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الإمارات.. مبادرات خريية عابرة للقارات 

.. وخيام الإفطار واملري يف كل مدينة

اأخبار الإمارات

قطع طرق واإغالق حمطات الوقود.. 

رم�ضان على وقع الأزمة يف لبنان

عربي ودويل

جتربة ناجحة لـ 4 حمكمات اإماراتيات 

يف البطولة الآ�ضيوية للري�ضة الطائرة

الفجر الريا�ضي

بولتون يدعو الناتو والغرب اإىل اإجراءات اأكرث �صرامة باأوكرانيا

الفروف: اإر�سال بريطانيا قذائف يورانيوم لكييف ت�سعيد ي�ستوجب الرد

   

حممد بن را�سد ياأمر باالإفراج عن 971 نزياًل 
يف دبي مبنا�سبة حلول �سهر رم�سان املبارك

•• دبي -وام:

اأمر �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم، نائب رئي�س الدولة 
ال��وزراء، رع��اه اهلل، ب�شفته حاكماً لإم��ارة دب��ي، بالإفراج  رئي�س جمل�س 
اإم��ارة دبي ومن  املن�شاآت الإ�شالحية والعقابية يف  971 من نزلء  عن 
املبارك.واأكد  رم�شان  �شهر  حلول  مبنا�شبة  وذل��ك  اجلن�شيات،  خمتلف 
اأن  دب��ي  لإم��ارة  العام  النائب  احلميدان،  عي�شى  ع�شام  امل�شت�شار  �شعادة 
الأمر ال�شادر عن �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم ياأتي 
حر�شاً من �شموه على منح امل�شمولني به فر�شة العودة مرة اأخرى اإىل 

حياتهم واأ�شرهم وجمتمعهم، كاأفراد �شاحلني.       )التفا�شيل �س2( 

و�سول العلماء �سيوف �ساحب ال�سمو رئي�س الدولة
•• اأبوظبي -وام:

ال�شمو  �شاحب  �شيوف  العلماء  الف�شيلة  اأ�شحاب  من  كوكبة  و�شل 
ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل اإىل الدولة، 
بالدرو�س  امل��ب��ارك  رم�����ش��ان  �شهر  واأي����ام  ل��ي��ايل  اإث����راء  يف  للم�شاركة 

واملحا�شرات.             )التفا�شيل �س2(

االإمارات تت�سامن مع باك�ستان واأفغان�ستان وتعزي يف �سحايا الزلزال
•• اأبوظبي-وام:

باك�شتان  م��ع  وت�شامنها  ال�شادقة  تعازيها  ع��ن  الإم����ارات  دول���ة  ت  ع����رّ
واأفغان�شتان يف �شحايا الزلزال الذي �شرب البلدين، ما اأ�شفر عن �شقوط 
الدويل  والتعاون  وزارة اخلارجية  واأعربت  القتلى واجلرحى.   عدد من 
الإ�شالمية  باك�شتان  اإىل جمهورية  تعازيها  - عن خال�س  لها  بيان  - يف 
وذوي  اأهايل  واإىل  ال�شديق،  و�شعبها  اأفغان�شتان  واإىل  ال�شديق،  و�شعبها 

ال�شحايا يف هذا امل�شاب الأليم، ومتنياتها بال�شفاء العاجل للم�شابني.

قدما التهاين ل�صعب الإمارات وجلميع امل�صلمني بحلول �صهر رم�صان املبارك

رئي�س الدولة ونائبه يهنئان قادة الدول العربية واالإ�سالمية
احلكام يهنئون  حممد بن زايد وحممد بن را�صد ويتبادلون التهاين

جمل�س النواب االأردين ي�سوت 
االإ�سرائيلي ال�سفري  على طرد 

•• عمان-وكاالت:

�شوت جمل�س النواب الأردين، اأم�س 
للحكومة  ت��و���ش��ي��ة  ع��ل��ى  الأرب����ع����اء، 
ب���ط���رد ال�����ش��ف��ر الإ����ش���رائ���ي���ل���ي من 
ع���م���ان، اح��ت��ج��اج��ا ع��ل��ى م���ا �شدر 
اليمني  ح��ك��وم��ة  وزراء  اأح�����د  م���ن 

املتطرف.
وق���ال���ت وك���ال���ة الأن����ب����اء الأردن����ي����ة 
ب���را، اإن ذل��ك ج��اء خ��الل اجلل�شة 
ال��ت�����ش��ري��ع��ي��ة ال��ت��ي ع��ق��ده��ا جمل�س 
ال����ن����وب ب���رئ���ا����ش���ة رئ���ي�������ش���ه اأح���م���د 

ال�شفدي، وح�شور هيئة الوزارة.
وط������ال������ب ال���������ش����ف����دي احل���ك���وم���ة 
ا�شتخدام  جت���اه  ف��اع��ل��ة  ب����اإج����راءات 
اإ����ش���رائ���ي���ل خلريطة  م��ال��ي��ة  وزي�����ر 
اململكة  ح�������دود  ت�������ش���م  م����زع����وم����ة 

والأرا�شي الفل�شطينية املحتلة.
مل��ا ج���اء من  ال��ن��واب رف�شهم  واأك����د 
اأفعال الوزير الإ�شرائيلي، موؤكدين 
عبداهلل  امللك  قيادة  خلف  وقوفهم 
والقوات امل�شلحة-والأجهزة الأمنية 
النيل  يحاول  من  لكل  الت�شدي  يف 

من الوطن و�شيادته.

مطار  تعر�س  توؤكد  �سوريا 
اإ�سرائيلية ل�سربات  حلب 

•• دم�شق-وكاالت:

ال�شورية  الأن����ب����اء  وك���ال���ة  اأك������دت 
الأربعاء،  �شباح  )�شانا(،  الر�شمية 
ق�شف  الإ���ش��رائ��ي��ل��ي  ال��ط��ران  اأن 
ب��ال�����ش��واري��خ م��ط��ار ح��ل��ب الدويل 
�شمايل البالد، متحدثة عن وقوع 
اأ����ش���رار م��ادي��ة ف��ق��ط، وذل����ك بعد 
تقارير اإعالمية اأ�شارت اإىل الأمر.

ن��ق��ال ع���ن م�شدر  ���ش��ان��ا  وذك������رت 
ع�شكري مل تذكر ا�شمه: نفذ العدو 
بال�شواريخ  ع��دوان��ا  الإ���ش��رائ��ي��ل��ي 
على مطار حلب الدويل، مما اأدى 

اإىل وقوع اأ�شرار مادية يف املطار.
واأ����ش���اف امل�����ش��در اأن���ه ع��ن��د حواىل 
من  دقيقة  و55  الثالثة  ال�شاعة 
العدو  نفذ  )الأرب��ع��اء(  اأم�س  فجر 
الإ���ش��رائ��ي��ل��ي ع���دوان���ا ج��وي��ا بعدد 
م��ن ال�����ش��واري��خ م��ن اجت���اه البحر 
املتو�شط غرب الالذقية م�شتهدفا 

حميط مطار حلب الدويل.
اأدى  ال��ع��دوان  اأن  امل�شدر  واأ���ش��اف 
املادية  الأ����ش���رار  بع�س  وق���وع  اإىل 

يف املطار.

جنود اأوكرانيون يطلقون مدفع هاوتزر D-30 باجتاه املواقع الرو�شية بالقرب من باخموت. )ا ف ب(
�شرغي  ال����رو�����ش����ي  اخل����ارج����ي����ة 
لف������روف حت���ذري���رات���ه م���ن تلك 

اخلطوة.
واأك�����د يف م���وؤمت���ر ���ش��ح��ف��ي عقب 
الإريري،  نظره  مع  حمادثاته 
القرار  ه���ذا  اأن  الأرب����ع����اء،  اأم�����س 
ينقل ال�شراع اإىل مرحلة جديدة 

وخطرة.

باليورانيوم املن�شب.
ك���الم لف����روف ج���اء ب��ع��د �شاعات 
اخلارجية  وزير  تاأكيد  من  قليلة 
كليفريل،  ج��ي��م�����س  ال����ي���ط���اين 
ن���ووي  ت�����ش��ع��ي��د  اأي  ع����دم وج�����ود 
يتعلق بدعم اأوكرانيا باليورانيوم 

املن�شب.
وزارة  با�شم  متحدث  اعت�  فيما 
رو�شيا  اأن  ال���ي��ط��ان��ي��ة  ال���دف���اع 

حتاول عمدا تزييف املعلومات. 
ال�يطاين  اجل��ي�����س  اأن  واأك������د 
يف  املن�شب  ال��ي��وران��ي��وم  ا�شتخدم 
لعقود،  ل���ل���دروع  خ��ارق��ة  ق��ذائ��ف 
لتلك  ع��الق��ة  ل  اأن  على  م�����ش��ددا 

القذائف بالنووي.
التي  ال��ق��ذائ��ف  اأن  على  كما�شدد 
ت�شتخدمها دبابات "ت�شالنجر 2" 
حتتوي فقط على عنا�شر �شئيلة 

من اليورانيوم املن�شب.
وكان الرئي�س الرو�شي فالدمير 
ه����دد ب������دوره اأم���������س، ب�����اأن ب���الده 
اأر�شلت  اإذا  ال����رد  اإىل  �شت�شطر 
م�شنوعة  قذائف  املتحدة  اململكة 
م����ن ال���ي���وران���ي���وم امل��ن�����ش��ب اإىل 
القوات الأوكرانية، متهماً الغرب 
نات  "مكورّ حت��م��ل  اأ���ش��ل��ح��ة  بن�شر 

نووية".

•• عوا�شم-وكاالت:

القومي  الأم����ن  م�شت�شار  اع��ت��� 
بولتون،  ال�شابق، جون  الأمركي 
�شحيفة  م�����ع  م���ق���اب���ل���ة  خ�������الل 
اجلي�س  اأن  ال�يطانية،  تلغراف 
ال����رو�����ش����ي اأق�������ل م����ن ت���ه���دي���د يف 
الوقت نف�شه  اأوكرانيا، م�شددا يف 
الناتو  على  يتعني  ك��ان  اأن���ه  على 
اإج�������راءات اأكرث  وال���غ���رب ات���خ���اذ 
�شرامة يف وقت اأبكر، فيما يتعلق 
باحلملة الع�شكرية الرو�شية على 

اأوكرانيا.
و����ش���خ���ر ج������ون ب����ول����ت����ون، ال����ذي 
ل��ط��امل��ا ك���ان ي��وؤم��ن ب��ق��وة الدولة 
ع�شكرية  ق�����وات  اإىل  واحل����اج����ة 
قوية، من اجلي�س الرو�شي، وقال 
تلغراف  ل�شحيفة  ت�شريحاته  يف 
الرو�شي  اجل��ي�����س  ال���ي��ط��ان��ي��ة: 

اأقل من تهديد يف اأوكرانيا.
�شمال  ح���ل���ف  ع���ل���ى  ي��ت��ع��ني  ك�����ان 
الأطل�شي والغرب، اتخاذ اإجراءات 

اأكرث �شرامة يف وقت اأبكر.
م�����ش��ل��ح��ة حيوية  ه���ي  اأوك���ران���ي���ا 
للوليات املتحدة؛ ال�شالم والأمن 
اأمركية  م�����ش��ل��ح��ة  اأوروب���������ا  يف 

حيوية.

يتعر�س جزء منها  لذلك عندما 
اأوكرانيا،  يف  للتهديد  )اأوروب�����ا( 
على الرغم من اأنها لي�شت ع�شوا 
الناتو  اأع�������ش���اء  ف�����اإن  ال���ن���ات���و،  يف 

الآخرين يتاأثرون.
وت���ع���ل���ي���ق���اً ع���ل���ى ق�����ش��ي��ة ت���زوي���د 
بقذائف  لأوك����ران����ي����ا  ب��ري��ط��ان��ي��ا 
ال��ي��وران��ي��وم امل��ن�����ش��ب، ج���دد وزير 

ب��الده �شت�شطر يف  اأن  كما اعت� 
ت��ل��ك احل��ال��ة اإىل ال���رد ع��ل��ى هذا 
الت�شعيد ال�يطاين مبا يتما�شى 
ما  النووية، بح�شب  مع عقيدتها 

نقلت و�شائل اإعالم رو�شية.
الغربية  ال����دول  ات��ه��م  ذل���ك،  اإىل 
مبعار�شتها الدائمة لأي معاهدة 
املزودة  ال��ذخ��رة  ا�شتخدام  متنع 

•• باري�س-وكاالت:

ماكرون  اإميانويل  الرئي�س  خ��رج 
الأربعاء  اأم�����س  ع��ن �شمته  اأخ���راً 
وتوجه اإىل الفرن�شيني يف مقابلة 
اإ�شالح  ح��ول  مبا�شرة  تلفزيونية 
الأ�شبوع  اأُق��ررّ  الذي  التقاعد  نظام 
املا�شي، بعد غياب لأيام يف خ�شم 
ت�����ش��اع��د ال��ت��وت��ر الج��ت��م��اع��ي يف 

فرن�شا.
اإ�شدار  اإن���ه يجب  م��اك��رون  وق���ال 
العام،  نهاية  قبل  التقاعد  قانون 
اإم��ك��ان��ي��ة قبول  اإىل ع���دم  م�����ش��راً 

التمرد يف ال�شارع �شد القانون.
واأ�شاف اأن قانون اإ�شالح التقاعد 
باأكمله،  ال��ن��ظ��ام  لإن��ق��اذ  ���ش��روري 
يعجبه  ل  ال��ق��ان��ون  اأن  اإىل  لف��ت��اً 

ولكنه من اأجل امل�شلحة العامة.
على  تعمل  احلكومة  اأن  اأك��د  كما 
يف  الطبيعية  احل��ي��اة  اإىل  ال��ع��ودة 

فرن�شا يف اأ�شرع وقت.
واأو�شح ماكرون اأنه م�شتعد لتقبل 
النخفا�س يف �شعبيته، م�شراً اإىل 
الهجرة  قوانني  تعديل  �شيتم  اأن��ه 

•• بريوت-وكاالت:

القت�شادية  الأزم�����ة  ا���ش��ت��داد  م��ع 
و�����ش����وء الأح���������وال امل��ع��ي�����ش��ي��ة بعد 
وقع  وع���ل���ى   ،2019 ع����ام  اأزم������ة 
�شرف  �شعر  يف  احل��ا���ش��ل  التفلت 
الع�شكريني  ح���راك  نفذ  ال����دولر، 
املتقاعدين، الأربعاء، حتركاً وا�شعاً 
ب�شاحة ريا�س ال�شلح يف العا�شمة 
ا�شتنفار  و���ش��ط  ب���روت  اللبنانية 

اأمني كثيف.
الركن  ال��ع��م��ي��د  اأك����د  ال�����ش��ي��اق،  يف 
ن��ادر: توجهنا منذ  املتقاعد ج��ورج 
اأ�شبوع بالدعوة اإىل التظاهر اليوم 
ال�����ش��ل��ح، لفتاً  ري���ا����س  ���ش��اح��ة  يف 
كبر  ح�شد  هناك  �شيكون  اأن��ه  اإىل 
وغا�شب ملا يعانيه ال�شعب، م�شدداً 

ميكن  ل  احل������ايل  ال���و����ش���ع  واأن 
ال�شمت عليه.

الفرن�شي  ال���رئ���ي�������س  واأج����������رى 
اأع�شاء  م��ع  ال��ث��الث��اء  م�����ش��اورات 
احل��ك��وم��ة وق����ادة الأغ��ل��ب��ي��ة، بدءاً 
بورن،  اإليزابيت  ال���وزراء  برئي�شة 
ب�����ش��ع��وب��ة الثنني  ��ب��ت  ال��ت��ي جت��نرّ
رف�س  ب��ع��د  بحكومتها  الإط���اح���ة 
ت�شعة  ب��ف��ارق  ال��وط��ن��ي��ة  اجلمعية 
مقرحي  اأح������د  ف���ق���ط  اأ������ش�����وات 

ح��ج��ب ال��ث��ق��ة ع��ن��ه��ا ع��ل��ى خلفية 
مت��ري��ره��ا م�����ش��روع اإ����ش���الح نظام 

التقاعد.
ف���ي���م���ا اأك�������د اأح�������د امل�������ش���ارك���ني يف 
اأع�����ق�����اب اج���ت���م���اع ����ش���م اأع�������ش���اء 
احل��ك��وم��ة وامل��ع�����ش��ك��ر ال��رئ��ا���ش��ي يف 
اأن  الثالثاء  �شباح  الإليزيه  ق�شر 
اأو  ال�ملان  ح��لرّ  يعتزم  ل  ماكرون 
ا�شتفتاء  اأو  وزاري  تعديل  اإج���راء 

على اإ�شالح النظام التقاعدي.

على اأن ل حل للمواطنني مع هذه 
ال�شلطة اإل ع� ال�شارع.

املتقاعدون  الع�شكريون  حاول  كما 
اقتحام  امل��ت��ظ��اه��ري��ن  م���ن  وع�����دد 
اأطلقت  فيما  احل��ك��وم��ي،  ال�����ش��راي��ا 
القنابل  ال�شغب  مكافحة  عنا�شر 
امل�������ش���ي���ل���ة ل����ل����دم����وع ب���اجت���اه���ه���م. 

وح�شلت حالت اختناق واإ�شابات.
م����ع جل�شة  ت����زام����ن����اً  ذل�����ك  ي����اأت����ي 
ال��ل��ج��ان ال��ن��ي��اب��ي��ة امل�����ش��رك��ة التي 
املعي�شي  الو�شع  ملناق�شة  ُخ�ش�شت 
والق��ت�����ش��ادي وامل���ايل ال��راه��ن من 
الدولر،  �شرف  �شعر  تفلت  زاوي���ة 
املناطق  م���ن  ع����دد  ���ش��ه��د  اأن  ب��ع��د 
التحركات،  م���ن  ع������دداً  ال���ث���الث���اء 
حيث اأُقفلت الطرق، احتجاجاً على 
الأمور،  اإليه  و�شلت  الذي  الردي 

وفق �شحيفة النهار.
 ،2019 اأن�����ه م��ن��ذ خ���ري���ف  ي���ذك���ر 
اقت�شادية  اأزم��ة  باأ�شواأ  لبنان  مي��ررّ 
حيث  احل��دي��ث،  تاريخه  يف  ومالية 
ل اللرة كل يوم رقماً جديداً  ُت�شجرّ
ب��ان��ه��ي��اره��ا اأم����ام ال�����دولر، م��ا اأدى 
الفقر وتراجع  ارتفاع معدلت  اإىل 
اللبنانيني،  عند  ال�شرائية  القدرة 
عن  وم�شريف  �شيا�شي  عجز  و�شط 
اإيجاد حلول لالأزمة. واأعلن حاكم 
�شالمة،  ري���ا����س  ل��ب��ن��ان  م�����ش��رف 
للبنك  التابعة  �شرفة  من�شة  اأن 
�شتبداأ بيع مبالغ مل يتم حتديدها 
من الدولر يف حماولة لو�شع حد 
اللرة.  ���ش��رف  �شعر  يف  ل��ل��راج��ع 
ك��م��ا ح���دد ���ش��ع��ر ال�����ش��رف اجلديد 

عند 90 األف لرة للدولر.

حمتجون ي�شيحون رف�شا ملا يقوله ماكرون خالل املقابلة التلفزيونية

متقاعدون من اجلي�س اللبناين يتظاهرون اأمام الق�شر احلكومي و�شط بروت. )ا ف ب(

ماكرون: ال ميكن قبول التمرد يف ال�سارع �سد قانون التقاعد

اأزمة مياه تهدد حياة ملياري �سخ�س حول العامل

•• اأبوظبي-وام - الفجر:

بعث �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه 
اأ�شحاب  اإىل  امل��ب��ارك،  رم�شان  �شهر  حلول  مبنا�شبة  تهنئة  برقيات  اهلل 
اجل��الل��ة وال��ف��خ��ام��ة وال�����ش��م��و م��ل��وك وروؤ����ش���اء واأم�����راء ال����دول العربية 

والإ�شالمية.
واأعرب �شموه عن متنياته لهم مبوفور ال�شحة وال�شعادة ول�شعوبهم، املزيد 

من التقدم والرخاء، ولأمتنا العربية والإ�شالمية العزة واملجد والرفعة.
رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  بعث  كما 
الدولة رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دبي رعاه اهلل برقيات تهنئة مماثلة 
والفخامة  اجلاللة  اأ�شحاب  اإىل  امل��ب��ارك،  رم�شان  �شهر  حلول  مبنا�شبة 

وال�شمو ملوك وروؤ�شاء واأمراء الدول العربية والإ�شالمية.
اآل نهيان  زاي��د  ال�شيخ حممد بن  ال�شمو  ق��ال �شاحب  اأخ��رى  من جهة 
رئي�س الدولة »حفظه اهلل« يف تغريدة على ح�شاب �شموه ال�شخ�شي يف 
�شهر خر  اجعله  اللهم   .. واملغفرة  الرحمة  �شهر  )توير(: يهل علينا 

وبركة على بالدنا وعلى اجلميع. 
من جانبه قال �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم، نائب 
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س ال��وزراء، حاكم دبي »رعاه اهلل« يف تغريدة 
على ح�شاب �شموه ال�شخ�شي يف )توير(: كل التهنئة ل�شعب الإمارات 
رم�شان  �شهر  ح��ل��ول  مبنا�شبة  والإ���ش��الم��ي��ة  العربية  ال�شعوب  ول��ك��ل 
املبارك.. اأعاده اهلل علينا وعليكم باخلر والرحمة والأمن والإميان .. 

وتقبل اهلل منا ومنكم �شالح الأعمال.                         )التفا�شيل �س2(
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•• نيويورك- وكاالت:

اأزم����ة  ي���واج���ه  ال���ع���امل  اأن  م���ن  امل���ت���ح���دة  الأمم  ح�����ذرت 
والتطوارت  ال�����ش��ك��ان،  ع���دد  ارت���ف���اع  ب�شبب  ع��امل��ي��ة  م��ي��اه 

الجتماعية-القت�شادية، وتغر اأمناط ال�شتهالك.
والعلوم  للربية  املتحدة  الأمم  ملنظمة  تقرير  يف  وج��اء 
والثقافة ) اليون�شكو(، �شدر قبل موؤمتر املياه الأممي يف 
نيويورك اأم�س الأربعاء، اأن ملياري �شخ�س على م�شتوى 
العامل لي�س لديهم مياه �شاحلة لل�شرب، كما ل ي�شتطيع 
تدار  3.6 مليار �شخ�س احل�شول على خدمات �شحية 

ب�شورة اآمنة.
هناك  اأزولي،  اأودري  لليون�شكو  العامة  امل��دي��رة  وقالت 
اأزمة  خ��روج  ملنع  قوية  دولية  اآليات  لو�شع  ما�شة  حاجة 
م�شتقبلنا  املياه  واأ�شافت،  ال�شيطرة.  عن  العاملية  املياه 
امل�شرك، ومن ال�شروري اأن نتحرك �شوياً لكي نت�شارك 

املياه ب�شورة مت�شاوية ونديرها ب�شورة م�شتدامة.
الأ�شخا�س  ع��دد  يرتفع  اأن  املتوقع  م��ن  اأن���ه  اإىل  وي�شار 

ب��واق��ع ال�شعف من  امل��ي��اه عاملياً  ن��درة  ي��واج��ه��ون  ال��ذي��ن 
عام 2016 اإىل ما يراوح  خالل  �شخ�س  مليون   930

ما بني 1.7 و2.4 مليار �شخ�س خالل عام .2050
واأ�شار التقرير اإىل اأن زيادة معدل حدوث موجات اجلفاف 
مما  البيئية،  الأنظمة  على  ي�شغط  وال�شديدة  املطولة 

يخلف اآثاراً �شيئة على النبانات واحليوانات.
امل��ي��اه الأممي،  امل��ق��رر عقد م��وؤمت��ر  اأن���ه م��ن  اإىل   وي�شار 
وطاجك�شتان،  هولندا  م�شركة  ب�شورة  ت�شت�شيف  الذي 
اأول  امل��وؤمت��ر  اأي���ام. ويعد  ن��ي��وي��ورك على م��دار ثالثة  يف 
ف��ع��ال��ي��ات اأمم��ي��ة م��ن ن��وع��ه��ا ت��رك��ز ب�����ش��ورة ك��ام��ل��ة على 

�شيا�شة املياه خالل نحو 50 عاماً. 
وي�شهد القرن الإفريقي موجات جفاف حادة، قد توؤدي 
اإىل 135 وفاة يومياً يف ال�شومال خالل الفرة املمتدة 
وفقاً  )ح��زي��ران(،  يونيو  اإىل  الثاين(  )كانون  يناير  من 
لدرا�شة اأ�شدرتها يوم الإثنني، وزارة ال�شحة ال�شومالية 
املتحدة  الأمم  وم��ن��ظ��م��ة  ال��ع��امل��ي��ة  ال�����ش��ح��ة  وم��ن��ظ��م��ة 

للطفولة )يوني�شف(.

مع ا�صتداد الأزمة القت�صادية و�صوء الأحوال املعي�صية 

غ�سب يف بريوت.. وحترك حا�سد للع�سكريني املتقاعدين
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي -وام:

و�شل كوكبة من اأ�شحاب الف�شيلة العلماء �شيوف �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
حممد بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة “حفظه اهلل” اإىل الدولة، للم�شاركة 

يف اإثراء ليايل واأيام �شهر رم�شان املبارك بالدرو�س واملحا�شرات.
وكان يف ا�شتقبالهم مبطار اأبوظبي الدويل الدكتور حممد مطر الكعبي، 
رئي�س الهيئة العامة لل�شوؤون الإ�شالمية والأوقاف، وحممد �شعيد النيادي 
الكعبي  الدكتور  امل�شوؤولني فيها.وقد رحب  الهيئة، وعدد من  مدير عام 
بالعلماء ال�شيوف متمنيا لهم طيب الإقامة يف ربوع الإمارات، وامل�شاركة 
يف  وال��ن��دوات  واملحا�شرات  بالدرو�س  ال�شنوي،  الرم�شاين  ال�نامج  يف 
لهم  م��وؤك��داً  املختلفة،  الإع���الم  وو�شائل  واملوؤ�ش�شات  واملجال�س  امل�شاجد 

والعلماء  بالعلم   ، اهلل”  “حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  ال�شمو  �شاحب  اهتمام 
ومتابعة �شمو ال�شيخ من�شور بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء 
وزير ديوان الرئا�شة وحر�س �شموهما على عك�س الوجه احل�شاري لديننا 
الإ�شالمي وتعاليمه ال�شمحة.وترحم الدكتور الكعبي على القائد املوؤ�ش�س 
ال�شيخ زايد بن �شلطان - طيب اهلل ثراه -، الذي اأر�شى هذه ال�شنة الطيبة، 
العلماء  تقدم  جانبهم  العامل.من  بقاع  كل  من  العلماء  يدعو  كان  حيث 
بخال�س ال�شكر والتقدير ل�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان 
“حفظه اهلل” على هذه ال�شت�شافة واإتاحة الفر�شة لهم  رئي�س الدولة 
الرفيعة  باملكانة  منوهني  للدولة،  الرم�شانية  ال�نامج  يف  للم�شاركة 
التي حتظى بها دولة الإمارات العربية املتحدة قيادة وحكومة و�شعباً على 

م�شتوى العامل.

•• ال�شارقة-وام:

ع�شو  القا�شمي  حممد  بن  �شلطان  الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  بعث 
املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة برقية تهنئة اإىل اأخيه �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
حممد بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل" مبنا�شبة حلول �شهر 
رم�شان الف�شيل اأعرب فيها عن �شادق تهانيه وت�يكاته بهذه املنا�شبة 
املباركة داعيا اهلل العلي القدير اأن يعيد هذه املنا�شبة الكرمية على �شموه 

مبوفور ال�شحة والعافية.
كما بعث �شاحب ال�شمو حاكم ال�شارقة برقيات تهنئة مماثلة اإىل �شاحب 
رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو 
اأع�شاء  ال�شمو  اأ�شحاب  "رعاه اهلل"، واإخوانه  ال��وزراء حاكم دبي  جمل�س 

املجل�س الأعلى حكام الإمارات.
اأي�شاً مبنا�شبة �شهر  ال�شارقة برقيات تهنئة  ال�شمو حاكم  وبعث �شاحب 
لدول  التعاون  جمل�س  دول  ق��ادة  وال�شمو  اجلاللة  اأ�شحاب  اإىل  رم�شان 
اخلليج العربية، وروؤ�شاء وملوك الدول العربية والإ�شالمية متمنياً لهم 
ولالأمة  والزده���ار  التقدم  من  املزيد  ول�شعوبهم  والعافية  ال�شحة  دوام 

العربية والإ�شالمية العزة والرفعة.
كما بعث �شمو ال�شيخ �شلطان بن حممد بن �شلطان القا�شمي ويل العهد 
نائب حاكم ال�شارقة، و�شمو ال�شيخ عبداهلل بن �شامل بن �شلطان القا�شمي 
نائب حاكم ال�شارقة، و�شمو ال�شيخ �شلطان بن اأحمد بن �شلطان القا�شمي 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اإىل  مماثلة  تهنئة  برقيات  ال�شارقة،  حاكم  نائب 
ال�شمو  "حفظه اهلل"، و�شاحب  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد 
جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ 
الأعلى  املجل�س  اأع�شاء  ال�شمو  واأ�شحاب  الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل"، 
واأ�شحاب اجلاللة  احلكام،  ون��واب  العهود  اأولياء  و�شمو  الإم���ارات،  حكام 

وال�شمو قادة دول جمل�س التعاون.
املجل�س  ع�شو  النعيمي  را�شد  بن  حميد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  هناأ  كما 
اآل  زاي��د  ب��ن  ال�شيخ حممد  ال�شمو  �شاحب  اأخ���اه،  الأع��ل��ى حاكم عجمان 
نهيان رئي�س الدولة “حفظه اهلل”، مبنا�شبة حلول �شهر رم�شان املبارك. 

..داعيا العلي القدير اأن يعيده على �شموه مبوفور ال�شحة والعافية وعلى 
�شعب الإمارات والأمتني العربية والإ�شالمية باخلر و ال�كات.

حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب   .. عجمان  حاكم  ال�شمو  �شاحب  هناأ  كما 
بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي 
لالإحتاد  الأعلى  املجل�س  اأع�شاء  ال�شيوخ  ال�شمو  واأ�شحاب  اهلل”  “رعاه 

حكام الإمارات.
اجلاللة  اأ�شحاب  اإىل  املنا�شبة  بهذه  تهنئة  برقيات  كذلك  �شموه  وبعث 
لهم  ..متمنيا  العربية  اخلليج  ل��دول  التعاون  دول جمل�س  ق��ادة  وال�شمو 
ولالأمة  والتقدم  الرقي  من  املزيد  ول�شعوبهم  والعافية  موفورال�شحة 

العربية والإ�شالمية العزة والتقدم.
وهناأ �شمو ال�شيخ عمار بن حميد النعيمي ويل عهد عجمان و�شمو ال�شيخ 
نا�شر بن را�شد النعيمي نائب حاكم عجمان بهذه املنا�شبة املباركة �شاحب 
اهلل"  "حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو 
الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  و�شاحب 
ال�شيوخ  ال�شمو  اهلل" واأ�شحاب  "رعاه  دبي  حاكم  ال��وزراء  جمل�س  رئي�س 
اأع�شاء املجل�س الأعلى لالحتاد حكام الإمارات و�شمو اأولياء العهود ونواب 
احلكام واأ�شحاب اجلاللة وال�شمو قادة دول جمل�س التعاون لدول اخلليج 

العربية واأولياء العهود.
املجل�س  ال�شرقي ع�شو  ال�شيخ حمد بن حممد  ال�شمو  بعث �شاحب  كما 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اأخيه  اإىل  تهنئة،  برقية  الفجرة،  حاكم  الأعلى 
حلول  مبنا�شبة  اهلل"،  "حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد 
بهذه  وت�يكاته  تهانيه  �شادق  عن  فيها  اأع��رب  الف�شيل،  رم�شان  �شهر 
اأن يعيد هذه املنا�شبة الكرمية  املنا�شبة املباركة، داعيا اهلل العلي القدير 

على �شموه مبوفور ال�شحة والعافية.
اإىل  مماثلة،  تهنئة  برقيات  ال��ف��ج��رة،  ح��اك��م  ال�شمو  �شاحب  بعث  كما 
الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
ال�شمو  اأ�شحاب  واإخوانه  اهلل"،  "رعاه  دبي  حاكم  ال��وزراء  جمل�س  رئي�س 

ال�شيوخ اأع�شاء املجل�س الأعلى حكام الإمارات.
وبعث �شاحب ال�شمو حاكم الفجرة، برقيات تهنئة اأي�شا مبنا�شبة �شهر 

التعاون لدول  قادة دول جمل�س  وال�شمو  اأ�شحاب اجلاللة  اإىل  رم�شان، 
اخلليج العربية، وروؤ�شاء وملوك الدول العربية والإ�شالمية، متمنياً لهم 
ولالأمة  والزده���ار  التقدم  من  املزيد  ول�شعوبهم  والعافية  ال�شحة  دوام 
بن  حممد  ال�شيخ  �شمو  بعث  كما  والرفعة.  العزة  والإ�شالمية  العربية 
حمد بن حممد ال�شرقي ويل عهد الفجرة، برقيات تهنئة مماثلة، اإىل 
"حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو  �شاحب 
رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  و�شاحب  اهلل"، 
ال�شمو  واأ�شحاب  اهلل"،  "رعاه  دبي  حاكم  ال��وزراء  جمل�س  رئي�س  الدولة 
ال�شيوخ اأع�شاء املجل�س الأعلى حكام الإمارات، و�شمو اأولياء العهود ونواب 

احلكام، واأ�شحاب اجلاللة وال�شمو قادة دول جمل�س التعاون.
كما هناأ �شاحب ال�شمو ال�شيخ �شعود بن را�شد املعال ع�شو املجل�س الأعلى 
اآل نهيان  زاي��د  ال�شيخ حممد بن  ال�شمو  اأخ��اه �شاحب  القيوين  اأم  حاكم 

رئي�س الدولة “حفظه اهلل” مبنا�شبة حلول �شهر رم�شان املبارك.
اأم القيوين عن اأطيب التهاين والت�يكات  واأعرب �شاحب ال�شمو حاكم 
بهدة املنا�شبة الإ�شالمية العزيزة ، داعيا �شبحانة وتعاىل اأن يعيدها على 
�شموه مبوفور ال�شحة والعافية وعلى �شعب الإمارات والأمتني العربية 

والإ�شالمية باليمن واخلر وال�كات.
ال�شيخ حممد  ال�شمو  القيوين �شاحب  اأم  ال�شمو حاكم  هناأ �شاحب  كما 
بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي 

اهلل" "رعاه 
اأع�شاء املجل�س الأعلى لالحتاد حكام الإمارات  واأ�شحاب ال�شمو ال�شيوخ 

بهذه املنا�شبة.
اأم القيوين برقيات تهنئة بهدة املنا�شبة اىل  وبعث �شاحب ال�شمو حاكم 
اأ�شحاب اجلاللة وال�شمو قادة دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية 
موفور  لهم  متمنيا  والإ�شالمية…  العربية  ال���دول  وم��ل��وك  وروؤ���ش��اء 

ال�شحة والعافية ول�شعوبهم املزيد من الرقى والزدهار.
كما هناأ �شمو ال�شيخ را�شد بن �شعود بن را�شد املعال ويل عهد اأم القيوين 
“حفظة  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو  �شاحب 
رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  و�شاحب  اهلل” 

الدولة رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دبي “رعاه اهلل” ، واأ�شحاب ال�شمو 
ونواب  العهود  واأول��ي��اء  الإم���ارات،  حكام  لالحتاد  الأعلى  املجل�س  اأع�شاء 

احلكام.
دول  ق���ادة  وال�شمو  اجل��الل��ة  اأ���ش��ح��اب  اإىل  تهنئة  ب��رق��ي��ات  �شموه  وب��ع��ث 
العربية  ال��دول  وملوك  وروؤ���ش��اء  العربية  اخلليج  ل��دول  التعاون  جمل�س 

وال�شالمية.
كما بعث �شاحب ال�شمو ال�شيخ �شعود بن �شقر القا�شمي، ع�شو املجل�س 
الأعلى، حاكم راأ�س اخليمة، برقية تهنئة اإىل اأخيه �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
"حفظه اهلل"، مبنا�شبة حلول  الدولة  رئي�س  نهيان،  اآل  زاي��د  بن  حممد 
بهذه  والت�يكات  التهاين  اأطيب  عن  فيها  اأع��رب  املبارك،  رم�شان  �شهر 
�شموه  يعيدها على  اأن  القدير  العلي  داعياً  العزيزة،  الإ�شالمية  املنا�شبة 
مبوفور ال�شحة والعافية وعلى �شعب دولة الإم��ارات، والأمتني العربية 

والإ�شالمية باخلر وال�كات.
اإىل  كما بعث �شاحب ال�شمو حاكم راأ�س اخليمة، برقيات تهنئة مماثلة، 
الدولة،  رئي�س  نائب  مكتوم،  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
اأ�شحاب  اإخ��وان��ه  واإىل  اهلل"،  "رعاه  دب��ي  حاكم  ال����وزراء،  جمل�س  رئي�س 

ال�شمو ال�شيوخ اأع�شاء املجل�س الأعلى لالحتاد حكام الإمارات.
وبعث �شاحب ال�شمو حاكم راأ�س اخليمة، برقيات تهنئة بهذه املنا�شبة اإىل 
اأ�شحاب اجلاللة وال�شمو قادة دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية، 
وروؤ�شاء وملوك الدول العربية والإ�شالمية ..متمنياً لهم موفور ال�شحة 

والعافية ول�شعوبهم املزيد من الرقي والتقدم والزدهار.
كما بعث �شمو ال�شيخ حممد بن �شعود بن �شقر القا�شمي ويل عهد راأ�س 
اخليمة، برقيات تهنئة مماثلة، اإىل �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد 
حممد  ال�شيخ  ال�شمو  و�شاحب  اهلل"،  "حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان،  اآل 
بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي 
الأعلى لالحتاد  املجل�س  اأع�شاء  ال�شيوخ  ال�شمو  واأ�شحاب  اهلل"،  "رعاه 
اأ�شحاب اجلاللة  واإىل  ون��واب احل��ك��ام،  العهود  واأول��ي��اء  الإم���ارات،  حكام 
وال�شمو قادة دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية، وروؤ�شاء وملوك 

الدول العربية والإ�شالمية.

•• اأبوظبي-وام:

التقى �شمو ال�شيخ خالد بن حممد بن زايد اآل نهيان، ع�شو املجل�س التنفيذي 
اأبوظبي  جمل�س  اأع�شاء  التنفيذي،  اأبوظبي  مكتب  رئي�س  اأبوظبي،  لإم��ارة 
اخلام�شة  دورت��ه  خ��الل  املجل�س  اإجن���ازات  على  ه  �شمورّ اطلع  حيث  لل�شباب؛ 

.)2023 - 2021(
لهم  متمنياً  )2023-2025(؛  ال�شاد�شة  ال��دورة  باأع�شاء  ه  �شمورّ ��ب  ورحرّ
وتعزيز  ال�شباب  متكني  اإجن���ازات  موا�شلة  يف  والتقدم  النجاح  م��ن  م��زي��داً 

م�شاركتهم املجتمعية يف خمتلف املجالت.
وتناول هذا اللقاء عر�س اأبرز ال�امج واملبادرات التي اأطلقها املجل�س خالل 
هذه  يف  امل�شاركة  ال�شابة  امل��واه��ب  من  جمموعة  بح�شور  ال�شابقة،  ال���دورة 
اإجنازات  عر�س  مت  حيث  ال�شراتيجيني؛  ال�شركاء  مع  بالتعاون  املبادرات 
اأبوظبي من  اإم��ارة  املجل�س يف تعزيز منظومة متكني ال�شباب على م�شتوى 
خالل ت�شجيع وحتفيز فئة ال�شباب على امل�شاركة املجتمعية وبناء قدراتهم 

وا�شتثمار طاقاتهم للم�شاركة يف م�شرة التنمية والدفع بعجلة التطور نحو 
الأمام ع� تفعيل دور ال�شباب واإي�شال اأفكارهم وت�شخر كفاءاتهم يف خدمة 

الوطن.
العام  الأم���ني  غبا�س،  �شعيد  �شيف  معايل  اللقاء،  ه��ذا  خ��الل  ه،  �شمورّ راف��ق 

للمجل�س التنفيذي لإمارة اأبوظبي.
اأ �شمو ال�شيخ خالد بن حممد بن زايد اآل نهيان، اأع�شاء الدورة ال�شابقة  وهنرّ
ملجل�س اأبوظبي لل�شباب على ما بذلوه من جهود متميزة يف خدمة مبادرات 
ال�شباب، وَحثرّهم على موا�شلة دعم برامج متكني ال�شباب وتوظيف اخل�ات 
ة والإ�شهام يف  التي اكت�شبوها، من خالل هذه التجربة، يف اإثراء احلياة العامرّ

دعم طاقات ال�شباب لتحقيق طموحاتهم وتطلعاتهم حا�شراً وم�شتقباًل.
 -  2023( ال�شاد�شة  ن�شختها  يف  اجل��دي��دة  ال���دورة  باأع�شاء  ه  �شمورّ ��ب  ورحرّ
ال�شبابية  بال�امج  لالرتقاء  مهامهم  يف  التوفيق  لهم  متمنياً   ،)2025
جمال�س  دور  وتعزيز  تفعيل  خ��الل  من  وا�شع  نطاق  على  اأثرها  وا�شتدامة 
ال�شباب يف خمتلف الهيئات واجلهات احلكومية لإ�شماع اأ�شواتهم والتعبر 

عن اأفكارهم واإبراز مواهبهم.
ه خالل هذا الجتماع اأن القيادة الر�شيدة للدولة ُتويل اهتماماً  واأكد �شمورّ
كبراً لفئة ال�شباب وت�شع تطلعاتهم وطموحاتهم على قمة �شلم اأولوياتها 
التنمية  لعجلة  الرئي�شي  واملحرك  التقدم  مل�شرة  الناب�س  القلب  ب�شفتهم 
ال�شاملة، م�شراً اإىل اأن جمال�س ال�شباب ُتعد ترجمة لهذه الروؤية على اأر�س 
املالئمة لإع��داد جيل موؤهل وقادر  الظروف  تهيئة جميع  اأج��ل  الواقع من 
على البتكار والإبداع ملواجهة حتديات امل�شتقبل وقيادة دفة اقت�شاد وطني 

قائم على املعرفة.
و�شهد جمل�س اأبوظبي لل�شباب، يف دورته املا�شية، تنفيذ 22 مبادرة �شملت 
 7 وت�شميم  املجتمع  واأف���راد  ال�شباب  فئة  األ��ف م�شتفيد من   20 اأك��رث من 
القطاع  28 �شريكاً من  بالتعاون مع  الإط��الق وذلك  مبادرات جديدة قيد 
تطوير  على  منه  حر�شاً  التطوعي  العمل  وموؤ�ش�شات  واخلا�س  احلكومي 
املبادرات  ا�شتدامة  ل�شمان  ال�شراتيجيني  ال�شركاء  مع  بالتعاون  املبادرات 

وتوحيد اجلهود.

وخالل دورته ال�شابقة، حر�س املجل�س على تعزيز التوا�شل مع ال�شباب من 
ونزلء  املحدود  الدخل  واأ�شحاب  الهمم  اأ�شحاب  ل�شيما  الفئات،  خمتلف 
والفنانني  اجلامعات  وطالب  العمل  عن  والباحثني  الإ�شالحية  املوؤ�ش�شات 
واملبدعني، وغرهم من فئة ال�شباب، من خالل التواجد يف جمال�س الأحياء 
اأبوظبي  من  كل  يف  العايل  التعليم  موؤ�ش�شات  اإىل  ميدانية  زي��ارات  واإج���راء 

والعني ومنطقة الظفرة، وتنظيم الفعاليات ح�شب اهتمامات ال�شباب.
دورت��ه اخلام�شة  املجل�س يف  التي عمل عليها  ال�شبابية  امل��ب��ادرات  اأب��رز  ومن 
موؤ�ش�شات  مع  بالتعاون  التوظيف"  ودع��م  العمل  ل�شوق  "التجهيز  م��ب��ادرة 
القطاع اخلا�س، ومبادرة "�شاعة مع ال�شباب" بالتعاون مع جمال�س اأبوظبي 
بديوان الرئا�شة، ومبادرة "املخرعني ال�شباب" بالتعاون مع دائرة التنمية 
القت�شادية، وبرنامج "�شفراء اإدارة الأزمات والطوارئ" بالتعاون مع مركز 
اإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة اأبوظبي، ومبادرة "همة �شباب .. 
الِهمم،  لأ�شحاب  العليا  زايد  موؤ�ش�شة  مع  الهمم" بالتعاون  اأ�شحاب  لدمج 

اإ�شافًة اإىل العديد من املبادرات املهمة الأخرى.

احلكام يهنئون رئي�س الدولة ونائبه ويتبادلون التهاين بحلول �سهر رم�سان الف�سيل

و�سول العلماء �سيوف �ساحب 
ال�سمو رئي�س الدولة

•• دبي -وام:

رئي�س  نائب  مكتوم،  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اأم��ر 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء، “رعاه اهلل”، ب�شفته حاكماً لإمارة دبي، 
بالإفراج عن 971 من نزلء املن�شاآت الإ�شالحية والعقابية يف اإمارة 
رم�شان  �شهر  حلول  مبنا�شبة  وذل��ك  اجلن�شيات،  خمتلف  وم��ن  دب��ي 
العام  النائب  احلميدان،  عي�شى  ع�شام  امل�شت�شار  �شعادة  املبارك.واأكد 
بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو  ال�شادر عن �شاحب  الأم��ر  اأن  دب��ي  لإم���ارة 
را�شد اآل مكتوم ياأتي حر�شاً من �شموه على منح امل�شمولني به فر�شة 
العودة مرة اأخرى اإىل حياتهم واأ�شرهم وجمتمعهم، كاأفراد �شاحلني 
ال��ق��ان��ون الذي  ي��ح��رم حكم  اإط���ار جمتمعي  ب���اأدواره���م يف  ي��ق��وم��ون 

ي�شكل ال�شياج احلامي لكل من يعي�س على هذه الأر�س الطيبة، كما 
املتاأ�شلة يف �شعب الإمارات  الت�شامح والعفو  اإعماًل لقيم  ياأتي الأمر 
املعطاء، ل�شيما يف مثل هذه املنا�شبة العطرة التي تتجلى فيها تلك 
�شعادة  واأو���ش��ح  احلنيف.  الإ�شالمي  ديننا  تعاليم  من  النابعة  القيم 
النائب العام لإمارة دبي اأن اأمر الإفراج يعك�س كذلك اهتمام �شاحب 
ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم باإدخال البهجة وال�شرور على 
موؤكداً  العطرة،  املنا�شبات  بالأمر يف مثل هذه  امل�شمولني  اأُ�َشِر  قلوب 
القيادة  مع  التن�شيق  الفور  على  با�شرت  العامة  النيابة  اأن  �شعادته 
العامة ل�شرطة دبي لتنفيذ اأمر الإف��راج واإنهاء كافة الإج��راءات ذات 
اأقرب  اإىل ذويهم يف  بالعفو من الن�شمام  امل�شمولني  ال�شلة لتمكني 

وقت ممكن.

•• اأم القويني -وام:

والإن�شانية  اخل��ري��ة  ل��الأع��م��ال  املعال  را���ش��د  ب��ن  �شعود  موؤ�ش�شة  قامت 
بتوزيع بطاقات املر الرم�شاين على 1000 اأ�شرة مواطنة ومقيمة يف 
اإمارة اأم القيوين، تكفلت بتوفرها حرم �شاحب ال�شمو ال�شيخ �شعود بن 
را�شد املعال ع�شو املجل�س الأعلى حاكم اأم القيوين ال�شيخة �شمية بنت 
�شقر القا�شمي.وقال را�شد حمد احلمر مدير عام املوؤ�ش�شة اأنه مت توزيع 
بطاقات املر الرم�شاين على الأ�شر امل�شتحقة من املواطنني واملقيمني 
عليهم  املوافقة  متت  و   ، الإدارة  قبل  من  م�شبقاً  معدة  ك�شوفات  �شمن 
مل�شتفيديها حرية  ت�شمح  البطاقات  اأن  اإىل  ، لفتاً  امل�شاعدات  من جلنة 
�شراء املواد الغذائية ح�شب احتياج الأ�شرة، وتعد �شاحلة لل�شراء يف �شهر 

 800 بتوزيع  كذلك  قامت  املوؤ�ش�شة  اأن  اىل  م�شراً  الف�شيل،  رم�شان 
امل�شاعدات  اأن  �شلة من املواد الغذائية لالأ�شر امل�شتحقة يف الإمارة.واأكد 
الأ�شر  اأح��وال  درا�شة  على  بناًء  تتم  للمحتاجني  املوؤ�ش�شة  تقدمها  التي 
العون لهم ح�شب حاجتهم، مثمناً  اأجل مد يد  املعي�شية، من  وظروفها 
دعم وتوجيهات �شاحب ال�شمو ال�شيخ �شعود بن را�شد املعال ع�شو املجل�س 
الأعلى حاكم اأم القيوين ومتابعة ال�شيخ ماجد بن �شعود بن را�شد املعال 
رئي�س جمل�س اأمناء املوؤ�ش�شة، للم�شاريع التي تنفذها املوؤ�ش�شة يف اإمارة اأم 
القيوين ودوره��ا يف م�شاعدة الأ�شر املتعففة واملحتاجة، ملا له من الأثر 
الإيجابي يف نفو�س امل�شتفيدين، وي�شاهم يف تخفيف الأعباء املادية التي 
تتحملها الأ�شر.و اأ�شار احلمر اأن املوؤ�ش�شة �شتقوم اأي�شاً بتوفر 3000 

وجبة اإفطار يومياً يتم توزيعها يف اإمارة اأم القيوين.

لالآعمال حممد بن را�سد ياأمر باالإفراج عن 971 نزياًل يف دبي مبنا�سبة حلول �سهر رم�سان املبارك املعال  را�سد  بن  )�سعود  لـ  الرم�سانى  املري  من  ت�ستفيد  القيوين  باأم  اأ�سرة   1000

رحب باأع�صاء الدورة ال�صاد�صة وحّثهم على موا�صلة دعم مبادرات متكني ال�صباب

خالد بن حممد بن زايد يطلع على اإجنازات جمل�س اأبوظبي لل�سباب خالل دورته اخلام�سة )2021 - 2023(
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اأخبـار الإمـارات

االإمارات.. مبادرات خريية عابرة للقارات .. وخيام االإفطار واملري يف كل مدينة

متزايدة  ب��اأع��داد  �شنوًيا  اجل��ام��ع 
خ����الل ���ش��ه��ر رم�������ش���ان امل���ب���ارك، 
�شهر  ي�شهد  اأن  املتوقع  من  حيث 
نتيجة  ك���ب���راً،  اإق����ب����اًل  رم�����ش��ان 
ال��ت��ع��ايف وت��خ��ط��ي جائحة  ح��ال��ة 
مرتادي  ع��دد  ليتخطى  ك��ورون��ا، 
الف�شيل  ال�شهر  خ���الل  اجل��ام��ع 
م���ا مت ت�����ش��ج��ي��ل��ه خ����الل الأع�����وام 
مرتادي  عدد  بلغ  حيث  ال�شابقة، 
خالل  الكبر  زاي��د  ال�شيخ  جامع 
نحو   2019 ع��ام  رم�شان  �شهر 
بني  و273  األ��ف��اً  و436  مليون 
مبادرات  وزائ��ر.وت�����ش��م��ن  م�����ش��ٍل 
تخ�شي�س  ال���ع���ام  ل��ه��ذا  اجل���ام���ع 
ال�شاعة  م�����دار  ع��ل��ى  ع��م��ل  ف����رق 
�شيوف  ي��ح��ت��اج��ه  م��ا  ك��ل  لتلبية 

وك�شوة العيد وزكاة الفطر واملر 
بالتن�شيق  �شوريا  الرم�شاين” يف 
دم�شق،  يف  ال����دول����ة  ����ش���ف���ارة  م���ع 
العربي  الأحمر  الهالل  ومنظمة 
الأ�شا�شي  ال�����ش��ري��ك  ال�������ش���وري، 
الإماراتي  الأحمر  الهالل  لهيئة 
الإن�شانية  ب��راجم��ه��ا  ت��ن��ف��ي��ذ  يف 
وم�شاريعها  الإغاثية  وعملياتها 

التنموية على ال�شاحة ال�شورية.
ال�شياق  م��ب��ادرات حم��ل��ي��ة..ويف   -
احلكومية  املوؤ�ش�شات  اأعلنت  ذات��ه 
الدولة عن ع�شرات  واخلرية يف 
واخلرية  الإن�����ش��ان��ي��ة  امل����ب����ادرات 
ال��ف�����ش��ي��ل. فيما  ال�����ش��ه��ر  خ����الل 
الت�شالت  تنظيم  ه��ي��ئ��ة  اأك����دت 
اأهمية  ال���رق���م���ي���ة  واحل����ك����وم����ة 

الإيثار  روح  تعك�س  التي  التكافل 
والأل�����ف�����ة وال���ب���ي���ت ال����واح����د بني 
جمعية  املجتمع.وخ�ش�شت  اأفراد 
ال�شارقة اخلرية 144 موقعا يف 
كافة مدن ومناطق الإمارة..طيلة 
ما  لتوزيع  امل��ب��ارك  رم�شان  �شهر 
يزيد عن 900 األف وجبة اإفطار 
�شائمواأكدت جلنة الأ�شر املتعففة 
دار  للجنة  التابعة  القيوين  ب���اأم 
اأن��ه مت ر�شد مليونني  ال��� دب��ي، 
ل���ل���م���واد  دره���������م  األ���������ف  و500 
وغرها،  وال��ك��وب��ون��ات  الغذائية، 
لفتاً اإىل اأن عدد الأ�شر امل�شتفيدة 
من املر الرم�شاين يبلغ 1600 
اأ�شرة مواطنة ومقيمة يف اإمارة اأم 
القيوين، من ذوي الدخل املحدود 

الإن�شانية  ت���دع���م  وم���ب���ادرات���ه���ا 
وت��ف��ي��د ال��ب�����ش��ري��ة وت�����ش��ت��ث��م��ر يف 
الإن�����ش��ان م��ن اأج���ل ح��ي��اة كرمية 

وم�شتقبل اأف�شل.
ال�شياق  �شوريا..ويف  - رم�شان يف 
ذاته ت�شتعد هيئة الهالل الأحمر 
الإماراتي لتد�شني حملة رم�شان 
ال�شورية  العربية  اجلمهورية  يف 
ع� تخ�شي�س 20 مليون درهم، 
وذلك بتوجيهات من �شمو ال�شيخ 
نهيان ممثل  اآل  زاي��د  بن  حمدان 
احلاكم يف منطقة الظفرة رئي�س 
الإماراتي. الأحمر  الهالل  هيئة 

وو���ش��ع��ت ال��ه��ي��ئ��ة خ��ط��ة حمكمة 
من  امل�شتفيدين  مظلة  لتو�شيع 
�شائم  "اإفطار  رم�شان  م�شاريع 

اجل��ام��ع، وت��وف��ر اأك���رث م��ن 38 
امل�شلني،  لنقل  كهربائية  �شيارة 
موقفاً   6،579 املركز  وخ�ش�س 
للم�شلني، خ�ش�س منها 1،500 
خا�شة  وم��واق��ف  للن�شاء،  موقف 
لأ����ش���ح���اب ال���ه���م���م اإ����ش���اف���ة اإىل 
ال��ع��دي��د م��ن اخل���دم���ات وامل���زاي���ا.

اخلرية  دب��ي  جمعيات  ور���ش��دت 
نحو  اخل������ر  وب����ي����ت  ال�������  ودار 
لتوزيع  دره�������م  م����الي����ني   10
ع����ل����ى نحو  ال����رم���������ش����اين  امل�������ر 
داخل  متعففة  اأ���ش��رة   14500
م�شوؤولو  واأك��د  وخارجها،  الدولة 
ت�شريحات  يف  اجل��م��ع��ي��ات  ه����ذه 
خري  تقليد  امل��ر  اأن  �شحافية 
اإن�����ش��اين يف ب��راجم��ه��ا ي��ع��زز قيم 

املعنية  اجل���ه���ات  م���ع  ال���ت���وا����ش���ل 
ب���ال���ع���م���ل الإن���������ش����اين واخل�����ري 
املعتمدة يف الدولة والبالغ عددها 
حكومية  وم��وؤ���ش�����ش��ة  ج��ه��ة   33
خمت�شة بجمع الت�عات والعمل 
اخل����ري خ����الل ���ش��ه��ر رم�����ش��ان.

الدولة  اأن  على  الهيئة  و���ش��ددت 
وت�شريعياً  تنظيمياً  اإط���اراً  ت�شع 
والعمل  ال��ت���ع  عمليات  ي�شبط 
ا�شتدامة  على  وي�شجع  اخل���ري 
املجتمع.واأكمل  يف  العطاء  ثقافة 
الكبر  زاي��د  ال�شيخ  جامع  مركز 
وليايل  اأي���ام  لإح��ي��اء  ا�شتعداداته 
ال�����ش��ه��ر ال��ف�����ش��ي��ل ب��ه��دف توفر 
وال�شكينة  ال����راح����ة  م���ن  اأج�������واء 
مل��رت��ادي��ه، ال��ذي��ن ي��ت��دف��ق��ون اإىل 

•• اأبوظبي -وام: 

اأعادت دولة الإمارات التاأكيد على 
والأخالقي  الإن�����ش��اين  ال��ت��زام��ه��ا 
مبادرات  �شكل  على  جت�شد  ال��ذي 
اإن�����ش��ان��ي��ة وخ���ري���ة ت��ن��ط��ل��ق من 
العامل  اإىل  لت�شل  املحلي  اإطارها 
على �شكل مبادرات عابرة للقارات 
متيزت  خ����ا�����س  ع����ط����اء  ن���ه���ج  يف 
ب���ه ال���دول���ة.وجن���ح���ت الإم�������ارات 
للعمل  مبتكرة  ث��ق��اف��ة  اإي��ج��اد  يف 
اأط��ل��ق��ت طوال  الإن�������ش���اين ح��ي��ث 
ال�����ش��ن��وات امل��ا���ش��ي��ة ال��ع��دي��د من 
احلمالت التي ت�شتهدف الو�شول 
امل�شتفيدين  م��ن  ع���دد  اأك����  اإىل 
ع�  وا�شلت  فيما  ال��ع��امل.  ح��ول 
واخلرية  الإن�شانية  موؤ�ش�شاتها 
�شملت  التي  اخل��ري��ة  م�شاريعها 
مليار   - الدولة.  اإم��ارات  خمتلف 
وجبه..و�شكل جناح مبادرة املليار 
�شاحب  عنها  اأع��ل��ن  ال��ت��ي  وج��ب��ه 
ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل 
مكتوم، نائب رئي�س الدولة رئي�س 
جمل�س الوزراء حاكم دبي “رعاه 
ال��ن��ه��ج ايل  ل���ه���ذا  اهلل” ت���اأك���ي���داً 
القيم  ع��ن  باملع�  �شموه  و�شفه 
احل��ق��ي��ق��ي��ة ل�����ش��ع��ب الإم��������ارات يف 
�شموه  وخل�س  املحتاجني.  اإعانة 
يف  العطاء  ثقافة  ملهمة  بكلمات 
الإم����ارات ق��ائ��اًل: الإم����ارات �شنٌد 
وداعٌم  للمع�شر  وع���وٌن  للمحتاج 
مكان،  ك��ل  يف  واجل��ائ��ع  لل�شعيف 

وامل�شجلني لدى اللجنة. يف الوقت 
الذي اأكد فيه مركز هيئة الهالل 
الأحمر يف اأم القيوين، توزيع املر 
�شخ�س   1000 الرم�شاين على 
بقيمة 210 اآلف درهم.وك�شفت 
ج��م��ع��ي��ة الإم���������ارات اخل���ري���ة يف 
راأ�س اخليمة، عن اإطالق حملتها 
املبارك،  رم�شان  ل�شهر  ال�شنوية 
معدودات”  “اأياماً  ���ش��ع��ار  حت��ت 
األف   40 ت��وزي��ع  ت�شتهدف  ال��ت��ي 
�شهر  خ��الل  �شائم  اإف��ط��ار  وجبة 

رم�شان املبارك.
الفجرة  ج��م��ع��ي��ة  وخ�����ش�����ش��ت 
لتوزيع  م��وق��ع��ا   31 اخل����ري����ة، 
وجبات الإفطار يف اإمارة الفجرة 
خ����الل ���ش��ه��ر رم�������ش���ان امل���ب���ارك، 
متوقعة اأن يزيد عدد امل�شتفيدين 
ال�شائم  اإف�����ط�����ار  م�������ش���روع  م����ن 
10.000وتعد  على  ال��ع��ام  ه��ذا 
تطلقها  التي  الإن�شانية  املبادرات 
املكت�شبات  اأح����د  الإم������ارات  دول����ة 
القائد  م��ن  ال��دول��ة  ورثتها  التي 
امل��وؤ���ش�����س ورائ����د ال��ع��م��ل اخلري 
والإن�شاين املغفور له ال�شيخ زايد 
اهلل  "طيب  نهيان  اآل  �شلطان  بن 
متميزاً  نهجاً  اأر�شى  الذي  ثراه"، 
اأوجه  تعزيز  يف  متفرداً  واأ�شلوباً 
العمل اخلري والإن�شاين، �شارت 
على دربه القيادة الر�شيدة للدولة 
نوعية  نقلة  حتقيق  من  ومتكنت 
يف جم���الت ال��ع��ون الإغ��اث��ي ع� 

العديد من املبادرات املبتكرة.

رابطة املحرتفني والهالل االأحمر يوقعان اتفاقية لتعزيز التعاون يف املجاالت االإن�سانية واملجتمعية
•• اأبوظبي-وام:

الأحمر  الهالل  وهيئة  الإماراتية  املحرفني  رابطة  وقعت 
الإن�شانية  امل��ج��الت  يف  التعاون  لتعزيز  اتفاقية  الإم��ارات��ي 
واملجتمعية والأن�شطة امل�شركة الأخرى.وقع التفاقية ام�س 
اجلنيبي  اهلل  عبد  حمود  �شعادة  باأبوظبي،  الهيئة  مبنى  يف 
الأمني العام املكلف لهيئة الهالل الأحمر الإماراتي، و�شعادة 
عبد اهلل نا�شر اجلنيبي رئي�س جمل�س اإدارة رابطة املحرفني 
الإماراتية.وت�شمنت بنود التفاقية جمالت التعاون وتبادل 
التي يقدمها الطرفان  اخل�ات، وال�شتفادة من اخلدمات 
يف املجالت ذات الهتمام امل�شرك، والتن�شيق بني اجلانبني 
فيما يخ�س برامج امل�شوؤولية املجتمعية واخلدمة التطوعية، 

اإىل جانب م�شاهمة الرابطة يف احلمالت اخلا�شة مب�شاريع 
ت�شرف  التي  امل��ب��اري��ات  الإع���الن عنها يف  م��ن خ��الل  الهيئة 
الريا�شية  املرافق  وال�شتفادة من  املحرفني،  رابطة  عليها 
هيئة  تنظمها  ال��ت��ي  الإن�شانية  احل��م��الت  فعاليات  لإق��ام��ة 
عبد  �شعادة  اأ�شاد  املنا�شبة  الإماراتي.وبهذه  الأحمر  الهالل 
املحرفني  رابطة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  اجلنيبي  نا�شر  اهلل 
الإماراتية بجهود هيئة الهالل الأحمر الإماراتي يف خدمة 
يف  �شعًفا،  الأ�شد  الفئات  معاناة  من  والتخفيف  الإن�شانية، 
ظل املبادرات وامل�شاريع اخلرية التي ت�شرف عليها، م�شراً 
اإىل دعم القيادة الر�شيدة لنهج العطاء واخلر الذي ارتبط 
با�شم الإمارات.واأكد اجلنيبي اأن هذه التفاقية توؤكد حر�س 
املجتمعي،  ال���دور  تعزيز  على  املحرفة  والأن��دي��ة  الرابطة 

وامل�شاهمة احلقيقة والفعالة يف م�شرة العمل الإن�شاين.من 
جانبه اأ�شاد �شعادة حمود اجلنيبي مببادرة رابطة املحرفني 
الإماراتية يف تعزيز �شراكتها الإن�شانية مع الهالل الأحمر، 
وقال اإن الهيئة تويل اهتماما كبرا لعملية تعزيز ال�شراكة 
اأف�شل  مع الهيئات واملوؤ�ش�شات يف الدولة من اأجل م�شتقبل 
اأن�شطة  م��ن  للم�شتهدفني  كرمية  وح��ي��اة  الإن�����ش��اين  للعمل 
“خطت  الهيئة على ال�شعيدين املحلي واخلارجي. واأ�شاف 
ب�شرورة  منها  اإميانا  ال�شدد  هذا  كبرة يف  الهيئة خطوات 
اأف�شل  اأجل م�شتقبل  توحيد اجلهود اخلرة يف الدولة من 
للعمل الإن�شاين”.واأكد اأن الهيئة لن تدخر و�شعا يف تطبيق 
اأهدافها  لتحقيق  ن�شو�شها  وتفعيل  التفاهم،  مذكرة  بنود 

الإن�شانية واملجتمعية والتطوعية.

احلملة ت�صهم يف ا�صتدامة اخلري وتفتح بابًا جديدًا من العطاء اأمام الأفراد واملوؤ�ص�صات

وقف املليار وجبة.. مبادرة مبتكرة تر�سخ دور الوقف يف خدمة اأهداف التنمية امل�ستدامة
له متخ�س�سة  وهيئات  موؤ�س�سات  واإن�ساء  وتدعمه  تنظمه  قوانني  اإ�سدار  خالل  من  واأهميته  ومكانته  روحه  للوقف  اأعادت  التي  الدول  اأبرز  من  • االإمارات 

•• دبي-وام:

اهتماماً  الإم��������ارات  دول�����ة  ت����ويل 
ال����وق����ف يف  دور  ب��ت��ف��ع��ي��ل  ك����ب����راً 
امل�شتدامة،  اأهداف التنمية  خدمة 
���ش��واء م��ن خالل  وتعزيز رواف���ده 
اأو ع� اإطالق  الأطر الت�شريعية، 
التي  وامل�������ب�������ادرات  امل���������ش����روع����ات 
الوقف،  خم�ش�شات  على  حتافظ 
البي�شاء  الأي��ادي  اأ�شحاب  ومُتكن 
احتياجات  تلبية  يف  امل�شاهمة  من 
الفئات الأقل حظاً.وتعد الإمارات 
م����ن اأب�������رز ال�������دول ال���ت���ي اأع������ادت 
واأهميته  ومكانته  روح���ه  للوقف 
من خالل اإ�شدار قوانني احتادية 
ومن  وت��دع��م��ه،  تنظمه  وحم��ل��ي��ة 
اأب���رزه���ا ال��ق��ان��ون الحت�����ادي رقم 
الوقف،  ب�شاأن   2018 ل�شنة   5
التطورات  اأح���دث  ي��واك��ب  وال���ذي 
العاملية،  وامل��ت��غ��رات  الت�شريعية 
ويحول الوقف اإىل اأحد املرتكزات 
الق����ت���������ش����ادي����ة والج����ت����م����اع����ي����ة 
التنمية  ع��م��ل��ي��ة  يف  امل�������ش���اه���م���ة 
املالئمة  ال��ب��ي��ئ��ة  ل��ت��وف��ر  وذل�����ك 
الوقفي  العمل  لتطوير  واملحفزة 
وحتويله اإىل عمل تنموي ي�شاهم 
و�شحية  ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  جم������الت  يف 
اإ�شافة  وغ��ره��ا  وبيئية  وثقافية 

املليار  "وقف  حملة  وت��ع��د  ح��ظ��اً، 
�شاحب  اأط���ل���ق���ه���ا  ال���ت���ي  وجبة" 
ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د ب��ن را�شد 
الدولة  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم،  اآل 
ال��وزراء حاكم دبي  رئي�س جمل�س 
املبادرات  اأب���رز  م��ن  اهلل"،  "رعاه 
امل��ب��ت��ك��رة يف جم���ال ال��وق��ف، حيث 
وقفياً  ���ش��ن��دوق��اً  ت��د���ش��ن احل��م��ل��ة 
م�شتدام،  ب�شكل  ال��ط��ع��ام  لإط��ع��ام 
ملكافحة اجلوع يف العديد من دول 
العامل.ويج�شد ال�شندوق الوقفي 
لإط���ع���ام ال��ط��ع��ام م��ق��ول��ة �شاحب 
ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د ب��ن را�شد 
الدولة  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم  اآل 
ال��وزراء حاكم دبي  رئي�س جمل�س 
اخلر  اأبواب  "نفتح  اهلل":  "رعاه 
نكون  لأن  ون��ط��م��ح  اخل���ر  لأه����ل 
وق����ف����اً خلدمة  الأك�������رث  ال�����ش��ع��ب 
ال�شندوق  الإن�شانية".وي�شتهدف 
ال��وق��ف��ي لإط���ع���ام ال��ط��ع��ام، الذي 
يتزامن مع �شهر رم�شان الكرمي، 
واإقليمي  حملي  جهد  اأك���  ح�شد 
ودويل لتوفر �شبكة اأمان غذائي 
احتياجاً،  الأك������رث  ل��ل��م��ج��ت��م��ع��ات 
خلق  يف  امل�������ش���اه���م���ة  ج���ان���ب  اإىل 
وال�امج  اخلطط  وتفعيل  اآليات 
يف  عليه  والق�شاء  اجل��وع  ملكافحة 
اإطار موؤ�ش�شي م�شتدام.كما يهدف 

وق����رب����ة ي���ت���ج���دد ث���واب���ه���ا مب����رور 
الأي�����ام وت����وايل ال���زم���ان، ك��م��ا اأنه 
من اأحب الأعمال اإىل اهلل تعاىل، 
وعموم الآيات القراآنية حتث على 
تعاىل  كقوله  وال�شدقة  الإن��ف��اق 
ا  ُتنِفُقوا مِمَرّ اْلِ�َرّ َحَترّى  َتَناُلوا  "َلن 
َفاإَِنرّ  �َشْيٍء  ِمن  ُتنِفُقوا  َوَما  ُبرّوَن  حُتِ
ر�شول  ق���ال  ك��م��ا  َعِليٌم"،  ِب���ِه   َ اهلَلرّ
اهلل – �شلى اهلل عليه و�شلم –"اإذا 
اإل من  اأدم انقطع عمله  ابن  مات 
علم  اأو  ج���اري���ة،  ���ش��دق��ة  ث�����الث: 
ينتفع به، اأو ولد �شالح يدعو له"، 
كما اأن الوقف عمل جليل وطاعة 
عظيمة، ومما يزيدها اأجراً وثواباً 
تزامنها مع �شهر رم�شان الكرمي، 
ال�������ذي ت���ك���رث ف���ي���ه اأع�����م�����ال ال� 
وال��ك��رم والإح�����ش��ان.وي��ع��د الوقف 
م��ن اأف�����ش��ل اأوج����ه الإن���ف���اق التي 
لتحقيق  احلنيف  ديننا  اعتمدها 
والإن�شاين  الج��ت��م��اع��ي  ال��ت��ك��اف��ل 
دائمة  م�������ش���ادر مت���وي���ل  وت���وف���ر 
وجهات  كافة  على  منها  لالإنفاق 
احتياجاً  الأك��رث  وال�شرائح  اخلر 
يف املجتمع، كما يعت� الوقف اإىل 
وال�شدقات  الزكاة  فري�شة  جانب 
اأح���د الأن��ظ��م��ة الق��ت�����ش��ادي��ة التي 
لبناء  الإ������ش�����الم  ع��ل��ي��ه��ا  اع���ت���م���د 
جمتمع يكفل بع�شه بع�شاً ويعني 

والأ�شاليب  الأف��ك��ار  ت�شجيع  اإىل 
املبتكرة.وبهدف العناية بالأوقاف 
وامل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ي��ه��ا، ت��اأ���ش�����ش��ت يف 
الإمارات موؤ�ش�شات وهيئات تتوىل 
الأوق���اف  اأم����وال  وا�شتثمار  اإدارة 
واإح��ي��اء �شنة ال��وق��ف وال��دع��وة له 
باأهدافه  وال��ت��ب�����ش��ر  وت��ن��م��ي��ت��ه، 
تتوافق  م��ع��ا���ش��رة  اأ���ش��ال��ي��ب  وف���ق 
الإ�شالمية،  ال�شريعة  مع مقا�شد 
مم��ا ي����وؤدي اإىل ت��ق��وي��ة اخل���ر يف 
وجت�شيد  املجتمع،  اأف����راد  نفو�س 
التكافل الجتماعي، وفتح  مبادئ 
اآف�������اق ت��ن��م��وي��ة ل��ل��ع��م��ل اخل����ري 
مب���ا ي���ع���ود ب��ال��ن��ف��ع ع��ل��ى الأف������راد 
واملجتمع.وا�شتمرت جهود الدولة 
لر�شيخ ثقافة الوقف يف املجتمع، 
ح����ي����ث مت�����ت اإ������ش�����اف�����ة حم���ت���وى 
العا�شر  ال�����ش��ف  ل��ط��الب  تعليمي 
ل��ل��ت��ع��ري��ف ب��ال��وق��ف واأه��م��ي��ت��ه يف 
كما  امل�����ش��ت��دام��ة،  التنمية  حتقيق 
ي��ع��رف ال��ط��الب ب���دور ال��وق��ف يف 
الإمارات التي تعد الدولة الرائدة 
اخل������ري  ال����ع����م����ل  يف جم����������الت 
ال�شناديق  والإن�������ش���اين.وت���ع���ت���� 
ت�شهم  التي  الآل��ي��ات  من  الوقفية 
امل�شتدامة،  التنمية  عجلة  دفع  يف 
تنموية  م�شاريع  ط��رح  طريق  عن 
ت��ف��ي ب��اح��ت��ي��اج��ات ال��ف��ئ��ات الأق���ل 

قيم  تر�شيخ  جانب  اإىل  احتياجاً، 
مبعناهما  وال��ت��ع��ا���ش��د  ال��ت��ك��ات��ف 
الأو�����ش����ع والأ����ش���م���ل، ح��ي��ث يتيح 
ال���������ش����ن����دوق ل���ل���ج���م���ي���ع م�����ن كل 
اأعمال  يف  امل�����ش��اه��م��ة  اخل��ل��ف��ي��ات 
اخلر الوقفية، ما يعزز ا�شتدامة 
مبادئ  وجت�شيد  والعطاء،  اخل��ر 
اآفاق  وف��ت��ح  الج��ت��م��اع��ي،  التكافل 
يعود  اخل��ري مبا  للعمل  تنموية 
ب��ال��ن��ف��ع ع��ل��ى الأف������راد وامل��ج��ت��م��ع.
املليار  "وقف  ح��م��ل��ة  وت��ن�����ش��ج��م 
وجبة" م��ع روؤي���ة دول���ة الإم����ارات 
العمل  م���اأ����ش�������ش���ة  اإىل  ال����ه����ادف����ة 
اخل����ري وا���ش��ت��دام��ت��ه، مب���ا يعود 
ب��اخل��ر ع��ل��ى امل��ج��ت��م��ع��ات الأك���رث 
متثل  كما  ال��ع��امل،  ح��ول  احتياجاً 
ن��وع��ي��ة يف جمال  ن��ق��ل��ة  احل��م��ل��ة 
ال��ع��م��ل اخل���ري والإن�����ش��اين على 
لعتمادها  ال�����ع�����امل،  م�������ش���ت���وى 
املنظم  اجل���م���اع���ي  ال��ع��م��ل  م���ب���داأ 
ت��وح��ي��د اجل��ه��ود لتحقيق  ب��ه��دف 
الأقل  لل�شرائح  ال��غ��ذائ��ي  الأم����ن 
ال�شتقرار  مفتاح  باعتباره  حظاً 
الج��ت��م��اع��ي يف ج��م��ي��ع ال��ب��ل��دان.
الطعام  وق�����ف  ����ش���ن���دوق  وي���ف���ت���ح 
ال��ب��اب وا���ش��ع��اً اأم���ام ك��ل م��ن يريد 
فعل اخلر وك�شب الأجر والثواب، 
حيث ميثل الوقف �شدقة جارية، 

الوقف  �شنة  اإحياء  اإىل  ال�شندوق 
امل�شتدام،  ال��ت��ن��م��وي  مب��ف��ه��وم��ه��ا 
العاملية  اجل���ه���ود  يف  وامل�����ش��اه��م��ة 
كاأحد  اجل���وع  على  ال��ت��ام  للق�شاء 
امل�شتدامة،  التنمية  اأه����داف  اأه���م 
بلورة حراك جمتمعي  اإىل جانب 
على اأو�شع نطاق ي�شاهم يف حتقيق 
تقدمي  يف  احل��م��ل��ة  م�����ش��ت��ه��دف��ات 
العون والغذاء لع�شرات املاليني يف 
املليار  "وقف  حملة  العامل.وتفتح 
البذل  م���ن  ج���دي���داً  وجبة" ب���اب���اً 
والعطاء اأمام املوؤ�ش�شات وال�شركات 
وال�شخ�شيات  الأع���م���ال  ورج�����ال 
الإن�شاين  العمل  يف  لها  امل�شهود 
امل�شاهمة  على  القادرين  والأف��راد 
ير�شخ  ال����ذي  الأم�����ر  احل��م��ل��ة،  يف 
ثقافة الوقف يف املجتمع الإماراتي 
باعتباره اإرثاً ثقافياً عربياً را�شخاً 
ح�شارياً،  وتنموياً  اإن�شانياً  ورافداً 
ي��ت��م ادخ�������اره مل�����ش��ت��ق��ب��ل الأج���ي���ال 
ن لهم ال�شتدامة من خالل  ويوؤمرّ
للخطط  داع��م��ة  وقفية  �شناديق 
واملجتمعية  التنموية  وامل�����ش��اري��ع 
امل���خ���ت���ل���ف���ة.ومي���ث���ل ال�������ش���ن���دوق 
ال��ط��ع��ام مبادرة  ال��وق��ف��ي لإط��ع��ام 
قاعدة  تو�شيع  يف  ت�شاهم  نوعية 
العمل اخلري والإن�شاين لي�شمل 
ع���دداً اأك���� م��ن ال�����ش��رائ��ح الأكرث 

القادرين  غ����ر  ف���ي���ه  ال�����ق�����ادرون 
حتفظ  ومتنوعة  ك��ث��رة  بو�شائل 
ل��الإن�����ش��ان ك��رام��ت��ه ب���ني ال��ن��ا���س.
ك���م���ا ي��ع��ت��� ن���ظ���ام ال����وق����ف اأح����د 
ال�شاملة  للتنمية  املهمة  الأ���ش�����س 

القت�شادية  امل��خ��ت��ل��ف��ة  ب��اأب��ع��اده��ا 
للوقف  ك��ان  والج��ت��م��اع��ي��ة، حيث 
موؤثر  ودور  ك���ب���رة  اإ����ش���ه���ام���ات 
ت����ق����دم وازده������������ار احل�������ش���ارة  يف 

الإ�شالمية.

