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يومية سياسية مستقلة

»التشّلون هم«

أعلنــت اإلدارة العامــة لجمارك أبوظبــي وفي إطار 
»برنامــج أبوظبــي لتجربــة متعامليــن بــا جهــد« عــن 
إضافــة إمكانيــة التخليــص علــى البضائــع لألفــراد غيــر 
ــارج  ــن خ ــجلة م ــر المس ــركات غي ــن والش المقيمي
الدولــة عبــر منافــذ إمــارة أبوظبــي البريــة والبحريــة 
ــل  ــة المتعامــل وتقلي ــة، بهــدف تســهيل رحل والجوي
ــة  ــة رقمي الجهــد والوقــت وتقديــم خدمــات جمركي
وفــق أفضــل الممارســات العالميــة، بمــا يرســخ مكانة 
أبوظبي عاصمة عالمية لاســتثمار وممارســة األعمال.

يأتــي اإلعــان عــن ذلــك تزامنــًا مــع اليــوم العالمي 
للجمارك الذي يصادف الذكرى الـ ٧٠ لتأسيس منظمة 

العالمية. الجمارك 
ويمكــن مــن خــال الميــزة الجديــدة لألفــراد غيــر 
ــر  ــع الشــخصية عب ــى البضائ ــص عل ــن التخلي المقيمي
إنشــاء حســاب للدخــول بالهويــة الرقميــة مــن خــال 
اســتخدام جــواز الســفر، كمــا يمكــن للشــركات غيــر 
المســجلة فــي دولــة اإلمــارات االســتفادة مــن الميزة 
بعــد اســتكمال إجــراءات تســجيل ودفــع الضرائــب، 
باإلضافــة إلــى االســتفادة مــن التعبئــة التلقائية لبعض 
الحقول عند اســتخدام قوالب محددة، وتســهيل إنجاز 
طلــب التخليــص عبــر صفحــة إلكترونية واحــدة لكافة 

األجهــزة الذكيــة لجميــع الفئــات. ص»٩«

تســتعرض دائرة الصحــة بأبوظبي الجهة التنظيمية 
ــة فــي اإلمــارة سلســلة مــن  ــة الصحي لقطــاع الرعاي
فعاليــات  الرائــد ضمــن  وابتكاراتهــا  مشــروعاتها 
معــرض ومؤتمــر الصحــة العربــي ٢٠٢٣ الــذي يقــام 
فــي مركــز دبــي التجــاري العالمــي فــي الفتــرة مــن 
٣٠ ينايــر الجــاري ولغايــة ٢ فبرايــر المقبــل، وذلــك 
ــة  ــارات« المنصــة الوطني ــاح »صحــة اإلم ضمــن جن
التــي تجمــع الدائرة بــوزارة الصحة ووقايــة المجتمع 

وهيئــة الصحــة بدبــي.
وتســلط الدائــرة الضــوء ضمــن مشــاركتها على أبرز 
ــوم  ــة والجين المشــروعات المرتبطــة بالصحــة الرقمي
وبرنامــج الطــب الشــخصي الدقيــق والرعايــة الصحيــة 
ــن  ــرس«، وغيرهــا م ــم االفتراضــي »ميتافي ــي العال ف
المجاالت المهمة، كما تتطلع إلى تعزيز ســبل التعاون 
ــًا  ــدة عالمي ــات رائ ــا بمؤسس ــي تجمعه ــترك الت المش
فــي الرعايــة الصحيــة والقطاعــات ذات الصلة. ص»٣«

جمارك أبوظبي تضيف إمكانية التخليص على البضائع 
لألفراد غير المقيمين والشركات من خارج الدولة

»صحة أبوظبي« تستعرض أحدث ابتكاراتها 
في معرض ومؤتمر الصحة العربي 2023

246.6 مليار درهم الودائع االدخارية في 
القطاع المصرفي بنهاية نوفمبر الماضي

ارتفعــت الودائــع االدخاريــة فــي القطــاع 
ــن  ــع بي ــة - باســتثناء الودائ المصرفــي بالدول
البنــوك - إلــى ٢٤٦.٦١ مليــار درهــم في نهاية 
نوفمبر الماضي بزيادة على أساس سنوي بنحو 
٧.٢١ مليار درهم أو ما نســبته ٣% مقابل نحو 
٢٣٩.٤ مليــار درهــم فــي نوفمبــر ٢٠٢١، وفق 
أحدث إحصائيات مصــرف اإلمارات المركزي.

وأظهــرت اإلحصائيات أن الودائع االدخارية 
زادت خــال الـــ١١ شــهراً األولــى مــن العــام 
الماضــي، بنســبة ١.٩٨% مقابــل نحــو ٢٤١.٨٢ 
مليــار درهــم فــي نهايــة العــام ٢٠٢١، بزيــادة 
ــى  ــار درهــم، فيمــا زادت عل تعــادل ٤.٨ ملي
ــة بنحــو  أســاس شــهري بنســبة ٠.٠٦% مقارن

٢٤٦.٤٨ مليــار درهــم فــي أكتوبــر ٢٠٢٢.
وبينــت إحصائيــات المصــرف المركــزي أن 
الودائــع تحــت الطلــب ارتفعــت إلــى ٩٠٣.٣٦ 
مليــار درهــم نهاية نوفمبــر الماضي بنمو على 
أســاس ســنوي بنســبة ١٠.١% مقابــل ٨٢٠.٨٣ 
مليــار درهم في نوفمبــر ٢٠٢١، بزيادة تعادل 

ــار درهم. ٨٢.5 ملي
وزادت الودائــع تحــت الطلــب خــال الـــ١١ 
شــهراً األولــى مــن العــام الماضــي بنحــو 5.٦% 
أو مــا يعــادل 55.٣ مليــار درهــم مقارنــة بنحــو 
٨٤٨.٠٤ مليار درهم في نهاية العام ٢٠٢١، بينما 
انخفضت على أســاس شــهري بنحو ١.٧% مقابل 
٩١٨.٩٧ مليــار درهم فــي أكتوبر ٢٠٢٢. ص»٩«

ارتفاع الودائع تحت الطلب إلى 903.36 مليار درهم 
نهاية نوفمبر الماضي

االستنكار الشديد لهذه 
األعمال اإلجرامية 

والرفض الدائم لجميع 
أشكال العنف واإلرهاب 

بحــث ســعادة المهنــدس محمــد المنصــوري مديــر 
ــي  ــه معال ــال لقائ ــكان خ ــد لإلس ــيخ زاي ــج الش برنام
آمنــة بنــت أحمــد الرميحــي وزيرة اإلســكان والتخطيط 
العمرانــي بمملكــة البحريــن والوفــد المرافــق لها ســبل 
تعزيز أواصر التعاون المشــترك بين البلدين الشــقيقين 
فــي مجــال اإلســكان والتنميــة الحضريــة بحضــور عــدد 

مــن مســؤولي البرنامــج ومديــري المشــاريع.
ــذي  ــاء ال ــال اللق ــد - خ ــوري الوف ــع المنص وأطل
جــرى بمكتبــه فــي دبــي - علــى السياســة اإلســكانية 
الجديــدة لتمويــل قــروض برامــج اإلســكان الحكومــي 
مــن خــال التعــاون بيــن برنامــج الشــيخ زايد لإلســكان 
والبنــوك والمصــارف الوطنيــة، وذلــك بهــدف اســتدامة 
مصــادر التمويــل وتلبيــة االحتياجــات الســكنية الحاليــة 
والمســتقبلية حيث ســتتولى البنوك والمصارف الوطنية 
عمليــة تمويــل قروض إســكان المواطنيــن بالكامل على 
أن يقــوم برنامــج الشــيخ زايــد لإلســكان بتمويــل قيمــة 

الفوائــد المترتبــة علــى القــرض نيابــة عــن المواطــن.

كمــا زارت معالــي آمنة بنت أحمــد الرميحي والوفد 
المرافــق مركــز إســعاد المتعاملين بدبــي حيث اطلعت 
علــى األنظمة المعمول بها وجهود الموظفين وتميزهم 

فــي تقديــم الخدمة وفق أعلــى المعايير العالمية.
ــكان  ــد لإلس ــيخ زاي ــج الش ــر برنام ــب مدي واصطح
ــى مشــروع »حــي الســيوح ١٦«  ــارة إل الوفــد فــي زي
الســكني بإمارة الشــارقة الذي يضم ٨١٨ مسكنًا وتتنوع 
نماذجــه الســكنية لتصــل إلــى ١٣ نموذجــًا مــن حيــث 
الحجــم والطــراز المعمــاري بواقع نموذجيــن لـ٢ غرف 
نــوم إلــى جانــب نموذجيــن لـــ٣ غــرف نــوم وثمانيــة 
نمــاذج ٤ غــرف نــوم ونمــوذج واحــد لـــ5 غــرف نوم.. 
فيمــا تبلــغ مســاحة المشــروع ١.٢٨٩ مليــون متر مربع 
بمتوســط ٩٦٠ مترًا مربعًا لمســاحة األرض الواحدة لكل 
مســكن حيــث يســتوفي المشــروع معاييــر االســتدامة 
واالشــتراطات البيئيــة العالمية مثل نظــام تقييم اللؤلؤة 
وعمليــة التطويــر المتكاملــة والميــاه الثمينــة واألنظمة 

البيئيــة ومصــادر الطاقــة المتجــددة. ص»٢«

»زايد لإلسكان« يبحث مجاالت التعاون مع 
وزارة اإلسكان والتخطيط العمراني بالبحرين

الدولة تشدد على واجب حماية المباني الدبلوماسية بحسب مواثيق العمل الدبلوماسي

أدانــت دولــة اإلمــارات بشــدة الهجوم 
االرهابي الذي اســتهدف سفارة جمهورية 
أذربيجــان فــي العاصمــة اإليرانية طهران، 
وأســفر عــن ســقوط قتيــل وجرحــى مــن 
ــى واجــب  ــم الســفارة، مشــددة عل طاق
حمايــة المبانــي الدبلوماســية بحســب 
األعــراف والمواثيــق التــي تحكــم وتنظــم 

العمــل الدبلوماســي.
وأكــدت وزارة الخارجيــة والتعــاون 
الدولــي فــي بيــان لهــا أن دولــة اإلمــارات 
ــذه  ــديد له ــتنكارها الش ــن اس ــرب ع تع
األعمال اإلجرامية، ورفضها الدائم لجميع 
أشــكال العنــف واإلرهاب التي تســتهدف 
زعزعــة األمــن واالســتقرار وتتنافــى مــع 

القيــم والمبــادئ األخاقيــة واإلنســانية.
كمــا أعربت الوزارة عن خالص تعازيها 
ومواســاتها لحكومــة جمهوريــة أذربيجان 
وشــعبها الصديــق، ولــذوي ضحيــة هــذه 
الجريمة النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل 

للمصابين. ص»٢«

اإلمارات تدين بشدة الهجوم اإلرهابي 
على سفارة أذربيجان لدى طهران

اإلمارات تشارك في اجتماع لجنة فلسطين ضمن 
أعمال مؤتمر مجالس منظمة التعاون اإلسالمي بالجزائر  

اإلمارات تعرب عن خالص التعازي لحكومة أذربيجان 
وشعبها الصديق ولذوي ضحية هذه الجريمة النكراء

شارك وفد مجموعة اتحاد مجالس الدول األعضاء في 
منظمــة التعاون اإلســامي للشــعبة البرلمانيــة اإلماراتية 
ــاع الحــادي  ــي االجتم ــي االتحــادي، ف ــس الوطن للمجل
عشــر للجنــة فلســطين ضمــن أعمــال المؤتمــر الســابع 
ــدول األعضــاء فــي المنظمــة  عشــر التحــاد مجالــس ال
المنعقــد فــي مدينــة الجزائر فــي الجمهوريــة الجزائرية 

الديمقراطية الشــعبية.
وضــم الوفــد فــي عضويتــه ســعادة كل مــن: عائشــة 
رضــا البيــرق رئيســة المجموعــة، وعفــراء العليلي نائب 
رئيــس المجموعــة، وســمية عبــداهلل الســويدي، وجميلة 

أحمــد المهيــري، أعضــاء المجلــس الوطنــي االتحادي.
ــة  ــرق إن القضي ــا البي ــة رض ــعادة عائش ــت س وقال

الفلســطينية قضيــة العــرب والمســلمين األولــى مؤكــدة 
ــي مــن  ــة تعاضــد الجهــود والتعــاون الدول ــى أهمي عل
أجــل الوصــول إلــى حــل ســلمي لهــذه القضيــة وتجــاه 
إخواننــا الفلســطينيين وأن تكــون القــرارات التي ســيتم 

التوصــل إليهــا عمليــة وقابلــة للتطبيــق.
وأضافــت أن الشــعبة البرلمانيــة اإلماراتيــة تطالــب 
بحــث اتحاد مجالس الــدول األعضاء في منظمة التعاون 
اإلســامي وباســم جميــع أعضائه الجهــات الدولية بدعم 
جهــود الشــعب الفلســطيني ومؤسســاته الوطنيــة فــي 
القــدس ومواصلــة عملية إعادة إعمــار ما دمره االحتال 
فــي قطــاع غــزة وتعزيــز البنيــة التحتيــة األساســية مــن 
كهرباء ومياه وغيرهما من االحتياجات األساسية. ص»٢«

»الهالل« يقدم مساعدات شتوية لألسر 
المتعففة والشرائح العمالية داخل الدولة  

قدمــت هيئــة الهــال األحمــر اإلماراتــي، مســاعدات شــتوية لألســر 
المتعففــة والشــرائح العمالية داخل الدولة، تضمنت المابس الشــتوية 
واألغطيــة والبطانيــات والمــواد الغذائيــة، وذلك ضمن مبــادرات الهيئة 

اإلنســانية علــى الســاحة المحلية.
ووزعــت عــدد مــن مراكز الهيئة في الدولة خــال اليومين الماضيين 
المســاعدات الشــتوية علــى المســتفيدين في عدد مــن المواقع التي تم 

تحديدها بالقرب من مناطق ســكن المستهدفين والمجمعات العمالية.
وأكــد ســعادة راشــد مبــارك المنصوري نائــب األمين العام للشــؤون 
المحليــة فــي هيئــة الهال األحمــر، أن هذا البرنامج جــاء ضمن اهتمام 
ــة،  الهيئــة بتعزيــز جانــب المســاعدات المحليــة علــى مســتوى الدول
ومواكبــة االحتياجــات الفعليــة للمســتهدفين مــن برامــج الهيئــة فــي 

جميــع إمــارات الدولــة. ص»٢«

المكتب التنفيذي لمواجهة غسل األموال وتمويل اإلرهاب ينّظم 
طاولة مستديرة حول الشراكات بين القطاعين العام والخاص

ــل  ــوال وتموي ــل األم ــة غس ــذي لمواجه ــب التنفي ــم المكت نّظ
اإلرهــاب »المكتــب التنفيــذي«، بالشــراكة مــع برنامــج مســتقبل 
تبــادل المعلومات المالية التابع لمعهد »RUSI« طاولة مســتديرة 
ــز  ــن العــام والخــاص وســُبل تعزي ــن القطاعي حــول الشــراكات بي

التعــاون مــن أجــل مواجهــة الجرائــم الماليــة.

وقــّدم مســؤولون مــن لجــان الشــراكة بيــن القطاعيــن العــام 
والخــاص لــدى الــدول الشــريكة فــي أوروبــا وآســيا العــروض عــن 
ُبعــد حــول مبادرات التعــاون لمكافحة الجريمة المالية، بمشــاركة 
كبــار أعضاء اللجنة الفرعية للشــراكة بيــن القطاعين العام والخاص 
فــي دولة اإلمــارات ووحدة المعلومات الماليــة اإلماراتية. ص»٣«

الجيش األمريكي يقتل قياديًا 
لـ»داعش« في الصومال

فرنسا تستدعي سفيرها 
لدى بوركينا فاسو

ــش«  ــم »داع ــي تنظي ــي ف ــادي اإلرهاب ــل القي ُقت
اإلرهابي بال الســوداني ونحو عشــرة أفراد مرتبطين 
بالتنظيــم اإلرهابــي فــي عمليــة إنــزال أمريكيــة فــي 

الصومــال حســبما أعلنــت اإلدارة األميركيــة.
ــان:  ــي بي ــتن ف ــد أوس ــاع لوي ــر الدف ــال وزي وق
»السوداني كان مسؤواًل عن تشجيع الوجود المتنامي 
لتنظيم »داعش« اإلرهابي في إفريقيا وتمويل عملياته 

فــي كل أنحــاء العالــم بمــا فــي ذلك أفغانســتان«.
وذكــر مســؤول كبيــر فــي البيــت األبيــض أن هــذه 
العمليــة التــي جــرى اإلعــداد لهــا منذ أشــهر عــدة لم 
تســفر عــن ضحايــا مدنييــن أو فــي صفــوف الجيــش 

األمريكي.
وقــال المســؤول الــذي طلــب عــدم كشــف اســمه 
إن اإلنــزال ســبقته تدريبات مكثفــة للقوات األمريكية 
فــي مواقع شــيدت خصيصًا لتحاكــي تضاريس الموقع 
حيــث نفــذت العمليــة وهــو كهــف فــي جبال شــمال 
الصومــال. وأضــاف: »كنــا مســتعدين للقبــض علــى 

السوداني«. ص»٧«

ــة الفرنســية، أمــس  أعلنــت وزارة الخارجي
ــا فاســو  أنهــا اســتدعت ســفيرها لــدى بوركين
إلجــراء مشــاورات معــه، وذلــك غــداة إعــان 
باريــس عزمهــا ســحب قواتهــا مــن هــذا البلــد 
اإلفريقــي فــي غضــون شــهر. وقالــت الخارجية 
ــرة  ــورات األخي ــياق التط ــي س الفرنســية: »ف
ببوركينــا فاســو، قررنــا اســتدعاء ســفيرنا إلــى 
باريــس إلجراء مشــاورات حــول الوضع، وأفق 

تعاوننــا الثنائــي«.
وبيــن فرنســا وبوركينا فاســو اتفاقية دفاعية 
ــط  ــا تراب ــام ٢٠١٨، وبموجبه ــي ع ــة ف موقع
ــابر«،  ــمى »س ــية تس ــدوس فرنس ــوة كومان ق
ــي  ــل ف ــن ٤٠٠ رج ــة م ــيف«، مؤلف أي »الس
قاعــدة قريبــة مــن العاصمة واغادوغــو. وتنص 
االتفاقيــة علــى أن أي انســحاب مــن االتفاقيــة 
الذي يســتتبعه انسحاب القوة الفرنسية، يجب 
أن ينفــذ خــال مهلــة شــهر بعد تلقــي الجانب 
الفرنســي طلبًا رســميًا بهذا الخصوص. ص»٧«

كشــف الناطــق اإلعامــي باســم مديريــة 
األمــن العــام تفاصيــل إطاحــة إدارة مكافحــة 
ــادة  ــب م ــة لتهري ــبكة دولي ــدرات بش المخ
الكوكاييــن المخــدرة للمنطقــة بعــد جهــود 
اســتخبارية وعمــل وتنســيق عــاٍل علــى مدى 

أيــام.
وأّكــد الناطق اإلعامــي، أّن فريقًا تحقيقيًا 
مــن إدارة مكافحة المخــدرات تولى منذ أّيام 
متابعــة معلومــات وردت عــن شــبكة دوليــة 
لتهريــب مــادة الكوكاييــن المخــدرة وقيامهــا 

بتهريــب كميــة منهــا لداخــل المملكة.
وأضاف الناطــق اإلعامي، أّن عمًا وجهدًا 
اســتخباريًا بذلــه فريــق التحقيــق الــذي عمل 
على جمع معلومات من داخل المملكة ومن 
بعــض الــدول األمريكيــة الجنوبيــة والعربيــة 

واآلسيوية. 
ــدأت  ــود ب ــك الجه ــى أنَّ كل تل ــار إل وأش
تكشــف للفريق خيوط تلك الشبكة وهويات 
بعض أفرادها والدول الموجودين بها ، وسبل 
اتصالهم ، وأّن شخصين منهم أحدهما آسيوي 

وآخر أمريكي جنوبي وصا لألردن وبحوزتهم 
كميــة من مــادة الكوكايين المخدرة . 

وجــرى تحديــد موقعيهمــا داخــل المملكة 

والبحث عنهما، إذ وِضعا تحت المراقبة أليام 
لمعرفــة مــكان إخفاء المخدرات واألشــخاص 

الذين سيستلمونها منهم. ص»٧«

األردن يطيح بشبكة دولية لتهريب المخدرات

وكاالت خالل عملية اإلطاحة بالشبكة 
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ــس  ــد مجموعــة اتحــاد مجال شــارك وف
الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسامي 
للشعبة البرلمانية اإلماراتية للمجلس الوطني 
االتحادي، في االجتماع الحادي عشر للجنة 
فلســطين ضمــن أعمــال المؤتمــر الســابع 
عشــر التحــاد مجالــس الــدول األعضــاء في 
المنظمــة المنعقــد فــي مدينــة الجزائر في 
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

وضــم الوفــد فــي عضويتــه ســعادة كل 
من: عائشــة رضا البيرق رئيسة المجموعة، 
وعفــراء العليلــي نائــب رئيــس المجموعة، 
وســمية عبــداهلل الســويدي، وجميلــة أحمد 
المهيري، أعضاء المجلس الوطني االتحادي.

وقالــت ســعادة عائشــة رضــا البيــرق إن 
القضية الفلسطينية قضية العرب والمسلمين 
األولــى مؤكــدة على أهميــة تعاضد الجهود 

والتعــاون الدولــي مــن أجــل الوصــول إلــى 
حــل ســلمي لهــذه القضيــة وتجــاه إخواننــا 
ــي  ــرارات الت الفلســطينيين وأن تكــون الق
ســيتم التوصل إليها عملية وقابلة للتطبيق.

وأضافت أن الشعبة البرلمانية اإلماراتية 
تطالب بحــث اتحاد مجالس الدول األعضاء 
في منظمة التعاون اإلســامي وباسم جميع 
ــود  ــم جه ــة بدع ــات الدولي ــه الجه أعضائ
الشــعب الفلســطيني ومؤسســاته الوطنيــة 
فــي القــدس ومواصلــة عملية إعــادة إعمار 
مــا دمــره االحتــال فــي قطاع غــزة وتعزيز 
البنيــة التحتيــة األساســية من كهربــاء ومياه 

وغيرهمــا من االحتياجات األساســية.
ودعــت إلــى أهمية مخاطبة اليونســكو، 
لقيــادة تحــرك عالمــي ثقافي دولــي لتنفيذ 
قــرار المنظمــة فــي ٢ مايــو ٢٠١٧، وقــرار 

المجلــس التنفيــذي لليونســكو فــي أكتوبــر 
الجوانــب  علــى  الحفــاظ  بشــأن   ٢٠١٦
التاريخيــة، والتراثيــة، والحضاريــة للقدس، 
والتأكيــد علــى ضمــان حــق المســلمين في 
ممارســة شــعائرهم الدينيــة فــي أماكنهــم 
المقدســة بحريــة، ووقــف أيــة محــاوالت 
ــي والتاريخــي فــي  ــر الوضــع القانون لتغيي
ــل  ــدة داخ ــع جدي ــرض وقائ ــدس أو ف الق

الحــرم القدســي الشــريف.
وأكدت الشعبة البرلمانية اإلماراتية أهمية 
دور البرلمانات في دعوة حكوماتها الوطنية 
على االلتزام بدعم األونروا لضمان استمرار 
الدعــم والــدور الــذي تقــوم بــه فــي حماية 
حقوق الاجئين الفلســطينيين حتى تتمكن 
مــن مواصلــة تقديــم جميع خدماتهــا ألكثر 

من ٦ مايين الجئ فلســطيني. وام

أشــاد معالــي الفريق ضاحــي خلفان تميم، 
نائــب رئيس الشــرطة واألمن العــام في دبي، 
رئيس مجلس مكافحة المخدرات على مستوى 
الدولــة، بالجهــود الكبيــرة التــي تبذلهــا كافــة 
فرق المكافحة واللجان المختلفة على مستوى 
الدولــة، بالتعــاون مــع الشــركاء مــن الجهــات 
الحكومية والخاصة، والتي كان لها األثر الكبير 
ــر مــن محــاوالت تهريــب  ــاط الكثي فــي إحب
المخدرات، والتصدي للوســائل المبتكرة التي 

يلجــأ إليها تجــار ومروجي تلك الســموم.
وأكــد معاليــه معاليه أن أجهــزة المكافحة 
ســتقف بالمرصاد لكل المحــاوالت اإلجرامية 
ــارات  ــة اإلم ــي تســتهدف دول ــات الت للعصاب

العربيــة المتحــدة وأبنائها.
جــاء ذلــك خــال تــرؤس معاليــه اجتمــاع 
مجلــس مكافحــة المخــدرات الــذي عقــد عبر 

االتصال المرئي، بحضور العميد سعيد عبداهلل 
الســويدي، مدير عــام اإلدارة العامة لمكافحة 
المخــدرات االتحادية، نائــب رئيس المجلس، 
ورؤســاء اللجــان الوطنيــة العليــا المنبثقة من 
المجلــس، وعــدد مــن المســؤولين ومديــري 

مكافحة المخــدرات بالدولة.
وتــم خــال االجتمــاع الذي عقــد عن بعد، 
اســتعراض عــدد مــن الموضوعــات المدرجــة 
علــى جــدول أعمــال المجلس أهمهــا التدابير 
واإلجراءات المتخذة من قبل الجهات المعنية 
بالدولــة بشــأن الحســابات البنكيــة المرتبطــة 
بتجــارة المخدرات، ورصد ومتابعة العمليات 
المصرفية المشبوهة لمنع استغال الحسابات 

الشــخصية في عمليــات الترويج.
كمــا جــرى اســتعراض نتائــج وإحصائيــات 
اإلدارة العامــة ألمــن المنافــذ فــي قضايــا 

المخــدرات للعــام الماضــي ٢٠٢٢، وعــدد 
ــا،  ــات مرتكبيه ــيات وبيان ــات وجنس الضبطي
وذلك بالتنســيق مع الجهات المعنية بالدولة.

ــة  ــات لجن ــون توصي واســتعرض المجتمع
ــدرة  ــواد المخ ــداول الم ــة ج رصــد ومراجع
والمؤثــرات العقليــة بشــأن إســاءة اســتخدام 
بعض العقاقير الطبية، ووضع الضوابط الازمة 
ــتخدام  ــاءة اس ــج وإس ــاوالت تروي ــع مح لمن
العقاقيــر الطبيــة في غيــر أماكنهــا الصحيحة.

وتطرق االجتماع إلى االستعدادات الجارية 
للمشــاركة فــي مؤتمــر دبــي الدولــي لبحــث 
قضايــا المخــدرات ٢٠٢٣، الــذي ســيقعد على 
هامــش القمــة الشــرطية العالميــة فــي شــهر 
مــارس المقبل، وســيتناول هــذا العام »قضية 
المخدرات بين الترويج والتعاطي.. »التحديات 

والمواجهة«. وام

أدانــت دولــة اإلمــارات بشــدة الهجــوم االرهابــي الــذي اســتهدف 
ســفارة جمهوريــة أذربيجــان فــي العاصمــة اإليرانيــة طهــران، وأســفر 
عــن ســقوط قتيــل وجرحــى من طاقم الســفارة، مشــددة علــى واجب 
حمايــة المبانــي الدبلوماســية بحســب األعــراف والمواثيــق التي تحكم 

وتنظــم العمل الدبلوماســي.
وأكــدت وزارة الخارجيــة والتعــاون الدولــي فــي بيــان لهــا أن دولــة 
اإلمــارات تعــرب عــن اســتنكارها الشــديد لهــذه األعمــال اإلجراميــة، 
ورفضها الدائم لجميع أشــكال العنف واإلرهاب التي تســتهدف زعزعة 
األمــن واالســتقرار وتتنافــى مــع القيم والمبــادئ األخاقية واإلنســانية.

ــة  ــاتها لحكوم ــا ومواس ــص تعازيه ــن خال ــوزارة ع ــت ال ــا أعرب كم
جمهوريــة أذربيجــان وشــعبها الصديــق، ولــذوي ضحية هــذه الجريمة 

النكــراء، وتمنياتهــا بالشــفاء العاجــل للمصابيــن. وام

وقعــت مجموعــة اإلمــارات وأكاديميــة 
أنــور قرقــاش الدبلوماســية مذكــرة تفاهــم 
إلطــاق برنامــج تدريبي متخصــص لتطوير 
القــدرات الدبلوماســية لمديــري محطــات 
طيــران اإلمــارات التجاريــة الخارجيــة مــن 
ــك  ــم، وذل ــة حــول العال ــوادر اإلماراتي الك
ضمــن برنامــج الســفير التجــاري القيــادي 

الــذي أطلقتــه المجموعــة مؤخــراً.
ووقــع المذكــرة كل مــن أميرة الفاســي 
ــوارد  ــر الم ــف وتطوي ــس توظي ــب رئي نائ
البشــرية الوطنيــة فــي مجموعــة اإلمــارات 
والدكتــور محمــد إبراهيــم الظاهــري نائب 

مديــر عــام األكاديميــة.
وشــهد حفل توقيع مذكرة التفاهم الذي 
أقيــم في المقر الرئيســي لمجموعة طيران 
اإلمارات ســمو الشــيخ أحمد بن ســعيد آل 
مكتــوم الرئيــس األعلــى الرئيــس التنفيــذي 
لطيــران اإلمارات والمجموعة ومعالي زكي 
أنــور نســيبة المستشــار الثقافــي لصاحــب 
الســمو رئيــس الدولــة وعضو مجلــس أمناء 
أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية وبحضور 
عــدد مــن كبــار التنفيذييــن واإلدارييــن من 

كا الطرفين.
ويــزود البرنامــج التدريبــي الــذي يمتــد 
علــى مدار خمســة أيام وتقدمــه األكاديمية 
للمشــاركين مــن مديــري محطــات طيــران 
اإلمــارات الخارجيــة فهمــا شــاما للمهارات 
الدبلوماســية الازمــة لتمثيــل مجموعــة 
اإلمــارات بشــكل فّعــال حــول العالــم بمــا 
يخــدم تحقيــق أهدافها التجاريــة وعملياتها 

لتشغيلية. ا
ــج المصمــم  ــا ســيكون هــذا البرنام كم
خصيصــًا بمــا يتوافــق مــع أهــداف برنامــج 
الســفير التجــاري القيادي التابــع لمجموعة 
اإلمارات بمثابة منصة فّعالة لتبادل المعرفة 
وتنمية القدرات الوطنية في قطاع الطيران.

وقــال ســمو الشــيخ أحمد بن ســعيد آل 
مكتــوم: »إننــا بصفتنــا شــركة عالمية تتخذ 
مــن دبــي مقــراً لهــا نفخــر فــي مجموعــة 
اإلمارات بتمثيل قطاع الطيران في اإلمارات 
والتعريف بالدولة في مختلف األسواق التي 
نعمــل بها ومن هــذا المنطلــق وجدنا فيما 
تتبنــاه أكاديميــة أنــور قرقاش الدبلوماســية 

من رؤى وتوجهات استراتيجية توافقًا مميزًا 
مــع توجهاتنــا فــي المجموعــة ونؤمــن بأن 
هذه المبادرة التدريبية المشــتركة ستسهم 
فــي تطويــر قــدرات فريــق المديريــن لدينا 
باعتبارهــم ممثليــن لعامتنــا التجاريــة في 
جميــع أنحــاء العالم حيث ســتعزز قدراتهم 
علــى التعريــف بمــا توفــره دولــة اإلمارات 
مــن فــرص ومــا تحملــه مــن قيــم أصيلــة 
عبر شــبكتنا العالمية بشــكل أكثــر فعالية«.

وأعــرب معالــي زكــي أنــور نســيبة عــن 
ســعادته بهذه الشــراكة الجديــدة والفريدة 
مــن نوعها التي تربط أكاديمية أنور قرقاش 
ــي  ــارات والت ــة اإلم ــية بمجموع الدبلوماس
ستخلق لنا مساحة إضافية للتعريف بأهمية 
الــدور المحوري الذي تمتلكه الدبلوماســية 
وتطبيقاتهــا فــي مختلــف القطاعــات بمــا 
فــي ذلــك قطاع الطيــران المتنامي وبصورة 
تمثــل انعكاســًا فريــداً لمــا تتبنــاه الدولــة 
مــن سياســات خارجيــة ناجحــة ونلتزمــون 
مــن خــال هــذه الشــراكة بتزويــد الكــوادر 
اإلماراتيــة مــن مديــري مجموعــة اإلمارات 
بالمعرفــة والمهــارات الدبلوماســية الازمة 
ــارات  ــة اإلم ــة دول ــز مكان ــة تعزي لمواصل
فــي هــذا القطــاع المزدهــر ونقــل الصورة 
المشرفة لثقافة وحضارة اإلمارات وليكونوا 
الوجــه الناصــع لهــذه الدولــة المعطــاء بين 

شــعوب العالم«.

ويعــد برنامــج الســفير التجــاري القيادي 
مبــادرة أطلقتهــا مجموعة اإلمــارات لتأكيد 
التزامهــا الثابــت تجــاه المواهــب اإلماراتية 
حيــث تــّم تطويــر البرنامــج بالتعــاون مــع 
مجموعــة رائدة من المؤسســات التي تتخذ 
مــن دولــة اإلمــارات مقــراً لهــا إلــى جانــب 

الفــرق الداخليــة للمجموعة.
ويهــدف البرنامــج إلــى تعزيــز المهارات 
القيادية واالرتقاء بتأثير المديرين اإلماراتيين 
في المجموعة ضمن أربعة مجاالت محورية 
ــات  ــي واالتجاه ــول الدول ــي البروتوك وه
ــة والتفاعــل  ــارات اإلعامي ــة والمه العالمي

الجماهيري واإلداري والدبلوماسية.
ويضــع برنامــج المحطــات الخارجيــة 
الكــوادر  اإلمــارات  لطيــران  التجاريــة 
اإلماراتيــة األكثــر كفاءة وطموحــا في أدوار 
أساســية ضمــن مختلــف األســواق العالمية 
للمجموعــة بحيــث يكونون مســؤولين عن 
قيــادة األهــداف التجارية لها والحفاظ على 
عاقاتهــا المتينــة مــع شــركائها الرئيســيين 

والهيئــات التنظيميــة المحليــة.
ويتفاعــل مديرو المحطات الخارجية في 
المجموعــة أيضــًا مع المجتمعــات وممثلي 
القطــاع العام والشــركات أثناء عملهم وبما 
يدعــم توثيــق العاقــات االســتراتيجية التي 
تربــط دولــة اإلمــارات وباقي الــدول تجاريًا 

وسياحيًا. وام
الشعبة البرلمانية اإلماراتية تشارك في اجتماع لجنة فلسطين 
ضمن أعمال مؤتمر مجالس منظمة التعاون اإلسالمي بالجزائر  

ضاحي خلفان يشيد بجهود فرق مكافحة المخدرات 
والشركاء من الجهات الحكومية والخاصة

مجموعة اإلمارات وأكاديمية أنور قرقاش تطلقان برنامجًا اإلمارات تدين بشدة الهجوم االرهابي على سفارة أذربيجان لدى طهران
لتطوير القدرات الدبلوماسية في قطاع الطيران اإلماراتي

وفد الدولة خالل مشاركته في االجتماع

ضاحي خلفان خالل ترؤسه االجتماع

جانب من اللقاء

أحمد بن سعيد وزكي نسيبة يشهدان توقيع مذكرة التفاهم

بحث سعادة المهندس محمد المنصوري 
مديــر برنامــج الشــيخ زايــد لإلســكان خــال 
لقائــه معالــي آمنــة بنــت أحمــد الرميحــي 
وزيرة اإلسكان والتخطيط العمراني بمملكة 
البحريــن والوفــد المرافــق لهــا ســبل تعزيز 
ــن  ــن البلدي ــترك بي ــاون المش ــر التع أواص
ــة  ــي مجــال اإلســكان والتنمي الشــقيقين ف
الحضريــة بحضــور عــدد مــن مســؤولي 

البرنامــج ومديــري المشــاريع.
خــال   - الوفــد  المنصــوري  وأطلــع 
ــي -  ــي دب ــه ف ــرى بمكتب ــذي ج ــاء ال اللق
علــى السياســة اإلســكانية الجديــدة لتمويل 
قــروض برامج اإلســكان الحكومي من خال 
التعــاون بيــن برنامج الشــيخ زايد لإلســكان 
والبنــوك والمصارف الوطنيــة، وذلك بهدف 
استدامة مصادر التمويل وتلبية االحتياجات 
السكنية الحالية والمستقبلية حيث ستتولى 
البنــوك والمصــارف الوطنيــة عمليــة تمويل 
قــروض إســكان المواطنيــن بالكامل على أن 
يقــوم برنامج الشــيخ زايد لإلســكان بتمويل 
قيمــة الفوائــد المترتبــة علــى القــرض نيابة 

ــن المواطن. ع
ــد  ــت أحم ــة بن ــي آمن ــا زارت معال كم
ــز إســعاد  ــق مرك ــد المراف الرميحــي والوف

ــى  ــت عل ــث اطلع ــي حي ــن بدب المتعاملي
األنظمــة المعمــول بهــا وجهــود الموظفيــن 
وتميزهــم فــي تقديــم الخدمــة وفــق أعلى 

المعاييــر العالميــة.
واصطحــب مديــر برنامــج الشــيخ زايــد 
لإلسكان الوفد في زيارة إلى مشروع »حي 
الســيوح ١٦« الســكني بإمارة الشارقة الذي 
يضم ٨١٨ مســكنًا وتتنوع نماذجه الســكنية 
لتصــل إلــى ١٣ نموذجــًا مــن حيــث الحجــم 
والطــراز المعمــاري بواقــع نموذجيــن لـــ٢ 
غــرف نــوم إلــى جانب نموذجيــن لـ٣ غرف 
نــوم وثمانيــة نمــاذج ٤ غرف نــوم ونموذج 
واحــد لـــ5 غــرف نــوم.. فيمــا تبلغ مســاحة 
المشــروع ١.٢٨٩ مليون متر مربع بمتوسط 
٩٦٠ متــراً مربعــًا لمســاحة األرض الواحــدة 
لكل مسكن حيث يستوفي المشروع معايير 
االســتدامة واالشــتراطات البيئيــة العالميــة 
مثــل نظــام تقييم اللؤلــؤة وعمليــة التطوير 
المتكاملــة والمياه الثمينــة واألنظمة البيئية 

ومصــادر الطاقــة المتجددة.
وأشــاد المنصوري بالعاقات الثنائية بين 
دولــة اإلمــارات ومملكــة البحرين الشــقيقة 
والتــي تشــهد تقدمــا كبيــراً عامًا بعــد األخر 
بفضــل دعــم القيــادة الحكيمة فــي البلدين 

والثقــة المتبادلــة واالحتــرام والمصالــح 
المشــتركة، مؤكــداً أن هــذه الزيــارات ُتعــد 
امتــداداً للشــراكة التاريخيــة بيــن اإلمــارات 
والبحريــن فــي مختلف المجــاالت وتعكس 
ــن فــي توســيع نطــاق  ــة وإرادة البلدي رغب
ــي  ــا خاصــة ف ــة وتعميقه ــا الثنائي عاقتهم
المجاالت المهمة ال سيما اإلسكان الحكومي.

 وأشــار إلى أن المشــاريع اإلسكانية التي 
يعمــل عليهــا برنامــج الشــيخ زايد لإلســكان 
تستهدف تحقيق االستقرار األسري والرفاهية 
لمواطنــي دولــة اإلمــارات وتعزيــز جــودة 
الحياة وتدعم التوجه المستقبلي للخمسين 

عامــًا المقبلة.
من جانبها أبدت معالي آمنة بنت أحمد 
الرميحــي إعجابها بمســتوى الجهد المبذول 
في المشاريع اإلسكانية ومدى التطور الذي 
لمســته فــي منظومــة عمــل برنامج الشــيخ 
زايد لإلســكان وجهود البرنامج التي أثمرت 
إنجــازات هامــة فــي هــذا القطــاع الحيــوي 
الــذي يمــس حيــاة النــاس، مؤكــدة أن هذه 
الزيــارة تعكس رغبة البلدين الشــقيقين في 
تعزيــز أطــر التعاون المشــترك فــي المجال 
اإلسكاني واالســتفادة من التجارب الناجحة 

بين اإلمــارات والبحرين .وام بحــث مركــز الشــباب العربــي أوجــه 
ــاد  ــع اتح ــترك م ــاون المش ــيق والتع التنس
مجالــس البحــث العلمــي العربيــة، لتعزيــز 
العمل البحثي للشــباب العربي، وذلك خال 
لقــاء جمــع الجانبين على هامــش اجتماعات 
ــة التنســيق والمتابعــة للعمــل العربــي  لجن
ــة العامــة لجامعــة الــدول  المشــترك باألمان

العربيــة، التــي عقــدت فــي أبوظبــي .
وجمــع اللقاء معالي الدكتــور عبدالمجيد 
ــن العــام التحــاد مجالــس  بــن عمــارة األمي
البحث العلمي العربية مع فريق االستراتيجية 
واألبحاث بمركز الشباب العربي، والمهندسة 
رهــام أبــو صالحية مشــرفة مشــروع »منصة 
أبحــاث الشــباب العربــي« التابعــة للمركــز، 
والدكتــور غانــم كشــواني رئيــس »مجلــس 

الباحثيــن الشــباب العــرب«، التابــع لمركــز 
الشــباب العربي.

