث �شموه عن املنتجات احليوانية ومنها الألبان التي يحوي امل�شتورد منها 
كلها  الدهنية  امل��واد  با�شتخال�س  ال�شركات  قيام  جانب  اإىل  حافظة،  م��واد  على 
ما يفقدها قيمتها الغذائية احلقيقية وقال : " نعمل الآن على م�شروع تربية 
الأبقار وهو برنامج خمطط له، ي�شم 1000 بقرة من نوع "الفريزيان" كلها 
ِع�شار وكل ما يف بطونها من الإناث و�شتت�شاعف اأعدادها و�شنن�شئ م�شنع األبان 

لهذا العدد الكبري وكذلك لل�شناعات التي تعتمد على منتجات الألبان ".
الأخ��رى حتظى  املياه هي  اأن م�شروعات  ال�شارقة  ال�شمو حاكم  واأو�شح �شاحب 
باهتماماته حيث خ�ش�شت لها عدة م�شروعات تعمل على توفريها وتخزينها يف 
خمتلف املناطق نظراً لطبيعة مناخ دولة الإمارات العربية املتحدة ال�شحراوي، 
وقال �شموه :" نعمل على اإن�شاء بحريات يف خمتلف مناطق ال�شارقة، منها بحرية 
البطحاء يف الذيد، والرفي�شة يف خورفكان، واحلفية يف كلباء، وذلك كاحتياطي 
كما  ال�شرورة،  امل��دن عند  اهلل  ب��اإذن  و�شتكفي  ال��ط��وارئ،  ح��الت  لال�شتخدام يف 
ال�شتاء مقارنًة  النا�س يف فرة  ا�شتخدام  الفائ�شة من  املياه  نعمل على تخزين 
"املَِدّيَنة" و�شط  خ��زان يف  الآن على  ونعمل   ،40% اإىل  ال�شيف وت�شل  بف�شل 
النا�س، و�شنخزن  للزراعة وحاجة  5 مليارات جالون، وهو يكفي  ب�شعة  اجلبال 
فيه الفائ�س من املاء ليكون احتياطيا للمنطقة الو�شطى، كما اأن لدينا بحرية 
اإىل  املنطقة  على  ج��داً  قيمة  مميزات  ولها  كيلومر   2200 وم�شافتها  الذيد 
ال�شيف  الطق�س خالل فرات  للمياه، حيث تعمل على تلطيف  جانب حفظها 
احلارة جداً، اإىل جانب الرطوبة التي �شتغطي املنطقة كلها كون ن�شبة التبخر 
منها �شتكون عالية ". ودعا �شموه اأبناءه وبناته اإىل �شكر اهلل �شبحانه وتعاىل على 
النعم التي ينعم بها علبهم والعناية بالدين الإ�شالمي وعدم ت�شييع اأمور الدين 

اإىل املحافظة على الوطن،  " ندعو   : بالدنيا ومكا�شبها وملذاتها، وقال �شموه 
ب�شبب �شظف  املكان  ه��ذا  اأن يرحتلوا من  ك��ان ميكن  واأج��دادك��م  غ��اٍل،  فالوطن 
العي�س اأو الطق�س لكنهم متك�شوا باأماكنهم ووطنهم، وعلينا اأن نتم�شك بوطننا 

واأن نحافظ على هويتنا وقيمنا ونظافة بلدنا.
واأ�شاف �شموه اأن قناة "الو�شطى من الذيد" تعر�س كل ما يف املنطقة من قيم 
واأهلها،  للبيئة  الفريدة  املكونات  تاأ�شيل كل هذه  وتراث وطبيعة مما ي�شهم يف 
داعياً النا�س اإىل م�شاهدة القناة وا�شتيعاب ما تقدمه وفهم مغزاه واأن ينقل اإىل 

الواقع واأ�شلوب احلياة.
ووجه �شاحب ال�شمو حاكم ال�شارقة يف ختام كلمته ال�شكر والتقدير اإىل كل من 

�شاهم يف م�شروع مزرعة القمح مبليحة.
و�شعار  هوية  عن  لالإعالن  ال�شتار  اأزاح  قد  ال�شارقة  حاكم  ال�شمو  �شاحب  كان 
"�شبع �شنابل"، واأذن �شموه ببدء  موؤ�ش�شة ال�شارقة لالإنتاج الزراعي واحليواين 

عملية احل�شاد يف مزرعة القمح من خالل قرع جر�س احل�شاد.
ثم تابع �شموه عملية ح�شد القمح التي اأجريت با�شتخدام اأحدث الآليات املعدة 
خ�شي�شاً للح�شاد باأف�شل التقنيات حيث تقوم عملية احل�شد من خالل ثالث 
اآلة  والثانية  الق�س،  القمح تف�شل من خاللها احلب عن  الأوىل حل�شاد  اآليات 

جتميع الق�س، والثالثة �شغط ق�س القمح وحتويله اإىل بالت.
�شموه  وت��ذوق  ح�شدها  جرى  التي  القمح  حبوب  اأوىل  من  عينة  �شموه  وت�شلم 

اخلبز الذي مت اإعداده من قمح املزرعة املح�شود.
لعملية  عر�شاً  �شاهد  و  للحفل  امل�شاحبة  الفعاليات  منطقة  يف  �شموه  وجت��ول 
"الرحى" واإع��داد اخلبز،  بوا�شطة  املح�شول  الِقدم وطريقة طحن  احل�شاد يف 

اإ�شافة اإىل عر�س بع�س املنتجات الغذائية.
و�شاهد �شموه اأي�شا عر�شاً مرئياً بعنوان "اجلذور"الذي يروي ق�شة العودة اإىل 
الأر�س، واأهمية امل�شروعات احليوية والزراعية، خا�شة القمح يف ظل املتغريات 
التي ي�شهدها العامل، والتي توؤثر يف توافر الأمن الغذائي، ويبلور جناح ال�شارقة 
يف م�شروع زراعة القمح باأيٍد وطنية، والذي توجب ح�شاد"�شبع �شنابل"، اإ�شافة 
بالثقة  باهلل مت�شلحني  الأرا�شي موؤمنني  تنمية  والأج��داد يف  الآب��اء  اإىل جهود 

لتوفري م�شتقبل غذائي اآمن لالأجيال املقبلة.
مراحل  على  ال�شوء  �شّلط  "قمح مليحة"  بعنوان  �شموه عر�شاً م�شوراً  وتابع 
الأر�س  بتهيئة  2022والبدء  ع��ام  م��ن  م��ار���س  الإع���الن عنه يف  امل�����ش��روع، منذ 
يف  لزراعته  وامل��الئ��م  الأن�شب  لختيار  القمح  من  �شنفا  وجتربة35  وم�شحها 
ال�شارقة، و�شوًل اإىل اإن�شاء خطوط وحماور الري، ويف30نوفمرب2022 كانت 
مرحلة نرث بذور القمح يف حماورها ال�9، و�شوًل لليوم املن�شود والذي مت البدء 

بح�شد حم�شول "�شبع �شنابل".
وت�شلم �شاحب ال�شمو حاكم ال�شارقة هدية تذكارية من دائرة الزراعة والرثوة 
�شعار  �شكلت  امل��زرع��ة  يف  �شموه  بذرها  التي  القمح  �شنابل  يف  متثلت  احليوانية 

موؤ�ش�شة ال�شارقة لالإنتاج الزراعي واحليواين.
وكرم �شموه اجلهات الراعية والداعمة تقديراً جلهودهم الكبرية التي �شاهمت 
ال�شور  معهم  وملتقطاً  ال��دروع  اإياهم  مهدياً  القمح،  مزرعة  م�شروع  جن��اح  يف 
الزراعة  دائ��رة  رئي�س  الطنيجي  م�شبح  بن  خليفة  للدكتور  وك��ان  التذكارية. 

بذلت  ال��ت��ي  اجل��ه��ود  فيها  ا�شتعر�س  احل��ف��ل  خ��الل  كلمة  احل��ي��وان��ي��ة  وال����رثوة 
كرث،�شابقوا  ج��ن��ود  وراءه���ا  ك��ان  وال��ت��ي  القمح،  مل��زرع��ة  الأوىل  املرحلة  لإجن���اح 
الزمن، وتخطوا ال�شعاب، للحاق باملو�شم الزراعي، م�شرياً اإىل الهتمام والدعم 
القا�شمي،  حممد  ب��ن  �شلطان  ال��دك��ت��ور  ال�شيخ  ال�شمّو  �شاحب  م��ن  الكبريين 
وراثياً،  كيميائية، وغري معدلة  اأي مواد  نظيفة خالية من  بزراعة  وتوجيهاته 
�شروط  "الها�شب"ل�شتيفائه  �شهادة  �شنابل" على  "�شبع  قمح  ح�شول  مو�شحاً 
الزراعة  ا���ش��راط��ات  "ع�شوي"لتطبيق  و���ش��ه��ادة  والنظيفة،  الآم��ن��ة  ال��زراع��ة 
البذور  ا�شتخدام  بعدم  اع��راف  و�شهادة"NON GMO" وهي  الع�شوية، 
املعدلة وراثيا، وكذلك ا�شتيفاء متطلبات عالمة اجلودة الإماراتية و�شهادة �شنع 
يف الإمارات ووجه �شكره وتقديره جلميع اجلهات التي �شاهمت يف جناح املرحلة 
الأوىل. ونوه رئي�س دائرة الزراعة والرثوة احليوانية اإىل مقولة املفكر الراحل 
جربان خليل جربان "ويٌل لأمة تاأكل مما ل تزرع، وتلب�س مما ل تن�شج، وت�شرب 
قول)�شلطان  لي�شمع  احل��ي��اة  قيد  على  ك��ان  ليته   "  : وق��ال  تع�شر"  ل  مم��ا 

اخلري(: "كنا ناأكل مما ن�شتورد، والآن اإن �شاء اهلل �شناأكل مما نزرع" .
يعد م�شروع مزرعة القمح يف منطقة مليحة الذي اأطلقه �شاحب ال�شمو حاكم 
ال�شارقة يف �شهر مار�س من العام املا�شي، اأحد امل�شاريع ال�شراتيجية يف الأمن 
الغذائي، والتي تنتج �شاللت واأ�شنافا عالية النقاء من القمح الذي يتنا�شب مع 

طبيعة املنطقة ويوفر الحتياجات الغذائية.
املرحلة  تزيد  ثم  400 هكتار  م�شاحة  القمح على  زراع��ة  الأوىل  املرحلة  ت�شم 
الثانية يف العام 2024، وتكتمل املرحلة الثالثة والأخرية يف العام 2025، ومت 
جتهيز البنية التحتية للمزرعة التي تت�شمن خطوط الري مبا يوازي 13 مر 
طويل، واأعمال الكهرباء مبا يوازي 10 اآلف مر طويل، وت�شم املزرعة حمطة 
جتميع مياه للري مبوا�شفات فنية عالية تعمل على تغذية خطوط الري ب�شكل 
رئي�س عرب 6 م�شخات �شحب كبرية، لتزويد املحاور باملياه، بطاقة ت�شل اإىل 60 
األف مر مكعب من املياه على مدار �شاعات اليوم، ويتم نقل املياه من حمطة 

حمدة على خط ناقل طوله 13 كيلومراً و�شوًل اإىل املزرعة.
8 حم��اور، تعتمد فيها على الذكاء  و تقوم عملية الري يف املرحلة الأوىل على 
حول  معلومات  ب��ث  ع��رب  فيه  والتحكم  ال���ري  عملية  تطوير  يف  ال�شطناعي 
معدل  وتنظيم  ل�شبط  الزراعة  لعمليات  الرئي�س  املركز  اإىل  والربة  الطق�س 
ال�شارقة كل من  ال�شمو حاكم  اإىل جانب �شاحب  �شهد احلفل  املياه.  ا�شتهالك 
احلاكم،  �شمو  مبكتب  امل�شت�شار  القا�شمي  �شلطان  بن  حممد  بن  �شامل  ال�شيخ 
�شامل  وال�شيخ  املركزية،  املالية  دائ��رة  رئي�س  القا�شمي  �شعود  بن  وال�شيخ حممد 
بن عبدالرحمن القا�شمي رئي�س مكتب �شمو احلاكم، وال�شيخ فاهم بن �شلطان 
القا�شمي رئي�س دائرة العالقات احلكومية، وال�شيخ حممد بن حميد القا�شمي 
رئي�س دائرة الإح�شاء والتنمية املجتمعية، وال�شيخ ماجد بن �شلطان القا�شمي 
رئي�س دائرة �شوؤون ال�شواحي والقرى، ومعايل عبدالرحمن بن حممد العوي�س 
وزير ال�شحة ووقاية املجتمع، ومعايل مرمي بنت حممد املهريي وزيرة التغري 
الأعلى  املجل�س  �شوؤون  الكتبي وزير  والبيئة، ومعايل عبداهلل بن مهري  املناخي 
واأعيان  ال��دوائ��ر احلكومية  وم��دراء  روؤ���ش��اء  امل�شوؤولني  كبار  وع��دد من  لالحتاد 

املنطقة.

حاكم �ل�سارقة ي�سهد ح�ساد �ملرحلة �لأوىل ملزرعة �لقمح )�سبع �سنابل( يف مليحة

•• اأبوظبي -وام: 

اأ�شبحت الأو�شاط الدبلوما�شية منفتحة ب�شكل كبري ومتزايد على ا�شتخدام 
التكنولوجيا الرقمية وتطبيقات امليتافري�س يف املجال الدبلوما�شي ، وذلك 
)املدرجة  اأك�شنت�شر  �شركة  ب��ني  بالتعاون  اإع���داده  مت  جديد  لتقرير  وف��ق��اً 
الدبلوما�شية،  ق��رق��ا���س  اأن���ور  واأك��ادمي��ي��ة   )ACN:نيويورك ب��ور���ش��ة  يف 
القيادية  وال��ك��ف��اءات  ال��ق��درات  بتنمية  واملخت�س  ال��رائ��د  الإقليمي  امل��رك��ز 

والدبلوما�شي.
با�شتخدام  الدبلوما�شية  اأثر  "تعزيز  الذي يحمل عنوان   ، التقرير  �شلط  و 
امليتافري�س" ، ال�شوء على كيفية دعم تطبيقات امليتافري�س جلهود التعاون 
بني الدول، وتنقل املواهب عرب احلدود، ما يجعل الدبلوما�شية اأكرث متثياًل 

للجميع، واأعلى كفاءًة، واأ�شد توافقاً مع معايري املناخ.

خالل  م��ن  تتم  ال��ت��ي  الدبلوما�شي  ال��ت��ب��ادل  طريقة  ف���اإن  للتقرير  وف��ق��ا  و 
تطبيقات امليتافري�س، واملبنية على اأ�ش�س تقنيات الويب 3.0 )مثل البلوك 
جلعل  التكنولوجيا  ت�شخري  على  الدبلوما�شيني  ت�شاعد  اأن  ميكن  ت�شني(، 
الدبلوما�شية اأكرث تفاعاًل وكفاءة وابتكاراً، حيث يتم العمل با�شتمرار على 
تطوير املهارات ال�شراتيجية وت�شهيل املهام الإدارية يف امليتافري�س كجهود 

حا�شمة للنجاح.
التبادل  طريقة  تنفيذ  تواجه  التي  الرئي�شية  التحديات  التقرير  يحدد  و 
الدبلوما�شي يف امليتافري�س ومن اأبرزها جاهزية البنية التحتية، واحلواجز 

التقنية، والأمن، واخل�شو�شية.
حا�شر  لت�شور  هائلة  اإم��ك��ان��ات  حتمل  امليتافري�س  تطبيقات  لأن  ون��ظ��راً 
للبعثات  ميكن  اأول��ي��ة  خ��ط��وات  التقرير  ي��ح��دد  الدبلوما�شية،  وم�شتقبل 

الدبلوما�شية واحلكومات البدء يف ا�شتك�شافها.

امل��ي��ت��اف��ري���س ح��ي��ث حت��ت��اج احلكومات  ن��ه��ج  وت�����ش��م��ل ه���ذه اخل���ط���وات تبني 
والبعثات الدبلوما�شية اإىل التعاون معا لتحديد اأي املعاهدات اأو التفاقات 
اأو حتى املهام الر�شمية ميكن حتويلها اإىل امليتافري�س للمزيد من ال�شالمة 

وحتقيق نتائج اأف�شل.
وذل��ك عرب   ، وزي���ادة احلجم جماعياً  البدء على نطاق حم��دود  ت�شمل  كما 
بع�س املهام الدبلوما�شية املحدودة لقيا�س وبيان قيمة امليتافري�س ، ومن ثم 
الوا�شعة لق�ش�س جناح  بامل�شاركة  الزخم مع احلكومات واجلمهور  اكت�شاب 
وب�شكل  ب�شرعة  نطاقها  لتو�شيع  امل�شتفادة  ال��درو���س  وتبادل  امل��ب��ادرات  ه��ذه 

جماعي.
للمناق�شات  والأم�����ان  امل�����ش��ارك��ة  ق��واع��د  اإع����داد  اأي�����ش��ا  اخل��ط��وات  وتت�شمن 
ومعايري  التحتية  البنية  يف  امل�شرك  ال�شتثمار  اإىل  اإ�شافة  الدبلوما�شية 
الأمان للميتافري�س للبدء يف الختبار التجريبي، والدفع باجّتاه دبلوما�شية 

امليتافري�س امل�شوؤولةمن اليوم الأول.
كيفية  على  كبري  ب�شكل  ت��وؤث��ر  امليتافري�س  تطبيقات  ف��اإن  للتقرير  ووف��ق��ا 
تفاعل الأفراد واحلكومات وال�شركات، ويف وقت �شابق من هذا العام، ك�شف 
عن  ومايكرو�شوفت،  اأك�شنت�شر  مع  بال�شراكة  العاملي،  القت�شادي  املنتدى 
منوذج عملي اأويل لقرية التعاون العاملية، وهي عبارة عن قرية افرا�شية يف 
عامل امليتافري�س، لتعزيز التعاون ليكون اأكرث ا�شتدامة بني القطاعني العام 
واخلا�س، وتتيح للمنظمات اإمكانية التحاور والتعرف على التحديات امللحة 

يف العامل، وتطوير احللول ملعاجلتها واإحداث التاأثري على نطاق وا�شع.
وق����ال ���ش��ع��ادة ن��ي��ك��ولي م���الدي���ن���وف، م��دي��ر ع���ام اأك���ادمي���ي���ة اأن�����ور قرقا�س 
اأك�شنت�شر حول الدبلوما�شية يف تطبيقات  “ اإن �شراكتنا مع  الدبلوما�شية: 
ال��ت��ع��اون ع��رب خمتلف  اأه��م��ي��ة  ت��اأت��ي يف وق��ت يتجلى لنا فيه  امل��ي��ت��اف��ري���س، 

القطاعات واملجالت، مبا يعود بالنفع على القطاعني العام واخلا�س”.

�لأو�ساط �لدبلوما�سية منفتحة ب�سكل كبري على ��ستخد�م تطبيقات �مليتافري�س

م�ساركة الطلبة بدرا�سة عدد من التحديات وو�سع احللول املنا�سبة لها

بلدية مدينة �أبوظبي تكرم طالب جامعة ز�يد 
�سمن خمرجات ملتقى �لتدريب و��ستقطاب �ملو�هب

دع��وة حل�س�ور �جتم�اع �جلمعي�ة �لعم�ومية 
ل�س�ركة �مل�ال ك�ابيت�ال �س.م.خ.

العدد 13804 بتاريخ 2023/3/21 

العمومية  اجلمعية  اإجتماع  حل�سور  امل�ساهمني  ال�سادة  دعوة  )"ال�سركة"(،  ���ش.م.خ.  كابيتال  املال  �سركة  اإدارة  جمل�ش  ي�سر 
لل�سركة، واملقرر انعقاده يوم اخلمي�ش املوافق 13 من �سهر اأبريل لعام 2023 يف متام ال�ساعة الثانية ع�سر ظهرا يف مقر �سركة 
املال كابيتال �ش.م.خ الواقع يف مكتب رقم 901 يف مبنى 48 برج جيت، داون تاون دبي، �سارع ال�سيخ زايد، و من خالل ا�ستخدام 

 تقنية احل�سور الكرتونيا/عن بعد، وذلك للنظر يف جدول الأعمال التايل:   
الأ�سوات. وجامع  الجتماع  مقرر  اختيار   .1

يف  املنتهية  املالية  لل�سنة  املوحد  امل��ايل  ومركزها  اأعمالها  ونتائج  ال�سركة  ن�ساط  عن  الدارة  جمل�ش  تقرير  �سماع   .2
عليه. وامل�سادقة   2022/12/31

عليه. وامل�سادقة   2022/12/31 يف  املنتهية  املالية  لل�سنة  لل�سركة  املايل  املركز  عن  احل�سابات  مدققي  تقرير  �سماع   .3
 2022/12/31 يف  املنتهية  املالية  ال�سنة  عن  املوحد  واخل�سائر  الأرب��اح  وح�ساب  املوحدة  ال�سركة  ميزانية  مناق�سة   .4

وامل�سادقة عليها.
.2022/12/31 يف  املنتهية  املالية  ال�سنة  عن  امل�سوؤولية  من  الإدارة  جمل�ش  اأع�ساء  ذمة  اإبراء   .5

.2022/12/31 يف  املنتهية  املالية  ال�سنة  عن  امل�سوؤولية  من  احل�سابات  مدققي  ذمة  اإبراء   .6
اأتعابهم.    وحتديد   2023 املالية  لل�سنة  م�ستقلني  ح�سابات  مدققي  تعيني   .7"

العام. اأرباح  �سايف  % من   10 يتعدى  ل  مبا  الإدارة  جمل�ش  اأع�ساء  مكافاآت  على  املوافقة  منح  و  مراجعة   .8
على  املحظورة  الت�سرفات   –  2021 لعام   32 رقم  الحتادي  القانون  من   152 للمادة  وفقا  الإدارة  ملجل�ش  املوافقة  منح   .9

الأطراف ذات ال�سلة.
 31 يف  املنتهية  املالية  لل�سنة  ال�سهمي  املال  راأ�ش  من   2.5٪ البالغة  املقرتحة  الأرباح  توزيعات  على  واملوافقة  مناق�سة   .10

دي�سمرب 2022.
بعدها. وما   2022 املالية  لل�سنة  العامة  لالحتياطيات  اإ�سايف  تخ�سي�ش  اأي  وقف  مو�سوع  يف  النظر   .11

املرتاكمة. اخل�سائر  لتعوي�ش  العامة  الحتياطيات  يف  املتاح  الر�سيد  ا�ستخدام  مو�سوع  يف  النظر   .12
ويف حال عدم اكتمال الن�ساب، �سيكون الإجتماع الثاين للجمعية العمومية ال�سنوية يوم اخلمي�ش املوافق 20 من �سهر اأبريل لعام 

والزمان. املكان  نف�ش  يف   2023
يجوز للم�ساهم الذي يتعذر عليه احل�سور، اأن يفو�ش كتابة عن طريق تفوي�ش اأو وكالة اأي �سخ�ش من غري اأع�ساء جمل�ش الإدارة 
للح�سور عنه والت�سويت نيابة عنه �سريطة اأن يكون هذا ال�سخ�ش �ساحب التفوي�ش ل يتمتع باأكرث من 5 % من اأ�سهم راأ�ش املال. 

ميكن للم�ساهمني ح�سور اجتماع اجلمعية العمومية ال�سنوية الكرتونيا عرب رابط اجتماع Zoom التايل:
  https://us02web.zoom.us/j/86765712462?pwd=K0V3SmhpQ1JHamtROEZBcXVkQkYyUT09

Meeting ID: 867 6571 2462
Passcode: 505462
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•• اأبوظبي - وام:

ام�س  والنقل  البلديات  دائ��رة  اأعلنت 
للهواتف  "النالية"  تطبيق  اإط����الق 
الذكية، واملخ�ش�س خلرائط ال�شالمة 
بالتعاون  وذلك  اأبوظبي،  البحرية يف 
املقطع،  وبوابة  البحرية  اأبوظبي  مع 
اأبوظبي،  موانئ  ملجموعة  التابعتني 
ت��ع��زي��ز �شالمة  ت�����ش��اه��م يف  يف خ��ط��وة 
كفاءة  و����ش���م���ان  ال��ب��ح��ري��ة  امل���الح���ة 
ا�شتخدامها  و�شهولة  املائية  امل��م��رات 

يف اأبوظبي.
"النالية"  ت��ط��ب��ي��ق  اإط�����الق  وي�����ش��ك��ل 
الدائرة  اإط��الق  بعد  اإ�شافية،  خطوة 
يف  ال��ب��ح��ري��ة  ال�����ش��الم��ة  ل�"خرائط 
نقلة  املن�شتان  تعك�س  اإذ  اأبوظبي"، 
يف  البحرية  امل��الح��ة  قطاع  يف  نوعية 
الإمارة من خالل عر�س اأهم املعلومات 
امل���الح���ي���ة ب�����ش��ك��ل ف�������وري، مب����ا فيها 
الرئي�شية،  التجارية  العبور  مم��رات 
وخطوط الربط بني املناطق البحرية 
امل�����ش��م��وح��ة فيها،  ال�����ش��رع��ات  وح����دود 
ملواقع  الآين  التحديد  اإىل  بالإ�شافة 
واملناطق  ال��ب��ح��ري��ة،  ال��و���ش��ائ��ل  ر���ش��و 
مثل  البحرية  للريا�شات  املخ�ش�شة 

قيادة املراكب الآلية وغري الآلية.
ال��ت��ط��ب��ي��ق اجلديد  واج���ه���ة  وت�����ش��ه��م 
امل�شتخدمني  م�شاعدة  يف  التفاعلية 
اأقرب املرافق البحرية  يف البحث عن 
مبا�شر،  ب�شكل  اإليها  والو�شول  اإليهم 
القوارب  وم��ن��ازي��ل  امل��را���ش��ي  مب��ا فيها 
واملواقع  البحرية  ال��وق��ود  وحم��ط��ات 
لالأن�شطة  امل��خ�����ش�����ش��ة  ال���ب���ح���ري���ة 
ال��رف��ي��ه��ي��ة م��ث��ل رك�����وب ال���دراج���ات 
املائية والريا�شات البحرية وال�شباحة 

وركوب الأمواج وغريها الكثري.
واأو�شحت الدائرة اأنه مت اإطالق اإ�شم 
اجلديد  ال��ت��ط��ب��ي��ق  ع��ل��ى  "النالية" 
خل��رائ��ط ال�����ش��الم��ة ال��ب��ح��ري��ة، نظراً 
للخريطة  امل��ح��ل��ى  امل�����ش��م��ى  ل��ك��ون��ه��ا 
ال��ب��ح��ري��ة ال���ت���ي ا���ش��ت��خ��دم��ه��ا الآب�����اء 
ال���ث���ق���اف���ة  يف  ق������دمي������اً  والأج�����������������داد 
م�شالك  على  لال�شتدلل  الإماراتية، 

اللوؤلوؤ،  وم��غ��ا���ش��ات  وامل���وان���ئ  ال��ب��ح��ر 
الإرث  التطبيق اجلديد  اإ�شم  ويعك�س 
دولة  يف  الإبحار  تاريخ  وعمق  الكبري 

الإمارات.
ال��ت��ط��ب��ي��ق اجل���دي���د مرحلة  وي�����ش��ك��ل 
متقدمة ل�شتخدام التطبيقات الذكية 
م�شتوى  ع��ل��ى  ال��ب��ح��ري��ة  امل���الح���ة  يف 
ت��ق��دمي جتربة  ج��ان��ب  اإىل  امل��ن��ط��ق��ة، 
ال�شتخدام  ���ش��ه��ول��ة  ت�����ش��م��ن  م���رن���ة 
التي  امل��م��ي��زات  ب��ني  التنقل  و���ش��ه��ول��ة 
بالإ�شافة  "النالية"،  تطبيق  يقدمها 
وب�شكل  دق��ي��ق��ة  ب��ي��ان��ات  ت���وف���ري  اإىل 
العاملية  امل��الح��ة  اأنظمة  على  مبا�شر 

مثل"خرائط غوغل".
كيفية  ت�شريع  يف  التطبيق  وي�شاهم 
ا�����ش����ت����خ����دام اخل�����رائ�����ط وم�������ش���اع���دة 
لتحديد  ودع����م����ه����م  امل�������ش���ت���خ���دم���ني 
واملواقع،  وامل�����ش��ارات  ال��ط��رق  اأف�����ش��ل 
التي  املزايا  من  املزيد  اإىل  بالإ�شافة 
منها  ال�شتفادة  للم�شتخدمني  ميكن 

والو�شول اإليها يف اأي وقت.
البحرية  ال�شالمة  خ��رائ��ط  وت��ت��وف��ر 
اأي�شاً عرب املوقع الإلكروين لأبوظبي 
البحرية ب�شيغة تفاعلية بالكامل، يف 
حني يتوفر تطبيق "النالية" اخلا�س 
"اآبل  التطبيقات  م��ت��ج��ري  ع��ل��ى  ب��ه��ا 

تطوير  ومت  بالي"  وغ��وغ��ل  �شتور" 
التطبيق من قبل بوابة املقطع، الذراع 
اأبوظبي،  م��وان��ئ  مل��ج��م��وع��ة  ال��رق��م��ي 
خرائط  اجل��دي��د  التطبيق  وي��ع��ر���س 
الفعلي  املوقع  تتيح  بالكامل  تفاعلية 
للم�شتخدم، ويبلغه بالقواعد املطبقة 
فيها.  ي��ت��واج��د  ال��ت��ي  امل��ن��اط��ق  �شمن 
واأك����د ���ش��ع��ادة ال��دك��ت��ور ���ش��امل خلفان 
الكعبي، مدير عام �شوؤون العمليات يف 
التطبيق  اأن  والنقل،  البلديات  دائ��رة 
اجلديد ي�شاهم ب�شكل كبري يف تعزيز 
ال��رق��م��ي يف ك��اف��ة اخلدمات  ال��ت��ح��ول 
اأبوظبي  ت��ق��دم��ه��ا  ال���ت���ي  ال���ن���وع���ي���ة 
اأبوظبي  مت��ت��ل��ك   : وق����ال  ل��ل��ج��م��ي��ع؛ 
النقل  قطاع  يف  متطورة  حتتية  بنية 
متكاملة  ق��درات  جانب  اإىل  البحري، 
تعزز من موقع الإمارة كمركز بحري 
رائد عاملياً، ول �شك باأن باأن التطبيق 
البحرية  ال�شالمة  بخرائط  اخلا�س 
وال�شليم  الآمن  ال�شتخدام  �شي�شمن 
للمرات املائية جلميع �شكان و�شيوف 
الإمارة . واأ�شار الكابنت حممد جمعة 
والرئي�س  املنتدب  الع�شو  ال�شام�شي، 
اأبوظبي  م��وان��ئ  ملجموعة  التنفيذي 
الرقمية  احل���ل���ول  اإط������الق  اأن  اإىل 
خرائط  م���ث���ل  اجل����دي����دة  امل����ت����ط����ورة 

ال�شالمة البحرية يف اأبوظبي وتطبيق 
جمموعة  ال��ت��زام  يج�شد  "النالية" 
بروؤية قيادتنا  الثابت  اأبوظبي  موانئ 
اقت�شاد  ب��ن��اء  اإىل  ال��رام��ي��ة  الر�شيدة 
بالبتكار؛  م����رف����وداً  را�����ش����خ،  وط���ن���ي 
من  اجل��دي��د  التطبيق  ي�شهم  وق���ال: 
ال�شركاء  م��ع  الوثيق  ال��ت��ع��اون  خ��الل 
الرئي�شيني يف تعزيز  ال�شراتيجيني 
املتقدمة  التقنيات  الدور الذي توؤديه 
يف حتديث قدراتنا اخلدمية وحت�شني 
املجتمع  ���ش��م��ن  امل��ت��ع��ام��ل��ني  جت���رب���ة 
البحري، بالإ�شافة اإىل تر�شيخ مكانة 

اأبوظبي كمركز عاملي بحري رائد.
امل��ه��ريي، مدير  ال��ك��اب��نت �شيف  وق���ال 
ال��ب��ح��ري��ة - جمموعة  اأب��وظ��ب��ي  ع���ام 
م����وان����ئ اأب����وظ����ب����ي: ي���ع���ت���رب اإط�����الق 
"النالية" املخ�ش�س للهواتف  تطبيق 
الذكية حمطة مهمة يف اإطار اجلهود 
اأبوظبي  ت��ب��ذل��ه��ا  ال���ت���ي  امل��ت��وا���ش��ل��ة 
ال�شركاء  م���ع  ب���ال���ت���ع���اون  ال��ب��ح��ري��ة 
ت�شهم  ف��ري��دة  رقمية  حلول  لتطوير 
البحري  ال��ق��ط��اع  رق��م��ن��ة  ت�����ش��ري��ع  يف 
يف اإم����ارة اأب��وظ��ب��ي، ون��ح��ن ع��ل��ى ثقة 
ب�����اأن ه����ذا ال��ت��ط��ب��ي��ق اجل���دي���د ال���ذي 
اأبوظبي  املالحية يف  يجمع اخلرائط 
املناطق  بتحديد  اخل��ا���ش��ة  وال��ل��وائ��ح 
وال�شالمة  الأم��ن  ومعايري  البحرية 
ب����ارزاً  دوراً  ���ش��ي��وؤدي  ت��ف��اع��ل��ي  ب�����ش��ك��ل 
املالحة  اأن�����ش��ط��ة  ���ش��الم��ة  ت��ع��زي��ز  يف 
تعزيز  اإىل  ب���الإ����ش���اف���ة  ال���ب���ح���ري���ة، 
املمرات  ام��ت��داد  على  عملياتها  كفاءة 
التجارية  لل�شفن  املخ�ش�شة  امل��ائ��ي��ة 

والرفيهية يف اإمارة اأبوظبي.
البلديات  دائ�����رة  اأن  ب��ال��ذك��ر  ج��دي��ر 
وال���ن���ق���ل ق����ام����ت ب���ت���ط���وي���ر خ���رائ���ط 
كل  م��ع  بالتعاون  البحرية  ال�شالمة 
املقطع  وبوابة  البحرية  اأبوظبي  من 
موانئ  جم���م���وع���ة  اإىل  ال���ت���اب���ع���ت���ني 
اأبوظبي،   – البيئة  وهيئة  اأب��وظ��ب��ي، 
و�شركة  وال�����ش��ي��اح��ة،  الثقافة  ودائ����رة 
)اأدن����وك(،  الوطنية  اأب��وظ��ب��ي  ب���رول 
احليوية  امل���ن�������ش���اآت  ح���م���اي���ة  وج����ه����از 

وال�شواحل.

•• دبي -وام:

اخلا�س  للتعليم  الإيرلندية  ال��دول��ة  وزي���رة   ، ماديجان  جوزيفا  معايل  اأك���دت 
اأجل  امل��ت��ح��دة م��ن  العربية  الإم�����ارات  ب��الده��ا للعمل م��ع دول���ة  والإدم�����اج �شعي 
الدولة  ت�شت�شيفها  التي  )كوب28-(  املناخ  قمة  يف  طموح  اتفاق  اإىل  التو�شل 

العام اجلاري.
وقالت جوزيفا ماديجان يف ت�شريحات لوكالة اأنباء الإمارات )وام( خالل زيارة 
الدورة  م�شاعيها لإجن��اح  الإم���ارات يف  دع��م  : ما�شون قدما يف  للدولة  ر�شمية 
الثامنة والع�شرين ملوؤمتر الأطراف يف �شوء اللتزام الذي اأعلنه معايل الدكتور 
�شلطان بن اأحمد اجلابر، وزير ال�شناعة والتكنولوجيا املتقدمة الرئي�س املعنينَّ 
ملوؤمتر الأطراف COP28 ب�شاأن اإعطاء الأولوية لتفادي جتاوز ارتفاع درجة 

حرارة الأر�س م�شتوى 1.5 درجة مئوية.

اأيرلندا ملتزمة بدعم قمة املناخ )كوب28-( واجلهود ذات  اأن  واأكدت الوزيرة 
اأن  اإىل  واأ���ش��ارت  املناخي..  التغري  ومكافحة  املناخي  العمل  جهود  لدفع  ال�شلة 
اإيرلندا ح�شر قمة املناخ )كوب27-( يف  وفًدا رفيع امل�شتوى �شم رئي�س وزراء 
م�شر يف نوفمرب املا�شي وتوقعت اأن يح�شر وفد اإيرلندي مماثل الدورة الثامنة 

والع�شرين لقمة املناخ يف الإمارات.
نتائج  قيادي حيوي يف حتقيق  ب��دور  تقوم  املتقدمة  ال��دول  اأن  نعتقد  قالت:  و 
على  اإي��رل��ن��دا  يف  ب��امل��ن��اخ  املتعلق  ال���دويل  العمل  ي��رك��ز  واأ���ش��اف��ت:   .. كوب27- 
م�شاعدة البلدان واملجتمعات املعر�شة للخطر.. نحن ب�شدد م�شاعفة متويلنا 
خارطة  موؤخًرا  ون�شرنا   2025 عام  بحلول  ال�شعف  من  باأكرث  باملناخ  املتعلق 

طريق حول جمالت تركيزنا.
كان  ماديجان:  قالت  املتحدة،  الأمم  يف  الإم��ارات��ي  الإي��رل��ن��دي  التعاون  وح��ول 
�شرًفا لإيرلندا اأن تعمل يف جمل�س الأمن التابع لالأمم املتحدة يف عامي 2021 

ذات  املجالت  العديد من  املا�شي يف  العام  الإم���ارات  تتعاون مع  واأن   2022 و 
الهتمام امل�شرك”.. موؤكدة عزم بالدها تعزيز عالقاتها مع الإمارات العربية 
املتحدة التي �شهدت زخما كبريا يف ال�شنوات الأخرية حيث يقيم اأكرث من ع�شرة 
اآلف مواطن اإيرلندي يف الإمارات مع زيادة عدد املواطنني الإماراتيني املقيمني 

يف اإيرلندا لأغرا�س الدرا�شة.
بامل�شاهمات  و ب�شفتها وزيرة دولة للتعليم اخلا�س والدمج عربت عن فخرها 
الإمارات  التعليم يف  بقطاع  اإيرلندي  3000 معلم  يقرب من  ما  التي قدمها 

العربية املتحدة.
ال���ذي ت�شهده العالقات  ال��ك��ب��ري  ب��ال��ت��ط��ور  ون��وه��ت م��ع��ايل ج��وزي��ف��ا م��ادي��ج��ان 
بدعم من  املا�شيني  العقدين  البلدين يف  الثنائية بني  وال�شتثمارية  التجارية 
الرحالت اجلوية املتبادلة بينهما واأو�شحت اأن ال�شياحة كانت اأي�شا اأحد العوامل 

الرئي�شية يف تعزيز العالقات الثنائية القوية ول تزال حمرًكا مهًما لها.

•• اأبوظبي - وام:

ي���زور م��ع��ايل ال��دك��ت��ور ���ش��ل��ط��ان بن 
ال�شناعة  وزي������ر  اجل����اب����ر،  اأح����م����د 
الرئي�س  امل��ت��ق��دم��ة  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
 ،COP28 املعنينَّ ملوؤمتر الأطراف
كوبنهاغن،  ال��دمن��ارك��ي��ة  العا�شمة 
الجتماع  رئ���ا����ش���ة  يف  ل��ل��م�����ش��ارك��ة 
الوزاري ب�شاأن تغري املناخ مع معايل 
اخلارجية  وزي�����ر  ����ش���ك���ري،  ���ش��ام��ح 
امل�����ش��ري رئ��ي�����س م��وؤمت��ر الأط����راف 
اأول  ه���ذا  ي��ع��د  ح��ي��ث   ،COP27
امل�شتوى  رف���ي���ع  ���ش��ي��ا���ش��ي  اج���ت���م���اع 
 ،COP27 م���وؤمت���ر  ع��ق��ب  ُي��ع��ق��د 
لنجاح  الطريق  متهيد  اإىل  ويهدف 
 COP28 الأط������������راف  م�����وؤمت�����ر 
الإم������ارات  دول����ة  ت�شت�شيفه  ال����ذي 
ومتابعة  اجل�������اري،  ال���ع���ام  اأواخ�������ر 
اأهداف اتفاق باري�س، ونتائج  تنفيذ 

.COP27 وخمرجات موؤمتر

ت�شت�شيفه  ال��ذي  الجتماع  يح�شر 
وزراء  م��ن  ع���دٌد  ال��دمن��ارك  حكومة 
احلكوميني  امل�شوؤولني  وكبار  املناخ 
م��ن ب��ل��دان م��ت��ق��دم��ة ون��ام��ي��ة منها 
املالديف  وج����زر  وال���ي���اب���ان  ف��رن�����ش��ا 
والوليات  املتحدة  واململكة  و�شاموا 
جانب  اإىل  الأم���ري���ك���ي���ة،  امل���ت���ح���دة 
ال�شكرتري  �شتيل،  �شيمون  م��ن  ك��ٍل 
املتحدة  الأمم  لتفاقية  التنفيذي 
الإط�������اري�������ة ب���������ش����اأن ت���غ���ري امل����ن����اخ، 
اخلا�س  امل�شت�شار  ه��ارت،  و�شيلوين 
ب�شاأن  املتحدة  لالأمم  العام  لالأمني 

العمل املناخي.
الفتتاحية  الكلمة  معاليه  ويلقي 
عدداً  يراأ�س  كما  الجتماع،  خالل 
تنعقد  ال��ت��ي  ال��ع��ام��ة  اجلل�شات  م��ن 
دعم  اإىل  و�شي�شعى  فعالياته،  �شمن 
الأه���داف  على  ات��ف��اق  اإىل  التو�شل 
وت�شجيع  املناخي،  للعمل  امل�شركة 
الوزراء املعنيني باملناخ على اللتزام 

بتنفيذ مزيد من الإج��راءات خالل 
م���و����ش���وع���ات  ع�����رب   2023 ع�������ام 
يف  والن��ت��ق��ال  والتخفيف،  التكيُّف، 
ال��ط��اق��ة، وال��ت��م��وي��ل املناخي  ق��ط��اع 

الدويل، واخل�شائر والأ�شرار.
ك���م���ا ي��ع��ق��د م��ع��ال��ي��ه ���ش��ل�����ش��ل��ة من 
اللقاءات الثنائية �شعياً لدعم جدول 
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يحتوي  م��وؤمت��راً  ي��ك��ون  اأن  و�شمان 
اجلميع ويركز على النتائج العملّية، 
حيث يجري نقا�شات ثنائية مع كٍل 
وزير  ي��ورغ��ن�����ش��ن،  دان  م��ع��ايل  م���ن 
التعاون الإمنائي وال�شيا�شة املناخية 
العاملية الدمناركي، الذي ي�شت�شيف 
غري�س  ومعايل  ال��وزاري،  الجتماع 
والبيئة  ال����ش���ت���دام���ة  وزي�������رة  ف�����و، 
جينيفر  وم���ع���ايل  ����ش���ن���غ���اف���ورة،  يف 
واملبعوثة  ال��دول��ة  وزي���رة  م��ورغ��ان، 
املناخي  للعمل  اخل��ا���ش��ة  الأمل��ان��ي��ة 
�شهاب  حم���م���د  وم����ع����ايل  ال��������دويل، 
الدين، وزير البيئة والغابات وتغري 

املناخ يف بنغالدي�س.
بن  �شلطان  ال��دك��ت��ور  م��ع��ايل  وق���ال 
 :  - املنا�شبة  ب��ه��ذه  اجل��اب��ر-  اأح��م��د 
يف  ال���ق���ي���ادة  روؤي������ة  م���ع  “متا�شياً 
تكثيف  على  نعمل  الإم�����ارات،  دول���ة 
والتعاون  التوا�شل  وتعزيز  اجلهود 
مع كافة الأط��راف املعنية ا�شتعداداً 

ل�شت�شافة ناجحة ملوؤمتر الأطراف 
حمطة  ي���ع���د  ال������ذي   COP28
مهمة يف العمل املناخي العاملي. ومع 
العاملية  احل�شيلة  م��وع��د  اق����راب 
تنفيذ  امل���ح���رز يف  ال��ت��ق��دم  ل��ت��ق��ي��ي��م 
الوا�شح  من  باري�س،  اتفاق  اأه��داف 
اجلهود  ت��وح��ي��د  اإىل  ب��ح��اج��ة  اأن���ن���ا 
لرفع �شقف الطموح وت�شريع العمل 

املناخي”.
واأ�شاف معاليه : " من املهم اأن تركز 
جهودنا امل�شركة على اأن �شمان توفر 
مل�شاعدة  الكافية  وامل����وارد  الو�شائل 
اآثار  مع  التكيف  على  ال��دول  جميع 
ودع���م طموحاتها  امل��ن��اخ،  ت��داع��ي��ات 
التداعيات،  ه��ذه  م��ن  التخفيف  يف 
انتقال  بالتزامن مع �شمان حتقيق 
وواقعي  وتدريجي  ومنطقي  ع��ادل 
هذا،  ولتحقيق  ال��ط��اق��ة.  ق��ط��اع  يف 
توفري  ال���������ش����روري  م����ن  ����ش���ي���ك���ون 
للتكيف  واملنا�شب  املي�شر  التمويل 

والتقنيات  والأ�����ش����رار،  واخل�����ش��ائ��ر 
الالزمة لدعم ن�شر م�شادر الطاقة 

النظيفة".
كوبنهاغن  اإىل  ال��زي��ارة  ه��ذه  وُت��ع��ّد 
ال�شتماع  ج���ول���ة  ���ش��م��ن  الأح������دث 
العاملية التي يقوم بها معايل الدكتور 
ب�شفته  اجل��اب��ر  اأح��م��د  ب��ن  �شلطان 
ال��رئ��ي�����س امل��ع��ني مل���وؤمت���ر الأط�����راف 
اإىل  ت���ه���دف  وال���ت���ي   ،COP28
جمموعة  اآراء  اإىل  وال�شتماع  لقاء 
م�����ن ال���������ش����رك����اء ع�����رب احل���ك���وم���ات 
واملجتمع املدين، وال�شباب، والقطاع 
اخلا�س، وممثلي املنظمات الدولية 

واملنظمات غري احلكومية.
واأجرى معاليه �شل�شلة من الزيارات 
�شملت كاًل من الهند واململكة املتحدة 
املتحدة،  والوليات  وفرن�شا  واأملانيا 
اأن يزور معاليه دوًل  ومن املخطط 
اأخرى، ت�شمل جمموعة من البلدان 
النامية والدول اجُلزرية ال�شغرية.

�سمن جولته العاملية لال�ستماع اإىل الأطراف املعنية والتفاعل معها

�لرئي�س �ملعنينّ ملوؤمتر COP28 يزور كوبنهاغن للم�ساركة يف رئا�سة �لجتماع 
�لوز�ري ب�ساأن تغري �ملناخ و�لتو��سل مع جمموعة من �لوزر�ء و�مل�سوؤولني �لعامليني

•• اأبوظبي -وام:

اعتمد نادي اأبوظبي لل�شقارين �شهادات تخرج الدفعة الثانية 
الرباعم  م��ن  ملنت�شبيه  و�شلمها  اأب��وظ��ب��ي،  �شقار  برنامج  م��ن 
ال�����ش��غ��ار وك��ذل��ك ال��ب��ن��ني وال��ب��ن��ات، خ���الل ح��ف��ل ر���ش��م��ي اأقيم 
مبقر النادي.  ح�شر احلفل حممد علي الرميثي رئي�س ق�شم 
الظاهري  �شاملني  وعلي  لل�شقارين،  اأبوظبي  بنادي  الفعاليات 
امل�شاركني  من   185 وح�شل  الريا�شي.  اأبوظبي  جمل�س  من 
الثانية  الن�شخة  . وبداأت  على اعتماد �شهادة ال�شقار الر�شمية 
وا�شتمرت  املا�شي  دي�شمرب   15 اأبوظبي يف  برنامج �شقار  من 
فئتني  اإىل  امل�شاركني  تق�شيم  ومت  اجل���اري،  مار�س  �شهر  حتى 
عمريتني الأوىل من �شن 5 اإىل ع�شر �شنوات، والثانية من 11 

اإىل 17 �شنة. وتخطت عدد �شاعات التدريب التي ح�شل عليها 
و  �شاعة   100 اأك��رث من  اأبوظبي  برنامج �شقار  امل�شاركون يف 
الإجازات  ح�شب  اأ�شبوعية  اإىل  التدريبية  احل�ش�س  توزيع  مت 
اأ�شبوعيا  ح�شتني  عن  التدريب  م��دة  تقل  ل  بحيث  املدر�شية 
لكل ح�شة. من جانبه وجه حممد علي  �شاعات  بواقع خم�س 
لل�شقارين  اأب��وظ��ب��ي  ب��ن��ادي  الفعاليات  ق�شم  رئي�س  الرميثي 
�شقار  ب��رن��ام��ج  م��ن  الثانية  الن�شخة  يف  للم�شاركني  التهنئة 
اأبوظبي على اعتماد �شهاداتهم.. موؤكداً اأن تلك الن�شخة كانت 
ريا�شة  بال�شقور  ال�شيد  بريا�شة  يتعلق  ما  كل  بتعليم  حافلة 
الأباء وموروث الأجداد. واأثنى على التزام اجلميع بالتعليمات 
تواجد  �شهدت  الثانية  الن�شخة  اأن  بالربنامج، موؤكداً  اخلا�شة 
تبداأ  عمريتني  فئتني  على  مق�شمني  وطالبة  طالبا   185

م��ن ���ش��ن خ��م�����س ���ش��ن��وات وت��ن��ت��ه��ى ع��ن��د 17 ���ش��ن��ة، وجميعهم 
من  قدر  اأك��رب  وتعلم  والتفاعل  التواجد  على  حري�شني  كانوا 
و�شول  اأن  على  و�شدد  بال�شقور.  ال�شيد  تخ�س  التي  الأم���ور 
امل�شاركني اإىل هذا العدد يوؤكد اأن تراث الآباء يف القلوب دائماً 
ل�شيما واأن امل�شاركة مل تقت�شر على البنني فقط حيث �شهدت 
ال�شكر  الرميثي  ووج��ه  اأي�����ش��اً.  البنات  م��ن  ع��دد كبري  ت��واج��د 
بن  نهيان  ال�شيخ  �شمو  برئا�شة  الريا�شي  اأبوظبي  اإىل جمل�س 
�شلطان  بن  زاي��د  اأمناء موؤ�ش�شة  رئي�س جمل�س  نهيان  اآل  زاي��د 
الكامل  الدعم  على  والإن�شانية  اخلريية  لالأعمال  نهيان  اآل 
لكل الفعاليات والأحداث التي تقام حتت مظلة نادي اأبوظبي 
الرافد  الر�شيدة  القيادة  ورع��اي��ة  دع��م  اأن  م��وؤك��داً  لل�شقارين، 

الأ�شا�شي لكل النجاحات التي تتحقق على اأر�س الواقع.

�عتماد �سهاد�ت تخرج �لدفعة �لثانية من برنامج �سقار �أبوظبي

وزيرة �إيرلندية: �سنعمل مع �لإمار�ت للتو�سل �إىل �تفاق طموح يف قمة �ملناخ )كوب-28( 

د�ئرة �لبلديات و�لنقل تطلق تطبيق )�لنالية( لالأجهزة �لذكية تعاون بحثي بني جامعة حممد بن ز�يد 
للذكاء �ل�سطناعي و�إنفنت برين تكنولوجي

•• اأبوظبي -وام:

يف  املتخ�ش�شة  تكنولوجي(  برين  )اإنفنت  تي"  ب��ي  "اآي  �شركة  عقدت 
تكنولوجيا العلوم الع�شبية وجامعة حممد بن زايد للذكاء ال�شطناعي، 
اإن�شاء  على  العمل  مبوجبها  يتم  اأع���وام،  خم�شة  متتد  بحثية  اتفاقية 
خمترب بحثي م�شرك من اأجل تطوير عالجات خم�ش�شة ل�شحة دماغ 

الإن�شان عرب تعزيز تقنيات الذكاء ال�شطناعي.
ي�شهم هذا التعاون يف اجلمع بني قدرات ال�شركة املتخ�ش�شة يف تطوير 
العالجات الرقمية وت�شويقها من جهة، وخربة جامعة حممد بن زايد 
جهة  من  ال�شطناعي  الذكاء  تطبيقات  جمال  يف  ال�شطناعي  للذكاء 
اأكرث فعالية خم�ش�شة للمر�شى  اإىل عالجات  الو�شول  اأخ��رى، بهدف 

الذين يعانون من م�شكالت يف الدماغ وا�شطرابات عقلية.
بي  "اآي  �شركة  اإدارة  جمل�س  ورئي�س  موؤ�ش�س  �شون،  وي  الدكتور  وق��ال 
تي": اإن اجلمع بني العلوم الع�شبية من جهة والذكاء ال�شطناعي من 
 ، الدماغ  اكت�شافات مف�شلية يف جمال �شحة  اإىل  �شيوؤدي  اأخ��رى،  جهة 
لذا ياأتي هذا التعاون بني جامعة حممد بن زايد للذكاء ال�شطناعي 
"اآي بي تي" بهدف دفع جهودنا يف هذا الإط��ار وحتقيق املزيد  و�شركة 

من التطور.
من جانبه اأ�شار الدكتور كون زانغ، نائب رئي�س ق�شم تعّلم الآلة ومدير 
زايد  ب��ن  حممد  جامعة  يف  التكاملي  ال�شطناعي  ال��ذك��اء  مركز  اإدارة 
اأن دعم قطاع الرعاية ال�شحية يندرج �شمن  اإىل  للذكاء ال�شطناعي، 
اإىل حت�شني نوعية حياة الإن�شان من  اإطار �شعيها  اأولويات اجلامعة يف 

خالل اإيجاد حلول مدعومة بتقنيات الذكاء ال�شطناعي.
وقال اإن من �شاأن هذا التعاون مع �شركة "اآي بي تي" اأن يعزز من قدرتنا 
على فهم دماغ الإن�شان ب�شكل لفت، ما ناأمل اأن ي�شهم بنهاية املطاف يف 

حت�شني �شحة املر�شى العقلية واجل�شدية.
التنفيذي  امل��وؤ���ش�����س وامل���دي���ر  ال�����ش��ري��ك  ق����ال ج�����ش��نت يل،  م���ن ج��ه��ت��ه، 
للتكنولوجيا يف �شركة "اآي بي تي": يتمتع فريق عملنا يف �شركة "اآي بي 
تي" مبهارات را�شخة يف علم البيانات وهند�شتها، وهو قادر على ت�شميم 
زمنية  فرة  يف  نطاقها  وتو�شيع  ون�شرها  وتطويرها  الرقمية  احللول 
للذكاء  زاي��د  التعاون مع جامعة حممد بن  اإىل هذا  ، ونتطلع  ق�شرية 
ال�شطناعي، وب�شكل خا�س فريق عمل الدكتور كون زانغ، للعمل على 

اأحدث الق�شايا يف جمال ت�شخري تعّلم الآلة يف علم الدماغ.
ويعمل باحثو جامعة حممد بن زايد للذكاء ال�شطناعي يف جمال تعلم 
الآلة على تطوير خوارزميات من �شاأنها حت�شني عمليات الإدراك الآيل 
واملفاهيم والأفعال، مع الركيز على البحوث الأ�شا�شية والتطبيقية يف 

جمالت ال�شحة واملناخ والتعليم.
وتتطلع اجلامعة اإىل العمل جنباً اإىل جنب مع �شركة "اآي بي تي" بهدف 
ا�شتطالع جوانب غري معروفة بعد يف جمال علم الدماغ للو�شول اإىل 
ق��درات جديدة ت�شهم يف حت�شني القدرة على التدخل الطبي يف جمال 

ال�شحة العقلية.

 

مت�شي يف ممر على طول امتداده حمالت ال�شوق ال�شعبي، تلتفت ميينا 
حماًل  الي�شرى  اجلهة  ويف  للتمر  واآخ��ر  القهوة  لبيع  حم��اًل  ُت�شاهد 
للمالب�س الراثية واآخر لدهن العود والعطور لت�شل اإىل نهاية املمر 
وت�شمع �شوت نافورة املاء لرفع راأ�شك وترى بركة ماء يتخللها كلمة 
املغرية فوق اأعتاب النافورة، ُتكمل امل�شري وخطوات الأقدام تغو�س يف 
املرفاأ يتخلله زمر  املوج على �شاطئ املغرية يف مدينة  الرمال و�شوت 
لتت�شارع  الهبان،  وجربة  العيالة،  وتخامري  ال�شيندو،  وطبل  الليوا، 
ُي�شور  هذا  ال�شعبية،  الفنون  النا�س حول  وُت�شاهد جتمهر  اخلطوات 
واآخر ي�شفق، وتلك مبت�شمة، فالكل متفاعل كٌل بطريقته، بعد انتهاء 
طفلة  امل��ه��رج��ان،  اأرج���اء  يف  اجلمهور  ينت�شر  ال�شعبية  الفنون  ف��ق��رة 
جتري ناحية ركن املر�شم لتخط اأناملها اأجمل الر�شوم يف نظر اأبيها 
وولد يجري ناحية امل�شرح اآمال اأن تكون اإجابته �شحيحة فينال جائزة 
لي�شتمتعان  زوجته  وبجواره  الر�شيعة  ورجل يحمل طفلته  امل�شابقة، 
ب�شرح بن حثبور عن تاريخ الراث البحري واأجزاء ومكونات املحامل 
البحرية، وجمموعة من الأمهات بلبا�س الإمارات التقليدي، يحملن 
على روؤو�شهن اإك�ش�شوارات تراثية، فهذه حتمل بق�شة واأخرى خمرافة، 
املجب، يتبعهن طفالت يرتدين الربقع والزي  والتي خلفهن حتمل 
ُتكمل  ال��راث،  وا�شتدامة  ال�شتمرارية  التقليدي يف منظر يدل على 
ولقيمات  رق���اق  ب��اأح��ل��ى  لت�شتمتع   ال�شعبي  الطبخ  رك��ن  اإىل  امل�شري 
التحكيم  جلنة  لُت�شاهد  للخلف  تلتفت  املنتجة،  الأ���ش��ر  م��ن  وق��ر���س 
تتذوق وُتقيم م�شابقة الطبخ، كل طباخ مقابل ِقدره ، فلقمة برياين 
وق�شمه جمبو�س واأجمل �شالونة، مت�شي قلياًل لرى ركن للت�شوير 
ال��ف��وت��وغ��رايف وع��ل��ى ال�����ش��م��اع��ة م��الب�����س ت��راث��ي��ة يف ح���ال رغ��ب��ة اأحد 
يليه  ت��راث��ي،  اإك�ش�شوار  اأو  زي  ارت���داء  خ��الل  م��ن  الت�شوير  اجلمهور 
باأ�شلحة  الرماية  بهواية  اجلمهور  وا�شتمتاع  اأبوظبي  ل�شرطة  رك��ن 
�شرطة  فرقة  خالل  من  الع�شكرية  املو�شيقى  �شوت  لن�شمع  متنوعة، 
اأرجاء املهرجان بالعزف وامل�شاة الع�شكرية، دقت  اأبوظبي وهي جتوب 
وي�شتمتعوا  املهرجان  م�شرح  اأم��ام  الأطفال  ليجتمع  الثامنة  ال�شاعة 
وقت  ح��ان  امل�شرحية  ان��ت��ه��اء  بعد  ال��دم��ى،  بيت  م�شرحية  مب�شاهدة 
املنهايل وٌعربة  اإب��داع  الأغ��اين الراثية من  الكبار للتمتع بباقة من 
ٌن�شاهد  امل�شرح  الآخ��ر من  العني وجنومية اجلا�شم، يف اجلانب  زهرة 
امليزان ليتم  الكنعد وهي معلقة على حبل  اأوزان �شمك  املقِيم ي�شجل 
الإعالن عن الفائز ب�شيد اأ�شخم كنعد، مت�شي قلياًل فُت�شاهد م�شابقة 
يف  قلياًل  ت�شريح  ثم  وامليت،  والكرابي  احلبل  �شد  ال�شعبية  الأل��ع��اب 
القهوة ال�شعبية لت�شرب قلياًل من القهوة وال�شليماين والكرك، ُتكمل 
امل�شري لت�شاهد اأمهاتنا من بركة الدار ي�شفن اخلو�س وي�شنعن التلي 
وال�شدو حتت خيمة مفتوحة للجمهور، تقابلهن امراأة جتل�س مقابل 
دللها يف دائرة من اجلمر الأحمر وعلى اجلمر غوري الكرك وغوري 
الرحيل  الأب  ق��رر  العا�شرة  ال�شاعة  دق��ت  ال�شنقيني،  وغ��وري  القهوة 
املخ�ش�س  املنتفخ  باملطاط  يقفز  ابنه  وجد  الأطفال،  ركن  اإىل  توجه 
اأنهم ُي�شرون  اإل  لالأطفال وابنته تر�شم يف املر�شم، يناديهم لريحلوا 
البن،  ليطاوعه  القرار  احل��زم يف  بع�س  ي�شتخدم معهم  البقاء،  على 

وت�شرخ البنت من بعيد �شناأتي غداً، هز راأ�شه اإيجاباً.          
      �سعيد الزعابي

�سور من مهرجان 
الظفرة البحري

•• دبي -وام: 

نظمت جمعية الإمارات ملتالزمة داون مهرجاناً احتفالياً توعوياً يف "دبي مول 
اليوم العاملي ملتالزمة داون حتت �ش��عار "مًعا ولي�س من اأجلنا" . "مبنا�شبة 

و  ال�شويدي وكيلة وزارة تنمية املجتمع  الأك��رف  ح�شر الإحتفال �شعادة موزة 
الإم��ارات ملتالزمة  وامل�شوؤولني بجمعية  املجتمعية  ال�شخ�شيات  عدد كبري من 

دوان واملعنيني.
الإمارات  جمعية  تبذلها  التي  للجهود  تقديرها  عن  الأك���رف  م��وزة  واأع��رب��ت 
وت��وف��ري احلياة  داون  م��ت��الزم��ة  ل��ت��اأه��ي��ل ومت��ك��ني ودم���ج ذوي  داون  مل��ت��الزم��ة 
وامل�شاركة  واإمكاناتهم  ومهاراتهم  قدراتهم  اإب��راز  على  والعمل  لهم  الأف�شل 

بفعالية يف الأن�شطة الجتماعية والريا�شية والثقافية والربوية.
من جانبها قالت الدكتورة منال جعرور رئي�شة جمل�س اإدارة جمعية الإمارات 
ملتالزمة داون اإن �شعار الحتفالية املعتمد من قبل املنظمة العاملية لهذا العام 
دولة الإمارات مع اأ�شحاب الهمم قوًل  قيادة  اأن  "يوؤكد  اأجلنا  ولي�س من  "مًعا 
التي  اخلالقة  وامل��ب��ادرات  وال�شيا�شات  الت�شريعات  اعتمادها  خالل  من  وفعاًل 
يف  دجمهم  يف  وت�شهم  حياتهم  نوعية  وحت�شن  الآف���اق  الهمم  لأ�شحاب  تفتح 

املجتمع وت�شليط ال�شوء على اإجنازاتهم وتقدمي الدعم الكامل لأ�شرهم.
التي  الفعالية  هذه  ا�شت�شافة  على  مول"  "دبي  اإدارة  اإىل  بال�شكر  وتقدمت 
املجتمعية  امل�شوؤولية  وحتقيق  الهمم  اأ���ش��ح��اب  اإ���ش��ع��اد  على  احل��ر���س  ترجم 
والتوعوية ل�شيما اأن "دبي مول" يعترب من اأكرث الوجهات ال�شياحية يف العامل 

وي�شتقطب املاليني من كافة اأرجاء العامل.

