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�أوكر�نيا: رو�سيا �أطلقت �أكرث من 55 �ساروًخا و�أ�سقطنا 47

القوات الرو�ضية ت�ضيطر على �ضواحي اأوغليدار
�ضر الدبابة اأبرامز.. تقرير ي�ضرح اأهميتها يف اأوكرانيا

•• وا�شنطن-وكاالت:

القوات  اإن  الأمريكية  بولي�سي  فورين  جملة  قالت 
الرئي�سية،  ال���ق���ت���ال  ل���دب���اب���ة  ت��ف��ت��ق��د  الأوك����ران����ي����ة 
الرو�سي يف  اأب��رام��ز  خ��ال قتال اجلي�ش  الأمريكية 

احلرب املندلعة منذ فرباير 2022.
واأ�سافت املجلة اأن دبابات اأبرامز ت�سكل مع مدرعات 
براديل الأمريكية ومدرعات ماردر الأملانية، الثالوث 

القاتل يف اآلية احلرب احلديثة.
فورين  قالت  الأمريكية،  الدبابة  ق��درات  و�سف  ويف 
وحركتها  ال�����س��م��ي��ك  ب��درع��ه��ا  تتميز  اإن��ه��ا  ب��ول��ي�����س��ي 
120 مليمرتا،  ال�سريعة، وهي ذات مدفع من عيار 
ف�سا عن اأنها مزودة بر�سا�سني قادرين على اإطاق 

اآلف الر�سا�سات.
واعتربت اأن هذه املوا�سفات كلها جتعل من الدبابة 

اأداة هجومية ل تقدر بثمن.
على  القتال  �ساحات  يف  العمل  الدبابة  ه��ذه  وبو�سع 
املركبات  لتدمري  النريان  العدو  اإط��اق  من  الرغم 
العقبات  ع��ل��ى جت�����اوز  ق������ادرة  اأن���ه���ا  ك��م��ا  امل����درع����ة، 

ت��ع��رت���ش طريق  ال���ت���ي  ال���ع���وائ���ق  اأي  اخل��ر���س��ان��ي��ة، 
ال��ق��وات الرو�سية نحو  ال��ع��ام �سد  الأوك��ران��ي��ني ه��ذا 

�سبه جزيرة القرم ودونبا�ش.
وخل�ست املجلة اإىل اأن طريق اأوكرانيا نحو ا�ستعادة 
اأكرث  امل���ع���دات  اأرا���س��ي��ه��ا يعتمد ع��ل��ى  ال�����س��ي��ادة ع��ل��ى 
من  م�ساعدات  يحتاج  وه��ذا  ال��رج��ال،  ت�سحيات  من 

اخلارج.
ال�سابقة،  الأم���ريك���ي���ة  اخل���ارج���ي���ة  وزي�����رة  وك��ت��ب��ت   
الأمريك������ي  الدف������اع  ووزي�������ر  راي�����ش،  ك��ون��دل��ي��زا 
الأ�سبق، روبرت غيت�ش، مق�������ال م�سرتكا يف �سحيفة 
وا�سنطن بو�ست، ح�������ذرا في����ه من الرتدد من اإر�س�����ال 
مو�س����كو  �س���يمنح  ذلك  لأن  اأوكراني�����ا،  اإل������ى  املعدات 
التي  الأرا����س���ي  على  قب�سته�����ا  لتعزي�����ز  الفر�سة 
�س���يطرت عليها واإع������ادة ح�س���د الق�وات ل�س��ن هج��وم 

جدي�د.
ومن اأجل البناء على املكا�سب التي حققتها اأوكرانيا 
رو�سي كبري  وق��ف هجوم  اأو حتى  ال��ب��اد،  �سرقي  يف 
من  كبري  ع��دد  اإىل  بحاجة  كييف  ف���اإن  الأق����ل،  على 

الدبابات اجلديد ويف وقت قريب.

تركيا: ال يوجد اقرتاح بقبول 
فنلندا وال�ضويد ب�ضكل منف�ضل بالناتو

•• اأنقرة-وكاالت:

اإن��ه ل يوجد  اأم�ش اخلمي�ش،  اأوغلو،  الرتكي مولود جاوي�ش  وزي��ر اخلارجية  قال 
معنى لعقد اجتماع ثاثي مع ال�سويد وفنلندا ملناق�سة م�ساعيهما لان�سمام حللف 

�سمال الأطل�سي الناتو بعد احتجاجات خرجت يف �ستوكهومل هذا ال�سهر.
ب��اده ترغب يف عودة  اإن  اأول��ف كري�سرت�سون قال  ال�سويدي  ال��وزراء  وك��ان رئي�ش 
احلوار مع تركيا بخ�سو�ش حلف �سمال الأطل�سي بعد اأن اأرجاأت اأنقرة من جانب 

واحد حمادثات ثاثية مع ال�سويد وفنلندا بخ�سو�ش ان�سمامهما.
واأ�ساف خال موؤمتر �سحايف اأنه لي�ش ثمة عر�ش لتقييم ان�سمام ال�سويد وفنلندا 
للحلف ب�سكل منف�سل. واأكد جاوي�ش اأوغلو اأنه ل يوجد اقرتاح ر�سمي ب�ساأن قبول 
موؤمتر  خ��ال  وت��اب��ع  الأطل�سي.  �سمال  حلف  يف  منف�سل  ب�سكل  وال�سويد  فنلندا 
ب�سكل  وفنلندا  ال�سويد  ان�سمام  ب�ساأن  مقرتحات  اأي  نتلق  مل  اأن��ق��رة:  يف  �سحايف 
منف�سل، ونظراً لأننا مل نتلق مثل هذه املقرتحات، فلن يكون من ال�سحيح متاماً 

التعليق على ما اإذا كنا �سنقوم بتقييمها ب�سكل منف�سل اأم ل.
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ذياب بن حممد يتفقد م�رشوع 
تطوير منطقة قدفع بالفجرية 

اأخبار الإمارات

مبنظومة “باتريوت”.. هل بداأت 
خطة حظر طريان حلماية كييف؟

عربي ودويل

بر�شلونة يبداأ رحلة 
البحث عن الألقاب 

الفجر الريا�شي

�مل�سرف �ملركزي �للبناين يجمد ح�سابات �سركة �سر�فة بعد �لعقوبات �لأمريكية 

حمتجون يحاولون اقتحام ق�ضر العدل ب�ضبب حتقيق املرفاأ

املتظاهرون  يحاولون اقتحام ق�سر العدل يف بريوت   )رويرتز( رئي�س الدولة ونائبه يهنئان رئي�ضة الهند 
بذكرى يوم اجلمهورية وحاكم اأ�ضرتاليا بيوم بالده

•• اأبوظبي-وام:

بعث �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان رئي�ش 
دراوب���ادي  فخامة  اإىل  تهنئة  برقية  اهلل  حفظه  ال��دول��ة 
ذكرى  مبنا�سبة  وذل��ك  الهند،  جمهورية  رئي�سة  مورمو 

يوم اجلمهورية.
كما بعث �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم 
نائب رئي�ش الدولة رئي�ش جمل�ش الوزراء حاكم دبي رعاه 

اهلل برقية تهنئة مماثلة اإىل فخامة دراوبادي مورمو.
مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  وبعث 
مودي  ن��اري��ن��درا  �سري  معايل  اإىل  مماثلة  تهنئة  برقية 

رئي�ش وزراء جمهورية الهند.
بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  بعث  اأخ���رى  جهة  م��ن 
زايد اآل نهيان رئي�ش الدولة حفظه اهلل برقية تهنئة اإىل 
فخامة اجلرنال ديفيد هرييل حاكم عام اأ�سرتاليا، وذلك 

مبنا�سبة ذكرى يوم اأ�سرتاليا.
  كما بعث �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم 
نائب رئي�ش الدولة رئي�ش جمل�ش الوزراء حاكم دبي رعاه 
ديفيد  اجل����رنال  ف��خ��ام��ة  اإىل  تهنئة مم��اث��ل��ة  ب��رق��ي��ة  اهلل 
را�سد  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  وبعث  ه��رييل.   
اآل مكتوم برقية تهنئة مماثلة اإىل معايل اأنتوين البانيز 

رئي�ش وزراء اأ�سرتاليا.

•• بريوت-وكاالت:

املركزي  ل��ب��ن��ان  م�����س��رف  ج��م��د 
البنكية  احل���������س����اب����ات  ج���م���ي���ع 
ال�سرافة  ب�������س���رك���ة  اخل����ا�����س����ة 
مقلد  ح�����س��ن  وم��ال��ك��ه��ا  �ستيك�ش 
اأي��ام من فر�ش وزارة  اأم�ش، بعد 
عقوبات  الأم���ري���ك���ي���ة  اخل����زان����ة 
لهم  ب��اأن  اإياهما  متهمة  عليهما 
�سات مالية بجماعة حزب اهلل 

املدرجة على القائمة ال�سوداء.
مكافحة  ق�������وات  وع���م���ل���ت  ه�����ذا 
اخلمي�ش،  ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة،  ال�����س��غ��ب 
على منع متظاهرين من اقتحام 
وزارة العدل يف العا�سمة بريوت، 
وذل����ك اح��ت��ج��اج��ا ع��ل��ى خطوات 
لعرقلة  الأ����س���ب���وع  ه���ذا  ات���خ���ذت 
التحقيق يف انفجار مرفاأ بريوت، 

الذي وقع عام 2020.
واأع�����ل�����ن ق���ا����س���ي ال���ت���ح���ق���ي���ق يف 
الن�����ف�����ج�����ار، ط��������ارق ال���ب���ي���ط���ار، 
الإث����ن����ني، ا���س��ت��ئ��ن��اف ع��م��ل��ه بعد 
جتميد ا�ستمر 13 �سهرا، ب�سبب 
�سكاوى قانونية و�سغط �سيا�سي 

من م�سوؤولني كبار.
التمييزي،  ال���ع���ام  ال��ن��ائ��ب  ل��ك��ن 
غ�����س��ان ع����وي����دات، ع���ار����ش هذه 
البيطار  اإن  ق���ائ���ا  اخل����ط����وة، 

لتجاوز  ال�ساحية  لديه  “لي�ش 
ووجه  القانونية”.  ال�����س��ك��اوى 
التحقيق  ل���ق���ا����س���ي  ات����ه����ام����ات 
ع��ن جميع  ب���الإف���راج  اأم���ر  بينما 

املحتجزين على ذمة التحقيق.
النفجار  �سحايا  اأه��ايل  وتوافد 
ومواطنون  ال���ربمل���ان  يف  ون�����واب 
للمطالبة  ال���ع���دل،  ق�����س��ر  ع��ل��ى 
مبوا�سلة  ل��ل��ب��ي��ط��ار  ب��ال�����س��م��اح 

حتقيقه.
وق����ال ع��ل��ي ع��ب��ا���ش، وه����و حمام 
ه����ذه  الح�����ت�����ج�����اج:  ������س�����ارك يف 
ف�������س���ي���ح���ة ق�������س���ائ���ي���ة. اأه�������ايل 
هناك  املظلومون.  هم  ال�سحايا 

ا�ستخفاف بهذه اجلرمية.

جمل�ش  يجتمع  اأن  امل��ق��رر  وم���ن 
ال��ق�����س��اء الأع���ل���ى يف ل��ب��ن��ان بعد 
تطورات  لبحث  اخلمي�ش،  ظهر 

التحقيق يف انفجار املرفاأ.
اإنها  وق��ال��ت ع��ائ��ات ال�����س��ح��اي��ا 
الق�ساة  ك��ب��ار  ي��ق��رر  اأن  تخ�سى 
ال���ب���ي���ط���ار من  ال����ب����اد ع�����زل  يف 
اآخر  ق��ا���ش  تعيني  اأو  ال��ق�����س��ي��ة، 
معه، من �ساأنه اأن ي�سعف �سلطة 

البيطار.
لي�ش  عويدات  اإن  البيطار  وق��ال 
اأو  ات��ه��ام��ات  ل��ه احل��ق يف توجيه 
الإف�������راج ع���ن امل��ح��ت��ج��زي��ن، لأن 
املتهمني  �سمن  نف�سه  ع��وي��دات 

بخ�سو�ش النفجار.

ي�ضعى  االأوروب����ي  االحت���اد 
ل���رتح���ي���ل م���ه���اج���ري���ن

•• �شتوكهومل-رويرتز:
اأم�ش  �سعى وزراء الحتاد الأوروب��ي 
الهجرة  من  للحد  �سبل  اإيجاد  اإىل 
من  امل��زي��د  واإع�����ادة  النظامية  غ��ري 
الأ���س��خ��ا���ش يف ظ��ل ارت���ف���اع اأع����داد 
ال���واف���دي���ن ب��ع��د ت��راج��ع��ه��ا خال 
اأفكار  اإع������ادة ط����رح  اجل���ائ���ح���ة، م���ع 
مثرية للجدل مثل اإقامة اأ�سوار على 
احلدود ومراكز جلوء خارج اأوروبا. 
حلر�ش  الأوروبية  الوكالة  و�سجلت 
)فرونتك�ش(  وال�����س��واح��ل  احل����دود 
ب�سكل غري  األفا   330 و�سول نحو 
ق��ان��وين ال��ع��ام امل��ا���س��ي، وه���و اأعلى 
مع   ،2016 ع�����ام  م���ن���ذ  م�����س��ت��وى 
ت�����س��ج��ي��ل زي�����ادة ح����ادة ع��ل��ى طريق 

غرب البلقان.
لل�سوؤون  الأوروبية  املفو�سة  وقالت 
خال  يوهان�سون،  اإيلفا  الداخلية 
يف  ال��ه��ج��رة  وزراء  ب���ني  حم���ادث���ات 
الحتاد الأوروبي لدينا زيادة هائلة 
يف عدد املهاجرين غري ال�سرعيني. 
منخف�ش  اإع��������ادة  م���ع���دل  ول���دي���ن���ا 
للغاية. والدمنرك وهولندا ولتفيا 
املطالبة مبمار�سة  ال���دول  ب��ني  م��ن 
م����زي����د م����ن ال�������س���غ���ط م����ن خ���ال 
التاأ�سريات وم�ساعدات التنمية على 
ما يقرب من 20 دولة منها العراق 
وال�����س��ن��غ��ال، وال���ت���ي ي����رى الحت����اد 
ل�ستعادة  تتعاون  ل  اأنها  الأوروب���ي 
مواطنيها الذين لي�ش لديهم احلق 

يف البقاء يف اأوروبا.  
   )تفا�سيل اخرى �ش10(

اإري��رتي��ا  ي�ضل  الف����روف 
معلنة  غ���ر  زي������ارة  يف 

•• نريوبي-اأ ف ب:

الرو�سي  اخل���ارج���ي���ة  وزي����ر  و���س��ل 
اإري����رتي����ا  اإىل  لف�������روف  ����س���ريغ���ي 
معلنة  غ����ري  زي�������ارة  يف  اخل��م��ي�����ش 
اأ�سمرة،  وف��ق  واح���داً،  يوماً  ت�ستمر 
اإفريقية  ج���ول���ة  اإط������ار  يف  وذل�����ك 

تهدف اإىل ح�سد الدعم ملو�سكو.
ال�����ذي يقوم  و���س��ي��ل��ت��ق��ي لف������روف 
خال  اإفريقيا  يف  الثانية  بجولته 
���س��ت��ة اأ����س���ه���ر، ال���رئ���ي�������ش اأف����ورق����ي 
الثنائية  العاقات  تعزيز  ملناق�سة 
ذات  الإقليمية  التنمية  اإىل  اإ�سافة 
وفق  للبلدين،  بالن�سبة  اله��ت��م��ام 

وزارة الإعام يف اأ�سمرة.
مع  لف������روف  ي��ع��ق��د  اأن  وي���ت���وّق���ع 
الإري������رتي ع��ث��م��ان �سالح  ن��ظ��ريه 
م����وؤمت����را ���س��ح��اف��ي��ا م�����س��رتك��ا يف، 

بح�سب بيان للوزارة.
واإري��رتي��ا، كانت واح��دة من خم�ش 
لاأمم  ق���رار  برف�ش  ���س��ّوت��ت  دول 
 2022 م���ار����ش  اآذار  يف  امل��ت��ح��دة 

يدين الغزو الرو�سي لأوكرانيا.

احلكومية  وال��ه��ي��ئ��ة  الإف���ري���ق���ي 
للتنمية اإيغاد.

العام  م��ن  اأك��ت��وب��ر  منت�سف  ويف 
مباحثات  جل�سة  وب��ع��د  امل��ا���س��ي، 
م�سرتكة حول العاقات الثنائية 
اأعلن  واإث��ي��وب��ي��ا،  ال�������س���ودان  ب���ني 
ال��ربه��ان ع��زم اجلانبني ح��ل كل 
باحلوار  بينهما  العالقة  الأم���ور 
ال�����س��ل��م��ي��ة، مب���ا فيها  وال����ط����رق 

احلدود وملف �سد النه�سة.
وب����ع����د ل���ق���ائ���ه رئ���ي�������ش ال��������وزراء 
انعقاد  ه��ام�����ش  ع��ل��ى  الإث���ي���وب���ي، 
بحردار  مب��دي��ن��ة  ت���ان���ا  م��ن��ت��دى 
يف اإث��ي��وب��ي��ا، اأو���س��ح ال��ربه��ان اأن 
�سرورة  ع��ل��ى  ات��ف��ق��ا  اجل���ان���ب���ني 
معاجلة كافة امل�سكات احلدودية 

بالطرق ال�سلمية.
التو�سل  اإمكانية  اإىل  اأ���س��ار  كما 
الفنية  ال��ق�����س��اي��ا  ب�����س��اأن  لت��ف��اق 

ل�سد النه�سة.
كذلك رحب مبقرتح قيام تكامل 
بح�سب  البلدين،  بني  اقت�سادي 

ما اأفاد بيان �سادر عن مكتبه.

الربهان لرئي�س وزراء اإثيوبيا: متفقون على كافة الق�ضايا املتعلقة ب�ضد النه�ضة
•• اخلرطوم-وكاالت:

ال�سيادة  جمل�ش  رئي�ش  ا�ستقبل 
الربهان،  عبدالفتاح  النتقايل، 
وزراء  رئ��ي�����ش  اخل��م��ي�����ش،  اأم�������ش 
زيارة  اأح��م��د، خ��ال  اأب��ي  اإثيوبيا 
اأعلن  ل��ل�����س��ودان، ح��ي��ث  ر���س��م��ي��ة 
متفقان  ال��ب��ل��دي��ن  اأن  ال���ربه���ان 
ب�سد  املتعلقة  الق�سايا  كافة  على 

النه�سة.
واأ�������س������اف ب����ال����ق����ول: ال���وث���ائ���ق 
املرجعية  متثل  الفنية  والآل��ي��ات 
الأ���س��ا���س��ي��ة ل��ق�����س��ي��ة احل������دود.. 
وجتربة ال�سام يف تيغراي تعترب 
م�����س��رف��ة وت���دع���م ال���س��ت��ق��رار يف 

اإثيوبيا.
اأحمد خال  اأبي  من جهته، قال 
الزيارة  م��ن  ال��غ��ر���ش  اإن  ال��ل��ق��اء، 
ال�سودان  م��ع  ال��ت�����س��ام��ن  اإظ���ه���ار 
بالقول  واأ���س��اف  وال��وق��وف معه. 
اإن �سد النه�سة لن ي�سبب �سرراً 
لل�سودان بل �سيعود عليه بالنفع.

و�سدد على اأنه لن يقدم مقرتحات 

   

زاهي حوا�س يعلن عن
 ك�ضف اأثري نادر يف �ضقارة 

•• القاهرة-رويرتز:

اأعلن عامل الآثار امل�سري زاهي حوا�ش اأم�ش اخلمي�ش عن ك�سف جديد 
يف منطقة ج�سر املدير بجبانة �سقارة يعود لع�سر الأ�سرتني اخلام�سة 

وال�ساد�سة من الدولة القدمية.
اإن بعثته عرثت  وقال حوا�ش يف موؤمتر �سحفي من موقع الكت�ساف 
كاهن  وه���و  )م����ري(  ي��دع��ى  �سخ�سا  ت��خ�����ش  الأوىل  م��ق��ربت��ني،  ع��ل��ى 
وم�ساعد لقائد الق�سر العظيم، اأما الثانية ل�سخ�ش يدعى )خنوم جد 
وكان  اخلام�سة  الأ�سرة  ملوك  اآخ��ر  اأونا�ش  امللك  هرم  كاهن  وهو  اإف( 

ي�سرف على املوظفني.
واأ�ساف اأن البعثة عرثت على 12 متثال ملونا ل حتمل اأ�سماء اأ�سحابها 
ك��ان كاهن  ي��دع��ى )م�����س��ي(  ب��اب وه��م��ي ل�سخ�ش  اكت�ساف  وب��ع��ده��ا مت 
مما  ال�ساد�سة  الأ�سرة  من  الأول  بيبي  امللك  لهرم  الهرمية  املجموعة 

ي�سري اإىل اأن ت�سعة من بني التماثيل املكت�سفة تعود لهذا ال�سخ�ش.
وكان  )فتك(  يدعى  ل�سخ�ش  الأخ���رى  الثاثة  التماثيل  اأن  واأو���س��ح 
قا�سيا وكاتبا بجوارها مائدة قرابني وتابوت مغلق من احلجر اجلريي 

ل�ساحب التماثيل.
وقال اإنه مت اكت�ساف بئر ي�سل عمقها حلوايل 15 مرتا واأ�سفل البئر 
عرث على حجرة داخلها تابوت من احلجر اجلريي ل�سخ�ش يدع )حكا 

�سب�ش( وعرث حول التابوت علي العديد من اللقى.
واأ�ساف اأن هذا التابوت مل مي�ش واأنه مغلق متاما منذ حوايل 4300 
مغطاة  لرجل  مومياء  على  العثور  مت  التابوت  غطاء  فتح  وعند  ع��ام، 
برقائق الذهب، م�سريا اإىل اأنها تعترب اأكمل واأقدم مومياء غري ملكية 

يعرث عليها حتى الآن.
الذي كان  الإله )�سوكر(  ا�سمها من  ت�ستمد  التي  �سقارة،  وتعد جبانة 
يعتقد قدماء امل�سريني اأنه رب املدخل اإىل العامل الآخر، هي املنطقة 
امل�سري  التاريخ  بداية  من  متتد  مقابر  ت�سم  التي  الوحيدة  الثرية 

وحتى نهايته اإ�سافة اإىل اآثار من الع�سرين اليوناين والروماين.

�سباط ال�سرطة يتفقدون �ساروخ كروز رو�سياً اأ�سقطه الدفاع اجلوي الأوكراين يف منطقة كييف. )رويرتز(

•• عوا�شم-وكاالت:

اأن��ظ��م��ة ال���دف���اع اجلوي  اأ���س��ق��ط��ت 
 55 اأ����س���ل  47 م���ن  الأوك����ران����ي����ة 
القوات  اأطلقتها  رو���س��ًي��ا  ���س��اروًخ��ا 
اأوكرانيا،  على  اخلمي�ش  الرو�سية 
للقوات  العام  القائد  اأعلن  ح�سبما 
فالريي  امل�������س���ّل���ح���ة  الأوك�����ران�����ي�����ة 

زالوجني على تلغرام.
واأ�ساف زالوجني اأن الدفاع اجلوي 
دّمر 47 �ساروًخا عابًرا، 20 منها 
م�سرًيا  ك��ي��ي��ف،  ال��ع��ا���س��م��ة  ق����رب 
اإجمايل  اأط��ل��ق��وا  ال���رو����ش  اأن  اإىل 
والبحر  اجل��ّو  م��ن  ���س��اروًخ��ا   55

اخلمي�ش.
وك�������ان �����س����اح اجل������و الأوك����������راين 
اإ�سقاط  ���س��اب��ق  اأع��ل��ن يف وق���ت  ق��د 
هجومية  م���������س����رّيات  جم���م���وع���ة 
القوات  اأطلقتها  ال�سنع  اإي��ران��ي��ة 
بجنوب  اآزوف  بحر  م��ن  الرو�سية 

اأوكرانيا.
واأفاد �ساح اجلو الأوكراين يف بيان 
على تليغرام: اأُطلقت طائرات بدون 
لبحر  ال�سرقي  ال�ساحل  من  طيار 
الأولية،  املعلومات  بح�سب  اآزوف. 
�ساهد  24 م�سرّية  العدو  ا�ستخدم 
)اإيرانية ال�سنع(. ُدّمرت جميعها. 

ال��ذي يحاول �سن هجوم  )ال��ع��دو( 
م�����س��اد. واأك�����د ك��ي��م��اك��وف�����س��ك��ي اأن 
القوات الرو�سية اأحكمت �سيطرتها 
مدينة  اأط�������راف  يف  م���واق���ع  ع��ل��ى 
اأوغ���ل���ي���دار، ال���واق���ع���ة ع��ل��ى حمور 
ج���ن���وب دون��ي��ت�����س��ك، م�����س��ريا اإىل 
ه��ن��اك �سد  ي��ت��وا���س��ل  ال��ق��ت��ال  اأن 

الوحدات الأوكرانية.
با�سم  متحدث  اأك���د  الأول  واأم�����ش 
ه��ي��ئ��ة الأرك���������ان الأوك�����ران�����ي�����ة اأن 
اأوغليدار ت�سهد معارك عنيفة، واأن 
ال��رو���س��ي��ة حت���اول اقتحام  ال��ق��وات 

املدينة.
الرو�سية  ال����دف����اع  وزارة  وك���ان���ت 
ال�سهر  ه��ذا  �سابق  وق��ت  يف  اأعلنت 
الهجومية  وح���دات���ه���ا  ت���ق���دم  ع���ن 

بالقرب من منطقة اأوغليدار.
من ناحية ثانية، قال يان غاغني، 
جمهورية  يف  ال��رئ��ا���س��ة  م�ست�سار 
دون��ي��ت�����س��ك، اأم�������ش اخل��م��ي�����ش، اإن 
اأوغليدار يرتافق ب�سعوبة  اقتحام 
م����ن مناجم  ك���ب���ري  ع�����دد  ل����وج����ود 
البنية  وم��راف��ق  املت�سعبة  ال��ف��ح��م 

التحتية حتت الأر�ش.
الأمر  يجعل  ذل���ك  اأن  اإىل  واأ����س���ار 
م�سابها لقتحام مدينتي ماريوبول 

و�سوليدار.

املوالية  ال�����س��ل��ط��ات  واأع��ل��ن��ت  ه���ذا 
القوات  اأن  دونيت�سك  يف  لرو�سيا 
اأوغليدار  مدينة  دخلت  الرو�سية 
يف املحور اجلنوبي للمقاطعة التي 
فيما  م��وؤخ��را،  رو�سيا  اإىل  ان�سمت 
ك�سف م�سوؤول اآخر عن �سعوبات يف 

مبعارك  و�سبهها  عليها  ال�سيطرة 
ماريوبول.

فقد اأعلن م�ست�سار القائم باأعمال 
اإيغور  دونيت�سك،  رئي�ش جمهورية 
كيماكوف�سكي، اأن القوات الرو�سية 

دخلت اأوغليدار.

الهواء  ع��ل��ى  ت�����س��ري��ح  واأ����س���اف يف 
ع��ل��ى ق��ن��اة ���س��ول��وف��ي��وف لي���ف ردا 
�سوؤال ذي �سلة لقد حت�سنوا  على 
وبالتايل  اأوغ���ل���ي���دار،  ���س��واح��ي  يف 

قاموا بتقييد قوات العدو.
تق�سف  مدفعيتنا  ق��ائ��ا:  وت��اب��ع 

جديدة ويثق يف قدرة ال�سودانيني 
على جتاوز ق�ساياهم.

ال�����س��ودان لاأنباء  وق��ال��ت وك��ال��ة 
اإث����ي����وب����ي����ا،  وزراء  رئ����ي���������ش  اإن 
كبار  م��ن  ع�����دد  يرافق�����ه  ال����ذي 
تعزيز  اإط��ار  يف  تاأتي  امل�سوؤولني، 
بني  امل�سرتكة  وامل�سالح  التعاون 

البلدين.
تفا�سيل  ال���وك���ال���ة  ت���ذك���ر  ومل 

�سحيفة  اأن  غ���ري  ال����زي����ارة،  ع���ن 
اأبي  اأن  اإىل  “ال�سوداين” اأ�سارت 
منف�سلة  لقاءات  �سيجري  اأحمد 
من  ال�سيا�سية،  القوى  بع�ش  مع 
والتغيري  احل���ري���ة  ق����وى  ب��ي��ن��ه��ا 
اإىل جانب  والكتلة الدميقراطية 

الآلية الثاثية.
املعنية  ال��ث��اث��ي��ة  الآل���ي���ة  وت�����س��م 
بال�سودان الأمم املتحدة والحتاد 
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اأخبـار الإمـارات

مدر�ضة 42 اأبوظبي تفتح باب الت�ضجيل لدفعة 2023
•• اأبوظبي -وام: 

اأبوظبي،   42 م���در����س���ة  اأع���ل���ن���ت 
م���در����س���ة ال����ربجم����ة امل���ب���ت���ك���رة يف 
الت�سجيل  ب��اب  فتح  ع��ن  اأب��وظ��ب��ي، 
لان�سمام   2023 ع���ام  ل��دف��ع��ة 
برنامج  م��ن  املقبلة  الن�سخة  اإىل 
الطلبة  ل��ق��ب��ول  ال��ن��ه��ائ��ي  التقييم 
 20 �سينطلق  والذي  "البي�سني"، 
بهدف  وذل�����ك   ،2023 ف���رباي���ر 
اختيار نخبة املر�سحني لان�سمام 
لتعليم  امل�����ج�����اين  ل����ربن����اجم����ه����ا 
ع��ل��ى منهجية  ال��ق��ائ��م  ال��ربجم��ة، 
ال���ت���ع���ل���م ال�����ذات�����ي امل�������س���رتك عرب 

امل�ساريع العملية والألعاب.
اإىل  بالن�سمام  للراغبني  وميكن 
لقبول  النهائي  التقييم  ب��رن��ام��ج 
كلمة  وه��ي   - "البي�سني"  الطلبة 
 - ال�سباحة  بركة  مبعنى  فرن�سية 
زيارة املوقع الإلكرتوين للمدر�سة 
ال��ع��م��ل��ي��ة يف  ت��ت��م  اإذ  ل��ل��ت�����س��ج��ي��ل، 
امل��در���س��ة ع���رب ع���دة م���راح���ل تبداأ 

املجال.
تهيئة  اإىل  ال����ربن����ام����ج  وي����ه����دف 
الطاب لتعلم اأ�سا�سيات الربجمة، 
الراغبني  جلميع  الفر�سة  ويوفر 
لتحديد  الربجمة  بالتخ�س�ش يف 
قطاع  �سمن  اهتمامهم  جم���الت 
البيئة  و�سط  الربجميات  تطوير 
ت��وف��ره��ا مدر�سة  ال��ت��ي  ال��ت��ع��اون��ي��ة 

اأبوظبي.  42
الراغبني  املر�سحني  على  وي��ج��ب 
"البي�سني"،  ب��رن��ام��ج  اج��ت��ي��از  يف 
وا���س��ت��ك��م��ال ع��م��ل��ي��ة ال��ت�����س��ج��ي��ل يف 
الن�سمام  اأب��وظ��ب��ي   42 م��در���س��ة 
اأ�سابيع،  اأرب���ع���ة  م��دت��ه��ا  دورة  اإىل 
اخلا�سة  ال��ت��ع��ل��م  ت��ق��ن��ي��ات  ل��ف��ه��م 

باملدر�سة ب�سكل كامل.
ومب������ج������رد اج����ت����ي����از امل���ر����س���ح���ني 
ل��ل��ربن��ام��ج ب��ن��ج��اح، ي��ت��م��ك��ن��ون من 
املدر�سة  ب��رن��ام��ج  اإىل  الن�����س��م��ام 
كما  ا�ستثنائية  تعلم  رح��ل��ة  وب���دء 
ا�ستك�ساف  ل��ل��م��ر���س��ح��ني  مي���ك���ن 
م��ن��ه��ج��ي��ة ال��ت��ع��ل��ي��م ال��ق��ائ��م��ة على 

ب��ا���س��ت��ك��م��ال م��رح��ل��ة ال��ل��ع��ب��ة عرب 
املهارات  ت��ق��ّي��م  وال���ت���ي  الإن���رتن���ت 
النقدية وقدرات التحليل املنطقي 
املر�سحون  ينتقل  حيث  وال��ذاك��رة، 
ت�سجيل  ملرحلة  بعدها  الناجحون 
اأويل  جتهيٍز  جل�سة  وهي  الدخول 
برنامج  ع��ل��ى  خ��ال��ه��ا  ي��ت��ع��رف��ون 
التعليم  وم��ن��ه��ج��ي��ة  "البي�سني" 
امل���ع���ت���م���دة يف امل���در����س���ة وامل����راح����ل 
ا�ستكمالها  عليهم  ي��ت��وج��ب  ال��ت��ي 
مرحلة  ذلك  بعد  ليبداأوا  للنجاح، 
التقييم  مرحلة  وهي  "البي�سني"، 
املر�سحني  ت�سمل  والتي  الأخ���رية، 
اجتيازها  م���ن  ي��ت��م��ك��ن��ون  ال���ذي���ن 

بنجاح اإىل برنامج املدر�سة.
ويت�سمن برنامج التقييم النهائي 
با�سم  اأو ما يعرف  الطلبة،  لقبول 
برنامج "البي�سني"، خميم تدريب 
م��ك��ث��ف ب���ه���دف اخ���ت���ب���ار امل����ه����ارات 
ال����ربجم����ي����ة ل�������دى امل���ر����س���ح���ني، 
رغبتهم  ا�ستك�ساف  اإىل  بالإ�سافة 
هذا  يف  وت��ف��ان��ي��ه��م  وم���ث���اب���رت���ه���م 

امل�سرتك  ال��ذات��ي  التعلم  منهجية 
يتيح  اإذ  امل��در���س��ة،  تعتمدها  ال��ت��ي 
الفر�سة  ل���ل���ط���اب  ال����ربن����ام����ج 
وذلك  الربجمة،  ع��امل  يف  للتعمق 
الرامية  امل��در���س��ة  ج��ه��ود  اإط����ار  يف 
لتعزيز �سغف جميع املر�سحني من 

املهتمني يف جمال الربجمة.
هابيج،  م���ول���ر  م���ارك���و����ش  وق������ال 
ال���رئ���ي�������ش ال���ت���ن���ف���ي���ذي ب���الإن���اب���ة 
"ي�سعدنا  اأب��وظ��ب��ي:   42 مل��در���س��ة 
من  اجل��دي��دة  ال��دف��ع��ة  ا�ست�سافة 
لقبول  النهائي  التقييم  ب��رن��ام��ج 
ال��ط��ل��ب��ة )ال��ب��ي�����س��ني( ال����ذي يوفر 
امل�ساركني  ا�ستثنائية متكن  فر�سة 
واختبار  اخل��ربة  اكت�ساب  من  فيه 
احلقيقية،  املهنية  املناف�سة  اأج��واء 
النقدي  التفكري  تعزيز  اأج��ل  م��ن 
ل��دي��ه��م واك��ت�����س��اب م��ه��ارات القرن 
ي�ساعد  ك��م��ا  وال��ع�����س��ري��ن  احل����ادي 
اإطاق  على  امل�ساركني  ال��ربن��ام��ج 
العنان للطاقات الكامنة بداخلهم 
ور�سم مامح امل�ستقبل القائم على 

التكنولوجيا".
 42 م��در���س��ة  "نلتزم يف  واأ���س��اف: 
للجميع  الفر�سة  بتوفري  اأبوظبي 
ا�ستثناء،  دون  ال���ربجم���ة  ل��ت��ع��ل��م 
�ست�سهم  ال��ت��ي  للمواهب  وخ��ا���س��ة 
يف اإح���داث حت��ول كبري يف اجلهود 
الرقمي  التحول  لتحقيق  الرامية 

على م�ستوى الإمارة".
 42 يف  ال��ت�����س��ج��ي��ل  ي��ت��ط��ل��ب  ول 
اأبوظبي اأي خربٍة م�سبقة يف جمال 
اأكادميية،  ���س��ه��اداٍت  اأو  ال��ربجم��ة 
الوحيد  ال���������س����رط  ي����ك����ون  ح���ي���ث 
يكون  اأن  ه���و  ل��ل��م��در���س��ة  ل��ل��ت��ق��ّدم 
واأك���رث،  ع��ام��اً   18 ال��ط��ال��ب بعمر 
وال�سغف  ب��ال��ط��م��وح  ي��ت��م��ت��ع  واأن 
للتعّلم والف�سول لكت�ساب معارف 
الإبداع  يف  عالية  وق���دراٍت  جديدة 
ال�سغط  مع  والتكّيف  والت�سميم 

والتعاون للعمل �سمن فريق.
التعلم  منهجية  املدر�سة  وتعتمد 
ر�سوم  ب������دون  امل�������س���رتك  ال����ذات����ي 
درا�سية، والذي يهدف اإىل تطوير 

الذاتي لديهم، وذلك  والن�سباط 
اإدارة رحلتهم  بهدف متكينهم من 

التعّلمية اخلا�سة.
اأبوظبي   42 م��در���س��ة  وت��اأ���س�����س��ت 
التعليم  دائ����������رة  م�����ن  مب������ب������ادرة 
وبرنامج  اأب���وظ���ب���ي  يف  وامل���ع���رف���ة 
التنموية  ل��ل��م�����س��رع��ات  اأب���وظ���ب���ي 
جديداً  ن���وع���اً  ل��ت��ق��دم   ،21 غ�����داً 
ال��ربجم��ة احلديثة  م���دار����ش  م��ن 
وامل��ب��ت��ك��رة، وذل����ك ب��ه��دف حتفيز 

وم�ساعدة  م��رن��ة  ت��ع��ل��م  م�������س���ارات 
اك���ت�������س���اب م����ه����ارات  ال����ط����اب يف 
منهجية  خ������ال  م�����ن  ب���رجم���ي���ة 
ال��ت��ع��ل��ي��م امل�����س��ت��ق��ل��ة ال��ق��ائ��م��ة على 
امل�����س��اري��ع والأل����ع����اب، ح��ي��ث ميكن 
ل����ل����ط����اب ك�������س���ب ن����ق����اط اأث����ن����اء 
ت��ق��ّدم��ه��م يف امل��ن��ه��ج ال���درا����س���ي.. 
اأب���واب���ه���ا  اأب����وظ����ب����ي   42 وت���ف���ت���ح 
ال�ساعة، حيث  للطاب على مدار 
والتعاون  الإب�����داع  ب��ت��ع��زي��ز  ت��ل��ت��زم 

م�������س���رية ال��ت��ن��م��ي��ة امل���ت���وا����س���ل���ة يف 
ا�ستثمارات  توظيف  عرب  اأبوظبي 
متعددة اجلوانب لتطوير الأعمال 

والبتكار وال�سكان.
برنامج  يف  ال��ت�����س��ج��ي��ل  ومي����ك����ن 
الطلبة  ل��ق��ب��ول  ال��ن��ه��ائ��ي  التقييم 
)البي�سني( الذي ينطلق يف فرباير 
20 املقبل عرب املوقع الإلكرتوين 
www.42AbuDhabi.
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 2022 عام  خالل  بعجمان  النقل  هيئة  ا�ضتقبلتها  مكاملة  األف   114
•• عجمان -الفجر:

ك�سفت هيئة النقل – عجمان عن زيادة يف عدد املكاملات الواردة 
2022مقارنه  %18 لعام   للهيئة ، حيث بلغت ن�سبة النمو 
اىل   2022 ل��ع��ام  امل���ك���امل���ات  اج���م���ايل  ل��ي�����س��ل   ،2021 ب��ع��ام 
على  ال�����رد  خ���دم���ة  ال��ه��ي��ئ��ة  ت���وف���ر  و   ، 114،164مكاملة 

ال�ستف�سارات و القرتاحات على مدار ايام ال�سبوع .
 – النقل  لهيئة  العام  املدير  لوتاه  حممد  عمر  �سعادة  اأ�سار  و 
عجمان ان ن�سبة معدل الرد على املكاملات بلغت %92 خال 
عام 2022 ، و بلغ املعدل الزمني امل�ستغرق للمكاملات الواردة 
، و تهدف هيئة النقل لتوفري خدمات �سريعة ذات  79 ثانية 

النقل يف الم��ارة لتح�سني جودة  جوده عالية لدعم منظومة 
احلياة .

اللغة العربية و  انه تتوفر3لغات رئي�سية للرد منها  و ا�ساف 
الإجنليزية و الردو و ياأتي هذا التنوع باللغات ل�سمان متكني 
احتياجات  تلبية  و  ت��وف��ري  م��ن خ���ال  ف��ئ��ات اجل��م��ه��ور  ك��اف��ه 
بال�سكل  متطلباتهم  م��ع  ال��ت��ع��ام��ل  ع��ل��ى  ال��ق��درة  و  اجل��م��ه��ور 

ال�سحيح . 
و  باملاحظات  يتقدموا  ان  اجلمهور  و  للمتعاملني  ميكن  و 
 600599997 ال��رق��م  ط��ري��ق  ع��ن  ال�سكاوى  و  امل��ق��رتح��ات 
او   80070 الرقم  على  عجمان  ات�سال  مركز  طريق  عن  او 
عن طريق املوقع اللكرتوين www.ta.gov.ae ، او عن 

 ask@ta.gov.ae طريق الربيد اللكرتوين
طريق  ع��ن  اج��رة  مركبات  طلب  امكانيه  اىل  الهيئة  ون��وه��ت 
حجز  للمتعامل  ميكن  حيث   Route Ajman تطبيق 
التطبيق  حتميل  ميكنه  كما  حاجته،  ح�سب  متنوعة  مركبات 
والت�سجيل وحجز وتخطيط الرحات بخطوات �سريعة و�سهلة 

.Andriod و iOS ويتوفر التطبيق على
وتتيح الهيئة للجمهور التمتع برفاهية التنقل من خال خدمة 
�سواري ليموزين و ميكن حجزها عن طريق الت�سال على رقم 
تطبيق  طريق  عن  طلبها  او  بالهيئة  اخلا�ش  الت�سال  مركز 
روت ،حيث اأن مركز الت�سال �سيكون متاح خال اأيام الإجازة 

على مدار 24 �ساعة من خال الرقم 600599997.

ذياب بن حممد يتفقد م�ضروع تطوير منطقة قدفع بالفجرة اأول م�ضاريع قرى االإمارات 
•• اأبوظبي-وام:

تفقد �سمو ال�سيخ ذياب بن حممد بن زايد اآل نهيان ع�سو املجل�ش التنفيذي 
لإمارة اأبوظبي، رئي�ش جمل�ش الإمارات للتنمية املتوازنة، �سري عمل م�سروع 
تطوير منطقة " قدفع " بالفجرية والذي اأطلقه جمل�ش الإمارات للتنمية 
املتوازنة، كاأول م�ساريع "قرى الإمارات"، وذلك خال زيارة ميدانية ل�سموه 
ملوقع امل�سروع.  واطلع �سمو ال�سيخ ذياب بن حممد بن زايد اآل نهيان خال 
اجلولة على املخططات مل�سروع منطقة "قدفع"، و�سري العمليات الإن�سائية 
والتطويرية وما مت اإجنازه، حيث �سدد �سموه على اأهمية هذا امل�سروع تنمويا 
و�سياحياً، واأهمية ت�سافر كافة اجلهود، و�سمان التعاون الوثيق بني جميع 
املجتمعية  امل�ساركة  دع��م  ع��ن  ف�سًا  بامل�سروع،  املعنية  احلكومية  اجل��ه��ات 
الفاعلة، وتعزيز ال�سراكة مع القطاع اخلا�ش، ل�سمان حتقيق م�ستهدفاته 

ال�سرتاتيجية. 
ال�سرقي  حممد  بن  حمد  ال�سيخ  ال�سمو  ل�ساحب  �سكره  عن  �سموه  واأع��رب 
ع�سو املجل�ش الأعلى حاكم الفجرية لتوفري جميع الت�سهيات لبدء العمل 
على  ال��زي��ارة  خ��ال  �سموه  اأثنى  كما  الوطني،  امل�سروع  �سمن  قرية  اأول  يف 

اجلهود املبذولة من فرق عمل املوؤ�س�سات واجلهات يف الإمارة. 
قطاع  وكيل  العامري  �سعيد  را�سد  �سعادة  التفقدية  الزيارة  يف  �سموه  راف��ق 

ال�سوؤون احلكومية بديوان الرئا�سة، و�سعادة املهند�ش حممد �سيف الأفخم، 
ل�سركة  التنفيذي  الرئي�ش  ملك  �سادي  و�سعادة  الفجرية،  بلدية  عام  مدير 
للتنمية  الإم��ارات  الزعابي ع�سو جمل�ش  الحتاد للقطارات، و�سعادة �سعيد 
المارات،  ملوؤ�س�سة  التنفيذي  الرئي�ش  ال�سام�سي  اأحمد  و�سعادة  امل��ت��وازن��ة، 
اإىل  املتوازنة،  للتنمية  الم���ارات  جمل�ش  ع��ام  اأم��ني  الكعبي  حممد  وال�سيد 

جانب فريق العمل. 

- تنمية �ملقومات �ل�سياحية. 
من  �سنوياً  �سائح  األ��ف   100 اإىل جذب  تهدف خطة تطوير منطقة قدفع 
خال تنمية املقومات ال�سياحية والتعريف بالإمكانات املميزة التي حتظى 

بها املنطقة لتعزيز موقعها كوجهة �سياحية. 
50 م�سروعاً تنموياً ل�سباب املنطقة، ف�سًا  كما تعمل اخلطة على اإطاق 
بالتعاون  والقطاعات،  املجالت  خمتلف  يف  و�سابة  �ساب   200 تدريب  عن 
العام  القطاعني  م��ن  ال�سرتاتيجيني  ال�سركاء  م��ن  ك��ب��رية  جمموعة  م��ع 

واخلا�ش. 
م�ساريع  تطوير  تت�سمن  م�سارات،   5 على  امل�سروع  يف  العمل  اآلية  وتعتمد 
والأثري  التاريخي  بالبعد  والتوعية  املنطقة،  وجتميل  وتن�سيق  تنموية، 
لها. كما ت�سمل امل�سارات التنموية اإطاق م�ساريع ل�ستيعاب طاقات ال�سباب 

التي  وامل��ق��وم��ات  امل��راف��ق  اأه��م  على  ال�سوء  ت�سلط  اإعامية  حملة  واإط���اق 
يف  الداخلية  ال�سياحة  خ��ارط��ة  على  ت��واج��ده��ا  يعزز  مب��ا  املنطقة،  متتلكها 

الدولة. 

- منهجية مبتكرة. 
يعّد م�سروع تطوير منطقة " قدفع" التابعة لإمارة الفجرية، اأول م�ساريع 
للتنمية  الإمارات  ا�سرتاتيجية جمل�ش  تاأتي �سمن  التي  الإمارات"،  "قرى 
املتوازنة وجهوده الهادفة اإىل تطوير املناطق البعيدة يف الدولة عرب منوذج 
تنموي م�ستدام، بغية توفري �سبل احلياة الكرمية للمواطنني بو�سفها اأولوية 
مب�ستويات  والرت��ق��اء  الجتماعي  ال�ستقرار  لتعزيز  الإم���ارات  قيادة  ل��دى 
املعي�سة وجودة احلياة، من خال منهجية مبتكرة تدعم خلق القت�سادات 
كبرية  تطوير" قدفع" اأهمية  خلطة  التنموية  امل�سارات  وت��ويل  امل�سغرة.  
طاقاتهم  اإط��اق  من  ومتكينهم  لهم  الدعم  �سبل  كل  تقدمي  عرب  لل�سباب 
ورفع ن�سبة م�ساركتهم يف خمتلف م�سارات التنمية، وي�سمل هذا امل�سار اإن�ساء 
امل�ساحات التجارية و�سوق حملي للمزارعني وتطوير طرق مبتكرة لت�سويق 

املنتجات الزراعية لأهايل املنطقة يف جميع اإمارات الدولة ومدنها. 
وخلق  التجارية  الأعمال  لتن�سيط  ال��ازم  الدعم  توفري  اإىل  امل�سار  ويهدف 
وال�سياحية.  القت�سادية  القطاعات  خمتلف  يف  لاأهايل  املنا�سبة  الفر�ش 

بالإ�سافة اإىل خلق فر�ش ا�ستثمارية للقطاع اخلا�ش باعتباره �سريكاً اأ�سا�سياً 
يف م�سرية تنمية وتطوير املنطقة ل�سيما يف القطاع ال�سياحي الذي يحظى 
اأهم املراكز اجلاذبة  " واحدة من  " قدفع  باإمكانات واعدة من �ساأنها جعل 
لل�سياحة الداخلية يف الدولة.  وتعتمد اخلطة على متكني ال�سباب من خال 
اإتقان احلرف الزراعية يف اإطار ال�سعي لتحقيق اأف�سل ا�ستفادة من الإمكانات 
اإىل  امل�����س��روع  ي�سعى  " قدفع" حيث  منطقة  يف  ال��زراع��ي  للقطاع  ال��ك��ب��رية 
ربطهم بال�سركات واجلهات املعنية بهدف م�ساعدتهم على تطوير اأعمالهم.، 
لإن�ساء  القطاع اخلا�ش  ودع��م  امل��زارع  اأ�سحاب  دعم  امل�سار على  ي�ستمل  كما 
املنطقة  لأه��ايل  وظائف جديدة  ي�سهم يف خلق  والتني مبا  للتمور  م�سانع 
املنطقة  �سباب  لتدريب  الدولة  ال�سركات يف  العديد من  التعاون مع  ويعزز 

وتوفري فر�ش العمل لهم. 
للم�ساهمة  رئي�سني  �سركاء  �سبعة  مع  اتفاقيات  توقيع  امل�سروع  �سهد  وق��د 
حلكومة  ال�سنوية  الجتماعات  اأجندة  �سمن  امل�سروع  دع��م  يف  الجتماعية 
قيمتها  تتجاوز  التي  امل�ساهمات  وتاأتي  الأخ���رية،  دورتها  يف  الإم���ارات  دول��ة 
واخلا�سة  احلكومية  القطاعات  اإ�سراك جميع  اإطار  يف  درهم  مليون   200
يف تطوير اخلدمات واملرافق يف القرى ومبا ي�سهم يف جعلها وجهات �سياحية 
وثقافية وتراثية توظف الطاقات الب�سرية والإمكانات الطبيعية التي تزخر 

بها كل منطقة. 

املعا�ضات ت�ضارك يف االجتماع ال� 6 لفريق عمل االت�ضال الدويل ملجل�س التعاون
•• املنامة-وام:

���������س��������ارك وف����������د م��������ن ال����ه����ي����ئ����ة 
والتاأمينات  للمعا�سات  ال��ع��ام��ة 
الجتماع  اأع��م��ال  يف  الجتماعية 
الت�سال  عمل  لفريق  ال�����س��اد���ش 
التعاون  ل����دول جم��ل�����ش  ال����دويل 
لدول اخلليج العربية الذي اأقيم 
البحرينية  ال��ع��ا���س��م��ة  يف  اأم�����ش 
الدكتورة  ال��وف��د  و���س��م  امل��ن��ام��ة، 
مكتب  م����دي����ر  غ����دي����ر  م���ي�������س���اء 
و�سعيد  احل���ك���وم���ي،  الت�������س���ال 
الت�سويق  ق�سم  م��دي��ر  ال�سق�سي 

والفعاليات.
وقالت الدكتورة مي�ساء غدير اإن 
الهيئة يف هذا الجتماع  م�ساركة 
تاأتي بهدف رفع م�ستوى التن�سيق 
الدويل  الت�سال  عمل  ف��رق  بني 
يف موؤ�س�سات التقاعد والتاأمينات 
اخلليج  ل���دول  ال��ت��ع��اون  مبجل�ش 
العربية من اأجل توفري الفر�ش 

املجل�ش يف الوقت احلايل.
ويناق�ش التقرير يف ثاثة اأجزاء 
اأهم خ�سائ�ش البيئة التي تعمل 
امل��ع��ا���س��ات يف دول  اأن��ظ��م��ة  ف��ي��ه��ا 
�سري  واق��ع  تر�سم  والتي  املجل�ش، 
ب�سكل  وتوؤثر  الأنظمة  تلك  عمل 
امل�ستقبلية،  توجهاتها  على  كبري 
وت������ق������دم حت����ل����ي����ًا ل���ل���ت���ح���ولت 
والقت�سادية  ال���دمي���وغ���راف���ي���ة 
املجل�ش  دول  ����س���ه���دت���ه���ا  ال����ت����ي 
الإح�سائية  امل��وؤ���س��رات  اأه���م  ع��رب 
ال��رئ��ي�����س��ي��ة وامل���ت���وف���رة ل��ك��ل دول 
الظواهر  اأه��م  وا�ستنتاج  املجل�ش 
اإيجاباً  ت��وؤث��ر  ال��ت��ي  وال��ت��ح��دي��ات 
اأنظمة  عمل  �سري  على  �سلباً  اأو 
اجلزء  يف  يناق�ش  كما  املعا�سات. 
هيكلية  لت�سميم  حتليًا  الثاين 
املجل�ش،  ل��دول  املعا�سات  اأنظمة 
وحتليل مدى توازن ت�سميم هذه 
الأن��ظ��م��ة م��ن خ��ال م��زاي��اه��ا يف 
ُبعدّيها الجتماعي والقت�سادي، 

التي تدعم هذه الأنظمة ملواجهة 
بطبعيه  ترتبط  التي  التحديات 
ع���م���ل���ه���ا، وت���ن�������س���ي���ق امل�������س���ارك���ات 
الدولية، ور�سد اأف�سل املمار�سات 
ال����ت����ي ت��ت��ب��ع��ه��ا ه������ذه الأن���ظ���م���ة 
وم�ساركتها على امل�ستوى الدويل، 
وتعزيز العاقات التي من �ساأنها 
البيانات  ت��ب��ادل  عملية  ت�سهيل 
واملعلومات بني الأجهزة، وتوحيد 
جهود فرق الت�سال لن�سر الوعي 
احلماية  م���د  ب��ن��ظ��ام  ال��ت��اأم��ي��ن��ي 
ت�ستجد  ق���رارات  واأي  التاأمينية 
على خريطة اللجان املنبثقة عن 
اجتماعات اللجنة الفنية لأجهزة 

التقاعد املدين بدول اخلليج.
جمموعة  الج����ت����م����اع  ون���اق�������ش 
اأه����م����ه����ا  ال����ع����م����ل  اأوراق  م������ن 
البيانات  ع��ن  اإع����داده  مت  تقرير 
ال����دمي����وغ����راف����ي����ة وامل�����وؤ������س�����رات 
الق�����ت�����������س�����ادي�����ة وال����ت����اأم����ي����ن����ي����ة 
دول  يف  امل���دن���ي���ني  ل���ل���م���واط���ن���ني 

وي�ستعر�ش   ،2022 نوفمرب  يف 
بالتحليل جمموعة من  التقرير 
الإح�سائية  والبيانات  املوؤ�سرات 

حيث  اخلليجي،  التعاون  جمل�ش 
ياأتي اإعداد التقرير تنفيذاً ملا جاء 
 )21( ال���  الجتماع  تو�سيات  يف 

الوقوف  بهدف  جمعها  مت  التي 
ع��ل��ى ال���واق���ع وال��ت��ح��دي��ات التي 
دول  يف  املعا�سات  اأنظمة  تعي�سها 

املدين  التقاعد  اأج��ه��زة  ل��روؤ���س��اء 
الجتماعية مبجل�ش  والتاأمينات 
الريا�ش  يف  عقد  ال���ذي  ال��ت��ع��اون 

الت�سميم  اإ�سكاليات  اأه��م  وب��ي��ان 
احل���ايل ل��اأن��ظ��م��ة وت��ق��دمي��ه��ا يف 
�سكل حتديات تواجه �سري عملها. 
في�ستعر�ش  الأخ����ري،  اجل���زء  اأم���ا 
املعا�سات  اأن��ظ��م��ة  لأداء  حت��ل��ي��ًا 
من خال عر�ش وتقييم لبع�ش 
واملالية  الدميوغرافية  املوؤ�سرات 
اعتبارها  ميكن  والتي  لاأنظمة، 
مقيا�ش  �����س����ك����ل  يف  حت������دي������ات 
معها  التعامل  ت�ستوجب  لأدائها، 

كا�سرتاتيجية اإدارة اإ�ساح.
النتائج  اأه����م  امل�����س��ارك��ون  وب��ح��ث 
امل���ع���رو����س���ة يف هذا  وال��ت��ح��ال��ي��ل 
التي  وال����ت����ح����دي����ات  ال���ت���ق���ري���ر، 
املعا�سات يف دول  اأنظمة  تواجهها 
بحثها  ت�ستدعي  وال��ت��ي  املجل�ش، 
م�سرتكة  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة  وو����س���ع 
مل��واج��ه��ة املخاطر  امل���دى  ط��وي��ل��ة 
ال����ت����ي ق�����د ت���ت���ع���ر����ش ل���ه���ا ه���ذه 
الأنظمة �سواء على املدى القريب 

اأو البعيد.
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اأخبـار الإمـارات

حتمل ر�ئد �لف�ساء �لإمار�تي �سلطان �لنيادي 

مركز حممد بن را�ضد للف�ضاء يعلن انطالق اأول مهمة طويلة االأمد لرواد الف�ضاء العرب 26 فرباير 
•• دبي-وام:

را�سد  ب����ن  م���رك���ز حم���م���د  اأع����ل����ن 
مهمة  اأول  ان��ط��اق  ع��ن  للف�ساء 
الف�ساء  ل�������رواد  الأم�������د  ط���وي���ل���ة 
ال���ع���رب وال���ت���ي ت��ع��د ث����اين مهمة 
لربنامج الإم��ارات ل��رواد الف�ساء 
يف 26 فرباير املقبل عند ال�ساعة 
دولة  بتوقيت  �سباًحا   11:07

الإمارات. 
�سبي�ش  الف�ساء  مركبة  و�ستحمل 
اإك�ش دراجون، امل�سماة " اإنديفور" 
ع��ل��ى م���ن �����س����اروخ ف���ال���ك���ون 9، 
�سلطان  الإم��ارات��ي  الف�ساء  رائ��د 
الف�ساء  رائ��د  جانب  اإىل  النيادي 

�ساحب  وع����د  وق����د  ال��ف�����س��اء،  يف 
را�سد  ب��ن  حم��م��د  ال�سيخ  ال�سمو 
الدولة  رئ��ي�����ش  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم  اآل 
ال���������وزراء حاكم  رئ���ي�������ش جم��ل�����ش 
هذه  با�ستكمال  اهلل"،  "رعاه  دب��ي 
اليوم  ون�ستعد  وامل��ه��م��ات  امل�سرية 
اإماراتية  م��ه��م��ة  ث����اين  لإط������اق 
الدولية.  ال��ف�����س��اء  حم��ط��ة  اإىل 
هذه امل��رة الهدف بات اأك��رب ومدة 
واأ�سبح  اأ���س��ه��ر   6 ���س��ارت  امل��ه��م��ة 
لدى دولة الإمارات رائدي ف�ساء 
جديدين يتدربان مع الدفعة 23 
من برنامج نا�سا لرواد الف�ساء".  
لروؤية  يطمح  اأنه  النيادي  وك�سف 
علم دول��ة الإم���ارات مرفوًعا على 

مهمة  واأول  ال���ف�������س���اء  ل���������رواد 
برنامج   .. ال��ف�����س��اء  يف  ل�سلطان 
الإم�����ارات ل����رواد ال��ف�����س��اء انطلق 
اأول  اختيار  2017 حني مت  ع��ام 
���ني هزاع  اإم���ارات���يَّ رائ�����دي ف�����س��اء 
امل��ن�����س��وري و���س��ل��ط��ان ال��ن��ي��ادي .. 
واأ�ساف : " اأطلقنا اأوىل مهماتنا 
عام  الدولية  الف�ساء  حمطة  اإىل 
اإلهام  يف  اأ���س��ه��م��ت  وق���د   2019

اآلف النا�ش". 
النيادي  �سلطان  اليوم   "  : وتابع 
اأكمل  ب����ات ج���اه���ًزا مت���اًم���ا ح��ي��ث 
م���ع زم��ي��ل��ه ه����زاع 5 ���س��ن��وات من 
ال�سري  مهمات  �سملت  التدريبات 
من  على  والعمليات  الف�ساء  يف 

و  نا�سا  املهمة  قائد  بوين  �ستيفن 
نا�سا  املركبة  قائد  واري��ن هوبريغ 
اخت�سا�سي  فيدياييف  واأن�����دري 

مهمة رو�سكوزمو�ش. 
ج��اء ذل��ك خ��ال م��وؤمت��ر �سحفي 
الأمريكية  الف�ساء  وكالة  نظمته 
"نا�سا" م�ساء اأم�ش الأول الأربعاء 
للك�سف عن اآخر م�ستجدات مهمة 
عن  ” والإع���ان   Crew-6 “
مثل  للمهمة  الرئي�سية  املعلومات 

وقت وفر�ش الإطاق . 
املري  ���س��امل حميد  ���س��ع��ادة  وق���ال 
املدير العام ملركز حممد بن را�سد 
احلديث  اليوم  "ي�سرنا  للف�ساء: 
عن ثاين مهمة لربنامج الإمارات 

حمطة الف�ساء الدولية " . 
واختتم حديثه بالقول : " �سيكون 
 Crew-6" " لدينا �سمن مهمة
20 جتربة علمية من اجلامعات 
الن�ساطات  جانب  اإىل  الإم��ارات��ي��ة 

التعليمية والتوعوية". 
من جهته قال رائد الف�ساء �سلطان 
" فكرة ال�ستيقاظ كل   : النيادي 
املراقبة  والنظر من وحدة  �سباح 
"كوبول" حيث ميكنك اأن ت�ساهد 
الأر�ش كل 90 دقيقة هذه الفكرة 
بحد ذاتها اأمر رائع ول يو�سف ".  
واأ�ساف : "مهمة هزاع املن�سوري 
بالن�سبة  ف����ارق����ة  ع���ام���ة  ك���ان���ت 
امل�ستدام  الإم��ارات��ي  احل�سور  اإىل 

ت����ق����وم ب���ع���م���ل م��ت��م��ي��ز يف جم���ال 
ال��ف�����س��اء واأع��ت��ق��د اأن���ن���ا يف خال 
�سنكون  املقبلة،  الع�سر  ال�سنوات 

الدولية  ال��ف�����س��اء  حم��ط��ة  م���ن 
ي��ح��م��ل��ه رائ�����د ف�����س��اء اإم����ارات����ي . 
“ دول��ة الإمارات   : وختم بالقول 

العاملية  ري��ادًي��ا من اجلهود  ج��زًءا 
م�سرية  يف  نوعية  نقلة  لإح����داث 

ال�ستك�ساف ” . 

»دعامة« لتاأهيل وتدريب مقدمي الرعاية االجتماعية يف اجتماعية الذيد
•• ال�شارقة-الفجر:

بتطبيق  ال�سارقة،  يف  الجتماعية  اخل��دم��ات  دائ��رة  ت�ستمر 
لتاأهيل  تدريبية  دورات  تنفيذ  خال  "دعامة" من  برنامج 
مقدمي الرعاية الجتماعية من العمالة امل�ساعدة يف املنازل 
�سنة،  ال�سن فوق عمر60  كبار  ال�سليم مع  التعامل  بكيفية 
الائقة  الرعاية  بكفاءة ومهارة يف تقدمي  و�سمان متتعهم 

املنزلية لهذه الفئة. 
ملدة  "دعام�ة"  برنامج  ال��ذي��د  اجتماعية  نظمت  وخالها، 
من  الجتماعية  الرعاية  مقدمي  فيها  ا�ستهدفت  اأيام،   3
التعامل  اآل��ي��ة  على  لتدريبهم  امل��ن��ازل  يف  امل�ساعدة  العمالة 
اأيام  ال�سن، وفق حم��اور مق�سمة على مدى ثاثة  مع كبار 

من خال تنفيذ ور�ش مدعمة ب��الأدوات والأجهزة املائمة 
لكل ور�سة، بحيث يجتاز مقدمي الرعاية الجتماعية جميع 
الور�ش وال�ساعات التدريبية املقررة للربنامج باإجمايل عدد 
يف  اجتياز  �سهادة  على  بعدها  ويح�سل  تدريبية  �ساعات   9
برنامج "دعامة". وت�سمن الربنامج تقدمي حماور متنوعة 
التعامل  كيفية  على  العاملني  وتوعية  ت��دري��ب  خ��ال  م��ن 
العادات  الع��ت��ب��ار  بعني  والأخ����ذ  وع��ائ��ل��ت��ه،  ال�سن  كبري  م��ع 
النظافة  واأم��ور  للمواطنني،  بالن�سبة  الإماراتية  والتقاليد 
اليومية، واأهمية التمارين الريا�سية اليومية املنا�سبة، كما 
�سملت  كما  والتمري�سية،  ال�سحية  باجلوانب  توعيتهم  مت 
الور�سة كيفية التعامل مع الأدوية¬¬ ومعرفة �ساحيتها 
وتخزين  ترتيب  كيفية  اإىل  بالإ�سافة  ال�ستعمال،  ودواع��ي 

امل��ح��ددة، كما مت تدريبهم على جوانب  الأدوي���ة واجل��رع��ات 
املتدرب  م�����س��ارك��ة  خ���ال  م��ن  واحل���رك���ي،  الطبيعي  ال��ع��اج 
ال�سن  كبري  جتنب  كيفية  معرفة  من  متكنه  التي  بالور�ش 
من الإ�سابة بقرح الفرا�ش والوقاية منها عن طريق تغيري 
الو�سعيات والتمارين احلركية ومعرفة الو�سائل امل�ساعدة يف 
التي  والأن�سطة  والن�سائح  الإر�سادات  من  وغريها  احلركة 
ميكن تطبيقها مبا يتنا�سب مع و�سعهم، وكيفية جعل البيئة 
املحيطة بهم �سليمة واآمنة، كما مت تعريفهم على النتكا�سات 
مع  التوا�سل  وط���رق  ال�سن،  كبري  بها  مي��ر  اأن  ميكن  ال��ت��ي 
اجلهات امل�سوؤولة وغريها والتي تعد من القواعد الأ�سا�سية 
ال�سرورية والتي يجب اأن يتعرف عليها القائم برعاية كبار 

ال�سن يف املنزل.

تراث االإمارات ينظم حما�ضرة عن احللي واالأزياء يف االإمارات
•• ابوظبي-الفجر:

نظم ن���ادي ت���راث الإم����ارات - م��رك��ز زاي���د ل��ل��درا���س��ات وال��ب��ح��وث، حما�سرة 
بن  خليفة  جمعة  ال��ب��اح��ث  فيها  ا�ست�ساف  "اخلمي�ش"  اأم�����ش  اف��رتا���س��ي��ة 
الإمارات"،  دولة  الذهبية يف  واحللي  "الأزياء  كتاب  موؤلف  ثالث احلمريي 
اإماراتية"  اإ�سدارات  "قراءة يف  ا�ستمراراً حللقات برنامج  املحا�سرة  وجاءت 
الذي اأطلقه املركز يف مطلع العام املا�سي بهدف ت�سليط ال�سوء على الإنتاج 

الفكري والثقايف للموؤلفني الإماراتيني.
حوايل  ا�ستغرقت  التي  الكتاب  تاأليف  رحلة  حديثه  يف  احل��م��ريي  وت��ن��اول 

امليدانية جلمع  ال��زي��ارات  على  فيه  اعتمد  ال��ذي  البحث  �سنوات من  خم�ش 
اإ�سدار الكتب التي توثق للرتاث الإماراتي  اأهمية  اإىل  مادة الكتاب، منوهاً 
وت�سهم يف حفظه وجمعه، م�سرياً اإىل �سعوبة العمل على جمع الرتاث اإل اأن 

ثمار ال�سرب عليه ت�ستحق ما يبذل من جهد يف هذا ال�سدد.
واأو�سح اأن ف�سول الكتاب تناولت الأزياء الن�سائية واأنواع الأقم�سة واأ�سماءها، 
الرجال  ولب�ش  م�ستخدمة،  ك��ان��ت  ال��ت��ي  وال��ق��ي��ا���س��ات  واأن��واع��ه��ا،  وال��رباق��ع 
والأعرا�ش  الجتماعية،  وخلفياتها  واأنواعها  الذهبية  واحللي  وتفا�سيله، 
الإماراتية  الجتماعية  للحياة  ي���وؤرخ  الكتاب  اأن  على  م�سدداً  واملنا�سبات، 

بالقدر نف�سه الذي يوؤرخ فيه للحلي واملاب�ش.