تنــاول اللقــاء توثيق عاقــات التعاون بين 
المركز واالتحاد من خال تعزيز دور الشباب 
العربــي في مجــاالت البحث العلمي النظرية 
والتطبيقية، ودعم المشاريع والشركات الناشئة 
الناتجة عن تطبيقات البحث العلمي، وتكوين 
فرق بحث علمية عربية مشــتركة تســهم في 
تعزيز القدرات االقتصادية العربية، ومواجهة 
تداعيات التغيرات المناخية واستثمار الطاقة 
المتجــددة، والتصــدي للتحديــات المرتبطــة 
باألمــن الغذائــي والمائي وتشــجيع الشــباب 
ــق  ــة لتحقي ــات داعم ــهام بدراس ــى اإلس عل

أهداف التنمية المســتدامة بحلول ٢٠٣٠.
يذكــر أن اتحــاد مجالــس البحــث العلمــي 

العربية من منظمات العمل العربي المشترك 
الــذي تتبــع أعمالــه لجامعــة الــدول العربية، 
ــى بتنســيق الجهــود  ويعنــى بالدرجــة األول
وتبــادل الخبــرات بيــن هيئــات ومراكــز 
وأكاديميــات البحث العلمي بالدول العربية، 
ويعمــل علــى توثيــق صــات التعــاون فيمــا 

. بينها
ــي  ــز الشــباب العرب ــم مرك ــدوره يدع  ب
الحــراك البحثــي الشــبابي مــن خــال إصــدار 
دراســات وتقارير حول واقع الشباب العربي 
وأهــم توجهاتــه المســتقبلية وســلوكياته 
وتطلعاتــه، كمــا يوفــر المعلومــات والبيانات 
الداعمة لتطوير البرامج التي تمَكن الشــباب 
العربــي. ويمكن متابعة المزيد عن مبادرات 
المركــز في مجــال األبحاث والدراســات. وام

قدمــت هيئــة الهــال األحمــر اإلماراتي، 
مســاعدات شتوية لألسر المتعففة والشرائح 
العماليــة داخــل الدولــة، تضمنــت المابس 
ــواد  ــات والم ــة والبطاني ــتوية واألغطي الش
ــة  ــادرات الهيئ ــن مب ــك ضم ــة، وذل الغذائي

اإلنســانية علــى الســاحة المحليــة.
ــة فــي  ووزعــت عــدد مــن مراكــز الهيئ
الدولة خال اليومين الماضيين المســاعدات 
الشــتوية علــى المســتفيدين فــي عــدد مــن 

المواقــع التــي تــم تحديدهــا بالقــرب مــن 
ــات  مناطــق ســكن المســتهدفين والمجمع

العماليــة.
وأكــد ســعادة راشــد مبــارك المنصــوري 
نائــب األميــن العــام للشــؤون المحليــة فــي 
ــج  ــذا البرنام ــر، أن ه ــال األحم ــة اله هيئ
جــاء ضمــن اهتمــام الهيئــة بتعزيــز جانــب 
المســاعدات المحليــة على مســتوى الدولة، 
ومواكبــة االحتياجات الفعلية للمســتهدفين 

مــن برامج الهيئة في جميع إمارات الدولة.
وأضــاف: »نظرًا للظــروف المناخية التي 
سادت الدولة خال األيام الماضية وانخفاض 
ــم  ــة تقدي ــررت الهيئ ــرارة، ق ــات الح درج
مســاعدات شــتوية تقي الشرائح المستهدفة 
مــن تداعيــات البــرد وتوفر الحمايــة الازمة 
لها«.. وقال إن هذه المســاعدات ســتتواصل 
خــال األيــام القادمــة لتوفيــر المزيــد مــن 

الدعم والمســاندة للمستفيدين. وام

»زايد لإلسكان« يبحث مجاالت التعاون مع وزارة 
اإلسكان والتخطيط العمراني بالبحرين

مركز الشباب العربي و»مجالس البحث العلمي العربية« 
يبحثان تمكين األبحاث الشبابية

»الهالل« يقدم مساعدات شتوية لألسر المتعففة والشرائح العمالية داخل الدولة

أحمد بن سعيد: المبادرة ستسهم بتطوير 
قدرات فريق المديرين للمجموعة باعتبارهم 
ممثلين لعالمتنا التجارية في جميع أنحاء العالم

زكي نسيبة: الشراكة الجديدة ستخلق مساحة 
إضافية للتعريف بأهمية الدور المحوري 

للدبلوماسية وتطبيقاتها في مختلف القطاعات
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تســتعرض دائــرة الصحــة 
التنظيميــة  الجهــة  بأبوظبــي 
ــي  ــة ف ــة الصحي ــاع الرعاي لقط
اإلمارة سلســلة من مشــروعاتها 
وابتكاراتها الرائد ضمن فعاليات 
معــرض ومؤتمر الصحة العربي 
٢٠٢٣ الذي يقام في مركز دبي 
التجــاري العالمــي فــي الفتــرة 

مــن ٣٠ ينايــر الجــاري ولغايــة ٢ فبرايــر المقبــل، وذلــك ضمــن جنــاح 
»صحــة اإلمــارات« المنصــة الوطنيــة التي تجمــع الدائرة بــوزارة الصحة 

ووقايــة المجتمــع وهيئــة الصحــة بدبــي .
وتســلط الدائــرة الضــوء ضمــن مشــاركتها علــى أبــرز المشــروعات 
المرتبطــة بالصحــة الرقمية والجينــوم وبرنامج الطب الشــخصي الدقيق 
والرعايــة الصحيــة فــي العالــم االفتراضــي »ميتافيــرس«، وغيرهــا مــن 
المجــاالت الهامــة، كمــا تتطلع إلــى تعزيز ســبل التعاون المشــترك التي 
تجمعهــا بمؤسســات رائــدة عالميــًا فــي الرعايــة الصحيــة والقطاعــات 

ذات الصلــة.
ــى أحــدث إنجــازات قطــاع  ــزوار بفرصــة التعــرف إل وســيحظى ال
الرعايــة الصحيــة في أبوظبــي واالطاع على ابتــكارات التقنيات الصحية 
الجديــدة بمــا فــي ذلــك بوابــة ملفــي الصحيــة ومنصــة كــوادر والمنصة 
اإللكترونية لســجات األمراض ومنصة »منشــآتي« وعدد من المشــاريع 

األخــرى التــي ســاهمت فــي االرتقــاء بجــودة وكفــاءة القطاع.

وفــي إطــار اســتراتيجيتها 
لتعزيــز مكانتهــا كوجهــة رائدة 
لعلــوم الحيــاة فــي الرعايــة 
الصحية، ســُتطلق الدائرة خال 
مشاركتها في المعرض منظومة 
علــوم الحيــاة للرعايــة الصحيــة 
فــي الميتافيــرس الهادفــة إلــى 
خلق منصة افتراضية تستعرض 
إمكانــات اإلمــارة والفرص المتميزة التي تقدمهــا المنظومة في مجاالت 

علــوم الحيــاة والصحــة الرقميــة واالبتــكار والبحــوث العلميــة. 
وســتجمع الدائــرة خــال مشــاركتها نخبــة مــن الخبــراء المحلييــن 
ــن  ــلة م ــار سلس ــي إط ــاص ف ــام والخ ــن الع ــن القطاعي ــن م والعالميي
الجلســات الحواريــة لمشــاركة الــدروس المســتفادة واألفــكار والــرؤى 
ــات والفــرص التــي ستســاهم مجتمعــة باستشــراف مســتقبل  والتحدي

الرعايــة الصحيــة حــول العالــم.
ــة ضمــن  ــع جلســات حواري ــرة أيضــًا الســتضافة أرب وتســتعد الدائ
منصتهــا فــي المعرض تتطــرق إلى موضوعــات هامة على غــرار االبتكار 
والتكنولوجيــا والصحــة النفســية واالســتدامة والطب الشــخصي الدقيق.

وتعقــد دائــرة الصحــة اتفاقيــات شــراكة مــع نخبــة مــن المؤسســات 
المرموقــة بمــا يعــزز منظومة الرعايــة الصحية في اإلمــارة فيما يتحدث 
عــدد مــن ممثلــي الدائرة ضمن المؤتمر المرافق للمعــرض إللقاء الضوء 

علــى مجموعــة مــن أبــرز الموضوعات في قطــاع الرعايــة الصحية. وام

استضافت »٤٢ أبوظبي«، مدرسة البرمجة 
المبتكرة في أبوظبي، جلسة حوارية تفاعلية 
بعنــوان »نقاشــات حــول العامــات التجارية 
وحقــوق الملكيــة الفكريــة والبرمجيــات 
وتطبيقــات الحاســوب«، والتــي قدمهــا منيــر 
صبــح، الشــريك فــي مكتــب بــي. إس. إيــه. 
أحمــد بــن هزيم وشــركاه للمحامــاة ورئيس 

قســم الملكيــة الفكريــة بالمكتب.
الجلســة فــي إطــار مبــادرة  تنــدرج   
التــي  أبوظبــي«،  »حــوارات مدرســة ٤٢ 
تهــدف إلــى اســتضافة أهــم الــرواد والقــادة 
فــي القطاعــات البــارزة لمشــاركة معرفتهــم 

ــاب. ــع الط ــعة م الواس

وتأتــي تلــك الخطــوة تماشــيًا مــع التــزام 
مــن  موهــوب  جيــل  بإنشــاء  المدرســة 
المبرمجين وتزويدهم بالمعارف المستقبلية 
والمهارات الضرورية للمساهمة في المشاريع 
الواقعيــة، باإلضافــة إلــى لعــب دور محوري 

فــي تســريع االقتصــاد الرقمــي لإلمــارة.
وركــز المتحــدث علــى تعريــف الطــاب 
بالموضوعات الناشئة بما فيها أسس الحقوق 
ــات  ــات العام ــة ومصطلح ــة الفكري الملكي
التجاريــة والحمايــة، وشــارك مجموعــة مــن 
ــد  ــي ق ــة والت ــه الواقعي ــن تجارب ــكار م األف
تفيدهم في أعمالهم ومشاريعهم المستقبلية 
كمــا اطلعهــم علــى المصطلحــات والعناصــر 

األساسية لقوانين الحماية واللوائح التنظيمية 
. لها

ــي«  ــة »٤٢ أبوظب ــاب مدرس ــدم لط وق
نظــرة معمقــة حول حقــوق الملكية الفكرية 
ــوبية  ــة الحاس ــال البرمج ــي مج ــة ف القانوني
ــة،  ــات وتطبيقــات الهواتــف الذكي والبرمجي
بما ينســجم مع تخصصه الرئيســي في مجال 
الملكيــة الفكريــة واإلعــام، والــذي يشــمل 
ــم المشــورة فــي عــدة مجــاالت مثــل  تقدي
الجوانب المتعلقة بحماية العامات التجارية 
وحقــوق الملكيــة الفكريــة وحقــوق المؤلف 
ــرار  ــكارات واألس ــراع واالبت ــراءات االخت وب

التجاريــة. وام

اختتمــت كليــة محمد بن راشــد لإلدارة 
الحكوميــة برنامجــًا تدريبيــًا بالتعــاون مــع 
ــة  ــإلدارة« األلماني ــيم ل ــو بيش ــة »أوت كلي
لتدريــب مجموعــة مــن طلبــة الماجســتير 
علــى أحــدث النظــم اإلداريــة وإطاعهــم 
علــى تجربــة دولــة اإلمــارات االســتثنائية.

يأتــي البرنامــج التدريبي نتاجــًا التفاقية 
تــم توقيعهــا بيــن الطرفين تقــوم بموجبها 
كليــة محمــد بــن راشــد لــإلدارة الحكومية 
ــة برنامــج  ــارات دراســية لطلب بتنظيــم زي
ماجســتير إدارة األعمــال فــي كليــة »أوتــو 
بيشــيم لإلدارة«، وتضمن البرنامج زيارات 
ــع  ــة م ــل تفاعلي ــرات وورش عم ومحاض

ــن خبراء. مدربي
ويهــدف البرنامــج إلى تعزيــز التدريس 
فــي الفصــول الدراســية والســماح لطــاب 
ــة  ــإلدارة« بمعرف ــيم ل ــو بيش ــة »أوت كلي
المزيــد عــن ممارســة األعمــال فــي دولــة 
اإلمارات باستخدام دراسات الحالة الواقعية 
الدوليــة  التجاريــة  األعمــال  وسياســات 
والحوكمة العالمية وإدارة األزمات وريادة 
ــة والقــدرة التنافســية  األعمــال االجتماعي

واالقتصاد.
وقــال ســعادة الدكتــور علــي بــن ســباع 
ــة محمــد  ــذي لكلي المــري الرئيــس التنفي
بــن راشــد لــإلدارة الحكوميــة إن البرنامــج 
التدريبــي الــذي تــم تنظيمــه لصالــح طلبة 
ــة  ــإلدارة« األلماني ــيم ل ــو بيش ــة »أوت كلي
ــع  ــر م ــد والمثم ــاون الممت ــس التع يعك
المؤسســات ذات االختصاصات المشــتركة 
حيــث تســعى كليــة محمــد بــن راشــد من 
خــال جهودهــا وأبحاثهــا إلى بنــاء نموذج 
عالمي تستشــرف من خاله المستقبل كما 

تحــرص علــى تعزيز فلســفتها المســتوحاة 
من رؤية القيادة الرشــيدة وتلبية تطلعاتها 

ــزام بتوجيهاتها. وااللت
ورحب الدكتور إيمانويل أزاد مونيســار 
األســتاذ المشــارك في اإلدارة والسياســات 
الصحيــة بفــوج آخــر مــن طاب ماجســتير 
إدارة األعمــال الواعديــن الذيــن يدرســون 
فــي ألمانيــا إلى دولة اإلمــارات حيث تتيح 
الكليــة لهــم فرصــة اإلطــاع علــى كيفيــة 
العمــل الداخلــي للمؤسســات وإلقاء نظرة 
على السياسات الناجحة مما يعزز الشراكة 
الواســعة والوثيقة مع المؤسسات المؤثرة 

مــن جميــع أنحــاء العالم.
ــم  ــج يترج ــار إن البرنام ــال مونيس وق

أهــداف االتفاقيــة التــي وقعناها مــع كلية 
»أوتــو بيشــيم لــإلدارة« األلمانية ويســمح 
لنــا باالرتقــاء إلــى مســتوى جديــد يعــزز 
دورنــا في إعداد قادة قادرين على مواكبة 

متطلبــات المســتقبل المتغيــر والمتطور.
وأكد البروفيسور الدكتور يورجن ويغان 
نائــب عميــد كلية »أوتو بيشــيم لــإلدارة« 
أن كلية محمد بن راشد لإلدارة الحكومية 
توفر لطاب »أوتو بيشــيم لإلدارة« فرصة 
كبيــرة للتعــرف علــى اســتراتيجية التنميــة 
االقتصاديــة لإلمارات والتفاعل بين القطاع 
ــاخ يســوده  الخــاص والحكومــة وســط من

العمل والشــراكات المثمرة.
وســلط الدكتــور زيشــان ســلطان مديــر 
برامــج ماجســتير إدارة األعمــال فــي كليــة 
»أوتــو بيشــيم لــإلدارة« الضــوء علــى 
التعــاون مــع كليــة محمــد بــن راشــد 
لــإلدارة الحكومية، مشــيرا إلــى أن الزيارة 
الدراســية التــي تــم تنظيمهــا بالتعــاون مع 
كليــة محمــد بــن راشــد لــإلدارة الحكومية 
إلــى دولــة اإلمــارات توفــر لطــاب كليــة 
»أوتــو بيشــيم لــإلدارة« المزيــج األنســب 
مــن التكامل بين ثقافــات العمل ومواكبتها 
لألطــر األكاديميــة وتعزيــز بيئــة األعمــال 

فــي دولــة اإلمــارات. وام

»صحة أبوظبي« تستعرض أحدث ابتكاراتها في معرض ومؤتمر الصحة العربي 2023

إقبال كبير على جناح مجلس حكماء المسلمين في »معرض القاهرة للكتاب«  

»إكسبوجر 2023« يقدم 7 تجارب احترافية في مجاالت التصوير الفوتوغرافي

لتدريب مجموعة من طلبة الماجستير على أحدث النظم اإلدارية وإطالعهم على تجربة اإلمارات االستثنائية
»محمد بن راشد لإلدارة الحكومية« تختتم برنامجًا 

تدريبيًا بالتعاون مع »أوتو بيشيم لإلدارة« األلمانية

َشــِهَد جناح مجلس حكماء المســلمين في 
معــرض القاهــرة الدولــي للكتــاب ٢٠٢٣ في 
اد المعرض،  يومــه األول إقبــااًل كبيــرًا مــن روَّ
ــادات  ــن قي ــدًدا م ــتقباله ع ــى اس ــة إل إضاف
األزهر الشــريف وشخصيات إعامية وفكرية 

وثقافية.
واســتقبل الجنــاح فضيلــة أ. د. محمــد 
ــل األزهــر الشــريف، وأ. د.  ــي، وكي الضوين

نظيــر عيــاد، األميــن العــام لمجلــس البحوث 
اإلســامية، ود. علــي بن تميــم، رئيس مركز 
ــعد  ــي س ــة، واإلعام ــة العربي ــي للغ أبوظب
المطعني، مدير إذاعة القرآن الكريم األسبق 
بجمهورية مصر العربية، إضافة إلى عدد من 
الشــخصيات الفكرية والثقافية الذين أشــادوا 
بمشاركة المجلس في المعرض وباإلصدارات 

العلميَّــة والثقافيــة التــي يتضمنهــا الجناح.

تأتــي مشــاركُة مجلس حكماء المســلمين 
فــي معــِرض القاهرة الدولــي للكتاب ٢٠٢٣، 
انطاًقــا مــن رســالة المجلــس برئاســة فضيلة 
ــيخ  ــب، ش ــد الطي ــر أ. د. أحم ــام األكب اإلم
ــلم، وترســيخ  األزهــر، الهادفِة إلى تعزيز السِّ
قيــم الحــوار والتســامح ومد جســور التعاون 
ــاِف أجناســهم  ــى اخت ــي البشــر عل ــن بن بي

ومعتقداتهــم. وام

تقــدم النســخة  الســابعة مــن المهرجان 
الدولــي للتصويــر »إكســبوجر ٢٠٢٣«، ٧ 
ــة  ــي مجــاالت مختلف ــة ف تجــارب احترافي
مــن التصويــر الفوتوغرافــي علــى مســتوى 
العالــم للتعرف إليها والخــوض في كواليس 
ــن  ــا يمك ــرة، بم ــة والمؤث الصــور التاريخي
ــل  ــة تفاصي ــن معرف ــور المهرجــان م جمه
األعمــال الفنيــة والســرديات البصريــة مــن 

المصــور الــذي التقطهــا مباشــرة.
وتتضمــن فعاليات المهرجــان الذي يقام 
بـ«مركــز إكســبو الشــارقة« مــن ٩ إلــى ١5 
فبراير المقبل سلسلة من الجوالت الحصرية 
مــع أعــام فــن التصويــر الفوتوغرافي وهم 
جيمــس بالــوغ ودان وينتــرز ونيــل اليفــر 
وإســتير هورفــاث وغريــغ غورمــان وإليســا 
إياناكــون وآنــدي ســوندرز حيث يكشــفون 
بأعمالهــم المتميــزة العديــد مــن التغييرات 
ــات  ــى المجتمع ــرأت عل ــي ط ــرى الت الكب
البشــرية والنظــام البيئــي بجانــب توثيقهــم 
للكثيــر مــن اللحظــات التاريخية فــي القرن 
العشــرين ســواء فــي السياســة الدوليــة أو 
خــال رحــات اكتشــاف الفضــاء الخارجــي 
ــرز الشــخصيات  ــى عــدد مــن أب ــة إل إضاف
ــن والرياضــة  ــن مشــاهير الف ــة م المعروف

والمجتمــع علــى مســتوى العالــم.
وينظــم المصــور جيمــس بالــوغ جولــة 
شــخصية علــى معرضــه الذي يحمــل عنوان 
»العنصر البشــري: كبســولة الزمن منذ بدء 
حقبة األنثروبوســين«،عارضًا للجمهور األثر 

الــذي تتركه األنشــطة البشــرية علــى البيئة 
من خال اســتعراضه لمجموعة متنوعة من 
المواضيــع تشــمل الحيــاة البريــة المهــددة 
بالخطر وحرائق الغابات واألشجار المعمرة 
ــدف  ــدي به ــاف الجلي ــة الغ ــر طبيع وتغي
ــي  ــين وه ــور باألنثروبوس ــف الجمه تعري
الحقبــة الجيولوجيــة المقترحــة التــي يعود 
تاريخهــا إلــى بدايــة التأثيــر البشــري الكبير 

ــا األرض. في جيولوجي
ــزوار  ــرز ال ويصحــب المصــور دان وينت
فــي هــذه الجولة علــى معرضه الــذي يضم 
سلســلة من الصور الفوتوغرافية التي توثق 
برامــج الرحــات الفضائيــة لوكالتــي الفضاء 
األمريكية »ناســا« ووكالــة الفضاء االتحادية 
الروسية »روسكوزموس« وتغطي مجموعة 
واســعة مــن الموضوعات كعمليــات إطاق 
الصواريــخ والتفاصيل الدقيقــة التي ينطوي 
عليهــا استكشــاف الفضــاء حيــث نجــح دان 
وينتــرز بالوصــول إلى مشــروع »آرتيمس« 
الــذي تنفــذه وكالــة »ناســا« بهــدف هبوط 
رجــل وامــرأة علــى ســطح القمر فــي العام 

المقبل ٢٠٢٤.
ومــن حلبــات الماكمــة وحتــى ســاحات 
المعــارك فــي غابــات آســيا يرافــق المصور 
نيــل اليفــر الــزوار فــي رحلة عبــر محطات 
مســيرته المهنيــة التــي امتــدت علــى مــدار 
٦٠ عامــًا كمصــور رياضــي ومصــور صحفــي 
ــه ومنهــا  معرفــًا إياهــم علــى أشــهر أعمال
صــور للماكــم األمريكــي محمــد علي كاي 

وأســاطير مــن عالــم الرياضة خــال األلعاب 
األولمبيــة والبطــوالت العالميــة و لحظــات 
محوريــة فــي التاريــخ مثــل تغطيتــه لحرب 
فيتنام وحركة الحقوق المدنية في الواليات 

المتحــدة فــي حقبــة الســتينيات وغيرها.
ــة:  ــوان »أمســية قطبي ــة بعن وفــي جول
مهّمــة علميــة إلــى المحيــط المتجّمــد 
إســتير  المصــورة  تســتعرض  الشــمالي« 
هورفــاث توثيقها لمهمــة »موزاييك« وهي 
البعثــة العلميــة األكثــر شــمواًل إلــى القطب 
ــخ ، ويضــم المعــرض  الشــمالي فــي التاري
ــة  ــات حي ــاث لكائن ــا هورف صــورًا التقطته
داخــل وتحــت الجليــد للتعــرف علــى هذه 
المنظومــة البيئية التي يصعب دراســتها من 
خــال االستشــعار عن بعد كمــا يقدم نظرة 
شــاملة حــول منطقة القطب الشــمالي التي 
تضــررت بســبب تداعيــات التغيــر المناخي 
حيــث رصــدت البعثــة أكثر مــن ١٠٠ معيار 

مناخــي وبيئــي معقــد علــى مــدار العــام.
ــي هــذه  ــزوار المشــاركون ف ويحصــل ال
الجولة على تجربة تفاعلية مع المصور غريغ 
غورمــان الــذي يعرض صــور بورتريــه وأزياء 
لشــخصيات معروفة ومشــاهير، ويعد واحدًا 
من أهم المصورين في نصف القرن الماضي 
فيمــا تقــدم المصــورة إليســا إياناكــون جولة 
تفاعليــة تحفــز الفكــر علــى معرضهــا الــذي 
يتضمــن سلســلة »الدوامــة« وهــي مجموعة 
ــار النفســية  ــاول اآلث ــة تتن صــور فوتوغرافي

للعنــف علــى األفــراد والمجتمعات. وام

تشــارك شــركة مبادلــة للرعايــة الصحيــة 
و«G٤٢ للرعاية الصحية« في معرض ومؤتمر 
ــي  ــق ف ــذى ينطل ــي ٢٠٢٣ ال الصحــة العرب
مركــز دبــي التجــاري العالمــي بدبــي فــي 
الفتــرة مــن ٣٠ يناير الجاري وحتى ٢ فبراير 
المقبــل، وذلــك الســتعراض حلــول وأنظمة 

رعايــة المرضــى المبتكرة.
ومــن المتوقــع أن تســهم الشــراكة بيــن 
ــة  ــاق حقب ــي إط ــن ف ــركتين الرائدَتي الش
جديــدة مــن التحــول فــي القطــاع الصحــي 
فــي المنطقــة وخارجهــا، وتقديــم نهــج 
جديــد للرعايــة الصحيــة المخصصــة التــي 

ــض محــور تركيزهــا. يكــون المري
 Gوكانت »مبادلة للرعاية الصحية« و«٤٢
للرعايــة الصحيــة« قــد أعلنتــا فــي أكتوبــر 
ــة  ــركة رعاي ــاج إلنشــاء ش ــن اندم ٢٠٢٢ ع
صحيــة متكاملة جديدة تجمــع التكنولوجيا 
الطبيــة الفريدة التي تقدمها »G٤٢ للرعاية 
الصحيــة« والتــي تركــز علــى البيانــات مــع 
حلول الرعاية الصحية العالمية التي تقدمها 

مبادلــة للرعايــة الصحية. 
وبصفتهمــا راعييــن ذهبييــن للحــدث 
 Gتقــدم »مبادلــة للرعايــة الصحيــة« و«٤٢
للرعاية الصحية« حلولهما المدعومة بالذكاء 

ــة  ــق بالتشــخيص والصح ــي تتعّل االصطناع
ــة  ــوم البيولوجي ــة والعاجــات والعل الرقمي
المتقدمــة »األوميكــس« ورعايــة المرضــى 
وذلــك مــن خــال منصــة »معــرض ومؤتمر 
الصحــة العربــي ٢٠٢٣« أكبر حــدث للرعاية 
الصحية في الشــرق األوســط بهدف تمكين 
مختلف أصحاب المصلحة في مجال الرعاية 
الصحيــة، بمــن فيهم صانعــي القــرار وقادة 
الفكــر والمهنييــن مــن االطاع علــى أحدث 

التطــورات فــي القطاع.
وخال مشاركتها في الحدث تحت شعار 
 Gكيــف الصحــة غــدًا«؟( تســتعرض »٤٢«(
للرعاية الصحية« خبراتها الواســعة وقدراتها 
الكبيــرة حــول أحــدث حلولهــا المدعومــة 
بتقنيــات الــذكاء المتقــدم المنســجمة مــع 
معاييــر الرعاية الصحية العالمية والمســِهلة 
للتوســع فيها عالميــًا إليجاد الحلول ألصعب 
تحديــات الرعاية الصحية والتشــخيصية في 

العالم.
وســتعلن مبادلــة للرعايــة الصحيــة عــن 
تفاصيــل توســعها الجغرافــي المســتمر عبــر 
شــراكات الرعايــة الصحيــة اإلقليميــة التــي 
تواصــل البنــاء علــى أفضــل حلــول الرعايــة 
المتكاملة المتعددة التخصصات التي تقدمها 

ويشــمل ذلــك منشــآت مثل مبادلــة للرعاية 
الصحيــة دبي التي تضــم فريقًا طبيًا معتمدًا 
من شركاء الرعاية الصحية العالمي المستوى 
في مجموعتها الحالية لتوفير رعاية مستمرة 
ذات معاييــر دوليــة لكل مراحــل الحياة في 

دولة اإلمــارات والمنطقة.
ــس  ــس الرئي ــم النوي ــال حســن جاس وق
التنفيــذي لشــركة مبادلــة للرعايــة الصحية: 
»يعكــس تعاوننا مــع«G٤٢ للرعاية الصحية 
فــي معــرض ومؤتمــر الصحة العربــي ٢٠٢٣ 
ــم  ــتعدادنا لتقدي ــتركة واس ــا المش إمكاناتن
الحلــول المبتكــرة فيمــا نتطلــع معــًا إلــى 
تطبيــق حلــول التكنولوجيــا الصحيــة لرفــع 
معايير خدمات رعاية صحية متخصصة غير 
مســبوقة محورهــا المرضــى وتعزيــز فرص 
ــا. وانســجامًا مــع توجيهــات  الوصــول إليه
ــة اإلمــارات يســهم  ــادة الرشــيدة لدول القي
ــة  ــات الرعاي ــاء بتقني ــي االرتق ــا ف اندماجن
الصحية وأســاليبها بما يمكننا من االستعداد 
ــة  ــة الصحي ــات الرعاي األفضــل إلدارة تحدي
علــى نحو فعــال في المســتقبل مع مواصلة 
جهودنا للحد من انتشــار األمراض المرتبطة 
بأنماط الحياة مثل السكري وأمراض القلب 

والســمنة والســرطان، وغيرها«. وام

»42 أبوظبي« تستضيف جلسة حوارية عن العالمات التجارية

»مبادلة« و»G42« تقدمان حلواًل مبتكرة في معرض ومؤتمر الصحة العربي بدبي  

نّظــم المكتــب التنفيــذي لمواجهة غســل 
»المكتــب  اإلرهــاب  وتمويــل  األمــوال 
التنفيــذي«، بالشــراكة مــع برنامج مســتقبل 
ــد  ــع لمعه ــة التاب ــات المالي ــادل المعلوم تب
»RUSI« طاولــة مســتديرة حول الشــراكات 
بيــن القطاعيــن العــام والخاص وســُبل تعزيز 
التعــاون من أجــل مواجهة الجرائــم المالية.

ــراكة  ــان الش ــن لج ــؤولون م ــّدم مس وق
بيــن القطاعيــن العــام والخــاص لــدى الدول 
الشــريكة فــي أوروبــا وآســيا العــروض عــن 
ُبعــد حــول مبــادرات التعــاون لمكافحــة 
ــاء  ــار أعض ــاركة كب ــة، بمش ــة المالي الجريم
ــن  ــن القطاعي ــة للشــراكة بي ــة الفرعي اللجن
العــام والخــاص في دولــة اإلمــارات ووحدة 

ــة. ــة اإلماراتي المعلومــات المالي
ــر  ــة المســتديرة أكث وشــارك فــي الطاول
مــن ٣٠ مهنيــًا في مجال االمتثــال والمخاطر 
مّثلــوا المؤسســات الماليــة واألعمال والمهن 
غيــر الماليــة المحــددة الموجودة فــي دولة 

اإلمارات.
ــعة  ــة واس ــاركون مجموع ــش المش وناق
مــن المواضيــع بمــا فــي ذلــك الممارســات 
الفضلى لمشاركة اآلراء والخبرات والدروس 
المســتفادة فــي تطويــر الشــراكات بيــن 
ــوا  ــا تبادل ــاص ..كم ــام والخ ــن الع القطاعي
وجهــات النظــر حــول كيفيــة دعــم الجهــود 
الوطنيــة في مكافحة الجريمة لخطط تطوير 

لجنة الشــراكة بين القطاعيــن العام والخاص 
وإثرائهــا بأفضــل شــكل.

وقــال الســيد محمــد شــالوه، رئيــس 
ــن  ــن القطاعي ــة للشــراكة بي ــة الفرعي اللجن
االتصــال  إدارة  ومديــر  والخــاص  العــام 
والشــراكات االســتراتيجية فــي المكتــب 
التنفيــذي إّن اللجنــة الفرعيــة للشــراكة 
بيــن القطاعيــن العــام والخــاص فــي دولــة 
اإلمــارات تطــّورت لتصبــح جــزءًا مهمــًا مــن 
االســتراتيجية الوطنيــة لمكافحــة الجريمــة 
الماليــة، إذ يضطلــع القطــاع الخــاص بــدور 
أساسي في مساعدة السلطات على اكتساب 
فهــم أفضــل لألنمــاط الجرميــة وفــي رصــد 
الجريمــة المالية وإيقافها ..ولزيادة الفعالية 
في هذا المجال، ُتِعّد دولة اإلمارات قوانين 
ــات االســتراتيجية  ــق المعلوم ستســّهل تدف
والتكتيكيــة مــن خــال اللجنــة الخاصــة 
للشــراكة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص.. 
ويســّرنا أن نتعــاون مــع برنامــج مســتقبل 
تبــادل المعلومــات الماليــة الخــاص بمعهــد 
ــة المســتديرة. »RUSI« فــي هــذه الطاول

ماكســويل،  نيــك  شــّدد  مــن جهتــه، 
مديــر برنامــج مســتقبل تبــادل المعلومــات 
الماليــة فــي بريطانيــا علــى أهمية مشــاركة 
إن دولــة  وقــال  الفضلــى..  الممارســات 
اإلمــارات ملتزمــة بتعزيــز السياســات مــن 
أجــل دعــم الــدور التعاونــي بيــن القطاعين 

ــة  العــام والخــاص.. وشــّكلت هــذه الطاول
المســتديرة فرصة فريدة لمشاركة التجارب 
واألفــكار ذات الصلــة مــن الــدول التــي 
وضعــت المبــادرات التعاونيــة لمواجهــة 
الجريمــة الماليــة، للمســاعدة علــى اســتقاء 
ــة  ــن الممارســات  الدولي ــدروس م آخــر ال

فــي هــذا المجــال.
أما جيس ســومرالد، مســؤولة الشــراكات 
بيــن القطاعيــن العــام والخــاص فــي المركــز 
الوطنــي لمكافحــة الجرائــم االقتصاديــة فــي 
المملكة المتحدة، فقد شــاركت الماحظات 

واآلراء مــن وجهــة نظــر دولية.
وقالت: »يســّر المركــز الوطني لمكافحة 
الجرائــم االقتصاديــة فــي المملكــة المتحدة 
أن يتفاعــل مــع اإلمارات والشــركاء في هذا 
النقــاش القّيــم.. إّن الشــراكة بيــن القطاعين 
العــام والخاص أساســية لبناء الفهم الجماعي 
للتمويــل غير المشــروع.. ونحن ندعم عمل 
الشراكة لمكافحة التمويل غير المشروع بين 
المملكــة المتحــدة ودولة اإلمــارات العربية 
المتحــدة مــن حيــث تطويــر الــرّد المناســب 

لهــذا التهديــد الذي تواجهــه الدولتان«.
وبعــد نجــاح الطاولــة المســتديرة، اتفــق 
ــتقبل  ــج مس ــع برنام ــذي م ــب التنفي المكت
تبــادل المعلومــات الماليــة علــى تنظيــم 
ــن  ــق م ــت الح ــي وق ــة ف ــة حضوري فعالي

العــام ٢٠٢٣. وام

المكتب التنفيذي لمواجهة غسل األموال وتمويل اإلرهاب ينّظم 
طاولة مستديرة حول الشراكات بين القطاعين العام والخاص

البرنامج نتاج التفاقية بين 
الطرفين تقوم بموجبها 

الكلية بتنظيم زيارات دراسية 
لطلبة برنامج ماجستير إدارة 
قــدم معالــي الفريــق الركــن عيســى األعمال في الكلية األلمانية

سيف بن عبان المزروعي رئيس أركان 
القوات المســلحة، وســعادة مطر سالم 
الظاهري وكيل وزارة الدفاع، يرافقهما 
عــدد مــن كبــار الضباط، أمــس، واجب 
ــإذن  ــه ب العــزاء فــي وفــاة المغفــور ل

اهلل تعالــى ثانــي محمــد ثانــي الرميثي، 
شــقيق معالــي حمــد محمــد ثانــي 
الرميثــي مستشــار الشــؤون العســكرية 
لصاحــب الســمو رئيــس الدولــة وذلــك 
خــال زيــارة معاليــه لمجلــس العــزاء 

ــي أبوظبي. ف

وأعــرب معالــي رئيــس األركان عــن 
أصــدق التعــازي والمواســاة إلى أســرة 
الفقيــد وذويه، راجيــًا المولى عز وجل 
أن يتغمــده بواســع رحمتــه ومغفرتــه 
ويســكنه فســيح جناتــه، ويلهــم أهلــه 

وذويــه جميــل الصبــر والســلوان. وام

رئيس األركان ووكيل وزارة الدفاع وكبار ضباط 
القوات المسلحة يقدمون واجب العزاء في ثاني الرميثي

عيسى المزروعي خالل تقديمه واجب العزاء في ثاني الرميثي
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كشفت شركة دانوب العقارية، الرائدة 
ــة  ــعار معقول ــكان بأس ــال اإلس ــي مج ف
ومقرهــا اإلمــارات العربيــة المتحــدة 
وأحــد مطــوري العقــارات الخاصــة األكثر 
ديناميكية وشــعبية في اإلمارات، كشفت 
اليوم عن أكبر مشــروع عقاري لها، فيوز، 
وهــو عبــارة عــن مجموعــة مــن األبــراج 
المزدوجة الشــاهقة التي ســتوفر الشــقق 
بمجــرد اكتمالها، و«ســكاي فيــاز« بقيمة 

تطويريــة تجــاوزت ١.٤ مليــار درهــم.
ــم إطــاق المشــروع بالشــراكة مــع  ت
المطــور الرئيســي ألبراج بحيــرات جميرا 
ــي للســلع المعتمــدة، ســيعيد  ــز دب مرك
المشــروع تعريــف الحيــاة الفاخــرة مــن 
خــال المناطق العامة والمرافق الداخلية 
المفروشــة مــن أســتون مارتن، ســيتمكن 
ــورات  ــار الديك ــن اختي ــا م ــاء أيًض العم
الداخليــة المفروشــة مــن أســتون مارتــن 
لمنازلهم، وهذا هو أول مشــروع ســكني 
فاخــر مــن قبــل دانــوب العقاريــة، ممــا 
ــى ســوق  ــال المطــور إل ــى انتق ــدل عل ي

التطويــر العقــاري الراقــي.
ــوز داخــل  ــر مشــروع في ــيتم تطوي س
مجمــع  كــي فــي منطقــة أبــراج بحيرات 
جميرا، بجوار شــارع الشــيخ زايد ومحطة 
متــرو مركز دبي للســلع المتعددة، وهذا 
هــو أول مشــروع لدانــوب العقاريــة فــي 

أبــراج بحيــرات جميرا.
يقــول أحمــد بــن ســليم، الرئيــس 
التنفيــذي، والرئيــس المجلــس التنفيــذي 
ــد  ــددة: »لق ــلع المتع ــي للس ــز دب لمرك
ــح  ــرا لتصب ــرات جمي ــراج بحي ــت أب نم
واحــدة مــن أكثــر المجتمعــات متعــددة 
االستخدامات شعبية في اإلمارات العربية 
المتحــدة، حيــث توفــر المنطقــة كل مــا 
تحتاجــه الشــركات والمقيمــون والــزوار، 
ويضيــف موقع فيوز وتصميماته الداخلية 
المفروشــة من أســتون مارتــن إلي أوراق 
ــك  ــرا، لذل ــرات جمي ــراج بحي ــاد أب اعتم
يســعدنا العمل مع عقارات دانوب لجلب 
هــذا المشــروع األيقونــي إلــي المجتمــع 

بينمــا نواصل نمو أبــراج بحيرات جمير«.
مــن خــال مشــروع فيــوز، تشــمل 
محفظــة التطويــر الحاليــة لشــركة دانوب 
العقارية علي ٢١ مشروًعا و١٠٠٢١ وحدة، 
بقيمــة مبيعــات مجمعــة تجــاوزت ٨.١5 
مليــار درهــم، ومــن بين ٢١ مشــروًعا تم 
إطاقهــا، ُســلمت حتــي اآلن ١١ مشــروًعا 
وســتقوم بتســليم ٣ مشــاريع أخــري فــي 
النصــف األول مــن العــام - ممــا يجعلهــا 
واحــدة مــن أنجــح المطوريــن مــن حيث 

لتسليم. ا
فيــوز  ســتوفر  اكتمالهــا،  بمجــرد 
اســتوديوهات وشــقًقا بغرفة نــوم واحدة 

وشــقق بغرفتــي نــوم وشــقق مــن ثــاث 
ــازل  ــكاي - أو من ــل س ــوم وفل ــرف ن غ
دوبلكــس - فــوق مســتوى ســطح البحــر 
إلطــاالت خابــة علــى أفــق مدينــة دبــي 
مــن موقع أبراج بحيــرات جميرا، تحتوي 
جميع الشــقق المكونة من غرفتي نوم و 
٣ غرف نوم وفيات ســكاي على مســابح 
خاصــة مدمجــة فــي المنازل، تبدأ أســعار 
شــقة االســتوديو من ٩5٠ ألف درهم مع 
خيــار الترقيــة إلــى التصميمــات الداخلية 

المفروشــة مــن أســتون مارتــن. 
تحتــوي منــازل فيوز علــى أكثر من ٤٠ 
مرفًقــا ووســائل راحــة بما فــي ذلك نادي 

صحــي مجهز جيًدا وصالة ألعاب رياضية، 
ومســبح، ومسبح لألطفال، ومنطقة شواء 
ــض،  ــار للرك ــق، ومضم ــواء الطل ــي اله ف
وملعــب تنــس، وقاعــة حفــات، ومنطقة 
لألطفــال، ورعاية نهاريــة لألطفال/ مربية 
علــى متــن الطائــرة، نقطة شــحن ســيارة 
كهربائية، مســبح ضحل، مســبح لألطفال، 
وســادة رش لألطفــال الصغــار، جاكــوزي 
وصالــة مائيــة، تشــمل الميــزات الفريــدة 
مكتبــة وغرفــة ســيجار وحديقــة يابانيــة 
ومركــز أعمــال مــع مســاحة اجتماعــات 
وطبيــب عنــد الطلــب ودش مطــري، 
ــا مــن الوصــول  وســيتمكن الســكان أيًض

إلــى مجموعة من عــروض البيع بالتجزئة 
والضيافة والترفيه واألطعمة والمشروبات 
ــر  ــون مت ــى مســاحة ٢ ملي المنتشــرة عل
مربع في أبراج بحيرات جميرا، وســيربط 

جســرا ســحابي البرجيــن األيقونيين. 
قــال رضوان ســاجان، مؤســس ورئيس 
مجلس إدارة مجموعة دانوب، في مؤتمر 
صحفــي حافــل فــي دبــي، أنــه ســيعمل 
علــى رفع مكانة دانــوب العقارية كمطور 
عقــاري فاخر في الســوق، عــدد الميزات 
الفريــدة التــي لــم يســمع بهــا أحــد فــي 
المنــازل الفاخــرة فــي هــذا الجــزء مــن 
العالــم وتجعــل مــن فيــوز مكاًنــا متميًزا.  