�لإمار�ت ملتالزمة د�ون تنظم �حتفال يف دبي 
مول بالتز�من مع �ليوم �لعاملي ملتالزمة د�ون
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي -وام:

اأك��������دت م����ع����ايل م�����رمي ب���ن���ت حممد 
املناخي  ال���ت���غ���ري  وزي��������رة  امل�����ه�����ريي، 
والبيئة اأن م�شروع وقف املليار وجبة، 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اأطلقه  ال���ذي 
نائب  م��ك��ت��وم،  اآل  را����ش���د  ب���ن  حم��م��د 
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء، 
رائدة  )رع��اه اهلل(، خطوة  دبي  حاكم 
تدعم جهود دولة الإمارات يف الق�شاء 

على اجلوع يف العامل.
وق���ال���ت م��ع��ال��ي��ه��ا يف ت�����ش��ري��ح ل��ه��ا : 
وجبة(  املليار  )وقف  م�شروع  "ميثل 
ل��ن��ه��ج اخل���ري ال����ذي غر�شه  ام����ت����داداً 
�شلطان  ب��ن  زاي���د  ال�شيخ  ل��ه  امل��غ��ف��ور 
ويعك�س  ث��راه(،  اهلل  )طيب  نهيان  اآل 
اإىل  الرامية  الر�شيدة  القيادة  روؤي���ة 
اإىل خمتلف �شعوب  اأي��ادي اخلري  مد 
نحو  ال��ع��امل  ي�شعى  بينما  ال���ع���امل.. 
ال��ق�����ش��اء ع��ل��ى ج��م��ي��ع اأ���ش��ك��ال اجلوع 
وان�����ع�����دام الأم��������ن ال����غ����ذائ����ي و����ش���وء 

التغذية يف العديد من الدول بحلول 
الأ�شخا�س  عدد  ارتفع   ،2030 عام 
م�شتوى  على  اجل��وع  من  املت�شررين 
ال���ع���امل وف���ق اآخ����ر الإح�������ش���اءات اإىل 
�شخ�س  م��ل��ي��ون   828 اإىل  ي�شل  م��ا 
امل�شوؤولية  م����ن  امل����زي����د  ي�������ش���ع  م����ا 
ع��ل��ى ال��ع��امل وال�����ش��غ��ط ع��ل��ى النظم 
الغذائية العاملية لتقليل تلك الفجوة 

واأ�شافت  املقبلة".  ال�����ش��ن��وات  خ���الل 
الإم�������ارات  دول�����ة  "تدرك  م��ع��ال��ي��ه��ا: 
وب��ج��ان��ب جهودها  ال��ت��ح��دي��ات،  ت��ل��ك 
الغذائي  اأمنها  تعزيز  نحو  احلثيثة 
ل���ت���ح���دي���ات���ه، تعمل  واإي�����ج�����اد ح���ل���ول 
ال�شركاء  خمتلف  م��ع  م��ت��واِز  وب�شكل 
واملنظمات الدولية على تقدمي املزيد 
من امل�شاعدات الغذائية والإن�شانية يف 
ب�شكل  وت�شتجيب  الأوق����ات،  خمتلف 
فوري للنداءات العاجلة خا�شة خالل 
الأزم�����ات وال���ك���وارث، ب��الإ���ش��اف��ة اإىل 
امل�شاهمة يف اإقامة م�شروعات تنموية 
العديد  ال��غ��ذائ��ي يف  الأم����ن  ل��ت��ع��زي��ز 
واأكدت  ال��ع��امل.  ح��ول  املجتمعات  من 
املليار  )وق����ف  م�����ش��روع  اأن  م��ع��ال��ي��ه��ا 
يف  ال��دول��ة  جهود  ليكلل  ياأتي  وجبة( 
�شهر  اق���راب حلول  م��ع  ال�شدد  ه��ذا 
رم�����ش��ان امل��ب��ارك، لتثبت الإم����ارات - 
اخلري  نهج  ا�شتمرار   - و�شعباً  ق��ي��ادة 
املبادئ  اأ�شمى  يعك�س  ال��ذي  والعطاء 

الإن�شانية التي قامت عليها.

•• الفجرية -وام: 

تراأ�س �شمو ال�شيخ حممد بن حمد 
ال�شرقي ويل عهد الفجرية، رئي�س 
الفجرية  م��وؤ���ش�����ش��ة  اإدارة  جمل�س 
الأول  الج��ت��م��اع  امل��ن��اط��ق،  لتنمية 
بح�شور   2023 ل��ع��ام  للمجل�س 
الرقباين،  حم��م��د  ���ش��ع��ي��د  م��ع��ايل 
واملهند�س  امل��ج��ل�����س  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب 
املوؤ�ش�شة،  خمي�س النون مدير عام 

واأع�شاء جمل�س الإدارة.
الفجرية  ع��ه��د  ���ش��م��و ويل  واط��ل��ع 
خ����الل الج���ت���م���اع ع��ل��ى اإجن������ازات 
وم�شاريعها  اإن�شائها  منذ  املوؤ�ش�شة 
اخل�����دم�����ات  امل����ن����ج����زة يف جم�������ال 
 2022 ع����ام  الإ����ش���ك���ان���ي���ة خ����الل 
املوؤ�ش�شة  ا���ش��رات��ي��ج��ي��ة  واع��ت��م��د 

2023-2032، واإن�شاء جمال�س 
مناطق  م����ن  ع�����دد  يف  جم��ت��م��ع��ي��ة 

اإمارة الفجرية.

ُتوليها  التي  الأهمية  �شموه  واأك��د 
للم�شاريع  ال����ف����ج����رية  ح���ك���وم���ة 
تدعم  التي  وخدماتها  املجتمعية 

الإ����ش���ك���ان، م�شرًيا  ق��ط��اع  ت��ط��وي��ر 
�شاحب  وت���وج���ي���ه���ات  دع������م  اإىل 
ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ ح��م��د ب���ن حممد 

الأعلى  امل��ج��ل�����س  ع�����ش��و  ال�����ش��رق��ي 
ح��اك��م ال��ف��ج��رية، ب�����ش��رورة توفري 
اجلودة  ذات  املجتمعية  اخل��دم��ات 
ال��ع��ال��ي��ة، وامل��ت��وائ��م��ة م��ع توّجهات 
امل�شتدامة  ال��ت��ن��م��ي��ة  يف  ال����دول����ة 
واملعايري  امل��م��ار���ش��ات  اأف�����ش��ل  وف���ق 

العاملية.
املوؤ�ش�شة  ب��ج��ه��ود  ���ش��م��وه،  واأ����ش���اد 
وم�شاريعها احليوية التي تتما�شى 
مع روؤيتها ال�شراتيجية واأهدافها 
احلكومي  ال��ع��م��ل  رك���ائ���ز  دع���م  يف 
يف  واإ�شهامها  ال��ف��ج��رية،  اإم����ارة  يف 
اأف��راد املجتمع  حت�شني جودة حياة 

وا�شتقرارهم املعي�شي.
الدكتور  ���ش��ع��ادة  الج��ت��م��اع  ح�شر 
ال����زي����ودي مدير  اأح���م���د ح���م���دان 

مكتب �شمو ويل عهد الفجرية.

•• دبي -الفجر: 

اأع����ل����ن م�������ش���روع حم���م���د ب����ن را����ش���د 
الت�شييد  اأع���م���ال  ب���دء  ع��ن  ل��ل��ط��ريان 
للمرحلة الثانية من مركز الطائرات 
"دبي هيليبارك" بال�شراكة  العمودية 
اإنرنا�شونال".  �شاتو  "اإير  �شركة  مع 
على  ح�شلت  قد  ال�شركة  هذه  وكانت 
العامة  ال��ه��ي��ئ��ة  ق��ب��ل  م���ن  الع���ت���م���اد 
العمليات  ل���ب���دء  امل������دين  ل���ل���ط���ريان 
يف  هيليبارك"  "دبي  يف  الت�شغيلية 
العام 2022، وذلك لتاحة الفر�شة 
للعديد من مالكي الطائرات العمودية 
وال�شركات  الأف��������راد  م���ن  اخل���ا����ش���ة 
ل���ش��ت��ئ��ج��ار م����واق����ف داخ������ل امل���رك���ز، 
اإىل مهابط  الو�شول  �شهولة  و�شمان 
الطائرات العمودية الأخرى. وح�شر 
ح��ف��ل و���ش��ع ح��ج��ر الأ���ش��ا���س طحنون 
�شيف، املدير التنفيذي مل�شروع حممد 
ل��ل��ط��ريان، و�شمري حممد،  ب��ن را���ش��د 
�شركة  وموؤ�ش�س  اإدارة  جمل�س  رئي�س 
و�شيلتون  اإنرنا�شيونال"،  �شاتو  "اإير 
املوؤ�ش�س  ال�شريك  اإي���روداي���راج،  ت��وين 
وعدد  لل�شركة،  التنفيذي  والرئي�س 

من كبار التنفيذيني لدى الطرفني.

ال�����ذي  هيليبارك"،  "دبي  وي����ق����ع 
تتجاوز  م�شاحة  على  اإن�����ش��اوؤه  �شيتم 
مبنى  بجوار  مربع،  مر   42،800
دب���ي اجلنوب،   اخل��ا���س يف  ال���ط���ريان 
اإن�شاء  اجل��دي��دة  املرحلة  و�شتت�شمن 
وتكون  العمودية،  للطائرات  حظرية 
جتارية.  اأ�ش�س  على  وم���دارة  مملوكة 
و�شي�شتمل على تو�شعة ل�شتيعاب 12 
وكافة  الهليكوبر،  لطائرات  موقفاً 
واإ����ش���الح وجتديد  خ���دم���ات ���ش��ي��ان��ة 

طائرات الهليكوبر مب�شتوى عاملي. 

امل��رك��ز املتطور الأك���رب من  ويعد ه��ذا 
ثماين  ح��ال��ي��اً  ي�شتوعب  حيث  ن��وع��ه، 
طائرات هليكوبر لت�شهيل النقل بني 
املراكز التجارية والوجهات ال�شياحية 
و�شيت�شمن  ال��دول��ة.  اأن��ح��اء  يف جميع 
وفق  ال�شخ�شيات  لكبار  �شالة  اأي�شاَ 
اأعلى امل�شتويات ل�شتقبال ال�شخ�شيات 
التي ت�شتخدم مبنى الطريان اخلا�س، 
وتقدمي اأف�شل املرافق وو�شائل الراحة 
لهم حال هبوط طائراتهم اخلا�شة. 
خدمات  اأي�شاً  �شاتو"  "اإير  و�شتوفر 

الطائرات  وجت��دي��د  واإ���ش��الح  �شيانة 
لأحدث  عر�س  �شالة  اإىل  بالإ�شافة 
ال���ع���م���ودي���ة م����ن كربى  ال����ط����ائ����رات 
الرائدة.  ال��ع��امل��ي��ة  الت�شنيع  ���ش��رك��ات 
وقال طحنون �شيف، املدير التنفيذي 
للطريان:  را���ش��د  ب��ن  مل�����ش��روع حممد 
اأعمال  ب���دء  :ي�����ش��ع��دن��ا الإع�����الن ع���ن 
"دبي  من  اجلديدة  املرحلة  يف  البناء 
هيليبارك". ويعد هذا امل�شروع النوعي 
لتقدمي  الرا�شخ  التزامنا  على  �شهادة 
احتياجات  تلبي  ا�شتثنائية  خ��دم��ات 

مالكي طائرات الهليكوبر، كما نوؤكد 
التزامنا بتوافق عملياتنا ب�شورة تامة 
م��ع روؤي����ة احل��ك��وم��ة ل��ر���ش��ي��خ مكانة 
العاملية،  ال��ط��ريان  خريطة  على  دب��ي 
يف  ل��الإ���ش��ه��ام  مهم  دور  بلعب  ونفخر 
خدماتنا  خ����الل  م���ن  دب����ي  اق��ت�����ش��اد 
املبتكرة واحللول املخ�ش�شة. و�شنظل 
ا�شتثنائية  خدمات  بتقدمي  ملتزمني 
يف  وت�شهم  عمالئنا  توقعات  تتجاوز 
يف  ال��ط��ريان  ل�شناعة  امل�شتمر  النمو 
حممد،  �شمري  الدكتور  وق��ال  دبي". 
رئي�س جمل�س الإدارة وموؤ�ش�س �شركة 
“منذ  اإنرنا�شيونال":  �شاتو  "اإير 
ل��ل��م��رح��ل��ة الأوىل  ال��ن��اج��ح  الإط�����الق 
ال��ك��ث��ري من  تلقينا  امل���رك���ز،  ه���ذا  م��ن 
م���ن مالكي  الإي���ج���اب���ي���ة  ال��ت��ف��اع��الت 
طائرات الهليكوبر اخلا�شة واجلهات 
لذلك،  ونتيجة  ال�شلة.  ذات  الأخ��رى 
ن��ت��وق��ع حت��ق��ي��ق زي������ادة م��ل��ح��وظ��ة يف 
اإننا  عدد العمليات يف الأ�شهر املقبلة. 
نفخر  اإنرنا�شونال"،  �شاتو  "اإير  يف 
بتوظيف خربتنا يف �شناعة الطريان، 
ل�شمان ت�شغيل هذا املركز املتخ�ش�س، 
لتلبية  ج��داً  مرموقة  جتربة  وتوفري 

احتياجات عمالئنا املميزين".

•• الفجرية -وام:

حمد  ب��ن  حممد  ال�شيخ  �شمو  اأّك���د 
عهد  ويل  ال�������ش���رق���ي  حم���م���د  ب����ن 
اأمناء  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  ال���ف���ج���رية، 
ال�شرقي  حممد  بن  حمد  موؤ�ش�شة 
امل�شاريع  دور  الإن�شانية،  لالأعمال 
يف  اخل��ريي��ة  وامل���ب���ادرات  الإن�شانية 
بني  وال��ت��الح��م  التكافل  قيم  ن�شر 
تلبية  يف  واأهميتها  املجتمع،  اأف��راد 
ا�شتقرارهم  وحتقيق  احتياجاتهم 
بناء  يف  ي�����ش��ه��م  مب���ا  الج���ت���م���اع���ي 

جمتمعات م�شتقرة واإيجابية.
ت���روؤ����س �شموه،  ذل����ك خ����الل  ج����اء 
اأم���ن���اء  مل��ج��ل�����س  الأول  الج���ت���م���اع 
ال�شرقي  حممد  بن  حمد  موؤ�ش�شة 
للعام  الإن���������ش����ان����ي����ة  ل�����الأع�����م�����ال 
�شعيد  معايل  بح�شور  2023م، 
امل�شت�شار اخلا�س  حممد الرقباين 
الفجرية،  ح��اك��م  ال�شمو  ل�شاحب 
ن�����ائ�����ب رئ����ي���������س جم���ل�������س اأم�����ن�����اء 

املوؤ�ش�شة.
واأ�شار �شمو ويل عهد الفجرية، اإىل 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  توجيهات 

ح��م��د ب���ن حم��م��د ال�����ش��رق��ي ع�شو 
الفجرية،  ح��اك��م  الأع���ل���ى  امل��ج��ل�����س 
امل�����ش��اري��ع اخلريية  ب��ر���ش��ي��خ ق��ي��م 
وحت����ق����ي����ق ا�����ش����ت����دام����ة الأع�����م�����ال 
الإن�شانية، و�شرورة تفعيل �شراكات 
ذات  اجلهات  خمتلف  مع  املوؤ�ش�شة 
العالقة، بهدف اإجناز روؤيتها على 

م�شتوى الأفراد واملجتمع.
واطلع �شموه خالل الجتماع على 
وم�شاريعها  امل��وؤ���ش�����ش��ة  ع��م��ل  خ��ط��ة 
وامل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة يف جمال  احل���ال���ي���ة 
تقدمها  التي  الإن�شانية  امل�شاعدات 

والإقليمي  امل��ح��ل��ي  امل�����ش��ت��وى  ع��ل��ى 
م�شروع  اع��ت��م��اد  كما مت  وال����دويل، 

ميزانية املوؤ�ش�شة للعام 2023م.
الفجرية  ع��ه��د  ويل  ���ش��م��و  ووّج�����ه 
مب��ت��اب��ع��ة ال��ف��ئ��ات امل��ج��ت��م��ع��ي��ة من 
وتفعيل  حاجة،  والأك��رث  املع�شرين 
املبادرات لدعم الطلبة اجلامعيني 
درا�شيا،  الفجرية  اإم���ارة  اأب��ن��اء  م��ن 
اأدواره���م  وتعزيز  متكينهم  ب��ه��دف 
وتاأكيد  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي،  اجل����ان����ب  يف 
م�شاهمتهم يف م�شرية بناء الوطن 

وتنميته ال�شاملة.

كما مت خالل الجتماع ا�شتعرا�س 
ن��ت��ائ��ج ال��ع��م��ل وم��ت��اب��ع��ة ال��دع��م يف 
واملعونات  اخل���ري  ج�����ش��ور  م���ب���ادرة 
الإن�������ش���ان���ي���ة ال����ت����ي ق���دم���ت���ه���ا كل 
الفجرية  امل��وؤ���ش�����ش��ة وج��م��ع��ي��ة  م��ن 
اخلريية لنجدة مت�شرري الزلزال 
وتركيا  ���ش��وري��ا  ل��ه  تعر�شت  ال���ذي 

ال�شهر املا�شي.
املوؤ�ش�شة  ب������دور  ����ش���م���وه،  واأ������ش�����اد 
وم�شاريعها الإن�شانية داخل الدولة 
العون  ج�������ش���ور  وم������ّد  وخ����ارج����ه����ا، 
وامل�شلمني يف  ال��ع��رب  الأ���ش��ق��اء  اإىل 

خمتلف الأقطار، متا�شًيا مع روؤية 
جمال  يف  وا�شراتيجياتها  الدولة 

العمل اخلريي والإن�شاين.
الدكتور  ���ش��ع��ادة  الج��ت��م��اع  ح�شر 

ال����زي����ودي مدير  اأح���م���د ح���م���دان 
مكتب �شمو ويل عهد الفجرية.

•• دبي-وام:

املطور  قدمت �شركة "ماري هب" - 
وامل�����ش��غ��ل مل��ن�����ش��ات ت���زوي���د اإم������دادات 
باعتبارها   - دب���ي  وم��ق��ره��ا  ال�����ش��ف��ن 
تطوير  يف  ا����ش���رات���ي���ج���ًي���ا  ����ش���ري���ًك���ا 
البحرية  ل���الإدارة  الرقمية  املن�شات 
التحتية،  والبنية  الطاقة  وزارة  يف 
باقات رم�شانية خا�شة ت�شمل طروًدا 
للمواد الغذائية وم�شتلزمات العناية 
خم�ش�شة  اجل��ودة  عالية  ال�شخ�شية 
ال�شفن  منت  على  العاملني  للبحارة 
الإم�����ارات ومياهها  دول���ة  م��وان��ئ  يف 
الإقليمية دعًما منها ملبادرة "�شاملني" 
الوطنية التي اأطلقتها وزارة الطاقة 

والبنية التحتية.
والبنية  ال����ط����اق����ة  وزارة  وك����ان����ت 
التحتية قد اأطلقت مبادرة "�شاملني" 
جميع  ل��ت�����ش��م��ل  امل���ا����ش���ي  ي��ون��ي��و  يف 
للبحارة  وال����دع����م  ال���رع���اي���ة  ���ش��ب��ل 
البحري  ال���ق���ط���اع  يف  وال���ع���ام���ل���ني 
وتاأمني احتياجاتهم باإعتبارهم اأحد 

اأهم دعائم التجارة البحرية العاملية، 
�شامل  ع��م��ل  اإط�����ار  امل���ب���ادرة  لت�شكل 
تقوم  ال��ت��ي  الإجن�����ازات  جميع  ي�شم 
الوزارة و�شركاوؤها بتنفيذها حتقيًقا 
مل��ح��ور حت�شني ج���ودة احل��ي��اة �شمن 
منظومة التميز احلكومي الإماراتية 
والتي تقرر اأن يتم توجيهها لرعاية 

البحارة وتقدمي الدعم لهم.
وق��ال��ت ���ش��ع��ادة امل��ه��ن��د���ش��ة ح�����ش��ة اآل 
مالك م�شت�شار الوزير ل�شوؤون النقل 
والبنية  ال��ط��اق��ة  ب������وزارة  ال��ب��ح��ري 
ال��ت��ح��ت��ي��ة: ت��ع��د دول���ة الإم������ارات من 
الإن�شاين  ال��ع��م��ل  يف  الأوىل  ال����دول 
فيها  الإن�����ش��ان  �شكل  ط��امل��ا  اإذ  ع��امل��ًي��ا 
مركز الهتمام ول يقت�شر ذلك على 
تقدمي امل�شاعدات بل ي�شمل منظومة 
اأجل  من  باأكملها،  احلكومي  العمل 
ذل��ك كانت الإم���ارات ال��دول��ة الأوىل 
البحارة  بتبديل  �شمحت  التي  عاملًيا 
ال�����ش��ب��ل خالل  ب��ه��م  تقطعت  ال��ذي��ن 
ذروة الإغالق اأثناء اجلائحة و�شهلت 
وفق  باأمان  بلدانهم  اإىل  العودة  لهم 

اأع���ل���ى ا����ش���راط���ات ال�����ش��الم��ة؛ كما 
اأط��ل��ق��ن��ا ع�����دًدا م���ن امل����ب����ادرات التي 
ورعاية  ال��ب��ح��ارة  حماية  على  ت��رك��ز 
حقوقهم منها مبادرة "دعًما جلي�شنا 
الأزرق" واألزمنا �شركات اإدارة ال�شفن 
التاأمني  ع��ل��ى  ب��احل�����ش��ول  وم��اّلك��ه��ا 
الذي ي�شمن ت�شديد حقوق البحارة 
التخلي  وتوفري متطلباتهم يف حال 
ال�شفن،  م��نت  على  وه��ج��ره��م  عنهم 
اإن دولة  ث��ق��ة  ب��ك��ل  ال���ق���ول  ومي��ك��ن��ن��ا 
الإم��ارات هي الوجهة التي ل ت�شمح 
بها احلكومة بت�شييع حقوق البحارة 
العمل  ظ��روف  تاأمني  يف  التهاون  اأو 
وم�����ش��ت��ل��زم��ات احل��ي��اة ال��ك��رمي��ة لهم 

باأعلى جودة.
وتعد دولة الإمارات من اأكرث املراكز 
امل��ن��ط��ق��ة وحتتل  ن�����ش��اًط��ا يف  ال�����دول 
اأف�شل  املرتبة اخلام�شة عاملًيا �شمن 
املراكز البحرية ويزور موانئ الدولة 
ما يزيد على 25 األف �شفينة �شنوًيا 
اإ�شافة اإىل اعتبارها من اأكرب وجهات 
ال�����ش��ف��ن اخل�����ش��ب��ي��ة ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة التي 

تنقل العديد من الب�شائع من موانئ 
يف  الإقليم  دول  خمتلف  اإىل  الدولة 
دول جمل�س التعاون اخلليجي و�شبه 
ال�شرقي  وال�شاحل  الهندية  ال��ق��ارة 
املبادرات  يعطي  م��ا  اإف��ري��ق��ي��ا  ل��ق��ارة 
اخل��ا���ش��ة ب��ال��ع��ن��اي��ة ب��ال��ب��ح��ارة اأث����ًرا 
اإقليمًيا يتجاوز موانئ دولة الإمارات 
ال��ت��ي ي��زي��د ع��دده��ا ع��ل��ى 20 ميناء 
جتارًيا اإ�شافة اإىل العديد من املوانئ 

والغاز.  ال��ن��ف��ط  ب��ن��اق��الت  اخل��ا���ش��ة 
وقال اأ�شامة العربي املدير التنفيذي 
للخدمات امل�شاندة وال�شريك املوؤ�ش�س 
ال�شحن  ق��ط��اع  هب":اإن  "ماري  يف 
البحري ي�شهم يف نقل ما يزيد على 
80 % من اإجمايل التجارة العاملية 
التقليدية  ال��ع��م��ل  اأ���ش��ال��ي��ب  اأن  اإل 
العمل  اآل��ي��ات  ع��ل��ى  ت�شيطر  لزال����ت 
ال�شناعة  ج���وان���ب  م���ن  ال��ع��دي��د  يف 
ال���ب���ح���ري���ة وم���ن���ه���ا خ����دم����ات اإم������داد 
وم�شتلزمات  الغذائية  امل��واد  وتزويد 
العناية ال�شخ�شية اخلا�شة بالبحارة 
والطواقم البحرية ما يوؤدي يف كثري 
توفري  ���ش��ع��وب��ة  اإىل  الأح����ي����ان  م���ن 
وبكميات  اجل�����ودة  ع��ال��ي��ة  م��ن��ت��ج��ات 
مالئمة الأمر الذي مي�س جودة حياة 
البحارة ب�شكل مبا�شر حيث قررنا من 
اأجل ذلك اإطالق من�شة "ماري هب" 
ت�شغيل  ل�شركات  �شاماًل  لت�شكل حاًل 
احل�شول  يف  ومالكها  ال�شفن  واإدارة 
الغذائية  الإم��������دادات  اأف�����ش��ل  ع��ل��ى 
�شامل  طيف  اإىل  اإ�شافة  وال�شحية 

م��ن اخل��دم��ات الأخ���رى التي ت�شمل 
الت�شحيم  ب��ال��وق��ود وزي���وت  ال��ت��زوي��د 
وقطع الغيار لي�شبح باإمكان �شاحب 
على  احل�شول  م�شغلها  اأو  ال�شفينة 
من  وي�شتفيد  زر  بلم�شة  احتياجاته 

قوة املن�شات الرقمية.
��ا م��ن��ا ع��ل��ى مواكبة  واأ����ش���اف: ح��ر���شً
جهود وزارة الطاقة والبنية التحتية 
ل���ل���ع���ن���اي���ة ب����ج����ودة ح����ي����اة ال���ب���ح���ارة 
رم�شان  ���ش��ه��ر  ح���ل���ول  ومب��ن��ا���ش��ب��ة 
خا�شة  بطرود  بالتربع  قمنا  املبارك 
من  متكاملة  جمموعة  على  حتتوي 
العناية  وم�شتلزمات  الغذائية  امل��واد 
الذين  للبحارة  وتقدميها  ال�شحية 
ي��ع��م��ل��ون لأي������ام ع���دي���دة ع��ل��ى منت 
ت�شمل  اأن  ع��ل��ى  وح��ر���ش��ن��ا  ال�����ش��ف��ن 
متكاملة  غ���ذائ���ي���ة  م������واد  ال����ط����رود 
على  البحار  ق��درة  رف��ع  على  ت�شاعد 
العمل خالل فرة ال�شيام ما يح�شن 
املزيد من  من جودة حياته ويعطيه 

الراحة للعمل يف بيئة منا�شبة.
هب" وقعت  "ماري  �شركة  اأن  يذكر 

والبنية  ال��ط��اق��ة  وزارة  م��ع  اتفاقية 
ل��ت��ط��وي��ر م��ن�����ش��ات رقمية  ال��ت��ح��ت��ي��ة 
القطاع  عمليات  اأمت��ت��ة  على  ت�شاعد 
الت�شغيلية  ك��ف��اءت��ه  ورف���ع  ال��ب��ح��ري 
الوقت  واخ��ت�����ش��ار  ال��ن��ف��ق��ات  وتقليل 
اليدوية،  العمليات  ت�شتغرقه  ال��ذي 
فيما تعمل ال�شركة حالًيا على ت�شغيل 
ال�شفن  هب" لتزويد  "ماري  من�شة 
واخلدمات  الإم����دادات  من  بالعديد 
و����ش���م���ان ت����اأم����ني ت���ل���ك الإم���������دادات 
والأ�شعار  اجل�����ودة  ب��ن��ف�����س  ل��ل�����ش��ف��ن 
دولة  م��وان��ئ  يف  الت�شليم  وم��واع��ي��د 

الإمارات اأو يف اأي من املوانئ الرائدة 
اخلليجي  ال��ت��ع��اون  جمل�س  دول  يف 
امل��راك��ز البحرية  ي��ت��ع��داه��ا م��ن  وم���ا 
���ش��ب��ه القارة  ال��رئ��ي�����ش��ة م��ث��ل م��وان��ئ 
ال��ه��ن��دي��ة وال�������ش���رق الأق�������ش���ى حيث 
م�شكلة  ح��ل  يف  بذلك  املن�شة  ت�شهم 
التجارية  ال�����ش��ف��ن  ت���واج���ه  م��زم��ن��ة 
دفع  اإىل  منها  العديد  ي�شطر  التي 
وجتاوز  املوانئ  يف  للتاأخر  الغرامات 
امل��غ��ادرة ب�شبب الإج����راءات  م��واع��ي��د 
العالية  والتكلفة  البطيئة  اليدوية 

لعمليات الإمداد التقليدية.

•• راأ�س اخليمة - وام: 

ا�شتقبل �شاحب ال�شمو ال�شيخ �شعود بن �شقر القا�شمي ع�شو املجل�س الأعلى حاكم راأ�س اخليمة، 
يف ق�شر �شموه مبدينة �شقر بن حممد ام�س، �شعادة �شاميون بيني قن�شل عام اململكة املتحدة يف 

دبي والإمارات ال�شمالية، الذي قدم لل�شالم على �شموه.
ورحب �شاحب ال�شمو حاكم راأ�س اخليمة، ب�شعادة القن�شل العام، وتبادل معه الأحاديث حول تعزيز 
عالقات التعاون بني البلدين ال�شديقني على خمتلف ال�شعد، م�شيداً �شموه بعالقات ال�شداقة 
التي تربط دولة الإمارات واململكة املتحدة. من جانبه عرب �شعادة �شاميون بيني، عن بالغ �شكره 

وتقديره ل�شاحب ال�شمو حاكم راأ�س اخليمة على كرم ال�شيافة وح�شن ال�شتقبال.

حاكم ر�أ�س �خليمة ي�ستقبل 
قن�سل عام �ململكة �ملتحدة

ويل عهد �لفجرية يرت�أ�س �لجتماع �لأول ملوؤ�س�سة حمد 
بن حممد �ل�سرقي لالأعمال �لإن�سانية للعام 2023

)ماري هب( تدعم مبادرة )�ساملني( �لوطنية وتتربع بطرود رم�سانية للبحارة

حممد بن حمد �ل�سرقي يرت�أ�س �لجتماع �لأول للفجرية لتنمية �ملناطق لعام 2023 و يطلع على م�ساريعها

م�سروع حممد بن ر��سد للطري�ن يف دبي �جلنوب دبي ي�سع حجر �لأ�سا�س حلظرية �لطائر�ت �لعمودية

•• اأبوظبي-وام:

املنهج  �شل�شلة  تطبيق  اأن  والتعليم  الربية  وزارة  اأعلنت 
"�شل�شلة  والأخ����الق  وال��ث��ق��اف��ة  العربية  اللغة  يف  املتكامل 
الأكادميي  ال���ع���ام  م���ن  ب���داي���ة  اخ��ت��ي��اري��اً  �شالمة" اأ���ش��ب��ح 
مراجعة  ب��ع��د  ال���ق���رار  وج����اء   .2024  -  2023 امل��ق��ب��ل 
حتليلية  درا�شات  ت�شمنت  ال��وزارة  اأجرتها  للمنهاج  �شاملة 
م�شتفي�شة وتو�شيات اللجنة الوطنية ملراجعة مناهج اللغة 
العربية، وهي جلنة وطنية اأكادميية حمايدة من موؤ�ش�شات 
التعليم الوطنية. ومبوجب هذا القرار، بات باإمكان املدار�س 
الختيار  ال��وزاري  املنهاج  تطبق  التي  واخلا�شة  احلكومية 
مواد  تدري�س  اأو  امل��دجم��ة،  �شالمة"  "�شل�شلة  تطبيق  ب��ني 
اللغة العربية والربية الإ�شالمية والدرا�شات الجتماعية 
ال�شف  )م��ن  الأوىل  احللقة  لطلبة  الأخ��الق��ي��ة  والربية 
مب�شادرها  منف�شلة  ك��م��واد  ال���راب���ع(  ال�����ش��ف  اإىل  الأول 
وك�شفت  والتعليم.  الربية  وزارة  توفرها  التي  التعليمية 
ب�شكل  �شالمة" للمدار�س  "�شل�شلة  اإتاحة  ق��رار  اأن  ال��وزارة 
اأجرتها  ومعمقة  �شاملة  درا���ش��ة  اإج���راء  بعد  ج��اء  اختياري 
فرق متخ�ش�شة من الوزارة بالإ�شافة اإىل مراجعة �شاملة 
خرباء  من  نخبة  ت�شم  اأكادميية  وطنية  جلنة  بها  قامت 
مع  مالئمته  من  والتاأكد  املتكامل  املنهج  ملراجعة  التعليم 

التعليمية  وال�شراتيجية  التعليمي  املجتمع  احتياجات 
الُف�شلى  العاملية  املمار�شات  مع  يتما�شى  ومب��ا  ال��دول��ة،  يف 
العملية  حم��ور  باعتبارهم  الطلبة  على  اإي��ج��اب��اً  وينعك�س 
وزارة  وك��ان��ت  ت��ط��وي��ره��ا.  عملية  يف  والأ���ش��ا���س  التعليمية 
 2022 دي�شمرب  �شهر  يف  �شكلت  ق��د  وال��ت��ع��ل��ي��م  ال��رب��ي��ة 
يف  املتكامل  املنهج  ملراجعة  اأكادميية حمايدة  وطنية  جلنة 
اللغة العربية والثقافة والأخالق )�شل�شلة �شالمة( لطلبة 

احللقة الأوىل )من ال�شف الأول اإىل الرابع(.
و�شمت اللجنة يف ع�شويتها خرباء ومتخ�ش�شني يف املجال 
وجامعة  املتحدة،  العربية  الإم���ارات  جامعة  من  التعليمي 
الإن�شانية، وجامعة  للعلوم  زايد  بن  زاي��د، وجامعة حممد 
ال�شارقة، وجامعة برمنغهام دبي، وجائزة خليفة الربوية.، 
مدار  على  اجتماعات  ع��دة  اللجنة  عقدت  ت�شكيلها،  وبعد 
ثالثة اأ�شهر بحثت خاللها وب�شكل تف�شيلي املنهج املتكامل 
جمال  يف  ال��ع��امل��ي��ة  ال��ت�����ش��ورات  اإىل  ت�شتند  منهجية  وف���ق 
ت�شميم املناهج، وتعليم القراءة، و�شمان حتقيق املخرجات 
التعليمية املثلى. وركزت اللجنة ب�شكل اأ�شا�شي على فل�شفة 
املنهج واآليات تطبيقه و�شبل تطويره ليحقق الأهداف التي 
�شاماًل  ت��ق��ري��راً  اللجنة  ث��م قدمت  وم��ن  اأجلها  م��ن  ُو���ش��ع 
لوزارة الربية والتعليم اقرحت عربه تو�شيات لتطوير 

املنهج على املديني املتو�شط والبعيد.

وز�رة �لرتبية و�لتعليم تعتمد عدم �إلز�مية تطبيق 
)�سل�سلة �سالمة( يف �ملد�ر�س �حلكومية و�خلا�سة

مرمي �ملهريي: م�سروع وقف �ملليار وجبة خطوة ر�ئدة 
�سمن جهود �لإمار�ت للق�ساء على �جلوع يف �لعامل
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اأخبـار الإمـارات
�لأر�سيف و�ملكتبة �لوطنية ينجز حت�سري�ت ��ست�سافة كوجنر�س �ملجل�س �لدويل لالأر�سيف

•• اأبوظبي -وام: 

اأعلن الأر�شيف واملكتبة الوطنية عن اإجناز التح�شريات الالزمة ل�شت�شافة 
اىل13   9 من  اأبوظبي،  يف   2023 لالأر�شيف  ال��دويل  املجل�س  كوجنر�س 
اأكتوبر القادم. و اأكد �شعادة الدكتور عبد اهلل الري�شي امل�شت�شار الثقايف بديوان 
الرئا�شة، رئي�س اللجنة املنظمة للكوجنر�س - خالل ندوة نظمها الأر�شيف و 
املكتبة الوطنية مبقره اأم�س للك�شف عن حت�شريات تنظيم "الكوجنر�س "- 
اأن كوجنر�س املجل�س الدويل لالأر�شيف -الذي �شينعقد حتت �شعار "اإثراء 
العربية  املنطقة  يف  الأوىل  للمرة  فعالياته  و�شتقام  املعرفة"،  جمتمعات 
الوطنية  واملكتبة  لالأر�شيف  لي�س  فخر  حم��ّل  �شيكون   - الأو���ش��ط  وال�شرق 
املقيمني على  الإم���ارات وجميع  لدولة  واإمن��ا  فيه،  للم�شاركني  فح�شب ول 

اأر�شها الطيبة. واأ�شار اإىل اأن حماور كوجنر�س املجل�س الدويل لالأر�شيف مت 
تطويرها ، مبا ين�شجم مع توجهات دولة الإمارات، التي تعد واحة ومنوذجاً 
والت�شامح"  "ال�شالم  ما جعل  وهذا   ، الإن�شاين  والتعاي�س  للت�شامح  مثالياً 
يت�شدر قائمة املو�شوعات املطروحة على طاولة البحث، ثم تاأتي "التقنيات 
النا�شئة: ال�شجالت واحللول الإلكرونية" يف املحور الثاين، ويحتل مو�شوع 
امل�شتدامة  "املعرفة  الثالث:  املحور  خ��الل  من  كبرية  م�شاحة  ال�شتدامة 
الرابع  املحور  ويف  املناخ"،  وتغري  وال�شجالت  الأر�شيف  امل�شتدام:  والكوكب 
اأو خا�س يف العامل، ويف  اأر�شيف عام  اأّي  اأولويات  "الثقة والأدلة" وهي من 
املحور اخلام�س: " الإتاحة والذكريات" وهذا الأخري يوؤكد اأن الو�شول اإىل 
الأر�شيف حٌق ولي�س امتيازاً. واأ�شار الري�شي اإىل اأن امل�شاركات يف كوجنر�س 
املجل�س الدويل لالأر�شيف �شتكون من اأكرث من 100 دولة حول العامل، واأن 

اللجنة املنظمة قد تلقت ما يقارب ال� 500 ورقة عمل، وهذا يدل على مدى 
�شورة  يعك�س  واإبداعياً  فريداً  �شيكون  باأنه  ويب�شر  بالكوجنر�س،  الهتمام 
الإمارات وما بلغته من تقدم وتطور ومتيز يف جميع املجالت، ومن املنتظر 
اأن ي�شّكل هذا الكوجنر�س اإ�شافة نوعية على �شعيد التعريف بتاريخ دولة 
الإمارات وح�شارتها. وبا�شم املجل�س الدويل لالأر�شيف األقت ال�شيدة جوزيه 
على  القائمني  فيها  �شكرت  الندوة-  -خ��الل  كلمة  املجل�س  رئي�شة  كريب�س 
تنظيم الكوجنر�س واأ�شادت بجهودهم، واأعربت عن �شعادتها لالن�شمام اإىل 
احلدث الأر�شيفي الكبري الذي تنتظره الإمارات يف اأكتوبر القادم، و�شيكون 
نقطة فارقة وجتربة مهمة يف م�شرية املجل�س الدويل لالأر�شيف . وحتدثت 
عن مكانة املجل�س الدويل لالأر�شيف ودوره على ال�شعيد التنظيمي عاملياً، 
ويف تعزيز احلوار البّناء والتعاون املثمر بني جمتمعات الأر�شيفات واملكتبات، 

 75 الذكرى  الدويل لالأر�شيف يتزامن مع  املجل�س  باأن كوجنر�س  منوهة 
جل�شة  اإىل  الندوة  فعاليات  حتولت  ثم  لالأر�شيف.  ال��دويل  املجل�س  لإن�شاء 
ال�شابق للمجل�س الدويل لالأر�شيف،  اأداره��ا ديفيد فريكر الرئي�س  نقا�شية 
اهلل  عبد  الدكتور  و�شعادة  كريب�س،  جوزيه  ال�شيدة  م��ن:  كل  فيها  و�شارك 
الري�شي. وناق�شت اجلل�شة بع�س الق�شايا املهمة التي �شتو�شع على طاولة 
التحديات  ال��دويل لالأر�شيف، ويف مقدمتها:  املجل�س  احل��وار يف كوجنر�س 
التي تواجهها الأر�شيفات يف احلا�شر وامل�شتقبل، مثل: الرقمنة واحلوكمة، 
ال�شجالت  اإىل  وال��و���ش��ول  الن�شر،  وح��ق��وق  املعلومات،  حماية  وال�شفافية، 
التاريخية، واأهمية الذكاء ال�شطناعي يف البحوث الأر�شيفية، وال�شتفادة 
من التقنيات احلديثة واملتطورة جداً يف �شوؤون الأر�شفة، وت�شخم البيانات 

و�شبل حفظها لالأجيال واإتاحتها للباحثني.

جامع �ل�سيخ ز�يد �لكبري ي�ستكمل ��ستعد�د�ته ل�ستقبال �سهر رم�سان �ملبارك

مدفع رئي�سي  للمرة الأوىل يف مدينة اإك�سبو

حال« خالل �سهر رم�سان  �سرطة دبي تعلن �أماكن مد�فعها »�لثابتة و�لرنّ

•• اأبوظبي -وام:

اأك���م���ل م��رك��ز ج��ام��ع ال�����ش��ي��خ زايد 
اأيام  ال��ك��ب��ري ا���ش��ت��ع��دادات��ه لإح��ي��اء 
ول���ي���ايل ال�����ش��ه��ر ال��ف�����ش��ي��ل بهدف 
توفري اأجواء من الراحة وال�شكينة 
مل���رت���ادي���ه، ال���ذي���ن ي��ت��دف��ق��ون اإىل 
ب���اأع���داد متزايدة  ���ش��ن��وًي��ا  اجل��ام��ع 
خالل �شهر رم�شان املبارك، حيث 
من املتوقع اأن ي�شهد �شهر رم�شان 
التعايف  حالة  نتيجة  كبرياً،  اإقباًل 
وتخطي جائحة كورونا، ليتخطى 
عدد مرتادي اجلامع خالل ال�شهر 
ال��ف�����ش��ي��ل م���ا مت ت�����ش��ج��ي��ل��ه خالل 
عدد  بلغ  حيث  ال�شابقة،  الأع����وام 
مرتادي جامع ال�شيخ زايد الكبري 
 2019 ع��ام  رم�شان  �شهر  خ��الل 
و273  األ��ف��اً  و436  مليون  نحو 
بني م�شٍل وزائ��ر.  جهود م�شتمرة 
املركز  و�شّكل  ال�شاعة    م��دار  على 
جل���اًن���ا وف����رق ع��م��ل م���ن موظفي 
ب�شورة  ال��ع��م��ل  ل�����ش��م��ان  امل���رك���ز؛ 
م��ن��ظ��م��ة وم���ت���ك���ام���ل���ة ع���ل���ى م����دار 
يحتاجه  م��ا  ك��ل  ولتلبية  ال�شاعة، 
�شيوف اجلامع من م�شلني وزوار 
باختالف فئاتهم؛ من خالل توفري 
كما  متنوعة؛  وت�شهيالت  خدمات 
ال�����ش��دد عددا  امل��رك��ز يف ه��ذا  عقد 
اجلهات  م����ع  الج����ت����م����اع����ات  م����ن 
واخلا�شة  احلكومية  واملوؤ�ش�شات 
من ال�شركاء ال�شراتيجيني، التي 
�شنوًيا،  معهم  ال��ت��ع��اون  ع��ل��ى  داأب 
الفاعل  ب��ع��ط��ائ��ه��ا  ت�����ش��اه��م  وال��ت��ي 
واملتكامل يف اإجناح منظومة العمل 

خالل ال�شهر الف�شيل.
�شيارة  من38  اأك������رث  ت���وف���ري   (
وخدمات  امل�شلني  لنقل  كهربائية 

التقنيات  م����وظ����ًف����ا  ت���رك���ي���ب���ه���ا، 
وت�شمن  ح��ج��م��ه��ا،  ت���الئ���م  ال���ت���ي 
امل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى ج��ودت��ه��ا، ك��م��ا اأمت 
لتوفري  ال��ق��ب��اب،  تنظيف  عملية 
للم�شلني  ومريحة  مالئمة  بيئة 
ت�شمن راحتهم و�شالمتهم خالل 
املركز  ه���ي���اأ  ك��م��ا  ال�����ش��ع��ائ��ر،  اأداء 
ل�شتيعاب  اخل��ارج��ي��ة  ال�����ش��اح��ات 
امل�شلني  م����ن  ال���ك���ب���رية  الأع���������داد 
اأمت  حيث  ال�شهر  خ��الل  وال�����زوار، 
ملناطق  ال��الزم��ة  ال�شيانة  اأع��م��ال 
ال��و���ش��وء اخل��ارج��ي��ة ع��ل��ى جهتي 
واجلنوبية،  ال�����ش��م��ال��ي��ة  اجل���ام���ع 
البالغ  اخلارجية  املمرات  ومقاعد 
ُيغفل  م����ق����ع����ًدا،ومل   28 ع���دده���ا 
للجامع،  اجلمايل  اجلانب  املركز 
باحلديقة  الع����ت����ن����اء  مت  ح���ي���ث 
باجلامع،  امل��ح��ي��ط��ة  الإ����ش���الم���ي���ة 
وتقليم  الب�شتنة  اأعمال  من خالل 
الأ�شجار، وزراعة الزهور املو�شمية 
على  لي�شفي  ال��ن��واف��ري،  و�شيانة 
اأجوائه املزيد من م�شاعر ال�شكينة 

والراحة.
وي�����ش��ت��ق��ب��ل اجل���ام���ع ���ش��ي��وف��ه من 
با�شتعدادات  وال��������زوار،  امل�����ش��ل��ني 
ا�شتند  خا�شة،  وميدانية  خدمية 
ال�شراتيجة  خ��ط��ت��ه  ع��ل��ى  ف��ي��ه��ا 
املدرو�شة، من خالل ت�شكيل خلية 
نحل متكاملة من جلان وفرق عمل 
م���ن م��وظ��ف��ي امل���رك���ز ل��ل��ع��م��ل على 
املجالت  ال�شاعة يف خمتلف  م��دار 
واللوج�شتية،  وال��ف��ن��ي��ة  ال��ت��ق��ن��ي��ة 
وب�شورة  وامليدانية،  والإع��الم��ي��ة، 
حتقيق  تكفل  ومتكاملة  منظمة 
ب��ت��وف��ري خدمات  امل���رك���ز  اأه������داف 
ملرتاديه  امل���ع���اي���ري  لأع���ل���ى  ت���رق���ى 

طوال ال�شهر الف�شيل.

ت��ل��ب��ي اح��ت��ي��اج��ات فئات  م��ت��ن��وع��ة 
راحة مرتادي  ( ول�شمان  املجتمع 
وزوار،  م�������ش���ل���ني  م�����ن  اجل�����ام�����ع 
ح��ر���س امل���رك���ز ع��ل��ى ت��وف��ري اأكرث 
خلدمة  كهربائية  �شيارة   38 من 
املواقف  م���ن  ب����دءا  امل�����ش��ل��ني  ن��ق��ل 
و����ش���ول ل��ق��اع��ات ال�������ش���الة، حيث 
نظم عملية ا�شتخدامها من خالل 
مع  اجل��ام��ع  م���دار  على  انت�شارها 
لكبار  ال�شتخدام  اأول��وي��ة  حتديد 
ال�����ش��ن واأ����ش���ح���اب ال���ه���م���م، ووف���ر 
للم�شلني،  موقفاً  املركز6،579 
موقف  منها1،500  وخ�����ش�����س 
ال�شمالية، مبا  للن�شاء على اجلهة 
ال�شالة  قاعات  من  قربها  يراعي 
املركز  وف��ر  كما  ل��ه��ن؛  املخ�ش�شة 
الذين  الهمم  اأ�شحاب  احتياجات 
لل�شيارات  م��واق��ف  ل��ه��م  خ�ش�س 
ق�����رب امل�����داخ�����ل ب����اأك����رث م����ن 60 
موقًفا، بالإ�شافة اإىل توفري اأكرث 
وبرادات  متحركاً،  كر�شياً  من50 
املياه التي وزعها يف خمتلف اأنحاء 
مرور  ان�شيابية  ول�شمان  اجلامع. 
م�شلني  م����ن  اجل����ام����ع  م����رت����ادي 
على  ���ش��الم��ت��ه��م،  و���ش��م��ان  وزوار 
الفرق  اأمت�����ت  اأع�����داده�����م،  ارت���ف���اع 
ت��خ��ط��ي��ط الطرق  اأع���م���ال  امل��ع��ن��ي��ة 
تو�شحم�شارات  والتي  اجلامع،  يف 
امل�شاة و�شائقي الدراجات الهوائية، 
ب���ح���ي���ث ي�����ش��ه��ل م�������رور م����رت����ادي 
ب�شورة  عرباتهم  ووق��وف  اجلامع 

اآمنة ت�شمن �شالمتهم.
للتعامل  ج��اه��زي��ت��ه  امل��رك��ز  وَرَف�����َع 
الطارئة يف  ال�شحية  احل��الت  مع 
اإ�شعاف  ���ش��ي��ارات  بتوفري  اجل��ام��ع، 
امل�شتويات،  ب��اأع��ل��ى  ط��ب��ًي��ا  جم��ه��زة 
الإ����ش���ع���اف  اإدارة  م����ع  ب���ال���ت���ع���اون 

•• دبي-الفجر

ل�شرطة  ال��ع��ام��ة  ال��ق��ي��ادة  اأع��ل��ن��ت 
دبي، خالل موؤمتر �شحفي عقدته 
يف جناح ال�شتدامة مبدينة اإك�شبو 
دب��ي، ع��ن اأم��اك��ن ت��واج��د مدافعها 
خ�����الل ���ش��ه��ر رم�������ش���ان امل����ب����ارك، 
ثابتة  م��داف��ع   7 ه��ن��اك  اأن  مبينًة 
اأرجاء  خمتلف  يف  م��وزع��ة  �شتكون 
دبي، يف حني �شيكون هناك مدفع 
"ّرحال واحد" يتنقل طيلة ال�شهر 
على  م��ن��ط��ق��ة   15 يف  ال��ف�����ش��ي��ل 

م�شتوى الإمارة.
بح�شور  ال�شحفي،  املوؤمتر  وُعقد 
الغيثي  علي  عبداهلل  اللواء  �شعادة 
ل�شوؤون  ال���ع���ام  ال���ق���ائ���د  م�����ش��اع��د 
و�شمية  دب��ي،  �شرطة  يف  العمليات 
لل�شراكات  الرئي�س  نائب  علي  اآل 
دبي،  اإك�شبو  مدينة  يف  احلكومية 
والأ����ش���ت���اذ ب��ط��ي ال��ف��ال���ش��ي مدير 
الإدارة  يف  الأم��ن��ي��ة  التوعية  اإدارة 
والرائد  املجتمع،  لإ�شعاد  العامة 
قائد  العميمي،  ط��ار���س  اهلل  ع��ب��د 
�شهر  الإف����ط����ار يف  م���داف���ع  واآم������ر 
الطرفني  وم���وظ���ف���ي  رم���������ش����ان، 

والإعالميني.
ويف بداية املوؤمتر، اأكد �شعادة اللواء 
عبداهلل علي الغيثي، انتهاء القيادة 
جتهيز  م��ن  دب���ي  ل�شرطة  ال��ع��ام��ة 
مدافع الإفطار كما جرت العادات 
لإطالقها  الإم��ارات��ي��ة،  والتقاليد 
خالل ال�شهر الف�شيل الذي يجمع 
وعائلية  دي��ن��ي��ة  اأج�����واء  ال��ن��ا���س يف 
عند موعد الغروب، موؤكداً حر�س 

اأن فعاليات  الإم���ارات، مبيناً  دول��ة 
ُتنقل عرب تلفزيون  اإط��الق املدفع 
دبي خالل فرة الإفطار، وت�شاهم 
دائماً يف تعزيز الأجواء الروحانية 
والتالحم  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة  وال���ق���ي���م 
العادات  �شمن  الأ�شري  والرابط 
والتقاليد يف هذا ال�شهر الف�شيل.

مدفعان فرن�سيان
وب��������دوره، ق����ال ال����رائ����د ع��ب��د اهلل 
اتخاذ  اإن����ه مت  ال��ع��م��ي��م��ي،  ط���ار����س 
ب�شاأن  النهائية  الرتيبات  جميع 
ال���ش��ت��ع��داد ل���الإع���الن ع���ن ثبوت 
روؤية الهالل، متا�شياً مع الأعراف 
درجت  ال��ت��ي  والتقاليد  وال���ع���ادات 
على  دب��ي  ل�شرطة  العامة  القيادة 
���ش��ه��ر رم�شان  ب��ه��ا خ���الل  ال��ع��م��ل 
الإفطار  مدافع  با�شتخدام  وذل��ك 
لإع������������الم ال���������ش����ائ����م����ني مب���وع���د 
اآذان  م��ع  ت��زام��ن��اً  يومياً  اإف��ط��اره��م 

املغرب.
ي�شهد  ال����ع����ام  ه�����ذا  اأن  واأ������ش�����اف 
فرن�شيني  "مدفعني  اإح��ي��اء  اإع���ادة 
قدميني"، عماًل بتوجيهات معايل 
الفريق عبد اهلل خليفة املري القائد 
دبي، ل�شتخدامهما  ل�شرطة  العام 
�شهر  يف  الإف��ط��ار  فعاليات  �شمن 
رم�������ش���ان، مل���ا مي��ث��الن��ه م���ن قيمة 
تاريخية تراثية، مبيناً اأن املدفعني 
القرن  ���ش��ت��ي��ن��ي��ات  يف  ا���ش��ت��خ��دم��ا 
املن�شرم، ثم اأُحيال للتقاعد يف عام 
1970 وو�شعا يف متحف �شرطة 
دبي، لكن �شرطة دبي اتخذت قراراً 

باإعادة ت�شغيلهما هذا العام.

وال�شالمة  ال����ط����وارئ  مب���دي���ري���ة 
املركزية،  العمليات  بقطاع  العامة 

وح�شور فريق الدفاع املدين.
�شيعمل  الف�شيل،  ال�شهر  وخ��الل 
امل��ت��ط��وع��ني م���ن املركز  ع����دد م���ن 
الإماراتي  الأح��م��ر  الهالل  وهيئة 
التطوعي  وفريق )اأب�شر يا وطن( 
على خدمة امل�شلني، ويبلغ عددهم 
ال���ك���وادر  م���ن  م��ت��ط��وع��ني   105
جنب  اإىل  جنباً  يعملون  الوطنية، 

مع 79 من موظفي املركز.

مدفع رم�سان .. موروث اإماراتي اأ�سيل 
الثقايف  امل����وروث  اإح��ي��اء  اإط����ار  ويف 
ال����ذي ر���ّش��خ��ه الأج������داد يف ذاك���رة 
املركز  ت��ع��اون  الإم���ارات���ي،  املجتمع 
م��ع ق��ي��ادة ال���وح���دات امل�����ش��ان��دة يف 
مدفع  لإط���الق  امل�شلحة،  ال��ق��وات 
رم�شان  �شهر  غ���رة  ع��ن  الإع�����الن 

امل���رك���ز ب���اق���ة م���ن اخل���ط���ط التي 
املبادرات  م��ن  جم��م��وع��ة  تت�شمن 
خالل  �شيطلقها  ال��ت��ي  وال��ربام��ج 
ر�شالته  ل��ن�����ش��ر  ال��ف�����ش��ي��ل  ال�����ش��ه��ر 
ملختلف  يوجهها  التي  احل�شارية 
الثقافات من خالل �شماحة الدين 
ومبادئه،  قيمه  ون��ب��ل  الإ���ش��الم��ي 
نفحات  مع  بو�شوح  تتجلى  والتي 
اجلامع،  رح�����اب  يف  اخل����ري  ���ش��ه��ر 
الثقافات  مل��خ��ت��ل��ف  ت��ت��ي��ح  وال���ت���ي 
الف�شيل  ال�����ش��ه��ر  اأج������واء  جت��رب��ة 
اجلامع،  يف  الإمي���ان���ي���ة  ون��ف��ح��ات��ه 
الو�شطية  ع���ن  ي��ع��رب  م�����ش��ه��د  يف 
احل�شاري  والتوا�شل  والع��ت��دال 

يف اإطار الت�شامح.

 تاأمني بيئة مريحة للم�سلني  
وتعقيم  غ�شل  عملية  امل��رك��ز  واأمت 
واإع���ادة  الرئي�شة،  القاعة  �شجادة 

ب��ال��ت��ن�����ش��ي��ق م���ع جلنة  امل����ب����ارك - 
حت��ري ه��الل رم�����ش��ان - واإطالق 
اجلامع،  اأر����س  م��ن  يوميا  امل��دف��ع 
اإيذانا  الف�شيل  ال�شهر  م��دار  على 
مبوعد الإفطار، ولالإيذان بحلول 
عن  للتعبري  امل��ب��ارك،  الفطر  عيد 
عليها  اع��ت��اد  ال��ت��ي  التقاليد  اأح���د 
اأب���ن���اء الإم��������ارات وامل��ق��ي��م��ني على 
ملختلف  يتاح  ال��دول��ة، حيث  اأر����س 
املدفع  م�شاهدة  فر�شة  الثقافات 
ع��ن ق���رب، ذل���ك اإ���ش��اف��ة اإىل نقل 
ه���ذا احل���دث ي��وم��ًي��ا ع��رب ب��ث حي 

ومبا�شر على قناة اأبوظبي.

مبادرات مبتكرة جتمع خمتلف 
الثقافات

يتكامل  التي  لر�شالته  وجت�شيًدا 
مع  للجامع  ال��دي��ن��ي  ال����دور  فيها 
و�شع  وال��ث��ق��ايف،  احل�����ش��اري  دوره 

�شرطة دبي على احلفاظ على هذه 
التي  الدينية  الرم�شانية  الأجواء 
مُتيز جمتمع دولة الإم��ارات، منذ 
الإع��الن عن روؤي��ة الهالل و�شوًل 

اإىل عيد الفطر ال�شعيد.

الثابتة املدافع   7
اإىل ت�شكيلهم  الغيثي  اللواء  واأ�شار 
ط����اق����م ع���م���ل يف ك����ل م����وق����ع من 
املواقع التي مت اختيارها، بالتعاون 
ال�شراتيجيني،  ال�����ش��رك��اء  م���ع 
التي  الإف�����ط�����ار  م����داف����ع  ل���ت���وزي���ع 
يف  ثابتة"  "مدافع  اإىل  ت��ن��ق�����ش��م 
م�شتوى  على  رئي�شية  مناطق   7
اإك�شبو  "مدينة  تتمثل يف  الإم��ارة، 
دبي"، والتي �شيتواجد فيها مدفع 
رئي�شي للمرة الأوىل، وبرج خليفة، 
ومدينة  تاون"،  "اأب  وم��ن��ط��ق��ة 
�شيتي،  وال��ف��ي�����ش��ت��ي��ف��ال  ج���م���ريا، 

وداماك، اإىل جانب "ُنزل حتا".

واأ�شاف "اإن املدفع الرئي�شي الذي 
مدينة  يف  الأوىل  ل��ل��م��رة  ���ش��ي��ك��ون 
اإك�شبو دبي، ياأتي يف اإطار ال�شراكة 
الطرفني  ب��ني  واملُ�شتمرة  القوية 
 2020 اإك�شبو  فعاليات  بدء  منذ 

دبي واإىل يومنا هذا."

املدفع الّرحال
التي   15 ال�������  امل����ن����اط����ق  وح��������ول 
���ش��ي��زوره��ا امل���دف���ع ال����ّرح����ال، بني 
�شيتواجد  املدفع  اأن  الغيثي  اللواء 
ي��وم��ني فقط،  مل��دة  ك��ل منطقة  يف 
�شتبداأ مع بداية �شهر رم�شان من 
م�شجد ال�شطوة الكبري، ثم مركز 
امل�شجد  ث���م  ال���ع���امل���ي،  امل�����ايل  دب����ي 
ي��ل��ي��ه مدر�شة  زع��ب��ي��ل،  ال��ك��ب��ري يف 
ثم  الل�شيلي،  يف  للبنات  النه�شة 
وب���ع���ده م�شجد  ال��ه��ب��اب،  م�����ش��ج��د 
م�شجد  ي��ل��ي��ه  ال���ك���ب���ري،  ال���ع���وي���ر 
احل��ب��اي يف اخل��وان��ي��ج، ث��م م�شجد 

الفرق واأفراد �شرطة دبي كان اأحد 
دبي،  اإك�شبو2020  جن��اح  اأ�شباب 
هذِه  لتعزيز  نتطلع  نحن  وال��ي��وم 
هذا  تركه  اللي  الإرث  يف  ال�شراكة 

احلدث يف مدينة اإك�شبو دبي".
واأ�شافت :" تاأتي ا�شت�شافة مدينة 
�شمن  الإف��ط��ار  ملدفع  دب��ي  اإك�شبو 
ال����ذي  رم�شان"  "حي  ف��ع��ال��ي��ة 
على  تاأكيداً  حالياً،  املدينة  تنظمه 
وتقاليدنا  مب���وروث���ن���ا  ال��ت��زام��ه��ا 
على  وامل���ح���اف���ظ���ة  الإ�����ش����الم����ي����ة، 

ا�شتمراريتها لالأجيال القادمة".

رمز لل�سهر الف�سيل
ب������دوره، اأك����د ب��ط��ي ال��ف��ال���ش��ي اأن 
كبرياً  اهتماماً  تبدي  دب��ي  �شرطة 
ال�����ذي يعترب  رم�����ش��ان  م���دف���ع  يف 
اأحد رموز ال�شهر الف�شيل، وميثل 
والثقافة  وال���ت���ق���ال���ي���د  ال�����ع�����ادات 
جمتمع  يف  والإ���ش��الم��ي��ة  العربية 

ومنطقة  ال��ط��وار،  يف  دعفو�س  ب��ن 
ثم   ، هايت�س"  "اخليل  القوز4 
مدينة حممد بن را�شد اآل مكتوم، 
دبي، وم�شجد  وبعده منطقة عني 
ال�شالم يف الرب�شاء، و�شاطئ كايت 
ند  بيت�س يف اجل��م��ريا، ثم م�شجد 
ال��ع��ي��د يف  ُم�شلى  واأخ�����رياً  ال�����ش��ب��ا، 

منخول.