دعمًا حلملة وقف املليار وجبة العقارية«  »�سوبا  من  درهم  مليون   50
•• دبي-وام:

درهم  مليون  ب�50  م�شاهمتها  ع��ن  العقارية"  "�شوبا  جمموعة  اأعلنت 
حلملة "وقف املليار وجبة"، التي اأطلقها �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن 
را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه 
اهلل"، لتد�شني اأك� �شندوق وقفي لإطعام الطعام ب�شكل م�شتدام، ي�شاهم 
احتياجاً.وتهدف حملة  الأكرث  للمجتمعات  اأمان غذائي  �شبكة  توفر  يف 
"وقف املليار وجبة"، التي تتزامن مع �شهر رم�شان الكرمي، اإىل م�شاندة 
ر�شالة  انطالقاً من  ال��ع��امل،  ال��دول ح��ول  الأق��ل حظاً يف ع�شرات  الفئات 
ال�شدقات. اأف�شل  من  الطعام  اإطعام  وك��ون  الف�شيل،  ال�شهر  يف  العطاء 

اخلرية  واجلمعيات  وال�شركات  واملوؤ�ش�شات  الأف���راد  م�شاهمات  وتدعم 
الأعمال،  واملجتمعية وخمتلف مكونات قطاعات  القت�شادية  والفعاليات 
ملكافحة  م�شتدامة  ب��رام��ج  تفعيل  يف  وجبة"،  املليار  "وقف  حملة  جهود 
جمموعة  تعهد  م�شتدام.وياأتي  موؤ�ش�شي  اإط��ار  يف  عليه  والق�شاء  اجل��وع 
املليار وجبة"  "وقف  درهم حلملة  50 مليون  العقارية" ب�تقدمي  "�شوبا 
ومنها  الإن�شانية،  للمبادرات  املجموعة  لدعم  ا�شتمراراً  �شنوات،   5 خالل 
ت�عها مبليون درهم حلملة "مليار وجبة" التي مت تنظيمها يف رم�شان 

ان  بي  قال  املنا�شبة،  دولة.وبهذه   50 يف  الغذائي  الدعم  لتوفر  املا�شي 
العقارية":  "�شوبا  جمموعة  اإدارة  جمل�س  ورئي�س  موؤ�ش�س  مينون،  �شي 
حري�شون على دعمنا للمبادرات الإن�شانية يف دولة الإمارات ومنها حملة 
"وقف املليار وجبة" التي ت�شتلهم روؤية �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن 
دبي  حاكم  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم،  اآل  را�شد 
متكامل،  موؤ�ش�شي  مفهوم  وفق  امل�شتدام،  الإن�شاين  للعمل  اهلل"  "رعاه 
ي�شمن  مبا  والأدوات  الأداء  لتطوير  فعالة  �شراكات  بناء  باأهمية  يوؤمن 
يف  الدعم  م�شتحقي  اإىل  والو�شول  لأهدافها  اخلرية  امل��ب��ادرات  حتقيق 
ال��ع��امل من  امل��الي��ني ح��ول  "يعاين مئات  ال��ع��امل.واأ���ش��اف:  جميع ق���ارات 
اأن ن�شاهم يف توفر م�شتقبل  م�شاكل اجلوع، ولذلك يحتم علينا واجبنا 
اأف�شل يكون فيه لكل �شخ�س القدرة على احل�شول على التغذية ال�شحية 
"وقف املليار وجبة" وا�شتكماًل  اأهداف حملة  التي يحتاجها، متا�شياً مع 
وجبة"،  املليار  "وقف  حملة  وت�شكل  ال�شابقة".  الطعام  اإط��ع��ام  حلمالت 
اآل مكتوم  را�شد  بن  "مبادرات حممد  تن�شوي حتت مظلة موؤ�ش�شة  التي 
العاملية"، ا�شتجابة عملية لدعم حتقيق اأهداف التنمية امل�شتدامة لالأمم 
اأه��داف��ه��ا ال�  اأه���م  2030 وال��ت��ي تعد مكافحة اجل���وع م��ن  امل��ت��ح��دة ل��ع��ام 
من  كل  اأمام  وا�شعاً  الباب  الطعام  لإطعام  الوقفي  ال�شندوق  17.ويفتح 

يريد فعل اخلر وك�شب الأجر والثواب، حيث ميثل الوقف �شدقة جارية، 
ال��زم��ان، كما ق��ال ر�شول اهلل  وقربة يتجدد ثوابها مب��رور الأي��ام وت��وايل 
اإل من ثالث:  اآدم انقطع عمله  –"اإذا مات ابن  – �شلى اهلل عليه و�شلم 

�شدقة جارية، اأو علم ينتفع به، اأو ولد �شالح يدعو له".
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اأخبـار الإمـارات
حاكم ال�سارقة ياأمر باالإفراج عن 399 من نزالء املوؤ�س�سة العقابية مبنا�سبة �سهر رم�سان

•• ال�شارقة-وام: 

القا�شمي  حممد  ب��ن  �شلطان  الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اأم��ر 
ع�شو املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة، بالإفراج عن 399 نزياًل من 
خمتلف اجلن�شيات من املحكومني يف ق�شايا خمتلفة باإدارة املوؤ�ش�شة 
العقابية والإ�شالحية بال�شارقة ممن انطبقت عليهم �شروط العفو 
وثبتت اأهليتهم للتمتع بالعفو وفق �شروط ح�شن ال�شرة وال�شلوك 

وذلك مبنا�شبة حلول �شهر رم�شان املبارك.
على  ال������شارقة  حاك������م  ال�شم�����و  �ش����احب  حر�س  من  وانطالقا�����ً 
اإىل  للعودة  لبدء حياة جديدة ومتكينهم  املحكومني فر�شة  اإعطاء 

ا�شتقرار  على  واملحافظة  �شاحل���ني  اأف���راداً  لي�شبح�������وا  املجت������مع 
اأ�شرهم.

الزري  �شيف  اللواء  ال�شارقة  �شرطة  عام  قائد  رفع  املنا�شبة  وبهذه 
ال�شمو  �شاحب  مقام  اإىل  والتقدير  ال�شكر  اآي��ات  اأ�شمى  ال�شام�شي 
حر�س  م��ن  انطالقاً  ت��اأت��ي  التي  املكرمة  ه��ذه  على  ال�شارقة  حاكم 
اإىل  وال�شرور  ال�شعادة  واإدخ��ال  الأ�شرية  الروابط  �شموه على تعزيز 
اأن تكون هذه املكرمة باعثاً  اأمله  اأ�شر املحكومني معرباً عن  نفو�س 
الف�شيل يف  ال�شهر  للخر يف نفو�شهم وفر�شة لال�شتفادة من هذا 
اأف��راداً �شاحلني ي�شهمون يف تعزيز اأمنه  �شبيل عوتهم اإىل املجتمع 

وا�شتقراره.

حاكم اأم القيوين ياأمر باالإفراج عن عدد من 
نزالء املن�ساآت االإ�سالحية مبنا�سبة �سهر رم�سان

•• اأم القيوين -وام: 

اأمر �شاحب ال�شمو ال�شيخ �شعود بن را�شد املعال ع�شو املجل�س الأعلى حاكم 
اأم القيوين، بالإفراج عن عدد من نزلء املن�شاآت الإ�شالحية والعقابية يف اأم 
القيوين، ممن �شدرت بحقهم اأحكام باحلب�س والغرامة ويق�شون عقوبات 
ال�شمو  �شاحب  واأع���رب  امل��ب��ارك.  رم�شان  �شهر  مبنا�شبة  وذل��ك  متفاوتة، 
للمجتمع  ال�شاحلة  بالعودة  للمفرج عنهم  القيوين عن متنياته  اأم  حاكم 
واحلياة العامة. ياأتي اأمر العفو عن النزلء يف اإطار حر�س �شموه على منح 
املفرج عنهم فر�شة بدء حياة جديدة، واإدخال ال�شرور والبهجة على قلوب 

اأ�شرهم وعائالتهم، خالل �شهر رم�شان املبارك.

حمد ال�سرقي ي�سدر قرارا 
بتعيني يو�سف العو�سي مديرا 

ملكتب الرقابة املالية باالإنابة
•• الفجرية-وام:

اأ�شدر �شاحب ال�شمو ال�شيخ حمد بن حممد ال�شرقي ع�شو املجل�س الأعلى 
عبداهلل  يو�شف  بتعيني   2023 ل�شنة   )2( رق��م  ال��ق��رار  الفجرة  حاكم 
القرار  بالإنابة. ويعمل بهذا  املالية  الرقابة  ملكتب  العو�شي مديراً  يو�شف 

اعتباراً من تاريخ �شدوره وين�شر باجلريدة الر�شمية املحلية.

�سلطان القا�سمي يفتتح مكتبة جرير مبدينة ال�سارقة

حاكم ال�سارقة يفتتح م�سجد اأول اخللفاء الرا�سدين يف منطقة اخلان

•• ال�شارقة-وام: 

ع�شو  القا�شمي  حممد  بن  �شلطان  الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  افتتح 
املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة، �شباح اأم�س مكتبة جرير الواقعة على �شارع 

جادة ال�شيخ خالد بن �شلطان القا�شمي يف منطقة مويلح مبدينة ال�شارقة.
وبعد ق�س �شريط الفتتاح وازاحة ال�شتار عن اللوح التذكاري جتول �شموه 
حمتوياتها  ح��ول  عليها  القائمني  من  �شرح  اإىل  م�شتمعاً  املكتبة  اأرج���اء  يف 
واملعرفية  املكتبية  والأجهزة  والأدوات  الإ���ش��دارات  خمتلف  من  ت�شمه  وما 
والتقنية والتي توفر كافة امل�شتلزمات التي تخدم القراء والطلبة والباحثني 

والأطفال وغرهم.
والأجنبية  العربية  الكتب  بني  ما  موزعة  الأق�شام  من  ع��دداً  املكتبة  وت�شم 
منها الكتب الدينية يف الدرا�شات الإ�شالمية والقراآن الكرمي وال�شنة النبوية 
يف  املتنوعة  واملراجع  الكتب  اإىل  بالإ�شافة  العربية،  اللغة  وكتب  ال�شريفة، 
والفل�شفة وعلم  والقانون  والقت�شاد  وال�شيا�شة  والتاريخ  وال�شر  الراجم 

النف�س والروايات والق�ش�س والكتب التعليمية.
القا�شمي، تعر�س فيه كامل موؤلفات  ملن�شورات  املكتبة ق�شماً خا�شاً  وحتوي 
 81 وعددها  القا�شمي  حممد  بن  �شلطان  الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
والتحقيق  والتاريخ  الأدب  بني  املختلفة  املعرفة  �شروب  على  تتوزع  موؤلفاً 

وم�شتلزمات  اللكرونية  الأدوات  امل��وج��ودة  الأق�شام  ت�شمل  كما  وامل�شرح. 
والو�شائل  املدر�شية  والأدوات  وملحقاتها،  التعليمية  والأج��ه��زة  احلا�شوب 

والألعاب التعليمية واأق�شام التعلم البداعي واخليال العلمي.
وتتوزع �شالت العر�س على طابقني من مبنى املكتبة، كما حتوي اثنني من 

املقاهي خلدمة الزوار، وتوفر 190 موقفاً لل�شيارات.
ويعد افتتاح املكتبة يف اإمارة ال�شارقة ا�شتمراراً لالإقبال الكبر من خمتلف 
والجتماعية  واملعرفية  الثقافية  ال�شاحة  �شمن  التواجد  على  املوؤ�ش�شات 
واملثقفني  الثقافية  املوؤ�ش�شات  لكافة  الكبر  الدعم  تقدم  والتي  لل�شارقة، 

والكتاب والأدباء والفنانني وغرهم.

6،011 مراً مربعاً وتوفر م�شاحة عر�س تبلغ  وتقع املكتبة على م�شاحة 
�شكل  على  املعا�شر  املعماري  بالنمط  ت�شميمها  ومت  مربعاً،  مراً   3،566
مكعب م�شمت يتزين يف اأعاله مبظلة معدنية حتيط املكتبة بالكامل، ويوفر 
وتعطيه طابعه  املبنى  وا�شعة من كل جهات  مل�شاحات  الظل  املعدين  هيكلها 

الهند�شي املميز.
ال�شم�س  اأ�شعة  م��ن  وامل�شتمدة  امل�شتدامة  ب��الإ���ش��اءة  املكتبة  مبنى  ويتميز 
الواجهات  ط��ول  على  الزجاجية  النوافذ  خ��الل  من  اليوم،  ط��وال  املبا�شرة 
الرئي�شة يف الطابق الأر�شي، اإ�شافة لوجود نوافذ عامودية بالطابق الأول 

توفر اإ�شاءة جزئية لأماكن العر�س وحلماية الكتب من الإ�شاءة املبا�شرة.

•• ال�شارقة -وام:

ع�شو  القا�شمي  حممد  بن  �شلطان  الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  افتتح 
"اأول  م�شجد  الأرب��ع��اء،  اأم�����س  ظهر  قبل  ال�شارقة،  حاكم  الأع��ل��ى  املجل�س 

اخللفاء الرا�شدين" يف منطقة اخلان مبدينة ال�شارقة.
وفور و�شول �شاحب ال�شمو حاكم ال�شارقة اأزاح �شموه ال�شتار اإيذانا بافتتاح 

امل�شجد الذي �شيرّد على الطابعني املعماري الإ�شالمي، واحلديث.

امل�شجد  ع��ن  مف�شل  ���ش��رٍح  اإىل  ال�����ش��ارق��ة  ح��اك��م  ال�شمو  �شاحب  وا�شتمع 
للم�شلني  به  املتوفرة  واخل��دم��ات  ب��ه،  امللحقة  وامل��راف��ق  بنائه  وموا�شفات 

حيث يخدم امل�شجد منطقة كبرة حتتوي على كثافة �شكانية.
فيها  تناول  دينية  موعظة  ال��دوب��ي،  �شامل  الدكتور  ق��دم  الفتتاح  وخ��الل 
املجتمع  على  يعود  ال��ذي  العظيم  والأث���ر  امل�شاجد،  وت�شييد  بناء  اأهمية 
واإع��م��اره��ا واجب  بيوت اهلل،  ه��ي  امل�شاجد  ان  ذل��ك، حيث  م��ن  الإ���ش��الم��ي 
واأف�شلها  الأعمال  اأج��لرّ  اأج��ٌر عظيٌم وهو من  ذلك  امل�شلمني، ويف  كل  على 

والراحة  الدين  وتعلرّم  واللقاء  لل�شالة  مكاٌن  امل�شجد  اأن  كما  العبادة،  يف 
والطماأنينة.

م�شٍل   1300 الإج��م��ال��ي��ة  ال��را���ش��دي��ن  اخل��ل��ف��اء  اأول  م�شجد  �شعة  وتبلغ 
منها  م��رب��ع��اً،  م����راً   4353.6 الإج��م��ال��ي��ة  م�شاحته  وت��ب��ل��غ  وم�����ش��ل��ي��ة، 
939.35 مراً مربعاً مل�شاحة املباين الكلية، وتبلغ م�شاحة م�شجد الرجال 
837.5مراً مربعاً وي�شتوعب 1170 م�شليا، بينما تبلغ م�شاحة م�شلى 

الن�شاء 91.35 مراً مربعاً لت�شم 130 م�شلية.

ويتزين امل�شجد مبنارتني طول كل منهما 60 مراً، ويتميز بعدد 4 قباب 
ب�شكل دائري تعطي امل�شجد طابعاً هند�شياً مميزاً.

ح�شر افتتاح امل�شجد بجانب �شاحب ال�شمو حاكم ال�شارقة كل من: ال�شيخ 
فرع  مدير  القا�شمي  حممد  بن  اهلل  عبد  وال�شيخ  املعال،  اأحمد  بن  حميد 
�شعيد  ومعايل  بال�شارقة،  والأوق���اف  الإ�شالمية  لل�شوؤون  العامة  الهيئة 
الرقباين امل�شت�شار اخلا�س ل�شاحب ال�شمو حاكم الفجرة، ومعايل حميد 

القطامي، وعدد من كبار امل�شوؤولني روؤ�شاء الدوائر احلكومية.

�سلطان بن اأحمد القا�سمي ي�ستقبل وفد جمعية ال�سارقة اخلريية
•• ال�شارقة-وام: 

بن  �شلطان  ال�شيخ  �شمو  ا�شتقبل 
نائب  القا�شمي  �شلطان  ب��ن  اأح��م��د 
رئ��ي�����س جامعة  ال�������ش���ارق���ة،  ح���اك���م 
يف  الأرب��ع��اء  اأم�����س  �شباح  ال�شارقة، 
مكتب �شموه بجامعة ال�شارقة، وفد 
برئا�شة  اخلرية  ال�شارقة  جمعية 
القا�شمي  حممد  ب��ن  �شقر  ال�شيخ 
اجلمعية.  اإدارة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س 
ورحب �شموه بوفد اجلمعية مثمناً 
ب�شفة  املحتاجني  دع��م  يف  جهودها 
ب�شكل  املتع�شرين  وال��ط��ل��ب��ة  ع��ام��ة 
خا�س، ع� ت�عهم مببلغ مليوين 

امل���ال���ي���ة امل���رت���ب���ة ع���ل���ى ال����ف����رد اأو 
العلمي  التح�شيل  وحالة  الأ���ش��رة، 
اأثناء الدرا�شة للو�شول اإىل تقدير 
م��ن��ا���ش��ب ل��ل��ح��ال��ة واحل�����ش��ول على 

الدعم الذي حتتاجه.
ب��ج��ان��ب �شمو  ح�����ش��ر ال���ش��ت��ق��ب��ال 
رئ��ي�����س ج��ام��ع��ة ال�����ش��ارق��ة ك���ل من 
ب��ي��ات ن��ائ��ب رئي�س  حم��م��د را����ش���د 
ال�شارقة  ج��م��ع��ي��ة  اإدارة  جم��ل�����س 
اخلرية، وعبداهلل �شلطان بن خادم 
ال�شارقة  جلمعية  التنفيذي  املدير 
جمول  حميد  والدكتور  اخل��ري��ة، 
ال�شارقة،  جامعة  م��دي��ر  النعيمي 

وعددا من نواب مدير اجلامعة.

م�شتواهم  على  ح��ف��اظ��اً  اجل��ام��ع��ة، 
الدرا�شي.

طالب  �شندوق  دعم  مبادرة  وتاأتي 
العلم يف جامعة ال�شارقة بالتزامن 
���ش��ه��ر رم�����ش��ان املبارك  ب���داي���ة  م���ع 
ال�شارقة  جمعية  فيه  تكثف  ال��ذي 
اخل���ري���ة ج��ه��وده��ا ب��ال��ع��دي��د من 
لدعم  املختلفة  اخل��ري��ة  امل��ب��ادرات 
بالدولة  وامل��ت��ع�����ش��ري��ن  امل��ح��ت��اج��ني 
رئي�س  ���ش��م��و  وت�����ش��ل��م  وخ���ارج���ه���ا. 
�شيك  ال�������ش���ارق���ة من������وذج  ج���ام���ع���ة 
كما  لل�شندوق،  املقدم  املبلغ  بقيمة 
ق����ام ���ش��م��وه ب��ت��ق��دمي ���ش��ه��ادة �شكر 
ال�شارقة  جمعية  وف��د  اإىل  وتقدير 

طالب  ل�������ش���ن���دوق  دع�����م�����اً  دره�������م 
اخلا�س  ال�شارقة  جامعة  يف  العلم 
�شموه  م�شراً  املتع�شرين.  بالطلبة 
ال�شندوق  هذا  يف  امل�شاهمة  اأن  اإىل 
ت�����دل ع���ل���ى ح���ر����س ال���ق���ائ���م���ني يف 
اجلمعية على رفع م�شتوى الطلبة 
ودعم ا�شتكمال درا�شتهم واحل�شول 
على ال�شهادة الأكادميية من خالل 

التكفل بالر�شوم اجلامعية.
الت��ف��اق على  اللقاء  كما مت خ��الل 
جامعة  ب��ني  م�شركة  جلنة  اإن�شاء 
ال�شارقة وجمعية ال�شارقة اخلرية 
املتعرثة  احل�����الت  ب���درا����ش���ة  ت��ع��ن��ى 
منت�شبي  والطالبات  ال��ط��الب  م��ن 

لهذه  امتنانه  عن  معرباً  اخلرية 
الأكادميية  امل�شرة  ولدعم  املبادرة 
ل��ل��ط��ل��ب��ة. وي���ق���دم ���ش��ن��دوق طالب 
العلم دعمه جلميع طلبة اجلامعة 
العلمية،  ال�����درج�����ات  خم��ت��ل��ف  يف 
ويعمل على تفعيل وتعزيز التعاون 
واملوؤ�ش�شات  والهيئات  ال�شركات  مع 
اخلرية ورجال الأعمال للح�شول 
املتع�شرين  للطلبة  مايل  دعم  على 
الدرا�شية �شمن  ر�شومهم  �شداد  يف 
�����ش����واب����ط حم�������ددة ط�������وال ال���ع���ام 
وتتطلب  ت�شمل  وال��ت��ي  ال��درا���ش��ي، 
من املتقدم توفر م�شتندات اثبات 
واللتزامات  الجتماعية  احل��ال��ة 

املكتب التنفيذي ملواجهة غ�سل االأموال يوّقع 
مذكرة تفاهم مع معهد االإمارات املايل

•• اأبوظبي- وام:

رة تفاهم مع  ع املكتب التنفيذي ملواجهة غ�شل الأموال ومتويل الإرهاب مذكرّ وقرّ
معهد الإمارات املايل بهدف تعزيز التعاون ودعم تطوير ال�شيا�شات والبحوث يف 
جمالت غ�شل الأموال ومتويل الإرهاب ومتويل النت�شار على م�شتوى الدولة 

والعامل.
رة �شعادة حامد الزعابي، املدير العام للمكتب التنفيذي، و�شعادة  ع على املذكرّ وقرّ
نورة البلو�شي املدير العام بالوكالة ملعهد الإمارات املايل، بح�شور معايل خالد 
رئي�س  امل��رك��زي،  املتحدة  العربية  الإم����ارات  م�شرف  حمافظ  بالعمى،  حممد 

جمل�س اإدارة معهد الإمارات املايل.
التنفيذي  املكتب  لكل من  املوؤ�ش�شية  الأه��داف  دعم  اإىل  التفاهم  تهدف مذكرة 
مبا  البحوث  اإج���راء  على  اأ�شا�شي  ب�شكٍل  ��ز  ت��ركرّ وه��ي  امل���ايل،  الإم����ارات  ومعهد 
يتعلرّق  م��ا  يف  ال��دول��ة  يف  املعتمدة  الأدل����ة  على  القائمة  امل��م��ار���ش��ة  م��ع  يتما�شى 

باجلرائم املالية.
و�شيتمرّ م�شاركة هذه البحوث مع جميع املعنيني بجهود مكافحة غ�شل الأموال 
ومتويل الإره��اب يف دولة الإم��ارات، وكذلك �شنرّاع القرار امل�شاركني يف تطوير 

ال�شيا�شة الوطنية.
ة  اإ�شافة مهمرّ التفاهم واعت�ها  رة  بالتوقيع على مذكرّ الزعابي  ب �شعادة  و رحرّ
الإمارات  "اأنرّ دولة   : واأو�شح  الإره��اب.  الأم��وال ومتويل  لنظام مواجهة غ�شل 
تطبرّق ممار�شًة قائمة على الأدلة يف جمال تطوير ال�شيا�شات وتقييم املخاطر 

ويعتمد ذلك على اأحدث البحوث من اأجل حتقيق الفعالية".
ع على مذكرة التفاهم مع معهد الإمارات املايل،  ين اأن اأوقرّ وقال �شعادته: "ي�شررّ
يتمترّع مبكانة  الأو���ش��ط  ال�شرق  الدولة ويف منطقة  رائ��د يف  وه��و مركز بحوث 
التي  البحوث  اإج��راء  يف  اجلودة.�شن�شارك  عالية  الدرا�شات  جمال  يف  مرموقة 
�شتعزز معرفتنا يف جمالت العمل على حتقيق خطة العمل الوطنية يف الدولة، 
كما �شنتبادل املعلومات لبناء اخل�ة بني �شركائنا يف مكافحة اجلرائم املالية."

حمد بن حممد ال�سرقي ي�ستقبل جمل�س 
اأمناء برنامج الفجرية للتميز احلكومي

•• الفجرية-وام:

الأعلى  املجل�س  ال�شرقي ع�شو  ال�شيخ حمد بن حممد  ال�شمو  ا�شتقبل �شاحب 
ه اأم�س الأول، جمل�س اأمناء برنامج الفجرة للتميرّز  حاكم الفجرة يف ق�شر �شمورّ
الذي  ال�نامج  ومبادئ  توجهات  على  اللقاء  خالل  ه  �شمورّ واطلرّع   . احلكومي 
�شوف ي�شهم يف متكني القطاع احلكومي يف اإمارة الفجرة �شمن خطة تنفيذية 
روؤية   : املعتمدة والتي تت�شمن  ال�شتة  الأوليات  اأداء لتطبيق  �شاملة وموؤ�شرات 
واملجتمع  الب�شري،  امل��ال  وراأ���س  التميز احلكومي،  واط��الق منظومة  الفجرة، 
امل�شاريع  اإدارة  مكتب  وتاأ�شي�س  امل�شتقبل،  وا�شت�شراف  والب��ت��ك��ار  واملتعاملني، 
ه على اأهمية تعزيز ثقافة اجلودة وتطوير وارتقاء اأداء  "PMO". واأكد �شمورّ
العمل احلكومي نحو اآفاق ريادية يف اإمارة الفجرة، ومتكني اجلهات احلكومية 
اأف�شل  تقدمي  يف  ومناف�شة  وج��دي��دة  م�شبوقة  غ��ر  م�شتويات  اإىل  لالنتقال 

متكاملة  ومنظومة  مبتكرة  علمية  اأ�ش�س  وفق  واملقيمني  للمواطنني  اخلدمات 
املوؤ�شرات  ت�شدر  يف  م�شرتها  ت��دف��ع  اأن  �شاأنها  م��ن  وال��ت��ي  احل��ك��وم��ي  للتميز 
التناف�شية العاملية. واأكد �شعادة حممد �شعيد ال�شنحاين الأمني العام ل�نامج 
الفجرة للتميز احلكومي على اأهمية هذا اللقاء الذي ي�شع فريق العمل على 
خارطة طريق التميز احلكومي امل�شتقبلي لإمارة الفجرة م�شراً اإىل توجيهات 
�شاحب ال�شمو حاكم الفجرة و دعم �شمو ال�شيخ حممد بن حمد ال�شرقي ويل 
عهد الفجرة رئي�س ال�نامج لكل تفا�شيل هذا امل�شروع الذي ياأتي بالتزامن 
مع قرب توقيع اتفاقيات مع موؤ�ش�شات عاملية خالل فرة ق�شرة والتي �شوف 
ت�شهم يف دفع منظومة العمل احلكومي اإىل المام. ح�شر اللقاء �شعادة حممد 
ل�نامج  العام  الم��ني  بالفجرة  الأم���ري  ال��دي��وان  مدير  ال�شنحاين  �شعيد 
برنامج  مدير  الكعبي  عبداهلل  حممد  �شليمان  ود.  احلكومي  للتميز  الفجرة 

الفجرة للتميرّز احلكومي.
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حاكم عجمان يهنئ رئي�س الدولة ونائبه واحلكام بحلول �سهر رم�سان املبارك
••عجمان -وام:

الأعلى  املجل�س  ع�شو  النعيمي  را�شد  بن  حميد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  هناأ 
حاكم عجمان اأخاه، �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان رئي�س 
الدولة “حفظه اهلل”، مبنا�شبة حلول �شهر رم�شان املبارك. ..داعيا العلي 
القدير اأن يعيده على �شموه مبوفور ال�شحة والعافية وعلى �شعب الإمارات 

والأمتني العربية والإ�شالمية باخلر و ال�كات.
حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب   .. عجمان  ح��اك��م  ال�شمو  �شاحب  ه��ن��اأ  كما 
دبي  ال��وزراء حاكم  رئي�س جمل�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�شد  بن 
“رعاه اهلل” واأ�شحاب ال�شمو ال�شيوخ اأع�شاء املجل�س الأعلى لالإحتاد حكام 
اأ�شحاب  اإىل  املنا�شبة  بهذه  تهنئة  برقيات  كذلك  �شموه  وبعث  الإم����ارات. 

اجلاللة وال�شمو قادة دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية ..متمنيا 
لهم موفورال�شحة والعافية ول�شعوبهم املزيد من الرقي والتقدم ولالأمة 

العربية والإ�شالمية العزة والتقدم.
وهناأ �شمو ال�شيخ عمار بن حميد النعيمي ويل عهد عجمان و�شمو ال�شيخ 
نا�شر بن را�شد النعيمي نائب حاكم عجمان بهذه املنا�شبة املباركة �شاحب 
ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل" و�شاحب 
ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
املجل�س  اأع�شاء  ال�شيوخ  ال�شمو  واأ�شحاب  اهلل"  "رعاه  دب��ي  حاكم  ال���وزراء 
الأعلى لالحتاد حكام الإمارات و�شمو اأولياء العهود ونواب احلكام واأ�شحاب 
واأولياء  العربية  اخلليج  لدول  التعاون  دول جمل�س  قادة  وال�شمو  اجلاللة 

العهود.

حماكم دبي حتدد مواعيد العمل يف �سهر رم�سان املبارك 1444هـ
•• دبي –الفجر:

املبارك  اأع��ل��ن��ت حم��اك��م دب��ي ع��ن م��واع��ي��د العمل يف �شهر رم�����ش��ان 
يواكب  حيث  وال���ف���روع،  الإداري�����ة  ال��وح��دات  خمتلف  يف   1444
وحتى  �شباحا   9 ال�شاعة  من  للموظفني  الر�شمي  ال���دوام  توقيت 
الدوام  اأ�شبوع فيكون نهاية  2:30 ظهراً عدا يوم اجلمعة من كل 

ال�شاعة 12 ظهراً.
وتعمل اإدارة الكاتب العدل يف الأفرع " مركز مرور ال��شاء ووايف من 
 5:30 8 �شباحاً حتى ال�شاعة  الثنني حتى اخلمي�س من ال�شاعة 
م�شاًء، ويوم اجلمعة من ال�شاعة 8 �شباحاً حتى 11 �شباحاً، ويبداأ 
الدوام يف الأفرع ال��شاء مول ومركز حتا من ال�شاعة من ال�شاعة 

8 �شباحاً وحتى ال�شاعة 1:30 ظهراً، ويوم اجلمعة من ال�شاعة 8 
�شباحا وحتى ال�شاعة 11 �شباحاً، ويبداأ دوام ق�شم خدمات الكاتب 
ويوم  م�شاًء،   4:30 ال�شاعة  وحتى  �شباحاً   8 ال�شاعة  من  العدل 

اجلمعة من ال�شاعة 8 �شباحاً حتى ال�شاعة 11 �شباحاً.
حتى  �شباحاً   8 ال�شاعة  من  املركزية  اخلدمات  ق�شم  يبداأ  اأن  على 
حتى  �شباحاً   8 ال�شاعة  من  اجلمعة  وي��وم  م�شاء،   4:30 ال�شاعة 
ال�شخ�شية  الأح��وال  خدمات  ق�شم  دوام  ويبداأ  11�شباحاً،  ال�شاعة 
من ال�شاعة 8 �شباحاً حتى ال�شاعة 4:30 م�شاًء، ويوم اجلمعة من 
على  ت�شهياًل  وذلك  �شباحاً،   11 ال�شاعة  وحتى  �شباحاً   8 ال�شاعة 
املراجعني واملتعاملني واإتاحة الفر�شة لهم لتهيئة اأوقاتهم بال�شكل 

الذي ينا�شبهم خالل ال�شهر الف�شيل.

 

ذلك  لأن  القادرون  واأق��ول  يوميا  بال�شيام  القادرون  امل�شلمون  يقوم  رم�شان  �شهر  خالل 
ي�شمل الأ�شحاء وحتى املر�شى باأمرا�س ل تقيدهم متاما عن اأداء تلك الفري�شة الدينية 
وت�شمح  رم�شان  �شهر  �شيام  لهم  ي�شن  ممن  الأط��ف��ال  وحتى  منهم  البالغني  ي�شمل  كما 
تناول  ذلك  ويعقب  ال�شم�س  غروب  وحتى  الفجر  من  بذلك  والنف�شية  ال�شحية  حالتهم 

وجبتني هما وجبة الإفطار و وجبة ال�شحور قبل فجر اليوم التايل من ال�شيام.
ويف احلقيقة اجريت الكثر والكثر من الأبحاث والدرا�شات للمفا�شلة بني فوائد و م�شار 
ال�شيام وخرجت معظمها بالكثر من الأدلة العلمية على ما لل�شوم من اآثار اإيجابية على 
�شحة الفرد اجل�شدية والنف�شية حتى اأن الكثر من هوؤلء الباحثني اأ�شبح يو�شي اجلميع 
مبمار�شة ال�شيام خارج هذه الأوقات الدينية على امتداد اأيام العام من وقت لأخر اأو مبا 

اأ�شبح يعرف بال�شيام املتقطع.
ويعرف رم�شان باأنه �شهر ال� والتوا�شل كما تن�شط فيه احلياة الجتماعية ب�شكل اأك� 
اأو  واأ�شدقائهم  لأقاربهم  م�شتقبلني  اإم��ا  الوقت  النا�س جل  فيق�شي  العام  اأي��ام  باقي  من 
�شيوفا عليهم فيلتف اجلميع حول موائد الإفطار التي حتوي ما لذ وطاب من املاأكولت 

وامل�شروبات لالأفطار وك�شر �شومهم.
تناول  لل�شائمني  يحلو  ال�شم�س  غ��روب  حتى  النهار  �شاعات  ط��وال  ال�شيام  ام��ت��داد  وم��ع 
اليوم  الليل وحتى فجر  �شاعات  امتداد  على  الإفطار  وقت  وال�شراب من  الطعام  اأ�شناف 

التايل.
وقد يتعذر على البع�س اأن مل يكن الأكرثية خالل �شهر رم�شان ممار�شة اأي ن�شاط بدين 
املوؤ�شرات احليوية لديهم من  اأو بعد الإفطار فيزيد وزنهم وتختل بع�س  خالل ال�شيام 
�شوارد وامالح اأو انزميات وقد يختل معدل �شكر الدم لدى مر�شى ال�شكري ومعدل �شغط 
الدم  �شحميات  ع�شر  مر�شى  ل��دى  الكولي�شرول  ومعدلت  ال�شغط  مر�شى  ل��دى  ال��دم 

وغرها من اختالل املوؤ�شرات الأخرى عند اتباع عادات غذائية وحياتية غر �شحية.
اأن ينق�س من وزنه ويخف�س معدلت �شغط  ب�شيطة  اإر�شادات  باتباع  ال�شائم  وي�شتطيع 
الدم وال�شكر والكولي�شرول بينما قد يفقد ال�شائم على النقي�س من ذلك ال�شيطرة على 
وزنه والعديد من موؤ�شرات �شالمة �شحة اجل�شم اإذا ترك لنف�شه العنان واأفرط يف تناول 
ال وهو  اأه��داف �شيام رم�شان  اهم  احد  ينتفي  و عندها  وال�شحور  الإفطار  الطعام عند 
التدرب على التحكم و�شبط النف�س والت�شحية والتعاطف مع من هم اأقل حظا و ان كان 
بها حتى يف خارج  والتحلي  وال�شحية  الروحية  املمار�شات  بتطبيق هذه  ال�شائم مطالب 

اأوقات ال�شيام على امتداد اأيام العام.
يجب احلر�س خالل �شهر رم�شان على �شرب كمية كافية من املاء وتناول الأطعمة الغنية 
الإفطار  وجبتي  بني  املياه  �شرب  من  الأكثار  ايل  بالأ�شافة  وفواكه  خ�شروات  من  باملياه 
وال�شحور فمن املعلوم اأن معدلت تعرق اجل�شم تزداد مع ارتفاع درجات احلرارة املرتفعة 
النهار مع  �شاعات  اأثناء  لتعوي�س ما يفقده اجل�شم  ال�شوائل  �شرب  ال�شروري  ولذا فمن 

الأخذبعني الأعتبار اختالف معدلت التعرق ح�شب طبيعة الن�شاط البدين.
على  ومنها  باملاء  الغنية  الأطعمة  تناول  امل��اء من خالل  املدخول من  زي��ادة  بال�شتطاعة 

�شبيل املثال تناول البطيخ يف وجبة ال�شحور اأو تناوله على �شبيل التحلية بعد الإفطار.
ب��امل��اء م��ث��ل اخليار  ك��م��ا حت��ت��وي ال�شلطة اخل�����ش��راء ع��ل��ى ك��ث��ر م��ن اخل�����ش��روات الغنية 

والطماطم وغرها من املكونات.
كما اأن جتنب تناول امل�شروبات التي حتتوي على الكافيني مثل القهوة وال�شاي والكول يعد 
خيارا مثاليا لأن الكافيني قد ي�شبب كرثة التبول وبالتايل فقد املزيد من ال�شوائل مما قد 

يوؤدي اإىل الإ�شابة باجلفاف خالل فرة ال�شيام.
ول بد من معرفة اأن تناول امل�شروبات الغازية التي حتتوي على ال�شكر ت�شيف مزيداً من 
ال�شعرات احلرارية اإىل النظام الغذائي وبدًل من ذلك بالأ�شتطاعة تناول الطعام الغني 

باملاء مثل احل�شاء اأو �شلطة اخل�شروات الطازجة.
ياأتي رم�شان هذا العام يف اأيام معتدلة ن�شبيا من ناحية درجات احلرارة ال اأن امتداد فرة 
ال�شيام ل�شاعات طويلة حيث ت�شل مدة ال�شيام يف املتو�شط من 13 ايل 14 �شاعة يوميا 
للذين يتناولون وجبة ال�شحور وقد ي�شاف لها نحو 4 ايل 5 �شاعات ا�شافية لالأ�شخا�س 
الذين يغفلون وجبة ال�شحور املهمة لأ�شباب خمتلفة ي�شاعف من فر�س التعر�س لالأ�شابة 
بالتجفاف ويزيد من ذلك طبيعة العمل والن�شاط البدين لالأ�شخا�س و درجات احلرارة يف 

بيئات العمل اخلارجية والداخلية املختلفة.
من  ب��دء  الطاقة  م�شتويات  فقد  لتعوي�س  وم��ت��وازن��ة  �شحية  اإف��ط��ار  وجبة  ت��ن��اول  ويعد 
الإفطار على التمر من الطرق التقليدية وال�شحية املتعارف عليها لبدء وجبة الإفطار 
ملا يحويه التمر من الألياف بالأ�شافة ايل تناول الكثر من اخل�شروات لتزويد اجل�شم 
للج�شم  احليوية  الأ�شتقالب  لعمليات  والالزمة  املكملة  والعنا�شر  واملعادن  بالفيتامينات 
تناول  ياأتي  ثم  وم��ن  والأل��ي��اف  بالطاقة  اجل�شم  لتزويد  الكاملة  احلبوب  اإىل  بالإ�شافة 
اللحوم اخلالية من الدهون والدجاج بدون جلد والأ�شماك �شواء كانت م�شوية اأو مطهوة 

للح�شول على ح�شة جيدة من ال�وتني ال�شحي املطلوب للج�شم.
اأو امل�شنعة والتي حتتوي على ن�شب عالية من  وب�شكل عام يعت� جتنب الأطعمة املقلية 
ال�شكريات من اولويات ال�امج الغذائية ال�شحية اليومية يف اوقات ال�شيام  اأو  الدهون 

وخارج هذه الأوقات.
ول يغيب عن البال اأن جتنب الإفراط يف الطعام يعت� من اأ�شا�شيات احلفاظ على �شحة 
م�شتدامة على امتداد مراحل عمر الأن�شان وقد يعت� تناول الطعام خالل الوجبات ببطء 
حدوث  و�شمان  الأطعمة  تناول  يف  الأف���راط  لعدم  ال�شحية  وال�شلوكيات  التقنيات  اح��د 

عملية اله�شم ب�شكل �شحيح وبدون اي نتائج غر �شحية.
وتعينه  بالطاقة  لتمده  الفجر  قبل  ال�شائم  يتناولها  خفيفة  وج��ب��ة  ال�شحور  ويعت� 
اأن هناك فئات معينة من ال�شائمني يجب اأن حتر�س على تناول وجبة  على ال�شيام ال 
والأطفال  واملر�شعات  واملراهقني واحلوامل  ال�شن  كبار  الآخرين مثل  اأكرث من  ال�شحور 
اأن تت�شمن هذه الوجبة والتي تعت� مثل وجبة  الذين يرغبون يف ال�شيام بحيث يجب 
ولفائف  اخلبز  مثل  الكربوهيدرات  من  وح�شة  اخل�شروات  من  ح�شة  اخلفيف  الفطور 
الألبان من  منتجات  مثل  بال�وتني  غنية  واأطعمة  الكاملة  احلبوب  امل�شنوع من  اخلبز 
الأجبان قليلة امللح واللبنة واللنب و البي�س بالإ�شافة اإىل بع�س الأطباق اجلانبية مثل 

الطحينة اأو الأفوكادو.
ملا  الإفطار  وجبة  احللويات عقب  كبرة من  كميات  تناول  اإىل جتنب  التنويه  كما يجب 
�شراب  من  كبرة  كميات  من  رم�شان  يف  ع��ادة  النا�س  يتناولها  التي  احللويات  تت�شمنه 

ال�شكر.
ومن الأف�شل تناول اأنواع الفاكهة التي حتتوي على املاء كنوع من التحلية مثل البطيخ اأو 

ال�شمام اأو اأي نوع من اأنواع الفاكهة املو�شمية املتاحة.
اللحوم  خا�شة  بالدهون  الغنية  الأطعمة  تناول  من  احلد  اإىل  با�شتمرار  التنويه  ويجدر 
الغنية بالدهون والأطعمة امل�شنوعة من الفطائر اله�شة اأو الفطائر امل�شاف اإليها الدهون 
طرق  وا�شتخدام  التقليدية  القلي  طريقة  عن  البتعاد  الأف�شل  فمن  املهدرجة  النباتية 
ال�شريع  القلي  اأو  بال�شل�شة  الطعام  طهو  اأو  البخار  على  الطهو  مثل  الطهو  يف  اأخ��رى 
زيت  اأو  الزيتون  كزيت  املهدرجة  غ��ر  الطبيعية  ال��زي��وت  م��ن  �شغرة  كمية  با�شتخدام 

ال�شم�شم اأو الطهو يف الفرن.
كما يعت� جتنب الأطعمة التي حتتوي على كميات كبرة من امللح مثل النقانق واللحوم 
ال�شريعة  والأطعمة  واملخلالت  والزيتون  اململحة  الأ�شماك  ومنتجات  واململحة  امل�شنعة 
والأجبان املاحلة والأنواع املختلفة من املك�شرات وغرها واملحتوية على ن�شب عالية من 
امللح امل�شاف وال�شلطات اململحة والأطعمة وال�شل�شات التي ت�شتخدم كمنكهات ومقبالت 

مثل املايونيز واخلردل والكات�شب من الأهمية مبكان للحفاظ على منط احلياة ال�شحي 
املتوازن.

والأف�شل عند اإعداد الوجبات هو احلد من ا�شتخدام امللح بالأ�شافة ايل عدم و�شع اململحة 
اأع�شاب طبيعية خمتلفة لتح�شني  ا�شتخدام  على طاولة الطعام وعو�شا عن ذلك يف�شل 

نكهة الأطعمة التي يتم طهوها.
يعد  وببطء  اجل�شم  لأحتياجات  منا�شبة  بكميات  الطعام  تناول  اأن  تذكر  دائما  ويح�شن 
اله�شم  جهاز  ا�شطرابات  ت�شبب  الكبرة  فالوجبات  الفرد  �شحة  على  للحفاظ  ا�شا�شيا 

وال�شعور بعدم الرتياح.
فرات  يف  البدنية  الأن�شطة  بع�س  وممار�شة  ومنتظمة  م�شتمرة  بوترة  احلركة  اأن  كما 

امل�شاء كامل�شي يوميا بانتظام ي�شاهم يف احلفاظ على �شحة �شليمة على مدار العام.
الفئات  والكلى من  وال�شغط  والقلب  كال�شكري  املزمنة  الأمرا�س  لبع�س  املر�شى  يعت� 

التي حتتاج لو�شع خا�س اأثناء �شيام رم�شان وقيامهم بالعبادات والطاعات.
يف  اخلطورة  مرتفعة  الأم��را���س  من  ال�شرياين  ال�شغط  ارتفاع  يعت�  املثال  �شبيل  فعلى 
اأوقات خارج ال�شيام عدا عن اأن هناك عددا كبرا من امل�شابني بهذا املر�س لديهم اأمرا�س 
الأمرا�س  اأ�شحاب هذه  يت�شاءل  وع��ادة ما  القلب  واأمرا�س  ال�شكري  اأخ��رى مرافقة مثل 
عن اإمكانية �شيامهم نظرا للو�شع اخلا�س واحلالة التي يعانون منها دون اأن تكون هناك 

تاأثرات �شلبية عليهم.
فمن املعلوم اأن ال�شيام له فوائد كثرة ويجب ا�شتغالله بال�شكل الأن�شب بحيث ل يوؤدي 
مراعاة  وال�شغط  والقلب  ال�شكري  اأمرا�س  لديهم  من  وعلى  لحقة  اأو  اأنية  اأ�شرار  اإىل 

بع�س احلالت والظروف اخلا�شة.
اأداء  اإمكانية  حول  رم�شان  حلول  قبل  الطبيب  ا�شت�شارة  ال�شكري  مر�شى  على  ■ يجب 
فقط  الأق���در  ه��و  والطبيب  اخلا�شة  حالته  مري�س  فلكل  عدمها  م��ن  ال�شيام  فري�شة 

على تقييمها واللتزام التام باخلطة العالجية املقررة من جانب الطبيب.
اإىل عدة وجبات  اأثناء وجبة الإفطار وتق�شيمها  ■ جتنب تناول كمية كبرة من الطعام 

�شغرة بني وقتي الإفطار وال�شحور لتجنب التغرات املفاجئة يف ن�شبة �شكر الدم.
احللويات،  الأبي�س،  )ال�شكر  المت�شا�س  �شريعة  اأو  الب�شيطة  ال�شكريات  تناول  ■ جتنب 

بع�س الفواكه، الن�شويات، وغرها(.
الطماطم  )مثل  الألياف  على  املحتوية  اخل�شراوات  تناول  من  الإكثار  على  ■ احلر�س 
واخليار واجلزر واخل�س وال�شبانخ( والتي ت�شاعد على تقوية اجل�شم بعد �شاعات ال�شيام 

الطويلة.
امل�شنني فاأعرا�س  2 لر يوميا( مع الركيز على  املاء )حوايل  ■ �شرب كمية كافية من 

اجلفاف تظهر عليهم ب�شرعة اأك� من الفئات العمرية الأخرى.
الريا�شات  اأكرث  من  امل�شي  ويعت�  م�شتمر  ب�شكل  بدين  بن�شاط  القيام  على  ■ احلر�س 

املحبذة.
■ احلر�س على تناول وجبة ال�شحور وتناول ال�وتينات خاللها مقابل جتنب ال�شكريات 
ارتفاع  باملقابل  ينتج عنه  وال��ذي  ال��دم  �شكر  املفاجئ يف  الرت��ف��اع  الوجبة لتجنب  ه��ذه  يف 

مرافق لهرمون الأن�شولني وهو ما ميكن اأن يعر�س املري�س لنخفا�س يف �شكر الدم.
فاملراقبة  الأن�شولني  ي�شتخدمون  للذين  وخ�شو�شا  ال��دم  ل�شكر  اليومية  املراقبة   ■
املري�س  جتنب  والتي  املنا�شبة  الأن�شولني  جرعة  حتديد  يف  ج��دا  مهمة  لل�شكر  اليومية 

انخفا�س اأو ارتفاع ال�شكر املفاجئ.
اما فيما يتعلق مبر�شى القلب وارتفاع ال�شغط ال�شرياين :

غرامات   3 تتجاوز  ل  بحيث  الطعام  يف  امللح  كمية  من  الإمكان  قدر  الإقالل  ■ فيجب 
يوميا اأو اأقل.

املجهود  الإفطار وجتنب  وامل�شي بعد  الوجبات والإقالل من كميتها  بتعدد  ■ كما ين�شح 
البدين خالل ال�شوم و�شرب كمية كافية من املاء.

الطبيب  من  ال�شيام  فرة  خالل  العالج  خطة  حتدد  القلب  ق�شور  ملر�شى  ■ وبالن�شبة 
املتابع للحالة.

)اجللطة(  القلبية  الأزم��ة  مثل  املختلفة  القلب  باأمرا�س  الإ�شابة  ن�شبة  تنخف�س   ■
وف�شل ع�شلة القلب وعدم انتظام دقات القلب )الرجتاف الأذيني( يف �شهر رم�شان كما 

تقل ن�شبة الف�شل القلبي والرجتاف الأذيني الناجتة عن ق�شور ال�شريان التاجي.
بني  تراوح  بن�شبة  النافع  الكولي�شرول  ن�شبة  زيادة  اإىل  اأي�شا  يوؤدي  رم�شان  ■ �شيام 
30 ايل 40 % مما يوؤدي بدوره اإىل حماية �شرايني القلب من تر�شبات الكولي�شرول 

ال�شار.
ا�شتثارة  وانخفا�س  النف�س  هدوء  اإىل  دينية  �شعائر  من  يرافقه  وما  ال�شيام  ي��وؤدي   ■
اجلهاز الع�شبي ال�شمبثاوي مما يوؤدي اإىل انخفا�س ال�شغط ونب�س القلب وهي اإ�شارات 

طبية جيدة ملعظم مر�شى القلب.
عدة  قبل  املعالج  الطبيب  ا�شت�شارة  بال�شرايني  احل��اد  الق�شور  مر�شى  على  يجب   ■
الالزمة  التعليمات  وتلقي  ال����دواء  ت��ن��اول  م��واع��ي��د  ل�شبط  رم�����ش��ان  ق���دوم  م��ن  اأ���ش��اب��ي��ع 
من  بالتقليل  وذل��ك  ال�شيام  خالل  بال�شداع  الإح�شا�س  مثل  اأعرا�س  اأي  ح��دوث  لتجنب 
ال�شيام  بدء  قبل  الكافيني  التي حتتوي على  الأخ��رى  وامل�شروبات  والقهوة  ال�شاي  تناول 
بعدم  املعدة  باحلمو�شة وحرقان  الإ�شابة  وكذلك ميكن جتنب  الأق��ل  على  اأي��ام  بخم�شة 
اأثناء  الإف��راط فى تناول الأطعمة خا�شة التي حتتوي على �شكريات عالية ومواد دهنية 

�شهر رم�شان.
■ ي�شر بع�س الأطباء اإىل اإمكانية تناول املري�س للدواء مرة عند الإفطار ومرة اأخرى 
مراجعة  فعليهم  يوميا  م���رات  ث��الث  دواءه���م  يتناولون  مل��ن  بالن�شبة  ام��ا  ال�شحور  عند 

الطبيب املخت�س ل�شتبداله بدواء طويل املفعول يوؤخذ مرة اأو مرتني يوميا.
ثالث  اإىل  تق�شيمهم  فيمكن  رم�شان  �شهر  �شيام  يف  يرغبون  الذين  الكلى  مر�شى  ام��ا 

جمموعات بح�شب درجة املر�س حر�شا على �شالمتهم من حدوث اأي م�شاعفات :
من  ممنوعون  وه��م  حرجة  احل��اد  الكلوي  الق�شور  ملر�شى  ال�شحية  احلالة  تعت�   ■
الق�شور  مر�شى  اأم��ا  الطبيعي  و�شعها  اإىل  وت��ع��ود  الكلى  حالة  تتح�شن  اأن  اإىل  ال�شيام 

الكلوي املزمن فتختلف مراحل اعتالل الكلى لديهم.
الثالثة فما فوق بعدم ال�شيام وذلك لأن  الكلى من الدرجة  باأمرا�س  ■ ين�شح امل�شابني 
يت�شبب  قد  اجل�شم مما  ب�شوائل  الحتفاظ  على  ق��ادرة  تكون غر  املرحلة  ه��ذه  الكلى يف 

يف ق�شور حاد يف وظائفها وقد يوؤدي ذلك اإىل تلف الكلى ب�شورة كبرة.
الرجوع  املر�شى  على  ويجب  ب�شورة كبرة  اجل�شم  �شوائل  ينق�س  ملدة طويلة  ■ ال�شيام 

للطبيب املعالج ملعرفة مدى اإ�شابة الكلى وتاأثر ال�شيام عليها.
وبالتايل  اأ�شبوعيا  اأي��ام  ثالثة  ال��دم  بغ�شل  فيقومون  الكلوي  الغ�شيل  مر�شى  اأم��ا   ■
اإذا راأى الطبيب املعالج غر ذلك حيث اإن عملية الغ�شل  اإل  ميكنهم ال�شيام باقي الأيام 

ي�شاحبها اإعطاء حماليل عن طريق الوريد مما يف�شد ال�شيام من الناحية ال�شرعية.
يف  بنف�شه  املري�س  بها  يقوم  والتي  البطن(  )غ�شيل  ال�يتواين  الغ�شيل  مر�شى  ■ اأما 

املنزل فال ميكنهم ال�شيام لوجود مواد مغذية ب�شوائل الغ�شل.
الكلى  على  ال�شوائل  قلة  لتاأثر  وذل��ك  ال�شوم  بعدم  الكلى  زراع��ة  مر�شى  وين�شح   ■
اأكرث  اأن  اأوق���ات حم���ددة ع��دا ع��ن  اأخ���ذ الأدوي����ة ب�شورة منتظمة ويف  امل��زروع��ة و���ش��رورة 
مر�شى زراعة الكلى م�شابون بال�شكري وهذا يزيد من خطورة ال�شيام على هوؤلء املر�شى 

لذا يجب ا�شت�شارة الطبيب املعالج ب�شورة م�شتمرة.
�شياما مقبول و دمتم بال�شحة والعافية.

الدكتور/ �صامل خما�صن 

ال�سحة للجميع يف �سهر رم�سان

ال�صحة والنا�س
ذياب بن زايد يهنئ رئي�س الدولة ونائبه 

واحلكام بحلول �سهر رم�سان املبارك
•• اأبوظبي-وام:

ال�شمو  اآل نهيان، �شاحب  ال�شيخ ذياب بن زايد  هناأ �شمو 
ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل"، 
مب����ن����ا�����ش����ب����ة 
�شهر  ح���ل���ول 
رم�����������������ش��������ان 
امل������������ب������������ارك، 
املوىل  �شائاًل 
اأن  ع���ز وج����ل 
ي����ع����ي����د ه����ذه 
امل�����ن�����ا������ش�����ب�����ة 
�شموه  ع���ل���ى 
مب�����������وف�����������ور 
ال�������������ش������ح������ة 

والعافية.
ك�������م�������ا ه�����ن�����اأ 
�شموه بهذه املنا�شبة الكرمية �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن 
اأع�شاء  ال�شمو  اهلل" واأ�شحاب  "رعاه  دبي  حاكم  ال��وزراء 
العهود  واأول��ي��اء  الإم���ارات  حكام  لالحتاد  الأعلى  املجل�س 
ونواب احلكام و�شعب الإم��ارات.. �شائال العلي القدير اأن 
يعيد هذه املنا�شبة الف�شيلة عليهم وعلى الإمارات واأهلها 

والعامل اأجمع بال�شالم واخلر واليمن وال�كات.

هزاع بن زايد يهنئ رئي�س الدولة ونائبه 
واحلكام بحلول �سهر رم�سان املبارك

•• اأبوظبي-وام:

رئي�س  نائب  نهيان  اآل  زاي��د  بن  ه��زاع  ال�شيخ  �شمو  هناأ 
ال�شمو  �شاحب   ، اأب��وظ��ب��ي  لإم����ارة  التنفيذي  املجل�س 

ال���������������ش�������ي�������خ 
بن  حم�����م�����د 
اآل  زاي����������������د 
رئي�س  نهيان 
ال������������دول������������ة 
حفظه  “
 ، ” هلل ا
مب����ن����ا�����ش����ب����ة 
�شهر  ح���ل���ول 
رم���������������ش�������ان 

املبارك.
ك������م������ا ه�����ن�����اأ 
بهذه  ���ش��م��وه 

املنا�شبة الكرمية �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد 
الوزراء  جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل 
حاكم دبي “رعاه اهلل” واأ�شحاب ال�شمو اأع�شاء املجل�س 
ون��واب احلكام  العهود  واأول��ي��اء  الإم���ارات  الأعلى حكام 
و�شعب الإم��ارات.. �شائاًل املوىل عز وجل اأن يعيد هذه 
املنا�شبة الف�شيلة عليهم وعلى الإمارات واأهلها والعامل 

اأجمع بال�شالم والطماأنينة واليمن وال�كات.

خولة ال�سويدي تهنئ رئي�س الدولة بحلول �سهر رم�سان املبارك

توزيع 200 طن من التمور على املت�سررين من الزالزل يف تركيا �سمن )الفار�س ال�سهم 2(

�صتة ماليني درهم، لدعم 7 اآلف اأ�صرة متعففة.

قوافل اخلري... مبادرة رم�سانية تطلقها اأوقاف دبي

•• اأبوظبي -وام:

رفعت �شمو ال�شيخة خولة بنت اأحمد خليفة ال�شويدي 
م�شت�شار  نهيان  اآل  زاي��د  بن  طحنون  ال�شيخ  �شمو  حرم 
والثقافة  للفن  "خولة  موؤ�ش�شة  رئي�شة  الوطني  الأم��ن 
".. اأ�شمى اآيات التهاين والت�يكات اإىل �شاحب ال�شمو 
ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة "حفظه 
اهلل" مبنا�شبة حلول �شهر رم�شان املبارك.. داعية اهلل 
�شموه  على  ال��ك��رمي��ة  املنا�شبة  ه��ذه  يعيد  اأن  وج��ل  ع��ز 
�شاحب  �شموها  هناأت  كما  والعافية.  ال�شحة  مبوفور 
رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو 
"رعاه اهلل"  دب��ي  ال���وزراء حاكم  رئي�س جمل�س  ال��دول��ة 

حكام  الأعلى  املجل�س  اأع�شاء  ال�شيوخ  ال�شمو  واأ�شحاب 
الإمارات واأولياء العهود بحلول ال�شهر الكرمي.

وهناأت �شمو ال�شيخة فاطمة بنت مبارك “اأم الإمارات” 
الأعلى  املجل�س  رئي�شة  العام  الن�شائي  الحت��اد  رئي�شة 
التنمية  ملوؤ�ش�شة  الأعلى  الرئي�شة  والطفولة  لالأمومة 
اأن  القدير  العلي  داع��ي��ة  الف�شيل..  بال�شهر  الأ���ش��ري��ة 
يكون �شهر خر وبركة ورحمة على اجلميع واأن يدمي 

على وطننا نعم الأمن والأمان والرخاء.
ل�شعب  والت�يكات  التهاين  باأحر  �شموها  تقدمت  كما 
والإ�شالمية  العربية  الأمتني  �شعوب  وجميع  الإم��ارات 
اأن يكون  باخلر وال�شحة والزده��ار، داعية اهلل تعاىل 

�شهر خر وبركة ورحمة على اجلميع.

••اأنقرة - وام:

يف  امل�شركة  العمليات  ق��ي��ادة  ب���داأت 
وزارة الدفاع بالتعاون مع �شركائها 
 ”2 ال�����ش��ه��م  “الفار�س  ع��م��ل��ي��ة  يف 
على  التمور  من  طن   200 توزيع 
من  مت�شررة  منطقة   11 ح���وايل 
ال���زلزل ال��ت��ي ت��اأث��رت بها ع��دد من 
ال�شهر  ال���رك���ي���ة  وامل�������دن  ال����ق����رى 
ال�شحايا  من  عددا  وخلفت  املا�شي 

وامل�شابني.
وتعد هذه الكمية من التمور هدية 
م���ن الإم��������ارات ل��ل��م��ت�����ش��رري��ن من 
الزلزل وذلك مبنا�شبة قرب حلول 
�شهر رم�شان املبارك ، وتعك�س هذه 
يف  الر�شيدة  القيادة  حر�س  املبادرة 
دولة الإمارات على توفر متطلبات 
ال�شهر  خ�����الل  امل���ت�������ش���ررة  الأ�����ش����ر 

اأو�شاعهم  م��ن  والتخفيف  ال��ك��رمي 
معاناتهم  م����ن  واحل������د  ال�����ش��ع��ب��ة 
التمور  ت��وزي��ع  و�شيتم  الإن�����ش��ان��ي��ة. 
امل�شتحقة  وال�����ش��رائ��ح  ال��ف��ئ��ات  ع��ل��ى 
لأو�شاعها  وف��ق��ا  وامل�����ش��ان��دة  للدعم 

الإن�شانية والقت�شادية.

امل�شركة  العمليات  قيادة  وتوا�شل 
تنفيذ  يف  جهودها  ال��دف��اع  وزارة  يف 
التاهيل  واإع���ادة  ال�شتقرار  مرحلة 
مرحلة  حت��ق��ي��ق  يف  جن��اح��ه��ا  ب��ع��د 
عملية  �شمن  ال�شريعة  ال�شتجابة 

.”2 ال�شهم  “الفار�س 

•• دبي-الفجر:

واإدارة  الأوق������اف  م��وؤ���ش�����ش��ة  اأط��ل��ق��ت 
بالتعاون  دب����ي،  يف  ��ر  ال��ق�����شرّ اأم������وال 
وموؤ�ش�شة  اخلرية  دب��ي  جمعية  مع 
الراحم اخلرية وجمعية دار ال�، 
مع  "قوافل اخلر" ت��زام��ن��اً  م��ب��ادرة 

حلول �شهر رم�شان املبارك.
ملبادرة  الإج���م���ال���ي���ة  ال��ق��ي��م��ة  وت��ب��ل��غ 
مليون  �شتة  نحو  اخلر"  "قوافل 
اأ�شرة متعففة،  اآلف   7 درهم، لدعم 
وتت�شمن املبادرة حزمة من ال�امج 
الإن�شانية  احل���الت  لدعم  اخل��ري��ة 
املوؤ�ش�شات  ب��ع�����س  ل�����دى  امل�����ش��ج��ل��ة 
اخلرية و ال�امج الإذاعية املحلية 
وتوزيع املر الرم�شاين والكوبونات 
ال�شرائية وال�شالل الغذائية لالأيتام 
املحدود  الدخل  واأ�شحاب  والأرام���ل 
�شعادة  واأك��د  الف�شيل.  ال�شهر  خالل 
ملوؤ�ش�شة  ال��ع��ام  الأم����ني  امل��ط��وع  ع��ل��ي 

اأن  ��ر  ال��ق�����شرّ اأم����وال  واإدارة  الأوق�����اف 
�شمن  اخلر" تاأتي  "قوافل  مبادرة 
املوؤ�ش�شة  ل�امج  ال�شنوية  الأج��ن��دة 
اخل�����ري�����ة خ�������الل ����ش���ه���ر رم�������ش���ان 
امل����ب����ارك، وت��ت�����ش��م��ن جم��م��وع��ة من 
التي  واملجتمعية  الإن�شانية  املبادرات 
تعتزم املوؤ�ش�شة تقدميها بالتعاون مع 

اأيام  م��دار  على  اخل��ري��ة  اجلمعيات 
ال�شهر الف�شيل م�شراً اإىل اأن احلملة 
امل�شتحقة  ال��ف��ئ��ات  دع���م  اإىل  ت��ه��دف 
املتعففة  الأ����ش���ر  اح��ت��ي��اج��ات  وت��ل��ب��ي��ة 
الإن�شانية يف  ، وم�شاندة احل��الت  يف 
ال�امج الإذاعية املحلية ع� تقدمي 

الدعم املنا�شب لها. 
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اأخبـار الإمـارات

•• راأ�س اخليمة -وام:

اأمر �شاحب ال�شمو ال�شيخ �شعود بن �شقر القا�شمي، ع�شو املجل�س الأعلى، 
الإ�شالحية  املوؤ�ش�شة  ن��زلء  م��ن   338 ع��ن  ب��الإف��راج  اخليمة،  راأ����س  حاكم 
والعقابية يف راأ�س اخليمة، ممن �شدرت بحقهم اأحكام خمتلفة من حماك 

الإمارة، وذلك مبنا�شبة حلول �شهر رم�شان املبارك.
ويف مكرمة �شامية مبنا�شبة ال�شهر املبارك، تكفل �شاحب ال�شمو حاكم راأ�س 

اخليمة،ب�شداد كافة اللتزامات املالية املرتبة على املفرج عنهم جراء تلك 
الأحكام.

وي��اأت��ي ه���ذا الأم����ر ح��ر���ش��اً م��ن ���ش��اح��ب ال�شمو ح��اك��م راأ�����س اخل��ي��م��ة، على 
التخفيف من معاناة اأ�شرهم، ومل ال�شمل مع عائالتهم وذويهم، ومنح املفرج 

عنهم فر�شة للعودة اإىل احلياة الطبيعية يف هذه الأيام الف�شيلة واملباركة.
ووجه �شمو ال�شيخ حممد بن �شعود بن �شقر القا�شمي، ويل عهد راأ�شاخليمة، 
�شاحب  اأم��ر  لتنفيذ  ال��الزم��ة  الإج����راءات  باتخاذ  الق�شاء،  جمل�س  رئي�س 

ال�شمو حاكم راأ�شاخليمة، بالإفراج عن امل�شمولني بالعفو من نزلء املوؤ�ش�شة 
وذلك  امل��ب��ارك،  ال�شهر  ب��داي��ة  قبل  راأ�شاخليمة،  يف  والعقابية  الإ�شالحية 

بالتن�شيق مع القيادة العامة ل�شرطة راأ�س اخليمة.
وقال �شعادة امل�شت�شار ح�شن �شعيد حميمد، النائب العام لإمارة راأ�شاخليمة 
مكرمة �شاحب ال�شمو ال�شيخ �شعود بن �شقر القا�شمي، ع�شو املجل�س  " اإن 
اإطار  يف  ياأتي  عليهم  املحكوم  بع�س  عن  بالعفو  راأ�شاخليمة،  حاكم  الأعلى، 
حر�س �شموه على منح امل�شمولينبالعفو الفر�شة ملعاودة الندماج يف ن�شيج 

عنهم  املفرج  وعائالت  اأ�شر  قلوب  اإىل  ال�شروروالبهجة  ولإدخ���ال  املجتمع، 
وذويهم يف هذا ال�شهر الف�شيل".

�شقر  ب��ن  �شعود  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اإىل  بال�شكر  ال��ع��ام  النائب  وت��وج��ه 
القا�شمي، على اأمره ال�شامي الذي اأدخل البهجة وال�شعادة يف نفو�س الأ�شر 
راأ�س  عهد  ويل  �شمو  اإىل  بال�شكر  توجه  كما  بذويها..  اللتقاء  تنتظر  التي 
والتي  وامل�شتمرة  الدائمة  متابعته  على  الق�شاء،  جمل�س  رئي�س  اخليمة، 

يوليها للنيابة العامة والق�شاء يف راأ�س اخليمة.