وفًقا لبحوث ســافيلز وورلد ريسيرش، 
ــة ذات  ــد زاد عــدد مخططــات اإلقام فق
العامــات التجاريــة علــى مســتوى العالم 
بنســبة ٢٣٠ بالمائــة فــي العقــد الماضي، 
وعلى أســاس غير مرجح، يمكن للمساكن 
ذات العامــات التجاريــة تحقيــق عــاوة 
ــى المنتجــات  ــة عل بنســبة ٢٩ فــي المائ
المماثلــة غيــر ذات العامــات التجاريــة، 
وتتمتــع األســواق الناشــئة بأعلى أقســاط 
للعامــة التجارية بمتوســط ٤٤ في المائة 
أعلــى من األســهم التــي ال تحمل عامات 
تجارية، ويمكن لألسواق الناشئة التي بها 
عــدد قليــل مــن العقــارات ذات العامات 
التجارية أن ترى أســعاًرا مضاعفة لألسهم 

غيــر ذات العامــات التجارية.
ســيتمكن مالكــو المنازل فــي فيوز من 
االســتفادة مــن األقســاط العاليــة بســبب 
التصميمــات الداخليــة المفروشــة مــن 
أســتون مارتــن - وهــو أول تعــاون مــن 
نوعــه فــي اإلمــارات العربيــة المتحــدة، 
سيســاعد هذا مالكي المنازل على تحقيق 
عائــد أعلــى علــى االســتثمار ”كمــا قــال 

ساجان. 
ســيتم تطويــر جميع المنــازل في فيوز 
ــتدامة،  ــزات مس ــة ذات مي ــازل ذكي كمن
ــة  ــواء أوتوماتيكي ــروع بأض ــز المش يتمي
ــى  ــة وأنظمــة للحفــاظ عل ــرة للطاق موف
الميــاه وتصميم صديق للبيئة ومســتقبلي 

بواجهــة إضــاءة ال إيــه دي. 
تقدم دانوب العقارية ألصحاب المنازل 
تأشــيرة ذهبية لمدة ١٠ ســنوات - خاصة 
أولئــك المؤهلين وفًقا لمعايير االســتثمار 

- تخضع لموافقة الحكومة
ــي  ــن ف ــح المطوري ــن أنج ــد م كواح
اإلمارات العربية المتحدة مع أعلى نسبة 
إطــاق إلــى التســليم، قامــت مجموعــة 
دانــوب مؤخــًرا بتســليم بايــز، وجامــز، 
وســتارز، وريورتــز، وإيلــز، والونــز بينمــا 
تســتعد لتقديــم ثاثة مشــاريع أخرى في 

النصــف األول مــن هــذا عــام. 
يمكن العثور على مزيد من المعلومات 

حول شــراء منزل في فيوز هنا:
https://viewz.danubeproperties.ae 

تسليم شقق وفيالت سكاي في أبراج بحيرات جميرا في عام 2026
دانوب العقارية تكشف عن مشروع فيوز المبدع 

بقيمة 1.4 مليار في أبراج بحيرات جميرا

فقد جواز سفر باسم: سونيتا نزاج تينج، 
الجواز:  ورقم  الكاميرون،  جنسيته: 
0972518، فالرجاء على من يجده تسليمه 

ألقرب مركز شرطة.

العدد ٣٩٦٢ تاريخ ٢٠٢٣/٠١/٢٨
فقدان جواز سفر

ويبهينكس  باسم:  سفر  جــواز  فقد 
موتيسيجينسي، جنسيته: أوغندا، ورقم 
الجواز: 1624173B، فالرجاء على من 

يجده تسليمه ألقرب مركز شرطة.

العدد ٣٩٦٢ تاريخ ٢٠٢٣/٠١/٢٨
فقدان جواز سفر

فقد جواز سفر باسم: كرستمالين كولوما 
فيرنانديز، جنسيته: الفلبين، ورقم الجواز: 
P1731486B، فالرجاء على من يجده 

تسليمه ألقرب مركز شرطة.

العدد ٣٩٦٢ تاريخ ٢٠٢٣/٠١/٢٨
فقدان جواز سفر

التنفيذ  - محكمة  االتحادية  الشارقة  بالنشر محكمة  منفذ ضده  إعان 
المدنية - محمد أحمد محمد يوسف المرزوقي

إلى المحكوم عليه: محمد أحمد محمد يوسف المرزوقي
حيث إنه بتاريخ قد صدر الحكم المرفق صورة عنه ضدك لصالح المدعي 

المنفذ بنك اإلمارات دبي الوطني - في القضية المشار إليها أعاه.
لتنفيذ الحكم المذكور،  وبما أن المحكوم له المذكور قد تقدم بطلب 

ودفع الرسم المحدد لذلك، وبما أن الحكم المطلوب تنفيذه كاآلتي:
المجموع الكلي شامًا الرسوم والمصاريف: ٨٢٤٨١ درهم مع الفائدة بواقع %5

لذلك أنت مكلف بتنفيذ ما جاء في السند التنفيذي المشار إليه أعاه 
خال »١5« يومًا من تاريخ إعانك/ إعانكم بهذا اإلخطار.

وفي حالة تخلفك »م« عن ذلك فإن المحكمة ستتخذ بحقك إجراءات 
محكمة التنفيذ المدنيةالتنفيذ الجبري المقررة قانونًا.

إخطار دفع في القضية 
رقم SHCEXCIPOR2021 /0001855 - تجاري »جزئي«

العدد ٣٩٦٢ تاريخ ٢٠٢٣/٠١/٢٨
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية اإلبتدائية

إلى المدعى عليه: بركات علي محمد أكبر خان
مجهول محل اإلقامة

أنت مكلف بالحضور بجلسة ٢٠٢٣/٠٢/٠٧ أمام مكتب إدارة 
الدعوى محكمة عجمان االتحادية المحكمة االبتدائية المدنية 
أو  ٦« شخصيًا  رقم  الدعوى  مدير  »مكتب  رقم  مكتب   -
بواسطة وكيل معتمد، وتقديم مذكرة جوابية على الدعوى 
المستندات وذلك خال مدة ال تزيد على  مرفقًا بها كافة 
عشرة أيام من تاريخ النشر وذلك للنظر في الدعوى المذكور 

رقمها أعاه - بوصفك مدعى عليه.
مكتب الخدمات القضائية

إعالن مدعى عليه بالنشر لدى مكتب إدارة الدعوى محكمة 
عجمان االتحادية المحكمة االبتدائية المدنية االتحادية في 
الدعوى رقم AJCFICIREA2022 /0005081 - مدني »جزئي«

العدد ٣٩٦٢ تاريخ ٢٠٢٣/٠١/٢٨
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة عجمان االتحادية اإلبتدائية

المستأنف ضده : جلوبال ناتشورال م.م.ح
عنوانه : إمارة عجمان، شارع طارق بن زياد، المنطقة حرة عجمان، 

220A مكتب رقم
ليكن معلومًا لديك أن المستأنف : جاوراف جوبتا موكيش جوبت 
قد استأنف الحكم الصادر بتاريخ  /  / ٢٠ /  في الدعوى اإلبتدائية 
رقم AJCAPCIGRI2023 /0000028 المحكمة اإلستئنافية المدنية 

- تظلم.
فيقتضي حضورك أو حضور من يمثلك أمام محكمة عجمان االتحادية 
بدار القضاء ... يوم ... الموافق ٢٠٢٣/٠٢/٠٧ الساعة ١٠:٣٠ صباحًا 
وتقديم ما لديك من بينات وفي حالة عدم حضورك او حضور من 

يمثلك قانونًا فستنظر المحكمة الدعوى في غيبتك.
مكتب الخدمات القضائية

إعالن بالنشر في الدعوى 
رقم اإلستئناف AJCAPCIGRI2023 /0000028 تظلم

العدد ٣٩٦٢ تاريخ ٢٠٢٣/٠١/٢٨
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة عجمان االتحادية اإلبتدائية

بلغــت التصرفــات العقاريــة فــي دائــرة األراضــي واألمــاك بدبــي 
خــال األســبوع الحالــي أكثــر مــن ٨.٤ مليــار درهــم حيــث شــهدت 
الدائــرة تســجيل ٢٣٢٨ مبايعــة بقيمــة ٦.١٤ مليــار درهــم منهــا ٢٨5 
ــار درهــم و٢٠٤٣ مبايعــة للشــقق  مبايعــة لألراضــي بقيمــة ١.٧ ملي

والفلــل بقيمــة ٤.٤٣ مليــار درهــم.
وجــاءت أهــم مبايعــات األراضي بقيمــة ١٤٠ مليون درهــم في منطقة 
الصفــوح الثانيــة تليهــا مبايعــة بقيمــة ١٢٣ مليون درهم فــي منطقة الثنية 
الخامســة تليها مبايعة بقيمة ١٠5 مليون درهم في منطقة معيصم األول.

ــث عــدد  ــة الخامســة المناطــق مــن حي ــة الحبي وتصــدرت منطق
المبايعــات إذ ســجلت ١٣5 مبايعــة بقيمــة ٤١5 مليــون درهــم وتلتهــا 

ــون درهــم  منطقــة اليفــرة ١ بتســجيلها 5٦ مبايعــة بقيمــة ٣٣٢ ملي
وثالثــة فــي اليفــرة ٢ بتســجيلها ٢٠ مبايعــة بقيمــة ٢٢ مليــون درهــم.

وفيمــا يتعلــق بأهــم مبايعــات الشــقق والفلــل فقــد جــاءت مبايعة 
بقيمــة ٨٦ مليــون درهــم بمنطقة نخلــة جميرا كأهــم المبايعات تلتها 
مبايعــة بقيمــة ٤٩ مليــون درهــم فــي منطقــة البــدع وأخيــرا مبايعــة 

بقيمــة ٤٠ مليــون درهــم فــي منطقــة المزهــر االولى.
و تصــدرت منطقــة الخليــج التجــاري المناطــق مــن حيــث عــدد 
مبايعــات الشــقق والفلــل إذ ســجلت ٢٣٢ مبايعــة بقيمــة ٣٨٤ مليــون 
درهــم وتلتهــا منطقــة الخيــران األولــى بتســجيلها ١٤٠ مبايعــة بقيمــة 
٣٨٣ مليــون درهــم وثالثــة في البرشــاء جنــوب الرابعة بتســجيلها ١٣٧ 

مبايعــة بقيمــة ١٢٩ مليــون درهــم.
وســجلت الرهــون قيمــة قدرهــا ١.5٦ مليــار درهــم منهــا ٧٧ رهن 
أراض بقيمة ١٣٢.٦٤ مليون درهم و٣٢١ رهن فلل وشقق بقيمة ١.٤٢ 
مليــار درهــم وكان أهمهــا بمنطقــة وادي الصفــا 5 بقيمــة ٣٣٠ مليون 
درهــم وأخــرى فــي منطقة ســيح شــعيب ٢ بقيمة ١١5 مليــون درهم.

أمــا الهبــات فقــد شــهدت تســجيل ٦٠ هبــة بقيمــة ٧٨٤.٤٧ مليــون 
درهــم كان أهمهــا بمنطقــة وادي الصفــا 5 بقيمــة ٤٦٤ مليــون درهــم 

وأخــرى فــي منطقــة رمــاح بقيمــة 55 ماييــن درهــم.وام

8.4 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

دبي - الوطن



05العدد )٣٩٦٢( السبت-األحد ٦-٧ رجب ١٤٤٤هـ الموافق ٢٨-٢٩ يناير ٢٠٢٣م

اقتصاد

العدد 3962 تاريخ 2023/01/28
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة:

حالوة المذاق

رخصة رقم: CN-3781427 قد تقدموا إلينا بطلب:

إلغاء رخصة

فعلى كل من له حق أو اعتراض على هذا اإلعالن مراجعة 

دائرة التنمية االقتصادية خالل أسبوع من تاريخ نشر هذا 

اإلعالن وإال فإن الدائرة غير مسؤولة عن أي حق أو دعوى 

بعد انقضاء هذه المدة حيث ستستكمل اإلجراءات المطلوبة.

العدد 3962 تاريخ 2023/01/28
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
بالك بلوك للسفر والسياحة

رخصة   رقم:  CN-2242968  قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل رأس المال / من 0 إلى 30000

شركة  إلى  فردية  مؤسسة  من   / القانوني  الشكل  تعديل 
الشخص الواحد ذ م م

تعديل االسم التجاري / من بالك بلوك للسفر والسياحة
BLACK BLOCK TRAVEL & TOURISM

إلى بالك بلوك للسفر و السياحة - شركة الشخص الواحد ذ م م
 BLACK BLOK TRAVEL & TOURISM

- SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
فعلى كل من له حق أو اعتراض على هذا اإلعالن مراجعة 
دائرة التنمية االقتصادية خالل أربعة عشر يومًا من تاريخ 
أي  عن  مسؤولة  غير  الدائرة  فإن  وإال  اإلعالن  هذا  نشر 
ستستكمل  حيث  المدة  هذه  انقضاء  بعد  دعوى  أو  حق 

اإلجراءات المطلوبة.

العدد 3962 تاريخ 2023/01/28
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
تيلنيت لشبكات التكنلوجيا

رخصة   رقم:  CN-1081033  قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل الشركاء تنازل وبيع / حذف ساسى بيرايل تانكابان

تعديل الشركاء تنازل وبيع / إضافة هدايه اهلل انتيبات عبدالغفور شا %100
تعديل رأس المال / من 0 إلى 75000

تعديل الشكل القانوني / من مؤسسة فردية إلى شركة الشخص 
الواحد ذ م م

تعديل االسم التجاري / من تيلنيت لشبكات التكنلوجيا
TELNET NETWORK TECHNOLOGY

إلى / تيلنيت لشبكات التكنلوجيا - شركة الشخص الواحد ذ م م
 TELNET NETWORK TECHNOLOGY

- SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
فعلى كل من له حق أو اعتراض على هذا اإلعالن مراجعة دائرة 
التنمية االقتصادية خالل أربعة عشر يومًا من تاريخ نشر هذا 
اإلعالن وإال فإن الدائرة غير مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد 

انقضاء هذه المدة حيث ستستكمل اإلجراءات المطلوبة.

العدد 3962 تاريخ 2023/01/28
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
بالك تيقر لخدمات التنظيف السيارات

رخصة   رقم:  CN-3884045  قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل الشركاء تنازل وبيع / إضافة احمد مبارك سيف 

على الصالحى %100 
تعديل مدير / إضافة موينول عبدالمجيد 

تعديل الشركاء تنازل وبيع / حذف ناجى عوض عبداهلل 
صالح المنصورى

اإلعالن  هذا  على  اعتراض  أو  حق  له  من  كل  فعلى 
عشر  أربعة  خالل  االقتصادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غير 
مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه المدة 

حيث ستستكمل اإلجراءات المطلوبة.

العدد 3962 تاريخ 2023/01/28
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة:

افنيوم شوب لديكور

رخصة رقم: CN-3765255 قد تقدموا إلينا بطلب:

إلغاء رخصة

فعلى كل من له حق أو اعتراض على هذا اإلعالن مراجعة 

دائرة التنمية االقتصادية خالل أسبوع من تاريخ نشر هذا 

اإلعالن وإال فإن الدائرة غير مسؤولة عن أي حق أو دعوى 

بعد انقضاء هذه المدة حيث ستستكمل اإلجراءات المطلوبة.

العدد 3962 تاريخ 2023/01/28
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة:

العدله لتربيه الدواجن

رخصة رقم: CN-2992454 قد تقدموا إلينا بطلب:

إلغاء رخصة

فعلى كل من له حق أو اعتراض على هذا اإلعالن مراجعة 

دائرة التنمية االقتصادية خالل أسبوع من تاريخ نشر هذا 

اإلعالن وإال فإن الدائرة غير مسؤولة عن أي حق أو دعوى 

بعد انقضاء هذه المدة حيث ستستكمل اإلجراءات المطلوبة.

العدد 3962 تاريخ 2023/01/28
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
الفائز للساعات

رخصة   رقم:  CN-1023491  قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل رأس المال / من 150000 إلى 50000

تعديل الشركاء تنازل وبيع / حذف احمد مبارك سيف على الصالحى
تعديل الشركاء تنازل وبيع / إضافة محمد حكيم مونساريف %100

تعديل الشكل القانوني / من مؤسسة فردية إلى شركة الشخص 
الواحد ذ م م

تعديل االسم التجاري / من الفائز للساعات
 AL FAIZ WATCH

إلى / يونيفورسيت للخياطة - شركة الشخص الواحد ذ م م
 UNIFORMCITY TAILORING

- SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
فعلى كل من له حق أو اعتراض على هذا اإلعالن مراجعة دائرة 
التنمية االقتصادية خالل أربعة عشر يومًا من تاريخ نشر هذا 
اإلعالن وإال فإن الدائرة غير مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد 

انقضاء هذه المدة حيث ستستكمل اإلجراءات المطلوبة.

العدد 3962 تاريخ 2023/01/28
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
اليوم الطازجة لتجارة الدواجن وااللبان

رخصة   رقم:  CN-3957070  قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تنازل وبيع / إضافة على عبدالهادى  الشركاء  تعديل 

غريب عبدالهادى االحبابى %100 
تعديل الشركاء تنازل وبيع / حذف محمد سيف محمد 

فارس المزروعى
اإلعالن  هذا  على  اعتراض  أو  حق  له  من  كل  فعلى 
عشر  أربعة  خالل  االقتصادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غير 
مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه المدة 

حيث ستستكمل اإلجراءات المطلوبة.

العدد 3962 تاريخ 2023/01/28
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
سوبرماركت ميغا بازار

رخصة   رقم:  CN-1522421  قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل الشركاء تنازل وبيع / حذف محمد عشير على سليمان المزروعى
تعديل الشركاء تنازل وبيع / إضافة هاي الند الدارة مساكن العمال - ذ م م

HIGH LAND LABOR CAMP MANAGEMENT - L L C
تعديل رأس المال / من 0 إلى 200000

تعديل الشكل القانوني / من مؤسسة فردية إلى شركة الشخص الواحد ذ م م
تعديل االسم التجاري / من سوبرماركت ميغا بازار

MEGA BAZAR SUPERMARKET
إلى / سوبرماركت ميغا بازار - شركة الشخص الواحد ذ م م

MEGA BAZAR SUPERMARKET - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
فعلى كل من له حق أو اعتراض على هذا اإلعالن مراجعة دائرة التنمية 
االقتصادية خالل أربعة عشر يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعالن وإال فإن 
المدة  انقضاء هذه  الدائرة غير مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد 

حيث ستستكمل اإلجراءات المطلوبة.

العدد 3962 تاريخ 2023/01/28
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
سيح شعيب للمقاوالت والصيانة العامة

رخصة   رقم:  CN-1054980  قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل الشركاء تنازل وبيع / حذف سالم هالل سالم الكعبي

تعديل الشركاء تنازل وبيع / إضافة محمد سعيد محمد محمد مصلوح %100
تعديل رأس المال / من 0 إلى 50000

تعديل الشكل القانوني / من مؤسسة فردية إلى شركة الشخص الواحد ذ م م
تعديل االسم التجاري / من سيح شعيب للمقاوالت والصيانة العامة

 SEEH SHOAIB GENERAL CONTRACTIN & MAINTENANCE
إلى / سيح شعيب للمقاوالت والصيانة العامة - شركة الشخص الواحد ذ م م

 SEEH SHOAIB GENERAL CONTRACTING & MAINTENANCE
- SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق أو اعتراض على هذا اإلعالن مراجعة دائرة التنمية 
االقتصادية خالل أربعة عشر يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعالن وإال فإن 
المدة  انقضاء هذه  الدائرة غير مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد 

حيث ستستكمل اإلجراءات المطلوبة.

العدد 3962 تاريخ 2023/01/28
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
سي ستار لالعمال الصحية

رخصة   رقم:  CN-1133277  قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل االسم التجاري / من سي ستار لالعمال الصحية

 SEA STAR SANITARY WORKS
إلى / سي ستار لالعمال الصحية والكهربائية
 SEA STAR FOR SANITARY AND

 ELECTRICAL WORKS
اإلعالن  هذا  على  اعتراض  أو  حق  له  من  كل  فعلى 
مراجعة دائرة التنمية االقتصادية خالل يوم واحد من 
تاريخ نشر هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غير مسؤولة 
عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه المدة حيث 

ستستكمل اإلجراءات المطلوبة.

العدد 3962 تاريخ 2023/01/28
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة:

سيلفر مون للجبس والديكور

رخصة رقم: CN-1137293 قد تقدموا إلينا بطلب:

إلغاء رخصة

فعلى كل من له حق أو اعتراض على هذا اإلعالن مراجعة 

دائرة التنمية االقتصادية خالل أسبوع من تاريخ نشر هذا 

اإلعالن وإال فإن الدائرة غير مسؤولة عن أي حق أو دعوى 

بعد انقضاء هذه المدة حيث ستستكمل اإلجراءات المطلوبة.

العدد 3962 تاريخ 2023/01/28
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
شركة ون سورس للصيانه العامه

رخصة   رقم:  CN-1503213  قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل إسم تجاري من/ شركة ون سورس للصيانه العامه

 ONE SOURCE GENERAL
  MAINTENANCE COMPANY

إلى / ون سورس للمقاوالت والصيانة العامة
 ONE SOURCE GENERAL CONTRACTING

   AND MAINTENANCE
تعديل نشاط / إضافة مقاوالت مشاريع المبانى بانواعها )4100002(

فعلى كل من له حق أو اعتراض على هذا اإلعالن مراجعة 
دائرة التنمية االقتصادية خالل يوم واحد من تاريخ نشر هذا 
اإلعالن وإال فإن الدائرة غير مسؤولة عن أي حق أو دعوى 
بعد انقضاء هذه المدة حيث ستستكمل اإلجراءات المطلوبة.

العدد 3962 تاريخ 2023/01/28
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
علي سالم بالبحيث للمقاوالت العامة

رخصة   رقم:  CN-1775211  قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل الشركاء تنازل وبيع / إضافة محمد على سالم 

بالبحيث الحضرمى %100 
تعديل الشركاء تنازل وبيع / حذف على سالم عبداهلل 

بالبحيث الحضرمى
اإلعالن  هذا  على  اعتراض  أو  حق  له  من  كل  فعلى 
عشر  أربعة  خالل  االقتصادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غير 
مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه المدة 

حيث ستستكمل اإلجراءات المطلوبة.

العدد 3962 تاريخ 2023/01/28
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
محل العمر للنجارة اليدوية

رخصة   رقم:  CN-1025768  قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل مدير / إضافة جورجيت كاور ماجهار سينغ 

تعديل الشركاء تنازل وبيع / إضافة جورجيت كاور ماجهار سينغ %100 
تعديل الشركاء تنازل وبيع / حذف ماجهار سينغ كولوانت سينغ 

تعديل وكيل خدمات / حذف عبداهلل يوسف جابر المرزوقى 
تعديل رأس المال / من null إلى 50000 

الشخص  إلى شركة  فردية  / من مؤسسة  قانوني  تعديل شكل 
الواحد ذ م م

تعديل إسم تجاري من/ محل العمر للنجارة اليدوية
  AL OMER MANUAL CARPENTRY SHOP

إلى / محل العمر للنجارة اليدوية - شركة الشخص الواحد ذ م م
 AL OMER MANUAL CARPENTRY

- SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
فعلى كل من له حق أو اعتراض على هذا اإلعالن مراجعة دائرة 
التنمية االقتصادية خالل أربعة عشر يومًا من تاريخ نشر هذا 
اإلعالن وإال فإن الدائرة غير مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد 

انقضاء هذه المدة حيث ستستكمل اإلجراءات المطلوبة.

العدد 3962 تاريخ 2023/01/28
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
مطعم ساموراي

رخصة   رقم:  CN-1074411  قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل الشركاء تنازل وبيع / حذف رامى فرج بركات السيد

تعديل الشركاء تنازل وبيع / إضافة هنا فرج بركات السيد %100
الشخص  إلى شركة  فردية  / من مؤسسة  قانوني  تعديل شكل 

الواحد ذ م م
تعديل االسم التجاري من / مطعم ساموراي

 SAMURAI RESTURANT
إلى / مطعم ساموراي - شركة الشخص الواحد ذ م م

SAMURAI RESTURANT - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
فعلى كل من له حق أو اعتراض على هذا اإلعالن مراجعة دائرة 
التنمية االقتصادية خالل أربعة عشر يومًا من تاريخ نشر هذا 
اإلعالن وإال فإن الدائرة غير مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد 

انقضاء هذه المدة حيث ستستكمل اإلجراءات المطلوبة.

العدد 3962 تاريخ 2023/01/28
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
مطعم غابة العسل

رخصة   رقم:  CN-1046198  قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل الشركاء تنازل وبيع / حذف عبداهلل احمد جمعه عبداهلل الحوسنى

تعديل الشركاء تنازل وبيع / إضافة جابر احمد مسعود %50
تعديل الشركاء تنازل وبيع / إضافة عوض سعيد عوض باخميس %50

تعديل رأس المال / من 0 إلى 150000
تعديل شكل قانوني / من مؤسسة فردية إلى شركة ذات مسؤولية محدودة

تعديل االسم التجاري من / مطعم غابة العسل
 HONEY FOREST RESTAURANT

إلى / مطعم مدهوبان هاوس ذ.م.م
 MODHUBAN HOUSE RESTAURANT L.L.C

فعلى كل من له حق أو اعتراض على هذا اإلعالن مراجعة دائرة 
التنمية االقتصادية خالل أربعة عشر يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعالن 
وإال فإن الدائرة غير مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه 

المدة حيث ستستكمل اإلجراءات المطلوبة.

العدد 3962 تاريخ 2023/01/28
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة:

مطعم و كافتيريا لؤلؤة الشاطئ

رخصة رقم: CN-3869968 قد تقدموا إلينا بطلب:

إلغاء رخصة

فعلى كل من له حق أو اعتراض على هذا اإلعالن مراجعة 

دائرة التنمية االقتصادية خالل أسبوع من تاريخ نشر هذا 

اإلعالن وإال فإن الدائرة غير مسؤولة عن أي حق أو دعوى 

بعد انقضاء هذه المدة حيث ستستكمل اإلجراءات المطلوبة.

العدد 3962 تاريخ 2023/01/28
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة:

سويفن بوتيك

رخصة رقم: CN-3826027 قد تقدموا إلينا بطلب:

إلغاء رخصة

فعلى كل من له حق أو اعتراض على هذا اإلعالن مراجعة 

دائرة التنمية االقتصادية خالل أسبوع من تاريخ نشر هذا 

اإلعالن وإال فإن الدائرة غير مسؤولة عن أي حق أو دعوى 

بعد انقضاء هذه المدة حيث ستستكمل اإلجراءات المطلوبة.

تعلن هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي بموجبه 
أن سمارت انوفيتيف سوليوشن مؤسسـة منطقـة حـــرة 
الكائنة بالمنطقة الحرة قد تقدمت بطلب حل وتصفية 
الشركة وعليه يمكن للدائنين اتخاذ اإلجراءات القانونية 
الكفيلة بتسوية / بحماية مصالحهم خال ١5 يوم من 

تاريخ نشر هذا اإلعان.

العدد ٣٩٦٢ تاريخ ٢٠٢٣/٠١/٢٨

إعالن

فقدت السيدة/ ليلى علي سلمان سلماني  شهادة 
أسهم صادرة عن شركة دبي لالستثمار ش. م. ع 
للشهادة رقم )25140( وتحمل عدد )1000( سهًما. 
الهاتف  على  االتصال  عليها  يعثر  ممن  يرجى 
الرقم  على  بالشركة  اإلتصال  أو   )0552205242(

المباشر )04-8122305(

العدد ٣٩٦٢ تاريخ ٢٠٢٣/٠١/٢٨
فقدان شهادة أسهم



العدد )٣٩٦٢( السبت-األحد ٦-٧ رجب ١٤٤٤هـ الموافق ٢٨-٢٩ يناير ٢٠٢٣م 06

اقتصاد

المنظورة في دائرة التنفيذ التاسعة رقم ٢٣٠
التنفيذ : المطالبة بقيمة الشيك المرتجع رقم )٠٠٠5٣٢( والصادر  موضوع 
عن بنك االمارات االسامي بقيمة )١٩٤٩٢( و الشيك المرتجع رقم )٠٠٠5٣٩( 
والصادر عن بنك االمارات االسامي بقيمة )٤5٠٠( و الشيك المرتجع رقم 
الشيك  و   )١٩٤٩٢( بقيمة  االسامي  االمارات  بنك  عن  والصادر   )٠٠٠5٣١(
المرتجع رقم )٠٠٠5٤٠( والصادر عن بنك االمارات االسامي بقيمة )٤5٠٠( 

والمجموع االجمالي بالرسوم )٤٩٦٦٩(
طالب التنفيذ: الشركة العربية لمنتوجات االلمنيوم ـ ذ.م.م

عنوانه : اإلمارات-إمارة الشارقة-صناعية رقم١/الشارقة-شارع األول الصناعي 
-شبرة رقم ١/٢-مكتب ملك محمود محمد حمدان بلبل و شريكه

المطلوب إعانهما : ١- سلطان محمدعقيل علي الزرعوني صفته: منفذ ضده 
٢- اي سي سي ايجل لصناعة االشغال المعدنية ذ.م.م صفته: منفذ ضده

موضوع اإلعان : قد أقام عليكـ الدعوى التنفيذية المذكورة اعاه والزامكـ 
أو خزينة  التنفيذ  الى طالب  به وقدره ٤٧٩٨٤ درهم  المنفذ  المبلغ  بدفع 

المحكمة باالضافة الى مبلغ الرسوم لخزينة المحكمة.
وعليه فان المحكمة ستباشر االجراءات التنفيذية بحقكـ في حالة عدم االلتزام 

بالقرار المذكور خال سبعة أيام من تاريخ نشر هذا االعان.

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
 رقم 253 / 2022 / 12447 - تنفيذ شيكات

العدد ٣٩٦٢ تاريخ ٢٠٢٣/٠١/٢٨

المنظورة في دائرة إدارة الدعوى الخامسة رقم ٤٠٤
موضوع الدعوى : بضم ملف النزاع رقم ٦٤٣٨ لسنة ٢٠٢٢ نزاع مدنى بإلزام المدعي 
عليهما برد مبلغ وقدره ٢١٠٠٠ واحد وعشرون ألف درهم إماراتي للمدعية و الزامهم 
المادية  األضرار  عن  المدعية  إلي  تعويض  إماراتيا  درهم  ألف  ثمانون   ٨٠٠٠٠ بدفع 
القانونية بواقع 5% من  واألدبي وما فاتها من كسب وما لحقها من خسارة والفائدة 

تاريخ االستحقاق الي تاريخ السداد والرسوم والمصاريف
المدعي: تونج تونج شانج عنوانه : االمارات ، امارة دبي ، منطقة الخليج التجاري، 
شارع مراسي درايف، شقة رقم ٦٠٨ الطابق السادس ،قريب من حضانة توم اند جيري 

. رقم مكاني: ٢٦٤٨٣٨٦١5٦
المطلوب إعانه : ١- مركز العربية للخدمات الحكومية ش.ذ.م.م صفته: مدعى عليه

موضوع اإلعان : قد أقام عليك الدعوى وموضوعها بضم ملف النزاع رقم ٦٤٣٨ لسنة 
٢٠٢٢ نزاع مدنى بإلزام المدعي عليهما برد مبلغ وقدره ٢١٠٠٠ واحد وعشرون ألف 
تعويض  إماراتيا  ألف درهم  ثمانون  بدفع ٨٠٠٠٠  الزامهم  و  للمدعية  إماراتي  درهم 
إلي المدعية عن األضرار المادية واألدبي وما فاتها من كسب وما لحقها من خسارة 
والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ االستحقاق الي تاريخ السداد والرسوم والمصاريف

وحددت لها جلسة يوم االربعاء الموافق ٠١-٠٢-٢٠٢٣ الساعة ٠٩:٠٠ صباحا في قاعة 
يمثلك  أو من  بالحضور  فأنت مكلف  لذا   BUILDING_DESC& بعد التقاضي عن 
قانونيا و عليك بتقديم ما لديك من مذكرات أو مستندات للمحكمة قبل الجلسة بثاثة 

أيام على االقل.

اعالن بالنشر في الدعوى
 رقم 42 / 2023 / 271 - تجاري

العدد ٣٩٦٢ تاريخ ٢٠٢٣/٠١/٢٨

المنظورة في دائرة إدارة الدعوى الخامسة رقم ٤٠٤
موضوع الدعوى : المطالبة بحل وتصفية الشركة المدعي عليها الرابعة /سمارت 
بالرسوم  عليهم متضامنين  المدعي  والزام   ، للتجارة ش.ذ.م.م  انترناشيونال  باور 

والمصروفات .
المدعي: خالـــــــد محـــمد اسماعــــيل رجب عنوانه : اإلمارات-إمارة دبي-ديرة 

-الورقاء ٢، شارع 5٠ب، فيا١٢، بجوار مسجد مصعب بن عمير
المطلوب إعانهم : ١- سمارت باور انترناشيونال للتجارة ش.ذ.م.م صفته: مدعى عليه 

٢- حسام عادل مطر صفته: مدعى عليه 
٣- عمر عادل مطر صفته: مدعى عليه 

٤- محمود عادل مطر صفته: مدعى عليه
موضوع اإلعان : قد أقام عليكـ الدعوى وموضوعها المطالبة بحل وتصفية الشركة 
المدعي عليها الرابعة /سمارت باور انترناشيونال للتجارة ش.ذ.م.م ، والزام المدعي 
عليهم متضامنين بالرسوم والمصروفات . وحددت لها جلسة يوم الثاثاء الموافق ٣١-

 BUILDING_DESC& ٠١-٢٠٢٣ الساعة ٠٩:٠٠ صباحا في قاعة التقاضي عن ُبعد
لذا فأنت مكلف بالحضور أو من يمثلك قانونيا و عليك بتقديم ما لديكـ من مذكرات 

أو مستندات للمحكمة قبل الجلسة بـثاثة أيام على االقل.

اعالن بالنشر في الدعوى
 رقم 42 / 2023 / 169 - تجاري

العدد ٣٩٦٢ تاريخ ٢٠٢٣/٠١/٢٨

المنظورة في دائرة إدارة الدعوى الخامسة رقم ٤٠٤
موضوع الدعوى : المطالبة بإلزام المدعي عليـها بمبلغ وقدره )٨٧٧5٠ درهم( 
و الرسوم و المصاريف و أتعاب المحاماة و الفائدة ٩% من تاريخ االستحقاق 

وحتى السداد التام .
المدعي: ابراهيم يعقوب علي نصير عنوانه : اإلمارات-إمارة دبي-مردف - 

ديره - شارع ٢٤ ب ، فيا ٣٨ ، بجوار مسجد ابو حنيفة
المطلوب إعانه : ١- ورشة سنشرى جاس للزجاج و االلمنيوم ش .ذ.م.م 

صفته: مدعى عليه
موضوع اإلعان : قد أقام عليكـ الدعوى وموضوعها المطالبة بإلزام المدعي 
عليـها بمبلغ وقدره )٨٧٧5٠ درهم( و الرسوم و المصاريف و أتعاب المحاماة 

و الفائدة ٩ % من تاريخ االستحقاق وحتى السداد التام .
وحددت لها جلسة يوم االربعاء الموافق ٠١-٠٢-٢٠٢٣ الساعة ٠٩:٠٠ صباحا في 
قاعة التقاضي عن ُبعد &BUILDING_DESC لذا فأنت مكلف بالحضور أو 
من يمثلك قانونيا و عليك بتقديم ما لديكـ من مذكرات أو مستندات للمحكمة 

قبل الجلسة بـثاثة أيام على االقل.

اعالن بالنشر في الدعوى
 رقم 42 / 2023 / 187 - تجاري

العدد ٣٩٦٢ تاريخ ٢٠٢٣/٠١/٢٨

المنظورة في أوامر األداء وإنفاذ العقود التجارية رقم ٢٠٣
موضوع الدعوى : المطالبة بإصدار األمر بإلزام المدعى عليه بسداد مبلغ 
)٣5٠٠٠( درهم والفائدة القانونية بواقع ١٢% من تاريخ اإلستحقاق وحتى 

تمام السداد والرسوم والمصاريف.
المدعي: منصور بدر سالم مسعود عنوانه : االمارات ، إمارة دبي ، منطقة 
القرهود ، شارع الشيخ راشد . بناية القرهود سنتر . مكتب ١١٢ . بالقرب 

من محطة مترو جيجيكو ، مكاني ٣٢5٩٦٩٤١٧٠
المطلوب إعانه : ١- ياسر عباسى محمد اشرف عباسى صفته: مدعى عليه

موضوع اإلعان : طلب استصدار أمر أداء فقد قررت محكمة دبي االبتدائية 
بتاريخ ٠٣-٠١-٢٠٢٣ بإلزام المدعي عليه بان يودي للمدعة مبلغ وقدره 
)٣5٠٠٠( والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبه وحتى السداد 

التام وبالرسوم والمصاريف ورفضت طلب النفاذ المعجل.
ولكم الحق في التظلم االمر او استئنافة بحسب األحوال عمًا بنص المادة  

١٤٧ من قانون االجراءات المدنية.

إعالن أمر أداء بالنشر في الدعوى
 رقم 60 / 2022 / 2940 - امر أداء

العدد ٣٩٦٢ تاريخ ٢٠٢٣/٠١/٢٨

المنظورة في أوامر األداء وإنفاذ العقود التجارية رقم ٢٠٣
موضوع الدعوى : المطالبة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ 
)٧٠٠٠ درهم( سبعه االف درهم والفوائد التأخيرية بواقع 5% من تاريخ 
استحقاق الشيك حتى تمام السداد عاوة على إلزامه بالرسوم والمصاريف

المدعي: حسام عوض صالح عبدالعزيز صالح
عنوانه : اإلمارات-إمارة الشارقة-الخان - الشارقة-شارع ممزر الشارقه-

a مبنى البوابه -شقة ٤٤٠٢- الطابق ٤٤ -بلو
المطلوب إعانه : ١- محمد مرزوق عباس ابوزيد صفته: مدعى عليه

موضوع اإلعان : طلب استصدار أمر أداء فقد قررت محكمة دبي االبتدائية 
بتاريخ ٢5-١٠-٢٠٢٢ بإلزام المدعي عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغ )٧٠٠٠ 
درهم( ? سبعه االف درهم والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبه 
وحتى السداد التام وبالرسوم والمصاريف ومبلغ خمسمائة درهم مقابل 

اتعاب المحاماه .
ولكم الحق في التظلم األمر أو استئنافة بحسب األحوال عمًابنص المادة 

١٤٧ من قانون االجراءات المدنية.