ت�سمهما،  التي  بالبيئة  واملاب�ش  احللي  بني  العاقة  تناول احلمريي  كما 
م�سيداً بالدور الكبري للمراأة الإماراتية قدمياً يف اإبداع ال�سناعات اليدوية 

املختلفة.
من جهتها تناولت فاطمة املن�سوري مديرة مركز زايد للدرا�سات والبحوث 
ال�سعبي وحفظه واإتاحته يف  ال��رتاث  ت��راث الإم���ارات يف جمع  ن��ادي  جتربة 
 "1950-1850 اأب��وظ��ب��ي  �سكان  وح��ل��ي  "ماب�ش  ك��ت��اب  منها  اإ����س���دارات 
للباحثة بثينة �سامل �سعيد القبي�سي، وكتاب "غطاء الراأ�ش يف الرتاث ال�سعبي 
كما  الإ����س���دارات،  م��ن  وغ��ريه��ا  ال�سامرائي،  رج��ب  حممد  العربي" تاأليف 
اأ�سارت اإىل اأن النادي يعمل على "مو�سوعة زايد الوطنية"، باإ�سراف الباحثة 

تراثية  املركز، وهي مو�سوعة  الثقايف يف  الن�ساط  النعيمي م�سوؤولة  لطيفة 
تربوية ت�سم جميع عنا�سر تراث الإمارات باللغتني العربية والإجنليزية، 

بدءاً بالأزياء يف الإمارات.
للدرا�سات  التنفيذي  املدير  الرميثي  عبداهلل  علي  �سعادة  املحا�سرة  �سهد 
والإع���ام يف ن��ادي ت��راث الإم����ارات، وب��در الأم���ريي املدير الإداري، و�سعيد 
والبحوث  الدرا�سات  رئي�سة ق�سم  الدرعي  الرتاثي، وموزة  امل�ست�سار  املناعي 
الباحثني  من  وع��دد  الثقايف،  الن�ساط  م�سوؤولة  النعيمي  ولطيفة  باملركز، 
املداخات  من  بعدد  املحا�سرة  اأث��روا  الذين  واملهتمني  والكتاب  الرتاثيني 

تركزت يف اأغلبها حول عنا�سر الرتاث الإماراتي وم�سمياتها.

االبتكار .. اأداة االإمارات يف مواكبة املتغرات وتعزيز التنمية 
•• اأبوظبي- وام: 

جنحت دولة الإمارات يف توظيف البتكار 
الفر�ش  وا���س��ت��غ��ال  امل��ت��غ��ريات  مل��واك��ب��ة 
مفاهيمه  وحتويل  التحديات،  ومواجهة 
احلكومي  العمل  لتطوير  فعالة  اأداة  اإىل 
خمتلف  يف  امل�����س��ت��دام��ة  التنمية  وت��ع��زي��ز 

جوانب احلياة. 
يف  امل�ستمر  تقدمها  الإم�����ارات  وت��وا���س��ل 
موؤ�سر الريادة العاملية، حيث حتتل املرتبة 
موؤ�سر  على  عامليا   31 وال���  عربياً  الأوىل 
البتكار العاملي 2022، فيما بات البتكار 
احلكومي  العمل  ملنظومة  ع��ام��ة  ثقافة 
واخلا�ش يف الدولة التي جنحت يف تعزيز 
والتميز  ل��اإب��داع  عاملية  وج��ه��ة  مكانتها 

واملمار�سات املبتكرة . 
الأربعاء  ي��وم  تنطلق   .. ال�سدد  ه��ذا  ويف 
املقبل فعاليات "الإمارات تبتكر 2023" 
هذا  ت�����س��ه��د  ال��ت��ي  ال��ث��ام��ن��ة،  ن�سختها  يف 

العام تنظيم مئات الفعاليات والن�ساطات 
ال��دول��ة، طوال  يف جميع م��دن وم��ن��اط��ق 
�سهر فرباير املقبل، مب�ساركة وا�سعة من 
اجلهات احلكومية وموؤ�س�سات القطاعني 
املجتمع،  واأف������راد  والأك����ادمي����ي  اخل���ا����ش 
ف�سا عن م�ساركات عاملية من عدة دول. 
وت�سعى الإم��ارات وب�سكل حثيث وم�ستمر 
التنمية  جم���ال  يف  ق��درات��ه��ا  ت��ع��زي��ز  اإىل 
والبتكار  ب��الإب��داع  امل��دع��وم��ة  امل�ستدامة 
اأجيال  ل��ت��خ��ري��ج  امل��ث��ل��ى  ال��ب��ي��ئ��ة  وت��وف��ري 
�سوق  لرفد  الازمة  املواهب  جديدة من 
العقول  من  املتزايدة  باحتياجاته  العمل 
التطلعات  ومواكبة  الإب��داع  على  القادرة 
القت�سادية  التنمية  مل�ستقبل  الطموحة 

يف الدولة. 
واأطلقت الإمارات خال ال�سنوات املا�سية 
وال�سيا�سات  امل���ب���ادرات  م��ن  ك��ب��ريا  ع����ددا 
وال����ربام����ج ال���ه���ادف���ة لإع�������داد ج��ي��ل من 
امل��ب��ت��ك��ري��ن ال���ق���ادري���ن ع��ل��ى دف����ع عجلة 

يف  وامل�ساهمة  ق��دم��ا  امل�ستدامة  التنمية 
حتقيق �سعادة املجتمع ومنائه ورخائه. 

و�سكل عام 2014 نقطة حتول رئي�سية يف 
م�سرية البتكار بالدولة وذلك مع اإطاق 
"ال�سرتاتيجية الوطنية لابتكار" التي 
للتنفيذ  وط��ن��ي��ة  م���ب���ادرة   30 ت�����س��م��ن��ت 

ت�سمل  اأوىل  ك��م��رح��ل��ة  ���س��ن��وات   3 خ���ال 
جمموعة من الت�سريعات اجلديدة ودعم 
حا�سنات البتكار وبناء القدرات الوطنية 
للقطاع  حمفزات  وجمموعة  املتخ�س�سة 
اخلا�ش وبناء ال�سراكات العاملية البحثية 
نحو  احلكومي  العمل  منظومة  وتغيري 

م��زي��د م��ن الب��ت��ك��ار وحتفيز الب��ت��ك��ار يف 
الطاقة  هي  رئي�سية  وطنية  قطاعات   7
والتعليم،  وال�سحة،  وال��ن��ق��ل،  امل��ت��ج��ددة، 

والتكنولوجيا، واملياه، والف�ساء. 
و�سهد عام 2014 تاأ�سي�ش مركز حممد 
ب��ن را���س��د ل��اب��ت��ك��ار احل��ك��وم��ي لتحفيز 
ثقافة البتكار، وتطوير العمل يف القطاع 
متكاملة،  منظومة  خال  من  احلكومي 
الإمارات  دول��ة  حكومة  تناف�سية  لتعزيز 
ب��ح��ي��ث ت��ك��ون ���س��م��ن احل��ك��وم��ات الأك���رث 

ابتكاراً على م�ستوى العامل. 
 ،2015 نوفمرب  يف  الإم���ارات  واعتمدت 
العلوم  جم������ال  يف  ال���ع���ل���ي���ا  ال�������س���ي���ا����س���ة 
وت�سمنت  والب����ت����ك����ار،  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
ال�سيا�سة 100 مبادرة وطنية، وميزانية 
العام  300 مليار دره��م حتى  تزيد على 
2021 بهدف تغيري معادلت القت�ساد 
على  العتماد  عن  بعيداً  ودفعه  الوطني، 
ال�ستثمار يف  النفطية من خال  امل��وارد 

يف  مبعارفه  والرتقاء  الإماراتي  املواطن 
جمال العلوم والتكنولوجيا. 

اأ�سبوع الإمارات  ويف ذات العام مت اإطاق 
لابتكار، متا�سياً مع اإعان عام 2015 
ع��ام��اً ل��اب��ت��ك��ار يف ال���دول���ة، وب��ع��د جناح 
اأ���س��ب��وع الإم�������ارات ل��اب��ت��ك��ار ع��ل��ى مدار 
�سنتني وجه �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
الدولة  رئي�ش  نائب  مكتوم  اآل  را�سد  بن 
“رعاه  دبي  ال��وزراء حاكم  رئي�ش جمل�ش 
ت��غ��ي��ريات ج��وه��ري��ة على  ب���اإج���راء  اهلل”، 
الدورة الثالثة لأ�سبوع الإمارات لابتكار، 
الإمارات  "�سهر  لت�سبح  الت�سمية  ت�سمل 
ال��دورة الثالثة منه من  لابتكار" وعقد 

الأول اإىل 28 فرباير 2018. 
 2018 ع�����ام  يف  الإم������������ارات  واأط����ل����ق����ت 
املتقدم  لابتكار  الوطنية  ال�سرتاتيجية 
تفكري  ت��ط��وي��ر من���ط  اإىل  ت���ه���دف  ال���ت���ي 
ي�سجع على التجربة واملخاطرة املدرو�سة 
ما يدعم حتقيق حماور واأهداف "مئوية 

الإم����ارات 2071" ب���اأن ت��ك��ون الإم����ارات 
اأف�سل دولة يف العامل واأن تتمتع باأف�سل 
جمتمع  واأ���س��ع��د  اقت�ساد  واأف�����س��ل  تعليم 

بقيادة اأف�سل حكومة يف العامل. 
ال�سنوات  خ��ال  الإم����ارات  دول��ة  وحققت 
الإجنازات  من  كبرية  جمموعة  املا�سية 
يف جمال البتكار �سملت خمتلف مناحي 
اأب��رزه��ا م��ا مت حتقيقه يف قطاع  احل��ي��اة، 
تطوير  يف  الب��ت��ك��ار  اأ�سهم  حيث  التعليم 
ا�ستخدامات  وتعزيز  التعليمية،  الأنظمة 
املدار�ش،  يف  الذكية  والأجهزة  احلا�سوب، 
التعليم  م��وؤ���س�����س��ات  م���ن  م��زي��د  واف��ت��ت��اح 
وتاأ�سي�ش  الدولة،  يف  الإلكرتونية  العايل 
واملعاهد  البحثية  املوؤ�س�سات  من  العديد 
مثل  والب��ت��ك��ار  الإب����داع  لتعزيز  التقنية 
وجممع  اأب����وظ����ب����ي  يف  م�������س���در  م���دي���ن���ة 
دب���ي ل��ل��ع��ل��وم وجم��م��ع حم��م��د ب���ن را�سد 
للعلماء، وجامعة حممد بن زايد للذكاء 

ال�سطناعي.  

وفد من ال�ضفراء املعتمدين لدى الدولة يزور عددا من املرافق والفعاليات الرتاثية وال�ضياحية مبنطقة الظفرة
•• الظفرة- وام:

بدعوة من �سمو ال�سيخ حمدان بن زايد اآل نهيان ممثل احلاكم يف منطقة 
لدى  املعتمدين  والأجنبية  العربية  ال��دول  �سفراء  وفد من  قام   .. الظفرة 
الدولة بزيارة عدد من املرافق والفعاليات الرتاثية وال�سياحية يف منطقة 
الظفرة . وا�ستهل الوفد الزيارة بتفقد حمطة �سم�ش 1 للطاقة ال�سم�سية 
الأو�سط  ال�سرق  املتجددة يف  للطاقة  اأكرب حمطة  تعد  والتي  زايد  مبدينة 

بطاقة اإنتاجية تبلغ 100 ميجاواط .
كما قام الوفد بجولة يف مهرجان الظفرة يف دورته ال� 16 واملقام يف مدينة 
نا�سر حممد مطر  �سعادة  ا�ستقبالهم  الظفرة، حيث كان يف  زايد مبنطقة 
خلفان  وعبيد  ال��ظ��ف��رة  منطقة  يف  احل��اك��م  ممثل  دي���وان  وك��ي��ل  املن�سوري 
املزروعي مدير اإدارة التخطيط وامل�ساريع يف جلنة ادارة املهرجانات والربامج 
الثقافية والرتاثية باأبوظبي وعدد من امل�سوؤولني بديوان ممثل احلاكم يف 
منطقة الظفرة حيث تفقد الوفد املن�سة الرئي�سية لفعاليات مزاينة الإبل 

وتعرف على معايريها ونظم التحكيم بها.

و�سملت اجلولة زيارة ال�سوق ال�سعبي الذي ي�سم عدداً من املحات التجارية 
امل�سنعة من  اليدوية  وامل�سغولت  الرتاثية  والأدوات  املنتجات  فيها  تعر�ش 

الطني واخل�سب و�سعف النخيل واأنواع خمتلفة من الأكات ال�سعبية.
واختتم وفد ال�سفراء جولته بزيارة فندق ق�سر ال�سراب الذي يقع يف عمق 
املحلية  والريا�سات  الفقرات  م��ن  ع��ددا  و�ساهد  الظفرة  منطقة  �سحراء 

وتعرف على مناذج من الرتاث الإماراتي التي ي�سمها الفندق.
اإعجابهم  مبدين  الظفرة،  مهرجان  بزيارة  �سعادتهم  عن  ال�سفراء  واأع��رب 
بالرتاث الإماراتي واملنتجات والأ�سغال اليدوية للمراأة الإماراتية واملعرو�سة 
اإحياء الرتاث والذي يرمز  يف ال�سوق ال�سعبي واأ�سادوا بجهود الإم��ارات يف 

لاأ�سالة والهوية الوطنية.
وو�سفوا امل�سغولت الرتاثية باأنها جتمع ما بني املا�سي واحلا�سر وما بني 
احلداثة والطابع الرتاثي التقليدي، وقدموا ال�سكر ل�سمو ال�سيخ حمدان 
يوليه  مبا  م�سيدين  الظفرة،  منطقة  يف  احلاكم  ممثل  نهيان  اآل  زاي��د  بن 
والثقافية،  الرتاثية  الفعاليات  ملختلف  كبريين  ودع��م  اهتمام  من  �سموه 

منوهني بكرم ال�سيافة الذي ميتاز به اأهايل منطقة الظفرة.
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اأخبـار الإمـارات

•• ال�شارقة -وام:

الرئي�ش  احل����رمي����ل  خ����ال����د  اأك�������د 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي مل��ج��م��وع��ة )ب���ي���ئ���ة( اأن 
ال�سيخ  ال�����س��م��و  ����س���اح���ب  اإع�������ان 
ن��ه��ي��ان رئي�ش  اآل  زاي���د  ب��ن  حم��م��د 
عام  اهلل" 2023  "حفظه  الدولة 
الإم�����ارات  دور  يعك�ش  ال���س��ت��دام��ة 
الدويل  ال��وع��ي  تعزيز  يف  امل��ح��وري 
ومواجهة  ال����س���ت���دام���ة  ب��ق�����س��اي��ا 

التحديات العاملية.
ت�������س���ري���ح له  وق������ال احل����رمي����ل يف 
اإن الإم��ارات لطاملا  بهذه املنا�سبة : 
ال����ع����امل يف  دول  ط��ل��ي��ع��ة  ك���ان���ت يف 
البتكار واجلهود املبذولة يف جمال 
"عام  اإع����ان  وي�سكل  ال���س��ت��دام��ة، 
اأخرى  ك��ب��رية  خ��ط��وة  ال�ستدامة" 
ت�سريع  اإىل  الرامية  امل�ساعي  نحو 
امل�ستقبل  اإىل  ال���و����س���ول  وت������رية 
بالقت�ساد  وال�����دف�����ع  الأخ���������س����ر 

الدائري ُقدماً”.
واأ�سار اإىل اأن اأهمية اإعان 2023 
عام ال�ستدامة تكمن يف تزامنه مع 
للدورة  الإم�����ارات  دول���ة  ا�ست�سافة 
الأمم  مل��وؤمت��ر  والع�سرين  الثامنة 
وذلك   ،)28 )ك��وب  للمناخ  املتحدة 
واخلرباء  املعنيني  اآلف  مب�ساركة 
يف  ال��ب��ح��ث  اأج���ل  م��ن  وال�سيا�سيني 
واآليات  امل��ن��اخ��ي��ة  ال��ت��غ��ريات  اآف�����اق 
املنظومة  التعامل معها مبا يحمي 
البيئية واملناخية والو�سول حللول 

عملية.
وقال: اإن "عام ال�ستدامة"، خطوة 
توجهاتنا  ن��ف�����ش  يف  ت�����س��ب  ك��ب��رية 

اإليها ومنها  وتطلعاتنا التي نهدف 
واثقون  ونحن  ال�ستدامة،  تر�سيخ 
ب��اأن موؤمتر )ك��وب 28( يف ن�سخته 
يف  من�سة  اأف�سل  �سيكون  ال��ق��ادم��ة 
حتفيز  اأج���ل  م��ن  لالتقاء  ال��ع��امل 

التنمية امل�ستدامة ال�ساملة".
بدورنا  " ن��ح��ن  ب��ال��ق��ول  واخ��ت��ت��م 
ا�ستعداد  ع��ل��ى  ب��ي��ئ��ة  جم��م��وع��ة  يف 
ت����ام ل���دع���م ت���وج���ه���ات وال���ت���زام���ات 
املناخ وكذلك  الإم��ارات ب�ساأن  دول��ة 
مبا  الأخ���رى،  ال�ستدامة  م�ساريع 
التحول  وت��رية  ت�سريع  لها  ي�سمن 
ن��ح��و اق��ت�����س��اد دائ����ري ي��ق��ودن��ا نحو 
امل�ستقبل  املناخي يف  احلياد  حتقيق 
ال���ق���ري���ب، ك��م��ا ن��ت��ع��ه��د م���ن خال 
البيئة  جم����ال  يف  ال����ري����ادي  دورن�����ا 
املوؤ�س�سات  دع���م  اإىل  وال���س��ت��دام��ة 
لتكون  الدولة،  يف  املعنية  والدوائر 
ق����ادرة ع��ل��ى اأخ���ذ دوره����ا ال��ف��ع��ال يف 
ال�ستدامة،  ممار�سات  اأف�سل  تبني 
على  اإيجابي  ت��اأث��ري  خلق  وبالتايل 

م�ستوى البيئة".

•• ال�شارقة-وام:

اأكدت معايل اآمنة بنت اأحمد الرميحي وزيرة الإ�سكان والتخطيط العمراين 
يف مملكة البحرين ال�سقيقة اأن جممع القراآن الكرمي بال�سارقة ي�سم كنوزاً 
كنوز علمية ومعرفية  �سهدته من  ما  اإن  ..وقالت  علمية ومعرفية عظيمة 
“فاملجمع مبتاحفه  ال��ت��وق��ع��ات  ي��ف��وق  وع��ل��وم��ه  ال��ك��رمي  ب��ال��ق��راآن  ُت���ع���ّرف 
كل  يف  تعي�ش  وكاأنك  القراآن  علوم  تاريخ  وي�سرد  الواقع  ُيحاكي  ومقتنايته 

حقبة على حدة”. 
جاء ذلك خال زيارتها والوفد املرافق اإىل املجمع حيث كان يف ا�ستقبالها 

الدكتور �سريزاد عبد الرحمن طاهر الأمني العام ملجمع القراآن الكرمي الذي 
قدم �سرحا مف�سا عن املجمع والدور الذي يقوم به يف خدمة علوم القراآن 
واأروقة  مبتاحف  جولة  يف  الوفد  م�سطحبا  به  واملهتمني  وتاريخه  الكرمي 
املجمع بح�سور الدكتورخالد عبد اهلل مدير عام بنك الإ�سكان يف البحرين 
و املهند�ش حممد املن�سوري مدير عام برنامج ال�سيخ زايد لاإ�سكان وعدد 
من امل�سوؤولني يف وزارة الطاقة والبنية التحتية ومديري الإدارات وروؤ�ساء 

الأق�سام يف املجمع. 
اإن كل ما يحتويه املجمع من خمطوطات وم�ساحف نادرة  وقالت معاليها 
التوقعات  اأم��ر يفوق  ال��ق��راآن وعلومه  واإب���راز كل من خ��دم  وط��رق عر�سها 

وهذا ثمرة جهود كبرية قام بها �ساحب ال�سمو ال�سيخ الدكتور �سلطان بن 
حممد القا�سمي ع�سو املجل�ش الأعلى حاكم ال�سارقة لهتمام �سموه بالقراآن 
وعلومه خ�سو�ساً والثقافة عموماً وهو ما اأثمر بجعل ال�سارقة منارة للعلم 

ومنهجاً لبناء الإن�سان و�سقل معارفه . 
ومقتنياته  وخمطوطاته  مبتاحفه  والعلمي  املعريف  ال�سرح  هذا  اأن  واأك��دت 
الق�س�ش  منها  �ستى  بعلوم  والعربية  الإ�سامية  املكتبة  رف��د  ي�سمها  التي 
الكونية واملخطوطات النادرة والعلوم املتعلقة باإعجاز القراآن الكرمي" التي 

مل اأجد لها اأي مثيل يف مكان اآخر". 
بعلوم  وثقافياً خا�ساً  اأجنحته تنوعاً معرفياً  املجمع ي�سم بني  اإن  واأ�سافت 

لروؤية  نتاج  وه��ذا  واملجتمعية  الفردية  املعرفة  يرثي  ال��ذي  القراآن  وتاريح 
اإمارة ال�سارقة يف بناء الإن�سان املعرفية. 

من  حتتويه  وم��ا  املجمع  متاحف  على  ال��زي��ارة  خ��ال  معاليها  اطلعت  كما 
يف  املعتمدة  العلمية  واملناهج  الكعبة  وك�سوة  ن��ادرة  وم�ساحف  خمطوطات 
وثائقياً  فيلماً  املرافق  والوفد  الرميحي  �ساهدت  الزيارة  ختام  ويف  املجمع 

يروي تاريخ القراآن الكرمي وكيف مت توظيف التكنولوجيا يف خدمته. 
والتخطيط  الإ���س��ك��ان  وزي���رة  الرميحي  اأح��م��د  بنت  اآم��ن��ة  م��ع��ايل  اأن  ي��ذك��ر 
الإمارات  لدولة  بزيارة  تقوم حاليا  ال�سقيقة  البحرين  العمراين يف مملكة 

العربية املتحدة يف اإطار تبادل اخلربات املعرفية. 

•• ال�شارقة - وام: 

بن حممد  �سلطان  ال�سيخ  �سمو  زار 
العهد  ال��ق��ا���س��م��ي ويل  ���س��ل��ط��ان  ب��ن 
ال�سيخ  و�سمو  ال�سارقة،  نائب حاكم 
�سلطان  ب����ن  �����س����امل  ب����ن  ع����ب����داهلل 
ال�سارقة،  ح��اك��م  ن��ائ��ب  ال��ق��ا���س��م��ي 
و���س��م��و ال�����س��ي��خ ���س��ل��ط��ان ب���ن اأحمد 
حاكم  ن��ائ��ب  القا�سمي  �سلطان  ب��ن 
ال�سارقة  ���س��ف��اري  اأم�����ش،  ال�����س��ارق��ة، 
ال��واق��ع يف حممية ال��ربدي مبدينة 

الذيد.
عهد  ويل  �سمو  ا���س��ت��ق��ب��ال  يف  وك���ان 
ال�سيخ  و����س���ول���ه،  ل����دى  ال�������س���ارق���ة 
رئي�ش  القا�سمي  �سعود  ب��ن  حممد 
وال�سيخ  امل���رك���زي���ة،  امل��ال��ي��ة  دائ������رة 
رئي�ش  القا�سمي  عبداهلل  بن  خالد 

واجلمارك  للموانئ  ال�سارقة  هيئة 
وامل���ن���اط���ق احل������رة، وال�����س��ي��خ �سامل 
رئي�ش  القا�سمي  عبدالرحمن  ب��ن 
خالد  وال�سيخ  احلاكم،  �سمو  مكتب 
دائرة  رئ��ي�����ش  القا�سمي  ع�����س��ام  ب��ن 
ال���ط���ريان امل����دين، وال�����س��ي��خ حممد 
دائرة  رئ��ي�����ش  القا�سمي  حميد  ب��ن 
املجتمعية،  وال��ت��ن��م��ي��ة  الإح�������س���اء 
وال�سيخ ماجد بن �سلطان القا�سمي 
ال�سواحي  �����س����وؤون  دائ������رة  رئ��ي�����ش 
امل�����س��وؤول��ني روؤ�ساء  وال��ق��رى، وك��ب��ار 
املجل�ش  اأع�ساء  احلكومية  الدوائر 

التنفيذي لإمارة ال�سارقة.
ال�سارقة  ع��ه��د  ويل  ���س��م��و  وجت����ول 
�سفاري  اأرج�����اء  ال�����س��ي��وخ يف  و���س��م��و 
ال�����س��ارق��ة ال���ذي ي��ع��د اأك���رب �سفاري 
اأفريقيا،  ق������ارة  خ������ارج  ال����ع����امل  يف 

ثمانية  تبلغ  م�ساحة  ع��ل��ى  ومي��ت��د 
بيئة   12 وي�������س���م  ه���ك���ت���ار،  اآلف 
خمتلفة متنح الزوار جتربة مثالية 
الأفريقية  الت�ساري�ش  ل�ستك�ساف 

واحليوانات والطيور.
الروؤية  ال�����س��ارق��ة  ���س��ف��اري  ويعك�ش 
ال�سيخ  ال�����س��م��و  ل�����س��اح��ب  ال��ث��اق��ب��ة 
ب������ن حممد  �����س����ل����ط����ان  ال�����دك�����ت�����ور 
الأعلى  امل��ج��ل�����ش  ع�����س��و  ال��ق��ا���س��م��ي 
حاكم ال�سارقة، يف الهتمام بالبيئة 
الطبيعية،  م��ك��ون��ات��ه��ا  وخم��ت��ل��ف 
عليها،  امل��ح��اف��ظ��ة  ع��ل��ى  واحل���ر����ش 
والبيئي،  احل���ي���وي  ت��ن��وع��ه��ا  ودع����م 
املعرفة  ت����وف����ري  اإىل  ب����الإ�����س����اف����ة 
ومكوناتها  البيئة  ح��ول  وال��ث��ق��اف��ة 
اإىل كافة الفئات وال�سرائح، وتوفري 
ترفيهية  معرفية  �سياحية  جتربة 

لاأ�سرة واأفرادها.
حول  ����س���رح  اإىل  ���س��م��وه  وا���س��ت��م��ع 
خمتلف البيئات التي حتاكي املناطق 
وما  اأفريقيا،  ق��ارة  يف  لها  امل�سابهة 
حتويه من حيوانات وطيور واأ�سجار 
وت�ساري�ش �سممت لت�ساهم يف تكيف 
بها،  املحيطة  البيئة  مع  احليوانات 
ولتعزز من التنوع البيئي واحليوي 

ولتوفر جتربة مميزة للزوار.
من  اأك���رث  ال�سارقة  �سفاري  وي�سم 
 120 ح���ي���وان مي��ث��ل��ون  األ����ف   50
ن��وع��ا م��ن احل��ي��وان��ات ال��ت��ي تعي�ش 
املهددة  الأن������واع  م��ن��ه��ا  اأف��ري��ق��ي��ا  يف 
بالنقرا�ش، والتي ي�ساهم ال�سفاري 
كما  عليها،  واملحافظة  اإك��ث��اره��ا  يف 
األ����ف   100 م����ن  اك�����رث  زراع�������ة  مت 
املحلية  الأن����واع  ب��ني  تتنوع  �سجرة 

والأفريقية.
ال�سارقة  ع��ه��د  ويل  ���س��م��و  واط���ل���ع 
الأوىل  امل��ول��ودة  خ��ال جولته على 
ال�سافانا  ف��ي��ل  ف�سيلة  م��ن  لعائلة 
الأف��ري��ق��ي، وال��ت��ي ول��دت حديثاً يف 
ا�سم  عليها  واأطلق  ال�سارقة  �سفاري 

"�سمرة".
ك���م���ا ����س���اه���د ����س���م���وه ال���ع���دي���د من 
الرتفيهية  والأن�����س��ط��ة  ال��ف��ع��ال��ي��ات 
ال�سارقة  ����س���ف���اري  ي��ن��ظ��م��ه��ا  ال���ت���ي 
ل�����زواره، وال��ت��ي ت��ق��دم م��ن خالها 
وما  احليوانات،  اأب��رز  ح��ول  املعرفة 
تتميز به وطرق تفاعلها مع البيئة 

من حولها.
�سفاري  وم���ن���اط���ق  ب��ي��ئ��ات  وت�����س��م 
اأفريقيا،  “ اإىل  م��ن  ك��ا  ال�����س��ارق��ة 
وخليج  والبوما،  ال�سوكية،  والغابة 

وال�ساحل،  وزجن�����ب�����ار،  ال������داب������را، 
وخميم  و�سريينقيتي،  وال�سافانا، 
ال�سفاري، ونقورونقورو، ومورميي، 

ووادي النيجر”.

وت�����ع�����رف �����س����م����وه ع����ل����ى اخل���ط���ط 
�سي�سمه  وم��ا  لل�سفاري  امل�ستقبلية 
من بيئات جديدة، ومرافق حديثة، 
احليوانات  م��ن  املختلفة  والأن�����واع 

جانب  اإىل  اإ���س��اف��ت��ه��ا،  �سيتم  ال��ت��ي 
خطط الإكثار للحيوانات على وجه 
على  بالنقرا�ش  وامل��ه��ددة  العموم، 

وجه اخل�سو�ش.

وزيرة االإ�ضكان البحرينية: جممع القراآن الكرمي بال�ضارقة ي�ضم كنوزًا علمية ومعرفية عظيمة 

ويل عهد ال�ضارقة يزور �ضفاري ال�ضارقة

جمموعة بيئة: عام اال�ضتدامة 
يعك�س دور االإمارات يف 

مواجهة التحديات العاملية

بهدف تعزيز �ملظهر �لعام جلميع �ملر�فق 

بلدية مدينة اأبوظبي تنفذ حملة توعوية مزدوجة »ميدانية – اإلكرتونية« 
ب�ضاأن احلدائق و املنتزهات وال�ضواطئ يف اأبوظبي و�ضواحيها

•• اأبوظبي –الفجر:

ت��ن��ف��ذ ب��ل��دي��ة م��دي��ن��ة اأب��وظ��ب��ي ب��ال��ت��ع��اون م���ع هيئة 
املمتدة ما بني  اأبوظبي للدفاع املدين خال الفرتة 
مزدوجة  توعوية  حملة   2023 يناير   27  23-
ميدانية، واأخرى عرب و�سائط التوا�سل الجتماعي، 
الن�سية،  الر�سائل  خ��ال  من  و  )فريجنا(  وتطبيق 
واملنتزهات  للحدائق،  العام  باملظهر  الرتقاء  بهدف 
الرتفيهية، وال�سواطئ، واملرافق العامة، حيث �سملت 
احل��م��ل��ة اأب��وظ��ب��ي و���س��واح��ي��ه��ا، وج����اءت حت��ت �سعار 

)ممتلكاتنا يف احلدائق العامة م�سوؤوليتنا(.
كما ت�ستهدف احلملة توعية زوار احلدائق و املنتزهات 
الرتفيهية وال�سواطئ باملحافظة على الأ�سول العامة 
يف جميع مناطق مدينة اأبوظبي واملناطق اجلغرافية 
الواقعة �سمن اخت�سا�سات مراكز البلديات الفرعية، 

العامة فيها مثل:  املمتلكات  و �سرورة احلفاظ على 
اأماكن  و  وال��زه��ور،  والنباتات،  الأ�سجار،  و  الأل��ع��اب، 
التجميل،  عنا�سر  و  اخلدمية،  امل��راف��ق  و  اجللو�ش، 
ال�سواء  ب��اأم��اك��ن  والل���ت���زام  اخل�����س��راء،  وامل�سطحات 
من  ال�سليم  والتخل�ش  ال��غ��ر���ش،  ل��ه��ذا  املخ�س�سة 
هذه  نظافة  على  يحافظ  ال���ذي  بال�سكل  ال��ن��ف��اي��ات 

املرافق وبيئتها ال�سحية والإيجابية.
توعوية  ميدانية  ج���ولت  تنفيذ  احلملة  وت�سمنت 
اآلف  واإر�سال  ال�سرتاتيجي،  ال�سريك  مع  بالتن�سيق 
اإ�سراكهم  ب��ه��دف  اجل��م��ه��ور،  اإىل  الن�سية  ال��ر���س��ائ��ل 
املرافق  حماية  ب�ساأن  املجتمعية  امل�سوؤولية  تعزيز  يف 
امل�سوهات  اأن�������واع  ك���اف���ة  م���ن  وال��رتف��ي��ه��ي��ة  ال���ع���ام���ة 
وجدت  ال��ت��ي  العامة  الأ���س��ول  حماية  يف  وامل�ساهمة 
باأعلى  ترفيهية  م��راف��ق  وت��وف��ري  امل��ج��ت��م��ع  لإ���س��ع��اد 

واأف�سل املوا�سفات العاملية.  
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•• الرباط -الفجر:

�سكرهم  للتطوع عن  الأول  املغربي اخلليجي  املنتدى  امل�ساركون يف  اأع��رب 
وتقديرهم الكبري جلالة امللك حممد ال�ساد�ش ملك اململكة املغربية على 
بهما  ح�سيا  اللذين  والتنظيم  ال�ستقبال  وح�سن  الكرمية  ال�ست�سافة 

امل�ساركون فيه وجناحات مناق�سات املنتدى.
الأول  املغربي-اخلليجي  املنتدى  يف  امل�ساركة  ال�سخ�سيات  من  وف��د  وزار 
والأ�سرة  الجتماعي  والإدم����اج  الت�سامن  وزارة  نظمته  ال��ذي   ، للتطوع 
واحل�سارة  النبوية  لل�سرية  ال��دويل  واملتحف  املعر�ش  املغربية،  باململكة 
الإ�سامية الذي يحت�سنه مقر منظمة العامل الإ�سامي للرتبية والعلوم 

والثقافة )اإي�سي�سكو( يف الرباط حاليا.
وقد �سم الوفد الذي كان برئا�سة ال�ستاذ حممد الع�سفور رئي�ش املركز 
التنمية  مدير  الرا�سدي  علي  بن  �سعيد  �سعادة  واملواطنة  للتطوع  املغربي 

الجتماعية ، من الأمانة العامة ملجل�ش التعاون اخلليجي، و �سعادة الدكتور 
يو�سف الكاظم، رئي�ش الحتاد العربي للعمل التطوعي، و ال�ستاذ حممد 
بن �سامة اجلهني، �سفري النوايا احل�سنة وال�سام لاأمم املتحدة، و حممد 
الع�سفور، رئي�ش املركز املغربي للتطوع واملواطنة، وعدد من ال�سخ�سيات 
البارزة يف جمال العمل التطوعي من اململكة العربية ال�سعودية والإمارات 

العربية املتحدة و�سلطنة عمان والكويت وقطر والبحرين.
واأق�سام  اأجنحة  تت�سمنه  ما  ح��ول  مف�سلة  �سروحات  اإىل  الوفد  وا�ستمع 
املعر�ش املختلفة، وتقنيات العر�ش احلديثة، التي تنقل الزائر افرتا�سيا 

اإىل زمن النبي �سلى اهلل عليه و�سلم.
ال�سرح  لهذا  الإي�سي�سكو  ا�ست�سافة  ال��وف��د  اأع�ساء  ثمن  اجل��ول��ة  وعقب 
العلمي الكبري، م�سريين اإىل اأنه ميثل ر�سالة ح�سارية �سامية، حيث يقدم 

ال�سرية النبوية العطرة باأ�ساليب تكنولوجية تخاطب العقل والوجدان.
الأهلي  ال��ق��ط��اع  ق���درات  ب��ن��اء  على  بالعمل  باملنتدى  امل�����س��ارك��ون  واو���س��ى 

والقت�سادي  الجتماعي  والتمكني  التنمية  يف  �سريكاً  باعتباره  التطوعي 
للمراأة.

الأهلي  القطاع  منظمات  بني  ال�سراكات  قيام  ت�سجيع  اىل  املنتدى  ودع��ا   
التطوعي وتاأ�سي�ش برامج تعاون وتن�سيق فاعلة بينها على م�ستوى )اململكة 

املغربية ودول جمل�ش التعاون(.
القانونية  ن��ظ��ام احل��م��اي��ة  ودرا���س��ة تطبيق  تقييم  اأه��م��ي��ة  امل��ن��ت��دى  واأك���د   
للعاملني يف جمال العمل التطوعي وخ�سو�ساً للعاملني مع الفئات الأكرث 
املعر�سة  الفئات  م��ن  وغ��ريه��ا  ال�سن  وك��ب��ار  والأي��ت��ام  ك��الأط��ف��ال  به�سا�سة 

للخطر.
 ودعا امل�ساركون فيه  اأن يقام املنتدى التطوعي )املغربي- اخلليجي( على 
واململكة  التعاون  جمل�ش  دول  بني  بالتناوب  يكون  اأن  على  دوري  اأ�سا�ش 
املغربية، مع التاأكيد على اهمية ال�سراكة والتعاون بني القطاعني احلكومي 

والهلي يف اعمال املنتدى. 

 كما اأو�سى بتعزيز جتربة املنتدى املغربي-اخلليجي، لي�سمل جمموعة من 
الزيارات امليدانية وان تت�سمن برامج للعمل امليداين التطوعي. 

العمل  يف   ٢٠٣٠ امل�ستدامة  التنمية  خطط  لت�سمني  امل�ساركون  وط��ال��ب 
الن�سطة  �سمن  الرقمنة  برامج  وا���س��راك  الهلية،  للمنظمات  التطوعي 
املوجهة للفئات امل�ستهدفة يف العمال التطوعية. مع العمل على وطاق 

من�سة للعمل التطوعي خا�سة للمنتدى.
املنتدى  اعمال  لتوثيق  دوري��ة  ا�سدار جملة حمكمة  املنتدى   اق��رتح  كما 

وت�سدر برقم نا�سر دويل وحقوق ن�سر. 
وناق�ش املنتدى يف جل�ساته الخرية جتارب العمل التطوعي للفتيات بدول 
جمل�ش التعاون اخلليجي واملغرب واختتم بور�سة ميدانية يف افاق التطوع 
العربي  الحت��اد  رئي�ش  كاظم  يو�سف  الدكتور  �سعادة  كبري  بنجاح  اداره��ا 
حممد  ال�ستاذ  يرافقه  باملوؤمتر  امل�ساركني  ك��رم  ال��ذي  التطوعي  للعمل 

الع�سفور رئي�ش مركز التطوع واملواطنة يف املغرب،  

•• دبي-وام:

العربي  ال�سحة  معر�ش  ي�ست�سيف 
الذي �سيقام خال الفرتة  2023؛ 
من 30 يناير احلايل اإىل 2 فرباير 
املقبل يف مركز دبي التجاري العاملي، 
وذلك  نيوزيلندا،  ل��دول��ة  جناح  اأول 
اإقليمي  اه��ت��م��ام  ب���ه م���ن  مل���ا حت��ظ��ي 
ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة على  ب���اب���ت���ك���ارات���ه���ا 
ال�سحة  ال��ع��امل يف جم���ال  م�����س��ت��وى 

والراحة البدنية والذهنية. 
هيئة  بقيادة  نيوزيلندا  جناح  ويركز 
النيوزيلندية  وامل�����س��اري��ع  ال��ت��ج��ارة 
التنمية  وك�����ال�����ة   -  )NZTE(
التابعة  ال����دول����ي����ة  الق���ت�������س���ادي���ة 

للحكومة، على "البتكار وال�ستدامة 
خال  م��ن  ال�سحية"،  ال��رع��اي��ة  يف 
ت�سع �سركات للرعاية ال�سحية تقدم 
الحتياجات  لتلبية  مبتكرة  ح��ل��وًل 
 2021 العام  ويف  العاملية،  ال�سحية 
اح��ت��ل��ت ن��ي��وزي��ل��ن��دا امل��رت��ب��ة 13 يف 
العاملي  ال�������س���ح���ي  الأم��������ن  م���وؤ����س���ر 

 .)GHS(
التجاري  املفّو�ش  زك��وت  اأحمد  واأك��د 
لنيوزيلندا مبنطقة ال�سرق الأو�سط 
يبا�سر مهامه من  وال��ذي  واإفريقيا، 
خلدمات  ال�سريع  ال��ت��ح��ول  اأن  دب���ي، 
جمل�ش  دول  يف  ال�����س��ح��ي��ة  ال��رع��اي��ة 
التعاون اخلليجي اأدى اإىل خلق ثروة 
من الفر�ش يف جمالت التكنولوجيا 

حيث  الطبية،  والأج��ه��زة  ال�سحية، 
امل�������س���ّدرة مبكانة  ال�����س��رك��ات  ت��ت��م��ت��ع 
ذات  املتطلبات  ك��اف��ة  لتلبية  مم��ت��ازة 

ال�سلة. 
التكنولوجيا  �����س����رك����ات  وح���ق���ق���ت 
ال�سحية النيوزيلندية اإيرادات بنحو 
1.82 مليار دولر يف العام 2021، 
م���ع ت�����س��دي��ر م���ا ي��ق��رب م���ن 91 يف 
املائة من هذه التقنيات ويقوم قطاع 
نيوزيلندا  يف  ال�سحية  التكنولوجيا 
 120 م���ن  اأك�����رث  اإىل  ب��ال��ت�����س��دي��ر 

دولة. 
ك��م��ا ت�����س��ارك ج��م��ه��وري��ة اإي��ط��ال��ي��ا يف 
ب�سفتها  ال��ع��رب��ي  ال�����س��ح��ة  م��ع��ر���ش 
�سركة   116 مع  الباتيني  الراعي 
اإي��ط��ال��ي��ة م�����س��ارك��ة ب��امل��ع��ر���ش، حيث 
ت���ق���دم ح���ل���ول م��ب��ت��ك��رة ت���رك���ز على 
الحتياجات  وتلبي  العامة،  ال�سحة 

اإيطاليا  وت��ع��د  ال��ع��امل��ي��ة،  ال�����س��ح��ي��ة 
عدد  يف  الأوىل  الأوروب����ي����ة  ال���دول���ة 

املن�سورات العلمية الدوائية. 
�سكاربا  اأم���ي���دي���و  اأك�����د  ج��ان��ب��ه  م���ن 
اأن��ه مت  الإي��ط��ايل،  التجاري  املفو�ش 
واملنتجات  الطبية  الأج��ه��زة  ت��وري��د 
ال�سيدلنية الإيطالية اإىل الإمارات 
مبا يقدر ب� 76 مليون يورو يف الفرتة 
اإىل اأن  خ���ال ال��ع��ام امل��ا���س��ي، لف��ت��اً 
اإيطاليا من بني ال�سركاء التجاريني 
املف�سلني لدولة الإمارات، باعتبارها 
اأح���د اأق��ط��اب ق��ط��اع ال��ط��ب احليوي 
الأوروبية،  ال���دول  يف  وال�����س��ي��دلين 
اأدى اإىل زيادة ال�سادرات بن�سبة  مما 

املائة اإىل الدولة.  يف   63

واأ�ساف املفو�ش التجاري الإيطايل، 
ب����اده  اأن  "وام"،  ل  ت�������س���ري���ح  يف 
��در ال��ت��ا���س��ع ل���اأدوي���ة يف  تعترب املُ�����سّ
من  اأك����رث  تخ�سي�ش  وي��ت��م  ال���ع���امل 

لاأ�سواق  الإنتاج  من  املائة  يف   85
ا�ستثمارات يف  اخلارجية، ف�سًا عن 
البحث والتطوير بقيمة 1.7 مليار 

يورو يف جمال الأدوية. 

ال�سحة  وم����وؤمت����ر  م���ع���ر����ش  وي���ع���د 
ملتخ�س�سي  جت��م��ع  اأك�����رب  ال���ع���رب���ي، 
ال�سرق  ال�سحية يف منطقة  الرعاية 

الأو�سط و�سمال اإفريقيا. 

•• دبي-الفجر: 

هيلث،  اآراب  وموؤمتر  معر�ش  �سيعود 
للرعاية  وم����وؤمت����ر  م���ع���ر����ش  اأك������رب 
ال�سحية يف ال�سرق الأو�سط، لانعقاد 
املقبل يف  الأ�سبوع  دب��ي  من جديد يف 
ال��ف��رتة امل��م��ت��دة م��ن 30 ي��ن��اي��ر اإىل 
دبي  م��رك��ز  يف   2023 ف���رباي���ر   2
قيا�سية  مب�ساركة  العاملي،  التجاري 
دولياً،  ج��ن��اًح��ا   45 م��ن  اأك���رث  بلغت 
مبا يف ذلك امل�ساركة الأوىل لكٍل من: 
ن��ي��وزي��ل��ن��دا و���س��ن��غ��اف��ورة وتون�ش  م��ن 

واإندوني�سيا واإ�ستونيا.
م�ساركة  اإىل  بالإ�سافة  احل��دث  �سهد 
ال�����ع�����ار������س�����ني ال������دول������ي������ني اجل������دد 
ارتفاًعا ملحوظاً يف عدد  والعائدين، 
اإىل  اأدى  مما  الإقليميني  العار�سني 
�سهر  يف  امل��ع��ر���ش  م�ساحة  ك��ام��ل  بيع 
دي�����س��م��رب امل��ا���س��ي، ع��ل��ى ال���رغ���م من 
اإىل  اإ���س��اف��ي��ة  ق��اع��ات  اإ���س��اف��ة خم�ش 
حيث  للمعار�ش،  املخ�س�سة  امل�ساحة 
فعال  ب�سكل  الآن  هيلث  اآراب  ي�سغل 
جميع امل�ساحات املتاحة يف مركز دبي 

التجاري العاملي.
الذي  احل���دث  ي�سهد  اأن  املتوقع  م��ن 
العام  ه��ذا  ويقام  اأي��ام  لأربعة  ي�ستمر 
يف  وال�ستدامة  "البتكار  �سعار  حتت 
اأكرث  م�����س��ارك��ة  ال�سحية"،  ال��رع��اي��ة 
من 3000 �سركة عار�سة واأكرث من 
الرعاية  يف  متخ�س�ش   51،000

م�سرية  ب���ذل���ك  ل���ي���ت���اب���ع  ال�����س��ح��ي��ة 
ن�سخة  حققته  ال��ذي  الباهر  النجاح 
�سهدت  والتي  املعر�ش،  من   2022
 2.8 بقيمة  جت��اري��ة  �سفقات  اإب����رام 

مليار درهم اإماراتي.
ويليامز،  رو���ش  ق��ال  املنا�سبة  وب��ه��ذه 
انفورما  �سركة  ل��دى  املعر�ش  مدير 
الإم���ارات  دول��ة  "�ستكون  ماركيت�ش: 
الرعاية  �سناعة  م��رك��ز  اأخ����رى  م���رة 
هيلث  اآراب  ي��ع��ود  ع��ن��دم��ا  ال�����س��ح��ي��ة 
املقبل،  الأ����س���ب���وع  ل��ان��ع��ق��اد جم�����دداً 
ح��ي��ث ���س��ه��دن��ا ان��ت��ع��ا���ًس��ا ق��وًي��ا يف عام 
حوايل  بلغ   2023 وع��ام   ،2022
اأرقام ما قبل فرتة جائحة  ٪97 من 
كوفيد19-، مما يوؤكد الطلب العاملي 

ح�سور  يقابله  وال��ذي  امل�سبوق،  غري 
م�ساهدة  على  احلري�سني  امل�سرتين 
اأحدث البتكارات والتقنيات اجلديدة 

يف قطاع الرعاية ال�سحية."
�سنقدم  ق���ائ���ًا:  وي��ل��ي��ام��ز  واأ�����س����اف 
الرعاية  ل���ق���ط���اع  م���ث���ال���ي���ة  م��ن�����س��ة 
الأو�سط  ال�سرق  منطقة  يف  ال�سحية 
و���س��م��ال اإف��ري��ق��ي��ا ت��زام��ن��اً م���ع زي���ادة 
لبناء  ال��دول��ي��ة  الأج��ن��ح��ة  م�����س��ارك��ة 
من  امل�سلحة  اأ���س��ح��اب  م��ع  ع��اق��ات 
التاأكيد  واإع���ادة  العامل  اأن��ح��اء  جميع 
ع��ل��ى م��ك��ان��ة الإم�����ارات ك��م��رك��ز عاملي 

للرعاية ال�سحية".
بعر�ش  هيلث  اآراب  التزام  من  كجزء 
فقد  والب���ت���ك���ارات،  التقنيات  اأح����دث 

امليزات  م���ن  ���س��ل�����س��ل��ة  اإ����س���اف���ة  مت���ت 
اأر����ش املعر�ش، مب��ا يف  اإىل  اجل��دي��دة 
بال�سراكة  الذكي  ال�سحة  جناح  ذلك 
حيث  ال��ذك��ي��ة،  ال�����س��ح��ة  جمعية  م��ع 
ي����ق����ع ج�����ن�����اح ال���������س����ح����ة ال������ذك������ي يف 
ال�سحية  للرعاية  ال��ت��ح��ول  منطقة 
العديد  و���س��ي��ع��ر���ش  ه��ي��ل��ث،  اآراب  يف 
م���ن ال��ت��ق��ن��ي��ات اجل���دي���دة م���ن خال 
يف  مبا  احلية،  التو�سيحية  العرو�ش 
الرقمية  املركزة  العناية  وح��دة  ذل��ك 
الذكية  ال��ع��م��ل��ي��ات  وغ���رف���ة  ال���رائ���دة 

وغرفة الطوارئ الثورية.
ويف هذا الإط��ار علق ويليامز قائًا: 
للزوار  اجل��دي��دة  امليزة  ه��ذه  �ست�سمح 
ب���ت���ج���رب���ة اأك�������رث ت���ق���ن���ي���ات ال���رع���اي���ة 

لتح�سني  وا�ستدامة  ابتكاًرا  ال�سحية 
لدينا  �سيكون  حيث  امل��ر���س��ى،  رع��اي��ة 
ا م�سرحاً خا�ساً لإقامة الندوات  اأي�سً
واجل��ل�����س��ات، وال�����ذي ���س��ي��وف��ر ب���دوره 
للعار�سني من�سة مثالية للك�سف عن 

اأحدث تقنيات الرعاية ال�سحية".
العربي  ال�سحة  �سي�ست�سيف معر�ش 
���ا ال��ن�����س��خ��ة ال��ث��ان��ي��ة م���ن قمة  اأي�������سً
م�ستقبل ال�سحة يف متحف امل�ستقبل يف 
دبي، حيث �سيناق�ش احلدث احل�سري 
من  التنفيذيني  للمديرين  ال�سامل 
م�ستقبل  ال�سحية  ال��رع��اي��ة  �سناعة 
ال�سحية  والرعاية  ال�سحة  اإمكانيات 
يف عامل ميتافري�ش الفرتا�سي، كما 
ال�سناعة  ق���ادة  م��ن  ال��ع��دي��د  �سيقدم 

الروؤى  واأ���س��ح��اب  ع��امل��ًي��ا  امل�سهورين 
روؤاهم  واملوؤلفني  وخرباء ميتافري�ش 

امل�ستقبلية حول هذا املو�سوع.
 Innov8 8 وتعود م�سابقة اإنوفيت
مما يوفر ل� 24  ال�سهرية،   Talks
�سركة نا�سئة من جميع اأنحاء العامل 
تطويرهم  كيفية  ل��ع��ر���ش  ال��ف��ر���س��ة 
حللول فريدة ومبتكرة تعود بالفائدة 
على �سناعة الرعاية ال�سحية، حيث 
 30 م��ن  ال��ف��رتة  يف  امل�سابقة  ت�ستمر 
فرباير اإىل 1 مار�ش 2023، و�سيتم 

الإعان عن الفائز يوم الأربعاء.
فئات   9 هيلث  اآراب  معر�ش  �سي�سم 
م����ن ال����ق����ط����اع����ات، ت���ع���ر����ش اأح������دث 
جمال  يف  والب�����ت�����ك�����ارات  ال��ت��ق��ن��ي��ات 

امل�ستهلكات وجراحة العظام والرعاية 
ال�سحية واخلدمات العامة والت�سوير 
وتكنولوجيا  ال��ط��ب��ي��ة  والأج�����ه�����زة 
املعلومات وال�سحة والوقاية والبنية 

التحتية والأ�سول.
موؤمترات   9 جم��م��وع��ه  م���ا  �سيعقد 
الأيام  امل�ستمر خال  الطبي  للتعليم 
 ،2023 هيلث  اآراب  ملعر�ش  الأربعة 
حيث من املتوقع اأن ي�ستقبل 3200 
300 متحدث  م��ن  واأك����رث  م��ن��دوب 
دويل، كما يعد الطب الباطني وطب 
الأمل  واإدارة  وال��ت��خ��دي��ر  الأط����ف����ال 
العام،  ملوؤمترات هذا  اإ�سافات جديدة 
ت�سليط  اأي�ساً  امل��وؤمت��رات  ت�سمل  كما 
ال�سوء على اأمرا�ش الن�ساء والتوليد 

ال�ساملة  والأ���س��ع��ة  العظام  وج��راح��ة 
واإدارة  ال���ط���وارئ  وط���ب  واجل���راح���ة 

اجلودة.
ماركيت�ش  اإن��ف��ورم��ا  �سركة  و�ستطلق 
ع���ار����ش''  ج���ن���اح  `"اأف�سل  م���ب���ادرة 
ال�ستدامة،  مفهوم  تبني  مع  متا�سياً 
وال����ت����ي ���س��ت�����س��ج��ع ال���ع���ار����س���ني على 
التي  ال��ع��ر���ش  ع��ن من�سات  الب��ت��ع��اد 
ت�����س��ت��خ��دم مل���رة واح�����دة وال���ت���اأك���د من 
مثل  الأ���س��ا���س��ي��ة  العنا�سر  جميع  اأن 
التي  وال��ع��دادات  والقناطر  اجل���دران 
تكون  اأن  ميكن  بطريقة  بناوؤها  يتم 
ت�سغيل  �سيتم  كما  ا�ستخدامها.  معاد 
الطاقة  بوا�سطة  هيلث  اآراب  معر�ش 

املتجددة.
مرة  لأول  ه��ي��ل��ث  اآراب  �سي�سم  ك��م��ا 
منطقة القرية )ذا فيليج( اجلديدة، 
لل�سماح  م�����س��م��م��ة  م��ن��ط��ق��ة  وه������ي 
بينما  وال�سرتخاء  بالتوا�سل  للزوار 
خيارات  م���ن  مب��ج��م��وع��ة  ي���ف���خ���رون 
الأط���ع���م���ة وامل�������س���روب���ات، ح��ي��ث تقع 
القرية بجوار �ساحة زعبيل 2. و�سيتم 
ان��ع��ق��اد ه���ذا احل���دث ب��دع��م م��ن قبل 
جمموعة من اجلهات احلكومية، مبا 
يف ذلك وزارة ال�سحة ووقاية املجتمع 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم������ارات  يف دول���ة 
بدبي  ال�سحة  وهيئة  دب��ي  وح��ك��وم��ة 
الإم���ارات  وموؤ�س�سة  ال�سحة  ودائ���رة 
مدينة  و�سلطة  ال�سحية  للخدمات 

دبي الطبية.

انطالق فعاليات معر�س اآراب هيلث 2023 االإثنني املقبل يف دبي مب�ضاركة قيا�ضية لالأجنحة الدولية

•• اأبوظبي -وام:

ن��ظ��م جم��ل�����ش الأم�����ن ال�����س��ي��رباين ب��ط��ول��ة ال���ع���امل لاأمن 
نقدية  وب��ج��وائ��ز  دول���ة   70 م��ن  اأك���رث  مب�ساركة  ال�سيرباين 
الأوىل   - البطولة  وت��ه��دف  م��ن مليون دولر.   ب��اأك��رث  ُت��ق��در 
من  ال�سيرباين  الف�ساء  اإىل حماية   - املنطقة  نوعها يف  من 
عاملياً  الب�سرية  الكوادر  يف  وال�ستثمار  حمتملة،  هجمات  اأي 
حممد  الدكتور  �سعادة  وق��ال  ال�سيرباين.   الأم���ن  جم��ال  يف 
الكويتي رئي�ش الأمن ال�سيرباين حلكومة دولة الإمارات اإن 
بطولة العامل لاأمن ال�سيرباين تهدف اإىل ن�سر ثقافة الأمن 
ال�سيرباين بني اأفراد املجتمع الذي ميثلون خط الدفاع الأول 
يف حماية الف�ساء الرقمي والت�سدي للهجمات الإلكرتونية 

بوعي وكفاءة عالية.  واأ�ساف �سعادته اأن البطولة �سهدت م�ش 
 70 اأك��رث من  كة العديد من خ��رباء الأم��ن ال�سيرباين من 
دولة مما اأتاح الفر�سة للكوادر ال�سابة يف الدولة بالتعاون مع 
اأف�سل املمار�سات واخلربات يف هذا املجال مبا يعزز خرباتهم 
اإليه  و�سل  ما  اأح��دث  اإىل  والتعرف  ال�سيربانية  ومهاراتهم 
الب�سري يف هذا املجال ال�سرتاتيجي.  واأ�سار �سعادته  العقل 
اإىل اأن البطولة ق�ّسمت على 3 مراحل مت ا�ست�سافة اجلولة 
الأوىل يف برج خليفة يف حني �سيتم ا�ست�سافة املرحلة الثانية 
املقبل،  مار�ش  �سهر  يف  ال��دويل  جاي�سك  موؤمتر  يف  والثالثة 
يف  للفائزين  دولر  األ���ف   100 حت�سي�ش  مت  اأن���ه  اإىل  لف��ت��ا 
دولر يف   1،000،000 مبلغ  اإىل  بالإ�سافة  الأوىل  اجلولة 

اجلولة النهائية. 

االأمن ال�ضيرباين ينظم بطولة العامل لالأمن ال�ضيرباين مب�ضاركة اأكرث من 70 دولة 

ال�ضحة العربي 2023 ي�ضت�ضيف جناحا لنيوزيلندا 

�أعربو� عن �سكرهم مللك �ملغرب 

امل�ضاركون يف املنتدى املغربي اخلليجي االأول للتطوع يدعون لعقد املنتدى �ضنويًا

نهيان بن مبارك يعزي يف 
وفاة مرمي عبد اهلل اأهلي 

•• دبي-وام:

اآل نهيان وزير الت�سامح  قدم معايل ال�سيخ نهيان بن مبارك 
م��رمي عبداهلل  لها  املغفور  وف��اة  ال��ع��زاء يف  واج��ب  والتعاي�ش، 
وذل��ك مبجل�ش  اأهلي  امللك  عبد  اإبراهيم  وال��دة  اأهلي  حممد 

العزاء مبنطقة الطوار يف دبي. 
واأعرب معاليه عن �سادق تعازيه لأ�سرة وذوي الفقيدة، داعيا 
اهلل العلي القدير اأن يتغمدها بوا�سع رحمته وي�سكنها ف�سيح 

جناته ويلهم اأهلها وذويها ال�سرب وال�سلوان.
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•• دبي-الفجر:

للتعامل  املركز  جاهزية  حتا،  �سرطة  مركز  مدير  الكتبي  مبارك  بن  مبارك  العقيد  اأك��د 
مع باغات احلوادث الطارئة �سواء يف املناطق اجلبلية والأودية اأو التعامل مع احلوادث 
املرورية التي تواكب �سقوط الأمطار خال فرتة التقلبات اجلوية التي ت�سهدها الدولة 
املياه،  والبتعاد عن جماري  واحل��ذر  توخي احليطة  اإىل  وال�سائقني  ال�سياح  داعياً  حالياً، 

وعدم عبور الأودية، تفادياً لتعري�ش حياتهم للخطر.
ارتياد  اأو  اإليها  ال�سعود  اأو  اجلبال  ت�سلق  ريا�سة  ممار�سة  من  الكتبي  العقيد  وح��ذر  كما 
الأودية، والت�سال مبركز القيادة وال�سيطرة يف �سرطة دبي على الرقم 999 يف حال وقوع 
حالت طارئة، مع و�سف املكان بدقة وو�سوح من اأجل ال�ستجابة ال�سريعة للباغ، ملا لذلك 

من اأهمية بالغة يف م�ساعدة املحتاجني.
الطرق  هيئة  يف  ممثلني  �سركائه  مع  اجتماعاً  عقد  املركز  اأن  اإىل  الكتبي  العقيد  ولفت 
واملوا�سات بدبي، والإدارة العامة للدفاع املدين بدبي، وموؤ�س�سة دبي خلدمات الإ�سعاف، 
املركز  اأن  مبيناً  ط��ارئ��ة،  باغات  اأي  مع  للتعامل  التامة  اجلاهزية  على  للوقوف  وذل��ك 
اأجل  "الأمطار نعمة ل جتعلها نقمة" وذلك من  التوايل حملة  الرابع على  للعام  ُيطبق 
رفع م�ستوى اجلاهزية للتعامل مع باغات احلوادث الطارئة، كانح�سار املركبات يف املياه 
ت�ساقط  املرورية خال  احل��وادث  اإىل جانب  املرتفعات،  ال�سقوط من  ح��وادث  اأو  اجلارية 

الأمطار.
واأ�ساف اأن مركز �سرطة حتا يتخذ فور �سقوط الأمطار يف املنطقة وجريان الأودية، عدة 
واأول هذه  اأج��ل حتقيق �سرعة ال�ستجابة يف ح��ال وق��وع احل���وادث،  اإج���راءات �سريعة من 

اخلطوات، اإ�سعار الدوريات بتغطية كافة ال�سوارع وت�سغيل اللواح لتنبيه ال�سائقني ب�سرورة 
تخفي�ش ال�سرعة، اإىل جانب العمل على التن�سيق مع الإدارة العامة للنقل والإنقاذ، وفرق 

الإنقاذ الربي والبحري، ا�ستعداداً لأية حالة طارئة.
املرورية يف مناطق  دورياته  تكثيف  �سرطة حتا يعمل على  اأن مركز  الكتبي  العقيد  واأك��د 
اأن هذه الدوريات تتمتع  مبيزات خا�سة عن الدوريات  جريان الأودية واجلبال، مو�سحاً 
العادية يف قدرتها على ال�سري يف املناطق الوعرة ب�سبب اإطاراتها املخ�س�سة لهذا النوع من 
املناطق، اإىل جانب احتوائها على اأحدث الأجهزة الذكية والتقنيات احلديثة يف التوا�سل 
مع مركز القيادة وال�سيطرة، وتوفر كافة املعدات التي ت�ستخدم يف الإنقاذ وتقدمي الدعم 
وامل�ساندة، موؤكداً يف الوقت ذاته اأن اأفراد ال�سرطة يف هذه الدوريات مدربون على التعامل 

مع خمتلف اأنواع حالت الطوارئ بحرفية عالية وعلى مدار ال�ساعة.