حي رم�سان يف اإك�سبو
الرئي�س  نائب  قالت  جانبها،  م��ن 
مدينة  يف  احل��ك��وم��ي��ة  ل��ل�����ش��راك��ات 
ب�شراكتنا  "نت�شرف  دب���ي:  اإك�شبو 
مدفع  وا�شت�شافة  دبي  �شرطة  مع 
الإف���ط���ار يف ���ش��ه��ر رم�����ش��ان، هذه 
ال�����ش��راك��ة مل ت���ب���داأ ال���ي���وم ب���ل هي 
يوم  م��ن  را���ش��خ��ة  ل�شراكة  ام��ت��داد 
الإع��������الن ع����ن ا���ش��ت�����ش��اف��ة دول����ة 
فالدعم  اإك�شبو،  حل��دث  الإم����ارات 
ق��دم��ت��ه جميع  ال�����ذي  وال���ت���ع���اون 

 

الروحانيات  فيه  ت��زي��د  ال��ت��ي  الأ���ش��ه��ر  م��ن  رم�����ش��ان،  �شهر  يعترب 
والالمادية فهو يعمل على �شحننا بطاقة اإيجابية وت�شيطر علينا 

خالله م�شاعر ال�شالم وال�شكينة، التي نحتاجها لبقية العام.
وهذا ل ينطبق فقط علينا، بل حتى على اأجواء املنازل، التي تتغري 
�شهر  ملاذا فقط يف  ت�شاألنا  طاقتها وت�شبح عامرة بذكر اهلل...فلو 
رم�شان تكون الروحانيات عالية؟ لوجدنا اأن الفطرة الإ�شالمية 

هي التي تدفعنا لذلك.
املو�شيقى  �شماع  عن  منا  البع�س  يتوقف  ل  املبارك  رم�شان  ففي 
والأغاين، وبع�س الن�شاء ي�شعن م�شتح�شرات التجميل، والبع�س 
يقدم على العتداء على النا�س بالقذف وال�شب والقدح، فكل هذه 
ال�شلوكيات ل تدل على احرام وتقدي�س هذا ال�شهر الف�شيل الذي 

له حرمته دون غريه.
ويعد رم�شان بالن�شبة لبع�س النا�س بداية حياة جديدة، والبع�س 
الآخ��ر در���س من درو���س احل��ي��اة، والبع�س الآخ��ر يعتربه  فر�شة 

لالنتقال من حمطة اىل حمطة اأخرى.. بحياته. 
ملا  اأهميته  ال�شيام..ولول  �شهر  باأنه  املبارك  رم�شان  �شهر  يعرف 
كان يف املرتبة الثانية من اأركان الإ�شالم بعد ال�شهادتني، فال�شيام 
م��وج��ود يف ك��ل ال��دي��ان��ات، ولكن ك��ل دي��ن ل��ه طريقته اخلا�شة يف 

ال�شيام.
اأثبتت  ولكن  وال�شراب،  الطعام  عن  ال�شوم  فقط  لي�س  فال�شيام 
الدرا�شات اأنه ي�شاعد على موازنة طاقة اجل�شم، ويزيد من حالته 
التي  الأ�شباب  من  العديد  وهناك  للخاليا..  وال�شفائية  ال�شحية 

ت�شاعد على موازنة طاقة اجل�شم ومنها: اأول -قراءة القراآن.
اَن اَلِّذي اأُنِزَل ِفيِه اْلُقْراآُن  وذلك لقوله �شبحانه وتعاىل:  �َشْهُر َرَم�شَ
ْهَر  َن اْلُهَدى  َواْلُفْرَقاِن  َفَمن �َشِهَد ِمنُكُم ال�َشّ لَنّا�ِس وبينات ِمّ ُهًدى ِلّ
َخَر  ُيِريُد  اٍم اأُ َيّ ْن اأَ ٌة ِمّ ا اأَْو َعلَى �َشَفٍر َفِعَدّ ْمُه َوَمن َكاَن َمِري�شً َفْلَي�شُ
 َ وا اهلَلّ ُ َة َوِلُتَكرِبّ ُ ِبُكُم اْلُي�ْشَر َوَل ُيِريُد ِبُكُم اْلُع�ْشَر َوِلُتْكِمُلوا اْلِعَدّ اهلَلّ

َعلَى َما َهَداُكْم َوَلَعلَُّكْم َت�ْشُكُروَن)البقرة( اآية رقم)١٨٥(.
اأكرث  اأو  اإىل ختم القراآن مرة  ويف رم�شان ي�شعى النا�س جاهدين 

من مرة.
الرئي�شي  امل��رك��ز  فتح  على  ال�شالة  ت�شاعد  حيث  :ال�����ش��الة  ثانيا 
الرئي�شي وهو اخلالق عز وجل، خالق  باملركز  والت�شال  للطاقة، 
لنا  وي�شاعف  نحتاجها،  التي  بالطاقة  ليمدنا  والأر���س  ال�شموات 

الأجر..
ثالثا: الدعاء: ويعد الإكثار من الدعاء لأنف�شنا ولكافة امل�شلمني 
الأحياء منهم والأموات، وكذلك تكرار قول دعاء النبي �شلى اهلل 
العفو  لأن  عنا(  فاعف  العفو  حتب  عفو  اإن��ك  )اللهم  و�شلم  عليه 
الكرمي  ال��وا���ش��ع  اهلل  ك��رم  ل�شتقبال  اجل�����ش��م،  تنظيف  يف  ي�شاهم 

الوهاب.
رابعا -احلر�س على النظافة والطهارة :

عن طريق التربع باملالب�س القدمية؛ اأو الأدوات املنزلية والأ�شياء 
واحلاجات  لينا�شبك؛  وقيا�شها  ولونها  م�شتخدمة  اأ�شبحت  التي 
والتي  الأ�شياء  من  وغريها  املنزلية  والأدوات  ك���الأواين  الأخ���رى 
ل�شتخدمها.واحلر�س كل احلر�س على البتعاد عن اللهو واللعب 

وا�شتبداله بالآتي : 
١-الهتمام الزائد باملالب�س والزيارات غري املهمة.

٢-الهتمام بعمل اأ�شناف الطعام املتنوعة والإ�شراف، مع العلم اأنه 
ل يوجد اأحد يتناول كل هذا الطعام؛ وقد ي�شاهم هذا يف الإ�شراف 
اإىل طاقة  امل��وج��ودة يف الطعام  يف الطعام وم��ن ثم حت��ول الطاقة 

هدر والتي جتلب الفقر.
-الهتمام بالذهاب اإىل الأ�شواق، بدون احلاجة امللحة لذلك.

وختاما ،،،اللهم تقبل منا رم�شان ول جتعل هذا اآخر عهدنا ؛واأعده 
علينا اأعواما عديدة واأزمنة مديدة لفاقدين ول مفقودين يارب 

العاملني.
�ساحله العليلي

اأهال رم�سان 

ملتقى ر�أ�س �خليمة �لرم�ساين �لأول 
يركز على تعزيز �لعمل �ملجتمعي

•• راأ�س اخليمة-وام:

الرم�شاين  راأ���س اخليمة  اإط��الق ملتقى  ب�شمة وطن عن  موؤ�ش�شة  اأعلنت 
الأول حتت �شعار "ال�شتدامة .. وم�شتقبل الجيال".

وقال اأحمد الدباين رئي�س موؤ�ش�شة ب�شمة وطن اإن امللتقى يف دورته الأوىل 
و  املجتمع  اأف���راد  بني  التالحم  تعزيز  و  املجتمعي  العمل  ن�شر  اإىل  يهدف 
يف  املجتمعية  الق�شايا  بع�س  ا�شتعرا�س  خالل  ،من  احل��وار  منط  تر�شيخ 
عدة موا�شيع حيوية منها الريا�شية ،والأعمال ،والهوية الوطنية ،وتعزيز 

دور التالحم الوطني لر�شيخ التنمية ال�شاملة .
واأ�شاد رئي�س موؤ�ش�شة ب�شمة وطن بالدور الذي يوليه �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
راأ�س اخليمة و�شمو  �شعود بن �شقر القا�شمي ع�شو املجل�س العلى حاكم 
ال�شيخ حممد بن �شعود بن �شقر القا�شمي ويل عهد راأ�س اخليمة ملثل هذه 
امللتقيات والتي توؤكد على احلفاظ على عاداتنا وتقاليدنا واملوروث ال�شعبي 

وهويتنا الأ�شيلة .
واأكد اأن هناك عدة موا�شيع �شيتم مناق�شتها يف 3 جمال�س رم�شانية لهذا 
والهوية   ، الم��ارات��ي��ة  امل���راأة  الأع��م��ال عرب  ا�شتدامة  تعزيز   ، اأب��رزه��ا  العام 

الوطنية ، و "نحو ريا�شة وطنية م�شتدامة" .
ومن جانبة اأكد اأحمد العو�شي ع�شٍو جمل�س الأمناء ونائب رئي�س امللتقى 
اأف��راد املجتمع مما يعطي  اأن املجال�س الرم�شانية تعزز دور التالحم بني 

فر�شة لتعزيز التقارب واللفة يف �شهر اخلري .

جمل�س مدينة دبا �حل�سن ينظم حما�سرة عن ��ستقبال �سهر رم�سان  
•• ال�سارقة-الفجر:

مدينة  جمل�س  نظم  ال��ك��رام  رم�شان  �شهر  حلول  ق��رب  مبنا�شبة 
وبالتعاون  والقرى  ال�شواحي  �شوؤون  لدائرة  التابع  احل�شن  دبا 
ا�شتقبال  بعنوان  دينية  حما�شرة  ال�شالمية  ال�شوؤون  دائ��رة  مع 
دبا  مبدينة  املجل�س  مقر  يف  امل��ح��ا���ش��رة  ال��ق��اء  وج���رى  رم�����ش��ان. 
الواعظ  البلو�شي  الع��ور  علي  ال�شيخ  ف�شيلة   واألقاها  احل�شن 

بال�شوؤون الإ�شالمية .
رئي�س  اليحيائي  جمعوه  ب��ن  �شليمان  ���ش��ع��ادة  امل��ح��ا���ش��رة  ح�شر 
جم��ل�����س م��دي��ن��ة دب���ا احل�����ش��ن ون���ائ���ب ال��رئ��ي�����س والأع�������ش���اء كما 
املجل�س  ع�شو  ال�شالمي  ال��غ��ول  خلفان  عبيد  املحا�شرة  وح�شر 
املجل�س  ع�شو  الظهوري  الطليع  علي  و�شيف  الحت��ادي  الوطني 

ال�شت�شاري.
ودعا املحا�شر اإىل اأهمية  اغتنام موا�شم الطاعات والتي تتمثل يف 
والعمل م�شريا  الطاعات  ففيها فر�س من  املبارك  رم�شان  �شهر 
الت�شامح واليجابية  اأجر القبال على الطاعات ون�شر  اإىل عظم 

بني اأفراد املجتمع .
�شهر  اأه��م��ي��ة  ع��ن  البلو�شي  الع���ور  علي  ال�شيخ  ف�شيلة   حت��دث 
القراآن  ن��زول  فيه  اإن  اإذ  ال��ك��رمي  ال��ق��راآن  �شهر  ه��و  ب��اأن��ه  رم�شان 
لقوله تعاىل: )�شهر رم�شان الذي اأُنزل فيه القراآن( و فيه ليلة 
القدر الذي بف�شلها تفوق عبادة األف �شهر حلديث الر�شول عليه 
ال�شالم: )من قام ليلة القدر اإميانا واحت�شابا غفر له ما تقدم من 
ذنبه ومن �شام رم�شان اإميانا واحت�شابا غفر له ما تقدم من ذنبه 

ومن �شام رم�شان اإميانا واحت�شابا غفر له ما تقدم من ذنبه(.
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اأخبـار الإمـارات
�لرتبية و�لرقابة �لنووية توقعان مذكرة تفاهم لعتماد موؤهالت وطنية للمهن يف �ملجالني �لإ�سعاعي و�لنووي

•• دبي -وام: 

النووية  للرقابة  الحت��ادي��ة  والهيئة  والتعليم  الربية  وزارة  اأب��رم��ت 
التعاون  ب�شاأن  النووية  للرقابة  الحت��ادي��ة  الهيئة  مع  تفاهم  مذكرة 
باملهن  املتعلقة  والوطنية،  املهنية  واملوؤهالت  املعايري  اعتماد  جمال  يف 
اخل��ا���ش��ة يف امل��ج��ال��ني ال��ن��ووي والإ���ش��ع��اع��ي يف ال���دول���ة. وق���ع املذكرة 
الدكتور حممد يو�شف بني يا�س، م�شت�شار التعليم العايل ومدير املركز 
وزارة  يف  الأك��ادمي��ي  الع��ت��م��اد  مفو�شية  وم��دي��ر  للموؤهالت  الوطني 
الربية والتعليم، وعن جانب الهيئة الحتادية للرقابة النووية �شعادة 
كري�شر فيكتور�شن املدير العام. تهدف املذكرة اإىل و�شع اآليات لطرح 
واعتماد "املوؤهالت املهنية الوطنية" ملختلف املهن يف املجالني النووي 
مبا  املنا�شبة،  الرقابية  املعايري  و�شع  جمال  يف  والتعاون  والإ�شعاعي، 

يف ذلك املعايري الوطنية للمهنيني يف املجالني النووي والإ�شعاعي. و 
ح�شب املذكرة، �شيتم التعاون يف جمال منظومة �شمان اجلودة للتعليم 
والتدريب والتطوير املهني يف املجالني النووي والإ�شعاعي، وامل�شاهمة 
الوظيفية  واخل���ربات  املهنية  امل��وؤه��الت  وتقييم  ال��ك��ف��اءات  تطوير  يف 
والإ�شعاعي،  ال��ن��ووي  امل��ج��ال  يف  العاملة  للقوى  التدريبية  وال����دورات 
بالإ�شافة لتعزيز التعليم والتدريب املهني، من خالل تقييم موؤ�ش�شات 
هذا  يف  املهنية  املوؤهالت  بطرح  ترغب  التي  املهني  والتدريب  التعليم 
الهيئة  ل��ل��م��وؤه��الت ومتطلبات  ال��وط��ن��ي  امل��رك��ز  مل��ع��اي��ري  وف��ق��ا  امل��ج��ال 
ال�شراتيجي  التعاون  النووية، ف�شاًل عن حتقيق  للرقابة  الإحتادية 
ذات  امل��ج��الت  يف  والح�����ش��اءات  املعلومات  وم�شاركة  البيانات  وت��ب��ادل 
الطرفني �شمن  توجهات  م��ع  ويتفق  ي��خ��دم  امل�����ش��رك، مب��ا  اله��ت��م��ام 

نطاق املذكرة.

اأن املذكرة تاأتي يف اإطار روؤية  اأكد الدكتور حممد يو�شف بني يا�س،  و 
الدولة �شواء  ال��وزارة يف تعزيز �شراكاتها ال�شراتيجية مع موؤ�ش�شات 
التناغم  من  مزيد  حتقيق  نحو  �شعياً  اخلا�س،  اأو  العام  القطاعني  يف 
توفري  خالل  من  التعليمية،  العملية  يخدم  ال��ذي  الت�شاركي  والعمل 
العائد  يكون  بحيث  املهني،  التعليم  جم��ال  يف  ج��دي��دة  تعلم  م�شارات 
م��ن ذل��ك الرت��ق��اء بخطط وا���ش��رات��ي��ج��ي��ات ال����وزارة يف جم��ال و�شع 
اأف�شل املوؤهالت املهنية الوطنية يف املهن املختلفة واملعايري التنظيمية 
النووي  املجال  يف  يتمثل  حيوياً،  جم��اًل  املذكرة  وت�شمل  بها،  اخلا�شة 

والإ�شعاعي يف الدولة.
واأ�شاف اأن الوزارة حري�شة على �شمان جودة املعايري واملوؤهالت املهنية 
�شوق  ومتطلبات  القت�شادية  القطاعات  معايري  تلبي  التي  الوطنية 
والطر  واملعايري  وال�شيا�شات  الأنظمة  تطوير  اىل  بالإ�شافة  العمل، 

والتي  الدولة  التقني واملهني يف  والتدريب  التعليم  املتعلقة مبنظومة 
واأو�شح  العاملية.  املمار�شات  لأف�شل  وفقا  الوطنية،  الحتياجات  تلبي 
على  والتعليم  الربية  وزارة  �شتعمل  امل��ذك��رة،  مبوجب  اأن��ه  يا�س،  بني 
امل�شاهمة يف ن�شر الوعي بالتعليم والتدريب املهني والتقني يف املجالني 
والأدلة  باملعايري  وتزويدها  الهيئة،  مع  بالتعاون  والإ�شعاعي  النووي 
الر�شادية املعتمدة واخلا�شة بتقييم موؤ�ش�شات التعليم والتدريب املهني 
للموؤهالت  الوطني  امل��رك��ز  اإن  فيكتور�شن  كري�شر  ق��ال  جانبه  وم��ن 
املذكرة دوراً  ، و�شتلعب  لنا  ب��وزارة الربية والتعليم يعد �شريكاً مهماً 
حيوياً يف بناء الكوادر الإماراتية من حيث اكت�شاب املعرفة واخلربات 
يف  وال���ش��ع��اع��ي  ال��ن��ووي  القطاعني  على  للرقابة  املطلوبة  وامل���ه���ارات 
اأولوية لال�شتثمار يف بناء القدرات بني  دولة الإم��ارات، وت�شع الهيئة 

الإماراتيني للرقابة يف هذا القطاع ل�شمان ا�شتدامة املهام الرقابية.

�أحمد بن �سعيد ُي�سلم �لتقرير �خلتامي ل� »�إك�سبو 2020 دبي« �إىل �ملكتب �لدويل للمعار�س يف باري�س
•• باري�س-وام: 

�شعيد  بن  اأحمد  ال�شيخ  �شمو  �شلم 
دب���ي  ه���ي���ئ���ة  رئ���ي�������س  م���ك���ت���وم،  اآل 
الأعلى  الرئي�س  امل��دين  للطريان 
ال���رئ���ي�������س ال���ت���ن���ف���ي���ذي ل���ط���ريان 
الإمارات واملجموعة، رئي�س اللجنة 
العليا لإك�شبو 2020 دبي، رئي�س 
اإك�شبو دبي التقرير  �شلطة مدينة 
اخلتامي لإك�شبو 2020 دبي اإىل 
املكتب الدويل للمعار�س يف باري�س. 
"ق�شة  ع���ن���وان  ال��ت��ق��ري��ر  ي��ح��م��ل 
وبالإ�شافة  دبي"   2020 اإك�شبو 
ال�شمو  �شاحب  روؤي���ة  توثيقه  اإىل 
ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم، 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
ال�������وزراء ح���اك���م دب����ي ) رع�����اه اهلل 
تاأثريه  وا���ش��ت��م��راري��ة  ل��ل��ح��دث   )
اإك�شبو دبي،  الإيجابي عرب مدينة 
اإك�شبو  لرحلة  �شاماًل  �شردا  يقدم 

اإعداده  مت  والذي  �شفحة،   500
والإجنليزية  ال��ع��رب��ي��ة  ب��ال��ل��غ��ات 
املكتب  م��ك��ت��ب��ة  يف  وال���ف���رن�������ش���ي���ة، 
باري�س،  يف  ل��ل��م��ع��ار���س  ال������دويل 
5000 كتاب،  لين�شم اإىل حوايل 
يعود تاريخها اإىل الفرة منذ عام 
والتي  ه��ذا،  يومنا  حتى   1851
امل�شتفادة  ال���درو����س  ع��ل��ى  حت��اف��ظ 
ل�شالح  ال�����ش��اب��ق��ة  امل���ع���ار����س  م���ن 
و�شيكون  ال����ق����ادم����ة..  الأج�����ي�����ال 
الأح����داث  مل�شيفي  مهما  م��رج��ع��اً 
متا�شياً  امل�����ش��ت��ق��ب��ل،  يف  ال���ك���ربى 
م��ع ه���دف م��دي��ن��ة اإك�����ش��ب��و دب���ي يف 
ت���ب���ادل امل���ع���رف���ة واخل�������ربات حول 
املعار�س  واإدارة وا�شت�شافة  تنظيم 
ال���دول���ي���ة والأح��������داث ال���ك���ربى .. 
وتتوفر ن�شخة رقمية من التقرير 
www.story. امل���وق���ع  ع���رب 
e x p o 2 0 2 0 d u b a i .
الإمارات  دول��ة  وجنحت   .com

الأكادميية  واملوؤ�ش�شات  وال�شركات 
والقوى  امل���دين  املجتمع  وه��ي��ئ��ات 
واملتطوعني  وامل��وظ��ف��ني  ال��ع��ام��ل��ة 
وال��ط��الب وك��ل م��ن �شاهم يف هذا 
امل�������ش���روع ال��وط��ن��ي ال���رائ���د ال���ذي 
ك��ان عالمة ف��ارق��ة يف ت��اري��خ دولة 

الإمارات العربية املتحدة.
وقال �شمو ال�شيخ اأحمد بن �شعيد: 
امل�شتمر  والدعم  التوجيه  "بف�شل 
اإك�شبو  كان  الر�شيدة،  قيادتنا  من 
اإجناًزا غري م�شبوق،  دبي   2020
�شيبقى يف الذاكرة لأجيال مقبلة.. 
ه���ذا ال��ت��ق��ري��ر ه��و ت��وث��ي��ق ل��ك��ل ما 
باإحداث  تعهدنا  وك��ي��ف  اأجن��زن��اه، 
ف���رق ك��ب��ري ع��رب ال��ت��ع��اون والعمل 
ونقدم  الوعد..  بهذا  واأوفينا  معاً، 
اإىل  فخر  بكل  اليوم  التقرير  ه��ذا 
ليوثق  للمعار�س  ال���دويل  املكتب 
اإك�شبو  اإرث  مب��وا���ش��ل��ة  ال��ت��زام��ن��ا 
والعمل  الإي��ج��اب��ي  دب���ي   2020

تقدمي  ق����رار  م��ن��ذ  دب���ي   2020
و�شوًل  احل���دث،  ا�شت�شافة  ملف 
والعمليات  والبناء  الت�شميم  اإىل 

الت�شغيلية.
��ل ال��ت��ق��ري��ر اأب����رز اإجن����ازات  و ف�����شّ
دبي،   2020 اإك�����ش��ب��و  وجن���اح���ات 
مب���ا ف��ي��ه��ا ال��ت��غ��ل��ب ع��ل��ى حتديات 
اجلائحة ف�شاًل عن تاأثري احلدث 
يف  املتج�شد  واإرث��ه  الكبري،  العاملي 

مدينة اإك�شبو دبي.
اأحمد بن �شعيد  رافق �شمو ال�شيخ 
اآل مكتوم.. معايل حممد اإبراهيم 
ال�شيباين، مدير عام ديوان �شاحب 
ال�����ش��م��و ح��اك��م دب����ي ن��ائ��ب رئي�س 
ال��ل��ج��ن��ة ال��ع��ل��ي��ا لإك�����ش��ب��و 2020 
الدويل  للمكتب  ق���دم  ال���ذي  دب���ي 
ا�شت�شافة  طلب  ملف  للمعار�س 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم������ارات  دول���ة 
التقرير  واأ����ش���اد  ع��ام��ا.   12 ق��ب��ل 
الدولية  واملنظمات  ال��دول  بجهود 

وفق قيمه يف مدينة اإك�شبو دبي".
وقال دميري كريكنتزي�س، الأمني 
للمعار�س:  ال��دويل  للمكتب  العام 
واإرادة  روؤية جريئة  من  "انطالقاً 
قوية وت�شامن دويل حتقق اإك�شبو 
الواقع،  اأر���س  على  دب��ي   2020
وج��م��ع ال��ع��امل لإظ��ه��ار اأف�����ش��ل ما 
اإك�شبو  "ق�شة  تنقل  الب�شرية،  يف 
القادمة  لالأجيال  دبي"   2020
جانب  اإىل  اإك�����ش��ب��و  اإرث  وت��ك��م��ل 
اإك�شبو  وروح  دب���ي،  اإك�شبو  مدينة 
2020 الدائمة التي مت�س جميع 
من كانوا جزءا من هذا امل�شعى، اإذا 
واحًدا،  �شيًئا  يعلمنا  التقرير  ك��ان 
ميكن  اأف�����ش��ل  م�شتقباًل  اأن  ف��ه��و 
اإلهام  م�شدر  وج��ود  عند  حتقيقه 
يحفز على تعاون العقول لإحداث 
اإي���ج���اب���ي ل��ل��ج��م��ي��ع يف كل  ت��غ��ي��ري 

مكان".
املوؤلف من  التقرير  �شيتم و�شع  و 

دولة   192 وا�شتقبل   ..  2022
اأه����م  يف  زائ������ر  م���ل���ي���ون   24.1 و 
جت��م��ع ع��امل��ي م��ن��ذ ب��داي��ة جائحة 
اإك�شبو  مدينة  كانت  كوفيد19-. 
ال��ت��خ��ط��ي��ط منذ  دب����ي يف ���ش��م��ي��م 
ملدينة  عبارة عن خمطط  البداية 

اإك�شبو  تنظيم  يف  املتحدة  العربية 
اإك�شبو  اأول  ك��ان  ا�شتثنائي،  دويل 
ال�شرق  م��ن��ط��ق��ة  يف  ي���ق���ام  ع���امل���ي 
اآ�شيا  الأو���ش��ط واأف��ري��ق��ي��ا وج��ن��وب 
اأول  ال����ف����رة م����ن  وذل������ك خ�����الل 
مار�س   31 اإىل   2021 اأك��ت��وب��ر 

ب���ج���ودة حياة  م�����ش��ت��دام��ة ت��رت��ق��ي 
ال��ب�����ش��ر، ق��ائ��م��ة ع��ل��ى ق��ن��اع��ة باأن 
النا�س، يعملون  حتالًفا وا�شًعا من 
�شنع  يف  ي�����ش��اع��د  اأن  مي��ك��ن  م���ًع���ا، 
وا�شتدامة  اإن�شاًفا  اأك��رث  م�شتقبل 

للجميع. 

وق�شر  مليكة  وق�شر  ي��زق��ن  بني 
ب�����ري�����ان.. كما  ال�����ق�����رارة وق�������ش���ر 
وا�شعة  ب��ف�����ش��اءات  الق�شر  يتفرد 
تعترب  والتي  التجارية  للمبادلت 
مركزا للحياة احل�شارية.. وتعرف 
ق�شور ولية غرداية بنظام خا�س 
الغناء  الواحات  على  املياه  لتوزيع 
لال�شتجمام  منها  ي�شتفاد  ال��ت��ي 
���ش��ي��ف��ا ول��ل��ت��م��ت��ع ب���ث���م���اره���ا.  اأم���ا 
ج��ان��ب��ا ال���واج���ه���ة ف����ريم����زان اإىل 
مدر�شة �شانكور يف مايل.. كما مت 
توجد  التي  الأقنعة  بع�س  اإ�شافة 
الأ�شا�س عن  الناجتة يف  كينيا   يف 
ال�شحر والدين وُتخرب عن قرون 
التجريدي  ال���ب���دائ���ي  ال���ف���ن  م���ن 
ول��ه��ا رم��زي��ة روح��ي��ة الأم���ر الذي 
جعلها ل تظل حم�شورة يف بيئتها 
لنف�شها  اختطت  واإمن��ا  الإفريقية 
الت�شكيلي  ال����ف����ن  اإىل  ط���ري���ق���ا 
الغربي، ويعترب القناع يف اإفريقيا 

�شكال فنيا لطقو�س متعددة.

جناح اأوروبا
�شممت واجهة جناح اأوروبا لرمز 
اأوروبا  يف  تراثية  معامل  ع��دة  اإىل 
كما يقول �شونيل م�شتثمر اجلناح 
يف  برايتون  يف  امللكي  اجلناح  مثل 
وقلعة  ب��ري��ط��ان��ي��ا،  ب��رم��ن��ج��ه��ام يف 
بينا  وق�����ش��ر  روم��ان��ي��ا،  يف  بيلي�س 
ال��وط��ن��ي يف ال��ربت��غ��ال، وزخ����ارف 

خواند  امل��ي��الدي  ع�شر  ال�����ش��اد���س 
الأخبار..  ُخال�شة  كتابه  يف  مري 
ال���ك���ب���ري على  اجل����ام����ع  ب���ن���اء  مت 
ال�شكل  امل�شتطيل  الإي����وان  من��ط 
ال��ت��ق��ل��ي��دي م����ع ث���الث���ة ج�����دران 
بالإ�شافة  �شخم،  مركزي  وفناء 
الأ�شلية  الديكورات  من  لبع�س 
الفرع  م���رك���ز  اأ���ش��ي��ف��ت يف  ال���ت���ي 
الديكورات  م���ن  ال��ك��ث��ري  ول���ك���ن 
يف  ا�شتبدالها  مت  الثمينة  وامل���واد 

التجديد الأخري للم�شجد.
برنامج  اأط��ل��ق   1945 ع���ام  ويف 
ب��ن��اء اجلدران  اإع����ادة  اإىل  ي��ه��دف 
والغرف التي دمرت اأثناء احلرب 
الإجنلو اأفغانية وكذلك وتو�شيع 
ال��ق�����ش��م ال�����ش��م��ايل ال�����ش��رق��ي من 
امل�����ش��ج��د ب���ط���ول ح������وايل 101 
وا�شتبدال  م��راً   121 اإىل  مر 
بن�����اء  م��ن  الثمن  باهظ�����ة  امل���واد 
وب������ناء  الو�شط������ى  ال������قرون 
التيمورية  الم������رباط������وري������ات 
الثمن  رخي�شة  مب��واد  واملغولية 
قام  وع��م��وم��ا  حمليا،  وامل��ت��واف��رة 
ب��ن��اء متعددة  ب���اإع���ادة  ال��ربن��ام��ج 
مدرج  �شوى  يتبق  ومل  للم�شجد 
اجل����ن����وب  اإىل  غ�����وري�����د  ب�����واب�����ة 
م���ن امل���دخ���ل ال��رئ��ي�����ش��ي احل���ايل 
قرر   2012 ع��ام  ويف  للم�شجد، 
اأفغانيا  ت��اج��را  خم�شني  ح���وايل 

جمع الأموال لتجديد امل�شجد.

ث��الث مراحل  1787م على  ع��ام 
الهندي  ال��ط��راز  على  مبني  وه��و 
الهند  يف  انت�شارا  الأك���رث  العربي 
خ���الل ال���ق���رن ال��ت��ا���ش��ع ع�����ش��ر مع 
ال��ق��ب��اب وامل���ن���ارات، وق���ام املهند�س 
بت�شميم  ن���ا����س  ج����ون  امل���ع���م���اري 
ام����ت����داد ل��ل��ب��ن��اء اب����ت����داء م���ن عام 
1815م، وو�شع على القبة بع�س 
زخارف  م��ن  امل�شتوحاة  ال��زخ��ارف 
هاميلتون  ل��وي�����س  ال�����ش��ري  ق��ب��ع��ة 
اأما  الفورمول الربيطاين..  بطل 
على جانبي الواجهة فيوجد معلم 
روماين ا�شتوحي من قلعة بيلي�س 
والزخارف  و�شبابيكها  ب��اأب��راج��ه��ا 
بينهما وكلها م�شتوحاة من القلعة 
التي تبدو بحق القلعة التي اأعدت 
على  م�شرفة  ه��ن��اك  لتكون  �شلفا 
اخلالبة  الطبيعية  املناظر  جميع 
رومانيا  منتجعات  بها  تنعم  التي 
اجلبلية، وهذه القلعة التي ل مثيل 
لهات يف العامل تعد حتفة معمارية 
فريدة من نوعها وهي الأعز على 
ق���ل���وب ال���روم���ان���ي���ني ف��ه��ي حتكي 
الروماين  التاريخ  ق�شة زمن من 
ال���ذي م��ن امل��ح��ت��م��ل اأن���ه رمب���ا لن 
يتكرر وهذه  احلقبة التي �شهدت 
اجتماعيا  م�����ش��ب��وق��ة  غ���ري  ط��ف��رة 
ًوث��ق��اف��ي��اً واق��ت�����ش��ادي��اً و ه��ي فرة 
ك��ارل الأول  ال��روم��اين  حكم امللك 
�شيجمارينغني  هوهنزولرن  ملك 

اأفغان�شتان.. بني امل�شجد من قبل 
ال��غ��وري��ني وب��ال��ت��ح��دي��د م���ن قبل 
ال�����ش��ل��ط��ان امل�����ش��ه��ور غ��ي��اث الدين 
يف  اأ�ش�شه  وال���ذي  ال��غ��وري  حممد 
يف  ُج������دد  وال�������ذي  1200م  ع�����ام 
وق��ت لح��ق م��ن قبل ال��ع��دي��د من 
هرات  على  تعاقب  كما  احل��ك��ام.. 
عدد من احلكام على مر الع�شور 
وال�شفويني  ال���ت���ي���م���وري���ني  م����ن 
وجميعهم  والأوزب�����ك  امل��غ��ول  اإىل 
من  الرغم  وعلى  امل�شجد،  دعموا 
اأن العديد من البالط املزجج مت 
ا�شتبداله خالل الفرات الالحقة 
الكبري يف هرات  واأع��ط��ي اجل��ام��ع 
ال�شنوات  خ����الل  احل�����ايل  ���ش��ك��ل��ه 
اخلام�س  ال����ق����رن  م����ن  الأخ��������رية 
ع�������ش���ر.. وج����ام����ع م�����ش��ج��د ه����رات 
جتمعي  م�شجد  اأول  وي��ع��د  الأول 
يف امل��دي��ن��ة وب��ن��ي ع��ل��ى م��وق��ع كان 
النار  معابد  اأ�شغر  من  اثنان  فيه 
التي دم��ره��ا ال��زل��زال وال��ن��ار، بداأ 
ق��ب��ل احلاكم  م���ن  امل�����ش��ج��د  ب���ن���اء 
غ��ي��اث  ال��دي��ن حم��م��د ال���غ���وري يف 
ا�شتمر  وفاته  وبعد  م  عام1200 
بناء املبنى من قبل اأخيه وخليفته 
معز الدين حممد الغوري ويتاأكد 
نق�س موجود  ه��ذا من جانب من 
على البوابة ال�شرقية مت اكت�شافه 
الرميم  اأث���ن���اء   1964 ع����ام  يف 
القرن  التيموري يف  امل��وؤرخ  واأي�شا 

الربيطاين   الفورمول  بطل  قبعة 
لوي�س هاميلتون، وبهذه املجموعة 
ت��ك��ون ال��واج��ه��ة ع��ربت ع��ن اأوروب���ا 
ت�����ش��م��ي��م مدخل  يف ج��ن��اح��ه��ا.  مت 
اجل��ن��اح ب��ال��واج��ه��ة م�����ش��ت��وح��ى من 
م��دخ��ل ق�����ش��ر ب��ي��ن��ا ال��وط��ن��ي وهو 
ي��ق��ع يف منطقة  روم��ان�����ش��ي  ق�����ش��ر 
�شاو بيدرو دي بينافريمي يف �شنرا 
هذه  يف  تلة  ف��وق  ُبني  الربتغال  يف 
ب�شهولة  روؤي����ت����ه  ومي���ك���ن  امل���دي���ن���ة 
ل�شبونة،  ال��ع��ا���ش��م��ة  م��ن  ُب��ع��د  ع��ن 
مرمي  ظ��ه��ور  اأعتقد  تلة  ف��وق  بني 
بعد  اأ�شبح فيما  العذراء فيه حيث 
1493 يف زمن  ع��ام  موقع حج يف 
امللك جواو الثاين، ودمر املوقع بعد 
ذلك ب�شبب زلزال ل�شبونة 1755 
وب��ع��د ق��رن م��ن ال��زم��ان اأم���ر امللك 
فيه  ق�شره  ببناء  الثاين  فرديناند 
واكتمل بناوؤه يف عام 1854م.. اأما 
ا�شتوحيت  قبة  توجد  املدخل  اأعلى 
اأي�شا  واملعروف  امللكي  اجلناح  من  
با�شم جناح برايتون وهو مقر ملكي 
باإجنلرا  ب��راي��ت��ون  يف  يقع  �شابق 
حيث زار الأمري ويلز الذي اأ�شبح 
الرابع لأول مرة  فيما بعد ج��ورج 
1783، يف �شن  ع��ام  ب��راي��ت��ون يف 
ال�21 واأ�شبحت املدينة ال�شاحلية 
اإقامة  ب��ع��د  وذل�����ك  اأن����اق����ة  اأك�����رث 
الأم��ري ه��ري دوق كمربلند عم 
ج���ورج ف��ي��ه.. مت ب���ن���اوؤه  ب���دءا من 

جناح اأفريقيا
قارة  هي  ال�شمراء  القارة  اإفريقيا 
باألوانها  �شيء،  كل  يف  املتناق�شات 
امل��ت��ع��ددة ال�����ش��ارخ��ة، ال��ق��ارة التي 
جتد فيها كل �شيء، والتي حتر�س 
العاملية  القرية  يف  امل�شاركة  على 
بجناح  ت�شارك  حيث  ن�شاأتها  منذ 
الأفريقية  ال�����دول  م��ع��ظ��م  ي�����ش��م 
واملتفردة  ال���ف���ري���دة  مب��ن��ت��ج��ات��ه��ا 
والتي ل توجد اإل يف اأفريقيا فقط 
العاملية ل ترى مثلها  القرية  ويف 
واجهة  وح��ت��ى  اآخ����ر،  ج��ن��اح  اأي  يف 
ومت  الكثري  على  احتوى  جناحها 
لتعرب عن  فيها  ا�شتح�شار معامل 
معظم مناطق اإفريقيا.. فمنت�شف 
غرداية  ق�شر  اإىل  يرمز  الواجهة 
الذي يقع يف ولية غرداية و�شط 
اجلزائرية..  ال�����ش��ح��راء  ���ش��م��ال 
الع�شر  م���ن���ذ  غ����رداي����ة  وع����رف����ت 
احل�شارات  من  العديد  احلجري 
ال�شناعات  ع��ل��ي��ه��ا  ت�����ش��ه��د  ح��ي��ث 
ال�شخرية  وال��ن��ق��و���س  احل��ج��ري��ة 
وامل��ع��امل اجل��ن��ائ��زي��ة.. كما عرفت 
املبكرة  الإ�شالمية  الفرة  خ��الل 
ق�شور  �شكل  على  �شكنية  جتمعات 
ومن  ب��الأط��الل،  بع�شها  احتفظ 
تبدو  التي  العتيقة  الق�شور  ه��ذه 
يف  م��ت��ج��ان�����ش��ة  �شكلها  يف  م���وح���دة 
وق�شر  ال��ع��ط��ف  ق�����ش��ر  األ���وان���ه���ا 
غ���رداي���ة وق�شر  وق�����ش��ر  ب���ون���ورة 

••دبي- �سمري ال�سعدي:

اأن  كما ذكرنا يف الأج��زاء ال�شابقة 
القرية العاملية بدبي تعترب تعبريا 
وح�شارات  ث��ق��اف��ات  ع���ن  ���ش��ادق��ا 
امل�شاركة  وال��دول  ال�شعوب  وت��راث 
ف����ي����ه����ا.. ف���ك���ل دول��������ة ت���ع���رب عن 
من  وح�شارتها  وتاريخها  تراثها 
اخلارج  م��ن  اإم���ا  اأجنحتها  خ���الل 
اأو م��ن ال���داخ���ل واإم����ا م��ن خالل 
ويف  ن��ف�����ش��ه��ا..  الأج��ن��ح��ة  ت�شميم 
�شنتعر�س  ال�����ش��اد���س  اجل����زء  ه���ذا 
الدول  اأج��ن��ح��ة  واج��ه��ات  لبع�س  
والتي  العاملية  القرية  يف  امل�شاركة 
لتكون  اأجنحتها  واجهات  �شممت 
رمزا لثقافتها وتراثها وح�شارتها 
يف  العاملية  القرية  �شعار  ولتحقق 
عامل  والع�شرين  ال�شابع  مو�شمها 
اأكرث روعة.. ولأن هذه الواجهات 
ه��ي ج��زء م��ن ه��ذا ال��ع��امل الأكرث 
ليتعرف  هذا  وكل  تاريخياً،  روع��ة 
�شيوف  وكل  بل  الأجنحة  �شيوف 
حكاية  ع���ل���ى  ال���ع���امل���ي���ة  ال����ق����ري����ة 
والثقافة  وال����راث  ال��ت��اري��خ  ه���ذا 
والرموز  وال��ن��ظ��م  واحل�������ش���ارات 
امل��ع��م��اري��ة ل��ك��ل دول������ة، وه�����ذا هو 
اجل������زء ال�������ش���اد����س والأخ��������ري من 

املو�شوع.

جناح اأفغان�ستان
ج����ن����اح  واج�������ه�������ة  ت���������ش����م����ي����م  مت 
اجلمعة  مل�شجد  طبقا  اأفغان�شتان 
ويعرف  الأفغانية،  ه��رات  مبدينة 
اأي�شا  ه����رات  يف  اجل��م��ع��ة  م�شجد 
امل�����ش��ج��د اجل��ام��ع يف هرات  ب��ا���ش��م 
وهو  ه���رات  يف  الكبري  اجل��ام��ع  اأو 
اأح�����د امل�����ش��اج��د يف م��دي��ن��ة ه���رات 
���ش��م��ال غرب  ه�����رات يف  يف ولي�����ة 

على الرغم من كونه اأمريا اأجنبيا 
الفر�شة  بهذه  حظي  ال��ب��الد،  عن 
ليكون ملكا على رومانيا يف الوقت 
الذي كان يبدو األ اأحد قادر على 
اإل  املهمة  يكون مب�شتوى هذه  اأن 
اأنه قام بها بالرغم من ذلك  حكم 
عاما  اىل48  ت�����ش��ل  مل���دة  ال���ب���الد 
م  و1914   1866 عامي  مابني 
و�شيبقى يتذكره  الرومانيون على 
وخالل  احلديثة،  رومانيا  اأب��و  انه 
ال��د���ش��ت��ور وجعل  ف��رة حكمه وق��ع 
رومانيا دولة م�شتقلة واأعاد اقت�شاد 
ال���ب���الد وم��ك��ان��ت��ه��ا ال���دول���ي���ة، ومت 
عامي  بني  عقود  لعدة  القلعة  بناء 
مل�شروع  وف��ًق��ا   1914 و   1873
املعماريني  املهند�شني  م��ن  العديد 
حيث  ا  بع�شً بع�شهم  ت��وىل  ال��ذي��ن 
دودري���ر  ف���ون  فيلهلم  العملية  ق���اد 
اأ�شتاذ يف جامعة فيينا للتكنولوجيا 
ث���م ي��وه��ان�����س ���ش��ول��ت��ز ال�����ذي كان 
مهند�ًشا  واأ���ش��ب��ح  دودري����ر،  م�شاعد 
ليكومت  اإم��ي��ل  اأن��دري��ه  ث��م  رئي�شًيا 
دو نو، واقرح دودرير عدة م�شاريع 
امل�شتقبلية على طراز ع�شر  للقلعة 
يف  ال�شاحرة  القالع  ب��روح  النه�شة 
وادي لوار وعلى طراز مباين فيينا، 
امل�شرح  على  �شولتز  ظهر  وع��ن��ده��ا 
الذي بنى مثل هذه القلعة الرائعة 
من الق�ش�س اخليالية اأحب امللك 
امل�شممة على ط��راز جبال  القلعة 
وهي  �شولز  اقرحها  التي  الأل��ب 
وا�شح،  اأمل���اين  ت��اأث��ري  وذات  اأن��ي��ق��ة 
الإط���الق  ع��ل��ى  ت�شبه  وال��ق��ل��ع��ة ل 
الباردة  ال��و���ش��ط��ى  ال���ق���رون  ق���الع 
ع��ل��ى ال��ع��ك�����س مت��اًم��ا ف����اإن بيلي�س 
وكانت  للعني  مطلقة  متعة  ه��ي 
جمهزة  ملكية  قلعة  اأول  بيلي�س 

بالكهرباء.

و�جهات �لأجنحة بالقرية �لعاملية رمز لثقافات �لدول �مل�ساركة.. »6«

�أم �لقيوين تعلن �كت�ساف �أقدم مدينة ل�سيد �للوؤلوؤ يف �خلليج �لعربي
•• اأم القيوين- وام:

ب����اأم القيوين  ال�����ش��ي��اح��ة والآث������ار  اأع��ل��ن��ت دائ�����رة 
الأثري  التنقيب  اأع��م��ال  م�شتجدات  اأح���دث  ع��ن 
بجزيرة ال�شينية يف مو�شمها الثالث والتي ت�شري 
اللوؤلوؤ يف اخلليج  اأق��دم مدينة ل�شيد  اإىل وج��ود 
العربي يف اجلزيرة والتي ازدهرت خالل الفرة 
اإىل منت�شف  ال�����ش��اد���س  ال���ق���رن  اأواخ�����ر  ب���ني  م���ا 
القرن الثامن امليالدي، وتقع املدينة بالقرب من 
الدير امل�شيحي القدمي )دير ال�شينية( الذي مت 

اكت�شافه العام املا�شي.
واأكد ال�شيخ ماجد بن �شعود بن را�شد املعال رئي�س 
له  الك��ت�����ش��اف  ه���ذا  اأن  والآث�����ار  ال�شياحة  دائ����رة 
اأم القيوين ودولة الإمارات  اأهمية كبرية لتاريخ 

جزًءا  اللوؤلوؤ  �شيد  ك��ان  حيث  العربي،  واخلليج 
اأ�شا�شًيا وم�شدرا للرزق ومكّونا اأ�شا�شيا من تراث 
اآلف ع��ام، وتعد مقابر  الدولة لأك��رث من �شبعة 
من  ال��ق��ي��وي��ن  اأم  يف  احل��دي��ث  احل��ج��ري  الع�شر 
اأقدم الأدلة املعروفة على �شيد اللوؤلوؤ. واأو�شحت 
ران��ي��ا ق��ن��وم��ة رئ��ي�����س ق�����ش��م الآث�����ار ب��ال��دائ��رة اأن 
ال�شينية  بجزيرة  املكت�شفة  اللوؤلوؤ  �شيد  مدينة 
نتيحة  مميزة  وتعد  هكتارا   12 م�شاحتها  تبلغ 
يف  املنظمة  الأث��ري��ة  احلفريات  خ��الل  اكت�شافها 

مو�شم التنقيب 2023.
والتنقيب  ال��ب��ح��ث  اأع���م���ال  م�����ش��ت��ج��دات  وت�����ش��ري 
الأث��������ري ب������اأن ه�����ذه امل���دي���ن���ة واح�������دة م����ن اأك����رب 
يف  الإط���الق  على  الباقية  العمرانية  التجمعات 
بازدهار مدينة  الإم��ارات، والتي ميكن مقارنتها 

جلفار براأ�س اخليمة يف الع�شور الو�شطى، وت�شم 
مدينة �شيد اللوؤلوؤ بجزيرة ال�شينية عدًدا كبرًيا 
ال�شكان  اآلف  وج��ود  اإىل  ي�شري  امل��ن��ازل مم��ا  م��ن 
ذلك،  اإىل  بالإ�شافة  اآن��ذاك.  فيها  عا�شوا  الذين 
قد  اآن���ذاك  عا�شوا  الذين  ب��اأن  الكت�شافات  توؤكد 
اللوؤلوؤ  �شيد  م�شتوطنة  ب��ج��وار  م��ن��ازل��ه��م  ب��ن��وا 
الرئي�شية  ال�شناعة  يعد  ك��ان  ال��ل��وؤل��وؤ  اأن  حيث 
من  ك��ب��رية  م�شاحة  اك��ت�����ش��اف  نتيجة  امل��دي��ن��ة  يف 
املدينة  مقابل  واملهملة  املفتوحة  املحار  خملفات 
احلفريات  يف  ال��الآل��ئ  م��ن  العديد  على  والعثور 
 1300 اأك��رث من  "مغط�س" م��وؤرخ منذ  واأق���دم 
اأن �شيد  ع��ل��ى  وا���ش��ًح��ا  دل��ي��اًل  ع���ام مم��ا يجعله 
وخالل  املنطقة.  يف  رئي�شيًّا  ن�شاًطا  ك��ان  ال��ل��وؤل��وؤ 
وجود  ع��ن  احل��ف��ري��ات  ك�شفت  التنقيب،  مو�شم 

املعماري  والتخطيط  الت�شميم  خمتلفة  م��ب��اٍن 
حيث اأن بع�شها يتكون من غرفة واحدة وبع�شها 
اكت�شاف  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  غ��رف��ت��ني،  م��ن  ي��ت��ك��ون 
الغرف  م��ن  العديد  ت�شم  ك��ب��رية  اأخ���رى  م��ب��اين 
الداخلية،  ال�����ش��اح��ات  م��ن  ع���دد  بينها  وي��ف�����ش��ل 
املحلية  ال�شاطئ  املنازل من �شخور  بناء  وقد مت 
باملدينة  املحيطة  البيئة  يف  التقليدية  وامل����واد 
النخيل.  ج���ذوع  م��ن  الأ���ش��ط��ح م�شنوعة  وك��ان��ت 
والتنقيب  البحث  اأعمال  ت�شتمر  اأن  املقرر  وم��ن 
لدرا�شة  ال�شينية كونه م�شروًعا مهًما  يف جزيرة 
الثقافة  وزارة  ب��ال��ت��ع��اون  وذل���ك  الإم�����ارة  ت��اري��خ 
املتحدة،  العربية  الإم����ارات  وجامعة  وال�����ش��ب��اب، 
والبعثة الأثرية الإيطالية ومعهد درا�شة العامل 

القدمي يف جامعة نيويورك.
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•• وا�سنطن-وكاالت

اأجواء �شبابية تخيم على ال�شارع الأمريكي بعد اإعالن 
الرئي�س ال�شابق دونالد ترامب املفاجئ اأنه قد يتعر�س 
ل��الع��ت��ق��ال ال��ث��الث��اء امل��ق��ب��ل، و���ش��ط ���ش��خ��ون��ة الأج�����واء 
وت�شاعد التوترات امل�شاحبة ل�شتعداد البالد لنتخابات 

الرئا�شة 2024.
يتعر�س لالعتقال يف  ق��د  اأن��ه  ال�شبت،  ت��رام��ب،  واأع��ل��ن 
مزاعم  خلفية  على  املقبل،  الثالثاء  نيويورك،  مدينة 
األف   130 تقا�شت  ب��اأن��ه��ا  ك��ل��ي��ف��ورد،  �شتيفاين  املمثلة 
اأ�شابيع  قبل  ترامب،  مايكل كوهني، حمامي  دولر من 
من انتخابات العام 2016 لت�شمت عن عالقة عاطفية 

بينهما.
ودعا اأن�شاره لالحتجاج، لكن متحدثا با�شمه قال لحقا 
اإن الرئي�س ال�شابق مل يتلق اإخطارا باأي اعتقال و�شيك.

ملاذا حتدث ترامب عن العتقال؟
كمال  الأم���ريك���ي،  ال�����ش��اأن  يف  املتخ�ش�س  اخل��ب��ري  ق���ال 

الزغول ملوقع "�شكاي نيوز عربية":
ت��رام��ب اأراد ج�����س ن��ب�����س ال�����ش��ارع ال����ذي ي��دع��م��ه، قبل 

النتخابات التي اأعلن �شابقا اأنه �شيخو�س غمارها.

اإليه معلومات حول العتقال، وهو املرجح،  قد ت�شربت 
من قنوات ر�شمية اأو تقارير �شحفية.

بالتخطيط  ع��ل��م  تاكوبينا  ج��وزي��ف  حم��ام��ي��ه  اأن  رمب���ا 
لتوجيه تهمة جنائية لرامب من هيئة حملفني كربى 

يف مانهاتن، مع ال�شتعداد لإح�شار ال�شهود.

كيف �شيتم التحقيق مع رئي�س �شابق؟
حول اآلية التحقيق التي ميكن اأن يتعر�س لها ترامب، 

يو�شح الزغول اأنه يف مثل هذه احلالت:
توجه التهمة ب�شكل �شري للرئي�س، ويتم ا�شتدعاوؤه، ثم 
يجري حماموه الإجراءات القانونية لإخالء �شبيله بعد 
رف�س  وع��دم  للتحقيق،  بالمتثال  تعهد  على  التوقيع 

اجلل�شات القادمة.
ل زلنا غري متيقنني من اإمكانية العتقال، وهذا يعود 

لقرار هيئة املحلفني الكربى.
لك�شب  باعتقاله  يجهر  اأن  اأراد  ذل��ك  على  بناء  ت��رام��ب 

موؤيدين يف الكونغر�س ويف ال�شارع الأمريكي.

ا�شطرابات قادمة؟
تعاين الوليات املتحدة انق�شامات حزبية و�شعبية حادة 
يف ق�شايا عدة، تفجرت بالتهامات املتبادلة بني قيادات 
يف احلزبني اجلمهوري والدميقراطي بالعمالة ل�شالح 
بالد اأجنبية منذ انتخاب ترامب عام 2016، اأو التورط 
يف ق�شايا ف�شاد مايل و�شيا�شي واأخالقي، وت�شاعدت مع 

تداعيات حرب اأوكرانيا على القت�شاد.

ب���ن���اء ع��ل��ى ذل�����ك، ي�����ش��ع��ى ك���ال احل���زب���ني جل����ذب تاأييد 
الزغول  يتوقع  وهنا  النتخابات،  قبل  قوة  بكل  ال�شارع 
على  العتقال  عن  ترامب  حلديث  التالية  النعكا�شات 

ال�شاحة:
املمثلة  بعالقة  اخل��ا���ش��ة  ال�شامتة"  "الأموال  ق�شية 
 2016 ع��ام  انتخابات  قبل  وت��رام��ب  دانييلز  �شتورمي 

�شتكون حمور حديث ال�شارع.
ت�شتعد  اإن مل  اإرب��اك يف نيويورك و�شوارعها  قد يحدث 
وموؤيدي  ت��رام��ب  اأن�����ش��ار  ب��ني  الت�شادم  لفك  ال�شرطة 

احلزب الدميقراطي يف حال العتقال.
ق���د ن�����ش��ه��د ان��ق�����ش��ام��ا داخ����ل ال��ك��ون��غ��ر���س، خ��ا���ش��ة بعد 
ك��ي��ف��ن م��ك��ارث��ي، رئ��ي�����س جم��ل�����س النواب،  ت�����ش��ري��ح��ات 
وه��و م��ن احل���زب اجل��م��ه��وري، ب���اأن الأم����وال الفدرالية 
ت�شتخدمها الإدارة الأمريكية احلالية ملالحقة ترامب، 

واأن هذا �شوء ا�شتغالل "�شنيع" لل�شلطة.
هناك عوامل عدة من �شاأنها ح�شم اأمر العتقال، منها 
قوة الدعاء، والإثباتات الدامغة املمكن تقدميها، وقدرة 
ترامب وحماميه على الدفاع، والنقطة الأخرية �شت�شع 
الرئا�شة  ومر�شحوا  حم��رج،  موقف  يف  الدميقراطيني 
�شيتاأثرون  وت���رام���ب(  ب��اي��دن  ت��ر���ش��ح  ح���ال  )يف  ال��ك��ب��ار 

بالعتقال، وحتدث تقلبات كبرية يف راأي ال�شارع.

اأعلنت ُمن�ّشقية عملّيات الإنقاذ اأّن ح�شيلة حادث غرق عّبارة �شغرية 
قبالة �شواحل الغابون ارتفعت اإىل 24 قتياًل، بعد انت�شال جّثَتني يف 

اليوم نف�شه وجّثة اأخرى يوم ال�شبت.
وكانت ح�شيلة �شابقة اأفادت بوجود 21 قتياًل.

واأفراد  رّك��اب  ا بني  �شخ�شً  161 اأ�شل  124 من  اأُنقذ  املجمل،  ويف 
الطاقم، كانوا على منت عّبارة "اإي�شر مرياكل" التي غرقت ليل 9 

اآذار/مار�س، وفق ما اأفادت فرق الإنقاذ.
وكانت هذه ال�شفينة التي تنقل ركاًبا وب�شائع يف رحلة بني ليربفيل 

وميناء بورت جنتيل النفطي.
وُفتحت حتقيقات يف احلادث واأعلنت احلكومة الثنني املا�شي تعليق 

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

وتوقيف اآخرين.

اأم�س الثنني عقوبات على قادة كبار  فر�شت احلكومة الربيطانية 
يف احلر�س الثوري الإيراين من بينهم من قالت اإنهم م�شوؤولون عن 

اإدارة ا�شتثماراته املالية.
واأعلنت بريطانيا، بالإ�شافة اإىل الحتاد الأوروبي والوليات املتحدة، 
يف الأ�شهر املا�شية عدة حزمات من العقوبات على اإيران وعزت ذلك 
وفاة  بعد  للمتظاهرين  غالبا  والعنيف  النطاق  وا���ش��ع  القمع  اإىل 
ال�شابة الإيرانية الكردية مه�شا اأميني اأثناء احتجازها لدى �شرطة 

الأخالق يف �شبتمرب اأيلول.
املوؤ�ش�شة  تواجهها  التي  التحديات  اأج��راأ  اأح��د  الحتجاجات  وت�شكل 
 .1979 يف  الإ�شالمية  ال��ث��ورة  قيام  منذ  اإي���ران  احلاكمة  الدينية 
وتتهم اإيران القوى الغربية بتاأجيج ال�شطرابات التي قابلتها قوات 

الأمن بعنف اأدى ل�شقوط وفيات.
نتخذ  "اليوم،  الربيطاين  اخلارجية  وزي��ر  كليفريل  جيم�س  وق��ال 
اإجراء �شد القادة الكبار داخل احلر�س الثوري الإي��راين امل�شوؤولني 

عن متويل القمع الوح�شي للنظام احلاكم".
الإ�شالمية عام  الثورة  اأعقاب  الإي��راين يف  الثوري  وتاأ�ش�س احلر�س 
1979 حلماية النظام ال�شيعي احلاكم، وي�شم ما يقدر بنحو 125 
البا�شيج  ق��وات  األ��ف جندي يف وح��دات برية وبحرية وجوية ويقود 

التي غالبا ما ُت�شتخدم يف عمليات القمع.
اإىل بريطانيا،  اأ�شول وحظر �شفر  وُفر�شت العقوبات، وهي جتميد 
باحلر�س  التعاونية  املوؤ�ش�شة  اإدارة  جمل�س  يف  اأع�شاء  خم�شة  على 

الثوري وقائدين كبريين باحلر�س يف حمافظتي طهران واألربز.

ال�شني  اإىل  ب��زي��ارة  جيو  ينغ  م��ا  ال�شابق  ال��ت��اي��واين  الرئي�س  ي��ق��وم 
الأ�شبوع املقبل، هي الأوىل لرئي�س �شابق اأو حايل للجزيرة منذ اأكرث 

من 70 عاًما، على ما اأعلن املتحدث با�شمه اأم�س الثنني.
لقاء  ولينوي  بكني  اإىل  يذهب  لن  ينغ جيو  ما  اأن  الناطق  واو�شح 

احلكومة ال�شينية.
ويف املقابل، �شيذهب ب�شكل خا�س اإىل �شيانغتان، يف مقاطعة هونان 
ا�شاف  ال��ذي  وال��دي��ه، بح�شب مكتبه  راأ���س  ���ش��رق(، م�شقط  )جنوب 
اإىل الرويج  اأج����داده،  ت��ه��دف، ع��الوة على حتية ذك��رى  اأن زي��ارت��ه 

للتوا�شل بني ال�شباب.
ما  ولي��ة  اث��ن��اء  ب�شكل كبري  الرئي�شي  ال��رب  م��ع  ال��ع��الق��ات  حت�شنت 
الرئي�س  م��ع  جمعته  قمة  يف  اأوج��ه��ا  وبلغت   "2016-2008"

ال�شيني �شي جينبينغ يف �شنغافورة يف عام 2015.
"الكومينتانغ"،  ال��ق��وم��ي  احل����زب  يف  ع�����ش��و  ه��و  ال�����ش��اب��ق  ال��رئ��ي�����س 
"احلزب  م��ن  اأك���رث  ال�شيني  ال���رب  م��ع  ال��ت��ق��ارب  وه���و ح���زب يف�شل 

الدميوقراطي التقدمي" للرئي�شة احلالية ت�شاي اإينغ وين.
تعترب ال�شني تايوان التي تديرها حكومة دميوقراطية منذ نهاية 
اأرا�شيها  1949، جزءا ل يتجزاأ من  ال�شينية عام  احلرب الأهلية 

وميكنها اأن ت�شتعيدها بالقوة اإذا ما لزم الأمر.

عوا�سم
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بعد يومني من �شدور مذكرة املحكمة اجلنائية الدولية 
ب��اع��ت��ق��ال ال��رئ��ي�����س ال��رو���ش��ي ف���الدمي���ري ب���وت���ني، ويوم 
ال��ق��رم، ظهر يف  ج��زي��رة  �شبه  اإىل  املفاجئة  زي��ارت��ه  م��ن 
املناطق  اإحدى  دونيت�شيك،  مبقاطعة  ماريوبول  مدينة 
ي�شي بعدة  التي �شمتها مو�شكو، ما  الأربعة  الأوكرانية 

ر�شائل يبعثها خل�شومه.
�شيا�شيون  حمللون  ي�شتخل�س  وك��ي��ي��ف،  مو�شكو  وم��ن 
"�شكاي نيوز عربية" مغزى هذه الزيارة  حتدثوا ملوقع 
احل�شار  على  ع��ام  م��رور  م��ع  يتزامن  ال��ذي  وتوقيتها، 
الرو�شي ملاريوبول، مار�س 2022، وانتهى ب�شقوطها يف 

يد مو�شكو يف اأبريل.

توقيت الزيارة
تاأتي بعد حوايل �شهر من زيارة الرئي�س الأمريكي جو 
بايدن اإىل اأوكرانيا، واإر�شاله من هناك ر�شالة اإىل بوتني 

باأنه �شيتم هزمية رو�شيا.
بعد يومني من اإ�شدار املحكمة اجلنائية الدولية مذكرة 
باعتقال الرئي�س الرو�شي بتهمة ارتكاب جرائم حرب يف 

اأوكرانيا.
القرم يف جنوب  ل�شبه جزيرة  زي��ارة بوتني  بيوم  �شبقها 

اأوكرانيا التي �شمتها بالده عام 2014.
اأوكرانيا العلنية ل�شن هجوم  اأجواء ا�شتعدادات  تاأتي يف 
التي  الأرا�شي  ا�شرداد  بهدف  الربيع،  يف  مو�شكو  على 

�شمتها.
ر�شائل بوتني من "الأرا�شي اجلديدة"

ب��ع��د ه���ب���وط م��روح��ي��ت��ه يف م���اري���وب���ول، جت����ول بوتني 

رئي�س  والتقى  املدينة،  يف  �شكان  مع  وحت��دث  بال�شيارة 
امل�شوؤول  غريا�شيموف،  فالريي  العامة،  الأرك���ان  هيئة 

عن احلرب.
ال�شيا�شة  يف  املتخ�ش�س  ال��رو���ش��ي  الأك���ادمي���ي  وي��ع��ل��ق 
اإىل  باأن زيارة بوتني  الدولية دمييري فيكتوروفيت�س، 

ما و�شفها ب�"الأرا�شي الرو�شية اجلديدة"، تعني:
جتول  التي  املتحدة،  ال��ولي��ات  على  ومبا�شر  عملي  رد 
الغري  ح��رب��ه  ا�شتمرار  معلًنا  كييف  ���ش��وارع  يف  رئي�شها 

مبا�شرة مع مو�شكو.
ر�شالة حتٍد جديدة ي�شددها بوتني ملرمى القوى الغربية 

ن��وع��ي��ة وكم  اإىل  ال��ت��ف��ات  م��ا���ٍس يف ط��ري��ق��ه دون  ب��اأن��ه 
الأ�شلحة الغربية التي تتغذى بها اأوكرانيا.