إعالن أمر أداء بالنشر في الدعوى
 رقم 60 / 2022 / 2331 - امر أداء

العدد ٣٩٦٢ تاريخ ٢٠٢٣/٠١/٢٨

المنظورة في دائرة التنفيذ التاسعة رقم ٢٣٠
موضوع التنفيذ : المطالبة بقيمة الشيك المرتجع رقم ) ١ ( والصادر 

عن بنك المشرق بقيمة ) ٢٣٨.5٣٨ الف درهم (.
طالب التنفيذ: شركة المشرق اإلسامي للتمويل ) مساهمة خاصة (

عنوانه : اإلمارات - إمارة دبي- الروية - دبي-شارع المنامة -مبنى 
انجاز ١ - شقة الطابق ٤

خان  كبير  محمد  دانش  اهلل  احسان  محمد   -١  : إعانه  المطلوب 
صفته: منفذ ضده

المذكورة اعاه  التنفيذية  الدعوى  أقام عليك  : قد  موضوع اإلعان 
الى طالب  به وقدره ٢٣٨5٣٨ درهم  المنفذ  المبلغ  بدفع  والزامك 

التنفيذ أو خزينة المحكمة
وعليه فان المحكمة ستباشر االجراءات التنفيذية بحقك في حالة عدم 

االلتزام بالقرار المذكور خال ٧ يوما من تاريخ نشر هذا االعان.

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
 رقم 253 / 2022 / 12958 - تنفيذ شيكات

العدد ٣٩٦٢ تاريخ ٢٠٢٣/٠١/٢٨

المنظورة في دائرة التنفيذ التاسعة رقم ٢٣٠
موضوع التنفيذ : المطالبة بقيمة الشيك المرتجع رقم ) ١ ( والصادر 
عن بنك المشرق بقيمة ) ١5٠٠٠٠ الف درهم والمبلغ المطالب به 

من الشيك شامل الرسوم ١٣٢٠٨٤ (.
طالب التنفيذ: بنك المشرق ) شركة مساهمة عامة (

المنامة-مبنى  شارع  دبي-   - دبي-الروية  اإلمارات-إمارة   : عنوانه 
انجاز ١- شقة الطابق ٤

المطلوب إعانه : ١- فؤاد مرشود صفته: منفذ ضده
المذكورة اعاه  التنفيذية  الدعوى  أقام عليك  : قد  موضوع اإلعان 
والزامك بدفع المبلغ المنفذ به وقدره ١٣٢٠٢٦ الى طالب التنفيذ 

أو خزينة المحكمة
حالة  في  بحقك  التنفيذية  االجراءات  ستباشر  المحكمة  فان  وعليه 
عدم االلتزام بالقرار المذكور خال ٧ ايام من تاريخ نشر هذا االعان.

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
 رقم 253 / 2022 / 15324 - تنفيذ شيكات

العدد ٣٩٦٢ تاريخ ٢٠٢٣/٠١/٢٨

المنظورة في التسوية الودية للمنازعات السادسة رقم ٧55
موضوع المنازعة : المطالبة بإلزام المتنازع ضدها بسداد مبلغ وقدره ١٣٢٢٦.٦١ 
ثاثة عشر ألفا ومائتان وستة وعشرون درهما وواحد وستون فلسا أماراتيا والفائدة 
القانونية بواقع ٩% من تاريخ األستحقاق وحتى تمام السداد والرسوم والمصاريف

المتنازع : ماجنم لخدمات الحراسة
عنوانه : االمارات ، امارة دبي ، منطقة القوز الثالثة ، شارع طريق الشيخ زايد، بناية 
كيرفي بيلدنج . الطابق ميزانين. المكتب ٢٢ . ٢٣ . رقم مكاني : ٢٢١٠٨٨٤١٦5 

ص.ب األرضى ٩٧١٤٣٨٨5٤٠٤ فاكس : ٩٧١٤٣٨٨5٤٠٨
المطلوب إعانه : ١- جست رايت الشرق األوسط ش م ح صفته: متنازع ضده

موضوع اإلعان : قد أقام عليكـ الدعوى وموضوعها المطالبة بإلزام المتنازع ضدها 
بسداد مبلغ وقدره ١٣٢٢٦.٦١ ثاثة عشر ألفا ومائتان وستة وعشرون درهما وواحد 
وستون فلسا أماراتيا والفائدة القانونية بواقع ٩% من تاريخ األستحقاق وحتى تمام 
السداد والرسوم والمصاريف وحددت لها جلسة يوم الخميس الموافق ٠٢-٠٢-

٢٠٢٣ الساعة ٠٩:٠٠ صباحا ص بقاعة التقاضي عن ُبعد لذا فأنت مكلف بالحضور 
أو من يمثلك قانونيا و عليك بتقديم ما لديكـ من مذكرات أو مستندات للمحكمة 

قبل الجلسة بـثاثة أيام على االقل.

اعالن بالنشر في المنازعة
 رقم 461 / 2022 / 2422 - نزاع محدد القيمة

العدد ٣٩٦٢ تاريخ ٢٠٢٣/٠١/٢٨

المنظورة في التسوية الودية للمنازعات السادسة عشر رقم ٧٦5
موضوع المنازعة : المطالبة بإلزام المتنازع ضده بمبلغ وقدره )١٧٠٠٠٠ درهم( 
و الرسوم و المصاريف و الفائدة القانونية ٩% من تاريخ الحادث ٢٠٢٢/١٢/١٩ 

وحتى السداد التام وشمول الحكم بالنفاذ المعجل با كفالة.
المتنازع : روتانا ستار لتأجير السيارات ش.ذ.م.م

عنوانه : اإلمارات-إمارة دبي-البرشاء االولى - بر دبي - شارع رقم ٢٢ -مبنى 
مجمع ساراتوجا -شقة محل رقم ١٠٢

المطلوب إعانه : ١- عبدالحميد بن علي بن سفر الحمد الغامدي صفته: 
متنازع ضده

موضوع اإلعان : قد أقام عليكـ الدعوى وموضوعها المطالبة بإلزام المتنازع 
ضده بمبلغ وقدره )١٧٠٠٠٠ درهم( و الرسوم و المصاريف و الفائدة القانونية 
٩% من تاريخ الحادث ٢٠٢٢/١٢/١٩ وحتى السداد التام وشمول الحكم بالنفاذ 
المعجل با كفالة. وحددت لها جلسة يوم االثنين الموافق ٣٠-٠١-٢٠٢٣ الساعة 
٠٩:٠٠ صباحا ص بقاعة التقاضي عن ُبعد لذا فأنت مكلف بالحضور أو من 
يمثلك قانونيا و عليك بتقديم ما لديكـ من مذكرات أو مستندات للمحكمة 

قبل الجلسة بـثاثة أيام على االقل.

اعالن بالنشر في المنازعة
 رقم 461 / 2022 / 6911 - نزاع محدد القيمة

العدد ٣٩٦٢ تاريخ ٢٠٢٣/٠١/٢٨

المنظورة في التسوية الودية للمنازعات الثانية عشر رقم ٧٦١
موضوع المنازعة : المطالبة بإلزام المدعي عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغ وقدره 
١٣.٧٧٤ درهم )ثاثة عشر وسبعمائة واربعة وسبعون درهما( و الرسوم و 
المصاريف و أتعاب المحاماة و الفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة 

القضائية ولغاية السداد التام وشمول الحكم بالنفاذ المعجل با كفالة.
المتنازع : شركة دبي للتأمين )شركة مساهمة عامة(

عنوانه : امارة دبي ، منطقة المرقبات ، شارع الرقة ، مقابل مطعم الصفدي 
اللبناني ، بناية ملك شركة دبي للتأمين

المطلوب إعانه : ١- ام ايه بي الدارة المنشأت )ش.ذ.م.م( صفته: متنازع ضده
موضوع اإلعان : قد أقام عليكـ الدعوى وموضوعها المطالبة بإلزام المدعي 
عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغ وقدره ١٣.٧٧٤ درهم )ثاثة عشر وسبعمائة 
واربعة وسبعون درهما( و الرسوم و المصاريف و أتعاب المحاماة و الفائدة 
القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية ولغاية السداد التام وشمول 
الموافق  االثنين  يوم  لها جلسة  كفالة. وحددت  با  المعجل  بالنفاذ  الحكم 
التقاضي عن ُبعد لذا فأنت  ٣٠-٠١-٢٠٢٣ الساعة ٠٩:٠٠ صباحا ص بقاعة 
مكلف بالحضور أو من يمثلك قانونيا و عليك بتقديم ما لديكـ من مذكرات 

أو مستندات للمحكمة قبل الجلسة بـثاثة أيام على االقل.

اعالن بالنشر في المنازعة
 رقم 461 / 2022 / 5675 - نزاع محدد القيمة

العدد ٣٩٦٢ تاريخ ٢٠٢٣/٠١/٢٨

المنظورة في التسوية الودية للمنازعات الرابعة عشر رقم ٧٦٣
موضوع المنازعة : المطالبة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغ وقدره 
٢٠.٠٠٠ درهم )عشرون ألفًا( والفائدة القانونية بواقع ١٢% سنويًا من تاريخ 
المطالبة القضائية حتى تمام السداد. ثالثًا: إلزام المدعى عليها بالرسوم القضائية 
والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.? وشمول الحكم بالنفاذ المعجل با كفالة.

المتنازع : شركة دبـي للتأمين )شركة مساهـمة عامة(
عنوانه : اإلمارات-إمارة ابو ظبى-ال نهيان - ابوظبي-شارع النجده -مبنى 

٦٣٢-شقة ميزانين مكتب رقم ١  ويمثله : علي جاسم محمد الطنيجي
المطلوب إعانه : ١-واتراكس لتأجير الدراجات المائية صفته: متنازع ضده

موضوع اإلعان : قد أقام عليكـ الدعوى وموضوعها المطالبة بإلزام المدعى 
عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغ وقدره ٢٠.٠٠٠درهم )عشرون ألفًا( والفائدة 
القانونية بواقع ١٢% سنويًا من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد. 
أتعاب  ومقابل  والمصاريف  القضائية  بالرسوم  عليها  المدعى  إلزام  ثالثــــًا: 
المحاماة.? وشمول الحكم بالنفاذ المعجل با كفالة. وحددت لها جلسة يوم 
الثاثاء الموافق ١٤-٠٢-٢٠٢٣ الساعة ٠٩:٠٠ صباحا ص بقاعة التقاضي عن 
ُبعد لذا فأنت مكلف بالحضور أو من يمثلك قانونيا و عليك بتقديم ما لديكـ 

من مذكرات أو مستندات للمحكمة قبل الجلسة بـثاثة أيام على االقل.

اعالن بالنشر في المنازعة
 رقم 461 / 2023 / 112 - نزاع محدد القيمة

العدد ٣٩٦٢ تاريخ ٢٠٢٣/٠١/٢٨

اسم الشركة: شركة الطعم األمثل للصناعات الغذائية ذ.م.م
رقم الرخصة: ٧٣٠٦٤٤ العنوان: مصنع ملك شركة الطعم األمثل للصناعات 

الغذائية ذ.م.م سيح شعيب ٢
الشكل القانوني: ذات مسئولية محدودة

رقم القيد بالسجل التجاري: ١١٦٣١٦٣
اسم المصفي: الجيرودي للتدقيق والمحاسبة

بموجب هذا تعلن دائرة االقتصاد والسياحة في دبي بأنه قد تم التأشير 
في السجل التجاري لديها بانحال الشركة المذكورة أعاه وبتعيين المصفي 

المذكور أعاه للقيام بتصفية الشركة محاكم دبي.
تاريخ القرار: ٢٠٢٣/٠١/٢5 تاريخ تصديق القرار: ٢٠٢٣/٠١/٢5

وعلى من لديه أي اعتراض أو مطالبة التقدم إلى المصفي المعين في 
العنوان التالي مصطحبا معه كافة المستندات واالوراق الثبوتية وذلك في 

خال ٤5 يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعان. 
العنوان: مكتب رقم ٢٠٤ - ملك عبداهلل الشعالي - ديرة - هور العنز 

الهاتف: ٢٣٨٩٧٢١-٤-٩٧١   الفاكس: ٢٣٨٩٧٢٢-٤-٩٧١
دائرة االقتصاد والسياحة

شهادة بالتأشير في السجل التجاري بتعيين مصفي
العدد ٣٩٦٢ تاريخ ٢٠٢٣/٠١/٢٨

اسم الشركة: شركة الطعم األمثل للصناعات الغذائية ذ.م.م
رقم الرخصة: ٧٣٠٦٤٤ العنوان: مصنع ملك شركة الطعم األمثل للصناعات 

الغذائية ذ.م.م سيح شعيب ٢
الشكل القانوني: ذات مسئولية محدودة

رقم القيد بالسجل التجاري: ١١٦٣١٦٣
اسم المصفي: الجيرودي للتدقيق والمحاسبة

بموجب هذا تعلن دائرة االقتصاد والسياحة في دبي بأنه قد تم التأشير 
في السجل التجاري لديها بانحال الشركة المذكورة أعاه وبتعيين المصفي 

المذكور أعاه للقيام بتصفية الشركة محاكم دبي.
تاريخ القرار: ٢٠٢٣/٠١/٢5 تاريخ تصديق القرار: ٢٠٢٣/٠١/٢5

وعلى من لديه أي اعتراض أو مطالبة التقدم إلى المصفي المعين في 
العنوان التالي مصطحبا معه كافة المستندات واالوراق الثبوتية وذلك في 

خال ٤5 يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعان. 
العنوان: مكتب رقم ٢٠٤ - ملك عبداهلل الشعالي - ديرة - هور العنز 

الهاتف: ٢٣٨٩٧٢١-٤-٩٧١   الفاكس: ٢٣٨٩٧٢٢-٤-٩٧١
دائرة االقتصاد والسياحة

شهادة بالتأشير في السجل التجاري بإنحالل شركة
العدد ٣٩٦٢ تاريخ ٢٠٢٣/٠١/٢٨

اسم الشركة: ار ايه سي للدعاية واإلعان ش.ذ.م.م
رقم الرخصة: ٧٧٤٩٩٨

العنوان: مكتب رقم ٠٢٠ - ٨٠١ - ملك علياء محمد خلفان خرباش - بورسعيد
الشكل القانوني: ذات مسئولية محدودة

رقم القيد بالسجل التجاري: ١٢٦٧٤٨٢
اسم المصفي: عبدالعزيز حمزة لمراجعة الحسابات

بموجب هذا تعلن دائرة االقتصاد والسياحة في دبي بأنه قد تم التأشير 
في السجل التجاري لديها بانحال الشركة المذكورة أعاه وبتعيين المصفي 

المذكور أعاه للقيام بتصفية الشركة محاكم دبي.
تاريخ القرار: ٢٠٢٣/٠١/١٩ تاريخ تصديق القرار: ٢٠٢٣/٠١/١٩

وعلى من لديه أي اعتراض أو مطالبة التقدم إلى المصفي المعين في 
العنوان التالي مصطحبا معه كافة المستندات واالوراق الثبوتية وذلك في 

خال ٤5 يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعان. 
العنوان: مكتب رقم ٣٠٤ ملك سعيد سهيل سعيد الكتبي - المركز التجاري ١  

الهاتف:                الفاكس: 
دائرة االقتصاد والسياحة

شهادة بالتأشير في السجل التجاري بتعيين مصفي
العدد ٣٩٦٢ تاريخ ٢٠٢٣/٠١/٢٨

اسم الشركة: ار ايه سي للدعاية واإلعان ش.ذ.م.م
رقم الرخصة: ٧٧٤٩٩٨

العنوان: مكتب رقم ٠٢٠ - ٨٠١ - ملك علياء محمد خلفان خرباش - بورسعيد
الشكل القانوني: ذات مسئولية محدودة

رقم القيد بالسجل التجاري: ١٢٦٧٤٨٢
اسم المصفي: عبدالعزيز حمزة لمراجعة الحسابات

بموجب هذا تعلن دائرة االقتصاد والسياحة في دبي بأنه قد تم التأشير 
في السجل التجاري لديها بانحال الشركة المذكورة أعاه وبتعيين المصفي 

المذكور أعاه للقيام بتصفية الشركة محاكم دبي.
تاريخ القرار: ٢٠٢٣/٠١/١٩ تاريخ تصديق القرار: ٢٠٢٣/٠١/١٩

وعلى من لديه أي اعتراض أو مطالبة التقدم إلى المصفي المعين في 
العنوان التالي مصطحبا معه كافة المستندات واالوراق الثبوتية وذلك في 

خال ٤5 يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعان. 
العنوان: مكتب رقم ٣٠٤ ملك سعيد سهيل سعيد الكتبي - المركز التجاري ١  

الهاتف:                الفاكس: 
دائرة االقتصاد والسياحة

شهادة بالتأشير في السجل التجاري بإنحالل شركة
العدد ٣٩٦٢ تاريخ ٢٠٢٣/٠١/٢٨

المنظورة في دائرة التنفيذ التاسعة رقم ٢٣٠
موضوع التنفيذ المطالبة بمبلغ »١٢٧٫٦٠٠« درهم قيمة الشيك المرتجع 

رقم »٠٣٩٤٢٤« والصادر عن »ليندا كمال البعيني«.
طالب التنفيذ بنك رأس الخيمة الوطني »ش.م.ع«

عنوانه إمارة دبي ديرة بور سعيد قرية األعمال بلوك بي الطابق السادس 
مكتب ٦٠٦ هاتف : ٠٤٢5٢5٢٧٠ فاكس ٠٤٢5٢5٢٧٣ - بريد إلكتروني: 

info@arnhadvocates.com مكاني رقم: ٣١٤٣١٩٤٩٨١
المطلوب إعانه ١- ليندا كمال البعيني صفته: منفذ ضده

التنفيذية  الدعوى  عليك  أقام  قد  بتاريخ ٢٧-١-٢٠٢٣  اإلعان:  موضوع 
المذكورة أعاه وإلزامك بدفع المبلغ المنفذ به وقدره »١٢٧٦٠٠« إلى 

طالب التنفيذ أو خزينة المحكمة.
وعليه فإن المحكمة ستباشر اإلجراءات التنفيذية بحقك في حالة عدم 

اإللتزام بالقرار المذكور خال ١5 يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعان.

إعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
 رقم 18854/2022/253 - تنفيذ شيكات

العدد ٣٩٦٢ تاريخ ٢٠٢٣/٠١/٢٨

المنظورة في دائرة التنفيذ التاسعة رقم ٢٣٠
موضوع التنفيذ المطالبة بمبلغ »٩٤٫١٧٣« درهم قيمة الشيك المرتجع 
بريسيا  و  للتجميل  اكسبريش  »صالون  عن  والصادر   »٠٠٠٠٧٣« رقم 

سيليستيني فيرنانديس« بالتضامن والتكافل.
طالب التنفيذ بنك أبوظبي التجاري

عنوانه إمارة دبي ديرة بور سعيد قرية األعمال بلوك بي الطابق السادس 
مكتب ٦٠٦ هاتف : ٠٤٢5٢5٢٧٠ فاكس ٠٤٢5٢5٢٧٣ - بريد إلكتروني: 

info@arnhadvocates.com رقم مكاني: ٣١٤٣١٩٤٩٨١
المطلوب إعانهما ١- بريسيا سيليستيني فيرنانديس صفته: منفذ ضده

٢- صالون اكسبريش للتجميل صفته: منفذ ضده
موضوع اإلعان قد أقام عليك الدعوى التنفيذية المذكورة أعاه وإلزامك بدفع 
المبلغ المنفذ به وقدره »٩٦5٧٢« إلى طالب التنفيذ أو خزينة المحكمة.

وعليه فإن المحكمة ستباشر اإلجراءات التنفيذية بحقك في حالة عدم 
اإللتزام بالقرار المذكور خال ١5 يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعان.

إعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
 رقم 17802/2022/253 - تنفيذ شيكات

العدد ٣٩٦٢ تاريخ ٢٠٢٣/٠١/٢٨

المنظورة في دائرة التنفيذ التاسعة رقم ٢٣٠
موضوع التنفيذ المطالبة بمبلغ »١٢٧٫٤٧١٫٩5« درهم المبلغ المتبقي الغير 
مسدد من قيمة الشيك المرتجع رقم »٢٧٩٣٩٢« والصادر عن »محمد 

ناجي أحمد محمود دسوقي«.
طالب التنفيذ بنك أبوظبي التجاري

عنوانه إمارة دبي ديرة بور سعيد قرية األعمال بلوك بي الطابق السادس 
مكتب ٦٠٦ هاتف : ٠٤٢5٢5٢٧٠ فاكس ٠٤٢5٢5٢٧٣ - بريد إلكتروني: 

info@arnhadvocates.com رقم مكاني: ٣١٤٣١٩٤٩٨١
المطلوب إعانه ١- محمد ناجي أحمد محمود دسوقي صفته: منفذ ضده

موضوع اإلعان قد أقام عليك الدعوى التنفيذية المذكورة أعاه وإلزامك 
بدفع المبلغ المنفذ به وقدره »١٣٠5٣٦٫٩5« إلى طالب التنفيذ أو خزينة 

المحكمة.
وعليه فإن المحكمة ستباشر اإلجراءات التنفيذية بحقك في حالة عدم 

اإللتزام بالقرار المذكور خال ١5 يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعان.

إعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
 رقم 15378/2022/253 - تنفيذ شيكات

العدد ٣٩٦٢ تاريخ ٢٠٢٣/٠١/٢٨

المنظورة في دائرة التنفيذ التاسعة رقم ٢٣٠
الشيك  قيمة  المبلغ  درهم   »5٠٫٠٠٠« بمبلغ  المطالبة  التنفيذ  موضوع 

المرتجع رقم »١٣٦٤٤٤٩« والصادر عن »ايفانا فيرجوفيك«.
طالب التنفيذ بنك أبوظبي التجاري

عنوانه إمارة دبي ديرة بور سعيد قرية األعمال بلوك بي الطابق السادس 
مكتب ٦٠٦ هاتف : ٠٤٢5٢5٢٧٠ فاكس ٠٤٢5٢5٢٧٣ - بريد إلكتروني: 

info@arnhadvocates.com رقم مكاني: ٣١٤٣١٩٤٩٨١
المطلوب إعانه ١- ايفانا فيرجوفيك صفته: منفذ ضده

موضوع اإلعان قد أقام عليك الدعوى التنفيذية المذكورة أعاه وإلزامك بدفع 
المبلغ المنفذ به وقدره »5٠٠٠٠« إلى طالب التنفيذ أو خزينة المحكمة.

وعليه فإن المحكمة ستباشر اإلجراءات التنفيذية بحقك في حالة عدم 
اإللتزام بالقرار المذكور خال ١5 يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعان.

إعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
 رقم 17512/2022/253 - تنفيذ شيكات

العدد ٣٩٦٢ تاريخ ٢٠٢٣/٠١/٢٨

المنظورة في دائرة التنفيذ التاسعة رقم ٢٣٠
موضوع التنفيذ المطالبة بمبلغ »١5١٫٦55٫5٤« درهم المبلغ المتبقي الغير 
مسدد من قيمة الشيك المرتجع رقم »٣٢١٧٩٨« والصادر عن »ساهير 

بابو بابو كودونجو يوسف«.
طالب التنفيذ بنك أبوظبي التجاري

عنوانه إمارة دبي ديرة بور سعيد قرية األعمال بلوك بي الطابق السادس 
مكتب ٦٠٦ هاتف : ٠٤٢5٢5٢٧٠ فاكس ٠٤٢5٢5٢٧٣ - بريد إلكتروني: 

info@arnhadvocates.com رقم مكاني: ٣١٤٣١٩٤٩٨١
المطلوب إعانه ١- ساهير بابو بابو كودونجو يوسف صفته: منفذ ضده

موضوع اإلعان قد أقام عليك الدعوى التنفيذية المذكورة أعاه وإلزامك 
بدفع المبلغ المنفذ به وقدره »١55٢٠٤٫5٤« إلى طالب التنفيذ أو خزينة 

المحكمة.
وعليه فإن المحكمة ستباشر اإلجراءات التنفيذية بحقك في حالة عدم 

اإللتزام بالقرار المذكور خال ١5 يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعان.

إعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ 
رقم 15379/2022/253 - تنفيذ شيكات

العدد ٣٩٦٢ تاريخ ٢٠٢٣/٠١/٢٨

المرفوعة من المدعي / حمد سالم بالحاس مكتوم الشامسي
ضد المدعي عليه _ الفرح الهندسية للمقاوالت والصيانة

العامة ويمثلها / حمد مبارك العامري
يعلن الخبير الهندسي / جمال محمد إبراهيم جبر طرفي الدعوى لحضور 
جلسة الخبرة رقم )٢( بتاريخ ٢٠٢٣/٠٢/٠٨ الموافق يوم االربعاء الساعة 

٤:٣٠ مساءا بإستخدام برنامج زووم على الرابط الخاص بالجلسة
https://us02web.zoom.us/j/85229133197?pwd=QTBDME8rN

UxmZm1ELOVDTEpBQVZFUT09
وعليكم إرسال ما لديكم من مذكرات أو مستندات على البريد االلكتروني 

الخاص بالخبرة .
gamalgabr60@gmail.com / البريد االلكتروني

هاتف / ٠5٠٦٢٣5٨5٧

العدد ٣٩٦٢ تاريخ ٢٠٢٣/٠١/٢٨

اعالن اجتماع خبرة بالنشر للدعوى 
رقم: 2022/928 تجاري – محكمة العين االبتدائية

إجتماع خبرة

المهندس / جمال محمد جبر - خبير هندسي مدني بوزارة العدل - رقم القيد 857

حكومة ��� �خليمة
��ئر	 �لتنمية �إلقتصا�ية

تعـلن دائـرة التنمية االقتـصاديـة بـأن السيد/ كاترينا نوفاكوفا      
.الجنسية/التشيك

شريك/ مالك في  الـرخـصـ التجاريــة  المسماة :  ) مطعم 
بوب وتشيك السياحي ( و بنشاط/مطعم سياحي        يرغب 

في التنازل عن الرخصة التجارية المذكوره اعاه.
 فـمـن لـديـه أي اعتـراض عـليـه مـراجـعـة دائـرة التنمية 
االقتـصاديـة خـال مـدة أقـصاهـا اسبوعين مـن تـاريـخ نـشر 
هـذا اإلعـان، بعـدها ستـقوم الـدائـرة بتصـديـق التـنازل 
دون تحـملـها مسـؤوليـة أي دعـوى أو حقـوق قـد تظـهر 

فيـما بعـد.

العدد ٣٩٦٢ تاريخ ٢٠٢٣/٠١/٢٨

مدير إدارة الشؤون التجارية

إعـــالن تــــنازل 

العدد ٣٩٦٢ تاريخ ٢٠٢٣/٠١/٢٨

اعالن صحيفة الطعن بالنشر رقم 2022/1456
بوكالة المحامي / خليفة عبداهلل

إلى ١ - جبل حديد للنقليات والمقاوالت العامة
ليكن معلومًا لديكم بأن الحكم االستئناف رقم ٢٠٢٢/١١٩5 
تجاري الصادر بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/٠٤ قد تم الطعن عليه بالنقض 
من طرف الطاعن / الياسمين للنقليات العامة، في الطعن 
المشار اليه اعاه وعليكم إيداع مذكرة بدفاعكم مشفوعة 
بسند توكيل المحامي الموكل عنكم وبالمستندات التي يرى 
تقديمها لدى مكتب إدارة الدعوى في موعد أقصاه خمسة 

عشر يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعان.
مدير مكتب ادارة الدعوى

اإلمارات العربية المتحدة
المحكمة اإلتحادية العليا



07العدد )٣٩٦٢( السبت-األحد ٦-٧ رجب ١٤٤٤هـ الموافق ٢٨-٢٩ يناير ٢٠٢٣م

اقتصاد

ــأن  ــة ب ــة طبي ــادت مصــادر يمني أف
الميليشــيات الحوثية اإلرهابية صّعدت 
فــي اآلونة األخيرة مــن انتهاكاتها بحق 
القطاع الطبــي والعاملين الصحيين في 
مناطــق ســيطرتها، وذلــك فــي ســياق 
اســتهدافها الممنهج للقطاعات والفئات 

ــة كافة. اليمني
ــام  ــائل إع ــادر لوس ــرت المص وذك
عربية، أن انتهاكات الميليشيات الحوثية 
اإلرهابيــة ضــد منتســبي ذلــك القطــاع 
الحيــوي تنوعــت بيــن عمليــات تضييق 
ودهم وإغاق وخطف وإخفاء قسري، 
إضافــة إلــى سلســلة أخــرى مــن جرائم 

القمــع والبطش والتنكيــل والتهديد.
فــي هذا الســياق، ذكر مصدر مطلع 
في صنعاء أن أفراد الميليشيات الحوثية 
اإلرهابيــة قامــوا قبــل أيــام بمداهمــة 
»مستشــفى اليمــن الحديــث« األهلي، 
ــارش« التابعــة  ــن بمنطقــة »الحت الكائ
إداريــًا لمديريــة بنــي الحــارث فــي 
العاصمة صنعاء، وباشــروا بطرد الكادر 
الصحي والمرضى ومرتادي المستشفى، 

ومــن ثــم إغاقــه بشــكل نهائي.
وذكــرت المصــادر أن مالــك المبنــى 
ر للمستشــفى، المنتمي للجماعة  المؤجَّ
الحوثيــة اإلرهابيــة ، بــرر جرائم الدهم 
والطرد واإلغاق بانتهاء عقد اإليجار مع 
إدارة المشفى، حيث طالبها على الفور 

بإخاء المستشــفى وبصورة مفاجئة.
وعــدت المصــادر تلــك الممارســات 
ــهده  ــا تش ــار م ــي إط ــدرج ف ــا تن بأنه

صنعــاء، وبقيــة مدن 
الجماعــة  ســيطرة 
ــة،  ــة الحوثي اإلرهابي
ــة  ــن فوضــى عارم م
وانفــات أمنــي غيــر 
رافقــه  مســبوق، 
منســوب  ارتفــاع 
ــم واالنتهاكات  الجرائ
بمختلــف أشــكالها.

ــام وقــوع جريمــة  ــك بأي وســبق ذل
أخرى مماثلة تمثلت في قيام مسلحين 
حوثييــن إرهابييــن ، علــى متــن عربــة 
عســكرية، بخطــف عامــل صحي لحظة 
خروجــه مــن منزلــه للذهاب إلــى مقر 
عملــه فــي أحــد المستشــفيات الخاصة 

فــي العاصمــة صنعاء.

أن  محليــة  مصــادر  وأوضحــت 
مســلحي الجماعــة اإلرهابيــة اختطفــوا 
العامل الصحــي، ويدعى حمدي محمد 
مجلي، ويعمل في المستشفى األوروبي 
الحديــث فــي صنعــاء من دون أســباب 
معروفة، ثم اقتادوه إلى جهة مجهولة.

ــي  ــد ميليشــيا الحوث ــًا لتصعي وتوالي
اإلرهابيــة مــن أعمالهــا القمعيــة ضــد 
قطــاع  منتســبي 
بمناطــق  الصحــة 
ســيطرتها، تواصــل 
الميليشيات الحوثية 
إخفــاء  اإلرهابيــة 
عاملــة صحية تعمل 
المستشــفى  فــي 
بمديريــة  الريفــي 
بمحافظــة  عبــس 
حجــة، فــي ظــل عــدم ســماحها ألفــراد 
أسرتها وأطفالها بالوصول إليها أو حتى 

معرفــة مــكان احتجازهــا
مصــادر طبيــة فــي حجــة ذكــرت أن 
خطف الميليشــيات الحوثيــة اإلرهابية 
للعاملــة الصحيــة جــاء نتيجــة رفضهــا 
اســتقطاعات متكــررة مــن مســتحقات 

ــا  ــي يتقاضونه ــن الت ــن الصحيي العاملي
مــن منظمــة »أطباء با حــدود«، وهي 
منظمــة اعتــادت علــى تقديــم الدعــم 
المتنــوع للمستشــفى بصــورة متكررة.

وأثارت عملية الخطف غضبًا واســعًا 
في أوســاط األطباء والعاملين الصحيين 
بالمستشــفى الريفي فــي مدرية عبس، 
حيث طالبوا الجماعة الحوثية اإلرهابية 

بســرعة اإلفــراج عن 
زميلتهــم، غيــر أن 
الحوثيــة  الجماعــة 
تواصــل  اإلرهابيــة 
إخفاءهــا، وتتجاهــل 
كل النداءات المطالبة 
الفــوري  باإلفــراج 

. عنها
وفــي ظــل توالــي 

التحذيــرات المحليــة والدوليــة مــن 
المتســارع  االنهيــار  حالــة  اســتمرار 
للقطــاع الصحــي اليمنــي بخــروج أكثــر 
مــن نصــف مرافقــه عــن الخدمــة، كان 
عاملــون فــي القطــاع الصحــي بصنعــاء 
اتهمــوا فــي وقــت ســابق الميليشــيات 
ــكاب سلســلة  ــة بارت ــة اإلرهابي الحوثي

انتهــاكات جديــدة، طالــت عديــداً مــن 
المنشــآت الطبيــة.

الصحيــون  العاملــون  جــدد  كمــا 
اتهاماتهم لعناصر الميليشيات اإلرهابية 
الحوثيــة وقادتها باالســتياء على موارد 
هذا القطاع، والســطو على المساعدات 
اإلنســانية الدولية وتسخيرها للموالين، 
وتخصيص أغلب المستشفيات الحكومية 
جرحــى  لمصلحــة 
الميليشــيات الحوثية 

اإلرهابية.
وأفــاد عــدد منهم 
ــادة  ــأن عناصــر وق ب
الحوثيــة  الجماعــة 
اإلرهابيــة ال يزالــون 
فــي  مســتمرين 
فســادهم وإمعانهــم 
فــي اســتهداف مــا بقــي مــن المنشــآت 
ــة بالدهــم واإلغــاق  ــز الصحي والمراك
ــذي جعــل  ــاوات، األمــر ال وفــرض اإلت
ــة تقفــز فــي  رســوم الخدمــات الصحي
ــيطرة  ــت س ــودة تح ــق الموج المناط
إلــى  الحوثيــة  اإلرهابيــة  الجماعــة 

مســتويات غيــر مســبوقة.وكاالت

ــي  ــدل« ف ــر الع ــام »قص ــرك أم ــول التح تح
بيــروت لاعتــراض على قــرار مدعي عــام التمييز 
القاضــي غســان عويــدات أول مــن أمــس بوقــف 
عمــل المحقــق العدلــي القاضــي طــارق البيطــار 
وإطــاق ١٧ موقوفــًا فــي قضيــة انفجــار المرفــأ، 
إلــى اشــتباك بيــن المتظاهريــن والقــوى األمنيــة 
التــي منعتهــم مــن الدخــول إلــى قصــر العــدل، 
مــن جهــة، وإلــى تدافــع وتضــارب فــي داخلــه 
بيــن عــدد مــن النواب كانــوا يلتقون وزيــر العدل 

هنــري خــوري مــع مرافقــي الوزيــر.
واعتصــم أهالــي ضحايــا انفجــار مرفــأ بيروت 
أمس دعمًا لمســار التحقيق الذي يقوده القاضي 
البيطار، بعدما أشــعل استئنافه التحقيق مواجهة 
غيــر مســبوقة داخــل القضــاء. وتجمع العشــرات 
ــم  ــور أبنائه ــن ص ــا، رافعي ــي الضحاي ــن أهال م
أمــام قصــر العــدل، بحضــور ناشــطين حقوقييــن 
ونــواب »تغييرييــن« »دعمــًا لمســار التحقيق«، 
وســط إجــراءات أمنية مشــددة فــي محيط قصر 

العــدل وداخله.
وبعــد توافــد أهالي ضحايا االنفجار ونواب في 
البرلمــان ومواطنيــن علــى قصــر العــدل للمطالبة 
بالســماح للبيطــار بمواصلة تحقيقــه، حاول بعض 
المتظاهريــن اقتحــام القصــر لكــن األبــواب كانت 
مغلقــة وخاضعة لحراســة مشــددة. وفــي الداخل 

أغلقــت مجموعــة مــن قوات األمــن كانت ترتدي 
الــدروع والخــوذات مكتب عويدات.

فيــه  أســف  بيانــًا  العــدل  وزيــر  وأصــدر 
ــت  ــي حصل ــفة الت »للمشــهدية الســيئة والمؤس
ــل  ــواب داخ ــن الن ــة م ــتقباله مجموع ــاء اس أثن
قصــر العــدل«. وأوضــح الوزيــر اإلشــكال »الــذي 
تســببت فيــه أواًل األجــواء القضائيــة المشــحونة، 
ــم يلتزمــوا  ــا بعــض النــواب الذيــن ل ــا نواي وثاني
أصــول التخاطــب واللياقــة مــع الوزيــر«، حســب 

ــان. ــي البي ــا ورد ف م
وجاء في البيان أن الوزير »وافق على استقبال 
النــواب الذيــن استرســلوا فــي اإلدالء بمواقفهــم 
ــًا بهــدوء لجميــع المداخــات إال أن  وكان مصغي
حماســة بعــض النواب وصراخهــم وتهجمهم على 
الوزيــر وتحديدا النائــب وضاح الصادق الذي كال 
لوزيــر العــدل ألفاظــًا نابيــة طالبــا منــه االســتقالة 
ــو  ــي حل ــم يتصــرف، دفعــت بالقاضــي إيل إذا ل
التقــدم مــن النائب طالبــًا منه الهــدوء والجلوس، 
إال أن النائــب وضــاح الصــادق استشــاط غاضبا«.

وقــال وزيــر العــدل إنــه »خــال اللقــاء أبــدى 
كامــل اســتعداده الســتعمال كافــة صاحياتــه 
ــتجداته  ــأ ومس ــف المرف ــات مل ــة تداعي لمعالج
ــه  ــى خواتيم ــه إل ــير ب ــى الس ــص عل ــو حري وه

ــروف ».وكاالت ــت الظ ــا كان مهم

أكدت الرئاسة الفرنسية، أمس الجمعة، إن 
الرئيــس إيمانويــل ماكــرون، اجتمع مع رئيس 
ــياع الســوداني،  ــد ش ــي محم ــوزراء العراق ال
االتفاقــات  مــن  وأبرمــا مجموعــة  أمــس، 
االستراتيجية تهدف لتعزيز التعاون االقتصادي 

بيــن العراق وفرنســا.
وذكر قصر اإلليزيه، أن البلدين أبرما اتفاقية 
خــال االجتمــاع تهــدف إلــى تدعيــم العاقــات 
الثنائيــة فــي مجــاالت مكافحــة الفســاد واألمــن 

والطاقة المتجــددة والثقافة.وكاالت

مــا زالــت أعمــال العنــف والخطــف تتصاعــد 
فــي نيجيريــا، أكبــر دولة أفريقية مــن حيث عدد 
الســكان، والتــي ستشــهد نهايــة فبرايــر المقبــل، 
انتخابــات عامــة كبــرى، رفضــت اللجنــة الوطنية 
إرجاءهــا، رغــم »التحديــات األمنيــة« المتزايدة.

ــم  ــدث باس ــي ومتح ــؤول حكوم ــق مس ووف
مربــي الماشــية المحلييــن، فــإن العشــرات مــن 
رعــاة الماشــية والمــارة ُقتلــوا وُأصيــب عدد آخر 
فــي انفجــار يشــتبه فــي أنــه نتج مــن قنبلــة بين 
واليتي نصراوة وبنويه في شــمال وسط نيجيريا.