•• راأ�س اخليمة-وام:

وجه �شاحب ال�شمو ال�شيخ �شعود بن �شقر القا�شمي ع�شو املجل�س الأعلى 
حاكم راأ�س اخليمة باأن يكون الدوام الر�شمي ملوظفي حكومة راأ�س اخليمة 
يوم اجلمعة خالل �شهر رم�شان باعتماد منط العمل املختلط املرن بن�شبة 
وبن�شبة %30 ح�شورياً مبا ل يخل مب�شتوى اخلدمات  بعد،  %70 عن 
املقدمة ويحقق �شعادة املتعاملني واإجناز جميع معامالتهم احلكومية وفق 

اأعلى معاير اجلودة والكفاءة.
وتاأتي هذه التوجيهات يف اإطار حر�س �شاحب ال�شمو حاكم راأ�س اخليمة 
على توفر ظروف وبيئة العمل املنا�شبة للموارد الب�شرية واإتاحة اخليارات 

املنا�شبة لأداء مهامهم الوظيفية ب�شهولة وي�شر يف هذا ال�شهر الف�شيل.
امل���وارد الب�شرية حلكومة راأ���س اخليمة،  اأ���ش��درت دائ��رة  ويف ه��ذا الإط���ار، 
تعميماً اإىل كافة اجلهات احلكومية يف اإمارة راأ�س اخليمة للعمل مبوجب 
هذه التوجيهات ووفقاً لل�شوابط الالزمة لتحقيق �شعادة املتعاملني ومبا 

يعزز من كفاءة وفعالية اأمناط العمل املرنة التي تعتمدها احلكومة.
بو�شع خطة عملها يف  اأن��ه على اجلهات احلكومية  اإىل  ال��دائ��رة  واأ���ش��ارت 
اأعمالها  التي تالئم طبيعة  املئوية  للن�شب  ووفقاً  املرن  النظام  �شوء هذا 
وظروف الت�شغيل الالزمة مبا ي�شمن ا�شتمرارية تقدمي خدماتها بكفاءة 

وفعالية.
اأ�شمى  وبهذه املنا�شبة، رفعت دائرة املوارد الب�شرية حلكومة راأ�س اخليمة 
اآيات التهاين والت�يكات اإىل مقام �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل 

نهيان، رئي�س الدولة "حفظه اهلل"، واإىل اأخيه �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
بن را�شد اآل مكتوم، نائب رئي�س الدولة، رئي�س جمل�س الوزراء، حاكم دبي 
اهلل"، واإىل �شاحب ال�شمو ال�شيخ �شعود بن �شقر القا�شمي، ع�شو  "رعاه 
املجل�س الأعلى، حاكم راأ�س اخليمة، واإىل اإخوانهم اأع�شاء املجل�س الأعلى 
القا�شمي ويل  بن �شقر  �شعود  بن  ال�شيخ حممد  ول�شمو  الإم���ارات،  ام  ُحَكرّ
عهد راأ�س اخليمة ول�شعب الإمارات والأمتني العربية والإ�شالمية، �شائلني 

اهلل عز وجل اأن يعاد على اجلميع باخلر واليمن وال�كات.

حاكم راأ�س اخليمة ي�ستقبل �سفري كوريا
•• راأ�س اخليمة- وام:

راأ�س  حاكم  الأعلى،  املجل�س  ع�شو  القا�شمي،  �شقر  بن  �شعود  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ا�شتقبل 
اخليمة، بق�شر �شموه يف مدينة �شقر بن حممد اأم�س �شعادة يو جيه �شوجن، �شفر جمهورية 

كوريا لدى الدولة، الذي قدم لل�شالم على �شموه مبنا�شبة ت�شلمه مهام عمله اجلديد.
والنجاح يف  التوفيق  له  ال�شفر، متمنياً  ب�شعادة  راأ���س اخليمة،  ال�شمو حاكم  ورحب �شاحب 
اأداء مهام عمله، مبا ي�شهم يف تعزيز عالقات التعاون بني البلدين ال�شديقني على خمتلف 

ال�شعد.
من جانبه، ع� �شعادة يو جيه �شوجن، عن بالغ �شكره وتقديره ل�شاحب ال�شمو حاكم راأ�س 
لدولة  والدولية  الإقليمية  باملكانة  م�شيداً  ال�شتقبال،  وح�شن  ال�شيافة  كرم  على  اخليمة، 

الإمارات.

حاكم راأ�س اخليمة ياأمر باالإفراج عن 338 من نزالء املوؤ�س�سة االإ�سالحية مبنا�سبة �سهر رم�سان املبارك

تنفيذًا لتوجيهات �سعود القا�سمي.. حكومة راأ�س اخليمة تعتمد �ساعات الدوام الر�سمية الأيام اجلمعة خالل �سهر رم�سان

•• نيويورك-وام: 

جمل�س  يف  و�شوي�شرا  وموزمبيق  ومالطا  الإم���ارات  دول��ة  اأعلنت 
الأمن التابع لالأمم املتحدة اأم�س الأول عن �شل�شلة من التعهدات 
الأدلة  على  وقائم  ال�شتجابة  على  وق��ادر  مت�شق  بنهج  للنهو�س 

ب�شاأن املناخ وال�شالم والأمن.
وت��ع��م��ل ال��ت��ع��ه��دات اخل��م�����ش��ة ع�����ش��ر ال��ت��ي ت��غ��ط��ي جم��م��وع��ة من 
امل�شرك  الأع�����ش��اء  ال���دول  ه��دف  املجل�س، على حتقيق  وظ��ائ��ف 
لتمكني املجل�س من الت�شدي للمخاطر والآثار ال�شلبية الناجمة 
ال�شلم  �شون  يف  املتمثلة  وليته  على  توؤثر  التي  املناخ  تغر  عن 

والأمن الدوليني.

وقالت معايل ال�شفرة لنا زكي ن�شيبة، املندوبة الدائمة للدولة 
لدى الأمم املتحدة : " يعد تغر املناخ التحدي الأمني الأك� يف 
اأن يتحقق الأمن  اأمن حقيقي دون  اإذ ل يوجد  ع�شرنا احلايل، 
املناخي، وهنا يجدر التنويه اإىل اأنه ل ميكن للعامل، وبالتحديد 

جمل�س الأمن، جتاهل هذا ال�شاأن".
القادم ملوؤمتر الأطراف يف  "ب�شفتنا الرئي�س  واأ�شافت معاليها: 
اتفاقية الأمم املتحدة الإطارية ب�شاأن تغر املناخ يف دروته الثامنة 
زمالئنا  مع  جهودنا  توحيد  ارتاأينا   ،)COP28( والع�شرين 
تعهداتنا،  خ���الل  م��ن  وذل���ك  ه���ذا،  الأع���م���ال  ب��ج��دول  للنهو�س 
والأمن  ال�شلم  على  احلفاظ  اأج��ل  من  ب�شرورتها  نوؤمن  والتي 
اجتماع  بعقد  ال��دول  التزامات  التعهدات  وتت�شمن  الدوليني". 

والأمن،  وال�شالم  امل��ن��اخ  ب�شاأن  الأم���ن  ملجل�س  الأق���ل  على  واح��د 
ال�شاملة  املخاطر  تقييمات  دع��م  اأهمية  على  ال�شوء  وت�شليط 
لكافة املجالت وا�شراتيجيات اإدارة املخاطر، ودعوة اخل�اء يف 
ال�شاأن،  املجل�س يف هذا  والأم��ن لإحاطة  وال�شالم  املناخ  جمالت 
باملناخ  اللغة اخلا�شة  ال��الزم لهم، وتو�شيع دمج  الدعم  وتقدمي 
املجل�س، وت�شجيع جميع  اأعمال وخمرجات  والأم��ن يف  وال�شالم 
ع��م��ل��ي��ات ح��ف��ظ ال�����ش��الم ال��ت��اب��ع��ة ل����الأمم امل��ت��ح��دة، ع��ل��ى تقليل 
على  الط���الع  ميكنكم  الأدن����ى.  احل��د  اإىل  الكربونية  ب�شمتهم 
https://uaeun.org/app/ ه��ن��ا  ال��ت��ع��ه��دات  ق��ائ��م��ة 
CPS-Joint-Pledges./03/uploads/2023

.  pdf

االإمارات ومالطا وموزمبيق و�سوي�سرا تعلن يف جمل�س االأمن عن تعهدات طموحة ب�ساأن املناخ وال�سالم واالأمن

•• اأبوظبي-وام:

اأعلن مركز النقل املتكامل يف اإمارة اأبوظبي التابع لدائرة البلديات والنقل، 
املواقف  ر���ش��وم  و���ش��اع��ات تطبيق  املتعاملني  اإ���ش��ع��اد  م��راك��ز  اأوق���ات عمل  ع��ن 
العام خالل  النقل  املرورية ومواعيد عمل حافالت  "درب" للتعرفة  ونظام 
اثنني  اأن  املركز  واأو���ش��ح   .)2023( ه�   1444 لعام  املبارك  رم�شان  �شهر 
املراجعني خالل �شهر رم�شان، هما  �شت�شتقبل  املتعاملني  اإ�شعاد  من مراكز 
ومركز  اأبوظبي،  مدينة  لبلدية  الرئي�شي  املقر  يف  املتعاملني  اإ�شعاد  مركز 
اإ�شعاد املتعاملني يف املقر الرئي�شي لبلدية مدينة العني، وذلك من الإثنني 
فيما  م�شاًء،   3:00 ال�شاعة  اإىل  �شباحاً   9:00 ال�شاعة  اخلمي�س، من  اإىل 
ال�شاعة  اإىل  9:00 �شباحاً  ال�شاعة  يوم اجلمعة من  العمل  �شاعات  �شتكون 
خدمات  على  احل�شول  موا�شلة  للمتعاملني  ميكن  كما  ظهراً.   12:00
www. املركز عن طريق املن�شات الرقمية املتاحة على موقعه الإلكروين
itc.gov.ae، وتطبيقات "درب" و"دربي" للهواتف الذكية ومن�شة "مت" 
للخدمات احلكومية الرقمية، وع� التوا�شل مع مركز دعم اخلدمات لدائرة 
خدمة  ات�شال  وم��رك��ز   ،800850 امل��ج��اين  ال��رق��م  على  والنقل  البلديات 
الأ�شبوع.  اأيام  ال�شاعة طوال  600535353، على مدار  الأج��رة  مركبات 

بها  العمل  �شيتم  رم�شان،  �شهر  العامة خالل  املواقف  وفيما يخ�س خدمة 
ح�شب النظام احلايل حيث �شُتطبق ر�شوم املواقف العامة ال�شطحية من يوم 
 12:00 ال�شاعة  اإىل  �شباحاً   8:00 ال�شاعة  ال�شبت، من  يوم  اإىل  الإثنني 
�شباحاً، و�شتكون الر�شوم جمانية يف يوم الأحد. وتقرر تعديل اأوقات الذروة 
"درب"،  املرورية  التعرفة  التي ُتطبق خاللها ر�شوم نظام  يف �شهر رم�شان، 
ال�شباحية،  الفرة  يف   10:00 ال�شاعة  اإىل   8:00 ال�شاعة  من  لتكون 
ومن ال�شاعة 2:00 اإىل ال�شاعة 4:00 يف الفرة امل�شائية، من يوم الإثنني 
الأح��د، وذلك بهدف �شمان  الر�شوم جمانية يوم  ال�شبت، و�شتكون  اإىل يوم 
زي��ادة كبرة يف  ت�شهد  التي  الأوق��ات  تلك  املرورية خالل  ان�شيابية احلركة 
العام  النقل  ال�شهر. و�شتكون خدمات حافالت  والتنقل خالل  امل��رور  حركة 
اأيام  ط���وال  و�شواحيها  اأب��وظ��ب��ي  مدينة  يف  م��ت��وف��رة  رم�����ش��ان  �شهر  خ��الل 
�شباحاً  و6:00   5:00 ال�شاعة  بني  ال�شباحية  الفرة  يف  وتبداأ  الأ�شبوع 
ال�شواحي  اأما خدمات احلافالت يف  1:00 �شباحاً،  ال�شاعة  وت�شتمر حتى 
�شتعمل من ال�شاعة 6:00 �شباحاً وحتى ال�شاعة 10:00 م�شاًء كما �شيكون 
هناك تغير طفيف على التواتر الزمني لبع�س اخلدمات. ويف مدينة العني 
ال�شاعة  من  رم�شان  �شهر  خ��الل  العامة  باحلافالت  النقل  �شبكة  �شتعمل 
يف  احلافالت  خدمات  اأما  �شباحاً،   2:00 ال�شاعة  وحتى  �شباحاً   7:00

ال�شواحي �شتعمل من ال�شاعة 6:00 �شباحاً وحتى ال�شاعة 11:00 م�شاًء 
وبع�شها حتى 12:00 �شباحاً، فيما �شيبقى التواتر الزمني ملعظم خدمات 
التواتر  على  طفيف  تغر  هناك  �شيكون  بينما  تغير،  دون  من  ال�شواحي 
حافالت  خدمات  و�شتكون  العني.  مدينة  داخ��ل  اخل��دم��ات  لبع�س  الزمني 
النقل العام يف منطقة الظفرة خالل ال�شهر الف�شيل متوفرة ح�شب �شاعات 
الت�شغيل العتيادية با�شتثناء تعديالت طفيفة، فيما �شتتوقف احلافالت عن 
العمل خالل فرة الإفطار. اما بالن�شبة خلدمة اأبوظبي اإك�ش��س، �شتعمل 
من ال�شاعة 6:00 �شباحاً حتى ال�شاعة 11:00 م�شاًء خالل اأيام الأ�شبوع، 
اأيام عطلة  ومن ال�شاعة 6:00 �شباحاً وحتى ال�شاعة 1:00 �شباحاً خالل 

لينك"،  "اأبوظبي  الطلب  يتعلق بخدمة حافلة عند  وفيما  الأ�شبوع.  نهاية 
�شباحاً   6:00 ال�شاعة  من  احل��ايل  اجل��دول  ح�شب  اخلدمة  ه��ذه  �شتعمل 
مواعيد  على  ولالطالع  الأ�شبوع.  اأي��ام  ط��وال  م�شاًء   11:00 ال�شاعة  اإىل 
www.itc. احلافالت النقل العام، يرجى زيارة املوقع الإلكروين للمركز
gov.ae اأو التوا�شل مع مركز دعم اخلدمات لدائرة البلديات والنقل على 
الرقم املجاين 800850 اأو ع� تطبيق "دربي" الذكي. ومبنا�شبة حلول 
ال�شهر الف�شيل، يرفع مركز النقل املتكامل اأ�شمى اآيات التهاين والت�يكات 
اإىل القيادة احلكيمة، ول�شعب دولة الإمارات ، والأمتني العربية والإ�شالمية، 

�شائلني اهلل اأن ُيعاد على اجلميع باخلر واليمن وال�كات.

مركز النقل املتكامل يعلن عن مواعيد خدماته خالل �سهر رم�سان املبارك

•• راأ�س اخليمة -وام:

اأعدت القيادة العامة ل�شرطة راأ�س 
متكاملة  اأم���ن���ي���ة  خ��ط��ة  اخل���ي���م���ة، 
والأم���ان  الأم���ن  تعزيز  اإىل  ت��ه��دف 
وحت��ق��ي��ق ج����ودة احل���ي���اة يف الأم���ن 
امل��ج��ت��م��ع��ي ب����راأ�����س اخل���ي���م���ة، من 
الأمني من  التواجد  تكثيف  خالل 
الدوريات الأمنية واملرورية، ب�شكل 
عام يف كافة طرق واأحياء وم�شليات 
املناطق  وجميع  الإم�����ارة،  واأ����ش���واق 

احليوية، واملنافذ ال�ية والبحرية 
ية، لتقدمي اأف�شل اخلدمات  واجلورّ

الأمنية للجمهور.
الإدارة  للجهود، و�شعت  وا�شتكماًل 
خطة  ال�شرطية،  للعمليات  العامة 
تاأمني �شاملة يف الإم��ارة للحد من 
الظواهر ال�شلبية وغر احل�شارية 
والباعة  ال���ت�������ش���ول  ظ����اه����رة  م���ث���ل 
امل���ت���ج���ول���ني، وات����خ����اذ الإج��������راءات 
اجلمهور  داعية  ب�شاأنهم،  ال��الزم��ة 
 901 ال�����رق�����م  ع������  ل���ل���ت���وا����ش���ل 
اخلارجني  املت�شولني  عن  لالبالغ 
ع���ن ال���ق���ان���ون، ك��م��ا ���ش��ي��ت��م اإط���الق 
وال�امج  احل��م��الت  م��ن  ال��ع��دي��د 
اإدارة  ب����ني  ب���ال���ت���ع���اون  ال���ت���وع���وي���ة 
الإعالم والعالقات العامة، واإدارات 
و�شعت  التي  ال�شرطية،  العمليات 

خطة متكاملة لل�شهر الف�شيل.
للعمليات  ال��ع��ام��ة  الإدارة  واأن���ه���ت 
لال�شتجابة  ا�شتعداداتها  املركزية 
ل����ب����الغ����ات اجل����م����ه����ور ال����ط����ارئ����ة 
 ،999 الرقم  على  وال�شتف�شارات 
الأمنية  اأرق����ى اخل��دم��ات  وت��ق��دمي 

و�شالمة  اأم���ن  لتح�شني  وامل��روري��ة 
مبركز  للجمهور  واإ���ش��ع��اداً  ال��ط��رق 
خ�����دم�����ات امل����������رور وال����رخ����ي���������س، 
تت�شافر اجلهود من خالل تعديل 
مواعيد العمل باملركز مبا يتنا�شب 
ال�شهر  خ��الل  اأوق���ات اجلمهور  مع 
من  ال��ع��م��ل  ي��ك��ون  ح��ي��ث  الف�شيل، 
متام  م���ن  اخل��م��ي�����س  اإىل  الث���ن���ني 
ال�شاعة 9 �س حتى 2:30م، ويوم 
اجل��م��ع��ة م��ن مت���ام ال�����ش��اع��ة 9 �س 
12:00 م، كما �شتكون اأوقات  اإىل 
ال�شائقني  فح�س  مركز  يف  العمل 
)امل��ب��دئ��ي – امل��دي��ن��ة( م��ن الثنني 
 8 ال�شاعة  مت��ام  م��ن  اخلمي�س  اإىل 
اجلمعة  وي���وم  م،   1:00 اإىل  ���س 
11 �س،  اإىل  ���س   8 ال�����ش��اع��ة  م��ن 
اأوق������ات ع��م��ل م��رك��ز الفح�س  اأم����ا 
الثنني  م��ن  )ال�����ش��اع��دي(  الثقيل 
متام  م����ن  ف���ت���ب���داأ  اخل��م��ي�����س  اإىل 
ال�شاعة 9 �س حتى 2:30م، ويوم 
اجلمعة من متام ال�شاعة 9 �س اإىل 

م.  12:00
وعن مركز الفح�س الفني اخلفيف 

فاأوقات   ) ت�شجيل  ق��ري��ة  )اإي���ن���وك 
اإىل اخلمي�س  الث��ن��ني  م��ن  ال��ع��م��ل 
ال��ف��رة الأوىل  ت��ب��داأ  على ف��رت��ني 
وحتى  ����س   8 م���ن مت����ام ال�����ش��اع��ة 
الفرة  ت���ب���داأ  ف��ي��م��ا  م،   5 ال�����ش��اع��ة 
اإىل  م   9 ال�شاعة  الثانية م�شاًء من 
ي��وم اجلمعة  ���س، ويف   12 ال�شاعة 
ت��ب��داأ الفرة  اأي�����ش��اً،  على ف��رت��ني 
 8 ال�شاعة  من  ال�شباحية،  الأوىل 
وتبداأ  ����س،   12 ال�����ش��اع��ة  اإىل  ���س 
الفرة الثانية امل�شائية من ال�شاعة 

�س.  12 اإىل  م   9
والعالقات  الإع���الم  اإدارة  و�شتبث 
اخليمة،  راأ�������س  ب�����ش��رط��ة  ال���ع���ام���ة 
راأ�س  �شرطة  ومن�شات  قنوات  ع� 
مواقع  ويف  الإع���الم���ي���ة  اخل��ي��م��ة 
املختلفة،  الج��ت��م��اع��ي  ال��ت��وا���ش��ل 
ال����ع����دي����د م�����ن ب�����رام�����ج وح���م���الت 
والتنويهات  الأم���ن���ي���ة  ال���ت���وع���ي���ة 
والإر�شادات التي تعزز وعي املجتمع 
بال�شلوكيات الإيجابية واحل�شارية، 
والوطنية  الإن�شانية  القيم  وتدعم 

الأ�شيلة خالل ال�شهر الف�شيل.

�سرطة راأ�س اخليمة تنهي خطتها االأمنية ال�ستقبال ال�سهر الف�سيل

اإعـــالن للدائنـني
تخفي�س راأ�س مال �ســـركـــــة اخلليج 

للمالحة القاب�سة ) �سركـــة م�ساهمة عامة( 
2023/03/23

تعلن �شركة اخلليج للمالحة القاب�شة �س.م.ع )"ال�شركة"( باأن 
اجلمعية العمومية لل�شركة يف اجتماعها الذي انعقد يوم الأربعاء 
راأ���س مال  وافقت على تخفي�س  قد   2023 مار�س   22 املوافق 
امل��راك��م��ة وف��و���ش��ت جمل�س  ال�����ش��رك��ة  ال�����ش��رك��ة لإط��ف��اء خ�شائر 
عدد  باإلغاء  تنا�شبي  ب�شكل  امل��ال  راأ����س  بتخفي�س  ال�شركة  اإدارة 
و�شتمائة  مليوناً  وثالثون  و�شبعة  )�شتمائة   637،695،625
بقيمة  �شهم  وع�شرون(  وخم�شة  و�شتمائة  األفاً  وت�شعون  وخم�شة 
1 درهم لل�شهم يف ال�شركة وذلك بناًء على تقرير  ا�شمية تعادل 
مت  وال���ذي  امل���ال  راأ����س  تخفي�س  بخ�شو�س  احل�����ش��اب��ات  مدققي 

عر�شه على اجلمعية العمومية يف اجتماعها املذكور.
 22 بتاريخ  باجتماعه  ال�شركة  اإدارة  جمل�س  ق��رر  فلقد  وعليه 
2023 البدء باإجراءات تخفي�س راأ�س مال ال�شركة من  مار�س 
و�شبعون  وخم�شة  ومائتان  )مليار   1،275،391،250.00
مليون وثالثمائة وواحد وت�شعون األفاً ومئتان وخم�شون( درهم 
و�شبعة  )�شتمائة   637،695،625 عدد  باإلغاء  وذلك  اإماراتي 
وثالثون مليوناً و�شتمائة وخم�شة وت�شعون األفاً و�شتمائة وخم�شة 
راأ�س  لي�شبح   2023 ابريل   27 بتاريخ  وذل��ك  �شهم  وع�شرون( 
637،695،625 )�شتمائة و�شبعة  مال ال�شركة بذلك التاريخ 
وثالثون مليوناً و�شتمائة وخم�شة وت�شعون األفاً و�شتمائة وخم�شة 
)�شتمائة   637،695،625 ع��دد  على  م��وزع  دره��م  وع�شرون( 
و�شبعة وثالثون مليوناً و�شتمائة وخم�شة وت�شعون األفاً و�شتمائة 
لكل  واح��د  دره��م  قدرها  ا�شمية  بقيمة  �شهم  وع�شرون(  وخم�شة 

�شهم.
ال�شركة  اإىل  يتقدموا  اأن  دائنيها  جميع  تدعو  ال�شركة  ف��ان  ل��ذا 
وخ��الل ثالثني )30( يوماً من تاريخ هذا الإع��الن )يف موعد 
لديونهم،  املثبتة  امل�شتندات  )بجميع   2023 ابريل   23 اأق�شاه 
لل�شركة  الرئي�شي  املقر  يف  �شخ�شياً  ت�شليمها  طريق  عن  وذل��ك 
 ،1 ال������ش��اء   ،3901 مكتب   API Trio اأب����راج  يف  ال��ك��ائ��ن 
دبي – الإمارات العربية املتحدة، عناية اأمني �شر جمل�س الإدارة 

ال�شيد/ يزن �شالح مراغة.
�صركة اخلليج للمالحة القاب�صة �ش.م.ع

 23 /03 /2023
Gulf Navigation Holding PJSC (the “Company”) 
announces that the general assembly meeting held on 
Wednesday, 22 March 2023 has agreed to reduce the 
share capital of the Company to absorb the accumulated 
losses and authorized the Board of directors to 
execute the capital reduction through the cancellation 
of 637,695,625 (six hundred thirty-seven million six 
hundred ninety-five thousand six hundred twenty-five) 
shares with the nominal value of AED 1 on a pro rata 
basis in accordance with the auditor’s report on the 
share capital reduction, which has been presented to 
the general assembly during the same meeting.
The Board in its meeting held on 22 March 2023 decided 
to start the capital reduction process to reduce the 
share capital from AED 1,275,391,250.00 (one billion 
two hundred seventy-five million three hundred ninety-
one thousand two hundred fifty) by way of canceling 
637,695,625 (six hundred thirty-seven million six hundred 
ninety-five thousand six hundred twenty-five) shares 
on 27 April 2023 in which the Capital of the Company 
will be on that date equivalent to AED 637,695,625 (six 
hundred thirty-seven million six hundred ninety-five 
thousand six hundred twenty-five) distributed across 
AED 637,695,625 (six hundred thirty-seven million six 
hundred ninety-five thousand six hundred twenty-five) 
shares with a nominal value of one (1) AED per share.
Therefore, the Company invites all its creditors to apply 
to the Company within thirty (30) days from the date of 
this notice (by 23 April 2023 at the latest) with all of the 
documents evidencing their debts, through personal 
service to the headquarters of the Company in Gulf 
Navigation Holding PJSC, 3901,API Trio Office Tower, Al 
Barsha 1, Dubai, United Arab Emirates, for the attention 
of the Board Secretary Mr. Yazan S. Maragha.

   Gulf Navigation Holding (PJSC)    

Notice to Creditors

Share Capital Reduction of Gulf Navigation 
Holding )Public Joint Stock Company(

فقدان �سهادة اأ�سهم العدد 13806 بتاريخ 2023/3/23 

فقدت �صهادة اأ�صهم با�صم ال�صيد / حممود فتح علي اخلاجه 

وعائلته �صادرة من �صركة اجلرافات البحرية الوطنية 

 رقم ال�صهادة : 2970 عدد ال�صهم : 16 �صهم 

اأو  اأعاله  املذكورة  لل�صركة  ت�صليمها  يجدها  ممن  الرجاء 

الت�صال على موبايل رقم  0505910140  م�صكورا. 

ن�شيمه   / امل�������دع�������و  ف�����ق�����د 
اث���ي���وب���ي���ا   ، مت��������ام  حم����م����د 
�شفره  ج�������واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
)EP4365233(  رق����م 

م���������������ن ي�������������ج�������������ده ع�����ل�����ي�����ه 
الت�����������ش�����ال ب���ت���ل���ي���ف���ون رق����م  

    0506861826

فقدان جواز �سفر
ن���ي���ت���ى   / امل��������دع��������و  ف�����ق�����د 
�����ش����ان����درام����وه����ان ����ش���ان���درا 
اجلن�شية  ال��ه��ن��د   ، م���وه���ان 
رق������م  �������ش������ف������ره  ج�������������واز   -
من   )T7881476(
يجده عليه الت�شال بتليفون 

رقم  0525248152

فقدان جواز �سفر

فقدان �سهادة اأ�سهم ت
عبدالقادر  م������روان  ي��ع��ل��ن 
زين العابدين اخلاجه  عن 
فقدان �شهادات ا�شهم ل�شركة 
اع���م���ار ال��ع��ق��اري��ة ع��ل��ى من 
يجدها الت�شال على الرقم 
 0508646663 التايل 
بنك  اىل  ت�������ش���ل���ي���م���ه���ا  او 

ابوظبي التجاري
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي - وام:

بني  ل��ل��ت��وازن  الإم�����ارات  عقد جمل�س 
اجلن�شني اجتماعه الأول لعام 2023 
باأبوظبي،  ال��وط��ن  ق�����ش��ر  جم��م��ع  يف 
اطلع خالله على اأبرز اإجنازات الربع 
الأول من العام احلايل، التي ر�شخت 
الإم����ارات  ل��دول��ة  الإقليمية  ال��ري��ادة 
ب��دع��م من  ال��ت��وازن ب��ني اجلن�شني  يف 
القيادة الر�شيدة وحر�شها على اإيجاد 
والتنظيمية  الت�شريعية  الأط��ر  كافة 
م�شتويات  اأع��ل��ى  حتقيق  تكفل  ال��ت��ي 
التوازن بني اجلن�شني وتقدمي منوذج 

عاملي ملهم يف هذا امللف احليوي.
ا�شتعرا�س  الج��ت��م��اع  خ���الل  مت  ك��م��ا 
خالل  للمجل�س  ال��ع��امل��ي��ة  الأن�����ش��ط��ة 
ال���ف���رة امل��ق��ب��ل��ة، م��ن��ه��ا ت���ع���اون���ه مع 
القت�شادي  واملنتدى  ال��دويل  البنك 
ومبادرات  م�شاريع  تنفيذ  يف  العاملي 
عامة،  ب�شفة  املنطقة  تخدم  ج��دي��دة 
�شمو  حرم  وتوجيهات  لروؤية  ترجمًة 
نهيان  اآل  زاي����د  ب��ن  م��ن�����ش��ور  ال�����ش��ي��خ 
ن��ائ��ب رئ��ي�����س جم��ل�����س ال������وزراء وزير 
منال  ال�شيخة  �شمو  الرئا�شة،  دي��وان 
مكتوم  اآل  را�����ش����د  ب����ن  حم���م���د  ب���ن���ت 
رئي�شة جمل�س الإم��ارات للتوازن بني 
اجل��ن�����ش��ني مب��وا���ش��ل��ة اجل���ه���ود لبناء 
وتعزيز ال�شراكات العاملية املوؤثرة التي 
بدعم  الإم�����ارات  دول���ة  ال��ت��زام  تعك�س 
لتمكني  ال���رام���ي���ة  ال��ع��امل��ي��ة  اجل���ه���ود 

وت�شريع  امل�شتويات  ك��اف��ة  على  امل���راأة 
امل�شتدامة،  التنمية  اأه����داف  حتقيق 
امللهمة  الإماراتية  التجربة  وم�شاركة 
الدول  ب��ني اجلن�شني م��ع  ال��ت��وازن  يف 
الجتماع  وال�شديقة.ُعقد  ال�شقيقة 
برئا�شة �شعادة منى غامن املري نائبة 
للتوازن  الإم��������ارات  جم��ل�����س  رئ��ي�����ش��ة 
اأع�شاء  ب���ح�������ش���ور  اجل���ن�������ش���ني،  ب����ني 
املجل�س كل من: �شعادة يون�س حاجي 
و�شعادة  املالية،  وزارة  وكيل  اخل��وري 
العام  الأم���ني  ال�شويدي  خليفة  ن��ورة 
لالحتاد الن�شائي العام، و�شعادة خالد 
عبداهلل بالهول وكيل وزارة اخلارجية 
وال��ت��ع��اون ال����دويل، و���ش��ع��ادة عبداهلل 
علي را�شد النعيمي وكيل وزارة املوارد 
ل�شوؤون  امل�شاعد  والتوطني  الب�شرية 
الت�شال والعالقات الدولية، و�شعادة 
الرمي عبداهلل الفال�شي الأمني العام 
للمجل�س الأعلى لالأمومة والطفولة، 
مدير  اأه��ل��ي  من�شور  ح��ن��ان  و���ش��ع��ادة 
املركز الحتادي للتناف�شية والإح�شاء، 
و�شعادة هدى ال�شيد حممد الها�شمي 
الوزراء  جمل�س  �شوؤون  وزي��ر  م�شاعد 
ل�شوؤون ال�شراتيجية، و�شعادة ح�شة 
املجتمع  ت��ن��م��ي��ة  وزارة  وك��ي��ل  ت��ه��ل��ك 
امل�شاعد ل�شوؤون التنمية الجتماعية. 
التوازن  اإن  امل��ري  منى  �شعادة  وقالت 
الإم����������ارات حفل  اجل��ن�����ش��ني يف  ب����ني 
الإقليمية  الإجن������ازات  م��ن  ب��ال��ع��دي��د 
من  الأول  ال���رب���ع  خ����الل  وال���ع���امل���ي���ة 

املنتدى  اأع���ل���ن  ح��ي��ث   ،2023 ع����ام 
اجتماعاته  خ��الل  ال��ع��امل��ي  القت�شاد 
يناير  ���ش��ه��ر  يف  ب���داف���و����س  ال�����ش��ن��وي��ة 
"جمل�س الإمارات  املا�شي عن اختيار 
�شريكاً  اجلن�شني"  ب����ني  ل����ل����ت����وازن 
معرفياً للمنتدى يف ملف التوازن بني 
الرائدة  للمكانة  ت��ق��دي��راً  اجلن�شني، 
ل��دول��ة الإم����ارات يف  امل��وؤث��رة  والأدوار 
املنطقة  م�����ش��ت��وى  ع��ل��ى  امل���ج���ال  ه����ذا 
وال���ع���امل ال���ع���رب���ي، وم����ا ح��ق��ق��ت��ه من 
اإجنازات ملهمة يف هذا امللف مدعومة 
الر�شيدة،  ال��ق��ي��ادة  ورع��اي��ة  بت�شجيع 
و�شت�شاهم دولة الإمارات مبوجب هذه 
ال�شراكة يف تعزيز اجلهود العاملية ملنح 

م��ل��ف ال��ت��ك��اف��وؤ ب��ني اجل��ن�����ش��ني مكانة 
��م امل��ج��ل�����س خالل  حم��وري��ة.ك��م��ا ن��ظرّ
للمنتدى  ال�����ش��ن��وي��ة  الج���ت���م���اع���ات 
الن�شخة ال�شابعة من "حلقات التوازن 
القطاع  "دعم  عنوان  حتت  العاملية"، 
اأجندة  للحكومات يف تطبيق  اخلا�س 
التوازن بني اجلن�شني - تعهد ت�شريع 
امل�شتدامة  للتنمية  اخلام�س  الهدف 
درا�شة   : الإم��ارات��ي  اخلا�س  بالقطاع 
حالة"، و�شكلت احللقة من�شة حيوية 
لتبادل الروؤى والأفكار بني امل�شاركني 
فيها من قادة القطاع اخلا�س املحلي 
والعاملي حول فوائد العمل عن كثب مع 
احلكومات للم�شاركة يف تطوير حلول 

امل�شتدامة،  التنمية  اأه���داف  لت�شريع 
العمل  الفر�س وجمالت  وا�شت�شراف 
التوازن  من  ُعليا  م�شتويات  ل�شمان 
ب����ني اجل��ن�����ش��ني يف دول������ة الإم��������ارات 
القمة  اأن  والعامل.واأ�شافت  واملنطقة 
ُعقدت  ال���ت���ي  ل��ل��ح��ك��وم��ات،  ال��ع��امل��ي��ة 
بدبي يف �شهر ف�اير املا�شي، �شهدت 
نظم  حيث  للمجل�س،  نوعية  م�شاركة 
ال���ع���دي���د م����ن اجل���ل�������ش���ات احل����واري����ة 
وور�س العمل �شمن "منتدى التوازن 
يف  امل�����راأة  و"منتدى  اجلن�شني"  ب��ني 
احلكومات" حتت رعاية �شمو ال�شيخة 
منال بنت حممد بن را�شد اآل مكتوم، 
التحديات  اأب���رز  مناق�شة  خاللها  مت 

التوازن  لتعزيز  امل�شتقبلية  والفر�س 
والعامل  امل��ن��ط��ق��ة  يف  اجل��ن�����ش��ني  ب���ني 
للمراأة،  الق��ت�����ش��ادي  التمكني  ودع���م 
وال���ت���اأث���ر الإي���ج���اب���ي ل��ل�����ش��راك��ة بني 
ال��ق��ط��اع��ني احل��ك��وم��ي واخل���ا����س يف 
بجهود  يدفع  م�شتدام  ت��وازن  حتقيق 
قادة  مب�����ش��ارك��ة  والزده�������ار،  التنمية 
الدولية  املنظمات  وم�����ش��وؤويل  الفكر 
الجتماعي  ال���ن���وع  وخ������اء  امل��ع��ن��ي��ة 
ال��ع��امل، لفتًة  ال��ع��دي��د م��ن دول  م��ن 
القمة  يف  امل��ج��ل�����س  م�����ش��ارك��ة  اأن  اإىل 
اأي�شاً  ���ش��م��ل��ت  ل��ل��ح��ك��وم��ات  ال��ع��امل��ي��ة 
عاملية  ق��ي��ادات  م��ع  مكثفة  اجتماعات 
وم�������ش���وؤويل م��ن��ظ��م��ات دول���ي���ة، �شمن 
ب��ن��اء وت��ع��زي��ز �شراكاته  ح��ر���ش��ه ع��ل��ى 
مارتن  م��ع  الج��ت��م��اع  منها  ال��ع��امل��ي��ة، 
ال���ع���ام لالحتاد  ت�����ش��ون��غ��ون��غ، الأم�����ني 
زهيدي،  و�شعدية  ال���دويل،  ال���مل��اين 
القت�شادي  للمنتدى  العامة  املديرة 
ال��ع��امل��ي، وف��ري��د ب��ل��ح��اج ن��ائ��ب رئي�س 
البنك الدويل ملنطقة ال�شرق الأو�شط 
الراأي  تبادل  بهدف  اأفريقيا،  و�شمال 
واخل������ات ال��ت��ي م��ن ���ش��اأن��ه��ا حتقيق 
مزيد من التقدم يف ملف التوازن بني 
اجلن�شني يف الدولة وتعزيز تناف�شيتها 
عاملياً ودعم اجلهود الدولية لالرتقاء 
وعاملياً.وقالت  اإق��ل��ي��م��ي��اً  امل��ل��ف  ب��ه��ذا 
الإم���ارات  دول��ة  اإن  امل��ري  �شعادة منى 
العام  من  الأول  الربع  خ��الل  حققت 
واإقليمياً جديداً  اإجنازاً عاملياً  احلايل 

ال�شرق  م��ن��ط��ق��ة  ل������دول  ب��ت�����ش��دره��ا 
للعام  اأف���ري���ق���ي���ا  و����ش���م���ال  الأو������ش�����ط 
"املراأة  تقرير  التوايل يف  الثالث على 
واأن�شطة الأعمال والقانون 2023"، 
مع  الدويل"،  "البنك  ع��ن  ال�����ش��ادر 
ال���ك���ام���ل���ة �شمن  ال���ع���الم���ة  حت��ق��ي��ق 
خم�شة حماور رئي�شية �شملت: حرية 
التنقل، واأماكن العمل، الأجور، ريادة 
الأع����م����ال، وامل��ع��ا���س ال��ت��ق��اع��دي، من 
التقرير،  ت�شمنها  حم���اور   8 اأ���ش��ل 
التقرير  ه����ذا  اأه���م���ي���ة  اإىل  م�������ش���رًة 
حول  احلكومات  جهود  ير�شد  ال��ذي 
القوانني  بو�شع  يتعلق  فيما  ال��ع��امل 
والت�شريعات الرامية حلماية ومتكني 
الدعم  يعك�س  م��ا  اق��ت�����ش��ادي��اً،  امل�����راأة 
الر�شيدة  القيادة  الذي توفره  الكبر 
للمراأة  الم���������ارات  دول������ة  وح���ك���وم���ة 
كاملة  الفر�س  اإتاحة  على  وحر�شها 
م�شارات  خمتلف  يف  للم�شاركة  ل��ه��ا 
ت�شتند  م��ت��وازن��ة  اأ�ش�س  على  التنمية 
تكفل  وتنظيمية  ت�شريعية  اأط��ر  اإىل 
ال���ش��ت��دام��ة ل��دوره��ا واإ���ش��ه��ام��ات��ه��ا يف 
نائبة  الدولة.واأ�شافت  م�شتقبل  بناء 
رئي�شة جمل�س الإم��ارات للتوازن بني 
ا�شتعر�س  الج���ت���م���اع  اأن  اجل��ن�����ش��ني 
امل�شتقبلية  ال��ت��ع��اون  جم���الت  اأي�����ش��اً 
العاملي،  الق���ت�������ش���ادي  امل���ن���ت���دى  م���ع 
التوازن  ت��ع��زي��ز  ج���ه���ود  دع����م  ب���ه���دف 
القت�شادي  والتمكني  اجلن�شني  بني 
املنطقة  م�������ش���ت���وى  ع����ل����ى  ل�����ل�����م�����راأة 

وال��ع��امل م��ن خ���الل ت��ب��ادل اخل�ات 
وت�����ش��دي��ر اأف�����ش��ل امل��م��ار���ش��ات يف ظل 
دولياً  الناجحة  الإم��ارات��ي��ة  التجربة 
اإمكانية  اإىل  لف��ت��ًة  امل���ج���ال،  ه���ذا  يف 
هذا  ظ��ل  يف  مبتكرة  حللول  التو�شل 
املتعلقة  ق�شايا  من  للعديد  التعاون 
املتكافئة.كما  والتنمية  بال�شتدامة 
التعاون  مل���ج���الت  الج���ت���م���اع  ت��ط��رق 
ال���ق���ادم���ة م���ع البنك  ال���ف���رة  خ����الل 
ال�شتفادة  ت��ع��ظ��ي��م  و���ش��ب��ل  ال������دويل 
بني  ل��ل��ت��وازن  الإم������ارات  "مركز  م��ن 
املعريف"،  والتبادل  للتميز  اجلن�شني 
ال������ذي مت ت��اأ���ش��ي�����ش��ه ب���ال���ت���ع���اون بني 
الطرفني العام املا�شي كمركز اإقليمي 
ل��ت��ع��زي��ز ال���ت���وازن ب��ني اجل��ن�����ش��ني من 
وتقدمي  املعرفة  وت��ب��ادل  ن�شر  خ��الل 
املنطقة  ل��دول  ال��الزم��ة  ال�شت�شارات 
حول اأف�شل ال�شيا�شات الداعمة للنوع 
الجتماعي، وعقد ور�س عمل وبرامج 
القت�شادية  امل�����ش��ارك��ة  ل��زي��ادة  دوري���ة 
املنا�شب  يف  دوره�����ا  وت��ع��زي��ز  ل��ل��م��راأة 
احليوية  ب���ال���ق���ط���اع���ات  ال����ق����ي����ادي����ة 
كالطاقة واملناخ ل�شمان حتقيق نتائج 
عادلة.واأكدت �شعادة منى املري حر�س 
املجل�س على موا�شلة العمل بالتعاون 
م��ع الأ����ش���رة ال��دول��ي��ة لإي���ج���اد مناذج 
املراأة  ح�شول  توؤكد  ومتطورة  فعالة 
يف  التنمية  م��ن  م��ت��وازن��ة  فر�س  على 
امل�شتهدفات  وحتقيق  م�شاراتها  كافة 

العاملية املن�شودة لهذا امللف.

بتوجيهات منال بنت حممد.. م�ساركة فاعلة ملجل�س االإمارات للتوازن بني اجلن�سني على امل�ستوى العاملي خالل الفرتة القادمة

•• ال�شارقة -الفجر:

الأ�شنان  م�شت�شفى  نظمت  الفم،  ل�شحة  العاملي  اليوم  مع  تزامنا 
توعويا  يوما  ال�شارقة  جامعة  يف  الأ���ش��ن��ان  ط��ب  وكلية  اجلامعي 
لكبار ال�شن مبقر امل�شت�شفى حتت �شعار " ُكن فخوراً ب�شحة فمك"، 
والأ�شنان  الفم  �شحة  رع��اي��ة  اأهمية  على  ال�شوء  ت�شليط  بهدف 
لكبار ال�شن وتاأثرها على جودة حياتهم، بح�شور الأ�شتاذ الدكتور 
قتيبة حميد، نائب مدير اجلامعة ل�شوؤون الكليات الطبية والعلوم 
حممد  اأح��م��د  ال��دك��ت��ور  والأ���ش��ت��اذ  ال��ط��ب،  كلية  وعميد  ال�شحية 
حمدان، عميد كلية طب الأ�شنان، والأ�شتاذة الدكتورة منال عو�س، 

مديرة م�شت�شفى الأ�شنان اجلامعي، وممثلني من دائرة اخلدمات 
والإدارية  التدري�شية  الهيئتني  واأع�شاء  ال�شارقة،  يف  الجتماعية 
وطلبة الكلية. وكان �شيوف ال�شرف يف هذا اليوم كبار ال�شن من 
م�شت�شفى  يف  معاجلتهم  يتم  الذين  الجتماعية  اخلدمات  دائ��رة 
الأ�شنان اجلامعي بال�شارقة وطلبة الكلية، وت�شمن اليوم برناجما 
تثقيفيا توعويا من خالل عدد من املحا�شرات التوعوية املوجهة 
للمراجعني من كبار ال�شن، حيث قدمت الدكتورة ح�شة ال�شام�شي، 
مدر�س اإكلينيكي بكلية طب الأ�شنان حما�شرة بعنوان "�شحة الفم 
ر�شوان،  هادية  الدكتورة  قدمت  ثم  ال�شن"،  كبار  لدى  والأ�شنان 
"الغذاء  بعنوان  حما�شرة  ال�شحية  العلوم  بكلية  م�شارك  اأ�شتاذ 

ال�����ش��ح��ي ل���دى ك��ب��ار ال�شن"، ث��م ق��دم��ت ال��دك��ت��ورة م���رمي عبيد 
الأ�شنان جمموعة م�شابقات  اإكلينيكي بكلية طب  الكعبي، مدر�س 
جوائز  تقدمي  ومت  ال�شن  لكبار  وتراثية  ثقافية  اأ�شئلة  عن  عبارة 
الأ�شنان  م�شت�شفى  ب��ني  ال��ت��ع��اون  وي��اأت��ي  منهم.  للفائزين  قيمة 
ال�شارقة،  يف  الجتماعية  اخل��دم��ات  ودائ���رة  بال�شارقة  اجلامعي 
�شهدها  والتي  م��وؤخ��را،  الطرفني  بني  املوقعة  لالتفاقية  تنفيذا 
حاكم  نائب  القا�شمي  �شلطان  بن  اأحمد  بن  �شلطان  ال�شيخ  �شمو 
على  منها  كبر  جزء  يف  وتن�س  ال�شارقة،  جامعة  رئي�س  ال�شارقة 
كبار  بعالج  املتعلقة  اخلدمات  وتطوير  لتح�شني  امل�شرك  العمل 

ال�شن والعتناء بهم ورعايتهم.  

تزامنا مع اليوم العاملي ل�صحة الفم

جامعة ال�سارقة تنظم يوما توعويا لكبار ال�سن حول �سحة الفم واالأ�سنان 

•• اأبوظبي-الفجر: 

�شهر  الإم������ارات  اأم  ح��دي��ق��ة  ت�شتقبل 
الأن�شطة  م��ن  بباقة  امل��ب��ارك  رم�شان 
منها  جت���ع���ل  ال����ت����ي  ا  وال���ف���ع���ال���ي���ات 
املبارك  ال�شهر  خ��الل  مثالية  وج��ه��ة 
الأهل  ب�شحبة  ممتعة  اأوق��ات  لق�شاء 
والأ�شدقاء يف اأم�شيات مفعمة باأجواء 

من الألفة واملودة. 
الإم�����ارات  اأم  ح��دي��ق��ة  زوار  �شيتمكن 
خ�����الل ���ش��ه��ر رم�������ش���ان امل����ب����ارك من 
احلديقة  "ليايل  بفعاليات  ال�شتمتاع 
الرم�شانية" والتي �شت�شتهل مع اأذان 
امل���غ���رب و م��دف��ع الإف���ط���ار ي��وم��ي��اً يف 

حديقة اأم الإمارات. 
بتجربة   اأي�����ش��اً  ال����زوار  �شيتمكن  ك��م��ا 
يف  "نزهة  ال����رم���������ش����اين  الإف������ط������ار 
نوعها  م�����ن  ال����ف����ري����دة  احلديقة" 
واأ�شدقائهم  اأحبائهم  مع  واجللو�س 
اخل�شراء  ب��امل�����ش��اح��ات  وال���ش��ت��م��ت��اع 
احل��دي��ق��ة، حيث ميكنهم  ال��وارف��ة يف 
�شندوق  م����ن  ���ش��ه��ي��ة  وج���ب���ة  �����ش����راء 

الإفطار الرم�شاين املقدم من مطعم 
درهم   89 ليف" ب�شعر  فور  "جرين 
فقط. وي�شمن �شراء �شندوق الإفطار 
التي  للحديقة  جمانياً  دخ��وًل  للزوار 
زينة  ب��اأج��م��ل  ال�شهر  خ���الل  ���ش��ت��زدان 

رم�شانية 
�شيتمكن   ، الأن�����ش��ط��ة  ل��ه��ذه  اإ���ش��اف��ة 

ع�شاق الريا�شة واللياقة البدنية من 
الن�شمام اإىل جمموعة من الأن�شطة 
الريا�شية املقامة على م�شمار اجلري 
الأخ�������ش���ر وامل�������ش���اح���ات اخل�������ش���راء يف 
نادي  مع  بالتعاون  الطبيعة  اأح�شان 
عطلة  خ��الل  للياقة  فتن�س"  "بيك 
ال�شهر  م���ن  الأوىل  الأ����ش���ب���وع  ن��ه��اي��ة 

من  �شل�شلة  �شتنطلق  فيما  الف�شيل. 
الرم�شانية   وال��ف��ع��ال��ي��ات  الأن�����ش��ط��ة 
خالل عطالت نهاية الأ�شبوع املتبقية 
�شت�شمل  وال����ت����ي  رم�������ش���ان  ���ش��ه��ر  يف 
لالأ�شر  املمتعة  الفعاليات  العديد من 
والر�شم  التلوين،  كاأن�شطة  والأطفال 
فنية، وعرو�س  وور���س  ال��وج��وه،  على 

التنورة  وعرو�س  العود،  على  العزف 
للزوار  الفر�شة  اإتاحة  اإىل  بالإ�شافة 
احللويات  واأ���ش��ه��ى  امل��ن��ت��ج��ات  ل�����ش��راء 
والإماراتية  الرم�شانية  والأط���ب���اق 
اأجواء  يف  العربية  وال��ق��ه��وة  الأ�شيلة 

عائلية مميزة.
يف ح���ني ���ش��ي��ك��ون ع�����ش��اق ال���ف���ن على 
موعد مع اأن�شطة فنية اأهمها املعر�س 
احلديقة  �شت�شت�شيفه  ال���ذي  ال��ف��ن��ي 
خالل �شهر رم�شان واملقام اإىل جانب 
عدد من العرو�س املو�شيقية وغرها 

من الأن�شطة الثقافية. 
امل�شاركة  من  اأي�شاً  ال���زوار  و�شيتمكن 
الأ�شبوعية  الرم�شانية  امل�شابقات  يف 
ع�قناة  احل���دي���ق���ة  ت��ن��ظ��م��ه��ا  ال���ت���ي 
"اإن�شتغرام"،  الج��ت��م��اع��ي  ال��ت��وا���ش��ل 
واحد  فائز  ع��ن  الع���الن  �شيتم  حيث 
الولء  بطاقة  على  ليح�شل  ا�شبوعيا 

للياقة بقيمة 499 درهم. 
كما �شتقدم "�شينما احلديقة" اأفالماً 
ع��ائ��ل��ي��ة ي��وم��ي اجل��م��ع��ة وال�����ش��ب��ت يف 
متام ال�شاعة  7:00 م�شاًء و ال�شاعة 

الأطفال.  ح��دي��ق��ة  يف  ل��ي��اًل   9:00
ومي����ك����ن ل���ل�������ش���غ���ار اأي���������ش����اً اإط������الق 
ن�شاطات  �شمن  الإب��داع��ي��ة  مهاراتهم 
فن طي الورق "الأوريغامي"، وت�شكيل 
اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  والتلوين  ال��ب��ال��ون��ات، 
املتاحة  واجل��م��ل  امل��ه��ر  رك���وب  اأن�شطة 

�شمن حظرة احليوانات.
قبالوي،  ر�شا  قالت  ال�شياق،  هذا  ويف 
م��دي��رة الت�����ش��ال امل��وؤ���ش�����ش��ي- حديقة 
رم�شان  �شهر  "يعت�  الإم�����ارات:  اأم 
امل������ب������ارك ف���ر����ش���ة ل���ل���ق���اء اأح���ب���ائ���ن���ا 

واأ���ش��دق��ائ��ن��ا وال��ت��ف��اع��ل م���ع خمتلف 
حر�س  من  وانطالقاً  املجتمع.  فئات 
حديقة اأم الإمارات على تقدمي جتارب 
املجتمع،  اأف������راد  جل��م��ي��ع  رم�����ش��ان��ي��ة 
ح��ر���ش��ن��ا ع��ل��ى ت���وف���ر اأج������واء ترثي 
اأوقات جميع زوارنا لتمنحهم جتارب 
مميزة  وجهة  وباعتبارها  ا�شتثنائية. 
الجتماعي،  وال���ت���وا����ش���ل  ل��ل��ت��ف��اع��ل 
الأن�شطة  م��ن  ع���دد  اإط����الق  ي�شعدنا 
الف�شيل  ال�شهر  ه��ذا  خ��الل  املتنوعة 
�شمن بيئة رحبة وهادئة لق�شاء اأجمل 

الأوقات يف اأح�شان الطبيعة اخلالبة، 
اأك�  الإم��ارات  اأم  حديقة  وتعت�   ."
اأبوظبي،  ق��ل��ب  يف  خ�����ش��راء  م�����ش��اح��ة 
بيئة  املجتمع �شمن  اأفراد  وت�شتقطب 
وجهة  احلديقة  وتعد  مميزة.  عائلية 
ل�شيوفها  وت��ق��دم  نوعها،  م��ن  ف��ري��دة 
ممتعة  ون�شاطات  اجتماعية  فعاليات 
التعلم  وجت������ارب  ال���ب���دن���ي���ة،  ل��ل��ي��اق��ة 
تناول  وج��ه��ات  م��ن  والعديد  باللعب، 
الطعام، وكل ذلك يف اأح�شان الطبيعة 

الغنرّاء.

•• دبي-الفجر:

الإ�شالمية  ال�����ش��وؤون  دائ����رة  اأع��ل��ن��ت 
دبي  بدبي وجمل�س  والعمل اخلري 
الريا�شي عن اإطالق مبادرة ريا�شية 
جديدة بال�شراكة مع جمموعة بالن 
التي  حياة"  "خطوة  ا�شم  حتمل  ب��ي 
تهدف اإىل ت�شجيع اأفراد املجتمع على 
والربط  اخلري  العمل  يف  امل�شاهمة 
بني الريا�شة والأعمال اخلرية من 
امل�شي  ري��ا���ش��ة  يف  م�شاركتهم  خ���الل 
وم��ع��ادل��ة خ��ط��وات��ه��م مب��ب��ال��غ مالية 

ل�شالح موؤ�ش�شة اجلليلة.
امل��وؤمت��ر ال�شحفي  ج���اء ذل���ك خ���الل 
ال������ذي ع���ق���د يف م���ق���ر جم��ل�����س دبي 
�شعادة  خ���الل���ه  وحت�����دث  ال��ري��ا���ش��ي 
ع��ام جمل�س دبي  اأم��ني  �شعيد ح��ارب 
ال��ري��ا���ش��ي واأح��م��د دروي�����س املهري 
يف  للقطاع اخلري  التنفيذي  املدير 
ال�����ش��وؤون الإ���ش��الم��ي��ة والعمل  دائ���رة 
اخل����ري، ب��ح�����ش��ور ن��ا���ش��ر اأم����ان اآل 
رح���م���ة م�����ش��اع��د اأم�����ني ع����ام جمل�س 
العاجل  علي  و�شعيد  الريا�شي،  دب��ي 
نائب رئي�س احتاد الإمارات للريا�شة 
للجميع، وخلود �شامل اجلنيبي اأمني 

عام الحتاد، د. عامر الزرعوين املدير 
ودكتور  اجلليلة،  ملوؤ�ش�شة  التنفيذي 
هارميك �شنغه رئي�س جمموعة بالن 
بي، وعلي عمر مدير اإدارة الفعاليات 
الريا�شي،  دب��ي  مبجل�س  الريا�شية 

وممثلي املوؤ�ش�شات الإعالمية.
ورحب �شعادة �شعيد حارب باحل�شور، 
العاملي  ال��ي��وم  مبنا�شبة  ه��ن��اأه��م  ك��م��ا 
املبارك  رم�����ش��ان  �شهر  وق����دوم  ل���الأم 
دت العامل  وق��ال: "دولة الإم��ارات ع��ورّ
ع��ل��ى امل���ب���ادرات اخل��ري��ة ال���رائ���دة يف 
اأن  ال��ي��وم  وي�����ش��رن��ا  امل���ج���الت،  جميع 
نكون جزءا من هذه اجلهود الطيبة 
ب��ال��ت��ع��اون مع  ن��ط��ل��ق  واأن  وامل��ب��ارك��ة 
ال�����ش��وؤون الإ���ش��الم��ي��ة والعمل  دائ���رة 
اخلري يف دبي مبادرة خرية كبرة 
ترتبط بالريا�شة والن�شاط وال�شحة 
وجت��م��ع��ه��م��ا ب��ال��ع��م��ل اخل����ري وهي 
ي�شرنا  ال��ت��ي  حياة"  "خطوة  م��ب��ادرة 
اأي�شا �شركة بالن بي  اأن ت�شهم معنا 
يف دعم اإطالق املبادرة وتنفيذها على 

الوجه الأكمل".
وا�شحة  "املبادرة  ح������ارب:  اأ����ش���اف 
ال��ف��ك��رة و�شتكون  ورائ���ع���ة م��ن ح��ي��ث 
كذلك رائعة من حيث التنفيذ، وهي 

كلما م�شيت اأكرث دفعت دائرة ال�شوؤون 
اأموال  اخل��ري  والعمل  الإ�شالمية 
�شهر  ولأن  اخلرية،  لالأعمال  اأك��رث 
وال�كات  اخل���ر  �شهر  ه��و  رم�����ش��ان 
في�شرنا اأن تكون بداية تنفيذ املبادرة 
املبارك  رم�����ش��ان  ���ش��ه��ر  اأي����ام  اأول  يف 
الأه�����داف ويف  م��ن  ال��ع��دي��د  لتحقيق 
م��ق��دم��ت��ه��ا ���ش��ح��ة ون�������ش���اط اأف������راد 
الأع���م���ال اخلرية  امل��ج��ت��م��ع، ودع����م 
التي تقدم جلميع فئات املجتمع من 

خالل موؤ�ش�شة اجلليلة".  
وم�����ن ج���ان���ب���ه ق�����ال اأح����م����د دروي�������س 
ال�شوؤون  دائ������رة  ت��ت��ع��د   " امل����ه����ري: 
ال���ش��الم��ي��ة وال��ع��م��ل اخل���ري بدعم 
موؤ�ش�شة  الطبية من خالل  البحاث 
العطاء  ذراع  اخل����ري����ة  اجل���ل���ي���ل���ة 
الأكادميية،  ال�شحية  دب��ي  ملوؤ�ش�شة 
وذلك انطالًقا من دور دولة الإمارات 
عودتنا على تقدمي مبادرات ت�شتهدف 
الطبية،  وال��رع��اي��ة  امل��ح��ت��اج��ني  دع���م 
مبادرات  دائما  ي�شهد  رم�شان  و�شهر 
للعامل،  ال����دول����ة  ت��ق��دم��ه��ا  ع����دي����دة 
وي�شرنا اأن نطلق هذه املبادرة الأوىل 
بالتعاون  ننظمها  ال��ت��ي  ن��وع��ه��ا  م��ن 
وكذلك  ال��ري��ا���ش��ي  دب���ي  م��ع جمل�س 

تتوىل  ال��ت��ي  ب��ي  ب��الن  م��ع  بال�شراكة 
املبادرة  لتنفيذ  اللوج�شتية  اجلوانب 
دعم  على  املجتمع  اأف���راد  حتفز  التي 
الأعمال اخلرية من خالل ممار�شة 
ري���ا����ش���ة امل�������ش���ي، وخم��ل�����س امل���ب���ادرة 
مليون  اإىل  ي�شل  مبلغ  �شنقدم  اأن��ن��ا 
دره����م ل��دع��م م��وؤ���ش�����ش��ة اجل��ل��ي��ل��ة من 
التي يخطوها  خالل عدد اخلطوات 
دراهم   10 �شندفع  حيث  امل�شاركني 
فرد  لكل  خطوة   1000 ك��ل  مقابل 
لي�شل عدد اخلطوات التي �شينفذها 

امل�شاركني اإىل مليار خطوة".
"حر�شنا  دروي�������س:  اأح��م��د  واأ����ش���اف 
على اختيار منطقتني حيويتني هما 
ال��ت��ي ت�شم  بيت�س  وك��اي��ت  اخل��وان��ي��ج 
كبرة  ن�شبة  تقطنها  �شكنية  مناطق 
واأي�شا  الإم����ارات����ي����ة  ال���ع���ائ���الت  م���ن 
املقيمني  عليها  ي��ردد  التي  املناطق 
وم����ن ي��ع��ي�����س ع��ل��ى اأر������س الإم������ارات 
اخلطوات  احت�شاب  و�شيتم  الطيبة، 
من خالل برنامج �شتيبي الذي يزود 
ك���ل م�����ش��ارك حل�����ش��اب اخلطوات  ب���ه 
اإىل  �شن�شل  اأننا  واثقون  نحن  بدقة، 
من  الكبر  العدد  ه��ذا  بجمع  هدفنا 
ي��وازي مليون درهم  ال��ذي  اخلطوات 

لدعم موؤ�ش�شة اجلليلة".
وقال د. عامر الزرعوين: "ن�شكر دائرة 
الإ�شالمية والعمل اخلري  ال�شوؤون 
اإطالق  وجمل�س دبي الريا�شي، على 
الريا�شية  املجتمعية  امل���ب���ادرة  ه���ذه 
لدعم  الكثر  �شتقدم  التي  اخلرية 
ال�شرطان  الأبحاث الطبية لأمرا�س 
خطوة  املزمنة،  الأم��را���س  وخمتلف 
حياة مبادرة �شتجمع العمل اخلري 

والن�شاط الريا�شي �شوًيا".
ق���ال���ت خ���ل���ود �شامل  وم�����ن ج���ان���ب���ه���ا 
نكون  ب���اأن  ���ش��ع��داء  "نحن  اجلنيبي: 
ج�������زًءا م����ن ه�����ذه امل�����ب�����ادرة ال����رائ����دة 
ال��ت��ي حتقق اأه���داف احت���اد الإم���ارات 
للريا�شة للجميع، ون�شكر جمل�س دبي 
الريا�شي ودائرة ال�شوؤون الإ�شالمية 
والعمل اخلري على اإتاحة الفر�شة 
هذه  يف  للم�شاركة  امل��ج��ت��م��ع  لأف�����راد 

امل�����ب�����ادرة، وم����ن ج��ان��ب��ن��ا يف الحت����اد 
هذه  ن�شر  يف  امل�شاهمة  على  �شنعمل 
امل����ب����ادرة اخل���ري���ة ال��ري��ا���ش��ي��ة على 
العربية  الإم��������ارات  دول�����ة  م�����ش��ت��وى 
اأفراد  كافة  دعوة  املتحدة، من خالل 
املجتمع على امل�شاركة يف اأبرز املناطق 
ال�����ش��ي��اح��ي��ة وك��ل��ن��ا ي���د واح�����دة لدعم 
والعمل  ال���ري���ا����ش���ة  ل��ن�����ش��ر  اجل���ه���ود 

اخلري".
وقال هارميك �شينغه: "ن�شكر جمل�س 
دب��ي ال��ري��ا���ش��ي على ج��ه��وده يف دعم 
كافة الفعاليات الريا�شية التي تنظم 
اخلا�س  للقطاع  وت�شجيعه  دب���ي  يف 
واملناف�شات  ال��ب��ط��ولت  تنظيم  ع��ل��ى 
ممار�شة  على  املجتمع  ت�شجع  ال��ت��ي 
الريا�شة والن�شاط البدين، وب�شفتنا 
عالمة جتارية منت يف دولة الإمارات 
مبادرة  من  وكجزء  املتحدة،  العربية 

لل�شركات  الج��ت��م��اع��ي��ة  امل�����ش��وؤول��ي��ة 
اخلا�شة بنا، ونحن �شعداء باأن نكون 
جزًءا من مبادرات الإم��ارات العربية 
امل��ت��ح��دة ال��ت��ي ت��دع��م اأف����راد املجتمع، 
وال�شحة  اخل��������ري  ال���ع���م���ل  دع������م 
نوؤمن  اأ�شا�شية  رك��ائ��ز  ه��ي  والعافية 
بها ونتكيف معها كجزء من ثقافتنا، 
ون���ح���ن ع��ل��ى ي��ق��ني م���ن اأن امل���ب���ادرة 
املحددة  الأه���داف  حتقيق  يف  �شتفوق 

وتنمو اإىل اأعلى احلدود.
م����ب����ادرة خ���ط���وة ح���ي���اة ه����ي م���ب���ادرة 
اإىل  تهدف  ريا�شية  خرية  توعوية 
ن�شر ثقافة العمل اخلري من خالل 
ت�����ش��ج��ي��ع ك���اف���ة ف���ئ���ات امل��ج��ت��م��ع على 
ممار�شة ريا�شة امل�شي ومن ثم الت�ع 
خرية  اه���داف  ل�شالح  بخطواتهم 
من  بامل�شاركة  ال�شخ�س  يقوم  حيث 
يف  والت�شجيل  �شتيبي  تطبيق  خ��الل 

خطواتهم،  اح��ت�����ش��اب  ل��ي��ت��م  امل���ب���ادرة 
ال���دائ���رة بالت�ع  ت��ق��وم  وب��ع��د ذل���ك 
10 دراهم مقابل  ب�  ملوؤ�ش�شة اجلليلة 
كل 1000 خطوة يقوم بها امل�شارك 

يف املبادرة.
فعاليتني م�شاحبتني  تنظيم  و�شيتم 
م��ن��اط��ق خمتلفة  ع���دة  ل��ل��م��ب��ادرة يف 
ريا�شية  من�شة  ع��ن  ع��ب��ارة  و�شتكون 
يقدم فيها م��درب حمرف تدريبات 
ال�شاعة  يف  ل���ل���ج���م���ه���ور  جم����ان����ي����ة 
اخل��ام�����ش��ة ع�����ش��راً )ق��ب��ل الإف���ط���ار( 
وذلك يف مم�شى اخلوانيج باحلديقة 
بيت�س،  ك���اي���ت  و����ش���اط���ئ  ال���ق���راآن���ي���ة، 
بالعيادات  �شيارات خا�شة  و�شتتواجد 
املتنقلة مقدمة من موؤ�ش�شة اجلليلة 
للجمهور  ع��ام��ة  بفحو�شات  للقيام 
وذلك حتت مظلة املبادرة، بالإ�شافة 

اإىل م�شعفني يف حالة الطوارئ.

حديقة اأم االإمارات ت�ستقبل زوارها خالل �سهر رم�سان بتجارب عائلية ممتعة 

اأطلقتها دائرة ال�صوؤون الإ�صالمية والعمل اخلريي جمل�ش دبي الريا�صي

)خطوة حياة( مبادرة رائدة جتمع الن�ساط البدين والعمل اخلريي

طحنون بن حممد يهنئ رئي�س الدولة ونائبه 
واحلكام بحلول �سهر رم�سان املبارك 

•• العني-وام:

هناأ �شمو ال�شيخ طحنون بن حممد اآل نهيان ممثل احلاكم يف منطقة العني، �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
حممد بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل"، مبنا�شبة حلول �شهر رم�شان املبارك، داعيا 

املوىل عز وجل اأن يعيد هذه املنا�شبة الكرمية على �شموه مبوفور ال�شحة و العافية.
اآل نهيان، بهذه املنا�شبة املباركة، �شاحب ال�شمو ال�شيخ  كما هناأ �شمو ال�شيخ طحنون بن حممد 
اهلل"،  "رعاه  دب��ي  حاكم  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد 
اأع�شاء املجل�س الأعلى لالحتاد حكام الإمارات، واأولياء العهود، ونواب  واأ�شحاب ال�شمو ال�شيوخ 
احلكام، و�شعب الإمارات واجلاليتني العربية والإ�شالمية املقيمة يف دولة الإمارات، �شائال اهلل عز 

وجل اأن يكون �شهر خر وبركة على اجلميع.
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اأخبـار الإمـارات

االحتاد الن�سائي العام يطلق اأوىل فعاليات مبادرة البيوت امل�ستدامة 

اأوائل امل�ساركني �سركاء القرية العاملية يف رحلتها الطويلة  ... )6(

•• اأبوظبي - وام:

نظم الحتاد الن�شائي العام بالتعاون مع هيئة البيئة يف اأبوظبي، اأوىل فعاليات 
�شمو  من  كرمية  رعاية  حتت  اإطالقها  مت  التي  امل�شتدامة"،  "البيوت  م��ب��ادرة 
العام  الن�شائي  الحت���اد  رئي�شة  الإمارات”  “اأم  م��ب��ارك  بنت  فاطمة  ال�شيخة 
التنمية  ملوؤ�ش�شة  الأعلى  الرئي�شة  والطفولة  لالأمومة  الأعلى  املجل�س  رئي�شة 
الأ�شرية، وذلك باإقامة جل�شة حوارية حتت عنوان "معاً نحو ال�شفر"، للتوعية 
باأهمية تقليل ا�شتخدام املواد البال�شتيكية امل�شتخدمة ملرة واحدة والتوجه اإىل 
ا�شتخدام بدائل م�شتدامة و�شديقة للبيئة، التي تاأتي متا�شياً مع اإعالن �شاحب 
ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل" عام 2023 
عاماً لال�شتدامة. وتهدف مبادرة "البيوت امل�شتدامة" اإىل ت�شليط ال�شوء على 
املمار�شات امل�شتدامة لإك�شاب املراأة املفاهيم واملعارف النظرية واملهارات العملية 
البحث  يف  ودوره���ا  ال���ش��ت��دام��ة  حت��دي��ات  ملعاجلة  امل���راأة  عمل  وتعزيز  اخلا�شة 
املوارد  و�شيانة  البيئة  على  للحفاظ  ي�شتفيد منها اجلميع  عن حلول مبتكرة 

ل�شنع غد اأف�شل لأجيال امل�شتقبل، من خالل ور�س العمل واجلل�شات احلوارية 
واأن�شطته املتنوعة والر�شائل التوعوية، التي يتم تنظيمها بالتعاون مع ال�شركاء 

ال�شراتيجيني لالحتاد الن�شائي العام.
وقدم اجلل�شة عبيد بن �شليمان اجلعيدي، اأخ�شائي اأول برامج توعية – تعليم 
"معاً نحو ال�شفر"  اأبوظبي، الذي حتدث خاللها عن مبادرة  بهيئة البيئة يف 
التي اأطلقتها هيئة البيئة يف اأبوظبي، حتقيقاً لروؤية اإمارة اأبوظبي التي ت�شعى 
ملرة  امل�شتخدمة  البال�شتيكية  امل��واد  من  نفايات  �شفر  حتقيق  اإىل  املبادرة  ع� 
على  جتنبها  ميكن  التي  والتهديدات  الأخ��ط��ار  اأ�شد  من  تعت�  التي  واح���دة، 
حتى  ال�شنني  اآلف  ت�شتغرق  وق��د  ���ش��ارة،  كيميائية  مل��واد  م�شدر  كونها  البيئة 
واحلياة  البيولوجي،  وتنوعنا  كوكبنا، وحميطاتنا،  وذلك حتى نحمي  تتحلل، 
البحرية، ومناخنا. واأ�شاف: "ت�شكل املواد البال�شتيكية امل�شتخدمة ملرة واحدة، 
والقطاعات  البيولوجي  التنوع  على  ال�شلبي  تاأثرها  ومنها  عديدة  لأ�شباب 
القت�شادية و�شحة الإن�شان، نظراً للكمية الهائلة التي تدخل اإىل املحيط كل 
�شلباً  البال�شتيكية  القمامة  اأث��رت  13 مليون طن، كما  عام والتي تقدر بنحو 

على اأكرث من 600 نوع بحري، والتي من �شمنها اأنواع معر�شة لالنقرا�س، 
بحري  حيوان  األ��ف  مائة  من  اأك��رث  نفوق  يف  البال�شتيكية  النفايات  تت�شبب  اإذ 
ومليون طائر بحري كل عام، ومن �شمن املعلومات اأي�شاً الواجب معرفتها اأنه 
%36 منها عبارة عن  ع��ام،  البال�شتيك كل  400 مليون طن من  انتاج  يتم 
الأمر  خطورة  يظهر  حيث  الواحد،  لال�شتخدام  خم�ش�شة  بال�شتيكية  عبوات 
ي�شتغرق  اأن  يتحلل فيمكن  اأن  قبل  ج��داً  ي��دوم لفرة طويلة  البال�شتيك  كون 
اإىل اجلهود الكبرة التي  اإىل الف عام حتى يتحلل". وتطرق  الأم��ر ما ي�شل 
لظاهرة  للت�شدي  واملحلي  الحت���ادي  امل�شتويني  على  الإم����ارات  دول��ة  تبذلها 
لل�شكان، واحلد  اليومية  البال�شتيكية يف احلياة  املفرط لالأكيا�س  ال�شتهالك 
اتباع  وذلك من خالل  الكائنات احلية،  و�شائر  البيئة  ال�شارة على  اآثارها  من 
�شيا�شة التحول التدريجي لبدائل الأكيا�س البال�شتيكية كالأكيا�س البال�شتيكية 
ولعل  والورقية،  والقطنية  والقما�شية  ال�شتخدام  واملتعددة  للتحلل  القابلة 
البيئية،  ال�شتدامة  مبداأ  بتعزيز  اخلا�شة  الدولة  مبادرات  اأح��دث  �شمن  من 
القرار ال��وزاري رقم 380 ل�شنة 2022 ب�شاأن تنظيم ا�شتخدام املنتجات ذات 

اإج��راءات عدة حلماية  على  ارتكز  الدولة، حيث  اأ�شواق  يف  الواحد  ال�شتخدام 
اإىل  واأ���ش��ار  املنتجات.  تلك  ا�شتهالك  عن  الناجت  التلوث  من  والبيئة  املجتمع 
البال�شتيكية  الأكيا�س  ا�شتهالك  اإىل خف�س معدلت  ت�شعى  الإم��ارات  اأن دولة 
ب�شكل تدريجي مت�شارع، للو�شول اإىل مرحلة ال�شتغناء عنها م�شتقباًل، ورفع 
النوع من  لهذا  امل�شتدام  ال�شتهالك  باأهمية  كافة  املجتمع  لفئات  العام  الوعي 
التعامل مع نفايات البال�شتيك  املنتجات، وتطبيق نظم القت�شاد الدائري يف 
ع� معاجلتها واإعادة تدويرها. وتاأتي مبادرة بيوت م�شتدامة ا�شتكمال ل�شل�شلة 
املبادرات التي كان الحتاد الن�شائي العام قد طرحها يف ال�شنوات املا�شية منذ 
امل�شتقبل(  التقدير لأجيال  البيئية )لنظهر  املبادرة  اأطلق  2013 عندما  عام 
اأ�شرتها  اأف���راد  بني  البيئية  الثقافة  ن�شر  يف  امل���راأة  م�شاركة  لأهمية  ا�شت�شرافا 
وتر�شيخ ال�شلوك البيئي ال�شحيح بني اأبنائها، ف�شاًل عن تعزيز دورها املحوري 
اإلرّ  تقوم  ل  امل�شتدامة  البيئة  �شيا�شات  جن��اح  اإن  اإذ  البيئة،  ا�شتدامة  جم��ال  يف 
باإ�شراك كل من املراأة والرجل على نحو فعال يف توليد املعارف والتثقيف البيئي 

ويف �شنع القرار والإدارة وعلى جميع امل�شتويات.