رو�شية  اأر���س  اأنها  على  اأي�شا  دليل  للقرم  بوتني  زي��ارة 
خال�شة، ول ميكن احلديث عن اأي تفار�س حولها.

�شبة  ع��ل��ى  "اإرهابي"  ه���ج���وم  اأي  ���ش��ن  م���ن  ال��ت��ح��ذي��ر 
اجلزيرة.

باملثل ترى الأكادميية �شمر ر�شوان، نائب رئي�س حترير 
اأن بوتني  "ريالي�شت" للدرا�شات ومقره مو�شكو،  مركز 
بزيارته جلبهة القتال يقلل من �شاأن اإمدادات الأ�شلحة 
ويتم�شك  لأوكرانيا،  الناتو  حلف  مع�شكر  من  القادمة 

بعدم التنازل عن الأرا�شي التي �شمها، ويوؤكد ا�شتعداد 
اجلبهات ل�"هجوم الربيع".

الرد الأوكراين
الزيارة،  قيمة  م��ن  التقليل  الأوك����راين  اجل��ان��ب  ح���اول 
القيادة  ���ش��ف��وف  ث��ق��ة يف  اأزم����ة  نتيجة  ب��اأن��ه��ا  والإي���ح���اء 

الرو�شية.
ون�����ش��ر م�����ش��ت�����ش��ار وزي����ر ال��داخ��ل��ي��ة الأوك�������راين اأنطون 
�شورتني  "توير"  مب��وق��ع  ح�����ش��اب��ه  ع��ل��ى  غريا�شينكو 
لبوتني ملح فيهما اإىل اأن الرئي�س الرو�شي ل يثق باأع�شاء 

جمل�س اأمنه القومي.
املتخ�ش�س  الأكادميي  اأري�شتوفيت�س،  فادمي  يقول  وهنا 
اإن  الأوكرانية،  تافري�شكي  بجامعة  الدولية  ال�شئون  يف 
ماريوبول،  يف  لل�شكان  بوتني  حديث  هو  للنظر  امللفت 
م��اي��روب��ول مت تهجري  ه�����وؤلء؟  اأي����ن  "من  م��ت�����ش��ائ��اًل: 
ن�شمة  األ��ف   300 من  يقرب  ما  عددهم  البالغ  �شكانها 

وتدمريها بالكامل".

وما ي�ست�سفه اأري�ستوفيت�ش من الزيارة بدوره اأن:
حديث بوتني يف ال�شوارع مع النا�س باعتبارهم مواطنني 
يف  ال�شتمرار  على  ع��ازم��ة  مو�شكو  اأن  على  دليل  رو���س 

الأرا�شي التي �شمتها.
يحاول اإظهار اأن حكم اجلنائية الدولية غري هام، وهو 

ي�شتطيع التحرك ُبحرية.
للقوات  املعنوية  ال��روح  رفع  هو  الأعظم  الزيارة هدفها 
الرو�شية التي تتكبد خ�شائر فادحة يف �شبيل التقدم عدة 
كليو مرات فقط دون جناح يذكر، والدليل جناح عملية 

ال�شتنزاف يف باخموت.

•• عوا�سم-وكاالت

بعد فرة هدوء ق�شرية عا�شها حتالف "الأمة" املعار�س 
التحالف  اأح��زاب  واتفاق  الداخلية"،  "ا�شطراباته  من 
قيادي  بر�شح  فوجئوا  للمعار�شة،  واح��د  مر�شح  على 
الرئا�شية  النتخابات  يف  الأ���ش��وات  يفتت  ق��د  م��ا  اآخ���ر، 

الركية املقررة 14 مايو.
"الوطن" املعار�س حمرم  اأعلن رئي�س حزب  اأيام  ومنذ 
ن����زول الن��ت��خ��اب��ات يف خ��ط��وة و���ش��ف��ه��ا منا�شرو  اإجن����ه 
ال�شابق،  "طعنة يف الظهر" من رفيقهم  باأنها  املعار�شة 

�شت�شتت اأ�شوات املعار�شني.

وق��ب��ل ���ش��اع��ات، رف�����س اإجن���ه م��ط��ال��ب ب��الن�����ش��ح��اب من 
اجلمهوري،  ال�شعب  ح��زب  ع��ن  ان�شق  واإجن���ه  ال��ر���ش��ح. 
وهو احلزب الذي اتفقت معظم اأحزاب املعار�شة الكربى 
على تر�شيح رئي�شه كمال كليت�شدار اأوغلو، واأ�ش�س حزب 

.2021 "اململكة" عام 
بعودة  الأم���ة،  داخ��ل حتالف  ه���داأت عا�شفة  اأي���ام،  ومنذ 
مريال اأك�شر، رئي�شة حزب اخلري، اإىل طاولة التحالف 
كليت�شدار  تر�شح  على  احتجاجا  منها؛  ان�شحبت  التي 
اأوغلو، ثم وافقت على الر�شح مقابل ا�شتجابة التحالف 

ملطالب اأخرى لها.

�سوؤم" "نذير 
املحلل ال�شيا�شي الركي جواد غوك، ي�شف تر�شح حمرم 
بع�س  لأن  اأوغ��ل��و  �شوؤم" لكليت�شدار  "نذير  ب��اأن��ه  اإجن��ه 
تفتيتها  �شيتم  ل�شاحله  م�شمونة  كانت  التي  الأ�شوات 

ل�شالح عدة مر�شحني.
و�شائل  اأن  عربية"،  نيوز  "�شكاي  ملوقع  غ��وك  وي�شيف 
بر�شح  "ابتهجت  احل���اك���م  ل��ل��ح��زب  ال��ت��اب��ع��ة  الإع�����الم 
اإجنه، بل حتاول دعمه بكل ما اأوتيت من قوة، وتتحدث 
اأك��رب ع��دد م��ن الأ�شوات  ل��ه حل�شد  ع��ن حظوظ كبرية 

ل�شاحله، بهدف تفتيت املعار�شة اأكرث".

حترك حتالف الأمة
اتخذ حتالف املعار�شة خطوات ملنع تفتيت الأ�شوات، ورد 

عليها اإجنه مبا ل ت�شتهي اأنف�شهم:
ط���ل���ب ق����ي����ادات م����ن ح�����زب ال�����ش��ع��ب اجل���م���ه���وري منه 
ت��ق��ن��ع��وين، ولكن  "ل  ق��ائ��ال:  رف�����س  لكنه  الن�����ش��ح��اب، 
اأقنعوا الأ�شخا�س الذين يريدونني اأن اأكون املر�شح اأول، 
اإذا ا�شتطعت اإقناعهم"، و"اقنعوا 80 األف �شاب تقدموا 

بطلبات لع�شوية حزبنا يف الأ�شبوع املا�شي فقط".
�شرح باأنه ممكن اأن يدعم كليت�شدار اأوغلو اإذا ما و�شل 

يف النتخابات جلولة ثانية.
رغ���م ذل���ك، ي��ت��وق��ع ن��ائ��ب ح���زب ال�شعب اجل��م��ه��وري يف 
اإيالزيغ، جور�شيل اإرول، اأن ين�شحب اإجنه من الر�شح، 
كذلك  ودع��اه  ذك��ي وعقالين"،  "رجل  باأنه  اإي��اه  وا�شفا 

للعودة ل�شفوف حزبه القدمي.
يعلق جواد غوك على اأقوال حمرم اإيجه باأنه: "اإذا كنت 
فلماذا  الثانية،  اجلولة  يف  اأوغلو  كليت�شدار  دع��م  تنوي 

تر�شح من الأ�شا�س وتفتت الأ�شوات؟".
يريد  اأوغ��ل��و  كليت�شدار  اأن  اإىل  ال��رك��ي  املحلل  ويلفت 

اإىل  النتخابات  ت�شل  واأل  الأوىل،  اجل��ول��ة  م��ن  ال��ف��وز 
اأق��ل وقتها؛ نظرا  �شتكون  الإع���ادة؛ لأن حظوظه  جولة 
ب��ق��وة خالل  ي��دع��م��ه �شيعمل  ال���ذي  الأم����ه  لأن حت��ال��ف 

اجلولة الأوىل، ورمبا ل يجد هذا الدعم يف الثانية.

حظوظ اإجنه
اأج��ري��ت عقب  ال��ت��ي  ال����راأي  ا�شتطالعات  اأخ���ر  اأظ��ه��رت 
اإعالن تر�شح اإجنه لالنتخابات، اأن هناك 3 باملئة ينوون 

الت�شويت ل�شاحله.
علي  حممد  لأب��ح��اث،  ماك�س  موؤ�ش�شة  رئي�س  بح�شب 
ك��ولت، ف��اإن ح�شة حم��رم اإجن��ه من الأ���ش��وات ب��داأت يف 

الزيادة، و�شي�شهد قريبا زيادة كبرية يف الأ�شوات.
ي�شيف كولت اأن ا�شم حمرم اإجنة "دائما ما ي�شمع بني 
ال�شباب" واإذا ح�شل على 5 اأو7 باملئة ف�شيكون له تاأثري 
على ذهاب النتخابات اإىل اجلولة الثانية، وعلى خ�شارة 

حتالف الأمة لالنتخابات".
من هو حمرم اإجنه؟

اليونان  من  مهاجرة  لعائلة   1964 ع��ام  مايو   4 ول��د 
ا�شتقرت يف ولية لوفا.

النتخابات  يف  اجل��م��ه��وري،  ال�شعب  ح��زب  مر�شح  ك��ان 
30 ب��امل��ئ��ة من  اأك���رث م��ن  2018، وح�����ش��د  ال��رئ��ا���ش��ي��ة 

الأ�شوات.
كان من املعار�شني لتويل كمال كليت�شدار اأوغلو زعامة 
النتخابات  يف  اأم��ام��ه  وخ�شر  اجلمهوري  ال�شعب  ح��زب 

احلزبية.
اأنحاء  ج��ول��ة يف  ال��ع��ل��م��اين يف  ال��ق��وم��ي  ل��ن��م��وذج��ه  رّوج 
يوم"   1000 يف  ال��وط��ن  "حركة  عليها  اأط��ل��ق  ال��ب��الد 
عام 2020. ان�شق عن حزب ال�شعب اجلمهوري واأ�ش�س 

حزب اململكة يف 2021.

ج�س نب�س.. ملاذ� يتحدث تر�مب عن �عتقاله �لآن؟

نتنياهو يخفف موقفه ب�ساأن �إ�سالحات �لق�ساء 
•• القد�س-رويرتز

اأم�س الثنني تخفيفا  اأعلن رئي�س الوزراء الإ�شرائيلي بنيامني نتنياهو 
خلطة الإ�شالح الق�شائي الذي تتبناه حكومته اليمينية املت�شددة، يف ما 
يبدو اأنه تنازل بعد احتجاجات غري م�شبوقة بداأت قبل اأكرث من �شهرين 

وخماوف عرب عنها احللفاء الغربيون.
لتمرير  م�شتعد  برملانية  باأغلبية  يتمتع  ال��ذي  نتنياهو  اأن  يبدو  وك��ان 
حزمة الإ�شالحات قبل عطلة الربملان )الكني�شت( التي تبداأ يف الثاين 
اأعلنوا  القومي  الديني  الئتالف  اأنه وحلفاءه يف  اإل  ني�شان،  اأبريل  من 
 30 الكني�شت لالجتماع يف  ع��ودة  ج��وان��ب اخلطة حل��ني  اإرج���اء معظم 

اأبريل ني�شان.

الت�شديق عليه يف غ�شون  املقرر  الذي ل يزال من  الت�شريع  �شاأن  ومن 
لختيار  اإ���ش��رائ��ي��ل  يف  املتبعة  ال��ط��ري��ق��ة  ي��غ��ري  اأن  املقبلني  الأ���ش��ب��وع��ني 
الق�شاة وهو الأمر الذي يثري اجلانب الأكرب من اجلدل اخلا�س بهذه 
ا�شتقالل  تقوي�س  مبحاولة  نتنياهو  املعار�شون  يتهم  اإذ  الإ�شالحات، 
املحاكم فيما ي�شر هو على اأن هدفه هو اإحداث توازن بني دوائر احلكم.

وا���ش��ت��خ��دم ب��ي��ان ���ش��ادر اأم�����س الث��ن��ني ع��ن الئ��ت��الف لغة اأك���رث حتفظا 
الرابع  ُق��دم يف  ال��ذي  الأ�شلي  القانون  ال��واردة يف م�شروع  بتلك  مقارنة 
�شلطة  يف  النظر  �شيوا�شل  اأن��ه  اإىل  اأ�شار  لكنه  الثاين،  كانون  يناير  من 
الق�شاة يف جلنة الختيار وا�شتخدام ما اعتربه "حق نق�س تلقائيا" على 

الر�شيحات ملن�شة الق�شاء.
كما اأ�شار البيان اإىل التعديالت التي مت اإدخالها على م�شروع القانون يف 

جل�شة مراجعة عقدها الكني�شت اأم�س الأحد، اإذ اأنه �شيتم تو�شيع جلنة 
11 ع�شوا كما هو مقرح يف الأ�شل ولكن مع  اإىل  الختيار من ت�شعة 

تركيبة متنح احلكومة نفوذا اأقل.
وكان م�شروع القانون يت�شمن اأن تركيبة اللجنة تتاألف من ثالثة وزراء 
واثنني من نواب اأحزاب الئتالف احلاكم واثنني من ال�شخ�شيات العامة 
يف  اأربعة  مقابل  �شبعة  اأغلبية  احلكومة  مينح  مبا  احلكومة،  تختارهما 

عدد الأ�شوات.
من  ن��واب  وثالثة  وزراء  ثالثة  اللجنة  يف  �شيكون  املعدلة  الن�شخة  ويف 
اأغلبية  يعني  مبا  املعار�شة،  ن��واب  من  واث��ن��ان  ق�شاة  وثالثة  الئ��ت��الف 

بهام�س اأقل للحكومة ب�شتة اأ�شوات مقابل خم�شة.
اأك���رث من  تعيني  اأن���ه ل ميكن  على  امل��ع��دل  ال��ق��ان��ون  م�شروع  ين�س  كما 

واحدة  جل�شة  يف  اع��ت��ي��ادي  ت�شويت  خ��الل  العليا  املحكمة  يف  قا�شيني 
اأغلبية  مبوافقة  ذل��ك  تتجاوز  تعيينات  اأي  اإق���رار  ويتعني  بالكني�شت. 
الأ�شوات مبا يف ذلك قا�س واحد على الأقل ونائب معار�س واحد من 

اأع�شاء جلنة الختيار.

تعهدت  بعدما  امل�شروع،  يف  التفكري  اإع��ادة  على  املعار�شة  نتنياهو  وح��ث 
احتجاجات  خروج  على  و�شجعت  الكني�شت  يف  عليه  الت�شويت  مبقاطعة 
و�شلت حتى اإىل �شفوف اجلي�س الإ�شرائيلي الذي عادة ما يكون بعيدا 

عن ال�شيا�شة.
وجاء يف بيان الئتالف "مند يدنا لكل من يكرث حقا بالوحدة الوطنية 

وبالرغبة يف التو�شل حلل يحظى بتوافق".

موؤمتر دويل لتمويل حتقيق 
�جلنائية حول �أوكر�نيا 

•• لندن-اأ ف ب

اإ�شافية لدعم حتقيق املحكمة  الإع��الن عن تعبئة م��وارد  تعتزم دول عدة 
وذلك  اأوكرانيا،  ارُتِكبت يف  الدولية حول جرائم حرب مزعومة  اجلنائية 
ملنا�شبة انعقاد موؤمتر دويل لوزراء العدل يف لندن. وبداأت املحكمة اجلنائية 
الإن�شانية  �شد  وجرائم  حرب  جرائم  يف  حتقيًقا  له��اي  ومقرها  الدولية 
حمتملة ارُتِكبت يف اإطار احلرب التي ت�شنها مو�شكو �شد اأوكرانيا منذ 24 
من  العظمى  الغالبية  يف  الّتهامات  َهت  ُوجِّ وقد   ،2022 �شباط-فرباير 
توقيف  مذكرة  اجلمعة  املحكمة  واأ�شدرت  الرو�شية.  القوات  اإىل  احل��الت 
بحق الرئي�س الرو�شي فالدميري بوتني واملفو�شة الرو�شية حلقوق الأطفال 
ماريا لفوفا-بيلوفا بتهمة "الرحيل غري القانوين" لأطفال اأوكرانيني. 
لإجراء حتقيقاتها، حتتاج اجلنائية الدولية اإىل و�شائل مالية وتقنية. ويف 
كانون الأول/دي�شمرب املا�شي، دعا املدعي العام للمحكمة كرمي خان الذي 

�شيح�شر موؤمتر لندن، املجتمع الدويل اإىل زيادة دعمه لهذه املوؤ�ش�شة.
وقال "نحن يف حاجة اإىل الأدوات لتاأدية العمل. لي�شت لدينا تلك الأدوات". 
وقالت احلكومة الربيطانية اإن اأكرث من 40 دولة �شُتَمثنَّل الثنني بلندن 

يف هذا املوؤمتر الذي تنظمه اململكة املتحدة وهولندا ب�شكل م�شرك.
و�شبق اأن اأعلنت لندن عن متويل اإ�شايف يقارب 400 األف جنيه ا�شرليني 
ا�شرليني  جنيه  مليون  اإىل  دعمها  اإج��م��ايل  لي�شل  ي���ورو(،  األ��ف   452(
لل�شهود  النف�شي  الدعم  لتمويل  املا�شي،  العام  يورو( منذ  )1،13 مليون 
اجلنائية  املحكمة  يف  الربيطانيني  اخل���رباء  تعزيز  اأو  اجل��رائ��م  و�شحايا 

الدولية.
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ما هي اأهمية لقاء جني بينغ ببوتني؟

تقرير: �أوكر�نيا تخ�سى فخ �ل�سني.. ومذكرة توقيف بوتني بال تاأثري 

ماكرون ي�سعى للتهدئة 

�حلكومة �لفرن�سية �أمام مذكرتني بحجب �لثقة 

•• عوا�سم-وكاالت

ي�شل الرئي�س ال�شيني �شي جني بينغ، اإىل مو�شكو يف زيارة دولة ت�شتغرق 3 
اأيام ت�شّلط ال�شوء على تطلعات ال�شني لدور اأكرب على امل�شرح العاملي.

وقبل الزيارة باأيام، اأ�شدرت املحكمة اجلنائية الدولية مذكرة توقيف بحّق 
الرئي�س الرو�شي فالدميري بوتني بتهمة ارتكاب جرائم حرب يف اأوكرانيا.

فهل �شيكون للمذكرة اأي تداعيات على الزيارة؟
راأى ال�شحايف الأمريكي ماثيو يل اأن موجة التطّورات التي اأعقبت تو�ّشط 
الدبلوما�شية  العالقات  ل�شتئناف  واإي��ران  ال�شعودية  بني  اتفاق  يف  ال�شني 
"خطة �شالم" لأوكرانيا، تاأتي يف الوقت الذي تراقب  واإ�شدارها ملا ت�شميه 
فيه اإدارة الرئي�س الأمريكي جو بايدن بحذر حتركات بكني لثبات ح�شورها 
كقوة عاملية. ونقل يل، يف حتليل لوكالة "ا�شو�شييتد بر�س"، عن م�شوؤولني 
ُتعترب  اأن  يف  ال�شني  رغبة  اأن  تعتقد  بايدن  اإدارة  اأن  اإن  قولهم  اأمريكيني 
و�شيطاً لل�شالم بني رو�شيا واأوكرانيا، قد حتظى باأهمية اأكرب   بعد اأن اأ�شبح 

بوتني ر�شمياً م�شتبهاً به يف جرائم حرب.
 واأ�شاف امل�شوؤولون اأن الإدارة تاأمل يف اأن ت�شاعد مذكرة التوقيف على ح�شد 

الدول املحايدة حتى الآن للتاأثري يف ال�شراع.

ما هي اأهمية لقاء جني بينغ ببوتني؟
اأول رحلة خارجية يقوم بها �شي منذ  اأن الزيارة اإىل مو�شكو هي  اعترب يل 
الوقت  يف  ذلك  ياأتي  لل�شني.  كرئي�س  م�شبوقة  غري  ثالثة  لولية  انتخابه 
الذي عّززت فيه بكني ومو�شكو العالقات يف خطوات بداأت قبل وقت ق�شري 
دورة  خالل  بكني  يف  الزعيمني  بني  باجتماع  لأوكرانيا  الرو�شي  الغزو  من 

الألعاب الأوملبية ال�شتوية يف العام املا�شي اأعلنا فيه �شراكة "بال حدود".
ومنذ ذلك احلني، انحازت ال�شني اأكرث من مرة اإىل رو�شيا يف عرقلة العمل 

الدويل �شد مو�شكو ب�شبب النزاع يف اأوكرانيا.
 وقال م�شوؤولون اأمريكيون اإن ال�شني تدر�س تزويد رو�شيا بالأ�شلحة لدعم 
احلرب، لكنها حاولت اأي�شاً اأن ت�شع نف�شها يف دور اأكرث حيادية، حيث قدمت 

خطة �شالم مت جتاهلها.
ومن املرّجح اأن ي�شهد الجتماع يف مو�شكو اإعادة التزام اجلانبني ب�شراكتهما، 
والتي يرى كالهما اأنها حا�شمة ملواجهة ما يعتربانه تاأثرياً غري مربر وغري 

م�شتحق متار�شه الوليات املتحدة وحلفاوؤها الغربيون.

ما اأهمية مذكرة التوقيف؟
املحكمة  ملذكرة  يكون  اأن  املرجح  القريب، من غري  امل��دى  على  اأن��ه  راأى يل 
اجلنائية الدولية بحق بوتني واأحد م�شاعديه تاأثري كبري على الجتماع اأو 
الوليات  ول  رو�شيا،  ول  ال�شني  ت�شدق  مل  اإذ  رو�شيا،  جتاه  ال�شني  موقف 
الدولية،  اجلنائية  للمحكمة  التاأ�شي�شية  املعاهدة  على  اأوكرانيا،  اأو  املتحدة 

كما ل تعرف اأي من الدول الأربع ر�شمًيا باخت�شا�س املحكمة.
�شتكون ملزمة  دول���ة  اإىل  ب��وت��ني  ي�شافر  اأن  امل��رج��ح  غ��ري  م��ن  اأن���ه  واأ���ش��اف 
�شكوك يف  هناك  ذلك،  فعل  واإذا  الدولية.  اجلنائية  املحكمة  بتعهدات جتاه 
اإذا كانت تلك الدولة �شتعتقله بالفعل، على غرار ما حدث مع الرئي�س  ما 

ال�شوداين ال�شابق عمر الب�شري يف ال�شابق.
ومع ذلك، راأى اأن مذكرة التوقيف ميكن اأن توؤثر ب�شكل �شيئ على كل من 

ال�شني ورو�شيا اأمام الراأي العام الدويل.

ما هي روؤية وا�سنطن؟
�شي  زي��ارة  الأمريكيني حول  امل�شوؤولني  اأو�شاط  �شاد  ال�شمت  اأن  واأو�شح يل 

اإىل مو�شكو.
وو�شف املتحدث با�شم جمل�س الأمن القومي يف البيت الأبي�س جون كريبي، 

دفع بكني من اأجل وقف فوري لإطالق النار يف اأوكرانيا باأنه "ت�شديق على 
الغزو الرو�شي"، وحّذر من اأن الرو�س ميكنهم ا�شتخدام وقف اإطالق النار 
لإعادة جتميع مواقعهم "حتى يتمكنوا من ا�شتئناف الهجمات على اأوكرانيا 
�شوليفان،  جيك  الأم��ري��ك��ي  القومي  الأم���ن  م�شت�شار  دع��ا  ب���دوره،  لحقاً". 
الأوك��راين فولودميري  الرئي�س  اإج��راء حمادثات مع  اإىل  ال�شيني  الرئي�س 
ب���اإج���راء حم��ادث��ات م��ع نظريه  اه��ت��م��ام��اً  ب����دوره،  اأب����دى  ال���ذي  زيلين�شكي، 

ال�شيني.

ما هي روؤية كييف؟
ح��ّذر حمللون  بوتني،  بحّق  التوقيف  اإ���ش��دار مذكرة  قبل  اأن��ه  اإىل  اأ�شار يل 
ال�شيني  الرئي�شني  اج��ت��م��اع  ق��ب��ل  ف��خ حمتمل  ال��وق��وع يف  م��ن  اأوك��ران��ي��ون 

والرو�شي.
ال�شيا�شية  اجلغرافيا  اأبحاث  �شبكة  يف  اآ�شيا  ق�شم  رئي�س  بويتا،  ي��وري  وق��ال 
اأن ندرك اأن حمادثات ال�شالم  "نحن بحاجة اإىل  اجلديدة ومقرها كييف: 

هذه هي فخ لأوكرانيا و�شلكها الدبلوما�شي".
بدورها، قالت ناتاليا بوتري�شكا، املحللة الأوكرانية يف �شوؤون �شرق اآ�شيا: "يف 
ظل هذه الظروف، لن تكون حمادثات ال�شالم هذه موجهة نحو ال�شالم"، 
م�شيفة اأن الزيارة ل تعك�س رغبة ال�شني يف ال�شالم، بقدر ما تعك�س رغبتها 

يف لعب دور رئي�شي يف اأي ت�شوية بعد ال�شراع، قد يتم التو�شل اإليها.
وراأت اأن "ال�شني ل متيز بو�شوح بني املعتدي وال�شحية. واعتقد اأن ال�شني 

ت�شعى اإىل جتميد ال�شراع".

ما هي روؤية مو�سكو؟
اعترب يل اأنه حتى اإذا توقفت ال�شني عن تقدمي امل�شاعدة الع�شكرية لرو�شيا، 
فاإن مو�شكو ترى يف زيارة الرئي�س ال�شيني اإ�شارة قوية على الدعم ال�شيني، 

الذي يتحدى اجلهود الغربية لعزل رو�شيا وتوجيه �شربات ُتعيق اقت�شادها. 
اأن بوتني �شي لديهما  اأو�شاكوف، اإىل  واأ�شار املتحدث با�شم الكرملني يوري 
ال�شالم يف بكني.  واأ�شاد بخطة  للغاية وموثوقة"،  "عالقات �شخ�شية ودية 
وقال اأو�شاكوف: "اإننا نقدر ب�شدة املوقف املتحّفظ واملتوازن للقيادة ال�شينية 

ب�شاأن هذه الق�شية".
بينما قال مراقبون اإنه على الرغم من موقف ال�شني كو�شيط، فاإن رف�شها 

اإدانة الإجراء الرو�شي ل يرك جماًل لل�شك يف تعاطف بكني مع مو�شكو.
كارنيغي  البارز يف موؤ�ش�شة  الزميل  األك�شندر جابوف،  قال  الإط��ار،  ويف هذا 
لل�شالم الدويل اإن "خطة ال�شالم ال�شينية هي "ورقة توت" للرد على بع�س 
خطة  لديها  "ال�شني  اأن  م�شيفاً  رو�شيا"،  دع��م  ب�شاأن  الغربية  الن��ت��ق��ادات 
�شالم، واأيدها طرفا احلرب، وكانا على ا�شتعداد لبحث فر�س تنفيذها، لكن 

الغرب املعادي دّمرها".

ما هي روؤية بكني؟
ال�شاحة  يف  اجلديد  بنفوذهم  يتفاخرون  ال�شينيني  امل�شوؤولني  اأن  يل  واأك��د 
متزايد  ب�شكل  حازمة  لبلدهم  اخلارجية  ال�شيا�شة  اأ�شبحت  حيث  الدولية، 

يف عهد �شي.
اإن  ال�شينية  اخلارجية  وزارة  قالت  مو�شكو،  اإىل  ال��زي��ارة  عن  اإعالنها  ويف 
عالقات بكني مع مو�شكو " مهمة"، و "مع دخول العامل فرة جديدة من 
ال�شطراب والتغيري، وب�شفتهما ع�شوين دائمني يف جمل�س الأمن الدويل 
يتجاوزان  الرو�شية  ال�شينية  العالقات  وت��اأث��ري  اأهمية  ف��اإن  مهمة،  وكقوة 

النطاق الثنائي".
والتفاهم  الثقة  تعميق  م��ن  تزيد  �شداقة  "رحلة  باأنها  ال��زي��ارة  وو�شفت 
املتبادلني بني ال�شني ورو�شيا، وتر�شخ الأ�ش�س ال�شيا�شية واأ�ش�س الراأي العام 

لل�شداقة بني ال�شعبني على مدى اأجيال". 

•• باري�س-اأ ف ب

الفرن�شية  احل����ك����وم����ة  ت�����واج�����ه 
م����ذك����رت����ني ب���ح���ج���ب ال����ث����ق����ة يف 
اجلمعية الوطنية بعد ا�شتخدامها 
لها  ي�����ش��م��ح  ال���د����ش���ت���ور  ب���ن���دا يف 
اإ����ش���الح نظام  ب��ت��م��ري��ر م�����ش��روع 
التقاعد بدون ت�شويت، فيما دعا 
اأخريا  اإميانويل ماكرون  الرئي�س 
التوتر  ا���ش��ت��داد  م��ع  التهدئة  اإىل 

الجتماعي يف البلد.
وتوؤكد احلكومة يف الوقت احلا�شر 
ثقتها ب�شاأن نتيجة الت�شويت على 
املذكرتني معتربة اأن النق�شامات 
اأن  اأك��رب من  املعار�شة  يف �شفوف 

تف�شي اإىل اإطاحتها.
اأوليفييه  ال���ع���م���ل  وزي������ر  وق������ال 
"لو  ل�شحيفة  الأح�����د  دو���ش��وب��ت 
من  اإن����ه  دميان�س"  دو  ج���ورن���ال 
الثقة  اإق���رار مذكرة بحجب  اأج��ل 
من  ائ��ت��الف��ا  جت��م��ع  اأن  "يجب 
لتحقيق  واملناه�شني  املعار�شني 
وبدون  ال��ت��ب��اي��ن  ���ش��دي��دة  غالبية 

خط �شيا�شي م�شرك".
القت�شاد  وزي��ر  �شرح  جهته  م��ن 
اأ�شئلة  ع��ل��ى  ردا  ل���وم���ري  ب���رون���و 
"اأعتقد  باريزيان"  "لو  �شحيفة 
غالبية  ه����ن����اك  ي����ك����ون  ل����ن  اأن�������ه 
�شتكون  لكنها  احلكومة،  لإ�شقاط 

حلظة حقيقة".

وت���ن���ظ���ر اجل��م��ع��ي��ة ال���وط���ن���ي���ة يف 
قدمتا  ال��ث��ق��ة  بحجب  م��ذك��رت��ني 
اإىل  اإثر جلوء احلكومة اخلمي�س 
الذي  الد�شتور  من   49.3 البند 
ب��دون طرحه  ب��اإق��رار ن�س  ي�شمح 

عليها للت�شويت.
ال�شمت  م����اك����رون  ل����زم  وب���ع���دم���ا 
م��ن��ذ اخل��م��ي�����س وه����و ال�����ذي دفع 
الد�شتورية،  املادة  ل�شتخدام هذه 
اإىل  م���وج���ه���ة  ر����ش���ال���ة  اأع�������رب يف 
رئي�شي جمل�س ال�شيوخ واجلمعية 
ال��وط��ن��ي��ة وت��ل��ق��ت ف��ران�����س بر�س 
يتمكن  اأن  يف  "رغبته  عن  ن�شها، 
امل�شي  م��ن  التقاعد  ح��ول  الن�س 
الدميوقراطي  م�شاره  نهاية  اإىل 

و�شط احرام اجلميع".
وب���ع���د ���ش��ه��ري��ن م����ن امل�������ش���اورات 
وتعبئة نقابية و�شعبية كثيفة �شد 
م�شروع الإ�شالح واأبرز بنوده رفع 
 64 اإىل   62 م���ن  ال��ت��ق��اع��د  ���ش��ن 
ب�شدة على  املعار�شة  عاما، حملت 

اإقرار الن�س بدون ت�شويت.
�شف  وح��دة  تبدي  اأن  عليها  لكن 
الي�شار  اإىل  ال��ي��م��ني  اأق�����ش��ى  م��ن 
اأ�شوات  ي�����ش��م��ل  مب���ا  ال���رادي���ك���ايل 
ح����واىل ث��الث��ني م���ن ن����واب حزب 
تقليدي(،  "اجلمهوريني" )ميني 
احلكومة  اإ���ش��ق��اط  م���ن  ل��ت��ت��م��ك��ن 
التي ل متلك �شوى غالبية ن�شبية 
والت�شدي  الوطنية،  اجلمعية  يف 

لإ�شالح نظام التقاعد.
ال�شيناريو  ه������ذا  م���ث���ل  وي����ب����دو 
م�شتبعدا اإذ مل ت�شقط اأي حكومة 
بحجب  م��ذك��رة  نتيجة  فرن�شا  يف 
اجلمهورية  ب������دء  م���ن���ذ  ال���ث���ق���ة 
اأنه  غ���ري   ،1958 يف  اخل��ام�����ش��ة 
ي�شتد  وق���ت  يف  م�شتحيال  ل��ي�����س 

ال�شغط على الربملانيني.
وت���ع���ر����س م���ك���ت���ب رئ���ي�������س ح���زب 
�شيوتي  اإري���������ك  اجل����م����ه����وري����ني 
الإ�شالح،  م�����ش��روع  ي��دع��م  ال����ذي 
ال�شبت  ل��ي��ل  ب���احل���ج���ارة  ل��ل��ر���ش��ق 

ن��ي�����س )ج���ن���وب( وكتب  الأح����د يف 
كما  احلجارة"،  اأو  "املذكرة  عليه 
موؤيدون  اآخ���رون  ن��واب  ا�شُتهدف 

لالإ�شالح.
واأك��������د م�����اك�����رون ال�������ذي ي���راه���ن 
وبح�شيلة  ال�����ش��ي��ا���ش��ي  ب��ر���ش��ي��ده 
"دعمه  الثانية،  الرئا�شية  وليته 
الربملانيني،  ومل��ج��م��ل  ل���ل���ربمل���ان 
اتخاذ  اأج��ل  من  احلكومة  وتعبئة 

كل التدابري حلمايتهم".
وجت����م����ع م����ت����ظ����اه����رون جم�����ددا 
فرن�شية  م�����دن  ع�����دة  يف  الأح�������د 
وقعت  حيث  باري�س  يف  �شيما  ول 
ح����������وادث اخل���م���ي�������س واجل���م���ع���ة 
ب�"اإنكار  منددين  ال�شبت،  وم�شاء 

الدميوقراطية".
وعلى اجلبهة الجتماعية، ل تزال 
اأ�شا�شية  اقت�شادية  قطاعات  عدة 
املوا�شالت  �شيما  ول  بلبلة  ت�شهد 
الوقود.  وت��وزي��ع  النفايات  وجمع 
وب���ا����ش���ر م���ع���ار����ش���ون وق����ف اأك���رب 

يف  تقع  فرن�شا  يف  تكرير  م�شفاة 
وقد  غ��رب(  )�شمال  النورماندي 

تتبعها مواقع اأخرى.
ويعترب �شن التقاعد يف فرن�شا من 
الأدنى يف اأوروبا، ولو اأنه ل ميكن 
الأنظمة.  خم��ت��ل��ف  ب��ني  امل��ق��ارن��ة 
وتربر احلكومة رفع �شن التقاعد 
����ش���ن���ت���ني ب�����������ش�����رورة ال���ت�������ش���دي 
التقاعد  �شناديق  مالية  لراجع 

و�شيخوخة ال�شكان.

يف  الغالبية  كتلة  رئي�شة  وق��ال��ت 
بريجيه  اأورور  الوطنية  اجلمعية 
"لنذهب  الإع��الم  اأ�شئلة  على  ردا 
هو  ال����و�����ش����وح  ال�����و������ش�����وح.  اإىل 
حجب  مذكرتي  على  الت�شويت" 

الثقة.
اإ�شقاط  ح�����ال  يف  اأن������ه  وت���اب���ع���ت 
احلكومة "يجب حتمل امل�شوؤولية" 
م��ع اح��ت��م��ال جل���وء م���اك���رون اإىل 
وقت  يف  ال��وط��ن��ي��ة،  اجلمعية  ح��ل 

ا�شتطالعات  يف  �شعبيته  تراجعت 
الراأي اإىل %28، اأدنى م�شتوياتها 

منذ 2019.
غري اأن جان لوك ميالن�شون زعيم 
مثل  ي�شتبعد  ال��رادي��ك��ايل  الي�شار 
ماكرون  اأن  وراأى  ال�شيناريو  هذا 
النتخابات  يف  ع��ن��ده��ا  �شيتكبد 
وبالتايل  ال��ق��رن،  "هزمية  املقبلة 
لن يفعل ذلك" متوقعا "ا�شتمرار 

الن�شال اأيا كانت النتيجة".

�لحتاد �لأوروبي ي�سع �للم�سات �لأخرية على خطة لدعم �أوكر�نيا 
•• بروك�سل-اأ ف ب

ي�شع الحّتاد الأوروّبي هذا الأ�شبوع اللم�شات الأخرية على 
خّطة بقيمة ملياَري يورو لتمويل م�شريات م�شركة من 
ملواجهة  ب�شّدة  اأوك��ران��ي��ا  حتتاجها  التي  املدفعّية  ذخ��رية 

هجوم القّوات الرو�شّية.
ُيفر�س اأن ُيتيح امل�شروع تزويد القّوات الأوكرانّية ما ل 
يقّل عن مليون قذيفة عيار 155 ملم وجتديد املخزونات 
ال���ش��رات��ي��ج��ّي��ة ل���دول الحّت����اد الأوروّب������ي وال��ت��ي اقرب 
بع�شها م��ن ال��ن��ف��اد. وق���ال م�����ش��وؤول اأوروب����ي اأم�����س الأول 

الأحد "لي�س هناك دخان اأبي�س بعد".
هولندا  هما  ع�شوين،  "دولتني  اأن  دبلوما�شي  واأو���ش��ح 

ت����زال ل��دي��ه��م��ا حت��ف��ظ��ات، ل��ك��ن ل توجد  واإي���ط���ال���ي���ا، ل 
الحتاد  زع��م��اء  اإىل  الت��ف��اق��ي��ة  ُت��رَف��ع  ولح��ق��ا  عراقيل". 

الأوروبي خالل قمة لهم يومي اخلمي�س واجلمعة.
وجهه  عاجل  لنداء  الأوروب���ي  الحت��اد  ي�شتجيب  وبذلك، 
اآذار-  9 يف  زيلين�شكي  ف��ول��ودمي��ري  الأوك�����راين  الرئي�س 
النارية  قوتها  م��ن  احل��د  على  ق��وات��ه  تعمل  حيث  م��ار���س 

ب�شبب نق�س الذخرية.
اخلطرية  املرحلة  "دخلنا  كبري  اأوروب���ي  م�شوؤول  واأو���ش��ح 
األ��ف مقاتل   300 اأك��رث من  من احل��رب. الرو�س لديهم 
متجّمعني ل�شن هجوم، وعلينا م�شاعدة القوات الأوكرانية 
فالدميري  ال��رو���ش��ي  الرئي�س  عقد  وق��د  املقاومة".  على 
ب��وت��ني اج��ت��م��اع��ا يف رو���ش��ت��وف ع��ل��ى ن��ه��ر ال����دون )جنوب 

رو�شيا(، قرب احلدود الأوكرانية، مع م�شوؤولني ع�شكريني 
رو�س، بينهم خ�شو�شا رئي�س هيئة الأركان العامة فالريي 

غريا�شيموف.
الأوروبي  الحت��اد  يف  اخلارجية  ال�شيا�شة  م�شوؤول  و�شدد 
"علينا  ق��ائ��ال  ينفد"،  "الوقت  اأن  ع��ل��ى  ب��وري��ل  ج��وزي��ب 
يف  ذل��ك  فعل  وعلينا  املدفعية،  ذخ��رية  م��ن  مزيد  تقدمي 

�شكل اأ�شرع".
"الأوكرانيني  اأن  الأع�شاء  ال��دول  اإح��دى  ممثل  واأو���ش��ح 
امل�شاد  لدفاعهم  و���ش��واري��خ  ملدفعيتهم  ذخ���رية  ي��ري��دون 
اإن  الأوروب��ي �شيوفرها لهم". وق��ال  للطائرات، والحت��اد 
اأي��ار-  31 بحلول  الإم����دادات  توفري  ين�س على  الت��ف��اق 

مايو.

�أ�سرت�ليا تلقي �لقب�س على جندي لتهامه بجر�ئم حرب 
•• �سيدين-رويرتز

قالت ال�شلطات الأ�شرالية  اأم�س الثنني اإنها األقت القب�س على جندي �شابق لتهامه بقتل مدين اأفغاين اأثناء 
اإر�شاله اإىل هناك �شمن قوة دفاع اأ�شرالية.

اأمام  ُيحاكم  اأن  املتوقع  41 عاما من  العمر  البالغ من  الرجل  اإن  بيان  الأ�شرالية يف  ال�شرطة الحتادية  وقالت 
حمكمة اأ�شرالية بتهمة واحدة بارتكاب جرائم حرب، والتي ت�شل عقوبتها الق�شوى اإىل ال�شجن مدى احلياة.

تو�شل حتقيق ا�شتمر اأربع �شنوات يف 2020 اإىل اأن قوات اأ�شرالية خا�شة قتلت 39 �شجينا ومدنيا غري م�شلحني 
يف اأفغان�شتان، واأفاد تقرير باأن عددا من كبار جنود القوات اخلا�شة اأجربوا جنودا م�شتجدين على قتل اأ�شرى عزل 

من اأجل تدريبهم على القتال.
وبناء على التو�شيات الواردة يف التقرير، اأحيل 19 فردا حاليا و�شابقا يف اجلي�س الأ�شرايل اإىل جهة حتقيق خا�شة 
لتحديد ما اإذا كانت هناك اأدلة كافية للمقا�شاة. كانت اأ�شراليا جزءا من القوة الدولية التي قادها حلف �شمال 

الأطل�شي والتي دربت قوات الأمن الأفغانية وحاربت طالبان لنحو 20 عاما.

Date 21/ 3/ 2023  Issue No : 13804
Subject : Notification by Publication for defendants

Publication to appear before the public committee of the accounting expertise in the Law suit No. 
8661 for the year 2022 - Partial Commercial - Sharjah For the esteemed courthouse of Sharjah 

federal first instance court Filed by the plaintiff/ Create Steel Industry LLC.
Against the defendants:
First : AL BARQ KITCHENS FURNITURE IND LLC. owned by SPJ Investments
Second : Savtery Matban Fangu Balan
Third : SPJ Investments owned by Saeed Saif Jaber Jumma ALSuwaidi LLC.
Fourth : Saeed Saif Jaber Jumma ALSuwaidi
Fifth : The whole entity of AL BARQ KITCHENS FURNITURE IND LLC represented by 
the owner To appear with legal representatives before the expertise meeting dated to be held 
on 3:30 PM on Monday 27/03/2023 remotely via the visual communication program ZOOM 
(ZOOM), Hoping for all to be present on time and to attend the meeting on the stated timing 
through the following link:
https://us04web.zoom.us/i/78085495793?pwd=QxiZ20w3F60RQz2D946qsGaidJUGZG.1
and to hand in all of your documents you wish to present via the E-mail: k_elkady@hotmail.com 
Accounting Expert/ Khaled Mohamed Elkady
Delegated Accounting Expert for the Lawsuit 
Khaled Mohamed ElKady 
Reg. No. 545

Date : 16th of March, 2023

Notification by Publication
for defendants

70392

Date 21/ 3/ 2023  Issue No : 13804
Publication Legal Notice

No. (2023/1240)
Notifying Party : Trans Gulf Cement Products LLC
By Power of Attorney : Zayed Al-Shehhi
1st Notified Party : Ecoscape Roads and Landscaping LLC
2nd Notified Party: Rajesh kumar Krishna, Indian.

(Unknown Domicile)
The Notifying Party hereby informs the Notified Parties to pay the outstanding 
amount of AED 1,644,958,53 (AED One million six hundred and forty-four 
thousand nine hundred and fifty-eight and fifty-three fils only) within five days 
from this notice date, otherwise the Notifying Party will be forced to go to law to 
claim the payment of this amount with legal interest and remedial compensation 
by the Notified Parties through self-executing immediately judgment. The Notified 
Parties shall bear the litigation expenses and attorney fees.
Notary Public
Signed
Stamp of Dubai Courts Notary Public Department

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70392 Date 21/ 3/ 2023  Issue No : 13804
Dubai First Instance Courts 

Summons by publication - Pay Order
In lawsuit no : 7972/2022/207-commercial execution 
Place of session : Second execution circuit No 184
Subject of the execution : Executing the judgement issued in the case No. 373/2022 commercial 
dispute, to pay the judgement amount, amounting (AED 38943.60) including court charges 
and expenses.
Claimant : AMPES ELECTROMECHANICAL WORKS
Address : UAE, Sharjah Emirate, Al khan, Sharjah, Al khan Corniche Street, adjacent to Sharjah 
Islamic Bank, ASAS building, flat 504 
Represented by : Abdul Karim Ahmed Abdulla Eid
Parties to be notified : 1- ART PIONEER TECHNICAL SERVICES - Capacity : Respondent
Subject of the summons: The claimant has filed against the above-mentioned execution case 
obligating you to pay the amount of execution, amounting (AED 38943.6) to the judgement 
creditor or court's treasury. Hence, the court shall commence the executive procedures against 
you in case of non-compliance to the decision within 15 days from the day of publishing this 
notice.
To review the case details, memorandums, pleas and to submit defenses and petitions, you 
should use Dubai Courts Smart & Electronic Services. To subscribe please click the link.
Prepared by : Abdullah Abdulrahim Ahli
Date of Approval : 27/02/2023 12:50:53

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS
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Date 21/ 3/ 2023  Issue No : 13804
Dubai First Instance Courts 

Published Notice
In case No. 40/2023/765 Civil 
Held In: Eighth Case Management Department No. 410
Case Subject : Claiming the defendants to pay an amount of AED 206,770, fees, expenses, and interest 
of 9% from the date of the judicial claim until full payment and the inclusion of the judgment with 
expedited enforcement without guarantee.» The dispute file, registered No. 2622/2022, included a 
dispute of limited value
Plaintiff : Tokio Marine & Nichido Fire Insurance Company Limited (Dubai Br)
Address : Its address is the Emirates - the Emirate of Dubai Bur Dubai - Sheikh Zayed Road - Building 
Single Business Tower - Apartment - 305 Emirates Holidays
Represented by
To be notified  : 1- Mirza Waqas Ahmad Baig Muhammad Hafeez Mirza -as a defendant
Subject of Notice: A case has been filed against you, the subject matter of which is a demand for the 
defendant to pay an amount 206,770 AED fees, expenses, and interest of 9% from the date of the 
judicial claim until full payment and the inclusion of the judgment with expedited enforcement without 
guarantee.» The dispute file, registered No. 2622/2022, included a dispute of limited value. And a 
session was set for her on Monday, corresponding to 03-27-2023 at 09:00 in the morning in the Remote 
Litigation Hall and BUILDING_DESC, so you are required to attend or your legal representative, and 
you must submit your notes or documents to the court at least three days before the hearing.
To review the details of the case, the statements and memoranda and to submit the defense request 
and other requests, Dubai Court's electronic smart services should be used. For subscription, kingly 
click on this link.
Prepared by: Iman Sadiq Elwi Alsafi Date of approval: 10:58:58 20-03-2023

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 21/ 3/ 2023  Issue No : 13804
Amicable Settlements

Announcement by Publication
Dispute number : 1821/2023/49- Labour
Place of session: Fifth labour circuit of first instance No 28
Subject of the case: Claiming the amount of AED 21097.75 and the legal interest @ 5% 
from the date of claim. Moreover, obliging the Defendant to pay court charges, expenses and 
advocacy fees.
Plaintiff : NAS EXPRESS COURIERS LLC
Address : UAE, Sharjah Emirate, Al khan area, Sharjah, Al khan Corniche Street, ASAS 
building, flat 504 near to Sharjah Islamic Bank. 0555627999 - 065659500
Represented by: AISHA Abdul Karim Ahmed Abdulla Eid
Party to be notified : Muhammed Faris Anikkallil Mohammedali Anikkallil 
Capacity : Defendant
Subject of the summons: Has filed against you the above-mentioned case and its subject 
claiming the amount of AED 21097.75 and the legal interest @ 5% from the date of claim. 
Moreover, obliging the Defendant to pay court charges, expenses and advocacy fees. A 
hearing was scheduled on Tuesday, 04/04/2023 at 10:00 am in the Remote litigation Hall. You 
are required to attend personally or by your legal representative, and submit your memos or 
documents to the court at least three days before the hearing.
To review the case details, memorandums, pleas and to submit defenses and petitions, you 
should use Dubai Courts Smart & Electronic Services. To subscribe please click the link.
Prepared by : Ibrahim Khamis Ghanim Alistad Date of approval : 20/03/2023 09:12:06

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS
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Date 21/ 3/ 2023  Issue No : 13804
Amicable Settlements

NOTICE BY PUBLICATION 
In the Dispute No.: 461/2023/958- Dispute with specified value
Considered at: 14th Disputes Amicable Settlement Circuit No. 763
Dispute Subject : The Plaintiff seeks the following from the venerable court:
First: To compel the Respondent jointly to pay to the Plaintiff amount of AED (163,072.5) (Only One 
Hundred Sixty-Three Thousand, Seventy-Two Dirhams & Five Fills), being as total value of investment paid 
by the Plaintiff to the two Respondents plus accrued profits that agreed on between the parties.
Second: To include the legal interest as 5% on the adjudged amount as from the date of filing the case until 
the date of full payment.
Third: The judgment shall be self-executing immediately without bail.
Fourth: To compel the Respondents with fees, expenses and advocacy retainers.
Plaintiff : JOAQUIN ERNESTO BEDOUIA QUINTERO
Address : Dubai- Business Bay- Sheikh Zayed Street- Single Business Tower- Floor 39th – Office No. 
(3902)- Tel No. 043804141- Makani No. (2450786923).
Represented by : Hassan Abdul Rahman Hassan Abdullah
Party Required to Be Notified :
1- JOHN MARTHO CLEMENTE BUENAVENTURA - Capacity: Respondent
2- CUISINERO UNO RESTAURANT L.L.C - Capacity: Respondent
Notice Subject :A Case had been filed against you, subject matter, that the Plaintiff is seeking the following 
from the venerable court:
First: To compel the Respondent jointly to pay to the Plaintiff amount of AED (163,072.5) (Only One 
Hundred Sixty-Three Thousand, Seventy-Two Dirhams & Five Fills), being as total value of investment paid 
by the Plaintiff to the two Respondents plus accrued profits that agreed on between the parties.
Second: To include the legal interest as 5% on the adjudged amount as from the date of filing the case until 
the date of full payment.
Third: The judgment shall be self-executing immediately without bail.
Fourth: To compel the Respondents with fees, expenses and advocacy retainers.
Whereas, a session had been scheduled to consider thereof on Thursday, corresponding 23-03-2023 at 09:00 
am, on the remote litigation hall, whereof, you are assigned to appear either personally or through your 
legal representative, to submit your memorandums or documents to the court at least, prior three days from 
the that date. 
- To peruse the details of the case, the statements and memos, and to submit defense and claims, you must use 
Dubai Courts electronic and Smart Services. To subscribe please click the link. 
Prepared by: Salha Khalfan Al Hatali  Approval Date: 16-03-2023 at 19:56:25

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS
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Date 21/ 3/ 2023  Issue No : 13804
NOTARIZED NOTICE BY PUBLICATION

NO 4550/2023
Notifying party: Dubai Islamic bank (PJSC)
Respondent: AL MARWA GENERAL TRANSPORT LLC

(OF UNKNOWN DOMICILE)
Subject : Legal notification of the need to pay the payment of 306448 AED

Where the respondent contracted with the warner with the intention of financing the 
warning the amount of the below vehicle details in favor of the respondent, And since the 
respondent default to pay the installments of the vehicle in favor of the warner until an 
amount of 306448 AED remained in their possession, for Murabaha the vehicle that was 
issued and since the warner has repeatedly demanded the respondent to be quick to pay the 
amount in his debt, but the respondent didn't provide any action

Car Model Car Color Car Brand Code Plate Emirates Plate No

2016 White Mercedes3848 C RAK 67513

Therefore, we first warn you to pay 306448 AED within a maximum of one week from the 
date of advertising, other than we will have to complete the legal procedures against you 
to collect our rights in accordance with the law, with your obligation to pay expenses and 
lawyer fees, with the disclaimer of the responsibility of the notifying bank for any personal 
property that may be inside the car
The warner: AHMED MOHAMED ABDELNABY

NOTARIZED NOTICE 
BY PUBLICATION

70392

كوريا �ل�سمالية ت�ستعد ل�سن 
هجوم نووي �سد �لأعد�ء

•• �سيول-وكاالت   

قالت كوريا ال�شمالية اأم�س الثنني اإنها اأجرت، يومي اأول اأول اأم�س ال�شبت 
واأم�س الأول الأحد، تدريبات ملحاكاة هجوم نووي تكتيكي م�شاد ملواجهة 
وك��وري��ا اجلنوبية  املتحدة  ال��ولي��ات  فيه  ال��ذي جت��ري  الوقت  اأعدائها، يف 
تدريبات ع�شكرية �شنوية م�شركة. وذكرت وكالة الأنباء املركزية الكورية 
ال�شمالية الر�شمية، اأن زعيم البالد كيم جونغ اأون وجه تدريبات وحداته 
اإطالق  باأ�شلحة نووية تكتيكية، مبا يف ذلك مترين  الع�شكرية التي تعمل 
�شاروخ بالي�شتي، واأظهرت �شور نقلتها و�شائل الإعالم احلكومية اأن ابنته 
جو-اإيه اأ�شرفت اأي�شاً على التدريبات. ودعا كيم اإىل اتخاذ و�شع ال�شتعداد 
وذل��ك مع  اأعدائها،  من  النووية  الهجمات  ملواجهة  كامل  ب�شكل  البالد  يف 
"بروفة  "ب�شكل حمموم" بتنفيذ  اجلنوبية  وكوريا  املتحدة  الوليات  قيام 

غزو" لل�شمال، وفقاً لوكالة يونهاب الكورية اجلنوبية.
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ظهرت  كما  الدولة.  عن  ا�شتقالل 
 ، �شيا�شية  حركات  الت�شعينيات  يف 
�شيوعية وقومية واأحزاب ليربالية 
وم�شتقلة مت  ال�شماح لها بالن�شاط 
م���ن ق��ب��ل احل���ك���وم���ة. وم����ع ذل����ك ، 
لعام  الت�شريعية  النتخابات  منذ 
الأح�����زاب  ان��ت��خ��اب  مت   ،  2003
اخلا�شعة ل�شيطرة الدولة فقط يف 
جمل�س الدوما. لقد انتهت احلياة 
ال�شيا�شية احلقيقية. من امل�شلم به 
اأمهات  مل�شاعدة  باقية  املنظمات  اأن 
اجل��ن��ود وامل��ه��اج��ري��ن والأي���ت���ام ... 
ل��ك��ن ه���ذا ل ي��ك��ف��ي ل��ل��ح��دي��ث عن 
امل���ج���ت���م���ع امل���������دين. ن���ح���ن جم���رد 
النا�س  ي���اأت���ي  م�����ش��اع��دة:  م��ك��ات��ب 
م�شاركة  ت���وج���د  ل  وي����ذه����ب����ون. 
ع��ام��ة يف امل��ج��ت��م��ع امل����دين  . يبدو 
ال��رو���ش��ي غ��ري م��ب��ال على  املجتمع 
ن��ح��و م���ت���زاي���د. ه����ذا م���ا يالحظه 
م��را���ش��ل ���ش��ح��ي��ف��ة لك�����روا فتعلق 
املالحظة  على  ملنيكوفا  فالنتينا 
قائلة :هذا المر يحتاج يف حتليله 
من  اأول��ئ��ك   . النف�شي  ال��ط��ب  اىل 
دائًما  ك���ان���وا  ال���ذي���ن  اأ����ش���دق���ائ���ي 
ومدافعني   ، وم�����ش��وؤول��ني  ن�شطني 
الإن�������ش���ان يف خمتلف  ع���ن ح���ق���وق 
املجالت ، ا�شتحوذ  عليهم الكتئاب 
يف  الع�شكرية  العمليات  ب��داي��ة  يف 
مار�س املا�شي. كنا يف حالة �شدمة. 
بقي الآخرون �شلبيني. نحن نعمل 
م���ع���ه���م م���ن���ذ ث����الث����ني ع�����اًم�����ا. ما 
ت�شميه "الالمبالة" ، و ما اأ�شميه 
"الفتقار اإىل الغرائز البيولوجية 
ل��ل��دف��اع ���ش��د  اإم��ت��ه��ان ال��ك��رام��ة " 
الرو�س.  دائًما بني  ك��ان م��وج��وًدا   ،
لأن ه���ذا ال�����راث ال�����ش��وف��ي��ات��ي ل 
يزال را�شًخا. اإنها م�شاألة وراثية ، و 
يحتاج يف حتليله اىل وعلم اجتماع 
، والتحليل النف�شي   ، لذلك فلي�س 
من امل�شتغرب  اأن نرى هذه ال�شلبية 
اليوم ، مبا يف ذلك الالمبالة التي 
دف��ع��ت ال��ع��دي��د م���ن ال���رج���ال اإىل 
�شبتمرب.  يف  التعبئة  على  املوافقة 
بالتاأكيد:  فعل  ردود  ه��ن��اك  ك��ان��ت 
العائالت ات�شلت بنا ؛ فر الرجال 
م��ن ال���ب���الد. ل��ك��ن ، م���رة اأخ����رى ، 
امل�شتوى  ع��ل��ى  ال��ف��ع��ل   ردود  ظ��ل��ت 
الفردي. لقد كان رد فعل اجلميع  
م��ث��ل ت��ل��ك ال��ط��ي��ور ال��ت��ي ، ب��ع��د اأن 
فجاأة  ت���ط���ري   ، ب���اخل���ط���ر  ����ش���ع���رت 

بعيًدا. كل واحد من ناحيته.

م�سوؤولية جتاه احلياة 
ه���ل ه���ذا ي��ع��ن��ي ان����ه  م���ن ال�شعب 
الن�شان   حقوق  عن  الدفاع  اليوم  

يف رو�شيا؟
تقول   ، ����ش���ع���وب���ة  اأك�������رث  الأم��������ر   
امل�شاكل  لأن    ، ملنيكوفا   فالنتينا 
م����ت����ع����ددة: ال����ق����ان����ون ل ُي���ط���ب���ق ، 
ول  تعمل  ل  الع�شكرية  ال��ه��ي��اك��ل 
وجود لق�شاة م�شتقلني. ما العمل 
اأحرم  "اأنا  الأم��ه��ات:  تكتب يل  ؟ 
القواعد ، لقد اأر�شلت ابني للتعبئة 
، ل��ك��ن��ه م���وج���ود ه���ن���اك يف ال���ربد 
وب���دون ط��ع��ام. فكيف ميكن ل��ه ان 
ب��ال�����ش��وؤال: ما  اأع���ود لهن  ؟  يعي�س 

النظاميني  و ل ت�شتطيع  جمعيتنا 
لي�س  فاغر  بق�شاياهم.  تهتم  اأن 
اأحياًنا  ه��م  و   ، رج��ال��ه  و  اجل��ي�����س 
�شجناء �شابقون ،و لي�شوا جُمندين 
و ل تغطيهم القوانني التي ميكن 
غالًبا   و  مبوجبها.  العمل  للجنتنا 
، كما ت�شيف فالنتينا ، ما يكونون 
جم����رم����ني ، ي���ت���م جت���ن���ي���ده���م يف 

منظمة حمظورة على ما يبدو.   