وقال تاســيو ســليمان، المتحدث باسم جمعية 
لمربــي الماشــية فــي نيجيريــا، إن مجموعــة مــن 
ــوا  ــي كان ــة الفوالن ــى عرقي ــن إل ــاة المنتمي الرع
ينقلــون ماشــيتهم إلــى نصراوة مــن بنويه، حيث 
صــادرت الســلطات الحيوانــات لخرقهــا قوانيــن 
مكافحــة الرعــي، عندمــا هــّز انفجــار المنطقــة. 
وأضــاف »لقــي مــا ال يقــل عــن 5٤ شــخصًا 
ــاك عــدد ال يحصــى  مصرعهــم علــى الفــور. هن

مــن المصابيــن«، وفقــًا لـ»رويتــرز«.
ــي  ــم يذكــر حاكــم نصــراوة عبــد اهلل صول ول
عــدد القتلــى، لكنــه قــال للصحافييــن، إن انفجار 

قنبلــة هــو الســبب فــي ســقوط قتلــى.
وشــمال وســط نيجيريا، المعروف أيضًا باســم 
الحزام األوسط، ُعرضة للعنف بسبب االشتباكات 

بيــن رعاة الفوالني والمزارعين.
ــكاني  ــو الس ــون، إن النم ــراء يقول ــن الخب لك
وتغير المناخ أدى إلى توسع المنطقة المخصصة 
للزراعــة؛ ممــا يتــرك مســاحة أقــل مــن األراضــي 
ــل  ــن ِقب ــية م ــوح للماش ــي المفت ــة للرع المتاح

الرعــاة الرحــل.
ويتوجــه النيجيريــون إلــى صناديــق االقتــراع 
فــي ٢5 فبرايــر المقبــل، النتخــاب رئيــس جديد، 
ثم ينتخبــون المحافظين والمجالس المحلية بعد 
أســبوعين؛ لكــن هذه االنتخابــات تأتي في وقت 
تشــهد فيــه البــاد موجــة مــن عمليــات العنــف 

المصحوبــة بعمليــات خطــف وقطــع الطرق.
وتتكرر حوادث مهاجمة القطارات واالختطاف 
ــي  ــر الحال ــا. ففــي الثامــن مــن يناي فــي نيجيري
هاجــم مســلحون محطــة قطــار فــي واليــة إيدو، 
جنوبــي نيجيريــا، واختطفوا العديــد من الركاب. 
وفــي ٢٨ مــارس الماضــي ُقتــل ثمانيــة أشــخاص 
وُخطــف عشــرات عندمــا فّجــر مهاجمــون قنبلــة 
ــار  ــة وفتحــوا الن ــق للســكك الحديدي ــى طري عل
علــى القطــار الذي يربــط أبوجا بكادونــا المدينة 

التــي تنشــط فيهــا عصابــات إجرامية.
وتصــدرت نيجيريا قائمة الــدول األكثر تعرضًا 
إلرهــاب تنظيــم »داعــش« اإلرهابــي خــال عــام 

٢٠٢٢.وكاالت

أعلنت كندا، أنها ستنضّم إلى الواليات المتحدة 
ودول أخــرى فــي تزويــد أوكرانيــا دّبابــات ثقيلــة 
مــع أربــع دبابــات »ليوبــارد« ألمانيــة الصنــع 

جاهــزة للقتــال.
وقالــت وزيــرة الدفــاع الكنديــة أنيتــا أنانــد في 
مؤتمــر صحافي إن »هــذه الدبابات األربع جاهزة 
للقتــال وســيتم إرســالها خــال األســابيع المقبلة«، 
ــي سترســلها  ــات الت ــدد الدّباب ــى أّن ع مشــيرة إل

كنــدا إلــى كييــف »قــد يرتفــع« فــي المســتقبل.
مــت ألمانيــا الضــوَء األخضــر أمــس إلرســال  قدَّ
دبابــات »ليوبــارد« القتاليــة الثقيلة إلــى أوكرانيا، 
ــردد، فــي  ــًا مــن الجــدل والت ــك أيام وأنهــت بذل
ــًا واســعًا،  ــًا وغربي ــًا أوكراني ــت ترحيب خطــوة الق
ويتوّقع أن ُتدخل »حرب أوكرانيا« مرحلة جديدة.

ووصفــت كييــف، الخطــوة بأنَّهــا »تحالــف 
ــدول  ــوم ال ــل أن تق ــى أم ــر«، عل ــات الكبي الدباب
التــي بحــوزة جيوشــها هــذا النــوع مــن الســاح 

ــب. ــتقبل القري ــي المس ــه ف ــا ب بتزويده

وقــال المستشــار األلمانــي أوالف شــولتس فــي 
كلمــة أمــام البرلمــان )البوندســتاغ( إنَّــه كان مــن 
المهــم »انتظــار الحلفــاء واتخــاذ القرار بالتنســيق 
معهــم«، مشــيرًا إلــى أنَّ أي خطوة منفــردة كانت 
ــه  ــا للخطــر«، متعهــدًا بأنَّ »ســتعرض أمــن ألماني
»لــن تكــون هنــاك مشــاركة مباشــرة مــن جانــب 
دول حلــف شــمال األطلســي )ناتــو( فــي حــرب 

أوكرانيا«.
وأشــار شــولتس إلــى موافقــة الــدول الحليفــة 
مثــل بريطانيــا وفرنســا والواليــات المتحــدة، على 
تشــكيل تحالــف إلرســال دبابــات قتاليــة متقدمــة 

غربيــة الصنــع ألوكرانيــا.
وبالتنســيق مــع حلفــاء واشــنطن، أمــر الرئيــس 
األميركــي جــو بايــدن، هــو اآلخر، بإرســال ٣١ من 
دبابــات »أبرامــز« لتعزيز قــدرات أوكرانيــا، وقال 
إنَّهــا دبابات معقدة، لكنَّنا ســنبدأ بتدريب القوات 
األوكرانيــة علــى تشــغيلها والتأكــد مــن قدرتهــم 

علــى دمجهــا في قدراتهــم.وكاالت

ضــرب زلــزال بقــوة ٤.٣ درجــات علــى مقياس 
ريختــر، مدينــة الشــابة التابعــة لمحافظــة المهدية 
شــمال شــرق تونــس، بحســب وكالــة األنبــاء 

الســعودية.
وأكد المعهد التونســى للرصد الجوى، فى بيان 
اليــوم، أنــه تم تحديد مركز الزلــزال وفق التحاليل 
األوليــة بــــ ٣٣.٣5 درجــة خــط عرض وبــــ ١١.٣5 

درجــة خط طول شــمال شــرق مدينة الشــابة.
ويذكــر أن الســلطات التونســية أعلنــت إحبــاط 
عــدة محــاوالت للهجرة غير الشــرعية عبر الحدود 

البريــة والبحرية.
وأوضح المتحدث الرســمي باسم اإلدارة العامة 
للحــرس الوطنــي التونســي - فــي بيــان لــه أمــس 
- أنــه فــي إطــار التصدي لظاهــرة اجتيــاز الحدود 
البحريــة خلســة تمكنــت وحــدات المنطقتيــن 
ــم  ــان إلقلي ــة التابعت ــس وقرقن ــن بصفاق البحريتي
ــدد ٤  ــاط ع ــن إحب ــط م ــري بالوس ــرس البح الح
عمليــات اجتيــاز للحــدود البحريــة خلســة ونجــدة 
وإنقــاذ ١5٠ شــخصا مــن جنســيات إفريقيا جنوب 
الصحــراء بعد أن تعرضت مراكبهم للغرق.وكاالت

أكدت الجزائر ولبنان اســتعدادهما لتنشــيط 
ــن  ــويًا م ــل س ــى والعم ــاون الثنائ ــات التع آلي
ــي كل  ــن ف ــن البلدي ــز الشــراكة بي أجــل تعزي

المجــاالت.
جــاء ذلــك خــال المحادثــات الهاتفيــة، التي 
جــرت، بيــن رئيــس الحكومــة الجزائريــة أيمن 
عبــد الرحمن ورئيــس حكومة تصريف األعمال 

بالجمهوريــة اللبنانية نجيــب ميقاتي.
وأوضحــت الحكومــة الجزائريــة -فــي بيان- 
ــى  ــات شــكلت فرصــة للتطــرق إل أن المحادث
واقــع وآفــاق العاقــات الثنائيــة، والتأكيد على 
ــاون  ــات التع ــيط آلي ــن لتنش ــتعداد الطرفي اس
الثنائــي والعمل ســويًا من أجل تعزيز الشــراكة 

بيــن البلديــن فــي كل المجــاالت.وكاالت

ــة الفرنســية، أمــس أنهــا  أعلنــت وزارة الخارجي
ــا فاســو »إلجــراء  ــدى بوركين اســتدعت ســفيرها ل
مشــاورات« معــه، وذلــك غداة إعــان باريس عزمها 
ســحب قواتهــا من هــذا البلد األفريقــي »في غضون 
شــهر«. وقالــت الخارجيــة الفرنســية: »فــي ســياق 
التطــورات األخيــرة ببوركينــا فاســو، قررنا اســتدعاء 
ســفيرنا إلــى باريس إلجراء مشــاورات حول الوضع، 

وأفــق تعاوننــا الثنائــي«.
وبين فرنسا وبوركينا فاسو اتفاقية دفاعية موقعة 
فــي عــام ٢٠١٨، وبموجبهــا ترابــط قــوة كوماندوس 
ــة  فرنســية تســمى »ســابر«، أي »الســيف«، مؤلف
ــة مــن العاصمــة  مــن ٤٠٠ رجــل فــي قاعــدة قريب
واغادوغو. وتنص االتفاقية على أن أي انســحاب من 
االتفاقيــة الذي يســتتبعه انســحاب القوة الفرنســية، 
يجــب أن ينفــذ خال مهلة شــهر بعد تلقــي الجانب 

الفرنســي طلبًا رســميًا بهــذا الخصوص.
ــة والســياحة  ــر االتصــال والثقاف ونقــل عــن وزي
والناطــق باســم الحكومــة البوركينابيــة، أن مبــادرة 
بــاده لنقــض االتفــاق المبــرم مــع فرنســا »ليســت 

مرتبطــة بحــدث معين، وإنما هــي تعبير عن إرادتنا 
اليــوم باســتعادة ســيادتنا علــى كل أجــزاء أراضينا«.

ونقلــت وكاالت أنبــاء عالميــة عن مصدر فرنســي 
مطلــع، أن العســكريين ســيغادرون البــاد »بحلــول 
نهايــة فبرايــر «، وســيتم االنتهــاء مــن إخــراج جميع 
المعــدات بحلــول »نهاية أبريــل«، مضيفة أن الخيار 
المفّضــل ســيكون إعــادة نشــر هــؤالء العســكريين 
فــي النيجــر المجــاورة، التــي تســتضيف حاليــًا نحــو 

ألفي عســكري فرنســي.
وقــال وزيــر الدفاع سيباســتيان لوكورنو، ردًا على 
ــم تعــد الحكومــة  ــه »إذا ل ــي إن ــب البوركيناب الطل
البوركينابيــة ترغب بوجود القوة الفرنســية وبالتالي 
ــح أن  ــن الواض ــا، فم ــرم معن ــاق المب ــض االتف تنق
قوتنــا ســيعاد نشــرها وفــق الروزنامة التــي يحددها 
رئيــس الجمهورية ورئيس أركان القوات الفرنســية. 
وأكــد لــو كورنو أن االنســحاب ســوف يتــم خال ٣٠ 
يومــًا لكنــه لــم يكشــف الجهــة التــي ســتنقل إليهــا 
هــذه القــوة المتخصصــة فــي محاربــة التنظيمــات 

اإلرهابية.وكاالت

دعــا الرئيــس المصــري عبــد الفتاح السيســي إلى 
»تكاتف الدول النامية لمواجهة التحديات المشتركة 
ــا )الطاقــة  واألزمــات الدوليــة بمــا فــي ذلــك أزمت
والغــذاء(«. وأكــد خــال زيارتــه العاصمــة الهنديــة 

نيودلهــي »ضــرورة نشــر الســام بين الشــعوب«.
وحضــر السيســي احتفاليــة »يــوم الجمهوريــة« 
الــذي يوافــق اليــوم الــذي بــدأ فيــه العمل بدســتور 
جمهوريــة الهند عــام ١٩5٠... كما شــاركت القوات 
المســلحة المصرية في عروض احتفال الهند بـ»يوم 

الجمهوريــة« بالعاصمــة نيودلهي.
وقــال السيســي إن »مــا يجمــع بين مصــر والهند 
ــط  ــة ورواب ــح متبادل مــن قواســم مشــتركة ومصال
ثقافيــة وثيقــة، يجعل من البلدين الصديقين جســرًا 
ــا  ــاون، ويضــع علين ــوار والتع ــي والح ــًا للتاق مهم
ــة  ــم العدال ــادئ وقي مســؤولية مشــتركة لنشــر مب
والسام والمساواة والتسامح ونبذ العنف واالحترام 

المتبــادل بين الشــعوب«.
وذكــر السيســي خــال مأدبــة العشــاء الرســمي 
بالقصــر الجمهــوري الهنــدي، الــذي أقامتــه رئيســة 
الهنــد دروبــادي مورمــو، أن »زيارتــه للهنــد مثلــت 
ُفرصــة مهمــة الســتمرار التشــاور وتبــادل الــرؤى؛ 
ــن  ــاون بي ــاء بالتع ــبل االرتق ــول س ــط ح ــس فق لي
مصــر والهنــد علــى األصعــدة كافــة، إنمــا لتنســيق 
المواقــف حــول القضايــا اإلقليميــة والعالميــة ذات 

التأثيــر الُمباشــر علــى أمننــا القومــي«.

وأكــد المتحــدث باســم الرئاســة المصرية، بســام 
راضــي، فــي إفــادة أن الرئيــس السيســي أكد »عزم 
ــى  ــة إل ــا الثنائي ــاء بعاقاتهم ــى االرتق ــن عل البلدي
مرحلــة التعــاون االســتراتيجي والتنســيق المتبــادل 

فــي مختلــف القضايــا«.
ــه  ــة«، فإن وحســب متحــدث »الرئاســة المصري
»تــم االتفاق خال المحادثــات المصرية - الهندية، 
ــي  ــاون المشــترك ف ــف التنســيق والتع ــى تكثي عل
الموضوعــات السياســية واألمنيــة، وتعظيم المصالح 
المتبادلــة فــي قطاعــات البنيــة التحتيــة والمجاالت 
االقتصاديــة والصناعية المختلفة«. وكذلك »توســيع 
أطــر التواصــل بيــن الشــعبين المصــري والهنــدي، 
مــن خــال تعزيــز التعاون الســياحي، وزيــادة فرص 
التبــادل الثقافــي والعلمــي وتشــجيع نقــل الخبرات 
التعليميــة وتنميــة المهــارات التقنية لدى الشــباب، 
وتشــجيع شــركات الطيران في البلدين على تســيير 
ــة  ــدن المصري ــف الم ــن مختل رحــات مباشــرة بي
والهنديــة بمــا ُيســهم فــي تيســير حركــة المواطنين 

ــن الجانبين«. بي
وكان السيســي قــد أجــرى مباحثــات مــع رئيســة 
ــوري  ــان الجمه ــتراباتي بهاف ــي قصــر راش ــد ف الهن
بنيودلهي. ووفق متحدث »الرئاسة المصرية«، فإن 
رئيســة الهنــد أعربــت عــن »تقديــر بادهــا لمصــر 
ــى المســتويين الرســمي والشــعبي، واعتزازهــا  عل
بالروابط الممتدة التي تجمع بين البلدين«.وكاالت

االحتجاجات تحاصر »قصر العدل« في لبنان

العراق وفرنسا يوقعان اتفاقية شراكة استراتيجية شاملة

تصاعد العنف قبل شهر من االنتخابات في نيجيريا

كندا تقـدم 4 دبابات »ليوبارد« ألوكـرانيا

زلزال بقوة 4.3 درجات يضرب شمال تونس

الجــزائـر ولـبنان يعــززان التعـاون الثنائي

فرنسـا تستدعـي سفيرها لدى بوركينا فاسـو

السـيسي يطـالـب بتكـاتف الـدول النامــيـة

المليشيات اإلرهابية تداهم المستشفيات في صنعاء
الحوثيون يواصلون انتهاكاتهم بحق القطاع الصحي في اليمن

الحوثيون يعززون 
االنفالت األمني 

والفوضى في اليمن

المليشايت اإلرهابية 
تخطف عامالً صحياً 

في صنعاء

جانب من االشتباكات                                                                      وكاالت

قوات فرنسية في بوركينا فاسو                                                               وكاالت

ُقتــل القيــادي اإلرهابي في تنظيم 
»داعــش« اإلرهابــي بال الســوداني 
و«نحــو عشــرة أفــراد« مرتبطيــن 
بالتنظيــم اإلرهابــي فــي عملية إنزال 
أميركية في الصومال حســبما أعلنت 

األميركية. اإلدارة 
وقــال وزيــر الدفــاع لويــد أوســتن 
فــي بيــان »الســوداني كان مســؤوال 
عن تشــجيع الوجود المتنامي لتنظيم 
»داعــش« اإلرهابــي فــي إفريقيــا 
وتمويــل عملياتــه فــي كل أنحــاء 
العالــم بمــا فــي ذلــك أفغانســتان«.

وذكــر مســؤول كبيــر فــي البيــت 
األبيــض أن هــذه العمليــة التي جرى 
اإلعــداد لهــا منــذ »أشــهر عــدة« لــم 
ــا مدنييــن أو فــي  تســفر عــن ضحاي

صفــوف الجيــش األميركــي.
الــذي طلــب  وقــال المســؤول 
اإلنــزال  إن  اســمه  كشــف  عــدم 
ســبقته »تدريبــات مكثفــة« للقــوات 
»شــيدت  مواقــع  فــي  األميركيــة 
خصيصــا« لتحاكــي تضاريــس الموقع 
حيث نفــذت العملية وهو كهف في 
جبــال شــمال الصومــال. أضــاف »كنا 
مســتعدين للقبض على الســوداني«.

وصــرح مســؤول آخــر فــي البيــت 
األبيــض بــأن الرئيــس األميركــي جــو 
ــا  ــديد إنن ــوح ش ــال بوض ــدن ق »باي
التهديــدات  كل  إيجــاد  ملتزمــون 
ــدة  ــات المتح ــد الوالي ــة ض اإلرهابي
ــا  ــي وإزالته ــعب األميرك ــد الش وض
ــن  ــي األماك ــى ف ــدت حت ــا وج أينم

النائيــة«.وكاالت

ــم  ــي باس ــق اإلعام ــف الناط كش
مديريــة األمــن العــام تفاصيــل إطاحة 
إدارة مكافحة المخدرات بشبكة دولية 
لتهريــب مــادة الكوكاييــن المخــدرة 
للمنطقة بعد جهود استخبارية وعمل 

وتنســيق عــاٍل علــى مــدى أيام.
وأّكــد الناطــق اإلعامــي، أّن فريقًا 
تحقيقيًا من إدارة مكافحة المخدرات 
ــات  ــام متابعــة معلوم ــذ أّي ــى من تول
ــب  ــة لتهري ــبكة دولي ــن ش وردت ع
ــا  ــن المخــدرة وقيامه ــادة الكوكايي م
بتهريــب كمية منها لداخــل المملكة.

وأضــاف الناطق اإلعامي، أّن عمًا 
وجهداً استخباريًا بذله فريق التحقيق 
الــذي عمــل على جمــع معلومات من 
داخــل المملكــة ومــن بعــض الــدول 
الجنوب أميركية والعربية واآلسيوية. 
ــود  ــك الجه ــى أنَّ كل تل وأشــار إل
بــدأت تكشــف للفريــق خيــوط تلــك 
الشــبكة وهويــات بعــض أفرادهــا 
ــبل  ــا ، وس ــن به ــدول الموجودي وال
اتصالهم ، وأّن شخصين منهم أحدهما 
آســيوي وآخــر أميركــي جنوبي وصا 
لــألردن وبحوزتهــم كميــة مــن مــادة 

الكوكاييــن المخــدرة . 
وجــرى تحديــد موقعيهمــا داخــل 
المملكــة والبحــث عنهمــا، إذ وِضعــا 
تحــت المراقبــة أليــام لمعرفــة مكان 
إخفــاء المخــدرات واألشــخاص الذين 

ــتلمونها منهم.وكاالت سيس

الجيش األمريكي يقتل 
 قياديًا لـ»داعش«

في الصومال

األردن يطـيـح بشـبكــة 
دولية لتهريب المخدرات

جانب من الجيش اليمني                                                                   وكاالت
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تــراوح إجــراءات الهيئــات األخرى 
المعنيــة بوضــع المعايير بين المبادئ 
العامة لبعض أنواع األصول المشــفرة 
وقواعــد تخفيــف مخاطرهــا علــى 
الكيانــات الخاضعــة للتنظيــم وإقامــة 
شــبكات تبــادل المعلومــات، وبينمــا 
ــي  ــدة، فه ــود مفي ــذه الجه ــد ه تع
ــون  ــي لتك ــا يكف ليســت منســقة بم
إطــارا عالميــا إلدارة المخاطــر التــي 
تتعــرض لهــا النزاهة المالية أو نزاهة 
الســوق، واالســتقرار المالي، وحماية 
المســتهلكين والمســتثمرين. وينبغي 
أن يتيــح اإلطــار التنظيمــي العالمــي 
ــدم  ــى ق ــس عل ــمح بالتناف ــة تس بيئ
المســاواة فــي كل أطيــاف األنشــطة 
ــذا  ــد أن ه ــن نعتق ــر. ونح والمخاط
ــة  ينبغــي أن يتضمــن العناصــر الثاث
ــال، ينبغــي  التاليــة علــى ســبيل المث
أن يكــون مقدمــو خدمــات األصــول 
المشــفرة الذيــن يقومــون بوظائــف 
دقيقــة مرخصيــن أو حاصليــن علــى 
ــات  ــن هــؤالء خدم ــح. ويتضم تصري
التخزيــن والتحويل والتســوية وحفظ 
االحتياطيــات واألصــول، وغيرهــا، 
القواعــد  مثــل  ذلــك  فــي  مثلهــم 
القائمــة لمقدمــي الخدمــات المالية. 
وينبغــي توخــي الوضوح فيمــا يتعلق 
بمعايير الترخيص والتصريح، وتعيين 
والتعريــف  المســؤولة،  الســلطات 
المحكم آلليات التنســيق فيما بينهم.

وأن تصمم المتطلبات تبعا لحاالت 
االســتخدام الرئيسة لألصول المشفرة 
والعمــات المســتقرة. فعلــى ســبيل 
المثال، تتضمن الخدمات والمنتجات 
بغــرض االســتثمار متطلبــات مماثلــة 
ــة  ــطاء األوراق المالي ــات وس لمتطلب
وتجارهــا، تحــت إشــراف الجهــاز 
التنظيمــي المعنــي بــاألوراق المالية. 
وينبغــي أن تقترن خدمات ومنتجات 
مماثلــة  بمتطلبــات  المدفوعــات 
المصرفيــة،  الودائــع  لمتطلبــات 
ــزي أو  ــك المرك ــراف البن ــت إش تح
الســلطة المعنيــة باإلشــراف علــى 
عــن  النظــر  وبغــض  المدفوعــات. 
عــن  المســؤولة  األوليــة  الســلطة 
الموافقــة علــى خدمــات األصــول 
المشفرة ومنتجاتها، فإن كل األجهزة 
ــة  ــوك المركزي ــن البن ــرافية ـ م اإلش
ــم نشــاط األوراق  ــزة تنظي ــى أجه إل
الماليــة والعمــل المصرفــي ـ يتعيــن 
عليهــا أن تقــوم بالتنســيق لمعالجــة 
ــي  ــة الت ــر المختلف ــف المخاط مختل
تنشــأ بســبب اختــاف االســتخدامات 

ــا. وتغييره
وعلى السلطات أن تقدم متطلبات 
واضحــة بشــأن المؤسســات الخاضعة 

للتنظيم فيما يتعلق بتعرضها لألصول 
ــى  ــا. فعل ــا فيه ــفرة ومعاماته المش
لألجهــزة  ينبغــي  المثــال،  ســبيل 
التنظيمية المختصة بالعمل المصرفي 
واألوراق المالية والتأمين ومعاشــات 
التقاعــد أن تنــص على متطلبات رأس 
ــرض  ــدود التع ــيولة وح ــال والس الم
لألنــواع المختلفة مــن هذه األصول، 
وتتطلــب إجــراء تقييمــات لماءمــة 
المخاطــر.  المســتثمرين ومســتوى 
الخاضعــة  الكيانــات  كانــت  وإذا 
للتنظيــم تقــدم خدمــات الحفــظ، 
ينبغــي توضيــح المتطلبــات لمعالجــة 
المخاطر الناشــئة عن هذه الوظائف. 
ويواجــه بعــض اقتصــادات األســواق 
الناميــة  واالقتصــادات  الصاعــدة 
ــع  ــدة تنب ــا وح ــر إلحاح ــر أكث مخاط
ــق  ــن طري ــات ع ــال العم ــن إح م
األصــول المشــفرة، أو مــا يســمى 
التشــفير cryptoization. وســيتعين 
ضبــط تدابيــر إدارة تدفقــات رأس 
ــة  ــي مواجه ــا ف ــا دقيق ــال ضبط الم
التشــفير. والســبب فــي ذلــك هــو أن 
تطبيق األدوات التنظيمية المســتقرة 
إلدارة تدفقــات رأس المــال قد يكون 
أصعــب حيــن يتــم نقــل القيمــة عــن 
طريق أدوات جديدة، وجهات تقديم 
ــن  ــن بي ــدة ليســت م ــات جدي خدم

ــات الخاضعــة للتنظيــم. الكيان
وهنــاك حاجــة ماســة إلــى التعاون 
عبــر الحــدود مــن أجــل معالجــة 
ــة  ــة والقانوني ــات التكنولوجي التحدي
والتنظيميــة والرقابيــة. ويمثل إنشــاء 
ومنســق  ومتناغــم  شــامل  منهــج 
للتعامــل مع األصول المشــفرة مهمة 
ــا  ــن إذا بدأن ــات. لك ــة بالتحدي مليئ
اآلن، يمكننا تحقيق هدف السياسات 
فيمــا يتعلق بالحفاظ على االســتقرار 
المالــي مــع االســتفادة مــن المنافــع 
التــي تتيحها االبتــكارات التكنولوجية 

األساســية.
إن األصــول المشــفرة ربمــا تكــون 
فــي ســبيلها إلى إحــداث تغير جذري 
فــي النظــام المالي والنقــدي الدولي. 
ــتراتيجية  ــدوق اس ــع الصن ــد وض وق
ــة تحقيــق المهمــة المنوطــة  لمواصل
ــه فــي العصــر الرقمــي. وســيعمل  ب
ــس  ــع مجل ــب م ــن كث ــدوق م الصن
االســتقرار المالــي وغيــره مــن أعضاء 
المجتمــع التنظيمــي الدولــي إلرســاء 
منهــج تنظيمــي فاعــل للتعامــل مــع 
األصــول المشــفرة.عن »االقتصادية«

إخفــاء المعنــى أو تبطينــه يعــد 
أحــد أهــم الوســائل المســاعدة 
فــي إيصــال األفــكار إلــى المتلقــي، 
ــى أن  ــير إل ــات تش ــل إن الدراس ب
ــة  ــرة المبطن ــذ الفك ــي يأخ المتلق
علــى أنهــا حقيقــة، حتــى وإن لــم 
يقــم بالتأكــد مــن دقــة الجملــة 
ذلــك  احتــوت  التــي  األساســية 
ــك حســبما  ــى المبطــن، وذل المعن
ذكره البروفيسور نورمان فيركلوف 
)Norman Fairclough( من جامعة 
 )Lancaster University( النكستر

ــة. البريطاني
مــع الكم الهائل مــن المعلومات 
والتــي يتــم طرحهــا وتداولهــا على 
ــإن  ــي ف ــواص االجتماع ــائل الت وس
عمليــة تشــفير المعنــى أو تبطينــه 
إليصــال فكــرة مــا أصبــح ذا تأثيــر 
كبيــر. فقــد أصبــح باإلمــكان نشــر 
فكــرة محددة بصورة مبطنة داخل 
رســالة قصيرة ال يــكاد يتجاوز عدد 
ــد  ــو الح ــًا )وه ــا ٢٨٠ حرف أحرفه
المســموح بــه للتغريــدة الواحــدة 

علــى منصــة تويتــر(.
تشــفير المعنــى وإيصالــه قــد ال 
ــى  ــان إل ــض األحي ــي بع ــاج ف يحت
كــم كبيــر مــن الجهــد لعملــه، فقــد 
يكفــي إخفــاء معلومــة مهمــة عــن 
المتلقــي من إيصال صــورة مختلفة 
ــا  ــة م ــذا ولمعرف ــع. ول ــن الواق ع
ــي  ــى مشــفر ف ــاك معن إذا كان هن
رســالة مــا يلــزم أوال معرفــة مــدى 
تحيــز الكاتــب إلــى ذلــك الجانــب، 
بمعنــى أنــه إذا عــرف أن الكاتــب 
ــة  ــرة معين ــى فك ــًا إل ــز دائم متحي
فإنــه يصبــح مــن الســهل اكتشــاف 

أي رســالة مشــفرة فــي كتاباتــه.
ــة  ــرء معرف ــتطيع الم ــد ال يس ق
واكتشــاف التحيــز وذلــك للتعــرف 
على ما إذا كان هناك معنى مشفر، 
ــن  ــر م ــدد الكبي ــع الع ــًا م خصوص
الحســابات التــي يتــم متابعتها على 

وســائل التواصــل االجتماعي، وهذا 
مــا دعــا الدكتــورة دامــا ســرافاني 
)Dama Sravani( من معهد تقنية 
 International( المعلومات الدولي
 Institute of Information
Technology( بالهنــد إلــى البحث 
عــن طريقة يمكن مــن خالها تنبيه 
القــارئ إلــى تحيــز الكاتــب. وقــد 
تمكنــت فعــا مــع فريقهــا البحثــي 
مــن ابتــكار نظــام ذكاء اصطناعــي 
يمكنــه اكتشــاف التحيــز في رســالة 
)أو تغريــدة( علــى ســائل التواصــل 

االجتماعــي.
ــي  ــا ف ــورة دام ــدت الدكت اعتم
ــة  ــرة قديم ــى فك ــا عل خوارزميته
مــن  الســبعينات  منــذ  طرحــت 
قبــل البروفيســور الوري كارتونيــن 
)Lauri Karttunen(، حيث يعتقد 
البروفيسور الوري أنه من الممكن 
اكتشــاف المعنى المبطن من خال 
وجــود تراكيــب لغويــة زائــدة فــي 
الرســالة المطروحــة. واعتمادًا على 
هــذه الفكرة طورت الدكتورة داما 
خوارزميتها لتقوم بالتفحص اللغوي 
لمــا يطــرح فــي وســائل التواصــل 
يمكنهــا  ثــم  ومــن  االجتماعــي 

اكتشــاف تحيــز الكاتــب.
التحيز وتشفير المعنى أو تبطينه 
قــد ال يكــون بالضرورة أمرا ســلبيا. 
فلطالمــا يتم ســماع أو قــراءة كتابة 
ما مختومة بـ»هل وصلت الرسالة؟« 
وهــو ســؤال إلعــادة توجيــه تركيــز 
ــس  ــي ولي ــى الضمن ــارئ للمعن الق
الظاهــر مــن الحديث.عــن »الوطن 

السعودية«

اإلنفلونزا هي مرض معٍد يصيب الجهاز 
التنفســي لإلنســان، وســببه الرئيســي هــو 
فيروسات اإلنفلونزا. وينقسم الفيروس إلى 
ثاثــة أقســام: »اإلنفلونــزا أ« و«اإلنفلونــزا 
ب« و«اإلنفلونــزا ج«، ويمكــن تقســيم 
اإلنفلونــزا »أ« إلــى أقســام فرعيــة أخــرى. 
أمــا »اإلنفلونــزا ب« فــا تنقســم إلــى أي 
أقســام، لكــْن لها أوجــه متعــددة. ويضاف 
ذلــك إلى مجموعــة الحشــرات التي يمكن 
أن تصيبك بالمرض خال موسم اإلنفلونزا، 
وذلــك وفقــا للكاتبــة كوليــن ترافــرس فــي 
ــدرز  ــة »ري ــرته مجل ــذي نش ــا ال تقريره

دايجاست«.
مــا أعــراض اإلنفلونــزا؟ قــد يكــون مــن 
الصعــب التفريــق بيــن اإلصابــة باإلنفلونزا 
واإلصابــة بنزلــة البــرد. وتعتبــر حــدة 
األعــراض الفرق الوحيد بين كلتا الحالتين، 
إذ إن أعراضــا علــى غــرار ســيان األنــف 
وانســداده أو التهــاب الحلــق، تكــون أقــل 

حــدة فــي حالــة اإلصابــة بنزلــة بــرد.
أمــا فــي حالــة اإلصابــة باإلنفلونــزا، 
فــإن األعــراض التــي ســبق ذكرهــا تكــون 
مصحوبة بمشــاكل أخرى على غرار الحمى 
والقشــعريرة والصــداع والتعــب الشــديد، 
إذا كنــت تعتقــد بأنــك مصــاب باإلنفلونزا، 
فيجــب عليك زيارة الطبيــب الذي بإمكانه 
فحصــك وإجــراء التحاليــل الازمــة للتأكــد 
ــاوة  ــك. ع ــي أصابت ــات الت ــن الفيروس م
ــي  ــراض الت ــن األع ــق م ــك، تحق ــى ذل عل
تجعلــك تعتقــد بأنــك مصــاب باإلنفلونــزا، 

فقــد تكــون الحقيقــة عكــس ذلــك.
المراكــز  أصدرتهــا  تقاريــر  أشــارت 
األميركية لمكافحة األمراض والوقاية منها، 
ــغ ٨٠  ــزا بل ــا اإلنفلون ــى أن عــدد ضحاي إل

ألــف شــخص خــال العــام الماضــي فقــط. 
ــا كل مــا تحتــاج معرفتــه  ونقــدم لــك هن
حتــى تحافــظ علــى ســامتك خــال فصــل 

الشــتاء الحالــي.
مــاذا عن إنفلونــزا المعدة؟ هــذه الحالة 
تعرف أيضا باسم إنفلونزا األمعاء. وبحسب 
الدكتورة نيكيت سونبال، يعود السبب وراء 
هذه اإلنفلونزا إلى فيروسات »روتافيروس« 
و«نوروفيروس«، وأضافت ســونبال أنه إلى 
جانــب التهــاب المعــدة واألمعــاء، تشــمل 
األعراض الرئيسية إلنفلونزا المعدة اإلسهال 
والقيء، باإلضافة إلى ألم المعدة والتشــنج 

والحمى والغثيان والصداع.
العــدوى الثانويــة، وفيــروس اإلنفلونــزا 
يمكــن أن يصبــح قاتــا عندمــا يتســبب في 
أمــراض أخــرى على غرار االلتهــاب الرئوي 
أو التهاب الحويصات في الرئتين )التي قد 
تمتلــئ بالســوائل(، ومن األمــراض األخرى 
التــي قــد تنتج عن اإلنفلونــزا، نجد التهاب 
عضلــة القلــب والتهــاب الدمــاغ، باإلضافــة 
إلــى اإلنتــان )تســمم الــدم(، الــذي يعنــي 
اســتجابة الجســم للعدوى التي قد تســبب 
االلتهــاب فــي كامــل أنحــاء الجســم، ممــا 
ــاء  ــوت أعض ــل أو م ــى فش ــؤدي إل ــد ي ق
الجســم. لذلــك، يجــب عليــك مراقبة هذه 
العامــات لمعرفــة مدى خطــورة إصابتك.

صعوبــة التنفــس، أفــادت الكاتبــة بــأن 
وجــود صعوبــة فــي التنفــس الطبيعــي، أو 
الشــعور بضيــق فــي التنفــس بطريقــة غير 
معتــادة، تعد مــن العامات التي تدل على 
أنــك تعاني مــن مضاعفات اإلنفلونزا، وفي 
هــذا اإلطــار، صرحــت الدكتــورة ســونبال 
بــأن هــذه األعــراض تتجاوز مجرد انســداد 
فــي األنــف. فبعــض األمــراض علــى غــرار 
االلتهــاب الرئوي تجعــل عملية ملء رئتيك 
بالهــواء أمــرا صعبــا، وبالتالي لن تســتطيع 

أخــذ نفــس عميق.

قالــت  البطــن،  أو  الصــدر  فــي  آالم 
ــي  ــآالم ف ــا شــعرت ب ــك إذا م ســونبال إن
الصــدر فيجــب عليــك التوجــه فــورا إلــى 
المستشــفى، وذلك لتجنب حدوث مشاكل 
على مســتوى القلب. وفي الحقيقة، يمكن 
أن تكــون هــذه اآلالم عامــة علــى مــرض 
التهــاب عضلــة القلب. أمــا إذا كنت تعاني 
ــد  ــب، فق ــراض القل ــن أحــد أم مســبقا م

تزيــد اإلنفلونــزا األمــر ســوءا.
دوار مفاجــئ وارتبــاك، علــى الرغم من 
أن اإلصابة بالحمى يمكن أن تجعلك مصابا 
بالــدوار، فــإن االرتباك والدوخــة يمكن أن 
يكونــا مــن عامــات اإلصابــة باإلنفلونــزا. 
ومــن المهــم أن تتوجــه فورا إلــى الطبيب 
إذا بــدأت تشــعر بهــذه األعــراض، قبــل أن 

يــزداد األمر ســوءا.
القــيء الشــديد أو المســتمر، بينما تقول 
الدكتــور ســونبال إن القــيء هو أحد أعراض 
التهــاب المعــدة واألمعــاء، تؤكــد أن األمــر 
ال يفتــرض أن يتجــاوز يومــا أو اثنيــن. وإذا 
تواصــل القــيء لمــدة أطــول مــن يومين، أو 
أصبــح ممتزجــا بالــدم، أو ارتفعــت درجــة 
حرارتــك بشــكل كبيــر، أو أصبــح جســمك 
عاجــزا عــن الحفــاظ علــى الســوائل لمــدة 
يــوم كامــل، فيجــب عليــك أن تتوجــه فــورا 

إلــى الطبيــب.
للعمر والوزن دور أيضا، وتحذر سونبال 
مــن أن كبــار الســن )الذيــن تجــاوزوا ٦5 
عامــا( وأصحــاب الــوزن الزائــد هــم أكثــر 
عرضــة لإلصابــة باإلنفلونــزا، حيــث تعاني 
هاتــان الفئتــان مــن ضعــف فــي المناعــة 
واستجابة مناعية أقل للفيروسات، وبالتالي 
يمكــن أن تكــون أكثــر عرضــة لمضاعفــات 
اإلنفلونــزا.، ومــن جهتهــا، تشــدد المراكــز 
األميركيــة لمكافحة األمراض والوقاية منها 
علــى ضــرورة مراقبــة تطــور االلتهابــات، 
خاصــة لدى كبار الســن. وترى ســونبال أن 

هــذا أمر طبيعي، إذ إن جهاز المناعة لدى 
اإلنســان يضعــف كلمــا تقــدم في الســن.

حالة طبية اســتثنائية، بحسب الدكتورة 
ســونبال، فــإن الحمــل أو اإلصابــة بأمراض 
الرئــة على غــرار الربــو واالنســداد الرئوي 
المزمــن وتوســع القصبــات أو التليــف 
الكيســي، يمكــن أن تزيــد مــن خطــر 
التعــرض لمضاعفــات اإلصابــة باإلنفلونــزا.