•• دبي – �شمري ال�شعدي:

منذ اأن فتحت القرية العاملية اأبوابها 
منظمو  فيها  ك��ان  الأول  مو�شمها  يف 
اأج���ن���ح���ة وم�������ش���ارك���ون وع���ار����ش���ون.. 
موا�شم  ع��دة  بعد  ت��وق��ف  م��ن  ومنهم 
وم���ن���ه���م م�����ن ا����ش���ت���م���ر م���ع���ه���ا حتى 
معها  24 وحتملوا  احل��ايل  مو�شمها 
الن��ت��ق��ال م��ن م��ك��ان لآخ���ر م��ن �شارع 
الرقة واملرقبات وخور دبي والقرهود 

اإىل مكانها احلايل. 
ينقطعوا يف  ال�شنني مل  تلك  وط��وال 
على  حري�شني  ك��ان��وا  ب��ل  مو�شم  اأي 
اأي  تواجدهم يف القرية العاملية رغم 
اأو مرت  بها  م��روا  عقبات  اأو  ظ��روف 
ورغم  نف�شها..  العاملية  ال��ق��ري��ة  بها 
اأنهم كثرون اإل اأننا اأحببنا اأن ن�شلط 
والذين  اأ�شهرهم  بع�س  على  ال�شوء 
وياأتي  وم�شهورين  م��ع��روف��ني  ب��ات��وا 
القرية  �شيوف  م��ن  زبائنهم  اليهم 
ليت�شوقوا  العاملية من كل اجلن�شيات 
فيها..  وثقوا  التي  معرو�شاتهم  من 
لنعرف  اأج�������زاء  ع����دة  يف  ن���ح���اوره���م 
حكاياتهم مع القرية العاملية وحكاية 
ب��داي��ات��ه��ا ول��ن��ع��رف ماذا  ال��ق��ري��ة يف 
الطويلة  م�شاركاتهم  م��ن  ا���ش��ت��ف��ادوا 
بالقرية العاملية، ونبداأ يف هذا اجلزء 
واملنظمني  امل�شتثمرين  ببع�س  الأول 

والعار�شني ومنهم:
جناح  م�شتثمرة  اأح���م���د..  ه��ن��ادي   -
بالقرية  اأج���ن���ح���ة  وم��ن��ظ��م��ة  ع���م���ان 
فيها  امل�شاركني  اأوائ���ل  وم��ن  العاملية 
كانت  عندما  وت��ق��ول  ب��داي��ات��ه��ا،  منذ 
ال���ق���ري���ة ال��ع��امل��ي��ة ب���ج���وار خ����ور دبي 
وال�شاعات  للهدايا  مبحالت  �شاركت 
اأرب����اح����ا  ومب���ب���ل���غ ب�����ش��ي��ط در ع��ل��ي��ه��ا 
لها  وراق���ت  تتوقعها،  تكن  مل  ك��ب��رة 
ف��ك��رة ال��ق��ري��ة ال��ع��امل��ي��ة واأع��ح��ب��ت بها 
بالن�شبة  اأي�شا  واأ�شبحت  واأح��ب��ت��ه��ا، 
ل��ه��ا م��ك��ان��ا تكت�شب ف��ي��ه خ���ات��ه��ا يف 
ترخي�شا  وا����ش���ت���خ���رج���ت  ال����ت����ج����ارة، 
لتنظيم املعار�س واملوؤمترات من اأجل 
تنظيم  جم��ال  يف  القرية  يف  امل�شاركة 
امل�شاركني  م��ن  واأ�شبحت  الأج��ن��ح��ة، 
كل موا�شمها وحتى  بها يف  الدائمني 

اإن مل اأ�شتطع تنظيم اأي جناح فيها.. 
ويف عام 2007 نظمت جناح �شيدات 
عمان  وجناحي  الإماراتيات  الأعمال 
يكون  اأن  على  حر�شها  م��ع  وامل��غ��رب، 
ل��ب��ي��ع العطور  ل��ه��ا حم���الت جت��اري��ة 
والهدايا والعبايات الن�شائية والتحف 
يف الأجنحة التي تنظمها.. وكما ذكرت 
كانت  عندما  م�شاركاتها  اأوىل  كانت 
القرية العاملية مازالت حمالتها من 
عام  دب��ي  خ��ور  اأو اخليام على  امل�شمع 
واحدا  �شهرا  مدتها  وكانت   1997
لأن���ه���ا ك���ان���ت ���ش��م��ن م���ه���رج���ان دبي 
ون�شف،  �شهرا  اأ�شبحت  ثم  للت�شوق 
ال�شيوف  ك��ث��اف��ة  ك��ان��ت  ذل���ك  ورغ����م 
تفوق الت�شور، ثم اإنتقلت اىل منطقة 
واإزداد  ب��ال��ق��ره��ود  �شيتي  في�شتيفال 
وكانت  اأجنحتها  ون��ظ��م��ت  توقيتها، 
من اخل�شب وظهرت بدايات الأجنحة 
مكانها  اىل  ن��ق��ل��ت  اأن  اىل  امل��ن��ظ��م��ة 
بذاتها  م�شتقلة  واأ���ش��ب��ح��ت  احل����ايل 
اإدارت��ه��ا وك��ادره��ا.. وب���داأ التطور  لها 
والنمو واإزدادت م�شاحتها �شيئا ف�شيئا 
فيها  امل�����ش��ارك��ات  واإزدادت  وت��و���ش��ع��ت 
فيها  للم�شاركة  ال��ع��امل  دول  وت��ب��ارت 
وثقافاتها  وم�شنوعاتها  مبنتجاتها 
واإزدادت  وم���ط���اع���م���ه���ا..  وف���ن���ون���ه���ا 
فعالياتها يف كل املجالت وتنوعت اىل 
اأن و�شلت اىل مو�شمها احلايل ال�شابع 
�شيوفها  اأع��داد  وق��درت  والع�شرين.. 
باملاليني يف كل مو�شم لأنهم وجدوا 
ووجدوا  الرويحي  متنف�شهم  فيها 
ما  ب��ك��ل  م�شتمتعون  متعتهم،  ف��ي��ه��ا 

اأي  تفوق  التي  فعالياتها  وبكل  فيها 
اأهم  الآن  واأ�شبحت  ت�شور  واأي  ح��د 
وجهة ترويجية وت�شوقية وترويحية 
و�شياحية لي�س يف دبي وحدها بل يف 

كل دولة الإمارات العربية املتحدة.  
���ش��وري ومنظم  ال��ع��ا���س..  - حم��م��د 
اإنه  يقول  العاملية..  بالقربة  اأجنحة 
لتنظيم  اآرام  ���ش��رك��ة  يف  ي��ع��م��ل  ك����ان 
ال�شوري  ل��ل��ج��ن��اح  امل��ن��ظ��م��ة  امل��ع��ار���س 
منذ بداية القرية العاملية وحتى عام 
كمدير معار�س، وكان يقوم   2000
ال�شوري  اجل��ن��اح  يف  �شيء  ك��ل  بتابعة 
واأ�ش�س  بنف�شه  ا�شتقل  ث��م  ب��ال��ق��ري��ة، 
املعار�س..  لتنظيم  الفيحاء  �شركة 
القرية  يف  بنف�شه  ال���ش��ت��ث��م��ار  وب����داأ 
اكت�شب خ�ة طويلة  اأن  بعد  العاملية 
اأجنحة  ع���دة  بتنظيم  وق����ام  وك��ب��رة 
تركيا  ث���م  وف��ل�����ش��ط��ني  الأردن  م��ن��ه��ا 
اأخرا، وهو يعت� اأن القرية العاملية 
حتى  اخل����ة  ه��ذه  باكت�شاب  اأف��ادت��ه 
اأخرى  معار�س  بتنظيم  يقوم  اأ�شبح 
خارج نطاق القرية العاملية.. و�شيظل 
كل  يف  ال��ع��امل��ي��ة   ال��ق��ري��ة  يف  ي�شتثمر 
يعت�ها  لأن�����ه  ال���ق���ادم���ة  م��وا���ش��م��ه��ا 
اإىل جانب  منبع للخ�ة يف كل �شيء 
من  اأي�شا  وال�شتفادة  امل��ادي��ة  املنفعة 
ومواكبة  فيها  امل�شتمرة  ال��ت��ط��ورات 
ه����ذه ال���ت���ط���ورات وال����ش���ت���ف���ادة منها 
القرية  الأخ������رى.. وع���ن  اأع��م��ال��ه  يف 
اإن  يقول  الأوىل  بداياتها  يف  العاملية 
كل  وكانت  واح��دا  �شهرا  كانت  مدتها 
تتم  للت�شوق  دب��ي  مهرجان  فعاليات 

فيها من �شحوبات وجوائز وغرها.. 
الأوروبية  ال����دول  م�����ش��ارك��ات  وك��ان��ت 
�شيء  ك��ل  يف  وزن��ه��ا  لها  ودول  فعالة، 
والت�شيك  وف��رن�����ش��ا  اي��ط��ال��ي��ا  م��ث��ل 
وك����ان����ت ك����ل دول������ة م�������ش���ارك���ة توجد 
مطعما خا�شا يقدم اأ�شهر اأطباق تلك 
ال��دول.. واأم��ا الآن فهي اأك��� من اأن 
اأح��د لأنها على الأق��ل ل  يتكلم عنها 
مثيل لها يف اأي مكان يف العامل رغم 
لإن�شاء  ال���دول  بع�س  م��ن  حم���اولت 
ف�شلوا،  ولكنهم  مثلها  قرية  واإي��ج��اد 
نفو�س �شيوفها  اأي�شا توجد يف  وهي 
يجعلهم  مما  وحلوة  جميلة  ذك��ري��ات 
كل مو�شم  زيارتها يف  حري�شني على 
من موا�شمها حتى اأ�شبحت اأعدادهم 
نقول  فماذا  باملاليني،  مو�شم  كل  يف 

عنها بعد كل ذلك؟. 
واأم  �شلطان  اأم  وكرمياتها  �شبيحة   -
الوالدة  ���ش��ارك��ت  اأح���م���د..  واأم  زاي����د 
�شبيحة وكرمياتها يف القرية العاملية 
منذ عام 1998 عندما كانت القرية 
وعر�شت  �شيتي،  ف�شتيفال  مدينة  يف 
ي��وم��ه��ا ال���دخ���ون ال����ذي ك��ان��ت تقوم 
بعمله يف بيتها وتاأخذه للقرية.. كانت 
يف البداية مل تنو عمل اأي �شيء لول 
الأم���ور حينها  وانقلبت  زوج��ه��ا  وف��اة 
لإعالة  للعمل  فا�شطرت  ال�شد  اإىل 
اأ�شهل  ك��ان  وبناتها،  اأولده���ا  وتربية 
بقالة  اف��ت��ت��اح  ه��و  ل��ه��ا  بالن�شبة  ���ش��ئ 
�شغرة ولكن مل توفق فيها فاأغلقتها 
واإجتهت اىل ت�شنيع الدخون.. كانت 
لها  بالن�شبة  منا�شبة  العاملية  القرية 

الإيجار كان رخي�شا وكانت مدة  لأن 
القرية  فكانت  واح���دا،  �شهرا  القرية 
ب�شرة خر  وك��ان��ت  ب��داي��ة عملها  ه��ي 
تواجد  م��ن  لب��د  وك���ان  لها  بالن�شبة 
العاملية..  ال��ق��ري��ة  يف  م��ع��ه��ا  ب��ن��ات��ه��ا 
���ش��ارك��ن يف ال��ع��دي��د م��ن امل��ع��ار���س يف 
والزيوت  ب��ال��دخ��ون  واأب��وظ��ب��ي  دب���ي 
واملخمريات  ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة  ال��ع��ط��ري��ة 
ي��ج��ه��ده��ا ب�شدة  ال��ع��م��ل  وك�����ان ه����ذا 
اأ�شبح لها قاعدة  ولكن كانت ت�ش�، 
والعمالء  ال���زب���ائ���ن  م����ن  ع��ري�����ش��ة 
اأن���ح���اء اخل��ل��ي��ج وك��ان��ت دائما  يف ك��ل 
القرية  يف  امل�����ش��ارك��ة  ع��ل��ى  حت���ر����س 
موا�شمها  م��ن  مو�شم  ك��ل  يف  العاملية 
حني  اإل  امل�����ش��ارك��ة  ع��ن  تنقطع  ومل 
رحمها   2022 عام  بداية  يف  وفاتها 
اأم  كرميتها  وت��ق��ول  ل��ه��ا..  وغفر  اهلل 
�شلطان "اإن الوالدة رحمها اهلل كانت 
وتبدع  ج��دي��دة  خلطات  تبتكر  دائ��م��ا 
اأن  ب��د يف ك��ل م��و���ش��م  فيها وك��ان��ت ل 
اإنتاجها،  م��ن  اجل��دي��د  ه��ن��اك  ي��ك��ون 
بزبائنها  اأو�شتنا كثرا  الوفاة  واأثناء 
ومع  �شادقات معهم  نكون  واأن  خرا 
يف  ال�شدق  ه��ي  التجارة  لأن  غرهم 
املعاملة، كما اأو�شتنا باإ�شتمرار العمل 
اأمتمنا درا�شتنا  اأننا  الذي بداأته رغم 
و�شية  ن���ف���ذن���ا  اأن����ن����ا  اإل  اجل���ام���ع���ي���ة 
من  منا  ول��ك��ن  اهلل،  رحمها  ال��وال��دة 
فا�شتمريت  له ظروفه اخلا�شة،  كان 
اأنا واأم زايد واأم اأحمد يف اإكمال و�شية 
كبر  دور  للمنظمني  وكان  الوالدة.. 
يف م�شاعدتنا بالإ�شتمرار يف امل�شاركة 

بالقرية العاملية حيث كانوا يعاملوننا 
يتاأخرون  ل  وك���ان���وا  الح�����رام  ب��ك��ل 
وزيادة  لنا..  م�شاعدة  اأي  تقدمي  عن 
يف الأم��ان فاإننا نعر�س كل منتجاتنا 
لأخذ  ال�شحة  وزارة  ع��ل��ى  اجل��دي��دة 
منها  �شرر  ول  اآمنة  باأنها  ت�شريحا 
ع��ل��ى ال�������ش���ح���ة.. وا���ش��ت��م��ري��ن��ا نحن 
بالقرية  امل�شاركة  يف  اأخ���وات  الثالثة 

العاملية يف جناح الإمارات.     
- حممد بن راجح.. ميني من حمالت 
الف�شية  ل��الإك�����ش�����ش��وارات  راج����ح  ب��ن 
�شارك  الكرمية  والأح��ج��ار  والتحف 
يف القرية العاملية منذ بداياتها وحتى 
املو�شم احلايل.. ويقول اإنه �شارك يف 
القرية العاملية للمرة الأوىل بالتحف 
اليمنية التقليدية والف�شة والأحجار 
يعر�شها حتى  م��ازال  والتي  الكرمية 
الأوىل ممتعة  م�شاركته  وكانت  الآن، 
ورائ���ع���ة ح��ي��ث ك����ان ك���ل ���ش��ئ ب�شيطا 
بدون تعقيدات وكانت القرية العاملية 
دب��ي وحمالتها من  وقتها على خ��ور 
اخل��ي��ام وك��ان��ت م��دت��ه��ا ���ش��ه��را واحدا 
دبي  تتبع مهرجان  كانت  فقط حيث 
دبي  م��وان��ئ  اأ���ش��راف  للت�شوق وحت��ت 
بكثافة  اليها  ي��ف��دون  �شيوفها  وك��ان 
اأن بع�س  من كل ح��دب و�شوب رغ��م 
اأن  اإل  بكثافة  مم��ط��رة  ك��ان��ت  الأي����ام 
ال�شيوف كانوا يزدادون لأنها فعالية 
جديدة مل ي�شاهدوا مثلها من قبل.. 
وانتقلنا مع القرية العاملية اإىل مكان 
وطراأ  ب��ال��ق��ره��ود  �شيتي  في�شت�شفال 
املحالت  كانت  حيث  التح�شن  عليها 

ت��ع��م��ل م����ن ال���ب���الي���ي���ود ودي�����ك�����ورات 
ويتم  الآبي�س  الفلني  م��ن  الأجنحة 
�شهرين  اإىل  مدتها  واإزدادت  ده��ان��ه 
انتقلنا  وبعدها  اأ�شهر،  ثالثة  اإىل  ثم 
وتغر  احل������ايل  م��ك��ان��ه��ا  اإىل  م��ع��ه��ا 
وت���ط���ور ك���ل م���ا ف��ي��ه��ا ومن����ا ويف كل 
ف�شيئا  �شيئا  م�شاحتها  ت���زداد  مو�شم 
كما  عليه  ه��ي  م��ا  اإىل  و�شلت  اأن  اىل 
خم�شة  واأ����ش���ب���ح���ت  م��دت��ه��ا  ازدادت 
املتنوعة  ف��ع��ال��ي��ات��ه��ا  واأم�����ا  ����ش���ه���ور.. 
ما  اىل  ع��دده��ا  واإزداد  ت��ط��ورت  ف��ق��د 
ال�شيوف  واأم�����ا  ح�����ش��ره��ا،  مي��ك��ن  ل 
مو�شم،  ك���ل  يف  ب��امل��الي��ني  اأ���ش��ب��ح��وا 
والثقافات  والدخول  بواباتها  وحتى 
العاملية  واملطاعم  وال���راث  والفنون 
وت���زداد يف كل  والأل��ع��اب كلها تتطور 
والأمن  التنظيم  اأن�����ش��ى  ول  م��و���ش��م، 
والأمان وكل ما تهيئه الإدارة لراحة 

العار�شني وال�شيوف. 
اأخرا ولي�س اآخرا نوال عبد العزيز 
عندما  لها  م�شاركة  اأول  حممد..  اأم 
كانت القرية العاملية يف قرية ال�شندغة 
بعر�س  م�شاركتها  وابتداأت  الراثية، 
الإماراتية  ال�شعبية  احللويات  وبيع 
القدمية الراثية مثل النخي واحلب 
ك��ان عبارة عن حليب  ال��ذي  واليقط 
جاف يتم عجنه ثم ي�شكل على �شكل 
احل��دال وهو ماجنو  واأي�شا  اأقرا�س، 
غ���ر ن��ا���ش��ج ي��ق��ط��ع ث���م ي��ر���س عليه 
جمانية  وقتها  امل�شاركة  وكانت  امللح، 
كثيفا،  عليها  ال�شيوف  اإق��ب��ال  وك���ان 
اأم حممد جتهز هذه احللوى  وكانت 

بعد  ال��ق��ري��ة..  يف  وتعر�شها  بيتها  يف 
ال��ق��ري��ة اإىل خور  ان��ت��ق��ل��ت م���ع  ذل���ك 
ت��ع��ر���س وت��ب��ي��ع وقتها  دب����ي وك���ان���ت 
عبارة  القرية  وكانت  فقط،  العطور 
عن حمالت وب��دون اأجنحة بل كانت 
ح��ارات مثل احل��ارة امل�شرية واحلارة 
ال�����ش��وري��ة واحل����ارة ال�����ش��ودان��ي��ة.. الخ 
وك������ان م�����دة ال���ق���ري���ة ����ش���ه���را واح�����دا 
اىل  القرية  انتقلت  وعندما  ف��ق��ط.. 
وبداأت  معها  انتقلت  القرهود  مدينة 
البليوود،  م��ن  ال��ق��ري��ة  يف  الأج��ن��ح��ة 
العطور  فيها  وت��ب��ي��ع  ت��ع��ر���س  وك��ن��ت 
اأي�����ش��ا، وك��ان��ت م��دة ال��ق��ري��ة �شهرين 
وكان الإيجار رمزيا ل يزيد عن �شتة 
اآلف درهم على املدة كلها.. وانتقلت 
مع القرية اإىل مكانها احلايل وزادت 
البداية  يف  اأ���ش��ه��ر  ث��الث��ة  اإىل  مدتها 
يف  بدايتها  كانت  اأ���ش��ه��ر..  خم�شة  ث��م 
جناح دولة قطر وكانت تعر�س وتبيع 
ال�����ش��ي��الت وال��ع��ط��ور ب��اأن��واع��ه��ا وكان 
ال�شيوف يقبلون على القرية بكثافة 
لها  وحتقق  تر�شيها  املبيعات  وكانت 
رب��ح��ا م���ادي���ا ك���ب���را.. و���ش��ارك��ت بعد 
والكويت،  الإم����ارات  جناحي  يف  ذل��ك 
والإقبال هنا ل باأ�س به ولكن ارتفاع 
مما  الأ�شعار  نزيد  جعلنا  الإي��ج��ارات 
وقل  املعرو�س  على  الإقبال  من  قلل 
امل���ادي.. وهي  وامل���ردود  البيع  بالتايل 
تقول اإنه رغم ذلك �شتظل ت�شارك يف 
القادمة  موا�شمها  يف  العاملية  القرية 
تتمنى  ول���ك���ن  ت���ع���اىل،  اهلل  ����ش���اء  اإن 
الدخل  ل��زي��ادة  الإي���ج���ارات  تخفي�س 
الذي ت�شبوا اإليه.. والآن هي يف هذا 
الكويت  جناح  �شمن  ت�شارك  املو�شم 
اأنواعها  بكل  العطور  وتبيع  تعر�س 
والفرن�شية  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ع��ط��ور  م��ث��ل 
بالورد  املعطر  وال��ل��ب��ان  وامل��خ��م��ري��ات 
وكلها  والعود  واليا�شمني  والالفندر 
جتهزها وت�شنعها يف بيتها، واملالب�س 
الراثية اخلليجية باأنواعها ومالب�س 
وال�شيدات  وال��ب��ن��ات  الأط��ف��ال  احل��ن��ة 
ومالب�س  احل��ن��ة،  لليلة  وال��ع��رائ�����س 
الإح��ت��ف��الت ال��ع��ام��ة واخل��ا���ش��ة مثل 
ل���الإم���ارات والكويت  ال��وط��ن��ي  ال��ع��ي��د 

والبحرين وثوب الن�شل وغرها.

•• اأبوظبي -وام:

�شعار  حتت  للموظفني  ال�شنوي  احلفل  الأ�شرية  التنمية  موؤ�ش�شة  نظمت 
احتفاًء  باأبوظبي  الق�شر  ب��اب  فندق  يف  م�شتدام"  ..مت��ي��ز  واح��د  "فريق 
مبوظفيها املتميزين الذين اأثبتوا جدارتهم يف اإجناح خطط املوؤ�ش�شة بجٍد 
واإخال�س وتفاٍن ومتيزوا يف تقدمي كافة اخلدمات وتنفيذ خمتلف ال�امج 
وخطط  ومبتكرة  م�شتدامة  بطرق  املوؤ�ش�شة  تطلعات  يلبي  ال��ذي  بال�شكل 
للغايات  ال��و���ش��ول  يف  ك��ب��ٍر  ب�شكٍل  ُت�شاهم  وم�����ش��اري��ع  وم���ب���ادرات  م��درو���ش��ة 

والأهداف املو�شوعة.
وجاء احتفال املوؤ�ش�شة حتفيزاً للموظفني على بذل املزيد من اجلهود، ون�شر 
ثقافة التميز والإبداع الوظيفي الذي ُيعد اأمراً يف غاية الأهمية وجزءاً من 
العملية الإدارية لتقوية العالقة الوظيفية بينهم ودفعهم ُقدماً نحو تقدمي 
اأف�شل ما لديهم خالل قيامهم بكافة الأعمال املنوطة بهم، مبا ُي�شاهم يف 
الرتقاء بالأداء و�شر حركة العمل على الوجه الأكمل ..الأمر الذي ي�شع 

املوؤ�ش�شة يف مقدمة منظومة الرعاية الجتماعية على م�شتوى الدولة.
ح�شر احلفل معايل علي �شامل الكعبي رئي�س جمل�س اأمناء موؤ�ش�شة التنمية 
الأ�شرية، و�شعادة مرمي حممد الرميثي مدير عام موؤ�ش�شة التنمية الأ�شرية، 
العمل وعدد كبر  وامل�شت�شارون واخل�اء وفرق  الدوائر والإدارات  ومدراء 
اإجن���اح اخلطط  ال��ف��اع��ل يف  ال���دور  لهم  ك��ان  ال��ذي��ن  املوؤ�ش�شة  م��ن موظفي 

واملبادرات وال�امج الهادفة يف املوؤ�ش�شة.
ال�شيخة فاطمة  املنا�شبة نقل معايل علي �شامل الكعبي حتيات �شمو  وبهذه 
املجل�س  رئي�شة  العام  الن�شائي  الحت��اد  رئي�شة  الإمارات”  “اأم  مبارك  بنت 
الأ�شرية  التنمية  ملوؤ�ش�شة  الأع��ل��ى  الرئي�شة  والطفولة  ل��الأم��وم��ة  الأع��ل��ى 
..مهنئاً �شموها بحلول �شهر رم�شان املبارك.. اأعاده اهلل تعاىل على �شموها 

مبوفور ال�شحة وال�شعادة والعمر املديد.
وتقدم معاليه بخال�س التحية والتقدير لكل اأم على اأر�س الإمارات مبنا�شبة 

لهن  وال��ت��ق��دي��ر  ال��وف��اء  م�شاعر  فيه  تتج�شد  ال���ذي  ال��ي��وم  ه��ذا  الأم..  ي��وم 
ولدورهن البارز يف بناء الأ�شر املتما�شكة وتن�شئة اأجيال امل�شتقبل.

على  تكرميهم  مت  الذين  املوظفني  لكافة  اجلزيل  بال�شكر  الكعبي  وتوجه 
متيزهم يف العمل، وعطائهم على ال�شعيد الجتماعي قائاًل: "لقد �شاهمتم 
ح�شن  عند  وكنت  واإبداعاتكم  باأفكاركم  بل  واأوقاتكم  بجهودكم  فقط  لي�س 
الظن بكم يف حتويل الأفكار املقرحة اإىل م�شاريع حقيقية تخدم املجتمع 
وتلبي تطلعات كافة فئاته من م�شتفيدي خدمات موؤ�ش�شة التنمية الأ�شرية، 
تاأثرها  وحجم  للمجتمع  تقدمونها  التي  اخلدمات  لأهمية  منكم  اإدراك���اً 

عليه".
قدماً  ويدفعنا  وتطلعاتنا  اآمالنا  يزيد  معاً  نحققه  اإجن���از  ك��ل  اأن  واأ���ش��اف 
اأف�شل م�شتويات الرخاء  نحو الو�شول لنموذج ريادي يتيح لأفراد املجتمع 
التنمية  موؤ�ش�شة  يف  فنحن  التطور..  مقومات  كل  لهم  وي�شخر  املجتمعي 
من  ما  كل  لتقدمي  يدعونا  ال��ذي  الأم��ر  كتحٍد  التميز  اإىل  ننظر  الأ�شرية 
ال�شيخة فاطمة  روؤي��ة �شمو  املجتمع وفق  اأف��راد  �شاأنه حتقيق تطلعات كافة 
م�شتقرة  لأ�شرة  للو�شول  واملتجددة  الطموحة  الإمارات"  "اأم  مبارك  بنت 

وجمتمع متما�شك.
الفريق  ب���روح  عملت  م�شرفة  كنماذج  ال��ي��وم  تكرميكم  "اإن  معاليه:  وق���ال 
الواحد.. واعتمدت العمل اجلماعي اخلالق كنموذج نحو التميز والريادة، 
ُي��ع��د ت��ق��دي��راً ل��ر���ش��ال��ت��ك��م ال�����ش��ام��ي��ة، ودورك�����م الأ���ش��ا���ش��ي وامل��ه��م يف تنفيذ 
ا�شراتيجية املوؤ�ش�شة، والدفع قدماً نحو حتقيق اأهدافها.. فاليوم حت�شدون 
نتاج ما زرعتم من اإخال�ٍس يف العمل خدمة للوطن واملجتمع الذي ي�شتحق 

وينتظر منرّا املزيد".
الأ�شرية  التنمية  موؤ�ش�شة  عام  مدير  الرميثي  حممد  مرمي  �شعادة  وثمنت 
للكفاءات  املتميزة  اجل��ه��ود  للموؤ�ش�شة،  ال�شنوي  احل��ف��ل  يف  كلمتها  خ��الل 
ومنطقة  والعني  اأبوظبي  يف  فروعها  بكافة  املوؤ�ش�شة  موظفي  من  الوطنية 
الظفرة، الذين قدموا اخلدمات الجتماعية بجودة عالية واحرافية تعك�س 

"اأم الإمارات"  جهود املوؤ�ش�شة وتوجيهات �شمو ال�شيخة فاطمة بنت مبارك 
الرامية اإىل تلبية تطلعات كافة امل�شتفيدين من املواطنني ومن يف حكمهم 
املهم  القطاع  هذا  لدعم  الطموحة  م�شروعاتها  ومن  املوؤ�ش�شة  خدمات  من 
الدعم  بف�شل  فريدة  خ��ط��واٍت  تخطو  املوؤ�ش�شة  اأن  اإىل  م�شرة  الإم���ارة،  يف 
اإمارة  م�شتوى  على  متقدمة  نتائج  يحقق  مم��ا  �شموها،  م��ن  ال��الحم��دود 

اأبوظبي.
واأ�شادت �شعادتها بفرق العمل التي قدمت اأداًء متميزاً يف تبني ال�شراتيجيات 
خالل  م��ن  املجتمع،  يف  الأ���ش��رة  مكانة  تر�شيخ  اإىل  تهدف  التي  وامل��ب��ادرات 
ال�امج املتميزة وامل�شاريع الهادفة واخلطط ال�شتباقية التي ت�شتهدف كبار 
املواطنني، وتعزز دور ال�شباب والأ�شرة والوالدين، وتوؤكد على حقوق الطفل 
واأمانه ورفاهيته، م�شرة اإىل دور موظفي املوؤ�ش�شة الكبر يف ر�شد وحتليل 
ب�شورة  النهو�س  اأجل  من  امل�شتدامة  احللول  وو�شع  الجتماعية  الظواهر 
التنمية  اإط���ار  يف  التكامل  وحتقيق  الجتماعية  احل��ي��اة  بجوانب  متكاملة 

ال�شاملة للمجتمع.
اأروع الأمثلة  الذين �شربوا  املتميزين  اأن تكرمي املوظفني  الرميثي  واأك��دت 
يف التفاين والإخال�س ياأتي �شمن ا�شراتيجية موؤ�ش�شة التنمية الأ�شرية، 
الب�شري  الكادر  باعتبار  املتميز،  والأداء  املثمرة  الإجن��ازات  بتقدير  اخلا�شة 
ال�شتثمار احلقيقي للمهارات الفردية واجلماعية، حيث ُي�شاهم هذا التكرمي 
يف ت�شجيع وتعزيز روح الإبداع والبتكار لدى موظفي املوؤ�ش�شة وحتفيزهم 
على تبني الأفكار البناءة واخلطط الطموحة التي ت�شب يف تطوير العمل 
الجتماعي يف اخلم�شني  بالقطاع  اأك��رث  النهو�س  الدولة يف  روؤي��ة  وحتقيق 

عاماً املقبلة.
لفيلم  عر�شاً  ت�شمنت  التي  الفقرات  م��ن  العديد  ال�شنوي  احلفل  و�شهد 
ت�شجيلي "فريق واحد.. متيز م�شتدام"، وكلمة للموظفني، حيث مت تكرمي 
موؤ�ش�شة  راي��ة  حت��ت  الأع���وام  ع�شرات  اأكملوا  ال��ذي��ن  الطويلة  اخل��دم��ة  فئة 
التنمية الأ�شرية واأثبتوا جدارتهم على الوقوف اأمام اأي حتٍد يعيق م�شرة 

العمل الجتماعي من اأجل حتقيق اأهداف املوؤ�ش�شة، وتكرمي احلا�شلني على 
التنمية  موؤ�ش�شة  ا�شراتيجية  �شمن  تكرميهم  ُيعد  الذين  ممتاز،  تقدير 
الأ�شرية، اخلا�شة بتقدير الإجن��ازات املثمرة والأداء املتميز، باعتبار الكادر 
بالإ�شافة  واجل��م��اع��ي��ة،  ال��ف��ردي��ة  للمهارات  احلقيقي  ال�شتثمار  الب�شري 
اأهمية  مدى  على  يوؤكد  ما  امل�شتقبل،  خدمات  برنامج  خريجي  تكرمي  اإىل 
عليها،  املحافظة  وكيفية  بالدولة  احلكومية  اخلدمات  يف  الريادة  ا�شتدامة 
من خالل تعزيز العمل حتت راية حكومة الإم��ارات خلدمات امل�شتقبل مبا 
ت�شمه من حماور ومبادئ تعزز تناف�شية الدولة يف تقدمي اخلدمة وحتقيق 
روؤيتها باأن تكون اأف�شل حكومة يف العامل يف اخلدمات احلكومية وموؤ�شرات 

الثقة والكفاءة.
العليا  درا�شاتهم  اأكملوا  الذين  كما مت تكرمي احلا�شلني على موؤهل علمي 
بكفاءة  املهنية  م�شرتهم  ل�شتكمال  متقدمة  علمية  درج��ات  على  وح�شلوا 
وقدرات عالية، وتكرمي فرق العمل التي حققت نتائج متقدمة على م�شتوى 
وفريق عمل  ات�شال حكومي،  نظام مركز  واملتمثلة يف فريق عمل  الإم��ارة، 
الإ�شراف على نظام اإدارة ا�شتمرارية الأعمال، وفريق عمل الأمن ال�شي�اين 
الدرد�شة  ونظام  والعقود،  امل�شريات  ق�شم  عمل  وفريق  الرقمي،  والتحول 
الإلكروين، والرا�شد الجتماعي، وفرق العتماد املايل الإ�شايف للموؤ�ش�شة، 
ت�شمنت  وال��ت��ي   2022 ع��ام  يف  امل��ن��ج��زة  ال�شراتيجية  امل�����ش��اري��ع  واأي�����ش��اً 
الأبوة  وم�شروع حملة  الإيجابية"،  "الأبوة  املراهقني  تربية  م�شروع من�شة 

كما نطمح.
وت�شمن احلفل تكرمي فريق عمل برنامج �شمو ال�شيخة فاطمة بنت مبارك 
وترويجية  اإعالمية  خطة  وف��ق  عملوا  ال��ذي��ن  املجتمعي،  وال��ذك��اء  للتميز 
مل�شاريع ال�نامج على امل�شتوى املحلي والإقليمي والعاملي، بهدف الو�شول 
وتو�شيع  ال���دول���ة  يف  امل�شتهدفني  امل��ج��ت��م��ع  اأف����رد  م��ن  ج��دي��دة  ���ش��رائ��ح  اإىل 
املبتكرين  اأك��� عدد من  اإىل  الو�شول  وذل��ك من خالل  املر�شحني،  نطاق 

واملتميزين يف كافة اأنحاء العامل.

•• اأبوظبي –الفجر:

اأعلنه �شاحب  وال��ذي   2023 عام  قيم  تر�شيخ وجت�شيد  اإط��ار  �شمن 
" حفظه اهلل"  اآل نهيان رئي�س الدولة  ال�شيخ حممد بن زايد  ال�شمو 
اإدارة  خ��الل  من  اأبوظبي  مدينة  بلدية  نظمت  لال�شتدامة"  "عاماً 
دليل  تفا�شيل  ل�����ش��رح  تعريفية  ور���ش��ة  وال�����ش��الم��ة  وال�����ش��ح��ة  البيئة 
املواد  "حكومة خالية من  اأبوظبي حتت عنوان  اجلهات احلكومية يف 

امل�شتخدمة ملرة واحدة".
وتاأتي هذه الور�شة بهدف اإ�شراك املوظفني واملجتمع يف تعزيز احلفاظ 
البال�شتيكية  امل��واد  مع  بالتعامل  يتعلق  فيما  وخ�شو�شاً  البيئة  على 

امل�شتخدمة ملرة واحدة، والتي ن�س عليها اإعالن حكومة اإمارة اأبوظبي 
الإجراءات  �شامل يت�شمن  ، �شمن دليل   2022 1 يونيو  ابتداًء من 
املتمثل  الهدف  لتطبيق  اأبوظبي  يف  احلكومية  اجلهات  من  املطلوبة 
الدليل  ملرة واحدة"، ويقدم  امل�شتخدمة  امل��واد  "حكومة خالية من  يف 
اخلطوات والإج��راءات الواجب اتباعها لاللتزام بهذا الهدف، ويوفر 
الدليل كذلك للجهات احلكومية واملوظفني �شبل تطبيق بنود الدليل 
البال�شتيكية  البال�شتيكية وغر  املواد  ا�شتخدام  من خالل احلد من 
متعددة  ال��ب��دائ��ل  ا���ش��ت��خ��دام  اإىل  وال��ت��ح��ول  واح����دة،  مل���رة  امل�شتخدمة 

ال�شتخدامات وذات الأثر البيئي املقبول.
وا�شتهدفت الور�شة احلث على  تقليل النفايات و املواد ذات ال�شتخدام 

الواحد، وذلك من خالل احلد من ا�شتخدام هذه املواد، والتحول اإىل 
ا�شتخدام البدائل متعددة ال�شتخدامات وذات الأثر البيئي الأقل.

كما ركزت الور�شة على �شرح ال�شتدامة و كيفية تطبيقها للحفاظ على 
البيئة من خالل ن�شر ثقافة ا�شتخدام املواد ال�شديقة للبيئة.      

وتناولت الور�شة العديد من املحاور منها: الهدف من الدليل وكيفية 
قيا�س  وكيفية  تطبيقه،  وكيفية  ال��دل��ي��ل،  تطبيق  ون��ط��اق  تطبيقه، 
تطبيق  ي�شملها  التي  والأماكن  املرافق  هي  وما  ومراقبته،  التطبيق، 
امل�شتهدفة  للمواد  مف�شاًل  �شرحاً  الور�شة  ت�شمنت  وكذلك  الدليل، 
املحاور  من  وغرها  امل�شتهدفة،  للمواد  املمكنة  والبدائل  ب��الل��ت��زام، 

والنقاط التي تبني تفا�شيل الدليل.

�صمن هدف جت�صيد قيم عام ال�صتدامة 2023 

بلدية مدينة اأبوظبي تنظم ور�سة تثقيفية بعنوان »حكومة خالية من املواد امل�ستخدمة ملرة واحدة«

التنمية االأ�سرية تنظم حفلها ال�سنوي وتكرم موظفيها املتميزين
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متهمني  على  غيابياً  ب���الإع���دام  حكمني  ع��راق��ي��ة  حمكمة  اأ���ش��درت 
 2019 ب��ت��ظ��اه��رات ت�����ش��ري��ن الأول-اأك���ت���وب���ر  ب���ارز  ن��ا���ش��ط  بخطف 
الآن،  حتى  ي��زال مفقوداً  ال��ع��راق، ل  النا�شرية يف جنوب  يف مدينة 
بح�شب ب��ي��ان ر�شمي ���ش��ادر اأم�����س الأرب���ع���اء. واأف����اد ب��ي��ان ���ش��ادر عن 
جمل�س الق�شاء الأعلى العراقي عن اأن “حمكمة جنايات ذي قار” 
جرمية  عن  اثنني  جمرمني  بحق  غيابيا  بالإعدام  “حكما  اأ�شدرت 
خطف النا�شط )�شجاد العراقي( يف مدينة النا�شرية عام 2020«.

ن�س احلكم  واأحمد حممد عبود، وفق  ك��ردي  ادري�س  واملدانان هما 
ل�شتئناف  يوماً   30 واأمامهما   ،2023 اآذار-م��ار���س   16 ال�شادر 
احلكم. ويتطلرّب تنفيذ حكم الإعدام يف العراق مر�شوماً موقعاً من 
النا�شط  اأمنية، خطف  وم�شادر  �شهود  وبح�شب  رئي�س اجلمهورية. 
2019، وكان  العام  العراق يف  التي هزت  التظاهرات  برز يف  ال��ذي 
يف  اجل��ن��وب��ي��ة،  ق��ار  ذي  حمافظة  م��رك��ز  النا�شرية  مدينة  معقلها 
عند  م�شلحني  اأ���ش��خ��ا���س  �شبعة  ي��د  على   2020 اأيلول-�شبتم� 
العراقي مفقوداً.  �شجاد  ي��زال  ل  اك،  وم��ذرّ ال�شمايل.  املدينة  مدخل 

واأثار اختطافه تظاهرات وردود فعل غا�شبة يف مدينة النا�شرية.
يف ت�شرين الأول-اأكتوبر 2022، حكم على مدان بقتل النا�شط ثائر 
بعام،  ذلك  وقبل  ب��الإع��دام.  العراق،  الديوانية يف جنوب  الطيب يف 
الب�شرة  يف  متظاهر،  فتى  بقتل  متهمني  بحقرّ  بالإعدام  �شدر حكم 
معروفني  �شحافيني  بقتل  اآخ���ر  ومتهم  ال��ب��الد،  ج��ن��وب  اأق�����ش��ى  يف 

بن�شاطهما يف الحتجاجات يف الب�شرة كذلك.
 

اأنرّ  اأعلن الرئي�س اجلزائري عبد املجيد تبون يف مقابلة تلفزيونية 
ال�شفر اجلزائري يف فرن�شا، الذي ا�شُتدعي مطلع �شباط-ف�اير، 
“�شيعود  بعد خالف بني البلَدين ب�شبب نا�شطة فرن�شية جزائرية، 
مو�شي  �شعيد  ���ش��ف��ره��ا  اجل���زائ���ر  ا���ش��ت��دع��ت  ب��اري�����س.  اإىل  قريباً” 
ت مب�شاعدة  مترّ ية”  �شررّ اإجالء  “عملية  احتجاجاً على ما اعت�تها 
نت النا�شطة الفرن�شية- دبلوما�شيني واأمنيني فرن�شيني، بعدما متكرّ

التي  تون�س  من  فرن�شا  اإىل  ه  التوجرّ من  ب��وراوي  اأم��رة  اجلزائرية 
بهذا  اخل��الف  اإىل  اإ���ش��ارة  ويف  اجل��زائ��ر.  اإىل  ترحيلها  تعتزم  كانت 
ال�شاأن، قال تبون يف مقابلة مع قناة “اجلزيرة” م�شاء الثالثاء اإنرّ 
“عالقتنا مع فرن�شا متذبذبة«. واأ�شاف، وفقاً ملا نقلته وكالة الأنباء 
اجلزائرية الر�شمية عن املقابلة، اأنرّ “ال�شفر اجلزائري �شيعود قريباً 
اإىل باري�س«. بعد برود طغى على العالقات بني البلَدين منذ خريف 
العالقات  ه��ذه  حت�شني  يف  واجل��زائ��ر  باري�س  ب���داأت   ،2021 ال��ع��ام 
يف  اجلزائر  اإىل  ماكرون  اإميانويل  الفرن�شي  الرئي�س  زي��ارة  ملنا�شبة 
اإعالناً م�شركاً  الدولتني  ع رئي�شا  املا�شي. حينها، وقرّ اآب-اأغ�شط�س 

ل�شتئناف التعاون الثنائي.

قالت وزارة الدفاع الكورية اجلنوبية اأم�س الأربعاء اإن قواتها �شتجري 
على  لهما  احلية  بالذخرة  م��ن��اورات  اأك���  الأمريكية  ال��ق��وات  م��ع 
الإطالق يف يونيو حزيران، يف ا�شتعرا�س للقوة اأمام كوريا ال�شمالية 

التي زادت من حدة التوتر باإطالقها العديد من ال�شواريخ.
لإحياء  �شتقام  ال��ت��ي  الفعاليات  م��ن  �شل�شلة  م��ن  ج��زء  وال��ت��دري��ب��ات 

الذكرى ال�شبعني للتحالف بني البلدين هذا العام.
الذكرى  لإح��ي��اء  متعددة  ب��رام��ج  “اأعددنا  بيان  يف  ال���وزارة  واأف���ادت 
عن  القوة’  خ��الل  من  ‘ال�شالم  حتقيق  على  الركيز  مع  ال�شنوية 
طريق اإجراء ي�شتند اإىل قدرات الردع ال�شراتيجية لدينا واملوقف 
وال�شاروخية  النووية  التهديدات  و�شط  امل�شرك  القوي  الدفاعي 

املتزايدة لكوريا ال�شمالية«.
بالذخرة  التدريبات  خ��الل  امل�شركة  القوات  “�شتظهر  واأ�شافت   
النت�شار  على  وقدرته  للتحالف  الهائلة  الع�شكرية  القدرات  احلية 

على نطاق مل ي�شبق له مثيل«.
الع�شكرية  جتاربها  ال�شمالية  كوريا  كثفت  املا�شية،  الأ�شابيع  ويف 
واأجرت  املا�شي  الأ�شبوع  للقارات  عابرا  بالي�شتيا  �شاروخا  واأطلقت 
حماكاة لهجوم نووي م�شاد على الوليات املتحدة وكوريا اجلنوبية 

مطلع الأ�شبوع.
كوريا  يف  ج���ن���دي  و500  األ���ف���ا   28 ح�����وايل  امل��ت��ح��دة  ول���ل���ولي���ات 

اجلنوبية.

عوا�شم

بغداد

اجلزائر

�ضول

% من املنا�سب  تخ�سي�س 30 
االإدارية العليا يف الربازيل لل�سود 

•• برازيليا-اأ ف ب

�س  خ�شرّ مر�شوماً  �شيلفا  دا  ل��ول  اإينا�شيو  لوي�س  ال�ازيلي  الرئي�س  ��ع  وقرّ
مبوجبه %30 على الأقلرّ من املنا�شب العليا يف الإدارات العامة يف البالد 
برازيليا  يف  األقاه  خطاب  يف  الي�شاري  الرئي�س  وقال  واخلال�شيني.  لل�شود 
امل�شاواة، لهذا  اأوج��ه عدم  اأ�شل كلرّ  “العن�شرية هي  اإنرّ  املر�شوم  ع  وقرّ حيث 

ة يف املزارع«. ال�شبب علينا اأن نحاربها كما نحارب احل�شرات ال�شاررّ
اأنييل فرانكو التي تعت� رمزاً  و�شاركت يف احلفل وزيرة امل�شاواة العرقية 
رة  ملكافحة العن�شرية وعنف ال�شرطة يف البالد. واأو�شحت احلكومة يف مذكرّ
فاإنرّ  القرار والإدارة”  ال�شود يف منا�شب �شنع  “ت�شجيع وجود  ��ه بهدف  اأنرّ
املر�شوم ين�سرّ على وجوب تخ�شي�س %30 من هذه املنا�شب يف الإدارات 
رة فاإنرّ هذا الهدف ينبغي حتقيقه بحلول نهاية  العامة لهم. وبح�شب املذكرّ
عام 2025. ولول الذي بداأ يف الأول من كانون الثاين-يناير ولية رئا�شية 
د  ثالثة بعد وليتني اأوليني متتاليتني )من 2003 ولغاية 2010(، تعهرّ
انه 213  اأن تعك�س حكومته “وجه املجتمع ال�ازيلي”، يف بلد يبلغ عدد �شكرّ
د الرئي�س ال�ازيلي  مليون ن�شمة غالبيتهم من ال�شود واخلال�شيني. و�شدرّ
تكون  “لن  واجلندري  العن�شري  التمييز  على  الق�شاء  دون  من  ��ه  اأنرّ على 
األغت  الأمركية  القارة  دولة يف  اآخر  وال�ازيل هي  هناك دميوقراطية«. 

العبودية وذلك يف عام 1888.

قطع طرق واإغالق حمطات الوقود.. رم�سان على وقع االأزمة يف لبنان

عودة بعد حّل.. حتديد موعد انتخاب حمليات العراق

بريطانيا حتقق بدوافع مهاجم اأحرق رجاًل لدى خروجه من م�سجد رئي�س الوزراء اليوناين: االنتخابات العامة �ستجري يف مايو 
•• لندن-اأ ف ب

اأعلنت ال�شلطات ال�يطانية اأنرّ رجاًل اأ�شيب بحروق نتيجة هجوم ا�شتهدفه لدى خروجه من م�شجد 
اأنرّها اأوقفت م�شتبهاً به واأنرّ �شرطة مكافحة  اإنكلرا م�شاء الثنني، م�شرة اإىل  يف برمنغهام بو�شط 

الإرهاب ت�شارك يف التحقيق يف هذه الق�شية.
وقالت �شرطة “وي�شت ميدلندز” اإنرّ الهجوم وقع ُبعيد ال�شاعة 19:00 بالتوقيتني املحلرّي والعاملي 
ه من م�شجد “دوديل رود” حني باغته  يف حيرّ اإيدغبا�شتون، م�شرة اإىل اأنرّ ال�شحية كان قد خرج لتورّ

د نوعه بعد، واأ�شرم النار فيه. املهاجم باأن �شكب عليه �شائاًل �شريع ال�شتعال، مل يحدَّ
 واأ�شافت اأنرّ ال�شحية نقل اإىل امل�شت�شفى حيث تبنيرّ اأنرّه اأ�شيب بجروح خطرة يف الوجه، لكنرّ حياته 

ف عليه �شرطيون. لي�شت يف خطر. واأو�شحت اأنرّها األقت القب�س على م�شتبه به بعد اأن تعررّ
من جهته قال امل�شوؤول يف ال�شرطة ريت�شارد نورث “نحن نتعامل مع هذه الق�شية ببالغ اجلدية... 

ن اأكرث يف هذه املرحلة«. نحن ل ن�شتبعد اأيرّ احتمال يف ما يتعلرّق بدوافع اجلاين، ولن نخمرّ

�شعبية  احتجاجات  واأ�شعلت  قتياًل   57 اأوقعت 
“األفا”  ���ش��درّ احل��ك��وم��ة. ويف م��ق��اب��ل��ة م��ع ق��ن��اة 
ميت�شكوتاكي�س  ق����ال  اخل��ا���ش��ة  ال��ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة 
“ميكنني اأن اأقول لكم بكل تاأكيد اإنرّ النتخابات 

�شتجري يف اأيار/مايو«.
ومنذ الكارثة التي وقعت يف 28 �شباط-ف�اير، 
اليونان تظاهرات حا�شدة احتجاجاً على  ت�شهد 
ال��ف�����ش��ل امل���زم���ن يف ق��ط��اع ال�����ش��ك��ك احل���دي���د يف 
البالد. وعقب الكارثة ا�شتقال وزير املوا�شالت، 
اإىل  ر�شمية  ��ه��ام  اترّ لئ��ح��ة  ال��ق�����ش��اء  ���ه  وجرّ فيما 
املناوب امل�شوؤول عن املحطة حلظة وقوع احلادث 

ال�شكك  اإدارة  يف  اآخ���ري���ن  م�����ش��وؤول��ني  وث���الث���ة 
مون الأربعة عقوبة ت�شل  احلديد. ويواجه املتهرّ

اإىل ال�شجن ملدى احلياة.
ما  منذ  اأثينا  يف  بال�شلطة  املحافظون  ومي�شك 
يقرب من اأربع �شنوات، وتنتهي ولية حكومتهم 

وز-يوليو. وفقاً للد�شتور يف اأوائل مترّ
احلكومة  ف��اإنرّ  عديدة،  اإعالمية  لتقارير  ووفقاً 
��ة يف  ك��ان��ت ت��ع��ت��زم ال���دع���وة اإىل ان��ت��خ��اب��ات ع��امرّ
ك��ارث��ة القطارين،  ل��ك��نرّ  امل��ق��ب��ل،  ن��ي�����ش��ان-اأب��ري��ل 
وهي اأفدح حادث قطارات يف تاريخ البالد، اأج� 

احلكومة على اإعادة النظر بخططها.

•• اأثينا-اأ ف ب

كرياكو�س  ال���ي���ون���اين  ال�������وزراء  رئ��ي�����س  اأع���ل���ن 
�شتجري  ة  العامرّ النتخابات  اأنرّ  ميت�شوتاكي�س 
د  اأن يحدرّ دون  م��ن  ل��ك��ن  امل��ق��ب��ل،  اأي���ار-م���اي���و  يف 

موعدها بال�شبط.
وي���اأت���ي ه���ذا الإع�����الن ب��ع��د ث��الث��ة اأ���ش��اب��ي��ع من 
قطار  ا�شطدم  البالد حني  اأدم��ت  التي  الكارثة 
ركاب بقطار ل�شحن الب�شائع وجهاً لوجه بعدما 
من  ة  ال�شكرّ نف�س  على  ة  ع��درّ كيلومرات  اج��ت��ازا 
ماأ�شاة  يف  ال��داه��م،  للخطر  اأح��د  يتنبرّه  اأن  دون 

•• بريوت-وكاالت

مب�شهد  العام  هذا  اللبنانيني  على  رم�شان  �شهر  يحل 
اأمدها،  ط��ال  التي  الأزم���ة  ا�شتداد  بعد  اعتيادي،  غر 
والتي تعي�س العائالت اللبنانية بكل اأطيافها وطوائفها، 
ب�شببها ظروفا ع�شيبة ل ت�شبه اأي ظروف اأخرى مرت 

على البالد.
للدولر،  جنوين  بارتفاع  رم�شان  �شهر  لبنان  ي�شتقبل 
مت�شارع،  ب�شكل  ل��رة  األ���ف  ال�150  ق��راب��ة  اإىل  و���ش��ل 

�شباح الثالثاء.
وقبيل �شهر ال�شيام، اأقفلت ال�شيدليات اأبوابها واأعلنت 
واملازوت  البنزين  بيع  توقع  ع��ن  امل��ح��روق��ات  حمطات 
والغاز، لغاية الت�شعر بالدولر، لتتجنب اخل�شارة، وفق 

ما قال اأ�شحاب عدد منها ملوقع “�شكاي نيوز عربية«.
األ��ف لرة،  اإىل مليون و500  اللحم و�شل  كيلو  �شعر 
ول قدرة للمواطن على �شرائه، ول حتى اأولئك الذين 

ي�شلهم الدولر من خارج البالد.
ت�شهد الطرق يف لبنان منذ �شاعات نهار الثالثاء، قطعا 
ع�شوائيا يف ال�شاحات الرئي�شية، ا�شتنكارا ملا و�شل اإليه 

احلال.
دعت  ما  هذا  احتجاجي”..  حترك  يف  م�شاركة  »اأو�شع 
اللبناين، بول يعقوبيان، ع�  ال�ملان  النائبة يف  اإليه 
اأن  من املقرر  “حترك”  اإ�شارة اإىل  تطبيق وات�شاب، يف 

•• بغداد-وكاالت

واجلذب  ال�شد  من  �شنوات   10 بعد 
حولها، حدد جمل�س النواب العراقي 

6 نوفم� موعدا لإجراء انتخابات جمال�س املحافظات 
)النتخابات املحلية( التي �شبق حلها نتيجة احتجاجات 

�شعبية قبل 4 �شنوات.
رئي�س  ح�شني،  في�شل  غ��ازي  يعر�س  لعودتها،  م��وؤي��دا 
املركز العراقي للدرا�شات ال�شراتيجية، ملوقع “�شكاي 
الواجب  وال�شروط  بها،  املتعلقة  الأدوار  عربية”  نيوز 
واملحا�ش�شة  للطائفية  منبعا  تكون  ل  حتى  مراعاتها 

والف�شاد.
�شوت  “واع”،  العراقية  الأنباء  وكالة  ن�شرته  ما  ووفق 
العتيادية،  اجلل�شة  يف  النتخابات  موعد  على  املجل�س 
التي   2013 عام  انتخابات  منذ  الأوىل  وهي  الإثنني، 
ت�شدرت خاللها القوائم التابعة لرئي�س الوزراء الأ�شبق 

نوري املالكي، النتائج.
تلك  ع��دا  املحافظات،  كل  املرتقبة  النتخابات  وت�شمل 
البالد،  �شرق  �شمايل  العراق،  كرد�شتان  لإقليم  التابعة 

املدار بنظام احلكم الذاتي.

عودة بعد احلل
انتخاب جمال�س  بتحديد موعد  ال���مل��ان  ق��رار  وي��اأت��ي 
ع��ل��ى حلها،   2019 ع����ام  ت�����ش��وي��ت��ه  ب��ع��د  امل��ح��اف��ظ��ات 
الحتجاجات  خ���الل  امل��ت��ظ��اه��ري��ن  مل��ط��ال��ب  ا���ش��ت��ج��اب��ة 
“حراك ت�شرين”،  الوا�شعة التي ُعرفت با�شم  ال�شعبية 
واملحا�ش�شة  الطائفية  نظام  �شد  ت�شرين”،  و”ثورة 

والف�شاد.

ع�شوائية«. اأحد املارة يف منطقة الكول: “مل تعد تنفع 
الثورات فالبالد يف اجلحيم. النا�س بداأت تاأكل بع�شها 
البع�س. ل اأعتقد اأننا �شن�شمد لأننا ل ن�شتطيع �شراء 

ربطة اخلبز حتى، والعامل ي�شاهدنا ونحن منوت«.
بعلبة  ت��زوي��دي  ال�شيديل  “رف�س  خم�شينية:  �شيدة 
فتح  اإع����ادة  ح��ني  اإىل  دواء  ب��ال  �شاأبقى  ال�شغط.  دواء 

ال�شيدليات اأبوابها، وقد ل اأمتكن من �شرائه!«.

حمطات الوقود.. وطاأة اأ�صد
حمطات وقود يف لبنان، اأعلنت عن “رفع خراطيمها” 
اأن  بعد  ب��ال��دولر،  امل��ح��روق��ات  بيع  �شعر  حل��ني حتديد 
ون�شف  مليون  اإىل  امل��ن��زيل  ال��غ��از  ق����ارورة  �شعر  و���ش��ل 

املليون لرة.
ابو �شقراء، قال ملوقع  املحروقات، فادي  ممثل موزعي 
“اأمام احلكومة مهلة 12 �شاعة  “�شكاي نيوز عربية”: 
اإىل  و�شنلجاأ  بالدولر،  املحروقات  ت�شعر  قرار  لتخاذ 

الدولرة«. 
ال�شعب يف  يعي�س  ال��ع��امل.. كيف  ال���ذي ح��ررّ  ال�����ش��وؤال 

لبنان؟
الأزم��ة على  تاأثر  ال�شوؤال وتو�شيح  لالإجابة عن هذا 
ال�����ش��ع��ب ال��ل��ب��ن��اين، ق���ال اخل��ب��ر الق��ت�����ش��ادي، جا�شم 

عجاقة، ملوقع “�شكاي نيوز عربية«:
يف  يعي�شون  اللبناين  ال�شعب  م��ن  باملئة   40 »ح���وايل 

 22 الأرب��ع��اء  ظهر  ب��روت  بتوقيت   11 ال�شاعة  يقام 
مار�س، احتجاجا على الأزمة التي تطغى على البالد.

جولة يف بريوت
مل تكن اجلولة يف �شوارع بروت �شهلة ظهر الثالثاء، 
حيث بدا الغ�شب بو�شوح على وجوه املارة، الذين اأكدوا 
“م�شاهد”  اأب��رز  ومن  التحمل”.  على  قدرتهم  “عدم 
اجل��ول��ة: ح��ال��ة م��ن الفو�شى وال��ت��ذم��ر والح��ت��ق��ان يف 

�شوارع العا�شمة منذ ع�شر الثنني.
تعبر البع�س يف �شوارع بروت عن غ�شبهم، باإطالق 
النار الكثيف، خا�شة يف املناطق املكتظة من العا�شمة، 

وكذلك يف مدينة طرابل�س �شمايل البالد.

اأمل املواطنني يف “�صهادات«
من  جم��م��وع��ة  عربية”  ن��ي��وز  “�شكاي  م��وق��ع  ال��ت��ق��ى 
عن  عجزهم  من  ا�شتكوا  الذين  اللبنانيني،  املواطنني 
تاأمني الكثر من املواد الأ�شا�شية على مائدة الإفطار 

هذا العام. ومن اأبرز ما قالوا:
موظفا  ويعمل  �شنة،   50 العمر  م��ن  يبلغ  عائلة  رب 
املغذية  الأط��ع��م��ة  م��ن  “الكثر  احل��ك��وم��ي:  ب��ال��ق��ط��اع 
لن  موائدنا  تزين  كانت  التي  الرم�شانية،  والأك���الت 
اإ�شافة  الأ�شعار،  غالء  ب�شبب  العام  هذا  حا�شرة  تكون 
اإىل ت�شعر ال�شلع يف املحال التجارية بالدولر وب�شورة 

واخت�شا�شات  م�شتقلة  مالية  ولها  وزارة،  اأي��ة  اإ���ش��راف 
اإدارية كبرة.

اأ�صباب العودة و�صروطها
غ����ازي ف��ي�����ش��ل ح�����ش��ني، ي���رى اأن امل��ج��ال�����س امل��ح��ل��ي��ة يف 
املحافظات توؤدي دورا حيويا طبقا للد�شتور، يتمثل يف:

طلبها  لالحتجاجات  املنظمة  ال��ق��وى  اأرج��ع��ت  حينها، 
باإلغاء جمال�س املحافظات، لعتبارها اأنها حلقة زائدة، 

وبابا من اأبواب الف�شاد واملحا�ش�شة بني الأحزاب.
هذه املجال�س تعت� هي ال�شلطة الت�شريعية والرقابية 
وا�شعة،  �شالحيات  ومتتلك  املحافظات،  داخل  املنتخبة 
اأو  ل�شيطرة  تخ�شع  ل  ال��ع��راق��ي،  ال��د���ش��ت��ور  وبح�شب 

امل�شاعدات  ال�شتمرار هي  مُيكنهم من  وما  حالة عوز، 
الرعائية  وامل��وؤ���ش�����ش��ات  اجلمعيات  م��ن  يتلقونها  ال��ت��ي 
الو�شع  ه��ذا  يف  جوهريا  دورا  تلعب  ال��ت��ي  وامل���ب���ادرات، 
من  ت�شتفيد  اللبنانيني  م��ن  ف��ئ��ة  »ه��ن��اك  امل���اأ����ش���اوي. 
كمجال  لبنان،  م�شرف  فتحها  ال��ذي  �شرفة  من�شة 
ل�شراء الدولر ثم بيعه يف ال�شوق ال�شوداء، لي�شتفيدوا 

من فرق ال�شعر بني املن�شة وال�شوق ال�شوداء«.
له  الأ���ش��ع��دة،  كافة  على  لبنان  ي�شهده  ال��ذي  النهيار 
�شتتمثل  وال��ت��ي  ال��ط��ب��ق��ة،  ه���ذه  ع��ل��ى  ت��داع��ي��ات عنيفة 
املجال  يف  خ�شو�شا  احل��ي��اة،  م�شتوى  يف  كبر  ب��ردي 

ال�شحي«.
»�شريحة اأخرى من ال�شعب اللبناين، ت�شكل 50 باملئة، 
تتلقى بع�س مداخيلها بالدولر، اأو لدى اأفرادها اأقارب 
مغربني يف اخلارج يزودونهم بالدولرات، وهذه الفئة 

ا�شتطاعت ان تتكيف مع الو�شع نوعا ما«.
الطبقة  م��ن  ه��م  اللبنانيني،  م��ن  ب��امل��ئ��ة    10 »ه��ن��اك 
الغنية، وجزء منهم بالأ�شا�س اأغنياء، وجزء اآخر ي�شمى 
وامل�شرفيني،  وال�شيارفة  كالتجار  الأزم���ات(  ب���)اأم��راء 
ال��ذي��ن ا���ش��ت��ف��ادوا م��ن ال��و���ش��ع، وحققوا ث���روات كبرة 

خالل 3 �شنوات من الأزمة«.
»ث��م��ة ت��خ��وف م��ن ح�����ش��ول ان��ف��ج��ار اج��ت��م��اع��ي وفلتان 
اجلوع  يدخل  اأن  بعد  ال�شرقات،  انت�شار  خا�شة  اأمني، 

اإىل بيوت املواطنني الأكرث فقرا«.

اخلا�شة  امل��ح��ل��ي��ة  ال���������ش����وؤون  اإدارة 
لطبيعة  ط���ب���ق���ا  حم����اف����ظ����ة  ل����ك����ل 
امل��������وارد واله���ت���م���ام���ات والأه��������داف 
ال���ش��رات��ي��ج��ي��ة اخل��ا���ش��ة ب��ه��ا، �شواء 
على �شعيد البنية التحتية للخدمات اأو التخطيط لبناء 
الحتياجات  وخمتلف  وال��زراع��ي��ة  ال�شناعية  القاعدة 
اأن ت��ل��ع��ب دورا  ال��ي��وم��ي��ة. امل��ج��ال�����س امل��ح��ل��ي��ة ي��ف��ر���س 
اأ�شا�شيا يف العالقة بني الراأي العام واحلاجات اليومية 
للمواطنني. ياأتي ذلك �شمن اإطار ا�شراتيجية �شاملة 
�شكل  وه���ي  ال��وط��ن��ي،  ال�����ش��ع��ي��د  ع��ل��ى  ل��ل��ع��راق  لتنمية 
اإطار  �شمن  الدميقراطية  العالقة  لتطوير  موؤ�ش�شي 

البنية التحتية للنظام.
ال�شراتيجية  للدرا�شات  العراقي  امل��رك��ز  رئي�س  لكن 
لفت ل�شروط يجب مراعاتها يف حت�شني اأداء املجال�س، 

ومنها:
يحقق  ال��ذي  بال�شكل  النتخابات  اإدارة  يتم  اأن  ينبغي 
بعيدا  رقابية ودمي��ق��راط��ي��ة،  اآل��ي��ات  وف��ق  امل��رج��و منها، 
املال  ا�شتخدام  اأو  وامل�شاربات،  وال�شغوط  التزوير  عن 

ال�شيا�شي واملحا�ش�شة الطائفية.
اأن يكون هناك فعال حرية انتخابية وتناف�س  يفر�س 
حمافظة،  بكل  اخلا�شة  املحلية  ال���ام��ج  اأ���ش��ا���س  على 
وا�شتقطاب الراأي العام ل�شمان امل�شالح املتبادلة، وفتح 
اآفاق وا�شعة اأمام فر�س جدية للتنمية، ولي�س للتخلف 
وطبقة  املايل  الف�شاد  ظاهرة  تكري�س  اأو  املحا�ش�شة  اأو 

املافيات واجلرمية املنظمة.
�شياع  حممد  العراقي،  ال���وزراء  رئي�س  تعهد  اأن  و�شبق 
لل�ملان،  احلكومي  برناجمه  تقدمي  خالل  ال�شوداين، 

اأكتوبر املا�شي، باإجراء النتخابات املحلية.

نيويورك تنتظر احتمال توجيه الئحة اتهام جنائية لرتامب  •• نيويورك-اأ ف ب

احتمال  تنتظر  ن��ي��وي��ورك  ت���زال  ل 
الأمركي  للرئي�س  ات��ه��ام  ت��وج��ي��ه 
ال�����ش��اب��ق دون���ال���د ت���رام���ب، يف حني 
برج  اأم���ام  ال�شرطة  ح��واج��ز  تنت�شر 
ت��رام��ب وحم��ك��م��ة م��ان��ه��ات��ن، فيما 
اإنفاذ  وق������وات  ال�����ش��ح��ف��ي��ون  ي���ب���دو 
القانون اأكرث عدداً من املتظاهرين 

املوؤيرّدين له.
اأنه �شيتمرّ توقيفه  اأكد  وكان ترامب 
الثالثاء يف ق�شية دفع ر�شاوى ملمثلة 
يحدث.  مل  �شيئا  اأنرّ  غ��ر  اإب��اح��ي��ة. 
��ن��ت ب��ع�����س و����ش���ائ���ل الإع�����الم  وت��ك��هرّ
حملرّفني  ه��ي��ئ��ة  ب�������اأنرّ  الأم����رك����ي����ة 
املواطنني  ك���ى - وه��ي جلنة من 
ب�شالحيات  ي���ت���م���ت���ع���ون  ال�����ذي�����ن 
ت  ت�شورّ اأن  ميكن   - وا�شعة  حتقيق 
م�شاء الأربعاء ل�شالح و�شع لئحة 

اتهام، ولكن قد ي�شتغرق الأمر حتى 
الأ���ش��ب��وع امل��ق��ب��ل ك��ي ي��ع��ل��ن املدعي 
األفني برغ لئحة  العام يف مانهاتن 
اتهام. وقد يظهر ترامب بعد ذلك 
توقيفه  ي��ت��م  اأن  ب��ع��د  ق���ا����سٍ  اأم�����ام 
ل��ب�����ش��ع دق���ائ���ق ب�����ش��ك��ل رم������زي. مل 
ال�شاأن،  بهذا  ت�شريح  باأي  برغ  يدِل 
بينما تعمل جلنة املحلرّفني الك�ى 
باليمني  احل��ن��ث  ��ب  ل��ت��ج��نرّ ب�����ش��ري��ة 
اأو ال��ع��ب��ث ب���دور ال�����ش��ه��ود ق��ب��ل بدء 
ا يجعل من امل�شتحيل  املحاكمات، ممرّ

تتبرّع الإجراءات.
ويف اأح����دث ب��ي��ان ���ش��ادر ع��ن فريق 
حملة ترامب لالنتخابات الرئا�شية 
للعام 2024، تظهر �شورة عاملنَي 
يقومان  ن���ي���وي���ورك  ���ش��رط��ة  ل����دى 

باإفراغ حاجز معدين من �شاحنة.
واأُرفقت ال�شورة بر�شالة تهدف اإىل 
اإ���ش��ف��اء ط��اب��ع درام���ي ور�شمي على 
ن�شب  “يجري  ت��ق��ول  اإذ  اللحظة، 
مانهاتن،  حم��ك��م��ة  ح����ول  ح���واج���ز 
ب�شاأن  اإع���الن���اً  ��ت��ن��ا  اأمرّ تنتظر  بينما 
ترامب  دونالد  الرئي�س  كان  اإذا  ما 
يرتكب  مل  ���ه  اأنرّ رغ��م  اتهامه  �شيتمرّ 
الأث�����ن�����اء،  ه�����ذه  يف  ج�����رمي�����ة«.  اأي 
للوليات  ال�45  ال��رئ��ي�����س  ي��ع��ط��ي 
 ”2021-2017“ امل����ت����ح����دة 
من  اخلام�س  “يف  لناخبيه  م��وع��داً 
 2024 ال��ث��اين/ن��وف��م���  ت�����ش��ري��ن 
ال�شعب،  ن���ح���ن،  ن�����ش��ت��ع��ي��د  ع��ن��دم��ا 
اأمركا  اإىل  ونعيد  الأبي�س  البيت 
عليه  �شيكون  بالنتظار،  عظمتها«. 