�أكد جاهزيته للتعامل مع بالغات �حلو�دث يف �لتقلبات �جلوية 

مركز �ضرطة حتا يدعو لالبتعاد عن املناطق اجلبلية واالأودية خالل هطول االأمطار

•• دبي-�شمري ال�شعدي:

تراثها  ال��ع��ري��ق��ة يف  ال���دول���ة  ���س��وري��ا 
الأ�سيل العريق.. والتي يظهر تراثها 
القرية  م��وا���س��م  م���ن  م��و���س��م  ك���ل  يف 
ال��ع��امل��ي��ة ال��ت��ي حت��ر���ش ���س��وري��ا على 
ويف  موا�سمها..  كل  يف  فيها  امل�ساركة 
نوع  جناحها  ع��ل��ى  يظهر  م��و���س��م  ك��ل 
الطويل  وتاريخها  تراثها  من  ول��ون 
ال������رتاث  يف  ل���ه���ا  اأن  ح���ي���ث  ال���ت���ل���ي���د 
واحل�سارات باعا طويا فح�ساراتها 

معروفة للجميع منذ الأزل.
الدين  عاء  اجلناح  م�ستثمر  ويقول 
�سوريا  يف  م��دي��ن��ة  ك���ل  يف  اإن  ق���وي���در 
اأماكن تراثية قدمية ت�ستهوي النا�ش 
لزيارتها وروؤيتها.. ويف هذا املو�سم مت 
اإظهار بع�ش منها على واجهة اجلناح 
كي  العاملية  القرية  ل�سيوف  ال�سوري 
يتعرفوا على اأ�سالة الرتاث ال�سوري 
العريق، فاجلناح ال�سوري له واجهتان 
الرئي�سية واجلانبية ومت ت�سميمهما 
�سوريا،  يف  الأث���ري���ة  ل��ل��م��ب��اين  ط��ب��ق��ا 
ت�سميها  مت  ال��رئ��ي�����س��ي��ة  ف��ال��واج��ه��ة 
لتعرب عن حمطة قطار احلجاز، اأما 
الواجهة الأخرى اجلانبية فهي ترمز 
اىل األأعمدة مبدينة تدمر الأثرية.. 
وحم��ط��ة ق��ط��ار احل��ج��از ال���ذي تعرب 
حمطة  ه��ي  الرئي�سية  الواجهة  عنة 
قدمية اأن�سئت عام 1900 بتعليمات 
العثماين عبد احلميد  ال�سلطان  من 
الثاين لتكون حمطة انطاق اخلط 
الذي  التاريخي  احلجازي  احلديدي 

واملدينة  ال�����س��ام  ب��اد  ب��ني  ك��ان ي�سل 
امل���ن���ورة ان��ط��اق��ا م��ن دم�����س��ق والذي 
ت��وق��ف ال��ع��م��ل ب���ه م��ن��ذ ع���ام 1917 
دم�سق  مدينة  معامل  اأح��د  ويعترب  م 
التاريخية..  وولدت الفكرة لأول مرة 
عام 1864م ونظرا لاأهمية الكبرية 
مل��دي��ن��ة دم�����س��ق وك��م��ن��ط��ل��ق حلمات 
من  دم�سق  اإىل  تتوافد  فكانت  احل��ج 
الوفود  ع�سرات  الو�سطى  اآ�سيا  دول 
الدم�سقي  احل����ج  مل��ح��م��ل  ا����س���ت���ع���دادا 
املدينة  اإىل  دم�سق  من  ينطلق  ال��ذي 
واأن�سئ  العربية..  اجل��زي��رة  يف  ومكة 
لها  كان  التى  املحطة  واأن�سئت  اخلط 
تاريخ عريق يف الذاكرة الدم�سقية يف 
منها  تنطلق  حيث  الع�سرين  ال��ق��رن 
منها  خمتلفة  اجتاهات  يف  القطارات 
ي�سل  ال��ذي  ال�سهري  امل�سايف  قطار 
العريقة  ال��دم�����س��ق��ي��ة  امل�����س��اي��ف  اإىل 
بدم�سق..  املحيطة  اجل��ب��ال  واأع����ايل 
املحطة  ت��وق��ف��ت  م��ع��ي��ن��ة  ول����ظ����روف 
متحف  اإىل  وحت����ول����ت  ال���ع���م���ل  ع����ن 

للقطارات.
اأم����ا ال��واج��ه��ة اجل��ان��ب��ي��ة ف��ه��ي تعرب 
الأثرية  ت��دم��ر  م��دي��ن��ة  اأع���م���دة  ع���ن 
ومكانة  هاما  ركنا  حتتل  كانت  التي 
العامة  امل���ب���اين  ت�����س��م��ي��م  يف  ك���ب���رية 
وامل��ه��م��ة وال��ت��ي ه��ي ع��ن��وان احل�سارة 
وجمل�ش  احل��م��ام��ات  مثل  التدمرية 
اجلمارك  حمكمة  وجم��م��ع  ال�����س��ي��وخ 
املقد�سة  واملعابد  ترينكلونيون  وقاعة 
وم�ساحة  غ��ريه��ا..  تدمر  يف  الكثرية 
مربعا  م�����رتا   2200 ه����ي  اجل����ن����اح 

تعر�ش  حم���ا   60 اجل���ن���اح  وي�����س��م 
ال�سورية  واملنتجات  املعرو�سات  فيها 
منها  لل�سراء  ال�سيوف  يتوافد  التي 

جلودتها.
اجلناح  مدير  يقول  املعرو�سات  وعن 
املنتجات  اإن  ال�����ن�����ون:  ذو  ف����را�����ش 
امل��ع��رو���س��ة داخ����ل اجل���ن���اح ت��ت��ن��وع ما 
باأنواعها  ال�������س���وري���ة  امل���اب�������ش  ب����ني 
تخ�ش  وال��ت��ي  واحل��دي��ث��ة  التقليدية 
وحتى  والأط��ف��ال  وال�سيدات  ال��رج��ال 
ال�سورية  واحللويات  ال��ولدة،  حديثو 
املتنوعة التي يع�سقها كل من تذوقها، 
العديدة م��ن غ��رف نوم  وامل��ف��رو���س��ات 
اأن��رتي��ه��ات وط����اولت الطعام  وغ���رف 
والكرا�سي والكنبات املفروة والطاولت 
اجلانبية وغريها والتي مطعم الكثري 
منها بال�سدف، والنحا�سيات والأواين 
والفخارية،  واخل��زف��ي��ة  ال��زج��اج��ي��ة 
يدويا  وامل�سنوعة  املطرزة  واللوحات 
م��ن احلياة  اأو مناظر  ق��راآن��ي��ة  ب��اأي��ات 

يتم  التي  العربية  ال�سورية،والبوطة 
ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة كالدق  ب��ال��ط��رق  ع��م��ل��ه��ا 
واأي�سا بع�ش اأنواع احللويات ال�سامية 
وك���ل اأن����واع الآي�����ش ك���رمي وك��ل��ه��ا يتم 
اأعني  جتهيزها داخ��ل اجل��ن��اح وحت��ت 
ال�������س���ي���وف، وال���ق���ط���ن���ي���ات ال�������س���ورة 
واملحم�سات  امل����ت����ع����ددة.  ب���اأن���واع���ه���ا 
والفواكة  وامل��ق��رم�����س��ات  وامل��ك�����س��رات 
حلويات،  �سورة  يف  املجففة  ال�سورية 
والأحذية  الن�سائية  ال��ي��د  وح��ق��ائ��ب 
الإك�س�سوارات  اأ�سناف  ولك  بانواعها 
وامل�سروبات  وال��رج��ال��ي��ة،  ال��ن�����س��ائ��ي��ة 
كال�سحلب  ال�����س��ع��ب��ي��ة  ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة 
ال�سورية،  واملتة  والكركدية  والبليلة 
وغري ذلك الكثري.. وم�سغولت النول 
اجلل�سات  م��ث��ل  ال���رتاث���ي���ة  ال����ي����دوي 
والأكلمة  وال�سجاد  والبدوية  العربية 

وغريها. 
وي�ستقبل ال�سيوف على بوابة اجلناح 
بجرته  داغ��ر  اأي��وب  العرق�سو�ش  بائع 

عليها  واملتعارف  التقليدية  اخلا�سة 
يف كل الدول العربية التي تنتج وتبيع 
ال�سورة،  بنف�ش  العرق�سو�ش  ���س��راب 
الرتاثي  ال�����س��وري  ب��زي��ه  ي�ستقبلهم 
�سيوف  جل��ذب  ب�ساجاته  ومطقطقا 

القرية لتذوق و�سراء العرق�سو�ش.
متثل  كبرية  �ساحة  اجلناح  وتتو�سط 
التقليدية  ال�سورية  البيوت  �ساحات 
وبها نافورة املياه ال�سورية التقليدية 
وجودها  يعترب  وم��ازال��ت  كانت  التي 
ال�سورية  ال���ب���ي���وت  داخ�����ل  ����س���روري���ا 
وتعترب  الدم�سقية  البيوت  وخا�سة 
البيت  عنا�سر  م��ن  اأ�سا�سيا  عن�سرا 
ال�ساحة  ويف  ال��ت��ق��ل��ي��دي..  ال�����س��وري 
 = ال�سورية،  اليدوية  احل��رف  ترتبع 
بها حممد  ي��ق��وم  ه��ذه احل���رف  واأول 
الغزل  ح��رف��ة  وه���ي  خ�سيم  حم��م��ود 
ل��ع��م��ل الأكلمة  ال���ي���دوي  ال��ن��ول  ع��ل��ى 
وال�سجاد واخليم واجلل�سات العربية، 
احلريف  يقدمها  الثانية  واحل��رف��ة   -

حم���م���ود م��ي��م��ة ال�����ذي ي�����وؤدي حرفة 
بجل�سة  ال�سغرية  الكرا�سي  �سناعة 
الكرا�سي  وه��ذه  الطبيعي  الق�ش  من 
اإ�سافة  ب�سوريا  مكان  كل  يف  موجودة 
الطرب   وع��ود  ال�سورية  الربابة  ‘ىل 
التخت  ال�������س���وري،  = وال��ث��ال��ث��ة ه���ي 
ال�سرقي بكل عنا�سره والذي يعر�ش 
املو�سيقى  م��ن  األ��وان��ا  ال�سيوف  على 
والغناء الفلوكلوري ال�سوري القدمي، 
�سانع  ال���ي���دوي���ة  احل������رف  واآخ�������ر   -
بالرمل  ال�ساخنة  ال�سورية  امل�سروبات 
اأحمد  لل�سيوف  ويقدمها  ال�ساخن 
ي���ق���دم اجلناح  ك��م��ا  ال����ع����زو..  ر����س���اء 
ال�سعبية  الأك�����ات  ب��ع�����ش  ل�����س��ي��وف��ة 
بع�ش  خ��ال  م��ن  ال�سورية  الرتاثية 
املحات املطلة على ال�ساحة اخلا�سة 
م�سرح  ال�������س���اح���ة  وت�������س���م  ب�����ذل�����ك.  
الذي �سممت خلفيته لرتمز  اجلناح 
ح�سارة  لها  ك��ان  التي  تدمر  لأعمدة 
واإىل  �سوريا  قي  ودول��ة مهيبة  كبرية 
بلد  ���س��وري��ا  ولأن  ت���دم���ر..  ح�����س��ارة 
احللبية  القدود  بلد  اجلميل..  الفن 
غوار  بلد  �سوريا  ال�سورية..  والدراما 
ال��ط��و���س��ي وح�����س��ن��ي ال����ب����ارازان واأب����و 
عنرت .. بلد �سباح فخري ودريد حلام 
وناجي  بقو�ش  وي��ا���س��ني  قلعي  ون��ه��اد 
ج���رب وم��ن��ى وا����س���ف وجن����اح حقيظ 
و���س��ب��اح ج��زائ��ري وغ��ريه��م الكثري.، 
ال�سوري يف  لهذا كله يحر�ش اجلناح 
كل موا�سم القرية العاملية على تواجد 
ال���ف���ن ال�������س���وري وخ���ا����س���ة ال���رتاث���ي 
باإح�سار  اجل���ن���اح  يف  وال��ف��ل��وك��ل��وري 

ت��ع��رب عن  ف���رق���ة ف��ن��ي��ة م��وؤه��ل��ة لأن 
ال�سوري، ويف هذا  الفن الرتاثي  هذا 
ا�ستقدمت  والع�سرون  ال�سابع  املو�سم 
الفني  ووزن��ه��ا  ثقلها  لها  فنية  فرقة 
الراف�ش  للم�سرح  اأو�سكار  فرقة  هي 
الفنون  اأن������واع  ب���ق���دم خم��ت��ل��ف  ال���ت���ي 

ال�سورية الأ�سيلة.
وهي فرقة �سورية  ت�سارك يف القرية 
التوايل  على  ال�ساد�سة  للمرة  العاملية 
يقول  وكما  عربية..  اأجنحة  ع��دة  يف 
ال�سبلي  حم��م��د  اأن  ال�����س��ب��ل��ي  خ���ال���د 
عام  ال��ف��رق��ة  اأ���س�����س��ا  من�سور  و���س��ام��ر 
على  عر�سا  حيث  �سوريا  يف   2002
الفرقة  ت��اأ���س��ي�����ش  ال��ف��ن��ان��ني  ب��ع�����ش 
اأ�سبح  حتى  ال��ع��دي��د  لهم  وا���س��ت��ج��اب 
قنانة   25 منهم  فنانا   30 ع��دده��م 
العاملية  القرية  يف  منهم  فنان،  و15 
وهم  فقط  فنانني   8 املو�سم  ه��ذا  يف 
غزل ح�سن و�سام بدر  هن  فنانات   4
وورغد عامر ورهف خليل، و4 فنانني 
ع����اء ع��ب��د اهلل وحم��م��د يحيى  ه���م 
ال��ي��ح��ي��ي وي��ا���س��ني حممد..  وحم��م��د 
وال���ه���دف م���ن ت��اأ���س��ي�����ش ال��ف��رق��ة هو 

والرتاثية  ال�سعبية  ال��ف��ن��ون  ت��ق��دمي 
الفرقة  وعملت  ال�سورية..  القدمية 
وقدمت  ����س���وري���ا  اأن����ح����اء  م��ع��ظ��م  يف 
و�ساركت  الرتاثية..  الفنية  عرو�سها 
اأي�����س��ا يف م��ه��رج��ان��ات ع���دي���دة خارج 
وفرن�سا  واليابان  الأردن  مثل  �سوريا 
دولة  اىل  بالإ�سافة  ورو�سيا  وتركيا 
الفرقة  فيها  ق��دم��ت  ال��ت��ي  الإم�����ارات 
الدولة  اإم�����ارات  معظم  يف  ع��رو���س��ه��ا 
وتقدم  العاملية  القرية  �سمنها  وم��ن 
على م�سرح جناح �سوريا وعلى م�سرح 
ل�����س��ي��وف اجلناح  ال��رئ��ي�����س��ي  ال��ق��ري��ة 
و���س��ي��وف ال��ق��ري��ة ال��ع��امل��ي��ة ال����رتاث 
ال�سورية  البانوراما  واأغ��اين  ال�سوري 
وتقدم  املحافظات،  ك��ل  اأغ���اين  حتكي 
طورتها  ال���ت���ي  ال�������س���وري���ة  ال���دب���ك���ات 
ال��ف��رق��ة ع��ن دب��ك��ات ال����دول الأخ���رى 
اإ���س��اف��ي��ة، وتقدم  ب��اإ���س��اف��ة ح���رك���ات 
اأي�سا املو�سحات، وتقدم الأغاين مثل 
الال وياخيال ويا �سام وزينوا �سوريا 
الفرقة  تقوم  كما  ط��ريي..  وياطرية 
بتجديد عرو�سها ولوحاتها كل �سهر 

وتقدم لوحات جديدة. 

•• دبي-الفجر: 

حتت رعاية وح�سور معايل الفريق �ساحي خلفان متيم، نائب رئي�ش ال�سرطة 
الأحداث،  توعية ورعاية  اإدارة جمعية  رئي�ش جمل�ش  دب��ي،  العام يف  والأم��ن 
اأقيم �سباح اأم�ش حفل تكرمي الأ�سر الفائزة وامل�ساركة بجائزة �سعيد بن لوتاه 
�سرطة  �سباط  بنادي  وذل��ك  2022م،  اخلام�سة  ال��دورة  الأب��ن��اء يف  لرعاية 
دبي، بح�سور الدكتور اأحمد بن عبد العزيز احلداد، كبري مفتني، مدير اإدارة 
الإفتاء يف دائرة ال�سوؤون الإ�سامية والعمل اخلريي يف دبي، واأع�ساء جمل�ش 
لوتاه،  �سعيد  يحيى  واملهند�ش  اخلريية،  لوتاه  اأحمد  �سعيد  موؤ�س�سة  اأمناء 
اإدارة جمعية توعية ورعاية الأحداث،  وعدد من امل�سوؤولني واأع�ساء جمل�ش 

والأ�سر الفائزة.
اأولت دولة  واألقى معايل الفريق �ساحي خلفان متيم، كلمة قال فيها: لقد 
وتر�سيخ  مكانتها  وتعزيز  بالأ�سرة  كبريا  اهتماما  املتحدة  العربية  الإم��ارات 
الأ�سيلة،  والتقاليد  وال��ع��ادات  القيم  وفق  الأبناء  وتن�سئة  رعاية  يف  اأ�سا�سها 
وتوفري املقومات التي حتفز جيل اليوم على الإبداع والبتكار، وحمايتهم من 

روؤية،  وفق  م�ستقبلهم  وتاأمني  ل�سعادتهم  الإمكانات  كافة  وت�سخري  املخاطر 
احتاديا  قانونا  ع�سر  �ستة   )16( اأ�سدرت  حيث  وحم��ددة،  وا�سحة  ور�سالة، 
تخ�ش الأ�سرة بجميع اأفرادها، واملجتمع بجميِع فئاته والعديد من ال�سيا�سات 

وال�سرتاتيجيات الوطنية لتحقيق اأهداف التنمية الجتماعية وامل�ستدامة.
بني  اجلهود  ت�سافر  باأهمية  اجلمعية  اإمي��ان  من  انطاقاً  معاليه:  واأ�ساف 
املوؤ�س�سات احلكومية والأهلية واجلمعيات ذات النفِع العام، اأطلقت اجلمعية 
ب��اإذن اهلل احلاج  له  للمغفور  �سنوات، تكرميا  هذه اجلائزة قبل )10( ع�سِر 
وم�ساندة  والأي��ت��ام  الأب��ن��اء  رعاية  الفاعل يف  ل��دوره  ل��وت��اه،  اأحمد  بن  �سعيد 
اجلمعية منذ تاأ�سي�سها. ولقد حظيت هذه اجلائزة باهتمام كبري من الأ�سر 
املواطنة من خال امل�ساركة الفاعلة يف م�سابقاتها، حيث تاأهلت )12( اثنتا 
الفئات  يف  الأوىل  امل��راك��ز  على  للمناف�سة  النهائية  للت�سفيات  اأ���س��رة  ع�سرة 
املعتمدة  واملعايري  ال�سروط  عليهم  تنطبق  والتي  ال���دورة،  ه��ذه  يف  املختلفة 

للجائزة.
وتوجه معاليه بالتهنئة اإىل الأ�سر امل�ساركة والفائزة بفئات اجلائزة، وحتقيق 
ف��خ��ورون مبا حققتموه من  اإننا  وق��ال:  الأب��ن��اء،  رعاية  وال��ري��ادة يف  التميز 

اإجنازات ونتائج مبهرة يف رعاية اأبنائكم، حيث اإنكم متثلون القدوة احل�سنة 
التما�سك  على  واحل��ف��اظ  ل��اأب��ن��اء  ال�ساحلة  التن�سئة  يف  امل��واط��ن��ة  ل��اأ���س��ر 
الأ�سري، وغر�ش القيم الأ�سيلة والتخطيط مل�ستقبل الأبناء واحلر�ش على 

متيزهم الأكادميي والأخاقي.
اخلام�سة  ال���دورة  يف  امل�ساركة  الأ���س��ر  جميع  اىل  بال�سكر  معاليه  توجه  كما 
والريادة  التميز  وا�ستيفائهم جلوانب  لتحقيقهم معدلت مرتفعة  للجائزة 
لهم  متمنيا  متقاربة،  والنتائج  قوية  املناف�سة  كانت  حيث  الأب��ن��اء،  رعاية  يف 
التوفيق يف الدورات القادمة، واأ�ساف معاليه: اإن اهتمامنا بتطوير معايري 
اجلائزة واحلفاظ على ا�ستمراريتها هو من اأجل ن�سر الوعي باأهمية رعاية 
والرتابط  وال���س��ت��ق��رار  الأم���ن  ي�سوده  �سوي  جمتمع  اإىل  للو�سول  الأب��ن��اء 
اجلائزة  ملحكمي  والتقدير  ال�سكر  بخال�ش  نتوجه  املنا�سبة  وبهذه  الأ�سري، 
يف  الفعال  ل��دوره��م  وذل���ك  وتنفيذها،  اإع��داده��ا  على  القائم  العمل  وف��ري��ق 
باأ�ساليب  امل�ساركة  الأ���س��ر  توعية  يف  وامل�ساهمة  واملعايري  ال�سروط  حت�سني 

وطرق اإعداد امللفات وفق املعايري املحددة.
ثم األقيت عدد من الكلمات خال احلفل، منها كلمة فريق املقيمني للجائزة، 

الريادة  ل�سوؤون  امل��دي��ر  م�ساعد  نائب  �سليمان،  عبدال�سمد  العقيد  األقاها 
اأن  فيها  اأك��د  بدبي،  الأج��ان��ب  و���س��وؤون  لاإقامة  العامة  ب���الإدارة  وامل�ستقبل، 
اجلائزة �سهدت تناف�ساً قوياً بني الأ�سر امل�ساركة، وت�سهد على ذلك الفروقات 
ي��دل على مدى  ذل��ك على �سيء فاإمنا  واإن دل  ال��درج��ات،  الب�سيطة ج��داً يف 
الهتمام من قبل هذه الأ�سر على تعزيز القيم الدينية والوطنية وال�سحية 
الأهداف  لو�سع  امل��درو���ش  والتخطيط  ال�سحيحة  املجتمعية  وال�سلوكيات 
عنهم  نيابة  األقتها  امل�ساركة،  الأ���س��ر  كلمة  األقيت  ث��م  ل��اأ���س��رة،  امل�ستقبلية 

الطالبة موزة الهوتي.
وق��د ف��ازت ث��اث اأ���س��ر ب��امل��راك��ز الأوىل وه��ي: اأ���س��رة حممد ع��ب��داهلل يو�سف 
زايد  حممد  امل��رح��وم  واأ���س��رة  ال�سويدي،  �سند  علي  عبداهلل  واأ���س��رة  الهوتي، 
من  جمموعة  بها  قامت  فنية  ورق�سات  عرو�ش  احلفل  وتخلل  املن�سوري، 

طالبات املدار�ش.
اأحمد احلداد،  الدكتور  يرافقه  الفريق �ساحي خلفان متيم،  قام معايل  ثم 
واأع�����س��اء جلنة  ب��اجل��ائ��زة،  ال��ف��ائ��زة  الأ���س��ر  بتكرمي  ل��وت��اه،  واملهند�ش يحيى 

التحكيم.

ح�ضارة �ضوريا يف واجهة جناحها بالقرية العاملية بدبي .. )1(

الفريق �ضاحي خلفان متيم يكرم االأ�ضر الفائزة بجائزة �ضعيد بن لوتاه لرعاية االأبناء يف الدورة اخلام�ضة 2022م
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام:

اأكدت ال�سيخة �سما بنت �سلطان بن خليفة اآل نهيان، الرئي�ش التنفيذي لهيئة 
املُ�سرعات امل�ستقلة لدولة الإمارات للتغري املناخي "UICCA"، اأن اإعان 
يف مواجهة  الدولية  للجهود  قوية  دفعة  ال�ستدامة" ي�سكل  "عام   2023
حتديات التغري املناخي تزامنا مع ا�ست�سافة دولة الإمارات ملوؤمتر الأطراف 

 ."COP28" يف اتفاقية الأمم املتحدة الإطار ب�ساأن تغري املناخ
اأنباء  ل��وك��ال��ة  ت�سريح  يف   - خليفة  ب��ن  �سلطان  بنت  �سما  ال�سيخة  وق��ال��ت 
الإم��ارات "وام" - اإن دولة الإم��ارات متتلك اإرث��اً غنياً ميتد لعقود يف جمال 
ال�سيخ  له  املغفور  ركائزه  اأر�سى  امل�ستدامة  والتنمية  واملناخي  البيئي  العمل 
قيادتنا  نهجه  على  و���س��ارت  ثراه"،  اهلل  "طيب  نهيان  اآل  �سلطان  ب��ن  زاي��د 
الر�سيدة بقيادة �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان رئي�ش الدولة 
حتى باتت الإمارات منوذجا عامليا ملهما يف مواجهة تداعيات  اهلل"،  "حفظه 
وعقد  الرائدة  العاملية  واملبادرات  امل�ساريع  اإطاق  املناخي من خال  التغري 

ال�سراكات الفاعلة. 
امل��ن��اخ��ي يف �سدارة  ال��ت��غ��ري  ال��ر���س��ي��دة و���س��ع��ت ق�سية  ال��ق��ي��ادة  اأن  واأ���س��اف��ت 
اأولوياتها وكانت دوما �سّباقة يف ت�سريع زخم ووترية العمل املناخي حيث اأن 
ال�ستدامة ل تزال واحدة من املو�سوعات الرئي�سية التي حتظى بالهتمام 
ال��رائ��دة للدولة يف جم��ال البيئة  اأن اجلهود  يف دول��ة الإم���ارات، م�سرية اإىل 
جمال  يف  روؤيتها  عليه  تقوم  ال��ذي  الوطني  اللتزام  تعك�ش  املناخي  والعمل 
تفر�ش  التي  املناخي  التغرّي  تاأثريات ظاهرة  واحل��ّد من  امل�ستدامة  التنمية 
"مبادئ  التكاتف وت�سافر اجلهود ملواجهة تداعياتها وذلك مبا ين�سجم مع 

اخلم�سني" وا�سرتاتيجيات الدولة التنموية. 
واأو�سحت ال�سيخة �سما بنت �سلطان اأن التخفيف من تداعيات التغري املناخي 
ومعاجلة اخل�سائر والأ�سرار والتمويل وتلبية احتياجات الدول النامية تعد 
�ستطرح على  اأهم التحديات العاملية يف جمال العمل املناخي وجميعهاً  اأحد 
طاولة موؤمتر الأطراف "COP28"، م�سرية اإىل اأن العام 2023 �سي�سهد 
التعاون  وتعزيز  توحيد اجلهود  بهدف  عاملياً  البيئية  الفعاليات  اأهم  تنظيم 
امل�سرتك  امل��ن��اخ��ي  العمل  م�ستقبل  �سياغة  اأج���ل  م��ن  ال��دول��ي��ة  وال�����س��راك��ات 

للحفاظ على الكوكب. 
هي  الهيئة  اإن  قالت  امل��ن��اخ��ي،  للتغري  امل�ستقلة  امل�سرعات  هيئة  دور  وح��ول 
ِنتاج درا�سات كثرية وت�سهم بدور حموري يف حتقيق التقارب والتوا�سل بني 
اجلهات املعنية لتفعيل وتطبيق خططها التنموية ، م�سرية اإىل دورها كمركز 
بحثي مكّون من خرباء يتابعون كل امل�ستجدات يف جمال ال�ستدامة للخروج 
وحتقيق  املناخي  العمل  وت��رية  ت�سريع  اأج��ل  من  منا�سبة  وحلول  بتو�سيات 

اأهداف التنمية امل�ستدامة. 
واأ�سافت ال�سيخة �سما بنت �سلطان اأن العامل و�سل اإىل مرحلة من التطرف 
املناخي حيث ت�سعر الب�سرية باأنها مهددة يف ظل َتغريرُّ املناخ وحالة عدم اليقني 
التي يعاين منها القت�ساد العاملي وجميعها عوامل تفر�ش على اجلميع بذل 

جهود اأكرب لتفعيل اأجندة العمل املناخي. 
وحول ال�سراكات الدولية لهيئة امل�سرعات امل�ستقلة للتغري املناخي، قالت : " 
اإننا نرتجم اأفكارنا وخططنا اإىل اأفعال واأبرمنا 4 مذكرات تفاهم مع عدد 
العاملي  التحالف  نتعاون مع  املعروفة حيث  الدولية  وال�سركات  الهيئات  من 
لتطوير  ال���ازم  التمويل  وت��وف��ري  امل�����س��ورة  "GASP" لتبادل  الأم��ريك��ي 

امل�ساريع امل�ستدامة، اإ�سافة اإىل التعاون مع غرفة التجارة الأمريكية جلذب 
امل�ساريع املبتكرة والتقنيات اخل�سراء الأمريكية اإىل املنطقة وتو�سيع اأعمالها 

انطاًقا من دولة الإمارات". 
لتفعيل  الأم��ري��ك��ي  الأطل�سي"  "املجل�ش  م��ع  تتعاون  الهيئة  اأن  واأو���س��ح��ت 
للتحديات  ت�ستجيب  التي  ال�سيا�سات  و�سع  يف  وامل�ساهمة  الدولية  امل�ساركة 
الكندية  "كونفريجن�ش"  �سبكة  م��ع  ال��ت��ع��اون  اإىل  اإ���س��اف��ة  العاملية،  البيئية 
جمال  يف  امل��م��ار���س��ات  اأف�سل  على  للتعرف  ب��واب��ة  مبثابة  تعد  ال��ت��ي  العاملية 
التمويل الذي يدعم امل�ساريع اخل�سراء يف املنطقة وي�ساعد على �سّد فجوات 
ال�سيخة �سما بنت �سلطان بن خليفة  واأك��دت  النامية.   ال��دول  ال�ستثمار يف 
م�ستويات  واأن  �سيما  ل  اإحلاحاً  الق�سايا  اأك��رث  املناخ هي  اأزم��ة  اأن  نهيان،  اآل 
النبعاثات الكربونية تعد الأعلى من اأي وقت م�سى، مو�سحة اأنه عندما مت 
قيا�ش درجة احلرارة يف القطب ال�سمايل، فكانت النتيجة �سادمة حيث كانت 

اأكرث دفئاً مبعدل 20 درجة مئوية مما هو معتاد. 
اإن��ذار من الكوكب حتى  اآخ��ر جر�ش  اأن يكون ه��ذا هو  ناأمل  “ اإننا   : وقالت 
جنتمع وننجح يف حتقيق نقطة حتّول حيث اأن التطرف املناخي املفاجئ يهدد 
حياة اجلميع” ، م�سيفة: "كلنا م�سوؤولني..وكلنا معنيني.. والآن حان الوقت 
للتحّرك والتعاون بروح الت�سامن اإذا اأردنا اأن ننجح يف حفظ وحماية كوكبنا 

لاأجيال القادمة". 
الفرتة  ُيقام خال  ال��ذي   COP28 الأط��راف  اأن موؤمتر  بالذكر  اجلدير 
2023 يكت�سب اأهمية خا�سة لأنه �سي�سهد  من 30 نوفمرب - 12 دي�سمرب 
اإجناز اأول ح�سيلة عاملية لتقييم التقدم يف تنفيذ م�ستهدفات اتفاقية باري�ش 

للمناخ. 

�ضما بنت �ضلطان ل�)وام(: عام اال�ضتدامة دفعة قوية للجهود الدولية ملواجهة التغر املناخي 

•• ال�شارقة -وام:

يف  الوطنية  امل��زارع  اأ�سحاب  من  املواطنني  كبار  من   50 اأك��رث من  �سارك 
على  الثالثة  للمرة  ال�سارقة  تعاونية  تنظمه  الذي  الإم��ارات  مزارعي  ملتقى 
الرحمانية  يناير احلايل مبقر تعاونية يف مركز   29 التوايل وي�ستمر حتى 
الدعم  ظ��ل  يف  املحلية  امل���زارع  منتجات  ت�سويق  على  منها  حر�ساً  ال��ت��ج��اري 

والرعاية املتوا�سلة من القيادة الر�سيدة.
التنمية  ودائ���رة  املناخي  والتغيري  البيئة  وزارة  م��ن  ممثلني  امللتقى  ح�سر 
ووزارة  بال�سارقة  احليوانية  وال��رثوة  الزراعة  ودائ��رة  بال�سارقة  القت�سادية 

الذراع   - الأ�سول  لإدارة  ال�سارقة  و�سركة  املتقدمة  والتكنولوجيا  ال�سناعة 
الإ�ستثماري حلكومة ال�سارقة.

على  العتماد  وت�سجيع  املحلي  الإن��ت��اج  منظومة  تنمية  اإىل  امللتقى  ويهدف 
املوارد املحلية والتاأكيد على دور تعاونية ال�سارقة يف دعم املزارع املحلية من 
والت�سويق  البيع  الأولوية يف  واعطائهم  الفروع  ت�سويق منتجاتهم يف  خال 

والت�سهيات من حيث الجراءات اخلا�سة بت�سجيل املزارع واآلية التوريد.
اإن  ال�سارقة  لتعاونية  التنفيذي  الرئي�ش  اجلنيد  �سامل  ماجد  �سعادة  وق��ال 
التعاونية ت�سعى من خال هذا امللتقى اإىل دعم املزارعني املواطنني وت�سليط 
ال�سوء على جهودهم وم�ساعدتهم يف عر�ش حما�سيلهم الزراعية وامل�ساهمة 

يف بيعها وت�سويقها من خال فروع التعاونية لفتاً اإىل اأن امللتقى ميثل من�سة 
جلمع املزارعني يف مكان واحد ما يتيح لهم تبادل الأفكار واخلربات التي من 

�ساأنها تطوير القطاع الزراعي.
اأهمية وجود  ال�سارقة لهم موؤكدين  امل�ساركون دعم تعاونية  املزارعون  وثّمن 
منافذ ت�سويقية لعر�ش منتجاتهم الزراعية و لفتني اإىل دور امللتقى يف جمع 

املزارعني بامل�ستهلكني يف مكان واحد.
العرو�ش  م��ن  ال���س��ت��ف��ادة  ع��ل��ى  املت�سوقني  جميع  ال�����س��ارق��ة  ت��ع��اون��ي��ة  وح��ث��ت 
اخل�سروات  م��ن  امل��ت��ن��وع��ة  الأ���س��ن��اف  ع��ل��ى  للملتقى  امل�ساحبة  ال��رتوي��ج��ي��ة 

والفواكه املحلية.

ال�ضارقة يف  االإمارات  مزارعي  ملتقى  يف  ي�ضاركون  املواطنني  كبار  من   50

•• دبا احل�شن-الفجر:

بحث جمل�ش مدينة دبا احل�سن التابع لدائرة �سوؤون ال�سواحي والقرى خمتلف 
املو�سوعات ذات ال�سلة باأعمال هيئة ال�سارقة للدفاع املدين اإدارة الدفاع املدين 
يف املنطقة ال�سرقية وما تتوله من اأعمال تهدف للحفاظ على �سامة الأرواح 

واملمتلكات.
جاء ذلك خال اللقاء الذي عقد بني اجلانبني يف اإطار تعزيز التعاون امل�سرتك 
اأوجه  خمتلف  ومناق�سة  والهيئة  املجل�ش  بني  املجتمعية  ال�سراكة  اأطر  وتنمية 
املدينة  جمل�ش  بني  اجلهود  تاقي  اأج��ل  من  امل�سرتك  والعمل  التعاون  تعزيز 

والهيئة لرفع موؤ�سرات الأمانة و�سامة القاطنني واحلفاظ على �سامتهم.
حممد  �سليمان  املجل�ش  رئي�ش  من  كل  احل�سن  دب��ا  مدينة  جمل�ش  من  ح�سر 
الظهوري  �سليمان  ح�سن  حممد  املجل�ش  رئي�ش  ونائب  اليحيائي  جمعوه  بن 
الظهوري  امل���دروب  اليحيائي وع��ب��داهلل علي  را���س��د �سفر  والع�����س��اء وع��ب��داهلل 

وحممد احمد خليفة النعيمي وعلي احمد الظهوري.
ومن هيئة ال�سارقة للدفاع املدين اإدارة الدفاع املدين يف املنطقة ال�سرقية ح�سر 

العقيد �سلطان �سعيد ال�سحي واملقدم �سعيد حممد الظهوري واملازم اأول مو�سى 
ح�سن الظهوري وم�ساعد اأول اأحمد حممد احلمادي 

واأبدى �سليمان حممد بن جمعوه اليحيائي رئي�ش جمل�ش مدينة دبا احل�سن 
ترحيبه باللقاء مع القائمني على فرع الهيئة يف اإدارة الدفاع املدين يف املنطقة 
ال�سرقية موؤكدا اإىل اأهمية هذا اللقاء كون املجل�ش يلعب اأدوارا يف حتقيق �سامة 
الأ�سر والقاطنني يف خمتلف الأحياء ال�سكنية والتي تتقاطر مع دور الهيئة يف 
التن�سيق  اإىل  واحلاجة  ال�سارقة  حكومة  يف  املخت�سة  اجلهة  كونها  املجال  هذا 

امل�سرتك يف خمتلف الربامج الكفيلة ب�سامة املجتمع.
ذات  الأم��ور  امل�سرتكة ومناق�سة  العمل  بعدها جرى بحث عدد من مو�سوعات 
ال�سلة بالتعاون لتنظيم حمات توعية وفعاليات م�سرتكة يف اقامة حما�سرات 

توعوية وبرامج تثقيفية وقائية لاأهايل.
ومت التطرق خال الجتماع اإىل امكانية توفري كتيبات توعوية لنظام الإطفاء 
الهيئة  التي تخ�ش  التوعية  اإ�سدارات  الأه��ايل وتتيح لهم ال�ستفادة من  تفيد 
دبا  اه��ايل مدينة  توعية  تعمل مبقت�ساها يف  التي  ال��ربام��ج  ع��اوة على ط��رح 

احل�سن من خال جمل�ش املدينة.

•• دبي-الفجر: 

العامة  الإدارة  يف  وال�سيطرة  ال��ق��ي��ادة  م��رك��ز  اإدارة  تلقت 
"من  �ساعة،  وع�سرين  اأرب��ع  خال  دبي  ب�سرطة  للعمليات 
ظهر  وحتى  ظهراً  ع�سر  الثانية  ال�ساعة  الأول  اأم�ش  ي��وم 
و610  األ���ف���اً   16 ظهراً"،  ع�سر  ال��ث��ان��ي��ة  ال�����س��اع��ة  اأم�����ش 
رقم  على  مكاملة  و286  األفاً   15 بواقع  هاتفية،  مكاملات 
على  م��ك��امل��ة   1324 ت��ل��ق��ت  ح��ني  يف   ،)999( ال���ط���وارئ 
مركز الت�سال )901(. واأكد املقدم بال الطاير، مدير 
على  امل��رك��ز  اأن  بالوكالة،  وال�سيطرة  القيادة  مركز  اإدارة 
24 �ساعة،  ال�  املكاملات على مدار  اأمت اجلهوزية ل�ستقبال 
للحالت  لا�ستجابة  ودق��ة  ب�سرعة  العمل  على  واحلر�ش 

اأو  الر�سمية  العمل  اأوق���ات  ���س��واء يف  ال��ط��ارئ��ة  وال��ب��اغ��ات 
متثان  واأمنه  الفرد  �سامة  اأن  ذلك  املختلفة،  الإج���ازات 
الطاير  املقدم  ودع��ا  دب��ي.  �سرطة  اأول��وي��ة ق�سوى ملوظفي 
جميع ال�سائقني وم�ستخدمي الطريق اإىل �سرورة توخي 
وقيادة  الطق�ش،  تقلبات  خال  والنتباه  واحلذر  احليطة 
ال�سرعة خا�سة يف حالت  وتفادي  وح��ذر،  بهدوء  املركبات 
هبوب الرياح القوية وهطول الأمطار، ملا قد يرتتب عنه 
ال�سيطرة على املركبة ووق��وع ح��وادث. كما ودعا  من فقد 
اإىل �سرورة اتباع الن�سائح والإر�سادات التي تطلقها جميع 
اجلهات يف الدولة لتكون الطرق اآمنة، وترك م�سافة كافية 
واللتزام  اأم��ام��ه��م،  ت�سري  التي  وامل��رك��ب��ات  مركباتهم  ب��ني 

بخط ال�سري وعدم تغيري امل�سار اإل يف حالت ال�سرورة.

•• اأبوظبي-وام:

عقد فريق اإدارة الطوارئ والأزمات 
اجتماعاً  اأبوظبي  لإم��ارة  والكوارث 
برئا�سة  الأرب�����ع�����اء،  الأول  اأم�������ش 
معايل اللواء ركن طيار فار�ش خلف 
املزروعي، قائد عام �سرطة اأبوظبي 
اأع�ساء  وبح�سور  ال��ف��ري��ق،  رئي�ش 

الفريق. 
ال���ط���وارئ  اإدارة  م���رك���ز  وع����ِر�����شَ 
والأزمات والكوارث لإمارة اأبوظبي 
م�ستجدات  الج�����ت�����م�����اع  خ�������ال 
املنخف�ش اجلوي ح�سب التوجيهات 
الوطنية ، وتاأثريه يف اإمارة اأبوظبي، 
��ل امل��رك��ز الوطني  ك��م��ا اأو���س��ح مم��ثِّ
على  احل��ال��ة  م�ستجدات  ل��اأر���س��اد 
ا�ستعِرا�َش  ومت  والإم�����ارة،  ال��دول��ة 
لاأحوال  املحلية  ال�ستجابة  خطة 

اجلوية املعتمدة. 
جمموعة  اإىل  الج��ت��م��اع  وخ��ُل�����َش 
القرارات ال�سرتاتيجية، حيث  من 
ه فريق اإدارة الطوارئ والأزمات  وجَّ
والكوارث لإمارة اأبوظبي، با�ستمرار 
د  حالة ال�ستعداد يف الإمارة، كما اأكَّ
امل��ع��ن��ي��ة ح�سب  ج���اه���زي���ة اجل���ه���ات 
لاأحوال  املحلية  ال�ستجابة  خطة 
الوقائية  التدابري  واتخاذ  اجلوية، 
ال����س���ت���ع���داد لرفع  م����ع  ال�����ازم�����ة، 

امل��ح��ل��ي ح�سب  ال����ط����ارئ  م�����س��ت��وى 
على  امل�ستقبلية،  امل��وق��ف  رات  ت��ط��ورُّ
الثاين  اجتماَعه  الفريُق  َيعقد  اأن 

ح�سب احلاجة. 
واأ�ساد معايل فار�ش خلف املزروعي 
بتوجيهات القيادة الر�سيدة، ودعمها 
امل�����س��ت��م��ر جل��م��ي��ع الإم���ك���ان���ات التي 
لأداء  ال�ستجابة  ِف��رق  جهود  ز  تعزِّ
ال��ري��ادي يف توفري احلماية  دوره��ا 
اأنَّ  ل����اأف����راد وامل��م��ت��ل��ك��ات، م����وؤك����داً 
اأع�ساء الفريق على جاهزية عالية 
والتطلرُّعات  الأه�������داف  حت��ق��ي��ق  يف 
بالتن�سيق  الداعمة،  للخطط  وفقاً 

والتعاون مع اجلهات املخت�سة على 
امل�ستويني املحلي والحتادي. 

الأدوار  تكامل  اأهمية  معاليه  ��د  واأكَّ
مع  للتعامل  ال�ستجابة  ِف���رق  ب��ني 
وتوحيد  وتن�سيق  الطارئة،  احلالة 
اإج������������راءات ال���ت���ع���ام���ل م����ع ح����الت 
ال����ط����وارئ والأزم���������ات وال����ك����وارث، 
ال�ستجابة،  ق��درات  وتطوير  ورف��ع 
والتعايف وفق منظومة  وال�ستعداد 

الطوارئ الوطنية. 
ه باأهمية موا�سلة عمل الفريق  ووجَّ
���ب،  ع��ل��ى رف����ع اجل���اه���زي���ة وال���ت���اأهرُّ
وحتديث اخلطط املعتمدة، وتعزيز 

ال���ع���م���ل امل���������س����رتك ب�����ني اجل���ه���ات 
�سرعة  ل�سمان  الإم����ارة  يف  املحلية 
ال����س���ت���ج���اب���ة، وو����س���ع الإج��������راءات 
حدوث  ف��ر���ش  لتقليل  وتطبيقها 

الأزمات. 
ال����ط����وارئ  اإدارة  م����رك����ز  وي���ع���م���ل 
والأزمات والكوارث لإمارة اأبوظبي 
املحلية  اجلهات  جهود  تن�سيق  على 
العامة  ال���س��ت��ج��اب��ة  خ��ط��ة  ح�����س��ب 
اأبوظبي،  لإم��ارة  ل��اأح��وال اجلوية 
لتاأكيد جاهزية الإمارة وا�ستعدادها 
املتوقعة،  مل��واج��ه��ة احل��ال��ة اجل��وي��ة 

واحلدِّ من تداعياتها املحتَملة. 

•• عجمان-وام:

را�سد  ب����ن  ح��م��ي��د  م��وؤ���س�����س��ة  ن���ف���ذت 
م�سروع  ���س��م��ن  اخل���ريي���ة  ال��ن��ع��ي��م��ي 
60 م�سكناً  �سيانة امل�ساكن، �سيانة ل� 
اإم�����ارة ع��ج��م��ان م���ن الأ�سر  مل��واط��ن��ي 
امل�ستحقة خال عام 2022 بقيمة 5 

مايني درهم.
�ساحب  لتوجيهات  تنفيذاً  ذلك  ياأتي 
ال�سمو ال�سيخ حميد بن را�سد النعيمي 
ع�سو املجل�ش الأعلى حاكم عجمان ، 
بن حميد  ال�سيخ عمار  �سمو  ومتابعة 
رئي�ش  ع��ج��م��ان  ع��ه��د  ويل  ال��ن��ع��ي��م��ي 
العمل  بتكثيف  ال��ت��ن��ف��ي��ذي،  امل��ج��ل�����ش 

الأ�سر  مل�����س��اع��دة  امل��ت��وا���س��ل  ال������دوؤوب 
متطلبات  وتلبية  ب��الإم��ارة،  املتعففة 
احلياة الكرمية لذوي الدخل املحدود 
والأ�سر امل�ستحقة للخدمات الإن�سانية 

والجتماعية.
العو�سي،  عبداهلل  طارق  �سعادة  وقال 
را�سد  ب��ن  حميد  موؤ�س�سة  ع��ام  م��دي��ر 
�سيانة  م�سروع  اإن  اخلريية  النعيمي 
امل�ساكن هو اأحد امل�ساريع التي تنفذها 
�سمن   ،2008 ال��ع��ام  منذ  املوؤ�س�سة 
الإن�سانية  امل�������س���اع���دات  م�����س��روع��ات 
والج��ت��م��اع��ي��ة امل��ت��ع��ددة ال��ت��ي تهدف 
ومنا�سبة  اآم���ن���ة  ب��ي��ئ��ة  حت��ق��ي��ق  اإىل 
ل�����س��ع��ادة الأ�����س����رة وامل��ج��ت��م��ع، و دعم 

الأ����س���ر امل��ت��ع��ف��ف��ة م���ن اأ����س���ح���اب ذوي 
املوؤ�س�سة  تقوم  حيث  املحدود،  الدخل 

املت�سررين  م�����س��اك��ن  ورع���اي���ة  ب��دع��م 
م��ن احل��رائ��ق وذل���ك م��ن خ��ال عمل 
ال�سكن  توفري  مع  الازمة،  ال�سيانة 
املوؤقت والأثاث والإلكرتونيات ح�سب 

احلاجة.
للم�ستفيد  امل�سروع  يتيح هذا  واأ�ساف 
امل�ساكن  ����س���ي���ان���ة  ع���ل���ى  احل���������س����ول 
امل��ت��ه��ال��ك��ة وامل��ح��رتق��ة، وامل�����س��اه��م��ة يف 
ال�سكن  وت���وف���ري  امل����ن����ازل  ا���س��ت��ك��م��ال 
امل����وؤق����ت وت�����س��ل��ي��م��ه��ا ل���ل���م���واط���ن مبا 
وذلك  ال��ك��رمي��ة،  احل��ي��اة  لهم  ي�سمن 
امل�������س���روع���ات اخل���دم���ي���ة التي  ���س��م��ن 
ت��ق��دم��ه��ا م��وؤ���س�����س��ة ح��م��ي��د ب���ن را�سد 

النعيمي اخلريية.

جمل�س مدينة دبا احل�ضن يبحث تنظيم برامج توعية بالتعاون مع هيئة ال�ضارقة للدفاع املدين  

نتيجة �ملنخف�ض �جلوي وهطول �لأمطار

�ضرطة دبي تتلقى 16 األف مكاملة »طارئة وغر طارئة« يف 24 �ضاعة
فريق اإدارة الطوارئ واالأزمات يف اأبوظبي يوؤكد 

جاهزية اجلهات املعنية للتعامل مع احلالة اجلوية املتقلبة 

النعيمي اخلرية تتكفل ب�ضيانة 60 م�ضكنًا بقيمة 5 ماليني درهم خالل 2022

�أكد جاهزية فرقه على مد�ر 24 �ساعة

مركز �ضرطة املوانئ يحذر من ارتياد البحر يف ظل التقلبات اجلوية
•• دبي-الفجر:

ال�����س��وي��دي، م��دي��ر مركز  ال��دك��ت��ور ح�����س��ن �سهيل  ال��ع��ق��ي��د  ح���ذر 
اجلوية  التقلبات  ظل  يف  البحر  ارتياد  من  بدبي،  املوانئ  �سرطة 
وال����زوارق واليخوت  امل��راك��ب وال�سفن  اأ���س��ح��اب  داع��ي��اً  ال��راه��ن��ة، 
ومرتادي البحر، اإىل متابعة الأحوال اجلوية واملناخية، واللتزام 
لتعري�ش  ومنعاً  العامة،  ال�سامة  لتحقيق  �سماناً  بالتعليمات، 
حياتهم للخطر نظراً للتيارات البحرية القوية وارتفاع م�ستوى 

الأمواج.
واأكد العقيد ال�سويدي اأهمية اللتزام بالتعليمات وال�سرتاطات 
ال�سواطئ  يف  �سواء  حد  على  دب��ي  و�سرطة  البلدية  ت�سعها  التي 
يعني  ال���ذي  الأح��م��ر  العلم  رف��ع  لإ���س��ارة  وال�ستجابة  وامل��را���س��ي، 

�سرورة عدم ال�سباحة اأو الإبحار.
كما اأكد جاهزية مركز �سرطة املوانئ، للتعامل مع كافة احلوادث 
الطارئة من خال نقاط متركزه الربية والبحرية والتي حتتوي 
على دوريات م�سرتكة من "الأمن البحري" و"الإنقاذ البحري"، 

املائية  وال��دراج��ات  ال��زوارق  و�سائقي  الإنقاذ  غوا�سو  فيها  يعمل 
والهوائية على مدار 24 �ساعة.

اأن��ه مت ت��وزي��ع ال��دوري��ات امل�سرتكة م��ن دوري���ات الإنقاذ  واأو���س��ح 
البحري والأمن البحري على 9 مناطق متركز يف مناطق ميناء 
احلمرية ومرفاأ ديرة، وخور دبي، واجل�سر العائم، و"ميناء ال�سيد 
1" يف نقطة متركز اجلمريا الأوىل، و"ميناء ال�سيد 2" يف نقطة 
متركز  نقطة  يف   "3 ال�سيد  و"ميناء  الثانية،  اجل��م��ريا  متركز 
اجلمريا الثالثة، اإىل جانب نقطة التمركز يف امليناء ال�سياحي وال 

بي اآر" و"دبي هابر"، ونقطة متركز حتا بالتعاون مع مركز  "جي 
�سرطة حتا.

ودعا العقيد ال�سويدي اأ�سحاب املراكب البحرية اإىل حتميل خدمة 
اأجل �سرعة  باأمان" املتوفرة على تطبيق �سرطة دبي، من  "اأبحر 
ال�ستجابة لباغاتهم يف احلالت الطارئة، كما دعا يف الوقت ذاته 
اأفراد اجلمهور اإىل الت�سال بغرفة العمليات يف �سرطة دبي على 
الرقم 999 يف حال وقوع حالت طارئة، وعلى 901 يف احلالت 

غري الطارئة، متمنياً للجميع ال�سامة والأمان.

حممد بن �ضعود ي�ضدر 
قرارا بتعيني مدير ملكتب 

ويل عهد راأ�س اخليمة 
•• راأ�س اخليمة -وام:

اأ�سدر �سمو ال�سيخ حممد بن �سعود بن �سقر القا�سمي ويل 
عهد راأ�ش اخليمة قرارا بتعيني ال�سيخ اأرحمه بن �سعود بن 
خالد القا�سمي مديرا ملكتب �سمو ويل عهد راأ�ش اخليمة يف 

الديوان الأمريي. 
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العدد 13759 بتاريخ 2023/1/27 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/احل�سن 

الها�سمي للتجارة العامة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:4066965 

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

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13759 بتاريخ 2023/1/27 

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

اأورجانيك ليف لاأ�سماك والزراعة املائية
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2701612 

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

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13759 بتاريخ 2023/1/27 

�إعــــــــــالن
ال�س�����ادة/اجايل  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

لإدارة امل�ساريع املتخ�س�سة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:3908717 

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

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13759 بتاريخ 2023/1/27 

�إعــــــــــالن
ان  ال�س�����ادة/دي  التنمية القت�سادية بان  دائ���رة  تعلن 

�سي للمقاولت العامه
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:4261223 

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

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13759 بتاريخ 2023/1/27 

�إعــــــــــالن
ال�س�����ادة/فيت  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

اياند لإدارة الأندية الريا�سية
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:3876005 

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

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13759 بتاريخ 2023/1/27 

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

كافترييا �سربينغ
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:3025373 

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

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13759 بتاريخ 2023/1/27 

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

املمر الذهبي
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:3819771 

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

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13759 بتاريخ 2023/1/27 

�إعــــــــــالن
البي�ش  البحر   : ال�سادة   / باأن  الإقت�سادية  التنمية  دائرة  تعلن 

للنقليات العامة
رخ�سة رقم: CN 1095265 قد تقدموا اإلينا بطلب:

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 اإ�سافة حممد امان اهلل عبدالعزيز ٪1٠٠

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
حذف عائ�سه حممد احمد حاجي اخلوري

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�ش على هذا الإعان مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوما  ع�سر  اأربعة  خال  القت�سادية  التنمية 
الإعان واإل فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد 

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

العدد 13759 بتاريخ 2023/1/27 

�إعــــــــــالن
فيذر  جولدن   : ال�سادة   / باأن  الإقت�سادية  التنمية  دائرة  تعلن 

لاأملنيوم والزجاج
رخ�سة رقم: CN 3896420 قد تقدموا اإلينا بطلب:

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 اإ�سافة را�سد جنم عبداهلل �سيار احلو�سني ٪1٠٠

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
حذف خالد احمد نا�سر العجم احل�سرمي

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�ش على هذا الإعان مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوما  ع�سر  اأربعة  خال  القت�سادية  التنمية 
الإعان واإل فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد 

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

العدد 13759 بتاريخ 2023/1/27 

�إعــــــــــالن
ال�سميح  ور�سة   : ال�سادة   / باأن  الإقت�سادية  التنمية  دائرة  تعلن 

لت�سليح ال�سيارات
رخ�سة رقم: CN 1877926 قد تقدموا اإلينا بطلب:

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 اإ�سافة ابراهيم �سيديعقوب �سيدابراهيم ح�سيني املرزوقي ٪1٠٠

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
حذف عبداهلل حممد عبداهلل م�سعودي احلمادي

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�ش على هذا الإعان مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوما  ع�سر  اأربعة  خال  القت�سادية  التنمية 
الإعان واإل فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد 

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

العدد 13759 بتاريخ 2023/1/27 

�إعــــــــــالن
�ستات�ش  �سالون   : ال�سادة   / باأن  الإقت�سادية  التنمية  دائرة  تعلن 
CN قد تقدموا اإلينا بطلب: للرجال رخ�سة رقم: 2717025 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 اإ�سافة حامد يو�سف �سيف اهلل حممد اخلوري ٪1٠٠

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
حذف لطيفه عبداهلل نايف م�سعل املريخى

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�ش على هذا الإعان مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوما  ع�سر  اأربعة  خال  القت�سادية  التنمية 
الإعان واإل فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد 

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

العدد 13759 بتاريخ 2023/1/27 

�إعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة : اي امي �سي ال�ست�سارات واإدارة امل�ساريع

رخ�سة رقم: CN 4118773 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل مدير / اإ�سافة ا�سنارو كوجنو ناظر ا�سنارو كوجنو عبدالرحمن

تعديل مدير / اإ�سافة �ساجى ماتاثودى حممد ماتاثودى
تعديل راأ�ش املال / من null اإىل 15٠٠٠٠

 تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ال�سخ�ش الواحد ذ م م
تعديل اإ�سم جتاري من/ اي امي �سي ال�ست�سارات واإدارة امل�ساريع

EMC CONSULTING & PROJECT MANAGEMENT
اإىل/ جولدن وي�ش جتارة عامة - �سركة ال�سخ�ش الواحد ذ م م

GOLDEN WAYS GENERAL TRADING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
تعديل ن�ساط / اإ�سافة جتارة عامة  469٠٠18

 تعديل ن�ساط / حذف ا�ست�سارات هند�سية يف التخطيط احل�سري  711٠5٠٣
 تعديل ن�ساط / حذف ا�ست�سارات ادارة امل�ساريع الن�سائية  711٠9٢٠
تعديل ن�ساط / حذف ا�ست�سارات تخطيط موارد املن�ساأت  7٠٢٠٠1٠

تعديل ن�ساط / حذف خدمات اإدارة امل�ساريع  8٢11٠15
 تعديل ن�ساط / حذف ا�ست�سارات فى الهند�سة املدنية  711٠٢٠5

 تعديل ن�ساط / حذف ت�سميم وتنفيذ الإن�ساءات للمباين  8.41٠٠٠٠٢
 تعديل ن�ساط / حذف ا�ست�سارات فى الهند�سية اللكرتونية  711٠1٠4

 تعديل ن�ساط / حذف ا�ست�سارات فنية لتنفيذ جم�سمات البنية والنماذج الهند�سية  711٠9٣6
اأربعة ع�سر  اأو اعرتا�ش على هذا الإعان مراجعة دائرة التنمية القت�سادية خال  فعلى كل من له حق 
يوما من تاريخ ن�سر هذا الإعان واإل فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد انق�ساء هذه املدة 

حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13759 بتاريخ 2023/1/27 

�إعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة : املحارب لتخلي�ش املعامات

رخ�سة رقم: CN 1862439 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل مدير / اإ�سافة حممدحممد نادر عقيل

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة حممدحممد نادر عقيل ٪1٠٠
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف يو�سف �سامل ح�سن �سامل احلمادى

تعديل مدير / حذف فرا�ش يو�سف �سلمان ابو حطب
تعديل راأ�ش املال / من null اإىل 1٠٠٠٠٠

تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ال�سخ�ش الواحد ذ م م
تعديل اإ�سم جتاري من/ املحارب لتخلي�ش املعامات

AL MOHARAB TRANSACTION FOLLOWING
اإىل/ املحارب ملتابعة املعامات - �سركة ال�سخ�ش الواحد ذ م م

AL MOHARAB  TRANSACTIONS FOLLOWING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
 تعديل ن�ساط / اإ�سافة خدمات متابعة املعامات  8٢99٠٠٣

 تعديل ن�ساط / حذف و�سيط خدمات 749٠٠٠7
اأو اعرتا�ش على هذا الإعان مراجعة دائرة التنمية القت�سادية خال  فعلى كل من له حق 
اأربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذا الإعان واإل فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن اأي حق اأو دعوى 

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

العدد 13759 بتاريخ 2023/1/27 

�إعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة : الن�ساءات املتقدمة للمقاولت العامة ذ.م.م

رخ�سة رقم: CN 1675598 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / عبداهلل ح�سن على �سعيد املحرمى من مالك اإىل �سريك

تعديل ن�سب ال�سركاء / عبداهلل ح�سن على �سعيد املحرمى من 1٠٠ ٪ اإىل ٢5٪
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / عبداهلل ح�سن على �سعيد املحرمى من مالك اإىل مدير

تعديل ن�سب ال�سركاء / عبداهلل ح�سن على �سعيد املحرمى من 1٠٠ ٪ اإىل ٠٪
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة منى ح�سن على �سعيد املحرمى  ٢5

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة �سعيد ح�سن على �سعيد املحرمى  ٢5
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة حممد عيد ح�سن م�سلم الرا�سدى  ٢5٪

تعديل راأ�ش املال / من 15٠٠٠٠ اإىل 5٠٠٠٠
تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

تعديل اإ�سم جتاري من/ الن�ساءات املتقدمة للمقاولت العامة ذ.م.م
CONSTRUCTION ADVANCED GENERAL CONTRACTING L.L.C

اإىل/ الن�ساءات املتقدمة للممقاولت العامة ذ.م.م
CONSTRUCTION ADVANCED GENERAL CONTRACTING L.L.C. 

اأو اعرتا�ش على هذا الإعان مراجعة دائرة التنمية القت�سادية خال  فعلى كل من له حق 
اأربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذا الإعان واإل فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن اأي حق اأو دعوى 

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

العدد 13759 بتاريخ 2023/1/27 

�إعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة : با�سكا ويت للحلويات

رخ�سة رقم: CN 2936479 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / مانع �سالح حممد �سعيد العامرى من مالك اإىل �سريك

 تعديل ن�سب ال�سركاء / مانع �سالح حممد �سعيد العامرى من 1٠٠ ٪ اإىل ٢٠٪
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة احمد حممد احمد عبدالرحمن دروي�ش ٪4٠

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة عمر حممد عبداهلل عبدالرحمن الكماىل ٪4٠
تعديل مدير / اإ�سافة عمر حممد عبداهلل عبدالرحمن الكماىل

تعديل راأ�ش املال / من null اإىل 115٠٠٠
تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

تعديل اإ�سم جتاري من/ با�سكا ويت للحلويات
BASKA WHEAT FOR SWEETS

اإىل/ با�سكا ويت للحلويات ذ.م.م
 BASKA WHEAT FOR SWEETS L.L.C.

اأو اعرتا�ش على هذا الإعان مراجعة دائرة التنمية القت�سادية خال  فعلى كل من له حق 
اأربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذا الإعان واإل فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن اأي حق اأو دعوى 

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

العدد 13759 بتاريخ 2023/1/27 

�إعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة : ج�سر العنابي لأعمال الأملنيوم

رخ�سة رقم: CN 3747046 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل مدير / اإ�سافة حممد عزيز احلق حممد فاروق

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة حممد عزيز احلق حممد فاروق  ٪1٠٠
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف عقيل من�سور على ح�سن بن عقيل

تعديل راأ�ش املال / من null اإىل 5٠٠٠٠
تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ال�سخ�ش الواحد ذ م م

تعديل اإ�سم جتاري من/ ج�سر العنابي لأعمال الأملنيوم
JESER AL ANAABI ALUMINIUM WORKS

اإىل/ ج�سر العنابي لأعمال الأملنيوم - �سركة ال�سخ�ش الواحد ذ م م
JESER AL ANAABI ALUMINIUM WORKS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�ش على هذا الإعان مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خال اأربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذا الإعان واإل فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن 

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

العدد 13759 بتاريخ 2023/1/27 

�إعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة : لفندر للرخام

رخ�سة رقم: CN 2640658 قد تقدموا اإلينا بطلب:
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة مها �سفيع حممود حممد ٪1٠٠

تعديل مدير / اإ�سافة مها �سفيع حممود حممد
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف فاطمه حممد على

تعديل راأ�ش املال / من null اإىل 5٠٠٠٠
تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ال�سخ�ش الواحد ذ م م

تعديل اإ�سم جتاري من/ لفندر للرخام
LAVANDER MARBLE

اإىل/ المري الفنى لنقل املواد العامة بال�ساحنات الثقيلة - �سركة ال�سخ�ش الواحد ذ م م
AL AMEER AL FANI FOR TRANSPORT OF MATERIALS ASSEMBLY HEAVY TRUCK - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

 تعديل ن�ساط / اإ�سافة نقل املواد العامة بال�ساحنات الثقيلة  49٢٣٠٠9
تعديل ن�ساط / حذف اأعمال تبليط الأر�سيات واجلدران  4٣٣٠٠19

اأو اعرتا�ش على هذا الإعان مراجعة دائرة التنمية القت�سادية خال  فعلى كل من له حق 
اأربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذا الإعان واإل فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن اأي حق اأو دعوى 

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

العدد 13759 بتاريخ 2023/1/27 

�إعــــــــــالن
لت�سليح  حاجي  حممد  نور  حمل   : ال�سادة   / باأن  الإقت�سادية  التنمية  دائرة  تعلن 

الثاجات والغ�سالت رخ�سة رقم: CN 1117543 قد تقدموا اإلينا بطلب:
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة انور ف�سل على �سامل اليافعى ٪1٠٠

تعديل وكيل خدمات / حذف را�سد خمي�ش خلفان خمي�ش البلو�سى
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف نور حممد حاجى ح�سني الزمان

تعديل لوحه الإعان / اإجمايل من م�ساحة 1*4 اىل 1*1
تعديل اإ�سم جتاري من/ حمل نور حممد حاجي لت�سليح الثاجات والغ�سالت

NOOR MOHAMMED HAJE FREDGES & WASHERS REPAIR SHOP

 -اإىل  / حمل الهديل لت�سليح الثاجات والغ�سالت
AL HADEEL FREDGES AND WASHERS REPAIR SHOP 

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�ش على هذا الإعان مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خال اأربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذا الإعان واإل فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن 

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

العدد 13759 بتاريخ 2023/1/27 

�إعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة : حمل وادي الهرموزي لت�سليح وتركيب 

الغطا�سات  رخ�سة رقم: CN 1134660 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل مدير / اإ�سافة حممد بوتا �سيما حممد ب�سري

تعديل وكيل خدمات / حذف �سامل احمد �سعيد ح�سن الربيكى
تعديل راأ�ش املال / من null اإىل 1٠٠٠٠

تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ال�سخ�ش الواحد ذ م م
تعديل اإ�سم جتاري من/ حمل وادي الهرموزي لت�سليح وتركيب الغطا�سات

WADI AL HARMOZI WATER PUMPS REPAIR AND FIXING WORK SHOP

اإىل/ حمل وادي الهرموزي للغطا�سات - �سركة ال�سخ�ش الواحد ذ م م
WADI AL HARMOZI WATER PUMP SHOP - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C.  

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�ش على هذا الإعان مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خال اأربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذا الإعان واإل فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن 

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

العدد 13759 بتاريخ 2023/1/27 

�إعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة : موؤ�س�سة �ساع لدارة املن�سات

  رخ�سة رقم: CN 2343507 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / �سعيد عبداهلل را�سد ال�سام�سى من مالك اإىل مدير

 تعديل ن�سب ال�سركاء / �سعيد عبداهلل را�سد ال�سام�سى من 1٠٠ ٪ اإىل ٠٪
تعديل راأ�ش املال / من null اإىل 45٠٠٠

تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ال�سخ�ش الواحد ذ م م
تعديل اإ�سم جتاري من/ موؤ�س�سة �ساع لدارة املن�سات

SAA FACILITIES MANAGEMENT.EST

اإىل/ �سركة �ساع لإدارة املن�ساآت - �سركة ال�سخ�ش الواحد ذ م م
SAA FACILITIES MANAGEMENT - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�ش على هذا الإعان مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خال اأربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذا الإعان واإل فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اأي حق اأو دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(
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ا�ستدعت  اأن��ه��ا  اخلمي�ش  اأم�����ش  الفرن�سية   اخل��ارج��ي��ة  وزارة  اأعلنت 
معه غداة اإعان  “لإجراء م�ساورات”  �سفريها لدى بوركينا فا�سو 
اأن ق��وات��ه��ا اخل��ا���س��ة �ستن�سحب م��ن ال��دول��ة الإف��ري��ق��ي��ة يف  ب��اري�����ش 

غ�سون “�سهر«.
وقالت الوزارة لوكالة فران�ش بر�ش “يف �سياق التطورات الأخرية يف 
بوركينا فا�سو، قررنا ا�ستدعاء �سفرينا اإىل باري�ش لإجراء م�ساورات 
حول الو�سع واأفق تعاوننا الثنائي«. وي�سغل لوك األد من�سب �سفري 
اأعلنت  الثنني،   .2019 العام  �سيف  منذ  واغ��ادوغ��و  ل��دى  فرن�سا 
بو�سع  مرتبط   2018 يف  اأُب��رم  اتفاق  ف�سخ  فا�سو  بوركينا  حكومة 
القوات الفرن�سية املوجودة يف البلد. وتلقت باري�ش الثاثاء “اإ�سعاًرا 
اخلارجية  وقالت  اخلارجية.  وزارة  اأعلنت  ح�سبما  بذلك،  ر�سمًيا” 
لوكالة فران�ش بر�ش الأربعاء “وفق بنود التفاق، ي�سري الف�سخ بعد 
�سهر واحد من ت�سلم الإخطار الكتابي”، م�سيفة “�سنحرتم �سروط 
التفاق من خال تنفيذ هذا الطلب«. يف كانون الأول/دي�سمرب، طلب 
باري�ش تعيني �سفري جديد  الع�سكري يف بوركينا فا�سو من  املجل�ش 
الو�سع  تدهور  علًنا عن  بالتحدث  اإي��اه  متهما  األد،  ل��وك  ب��دًل من 
الأمني يف البلد الذي ي�سهد اأعمال عنف اإرهابية. لكن ال�سفري ظل 
الدولة  �سكرترية  اأج��رت  الثاين/يناير،  كانون   10 ويف  من�سبه.  يف 
لدى وزارة اخلارجية الفرن�سية كري�سول زاخاروبولو زيارة لبوركينا 

فا�سو مّهدت لإمكان تهدئة بني البلدين.
 

 حظرت النيابة العامة الرو�سية اخلمي�ش موقع “ميدوزا” الإخباري 
امل�ستقل الناطق بالرو�سية والذي يحظى ب�سعبية وا�سعة، م�سرية اإىل 

اأنه ي�سّكل “تهديدا” اأمنيا للباد. 
الإعام  �سد  م�سبوقة  غري  اأمنية  حملة  الرو�سية  ال�سلطات  ت�سن 
اأوكرانيا  اإىل  الرئي�ش فادميري بوتني قواته  اأر�سل  واملعار�سة منذ 
“ميدوزا”  موقع  تاأ�س�ش  املا�سي.  العام  فرباير  �سباط  يف  امل��ج��اورة 
التي  الرقابة  على  لالتفاف  مقرا  لتفيا  من  ويّتخذ   2014 عام 

تفر�سها مو�سكو.
واخلمي�ش، اأفاد مكتب النائب العام باأنه مت ت�سنيف “ميدوزا” على 

يف تكثيف لل�سغط على املوقع. اأنه كيان “غري مرغوب فيه”، 
وجاء يف بيان للمدعني اأنه “مت التحقق من اأن اأن�سطته متّثل تهديدا 

لأ�س�ش النظام الد�ستوري واأمن رو�سيا الحتادية”.
و�سبق اأن مت ت�سنيف “ميدوزا” على اأنه “عميل اأجنبي” يف رو�سيا 
ميكن  ومبوجب قانون اجلهات “غري املرغوب فيها”،  عام 2021. 
ال��ن��وع من  ال��ذي��ن تربطهم ع��اق��ات م��ع منظمات م��ن ه��ذا  للرو�ش 
�سحافيني و�سول اإىل القراء اأن يواجهوا غرامات باهظة اأو ي�سجنوا 
لفرتات قد ت�سل اإىل �ست �سنوات. ومت اإغاق جميع و�سائل الإعام 
امل�ستقلة اأو تعليق ن�ساطها منذ اأطلقت رو�سيا عمليتها الع�سكرية يف 

اأوكرانيا.

املتحدة  ال��ولي��ات  يف  اأع���وام  ثمانية  بال�سجن  �سيني  مهند�ش  اأدي��ن 
لتزويده بكني معلومات حول خرباء اأمريكيني بهدف جتنيدهم.

وو�سل جي ت�ساوكون عام 2013 اإىل الأرا�سي الأمريكي بتاأ�سرية 
ُيحتمل  اأمريكيني  ومهند�سني  علماء  على  بالتعّرف  ��ه��م  واترُّ طالب 

جتنيدهم من جانب جهاز ال�ستخبارات ال�سينية.
واأوقف يف اأيلول/�سبتمرب 2018 لأنه اأعطى معلومات حول ثمانية 
اأ�سخا�ش اأمريكيني جمّن�سني واأ�سولهم من ال�سني اأو تايوان، وكان 
بع�سهم متعاون م��ع ق��ط��اع ال��دف��اع يف ال��ولي��ات امل��ت��ح��دة. ودي���ن يف 
اأيلول/�سبتمرب لت�سّرفه ب�سكل غري قانون ب�سفته عميًا حلكومة 
ا�ستغرقت  حماكمة  ختام  يف  م�سللة،  ت�سريحات  وب��اإدلئ��ه  اأجنبية 

اأ�سبوعني يف �سيكاغو.
حتت  ت�سّرف  ت�ساوكون  جي  ف��اإن  الأمريكية،  العدل  وزارة  وبح�سب 
اإ�سراف �سو باجنون وهو عميل �سيني لا�ستخبارات ُمدان بال�سجن 
�سركات  تقنيات  �سرقة  ح��اول  لأن��ه  املتحدة  ال��ولي��ات  يف  ع��اًم��ا   20

طريان اأمريكية وفرن�سية. 
ودين هذا العميل يف ت�سرين الثاين/نوفمرب 2021 ل�سعيه اعتباًرا 
من العام 2013، اإىل احل�سول على معلومات ل�سالح ال�سني ب�ساأن 
�سركات طريان عديدة بينها الأمريكية “جرنال اإلكرتيك اأفيي�سن« 
حمركات  ت�سنيع  يف  الرائدة   )General Electric Aviation(
الطائرات يف العامل، والفرن�سية “�سافران« )Safran( التي تعاونت 

مع الأوىل لتطوير حمّرك.

عوا�شم

باري�ص

مو�شكو

وا�شنطن

 اإنقاذ 95 مهاجرا وفقدان 
اأربعة قبالة ال�ضاحل الليبي

•• مر�شيليا-اأ ف ب

اأنقذت �سفينة “اأو�سن فايكنغ” 95 مهاجرا قبالة ال�ساحل الليبي لكن 
اأربعة على الأقل ل يزالون يف ع����������داد املفقودين، وفق ما اأفادت منظمة 

فرن�سية غري حكومي�����ة تدير �سفينة الإنقاذ.
وقال مهاجرون اإن اأربعة اأ�س�������خا�ش على الأق��������ل �سقطوا يف البحر قبيل 

و�سول رجال الإنقاذ اإىل قاربهم املحّمل فوق طاقته.
الأملانية غري احلكومية قد  “�سي ووت�ش”  تابعة ملنظمة  وكانت طائرة 

ر�سدت القارب يف البحر واأطلقت نداءات ا�ستغاثة.
وبحثت فرق تابعة ملنظمة “اأ�ش اأو اأ�ش ميديرتانيه” التي تدير “اأو�سن 

فايكنغ” عن املهاجرين املفقودين ل�ساعات دون جدوى.
“زورقي دورية ليبيني كانا يف املنطقة  اأ�سفها لأن  واأعربت املنظمة عن 

غادرا دون ال�ستجابة لطلب امل�ساعدة يف عملية البحث«.
ويعد طريق الهجرة و�سط البحر املتو�سط من الأخطر يف العامل، وفقا 
للمنظمة الدولية للهجرة التي قّدرت فقدان 1،377 مهاجرا يف هذه 

املنطقة عام 2022.