األميركيــة  المراكــز  تحــذر  الرّضــع، 
لمكافحــة األمــراض والوقايــة منهــا مــن أن 
األطفال دون ســن الخامسة، خاصة الرّضع 
دون الســنتين، يواجهــون هــم أيضــا خطرا 
كبيرا لإلصابة بمضاعفات اإلنفلونزا. لذلك، 
يجــب علــى الوالديــن وفــي حالــة ماحظة 
إصابــة الطفــل بصعوبــة فــي التنفــس، أو 
تغيــر فــي لون البشــرة وميانهــا إلى اللون 
األزرق، أو ظهــور حمــى وطفح جلدي، أو 
رفــض الطفل تناول الســوائل، أو الســعال، 
االتصال بالطبيب على الفور لتجنب تعرض 

الطفــل لمضاعفــات أخــرى خطيرة.
الوقايــة لألطفــال، عنــد الرّضــع يكــون 
نظــام المناعــة فــي طــور البناء. لذلــك، إذا 
كنــت تعتقــد أن طفلــك الــذي لــم يتجــاوز 
الســنتين يعاني من اإلنفلونزا فيجب عليك 
طلــب المســاعدة الطبيــة فــورا، خاصة إذا 
ــاول  ــس أو تن ــى التنف ــادر عل ــر ق كان غي
الطعــام، أو عندمــا تاحــظ غيــاب الدمــوع 

عنــد البكاء...يتبع.عــن »شــبكة النبأ«

وادي السيليكون كما نعرفه وبشركاته 
التــي تتبنــى ثقافــة الشــفافية الوظيفيــة 
وتمنــح موظفيهــا صاحيــات كبيــرة 
وتسلســات هرميــة وامتيــازات ضخمة، 
فــي طريقــه إلــى التاشــي بســرعة ومن 

غيــر المرجــح أن يعــود.
ــن  ــن م ــن عقدي ــرب م ــا يق ــذ م من
ــا  ــركات التكنولوجي ــرت ش ــن، بش الزم
بنهــج يركــز علــى جعــل العمال ســعداء 
بالمزايــا التــي كانــت تهــدف إلــى دمــج 
العمــل والحيــاة فــي ساســة. وصممــت 
هــذه الشــركات برامــج غيــر محــدودة 
للرفاهية، والعطات، وطرحت مبادرات 
أعطــت األولويــة للموظفيــن ومنحتهــم 
ــب  ــة الروات ــع حزم ــية. فم ــا قياس مزاي
المرتفعــة واألســهم، كانــت االمتيــازات 
المقدمــة وســيلة ليــس لكســب صــراع 
المواهب في الســوق فحســب، بل أيضًا 
للســيطرة على الســوق. فالنمو الســريع 
ونجاح شركات »وادي السيليكون«، الذي 
يرجع بعض الفضل فيه إلى الممارســات 
الفريــدة لموظفيها، أعادا تشــكيل ثقافة 

مــكان العمــل لهــذا الجيــل.
لكن الزمن تغير، وصناعة التكنولوجيا 
تواجــه اقتصاداً كليًا غير متكافئ وســوق 
أسهم متعثرة تضع ضغوطًا على شركات 
التكنولوجيــا العامة وتخلق بيئة أقل من 
مثاليــة للطــرح لاكتتــاب العام بالنســبة 
ويعمــل  الخــاص.  القطــاع  لشــركات 
ــا اآلن  ــون للتكنولوجي الرؤســاء التنفيذي
علــى تحســين الربحيــة أكثــر مــن النمــو 
بــأي ثمــن، وأحيانــًا علــى حســاب القيم 

التنظيمية الراســخة.
هــذا التحول بــات بالغ الوضوح خال 
الطفــرة األخيــرة لتســريح العمــال فــي 
قطــاع التكنولوجيا. وقــد أثير الكثير من 
الجــدل العــام حــول االســتبعاد لنصــف 
موظفــي »تويتــر« البالغ عددهــم ٧5٠٠ 
موظــف، وهــي خطــوة جــرت تحــت 
قيــادة مالكهــا الجديــد، إيلــون ماســك. 
كان التســريح عشوائيًا، وكان من المؤلم 
ــن  ــى الموظفي ــك. كان عل مشــاهدة ذل
ــر  ــاء عمــل أكب الذيــن بقــوا تحمــل أعب
يصعــب علــى فــرق أقــل عــدداً القيــام 
ــاء قــد  بهــا. ولكــن فــي حيــن أن الغرب
ينظــرون إلــى عمليــات التســريح هــذه 
علــى أنهــا اندفاعيــة، فقــد بــدت وكأنها 
تهيــئ البيئــة لشــركات التكنولوجيــا 
األخرى لتتبعهــا. ففي عام ٢٠٢٢، قامت 
شــركات التكنولوجيــا بتســريح أكثــر من 
١5٠.٠٠٠ شــخص، وفي األســابيع القليلة 
األولــى مــن عــام ٢٠٢٣، أعلنــت شــركة 
»مايكروسوفت« االستغناء عن ١٠ آالف 
موظف. واستغنت »أمازون« عن ثمانية 
آالف موظــف فــوق العدد الــذي أعلنته 

فــي الســابق.
وفقــًا لوســائل إعــام كثيــرة، تجــري 
تقييمــًا  شــركتا »ميتــا« و»أمــازون« 
لموظفيهــا، وهــو نهــج مثير للجــدل في 
تقييــم المواهب. ففي عــام ١٩٨٠، ومن 
خــال شــركة »جنــرال إلكتريــك« التــي 
نشــرت هذه الثقافة )على الرغم من أن 
الشــركة تخلت عن ذلك الحقًا(، جعلت 

العمليــة، المديريــن يقيمــون موظفيهم 
مقارنــة بنظرائهم. وبشــكل عام، يصنف 
٢٠ فــي المائــة فقــط من العمالــة بأنهم 
مــن المواهــب المميزيــن، فيمــا يصنف 
١٠ إلــى ١5 فــي المائــة بأنهــم أصحــاب 
. وعلــى الرغــم مــن وجــود  أداء متــدنٍّ
فوائــد، فــإن هــذه الممارســة قــد تخلق 
بيئــة عمل تنافســية )تســودها الضغائن( 
تؤثر سلبًا على جهود تحسين الموظفين. 
ــادة  فمــع تســريح العمــال الوشــيك، ع
مــا يكــون األشــخاص أصحــاب التصنيف 

األدنــى هــم أول مــن يرحــل.
تســريح العمال جزء مــن عصر جديد 
مــن هيمنــة المديرين، فكــرة أن اإلدارة 
هــي المهيمنــة وأنه يتعين عليهــا انتزاع 
الســيطرة مــن الموظفيــن. فبعد عقدين 
مــن القتال مــن أجل المواهب، يســتغل 
الرؤساء التنفيذيون هذه الفترة للتكيف 
مع ســنوات مــن التســاهل اإلداري الذي 
تركهــم مــع جيل مــن العامليــن أصحاب 

الصاحيات.
ــكار  ــز االبت ــام ٢٠١٢، ولتحفي ــي ع ف
والمشــاركة، بــدأت شــركة »ينكديــن« 
برنامــج حاضنة أعمال، الذي كان الميزة 
التــي شــجعت الموظفيــن علــى التوصل 
ــل  ــم العم ــدة يمكنه ــكار معتم ــى أف إل
ــى  ــدوام كامــل لمــدة تصــل إل ــا ب عليه
ثاثــة أشــهر ســخية حتــى وفقــًا لمعايير 
»وادي الســيليكون«. وأقيــم الكثيــر من 
الفعاليــات المهمــة بغــرض عــرض ثقافة 
الشــركة، وكان الموظفــون يحضــرون 
حفــات خال العطات يعرضون خالها 
تجــارب »إنســتغرام« الجديــدة المقبلة. 
ويكفي أن نعلم أن بعض ســائقي شــركة 
»أوبــر« الذيــن حضروا لقاءات شــركتهم 
ــد حضــروا  ــي عــام ٢٠١5 ق الرســمية ف
عرضًا خاصًا للمطربة األميركية بيونسيه.

يميل المديرون في مختلف القطاعات 
إلى ممارســة سلطتهم المكتشفة حديثًا، 
وذلــك بإغــاق صفحــة ترتيبــات العمــل 
ــد  ــاء. كان ري ــة بالوب ــز المتعلق والحواف
هاســتينغز، المؤســس المشــارك لشركة 
»نيتفليكس« والمدير التنفيذي المشارك، 
قــد صــرح قــرب بدايــة الوبــاء بأنــه »لم 
يَر أي إيجابيات« في العمل من المنزل، 
ويبــدو أن الشــركة ال تســمح إال ببعــض 
األعمــال عن بعد. وبحســب مــا ورد من 

معلومــات، فقــد أخبــرت شــركة »تيــك 
تــوك« موظفيهــا أنهــا قلصــت عضويــة 
الصــاالت الرياضيــة وســداد فواتير »واي 
فــاي« وبــدالت وجبــة الغــداء اليوميــة 
البالغــة قيمتهــا ٤5 دوالراً للعمال الذين 
ال يعملــون مــن خــال مقــار الشــركة، 
ــاط  ــة إلعــادة االنضب ــك فــي محاول وذل

إلى الشــركة.
لكن ال يرى جميع الموظفين التقنيين 
هــذه التحوالت كإشــارات. فقد تحدثت 
مؤخــراً مــع مديــرة تســويق المنتجــات 
بشــركة »ميتا« التي تعرضت للتســريح، 
ــة بشــأن  ــون قلق ــع أن تك ــت أتوق وكن
فــرص عملها المســتقبلي. لكــن مع أجر 
ثاثة أشهر حصلت عليها قبل تسريحها، 
واحتفاظهــا بمدخــرات معقولــة، كانــت 
ال تــزال متفائلــة. ومــع مــا يقــرب مــن 
٧٩ فــي المائة من مهندســي البرمجيات 
و٧٦ فــي المائــة مــن المســوقين الذيــن 
جــرى تســريحهم في قطــاع التكنولوجيا 
ونجاحهــم فــي العثور علــى وظائف في 
غضــون ثاثــة أشــهر، فقــد كانــت علــى 

حــق فــي أن تتفاءل.
ومــع ذلــك، فــإن بعــض األشــياء تبدو 
صحيحــة اآلن وتجعــل التحول في ثقافة 
موظفــي التكنولوجيا ليــس مجرد لحظة 
وقتيــة ولكنهــا إعــادة تعريــف لكيفيــة 

إدارة شــركات التكنولوجيا.
خسرت شركتا »ميتا« و»سيلزفورس« 
مجتمعتين أكثر من ٧٠٠ مليار دوالر من 
قيمهما السوقية العام الماضي. وتتعامل 
ــتثمرين  ــع مس ــركتين اآلن م ــا الش كلت
ــي  ــارزة ف ــف ب ــذوا مواق ــطين اتخ ناش
تعاملهــم مــع أســهمهم. ودعــا النشــطاء 
الشــركات إلــى خفض التكاليــف، والحد 
من االســتثمارات غير االســتراتيجية، وال 
ســيما في حالة »ميتا«، وتقليص عمالتها 
بدرجــة كبيــرة. فالمديــرون اآلن باتــت 
ــي  ــراط ف ــي اإلف ــل ف ــدرة أق ــم ق لديه
ــادرات  ــات أو االســتثمار فــي مب التعيين
الموظفيــن غيــر المرتبطيــن مباشــرة 

ــذ أعمالهم. بتنفي
بالنســبة للشركات الناشــئة في مجال 
التكنولوجيا ومديريها التنفيذيين، كانت 
الســنوات العشر الماضية أشبه بـ»سباق 
الثيران« )مصطلح اقتصادي يعني السوق 
الصاعــدة، على أنها فترة زمنية يشــتري 

فيها غالبية المستثمرين، ويفوق الطلب 
العــرض، وتكــون ثقــة الســوق مرتفعة، 
واألســعار آخــذة فــي االرتفــاع(. كانــت 
أســعار الفائــدة منخفضــة، وبــدا تمويــل 
بــا حــدود وارتفعــت  المشــروعات 
التقييمات بشــكل كبير. ومع كون المال 
متاحًا، مضى المديرون التنفيذيون قدمًا 
بــأن تابعوا اإليــرادات، وزادوا من قواعد 
العمــاء واالســتثمار فــي عــدد ال يحصى 
من األشخاص )التوظيف( والمشروعات.

ومــع ذلك، مع ارتفاع أســعار الفائدة 
األخيــر منــذ أواخر عام ٢٠٠٧ واســتمرار 
عــدم اليقيــن فــي حالــة الســوق، يفكــر 
المستثمرون في المزيد من االستثمارات 
فــي الشــركات ذات القواعــد القويــة 
والتدفقات النقدية. وبالنســبة للمديرين 
المؤسســين، هذا يعني أنه ســيكون من 
الصعــب جمــع التمويــل، وســيكون لدى 
المســتثمرين توقعــات أكبــر للعائد على 
أموالهم. وبالنسبة لشركات التكنولوجيا 
الكبيــرة والشــركات الناشــئة علــى حــد 
سواء، لم يعد النقد متاحًا مجانًا، ويجب 
أن تؤتي اســتثمارات الموظفين ثمارها.

نحــن بصــدد حقبــة مــن ضغــوط 
المستثمرين الخارجيين، وارتفاع عقبات 
التمويــل وتقلبــات الســوق بشــكل عام. 
وهــذه البيئــة تتطلب مــن اإلدارة إجراء 
تغييــرات هيكليــة فــي طريقــة تجربــة 
ثقافــة مــكان العمــل مــع العمــل ورأس 

المــال علــى حــد ســواء.
ُتســتخدم قــوة التكنولوجيــا حاليًا مع 
كل صوت انتخابي، وسيتعين عليها اآلن 
االستســام لعالم جديد - عالم بتوقعات 
عاليــة واســتثمارات منضبطــة. إن عــدم 
ــيعرض  ــر س ــاح التغيي ــي ري ــر ف التفكي
ــر مــن العمــال أصحــاب  وظائــف الكثي
الصاحيات للخطر.عن »الشرق األوسط«

هذا الشتاء: كيف تحمي نفسك من اإلنفلونزا؟

التكنولوجيا واالستسالم لعالم جديد تنظيم العمالت المشفرة .. الضوابط واللوائح

اكتشاف التحيز

بالنسبة للمديرين المؤسسين 
سيكون من الصعب جمع 
التمويل وسيكون لدى 
المستثمرين توقعات أكبر 
للعائد على أموالهم

للعمر والوزن دور أيضاً حيث 
تعاني هاتان الفئتان من 
ضعف في المناعة واستجابة 
مناعية أقل للفيروسات

هناك حاجة ماسة إلى 
التعاون عبر الحدود من أجل 
معالجة التحديات التكنولوجية 
والقانونية والتنظيمية والرقابية

مع الكم الهائل من 
المعلومات والتي يتم 
طرحها على وسائل التواص 
االجتماعي فإن تشفير المعنى 
أو تبطينه أصبح ذا تأثير كبير

مروة األسدي

نادية رولينسون

صحفية علمية

مديرة شؤون الموظفين السابقة 
في »ساك تكنولوجي«

توبياس أدريان ودونج هي 
وأديتيا ناراين

أنس الغامدي

خبراء اقتصاديون

كاتب عربي
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اقتصاد

القطاع  في  االدخارية  الودائع  ارتفعت 
بين  الودائع  باستثناء   - بالدولة  المصرفي 
البنوك - إلى ٢٤٦.٦١ مليار درهم في نهاية 
بزيادة على أساس سنوي  الماضي  نوفمبر 
 %٣ نسبته  ما  أو  درهم  مليار   ٧.٢١ بنحو 
مقابل نحو ٢٣٩.٤ مليار درهم في نوفمبر 
مصرف  إحصائيات  أحدث  وفق   ،٢٠٢١

اإلمارات المركزي.
وأظهرت اإلحصائيات أن الودائع االدخارية 
زادت خال الـ ١١ شهرا األولى من العام 
الماضي، بنسبة ١.٩٨% مقابل نحو ٢٤١.٨٢ 
مليار درهم في نهاية العام ٢٠٢١، بزيادة 
تعادل ٤.٨ مليار درهم، فيما زادت على 
بنحو  مقارنة   %٠.٠٦ بنسبة  شهري  أساس 

٢٤٦.٤٨ مليار درهم في أكتوبر ٢٠٢٢.
وبينت إحصائيات المصرف المركزي أن 
الودائع تحت الطلب ارتفعت إلى ٩٠٣.٣٦ 
مليار درهم نهاية نوفمبر الماضي بنمو على 
أساس سنوي بنسبة ١٠.١% مقابل ٨٢٠.٨٣ 
مليار درهم في نوفمبر ٢٠٢١، بزيادة تعادل 

٨٢.5 مليار درهم.
وزادت الودائع تحت الطلب خال الـ١١ 

شهرًا األولى من العام الماضي بنحو 5.٦% 
أو ما يعادل 55.٣ مليار درهم مقارنة بنحو 
٨٤٨.٠٤ مليار درهم في نهاية العام ٢٠٢١، 
بينما انخفضت على أساس شهري بنحو ١.٧% 
مقابل ٩١٨.٩٧ مليار درهم في أكتوبر ٢٠٢٢.

ووفق نشرة المصرف المركزي، وصلت 
الودائع ألجل إلى 5٩٩.٨١ مليار درهم نهاية 
بزيادة على أساس سنوي  الماضي  نوفمبر 

بنسبة ١٧% مقابل نحو 5١٣.١٦ مليار درهم 
في نوفمبر ٢٠٢١.

وارتفعت الودائع ألجل على أساس شهري 
بنسبة ٧.٣% أو ما يعادل ٤٠.٨ مليار درهم 
مقابل 55٩.٠٢ مليار درهم في أكتوبر ٢٠٢٢، 
بينما زادت خال الـ ١١ شهرًا األولى من 
مليار   5٣٣.5٧ مقابل   %١٢.٤ بنحو   ٢٠٢٢

درهم في نهاية العام ٢٠٢١.وام

أعلنت شركة اإلمارات العالمية لأللمنيوم، 
في  الجودة«  »عالي  لأللمنيوم  ُمنتج  أكبر 
العالم، عن توريد ٢٠٣ آالف طن من النفايات 
إلعادة استخدامها كمواد خام في الصناعات 

األخرى خال العام ٢٠٢٢.
و ُتعد هذه الكمية ضعف كمية النفايات 
العام  الشركة خال  أنتجتها عمليات  التي 
٢٠٢٢، مما أدى إلى تقليل النفايات المخزنة 
من األعوام الماضية، كما تمثل زيادة بنسبة 
٤٠% مقارنة بالعام ٢٠٢١ بفضل تعافي القطاع 

الصناعي من آثار جائحة كوفيد-١٩.
العالمية لأللمنيوم  و تعاونت اإلمارات 
مع  الزمان  من  ِعقد  من  أكثر  مدار  على 
الصناعات األخرى في الدولة من أجل إيجاد 
استخدامات مفيدة للمواد الثانوية الناجمة 

عن عمليات إنتاج األلمنيوم.
بداًل  النفايات  استخدام  إعادة  وتساعد 
من جمعها فيالمكبات على تقليل الحاجة 
الستخدام الموارد الطبيعية الجديدة، مما 

يساهم في بناء االقتصاد الدائري.
وتعتبر اإلمارات العالمية لأللمنيوم شركة 
عالمية رائدة في إعادة استخدام بطانة الخايا 
المستهلكة، وهي أكبر منتج ثانوي ناجم عن 
عمليات صهر األلمنيوم، وتستخدم كمواد 
خام بديلة في عمليات تصنيع األسمنت مما 

يساعد على تقليل الغازات الدفيئة وأكاسيد 
النيتروجين.

صناعة  تنتج  الصناعة،  خبراء  وبحسب 
األلمنيوم العالمية أكثر من مليون طن سنويًا 
يتم  حيث  المستهلكة،  الخايا  بطانة  من 

تخزين الكثير منها ألجٍل غير مسمى.
وتشمل المنتجات الثانوية الرئيسية األخرى 
التي نجحت اإلمارات العالمية لأللمنيوم في 
الصناعات  مع  بالتعاون  استخدامها  إعادة 
األلمنيوم  وَخَبث  الكربون  غبار  األخرى 

ونفايات عمليات الصهر.
وقال عبد الناصر بن كلبان، المدير التنفيذي 
لشركة اإلمارات العالمية لأللمنيوم: » إن 
إعادة النظر إلى النفايات على أنها مواد ثانوية 
ذات قيمة اقتصادية يساعدنا على الحد من 
التأثير السلبي على البيئة مع زيادة تحسين 
مستويات المعيشة على المستوى العالمي 
والذي يتطلب منا مزيداً من البحث والموارد. 
وقد حققنا تقدمًا كبيرًا في تعزيز االقتصاد 
الصناعات  مع  تعاوننا  خال  من  الدائري 
المختلفة في الدولة ونحن على يقين بأننا 
التقدم خال  من  المزيد  تحقيق  نستطيع 

السنوات المقبلة«.
لأللمنيوم  العالمية  اإلمارات  وتعمل 
حاليًا على تطوير استخدامات مفيدة لبقايا 

البوكسيت، التي تعد إحدى المواد الثانوية 
بدأت  حيث  األلومينا،  تكرير  عن  الناتجة 
في  اإلمارات  في  األلومينا  إنتاج  الشركة 

العام ٢٠١٩.
ُيعتقد أن صناعة األلمنيوم ُتنتح حوالي 
في  البوكسيت  بقايا  من  مليون طن   ١5٠
جميع أنحاء العالم كل عام وال يتم استخدام 
العام  حاليًا. وفي  منها  أقل من ٢%  سوى 
الماضي، أعلنت اإلمارات العالمية لأللمنيوم 
أنها تعتزم بناء منشأة تجريبية لتحويل بقايا 
البوكسيت إلى تربة يمكن استخدامها في 
أغراض التشجير وغيرها من االستخدامات 

المفيدة.
األولى  التجريبية  المنشأة  هذه  ُتعد  و 
من نوعها في العالم، ويأتي إنشاؤها بعد 
خمس سنوات من التعاون في مجال البحث 
والتطوير بين اإلمارات العالمية لأللمنيوم 
بجامعة  الغذائية  والعلوم  الزراعة  وكلية 

كوينزالند.
عن  والتطوير  البحث  فريق  ويشرف 
اإلمارات  شركة  في  البوكسيت  بقايا 
العالمية لأللمنيوم على تطوير العديد من 
االستخداماتالحديثة التي تم ابتكارها محليًا، 
ومن المتوقع أن يتم تنفيذ المزيد من األبحاث 

التجريبية في المستقبل.وام

246.6 مليار درهم الودائع االدخارية في القطاع المصرفي بنهاية نوفمبر الماضي

»اإلمارات لأللمنيوم« توّرد 203 آالف طن من النفايات 
الصناعية إلعادة استخدامها كمواد خام

يدعم مؤتمر ومعرض »بريك بلك الشرق 
األوسط ٢٠٢٣«- الذي سيقام تحت رعاية وزارة 
الطاقة والبنية التحتية ١٣ فبراير المقبل في 
مركز دبي التجاري العالمي - تطوير الجيل 
القادم من قادة صناعة الشحن حيث سيجمع 
طاًبا من جامعات وأكاديميات رئيسة في 
المنطقة للتعرف إلى قيادات الصناعة البارزين 
والمهن المتاحة وتوعيتهم للتخصص في مجال 

نقل البضائع ومعدات المشاريع.
وسيتم خال تخصيص اليوم الثاني للحدث 
- ١٤ فبراير - »يوم بريك بلك الشرق األوسط 
للتعليم » والذي سيشهد عدًدا من الجلسات 
اإلرشادية منها جلسة »عالم بريك بلك - دراسة 
قصة نجاح« حيث سيتبادل المتخصصون في 
هذا المجال الرؤى حول المشاريع الحديثة 
وجلسة »فرص العمل« التي ستعرض اآلفاق 
الكامنة للعمل في القطاع وجلسة »قصص نجاح 
الطاب« التي سيستعرض خالها الخريجون 
الجدد العاملون في الصناعة نبذة عن خبراتهم 

العملية.
كما سيشهد يوم التعليم تنظيم الملتقى 
الحواري للفرص المهنية حيث سينضم الطاب 
القطاعات ضمن  إلى ممثلين من مختلف 
مجموعات حوار صغيرة لمعرفة المزيد عن 
الوظائف وسيقومون بجولة في صالة المعرض 

للتواصل مع كبار الشركات والعارضين.
وقال القبطان رامي البريكي رئيس مجلس 
: » بصفتنا  اإلمارات  إدارة »يونغ شيب« 
كياًنا يركز على دعم المهنيين الشباب في 
صناعة الشحن، فنحن حريصون دائًما على 
دعم المبادرات النوعية مثل يوم التعليم .. 
هذه المبادرة ال تستقطب الشباب نحو هذا 
القطاع الحيوي فحسب بل تربطهم بعدد من 
الجهات الرائدة في الصناعة وتساعدهم على 
التميز باعتبارها واحدة من أنجح الخطوات 
لتأمين فرص عمل قّيمة في المستقبل للجيل 
القادم من قادة الصناعة.. فالقطاع البحري 

مسؤول عن مناولة أكثر من ٩٠ % من التجارة 
العالمية ما يجعله أكثر الصناعات أهمية في 
تسهيل تدفق البضائع حول العالم وستساعد 
المعرفة الصحيحة حول عمليات القطاع على 
التعلم مباشرة من المتخصصين في الصناعة 

وهذه هي أهمية يوم التعليم«.
وحظيت نسخة ٢٠٢٣ من بريك بلك الشرق 
األوسط بدعم العديد من المعاهد التعليمية 
الرائدة من جميع أنحاء المنطقة في مقدمتها 
أكاديمية أبوظبي البحرية ومعهد »أريس« 
»بيرال«  ومعهد  البحرية  للبحوث  الدولي 
للتكنولوجيا وكليات التقنية العليا واألكاديمية 
البحرية األردنية وأكاديمية« لويدز« البحرية 
وجامعة  األمريكية  لندن  كلية  إلى  إضافة 

»ميدلسكس« دبي وجامعة »مردوخ«.
المساعد  األستاذ  سعيد  فرحان  وقال 
لتكنولوجيا الهندسة والعلوم في كلية الهندسة 
في كليات التقنية العليا : » نؤمن باألهمية 
الكبيرة للتعليم في جميع قطاعات الصناعة 
في الدولة حيث يعتمد النمو االقتصادي على 
التعليم القوي والمعرفة.. لذا نقدم دعمنا 
الكامل للمبادرات االستثنائية كيوم التعليم إذ 
تشجع هذه المبادرات الطاب على التطوير 

المهني من خال تعزيز مهاراتهم ومعرفتهم 
إضافة إلى تمكينهم من الفهم بشكل أفضل 
من خال التفاعل المباشر مع قادة الصناعة. 
ونعتقد أن مؤتمر ومعرض بريك بلك الشرق 
األوسط اتخذ خطوة نوعية نحو التأكيد على 
أهمية التعليم من خال الشراكة مع أفضل 
المعاهد واألكاديميات في المنطقة كي يكون 

مستقبل الصناعة في أيد أمينة«.
سريجيث  الدكتور  استعرض  جانبه  من 
باالسوبرامانيان رئيس مركز التميز في سلسلة 
التوريد ورئيس لجنة األبحاث في جامعة 
»ميدلسكس« دبي الحاجة إلى تعزيز قدرات 
المتخصصين الطموحين في الصناعة من أجل 
تأمين مستقبلها .. موضحا أن دولة اإلمارات 
تتصدر مكانة بارزة باعتبارها مركًزا عالمًيا 
للبضائع السائبة وقطاع المشاريع حيث من 
الضروري اتخاذ إجراءات بعيدة المدى في 
جميع الصناعات للحفاظ على هذه المكانة 
وهذا يشمل قطاع التعليم إذ سيكون الجيل 
القادم عامًا رئيسًا في النجاح وتمثل توعية 
الشباب وتقديم الفرص لهم لإلستفادة العلمية 

خطوة ضرورية نحو تشكيل القطاع..وام

أعلنــت اإلدارة العامــة لجمارك أبوظبي 
ــة  ــي لتجرب ــج أبوظب ــار »برنام ــي إط وف
متعامليــن بــا جهــد« عــن إضافــة إمكانية 
التخليــص علــى البضائــع لألفــراد غيــر 
المقيميــن والشــركات غيــر المســجلة مــن 
خــارج الدولــة عبــر منافــذ إمــارة أبوظبــي 
البريــة والبحريــة والجوية، بهدف تســهيل 
رحلــة المتعامــل وتقليــل الجهــد والوقــت 
وتقديــم خدمــات جمركيــة رقميــة وفــق 
أفضــل الممارســات العالميــة، بمــا يرســخ 
مكانــة أبوظبــي عاصمــة عالمية لاســتثمار 

وممارســة األعمــال.
يأتــي اإلعــان عن ذلك تزامنــًا مع اليوم 
العالمــي للجمــارك الــذي يصــادف الذكرى 
الـ ٧٠ لتأســيس منظمة الجمارك العالمية.

ــدة  ــزة الجدي ــن خــال المي ــن م ويمك
ــى  ــص عل ــن التخلي ــر المقيمي ــراد غي لألف
ــاء حســاب  ــر إنش ــع الشــخصية عب البضائ
للدخول بالهوية الرقمية من خال استخدام 

جــواز الســفر، كمــا يمكــن للشــركات غيــر 
المســجلة فــي دولــة اإلمــارات االســتفادة 
مــن الميــزة بعــد اســتكمال إجــراءات 
تســجيل ودفــع الضرائــب، باإلضافــة إلــى 
ــة لبعــض  ــة التلقائي االســتفادة مــن التعبئ
الحقــول عنــد اســتخدام قوالــب محــددة، 
وتســهيل إنجاز طلب التخليص عبر صفحة 
إلكترونيــة واحــدة لكافــة األجهــزة الذكية 

لجميــع الفئــات.
كمــا تعمــل الخاصية الجديــدة المتوفرة 
في خدمة التخليص على البضائع المطورة 
عبــر منظومة خدمــات أبوظبــي الحكومية 
الموحــدة »تــم«، علــى تقديــم تجربــة با 
ــراد  ــن لألف ــث يمك ــل، حي ــد للمتعام جه
ومجتمــع األعمــال والشــركات مــن خــارج 
الدولة االســتفادة منهــا وتخليص بضائعهم 
ــذ  ــن المناف ــا م ــا أو خروجه ــد دخوله عن
ــي  ــارة أبوظب ــي إم ــر أراض ــة عب الجمركي
وبيــن المناطــق الحرة فــي الدولة أو إمارة 
أخرى أو الدول المجاورة، إذ ُتعنى خدمة 
التخليــص علــى البضائــع بالســلع التــي يتم 
اســتيرادها فــي حــاالت اإلدخــال التجــاري 
واإلدخــال الشــخصي واســتيراد المقاصــة 
واإلدخــال المؤقــت للبضائــع أو الســلع 
ــا  ــادة تصديره ــا وإع ــم تصديره ــي يت الت
وفــي حــاالت إعــادة تصديــر المقاصــة، أو 

الســلع العابــرة بالترانزيــت.وام

ــة  ــارك رأس الخيم ــرة جم نظمــت دائ
فعاليــة »يــوم الجمــارك العالمــي« تحــت 
مظلــة احتفاالت منظمة الجمارك العالمية 
بيــوم الجمــارك الــذي يصــادف ٢٦ ينايــر 
مــن كل عــام وتحت شــعار »رعاية الجيل 
القــادم .. تعزيــز ثقافــة تبــادل المعرفــة 

والفخــر المهنــي فــي الجمــارك«.
بــدأت الفعالية بتخريــج الدفعة الثامنة 
مــن دورة أســاس للموظفيــن الجــدد ومن 
ثم تم افتتاح معرض الجمارك واستعراض 

أجهــزة التفتيش الجمركــي الحديثة وعدد 
مــن الضبطيات المختلفة.

حضــر افتتــاح المعــرض مــروان محمــد 
دوربينــي مســاعد المدير العــام للعمليات 
ــدراء اإلدارات  ــن م ــدد م ــة وع الجمركي
والمراكز الجمركية والموظفين والشــركاء 

االستراتيجين.
وتــم خــال الفعاليــة اســتعراض تطــور 
سلســلة التدريــب المهنــي والفني وتطوير 
ممكنــات المراكــز الجمركيــة مــن حيــث 

ــة  قــوة المــورد البشــري واألجهــزة الفني
ــام  ــف المه ــذ مختل ــي تنفي ــاعدة ف المس

واألدوار الجمركيــة.
وأثنــى مســاعد المدير العــام للعمليات 
المشــاركة  الجهــات  علــى  الجمركيــة 
والشــركاء االســتراتيجيين باألخــص الهيئــة 
ــة والجنســية والجمــارك  ــة للهوي االتحادي
ــات  ــذ وشــركة ســال للعام ــن المناف وأم
التجاريــة علــى مشــاركتهم ودعمهــم فــي 

خدمــة الوطــن.وام

اإلمارات  في  السياحي  القطاع  يتأهب 
الستقبال أعداد قياسية من الزوار القادمين 
من الخارج مستفيدا من مجموعة األحداث 
والمناسبات التي تشهدها الدولة في فبراير 
المقبل مثل معرض الدفاع الدولي )آيدكس 
٢٠٢٣( والقمة العالمية للمرأة والدورة الـ 

٢٨ من معرض جلفود ٢٠٢٣.
وبرزت خال األسبوع الجاري مجموعة 
من الفعاليات واألحداث التي عكست األداء 
القطاع  يسجله  الذي  المتصاعد  اإليجابي 

السياحي في الدولة خال موسم الشتاء.

نزالء الفنادق 
كشفت بيانات دائرة الثقافة والسياحة 
استقبلت  أبوظبي  فنادق  أن  أبوظبي،   -
٤.١ مليون نزيل خال العام الماضي ٢٠٢٢ 
بنمو ٢٤% مقارنة بالعام ٢٠٢١، فيما وصلت 

اإليرادات الفندقية إلى 5.٤ مليار درهم.
أبوظبي  فنادق  أن  البيانات  وأوضحت 
سجلت معدالت إشغال بنسبة ٧٠% خال 
العام الماضي حيث استحوذ مواطنو دولة 
اإلمارات على النصيب األكبر من نزالء فنادق 
العاصمة خال العام الماضي بحصة تبلغ ٢٩%، 
وعلى صعيد الجنسيات غير اإلماراتية، حّلت 
الجنسيات الهندية في الصدارة بحصة ١٢%.

وفي سياق متصل افتتحت دبي أيقونتها 
الجديدة فندق »أتانتس ذا رويال«، الذي 
ليكون  مليار دوالر،  بناؤه نحو 5.١  كلف 
السياحية واالزدهار  الجاذبية  شاهدًا على 

الذي تعيشه اإلمارة.

الناقالت الوطنية
واكبت الناقات الوطنية انتعاش الطلب 
عبر  اإلمارات  دولة  وإلى  السفر من  على 
إطاق وجهات سفر جديدة لتوفير المزيد 

من خيارات أمام المسافرين على متنها.

وافتتحت شركة »فاي دبي« ثاث وجهات 
جديدة دفعة واحدة، ضمن شبكتها العالمية 
من  كل  إلى  الجوية  الرحات  انطاق  مع 
تاياند،  في  و«باتايا«  »كرابي«  محطات 
إضافة إلى »سانت بطرسبرغ« في روسيا.

ورفعت الوجهات الثاث الجديدة إجمالي 
عدد محطات الناقلة إلى ١١5 وجهة في 5٣ 
دولة حول العالم، وتستهدف الشركة تشغيل 
رحات يومية إلى الوجهات الثاث الجديدة.

بدورها اتخذت طيران اإلمارات خطوة 
مهمة في العودة إلى قدرتها االستيعابية في 
أستراليا، وذلك بتعزيز خدماتها إلى كل من 
سيدني وملبورن، و ستستأنف الناقلة خدمة 
كرايستشيرش عبر سيدني، ما يوفر مسارًا 
جديدًا لألستراليين إلى نيوزيلندا جنوبًا عبر 

بحر تسمانيا.
ستزيد  القادم،  مارس   ٢٧ من  واعتبارًا 
خدمة ملبورن من رحلتين إلى ثاث رحات 
يومية من مركز طيران اإلمارات في دبي 
عبر سنغافورة، باإلضافة إلى ثالث خدمة 
مباشرة إلى سيدني اعتبارًا من ١ مايو القادم.

سياحة عجمان
استعرضت دائرة التنمية السياحية بعجمان 
عموم  مدراء  مع  السنوي  اجتماعها  خال 
اإلمارة،  في  العاملة  الفندقية  المنشآت 
نتائج أداء القطاع السياحي في عام ٢٠٢٢ 
التي جاءت مشجعة، كما ناقشت خططها 

التطويرية لعام ٢٠٢٣.
وأظهرت النتائج زيادة في نسبة السياح 
٢٦% خال  بـ  الدولة  خارج  من  القادمين 
٢٠٢٢ مقارنًة بعام ٢٠٢١، وحققت اإليرادات 
اإلجمالية للقطاع الفندقي نموا بحوالي ٩% 

خال العام الماضي مقارنًة بعام ٢٠٢١.
العديد  استقطاب  في  اإلمارة  ونجحت 
من المشروعات الجديدة التي كان آخرها 

افتتاح منتجع زويا الصحي في منطقة الزوراء، 
وهو أول منتجع 5 نجوم للعناية الصحية، 
إضافًة الى إعادة افتتاح متحف عجمان بحلته 
الجديدة، وافتتاح متحف مصفوت، فضا عن 
العديد من المشروعات السياحية والفندقية 

الجديدة األخرى.

دبي للتسوق
دبي  مهرجان  الـ ٢٨ من  الدورة  تقدم 
للتسوق تخفيضات نهائية مع اقتراب اختتام 
هذا الحدث الترويجي والترفيهي المميز حيث 
يمكن للمتسوقين إعادة استكشاف العروض 
الترويجية الكبيرة والفعاليات األخرى في 

جميع أنحاء دبي حتى ٢٩ يناير الجاري.
تجارية  عامة   5٠٠ من  أكثر  وستقدم 
تخفيضات كبرى على مجموعة كبيرة من 
المنتجات في أكثر من ٢٠٠٠ متجر في جميع 
المتسوقون  المدينة حيث سيحظى  أنحاء 
بفرصة أخيرة لاستمتاع بتخفيضات تتراوح 
ما بين ٢5 و٩٠ بالمائة على األزياء األنيقة 
ومابس األطفال والمنتجات العصرية ذات 

الجودة العالية وغيرها.

مهرجان الشيخ زايد
بدأ مهرجان الشيخ زايد استقبال زواره 
من ٢5 يناير الجاري حتى ٢5 فبراير المقبل، 
بعروض »إكستريم ويك أندز« التي تعود 
بحلة جديدة هذا العام مع استعراضات أكثر 
من  نخبة  يؤديها  ومرحًا  وتشويقًا  حماسًا 
السائقين والدراجين العالميين المحترفين.

وأعدت اللجنة العليا المنظمة للمهرجان 
هذا العام مسارات خاصة تم تصميمها بعناية 
ودقة فائقتين، لتناسب العروض الممتعة، من 
أجل منح زوار المهرجان تجربة ال تنسى مع 
أبرز النجوم العالميين في هذه الرياضات، 

التي ستمتع كافة الحضور والمشاهدين.وام

»بريك بلك الشرق األوسط 2023« يدعم الجيل القادم من قادة صناعة الشحن

جمارك أبوظبي تضيف إمكانية التخليص على البضائع 
لألفراد غير المقيمين والشركات من خارج الدولة

»جمارك رأس الخيمة« تحتفل بيوم الجمارك العالمي

القطاع السياحي يتأهب الستقبال أعداد قياسية من الزوار في فبراير

يختتم »مهرجان دبي للتسوق » غد األحد 
بعد موسم آخر مميز من التجارب االستثنائية 
وعروض التسوق المميزة والفعاليات الترفيهية 
والجوائز القيمة التي تعتبر من ركائز المهرجان 
التي توفر قيمة مضافة للجمهور والمتسوقين.

التنفيذي  المدير  الخاجة  أحمد  وقال 
لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة الجهة 
المنظمة لمهرجان دبي للتسوق إن مهرجان 
دبي للتسوق انطلق قبل ٢٨ عامًا وكانت من 
أحد أهدافه دعم الشركات المحلية وقد لعبت 
العروض الترويجية دوراً رئيسيًا في ازدهار 
المهرجان على مر السنين.. وال شك في أنها 
ستواصل اإلسهام بهذا الدور لسنوات عديدة 
قادمة ، حيث نسعى في كل دورة جديدة 
للمهرجان إلى مواصلة االبتكار بالتعاون مع 
شركائنا من قطاع التجزئة من أجل تقديم 
المزيد من العروض المميزة والطرق الجديدة 

التي تثري تجارب التسوق لضمان استمتاع 
الجميع بالمهرجان سواء كانوا من المواطنين 

أو المقيمين أو الزوار.
للمهرجانات  دبي  مؤسسة  أن  وأضاف 
والتجزئة تعمل على تنفيذ برنامج متكامل 
لتشجيع قطاع التجزئة على مدار العام من 
التجزئة  لقطاع  السنوي  دبي  تقويم  خال 
حيث تضع المؤسسة برنامجًا فعاليات التسوق 
وتنفذه كل عام بحيث يركز على توفير أسباب 
جديدة وجذابة لزيارة وجهات التجزئة في 
جميع أنحاء المدينة ، منوها بأن التسوق يعد 
جزءاً ال يتجزأ من تجربة دبي حيث تجذب 
مهرجانات التسوق - السيما مهرجان دبي 
للتسوق - الزوار من اإلمارات وجميع أنحاء 
المنطقة والعالم ما يعكس جهود المدينة 
كوجهة  مكانتها  وترسيخ  فعالياتها  لتعزيز 

عالمية للتسوق.

الرئيس  تشادا  فيكاس  أشار  جانبه  من 
التنفيذي لشركة »جمبو«- التي تعتبر أحد 
الشركاء االستراتيجيين لمهرجان دبي للتسوق 
منذ انطاقته األولى -إلى أن اإللكترونيات 
االستهاكية أحد القطاعات الرئيسية في مبيعات 
التجزئة في اإلمارات حيث بلغت مبيعاتها 
ما يقرب ١5 مليار درهم في العام الماضي .