ق�شية  ب�شاأن  الق�شاء  اأم��ام  الإجابة 
قبل  دولر،  األ���ف   130 مبلغ  دف���ع 
فوزه يف النتخابات الرئا�شية للعام 
الإباحية  الأف����الم  ملمثلة   ،2016
اأنرّه  التي ُيفر�س  دانييلز  �شتورمي 

اأقام معها عالقة.
د ترامب �شربة ا�شتباقية ال�شبت،  �شدرّ
ته “تروث �شو�شال«  معلناً ع� من�شرّ
�شيتمرّ  اأن���ه   )Truth Social(
و”توقيفه”  اإل��ي��ه  الت��ه��ام  ت��وج��ي��ه 

ر�شمياً ورمزياً الثالثاء.
هت  ُوجرّ ح��ت��ى  اأو  اع��ُت��ق��ل  ح���ال  ويف 
اإليه اتهامات، �شي�شكل الأمر �شابقة 
املتحدة،  الوليات  يف  �شابق  لرئي�س 
اتهام قط  يتم توجيه  ��ه مل  اأنرّ ذل��ك 
ل��رئ��ي�����س اأم����رك����ي، ����ش���واء ك����ان يف 

من�شبه اأو غادر البيت الأبي�س.
ب�شماته،  واأخ��ذ  ت�شويره  يتمرّ  وق��د 
ي���دي���ه لب�شع  ت��ك��ب��ي��ل  ي���ت���م  ورمب������ا 
دق�����ائ�����ق، ب����ن����اًء ع���ل���ى الإج�����������راءات 

القانونية الأمركية.
ال��ق�����ش��ائ��ي��ة يف  ال�����ش��ل��ط��ات  اأنرّ  غ���ر 
��ب م��ث��ل هذا  ن��ي��وي��ورك ت��ري��د جت��نرّ
امل�������ش���ه���د وال���ف���و����ش���ى الإع���الم���ي���ة 

وال�شيا�شية التي قد تتبعه.
ب�”حملة  امللياردير  د  ن��درّ جهته،  من 
ا�شطهاد” يقودها الدميوقراطيون، 
ب���اءت فيه دعواته  ال���ذي  ال��وق��ت  يف 

ل�”الحتجاج” بالف�شل.
��ع ف��ق��ط ح���واىل 40 من  ف��ق��د جت��مرّ
اإقامته  مقررّ  اأمام  الثالثاء  موؤيرّديه 
بينما  ف���ل���وري���دا،  يف  م����ارالغ����و  يف 

نيويورك  يف  اآخرين  ع�شرات  ع  جتمرّ
وبرج  ال��ع��دل  خ���ارج ق�شر  الإث��ن��ني 

ترامب يف اجلادة اخلام�شة.
ومع ذلك، خوفاً من ال�شتباكات يف 
مدينة �شهدت عنفاً يف ال�شابق، نبرّه 
يف  نيويورك  �شرطة  با�شم  متحدث 
ر�شالة ع� ال�يد الإلكروين اإىل 
يرتدون  �شرطة  رج���ال  “وجود  اأنرّ 
الأحياء  يف  �شيزداد  الر�شمي  ال��زي 
املدينة...  يف  ال��رئ��ي�����ش��ي��ة  اخل��م�����ش��ة 
اأيرّ  ح��ال��ي��اً  ي��وج��د  ك��ان ل  واإن  حتى 

ي يف نيويورك«. تهديد جدرّ
و�شائل  اإىل  ال���رام���ب���ي���ون  ي���ل���ج���اأ 
�شبيل  يف  الج���ت���م���اع���ي  ال���ت���وا����ش���ل 
الق�شائي  ال����ش���ت���ج���واب  ع���رق���ل���ة 
“ذي  جمموعة  ت�شعى  اإذ  لبطلهم. 
ع�   )The Donald( دون���ال���د« 
اإىل   )Reddit( “ريديت«  ة  من�شرّ

تنظيم “اإ�شراب وطني«.
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عربي ودويل
  كوريا ال�سمالية اأطلقت �سواريخ 

كروز قبالة �ساحلها ال�سرقي 
•• �شول-رويرتز

ذكرت وكالة يونهاب لالأنباء الكورية اجلنوبية اأن كوريا ال�شمالية اأطلقت 
فيما يبدو عدة �شواريخ كروز قبالة �شاحلها ال�شرقي  اأم�س الأربعاء.

اإنها قد  اأُطلقت وقالت يونهاب  ومل يت�شح حتى الآن عدد املقذوفات التي 
تكون �شواريخ كروز ال�شراتيجية بعيدة املدى.

املا�شية  القليلة  الأ�شابيع  يف  الع�شكرية  جتاربها  ال�شمالية  كوريا  وكثفت 
واأطلقت �شاروخا بالي�شتيا عابرا للقارات الأ�شبوع املا�شي واأجرت حماكاة 
ل��ه��ج��وم ن����ووي م�����ش��اد ع��ل��ى ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة وك���وري���ا اجل��ن��وب��ي��ة مطلع 

الأ�شبوع.
 

وملندوبي  الوليات  الت�شريعية يف  للمجال�س  فيه  ويعود 
الذين  ���ادي  الحترّ ال�ملان  اأع�شاء  يختاروا  اأن  الع�شائر 

يختارون بدورهم رئي�س البالد.
اهلل...  �شاء  اإن  املقبلة...  “النتخابات  اإنرّ  حممود  وقال 
�شتجري وفق قاعدة رجل واحد-�شوت واحد على اأ�شا�س 

نظام حزبي �شيا�شي«.
واأ�شاف يف كلمة األقاها يف الق�شر الرئا�شي يف مقدي�شو 
ات الأحزاب �شتكون  خالل اجتماع مع برملانيني اإنرّ “من�شرّ

ال�شوق الذي �شتباع فيه الأفكار ال�شيا�شية«.
اأي��ار- املقبلة يف  العامة  النتخابات  اإج���راء  ر  امل��ق��ررّ وم��ن 

مايو 2026.

•• مقدي�شو-اأ ف ب

������د ال��رئ��ي�����س ال�������ش���وم���ايل ح�����ش��ن ���ش��ي��خ حم���م���ود اأنرّ  اأكرّ
القراع  نظام  وفق  �شتجري  املقبلة  ة  العامرّ النتخابات 
العام بدًل من نظام الق��راع غر املبا�شر املعتمد منذ 

عقود والذي اأغرق البالد يف اأزمات عديدة.
امل�شطربة  الدولة  ت�شهد  مل  عاماً   50 من  اأك��رث  ومنذ 
الواقعة يف القرن الأفريقي انتخابات وفق نظام “رجل 

واحد، �شوت واحد«.
ال�شومال  املعتمد يف  النتخابي  النظام  فاإنرّ  الواقع  ويف 
املبا�شر  الق��راع غر  ملبداأ  يرتكز  داً  معقرّ يترّبع منوذجاً 

ولطاملا ارتكز النظام ال�شيا�شي يف ال�شومال على دعامة 
على  البع�س  بع�شها  ب��ني  الع�شائر  ات��ف��اق  ه��ي  اأ�شا�شية 

تقا�شم ال�شلطة واملنا�شب الأ�شا�شية يف البالد.
 لكنرّ هذا الأمر اأدرّى يف ال�شنوات الأخرة اإىل خ�شومات 
ع�شائرية اأغرقت البالد يف م�شاحنات ونزاعات �شيا�شية 
بتنظيم  املرتبطني  ال�شباب  ح��رك��ة  متطرفو  ا�شتغلرّها 

القاعدة.
د الرئي�س ال�شومايل على وجوب التخلرّي  ويف كلمته �شدرّ
اإىل  والتطلرّع  الع�شرة  على  القائم  القدمي  النظام  عن 

امل�شتقبل.
وقال “باإمكاين اأن اأرى م�شتقباًل م�شرقاً لهذا البلد«.

 الرئي�س ال�سومايل يتعهد بانتخابات وفق نظام االقرتاع العام 

•• القد�س-وكاالت

ن�شر معهد درا�شات الأمن القومي 
الإ�شرائيلي بياناً ا�شراتيجياً غر 
الإ�شالحات  اأن  م��ن  ي��ح��ذر  معتاد 
ج لها احلكومة  الق�شائية التي ترورّ
الإ����ش���رائ���ي���ل���ي���ة ���ش��ت��ح��د م���ن ق���درة 
اأعدائها،  مع  التعامل  على  الدولة 
الوليات  م��ع  ال��ع��الق��ات  وت��ع��ر���س 
للخطر،  الأم����ري����ك����ي����ة  امل����ت����ح����دة 

ب القت�شاد. وتخررّ
“كلكل�شت”  ���ش��ح��ي��ف��ة  وذك��������رت 
يف  اأن���ه  الإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ة،  القت�شادية 
حتذير ا�شراتيجي “غر عادي”، 
التغيرات  ع����ن  امل���ع���ه���د  حت������دث 
ال��ق�����ش��ائ��ي��ة يف ���ش��ك��ل��ه��ا احل�����ايل، 
خطر  ب�شكل  �شت�شر  اإن��ه��ا  وق���ال 
وحتد  الإ�شرائيلي،  اجلي�س  بعمل 
التعامل  اإ���ش��رائ��ي��ل على  ق���درة  م��ن 
العالقات  وت��ع��ر���س  اأع��دائ��ه��ا،  م��ع 
للخطر،  امل���ت���ح���دة  ال����ولي����ات  م���ع 

بالإ�شافة اإىل تخريب القت�شاد.

انق�صام اإ�صرائيلي
ويحذر املعهد من اأن تلك التغيرات 
تزيد من ال�شتقطاب والنق�شامات 
وت�شر  اإ���ش��رائ��ي��ل  يف  الج��ت��م��اع��ي��ة 
تعد  التي  الجتماعية،  مبرونتها 

•• عوا�شم-وكاالت

اأم�س  ي��وم  بريطانيا  اإع���الن  اأث���ار 
الأول الثالثاء عن خطتها لإر�شال 
اليورانيوم  ع��ل��ى  حت��ت��وي  ذخ���رة 
امل�شتنفد ل�شتخدامها يف اأوكرانيا، 
ال���وق���ت  اح���ت���ج���اًج���ا رو�����ش����ي����اً، يف 
ع�شكريون  خ�������اء  ر  ح������ذَّ ال������ذي 
م�����ن ت�����داع�����ي�����ات ت����ل����ك اخل����ط����وة 
الراهن،  ال�����ش��راع  م�شتقبل  ع��ل��ى 
“�شيناريو  اإىل  يتحول  ق��د  ال���ذي 

يوغو�شالفيا«.
ك�شفت  ب�����ع�����دم�����ا  ذل���������ك  ي�������اأت�������ي 
الدفاع  وزارة  يف  ال���دول���ة  وزي�����رة 
اأنابيل  ال���ب���ارون���ة  ال���ي��ط��ان��ي��ة، 
ب��الده��ا لنقل  ج��ول��دي، ع��ن �شعي 
اإىل  امل�شتنفد  ال��ي��وران��ي��وم  ذخ���رة 
���ش��م��ن ج��ه��وده��ا لتوفر  ك��ي��ي��ف، 
القتالية  ال����دب����اب����ات  م����ن  ����ش���رب 
مبا  لأوك���ران���ي���ا،   ”2 “ت�شالنجر 
اخل����ارق����ة  “القذائف  ذل������ك  يف 

للمدرعات«.
على  رًدا  ب��ي��ان��ه��ا  يف  واأو�����ش����ح����ت 
�شوؤال من ع�شو جمل�س اللوردات 
ال���ل���ورد ه��ي��ل��ت��ون، وال�����ذي اطلعت 
اأن  عربية”،  ن��ي��وز  “�شكاي  عليه 
ت�شليمها  �شيتم  “القذائف  ت��ل��ك 
لال�شتخدام مع دبابات “ت�شالنجر 
2 القتالية”، معت�ة اأن مثل هذه 
القذائف “فعالة للغاية يف هزمية 
ال����دب����اب����ات احل���دي���ث���ة وال���ع���رب���ات 

املدرعة«.
وما اإن جرى الإعالن عن اخلطوة 
الرئي�س  ه��دد  حتى  ال�يطانية، 
ال�����رو������ش�����ي ف������الدمي������ر ب����وت����ني، 
يف ح��ال م�شت لندن يف  ب�”الرد” 
دفاعه  وزي���ر  ح���ذر  فيما  خطتها، 
“�شدام  م���ن  ���ش��وي��ج��و  ���ش��رج��ي 
مو�شكو  ب����ني  حم��ت��م��ل  نووي” 

القومي،  الأم�������ن  رك����ائ����ز  اإح�������دى 
م�شراً اإىل اأنها تاأتي يف وقت تواجه 
فيه البالد 3 جبهات �شعبة، اأمنية 

و�شيا�شية واقت�شادية.
تلك  ف����������اإن  ل����ل����م����ع����ه����د،  ووف�������ق�������اً 
حولها،  من  وال�شراع  الإ�شالحات 
التعامل  ع����ن  الن���ت���ب���اه  ت�������ش���رف 
م���ع ال��ت��ه��دي��دات اخل��ارج��ي��ة التي 
ال�شعف  م����واج����ه����ة  يف  ت���ت���ف���اق���م 

والغرب.
وقال بوتن اإن “هذه اخلطوة تنذر 
كييف  ت��زوي��د  اإىل  ال��غ��رب  بتحول 
مكونات  ع��ل��ى  حت���ت���وي  ب��اأ���ش��ل��ح��ة 
�شتكون  ذل��ك،  اإذا ح�شل  ن��ووي��ة... 

رو�شيا م�شطرة اإىل الرد«.

ما هي ذخائر 
اليورانيوم امل�صتنفد؟

تقول الأمم املتحدة اإن اليورانيوم 
ثقيل  م��ع��دن  ع��ن  ع��ب��ارة  امل�شتنفد 
�شام، وهو املنتج الثانوي الرئي�شي 
اليورانيوم،  ت��خ�����ش��ي��ب  ل��ع��م��ل��ي��ة 
اإثر  على  املتبقية  امل���ادة  ب��اع��ت��ب��اره 
اليورانيوم  ن��ظ��ائ��ر  معظم  اإزال�����ة 
ال�������ش���دي���دة الإ�����ش����ع����اع لأغ����را�����س 
ا���ش��ت��خ��دام��ه��ا ك��وق��ود ن���ووي اأو يف 

الأ�شلحة النووية.
نف�س  امل�شتنفد  اليورانيوم  ميلك 
الكيميائية  ال�����ش��م��ي��ة  خ�����ش��ائ�����س 
اأنه  بيد  ال��ي��وران��ي��وم،  يتميز  ال��ت��ي 
ال�شمية  م���ن  اأق����ل  ب���درج���ة  ي��ت�����ش��م 

الإ�شعاعية.
نظرا لكثافته العالية، التي تعادل 
الر�شا�س،  كثافة  �شعف  ح���وايل 
امل�شتنفد  ال���ي���وران���ي���وم  ي�����ش��ت��خ��دم 
يف ال��ذخ��ائ��ر امل�����ش��م��م��ة لخ���راق 

الدروع.
لتعزيز  اأي�شا  ي�شتخدم  اأن  ميكن 
املركبات الع�شكرية مثل الدبابات، 
اأم����ا ال��ذخ��ائ��ر ال��ت��ي حت��ت��وي على 
تنفجر  فهي  امل�شتنفد،  اليورانيوم 
وت���ط���ل���ق غبار  الرت�����ط�����ام  ب��ف��ع��ل 

اأوك�شيد اليورانيوم.
كانت  املا�شية،  الثالثة  العقود  يف 
هي  امل�شتنفد  ال��ي��وران��ي��وم  ق��ذائ��ف 

يت�شبب يف تلوث نووي ويزيد من 
عدد حالت الإ�شابة بال�شرطان.

يف حني، اأو�شح الباحث املتخ�ش�س 
حممد  ال��دف��اع��ي��ة،  ال�شيا�شات  يف 
ح�شن، يف ت�شريحات ملوقع “�شكاي 
نيوز عربية”، اأن بريطانيا ل تزال 
تقدم  التي  ال���دول  قائمة  ر  تت�شدرّ
لأوكرانيا  ع�����ش��ك��ري��ة  م�����ش��اع��دات 
اأول  كونها  النوعية،  الناحية  من 
القتال  بدبابات  كييف  ت��زود  دول��ة 
الرئي�شية، اإ�شافة لتدريب القوات 
اخلنادق  ح���روب  على  الأوك��ران��ي��ة 
داخل اأرا�شيها، ثم خطوة تزويدها 
بالذخائر اخلارقة للدروع املحتوية 

على يورانيوم م�شتنفد.
اليورانيوم  ذخ��ائ��ر  اأن  اإىل  ول��ف��ت 
اأنواع  اأخ��ط��ر  م��ن  تعت�  امل�شتنفد 
ال���ذخ���ائ���ر امل��خ�����ش�����ش��ة لخ����راق 
اأ�شرار  واإح����داث  الكثيفة  ال���دروع 
ب���ال���غ���ة ب�����امل�����درع�����ات وامل�����درع�����ات 
امل�شاة،  وحت�����ش��ي��ن��ات  وال���دب���اب���ات 

واملبانى واملن�شاآت كذلك.
على  ال��ق��ذائ��ف  ت��ل��ك  تقت�شر  ول 
ت�شمل  ولكنها  ال��دب��اب��ات،  ق��ذائ��ف 
اأي���������ش����اً امل�����داف�����ع ال���ر����ش���ا����ش���ة من 
تلك  �شيما  ول  امل��ت��ع��ددة  الأع����رة 
الفرقاطات  م���ن  ع��ل��ى  ال��ع��ام��ل��ة 
وال�����ش��ف��ن احل���رب���ي���ة، ح��ي��ث تقدم 
ق���ذائ���ف ال��ي��وران��ي��وم م��ي��زة �شهر 
450 ملم،  التدريع الكثيف حتى 

وفق الباحث الع�شكري.

التاأثري على ميدان القتال
وح������دد ال���ب���اح���ث امل��ت��خ�����ش�����س يف 
تبعات  ال���دف���اع���ي���ة،  ال�����ش��ي��ا���ش��ات 
ا�شتخدام بريطانيا لهذه القذائف 

النظر  “بغ�س  وت��اب��ع:  ال��داخ��ل��ي، 
الق�شائية،  الإ������ش�����الح�����ات  ع����ن 
الأمنية  ال��ت��ه��دي��دات  ا���ش��ت��دت  فقد 
ت�شعيد  م���ع  م����وؤخ����راً،  لإ���ش��رائ��ي��ل 
ال���ت���ه���دي���د ال������ذي ت�����ش��ك��ل��ه اإي������ران 
نووية،  عتبة  دول���ة  اأ�شبحت  ال��ت��ي 
اإي���ران  ذل���ك، تكت�شب  ع��ل��ى  ع���الوة 
خ����ة ع�����ش��ك��ري��ة ق��ي��م��ة يف احلرب 
تزود  اأن  املتوقع  ومن  اأوكرانيا،  يف 

عدم يقني
التغيرات  اأن  من  كثرون  ويحذر 
ت��روج لها احلكومة زادت من  التي 
وعدم  ال�شيا�شي  ال���ش��ت��ق��رار  ع���دم 
اإ�شرائيل  يف  الق��ت�����ش��ادي  ال��ي��ق��ني 
امل�شتثمرين  ب��ث��ق��ة  ي�����ش��ر  ب�����ش��ك��ل 

وا�شتعدادهم لال�شتثمار فيها.
مانويل  ال����وف�������ش���ور،  ح����ذر  ك��م��ا 
“القت�شاد  اأن  م���ن  ت��راي��ت��ن��ب��رغ 
وثيق  ب�شكل  مرتبط  الإ���ش��رائ��ي��ل��ي 

بالقت�شاد العاملي..
ال�����ش��دم��ات التي   وب���ال���ت���ايل ف����اإن 
ومعها  اإلينا  ت�شل  موؤخراً  �شربته 
للغاية،  م��ق��ل��ق  وت�����ش��خ��م  ت���ب���اط���وؤ 
وب�����������دًل م������ن م����ع����اجل����ة ال���و����ش���ع 
يوجه  امل���ت���ده���������������ور،  الق���ت�������ش���ادي 
قا�شمة  لالإ�شالح �شربة  الرويج 
كبر  و�شمعنا  لالقت�شاد،  اأخ���رى 
املالية  وزارة  يف  الق���ت�������ش���ادي���ني 
الناجم  ال�������ش���رر  ت��ق��دي��ر  ي��ع��ر���س 
ع��ن ه���ذه اخل��ط��وة وه���و انخفا�س 
ال�شنوي  النمو  يف  الن�شف  مبقدار 
يف ن�شيب الفرد من الناجت املحلي 
اإنه لأمر ماأ�شاوي، لقد  الإجمايل، 
تعر�س م�شتوى املعي�شة لنا جميعاً 
لنا  يحدث  ومل  ج�شيمة،  لأ���ش��رار 
ن���ق���رب منه  ق��ب��ل ومل  ذل����ك م���ن 

اأبداً«.

متطورة،  رو�شية  باأ�شلحة  نف�شها 
وت���ع���زي���ز ن���ف���وذه���ا الإق���ل���ي���م���ي مع 
اخلليج  دول  م��ع  عالقاتها  تقوية 

برعاية ال�شني«.
 اإىل ذلك، يتزايد التوتر يف ال�شاحة 
ات�����ش��اع موجة  ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة م���ع 
جانب  اإىل  امل�����ش��ل��ح��ة  ال���ه���ج���م���ات 
الفل�شطينية،  ال�����ش��ل��ط��ة  اإ���ش��ع��اف 
اأو�شع  و�شط خم��اوف م��ن  ت�شعيد 

يف ���ش��ه��ر رم�����ش��ان، ف�����ش��اًل ع��ن اأن 
اأك����رث  ����ش���ل���وك���اً  ُي���ظ���ه���ر  ح�����زب اهلل 

عدوانية جتاه اإ�شرائيل.
الن�شغال  ف����اإن  امل��ع��ه��د،  وب��ح�����ش��ب 
اإ�شرائيل  يف  ال��داخ��ل��ي  ب��ال�����ش��راع 
والأمنية  ال�شيا�شية  النخبة  يجر 
اإليه وينتق�س من قدرتها  باأكملها 
الق�شايا الأمنية  التعامل مع  على 
يجري  ما  اأن  اإىل  م�شراً  امللتهبة، 
اإ�شرائيل  واأع��داء  مك�شوف للخارج، 

قد مييلون اإىل التحرك.

الإ�صرار بالقت�صاد
ج�شيمة  اأ�شرار  من  املعهد  ويحذر 
اأنه  بحيث  الإ�شرائيلي،  بالقت�شاد 
ب��ع��د ال���روي���ج ل��الإ���ش��الح��ات، من 
ينخف�س   الت�شنيف  اأن  امل��ح��ت��م��ل 
تزامناً  لإ����ش���رائ���ي���ل  الئ��ت��م��ان�����������������ي 
م���ع ك���ل ال���ع���واق���ب ال��وخ��ي��م��ة على 

القت�شاد.
ه��ذه احلالة  اأن��ه يف مثل  اإىل  ونبه 
للغاية  ال�������ش���ع���ب  م�����ن  ����ش���ي���ك���ون 
ا�شالح ال�شرر الذي يلحق ب�شورة 
بالنجاح  مرتبطة  كدولة  اإ�شرائيل 
القت�شادي، والتي ُبنيت على مدى 
القت�شادية  ال�شيا�شة  م��ن  ع��ق��ود 
امل�شوؤولة وا�شتقرار النظام، والنظام 

القانوين امل�شتقل واملوثوق.

جيو�س  م��ن  ل��ك��ل  املف�شل  اخل��ي��ار 
الوليات املتحدة وبريطانيا

مع �شعف كثافة الر�شا�س، وبقدر 
���ش��الب��ة ال���ف���ولذ امل���ق���وى، ميتلك 
قوية  ق��درات  امل�شتنفد  اليورانيوم 

على اخراق الدروع.
عند ال�شطدام، حتافظ الطلقات 
امل�شنوعة من اليورانيوم امل�شتنفد 
ع��ل��ى ���ش��ك��ل��ه��ا ب�����ش��ك��ل اأف�������ش���ل، اأما 
اأث��ن��اء اخ��راق��ه ل���ل���دروع، يحرق 
ال���ي���وران���ي���وم ب���ال���ل���ون الأب���ي�������س، 
وغ��ال��ًب��ا م��ا ي���وؤدي اإىل ح���دوث نار 
كثيفة يف خزانات الوقود اأو خمازن 

الذخرة.

منذ  الأوىل  ال��ع�����ش��ر  ال�����ش��ن��وات  يف 
التفجر.

ت��ث��ر ت��ل��ك ال��ذخ��ائ��ر ج���دًل باأنها 
ب�شكل  م��رت��ب��ط��ة  ت��ك��ون  اأن  مي��ك��ن 
مبا�شر ب�شرطان الدم وتلف الكلى 

و�شرطان الرئة.
خماطر وخماوف
 من خطوة لندن

م������ن ج�����ان�����ب�����ه، اع�����ت������ اخل���ب���ر 
كون�شتانتني  ال��رو���ش��ي  الع�شكري 
ذخائر  ا���ش��ت��خ��دام  اأن  ���ش��ي��ف��ك��وف، 
حياة  ي��ه��دد  امل�شتنفد  ال��ي��وران��ي��وم 
املدنيني الذين يعي�شون يف منطقة 
اأن  ومي��ك��ن  الع�شكرية،  العمليات 

ل يوجد حظر دويل على ا�شتخدام 
طلقات اخراق الدبابات امل�شنوعة 
من اليورانيوم امل�شتنفد، وهو منتج 

ثانوي لتخ�شيب اليورانيوم.

�صيناريو يوغو�صالفيا
ج���رى ا���ش��ت��خ��دام ال��ذخ��ائ��ر التي 
امل�شتنفد  اليورانيوم  على  حتتوي 
خالل ق�شف الناتو ليوغو�شالفيا 
عام 1999 خالل حرب كو�شوفو، 
حيث األقي ما يقارب 15 طناً من 
ال���ي���وران���ي���وم امل�����ش��ت��ن��ف��د خ����الل 3 

اأ�شهر.
مت اإطالق حوايل 3000 �شاروخ 

ك����روز واإل���ق���اء 80 األ����ف ط��ن من 
امل��خ��ت��ل��ف��ة، مب���ا يف ذلك  ال��ق��ن��اب��ل 
ال���ذخ���ائ���ر ال���ع���ن���ق���ودي���ة وق���ذائ���ف 

اليورانيوم امل�شتنفيد
ت�شبرّب ذلك يف تلويث اأنهار البالد 
حني  يف  ���ش��ام��ة،  كيميائية  مب���واد 
ر عدد ال�شحايا ما بني 3500  ُقدرّ
م�شرعهم  لقوا  �شخ�س  و4000 
تلك  يف  اآلف   10 ح���وايل  وج���رح 

ال�شربات
ب��ع��د ذل����ك، ���ش��ه��دت ���ش��رب��ي��ا اأعلى 
م�����ع�����دل ل�������������الأورام اخل���ب���ي���ث���ة يف 
اأكرث  ت�شخي�س  مت  حيث  اأوروب�����ا، 
بال�شرطان  �شخ�س  األ��ف   30 من 

ت�سعيد يخترب الهدوء امل�ستمر 
منذ �سهور يف حرب اليمن 

•• عدن -رويرتز

ي�شكل ت�شاعد يف القتال يف حمافظة ماأرب اليمنية اختبارا لهدوء ن�شبي دام نحو 
اأهلية تدور رحاها  الهدوء، يف حرب  اأط��ول فرة مت�شلة من  اأ�شهر، وهي  ع�شرة 
منذ نحو ثماين �شنوات، مبوجب اتفاق هدنة بو�شاطة الأمم املتحدة انتهى اأمده 

يف اأكتوبر ت�شرين الأول لكنه �شامد اإىل حد كبر حتى الآن.
وقال م�شدران اأحدهما من احلكومة والآخر من اجلي�س واأحد ال�شكان لرويرز 
�شاعة  يف  املحافظة  يف  ح��ري��ب  م��دي��ري��ة  على  هجوما  �شنت  احل��وث��ي��ني  ق���وات  اإن 
متاأخرة من م�شاء الثالثاء. وت�شيطر حركة احلوثي على ال�شلطات الفعلية حاليا 
يف �شمال اليمن. وقال الثالثة اإن هناك عددا مل يتحدد بعد من امل�شابني والقتلى 
للتعليق  با�شم احلوثيني على طلب  الآن متحدث  ال�شتباكات. ومل يرد حتى  يف 
ال�شرق من  اإىل  120 كيلومرا  م��اأرب على بعد نحو  الت�شعيد. وتقع  على هذا 
العا�شمة �شنعاء وكانت جبهة القتال الأ�شا�شية قبل الهدنة التي مت اإبرامها للمرة 
الأوىل يف اأبريل ني�شان املا�شي. و�شدت قوات من التحالف تقدم احلوثيني الذين 

كانوا يحاولون فر�س �شيطرتهم الكاملة على حمافظة ماأرب و�شط اليمن.

يف اأوكرانيا، على النحو التايل:
القذائف  م���ن  ال���ن���وع  ه���ذا  دخ����ول 
تغيرا  يعني  الأوك���راين  للميدان 
ل���ق���واع���د و����ش���واب���ط امل����ي����دان من 
الناحية الت�شليحية، وتغيرا يهدد 
ت���وازن اخل��ط��ورة واخلطوط  معه 
الردع  منظومة  وت��ب��اع��ا  احل��م��راء 
امل����ت����ب����ادل وال����ت����ي متنع  وال���������درع 
ان��ف��الت احل���رب يف اأوك��ران��ي��ا اإىل 
ت��دم��ري��ة �شاملة  ح��ال��ة م��واج��ه��ة 

بني القوى الدولية.
القوات  ت�شليح  م�����ش��ت��وى  ان��ت��ق��ال 
وخطوط  دون��ب��ا���س  يف  ال��رو���ش��ي��ة 
مت��ا���ش��ه ل��ت�����ش��م��ل ت���داب���ر احل���رب 
اأدق  مبعنى  والكيماوية،  النووية 
امليكانيكية  امل�����ش��اة  ت�����ش��ك��ي��الت  اأن 
اإ�شافية  ب����ت����داب����ر  ����ش���ت���ت���ع���ام���ل 
ي���وؤدي اإىل جمود  اح��رازي��ة وق��د 
امل���ي���داين باجتاه  ال��ت��ق��دم  ح����الت 

املدن الك�ى لكال الفريقني.
زي�������������ادة ال�����������ش�����رب�����ات امل����دف����ع����ي 
اأهداف  على  اجلوالة  ال�شاروخية 
التحتية  والبنى  والعمق  بالو�شط 
الأوك�����راين  ال��ع�����ش��ك��ري  للت�شنيع 

ونقاطه اللوجي�شتية.
الأوكراين  ال��غ��رب  مو�شع  تهديد 
كونه اأحد اأكرث املناطق الأوكرانية 
اأم���ن���اً واأه���م���ه���ا ع��ل��ى الإط������الق يف 
ا�شتقبال وحيازة الأ�شلحة الغربي 

املتدفقة ع� ال� البولندي.
انتقال املعركة يف اأوكرانيا من حرب 
اخلنادق على غرار احلرب العاملية 
الأوىل، حلرب ال�شواريخ اجلوالة 
لت�شبح  ال������دروع،  ���ش��د  وامل��وج��ه��ة 
�شواريخ  �شد  والدبابات  املدرعات 
والكورنيت،  واجل���اف���ل���ني  ال����ت����او 
التي  التجارية  امل�شرات  وا�شراب 
القنابل  لإ�شقاط  تعديلها  يجرى 

اليدوية واحلارقة.

االإ�سالحات الق�سائية.. »نقمة« اقت�سادية ودبلوما�سية على اإ�سرائيل

»ذخائر اليورانيوم «.. هل توؤجج بريطانيا االأو�ساع يف اأوكرانيا؟

متديد مهمة »اإيريني«.. انتقادات تطال اأداءها يف امللف الليبي •• عوا�شم-وكاالت

ع���اد احل����وار جم����ددا ب�����ش��اأن اأه����داف 
الع�شكرية  بعثة  ا���ش��ت��م��رار  وج����دوى 

اخلا�شة  “اإيريني”،  املتو�شط  الأب��ي�����س  البحر  يف  الأوروب���ي���ة  البحرية 
جمل�س  ق���رار  بعد  وامل���خ���درات،  والأ���ش��ل��ح��ة  امل��ه��اج��ري��ن  تهريب  مبكافحة 
الحتاد الأوروبي متديدها اإىل 31 مار�س 2025. املهمة التي انطلقت يف 
31 مار�س 2020 بغر�س التاأكد من تطبيق قرار الأمم املتحدة ال�شادر 
اأخرى،  اأب��ع��ادا  اأخ��ذت  ليبيا،  اإىل  الأ�شلحة  توريد  حظر  ب�شاأن   2011 يف 
اأبرزها دورها فيما يتعلق مبلف الهجرة غر ال�شرعية، وعالقتها بحر�س 
ال�شواحل يف املنطقة الغربية بليبيا، والتي كانت حمل انتقادات وا�شعة من 

حقوقيني.

التكلفة الكبرية
م�شطرد،  ب�شكل  املهمة  تكلفة  ارت��ف��اع  اأم���ام  حمللون  ت��وق��ف  ال��ب��داي��ة،  يف 
الكاتب  ي�شر  كما  ال�شابقة،  الأوروب��ي��ة  الع�شكرية  البعثات  بباقي  مقارنة 

ال�شحفي واحلقوقي الإيطايل، لوكا جامبارديال.

ي�شرب جامبارديال مثال لتو�شيح “�شخامة” هذه التكلفة:
ارتفعت املخ�ش�شات على القوات البحرية واجلوية امل�شاركة يف املهمة لت�شل 
اإىل 16 مليون يورو. هذه زيادة ميكن مالحظتها اإذا ما ُقورنت بالتكلفة 
التي اعتمدت للمهمة ال�شابقة “�شوفيا” بني العامني 2016 و2017، 

“اإرادة  ي�شكك يف وجود  كذلك 
حقيقية” لدى الطرف الليبي 
بعثة  ا�شتقبال  يف  البالد  غ��رب 
م��ن الحت����اد الأوروب�����ي ل�شرح 
اإنقاذ  ع��م��ل��ي��ات  ت��ن��ف��ي��ذ  ك��ي��ف��ي��ة 
ال�شرعيني  غ���ر  امل��ه��اج��ري��ن 
ب����ط����ري����ق����ة حت���������رم ح����ق����وق 

الإن�شان.

معاناة ليبيا
 من اأزمة الالجئني

امل��ح��ل��ل ال�����ش��ي��ا���ش��ي ال��ل��ي��ب��ي عز 
بالالئمة  يلقي  عقيل،  ال��دي��ن 
وبعثة  الأوروب����ي  الحت���اد  على 
اأخرى،  زاوي���ة  م��ن  “اإيريني” 

�س املهاجرين يف ليبيا. لهما جانبا من امل�شوؤولية عن تكدرّ وهي اأنه يحمرّ
اإرجاع  ت�شهم يف  اإي��ري��ن��ي  بعثة  ي��ل��ي:  ي��ج��ري كما  ب��اأن��ه  الأم���ر  ه��ذا  يو�شح 
الو�شع  ظ��ل  يف  ال��ب��الد  على  كبرا  عبئا  ي�شكل  م��ا  ليبيا؛  اإىل  املهاجرين 

الأمني اله�س الذي تعانيه.

7 ماليني يورو،  وكلفت فقط 
يف  امل�شارك  الأ�شطول  اأن  رغ��م 
حينه اأك� من نظره يف مهمة 

“اإيريني” ب�شعف اأو اأكرث.
ا�شتمرار  ج��ام��ب��اردي��ال  ينتقد 
ن���ف�������س ال���ت���ع���اط���ي الأوروب���������ي 
حر�س  ق��������وات  م�����ع  ال�������ش���اب���ق 
غرب  يف  ال��ل��ي��ب��ي��ة  ال�������ش���واح���ل 
ت�شريح  اإىل  اإ����ش���ارة  يف  ليبيا، 
املفو�شية  ب���ا����ش���م  ال����ن����اط����ق 
الأوروب����ي����ة ب��ي��ر ���ش��ت��ان��و، عن 
ا���ش��ت��ع��داد الحت�����اد الأوروب������ي 
ت��دري��ب ه���ذا احلر�س  لإع�����ادة 
الليبي  اجلانب  يكون  “عندما 

جاهزا«.
يف ه��ذه ال���زاوي���ة، ي��ك��رر احل��ق��وق��ي الإي��ط��ايل ان��ت��ق��ادات موجهة لالحتاد 
الت�شدي لها  الهجرة، برك م�شاألة  التعامل مع مراكب  ب�شاأن  الأوروب��ي 
جلهات غر موؤهلة، واإعادة املهاجرين اإىل ليبيا حيث يجرى احتجازهم يف 

مراكز غر �شرعية باملنطقة الغربية.

ال��ت��دخ��الت اخل��ارج��ي��ة )م��ن اأوروب���ا 
اأدت  اإف��ري��ق��ي��ة،  وغ���ره���ا( يف ب��ل��دان 
اإفريقيا  عمق  من  الكثرين  لتدفق 
ناحية  م��ن  الإف��ري��ق��ي  ال�شاحل  اإىل 
�شواطئ  اإىل  املتو�شط  الأبي�س  البحر  بعبور  حاملني  اجلنوبية،  احل���دود 

اأوروبا.
اأن��ه يف حني جتتهد ملنع  اأوروب���ا، يف  اأن انتقد حقوقيون ليبيون دول  �شبق 
و�شول املهاجرين اإليها من ال�شاحل الليبي ال�شمايل، فاإنها ل تتعاون مع 
من  جتتاحها  التي  املهاجرين  موجات  تدفق  ل�شد  ال��الزم  بال�شكل  ليبيا 

اجلنوب، وينتهي احلال مبعظم املهاجرين اإىل املكوث يف ليبيا.

اأهداف “اإيريني«
اأعايل  يف  لل�شفن  تفتي�شا  “اإيريني”  مهمة  يف  امل�شاركة  ال��ق��وات  جت��ري 
البحار يف حال ال�شتباه يف اأنها حتمل اأ�شلحة اأو مواد حمظورة من واإىل 
ليبيا؛ تطبيقا لقرار الأمم املتحدة بفر�س حظر و�شول �شالح اإىل ليبيا 

منذ عام 2011.
وال���� وم�شاركتها مع  اجل��و  ع���  الن��ت��ه��اك��ات  ر���ش��د  البعثة  م��ه��ام  ت�شمل 
الأمم املتحدة، وذلك ع� الطائرات والأقمار ال�شناعية والقطع البحرية 

املتطورة التابعة لعدة دول اأوروبية.
واملنتجات  للنفط  امل�����ش��روع��ة  غ��ر  ال�����ش��ادرات  الع�شكرية  البعثة  ت��راق��ب 
البرولية املكررة من ليبيا. مكافحة �شبكات تهريب الب�شر والجتار ع� 

جمع املعلومات ال�شتخبارية.
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•• مو�شكو-رويرتز

�شي جني  ال�شيني  الرئي�س  غادر 
بعد  الأرب��ع��اء  اأم�����س  رو�شيا   بينغ 
كبر  ب�شكل  الت�شامن  اأظهر  اأن 
فالدمير  الرو�شي  الرئي�س  مع 
بوتني يف مواجهة الغرب وانتهت 
بالعمل  الزعيمني  بتعهد  الزيارة 

معا لت�شكيل نظام عاملي جديد.
ال�شراع  ذك��ر  على  �شي  ي���اأت  ومل 
زيارته  طوال  تقريبا  اأوكرانيا  يف 
التي ا�شتمرت يومني وقال اأم�س 
ت�شريحات  يف  ال���ث���الث���اء  الأول 
لديها  ال�������ش���ني  اإن  ب��ن��ه��اي��ت��ه��ا 
يكن  ومل  حمايد”.  “موقف 
جهود  اأن  اإىل  ي�����ش��ر  م���ا  ه��ن��اك 
ال�شالم قد  دور �شانع  للعب  �شي 
اأ�شفرت عن نتائج، لكنه مل يقدم 
حرب  ل���دع���م  ع���ر����س  اأي  اأي�������ش���ا 

بوتني يف اأوكرانيا ب�شكل مبا�شر.
ل��دى مغادرته  وق��ال �شي لبوتني 
حتدث  مل  تغيرات  هناك  “الآن 
منذ 100 عام. عندما نكون معا 

فاإننا نقود هذه التغيرات«.
ورد بوتني بالقول “اتفق معك” 
يا  بنف�شك  “اعتني  �شي  واأ���ش��اف 

�شديقي العزيز من ف�شلك«.
�شي  ب��ني  الجتماع  على  وتعليقا 
اإن  الأبي�س  البيت  ق��ال  وب��وت��ني، 
حمايدا  ل��ي�����س  ال�����ش��ني  م���وق���ف 
وح���ث ب��ك��ني ع��ل��ى ال�����ش��غ��ط على 
الأرا�شي  من  لالن�شحاب  رو�شيا 
من  اأوك��ران��ي��ا  ل�شيادة  اخلا�شعة 
اأج���ل اإن��ه��اء اأك���� ���ش��راع ت�شهده 
العاملية  احل������رب  م���ن���ذ  اأوروب����������ا 

وزارة  ب���ا����ش���م  امل����ت����ح����دث  وق�������ال 
)البنتاجون(  الأمريكية  الدفاع 
ال�يجدير جرنال باتريك رايدر 
املتحدة  الوليات  اإن  لل�شحفيني 
ت�شليم  ع��م��ل��ي��ة  ت�����ش��ري��ع  ت��ع��ت��زم 
اأب��رام��ز اإىل  31 دبابة من ط��راز 

اأوكرانيا اإىل اخلريف.
وجمددا نا�شد الرئي�س الأوكراين 
حلفاء  زي��ل��ي��ن�����ش��ك��ي  ف���ول���ودمي���ر 
بالده تقدمي املزيد من امل�شاعدات 
الذخرة  ذل��ك  يف  مبا  الع�شكرية 

والقيام بذلك دون تاأخر.
اأم�س  م�����ش��ور  خ���ط���اب  يف  وق�����ال 
التي  الأ���ش��ئ��ل��ة  “اأحد  ال��ث��الث��اء 
حت���ظ���ى دائ����م����ا ب����اأك����� ق�����در من 
الذخرة  ت���وف���ر  ه���و  اله���ت���م���ام 
نتوقع  ���ش��رك��ائ��ن��ا.  م���ن  وال���دع���م 
نحتاجه  مل���ا  الإم����������دادات  زي������ادة 
اإىل  بحاجة  ون��ح��ن  بال�شبط... 

ذلك الآن«.
ميدانيا، دوى �شوت تبادل ر�شقات 
بلدة  يف  امل���دف���ع���ي���ة  ن�������ران  م����ن 
اإىل الغرب مبا�شرة  ت�شا�شيف يار 
من باخموت، وهي مدينة �شرقية 
القتال  حم��ور  اأ�شبحت  �شغرة 

العنيف على مدى اأ�شهر.
العامة  الأرك��������ان  ه��ي��ئ��ة  وق���ال���ت 
اإن  الأوك��ران��ي��ة  امل�شلحة  ل��ل��ق��وات 
من  بالقرب  ا�شتمر  عنيفا  قتال 

باخموت واأفدييفكا يف اجلنوب.
ت�شا�شيف  يف  �شكنية  بنايات  وبني 
اأغلبهم  ����ش���ك���ان  ا����ش���ط���ف  ي������ار، 
ع��ل��ى مياه  ل��ل��ح�����ش��ول  م�����ش��ن��ون 
وط����ع����ام م����ن ف���ري���ق م����ن خدمة 

الطوارئ احلكومية.

الثانية.
العامة  الأرك��������ان  ه��ي��ئ��ة  وق���ال���ت 
للقوات امل�شلحة الأوكرانية اليوم 
الأربعاء اإن القوات الرو�شية �شنت 
خالل  �شخمة”  ج��وي��ة  “غارة 
مو�شكو  يف  �شي  ك��ان  بينما  الليل 
من  م�شرة  طائرة   21 باإطالق 

طراز �شاهد-136.
ول������دى ا����ش���ت���ع���داد ����ش���ي مل���غ���ادرة 
مو�شكو، انطلقت �شفارات الإنذار 
الأوكرانية  العا�شمة  اأن��ح��اء  يف 
اأوكرانيا  و�شرق  �شمال  كييف ويف 
هجمات  ع���ن  ت��ق��اري��ر  ورود  م���ع 
ب��ط��ائ��رات م�����ش��رة، ل��ك��ن مل ترد 

تقارير عن دمار كبر.

ب�����ش��اأن حزمة  م��ع كييف  م��ب��دئ��ي 
ق��رو���س مل��دة اأرب���ع ���ش��ن��وات بنحو 

15.6 مليار دولر.
ويف ت�شريحات بعد قمته مع �شي، 
ال�يطانية  بوتني اخلطط  اأدان 
لإر����ش���ال ذخ���رة دب���اب���ات حتتوي 
ع��ل��ى ال���ي���وران���ي���وم امل��ن�����ش��ب اإىل 
تداعيات  م���ن  وح�����ذر  اأوك���ران���ي���ا 
حدث  “اإذا  ب��وت��ني  وق����ال  ذل����ك. 
رو�شيا  ع��ل��ى  ف�شيتعني  ه���ذا،  ك��ل 
ال�����رد وف���ق���ا ل���ذل���ك ب��ال��ن��ظ��ر اإىل 
ب���داأ  ب�����ش��ك��ل ج��م��اع��ي  ال���غ���رب  اأن 
ذات  اأ�شلحة  ا�شتخدام  يف  بالفعل 
مكون نووي” لكنه مل يخ�س يف 

التفا�شيل.

ت�شكيل  ع��ل��ى  ت�����ش��ام��ن  يف  ن��ع��م��ل 
ن���ظ���ام ع���امل���ي م���ت���ع���دد الأق����ط����اب 
واأكرث عدل ودميقراطية والذي 
الدور  اأ�شا�س  اأن يقوم على  يجب 
وجمل�س  املتحدة  لالأمم  املركزي 
الأم�������ن ال���ت���اب���ع ل���ه���ا وال���ق���ان���ون 
ال��دويل واأه���داف وم��ب��ادئ ميثاق 

الأمم املتحدة«.
اأ�شاد  ب���اأوك���ران���ي���ا،  ي��ت��ع��ل��ق  وف��ي��م��ا 

وع����ن ال����زي����ارة ق����ال ب��ي��ان �شادر 
)الزعيمان(  “اإنهما  ال�شني  عن 
ي��ت�����ش��ارك��ان يف ال����راأي ال��ق��ائ��ل اإن 
هذه العالقة قد جتاوزت النطاق 
اأهمية  واكت�شبت  بكثر  الثنائي 
وم�شتقبل  العاملي  للم�شهد  بالغة 

الب�شرية«.
ن�شره  ت�����ش��ري��ح  ب��وت��ني يف  وق����ال 
موقع الكرملني الإلكروين “اإننا 

املكونة  ال�شني  خطة  تت�شمن  ل 
حمددة  تفا�شيل  نقطة   12 من 
حول كيفية اإنهاء احلرب الدموية 
بحياة  واأودت  ع��ام  منذ  امل�شتمرة 
ع�شرات الآلف واأج�ت املاليني 

على الفرار.
م�������ع اخ������ت������ت������ام ������ش�����ي وب�����وت�����ني 
حمادثاتهما اأم�س الثالثاء، اأعلن 
�شندوق النقد الدويل عن اتفاق 

ب�شبب  ال�شيني  بالرئي�س  بوتني 
اقرحها  ال���ت���ي  ال�������ش���الم  خ��ط��ة 
ال�شهر املا�شي واألقى باللوم على 
ويرى  لرف�شها.  وال��غ��رب  كييف 
الغرب اأن خطة ال�شالم ال�شينية 
الوقت  لك�شب  حيلة  اإل  ه��ي  م��ا 
قواته  ت��ن��ظ��ي��م  لإع�������ادة  ل��ب��وت��ني 
الأرا�شي  ع��ل��ى  قب�شته  وت��ع��زي��ز 

التي احتلها يف اأوكرانيا.

ل �صالم يلوح يف الأفق لأوكرانيا 

رئي�سا ال�سني ورو�سيا يتعهدان بنظام عاملي جديد 

بعد اعتماد اإ�صالح التقاعد  

ماكرون ي�سعى اإىل انطالقة جديدة يف ظل ت�ساعد الغ�سب 

•• باري�س-اأ ف ب
يخرج الرئي�س اإميانويل ماكرون 
اإىل  ل��ي��ت��وج��ه  �شمته  ع��ن  اأخ�����ًرا 
تلفزيونية  مقابلة  يف  الفرن�شيني 
نظام  اإ������ش�����الح  ح�����ول  م���ب���ا����ش���رة 
الأ�شبوع  اأُق�������ررّ  ال�����ذي  ال��ت��ق��اع��د 
املا�شي، بعد غياب لأيام يف خ�شم 
ت�����ش��اع��د ال��ت��وت��ر الج��ت��م��اع��ي يف 

فرن�شا.
واأج������������رى ال����رئ����ي���������س م�����اك�����رون 
اأع�شاء  م��ع  ال��ث��الث��اء  م�����ش��اورات 
احل��ك��وم��ة وق���ادة الأغ��ل��ب��ي��ة، بدًءا 
بورن،  اإليزابيت  ال���وزراء  برئي�شة 
ب�����ش��ع��وب��ة الثنني  ��ب��ت  ال��ت��ي جت��نرّ
رف�س  بعد  بحكومتها  الإط��اح��ة 
ت�شعة  ب��ف��ارق  الوطنية  اجلمعية 
مقرحي  اأح������د  ف���ق���ط  اأ������ش�����وات 
ح��ج��ب ال��ث��ق��ة ع��ن��ه��ا ع��ل��ى خلفية 
مت��ري��ره��ا م�����ش��روع اإ���ش��الح نظام 

التقاعد.
اأعقاب  امل�����ش��ارك��ني يف  اأح���د  واأك����د 
اأع�����ش��اء احلكومة  ���ش��م  اج��ت��م��اع 
ق�شر  يف  ال���رئ���ا����ش���ي  وامل���ع�������ش���ك���ر 
الإل����ي����زي����ه ����ش���ب���اح ال���ث���الث���اء اأن 
اأو  ماكرون ل يعتزم حلرّ ال�ملان 
ا�شتفتاء  اأو  وزاري  تعديل  اإج���راء 
التقاعدي،  النظام  اإ���ش��الح  على 
اأن�������ه ط���ل���ب م���ن���ه���م تقدمي  غ����ر 
“مقرحات، يف غ�شون اأ�شبوعني 
اأق�شى”،  اأ�شابيع كحد  اإىل ثالثة 
وجدول  اأ���ش��ل��وب  “تغير  ب��ه��دف 

اأعمال الإ�شالحات«.
ا�شتناداً  الثنني  القانون  واعُتمد 
الد�شتور  م��ن   49.3 امل����ادة  اإىل 
م�شروع  ب��ت��م��ري��ر  ت�����ش��م��ح  ال���ت���ي 
اجلمعية  يف  ت�����ش��وي��ت  دون  م���ن 
ال����وط����ن����ي����ة )ال��������مل�������ان( م�����ا مل 
ي�����وؤدِّ اق�����راٌح ب��ح��ج��ب ال��ث��ق��ة اإىل 

ع����ل����ى حت�����دي�����د �����ش����ن ال���ت���ق���اع���د 
اأن  اإل  ع���اًم���ا،   62 ب����  ال���ق���ان���وين 

الإجراء معقد.
���ا على  وت��ع��ت��م��د امل��ع��ار���ش��ة اأي�������شً
امل��ج��ل�����س ال���د����ش���ت���وري ل��ل��ن��ظ��ر يف 
اليمني  م  ق�������درّ ك���م���ا  الإ�������ش������الح. 
ُيرمى  ي��اأن  طلًبا  ا  اأي�شً املتطرف 

الن�س “يف �شلة املهمالت«.
مقابلة  م��ن  قليلة  ���ش��اع��ات  وق��ب��ل 
املتلفزة  م�����اك�����رون  اإمي�����ان�����وي�����ل 
املتوقعة ال�شاعة 12،00 بتوقيت 
الي�شار  ن���ائ���ب  دع�����اه  غ��ري��ن��ت�����س، 
الراديكايل األك�شي�س كوربير اإىل 
للمادة(  )ا���ش��ت��ن��اده  “تكرار  ع���دم 
وتوقع  لفظي”.  ب�شكل   49.3
م���ن ج��دي��د ع�  اأط����ل  “اإذا  اأن����ه 
ل  نف�شه:  ال�شيء  ليقول  التلفاز 
يهمني راأيكم ... �شتكون تظاهرة 

اخلمي�س اأقوى«.

وين�س  ب���احل���ك���وم���ة.  الإط�����اح�����ة 
�شن  رف��ع  على  ا  خ�شو�شً القانون 
عاماً،   64 اإىل   62 من  التقاعد 

ما اأثار غ�شب الراأي العام.
ونقل اأحد امل�شاركني يف الجتماع 
ع��ن م���اك���رون ق��ول��ه ال��ث��الث��اء اإن 
تتمتع  ل  ك��ان��ت،  مهما  “احل�شود 
ب�شرعية يف مواجهة ال�شعب الذي 
يع�رّ ب�شيادة من خالل امل�شوؤولني 
“اأعمال  اأن  واأ�شاف  املنتخبني”. 
ع��ل��ى ممثلي  ت��ط��غ��ى  ال�����ش��غ��ب ل 

ال�شعب«.
ه����ذه  اأن  احل�����ك�����وم�����ة  وت����ع����ت����� 

ال��ق��م��ام��ة يف م���دن ع��دي��دة بينها 
ب��اري�����س. وم���ا زال���ت ع���دة م�شاف 
ال����وق����ود يف نحو  م��غ��ل��ق��ة. ون���ف���د 
الوقود  م��ن حم��ط��ات  ب��امل��ئ��ة   12
متظاهرون  وي��غ��ل��ق  ف��رن�����ش��ا.  يف 
طرقات يف البالد ما ي�شبب زحمة 

مرورية.
واأكدت نقابة “�شي جي تي” قبل 
اخلمي�س،  املنتظر  ك  ال��ت��ح��ررّ ي��وم 
ت�شميم  ���ش��ي��وه��ن  ���ش��يء  “ل  اأن 

العمال«.
بتنظيم  الي�شار  يطالب  �شيا�شياً، 
الفرن�شيون  فيه  ي�شوت  ا�شتفتاء 

اإىل  اإ����ش���ارة  يف  راأ�شه!”،  ق��ط��ع��ن��ا 
ح  ال����ث����ورة ال���ف���رن�������ش���ي���ة. ك���م���ا ل����ورّ
ت�شبهه  دمية  ب��راأ���س  متظاهرون 
جتمع  يف  خ�شبي  مبقب�س  ُحملت 
اآذار/ حا�شد يف �شاتورو يف مطلع 

مار�س.
ال�شرات  باأزمة  الأو���ش��اع  ر  وُتذكرّ
 ،2019-2018 يف  ال�����ش��ف��راء 
التي اندلعت بعد زيادة ال�شريبة 
ل�شهور  وا���ش��ت��م��رت  ال���وق���ود  ع��ل��ى 
وم�شتديرات،  ط����رق  غ��ل��ق  ع���� 
واأحياًنا عنيفة  وجتمعات حا�شدة 

كل يوم �شبت.

لتجنب  ����ش���روري���ة  ال���ت���غ���ي���رات 
العقود  ال��ت��ق��اع��د يف  ن��ظ��ام  ع��ج��ز 
ال�شكان  �شيخوخة  ب�شبب  املقبلة 
يف فرن�شا بينما ُيعدرّ �شنرّ التقاعد 
يف ال��ب��الد م��ن الأدن����ى يف اأوروب����ا، 
هذه  يرف�شون  املحتجني  اأن  اإل 

الت�يرات.
الرئي�س  م��ن  الغ�شب  ويت�شاعد 
باإ�شالح  ن����ادى  ال����ذي  ال��ف��رن�����ش��ي 
نظام التقاعد حتى قبل انتخابه.

وتولوز  ب��اري�����س  يف  �شباب  وه��ت��ف 
من  ن���ب���داأ  اأن  مي��ك��ن��ن��ا  “ماكرون 
ال�����ش��اد���س ع�شر،  ل��وي�����س  ج��دي��د! 

ب���ع���ن���ا����ش���ر ال�������ش���رط���ة وال��������درك، 
مذكرًة ب� “واجبه������م يف اأن يكونوا 

قدوة«.
ومن جهتها حذرت زعيمة اليمني 
مقابلة  يف  لوبن  مارين  املتطرف 
اأنها  من  بر�س  فران�س  وكالة  مع 
النران”  اإخماد  “يف  ت�شارك  لن 
اإمي����ان����وي����ل  “اأ�شعلها”  ال����ت����ي 
التنفيذية.  وال�����ش��ل��ط��ة  م���اك���رون 
وقالت “اإن احلكومة تهيرّئ بوعي 
انفجار  حل�����دوث  ال����ظ����روف  ك���ل 

اجتماعي«.
ع  ��ال جمرّ وي��ت��وا���ش��ل اإ����ش���راب ع��مرّ

وم��ن��ذ مت��ري��ر احل��ك��وم��ة م�شروع 
ت��ع��دي��ل ن��ظ��ام ال��ت��ق��اع��د م��ن دون 
تتوا�شل  ال�����مل����ان،  يف  ت�����ش��وي��ت 
فرن�شا،  اأن��ح��اء  يف  الح��ت��ج��اج��ات 
وتنطلق تظاهرات عفوية تتخللها 

اأحياًنا توترات مع ال�شرطة.
ال��داخ��ل��ي��ة جرالد  وزي����ر  وق����ال 
�شخ�شاً   855 نحو  اإن  دارم��ان��ان 
ب��ني اخلمي�س  ال��ب��الد  اأوق���ف���وا يف 

والثنني.
“توقيفات  ب������  ال���ي�������ش���ار  ون��������دد 

تع�شفية”. 
يف املقابل اأ�شادت رئي�شة احلكومة 

البيت االأبي�س: ال ميكن لل�سني اأن تدعي »احلياد« يف ما يتعلق باأوكرانيا 
•• وا�شنطن-اأ ف ب

اأن  اعتبار  منطقيا  ميكن  “ل  اإن��ه  البي�س  البيت  با�شم  متحدث  ق��ال 
مبا�شر  اأم��رك��ي  انتقاد  يف  ب��اأوك��ران��ي��ا،  يتعلق  م��ا  يف  حمايدة”  ال�شني 

لقراح الو�شاطة ال�شينية بهدف ت�شوية النزاع يف هذا البلد.
البيت البي�س جون  القومي يف  با�شم جمل�س المن  املتحدث  وا�شاف 
كربي ان بكني “مل تندد” بالغزو الرو�شي و”مل تكف عن �شراء النفط 

الرو�شي«.
اأن  جله�����ة  الرو�ش�������ية”  الدعاي������ة  ب�”ن�ش����������ر  بكني  اته�������م  ذل��ك،  اىل 
اأ�ش��������اد  وق��ت  يف  غرب�������ي،  ع������دوان  نتيج����ة  هي  اأوكراني������ا  يف  احل��رب 
جينبينغ  �ش�������ي  وال�شيني  ب��وت��ني  ف��الدمي��ر  الرو�ش�������ي  ال��رئ��ي�����ش��ان 

الثالث�������اء بدخ��������ول العالق�����ة “اخلا�ش���������ة” بني بلديهم���������ا “حقب���������ة 
جديدة«.

“زواج  ب��ل  فعلي  “حتالف”  يربطهما  ل  البلدين  ان  ك��رب��ي  واع��ت��� 
م�شلحة”، لفتا اىل ان ال�شني ورو�شيا “تريدان تغير القواعد” التي 

حتكم النظام الدويل.
لكنه اك���د رغ���م ذل���ك ان ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة ت��ري��د الب��ق��اء ع��ل��ى قنوات 
يزال  بايدن ل  المركي جو  الرئي�س  ان  بكني، مو�شحا  التوا�شل مع 

يعتزم التحدث اىل �شي جينبينغ من دون تو�شيحات ا�شافية.
باأن ال�شني مل تقدم بح�شب معلوماته حتى الآن  كذلك، �شرح كربي 
القيام  اأن بكني تعتزم  م�شاعدة ع�شكرية اىل رو�شيا. وتوؤكد الأمركية 

بذلك، الأمر الذي تنفيه ال�شني.

•• كييف-اأ ف ب

ة رو���ش��ي��ة ليل الثالثاء  ُق��ت��ل ث��الث��ة اأ���ش��خ��ا���س يف ه��ج��وم ب��ط��ائ��رات م�����ش��ررّ
اأجهزة  اأعلنت  ا�شتهدف مدر�شة مهنية يف منطقة كييف، على ما  الأربعاء 

الطوارئ احلكومية �شباح  اأم�س الأربعاء.
 07،00 ال�شاعة  “قرابة  اإن��ه  تلغرام  من�شة  على  ال��ط��وارئ  اإدارة  وقالت 
واأُنقذ  اآخ��ران  اثنان  اأ�شخا�س واأ�شيب  �شباحا )06،00 ت غ( ُقتل ثالثة 

�شخ�س” م�شيفة اأن اأربعة اأ�شخا�س قد يكونون حتت الأنقا�س.
مقتل  اأي�شا  تلغرام  على  كييف  ملنطقة  الع�شكرية  الإدارة  اأك���دت  ب��دوره��ا 
دون  “موقع مدين”  اآخرين يف هجوم على  �شبعة  اأ�شخا�س وجرح  ثالثة 
طالت  ال�شربة  اإن  ال��ط��وارئ  اإدارة  وق��ال��ت  التفا�شيل.  م��ن  امل��زي��د  تقدمي 

مدر�شة ثانوية يف بلدة ري�شت�شيف على بعد 80 كلم جنوب كييف، ون�شرت 
�شورا ملبان حلقت بها اأ�شرار ج�شيمة. وا�شافت اأن الهجوم “دمر جزئيا” 

طابقني من مهجعني للطالب ومبنى للدرا�شة.
واأُخ��م��د حريق ان��دل��ع يف امل��وق��ع وط��ال اأك��رث م��ن 300 م��ر م��رب��ع، ُبعيد 

ال�شابعة �شباحا، وفق اإدارة الطوارئ.
من ناحية اأخرى قالت القوات اجلوية الأوكرانية اإن رو�شيا �شنت هجوما 
ع��ل��ى اأوك��ران��ي��ا ب��ط��ائ��رات ب���دون ط��ي��ار اإي��ران��ي��ة ال�شنع م��ن ط���راز �شاهد 

-131/136 ليل الثالثاء الأربعاء.
واأُطلق ما جمموعه 21 طائرة بدون طيار من منطقة بريان�شك الرو�شية 
الواقعة اإىل ال�شمال من اأوكرانيا. وقال �شالح اجلو الأوكراين على تلغرام 

اإن 16 من هذه الطائرات اأ�شقطتها الدفاعات اجلوية الأوكرانية.

تايوان تتهم رو�سيا »باالن�سياع« ملطالب ال�سني 
•• تايبيه-اأ ف ب

دت تايوان  اأم�س الأربعاء باإعالن بكني ومو�شكو امل�شرك  ندرّ
الذي و�شف اجلزيرة باأنها جزء “ل يتجزاأ” من ال�شني، 

متهمة رو�شيا “بالن�شياع ملطالب ال�شني«.
ر�شمياً  حتتج  اخلارجية  “وزارة  اإن  بيان  يف  تايوان  وقالت 
)لل�شني(  التو�شعية  ال�شتبدادية  احلكومة  ب�شدة  وتدين 
التي توا�شل الإدلء بت�شريحات كاذبة على امل�شرح الدويل 
ب�  تايبيه  دت  ون��درّ �شيادته«.  وتقوي�س  بلدنا  �شمعة  لت�شويه 
موؤامرتها  يف  ال�شني  ملطالب  الن�شياع  رو�شيا  “حماولة 
فالدمير  الرو�شي  الرئي�س  ا�شتقبل  والتو�شع«.  للعدوان 
الزعيمان  وع��ق��د  جينبينغ،  �شي  ال�شيني  ن��ظ��ره  ب��وت��ني 
حمادثات يومي الثنني والثالثاء. ويف اخلتام وقعا اإعالناً 
ال�شراتيجية.  �شراكتهما  تعميق  فيه  تعهدا  م�شركاً 

وين�س الإعالن على دعم رو�شيا لل�شني يف ق�شية تايوان.

وت��ع��ت��� ال�����ش��ني اأن ج��زي��رة ت��اي��وان ال��دمي��وق��راط��ي��ة ذات 
�شت�شتعيدها  ال��ت��ي  م��ق��اط��ع��ات��ه��ا  اإح����دى  ال��ذات��ي��ة  الإدارة 
اإذا لزم الأم��ر. واأك��دت رو�شيا يف الإعالن  يوماً ما، بالقوة 
وو�شفت  الواحدة”،  “ال�شني  مب��ب��داأ  التزامها  امل�شرك 
تايوان باأنها “جزء ل يتجزاأ من الأرا�شي ال�شينية”، وفقا 
“)رو�شيا(  اأن  الإع��الن  ال�شني اجلديدة. وجاء يف  لوكالة 
تعار�س اأي �شكل من اأ�شكال ا�شتقالل تايوان وتوؤيد بحزم 
الإج��راءات التي تتخذها ال�شني للمحافظة على �شيادتها 
اأرا���ش��ي��ه��ا«. تعي�س ت��اي��وان يف ظ��ل ت��ه��دي��د دائم  و���ش��الم��ة 
الرو�شي  الغزو  واأدى  الرئي�شي،  ال���  من  ع�شكري  بعمل 
لأوك��ران��ي��ا اإىل زي���ادة امل��خ��اوف يف اجل��زي��رة م��ن اأن حتاول 
�شعدت  الأخ���رة،  ال�شنوات  ويف  مماثل.  هجوم  �شن  بكني 
بكني �شغوطها الع�شكرية والقت�شادية والدبلوما�شية على 
تايوان، واأجرت تدريبات ع�شكرية �شخمة حول اجلزيرة يف 

العام 2022، اعت�ت تايبيه اأنها ا�شتعداد لغزو.

نتانياهو: »ال نية« الإعادة بناء م�ستوطنات اأخليت �سمال ال�سفة 
•• القد�س-اأ ف ب

الأربعاء  اأم�س  نتانياهو   بنيامني  الإ�شرائيلي  ال���وزراء  رئي�س  اأك��د 
اأخليت يف �شمال ال�شفة  اإع��ادة بناء م�شتوطنات  بالده  “عدم نية” 
قلق  اأث��ار  اخل�شو�س  بهذا  برملاين  ت�شويت  غ��داة  املحتلة  الغربية 
من  جزءا  ال�ملان  باإلغاء  امل�شتوطنون  احتفل  الثالثاء،  وا�شنطن. 
قانون مينعهم من الإقامة يف مناطق يف ال�شفة الغربية وفق قرار 
اأحادي  ب�شكل  اإ�شرائيل  ان�شحبت  عندما   2005 العام  منذ  �شادر 
ال�شفة  �شمال  يف  م�شتوطنات  اأرب��ع  اإىل  بالإ�شافة  غ��زة  قطاع  من 

الغربية.
اأقر يف ذلك العام الإ�شرائيليني من البقاء يف  ومنع القانون الذي 
الثالثاء  الثنني  ليل  الذي مت متريره  التعديل  لكن  املناطق  تلك 
ي�شمح لهم بالعودة اإىل تلك امل�شتوطنات القريبة من مدينة نابل�س 

يف �شمال ال�شفة.
“قانونا  يلغي  ال���مل��ان  ت�شويت  اإن  بيان  يف  نتانياهو  مكتب  وق��ال 

�شمال  يف  مناطق  يف  ال�شكن  اليهود  على  يحظر  ومهينا  متييزيا 
وهي جزء من  ال�شامرة “ال�شم التوراتي ل�شمال ال�شفة الغربية”، 
وطننا التاريخي«. واأ�شاف البيان “مع ذلك فاإن احلكومة ل تعتزم 

اإقامة جمتمعات جديدة يف هذه املناطق«.
يعت� ال���ش��ت��ي��ط��ان غ��ر ق��ان��وين مب��وج��ب ال��ق��ان��ون ال����دويل لكن 
تبنى من  التي  الع�شوائية  البوؤر  اأن هناك فرقا بني  اإ�شرائيل ترى 
دون ت�شريح وتلك التي وافقت عليها ويقطن فيها نحو 475 األف 
 2،9 من  اأك��رث  يعي�س  حيث  الغربية  ال�شفة  وتخ�شع  اإ�شرائيلي. 

مليون فل�شطيني للحكم الع�شكري الإ�شرائيلي.
نتانياهو  بنيامني  بزعامة  اجل��دي��دة  الإ�شرائيلية  احلكومة  اأدت 
اأنحاء  جميع  يف  امل�شتوطنات  بتو�شيع  وتعهد  الد�شتورية  اليمني 

ال�شفة الغربية.
اإىل  بالعودة  للم�شتوطنني  ت�شمح  لن  فاإنها  احلكومة  لبيان  ووفقا 

املواقع الأربعة التي اأخليت يف العام 2005.
وو�شفت  قلقها  عن  وا�شنطن  اأعربت  اأن  بعد  احلكومة  بيان  وج��اء 

الت�شويت باخلطوة “ال�شتفزازية«. وقال املتحدث با�شم اخلارجية 
المركية فيدانت باتيل الثالثاء اإن “التغيرات الت�شريعية التي 
اأعلنت اليوم ا�شتفزازية وتاأتي بنتائج عك�شية على اجلهود املبذولة 
اق��راب��ن��ا م��ن �شهر رم�����ش��ان وعيد  ال���ه���دوء م��ع  ل���ش��ت��ع��ادة بع�س 

الف�شح«.
وا�شح”  ب�شكل  “تناق�س  الإ�شرائيلية  اخلطوة  فاإن  باتيل  وبح�شب 
الوعود التي قدمها رئي�س الوزراء اآنذاك “يف العام 2005” اأريئيل 
تناق�س  كما  بو�س  دبليو  جورج  ال�شابق  الأمركي  للرئي�س  �شارون 

التاأكيدات التي قدمتها حكومة نتانياهو قبل يومني فقط.
بالت�شويت  �شموطرتي�س  بت�شلئيل  الإ�شرائيلي  املالية  وزير  ورحب 
“يعزز من وجودنا  اأنه  واعت�  “تاريخي”  باأنه  ال�ملاين وو�شفه 

يف حوم�س«.
و�شهد العام املا�شي اندلع ا�شتباكات بني قوات الأمن الإ�شرائيلية 
وفل�شطينيني من قرية برقة قالوا اإنهم اأ�شحاب الأر�س التي بنيت 

عليها م�شتوطنة حوم�س.

قتلى يف هجوم مب�سريات رو�سية يف منطقة كييف   3
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اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/فريز  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN للحلويات رخ�شة رقم:4330245 
قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13806 بتاريخ 2023/3/23 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/خماوير 

CN يدوتي رخ�شة رقم:2945664 
قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13806 بتاريخ 2023/3/23 

الغاء اإعالن �صابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بخ�شو�س الرخ�شة 
رقم:CN 1124088 بال�شم التجاري مغ�شلة الورقاء 
للمالب�س بالغاء طلب تعديل الرخ�شة واعادة الو�شع 

كما كان عليه �شابقاً.
العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13806 بتاريخ 2023/3/23 

الغاء اإعالن �صابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بخ�شو�س الرخ�شة 
ارتيجيناتو  التجاري  بال�شم   CN رقم:4293159 
للمقاولت العامة بالغاء طلب تعديل الرخ�شة واعادة 

الو�شع كما كان عليه �شابقاً.
العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13806 بتاريخ 2023/3/23 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/ا�شبورت 

CN ثربي للياقه البدنيه رخ�شة رقم:3780622 
قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13806 بتاريخ 2023/3/23 

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/هاي  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN تك للقرطا�شية رخ�شة رقم:4421303 
قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13806 بتاريخ 2023/3/23 

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/الوقن  بان  التنمية القت�شادية  دائ���رة  تعلن 

CN للتمور رخ�شة رقم:3016888 
قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13806 بتاريخ 2023/3/23 

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/وي�شي  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 
 CN وا�شي لغ�شيل ال�شيارات رخ�شة رقم:3676009 

قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�شة

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

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13806 بتاريخ 2023/3/23 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/ت�شاميم 

CN ماريانا�س لالزياء رخ�شة رقم:4635687 
قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13806 بتاريخ 2023/3/23 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/ك�شخة 

 CN املخور لتجارة املالب�س رخ�شة رقم:3786955 
قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13806 بتاريخ 2023/3/23 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة : كارديال بيع ال�شاعات 

CN وقطع غيارها- بالتجزئة رخ�شة رقم: 4566810 
قد تقدموا اإلينا بطلب:

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف حممد علي حم�شن ح�شني احلارثي

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة عبدالرحمن �شالح احمد اخلبنه احلارثي %100

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

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

العدد 13806 بتاريخ 2023/3/23 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة : البيت املميز لالأثاث 

CN 3935752 :امل�شتعمل رخ�شة رقم
قد تقدموا اإلينا بطلب:

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف من�شور علي عي�شى بطي الظاهري

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة هدى عبداهلل �شلطان �شيف الكعبي %100

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

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

العدد 13806 بتاريخ 2023/3/23 

اإعــــــــــالن
البي�س  احلوت   : ال�شادة   / باأن  الإقت�شادية  التنمية  دائرة  تعلن 

CN 2625326 :للمقاولت العامة رخ�شة رقم
قد تقدموا اإلينا بطلب:

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف �شعيد �شهيل علي اليبهوين الظاهري

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة فار�س �شهيل علي اليبهوين الظاهري %100

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

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

العدد 13806 بتاريخ 2023/3/23 

اإعالن ت�صفية �صركة
نوع ال�شركة:�شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م

ال�شم التجاري:مطبخ ات�س ام �شي لعداد الولئم-�شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م
عنوان ال�شركة:تاجر اأبوظبي

CN 4480198 :رقم القيد يف ال�شجل القت�شادي
التعديل الذي طراأ على ال�صركة:

ال�شركة وت�شفية  حل   -  1
لل�شركة  ، كم�شفي قانوين  دلتا لتدقيق احل�شابات  ال�شاده/مكتب  2 - تعيني 
العمومية  اجلمعية  حم�شر  قرار  على  بناء  وذلك  بتاريخ:2023/3/20  

غر العادية ، املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2350006163
تاريخ التعديل:2023/03/21

املعني  امل�شفي  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل مدة 30 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.

مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13806 بتاريخ 2023/3/23 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة : موؤ�ش�شة تناول للنقليات العامة

رخ�شة رقم: CN 3880875 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل راأ�س املال اىل  15000

تعديل ال�شكل القانوين من موؤ�ش�شة فردية  اىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف ابراهيم را�شد حممد را�شد الربيعى
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة  �شكيل احمد ولئيت خان %100

تعديل اإ�شم جتاري من/موؤ�ش�شة تناول للنقليات العامة  
TANAWAL GENERAL TRANSPORT

 اإىل/كلود بيك خلدمات �شبكات تقنية املعلومات - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
 CLOUD PEAK INFORMATION TECHNOLOGY NETWORK

SERVICES - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

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

العدد 13806 بتاريخ 2023/3/23 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة : كري�شتال لتجارة لوازم الفنادق

رخ�شة رقم: CN 1808710 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل راأ�س املال من 50000 اىل  150000

تعديل ال�شكل القانوين من موؤ�ش�شة فردية  اىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف ريجي�س كالوماداتيل فيلوفا

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة  ريجي�س كالوماداتيل فيلوفا %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة راجي�س كالوماداتيل فيلوفا مانيرى جوفيندان نارايانان %49

تعديل اإ�شم جتاري من/كري�شتال لتجارة لوازم الفنادق  
CRYSTAL HOTELS SUPPLY TRADING

 اإىل/كري�شتال لتجارة لوازم الفنادق ذ.م.م
CRYSTAL HOTELS SUPPLY TRADING L.L.C

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

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

العدد 13806 بتاريخ 2023/3/23 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة : م�شبغة دي�شتني�شن

رخ�شة رقم: CN 4426766 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل راأ�س املال اىل  1000

تعديل ال�شكل القانوين من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/عابد �شالح زايد حممد الفالحى من مالك اىل �شريك

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة  �شلطان على حممد �شعيد النعيمى %98
تعديل ن�شب ال�شركاء/عابد �شالح زايد حممد الفالحى من 100% اىل %2

تعديل اإ�شم جتاري من/م�شبغة دي�شتني�شن    
DESTINATION LAUNDRY

 اإىل/م�شبغة دي�شتني�شن ذ.م.م
DESTINATION LAUNDRY L.L.C 

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

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

العدد 13806 بتاريخ 2023/3/23 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة : كافريا جونيور �شي فوود ذ.م.م

رخ�شة رقم: CN 4819186 قد تقدموا اإلينا بطلب:

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف خلود ابراهيم يو�شف ابراهيم احلمادى

تعديل ن�شب ال�شركاء/يو�شف ابراهيم يو�شف ابراهيم احلمادى من 48% اىل %51

تعديل ن�شب ال�شركاء/امر بن حممد بن را�شد الرو�شدى من 48% اىل %49

تعديل اإ�شم جتاري من/كافريا جونيور �شي فوود ذ.م.م

DESTINATION LAUNDRY

 اإىل/كافتريا بليلة وبا�شتا ذ.م.م

BELILA AND BASTA CAFETERIA L.L.C

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

خالل يوم واحد من تاريخ ن�شر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غر م�شوؤولة عن اأي حق 

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

مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13806 بتاريخ 2023/3/23 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة : اأربور �شراتيجي لالإ�شت�شارات

رخ�شة رقم: CN 2514778 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل راأ�س املال من 150000 اىل  50000

تعديل ال�شكل القانوين من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/اليك�شاندرى �شارلي�س تابيت من مالك اىل مدير

تعديل ن�شب ال�شركاء/اليك�شاندرى �شارلي�س تابيت من 100% اىل %0
تعديل اإ�شم جتاري من/اأربور �شراتيجي لالإ�شت�شارات    

ARBOR STRATEGY CONSULTING

 اإىل/اربور �شراتيجي لالإ�شت�شارات - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
ARBOR STRATEGY CONSULTING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

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

العدد 13806 بتاريخ 2023/3/23 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة : اوريك�س لنقل الثاث

رخ�شة رقم: CN 2868912 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل راأ�س املال من 100000 اىل  1000000

تعديل ال�شكل القانوين من موؤ�ش�شة فردية  اىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف عنود �شامل �شعيد �شامل املظاوى

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة  اكرام اهلل فاروقى امر بخ�س %100
تعديل اإ�شم جتاري من/اوريك�س لنقل الثاث 

ORYX MOVERS 

 اإىل/تانا للعقارات - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
TANA PROPERTIES - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

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

لدعم اقت�ساد دبي احليوي.. غرفة جتارة دبي تتجاوز هدفها باإن�ساء اأكرث من 100 جمموعة عمل
لال�شتثمار على م�شتوى العامل«. واأكد لوتاه اأن جمموعات الأعمال 
الأعمال  بيئة  لتطوير  الرئي�شية  الركائز  اأهم  اأحد  و�شتبقى  كانت 
املتميزة يف الإمارة نظراً للدور املحوري الذي تقوم به يف تطوير اأداء 
القطاعات احليوية والأكرث م�شاهمة يف حتقيق النمو القت�شادي 
105 جمموعات  ال��غ��رف��ة  ل��دى  “اليوم  ق��ائ��اًل:  وت��اب��ع  امل�����ش��ت��دام، 
املجموعات،  م��ن  امل��زي��د  لإط���الق  ول��دي��ن��ا خطط طموحة  اأع��م��ال، 
الروؤية ال�شراتيجية للغرفة بتغطية جميع  ومبا ي�شمن حتقيق 
والت�شاع  التنوع  خالل  من  يتعزز  وال��ذي  القت�شادية،  القطاعات 

الكبر لالأن�شطة القت�شادية الذي تتميز بها الإمارة«.  
وتعد جمموعات الأعمال �شروريًة ل�شمان متثيل جميع قطاعات 
الت�شعة  الأع��م��ال  جمموعات  وت�شمل  دب��ي.  يف  والقت�شاد  الأع��م��ال 
والع�شرين اجلديدة التي اأطلقتها غرفة جتارة دبي: جمموعة عمل 

ال��ت��اأه��ي��ل، وجم��م��وع��ة عمل  ال��ع��الج الطبيعي واإع����ادة  عمل م��راك��ز 
عمل  وجمموعة  الأليفة،  واحليوانات  البيطرية  اخلدمات  متاجر 
العطالت، وجمموعة عمل  بيوت  الت�شوق، وجمموعة عمل  مراكز 
الفنادق، وجمموعة عمل املنتزهات الرفيهية وخدمات ال�شتجمام، 
عمل  وجمموعة  وال�شناعية،  الكهربائية  الآلت  عمل  وجمموعة 
ال�شيارات،  غيار  قطع  عمل  وجمموعة  وال��ق��وارب،  ال�شفن  اإ�شالح 

وجمموعة عمل الطران، وجمموعة عمل اجلامعات.
الأعمال  دعم جمموعات  يف  حا�شماً  دوراً  دبي  وتلعب غرفة جت��ارة 
ب��ني اجلهات  ال�����ش��ف��اف  ل��ت��ب��ادل احل����وار  ت��وف��ر من�شة مهمة  ع��� 
احلكومية واأ�شحاب امل�شلحة يف القطاعات املعنية ب�شاأن ال�شيا�شات 
زيادة  اإىل  التناف�شية و�شوًل  الناظمة لقطاعاتهم، وتعزيز قدرتها 

م�شاهمتهم يف اقت�شاد دبي.

•• دبي-الفجر:

جنحت غرفة جتارة دبي، اإحدى الغرف الثالث العاملة حتت مظلة 
غرف دبي، يف جتاوز هدفها املقرر باإن�شاء اأكرث من 100 جمموعة 
موؤخراً  اأطلقت  اجل��اري، حيث  العام  مار�س من  �شهر  بحلول  عمل 
اإىل  بذلك  لي�شل جمموعها احلايل  اأعمال جديدة  29 جمموعة 
105 جمموعات. ويف اإط��ار تعليقه على هذا الإجن��از، قال حممد 
“حتر�س غرفة دبي على  علي را�شد لوتاه، مدير عام غرف دبي: 
توظيف جميع الإمكانات والقدرات لتحقيق روؤية القيادة الر�شيدة 
التي ت�شع الرتقاء بقطاع الأعمال �شمن اأوىل اهتماماتها. وياأتي 
هذا الإجناز اليوم ليوؤكد العمل املتوا�شل والدوؤوب لر�شيخ مكانة 
جذباً  الأك��رث  البيئات  و�شمن  والأعمال  للمال  عاملية  عا�شمة  دبي 

اجللود والأحذية، وجمموعة عمل العطور وم�شتح�شرات التجميل 
والعناية ال�شخ�شية، وجمموعة عمل املعدات الريا�شية وملحقاتها، 
وجمموعة عمل الهواتف املحمولة، وجمموعة عمل اإعادة التدوير، 
وجمموعة  القهوة،  عمل  وجمموعة  التبغ،  جت��ار  عمل  وجمموعة 
الأوراق  و�شطاء  العامة، وجمموعة عمل  والعالقات  الإع��الم  عمل 
املهنية  اخلدمات  عمل  وجمموعة  ال�شتثمارية،  واخلدمات  املالية 
وجمموعة  الفكرية،  امللكية  ح��ق��وق  عمل  وجمموعة  وال��ت��ج��اري��ة، 
ع��م��ل م�شت�شاري  الت�������ش���ال، وجم���م���وع���ة  م���راك���ز  خ���دم���ات  ع��م��ل 
العاملة،  القوى  توريد  خدمات  عمل  وجمموعة  الب�شرية،  امل��وارد 
وجمموعة  ال�����ش��رائ��ب،  وم�شت�شاري  املحا�شبني  عمل  وجم��م��وع��ة 
عمل اخلدمات ال�يدية، وجمموعة عمل مراكز اللياقة البدنية، 
وجمموعة عمل عيادات ومراكز جراحة اليوم الواحد، وجمموعة 

الطاقة والبنية التحتية تفوز بجائزة التميز احلكومي يف القطاع البحري �سمن جوائز �سيب تيك البحرية 2023

بدور القا�سمي ترتاأ�س اجتماع »�سروق« واإيجل هيلز
 لو�سع اأهداف جديدة ت�ستهدف تو�سيع االآفاق امل�ستقبلية

% عمومية اأبوظبي الوطنية للتاأمني تقر توزيع اأرباح نقدية بن�سبة 40 

معر�س عجمان لال�ستثمار العقاري ي�سهد اإقباال وا�سعا

للتاأمني خالل العام 2022 اإجنازاً جديداً وهاماً متثل يف ارتفاع اإجمايل 
الأق�شاط املكتتبة بن�شبة %20.1 ليبلغ 5.13 مليار درهم. ومع انتقالنا 
والبناء  العمل  مبوا�شلة  التزامنا  جندد  النمو،  من  جديدة  مرحلة  اإىل 
وا�شتك�شاف  ال�شوق  يف  اأعمالنا  نطاق  لتو�شيع  القوية  الأ�ش�س  هذه  على 
الفر�س اجلديدة التي ت�شاهم يف حتقيق املزيد من النمو والنجاح”. من 
اأبوظبي  جانبه، قال �شارالمبو�س ميلونا�س، الرئي�س التنفيذي ل�شركة 
الوطنية للتاأمني: “عززت ال�شركة مكانتها الرائدة يف ال�شوق خالل العام 
الأداء  هذا  اأ�شهم  وقد  الأ�شا�شية.  اأعمالها  قوة  من  بال�شتفادة   2022
القوي للعمليات الت�شغيلية يف حتقيق �شايف اأرباح بلغت 377.9 مليون 
درهم، وذلك بالرغم من احتدام املناف�شة، الأمر الذي يعزز من التزامنا 
الرا�شخ مبوا�شلة تقدمي اأف�شل قيمة لعمالئنا وم�شاهمينا. و�شنوا�شل 
املتوا�شلة  واجلهود  اجلديدة  والرقمية  التقنية  امل��ب��ادرات  يف  ال�شتثمار 
لالرتقاء بتجربة العمالء للحفاظ على مكانتها الرائدة يف هذه ال�شوق 

التي ت�شهد تطورا وتغرا م�شتمرا«.

ك�ى �شركات التطوير العقاري يف الإمارة وتعر�س 13 م�شروعاً عقارياً اإ�شتثمارياً 
وهو ما يعد فر�شة مواتية للراغبني يف �شراء ومتلك عقار يف اإمارة عجمان.

ك�يات  اإىل  ميدانية  رح��ل��ة  ال��ي��وم  ال��ع��ق��اري  والتنظيم  الأرا���ش��ي  دائ���رة  ونظمت 
امل�شتثمرين عن  اإم��ارة عجمان حاليا وذلك لتعريف  املقامة يف  العقارية  امل�شاريع 
قرب على اأبرز واأهم الفر�س الإ�شتثمارية. و�شارك يف اجلولة عدد من زوار املعر�س 
الذي  والتنوع  التطور  مبدى  ال�شديد  اعجابهم  عن  اأعربوا  الذين  وامل�شتثمرين 
اجلمهور  �شرائح  خمتلف  مع  يتنا�شب  وال��ذي  عجمان  يف  العقاري  القطاع  حققه 
وامل�شتثمرين الأمر الذي اثر اإيجاباً على ن�شب العر�س والطلب يف ال�شوق العقاري 
يف الم��ارة. من ناحية اأخرى توا�شلت اجلل�شات النقا�شية التي تقام على هام�س 
معر�س ال�شتثمار العقاري يف عجمان حيث �شهدت اجلل�شات اليوم مناق�شة عدة 
اأهمها كان  العقاري  ال�شتثمارت  زي��ادة  و  بالغ يف تو�شع  تاأثر  حم��اور هامة وذات 

حمور اإدارة الأزمات يف الأبراج ال�شكنية.

•• اأبوظبي-وام:

اجتماع  خ��الل  اأم�س  للتاأمني،  الوطنية  اأبوظبي  �شركة  م�شاهمو  واف��ق 
 40% بن�شبة  نقدية  اأرب���اح  ت��وزي��ع  على  ال�شنوي،  العمومية  اجلمعية 
دي�شم�   31 يف  املنتهية  امل��ال��ي��ة  لل�شنة  دره���م  مليون   228 ب��اإج��م��ايل 
جدول  على  امل��درج��ة  ال��ب��ن��ود  جميع  علي  اجلمعية  و���ش��ادق��ت   .2022
اأعمالها، كما وافق امل�شاهمون على البيانات املالية لل�شركة لل�شنة املنتهية 
يف 31 دي�شم� 2022. وقال ال�شيخ حممد بن �شيف اآل نهيان رئي�س 
عن  الإع��الن  “ ي�شرنا  للتاأمني:  الوطنية  اأبوظبي  �شركة  اإدارة  جمل�س 
اأرباح نقدية بلغت 228 مليون درهم مل�شاهمينا خالل العام 2022، ما 
اإن  ا�شتثماراتهم.  العائدات على  اأف�شل  الرا�شخ بتحقيق  التزامنا  يعك�س 
اأعمالنا  هذا الأداء املايل القوي هو نتيجة مبا�شرة لتطور ا�شراتيجية 
ودعمهم  م�شاهمينا  وث��ق��ة  ال�شركة  عمل  ف��ري��ق  وت��ف��اين  ال��ت��زام  وم���دى 
واأ�شاف: “لقد حققت �شركة اأبوظبي الوطنية  الكبر واملتوا�شل لنا”. 

•• عجمان-وام:

اأ�شاد �شعادة املهند�س عمر بن عمر املهري مدير عام دائرة الأرا�شي والتنظيم 
لالإ�شتثمار  عجمان  معر�س  ي�شهده  ال��ذي  الكبر  بالقبال  عجمان  يف  العقاري 

العقاري يف ن�شخته الأوىل واملقام حاليا يف قاعة الإمارات يف منطقة اجلرف.
من  عجمان  اإم���ارة  يف  العقارية  الإ�شتثمارات  حققته  م��ا  يعزز  املعر�س  اإن  وق��ال 
معدلت ت�شاعدية واأرقام اإيجابية تعك�س قوة و�شالبة القطاع العقاري يف عجمان 
امل�شتثمرين  اإىل ما تتميز به من مقومات وعوامل جذب متنوعة ت�شجع  بالنظر 

املحليني والدوليني وتعزز ثقتهم يف املناخ الإقت�شادي بالإمارة.
ودعا املهتمني بالقطاع العقاري اإىل زيارة املعر�س والتعرف عن قرب على الفر�س 
الإ�شتثمارية الواعدة والإ�شتفادة من اجلل�شات النقا�شية واملحاور الرثية والهادفة 
التي تقام على هام�س املعر�س مو�شحا اأن املعر�س ي�شهد م�شاركة وا�شعة من قبل 

مليوناً   23 ا���ش��ت��ق��ب��ل��ت  امل���ت���ح���دة 
 2022 يف  م�����ش��اف��ر  األ����ف  و700 
م�شجلة ارتفاعاً بن�شبة %89 عن 
2021 وم��ع ازدي��اد اأع��داد الزوار 
يف دول��ة الإم��ارات واإم��ارة ال�شارقة 
املتخ�ش�شني  ت����دف����ق  وت����وا�����ش����ل 
م��ن ج��م��ي��ع اأرج�����اء ال��ع��امل للعمل 
هذه  م�شاريع  قدمت  وال�شتقرار 
فر�شاً  ال���ش��رات��ي��ج��ي��ة  ال�����ش��راك��ة 
والدولة  ال�شارقة  لإم���ارة  ع��دي��دة 
التنمية  م�����ش��رة  ت��ع��زي��ز  مل��وا���ش��ل��ة 

ال�شاملة.

حياة  ج��ودة  لتح�شني  و”�شاملني” 
باإختالف”  و”قائدات  ال��ب��ح��ارة 
البحري  القطاع  يف  امل��راأة  لتمكني 
و”اإبحاركم باأمان” حلماية البيئة 
البحرية وتعزيز الأمن وال�شالمة 
ف�شال  الأرواح  وحماية  البحرية 
 UAE Maritime« مبادرة  عن 
اإىل  ت���ه���دف  ال���ت���ي   »Network
ال��روي��ج ل��دول��ة الإم����ارات كمركز 
مثالية  وب����ي����ئ����ة  ع����امل����ي  ب����ح����ري 

لال�شتثمار البحري.
ودع����م  “بتوجيهات  واأ�����ش����اف����ت: 
ال����ق����ي����ادة ال���ر����ش���ي���دة ن�����ش��ع��ى اإىل 
تقدم  لدعم  اإجنازاتنا  على  البناء 
التحول  وتعزيز  البحري  القطاع 
ومتنوع  م�����ش��ت��دام  اق��ت�����ش��اد  اإىل 

ومتكامل« .
“�شيب تيك”  اأن جوائز  اإىل  ي�شار 
العاملية جزء من موؤمتر  البحرية 
املتخ�ش�س  العاملي  تيك”  “�شيب 
ال���ب���ح���ري  ال����ن����ق����ل  ق����ط����اع����ات  يف 
وال��ن��ف��ط وال���غ���از ح��ي��ث ����ش���ارك يف 
ال�شاد�شة ع�شرة منه عدد  الن�شخة 
ورواد  احلكوميني  امل�شوؤولني  من 
ال�����ش��ن��اع��ة وك���ب���ار امل�������ش���وؤول���ني يف 
التي  واملوؤ�ش�شات  ال�شركات  ك���ى 
القطاع  يف  متميزة  اإ�شهامات  لها 

البحري.
و�شهد حفل توزيع اجلوائز تكرمي 
البحرية  امل���وؤ����ش�������ش���ات  م����ن  ع�����دد 
الذين  ال�شناعة  يف  واملتخ�ش�شني 
اأف�شل  اأ�شهموا يف تطوير وتقدمي 
القطاع  يف  اخل�����دم�����ات  م���ع���اي���ر 

البحري.

الداخلية  امل��ط��اع��م  م���ن  م��ت��ن��وع��ة 
واخل���ارج���ي���ة ومم�����ش��ى مي��ت��د على 
ط�������ول ب����ح����رة اأ������ش�����ج�����ار ال����ق����رم 
امل�شروع  اأدخ���ل  اإذ  األ��ع��اب  ومنطقة 
للعائلة  �شديقة  ج��دي��دة  مفاهيم 
والرفيه  التجارية  املراكز  فئة  يف 
جت����ارب  ت���وف���ر  اإىل  ب���الإ����ش���اف���ة 
�شيما  ل  ومميزة  جديدة  �شياحية 
الطبيعة  من  امل�شتوحاة  التجارب 
دفعة  الوجهة  تقدم  كما  واملغامرة 
املحليني  الأع���م���ال  ل�����رواد  ك��ب��رة 
عمل  فر�س  وت��وف��ر  وامل�شتثمرين 

ج���دي���دة يف ك��ل��ب��اء وج��م��ي��ع اأرج����اء 
املنطقة ال�شرقية.

وم���ن خ���الل دم���ج الآف�����اق املحلية 
“�شروق”  ج���م���ع���ت  وال����ع����امل����ي����ة 
و”اإيجل هيلز ال�شارقة للتطوير” 
روؤاهما الإبداعية لتقدمي مفاهيم 
العائلي  الرفيه  لتجارب  جديدة 
وت����وف����ر ف���ر����ش���ة ل��ل��م��ق��ي��م��ني يف 
لال�شتمتاع  وزواره��������ا  ال�������ش���ارق���ة 
الرغيد  وال��ع��ي�����س  ب��ج��ودة احل��ي��اة 

الذي يلبي طموحاتهم.
ي�شار اإىل اأن دولة الإمارات العربية 

•• ال�شارقة -وام:

تراأ�شت ال�شيخة بدور بنت �شلطان 
ال�شارقة  هيئة  رئي�شة  القا�شمي 
لال�شتثمار والتطوير )�شروق( اأول 
اج��ت��م��اع��ات ال��ع��ام اجل���اري ملجل�س 
اإدارة “اإيجل هيلز ال�شارقة” التي 
تاأ�ش�شت ب�شراكة بني هيئة ال�شارقة 
)�شروق(  وال��ت��ط��وي��ر  لال�شتثمار 
التي  ال��ع��ق��اري��ة  هيلز”  و”اإيجل 
ت��ت��خ��ذ م��ن اإم�����ارة اأب��وظ��ب��ي مقراً 

لها.
و����ش���ه���د الج����ت����م����اع ال�������ذي اأق���ي���م 
للبحوث  ال�������ش���ارق���ة  “جممع  يف 
والتكنولوجيا والبتكار” بال�شارقة 
ار رئي�س  ح�شور �شعادة حممد العبرّ
“اإيجل هيلز” و�شعادة اأحمد عبيد 
لهيئة  التنفيذي  امل��دي��ر  الق�شر 
والتطوير  ل��ال���ش��ت��ث��م��ار  ال�����ش��ارق��ة 
املدير  حم��م��د  وروؤوف  )����ش���روق( 
حيث  هيلز”  “اإيجل  يف  امل�����ايل 

الرئي�شة  النتائج  امل�����ش��ارك��ون  ��م  ق��يرّ
التي  ال���ش��رات��ي��ج��ي��ة  ل��ل�����ش��راك��ة 
جتمعهما وو�شعوا خريطة طريق 

للعام اجلاري واملقبل.
زت على  وخالل النقا�شات التي ركَّ
امل�شاريع  لتنفيذ  الزمني  اجل��دول 
و�شر الأعمال والإجنازات وحجم 
اجلوانب  م���ن  وغ���ره���ا  امل��ب��ي��ع��ات 
بدور  ال�شيخة  ..اأ���ش��ادت  الأ�شا�شية 
الجتماعية  ب��ال��ق��ي��م��ة  ال��ق��ا���ش��م��ي 
امل�شاريع  اأ���ش��اف��ت��ه��ا  ال��ت��ي  وامل��ال��ي��ة 
“اإيجل  و  “�شروق”  امل�شركة بني 

هيلز” منذ عام 2018.
القا�شمي  ب���دور  ال�شيخة  ودع��م��ت 
التي  ال���ش��رات��ي��ج��ي��ة  ال����ق����رارات 
ات��خ��ذه��ا اجل��ان��ب��ان خ��الل اجتماع 
اأن  م������وؤك������دة  الإدارة  جم���ل�������س 
اخل���ط���ط امل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة ت����دل على 
هيلز”  و”اإيجل  “�شروق”  التزام 
التنمية  م�شرة  حتفيز  مبوا�شلة 
واملنطقة  ال�����ش��ارق��ة  يف  امل�����ش��ت��دام��ة 

متنوعة بالإمارة.
“واجهة  م�����ش��روع��ي  ت��ن��ف��ي��ذ  ومت 
مرمي”  و”جزيرة  املائية”  كلباء 
ال�شمو  �شاحب  روؤي���ة  م��ع  متا�شياً 
ال�������ش���ي���خ ال����دك����ت����ور ����ش���ل���ط���ان بن 
املجل�س  ع�����ش��و  ال��ق��ا���ش��م��ي  حم��م��د 
لتعزيز  ال�����ش��ارق��ة  ح��اك��م  الأع���ل���ى 
خ���ط���ط ال���ت���ن���وع الق���ت�������ش���ادي يف 
الإمارة حيث اأ�شهمت “اإيجل هيلز 
مب�شاعفة  للتطوير”  ال�����ش��ارق��ة 
اإق����ب����ال اجل���م���اه���ر ع��ل��ى الإم������ارة 
امل��ح��ل��ي وتعزيز  الق��ت�����ش��اد  ودع����م 
ال���ش��ت��ث��م��ارات وف���ر����س ال��ع��م��ل يف 

دولة الإمارات العربية املتحدة.
و�شط  يف  مرمي”  “جزيرة  وت��ق��ع 
مدينة ال�شارقة وتطل على اخلليج 
العربي وت�شر على طريق التميز 
امل�شاريع  اأك���  واح��دة من  لت�شبح 
ال�شتخدامات  امل��ت��ع��ددة  العقارية 
ت��ت��األ��ف م��ن وحدات  اإذ  يف الإم����ارة 
�شكنية ت�شم جمموعة من ال�شقق 

ال�شرقية.
واأ���ش��ه��م��ت اجل��ه��ت��ان ال��رائ��دت��ان يف 
جمال التطوير بتعزيز مكانة دولة 
عاملياً  امل��ت��ح��دة  العربية  الإم�����ارات 
عاملية  م�شاريع  تنفيذ  خ��الل  م��ن 
مرمي”  “جزيرة  منها  امل�����ش��ت��وى، 
اأ�شهمت  املائية”  كلباء  و”واجهة 
العاملية  ال��ن��ظ��رة  ت�شكيل  ب���اإع���ادة 
العمراين  وال���ت���ج���دي���د  ل��ل��ت��ط��ور 

واحل�شري.
ال�شارقة  ه��ي��ل��ز  “اإيجل  وت��ع��م��ل 
املتخ�ش�شة  ال�����ش��رك��ة  للتطوير” 
ب��ال��ت��ط��وي��ر ال��ع��ق��اري ع��ل��ى حتفيز 
الوجهات  على  امل�شتثمرين  طلب 
ال�����ت�����ي ت����دي����ره����ا م������ع م���وا����ش���ل���ة 
لتحقيق  ����ش���ع���ي���ه���م���ا  ال����ط����رف����ني 
روؤيتهما امل�شركة الرامية لتعزيز 
قطاع ال�شياحة املزدهر يف ال�شارقة 
من خالل تطوير م�شاريع �شكنية 
وجتارية وترفيهية وا�شعة النطاق 
مناطق  وع������دة  امل���دي���ن���ة  ق���ل���ب  يف 

ال�����ش��ك��ن��ي��ة ال��ف��اخ��رة وم��ت��اج��ر بيع 
واملقاهي  وامل�������ش���روب���ات  الأط��ع��م��ة 
على  امل��ط��ل��ة  الرفيهية  وامل���راف���ق 
اإىل  بالإ�شافة  البحرية  الواجهة 
الريا�شية  و  ال�����ش��ح��ي��ة  امل����راف����ق 
وامل������رك������ز امل���ج���ت���م���ع���ي وامل����ر�����ش����ى 
وامل�������ش���اح���ات اخل�������ش���راء وق�����د مت 
ت�شليم املرحلة الأوىل من امل�شروع 
�شكنية  وح�������دة   688 وت�������ش���م���ل 
لل�شغار  واآخ�����ر  ل��ل��ك��ب��ار  وم�����ش��ب��ح��اً 
وعدداً  ل��الأط��ف��ال  األ��ع��اب  ومنطقة 
امل���ق���رر ت�شليم  امل��ت��اج��ر وم���ن  م���ن 
املرحلة الثانية من امل�شروع خالل 

العام اجلاري.
كلباء  “واجهة  م�������ش���روع  وي���ع���د 
افتتاحه موؤخراً  الذي مت  املائية” 
معاير  ذات  �شياحي  ج��ذب  نقطة 
عاملية واأك� وجهة ملتاجر التجزئة، 
ُتوفر  �شاملة  مائية  واج��ه��ة  واأول 
وي�شم  كلباء  يف  متكاملة  خدمات 
وجمموعة  وح�����دة   80 امل�������ش���روع 

•• دبي-وام:

والبنية  ال��ط��اق��ة  وزارة  ح�����ش��دت 
التحتية جائزة “التميز احلكومي 
يف القطاع البحري” �شمن جوائز 
العاملية  ال���ب���ح���ري���ة  “�شيبتك” 
يوؤكد  ج���دي���د  اإجن������از  يف   2023
الريادة  ت��ع��زي��ز  ال��ف��اع��ل يف  دوره����ا 
العاملية لدولة الإمارات يف القطاع 
البحري وتكري�س مكانتها الرائدة 

كمركز جتاري عاملي.
ال�شوء على  التكرمي  وي�شلط هذا 
القطاع  دع����م  يف  ال��������وزارة  ج���ه���ود 
ال��ب��ح��ري وت��ع��زي��ز ج��اذب��ي��ة موانئ 
التي  البحرية  واخل��دم��ات  الدولة 

توفرها.
وت�شكل دولة الإم��ارات ق�شة جناح 
التميز احلكومي  فريدة يف جمال 
والبنية  ال��ط��اق��ة  وزارة  وت�����ش��ع��ى 
مبادراتها  خ����الل  م���ن  ال��ت��ح��ت��ي��ة 
التن�شيق  ت���ع���زي���ز  اإىل  ال���ع���دي���دة 
جهات  ج���م���ي���ع  ب�����ني  وال����ت����ف����اع����ل 
القطاع البحري يف الدولة وتكامل 
الهيئات  خمتلف  واإمكانات  قدرات 
وامل��وؤ���ش�����ش��ات يف ال��ق��ط��اع ح��ي��ث ل 
اإدارة  ع��ل��ى  ال������وزارة  دور  يقت�شر 
وت�شغيل اأحد اأهم املراكز البحرية 
ال���ع���امل يف جمال  ع��ل��ى م�����ش��ت��وى 
اللوج�شتية  واخل���دم���ات  ال�����ش��ح��ن 
وت�شدير  ال�شفن  وق��ود  واإم����دادات 
النفط واإمنا ت�شهم يف دعم التعاون 
العاملية  البحرية  املجتمعات  ب��ني 
الأفكار  ت��ب��ادل  لت�شجيع  ال���رائ���دة 

وامل�شاريع املبتكرة.

املهند�شة  �شعادة  قالت  جانبها  من 
الوزير  م�شت�شار  م��ال��ك  اآل  ح�شة 
وزارة  يف  ال��ب��ح��ري  النقل  ل�����ش��وؤون 
“نلتزم  التحتية:  والبنية  الطاقة 
ال�شاملة  ب��ال��ت��ن��م��ي��ة  ال��������وزارة  يف 
البحري وين�شب تركيزنا  للقطاع 
ال�شناعة  ج���وان���ب  خم��ت��ل��ف  ع��ل��ى 
مب��ا يف ذل���ك زي����ادة الع��ت��م��اد على 
ال���ت���ق���ن���ي���ات احل����دي����ث����ة واحل����ل����ول 
لتح�شني  البتكار  ودع��م  الرقمية 
ال�شالمة  اجلودة وتر�شيخ معاير 
البحرية  البيئة  وحماية  البحرية 

حم���ل���ًي���ا وع����امل����ًي����ا ..وم��������ن خ���الل 
ع�شوية الدولة يف جمل�س املنظمة 
الكثر  تناولنا  الدولية  البحرية 
ذلك  املو�شوعات مب��ا يف  ه��ذه  م��ن 
تتعلق  جوهرية  تعديالت  اإدخ���ال 
بحماية البيئة وا�شت�شافة العديد 
اللوائح  لتنفيذ  العمل  ور����س  م��ن 

واملعاير البحرية الدولية«.
اأط���ل���ق���ت  ال�������������وزارة  اأن  وذك����������رت 
البحرية  امل����ب����ادرات  م���ن  ال��ع��دي��د 
ال����رائ����دة يف دول�����ة الإم��������ارات مبا 
الأزرق”  جلي�شنا  “دعًما  ذل��ك  يف 

وقال �شعادة املهند�س ح�شن حممد 
وزارة  وك���ي���ل  امل���ن�������ش���وري  ج��م��ع��ة 
ل�شوؤون  التحتية  والبنية  الطاقة 
ال��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة وال���ن���ق���ل: “من 
النجاح  ن�شهد  اأن  ف��خ��رن��ا  دواع����ي 
امل�شتمر الذي حتققه وزارة الطاقة 
الإجنازات  فهذه  التحتية  والبنية 
ال���وزارة يف  دليل على جن��اح جهود 
باعتبارها  ال���دول���ة  م��ك��ان��ة  ت��ع��زي��ز 
مركًزا عاملًيا لالبتكار يف اخلدمات 
البحرية مع رفع م�شتوى ا�شتدامة 
القت�شاد والبيئة و�شمان امل�شاواة 

وعدًدا  رائ���ًدا  دول��ًي��ا  بحرًيا  ميناًء 
النفط  ت�شدير  م��وان��ئ  اأك����  م��ن 
موانئ  بع�س  �شنفت  ..كما  عاملًيا 
موانئ   10 اأف�شل  �شمن  ال��دول��ة 
احلاويات  مناولة  حجم  يف  عاملية 
..وه���ذه الإجن����ازات ت��ت��وج جهودنا 
جميع  وم�������ش���اه���م���ة  امل�������ش���ت���م���رة 
ال��ق��ط��اع ح��ي��ث ت�شهم  امل��ع��ن��ي��ني يف 
جهودنا امل�شركة يف تعزيز القدرة 
ال��ت��ن��اف�����ش��ي��ة ال��ع��امل��ي��ة ل���ل���دول���ة يف 

القطاع البحري«.
ومن اأبرز الإجنازات التي حققتها 

البحري  القطاع  بني اجلن�شني يف 
�شمن اإطار قانوين را�شخ«.

وزارة  يف  “نحر�س  واأ�������ش������اف: 
اأن  على  التحتية  والبنية  الطاقة 
تطوير  يف  املتمثل  هدفنا  ين�شجم 
غر  القت�شادية  الأن�شطة  ودع��م 
وال�امج  الأه����داف  م��ع  النفطية 
ال��ط��م��وح��ة ل��دول��ة الإم�����ارات مثل 
تعد  فاليوم  اخلم�شني..  م�شاريع 
دول��ة الإم���ارات واح��دة من اأف�شل 
م�شتوى  ع��ل��ى  ال��ب��ح��ري��ة  امل���راك���ز 
ال��ع��امل وحت��ت�����ش��ن اأك����رث م��ن 20 

دولة الإمارات والتي توؤكد متيزها 
يف القطاع البحري اإعادة انتخابها 
لع�شوية جمل�س املنظمة البحرية 
الثالثة  للمرة  )ب(  الفئة  الدولية 
ع���ل���ى ال����ت����وايل م����ا ي����وؤك����د دوره�����ا 
املحوري يف تطوير ال�شراتيجيات 
تعود  التي  والتفاقات  وال�شيا�شات 
البحري  ال��ق��ط��اع  ع��ل��ى  ب��ال��ف��ائ��دة 
حيث اأ�شهمت الدولة ب�شكل كبر يف 
حت�شني معاير ال�شالمة البحرية 
وتعزيز  البحرية  البيئة  وحماية 
عاملًيا.  ال��ب��ح��ري  ال��ق��ط��اع  ك���ف���اءة 

العدد 13806 بتاريخ 2023/3/23 
اعلن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  18831/2022/253 تنفيذ �سيكات 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ اخلام�شة رقم 187

مو�شوع التنفيذ : املطالبة بقيمة ال�شيك املرجتع رقم )100300( وال�شادر عن بنك دبي ال�شالمي بقيمة 
)45.000( درهم والر�شوم وامل�شاريف .

طالب التنفيذ : �ش�ين بنت كمال املغربى
عنوانه:المارات - امارة دبي - بور�شعيد - ديرة - دبي - �شارع ال املكتوم - مبنى بن حم - �شقة 3

 - ����س.ذ.م.م  الفرو�شية  معدات  لتجارة  ال��ب��وادي  رمي   -2 الزعبي  تي�شر  حممد   -1  : اإعالنهما  املطلوب 
�شفتهما : منفذ �شدهما

مو�شوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)46415( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة بال�شافة اىل مبلغ الر�شوم خلزينة املحكمة ، وعليه 
فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )7( اأيام 

من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70392 العدد 13806 بتاريخ 2023/3/23 

اعلن اأمر اأداء بالن�سر        
                  يف  الدعوى رقم:406/2023/60 امر اداء 

املنظورة يف:اوامر الداء وانفاذ العقود التجارية رقم 203
مو�شوع الدعوى : املطالبة با�شدار المر بالزام املدعي عليه ب�شداد مبلغ )18.860.09( درهم وفائدة 

قانونية 5% من تاريخ ال�شتحقاق وحتى ال�شداد التام والر�شوم وامل�شاريف . 
املدعي:اليا�س لتاأجر احلافالت ذ.م.م

عنوانه:المارات - امارة الفجرة - ال�شيجي - ال�شيجي - �شارع ثوبان ال�شارع العام - مبنى ملك احمد 
م�شباح �شامل - وميثله:عادل عبداهلل خمي�س املعمري

املطلوب اإعالنه :  1- �شركة تاين بالنيت للمقاولت ذ.م.م  -  �شفته : مدعي عليه
ب��ت��اري��خ:2023/2/20 -  اأداء فقد قررت حمكمة دبي البتدائية  اأمر  ا�شت�شدار  الإع��الن :طلب  مو�شوع 
بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ وقدره )18.860.09( درهم ومع الفائدة القانونية بواقع %5 
من تاريخ املطالبة وحتى ال�شداد التام وبالر�شوم وامل�شاريف ومبلغ خم�شمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة 
ولكم احلق ا�شتئناف المر او التظلم منه بح�شب الحوال عمال بن�س املادة 147 من قانون الجراءات 

املدنية ولكم احلق يف ا�شتئناف المر خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�شر هذا العالن    .
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70392
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املال والأعمال

لباك�شتان عربياً وخليجياً واإقليمياً 
ت�شر  ح��ي��ث   ،2021 ع���ام  خ���الل 
ت�شتحوذ  الإم����ارات  اأن  اإىل  الأرق���ام 
%40 م��ن جتارة  اأك���رث م��ن  ع��ل��ى 
كما  العربية،  ال���دول  م��ع  باك�شتان 
اأن الدولة تاأتي يف املرتبة ال�شاد�شة 
الباك�شتانية،  كاأهم وجه لل�شادرات 
ال��ث��ان��ي��ة عاملياً  امل��رت��ب��ة  وك��ذل��ك يف 
باك�شتان  التي ت�شتورد منها  للدول 

بعد ال�شني.
وبلغت قيمة التجارة اخلارجية غر 
النفطية بني البلدين 25.7 مليار 
اأمريكي( يف  درهم )7 مليار دولر 
بن�شبة  من���واً  حمققة   2022 ع��ام 
مليار   19.8 ب����  م���ق���ارن���ًة   30%
اأمريكي(  دولر  مليار  درهم )5.4 
يف عام 2021، وو�شلت ال�شادرات 
الإم�����ارات�����ي�����ة غ����ر ال��ن��ف��ط��ي��ة اإىل 
مليار   4.8 ق���راب���ة  اإىل  ب��اك�����ش��ت��ان 
اأمريكي(  دولر  مليار  درهم )1.3 
عمليات  وحققت   ،2022 ع��ام  يف 
اإىل  الإم���ارات  الت�شدير من  اإع���ادة 
10.6 مليار  الباك�شتانية  الأ�شواق 
اأمريكي(  دولر  مليار  درهم )2.9 
بن�شبة منو %7.7 مقارنة مع عام 

.2021

•• دبي -وام:

اأك������د م���ع���ايل ال����دك����ت����ور ث�����اين بن 
اأحمد الزيودي وزير دولة للتجارة 
العالقات  ومتانة  عمق  اخلارجية 
والتي  ال��ب��اك�����ش��ت��ان��ي��ة،  الإم���ارات���ي���ة 
خمتلف  يف  متوا�شاًل  من���واً  ت�شهد 
املجالت التجارية وال�شتثمارية، يف 
قيادتي  من  الكبر  الهتمام  �شوء 
هذه  بتنمية  ال�شديقني  البلدين 
امل��زي��د من  نحو  ودفعها  ال��ع��الق��ات 
النمو والزدهار مبا يدعم م�شتقبل 
والجتماعية  القت�شادية  التنمية 

للدولتني.
ج����اء ذل����ك يف ال���ل���ق���اء ال�����ذي جمع 
���ش��ي��د نافيد  م���ع���ايل  م���ع  م��ع��ال��ي��ه 
ال��ت��ج��ارة يف جمهورية  وزي����ر  ق��م��ر 
باك�شتان الإ�شالمية، يف مقر وزارة 
القت�شاد بدبي، لبحث �شبل تعزيز 
وال�شتثماري  ال��ت��ج��اري  ال��ت��ع��اون 
امل����ج����الت ذات  ال���دول���ت���ني يف  ب���ني 
اله��ت��م��ام امل�����ش��رك خ��الل املرحلة 
امل��ق��ب��ل��ة، وذل�����ك ب��ح�����ش��ور ك���ل من 
وكيل  الكيت  حممد  جمعة  �شعادة 
التجارة  ل�����ش��وؤون  امل�شاعد  ال����وزارة 
الدولية يف وزارة القت�شاد، و�شعادة 

ال�����ع�����ق�����ارات واخل�������دم�������ات امل���ال���ي���ة 
والتاأمني وجتارة التجزئة واأن�شطة 

البناء وغرها«.
هذا  “ي�شكل  م��ع��ال��ي��ه:  واأ�����ش����اف 
اجلانب  م���ع  ال��������وزاري  الج���ت���م���اع 
لتعزيز  مهمة  فر�شة  الباك�شتاين 
مبا  البلدين،  بني  امل�شرك  العمل 

التجاري  ال��ت��ب��ادل  زي���ادة  يف  ي�شهم 
جمتمعي  وت�شجيع  وال�شتثماري، 
الأع���م���ال يف اجل��ان��ب��ني ع��ل��ى زيادة 
ودعم  واأع���م���ال���ه���م،  ا���ش��ت��ث��م��ارات��ه��م 
ال�شتفادة من الفر�س ال�شتثمارية 
الواعدة يف اأ�شواق البلدين، ل �شيما 
اأن الإمارات ال�شريك التجاري الأول 

حممد �شويلح فاروقي نائب وزير 
كازي  وماريا  الباك�شتاين،  التجارة 
التجارة  ب�����وزارة  امل�����ش��ارك  الأم����ني 
امل�شت�شار  خان  واأدمي  الباك�شتانية، 
الباك�شتانية  بالقن�شلية  التجاري 

يف دبي.
دولة  “تعد  الزيودي:  معايل  وقال 

ت�شمل  حيث  الباك�شتانية،  الأ�شواق 
جمموعة  ال�����ش����ت����ث����م����ارات  ه�������ذه 
القت�شادية  الأن�شطة  من  متنوعة 
اأب��رزه��ا الطاقة  وال��ت��ج��اري��ة، وم��ن 
والت�شالت وتكنولوجيا املعلومات 
واخلدمات املالية والتاأمني والبناء 
والت�شييد والنفط والغاز الطبيعي، 

ال�شتثماري  ال�����ش��ري��ك  الإم�������ارات 
املنطقة  م�������ش���ت���وى  ع���ل���ى  الأول 
وفقاً  لباك�شتان  ع��امل��ي��اً  واخل��ام�����س 
 2021 بنهاية  ال�شادرة  للبيانات 
اإماراتية  ا���ش��ت��ث��م��ارات  ب���اإج���م���ايل 
9 مليارات درهم  مبا�شرة جت��اوزت 
يف  اأم���ري���ك���ي(  دولر  م��ل��ي��ار   2.5(

ويف املقابل و�شل الر�شيد الراكمي 
املبا�شرة  الأج��ن��ب��ي��ة  لال�شتثمارات 
اإىل  الإم������ارات  دول���ة  يف  لباك�شتان 
مليار   2.35( دره���م  مليار   8.6
 ،2020 ب��ن��ه��اي��ة  اأم��ري��ك��ي(  دولر 
الباك�شتانية  ال�شتثمارات  وتركزت 
قطاعات  يف  الإماراتية  الأ�شواق  يف 

على  الغذائية  لل�شناعة  الرا�شخة 
جانب  اإىل  القيمة،  �شل�شلة  ام��ت��داد 
��ن من���ورّ املنتجني  ق��اع��دة ق��وي��ة مًت��كرّ
. ومن  املحليني وقطاع الأغذية ككلرّ
خالل تعاوننا مع منظومة معاجلة 
الأغذية يف “كيزاد”، ومركز اأبوظبي 
ع الروابي لالألبان،  لالأغذية، وجممرّ
ال�نامج  يف  امل�������ش���روع  ���ش��ي�����ش��اه��م 
الوطني لالأمن الغذائي وي�شاعد يف 
تعزيز مكانة اإمارة اأبوظبي والدولة 
كمركز اإقليمي للغذاء”. من ناحيته 
التنفيذي  املدير  اأدوت��ي��ف،  غيل  قال 
“القاب�شة”  يف  الأغ���ذي���ة  مل��ح��ف��ظ��ة 
من  ال�����ش����ت����ف����ادة  اإىل  ن�������ش���ع���ى   ”:
زراعية  بيئة  لتوفر  التكنولوجيا 
قدرات  لتعزيز  بها  م  التحكرّ ميكننا 
اإنتاج حما�شيل  الإم��ارات على  دولة 
ط���ازج���ة ع��ل��ى م�����دار ال����ع����ام، وذل���ك 
حتقيق  اإىل  ���ش��ع��ي��ن��ا  م���ع  ب���ال���ت���وازي 
ع  اإن�������ش���اء جممرّ امل��ت��م��ث��ل��ة يف  روؤي���ت���ن���ا 
احلديث  ال���زراع���ي���ة  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
مثل  املوثوقني  �شركائنا  م��ن  بدعم 

“زيرو«.

•• اأبوظبي - وام:

اأعلنت القاب�شة  )ADQ(، عن بدء 
ع  جممرّ ملنظومة  الت�شغيلية  املرحلة 
رة، مع  املتطورّ الزراعية  التكنولوجيا 
العمودية  ال��زراع��ة  م�شروع  اإط���الق 
“زيرو«  ����ش���رك���ة  م�����ع  ب���ال�������ش���راك���ة 
ZERO، الإيطالية املتخ�ش�شة يف 
عالية  الزراعية  التكنولوجيا  جمال 
“زيرو”  م�����ش��روع  وي���ع���درّ  ال���ت���اأث���ر. 
بداية للعديد من املفاهيم الزراعية 
والتي  بها،  م  التحكرّ يتمرّ  بيئة  �شمن 
التكنولوجيا  ���ع  جم���مرّ يف  ���ش��ت��ق��ام 
ال����زراع����ي����ة، ب���ه���دف مت��ك��ني ق����درات 
ال���زراع���ة ال��داخ��ل��ي��ة حم��ل��ًي��ا، ف�شاًل 
اآفاق الزراعة  ا�شتك�شاف وتعزيز  عن 
وياأتي  للدولة.  ال�شحراوي  املناخ  يف 
ملن�شاأة  الت�شغيلية  امل��رح��ل��ة  اإط����الق 
الزراعية   )ADQ( “القاب�شة« 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اإع���الن  بعد 
رئي�س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب���ن  حم��م��د 
الدولة “حفظه اهلل” ، 2023 “عام 
الك�شف  مترّ  ق��د  وك��ان  ال�شتدامة”؛ 
التكنولوجيا  ع  جممرّ عن  م��رة  لأول 
الزراعية يف �شهر اأغ�شط�س 2021، 
بن�شبة  ي�����ش��اه��م  اأن  ُي��ت��وق��ع  وال�����ذي 
النتاج  اإجمايل  من   7% عن  تزيد 
ال�����زراع�����ي ل����دول����ة الإم�����������ارات عند 
ت�شغيله بطاقته الكاملة. ومترّ اإطالق 
املن�شاأة الزراعية اجلديدة يف منطقة 
اأبوظبي  يف  الق���ت�������ش���ادي���ة  خ��ل��ي��ف��ة 
ر  واملطورّ ل  امل�شغرّ كيزاد”،  “جمموعة 
الأك���� يف دول��ة الإم����ارات للمناطق 
�شة،  واملتخ�شرّ املتكاملة  القت�شادية 
والتي متتلك منظومة عمل را�شخة 
�شل�شلة  ع���  ال��غ��ذائ��ي��ة  لل�شناعات 
بالتايل  وت�شاهم  باأكملها،  القيمة 
�شواء   ، للنمورّ قوية  قاعدة  اإن�شاء  يف 
ب��ال��ن�����ش��ب��ة ل��ل��م��ن��ت��ج��ني امل��ح��ل��ي��ني اأو 
�شيتم  كما  عموًما.  الأغ��ذي��ة  لقطاع 
ل�شتك�شاف  اإ�شافية  مواقع  اإط��الق 

للمزرعة  التجارية  املرحلة  اإط���الق 
العمودية يف العني على م�شاحة 40 
األف مر مربع، اإىل جانب م�شاريع 
م  التحكرّ ب��ت��ق��ن��ي��ات  دة  م�������زورّ اأخ������رى 
وي�شتهدف  ال���داخ���ل���ي���ة.  ب��ال��ب��ي��ئ��ة 
التكنولوجيا  ����ع  جم����مرّ م���������ش����روع 
ال����زراع����ي����ة ب��ن��ط��اق��ه ال���ك���ام���ل على 
ما  لإن����ت����اج  ه��ك��ت��ار   200 م�����ش��اح��ة 
يزيد عن 40 األف طن من الفواكه 
داخل  �شنوًيا  الطازجة  واخل�شروات 

العني  مدينة  يف  املختلفة  التقنيات 
املقبل.  ال����ع����ام  خ�����الل  ال�����ش��ن��اع��ي��ة 
ويهدف امل�شروع امل�شرك الأول بني 
و”زيرو”   )ADQ( “القاب�شة« 
من  امل���ح���ل���ي  الإن�����ت�����اج  ت���ع���زي���ز  اإىل 
واخل�شروات  وال��ف��واك��ه  املحا�شيل 
جمالت  يف  املتعددة  ل�شتخداماتها 
ي����ات  الأغ������ذي������ة ال����ط����ازج����ة وامل����غ����ذرّ
ال�شيدلنية  وامل�������ش���ت���ح�������ش���رات 
احليوية، بالعتماد على الزراعة يف 
داخلية  بيئة  �شمن  عمودية  طبقات 
��م ب��ه��ا، ب��ه��دف متكني  مي��ك��ن ال��ت��ح��كرّ
اإن��ت��اج��ي��ة اأك�������، ومن�����ورّ اأ�����ش����رع، مع 
اأقلرّ للمياه، بالإ�شافة اإىل  ا�شتخدام 
ع من املنتجات  توفر حم�شول متنورّ
يف  للم�شتهلكني  ق��ري��ًب��ا  ال��ط��ازج��ة 
م�شروع  اإق�����ام�����ة  ������ت  ومترّ ال�����دول�����ة. 
م�شاحة  ع��ل��ى  وحت��دي��ث��ه  “زيرو” 
بطاقة  للبدء  م��رب��ع  م��ر   1،000
 10 اإىل ح���وايل  اأول��ي��ة ت�شل  اإن��ت��اج 
اأطنان �شنوًيا يف مرحلته التجريبية، 
عام  �شيف  تنتهي  اأن  ُيتوقع  وال��ت��ي 
بعدها  يتمرّ  اأن  ر  املقررّ ومن   .2023

ع، والتي ت�شكل ن�شبة ت�شل اإىل  املجمرّ
%6 من اإجمايل ا�شتهالك املنتجات 
من   12% ونحو  حملياً،  الزراعية 
الإمارات  اإىل دولة  وارداتها  اإجمايل 
جمعة  حم���م���د  ال����ك����اب����ن  وق�������ال   .
ال�شام�شي، الع�شو املنتدب والرئي�س 
التنفيذي ملجموعة موانئ اأبوظبي: 
يف  “زيرو”  ا���ش��ت�����ش��اف��ة  “ت�شعدنا 
ع التكنولوجيا الزراعية؛ حيث  جممرّ
عملها  مبنظومة  “كيزاد”  تتميز 

ثاين الزيودي يبحث مع وزير التجارة الباك�ستاين �سبل تعزيز التعاون التجاري واال�ستثماري

القاب�سة: بدء املرحلة الت�سغيلية ملنظومة جمّمع التكنولوجيا الزراعية املتطّورة

»برتوكول لالإعالم ال�سياحي اخلليجي لتعزيز ال�سياحة  البينية«
وحتقق الأهداف امل�شركة بني الأطراف وينعك�س اأثرها على 
املجتمع وامل�شتفيدين من اخلدمات . من جانبه اأو�شح ح�شني 
املناعي م�شوؤول جلنة الإعالم ال�شياحي بجمعية ال�شحفيني 
الإمارتية اأن  التعاون املتبادل بني اجلمعيتني  يتما�شى مع ما 
اقت�شادية وتنموية من خالل  برامج  دولنا  من  اإليه  ت�شعى 
خطة امل�شاريع ال�شياحية والإعالمية و�شعي اجلميع   خلدمة 
املجتمع بتوظيف اأبنائه و بناته وتقوية مهاراتهم يف جوانب 
الزمالء  جهود  املناعي  و�شكر   . والإعالمي  ال�شياحي  العمل 
جهودهم  ع��ل��ى  ال�شياحي  ل��الإع��الم  ال�����ش��ع��ودي��ة  اجلمعية  يف 
ور�شة  وتقدمي  املنورة  املدينة  يف  اجلمعية  وفد  ا�شت�شافة  يف 
من  ما�شاهدنا  كثراً  و�شرنا  ال�شياحي  الإع��الم  مفهوم  على 
جهود تبذل يف تنمية ال�شياحة ال�شعودية وهذا جناح م�شرك 
ال�شياحة  وتعزيز  اخلليجية  بالدنا  اقت�شاد  وتنمية  لدولنا 

البينية اخلليجية .

•• ال�شعودية - الفجر: 

روؤيته  وف��ق  واأه��م��ي��ت��ه  ال�شياحي  “ الإع����الم  ور���ش��ة  اختتمت 
2030 التي نفذتها اجلمعية ال�شعودية لالإعالم ال�شياحي  
يف فندق  دار الإميان النركونتننتال املدينة توقيع برتوكول 
وقال  الإم��ارات��ي��ة  ال�شحفيني  وجمعية  اجلمعية  بني  تعاون 
لالإعالم  ال�شعودية  اجلمعية  جمل�س  رئي�س  دغيم  اآل  خالد 
ال�شياحي التعاون الذي مت بني اجلمعيتني ي�شمل تنفيذ برامج 
م�شركة  حتقق الأه��داف التنموية وتعزز اأهداف كل طرف  
يف خدمة املجتمع ال�شياحي وفق الأه��داف التي ي�شعى لها و 
ال�شياحية  دولنا  لأب��راز مقومات  ات�شالية  التخطيط حلملة 
واأمناطها املختلفة  واأو�شح اآل دغيم اأنه �شيتم التدريب على 
برامج الإعالم  ال�شياحي وبرنامج الربية ال�شياحية خلدمة 
�شباب و�شابات دولنا  . و ا�شتحداث اأي برامج تخدم اجلميع  

وخارجية  داخلية  وزي��ارات  ومعار�س 
نفذتها  نوعية  وم���ب���ادرات  وم�����ش��اري��ع 
اإىل   2022 ال���ع���ام  خ����الل  ال���غ���رف���ة 
جانب اإجنازات جمل�س �شيدات اعمال 
للم�شوؤولية  عجمان  ومركز  عجمان 
للتوفيق  عجمان  وم��رك��ز  املجتمعية 

والتحكيم.
م�شاريع  م��ن  ع���دداً  احل�شور  وناق�س 
للعام  الرئي�شية  ال��غ��رف��ة  وم���ب���ادرات 

امل�شاريع  ه���ذه  ت��وف��ره  وم���ا   ،2023
وقيمة  ا����ش���ت���ب���اق���ي���ة  خ�����دم�����ات  م�����ن 
امل�شانع  الغرفة من  م�شافة لأع�شاء 
وال�شركات، بحيث اأكد اأع�شاء جمل�س 
اإدارة غرفة عجمان على �شرورة تنويع 
توجهات  لتواكب  وامل��ب��ادرات  امل�شاريع 
العمال  جمتمع  وت��ط��ل��ع��ات  ال��دول��ة 
وزيادة  املن�شاآت  وا�شتدامة  الإم��ارة  يف 
زي���ادة جاذبية  اإىل ج��ان��ب  الإن��ت��اج��ي��ة 

عجمان لال�شتثمارات املبا�شرة. 
معر�س  نتائج  على  احل�شور  واط��ل��ع 
والتدريب  للتعليم  ال���دويل  عجمان 
�شارك  وال�����ذي  ال��ع��ا���ش��رة  ن�شخته  يف 
وموؤ�ش�شة  جامعة   40 من  اأك��رث  فيه 
ت��ع��ل��ي��م��ي��ة رائ������دة م���ن داخ�����ل وخ����ارج 
 4000 اأك��رث عن  وا�شتقبل  ال��دول��ة، 
املعر�س من من�شة  زائ��ر، وما يوفره 
وزي���ادة  التعليم  ق��ط��اع  ل��دع��م  دول��ي��ة 

ا�شتثماراته يف عجمان والدولة ب�شكل 
دعم  يف  املعر�س  دور  جانب  اإىل  ع��ام، 
القطاع الق��ت�����ش��ادي م��ن خ��الل رفد 
�شوق العمل بالتخ�ش�شات الكادميية 
املطروحة،  ال��وظ��ائ��ف  م��ع  امل��ت��واف��ق��ة 
تبادل  يف  املعر�س  دور  اإىل  بالإ�شافة 
التعاون يف  اأوا���ش��ر  وتعزيز  اخل���ات 
بني  والبحثية  الك��ادمي��ي��ة  امل��ج��الت 

اجلامعات من داخل وخارج الدولة.

•• عجمان - الفجر: 

جتارة  غ��رف��ة  اإدارة  جم��ل�����س  اأو����ش���ى 
م�شاعفة  ب�شرورة  عجمان  و�شناعة 
ودول  الإم����������ارات  دول������ة  يف  اجل����ه����ود 
ال���ت���ع���اون اخل��ل��ي��ج��ي عامة  جم��ل�����س 
ل���ت���ن���ف���ي���ذ ال������درا�������ش������ات وال����ب����ح����وث 
دوري  ب�شكل  املتخ�ش�شة  القت�شادية 
القت�شاد  وم�����ش��ت��ق��ب��ل  واق����ع  مل��ت��اب��ع��ة 
تنمية  ب���ه���دف  اخل���ل���ي���ج���ي،  امل���ح���ل���ي 
املقومات واملزايا التناف�شية لالقت�شاد 
الإم��ارات��ي واخلليجي ودع��م متخذي 
التبعات  اإىل جانب احلد من  القرار، 
يفرزها  ال��ت��ي  ال�شلبية  وال���ت���اأث���رات 

القت�شاد العاملي.
اأهمية  ع��ل��ى  الإدارة  جم��ل�����س  واأك�����د 
جهودها  ع���ج���م���ان  غ����رف����ة  م���ت���اب���ع���ة 

ومقام �شاحب ال�شمو  “حفظه اهلل”، 
اآل مكتوم  را���ش��د  ب��ن  ال�����ش��ي��خ حم��م��د 
ن��ائ��ب رئ��ي�����س ال��دول��ة رئ��ي�����س جمل�س 
ال��وزراء حاكم دبي “رعاه اهلل” واإىل 
مقام �شاحب ال�شمو ال�شيخ حميد بن 
الأعلى  املجل�س  ع�شو  النعيمي  را�شد 
اهلل”  “رعاه  عجمان  حاكم  ل��الحت��اد 
واإخوانهم حكام الإم��ارات، واإىل �شمو 
ويل  النعيمي  حميد  بن  عمار  ال�شيخ 

عهد عجمان واأولياء العهود.
هذا و�شملت اعمال الجتماع الطالع 
الدارة  جمل�س  اجتماع  حم�شر  على 
على  والط��الع   2022 للعام  الرابع 
ال�شابق  ل��ل��ع��ام  اخل���ت���ام���ي  احل�������ش���اب 
الط�������الع على  ك���م���ا مت  واع����ت����م����اده، 
ال��ت��ق��ري��ر ال�����ش��ن��وي لإجن������ازات غرفة 
اإح�شائيات  من  ت�شمنه  وم��ا  عجمان 

اخلطة  ومناق�شة  وامل�شاريع  املبادرات 
 2023 ل��غ��رف��ة ع��ج��م��ان  ال�����ش��ن��وي��ة 
وتعزيز  القت�شاد  تنمية  يف  ودوره���ا 
اجلاذبية ال�شتثمارية لالإمارة وزيادة 
حجم ال�شادرات من املنتجات املحلية 
الأع�شاء  اأع����م����ال  ا����ش���ت���دام���ة  ودع�����م 
م���ن امل���ن�������ش���اآت. ح�����ش��ر الج���ت���م���اع يف 
�شلطان  ال�شيخ  ���ش��ع��ادة  ال��غ��رف��ة  مقر 
الثاين،  ال��ن��ائ��ب   � النعيمي  �شقر  ب��ن 
واأع�شاء جمل�س الإدارة و�شعادة �شامل 

ال�شويدي مدير عام غرفة عجمان.
رحب  الج��ت��م��اع  اأع��م��ال  م�شتهل  ويف 
باحل�شور،  املويجعي  عبداهلل  �شعادة 
ورفع اأ�شمى اآيات التهاين والت�يكات 
مبنا�شبة حلول �شهر رم�شان املبارك، 
اإىل مقام �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
الدولة  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب���ن 

اخلا�س  ال��ق��ط��اع  م��ن�����ش��اآت  لت�شجيع 
من اأع�شاء الغرفة على تبني م�شادر 
للطاقة البديلة والهتمام بالقت�شاد 
ال�������دائ�������ري ح����ف����اظ����اً ع����ل����ى امل���������وارد 
تناف�شية  وتعزيز  الإن��ت��اج  وم�شاعفة 
لتوجيهات  حت��ق��ي��ق��اً  امل��ح��ل��ي،  امل��ن��ت��ج 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد 
اآل نهيان رئي�س الدولة “حفظه اهلل” 
وبهدف تعزيز  “عام ال�شتدامة”،  يف 
بجانب  الإي��ج��اب��ي��ة  الإم����ارة  م�شاركة 
ل�شت�شافة  ا�شتعداداً  الإم��ارات  جهود 

موؤمتر املناخ العاملي “كوب 28«.
جاء ذلك خالل اأعمال اجتماع جمل�س 
برئا�شة  اجل��اري،  للعام  الول  الدارة 
رئي�س  امل���وي���ج���ع���ي  ع����ب����داهلل  ����ش���ع���ادة 
بحيث  عجمان،  غ��رف��ة  ادارة  جمل�س 
وم�شتجدات  نتائج  على  الط���الع  مت 

جمل�ش اإدارة غرفة عجمان يناق�ش م�صاريع ومبادرات 2023

الغرفة حري�سة على تعزيز م�ساهمتها يف عام 
اال�سـتدامة بالتعاون مع اأع�سائهـا من املن�ساآت 

�سوق دبي املايل يحدد اإجراءات تنفيذ ال�سفقات الكبرية املبا�سرة
•• دبي -وام:

اإج��راءات تنفيذ ال�شفقات الكبرة املبا�شرة والتي  اأعلن �شوق دبي املايل عن 
دخلت حيز التنفيذ اعتباراً من 7 مار�س اجلاري وحلت حمل التعميم ال�شادر 
يف 2022. واأو�شح ال�شوق - يف تعميم له - اأن ال�شفقات الكبرة املبا�شرة هي 
�شفقات يتم تنفيذها خارج �شجل الأوام��ر ولن توؤثر على �شعر اإغالق �شهم 
واأدين  اأعلى  على  توؤثر  ل  اأنها  كما  الأ�شعار،  موؤ�شر  على  ول  املعنية  ال�شركة 
اأ�شبوعا. وبح�شب التعميم،  �شعر مت تنفيذه خالل اجلل�شة وخالل اآخر 52 
�شي�شهل النظام اجلديد على الو�شطاء ترتيب املعامالت وال�شفقات الكبرة 
يتعلق  فيما  اأك���  مرونة  وعمالئهم  الو�شطاء  ومنح  عنها،  ال�شوق  واإخطار 
املبا�شرة،  الكبرة  ال�شفقات  تلك  تنفيذ  عند  املعامالت  تلك  وتوقيت  ب�شعر 
كما �شيلغي النظام القيود املفرو�شة على عدد الأطراف املتقابلة يف ال�شفقة 

العميل  ل��دى  الكافية  الأم���وال  توفر  من  التاأكد  الو�شيط  على  اأن��ه  التعميم 
ب�شورة  اإم���ا  الت�شوية  ي��وم  يف  املبا�شرة  الكبرة  ال�شفقة  لت�شوية  امل�شري 
مبا�شرة اأو غر مبا�شرة، كما ل ي�شمح بعمليات البيع على املك�شوف لتداول 
ال�شفقات  على  ال��ت��داول  ع��م��ولت  اأن  واأو���ش��ح  املبا�شرة.  الكبرة  ال�شفقات 
اأنه  اإىل  واأ���ش��ار  ال�شفقة.  تنفيذ  �شعر  اأ�شا�س  على  حتت�شب  املبا�شرة  الكبرة 
ي�شمح للو�شطاء باإدخال وتنفيذ ال�شفقات الكبرة املبا�شرة يف نظام التداول 
اإما عن طريق اإدخال اأوامر لل�شفقات عن طريق نافذة الأوامر لأمر جديد 
اإدارة الأوام��ر اخلا�س  اأو من خالل نظام  يف نظام التداول اخلا�س بال�شوق 
تقدمي  الو�شطاء  وع��ل��ى   ،»FIX« ب��روت��وك��ول  �شيغة  با�شتخدام  بالو�شطاء 
الإلكرونية  اخلدمات  نظام  بوابة  ع�  والإخطاء  الكبرة  ال�شفقات  طلب 
الكبرة  ال�شفقات  طلبات  مطابقة  من  بالتحقق  ال�شوق  و�شيقوم  لل�شوق. 
املبا�شرة ملتطلبات املن�شو�س عليها يف هذه الإجراءات والتفا�شيل الفنية، كما 

اأن  اإىل  التعميم  ول��ف��ت  �شل�شلة.  اإداري����ة  اإج����راءات  وي��وف��ر  املبا�شرة  الكبرة 
تكون  اأن  يجب  تنفيذها  يف  الو�شيط  يرغب  التي  املبا�شرة  الكبرة  ال�شفقة 
قيمتها م�شاوياً اأو اأعلى عن احلدود املخ�ش�شة لقيم تنفيذ ال�شفقات الكبرة 
املبا�شرة، ويتم مراجعة نطاقات متو�شط قيم التداول اليومي للورقة املالية 
واحلدود املخ�ش�شة لقيم تنفيذ ال�شفقة للورقة املالية املعنية ب�شكل ن�شف 

�شنوي و�شيتم الإعالن عنها على موقع ال�شوق.
 وحدد التعميم التزامات الو�شطاء امل�شتمرة، حيث يجب على الو�شيط الذي 
والنقدية  ال�شهمية  اللتزامات  ت�شوية  من  التاأكد  الكبرة  ال�شفقات  ينفذ 
على  ين�س  مل  ما  الت�شوية  ي��وم  يف  ال�شفقة  معاملة  عن  والنا�شئة  بالكامل 
خالف ذلك يف قواعد دبي للمقا�شة، كما يجب على الو�شيط التاأكد من توفر 
الأوراق  املبا�شرة يف احل�شاب  الكبرة  ال�شفقة  املباعة مو�شوع  الأ�شهم  كمية 
املالية للعميل البائع واأن هذه الأوراق املالية هي ر�شيد قابل للتداول. وذكر 

�شيقوم ال�شوق بتاأكيد تنفيذ ال�شفقات الكبرة اأو رف�شها يف حال عدم تطابق 
نظام  خ��الل  من  تاأكيداً  الو�شطاء  و�شيتلقى  املتطلبات،  مع  ال�شفقات  ه��ذه 
التداول عند تنفيذ ال�شفقات. و�شتتحمل ال�شفقات الكبرة املبا�شرة هام�شاً 
دبي  املعتمدة من  الهام�س  واإج��راءات  ل�شيا�شة  وفقاً  وهوام�س متغرة  اأولياً 
للمقا�شة،ويجوز للو�شطاء واأع�شاء دبي للمقا�شة طلب ميزة هام�س التغير 
الو�شيط  يكن  مل  م��ا  الالحقة  البيع  بعمليات  ي�شمح  ل  ب��اأن  ل�شروط  وفقا 
بالكامل  الأم���وال  ت�شوية  ب�شمان  له  ي�شمح  و�شع  يف  للمقا�شة  دب��ي  وع�شو 
تاأكيد متاأخر لت�شوية  اأو  باأي رف�س  الت�شوية، كما ل ي�شمح  بنجاح يف تاريخ 
ال�شفقات الكبرة مل�شتثمري الت�شليم مقابل الدفع »DVP«، وفى حالة عدم 
قيام ع�شو املقا�شة لدى و�شيط ال�شراء يف ت�شوية التزامات اأموال ال�شفقات 
الكبرة، فاإن دبي للمقا�شة �شتعك�س الأوراق املالية التي �شلمها ع�شو املقا�شة 

لدى و�شيط البائع دون اأي تعوي�س.
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والتحديات،  ال��ث��غ��رات  م��ن  ال��ع��دي��د 
حلول  اإىل  حتويلها  كيفية  وناق�شنا 
وفر�س، وعلينا كذلك تكثيف العمل 
اإىل واقع ملمو�س  لتحويل الطموح 
مناق�شة  م��رح��ل��ة  م���ن  والن���ت���ق���ال 
تنفيذها”.و�شارك  اإىل  احل���ل���ول 
من  العديد  ويف  احل���وار  يف  معاليه 
رفيعة  واملناق�شات  العامة  اجلل�شات 
ال���وزاري  الج��ت��م��اع  امل�شتوى خ��الل 
ب�شاأن تغر املناخ يف كوبنهاغن، كما 
وقادة  ال���وزراء  من  جمموعة  التقى 
باملناخ،  وامل��ع��ن��ي��ني  امل��ن��اخ��ي  ال��ع��م��ل 
م��ن��ه��م زه�����او ي��ن��غ��م��ني ن���ائ���ب وزي���ر 

ال�����ش��ي��ن��ي، وم��ع��ايل كولينز  ال��ب��ي��ئ��ة 
الأخ�شر  الق��ت�����ش��اد  وزي����ر  ن���زوف���و 
غري�س  وم��ع��ايل  ال��زام��ب��ي،  والبيئة 
ف���و، وزي����رة ال���ش��ت��دام��ة وال��ب��ي��ئ��ة يف 
مورغان  ج��ي��ن��ي��ف��ر  و  ����ش���ن���غ���اف���ورة، 
الأملانية،  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  وك��ي��ل��ة 
املناق�شات  جميع  يف  معاليه  و���ش��دد 
العمل  ت��ع��زي��ز  اإىل  احل���اج���ة  ع��ل��ى 
امل��ن��اخ��ي ال��ف��ع��ال وامل��ل��م��و���س، ورفع 
الأطراف  موؤمتر  يف  الطموح  �شقف 
ال���زي���ارة،  خ���ت���ام  ويف   .COP28
اأحمد  �شلطان  الدكتور  معايل  �شكر 
اجلابر الوزراء وقادة العمل املناخي، 

�شل�شلة  معاليه  عَقد   - الدمناركية 
حل�شد  �شعياً  الثنائية  اللقاءات  من 
املوؤمتر  اأع����م����ال  جل�����دول  ال���ت���اأي���ي���د 
النتائج  على  الركيز  اإىل  ال��ه��ادف 
دعا  كما  اجلميع،  واح��ت��واء  العملية 
احل�����ش��ور م��ن ك��ب��ار امل�����ش��وؤول��ني اإىل 
نوعية  ونقلة  ج���ذري  ت��ق��دم  حتقيق 
ل��ل��ح��ف��اظ على  امل��ن��اخ��ي  ال��ع��م��ل  يف 
ه����دف ت���ف���ادي جت�����اوز الرت����ف����اع يف 
درجة حرارة كوكب الأر�س م�شتوى 
1.5 درجة مئوية. �شارك يف املوؤمتر 
جمموعة من الوزراء املعنيني باملناخ 
وكبار ممثلي احلكومات من الدول 
امل��ت��ق��دم��ة وال���ن���ام���ي���ة، مب���ا يف ذلك 
املالديف  وج����زر  وال���ي���اب���ان  ف��رن�����ش��ا 
والوليات  املتحدة  واململكة  و�شاموا 
املتحدة الأمريكية والعديد غرها، 
�شتيل،  �شيمون  م��ن  ك��ٍل  ج��ان��ب  اإىل 
الأمم  لتفاقية  التنفيذي  الأم���ني 
املناخ،  تغر  ب�شاأن  الإطارية  املتحدة 
اخلا�س  امل�شت�شار  ه��ارت،  و�شيلوين 
ب�شاأن  املتحدة  لالأمم  العام  لالأمني 
العمل املناخي. وخالل املوؤمتر، قام 
اأحمد  ب��ن  �شلطان  ال��دك��ت��ور  م��ع��ايل 
اجل��اب��ر م��ع م��ع��ايل ���ش��ام��ح �شكري، 
وزي����ر  ي���ورغ���ن�������ش���ن،  دان  وم����ع����ايل 

•• كوبنهاغن-وام:

اأك����د م��ع��ايل ال���دك���ت���ور ���ش��ل��ط��ان بن 
ال�شناعة  وزي������ر  اجل����اب����ر،  اأح����م����د 
الرئي�س  امل��ت��ق��دم��ة  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
 ،COP28 املعنيَّ ملوؤمتر الأطراف
اأن توجيهات القيادة يف دولة الإمارات 
تركز على دعم العمل املناخي العاملي 
لتحقيق تقدم جذري ونقلة ونوعية 
املوؤمتر  خ����روج  ���ش��م��ان  يف  ت�����ش��اه��م 
بنتائج عملية حتتوي اجلميع، ودعا 
معاليه الوزراء وامل�شوؤولني املعنيني 
اأنحاء  م���ن خم��ت��ل��ف  امل���ن���اخ  مب��ل��ف 
العامل اإىل التكاتف وتوحيد اجلهود 
املرجوة. جاء ذلك  النتائج  لتحقيق 
�شمن ت�شريحات معاليه يف موؤمتر 
ال�����وزاري ب�����ش��اأن ت��غ��ر امل���ن���اخ، الذي 
�شامح  معايل  مع  تروؤ�شه  يف  �شارك 
امل�شري  اخل��ارج��ي��ة  وزي����ر  ���ش��ك��ري، 

.COP27 رئي�س موؤمتر
لقاء  اأول  كوبنهاغن  اجتماع  ويعد 
وامل�شوؤولني  للوزراء  ر�شمي  �شيا�شي 
جميع  من  املناخي  بالعمل  املعنيني 
 .COP27 م��ن��ذ  ال���ع���امل  اأن���ح���اء 
امل���وؤمت���ر - الذي  وخ����الل ف��ع��ال��ي��ات 
امتد ليومني وا�شت�شافته احلكومة 

ال��ت��ع��اون الإمن���ائ���ي و���ش��ي��ا���ش��ة املناخ 
على  بالركيز  الدمناركي،  العاملية 
ن��ت��ائ��ج وخم���رج���ات موؤمتر  م��ت��اب��ع��ة 
الطريق  ومت���ه���ي���د   ،COP27
 COP28 لنجاح موؤمتر الأطراف
الإم������ارات  دول����ة  ت�شت�شيفه  ال����ذي 
يف وق���ت لح���ق م��ن ال��ع��ام اجل���اري. 
واأ�شار معايل الدكتور �شلطان اأحمد 
اجلابر اإىل اقراب اإجراء احل�شيلة 
امل��ح��رز يف  ال��ت��ق��دم  ال��ع��امل��ي��ة لتقييم 
�شمن  باري�س  اتفاق  اأه���داف  تنفيذ 
موؤمتر الأطراف COP28، ودعا 
العمل  وق��ادة  ال���وزراء  احل�شور من 
اإج������راءات ع�  امل��ن��اخ��ي اإىل ات��خ��اذ 
الرئي�شية  امل��ج��الت  م��ن  جم��م��وع��ة 
ح��ت��ى مي��ك��ن حت��ق��ي��ق ه����دف تفادي 
جت�����اوز الرت����ف����اع يف درج�����ة ح����رارة 
درجة   1.5 م�شتوى  الأر���س  كوكب 
“التقرير  اإن:  مئوية. وقال معاليه 
التجميعي للتقييم ال�شاد�س للفريق 
احلكومي الدويل املعني بتغر املناخ 
الذي �شدر اأم�س �شلط ال�شوء على 
تواجهنا،  التي  الكبرة  التحديات 
اأجل  م��ن  امل�شار  ت�شحيح  و���ش��رورة 
باري�س،  ات����ف����اق  اأه���������داف  حت��ق��ي��ق 
الفر�س  م��ن  العديد  ح��دد  اأن���ه  كما 

واحللول املتاحة خلف�س النبعاثات 
املناخية”.واأكد  امل���رون���ة  وت��ع��زي��ز 
معاليه احلاجة اإىل ت�شريع م�شارات 
احل��ي��اد امل��ن��اخ��ي ، ك��م��ا اأو����ش���ح نهج 
دولة الإم��ارات لتحقيق هذا الهدف 
مع  “متا�شياً  وق�������ال:   ، احل���ا����ش���م 
توجيهات القيادة يف الإمارات، نعمل 
على ت�شريع م�شارات احلياد املناخي 
م��ن خ���الل الع��ت��م��اد ع��ل��ى م�شادر 
ال���ط���اق���ة امل���ت���ج���ددة واخل���ال���ي���ة من 
الن��ب��ع��اث��ات، ب��ال��ت��زام��ن م��ع خف�س 
انبعاثات منظومة الطاقة احلالية، 
التخفيف  ت��ق��ن��ي��ات  يف  وال���ش��ت��ث��م��ار 
فاعليتها”.  ث��ب��ت��ت  ال��ت��ي  اجل���دي���دة 
فر�شة  ل��دي��ه  “العامل  اأن  واأ����ش���اف 
حم����دودة لإج����راء حت���ول ج���ذري يف 
باأكملها،  امل��ن��اخ��ي  العمل  منظومة 
ذكية،  ب���ا����ش���ت���ث���م���ارات  ق���م���ن���ا  واإذا 
���ش��ن��ك��ون ق���ادري���ن ع��ل��ى ب��ن��اء م�شار 
والجتماعي  الق���ت�������ش���ادي  ل��ل��ن��م��و 
مع  بالتزامن  املناخ  يحمي  امل�شتدام 
ونوه  القت�شادي”.  ال��ت��ق��دم  دع���م 
التمويل  ب��اأه��م��ي��ة  ك��ذل��ك  م��ع��ال��ي��ه 
ال��ن��ج��اح احل��ا���ش��م يف  ع��ام��ل  ب�شفته 
وقال  املناخي،  العمل  رك��ائ��ز  جميع 
متويل  م�شاعفة  اإىل  “نحتاج  اإننا: 

 ،2025 ع����ام  ب��ح��ل��ول  ’التكيرّف‘ 
مو�شوع  يف  فعالة  نتيجة  وحتقيق 
اجلاري  ال��ع��ام  والأ����ش���رار  اخل�شائر 
اللجنة  من  وا�شحة  تو�شيات  ع� 
النتقالية املعنية ب�شندوق معاجلة 
وترتيبات  والأ�������ش������رار  اخل�������ش���ائ���ر 
معاليه  �����ش����دد  ك���م���ا  التمويل”، 
ع��ل��ى ���ش��رورة ال��ت��وا���ش��ل م��ع جميع 
من  للتاأكد  املناخي  العمل  من�شات 
بحلول  لل�شندوق  الكامل  التفعيل 
موؤمتر الأطراف COP28. واأكد 
�شرورة اأن يكون التمويل املخ�ش�س 
ملعاجلة اخل�شائر والأ�شرار موثوقاً 
الدول  اح��ت��ي��اج��ات  ع��ل��ى  ي��رك��ز  واأن 
ل���ت���داع���ي���ات تغر  الأك������رث ت��ع��ر���ش��اً 
اآراء كثرة  وج���ود  اإىل  امل��ن��اخ، لف��ت��اً 
�شرورة  ت��رى  معاليه  اإليها  ا�شتمع 
املالية  امل���وؤ����ش�������ش���ات  اأداء  ت���ط���وي���ر 
التمويل  املزيد من  الدولية لإتاحة 
رة،  مي�شَّ و�شروط  منخف�شة  بتكلفة 
داً احلاجة اإىل الدعم املتوا�شل  موؤكِّ
هذا  وتفعيل  لتحقيق  اجلميع  م��ن 
ال��الزم. ويف ختام املوؤمتر،  التطوير 
خ���اط���ب م��ع��ال��ي��ه احل�������ش���ور داع���ي���اً 
اإىل الن��ت��ق��ال م��ن و���ش��ع الأه����داف 
حددنا  “لقد  وق��ال:   ، تنفيذها  اإىل 

انتقال  لتحقيق  ب��دع��م��ه��م  ورح����ب 
واق��ع��ي وم��ن��ط��ق��ي وذك����ي وع����ادل يف 
نهج  اإىل  ي�����ش��ت��ن��د  ال���ط���اق���ة،  ق���ط���اع 
احتواء ال�شركاء من القطاع اخلا�س 
الزيارة  يف  معاليه  رافق  ومتكينهم. 
�شعادة ماجد ال�شويدي، املدير العام 
 ،COP28 ملكتب موؤمتر الأطراف
م�شتديرة  اجتماع طاولة  قاد  ال��ذي 
التنفيذيني  واملديرين  الروؤ�شاء  مع 
الدمناركي  ال�����ش��ن��اع��ي  ال��ق��ط��اع  يف 
امل����ت����ج����ددة  ال����ط����اق����ة  يف جم��������الت 
وال�شناعات الثقيلة والنقل واأنظمة 

املياه وابتكارات الطاقة.