تعبئة غري قانونية 
الرو�شية  الأ������ش�����ر   ت��خ�����ش��ى   ه����ل 
ي�شاألها  التعبئة؟  من  ثانية  موجة 

بنجامني كينيل .
اأ�شتطيع التعليق.تقول فالنتينا  ل 
ل��ك��ن دع��ون��ا ن��ت��ذك��ر م��ا ق��ال��ه وزير 
ال����دف����اع ���ش��ريج��ي ���ش��وي��غ��و خالل 
�شبتمرب  �شهر  يف  الأوىل  التعبئة 
25 مليون رجل  :" لدينا  املا�شي 
بالعد   ق��ام  لقد  الحتياط" ...  يف 
تتخذ  ب�����اأن  ن��و���ش��ي   : ُم�����ش��ي��ف��ة   ،
تعد  واأن  الح��ت��ي��اط��ات  ال��ع��ائ��الت 
الوثائق الطبية يف وقت مبكر مبا 
اأن  يجب  بالإعفاء.  لل�شماح  يكفي 
ب�شكل  تتم  التعبئة  ه��ذه  اأن  نتذكر 
اإن�������ش���اء للجان  غ���ري ق���ان���وين ف���ال 
طبية ، ل اعتبار لالأو�شاع العائلية 
الإجراءات.  تنفيذ  يف  تاأخري  ل  ،و 
لقد مت  ح�شد هوؤلء الرجال مثل 
الكالب. كانت غارة ولي�شت تعبئة!   
اإن الأمر مروك لكل اأ�شرة لقراءة 
القواعد  م��ن  والتحقق   ، ال��ق��ان��ون 
ال��ت��ي ت�شمح  امل�����ش��ت��ن��دات  ، واإع�����داد 

بالإعفاء  .
اإذا كانت هذه التعبئة غري قانونية 
الطعن  �شخ�س  لأي  ميكن  فهل   ،
مرا�شل  ي�شاألها  قا�ٍس؟  اأم��ام  فيها 
فرد  الفرن�شية   لك���روا  �شحيفة 
مبراراة : ولكن اإذا مل يتم تطبيق 
مييل  ج��ان��ب  اأي  اإىل   ... ال��ق��ان��ون 
ال��ق��ا���ش��ي ؟ م���ن ن��اح��ي��ة ال���ق���وة و 
الأمر  ي���زداد   و  بالطبع.  ال�شلطة  
ال�����ش��روري الآن  �شعوبة لأن��ه م��ن 
ر�شمي  توكيل  اإع��ط��اء   ، للمجّند    ،
ا مُيكنه بعد ذلك  لأحد اأقاربه  مِمً
من الذهاب اإىل املحكمة. يف املا�شي 
م�شتقلة  م��ن��ظ��م��ة  ب���و����ش���ع  ك�����ان   ،
اأن  منظمتنا  مثل  الإن�شان  حلقوق 
ترفع الدعوى. و ل�شوء احلظ ، مل 

يعد هذا الأمر  ممكًنا الآن . 
اأمهات  ت�شكو  رئي�شة  احت��اد جلان 
اأخ���رى ، من  ، م��ن ناحية  اجل��ن��ود 
الت�شييقات التي متار�شها ال�شلطة 
ع��ل��ى ا���ش��ر املُ��ج��ن��دي��ن و ع��ل��ى عمل 
احل�شول  على  مل�شاعدتهم  جلنتها 
على العفاء من التجنيد الق�شري 
امل��خ��ال��ف ل��ل��ق��ان��ون ف��ت��و���ش��ح  : يف 
م���ن���ت���دى م��ن��اق�����ش��ة ال���ل���ج���ن���ة ، ل 
اأ�شتطيع اأن اأنتقد الإج��راءات التي 
مت اتخاذها �شد اجلنود ، لأنه من 
القواعد  ب�شبب  اأح��اك��م  اأن  املمكن 
اجلديدة املتعلقة ب� "ت�شويه �شمعة" 
تهديداً  ت�����ش��ك��ل  وال���ت���ي   ، اجل��ي�����س 
عاماً.  ع�شر  خم�شة  مل��دة  بال�شجن 
عندما  كنت اُدعى ، يف املا�شي ،  اإىل 
اجتماعات مع وزير الدفاع �شريجي 

التحدث  م��ن  الأرب��ع��ني  الإقليمية 
الأجنبية.  الإع������الم  و���ش��ائ��ل  اإىل 
، حتى الجتماع  ذل��ك  ع��الوة على 
، حتًما  لأن��ه  خ��ط��رًيا.  اأ�شبح  بيننا 
القادمات من عدة  الأم��ه��ات  ، بني 
م��ن��اط��ق ، ���ش��ن��ب��داأ ب��احل��دي��ث عن 
اأي   ، اجل���ن���ود  اأي  م��ع��ي��ن��ة:  ح����الت 
ثالثني  غ�����ش��ون  يف   ... امل���دع���ني 
دقيقة ، لن يف�شل ممثل املخابرات 
الع�شكرية  يف الو�شول ، يف منت�شف 
اجتماعنا ،  لتقييد ا اأيدينا والبدء 
لقد    . مطولة  حتقيقات  يف  معنا 
تخليت عن فكرة تنظيم موؤمتر اإذ 
اأن التوقيت لي�س منا�شبا فمنذ �شنة   
الأحزاب  انتخاب  يتم   ،     2003
اخلا�شعة ل�شيطرة الدولة فقط يف 
جمل�س الدوما.  لقد دخلت احلياة 

ال�شيا�شية احلقيقية نهايتها .  
���ش��وؤال ح��ول حالة موؤ�ش�شتها   ع��ن   
ت�شنيفها  جت��ن��ب  وكيفية   ، ال��ي��وم 
على اأنها عميل لالأجانب " جتيب 
ن��ح��ن م��ن��ظ��م��ة وط��ن��ي��ة  ،و  هيكل 
الإقليمية.  ال��ل��ج��ان  ف���وق  ���ش��ام��ل 
يف   ، الأول  اج���ت���م���اع���ي  اأت������ذك������ر 
بعد  م��ب��ا���ش��رة   ،  1989 �شبتمرب 
وزير  م��ع   ، الأوىل   اللجنة  اإن�����ش��اء 
ال��دف��اع يف ذل��ك ال��وق��ت ، دميري 
يازوف. عند فتح الباب ، ا�شتقبلني 
، ها هم عمالء  "مرحًبا  بابت�شامة 
 2012 الإم��ربي��ال��ي��ة ..." يف ع��ام 
"العمالء  ق���ان���ون  ظ��ه��ر  ع��ن��دم��ا   ،
على  زم��الئ��ي  ح���ذرت  الأجانب" ، 
اأي دع����م بعد  ن��ت��ل��ق��ى  ل���ن  ال���ف���ور: 
املنظمات  اأو  ال�����ش��ف��ارات  م��ن  الآن 
الأجنبية كما كان احل��ال من قبل 
ال�شي�شان.  يف  احل������روب  خ����الل   ،
خماطر.  اأي  حت��م��ل  يف  اأرغ����ب  مل 
التقدم  ب��داأن��ا يف   ،  2013 ع��ام  يف 
من  منحة  على  للح�شول  بطلب 
الذي  اجلديد  الرئا�شي  ال�شندوق 
املنظمات  ل��دع��م  ال���دول���ة  اأن�����ش��اأت��ه 
امل�����ش��ت��ق��ل��ة. مل����دة خ��م�����س ����ش���ن���وات ، 
 ،  2017 ع����ام  يف  و  ت��ل��ق��ي��ن��اه��ا.  
ت��وق��ف ال�����ش��ن��دوق ال��رئ��ا���ش��ي عن 
فيها  م��رة حاولت  اآخ��ر  لنا.  دفعها 
اإذ  ج����دوى  دون   2018 يف  ك��ان��ت 
و  تف�شري.   ب��دون  رف�شني  تلقيت  
هكذا توقفت عن تقدمي الطلبات.  
فقد كان لل�شندوق اأولويات اأخرى 
، نحن نعمل  ذل��ك احل��ني  ... منذ 
، و نعمل يف   مبفردنا  كمتطوعني 

مكاتب منظمات اأخرى. 

انتهت احلياة ال�سيا�سية 
ك���ي���ف ت���غ���ري امل���ج���ت���م���ع ال���رو����ش���ي  
والأم������ه������ات يف ع�������ش���ري���ن ع���ام���ا؟ 
املحاربة  جتيب  ال�����ش��وؤال  ه��ذا  ع��ن 

ال�شبعينية :
 ، ال�شوفيتي  العهد  يف  كما   ، اليوم 
اأنه م�شوؤول  فاإن كل �شخ�س  يرى 
كانت  الأول.  امل��ق��ام  يف  نف�شه   ع��ن 
ه��ن��اك ب��ال��ت��اأك��ي��د حم����اولت خللق 
  ، امل��دين  املجتمع  اأ�شكال  من  �شكل 
اأو  الأوىل   جلنتنا  بظهور  ذل��ك  و 
امل��ن��ظ��م��ات غ��ري احل��ك��وم��ي��ة م��ث��ل " 
ميموريال "او متحف الذاكرة ،  يف 

1995 ، خالل احلرب الأوىل يف 
ال�شي�شان ، تلقينا 10000 ر�شالة 
مكتوبة و 5000 طلب من الن�شاء 
الالئي اأتني  مبا�شرة اإىل مكتبنا يف 
مو�شكو.  و علينا اأن ن�شاعف الرقم  
املناطق.  جميع  بت�شمني  قمنا  اإذا 
نذكر.  اأن  ، ميكننا  الوقت  ذل��ك  يف 
ال��ع��دي��د من  ه���ن���اك  اأن     ، ال���ي���وم 
بنا:  الأخ����رى  لالت�شال  ال��ط��رق  
 ، الجتماعية  وال�شبكات   ، الهاتف 

والر�شائل ...

انت�سارات نادرة وه�سة 
اأمهات  جل���ان  ك��ان��ت  اإذا  ف��ي��م��ا  .و   
اجلنود حققت نتائج مر�شية تقول 
فالنتينا ملنيكوفا :  هذه الكلمة ل 
حقوق  عن  للمدافعني  �شيًئا  تعني 
الإن�����ش��ان يف رو���ش��ي��ا. يف ب��ل��دن��ا، اأي 
اإيجابية هي بالفعل جيدة.  نتيجة 
الن��ت�����ش��ارات ن�����ادرة وه�����ش��ة. على 
�شبيل املثال ، يف 2012-2011 ، 
ح�شلنا على  نتائج يف جمال الدفاع 
عن حقوق الإن�شان  داخل اجلي�س. 
�شبه جزيرة  م���ع  احل���رب يف   ، ث��م 
اليوم  ،و   2014 ع����ام  يف  ال���ق���رم 
دونبا�س ، اختفت هذه املكا�شب. يف 
اأكرث  عملنا  اأ�شبح   ، نف�شه  الوقت 
امل���زي���د من  ه���ن���اك  لأن   ، ���ش��ع��وب��ة 
العقوبات �شد من يقول احلقيقة. 
اأخ����ربت  اإذا   ، امل���ث���ال  ���ش��ب��ي��ل  ع��ل��ى 
 ، جل��ن��دي  معينة  ب��ح��ال��ة  �شحفًيا 
اإف�شاء  ب�شبب  مقا�شاتك  فيمكن 
اأ���ش��رار ال��دف��اع. اإن��ه��ا و���ش��ع��ي��ة   مل 
نكن معتادين عليها. خالل حروب 
خماطبة  باإمكاننا  كان   ، ال�شي�شان 
عن  وال��ت��ح��دث  بحرية  ال�شحافة 

حالت فردية.  
�شحفي  م����ع  م��ق��اب��ل��ة  اأي������ة  اإن     
اأج��ن��ب��ي اأ���ش��ب��ح��ت خ���ط���رية.  لقد 
منذ  ���ش��ارًي��ا  الت�شديد  ه��ذا  اأ���ش��ب��ح 
فمع    .   2021 ع�������ام   خ����ري����ف 
ت�����ش��دي��د ق��واع��د الأم����ن ال��ق��وم��ي ، 
اأ���ش��ب��ح م��ن غ��ري ال��ق��ان��وين اإعطاء 
البيانات  ال�شحفي معلومات حول 
ال�شخ�شية للقوات امل�شلحة. ولهذا 
ال�شبب اأنا  حري�شة  اليوم على ما 
 . اأن اديل به من معلومات   ميكن 
جلاننا  ممثلي  اأمنع  ال�شبب  ولهذا 

اأزعجت  اأنني  �شعر  اأ  كنت   ، �شويغو 
قيم  لديهم   اإذ  الهرمي  الت�شل�شل 
اأرادوا تنظيم حفالت  اأخ��رى. لقد 
 ، اجل��ن��ود   ع��ن  للرفيه  مو�شيقية 
اأن��ا فقد  اأم���ا    ، و رف��ع معنوياتهم  
ال�شعوبات  م���ن  لأت���ذم���ر  ن��ه�����ش��ت 
، لأق����ول ب�����ش��وت ع���ال ووا����ش���ح اأن 
ه���ن���اك م�����ش��اك��ل  .  اأت�����ذك�����راأن كل 
عن  عليها  نح�شل  التي  املعلومات 
م�����ش��ري اجل���ن���ود ك���ان���ت ت���اأت���ي من 
الت�شل�شل  اإن    . اجل��ي�����س  ���ش��ف��وف 
ي�شاعدنا.  ل  ال��ع�����ش��ك��ري  ال��ه��رم��ي 
القانون  اإط������ار  يف  جل��ن��ت��ن��ا  ت��ع��م��ل 
ف��ن��ح��ن  نطلب امل��ع��ل��وم��ات ك��ت��اب��ة ،  
يقدمها  اأن  اجلي�س  على  يجب  و  
اإذا كان هناك ان�شداد على  لنا .  و 
الت�شل�شل  م�شتويات   من  م�شتوى 
الهرمي ، فاأنا اأ�شاأل امل�شتوى الذي 
 ، اأخ����رى  ك��اب��ح م���رة  اإذا م��ا  و  يليه 
�شاأرتفع قلياًل. وهكذا ... وعاجاًل 
يف  و  العملية.  �شتنجح   ، اآج���اًل  اأم 
العائالت  ت��ق��دم   ، الأح��ي��ان  معظم 
اإل  نتدخل  ول   ، باأنف�شها  الطلب 
القانوين  غ��ري  ال��رف�����س  ح��ال��ة  يف 
من جانب اجلي�س. يف هذه احلالة 
، اأت����وج����ه ب��ن��ف�����ش��ي  م��ب��ا���ش��رة اإىل 
املدعي العام الع�شكري ، واإىل قيادة 
 ، احلاكم  واإىل   ، اخلا�شة  العملية 
اإجماًل   ... الرئا�شية  الإدارة  واإىل 
 150 ، ك��ت��ب��ت  امل��ا���ش��ي  ال��ع��ام  ، يف 
العليا  ال�شلطة  اإىل  ر�شمية  ر�شالة 
غري  ب�شكل  التعبئة  ه��ذه  .حت���دث 
قانوين: ل جلان طبية ، ول اعتبار 
لالأو�شاع العائلية ... لقد ح�شدنا 

هوؤلء الرجال مثل الكالب. 

انتهاكات حلقوق الإن�سان 
ل���ق���اء  لها  اأول  ت��ت��ذك��ر ف��ال��ن��ت��ي��ن��ا  
ان�شمامها  اإث���ر  وال����دة جُم��ن��د  م��ع 
اىل احت��اد جل��ان اأم��ه��ات اجل��ن��ود  . 
كانت  التي  ال��ف��رة  تلك  ت�شرجع 
الأوىل يف  احل����رب  ب���داي���ة  ت��ق��ع يف 
ال�شي�شان ، وبالتحديد يف دي�شمرب    
1994 فتقول : ات�شلت بنا الن�شاء 
باأعداد كبرية. جاءت اأم لروؤيتي يف 
م��و���ش��ك��و ، وق���د مت اأ���ش��ر اإب��ن��ه��ا  يف 
مدينة  اأ���ش��ي��ل��ة  ك��ان��ت   ال�شي�شان. 
داغ�شتان  خ�شافيورت  من منطقة 

املنطقة  ت���ع���رف  ك���ان���ت  امل����ج����اورة. 
والأ����ش���خ���ا����س ه��ن��اك ج���ي���ًدا ، لذا 
عر�شت اأن تو�شح لنا الطريق اإىل 
مكان احتجاز ال�شجناء. غادرنا مًعا 
ووجدناه هم.  و قمنا بالجراءات 
مو�شكو.   اإىل  ل��ع��ودت��ه��م  ال���الزم���ة 
يف ال�����ش��ي�����ش��ان ، ث���م يف اأوك���ران���ي���ا ، 
للعائالت  نف�شه  التاريخ  يعيد  هل 
كينيل  بينجامني  ي�شال  الرو�شية؟ 
معركة  يف  ت�شت�شلم  مل  التي  امل��راة 
ُي�شاقون  ممن  بلدها  اأبناء  ان�شاف 
اللى جبهات املعارك خارج التجنيد 

النظامي .
 يف ك��ل م���رة ي��ك��ون الأم����ر خمتلًفا 
ت��ق��ول . ل��ك��ن امل�����ش��اك��ل ت��ب��ق��ى كما 
واملعاقني  واجل��رح��ى  القتلى  ه��ي: 
 ... م�������ش���اع���دة  ب�����ال  وع�����ائ�����الت   ،
حقوق  با�شتمرار  تنتهك  وحكومة 
الإن�������ش���ان يف ق��وات��ه��ا امل�����ش��ل��ح��ة. يف 
طالب   ، ال�شوفياتي  الحت���اد  ظ��ل 
احلكومة  ب���ب�������ش���اط���ة  امل���ن�������ش���ق���ون 
احلقبة  يف   ال��د���ش��ت��ور.  ب���اح���رام 
ال�شوفيتية ، مل يكن هناك اإمكانية 
اليوم   . املعار�شة  لتحقيق مطالب 
، ميكننا نحن املدافعني عن حقوق 
الإن�شان اأن نحاول حتقيق النتائج. 
نحارب انتهاكات القانون: احلقوق 
تعوي�شات  دف�����ع   ، الج���ت���م���اع���ي���ة 

للم�شابني ، اإجراءات التعبئة ...
 لقد ُطويت احلقبة املا�شية و تغري 
التي  النتائج  و  اللجنة  عمل  اأي�شا 
و  العمل  ك��ان جوهر  اإن  و  حققتها 
اهدافه ظلت يف الأ�شا�س ، هي ذاتها 
.  اإل اأن الإنرنت غري كل �شيء ، 
ال�شي�شانية  ف��ف��ي  خ��الل احل���روب 
ر�شائل  الأم�����ه�����ات  ل���ن���ا  اأر����ش���ل���ت   ،
وف���اك�������ش���ات خم���ت���وم���ة. ل���ق���د كان 
العمل ي�شري بهذه الطريقة بطيًئا 
و ب�شكل مطول... واليوم ، ل يعمل 
كل  ت�شريع  ع��ل��ى  ف��ق��ط  الإن���رن���ت 
اإن���ه يجعل م��ن املمكن  ،  ب��ل  ���ش��يء 
مبا�شرة  ال��دول��ة  هيئات  خماطبة 
املدعي  اأو  اجل��ي�����س  م���واق���ع  ع���رب 
قد   .و  الرئا�شية  الإدارة  اأو  ال��ع��ام 
تلقتها  التي  الطلبات  حجم  ازداد 
جلنتنا فجاأة. ملدة عام ، اإت�شلت بنا  
الن�شاء: ب�شع ع�شرات  العديد من 
عام  يف  ال���ط���ل���ب���ات!  م����ن  الآلف 

على م��دى اأك��رث م��ن عقدين  من 
���ش��ل��ط��ة رئ���ي�������س ال���ك���رم���ل���ني ، من 
احلروب يف ال�شي�شان اإىل "العملية 
اخلا�شة" احلالية ، كانت فالنتينا 
اأمهات  جانب  اإىل  دائًما  ملنيكوفا 
اجل���ن���ود.  ه��ي ع��امل��ة ج��ي��ول��وج��ي��ا ، 
وم��ه��ن��د���ش��ة ت�����ش��ارك  م��ن��ذ �شقوط 
ال�شاأن  يف  ال�����ش��وف��ي��ات��ي   الحت������اد 
العام ، وهي على وعي بالتناق�شات 
الداخلية  للمجتمع الرو�شي ، بني 
احلقيقة   اىل   التو�شل  يف  الرغبة 
اإىل اآثام ما بعد الحتاد ال�شوفياتي  
الزوجات  اآلف  م��ع  ب��ال��ت��وا���ش��ل    .
والأمهات اللواتي التقت بهن  منذ 
اإن�����ش��اء ال��ل��ج��ان خ���الل احل����رب يف 
اأفغان�شتان ، متكنت هذه النا�شطة 
ملمو�شة  نتائج  على  احل�شول  من 
تطبيق   اختاللت  �شد  كفاحها  يف 
تدرك   . بالدها  القانون.يف  �شيادة 
تقدم  م��ع  اأن���ه  ملنيكوفا  فالنتينا 
العمر ، ينخف�س الب�شر ، وي�شبح  
تتحدث  ل��ك��ن��ه��ا  ���ش��ع��ب��ا.  ال�����ش��م��ع 
ب�شوت عاٍل ووا�شح ، مع مزيد من 
احلذر ، فالحتياط   لزم يف خ�شم 
�شوت  اأي  �شد  القمع  م��ن  م��وج��ة 

ينتقد ال�شلطة. 
ميلنيكوفا  ف��ال��ن��ت��ي��ن��ا  ت���ت���ح���دث   
ع���م���ا ق���دم���ت���ه لم�����ه�����ات اجل���ن���ود  
ار�شالهم  مت  ال��ذي��ن  الحتياطيني 
التعبئة  عملية  م��ن��ذ   اجلبهة  اىل 
�شبتمرب  ����ش���ه���ر   يف  مت�����ت   ال����ت����ي 
بنا  يت�شل  ك���ان  ف��ت��ق��ول   ، امل��ا���ش��ي 
400 �شخ�س يومًيا عرب  ح��وايل  
الإنرنت ،  و كان هاتفَي اخللويان 
الفريق  و  كنت  با�شتمرار.   يرنان 
العامل معي مرهقون.  و يف نهاية 
اإعياء  ، كنت يف حالة  املا�شي  العام 
�شديدة و مل اأعد اأرغب يف فعل اأي 
�شيء ، ومل اأعد اأرى اأح��ًدا. اأوقفت 
هاتفي ملدة اأ�شبوع.  و كنا ن�شرح اإىل 
ما   ، بنا  يت�شلن  ال��الت��ي  الأم��ه��ات 
مبفرده  فعله  ف��رد  ك��ل  على  يجب 
لأنه منذ احلرب يف ال�شي�شان تغري 
الإطار الت�شريعي اإذ يجب اأن يقدم  
اأول طلب للح�شول على معلومات 
اأقرباء  اأح���د  اجل��ن��دي  م�شري  ع��ن 
اإل  ال��ت��دخ��ل  و ل ميكننا  ال��ع��ائ��ل��ة. 
اأي  يف حالة   ، الثانية  اخل��ط��وة  يف 

الرف�س. 
 و عن ما ا�شتطاعت حتقيقه  ذكرت 
على  حت�شلنا  ل��ق��د  جل��ن��ة   رئي�شة 
ع���ودة اجل��ن��ود ال��ذي��ن مت ح�شدهم 
وخا�شة   ، اخل�����ط�����اأ  ط����ري����ق  ع�����ن 
املثال  �شبيل  على   . الطالب.منهم 
قادمة   ، اأح���ده���م  وال�����دة  اأت���ذك���ر   ،
فعله  يجب  ما  لها  قلنا  بعيد.  من 
ن تت�شل  وكيفية الت�شال  ،  و  مِمَ
ب��الدارات املعنية . لقد  عاد البن 
� يف النهاية  اإىل املنزل. لكن  والأم 
نوًعا  ن��واج��ه  اأن��ن��ا  نن�شى  األ  يجب 
خمتلًفا من احلرب الذي ل ميكن 
ال�شي�شان  يف  ال�شراع  مع  مقارنته 
ال����ذي  ك����ان  ي��ت��م داخ����ل الأرا�شي 
لدينا  ك���ان���ت  ن��ف�����ش��ه��ا.  ال���رو����ش���ي���ة 
ات�������ش���الت م���ع امل���ت���ح���ارب���ني ، بني 
مواطني نف�س البلد. لذلك ميكننا 
اأم���اك���ن  اإىل  ال����ذه����اب  ن��ط��ل��ب  اأن 
اليوم ، جلنتنا ل  احتجاز اجلنود. 
اأن متار�س نفوذاً مماثاًل  ت�شتطيع 
، لأن احلرب جتري خارج حدودنا. 
ُتطبق اتفاقيات جنيف ، بقواعدها 
يف اأوق���ات ال��ن��زاع ال���دويل ، ويجب 
وكييف.  م��و���ش��ك��و  حت���رم���ه���ا  اأن 
يوجد  الآن  ول���ك���ن  ج���ن���ود  ه���ن���اك 
مرتزقة فاجراإىل جانب  اجلنود 

الو�شع؟  ه��ذا  يف  م�شوؤوليتكن  هي 
اأن�����ا ل اأط���ل���ب راأي���ه���ن يف ال���ن���زاع. 
ال���رو����س. ع��ن��دم��ا تتحدث  اأع�����رف 
اآرائها  اأفهم  اأن  ميكنني   ، الأم  اإيل 
من خالل نربة اأ�شئلتها ، لكنني ل 
اأطلب املزيد اأبًدا. ما زلت مت�شكًكة 
وعقليتهم  ال����رو�����س  ب�������ش���اأن  ج�����ًدا 
وفهمهم ملا يحدث. خالل احلروب 
ال�شي�شانية ، جاءت بع�س اأمهات اأو 
اأرامل اجلنود القتلى لروؤيتنا ، لكن 
التي   الأم���وال  ك��ان  الوحيد  همهن 
كن �شيح�شلن عليها كتعوي�س. ل 
لنا يف  بالن�شبة  اآخر يهمهن.  �شيء 

اللجنة ، كان الأمر ل يطاق.  
كل  ت�شتيقظني   يجعلك  ال��ذي  م��ا 
�شباح؟ و م��ا ه��و داف��ع��ك للحياة و 
؟  كينيل  بنجامني  يت�شاءل  للعمل 
ل  التي  القدمية  املحاربة  فتجيب 
اأعمل   ، ب��وم��ة حقيقية  اأن���ا   : ت��ه��داأ 
حتى ال�شاعة 2 �شباًحا واأنام   اإىل 
ال�شاعة 10 �شباًحا. لكني اأ�شتيقظ 
م�شوؤولية    . امل�شوؤولية  من  ب�شعور 
جتاه احلياة ، جتاه  كل من ي�شنع 
ح��ي��ات��ي. الأم���ه���ات ال��ل��وات��ي ياأتني 
ال��ذي��ن يحتاجون  ال��زم��الء  اإل��ي��ن��ا. 
حتتاج  التي  القطة  امل�شاعدة.  اإىل 

اإىل اإطعام   
. هل لديك الوقت لرعاية عائلتك 
م�شاغلك  خ�����ش��م  يف  واأح�����ف�����ادك 
تعرف  ؟  لك��روا  مرا�شل  يت�شاءل 
ف��ال��ن��ت��ي��ن��ا :ج��م��ي��ع��ه��م ي��ع��ي�����ش��ون يف 
اخل������ارج. يف وق����ت م��ب��ك��ر م���ن عام 
احل���رب  ان������دلع  ب��ع��د   ،  2000
اأر�شلت   ، ال�����ش��ي�����ش��ان  يف  ال��ث��ان��ي��ة 
رو�شيا. قلت لهم  اإىل خارج  اأبنائي 
، "يف هذا البلد ، لن  يجلبكم  اأي 
 1979 �شيء للعي�س به  . يف عام 
ال�شوفيتي  اجلي�س  دخ��ل  عندما   ،
اأفغان�شتان ، اأق�شمت على نف�شي األ 
اأعطي اأطفايل للجي�س. لقد اأوفت 
ب���وع���دي. م��ك��ث��ت يف م��و���ش��ك��و لأنه 
يتمكنا  مل  واأم���ي  زوج��ي   ، ج�شدًيا 
ا  من املغادرة. ومع ذلك ، اأردت اأي�شً
مغادرة رو�شيا. اليوم ل اأريد ذلك. 
����ش���اأت���رك  هذا  اإذا غ�����ادرت  ف��ل��م��ن 

البلد؟  

تنفجر �ساحكة .
 و هل اأنت خائفة على بلدك؟ يلقي 
قبل  م��ا  ���ش��وؤال��ه  كينيل  ب��ن��ج��ام��ني 
الأخ���ري   .الأم��ر م��روك للرئي�س 
جتيبه   ، ال���ب���الد  ع��ل��ى  ي���خ���اف  اأن 
فالنتينا . اأخاف على نف�شي.نعم و  
الوحيدانهما   احلقيقيان  خم��اويًف 
 ، التقاعدية  معا�شاتنا  دف��ع  نهاية 
و احلرب النووية. اإذا جتنبنا هذا ، 
ف�شننجو من الباقي. اأنا �شوفياتية 
، ول��دت ع��ام 1946 ، يف منت�شف 
املجاعة بعد عام من احل��رب. منذ 
ذل���ك احل���ني ، جن���وت م��ن العديد 
م��ن الأزم�������ات.  م��ا ال����ذي يجعلك 
تنظرين  ع��ن��دم��ا  ال���ي���وم  م��ت��ف��ائ��ل��ة 
اإىل بلدك؟  ينهي بنجامني كينيل 
تقول  و  فالنتينا  .ت�شحك  اأ�شئلته 
متفائلة  بطبيعتها  �شخ�شيتي    :
،عندما ل يكون لدى الب�شر  املزيد 
دائما    ل��دي��ه��م  ي���ك���ون   ، ل��ي��خ�����ش��ره 
، يف  بالطبع  التفاوؤل.  القدرة على 
التفاوؤل   بع�س الأحيان يتبخرهذا 
"يوم عائلي:  اأقوم بتنظيم  لكنني  
يف هذا اليوم ، اأقوم باإيقاف ت�شغيل 
ال���ه���وات���ف ل��ل��ع��م��ل واأت�������ش���ل فقط 
طفولتي  واأ�شدقاء  عائلتي  باأفراد 
يف رو�شيا و خارجها لنتحدث يف كل 

�شيء ما عدا يف ال�شيا�شة .

رئي�سة احتاد جلان اأمهات اجلنود الرو�سية:

�ملجتمع �لرو�سي غري ُمباٍل مبا يحدث على جبهات �لقتال 
•• اإعداد  :خرية ال�سيباين –عن الكروا  الفرن�سية 

ان���دلع احل���رب يف  م���رور ع��ام على  بعد 
لك���روا  �سحيفة  اأع��ط��ت    ، اأوك��ران��ي��ا 
النا�سطات  لإح���دى  الكلمة  الفرن�سية 

ن مل يغادرن البالد  َ الرو�سيات القالئل  ممِ
 ، لأوكرانيا   الرو�سي  الغزو  عملية   بعد 
يتعلق الأمر بفالنتينا ملنيكوفا التي تقف  
بال تردد مع اأمهات اجلنود الرو�ش الذين 
و  اأهدافها  يعرفون  ل  حرب  اىل  ُيقادون 

ل ماآلتها  .  ت�ساعدنا �سهادتها على فهم 
حكم  حتت  رو�سيا   يف  املجتمع  لمبالة 
بوتني. بعمر بحوايل 77 عاًما ، ل تخ�سى 
هذه املخ�سرمة ، التي تتوىل رئا�سة احتاد 
جلان اأمهات  اجلنود الرو�سية ، الدفاع عن 

حقوق الإن�سان ، يف بلد يحكم فيه النظام 
ل  و    ، احلقوقيني  على  الأمنية  قب�سته 
التعبري عن نف�سها  بكل جراأة و هي جتيب 
مرا�سل   ، كينيل  بنجامني  اأ�سئلة  على 

�سحيفة لكروا الفرن�سية مبو�سكو  .  

لنف�سه  ُكٌل  �سعارهم  و  عليهم  �خلناق  ت�سييق  ب�سبب  �ل�سوفياتية  �حلقبة  من  �ل�سلبية  تو�رثو�  • �لرو�س 
�لع�سكرية  �خلدمة  على  �أبناوؤهن  �أُجرب  �أمهات  من  ر�سالة  �آلف  ع�سرة  من  �أكرث  • تلقينا 

عقود   منذ  �نتهت  �لفاعلة  �ل�سيا�سية  �حلياة  و  برو�سيا  مدين  ملجتمع  وجود  • ل 

فالنتينا مالنيكوفا 

فالنتينا مانيكوفا

عامًا على �لغزو �لأمريكي ...�أمل خجول وقلق من �مل�ستقبل بني �لعر�قيني   20
•• بغداد-اأ ف ب

ي�شتذكر العراقيون مرور ع�شرين عاماً على الغزو الأمريكي الذي اأ�شقط 
نظام �شدام ح�شني، و�شّكل بداية حلقبة دامية تعاقبت فيها النزاعات، ويف 
اأنهم ل يزالون ينظرون بحذر  اإل  الهدوء،  العراقيون بع�س  ا�شتعاد  حني 

م�شوب بكثري من القلق اىل امل�شتقبل.
ويف انعكا�س لطّي العراقيني �شفحة الغزو الأمريكي، مل تنّظم احلكومة 
اأي فعاليات  ال���ع���راق،  ���ش��م��ال  ك��رد���ش��ت��ان يف  اإق��ل��ي��م  امل��رك��زي��ة ول ح��ك��وم��ة 

للمنا�شبة.
يف  للحوار  موؤمتر  خ��الل  ال�شوداين  �شياع  حممد  ال���وزراء  رئي�س  وتوقف 
"العراق ع�����ش��رون ع���ام���اً...وم���اذا بعد؟" الأح���د عند  ب��غ��داد حت��ت ع��ن��وان 
اآلَم  "ن�شتذكر  قائاًل  الدكتاتوري"،  النظام  ل�شقوط  الع�شرين  "الذكرى 
ال�شنني التي �شادتها احلروُب العبثيُة والتخريُب  �شعِبنا ومعاناتِه يف تلك 

املمنهج".
الرئي�س الأمريكي حينها جورج بو�س  اأعلن   ،2003 اآذار-م��ار���س   20 يف 
انطالق عملية اأطلق عليها ا�شم "عملية حرية العراق"، ون�شر نحو 150 

العراق، بحجة وجود  األف جندي بريطاين يف  اأمريكي و40  األف جندي 
اأ�شلحة دمار �شامل نووية وكيميائية على الأرا�شي العراقية مل يتّم العثور 

عليها يوما.
وكانت ثالثة اأ�شابيع كافية منذ بدء العملية من اأجل اإ�شقاط نظام �شدام 
ح�شني الذي كان يحكم قب�شته على ال�شلطة وعانى العراقيون يف زمنه من 

احلروب والقمع، لي�شقط نظامه يف التا�شع من ني�شان/اأبريل.
لكن هذا الغزو د�شّن مرحلة من العنف يف تاريخ البالد من اقتتال طائفي 
التحتية  البنية  اأن��ه��ك��ت  ال���ش��الم��ي��ة،  ال��دول��ة  تنظيم  هيمنة  اإىل  و���ش��وًل 
للبالد وو�شعت العديد من العراقيني يف معاناة قا�شية. واعتربت منظمة 
"هيومن رايت�س ووت�س" يف تقرير ن�شر الأحد اأن "ال�شعب العراقي هو من 
تعوي�س  على  النزاع  "اأطراف  املنظمة  وحّثت  للغزو".  الأعلى  الثمن  دفع 

ال�شحايا وحما�شبة املذنبني"، لكن "الإفالت من العقاب ل يزال قائماً".
ومنذ العام 2003 وحتى العام 2011، تاريخ ان�شحاب القوات الأمريكية 
من العراق، قتل اأكرث من 100 األف مدين عراقي، وفق منظمة "�شحايا 
عن�شر   4500 قرابة  املتحدة  الوليات  فقدت  املقابل،  يف  العراق".  حرب 

يف العراق.

واحلّق  احلرية  من  هام�شاً  ميلكون  العراقيون  اأ�شبح  عاماً،  ع�شرين  بعد 
يف اإجراء انتخابات دميوقراطية، فيما بداأت البالد تفتح اأبوابها تدريجياً 
اأمام العامل. لكن و�شط هذا ال�شتقرار الن�شبي، يخّيم �شبح نق�س اخلدمات 
والف�شاد الذي يدفع العراقيني اإىل النظر اىل امل�شتقبل بت�شاوؤم، فيما يلوح 

يف الوقت نف�شه يف الأفق خطر التغري املناخي ونق�س املياه والت�شحر.
واأقّر ال�شوداين خالل كلمته بوجود ا�شتياء من "�شوء الإدارة وهدر الأموال 
قدرة  ع��دم  اإزاء  ال�شخط  ع��الم��ات  م��ن  الكثري  "�شهدنا  وق��ال  بالتنامي". 
الأمم  بعثة  ون��ددت  بواجباتها".  والقيام  الإ�شالح  على  الدولة  موؤ�ش�شات 
والرهيب"  اخل��وف  م��ن  "مناخ  ب��وج��ود  املا�شي  ال��ع��ام  ال��ع��راق  يف  املتحدة 

يعرقل حرية الراأي يف العراق.
البالغ  �شكانه  ي��زال ثلث  بالنفط، ل  بلد غني  العراق  اأن  الرغم من  وعلى 
عددهم 42 مليوناً يعي�شون يف الفقر، اأما البطالة فهي مرتفعة يف اأو�شاط 
والنفوذ  ال�شيا�شية  النزاعات  على  كذلك  العراقيون  يحتّج  فيما  ال�شباب، 

الإيراين يف بلدهم.
ول يوؤمن كرث منهم باأن النتخابات قادرة على تغيري اأي �شيء، ما انعك�س 
بن�شبة م�شاركة متدنية يف انتخابات ت�شرين الأول-اأكتوبر 2021 املبكرة 

التي  امل�شبوقة  غ��ري  الح��ت��ج��اج��ات  بعد  �شعبي  غ�شب  ل���درء  ج���اءت  ال��ت��ي 
تعر�شت لقمع �شديد. ويرى عبا�س حممد من بغداد اأن "احلكومات ف�شلت 
اإىل  �شيء  من  نذهب  واخلدمي.  ال�شحي  اجلانب  ويف  الف�شاد  معاجلة  يف 

الأ�شواأ، مل متنح اأي حكومة لل�شعب �شيئاً".
ول  الف�شاد".  ج��ائ��ح��ِة  "مكافحِة  مب��وا���ش��ل��ة  الأح����د  ال�����ش��وداين  وت��ع��ّه��د 
من  نظام  هيمنة  مع  متوا�شلة،  �شيا�شية  ا�شطرابات  ي�شهد  العراق  ي��زال 

املحا�ش�شة وتقا�شم للمنا�شب بني الأحزاب ال�شيعية خ�شو�شاً.
املع�شكر  بني   ،2021 انتخابات  اأعقاب  يف  خ�شو�شاً  اخل��الف  هذا  وجتّلى 
املوايل لإيران ورجل الدين �شاحب املواقف املتقلبة مقتدى ال�شدر وبلغت 

ذروتها يف اآب-اأغ�شط�س 2022 بيوم من القتال الدامي يف قلب بغداد.
"تعر�شنا  بر�س  لفران�س  بغداد  �شوارع  اأح��د  من  الع�شكري  حممد  ويقول 
لالأذى من النظام ال�شابق...لكن حتى الآن نحن نتعر�س لأذى. من �شيء 

اإىل اأ�شواأ".
�شوف  ال��ع��راق  اأن  اع��ت��ق��دن��ا  لأن��ن��ا  ال��ن��ظ��ام،  �شقط  ح��ني  "فرحنا  وي�شيف 
امل�شتقبل  ي��ك��ون  اأن  ن��اأم��ل  م��ت�����ش��ررون.  نحن  الآن  حتى  لكننا  يتح�شن... 

اأف�شل، لكن احلكومات والأحزاب ل ترك ال�شعب يتنف�س".
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العدد 13804 بتاريخ 2023/3/21 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شيلفر 

تور�س لال�شت�شارات الدارية
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:4184153 

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

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13804 بتاريخ 2023/3/21 

اإع����������الن
ال�ش�����ادة/بادما  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

لتوزيع املياه
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:4493515 

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

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13804 بتاريخ 2023/3/21 

اإع����������الن
اآند  ال�ش�����ادة/ام  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ام ام للمزادات
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:3963253 

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

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13804 بتاريخ 2023/3/21 

اإع����������الن
ام  ال�ش�����ادة/اآر  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للت�شميم الداخلي
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:4503879 

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

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13804 بتاريخ 2023/3/21 

اإع����������الن
ال�ش�����ادة/ بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

�شوبرميز للهواتف املتحركة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:3942926 

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

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13804 بتاريخ 2023/3/21 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/مدر�شة 

ترمي المريكية الدولية اخلا�شة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:4193917 

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

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13804 بتاريخ 2023/3/21 

اإع����������الن
ال�ش�����ادة/نيو  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

مولينو للحلويات
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:4416116 

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

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13804 بتاريخ 2023/3/21 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/اف تن 

التجارة العامة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2990584 

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

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13804 بتاريخ 2023/3/21 

اإع����������الن
بوينت  اإ�شتيت   : ال�شادة   / باأن  الإقت�شادية  التنمية  دائرة  تعلن 

 CN 4455217 :للو�شاطة العقارية  رخ�شة رقم
قد تقدموا اإلينا بطلب:

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف نور فرج �شرور الواىل العلي

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة خالد جمعه �شعيد نا�شر القبي�شي %100

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

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

العدد 13804 بتاريخ 2023/3/21 

اإع����������الن
اإثيو  �شالون   : ال�شادة   / باأن  الإقت�شادية  التنمية  دائرة  تعلن 

 CN 4441196 :افريكان للرجال  رخ�شة رقم
قد تقدموا اإلينا بطلب:

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف احمد �شامل حممد �شكيل النعيمي

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة مريه عبداهلل �شعيد �شامل الكعبي %100

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

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

العدد 13804 بتاريخ 2023/3/21 

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

ال�شم التجاري:ما�شرز اند بروف�شنالز خلدمات التوظيف ذ.م.م
عنوان ال�شركة:مدينة حممد بن زايد - مدينة حممد بن زايد �شرق 0.12 

مبنى �شلمى عبد الرحيم حممد
CN 4036237 :رقم القيد يف ال�شجل القت�شادي

التعديل الذي طراأ على ال�سركة:
ال�شركة وت�شفية  حل   -  1

قانوين  كم�شفي   ، قانونيون  حما�شبون  بارترز  ايه  ال�شاده/ام  تعيني   -  2
اجلمعية  حم�شر  قرار  على  بناء  وذلك  بتاريخ:2023/2/23   لل�شركة 
العمومية غري العادية ، املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2305008618  

تاريخ التعديل:2023/03/19
املعني  امل�شفي  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

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

العدد 13804 بتاريخ 2023/3/21 

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

ال�شم التجاري:مايند لينك لال�شتثمار ذ.م.م
لتطوير  توافق  مبنى   0.41 م  ال�شناعية  اأبوظبي  ال�شركة:مدينة  عنوان 

امل�شاريع العقارية واخرين
CN 1860367 :رقم القيد يف ال�شجل القت�شادي

التعديل الذي طراأ على ال�سركة:
ال�شركة وت�شفية  حل   -  1

ال�شخ�س  �شركة   - احل�شابات  لتدقيق  احلو�شني  ال�شاده/احمد  تعيني   -  2
الواحد ذ.م.م ، كم�شفي قانوين لل�شركة بتاريخ:2023/2/23  وذلك بناء 
على قرار حم�شر اجلمعية العمومية غري العادية ، املوثق لدى كاتب العدل 

بالرقم:2305008667  تاريخ التعديل:2023/03/20
املعني  امل�شفي  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

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

العدد 13804 بتاريخ 2023/3/21 

اإعالن ت�سفية �سركة
نوع ال�شركة:�شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م

ال�شم التجاري:العمالق لنقل الركاب باحلافالت املوؤجرة - �شركة ال�شخ�س 
الواحد ذ.م.م

عنوان ال�شركة:امل�شفح م 0.11 مبنى ال�شيد حممد �شعيد حممد واخرين
CN 3938748 :رقم القيد يف ال�شجل القت�شادي

التعديل الذي طراأ على ال�سركة:
ال�شركة وت�شفية  حل   -  1

لل�شركة  قانوين  كم�شفي   ، واملراجعة  للتدقيق  ال�شاده/املنارة  تعيني   -  2
العمومية  اجلمعية  حم�شر  قرار  على  بناء  وذلك  بتاريخ:2023/3/7  
تاريخ  بالرقم:2305010444   العدل  كاتب  لدى  املوثق   ، العادية  غري 

التعديل:2023/03/20
املعني  امل�شفي  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

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

العدد 13804 بتاريخ 2023/3/21 

اإع����������الن
و�شبغ  ل�شمكرة  اجمري  خاجا  كراج   : ال�شادة   / باأن  الإقت�شادية  التنمية  دائرة  تعلن 

ال�شيارات رخ�شة رقم: CN 1117833 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل راأ�س املال من 0 اىل  50000

تعديل ال�شكل القانوين من موؤ�ش�شة فردية  اىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف ظافر عبيد م�شعود خر�شان القحطاين
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة  حممد �شيف اهلل اظهر مياه %100

تعديل اإ�شم جتاري من/كراج خاجا اجمري ل�شمكرة و�شبغ ال�شيارات  
KHAJA AJMIR PAINTING & DENTING GARAGE

 اإىل/كراج خاجا اجمري ل�شمكرة و�شبغ ال�شيارات - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
KHAJA AJMIR PAINTING & DENTING GARAGE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C 

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

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

العدد 13804 بتاريخ 2023/3/21 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة : حمل ابوهيبة لت�شليح الطارات

رخ�شة رقم: CN 1043256 قد تقدموا اإلينا بطلب:

تعديل راأ�س املال اىل  50000

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

تعديل اإ�شم جتاري من/حمل ابوهيبة لت�شليح الطارات  

ABU HIBA TYRE REPAIR SHOP

 اإىل/حمل ابو هيبة لالطارات - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

ABU HIBA TYRE REPAIR SHOP SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C 

فعلى كل من له حق اأو اعرا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 

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

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

مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13804 بتاريخ 2023/3/21 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة : موؤ�ش�شة اجلبال اخل�شراء للخدمات 

البيئية و للنقليات رخ�شة رقم: CN 1016637 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل راأ�س املال اىل  30000

تعديل ال�شكل القانوين من موؤ�ش�شة فردية  اىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف ح�شني حممد عيدرو�س املظفري

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة  ميالف لدارة املوؤ�ش�شات وال�شركات ذ.م.م 
MILAAF MANAGEMENT OF INSTITUTIONS AND COMPANIES L.L.C

تعديل اإ�شم جتاري من/موؤ�ش�شة اجلبال اخل�شراء للخدمات البيئية و للنقليات  
GREEN MOUNTAINS ENVIRONMENT  AND TRANSPORTS SERVICES

 اإىل/اجلبال  اخل�شراء للخدمات البيئية و للنقليات - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
GREEN MOUNTAINS ENVIRONMENT AND TRANSPORTS SERVICES - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C 

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

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

العدد 13804 بتاريخ 2023/3/21 

اإع����������الن
الطبيعية  والنباتات  للزهور  العرفة   : ال�شادة   / باأن  الإقت�شادية  التنمية  دائرة  تعلن 

ذ.م.م رخ�شة رقم: CN 4373825 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل ال�شكل القانوين من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة  اىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف هومايون كبري نور الزمان
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/نور ح�شني حممد �شراج ال�شالم من �شريك اىل مالك 

تعديل ن�شب ال�شركاء/ نور ح�شني حممد �شراج ال�شالم من 50% اىل %100
تعديل اإ�شم جتاري من/العرفة للزهور والنباتات الطبيعية ذ.م.م  

AL ARAFA FLOWERS AND PLANETS L.L.C

 اإىل/العرفة للزهور و النباتات الطبيعية - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
AL ARAFA FLOWERS AND PLANETS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C 

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

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

العدد 13804 بتاريخ 2023/3/21 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة : التو�شع لتجارة اللكروميكانيكية

رخ�شة رقم: CN 4464042 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل راأ�س املال من 150000 اىل  50000

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

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة  عبداحلميد بادا�شريى باديكال �شيد كوتى %100
تعديل اإ�شم جتاري من/التو�شع لتجارة اللكروميكانيكية  

AL TAWSA ELECTROMECHANICAL TRADING

 اإىل/التو�شع لتجارة اللكروميكانيكية - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
AL TAWSA ELECTROMECHANICAL TRADING SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C 

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

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

العدد 13804 بتاريخ 2023/3/21 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة : فري�شت �شوي�س لل�شفر

رخ�شة رقم: CN 4408985 قد تقدموا اإلينا بطلب:

تعديل اإ�شم جتاري من/فري�شت �شوي�س لل�شفر  

FIRST CHOICE TRAVELS

 اإىل/فري�شت �شوي�س لل�شفر وال�شياحة

FIRST CHOICE TRAVELS AND TOURISM 

دائرة  مراجعة  الإعالن  هذا  على  اعرا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 

التنمية القت�شادية خالل يوم واحد من تاريخ ن�شر هذا الإعالن واإل 

اأو دعوى بعد انق�شاء هذه املدة  فاإن الدائرة غري م�شوؤولة عن اأي حق 

حيث �شت�شتكمل الإجراءات املطلوبة.

مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13804 بتاريخ 2023/3/21 

اإع����������الن
بوطاف�س  مطعم   : ال�شادة   / باأن  الإقت�شادية  التنمية  دائرة  تعلن 

للماأكولت البحرية ذ.م.م
رخ�شة رقم: CN 1058468 قد تقدموا اإلينا بطلب:

تعديل اإ�شم جتاري من/مطعم بوطاف�س للماأكولت البحرية ذ.م.م  
BU TAFISH SEA FOOD & GRILLS RESTAURANT L.L.C

 اإىل/مطعم بوطاف�س للماأكولت البحرية و امل�شاوي ذ.م.م
BU TAFISH SEA FOOD & GRILLS RESTAURANT L.L.C 

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

حيث �شت�شتكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(
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املال والأعمال

�أبوظبي �لبحرية تطلق من�سة رقمية حلجز تذ�كر و�سائل �لنقل �لبحرية �لعامة يف �لإمارة
••اأبوظبي -وام:

اأعلنت اأبوظبي البحرية، التي مت اإطالقها بالتعاون بني جمموعة موانئ 
اأبوظبي ودائرة البلديات والنقل – اأبوظبي واجلهة امل�شوؤولة عن تنظيم 
املمرات املائية يف اإمارة اأبوظبي، ام�س عن اإطالق من�شة رقمية جديدة 

توفر خدماتها مل�شتخدمي و�شائل النقل البحرية �شمن اإمارة اأبوظبي.
املوقع  خ��الل  من  اإليها  الو�شول  ميكن  والتي  اجل��دي��دة،  املن�شة  وتتيح 
الإلكروين لأبوظبي البحرية، خدمات حجز التذاكر وا�شتكمال عملية 
واإ�شعارات  ف��وري��ة  حتديثات  توفريها  اإىل  بالإ�شافة  اإلكرونياً  ال��دف��ع 
اأن ت�شهم هذه املن�شة يف تقدمي خدمات  حول حالة احلجز.ومن املقرر 
حجز �شريعة و�شهلة اإىل املتعاملني وبدون اأي عمليات يدوية تقليدية يف 

املحطة، وذلك بف�شل ما يوفره النظام اجلديد من تكامل بني الأ�شول 
من�شة  يف  البحرية  لأبوظبي  التابعة  العتادية  والتجهيزات  الرقمية 

واحدة.
عرب  املن�شة  تطبيقات  خ��دم��ات  م��ن  ال���ش��ت��ف��ادة  للم�شتخدمني  ومي��ك��ن 
با�شتخدام  ال��دخ��ول  ت�شجيل  اأو  زائ��ر،  ب�شفة  ال��دخ��ول  ت�شجيل  خ��ي��ارات 
الربيد الإلكروين اأو تطبيق الهوية الإماراتية اأو ح�شاباتهم على في�س 
اجلديدة  املن�شة  عرب  حجزها  يتم  التي  التذاكر  وغوغل.وتغطي  ب��وك 
نقل  عمليات  وت�شمل  الإم����ارة،  يف  ال��ع��ام  البحري  النقل  خطوط  جميع 
اأبوظبي،  املائي يف  التاك�شي  اإىل خدمات  الأ�شخا�س واملركبات بالإ�شافة 
اللوفر  ب��ني متحف  اإط��الق��ه ح��دي��ث��اً  ال���ذي ج��رى  وم��ن �شمنها اخل��ط 

اأبوظبي ومر�شى مينا.

وي�شهم اإطالق هذه اخلدمة يف دعم اجلهود الهادفة اإىل تر�شيخ مكانة 
اإمارة اأبوظبي مركزاً بحرياً رائداً عاملياً من خالل لوائح تنظيمية مي�شرة 

للمتعاملني، وتطوير البنى التحتية وتوفري خدمات عاملية امل�شتوى.
واأكد الكابنت عمار ال�شيبة، الرئي�س التنفيذي بالإنابة – القطاع البحري 
وجمموعة �شفني – جمموعة موانئ اأبوظبي، على الأهمية الكبرية التي 
اأنها  اإىل  الرقمية، لفتاً  اأحدث احللول  لتبني  البحرية  اأبوظبي  توليها 

من اأهم الركائز املوؤ�ش�شية يف جمموعة موانئ اأبوظبي.
وقال: “ملتزمون بتطبيق اأحدث التقنيات الرقمية والبتكارات املتعلقة 
بها لت�شريع عملية التحول القت�شادي والرتقاء باأداء القطاع البحري. 
ومن خالل اأمتتة اإجراءات احلجوزات فاإننا نتطلع اإىل تزويد امل�شافرين 

بحل موحد و�شهل ال�شتخدام عرب الإنرنت«.

البحرية:  اأبوظبي  ع��ام  مدير  امل��ه��ريي،  �شيف  الكابنت  ق��ال  جانبه  م��ن 
“ي�شكل اإطالق نظام احلجز اجلديد عرب الإنرنت خلدمات النقل املائي 
يف اأبوظبي اأحدث الإجنازات �شمن �شل�شلة املبادرات الرقمية التي اأطلقتها 
اأبوظبي البحرية. وان�شجاماً مع روؤيتنا جلعل املمرات املائية يف اأبوظبي 
اأكرث �شهولة للزوار، �شيوفر النظام اجلديد خياراً اأ�شهل واأكرث مالءمة 
عرب  تنقالتهم  جتربة  يعزز  مم��ا  ���ش��واء  ح��د  على  وال�شياح  للم�شافرين 
تاأ�ش�شت  البحرية  اأبوظبي  اأن  بالذكر  اأبوظبي«.جدير  يف  املائية  املمرات 
البلديات  ودائ���رة  اأبوظبي  موانئ  جمموعة  بني  بالتعاون   2020 ع��ام 
والنقل – اأبوظبي، وهي ت�شرف على املوانئ التجارية واملجتمعية كافة يف 
الإمارة، كما تتوىل مهمة تطوير ا�شراتيجية القطاع البحري و�شمان 

المتثال من خالل تطبيق القوانني والت�شريعات.

 نور دبي تطلق برنامج �لك�سف �ملبكر 
عن �أمر��س �لعيون يف منطقة حتا 

•• دبي-وام:

دبي  ن��ور  موؤ�ش�شة  اأم��ن��اء  جمل�س  رئي�س  الكتبي  �شغري  عو�س  �شعادة  ق��ال 
اإن املوؤ�ش�شة حققت جناحات متوا�شلة يف  املدير العام لهيئة ال�شحة بدبي 
املحلي  ال�شعيدين  على  وم�شبباتها  الب�شرية  الإعاقة  اأ�شكال  كل  مكافحة 
والعاملي م�شتلهمة ما حققته من اإجن��ازات من فكر �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم 

دبي” رعاه اهلل” وتوجيهات �شموه منذ اإطالقه لها عام 2008.
اأمرا�س  املبكر عن  الك�شف  اإط��الق برنامج  الإع���الن عن  ج��اء ذل��ك خ��الل 
و�شركاوؤها  دبي”  “نور  موؤ�ش�شة  وف��رت  حيث  “حتا”  منطقة  يف  العيون 

الفحو�شات املجانية والعالجات للم�شتهدفني من �شكان املنطقة.
م�شببات  من  للحد  م�شتداماً  برناجماً  و�شعت  املوؤ�ش�شة  اأن  الكتبي  واأك��د 
لتجوب  املتنقلة  العيادات  برنامج  اإط��الق  عرب  الب�شرية  والإع��اق��ة  العمى 
الإمارات للك�شف املبكر واحلد من الإ�شابة بالإعاقة الب�شرية التي ميكن 
املر�شى  العالج وحتويل  توفري  على  املوؤ�ش�شة  اإىل حر�س  م�شرياً  عالجها 
اإم��ارة دبي وذلك �شمن جهودها لت�شهيل  للمن�شاآت العالجية املرخ�شة يف 
ال�شحية  التغطية  ع��رب  امل�شتدامة  التنمية  اأه���داف  ودع��م  املتعامل  رحلة 

ال�شاملة.
عام  يوليو  75 يف  ال�  اجتماعها  املتحدة يف  الأمم  ق��رار منظمة  اإىل  ولفت 
التغطية  اإىل  للو�شول  اخلدمات  اأح��د  العني  �شحة  برامج  جعل   2021
من   3 رق��م  ال��ه��دف  نتائج  حتقيق  لغر�س  ال�شلة  ذات  ال�شاملة  ال�شحية 

اأهداف التنمية امل�شتدامة .
بلغ عدد امل�شتفيدين من احلملة الطبية يف منطقة “حتا” 500 �شخ�س 
 78 اأك��رث من  نظارة مع حتويل   152 املوؤ�ش�شة  وف��رت  فيما  الآن..  حتى 

حالة مر�شية مل�شت�شفيات اإمارة دبي لإ�شتكمال عالجهم بدعم منها .

مرو�ن عبيد �ملهريي ع�سو� يف �للجنة �لتوجيهية 
للموؤمتر �لربملاين ملنظمة �لتجارة �لعاملية

•• اأبوظبي-وام:
الوطني  املجل�س  ع�شو  امل��ه��ريي  عبيد  م���روان  �شعادة  اختيار  على  ال���دويل  ال��ربمل��ان  الحت���اد  واف���ق 
الحتادي ع�شوا يف اللجنة التوجيهية للموؤمتر الربملاين اخلا�س مبنظمة التجارة العاملية، وذلك 
الوطني الحت��ادي والحت��اد ولأهمية دور  املجل�س  القائمة بني  التعاون وال�شراكة  جت�شيدا لعالقة 
الدبلوما�شية الربملانية الإماراتية خالل م�شاركتها يف الفعاليات الربملانية الدولية، وان�شجاما مع 

ال�شمعة واملكانة التي حتظى بها دولة الإمارات من خالل ع�شويتها يف منظمة العاملية.
ملتابعة  الربملاين  املوؤمتر   ، ال��دويل  الربملاين  الحت��اد  واأ�ش�س 
ولزيادة   2002 ع���ام  يف  ال��دول��ي��ة  ال��ت��ج��ارة  منظمة  اأع��م��ال 
وللموؤمتر  املنظمة،  وق���رارات  اأع��م��ال  يف  الربملانية  امل�شاركة 
املكون  ال�شنوي  املوؤمتر  اأعمال  بتنظيم  تعنى  توجيهية  جلنة 
حيث  ودول��ي��ة،  اإقليمية  برملانية  ومنظمات  ب��رمل��ان��اً   25 م��ن 
اأحدهم يف جنيف والأخ��ر يف  اللجنة اجتماعني �شنوياً  تعقد 

بروك�شل.
وت�شت�شيف دولة الإمارات املوؤمتر الوزاري الثالث ع�شر ملنظمة 
التجارة العاملية. و�شتلتقي الهيئة الت�شاورية للمنظمة، والتي 
عام  الأول من  الربع  اأبوظبي يف  كل عامني، يف  جتتمع مرة 
امل��ح��ادث��ات التي  2024، مم��ا ي�شع دول��ة الإم����ارات يف قلب 

�شت�شكل م�شتقبل التجارة العاملية.

�إنف�ستوبيا جتمع �سركات �إيطالية و�أوروبية يف ميالنو
•• اأبوظبي-وام: 

اأعلنت من�شة ال�شتثمار العاملية اإنف�شتوبيا عن 
بعد موؤمترها  العاملية  فعالياتها  اأوىل  اإط��الق 
ال�شنوي 2023 الذي ُعقد خالل �شهر مار�س 
اجل����اري و���ش��ت��ك��ون يف م��ي��الن��و، ع��ا���ش��م��ة املال 
والأعمال يف اإيطاليا وذلك يوم 19 مايو املقبل 
اأوروبا”  يف  “اإنف�شتوبيا  فعالية  جتمع  حيث 
فر�س  ل�شتك�شاف  واأوروب��ي��ة  اإيطالية  �شركات 

ال�شتثمار يف قطاعات القت�شاد اجلديد.
الفعالية  اأن هذه  اإنف�شتوبيا  واأو�شحت من�شة 
اإنف�شتوبيا  اإح��دى نتائج موؤمتر  اأوروب��ا هي  يف 
اتفاقية  اإىل  ال��ت��و���ش��ل  مت  ح��ي��ث   ،2023
بالتعاون  وذلك  املوؤمتر،  اأعمال  خالل  ب�شاأنها 
لال�شت�شارات”  ج���ي  اأف  “اإي  م��وؤ���ش�����ش��ة  م���ع 
ال�شراتيجي  ال��ت�����ش��وي��ق  يف  امل��ت��خ�����ش�����ش��ة 
ال��ت��دوي��ل وتتخذ  وال��ع��م��ل��ي وا���ش��رات��ي��ج��ي��ات 
التفاقية  توقيع  ومت  لها.  مقرا  ميالنو  من 
وزير  امل��ري  بن ط��وق  بح�شور معايل عبداهلل 
كل  وقعها  فيما  اإنف�شتوبيا،  رئي�س  القت�شاد 
القت�شاد،  وزارة  اآل �شالح، وكيل  من عبداهلل 
موؤ�ش�شة  رئي�س  بوزيتي  جيوفاين  وال��دك��ت��ور 

“اإي اإف جي” لال�شت�شارات.
و�شتعمل اإنف�شتوبيا و”اإي اأف جي لال�شت�شارات” 
اأوروبا”  يف  “اإنف�شتوبيا  فعالية  تنظيم  على 
حول  الرئي�شية  مو�شوعاتها  تتمحور  ال��ت��ي 
و”ال�شتثمار  العائلية”،  ال�شركات  “م�شتقبل 

وال�شتدامة”  امل�شوؤولية  بني  النمو  اأج��ل  من 
قطاع  يف  امل�شتقبلية  ال�شتثمار  “اجتاهات  و 

املنتجات الفاخرة«.
نعلن  اأن  “ي�شعدنا  �شالح:  اآل  ع��ب��داهلل  وق��ال 
عن اأول فعالية �شتنظمها اإنف�شتوبيا يف اأوروبا، 
لال�شت�شارات”،  ج��ي  اأف  “اإي  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون 
وكان هذا التفاق اأحد نتائج موؤمتر اإنف�شتوبيا 
الذي عقد يف اأبوظبي، حيث نحجت اإنف�شتوبيا 
الفكر  رواد  العامليني،  الأع��م��ال  ق��ادة  ج��ذب  يف 
وامل�����ش��ت��ث��م��ري��ن امل��ه��ت��م��ني يف ال����ش���ت���ث���م���ار يف 
ثقة  على  ونحن  اجلديد،  القت�شاد  قطاعات 
اإ�شافة  ميكننا  الفعالية  ه��ذه  خ��الل  م��ن  اأن���ه 
من  و�شركائنا  اإنف�شتوبيا  ملجتمع  كبرية  قيمة 
يف  ال�شتثمار  وجمتمع  ال��ع��امل،  اأن��ح��اء  جميع 

اإيطاليا واأوروبا على وجه اخل�شو�س.«
 : بوزيتي  جيوفاين  الدكتور  ق��ال  جانبه،  من 
“اإنه ملن دواعي �شرورنا وفخرنا اأن ن�شت�شيف 

حدثا عامليا هاما، مثل اإنف�شتوبيا، يف بالدنا«.
واأ�شاف : “ عرب هذا احلدث، �شتتاح الفر�شة 
ال�شركات الإيطالية - وكذلك  اأكرب من  لعدد 
جديدة  اإم��ك��ان��ي��ات  ل�شتك�شاف   - الأوروب���ي���ة 
لال�شتثمارات يف خمتلف القطاعات، بالإ�شافة 
اإىل التعرف على قادة وخرباء من اأجل تبادل 
اخلربات وزيادة معرفتهم ومهاراتهم. والهدف 
من ذلك هو تقدمي من�شة فريدة من نوعها 
وامل�شتثمرين  واخل���رباء  ال��ق��ادة  جلميع  توفر 
مهمة  ت��ط��ورات  اإزاء  روؤاه���م  لتو�شيع  الفر�شة 

نعي�شها اليوم ومنها مثال توّجه دولة الإمارات 
العربّية املّتحدة نحو اأن ت�شبح مركز الأعمال 

العاملي اجلديد.«
العربية  الإم��ارات  دول��ة  اأن  اإىل  الإ�شارة  جتدر 

املتحدة،
�شهر  خ��الل  ق��ررت��ا  الإيطالية،  واجلمهورية   
اإىل  ب��ع��الق��ات��ه��م��ا  الرت����ق����اء   2023 م���ار����س 

م�شتوى �شراكة ا�شراتيجية.
وك����ان م��ع��ايل ع���ب���داهلل ب���ن ط���وق امل����ري وزير 
مدينة  زار  ق��د  اإنف�شتوبيا،  رئي�س  الق��ت�����ش��اد 
راأ�����س وفد  2022 ع��ل��ى  م��ي��الن��و يف ف��رباي��ر 
اقت�شادي رفيع امل�شتوى، يف اإطار زيارة مو�شعة 

تنفيذيني  روؤ���ش��اء  التقى  حيث  اإي��ط��ال��ي��ا،  اإىل 
لأك�����رث م���ن 15 ���ش��رك��ة اإي���ط���ال���ي���ة رائ������دة يف 
جمالت ال�شناعات الدوائية واحللول البيئية 
وخدمات  والأزي���������اء  الأخ�������ش���ر  وال���ش��ت��ث��م��ار 
�شناديق  واإدارة  الربجميات  وح��ل��ول  ال�شحن 

ال�شتثمار.
م��ق��ر مركز  امل��راف��ق  وال��وف��د  معاليه  زار  ك��م��ا 
ميالنو،  يف   MADE ال�شناعية  ال��ك��ف��اءة 
واملتخ�ش�س بدعم ال�شركات يف م�شار التحول 
ال�شناعية  ال��ث��ورة  تطبيقات  وتبني  ال��رق��م��ي 
الرابعة ويعد من اأهم مراكز البتكار والرقمنة 

على م�شتوى اإيطاليا.