مراكز  في  استثمرت  دبي  أن  وأوضح 
التسوق وصممتها لتقديم تجربة اجتماعية 
،وليس تجربة تسوق فقط حيث نجح هذا 
 ، العماء  من  المزيد  في جذب  المفهوم 
الفتا إلى أن اإلمارة تنظم أيضًا العديد من 
فعاليات التسوق الجذابة على مدار العام 
مبادرات  تنفيذ  على  الشركات  يساعد  ما 
تنسيق  إلى  ويؤدي  بها  الخاصة  التسويق 
الجهود وبالتالي المحافظة على زخم قطاع 

التجزئة وضمان نموه المستدام.وام

»مهرجان دبي للتسوق« يقدم عروضا تسويقية مميزة قبل اختتامه
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أكــد العقيــد مهنــدس خبيــر عــادل 
المختبــر  رئيــس  المازمــي  أحمــد 
الجنائــي بشــرطة الشــارقة أن الخبــرات 
الكبيــرة لــدى المتخصصيــن مــن الكــوادر 
الشــرطية ومــا تمتلكهــا األجهــزة األمنيــة 
ــدم  ــة التق ــزة فائق ــرات وأجه ــن مختب م
تســتطيع الكشــف عــن أي تاعــب وبيــان 
التغيــرات فــي العناصــر الكيميائيــة التــي 
ــى المــواد  ــا تجــار المخــدرات عل يجريه
المخــدرة والمؤثــرات العقلية في غضون 

ــة. ــة القانوني ــق فقــط والماحق دقائ
ــاء اإلعامــي -  ــك خــال اللق جــاء ذل
الــذي عقدتــه إدارة اإلعــام والعاقــات 
العامــة بشــرطة الشــارقة بالتعــاون مــع 
ــف باإلنجــاز  ــي - للتعري ــر الجنائ المختب
نوعيــن  الكشــف عــن  فــي  المتحقــق 
القنبيــات  مخــدرات  مــن  جديديــن 
ــلبي  ــا الس ــبايس( وأثره ــة )األس المصنع
على متعاطيها وانعكاســها على المجتمع، 
ــائل  ــى أن وس ــد عل ــرى التأكي ــث ج حي
ــز  ــي تعزي اإلعــام شــريك اســتراتيجي ف
الوعــي األمني وتبصير الجمهور بالحقائق 
والمعرفة حول مختلف القضايا الشــرطية 
والتحديات األمنية في ظل التوسع الكبير 
ــم  ــح أه ــذي أصب ــي ال ــام المجتمع لإلع

ــى المعلومــات . وســائل الحصــول عل
وأشــار العقيــد المازمــي خــال اللقــاء 
- الــذي حضــره العقيــد رائــدة بــن خادم 

مديــر فــرع التحاليــل الكيميائيــة بقســم 
المختبر الجنائي والنقيب أحمد الحمادي 
مديــر فــرع الصحافــة والنشــر بــإدارة 
اإلعــام والعاقــات العامــة والدكتــور 
ــر الســموم والمخــدرات  ــاج الســر خبي ت
وعائشــة الطنيجــي فنــي أدلــة جنائيــة - 
إلــى الضــرر البالــغ الــذي تحدثــه المــواد 
ــورة  ــة بص ــرات العقلي ــدرة والمؤث المخ
ــى الفــرد واألســرة والمجتمــع  عامــة عل
ــي  ــة ف ــب الكيمائي ــًا أن التراكي ..موضح
القنبيــات المصنعــة والتــي تــم الكشــف 
عنهــا لهــا آثــار جانبية خطيــرة على صحة 
ــات  ــدل ضرب ــاع مع ــا ارتف ــان منه اإلنس
ــواًل  ــنجات وص ــة والتش ــب والهلوس القل

إلــى الوفــاة .
عــن  الطنيجــي  عائشــة  وتحدثــت 
اإلنجــازات التــي حققهــا المختبــر الجنائي 
خــال العام الماضــي ٢٠٢٢ وأهم القضايا 
التي تم الكشف عنها واألجهزة المتطورة 
التــي يمتلكهــا والــدور المحــوري للمختبر 
في الكشــف عن غموض الجرائم وتحديد 
هويــة المجرمين بالدليــل العلمي واألدلة 
الماديــة وغيرهــا .. وقدمــت شــرحًا وافيًا 
حــول ماهيــة مخــدر القنبيــات المصنعــة 
التــي تــم الكشــف عنهــا مؤخــرا ودرجــة 
تأثيرهــا علــى جســم اإلنســان وخصائصهــا 
ــى أن  ــة ..مشــيرًة إل ــا الكيمائي وعناصره
ــًا ولهــا  تلــك المــواد تــم صناعتهــا مخبري

نفــس أثــر مخدر الحشــيش ولكنهــا تفوق 
فعاليتهــا بنســبة تتــراوح بيــن ٨٠ - ١٠٠% 
ــرة مــا يوهــم  مــرة وتســتمر لمــدة قصي
المتعاطيــن بزيــادة الجرعــة لجعــل األثــر 
ــى  ــؤدي إل ــذي ي ــر ال يســتمر أطــول األم

الوفاة.
مــن جانبــه أوضــح خبيــر الســموم 
والمخــدرات د. تــاج الســر عبــاس أن 
الخبــرات التخصصية لــدى كوادر المختبر 
الجنائــي بشــرطة الشــارقة وتعاونهــا مــع 
ــة  ــرى بالدول ــة األخ ــرات الجنائي المختب
والفحــوص المخبريــة المتطــورة لــه أثــر 
كبيــر فــي الكشــف عــن جميــع القضايــا 
والماديــة  العلميــة  األدلــة  وتقديــم 
الملموســة للعدالــة الجنائيــة بــل وتتبعها 
..مؤكــدًا أن القــدرات الفنيــة حققــت 
ــرع  ــا مش ــازات ومنه ــن اإلنج ــر م الكثي
ــة  ــى الملكي ــز عل ــدر( الحائ ــة مخ )بصم
ــذي  ــاد وال ــدى وزارة االقتص ــة ل الفكري
يســهم في األخــذ باإلجراءات االســتباقية 
ــدرة  ــواد المخ ــادر الم ــد مص ــي تحدي ف
ــى  ــة إل ــا إضاف ــكان زراعته ــأتها وم ونش
معرفة طرق التصنيع الحديثة للمخدرات 
عــن طريــق تحديــد الســائف الكيميائيــة 
وبالتالــي ســن القوانيــن التــي تحكــم 
تداولهــا وإنشــاء قاعدة بيانات والتنســيق 
ــة  ــة ذات الصل ــات العالمي ــع المؤسس م
للحــد مــن انتشــار المــواد المخــدرة.وام

انطلقت مساء أمس األول في مهرجان 
الشيخ زايد عروض »إكستريم ويك أندز« 
والتــي تســتمر حتــى ٢5 فبرايــر المقبــل 
حيــث شــهد اليوم األول للعــروض حضورا 
جماهيريا مكثفا من عشــاق االستعراضات 
ــي  ــًا والت ــًا وتشــويقًا ومرح ــر حماس األكث
يؤديهــا نخبــة مــن الســائقين والدراجيــن 

العالمييــن المحترفين.
وتتكون عروض »إكســتريم ويك أندز« 
التــي تقــام فــي منطقــة الســباقات خلــف 
ســوق الوثبــة فــي المهرجــان، مــن أجمل 
عــروض »الفــري ســتايل موتوكــروس« 
وعــروض »ســيارات الدريفــت« الرائعــة، 
ــك  ــتريم وي ــات »إكس ــام فعالي ــث تق حي
أنــدز« لمدة شــهر كامل،في أيام األربعاء، 
الخميــس، الجمعــة، والســبت مــن كل 
ــا  ــوم خاله ــتعراضات يق ــع اس ــبوع م أس
رياضيــو »ســيارات الدريفــت« ودراجــات 

الموتوكــروس بعــروض مذهلــة يتحــدون 
خالهــا جاذبيــة األرض.

وتــم تصميــم مســارات خاصــة صممت 
بعنايــة ودقــة فائقتيــن، لتناســب العروض 
الممتعــة، مــن أجــل منــح زوار المهرجان 
تجربة ال تنسى مع أبرز النجوم العالميين 
فــي هــذه الرياضــات، كمــا تــم تخصيــص 
مقاعــد لجمهــور الــزوار والمشــاهدين 
تمكنهــم مــن متابعــة إبداعــات »الفــري 
ســتايل موتوكــروس« وعــروض »ســيارات 

الدريفت«.
ويضــم مهرجــان الشــيخ زايــد العديــد 
من األجنحة واألنشــطة الثقافية والترفيهية 
المتنوعــة منها أجنحة الحضــارات العالمية 
وجنــاح ذاكــرة الوطــن والواحــة الزراعيــة 
ومنتجع الفرسان الرياضي ومدينة األلعاب 
الترفيهية وحديقة الزهور واألضواء وغيرها 
الكثيــر، إضافــة إلــى العــروض الفلكلوريــة 

لمســيرة الحضــارات التــي تجوب ســاحات 
ــحوبات  ــن الس ــدا ع ــًا ع ــان يومي المهرج
والمســابقات القيمــة واأللعــاب الناريــة 

الكبــرى التــي تضــيء ســماء الوثبة.
كمــا يواصــل مهرجــان الشــيخ زايد في 
نســخته الحالية التركيز على تقديم رسالة 
ــًا  ــد عنوان ــي تع ــزواره، والت ــم« ل »حياك
بــارزًا للكثيــر مــن الفعاليــات واألحــداث 
ــي  ــكل يوم ــان بش ــا المهرج ــي يقيمه الت

وتجتــذب إليــه اآلالف مــن الــزوار.
بمئــات  المهرجــان  زوار  ويســتمتع 
العروض الرئيســة بشكل يومي وأسبوعي، 
مــن أبرزهــا عــروض »نافــورة اإلمــارات 
والليــزر« حيــث تــم تطويــر النافــورة 
بالكثيــر من اإلضافــات الحديثة والعروض 
الفنيــة الشــيقة الممتعــة، لمــا تحظــى بــه 
مــن اهتمــام وحضــور كبيريــن مــن قبــل 

الــزوار.وام

المختبر الجنائي بشرطة الشارقة .. جهود رائدة وإنجازات 
نوعية في تحقيق العدالة الجنائية

انطالق عروض »إكستريم ويك أندز« بحضور جماهيري مكثف

تشــارك مناطــق خليفــة االقتصاديــة 
أبوظبي - مجموعة كيزاد، المركز المتكامل 
للصناعــة والتجــارة والخدمات اللوجســتية 
فــي إمــارة أبوظبــي، فــي معــرض ومؤتمر 
الصحة العربي ٢٠٢٣ التي تنطلق في مركز 
دبــي التجــاري العالمــي في الفتــرة من ٣٠ 

ينايــر الجــاري وحتــى ٢ فبرايــر المقبل.
وتســتعرض مجموعــة كيزاد أمــام زوار 
ــا  المعــرض مجموعــة واســعة مــن المزاي
التنافســية التــي توفرهــا إمــارة أبوظبــي 
لدعم عمليات األبحاث والتصنيع والتوزيع، 
وذلــك فــي ظل تنامي الطلــب على تصنيع 
المنتجــات الدوائيــة المحليــة فــي أســواق 
منطقــة دول مجلس التعاون لدول الخليج 

العربية.
وبصفتهــا منطقــة اقتصاديــة رائــدة في 
ــة  ــي منطق ــاة ف ــوم الحي ــاع عل ــم قط دع
الشرق األوسط وشمال أفريقيا، تستضيف 
مجموعــة كيزاد حاليــًا العديد من مصنعي 
المنتجــات الدوائيــة، والشــركات العاملــة 

فــي قطــاع علــوم الحيــاة، والمختبــرات، 
وشــركات التغليف والخدمات المســاندة.

وتضــم قائمــة المؤسســات الرائــدة 
ــد  ــا العدي ــزاد مقــرًا له ــارت كي ــي اخت الت
مــن األســماء الرائــدة بمــا فيهــا »ائتــاف 
األمل«، وشركة أدكان للصناعات الدوائية؛ 
ونيوفارما؛ وميديسال؛ والمختبر المرجعي 
ــارة  ــد لتج ــا تري ــركة فارم ــي؛ وش الوطن
األدوية؛ وشــركة جــي ٤٢ للرعاية الصحية 
التي أعلنت العام الماضي عن تطوير أحد 
أكبــر المرافــق الخاصــة بإنتــاج اللقاحــات 

فــي كيــزاد.
كمــا ســتعرض مجموعــة كيــزاد خــال 
الحدث قدراتها الكبيرة وإمكاناتها الكفيلة 
بدعم النمو واالبتكار ضمن منظومة علوم 
ــارة  ــب إم ــي قل ــي أسســتها ف ــاة الت الحي
أبوظبــي، وُصممت خصيصًا لدعم أنشــطة 
التصنيــع والخدمــات اللوجســتية والتعليم 
والتطويــر فيــكل ما يخص أعمــال القطاع.

ويمتــد مجمــع علــوم الحيــاة والرعايــة 

ــًا  ــزاد حالي ــة كي ــع لمجموع ــة التاب الصحي
ــر  ــى ١.٦ كيلومت ــل إل ــاحة تص ــى مس عل
مربــع ، مدعومــًا بقــدرات ربــط متعــدد 
الوســائط عبر البر والبحر والجو والســكك 
الحديدية المزمع إنشاؤها، ويوفر المجمع 
للمتعامليــن العديــد مــن المزايــا والحلول 
ــيس  ــرعة تأس ــهولة وس ــن س ــي تضم الت
األعمــال، مثــل توفيــر قطــع األراضــي 
المجهــزة بأفضــل الخدمــات والمرافــق 
ــات  ــة متطلب ــة لتلبي ــزة والمخصص الجاه
الشــركات، باإلضافــة إلى مرافــق التخزين 
الضروريــة ألعمــال القطــاع والتــي تضــم 
خيارات واســعة من المستودعات المبردة 

ضمــن درجــات حــرارة متنوعــة.
وتعــزز المنظومــة الجهــود الحكوميــة 
الراميــة إلــى ترســيخ مكانة الدولــة مركزًا 
إقليميًا لقطاع تصنيع األدوية، كما تستفيد 
من الدعم المؤسســي المتميز الذي يشمل 
تيســير إجراءات اإلصدار الســريع للرخص 

والموافقات وتسجيل المنتجات.وام

المهرجانــات  إدارة  لجنــة  تنظــم 
ــة بأبوظبــي،  ــة والتراثي والبرامــج الثقافي
الشــعبي  للطهــي  الطهــاة«  »مســابقة 
ضمــن فعاليــات ســوق الظفــرة التراثــي 
فــي مهرجــان الظفــرة بدورتــه الـ ١٦ في 
ــارة  ــرة بإم ــة الظف ــد بمنطق ــة زاي مدين

ــي. أبوظب
 ، الســبت  اليــوم  المســابقة  تقــام 
يقدمــون  محترفيــن  طهــاة  بمشــاركة 
عــدد مــن المأكوالت الشــعبية اإلماراتية، 

وذلــك مــن خــال عــرض حــي أمــام زوار 
ســوق الظفــرة التراثي الــذي يفتح أبوابه 
فــي تمــام الســاعة الرابعــة عصــرًا ولغاية 

العاشــرة مســاًء.
وتضــم لجنــة تحكيم المســابقة كل من 
ــص  ــوري والمتخص ــى المنص ــيف من الش
القبيســي،  راشــد  الشــعبية  بــاألكات 
ويشــارك فــي المســابقة عدد مــن الطهاة 
المحترفيــن وهم )إبراهيم علي الزعابي، 
ــداهلل ســيف محمــد الشــحي،  عائشــة عب

ــى  ــر، من ســعيد المســماري، هــدى صاب
ســعيد عبيد برمــان، آيات محمد أحمد(.

وتهــدف المســابقة إلى تســليط الضوء 
ــعبية  ــات الش ــوالت والحلوي ــى المأك عل
بهــا  الجمهــور  وتعريــف  اإلماراتيــة 
وتذوقهــا، وتحفيــز وتشــجيع ممارســة 
هــذه المهنــة، إذ يتميــز المطبخ الشــعبي 
فــي اإلمــارات بــأكات شــعبية مــا زالــت 
متوارثــة، ومازالــت حاضــرة علــى موائــد 

ــة.وام الطعــام اليومي

نظــم المكتب اإلعامي للرئيس التنفيذي 
لمركــز تريندز للبحوث واالستشــارات حلقة 
نقاشــية لإلعامــي اإلســرائيلي فرانــك ملول 
الرئيس التنفيذي، رئيس تحرير أخبار قناة” 
i٢٤NEWS”   تمحورت حول البحث العلمي 
وأهميتــه فــي نشــر قيــم الســام والتعايــش 

والتسامح.
جاء ذلك خال زيارة اإلعامي اإلسرائيلي 
لمقــر مركز تريندز للبحوث واالستشــارات، 
حيــث رحبــت األســتاذة اليازيــة الحوســني 
مديــرة المكتب اإلعامــي للرئيس التنفيذي 
لع  لترينــدز، بالســيد فرانــك ملــول الــذي اطَّ
علــى الجهــود البحثيــة والعلميــة والمعرفية 

التــي يقــوم بهــا تريندز.
وجمعــت الحلقــة النقاشــية رئيس تحرير 
أخبار قناة” i٢٤NEWS”   مع مجموعة من 
باحثــي وباحثــات ترينــدز الشــباب، بحضور 
عائشــة الرميثــي مديــرة إدارة البحــوث 
الرحمــن  واالستشــارات، واألســتاذ عبــد 
ــام والتســويق،  ــر إدارة اإلع ــي مدي الجنيب

والباحــث المتخصــص بالشــئون اإلســرائيلية 
محمــد الظهــوري، حيــث أكــد فرانــك ملول 
أن »اتفاقيات إبراهيم« للسام فتحت آفاًقا 
ــرة للتعــاون اإلعامــي  ــا كثي ومنحــت فرًص
والبحثــي لخدمــة المعرفــة وإليصال أصوات 
متعــددة ومتنوعــة تعكس الشــرق األوســط 

الجديــد برؤيــة معرفيــة عالميــة.
الوســيلة  العلمــي  البحــث  إن  وقــال 
ــز يواكــب  ــوى متمي ــاج محت ــة إلنت الموثوق
تطلعــات الجمهــور واهتماماته، مشــيًرا إلى 
أن صناعــة اإلعــام تتطلــب بحوًثــا معمقــة 
قــادرة علــى قــراءة األحــداث واستشــراف 
مســتقبلها، معرًبــا عن تقديــره لجهود مركز 

ترينــدز فــي هــذا الصــدد.
وتم خــال الحلقة النقاشــية بحث تعزيز 
ــي  ــاة i٢٤  ف ــدز« وقن ــن »ترين ــاون بي التع
المجــاالت البحثيــة واإلعاميــة، بمــا يعــزز 

نشــر المعرفــة وقيــم الســام واالســتقرار.
 ”i٢٤NEWS“ يذكر أن مركز تريندز وقناة
اإلســرائيلية  وقعــا اتفاقيــة تعــاون مشــترك 
بهدف تعزيز التعاون البحثي، تتيح للجانبين 
العمــل مًعــا إلنتــاج محتوى إعامــي وتبادل 

البيانــات والخبــراء كضيــوف ومعلقيــن فــي 
ــص  ــاة. وتن ــج القن ــز وبرام ــطة المرك أنش
االتفاقيــة علــى تعزيز التعــاون بين الجانبين 
وتزويد القناة بدراســات بحثية، والمساهمة 
في مســعى مســتمر لتوفيــر إجابــات علمية 
ــة  ــة بطريق ــات العالمي ــة للتوجه وموضوعي

تعــزز فهــم جميــع أبعادها.
كمــا تنــص االتفاقيــة علــى تزويــد مركــز 
»ترينــدز« لقنــاة “i٢٤NEWS” ببيانــات 
محدثــة عــن نتائــج أبحاثــه، بمــا فــي ذلــك 
القضايا الدبلوماسية والسياسية واالجتماعية 
ــى  ــز عل ــع التركي ــا، م ــة وغيره واالقتصادي
التغييرات التي تحدث في الشــرق األوســط 
ودول الخليج بعد اتفاقات إبراهيم للســام.

مــن جانــب آخــر شــارك وفــد مــن مركز 
ترينــدز للبحوث واالستشــارات في الفعالية 
ــي  ــي أبوظب ــد ف ــا جامعــة زاي ــي نظمته الت
بمناســبة اليــوم الدولــي للهولوكوســت، كما 
التقــى الوفــد علــى هامــش الفعالية ســعادة 
أميــر حايــك الســفير اإلســرائيلي لــدى دولة 
اإلمــارات وبحــث معــه موضوعــات بحثيــة 

ــة متعددة. وإعامي

»كيزاد« تستعرض البنية التحتية الحيوية في معرض ومؤتمر الصحة العربي 2023

مسابقة احترافية للطهي الشعبي في مهرجان الظفرة

في حلقة نقاشية نظمها »تريندز«
إعالمي إسرائيلي: اإلعالم والبحث العلمي يقدمان أصواتًا 

متعددة تعكس الشرق األوسط برؤية جديدة

 تتواصــل فعاليات اللقاء الثالث للجوالة 
ــه  ــذي تنظم ــي وال ــوم الثان ــابات للي والش
مفوضيــة كشــافة الشــارقة متضمنة ورشــة 
عمــل حول تحديــات التغير المناخي ودور 
ــة  ــن جوال ــور ١٠٠ م ــا بحض ــباب فيه الش

ــابات الجامعات. وش
ويهدف اللقاء إلى مناقشة الموضوعات 
المرتبط بالتغيرات المناخية وكيفية العمل 
علــى تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة 
بين الخبراء والشــباب أنفسهم لخلق توجه 
مشــترك للعمــل علــى تحقيقهــا وتدعيمهــا 
بيــن الشــباب و تنفيــذ األهــداف الســبعة 
عشر للتنمية المستدامة و تشجيع الشباب 
على المشــاركة من منطلق الهدف الســابع 
ــتدامة  ــة المس ــداف التنمي ــن أه ــر م عش
)عقــد الشــراكات لتحقيــق األهــداف( مــع 
أصحاب المصلحة المتعددين بهدف إدماج 
حلولهــم مــن أجــل التنميــة المســتدامة و 
تســليط الضــوء علــى المبــادرات الشــبابية 
ــٍق  ــفية لخل ــة الكش ــا الحرك ــي تتبناه الت
عالــٍم أفضــل قائــم علــى تحقيــق أهــداف 
التنمية المســتدامة و يتطلب تحقيق خطة 
التنمية المستدامة ٢٠٣٠ ومواجهة التغيرات 
والتحديــات المناخيــة المختلفــة منهجيــة 
قادرة على اإلســتجابة ألصوات واحتياجات 
شباب العالم وتستطيع الحكومات والقادة 
مواجهة التغيرات المناخية وتحقيق أهداف 
التنمية المستدامة من خال تزويد الشباب 
بالمهــارات والمعرفة والثقة لتطوير الجيل 
ودعــم التنمية المســتدامة الطويلة األجل.

ــس  ــي رئي ــد الشامس ــر عبي ــد ناص وأك
ــة كشــافة الشــارقة  ــس إدارة مفوضي مجل
أن دولــة اإلمــارات تمتلــك إرثــًا غنيــًا يمتد 
لعقــود فــي مجال العمل البيئــي والمناخي 
والتنمية المستدامة أرسى ركائزه المغفور 
ــان  ــلطان آل نهي ــن س ــد ب ــه الشــيخ زاي ل
ــه  ــى نهج ــارت عل ــراه« وس ــب اهلل ث »طي
قيادتنــا الرشــيدة بقيــادة صاحــب الســمو 
الشــيخ محمــد بــن زايــد آل نهيــان رئيــس 
الدولــة »حفظه اهلل« حتــى باتت اإلمارات 
نموذجا عالميا ملهما في مواجهة تداعيات 
التغير المناخي من خال إطاق المشاريع 
وعقــد  الرائــدة  العالميــة  والمبــادرات 

الشــراكات الفاعلــة.
وأضــاف لقــد وضعــت القيادة الرشــيدة 
وضعــت قضية التغيــر المناخي في صدارة 
أولوياتهــا وكانــت دوما ســّباقة في تســريع 
زخــم ووتيــرة العمــل المناخــي حيــث أن 
االســتدامة ال تزال واحدة من الموضوعات 
الرئيســية التي تحظــى باالهتمام في دولة 
اإلمــارات ولهــذا فقــد اتخــذ لقــاء الجوالــة 
والشــابات في نسخته الثالث من »الجوالة 

وتحديــات المناخ« شــعارًا له.
مــن جانبه أوضــح محمد عبــداهلل الرضا 
عضو مجلس إدارة جمعية كشافة اإلمارات 
أن الجمعيــة حرصــت علــى تنظيــم هــذا 
اللقــاء في دورته الثالثة بشــعاره »الجوالة 
وتحديــات التغيــر المنــاخ« إيمانــًا منــا بأن 
للحركــة الكشــفية دور كبيــر فــي تحقيــق 
أهداف التنمية المستدامة التي تساهم في 

تحقيــق مســتقبل أفضــل للكوكــب والعالم 
الــذي نعيــش فيه.

وأضاف أن قرار صاحب الســمو الشــيخ 
محمــد بــن زايــد آل نهيــان رئيــس الدولــة 
حفظــه اهلل بــأن يكــون عــام »٢٠٢٣« عــام 
»االســتدامة« أوجــب علينــا فــي جمعيــة 
كشــافة اإلمــارات الســير في نفــس اإلتجاه 
لتوضيــح دور الشــباب والحركــة الكشــفية 
فــي تحقيق تلك الرؤية والتوجهات لدولتنا 
ــرار  ــا ق ــد اتخذن ــا الرشــيدة و ق وحكومتن
ــون  ــأن يك ــة ب ــس إدارة الجمعي ــي مجل ف
االســتدامة هــو شــعارنا األساســي فــي 
جميــع المناشــط والفعاليات التــي تنظمها 
الجمعيــة هذا العام والتي تتوج باســتضافة 
ــة للمخيــم الكشــفي العربــي الـــ٣٣  الدول
ــام  ــن الع ــي ديســمبر م ــذي ســيقام ف وال
الجــاري بمحميــة المرمــوم الصحراوية في 
ــتدامة  ــعار االس ــيحمل ش ــذي س ــي وال دب
أيضــًا باإلضافــة إلــى العديــد مــن البرامــج 
والفعاليــات التي ســنعلن عنهــا تباعًا والتي 
تســتهدف االســتدامة ومواجهــة تحديــات 

التغيــر المناخــي.
ــي  ــوم الثان ــات الي ــدأت فعالي ــد ب و ق
بــدأت برحلــة خلويــة اكتســب خالهــا 
الجوالــة والشــابات مهــارات حيــاة الخــاء 
والمحافظــة علــى الحيــاة البريــة باإلضافــة 
ــاة واالســعافات  ــى مهــارات انقــاذ الحي إل
األوليــة والتعريــف بقمــة التغيــر المناخي 
»كوب ٢٨« ودور الشــباب فيها والتعريف 

ببرامــج إطــار عالــم أفضــل .وام

تواصل فعاليات اللقاء الثالث للجوالة والشابات في الشارقة

أبوظبي - الوطن



11العدد )٣٩٦٢( السبت-األحد ٦-٧ رجب ١٤٤٤هـ الموافق ٢٨-٢٩ يناير ٢٠٢٣م

عادت منافســات كأس رئيس الدولة 
ــدان  ــى مي ــس إل ــور أم ــد بالصق للصي
ــن بســبب  ــف يومي ــد توق ــاح بع الف
أحــوال الطقس، وشــهد اليوم العاشــر 
ــة أشــواط  ــة ثماني ــة إقام ــن البطول م
نهائيــة لفئة أبناء دول مجلس التعاون 

الخليجــي.
وجــاء اليــوم العاشــر للبطولــة التــي 
ينظمهــا نادي أبوظبي للصقارين تحت 
إشــراف وبالتعاون مع مجلس أبوظبي 
الرياضي مثيرًا وحماســيًا للغاية، حيث 
ــاب  ــى ألق ــج عل ــاء الخلي ــس أبن تناف

األشــواط بقوة وسرعة.
وافتتــح الصقر »المهلهل« ألمين بن 
عبــد اهلل بــن علــي الماح المنافســات 
بالتحليــق بالميداليــة الذهبية للشــوط 
النهائــي للجيــر بيــور – فــرخ، وحــل 
ــس أر« ،  ــي ات ــود« لـ«ب ــًا »موج ثاني
واحتــل المركــز الثالــث »جلمــود بــي 
٢٤« لمحمــد عبــد الوهــاب أحمــد 
الهاجــري، وحلــق بذهبيــة الشــوط 
النهائــي للجيــر بيــور – جرنــاس فئــة 
ــد  ــن عب ــن« »شــارع« ألمي »الخليجيي
اهلل بــن علــي المــاح، وحــل ثانيــًا 
»جيــه ٤٠« لفيصــل مشــعل صالــح 
الســعيد، وجــاء فــي المركــز الثالــث 
»مربــك« ألرميــزان بــن عبــد اهلل بــن 

هجــرس الدوســري.
وواصلــت صقــور أميــن بــن عبد اهلل 
بــن علي المــاح تألقهــا وحصد الصقر 
» جم« ذهبية« الشوط النهائي للجير 
قرموشــة – فــرخ، فيمــا حــل وصيفــًا 
لحشــر  الشــوط »حاضريــن«  لهــذا 
أحمــد خليفــة الربــان، واحتــل المركز 
الثالــث »فــوس جــي ٢٣« لمحمد عبد 
الوهاب الهاجري، وكذلك حلق الصقر 
»الدرعيــة« ألميــن بــن عبــد اهلل بــن 
علــي المــاح بذهبيــة الشــوط النهائي 
للجيــر قرموشــة – جرناس، وحل ثانيا 
ــي  ــن عل ــد اهلل ب ــن عب ــر« ألمي »القه
ــث  ــز الثال ــي المرك ــاء ف ــاح، وج الم

»زلفــي« للمالــك نفســه أيضــًا.
وانتقلت المنافســات إلقامة الشوط 
النهائــي للجيــر شــاهين – فــرخ فئــة 
الخليجييــن حيث تــوج بلقبه »طرب« 
ــي،  ــال العتيب ــن ه ــعيب ب ــر ش لياس

وحــل ثانيــًا »قطــاع« لـ«بــي اتش أر« 
وفــي المركــز الثالــث جــاء »راهــي« 
العمــران  محمــد  ســيف  لمحمــد 
النهائــي  الشــوط  وفــي  القبيســي، 
للجيــر شــاهين- جرنــاس للخليجييــن 
كانــت الميداليــة الذهبيــة مــن نصيب 

»ســحيم« للنخبــة قطــر ، وحــل ثانيــًا 
»كفــو« لعبد اهلل عامر محمد الكعبي، 
وثالثــًا جــاء »جيجــا« ألميــن بــن عبــد 

اهلل بــن علــي المــاح.
وفــي الشــوط النهائــي للجيــر تبــع 
– فــرخ للخليجييــن، حلــق بالميداليــة 

الذهبيــة »ميــزان« لمحمــد ســيف 
وحــل  القبيســي،  العمــران  محمــد 
ثانيــًا »اســود« لـ«كيــو أر« وثالثــًا جاء 

ــر. ــة قط ــات« للنخب »هيه
واختتمــت منافســات أمــس بإقامــة 
الشــوط النهائــي للجيــر تبع – جرناس 

فئــة الخليجييــن وحلــق بالميداليــة 
ــاغب«  ــوط »مش ــذا الش ــة له الذهبي
لمحمــد مبارك عبــد الهادي بن نايفه، 
وحــل ثانيــًا »مزيــون« لـــ »بــي اتــش 
أر«، وجــاء ثالثــًا »نواش« لحمد ســعد 

ســالم النعيمــي.وام

كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور .. »أبناء الخليج« 
يتألقون في سماء أبوظبي بـ»ثمانية أشواط«
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فــاز يوســف حســين الســهاوي النائــب الثانــي لرئيــس 
اتحــاد اإلمــارات لكــرة القــدم، بعضويــة اللجنــة التنفيذيــة 
ــى  ــة حت ــرة المقبل ــة للفت ــيا بالتزكي ــرب آس ــاد غ ــي اتح ف
عــام ٢٠٢٧، وذلــك خــال انتخابــات اللجنــة التــي ُأجريــت 
أمــس فــي العاصمــة األردنيــة عّمــان علــى هامــش اجتمــاع 
ــث عشــر التحــاد غــرب  ــة العــادي الثال ــة العمومي الجمعي

آســيا لكــرة القــدم.
حضــر االجتمــاع مــن الدولــة .. عبــد اهلل ناصــر الجنيبــي 
النائــب األول لرئيــس اتحاد الكرة، رئيــس رابطة المحترفين 
ــام  ــن ع ــداهلل هــزام الظاهــري أمي ــد عب ــة، ومحم اإلماراتي
ــن  ــد م ــة، ووف ــة العمومي ــو الجمعي ــرة، وممثل ــاد الك اتح
ــاد  ــيا واتح ــرق آس ــاد ش ــاء اتح ــيوي، ورؤس ــاد اآلس االتح
اآلســيان ورؤســاء اتحادات اليابان وماليزيــا والفلبين وكوريا 

الجنوبيــة ومصــر.وام

أحــرز مبخــوت عويضــة الكربــي، لقــب 
» فئةCSICH- A” ، في منافســات اليوم 
األول مــن بطولــة كأس فاطمة بنت مبارك 
الدوليــة لقفــز الحواجــز ، فيمــا أحرز ليث 
 ،”CISJ “ الغريــب المركــز األول فــي فئــة
ــارب  ــة واحــدة ضــد عق ــن خــال جول م

الســاعة بزمــن قــدره ١.٢٠ دقيقة.
وتقــام منافســات البطولــة بنســختها 
العاشــرة بمشــاركة ٣٠٠ فــارس وفارســة، 
يمثلــون ٣٤ دولــة، فــي منتجــع الفرســان 
الرياضــي فــي أبوظبــي، وتســتمر حتى ٢٩ 

مــن الشــهر الجــاري.

وفــي بقيــة النتائــج، جاء عبــد اهلل حمد 
ــي  ــي شــهاب ف ــي، وعل ــز الثان ــي المرك ف

المركــز الثالــث.
ويتنافــس المشــاركون فــي ٦ فئــات 
مختلفة على جوائز متنوعة يبلغ مجموعها 

٨٠٠ ألــف درهــم.وام

أقيمــت مســاء أمــس مباراتــا الــدور 
نصف النهائي ضمن منافســات البطولة 
الدوليــة الوديــة لكــرة الصــاالت للصــم 
التــي تقــام برعايــة مــن ديــوان ممثــل 
الحاكــم فــي منطقــة الظفــرة، بتنظيــم 
مؤسســة زايــد العليــا ألصحــاب الهمــم 
وبدعم شــركة بتــرول أبوظبي الوطنية 
“ أدنــوك” وذلك على ماعب الشــركة 

فــي مدينــة الظنة .
وجمعــت المواجهــة األولــى فريــق 
ــي وزارة الشــباب والرياضــة  الصــم ف
األول  المركــز  صاحــب  المصريــة 
بالمجموعــة األولــى ضــد فريــق نــادي 
العيــن ألصحــاب الهمــم الحاصــل على 
ــة،  ــة الثاني ــي بالمجموع ــز الثان المرك
وأســفرت عــن فــوز الفريــق المصــري 
بســبعة أهــداف مقابل هدفيــن لفريق 

العيــن.
وفــي المبــاراة الثانيــة للــدور نصف 
النهائــي فــاز فريــق نــادي أبوظبــي 
ــادي  ــق ن ــى فري ــم عل ــاب الهم ألصح
GSV دوســيلدورف األلمانــي بثمانيــة 
أهــداف مقابل ثاثــة للفريق األلماني.

وأشــاد إيهاب حسنين رئيس مجلس 

ــي لرياضــة ذوي  ــاد العرب إدارة االتح
ــة  ــات البطول ــم منافس ــة بتنظي اإلعاق
الحتضــان  الظنــة  مدينــة  وباختيــار 
ــم  ــاب الهم ــة ألصح ــات رياضي منافس
ــة  ــره لحكوم ــا شــكره وتقدي .. موجه
وشــعب اإلمــارات واللجنــة المنظمــة، 
ومؤسســة زايــد العليا ألصحــاب الهمم 
وأمينها العام سعادة عبد اهلل الحميدان 
على حســن االستقبال والضيافة. وأشاد 
بمــا تقدمــه أبوظبــي مــن تنظيــم على 
أعلــى مســتوى فــي جميــع الفعاليــات 
والمنافســات الرياضية، مشــيرًا إلى أن 
مــا تقدمــه أبوظبــي لــكل المشــاركين 
ســواء مــن الوفــود الرســمية أو العبين 
وأجهزة إداريــة وفنية، وأعضاء اللجان 
العاملــة كافــة، ليس بغريــب على أبناء 
المغفــور لــه الشــيخ زايــد بــن ســلطان 

آل نهيــان »طيــب اهلل ثــراه”.
وأكد حرص االتحــاد العربي لرياضة 
ذوي اإلعاقة على تلبية الدعوة الكريمة 
ــاب  ــا ألصح ــد العلي ــة زاي ــن مؤسس م
ــع  ــي جمي ــد ف ــى التواج ــم، وعل الهم
االســتحقاقات لرياضــة أصحــاب الهمم 
ــة  ــى أرض دول ــام عل ــي تق خاصــة الت

ــة  اإلمــارات الســيما البطــوالت الدولي
الكبيــرة، ومنها البطولة الدولية الودية 
لكــرة الصاالت للصم في مدينة الظنة، 
معربــًا عــن تمنياتــه بتنظيــم البطولــة 
بصفــة دورية وأن تكــون بطولة عربية 

سنوية.
وقال حسنين إن تواجد سعادة ناصر 
محمــد مطــر المنصــوري وكيــل ديوان 
ممثل الحاكم في منطقة الظفرة خال 
حفــل االفتتــاح يعكــس اهتمــام جميع 
ــارات برياضــات  المســؤولين فــي اإلم
أصحاب الهمم.. موجها الشــكر ألعضاء 
مجلــس إدارة االتحــاد العربــي لرياضة 

ذوي اإلعاقــة على جهودهم .
واختتمــت مســاء أمــس “الجمعــة” 
منافسات البطولة الدولية الودية لكرة 
الصــاالت للصــم ، حيــث تقــام المباراة 
ــي  ــادي أبوظب ــق ن ــن فري ــة بي النهائي
ــي  ــق الصــم ف ــم وفري ــاب الهم ألصح
وزارة الشــباب والرياضــة المصريــة، 
ــن  ــد المركزي ــاراة تحدي ــام مب كمــا تق
ــادي  ــي ن ــن فريق ــع بي ــث والراب الثال
 GSV العيــن ألصحــاب الهمــم ونــادي

ــي.وام دوســيلدورف األلمان

تواصل منافسات البطولة الدولية الودية لكرة الصاالت للصم

أوضــح علي حمــد البدواوي عضو مجلس 
اإلدارة باتحــاد االمــارات لكــرة القدم رئيس 
لجنة كرة القدم الشاطئية، أن برنامج إعداد 
منتخــب اإلمــارات لخــوض منافســات كأس 
العالم للكرة الشــاطئية فــي نوفمبر المقبل، 
يتضمن المشــاركة في ٤ بطوالت، فضا عن 
عــدد من المعســكرات الداخلية والخارجية.

وتســتضيف اإلمــارات، للمــرة الثانيــة 
ــم لكــرة  فــي تاريخهــا، نهائيــات كأس العال
القــدم الشــاطئية المزمــع إقامتهــا فــي دبــي 

ــر المقبــل. نوفمب
وأكــد البــدواوي، فــي تصريحــات لوكالــة 
ــر  ــاء اإلمــارات /وام/ أن برنامــج التحضي أنب
للمشــاركة فــي نهائيــات كأس العالم تضمن 
خــوض التصفيــات المؤهلــة للمونديال، قبل 
إعــان االتحــاد الدولــي لكــرة القــدم »فيفا« 
ــات  ــتضافة منافس ــارات باس ــوز اإلم ــن ف ع

البطولة.
وقــال: »قبــل اإلعــان عــن اســتضافة 

اإلمــارات لمونديــال الشــاطئية، وضعنا أكثر 
من ســيناريو اســتعدادا للمشــاركة ســواء من 
خــال التصفيــات أو من خال االســتضافة”.