يف ختام الجتماع الوزاري ب�صاأن تغري املناخ يف كوبنهاغ

الرئي�س املعنّي ملوؤمتر COP28 يدعو الوزراء وامل�سوؤولني املعنيني باملناخ يف العامل للتكاتف 
لتحقيق تقدم جذري ونقلة نوعية يف العمل املناخي والرتكيز على النتائج العملية واحتواء اجلميع

دبي لل�سلع املتعددة يطلق عمالت اإماراتية من الذهب والف�سة 
م�ستوحاة من اإجنازات الدولة على مدار اخلم�سني عامًا املا�سية

املورد الر�شمي للعمالت املعدنية للبنك املركزي  مينت”- 
جلمهورية الت�شيك-.

الرئي�س  �شليم  بن  اأحمد  كل من  ال�شراكة  اتفاقية  ووق��ع 
لل�شلع  دب���ي  مل��رك��ز  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  وامل���دي���ر  الأول  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
املتعددة ومي�شال درتينا الرئي�س التنفيذي ورئي�س جمل�س 

الإدارة يف ت�شيك مينت.
ومت��ث��ل ال��ن��م��اذج الأول���ي���ة م���ن ه���ذه ال��ع��م��الت اجلديدة 
الت�شميمات  الإم��ارات وتتميز مبجموعة من  جناح دولة 
زايد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  �شورة  بينها  من 
و���ش��ورة �شاحب  “حفظه اهلل”  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل 

•• دبي-وام:

اأولية  النقاب عن مناذج  املتعددة  لل�شلع  ك�شف مركز دبي 
ل�شل�شلة جديدة من عمالت ال�شبائك الذهبية والف�شية 
ال��ت��ي حققتها دول���ة الإم����ارات  ب���الإجن���ازات  ال��ت��ي حتتفي 
ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة ع��ل��ى م����دار اخل��م�����ش��ني ع���ام���اً املا�شية 
..و�شتكون هذه العمالت متاحة لل�شراء بعد �شهر رم�شان 

املبارك.
ومت الإع������الن ع���ن ه����ذه ال��ع��م��الت خ����الل م���وؤمت���ر دبي 
“ت�شيك  مع  �شراكة  نتاج  وهي   2022 الثمينة  للمعادن 

رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو 
“رعاه اهلل”  دب��ي  ح��اك��م  ال����وزراء  رئي�س جمل�س  ال��دول��ة 
كوجهة  مكانةالدولة  لتعك�س  اأبوظبي  اللوفر  ومتحف 

ثقافية عاملية.
م��رك��ز دبي  دور  ال��ع��م��الت اجل��دي��دة  ع��ن  الك�شف  وي����ز 
واملعادن  ال��ذه��ب  جت���ارة  م�شهد  دع���م  يف  امل��ت��ع��ددة  لل�شلع 
�شي�شتمر على نف�س  وال��ذي  العامل  الثمينة على م�شتوى 
الوترة و�شول اإىل موؤمتر دبي للمعادن الثمينة ال�شنوي 
الذي�شينظمه مركز دبي لل�شلع املتعددة يف وقت لحق من 

هذا العام.

بعد الت�صكيل اجلديد وللتعرف على فر�ش الرتقاء بالن�صاط القت�صادي لالإمارة

غرفة ال�سارقة تعقد اللقاء التعريفي ملجموعات العمل القطاعية العاملة حتت مظلتها
•• ال�شارقة-الفجر:

ال�������ش���ارق���ة، اللقاء  ع���ق���دت غ���رف���ة جت�����ارة و���ش��ن��اع��ة 
التعريفي ملجموعات العمل القطاعية، بعد الت�شكيل 
الغرفة،  مظلة  حتت  العاملة  للمجموعات  اجلديد 
اخلا�س  القطاع  مع  التوا�شل  وتفعيل  تعزيز  بهدف 
يف الإمارة، والتعرف على التحديات وفر�س التطوير 
اإطالق  ع���  الق��ت�����ش��ادي،  الن�شاط  ب����اأداء  ل��الرت��ق��اء 

برامج عمل فعالة وحمددة لكل جمموعة عمل.
�شعادة  ال��غ��رف��ة،  مقر  يف  انعقد  ال���ذي  ال��ل��ق��اء  و�شهد 
عبد اهلل �شلطان العوي�س، رئي�س جمل�س اإدارة غرفة 
جت����ارة و���ش��ن��اع��ة ال�����ش��ارق��ة، و���ش��ع��ادة حم��م��د اأحمد 
اأم���ني ال��ع��و���ش��ي، م��دي��ر ع���ام غ��رف��ة ال�����ش��ارق��ة، وعبد 
الت�شال  لقطاع  العام  املدير  �شطاف م�شاعد  العزيز 
والأع���م���ال، واإب��راه��ي��م را���ش��د اجل����روان م��دي��ر اإدارة 

روؤ�شاء  جانب  اإىل  بالغرفة،  القت�شادية  العالقات 
50 ممثال  واأكرث من  القطاعية،  العمل  جمموعات 

عن قطاعات اقت�شادية خمتلفة يف اإمارة ال�شارقة.
وت�شمن اللقاء الإ�شاءة على اأهم ما حققته املجموعات 
ومراكز  والفنادق  وال�شناعة  )العقارات  قطاعات  يف 
الت�شوق وجتارة ال�شيارات امل�شتعملة وجتارة و�شناعة 
امل����واد ال��غ��ذائ��ي��ة وال�����ش��ق��ق ال��ف��ن��دق��ي��ة( ع��ل��ى م�شتوى 
اإمارة ال�شارقة خالل املرحلة ال�شابقة، بالإ�شافة اإىل 
اجلديد،  للت�شكيل  املقبلة  املرحلة  بخطط  التعريف 
تواجهها  التي  التحديات  اأبرز  على  ال�شوء  وت�شليط 
ت��ل��ك ال��ق��ط��اع��ات واحل���ل���ول ال��ك��ف��ي��ل��ة ب��ه��ا، يف �شبيل 
وتعزيز  الإم����ارة،  يف  الأع��م��ال  قطاع  م�شالح  حتقيق 
م�شرة  ت��دع��م  ال��ت��ي  الأن�����ش��ط��ة  جميع  يف  م�شاهمته 
التنمية ال�شاملة التي ت�شهدها ال�شارقة على خمتلف 

ال�شعد.

راأ�س اخليمة وكوبا تبحثان 
تعزيز عالقات التعاون التجاري

•• راأ�س اخليمة - وام: 

جتارة  غرفة  لرئي�س  الول  النائب  ا�شماعيل  حممد  يو�شف  �شعادة  بحث 
راأ�س اخليمة ، رئي�س اللجنة العليا ملوؤ�ش�شة �شعود بن �شقر لتنمية م�شاريع 
ال�شاب خالل ا�شتقباله مبقر الغرفة �شعادة نوربرتو اإ�شكالونا كاريلو �شفر 
اآلية تعزيز العالقات التجارية مع جمهورية  جمهورية كوبا لدى الدولة 
ك��وب��ا. ومت خ���الل ال��ل��ق��اء ب��ح��ث ���ش��ب��ل ال��ت��ع��اون ب��ني اإم�����ارة راأ�����س اخليمة 
وجمهورية كوبا ، يف �شوء تطلع اجلانبني لفتح قنوات للتعاون القت�شادي 
، يف  ، وال�شتفادة من الإمكانات الكبرة التي ميلكها الطرفان  والتجاري 
جمال ال�شتثمار ال�شناعي وال�شياحي، والغذائي، والطبي ، مبا يفتح اآفاقاً 
واعدة اأمام جمتمعي الأعمال يف راأ�س اخليمة وكوبا. واأكد يو�شف اأ�شماعيل 
من  الأع��م��ال  لرجال  املتاحة  الت�شهيالت  كافة  لتقدمي  الغرفة  ا�شتعداد   ،
كوبا الراغبني يف تاأ�شي�س �شراكات ا�شتثمارية مع نظرائهم يف راأ�س اخليمة 
مب�شاركتهم  مرحباً   ، املخت�شة  احلكومية  ال��دوائ��ر  مع  بالتن�شيق  وذل��ك   ،
ال�شاب  لتنمية م�شاريع  �شعود بن �شقر  التي تنظمها موؤ�ش�شة  املعار�س  يف 
واعدة  فر�شاً  امل�شاركة  تلك  حتمل  حيث   ، واملتو�شطة  ال�شغرة  للم�شاريع 

لتعزيز العالقات التجارية وعقد ال�شفقات وتبادل اخل�ات .

�صلطان اجلابر: متا�صيًا مع توجيهات القيادة يف الإمارات، نعمل على دعم تقدم العمل املناخي العاملي

معر�س ال�سداقة الرم�ساين للت�سوق والرتاث ينطلق اليوم يف اإك�سبو خورفكان
•• ال�شارقة -وام: 

اإك�شبو خورفكان الفعاليات الرفيهية والت�شويقية  تنطلق اليوم يف مركز 
و�شط م�شاركة متميزة  “ال�شداقة الرم�شاين للت�شوق والراث”  ملعر�س 
من جتار التجزئة والعالمات التجارية املحلية املتخ�ش�شة يف جمال الأزياء 

والأك�ش�شوارات والتجميل بالإ�شافة اإىل م�شاركة عدد من الأ�شر املنتجة.
عرو�س  اإب���ري���ل   21 ح��ت��ى  ف��ع��ال��ي��ات��ه  ت��ت��وا���ش��ل  ال����ذي  احل����دث  و�شي�شهد 
ال�شتهالكية  املنتجات  م��ن  متنوعة  جمموعة  على  ج��اذب��ة  وتخفي�شات 
بتقدمي  املنتجة  الأ���ش��ر  تتفرد  ح��ني  يف  العيد  وه��داي��ا  ال��غ��ذائ��ي��ة  وال�شلع 
اليدوية  الأ���ش��غ��ال  م��ن  املتميزة  الإن��ت��اج��ي��ة  ال�شلع  م��ن  وا���ش��ع��ة  جمموعة 
خليل  وق��ال  ال�شعبية.  وامل��اأك��ولت  واملالب�س  اجللدية  واملنتجات  الراثية 
اإك�شبو خورفكان ي�شعدنا تنظيم هذا احلدث الذي  املن�شوري مدير مركز 
والت�شويقية  التجارية  واملعار�س  الفعاليات  لأجندة  نوعية  اإ�شافة  ميثل 
احلركة  تن�شيط  ب��ه��دف  خ��ورف��ك��ان  اإك�����ش��ب��و  وي�شت�شيفها  ينظمها  ال��ت��ي 

التجارية وال�شياحة الداخلية باملنطقة ال�شرقية وتوفر من�شات ت�شويقية 
احتياجاتهم  كافة  على  احل�شول  فر�شة  خ��ورف��ك��ان  مدينة  ل�شكان  تتيح 
موؤكداً اأن حر�س املركز على ا�شتقطاب م�شاركات متميزة لالأ�شر املنتجة يف 
احلدث ياأتي يف اإطار م�شوؤوليته املجتمعية على �شعيد دعم الأ�شر املنتجة 
اإتاحة الفر�س لها لعر�س منتجاتها واإب��راز قدراتها الإبداعية  من خالل 
والت�شجيع للدخول يف �شوق العمل الإنتاجي اإىل جانب الرويج للمنتجات 
املحلية وامل�شاهمة يف احلفاظ على احلرف اليدوية واإحياء املوروث ال�شعبي 

وتر�شيخ القيم والعادات والتقاليد الأ�شيلة يف نفو�س ال�شباب.
للت�شوق  ال��رم�����ش��اين  “ال�شداقة  م��ع��ر���س  تنظيم  اأن  امل��ن�����ش��وري  واأك����د 
من  يت�شمنه  ومب��ا  امل��ب��ارك  رم�شان  �شهر  حلول  مع  بالتزامن  والراث” 
اأن�شطة وفعاليات ترفيهية �شي�شكل فر�شة متميزة ل�شكان مدينة خورفكان 
وزوارها لتم�شية الأم�شيات البهيجة وخو�س جتربة ت�شوق مليئة باملفاجاآت 
والعرو�س والتخفي�شات الك�ى على جمموعة وا�شعة من ال�شلع واملنتجات 

والتي يقدمها كبار جتار التجزئة واأبرز العالمات التجارية.

Date 23/ 3/ 2023  Issue No : 13806
Notice by Publication for Defendant
Before Case Management Office of 

Federal Civil Court of First Instance of Ajman 
In the Case No. AJCFICICOMS2023/0000502/Commercial

To Defendant : Cool Pack Tissue Paper Industry LLC - Unknown Domicile :
You are required to attend the hearing held on 28/03/2023 in Case Management 
Office of Federal Civil Court of First Instance of Ajman Office No (Head of 
Case Management Office) either personally or by certified proxy, and to provide 
memo of reply of the case attached with all documents within a period not 
exceed to ten days from the date of the notice by publication so that to consider 
the case with aforesaid number - in our capacity as the Defendant.
Note : to notify the Defendant by publication of the notice in widespread 
newspapers that issue in both English and Arabic.

Judicial services office 
Khloud Salem AlSowaidi 

(Signed & Stamped) Ministry of Justice

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70392Date 23/ 3/ 2023  Issue No : 13806

Service of Judgment through Publication
Issued by Federal Court of Sharjah - Civil First Instance Court

Lawsuit No. SHCFICICPL2023/0001785- Payment Order
To The Defendant : Aqeb Sajid Sajid Mahmoud, Address : 9760998
We hereby inform you that on 27/2/2023, this Court issued a judgment 
in the above case in favor of Ahmed Hadi Saad Khalf as follows:
Verdict Text : The Defendant is hereby ordered to pay to the Claimant 
the sum of AED 12000 (Twelve Thousand Dirham) plus 5% legal 
interest from filing the case to the final payment date, with payment 
of fees and expenses.
Judge / Hamed Suleiman Khamis //illegible Signature//
Federal Court of Sharjah- Civil First Instance Court
//Seal : United Arab Emirates- Ministry of Justice//

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70555 Date 23/ 3/ 2023  Issue No : 13806
Notification by publication

No.838 / 2023
The Notifier :

Emirate Telecommunication Group Company (Etisalat Group) p.j.s.c.
By power of attorney / Abdullah Al Nasser

The Notified : MUHAMMAD ASIF GHULAM QASIM
(Unknown address)

The Notifier notifies the Notified to assign him to fulfill the payment of the 
outstanding amount of  24,847.61 AED owed by him plus expenses within the 
period of Five (5) days from the date of this Notification OR we will regretfully 
take all the required Legal Measures and you will have to bear all the judicial 
expenses and attorney fees resulting from it according to article 172,175 of the 
commercial transactions law. The hearing session is scheduled to be on the 
Thursday 23-03-2023, 09:00 AM at the remote litigation chamber, therefore 
you are assigned to attend or who legally represents you, and you have to 
submit your memorandums and documents to the Court 3 days prior to the 
hearing session.
Best regards. 
Preserving all the Notifier’s rights what so ever.

Notification by publication

70021

Date 23/ 3/ 2023  Issue No : 13806
Dubai Courts of First Instance
Public Notice of Payment order

In Execution Case No. 208/2023/587-Civil, execution.
Considered at : Seventh execution circuit No. 228
Subject of the Execution Case : An execution of the ruling issued in Case No. 2045/2022, 
a dispute of fixed amount, by paying the adjudged amount of (AED 24,203), including 
fees and expenses.
Claimant : Brooks Car Rentals (L.L.C)
Address : UAE, Dubai, Port Said, Deira, Port Said Street, Awsha Ibrahim Hassan Lootah 
Building, Shop No. 2, Makani No. 318459481
Addressee : 1- Waleed Al-Absi, in his capacity as: Enforcee 
Claimant has filed the above-mentioned executive claim against you and obligated you to 
pay the adjudged amount of (AED 24203.00) to the claimant or the court treasury.
Subject of the Notice : Accordingly, the court will proceed with the executive procedures 
against you in the event of non-compliance with the aforementioned ruling within seven 
days from the date of publication of this notice.
-To review the details of the case, regulations and memorandums and to submit defense and 
requests, you shall use Dubai Court Services. To subscribe, please click on the link.
Prepared by : Halima Mohammed Al Balushi    Approval Date : 07:27:06 20-03-2023

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70408 Date 23/ 3/ 2023  Issue No : 13806

Notification by Publication
No. 805/2023

The Warner : Jernas Rent A Car
The Warnee : Tundi Ekim Laseisi - Nigerian
The Warner warns the Warnee of the need to pay an amount 
of AED15,350, within a maximum period of five days from 
the date of publication of this warning, otherwise the Warner 
will be forced to take all legal measures which preserves his 
right, filing legal and civil claims, and claiming appropriate 
compensation for any malfunction or damage suffered by the 
Warner, while charging the Warnee with all litigation fees and 
expenses and attorney's fees.
Notary Public

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70408

Date 23/ 3/ 2023  Issue No : 13806

Announcement and Assignment to Fulfil by Publication
Publication Details

Civil implementation 1223/2022
Advertisement Details
To the Respondent / 1- Rahul Raju Santokh 

Address not Known
Where the execution Applicant : The Northern American Service 
Centre - Has filed the above-mentioned executive lawsuit against 
you and obligated you to pay the executed amount of (5,542.5 
dirhams), including fees and expenses. Accordingly, the court 
will proceed with the executive procedures against you in the 
event of non-compliance with the aforementioned decision 
within 7 days from the date of publishing this announcement

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70392
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العدد 13806 بتاريخ 2023/3/23 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة : دهودي لالأعمال الملنيوم والزجاج

رخ�شة رقم: CN 2963411 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل راأ�س املال اىل  100000

تعديل ال�شكل القانوين من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حممد �شليمان حممد منر من مالك اىل مدير

تعديل ن�شب ال�شركاء/حممد �شليمان حممد منر من 100% اىل %0
تعديل اإ�شم جتاري من/دهودي لالأعمال الملنيوم والزجاج

DHUDI ALUMINIUM AND GLASS WORKS

 اإىل/دهودي للمقاولت العامة وال�شيانة - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
DHUDI GENERAL CONTRACTING AND MAINTENANCE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

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

العدد 13806 بتاريخ 2023/3/23 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة : �شالون و�شبا �شي �شولت لل�شيدات

رخ�شة رقم: CN 2847850 قد تقدموا اإلينا بطلب:

تعديل راأ�س املال من 50000 اىل  150000

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

تعديل اإ�شم جتاري من/�شالون و�شبا �شي �شولت لل�شيدات

SEA SALT SPA & LADIES SALOON

 اإىل/�شالون و�شبا �شي �شولت لل�شيدات - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

SEA SALT SPA & LADIES SALOON - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

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

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

مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13806 بتاريخ 2023/3/23 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة : نادي طاقات لليوغا

رخ�شة رقم: CN 3737665 قد تقدموا اإلينا بطلب:

تعديل راأ�س املال اىل  150000

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

تعديل اإ�شم جتاري من/نادي طاقات لليوغا

TAQAAT YOGA CLUB

 اإىل/مركز طاقات مايند فولني�س - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

TAQAAT MINDFULNESS CENTER SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

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

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

مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13806 بتاريخ 2023/3/23 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة : وايت رو�س للع�شل و الع�شاب

رخ�شة رقم: CN 3812535 قد تقدموا اإلينا بطلب:

تعديل راأ�س املال اىل  100

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

تعديل اإ�شم جتاري من/وايت رو�س للع�شل و الع�شاب

WHITE ROSS HONEY & HERBALS

 اإىل/وايت روز للع�شل والع�شاب - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

WHITE ROSE HONEY HERBALS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C 

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

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

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

مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13806 بتاريخ 2023/3/23 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة : لورا كافيه اند بيكري

رخ�شة رقم: CN 4412757 قد تقدموا اإلينا بطلب:

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

تعديل اإ�شم جتاري من/لورا كافيه اند بيكري

LAURA COFFEE AND BAKERY

 اإىل/لورا كافيه اند بيكري - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

LAURA COFFEE AND BAKERY SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C 

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

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

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

مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13806 بتاريخ 2023/3/23 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة : فرمنتك لل�شيانة العامة

رخ�شة رقم: CN 3790969 قد تقدموا اإلينا بطلب:

تعديل اإ�شم جتاري من/فرمنتك لل�شيانة العامة

FERMENTEK GENERAL MAINTENANCE

 اإىل/اإرتكاز لال�شت�شارات الهند�شية

IRTIKAZ ENGINEERING CONSULTANCY

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

خالل يوم واحد من تاريخ ن�شر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غر م�شوؤولة عن اأي حق 

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

مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13806 بتاريخ 2023/3/23 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة : مطعم باك ويالج

رخ�شة رقم: CN 2013950 قد تقدموا اإلينا بطلب:

تعديل اإ�شم جتاري من/مطعم باك ويالج

PAK VILLAGE RESTAURANT

 اإىل/مطعم مالجني وزير�شتان بنو بيف بالو

MALANGI WAZIRISTAN BANNU BEEF PULAO RESTAURANT

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

خالل يوم واحد من تاريخ ن�شر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غر م�شوؤولة عن اأي حق 

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

مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13806 بتاريخ 2023/3/23 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة : كيم اك�ش�ت للتجارة العامة - �شركة 

ال�شخ�س الواحد ذ م م رخ�شة رقم: CN 1261498 قد تقدموا اإلينا بطلب:

تعديل اإ�شم جتاري من/كيم اك�ش�ت للتجارة العامة - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

CAM EXPERT GENERAL TRADING  - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C 

 اإىل/اوتوبوت لتجارة بطاريات ال�شيارات - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

AUTOBOT CARS BATTERIES TRADING - SOLEPROPRIETORSHIP L.L.C

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

خالل يوم واحد من تاريخ ن�شر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غر م�شوؤولة عن اأي حق 

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

مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13806 بتاريخ 2023/3/23 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة : حمل ا�شواء اجلاهلي ل�شالح الدراجات 

الهوائية ذ.م.م رخ�شة رقم: CN 1135878 قد تقدموا اإلينا بطلب:

تعديل اإ�شم جتاري من/حمل ا�شواء اجلاهلي ل�شالح الدراجات الهوائية ذ.م.م

ADWA AL JAHILI BICYCLES REPAIRS SHOP L.L.C

 اإىل/حمل ا�شواء اجلاهلي لت�شليح الكهربائي مكيفات ذ.م.م

ADWA AL JAHILI ELECTRICAL AIR CONDITIONER REPAIR SHOP  - .L.L.C

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

خالل يوم واحد من تاريخ ن�شر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غر م�شوؤولة عن اأي حق 

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

مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13806 بتاريخ 2023/3/23 

اإعالن ت�صفية �صركة
نوع ال�شركة:�شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

ال�شم التجاري:مدر�شة كينجز ايدجهيل ذ.م.م
 0.430 مكتب   -  4 الطابق   -  35 غرب   - اأبوظبي  ال�شركة:جزيرة  عنوان 

وحدة فاطمه بنت مبارك
CN 2366612 :رقم القيد يف ال�شجل القت�شادي

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

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

بالرقم:2305008664 - تاريخ التعديل:2023/03/22
املعني  امل�شفي  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

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

العدد 13806 بتاريخ 2023/3/23 

اإعالن ت�صفية �صركة
نوع ال�شركة:�شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

ال�شم التجاري:اونك�س كورب لتجارة مواد البناء ذ.م.م
عنوان ال�شركة:امل�شفح م 0.7 مبنى ا�شماء جابر اخل�شوانى باملر

CN 4291599 :رقم القيد يف ال�شجل القت�شادي
التعديل الذي طراأ على ال�صركة:

ال�شركة وت�شفية  حل   -  1
وال�شت�شارات  احل�شابات  لتدقيق  عبداحلبيب  ال�شاده/مرال  تعيني   -  2
بناء  وذلك  بتاريخ:2022/12/26   لل�شركة  قانوين  كم�شفي   ، الدارية 
على قرار حم�شر اجلمعية العمومية غر العادية ، املوثق لدى كاتب العدل 

بالرقم:2250030170 - تاريخ التعديل:2023/03/22
املعني  امل�شفي  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

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

العدد 13806 بتاريخ 2023/3/23 

اإعــــــــــالن
لل�شتائر  �شانفي   : ال�شادة   / باأن  الإقت�شادية  التنمية  دائرة  تعلن 

CN 4452841 :والديكور  رخ�شة رقم
قد تقدموا اإلينا بطلب:

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف عبدالهادي مرزوق نا�شر مرزوق الهاجري

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة احمد مبارك �شيف علي ال�شاحلي %100

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

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

العدد 13806 بتاريخ 2023/3/23 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/الدعوة 

العامة للمقاولت وال�شيانة العامة
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2740252 

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

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13806 بتاريخ 2023/3/23 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة : كرا�شت ايز خلدمات تو�شيل الطلبات 

ذ.م.م رخ�شة رقم: CN 4421394 قد تقدموا اإلينا بطلب:

تعديل ال�شكل القانوين من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة  اىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف حممد زاهد عبدالواحد

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة ظهر عبا�س لياقت علي %100

تعديل اإ�شم جتاري من/كرا�شت ايز خلدمات تو�شيل الطلبات ذ.م.م

CRUST AIZ ORDER DELIERY SERVICES L.L.C

 اإىل/�شوبرير خلدمات التو�شيل - �شركة  ال�شخ�س الواحد ذ م م - فرع

SUPERIOR DELIVERY SERVICES - .SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C -  BRANCH

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

خالل يوم واحد من تاريخ ن�شر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غر م�شوؤولة عن اأي حق 

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

مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13806 بتاريخ 2023/3/23 

اإعــــــــــالن
ذ.م.م  لتدريب  نا�شونال  انر  ايكور   : ال�شادة   / باأن  الإقت�شادية  التنمية  دائرة  تعلن 

رخ�شة رقم: CN 2787252 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل راأ�س املال/اىل 50000

تعديل ال�شكل القانوين من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة  اىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف �شاوجات باخرين ملى

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف �شانديب باخرين ملى اوتار مان ملى
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة ليفى كينيمى ملى ايهو�س خيهوتو �شيما %100

تعديل اإ�شم جتاري من/ايكور انر نا�شونال لتدريب ذ.م.م
AECOR INTERNATIONAL TRAINING L.L.C

 اإىل/ايكور انرنا�شونال للتدريب - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
AECOR INTERNATIONAL TRAINING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

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

العدد 13806 بتاريخ 2023/3/23 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة : ال�شدر لتجارة البذور

رخ�شة رقم: CN 2121907 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل راأ�س املال/اىل 100000

تعديل ال�شكل القانوين من موؤ�ش�شة فردية  اىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/اجمد جمال توفيق فروخ من مالك اىل مدير

تعديل ن�شب ال�شركاء/اجمد جمال توفيق فروخ من 100% اىل %0
تعديل اإ�شم جتاري من/ال�شدر لتجارة البذور

AL SIDRA SEEDS TRADING

 اإىل/ال�شدر لتجارة البذور - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
AL SIDRA SEEDS TRADING SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

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

العدد 13806 بتاريخ 2023/3/23 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة : كي . �شبان للمقاولت العامة - ذ م م

رخ�شة رقم: CN 1198145 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل ال�شكل القانوين من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة  اىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف ا�س كي كي لال�شتثمار ذ.م.م
S K K Investment LLC

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شماعيل ابراهيم احمد املرزوقي من �شريك اىل مالك
 K SPAN HOLDING LLC تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة كي �شبان القاب�شة ذ.م.م

تعديل ن�شب  ال�شركاء/ا�شماعيل ابراهيم احمد املرزوقي من 40% اىل %100
تعديل اإ�شم جتاري من/كي . �شبان للمقاولت العامة - ذ م م

K.SPAN GENERAL CONTRACTING  LLC
 اإىل/كي . �شبان للمقاولت العامة - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

K.SPAN GENERAL CONTRACTING SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
فعلى كل من له حق اأو اعرا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خالل يوم واحد من تاريخ ن�شر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غر م�شوؤولة عن اأي حق 

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

العدد 13806 بتاريخ 2023/3/23 

اإعــــــــــالن
اأيه تي ات�س للخدمات  ال�شادة :  باأن /  تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية 

ذ.م.م  رخ�شة رقم: CN 4106433 قد تقدموا اإلينا بطلب:

تعديل اإ�شم جتاري من/اأيه تي ات�س للخدمات ذ.م.م

A T H SERVICES L.L.C

 اإىل/اأيه تي ات�س للتجارة ذ.م.م

A T H TRADING L.L.C

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

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

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

حيث �شت�شتكمل الإجراءات املطلوبة.

مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13806 بتاريخ 2023/3/23 
االمارات للمزادات

تنفيذ رقم 2023/2937

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�سرَا (
تعلن المارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�ش املنازعات الإيجارية يف دبي باأنه �صينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  المــارات  موقع  على  علني  مزاد 
للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2023/03/29 الربعاء  يوم  م�صاءا   6:00 ال�صاعة 

�صده مركز كراتو�ش لالعمال و او�صاف املحجوزات على النحو التايل :
�صعر التقييم                                                                   الو�صف  

 20،850                                                         اأغرا�ش مكتبيه   
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�صيك �صمان وللمزيد من املعلومات التف�صل 
بزيارة املوقع اللكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�ش التقدم 

باعرتا�صه معززا اإياه مبا يربره من م�صنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على الأقل .
المارات للمزادات

مركز ف�س املنازعات االيجارية

70363 العدد 13806 بتاريخ 2023/3/23 
االمارات للمزادات

تنفيذ رقم 2023/2426

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�سرَا (
�صينعقد  باأنه  دبي  يف  الإيجارية  املنازعات  ف�ش  مركز  تكليف  على  وبناء  للمزادات  المارات  تعلن 
مزاد علني على موقع المارات للمزادات www.emiratesauction.ae وذلك يف متام ال�صاعة 
توب  �صده  للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2023/03/29 الربعاء  يوم  م�صاءا   6:00

ات�ش ايه كيه اي ام خلدمات التنظيف �ش.ذ.م.م  و او�صاف املحجوزات على النحو التايل :
                                                                الو�صف                            �صعر التقييم  

 12،300                           اأغرا�ش مكتبيه ومعدات تنظيف ال�صياره  
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�صيك �صمان وللمزيد من املعلومات التف�صل 
بزيارة املوقع اللكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�ش التقدم 

باعرتا�صه معززا اإياه مبا يربره من م�صنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على الأقل .
المارات للمزادات

مركز ف�س املنازعات االيجارية

70363
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العدد 13806 بتاريخ 2023/3/23 
 �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحلل �سركة

ا�شم ال�شركة : �صمارت داتا خلدمات الربجميات - �ش ذ م م  
ال�شكل   - الفهيدي   - ب��ردب��ي   - دب��ي  بلدية  ملك   44-43 رق��م  مكتب   : ال��ع��ن��وان 
القانوين : �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة - ال�شخ�س الواحد )ذ م م( ، رقم الرخ�شة 
تعلن  هذا  مبوجب   1703556  : التجاري  بال�شجل  القيد  رقم   1047872  :
دائ����رة الإق��ت�����ش��اد وال�����ش��ي��اح��ة يف دب���ي ب��اأن��ه ق��د مت ال��ت��اأ���ش��ر يف ال�����ش��ج��ل التجاري 
بتاريخ  ق��رار حماكم دبي  ، وذل��ك مبوجب  اأع��اله  املذكورة  ال�شركة  باإنحالل  لديها 
2023/3/1 وعلى  2023/3/1 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 
للتدقيق  اجلريودي  املعني  امل�شفي  اإىل  التقدم  اأو مطالبة  اعرا�س  اأي  لديه  من 
واملحا�صبة العنوان : مكتب رقم 204 - ملك عبداهلل ال�شعايل - ديرة - هور العنز -  
هاتف  2389721-04 فاك�س: 2389722-04 م�شطحباً معه كافة امل�شتندات 

والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
 امل�صوؤول املخول

حكومة  دبي 
للإقت�ساد وال�سياحة

70640 العدد 13806 بتاريخ 2023/3/23 
�سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي 

ا�شم امل�شفي : اجلريودي للتدقيق واملحا�صبة
العنز  دي��رة - هور  ال�شعايل -  204 - ملك عبداهلل  العنوان :  مكتب رقم 
- هاتف 2389721-04 فاك�س : 2389722-04 مبوجب هذا تعلن 
الإقت�شاد وال�شياحة يف دبي باأنه قد مت تعيني امل�شفي املذكور اأعاله لت�شفية 
قرار  مب��وج��ب  وذل���ك  م  م  ذ  �ش   - الربجميات  خلدمات  داتــا  �صمارت 
دبي  حماكم  العدل  كاتب  ل��دى  واملوثق   2023/3/1 بتاريخ  دب��ي  حماكم 
اإىل  التقدم  اأو مطالبة  اأي اعرا�س  2023/3/1 وعلى من لديه  بتاريخ 
امل�شفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور اأعاله، م�شطحباً 
معه كافة امل�شتندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ 

ن�شر هذا الإعالن
 امل�صوؤول املخول

حكومة  دبي 
للإقت�ساد وال�سياحة

70640 العدد 13806 بتاريخ 2023/3/23 
 �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحلل �سركة

 ا�شم ال�شركة : ديجيتال جولد لتجارة املجوهرات وم�صوغات الذهب والف�صة  
العنوان : مكتب رقم 511 ملك جمموعة �شلطان لال�شتثمار - عود ميثاء - ال�شكل 
القيد  رق��م   1028629  : الرخ�شة  رق��م   ، حم���دودة  م�شوؤولية  ذات   : ال��ق��ان��وين 
بال�شجل التجاري : 1672805 مبوجب هذا تعلن دائرة الإقت�شاد وال�شياحة يف 
دبي باأنه قد مت التاأ�شر يف ال�شجل التجاري لديها باإنحالل ال�شركة املذكورة اأعاله 
، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2023/2/16 واملوثق لدى كاتب العدل 
حماكم دبي بتاريخ 2023/2/16 وعلى من لديه اأي اعرا�س اأو مطالبة التقدم 
اإىل امل�شفي املعني ال�صويدي لتدقيق احل�صابات - �ش ذ م م العنوان : مكتب رقم 
"704 ملك حممد �شعيد خلف الغيث - بور�شعيد - ديرة - هاتف : 04-2288982
فاك�س :   م�شطحباً معه كافة امل�شتندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً 

من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
 امل�صوؤول املخول

حكومة  دبي 
للإقت�ساد وال�سياحة

70640

العدد 13806 بتاريخ 2023/3/23 
 �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحلل �سركة

ا�شم ال�شركة : رذاذ املطر ملقاولت البناء - �ش ذ م م  
 -  B ا�شتدامة  الرمول  ام   - دي��رة   - لوتاه  احمد  �شعيد  ابراهيم  : مكتب ملك  العنوان 
القيد  رق��م   828212  : الرخ�شة  رق��م   ، حم��دودة  م�شوؤولية  ذات   : القانوين  ال�شكل 
بال�شجل التجاري : 1397680 مبوجب هذا تعلن دائرة الإقت�شاد وال�شياحة يف دبي 
باأنه قد مت التاأ�شر يف ال�شجل التجاري لديها باإنحالل ال�شركة املذكورة اأعاله ، وذلك 
العدل حماكم  كاتب  ل��دى  واملوثق   2023/2/23 بتاريخ  دب��ي  ق��رار حماكم  مبوجب 
دبي بتاريخ 2023/2/23 وعلى من لديه اأي اعرا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي 
704 ملك  : مكتب رقم  العنوان  ال�صويدي لتدقيق احل�صابات - �ش ذ م م  املعني 
   : فاك�س   04-2288982  : هاتف   - دي��رة   - بور�شعيد   - الغيث  خلف  �شعيد  حممد 
تاريخ  من  يوماً  وذلك خالل )45(  الثبوتية  والأوراق  امل�شتندات  كافة  معه  م�شطحباً 

ن�شر هذا الإعالن
 امل�صوؤول املخول

حكومة  دبي 
للإقت�ساد وال�سياحة

70640 العدد 13806 بتاريخ 2023/3/23 
 �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحلل �سركة

ا�شم ال�شركة : ريدج لالجهزة الطبية �ش ذ م م  
العنوان : مكتب رقم 092-03 ملك حميد �شلطان حميد بن مويزه - املرر - ال�شكل 
القانوين : �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة - ال�شخ�س الواحد )ذ م م( ، رقم الرخ�شة : 
دائرة  تعلن  هذا  مبوجب   1805701  : التجاري  بال�شجل  القيد  رقم   1101787
باإنحالل  لديها  التجاري  ال�شجل  يف  التاأ�شر  مت  قد  باأنه  دب��ي  يف  وال�شياحة  الإقت�شاد 
ال�شركة املذكورة اأعاله ، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2023/3/20 واملوثق 
لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2023/3/20 وعلى من لديه اأي اعرا�س اأو 
مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني ال�صويدي لتدقيق احل�صابات - �ش ذ م م العنوان 
 : ه��ات��ف   - دي���رة   - بور�شعيد   - ال��غ��ي��ث  خ��ل��ف  �شعيد  م��ل��ك حم��م��د   704 رق���م  : مكتب 
الثبوتية وذلك  والأوراق  امل�شتندات  كافة  معه  :   م�شطحباً  فاك�س   04-2288982

خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
 امل�صوؤول املخول

حكومة  دبي 
للإقت�ساد وال�سياحة

70640

العدد 13806 بتاريخ 2023/3/23 
 �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحلل �سركة

ا�شم ال�شركة : الق�صر لدارة امل�صاريع �ش ذ م م  
العنوان : مكتب رقم 089-03 ملك حميد �شلطان حميد بن مويزه - املرر - ال�شكل 
القانوين : �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة - ال�شخ�س الواحد )ذ م م( ، رقم الرخ�شة : 
دائرة  تعلن  هذا  مبوجب   1805719  : التجاري  بال�شجل  القيد  رقم   1101798
باإنحالل  لديها  التجاري  ال�شجل  يف  التاأ�شر  مت  قد  باأنه  دب��ي  يف  وال�شياحة  الإقت�شاد 
ال�شركة املذكورة اأعاله ، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2023/3/20 واملوثق 
لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2023/3/20 وعلى من لديه اأي اعرا�س اأو 
مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني ال�صويدي لتدقيق احل�صابات - �ش ذ م م العنوان 
 : ه��ات��ف   - دي���رة   - بور�شعيد   - ال��غ��ي��ث  خ��ل��ف  �شعيد  م��ل��ك حم��م��د   704 رق���م  : مكتب 
الثبوتية وذلك  والأوراق  امل�شتندات  كافة  معه  :   م�شطحباً  فاك�س   04-2288982

خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
 امل�صوؤول املخول

حكومة  دبي 
للإقت�ساد وال�سياحة

70640

العدد 13806 بتاريخ 2023/3/23 
�سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي 

ا�شم امل�شفي : ال�صويدي لتدقيق احل�صابات - �ش ذ م م
 - دي��رة  الغيث - بور�شعيد -  �شعيد خلف  704 ملك حممد  العنوان : مكتب رقم 
هاتف : 2288982-04 فاك�س :       مبوجب هذا تعلن الإقت�شاد وال�شياحة يف 
لتجارة  جولد  ديجيتال  لت�شفية  اأع��اله  املذكور  امل�شفي  تعيني  مت  قد  باأنه  دبي 
املجوهرات وم�صوغات الذهب والف�صة وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 
 2023/2/16 بتاريخ  دبي  حماكم  العدل  كاتب  لدى  واملوثق   2023/2/16
وعلى من لديه اأي اعرا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني يف مكتبه الكائن 
بدبي على العنوان املذكور اأعاله، م�شطحباً معه كافة امل�شتندات والأوراق الثبوتية 

وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
 امل�صوؤول املخول

حكومة  دبي 
للإقت�ساد وال�سياحة

70640

العدد 13806 بتاريخ 2023/3/23 
�سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي 

ا�شم امل�شفي : ال�صويدي لتدقيق احل�صابات - �ش ذ م م
العنوان : مكتب رقم 704 ملك حممد �شعيد خلف الغيث - بور�شعيد - ديرة - 
هاتف : 2288982-04 فاك�س :       مبوجب هذا تعلن الإقت�شاد وال�شياحة 
يف دبي باأنه قد مت تعيني امل�شفي املذكور اأعاله لت�شفية رذاذ املطر ملقاولت 
 2023/2/23 البناء - �ش ذ م م وذل��ك مبوجب ق��رار حماكم دبي بتاريخ 
واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2023/2/23 وعلى من لديه 
اإىل امل�شفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على  اأو مطالبة التقدم  اأي اعرا�س 
العنوان املذكور اأعاله، م�شطحباً معه كافة امل�شتندات والأوراق الثبوتية وذلك 

خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
 امل�صوؤول املخول

حكومة  دبي 
للإقت�ساد وال�سياحة

70640 العدد 13806 بتاريخ 2023/3/23 
�سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي 

ا�شم امل�شفي : ال�صويدي لتدقيق احل�صابات - �ش ذ م م
العنوان : مكتب رقم 704 ملك حممد �شعيد خلف الغيث - بور�شعيد - ديرة - 
هاتف : 2288982-04 فاك�س :       مبوجب هذا تعلن الإقت�شاد وال�شياحة 
ريــدج لالجهزة  لت�شفية  اأع���اله  امل��ذك��ور  امل�شفي  تعيني  ق��د مت  ب��اأن��ه  دب��ي  يف 
 2023/3/20 الطبية �ش ذ م م  وذل��ك مبوجب ق��رار حماكم دبي بتاريخ 
واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2023/3/20 وعلى من لديه 
اإىل امل�شفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على  اأو مطالبة التقدم  اأي اعرا�س 
العنوان املذكور اأعاله، م�شطحباً معه كافة امل�شتندات والأوراق الثبوتية وذلك 

خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
 امل�صوؤول املخول

حكومة  دبي 
للإقت�ساد وال�سياحة

70640

العدد 13806 بتاريخ 2023/3/23 
�سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي 

ا�شم امل�شفي : ال�صويدي لتدقيق احل�صابات - �ش ذ م م
العنوان : مكتب رقم 704 ملك حممد �شعيد خلف الغيث - بور�شعيد - ديرة - 
هاتف : 2288982-04 فاك�س :       مبوجب هذا تعلن الإقت�شاد وال�شياحة 
لدارة  الق�صر  لت�شفية  اأع���اله  امل��ذك��ور  امل�شفي  تعيني  مت  ق��د  ب��اأن��ه  دب��ي  يف 
 2023/3/20 امل�صاريع �ش ذ م م  وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 
واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2023/3/20 وعلى من لديه 
اإىل امل�شفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على  اأو مطالبة التقدم  اأي اعرا�س 
العنوان املذكور اأعاله، م�شطحباً معه كافة امل�شتندات والأوراق الثبوتية وذلك 

خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
 امل�صوؤول املخول

حكومة  دبي 
للإقت�ساد وال�سياحة

70640 العدد 13806 بتاريخ 2023/3/23 
 �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحلل �سركة

ا�شم ال�شركة : الأخالء لنقل الب�صائع بال�صاحنات الثقيلة - �ش ذ م م  
1704 ملك ال�شيخ عبداهلل بن عي�شى بن �شلمان ال خليفة - ديرة  العنوان : مكتب رقم 
- النهدة  الوىل - ال�شكل القانوين : �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة - ال�شخ�س الواحد )ذ 
1603855 مبوجب  979153 رقم القيد بال�شجل التجاري :  م م( ،  رقم الرخ�شة : 
هذا تعلن دائرة الإقت�شاد وال�شياحة يف دبي باأنه قد مت التاأ�شر يف ال�شجل التجاري لديها 
 2023/3/8 بتاريخ  ، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي  اأعاله  املذكورة  ال�شركة  باإنحالل 
واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2023/3/8 وعلى من لديه اأي اعرا�س اأو 
& اأم الن�صاري لتدقيق احل�صابات  العنوان :  ايه  مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني 
مكتب رقم 1-2903 ملك �شمو ال�شيخ هزاع بن زايد بن �شلطان ال نهيان -املركز التجاري 
كافة  معه  م�شطحباً   04-2955598  : فاك�س   04-2955582  : ه��ات��ف   - الأول 

امل�شتندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
 امل�صوؤول املخول

حكومة  دبي 
للإقت�ساد وال�سياحة

70640 العدد 13806 بتاريخ 2023/3/23 
�سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي 

ا�شم امل�شفي :  ايه & اأم الن�صاري لتدقيق احل�صابات
�شلطان  بن  زاي��د  بن  ه��زاع  ال�شيخ  �شمو  1-2903 ملك  رقم  : مكتب  العنوان 
 : ف��اك�����س   04-2955582  : ه��ات��ف   - الأول  ال��ت��ج��اري  -امل���رك���ز  ن��ه��ي��ان  ال 
باأنه قد مت  الإقت�شاد وال�شياحة يف دبي  2955598-04 مبوجب هذا تعلن 
بال�صاحنات  الب�صائع  لنقل  الأخالء  لت�شفية  اأع��اله  املذكور  امل�شفي  تعيني 
 2023/3/8 بتاريخ  دب��ي  ق��رار حماكم  وذل��ك مبوجب  ذ م م  الثقيلة - �ش 
لديه  من  وعلى   2023/3/8 بتاريخ  دبي  حماكم  العدل  كاتب  لدى  واملوثق 
اإىل امل�شفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على  اأو مطالبة التقدم  اأي اعرا�س 
العنوان املذكور اأعاله، م�شطحباً معه كافة امل�شتندات والأوراق الثبوتية وذلك 

خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
 امل�صوؤول املخول

حكومة  دبي 
للإقت�ساد وال�سياحة

70640

العدد 13806 بتاريخ 2023/3/23 
  اإعلن �سطب قيد

تعلن وزارة القت�شاد باأن ال�شادة/ �شركة �شوريا جلوبال �س م ح فرع دبي مكتب متثيل 
)اجلن�شية : الهند( قد تقدمت بطلب �شطب قيد فرع ال�شركة يف امارة دبي  )العنوان 
،�س ب  دي�شاي  ديباكومار  - ملك جيا�شكومار   3202 - مكتب  التجاري  : اخلليج 
بالوزارة.   الأجنبية  ال�شركات  �شجل  يف   )4364( رقم  حتت  واملقيدة   )120618
ال�شركات  ���ش��اأن  يف   2015 ل�شنة   )2( رق���م  الحت����ادي  ال��ق��ان��ون  لأح��ك��ام  وت��ن��ف��ي��ذاً 
2010م يف �شان اعتماد  ال��وزاري رقم )377( ل�شنة  التجارية وتعديالته والقرار 
دليل اإجراءات الرخي�س لفروع ومكاتب املن�شاآت املوؤ�ش�شة باخلارج واملناطق احلرة 
بالدولة. يرجى من ال�شادة اأ�شحاب احلق يف العرا�س ان يتقدموا باعرا�شهم اىل 

الوزارة يف ميعاد ل يتجاوز �شهر من تاريخ الن�شر على العنوان التايل:
وزارة القت�صاد -  ادارة الت�صجيل التجاري

 �ش.ب )3625( دبي 

  االمارات العربية املتحدة
وزارة االإقت�ساد

العدد 13806 بتاريخ 2023/3/23 
رقم الرخ�سة : 111885

غرفة جتارة و�سناعة عجمان -  ق�سم ال�سجل التجاري 
اإعلن وحل وت�سفية 

ال�شم التجاري : تيكور لتجارة املعدات والأدوات املعدنية ذ م م )�شركة ال�شخ�س 
الواحد( - نعلن للجميع بان ال�شركة املذكورة اعاله هي : تيكور لتجارة املعدات 
والأدوات املعدنية ذ م م )�شركة ال�شخ�س الواحد(  ذ م م - �شركة ال�شخ�س الواحد 
ام��ارة عجمان مبوجب قانون ال�شركات الحت��ادي  رقم )8( ل�شنة  - تا�ش�شت يف 
)1984( وتعديالته مرخ�شة يف دائرة التنمية القت�شادية و�شجلته  بالتنمية 
وت�شفيتها  حلها  ال�����ش��رك��اء  ق���رر  وق���د   )111885( رق���م  حت��ت  الق��ت�����ش��ادي��ة  

وتعيني ال�شيد.
م�شفى  قانوين لل�شركة فعلى كل من له اي حق او اعرا�س التقدم به للم�شفي 
تاريخ ن�شر الع��الن وعلى  املذكورة اعاله خالل مدة )45( يوما من  القانوين 

العنوان التايل :  امارة   ،  هاتف :    ، �س.ب :  

دائرة التنمية االقت�سادية    
حكومة عجمان

العدد 13806 بتاريخ 2023/3/23 
اإعلن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - قا�سم نعمان قا�سم االغا االغا   
جتاري    SHCEXCICOMS2023 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0001572/ 

اإىل املحكوم عليه : قا�شم نعمان قا�شم الغا الغا 
حيث انه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح املدعي 

املنفذ ي�شر لتاأجر ال�شيارات - يف الق�شية امل�شار اليها اأعاله 
ومبا اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�شم املحدد 

لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي :
املجموع الكلي �شامال الر�شوم وامل�شاريف 17527.0 درهم

اأعاله خالل )15(  اليه  امل�شار  التنفيذي  ال�شند  لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف 
يوما من تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن 

املحكمة �شتتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجل�ي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197 العدد 13806 بتاريخ 2023/3/23 
اإعلن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - نايف علي �سامل البي�س   
املرجتعة  ال�سيكات   SHCEXCIBOUNCE2023 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0001379/ 

اإىل املحكوم عليه : نايف علي �شامل البي�س 
العنوان : العنوان ال�شارقة القوز الهاتف 056655724 

حيث انه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح املدعي 
املنفذ ح�شن ح�شن ابراهيم ال علي ، اجلن�شية الإمارات العربية املتحدة  

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

املطلوب تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �شامال الر�شوم وامل�شاريف 102350.0  
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�شند التنفيذي امل�شار اليه اأعاله خالل )15( يوما من تاريخ اإعالنك 
/ اإعالنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاأنت )م( مكلف )ين( بح�شور جل�شة يوم - املوافق 
اإجراءات  �شتتخذ بحقك  املحكمة  فاإن  ذلك  )م( عن  املذكورة. ويف حالة تخلفك  املحكمة  اأمام   - ال�شاعة   -

التنفيذ اجل�ي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535

العدد 13806 بتاريخ 2023/3/23 
اإعلن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - يو�سف يحيى يو�سف عبا�س   
مدين    SHCEXCICIVS2023 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0001374/ 

اإىل املحكوم عليه : يو�شف يحيى يو�شف عبا�س
حيث انه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح املدعي 

املنفذ �شيماء حممد علي عبدالرحمن ال علي - يف الق�شية امل�شار اليها اأعاله 
اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�شم املحدد لذلك ،  ومبا 
ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �شامال الر�شوم وامل�شاريف 13903.0  
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�شند التنفيذي امل�شار اليه اأعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �شتتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجل�ي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70555 العدد 13806 بتاريخ 2023/3/23 
اإعلن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية
دار املنار لتجارة قطع غيار ال�سيارات ذ م م وميثلها ال�سيد/ �سجاد عزيز   

املرجتعة  ال�سيكات   SHCEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0004388/ 
اإىل املحكوم عليه : دار املنار لتجارة قطع غيار ال�شيارات ذ م م وميثلها ال�شيد/ �شجاد عزيز

حيث انه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح املدعي 
املنفذ نا�شكو اتوموتيف - م م ح  يف الق�شية امل�شار اليها اأعاله 

اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�شم املحدد لذلك ،  ومبا 
ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �شامال الر�شوم وامل�شاريف 23418.0 
درهم.  لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�شند التنفيذي امل�شار اليه اأعاله خالل )15( يوما 
من تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �شتتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجل�ي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70555

العدد 13806 بتاريخ 2023/3/23 
اإعلن مدعى عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
مدين      SHCFICICIVS2023 /0001711 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : مهران يو�شف �شعيد عبدالباري - جمهول حمل الإقامة  
بناء على طلب املدعي / �شعيد يو�شف �شعيد عبدالباري - فل�شطيني اجلن�شية 

الكائنة  529/اأ  رقم  الر�س  قطعة  يف  ح�شته  وتعيني  اإفراز  الق�شاء   -: فيها  ويطالبك  الدعوى  عليك  اأقام  قد 
اإفراز وتعيني ح�شة املدعي يف  3 ح�ش�س وكذلك  2 ح�شة من  مبنطقة بو�شغارة والتي ميتلك فيها املدعي عدد 
قطعة الر�س رقم 2789 الكائنة باملنطقة ال�شناعية رقم 4 ويف حال تعذر الفرز والتعيني فيقوم املدعي �شراء 
ح�شة �شقيقة املدعي عليه يف احل�شتني او بيع ما يتعذر فرزه بالطريقة املبينة يف القانون. ثانيا : الزام املدعي 
اإدارة  اأمام مكتب   2023/4/5 عليه الر�شوم وامل�شروفات ومقابل اتعاب املحاماة.  انت مكلف باحل�شور بجل�شة 
الدعوى حمكمة ال�شارقة الإحتادية املحكمة الإبتدائية املدنية يف متام ال�شاعة 9.30 �شباحا - مكتب رقم )مكتب 
مدير الدعوى رقم 10( �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة 
امل�شتندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�شرة ايام من تاريخ الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله 

- بو�شفك مدعي عليه.  حرر بتاريخ  2023/3/22 م. 
مكتب اخلدمات الق�سائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70591 العدد 13806 بتاريخ 2023/3/23 
اإعلن مدعى عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
مدين      SHCFICICIVS2023 /0001873 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : عبدالرحمن �شامل حممد الرمثه ال�شويدي  - جمهول حمل الإقامة 
الدعوى املرفوعة من / املدعي )ة( : فاطمة رحانه عبداملح�شن 

ال�شخ�شية  الغرا�س  وا�شتالم  درهم   12000 مببلغ  مطالبة   -: ب  فيها  تطالبكم  والتي 
من املزرعة  - الزام املدعي عليهم لدفع الر�شوم وامل�شاريف  - اعالن املدعي عليهم باجلل�شة 
ولئحة الدعاء.  - �شمول احلكم بالنفاذ املعجل طبقا لحكام املادة 229 الفقرة )5( من قانون 
الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2023/3/29 بجل�شة  باحل�شور  مكلف  انت  املدنية.   الإجراءات 
حمكمة ال�شارقة الإحتادية املحكمة الإبتدائية املدنية - مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى رقم 
، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة  2( �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد 
امل�شتندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�شرة ايام من تاريخ الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى 

املذكور رقمها اعاله - بو�شفك مدعي عليه. حرر بتاريخ  2023/3/21 م.   
مكتب اخلدمات الق�سائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13806 بتاريخ 2023/3/23 70535
مذكرة اإعلن حكم بالن�سر 

�سادرة من حمكمة عجمان االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية   
اأداء    امر   AJCFICICPL2023 /0000715 يف  الدعوى رقم

اإىل : املحكوم عليه / في�س ال�شالم ل�شيانة املباين - ذ م م - العنوان : 9738656 
في�س ال�شالم �شاهيد ال�شالم - العنوان : 9738657  

نحيطكم علما بانه بتاريخ 2023/2/13 قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى بالرقم 
اأعاله ل�شالح / اليا�س ل�شناعة م�شتلزمات تكييف الهواء املركزي - ذ م م 

الفا  ع�شر  اإحدى  وقدره  مبلغا  للطالبة  توؤدي  بان  الوىل  �شدها  املعرو�س  ال�شركة   : بالتايل 
من  بدء  7% �شنويا  بواقع  امل�شتحقة  القانونية  الفائدة  عن  ف�شال  درهما  وع�شرة  و�شبعمائة 
وامل�شروفات  بالر�شوم  الزامها  مع  الوفاء  متام  وحتى  املطالبة  �شند  ال�شيكات  ا�شتحقاق  تاريخ 
وبعدم قبول املعرو�س �شده الثاين لإقامته على غر ذي �شفة.  حكما قابال لال�شتئناف خالل 

التبليغ هذا  ل�شتالمك  التايل  اليوم  من  اعتبارا  يوما   15
املحكمة االبتدائية املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70555 العدد 13806 بتاريخ 2023/3/23 

اعلن مبوعد جل�سة اإدارة دعوى بالن�سر
رقم الدعوى 2023/94 منازعات ايجارية 

بناء على طلب مدعي / موري�س �شبحي خمايل - اجلن�شية : فل�شطني  
اىل مدعى عليه / �شمر احمد ال�م اجلن�شية / �شوريا

العقارية  املنازعات  ف�س  جلنة  اخليمة  راأ�س  حمكمة  امام  باحل�شور  مكلف  فاأنت 
والإيجارية �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد عنك يف ال�شاعة 00.00 من يوم الإثنني 
املوافق 2023/3/27، لالإجابة على الدعوى وتقدمي ما لديك من بيانات ودفوع، ويف 
حالة تخلفك عن احل�شور اأو اإر�شال وكيل عنك يف الوقت املحدد فاإن املحكمة �شتبا�شر 
املدعي عليهما  الزام   : ثانيا  الدعوى.  اأول / قبول هذه   : الدعوى غيابيا. طالبا فيه 
يوؤديا للمدعي مبلغ وقدره )14617 درهم(  بان  بالت�شامن والت�شامم فيما بينهما 
الزام املدعي عليهما بالت�شامن  اربعة ع�شر الف و�شتمائة و�شبعة ع�شر درهما. ثالثا : 

والت�شامم بالر�شوم وامل�شروفات ومقابل اتعاب املحاماة.
  اإداري �سعادة متعاملني/ نورة علي ال�سحي 

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

70330

العدد 13806 بتاريخ 2023/3/23 
 �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحلل �سركة

ا�شم ال�شركة : قربان ديالكت�صن لتجارة املواد الغذائية وامل�صروبات - �ش ذ م م  
ذ  ���س  العامة  للتجارة  املعتمدة  بيان  �شركة  ملك   114-262 رق��م  مكتب   : ال��ع��ن��وان 
 - ذات م�شوؤولية حم��دودة  �شركة   : القانوين  ال�شكل   -  1 دب��ي لال�شتثمار  م م - جممع 
ال�شخ�س الواحد )ذ م م( ،  رقم الرخ�شة : 980135 رقم القيد بال�شجل التجاري : 
1605262 مبوجب هذا تعلن دائرة الإقت�شاد وال�شياحة يف دبي باأنه قد مت التاأ�شر 
يف ال�شجل التجاري لديها باإنحالل ال�شركة املذكورة اأعاله ، وذلك مبوجب قرار حماكم 
دبي بتاريخ 2023/3/2 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2023/3/2 
وعلى من لديه اأي اعرا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني ال�صويدي لتدقيق 
احل�صابات - �ش ذ م م العنوان : مكتب رقم 704 ملك حممد �شعيد خلف الغيث - 
بور�شعيد - ديرة - هاتف : 2288982-04 فاك�س :   م�شطحباً معه كافة امل�شتندات 

والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
 امل�صوؤول املخول

حكومة  دبي 
للإقت�ساد وال�سياحة

70640 العدد 13806 بتاريخ 2023/3/23 
�سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي 

ا�شم امل�شفي : ال�صويدي لتدقيق احل�صابات - �ش ذ م م
 - دي��رة  الغيث - بور�شعيد -  �شعيد خلف  704 ملك حممد  العنوان : مكتب رقم 
هاتف : 2288982-04 فاك�س :       مبوجب هذا تعلن الإقت�شاد وال�شياحة يف 
دبي باأنه قد مت تعيني امل�شفي املذكور اأعاله لت�شفية قربان ديالكت�صن لتجارة 
املواد الغذائية وامل�صروبات - �ش ذ م م وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 
2023/3/2 وعلى  2023/3/2 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 
من لديه اأي اعرا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي 
على العنوان املذكور اأعاله، م�شطحباً معه كافة امل�شتندات والأوراق الثبوتية وذلك 

خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
 امل�صوؤول املخول

حكومة  دبي 
للإقت�ساد وال�سياحة

70640
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الفجر الريا�ضي

•• عجمان -وام:

الأعلى  املجل�س  ع�شو  النعيمي  را�شد  بن  حميد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اأك��د 
اأمن واأمان  اأنرّ ما تنعم به دولة الإم��ارات العربية املتحدة من  حاكم عجمان 
الر�شيدة بتوفر  القيادة  ال�شديدة لتوجيهات  الروؤية  هو ح�شاد لغر�س ثمار 
ملكت�شباته وحفاظاً  واملواطن، و�شيانة  الوطن  الأمن حلماية  اأعلى م�شتويات 
ل�شتقراره يف املجالت كافة، كاأولوية ق�شوى تفرد لها الدولة كل الإمكانات 
لالأوطان  منوذجاً  الإم���ارات  لتظل  الطاقات،  كل  حتقيقها  �شبيل  يف  ر  وت�شِخرّ

الآمنة امل�شتقرة.
منطقة  يف  والرماية  للريا�شة  ال�شرطة  ن��ادي  �شموه  افتتاح  ل��دى  ذل��ك  ج��اء 
ويل  النعيمي  حميد  بن  عمار  ال�شيخ  �شمو  بح�شور  عجمان،  باإمارة  اجل��رف 

عهد عجمان ، رئي��س املجل��س التنفي�ذي.
وقال �شاحب ال�شمو حاكم عجمان اإنرّ افتتاح نادي ال�شرطة مبنطقة اجلرف يف 
عجمان ُيعد اإ�شافة مهمة وجهدا نوعيا ُي�شاف اإىل ر�شيد اجلهود التي تبذلها 
القيادة العامة ل�شرطة عجمان يف تقدمي اأف�شل واأرقى اخلدمات ويعزز من 

مكانتها يف ك�شب ثقة كافة اأفراد املجتمع.
واإيجاد  ال�شرطية  الوطنية  والكفاءات  القدرات  بناء  اأهمية  ه على  �شمورّ د  و�شدرّ
املقومات الالزمة لتحفيزها وتنميتها ومتكينها ملوا�شلة عملية التطوير لهذا 

القطاع احليوي، و�شمان متيزه وفق اأرقى املعاير العاملية.
ملقر  ومرافقيه  عجمان  حاكم  ال�شمو  �شاحب  بو�شول  الف��ت��ت��اح  حفل  وب���داأ 
النادي حيث كان يف مقدمة م�شتقبلية ال�شيوخ، و�شعادة اللواء ال�شيخ �شلطان 
- ومت  امل�شوؤولني  وع��دد من  �شرطة عجمان،  ع��ام  قائد  النعيمي  بن عبد اهلل 
النعيمي  بن حميد  ال�شيخ عمار  و�شمو  �شموه،  وقام   - الوطني  ال�شالم  عزف 
بجولة اطلعا خاللها على الأق�شام املختلفة ملرافق النادي الريا�شية املتعددة 
اأعلى  وف��ق  وخدمية  وثقافية  واجتماعية  ريا�شية  مرافق  على  ت�شتمل  التي 
املعاير ، تاله عر�س ل�شرب من طائرات الهليكوبر التابعة لوزارة الداخلية 

من  فلكلوريًة  لوحًة  امل�شاركة  املو�شيقيُة  الفرُق  وقدمت  ال��دول��ة،  علم  حتمل 
املوروِث الإماراتي.

ُت��ظ��ه��ر مت��ي��َز الإجن�����اِز يف ن���ادي ال�شرطة  وت��اب��ع ���ش��م��وه ع��ر���س م���ادة فيلمية 
كما  الب�شري،  الت�شكيل  عر�س  املو�شيقية  الفرق  اأدت  ثم  والرماية،  للريا�شِة 
ال�شرطي  الع�شكري  العر�َس  بال�شارقة  ال�شرطية  العلوم  اأكادميية  طلبة  قدم 

بال�شالح، ود�شن �شموه الفرقة املو�شيقية ل�شرطة عجمان.
املجل�س  النعيمي ويل عهد عجمان رئي�س  ال�شيخ عمار بن حميد  �شمو  واأك��د 
التنفيذي اأن حكومة عجمان تويل اهتماما كبراً بتطوير مقدرات ال�شرطة 
والأجهزة الأمنية من خالل دعمها للخدمات الأمنية يف كافة مناطق الإمارة 
والآمنة  الكرمية  احل��ي��اة  وت��وف��ر  وال�شتقرار  الأم���ن  تعزيز  على  وحر�شها 
القطاع  ه��ذا  تطوير  ل�شراتيجية  تبنيها  خ��الل  من  واملقيمني  للمواطنني 
الأجهزة  املطروحة من قبل  واملقرحات  اإىل كل احللول  وال�شتماع  احليوي 
اإم��ارة عجمان  الأم��ن وال�شالم املجتمعي يف  اإىل توفر  الأمنية والتي تهدف 
بهدف تعزيز اإجراءات الأمن وال�شالمة وتوفر اخلدمات ال�شرطية حلماية 

املواطنني واملحافظة على �شالمتهم.
واأ�شار �شموه اإىل اأنرّ �شرطة عجمان حتظي بدعم كبر واهتمام متوا�شل من 
حتى  والتقدم  التطور  نحو  بها  لل�شر  عجمان،  حاكم  ال�شمو  �شاحب  قبل 
على  واملتطورة  املتقدمة  الأمنية  الأجهزة  م�شاف  يف  عجمان  �شرطة  �شارت 
م�شتوى العامل، و�شارت عجمان وجهة مثلى للعي�س باأمن وا�شتقرار ورفاهية 
واحتلت �شدارة متقدمة �شمن قائمة املدن الع�شر الأكرث اأماناً على م�شتوى 

العامل للعام 2023.
واأ�شاد بجهود الفريق �شمو ال�شيخ �شيف بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
الوزراء وزير الداخلية يف تعزيز الأمن وا�شتتبابه يف جميع اإمارات الدولة، وما 
يقدمه من دعم وم�شاندة متوا�شلة لتطوير الأجهزة الأمنية كافة، وتزويدها 
باأحدث التقنيات حتى اأ�شبحت الإمارات من اأف�شل دول العامل اأمناً و�شالما 

ينعم به املواطنون واملقيمون والزوار.