اقتحام اإ�ضرائيلي ملخيم جنني واحل�ضيلة 9 قتلى

انتخابات ليبيا.. حترك دويل ن�ضط الإنقاذ »الفر�ضة االأخرة«

 تخريب لوحة تكّرم ذكرى اإقامة اخلميني يف فرن�ضا 
اإن  هويته  ك�سف  بر�ش طلب عدم  فران�ش  لوكالة  اإيفلني  يف منطقة 

اللوحة تعر�ست للتخريب ليل الثاثاء الأربعاء.
�سورة  حتمل  التي  اللوحة  وان��ت��زع��ت  حتطم  “الزجاج  اأن  واأ���س��اف 

اخلميني من اطارها اخل�سبي واألقيت على الأر�ش«.
املرت مثبتة على  ارتفاعها قرابة  يبلغ  التي  العر�ش  اأن لوحة  ورغم 
يف  اخلميني  واأق���ام  ال�سارع.  من  روؤيتها  ميكن  اأن��ه  اإل  خا�سة  اأر���ش 
الثاين/يناير  وك��ان��ون   1978 الأول/اأك��ت��وب��ر  ت�سرين  ب��ني  البلدة 

1979 عندما اأجربه �ساه اإيران على الذهاب اإىل املنفى.
املر�سد  من�سب  يف  خليفته  ي��زال  ول   ،1989 ع��ام  اخلميني  وت��ويف 

الأعلى اآية اهلل علي خامنئي يحكم اإيران حتى اليوم.
وكان جمل�ش بلدة نوفل-لو-�ساتو قد اأعلن يف منت�سف كانون الثاين/

يناير اأنه �سيتم اإخفاء اللوحة “رمبا من خال لوحة اإعانية كبرية 
لكن القرار مل ينفذ. وجاء هذا القرار عقب طلب  على الر�سيف”، 
40 منظمة غري  ال��ت��ي متثل  للن�ساء  ال���دويل  ال��ق��ان��ون  راب��ط��ة  م��ن 

حكومية وجمعية “فام اأزادي«.
املاأ�سوية  “يف �سوء الأحداث  وطالبت هذه املنظمات غري احلكومية 

التي ت�سهدها اإيران حاليا مبنح الإذن لإخفاء اللوحة دون تاأخري«.
�سنتها  ال��ت��ي  ال��ق��م��ع  �سخ�سا يف حملة   481 ع��ن  ي��ق��ل  ل  م��ا  وُق��ت��ل 
حقوق  منظمة  بح�سب  الحتجاج،  حركة  لقمع  الإيرانية  ال�سلطات 
الإن�����س��ان يف اي����ران وم��ق��ره��ا ال����رنوج. ك��م��ا ط��ال��ب��ت ال��راب��ط��ة و”فام 
اأزيدي” باأن يحمل موقع اأو �سارع يف بلدة نوفل-لو-�ساتو ا�سم مه�سا 

اأميني.

•• فر�شاي-اأ ف ب

اأر�ش خا�سة  اأن لوحة عر�ش مثبتة على  اأف��ادت ال�سرطة الفرن�سية 
اآي���ة اهلل روح اهلل  اإق��ام��ة ال��زع��ي��م الإي����راين ال��راح��ل  لتكرمي ذك���رى 
ذات  الافتة  وُو�سعت  للتخريب.  تعر�ست  قد  فرن�سا  يف  اخلميني 
الواجهة الزجاجية اأمام املنزل الذي اأقام فيه اخلميني لأ�سهر عدة 
يف بلدة نوفل-لو-�ساتو قرب باري�ش اأواخر ال�سبعينات، قبل اأن يعود 

منت�سرا اإىل اإيران لتاأ�سي�ش اجلمهورية الإ�سامية.
اإي��ران، ت�ساعد  اأنحاء  للنظام يف جميع  املناه�سة  ومع الحتجاجات 
ني  ال��ت��ي حت��ت��وي على ���س��ورة للخميني ون�سّ ال��ل��وح��ة  اجل���دل ح��ول 
الدرك  يف  م�سدر  وقال  اإقامته.  ذكرى  حول  والفار�سية  بالفرن�سية 

•• عوا�شم-وكاالت

�سهدت ال�ساعات الأخرية حتركات اإقليمية ودولية حول 
ليبيا، تت�سابك يف حث كافة الأط��راف املت�سارعة على 
التوافق لاإ�سراع يف اإجراء النتخابات، و�سط خماوف 
من انهيار وقف اإطاق النار مع جتدد ال�ستباكات بني 

امللي�سيات بني حني واآخر.
نيوز  “�سكاي  ملوقع  ليبي حتدث  �سيا�سي  ووفق حملل 
والدولية،  الإقليمية  التحركات  ه��ذه  ف��اإن  عربية”، 
النار  اإط��اق  وق��ف  اتفاق  التي مل حت��دث منذ توقيع 
ليبيا  اأن  م��ن  حم���ذرا  اغتنامها،  يجب   ،2020 ع��ام 
الآن يف “الفر�سة الأخرية” للو�سول اإىل النتخابات 

والبتعاد عن �سبح حرب داخلية جديدة.

حمادثات �إقليمية ودولية
اخلا�ش  وا�سنطن  مبعوث  الأم��ريك��ي،  ال�سفري  اأج��رى 
اإىل ليبيا، ريت�سارد نورلند مباحثات هاتفية مع رئي�ش 
جهود  ح��ول  املنفي،  حممد  الليبي،  الرئا�سي  املجل�ش 
الذي  ال�سيا�سي  اجل��م��ود  وك�سر  الوطنية،  امل�ساحلة 
لاأمام؛  ال�سيا�سية  بالعملية  وال��دف��ع  ال��ب��اد  يخنق 

للو�سول اإىل النتخابات يف اأقرب وقت.
املجيد  عبد  اجل��زائ��ري  الرئي�ش  اأك���د  امل��ل��ف،  ذات  ويف 
تبون يف اجتماع مع رئي�سة الوزراء الإيطالية جورجيا 
م��ي��ل��وين ����س���رورة ت��وج��ي��ه الأط�������راف ال��ل��ي��ب��ي��ة دع���وة 

ت�ستعجل اإجناز النتخابات.
واتفق الطرفان على �سرورة التو�سل اإىل حل توافقي 
ل���اأزم���ة اأ���س��ا���س��ه ت��ن��ظ��ي��م الن���ت���خ���اب���ات، ودع����م م�سار 
امل�ساحلة الوطنية يف اإطار احلوار ال�سامل الذي تقوده 

الأمم املتحدة.
من جانبه، بحث الرئي�ش امل�سري عبد الفتاح ال�سي�سي 

مداخله  واأغلقت  املخيم  حا�سرت  الح��ت��ال  ق��وات  اأن 
ك��اف��ة، واأط��ل��ق��ت ال��ر���س��ا���ش احل���ي ب��ه��دف ال��ق��ت��ل بدم 
الإ�سعاف من  و�سيارات  الطبية  الطواقم  ومنعت  ب��ارد، 
على  وه��م  ينزفون  وتركتهم  اجل��رح��ى،  اإىل  ال��و���س��ول 

•• جنني-وكاالت

اخلمي�ش،  اأم�����ش  الفل�سطينية  ال�سحة  وزارة  اأع��ل��ن��ت 
ارتفاع ح�سيلة العتداء الإ�سرائيلي على خميم جنني، 
اإىل 9 قتلى بينهم �سيدة م�سنة، اإ�سافة اإىل 16 اإ�سابة 

بينها 4 بحالة خطرية.
وقالت وزيرة ال�سحة الدكتورة مي الكيلة اإن “الو�سع 
يف خميم جنني حرج للغاية، وتبلغنا من الهال الأحمر 
واإخاوؤها  اإن��ق��اذه��ا  ي�سعب  ع��دي��دة  اإ���س��اب��ات  ب��وج��ود 
دخول  اأعاقت  الحتال  “قوات  واأ�سافت  الآن”،  حتى 
لإنقاذ  ج��ن��ني  داخ����ل خم��ي��م  اإىل  الإ����س���ع���اف  م��رك��ب��ات 
اقتحم  الإ���س��رائ��ي��ل��ي  اجل��ي�����ش  اأن  م��وؤك��دة  اجلرحى”، 
م�ست�سفى جنني احلكومي، واأطلق ب�سكٍل متعمد قنابل 
الغاز امل�سيل للدموع جتاه ق�سم الأطفال يف امل�ست�سفى، 

ما اأدى لإ�سابة اأطفال بحالت اختناق.
ودعت الوزيرة اإىل اجتماع عاجل مع منظمة ال�سليب 
هذا  لوقف  العاملية،  ال�سحة  ومنظمة  ال��دويل  الأحمر 
منا�سدة  ال�سعب،  اأبناء  حياة  لإنقاذ  والتدخل  العدوان 
�سرورة  ال���دويل  واملجتمع  احلقوقية  املوؤ�س�سات  كافة 
العن�سرية  املمار�سات  لكبح  والعاجل  الفوري  التحرك 

التي يقوم بها جي�ش الحتال يف جنني.
وبدوره، قال املتحدث با�سم الرئا�سة الفل�سطينية نبيل 
جمزرة  وخميمها  جنني  يف  ي��ج��ري  “ما  اإن  اأب��وردي��ن��ة 
�سمت  ظل  يف  الإ�سرائيلية،  الحتال  حكومة  تنفذها 
الفل�سطينية  الأن��ب��اء  ل��وك��ال��ة  واأ���س��اف  م��ري��ب«.  دويل 
ي�سجع  م��ا  ه��و  ال����دويل  وال�����س��م��ت  “العجز  اأن  )وف����ا( 
حكومة الحتال على ارتكاب املجازر �سد �سعبنا على 
�سعبنا،  اأب��ن��اء  ي�ستخف بحياة  ي��زال  ال��ع��امل، ول  م��راأى 
ل�سيا�سة  موا�سلته  ع��رب  وال���س��ت��ق��رار  ب��الأم��ن  ويعبث 
الت�سعيد«.  و�سدد على اأن “�سعبنا �سامد، ولن يتنازل 
الحتال  قوات  ارتكبت  مهما  واملقد�سات،  القد�ش  عن 
اإىل  ال����دويل  امل��ج��ت��م��ع  داع���ي���اً  م��ن ج��رائ��م وجمازر”، 

التحرك العاجل حلماية ال�سعب.
واملغرتبني،  اخل���ارج���ي���ة  وزارة  ط��ال��ب��ت  ج��ه��ت��ه��ا،  م���ن 
لوقف  بالتحرك  الأمريكية،  والإدارة  ال��دويل  املجتمع 
الإ�سرائيلي  الح��ت��ال  جي�ش  يرتكبها  التي  اجل��رائ��م 
يف حم��اف��ظ��ة ج��ن��ني وخم��ي��م��ه��ا، واأدان������ت يف ب��ي��ان لها، 
الق���ت���ح���ام ال���دم���وي وال��ه��م��ج��ي ال����ذي ت��رت��ك��ب��ه قوات 
الحتال �سد اأهلنا يف جنني وخميمها، �ساربة بعر�ش 
اإىل  واأ�سارت  الإن�سانية.  واملبادئ  القيم  جميع  احلائط 

الأطراف بقبول نتائج النتخابات بعد اإجرائها.

�نتخابات يف 2023
�سالح  عقيلة  النواب  جمل�ش  رئي�ش  حتدث  اأي��ام،  قبل 
عن اإمكانية اإجراء النتخابات يف �سهر نوفمرب القادم 
املجل�ش  مع  بالتفاق  د�ستورية  لقاعدة  التو�سل  بعد 

الأعلى للدولة.
لت  وع��ن اخل��اف��ات ال��دائ��رة مع جمل�ش ال��دول��ة وعطَّ
ن��ق��اط اخل���اف الباقية  اإن  الن��ت��خ��اب��ات، ق���ال ���س��ال��ح 
مب�ساألتي  تتعلق  ال��د���س��ت��وري��ة  ال��وث��ي��ق��ة  يخ�ش  فيما 

وليام  الأمريكية  املركزية  املخابرات  وكالة  مدير  مع 
ليبيا،  اأو���س��اع  م��وؤخ��را، جممل  ليبيا  زار  ال��ذي  برينز، 
وات��ف��ق��ا ع��ل��ى ����س���رورة اإج������راء الن��ت��خ��اب��ات يف اأق����رب 

فر�سة.
ل��ي��ب��ي��ا، كارولني  ال��ربي��ط��ان��ي��ة يف  ال�����س��ف��رية  وط��ال��ب��ت 
هورندال، بتو�سيع نطاق املحادثات بني جمل�ش النواب 
واملجل�ش الأعلى للدولة؛ للتو�سل للقاعدة الد�ستورية 
والت�سريعية،  الرئا�سية  النتخابات  لإج���راء  ال��ازم��ة 
ال��ت��ي تعرقل  الق�سايا  م��ع��اجل��ة  امل��ه��م  م��ن  اإن���ه  ق��ائ��ل��ة 
التقدم بالإجابة على اأ�سئلة متعلقة مبدى التزام جميع 

الأر�ش حتى املوت، والعتداء بقنابل الغاز امل�سيل على 
م�ست�سفى جنني، يف �سورة تعرب عن عنجهية الحتال 
مبا  ال�سراع  �ساحة  يف  الأو�ساع  ت�سعيد  على  واإ�سراره 

يهدد بتفجريها بالكامل.

جلنة  وهناك  اجلن�سية،  ومزدوجي  الع�سكريني  تر�سح 
تعمل على تقريب وجهات النظر. ومتحدثا عن وجهة 
نظر املجل�ش الأعلى للدولة، اأكد ناجي خمتار، النائب 
من  �سالح  ل�سان  على  ج��اء  ما  املجل�ش،  لرئي�ش  الأول 
تتعلقان  الف�سل فيهما بعد  اللتني مل يتم  املادتني  اأن 

برت�سح الع�سكريني ومزدوجي اجلن�سية.
وتوقع اأن تنجز القاعدة الد�ستورية يف فرباير القادم، 
ما  ب��اإ���س��درارال��ق��وان��ني؛  املكلفة  اللجنة  اإىل  حت��ال  ث��م 

يجعل اإجراء النتخابات هذا العام اأمرا ممكنا.

تهديد �تفاق وقف �إطالق �لنار
يف غ�سون ذلك، تنت�سر خماوف يف ليبيا من اأن يوؤدي 
تاأخري النتخابات اإىل انهيار وقف اإطاق النار املوقع 

برعاية الأمم املتحدة عام 2020.
تندلع من حني  التي  ال�ستباكات  املخاوف  وعزز هذه 
والرثوة  النفوذ  على  املت�سارعة  امليلي�سيات  بني  لآخ��ر 
والثقيلة،  امل��ت��و���س��ط��ة  ب��الأ���س��ل��ح��ة  ال���ب���اد،  غ����رب  يف 
ا�ستباكات  وامل�سابني، منها  القتلى  باأعداد من  وت��ودي 

امليلي�سيات يف مدينة العجيات.

�لفر�سة �لأخرية
بتعبري املحلل ال�سيا�سي الليبي اإبراهيم الفيتوري، فاإن 
هذا العام هو “الفر�سة الأخرية لإجراء النتخابات”، 
ينباأ  امليلي�سيات  امل�ستمر من  التح�سيد  اأن  من  حم��ذرا 

باأن القادم لي�ش الأف�سل، اإن مل تتم النتخابات.
 وعن خطر انهيار وقف اإطاق النار، يلفت الفيتوري 
ال�ستباكات  ان���دلع  و�سط  ي���زداد،  اخلطر  ه��ذا  اأن  اإىل 
ب�سكل �سبه يومي بني امليلي�سيات غربي الباد؛ وهو ما 
يعني حالة من العبث الع�سكري وال�سيا�سي، �ستنعك�ش 

ب�سدة على احلالة القت�سادية.

مبنظومة »باتريوت«.. هل بداأت خطة حظر طران حلماية كييف؟
•• عوا�شم-وكاالت

اأدنى  اأو  قاب قو�سني  اأوكرانيا  باتت 
ن��ظ��ام الدفاع  م���ن احل�����س��ول ع��ل��ى 
“باتريوت”،  الأمريكي  ال�ساروخي 
يف وق���ت ي��ت��زاي��د ف��ي��ه احل��دي��ث عن 
ت�سعيد العمليات الع�سكرية جمددا 

هذا الربيع، ورمبا حتى قبل ذلك.
خال  كييف  تتلقى  اأن  املقرر  وم��ن 
 4 اإىل  م��ا ي�سل  امل��ق��ب��ل��ة  الأ���س��اب��ي��ع 
اأم-104  اآي  “اإم  اأنظمة من ط��راز 
دف���اع  م��ن��ظ��وم��ة  وه����ي  باتريوت” 
ج����وي ����س���اروخ���ي م���ن ن����وع اأر�����ش-
الوليات  ق��ب��ل  م���ن  ُت�����س��ت��ع��م��ل  ج���و 
امل���ت���ح���دة الأم����ريك����ي����ة وع�������دد من 
�سحيفة  ن��ق��ل��ت  ح�سبما  ح��ل��ف��ائ��ه��ا، 

“اإيكونومي�ست” يف تقرير لها.
100 جندي  ي��ق��رب م��ن  وب����داأ م��ا 
املطلوب  ال����ع����دد  وه�����و  اأوك����������راين، 
ل��ت�����س��غ��ي��ل ب����ط����اري����ة واح���������دة من 
على  ال�����ت�����دري�����ب  “باتريوت”، 
“فورت  ق���اع���دة  امل��ن��ظ��وم��ة يف  ت��ل��ك 
بولية  الأم��ريك��ي  للجي�ش  �سيل” 
ال�سهر  م��ن��ت�����س��ف  اأوك�����اه�����وم�����ا، 

اجلاري.
ي��اأت��ي ذل��ك يف ال��وق��ت ال���ذي اأعلنت 
وا�سنطن وبرلني ر�سمياً موافقتهما 
على اإر�سال دبابات اأبرامز الأمريكية 
اأوكرانيا  اإىل  الأمل���ان���ي���ة  ول���ي���وب���ارد 

للت�سّدي للقوات الرو�سية.

وي����ع����ت����ق����د م������راق������ب������ون وخ���������رباء 
اخل���ط���وات  ت���ل���ك  اأن  ع�������س���ك���ري���ون، 
اأم�����د احل���رب  اإط���ال���ة  اإىل  ���س��ت��دف��ع 
على الأرا�سي الأوكرانية، وت�ساعد 
الربيع  خال  الع�سكرية  املواجهات 

املقبل ب�سكل كبري.

قدر�ت منظومة “باتريوت«
* �ساروخ “اأر�ش جو” تنتجه �سركة 
“رايثيون” الأمريكية للحماية من 

ال�سواريخ املهاجمة والطائرات.
* موجهة بتقنية عالية تعتمد على 
نظام رادار اأر�سي خا�ش بها ليك�سف 

الهدف ويتتبعه.
* تعرت�ش ال�سواريخ ذاتية الدفع، 
روؤو������س�����ا  حت���م���ل  اأن  مي���ك���ن  ال����ت����ي 
بيولوجية،  اأو  ن��ووي��ة  اأو  ك��ي��م��اوي��ة 
لل�سواريخ  كنظام م�ساد  يعمل  كما 

البالي�ستية “تي بي اإم«.
اأج���زاء، هي مركبة   4 * تتكون من 
ومن�سة  التحكم،  وغ��رف��ة  ال����رادار، 

ال�سواريخ، وال�سواريخ نف�سها.
اآن  يف  هدفا   50 ر�سد  ت�ستطيع   *
بعد  ����س���اروخ  اأول  واإط�����اق  واح����د، 

اكت�ساف التهديد يف 9 ثوان.
الع�سكرية  امل����ن���������س����اآت  حت���م���ي   *
وال��ق��واع��د اجل��وي��ة، واأ���س��ا���ش عملها 

الدفاع على املدى البعيد.
اأه��داف��ا جوية على نطاق  * ت�سيب 
وال�������س���واري���خ  ك���ي���ل���وم���رتا،   160

ال���ب���ال���ي�������س���ت���ي���ة ع����ل����ى م�������دى 75 
كيلومرتا.

* تعمل على نطاق ارتفاع ميتد بني 
60 مرتا و15 كيلومرتا.

وب�ساأن تاأثري الأ�سلحة النوعية التي 
مدير  قال  اأوكرانيا،  عليها  حت�سل 
باملعهد  والت�سليح  ال�سرتاتيجيات 
ال�سرتاتيجية  للدرا�سات  ال���دويل 
ال�سابق  وامل�������س���وؤول  ل��ن��دن،  وم��ق��ره 
الأط��ل�����س��ي، وليام  ���س��م��ال  يف ح��ل��ف 
على  اأوكرانيا  ح�سول  اإن  األبريكي، 
ال��دب��اب��ات م��وؤخ��را اإ���س��اف��ة ملنظومة 
جناح  ل�سمان  م��ه��م  “باتريوت”، 

القوات يف معركة الربيع املبكرة.
ت�سريحات  يف  “األبريكي”  واأو�سح 
عربية”،  ن��ي��وز  ل�”�سكاي  خ��ا���س��ة 

الأم���ريك���ي  ال��ع�����س��ك��ري  ال���دع���م  اأن 
مهًما  ي���زال  ل  امل�ستمر  والأوروب�����ي 
اأملانيا  خال املرحلة املقبلة، وتلعب 
ال��ت��ي واف��ق��ت م���وؤخ���را ع��ل��ى ت�سليم 
دوًرا مهًما يف   ”2 “ليوبارد  دبابات 
القيادة الأوروبية يف التحالف لدعم 

اأوكرانيا.
على اجلانب الآخر، يعتقد الباحث 
الدفاعية  ال�سيا�سات  يف  املتخ�س�ش 
ملوقع  ت�سريحات  يف  ح�سن،  حممد 
الدعم  اأن  عربية”،  ن��ي��وز  “�سكاي 
م�ستقبل  ع���ل���ى  ����س���ي���وؤث���ر  ال���غ���رب���ي 
احل��رب م��ع رو���س��ي��ا، ب��اإط��ال��ة اأمدها 
ال�سعب حتديد  لكن من  �سك،  با 
اأم���د املعركة،  اإط����ار زم��ن��ي لإط��ال��ة 
نظرا لتعقيداتها وحجم النخراط 

الدويل على اأرا�سي اأوكرانيا.
اأن هذا الدعم  اإىل  “ح�سن”  واأ�سار 
اإىل م�ستوى خطري  �سينقل املعركة 
وتعني  التكتيكية”  “الذروة  م��ن 
تكتيكات  ا�ستخدام  تكثيف  بب�ساطة 
والعتماد  واحل�������س���ار  ال���ت���ط���وي���ق 
واملحمولة  اخل��ا���س��ة  ال���ق���وات  ع��ل��ى 
الأنهار  ق��درات عبور  ج��وا، وتدعيم 
الذروة،  معارك  ويف  ال��ق��وات،  ونقل 
املعركة،  �سيدة  ه��ي  املدفعية  ت��ك��ون 
ومدى اأن ت�سبح الدبابة هي ال�سيد 
اجلديد ملعارك املدن التي جتئ على 
العاملية  احل��رب  معارك  منط  نف�ش 

الأوىل.
وعن دور منظوم “باتريوت” يف دعم 
حظر طريان حلماية كييف، اأ�ساف 
الع�سكرية  ال�سيا�سات  يف  ال��ب��اح��ث 
اأن����ه م��ن ال�����س��ع��ب اأن احل��دي��ث عن 
اأوكرانيا  اأج���واء  يف  ال��ط��ريان  حظر 
ت�����س��ه��د �ساحة  ب�����س��ك��ل ع�����ام، لأن���ه���ا 
الإغراق  وموجات  اجلوية  للغارات 
ال�ساعة،  م����دار  ع��ل��ى  ال�����س��اروخ��ي 
ل��ك��ن ق���د ي��ك��ون ه���ذا احل��ظ��ر حول 

العا�سمة كييف.
واأفاد باأن “باتريوت” نظام دفاعي 
من الأف�سل يف العامل، ومتخ�س�ش 
والطائرات  ال�سواريخ  اعرتا�ش  يف 
ي�ستطيع  ل���ن  ل��ك��ن  امل�����دى،  ب��ع��ي��دة 
مدينة  اأي  اأو  كييف  حماية  وح���ده 
اإىل  اأوك���ران���ي���ا حت���ت���اج  لأن  اأخ�����رى 

متعددة  اجل������وي  ل���ل���دف���اع  م��ظ��ل��ة 
ومتو�سطة  “ق�سرية  ال��ط��ب��ق��ات 
لهذه  التكامل  مع  املدى”،  وبعيدة 

ال�سبكة الدفاعية.

هل �قرتبت 
�ملو�جهة مع �لناتو؟

اأن  اأن ح����ذرت م��و���س��ك��و م��ن  و���س��ب��ق 
�سمال  وح���ل���ف  وا����س���ن���ط���ن  ت����زوي����د 
“باتريوت”  منظومات  الأطل�سي، 
���س��ي��ج��ع��ل م��ن��ه��ا هدفا  لأوك����ران����ي����ا، 
م�سروعا للقوات امل�سلحة الرو�سية.

وي��������رى ك���ب���ري حم���ل���ل���ي ال���������س����وؤون 
ال���رو����س���ي���ة يف جم��م��وع��ة الأزم������ات 
اأوليغ  مو�سكو،  يف  واملقيم  الدولية، 
خا�سة  ت�����س��ري��ح��ات  يف  اإغ���ن���ات���وف، 
ملوقع �سكاي نيوز عربية، اأن مو�سكو 
ال���ق���رار مب��ث��اب��ة خط  ه���ذا  �ستعترب 
يف  الغربيون  احللفاء  جت��اوزه  اآخ��ر 

هذه احلرب.
واأ�ساف: “اإىل جانب ذلك، �سيلعب 
ت�سليمها  �سيتم  التي  الدبابات  عدد 
اأوكرانيا، ومدى �سرعة حدوث  اإىل 
الكرملني  لكن  ك��ب��رًيا،  دوًرا  ذل���ك، 
العتبار  يف  ال��ق��رارات  ه��ذه  �سياأخذ 
يف ق�����راره ب�����س��ن ه��ج��وم ج���دي���د، اإذ 
الدبابات  ب�ساأن  ال��ق��رار  ي��وؤدي  رمب��ا 
ت�سريع  اإىل  والأم��ريك��ي��ة  الأمل��ان��ي��ة 
للعمليات  ال����ق����رار  ات���خ���اذ  ع��م��ل��ي��ة 

الهجومية اجلديدة«.
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يف املنظمات غري احلكومية، ما اأجرب العديد من وكالت الإغاثة على تعليق 
ن�ساطها احليوي. لكنها عادت و�سمحت يف الأ�سابيع الأخرية للن�ساء بالعمل 

يف املنظمات ال�سحّية.
الإن�سانية والإغ��اث��ة يف  لل�سوؤون  املتحدة  ل��اأمم  العام  الأم��ني  واأع��رب وكيل 
حالت الطوارئ مارتن غريفيث عن اأمله يف اإعادة فتح املزيد من القطاعات 
اأمام املوظفات الأفغانيات. و�سّرح غريفيث لوكالة فران�ش بر�ش  الإن�سانية 
خال مقابلة يف مكتب لاأمم املتحدة يف كابول “اأبلغني عدد من قادة طالبان 
ان احلركة املت�سددة، ب�سفتها اإدارة، تعمل على مبادئ توجيهية �ستوفر مزيدا 

من الو�سوح حول دور واإمكانية عمل الن�ساء يف الن�ساط الن�ساين«.
واأ�ساف يف ختام زيارته لأفغان�ستان “اأعتقد اأنه من املهم حًقا اأن نبقي ال�سوء 
م�سلطا على عملية و�سع تلك املبادئ التوجيهية«. وقاد غريفيث وفدا من 
كبار م�سوؤويل املنظمات غري احلكومية حيث اأجريت لقاءات مع العديد من 

اإىل القرن احلادي والع�سرين. وهذه بحد ذاتها رحلة لن حت�سل بني ليلة 
و�سحاها«.

وتابعت “�سيكون من ال�سعب اإعادتهم اإىل احليز التي نحتاجهم فيه، حيث 
هناك حماية حلقوق الن�ساء والفتيات«.

يلتزمن  مل  الن�ساء  لأن  ُفر�سا  القرارين  اأن  احلكوميون  امل�سوؤولون  ويوؤكد 
بقواعد ارتداء احلجاب، وهو ادعاء نفاه عاملون يف الإغاثة وطاب جامعات. 
واأ�سار غريفيث اإىل اأن املجتمع الإن�ساين العاملي �سي�سر على عمل الأفغانيات 

حتى يتم تقدمي امل�ساعدة يف الدولة املنكوبة.
وقال “حيثما توجد فر�ش لنا لتقدمي امل�ساعدة الإن�سانية واحلماية بطريقة 

تقوم على املبادئ، ما يعني بوجود الن�ساء، �سنفعل ذلك«.
“لي�ش لدينا وقت. نحن يف ال�ستاء والنا�ش ميوتون واملجاعة تلوح  واأ�ساف 

يف الأفق«.

•• كابول-اأ ف ب

ح�ش م�سوؤولن اأمميان رفيعان طالبان على اإبداء مزيد من الو�سوح ب�ساأن 
الأفغانيات،  املوظفات  اأم��ام  فتحها  اإع��ادة  ميكن  التي  الإن�سانية  القطاعات 
ال�ستاء  ف�سل  خال  الأفق”  يف  تلوح  “جماعة  اأن  من  اأحدهما  حتذير  مع 
القا�سي. ويف نيويورك قالت اأمينة حممد نائبة الأمني العام لاأمم املتحدة 
اإنها �سغطت “ب�سدة” خال زيارتها اأفغان�ستان الأ�سبوع املا�سي ب�ساأن ق�سايا 

املراأة، ويف بع�ش الأحيان “مل يكن رد الفعل لطيفا«.
اأ���س��واأ الأزم���ات  اأفغان�ستان ت��واج��ه واح���دة م��ن  اإن  وت��ق��ول وك���الت الإغ��اث��ة 
اأكرث من ن�سف �سكانها البالغ عددهم  اإذ يهدد اجلوع  الإن�سانية يف العامل، 

38 مليون ن�سمة، ويعاين قرابة اأربعة مايني طفل من �سوء التغذية.
وتفاقمت الأزمة عندما منعت �سلطات طالبان الن�ساء الأفغانيات من العمل 

م�سوؤويل طالبان يف حماولة لدفعهم اإىل تخفيف احلظر املفرو�ش على عمل 
الن�ساء يف جمال الإغاثة.

اأي�سا  اأمينة حممد زي��ارة  اأي��ام من اختتام  وج��اءت جولة وفد غريفيث بعد 
اإلغاء مر�سومني  اأفغان�ستان، حيث ح�ست بدورها حكومة طالبان على  اىل 

اأخريين يقيدان ب�سدة حقوق املراأة.
منعت  احلكومية،  غ��ري  املنظمات  يف  العمل  م��ن  الن�ساء  منع  على  وع���اوة 

ا من التعليم اجلامعي. �سلطات طالبان الفتيات اأي�سً
وقالت حممد يف موؤمتر �سحايف يف نيويورك اإنها ا�ستجمعت كل قدراتها “يف 

حماولة للدفاع عن حقوق املراأة وا�ستعادتها«.
واأ�سافت اأن حكومة طالبان اأبلغتها اأنها ت�سعى حلماية الن�ساء، لكن “تعريفها 
مما  “الكثري  واأو�سحت  للقمع«.  تعريفنا  هو  باعتقادي،  �سيكون،  للحماية 
ع�سر  الثالث  القرن  من  طالبان  ننقل  كيف  هو  معه  التعامل  علينا  يتعني 

االأمم املتحدة ت�ضغط على طالبان ب�ضاأن عمل االأفغانيات 

•• عوا�شم-وكاالت

ارت�����ف�����ع ع������دد امل����ه����اج����ري����ن غري 
ال�����س��رع��ي��ني ال����ذي����ن دخ����ل����وا اإىل 
الحت������اد الأوروب���������ي ب�����س��ك��ل غري 
عام  يف   64% بن�سبة  ال��ق��ان��وين 
ال�سابق.  بالعام  مقارنة   ،2022
يف ال��وق��ت ال���ذي ل ي���زال الحتاد 
اإ�ساح  اأجل  الأوروب��ي يكافح من 

نظام اللجوء اخلا�ش به.
ن�����س��رت وك���ال���ة م��راق��ب��ة احل����دود 
الأوروبية “فرونتك�ش”، يف الثالث 
اأرقامها  اأول  ي��ن��اي��ر،  م���ن  ع�����س��ر 
لعام  ال�سرعية  غ��ري  الهجرة  ع��ن 
ت�سجيل  اأظ��ه��رت  ح��ي��ث   ،2022
نحو 330 األف دخول غري نظامي 
2022 وه��و رق��م قيا�سي  يف ع��ام 
 .2016 ع�����ام  م���ن���ذ  ي�����س��ج��ل  مل 
وت��ع��ت��رب ط��ري��ق ال��ب��ل��ق��ان الأك���رث 
الدخول  ن��ق��اط  ب��ني  م��ن  �سعبية 
ال�سبع اإىل الحتاد الأوروبي التي 
منها  مير  “فرونتك�ش”،  حددتها 
اأوروب���ا  اإىل  للو�سول  امل��ه��اج��رون 
وكرواتيا  و���س��رب��ي��ا  األ��ب��ان��ي��ا  ع��رب 
الطريق  ي��ع��ت��رب  ف��ي��م��ا  امل���ج���ر.  اأو 
ال��ث��اين الأك����رث اإق���ب���ال ه��و و�سط 
قبالة  املتو�سط،  الأب��ي�����ش  البحر 
جزر �سقلية و�سردينيا الإيطالية، 
وميثل  ل���ي���ب���ي���ا.  م�����ن  ان����ط����اق����ا 
والتون�سيون  والأفغان  ال�سوريون 
عن  الك�سف  مت  ممن   47% مًعا 
دخ��ول��ه��م اإىل الحت����اد الأوروب�����ي 

ب�سكل غري قانوين.
ل��ك��ن، ي��ج��ب و���س��ع ه���ذه الأرق�����ام 
الهجرة  خلبري  وف��ًق��ا  �سياقها،  يف 
وال���ل���ج���وء يف الحت������اد الأوروب������ي 
ال�سويدي  امل��ع��ه��د  يف  وال���ب���اح���ث 
ل��درا���س��ات ال�����س��ي��ا���س��ة الأوروب���ي���ة، 
ب��رين��د ب��ارو���س��ي��ل. وي���وؤك���د ملوقع 

•• الدار البي�شاء-اأ ف ب

ي��ف��رت���ش امل��ه��اج��ر ال��غ��ي��ن��ي عمر 
ج��ان��ب��ا م���ن ر���س��ي��ف ����س���ارع يلجاأ 
غري  ب�سكل  املقيمون  رفاقه  اإليه 
الدارالبي�ساء، وا�سفا  قانوين يف 
اأجل  م��ن  “قتال  ب��اأن��ه��ا  يومياته 

احلياة«.
العبور اىل  ه��وؤلء بحلم  يتم�سك 
ال�سعبة  ال���ظ���روف  رغ���م  اأوروب������ا 

التي يواجهونها.
ي�سكو عمر حاله قائا “اإنه لأمر 
ت��ظ��ل ج��ائ��ع��ا وت��ن��ام يف  اأن  منهك 
ال���ع���راء وال�����اأم�����ان، ف�����س��ا عن 
ويعي�ش  العن�سري”.  ال��ت��م��ي��ي��ز 
ال�ساب )25 عاما( يف املغرب منذ 
خم�سة اأعوام، حيث حاول العبور 
بدون  ا���س��ب��ان��ي��ا  اإىل  م����رات  ع���دة 

جناح.
الباكر  ال�����س��ب��اح  “يف  وي�����س��ي��ف 
ت���ط���اردن���ا ال�������س���رط���ة ك����ل ي�����وم.. 
ننت�سر يف اأماكن خمتلفة قبل اأن 

نعود م�ساء«.
حمطة  قبالة  التجمع  ه��ذا  يقع 
زي���ان  اأولد  ح���ي  يف  احل����اف����ات 
للمملكة،  القت�سادية  بالعا�سمة 
�سابا وفدوا  وي�سم نحو خم�سني 
ال�سحراء،  ج���ن���وب  ب���ل���دان  م���ن 

جلهم غينيون.
ي��ت�����س��ل��ى ب��ع�����س��ه��م ب���ال���رثث���رة يف 
ي�ستلقي  بينما  ���س��غ��رية،  حلقات 
على  اأو  ف����ر�����ش  ف������وق  اآخ����������رون 
اأي�سا  ي�����س��م  ال�����ذي  ال���ر����س���ي���ف، 
فيما  �سغريا،  مطبخا  ي�سبه  م��ا 
والأغطية  ال��ث��ي��اب  بع�ش  علقت 

على حائط مقابل للمحطة.

“�سكاي نيوز عربية” اأن “الرقم 
ميثل زيادة وا�سحة مقارنة بالعام 
طالبي  ع����دد  اأن  ي��ب��دو  ال�����س��اب��ق، 
اللجوء يف الحتاد الأوروبي ارتفع 
ح��ت��ى ل��و ك���ان ه��ن��اك دائ��ًم��ا بع�ش 

العد املزدوج«.
ول��������ه��������ذا ال�����������س�����ب�����ب، ت����ت����ح����دث 
“فرونتك�ش” عن “الدخول غري 
عن  ول��ي�����ش  للحدود”  ال��ن��ظ��ام��ي 
اإىل  مهاجر  األ��ف   330 “و�سول 

الحتاد الأوروبي«.
ومن ناحية اأخرى، يعترب اخلبري 
“الأرقام  اأن  واللجوء  الهجرة  يف 
ب�����س��ك��ل خا�ش  م��رت��ف��ع��ة  ت��ب��دو  ل 

مع بلدان املن�ساأ اأو ممار�سة املزيد 
عودة  لقبول  عليها  ال�سغط  م��ن 
الأفكار  اإح��دى  وتركز  مواطنيها. 
جعل  يف  مناق�ستها  جت���ري  ال��ت��ي 
دولة  مواطني  على  ال�سعب  م��ن 
تاأ�سريات،  على  احل�سول  معينة 
ب�سكل  الدولة  تلك  تتعاون  مل  اإذا 
ك���اٍف م��ع الحت����اد الأوروب�����ي عند 
طلب العودة. وتتمثل فكرة اأخرى 
الإمنائية  امل�ساعدة  ا�ستخدام  يف 
ك��اأداة لتح�سني  التجارة  اأو قواعد 

التعاون يف اإدارة الهجرة«.
يبدو  ال�سغط،  ه��ذا  ك��ل  وم��ق��اب��ل 
اعتماد  حت��ق��ي��ق  اح���ت���م���ال���ي���ة  اأن 

الحتاد  اأن  حقيقة  اإىل  ب��ال��ن��ظ��ر 
موؤقتة  حماية  منح  قد  الأوروب���ي 
مل��ا ي��ق��رب م��ن 5 م��اي��ني �سخ�ش 

فار من احلرب يف اأوكرانيا«.
هو  اجل����دي����د  ال����رق����م  اأن  ورغ������م 
لكنه   ،2016 ع���ام  م��ن��ذ  الأع���ل���ى 
ي��ظ��ل ب��ع��ي��دا ك��ل ال��ب��ع��د ع��ن اأكرث 
وطالب  مهاجر  مليون   1.5 من 
يف  “فرونتك�ش”  �سجلته  جل���وء 
ا�ستداد  م��ع  ت��زام��ن��ا   2015 ع���ام 

احلرب يف �سوريا.
“فرونتك�ش”،  اأرق��ام  �سدور  وم��ع 
���س��ت��ك��ون ق�����س��ي��ة ال���ه���ج���رة، على 
يناير،   25 يوم  املناق�سات  طاولة 

على اأوراق الإقامة. ومع اأنه طلب 
مني الرحيل، ل اأنوي العودة اإىل 
اأن  بلدي«. ويرى بريند بارو�سيل 
“العديد من �سانعي ال�سيا�سة يف 
الحتاد الأوروبي ي�سعرون بالقلق 
من حقيقة اأنه من ال�سعب فر�ش 
املرفو�سني  اللجوء  طالبي  ع��ودة 
وغ��ريه��م م��ن الأ���س��خ��ا���ش الذين 
ل ي��ح��ق ل��ه��م ال��ب��ق��اء يف الحت���اد 

الأوروبي«.
“تريد  ق���ول���ه،  ل���ذل���ك ع��ل��ى ح���د 
العديد من احلكومات اإحراز تقدم 
يف هذا املجال، مبا يف ذلك ال�سويد. 
م��ث��ا، م��ن خ���ال زي����ادة التعاون 

ال���داخ���ل���ي���ة  وزراء  اج����ت����م����اع  يف 
تتوىل  التي  بال�سويد  الأوروب��ي��ني 
الحتاد  ملجل�ش  الدورية  الرئا�سة 
الأوروب��ي حتى نهاية �سهر يونيو 

املقبل.
وت�سعى هذه الدولة الإ�سكندنافية 
اإىل زيادة عودة املهاجرين يف و�سع 
غري نظامي اإىل بلدانهم الأ�سلية 
يتم  بينما  ال��ق��ري��ب،  امل����دى  ع��ل��ى 
قرارات  م��ن  فقط   20% تنفيذ 

العودة على امل�ستوى الأوروبي.
اأ�سامة من تون�ش،  وه��ذا هو حال 
7 �سنوات يف مدينة  اأم�سى  الذي 
يح�سل  اأن  دون  الفرن�سية  ليون 

يف  ي��ع��م��ل  الإق�����ام�����ة،  اأوراق  ع��ل��ى 
جمال البناء ب�سكل غري قانوين.

نيوز  “�سكاي  ملوقع  ت�سريحه  ويف 
اإىل  و���س��ل  اأن����ه  اأو����س���ح  عربية” 
اإيطاليا  اإىل  دخ��ول��ه  بعد  فرن�سا 
من  ك��ان��ت  “البداية  اأ�سهر  ب�ستة 
اأفراد  بع�ش  يقيم  حيث  ب��اري�����ش، 
تغيري  اإىل  ا����س���ط���ررت  ع��ائ��ل��ت��ي. 
ت�سديد  مت  ف�������رتة  يف  امل����دي����ن����ة 
املهاجرين  ع���ل���ى  ف��ي��ه��ا  اخل����ن����اق 
ال�سارع  يف  منت  ال�سرعيني.  غري 
ب�����س��ك��ل غري  ال���ب���ن���اء  وع���م���ل���ت يف 
ق��ان��وين، مل ي��ك��ن ل���دي ع��م��ل قار 
احل�سول  اأ���س��ت��ط��ع  مل  وب��ال��ت��ايل، 

اأ���س��ب��ح ه��ذا امل����اأوى، ال���ذي يحتل 
قيد  للرتامواي  �سكة  من  جانبا 
البناء، “جزءا من امل�سهد العام.. 
كما  اأحدا”،  يزعجون  ل  لكنهم 
ي���ق���ول ب���ائ���ع ح���ل���وي���ات ج�����وال يف 

املنطقة.
اتخذه املهاجرون غري النظاميني 
م��ن حمطة  ق��رب��ه  ب�سبب  م��ل��ج��اأ 
عليهم  ي�سهل  حيث  امل�����س��اف��ري��ن، 
املناطق  ن���ح���و  ح����اف����ات  رك������وب 
للعبور  ي�سعون  حيث  ال�سمالية، 

م����ن ج��ه��ت��ه ي��ع��ت��رب ال���ن���ا����س���ط يف 
اجلمعية املغربية حلقوق الإن�سان 
“هوؤلء  اأن  ري��ا���س��ي  ال��دي��ن  ن���ور 
ي��ع��ي�����س��ون ظ���روف���ا ���س��ع��ب��ة وعلى 
اإىل  داعيا  بهم”،  التكفل  الدولة 
ه�سا�سة منهم يف  الأك��رث  “اإدماج 

مراكز اإيواء موقتة«.
با�سرت  املغربية  ال�سلطات  كانت 
منذ العام 2014 عملية لت�سوية 
اأو�ساع نحو 50 األف مهاجر غري 
اإفريقيا  م��ن  معظمهم  ن��ظ��ام��ي، 

ن��ح��و ا���س��ب��ان��ي��ا ع��رب امل��ت��و���س��ط اأو 
عرب اقتحام �سياجات جيبي �سبتة 

ومليلية ال�سبانيني.
ي��ع��ي�����س��ون هنا  ذل����ك  ان���ت���ظ���ار  يف 
“واقعا حزينا، لكن ل اأحد يريد 
كما يقول مهاجر  اأن ياحظه”، 
غيني مل يتجاوز 18 عاما، ق�سى 

ثاثة منها يف املغرب.
الع�سوائي  امل���ل���ج���اأ  ه����ذا  ي�����س��ه��د 
م����ن ح����ني لآخ�������ر ت�����وت�����رات بني 
التي  وال�������س���ل���ط���ات،  امل���ه���اج���ري���ن 

“عن�سرية  ب  م���ن���ددا  ب���وب���ك���ار، 
الإدارة  وغ���ي���اب  احلي”،  ���س��ك��ان 
فيما  اأو جمعيات مدنية.  املحلية 
يف�سل �سكان احلي عدم التحدث 

لل�سحافيني.
واعتربت جملة “ماروك اإيبدو” 
يف عددها لهذا الأ�سبوع اأن الأمر 
اجتماعية  “مب�سكلة  ي��ت��ع��ل��ق 
الدولة  جت��د  و�سيا�سية  واأم��ن��ي��ة 
داعية اإىل  �سعوبة يف تدبريها”، 

“وقف الهجرة ال�سرية«.

حتاول اإخاءه. واأ�سفر اآخر تلك 
�ستة منهم  توقيف  التوترات عن 
الأ�سبوع املا�سي، ب�سبب مواجهات 
مع ق��وات الأم��ن لدى حماولتها 

اإبعادهم.
عادوا  املهاجرين  م��ن  ع��ددا  لكن 
لح���ت���ال امل���ك���ان جم������ددا، وهم 
بح�سب  جمموعات  يف  منظمون 

جن�سياتهم.
الآت���ي م��ن مايل  املهاجر  وي��ق��ول 
“اأينما  ع����ام����ا(   27( ب���وب���ك���ار 

ا�ستقررنا يتم اإبعادنا، نود األ ننام 
فوق �سكة الرتامواي لكن ل اأحد 

يقرتح علينا بديا«.
ويتعاون املهاجرون املاليون الذي 
ينامون حتت خيام ين�سبونها هنا 
اأنهم  من  بالرغم  قوتهم،  لتدبر 

جميعا عاطلون عن العمل.
تعد مراحي�ش حمطة احلافات 
اأمامهم  امل���ت���اح  ال���وح���ي���د  امل���ك���ان 
“اأحيانا  ل��ك��ن��ه��م  ل��ا���س��ت��ح��م��ام. 
كما يقول  مينعون من دخولها”، 

الذي  “ميثاق الهجرة واللجوء” 
ق��دم��ت��ه امل��ف��و���س��ي��ة الأوروب����ي����ة يف 
2020 قبل النتخابات  �سبتمرب 
تبقى   2024 ل���ع���ام  الأوروب�����ي�����ة 
اأمرا غري موؤكد. اإذ ل تزال نقاط 
الخ��ت��اف ح���ول اإ���س��اح “نظام 
اللجوء  ط��ال��ب��ي  وت���وزي���ع  دبلن” 
بني دول الحتاد الأوروب��ي قائمة 
قاعدة  ا���س��ت��ع��م��ال  ن��ط��اق  اأن  ول���و 
حتتوي  التي  الأوروب��ي��ة  البيانات 
ع���ل���ى ب�����س��م��ات امل���ه���اج���ري���ن غري 
ال�سرعيني وطالبي اللجوء قد مت 
اإلزامي  اإن�ساء فح�ش  تو�سيعه مع 
ج��دي��د ق��ب��ل دخ����ول امل��ه��اج��ر اإىل 

الحتاد الأوروبي.
فالدول املطلة على البحر املتو�سط 
امل�سوؤولية ونقل  اإىل تقا�سم  تدعو 
ال�سرعيني  غري  املهاجرين  بع�ش 
دول الحتاد  اإىل  اللجوء  وطالبي 
امل��ج��اورة، لأن حكومات  الأوروب���ي 
هذه الدول ت�سكو من العبء الذي 
دبلن”  “لئحة  ع��ل��ي��ه��ا  ت��ف��ر���س��ه 
و�سول  بلد  يكون  مبوجبها  التي 
الأوروب������ي  اإىل الحت�����اد  امل��ه��اج��ر 
م�سوؤوًل عن معاجلة طلب اللجوء 

اخلا�ش به.
دول  ت�����ري�����د  ل  امل������ق������اب������ل،  ويف 
م��ث��ل ب���ول���ن���دا وامل���ج���ر ع��ل��ى وجه 
اأن ت�سمع عن عمليات  اخل�سو�ش 
ال��رتح��ي��ل وو����س���ول ال��ع��دي��د من 
بالفعل  امل�سجلني  اللجوء  طالبي 

يف بلد اأوروبي اآخر اإىل اأرا�سيها.
يعول اخلبري يف جمال  ول��ه��ذا ل 
ال���ه���ج���رة يف الحت�������اد الأوروب��������ي 
“هذا  لأن  �سريع”،  “حل  ع��ل��ى 
التفاو�ش  ي��زال قيد  الإ���س��اح ل 
ومن ال�سعب التنبوؤ مبا قد يبدو 
عليه احلل الو�سط النهائي ب�ساأن 

تقا�سم امل�سوؤولية«.

جنوب ال�سحراء. لكن املهاجرين 
يعتربون،  ل  ال��ن��ظ��ام��ي��ني  غ���ري 
�سوى  امل�����غ�����رب  م���ع���ظ���م���ه���م،  يف 
“الفردو�ش  ن��ح��و  ع��ب��ور  حم��ط��ة 
ول تثنيهم ظروفهم  الأوروبي”. 
على  املحاولة  تكرار  عن  ال�سعبة 

اأمل حتقيق هذا احللم.
ي��وؤك��ده املهاجر املايل  ه��ذا الم��ر 
“ما  ق��ائ��ا  ع���ام���ا(  لم���ني )20 
زل����ت اأوؤم�������ن ب���اأن���ن���ي ����س���اأجن���ح يف 
ت��ف��اوؤيل يرتاجع  اأن  ال��ع��ب��ور ول��و 
اأن��ه حاول  علما  يوم”،  بعد  يوما 
ال�سياج  اخ������رتاق  م�����رات  خ��م�����ش 

املحيط بجيب مليلية ال�سباين.
“اإنه  ب��وب��ك��ار مم��ت��ع�����س��ا  وي��ت��اب��ع 
يف  احل���دود  تغلق  اأن  كبري  لظلم 
وجهنا، يف النهاية يعتربوننا مثل 

�سلع«.
“بالن�سبة  قائا  اإ���س��راره  ويوؤكد 
اأوروب�������ا  اإىل  ال���و����س���ول  اإم������ا  يل 
العودة  اأن  معتربا  املوت”،  واإم���ا 
“اعرتاف  مب���ث���اب���ة  ب������اده  اإىل 

بالف�سل«.
يف م��ق��اب��ل ه���ذا الإ����س���رار �سددت 
الفرتة  يف  امل��غ��رب��ي��ة  ال�����س��ل��ط��ات 
مكافحة  ع���م���ل���ي���ات  الأخ������������رية 
الهجرة غري النظامية، التي تعد 
�سراكتها  اط���ار  يف  اأ�سا�سيا  ملفا 
مع الحت��اد الأوروب��ي وخ�سو�سا 

اجلارة ا�سبانيا.
اأوق��ف��ت ال�سرطة  امل��ا���س��ي  وال��ع��ام 
امل��غ��رب��ي��ة م��ا ي��زي��د ع��ن 32 األف 
النظامية  غ��ري  للهجرة  م��ر���س��ح 
بتورطهم  ي�ستبه  �سخ�سا  و566 
املهاجرين،  لتهريب  �سبكات  يف 

بح�سب معطيات ر�سمية.

% يف 2022  �رتفاع عدد �ملهاجرين غري �لقانونيني 64 

زيادة طلبات اللجوء تدفع اأوروبا لت�ضريع ترحيل »غر ال�ضرعيني«

رغم ظروفهم �ل�سعبة باملغرب 

مهاجرون اأفارقة م�ضرون على بلوغ »الفردو�س االأوروبي« 

•• نيودلهي-رويرتز

موكب  يف  الثقايف  وتنوعها  جي�سها  الهند  ا�ستعر�ست 
بنيودلهي  ���س��ارع  يف  اخلمي�ش  اأم�����ش  ب���الأل���وان   مفعم 
يعود للحقبة ال�ستعمارية وجرى جتديده لاحتفال 
الذي  لليوم  ال�سنوية  الذكرى  وهو  اجلمهورية،  بيوم 
دخ���ل ف��ي��ه د���س��ت��ور ال��ب��اد ال��ع��ل��م��اين ح��ي��ز التنفيذ يف 
م�سار  ���س��ارع  يف  امل��وك��ب  الآلف  وت��اب��ع   .1950 ع���ام 
الطق�ش  متحدين  ال��واج��ب،  م�سار  ويعني  ك��ارت��اف��ي��ا، 
ال���ب���ارد يف ���س��ب��اح ���س��ب��اب��ي ك��م��ا ���س��اه��ده امل��اي��ني على 
�سا�سات التلفزيون. وكان ال�سارع ُيعرف با�سم راج باث 
اأثناء  امللك  طريق  ا�سم  عليه  واأُط��ل��ق  ال�ستقال  منذ 

ال���س��ت��ع��م��ار ال��ربي��ط��اين ل��ك��ن ج���رى ت��غ��ي��ري ا���س��م��ه يف 
�سبتمرب اأيلول.

قوات  حتركت  الع�سكرية،  املو�سيقية  الفرق  وب�سحبة 
تام  تزامن  وال�سرطة يف  احل��دود  وحر�ش  اجلي�ش  من 
مورمو  دروب��ادي  الهند  رئي�سة  اأدت  حيث  من�سة  نحو 
ال�سي�سي  الفتاح  عبد  امل�سري  الرئي�ش  وك��ان  التحية. 
ال�سيف الرئي�سي للحدث الذي �سارك فيه اأي�سا 144 

جنديا من القوات امل�سلحة امل�سرية.
واملتنوع  الغني  امل����وروث  اإىل  الكبري  احل���دث  وت��ط��رق 
من  باحليوية  مفعمة  عرو�ش  ُقدمت  حيث  الهند  يف 
القوة  مو�سوع  وتناولت  وال���وزارات  ال��ولي��ات  خمتلف 

الن�سائية. 

الهند ت�ضتعر�س جي�ضها يف موكب يوم اجلمهورية 
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•• عوا�شم-وكاالت

كل  اع��ت��زام  ح��ول  التقارير  ت�سدرت 
اإر�سال  واأملانيا  املتحدة  الوليات  من 
اأبرز  عناوين  اأوك��ران��ي��ا،  اإىل  دب��اب��ات 
�سباح   ال�����س��ادرة  ال��ع��امل��ي��ة  ال�سحف 
اأم���������ش الأرب�������ع�������اء، ال����ت����ي اع���ت���ربت 
اخلطوة مبثابة “انفراجة” لكييف 
مزعوم  رو�سي  لهجوم  تتاأهب  التي 
كاد  خل����اف  و”نهاية”  ب��ال��رب��ي��ع، 
املناه�سة  الغربية  اجلبهة  ي�سعف 

ملو�سكو.
�سلطت  امل����ت����ح����دة،  ال�����ولي�����ات  ويف 
و�سفته  م��ا  ع��ل��ى  ال�����س��وء  ال�سحف 
املتزايد”،  ال�����س��ي��ا���س��ي  ب�”الإهمال 
وذلك بعد الإعان عن ك�سف جديد 
اإقامة  مبقر  �سرية”  “وثائق  ب�ساأن 
“مايك  ال�����س��اب��ق  ال��رئ��ي�����ش  ن���ائ���ب 

بن�ش«.
لل�ساأن  ال�������س���ح���ف  ت���ط���رق���ت  ك���م���ا 
الإ���س��رائ��ي��ل��ي، وحت���دث���ت ع���ن اأزم���ة 
بنيامني  ح��ك��وم��ة  ت�����س��رب  ج���دي���دة 
تتحدث عن  تقارير  و�سط  نتنياهو، 
الدفاع”  “وزيري  بني  نفوذ  �سراع 
ما  املحتلة؛  الغربية  ال�سفة  ب�ساأن 
ق��د ي���وؤدي اإىل تفاقم ال��ت��وت��رات مع 

الفل�سطينيني.

»�نفر�جة” �أوكر�نية 
ب���ع���د اأي���������ام م�����ن خ�����اف�����ات ه�����ددت 
بتقوي�ش اجلبهة الغربية املناه�سة 
موثوقة  ت��ق��اري��ر  ذك����رت  ل��رو���س��ي��ا، 
املتحدة  ال������ولي������ات  م����ن  ك������ااًّ  اأن 
ت�����س��ت��ع��دان لإر����س���ال دبابات  واأمل��ان��ي��ا 
اجلمود  ي��ك�����س��ر  م���ا  اأوك���ران���ي���ا؛  اإىل 
الع�سوين  البلدين  بني  والتوترات 

يف حلف �سمال الأطل�سي )الناتو(.
“بلومبريغ”  وك����ال����ة  واع�����ت�����ربت 
متثل  اخل����ط����وة  اأن  الأم����ري����ك����ي����ة، 
جتعل  قوية”  ودف���ع���ة  “انفراجة 
ال���ق���وات اأك�����رث مت��ك��ًن��ا و���س��اب��ة يف 
نظريتها  ����س���د  ال���ق���ت���ال  ����س���اح���ات 
الرو�سية، اإذ ت�ستعد وا�سنطن وبرلني 
الرئي�سة  ال��ق��ت��ال  دب���اب���ات  لإر����س���ال 
اخلا�سة بجي�سيهما؛ “اأبرامز اإم1” 

و”ليوبارد 2” على التوايل.
وبعد التقرير الذي ن�سرته �سحيفة 
اأم�ش  جورنال”،  ���س��رتي��ت  “وول 
الوليات  اع���ت���زام  ب�����س��اأن  ال��ث��اث��اء، 
“اأبرامز”  دب��اب��ات  اإر����س���ال  امل��ت��ح��دة 
اأب��ل��غ��ت م�����س��ادر مطلعة  لأوك��ران��ي��ا، 
اأن  امل��ت��وق��ع  م��ن  اأن����ه  “بلومبريغ” 
اليوم  ر�سمياًّا  ال��ق��رار  الإدارة  تعلن 
“حجة”  ع���ن  م��ت��خ��ل��ي��ة  الأرب�����ع�����اء، 
الكثري  ت�ستهلك  الدبابة  اأن  مفادها 

الت�سريحات املتكررة عن ال�ستعداد 
اأن  اإىل  م�����س��رية  ح���ل،  اإىل  للتو�سل 
اأداء  ع��ل��ى  اأي�������س���اً  ال���ت���وت���رات ت���وؤث���ر 
امل�سطربة،  امل��ن��ط��ق��ة  يف  احل��ك��وم��ة 
امل�سحون  ال��و���س��ع  ب��ت��ف��اق��م  وت���ن���ذر 

بالفعل مع الفل�سطينيني.
اأن ال�سفقة الئتافية  اإىل  واأ�سارت 
بزعامة  “الليكود”،  ح�����زب  ب����ني 
“ال�سهيونية  وح������زب  ن��ت��ن��ي��اه��و، 
�سموتريت�ش،  ب��زع��ام��ة  الدينية”، 
قد �سملت منح الأخري �سلطة بعيدة 
اأن�سطة  على  م�سبوقة  وغ��ري  امل��دى 
املدنية  الإدارة  وكذلك  ال�ستيطان 
اأدى  ما  املحتلة؛  الغربية  ال�سفة  يف 
باعتباره  غ��الن��ت  مكانة  ت��اآك��ل  اإىل 

وزير الدفاع.
وقالت ال�سحيفة يف تقريرها: “لكن 
على الرغم من اأن �سموتري�ش يتمتع 
احلكومة،  يف  اأك��رب  �سيا�سية  ب�سلطة 
التخلي  ي��ن��وي  غ��الن��ت ل  اأن  ي��ب��دو 
عن �سلطته يف املنطقة ب�سهولة؛ ما 
�سديدة  حتذيرات  اإر���س��ال  اإىل  دفعه 
العامة  الأرك����ان  هيئة  اإىل  اللهجة 
جلي�ش الدفاع الإ�سرائيلي واإىل كبار 
م�سوؤويل مكتب تن�سيق احلكومة يف 

ال�سفة، لإخبارهم بذلك.«
واأ���س��اف��ت ه��اآرت�����ش، اأن���ه ب���داأ بالفعل 
حكومة  ت�������س���دع���ات  اأول  ظ����ه����ور 
عندما  امل��ا���س��ي،  الأ���س��ب��وع  نتنياهو 
ب�سكل  ا�ستيطانية  ب��وؤرة  اإقامة  متت 
اهلل،  رام  م��ن��ط��ق��ة  ق���ان���وين يف  غ���ري 
وحليفه  �سموتريت�ش،  اأ���س��اد  ح��ي��ث 
الآخ������ر زعيم  امل���ت���ط���رف  ال��ي��م��ي��ن��ي 
اإيتمار بن  حزب “القوة اليهودية”، 
اأقاموا  ال��ذي��ن  بال�سخا�ش  غ��ف��ري، 
البوؤرة “دون اأي تن�سيق مع اجلي�ش 

اأو وزارة الدفاع«.
وتابعت اأن اخلطوة اأجربت نتنياهو، 
اجل��م��ع��ة، ب��ع��د م��ك��امل��ة ه��ات��ف��ي��ة مع 
غ����الن����ت، ع��ل��ى ات���خ���اذ ق�����رار بهدم 

البوؤرة ال�ستيطانية على الفور.
قرار  اأن  ال��ع��ربي��ة  ال�سحيفة  وراأت 
ب�سبب  الأرج����ح  ع��ل��ى  ج���اء  نتنياهو 
القومي  الأم�����ن  م�����س��ت�����س��ار  ت���واج���د 
الأم����ري����ك����ي، ج���ي���ك ����س���ول���ي���ف���ان، يف 
اإ�سرائيل، والرغبة يف “جتنب اإحراج 

الأمريكيني«.
دعم  اأن  اإىل  ال�����س��ح��ي��ف��ة  واأ�����س����ارات 
قرار  ب�ساأن  ال��دف��اع  ل��وزي��ر  نتنياهو 
ي��ت�����س��ب��ب يف خاف  ق����د  اجل���م���ع���ة، 
“انتهاك  ب��زع��م  ���س��م��وت��ري��ت�����ش  م���ع 
ال�سفقات الئتافية فيما بينهما”. 
وكان نتنياهو اأعلن يف وقت �سابق اأن 
فقط  ال�ستيطان  “تدعم  احلكومة 

عندما يتم ذلك ب�سكل قانوين«.

من الغاز وي�سعب ت�سغيلها.
عدم  طلبت  – التي  امل�سادر  وقالت 
اأملانيا،  اإن   – هويتها  ع��ن  الك�سف 
التي اأ�سرت على اأن تر�سل وا�سنطن 
دبابة   14 �سرت�سل  اأوًل،  دب��اب��ات��ه��ا 
ومل  اإيه6”.   2 “ليوبارد  من طراز 
تذكر امل�سادر �سبب التحول املفاجئ 

يف موقف البلدين.
وراأت الوكالة اأن اخلطوة الأمريكية 
الأوكرانية  القوات  �ستمنح  الأملانية 
جديدة  قدرة  اإىل  الو�سول  اإمكانية 
بالغة الأهمية، اإذ ينتقل القتال من 
الباد  �سرق  اإىل  احل�سرية  املراكز 
مكثًفا  ��ا  رو���س��ياًّ وج����وًدا  ي�سهد  ال���ذي 

منذ بدء احلرب.
ال���ه���دف  اإن  ب����ل����وم����ب����ريغ،  وق�����ال�����ت 
الثقيلة  ال���دب���اب���ات  م���ن  ال��رئ��ي�����ش 
اجلديدة هو منح القوات الأوكرانية 
اخلطوط  اخ�������رتاق  ع���ل���ى  ال����ق����درة 
“هجوم  ح���دة  لتخفيف  ال��رو���س��ي��ة 
امل�سوؤولون  يخ�سى  ال���ذي  الربيع” 
ت��خ��ط��ط له.  اأن رو���س��ي��ا رمب����ا  م���ن 
واأ�سافت اأن اإر�سال الدبابات �سي�سمح 
من  باخلروج  احلليفة  للدول  ا  اأي�سً
بتقوي�ش  ه�����دد  ال������ذي  الن���ق�������س���ام 
اإ�سرتاتيجية  حم��ور  وه��و  وحدتها، 
الرو�سي،  الرئي�ش  ل��ع��زل  وا�سنطن 

فادميري بوتني.
الأمل����اين  ال��رف�����ش  اأن  اإىل  واأ����س���ارت 
الإح���ب���اط بني  زي����ادة  اإىل  اأدى  ك���ان 
الذين  الأم���ري���ك���ي���ني  امل�������س���وؤول���ني 
اأقل  ك��ان��ت  “اأبرامز”  ب���اأن  ج��ادل��وا 
“ليوبارد  م��ن  لأوك��ران��ي��ا  م��اءم��ة 

فيه  ب������داأ  وق�����ت  يف  ي����اأت����ي  اأن������ه  اإىل 
النواب  جم��ل�����ش  يف  اجل���م���ه���وري���ون 
“وثائق  ق�سية  يف  التحقيق  بالفعل 

بايدن«.
وثائق  عن  الك�سف  اأن  اإىل  واأ���س��ارت 
ب���ن�������ش ي����وف����ر ل���ل���دمي���ق���راط���ي���ني – 
ال��ذي��ن ان��ت��ق��دوا ت��ع��ام��ل ب��اي��دن مع 
ب�”ال�سماتة”،  اإح�����س��ا���ًس��ا   - اأزم���ت���ه 
اإن��ه منحهم دفعة قوية ونقطة  كما 
نقا�ش حمورية ملقارنة موقف بايدن 

مبوقف بن�ش امل�سابه.
الك�سف  اإن  اأي�ساً،  ال�سحيفة  وقالت 
ع��ن ال��وث��ائ��ق ال�����س��ري��ة ي��ع��د تطوًرا 
اأن  بعد  بن�ش  اإىل  بالن�سبة  حمرًجا 
نيوز”  ���س��ي  ب��ي  “اإيه  �سبكة  اأخ����رب 
املا�سي  نوفمرب  يف  بثقة  الأمريكية 
“اأنه مل يقم بنقل اأي ملفات ب�سكل 

غري �سحيح من البيت الأبي�ش.«

�سر�ع “�لدفاع” يوؤجج 
�لتوتر�ت بال�سفة �لغربية

“هاآرت�ش”  ����س���ح���ي���ف���ة  ����س���ل���ط���ت 
العربية، يف تقرير ن�سرته الأربعاء، 
تهدد  ج��دي��دة  اأزم����ة  ع��ل��ى  ال�س����وء 
حكومة نتنياهو وتقرب “انهيارها”، 
وذل����ك و���س��ط ���س��راع ن��ف��وذ حمتدم 
ب��ني وزي���ر ال���دف���اع، ي����واآف غالنت، 
بت�سلئيل  ب��ال��وزارة،  الثاين  وال��وزي��ر 

�سموتريت�ش.
بني  امل��ع��رك��ة  اإن  ال�سحيفة،  وق��ال��ت 
ال�سلطة  ميلك  من  حول  الوزيرين 
ال�سفة  يف  امل�������س���ت���وط���ن���ات  ع����ل����ى 
رغم  “م�ستمرة”  املحتلة  الغربية 

“الدبابات  واأ���س��اف:  اأو���س��ع.  نطاق 
حا�سًما.  ف���رًق���ا  حت���دث  ل���ن  نف�سها 
اإن�ساء  ه���و  ب��ال��ف��ع��ل  ه���و ح��ا���س��م  م���ا 
اأكرث  م�سرتكة  عمليات  ن�سميه  م��ا 
من  املزيد  يف  تتمثل  والتي  فاعلية، 

املدفعية وامل�ساة والدفاع اجلوي.«
كان�سيان،  م��ارك  عار�ش  املقابل،  يف 
متقاعد  اأم��ري��ك��ي  ع�سكري  ���س��اب��ط 
يف “مركز الدرا�سات الإ�سرتاتيجية 
ن���ظ���ر  وج�������ه�������ة  والدولية”، 
�ستافريدي�ش، قائًا اإنه ل يعتقد اأن 
جذري  حتول  اإىل  �ستوؤدي  الدبابات 

يف احلرب.
اأن  ل�”نيوزويك”،  واأ�ساف كان�سيان 
مفيدة،  حتًما  �ستكون  الناتو  دبابات 
�سيعتمد  التاأثري  اأن  اإىل  اأ�سار  لكنه 
املمنوحة  ال�����دب�����اب�����ات  ع������دد  ع���ل���ى 
لأوك���ران���ي���ا، وال�����ذي م���ن امل���ق���رر اأن 
يكون اأقل بكثري من املتوقع. واأ�سار 
للدبابات  ال��ف��وري  ال��ت��اأث��ري  اأن  اإىل 
الوقت  اإىل  بالنظر  مرجح”  “غري 
الذي ي�ستغرقه تدريب اجلنود على 

ت�سغيلها.