وأضــاف: »يتضمــن جــدول المشــاركات 
الخارجيــة، البطولة العربية للكرة الشــاطئية 
المزمع إقامتها بالمملكة العربية الســعودية 
فــي فبرايــر المقبــل، وبطولة كأس آســيا في 
تاياند مارس القادم، وهي المؤهلة لنهائيات 
ــات دورة  ــى تصفي ــاوة عل ــم، ع كأس العال

األلعــاب اآلســيوية فــي ســبتمبر المقبل”.
وتشــارك اإلمارات في كأس آســيا بتاياند 
خــال الفترة مــن ١٦ إلى ٢٦ مارس المقبل، 
وهي البطولة التي تؤهل ٣ منتخبات آسيوية 
ــم، ليــس مــن بينهــم منتخــب  ــكأس العال ل
اإلمــارات الــذي ســيكون المنتخــب الرابــع 

ــد المنظم. باعتباره البل
وأكد البدواوي أن هناك اتجاها للمشاركة 
أيضــا فــي بطولــة العالــم لألنديــة المزمــع 
إقامتهــا بتركيــا في ســبتمبر المقبــل، بفريق 

يضــم جميع عناصــر المنتخــب الوطني.
وأوضح أن الفترات بين البطوالت المقبلة 
ستشهد إقامة العديد من معسكرات اإلعداد 
الداخلية والخارجية، أبرزها معسكر أوروبي 
قبــل المونديــال، عــاوة على بطولــة محلية 
كبــرى ســيتم اإلعــان عنهــا الحقــا، مشــيرا 
إلــى أن برنامــج اإلعــداد الموضــوع يجســد 
طموحــات منتخــب اإلمــارات فــي الظهــور 
بمســتوى متميــز فــي كأس العالــم، وتحقيق 
نتائج تليق بمكانة الكرة الشاطئية اإلماراتية 
التــي تشــهد تطــوراً كبيــراً علــى المســتوى 
ــاري، ويحدوهــا األمــل فــي  اإلقليمــي والق

مواصلــة الطفرة علــى المســتوى العالمي.
واختتــم تصريحــه مؤكدا ان اتحــاد الكرة 
يضع ثقته الكبيرة في الجهاز الفني واإلداري 
للمنتخب بقيادة اإلســباني فيكتور فاسكيس 
والجهــاز المعاون، باإلضافــة إلى بدر حارب 
مدير الفريق، في االستمرار بقيادة المنتخب 

خال الفترة المقبلة.وام

قررت اللجنة المنظمة لسباق ربدان 
للمحامــل الشــراعية ٢٢ قدمــًا، تأجيــل 
الســباق الــذي كان مقــررًا إقامتــه أمس 
الجمعــة إلــى موعد يحــدد الحقًا، نظرا 

لنشــاط الرياح وتقلب األحوال الجوية.
أبوظبــي  نــادي  الســباق  وينظــم 
للرياضــات البحريــة، ضمــن برنامــج 
الســباقات التراثيــة المعتمــدة للموســم 

ــر  ــم تســجيل أكث ــد ت ــي، وكان ق الحال
مــن 5٠ محمًا للمشــاركة في الســباق، 
والــذي يعــد الجولــة الثانيــة لهــذه 

ــة.وام الفئ

 تقــام اليــوم الســبت مباراتــان، ضمــن 
الفضيــة  دبــي  بطولــة كأس  منافســات 
ــب  ــا بماع ــة حالي ــو ٢٠٢٣، المقام للبول
نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروســية.

ــي  ــن فريق ــى بي ــاراة األول تجمــع المب
»إيه أم« بقيادة الشــيخة عليا آل مكتوم، 

ــور  ــادة حبت ــو«، بقي ــي كاف ــاب دب و«ذئ
ــاراة  ــي مب ــاز ف ــا ف ــور، وكل منهم الحبت

ــة. وخســر الثاني
وتجمــع الثانيــة بيــن فريقــي الحبتــور 
بقيــادة محمــد الحبتــور، وبنجــاش بقيادة 
حيــدر بنجــاش، وكل منهمــا خــاض مباراة 

ــه  ــور بمبارات ــاز الحبت ــط، وف ــدة فق واح
األولــى، وخســر بنجــاش مباراتــه األولــى.

ــي  ــرق ه ــة 5 ف ــي البطول ــارك ف ويش
اإلمــارات والحبتــور و«إيه أم« و«بنجاش« 
و«ذئــاب دبي كافو«، وتســتمر منافســاتها 

حتــى ٤ فبرايــر المقبــل.وام

منتخب اإلمـارات للكـرة الشاطئية يشارك في 4 بطوالت 
قبل استضـافــة كـأس العـالــم

تأجـيل سـبـاق ربدان للمحامــل الشـراعية 22 قـدمــًا

»كأس دبي الفضية للبولو« تواصل منافساتها بمباراتين اليوم

الكربي والغريب يتألقان في كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك لقفز الحواجز أبوظبي تستضيف 5 أحداث رياضية عالمية خالل فبراير المقبل

السهالوي يفوز بعضوية اللجنة التنفيذية في اتحاد غرب آسيا لكرة القدم

 تســتضيف أبوظبــي 5 أحــداث رياضية 
بــارزة خــال شــهر فبرايــر المقبــل، منهــا 
٣ أحــداث تقــام للمــرة األولــى، فــي إطار 
ســعيها المتواصــل للحفــاظ علــى مكانتهــا 
الرائدة، في استضافة أهم وأبرز األحداث 

الرياضيــة علــى مســتوى العالم.
ســتكون االنطاقة بالنســخة األولى من 
بطولة » مبادلة أبوظبي المفتوحة للتنس« 
من 5 إلى ١٢ فبراير ، حيث يشهد الحدث 
مشــاركة أقــوى وأبرز العبــات التنس على 
مســتوى العالــم، ومــن ضمنهــن التونســية 
أنس جابر المصنفة الثانية عالميا. وتشــهد 
ــاراة  ــر مــن ٦٠ مب ــة أكث المنافســات إقام
ــى  فــي مســابقات الفــردي والزوجــي عل
مــدار أيام البطولة الثمانيــة، باإلضافة إلى 

األنشــطة والفعاليات المختلفة.
وفــي ٩ فبرايــر المقبل تنطلق النســخة 
األولــى مــن طــواف اإلمــارات للســيدات، 
وهــو الحدث النســائي األبــرز الذي أطلقه 

ــا يعــد  ــي الرياضــي، كم ــو ظب ــس أب مجل
السباق العالمي الوحيد للدراجات الهوائية 
للســيدات فــي منطقــة الشــرق األوســط، 
حيــث يســتمر حتــى ١٢ فبراير، بمشــاركة 
٢٠ فريقــا نســائيا من جميــع أنحاء العالم، 
ــق »اإلمــارات القابضــة  ومــن بينهــم فري
للســيدات« الفريــق المحتــرف األول فــي 
الدولــة، حيــث يشــهد الطواف الــذي يقام 
ــد  ــرور بالعدي ــن خــال ٤ مراحــل، الم م

مــن أبــرز معالــم الدولــة.
ويعود الحدث العالمي األبرز للدراجات 
» طــواف اإلمــارات للرجــال« مجــددا 
ــق مــن  ــذي ينطل بنســخته الخامســة، وال
أبوظبــي ويختتــم فيهــا، خــال الفتــرة من 
٢٠ إلــى ٢٦ فبرايــر المقبــل، وفقا العتماد 
االتحاد الدولي للدراجات الهوائية لسلســة 
الســباقات العالميــة خــال العــام الجاري.

وينطلــق »طــواف اإلمــارات للرجــال« 
مــن أبوظبــي متضمنــا ٧ مراحــل لمســافة 

ــة  ــم الحضاري ــرورًا بالمعال ــم، م ١٠٢٨ ك
الفريــدة والتضاريــس الجغرافيــة المتنوعة 
بيــن الطبيعــة والصحراء والجبــال والطرق 
الســاحلية فــي مختلــف إمــارات الدولــة، 
وصواًل إلى المرحلة الختامية في العاصمة 
أبــو ظبــي، بمشــاركة نخبة مــن الدراجين 

العالمييــن والفــرق المحترفة.
ومن ابرز األحداث الرياضية في فبراير 
المقبــل أيضــا، إقامــة النســخة األولــى من 
بطولة مدن العالمية ألســاتذة البادل تنس 
ــر، بمشــاركة ١٢٨  ــى ٢٦ فبراي مــن ٢١ إل
مــن كبــار العبي البــادل العالمييــن، حيث 
تعــد تلــك البطولة هــي الوحيدة ألســاتذة 

البــادل تنس في الشــرق األوســط.
كمــا تقــام أيضــا خــال الفتــرة مــن ٢5 
ــادم منافســات  ــارس الق ــى ٣ م ــر إل فبراي
بنســخته  الصحــراوي  أبوظبــي  تحــدي 
ــائقين  ــن الس ــة م ــاركة نخب الـــ٣٢، بمش

ــم.وام ــول العال ح
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 يواصــل نجــوم المنتخــب الوطنــي للجوجيتســو 
برعاية »مبادلة لاستثمار« استعداداتهم  للمشاركة 
فــي االســتحقاقات القارية والعالميــة الكبرى، بداية 
مــن البطولــة اآلســيوية التــي تســتضيفها العاصمــة 
التايلنديــة بانكــوك فــي الفتــرة مــن ٢٤ وحتــى ٢٨ 

فبرايــر المقبــل بمشــاركة ٣٧ دولة.
»مبادلــة  برعايــة  الوطنــي  المنتخــب  وبــدأ 
لاســتثمار« المرحلــة األولــى مــن التحضيــرات 
ــي األول  ــك أبوظب ــة بن ــي بأكاديمي بمعســكر داخل
للجوجيتســو« في التاســع مــن يناير الجــاري بقيادة 
المــدرب البرازيلــي رامــون ليموس، وبمشــاركة ٢٢ 
العبــا والعبــة، والــذي اســتمر حتــى صبــاح أمــس 
الجمعــة، وذلــك قبــل الســفر اليــوم إلــى المعســكر 
الخارجــي المغلــق فــي مدينــة ســيدني األســترالية 
مــع بــدء العــد التنازلــي للحــدث اآلســيوي الكبيــر 

آواخــر الشــهر القــادم. 
وشــّكل العــام الماضــي محطــة اســتثنائية ألبطال 
منتخبنــا الوطنــي للجوجيتســو، حيــث حققوا خاله 
إنجــازات تاريخيــة غير مســبوقة بداية مــن البطولة 
اآلســيوية فــي البحريــن برصيــد ١٦ ميداليــة ملونــة 
تضمنــت ٨ ذهبيــات، ومــرورا بالفوز بـــ5 ميداليات 
تاريخيــة فــي األلعــاب العالمية/ بيرمنجهــام ٢٠٢٢/  
منهــا ذهبيتيــن، واإلنجاز الكبير اآلخــر خال بطولة 
العالــم األخيــرة اتــي اســتضافتها العاصمــة أبوظبي، 
والــذي تمثــل بالحفــاظ علــى اللقــب للعــام الثالــث 
علــى التوالــي بتحقيــق ٦٣ ميداليــة ملونــة منهــا ٢٦ 
ذهبيــة للمــرة فــي انجــاز هــو األول مــن نوعــه في 

ــخ البطولة. تاري
وفــي هــذا اإلطــار يقــول مبــارك المنهالــي مدير 
اإلدارة الفنيــة فــي اتحــاد اإلمــارات للجوجيتســو:« 
نحــن مقبلــون علــى موســم كبير للمنتخــب الوطني 
للجوجيتســو برعايــة »مبادلــة لاســتثمار« وبالنظــر 
إلــى اإلنجــازات التــي تحققــت العــام الماضــي، فإن 
صقــور الجوجيتســو قــد عقــدوا العــزم علــى تكــرار 
مشــاهد الفــرح ولحظــات الفخــر التــي اختبرناهــا 

خــال األشــهر الماضية«.
وتابــع:« مــع قــرب انتهــاء المعســكر الداخلي 
والــذي يعد المرحلــة التحضيريــة األولى لبطولة 
آســيا، أؤكــد أن اســتعدادات العبــي المنتخــب 
تســير وفقــا لمــا هــو مخطــط لهــا علــى ضــوء 
ــي  ــاز الفن ــده الجه ــذي أع ــي ال ــج الزمن البرنام
للوصــول إلــى الجاهزيــة المطلوبة قبــل االنتقال 

إلــى معســكر ســيدني«. 
وأوضــح المنهالــي:« يوفــر اتحــاد اإلمــارات 
للجوجيتســو كل اإلمكانــات التي تســاعد في تأهيل 
الاعبيــن على النحو األمثل، مثــل البرامج التدريبية 
المتطورة، والمرافق الحديثة، والمعسكرات الداخلية 
والخارجيــة التــي تعــزز جاهزيــة الاعبيــن وترفــع 
معدالت لياقتهم البدنية إلى المســتويات التنافســية 
المطلوبــة، وقــد أثبــت الاعبــون أنهــم دائمــا علــى 
الموعــد وجاهــزون لتمثيل الوطــن بأفضل صورة«. 
بــدوره يقــول رامون ليمــوس، مــدرب المنتخب 
الوطني للجوجيتســو:« تســيطر أجــواء التفاؤل على 
المعســكر، ومجموعــة الاعبيــن الذيــن وقــع عليهم 
االختيــار لتمثيــل المنتخب، وهم يتمتعــون بالطاقة 

ــة  ــة والذهني ــة البدني ــاس والحال ــة والحم اإليجابي
الممتــازة، ونحــن علــى ثقــة تامــة بقدراتهــم علــى 
ــاحات  ــى س ــق عل ــاح والتأل ــيرة النج ــة مس مواصل
ــات  ــون كل المقوم ــة، ويملك ــو العالمي الجوجيتس
التــي تمكنهــم من الحفــاظ على اللقب اآلســيوي«. 
ويؤكد ليموس أن الحفاظ على مكتسبات األعوام 
الماضيــة واعتــاء منصــات التتويج يضــع على عاتق 

الاعبين مســؤولية مضاعفة مســتقبا، وأن الاعبين 
يدخلــون بطولة آســيا بصفتهم حامليــن للقب، وأن 
جميــع المنتخبــات المشــاركة تهــدف إلــى تقديــم 
أداء يضمــن لهــا تحقيــق إنجــازات نوعيــة، وقــال:« 
يتعيــن علــى العبينــا التحلــي بأعلــى درجــات الصبر 
والتركيــز خــال المعســكرات التدريبيــة، وااللتــزام 
بتوجيهات الجهاز الفني ال سيما على صعيد الخطط 

واالمانــات الفنيــة وفهــم نمــط لعــب المنافســين، 
واالســتفادة مــن تجــارب النزاالت الســابقة وحســن 

توظيفهــا فــي قــادم البطوالت«. 
ــكيلة  ــول أن تش ــه بالق ــوس حديث ــم ليم واختت
ــرة  ــي الخب ــن عامل ــع بي ــي تجم ــب الوطن المنتخ
والشــباب، وأنــه مــن ضمــن الاعبيــن أولئــك 
الذيــن أبدعــوا علــى الســاحة المحليــة بالرغــم مــن 

حداثــة عهدهــم مــع البطــوالت، لكنهــم يمتلكــون 
موهبــة تســتحق التقديــر وننتظــر منهــم الكثير في 
ــن العــب  ــر م ــك أكث ــة. نمتل االســتحقاقات المقبل
مميــز يتنافســون فــي ذات الفئــة الوزنيــة مــا يعــزز 

ــا فــي الفــوز«.  فرصن
ويقــول محمــد الســويدي العب المنتخــب الذي 
ينافــس فــئ فئة ٦٩ كجــم  وصاحب فضيــة األلعاب 
العالمية الصيف الماضي:« سندخل بساط منافسات 
بطولــة آســيا واضعيــن نصــب أعيننا الفــوز باللقب، 
ــن يشــجعنا  ــارات الذي ــال شــعب اإلم ــة آم ومواكب
ــم األداء األفضــل والصعــود  ــا لتقدي ــا دائم ويحفزن

إلــى منصــات التتويج«.  
وأضاف:« رســالتنا على الــدوام تتمثل في تقديم 
أفضــل أداء والمنافســة الشــريفة واحتــرام الخصــم، 
وااللتــزام بقيــم الرياضة داخل البســاط وخارجه«. 
وتضــم تشــكيلة المنتخــب الوطنــي للجوجيتســو 
برعايــة »مبادلة لاســتثمار« كا مــن الاعبين ذياب 
النعيمــي وعمــر الســويدي وزن )5٦ كجــم(، وعمــر 
الفضلــي وخالــد الشــحي وزن )٦٢ كجــم(، ومحمــد 
ــي وزن  ــراج العولق ــر  وف ــلطان جب ــويدي وس الس
)٦٩ كجــم(، ومهــدي العولقــي )٧٧ كجم(، وســعيد 
الكبيســي وفيصل الكتبــي وزن )٨5 كجم(، وعبداهلل 

الكبيســي وهــزاع فرحــان وزن )٩٤ كجــم(.
أمــا على صعيد الاعبات فتضم التشــكيلة حمدة 
الشــكيلي وعايشــة الشامســي وزن )٤5 كجــم(، 
وبلقيــس عبــد الكريــم، وحصة الشامســي وزن )٤٨ 
كجــم(، وأســماء الحوســني وشمســة العامــري وزن 
)5٢ كجــم(، وبشــاير المطروشــي وزن )5٧ كجــم(، 
وهيــا الجهوري وشــما الكلبانــي )٦٣ كجم(، ومروة 

الحوســني )٧٠ كجــم(. 

بعثة منتخبنا للجوجيتسو تغادر إلى معسكر سيدني اليوم 
استعدادا للبطولة اآلسيوية بتايالند
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في انتظار ليلة ١٢ مارس المقبل، والتي ُيتّوج خالها 
أعلنت  ونجومها،  السينما  وُيكّرم صّناع  العام  فيلم 
األكاديمية األميركية للفنون وعلوم الصور المتحركة 
ترشيحاتها للنسخة الـ٩5 من جوائز األوسكار. كما في 
كل سنة تقريبًا، تأرجحت الترشيحات بين ما هو متوقَّع 
وما هو مفاجئ. وقد تصّدر فيلم »كل شيء في كل 
 Everything Everywhere( »مكان في وقت واحد
All at Once( خانة المفاجآت، حاصداً ١١ ترشيحًا. 
رغم ميزانيته الضئيلة وغرابة القصة التي يرويها وفائض 
الخيال العلمي فيه، استطاع هذا الفيلم أن يخترق قلوب 
أعضاء لجنة األوسكار. لم يكتِف بترشيحات عن فئات 
أفضل فيلم وسيناريو وإخراج، بل اقتنص تسميات 

لموسيقاه، وأزيائه، وممثاته، وممثليه، ومونتاجه.
من مفاجآت الترشيحات كذلك، فيلم »كل شيء هادئ 
 All Quiet on the Western( »على الجبهة الغربية
Front( والذي يروي تجربة جنود ألمان خال الحرب 
العالمية األولى. الفيلم الناطق باأللمانية والمقتبس عن 
رواية صادرة عام ١٩٢٩ لم يحقق نجاحًا جماهيريًا إثر 
صدوره، إال أن الترشيحات الـ٩ التي نالها تأتي بمثابة 
جائزة ترضية لمنصة »نتفليكس« وسائر منصات البث 

الرقمي. فبينما كانت تلك المنصات الحديثة الحاضر 
األبرز خال حفل األوسكار العام الماضي، ها هي 
تغيب جزئيًا هذه السنة، بعد أن عاد اإلقبال على 

ُدور السينما مع تراجع جائحة »كورونا«.
 All Quiet« وقفت »نتفليكس« كحائط دعم خلف
on the Western Front« دافعًة به إلى الطليعة، 
في وقٍت غابت أفام منصات أخرى بارزة مثل »أبل 
Apple« عن الفئات األساسية. وللمفارقة، فإن الفيلم 
الفائز بأوسكار العام الماضي »كودا CODA« كان 

من إنتاج المنصة.
بالتساوي مع الفيلم األلماني، حصد »جّنيات إنشرين« 
)The Banshees of Inisherin( ٩ ترشيحات، وذلك 
عن فئات أفضل فيلم، وإخراج، وتمثيل، وسيناريو، 
ومونتاج، وموسيقى. يسرد فيلم الكوميديا السوداء الذي 
تدور أحداثه على جزيرة آيرلندية متخّيلة عقب أحداث 
الحرب األهلية اآليرلندية، حكاية صداقة تتحّول إلى 
خصام بين رجلين، والترددات السلبية لذلك على حياة 
كَليهما. وقد حاز ممثلو »جنيات إنشرين« ترشيحاٍت 
بالجملة، وفي طليعتهم كولن فاريل المرّشح عن فئة 

أفضل ممثل بدور رئيسي.وكاالت

توقفــت نــواة األرض عــن الــدوران وربما بدأت 
ــتنتاج  ــي اس ــس، ف ــاه المعاك ــي االتج ــرك ف تتح
ســيصّعد الجــدل القائــم بيــن االختصاصييــن حــول 
هذه المســألة، حســب دراســة في مجلة »نيتشــر 
جيوســاينس«. ويتألــف هــذا »الكوكــب الموجــود 
داخل كوكب األرض« من الحديد بصورة رئيســية، 
ويقــع علــى عمــق 5 آالف كيلومتــر تحــت ســطح 

األرض، حســب وكالــة الصحافــة الفرنســية.
وتشــكل العمليــة الدقيقــة لــدوران النــواة محّل 
نقاش، ألّن المعلومات المحدودة المتوافرة تستند 
إلــى تحاليل دقيقة للموجات الزلزالية الناجمة عن 
الــزالزل األرضيــة عندمــا تمــّر عبر مركــز الكوكب. 
وبعدمــا حّلــل الباحثــان شــياو دونــغ ســونغ ويــي 
يانــغ مــن جامعة بكين، بيانــات الموجات الزلزالية 
للســنوات الســتين األخيــرة، توّصا إلــى أّن دوران 
النــواة »أصبــح شــبه متوقــف فــي عــام ٢٠٠٩ قبل 

أن يســتأنف التحــرك في االتجــاه اآلخر«.
وقــال المتخصصــان: »نعتقد أن النواة المركزية 
ــى ســطح  ــي اتجــاه بالنســبة إل ــرة ف ــدور كل م ت

األرض، علــى غــرار حركــة األرجوحــة«.

وأشارا إلى أّن »الدورة الكاملة )في االتجاهين( 
للنــواة المركزيــة تســتغرق نحــو ســبعين عامــًا«. 
ويعــود آخــر تغييــر في الــدوران قبل الــذي حدث 
عــام ٢٠٠٩ إلــى مطلع ســبعينات القرن العشــرين، 
فيما سُيســّجل التغيير التالي في منتصف أربعينات 
ــواة،  ــك دورة الن ــتكمل بذل ــي، وُتس ــرن الحال الق

حســب الباحَثْيــن الصينيين.
ويشــير العالمــان إلــى أّن هــذا الــدوران يتوقف 
بصــورة أو بأخــرى علــى التغيرات في طــول اليوم 
التــي هي عبــارة عن اختافات بســيطة في الوقت 
الدقيــق الــذي تحتــاج إليــه األرض للــدوران حــول 

محورها.
وال يتوافــر حتــى اليــوم ســوى القليــل مــن 
ــا  ــى م ــدوران عل ــر هــذا ال ــى تأثي المؤشــرات عل
يحدث على ســطح األرض. إال أّن الباحثين ُيظهران 
اقتناعــًا بوجــود روابــط ماديــة حقيقيــة بيــن كل 
ــوالن:  ــا األرض. ويق ــّون منه ــي تتك ــات الت الطبق
»نأمــل أن تحفــز دراســتنا باحثيــن آخريــن علــى 
ــام  ــاول األرض كنظ ــاذج تتن ــار نم ــم واختب تصمي

ــل«. وكاالت ــي متكام ديناميك

ازداد النشاط الشمسي في ١٣ يناير، حيث دارت 
مناطق ضخمة نشطة من الشمس حول طرفها الشرقي 

لتواجه األرض.
تم توقع موقع المناطق النشطة، المعنية التي يطلق 
عليها اسم NOAA 13169 وNOAA 13170، من قبل 
مجموعة شبكة التذبذب العالمية )GONG(، وهي شبكة 
من التلسكوبات عبر األرض تراقب الشمس باستمرار.

وتنضم المناطق النشطة المرئية حديثا إلى المناطق 
 NOAA ،النشطة الحالية األخرى التي تواجه األرض
١٣١٩٠ و١٣١٩١ و١٣١٩٢، والتي تمتد على نصفي 

الشمس الشمالي والجنوبي.
واقترحت ماحظات شبكة GONG التي تديرها 
مؤسسة العلوم الوطنية )NSF(، أنه مع تحول هذه 
المناطق النشطة لمواجهة األرض، سيشهد كوكبنا زيادة 
في األحداث الشمسية المتفجرة، بما في ذلك العديد 

.Cو M من التوهجات الشمسية من الفئة

وتم تأكيد هذا التوقع أيضا حيث انخرطت الشمس 
في عرض عنيف للتوهجات الشمسية والتي لحسن الحظ 
لم تشكل أي خطر على األرض بصرف النظر عن انقطاع 

.M الراديو الطفيف المرتبط بالتوهجات من الفئة
وقال أليكسي بيفتسوف، المدير المساعد للبرنامج 
الشامل المتكامل للمرصد الوطني للطاقة الشمسية 
)NISP(، والذي يتضمن شبكة GONG، في بيان: »لقد 
أعطانا تصوير GONG البعيد المدى نحو أسبوعين من 
البيانات، حيث ستظهر منطقتان كبيرتان نشطتان قريبا 
على الجانب المواجه األرض من الشمس، ما يزيد من 
احتمالية التوهجات الكبيرة واألنشطة الشمسية األخرى 

التي يمكن أن تؤثر سلبا على الكوكب«.
وتعتمد شبكة GONG على تقنية تسمى الهولوغرام 
الشمسي والتي تستخدم الموجات الصوتية التي ترتد 
عبر باطن الشمس لتكوين صورة للنشاط الشمسي على 

جانب نجمنا المواجه لنا البعيد.وكاالت

كشــفت دراســة جديــدة عــن وجــود عاقــة بين 
زيــادة محيــط الخصــر فــي منتصــف العمــر وإصابة 
الشــخص بالضعــف الجســدي الشــديد فــي مرحلــة 

الشيخوخة.
ووفقــًا لشــبكة »ســي إن إن« األميركيــة، فقــد 
تابعــت الدراســة ٤5٠٩ أشــخاص من النرويــج كانوا 
يبلغــون مــن العمــر ٤5 عامــًا فــي بدايــة الدراســة، 
وجــرت متابعتهــم ألكثــر مــن عقديــن مــن الزمــن.

ووجــد الفريــق أن المشــاركين، الذين كان قياس 
محيــط الخصــر لديهــم مرتفعًا فــي بداية الدراســة، 
كانوا أكثر عرضة بنسبة 5٧ % ألن يكونوا »ضعفاء« 
جســديًا مع تقدمهم في العمر، مقارنة باألشــخاص 

الذيــن كان لديهــم قياس محيــط خصر صغير.
لكــن الباحثيــن التابعيــن لجامعة أوســلو أشــاروا 
إلــى أن هــذا الضعــف ال يعني أن الشــخص الُمســن 
»يترنــح فــي مشــيه أو ينحنــي علــى عصــا، كمــا قد 

يتبــادر إلــى ذهــن البعــض، ولكــن بــداًل مــن ذلــك، 
يشــمل الضعــف عدم تمكن الشــخص من اإلمســاك 
باألشــياء جيــداً؛ أي ضعــف عضات جســمه، وبطء 
حركتــه أثنــاء المشــي وازديــاد شــعوره باإلرهــاق 
ــاض  ــوزن، وانخف ــن ال ــر م ــه الكثي ــام، وفقدان الع

ــاطه البدني«. نش
ــون، فــي الدراســة التــي ُنشــرت  وكتــب الباحث
بمجلــة »بــي إم جــي أوبــن« العلميــة: »قــد تكون 
هناك عدة أســباب لهذا األمر؛ من بينها أن الســمنة 
تــؤدي إلــى زيــادة االلتهــاب فــي الخايــا الدهنيــة، 
والتــي يمكــن أن ُتلحــق الضــرر باألليــاف العضليــة، 
ممــا يؤدي إلى انخفاض قــوة العضات ووظائفها«.

وخلــص الفريــق البحثــي إلــى أن النتائــج تســلِّط 
الضــوء على ضرورة حفاظ األشــخاص على أوزانهم 
عنــد مســتوى منخفض فــي منتصف العمــر؛ حفاظًا 

علــى صحتهم الجســدية فيما بعــد.وكاالت

ترشيحات »أوسكار 2023«... »كل شيء في كل مكان« يتصّدر عن 11 فئة نواة األرض تتحـرك في االتجاه المعاكس

منطقتان هائلتان نشطتان تدوران على الشمس وتواجهان األرض زيادة محيط الخصر بمنتصف العمر قد تصيبك بالضعف في الشيخوخة

باع المغّني الكندي جاستن بيبر حقوق أعماله 
الموسيقية لشركة »هيبغنوزيس سونغز كابيتال« 
لقاء ٢٠٠ مليون دوالر، على ما أفادت الشركة 

ومصدر مطلع على الملف الثاثاء. الماضي.
وبهذه الصفقة يكون بيبر البالغ ٢٨ عامًا قد 
باعوا  الذين  الفنانين  من  مجموعة  حذو  حذا 
أخيرًا حقوق كامل أعمالهم لقاء مئات المايين، 

من بينهم بروس سبرينغستين وبوب ديان.
وأوضحت الشركة المتخصصة في إدارة الحقوق 
الموسيقية والتي تملك أصًا حقوق أعمال فرقة 
»ذي رد هوت تشيلي بيبرز« األمريكية، أنها 
»استحوذت على كامل حصص جاستن بيبر في 
حقوق النشر )وبينها حقوق المؤلف في التنفيذ( 
والتسجيات الرئيسية والحقوق المجاورة لكامل 
أعماله«. لكن الشركة لم تِشر إلى قيمة الصفقة.

األخيرة  السنوات  في  المنافسة  واحتدمت 
بين أدوات االستثمار على غرار »هيبغنوزيس« 
و«كونكورد« و«برايمري ويف« وبين شركات 
األعمال  وإنتاج  التسجيات  رئيسية في قطاع 

الموسيقية من مثل »يونيفرسال ميوزيك«.
وتعود رغبة المستثمرين في الحصول على 
إلى  كبير  حّد  إلى  الموسيقية  األعمال  حقوق 
التدفقي الذي فتح فرصًا لصناعة  البث  ظهور 
كانت تبحث عن نموذج جديد في أوائل العقد 

األول من القرن الحادي والعشرين.
وباع أكثر من فنان حقوق أعمالهم في السنتين 
األخيرتين إلى شركات صناعة الموسيقى الكبرى 
لقاء مبالغ مرتفعة، ومن هؤالء المغني البريطاني 
ستينغ الذي تخّلى عن حقوق كامل مجموعته 
لـ«يونيفرسال  تابع  فرع  إلى  أغنيات  كمؤلف 
ميوزك«، في صفقة قدرت وسائل إعام أمريكية 

قيمتها بنحو ٢5٠ مليون دوالر.وكاالت

وجدت دراسة علمية جديدة أن القيام بما يقل قليًا عن 
١٠ دقائق من المجهود المعتدل إلى القوي كل يوم يحسن 
الذاكرة ويعزز نشاط الدماغ وقدرته على أداء العمليات 

التنفيذية مثل التخطيط والتنظيم.
النشاط  يتمثل  األميركية،  ووفق شبكة »سي إن إن« 
البدني المعتدل في المشي السريع، وركوب الدراجات، 
والصعود والهبوط بسرعة على السالم، فيما يتمثل النشاط 

القوي في الرقص الهوائي، والركض، والجري، والسباحة.
وفي الدراسة الجديدة، قاس الباحثون نشاط نحو ٤5٠٠ 
شخص في المملكة المتحدة على مدار ٢٤ ساعة لمدة ٧ 
أيام، باستخدام أجهزة تتبع للحركة ربطوها حول أرجلهم.

وبعد ذلك، فحص الباحثون كيفية تأثير نشاط المشاركين 
على ذاكرتهم قصيرة المدى، وقدرتهم على حل المشكات، 

ومهارات المعالجة لديهم.
ووجد الفريق أن األشخاص الذين أمضوا »مدة زمنية صغيرة 
)ما بين ٦ و٩ دقائق( في أداء األنشطة المعتدلة أو القوية 
حصلوا على درجات أعلى فيما يتعلق باإلدراك والتخطيط 

والتنظيم، مقارنة بأولئك الذين مارسوا أنشطة خفيفة«.
قال مؤلف الدراسة جون ميتشل، طالب الدكتوراه في 
»مجلس البحوث الطبية« بـ»معهد الرياضة والتمرين والصحة« 
في »كلية لندن الجامعية«: »لقد وجدنا ببساطة أن هؤالء 
األفراد الذين يؤدون أنشطة قوية يمتلكون إدراكًا أعلى 
اعتادوا ممارسة  الذين  المتوسط، مقارنة باألشخاص  في 

األنشطة البسيطة«.
باإلضافة إلى ذلك، وجدت الدراسة، التي ُنشرت في 
»مجلة علم األوبئة وصحة المجتمع«، أن قضاء مزيد من 
الوقت في النوم أو الجلوس أو االنخراط في حركة خفيفة 

فقط يترك تأثيراً سلبيًا على الدماغ.وكاالت

ــرض  ــد م ــة رص ــابقة إمكاني ــاث س ــفت أبح كش
الســرطان مــن خــال تغييــر رائحــة البــول، وأعلــن 
ــاف  ــى اكتش ــدرة عل ــه الق ــل لدي ــون أن النم باحث

ــوز«. ــه »ســكاي ني ــك، حســب مــا ذكرت ذل
وفــي النتائــج التــي جــرى التوصــل إليهــا، والتــي 
 Proceedings of the Royal« نشــرت فــي مجلــة
Society«، أفاد الباحثون أن هذه الحشــرات يمكن 
ــة  ــث التكلف ــن حي ــة م ــة فّعال ــتخدامها كطريق اس

لرصــد اإلصابــة بالســرطان.
وفــي هــذا الصدد، قالــت البروفســورة باتريســيا 
ديتــور، الباحثة بجامعة الســوربون بشــمال باريس: 
»يمكن اســتخدام النمل ككاشف حيوي للتمييز بين 
األفــراد األصحــاء وغيرهــم مــن الحامليــن لــألورام، 
وذلــك نظــرًا ألنهــا ســهلة التدريــب وســريعة التعلم 

وفّعالــة للغايــة، وال تكلف شــيئًا لاحتفــاظ بها«.
ــا  ــى دراســة ســابقة، أجرته واعتمــد البحــث عل
البروفســورة ديتــور وزماؤهــا، حيــث أظهــروا أن 
النمل قادر على »شــم« الخايا الســرطانية البشــرية 

المزروعــة فــي المختبــر.
ــون عــن  ــة، كشــف الباحث وفــي الدراســة الحالي
ــوع المعــروف  ــى الن ــة، تنتمــي إل تعريــض ٧٠ نمل
باســم »فورميكا فوســكا«، لعينات بــول من الفئران 

المصابــة بــاألورام وغيــر المصابــة.
ــة  ــن معرف ــل م ــن النم ــارب، تمك ــد ٣ تج وبع
الفــرق بيــن رائحــة بــول الفئــران الســليمة، ورائحة 
بــول الفئــران المصابــة بــاألورام. وأرجــع الباحثــون 
ــدى  ــة ل ــة للغاي ــم الحساس ــة الش ــى حاس ــك إل ذل

النمــل.وكاالت

تبدو موجة الطقس البارد الحالية التي تجتاح 
المملكة المتحدة وكأنها قادمة من عالم آخر 
تمامًا بعد درجات الحرارة المرتفعة القياسية 
عام ٢٠٢٢، ومع  أشهر صيف  الُمسجلة خال 
ارتفاع درجات الحرارة والبرودة في جميع أنحاء 
العالم في ظل تأثير تغير المناخ على الطقس، 
سيثار سؤال ملح حول توقعات بيئة عمل الناس 
في ظروف شديدة الحرارة أو شديدة البرودة، 

حسب مؤسسة »أتونومي« البريطانية.
مؤسسة  عن  صادر  حديث  تقرير  وأشار 
»أتونومي« لاستشارات إلى أنه بحلول نهاية 
العقد الحالي، قد يعمل ثلثا العمال في المملكة 
المتحدة في موجات شديدة الحرارة تتجاوز ٣5 
درجة مئوية )٩5 فهرنهايت(. وفي يوليو ٢٠٢٢، 
بلغت أعلى درجة حرارة مسجلة في إنجلترا 

٤٠.٣ درجة )١٠٤.5 فهرنهايت(.
على  المعتادة  البلدان  بعض  عكس  وعلى 
الحرارة الشديدة، تواجه المملكة المتحدة بعض 
التحديات الخاصة فيما يتعلق بالطقس الحار، 
إذ إن وجود أجهزة تكييف الهواء أمر نادر في 
إنجلترا، والمباني غير مصممة لمراعاة التبريد، 

بحسب تقرير »أتونومي«.
لدى  ليست  األخرى،  البلدان  عكس  وعلى 
المملكة المتحدة حاليًا درجة حرارة عمل قانونية 
قصوى يتعين التوقف عن العمل عند بلوغها. 
ولذلك، ناهيك عن البيئة اإلنشائية غير المائمة 
لمواجهة ارتفاع الحرارة، فإن المملكة المتحدة 
غير مهيأة لصيف حار يتعين التعامل معه باعتباره 

»الوضع الطبيعي الجديد«، بحسب التقرير.
غالبية  تحتوي  الوضع،  هذا  عكس  وعلى 
خال  لاستخدام  مركزية  تدفئة  على  المباني 
فترات البرد، ولكنها غالبًا ما تفتقر إلى آليات 
وتقلبات  الطاقة  لتجنب هدر  المناسبة  العزل 

درجات الحرارة في الباد.وكاالت

جاستن بيبر يبيع حقوق أغانيه 
مقابل 200 مليون دوالر

10 دقائق من المجهـود المعـتدل 
إلى القوي تعزز قدرات الدماغ

النمـل لديه القـدرة على اكتشـاف 
مــرض الســـرطــان

ثلثا عمال بريطانيا سيعملون في 
طقس شديد الحرارة نهاية العقد

»لينوسان«  البوليسي  الكوميدي  الفيلم  حّل 
)L’Innocent( من إخراج لوي غاريل و”ال نوي دو 
دوز” )La Nuit du ١٢( لدومينيك مول الذي يتناول 
التحقيق في جريمة قتل امرأة، في صدارة الترشيحات 
لجوائز “سيزار” التي يقام االحتفال الـ٤٨ لتوزيعها في 
٢٤ فبراير المقبل. وتقّدم »لينوسان« بأحد عشر ترشيحًا 

و«ال نوي دو دوز« بعشرة ترشيحات على فيلمي »آن 
كور« )En Corps( لسيدريك كابيش و”باسيفيكسيون” 
)Pacifiction( من بطولة بونوا ماجيميل اللذين حصل 
كل منهما على تسعة ترشيحات. وتتنافس فاني أردان 
وجولييت بينوش ولور كاالمي وفيرجينيا إيفيرا وأديل 

إكزارشوبولوس على جائزة أفضل ممثلة.وكاالت

»لينوسان« و»ال نوي دو دوز« يتصدران السباق إلى جوائز »سيزار«

لجأت أم بريطانية ال تشعر ابنتها البالغة من العمر خمس سنوات بالشبع 
أبدًا إلى وضع بوابة خاصة على مطبخها، لمنع طفلتها من تناول الوجبات 

الخفيفة عندما ال ُيفترض بها ذلك.
وتقول هولي ويليامز )٢5 عامًا( إن ابنتها هارلو تعاني من متازمة برادر 
ويلي منذ أن كان عمرها ستة أشهر، وتعني الحالة أنها تفتقد الكروموسوم ١5، 
الذي ينظم الجوع، مما يعني أن طفلتها الصغيرة تعاني من الجوع بشكل دائم.

واعترفت األم بأن وجود بوابة خاصة لألطفال في المطبخ لن ينجح مع تقدم 
هارلو في السن، ولديها خطط »للحصول على أقفال« للخزائن في المستقبل 

حتى ال تتمكن ابنتها من تناول الطعام كلما أرادت ذلك.
وتزن هارلو حاليًا حوالي ٤5 كيلو غرام، أي أكثر من ضعف متوسط وزن 
فتاة تبلغ من العمر خمس سنوات. لكن والدتها تبذل قصارى جهدها لتكون 

صارمة مع ابنتها، وتتأكد دائمًا من أنها تتناول نظامًا غذائيًا صحيًا ومتوازنًا.
الطعام.  المستمر عن  البحث  أعراض هارلو هو  وأوضحت هولي »أحد 
عندما يصل األطفال المصابون بمتازمة برادر ويلي إلى سن معينة، يصبحون 
مهتمين بتناول الطعام. ويفقدون الكروموسوم ١5 الذي يتحكم في مستويات 

الجوع، مما يعني أنهم يشعرون بالجوع باستمرار«.وكاالت

تمنع طفلتها من دخول المطبخ بسبب حالة نادرة

#هذه_أبوظبي بعدسة بول وينوار: الباهية