واأثنى على الأداء رفيع امل�شتوى ملن�شوبي القيادة العامة ل�شرطة عجمان وما 
حققته من جناحات وما تعتمده من نهج يف مد ج�شور التعاون املجتمعي، وهو 

ما يتج�شد يف افتتاح هذا النادي
اخلدمات  تطوير  على  العمل  ���ش��رورة  على  ب��ال��ن��ادي  العاملني  �شموه  وح��ثرّ 
وتلبية  املجتمع  اأف���راد  كافة  اإىل  بها  والو�شول  ال�شرطة  ن��ادي  يقدمها  التي 
ال�شاملة  اجل��ودة  تلتزم معاير  متطلباتهم يف احل�شول على خدمات مميزة 
هذا  ال��داخ��ل��ي��ة يف  ل����وزارة  ال�شراتيجية  اخل��ط��ة  اأه����داف  ت�شمنته  م��ا  وف��ق 

املجال.
رئي�س  النعيمي  بن حميد  العزيز  ال�شيخ عبد  الفتتاح..  ح�شر حفل مرا�شم 
دائرة التنمية ال�شياحية ، وال�شيخ را�شد بن حميد النعيمي رئي�س دائرة البلدية 
والتخطيط، وال�شيخ عبد اهلل بن ماجد النعيمي مدير عام �شوؤون املواطنني، 
واللواء ال�شيخ �شلطان بن عبد اهلل النعيمي قائد عام �شرطة عجمان واللواء 
واللواء خليفة حارب اخلييلي  ال�شارقة،  �شرطة  قائد  ال�شام�شي  الزري  �شيف 
وكيل وزارة الداخلية، واللواء �شامل مبارك ال�شام�شي الوكيل امل�شاعد للموارد 
ومدراء  امل�شوؤولني  كبار  من  وع��دد   ، الداخلية  وزارة  يف  امل�شاندة  واخل��دم��ات 

اجلهات احلكومية وعدد من ال�شباط و�شف ال�شباط.
اإىل ذلك قال �شعادة اللواء ال�شيخ �شلطان بن عبد اهلل النعيمي قائد عام �شرطة 
عجمان اإن اإن�شاء نادي ال�شرطة للريا�شة والرماية مت برعاية ودعم كرميني 
من �شاحب ال�شمو ال�شيخ حميد بن را�شد النعيمي ع�شو املجل�س الأعلى حاكم 
رئي�س جمل�س  نائب  نهيان  اآل  زاي��د  بن  �شيف  ال�شيخ  �شمو  الفريق  و  عجمان 
الوزراء وزير الداخلية، وتوجيهات �شموهما الكرمية التي تعد دافعاً وحافزاً 
اأمن و�شالمة وا�شتقرار املجتمع  مل�شاعفة اجلهود وموا�شلة العطاء لتحقيق 
وحر�شاً من �شرطة عجمان على دعم م�شرتها الريا�شية، وت�شجيع موظفيها 

على ممار�شة الريا�شة، وجعلها نظاماً واأ�شلوب حياة.
واأكد اأن القيادة العامة ل�شرطة عجمان تويل الريا�شة والأن�شطة الريا�شية 
ال�شرطة  يف  الريا�شة  اأهمية  على  منها  تاأكيداً  كبراً  ودعماً  وا�شعاً  اهتماماً 

وتنمية  الريا�شي  الوعي  ن�شر  على  تعمل  التي  الريا�شية  النوادي  يف  ممثلة 
املدربني  وت��وف��ر  املجتمع  واأف����راد  ال�شرطة  �شباط  ل��دى  البدنية  ال��ق��درات 
والأن�شطة  ال���ام��ج  م��ن  بالعديد  تهتم  كما  ال��ري��ا���ش��ات،  جلميع  املخت�شني 

الثقافية والجتماعية.
املجتمع،  �شرائح  جميع  يخدم  متكامل  اجتماعي  ريا�شي  النادي  اأنرّ  واأ�شاف 
وي�شم مالعب لكرة القدم �شممت مبعاير دولية، اإ�شافة اإىل �شالة مغلقة 
للرماية،  ال�شالت، وميدان متكامل  وال�شلة، وكرة قدم  اليِد والطائرة  لكرِة 
و�شالة  جتهيزاته  بجميع  دولياً  وم�شبحاً  البدنية،  اللياقِة  لأج��ه��زِة  و�شالًة 
وقاعاٍت  للمنا�شبات،  وقاعًة  وجمل�شاً  وال�شنوكر،  والبلياردو  البولينج  لألعاِب 
للور�ِس واملنتديات، ومركزاً حديثاً للم�شتقبل والذكاء ال�شطناعي، ومالحَق 
ريا�شيًة وجمتمعيًة مميزة، وقاعات اجتماعات، ومواقع لالحتفالت الر�شمية، 
وم�شبحاً اأوملبياً، وميداناً مغلقاً للرماية، اإ�شافة اإىل قاعات ملمار�شة الريا�شات 
والألعاب القتالية، وريا�شات اأخرى متنوعة، كما ي�شم النادي اأكادمييات لكرة 
وحتقق  التطلعات  تلبي  عالية  مبعاير  ومالعب  والطائرة،  وال�شلة،  القدم، 

الطموح وتعزز جودة احلياة.
واأ�شار �شعادته اإىل اأن �شرطة عجمان نفذت العديد من امل�شروعات واملبادرات 
الإجنازات  من  الكثر  وحققت  عالية  ج��ودة  ذات  خدمات  وقدمت  الع�شرية 
والتخ�ش�شات  امل���ج���الت  ك��ب��راً يف خم��ت��ل��ف  ���ش��وط��اً  وق��ط��ع��ت  وال��ط��م��وح��ات 
مب�شتوى  الرت��ق��اء  بغية  علمية  اأ�ش�س  وف��ق  وريا�شياً  واإداري���اً  فنياً  ال�شرطية 

اخلدمات الأمنية التي تقدمها للمجتمع
داعمة  ُمن�شاأة  ليكون  تاأ�ش�س  والرماية  للريا�شة  ال�شرطة  ن��ادي  اأن  واأو���ش��ح 
للريا�شة واللياقة البدنية يف دولة الإمارات، وهو متاح جلميع اأفراد املجتمع، 
وقد �شعت اإدارة النادي لت�شميم باقات ا�شراكات خمتلفة تلبي روؤى وتطلعات 

امل�شركني
ويف ختام الفعالية قلرّد �شمو ال�شيخ عمار بن حميد النعيمي، ويل عهد عجمان، 

رئي�س املجل�س التنفيذي عددا من ال�شباط امل�شتحقني بالأو�شمة وال�شارات.

•• اأبوظبي - وام:

مع مرور 20 جولة من م�شابقة دوري اأدنوك للمحرفني لكرة القدم، فر�س 
لعبو الإمارات وال�ازيل املحرفون بفرق امل�شابقة هيمنتهم على قائمة هدايف 
البطولة حتى الآن، من خالل ت�شجيل اأكرث من 46 % من اأهداف البطولة 
حتى الآن.وخ��الل 140 مباراة ع� 20 جولة، �شهدت فعاليات دوري اأدنوك 
الواحدة.وبرغم  للمباراة  اأه���داف   3 بلغ  مبتو�شط  هدفا   420 للمحرفني 
اعتماد العديد من الفرق يف خط الهجوم على الالعبني الأجانب، كان لالعبني 
 105 �شجلوا  حيث  التهديفية  احل�شيلة  ه��ذه  من  كبر  ن�شيب  الإم��ارات��ي��ني 
اأهداف بن�شبة بلغت 25 % من اأهداف البطولة حتى الآن.وج��اءت الأهداف 
الثانية يف  املرتبة  ال�ازيل  اإماراتيا، واحتل لعبو  43 لعبا  بتوقيع  ال�105 
قائمة الأكرث تهديفا بامل�شابقة بر�شيد 90 هدفا ع� 26 لعبا.وحل يف املركز 
الثالث لعبو املغرب بر�شيد 29 هدفا ع� 6 لعبني، وتالهم لعبو ال�تغال 
بر�شيد  العني  التوجويل لبا كودجو مهاجم  الالعب  ثم  26 هدفا،  بر�شيد 
مبخوت  علي  البطولة.وت�شدر  ه��دايف  قائمة  ليت�شدر  مب��ف��رده،  هدفا   21
18 هدفا، وت��اله فابيو  )اجل��زي��رة( لعبي الإم���ارات يف هذه القائمة بر�شيد 

ليما )الو�شل( بر�شيد 15 هدفا، ثم اأحمد عامر )كلباء( بر�شيد 8 اأهداف، 
و�شيبا�شتيان تيجايل )الوحدة( بر�شيد 5 اأهداف، ثم 4 اأهداف لكل من حبيب 
الفردان )كلباء(، وكايو كانيدو )العني(، و�شهيل النوبي )بني يا�س(، و3 اأهداف 
لعبد اهلل رم�شان )اجلزيرة(، وهدفان لكل من حارب �شهيل )�شباب الأهلي(، 
)الن�شر(،  ربيع  جمعة  وعمر  )ال��وح��دة(،  حمد  اهلل  وعبد  الزعابي،  وطحنون 
وخالد ال�شنحاين )ال�شارقة(، وعلي �شالح )الو�شل(، وزايد العامري، وخلفان 
مبارك )اجلزيرة(، وعلي اليحيائي )الظفرة(، فيما جاء 26 هدفا عن طريق 
26 لعبا اآخرين.وت�شدر قائمة الالعبني ال�ازيليني جواو بيدرو )الوحدة( 
بر�شيد 12 هدفا، وتاله لورن�شي دو )البطائح( بر�شيد 10 اأهداف، ثم كايو 
بر�شيد  )الو�شل(  �شانكالي  وتوما�س  اأه��داف،   9 بر�شيد  )ال�شارقة(  لوكا�س 
اأهداف، ثم جيل�تو اأوليفرا   6 بر�شيد  )ال�شارقة(  ولوان بريرا  اأهداف،   7
الأهلي(،  )�شباب  جي�شيو  ايجور  من  كل  ويليه  اأه���داف،   5 بر�شيد  )الو�شل( 
الأهداف  منهما.وجاءت  لكل  اأه��داف   4 بر�شيد  يا�س(  )بني  اليا�س  ورافاييل 
 ) )ال��ع��ني  رحيمي  �شفيان  وت�شدرهم  لع��ب��ني،   6 ع���  امل��غ��رب  لالعبي  ال�29 
بر�شيد 10 اأهداف، فيما ت�شدر اأهداف الالعبني ال�تغاليني، والبالغة 26 

هدفا، اإيلتون فيليبي )خورفكان( بر�شيد 7 اأهداف.

•• دبي -وام:

�شهدت البطولة الآ�شيوية للري�شة 
موؤخرا  اأق��ي��م��ت  وال���ت���ي  ال��ط��ائ��رة 
حمكمات   4 م�������ش���ارك���ة  دب������ي،  يف 
اإدارة  يف  الأوىل  للمرة  اإم��ارات��ي��ات 
مباريات البطولة، و�شط نخبة من 
الآ�شيوية،  ال��ق��ارة  يف  اللعبة  حكام 
على  الأوىل  التجربة  كانت  حيث 
امل�شتوى اخلارجي، بعد م�شاركتهن 
من  ال���ع���دي���د  اإدارة  يف  ق���ب���ل  م����ن 
وامل�شابقات  امل��ح��ل��ي��ة  امل����ب����اري����ات 
هناك  ي��ك��ون  اأن  دون  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة، 
اأي تواجد لبطولت على م�شتوى 
التحكيمي  ال��رب��اع��ي  اأع��ل��ى.و���ش��م 
كل من بثينة ال�شام�شي، ومي�شون 
اأحمد  وعائ�شة  البلو�شي،  عي�شى 
�شاهني، وم�شاعل عي�شى البلو�شي.

لهن  الأوىل  ال��ت��ج��رب��ة  اأن  واأك����دن 
بعيدا عن البطولت املحلية كانت 
اإي��ج��اب��ي��ة ل��ل��غ��اي��ة، وط����ورت كثرا 
اجلانب،  ه��ذا  يف  م�شتوياتهن  من 
اأن���ه���ا ك��ان��ت حت���ت ا�شراف  خ��ا���ش��ة 
للعبة.وقالت  الآ���ش��ي��وي  الحت����اد 
احلكمة بثينة ال�شام�شي: "بدايتي 
بدورة  اللتحاق  خ��الل  م��ن  كانت 
للم�شاركة يف حتكيم مباريات دورة 
الريا�شية  لالألعاب  هند  ال�شيخة 
ل����ل���������ش����ي����دات، وم��������ن ه����ن����ا ك���ان���ت 
التجارب  م���ن  مل���زي���د  الن���ط���الق���ة 
الآ�شيوي  الظهور  حتى  اجل��دي��دة 
خالل  "اأطمح  الأخر".واأ�شافت: 

مباريات  حتكيم  يف  املقبلة  الفرة 
لأ����ش���ح���اب ال��ه��م��م، ف��ه��م الأق�����رب 
تقدمي  يف  اأ�شهم  اأن  واأمت��ن��ى  اإيل، 
عمل اإيجابي لهم، اأما فيما يتعلق 
الري�شة  حت���ك���ي���م  يف  مب���������ش����واري 
البداية،  يف  ي����زال  ف��ال  ال��ط��ائ��رة، 
يف  بامل�شاركة  كبر  الطموح  ولكن 
حت��ك��ي��م ب���ط���ولت خ�����ارج ال���دول���ة، 
وك����ان����ت الآ�����ش����ي����وي����ة داف�������ع كبر 
املقبلة".وقالت  للخطوة  ومعنوي 
البلو�شي:  عي�شى  مي�شون  زميلتها 
قبل  ك��ان��ت  ال��ل��ع��ب��ة  م��ع  "بدايتي 
ع�����ام�����ني، وخ�������الل ه������ذه ال���ف���رة 
الدورات  من  العديد  على  ح�شلت 
التحكيمي  اجل��ان��ب  يف  التاأهيلية 
وكانت  للعبة،  مم��ار���ش��ت��ي  ب��ج��ان��ب 

املباريات  حت��ك��ي��م  يف  الن���ط���الق���ة 
الطائرة  للري�شة  ف��زاع  بطولة  يف 
لأ���ش��ح��اب ال��ه��م��م، وب��ع��ده��ا كانت 
النطالقة يف عدد من البطولت، 
ثم البطولة الآ�شيوية".اأما عائ�شة 
اأحمد �شاهني فاأكدت اأنها التحقت 
وخالل   ،2015 ع���ام  يف  باللعبة 
من  العديد  اكت�شبت  الفرة  ه��ذه 
البطولة  ك���ان���ت  ح��ت��ى  اخل�������ات 
الأوىل يل  ت��ع��د  ال��ت��ي  الآ���ش��ي��وي��ة 
القاري". امل�������ش���ت���وى  ه�����ذا  ع���ل���ى 

واأ�شافت: "مل اأواجه اأي �شعوبات 
خ����الل م�����ش��ارك��ت��ي وزم���ي���الت���ي يف 
ال�شيوية،  البطولة  اإدارة مباريات 
ع��ل��ى ال��رغ��م م��ن ال��ره��ب��ة الأوىل 
القاري،  للم�شاركة يف هذا احلدث 

اأك�  ك���ان  وال���داف���ع  ال��ط��م��وح  لأن 
املطلوبة،  ب���ال�������ش���ورة  ل���ل���ظ���ه���ور 
خ���ا����ش���ة اأن�����ن�����ي لع����ب����ة واأع��������رف 
جيدا".من  وال���ق���وان���ني  ال���ل���وائ���ح 
م�شاعل  احل��ك��م��ة  اأك�����دت  ج��ان��ب��ه��ا 
ال��ب��ل��و���ش��ي اأن جت��رب��ة امل�����ش��ارك��ة يف 
مثلت  الآ���ش��ي��وي��ة،  البطولة  اإدارة 
باملجال  م�شوارها  يف  كبرة  قفزة 
كبرا  دافعا  واأعطتها  التحكيمي، 
الفرة  يف  امل�شاركات  م��ن  للمزيد 
احتاد  اأن  ب��ال��ذك��ر  امل��ق��ب��ل��ة.ج��دي��ر 
الإم������ارات ل��ل��ري�����ش��ة ال��ط��ائ��رة قام 
ما  على  احلكمات  بتكرمي  موؤخرا 
م�شرفة،  م�����ش��ت��وي��ات  م���ن  ق��دم��ن��ه 
اأ�شاد بها اجلميع، خا�شة من حكام 

وحمكمات القارة الآ�شيوية".

•• تبلي�شي - وام:

ال���ي���وم بفندق  ب��ع��د ظ��ه��ر  جت����رى 
تبلي�شي  مب��دي��ن��ة  ان(  )ه��ول��ي��دي 
تقنية  ع�����  ج���ورج���ي���ا  ع���ا����ش���م���ة 
)تبلي�شي  بطولة  ق��رع��ة  الفيديو 
لعام  ل����ل����ج����ودو  �����ش����الم(  ج����ران����د 
مناف�شاتها  تنطلق  التي   ،2023
الأول  م��ن��ت��خ��ب��ن��ا  غ����دا مب�����ش��ارك��ة 
للجودو، والتي ي�شت�شيفها الحتاد 
الريا�شية  ب��ال��ق��اع��ة  اجل����ورج����ي 
الأومل��ب��ي��ة يف ال��ف��رة م��ن 24 اإىل 
ب���اإ����ش���راف  اجل�������اري  م����ار�����س   26
الحت����اد ال�����دويل، وي��ب��ل��غ جمموع 
جوائزها 154 األف دولر.وي�شارك 
البطولة  الن  ح��ت��ى  ال��ب��ط��ول��ة  يف 

425 لعباً ولعبة من 62 دولة، 
3 منتخبات عربية هي  بينها  من 
الإم��ارات والبحرين ولبنان، بحثا 
الأوىل  امل��راك��ز  على  املناف�شة  ع��ن 
ال��ت��اأه��ل لأومل��ب��ي��اد باري�س  ون��ق��اط 

القرعة  ح��ف��ل  2024.ويعقب 
اليوم اجتماع جلنة حكام البطولة 
مب�شاركة  العام  الفني  والجتماع 
اخلام�شة  ويف  امل��ن��ت��خ��ب��ات،  م����دراء 
امليزان  اإج��������راءات  ���ش��ت��ب��داأ  م�����ش��اء 
اجلن�شني  م���ن  اخل��ف��ي��ف��ة  ل��ل��ف��ئ��ات 
التي تخو�س مناف�شات اليوم الأول 
للبطولة، وذلك بالقاعة الريا�شية 
بعثة  تبلي�شي.ويراأ�س  يف  الأوملبية 
التميمي  نا�شر  الوطني  منتخبنا 
اأم���ني ال�����ش��ر ال��ع��ام ل��الحت��اد اأمني 
ال��دويل للجودو،  �شندوق الحت��اد 
وت�شم معه كال من املدرب فيكتور 
اثنني  لعبني  بجانب  �شيكروف، 
هما تالل �شفيلي يف وزن حتت 66 
وزن  يف  اأرام  وج���ري���ج���وري  ك��ج��م، 

�شعادة  ك��ج��م.واط��م��اأن   90 حت��ت 
رئي�س  ال��درع��ي  ثعلوب  بن  حممد 
احتاد اجلودو خالل ات�شال هاتفي 
ال��ب��ع��ث��ة ع��ل��ى و�شول  م���ع رئ��ي�����س 
املع�شكر  البعثة اىل جورجيا عقب 
البعثة  ال��ن��اج��ح، وح���ث  اخل���ارج���ي 
الإيجابية  امل�شاركة  ���ش��رورة  على 
يف تلك البطولة املهمة التي ت�شم 
م��ن��ت��خ��ب ال���ي���اب���ان ب��ط��ل ال���ع���امل، 
بجانب  املتطور،  فرن�شا  ومنتخب 
ي�شارك  ال����ذي  ج��ورج��ي��ا  م��ن��ت��خ��ب 
41 لع��ب��ا ولع��ب��ه، متمنيا  ب��ع��دد 
يف  �شورة  باأف�شل  يظهروا  اأن  لهم 
املوؤهلة  النقاط  حل�شد  م�شرتهم 
باري�س  اأومل����ب����ي����اد  يف  ل��ل��م�����ش��ارك��ة 

.2024

جتربة ناجحة لـ 4 حمكمات اإماراتيات يف 
البطولة االآ�سيوية للري�سة الطائرة

اليوم.. منتخبنا يتعرف على مناف�سيه من 
خالل قرعة جراند �سالم تبلي�سي للجودو

حميد النعيمي يفتتح نادي ال�سرطة للريا�سة والرماية يف عجمان

دوري اأدنوك للمحرتفني.. مبخوت وبيدرو يقودان هيمنة اإماراتية برازيلية على اأهداف امل�سابقة
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يت�شاءل املدرب روبرتو مان�شيني عن املكان الذي �شياأتي منه اجليل القادم للمواهب الإيطالية، 
وذلك قبل اأن يبداأ حامل اللقب م�شواره يف الت�شفيات املوؤهلة لنهائيات كاأ�س اأوروبا 2024 

اخلمي�س على اأر�شه يف مباراة قوية اأمام اإنكلرا.
يبداأ مان�شيني رحلة اإعادة بناء مرة اأخرى بعد اأن غابت اإيطاليا يف مونديال قطر 

توالًيا. الثانية  للمرة  العامل  كاأ�س  نهائيات  عن   ،2022
دت ن�شوة التتويج على ح�شاب اإنكلرا يف نهائي كاأ�س اأوروبا عام 2021  تبدرّ
على ملعب وميبلي، بحلول الوقت الذي �شعقت فيه مقدونيا 
املوؤهل  امللحق  يف  املا�شي  ال��ع��ام  اإيطاليا  ال�شمالية 

للمونديال.
للنهائيات  ت�شتعد  املنتخبات  بقية  كانت  وبينما 
مرة  تفكر  الإيطالية  القدم  ك��رة  كانت  قطر،  يف 
ال��دول��ي��ة، حيث  ال�����ش��اح��ة  ع��ل��ى  اأخ����رى يف مكانتها 
ال�شباب  الالعبني  لقلة  اأ�شفه  مان�شيني عن  اأع��رب 

يف بلد اعتاد على ت�شدير املواهب العاملية.
دوري  نهائي  رب��ع  يف  اأن��دي��ة  ث��الث��ة  ايطاليا  ل��دى 
وثالثة   ،2006 عام  منذ  الأوىل  للمرة  اأوروب��ا  اأبطال 
ليغ  ي��وروب��ا  الأخ��ري��ني  البطولتني  م��ن  الثمانية  دور  يف  اأخ���رى  اأن��دي��ة 
اأن ُيحتفى بهذا النجاح  اأنه يجب  وكونفرن�س ليغ، لكن مان�شيني ل يرى 

النادر قارًيا يف ال�شنوات الخرة للدوري الإيطايل.
قال الثنني يف هذا ال�شدد اإن اأندية ميالن ونابويل واإنر امل�شتمرة يف دوري 
بينها...هذه هي  فيما  ايطاليني  ثمانية لعبني  اأو  �شبعة  "متلك  البطال 

احلقيقة ويجب اأن نقوم ب�شي خمتلف".
ذلك  ق��ول  جديد...باإمكاننا  من  تولد  مل  الإيطالية  القدم  "كرة  وتابع 
اأو حتى ن�شفهم قد  اإيطالًيا على اأر�س امللعب،   33 رمبا لو كان هناك 

يكون كافًيا".
اأعرب مان�شيني )58 عاًما( ب�شكل خا�س عن اأ�شفه لنق�س يف املهاجمني 
وا�شتخدم جناح ليدز يونايتد النكليزي ويلي نيونتو كمثال على كيفية 

جتاهل اأندية الدوري الإيطايل للمواهب ال�شابة.
الت�شكيلة  يف  الختيارات  بع�س  ب�شبب  لنتقادات  ا  اأي�شً تعر�س  لكنه 
اأول  ت�شمنت  والتي  نابويل،  يف  اخلمي�س  ملباراة  لعًبا   30 من  املوؤلفة 
مع  يلعب  وال���ذي  امل��ول��د  الرجنتيني  ريتيغي  ماتيو  للمهاجم  ا�شتدعاء 

تيغري الأرجنتيني.
اإنه يتعنيرّ عليك اأن تولد يف اإيطاليا كي  "منذ �شنوات، قيل  قال مان�شيني 
متلك  باتت  املنتخبات  وك��ل   ، ت��غ��ررّ ال��ع��امل  لكن  ال��وط��ن��ي.  املنتخب  متثرّل 

لعبني جمن�شني اأو قادمني من دول اأخرى".
دي�شتني  اأودي��ن��ي��زي  م��داف��ع  ا���ش��ت��دع��اء  ع���دم  م��ن  امل�شجعون  وام��ت��ع�����س 
ولعب  املقبل،  املو�شم  النكليزي  توتنهام  اإىل  �شينتقل  ال��ذي  اأودوج���ي 
و�شط يوفنتو�س نيكولو فايويل، وثنائي لت�شيو ماتيا زاكاين ونيكولو 

كازايل.
�شجل زاكاين ت�شعة اأهداف مع لت�شيو هذا املو�شم، مبا فيها هدف الفوز 
على روما يف ديربي العا�شمة الأحد، واأثار عدم ا�شتدعائه الده�شة يف ظل 

غياب فيديريكو كييزا لعب يوفنتو�س لالإ�شابة.
�شتواجه اإيطاليا كاًل من اإنكلرا ومقدونيا ال�شمالية يف املجموعة الثالثة، يف 
تذكر لكل من املجد والنتكا�شة يف عهد مان�شيني الذي بداأ يف عام 2018 
بعد ف�شل التاأهل اىل مونديال رو�شيا، ليقع بدوره يف احلفرة ذاتها بعد اأربع 

�شنوات.
كان الو�شول اإىل الدور ن�شف النهائي من دوري الأمم الوروبية يف جمموعة 
�شمت اأملانيا واملجر واإنكلرا التي تذيلت وهبطت اىل امل�شتوى الثاين مرحباً به، 

لكن ال�شعور العام يف اإيطاليا ل يزال متخوًفا من انتكا�شات جديدة.
�شيتواجه مان�شيني مع غاريث �شاوثغيت مدرب اإنكلرا مرة اأخرى اخلمي�س، لكن 
كال املنتخبني �شيكونان املر�شحني لبلوغ النهائيات عن جمموعة ت�شم اىل جانبهما 

كال من اأوكرانيا ومالطا ومقدونيا ال�شمالية.
ا اإنه ي�شعر بالقلق اإزاء نق�س يف قوة الدكة على الرغم من و�شول  وقال �شاوثغيت اأي�شً
جمموعة من الالعبني ال�شباب املوهوبني اإىل منتخب "ال�شود الثالثة" يف ال�شنوات 

الأخرة.
بقدر  منلكها  ل  لكننا  ق��وي��ة،  دك��ة  لديه  يكون  اأن  يرغب  "اجلميع  ال�شدد  ه��ذا  يف  ق��ال 
اأن نختار من بينها، لكننا يف  اأنا �شعيد باجلودة التي يجب  املنتخبات الك�ى الأخ��رى. 

مواقف معينة نفتقر للخيارات".

1966، عندما  اأول لقب كبر منذ  اإح��راز  اإنكلرا رحلة جديدة نحو  ت�شتهل 
اليوم  اللقب،  حاملة  اإيطاليا  م�شيفته  الثالثة" مع  "الأ�شود  منتخب  يتواجه 

اخلمي�س يف انطالق ت�شفيات كاأ�س اأوروبا 2024 يف كرة القدم.
اثر اخل��روج من ربع نهائي  للتفكر يف م�شتقبله  بعد ح�شوله على وقت كاف 
كاأ�س العامل اأمام فرن�شا يف كانون الأول-دي�شم�، بقي غاريث �شاوثغيت مدرباً 

لإنكلرا، يف حماولة رابعة حل�شد املجد.
اً يف موقع بالده على ال�شاحة العاملية. وبعد بلوغ ربع  �شهد عهد �شاوثغيت تغررّ
النهائي، ن�شف النهائي والنهائي يف اآخر ثالث بطولت، �شُيعدرّ ف�شل النكليز يف 

حتقيق لقب كاأ�س اأوروبا املقبلة يف اأملانيا مبثابة الإخفاق.
ه �شاوثغيت اإنذاراً هذا ال�شبوع حول تراجع عدد الإنكليز املوؤهلني للعب مع  وجرّ
املنتخب والذين يخو�شون مباريات الدوري املحلي بانتظام. لكنه اأقررّ ان ذلك 

م�شدر قلق على الأمد البعيد، نظراً للمواهب التي يحظى بها راهناً.
اأثبت كل من بوكايو �شاكا، جناح اأر�شنال مت�شدر الدوري، وجود بيلينغهام جنم 
قطر  مونديال  يف  ال�شاعدة  امل��واه��ب  ب��ني  نف�شه  الأمل���اين،  دورمت��ون��د  بورو�شيا 

الأخر.
اأف�شل ه���داف يف تاريخ  ك��اي��ن  ال��ت��ايل م��ن ه���اري  ال��ه��دف  �شيجعل 

بالده، فيما تبلورت موهبة ماركو�س را�شفورد اأكرث مع املدرب 
الهولندي اإريك تن هاغ يف مان�ش�شر يونايتد.

�شد  مباراتني  اأول  عن  �شتبعده  را�شفورد  ا�شابة  لكن 
الأ���ش��ب��وع، فيما يحظى  واأوك���ران���ي���ا ه���ذا  اإي��ط��ال��ي��ا 

جنمي  غ���رار  على  اأخ���رى  ب��خ��ي��ارات  �شاوثغيت 
وجاك  ف���ودن  فيل  �شيتي  مان�ش�شر 

غريلي�س.
على  ي�شرف  ال��ذي  ع��ام��اً(   52( �شاوثغيت  عهد  يف  احلا�شل  التقدم  ك��ل  ورغ��م 
املنتخب منذ 2016، حقق فوزاً وحيداً يف الأدوار الق�شائية على اأحد املنتخبات 

الك�ى، على اأملانيا يف ثمن نهائي كاأ�س اأوروبا الأخرة.
قت اإنكلرا على فرن�شا يف معظم فرات مواجهتهما الأخرة يف ربع نهائي  تفورّ

املونديال قبل ثالثة اأ�شهر، لكن لعبي ديدييه دي�شان حققوا الأهم )1-2(.
عن مواجهة اإيطاليا اخلمي�س يف ملعب دييغو اأرماندو مارادونا يف نابويل جنوب 
البالد، قال �شاوثغيت "هي مباريات يتعني علينا اإثبات قدرتنا على الذهاب اإىل 

هناك والفوز بها. هذه اخلطوة التالية لنا كفريق".
اأوروب��ا الأخرة  اإيطاليا يف نهائي كاأ�س  اأمام  اإنكلرا بركالت الرجيح  خ�شرت 
روبرتو  امل��درب  رج��ال  على  التغلب  يف  واأخفقت  وميبلي،  ملعب  يف  اأر�شها  على 
مان�شيني مرتني يف دوري الأمم الأوروبية قبل كاأ�س العامل. مل تفز يف مباراة 
واحدة �شمن دوري الأمم، لكنها متكنت من رفع ن�شقها مع القراب من كاأ�س 
تبدو  ت�شفيات  خالل  امل�شتوى  يف  جديد  تراجع  من  �شاوثغيت  يخ�شى  العامل. 

�شهلة للمنتخبات الك�ى يف ظل م�شاركة 24 منتخباً يف النهائيات.
اأوكرانيا  ويتاأهل مت�شدر وو�شيف املجموعة الثالثة التي ت�شمرّ اأي�شاً 

ومقدونيا ال�شمالية ومالطا.
اجلميع  نواجهه.  ال��ذي  الكبر  التحدي  "هذا  �شاوثغيت  اأ�شاف 
امل��راك��ز كان  ال��ع��امل وال�����ش��راع على  ك��ا���س  اإىل  ال��ذه��اب  اأراد 
اأن  الآن  علينا  التعط�س.  اىل  ب��ال���ش��اف��ة  ك��ب��راً، 
موقف  متاماً  "اأعرف  تابع  جمدداً".  نبداأ 
لع���ب���ي���ن���ا ال����ك����ب����ار: ه�����م ج�����اه�����زون. 
ق��ادران على  هندر�شون، كاين 
ذهني  اي����ق����اع  ف���ر����س 

نحتاجه".

�ساوثغيت يحّفز االإنكليز لرحلة جديدة نحو لقب �سائع مان�سيني يبحث عن اإجابات قبل املباراة االأوىل �سد اإنكلرتا 

م�سعود اأوزيل يعلن اعتزال كرة القدم 
اأعلن الدويل الأملاين ال�شابق بطل 
اأوزي�����ل  م�����ش��ع��ود   2014 ال���ع���امل 
لعب نادي با�شاك �شهر الركي، 
الأربعاء  اأم�س  القدم  كرة  اعتزاله 

عن عمر يناهز 34 عاماً.
واأك���د لع��ب ال��و���ش��ط ال���ذي انتقد 
عملية   2018 م���ون���دي���ال  ب���ع���د 
الأملاين  املنتخب  ت�شكيلة  اخ��ت��ي��ار 
بالعن�شرية،  اتهامات  خلفية  على 
القدم  كرة  الفوري من  "العتزال 
الحرافية" يف ر�شالة ن�شرها ع� 

ح�شابيه على توير واإن�شتاغرام.
وقال اأوزيل "يف الأ�شهر والأ�شابيع 
اإ�شابات  املعاناة من  بعد  الأخ��رة، 
ب�شكل متزايد  اأ�شبح وا�شحاً  عدة، 
اأن وقتي قد حان ملغادرة عامل كرة 

القدم الرائع هذا".
ال�����ش��اب��ق لفردر  وواج����ه ال��الع��ب 
مدريد  وري������ال  الأمل�������اين  ب���رمي���ن 
الإنكليزي،  واأر����ش���ن���ال  الإ���ش��ب��اين 

�شعوبة يف ال�شنوات القليلة املا�شية 
مع الأندية.

���ع يف مت��وز-ي��ول��ي��و امل��ا���ش��ي مع  وقرّ
با�شاك �شهر ملو�شم واحد بعد فرة 

�شعبة ق�شاها مع فرنبهت�شة.
وب��ع��دم��ا و���ش��ل اإىل ا���ش��ط��ن��ب��ول يف 
ا�شُتبعد   ،2021 ال���ع���ام  ب���داي���ة 
الرقم 10 يف اآذار-مار�س 2022 
الدخول  بعد  نادي فرنبهت�شة  من 

يف �شراع مع اإدارته.
وك���ان اأوزي����ل ق��د ان��ت��ه��ى ب��ه الأمر 
ال�شابق  ناديه  مع  بالفعل  مهم�شاً 

اأر�شنال.
�����س ال�����الع�����ب ال�������ذي ب�����داأ  وت����ع����ررّ
الدوري  يف  الح��راف��ي��ة  م�شرته 
الأملاين مع نادي �شالكه، اإىل �شيل 
اأمل��ان��ي��ا، بعدما  م��ن الن��ت��ق��ادات يف 
التقط �شورة مع الرئي�س الركي 
رجب طيب اأردوغ��ان يف اأيار-مايو 
من  ق�����ش��ر  وق����ت  ق��ب��ل   ،2018

مونديال رو�شيا.
ومع تنديده بكا و�شفه بالهجمات 
"العن�شرية"، اأعلن اأوزيل اعتزاله 

دولياً بعد مونديال 2018.
����س لع�����ب ال���و����ش���ط ال����ذي  وت���ع���ررّ

لالندماج  من����وذج����اً  ك����ان  ل��ط��امل��ا 
�شديدة  لن��ت��ق��ادات  ال��ري��ا���ش��ة،  يف 
الإعالم  و�شائل  يف  اأحياناً  ومريبة 
التاريخي  الإق�����ش��اء  بعد  الأمل��ان��ي��ة 
وامل��ه��ني لأمل��ان��ي��ا بطلة ال��ع��امل من 

دور املجموعات.
وق����ال ال���الع���ب ال����ذي ���ش��ج��ل 23 
92 م���ب���اراة دول���ي���ة مع  ه���دف���اً يف 
رئي�س  اأن  �شعر  ال�"مان�شافت" اإن��ه 
الحت��������اد الأمل����������اين ل����ك����رة ال���ق���دم 
يعت�ه اأملانياً "عندما نفوز" ولكن 

نخ�شر". عندما  "مهاجراً 
واأث��������ار ات����ه����ام اأوزي��������ل امل����ول����ود يف 
منطقة حو�س الرور باأملانيا، جدًل 
اأملانيا،  يف  العن�شرية  حيال  وا�شعاً 
اأك� جالية تركية يف  حيث تعي�س 

العامل.
���ب ع��دد م��ن ال���وزراء الأتراك  ورحرّ
ال�شابق،  ال���دويل  ب��ق��رار  ذل��ك  بعد 
وو�شف اأحدهم قراره باأنه "هدف 

يف مرمى فرو�س الفا�شية".
اأوزي����ل يف ال��ع��ام 2019 يف  ج  ت����زورّ
تركيا  جمال  ملكة  من  اإ�شطنبول 
حفل  يف  غول�شيه،  اآم��ن��ة  ال�شابقة 

زفاف ح�شره اأردوغان.

مارتينا  املعتزلة  الأم��رك��ي��ة  امل�����ش��رب  ك��رة  جنمة  ك�شفت 
بعدما  ال�شرطان"  م��ن  "خالية  الآن  اأن��ه��ا  ن��اف��رات��ي��ل��وف��ا 
ت�شخي�س  املقبل" اإث��ر  امليالد  "عيد  األ ترى  كانت تخ�شى 

لإ�شابتها ب�شرطان مزدوج.
وكانت امل�شنفة الأوىل عاملياً �شابقاً والتي فازت ب�18 لقباً 
يف البطولت الأربع الك�ى خالل م�شرتها الطويلة، قد 
اأعلنت يف كانون الثاين-يناير املا�شي اأنها م�شابة ب�شرطان 
النجمة  اأن تخ�شع  املقرر  م��زدوج يف احللق والثدي. ومن 
ال�شابقة البالغة 66 عاماً اإىل مزيد من العالج الإ�شعاعي 
على  مورغان  بر�س  مع  مقابلة  يف  قالت  لكنها  الوقائي، 
ما  "على  ت��ك��ون  اأن  ت��ي يف" اإن��ه��ا يجب حينها  "توك  ق��ن��اة 
يرام". واأ�شافت يف املقابلة التي ُعر�شت الثالثاء "بح�شب 
نافراتيلوفا،  وك�شفت  ال�شرطان".  من  خالية  اأن��ا  علمهم، 
احلائزة 59 لقباً يف البطولت الأربع الك�ى يف الفردي 
اأن ت�شخي�شها جعلها تخ�شى الأ�شواأ. واأو�شحت  والزوجي، 
يف حالة ذعر تام ملدة ثالثة اأيام، كنت اأفكر يف اأنني  "كنت 
يف  خطرت  "لقد  وتابعت  املقبل".  امليالد  عيد  اأرى  ل  قد 
بايل قائمة الأ�شياء التي اأردت القيام بها. وقد يبدو ذلك 
ما هي  نف�شي +ح�شناً،  اأق��ول يف  كنت  لكنني  حقاً،  �شطحياً 
ملدة  �شاأعي�س  كنت  اإذا  اأق��وده��ا  اأن  حقاً  اأري��د  التي  ال�شيارة 
اأن خ�شعت �شابقاً لعالج من  عام؟+". و�شبق لنافراتيلوفا 
�شرطان الثدي يف مراحله املبكرة يف العام 2010، وطلبت 

امل�شاعدة الطبية بعدما لحظت ت�شخماً يف الغدة  موؤخراً 
اأنها  لحقاً  الختبارات  اأك��دت  حيث  رقبتها،  يف  اللمفاوية 
الأول  الأ�شبوع  ذل��ك  "كان  واأ�شافت  بال�شرطان.  م�شابة 
من كانون الأول-دي�شم�، )كنت اأفكر( �شاأرى عيد امليالد 
هذا لكن رمبا لي�س العام املقبل". لكن الأطباء متكنوا من 
ولديها  للعالج"  ج��داً  "قابل  احللق  �شرطان  اأن  اإخبارها 
نافراتيلوفا  واأعطت  التام.  املئة" لل�شفاء  يف   95" فر�شة 
لتن�س  ج��دي��داً  ج�شدياً  ُب��ع��داً  ت�شيكو�شلوفاكيا،  يف  امل��ول��ودة 
اإر�شالها القوي وخفة حركتها ما جعلها  ال�شيدات، بف�شل 
الالعبة املهيمنة يف ع�شرها. فازت باأول لقب فردي لها يف 
الكاأ�س  رفع  ووا�شلت   ،1978 العام  بطولة وميبلدون يف 
ت�شع مرات قيا�شية، اأكرث من اأي لعب اآخر لدى الرجال 
امللعب  يف  التناف�شية  طبيعتها  اأن  وت��ع��ت��ق��د  وال�����ش��ي��دات. 
ال�شرطان.  �شد  للمعركة  ذهنياً  ال�شتعداد  على  �شاعدتها 
اأن تكون يف ذهنية  "ب�شفتك لعب م�شرب، عليك  وقالت 
ال��ل��ع��ب، وه���ذا ه��و ال��وق��ت ال���ذي ت�شتفيد ف��ي��ه م��ن كونك 
العقلية  تلك  بالتاأكيد  "لديك  وتابعت  ريا�شياً".  بطاًل 
املباراة  نقطة  تنتهي  حتى  ت�شت�شلم  ل��ن  اأن���ك  ت��ق��ول  ال��ت��ي 
فوزها  بعد  الريا�شة  نافراتيلوفا  واع��ت��زل��ت  الفا�شلة". 
الوليات  ب��راي��ن يف بطولة  ب��وب  م��ع  املختلط  ال��زوج��ي  يف 
من  ق�شر  وق��ت  قبل   ،2006 العام  يف  املفتوحة  املتحدة 

عيد ميالدها اخلم�شني، واأ�شبحت حمللة مطلوبة.

نافراتيلوفا تعلن �سفاءها من �سرطان مزدوج 

•• دبي -وام:

حتت  القدم  لكرة  ال�شباب  ملنتخبات  الودية  الدولية  البطولة  اليوم  تنطلق 
ُينظمها احتاد الإمارات لكرة القدم يف الفرة من 23 اإىل  والتي  �شنة،   20
وهولندا،  وال�شعودية،  "الإمارات،  منتخبات  مب�شاركة  اجل��اري،  مار�س   28
واملك�شيك".وُتفتتح البطولة مبباراة منتخبنا الوطني اأمام نظره املك�شيكي 
نظره  م��ع  ال�شعودي  املنتخب  يلعب  فيما  ب��دب��ي،  ع��وان��ة  ذي��اب  ملعب  على 
الهولندي على ملعب �شباب الأهلي بالعوير، وُتقام املباراتان يف متام ال�شاعة 
التا�شعة م�شاء.وكان منتخب ال�شباب قد اأدى �شل�شلة من التدريبات اليومية 
يف مع�شكره الداخلي بدبي والذي بداأ يوم 13 من ال�شهر اجلاري، وا�شتقر 

خالله اجلهاز الفني ملنتخبنا بقيادة املدرب الوطني في�شل الطاهري على 
 28 القائمة  الودية.و�شمت  التي �شيخو�س بها البطولة  النهائية  القائمة 
لعباً وهم، عبدالرحمن طالل، ويا�شر األو علي، وعبيد اأحمد، وزايد �شلطان، 
وخمي�س نا�شر، ومايد الغيالين )الوحدة( وفهد جا�شم، وحمدان احلمادي، 
ومايد الكعبي )ال�شارقة( واأحمد رائد، وزيد اأ�شامة )الن�شر( وحممد خالد، 
اأنور )الو�شل( وعيد حممد، وعبدالعزيز ب�شر،  ورا�شد عبداهلل، وعبداهلل 
وزايد حممد،  )العني(  البلو�شي  املعمري، ومن�شور  ونهيان  وحازم حممد، 
جمال  وع��ب��داهلل  يا�س(  )بني  ع��ارف  وحمد  علي،  وحممد  ح�شني،  وخليفة 
عبداهلل  وغيث  جمعة،  وحممد  )الإم����ارات(  البلو�شي  و�شعود  )خورفكان( 

�شهيل، وماجد املهري )�شباب الأهلي(.

منتخبنا الوطني يواجه املك�سيك اليوم يف البطولة الدولية للمنتخبات حتت 20 �سنة بدبي 



    

هددت العاملني يف ماكدونالدز.. 
وال�سبب وجبة طعام

عاملون  عا�شها  خميفة  حلظات  مب�شد�س،  وتهديد  غ�شب  ف��ورة 
ولية  يف  "ماكدونالدز"  ال�شريعة  الوجبات  مطعم  ف��روع  ب��اأح��د 
فلوريدا الأمركية، على يد �شابة، وذلك لأنهم مل مينحوها وجبة 

الطعام التي طلبتها، والتي مل تكن اأ�شال يف قائمة املطعم.
الأ�شبوع  فلوريدا  يف  عاما(   26( يانغ  ك��وايف  على  القب�س  واألقي 
املا�شي، بعد اأن لوحت ب�شالح ناري يف وجه عاملني اثنني يتوليان 

نافذة الطلبات ال�شريعة ع� ال�شيارة يف ماكدونالدز.
ال�شديد ب�شالح مميت دون نية  "العتداء  ال�شلطات تهم  ووجهت 

القتل، وحمل �شالح علنا، والقيادة برخ�شة موقوفة".
وتعود تفا�شيل الواقعة اإىل اخلمي�س املا�شي، يف مطعم ماكدونالدز 
يف كوكوا بولية فلوريدا، عندما توقفت يونغ اأمام نافذة الطلبات 
للمرة الثانية خالل ذلك امل�شاء، وطلبت وجبة مل تكن يف القائمة"، 

وفق ما ذكرت �شبكة "فوك�س نيوز" الأمركية.
واأخ�ت العاملة يونغ باأن الوجبة التي طلبتها "مل تكن متاحة" 
و�شاألتها عن �شبب غ�شبها، مما دفع الأخرة اإىل التلويح مب�شد�س 
النافذة  اإىل  ذل��ك  بعد  يونغ  توجهت  ثم  بغ�شب.  وجهها  يف  اأ�شود 
الثانية ل�شتالم الطلبات، وا�شعة امل�شد�س على رجليها، ح�شب ما 

قال العامل لل�شباط.
األقت القب�س عليها  وات�شل موظفو ماكدونالدز بال�شرطة، التي 
وعرثت بحوزتها على امل�شد�س وخزينة قادرة على حمل 50 طلقة، 

بجوارها على مقعدها الراكب.

رائحة املجاري جترب نواب 
كندا على ترك مكاتبهم

اأن رائحة حادة  الكندية  اأوت��اوا  قال زعيم احلزب احلاكم مبدينة 
اأياماً  لتذكر  دفعته  ال�شيوخ  جمل�س  اأروق��ة  داخ��ل  عبقت  ومقرفة 
املبنى  مغادرته  اأثناء  وذل��ك  املجاري،  لأنابيب  م�شلحاً  فيها  عمل 

حيث كانت جتري نقا�شات، اأم�س الأول الثالثاء.
اأن  الأربعاء  اأم�س  الكندية  اأند مايل"  "ذا غلوب  وذك��رت �شحيفة 
واأبلغ  للغاية  مزعجة  الرائحة  وج��دوا  ال�شيناتور  جمل�س  اأع�شاء 
عن  للتخلي  دف��ع��ه��م  م��ا  ال�����ش��داع،  م��ن  معاناتهم  منهم  البع�س 
قليل من  بعد وقت  الغرف  القوانني احلكومية ومغادرة  مناق�شة 

بدايتها.
جلان  اجتماعات  من  العديد  اإل��غ��اء  مت  اأن��ه  ال�شحيفة  ذك��رت  كما 
ب�شبب  وجميعها  امل�����ش��اء،  يف  م��ق��ررة  ك��ان��ت  ال��ت��ي  ال�شيوح  جمل�س 

الرائحة الكريهة التي عبقت املبنى.
وامليزانيات  الداخلي  القت�شاد  جلنة  با�شم  املتحدثة  واأو���ش��ح��ت 
وامل�شريات يف  العامة  الأ�شغال  وزارة  اأن  ك��ورن،  األي�شون  والإدارة، 
خزانات  فتحة  فيها  ت�شببت  الك�يت  "رائحة  اأن  اأو�شحت  كندا 

قريبة يف قناة ريدو، مما اأدى اإىل تداول املياه الآ�شنة".
املكان، و�شيتم  الآن يف  الهواء  اأن��ه يتم مراقبة ج��ودة  اإىل  واأ���ش��ارت 

التاأكد من تنقيته ب�شكل كامل قبل ا�شتخدامه يوم غد.

   بانوراما
مات اأثناء حماولة ال�سيطرة عليه يف م�ست�سفى االأمرا�س العقلية

يوثق ت�شجيل م�شور ن�شر اأم�س الأول الثالثاء وفاة �شاب اأمركي عمره 28 عاما لدى اإدخاله م�شت�شفى لالأمرا�س 
العقلية اأثناء حماولة نحو ع�شرة من اأفراد ال�شرطة وعنا�شر اأمن امل�شت�شفى ال�شيطرة عليه.

ال�شرطيني  اآذار-م��ار���س، بحق  ال�شاد�س من  اأوتيينو يف  اإيرفو  بالقتل على خلفية وفاة  اتهامات  ال�شلطات  ووجهت 
وعنا�شر الأمن، ما �شلط ال�شوء على وح�شية اأفراد تطبيق القانون الأمركيني ومعاملة املر�شى النف�شيني على 

وجه اخل�شو�س.
وكان اأوتيينو مكبل اليدين وموثق ال�شاقني عندما اأح�شرته ال�شرطة من �شجن مقاطعة هرنيكو قرب ريت�شموند 

بولية فرجينيا، اإىل امل�شت�شفى املركزي يف بير�ش�غ املجاورة.
ون�شرت �شحيفة وا�شنطن بو�شت ت�شجيال م�شورا مدته ت�شع دقائق من ت�شجيالت كامرات املراقبة يف امل�شت�شفى 

ومدتها 27 دقيقة لوقائع احلادثة.
اإىل  ال�شدر ومن دون حذاء،  الذي كان عاري  اأوتيينو  �شبعة �شرطيني وهم ُيح�شرون  الت�شجيل  ُتظهر مقتطفات 

غرفة يف امل�شت�شفى يف ال�شاد�س من اآذار-مار�س. ول يبدي اأوتيينو مقاومة كما يظهر يف الت�شجيل.
اآخر على ما  اأ�شباب ذلك، وينبطح عن�شر عليه فيما ي�شغط  اأن تت�شح  اأر�شا لفرة طويلة، من دون  يثبرّتونه  ثم 
يبدو على راأ�س اأو عنق اأوتيينو، بينما يراقب ما ي�شل اإىل ع�شرة من موظفي امل�شت�شفى ما يحدث، وبع�شهم يقدم 

امل�شاعدة اأحيانا.
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علماء ف�ساء: مكونات ن�سوء احلياة على االأر�س و�سلت من اخلارج
ُعرث على مكونني ع�شويني �شروريني للكائنات احلية يف عينات اأُح�شرت 
اأن بع�س املكونات ال�شرورية  م فكرة  من الكويكب ديوغو يف اكت�شاف يدعرّ
منذ  الف�شاء  م��ن  �شخور  ظهر  على  الأر�����س  اإىل  و�شلت  احل��ي��اة  لن�شوء 

مليارات ال�شنني.
والنيا�شني يف �شخور ح�شلت  اليورا�شيل  وج��ود  ح��ددوا  اإنهم  علماء  وق��ال 
من  اليابانية  الف�شاء  لوكالة  التابعة  هيابو�شا2  الف�شاء  �شفينة  عليها 
املكونات  اأح���د  ه��و  وال��ي��ورا���ش��ي��ل   .2019 يف  دي��وغ��و  كويكب  على  موقعني 
الكيميائية للحم�س النووي الريبوزي، وهو جزيء يحمل توجيهات كيفية 
بناء الكائنات احلية واأداء وظائفها احليوية. والنيا�شني، الذي ُي�شمى اأي�شا 

فيتامني بي.3 �شروري لعملية الأي�س.
م�شافة  الداكنة  الرمادية  الأنقا�س  مثل  تبدو  التي  ديوغو  عينات  وُنقلت 
يف  كوكبنا  �شطح  اإىل  وع���ادت  الأر�����س  اإىل  كيلومر  مليون   250 ق��دره��ا 
كب�شولة ف�شائية مغلقة هبطت عام 2020 يف اجلزء النائي من اأ�شراليا 
فكر  ولطاملا  ال��ي��اب��ان.  يف  جلبتها  التي  العينات  حتليل  ذل��ك  بعد  ليجري 
العلماء يف الظروف ال�شرورية لن�شوء احلياة بعد ت�شكل الأر�س منذ نحو 
تقول  التي  الفر�شية  مع  اجلديدة  الكت�شافات  وتتنا�شب  عام.  مليار   4.5
التي ت�شاقطت كالقنابل على  اإن الأج�شام كاملذنبات والكويكبات والنيازك 
الأر�س يف املراحل الأوىل من حياتها مالأت الكوكب حديث الن�شاأة مبركبات 

كيميائية اأ�شهمت يف تعبيد الطريق اأمام ظهور امليكروبات الأوىل.

الليبيون يف رم�سان ميلوؤون اأنف�سهم بالقهوة بعد االإفطار
يويل ال�شعب الليبي، كجرانه الإيطاليني، اأهمية كبرة للقهوة، ويتعامل 
النا�س يف البلد العربي الوحيد الذي ا�شتعمرته اإيطاليا، بجدية فائقة مع 
الإ�ش��شو واأخواتها، ولكن ومع اقراب �شهر رم�شان، ي�شتعد ال�شائمون 

حلرمان اأنف�شهم من م�شروبهم املف�شل خالل النهار.
يف و�شط طرابل�س العا�شمة، يجتمع الرجال خالل �شهر ال�شوم اأمام عدد 
باآلت  اأك�شاكاً �شغرة جداً جمهزة  ما تكون  املقاهي، غالباً  ل يح�شى من 

حت�شر القهوة متطورة للغاية واإيطالية املن�شاأ.
املدينة  املقاهي يف قلب  اأح��د ه��ذه  ال��ذي يدير  ال��زرق��اين  ويالحظ حممد 
�شاعة   16 يف  عادة  الليبيون  ي�شربها  التي  "القهوة  اأن  بطرابل�س  القدمية 
غروب  م��ن  �شاعتني  غ�شون  يف  رم�����ش��ان  �شهر  خ��الل  ي�شربونها  ي��وم��ي��اً، 

ال�شم�س، اإذ ي�شربون فنجانني اأو ثالثة يف حماولة للتعوي�س".
ورث ال��زرق��اين ه��ذا املقهى ع��ن ج��ده ال���ذي ا���ش��راه م��ن ليبي ي��ه��ودي يف 
يتاأثر  اأن  31 عاماً من  البالغ  املا�شي، ول يقلق الرجل  القرن  خم�شينيات 
بعد  ي�شارعون  بالزبائن،  مقهاه  يعج  اإذ  رم�شان،  �شهر  خالل  �شلباً  العمل 

الإفطار "مللء اأنف�شهم بالقهوة ب�شكل طبيعي كما ي�شرب املرء املاء".

غوغل تتيح اال�ستخدام 
العام لروبوت بارد 

العام  ال�شتخدام  "غوغل"  اأتاحت 
ل����روب����وت امل���ح���ادث���ة اخل����ا�����س بها 
بي  ج��ي  "ت�شات  م��ن��اف�����س  "بارد"، 
نوعية  حت�����ش��ني  اإىل  ���ش��ع��ي��اً  تي"، 
بينه  التفاعل  زي���ادة  ع���  اإج��اب��ات��ه 

وبني امل�شتخدمني.
التابعة  "األفابت"  ���ش��رك��ة  وك��ان��ت 
����ش���ارع���ت  "غوغل"  مل����ج����م����وع����ة 
اإىل  ال���ف���ائ���ت  ����ش���ب���اط-ف����اي���ر  يف 
الإقبال  ب��ع��د  "بارد"  ا���ش��ت��ح��داث 
الوا�شع على برنامج "ت�شات جي بي 
تي" الذي ابتكرته �شركة "اأوبن ايه 
بالتعاون  الأم��رك��ي  النا�شئة  اآي" 
يف  واأطلقته  "مايكرو�شوفت"  م��ع 
الفائت.  ال��ث��اين-ن��وف��م���  ت�شرين 
"ت�شات جي  ب��رجم��ي��ة  اأث����ارت  وق���د 
العامل  يف  وا�شعاً  اهتماماً  تي"  بي 
التوليدي  ال���ش��ط��ن��اع��ي  ب��ال��ذك��اء 
ن�شو�س  اإن�شاء  على  قدرتها  بفعل 
م���ت���ق���ن���ة م����ث����ل ر������ش�����ائ�����ل ال�����ي����د 
والق�شائد،  وامل��ق��الت  الإل��ك��روين 
اأو برامج معلوماتية، يف ثواٍن فقط. 
ر ا�شتخدم "بارد" يف البداية  وُح�شِ
مب�شاركني "موثق بهم" يف املرحلة 
ا�شتخدامه  اإف�شاح  قبل  التجريبية، 
قيود  وف��ق  ولكن  للعامة،  الثالثاء 
ومن  ال���ش��ت��خ��دام��ات  ب��ع��دد  تتعلق 
ل�شبط  ان����ت����ظ����ار  لئ����ح����ة  خ������الل 
ال���وق���ت  يف  مي���ك���ن  ول  ال����ط����ل����ب. 
يف  اإل  "بارد"  ا���ش��ت��خ��دام  ال���راه���ن 
الوليات املتحدة وبريطانيا. وقال 
رئي�س "غوغل" �شوندار بيت�شاي يف 
عليها  اطلعت  املوظفني  اإىل  ر�شالة 
"�شيفاجئنا  ب��ر���س  ف��ران�����س  وك��ال��ة 
يبدوؤون  عندما  ف�شيئاً  �شيئاً  النا�س 
ا�شتخدام "بارد" واختبار قدراته".

بايدن يكرم فنانني 
ومبدعني يف البيت االأبي�س

منح الرئي�س الأمريكي جو بايدن الو�شام الوطني 
�ش�ينج�شتني،  ب��رو���س  ال����روك  ل��ع��ازف  للفنون 
اإل  ي��ول��دوا  مل  النا�س  بع�س  "برو�س،  ل��ه:  قائاًل 
�ش�جن�شتني  اأغنية  اإىل  اإ���ش��ارة  يف  لرك�شوا"، 
لرك�س".  "ولد  اأو  رن"  ت��و  "بورن  ال�����ش��ه��رة 
املمثلني  م���ن  ���ش���ي��ن��ج�����ش��ت��ني وج���وق���ة  وان�����ش��م 
والكتاب واملغنني وغرهم من الفنانني اإىل بايدن 
يف الغرفة ال�شرقية بالبيت الأبي�س، حيث ح�شلوا 
اإما على الو�شام الوطني للفنون اأو الو�شام الوطني 
للعلوم الإن�شانية، وذلك لإ�شهاماتهم يف املجتمع 
الأمريكي. كما كرمت الفنانة الكوميدية جوليا 
التلفزيوين  م�شل�شلها  كان  التي  لوي�س-دريف�س، 
الذي  الرئي�س  نائب  من�شب  ي�شخر من  "فيب" 
�شغله بايدن يوماً ما. ومنح اأي�شاً و�شاماً للممثلة 
الرئي�شية  ال�شخ�شية  �شاحبة  كالينغ،  ميندي 
"املكتب"  اأوفي�س(  )ذي  التلفزيوين  امل�شل�شل  يف 
راأ�س  اأح��داث��ه يف �شكرانتون، م�شقط  ت��دور  ال��ذي 

بايدن بولية بن�شلفانيا.

اأ�سواأ كابو�س .. ثعبان �سام يف ال�سرير
من  ق�شط  على  لتح�شل  فرا�شك  اإىل  ت��ذه��ب  اأن  تخيل 
الراحة، لتجد واحدة من اأكرث الأفاعي �شمية يف العامل، 
مع  حدث  مع  بال�شبط  هذا  الأغطية!  بني  انتظارك  يف 
رجل اأ�شرايل. وحذر "�شائد ثعابني" يدعى زاكري، يف 
�شفحته على في�شبوك، الأ�شراليني من انت�شار الأفاعي 
البنية، داعيا اإياهم اإىل فح�س اأ�شرتهم قبل النوم، وذلك 
بعد اأن اكت�شف �شاحب منزل ثعبان بني طوله 6 اأقدام، 
خمتبئا بني الأغطية. تعت� الثعابني البنية من اأخطر 
بالعي�س  ولعها  ب�شبب  اأ���ش��رال��ي��ا،  يف  الثعابني  ���ش��اللت 
ال�شرقي  البني  الثعبان  بال�شكان.  امل��اأه��ول��ة  املناطق  يف 
ب�شبب  العامل،  فتكا يف  الثعابني  �شاللت  اأك��رث  ث��اين  هو 
�شمها القوي الذي ي�شبب ال�شلل، والنزيف الذي ل ميكن 
ال�شيطرة عليه، وحتى املوت. واأث��ارت ال�شور التي وثقت 
الإنرنت. وجاء يف  الواقعة، حالة ذعر بني م�شتخدمي 
بع�س التعليقات: "�شاأحرق الفرا�س يف حالة حدوث مثل 

هذا احلدث الغريب يف منزيل".
"ح�شنا، لن اأنام مرة اأخرى اأبدا".

"هذا هو ما ُت�شنع منه الكوابي�س".

عامل تو�سيل �سّلم ال�سحنة و�سط مواجهة م�سلحة
اأم��ازون، و�شط  لفت م�شهد وجود عامل تو�شيل يف �شركة 
مواجهة م�شلحة بني ال�شرطة الأمركية وم�شتبه فيه رواد 
ال�شديد  امل�شهد  يوثق  فيديو  وت��داول��وا  التوا�شل،  مواقع 
الغرابة. ووقعت احلادثة يف ولية نورث كارولينا الأمركية 
يف ف�اير املا�شي، عندما حا�شرت قوات التدخل ال�شريع 
الأخرة.   ال�شاعات  انت�شر يف  الفيديو  لكن  �شكنيا،  جممعا 
الفيديو عامل تو�شيل يرتدي قمي�شا عليه �شعار  واأظهر 
�شركة "اأمازون" للتجارة الإلكرونية، وبيده �شحنة يتقدم 
بني مركبات الأمن الأمركي التي كانت يف حالة ا�شتنفار. 
الذي  احل��اج��ز  جت��اوز  بعدما  املنطقة  اإىل  العامل  وو���ش��ل 
ت�شعه قوات الأمن عادة حول م�شرح العمليات ملنع دخول 
منطقة  م��ن  كثرا  العامل  اق��رب  وبعدما  الف�شوليني. 
التقدم  من  ومنعه  ال�شرطة  عنا�شر  اأحد  اأوقفه  املواجهة، 
اأكرث. وت�شلم العن�شر الأمني ال�شحنة من ال�شائق، و�شلرّمها 
بدوره اإىل �شخ�س كان يف املجمع ال�شكني، يبدو اأنه متلقي 
التقط  اإذ  ب��ذل��ك،  "اأمازون"  ع��ام��ل  يكتف  ومل  اخل��دم��ة. 

�شورا يف املكان ليثبت على ما يبدو اأنه اأمت عمله.

فريق طبي يوا�سل اإجراء عملية جراحية اأثناء الزلزال
الباك�شتانية،  الجتماعي  التوا�شل  مواقع  على  انت�شرت 
فيديو لفريق طبي يجري عملية جراحية اأثناء الزلزال، 

الذي �شرب البالد بقوة 6.8 على مقيا�س ريخر.
بالعمل،  يقوم  وهو  الزلزال  اأثناء  الطبي  الفريق  وظهر 
ثم انقطعت الكهرباء ولكن الفريق اأظهر ثبات انفعايل 
ك��ب��ر، ح��ت��ى ع����ادت ال��ط��اق��ة م���رة اأخ����رى ع��� املولدات 
الحتياطية. وخالل الزلزال كان الفريق يوا�شل العمل، 
املتابعون على رباطة جاأ�س الفريق الطبي، الذي  واأثنى 
زلزال  ال�شعوبة. �شرب  �شديدة  العمل يف ظروف  وا�شل 
30 ثانية على  اأج��زاء من باك�شتان ملدة  6.8 درج��ة  بقوة 
الأقل م�شاء الثالثاء، واأ�شفر عن مقتل �شخ�شني واإ�شابة 
اأكرث من 120 اآخرين، كما مت اإعالن حالة الطوارئ يف 

البالد.

ملاذا اأثارت غوينيث بالرتو اجلدل حول حميتها الغذائية؟
الغذائية  حميتها  ع��ن  الك�شف  خ��الل  م��ن  اجل���دل،  ب��ال��رو  غوينيث  الأمريكية  املمثلة  اأث���ارت 

القا�شية التي حتافظ من خاللها على جمالها ور�شاقتها.
وعادة ما تثر غوينيث اجلدل من خالل ن�شائحها ال�شحية الغريبة، وبداأت امل�شكلة عندما 
 ،The Art of Being Well بعنوان  ك��ول  وي��ل  دك��ت��ور  بودكا�شت  م��ن  حلقة  يف  ظهرت 

و�شاركت ما تاأكله يف يوم عادي.
وجبة  تتخطى  اأنها  يعني  مما  تقريباً،  الظهر  حتى  تاأكل  ل  اإنها  غوينيث  وقالت 
وبعد ذلك تتناول �شيء ل يوؤدي اإىل  الإفطار. وتقوم ب�"�شيام لطيف متقطع". 
ثم تتبع  ارتفاع �شغط الدم، مثل القهوة. وغالباً ما تتبع ذلك ب� "مرق العظام". 
واأخراً تتناول وجبة ع�شاء مبكر. وتقول: "اأحاول  ذلك ب�شاعة من "احلركة". 
اأن اآكل طبقاً حلمية باليو، مع الكثر من اخل�شار. ومن املهم حقاً بالن�شبة يل 
اأن اأدعم عملية التخل�س من ال�شموم. ول ميكنك التخل�س من ال�شموم اإذا 

مل يكن هناك اأي �شموم يف املقام الأول".

هيلني مريين وبا�صيل مريين يح�صران العر�ش العاملي الأول لفيلم »�صزام! غ�صب الآلهة« يف لو�ش اأجنلو�ش »رويرتز«

الأجل الثقافة.. مقهى �سغري 
يف غزة يقدم خدمة ممتعة

ُي��ت��ي��ح م��ق��ه��ى ���ش��غ��ٌر ع��ل��ى �شاطئ 
البحر يف غزة لُرواده فر�شًة لأخذ 
الرقمي،  ال���ع���امل  م���ن  ا����ش���راح���ة 
ورقية  ك���ت���ب  ت���وف���ر  خ�����الل  م����ن 
احت�شائهم  اأث��ن��اء  جم��ان��ا  ل��ل��ق��راءة 

م�شروباِتهم.
وي���اأم���ل م���وؤم���ن ط���وم���ان، �شاحب 
املزيد  بذلك  ي�شجع  اأن  يف  املقهى، 
الكتب،  ق������راءة  ع��ل��ى  ال��ن��ا���س  م���ن 
وا�شتبدال الوقت الذي يق�شونه يف 
ت�شفح الإنرنت وو�شائل التوا�شل 
التي  الكتب  ب��ق��راءة  الج��ت��م��اع��ي، 

تتوفر يف املقهى.
الأك�������ش���اك  "كل  ط����وم����ان  وق�������ال 
تقدم  وال���ك���اف���ي���ري���ات  امل����وج����ودة 
وم�شروبات  ���ش��اخ��ن��ة  م�����ش��روب��ات 
اأن تكون  اأردت  باردة و�شندوي�شات. 
فكرتي مبثابة توعية، ما املانع من 
اأن اأق���دم امل�����ش��روب م��ع ك��ت��اب حتى 
يف  �شيما  ل  ال���ق���راءة،  ثقافة  اأع���زز 

ظل العزوف عنها".
من�شرفون  كلهم  "النا�س  واأ�شاف 
اليوم اإىل الهواتف الذكية، وفكرتي 
راهنت على ت�شجيع القراءة، حتى 
كتابا  فيفتح  ي��اأت��ي  م��ن  ب��ات هناك 
وي��ق��روؤه ث��م يعود يف ال��ي��وم املوايل 

ليكمله".
بتقبل  �شعادته  عن  اأع��رب  طومان 
وتقدمي  ل���ل���ف���ك���رة،  م���ق���ه���اه  رواد 
كتب  �شورة  يف  ل��ه،  هدايا  بع�شهم 

يزود بها مكتبته.
�شكان قطاع غزة يرددون بب�شاطة 
على هذا الك�شك، ويختارون كتابا 
القراءة  م��ن  بقليل  وي�شتمتعون 
اخلفيفة مع اإطاللة على املاء وهم 

يتناولون م�شروبهم.

االأمم املتحدة: التزموا بهذه احللول قبل انفجار قنبلة املناخ
طرح تقرير �شادر عن هيئة الأمم املتحدة الدولية 
القريب  امل��دي��ني  على  ح��ل��ول  امل��ن��اخ  بتغر  املعنية 
وال��ب��ع��ي��د ل��ل��ح��د م��ن ���ش��رع��ة ت��غ��ر امل���ن���اخ، ق��ب��ل اأن 
ت�شتفحل الظواهر املتطرفة امل�شاحبة له، وتع�شف 
ب��ال��ع��امل. ور����ش���د ال��ت��ق��ري��ر اخل�����ش��ائ��ر والأ����ش���رار 
واملتوقع  املناخ،  تغر  ب�شبب  الآن  التي وقعت حتى 
ا�شتمرارها يف امل�شتقبل، اإن مل يتم اللتزام باحللول 
اجتماع  بعد  الث��ن��ني،  ���ش��در  التقرير  امل��ط��روح��ة. 
ال�شوي�شرية،  اإنرلكن  يف  اأ�شبوعا  ا�شتمر  للهيئة 
بالفعل  ارت��ف��ع��ت  احل�����رارة  درج����ات  اأن  اإىل  ول��ف��ت 
ف��وق م�شتويات ما قبل  درج��ة مئوية   1.1 مبقدار 
ال�شناعة؛ نتيجة لأكرث من قرن من حرق الوقود 
الأحفوري، مثل النفط والغاز. كذلك من الأ�شباب 
متكافئ؛  غر  ب�شكل  والأرا���ش��ي  الطاقة  ا�شتخدام 
املتطرفة،  اجلوية  الظواهر  و�شدة  لزيادة  اأدى  ما 
اجلاحمة،  والفي�شانات  احل��اد،  اجلفاف  كموجات 
ال�����ش��خ��م��ة. ويف ر���ش��ال��ة فيديو  ال��غ��اب��ات  وح���رائ���ق 
اأ���ش��دره��ا الأم���ني ال��ع��ام ل���الأمم امل��ت��ح��دة اأنطونيو 
اإر�شادي  "دليل  ب��اأن��ه  التقرير  و�شف  غوتري�س، 

لنزع فتيل القنبلة املناخية املوقوتة".
امل��ن��اخ��ي ع��ل��ى جميع  و���ش��دد ع��ل��ى احل��اج��ة للعمل 
دفعة واحدة"،  �شيء، يف كل مكان،  "كل  اجلبهات: 
يف اإ�شارة اإىل ا�شم فيلم �شهر فاز بجائزة الأو�شكار 
ن�شره  ما  وف��ق  ال��ع��ام،  ه��ذا  الأمركية  ال�شينمائية 

موقع "اأخبار الأمم املتحدة".
النقطة الأخرة اخلا�شة باحللول املمكنة لتقليل 
املتحدة  الأمم  ه��ي��ئ��ة  ت��ق��ري��ر  ت��ن��اول��ه��ا  اخل�����ش��ائ��ر، 
الدولية املعنية بتغر املناخ، يف حديثه عن "التنمية 

املقاومة للمناخ".
اأن   • ل��ل��م��ن��اخ:  امل��ق��اوم��ة  التنمية  ه���ذه  وتت�شمن 
م�شحوبة  املناخ  تغر  مع  التكيف  اإج���راءات  تكون 
اأو جت��ن��ب ان���ب���ع���اث���ات غ����ازات  ب�����اإج�����راءات ت��ق��ل��ي��ل 
• الأمثلة على ذلك: توفر  الحتبا�س احل��راري. 
الكربون،  منخف�شة  والكهرباء  النظيفة،  الطاقة 
الكربون،  وامل��ن��خ��ف�����س  امل���ن���ع���دم  ال��ن��ق��ل  وت���ع���زي���ز 
• الركيز يف الإبقاء على  وحت�شني جودة الهواء. 
ارتفاع درجات احلرارة عند 1.5 درجة مئوية فوق 

م�شتويات ما قبل ال�شناعة .
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