وتز�يد  وثائق بن�ض”.. 
�لإهمال �ل�سيا�سي باأمريكا

ذك�����رت  امل����ت����ح����دة،  ال������ولي������ات  ويف 
تاميز”  “فاينان�سيال  ���س��ح��ي��ف��ة 
ال�سرية  ال��وث��ائ��ق  اأن  ال��ربي��ط��ان��ي��ة، 
التي مت الإعان عن اكت�سافها اأم�ش 
يف املنزل اخلا�ش ببن�ش، ت�ساف اإىل 
تعامل  ب�����س��اأن  امل��ت��زاي��د  “الإهمال” 
ال���ق���ادة احل��ال��ي��ني وال�����س��اب��ق��ني مع 

وتتوافر  ت�سغيلها  ي�سهل  التي   ،”2
بكرثة يف دول اأوروبا ال�سرقية. وقال 
م�����س��وؤول��ون م��ن ال��ب��ل��دي��ن اإن��ه��م ما 
زالوا يناق�سون عدد الدبابات املقرر 

اإر�سالها وتوقيت ت�سليمها.
بالدبابات  م��راًرا  اأوكرانيا  وطالبت 
الثقيلة، قائلة اإنها �ستكون �سرورية 
القوات  �سد  املد  قلب  يف  للم�ساعدة 
الرو�سية. لكن احللفاء كانوا قلقني 
��ا م��ن ب���دء ج��ول��ة ج��دي��دة من  اأي�����سً
رف�ش  ال���ذي  ب��وت��ني،  م��ع  الت�سعيد 
ا�ستخدام  ا���س��ت��ب��ع��اد  م���ا  م��رح��ل��ة  يف 

الأ�سلحة النووية يف ال�سراع.
جملة  ن���ق���ل���ت  م���ت�������س���ل،  ����س���ي���اق  يف 
قائد  ع��ن  الأم��ري��ك��ي��ة  “نيوزويك” 
ع�����س��ك��ري ���س��اب��ق ب��ال��ن��ات��و، زع��م��ه اأن 
املقرر  والأ�سلحة اجلديدة  الدبابات 
اأيام  غ�سون  يف  لأوكرانيا  ت�سليمها 
بوتني«.  ع��ل��ى  ك��ارث��ي��ة  ت��ك��ون  “قد 
للناتو،  ال�سابق  الأعلى  القائد  وقال 
اإن  �ستافريدي�ش،  جيم�ش  اجل��رنال 
توؤدي  اأن  ميكن  اجل��دي��دة  الدبابات 
ل�سالح  الأر��������ش  ع��ل��ى  ت��غ��ي��ري  اإىل 

اأوكرانيا.
جرنال  وهو  �ستافريدي�ش،  واأ�ساف 
اأن  الأمريكية،  البحرية  يف  متقاعد 
نقطة  �ستكون  اجلديدة  “الأ�سلحة 

حتول حمورية يف احلرب«.
اللفتنانت  ع���ن  امل��ج��ل��ة  ن��ق��ل��ت  ك��م��ا 
ب��ال��ق��وات اجلوية  ج����رنال م��ت��ق��اع��د 
الأمريكية، ريت�سارد نيوتن، قوله اإن 
ل��ن تنهي احل��رب ل�سالح  ال��دب��اب��ات 
على  �ست�ساعدها  لكنها  اأوك���ران���ي���ا، 

مبحاٍم خارجي بعد تقارير �سحفية 
اأثارت الق�سية.

الإع���ان  اأن  ال�سحيفة،  واأ���س��اف��ت 
الأخ������ري ع���ن وث���ائ���ق ب��ن�����ش، ال���ذي 
م���ن امل��ت��وق��ع ع��ل��ى ن��ط��اق وا����س���ع اأن 
الرئا�سي  ل��ل�����س��ب��اق  ت��ر���س��ح��ه  ي��ع��ل��ن 
الو�سط  خم���اوف  يثري   ،2024 يف 
تعامل  ب�����س��اأن  الأم��ري��ك��ي  ال�سيا�سي 
وال�سابقني  احلاليني  بادهم  ق��ادة 
مع “املعلومات احل�سا�سة التي تهدد 

الأمن القومي للباد«.
ياأتي ذلك بعدما عرثت ال�سلطات يف 
وقت �سابق من ال�سهر اجلاري على 
جو  بالرئي�ش،  خا�سة  �سرية  وثائق 
بايدن، عندما كان نائًبا للرئي�ش، يف 
اإىل  بالإ�سافة  بايدن”،  “بن  مركز 

منزله بولية دياوير.
وب��ح��ل��ول الأح������د، ق����ال ب����وب ب����اور، 
املحامي ال�سخ�سي لبايدن، اإن وزارة 
العدل عرثت على جمموعة جديدة 
من الوثائق يف منزله بويلمنجتون.
وع�����ني امل����دع����ي ال����ع����ام الأم���ري���ك���ي، 
م�ست�سارين  غ�����ارلن�����د،  م����ريي����ك 
“�سوء  يف  ل���ل���ت���ح���ق���ي���ق  خ����ا�����س����ني 
التعامل” املحتمل للملفات من قبل 
بايدن وترامب. ويف موؤمتر �سحفي 
اأم�ش، رف�ش  ب�ساأن م�ساألة منف�سلة 
عن  �ُسئل  عندما  التعليق  غ��ارلن��د 

“وثائق بن�ش«.
اأن  الربيطانية  ال�سحيفة  وتابعت 
يهدد  بن�ش”  “وثائق  ع��ن  الإع���ان 
الو�سط  يف  ال�سيا�سي  امل�سهد  بقلب 
م�سرية  عقب،  على  راأ�ساً  الأمريكي 

امللفات احل�سا�سة.
غريغ  ع�����ن  ال�������س���ح���ي���ف���ة  ون����ق����ل����ت 
ج����اك����وب، اأم�����ني ���س��ج��ات ب��ن�����ش يف 
اإنه مت ت�سليم  البيت الأبي�ش، قوله 
“عدد �سغري” من الوثائق امل�سنفة 
نائب  اإق���ام���ة  م��ق��ر  م���ن  “�سرية” 
وقت  يف  اإنديانا  يف  ال�سابق  الرئي�ش 
اإىل وزارة  ال�����س��ه��ر،  ���س��اب��ق م��ن ه���ذا 

العدل.
يناير  من  ال�22  بتاريخ  ر�سالة  ويف 
وال�سجات  املحفوظات  “اإدارة  اإىل 
اأن  اإىل  ج��اك��وب  اأ����س���ار  الوطنية”، 
الفدرايل  التحقيقات  عماء مكتب 
)اإف. بي. اآي( قد ج��اءوا اإىل منزل 
بن�ش يوم ال�19 من يناير ل�سرتداد 
اأب����ل����غ ع��ن��ه��ا نائب  ال���ت���ي  ال���وث���ائ���ق 
ال��رئ��ي�����ش ال�����س��اب��ق ق��ب��ل اأي����ام قليلة. 
التي  ال���ر����س���ال���ة،  وق�����ال ج���اك���وب يف 
ح�سلت عليها “فاينان�سيال تاميز”، 
من  النقل  عملية  ت�سهيل  “مت  اإن���ه 
لبن�ش،  ال�����س��خ�����س��ي  امل��ح��ام��ي  ق��ب��ل 
التعامل مع  ال��ذي يتمتع بخربة يف 
اأن  واأ����س���اف  ال�سرية”،  امل�����س��ت��ن��دات 
ُح��ط��م��ت ع��ن غري  “كانت  ال��وث��ائ��ق 
ق�سد ومت نقلها اإىل املنزل ال�سخ�سي 
ال�سابقة.«  الإدارة  نهاية  يف  لبن�ش 
اإنه  تاميز”  “فاينان�سيال  وق��ال��ت 
التعامل  وع���دم  “الإهمال  ���س��وء  يف 
ال�سليم مع امل�ستندات” منذ الك�سف 
ال�سابق،  الرئي�ش  مبنزل  وثائق  عن 
اأ�سار  ب��ل��ف��ل��وري��دا،  ت���رام���ب،  دون���ال���د 
“مل يكن على  بن�ش  اأن  اإىل  جاكوب 
ا�ستعان  واأن��ه  الوثائق  بوجود  علم” 

تقارير تتحدث عن �سر�ع نفوذ بني »وزيري �لدفاع« يف �إ�سر�ئيل ب�ساأن �ل�سفة �لغربية 

»انفراجة« الأوكرانيا قبل هجوم الربيع.. و »وثائق بن�س« ت�ضاعف االإهمال ال�ضيا�ضي باأمريكا

مقتل 6 بّحارة �ضينيني يف غرق �ضفينة قرب اليابان 
•• بكني-اأ ف ب

ق�سى ثمانية اأ�سخا�ش بينهم �ستة بّحارة �سينيني جراء غرق �سفينة 
اأم�ش  �سيني  دبلوما�سي  اأف��اد  ما  وفق  اليابان،  �سواحل  قبالة  �سحن 
اخلمي�ش. واأر�سلت ال�سفينة “جني تيان” التي كانت تقل طاقما من 
ال�سني اإىل بورما نداء ا�ستغاثة م�ساء الثاثاء من موقع على بعد 
حوايل 110 كلم غرب جزر داجنو النائية وغري املاأهولة يف اأق�سى 

جنوب غرب اليابان.
وذكر خفر ال�سواحل يف جزيرة جيجو الكورية اجلنوبية اأن القبطان 
ال�سواحل  خفر  لإب���اغ  ال�سناعية  ب��الأق��م��ار  يعمل  هاتفا  ا�ستخدم 
�سباح  الغارقة  ال�سفينة  �سيغادر  الطاقم  ب��اأن  اجلنوبيني  الكوريني 
ال�سواحل  الأرب��ع��اء. و���س��ارك��ت ع��دة م��راك��ب وط��ائ��رات تابعة خلفر 

العثور على  التي مت خالها  البحث  اليابانيني واجلي�ش يف عملية 
اأن ثاث  اليابانيون  ال�سواحل  وذك��ر خفر  الطاقم.  اأف��راد  13 من 
اأفراد  من  خم�سة  اإن��ق��اذ  يف  اأي�سا  �ساعدت  املنطقة  يف  خا�سة  �سفن 

الطاقم العالقني.
وقال القن�سل العام لل�سني يف مدينة فوكووكا لو غويجون ل�سبكة 
“�سي جي تي اإن” ال�سينية الر�سمية اخلمي�ش اإن من بني الأ�سخا�ش 
بينهم  ا�سخا�ش،  تاأكيد وفاة ثمانية  “مّت  الذين ُعرث عليهم  ال�13 

�ستة �سينيني«.
الطاقم  اأف����راد  م��ن  اأرب��ع��ة  بينهم  ا���س��خ��ا���ش  “خم�سة  اأن  واأ����س���اف 

ال�سينيني يف و�سع ل ي�سّكل تهديدا حلياتهم«.
وتابع “نقّدم اأعمق تعازينا بال�سحايا«. ومل توؤكد ال�سلطات اليابانية 
فران�ش  واأف��ادت  ال�سيني  الدبلوما�سي  عن  ال�سادرة  احل�سيلة  بعد 

بر�ش اخلمي�ش باأنه ل ميكنها التاأكيد اإل اأن ت�سعة اأ�سخا�ش ما زالوا 
الذين مت  ال�13  الأ�سخا�ش  اثنني من بني  واأن  املفقودين  يف عداد 

العثور عليهم تاأكدت وفاتهما.
وزار م�سوؤولون من بعثات �سينية حملية خفر ال�سواحل يف ناغازاكي، 
بح�سب ما ذكرت قن�سلية فوكووكا، وو�سعوا الزهور تكرميا لأفراد 

الطاقم القتلى وقدموا تعازيهم.
اليابان  ال�سني لدى  واأو�سلوا ر�سالة من �سفري  الناجني  زاروا  كما 

كونغ �سوانيو بينما قّدموا املاب�ش والطعام وال�سراب.
اآ�سيا حيث  اأنحاء  جاءت احلادثة يف وقت ت�سرب موجة برد معظم 
اجلزر  بع�ش  يف  ال�سباحية  ال��ف��رتات  يف  احل����رارة  درج����ات  و���س��ل��ت 
اليابانية الأقرب من موقع عملية الإنقاذ اإىل ثاث درجات مئوية 

فقط.

االأمم املتحدة: الكوريتان انتهكتا 
الهدنة باإر�ضال الطائرات امل�ضرة 

••  �شول-رويرتز

قالت قيادة الأمم املتحدة اأم�ش اخلمي�ش اإن الكوريتني انتهكتا هدنة ب�ساأن حدودهما امل�سرتكة باإر�سال 
الطائرات امل�سرية يف اأجواء بع�سهما البع�ش يف دي�سمرب كانون الأول.

26 دي�سمرب كانون  وكانت خم�ش طائرات م�سرية كورية �سمالية قد عربت اإىل اأجواء اجلنوب يوم 
الأول مما دفع جي�ش كوريا اجلنوبية لإر�سال الطائرات املقاتلة وطائرات الهليكوبرت وكذلك اإر�سال 
الأمم  قيادة  املتحدة  ال��ولي��ات  وتقود  ع�سكرية.  مواقع  لت�سوير  ال�سمال  اإىل  ال�ستطاع  ط��ائ��رات 
اأنهت هدنة  اأن  املتحدة التي �ساهمت يف الإ�سراف على املنطقة منزوعة ال�ساح بني الكوريتني منذ 
القيادة حتقيقا خا�سا يف  1953. واأج��رت  اإىل عام   1950 ا�ستمرت من عام  التي  الكورية  احلرب 

اخرتاق املجال اجلوي لتحديد ما اإذا كانت اأي انتهاكات للهدنة قد وقعت.

العدد 13759 بتاريخ 2023/1/27 
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحلل �شركة

ا�سم ال�سركة : �كرب ر�نا لتجارة  �ملالب�ض و�مل�ستلزمات �ل�سخ�سية �مل�ستعملة �ض ذ 
م م - العنوان : مكتب 1703-1704-1705-1706-1707-1708 - الغرير 
لان�ساءات املنيوم �ش ذ م م - برج خليفة - ال�سكل القانوين : ذات م�سوؤولية حمدودة ،  رقم 
الرخ�سة : 768420 رقم القيد بال�سجل التجاري : 1251804 مبوجب هذا تعلن 
دائرة الإقت�ساد وال�سياحة يف دبي باأنه قد مت التاأ�سري يف ال�سجل التجاري لديها باإنحال 
ال�سركة املذكورة اأعاه ، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2023/1/20 واملوثق 
لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2023/1/20 وعلى من لديه اأي اعرتا�ش اأو 
ومدققو�  قانونيون  حما�سبون  �ل�سيابي  �سامل  املعني  امل�سفي  اإىل  التقدم  مطالبة 
ح�سابات العنوان : مكتب 303 ملك ال�سيخ مانع را�سد مانع ال مكتوم - رقة البطني 
هاتف : 2272828-04 فاك�ش : 2274080-04 م�سطحباً معه كافة امل�ستندات 

والأوراق الثبوتية وذلك خال )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعان
 �مل�سوؤول �ملخول

حكومة  دبي 
للإقت�شاد وال�شياحة

70640 العدد 13759 بتاريخ 2023/1/27 
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�سم امل�سفي : �سامل �ل�سيابي حما�سبون قانونيون ومدققو� ح�سابات
العنوان : مكتب 303 ملك ال�سيخ مانع را�سد مانع ال مكتوم - رقة البطني هاتف 
الإقت�ساد  تعلن  ه��ذا  مبوجب    04-2274080  : فاك�ش   04-2272828  :
وال�سياحة يف دبي باأنه قد مت تعيني امل�سفي املذكور اأعاه لت�سفية �كرب ر�نا لتجارة  
قرار  مبوجب  وذل��ك  م  م  ذ  �ض  �مل�ستعملة  �ل�سخ�سية  و�مل�ستلزمات  �ملالب�ض 
2023/1/20 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  حماكم دبي بتاريخ 
2023/12/20 وعلى من لديه اأي اعرتا�ش اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني 
اأعاه، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات  يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور 

والأوراق الثبوتية وذلك خال )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعان
 �مل�سوؤول �ملخول

حكومة  دبي 
للإقت�شاد وال�شياحة

70640
العدد 13759 بتاريخ 2023/1/27 

اإعلن منفذ �شده بالن�شر 
حمكمة الفجرية الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - كوجنو حممد حممد يا�شر عرفات  

)جزئي(  مدين   FUCEXCIREA2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0001878/ 
اإىل املحكوم عليه : كوجنو حممد حممد يا�سر عرفات 

حيث انه بتاريخ 26/1/2023 قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 
املنفذ ديار للتطوير - �ش ذ م م  - يف الق�سية امل�سار اليها اأعاه 

ومبا اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، ومبا 
ان احلكم املطلوب   تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �ساما الر�سوم وامل�ساريف 17691.0  

لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاه خال )15( يوما من 
تاريخ اإعانك / اإعانكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاأنت )م( مكلف )ين( 
بح�سور جل�سة يوم - املوافق - ال�ساعة - اأمام املحكمة املذكورة. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك 

فاإن املحكمة �ستتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70591 العدد 13759 بتاريخ 2023/1/27 

تغيري ا�شـم / �شنديه عي�شى عبيد جا�شم الزعابي  
تقدمت املواطنة / �سنديه عي�سى عبيد جا�سم الزعابي 
/ بطلب اىل ق�سم التوثيق - اأبوظبي بتغيري ا�سمها من 

)�سنديه( اإىل )نورة(. 
فمن لديه اعرتا�ش يتقدم به اىل الق�سم املذكور خال 

العان ن�سر  تاريخ  من  يوما   15
رئي�س ق�شم التوثيق العام 

دائرة الق�شاء - اأبوظبي
اإدارة الكاتب العدل والتوثيق

العدد 13759 بتاريخ 2023/1/27 
اعلن بالن�شر

للم�شتاأنف �شده للح�شور اأمام مكتب اإدارة الدعوى   
 باللغة العربية والجنليزية 
يف الإ�شتئناف رقم 2023/26  

بناء على طلب امل�ستاأنف : مطعم النوى 
اىل امل�ستاأنف �سده : حممد قمر ال�سام راجا حممد ر�ستم قا�سي 

املرئي  الإت�����س��ال  ع��رب  ال��دع��وى  اإدارة  مكتب  ام��ام  باحل�سور  مكلف  ان��ت 
مبحكمة ا�ستئناف ال�سارقة - �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد وتقدمي 
مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات على نظام وزارة 
العدل، وذلك يف يوم الثاثاء املوافق 2023/1/31 يف الدعوى املذكور 

رقمها اأعاه - بو�سفك م�ستاأنف �سده.
مكتب ادارة الدعوى       

  وزارة العدل
حمكمة ال�شارقة  الحتادية ال�شتئنافية

مكتب ادارة الدعوى
70535 العدد 13759 بتاريخ 2023/1/27 

اإعلن يف الق�شية التنفيذية بالن�شر 
)جزئي(    مدين   AJCEXCIREA2022 /0005021 اإخطار دفع يف  الق�شية رقم

اإىل املحكوم عليه : بريجو كومار �سا�سيداران �سا�سيداران  
حيث انه  قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي  

املنفذ التميم لتاأجري ال�سيارات واحلافات - ذ م م - يف الق�سية امل�سار اليها اأعاه. 
ومبا اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد 

لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب  تنفيذه كالآتي : 
املجموع الكلي �ساما الر�سوم وامل�ساريف : 12127.0 

اأعاه خال )15(  اليه  امل�سار  التنفيذي  ال�سند  لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف 
يوما من تاريخ اإعانك / اإعانكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن 

املحكمة �ستتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا. 
حمكمة عجمان الإحتادية 
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392 العدد 13759 بتاريخ 2023/1/27 
املعلن اإليهم / املدعى عليه : امين بلخريى

يف الدعوى رقم 2662/2022 جتاري جزئي 
بناء على تكليفنا من قبل حمكمة دبي الإبتدائية املوقرة لأعمال اخلربة املحا�سبية يف 
الدعوى اأعاه فقد حددنا يوم اخلمي�ش املوافق 2023/2/2 وذلك يف متام ال�ساعة 
موعدا لعقد الجتماع الأول للخربة املحا�سبية عن بعد من خال  �سباحاً   11.00
تطبيق )ZOOM( وميكنكم التوا�سل معنا، وذلك مبكتبنا الكائن يف دبي - �سارع 
ال�سيخ زايد - مزايا �سنرت للت�سوق - مدخل C مكتب رقم 2007 - 2008 الطابق 
الثاين - هاتف رقم 2725566 /04 - لذا يطلب ح�سوركم او من ميثلكم قانونا 

حل�سور الجتماع املذكور مع اح�سار كافة امل�ستندات املتعلقة بالدعوى.
م�سار للمحا�سبة القانونية 

اخلبري املحا�سبي / عبد الرحمن كرم�ستجي

دعوة حل�شور 
اجتماع اخلربة املحا�شبية الأول 

العدد 13759 بتاريخ 2023/1/27 70591
دعوى حتكيم رقم .../2022/40

اأمام ال�سيد/ علي غفان، املحكم املفرد
اإعان بالن�سر باللغة العربية والجنليزية لدى الدائرة

اإىل املحتكم �سده/ اي �سي �سي ايجل ملقاولت البناء )فرع من ايجل ملقاولت البناء )ذ.م.م(
اي �سي �سي ايجل ملقاولت البناء )فرع من ايجل ملقاولت البناء )ذ.م.م( - فرع دبي

مكتب رقم 1801-1803، برج �سيتادل، اخلليج التجاري
�ش.ب: 99545، دبي، الإمارات العربية املتحدة

املحتكم : الفكو لاملنيوم �ش.ذ.م.م يف دعوى التحكيم رقم 2022/40 )»التحكيم«( قد رفع دعوى التحكيم مطالًبا مبا يلي:
مل يفي بالتزاماته يف اأمر الأداء ال�سادرة بقيمه 978،497.27 درهم )املبلغ امل�ستحق+ املبلغ املحتجز( �سده  املحتكم  باأن  الإعان   )1

ال�سمان التي اأ�سدرها املحتكم للمحتكم �سده فيما يتعلق بالتفاقية �سيكات  برد  �سده  املحتكم  الزام   )2
الزام املحتكم �سده ب�سداد فائدة قدرها 9% �سنوًيا من تاريخ �سحيفة الدعوى وحتى ال�سداد، و  )3

ب�سداد جميع تكاليف التحكيم مبا يف ذلك تكاليف وم�سروفات ممثل املحتكم. �سده  املحتكم  الزام   )4
ُحدد موعد انعقاد الجتماع الأويل اأمام املحكم املفرد بتاريخ 3 يناير 2023 ال�ساعة 10 �ش. وبناء عليه، يتعني عليكم اأو من ينوب عنكم 
والتوجيهات  للقواعد  امتثالكم  عدم  حالة  ويف  يوًما.   14 خال  الداعمة  وامل�ستندات  الدفاع  مذكرة  وتقدمي  املفرد  املحكم  اأمام  احل�سور 

الإجرائية، عندئذ يجوز للمحكم املفرد امل�سي قدًما يف التحكيم واإ�سدار حكم التحكيم.
دعوى التحكيم رقم اأاأ-2022/40

هيئة التحكيم
ghafan69@gmail.com :بريد الإلكرتوين

 ختم / كايدن بور�ش لا�ست�سارات القانونية

اإعـلن بالن�شر 
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�إعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة : هوم �سيتي العقارية

  رخ�سة رقم: CN 3904620 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل مدير / اإ�سافة نور الدين خليفى

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة نور الدين خليفى ٪1٠٠
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف عفره فريد خليل احلمادى

تعديل راأ�ش املال / من null اإىل 1٠٠٠٠٠
تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ال�سخ�ش الواحد ذ م م

تعديل اإ�سم جتاري من/ هوم �سيتي العقارية
HOME CITY REAL ESTATE

اإىل/ هوم �سيتي العقارية - �سركة ال�سخ�ش الواحد ذ م م
HOME CITY REAL ESTATE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�ش على هذا الإعان مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خال اأربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذا الإعان واإل فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن 

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

العدد 13759 بتاريخ 2023/1/27 

�إعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة : ديباجة مهند�سون ا�ست�ساريون ذ.م.م

  رخ�سة رقم: CN 1022210 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل �سكل قانوين / من �سركة ذات م�سوؤولية اإىل �سركة ال�سخ�ش الواحد ذ م م

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع /حذف ح�سني عادل فلوح ال ربيعه
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع /حذف حممد فوؤاد حممود ديباجه

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع /ا�سافة حممد فوؤاد حممود ديباجه ٪1٠٠
تعديل اإ�سم جتاري من/ ديباجة مهند�سون ا�ست�ساريون ذ.م.م
DIBAJEH CONSULTANT ENGINEERS LLC

اإىل/ ديباجة مهند�سون ا�ست�ساريون  - �سركة ال�سخ�ش الواحد ذ م م
DIBAJEH CONSULTANT ENGINEERS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�ش على هذا الإعان مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خال يوم واحد من تاريخ ن�سر هذا الإعان واإل فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن اأي حق 

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

العدد 13759 بتاريخ 2023/1/27 

�إعــــــــــالن
الرخام  وتركيب  لبيع  الف�سي  ال�سقر   : ال�سادة   / باأن  الإقت�سادية  التنمية  دائرة  تعلن 

وال�سرياميك ذ.م.م   رخ�سة رقم: CN 2877115 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل راأ�ش املال تعديل اىل /15٠٠٠٠

تعديل ال�سكل القانوين من/ �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اىل �سركة ال�سخ�ش الواحد ذ م م
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع حذف/ �ساعد حممد عبداهلل يا�سر الكعبى

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع حذف/ مريزا ناظم الدين مريزا امري حمزه
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع اإ�سافة/ ارجون توتياتيل �سومان توتياتيل ٪1٠٠

تعديل ال�سم التجاري من/ ال�سقر الف�سي لبيع وتركيب الرخام وال�سرياميك ذ.م.م
AL SAQR AL FIDDY FOR TRAD CERAMICS AND MARBLE AND INSTALLATION L.L.C

اىل/ ال�سقر الف�سي لبيع وتركيب الرخام وال�سرياميك - �سركة ال�سخ�ش الواحد ذ م م
AL SAQR AL FIDDY FOR TRAD CERAMICS AND MARBLE AND INSTALLATION - SOLE  PROPRIETORSHIP L.L.C

القت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة  الإعان  هذا  على  اعرتا�ش  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
خال يوم واحد من تاريخ ن�سر هذا الإعان واإل فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن اأي حق اأو 

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

العدد 13759 بتاريخ 2023/1/27 

�إعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة : ال�سرتادا ل�ست�سارات تكنولوجيا املعلومات

   رخ�سة رقم: CN 4499810 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل راأ�ش املال اىل/٣٠٠٠٠

تعديل ال�سكل القانوين من/ موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ التيا جاكلني دافي�ش - مالك /التيا جاكلني دافي�ش - �سريك
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ التيا جاكلني دافي�ش - مالك /التيا جاكلني دافي�ش - مدير

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع ا�سافة/ برناردو�ش جو�سفو�ش ماريه ريجندر�ش ٢٠٪
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع اإ�سافة/ لتي�ش لورن فلثوي�ش ٢5٪

تعديل ن�سب ال�سركاء/ التيا جاكلني دافي�ش 1٠٠٪ - التيا جاكلني دافي�ش ٪55
تعديل ن�سب ال�سركاء/ التيا جاكلني دافي�ش 1٠٠٪ - التيا جاكلني دافي�ش ٠٪

تعديل ال�سم التجاري من/ ال�سرتادا ل�ست�سارات تكنولوجيا املعلومات
ALSTRADA INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING

اىل/ ال�سرتادا ل�ست�سارات تكنولوجيا املعلومات ذ م م
ALSTRADA INFORMATIONTECHNOLOGY CONSULTING L.L.C

القت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة  الإعان  هذا  على  اعرتا�ش  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
خال اأربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذا الإعان واإل فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن اأي 

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

العدد 13759 بتاريخ 2023/1/27 

�إعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة : خيط 70 ك�سك لبيع �سمك - �سركة 

ال�سخ�ش الواحد ذ.م.م رخ�سة رقم: CN 4645212 قد تقدموا اإلينا بطلب:

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع حذف/ وليد عبداهلل احمد حممد املرزوقي

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع ا�سافة/ ا�سيله عبداهلل �سعيد املنذري ٪1٠٠

تعديل ال�سم التجاري من/ خيط 70 ك�سك لبيع �سمك - �سركة ال�سخ�ش الواحد ذ.م.م

KHAYT 70 RETAIL SALE VIA STALLS OF FISH - SOLE PROPRIETORSHIP  .L.L.C

اىل/ خيط 70 لتجارة الأ�سماك - �سركة ال�سخ�ش الواحد ذ.م.م

KHAYT 70 FOR FISH TRADING-SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�ش على هذا الإعان مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 

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

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

مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13759 بتاريخ 2023/1/27 

�إعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة : الرائع للهواتف املتحركة

رخ�سة رقم: CN 1139823 قد تقدموا اإلينا بطلب:

تعديل راأ�ش املال اىل/1٠٠٠٠٠

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

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع حذف/ ح�سن �سيف احمد هميله املزروعي

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع اإ�سافة/ طفيل احمد عبدال�سام ٪1٠٠

تعديل ال�سم التجاري من/ الرائع للهواتف املتحركة

AL RAEI MOBILE PHONES

اىل/ الرائع للهواتف املتحركة - �سركة ال�سخ�ش الواحد ذ م م

AL RAEI MOBILE PHONES - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

القت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة  الإعان  هذا  على  اعرتا�ش  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 

خال اأربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذا الإعان واإل فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن اأي 

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

مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13759 بتاريخ 2023/1/27 

�إعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة : �سركة ابوظبي للرتفيه ذ.م.م

رخ�سة رقم: CN 1178619 قد تقدموا اإلينا بطلب:
Invest Co 1 Limited تعديل ال�سركاء تنازل وبيع حذف/اإنف�ست كومباين 1 ليمتد

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع حذف/�سركة اأم دي �سي للعقارات وال�سيافة القاب�سة ذ.م.م
 M D C REAL ESTATE & HOSPITALITY HOLDING COMPANY L L C

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع ا�سافة/اأم دي �سي خلدمات اإدارة الأعمال ذ.م.م
MDC Business Management Services L.L.C

تعديل ال�سم التجاري من/ �سركة ابوظبي للرتفيه ذ.م.م
ABU DHABI ENTERTAINMENT COMPANY L.L.C

اىل/ �سركة ابوظبي للرتفيه - �سركة ال�سخ�ش الواحد ذ م م
ABU DHABI ENTERTAINMENT COMPANY - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

القت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة  الإعان  هذا  على  اعرتا�ش  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
خال يوم واحد من تاريخ ن�سر هذا الإعان واإل فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن اأي حق اأو 

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

العدد 13759 بتاريخ 2023/1/27 

�إعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة : كرامه خوار للمقاولت 

العامة رخ�سة رقم: CN 4334182 قد تقدموا اإلينا بطلب:

تعديل ال�سم التجاري من/ كرامه خوار للمقاولت العامة

KARAMA KHAWAR GENERAL  CONTRACTING

اىل/ افرازا للمقاولت العامة

AFROZA GENERAL  CONTRACTING

دائرة  مراجعة  الإعان  هذا  على  اعرتا�ش  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 

التنمية القت�سادية خال يوم واحد من تاريخ ن�سر هذا الإعان واإل 

اأو دعوى بعد انق�ساء هذه املدة  فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن اأي حق 

حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.

مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13759 بتاريخ 2023/1/27 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/منريو 

كافيه
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2651762 

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

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13759 بتاريخ 2023/1/27 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/كو لب 

لتنظيم املنا�سبات
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:3880791 

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

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13759 بتاريخ 2023/1/27 

�إعــــــــــالن
ال�س�����ادة/البناء  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

املا�سي للمقاولت العامة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1149799 

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

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13759 بتاريخ 2023/1/27 

�إعالن ت�سفية �سركة
نوع ال�سركة:�سركة ال�سخ�ش الواحد ذ.م.م

الواحد  ال�سخ�ش  �سركة   - للتكنولوجيا  اإنفوتيك  التجاري:كمبيونت  ال�سم 
ذ.م.م

عنوان ال�سركة:جزيرة ابوظبي �سرق 0.11 مبنى ابراهيم حممد عبداهلل
CN 4271524 :رقم القيد يف ال�سجل القت�سادي

�لتعديل �لذي طر�أ على �ل�سركة:
ال�سركة  وت�سفية  حل   -  1

 KUDOS P R S CHARTERED ACCOUNTANTS/ال�ساده 2 - تعيني 
BRANCH OF ABU DHABI - - كم�سفي قانوين لل�سركة بتاريخ:  وذلك 

بناء على قرار حم�سر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل 
بالرقم 2305003326 تاريخ التعديل:2023/01/26

املعني  امل�سفي  مراجعة  العان  هذا  على  اعرتا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 
خال مدة 30 يوما من تاريخ ن�سر هذا العان.

مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13759 بتاريخ 2023/1/27 

�إعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة : الوفاق لتح�سيل الديون ذ.م.م

 رخ�سة رقم: CN 2920014 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل ال�سكل القانوين من/�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اىل �سركة ال�سخ�ش الواحد ذ.م.م

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ حذف �سيف �سعيد حارب �سعيد القبي�سي
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ رامي عادل لطفي �سعد جرج�ش من �سريك اىل مالك

تعديل ن�سب ال�سركاء/ رامي عادل لطفي �سعد جرج�ش من 49٪ اىل ٪1٠٠
تعديل ال�سم التجاري من/ الوفاق لتح�سيل الديون ذ.م.م

AL WFAQ DEBT COLLECTIONS L.L.C

اىل/ األوندرا للدعاية والإعان - �سركة ال�سخ�ش الواحد ذ م م
ALONDRA ADVERTISEMENT AGENCY - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�ش على هذا الإعان مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خال يوم واحد من تاريخ ن�سر هذا الإعان واإل فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن اأي حق 

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

العدد 13759 بتاريخ 2023/1/27 

�إعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة : املرحبانية للماب�ش

 رخ�سة رقم: CN 1035103 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل مدير / اإ�سافة احمد م�سطفى �سرييا بورايل

تعديل وكيل خدمات / حذف حممد عبدالرزاق حممد م�سكال العو�سى
تعديل راأ�ش املال / من null اإىل 100000

تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ال�سخ�ش الواحد ذ م م
تعديل اإ�سم جتاري من/ املرحبانية للماب�ش

AL MARHABANIYYA GARMENTS

اإىل/ املرحبانية للماب�ش - �سركة ال�سخ�ش الواحد ذ م م
AL MARHABANIYYA GARMENTS SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C 

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�ش على هذا الإعان مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خال اأربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذا الإعان واإل فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن 

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

العدد 13759 بتاريخ 2023/1/27 

�إعــــــــــالن
لل�سيافة  ماجي�ستك   : ال�سادة   / باأن  الإقت�سادية  التنمية  دائرة  تعلن 

وتنظيم املنا�سبات
 رخ�سة رقم: CN 4742546 قد تقدموا اإلينا بطلب:

تعديل ال�سم التجاري من/ ماجي�ستك لل�سيافة وتنظيم املنا�سبات
MAJESTIK HOSPITALITY EVENTS MANAGEMENT

اىل/ ماجي�ستك لل�سيافة
MAJESTIK HOSPITALITY

دائرة  مراجعة  الإعان  هذا  على  اعرتا�ش  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
التنمية القت�سادية خال يوم واحد من تاريخ ن�سر هذا الإعان واإل 
اأو دعوى بعد انق�ساء هذه املدة  فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن اأي حق 

حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13759 بتاريخ 2023/1/27 

�إعــــــــــالن
املتكاملة  الروؤية   : ال�سادة   / باأن  الإقت�سادية  التنمية  دائرة  تعلن 

لا�ست�سارات الهند�سية ذ.م.م
 رخ�سة رقم: CN 2088297 قد تقدموا اإلينا بطلب:

تعديل ال�سم التجاري من/ الروؤية املتكاملة لا�ست�سارات الهند�سية ذ.م.م
ALRUAYAH AL MUTAKAMILAH ENGINEERING CONSULTANTS L.L.C

اىل/ النيل لا�ست�سارات الهند�سية ذ.م.م
NILE ENGINEERING CONSULTANTS L.L.C

دائرة  مراجعة  الإعان  هذا  على  اعرتا�ش  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
التنمية القت�سادية خال يوم واحد من تاريخ ن�سر هذا الإعان واإل 
اأو دعوى بعد انق�ساء هذه املدة  فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن اأي حق 

حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13759 بتاريخ 2023/1/27 

�إعــــــــــالن
األف لل�سحن اجلوى -  تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة : 

�سركة ال�سخ�ش الواحد ذ م م
 رخ�سة رقم: CN 2403966 قد تقدموا اإلينا بطلب:

تعديل ال�سم التجاري من/ األف لل�سحن اجلوى - �سركة ال�سخ�ش الواحد ذ م م
ALIF AIR CARGO - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

اىل/ لم الف لل�سفريات وال�سحن اجلوي - �سركة ال�سخ�ش الواحد ذ م م
LAAM ALIF TRAVELS AND AIR CARGO - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

دائرة  مراجعة  الإعان  هذا  على  اعرتا�ش  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
التنمية القت�سادية خال يوم واحد من تاريخ ن�سر هذا الإعان واإل 
اأو دعوى بعد انق�ساء هذه املدة  فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن اأي حق 

حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13759 بتاريخ 2023/1/27 

�إعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة : نوى �سويت�ش

رخ�سة رقم: CN 3741326 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

حذف ميثاء حممد �سمل ابراهيم املعمري
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

ا�سافة عبدالعزيز عبداهلل حممد اجلابري ٪1٠٠
فعلى كل من له حق اأو اعرتا�ش على هذا الإعان مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوما  ع�سر  اأربعة  خال  القت�سادية  التنمية 
الإعان واإل فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد 

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

العدد 13759 بتاريخ 2023/1/27 

�إعــــــــــالن
جراند  مطعم   : ال�سادة   / باأن  الإقت�سادية  التنمية  دائرة  تعلن 

تابيوكا بل�ش
CN قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�سة رقم: 2924969 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
حذف حممد اراكال كوروبات

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
ا�سافة احمد جنم حممد القبي�سي ٪1٠٠

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�ش على هذا الإعان مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوما  ع�سر  اأربعة  خال  القت�سادية  التنمية 
الإعان واإل فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد 

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

العدد 13759 بتاريخ 2023/1/27 
الدعوى رقم 14 ل�شنة 2023 مدنى ب�شيطة

حمكمة العني حمكمة العني الإبتدائية - الدائرة املدنية الب�شيطة
املو�شـوع : اإعلن بالن�شر

املدعى / مو�سى بن على بن �سديد بن �سويدان املنعي
املدعى عليه / حممد ا�سلم مهر مريديا

اأو بوا�سطة  ، انت مدعو للح�سور �سخ�سياً  ا�سلم مهر مريديا  اىل املدعى عليه/ حممد 
وكيل معتمد لجتماع اخلربة )الهند�سية( املقرر عقده ال�ساعة 11:00 �سباحاً، وذلك 
مو�سوع  املركبة  تواجد  حيث  تواجد  حيث  2023م،  يناير   31 املوافق  الثاثاء  يوم 
مبدينة   207 رقم  منزل  الدعوى - منطقة الظاهر )9( اجلديدة - على �سارع رقم -2 
بعدد  امل�ستندات  و  املذكرات  كافة  من  �سور  تقدمي   )1(  : التي  مراعاة  ويرجى  العني. 
لدى  العربية  اللغة  اىل  الأجنبية  باللغة  م�ستندات  اية  ترجمة   )2( الدعوى.  اأطراف 
�سهود لدى  بالدولة. )3( يف حالة وجود  به  و معرتف  قانونية مرخ�ش  مكتب ترجمة 
اأ�سمائهم و اثبات ح�سورهم يف موعد اجلل�سة التي حددتها  اأحد الطراف يجب تقدمي 
اأن ي�سحبها مرتجم  اخلربة.  )4( يف حالة وجود اطراف ل جتيد اللغة العربية يجب 
اأعاه  املحددين  واملكان  املوعد  يف  احل�سور  ناأمل  اخلربة.  امام  ليمثلها  قانونيا  معتمد 
مع �سرورة توكيل ر�سمي لل�سادة/املحامني والوكاء عن اأطراف الدعوى و يف حال عدم 
ح�سور اأي طرف فاأن اخلربة �سوف ت�ستمر يف اأداء مهامها يف غيابه وفقا لل�ساحياتها 

املخوله لها قانونيا.
�خلبري �لهند�سي �ملنتدب / م. كتاب �سعيد �لأحبابي 

Email:ketab.alahbabi@hotmail.com        0503333004 : هاتف

اإعلن بالن�شر 
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�لبنتاغون ي�ساعف �لإنتاج ملد كييف

تقرير: القذائف املدفعية حجر الزاوية يف احلرب االأوكرانية 

الفولذية  الأج�سام  ت�سكيل  ويتم 
ال���ف���ارغ���ة يف م�����س��ان��ع يف ولي���ة 
�سركة  ت����دي����ره����ا  ب���ن�������س���ل���ف���ان���ي���ا 
خلط  ويتم  دايناميك�ش،  ج��رنال 
املتفجرات اخلا�سة بهذه القذائف 
 BAE مًعا بو�ساطة عمال �سركة
تيني�سي ثم  Systems يف ولي��ة 
م�سنع  يف  ق��ذائ��ف  يف  �سكبها  يتم 
 American ����س���رك���ة  ت����دي����ره 
Ordnance يف ريف ولية اأيوا، 
الدافع  ال��وق��ود  �سحن  يتم  بينما 
الهاوتزر  براميل  من  لت�سنيعها 
يف   BAE �سركة  ت�سنعها  التي 

جنوب غرب فريجينيا.

   تقرير: زيادة زراعة 
ميامنار  يف  االأف���ي���ون 
الع�ضكري  احلكم  حتت 

•• رانغون-رويرتز

اأم�ش  املتحدة  ل��اأمم  تقرير  اأف���اد 
اخل��م��ي�����ش اأن زراع�����ة الأف����ي����ون يف 
ي��ح��ك��م��ه��ا اجلي�ش  ال��ت��ي  م��ي��امن��ار 
العام  يف  باملئة   33 بن�سبة  ق��ف��زت 
التدهور  ي��ع��ك�����ش  مم����ا  امل���ا����س���ي، 
امل�ستمر منذ �ست �سنوات يف الدولة 

التي مزقتها ال�سراعات.
الأمم  م��ك��ت��ب  م�������س���وؤول يف  وق�����ال 
امل�����ت�����ح�����دة امل����ع����ن����ي ب�����امل�����خ�����درات 
“مرتبط  ال��ن��م��و  اإن  واجل����رمي����ة 
بال�سطرابات  مبا�سر”  ب�����س��ك��ل 
ال�سيا�سية والقت�سادية يف ميامنار 
م��ن��ذ ت����ويل اجل��ي�����ش ال�����س��ل��ط��ة يف 

انقاب قبل نحو عامني.
واأ�ساف جريميي دوجا�ش، املمثل 
املتحدة  الأمم  مل��ك��ت��ب  الإق��ل��ي��م��ي 
امل���ع���ن���ي ب�����امل�����خ�����درات واجل����رمي����ة 
الق���ت�������س���ادي���ة  “ال�سطرابات 
وا���س��ط��راب��ات احلوكمة  والأم��ن��ي��ة 
الع�سكري  ال�ستياء  اأعقبت  التي 
 2021 ف��رباي��ر  يف  ال�سلطة  على 
املزارعني  اأم��ام  اجتمعت، ومل يكن 
واملعر�سة  ال���ن���ائ���ي���ة  امل���ن���اط���ق  يف 
الأحيان...  م��ن  كثري  يف  لل�سراع 
الأفيون”.  اإىل  العودة  �سوى  خيار 
املجل�ش  ب��ا���س��م  م��ت��ح��دث  ي���رد  ومل 

الع�سكري على طلبات للتعقيب.
ب��ن��دي��ك��ت ه��وف��م��ان، املدير  وح����ذر 
املتحدة  الأمم  مل��ك��ت��ب  الإق��ل��ي��م��ي 
امل��ع��ن��ي ب���امل���خ���درات واجل���رمي���ة يف 
بدائل  “بدون  اأن���ه  م��ن  م��ي��امن��ار، 
املرجح  م��ن  اقت�سادي،  وا�ستقرار 
اأن ت�ستمر زراعة الأفيون واإنتاجه 

يف التو�سع«.

قدرة  يف  التو�سع  يف  ال�سرعة  اإىل 
ت�سنيع الذخرية.

ك�سف  “لقد  وي��ت��م��ان:  واأ����س���اف 
ال���غ���زو ال��رو���س��ي لأوك���ران���ي���ا عن 
التوريد  �سل�سلة  ه�سا�سة  م���دى 
يتعلق  م����ا  يف  ���س��ي��م��ا  ل  ل���دي���ن���ا، 
ب��ال��ذخ��ائ��ر، ال��ت��ي اأ���س��ب��ح��ت الآن 
بو�سوح نوًعا من حالت الطوارئ 

من حيث حماولة التجديد«.
وي��ع��د اإن���ت���اج ذخ���رية امل��دف��ع��ي��ة يف 
معقدة  عملية  املتحدة  ال��ولي��ات 
تتم ب�سكل اأ�سا�سي يف اأربع من�ساآت 
يديرها  ل���ل���ح���ك���وم���ة  مم���ل���وك���ة 

متعاقدو دفاع خا�سون.

اأوك��ران��ي��ا يف  اح��ت��ي��اج��ات  �ستدعم 
الكمية  ال��ف��ع��ل��ي وجت����دد  ال���وق���ت 
امل���������س����ح����وب����ة م������ن امل�����خ�����زون�����ات 

احلالية.

عملية معقدة
النائب  وي����ت����م����ان،  روب  وق�������ال 
اجل��م��ه��وري ع��ن ولي���ة فرجينيا 
امل�سلحة  ال���ق���وات  جل��ن��ة  وع�����س��و 
مبجل�ش النواب، اإن غزو اأوكرانيا 
يف   - “�سبوتنيك”  حل��ظ��ة  ك���ان 
ال�سوفيتي  الإط����اق  اإىل  اإ���س��ارة 
الف�ساء  يف  ���س��ن��اع��ي  ق��م��ر  لأول 
احلاجة  اأو�سحت   -  1957 ع��ام 

اأّنها  ب��ر���ش  ل��وك��ال��ة ف��ران�����ش  اأع��ل��ن��ت 
اإرهابية  “اأعمال  يف  حتقيقاً  فتحت 

مفرت�سة«.
بق�سايا  �ش  متخ�سّ قا�ٍش  و�سيتوىّل 
الإره��������������اب الإ���������س��������راف ع����ل����ى ه����ذا 

التحقيق.
ويف تغريدة على تويرت و�سف خوامنا 
اأندلو�سيا،  منطقة  رئي�ش  م��وري��ن��و، 

الهجوم باأّنه “فظيع ول ُيحتمل«.
“ُقتل �سّما�ش واأ�سيب  “لقد  واأ�ساف 
الأق�����ّل بجروح”،  ك��اه��ن واح����د ع��ل��ى 
ينتهي  ري��ث��م��ا  “احلذر”  اإىل  داع���ي���اً 

“التحقيق«.
نونيز فيخو،  األربتو  من جهته، قال 
القوة  ال�سعبي”،  “احلزب  زع���ي���م 
اإّنه  اليمينية،  املعار�سة  يف  الرئي�سية 
“مرتاع من الهجومني اللذين وقعا 

م�ساء اليوم يف اإخل�سريا�ش«.

•• وا�شنطن-وكاالت

نيويورك  ل�سحيفة  تقرير  ق��ال 
قذائف  اإن  الأم���ري���ك���ي���ة،  ت���امي���ز 
اأ�سبحت  املوجهة  غ��ري  املدفعية 
حجر الزاوية يف ال�سراع امل�ستمر 
ما  اأوك��ران��ي��ا،  يف  �سهًرا   11 منذ 
الأمريكية  ال����دف����اع  وزارة  دع����ا 
التخطيط  اإىل  )ال���ب���ن���ت���اغ���ون( 
لزيادة اإنتاج هذه القذائف بن�سبة 
500 يف املائة يف غ�سون عامني.

الإن��ت��اج ت�سل  م��ن  الكمية  وه���ذه 
لها  ي�����س��ب��ق  مل  م�����س��ت��وي��ات  اإىل 
مثيل منذ احلرب الكورية، حيث 
الأمريكية  الدفاع  وزارة  ت�ستثمر 
لتعوي�ش  ال�������دولرات  م���ل���ي���ارات 
ال���ن���ق�������ش ال���ن���اج���م ع����ن احل����رب 
خمزونات  ول��ب��ن��اء  اأوك���ران���ي���ا  يف 

لل�سراعات امل�ستقبلية.

و�قع جديد
�سي�سمل  ال�����ذي  اجل���ه���د،  وه�����ذا 
منتجني  وجلب  امل�سانع  تو�سيع 
“جهود  م�����ن  ج������زء  ه�����و  ج��������دد، 
منذ  هجومية  الأك��رث  التحديث 
ما يقرب من 40 عاًما” للقاعدة 
الأمريكية،  الدفاعية  ال�سناعية 

وفًقا لتقرير للجي�ش الأمريكي.
وب��ي��ن��م��ا ي���رك���ز ال��ب��ن��ت��اغ��ون على 
ب���اأع���داد �سغرية  خ��و���ش م��ع��ارك 
العالية  امل��وج��ه��ة  الأ���س��ل��ح��ة  م��ن 
التكلفة، فر�ش عليه واقع احلرب 
ال�ستثمار  يف  ال��ب��دء  الأوك��ران��ي��ة 
حيث  املدفعية،  اإنتاج  يف  اجلديد 
كبري  ح��د  اإىل  اأوك���ران���ي���ا  تعتمد 
على مدافع الهاوتزر التي تطلق 

قذائف غري موجهة.
ق��ب��ل غ���زو رو���س��ي��ا لأوك���ران���ي���ا يف 
اإن��ت��اج اجلي�ش  24 ف��رباي��ر، ك��ان 
14400 قذيفة غري  الأمريكي 
���س��ه��رًي��ا ك��اف��ي��اً لطريقة  م��وج��ه��ة 
اجلي�ش  ات��ب��ع��ه��ا  ال���ت���ي  احل������رب 

الأمريكي.
القوات  اإم���داد  اإىل  لكن احلاجة   
امل�����س��ل��ح��ة يف ك��ي��ي��ف دف���ع���ت ق���ادة 
اأهداف  م�ساعفة  اإىل  البنتاغون 
الإن��ت��اج ث��اث م��رات يف �سبتمرب، 
ث���م م�����س��اع��ف��ت��ه��ا م����رة اأخ�����رى يف 
يناير حتى يتمكن يف النهاية من 
اأكرث  اأو  ق��ذي��ف��ة  األ���ف   90 �سنع 

�سهرًيا.

دعم م�ستمر
“نيويورك  ت���ق���ري���ر  وب���ح�������س���ب 

خمزون كاٍف لل�سر�ع
ال�سحيفة  ت���ق���ري���ر  وب���ح�������س���ب 
الدفاع  وزارة  �ستمول  الأمريكية، 
الذخرية  ل�سنع  جديدة  من�ساآت 
من  ي��ق��رب  م��ا  و�ستنفق  املدفعية 
مدار  ع��ل��ى  ���س��ن��وًي��ا  دولر  م��ل��ي��ار 
القادمة  ع���اًم���ا  ع�����س��ر  اخل��م�����س��ة 
الذخائر  اإن��ت��اج  م��راف��ق  لتحديث 
حماولة  يف  للحكومة،  اململوكة 
�سامة  وحت�سني  الأمتتة  لزيادة 
امل���ط���اف  ن���ه���اي���ة  ويف  ال����ع����م����ال، 
���س��ن��ع ال���ذخ���ائ���ر ب�����س��ك��ل اأ����س���رع. 
خ�س�ش  ف��ق��ط،  اأغ�سط�ش  وم��ن��ذ 
دولر  م��ل��ي��ار   1.9 ال��ك��ون��غ��ر���ش 

للجي�ش لهذا اجلهد.
بو�ش، م�ساعد  ر.  وقال دوغا�ش 
اأكرب م�سوؤول  وزير اجلي�ش، وهو 
الوليات  اإن  باجلي�ش،  ا�ستحواذ 
امل���ت���ح���دة ه����ي واح�������دة م����ن عدد 
ق��ل��ي��ل م��ن ال����دول ال��ت��ي حتتفظ 
ب��اح��ت��ي��اط��ي��ات ك���ب���رية م���ن هذه 
اأوق����������ات احل�����رب  الأ�����س����ل����ح����ة يف 

وال�سام على حد �سواء.
النزاعات  “يف  ب���و����ش:  واأ�����س����اف 
ال�����س��اب��ق��ة، ك����ان ل��دي��ن��ا خم���زون 
احلالة،  ه��ذه  يف  لل�سراع..  ك��اٍف 

ال�����ق�����وات  اأط�����ل�����ق�����ت  تاميز”، 
اآلف  وال���رو����س���ي���ة  الأوك����ران����ي����ة 
بع�سها  ع��ل��ى  ال���ه���اوت���زر  ق���ذائ���ف 
خط  ط��ول  على  ي��وم��ًي��ا،  البع�ش 
اأم���ام���ي ي��زي��د ط��ول��ه ع���ن 600 
م���ي���ل. ه����ذه الأ���س��ل��ح��ة ه���ي على 
الأرج����������ح م�������س���وؤول���ة ع����ن اأك����رب 
وقدر  احل��رب،  ن�سبة من �سحايا 
اأعدادهم  الأمريكيون  امل�سوؤولون 
كل  م��ن   100000 م��ن  ب��اأك��رث 

جانب.
اإنتاج  ويعد قرار اجلي�ش بتو�سيع 
املدفعية اأو�سح عامة حتى الآن 
على اأن الوليات املتحدة تخطط 
عن  النظر  بغ�ش  اأوكرانيا  لدعم 

طول مدة احلرب.
الوليات  اأر�سلتها  التي  الذخرية 
ت�سمل  ل  اأوك��ران��ي��ا  اإىل  امل��ت��ح��دة 
155 ملم  ع��ي��ار  ق���ذائ���ف  ف��ق��ط 
ا  اأي�سً ول��ك��ن  ال���ه���اوت���زر،  مل���داف���ع 
ملن�سات  امل���وج���ه���ة  ال���������س����واري����خ 
ال�سواريخ  واآلف   HIMARS
وال�سواريخ  ل��ل��ط��ائ��رات  امل�����س��ادة 
امل�������س���ادة ل���ل���دب���اب���ات واأك������رث من 
لاأ�سلحة  ط��ل��ق��ة  م��ل��ي��ون   100
“نيويورك  ب��ح�����س��ب  ال�����س��غ��رية، 

تاميز« .

الإنتاج  زي���ادة  اإىل  ن�س�����عى  نحن 
من  خمزونن�������ا  ع��ل��ى  ل��ل��ح��ف��اظ 
الط��������وارئ  ح������الت  بع�ش  اأج��ل 
لتوفي���ر  ��ا  اأي�����سً ول��ك��ن  الأخ�����رى 
حليف، لذلك فهو و�سع جدي������د 

نوعا ما«.
ويبلغ طول القذائف غري املوجهة 
اأقل من  اإنتاجها حالًيا  يتم  التي 
ثاثة اأقدام، وتزن حوايل 100 
رطل وهي مليئة ب� 24 رطًا من 
امل��ت��ف��ج��رات، وه��و م��ا يكفي لقتل 
150 قدًما  الأ�سخا�ش يف نطاق 
م��ن ال���س��ط��دام واإ���س��اب��ة اجلنود 
امل��ع��ر���س��ني ع��ل��ى ب��ع��د اأك�����رث من 

400 قدم.
الوليات  اأر����س���ل���ت  الآن،  وح��ت��ى 
املتحدة اأكرث من مليون مقذوف 
بينما  اأوك����ران����ي����ا،  اإىل  م��ت��ف��ج��ر 
حلف  يف  اأخ������رى  دول  ���س��اه��م��ت 
�سمال الأطل�سي وحلفاء الوليات 
امل��ت��ح��دة ال��رئ��ي�����س��ي��ني م���ن خارج 
ال��ن��ات��و ب��ال��ق��ذائ��ف اإىل ح��د كبري 

دون الك�سف عن عددها.
على  التعليق  البنتاغون  ورف�ش 
ح��ج��م اح��ت��ي��اط��ي��ات��ه م��ن قذائف 
اإن  155 م��ل��م، ل��ك��ن ب��و���ش ق���ال 
الإنتاج  يف  لها  املخطط  الزيادات 

•• مدريد-اأ ف ب

ُقتل �سّما�ش واأ�سيب اأ�سخا�ش اآخرون 
بجروح، اأحدهم كاهن اإ�سابته خطرة، 
“اإرهابي”  اأّن������ه  ي���رّج���ح  ه���ج���وم  يف 
يف  م��ت��ج��اورت��ني  كني�ستني  ا���س��ت��ه��دف 
مدينة اأخلي�سريا�ش يف جنوب اإ�سبانيا 
ب�ساطور، وفق ما  ونّفذه رجل م�سّلح 
توقيف  اأّك��دت  التي  ال�سلطات  اأعلنت 

املهاجم.
دخل  بيان  يف  الداخلية  وزارة  وقالت 
�سان  كني�سة  ب�����س��اط��ور  م�����س��ّل��ح  رج���ل 
اإخل�سريا�ش حيث هاجم  اإي�سيدرو يف 
اأّدى اإىل اإ�سابته بجروح  الكاهن مّما 

خطرة«.
املهاجم  دخ��ل  ذل���ك،  “بعد  واأ���س��اف��ت 
كني�سة نوي�سرتا �سينيورا دي ل باملا، 
ح��ي��ث ع����اث ف��ي��ه��ا خ���راب���اً ث���م هاجم 

اخلروج  يف  ال�سّما�ش  جنح  ال�سّما�ش. 
من الكني�سة، لكّن املهاجم قب�ش عليه 

يف اخلارج واأ�سابه بجروح مميتة«.
اإل  ه��ي  “ما  ف��اإّن��ه  ال��ب��ي��ان،  وبح�سب 
حلظات حّتى مّت نزع �ساح )املهاجم( 
ال��ق��ب�����ش ع��ل��ي��ه، وه���و حالياً  واإل���ق���اء 

حمتجز لدى ال�سرطة«.
بع�سهما  ع��ن  الكني�ستان  تبعد  ول 
البع�ش �سوى ب�سع دقائق �سرياً على 

القدمني.
ال�سرطة  ناحيته، قال م�سدر يف  من 
املهاجم كان  اإّن  لوكالة فران�ش بر�ش 
ب�سيء  “�سرخ  وق��د  جابية  ي��رت��دي 

ما” اأثناء تنفيذه الهجوم.
م���ن ج��ه��ت��ه��ا، اأف������ادت و���س��ائ��ل اإع����ام 
اإف��ادات �سهود عيان  حملية نقًا عن 
بوا�سطة  ال�سّما�ش  قتل  امل��ه��اج��م  اأّن 

�ساطور.

م�سّلني  ع��ن  الإع���ام  و�سائل  ونقلت 
ل  دي  �سينيورا  نوي�سرتا  كني�سة  يف 
ب��امل��ا ق��ول��ه��م اإّن����ه وب��ي��ن��م��ا ك��ان��وا على 
ال�ساعة  قرابة  القّدا�ش  اإن��ه��اء  و�سك 
راك�ساً  الكني�سة  19:30 دخل رجل 
واأخ�������ذ ي�����س��ي��ح وي���ل���ق���ي الأي���ق���ون���ات 

وال�سلبان وال�سموع اأر�ساً.
الأ�سخا�ش بجروح  واأ�سيب عدد من 

يف الهجوم.
ال�سلطات،  ن�سرته  فيديو  مقطع  ويف 
ظ���ه���ر امل����ه����اج����م م�����ن اخل����ل����ف وه���و 
و�سط  مم��ّر  يف  وي�سري  اليدين  مقّيد 

�سرطيني.
اإّن  الداخلية  وزارة  قالت  بيانها  ويف 
وحتقيق  حت��ل��ي��ل  م��و���س��ع  “الوقائع 
ال��وق��ت احل��ايل حتديد  ول ميكن يف 

طبيعة الهجوم«.
ل���ك���ّن ال��ن��ي��اب��ة ال��ع��ام��ة م���ا ل��ب��ث��ت اأن 

�ضيخ االأزهر يدعو اإىل مقاطعة منتجات هولندا وال�ضويد 
•• القاهرة-اأ ف ب

دعا �سيخ الأزه��ر الإم��ام اأحمد الطيب اإىل “مقاطعة املنتجات 
الهولندية وال�سويدية” بعد اأيام من اإحراق ومتزيق ن�سختني 
م���ن ال����ق����راآن م���ن ج���ان���ب ن��ا���س��َط��ني مي��ي��ن��َي��ني م��ت��ط��رَف��ني يف 

�ستوكهومل ولهاي.
ويف اإطار تظاهرة مرّخ�سة من جانب ال�سرطة ال�سويدية اأمام 
الدمناركي  ال�سويدي  اأح��رق  �ستوكهومل،  يف  الرتكية  ال�سفارة 
ال��ي��م��ي��ن��ي امل��ت��ط��رف را���س��م��و���ش ب����ال����ودان ال�����س��ب��ت ن�����س��خ��ة من 

امل�سحف.
والأحد مّت ت�سوير قيادي يف حركة “بيغيدا” املعادية لاإ�سام 
واقفاً وحيداً على مقربة من مقّر جمل�ش النواب الهولندي يف 

لهاي وهو ميّزق �سفحات ن�سخة من امل�سحف قبل اأن يدو�سها 
اأّن  ا�ش”  او  “ان  العام  الهولندي  التلفزيون  واأعلن  برجليه. 

ال�سرطة املحلية منعته من اإحراق امل�سحف.
 واأثارت هاتان احلادثتان موجة اإدانات �سديدة من جانب اأنقرة 
ودول اإ�سامية عديدة وتظاهرات يف العراق و�سوريا وباك�ستان 

واأفغان�ستان.
وط��ال��ب اإم����ام الأزه������ر، امل��وؤ���س�����س��ة ال�����س��ن��ّي��ة الأك����رب يف العامل، 
املنتجات  جميع  مبقاطعة  والإ���س��ام��ي��ة  ال��ع��رب��ي��ة  “ال�سعوب 
حلكومتي  منا�سب  “رّد  وبتوجيه  وال�سويدية”  الهولندية 
ول���ت���ني... )ب�����س��ب��ب( ال��ت��م��ادي يف ح��م��اي��ة اجلرائم  ه��ات��ني ال���دَّ
اأخاقية  اإن�����س��ان��ي��ة ول  ل  وال���ربب���ري���ة حت���ت لف��ت��ة  ال��دن��ي��ئ��ة 
ي�سمونها “حرية التعبري«. من جانبها، اأعربت وزارة اخلارجية 

امل�سرية عن “بالغ اإدانتها” ملا ح�سل يف الدولتني، معرّبًة عن 
“بالغ قلقها اإزاء تكرار حوادث ازدراء الأديان وت�ساعد ظاهرة 

الإ�ساموفوبيا يف عدد من الدول الأوروبية«.
اأدنى  “عمل ل ينم عن  باأنه  وا�ستنكرت �ستوكهومل ما و�سفته 
اأن  واأك���دت  امل�سلمني،  م��ع  “تعاطفها”  ع��ن  وع��ربت  احرتام” 

الد�ستور ال�سويدي ل ي�سمح مبنع هذا النوع من الت�سرفات.
لكن ذلك مل يكن كافًيا لتهدئة غ�سب تركيا امل�سممة اأكرث من 
�سمال  حلف  اإىل  ال�سويد  ان�سمام  عرقلة  على  م�سى  وقت  اأي 
اإردوغان  الرتكي رجب طيب  الرئي�ش  واأكد  )ناتو(.  الأطل�سي 
تركيا  “دعم”  ع��ل��ى  الع��ت��م��اد  ب��اإم��ك��ان��ه��ا  ي��ع��د  ال�����س��وي��د مل  اأّن 
الرتكية  اخلارجية  وزارة  ا�ستدعت  كما  الناتو،  اإىل  لان�سمام 

�سفري هولندا يف اأنقرة لاحتجاج.

نازحون يف جنوب ال�ضودان يعولون على زيارة البابا 

قتيل وجرحى يف هجوم ي�ضتهدف كني�ضتني يف اإ�ضبانيا

•• جوبا-رويرتز

بجنوب  ج��وب��ا  للنازحني يف  م��ن عقد يف خميم  ي��ق��رب  م��ا  اأم�����س��ى  اأن  بعد 
للعا�سمة  فرن�سي�ش  البابا  زي��ارة  تلهم  اأن  ج��ال��واك  ماين  ياأمل  ال�سودان، 
العودة  له  تت�سنى  ال�سام حتى  باإحال  ال�سيا�سيني  القادة  املقبل  الأ�سبوع 

اإىل دياره.
ودخل جالواك املخيم التابع لاأمم املتحدة والواقع على بعد كيلومرتات 
قليلة من م�سكنه بحثا عن الأمان بعد ثاثة اأيام من اندلع النزاع يف عام 

.2013
عاما   44 العمر  م��ن  البالغ  ال��رج��ل  �سهد  ذل���ك،  تلت  ال��ت��ي  ال�سنوات  ويف 
�سهد  كما  وينق�سونها  �سام  اتفاقيات  وهم يربمون  ال�سودان  قادة جنوب 
م�ستمرا  و�سراعا  فيها  تورطها  وتنفي  العرقية  املجازر  ترتكب  ميلي�سيات 

با هوادة يدفع اأجزاء من الباد اإىل اأتون املجاعة.
31 يناير  ال��ف��رتة م��ن  ال��ك��وجن��و يف  الفاتيكان  ب��اب��ا  ي���زور  اأن  امل��ق��رر  وم��ن 
كانون الثاين اإىل الثالث من فرباير �سباط ثم �سيم�سي يومني يف جنوب 
الأغلبية  ذي  ال�سودان  جنوب  زي��ارة  يف  فرن�سي�ش  البابا  ورغ��ب  ال�����س��ودان. 

امل�سيحية ل�سنوات لكن اخلطط تاأجلت ب�سبب عدم ال�ستقرار هناك واألغيت 
رحلة مقررة يف يونيو حزيران ب�سبب علة يف الركبة اأ�سابت فرن�سي�ش.

الباد  �سمال  يف  راأ�سه  م�سقط  اإىل  ال�سفر  ي�ستطيع  ل  اإن��ه  جالواك  وق��ال 
خ�سية التعر�ش للهجوم واأ�ساف “نحن يف و�سع �سيء... منذ 2013، مل 
ن�سهد اأي �سام جيد”. وما زالت ال�ستباكات املتفرقة حت�سد اأرواح املدنيني 

يف جميع اأنحاء الباد.
وب��ع��د عامني   .2011 ع���ام  ا�ستقاله يف  ع��ل��ى  ال�����س��ودان  ج��ن��وب  وح�����س��ل 
اندلع ال�سراع عندما ا�ستبكت القوات املوالية للرئي�ش �سلفا كري مع تلك 
املوالية لنائب الرئي�ش ريك م�سار الذي ينتمي اإىل جماعة عرقية مناف�سة. 

وحتولت اإراقة الدماء اإىل حرب اأهلية اأدت اإىل مقتل 400 األف �سخ�ش.
املعارك لكن بنودا مثل ن�سر جي�ش  اأ���س��واأ   2018 اأُب��رم ع��ام  اتفاق  واأوق��ف 

وطني موحد مل ُتنفذ بعد.
وياأمل جالواك وغريه من النازحني يف املخيم، والبالغ عددهم 52 األفا، اأن 

تدفع اأول زيارة بابوية على الإطاق للباد القادة اإىل احرتام التفاق.
ويوجد 2.2 مليون نازح اإىل الداخل يف جنوب ال�سودان كما فر 2.3 مليون 

اآخرين من الباد واأ�سبحوا لجئني وفقا لاأمم املتحدة.

ع�ضرات القتلى بانفجار يف نيجريا 
•• باوت�شي-رويرتز

املا�سية  مربي  با�سم  ومتحدث  حكومي  م�سوؤول  ق��ال 
قتلوا  وامل��ارة  املا�سية  رع��اة  من  الع�سرات  اإن  املحليني 
نتج عن  اأن��ه  ي�ستبه يف  انفجار  اآخ��ر يف  ع��دد  واأ�سيب 

قنبلة يف منطقة �سمال و�سط نيجرييا.
وق���ع احل����ادث م�����س��اء ال��ث��اث��اء ب��ني ولي��ت��ي ن�سراوة 

وبنويه يف �سمال و�سط نيجرييا.
)ميتي  جمعية  با�سم  املتحدث  �سليمان،  تا�سيو  وق��ال 
اهلل( ملربي املا�سية يف نيجرييا، اإن جمموعة من الرعاة 
املنتمني لعرقية الفولين كانوا ينقلون ما�سيتهم اإىل 
ن�سراوة من بنويه، حيث �سادرت ال�سلطات احليوانات 
انفجار  هز  عندما  الرعي،  مكافحة  قوانني  خلرقها 

املنطقة.
54 �سخ�سا م�سرعهم  “لقي ما ل يقل عن  واأ�ساف 

على الفور. هناك عدد ل يح�سى من امل�سابني«.