من  ال��ث��ان��ي��ة  الن�شخة  اأن  اإىل  الإ����ش���ارة  جت���در 
العام  ه��ذا  ج��اءت   2023 اإنف�شتوبيا  م��وؤمت��ر 
ع�شر  يف  ال��ف��ر���س  “ا�شت�شراف  ع��ن��وان  حت��ت 
وهي:  حم����اور  ث��الث��ة  ون��اق�����ش��ت  التغريات”، 
ا�شت�شراف الفر�س يف اقت�شاد اليوم، وم�شتقبل 
لالقت�شاد  ال��ن��م��و  وف���ر����س  ال�������دول،  ث������روات 

منخف�س الكربون.
وت�شمن املوؤمتر 35 جل�شة وطاولة م�شتديرة، 
م���ن���دوب من   2،000 م���ن  اأك�����رث  مب�����ش��ارك��ة 
ال�����ش��خ�����ش��ي��ات امل��ح��ل��ي��ة وال��ع��امل��ي ال���ب���ارزة من 
و�شانعي  حكوميني  وم�شوؤولني  م�شتثمرين 
القرار ورواد الأعمال من اأكرث من 40 دولة.

�ملكتب �لتنفيذي للرقابة وحظر �لنت�سار يعقد ور�سة عمل حول �سو�بط �لرقابة على �سادر�ت �ل�سلع ذ�ت �ل�ستخد�م �ملزدوج
•• دبي -وام:

النت�شار  وحظر  للرقابة  التنفيذي  املكتب  عقد 
ور�شة عمل حول �شوابط الرقابة على �شادرات 

ال�شلع ذات ال�شتخدام املزدوج،
برنامج  م��ع  بال�شراكة  لها  الإع����داد  مت  وال��ت��ي   
ال�شلع  للرقابة على �شادرات  الأوروب��ي  الحت��اد 
واملكتب   )P2P( امل�������زدوج  ال����ش���ت���خ���دام  ذات 
الحت�����ادي الأمل�����اين ل��الق��ت�����ش��اد وال��رق��اب��ة على 
من  قّيمة  ومب�شاركة   )BAFA( ال�����ش��ادرات 
قبل عدد من املوؤ�ش�شات احلكومية يف جمهورية 

العراق املعنية بالرقابة على جتارة ال�شلع.
تاأتي هذه الور�شة التي عقدت على مدار يومني 
�شمن �شل�شلة من الربامج التي ينّظمها املكتب 
واأف�شل  اخل�����ربات  ع��ل��ى  ل���الط���الع  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 

املمار�شات،
 وال��ت��ي ت��وؤك��د دع���م الإم�����ارات ال��ع��رب��ي��ة املتحدة 
والإقليمية  الوطنية  واملبادرات  اجلهود  جلميع 
يف  املتوّقع  المتثال  حتقيق  �شبيل  يف  والدولية 
ال��رق��اب��ة ع��ل��ى ال�����ش��ادرات. وق���ال ���ش��ع��ادة طالل 

ال��ت��ن��ف��ي��ذي للرقابة  امل��ك��ت��ب  ال��ط��ن��ي��ج��ي، م��دي��ر 
اأعمال  ب��ه��ا  وح��ظ��ر الن��ت�����ش��ار، يف ك��ل��م��ة اف��ت��ت��ح 

الور�شة،
 اإن الت�شريعات وال�شراكات على امل�شتوى الوطني 
املمار�شات  اأف�����ش��ل  وتبني  وال����دويل  والإق��ل��ي��م��ي 
ُتعد  الدولية  التفاقيات  مبتطلبات  والل��ت��زام 
الرقابة  يف  المتثال  لتحقيق  الركائز  اأهم  اأحد 
والتنمية  التطور  يف  وت�شاهم  ال�����ش��ادرات،  على 
فعلى  الق��ت�����ش��اد؛  م��دخ��الت  وت��ع��زي��ز  ال�شاملة 

امل�شتوى الوطني،
 جن���د ل��ل�����ش��راك��ة ال���ش��رات��ي��ج��ي��ة ب���ني اجلهات 
الرقابية يف دولة المارات دوراً فاعاًل يف حتقيق 
المتثال وان�شيابية الأعمال من خالل التعاون 
القدرات  بناء  يف  بينها  فيما  امل�شتمر  والتن�شيق 

وتبادل املعلومات واخلربات.
ال��ع��م��ل فر�شة  ور���ش��ة  اأّن  ال��ط��ن��ي��ج��ي  واأو����ش���ح   
ل���الط���الع وال����ش���ت���ف���ادة م���ن جت�����ارب وخ����ربات 

بع�شنا البع�س،
 ون��ت��ط��ل��ع اإىل ت��ع��زي��ز ال���ت���ع���اون امل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي يف 
برامج م�شركة معنية يف بناء القدرات وتبادل 

اخلربات، ملا لذلك من اأهمية يف مواكبة التطور 
ودعم التبادل التجاري الدويل وتعزيز املفاهيم 
اأ���ش��ل��ح��ة الدمار  ان��ت�����ش��ار  امل�����ش��رك��ة وم��ك��اف��ح��ة 
املمار�شات  اأف�����ش��ل  وتنفيذ  ومت��وي��ل��ه��ا،  ال�شامل 
لإنفاذها  ال��دول  جميع  ت�شعى  التي  وال�شوابط 
والتي يطالب باإن�شائها واملحافظة عليها جمل�س 
لعام   1540 رق����م  ق�����راره  يف  ال�����دويل  الأم�����ن 

ومنها  الأخ��رى  الدولية  والتفاقيات   ،2004
جل�شات  ت�شّمنت  الكيميائية.  الأ�شلحة  اتفاقية 
وخرباء  م�شوؤولني  من  قّيمة  م�شاركات  الور�شة 
ال�شادرات  على  الرقابة  يف  املتبعة  الأ�شاليب  يف 
وتبادل اخلربات واملمار�شات يف هذا املجال والتي 
اأ�شهمت يف تعزيز م�شتوى الوعي وبناء القدرات 

للموؤ�ش�شات امل�شاركة.

وجهة عاملية حتفز البتكار يف قطاعات امل�ستقبل

حاكم ر�أ�س �خليمة ي�سدر قانونًا بتاأ�سي�س �أول منطقة حرة ل�سركات �لأ�سول �لرقمية و�لفرت��سية يف �لعامل
••راأ�س اخليمة-وام:

�شقر  ب��ن  ���ش��ع��ود  ال�شيخ  ال�شمو  ���ش��اح��ب  اأ���ش��در 
القا�شمي ع�شو املجل�س الأعلى حاكم راأ�س اخليمة 
اأم�س القانون رقم 2 لعام 2023، ب�شاأن تاأ�شي�س 
لتكون  الرقمية”  لالأ�شول  راأ�س اخليمة  “واحة 
ل�شركات  خم�ش�شة  ال��ع��امل  يف  ح��رة  منطقة  اأول 
بالبتكار  املعنية  والفرا�شية  الرقمية  الأ�شول 

يف قطاعات امل�شتقبل اجلديدة.
راأ�س  واح���ة  �شلطة  اإن�����ش��اء  على  ال��ق��ان��ون  وين�س 
اإ�شراف  حتت  لتعمل  الرقمية،  لالأ�شول  اخليمة 
دائرة امل�شتقبل، التي مت تاأ�شي�شها موؤخراً، على اأن 
بال�شخ�شية  تتمتع  م�شتقلة  حكومية  جهة  تكون 
العتبارية، وال�شتقالل املايل والإداري، والأهلية 
اأهدافها،  وحتقيق  اأن�شطتها  ملمار�شة  القانونية 
ال��ق��ان��ون وال��ن��ظ��ام الأ�شا�شي  وف��ق��اً لأح��ك��ام ه���ذا 

والت�شريعات ال�شارية يف الإمارة.
اأول  الرقمية  راأ���س اخليمة لالأ�شول  واح��ة  وتعد 
منطقًة حرة يف العامل خم�ش�شة لتمكني البتكار 
يف ق��ط��اع الأ����ش���ول الف��را���ش��ي��ة ودع����م م����زّودي 

خدمات هذا القطاع.
وكان �شاحب ال�شمو حاكم راأ�س اخليمة، قد اأ�شدر 
القانون رقم 1 لعام 2023، ب�شاأن اإن�شاء “دائرة 
اإىل اجلهود  يف خطوة جديدة ت�شاف  امل�شتقبل” 
احلكومية املتوا�شلة الهادفة اإىل حت�شني جاذبية 
اإمارة راأ�س اخليمة لقطاع الأعمال وتعزيز منوها 
مكانتها  وتر�شيخ  قطاعاتها،  وتنويع  القت�شادي 

وجهة عاملية لالبتكار.
اأ�شا�شياً  دوراً  اجل��دي��دة  ال��دائ��رة  ال��ق��ان��ون  ومينح 
يف حت��ق��ي��ق ه����ذه ال����روؤي����ة م���ن خ����الل ف��ت��ح اآف����اق 

البتكار الرقمي لالإمارة وت�شريع جهود التنمية 
البتكار يف قطاع  رائ��دة  لتكون  فيها  القت�شادية 

تنمية الأ�شول الرقمية والفرا�شية.
وق����ال ���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ ���ش��ع��ود ب���ن �شقر 
اخليمة  راأ���س  “واحة  تاأ�شي�س  “ياأتي  القا�شمي: 
اإط��ار ال��دور الرائد الذي  يف  لالأ�شول الرقمية” 
اإمارة راأ�س اخليمة لرفد اجلهود الوطنية  تلعبه 
امل�شتدام  القت�شادي  التنوع  تعزيز  اإىل  الرامية 
وا�شحاً  نهجاً  دولتنا  وتتبنى  الإم����ارات..  لدولة 
الرقمي وت�شجيع  التحول  وتبني  يقوم على دعم 
�شركات امل�شتقبل لال�شتفادة من الإمكانات الهائلة 
امل��ي��ت��اف��ري���س، وتقنيات  ت��وف��ره��ا جم����الت  ال��ت��ي 
اجليل الثالث للويب 3.0 والذكاء ال�شطناعي، 
و�شتكون الواحة وجهة ل�شركات الأ�شول الرقمية 
وتنمية  عملياتها  لتاأ�شي�س  العاملية  والفرا�شية 
على  تركز  ملهمة  بيئة  توفري  هدفنا  اأعمالها.. 
الطموحة  الأفكار  حتويل  على  وت�شاعد  البتكار 
�شاأنها  م��ن  عملية  م�شاريع  اإىل  الأع��م��ال  ل���رواد 

اإحداث تاأثري وحتول جذري يف العامل«.
واأ�شاف �شموه: “�شت�شهم املنطقة احلرة اجلديدة 

مكانتها  وتر�شيخ  اخليمة  راأ����س  �شمعة  تعزيز  يف 
اجلديدة  الأع���م���ال  مل�����ش��روع��ات  مف�شلة  وج���ه���ًة 
راأ�س  اإم��ارة  مزايا  اأن  نوؤمن  امل�شتقبل..  واقت�شاد 
اخل��ي��م��ة ال���ف���ري���دة ب�����دءاً م���ن ���ش��ه��ول��ة الأع���م���ال 

واملرونة و�شوًل اإىل جودة احلياة، �شتدفع البتكار 
اإىل م�شتويات جديدةوتدعم ريادة دولة الإمارات 
للعقود  ال��ن��اج��ح��ة  التقنية  ال��ت��ح��ولت  ق��ي��ادة  يف 

القادمة«.

الأعمال  ري��ادة  تعزيز  “نركز على   : �شموه  وق��ال 
يف ق���ط���اع الأ�����ش����ول ال��رق��م��ي��ة والف���را����ش���ي���ة، 
وتوفري مقومات النجاح له، ويف مقدمتها تنمية 
�شتكون  املتغريات.  مواكبة  يف  وال�شرعة  البتكار 
املنطقة احلرة اجلديدة حافزاً لت�شجيع املبدعني 
الرقمي،  للعامل  املبتكرة  اأف��ك��اره��م  تطبيق  على 
بالإ�شافة اإىل ا�شتقطاب كربى ال�شركات الرقمية 
منطقتنا  خ��الل  م��ن  اأع��م��ال��ه��م  لتو�شيع  العاملية 
احلرة، مبا يحقق قيمة اإ�شافية لالقت�شاد املحلي 
ا�شتثمارات  ويجذب  اإ�شافية  عمل  فر�س  ويخلق 
ج��دي��دة، الأم����ر ال���ذي ي��ر���ش��خ م��ك��ان��ة واح���ة راأ�س 
اخليمة لالأ�شول الرقمية، حمركاً رئي�شياً للنمو 
الإمارات  راأ�س اخليمة ودولة  القت�شادي لإم��ارة 

واملنطقة«.
وع���ني ���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ ���ش��ع��ود ب��ن �شقر 
عبداهلل  ب��ن  حميد  ب��ن  حممد  ال�شيخ  القا�شمي، 
اإدارة واحة راأ�س اخليمة  القا�شمي، رئي�شاً ملجل�س 
الأن�شاري  �شمري  والدكتور  الرقمية،  لالأ�شول 
بن  حم��م��د  ال�شيخ  لها.وي�شغل  تنفيذياً  رئ��ي�����ش��اً 
حميد بن عبد اهلل القا�شمي، اأي�شاً من�شب رئي�س 

ال��دويل.. فيما  اإدارة مركز راأ���س اخليمة  جمل�س 
الرئي�س  من�شب  اأي�شاً  الأن�شاري  الدكتور  ي�شغل 
وع�شو  ال����دويل،  اخليمة  راأ����س  مل��رك��ز  التنفيذي 
الرئي�س  املطور  “مرجان”،  �شركة  اإدارة  جمل�س 

للم�شاريع العقارية يف راأ�س اخليمة.
و�شتمنح اخلربة الإدارية والقيادية العميقة التي 
يتمتع بها رئي�س جمل�س اإدارة واحة راأ�س اخليمة 
الواحة  التنفيذي..  ورئي�شها  الرقمية  لالأ�شول 
دعم  من  متكنها  التي  العميقة  القيادية  ال��روؤي��ة 
ال�شتثمارات  واجتذاب  واملبتكرين،  الأعمال  رواد 
التحتية  ال��ب��ن��ي��ة  وت��ر���ش��ي��خ  وال��ع��امل��ي��ة،  ال��وط��ن��ي��ة 

ال�شرورية للنجاح والنمو.
الراغبة  ل��ل�����ش��رك��ات  ال��ت�����ش��ج��ي��ل  ب����اب  و���ش��ي��ف��ت��ت��ح 
لالأ�شول  اخل��ي��م��ة  راأ�����س  واح����ة  اإىل  ب��الن�����ش��م��ام 
 ،2023 ع��ام  من  الثاين  الربع  خ��الل  الرقمية، 
العامل  يف  ح�����رة  م��ن��ط��ق��ة  اأول  ب���ذل���ك  ل��ت�����ش��ب��ح 
الرقمية  الأ���ش��ول  خ��دم��ات  ل�شركات  �شة  خم�شّ
اجلديدة  امل�شتقبل  قطاعات  يف  بالبتكار  املعنية 
والبلوكت�شني  امليتافري�س  فيها  مب��ا  وال��ن��ا���ش��ئ��ة، 
وال���رم���وز امل�����ش��ف��رة حل��ق��وق ا���ش��ت��خ��دام اخلدمات 
الأ�شول  وحم��اف��ظ   ،)Utility Tokens(
لال�شتبدال  القابلة  غري  وال��رم��وز  الفرا�شية، 
والتطبيقات  امل�شتقلة،  ال��الم��رك��زي��ة  واملنظمات 
املرتبطة  الأع���م���ال  ال��الم��رك��زي��ة، وغ��ريه��ا م��ن 

بتقنيات اجليل الثالث للويب 3.0.
زي�������ارة املوقع  امل���ع���ل���وم���ات، مي���ك���ن  ومل����زي����د م����ن 
 .www.rakdao.com الإل������ك������روين 
ومتابعة اأحدث امل�شتجدات عرب احل�شاب الر�شمي 
ل��واح��ة راأ�����س اخل��ي��م��ة ل��الأ���ش��ول ال��رق��م��ي��ة، على 

.RAK_DAO@ :»توير“

- �سعود بن �سقر القا�سمي:
- الواحة �ستكون حمركًا للنمو القت�سادي يف دولة الإمارات واملنطقة

- �ست�سكل الواحة مركزًا عامليًا لل�سركات املبتكرة يف قطاع الأ�سول الرقمية والفرتا�سية و�ستوفر 
فر�ش عمل جديدة وقيمة اقت�سادية م�ستدامة
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املال والأعمال
% منو� يف )�لأ�سول حتت �لإد�رة( ب�سوق �أبوظبي �لعاملي خالل 2022  56

•• اأبوظبي-وام:

دولة  لعا�شمة  الرائد  الدويل  املايل  املركز  العاملي،  اأبوظبي  �شوق  اختتم 
الجنازات  من  املزيد  وقع  على  الإمارات العربية املتحدة العام 2022 
ما  املنطقة  على م�شتوى  الدولية منواً  املالية  املراكز  اأ�شرع  التي جعلته 
املالية  لل�شناعة  رائ��دا  مركزا  اأبوظبي  مكانة  تر�شيخ  يف  م�شاهمته  عزز 
و”اقت�شاد ال�شقر«.ومن خالل البيئة التنظيمية القوية التي يتمتع بها، 
ال��دويل على مواكبة الأه��داف القت�شادية لأبوظبي  املايل  يعمل املركز 
وروؤيتها القائمة على البتكار والتحول والتنوع على م�شتوى القطاعات 
وجناحه  العاملي  اأبوظبي  �شوق  ل��دى  القوة  عنا�شر  اإىل  م�شتنداُ  كافة، 
اإىل  بالإ�شافة  الأ�شول  اإدارة  جمال  يف  ملفتة  منو  م�شتويات  حتقيق  يف 

اإطالقه العديد من املبادرات التقدمية يف جمال التمويل امل�شتدام.

اأبوظبي  �شوق  اإدارة  جمل�س  رئي�س  الزعابي،  جا�شم  اأحمد  معايل  وق��ال 
يكون  اأن  م��ن   2022 ال��ع��ام  يف  العاملي  اأبوظبي  �شوق  “ متكن  العاملي: 
امل���رك���ز امل����ايل ال�����دويل الأ����ش���رع من����واً ع��ل��ى م�����ش��ت��وى امل��ن��ط��ق��ة، و�شكلت 
من  اإ�شافياً  عن�شراً  املا�شي  العام  خالل  ال�شوق  حققها  التي  النجاحات 
وتعزيز  لأبوظبي  ال�شقر”  “اقت�شاد  منو  يف  ال�شوق  م�شاهمة  عنا�شر 
موقعها الدويل عا�شمة لراأ�س املال.. ونحر�س اأن ت�شاهم اإجنازات �شوق 
اأبوظبي العاملي يف الإ�شاءة على املكانة الرا�شخة لعا�شمة دولة الإمارات 
العربية املتحدة، كمركز مايل دويل م�شتدام ذات اأهمية و�شمعة عاملية«.

واأ�شاف اأن النتائج التي حققها �شوق اأبوظبي العاملي خالل العام 2022 
اأ�شا�شيا  عرب تبني اإ�شراتيجية فعالة تتخذ من التطور التقني عن�شرا 
لها، اإيجابية وواعدة.. و�شنوا�شل حتقيقها يف عام 2023 الذي �شي�شهد 
وال�شركات  العامليني  امل�شتثمرين  من  املزيد  اج��ت��ذاب  يف  اأبوظبي  جن��اح 

للعمل وحتقيق  لهم  واملف�شلة  املختارة  الوجهة  بذلك  لتكون  واملهنيني، 
ت�شغيلي  من��وذج  تقدمي  يف  العاملي  اأبوظبي  �شوق  وجن��ح  الإجنازات”.. 
وهيكل موؤ�ش�شاتي وتعزيز مرونة العمليات الت�شغيلية وحت�شني الأنظمة 
التي اأ�شهمت جميعها يف الرتقاء مب�شتويات الكفاءة.واأو�شح اأن الأ�شول 
حتت الإدارة يف �شوق اأبوظبي العاملي �شجلت زيادة بن�شبة %56 يف العام 
ب�  ا مقارنة  �شخ�شً  10954 اإىل  العاملة  القوى  تعداد  2022، وو�شل 
8522 يف العام 2021، بزيادة بن�شبة %29 يف عدد العاملني.. فيما 
وقع �شوق اأبوظبي العاملي 25 مذكرة تفاهم يف عام 2022، ا�شتهدفت 
تعزيز البيئة الداعمة لالأعمال يف ال�شوق والتي ت�شهل ممار�شة الأن�شطة 
هذا  �شمن  العمل  وم��رون��ة  �شال�شة  وت��وؤم��ن  العمالء  وخدمة  التجارية 
املركز املايل الدويل.و بلغ اإجمايل الراخي�س الن�شطة يف �شوق اأبوظبي 
مالية  خدمات  ل�شركات  تراخي�س  بينها  من  ا،  ترخي�شً  5546 العاملي 

بن�شبة   ،2021 العام  4262 �شركة يف  ب�  و�شركات غري مالية، مقارنة 
عام  الن�شطة يف  ال��راخ��ي�����س  ع���دد  %30 يف  ق��دره��ا  اإج��م��ال��ي��ة  زي����ادة 
امل�شجلة  ال�شركات  ع��دد  يف  من��ًوا  العاملي  اأبوظبي  �شوق  �شجل  2022.و 
من  اإجماليها  لريتفع   30% بن�شبة  العاملي  اأبوظبي  �شوق  يف  والعاملة 
�شوق  يف  امل�شجلة  ال�شركات  من  ع��دد  اإدراج  مت  و   ..1378 اإىل   1061
اأي”  اأيه  و”بيانات  و”برجيل القاب�شة”  “بروج”  اأبوظبي العاملي وهي 
و”مطعم اأمريكانا” يف �شوق اأبوظبي لالأوراق املالية.. يف حني ح�شلت 
�شركة “اأمريكانا للمطاعم” على ت�شجيل مزدوج يف كل من �شوق اأبوظبي 
لالأوراق املالية وال�شوق املالية ال�شعودية )تداول(.. اأما �شركة “اأنغامي” 
اأن  اإىل  التنويه  2022 مع  العام  نا�شداك يف  �شوق  اإدراج��ه��ا يف  فاأكملت 
املقر الرئي�شي لل�شركة ومركزها لالأبحاث والتطوير هو يف �شوق اأبوظبي 

العاملي.

عمار �لنعيمي يفتتح �سوق م�سريف يف عجمان بحلته �جلديدة

يف اليوم العاملي لل�سعادة – لولو تطلق )برنامج ال�سعادة للولء(

برنامج �لولء للعمالء يقدم خ�سومات �إ�سافية فورية، ونقاط �ملكافاآت، و�أ�سعارً� ح�سرية للم�سرتكني
تريليون درهم �أ�سول 18 بنكًا   3.5

وطنيًا مدرجًا بنهاية 2022 بنمو 32 %

•• عجمان-وام: 

افتتح �شمو ال�شيخ عمار بن حميد النعيمي ويل 
اأم�س،  التنفيذي،  املجل�س  رئي�س  عجمان  عهد 
اأجنزت  وال���ذي  اجل��دي��دة  بحلته  م�شريف  �شوق 
والتخطيط  البلدية  دائرة  التطويري  م�شروعه 
يف عجمان، بتكلفة بلغت 3 ماليني و100 األف 
الثانية  احل��زم��ة  م�����ش��اري��ع  وذل���ك �شمن  دره����م، 
را�شد  ب��ن  حميد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  مل��ب��ادرة 
 ، عجمان  حاكم  الأعلى  املجل�س  ع�شو  النعيمي 
�شمو  واأك��د  الإم���ارة.  التحتية يف  البنية  لتطوير 
تعتز  ع��ج��م��ان  اإم����ارة  اأن  النعيمي  ع��م��ار  ال�شيخ 
وحتافظ  وتاريخها  واأ�شالتها  العريقة  بهويتها 
على تراثها، وتدعم كل امل�شاريع املرتبطة مبا�شي 
ت��ق��دمي الدعم  امل��ج��ت��م��ع وح���ا����ش���ره، وع��ل��ي��ه مت 
م�شريف،  ���ش��وق  يف  التطويري  امل�����ش��روع  لإجن���از 
اأ���ش��واق الإم����ارة واأقدمها  اأه���م  وال���ذي يعد م��ن 
ق���دم خدماته  اإذ  ب���الأه���ايل،  ارت��ب��اط��اً  واأك���رثه���ا 
وقتنا  وح��ت��ى  الثمانينات  اأوائ����ل  م��ن��ذ  ال�شاملة 
ومعلماً  وال���زوار  لل�شكان  وجهة  ليكون  احل��ايل، 
بارزاً و�شوقاً حيوياً ي�شهد حركة دوؤوبة على مدار 
ال�شاعة. وثّمن �شموه التطور الإيجابي املن�شجم 
التطوير  يف  املتمثل  ال�شراتيجي  ال��ه��دف  م��ع 
ال��ب��ن��اء وال��ت�����ش��ي��ي��د، ليت�شمن  ل��ق��ط��اع  امل�����ش��ت��دام 
جت���اري���ا،  حم���ال  و119  م���ب���ن���ًى،   25 ���ش��ي��ان��ة 

وجت��م��ي��ل ال��واج��ه��ات وت��وف��ري م��ظ��الت وممرات 
اجلميع  اأّن  مو�شحاً  خارجية،  وجل�شات  م�شاة، 
ي�شعى بال توقف خلدمة املواطن واملقيم وتوفري 
اأعلى مقومات الرفاهية وال�شعادة للجميع. من 
النعيمي  حميد  ب��ن  را���ش��د  ال�شيخ  اأو���ش��ح  جانبه 
عجمان،  يف  والتخطيط  البلدية  دائ���رة  رئي�س 
مت  وعليه  الأم��اك��ن  لأن�شنة  ت�شعى  ال��دائ��رة  اأن 
الركيز على تعزيز التوا�شل بني اأماكن ال�شوق 

اأجواء  و�شط  الت�شّوق  فر�شة  ليمنحهم  وزواره 
للم�شي،  ���ش��اح��ات  ال��دائ��رة  وف���رت  حيث  مهيئة، 
وم�شاريعها  خططها  ت�شري  ال��دائ��رة  اأن  مبيناً 
ال�شراتيجية  وخططها  الدولة  توجهات  وفق 
ب���اأه���م���ي���ة ال����ش���ت���دام���ة وحت���ف���ز كافة  وت����وؤم����ن 
واأكد  املن�شودة.  الأه���داف  حتقق  التي  الو�شائل 
مع  والتغيري  التطوير  على  يتوا�شل  العمل  اأن 
امل�شروع  وِحر�س  القائم،  الأ�شل  على  املحافظة 

يف  املتمثلة  الطبيعية  امل��وارد  على  احلفاظ  على 
الأ�شجار، لتتو�شط ال�شوق �شجرة الغاف املعمرة 
العام.  م��دار  على  طبيعية  تهوية  م�شدر  لتكون 
اجل��راح مدير  املهند�شة مها  من جانبها قدمت 
ق�شم تراخي�س البناء مدير امل�شروع، ل�شمو ويل 
العمل  مف�شاًل عن مراحل  �شرحاً  عهد عجمان 
الكبري  التحدي  اأن  مو�شحًة  املحققة،  والنتائج 
الذي واجه اجلميع متحور يف خ�شو�شية املكان 

التطوير  وكيفية  بال�شكان،  املتاأ�شل  وارت��ب��اط��ه 
دون تغيري الهوية، م�شرية ًاإىل ثناء زوار ال�شوق 
واأ�شحاب املحال على التح�شني الإيجابي بتوفري 
اجلمال  ودع��م  املتعددة،  واملرافق  امل�شي  م�شارات 
تزين اجلدران  التي  اللوحات  والفن من خالل 
وت����روي ع��ن م��واق��ف ال��ت��اري��خ وع����ادات الأج����داد 
بن حميد  را�شد  ال�شيخ  الفتتاح  والآب��اء. ح�شر 
 ، ال��ب��ل��دي��ة وال��ت��خ��ط��ي��ط  دائ����رة  النعيمي رئ��ي�����س 

و�شعادة عبد الرحمن حممد النعيمي مدير عام 
مدير  النعيمي  حممد  يو�شف  و�شعادة  ال��دائ��رة 
والدكتور   ، وال�شيافة  الت�شريفات  دائ���رة  ع��ام 
ب����ن ع���م���ري املهريي  اأح����م����د  امل���ه���ن���د����س حم���م���د 
التحتية  البنية  تطوير  لقطاع  التنفيذي  املدير 
الفال�شي  اهلل  عبد  خليفة  واملهند�س  ب��ال��دائ��رة، 
العمل  وف��ري��ق  ب���ال���دائ���رة،  امل��ب��اين  اإدارة  م��دي��ر 

واملهند�شني وامل�شرفني على امل�شروع.

•• اأبوظبي -الفجر:

ك�شفت جمموعة لولو العاملية، رائدة 
الت�شوق  ومتاجر  بالتجزئة  البيع 
�شعادة"  "برنامج  ع��ن  املنطقة،  يف 
للمت�شوقني  ولء  ب��رن��ام��ج  اأف�����ش��ل 
يف دول��ة الإم����ارات وق��د مت اطالقه 
ت��زام��ن��اً م��ع ال��ي��وم ال��ع��امل��ي لل�شعادة 
يف لولو هايرب ماركت امل�شرف مول 

اأبوظبي.
ال��ربن��ام��ج ر�شمياً  ت��د���ش��ني  وق���د مت 
مو�شليام،  ع��ل��ى  ي��و���ش��ف  ب��وا���ش��ط��ة 
رئي�س جمل�س ادارة جمموعة لولو 
العاملية، مب�شاركة كبار امل�شئولني يف 
جمموعة لولو، حيث ك�شف لو�شائل 
الع�����الم ع���ن م���زاي���ا ال����ش���راك يف 

برنامج �شعادة للمت�شوقني.
الن�شمام  ل��ل��م��ت�����ش��وق��ني  ومي���ك���ن 
ل����ل����ربن����ام����ج ب����ك����ل �����ش����ه����ول����ة عرب 
الت�شجيل يف كاونر خدمة العمالء 
ماركت  هايرب  لولو  متاجر  بجميع 
اأونالين عرب املوقع الإلكروين  اأو 
وال�شتفادة من العرو�س احل�شرية 
"برنامج  ويتوفر  املكافاآت.  نقاط  و 
�شعادة" الآن يف دولة الإمارات فقط 
و قريباً �شيتم تد�شينه يف جميع دول 

اخلليج العربي لكل 248 متجر.

م��ت��ح��دث��اً ل��و���ش��ائ��ل الع������الم، قال 
يو�شف على مو�شليام: "هذه مبادرة 
املزيد  لإ���ش��اف��ة  م��ن جانبنا  اأخ���رى 
اليومي  الت�شوق  اإىل  ال�شعادة  م��ن 
لعمالئنا. ي�شعدنا اخلروج بربنامج 
امل��ك��اف��اآت ال��ف��ري��د ه���ذا ال��ي��وم حيث 
يحتفل العامل باأ�شره بيوم ال�شعادة 
و�شهر رم�شان الكرمي على الأبواب 

."
متاأكد  "اأنا  ع��ل��ي:  يو�شف  واأ���ش��اف 

"�شيجلب  اأن برنامج" ال�شعادة  من 
القيمة  م�����ن  امل�����زي�����د  ب���ال���ت���اأك���ي���د 
واملدخرات والراحة ملت�شوقني لولو 
الوفياء الذين دعمونا دائًما. هذه 

طريقتنا يف �شكرهم ".
رقمهم  ع��رب  للمت�شوقني  مي��ك��ن  و 
ت��ط��ب��ي��ق لولو  ا���ش��ت��خ��دام  امل�����ش��ج��ل 
البيع  م���ن���اف���ذ  اأوع��������رب  ل���ل���ت�������ش���وق 
احل�شرية  امل��ك��اف��اآت  م��ن  ال�شتفادة 

واخل�شومات ال�شبوعية .

الت�شويق  مدير  كومار،  ناندا  وق��ال 
والت�شال املوؤ�ش�شي ملجموعة لولو: 
مزايا  خ��م�����س  ع��ل��ى  رك��زن��ا  " ل��ق��د 
الربنامج  ه���ذا  لأع�����ش��اء  رئ��ي�����ش��ي��ة 
ه�������ي: اخل���������ش����وم����ات الإ�����ش����اف����ي����ة 
واأ�شعار  امل��ك��اف��اآت،  ونقاط  الفورية، 
والمتيازات  احل�شرية،  الأع�����ش��اء 
التجارية  العالمات  من  والعرو�س 
باخت�شار،  الآخرين.  وامل�شتاأجرين 
التطلع  الآن  لولو  ملت�شوقي  ميكن 

اإىل جمموعة مذهلة من العرو�س 
لتحقيق  امل�����ش��م��ون��ة  ال���روي���ج���ي���ة 

وفورات و�شعادة معززة ".
من  ك��ل  التد�شني  حفل  �شهد  وق��د 
-املدير  روبيال  طاهر  الدين  �شيف 
التنفيذي للمجموعة، و�شليم يف اأي،  
مدير العمليات، �شابو عبد املجيد - 
بالتجزئة،  ال��ب��ي��ع  ع��م��ل��ي��ات  م��دي��ر 
تقنية  ق�شم  رئي�س   - اأني�س  حممد 

املعلومات يف جمموعة لولو.

م�سرف �لإمار�ت للتنمية وغرفة �أبوظبي ي�ستعر�سان - يف طاولة م�ستديرة - �حللول �لتمويلية �ملرنة �ملخ�س�سة للم�ستثمرين
•• اأبوظبي -وام:

للتنمية  الإم��ارات  بالتعاون مع م�شرف  اأبوظبي  نظمت غرفة جتارة و�شناعة 
ل��ق��اء ط��اول��ة م�����ش��ت��دي��رة ب��ح�����ش��ور اأح��م��د حم��م��د ال��ن��ق��ب��ي ال��رئ��ي�����س التنفيذي 
للم�شرف وم�شاركة ممثلي كربى موؤ�ش�شات القطاع اخلا�س وال�شركات ال�شغرية 
واملتو�شطة، وعدد من رجال ورواد الأعمال يف اإمارة اأبوظبي. ا�شتعر�س اللقاء 
اخلدمات التي يقدمها م�شرف الإمارات للتنمية و�شلط ال�شوء على جمموعة 

احللول التمويلية املرنة املخ�ش�شة للم�شتثمرين.
اأع�شائها  اأبوظبي على تعريف  اللقاء انطالقاً من حر�س غرفة  ياأتي تنظيم   
املالية  واحل��ل��ول  املختلفة  التمويلية  ب��ال��ربام��ج  اخل��ا���س  القطاع  �شركات  م��ن 
لتمكني  خ�شي�شاً  وامل�شممة  للتنمية  الإم��ارات  م�شرف  يوفرها  التي  الفريدة 
ال�شركات من تعزيز منو اأعمالها، ل�شيما النا�شئة منها، متا�شياً مع التوجهات 
اأدائها  تعزيز  من  واملتو�شطة  ال�شغرية  ال�شركات  لتمكني  الرامية  احلكومية 
واإثراء م�شاهمتها يف حتقيق التنوع القت�شادي ودعم القت�شاد الوطني. واأكد 
بتنظيم  الغرفة  التزام  اأبوظبي  املهريي، مدير عام غرفة  �شعادة حممد هالل 
الفعاليات الهادفة اإىل تبادل املعارف واخلربات، وزيادة الوعي بالأدوات واملن�شات 
ومبوجب  اأبوظبي  غرفة  اأن  اإىل  لفتاً  التجارية،  الأع��م��ال  منو  لدعم  املتاحة 
ال�شراتيجية اجلديدة التي اأطلقتها موؤخراً ما�شية نحو توفري الدعم للقطاع 
اخلا�س والإ�شهام يف متكينه من اإطالق طاقاته وتطوير اأدائه يف اإطار منظومة 
تناف�شية متطورة، باعتباره حموراً اأ�شا�شياً يف تعزيز التنمية القت�شادية بدولة 
الإم����ارات  يقدمها م�شرف  ال��ت��ي  ال��ري��ادي��ة  الأدوار  امل��ه��ريي  وث��ّم��ن  الإم�����ارات. 
للتنمية، واهتمامه باإتاحة جمالت التوا�شل واللقاء مع ممثلي القطاع اخلا�س 

اأن  املبتكرة موؤكداً  التمويلية  لتعريفيهم باحللول والربامج  اأبوظبي،  اإمارة  يف 
على  �شتحر�س  امل�شرف  مع  امل�شرك  التعاون  اتفاقية  ظل  ويف  اأبوظبي  غرفة 

اإتاحة فر�س التوا�شل وبناء العالقات وال�شراكات بني اجلانبني.
يف  والنا�شئة  وال�شغرية  واملتو�شطة  الكبرية  اخل��ا���س  القطاع  �شركات  دع��ا  و 
املقدمة  واملنتجات  التمويل  ال�شتفادة من خطط  اإىل  الأولوية  ذات  القطاعات 

من م�شرف الإمارات للتنمية.
الإم���ارات  مل�شرف  التنفيذي  الرئي�س  النقبي،  حممد  اأح��م��د  ق��ال  جهته،  م��ن   
للتنمية: “ي�شّر امل�شرف باعتباره اأحد املحركات املالية الرئي�شية بدولة الإمارات 

تنظيم لقاء املائدة امل�شتديرة مع غرفة جتارة و�شناعة اأبوظبي” .. 
موؤكدا اأن ال�شركات ال�شغرية واملتو�شطة وال�شركات النا�شئة تلعب دوًرا رئي�شًيا 
يف تنويع القت�شاد وتر�شيخ مكانة دولة الإمارات مركزا ماليا رائدا يف املنطقة.

وعرب عن تطّلع امل�شرف،
ال�شغرية  ال�شركات  و�شول  ت�شهيل  اإىل  الفعاليات،  امل�شاركة يف هذه  من خالل 
واملتو�شطة وال�شركات النا�شئة بدولة الإمارات اإىل باقات حلوله التمويلية املرنة 

واملخ�ش�شة وتوفري جتربة م�شرفية اأكرث فعالية تلبي احتياجاتها.
امل�شلحة  اأ���ش��ح��اب  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  ال��ف��ع��ال��ي��ات  ا�شت�شافة  �شنوا�شل   “  : وق���ال 

الرئي�شيني، 
التي  امل�شتقبلية  وال�شراكات  الفر�س  لتحديد  الالزمة  املن�شة  توفري  اأجل  من 
بني  تفاعلية  جل�شة  ال��ل��ق��اء  �شهد  وم�شتدام”.  ق��وي  اقت�شاد  ب��ن��اء  يف  ت�شاهم 
امل�شوؤولني يف امل�شرف واحل�شور من املوؤ�ش�شات وال�شركات، لالإجابة على الأ�شئلة 
املتعلقة ب�شروط التمويل و المتيازات والت�شهيالت التي يقدمها امل�شرف واأهم 

املنتجات التي يوفرها لدعم الأعمال.

•• اأبوظبي - وام:

زادت اأ���ش��ول م���وج���ودات ال��ب��ن��وك ال��وط��ن��ي��ة امل��درج��ة يف 
اأ�شواق املال املحلية على اأ�شا�س �شنوي بن�شبة %32 اأو ما 
يعادل 315 مليار درهم خالل العام املا�شي 2022، يف 
موؤ�شر على مالءتها املالية القوية وقدرتها على التو�شع 
وكالة  ر�شد  ووف��ق  الت�شغيلية.  وعملياتها  اأن�شطتها  يف 
بنكاً   18 اإف�شاحات  اإىل  ا�شتناداً  “وام”،  الإم��ارات  اأنباء 
وطنياً مدرجاً على مواقع الأ�شواق املالية، و�شلت اأ�شول 
البنوك اإىل 3 تريليونات و494 مليارا و155 مليون 
تريليونات   3 بنحو  مقارنة   ،2022 نهاية  م��ع  دره��م 
و179 مليارا و55 مليون درهم خالل العام 2021. 
لالأوراق  اأبوظبي  �شوق  يف  مدرجة  بنكاً   11 وا�شتحوذ 
املالية علي الن�شيب الأكرب من اإجمايل الأ�شول بن�شبة 
و310  مليارا  و49  تريليون   2 اإىل  لت�شل   58.6%
 12% 2022، بارتفاع ن�شبته  ماليني درهم يف نهاية 
وذلك يف مقابل 1 تريليون و931 مليارا و155 مليون 
 218.2 2021، ما يعني زي��ادة تعادل  درهم يف نهاية 
مليار درهم خالل 12 �شهراً.وحازت7 بنوك مدرجة يف 
اإجمايل  %41.3 من  ن�شبته  ما  امل��ايل على  دب��ي  �شوق 
الأ�شول مع و�شولها اإىل تريليون و444 مليارا و846 
مليون درهم يف نهاية العام املا�شي، بنمو قدره 7.2%، 
مقابل نحو تريليون و347 ملياراً و901 مليون درهم 
مليار   96.9 بنحو  زي���ادة  يعني  م��ا   ،2021 نهاية  يف 
يف  الأول”  “اأبوظبي  ���ش��ه��راً.وج��اء   12 خ���الل  دره���م 
ال�شدارة مع ارتفاع اأ�شوله بن�شبة %11 من 1.001 
تريليون   1.11 اإىل   2021 نهاية  يف  دره��م  تريليون 
ال��ن��م��و القوي  ي���ربز  2022، وه���و م��ا  ن��ه��اي��ة  دره���م يف 
للمجموعة وقوة اأعمالها الأ�شا�شية اإىل جانب الإجنازات 

الأج���ل.  متو�شطة  ا�شراتيجيتها  م��ع  تتما�شي  ال��ت��ي 
بن�شبة  الوطني”  دب��ي  “الإمارات  بنك  اأ���ش��ول  وزادت 
742 مليار درهم  اإىل  687.4 مليار دره��م  %8 من 
“اأبوظبي  اأ�شول  ارتفعت  فيما  املا�شي،  العام  نهاية  يف 
اإىل  440.2 مليار درهم  %13 من  بنحو  التجاري” 
اأ�شول  ومن���ت   .2022 بنهاية  دره���م  م��ل��ي��ار   497.8
مليار   279.1 من   3.3% بن�شبة  الإ�شالمي”  “دبي 
 ،2022 288.2 مليار درهم يف  2021 اإىل  درهم يف 
فيما ارتفعت اأ�شول “بنك امل�شرق” اإىل 198.8 مليار 
 12.3% بن�شبة  ب��زي��ادة  املا�شي  ال��ع��ام  نهاية  يف  دره��م 
 .2021 يف  دره����م  م��ل��ي��ار   177.05 ب��ن��ح��و  م��ق��ارن��ة 
بن�شبة  الإ�شالمي”  اأبوظبي  “م�شرف  اأ�شول  وارتفعت 
%23.1 من 136.8 مليار درهم اإىل 168.5 مليار 
درهم، كما زادت اأ�شول “دبي التجاري” بنحو 1.6% 
درهم،  مليار   116.07 اإىل  دره��م  مليار   114.2 من 
 15.2% بنحو  الإ�شالمي”  “الإمارات  اأ�شول  وقفزت 
راأ�س  “بنك  اأ���ش��ول  و�شعدت  دره���م.  مليار   74.7 اإىل 
مليار   66.5 اإىل   15.5% بنحو  الوطني”  اخليمة 
يف  دره���م  م��ل��ي��ار   57.5 م��ق��اب��ل   2022 بنهاية  دره���م 
الإ�شالمي”  “ال�شارقة  اأ�شول  وارتفعت   ،2021 نهاية 
اأ�شول  وزادت  دره���م،  مليار   59.1 اإىل   7.6% بنحو 
درهم،  مليار   47.6 اإىل   11% الوطني”  “الفجرية 
ومنت اأ�شول “بنك ال�شارقة” %9.7 اإىل 41.9 مليار 
اإىل  الدويل”  التجاري  “البنك  اأ�شول  درهم.وو�شلت 
 21.1 اإىل  21.16 مليار درهم و”م�شرف عجمان” 
مليار درهم و”البنك العربي املتحد” اإىل 14.1 مليار 
مليار   13.6 اإىل  الوطني”  القيوين  اأم  و”بنك  دره��م 
درهم  م��ل��ي��ار   8.81 اإىل  ال�شتثمار”  و”بنك  دره����م 

و”بنك الإمارات لال�شتثمار” اإىل 3.88 مليار درهم.
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املال والأعمال
م�سرف �لإمار�ت للتنمية يح�سد جائزة �أف�سل من�سة رقمية لتجربة �لعمالء

•• اأبوظبي-وام:

“اأف�شل  ج��ائ��زة  على  للتنمية  الإم�����ارات  م�شرف  ح�شل 
الرقمي  تطبيقه  ع��ن  العمالء”  لتجربة  رقمية  من�شة 
ال�شرق  قمة  خ��الل  وذل��ك  لالأعمال  امل�شرفية  للخدمات 

الأو�شط للذكاء ال�شطناعي والتحليالت امل�شرفية.
ال�شركات  بدعم  امل�شرف  ال��ت��زام  اإط��ار  يف  التطبيق  يندرج 
مم  ال�شغرية واملتو�شطة وال�شركات النا�شئة يف الدولة، و�شُ
بهدف ت�شهيل اإجراءات فتح احل�شابات امل�شرفية لل�شركات 

واإ�شدار رقم ح�شاب م�شريف يف غ�شون 48 �شاعة.
وقد ا�شتقطب امل�شرف 2،094 عمياًل من ال�شركات منذ 

التطبيق  2021. كما يقّدم  التطبيق يف �شبتمرب  اإطالق 
خدمة متويل رقمية تتيح لل�شركات ال�شغرية واملتو�شطة 
ال��ت��ق��دم ب��ط��ل��ب ل��ل��ح�����ش��ول ع��ل��ى مت���وي���الت ت�����ش��ل اإىل 5 
ماليني درهم مبا�شرة من خالله، واحل�شول على املوافقة 

اأو الرف�س يف غ�شون خم�شة اأيام.
وُتعد قمة ال�شرق الأو�شط للذكاء ال�شطناعي والتحليالت 
نوعها  من  الأوىل  القمة  دب��ي،  يف  ُعقدت  التي  امل�شرفية، 
م�شتوى  على  ال��ب��ي��ان��ات  وحت��ل��ي��الت  ال�شطناعي  ل��ل��ذك��اء 
املنطقة، وتتيح لكبار امل�شوؤولني التنفيذيني و�شّناع القرار 
يف قطاع اخلدمات امل�شرفية واملالية فر�شة التوا�شل مع 
والتحليالت  ال�شطناعي  ال��ذك��اء  اخل��رباء يف قطاع  اأب��رز 

مل��ن��اق�����ش��ة اأح�����دث الجت����اه����ات وال���ت���ع���اون ل��ت��ط��وي��ر حلول 
م�شتقبلية.

مل�شرف  التنفيذي  الرئي�س  النقبي،  حممد  اأحمد  وت�شّلم 
خالل  امل�شرف  ع��ن  بالنيابة  اجل��ائ��زة  للتنمية،  الإم����ارات 
الفعالية، فيما األقى كري�شنا كومار ناير، رئي�س العمليات 
خاللها  ا�شتعر�س  رئي�شية  كلمة  امل�����ش��رف،  يف  امل�����ش��ان��دة 
التطورات التي ت�شهدها مناذج الأعمال امل�شرفية، وقطاع 
به  يقوم  ال��ذي  ال�شراتيجي  وال��دور  الإمنائية،  امل�شارف 

م�شرف الإمارات للتنمية.
“نفتخر   :- املنا�شبة  بهذه   - النقبي  حممد  اأحمد  وق��ال 
بح�شولنا على هذه اجلائزة عن التطبيق الرقمي للخدمات 

امل�شتمرة  جهودنا  �شمن  ي��اأت��ي  ال��ذي  لالأعمال  امل�شرفية 
لتعزيز التجربة امل�شرفية لل�شركات ال�شغرية واملتو�شطة 
يف الدولة. ومتا�شياً مع م�شرية التحّول الرقمي يف خمتلف 
القطاعات الرئي�شية التي تاأتي يف مقدمة اأولويات الأجندة 
وال�شراكات  الفر�س  ا�شتك�شاف  امل�شرف  يوا�شل  الوطنية، 
دولة  مكانة  وتر�شيخ  القطاع  من��و  ت�شريع  لنا  تتيح  التي 

الإمارات كمركز مايل على م�شتوى املنطقة«.
الإجن����ازات  م��ن  ال��ع��دي��د   2022 امل��ال��ي��ة  ال�شنة  و���ش��ه��دت 
على  امل�شرف  موافقة  اأب��رزه��ا  ك��ان  للم�شرف  الرئي�شية 
اإجمايل متويالت بقيمة 6.1 مليار درهم، ما يعادل زيادة 
بن�شبة %673 مقارنة بال�شنة املالية ال�شابقة، كما وافق 

�شكل  دره��م يف  مليار   1.8 بقيمة  على متويالت  امل�شرف 
قرو�س لل�شركات ال�شغرية واملتو�شطة خالل ال�شنة املالية 
مقارنة   387% ق��دره��ا  زي����ادة  مي��ّث��ل  م��ا  وه���و   ،2022
بني  ال��ت��م��وي��الت  ه��ذه  وت��وّزع��ت   .2021 امل��ال��ي��ة  بال�شنة 
ومتويالت  دره���م  مليار   1.2 بقيمة  مبا�شرة  مت��وي��الت 
غري مبا�شرة بقيمة 611 مليون درهم من خالل برنامج 
�شمان التمويل الذي يقدمه امل�شرف بالتعاون مع البنوك 
التجارية ال�شريكة. وتخّطت القيمة الإجمالية للتمويالت 
عرب   -“ “بيهايف  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  امل�����ش��رف  منحها  ال��ت��ي 
من�شته الرقمية املخ�ش�شة لل�شركات ال�شغرية واملتو�شطة 

- حاجز ال� 100 مليون درهم.

�إنفنيتي باور ت�ستحوذ على ليكيال باور يف �أكرب �سفقة 
من نوعها بقطاع �لطاقة �ملتجددة يف �أفريقيا

�أحمد بن حميد �لنعيمي يفتتح معر�س عجمان لال�ستثمار �لعقاري
•• عجمان-وام: 

�شاحب  ممثل  النعيمي  حميد  ب��ن  اأح��م��د  ال�شيخ  اأك���د 
اأن  والإداري������ة،  امل��ال��ي��ة  ل��ل�����ش��وؤون  ح��اك��م عجمان  ال�شمو 
ع�شو  النعيمي  را�شد  بن  حميد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
املجل�س الأعلى حاكم عجمان، نقل اإمارة عجمان بف�شل 
م�شتويات  اإىل  الثاقبة  ونظرته  الإ�شت�شرافية  روؤي��ت��ه 
عاملية وجعل منها مركزاً اإقت�شادياً وا�شتثمارياً تناف�شياً 
للعي�س  ال��وج��ه��ات  اأف�شل  م��ن  ك��واح��دة  �شمعتها  ور���ش��خ 

والعمل واخليار الأمثل لرواد الأعمال و امل�شتثمرين.
عجمان  اإن  ال��ن��ع��ي��م��ي،  حميد  ب��ن  اأح��م��د  ال�شيخ  وق���ال 
�شتى  ويف  الأ���ش��ع��دة  ك��اف��ة  ع��ل��ى  �شاملة  نه�شة  ���ش��ه��دت 
اأ�شواطاً  وقطعت  العقاري،  القطاع  ل�شيما  القطاعات 
وا�شعة يف التنمية امل�شتدامة وحققت اإجنازات ومكا�شب 
نوعية، واأ�شبحت اليوم حتتل مكانة عاملية مرموقة، اإذ 
واخلام�شة عاملياً يف ت�شجيل  الأوىل عربياً  تعد عجمان 
املمتلكات وفق نتائج تقرير �شهولة الأعمال ال�شادر من 

البنك الدويل.
جاء ذلك خالل افتتاح ال�شيخ اأحمد بن حميد النعيمي 

فعاليات الن�شخة الأوىل من معر�س عجمان لالإ�شتثمار 
العقاري الذي تنظمه دائرة الأرا�شي والتنظيم العقاري 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  م��ن  كرمية  ورع��اي��ة  بتوجيهات 
حاكم  الأع��ل��ى  املجل�س  ع�شو  النعيمي  را�شد  بن  حميد 
اأبرز  مب�����ش��ارك��ة  لل�شيافة  الإم������ارات  ق��اع��ة  عجمانفي 
بعجمان  العقارية  واملكاتب  العقاري  التطوير  �شركات 
امل�����ش��وؤول��ني و���ش��ن��اع القرار  ك��ب��ار  وب��ح�����ش��ور نخبة م��ن 

واخلرباء واملخت�شني يف املجال العقاري.
رئي�س  النعيمي  حميد  ب��ن  ع��ب��دال��ع��زي��ز  ال�����ش��ي��خ  وق���ال 
اإقامة  اإن  بعجمان  العقاري  والتنظيم  الأرا���ش��ي  دائ��رة 
ال��ع��ق��اري يعك�س روؤي���ة  م��ع��ر���س ع��ج��م��ان ل��الإ���ش��ت��ث��م��ار 
الإرتقاء  ن��ح��و ����ش���رورة  ال��ر���ش��ي��دة وت��وج��ه��ه��ا  ال��ق��ي��ادة 
امل�����ش��ت��دام��ة يف  التنمية  الإ���ش��ت��ث��م��اري وحت��ق��ي��ق  ب��امل��ن��اخ 
اأن  موؤكداً  العاملية،  تناف�شيته  وتعزيز  العقاري  القطاع 
الإ�شتثمارات العقارية ت�شجل معدلت ت�شاعدية واأرقام 
اإيجابية تعك�س قوة و�شالبة القطاع العقاري يف عجمان 
بالنظر اإىل ما تتوفر عليه من مقومات وعوامل جذب 
وتعزز  والدوليني  املحليني  امل�شتثمرين  ت�شجع  متنوعة 

ثقتهم يف املناخ الإقت�شادي بالإمارة.

•• اأبوظبي-وام:

اأبوظبي  �شركة  ب��ني  امل�شركة  ال�شركة  ب���اور،  اإنفنيتي  اأعلنت 
اأم�س عن  امل�شرية،  “اإنفنيتي”  و  “م�شدر”  امل�شتقبل  لطاقة 
باور”،  “ليكيال  �شركة  اأ�شهم  جميع  على  ال�شتحواذ  اإمتامها 
وهي ال�شفقة التي جتعل من اإنفنيتي باور اأكرب �شركة للطاقة 

املتجددة يف القارة الأفريقية.
اإنفنيتي  �شركة  يف  الرئي�شيني  امل�شاهمني  اأن  بالذكر  اجلدير 
 )AFC( الأفريقية  التمويل  موؤ�ش�شة  من  كل  هما  امل�شرية 
 .)EBRD( والتنمية  التعمري  لإع����ادة  الأوروب�����ي  وال��ب��ن��ك 
ت�شل  الرياح  لطاقة  م�شروعات  حالياً  باور”  “ليكيال  وتدير 
قدراتها الإجمالية اإىل 1 جيجاواط يف كل من جنوب اأفريقيا 
بقدرة  التطوير  قيد  م�شروعات  ولديها  وال�شنغال،  وم�شر 
اإجمالية ت�شل اإىل 1.8 جيجاواط يف مراحل تطوير خمتلفة. 
امل�شاهمني  قبل  من  ا�شتثمار  طريق  عن  ال�شفقة  متويل  ومت 
وب��ن��ك موري�شيو�س   Absa ب��ن��ك  م��ن  ق��رو���س  خ���الل  وم���ن 
اأحمد  التجاري )MCB(. وقال معايل الدكتور �شلطان بن 
اجلابر، وزير ال�شناعة والتكنولوجيا املتقدمة، الرئي�س املعني 
ي�شرنا  “م�شدر”:  اإدارة  جمل�س  رئي�س   ،COP28 ملوؤمتر 
لتنفيذ  ’م�شدر‘  ي�شهم يف جهود  الذي  ال�شتحواذ  اإمت��ام هذا 
الطاقة  حلول  ون�شر  امل�شتدامة  التنمية  بتعزيز  القيادة  روؤي��ة 
وتكت�شب  العامل.  م�شتوى  على  املناخي  العمل  ودع��م  املتجددة 
يتيح  حيث  ’م�شدر‘  ل���  بالن�شبة  كبرية  اأهمية  اخل��ط��وة  ه��ذه 
هذا ال�شتثمار تو�شيع نطاق انت�شار م�شاريعها يف جميع اأنحاء 
قارة اأفريقيا، ودعم الدول النامية يف حتقيق التحول املن�شود 
يف قطاع الطاقة النظيفة. و�شيّمكن هذا ال�شتحواذ “انفينتي 
تاأثري  لها  عملية  ح��ل��ول  ن�شر  يف  جهودها  تكثيف  م��ن  باور” 
وا�شح ت�شهم يف مواجهة التحديات املناخية، وذلك مبا ين�شجم 
�شاماًل  اأن يكون م��وؤمت��راً  COP28 يف  اأه���داف م��وؤمت��ر  م��ع 

وعادًل يركز على النتائج العملية«.
اإدارة  اإ�شماعيل من�شور، رئي�س جمل�س  من جانبه قال حممد 
اإمت��ام �شفقة ال�شتحواذ على  “بعد جناحنا يف  ب��اور:  اإنفنيتي 
اخلطوة  ه���ذه  بف�شل  ب���اور  اإن��ف��ن��ي��ت��ي  �شتتمكن  ب����اور،  ليكيال 
املحورية من حتقيق هدفها الطموح واملتمثل يف اإقامة وت�شغيل 
م�شروعات جديدة للطاقة املتجددة بقدرات اإجمالية ت�شل اإىل 
2 جيجاواط بحلول عام 2025. من ناحية اأخرى يوؤكد اإمتام 
املتحدة  اأوفينا بوعدنا خالل موؤمتر الأمم  اأننا  ال�شفقة  هذه 
�شركات  اأ���ش��رع  ن�شبح  ب��اأن   )COP27( امل��ن��اخ  بتغري  املعني 
توا�شل  نف�شه  ال��وق��ت  يف  اأفريقيا.  يف  من��ًوا  امل��ت��ج��ددة  الطاقة 
الكربونية  الن��ب��ع��اث��ات  م��ن  احل���د  يف  ج��ه��وده��ا  ب���اور  اإنفنيتي 
وزيادة اإنتاج الطاقة من م�شادر متجددة، وتطوير حلول فعالة 
املتمثلة  روؤيتنا  حتقيق  اأج��ل  من  باأكملها  املنطقة  يف  للطاقة 
للكهرباء يف  يف امداد املواطنني يف املجتمعات الأكرث احتياجاً 
اأفريقيا بالطاقة النظيفة التي ميكن العتماد عليها وباأ�شعار 

منخف�شة.«
التنفيذي ل�شركة  من جهته قال املهند�س ناير فوؤاد، الرئي�س 
اإنفنيتي باور: “نرحب ب�شركة ليكيال باور �شمن اأ�شرة اإنفنيتي 
باور، ونتطلع جميًعا لبداية مرحلة جديدة من الإجنازات. اإّن 
لتو�شيع  اآفاًقا غري م�شبوقة  اأمامنا  يفتح  ال�شفقة  اإمت��ام هذه 
ودعم تواجدنا يف اأفريقيا، حيث �شاهمت هذه ال�شفقة يف خلق 
باأكملها.  اأفريقيا  يف  امل��ت��ج��ددة  للطاقة  نوعه  م��ن  كيان  اأك��رب 
املتجددة  ال��ط��اق��ة  ام�����دادات  زي����ادة  ع��ل��ى  م��ًع��ا  ول��ذل��ك �شنعمل 
تعاين  ظلت  التي  ال��ق��ارة  ودول  مواطني  ل�شالح  وامل�شتدامة 
خطط  يعيق  مما  الطاقة  يف  م�شتمر  عجز  من  طويلة  لعقود 
خططنا  ا�شتكمال  خالل  من  ذلك  و  بها  القت�شادية  التنمية 
يف  اخل�����ش��راء  للطاقة  م�شتدامة  منظومة  ل��ب��ن��اء  ال��ط��م��وح��ة 
الرئي�س  ال��رحم��ي،  جميل  حممد  اأك��د  ناحيته  من  اأفريقيا.« 
التنفيذي ل�شركة “م�شدر”على اأهمية عملية ال�شتحواذ هذه 
التي متثال�شتثماراً ا�شراتيجياً مهماً بالن�شبة لنفنيتي باور، 
يف  و�شت�شهم  و”اإنفنيتي”،  “م�شدر”  بني  امل�شركة  ال�شركة 
اإىل  اأفريقيا،  ك�شركة رائدة يف  باور”  “انفنيتي  تر�شيخ مكانة 
التي  الوفرية  املتجددة  الطاقة  م�شادر  من  ال�شتفادة  جانب 

تنعم بها القارة.
وقال الرحمي: “اإن انت�شار تقنيات الطاقة النظيفة يف الدول 
على  اقت�شاداتها  تطوير  يف  فاعل  ب�شكل  �شي�شهم  الأفريقية 
نحو م�شتدام مع تلبية اأهدافها املناخية مبا يتما�شى مع هدف 

موؤمتر COP28 يف حتقيق تقدم مناخي �شامل«.
من جانبها قالت لو�شي هاينتز-ال�شريك ورئي�س قطاع البنية 
باإمتام  اكتي�س  يف  �شعداء   “ “اأكتي�س”:  يف  للطاقة  التحتية 
�شفقة ليكيال باور. لقد كنا نطمح عند تاأ�شي�س ليكيال باور يف 
اأن ت�شبح منوذًجا غري م�شبوق لل�شركات امل�شتدامة يف اأفريقيا. 
باتت  ال�����ش��رك��ة،  ع��ل��ى  ال���ش��ت��ح��واذ  �شفقة  اإمت����ام  وب��ع��د  والآن، 
تتمتع ليكيال باور مبكانة را�شخة يف �شوق الطاقة الأفريقي، 
ب��الإ���ش��اف��ة مل�����ش��اه��م��ات��ه��ا ال���رائ���دة يف جم���ال ال���ش��ت��دام��ة على 
م�شتوى املنطقة باأكملها، نظًرا لمتالكها حمفظة كبرية من 
بقدرات  التنفيذ  قيد  وامل�شروعات  القائمة  الطاقة  م�شروعات 
اإجمالية ت�شل اإىل 2.8 جيجاواط. من ناحية اأخرى، نثق يف 
الرائد يف حتول  ب��اور على موا�شلة لعب دوره��ا  ق��درة ليكيال 
قطاع الطاقة الأفريقي نحو مزيد من ال�شتدامة، بدعم من 

م�شاهميها اجلدد«.
التنفيذي  اأن��ط��ون��وب��ول��و���س-ال��رئ��ي�����س  كري�س  ق��ال  جهته  م��ن 
اأتوقع  التي  املقبلة  املرحلة  “اأتطلع نحو  باور:  ليكيال  ل�شركة 
اأن تكون مليئة بالإجنازات اعتماًدا على الدعم الذي �شتقدمه 
اإنفنيتي باور مبا متتلك من قدرات واإمكانيات. يف الوقت  لنا 
والدول  املجتمعات  باإمداد  التزامها  باور  ليكيال  جتدد  نف�شه، 
من  نتمكن  ولكي  وامل�شتدامة.  النظيفة  بالطاقة  الأفريقية 
التطوير  قيد  م�شروعاتنا  يف  للتو�شع  ن�شعى  ب��ذل��ك،  ال��ق��ي��ام 
يف  الإي��ج��اب��ي  وال��ت��اأث��ري  ج��دي��دة  تكنولوجية  ح��ل��ول  واكت�شاف 

املجتمعات التي نعمل بها”.
واأ����ش���اف : “ اأن��ت��ه��ز ه���ذه ال��ف��ر���ش��ة لأت��ق��دم بال�شكر ل��ك��ل من 
املتجددة  للطاقة  امل���ح���دودة  القاب�شة  ومين�شرمي  اأك��ت��ي�����س 
 Mainstream Renewable Power Africa
ال�شنوات  خ��الل  لنا  املتوا�شل  دعمهما  على   Holdings
منذ  ب���اور  ليكيال  تطوير  لنا  اأت���اح  م��ا  وه��و  املا�شية،  الثماين 
بدايتها وحتى اأ�شبح لديها م�شروعات عمالقة لطاقة الرياح 
بقدرات اإجمالية تتجاوز 1 جيجاواط، كما اأثبتنا ب�شورة عملية 
اأّن الطاقة املتجددة ميكنها م�شاعدة اأفريقيا يف بناء م�شتقبل 
قيادة  للعمل حتت  نتطلع  م�شتدام جلميع مواطنيها. ولذلك 
اإنفنيتي باور وبالتعاون مع م�شاهميها وكافة الأطراف املعنية 
اأعمالها خالل  باور وتنمية  ليكيال  ملوا�شلة تطوير  باأعمالها، 
زوباريو-رئي�س  �شاميال  قال  جانبه،  من  اجلديدة.”  املرحلة 
جمل�س اإدارة والرئي�س التنفيذي ملوؤ�ش�شة التمويل الأفريقية: 
“حتى نتمكن من التعامل مع اأزمة الطاقة الأفريقية ب�شورة 
املناخي،  التغري  م�شكالت  معاجلة  يف  وامل�شاهمة  م�شتدامة، 
مع  التعاون  اأفريقيا  يف  واخلا�س  العام  القطاعني  على  يجب 
ال�شتحواذ  �شفقة  متثل  ل��ذا  ا�شراتيجيني،  عامليني  �شركاء 
توؤكد  كما  الهدف،  هذا  حتقيق  �شبيل  يف  للغاية  هامة  حمطة 
الطاقة  ام��دادات  العتماد على  اأهمية  الأخ��رية على  ال�شفقة 
امل�شتقرة التي تتمتع باأ�شعارها القت�شادية، ويتم توليدها من 
م�شادر طبيعية تتميز بوفرتها يف القارة الأفريقية، من اأجل 
حتقيق تغيري جوهري يف تنويع حلول وم�شادر الطاقة وزيادة 

قدرات توليد الطاقة املتجددة والتو�شع فيها”.
واأكد :” اأّن هذا الإجناز الهام يتيح ملوؤ�ش�شة التمويل الأفريقية 
بالتعاون مع �شركائها، اإقامة من�شة عمالقة للطاقة املتجددة 
ما  3 جيجاواط، وهو  اإىل  ت�شل  اإجمالية  بقدرات  اأفريقيا  يف 
�شفر  ل�شايف  ال��و���ش��ول  يف  حم���وري  دور  لعب  لأفريقيا  يتيح 
ننطلق  التي  القواعد  لإر���ش��اء  بالإ�شافة  كربونية،  انبعاثات 
م��ن��ه��ا خل��ل��ق وت���ق���دمي امل���زي���د م���ن ال��ق��ي��م امل�����ش��اف��ة، وحتفيز 
جهتها  من  اأفريقيا”.  يف  القت�شادي  والنمو  الت�شنيع  حركة 
البنية  ملجموعة  التنفيذية  امل��دي��رة  ب��ار���ش��اد،  ن��ان��دي��ت��ا  ق��ال��ت 
والتنمية  الإعمار  لإعادة  الأوروب��ي  البنك  امل�شتدامة،  التحتية 
�شريكتنا منذ  اإنفنيتي،  روؤية جمموعة  ي�شعدنا   «  :EBRD
املتجددة يف  الطاقة  فاعلة يف جمال  كاأكرب جهة  مدة طويلة، 
اأفريقيا. ويفخر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية باأن 
يكون جزًءا من هذه ال�شفقة ال�شراتيجية، والتي من املتوقع 
اأن تفتح فر�شاً للنمو يف م�شر وخارجها. حيث ميثل ال�شتحواذ 
اإنفنيتي، مما  فارقة مهمة ملجموعة  ب��اور عالمة  ليكيال  على 
ميهد الطريق لل�شركة لغتنام فر�س وافرة يف جمال الطاقة 
يف اإفريقيا، وتقدمي طاقة نظيفة وم�شتدامة للقارة “. تاأ�ش�شت 
م�شروعات  اإق��ام��ة  يف  وتتخ�ش�س   2020 ع��ام  ب���اور  اإنفنيتي 
م�شتوى  على  الرياح  وطاقة  ال�شم�شية  الطاقة  وتوزيع  توليد 

البنية التحتية يف كل من م�شر واأفريقيا.