ومل يذكر عبد اهلل �سويل حاكم ن�سراوة عدد القتلى 
لكنه قال لل�سحفيني اإن انفجار قنبلة هو ال�سبب يف 

�سقوط قتلى.
النفجار،  وراء  ي��ق��ف  اأن���ه  يعتقد  م��ن  يذك��������ر  ومل 
“ل�سمان  الأمنية  بالأجه������زة  يلتقي  اإن��ه  ق��ال  لكنه 
ا�ستمرارنا يف تخفيف التوتر” الذي ميكن اأن ينجم 

عن احلادث.
با�سم  اأي�����س��ا  امل��ع��روف  نيجرييا،  و�س�������ط  و�س��������مال 
ال�ستباكات  ب�سبب  للعنف  عر�س��ة  الأو�س��ط،  احل��زام 
ب���ني رع�����اة ال����ف����ولين وامل�����زارع�����ني، وم��ع��ظ��م��ه��م من 
امل�سيحيني، والتي غالبا ما تو�سف باأنها �سراع عرقي 

وديني.
لكن اخلرباء يقولون اإن النمو ال�سكاين وتغري املناخ 
اأدى اإىل تو�سع املنطقة املخ�س�سة للزراعة، مما يرتك 
املفتوح  ل��ل��رع��ي  امل��ت��اح��ة  الأرا����س���ي  م��ن  اأق���ل  م�ساحة 

للما�سية من قبل الرعاة الرحل.
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املال والأعمال
% منوًا يف اأرباح االإمارات دبي الوطني خالل 2022.. وتو�ضية بتوزيع 60 فل�ضًا �ضيولة االأ�ضهم املحلية تتجاوز 1.4 مليار درهم يف ختام التعامالت  40

بن�سبة  اأرب��اح��ه  منو  البنك  اإع��ان  مع   3.5% بن�سبة  الإ�سامي” 
 10% بن�سبة  نقدية  بتوزيعات  والتو�سية   ،2022 يف   26.7%
“الفا ظبي”  اأ�سهم  اأ�سهم منحة، كما ارتفعت  من راأ�ش املال و5% 
 0.42% و”غذاء”   0.44% القاب�سة”  و”برجيل   0.48%
القاب�سة”  “العاملية  وت�سدر   .0.11% التجاري”  و”اأبوظبي 
تاه  دره����م،  م��ل��ي��ون   359.3 بنحو  ���س��ي��ول��ة  م�ستقطباً  ال��ن�����س��اط 
“اأبوظبي الأول” جاذباً نحو 178.3 مليون درهم، ثم “الفا ظبي” 
امل��ايل، ارتفع  128 مليون دره��م. وف��ى �سوق دب��ي  ب�سيولة ج��اوزت 
%0.38 مع اإعان البنوك منو  بن�سبة  “الإمارات دبي الوطني” 
2022، مع تو�سية  %40 اإىل 13 مليار درهم يف  اأرباحه بن�سبة 
و”�سالك”   3.36% كابيتال”  “�سعاع  زاد  كما  فل�سا،   60 بتوزيع 

%0.38 و”اإعمار للتطوير” %0.88 و”اإمباور” 0.65%.

•• اأبوظبي-وام:

1.4 مليار درهم  اأ�سواق الأ�سهم املحلية �سيولة جتاوزت  ا�ستقطبت 
العقار  اأ�سهم  يف  رئي�سي  ب�سكل  تركيزها  مع   ،lsا ت���داولت  ختام  يف 
يف  دره��م  مليار   1.24 بواقع  ال�سيولة  وتوزعت  والبنوك.  واملالية 
املالية و170.7 مليون درهم يف �سوق دبي  ل��اأوراق  اأبوظبي  �سوق 
املايل، بعد تداول 242.4 مليون �سهم عرب تنفيذ اأكرث من 17.8 
اأو ما   0.02% العام بن�سبة  األف �سفقة. وارتفع موؤ�سر �سوق دبي 
اأغلق  فيما  نقطة،   3357.39 عند  ليقفل  نقطة   0.77 ي��ع��ادل 
 9927.82 م�ستوى  عند   ”15 “فادك�ش  اأبوظبي  �سوق  موؤ�سر 
نقطة، و�سجل موؤ�سر فوت�سي �سوق اأبوظبي العام “فادجي” م�ستوى 
“ال�سارقة  �سهم  اأبوظبي  �سوق  يف  وارتفعت  نقطة.   10000.33

“عام ال�ستدامة”؛ وا�سلنا القيام 
بدور رئي�سي وفاعل يف دعم جهود 
من  املنطقة  يف  امل�ستدام  التمويل 
الأول  اأب��وظ��ب��ي  ق��ي��ام بنك  خ��ال 
مليارات   9 م���ن  اأك�����رث  ب��ت�����س��ه��ي��ل 
التمويل  م����ن  اأم����ري����ك����ي  دولر 
ال�ستدامة  مب�����س��اري��ع  امل��رت��ب��ط��ة 
الهادفة  البنك  روؤي��ة  مع  متا�سياً 
اإىل توفري متويل م�ستدام بقيمة 
بحلول  اأمريكي  دولر  مليار   75
حتقيق  ج��ان��ب  اإىل   ،2030 ع��ام 
املنتجات  ط������رح  يف  ه������ام  ت����ق����دم 
ملختلف  ب��ال���س��ت��دام��ة  امل��رت��ب��ط��ة 
تعزيز  وموا�سلة  العماء،  فئات 
مكانتنا الرائدة يف �سوق ال�سندات 
ال�سندات  مثلت  حيث  اخل�����س��راء، 
طرحها  مت  ال����ت����ي  اخل�����������س�����راء 
اإ�سدارات  بعمات خمتلفة ن�سف 
 .2022 ع����ام  خ����ال  امل��ج��م��وع��ة 
اإن��ن��ا واث���ق���ون م��ن ق����درة املنطقة 
على  قدرتنا  وم��ن  ال�سمود،  على 
التي  ال���ف���ر����ش  م����ن  ال����س���ت���ف���ادة 
قّيمة  ع��ائ��دات  حتقيق  �ساأنها  من 
خال  للم�ساهمني  وم�����س��ت��دام��ة 

عام 2023 وما بعده”.

الرا�سخ  ال��ت��زام��ن��ا  م���ع  ومت��ا���س��ي��اً 
م�ستدامة  قيمة  اأف�سل  بتحقيق 
فقد  مل�ساهمينا،  الأج���ل  وط��وي��ل��ة 
اأو�سى جمل�ش اإدارة بنك اأبوظبي 
اأرب��اح نقدية بقيمة  بتوزيع  الأول 
لل�سنة  ال��واح��د  لل�سهم  فل�ساً   52
دي�سمرب   31 يف  املنتهية  الكاملة 
2022، مقارنة مع 49 فل�ساً يف 

.” عام 2021 
وق����ال ���س��م��و ال�����س��ي��خ ط��ح��ن��ون بن 
م�سي  م���ع   “ ن���ه���ي���ان:  اآل  زاي�����د 
حتقيق  ن����ح����و  ق�����دم�����اً  امل���ن���ط���ق���ة 
وا�ستعداد  ال���س��ت��دام��ة،  اأه������داف 
ل�ست�سافة  الإم��������������ارات  دول��������ة 
املناخ  ل��ت��غ��ري  الأط�������راف  م���وؤمت���ر 
2023؛  ع���ام  يف   )COP28(
م�سوؤولية  الآن  ن��ت�����س��ارك  ف��اإن��ن��ا 
التعاون وتوحيد اجلهود لإطاق 
لر�سم  للدولة  الكاملة  الإمكانات 
ا�ستدامة  اأك���رث  م�ستقبل  م��ام��ح 
اأدرك  ل��ق��د  ل��ل��ج��م��ي��ع.  وازده���������اراً 
هذه  اأه��م��ي��ة  الأول  اأب��وظ��ب��ي  بنك 
بتكثيفها  التزامه  واأك���د  اجل��ه��ود، 
املنطقة  بعملية حتّول  للم�ساهمة 

نحو م�سادر الطاقة النظيفة”.

والتو�سع  الدخل  م�سادر  لتنويع 
وتر�سيخ  تعزيز  وا�سلنا  ال���دويل، 
تواجدنا يف الأ�سواق ذات الأولوية، 
امل�سرية من  ال�سوق  ت�سمل  والتي 
 – الأول  اأب���وظ���ب���ي  ب��ن��ك  خ����ال 

م�سر”.
حافظت   “ الر�ستماين:  وتابعت 
املجموعة على قوة الأداء الت�سغيلي 
الربع  خ��ال  الأ�سا�سية  لاأعمال 
الأخ�����ري م���ن ال���ع���ام ب��ال��رغ��م من 
البيئة  تواجهها  التي  التحديات 
الذي  الأم��ر  العاملية،  القت�سادية 
املخ�س�سات،  ت��ع��زي��ز  م���ن  م��ك��ن��ن��ا 
لتقييم  م���درو����ش  ن��ه��ج  واع���ت���م���اد 
يف  ال�ستثمار  وموا�سلة  الأ�سول، 
التكنولوجية  واملن�سات  الأنظمة 

.”
واأ�سافت: “ كلي فخر مبوا�سلتنا 
حت��ق��ي��ق الإجن����������ازات خ�����ال عام 
امل���ج���الت  م����ن  ع�����دد  يف   2022
ال�سرتاتيجية، مبا يف ذلك تطوير 
جت��رب��ة ال��ع��م��اء، وت��و���س��ي��ع باقة 
وال�ستفادة  املتخ�س�سة،  عرو�سنا 
ال�سرتاتيجية  ال�������س���راك���ات  م���ن 
ع����رب خمتلف  ال���ق���ي���م���ة  ل���ت���ع���زي���ز 

كل  �ساهم  وق��د  املجموعة.  اأعمال 
اأبوظبي  ب��ن��ك  ت�����س��ن��ي��ف  يف  ذل���ك 
يف  اإم�����ارات�����ي  ب��ن��ك  ك����اأب����رز  الأول 
و�سمال  الأو���س��ط  ال�سرق  منطقة 
اأف��ري��ق��ي��ا يف اجل������داول ال���دوري���ة 
املقرت�ش  امل������ال  راأ��������ش  لأ������س�����واق 
الثاث،  ال��رئ��ي�����س��ي��ة  ب��ال��ع��م��ات 
لاأ�س�����واق  ال���دوري���ة  واجل�����داول 
ت�سنيف����ه  ع��ل��ى  وح��اف��ظ  امل��ال��ي��ة، 
اإق���را����ش يف منطقة  ك��اأب��رز وك��ي��ل 
اأفريقيا  و�سمال  الأو���س��ط  ال�سرق 
م��ن ح��ي��ث ح��ج��م ال�����س��ف��ق��ات، كما 
ح���ق���ق من�������واً م��������زدوج ال����رق����م يف 

الإيرادات الدولية”.
كذلك  بالفخر  “ ن�سعر   : وقالت 
ب��ح�����س��ول ال��ب��ن��ك ع��ل��ى ع����دد من 
اجلوائز تقديراً له على اإجنازاته، 
رقمي  بنك  “اأف�سل  ج��ائ��زة  منها 
لاأفراد يف دولة الإمارات العربية 
رقمي  بنك  “واأف�سل  املتحدة”، 
ت�سميم  و”اأف�سل  مبتكر”، 
جملة  م��ن  امل�ستخدم”  ل��ت��ج��رب��ة 

جلوبال فاينان�ش لعام 2022”.
بالتزامن   “ الر�ستماين  وتابعت 
مع اإعان دولة الإمارات 2023 

واأ�ساف �سموه: “ كلي ثقة بقدرة 
اأبوظبي الأول على موا�سلة  بنك 
دوره املحوري لبناء قواعد را�سخة 
والتنمية  الق��ت�����س��ادي  ل��ازده��ار 
امل�ستدامة، ونتطلع لا�ستفادة من 
الفر�ش الواعدة التي تنتظرنا يف 
فيه م�سرية  نوا�سل  ال��ذي  الوقت 

النمو والتقدم.”
اأرباح املجموعة خال  وبلغ �سايف 
درهم،  مليار   2.5 الأخ��ري  الربع 
مقارنة مع 2.9 مليار درهم خال 
ال��رب��ع ال��ث��ال��ث م��ن ع���ام 2022، 
وعمليات  املخ�س�سات  يعك�ش  م��ا 
اإجمايل  وبلغ  املتحفظة.  التقييم 
درهم  م��ل��ي��ار   23.9 الإي��������رادات 
بارتفاع ن�سبته %10 مقارنة مع 
 ،2021 ع��ام  م��ن  ال��ف��رتة نف�سها 
وذلك نتيجة ارتفاع اإيرادات �سايف 
واملكا�سب   23% بن�سبة  الفوائد 
�سركة  يف  ح�سة  بيع  عن  الناجتة 

املدفوعات “ماغناتي”.
 6.7 الت�سغيلية  التكاليف  وبلغت 
ن�سبته  ب���ارت���ف���اع  دره�������م،  م���ل���ي���ار 
العمليات  ان��دم��اج  نتيجة   15%
)بنك  م�������س���ر  يف  ال��ت�����س��غ��ل��ي��ل��ي��ة 

مقارنة مع الفرتة نف�سها من عام 
ال��رغ��م من  ع��ل��ى  2021 وذل����ك 
اأ���س��ع��ار ال��ف��ائ��دة، وارتفعت  ارت��ف��اع 
ودائ�����������ع احل���������س����اب����ات اجل�����اري�����ة 
 3% بن�سبة  ال��ت��وف��ري  وح�����س��اب��ات 
مقارنة مع الفرتة نف�سها من عام 

2021
ال�سيولة  ت��غ��ط��ي��ة  م���ع���دل  وب���ل���غ 
م���ع���دلت  ي��ع��ك�����ش  م����ا   154%
ال�������س���ي���ول���ة امل���رت���ف���ع���ة وم�������س���ادر 
التمويل املتنوعة، بينما بلغ معدل 
القرو�ش املتعرثة %3.9 يف حني 
املخ�س�سات  ت��غ��ط��ي��ة  م��ع��دل  ب��ل��غ 
%98، وبلغ معدل حقوق امللكية 
)بعد   12.6% الأول  ال�����س��ق   -
الأرباح(  توزيعات  �سايف  احت�ساب 
اأ�سا�ش  19 نقطة  بارتفاع مبعدل 
نتيجة   ،2021 ع��ام  م��ع  مقارنة 
قدرة البنك على تعزيز راأ�ش املال 
مبادرات  وتوا�سل  م�ستمر،  ب�سكل 
�سبط الأ�سول املرجحة باملخاطر
واأو�سى جمل�ش اإدارة بنك اأبوظبي 
اأرب��اح نقدية بقيمة  بتوزيع  الأول 
52 فل�ساً لل�سهم الواحد باإجمايل 
توزيع اأرباح يبلغ 5.7 مليار درهم 

اأبوظبي الأول - م�سر(، و�سطب، 
خ�����ال ال����رب����ع الأخ�������ري م����ن عام 
التقنية  الأنظمة  بع�ش   ،2022
التي توقف ا�ستخدامها كجزء من 
للتحول  املتوا�سلة  ال�سرتاتيجية 
اإىل جانب موا�سلة  التكنولوجي، 

ال�ستثمارات
انخفا�ش  خم�س�سات  �سايف  وبلغ 
بارتفاع  ده��م  مليار   2.8 القيمة 
عام  م����ع  م���ق���ارن���ة   7% ب��ن�����س��ب��ة 
املخ�س�سات  يعك�ش  م��ا   ،2021
1.1 مليار  بلغت  املدرو�سة، حيث 
درهم خال الربع الأخري من عام 
املخاطر  تكلفة  وبلغت  2022؛ 
اأ�سا�ش خال  62 نقطة  ال�سنوية 
2022 مقارنة مع  املالية  ال�سنة 

65 نقطة اأ�سا�ش لعام 2021
وال�سلفيات  ال��ق��رو���ش  و���س��ج��ل��ت 
460 مليار  والتمويل الإ�سامي 
دره������م، ب���ارت���ف���اع ن�����س��ب��ت��ه 12% 
مقارنة مع الفرتة نف�سها من عام 
املتو�سط  اإجمايل  لتفوق   2021
 ،5.5% البالغ  امل�سريف  القطاع 
 701 العماء  ودائ��ع  بلغت  فيما 
مليار درهم بارتفاع ن�سبته 14% 

لل�سنة املالية 2022، مقارنة مع 
49 فل�ساً لل�سهم لل�سنة 2021.

الرئي�ش  الر�ستماين،  وقالت هناء 
اأبوظبي  بنك  ملجموعة  التنفيذي 
الأول: “حقق بنك اأبوظبي الأول 
قيا�سية خ��ال عام  نتائج  جم��دداً 
النمو  2022، الأم��ر الذي يربز 
امللمو�ش للمجموعة، وقوة اأعمالنا 
الإجنازات  جانب  اإىل  الأ�سا�سية، 
ا�سرتاتيجيتنا  مع  تتما�سى  التي 

متو�سطة الأجل”.
واأ���س��اف��ت: “ ارت��ف��ع ���س��ايف اأرب���اح 
ليبلغ   7% ب��ن�����س��ب��ة  امل���ج���م���وع���ة 
13.4 مليار درهم، ويحقق معدل 
وعك�ش  للبنك.  بالن�سبة  تاريخي 
حجم الأعمال القوي قدرة البنك 
العالية على تنفيذ ال�سفقات عرب 
واأ�سهمت  املختلفة،  اأعمالنا  مناذج 
و�سجل  العمومية  امل��ي��زان��ي��ة  ق���وة 
ال�سيولة، واإدارتنا احلكيمة لراأ�ش 
م���ع���دل حقوق  امل�����ال، يف حت�����س��ني 
امللكية – ال�سق الأول، بالرغم من 
وظروف  التنظيمية  ال��ت��ح��دي��ات 
ال�����س��وق ال�����س��ع��ب��ة. ومت��ا���س��ي��اً مع 
الرامية  ال���ب���ن���ك  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة 

% مليار درهم �ضايف اأرباح اأبوظبي االأول خالل 2022 بنمو 7   13.4

لت�سل اإىل 13 مليار درهم يف عام 2022، مما يعك�ش النمو القت�سادي 
بنكاً  املتنوع للمجموعة، وب�سفتنا  الأعمال  القوي وجناح منوذج  الإقليمي 
رائداً يف املنطقة، نفخر بدعم اأجندة دبي القت�سادية D33 الهادفة اإىل 
م�ساعفة حجم اقت�ساد دبي خال ال�سنوات الع�سر القادمة وتعزيز موقعها 

�سمن اأف�سل ثاث وجهات دولية لل�سياحة والأعمال.” 
دعم  يف  ق��ي��ادي��اً  دوراً  الوطني  دب��ي  الإم����ارات  بنك  “لعب  �سموه:  واأ���س��اف 
الكتتاب يف عمليات الطرح الأويل العام، بلغت قيمتها 31.1 مليار درهم 
اإقت�ساد دبي واأ�سواق راأ�ش املال،  2022 م�ساهماً بدوره يف تنمية  يف العام 
اإن تركيزنا على خطط التعاقب الوظيفي على املدى الطويل قد اأدت اإىل 
كبري  بفخر  واأ�سعر  العليا،  القيادية  املنا�سب  الإماراتية يف  املواهب  تعيني 
دولة  يف  للمجموعة  التنفيذية  الإدارة  فريق  اأع�ساء  من   70% يكون  اأن 

الإمارات العربية املتحدة من املواطنني الإماراتيني.” 

•• دبي -وام:

 13 اإىل  لت�سل   40% بن�سبة  الوطني  دب��ي  الإم���ارات  بنك  اأرب��اح  ارتفعت 
الأعمال  ي��وؤك��د فعالية وم��رون��ة من��وذج  2022، مم��ا  ع��ام  مليار دره��م يف 

املتنوع للمجموعة والنمو القت�سادي الإقليمي القوي. 
مليار   3.9 بلغت  ا�ستثنائي حيث  ب�سكل  قوية  الأخ��ري  الربع  اأرب��اح  وكانت 
ال�سابق، مما  العام  ذاتها من  بالفرتة  %94 مقارنة  بن�سبة  درهم، بزيادة 
 2022 ع��ام  ويعترب  املخاطر.  تكلفة  وانخفا�ش  الهوام�ش  حت�سن  ُي��ربز 
الأف��راد ومعامات  الأداء، ل �سيما فيما يتعلق بقرو�ش  قيا�سياً من حيث 
العماء، حيث اأبدت جميع وحدات الأعمال اأداًء متميزاً، ما اأدى اإىل ارتفاع 
وقال �سمو ال�سيخ اأحمد بن �سعيد اآل مكتوم، رئي�ش  الدخل بن�سبة 36%.  
جمل�ش اإدارة بنك الإمارات دبي الوطني: “قفزت اأرباح البنك بن�سبة 40% 

االقت�ضاد تدعم برنامج رامب-اآب التابع لالإمارات لالأملنيوم لتعزيز بيئة ريادة االأعمال 

دبي لال�ضتثمار ت�ضتحوذ على ح�ضة من 
اأ�ضهم بنك مونيومنت يف اململكة املتحدة

م�ستوى  على  التو�سع  لتحقيق  الرقمية  ال��ق��درات  من 
ال���ع���امل. وق���ال خ��ال��د ب��ن ك��ل��ب��ان ن��ائ��ب رئ��ي�����ش جمل�ش 
“دبي  �سركة  يف  التنفيذيني  امل�سوؤولني  وكبري  الدارة 
لا�ستثمار، اإن ال�ستثمار يف البنك، ُيتيح فر�سة فريدة 
اخلدمات  ع��امل  يف  وامل�ساركة  لانخراط  للمجموعة 
امل�سرفية الرقمية، يف واحدة من اأكرث الأ�سواق تقدماً 
وتطوراً وتنظيماً، لفتاً اإىل اأن التحول العاملي املت�سارع 
نحو اخلدمات امل�سرفية الرقمية، �سكل خطوة اإيجابية 
بالبنوك  ُيعرف  اأو ما  للبنوك اجلديدة  �سيما  ب��ارزة ل 

الإلكرتونية.
ويعتمد Bank Monument، يف قرو�ش ال�ستثمار 
يقدمها،  التي  الدخ���ار  منتجات  وجمموعة  ال��ع��ق��اري 
على الإمكانات والقدرات املتقدمة داخل التطبيق الذي 

ي�ستخدمه، لتحقيق تفاعل العماء .

•• دبي -وام:

اأع��ل��ن��ت دب���ي ل��ا���س��ت��ث��م��ار ع��ن ا���س��ت��ح��واذه��ا ع��ل��ى 9 يف 
 Bank “مونيومنت-  ب��ن��ك  اأ���س��ه��م  ح�����س��ة  م��ن  امل��ائ��ة 
من  يتخذ  ال���ذي  ال��رق��م��ي  البنك   ،  ”Monument
اململكة املتحدة مقراً له، ويخ�سع لتنظيم هيئة ال�سلوك 

املايل وهيئة التنظيم احل�سيفة يف اململكة املتحدة.
وت��رتك��ز اأع���م���ال ال��ب��ن��ك ع��ل��ى ف��ئ��ة الأغ��ن��ي��اء اأ�سحاب 
الهدف  ويتمثل  املتحدة،  اململكة  املتو�سطة يف  ال��رثوات 
امل�سرفية  اخل��دم��ات  تقدمي  يف  للبنك،  الإ�سرتاتيجي 
والعمل  ال�سلة،  ذات  الأخ����رى  واخل��دم��ات  الأ���س��ا���س��ي��ة 
ال��ن��ج��اح والزده�����ار  ال��ع��م��اء لتحقيق  ع��ل��ى م�����س��اع��دة 
للوقت، من  الأمثل  وال�ستخدام  القت�سادي،  والرخاء 
وال�ستفادة  ومرنة،  وفعالة  ذكية  حلول  تقدمي  خال 

•• اأبوظبي-وام:

العاملية  الإم������ارات  ���س��رك��ة  اأع��ل��ن��ت 
اأم�������ش ع���ن دع���م وزارة  ل��اأمل��ن��ي��وم 
“رامب-اآب”  لربنامج  القت�ساد 
لها،  ال����ت����اب����ع   Ramp-Up
الأعمال  ري��ادة  بيئة  تعزيز  بهدف 
دعم  يف  وامل�����س��اه��م��ة  ال����دول����ة،  يف 
من���و الق���ت�������س���اد ال���وط���ن���ي وذل���ك 
ريادة  موطن  م�سروع  مظلة  حتت 

الأعمال. 
وق����ال ���س��ع��ادة ع��ب��د اهلل اأح��م��د اآل 
اإن  القت�ساد:  وزارة  وكيل  �سالح، 
ال��وزارة م�ستمرة يف دعم منظومة 
والإبداع  والبتكار  الأع��م��ال  ري��ادة 
يف الدولة، وذلك من خال تعزيز 
ال���ت���ع���اون وال���ع���م���ل امل�������س���رتك مع 
�سركائها من القطاعني احلكومي 
واخل��ا���ش، مبا ي�سهم يف دع��م منو 
وت��ن��وع الق��ت�����س��اد ال��وط��ن��ي، ومبا 
يتما�سى مع م�ستهدفات وم�ساريع 

اخلم�سني عاماً املقبلة. 
ال�سراكة  اأن  اإىل  ���س��ع��ادت��ه  واأ����س���ار 
العاملية  الإم�������ارات  م���ع  اجل���دي���دة 
املزيد  �ست�سهم يف توفري  لاأملنيوم 
من الفر�ش واملمكنات للمبتكرين 
واملبدعني بالدولة وتدعم اأفكارهم 
وم�ساريعهم الإبداعية عرب برنامج 

“رامب-اآب”. 
خ���ال���د عي�سى  ق�����ال  ج���ان���ب���ه،  م����ن 
الأول  ال��رئ��ي�����ش  ن��ائ��ب   ، ب��وح��م��ي��د 

“موطن ريادة الأعمال” اإىل جلنة 
تقّيم  والتي  الربنامج،  يف  التقييم 
اأهلية املتقدمني من رواد الأعمال 
للح�سول على الدعم الذي يقدمه 

الربنامج. 
بطلب  ال���ت���ق���دم  ح���ال���ي���اً  ومي����ك����ن 
امل�����س��ارك��ة يف ال��ربن��ام��ج م��ن خال 
غلق  �سيتم  حيث  ال�����س��رك��ة،  م��وق��ع 
باب التقدمي يف 27 يناير 2023. 
 300 م��ن  اأك���رث  وق��د مت ت�سجيل 
الأوىل.  اجل���ول���ة  اأع���م���ال يف  رائ����د 
عن  املعلومات  م��ن  امل��زي��د  وملعرفة 
طلبات  تقدمي  وطريقة  الربنامج 
www. زي���ارة:  ميكن  امل�ساركة، 

 .ega.ae/en/ramp-up
تعترب ريادة الأعمال اإحدى الركائز 
مئوية  ل�سرتاتيجية  الأ���س��ا���س��ي��ة 
2071 وتقع على راأ�ش  الإم��ارات 
تهدف  حيث  الوطنية،  الأول��وي��ات 
الأعمال  لريادة  الوطنية  الأجندة 
وامل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة اإىل 
لرواد  موطن  الإم���ارات  ت�سبح  اأن 

الأعمال يف العام 2031. 
يذكر اأن الإمارات العاملية لاأملنيوم 
 C3 موؤ�س�سة  م��ع  ���س��راك��ة  ع��ق��دت 
لإط�������اق ه�����ذا ال����ربن����ام����ج، وهي 
موؤ�س�سة اجتماعية مقرها الإمارات 
تدعم رواد الأعمال يف جميع اأنحاء 
اإم��ك��ان��ات النمو  ل��ت��ع��زي��ز  امل��ن��ط��ق��ة 
تاأثريها  وزيادة  النا�سئة  لل�سركات 

الإيجابي على املجتمع والبيئة. 

ال�سركات النا�سئة التي تتوافق مع 
الأهداف ال�سرتاتيجية لاإمارات 
تلقي  اأج���ل  م��ن  لاأملنيوم  العاملية 
م���ك���اف���اآت ن���ق���دي���ة وال����ت����ع����اون مع 

الإمارات العاملية لاأملنيوم. 
موطن  م�����س��روع  من�سة  و���س��ت��وف��ر 
Ramp- ريادة الأعمال لربنامج

اإمكانية الو�سول لأكرب عدد   Up
من رواد الأعمال ال�سابة مع تعزيز 

احلملة التعريفية للربنامج. 
مبادرة  اأع�������س���اء  اأح����د  و���س��ي��ن�����س��م 

وعلى القت�ساد الوطني”. 
اإىل  “رامب-اآب”  ويهدف برنامج 
الأع���م���ال  رواد  م���ن  امل���ئ���ات  ج����ذب 
الطموحني اإىل ح�سور �سل�سلة من 
التدريبية عرب الإنرتنت  الدورات 
حول كيفية ريادة الأعمال بكفاءة. 
اأوثق  ب�سكل  الربنامج  و�سيتعاون 
الواعدة،  ال��ن��ا���س��ئ��ة  ال�����س��رك��ات  م��ع 
والتوجيه  ال���دع���م  ي���وف���ر  ب��ح��ي��ث 
من خ��ال جمموعة من اخلرباء 
تقييم  ����س���ي���ت���م  ك���م���ا  ال����ع����امل����ي����ني. 

ل�سركة الإمارات العاملية لاأملنيوم: 
ب���رن���ام���ج  خ�������ال  م������ن  “نهدف 
رواد  دع����م  اإىل   Ramp-Up
اأعمالهم  �ست�ساهم  الذين  الأعمال 
الق��ت�����س��ادي وحتقيق  ال��ت��ن��وي��ع  يف 
ال���ن���م���و ع���ل���ى م�������س���ت���وى ال����دول����ة. 
وزارة  م����ع  ب�����س��راك��ت��ن��ا  ون���ف���ت���خ���ر 
حيث  الربنامج،  هذا  يف  القت�ساد 
�سنعمل معاً على دعم رواد الأعمال 
منهم، مما  املزيد  ان�سمام  وتعزيز 
اأنف�سهم  ع��ل��ى  ب��ال��ف��ائ��دة  ���س��ي��ع��ود 

•• اأبوظبي-وام:

حققت جمموعة “بنك �أبوظبي �لأول” �سايف �أرباح بلغت 
ن�سبته  2022، بارتفاع  13.4 مليار درهم خالل عام  نحو 
%7 مقارنة مع �لفرتة نف�سها من عام 2021، وبلغ �لعائد 
�ل�سيخ  �سمو  وقــال  درهــم.   1.18 �لأ�سا�سي  �ل�سهم  على 
رئي�ض  �لوطني،  �لأمن  م�ست�سار  نهيان  �آل  ز�يد  بن  طحنون 
عام  “�سهد  �لأول:  �أبوظبي  بنك  جمموعة  �إد�رة  جمل�ض 
�ل�سرت�تيجي  و�لتو�سع  �لتنويع  جهود  تو��سل   2022

لدولة �لإمار�ت و�قت�ساد�ت �ملنطقة �لتي �سجلت �أ�سرع منو 
�قت�سادي لها خالل عقد من �لزمن. وبال�ستفادة من ظروف 
�لقت�ساد �لكلي �لإيجابية لإر�ساء �أ�س�ض ر��سخة للم�ستقبل؛ 
فقد لعب بنك �أبوظبي �لأول دورً� رئي�سيًا يف �لتقدم �لذي 
حققته �لدولة لدفع م�سرية �لتنمية �مل�ستد�مة بالرغم من 
حتديات �لبيئة �لقت�سادية �لعاملية، وذلك بف�سل تو��سل 
بر�مج �لإ�سالح و�لهيكلة، و�رتفاع �أ�سعار �لنفط، و�نتعا�ض 
�لقطاعات �لقت�سادية غري �لنفطية”. و�أ�ساف : “ توؤكد 
�إجناز�ت هذ� �لعام على �لدور �لهام و�مل�ستمر لبنك �أبوظبي 

�ملنطقة، ويربز دوره  للنمو �لقت�سادي يف  �لأول كمحرك 
و�لعمالء  للم�ساهمني  جــديــدة  فر�ض  توفري  يف  �لفاعل 
تقدمًا  �إحر�زنا  يوؤكد  ما  �أعماله،  خمتلف  عرب  و�ملوظفني 
وبت�سجليه  �لعام.  خــالل  �لــروؤيــة  هــذه  جت�سيد  يف  كبريً� 
فقد  �لآن؛  حتى  �سنوي  �أرباح  و�سايف  �إير�د�ت  معدل  �أعلى 
جنح بنك �أبوظبي �لأول يف تعزيز مكانته �لإ�سرت�تيجية 
لبناء موؤ�س�سة م�سرفية ر�ئدة قادرة على مو�كبة متطلبات 
وموظفينا،  وعمالئنا  م�ساهمينا  م�سالح  وتعزيز  �مل�ستقبل، 

و�ملجتمعات �لتي نعمل �سمنها.

مليار درهم راأ�ضمال واحتياطيات بنوك االإمارات بنهاية نوفمرب املا�ضي  425
••اأبوظبي -وام:

اإج��م��ايل راأ�ش  امل��رك��زي عن ارت��ف��اع  اأعلن م�سرف الإم���ارات 
مال واحتياطي������ات البنوك العامل��������ة يف الدول����ة على اأ�سا�ش 
 6.4% ن�سبته  م��ا  اأو  دره��م  ملي������ار   25.6 بنحو  �سنوي 
نوفمرب  نهاي�����ة  دره��������م  ملي�������ار   424.9 اإىل  لي�سل 
نهاي�����ة  دره����م  مل�ي���ار   399.3 بنح�����و  مقارنة  املا�س������ي، 

نوفمرب 2021.
امل�سرفية يف  املوؤ�سرات  تقرير  املركزي، يف  امل�سرف  واأ�ساف 
الدولة ل�سهر نوفمرب، اأن راأ�سمال واحتياطيات البنوك زاد 

على اأ�سا�ش �سهري بن�سبة %1.77 اأو ما يعادل 7.4 مليار 
درهم مقابل 417.5 مليار درهم خال اأكتوبر 2022.

واأو�سح اأن راأ�سمال واحتياطيات البنوك ارتفع بنحو 22.4 
الأوىل  11 �سهراً  %5.6 خال  اأو ما ن�سبته  مليار دره��م 
من العام املا�سي، مقارنة بنحو 402.5 مليار درهم خال 

دي�سمرب 2021.
ل  البنوك  واحتياطيات  راأ�سمال  اأن  املركزي  امل�سرف  وذكر 
اأرباح  تت�سمن  لكنها  الثانوية  ال��ودائ��ع   / القرو�ش  ت�سمل 

ال�سنة احلالية.
نحو  على  الوطنية  البنوك  ا�ستحوذت  امل��رك��زي،  وبح�سب 

%86.3 من اإجمايل راأ�سمال واحتياطيات البنوك العاملة 
يف الدولة مع و�سول قيمتها اإىل 366.8 مليار درهم نهاية 
22 مليار  اأ�سا�ش �سنوي بنحو  نوفمرب املا�سي، بزيادة على 
درهم اأو ما ن�سبته %6.4 مقابل نحو 344.8 مليار درهم 

خال نوفمرب 2021.
وو�سلت ح�سة البنوك الأجنبية اإىل %13.7 من اإجمايل 
بلوغ  مع  الدولة  يف  العاملة  البنوك  واحتياطيات  راأ�سمال 
قيمتها 58.1 مليار درهم يف نهاية نوفمرب املا�سي، بارتفاع 
على اأ�سا�ش �سنوي بنحو %6.6 مقارنة بنحو 54.5 مليار 

درهم خال نوفمرب 2021.
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دو ت�ضبح م�ضغل خدمات ات�ضال معتمدًا لالختبار امليداين لن�ضر �ضبكات اجليل اخلام�س 
الرقمية لدولة الإمارات العربية املتحدة والتاأكد من ا�ستفادة خمتلف 
العماء  وكذلك  احلكومية  واجلهات  الدولة  يف  الأع��م��ال  قطاعات 
الأفراد من الإمكانيات الهائلة التي تتمتع بها تقنية اجليل اخلام�ش 
اإيجابية يف خمتلف املجالت. وتوا�سل  اإحداث حتولت  مبا ي�سمن 
ال�سركة تو�سيع نطاق تغطية �سبكة اجليل اخلام�ش اخلا�سة بها يف 
جميع اأنحاء دولة الإم��ارات العربية املتحدة بهدف متكني العماء 
من ال�ستمتاع بتجارب الت�سال الفائقة التي تقدمها وجميع حالت 
 2022 ع��ام  يف  ال�سركة  �سجلت  حيث  تدعمها،  ال��ت��ي  ال���س��ت��خ��دام 
اأ�سرع وترية لعمليات ن�سر �سبكة اجليل اخلام�ش على امتداد دولة 
الإمارات منذ العام 2021 لتبلغ تغطية ال�سبكة 94٪ من ال�سكان 
بحلول نهاية العام املن�سرم. وقال �سليم البلو�سي، الرئي�ش التنفيذي 
للتكنولوجيا يف دو: “ت�سكل �سبكة اجليل اخلام�ش ركيزة اأ�سا�سية يف 

دو على مدار ال�سنوات املا�سية العديد من البتكارات املدعومة بتقنية 
اجليل اخلام�ش وامل�سممة لتمكني املوؤ�س�سات واجلهات احلكومية يف 
على  الرقمية  التحتية  البنية  وحت�سني  الرقمي  التحول  م�سارات 
اليومية  جتاربهم  يف  الأف��راد  متكني  اإىل  اإ�سافة  الوطني،  امل�ستوى 
لدولة  الوطنية  الأجندة  دعم  على  ف�سًا  اأف�سل،  جمتمعات  وبناء 
احلكومة  ا�سرتاتيجية  مثل  ال�سرتاتيجية  وتوجهاتها  الإم����ارات 
الرقمية لدولة الإمارات 2025 . وتوا�سل ال�سركة تر�سيخ ريادتها 
املتحرك  والهاتف  اخلام�ش  اجليل  �سبكات  حلول  تطوير  جمال  يف 
اأعمال  اإيجابية يف حياة الأف��راد ومن��اذج  والثابت، واإح��داث حتولت 
ال�سركات من خال توفري اأف�سل جتارب ال�سبكة وا�ستك�ساف حالت 
القطاعات  الرقمي عرب خمتلف  التحول  لتمكني  ا�ستخدام جديدة 

القت�سادية والجتماعية يف الدولة.

•• دبي-الفجر: 

اأول  املتكاملة،  لات�سالت  الإم���ارات  ل�سركة  التابعة  دو،  اأ�سبحت 
م�سغل خدمات ات�سال على م�ستوى العامل موؤهل لإجراء اختبارات 
الأ�سا�سية  اخل��ام�����ش  اجل��ي��ل  �سبكات  لن�سر   )FTQO( ميدانية 
املرجعية امل�سرتكة من املنتدى الدويل للم�سادقة )GCF(. وياأتي 
الإجناز اجلديد يف وقت توا�سل فيه ال�سركة التزامها بخلق املزيد 
الإمارات  لدولة  ال�سرتاتيجية  التوجهات  لدعم  النمو  فر�ش  من 
الأعمال  وجمتمعات  ال�سركات  متطلبات  وتلبية  املتحدة،  العربية 
من خال ت�سخري اإمكانيات وقدرات �سبكة اجليل اخلام�ش اخلا�سة 
بها وتوفري خدمات وتقنيات ات�سال متقدمة للعماء. ويدعم هذا 
الإجناز اأهداف دو وروؤيتها للم�ساهمة بدور رئي�سي يف دعم الأجندة 

عرو�ش خدمات الت�سال امل�سممة لتلبية متطلبات امل�ستقبل نظراً ملا 
تتمتع بها من قدرات واإمكانيات كبرية لفتح عامل جديد من حالت 
الإجناز  واملجالت. وميثل هذا  القطاعات  ال�ستخدام عرب خمتلف 
امليدانية يف جمال  للتجارب  العامل موؤهل  اأول م�سغل يف  ب��اأن نكون 
�سبكات اجليل اخلام�ش الأ�سا�سية املرجعية عامة بارزة يف م�سارنا 
ا�ستفادة ممكنة من ع�سر تكنولوجيا  اأق�سى  التحويل نحو حتقيق 
اجليل اخلام�ش وتو�سيع نطاق تغطية ال�سبكة على ال�سعيد الوطني 
واإحداث حتولت اإيجابية ملمو�سة يف امل�سهر الرقمي بدولة الإمارات 
العربية املتحدة. ون�سعى  اإىل موا�سلة حتقيق املزيد من الإجنازات 
متينة  اأ�س�ش  بناء  اإىل  اإ���س��اف��ة  لعمائنا  مبتكرة  خ��دم��ات  وت��ق��دمي 
اإليها  امل�ستندة  ال�ستخدام  وح��الت  اخلام�ش  اجليل  �سبكة  لتطوير 
وا�ست�سراف امل�ستقبل الرقمي والتكنولوجي وال�ستعداد له”. وقدمت 

% منوًا يف اأرباح االإمارات االإ�ضالمي خالل 2022   51 •• دبي -وام:

قفز �سايف اأرباح الإمارات الإ�سامي اإىل م�ستوى قيا�سي بلغ 1.24 مليار 
املمول  الدخل  ارتفاع  %51 على خلفية  بن�سبة  بنمو   2022 لعام  درهم 
والدخل غري املمول مع النخفا�ش الكبري يف تكلفة املخاطر وهو ما يعك�ش 

زخم النتعا�ش القت�سادي القوي. 
وقال البنك، يف بيان ام�ش اإن اإجمايل الدخل ارتفع بن�سبة %33 مقارنة 
بالفرتة ذاتها من العام ال�سابق على خلفية ارتفاع الدخل املمول والدخل 
معدلت  وارت��ف��اع  وال��ودائ��ع  التمويات  مزيج  حت�سن  نتيجة  امل��م��ول  غ��ري 
الربح الذي دعم �سايف هام�ش الربح، وارتفعت التكاليف الت�سغيلية بن�سبة 
%29 مقارنة بالفرتة ذاتها من العام ال�سابق نتيجة ا�ستثمار امل�سرف يف 

فر�ش النمو امل�ستقبلية 
وزادت خم�س�سات انخفا�ش القيمة بن�سبة %5 مقارنة بالفرتة ذاتها من 
العام ال�سابق ب�سبب منو التمويات، فيما انخف�ست تكلفة املخاطر لت�سل 
مقارنة   36% بن�سبة  الت�سغيلية  الأرب��اح  حت�سنت  اأ�سا�ش،  نقطة   76 اإىل 

بالفرتة ذاتها من العام ال�سابق 
ال�سليم يف  التنوع  اإىل  اإ�سافة  القوية  وال�سيولة  امل��ال  راأ���ش  قاعدة  وبف�سل 
ارتفع  حيث  متعامليه،  اإىل  الدعم  تقدمي  امل�سرف  وا�سل  ال��ودائ��ع،  مزيج 
اإجمايل الأ�سول بن�سبة %15 لي�سل اإىل 75 مليار درهم يف عام 2022، 
وارتفعت الأن�سطة التمويلية املدينة للمتعاملني بن�سبة %14 لت�سل اإىل 

48.4 مليار درهم يف عام 2022. 

لأنظمة  الإم����ارات  وموؤ�س�سة  وتعليم  وتيكوم  و�سالك  دب��ي  وم��ي��اه  كهرباء 
القوي  الأداء  على  بناء  انه  القا�سم  واأو�سح  “اإمباور”.   املركزي  التربيد 
ت�سنيف  الئتمانى  للت�سنيف  الدولية  فيت�ش  موؤ�س�سة  اأك��دت  للم�سرف، 
م�ستقبلية  نظرة  مع   )’+A‘( بدرجة  الأج��ل  طويل  الإ�سامي  الإم���ارات 
م�ستقرة، وت�سنيفاً ق�سري الأجل بدرجة ‘F1’ فيما رفعت ت�سنيف امل�سرف 

من حيث القدرة على ال�ستمرار. 
التوطني  م��ع��دلت  اأع��ل��ى  الإ���س��ام��ي  الإم����ارات  كما حقق  القا�سم:  وت��اب��ع 
%38 من  بن�سبة  املتحدة،  العربية  الإم��ارات  امل�سريف يف دولة  القطاع  يف 
قام  ك��ذل��ك  احل�سا�سة.  املنا�سب  ل�سغل  و34%  امل��وظ��ف��ني  ع��دد  اإج��م��ايل 
الإمارات الإ�سامي بطرح مبادرات تعليمية وتطويرية للكفاءات الإماراتية 
مبا يف ذلك الأكادميية ال�سرتاتيجية لاإجنازات الوطنية وتهيئة اخلرباء 

امل�سرفيني املتمر�سني ملواجهة حتديات امل�ستقبل. 
باملبادرات  التام  التزامه  الإ�سامي  الإم���ارات  موا�سلة  اإىل  القا�سم  واأ�سار 
اخل��ريي��ة ح��ي��ث ���س��اه��م مب��ا ي��زي��د ع��ن 108 م��اي��ني دره���م يف جمموعة 
2022 من خال �سندوق الإم��ارات الإ�سامي  من املبادرات اخلريية يف 
اخل���ريي، حيث ي��ق��دم ���س��ن��دوق الإم�����ارات الإ���س��ام��ي اخل���ريي م�ساعدات 
مالية للمعوزين مع الرتكيز ب�سكل خا�ش على امل�ساعدات الغذائية وتوفري 

وبلغت ودائع املتعاملني 56.3 مليار درهم يف عام 2022، مرتفعة بن�سبة 
متثل  التوفري  وح�سابات  اجل��اري��ة  احل�سابات  اأر���س��دة  اأن  حني  يف   ،19%
التمويلية  الأن�سطة  ذمم  م��ع��دل  وحت�سن  ال��ودائ��ع،  اإج��م��ايل  م��ن   74%
منخف�سة القيمة اإىل %7.0 وبقيت ن�سبة التغطية قوية عند 128%. 

وعك�ست ن�سبة ال�سق الأول من راأ�ش املال والبالغة %17.9 ون�سبة كفاية 
ن�سبة  القوي للم�سرف، وبلغت  املال  راأ���ش  %19، مركز  بواقع  املال  راأ���ش 
دولة  يف  القوي  ال�سيولة  و�سع  تعك�ش  وهي   ،86% الودائع  اإىل  التمويل 

الإمارات العربية املتحدة 
وقال ه�سام عبداهلل القا�سم، رئي�ش جمل�ش اإدارة الإمارات الإ�سامي ونائب 
رئي�ش جمل�ش الإدارة والع�سو املنتدب لبنك الإمارات دبي الوطني: “حقق 
بلغت  الإط��اق حيث  الأعلى على  اأرب��اح تعترب  الإ�سامي �سايف  الإم���ارات 
1.24 مليار درهم يف عام 2022 والتي متثل زيادة بن�سبة %51 مقارنة 
بالعام 2021، كما متكن امل�سرف من اإحراز زيادة بن�سبة %36 يف الأرباح 
الت�سغيلية ترافقت مع حت�سن يف تكلفة املخاطر مقارنة بالعام 2021.” 

املال  راأ���ش  لأ�سواق  �سل�ش  بتوفري و�سول  امل�سرف  “وقام  القا�سم:  واأ�ساف 
امل�سرف  للم�ستثمرين ب�سفته  بالن�سبة  املتحدة  العربية  الإم��ارات  يف دولة 
امل�ستلم لاكتتاب للطرح العام الأويل يف �سوق دبي املايل، مبا يف ذلك هيئة 

امل�سكن وال�سحة والتعليم وامل�ساهمة يف الرعاية الجتماعية.  من جانبه، 
“عزز  الإ�سامي:  لاإمارات  التنفيذي  الرئي�ش  اأم��ني،  قال �ساح حممد 
الإمارات الإ�سامي مكانته كموؤ�س�سة مالية اإ�سامية رائدة يف دولة الإمارات 
العربية املتحدة، وحقق اأعلى معدل منو يف متويل ذمم الأن�سطة التمويلية 
الذي  التفاوؤل احلايل  2016، ما يعك�ش طابع  املدينة والودائع منذ عام 

ي�سود م�سهد الأعمال.” 
ودائع  ومن��ت   14% بن�سبة  املتعاملني  مت��وي��ات  “منت  اأم���ني:  واأ���س��اف 
بن�سبة  من��و  م��ع  بالتزامن   2022 ع��ام  خ��ال   19% بن�سبة  املتعاملني 
العام. ويف  التوفري خال  اأر�سدة احل�سابات اجلارية وح�سابات  %13 يف 
اإطاق  خ��ال  م��ن  منتجاتنا  ع��رو���ش  ن��ط��اق  بتو�سيع  قمنا   ،2022 ع��ام 
ح�ساب التوفري العائلي الإماراتي وح�ساب الأعمال الإماراتي وح�ساب �سيف 
الذي  الأعمال”  �سيدات  “ح�ساب  اأي�ساً  وطرحنا  للتوفري.  �سوبر  الحت��اد 
يقدم جمموعة من املزايا والمتيازات لدعم �ساحبات الأعمال ودعمهّن. 
كما اأدخلنا مزيداً من التح�سينات على حلولنا ال�سل�سة اخلا�سة بالأعمال، 
وذلك من خال اإطاق “ال�سحب النقدي بدون ا�ستخدام البطاقة” عرب 
ويف عام 2022، اأبرمنا  من�ستنا العاملية لإدارة النقد “بزن�ش اأوناين”. 
اأكرب �سوق اإلكرتوين يركز على تعزيز  تعاون ا�سرتاتيجي مع “تريدلنغ”، 
التداول التجاري بني ال�سركات يف منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا.  
اأدى  مما  الرقمية،  عرو�سه  تعزيز  وا�سل  الإ�سامي  الإم��ارات  اأن  واأو�سح 
والهاتف  الإن��رتن��ت  عرب  امل�سرفية  املعامات  يف   21% بن�سبة  زي��ادة  اإىل 

املحمول. 

العقوبات، االإمارات ت�ضت�ضيف اجتماع املجموعة اال�ضت�ضارية التابعة لغرفة التجارة الدولية  ذل��ك  يف  مب��ا  العاملية، 
التجارة،  ورق��م��ن��ة  وال���س��ت��دام��ة، 
وال�سمولية وال�ستدامة يف النظم 

الإيكولوجية للتجارة العاملية. 
بدوره، اأ�ساد جون دينتون، الأمني 
الدولية  ال��ت��ج��ارة  ل��غ��رف��ة  ال��ع��ام 
ال�ست�سارية  باملجموعة  بباري�ش، 
لو�سع  لها  امل��ن��وط  ال���دور  على   ،
لغرفة  العاملية  ال�سرتاتيجيات 
لل�سنوات  ال����دول����ي����ة  ال����ت����ج����ارة 

القادمة. 

•• دبي -وام:

الجتماع  اأع��م��ال  اأم�����ش،  انطلقت 
الإقليمي للمجموعة ال�ست�سارية 
التابعة لغرفة التجارة الدولية يف 
اأفريقيا  و�سمال  الأو�سط  ال�سرق 
واأوروبا )B-MENA( مب�ساركة 
لغرف  العامني  والأم��ن��اء  روؤ���س��اء 
التجارة الدولية ل� 12 دولة هي 
الإمارات العربية املتحدة واململكة 
ال��ع��رب��ي��ة ال�����س��ع��ودي��ة و ق��ط��ر و 

لر�سم املبادئ اجلديدة ل�سيا�سات 
وطرح   ، العاملية  التجارة  تي�سري 
واملتعددة  ال��ث��ن��ائ��ي��ة  امل�����ب�����ادرات 
ا�ستمرارية  ل�سمان  ل���اأط���راف 
التحديات  رغم  التوريد  �سا�سل 
واملتغريات التي ت�سهدها ال�ساحة 

العاملية. 

بان�سمام كل  ���س��امل،  اب��ن  ورح���ب 
وقريغيز�ستان  اأذرب���ي���ج���ان  م���ن 
غرفة  اأ����س���رة  اإىل  واأوزب��ك�����س��ت��ان 

التجارة الدولية . 
تراأ�سه  ال���ذي  الج��ت��م��اع  وت��ن��اول 
رميي روحاين، اأهم الق�سايا التي 
التجارة  وتنمية  من��و  على  ت��وؤث��ر 

و  اأفغان�ستان  و  �سوريا  و  الأردن 
اإي���ران و جورجيا و  اأذرب��ي��ج��ان و 
ق��ريغ��ي��ز���س��ت��ان و اأوزب��ك�����س��ت��ان و 

باك�ستان . 
���س��ع��ادة حميد حم��م��د بن  اف��ت��ت��ح 
غرفة  اإدارة  جمل�ش  رئي�ش  �سامل 
ال��ت��ج��ارة ال��دول��ي��ة – الإم����ارات - 

اأن  كلمته،  ، يف  ���س��امل  اب���ن  واأك����د 
الجتماعات  ه����ذه  م��ث��ل  ان��ع��ق��اد 
له  الإم����ارات  دولة�������  يف  الدولية 
املكان���������ة  على  كبي�������رة  دلل��������ة 
ال����ت����ي حت��ظ�����������������ى بها  ال���ع���امل���ي���ة 

الإم������ارات ..
بر�سم  ي��ت��ع��ل��ق  ف��ي��م��ا  ل���س�����ي��م��ا   

الجتماع الذي يعقد ملدة يومني 
مبقر غرف دبي - بح�سور رميي 
ملنطقة  الإقليمي  املن�سق  روحاين 
اأفريقيا،  ال�سرق الأو�سط و�سمال 
العام  الأم����ني  الها�سمي  وح�����س��ن 
ل���غ���رف���ة ال����ت����ج����ارة ال����دول����ي����ة – 

الإمارات . 

ال�����س��ي��ا���س��ات ال��ت��ج��اري��ة ال��ع��امل��ي��ة ، 
املجموعة  اجتماع  انعقاد  اأن  كما 
ال�ست�سارية ح�سوريا بعد انقطاع 
دام ثاث �سنوات دليل اآخر حول 
ال�ست�سارية  امل��ج��م��وع��ة  ال���ت���زام 
الدولية  التجارة  لغرفة  التابعة 
لت�����خ�����اذ اخل������ط������وات ال����ازم����ة 

حممد  ملوؤ�س�سها   “  Republic
الزعابي ، املعنية بتقدمي خدمات 
احليوانات  وم���رب���ي  لأ����س���ح���اب 
وت�سهيل عملية حجزهم  الأليفة 
واخلدمات  للمنتجات  وو�سولهم 
ال�����ت�����ي ت����خ���������ش ح����ي����وان����ات����ه����م، 
بالإ�سافة اإىل عملها على تطوير 
ق���اع���دة ب��ي��ان��ات ب��الع��ت��م��اد على 
تقنية “بلوك ت�سني” جتمع كافة 
احليوانات الأليفة وتعزز ترابطها 

والتوا�سل بني اأ�سحابها. 
وع����رب اأ����س���ح���اب ال�������س���رك���ات عن 
م�سابقة  يف  بامل�ساركة  �سعادتهم 
الوطن  ل�سندوق  امل��ف��ت��وح  ال��ي��وم 
وال��ت��ي ع��ر���س��وا خ��ال��ه��ا طبيعة 
الفكرة  ح���ي���ث  م����ن  ����س���رك���ات���ه���م 
والن�ساط  وال��ت�����س��وي��ق  وال���ه���دف 
امل�ستقبلية،  واخل���ط���ط  احل����ايل 
وك��ي��ف مت��ك��ن��وا م��ن اإث���ب���ات متيز 
املحكمني  وم��ن��اق�����س��ة  اأف���ك���اره���م 

وت�سجيع  دع�����م  مثمنني  ف��ي��ه��ا، 
“�سندوق الوطن” لهم ك�س�����باب 
وما �سيكون لذلك من مردود على 
للمناف�سة  وحما�سهم  ن�ساطهم 
وت���ع���زي���ز ح�����س��ور ���س��رك��ات��ه��م يف 

ال�سوق. 
واحدة  النا�سئة  ال�سركات  ومتثل 
من اأهم خمرجات كليات التقنية 
عام  الكليات  اعتماد  منذ  العليا 
اقت�سادية  ك��م��ن��اط��ق   2019
التوجهات  وف����ق  ح����رة  اإب���داع���ي���ة 
العمل  الكليات  لتبداأ  احلكومية، 
على تخريج �سركات ورواد اأعمال 
متكامل  ب����رن����ام����ج  خ������ال  م�����ن 
لتطوير ال�سركات النا�سئة والذي 
واأفكار  م�ساريع  احت�سان  يتوىل 
و�سوًل  تطويرها  ودع��م  الطلبة 
نا�سئة  ����س���رك���ات  اىل  ل��ت��ح��ول��ه��ا 
ومتار�ش  جتارية  برخ�ش  تتمتع 

ن�ساطها التجاري يف ال�سوق. 

•• اأبوظبي -وام:

فازت 4 �سركات نا�سئة لأ�سحابها 
طلبة  م����ن  الأع�����م�����ال  رواد  م����ن 
وخريجي كليات التقنية العليا يف 
م�سابقة لختيار ومتويل امل�ساريع 
فعاليات  �سمن  وذل���ك  النا�سئة، 
الوطن  ل�سندوق  امل��ف��ت��وح  ال��ي��وم 
ال���ذي عقد م��وؤخ��راً حت��ت عنوان 
يف  ال��وط��ن  �سندوق  اإ�سهامات   “
اأمام  املنتج  العمل  فر�ش  توفري 

اأبناء وبنات الإمارات”. 
الفائزة  �سركات  الأرب���ع  و�سملت 
العليا  التقنية  كليات  خلريجي 
-درونز”   Drxnes“ ���س��رك��ة 
والتي  ال��زرع��وين  فهد  ملوؤ�س�ساها 
ت��ق��دم خ��دم��ات��ه��ا ك���م���زود حللول 
ال��ط��ائ��رات ال��ذك��ي��ة ب����دون طيار 

ومقرها يف دبي. 
 Cyber“ ���س��رك��ة  ف�����ازت  ك��م��ا 

بن  �سما  ملوؤ�س�ستها   “  Hero
لتمكني  ت���ه���دف  وال����ت����ي  ح����م����اد، 
امل���������س����ت����خ����دم����ني م�������ن ح���م���اي���ة 
تهديدات  اأي���ة  ���س��د  معلوماتهم 
والبيانات  للمعلومات  حمتملة 
ع��ل��ى تقدمي  ال�����س��رك��ة  وت���رك���ز   ،
ال�����ت�����وع�����ي�����ة مل����خ����ت����ل����ف ال����ف����ئ����ات 
املعلومات  اأم���ن  ح��ول  املجتمعية 
وكيفية التعامل مع اأية حتايل اأو 

اخرتاقات اإلكرتونية. 
 ”EFate “ وفازت �سركة ايفيت 
حممد  و  �سالح  حممد  م��ن  لكل 
احل����م����ادي واإب���راه���ي���م ���س��ع��ي��د، و 
وجمع  اإدارة  يف  امل��ت��خ�����س�����س��ة 
وتعمل  الإل���ك���رتون���ي���ة  امل��خ��ل��ف��ات 
ب��ني م�ستهلكي  راب���ط  ب��ن��اء  ع��ل��ى 
والقائمني  الإلكرتونية  النفايات 
ع��ل��ى اإع�����ادة ال��ت��دوي��ر مب��ا يدعم 

ال�ستدامة. 
 Pet  “ ��������س�������رك�������ة  ك��������ذل��������ك 
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Date 27/ 1/ 2023  Issue No : 13759
Defendant's Notice by publication

Before the Case Management Office, Ajman Federal Court, 
Federal Civil Court of First Instance

On Lawsuit No. (AJCFICIPOR2022/0005058), Commercial (Partial)
To: The Defendant : Ali bin Ali - Place of residence : unknown
You are assigned to attend at the hearing of 14/02/2023 before the Case 
Management Office, Ajman Federal Court, Federal Civil Court of First 
Instance, office No. 6 (the Office of the Manager of Case Management) 
in person or by an accredited Attorney, and to submit a Rejoinder of the 
Lawsuit with all the documents within a period of not more than 10 days 
from the date of publication, consider the aforementioned Lawsuit - as 
a Defendant.
official Judicial Services 
Eman Ahmed Al-Awadi 
Issue Date : 23/1/2023 

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70533 Date 27/ 1/ 2023  Issue No : 13759
Sharjah Federal Court of Appeal - Case Management office

Notice by Publication
For the Appellee to Present before Case Management Office

In Arabic and English
In the Appeal No.26/2023

Upon the Request of the Appellant : Al Nawa Restaurant 
The Appellee : Muhammad Qamar al-Islam Raja Muhammad Rustum Qazi
You are assigned to present before the Case Management Office via Visual 
communication in Sharjah Court of Appeal personally or by an approved 
attorney in addition to submit a Response memorandum on the Lawsuit 
attached hereto all exhibits in the Ministry of Justice system on Tuesday 
corresponding to 31/01/2023 in the above-mentioned lawsuit in your capacity 
as the Appellee. 
//signed//
//Seal of the Ministry of Justice//
zyousif@moj.gov.ae

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70555Date 27/ 1/ 2023  Issue No : 13759
Issued on 23/01/2023

Service of Expert Meeting Date by Publication
In Case No. 15262/2022 Residential, Rental, Dubai

To The Defendant : RAJESH KUMAR KRISHNA
You are required to attend the 2nd expert meeting, scheduled for a hearing 
on Wednesday, 01/02/2023 at (1:00) pm.
Please note that the 2nd expert meeting will be held at the same location 
of the property, the subject matter of the dispute, and at the same on-site 
inspection date scheduled at the above- mentioned date. The Case is filed 
against you by the Plaintiff : Josephine Hratch Mikaelian
Please send your documents and memos to the Email below :
exp.dr.ebraheim@gmail.com and to Mob : 0501585115.
In the event of your failure to attend, the expert will initiate the meeting.

Real Estate Expert / DR. EBRAHIM ALI LAHBASH

Service of Expert Meeting
Date by Publication

70608 Date 27/ 1/ 2023  Issue No : 13759
Dubai Courts of First Instance

Published Notice - In case No. 40/2023/241 Civil
Held in : Fully banking department No. 250
Case Subject : Claiming the defendants to pay to the Plaintiff an amount of AED (1,387,000/=)AED (One million three 
hundred and eighty seven thousand AED), until full payment And the legal interest is 5% from the date of registration 
of the case until the completion of payment, obligating the first defendant and the second defendant to pay the plaintiff 
an amount of 500,000.00 in compensation for the material and moral damages he suffered, and for the lost profits and 
the related damages, and obliging the defendants to jointly and jointly pay an amount of: 10,000 dirhams, expert fees 
The Court of His Highness the Ruler in the stage of the first criminal degree in Case No. 22087/2020 Dubai Penalty and 
obliging the defendants to pay fees and expenses and in return for attorney's fees. 
Plaintiff : Haider Atta Muhammad 
Address : Dubai Emirate Al Garhoud area - next to GGICO metro station opposite the Ford Motor Showroom and 
opposite Al Tayer Travels - Arcadia Building - Third Floor - Office No. 306
To be notified : 1- Ali Asghar Aazam Nawey- a defendant
Subject of Notice : A case has been filed against you, the subject matter of which is claiming the defendants to pay to 
the Plaintiff an amount of AED (1,387,000/=)AED (One million three hundred and eighty seven thousand AED), until 
full payment And the legal interest is 5% from the date of registration of the case until the completion of payment, 
obligating the first defendant and the second defendant to pay the plaintiff an amount of 500,000.00 in compensation for 
the material and moral damages he suffered, and for the lost profits and the related damages, and obliging the defendants 
to jointly and jointly pay an amount of: 10,000 dirhams, expert fees. The Court of His Highness the Ruler in the stage 
of the first criminal degree in Case No. 22087/2020 Dubai Penalty and obliging the defendants to pay fees and expenses 
and in return for attorney's fees. The hearing was set on Thursday 02/02/2023 at 09:00 am in the remote litigation room 
BUILDING_DESC&, therefore you are required to attend or represent you legally and submit a reply memorandum to 
the case, accompanied by all documents, before hearing with three days atleast. 
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 net   Date of approval : 13:29:18 26-01-2023
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املال والأعمال

بينهم وتطوير م�سروعات وبرامج 
وتدعيم  البيئة  ع��ل��ى  للمحافظة 
وتنمية  التدوير  اإع��ادة  م�سروعات 
العمل  يف  اجل������وال������ني  م������ه������ارات 
اجل��م��اع��ي والن�������س���ب���اط واإت���اح���ة 
لتكوين  ج��دد  جل��ام��ع��ات  الفر�سة 
ع�سائر جوالة بها وتنمية الع�سوية 
وحت���ق���ي���ق ال���ت���ن���وع والن�����دم�����اج يف 

ع�سوية اجلمعية ومفو�سياتها. 
املخيم  ب���رن���ام���ج  اأن  اإىل  واأ�����س����ار 
متنوعة  جم���م���وع���ة  ���س��ي��ت�����س��م��ن 
ال������ربام������ج امل���ت���ك���ام���ل���ة مل���واج���ه���ة 
تبداأ  امل���ن���اخ���ي  ال���ت���غ���ري  حت����دي����ات 
التغري  بتحديات  تعريفية  بجل�سة 
املناخي ودور ال�سباب يف مواجهتها 
واأخرى بعنوان “الك�سفية واأهداف 
التنمية امل�ستدامة” بالإ�سافة اإىل 
ك�سافة  مفو�سية  مبقر  الت�سجري 
احلياة  على  للمحافظة  ال�سارقة 
الربية ويف اإطار ال�سعي على اإيجاد 
مواجهة  يف  ل��ل�����س��ب��اب  ف���اع���ل  دور 
ور�سة  تقدمي  يتم  املناخي  التغري 
املناخي  ال��ت��غ��ري  ب��ق��م��ة  ت��ع��ري��ف��ي��ة 
التعريف  اإىل  بالإ�سافة   ،op28
وهدف  اأف�سل  عامل  اإط��ار  بربامج 
ك���ل ب���رن���ام���ج م���ن ه����ذه ال���ربام���ج 
قمة  يف  �سبابية  بفر�ش  والتعريف 
تنظيم  وكذلك   Cop 28 املناخ 
واملحميات  البيئة  هيئة  اإىل  زي��ارة 
وتنفيذ  ال�����س��ارق��ة  يف  ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة 
الريادية  ال���ربام���ج  م���ن  ال��ع��دي��د 
ل��ل��ت��دوي��ر واإع�����ادة ا���س��ت��خ��دام املواد 

لتحقيق التنمية امل�ستدامة. 

 بازار العيد ينطلق يف اإك�ضبو خورفكان
•• ال�شارقة-وام:

العيد”  “بازار  معر�ش  فعاليات  خورفكان  اإك�سبو  مركز  يف  اأم�ش  انطلقت 
واأهم  الدولة  اإم��ارات  التجزئة من خمتلف  كبار جتار  م�ساركة من  و�سط 
العامات التجارية املتخ�س�سة يف جمال الأزياء والإك�س�سوارات والتجميل 
اأبرز وجهات تنظيم وتن�سيق حفات الزفاف مقدمني العديد  ونخبة من 
جمموعة  على  اجلاذبة  والتخفي�سات  املتميزة  الرتويجية  العرو�ش  من 

وا�سعة ومتنوعة من املنتجات.
فعالياته  وتتوا�سل  خورفكان  اإك�سبو  مركز  ينظمه  الذي  املعر�ش  ويجمع 
حتى ال� 29 من يناير اجلاري حتت �سقف واحد اأحدث الأزياء و الت�ساميم 
املميزة وكافة م�ستلزمات الزفاف وجتهيزاته اإىل جانب جمموعة متنوعة 

والتحف  ال���س��ت��ه��اك��ي��ة  ال�����س��ل��ع  م���ن 
اليدوية  وامل�������س���ن���وع���ات  ال���رتاث���ي���ة 

احلرفية وخمتلف اأنواع الهدايا.
مدير  املن�سوري  حممد  خليل  وق��ال 
ي�سعدنا  خ���ورف���ك���ان  اإك�����س��ب��و  م���رك���ز 
املعر�ش  ب��ه��ذا   2023 ع��ام  ن��ب��داأ  اأن 
املتميز والذي يوؤكد �سعي املركز نحو 
ت��ع��زي��ز زخ���م اأج���ن���دة امل��ع��ار���ش التي 
العام  خ��ال  وينظمها  �سي�ست�سيفها 
اجلاري والتي �ستت�سمن العديد من 
والتجارية  التخ�س�سية  الفعاليات 
واخلدمية املهمة التي تواكب م�سرية 
املنطقة  ت�����س��ه��ده��ا  ال���ت���ي  ال��ت��ن��م��ي��ة 

الت�سوق والرتفيه وتعزز  ال�سرقية وت�سهم بدرجة فاعلة يف تن�سيط قطاع 
الن�ساط التجاري بها وتتيح الفر�ش اأمام اأفراد املجتمع للتعرف اإىل اأحدث 

املنتجات وتوفريها لهم باأ�سعار تناف�سية.
واأ�سار املن�سوري اإىل اأن معر�ش “بازار العيد”ياأتي يف اإطار حر�ش املركز 
على منح �سكان مدينة خورفكان وزوارها جتربة ت�سويقية متميزة ت�ساف 
اإىل الأج��واء ال�سياحية التي تتميز بها املدينة ول �سيما اأن حركة الت�سوق 
ت�سهد ن�ساطاً كبرياً خال الفرتة التي ت�سبق �سهر رم�سان الكرمي ومن هنا 
اأهمية تنظيم هذا احلدث يف توفري من�سة ت�سوق متكاملة تت�سمن  تاأتي 
وزوارها  خورفكان  مدينة  �سكان  اأذواق  تر�سي  التي  املنتجات  من  العديد 
اإىل  اإ�سافة  وتتيح لهم الفر�سة للتزّود مب�ستلزمات �سهر رم�سان املبارك، 

التب�سع ل�سراء احتياجات وماب�ش العيد.

•• ال�شارقة-وام:

اللقاء  ف��ع��ال��ي��ات  اأم�������ش  ان��ط��ل��ق��ت 
حتت  وال�����س��اب��ات  للجوالة  ال��ث��ال��ث 
التغري  وحتديات  “اجلوالة  �سعار 
 28 ي��وم  حتى  وي�ستمر  املناخي” 

من يناير اجلاري. 
فعاليات  اأوىل  ال��ل��ق��اء  ه���ذا  وي��ع��د 
ك�سافة  جلمعية  ال���س��ت��دام��ة  ع���ام 
بالتعاون  ينظم  وال���ذي  الإم����ارات 
مع مفو�سية ك�سافة ال�سارقة حيث 
�سيقيم اجلوالة يف املخيم الك�سفي 
ال���دائ���م ب��امل��ف��و���س��ي��ة مل����دة 3 اأي����ام 
املناخي  التغري  حت��دي��ات  ملناق�سة 
وا�ستعرا�ش  ف��ي��ه��ا  ال�����س��ب��اب  ودور 
التنمية  يف  الك�سافة  ج��ه��ود  اأب����رز 
امل�����س��ت��دام��ة وك��ي��ف��ي��ة ت��ع��زي��ز تلك 
دور  اإي��ج��اد  يف  للم�ساهمة  اجل��ه��ود 
فاعل لطلبة اجلامعات يف حتقيق 
الدولة يف مواجهة حتديات  روؤي��ة 
يكون  اأن  و���س��رورة  املناخي  التغري 
اأ�سا�سي  دور  اجل��ام��ع��ات  جل���وال���ة 
لفعاليات  ال���دول���ة  ا���س��ت�����س��اف��ة  يف 
 ”28 “كوب  املناخي  التغري  قمة 
اإم��ارة دب��ي يف  وال��ذي �ست�ست�سيفه 

نوفمرب القادم. 
وال�سابات  اجل���وال���ة  ل��ق��اء  وي���اأت���ي 
لاأعوام  ا����س���ت���م���راراً  ال���ع���ام  ل��ه��ذا 
امل��ا���س��ي��ة ح��ي��ث حتر�ش  ال��ث��اث��ة 
�سنويا  ال�سارقة  ك�سافة  مفو�سية 
ع���ل���ى ا���س��ت�����س��اف��ة ف���ع���ال���ي���ات هذا 
لطلبة  من�سًة  ليكون  الهام  اللقاء 
املنت�سبني  اجل���ام���ع���ات  وط���ال���ب���ات 

“اجلوالة  ال��ك�����س��ف��ي��ة  ل���ل���ح���رك���ة 
والعمل  التفكر  م��ن  وال�سابات” 
اأف�سل  م�����س��ت��ق��ب��ٍل  اإي�����ج�����اد  ع���ل���ى 
ي�ساهم فيه ال�سباب بكونهم �سناع 

امل�ستقبل. 
�سعيد  ع�����ب�����داهلل  ال������ل������واء  واأك���������د 
ال�����س��وي��دي ن��ائ��ب رئ��ي�����ش جمل�ش 
اأن  اإدارة مفو�سية ك�سافة ال�سارقة 
املفو�سية ت�سعى بتوجيهات �ساحب 
ال�سمو ال�سيخ الدكتور �سلطان بن 
املجل�ش  ع�����س��و  ال��ق��ا���س��م��ي  حم��م��د 
اعداد  اإىل  ال�سارقة  حاكم  الأع��ل��ى 
مدرك  وال�سباب  الفتية  من  جيل 

والدولة  تتبناها  ال��ت��ي  للق�سايا 
جمموعة  اإع��������داد  ع���ل���ى  وال���ع���م���ل 
هذا  يف  ت�ساهم  التي  ال��ربام��ج  من 
ال�سف  ���س��م��ن  ل��ي��ك��ون��وا  الإع�������داد 
الر�سيدة  ق��ي��ادت��ن��ا  روؤى  لتحقيق 
وملا كانت “ال�ستدامة” ومواجهة 
هامة  ق�سايا  املناخي”  “التغري 
فقد  تعزيزها  على  ال��دول��ة  تعمل 
اأولوياتها  راأ����ش  اجلمعية  جعلتها 
ل��ل��م�����س��اه��م��ة يف حت��ق��ي��ق اأه������داف 
واملحافظة  امل�����س��ت��دام��ة  ال��ت��ن��م��ي��ة 
ال��ب��ي��ئ��ة واحل�����د م���ن التغري  ع��ل��ى 
املناخي واإيجاد دور وا�سح لل�سباب 

ال��ع��ام��ة وذلك  ال��ق�����س��اي��ا  يف ه���ذه 
م���ن خ���ال اإ����س���راك ال�����س��ب��اب من 
خمتلف املراحل العمرية يف حملة 
املحافظة  يف  للم�ساهمة  م��وج��ه��ة 
ال�سباب  ي��ك��ون  واأن  ال��ب��ي��ئ��ة  ع��ل��ى 
ذات  امل�سروعات  يف  اأ�سا�سي  �سريك 
يعك�ش  لأن��ه  بال�ستدامة  العاقة 

م�ستقبلهم. 
يهدف  ال���ل���ق���اء  ه����ذا  اأن  واأ�����س����اف 
التغري  ب��ت��ح��دي��ات  ال��ت��ع��ري��ف  اإىل 
املناخي ودور ال�سباب يف مواجهتها 
وامل�ساهمة يف حتقيق روؤية اجلمعية 
لتحقيق اأهداف التنمية امل�ستدامة 

اأف�سل  ع��امل  اإط���ار  ب��رام��ج  وتعزيز 
املناخي  ال��ت��غ��ري  بقمة  وال��ت��ع��ري��ف 
فيها  اجل��وال��ة  ودور   )Cop28(
وت��ط��وي��ر م���ه���ارات اجل���وال���ة عرب 
تتنا�سب  موجهة  واأن�سطة  ب��رام��ج 
امل���رح���ل���ة مب���ا يلبي  وخ�����س��و���س��ي��ة 
كفاءتهم  وي����رف����ع  اح��ت��ي��اج��ات��ه��م 
للعمل  وحدتهم  وي��ع��زز  التنموية 
به  وال��ن��ه��و���ش  املجتمع  ب��ن��اء  ع��ل��ى 
واحل����ف����اظ ع��ل��ي��ه وال���ت���ع���رف على 
اجلوالة  ن�����س��اط  وت��ن��م��ي��ة  ت���راث���ه 
وتوثيق  ال��دول��ة  يف  اجل��ام��ع��ات  يف 
اأوا���س��ر ال���ود وال�����س��داق��ة والأخ���وة 

انطالق اللقاء الثالث للجوالة وال�ضابات حتت �ضعار اجلوالة وحتديات التغر املناخي 

�ضوق اأبوظبي العاملي يحيي فعاليات اليوم العاملي خل�ضو�ضية البيانات 2023 

عقاري ال�ضارقة : بيع 8,989 وحدة عقارية يف 133 م�ضروًعا 
•• ال�شارقة-وام:

م�سروًعا   11 ت�سجيل  بال�سارقة  العقاري  الت�سجيل  دائ��رة  �سهدت 
الإمارة  2022 يف مناطق خمتلفة من  عام  عقارًيا جديًدا خال 
التملك  يف  للراغبني  مبيعاتها  وط��رح  الإن�سائية  اأعمالها  لتبا�سر 
وال�ستثمار.  و جنح 133 م�سروًعا يف بيع 8،989 وحدة عقارية 
وقيد  املنجزة  امل�ساريع  يف  املا�سية  ع�سر  الثني  الأ�سهر  مدى  على 
الإن�����س��اء.  وارت��ف��ع حجم ال��ت��داول ال��ن��ق��دي مل��ع��ام��ات ع��ق��ود البيع 
املبدئية يف امل�ساريع يف عام 2022 بن�سبة %12 وباإجمايل قيمة 
نتائج  �سبقه.  و وفق  ال��ذي  بالعام  4.4 مليار دره��م مقارنة  بلغت 
املا�سي  العام  الدائرة حول موؤ�سرات  ال�سادر عن  ال�سنوي  التقرير 
قال عبيد عبدالرحمن املظلوم مدير اإدارة تنظيم امل�ساريع العقارية 

املوقع  يج�سد  ال�����س��ارق��ة  يف  ال��ع��ق��اري��ة  ال�����س��وق  انتعا�ش  اأن  واأ���س��اف 
الريادي لاإمارة واأ�سا�سها القت�سادي القوي، الأمر الذي يجعلها 
وماًذا  والأعمال  ال�ستثمارات  ل�ستقطاب  ومف�سلة  دائمة  وجهة 
ب��ه من  ل���روؤو����ش الأم�����وال، م�ستندة يف ذل���ك ع��ل��ى م��ا تتمتع  اآم��ًن��ا 
والتملك  وال�ستقرار  الأم��ان  معايري  يف  ومثالية  عالية  م�ستويات 
من  املزيد  ل�ستيعاب  التحتية  البنية  جاهزية  اإىل  بالإ�سافة  فيها، 
امل�ساريع العقارية الكربى، وبال�ستفادة من املنظومة املتكاملة من 
الأطراف  التي ت�سمن حماية حقوق جميع  والقوانني  الت�سريعات 
ذات العاقة بالن�ساط العقاري من م�ستثمرين ومطورين وو�سطاء 
وماك وغريهم.  وتف�سيا مل�ساريع التطوير العقاري امل�سجلة يف 
عام 2022 ، فقد توزعت هذه امل�ساريع اجلديدة اإىل 9 م�ساريع ذات 
ا�ستخدام �سكني منها 6 م�ساريع تقع يف منطقة مزيرعة وم�سروع 

العقارية  امل�ساريع  وموؤ�سرات  نتائج  اإن  العقاري  الت�سجيل  بدائرة 
فيها  التداول  البيع ومنو حجم  وترية  وارتفاع  القائمة واجلديدة 
ال�سارقة يف املحافظة على  باإمارة  العقاري  ا�ستمرار القطاع  تعك�ش 
زخمه ون�ساطه املعهود، وهو ما يوؤكد متانة وا�ستقرار ال�سوق فيها 
النتفاع  مثل  خمتلفة  ومتلك  ���س��راء  خ��ي��ارات  توفري  يف  وجناحها 
والتملك احلر، مع اإتاحة منتج عقاري متنوع �سواء لاإقامة وال�سكن 
اأو ال�ستثمار، وموا�سفات ومعايري اإن�سائية متقدمة ل�سالح املاك 
وامل�ستثمرين، ومبا يلبي كافة احتياجاتهم واأهدافهم ال�ستثمارية، 
 2022 وهو ما مت دعمه وتعزيزه بالقرار الذي �سدر يف نوفمرب 
املطلق  ب��ال��ت��م��ل��ك  اجل��ن�����س��ي��ات  ك��اف��ة  م��ن  للم�ستثمرين  ب��ال�����س��م��اح 
للوحدات يف امل�ساريع العقارية التي تعتمدها جلنة اعتماد م�ساريع 

التطوير العقاري يف الإمارة “. 

يف  وم�سروع  �سكنية،  ف�ساء  اأرا���س��ي  ع��ب��ارة  �سرق  الطي  منطقة  يف 
منطقة برا�سي عبارة جممع �سكني يحوي على فلل �سكنية ومرافق 
ت�سجيل  مت  كما   ، )القا�سمية(  الند  منطقة  يف  وم�سروع   ، متنوعة 
جممع  و  ال��ت��ج��اري  ال�سكني  ل��ا���س��ت��خ��دام  اخل���ان  منطقة  يف  ب���رج 
�سكني متعدد الطوابق يف منطقة املديفي مبدينة خورفكان وجاءت 
وحداته متمثلة يف جمموعة من ال�سقق واملحات التجارية، وغطت 
هذه الوحدات يف امل�ساريع اجلديدة امل�سجلة اإجمايل م�ساحة بنحو 
املفرزة  العقارية  امل�ساريع  ع��دد  بلغ  كما  م��رب��ع.   مرت  مليون   3.1
خال العام املا�سي 11 م�سروًعا، حيث �سجلت هذه امل�ساريع تنفيذ 
وبفارق   68.4% ن�سبته  وبارتفاع  طابقي  ف��رز  معاملة   5،283
منو بلغ 2،146 معاملة مقارنة مبعامات الفرز الطابقي يف عام 

2021 والتي بلغت 3،137 معاملة. 

•• راأ�س اخليمة-الفجر: 

�سركة   4200 من  اأك��رث  ان�سمت 
جديدة اإىل جمتمع اأعمال مناطق 
)راكز(  القت�سادية  اخليمة  راأ���ش 
بذلك  حم��ق��ق��ًة   2022 ع����ام  يف 
ال�سركات  ع���دد  اإج���م���ايل  يف  من����واً 
18٪ مقارنًة بعام  املُ�سجلة بن�سبة 

.2021
القت�سادي  ال��ن��م��و  ع��ل��ى  وتعليقاً 
رامي  ���س��ّرح  راك����ز،  ت�سهده  ال���ذي 
التنفيذي  ال����رئ����ي���������ش  ج�����������ّاد، 
الإح�ساءات  “ُتثبت  للمجموعة: 
الأخرية مدى التزامنا بجعل اإمارة 
ا�ستثمارية  وج��ه��ة  اخل��ي��م��ة  راأ�����ش 
ال�سغرية  ل���ل�������س���رك���ات  م��ف�����س��ل��ة 
ال�سناعية  وال�سركات  واملتو�سطة 
الآلف من  اختيار  وياأتي  البارزة. 
مبثابة  لراكز  اجل��دي��دة  ال�سركات 
ا�سرتاتيجياتنا  جن��اح  على  �سهادة 
املبتكرة  وح����ل����ول����ن����ا  امل����ت����ق����دم����ة 
وجهودنا امل�ستمرة يف دعم الأعمال 
والأحجام.  الأن�����واع  خم��ت��ل��ف  م��ن 
�سنوا�سل اتباع نف�ش النهج يف عام 
اأعيينا  ُن�����س��ب  وا���س��ع��ني   2023
لإمارة  القت�سادية  الأه��داف  دعم 
راأ�ش اخليمة على وجه اخل�سو�ش 

اجلديدة  العامة  التجارة  �سركات 
وح���ّل���ت  رخ���������س����ة.   413 ب����واق����ع 
���س��رك��ات ال��ت��ج��ارة الإل��ك��رتون��ي��ة يف 
تليها   ٪26 بن�سبة  الثانية  املرتبة 
 ٪15 بن�سبة  اخلدمية  ال�سركات 
وياأتي   .٪9 ب��ن�����س��ب��ة  وال���ت���ج���اري���ة 
ت��رت��ي��ب م��ع��ظ��م امل�����س��ت��ث��م��ري��ن من 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم������ارات  دول���ة 

املتحدة  العربية  الإم����ارات  ودول���ة 
الرتكيز  م���ع  ال��ع��م��وم  ع��ل��ى وج����ه 
اخلا�سة  الح��ت��ي��اج��ات  تلبية  على 
والوقوف  ِح��دة  على  م�ستثمر  بكل 
احلالية  ال�سركات  متطلبات  على 

واملتواجدة يف جمتمع اأعمالنا.”
اأعمال  تاأ�سي�ش  اأطلقت راكز باقات 
اإىل  بالإ�سافة  للتخ�سي�ش  قابلة 

م��ن��ت��ج��ات وخ���دم���ات ج���دي���دة، كما 
ا�سرتاتيجية  �سراكات  راك��ز  وّقعت 
قطاعاتها  لدعم  املا�سي  ال��ع��ام  يف 
ال�سركات  خ�������س���و����س���اً  امل���ت���ن���وع���ة 
العاملة  وامل��ت��و���س��ط��ة  ال�����س��غ��رية 
الإلكرتونية.  ال��ت��ج��ارة  جم���ال  يف 
و�سجلت املنطقة القت�سادية منواً 
كبرياً بلغت ن�سبته 206٪ يف عدد 

املتحدة  واململكة  ورو���س��ي��ا  والهند 
وم�سر وباك�ستان.

تتخذ من  التي  ال�سركات  و�سهدت 
راك��ز مقراً لها - يف الوقت ذات��ه - 
 ،2022 ع���ام  يف  ا�ستثنائياً  من���واً 
نطاق  �سركة   160 و���ّس��ع��ت  حيث 
لتغطي  وم���راف���ق���ه���ا  ع��م��ل��ي��ات��ه��ا 
والأن�سطة.  ال��ق��ط��اع��ات  خم��ت��ل��ف 
التي  ال�سناعية  ال�سركات  وتندرج 
اأعمالها  نطاق  تو�سيع  يف  جنحت 
ال�سيارات  ت�سنيع  قطاعات  حت��ت 
والآلت  وامل����ع����ادن  ال��غ��ي��ار  وق��ط��ع 
وامل��ع��دات واأن��ظ��م��ة ال��ب��ن��اء وخدمة 
التدوير.  اإع����ادة  وم���واد  امل�ستهلك 
ومن اأهم ال�سركات ال�سناعية التي 
�سركة  هي:  اأعمالها  نطاق  و�ّسعت 
للتوابل،  امل��ن��ت��ج��ة  ف��ل��ي��ف��ورز  ���س��اي 
لل�سناعات  ي��ون��ي��ف��ر���س��ال  و���س��رك��ة 
التعبئة  ملنتجات  املُ�سنعة  الورقية 
ومان�س�سرت  و���س��رك��ة  وال��ت��غ��ل��ي��ف، 
ل�سناعة الأكيا�ش الورقية، و�سركة 
امل�سنعة  ان��د���س��رتي  راب����ر  ا���س��ي��ان 
مل��ن��ت��ج��ات امل����ط����اط، و����س���رك���ة عود 
ال��ع��ن��ف��ر املُ��ن��ت��ج��ة ل��ل��ع��ط��ور وم���واد 
ال���ت���ج���م���ي���ل، و�����س����رك����ة ي�����وروك�����اب 
املنتجة ملواد التغليف البا�ستيكية، 

وغريها العديد.

�سوق اأبوظبي العاملي كجهة اإ�سرافية م�ستقلة وم�سوؤولة 
يف  ال��ب��ي��ان��ات  حل��م��اي��ة  التنظيمية  ال��ق��واع��د  اإدارة  ع��ن 
اإىل جانبه كونه م�����س��وؤوًل عن  ال����دويل..  امل��ايل  امل��رك��ز 
على  واحل��ف��اظ  ال�سوق  داخ���ل  البيانات  حماية  تعزيز 
�سجل خا�ش مبراقبة البيانات و�سمان التزام مراقبي 

البيانات ودعم حقوق اأ�سحاب البيانات. 
ال�سادرة  البيانات  حماية  ل��وائ��ح  تعديات  ط��رح  ومت 
مع  للتوافق  نف�سه  العام  يف  العاملي  اأبوظبي  �سوق  عن 
املعايري الدولية، مبا يف ذلك التفاقية 108 ل�سمان 
حماية البيانات احل�سا�سة وال�سخ�سية التي يتم جمعها 
اأبوظبي  �سوق  يف  العاملة  امل��وج��ودة  الكيانات  قبل  من 

العاملي. 
و�سهد احلدث م�ساركة هيئات حماية البيانات الوطنية 
والدولية والقطاعات الأخرى التي اأحيت اليوم العاملي 
لزيادة  مثالية  فر�سة  باعتباره  البيانات  خل�سو�سية 
والبيانات  اخل�سو�سية  حماية  حقوق  ح��ول  التوعية 

ال�سخ�سية. 
التنفيذي  ال��رئ��ي�����ش  امل����زروع����ي،  ���س��ي��اح  ح��م��د  وق�����ال 
“ينظر  ال��ع��امل��ي:  اأب��وظ��ب��ي  ���س��وق  يف  الت�سجيل  ل�سلطة 
اإىل حماية وخ�سو�سية البيانات  اأبوظبي العاملي  �سوق 
التزامه  خ��ال  من  عملًيا  ذل��ك  ويطّبق  اأ�سا�سي،  كحق 
بال�سيا�سات املعنية بذلك ملا فيه �سالح املجتمع املحلي 

والعاملي ل�سوق اأبوظبي العاملي “. 

وارت���ف���ع ر�سيد    .2022 اأك��ت��وب��ر  ن��ه��اي��ة  م��ل��ي��ار دره���م يف 
من  الأوىل  �سهراً   11 خال  الذهب  من  املركزي  امل�سرف 
العام املا�سي، بن�سبة %30 اأو ما يعادل 3.56 مليار درهم 
يف  دره���م  مليار   11.913 نحو  ال��ب��ال��غ  بر�سيده  م��ق��ارن��ة 

نهاية العام 2021. 
منواً  �سهد  ال��ذه��ب  م��ن  امل��رك��زي  امل�سرف  ر�سيد  اأن  ي��ذك��ر 
 12.862 اإىل  مرتفعاً  املا�سية  ال�سنوات  خ��ال  ملحوظاً 
مليار درهم يف نهاية 2020 مقارنة 4.044 مليار درهم 
يف نهاية 2019، و1.134 مليار درهم يف نهاية 2018. 

ويندرج الذهب �سمن الأ�سول املتنوعة التي ميلكها امل�سرف 
اإي���داع، واأوراق���ا  اأم���وال �سائلة، و���س��ه��ادات  امل��رك��زي، وت�سمل 

مالية حمتفظا بها حتى تاريخ ال�ستحقاق.

•• اأبوظبي -وام:

اأحيا �سوق اأبوظبي العاملي، اأم�ش، فعاليات اليوم العاملي 
يناير   28 ي��وم  ي�����س��ادف  ال���ذي  ال��ب��ي��ان��ات  خل�سو�سية 
اأبوظبي  ا�ست�ساف �سوق  املنا�سبة،  من كل عام.  وبهذه 
خرباء  من  جمموعة  اأع�ساء  فيه  جمع  حدًثا،  العاملي 
اخلليج،  ودول  الإم���ارات  دول��ة  يف  اخل�سو�سية  حماية 
املتحدة  ال��ولي��ات  �سفارة  م��ن  امل�ست�سارين  م��ن  وع���ددا 
، وم�سوؤولني من القطاع  الأمريكية يف دولة الإم��ارات 
بهذا  املعنية  البارزة  ال�سخ�سيات  وع��دًدا من  احلكومي 

املجال من منطقة دول جمل�ش التعاون اخلليجي. 
وركزت اأجندة احلدث هذا العام على اأف�سل املمار�سات 
الدولية التي تعّزز الثقة لدى ال�سركات الدولية ، وعلى 
العاملية يف ن�سر  املالية  ال��دور الذي تلعبه املراكز  اإب��راز 

الإر�سادات واأنظمة حماية البيانات واخل�سو�سية. 
بينها،  من  مو�سوعات  احلوارية  اجلل�سات  وا�ستك�سفت 
الثقة لدى  بناء  املالية احلرة يف  املناطق  “دور قوانني 
ال�سركات الدولية” و”كيف ميكن لل�سركات ال�ستعداد 
البيانات  ح��م��اي��ة  ق���ان���ون  مل��ت��ط��ل��ب��ات  اأف�������س���ل  ب�����س��ك��ل 
�سهدت  “.. كما  الإم���ارات  دول��ة  ال�سخ�سية اجلديد يف 
القطاع  خرباء  من  نخبة  م�ساركة  احلوارية  اجلل�سات 

املحليني والإقليميني. 
ويف عام 2021 مت اإن�ساء “مكتب حماية البيانات” يف 

•• اأبوظبي- وام:

اأعلن م�سرف الإمارات املركزي اأن ر�سيده من الذهب 
نوفمرب  بنهاية   32% بن�سبة  ارت��ف��ع  �سنوي  اأ���س��ا���ش  على 
ال�سادرة عن  الإح�سائية  الن�سرة  بيانات  واأظهرت  املا�سي.  
اإىل  و���س��ل  الأ���س��ف��ر  امل��ع��دن  م��ن  اأن ر�سيده  اأم�����ش  امل�سرف 
15.47 مليار درهم يف نهاية نوفمرب 2022 بزيادة تعادل 
3.72 مليار درهم، مقارنة بنحو 11.754 مليار درهم يف 

نوفمرب 2021. 
من  املركزي  امل�سرف  ر�سيد  ارتفع  الإح�سائيات،  وبح�سب 
تعادل  بزيادة   8.14% بن�سبة  �سهري  اأ�سا�ش  على  الذهب 
 14.307 ال��ب��ال��غ  بر�سيده  م��ق��ارن��ة  دره���م  مليار   1.17

اأكرث من 4200 �ضركة جديدة تتخذ من راكز مقرًا لها يف عام 2022

% مليار درهم اأرباح 7 بنوك مدرجة يف 2022 بنمو 22.6   33.1
•• اأبوظبي - وام: 

اأرب��اح 7 بنوك يف اأ�سواق املال املحلية اإىل 33 مليارا  ارتفع �سايف 
و125 مليون درهم خال العام املا�سي 2022، مبا يعك�ش قوة 
ماءتها املالية ومتتعها باإيرادات قوية و�سيولة مرتفعة م�ستفيدة 
تداعيات  من  الكامل  التعايف  بعد  الوطني  القت�ساد  انتعا�ش  من 

جائحة “كوفيد -19”.
اإىل اإف�ساحات  ا�ستناداً  اأنباء الإمارات “وام”،  واأظهر ر�سد وكالة 
الأرباح  اأن  املالية،  الأ���س��واق  م��واق��ع  على  املعلنة  املُ��درج��ة  البنوك 
ال�سافية للبنوك خال الفرتة من يناير وحتى دي�سمرب 2022 
زادت بن�سبة %22.6 اأو ما يعادل 6.11 مليار درهم مقابل اأرباح 

�سافية بلغت 27 مليارا و14مليون درهم خال العام 2021.

املالية  ل��اأوراق  اأبوظبي  �سوق  4 بنوك مدرجة يف  اأرب��اح  وو�سلت 
بزيادة  دره��م  مليون  و563  مليارا   14 اإىل  املا�سي  العام  خ��ال 
مبقدار %9.5 مقارنة ب 13 مليارا و302 مليون درهم يف العام 
2021، فيما بلغت اأرباح 3 بنوك مدرجة يف �سوق دبي املايل 18 
مليارا و561 مليون درهم يف 2022، بارتفاع بن�سبة 35.4% 

مقابل 13 مليارا و712مليون درهم يف 2021.
وا�ستحوذ بنك “اأبوظبي الأول” على الن�سيب الأكرب من الأرباح 
مليار   13.4 نحو  بلغت  �سافية  اأرباحاً  �سجل  اأن  بعد  الإجمالية 
عام  م��ع  مقارنة   7% ن�سبته  بارتفاع   ،2022 ع��ام  خ��ال  دره��م 
اأعمالها  وقوة  للمجموعة،  امللمو�ش  النمو  يربز  ما  وهو   ،2021
ا�سرتاتيجية  مع  تتما�سى  التي  الإجن���ازات  جانب  اإىل  الأ�سا�سية، 
دبي  “الإمارات  ب��ن��ك  اأرب����اح  وارت��ف��ع��ت  الأج����ل.  متو�سطة  ال��ب��ن��ك 

عام  يف  دره���م  م��ل��ي��ار   13 اإىل  لت�سل   40% بن�سبة  الوطني”، 
املتنوع  الأع���م���ال  وم���رون���ة من����وذج  ف��ع��ال��ي��ة  ي���وؤك���د  2022، مم���ا 

للمجموعة والنمو القت�سادي الإقليمي القوي.
الأرب����اح  ���س��ايف  ق��ي��ا���س��ي��اً يف  من���وا ً الإ�سامي”  دب���ي  “بنك  وح��ق��ق 
مليار   5.552 اإىل  لي�سل  ���س��ن��وي  اأ���س��ا���ش  ع��ل��ى   26% بن�سبة 
درهم مقابل 4.406 مليار درهم يف 2021، وذلك على خلفية 
ارتفاع الإيرادات الرئي�سية، والإدارة احلكيمة للتكاليف، وا�ستمرار 
تراجع خم�س�سات انخفا�ش القيمة. وقفز �سايف اأرباح “الإمارات 
لعام  دره��م  مليار   1.24 بلغ  قيا�سي  م�ستوى  اإىل  الإ�سامي” 
املمول  ال��دخ��ل  ارت��ف��اع  خلفية  على   51% بن�سبة  بنمو   2022
والدخل غري املمول مع النخفا�ش الكبري يف تكلفة املخاطر وهو 

ما يعك�ش زخم النتعا�ش القت�سادي القوي.

% منوا �ضنويا يف ر�ضيد املركزي من الذهب بنهاية نوفمرب املا�ضي   32
ع����ادل احمد   امل���دع���و /  ف��ق��د 
باك�ستان     ، ف���ي���ا����ش  حم���م���د 
�سفره  ج�������واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
)1177461HF(  رق����م 

م���������������ن ي�������������ج�������������ده ع�����ل�����ي�����ه 
الت�����������س�����ال ب���ت���ل���ي���ف���ون رق����م  

    0504277063

فقدان جواز �ضفر
فقد املدعو / اوليفري ليون 
جرج�ش م�ستان ، �سوي�سرا 
�سفره  ج�����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 )6216051X( رق����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������س���ال 

0562786268

فقدان جواز �ضفر
فقد املدعو / ثوما�ش جورج 
�سوي�سرا  الهند   ، �سرياياث 
�سفره  ج�����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 )3349793Z( رق�����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������س���ال 

0529174311

فقدان جواز �ضفر
جينج   / امل��������دع��������و  ف�����ق�����د 
اجلن�سية  ال�������س���ني   ، ����س���ني 
 ج�������������������واز ���������س��������ف��������ره رق��������م
)ED2156101( يرجى 
ت�سليمه  ع��ل��ي��ه  ي��ع��رث  مم���ن 
اقرب  او  ال�سينية  بال�سفارة 

مركز �سرطة بالمارات.

فقدان جواز �ضفر
حممد  /�سلطان  املدعو  فقد 
اليمن   ، ع��ف��ي��ف  ب���ن  ع��ف��ي��ف 
اجل��ن�����س��ي��ة ج����واز ���س��ف��ره رقم 
يرجى   -  )09209658(
ت�سليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���رث  مم����ن 
اقرب  او  اليمنية  ب��ال�����س��ف��ارة 

مركز �سرطة بالمارات.

فقدان جواز �ضفر
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•• اأبوظبي -وام:

ي���ن���ظ���م ن���������ادي اأب�����وظ�����ب�����ي ال��������دويل 
اجلمعة  ال��ي��وم  البحرية،  للريا�سات 
ال�سراعية  ل��ل��م��ح��ام��ل  رب�����دان  ���س��ب��اق 
 50 من  اأك��رث  مب�ساركة  قدماً،   22
اأم��ي��ال بحرية،   7 حم��م��ًا، ومل�����س��اف��ة 
ال�سباقات  اأح�����ن�����دة  ����س���م���ن  وذل�������ك 
النادي خال  ينظمها  التي  الرتاثية 
الذي  ال�����س��ب��اق -  وي��ن��ط��ل��ق  امل���و����س���م. 
للم�ساركة  الت�سجيل  ب��اب  اإغ���اق  مت 
الثالثة  ال�ساعة  - يف  الول  اأم�ش  فيه 
امل�سنوعة  ج��زي��رة  اأع���ايل  م��ن  ع�سراً 
ب����اجت����اه خ����ط ال���ن���ه���اي���ة، اأم�������ام مقر 
البحرية  للريا�سات  اأب��وظ��ب��ي  ن���ادي 
اأبوظبي.  ال��ع��ا���س��م��ة  ك��ورن��ي�����ش  ع��ل��ى 
الثانية  ال�����س��ب��اق، ه��و اجل��ول��ة  وي��ع��د 
قدماً،   22 فئة  ال�سراعية  للمحامل 
الأ�سبوع  الأوىل  اأقيمت اجلولة  حيث 
مهرجان  �سباق  ا�سم  وحملت  املا�سي، 
ال�����س��ي��خ زاي����د، وت���وج ب��ال��ل��ق��ب املحمل 

وا�سعة.  م�����س��ارك��ة  ظ��ل  يف  »ح�����س��ي��م«، 
كل  لل�سباق  املنظمة  اللجنة  واأكملت 
الأجواء  لتوفري  الفنية،  التجهيزات 
الناحية  املنا�سبة لإجن��اح احلدث من 
واللوج�ستية.  وال��ف��ن��ي��ة  التنظيمية 
للريا�سات  اأب���وظ���ب���ي  ن�����ادي  وي�����ويل 
لل�سباقات  ك���ربى  اأه��م��ي��ة  ال��ب��ح��ري��ة، 
دور  من  لها  ملا  فئاتها،  بكل  الرتاثية 

بارز يف احلفاظ على الرتاث البحري. 
وحت��ظ��ى ال�����س��ب��اق��ات ال�����س��راع��ي��ة لفئة 
ال�سباب  من  كبري  باإقبال  قدماً،   22
خو�ش  بداية  متثل  كونها  وال�سغار، 
جت���ارب ال�����س��ب��اق��ات ال��رتاث��ي��ة، ومنها 
ينطلق البحارة ال�سباب وال�سغار اإىل 
الفئات الأكرب للمحامل 43 قدما ثم 

قدما.  60

•• اأبوظبي - وام:

كاأ�ش  بطولة  مباريات  اجلمعة  ال��ي��وم  ظهر  بعد  تتوا�سل 
�سلطان بن زايد ال�سنوية الثالثة للبولو املقامة )مب�ستوى 
4-6 هاند كاب( على ماعب نادي غنتوت ل�سباق اخليل 
والبولو، حتت رعاية �سمو ال�سيخ فاح بن زايد اآل نهيان 

رئي�ش نادي غنتوت.
لقاءات  �سمن  الثقيل  العيار  م��ن  م��ب��ارات��ان  ال��ي��وم  وت��ق��ام 
الأوىل فريق  امل���ب���اراة  يلعب يف  ح��ي��ث  ال��ث��ان��ي��ة،  امل��ج��م��وع��ة 
الذي خ�سر  دري  بن  بن�سلي )بر�سيد نقطتني( مع فريق 

يف  يلتقي  بينما  للتعوي�ش،  وي�سعى  الفتتاحية  مباراته 
بفارق  املجموعة  "مت�سدر  �ساري�سا  فريق  الثانية  امل��ب��اراة 
فوزه  لتحقيق  يتطلع  ال��ذي  لم��ارا  فريق  مع  الأهداف"، 

الأول .
وكانت مباريات اجلولة الأوىل لتلك املجموعة التي اأقيمت 
اأم�ش الول، قد �سهدت فوز فريق بن�سلي على فريق لمارا 
بنتيجة 9 6- ، فيما فاز فريق �ساري�سا على فريق بن دري 
�ساري�سا  فريق  ليت�سدر   ،4.5 مقابل  اأه���داف   9 بنتيجة 
ون�سف  هدف  بفارق  متفوقا  نقطتني،  بر�سيد  املجموعة 

ح�سب لئحة البطولة.

•• اأبوظبي-وام:

�سهدت بطولة �سباق ال�سلوقي العربي 
الرتاثي يف مهرجان الظفرة بدورته 
ال�����س��اد���س��ة ع�����س��رة، م��ن��اف�����س��ات قوية 
للمناف�سة  امل�����س��ارك��ة  ال�سلوقي  ب��ني 
اأ�سواط   6 �سمن   ، جائزة  على 30 
والإن���اث،  ال��ذك��ور  لفئتي  خم�س�سة 
اأقيمت يف ميدان مدينة زايد  والتي 

للهجن مل�سافة 2000 مرت. 
للمهرجان  املنظمة  اللجنة  وتوجت 
اأ�سواط  الأوىل يف  باملراكز  الفائزين 
خلفان  ع��ب��ي��د  ب��ح�����س��ور  ال��ب��ط��ول��ة 
التخطيط  اإدارة  م��دي��ر  امل���زروع���ي، 
املهرجانات  اإدارة  جلنة  يف  وامل�ساريع 
وال�����ربام�����ج ال���ث���ق���اف���ي���ة وال���رتاث���ي���ة 
ال��غ��امن م�سوؤول  وح��م��د  ب��اأب��وظ��ب��ي، 
البطولة، وعدد من ُماك ال�سلوقي 
العربي وع�ساق الريا�سات الرتاثية. 
وق�����ال ع��ب��ي��د خ��ل��ف��ان امل����زروع����ي اإن 
من  ج��ان��ب��ا  يعك�ش  ال�سلوقي  ���س��ب��اق 
بال�سيد  واملتمثل  الإماراتي  الرتاث 

ال�سلوقي  ك����ان  ح��ي��ث  ب��ال�����س��ل��وق��ي، 
ال�سيد  رحلت  يف  ال�سيادين  يرافق 
ويهدف  ال��ظ��ب��ي،  �سيد  وخ�����س��و���س��اً 
ت�سليط  اإىل  ال���ظ���ف���رة  م���ه���رج���ان 
ال�سوء على امل�سابقات الرتاثية التي 
تعد جزءا مهما من الرتاث العربي 
وم��������وروث الأج����������داد يف الإم��������ارات 

اخلليجي،  ال��ت��ع��اون  جم��ل�����ش  ودول 
املحافظة  ا���س��ت��دام��ة  ع��ل��ى  وال��ع��م��ل 
من  الأ�سيلة  ال�سالت  اقتناء  على 
الإبل وال�سقور واخليول وال�سلوقي 

وغريها من ال�سالت. 
واأ�سار اإىل اأن جلنة اإدارة املهرجانات 
وال�����ربام�����ج ال���ث���ق���اف���ي���ة وال���رتاث���ي���ة 

بال�سلوقي،  ال�سيد  بريا�سة  تهتم 
بطولة  امل��ه��رج��ان  يف  خ�س�ست  وق��د 
اأن حممية املرزوم  ومزاينة، م�سيفاً 
اللجنة  عليها  ت�سرف  التي  لل�سيد 
تتيح ملُاك ال�سلوقي �سيد الظبي يف 

املحمية با�ستخدام ال�سلوقي فقط. 
ال�سوط  يف  البطولة  نتائج  واأ�سفرت 

املركز  ذه�����اب  ع���ن  )ذك�������ور(  الأول 
الأول اإىل ال�سلوقى "باجريا" ملالكه 
عامر حممد املن�سوري، وكان املركز 
الثاين من ن�سيب " املهند�ش" ملالكه 
ج��م��ع��ة خ���اط���ر اجل��ن��ي��ب��ي، وج�����اء يف 
املركز الثالث " فاين" ملالكه من�سور 
الرابع  امل��رك��ز  ويف  النعيمي،  ���س��امل 
حممد  ع���ام���ر  مل��ال��ك��ه  خمباط"   "
ال�سلوقي  خام�ساً  وح��ل  امل��ن�����س��وري، 
ابراهيم.  عبدالعزيز  "ناهي" ملالكه 
الثاين  ال�������س���وط  ن���ت���ائ���ج  و���س��ج��ل��ت 
"منر" ملالكه  ال�سلوقى  )ذك��ور( فوز 
باملركز  ال�����س��ب��و���س��ي  ����س���امل  حم��م��د 
 " اإىل  ال��ث��اين  امل��رك��ز  وذه���ب  الأول، 
رمز " ملالكه فاهم علي بن قطامي، 
وجاء يف املركز الثالث " تيتي" ملالكه 
املركز  ويف  املن�سوري،  حممد  عامر 
�سعيد  " ابلو" مل��ال��ك��ه  ج���اء  ال���راب���ع 
حارب ال�ساعدي، ويف املركز اخلام�ش 
حممد  ع����ام����ر  مل���ال���ك���ه  تذكار"   "

املن�سوري. 
الثالث  ال�������س���وط  ن��ت��ائ��ج  واأظ����ه����رت 

"مبهر"  ال�����س��ل��وق��ى  ت��ق��دم  )ذك������ور( 
اإىل  امل��ن�����س��وري  حممد  ع��ام��ر  ملالكه 
الثاين  امل��رك��ز  وك����ان  الأول،  امل��رك��ز 
من�سور  ملالكه  "كزاز"  ن�سيب  م��ن 
املركز  يف  وج�����اء  ال��ن��ع��ي��م��ي،  ����س���امل 
بن  علي  فاهم  "رمز" ملالكه  الثالث 
قطامي، ويف املركز الرابع " درزون" 
خام�ساً  وج���اء  خ��اط��ر،  جمعة  ملالكه 
حممد  ع���ام���ر  مل���ال���ك���ه  جمران"   "

املن�سوري. 
اأما يف ال�سوط الأول )اإن��اث( فذهب 
" كاج"  ال�سلوقى  اإىل  الأول  املركز 
ملالكها من�سور �سامل النعيمي، وكان 
"غاية"  ن�سيب  م��ن  ال��ث��اين  امل��رك��ز 

املن�سوري،  حم��م��د  ع���ام���ر  مل��ال��ك��ه��ا 
"اأنقرة"  ال��ث��ال��ث  امل���رك���ز  يف  وج�����اء 
مل��ال��ك��ه��ا ع��ب��دال��ع��زي��ز اب���راه���ي���م، ويف 
"جمرة" ملالكها  ال��راب��ع ج��اء  امل��رك��ز 
�سيف �سعيد املن�سوري، وحل خام�ساً 
عيد  ع���ب���داهلل  مل��ال��ك��ه��ا  "القاطعة" 

را�سد. 
ال��ث��اين )ان�����اث( فازت  ال�����س��وط  ويف 
ح�سن  ملالكها  "غزوين"  ال�سلوقى 
الأول،  ب���امل���رك���ز  ق��ط��ام��ي  ب���ن  ع��ل��ي 
"ظام"  اإىل  ال��ث��اين  امل��رك��ز  وذه���ب 
مل��ال��ك��ه��ا ع���ب���داهلل را����س���د ب���ن دمل����وك، 
وجاء يف املركز الثالث "�سوء" ملالكها 
املركز  ويف  النعيمي،  �سامل  من�سور 

الرابع جاء " طواري" ملالكها �سعيد 
را�سد امل�سايخي، ويف املركز اخلام�ش 
�سعيد  حم���م���د  مل���ال���ك���ه���ا  "جمرة" 
ال�سوط  نتائج  واأظهرت  ال�ساعدي.  
ال�سلوقى  ت���ق���دم  )اإن��������اث(  ال���ث���ال���ث 
"رايه" ملالكها جمعة خاطر اجلنيبى 
اإىل املركز الأول، وكان املركز الثاين 
�سيف  ملالكها  "غزوين"  ن�سيب  من 
املركز  يف  وج��اءت  القطامي،  حممد 
الثالث "اإ�ستعال" ملالكها �سيف �سعيد 
املن�سوري، ويف املركز الرابع "�سعلة" 
واخلام�سًة  را���س��د،  ع��ب��داهلل  ملالكها 
ح�سني  ف��ي�����س��ل  مل��ال��ك��ه��ا  "غزوة" 

البلو�سي. 

•• دبي -وام:

دبي  بطولة  م��ن  ال�32  الن�سخة  مناف�سات  ال��ي��وم  تنطلق 
9 فرق من بينها  ال�سلة، والتي ت�سارك فيها  الدولية لكرة 
منتخب الإم��ارات. ويخو�ش منتخبنا الوطني لقاءه الأول 
يف م��ب��اراة الف��ت��ت��اح م��ع ف��ري��ق ���س��رتوجن ج���روب الفلبيني 

اليوم. 
وت�ست�سيف املناف�سات �سالة را�سد بن حمدان بنادي الن�سر 

حتى 5 فرباير املقبل. 
باعتبارها واحدة من  الواجهة جمددا  اإىل  البطولة  وتعود 

اأقدم البطولت الدولية لكرة ال�سلة يف املنطقة بعد توقف 
دام اأكرث من عامني ب�سبب جائحة كورونا، حيث اأقيمت اأخر 
ن�سخة منها عام 2020، وفاز بلقبها فريق مايتي �سبورت 

الفليبيني. 
ومت توزيع الفرق امل�ساركة على جمموعتني، �سمت الأوىل 
5 فرق هي منتخب الإمارات مع الوحدة ال�سوري، ودينامو 
اللبناين، و�سرتوجن جروب الفلبيني، والن�سر الليبي، فيما 
الريا�سي وب��ريوت من  4 فرق هي  الثانية  ت�سم املجموعة 
اعتذار  بعد  التون�سي،  وال�سفاق�سي  املغربي،  و�سا  لبنان، 

النفط العراقي. 

املجموعة  تاأهل جميع فرق  املنظمة على  اللجنة  وا�ستقرت 
4 فرق من  الثانية اإىل ال��دور ربع النهائي، يف حني تتاأهل 

املجموعة الأوىل اإىل نف�ش الدور. 
من  دول��ي��اً،  حكماً   14 البطولة  مباريات  اإدارة  يف  وي�سارك 
رباح  ه��م  اخل���ارج،  م��ن  بهم  ال�ستعانة  4 حكام مت��ت  بينهم 
نوجيم من لبنان، وو�سام زين من �سورية، و�سيف الدو�سري 

من قطر، وطه احل�سيدي من اليمن. 
اإعداد منتخب الإمارات  وتعد هذه البطولة �سمن برنامج 
قبل امل�ساركة يف املرحلة الثانية من ت�سفيات اآ�سيا التي تقام 

فرباير املقبل يف قطر. 

منتخب االإمارات يواجه �ضرتوجن الفلبيني اليوم يف افتتاح بطولة دبي الدولية لكرة ال�ضلة 

انطالق �ضباق ربدان للمحامل ال�ضراعية 
حمماًل  50 من  اأكرث  مب�ضاركة  قدمًا   22

اليوم.. مواجهتان من العيار الثقيل يف كاأ�س �ضلطان بن زايد للبولو

مناف�ضات قوية يف بطولة �ضباق ال�ضلوقي 
العربي الرتاثي مبهرجان الظفرة 

�ضامل بن ركا�س يكرم العب منتخب 
االإمارات للمالكمة عامر ال�ضويدر

•• العني-الفجر:

اأقيم يف  احتفال  �سابقاً يف  الوطني الحت��ادي  املجل�ش  العامري ع�سو  �سامل بن ركا�ش  الدكتور  ال�سيخ  كرم 
منطقة العامرة مبدينة العني لعب املنتخب الوطني للماكمة البطل عامر ال�سويدر الذي �سارك وتاألق 
يف بطولة املحرتفني الدولية للماكمة التي نظمها الحتاد الدويل للماكمة يف دبي بالتعاون مع الحتاد 
8 ميداليات  الإماراتي للماكمة، كما مت تكرمي  فريق نادي العني للماكمة الذي نال يف هذه البطولة 

ذهبية اإ�سافة اإىل املركز الأول حتت قيادة  املدرب الكابن اأحمد عبدال�سام.
 وا�ساد ال�سيخ د. �سامل بن ركا�ش يف كلمته باحتكاك البطل عامر ال�سويدر مع بطل اأوربا والعامل و�سربه 

باللكمة القا�سية يف اجلولة الأوىل، وموؤكداً اأن الإمارات منبع الأبطال يف خمتلف الريا�سات .

طرح تذاكر نهائي كاأ�س ال�ضوبر 
االإماراتي لكرة القدم 

•• اأبوظبي -وام:

اأعلنت رابطة املحرتفني الإماراتية عن طرح تذاكر مواجهة "كاأ�ش ال�سوبر الإماراتي"، التي يجمع 
بني فريقي العني حامل لقب دوري اأدنوك للمحرتفني، وال�سارقة بطل كاأ�ش رئي�ش الدولة، وتنطلق 
يف ال�ساعة 8:30 م�ساء يوم 25 فرباير املقبل، على �ستاد اآل مكتوم يف دبي، حتت �سعار "ال�سوبر 
اإماراتي".  وجاء طرح التذاكر مع تبقي نحو �سهر على �سربة البداية للن�سخة اخلام�سة ع�سرة لهذه 
امل�سابقة يف املحرتفني، لإتاحة الفر�سة للجماهري حلجز مقاعدها يف املدرجات وم�ساندة فريقها، 
وال�ستمتاع باأجواء احلدث الذي �سي�سهد اإقامة فعاليات م�ساحبة عديدة.  وبداأ فريق عمل رابطة 
املحرتفني بالتح�سري للحدث منذ فرتة لي�ست بالق�سرية، �سعيا لإخراج النهائي يف اأف�سل �سورة. 

•• دبي-الفجر:

ف���ع���ال���ي���ات دورة  اأم���������ش  ان��ط��ل��ق��ت 
الفريق  ال�����دويل حل��ك��ام  الحت�����اد 
الثاين، التي ُينظمها احتاد الكرة 
ال���ف���رتة من  ب���دب���ي، يف  يف م���ق���ره 
من ال�سهر اجلاري،   27 اإىل   25
بالتعاون مع الحتاد الدويل لكرة 

القدم "فيفا".
الحتاد  دورة  ب��رن��ام��ج  ويت�سمن 
ال����دويل ال��ت��ي ُي�����س��ارك ف��ي��ه��ا 36 
حكماً للمراحل ال�سنية، جمموعة 
م���ن امل��ح��ا���س��رات ال��ن��ظ��ري��ة التي 
الدوليان  امل��ح��ا���س��ران  ُي��ق��دم��ه��ا 
اإ�سماعيل احلايف، وعوين ح�سونة، 
ومناق�سة  عر�ش  خالها  و�سيتم 
كرة  وقانون  التحكيمية،  احلالت 

القدم وحالت الفيديو.
ب���ي���ن���م���ا ت�������س���ت���م���ل امل����ح����ا�����س����رات 
كافة  م��راج��ع��ة  ع��ل��ى  التطبيقية 

ا�ستخدام  بكيفية  املتعلقة  الأم��ور 
وذلك من  الفيديو،  تقنية  اأجهزة 
�سُتقام  م�سغرة  م��ب��اري��ات  خ���ال 
واأختبار  الحت�����اد،  م��اع��ب  ع��ل��ى 
امل�����س��ارك��ني يف دق���ة ر�سد  احل��ك��ام 
التي  وامل��ح��ددة  ال�سعبة  احل���الت 

تتطلب تدخل التقنية.
وت�����اأت�����ي ه������ذه ال���������دورة يف اإط������ار 
الكرة  احت��اد  ب��ني  القائم  التعاون 

�سنوات  ل��ع��دة  ال�����دويل  والحت������اد 
م�ست، ذلك التعاون الذي ُي�ساهم 
جميع  خ���ربات  وزي����ادة  تطوير  يف 
يف  التحكيم  مل��ن��ظ��وم��ة  املنت�سبني 
دول���ة الإم������ارات، وح��ق��ق جناحات 
املا�سية،  ال��ف��رتة  خ��ال  ملمو�سة 
اأب���رزه���ا ت��واج��د ح��ك��م ك���رة القدم 
امل�سابقات  اأه������م  يف  الإم������ارات������ي 

القارية والدولية.

انطالق دورة االحتاد الدويل 
حلكام املراحل ال�ضنية

اليوم.. انطالق مناف�ضات بطولة االإمارات 
للمواي تاي للرجال وال�ضيدات يف اأبوظبي 

•• اأبوظبي-وام:

الإمارات  للمعار�ش مناف�سات بطولة  الوطني  اأبوظبي  اليوم يف مركز  تنطلق 
تاي  للمواي  الإم���ارات  احت��اد  ينظمها  والتي  وال�سيدات،  للرجال  تاي  للمواي 
والكيك بوك�سينج باإ�سراف الهيئة العامة للريا�سة واللجنة الأوملبية الوطنية 

وجمل�ش اأبوظبي الريا�سي. 
الأندية  ع��دد  ارت��ف��اع  الت�سجيل  ب��اب  اإغ���اق  قبل  الأخ���رية  ال�ساعات  و�سهدت 
امل�ساركة يف البطولة اإىل 36 ناديا على م�ستوى الدولة، فيما بلغ عدد الاعبني 
مناف�ساتها  انطاقة  البطولة  برنامج  يت�سمن  حيث  لعبا،   150 امل�ساركني 
بتاريخ 27 يناير اجلاري عند ال�ساعة 3 ظهرا ، ويف اليوم الذي يليه تنطلق 
املناف�سات عند ال�ساعة 12 ظهرا، فيما تنطلق مواجهات اليوم اخلتامي بتمام 

ال�ساعة 12 ظهرا. 
ودعا احتاد الإم��ارات للمواي تاي والكيك بوك�سينج اجلماهري وحمبي اللعبة 
قرب،  ع��ن  اأبطالها  وت�سجيع  جنومها  ومتابعة  البطولة  مناف�سات  حل�سور 
ب�سفة  امل�ساحبة  وفعالياتها  البطولة  اأج��واء  لعي�ش  للجميع  الفر�سة  واتاحة 

جمانية. 
للمواي تاي  الإم���ارات  اإدارة احت��اد  املهريي ع�سو جمل�ش  واأك��د ط��ارق حممد 
حتقيق  يف  ودوره���ا  البطولة  اأهمية  على  التنفيذي  امل��دي��ر  بوك�سينج  والكيك 
قبل  من  الكبري  بالإقبال  م�سيدا  الحت���اد،  بطولت  لأج��ن��دة  املهمة  الإ�سافة 
الأندية والاعبني على امل�ساركة، ما يوؤكد مكانة اللعبة وتطور انت�سارها وتو�سع 
قاعدة املمار�سني لها، الأمر الذي ميثل مك�سبا مهما مل�سرية الحتاد وخططه 
اكتملت  للبطولة  التنظيمية  التح�سريات  اأن  واأو�سح  املتوا�سلة،  التطويرية 

..وقال اإن الحتاد يرحب بجميع امل�ساركني واجلماهري يف موقع احلدث. 
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الفجر الريا�ضي

نافذة  خال  قيا�سياً  رقماً  القدم  لكرة  الإجنليزي  ال��دوري  اأندية  اأنفقت 
اإ�سرتليني  جنيه  مليون   440 بلغت  احل��ايل،  يناير  يف  النتقالت  �سوق 
)542 مليون دولر(، وفقاً خلرباء �سركة "ديلويت" املخت�سة يف جمال 

التدقيق املايل )فوتبول ماين ليغ(.
جتاوز اإجمايل الإنفاق من قبل الأندية الإجنليزية، الرقم الأعلى �سابقاً 

والبالغ 430 مليون جنيه اإ�سرتليني يف يناير 2018.
ت�سيل�سي يت�سدر �لقائمة

اإنفاقاً،  الأك��رث  قائمة  ت�سل�سي  اعتلى  اجل��دد،  املالكني  من  �سخي  بتمويل 
م�سجًا رقماً قيا�سياً يف �سوق النتقالت ال�ستوية. اأنفق "البلوز" حوايل 
180 مليون جنيه اإ�سرتليني، عقب ان�سمام اجلناح الأوكراين ميخايلو 
مليون   88.5 قيمتها  بلغت  �سفقة  يف  دانييت�سك  �ساختار  من  مودريك 

جنيه اإ�سرتليني.
ا�ستقدم ت�سل�سي العاجي دافيد فوفانا من مولده الرنويجي، والفرن�سي 
دي  فا�سكو  من  �سانتو�ش  اأن��دري  والربازيلي  موناكو،  من  باديا�سيل  بنوا 

غاما ونوين مادويكي من اأيندهوفن الهولندي.

ليفربول "�ملحت�سم"
ان�سم املهاجم الهولندي كودي خاكبو اإىل ليفربول من اأيندهوفن مقابل 

ال�ستوية. التعاقدات  اأكرب  اإحدى  يف  اإ�سرتليني  جنيه  مليون   44

�أ�سبوع و�حد
ل يزال هناك اأ�سبوع واحد قبل اإغاق النافذة احلالية، مما يرتك جماًل 

لتعزيز الرقم القيا�سي اجلديد.
واأف���ادت �سركة ديلويت ان اإج��م��ايل اإن��ف��اق اأن��دي��ة ال���دوري الإجن��ل��ي��زي يف 
نافذة العام املا�سي بلغ 105 مايني جنيه اإ�سرتليني قبل اأ�سبوع واحد 
295 مليون جنيه  اأقفل حينها على  ال��ذي  النتقالت  �سوق  اإغ��اق  من 

اإ�سرتليني.

يناير �لقيا�سي
-2022 ملو�سم  الربميريليغ  اأندية  اإنفاق  اإجمايل  "ديلويت" ان  ذك��رت 

اإ�سرتليني، حيث ياأتي الرقم  2.4 مليار جنيه  اإىل  الآن  23 و�سل حتى 
يف  �ّسجل  ال���ذي  الآخ���ر  القيا�سي  ال��رق��م  بعد  اجل��دي��د  ال�ستوي  القيا�سي 

ال�سيف املا�سي ب� 1.9 مليار جنيه اإ�سرتليني.

رقم قيا�ضي الأندية »الربميير ليغ« يف انتقاالت ال�ضتاء

•• دبي –الفجر:

 �سجل نادي دبي الدويل للريا�سات البحرية جناحا تنظيميا جديدا من 
فويل-  -وينيغ  التزحلق  اأجنحة  األ���واح  هي  تناف�سية  فئة  اإط��اق  خ��ال 
�سمن مناف�سات اجلولة الأوىل من بطولة دبي املفتوحة لألواح التزحلق 
على املاء باملظات -كايت �سريف- التي نظمها النادي بالتعاون مع جلنة 
دبي  ج��زر  يف  امل��اء  على  والتزحلق  والتجديف  �سريف  للكايت  الإم����ارات 
اأي�سا فئات هايدروفويل  املا�سيني و�سملت  ال�سبت والأحد  ال�سبت يومي 

وال�ستعرا�ش احلر وتوين تيب.
وتقام مناف�سات بطولة دبي املفتوحة لألواح التزحلق على املاء باملظات 
فعاليات  روزن��ام��ة  �سمن  ال��ت��وايل  على  ال�ساد�سة  للمرة  �سريف-  -كايت 
املو�سم الريا�سي 2022-2023 واإ�ستمرارا لهتمام نادي دبي الدويل 

للريا�سات البحرية بتطوير الريا�سات البحرية منذ تاأ�س�سه عام 1988 
حيث نظم  النادي اأول مناف�سة لريا�سة كايت �سريف �سهر مار�ش من عام 

اأوف زي اإيري( )كينيغ  احلر  الإ�ستعرا�ش  بطولة  اأطلق  عندما   2001
واإجتذب اأول �سباق من نوعه عددا كبريا من املت�سابقني واملت�سابقات من 
حمبي هذه الريا�سة امل�ستحدثة والتي انت�سرت يف �سواطئ الدولة ملائمة 
الظروف وتوفر املعدات مع وجود عدد من املدار�ش والكادمييات المر 

الذي �سجع خمتلف �سرائح املجتمع على الإقبال وممار�ستها .
وتناف�ش امل�ساركون وامل�ساركات على املراكز الأوىل يف فئتني اثنني الأوىل 
وك��ور���ش واحد  )الإن���اث( على م�سار  لفئة  والثانية  )ال��رج��ال(  �سباق   يف 
و�سعته اللجنة الفنية من قبل جلنة المارات للكايت �سريف والتجديف 
والتزحلق على املاء وكان لفتا املنظر اجلميل واخلاب لألوان الأجنحة 
التي ر�سمت لوحة جميلة يف �سواطئ جزر دبي وزاد من جمال تلك ال�سور 

الثارة والتناف�ش الذي �سد جمهور وزوار  املكان.
الريا�سات  من  ف��وي��ل-   -وينيغ  التزحلق  اأجنحة  األ���واح  مناف�سات  وتعد 
البحرية احلديثة والتي تعتمد على معدلت عالية من اللياقة وتدريب 
م�ستمر يحدث التوافق بني اللوح على �سطح املاء وو�سع اجلناح ومن ثم 
القدرة على التكنيك واحلركة م�ستفيدا من �سرعات الرياح واإجتاهها من 

اأجل الو�سول اإىل الهدف.
تاألق  البحرية  للريا�سات  ال���دويل  دب��ي  ن��ادي  ينظمه  �سباق  اأول  و�سهد 
على  �سيطروا  واللذين  الفرن�سيات  واملت�سابقات  الفرن�سيني  املت�سابقني 
الأول  باملركز  كور�سون  لوي�ش  بيري  ف��از  حيث  ال�سباق  يف  الأوىل  امل��راك��ز 
لدى  ثالثا  ليكلريكو  �سيبا�ستيان  وح��ل  الثاين  املركز  ارن���اود  ونالبيليت 
فرينتهيت  كوليني  املت�سابقتان  وحلت  م��وراين  اماندا  تفوقت  ال�سيدات 

و�سيلفي برونايري يف املركزين الثاين والثالث.

متابعة
لألواح  دب��ي  بطولة  م��ن  الأوىل  اجل��ول��ة  مناف�سات  ان  ب��ال��ذك��ر  اجل��دي��ر 
اإداري���ة  مبتابعة  حظيت  ���س��ريف-  -ك��اي��ت  باملظلات  امل���اء  على  التزحلق 
املهند�ش  م��ن  ك��ا  الب��ط��ال  وت��وج  املناف�سات  ح�سر  حيث  كبري  واهتمام 
خالد خمي�ش بن د�سمال ع�سو جمل�ش اإدارة نادي دبي الدويل للريا�سات 
التنفيذي واملقدم علي  املدير  الفاحي  البحرية وحممد عبداهلل حارب 
عبداهلل النقبي رئي�ش ق�سم النقاذ البحري يف �سرطة دبي وحممد �سيف 
الأمني  العبيديل  عبداهلل  وحممد  الريا�سية  ال�سئون  ادارة  مدير  امل��ري 
العام لإحتاد الإمارات لل�سراع والتجديف احلديث وعلي ال�سيبة النعيمي 
مدير اإدارة املمرات املائية والأمن قي �سركة نخيل بتتويج ابطال الفئات 

املختلفة.

»دبي �لبحري« �أطلق فئة جديدة يف »كايت �سريف«

جناح تنظيمي الأول �ضباق تناف�ضي الألواح اأجنحة التزحلق
�سيطرة فرن�سية على �ألقاب �لرجال و�لإناث يف �لن�سخة �لأوىل

عي�ضى العيدوين على رادار اإ�ضبانيول
اأن لعب و�سط منتخب  الإ�سبانية عن  ك�سفت �سحيفة موندو ديبورتيفو 
النتقالت  ف���رتة  خ���ال  اإ���س��ب��ان��ي��ول  رادار  ع��ل��ى  ال��ع��ي��دوين  عي�سى  ت��ون�����ش 
اإ�سبانيول يرغب يف تعزيز �سفوفه بالتعاقد  احلالية. ذكرت ال�سحيفة اأن 
النادي  اأنظار  ج��ذب  العيدوين  اأن  اإىل  م�سرية  الو�سط،  لع��ب يف خط  مع 
مع  عاماً   26 العمر  من  البالغ  الاعب  تاألق  اأن  اإىل  واأ���س��ارت  الإ�سباين. 
منتخب باده يف كاأ�ش العامل 2022، جعله اأحد املر�سحني لدعم ت�سكيلة 

املدرب دييغو مارتينيز.
واأ���س��اف��ت اأن لع��ب ف��ري��ن��ك��ف��اروزي امل��ج��ري ميتلك ق���درات رائ��ع��ة يف خط 
الو�سط، لفتة اإىل اأن اإ�سبانيول ي�سعه �سمن قائمة ت�سم كل من بابي مطر 
النتقالت  فرتة  يف  معهم  للتعاقد  لوكا�ش  وجني  غراغريا  وخو�سيه  �سار 

احلالية.

كلوب ي�ضغط على ليفربول 
من اأجل �ضم بيلينغهام

اأكدت �سحيفة اآ�ش الإ�سبانية اأن املدرب الأملاين يورغن كلوب، ي�سغط على اإدارة 
بداية  بيلينغهام  جود  الإجنليزي  النجم  مع  التعاقد  اأجل  من  ليفربول  نادي 

من املو�سم املقبل.
اأو�سحت ال�سحيفة اأن "الريدز" مل ي�ست�سلم ب�ساأن اإمكانية التعاقد مع لعب 
ريال  �سمهم  يف  ال��راغ��ب  الاعبني  قائمة  يت�سدر  ال���ذي  دورمت��ون��د  برو�سيا 

مدريد.
اإقناع  اإىل  ال��ط��رق  ب�ستى  ي�سعى  ك��ل��وب  اأن  الأمل��ان��ي��ة  �سكاي  ع��ن  ن��ق��ًا  واأ���س��ارت 
بيلينغهام بالن�سمام اإىل ليفربول. وختمت باأن رغبة الاعب البالغ من العمر 
الأملاين،  امل��درب  اإجنلرتا قد ت�سعف طموحات  اإىل  العودة  عدم  يف  عاماً   19

وتعزز حظوظ ريال مدريد يف التعاقد معه.

ت�ضيل�ضي ين�ضم اإىل ليفربول 
يف معركة �ضم نوني�س

ك�سفت �سحيفة ذا �سن الربيطانية اأن ت�سلي�سي ان�سم اإىل معركة التعاقد 
مع الاعب الربتغايل ماتيو�ش نوني�ش.

لعب  بخدمات  للظفر  ليفربول  ي�سارع  "البلوز"  اأن  ال�سحيفة  ذك���رت 
مليون   55 عن  قيمتها  تقل  لن  ال�سفقة  اأن  اإىل  م�سرية  وولفرهامبتون، 

جنيه اإ�سرتليني.
واأ�سافت اأن "الذئاب" تعاقد مع الاعب البالغ من العمر 24 عاماً ال�سيف 
املا�سي، يف �سفقة قيا�سية للنادي بلغت قيمتها 42 مليون جنيه اإ�سرتليني 
الربتغايل  ال��دويل  تاألق  اأن  اإىل  واأ�سارت  ل�سبونة.  �سبورتينغ  عليها  ح�سل 
مع وولفرهامبتون قد يفتح الباب لرحيله عقب مو�سم واحد مع الفريق، 

مبينة اأن ليفربول يخطط لانق�سا�ش عليه يف ال�سيف املقبل.

العدد 13759 بتاريخ 2023/1/27 
اإعلن بالن�شر

رقم )2023/386(
املنذرة : �سوجاتا بهال�ساندرا خانولكار )هندي اجلن�سية(

املنذرة اإليها : عيادة ماى �سمايل لطب الأ�سنان
املو�سوع : 

 08/12/2022 بتاريخ  اإليها  للمنذرة  عدىل  اإنذار  باإر�سال  قامت  اأن  للمنذرة  �سبق  حيث   -
وذلك لإنذارها باإخاء الوحدة رقم 708 الكائنة مببنى اأفنان 4 الواقع على قطعة الأر�ش رقم 

وذلك حلاجة املنذرة لبيع العقار.  ، دبي  باإمارة  الأوىل  معي�سم  مبنطقة   1025
12/12/2022 مت الإنتقال اإىل العنوان ومت طرق  اأنه يف يوم  اإفادة املعلنني  - وحيث وردت 
 ، اإليها  املنذرة  باإ�سم  باأنها �سقة �سكنية ول توجد لوحة  اأحد علما  الباب عدة مرات ومل يخرج 
لذلك تعذر تنفيذ الإعان.  وبالإ�ستعام والتحرى عن املنذرة اإليها تبني اأن رخ�ستها منتهية 

تاريخه. وحتى  منذ 2022-12-4 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13759 بتاريخ 2023/1/27 70197
اإعلن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية
�شركة الندل�س للتجارة واملقاولت الكهربائية ذ م م

اإخطار دفع يف الق�شية رقم SHCEXCICPL2022 /0003502 اأمر اأداء 
اإىل املحكوم عليه : �سركة الندل�ش للتجارة واملقاولت الكهربائية ذ م م - العنوان : اإمارة ال�سارقة النباعة 

ال�سرق مركز مبارك - 401 �سارع �سرق - �ش ب 430 هاتف 065633515
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ اأ�سيند اأك�س�ش �سي�ستم لل�سقالت - �ش ذ م م - يف الق�سية امل�سار اليها اأعاه 
ومبا اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم 

املطلوب تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �ساما الر�سوم وامل�ساريف 14304.0  
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاه خال )15( يوما من تاريخ اإعانك 
/ اإعانكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاأنت )م( مكلف )ين( بح�سور جل�سة يوم - املوافق 
اإجراءات  �ستتخذ بحقك  املحكمة  فاإن  ذلك  )م( عن  املذكورة. ويف حالة تخلفك  املحكمة  اأمام   - ال�ساعة   -

التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70459 العدد 13759 بتاريخ 2023/1/27 
حتريرا يف 23/01/2023

اعلن بالن�شر املوعد اجتماع خربة 
يف الق�شية رقم 2022/15262 �شكني ايجارات دبي

اىل املدعى عليه / راجي�ش كومار كر�سنا
املوافق  الربعاء  يوم  جل�سة  له  املحدد  الثاين  اخلربة  لجتماع  احل�سور  عليكم  يتوجب 
ال�ساعة )1:00( ظهرا. علما بان �سوف يتم انعقاد اجتماع اخلربة  متام  يف   2023/2/1
الثاين لاإعان بالن�سر بنف�ش موقع العقار مو�سوع النزاع وبنف�ش موعد املعاينة املوقعية 

املحدد له ذات التاريخ �سالف الذكر
والدعوى مرفوعة �سدكم من املدعي : جوزفني هرات�ش ميكايليان.
ويرجى ار�سال ما لديكم من م�ستندات ومذكرات على الربيد اأدناه.

exp.dr.ebraheim@gmail.com
و هاتف رقم 0501585115 وفى حالة عدم ح�سوركم �ستبا�سر اخلربة عملها.