�سمن جولته العاملية لال�ستماع اإىل الأطراف املعنية والتفاعل معها

�سلطان �جلابر ي�سارك يف رئا�سة �لجتماع �لوز�ري ب�ساأن تغري �ملناخ يف كوبنهاغن، بح�سور �أكرث من 40 وزيرً� من جميع �أنحاء �لعامل 

•• كوبنهاغن- الدمنارك-وام:

وزير  اجل��اب��ر،  اأحمد  �شلطان  الدكتور  معايل  اأك��د 
املعني  والرئي�س  املتقدمة  والتكنولوجيا  ال�شناعة 
بحاجة  العامل  اأن   ،COP28 الأط���راف  ملوؤمتر 
امل�شادر  جميع  م��ن  الطاقة  اإن��ت��اج  يف  التو�شع  اإىل 
امل��ت��اح��ة اخل��ال��ي��ة م��ن الن��ب��ع��اث��ات، ب��ال��ت��زام��ن مع 

تقليل انبعاثات كافة م�شادر الطاقة الأخرى. 
جاء ذلك خالل كلمة معاليه الفتتاحية يف موؤمتر 
كوبنهاغن الوزاري ب�شاأن تغري املناخ، الذي �شارك 
وزير  �شكري،  �شامح  تروؤ�شه مع كل من معايل  يف 
COP27؛  موؤمتر  ورئي�س  امل�شري  اخلارجية 
و�شيا�شة  الإمنائي  التعاون  وزير  يورغن�شن،  ودان 
املناخ العاملية الدمناركي. ويعّد موؤمتر كوبنهاغن، 
الذي ي�شتمر يومني ويح�شره اأكرث من 40 وزيراً 
اأول اجتماع �شيا�شي رفيع امل�شتوى ُيعقد  حكومياً، 
متهيد  اإىل  وي��ه��دف   ،COP27 م��وؤمت��ر  ع��ق��ب 
 COP28 ال��ط��ري��ق ل��ن��ج��اح م��وؤمت��ر الأط������راف

العام  اأواخ�����ر  الإم�������ارات  دول����ة  ت�شت�شيفه  ال����ذي 
اتفاق  اأه��داف  تنفيذ  متابعة  اإىل  اإ�شافة  اجل��اري، 
 .COP27 م��وؤمت��ر  وخم��رج��ات  ونتائج  باري�س 
�شل�شلة من  املوؤمتر، عقد معاليه  وخالل فعاليات 
اللقاءات الثنائية مع عدد من امل�شوؤولني والوزراء 
من خمتلف اأنحاء العامل، من بينهم �شيمون �شتيل، 
الأمني التنفيذي لتفاقية الأمم املتحدة الإطارية 
املناخ؛ ومعايل جنيفر مورغن، وزيرة  ب�شاأن تغري 
املناخي  للعمل  اخلا�شة  الأملانية  واملبعوثة  الدولة 
الدويل؛ ومعايل حممد �شهاب الدين، وزير البيئة 
ب��ن��غ��الدي�����س؛ وفران�س  امل��ن��اخ يف  وال��غ��اب��ات وت��غ��ري 
للمفو�شية  التنفيذي  الرئي�س  نائب  تيمرمانز، 
الأوروب��ي��ة؛ ومعايل غري�س فو، وزي��رة ال�شتدامة 
وزير  نائب  ينغمني،  وزهاو  ال�شنغافورية؛  والبيئة 
�شدريك  تولي�شولو�شولو  ومعايل  ال�شيني،  البيئة 
�شو�شر، وزير املوارد الطبيعية والبيئة وال�شياحة 
يف �شاموا، واآخرين. وقال معايل الدكتور �شلطان 
مع  متا�شياً   : الفتتاحية  كلمته  يف  اجلابر،  اأحمد 

الإم��ارات، ن�شعى للبناء  القيادة يف دولة  توجيهات 
 ،COP27 م��وؤمت��ر  و�شعها  ال��ت��ي  الأ���ش�����س  على 
والنتقال من مرحلة و�شع الأهداف اإىل تنفيذها، 
امل�شار  ع���ن  ب��ع��ي��داً  ي�����زال  ل  ال���ع���امل  واأن  خ��ا���ش��ًة 
الأهم وهو تفادي  الهدف  ال�شحيح للحفاظ على 
جت���اوز الرت���ف���اع يف درج���ة ح����رارة ك��وك��ب الأر����س 
اإىل  بحاجة  ون��ح��ن  م��ئ��وي��ة،  درج���ة   1.5 م�شتوى 
ال�شنوات  يف  ن��وع��ي��ة  ون��ق��ل��ة  ج���ذري  ت��ق��دم  حتقيق 
ال�شبع القادمة عرب مو�شوعات التخفيف والتكيف 
وال��ت��م��وي��ل امل��ن��اخ��ي واخل�����ش��ائ��ر والأ������ش�����رار، لأن 
وبخ�شو�س  كافية.  تكون  لن  ال�شغرية  اخلطوات 
التو�شع يف  اإىل  العامل  التخفيف، دعا معاليه دول 
عدمية  املتاحة  امل�شادر  جميع  م��ن  الطاقة  اإن��ت��اج 
النبعاثات، اإىل جانب خف�س النبعاثات من جميع 
التكنولوجيا  اإن  وق��ال  الأخ���رى؛  الطاقة  م�شادر 
لي�شت مفيدة لأح��د، وعلى  ال�شخمة  التكلفة  ذات 
احللول  لتحفيز  ذكية  �شيا�شات  تبني  احلكومات 
امل��ج��دي��ة جت���اري���اً م��ث��ل حت�����ش��ني اأن��ظ��م��ة تخزين 

ال��ط��اق��ة ب��ا���ش��ت��خ��دام ال��ب��ط��اري��ات، وت��ق��ل��ي��ل تكلفة 
وتقنيات  م�شروعات  وت��ط��وي��ر  ال��ك��رب��ون،  ال��ت��ق��اط 
الطاقة،  قطاع  يف  النتقال  وب�شاأن  الهيدروجني. 
انتقال  اإجن��از  اإىل  العامل يحتاج  اأن  اأو�شح معاليه 
ع��م��ل��ي وواق���ع���ي يف ق��ط��اع ال��ط��اق��ة ي�����ش��م��ل جميع 
م�شادرها، ويركز على احلد من النبعاثات، وعلى 
قبل  احلالية  الطاقة  منظومة  ع��ن  التخلي  ع��دم 
اإىل  ون��وه  امل�شتقبلية.  الطاقة  منظومة  جاهزية 
املناخي وت�شمني  العمل  �شرورة تطوير منظومة 
الأداء  موؤ�شرات  واعتماد  فيها،  التجارية  الذهنية 
الرئي�شية للمدى القريب، وتطوير جدول اأعمال 
طموح وعملي، والركيز على اأن الهدف هو خف�س 
النبعاثات ولي�س اإبطاء معدلت النمو والتقدم. ويف 
ما يتعلق بهدف التكيف، جدد معاليه التاأكيد على 
بالتكيف  العاملي اخلا�س  للهدف  اإطار  بناء  اأهمية 
مبا يلبي احتياجات الدول النامية، ويحمي التنوع 
البيولوجي، ويعزز املرونة، واحللول القائمة على 
الطبيعة، م�شيفاً اأنه “ل بد من م�شاعفة التمويل 

لبناء  وطنية  �شيا�شات  وتبني  للتكّيف،  املخ�ش�س 
تداعيات  م��ع  للتكيف  وتاأهيلها  دول���ة  ك��ل  ق���درات 
والأ����ش���رار؛  للخ�شائر  وبالن�شبة  املناخ”.  ت��غ��ري 
التقدم  من  ال�شتفادة  ���ش��رورة  على  معاليه  �شدد 
 COP27 ال����ذي حت��ق��ق يف م���وؤمت���ر الأط������راف 
ي�شتلزم تفعيل  ال�����ش��ي��خ، مم��ا  ���ش��رم  ع��ق��د يف  ال���ذي 
���ش��ن��دوق م��ع��اجل��ة اخل�����ش��ائ��ر والأ�����ش����رار، واإدارت����ه 
ميكن  حتى  مالئم  تنظيمي  وبهيكل  �شليم  ب�شكل 
توجيه ال�شتفادة منه للمجتمعات الأكرث تعر�شاً 
لتداعيات تغري املناخ. وقال اإن التمويل املناخي هو 
اأ�شا�س التقدم، ولدينا فر�شة لتحديد م�شتهدفات 
 COP28 متويلية جديدة يف موؤمتر الأط��راف 
مناخي  لطموح  جديد  م�شار  ر�شم  على  ت�شاعدنا 
املوؤ�ش�شات  لأداء  ع��اج��ل  تطوير  اإىل  داع��ي��اً  اأك���رب، 
الأطراف،  التنمية متعددة  وبنوك  الدولية  املالية 
ر وتقليل املخاطر  لتوفري املزيد من التمويل املي�شنَّ
اخلا�س،  القطاع  من  التمويل  من  املزيد  وج��ذب 
واأو�شح اأنه “ل غنى عن التو�شع يف اإتاحة التمويل 

املناخي، وت�شهيل احل�شول عليه بتكلفة منا�شبة”. 
 COP28 واأكد الرئي�س املعني ملوؤمتر الأطراف
والتفاق  “التكاتف  اإىل  ��ة  امل��ل��حِّ احل���اج���ة  ع��ل��ى 
للتفرق  جم��ال  ل  واأن���ه  امل�شركة،  الأه����داف  على 
والنق�شام، لأن العامل يتقدم من خالل ال�شراكة، 
التي  “املهمة  اإن  معاليه  وق��ال  النغالق”.  ولي�س 
اأك���رب ال��ت��ح��دي��ات التي  ت��ق��ع ع��ل��ى عاتقنا ه��ي م��ن 
اأدركنا  اإذا  الإط��الق، ولكن  الب�شرية على  واجهتها 
وبداأنا  م��ع��اً،  وعملنا  امل��ط��روح��ة،  الق�شايا  اأهمية 
اأعظم  اإىل واحدة من  الآن، �شنحول هذا التحدي 
والقت�شادية”.  الج��ت��م��اع��ي��ة  للتنمية  ال��ف��ر���س 
�شمن  الأح��دث  كوبنهاغن  اإىل  الزيارة  وُتعّد هذه 
ج��ول��ة ال���ش��ت��م��اع ال��ع��امل��ي��ة ال��ت��ي ي��ق��وم ب��ه��ا معايل 
املعني  الرئي�س  ب�شفته  اجل��اب��ر  اأح��م��د  �شلطان  د. 
اإىل  وال��ت��ي تهدف   ،COP28 الأط���راف  مل��وؤمت��ر 
ال�شركاء  من  جمموعة  اآراء  اإىل  وال�شتماع  لقاء 
عرب احلكومات والقطاع اخلا�س واملجتمع املدين 

واملنظمات الدولية.
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اإع����������الن
الدراجات  لتاأجري  عجوة  موؤ�ش�شة   : ال�شادة   / باأن  الإقت�شادية  التنمية  دائرة  تعلن 

النارية رخ�شة رقم: CN 2781313 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل راأ�س املال اىل  10000

تعديل ال�شكل القانوين من موؤ�ش�شة فردية  اىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف بخيت �شعيد م�شلم جداد املحرمي

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة  جونيال عابدين ر�شيد احلق %100 
تعديل اإ�شم جتاري من/موؤ�ش�شة عجوة لتاأجري الدراجات النارية  

AGWA FOR RENT MOTORCYCLES ESTABLISHMENT

 اإىل/الباور  لتاأجري الدراجات النارية - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
AL POWER FOR RENT MOTORCYCLES - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C 

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

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

العدد 13804 بتاريخ 2023/3/21 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة : �شربل كرم لالزياء

 رخ�شة رقم: CN 1054379 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل راأ�س املال اىل  100000

تعديل ال�شكل القانوين من موؤ�ش�شة فردية  اىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/�شربل ميالد كرم من مالك اىل مدير

تعديل ن�شب  ال�شركاء/�شربل ميالد كرم من 100% اىل %0 
تعديل اإ�شم جتاري من/�شربل كرم لالزياء  

CHARBEL KARAM FASHION

 اإىل/�شربل كرم لالأزياء - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
CHARBEL KARAM FASHION SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C 

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

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

العدد 13804 بتاريخ 2023/3/21 

اإع����������الن
�شركة   - لل�شحن  اك�شربي�س  ول  ول   : ال�شادة   / باأن  الإقت�شادية  التنمية  دائرة  تعلن 

ال�شخ�س الواحد ذ م م  رخ�شة رقم: CN 3693919 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل راأ�س املال اىل  100000

تعديل ال�شكل القانوين من �شركة ال�شخ�س الواحد ذم.م  اىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف م�شفر جرمان بطي عاي�س الحبابي

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة م�شفر جرمان بطي عاي�س الحبابي %50
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة مطر �شامل جمعه �شامل الكعبي %50

تعديل اإ�شم جتاري من/ول ول اك�شربي�س لل�شحن - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م  
WELL WELL EXPRESS CARGO - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

 اإىل/ول ول اك�شربي�س لل�شحن ذ.م.م
WELL WELL EXPRESS CARGO L.L.C 

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

اأو دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(
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اإع����������الن
التن�شيق خلدمات الطباعة وت�شوير  ال�شادة :  باأن /  التنمية الإقت�شادية  تعلن دائرة 

امل�شتندات - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
 رخ�شة رقم: CN 1158339 قد تقدموا اإلينا بطلب:

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف �شعيد ن�شيب �شعيد ن�شيب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة حممد احمد ال�شعدي %100 

�شركة   - امل�شتندات  وت�شوير  الطباعة  خلدمات  من/التن�شيق  جتاري  اإ�شم  تعديل 
ال�شخ�س الواحد ذ م م  

AL TANSEEQ TYPING AND DOCUMENTS PHOTOCOPYING SERVICES - SOLE PROPRIETORSHIP  .L.L.C

 اإىل/التن�شيق  خلدمات الطباعة وت�شوير امل�شتندات - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
AL TANSEEQ TYPING AND DOCUMENTS PHOTOCOPYING SERVICES - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C 

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

اأو دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(
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اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة : نوبل للمعدات الكهروميكانيكية

 رخ�شة رقم: CN 2883318 قد تقدموا اإلينا بطلب:
 تعديل راأ�س املال اىل 150000

تعديل �شكل قانوين من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف �شلطان علي �شلطان �شمالن الزعابي

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة حم�شن �شهزاد حممد يعقوب %49 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة �شلطان علي �شلطان �شمالن الزعابي %51

تعديل اإ�شم جتاري من/نوبل للمعدات الكهروميكانيكية  
NOBLE ELECTROMECHANICAL EQUIPMENT

 اإىل/نوبل للمعدات الكهروميكانيكية ذ.م.م
NOBLE ELECTROMECHANICAL EQUIPMENT L.L.C 

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

اأي حق اأو دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(
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اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة : �شركة قي�س الدين لتجارة مواد البناء  

ذ م م  رخ�شة رقم: CN 1030404 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل ال�شكل القانوين من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة  اىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف كهربه علي هادي العامري
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/قي�س الدين اكليم مياه من �شريك اىل مدير

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/قي�س الدين اكليم مياه من �شريك اىل مالك
تعديل ن�شب ال�شركاء/قي�س الدين اكليم مياه من 49% اىل %0

تعديل ن�شب ال�شركاء/قي�س الدين اكليم مياه من 49% اىل %100
تعديل اإ�شم جتاري من/�شركة قي�س الدين لتجارة مواد البناء  ذ م م  

GIAS UDDIN BUILDING MATERIALS  TRADING CO L.L.C
 اإىل/�شركة قي�س  الدين لتجارة مواد البناء - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

GIAS UDDIN BUILDING MATERIALS TRADING CO - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C 

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

اأو دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(
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اإع����������الن
و  للحدادة  ايرا  نني   : ال�شادة   / باأن  الإقت�شادية  التنمية  دائرة  تعلن 

اللحام رخ�شة رقم: CN 3811889 قد تقدموا اإلينا بطلب:

تعديل اإ�شم جتاري من/نني ايرا للحدادة و اللحام  

NAYAN ERA BLACKSMITH & WELDING

 اإىل/موؤ�ش�شة نني ايرا لت�شليح ال�شيارات

NAYAN ERA AUTO REPAIR  ESTABLISHMENT 

دائرة  مراجعة  الإعالن  هذا  على  اعرا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 

التنمية القت�شادية خالل يوم واحد من تاريخ ن�شر هذا الإعالن واإل 

اأو دعوى بعد انق�شاء هذه املدة  فاإن الدائرة غري م�شوؤولة عن اأي حق 

حيث �شت�شتكمل الإجراءات املطلوبة.

مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(
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اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة : القمة النوعية للمقاولت وال�شيانة العامة ذ.م.م  

رخ�شة رقم: CN 1147988 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل راأ�س املال اىل  150000

تعديل ال�شكل القانوين من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة  اىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف احمد طارق احمد خليل الها�شمي

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/طارق احمد حممد خليل الها�شمي من �شريك اىل مالك
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/طارق احمد حممد خليل الها�شمي من �شريك اىل مدير

تعديل ن�شب ال�شركاء/طارق احمد حممد خليل الها�شمي من 99% اىل %100
تعديل ن�شب ال�شركاء/طارق احمد حممد خليل الها�شمي من 99% اىل %0

تعديل اإ�شم جتاري من/القمة النوعية للمقاولت وال�شيانة العامة ذ.م.م  
TOP QUALITY FOR CONSTRUCTION GENERAL & MAINTENANCE L.L.C 

 اإىل/القمة النوعية للمقاولت وال�شيانة العامة - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
 TOP QUALITY FOR CONSTRUCTION & GENERAL MAINTENANCE -  

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

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

العدد 13804 بتاريخ 2023/3/21 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/خماوير 

العا�س للخياطة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:3787831 

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

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13804 بتاريخ 2023/3/21 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/الن�شمى 

ملواد البناء - فرع
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1041326 

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

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13804 بتاريخ 2023/3/21 

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

ال�شم التجاري:اآي تاأجري ذ.م.م
عنوان ال�شركة:مدينة حممد بن زايد �س 2 - ق 17 - مكتب 2 - طابق 16 

- املالك �شركة تطوير كابيتال
CN 1181088 :رقم القيد يف ال�شجل القت�شادي

التعديل الذي طراأ على ال�سركة:
ال�شركة وت�شفية  حل   -  1

 ZENITH - CHARTERED ACCOUNTANTS/2 - تعيني ال�شاده
على  بناء  وذلك  بتاريخ:2022/12/9   لل�شركة  قانوين  كم�شفي   ،
العدل  كاتب  لدى  املوثق   ، العادية  غري  العمومية  اجلمعية  حم�شر  قرار 

بالرقم:2205037294  تاريخ التعديل:2023/03/20
املعني  امل�شفي  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

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

العدد 13804 بتاريخ 2023/3/21 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/الوطنية 

العاملية خلدمات التوظيف
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1318176 

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

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13804 بتاريخ 2023/3/21 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة : مطعم رويال الهندي ذ.م.م

  رخ�شة رقم: CN 3809259 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل راأ�س املال اىل  100000

تعديل ال�شكل القانوين من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذم.م  
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف عبداهلل علي �شعيد �شامل الكتبي

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف كومار نندلل داريانانى نندلل داريانانى
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة كومار نندلل داريانانى نندلل داريانانى %100

تعديل اإ�شم جتاري من/مطعم رويال الهندي ذ.م.م  
INDIAN ROYAL RESTAURANT L.L.C

 اإىل/مطعم رويال الهندي - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
INDIAN ROYAL RESTAURANT  SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C 

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

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

العدد 13804 بتاريخ 2023/3/21 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة : بالتينيوم �شتيل للتجارة املعدنية ذ.م.م   

رخ�شة رقم: CN 2236784 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل راأ�س املال اىل  150000

تعديل ال�شكل القانوين من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذم.م  
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف �شابو جو�شيف كورومتوتيكال توما�س جوزيف

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف رمي حممد علي �شالح هالبى
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة برين�س توما�س توما�س %100

تعديل اإ�شم جتاري من/بالتينيوم �شتيل للتجارة املعدنية ذ.م.م  
PLATINUM STEEL METAL TRADING L.L.C

 اإىل/فيان�س انرنا�شونال لتجهيز حقول النفط - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
VIANS INTERNATIONAL OILFIELD - SUPPLIES AND SERVICES  SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C 

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

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

العدد 13804 بتاريخ 2023/3/21 
اعلن بالن�شر        

                  يف  الدعوى رقم:1821/2023/49 عمايل 
املنظورة يف:الدائرة البتدائية العمالية اخلام�شة رقم ٢٨

مو�شوع الدعوى : املطالبة ب����� )٢١097.7٥( درهم والفائدة بن�شبة ٥% من تاريخ املطالبة والزام املدعي عليه 
بالر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة . 

املدعي:ان ايه ا�س اك�شرب�س لنقل الوثائق �س.ذ.م.م
ال�شارقة  بجوار م�شرف   - ا�شا�س   بناية   - اخل��ان  كورني�س  �شارع   - اخل��ان  - منطقة  ال�شارقة  عنوانه:امارة 

ال�شالمي - �شقة ٥04 - هاتف:0٥٥٥6٢7999 - 06٥6٥9٥00 - وميثله:عائ�شة عبدالكرمي احمد عبداهلل عيد
املطلوب اإعالنه :  ١- حممد فار�س انيكاليل حممد علي انيكاليل  -  �شفته : مدعي عليه 

مو�شوع الإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة ب����� )٢١097.7٥( درهم والفائدة بن�شبة ٥% 
من تاريخ املطالبة والزام املدعي عليه بالر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة - وحددت لها جل�شة يوم 
اأو  الثالثاء  املوافق  ٢0٢3/4/4  ال�شاعة ١0.00 �س يف قاعة التقا�شي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�شور 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام 

على الأقل.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
العدد 13804 بتاريخ 2023/3/21 70392

اعلن اأمر اأداء بالن�شر        
                  يف  الدعوى رقم:492/2023/60 امر اداء 

املنظورة يف:اوامر الداء وانفاذ العقود التجارية رقم ٢03
مو�شوع الدعوى : املطالبة با�شدار المر بالزام املدعي عليه ب�شداد مبلغ )١374٥4.70( درهم مع الفائدة القانونية 

بواقع ٥% من تاريخ املطالبة الق�شائية ولغاية ال�شداد التام والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة . 
املدعي:�شركة في�شل جا�شم التجارية ذ.م.م

عنوانه:امارة دبي - جممع دبي لال�شتثمار  ١ -رقم القطعة ١٢١ - ٥9٨ �شركة في�شل جا�شم التجارية - م�شتودع رقم 
١ - مكاين:١4٨64647٨6 - هاتف:04٨١0٥١0٥ - فاك�س:04٨١0٥١06 - �س.ب:١٨7١ 

 الربيد اللكروين:viju.david@fjtco.com - وميثله:جو�شلني �شبلي خري اهلل
املطلوب اإعالنه :  ١- �شبيكون �س.ذ.م.م  -  �شفته : مدعي عليه

مو�شوع الإعالن :طلب ا�شت�شدار اأمر اأداء فقد قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ:٢0٢3/3/٢ - بالزام املدعي عليها 
الفا واربعمائة واربعة وخم�شون درهما  بان توؤدي للمدعية مبلغ وقدره )١37.4٥4.70( درهم مائة و�شبعة وثالثون 
واربعة و�شبعون فل�شا - ومع الفائدة القانونية بواقع ٥% من تاريخ املطالبة وحتى ال�شداد التام وبالر�شوم وامل�شاريف 
ومبلغ خم�شمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة  ، ولكم احلق ا�شتئناف المر او التظلم منه بح�شب الحوال عمال بن�س 

املادة ١47 من قانون الجراءات املدنية   .
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70459 العدد 13804 بتاريخ 2023/3/21 

اعلن اأمر اأداء بالن�شر        
                  يف  الدعوى رقم:493/2023/60 امر اداء 

املنظورة يف:اوامر الداء وانفاذ العقود التجارية رقم ٢03
مو�شوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )٢09.١٥٥.94( درهم مئتان وت�شعة الفا ومائة وخم�شة 
وخم�شون درهما واربعة وت�شعون فل�شا والفائدة التاأخريية بواقع ٥% من تاريخ املطالبة الق�شائية ولغاية ال�شداد التام 

والر�شوم وامل�شاريف ومقابل التعاب . 
املدعي:دي �شي �شريف لتجارة املعدات �س.ذ.م.م

عنوانه:امارة دبي - جممع دبي لال�شتثمار ١ - رقم القطعة ١٢١ - ٥9٨ - �شركة في�شل جا�شم التجارية - م�شتودع رقم 
١ - مكاين ١4٨64647٨6 - هاتف:04٨١0٥١0٥ - فاك�س:04٨١0٥١06 - �س.ب:١٨7١ -  

 الربيد اللكروين:dcserve@fitco.com - وميثله:جو�شلني �شبلي خري اهلل
املطلوب اإعالنه :  ١- �شبيكون �س.ذ.م.م  -  �شفته : مدعي عليه

املدعي  بالزام   - ب��ت��اري��خ:٢/٢0٢3/3  البتدائية  دبي  ق��ررت حمكمة  اأداء فقد  اأم��ر  ا�شت�شدار  الإع��الن :طلب  مو�شوع 
عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ وقدره )٢09.١٥٥.94( درهم مئتان وت�شعة الفا ومائة وخم�شة وخم�شون درهما واأربعة 
وت�شعون فل�شا  - ومع الفائدة القانونية بواقع ٥% من تاريخ املطالبة وحتى ال�شداد التام وبالر�شوم وامل�شاريف ومبلغ 
خم�شمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة  ، ولكم احلق ا�شتئناف المر او التظلم منه بح�شب الحوال عمال بن�س املادة 

١47 من قانون الجراءات املدنية   .
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70459 العدد 13804 بتاريخ 2023/3/21 

اعلن اأمر اأداء بالن�شر        
                  يف  الدعوى رقم:246/2023/60 امر اداء 

املنظورة يف:اوامر الداء وانفاذ العقود التجارية رقم ٢03
مو�شوع الدعوى : املطالبة بالزام املطلوب المر �شدها بان توؤدي اىل طالبة المر مبلغ وقدره )١77004.١7( درهم 
املطالبة  تاريخ  التاأخريية بواقع ٥% �شنويا من  الفا واربعة دراهم و�شبعة ع�شر فل�شا والفائدة  مائة و�شبعة و�شبعون 

الق�شائية ولغاية ال�شداد التام والر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة . 
املدعي:�شركة في�شل جا�شم التجارية ذ.م.م

عنوانه:امارة دبي - جممع دبي لال�شتثمار ١ - رقم القطعة ١٢١ - ٥9٨ - �شركة في�شل جا�شم التجارية - م�شتودع رقم 
١ - مكاين ١4٨64647٨6 - هاتف:04٨١0٥١0٥ - فاك�س:04٨١0٥١06 - �س.ب:١٨7١ -  -  

 الربيد اللكروين:viju.david@fitco.com - وميثله:جو�شلني �شبلي خري اهلل
املطلوب اإعالنه :  ١- تك اجننرييج ذ.م.م  -  �شفته : مدعي عليه

مو�شوع الإعالن :طلب ا�شت�شدار اأمر اأداء فقد قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ:٢0٢3/٢/3 - بالزام املدعي عليه 
ت��وؤدي للمدعية مبلغ وق��دره )١77004.١7( درهم مائة و�شبعة و�شبعون الفا واربعة دراه��م و�شبعه ع�شر فل�شا  -  بان 
ومع الفائدة القانونية بواقع ٥% من تاريخ املطالبة وحتى ال�شداد التام وبالر�شوم وامل�شاريف ومبلغ خم�شمائة درهم 
مقابل اتعاب املحاماة  ، ولكم احلق ا�شتئناف المر او التظلم منه بح�شب الح��وال عمال بن�س املادة ١47 من قانون 

الجراءات املدنية   .
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70459

العدد 13804 بتاريخ 2023/3/21 
اعلن بيع  عقار بالن�شر 

يف التنفيذ رقم  2203/2020/208 تنفيذ مدين  
املنظورة يف : دائرة التنفيذ ال�شابعة رقم 228 

مو�شوع التنفيذ : وحيث ان طالب التنفيذ ب�شدد تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 346/2019 مدين كلي 
طالب التنفيذ: �شمرية احمد عبدالقادر ابو زور - عنوانه : الإم��ارات - اإمارة دبي - اخلليج التجاري - �شارع اخلليج التجاري 

وميثله : �شيف را�شد �شيف �شويحي الزحمي     2001 مكتب   -  20 الطابق   - امنيات  ون  برج   -  1
املطلوب اإعالنه : مها �شربى بدن ال�شاحلي ب�شفتها �شقيقة املرحوم / �شميم �شربي بدن - ال�شفة : منفذ �شده  

هاي�شندا   -  RL-002 رق���م  ال��وح��دة   THE VILLA AREA  - ال�شفا  وادي   - دب���ي  اإم����ارة   - الإم������ارات   : ع��ن��وان��ه 
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حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70533 العدد 13804 بتاريخ 2023/3/21 

اعلن بالن�شر 
يف  املنازعة رقم 958/2023/461 نزاع حمدد القيمة  

املنظورة يف : الت�شوية الودية للمنازعات الرابعة ع�شر رقم 763
مو�شوع املنازعة : يلتم�س املدعى من عدالة املحكمة املوقرة الق�شاء بالتايل

األفاً  يوؤديا للمدعى مبلغ )163،072.5( )مائة وثالثة و�شتون  باأن  بينهما  بالت�شامن فيما  املدعى عليهما  اإلزام  اأوًل: 
عليهما  للمدعى  املدعي  قبل  من  امل�شدد  الإ�شتثمار  مبلغ  اإجمايل  قيمة  عن  عبارة  فل�شاً(  وخم�شة  درهماً  و�شبعون  واثنني 
بالإ�شافة اإىل الأرباح امل�شتحقة للمدعي واملتفق عليها فيما بني الطرفني. ثانياً : ت�شمني املبلغ املحكوم به الفوائد القانونية 
بن�شبة 5% من تاريخ رفع الدعوى وحتى متام ال�شداد. ثالثاً : ت�شمني احلكم بالنفاذ املعجل طليقاً من قيد الكفالة حيث 
كان املدعى عليه الأول وافد ومن ال�شهولة هروبه بعد �شدور حكم البداية ف�شاًل على اأن حمل املطالبة دين جتاري. رابعاً 

: اإلزام املدعى عليهما بالر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
اإمارة دبي اخلليج التجاري �شارع ال�شيخ زايد - �شنجيل- بيزن�س  املتنازع : جواكوين ارني�شتو بدويا كوينتريو - عنوانه : 
 : 043804141 رقم مكاين )2450786923( - وميثله   : رقم  الطابق )39( مكتب رقم )3902( هاتف  ت��اور 

ح�شن عبدالرحمن ح�شن عبداهلل
املطلوب اإعالنهما : 1- جون مارثو كليمينتى بوينافينتورا �شفته متنازع �شده

�شده متنازع  �شفته  �س.ذ.م.م   - اونو  كيوزينريو  مطعم   -2
مو�شوع الإعالن : قد اأقام عليك��� الدعوى ومو�شوعها يلتم�س املدعى من عدالة املحكمة املوقرة الق�شاء بالتايل

األفاً  يوؤديا للمدعى مبلغ )163،072.5( )مائة وثالثة و�شتون  باأن  بينهما  بالت�شامن فيما  املدعى عليهما  اإلزام  اأوًل: 
عليهما  للمدعى  املدعي  قبل  من  امل�شدد  الإ�شتثمار  مبلغ  اإجمايل  قيمة  عن  عبارة  فل�شاً(  وخم�شة  درهماً  و�شبعون  واثنني 
بالإ�شافة اإىل الأرباح امل�شتحقة للمدعي واملتفق عليها فيما بني الطرفني. ثانياً : ت�شمني املبلغ املحكوم به الفوائد القانونية 
بن�شبة 5% من تاريخ رفع الدعوى وحتى متام ال�شداد.  ثالثاً : ت�شمني احلكم بالنفاذ املعجل طليقاً من قيد الكفالة حيث 
كان املدعى عليه الأول وافد ومن ال�شهولة هروبه بعد �شدور حكم البداية ف�شاًل على اأن حمل املطالبة دين جتاري. رابعاً 
: اإلزام املدعى عليهما بالر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.  وحددت لها جل�شة يوم اخلمي�س املوافق 2023/3/23 
ال�شاعة 9.00 �شباحا يف قاعة التقا�شي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل. 
رئي�س الق�شم        

حماكم دبي
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•• اأبوظبي -وام: 

الريا�شي  اأب��وظ��ب��ي  ن���ادي  اأه���دى 
الدرجة  دوري  م�����ش��اب��ق��ة  ل��ق��ب 
الأوىل لل�شيدات للمو�شم الكروي 
اإىل   ،2023-2022 احل����ايل 
���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ه����زاع ب��ن زاي����د اآل 
املجل�س  رئ���ي�������س  ن����ائ����ب  ن���ه���ي���ان 
التنفيذي لإمارة اأبوظبي الرئي�س 
لكرة  الإم����ارات  لحت���اد  الفخري 

القدم.
واأك������د حم�����ش��ن حم���ف���وظ ع�شو 
جمل�س الإدارة مدير عام النادي 

اأن النتائج امل�شرفة للنادي ب�شكل 
�شنوي متثل اإجنازاً بكل املقايي�س، 
�شموه  ودع��م  لرعاية  وا�شتثماراً 
واأع�شاء  رئي�س  واهتمام  ومتابعة 
جمل�س اإدارة النادي وجمل�س اأبو 

ظبي الريا�شي.
ياأتي  الإه������داء  ه���ذا  اأن  واأو����ش���ح 
عرفاناً برعاية �شموه لكرة القدم 
بنادي  ب��داي��ت��ه��ا  م��ن��ذ  ال��ن�����ش��ائ��ي��ة 
اأب���و ظ��ب��ي ال��ري��ا���ش��ي يف 2005 
احتاد  مظلة  حت��ت  وان��ط��الق��ت��ه��ا 
 –  2010 م���و����ش���م  يف  ال�����ك�����رة 

.2011

اأي�شا  ه�����ذا  ي����وؤك����د  "ما  وق�������ال: 
ه���و ال���ف���وز ب��ال��ل��ق��ب احل����ايل اإثر 
التفوق يف 11 مباراة والتعادل يف 
مباراة واحدة، وبر�شيد خاٍل من 
الهزائم، وح�شد 34 نقطة بفارق 
ال��و���ش��ي��ف، وفوز  ع���ن  ن��ق��اط   9
بجائزة  احل��م��ادي  اهلل  عبد  روان 
وزميلتها  مواطنة،  لعبة  اأف�شل 
اأف�شل  ب��ج��ائ��زة  ت��ي��ت��ي  ي��وج��ي��ن��ي��ا 

لعبة اأجنبية يف امل�شابقة".
الطاقم  بجهود  حمفوظ  واأ���ش��اد 
الذهبي  للفريق  والإداري  الفني 
ب��ق��ي��ادة دمي���ا الإب���راه���ي���م مديرة 

�شارة  ال���ف���ن���ي  وامل����دي����ر  ال���ف���ري���ق 
الفريق  ق������ادت  ال���ت���ي  ح�����ش��ن��ني، 
كالعبة عند التاأ�شي�س ومدربة يف 
واملدرب  الأخ��ريت��ني،  البطولتني 
وف�����اء ن�����ش��ع��ي، وم�����ش��اع��د امل����درب 
املعالج  وال��دك��ت��ور  غ��ي��ث��ه  ي��ا���ش��ني 

فنائنا ماهي�س.
قائمة  النادي  عام  وامتدح مدير 
الالعبات  ���ش��م��ت  ال��ت��ي  ال��ف��ري��ق 
�شهد  ال����رح����م����ن،  ع���ب���د  ع��ائ�����ش��ة 
اأندريا  لرت����ي،  بري�شيال  خ��ال��د، 
ماريا، اميان الطرودي، بياتري�س 
دليلة  ك���������روز،  ج�����ني  ك���������راه،  ي�����ا 

زروق����ي، ر���ش��ي��دة اإب��راه��ي��م، روان 
احلمادي، رو�شة املهريي، �شيلينا 
ال��غ��اف��ري، عو�شه  ان��ي��م��ا، ط��رف��ه 
فاطمة  را�شد،  غنيمة  ال�شويدي، 
�شانتو�س،  ك����اري����ن  احل���و����ش���ن���ي، 
هلوخما،  ناديا  املطرو�شي،  مزنه 
العنود  ا����ش���ريي���ف���ي،  اج���ي���م���اجن 
ويوجينيا  اإبراهيم،  نعيمة  خالد، 
كور، اأمرية اللولو، فادية طيفور 

وفاطمة غالم.
اأبو ظبي  وي�شت�شيف فريق نادي 
منتخب  ل��ل�����ش��ي��دات  ال���ري���ا����ش���ي 
م�شاء  ودي  ل���ق���اء  يف  ب��اك�����ش��ت��ان، 

الكريكت يف  با�شتاد  املقبل  الأح��د 
اأبو ظبي.

الباك�شتاين لقب  املنتخب  واأحرز 
الدولية  ال��ب��ط��ول��ة  يف  ال��و���ش��ي��ف 

ال����ودي����ة، ال���ت���ي ن��ظ��م��ه��ا الحت����اد 
ال�شعودي يف يناير املا�شي.

نادي �أبو ظبي �لريا�سي يهدى لقب دوري �ل�سيد�ت لكرة �لقدم �إىل هز�ع بن ز�يد

•• ال�سارقة-الفجر:

ت�����وج ال�������ش���ي���خ  امل���ه���ن���د����س ����ش���امل بن 
 ، الحت���اد  رئي�س  القا�شمي  �شلطان 
رئي�س الحتادين العربي والآ�شيوي 
الأوىل  باملراكز  الفائزين  للمبارزة 
فردي  ���ش��ن��ة-   17 ل��الأ���ش��ب��ال حت��ت 
فرق   �شنة-   20 حت��ت  والنا�شئني   ،
الريا�شي  امل��و���ش��م  ب��ط��ولت  ث��ام��ن  
اجلديد  2022 – 2023  ح�شر 
ال�����ش��ي��د: مو�شى  ال��ت��ت��وي��ج  م��را���ش��م 
البلو�شي  الأمني العام ، ال�شيد: على 
الآن�شة   ، التنفيذي  املدير  امل��رزوق��ي 
جمل�س  ع�شو  احل��و���ش��ن��ي  لطيفة   :
عبد  ال�������ش���ي���د:   ، ل����الحت����اد  الإدارة 
الرحمن املليحي م�شرف لعبة املبارزة 
بن  ث��اين  ال�شيد:   ، ال�شارقة  ب��ن��ادي 
بنادي  املبارزة  لعبة  م�شرف  �شلطان 
���ش��ب��اب الأه��ل��ي ، امل��ه��ن��د���س : حممد 
ال�شت�شارية  ال�شركة  ممثل  �شامح 
اإ�شافة اإىل ح�شور جماهريي ملفت 

�شجع الأبطال واملواهب ال�شابة.
التي  ال����ب����ط����ول����ة  اخ���ت���ت���م���ت  وق�������د 
اأ�شماء  م��در���ش��ة  �شالة  ا�شت�شافتها 
مدار  على  الريا�شية  النعمان  بنت 
لالأ�شبال  الحت�����اد  ب��ط��ول��ة  ي��وم��ني 

والنا�شئني   ، ف��ردي  �شنة-   17 حتت 
اأ�شلحة  يف  ف����رق  ���ش��ن��ة-   20 حت���ت 
والفلوريه  اليبيه  الثالثة   امل��ب��ارزة 
اأكرث  وال�����ش��اب��ر   ���ش��ارك يف البطولة 
مب�شابقات  ولع��ب��ة  لع��ب��ا   75 م��ن 
فريقا   20  ، ال�����ف�����ردي  الأ�����ش����ب����ال 
مثلوا  -ف���رق   النا�شئني  مب�شابقات 
خمتلف اأندية الدولة يف 12 مناف�شة 
خم��ت��ل��ف��ة . م���ث���ل���وا اأن����دي����ة ال���دول���ة 
للمبارزة وهي نادي ال�شارقة و�شباب 
املراأة  وموؤ�ش�شة  وال��ف��ج��رية  الأه��ل��ي 
 MKFA واأك���ادمي���ي���ة  ب��ال�����ش��ارق��ة 
للمبارزة  ال����ع����ني  وم�����رك�����ز  ب����دب����ي 
ال�شعودي.   وال��ن��ه�����ش��ة  وال�������ش���ب���اب 
كونها  اأهميتها  البطولة  وتكت�شب 
ثامن  بطولت الحتاد لهذا املو�شم 
الأ�شبال حتت  وثالث بطولته لفئة 
17 �شنة  واأول البطولت للنا�شئني 
وت�شبق  ف�������رق   ����ش���ن���ة-   20 حت����ت 
لالأ�شبال  الوطني  منتخبنا  م�شاركة 
والنا�شئني للم�شاركة مبع�شكر دويل 
الإيطالية  روم����ا  مب��دي��ن��ة  خ���ارج���ي 
خالل الفرة من21 - -27مار�س 
العامل  ببطولة  للم�شاركة  ا�شتعدادا 
مطلع  ببلغاريا  والنا�شئني  لالأ�شبال 

اإبريل املقبل .

نتائج البطولة :
فردي  لالأ�شبال  الفتيات  م�شابقات 

والنا�شئني فرق  
بلقب  ت���ف���وز  ال���ب���ل���و����ش���ي   ال���ه���ي���ام   -
ال���ف���ل���وري���ه  وم������رمي ا�����ش����رف  تنال 
الفجرية  ن��ادي  لعبات  ال�شابر  لقب 

وياك�شوان زاجن لعبة اكادميية ام كى 
اف ايه  تطري بلقب اليبيه مل�شابقات 

ال�شبال فردي حتت 17 �شنة  
�شالح   ب��ل��ق��ب��ي  ي����ف����وز  ال���ف���ج���رية   -
الفلورية وال�شابر  للفرق واكادميية 
�شالح  ب��ل��ق��ب  ت���ف���وز  اي����ه  اف  ك���ي  ام 

اليبيه للنا�شئني- الفرق .
فردي  ل��الأ���ش��ب��ال  ال�شباب  م�شابقات 

والنا�شئني فرق  
- فار�س البلو�شي لعب نادي ال�شارقة 
ي��ف��وز ب��ل��ق��ب ���ش��الح ال��ف��ل��وري��ه فيما 
ح��ق��ق ���ش��ل��ط��ان ال��ع��ربي لع���ب نادي 

اأبوظبي للمبارزة لقب �شالح ال�شابر 
بينما فاز ح�شن عابد لعب النه�شة 
لفئة  اليبيه  �شالح  بلقب  ال�شعودي 

الأ�شبال فردي حتت 17 �شنة   
على  ي�����ش��ي��ط��ر  ال�������ش���ارق���ة  ن�������ادي   -
لالأ�شلحة  ال���ن���ا����ش���ئ���ني  م�������ش���اب���ق���ات 

للفرق حتت  النا�شئني  لفئة  الثالثة 
�شنة   20

- �سامل بن �سلطان القا�سمي :
- " ف���خ���ورون ب��اأب��ن��ائ��ن��ا وب��ن��ات��ن��ا يف 
املبارزة وننتظر منهم املزيد"                
املهند�س  ق���ام  امل��ن��اف�����ش��ات  خ��ت��ام  ويف 
القا�شمي  �شلطان  ب��ن  ���ش��امل  ال�شيخ 
بتتويج  واحل�����ش��ور  الحت�����اد  رئ��ي�����س 
والتقاط  الأوىل  ب��امل��راك��ز  الفائزين 
رئي�س  و����ش���رح  ال���ت���ذك���اري���ة  ال�����ش��ور 
الحت�����ادي�����ن ال���ع���رب���ي و الآ����ش���ي���وي 
اأداًء  �شهدت  البطولة  ب��اأن  للمبارزة 
جميع  م��ن  م��ث��رية  ومناف�شات  ق��وي��ا 
املتميز  امل�شتوى  وحققت  امل�شاركني 
ورغبة  اىل  ي�شري  اجل��م��ي��ع مم��ا  م��ن 
املزيد  ت��ق��دمي  ال��الع��ب��ني يف  ج��م��ي��ع 
والتاألق  ال��ع��ال��ي��ة  امل�����ش��ت��وي��ات  م���ن 
ي�شب  ال��ذي  الأم��ر  بالألقاب  للظفر 
دوما يف م�شلحة املنتخبات الوطنية 
ب����ني جميع  ال�����ش��ري��ف��ة  ف��امل��ن��اف�����ش��ة 
الالعبني والأندية امل�شاركة يفرز لنا 
البطال املتميزين يف جميع ال�شلحة 
القا�شمي  وع��رب   ، امل��راح��ل   وجلميع 
امل�شاركني وجميع  �شكره جلميع  عن 
ال��ت��دري��ب بالدولة  الن��دي��ة وم��راك��ز 

املحلية  ب��ال��ب��ط��ولت  ت�����ش��ارك  ال��ت��ي 
وا���ش��ت��م��ت��ع��ن��ا ب��ال��ف��ن��ي��ات ال��ع��ال��ي��ة يف 
بناتنا-  -اأو  اأبنائنا  �شواء من  املبازرة 
امل�����ش��ارك��ون وه����ذا م�����ش��در ف��خ��ر لنا 
بالدولة   امل��ب��ارزة  لعبة  اأب��ن��اء  باأبنائنا 

وننتظر منهم املزيد.
وعن ا�شتعدادات الحتاد للم�شاركات 
اخل���ارج���ي���ة ق����ال ال��ق��ا���ش��م��ي :  اإن���ه 
ي��دع��م كثريا  اأن الحت�����اد  ���ش��ك  ب���ال 
املراكز  وجميع  الوطنية  املنتخبات 
ا�شم  رف��ع  ت�شاهم يف  ال��ت��ي  والأن��دي��ة 
و�شيكون   ، عالياً  الإم��ارات��ي��ة  امل��ب��ارزة 
لنا م�شاركة خارجية ببطولة العامل 
خالل  املقبل   ابريل  مطلع  ببلغاريا 
الفرة من 01-09 ابريل 2023  
حاليا  ال��وط��ن��ي  املنتخب  وي�شتعد   ،
للبطولة با�شراكه  مبع�شكر خارجي  
اإيطاليا   والنا�شئني يف  الأ�شبال  لفئة 
21-27 مار�س  ال��ف��رة م��ن  خ��الل 
اجلاري بهدف الو�شول اىل امل�شتوى 

املطلوب لالعبينا  .
�شكر خا�س للجنة املنظمة للبطولة  
بن  ���ش��امل  ال�شيخ  املهند�س  ح��ر���س   .
�شلطان القا�شمي على تقدمي ال�شكر 
البطولة  وح���ك���ام  امل��ن��ظ��م��ة  ل��ل��ج��ن��ة 

لإخراجهم البطولة ب�شورة رائعة .

يحّلق باألقاب النا�سئني مل�سابقات الفرق لل�سباب   • ال�سارقة 
القا�سمي: فخورون باأبنائنا وبناتنا يف املبارزة وننتظر منهم املزيد �سلطان  بن  • �سامل 

ختام رائع لبطولة الحتاد للمبارزة لالأ�سبال والنا�سئني  بدبي

�لفجرية يقتن�س �ألقاب �لفلورية و�ل�سابر لالأ�سبال و�لنا�سئني للفردي و�لفرق للفتيات

العدد 13804 بتاريخ 2023/3/21 
اإعلن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

  181/2023/211 تنفيذ عقاري 
تفا�شيل الإعالن بالن�شر 

اىل املنفذ �شده/١- دبي دايركت فوندز اا ذ.م.م اأند كو كى جي - جمهول حمل القامة
مبا ان الطالب التنفيذ/داماك اخلليج للعقارات �س.ذ.م.م

وقدره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  ب��دف��ع  وال��زام��ك��م  اع���اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى  عليكم  اأق���ام  ق��د 
)١6٥4٥9.00( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة حكمت املحكمة ح�شوريا يف الدعوى 
للوحدات  البيع  عقود  ف�شخ  اج���راءات  ب�شحة  املتقابلة  ال��دع��وى  اول:يف   - واملتقابلة  ال�شلية 
 Damac ال��ع��ق��اري��ة ارق���������������ام٢٢0١-٢٢0٢-٢٢03-٢٢04 ال��ك��ائ��ن��ة يف م�����ش��روع دام����اك ه��اي��ت�����س

دبي.  امارة  يف   Heights
وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور 

خالل 7 اأيام من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13804 بتاريخ 2023/3/21 70197

مذكرة اعلن بالن�شر  )اإ�شتئناف(    
                  يف  اال�شتئناف رقم:411/2023/305 ا�شتئناف جتاري 

املنظورة يف:دائرة ال�شتئناف التجارية الوىل رقم ٨4
مو�شوع ال�شتئناف : اإ�شتئناف احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم:١0٥9/٢0٢٢ جتاري جزئي والر�شوم وامل�شاريف 

والتعاب. 
امل�شتاأنف:فندق �شياج وميثلها مالكها في�شل عبد احلميد عبداهلل حممد العبيديل

- مبنى فندق ملك عبداحلميد  املرقبات  �شارع   - دب��ي   - دي��رة   - -املرقبات  دب��ي  ام��ارة   - ع��ن��وان��ه:الم��ارات 
عبدالرحمن حممد عبد الكرمي اخلوري - املرقبات - وميثله:في�شل عبداحلميد عبداهلل حممد العبيديل 

املطلوب اإعالنهما :  ١- م��وايف ق��درى م��وايف نبهان ٢- جالل ال�شيد �شلمان م�شطفى قا�شم  -  �شفتهما : 
م�شتاأنف �شدهما

ال�شادر بالدعوى رق���م:٢0٢٢/١0٥9 جتاري جزئي. وحددت  القرار/احلكم  اأ�شتاأنف  :  قد  مو�شوع الإع��الن 
لها جل�شة يوم الثالثاء  املوافق  ٢0٢3/3/٢١  ال�شاعة ١0.00 �س بقاعة التقا�شي عن بعد ، وعليه يقت�شى 

ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حالة تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  اال�شتئناف    
70197 العدد 13804 بتاريخ 2023/3/21 

اعلن حم�شر حجز بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم  6166/2022/207 تنفيذ جتاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثالثة رقم ١٨٥
مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 36٢/٢0٢٢ جتاري م�شارف جزئي ، ب�شداد املبلغ 

املنفذ به وقدره )١.000.066.٨( درهم �شامال للر�شوم وامل�شاريف   .
طالب التنفيذ : م�شرف عجمان - �شركة م�شاهمة عامة

ال�شيخ  بوليفارد  �شارع   - بردبي   - دبي  امارة  ال�شهالوي وم�شاركوه حمامون وم�شت�شارون  عنوانه:مكتب 
حم��م��د ب��ن را���ش��د - ب���رج ب��ول��ي��ف��ارد ب���الزا ٢ - ال��ط��اب��ق ١9 - مكتب رق���م ١903 - ه����ات����ف:04٢٢777١7 - 

فاك�س:04٢٢77767 -رقم مكاين:٢609٢٨٨١٨6
املطلوب اإعالنه : ١- ماجد مو�شى حامد اأبو خاطر  - �شفته : منفذ �شده

بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�شة وهي عبارة عن )فيال - منطقة �شيح  : نعلنكم  الإع��الن  مو�شوع 
�شعيب ٢ - رقم الر�س ١٢ - رقم البلدية ١٢9 - ٥3١ رقم املبنى 6 - امل�شاحة باملر املربع ١39.١4 مر مربع 

وفاء للمبلغ املطالب به )١000066.٨( درهم وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا .
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70545 العدد 13804 بتاريخ 2023/3/21 

اعلن اأمر اأداء بالن�شر        
                  يف  الدعوى رقم:212/2023/60 امر اداء 

املنظورة يف:اوامر الداء وانفاذ العقود التجارية رقم ٢03
مو�شوع الدعوى : املطالبة با�شدار المر بالزام املطلوب �شدهما بالت�شامن ان يوؤديا للطالب مبلغ وقدره )60٨.١66.00( 
درهم اماراتي �شتمائة وثمانية الف ومائة و�شتة و�شتون درهم والفائدة القانونيه بواقع 9% من تاريخ ا�شتحقاق ال�شيكني 

وحتى متام ال�شداد مع الزامهما بالر�شوم وامل�شروفات ومقابل اتعاب املحاماة . 
املدعي:اوزنغزيب خان ا�شغر خان

الطبية - بي  ت��اورز( مقابل مدينة دبي  اأب��راج اخلليج )جلف  بناية   - ام��ارة دبي - عود ميثا - بردبي   - عنوانه:المارات 
١ - الدور ال�شاد�س - مكتب رقم 60١ بوكالة املحاميني/عماد اهلي في�شل اخلاجة ، نوال احلو�شني - وميثله:عماد جمعة 

ح�شني علي اهلي
املطلوب اإعالنه :  ١- الغ�شان للنقل الربي العام �س.ذ.م.م  -  �شفته : مدعي عليه

مو�شوع الإعالن :طلب ا�شت�شدار اأمر اأداء فقد قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ:٢0٢3/١/30 - بالزام املدعي عليهما 
بالت�شامن باأداء للمدعية مبلغ وقدره )60٨.١66.00( درهم �شتمائة وثمانية الف ومائة و�شتة و�شتون درهم - والفائدة 
القانونية بواقع ٥% من تاريخ املطالبة وحتى ال�شداد والتام وبالر�شوم وامل�شاريف ومبلغ خم�شمائة درهم درهم مقابل اتعاب 

املحاماة ، ولكم احلق ا�شتئناف المر او التظلم منه بح�شب الحوال عمال بن�س املادة ١47 من قانون الجراءات املدنية   .
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70197

م����اه����دى   / امل������دع������و  ف����ق����د 
اب���و احل�شني،  ح�����ش��ن حم��م��د 
اجلن�شية  ب����ن����غ����الدي���������س   
رق������م  �������ش������ف������ره  ج���������������واز   -
من   )00232358A(
يجده عليه الت�شال بتليفون 

رقم  0502999290    

فقد�ن جو�ز �سفر
فقد املدعو / زي�شان ثناء 
اجلن�شية  باك�شتان   ، اهلل 
رق����م  �����ش����ف����ره  ج����������واز   -
)5842692AZ ( 
م�����������ن ي���������ج���������ده ع����ل����ي����ه 
الت�����ش��ال ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  

0563475535

فقد�ن جو�ز �سفر
امل��دع��و / ق��ا���ش��م �شالح  ف��ق��د 
قا�شم عو�س اليافعى ، اليمن   
�شفره  ج�������واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
)08884510(  رق��������م 

م���������������ن ي�������������ج�������������ده ع�����ل�����ي�����ه 
الت�����������ش�����ال ب���ت���ل���ي���ف���ون رق����م  

    0502990054

فقد�ن جو�ز �سفر
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الفجر الريا�ضي

•• دبي-الفجر

ال�شيخ  ���ش��م��و  ودع�����م  رع���اي���ة  حت���ت 
ح���م���دان ب���ن حم��م��د ب���ن را����ش���د اآل 
مكتوم ويل عهد دبي رئي�س املجل�س 
كبري  وب��ن��ج��اح  اختتمت  التنفيذي 
الدولية  م���ا����ش���رز  دب�����ي  ب���ط���ول���ة 
احلر  الال�شلكي  للطريان  الثالثة 
للمحرفني  الهليوكبر"  "فئة 
يف  ال��ط��ي��اري��ن  نخبة  �شمت  وال��ت��ي 
العامل ومتت مناف�شاتها حتت �شعار 
" واحت�شنتها  جتمعنا  دبي  "�شماء 
ح��دي��ق��ة خ����ور دب����ي ط�����وال الي����ام 
و����ش���ط ح�شور  امل��ا���ش��ي��ة  ال���ث���الث���ة 
جماهريي كبري من حمبي وع�شاق 
احلديقة  وزوار  ورواد  ال���ل���ع���ب���ة 
المريكي  ال��ط��ي��ار  وت����وج   . ب��دب��ي 

اك�شل  م���ن  م��اك�����ش��وي��ل  ن��ي��ك��ول���س 
 2023 ب��اور بطال لدبي ما�شرز 
بعد ان ح�شد 285 نقطة منفردا 
وذهبية  كاأ�س  لي�شتحق  بال�شدارة 
دولر  الف  �شبعة  ومبلغ  البطولة 
امريكي بعد تناف�س مثري حيث قدم 
ك��ل ط��ي��ار م��ن ال��ط��ي��اري��ن اخلم�شة 
النهائيات  اىل  ت����اأه����ل����وا  ال����ذي����ن 
عر�شني الول مب�شاحبة املو�شيقي 
بال�شتعرا�س احل��ر  وجاء   والخ��ر 
يف املركز الثاين الطيار التايالندي 
 280.5 بر�شيد  �شكارينا  دي  �شي 
نقطة ون���ال ك��اأ���س امل��رك��ز ال��ث��اين و 
مالية  وج��ائ��زة  الف�شية  امل��ي��دال��ي��ة 
يف  وت��ب��ع��ه  دولر   5500 ق���دره���ا 
التايواين  ال��ط��ي��ار  ال��ث��ال��ث  امل��رك��ز 
الثالث  امل��رك��ز  ك��اأ���س  ون����ال  كينكو 

بر�شيد  ال����ربون����زي����ة  وامل���ي���دال���ي���ة 
مالية  وج����ائ����زة  5259.نقطة 
يف  دولروت����ب����ع����ه   3500 ق����دره����ا 
التايالندي  الطيار  ال��راب��ع  امل��رك��ز 
نقطة    249 بر�شيد  بونبوي  ك��ان 
ونال  جائزة مالية قدرها 2000 
دولر فيما ح�شل الطيار التايواين 
املالية  املركز اخلام�س  بير جائزة 

وقدرها 1500 دولر .
وع����ق����ب اجل�����ول�����ة ال���ن���ه���ائ���ي���ة ق���ام 
رئي�س  ن���ائ���ب  احل�����م�����ادي  ي���و����ش���ف 
للريا�شات اجلوية  الم��ارات  احتاد 
وحم���م���د ي��و���ش��ف امل����ازم����ي الم���ني 
ال�شحي  ل���الحت���ادوي���و����ش���ف  ال���ع���ام 
جنة  رئي�س  الدارة  جمل�س  ع�شو 
الفائزين  بتتويج  العامة  العالقات 
احلمادي  يو�شف  ووج��ه  بالبطولة 

ب���ا����ش���م ال���ل���ج���ن���ة امل���ن���ظ���م���ة وك���اف���ة 
الوفود امل�شاركة يف البطولة ال�شكر 

حمدان   ال�شيخ  �شمو  اىل  والعرفان 
بن حممد بن را�شد اآل مكتوم ويل 

التنفيذي  املجل�س  رئي�س  دبي  عهد 
لدعم �شموه الريا�شة والريا�شيني 

اجل��وي��ة خا�شة  وال��ري��ا���ش��ات  عامة 
اح����دى ثمار  ال��ب��ط��ول��ة  ان  م���وؤك���دا 
ال���ذي يحظى  ال�شخي  ال��دع��م  ه��ذا 
ب��ه احت���اد ال��ري��ا���ش��ات اجل��وي��ة كما 
العليا  امل���ن���ظ���م���ة  ال���ل���ج���ن���ة  ق���ام���ت 
بتوزيع �شهادات تقدير للم�شاركني 
واحلكام واللجان العاملة والهيئات 
التي  واحلكومية  والدوائراملحلية 

ا�شهمت يف اجناح احلدث.
ك��م��ا وج����ه احل����م����ادي ال�����ش��ك��ر اىل 
بلدية  واىل  الريا�شي  دبي  جمل�س 
احلدائق  ادارة  بال�شكر  وخ�س  دبي 
و�شرطة دبي وتليفزيون دبي وهيئة 
دبي  وا�شعاف  وامل��وا���ش��الت  ال��ط��رق 
التي قدمت  وكل الي��ادي البي�شاء 
ال��دع��م وامل�����ش��ان��دة ل��ل��ح��دث حمييا 
املنبثقة  باللجان  العاملني  ج��ه��ود 

م�شيدا  العليا  املنظمة  اللجنة  عن 
مب���ا ق���دم���ه ب��ط��ل��ن��ا ال���ع���امل���ي ط���ارق 
ال�شعدي مدير البطولة من جهود 

فنية كبرية .
بدوره اأعرب البطل المريكي املتوج 
�شعادته  ع��ن  ماك�شويل  ن��ي��ك��ول���س 
ال�شكر  م��وج��ه��ا  ب���ال���ف���وز  ال��ب��ال��غ��ة 
هذه  ا�شت�شافتها  على  دب��ي  لإم���ارة 
ال��ث��ال��ث��ة وخا�شة  ل��ل��م��رة  ال��ب��ط��ول��ة 
حظيت  ال���ت���ي  اخل������ور  ح���دي���ق���ة  يف 
بح�شور جماهريي مميز فاأ�شعدنا  
القائمني  اإىل  ال�����ش��ك��ر  وج����ه  ك��م��ا 
البطولة وعلى ما وجده  اأم��ر  على 
وزم���الءه م��ن اهتمام ورع��اي��ة قبل 
واأثناء البطولة ي�شعب و�شفه وهو 
يف  عليه  الطيارين  جميع  تعود  ما 

دبي . 