اخلبري العقارى/ د.ابراهيم على لهب�س

اإعلن اإجتماع خربة 

70608

العدد 13759 بتاريخ 2023/1/27 
اإعلن مدعى عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(    جتاري   SHCFICIPOR2022 /0007897 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : �سركة �سفد ملقاولت البناء - ذ م م - جمهول حمل الإقامة 
نعلمكم باأن املدعي/ مارينا لا�ست�سارات الهند�سية يف الدعوى رقم 7897/2022 دائرة اليوم الواحد 

التجارية الرابعة - قد رفع الدعوى املذكورة اعاه يطالب فيها : 
درهم،   )82110( مبلغ  للمدعية  بينهم  فيما  بالت�سامن  يوؤديا  باأن  والثاين  الأول  عليهم  املدعى  اإلزام 
الكامل،  ال�سداد  ولغاية   11/11/2021 تاريخ  من   )%12( بواقه  القانونية  الفوائد  اإىل  بالإ�سافة 
الفوائد  اإىل  بالإ�سافة  يوؤديا مبلغ وقدره )31500( درهم  باأن  الثالث والرابع  املدعى عليهم  اإلزام  مع 

القانونية بواقع )12%( من تاريخ 11/11/2021 ولغاية ال�سداد الكامل.
اأنت مكلف باحل�سور بجل�سة 1/2/2023 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقه الإحتادية املحكمة 
اأو بوا�سطة وكيل معتمد . وتقدمي  البتدائية املدنية - مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى رقم 7( �سخ�سياً 
مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خال مدة ل تزيد على ع�سرة اأيام من تاريخ 

الن�سر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اأعاه - بو�سفك مدعى عليه.
مكتب اخلدمات الق�شائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533

العدد 13759 بتاريخ 2023/1/27 
اإعلن مدعى عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
جتاري      SHCFICICOMS2023 /0000282 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : حممد نور اإ�سماعيل ابو احل�سن حممد - جمهول حمل الإقامة 
اعان بالن�سر باللغة العربية وفقا لت�سحيح �سكل الدعوى 

رفعت املدعية البيادر لتاأجري ال�سيارات ملالكها را�سد �سعيد حممد حمدان الدرمكي 
�سد املدعي عليه حممد نور اإ�سماعيل ابو احل�سن حممد - �سوداين اجلن�سية 

تطالب فيها بالتي :1( املطالبة مببلغ وقدره 4745.00
املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  الر�سوم  لدفع  عليهم  املدعي  الزام   )2

الدعاء  ولئحة  باجلل�سة  عليهم  املدعي  اعان   )3
املدنية.  الإجراءات  قانون  من   )5( الفقرة   229 املادة  لحكام  طبقا  املعجل  بالنفاذ  احلكم  �سمول   )4

انت مكلف باحل�سور بجل�سة 6/2/2023 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة الإحتادية املحكمة 
الإبتدائية املدنية -  مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى رقم 4( �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد ، وتقدمي 
مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خال مدة ل تزيد على ع�سرة ايام من تاريخ 

الن�سر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاه - بو�سفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  26/1/2023 م. 

مكتب اخلدمات الق�شائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535

العدد 13759 بتاريخ 2023/1/27 
 اإخطار عديل بالوفاء 

MOJAU_2022- 0052949 رقم املعاملة
انذار قانوين )تكليف بالوفاء(

رقم   حمرر  حتت  عدل  الكاتب  لدى  امل�سدقة  القانونية  الوكالة  مبوجب  اأحمد  �سامل  عي�سى  املحامي  قانوناً  وميثلها   ، ح  م  م  موتور  ريت�ش  �سركة   / املندرة 
 MOJAU_2021_0020151

2008 هاتف  العنوان/ حمله املختار مكتب عي�سى �سامل للمحاماة وال�ست�سارات القانونية الكائن باإمارة ال�سارقة الق�سباء بناية برج الهند الطابق الع�سرين مكتب رقم 
eissa.salem@eslawyersae - بوكالة املحامي / عي�سى �سامل اللكرتوين  الربيد  ال�سارقة   26141 ب  �ش   -  06-5244477 فاك�ش   06-5242443

�سد / املنذر اليها / �سركة يون�ش باور �سرفي�سز - العنوان / المارات العربية املتحدة - اإمارة ال�سارقة - املنطقة احلرة مبطار ال�سارقة الدويل - بالقرب من دي ات�ش ال - 
م�ستودع 400 م كيو 8FJM+W7V - 056 - 3 - �سندوق الربيد - 120290- هاتف رقم 065579669 - هاتف متحرك 0507273781،

املو�سوع / اإنذار قانوين )تكليف بالوفاء(
تر�سد بذمة املنذر اليها ل�سالح املنذرة مبلغ وقدره 614،417 درهم اإماراتي )�ستمائة واأربعة ع�سرة الف واأربعمائة  اليها  واملنذر  املندرة  بني  التجاري  التعامل  لقاء   -1
الإنذار قام املنذر اإليها با�ستام الب�ساعة مبوجب فواتري ومذكرات ت�سليم �سادرة من  من   )1( رقم  بالبند  البيان  انفة  للمديونية  �سندا  و�سبعة ع�سرة درهم اإماراتي(. 2- 

املندرة وموقعه من املنذر اليها وبياناتها كالتي :
- INVT17 بتاريخ 28/01/2017 مببلغ وقدره 85،000

- INV192 بتاريخ 22/02/2017 مببلغ وقدره 130،000
- INV436 بتاريخ 16/04/2017 مببلغ وقدره 309،929

- INV327 بتاريخ 26/03/2017 مببلغ وقدره 89،488
درهم  614.417  / امل�ستحق  الجمايل  • املبلغ 

وحيث اأن املندرة قام بتقدمي الفواتري اأنفة البيان بالبند )2( من الإنذار حمل النظر للمنذر اليها اإل انها امتنعت عن ال�سداد بدن �سبب،   -3
لها خال خم�سة اأيام من تاريخ ا�ستامكم لاإنذار وذلك �سندا للمواد )62 و63( من الائحة التنظيمية  املديونية  هذه  باأداء  بالوفاء  تنذركم  املنذرة  فاإن  وعليه   -4
لقانون الإجراءات املدنية ويف حالة عدم �سدادكم لهذا املبلغ �سن�سطر اأ�سفني اإىل ا�ست�سدار اأمر الأداء ب�ساأنكم وما يرتتب على ذلك من اآثار واتخاذ كافة الإجراءات القانونية 

الازمة قبلكم ، للعلم ونفاذ مفعوله قانونا.
الكاتب العدل     

          الإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�شوؤون الفنية والتعاون الدويل

  اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات )ال�شارقة(   

70533 العدد 13759 بتاريخ 2023/1/27 
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحلل �شركة

�ل�سخ�ض  �سركة  ولو�زمها  �ملتحركة  �لهو�تف  لتجارة  �سب�سرتنك  ه  ج   : ال�سركة  ا�سم 
�سريف  دروي�ش عبداهلل حممد  F205 ملك حممد  : مكتب رقم  العنوان   - �لو�حد ذ م م 
ال�سيباين - ديرة - عيال نا�سر - ال�سكل القانوين : �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة - ال�سخ�ش 
الواحد )ذ م م( ،  رقم الرخ�سة : 1024209 رقم القيد بال�سجل التجاري : 1665797 
مب��وج��ب ه���ذا ت��ع��ل��ن دائ����رة الإق��ت�����س��اد وال�����س��ي��اح��ة يف دب���ي ب��اأن��ه ق��د مت ال��ت��اأ���س��ري يف ال�سجل 
بتاريخ  دب��ي  ق��رار حماكم  وذل��ك مبوجب   ، اأع��اه  امل��ذك��ورة  ال�سركة  باإنحال  لديها  التجاري 
من  وعلى   2023/1/17 بتاريخ  دبي  حماكم  العدل  كاتب  لدى  واملوثق   2023/1/17
لديه اأي اعرتا�ش اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني �سامل �ل�سيابي حما�سبون قانونيون 
رقة   - مكتوم  ال  مانع  را�سد  مانع  ال�سيخ  ملك   303 مكتب   : العنوان  ح�سابات  ومدققو� 
البطني هاتف : 2272828-04 فاك�ش : 2274080-04 م�سطحباً معه كافة امل�ستندات 

والأوراق الثبوتية وذلك خال )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعان
 �مل�سوؤول �ملخول

حكومة  دبي 
للإقت�شاد وال�شياحة

70640 العدد 13759 بتاريخ 2023/1/27 
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�سم امل�سفي : �سامل �ل�سيابي حما�سبون قانونيون ومدققو� ح�سابات
ال�سيخ مانع را�سد مانع ال مكتوم - رقة البطني  303 ملك  العنوان : مكتب 
تعلن  ه��ذا  مبوجب    04-2274080  : فاك�ش   04-2272828  : هاتف 
لت�سفية اأع��اه  املذكور  امل�سفي  تعيني  باأنه قد مت  دبي  وال�سياحة يف   الإقت�ساد 
�ل�سخ�ض  �سركة  ولو�زمها  �ملتحركة  �لهو�تف  لتجارة  �سب�سرتنك  ه  ج 
 2023/1/17 ب��ت��اري��خ  �لــو�حــد ذ م م وذل���ك مب��وج��ب ق���رار حم��اك��م دب���ي 
واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2023/1/17 وعلى من لديه 
اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على  اأو مطالبة التقدم  اأي اعرتا�ش 
العنوان املذكور اأعاه، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك 

خال )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعان
 �مل�سوؤول �ملخول

حكومة  دبي 
للإقت�شاد وال�شياحة

70640

العدد 13759 بتاريخ 2023/1/27 
اإعلن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
  18678/2022/253 تنفيذ �شيكات 

تفا�سيل الإعان بالن�سر 
اىل املنفذ �سده/1- مالك ب�سام نايف قا�سم  -   جمهول حمل القامة

مبا ان الطالب التنفيذ/�سوان ميديل اي�ست للتجارة �ش.ذ.م.م
به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامكم  اع��اه  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليكم  اأق��ام  قد 
مبلغ  اىل  بال�سافة  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )618٠5( وق��دره 

ر�سوم خلزينة املحكمة . 
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  وعليه 

بالقرار املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العان. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70392

فقدان �ضهادات اأ�ضهم العدد 13759 بتاريخ 2023/1/27 

فقدت �سهاد�ت ��سهم �سادرة عن )م�سرف �بوظبي �ل�سالمي( 

 بال�سماء �لتالية:

�سهما  151 بعدد   109592 �ل�سهادة  رقم  �ل�سيعري  عبد�هلل  هادي  مربوك   -1

�سهما  151 بعدد   109594 �ل�سهادة  رقم  �ل�سيعري  عبد�هلل  هادي  مربوك  ذياب   -2

�سهما   150 بعدد   109595 �ل�سهادة  رقم  �ل�سيعري  3- عبد�هلل مربوك هادي عبد�هلل 

�سهما  151 بعدد   109596 �ل�سهادة  رقم  �ل�سيعري  عبد�هلل  هادي  مربوك  عزيزه   -  4

�لرجاء ممن يجدهم ت�سليمهم لأقرب فرع من فروع م�سرف �بوظبي 

�لإ�سالمي. �و �لت�سال على تلفون رقم 0508600982 م�سكور�
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القدم  لكرة  الرنويجي  الحت��اد  اأعلن 
ع���ن ف���وز م��ه��اج��م م��ان�����س�����س��رت �سيتي 
الرنويجي  وامل��ن��ت��خ��ب  الإجن���ل���ي���زي 
لعب  اأف�سل  بجائزة  هالند،  اإيرلنغ 

كرة قدم نرويجي لعام 2022.
عاماً(،   22( ه��الن��د  اأح����رز  وب���ه���ذا، 
الذي انتقل ملان�س�سرت �سيتي يف �سيف 
2022 قادماً من برو�سيا دورمتوند 
على  الثالث  للعام  اجل��ائ��زة  الأمل����اين، 
ه���الن���د، يف مقطع  وق�����ال  ال����ت����وايل. 
فيديو بثه الحتاد الرنويجي للعبة: 
اأفوز باجلائزة  اأن  بالطبع  رائع  "اأمر 
�سيئاً  اأق��دم  اأنني  ه��ذا يظهر  جم���دداً، 

ب�سكل �سائب".
للمعدين  �سكره  ع��ن  ه��الن��د  واأع���رب 
ب�سكل  معه  يعملون  الذين  البدنيني 
مان�س�سرت  ن�����ادي  يف  خ��ا���س��ة  ي���وم���ي 

�سيتي. وعلى م�ستوى الكرة الن�سائية، 
فازت جورو راين )28 عاماً( لعبة 
اأف�سل  بجائزة  الإجن��ل��ي��زي  ت�سيل�سي 
2022، بعدما  لعبة نرويجية لعام 

هان�سن  غ���راه���ام  ك���ارول���ني  اح��ت��ك��رت 
ال�سابقة  الأمل���اين  فولف�سبورغ  لعبة 
الثاث  ال���ن�������س���خ  يف  اجل�����ائ�����زة  ه�����ذه 

املا�سية.

•• اأبو ظبي-وام:

ب��ع��د ���س��دم��ة ك��ب��رية ل��ك��ل منهما يف 
�سانحة  الفر�سة  �ستكون   ،2022
الإيطايل  املنتخبني  م��ن  ك��ل  اأم����ام 
الوجه  م�����اء  حل���ف���ظ  والإ�����س����ب����اين 
التتويج  من�سات  اإىل  العودة  ورمب��ا 
عرب بطولة دوري اأمم اأوروب��ا لكرة 
اأن  اأي م��ن��ه��م��ا  ال���ق���دم، ول��ك��ن ع��ل��ى 
اإىل  اأول يف ط��ري��ق��ه  الآخ����ر  ي��ج��ت��از 

نهائي البطولة. 
واأ�سفرت قرعة الدور ن�سف النهائي 
دوري  بطولة  من  الثالثة  للن�سخة 
الأمم عن وقوع املنتخبني الإيطايل 
مبا�سرة  م��واج��ه��ة  يف  والإ����س���ب���اين 
لنهائي  ال��ت��اأه��ل  بطاقة  على  �سويا 
املنتخب  ي��ل��ت��ق��ي  ف��ي��م��ا  ال���ب���ط���ول���ة 
ال���ه���ول���ن���دي ن���ظ���ريه ال���ك���روات���ي يف 

املواجهة الأخرى بن�سف النهائي. 
الأدوار  ف��ع��ال��ي��ات  �ست�سهد  وب���ه���ذا، 
النهائية، والتي ت�ست�سيفها هولندا 
ثاأرية  م��واج��ه��ة  امل��ق��ب��ل،  ي��ون��ي��و  يف 
الإيطايل  املنتخبني  ب��ني  وم��ث��رية 
الفريقان  التقى  حيث  والإ�سباين؛ 
بالن�سخة  ال���دور  نف�ش  يف  قبل  م��ن 
الفوز  وك��ان   ،  2021 ع��ام  الثانية 
قبل  الإ�سباين  املنتخب  ن�سيب  من 

نظريه  اأم��ام  النهائي  يف  ي�سقط  اأن 
الفرن�سي. 

وك�����ان�����ت ه������ذه امل����واج����ه����ة ب���ع���د 3 
���س��ه��ور ف��ق��ط م��ن م��واج��ه��ة اأخ���رى 
ال��ف��ري��ق��ني يف ن�سف  ب���ني  ح��ا���س��م��ة 
وح�سمها  اأوروب����ا،  اأمم  ك��اأ���ش  نهائي 
امل��ن��ت��خ��ب الإي���ط���ايل ل�����س��احل��ه عرب 
يتوج  اأن  ق���ب���ل  ال���رتج���ي���ح  رك������ات 
باللقب الأوروبي بالفز على نظريه 

الإجنليزي فيي النهائي. 
وت�����اأت�����ي امل����واج����ه����ة اجل�����دي�����دة بني 
مبثابة  املقبل  يونيو  يف  الفريقني 
ملداواة  كليهما  اأم��ام  مثالية  فر�سة 
اجل�������راح ب���ع���د ����س���دم���ة ق���وي���ة لكل 

منهما يف 2022. 
وف�����س��ل امل��ن��ت��خ��ب الإي����ط����ايل، بطل 
العامل  كاأ�ش  اإىل  التاأهل  اأوروب���ا، يف 
امللحق  يف  اإخ���ف���اق���ه  اث����ر   2022

الأوروب����������ي ال���ف���ا����س���ل ل��ي��غ��ي��ب عن 
على  ال��ث��ان��ي��ة  للن�سخة  امل���ون���دي���ال 

التوايل. 
ويف املقابل، تاأهل املنتخب الإ�سباين 
اإىل املونديال لكنه مل يقدم املنتظر 
منه كاأحد املر�سحني للمناف�سة على 
اأمام  ال�16  دور  يف  و�سقط  اللقب، 
الرتجيح  بركات  املغربي  املنتخب 

ليودع املونديال مبكرا. 

اأوروب����ا  اأمم  دوري  ب��ط��ول��ة  ومت��ث��ل 
املنتخبني  م��ن  لكل  مثالية  فر�سة 
ل�ستعادة  والإ����س���ب���اين  الإي����ط����ايل 
وحت�سني  وال��ربي��ق  الت����زان  بع�ش 
ال�������س���ورة ق��ب��ل ب��ط��ول��ة ك���اأ����ش اأمم 

اأوروبا 2024 باأملانيا. 
بن�سف  الأخ���������رى  امل����واج����ه����ة  ويف 
النهائي، �ستكون املباراة بني كرواتيا 
الفريقني  الأوىل بني  وهولندا هي 
الر�سمية،  ال��ل��ق��اءات  م�ستوى  على 
منذ ف��وز ك��روات��ي��ا على ه��ول��ن��دا يف 
بكاأ�ش  الثالث  املركز  حتديد  مباراة 
والتي  ف��رن�����س��ا،  يف   1998 ال��ع��امل 
ح�سمها املنتخب الكرواتي ل�ساحله 

 .1-2
وتقام مباراتا الدور ن�سف النهائي 
حيث  امل��ق��ب��ل  ي��ون��ي��و  و15   14 يف 
نظريه  الهولندي  املنتخب  ي��واج��ه 
 14 ال��ك��روات��ي مبدينة روت���ردام يف 
التايل  ال���ي���وم  يف  وت��ع��ق��ب��ه��ا  ي��ون��ي��و 
اإ�سبانيا  م��ن��ت��خ��ب��ي  ب���ني  امل���واج���ه���ة 
اأن�سخيده  م���دي���ن���ة  يف  واإي���ط���ال���ي���ا 
ال��ه��ول��ن��دي��ة، وت���ق���ام م���ب���اراة املركز 
18 من  اأن�����س��خ��ي��ده يف  ال��ث��ال��ث يف 
املباراة  تعقبها  ث���م  ن��ف�����س��ه  ال�����س��ه��ر 
ال���ي���وم مبدينة  ن��ف�����ش  ال��ن��ه��ائ��ي��ة يف 

روتردام الهولندية. 

انفرد اأونيون برلني بو�سافة الدوري الملاين لكرة القدم بفوزه 
مناف�َسيه  ت��ع��ادل  م�ستغا   ،1-2 برمين  ف��ريدر  م�سيفه  على 
اأينرتاخت فرانكفورت وم�سيفه فرايبورغ 1-1، يف حني اأبقى 
 1-2 ماينت�ش  على  ب��ف��وزه  �سغطه  على  دورمت��ون��د  بورو�سيا 

وذلك يف اطار مناف�سات املرحلة 17 .
نقاط  ث��اث  اىل  ال��ف��ارق  نقطة(   33( برلني  اأون��ي��ون  وقّل�ش 
مع بايرن ميونيخ حامل اللقب ومت�سدر الرتتيب بعد تعادل 

الخري امام كولن 1-1 .
ال��ف��ائ��ز ك��ل م��ن يانيك ه��اب��ريي��ر )18( وكيفن  و���س��ّج��ل ه��ديف 

بيهرين�ش )46( فيما �سّجل هدف برمين اأمو�ش بيرب )14(.
وم���ن ج��ه��ة اخ����رى، ان��ت��ه��ت امل���ب���اراة امل��رت��ق��ب��ة ب��ني فرانكفورت 
وم�سيفه فرايبورغ اللذين دخا اىل اللقاء متعادَلني بالنقاط 

مع اونيون برلني ب�30 نقطة، بتعادل ايجابي.
و�سّجل الفرن�سي راندال كولو مواين هدف ال�سبق لفرانكفورت 

)42( قبل ان يعادل �سريعا ماتيا�ش غينرت لفرايبورغ )47(.
جانب  اىل  نقطة   31 بر�سيد  م��ت�����س��اوَي��ني  ال��ف��ري��ق��ان  وب��ق��ي 
الذي  ف��ران��ك��ف��ورت  مل�سلحة  اله����داف  اف�سلية  م��ع  دورمت��ون��د 

جاء رابًعا ثّم دورمتوند خام�ًسا ففرايبورغ �ساد�ًسا.
وكان ليبزيغ اي�سا من امل�ستفيدين من تعادلهما حيث ا�ستحوذ 
ال�ساحق  ف��وزه  عقب  نقطة   32 ب���  منفردا  الثالث  امل��رك��ز  على 
املهاجم  و�سّجل  املرحلة.  افتتاح  يف  الثاثاء   1-6 �سالكه  على 
المريكي البديل جيوفاين رينا هدًفا قاتا يف الدقيقة الثالثة 
من الوقت بدل عن ال�سائع ليهدي دورمتوند فوًزا ثميًنا على 

م�سيفه ماينت�ش 1-2.

وك�����ان ري���ن���ا ن��ف�����س��ه ب��ط��ل ف����وز دورمت����ون����د امل���ث���ري ع��ل��ى �سيفه 
يف  راأ���س��ًي��ا  ه��دًف��ا  �سّجل  عندما  املا�سي  الح��د   3-4 اوغ�سبورغ 

الدقيقة 1+90.
الكوري اجلنوبي  الت�سجيل عن طريق  ماينت�ش  افتتح  وبعدما 
جاي-�سانغ يل )2(، عادل الرنوجي يوليان ريري�سون النتيجة 

للفريق "ال�سفر وال�سود" )4(.
وقال لعب دورمتوند يوليان براندت "مع الهجمة الخرية يف 
املباراة، نحن الفائزون املحظوظون، لكن كان ميكن ان تذهب 

املباراة يف كا الجتاهني".
بدوره، ا�سار ترزيت�ش اىل "احلاجة للكثري من العمل بالن�سبة 

الينا".
ظل  يف  املعتادة  الهجومية  ملرونته  اللقاء  يف  دورمتوند  وافتقد 
املوقوف،  بلينغهام  ال�ساب جود  النكليزي  الو�سط  غياب لعب 
الذي ُيعد ركيزة كبرية يف ت�سكيلة الفريق رغم انه مل يتجاوز 

�سن التا�سعة ع�سر.
روي�ش  م��ارك��و  املخ�سرم  اىل  بال�سافة  بلينغهام،  غياب  وه��ي��اأ 
هوملز  مات�ش  وتواجد  طويلة،  لفرتة  �ستبعده  باإ�سابة  املتاأثر 
على دك��ة ال��ب��دلء، الطريق ام��ام امل��داف��ع الآخ��ر نيكا�ش زوله 
من  فقط  ا�سهر  �ستة  بعد  الوىل  للمرة  ال��ق��ي��ادة  ���س��ارة  حلمل 

ان�سمامه من بايرن ميونيخ.
اإدي��ن ترزيت�ش مبعاجلة اخللل  م��درب دورمتوند  وبعدما وعد 
الدفاعي الذي يعاين منه فريقه منذ بداية املو�سم، ال انه حقق 
مرور  بعد  الت�سجيل  ماينت�ش  افتتح  بعدما  ممكنة  بداية  ا�سواأ 

دقيقتني فقط من عمر اللقاء.

و�سّجل جاي-�سانغ هدفه من كرة راأ�سية اثر ركلة ركنية نفذها 
ال�سوي�سري ادمييل�سون فرنانديز، بعدما قفز فوق ريري�سون.

ال اّن ريري�سون الذي خا�ش مباراته الثانية بقمي�ش دورمتوند 
بعد ان�سمامه من اونيون برلني يف ال�سهر احلايل، عّو�ش عن 
النتيجة بعد دقيقتني فقط من ت�سديدة بعيدة  هفوته وعادل 

ارتدت من اخل�سم.
وبعد دخول هدفني يف غ�سون اربعة دقائق، اعتقد اجلميع اّن 
املباراة ذاهبة نحو مهرجان من الهداف، ال اّن ايقاع الفريقني 

هبط كثرًيا يف ما تبقى من الن�سف الول.
فدخل   ،61 الدقيقة  يف  تبديات  �سل�سلة  اىل  ترزيت�ش  وعمد 
يف  �سجا  اللذين  باينوي-غيتينز،  ج��امي��ي  والن��ك��ل��ي��زي  ري��ن��ا 
العائد  املهاجم  اىل  بال�سافة  اوغ�سبورغ،  امام  ال�سابقة  املباراة 

العاجي �سيبا�ستيان هالر.
يف  تدخا  ان  اإل  دقائق   10 ان ي�سّجل بعد  وك��اد هالر نف�سه 

اللحظة الخرية من احلار�ش فني داهمان حال دون ذلك.
وفيما كانت املباراة متجهة نحو التعادل، متكن رينا من ا�ستغال 

متريرة حا�سمة من هالر وت�سجيل هدف الفوز )3+90(.
له كل من  و�سّجل  بوخوم -2�سفر،  ليفركوزن على  باير  وفاز 
اآدم  اإدموند تاب�سوبا )8 من ركلة جزاء( والت�سيكي  البوركيني 

هلوزيك )53(.
ويحتل ليفركوزن املركز الثامن بر�سيد 24 نقطة فيما ياأتي 

بوخوم يف املركز ال�ساد�ش ع�سر ب� 16.
بهدف  مون�سنغادباخ  بورو�سيا  على  اي�سا  اأوغ�سبورغ  وتغلب 

وحيد �سجله مرغيم بري�سا )82(.

دوري اأمم اأوروبا ي�ضعل املناف�ضة جمددا 
بني اإيطاليا واإ�ضبانيا 

اأونيون برلني ينفرد بالو�ضافة ورينا 
ينقذ دورمتوند جمدًدا 

�أبوظبي لرفع �لأثقال يتعاقد مع �خلبري �لفني باندو 

الزعابي : نتطلع لتحقيق الطفرة املن�ضودة يف اللعبة 
باندو: �مل�سروع �لطموح حفزين لقبول �ملهمة

•• اأبوظبي-وام:

تعاقد نادي اأبوظبي لرفع الأثقال مع املدرب اأفينا�ش باندو 
لنطاقة  متهيداً  للنادي،  فني  كمدير  موري�سيو�ش،  م��ن 
ر�سمياً  مقره  لفتتاح  الرتتيبات  ال��ذي جتري  للنادي  قوية 

قريباً. 
عي�سى  اهلل  عبد  �سعادة  بح�سور  الأول  اأم�ش  التوقيع  وج��اء 
ع�سو  ال�سام�سي  اهلل  وعبد  الإدارة،  جمل�ش  رئي�ش  الزعابي 
اخلدمات  م��دي��ر  ال��زع��اب��ي  را���س��د  وخليفة  الإدارة  جمل�ش 

امل�ساندة . 
و�سيتوىل باندو الإدارة الفنية للنادي، خال الفرتة املقبلة، 
بجانب الإ�سراف على الفروع املختلفة التي يخطط النادي 
لف��ت��ت��اح��ه��ا يف ال��ظ��ف��رة وال��ع��ني ب��ج��ان��ب ف���رع ل��ل�����س��ي��دات يف 

اأبوظبي. 
كبرية،  واأكادميية  تدريبية  خربة  اجلديد،  امل��درب  وميتلك 
ك��م��ا ح��ق��ق ال��ع��دي��د م��ن الإجن������ازات امل��ه��م��ة اأب���رزه���ا قيادته 

ريو  اأوملبياد  يف  ميداليتني  لتحقيق  الإندوني�سي  للمنتخب 
2016، كما ي�سغل ع�سوية جلنة التدريب والبحث التابعة 
قطاع  مدير  حمطاته  اآخ��ر  وكانت  للعبة،  ال��دويل  لاحتاد 

التطوير يف الحتاد الهندي. 
التعاقد مع باندو  اأن  واأكد �سعادة عبد اهلل عي�سى الزعابي، 
تدقيق  بعد  ج��اء  اختياره  اأن  خا�سة  ل��اأم��ام،  جيدة  خطوة 
ومتحي�ش لعدد من امللفات ملدربني خمتلفني، ومت تف�سيله 
ل�سريته الذاتية املتميزة يف اجلانبني الفني والأكادميي، ويف 
و�سع الربامج واخلطط التي تقود اإىل البناء املتني وحتقيق 

الطفرة املن�سودة يف اللعبة. 
واأ�ساف: " نتمنى التوفيق لباندو مع النادي الذي يخطط 
لنطاقة قوية، واأن تكون له ب�سمة وا�سحة، ومن جانبنا 
ال�سرتاتيجية  تنفيذ  ت�ساعد يف  التي  ال�سبل  كل  له  �سنوفر 
ون�سر  بالقاعدة  الهتمام  على  تقوم  التي  للنادي،  الفنية 
البطولت اخلارجية و�سوًل  النجاحات يف  اللعبة، وحتقيق 

لتواجد قوي يف الأوملبياد. 

اأبوظبي  وجم��ل�����ش  ال��ر���س��ي��دة  ال��ق��ي��ادة  اإىل  بال�سكر  وت��وج��ه 
الريا�سي، على دعم الريا�سة والألعاب الفردية، وخ�سو�سا 
جلعل  طموحة  خطط  و�سع  مت  اأن��ه  م��وؤك��دا  منها،  الأوملبية 
امل�ستقبل  يف  ال��دول��ة  يف  القمة  ريا�سات  ب��ني  الريا�سة  ه��ذه 

القريب. 
ب��ال��ت��واج��د يف  ب��ان��دو ع��ن �سعادته  اأف��ي��ن��ا���ش  م��ن جانبه ع��رب 
اأبوظبي، وبالتعاقد مع النادي، موؤكداً اأن امل�سروع الريا�سي 
الطموح الذي ميتلكه نادي اأبوظبي، حفزه على قبول املهمة، 
واأنه �سيبذل كل ما بو�سعه لتنفيذ اخلطط والربامج، وقيادة 
النادي فنياً ليكون يف م�ساف الأندية الكربى قارياً ودولياً. 
اأبوظبي جتعلها  املتوفرة يف  التحتية  " البنية  باندو:  وقال 
ا�ستغال  يف  جهد  اأي  ندخر  ول��ن  للريا�سة،  عاملية  عا�سمة 
الأثقال،  رف��ع  ريا�سة  يف  ج��دي��د  واق���ع  لبناء  ال��ق��درات  تلك 
العقلية  ذل��ك  يف  و�ست�ساعدنا  فيها،  كبرية  طفرة  واإح���داث 
الحرتافية ملجل�ش الإدارة التي مل�ستها بنف�سي من خال اخلطة 

ال�سرتاتيجية املدرو�سة والرغبة القوية يف تطبيقها " . 

•• اأبوظبي -وام:

ت�سهد اجلولة ال�14 من م�سابقة دوري اأدنوك لكرة القدم للمحرتفني، 
مباراتي قمة من العيار الثقيل، جتمعان رباعي ال�سدارة؛ حيث يحل 
وي�ست�سيف  )الو�سيف(،  ال�سارقة  )املت�سدر( �سيفا على  الأهلي  �سباب 

الوحدة )الثالث( فريق الو�سل �ساحب املركز الرابع. 
اأربع  ب��واق��ع  امل��ق��ب��ل��ني؛  ال��ي��وم��ني  وت��ق��ام مناف�سات اجل��ول��ة ع��ل��ى م���دار 

املقبل.  ال�سبت  يوم  مباريات  وثاث  مباريات اليوم “اجلمعة”، 
وي�سهد اليوم الأول اليوم اجلمعة قمة ال�سارقة )27 نقطة( مع �سباب 
 20:00 ال�ساعة  يف  ال�سارقة  ن��ادي  ا�ستاد  على  نقطة(،   28( الأه��ل��ي 

بتوقيت الإمارات؛ حيث ي�سعى ال�سارقة ل�ستعادة ال�سدارة التي فقدها 
بتعادله مع الن�سر يف اجلولة املا�سية وفوز �سباب الأهلي على عجمان. 
وي��خ��و���ش ال�����س��ارق��ة ال��ل��ق��اء يف غ��ي��اب ح��ار���س��ه ع���ادل احل��و���س��ن��ي؛ لنيله 
البطاقة احلمراء يف املباراة املا�سية، كما يغيب كل من كارتابيا واأحمد 

نور و�ساملني خمي�ش عن قائمة �سباب الأهلي. 
وخال ع�سر الحرتاف، التقى ال�سارقة و�سباب الأهلي يف 25 مباراة 
وتعادل   ،6 يف  وال�سارقة  منها،   13 يف  الأه��ل��ي  �سباب  وف��از  ب��ال��دوري، 

الفريقان يف 6 مباريات. 
 26( الوحدة  ي�ست�سيف  ال�سبت،  غ��دا  تقام  والتي  الثانية،  القمة  ويف 
ال�ساعة  يف  نهيان  اآل  ا�ستاد  على  نقطة(،   25( الو�سل  فريق  نقطة( 

للمركز  ال�سعود  اإىل  ال��وح��دة  ويتطلع  الإم����ارات،  بتوقيت   20  :00
الثاين بجدول امل�سابقة، وينتظر اأن يعتمد الوحدة يف هذه املباراة على 

ماتيو�ش برييرا املن�سم اإليه حديثا من الهال ال�سعودي. 
اأف�سل قريبا من ال�سدارة يف  فيما يطمح الو�سل لارتقاء اإىل مركز 
جدول امل�سابقة، ويخو�ش اللقاء يوم ال�سبت املقبل مبعنويات عالية بعد 

الفوز بثاثية على خورفكان يف اجلولة املا�سية. 
الحرتاف؛  ع�سر  خال  بالدوري  مرة   27 والو�سل  الوحدة  والتقى 
 6 10 وت���ع���ادل يف  11 م���ب���اراة، وال��و���س��ل يف  ح��ي��ث ف���از ال���وح���دة يف 

مباريات. 
�ساحب  العني  “اجلمعة” فريق  ال��ي��وم  يلتقي  ذات��ه��ا،  اجل��ول��ة  و�سمن 

على  نقطة(   23( اخلام�ش  عجمان  م��ع  نقطة(   22( ال�سابع  امل��رك��ز 
كما  الإم���ارات،  بتوقيت   17:15 ال�ساعة  يف  زايد"  بن  "هزاع  ا�ستاد 
يا�ش  بني  مع  نقطة(   15( العا�سر  خورفكان  نف�سه  بالتوقيت  يلتقي 
التا�سع )20 نقطة( على ا�ستاد "�سقر بن حممد القا�سمي"، والن�سر 
الثاين ع�سر )8 نقاط( مع الظفرة الثالث ع�سر )7 نقاط( على ا�ستاد 
اآل مكتوم بدبي.  ويف باقي مباريات اجلولة يوم ال�سبت املقبل، يلتقي دبا 
الرابع ع�سر )4 نقاط( مع اجلزيرة ال�ساد�ش )23 نقطة( على ا�ستاد 
ع�سر  احلادي  والبطائح  الإمارات،  بتوقيت   17:15 ال�ساعة  "دبا" يف 
)13 نقطة( مع احتاد كلباء الثامن )20 نقطة( يف نف�ش التوقيت على 

ا�ستاد "�سقر بن حممد القا�سمي". 

قمتا رباعي ال�ضدارة تت�ضدران امل�ضهد يف اجلولة 14 لدوري اأدنوك للمحرتفني 

هاالند اأف�ضل العب نرويجي 
للعام الثالث تواليًا

•• مدريد-وام:

بعد اأيام من فوزه الثمني على ريال مدريد يف نهائي بطولة 
كاأ�ش ال�سوبر الإ�سباين لكرة القدم، تقدم بر�سلونة خطوة 
جديدة على طريق ا�ستعادة الألقاب، التي غابت عنه متاما 
�سو�سييداد  ريال  بر�سلونة على  املا�سي.  وتغلب  املو�سم  يف 
1-0 م�ساء اأم�ش الأول يف دور الثمانية لبطولة كاأ�ش ملك 
للمرة  البطولة  نهائي  ن�سف  يف  مقعده  ليحجز  اإ�سبانيا، 
لعدد  القيا�سي  الرقم  يحمل  باأنه  علما  تاريخه  يف  ال�60 

مرات الفوز بلقب الكاأ�ش بر�سيد 31 لقبا. 
جديدة  خطوة  الأم�����ش  م��ب��اراة  يف  ب��ف��وزه  بر�سلونة  وقطع 
اجتاز  حيث  البطولة  لقب  ا�ستعادة  ط��ري��ق  على  ومهمة 
فريقا قويا هو ريال �سو�سييداد الذي تاألق يف املو�سم احلايل 
وقدم عر�سا قويا يف مباراة الأم�ش ب�سكل خا�ش لكنه �سقط 

اأمام بر�سلونة بالهدف الذي �سجله عثمان دميبلي. 
وك���ان الأمل����اين م���ارك اأن����دري ت��ري �ستيجن ح��ار���ش مرمى 
ب��ر���س��ل��ون��ة اأح����د جن���وم امل���ب���اراة ح��ي��ث ت�����س��دى لأك����رث من 
ليحافظ  امل��ب��اراة  يف  �سو�سييداد  لع��ب��و  اأطلقها  ت�سديدة 

لرب�سلونة على الفوز الثمني والتاأهل لن�سف النهائي. 
�ستيجن  تري  اأن  اإىل  لاإح�سائيات  "اأوبتا"  �سبكة  وت�سري 

مي��ث��ل اأح����د ع��ن��ا���س��ر جن���اح ب��ر���س��ل��ون��ة يف الآون����ة 
الأخ����رية ح��ي��ث ت�����س��دى ل�18 م��ن ب��ني 21 

املناف�سة  ال��ف��رق  لع��ب��و  اأطلقها  ت�سديدة 
بر�سلونة  خ��ا���س��ه��ا  ال��ت��ي  امل���ب���اري���ات،  يف 
مب��خ��ت��ل��ف ال���ب���ط���ولت م��ن��ذ ب���داي���ة عام 
 %  85 بلغت  جناح  بن�سبة   ،2023

لهذا احلار�ش الأملاين، الذي اهتزت 
يف  فقط  اأه���داف  ب�3  �سباكه 

مباريات الفريق بعام 2023 حتى الآن. 
وك���ان ب��ر���س��ل��ون��ة ان��ت��زع ل��ق��ب ال�����س��وب��ر الإ���س��ب��اين بجدارة 
بالعا�سمة  النهائي  يف   1-3 مدريد  ري��ال  على  الفوز  بعد 
ال�سعودية الريا�ش ليكون اللقب الأول للفريق حتت قيادة 
املدرب ت�سايف هرينانديز، الذي توىل امل�سوؤولية يف منت�سف 
املو�سم املا�سي.  ومن خال النتائج التي قدمها بر�سلونة 
هذا  اأن  على  بر�سلونة  اأك��د  املا�سية،  القليلة  الأ�سابيع  يف 
ي�سعى  التي  الألقاب  باكورة  �سوى  لي�ش  ال�سوبر  يف  اللقب 
اإىل ا�ستعادتها يف العام احلايل الذي قد ي�سهد عودة املارد 

الإ�سباين بعد الكبوة التي مر بها يف املوا�سم املا�سية. 
الكروي يف نهاية دي�سمرب  املو�سم  ا�ستئناف فعاليات  ومنذ 
املا�سي بعد فرتة توقف طويل ب�سبب كاأ�ش العامل 2022، 
خا�ش بر�سلونة 8 مباريات، وحقق الفوز يف 6 منها وتعادل 
بركات  ح�سمها  ال��ت��ي  امل���ب���اراة  بينهما  م��ن  م��ب��ارات��ني  يف 
الرتجيح اأمام ريال بيتي�ش يف ن�سف نهائي كاأ�ش ال�سوبر. 

ال�سوبر وبلغ  اأح��رز بر�سلونة لقب   ، املباريات  وخال هذه 
وانفرد  ال���ك���اأ����ش  ن��ه��ائ��ي  ن�����س��ف 
ب���������������س�������دارة ال������������دوري 
الإ������س�����ب�����اين ب���ف���ارق 
اأم������ام  ن����ق����اط   3
مناف�سه التقليدي 
ال�����ع�����ن�����ي�����د ري��������ال 
م������دري������د ح���ام���ل 
ل����ق����ب ال����ب����ط����ول����ة، 
بر�سلونة  ل���ي���ت���ق���دم 
على  م���ه���م���ة  خ����ط����وة 
ط�������ري�������ق حم�������اولت�������ه 
ل��������س�������ت�������ع�������ادة ل���ق���ب 
املحلي  ال������دوري 

اأي�سا. 

بر�ضلونة يبداأ رحلة 
البحث عن االألقاب 



    

يقتل زوجته احلامل وابنه ب�ضكل وح�ضي
قتل رجل زوجته وابنه ب�سكل وح�سي يف جرمية �سهدتها منطقة 

الثورة يف اأم درمان العا�سمة الوطنية لل�سودان.
قتل  "الرجل  اإن  نيوز"،  ل�"اإرم  الأ�سرة  من  مقربة  م�سادر  وقالت 
�سنوات طعنا  الثاث  ذي  وابنه  الثامن  ال�سهر  يف  احلامل  زوجته 

ب�سكني بطريقة وح�سية".
بعد  جن��ت  �سنوات   8 البالغة  القاتل  "ابنة  اأن  امل�����س��ادر  واأ���س��اف��ت 
واإب�����اغ ���س��اح��ب ���س��ي��دل��ي��ة باحلادثة  امل��ن��زل  اإىل خ����ارج  ه��روب��ه��ا 
الأب  اأن  اإىل  اأول��ي��ة  معلومات  واأ����س���ارت  بال�سرطة".   والت�����س��ال 
اجلاين على اأ�سرته من متعاطي خمدر "الإي�ش" املنت�سر بكثافة يف 
ال�سودان.  ومتكنت ال�سلطات من القب�ش عليه بعد حماولة هرب 

فا�سلة، وحتويل جثامني املقتولني اإىل م�سرحة اأم درمان. 
وتكررت حوادث القتل يف ال�سودان خال الفرتة املا�سية، اإذ ُقتلت 
الثاين-نوفمرب  ت�سرين  بالر�سا�ش يف  رمًيا  وابنتها  وابنها  �سيدة 
من العام املا�سي، وذلك بعد اأن هاجمهم اأ�سخا�ش داخل منزلهم يف 
اخلرطوم، دون اأن ياأخذوا اأي �سيء من املنزل رغم وجود مقتنيات 
 14 العمر  املا�سي، قتل فتى يبلغ من  اأيلول-�سبتمرب  ثمينة. ويف 
عاًما، جارته طبيبة الن�سائية والتوليد يف امل�ست�سفى ال�سيني يف اأم 

درمان، ح�سب تقارير حملية �سودانية.

متنع طفلتها من دخول املطبخ ب�ضبب حالة نادرة
جلاأت اأم بريطانية ل ت�سعر ابنتها البالغة من العمر خم�ش �سنوات 
بال�سبع اأبداً اإىل و�سع بوابة خا�سة على مطبخها، ملنع طفلتها من 

تناول الوجبات اخلفيفة عندما ل ُيفرت�ش بها ذلك.
ت��ع��اين من  ه��ارل��و  ابنتها  اإن  ع��ام��اً(   25( ويليامز  ه��ويل  وت��ق��ول 
متازمة برادر ويلي منذ اأن كان عمرها �ستة اأ�سهر، وتعني احلالة 
اأن  يعني  مما  اجل��وع،  ينظم  ال��ذي   ،15 الكرومو�سوم  تفتقد  اأنها 

طفلتها ال�سغرية تعاين من اجلوع ب�سكل دائم.
واعرتفت الأم باأن وجود بوابة خا�سة لاأطفال يف املطبخ لن ينجح 
اأقفال"  "للح�سول على  مع تقدم هارلو يف ال�سن، ولديها خطط 
للخزائن يف امل�ستقبل حتى ل تتمكن ابنتها من تناول الطعام كلما 
اأكرث  اأي  45 كيلو غراما،  اأرادت ذل��ك. وت��زن هارلو حالياً ح��وايل 
من �سعف متو�سط وزن فتاة تبلغ من العمر خم�ش �سنوات. لكن 
وتتاأكد  ابنتها،  مع  �سارمة  لتكون  ق�سارى جهدها  تبذل  والدتها 

دائماً من اأنها تتناول نظاماً غذائياً �سحياً ومتوازناً.

اإدراج اآثار مملكة �ضباأ على قائمة اليون�ضكو 
اأعلنت منظمة الأمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة "اليون�سكو" 
اأم�ش الأول الأربعاء اإدراج معامل مملكة �سباأ القدمية يف حمافظة 
املعّر�ش  العاملي  ال��رتاث  قائمة  على  اليمن،  �سرقي  �سمال  م��اأرب، 
ل��ل��خ��ط��ر. وق��ال��ت امل��ن��ظ��م��ة يف ب��ي��ان مب��وق��ع��ه��ا ع��ل��ى الإن���رتن���ت اإن 
ا�ستثنائية  قررت خال جل�سة  لها  التابعة  العاملي  الرتاث  "جلنة 
اإدراج �سبعة مواقع اأثرية ت�سهد على مملكة �سباأ الغنية واإجنازاتها 
املعمارية واجلمالية والتكنولوجية، من الألفية الأوىل قبل املياد 
الرتاث  قائمة  على  ميادية،   630 ح��وايل  الإ���س��ام  ظهور  حتى 
طارئا  اإج���راء  "اتخذت  اأن��ه��ا  م�سيفة  للخطر"،  املعر�ش  العاملي 
لإدراج هذه املواقع يف قائمة الرتاث العاملي املعر�ش للخطر ب�سبب 

تهديدات التدمري جراء ال�سراع امل�ستمر".
ال��ري يف م��اأرب القدمية يعك�ش  "نظام  اأن  اإىل  اليون�سكو  واأ���س��ارت 
براعة تكنولوجية يف الهند�سة املائية والزراعة على نطاق ل مثيل 

له يف جنوب �سبه اجلزيرة العربية القدمية".

   بانوراما
ي�ضم ال�ضرطان.. علماء يكت�ضفون قدرات هائلة للنمل

اكت�سف علماء يف فرن�سا، اأن النمل لديه القدرة على اكت�ساف رائحة ال�سرطان يف بول امل�سابني بالورم، وذلك لأن 
عدة اأنواع من ال�سرطان توؤدي اإىل تغيري رائحة البول.

 ،"Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences" ووجدت الدرا�سة التي ُن�سرت يف جملة
لدى  بال�سرطان  الإ���س��اب��ة  لكت�ساف  التكلفة،  حيث  م��ن  فعالة،  كو�سيلة  ت�ستخدم  اأن  ميكن  احل�����س��رات  ه��ذه  اأن 

املر�سى.
ككا�سف  النمل  ا�ستخدام  "ميكن  ن��ورد:  باري�ش  ال�سوربون  جامعة  من  ديتوري  باتري�سيا  الدرا�سة،  موؤلفة  وقالت 
بالكفاءة  وتت�سم  ب�سرعة  وتتعلم  التدريب  �سهلة  اإنها  للورم.  واحلاملني  الأ�سحاء  الأف��راد  بني  للتمييز  بيولوجي 

العالية، ولي�ست مكلفة".
هذا البحث يعتمد على درا�سة �سابقة اأجرتها ديتوري وزماوؤها، اأظهرت اأن النمل كان قادرا على "�سم" اخلايا 

ال�سرطانية الب�سرية التي مت تكوينها يف املخترب".
باأورام  70 منلة من نوع )فورميكا فو�سكا( لعينات بول من فئران م�سابة  يف الدرا�سة احلالية، عّر�ش الباحثون 

واأخرى دون اأورام.
بعد 3 جتارب، متكن النمل من التمييز بني رائحة بول الفئران ال�سليمة ورائحة الفئران امل�سابة باأورام.

قال الباحثون اإن ال�سبب وراء قدرة النمل على القام بذلك هو اأن لديه "نظام �سمي ح�سا�ش للغاية".

اجلمعة   27  يناير    2023  م   -    العـدد   13759  
Friday   27    January    2023   -  Issue No 13759

جورج و�ضوف �ضيغني البنه الراحل وديع
رد الفنان ال�سوري جورج و�سوف، على ما تردد باأنه قرر اعتزال الغناء بعد 
وفاة جنله وديع، قبل اأ�سابيع، م�سريا اإىل اأنه �سيغني له وقال و�سوف يف بيان 
�سادر عن مكتبه اأم�ش الأول الأربعاء، اإنه "ي�سكر كل من وا�ساه ووقف اىل 

جانبه يف هذه املرحلة الأليمة ويعتذر عن 
اإلغاء م�ساركته يف املنا�سبات واملهرجانات 
واحل��ف��ات ال��ت��ي ك��ان��ت م��ق��ررة يف �سهر 
التي  ل��ل��ظ��روف  ن��ظ��ًرا  وف��رباي��ر؛  يناير 
الأغنية  اأن  "مبا  واأ����س���اف:  بها".  مي��ر 
اأ���س��دق تعبري عن  اأب��و ودي��ع  تبقى عند 
موعد  �سيء  كل  قبل  له  �سيكون  وجعه، 

مع اأغنية لبنه الراحل وديع".
العمل  ي��ع��اود  اأن  "على  ال��ب��ي��ان:  وت��اب��ع 
وفق التزاماته مع نهاية فرباير مقدراً 
حمبيه ومتابعيه الذين غمروه بعاطفة 
ان  اهلل  م��ن  وط��ال��ب��اً  ين�ساها  ل��ن  نبيلة 
ُيبعد هذه امل�سائب عن اجلميع". وتويف 

مطلع ال�سهر اجلاري، وديع جورج و�سوف، بعد �ساعات من نقله اإىل العناية 
ك��ان يف حالة  لبنان، حيث  "مار يو�سف" ب��ال��دورة يف  امل��رك��زة يف م�ست�سفى 
حرجة، بعد تعر�سه مل�ساعفات خطرية بعد اإجرائه عملية "تكميم معدة".

وداعا الال فاطمة.. املغرب ينعى الفنانة خديجة اأ�ضد
نعت وزارة ال�سباب والثقافة والتوا�سل املغربية امل�سرحية واملمثلة خديجة 
اأم�ش الأول الأربعاء عن عمر  التي توفيت يف وقت متاأخر من م�ساء  اأ�سد 

ناهز 70 عاما بعد �سراع طويل مع مر�ش ال�سرطان.
كما نعتها نقابة امل�سرحيني املغاربة و�سغيلة ال�سينما والتلفزيون، وموؤ�س�سة 
التوا�سل  مواقع  على  �سفحاتهم  عرب  الفنانني  من  وع��دد  الثقافة،  بيت 

الجتماعي.
وكانت الراحلة قد ُنقلت الليلة املا�سية اإىل م�سحة خا�سة بالدار البي�ساء 
قبل اأن تغادرها اإىل منزلها بطلب من اأ�سرتها بعد تدهور و�سعها ال�سحي 

و�سعف ا�ستجابة ج�سدها للعاج ب�سبب اإنهاكه باملر�ش.
وخديجة اأ�سد هي زوجة الفنان املغربي الراحل �سعد اهلل عزيز الذي �سكلت 
معه ثنائيا فنيا رائدا لأكرث من ثاثني عاما حيث اأخرجا ومثا العديد 
من امل�سرحيات وامل�سل�سات التلفزيونية وال�سينمائية كان اأ�سهرها ال�سل�سلة 

التلفزيونية )لل فاطمة( التي اأ�سبحت خديجة معروفة با�سمها.
وكتب وزير الثقافة حممد املهدي بن�سعيد على �سفحته بفي�سبوك "ببالغ 
احلزن والأ�سى تلقيت نباأ وفاة الفنانة املرحومة خديجة اأ�سد، والتي تعد، 

رحمها اهلل، من الفنانات الكبار يف ال�ساحة الفنية والوطنية".

كيم كاردا�ضيان 
تقا�ضي معجًبا يالحقها

كيم  الأم��ري��ك��ي��ة،  النجمة  ح�سلت 
تقييدي  اأم�����ر  ع��ل��ى  ك���اردا����س���ي���ان 
موؤقت �سد رجل ت�سلل اإىل منزلها 
اأنها  وادع���ى  منا�سبة  م��ن  اأك���رث  يف 
زوج���ت���ه واأر�����س����ل ل��ه��ا خ���امًت���ا من 
الأمل����ا�����ش. وق���ال���ت ك���اردا����س���ي���ان يف 
م�ستندات املحكمة اإن الرجل الذي 
ُيدعى جوميني فيكتور زيجلر، بداأ 
يف الت�سال بها منذ ال�سهر املا�سي. 
واأ����س���اف���ت ال��ن��ج��م��ة ال��ب��ال��غ��ة من 
تدخل  الأم���ن  اأن  ع��اًم��ا   42 العمر 
لإي���ق���اف ال���رج���ل ال����ذي ي��ب��ل��غ من 
اإىل  ذه��ب  عندما  ع��اًم��ا   28 العمر 
منزلها يف عدة منا�سبات واأنه ن�سر 
الإنرتنت  بذيئة عنها عرب  ر�سائل 
ا  اأي�سً وذك���رت  ب��زوج��ت��ه.  وو�سفها 
اأر����س���ل جم��م��وع��ة من  زي��ج��ل��ر  اأن 
الأغرا�ش اإىل منزلها مثل اخلامت 
ومفاتيح غرفة فندق، م�سرية اإىل 
تتعلق  اإج��رام��ي��ة  خلفية  لديه  اأن��ه 
املوجهة.  وال��ت��ه��دي��دات  بالأ�سلحة 
اأنه ت�سبب لها يف �سائقة  واأ�سافت 
عاطفية و�سط تعقبه غري املرغوب 
ع���ق���د جل�سة  امل����ق����رر  وم�����ن  ف���ي���ه، 
هذه  ب�ساأن  املقبل  ال�سهر  ا�ستماع 

امل�ساألة.

بريطانيا تعطي جرعة 
معززة من لقاح �ضد كورونا

باركلي،  �ستيف  ال��ربي��ط��اين  ال�سحة  وزي��ر  ق��ال 
اإنه �سيجري توفري جرعة معززة من اللقاحات 
الأك���رث عر�سة  للفئات  ك��ورون��ا  مل��ر���ش  امل�����س��ادة 

لاإ�سابة يف اخلريف.
قال  الأرب�����ع�����اء،  الأول  اأم�������ش  ���س��اب��ق  وق����ت  ويف 
اللجنة  ال��ربي��ط��ان��ي��ون،  ال��ل��ق��اح��ات  م�����س��ت�����س��ارو 
امل�سرتكة للتطعيم والتح�سني، اإنه يتعني و�سع 

خطط لتوفري هذه اجلرعة املعززة.
اللقاح  اإ�سافية من  معززة  اإىل جرعة  دعت  كما 
يف الربيع ملجموعة اأ�سغر من النا�ش، مثل كبار 
ال�����س��ن والأ���س��خ��ا���ش ال��ذي��ن ي��ع��ان��ون م��ن نق�ش 
بتغيري  "نقوم  تويرت  باركلي على  وقال  املناعة. 
ب���رن���ام���ج ال��ت��ط��ع��ي��م ���س��د ك��وف��ي��د ل���ع���ام 2023 
للتطعيم  امل�����س��رتك��ة  اللجنة  م��ن  ن�سيحة  ب��ع��د 
والتح�سني". واأ�ساف اأن برنامج اجلرعة املعززة 
 12 يف  ���س��ي��ن��ت��ه��ي  اإجن���ل���رتا  يف   2022 خل���ري���ف 

فرباير -�سباط. 

ت�ضبح عار�ضة حمرتفة رغم فقدانها ثالثة اأطراف
�ساقيها يف حادث  واأح���د  ذراع��ي��ه��ا  ف��ق��دت  ام����راأة  جنحت 
اإع��اق��ت��ه��ا واأ���س��ب��ح��ت عار�سة  ال��ت��غ��ل��ب ع��ل��ى  خ��ط��ري، يف 
فيكتوريا  اأُج���ربت  ل��اآخ��ري��ن.  اإل��ه��ام  حم��رتف��ة وم�سدر 
الإكوادور،  من  عاماً،   26 العمر  من  البالغة  �سال�سيدو، 
اأن  بعد  ال�ساد�سة من عمرها  اأطرافها وهي يف  برت  على 
بحروق  واأ�سيبت  اخلطاأ  بطريق  كهربائياً  �سلكاً  لم�ست 
الواقع  ل��ه��ذا  ت�سمح  ول��ك��ن��ه��ا مل  ال��ث��ال��ث��ة.  ال���درج���ة  م��ن 
اأحامها، وها هي الآن  اأن يعيق تقدمها ويحطم  امل��وؤمل 
ا�ستخدام  اعتادت فيكتوريا على  اأزياء حمرتفة.  عار�سة 
�ساقها اليمنى لإكمال املهام اليومية مثل الأكل والعناية 
تكون موؤثرة يف  اأن  اأب��داً  تتوقع  ب�سعرها ومكياجها. ومل 
اأكرث  اأن ي�سبح لديها  و�سائل التوا�سل الجتماعي، قبل 
من 170 األف متابع على اإن�ستغرام يواكبون جناحها على 
الإنرتنت. يف عمر التا�سعة ع�سرة، برز جنم ال�سابة التي 
تعي�ش يف غواياكيل، كعار�سة اأزياء، و�سرعان ما اأ�سبحت 
حمط الأنظار حتى متكنت من املناف�سة يف م�سابقة ملكة 

جمال الإكوادور يف عام 2021.

معلمان عربيان على قائمة الرتاث العاملي املهدد باخلطر
اأ���س��ي��ف��ت اآث����ار مم��ل��ك��ة مي��ن��ي��ة ق��دمي��ة وم��ن��ط��ق��ة معار�ش 
ملواقع  اليون�سكو  قائمة  اإىل  حديثة  لبنانية  خر�سانية 
الرتاث العاملي املعر�سة للخطر. وقالت اليون�سكو يف بيان 
التابعة  العاملي  ال��رتاث  جلنة  اإن  الإنرتنت  على  مبوقعها 
مواقع  �سبعة  اإدراج  ا�ستثنائية  جل�سة  خ��ال  ق���ررت  لها 
اأثرية ت�سهد على مملكة �سباأ الغنية واإجنازاتها املعمارية 
املياد  الأوىل قبل  الألفية  واجلمالية والتكنولوجية من 
قائمة  على  ميادية   630 ح���وايل  الإ���س��ام  ظ��ه��ور  حتى 
ال�سبعة  املعامل  اإدراج  املعر�ش للخطر. مت  العاملي  ال��رتاث 
ر�سيد  ومعر�ش  القدمية،  اليمنية  �سباأ  ململكة  الرئي�سية 
ك��رام��ي ال����دويل يف ط��راب��ل�����ش ع��ل��ى لئ��ح��ة وك����الت الأمم 
املتحدة يف ”اإجراء عاجل”، على اأمل احلفاظ على املواقع 
املوقعني  اأن  اليون�سكو  واأ���س��اف��ت  اأف�����س��ل.  ب�سكل  املهملة 
معززة.  وم��ال��ي��ة  تقنية  م�����س��اع��دة  ع��ل��ى  الآن  �سيح�سان 
القدمية  م��اأرب  ال��ري يف  اأن نظام  اإىل  اليون�سكو  واأ���س��ارت 
يعك�ش براعة تكنولوجية يف الهند�سة املائية والزراعة على 
نطاق ل مثيل له يف جنوب �سبه اجلزيرة العربية القدمية. 
وتعد ح�سارة �سباأ اأو مملكة �سباأ، اليمن حاليا، واحدة من 
اجلزيرة  �سبه  منطقة  يف  ن�����س��اأت  ال��ت��ي  احل�����س��ارات  اأب����رز 

العربية و�سميت بهذا ال�سم ن�سبة اإىل امللكة �سباأ.

قارب طائر.. م�ضروع جريء من نا�ضا
عن  "نا�سا"  الأمريكية  والف�ساء  الطريان  اإدارة  ك�سفت 
ما  يوما  تطري  اأن  ميكن  ف�سائية  طائرة  لإن�ساء  خطط 

فوق قمر زحل "تيتان"، قبل اأن تهبط على "بحرياته".
�سابق من هذا  وق��ت  اإير" يف  "تيتان  اختيار مفهوم  ومت 
الف�ساء  تكنولوجيا  م��ن  ك��ج��زء  ن��ا���س��ا،  قبل  م��ن  ال�سهر 
من  ال��ب��اح��ث��ون  �سيتمكن  والآن  ل��ل��درا���س��ة.  التجريبية 
تطوير الأفكار وتطبيقها با�ستخدام متويل منحة وكالة 
�ستحمل  التي  ال��ط��ائ��رة  حتلق  اأن  املفرت�ش  وم��ن  نا�سا. 
العامل  ذل��ك  �سماء  يف   )TitanAir( اإير"  "تيتان  ا�سم 
ت��ي��ت��ان، بهدف  ب��ح��ريات  اأن تهبط ع��ل��ى  اجل��ل��ي��دي، ق��ب��ل 

التحقيق يف كيمياء اأكرب اأقمار زحل.

�ضحفي لبناين يقا�ضي نادين جنيم 
قدم ال�سحفي اللبناين ربيع فران باًغا ر�سمًيا �سد مواطنته الفنانة نادين ن�سيب جنيم، اأمام 
ن�سرتها عرب  تغريدة  له يف  بالإ�ساءة  يتهمها  ب��ريوت،  العا�سمة  ال�ستئنافية يف  العامة  النيابة 

ح�سابها يف "تويرت".
الر�سمي  للباغ  �سورة  "تويرت"،  على  ح�سابها  عرب  ن�سر،  رول  اللبنانية  الإعامية  ون�سرت 
اأن الباغ مت حتويله اإىل جرائم املعلوماتية  "فران" �سد نادين جنيم، وظهر  الذي تقدم به 

بالنيابة اللبنانية.
اللبنانية  الفنانة  بعدما خالفت  بالباغ  تقدم  ف��ران  ربيع  اأن  من�سورها  ن�سر يف  رول  وذك��رت 
وعدها عن طريق اأ�سدقاء م�سرتكني بينها وبني ال�سحفي اللبناين باأنها �ستحذف التغريدة، 

لكنها مل تفعل.
ي�سار اإىل اأن نادين جنيم كانت انتقدت عرب تغريدة على "تويرت" اأحد ال�سحفيني يف بادها، 

دون اأن ت�سميه؛ ب�سبب انتقاده مل�سل�سل "�سالون زهرة" الذي قامت ببطولته.

فريق �ل�ستعر��سات للجي�ض �لهندي خالل ��ستعر��ض يوم �جلمهورية رقم 74 للهند يف نيودلهي - � ف ب

اأحداث م�ضبوهة تثر الريبة  
بحديقة حيوانات دال�س

حتاول �سرطة دال�ش فك طا�سم 
املدينة  ح��دي��ق��ة  ح���ي���وان���ات  ن��ف��وق 
ن�سر حمبوب،  ن��ف��وق  اآخ��ره��ا  ك���ان 
قوى  هناك  كانت  اإذا  م��ا  ومعرفة 
حيوات  حديقة  يف  تعمل  غام�سة 
جنوب  يف  تك�سا�ش  ب��ولي��ة  دال����ش 

الوليات املتحدة.
احليوانات  ح��دي��ق��ة  رئ��ي�����ش  وق����ال 
لل�سحفيني  ه����د�����س����ون  غ�����ري�����غ 
هذه  يف  ���س��ك  م��و���س��ع  "اجلميع 
امل��رح��ل��ة، م���ن داخ����ل احل��دي��ق��ة اأو 

خارجها، ندر�ش كل الفر�سيات".
35 عاما  البالغ  الن�سر  وُعرث على 
وامل����ع����ر�����ش خل���ط���ر الن����ق����را�����ش، 
نافقاً خال عطلة  "بني"،  وا�سمه 
ن��ه��اي��ة الأ����س���ب���وع. وق��ال��ت حديقة 
احليوانات "ل يبدو اأن موته ناجت 

عن اأ�سباب طبيعية".
وق���ال���ت ح��دي��ق��ة احل���ي���وان���ات على 
مفجع،  "رحيله  ال��ث��اث��اء  ت��وي��رت 
حديقة  ل����ع����ائ����ل����ة  ف����ق����ط  ل���ي�������ش 
اأي�ساً  ول��ك��ن  ل��دي��ن��ا،  احل���ي���وان���ات 
النوع"،  هذا  على  احلفاظ  جلهود 
بني  اجل��م��ي��ع  "�سيفتقد  م�سيفة 
كثرياً". وعر�ست حديقة حيوانات 
اآلف   10 دال�����ش م��ك��اف��اأة ق��دره��ا 
ت�ساعد  معلومات  اأي  مقابل  دولر 

يف التحقيق.
النمر  اأن��ث��ى  ي��ن��اي��ر، ه��رب��ت   13 يف 
قطع  بعد  حظريتها  من  "نوفا" 

جزء من ال�سياج.
�ساملة يف  "نوفا" لحقاً  وُعرث على 
املوظفني  لكّن  حديقة احليوانات، 
اأن حظرية قرد الانغور  اكت�سفوا 

يف املكان قد اخرُتقت اأي�ساً.

اإذا كنت ترك�س لن�ضيان الهموم فتوقف عن ذلك فورا
اأج��رت��ه��ا جم��م��وع��ة من  ك�سفت درا����س���ة ج��دي��دة 
العلوم والتكنولوجيا يف الرنويج،  باحثي جامعة 
اأن الرك�ش ميكن اأن يتحول اإىل "اإدمان �سار" اإذا 

اعتاد املرء الرك�ش لن�سيان الهموم.
اأ�سخا�ش   4 ك��ل  م��ن  واح���ًدا  اأن  الباحثون  ووج��د 
اأعرا�ش  من  يعانون  كهواية  الرك�ش  ميار�سون 
اأن��ف�����س��ه��م م�سطرين  ي���ج���دون  ح��ي��ث  الإدم�������ان، 
بالرك�ش  اأحبائهم  مع  الوقت  ق�ساء  ل�ستبدال 
وي�سعرون باأعرا�ش الن�سحاب عندما ل يتمكنون 

من الرك�ش كما اعتادوا.
م�ساركاً،   227 ���س��م��ل��ت  ال��ت��ي  ل��ل��درا���س��ة  ووف���ًق���ا 
الرك�ش  لإدم���ان  عر�سة  الأك���رث  الفئة  تت�سمن 
الأ�سخا�ش الذين اعتادوا الرك�ش حلجب الأفكار 
ال�سلبية ون�سيان الهموم، يف حني كان الأ�سخا�ش 
عر�سة  اأق��ل  حياتهم  لتح�سني  يرك�سون  ال��ذي��ن 

لاإدمان.
ويف حني ي�ستخدم الأ�سخا�ش يف الفئتني الرك�ش 

ال���واق���ع، ف����اإن الباحثني  ل��ل��ه��روب م���ن  ك��و���س��ي��ل��ة 
اأن املوقف ي�سكل عامًا كبرًيا يف حتديد  وج��دوا 

فائدة اأو �سرر الرك�ش.
وقال الدكتور فرود �ستين�سينج قائد الدرا�سة اإن 
م�سطرين  اأنف�سهم  يجدون  الذين  "الأ�سخا�ش 
للرك�ش للهرب من همومهم ي�سبحون مدمنني 
ال�سيطرة  يفقدون  حيث  اأ���س��رار،  م��ن  وي��ع��ان��ون 
ما  للتكيف،  اآل��ي��ة  اإىل  يتحول  ال���ذي  الأم���ر  على 
يوؤدي لاإدمان وال�سعور باخلجل والكتئاب بعد 

الرك�ش".
قادرين  غري  اأنف�سهم  املدمنون  "يجد  واأ���س��اف: 
ممار�سة  وي��ف�����س��ل��ون  ال��رك�����ش  م���دة  تقليل  ع��ل��ى 
ال��ري��ا���س��ة ع��ل��ى ق�����س��اء ال���وق���ت م���ع ال��ع��ائ��ل��ة اأو 
ت�ساعد  قد  النتائج  ه��ذه  اأن  ونعتقد  الأ���س��دق��اء، 
النا�ش على فهم دوافعهم عندما يرك�سون حتى 
جتنب  مع  التمرين  من  ال�ستفادة  من  يتمكنوا 

الأ�سرار املحتملة".
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