•• اأبوظبي-الفجر

اأجرى اجلهاز الفني ملنتخبنا الوطني الأول لكرة القدم بقيادة الأرجنتيني 
رودولفو اأروابارينا عدداً من التعديالت على قائمة الأبي�س خالل املع�شكر 
 29 يوم  و�شي�شتمر حتى  اأبوظبي  العا�شمة  اأم�س يف  انطلق  الذي  الداخلي 

مار�س اجلاري �شمن برنامج اإعداد الأبي�س للم�شاركة يف نهائيات كاأ�س اآ�شيا 
.2026 العامل  كاأ�س  نهائيات  اإىل  املوؤهلة  والت�شفيات   2023

وحاجتهم  الإ�شابات  لظروف  الالعبني  من  ع��دداً  الفني  اجلهاز  وا�شتبعد 
نتيجة  اإ�شبوعني ح�شب  اإىل  اأ���ش��ب��وع  ب��ني  م��ا  ت���راوح  مل��دة  وال��راح��ة  للعالج 
الطبي  اجلهاز  اإ���ش��راف  حتت  اأم�س  لهم  اأج��ري��ت  التي  الطبية  الفحو�شات 

لقطع يف  تعر�س  ال��ذي  امل�شابني ح�شني مهدي  قائمة  و�شملت   ، للمنتخب 
علي   ، الأح��ب��اب��ي  بندر   ، الغ�شاين  يحيى   ، عبا�س  وليد   ، ال�شليبي  ال��رب��اط 

مبخوت ، خالد الظنحاين و�شاهني عبدالرحمن.
عبداهلل   ، الأهلي  �شباب  لع��ب  هيكل  عبدالعزيز  من  كل  ا�شتدعاء  مت  فيما 
الكربي لعب الوحدة ويو�شف املهريي لعب الو�شل وخالد الها�شمي لعب 

املع�شكر وامل�شاركة يف  اإىل  اأن ين�شم الالعبون  املنتظر  ، حيث من  بني يا�س 
تدريبات اليوم.

وكان الأبي�س بداأ مع�شكره اأم�س ، واأجرى اأوىل ح�ش�شه التدريبية يف مالعب 
وتايالند  ملواجهة منتخبي طاجيك�شتان  ا�شتعداداً  للكريكيت  اأبوظبي  نادي 

ودياً يومي 25 و 28 مار�س اجلاري يف ا�شتاد اآل نهيان بنادي الوحدة.

•• اأبوظبي-وام: 

اأكد الأ�شتاذ الدويل الكبري �شامل عبدالرحمن لعب منتخبنا الوطني 
لل�شطرجن، اأنه ياأمل يف اأن يكون اإجنازه التتويج باملركز الأول ببطولة 
عربية  اإجن��ازات  لتحقيق  الإم���ارات  لالعبي  دافعاً  الريا�س"،  "تقومي 
وعاملية، وجذب عنا�شر جديدة مل�شتقبل اللعبة. وتفوق �شامل عبدالرحمن 
يف بطولة " تقومي الريا�س" يف ال�شعودية وح�شد املركز الأول بر�شيد 
الفوز يف 7 مباريات والتعادل يف مباراتني،  بعد  جولت،   9 يف  نقاط   8

اأغلى  األف ريال، والتي تعترب   300 الأول وقدرها  املركز  لينال جائزة 
التي  البطولة  و�شهدت  الأو���ش��ط.  بال�شرق  ال�شطرجن  يف  مالية  جائزة 
اختتمت اأم�س الأول ال�شبت بال�شعودية م�شاركة 104 لعبني ولعبات 
من 21 دولة عربية، حيث ر�شدت لها اللجنة املنظمة 800 األف ريال 
العربية  البطولت  اأق��وى  من  وتعد  الأوىل،  الع�شرة  امل��راك��ز  لأ�شحاب 

والأعلى يف جوائزها املالية.
اأول تعليق على تتويجه باجلائزة:" فخور  وقال �شامل عبدالرحمن يف 
بهذا الفوز، والبطولة هي الأقوى بتاريخ الدول العربية، حيث تواجد 

بها جميع الأبطال ونخبة الالعبني العرب من خمتلف الأجيال، خا�شة 
على �شعيد الأ�شاتذة الدوليني الكبار مثل ه�شام احلمدو�شي من املغرب، 
امل�شريني  احل��ايل  اجليل  اأبطال  بجانب  امل�شيحكي من قطر،  وحممد 
التي  الكبرية  باجلهود  عبدالرحمن  واأ�شاد  ع��ديل.  واأحمد  اأم��ني  با�شم 
ي�شطلع بها احتاد الإمارات لل�شطرجن ونادي ال�شارقة الثقايف لل�شطرجن، 
يف ت�شميم الربامج التي تعزز التطور الذي ت�شهده اللعبة على جميع 
الأ����ش���ع���دة، وت��ب��ن��ي اخل��ط��ط وامل����ب����ادرات ال��داع��م��ة لك��ت�����ش��اف املواهب، 

واحلر�س على امل�شاركة يف البطولت الإقليمية والقارية والدولية.

�سامل عبد�لرحمن: لقب بطولة �ل�سعودية لل�سطرجن 
حمطة مهمة ملو��سلة �لإجناز�ت

برعاية حمدان بن حممد بن را�سد اآل مكتوم

�لأمريكي نيكول�س يتوج بطال لدبي ما�سرتز�لدولية للطري�ن �لال�سلكي 2023

اجلهاز الفني ُيجري تعديالت على القائمة

�لأبي�س ُيد�سن مع�سكره �لد�خلي يف �لعا�سمة �أبوظبي

��ستدعاء 4 لعبني لتعوي�س �مل�سابني يف 
قائمة منتخبنا �لوطني مبع�سكر �أبوظبي

•• اأبوظبي -وام:

لعبني   4 الوطني  منتخبنا  مدرب  اأروابارينا  رودولفو  الأرجنتيني  ا�شتدعى 
للمع�شكر احلايل يف اأبوظبي هم عبدالعزيز هيكل "�شباب الأهلي"، وعبداهلل 

الكربي "الوحدة"، ويو�شف املهريي "الو�شل"، وخالد الها�شمي "بني يا�س".
الإ���ش��اب��ة ه��م ح�شني م��ه��دي، وول��ي��د عبا�س،  ب��داع��ي  7 لع��ب��ني  ا�شتبعاد  ومت 
ويحيى الغ�شاين، وبندر الأحبابي، وعلي مبخوت، وخالد الظنحاين و�شاهني 
عبدالرحمن، نظراً حلاجتهم للعالج والراحة ملدة تراوح ما بني اأ�شبوع اإىل 
باإ�شراف  اأم�س  لهم  اأجريت  التي  الطبية  الفحو�شات  نتيجة  اإ�شبوعني ح�شب 
يف  الإع���دادي  مع�شكره  الأول  اأم�س  الوطني  منتخبنا  ود�شن  الطبي.  اجلهاز 
طاجيك�شتان  منتخبي  ملواجهة  ا�شتعداداً  احل��ايل،  مار�س   29 حتى  اأبوظبي 
وتايالند ودياً يومي 25 و28 مار�س اجلاري يف ا�شتاد اآل نهيان بنادي الوحدة، 

واأجرى ح�شته التدريبية الأوىل يف مالعب نادي اأبوظبي للكريكيت.

العدد 13804 بتاريخ 2023/3/21 
اعلن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  7972/2022/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثانية رقم ١٨4

، ب�شداد املبلغ املنفذ به  مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 373/٢0٢٢ نزاع جتاري 
وقدره )3٨943.60( درهم �شامال للر�شوم وامل�شاريف .

طالب التنفيذ : امبي�س لالعمال الكهروميكانيكية
عنوانه:امارة ال�شارقة - منطقة اخلان - �شارع كورني�س اخلان - بجوار م�شرف ال�شارقة ال�شالمي - بناية 

ا�شا�س - �شقة ٥04 - وميثله:عبدالكرمي اأحمد عبداهلل عيد
املطلوب اإعالنه : ١- ارت بايونري للخدمات الفنية - �شفته : منفذ �شده

مو�شوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)3٨943.6( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية 

بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70392

العدد 13804 بتاريخ 2023/3/21 
اعلن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  860/2023/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثالثة رقم ١٨٥

مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم ٢430/٢0٢٢ نزاع حمدد القيمة ، ب�شداد املبلغ املنفذ 
به وقدره )٢6433( درهم �شامال للر�شوم وامل�شاريف .

طالب التنفيذ : العربية للم�شاعد والنظمة املتحركة �س.ذ.م.م
عنوانه:المارات - ام��ارة دبي - الرا�شدية - ديره - دبي - �شارع مراك�س - مبنى مبنى جمموعة املاجد 

-  بالقرب من حمطة طريان المارات
املطلوب اإعالنه : ١- �شركة باحل�شا للهند�شة واملقاولت �س.ذ.م.م  - �شفته : منفذ �شده

مو�شوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)٢6433( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية 

بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )7( اأيام من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70197 العدد 13804 بتاريخ 2023/3/21 

مذكرة اعلن بالن�شر  )اإ�شتئناف(    
                  يف  اال�شتئناف رقم:2382/2022/315 ا�شتئناف عمايل 

املنظورة يف:دائرة ال�شتئناف العمالية الثانية رقم ٨0
والر�شوم  جزئي  عمايل   ٢0٢٢ ل�شنة  رق���م:٨٨١3  الدعوى  يف  ال�شادر  احلكم  اإ�شتئناف   : ال�شتئناف  مو�شوع 

وامل�شاريف والتعاب. 
امل�شتاأنف:زهري في�شل مهنا

عنوانه:المارات - امارة دبي - منطقة احلبيبة - �شارع مدينة دبي الريا�شية - بناية جلوبال جلف رزيدن�س 
٢ - الطابق ٢٢ - �شقة رقم ٢١0٨ - بالقرب من م�شجد البرار - رقم مكاين:٢0٢3١70٥30

املطلوب اإعالنه :  ١- بيت الكابر للمقاولت العامة  -  �شفته : م�شتاأنف �شده
م��و���ش��وع الإع�����الن :  ق���د اأ���ش��ت��اأن��ف/احل��ك��م ال�����ش��ادر ب��ال��دع��وى رق����������م:٢0٢٢/٨٨١3 ع��م��ايل ج��زئ��ي وذلك 
بتاريخ:٢0٢٢/١٢/7. وحددت لها جل�شة يوم الثالثاء  املوافق  ٢0٢3/3/٢١  ال�شاعة ١0.00 �س بقاعة التقا�شي 

عن بعد ، وعليه يقت�شى ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حالة تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  اال�شتئناف    
70408 العدد 13804 بتاريخ 2023/3/21 

اعلن اأمر اأداء بالن�شر        
                  يف  الدعوى رقم:524/2023/60 امر اداء 

املنظورة يف:اوامر الداء وانفاذ العقود التجارية رقم ٢03
مو�شوع الدعوى : املطالبة با�شدار المر بالزام املدعي عليه ب�شداد مبلغ )١٢.١6٥.000( درهم اثني ع�شر مليون ومائة 
وخم�شة و�شتون الف درهم اماراتي بال�شافة اىل ١٢% فائدة قانونية من تاريخ ال�شتحقاق يف ٢0٢٢/٨/١4 وحتى متام 

ال�شداد م�شمول بالنفاذ املعجل وبال كفالة الزام املطلوب المر �شدها بالر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة . 
املدعي:موؤ�ش�شة حماجر دبي

عنوانه:المارات - امارة الفجرية - حبحب - الفجرية - �شارع منطقة حبحب - مبنى مبنى موؤ�ش�شة حماجر دبي 
- �شقة الطابق الر�شي

املطلوب اإعالنه :  ١- �شركة عبدالفتاح ال�شحي لتاأجري اللت واملعدات الثقيلة ذ.م.م  -  �شفته : مدعي عليه
املدعي  بالزام  ب��ت��اري��خ:١0/٢0٢3/3 -  اأداء فقد قررت حمكمة دبي البتدائية  اأمر  ا�شت�شدار  الإع��الن :طلب  مو�شوع 
عليها بان توؤدي للمدعي وقدره )١٢.١6٥.000( درهم اثني ع�شر مليون ومائة وخم�شة و�شتون الف درهم اماراتي ومع 
الفائدة القانونية بواقع ٥% من تاريخ املطالبة وحتى ال�شداد التام وبالر�شوم وامل�شاريف ومبلغ خم�شمائة درهم مقابل 
اتعاب املحاماة ورف�شت طلب النفاذ املعجل  ، ولكم احلق ا�شتئناف المر او التظلم منه بح�شب الحوال عمال بن�س 

املادة ١47 من قانون الجراءات املدنية   .
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
العدد 13804 بتاريخ 2023/3/21 70408

اعلن بالن�شر        
 461/2023/442 نزاع حمدد القيمة 

تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
اإىل املتنازع �شده : ١- حممد قا�شم �شم�س الدين  - جمهول حمل الإقامة 

مبا ان املتنازع :�شركة جمموعة المارات لالت�شالت )جمموعة المارات( �س.م.ع 
وميثله : عبداهلل يو�شف احمد انوهي ال نا�شر 

قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها ١- الت�شريح بت�شجيل الدعوى واعالن املدعي عليه ب�شورة 
ثالثة  دره��م   )٢36٨4.97( وق��دره  مبلغ  ب�شداد  عليه  املدعي  ال��زام   -٢ ومرفقاتها  لئحتها  من 
وع�شرون و�شتمئة واربع وثمانني درهم و�شبع وت�شعني فل�شا - مع الفائدة القانونية بواقع ٥% 
ومقابل  وامل�شاريف  بالر�شوم  عليه  املدعي  ال��زام   -3 التام  ال�شداد  وحتى  ال�شتحقاق  تاريخ  من 
اتعاب املحاماة. وحددت لها جل�شة يوم اخلمي�س املوافق ٢0٢3/3/٢3 ال�شاعة 09:00 �شباحا يف 
قاعة التقا�شي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل. 
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70021

العدد 13804 بتاريخ 2023/3/21 
اعلن حم�شر حجز بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم 2719/2021/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ ال�شاد�شة رقم ٢٢7

مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم ٢0٢١/١3٨9 اأمر اداء ، ب�شداد املبلغ املنفذ به وقدره 
)١0064٥39.90( درهم �شامال للر�شوم وامل�شاريف   .

طالب التنفيذ : �شركة المارات لنظمة املباين احلديدية ذ.م.م - واخرون
عنوانه:امارة دبي - بردبي - منطقة اخلليج التجاري - �شارع البراج - باي �شكوير ١ - قرب بنك المارات 

دبي الوطني - بناية رقم ١١ - مكتب رقم ٥0٢ - رقم مكاين:٢6٨3١٨6٥73
املطلوب اإعالنه : ١- �شركة الفجرية الوطنية للمقاولت ذ.م.م  - �شفته : منفذ �شده

الوحدات  ال��وح��دات  عن  عبارة  وه��ي  اخلا�شة  اموالكم  على  احلجز  مت  بانه  نعلنكم   : الإع���الن  مو�شوع 
 7 ال�شناعية اخلفيفة  الوحدات  املبنى  ا�شم   - الر���س ١١١  رقم   - الثاين  دبي لال�شتثمار  املنطقة جممع 
وفاء   WH-1 - WH-4 - WH-5 - WH - 7 -  نوع العقارات - م�شتودع ارقام الوحدات -
للمبلغ املطالب به وقدره )10064539.9( درهم يف امللف اعاله وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله 

قانونا بناءا على قرار املحكمة ال�شادر بتاريخ.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70608 العدد 13804 بتاريخ 2023/3/21 

يف الدعوى  رقم )2022/969( جتاري م�شارف جزئي   
املدعي عليه : فرائد عبد كاظم 

نحيط �شيادتكم علما بانه مت ندب اخلبري امل�شريف يف الدعوى املقامة �شدكم من املدعي 
: م�شرف ال�شارقة الإ�شالمي ، وعليه فاأنتم مكلفني باحل�شور اأو من ميثلكم قانونا 
بح�شور اجتماع اخلربة الأول عن بعد واملقرر يوم الإثنني املوافق 2023/3/27 
يف متام ال�شاعة 11.00 �شباحا ، وذلك باحل�شور على املن�شة الإلكرونية بوا�شطة 
برنامج مايكرو�شوفت تييمز.  لذا نطلب منكم احل�شور والإت�شال هاتفيا على مكتب 
اخلبري املنتدب على الرقم )3888996- 04( وتقدمي امل�شتندات املوؤيدة لدفاعكم 
باجلل�شة علما بانه يف حال تخلفكم عن احل�شور فاإن اخلربة �شتبا�شر اعمالها وفقا 

لل�شالحيات املخولة لها قانونا. 
اخلبري / حممد ح�شن املرزوقي 
خبري م�شريف        

اإعلن بالن�شر جلل�شة اخلربة 



الثالثاء   21  مارس    2023  م   -    العـدد   13804  
Tuesday   21    March    2023   -  Issue No 13804 الفجر الريا�ضي

19

خطا بر�شلونة بثبات نحو لقب الدوري ال�شباين لكرة القدم للمرة الأوىل منذ عام 2019 بفوزه 
القاتل يف الكال�شيكو على غرميه التقليدي ريال مدريد 2-1 على ملعب "�شبوتيفاي كامب نو" 

يف ختام املرحلة ال�شاد�شة والع�شرين.
م��ن مدافعه  ب��اخل��ط��اأ  راأ���ش��ي��ة  ك���رة  ب��ع��د  ال�شديقة  ال��ن��ريان  م��ن  ب��ه��دف  ت��اأخ��ره  وق��ل��ب بر�شلونة 
والعاجي فرانك  روب��رت��و )45(  بهديف �شريجي  ف��وز  اإىل  اأراوخ���و )9(،  رون��ال��دو  الوروغ��وي��اين 

كي�شييه )2+90(.
وابتعد بر�شلونة الذي حقق فوزه ال�22 هذا املو�شم يف ال�شدارة مع 68 نقطة بفارق 12 نقطة 
عن ريال الذي ّمني بخ�شارته الرابعة هذا املو�شم وبات من ال�شعب عليه الدفاع عن لقبه مع 

بقاء 12 مرحلة على نهاية املو�شم.
فالن�شيا  على  الخريين  بانت�شاريه  منت�شياً  املبا�شر  مطارده  الكاتالوين  النادي  وا�شتقبل 
واأتلتيك بلباو بالنتيجة ذاتها 1-1 ومت�شلحا بفوزه يف 24 مباراة من ال�53 الخرية 
بينه وبني ريال منذ عام 2011 يف خمتلف امل�شابقات )12 تعادًل و17 هزمية(، 

قبل مباراة هذه الأم�شية.
من ناحيته، و�شل النادي امللكي اإىل ملعب "كامب نو" اآماًل يف تعزيز 
ح��ظ��وظ��ه والح��ت��ف��اظ ب��ربي��ق اأم���ل ل��ل��دف��اع ع��ن ل��ق��ب��ه، ب��ع��دم��ا ح�شم 
تاأهله اإىل ربع نهائي م�شابقة دوري اأبطال اأوروبا على ح�شاب ليفربول 

النكليزي، قبل اأن يفوز على اإ�شبانيول 3-1 يف املرحلة املا�شية.
وغاب عن �شفوف بالوغرانا الفرن�شي عثمان دميبيليه وبيدري لال�شابة، مقابل 
رودريغي�س  ال��ف��ارو  والوروغ���وي���اين  لال�شابة  األب���ا  داف��ي��د  النم�شوي  امل��داف��ع  غياب 

لاليقاف عن ريال مدريد.
داخل  جونيور  فيني�شيو�س  توغل  عندما  ال�شديقة  النريان  بف�شل  �شريعا  ري��ال  وتقدم 
اأراوخ��و باخلطاأ يف �شباك حار�س مرماه الأملاين مارك- املنطقة ومرر كرة عر�شية تابعها 

اأندري تري �شتيغن )9(.
وقبل اأن يطلق احلكم �شافرة نهاية ال�شوط الأول، اأدرك بر�شلونة التعادل بعدما �شدد الربازيلي 
رافينيا كرة �شدها مواطنه ميليتاو وتهياأت اأمام روبرتو الذي �شددها بيمناه يف الزاوية الي�شرى 

ملرمى احلار�س البلجيكي تيبو كورتوا )45(.

توين  والمل��اين  فرناندي�س  نات�شو  فاأخرج  تبديلني  اأن�شيلوتي  كارلو  الإيطايل  امللكي  النادي  م��درب  واأج��رى 
كرو�س ودفع بالفرن�شي فريلن مندي واملهاجم الربازيلي رودريغو )62(.

وت�شدى كورتوا لت�شديدة رافينيا )76(، فيما �شجل البديل اأ�شن�شيو هدفا األغي بداعي الت�شلل )81(.
و�شغط ريال لحراز هدف النقاط الثالث فيما اعتمد بر�شلونة على الهجمات املرتدة، ف�شجل هدفاً قاتاًل 
تابعها  بالدي،  األيخاندرو  ال�شاب  املدافع  من  املو�شم  هذا  حا�شمة  متريرة  خام�س  بعد  كي�شييه  البديل  عرب 

العاجي يف ال�شباك )90+2(، يف اأّول اأهدافه.
انت�شاراً مقابل تعادلني(، يف  املو�شم )11  اأر�شه هذا  وحافظ بر�شلونة على �شجله خالياً من اخل�شارة على 

اأف�شل �شجل له منذ مو�شم 2020-2019.
وحقق ريال �شو�شييداد فوزه الأول يف "ل ليغا" بعد �شل�شلة من اأربع مباريات مل يذق خاللها طعم النت�شار، 
وذلك بتغلبه على �شيفه اإلت�شي متذيل الرتيب -2�شفر. و�شقط �شو�شييداد يف فخ التعادل اأمام كل من �شلتا 
فيغو وريال مايوركا بنتيجة واحدة 1-1، وامام قاد�س �شلباً، وخ�شر يف عقر دار فالن�شيا �شفر1-، كما خرج من 
�شل�شلته  رافعا  املباراتني �شفر2-،  باجمايل  الإيطايل  روما  يد  م�شابقة الدوري الوروبي "يوروبا ليغ" على 

اإىل 6 مباريات يف خمتلف امل�شابقات من دون فوز.
هديف  �شجال  اللذين  بارنيتك�شيا  اأن��در  والبديل  كوبو  تاكيفو�شا  الياباين  اإىل  بفوزه  البا�شكي  النادي  ويدين 

اللقاء يف الدقيقتني 48 و90.
3 نقاط عن ريال بيتي�س اخلام�س  بفارق  48 نقطة يف املركز الرابع متقدماً  اإىل  ورفع �شو�شييداد ر�شيده 

والفائز على ريال مايوركا بهدف بورخا اإيغلي�شيا�س )48( قبل وقت �شابق اليوم اأي�شاً.
ويحتل اإلت�شي الذي مني بخ�شارته ال�17 هذا املو�شم مقابل 7 تعادلت وفوزين فقط، قاع الرتيب مع 13 

نقطة.
وفاز فياريال على اأو�شا�شونا -3�شفر، تناوب على ت�شجيلها النيجريي �شامويل ت�شوكويزي )14( وخو�شيه 

لوي�س مورالي�س )86 و90(.
وعزز فريق "الغوا�شات ال�شفراء" ر�شيده يف املركز ال�شاد�س بر�شيد 41 نقطة، فيما جتمد ر�شيد اأو�شا�شونا 

عند 34 نقطة يف املركز التا�شع.
وقاد املغربي منري احلدادي والركي اإيني�س اأونال فريقهما خيتايف اىل الفوز على �شيفه اإ�شبيلية -1�شفر 
50 و90+5. واقتن�س خيتايف الذي حقق فوزه ال�شابع هذا املو�شم،  بت�شجيلهما هديف اللقاء يف الدقيقتني 

املركز الثالث ع�شر من اإ�شبيلية بالذات بعدما تقدم عليه بفارق نقطة )29 مقابل 28(.

بر�سلونة يق�سي على �لريال يف �لوقت �لقاتل

»و�سط ح�سور جماهريي كبري«

�لأردين علي �لقي�سي و�ملغربي دياين يحتفظان بلقب »�لن�سخة �لعربية« من »حماربي �لإمار�ت«

•• اأبوظبي: رم�سان عطا

على  القي�شي  علي  الأردين  حافظ 
العا�شرة  العربية  الن�شخة  يف  لقبه 
بطولة  م����ن    ،)40 )ال�����ش��ل�����ش��ل��ة 
"حماربي الإمارات للفنون القتالية 
املختلطة" ، بعد فوزه على امل�شري 
الري�شة"،  "وزن  يف  ف��ار���س  اأح��م��د 
وذلك خالل نزالت البطولة التي 
يف  الأح������د  الأول  اأم�������س  اخ��ت��ت��م��ت 
يا�س  بجزيرة  اآرينا  الحت��اد  �شالة 
باأبوظبي، و�شط ح�شور جماهريي 

لفت.
كما حافظ اأي�شا املغربي بدرالدين 
دياين على لقب الن�شخة  يف "وزن 
الكويتي  على  تغلبه  بعد  الو�شط" 

عبد اهلل البو�شهري.

على  امل��ح��اف��ظ��ة  يف  القي�شي  وجن���ح 
فار�س  اأحمد  على  الفوز  بعد  لقبه 
كما  بالإخ�شاع،  الثالثة  اجلولة  يف 
ال��ن��زال القوي  ح�شم ق��رار احل��ك��ام 
واملثري بني دياين والبو�شهري بعد 

نهاية اجلولة اخلام�شة.
�شلطان  ب��ن  ح��م��دان  ال�شيخ  وت���وج 
علي  البطل  نهيان  اآل  ح��م��دان  ب��ن 
ال��ق��ي�����ش��ي ب��ح�����ش��ور ����ش���ع���ادة عبد 
الحتادين  رئي�س  الها�شمي  املنعم 
للجوجيت�شو  والآ�شيوي  الإماراتي 
الحت����اد  ل��رئ��ي�����س  الأول  ال���ن���ائ���ب 

الدويل.
بن  زاي���د  ال�شيخ  املناف�شات  ح�شر 
نهيان،  اآل  ���ش��ل��ط��ان  ب����ن  خ��ل��ي��ف��ة 
و���ش��ع��ادة ���ش��ال��ح اجل���زي���ري مدير 
الثقافة  دائ�����رة  يف  ال�����ش��ي��اح��ة  ع���ام 
والربيطاين  اأب��وظ��ب��ي  وال�شياحة 
كريث براون رئي�س الحتاد الدويل 
للفنون القتالية املختلطة، واللواء 
عبداهلل الها�شمي نائب رئي�س احتاد 
دروي�س  وف��وؤاد  للجولف،  الإم���ارات 
ال��رئ��ي�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل�����ش��رك��ة باملز 
ونا�شر  للحدث،  املنظم  الريا�شية 

املوؤ�ش�شي  الت�شال  مدير  الزعابي 
مبجل�س اأبوظبي الريا�شي.

الأردين  ف���از  ال���ن���زالت،  ب��ق��ي��ة  ويف 
جالل الدعجة على امل�شري عزوز 
الديك،  اأن��ور بقرار احلكام يف وزن 
وت��خ��ط��ى ال�����ش��وم��ايل ع��ب��دي فرح 
م��ن��اف�����ش��ه ال���ع���راق���ي ح�����ش��ن طالل 
ب��ال�����ش��رب��ة ال��ق��ا���ش��ي��ة ال��ف��ن��ي��ة يف 
وزن احل����ر، وف����از امل��غ��رب��ي م���روان 
ب��ب��ال��غ��وي��ت ع��ل��ى الم����ارات����ي علي 
القا�شية  بال�شربة  عبداهلل م�شلم، 
حافظ  كما  احل���ر،  وزن  يف  الفنية 

الكويتي حممد الأقرع على �شجله 
الح�������رايف ال��ن��ظ��ي��ف، وف�����از على 
بقرار  ال���دف���راوي  حممد  امل�����ش��ري 

احلكام يف وزن الو�شط .
ويف نزال ال�شيدات ح�شمت الركية 
�شريية �شنغول النزال اأمام امل�شرية 
بال�شربة  ع����ب����داهلل  حم���م���د  م���ن���ة 
الذبابة،  وزن  يف  الفنية  القا�شية 
وف����از ال��ل��ب��ن��اين ���ش��رب��ل دي����اب على 
بالإخ�شاع  عافية  حممد  امل�شري 
ال�شوري  وح��اف��ظ  الثقيل،  وزن  يف 
من  خاليا  �شجله  على  اأن���ور  و�شيم 

العراقي  ع��ل��ى  م��ت��ف��وق��ا  ال���ه���زائ���م، 
باخر خو�شانو يف وزن الديك.

علي  الأردين  ال���ب���ط���ل  واأع����������رب 
باحلفاظ  ���ش��ع��ادت��ه  ع���ن  ال��ق��ي�����ش��ي، 
ع��ل��ى ل��ق��ب ال��ن�����ش��خ��ة ال��ع��رب��ي��ة من 
هذا  اأن  موؤكدا  الإم���ارات،  حماربي 
اأم��ام خ�شم  التتويج مل يكن �شهال 
عنيد، وهو ما ات�شح خالل النزال 
الذي ا�شتمر حتى اجلولة الثالثة، 

وانتهى بالإخ�شاع.
عقب  ل����ه  ت�������ش���ري���ح���ات  يف  وق�������ال 
ملزيد من  الآن  ا�شتعد من  تتويجه 

النزالت، خالل ال�شهرين املقبلني، 
اأبوظبي تعطيني الدافع واحلما�س 
الأف�شل،  حتقيق  اأج���ل  م��ن  دائ��م��ا 

والظهور بال�شورة املطلوبة، 
ب��ط��ول��ة حم���ارب���ي الإم�������ارات،  ويف 

تكون الندية والثارة اأكرب.
املع�شكر  قائال:"  القي�شي  وت��اب��ع 
اأقوى  الإع��دادي لهذه اجلولة كان 
ن��ف�����ش��ي خالله  وع����اه����دت  ك���ث���ريا 
احل��ف��اظ ع��ل��ى ال��ل��ق��ب، م��ن خالل 
التي  ال��ط��ري��ق��ة  الخ�������ش���اع وه����ي 

اأمتيز بها، وقد حققت ذلك.

واأ�شاف:" اأ�شكر اجلمهور العري�س 
على دعمه املتوا�شل، طوال النزالت 
واإىل اللجنة العليا املنظمة برئا�شة 
رئي�س  الها�شمي  املنعم  عبد  �شعادة 
والآ�شيوي  الإم���ارات���ي  الحت���ادي���ن 
النائب الأول لرئي�س  للجوجيت�شو 
ال��دويل للعبة، على دعمه  الحت��اد 
يف  املقاتلني  وجلميع  يل  املتوا�شل 
تقدمي  اأج��ل  النزالت من  خمتلف 

الأف�شل.
وقال املغربي بدر الدين دياين بطل 
ال��رغ��م من  على  اإن��ه  الو�شط،  وزن 
النزال  قبل  �شعبة  بظروف  امل��رور 
اأمام الكويتي عبد اهلل البو�شهري، 
حيث مل يكن ال�شتعداد كافيا، وكان 
اأن  اإل  التجهيز مع الفريق خا�شا، 

الهدف قد حتقق من النزال.

وهو ما ات�سح خالل النزال  عنيد،  خ�سم  اأمام  �سهال  يكن  مل  التتويج  هذا   : القي�سي  • علي 
املرور بظروف �سعبة قبل النزال اإل اأن الهدف حتقق منه من  بالرغم   : دياين  الدين  • بدر 



    

يفقد 60 كغم خوفًا من �ملوت
ا�شتطاع رجل بريطاين اأن يفقد اأكرث من 60 كغم من وزنه خالل 

عام واحد فقد، ب�شبب خ�شيته من املوت نتيجة الوزن الزائد.
جن��ح ج����وردان )33 ع��ام��اً( ب��اإج��راء ت��غ��ي��ريات ج��ذري��ة على منط 
حياته، متكن من خاللها من خ�شارة اأكرث من 60 كيلوغراماً من 

وزنه خالل 12 �شهراً فقط. 
الوزن،  2017 يف برنامج لإن��ق��ا���س  ���ش��ارك يف  ق��د  وك���ان ج���وردان 
وا�شتطاع حتقيق نتائج جيدة، اإذ انتقل من موؤ�شر الكتلة 23.5 اإىل 
موؤ�شر 16.3، ولكنه عاد مرة اأخرى اإىل ما كان عليه �شابقاً وو�شلت 
ال�شحة  ب��داأ يعاين من م�شاكل يف  27.2، بعدما  اإىل  كتلة ج�شمه 
النف�شية دفعته للتخلي عن عادات الأكل ال�شحية، والعتماد على 
اأح�س باأن و�شعه بداأ يوؤثر يف  الوجبات ال�شريعة.  ولكن ج��وردان 
عالقته باأطفاله وي�شبب لهم الأمل والتعا�شة حتى بات يخ�شى من 
املوت يف اأية حلظة، ما دفعه اإىل اإج��راء تغيري يف �شلوكه وحياته، 
واأ�شبح اجتماعياً  بالفعل من خ�شارة قدر كبري من وزنه  ومتكن 

اأكرث من اأي وقت م�شى.

قتل و�لديه و�أ�ساب �سقيقته يف بغد�د
القب�س على �شخ�س قتل والديه واأ�شاب  العراقية،  القوات  األقت 
اأوردته  م��ا  وف��ق  ب��غ��داد،  بالعا�شمة  "زيونة"  منطقة  يف  �شقيقته 

و�شائل اإعالم حملية.
ونقل موقع "ال�شومرية نيوز" الإخباري العراقي، عن بيان لوكالة 
بف�شل  جنحت  "املفارز  اأن  الحتادية،  والتحقيقات  ال�شتخبارات 
اأق��دم على  املتميزة، يف مالحقة قاتل هارب  اجلهود ال�شتخبارية 
بغداد"،  يف  ن���اري  ���ش��الح  بوا�شطة  �شقيقته  واأ���ش��اب  وال��دي��ه  قتل 

م�شرًيا اإىل اأن "القب�س عليه متنَّ بوقت قيا�شي".
املتهم  قام  اأن  بعد  �شالح اجلرمية  "مت �شبط  اأن��ه  البيان  واأ�شاف 
ات��خ��اذ كافة  اإذ ج��رى  الأدل���ة،  اإخ��ف��اء  النفايات حم���اوًل  برميه يف 

الإجراءات القانونية اأ�شوليًّا �شد القاتل".
وت�شهد املدن العراقية ت�شاعًدا يف جرائم القتل التي تعود اأ�شبابها 
يف اأحيان كثرية خلالفات عائلية، اإ�شافة اإىل التوترات ال�شيا�شية.

زلز�ل يثري �لرعب يف برنامج تلفزيوين مبا�سر
تبادل رواد مواقع التوا�شل الجتماعي، فيديو للحظة وقوع زلزال 
التلفزيونية لربنامج  القنوات  اإح��دى  اأثناء عر�س  الإك���وادور،  يف 

على الهواء.
على  ح���واري  برنامج  يف  ي�شاركون  اأ�شخا�س  الفيديو  يف  ويظهر 

اإحدى القنوات التلفزيونية يف الإكوادور.
يدفع  ال��ذي  الأم��ر  ال��ق��وي،  بالزلزال  الربنامج  �شيوف  ويتفاجاأ 
مقطع  خلفية  يف  ���ش��رخ��ات  ت�شمع  ك��م��ا  امل��ن�����ش��ة،  ل���رك  بع�شهم 

الفيديو.
ولقي ما ل يقل عن 14 �شخ�شا حتفهم بعد اأن �شرب زلزال قوي 
منطقة �شاحلية يف الإكوادور و�شمال بريو يوم ال�شبت، مما اأحلق 

اأ�شرارا مببان �شكنية ومدار�س ومراكز طبية.
الأمريكية  اجليولوجي  امل�شح  هيئة  قالت  الذي  الزلزال،  و�شرب 
ع�شرة  بعد  على  كيلومر   66.4 عمق  على  درج���ة،   6.8 قوته  اإن 

كيلومرات من مدينة بالو يف منطقة جوايا�س.
وقالت ال�شلطات اإنه من غري املرجح اأن يت�شبب الزلزال يف حدوث 

موجات مد عاتية "ت�شونامي".

   بانوراما
�لروبوتات �لب�سرية قادمة.. هذ� ما ميكنها فعله

امل�شتودعات ومتاجر  ابتكارها يف  التي تعمل على  الب�شرية  اإىل توظيف الروبوتات  ت�شعى �شركة تكنولوجيا نا�شئة 
التجزئة وغريها من الأعمال.

م�شكلة  �شتحل  الروبوتات  هذه  اإن  كاليفورنيا،  ولية  يف  ال�شيليكون  وادي  تقول �شركة فيغر "Figure"ومقرها 
نق�س الأيدي العاملة يف بع�س احلقول، بح�شب ما اأفاد موقع "اإك�شيو�س" الإخباري الأمريكي.

تتوقع ال�شركة اأن تكون الروبوتات التي ت�شبه الب�شر جاهزة للعمل يف غ�شون عقد.
رعاية  اأزم��ة  تفاقم  العاملة  الأي��دي  يف  امل�شتمر  النق�س  مثل  الدميغرافية،  الجت��اه��ات  ف��اإن  "اإك�شيو�س"،  بح�شب 

امل�شنني، جتعل من الروبوتات الب�شرية املدفوعة بالذكاء ال�شطناعي اأمرا جذابا ب�شكل حمرّي.
تبدي �شركات مثل "اأمازون" قلقا من ت�شاوؤل عدد العاملني يف جمال امل�شتودعات، خ�شو�شا اأن عملهم يحتاج اإىل 

جهد ج�شدي وذهني ي�شتنزف طاقاتهم.
تعمل ال�شركة على منوذج اأويل لروبوت �شبيه بالب�شر الذي قالت اإنه �شي�شتطيع يف النهاية امل�شي وت�شلق ال�شالمل 

وفتح الأبواب وا�شتخدام الأدوات ورفع ال�شناديق، ورمبا حتى اإعداد الع�شاء.
اأرزاق كثريين ممن يعملون فيها، لذا يجب ال�شتعداد لهذا  اإذا بداأ توظيف الروبوتات يف هذه املهن، فقد يهدد   

ال�شيناريو بتاأهيل الأفراد للقيام بوظائف اأخرى.
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دخلت �سالون �لتجميل لالعتناء باأظافرها.. فطلبو� �لإ�سعاف
اعتادت كري�شتي كونر، 31 عاما، اأن تعتني باأظافرها يف �شالونات التجميل، 

لكن مل يخطر على بالها اأبدا اأن ذلك �شيدخلها امل�شت�شفى يوما ما.
ويف اآخ���ر م��رة ذه��ب��ت لأح���د م��راك��ز التجميل ل���ذات ال��غ��اي��ة، لح��ظ��ت بعد 
انتهائها بدء ظهور بع�س البثور حول اأظافرها، و�شعرت بذراعيها وعينيها 
تنتفخان. ومع مرور قليل من الوقت، بداأت ت�شعر ب�شعوبة يف التنف�س، ما 

ا�شتدعى طلب �شيارة الإ�شعاف فورا.
فعل  رد  من  تعاين  اأنها  الأط��ب��اء  اأخ��ربه��ا  للم�شت�شفى،  و�شولها  ومبجرد 
حت�ش�شي من املواد املوجودة يف الهالم امل�شتخدم لتثبيت لون طالء الأظافر 

حتت م�شباح الأ�شعة فوق البنف�شجية.
وبعد ما حل بها، قررت كري�شتي العزوف عن الإج��راءات التجميلية التي 
تعتمد على مركبات غري طبيعية، حيث ثبت لأكرث من مرة احتواءها على 

مواد كيميائية مهيجة وم�شببة للح�شا�شية.
ل�شحيفة  اجل��ل��دي��ة،  الأم���را����س  ا�شت�شارية  هيك�شتال،  جو�شتني  وق��ال��ت 
�شائعان،  اأ�شبحا  والهالم  ال�شطناعية  الأظافر  اأن  "امل�شكلة هي  التاميز: 
الأظافر غري قادرة على حتمل هذه الإجراءات". وحذر الأطباء �شابقا من 
اأن جتميل الأظافر بتقنية "اجلل" ميكن اأن يوؤدي اإىل ظهور طفح جلدي 
على  الن�شاء  وحثوا  املهبل،  وحتى  واليدين  الوجه  على  احل�شا�شية  �شديد 

توخي احلذر من اأدوات تلميع الأظافر املنزلية الهالمية.

بزينة خجولة.. بريوت ت�ستقبل رم�سان و�سط �لأزمة �خلانقة
اللبنانيني،  اأع��ن��اق  ح��ول  تلتف  التي  ال�شعبة  القت�شادية  الأزم���ة  فر�شت 
ظروفها التق�شفية على الزينة الرم�شانية، التي اعتادت بريوت اأن تتزين 
بها قبل حلول �شهر ال�شيام باأ�شبوعني على الأق��ل. من يتجول يف �شوارع 
يفتقد  رم�شان،  �شهر  حلول  على  م��ع��دودات  اأي��ام  قبل  اللبنانية  العا�شمة 
املدينة  ���ش��وارع  يف  روؤيتها  على  اللبنانيون  اعتاد  التي  الرم�شانية  الزينة 
وعلى و�شرفات املنازل، كتقليد رم�شاين ثابت ينتظره ال�شكان ب�شغف عاما 
تلو الآخر. وو�شط م�شاع حثيثة من موؤ�ش�شات دار الأيتام الإ�شالمية "اجلهة 
املخولة بتزيني �شوارع العا�شمة بريوت يف رم�شان" اقت�شر الأمر على زينة 
ال�شوارع التي كانت تزدان  3 �شوارع رئي�شية فقط من ع�شرات  خجولة يف 
التفا�شيل، حتدثت  اأكرث على  وللوقوف   . �شابقة  اأع��وام  بزينة رم�شان يف 
م�شوؤولة العالقات العامة يف دار الأيتام الإ�شالمية ببريوت، دانيا �شفدية، 
"الظروف �شعبة هذا العام، لذا قامت  "�شكاي نيوز عربية"، قائلة:  ملوقع 
اإدارة دار الأيتام بر�شد 10 باملئة فقط من امليزانية التي كانت ُتر�شد �شنويا 
لتزيني �شوارع بريوت عند قدوم ال�شهر الكرمي". "قمنا بتزيني 3 �شوارع 
اأن نزين  املزرعة، والرو�شة وب�شارة اخل��وري، من دون  فقط، هي كورني�س 

دمييت �أوزدمري تخرج عن 
�سمتها و تتوعد باملحا�سبة 

ب��ع��د اأن حت��ول��ت دمي��ي��ت اأوزدم����ري 
ب�شبب  ال�������ش���ح���اف���ة  ح���دي���ث  اإىل 
�شجارها  تناولت  �شحفية  تقارير 
اإ�شافة  املنزل..  مع زوجها وتركها 
اإىل اح��ت��م��ال��ي��ة وج����ود ع��الق��ة مع 
فرح"،  "ا�شمي  م�����ش��ل�����ش��ل  خم����رج 
ع��ن �شمتها عرب  خ��رج��ت دمي��ي��ت 
على  خالله  من  ردت  ر�شمي  بيان 
ما ين�شر، وب�شكل خا�س على كالم 
التي تناولتها  ال�شحفية بري�شني، 

يف مقال دون ذكر ا�شمها.
وقالت دميت يف البيان مبا معناه، 
"هل من ال�شهل اأن ت�شع النا�س يف 
لوجود  انعدام  اأنه  ا�شتباه،  مو�شع 
ال�����ش��م��ري، وه����ذا ال��ف��ع��ل خمجل، 
نحن ال�شعب منر يف اأوق��ات �شعبة 
علينا جميعاً، يجب اأن ل نن�شى ما 
لأجل  نت�شامن  اأن  ويجب  ح�شل 
هذا  م��ن  خ��ج��ول��ة  واأن����ا  امل�شتقبل، 
نتعر�س  التي  الإ���ش��اءة  بعد  البيان 
املمثالت  وزم����ي����الت����ي  اأن��������ا  ل���ه���ا 
لن  اأن���ه���ا  وت���اب���ع���ت،  املتزوجات". 
والتهامات  الفعلة  ب��ه��ذه  ت�شمح 
و���ش��وف حت��ا���ش��ب ك��ل م��ن و�شعها 
مو�شع  الفنانات  و�شديقاتها  هي 

التهام.

�لكعبة تتزين ل�سهر رم�سان
ق��ام��ت وك��ال��ة جم��م��ع امل��ل��ك ع��ب��د ال��ع��زي��ز لك�شوة 
ا�شتعداداً  وذل���ك  الكعبة،  ك�شوة  ب�شيانة  الكعبة 
وظهورها  رونقها  على  للحفاظ  رم�شان،  ل�شهر 

يف اأبهى حلة.
مراحل �شيانة ك�شوة الكعبة

قال وكيل جممع امللك عبدالعزيز لك�شوة الكعبة، 
الت�شغيلية  للخطة  "وفقاً  اإن���ه  احل��ازم��ي  اأجم���د 
امل�شرفة  الكعبة  ثوب  تفقد  يتم  للوكالة  والفنية 
ب�شكل يومي وعمل �شيانة دورية من خالل فريق 
اإىل  �شعودي خمت�س ت�شل خ��ربات بع�شهم  عمل 

29 عاماً.
اأجزاء  جميع  بتفقد  يقوم  باملهمة  املعني  الفريق 
ل���ه و العمل  امل��ث��ب��ت��ة  ال��ك��ع��ب��ة واحل���ل���ق���ات  ك�����ش��وة 
ف����وري يف حال  ب�شكل  امل��الح��ظ��ات  اإ����ش���الح  ع��ل��ى 

وجودها."
م��ن جميع  اأم��ت��ار  ث��الث��ة  ب��ارت��ف��اع  تركيب قما�س 

اجلوانب للكعبة امل�شرفة.
املواد  واأف�شل  التقنيات  اأح��دث  ا�شتخدام  يجري 
باملوا�شفات العاملية يف تنفيذ اأعمال �شيانة ك�شوة 

الكعبة امل�شرفة.

�ألقى ن�سف مليون دولر من نافذة منزله 
األقى عامل اإنقاذ رو�شي ما يقارب ن�شف مليون دولر من 
خ��الل عمليات  تركيا  ك��ان قد جمعها من  نافذة منزله، 
الإن��ق��اذ بعد ال��زل��زال املدمر ال��ذي �شرب ال��ب��الد. وعمد 
العامل اإىل رمي الأم��وال بعد اأن داهمت ال�شرطة �شقته 
مزدوج  زل��زال  �شرب  املا�شي،  فرباير   6 ويف  مو�شكو.  يف 
جنوبي تركيا و�شمايل �شوريا بلغت قوة الأول 7.8 درجات 
الرتدادية  الهزات  اآلف  تبعتهما  درج��ات،   7.6 والثاين 
يف  معظمهم  الآلف  ع�شرات  بحياة  اأودى  م��ا  العنيفة، 
اإىل دمار هائل. وتعر�س ما ل  اإ�شافة  الركي،  اجلنوب 
بالغة يف  اأو لأ���ش��رار  للتدمري  األ��ف مبنى   230 يقل عن 
حتت  العالقني  لل�شحايا  اإن��ق��اذ  عمليات  و���ش��ط  ت��رك��ي��ا، 

اأنقا�س تلك املباين �شاركت فيها العديد من الدول.

كفيف يربح 55 �ألف دولر بالإجابة عن �أ�سئلة حول �لفن
بعدما  دولر،  األ��ف   55 كفيف جائزة مقدارها  �شاب  ربح 
متكن بنجاح من الإجابة عن جميع اأ�شئلة امل�شابقة مبا يف 

ذلك �شوؤال �شعب يتعلق بالفن.
ح��ظ��ي امل��ت�����ش��اب��ق ال��ربي��ط��اين ت��وب��ي، ب��اإع��ج��اب احل�شور 
اأن جنح يف الإجابة عن  ومقدمة برنامج امل�شابقات، بعد 
جميع اأ�شئلة امل�شابقة، وبف�شل ح�شه الفكاهي الذي متتع 
حول  النكات  من  العديد  اأطلق  حيث  امل�شابقة،  طيلة  به 
اإع��اق��ت��ه.  بعد اإك��م��ال اجل���ولت بنجاح، و���ش��ل ت��وب��ي اإىل 
امل�شاعدة اخلارجية  اإىل خيار  ال�شوؤال الأخري، حيث جلاأ 
خيارات  اأربعة  على  احتوى  ال��ذي  ال�شوؤال  على  لالإجابة 
ال��ق��رن احلادي  الفنية يف  ت��رين��ر  ب��ج��ائ��زة  ال��ف��ائ��ز  ح���ول 
والع�شرين.  وعندما تبني باأن الإجابة التي ح�شل عليها 
فرحته،  م��دى  عن  التعبري  توبي  ي�شتطع  مل  �شحيحة، 
بي  بي  اإذاع���ة  يف  �شارة  املو�شيقى  من�شقة  ملعانقة  وتوجه 
وتعهد  ال�����ش��وؤال،  على  الإج��اب��ة  يف  �شاعدته  التي   ،2 �شي 
ب�  الربنامج  مقدمة  واأ���ش��ادت  ي��وم.   كل  اإليها  بال�شتماع 
"توبي" على اأدائه اجليد على الرغم من اإعاقته، قبل اأن 

تطلب منه التحدث عن حالته ب�شكل تف�شيلي. 
وراثية،  ب�شبب حالة  ب�شري  ب�شعف  ول��د  اإن��ه  توبي  ق��ال 
على  ق��درت��ه  وف��ق��د  ال�شن  يف  تقدمه  م��ع  حالته  و���ش��اءت 
ما  وف��ق  ع�شرة،  ال�شاد�شة  �شن  يف   96% بن�شبة  الإب�شار 

اأوردت �شحيفة ديلي ميل الربيطانية.

فنانة رو�سية تفوز ب� 200 �ألف دولر من د�ر �أوبر� �أمريكية
فازت �شوبرانو رو�شية بتعوي�س قدره 200 األف دولر من 
دار اأوبرا ميروبوليتان يف نيويورك بعد مت�شكها بولئها 
"اآنا نريبكو"  الرو�شية  الفنانة  رف�شت  لبوتني. عندما 
املا�شي،  العام  اأوكرانيا  لغزو  الرو�شي  بالرئي�س  التنديد 
13 عر�شاً.  بلغ عددها  التي  الأوب��را حفالتها  دار  األغت 
ووفًقا ل�شحيفة "ديلي ميل" الربيطانية، لطاملا كانت اآنا 
من موؤيدي بوتني و�شبق اأن و�شفت منتقديه الغربيني ب� 
الرو�شي لأوكرانيا، قاطعتها  الغزو  "الأ�شرار"، لكن بعد 
دار الأوبرا ال�شهرية. اإل اأنه بعد املقاطعة رفعت اآنا ق�شية 
"من  اأن��ه  مدعية  امللغاة،  العرو�س  عن  للتعوي�س  طلباً 
مبوجب  امل��ال  ت�شتحق  اإنها  وقالت  بوتني"،  تاأييد  حقها 
الفنان  م�شتحقات  بدفع  املوؤ�ش�شات  يلزم  ال��ذي  الت��ف��اق 

حتى لو قرر لحًقا اإلغاء العر�س.

هذ� ما ك�سبته �سيلينا غوميز من 
حربها مع هايلي بيرب

بعد اخلالف الذي وقع بينها وبني عار�شة الأزياء العاملية وزوجة الفنان العاملي جا�شنت 
ب�شكل  اجلمهور  دع��م  على  غوميز  �شيلينا  العاملية  الفنانة  ح�شدت  بيرب،  هايلي  بيرب، 

وا�شح، وعلى تاأييد املتابعني لها وملوقفها.
وبدى هذا الأمر وا�شح من خالل زيادة عدد املتابعة لديها حيث اأ�شبحت املراأة 

الأوىل التي ت�شل اإىل 400 مليون متابعة على �شفحتها اخلا�شة.
وكانت قد انت�شرت ب�شكل كبري اأخبار متعددة عن العالقة الثالثية التي 
جمعت جا�شنت و�شيلينا وهايلي على مدار هذه ال�شنوات. ومن بني هذه 
الأخبار، انت�شرت اأخبار توؤكد اأن جا�شنت بيرب قام باإر�شال كلمة "اأحبك" 

بر�شالة ن�شية ل�شلينا قبل �شاعات قليلة من زواجه من هايلي.

را�سيل زوي لدى ح�سورها حفاًل ل�سالح �سندوق اأبحاث ال�سرطان الن�سائي يف بيفريل ويل�ساير ، كاليفورنيا.ا ف ب

�آدم �ساندلر يفوز بجائزة 
مارك توين للكوميديا

للفكاهة  توين  مارك  �شتكون جائزة 
الأمريكية هذا العام، والتي يقدمها 
مركز كنيدي للفنون التمثيلية، من 
الأمريكي  الكوميدي  املمثل  ن�شيب 

اآدم �شاندلر.
الأنظار  عاما،   56 �شاندلر،  وج��ذب 
يف بداية م�شواره خالل عمله �شمن 
نايت  "�شاترداي  ب���رن���ام���ج  ف���ري���ق 
خم�س  ب��ع��د  ط����رده  وع��ق��ب  ليف". 
بداأ  الفريق،  �شمن  ق�شاها  �شنوات 
ناجحة  �شينمائية  م�شرية  �شاندلر 
من  اأك��رث  ببطولة  فيها  ق��ام  للغاية 
30 فيلما، حققت جتاوزت 3 مليارات 
دولر يف جميع اأنحاء العامل. وقالت 
دي��ب��ورا رات���ر، م��دي��رة م��رك��ز كنيدي 
يف ب���ي���ان الإع������الن ع���ن اجل���ائ���زة يف 
دي�شمرب: "اأمتع اآدم �شاندلر اجلمهور 
باأفالمه  ع��ق��ود  ث��الث��ة  م���ن  لأك����رث 
وم��و���ش��ي��ق��اه وم�����ش��ارك��ت��ه ال��ه��ام��ة يف 
التي  لي��ف  نايت  ���ش��ات��رداي  برنامج 
اآدم  وا�شعا. خلق  ا�شتقطبت جمهورا 
ونبكي  ن�شحك  جعلتنا  �شخ�شيات 
ونبكي من ال�شحك". ورغم �شهرته 
كوميدي،  ك��م��م��ث��ل  الأول  امل���ق���ام  يف 
برع �شاندلر اأي�شا يف تقدمي الأدوار 
"احلب يف حالة  اأف���الم  اجل���ادة مثل 
م�شقولة".  غ��ري  و"جواهر  �شكر" 
جائزة  على  احلا�شلني  تكرمي  ويتم 
لتوزيع  احتفال  باإقامة  توين  مارك 
اجل���وائ���ز وم��ق��اط��ع ف��ي��دي��و لتكرمي 
ومن  باجلائزة.  ال�شابقني  الفائزين 
ب��ني ال��ك��وم��ي��دي��ني الآخ���ري���ن الذين 
مدى  الإجن����از  ج��ائ��زة  على  ح�شلوا 
احلياة ريت�شارد بريور "الفائز الأول 
غولدبرغ  ووب�����ي   "1998 ع����ام  يف 
بورنيت  وك������ارول  ن���ي���وه���ارت  وب�����وب 

وديف �شابيل.

ماذ� يك�سف �ختيارك لهدية عيد �لأم عن �سخ�سيتك؟
ت�شوره  هات�شون  وليم  ال�شلوك  اآداب  خبري  قدم 
التي  ال��ه��داي��ا  تعك�شها  التي  النف�شية  ل��ل��دللت 
تقدمها  ال���ت���ي  وال�������ش���ورة  الأم  ع��ي��د  يف  ت���ق���دم 
يلي  فيما  ال��ه��دي��ة.  ي��ق��دم  ال���ذي  ال�شخ�س  ع��ن 
جم��م��وع��ة م��ن ه��داي��ا ع��ي��د الأم ودللت���ه���ا عن 
ال�شخ�س الذي يقدمها، وفق ما اأوردت �شحيفة 
الكبري: عرب  الفنجان  “ذا �شن” الربيطانية:  
التي  بالعبارات  اإعجابه  ع��دم  عن  وليام  اخلبري 
تكتب على الأكواب مثل: "اأحب اأمي" اأو "اأجمل 
اأم  اأم يف العامل". ويرى اخلبري اأن عبارة اأف�شل 
اأ���ش��اًل، لأن��ه��ا تدل  ال��ع��امل ع��ب��ارة مبالغ فيها  يف 
يقوم  لذلك  والقلق،  الثقة  ع��دم  اأو  الفخر  على 
اأمه  اأن  لإث��ب��ات  ال��ع��ب��ارة  ه��ذه  ب��اإه��داء  ال�شخ�س 
اأف�شل اأم يف العامل. املجوهرات : يرى ويليام اأن 
"الأم"  عليها  مكتوب  جموهرات  الرجل  تقدمي 
بينه  مقارنة  يجري  اأن��ه  اإىل  ي�شري  قد  للزوجة، 
باأنه  نف�شه  ومييز  الأبوية  حالته  ليربز  وبينها، 
الوالد، وهذا اأمر غري جيد.  دمى الدببة: يرى 
الأف�شل  من  هدية  الدببة  دمى  هدية  اأن  وليام 

امل��ت��اج��ر، وه���ي �شيئة وجتمع  ب��ه��ا يف  الح��ت��ف��اظ 
الطفولية.  الرجل  ميول  عن  تعرب  وهي  الغبار 
اأي �شخ�س ي�شري  اإن  اأي�شاً  ولكن ميكن القول 
لوالدته دمية دب �شيظهر على اأنه �شخ�س ناعم 
�شيئاً. ميكن  اأمراً  بال�شرورة  لي�س  للغاية، وهذا 
اإىل اأنه عاطفي.   العطور:  اأن ي�شري ذلك اأي�شاً 
اأن  يقدر وليام من يقدم العطر لوالدته، ويرى 
العطر يدل على �شخ�س يفتخر مبظهره وفاتن 
للغاية، ولكن عليه اختيار العطر الذي ترغب به 
ويليام  يحبذ  ال�شطناعية: ل  الزهور  والدته.  
جيدة  اإن��ه��ا  يقول  ولكنه  ال�شطناعية،  ال��زه��ور 
الزهور  من  ح�شا�شية  لديهن  اللواتي  لالأمهات 
تبدو  ال�شطناعية  الزهور  اأن  ومب��ا  احلقيقية. 
مزيفة، فقد يدل هذا على اأن من يهدي الزهور 
ال�شناعية يهتم بال�شكل ولي�س باجلودة.  الزهور 
اأن الزهور هدية لطيفة،  الطبيعية: يرى وليام 
واأن اجلميع  اأن تكون منطية متاماً  واأنها ميكن 
معاناة  اإىل  النتباه  يجب  ولكن  ال��زه��ور،  يحب 

الأم من ح�شا�شية من حبوب اللقاح. 
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