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اأن�صار عمران خان يوا�صلون دعمه  حتى النهاية

ري�صي �صوناك والرهان ال�صعب

مو�سكو : ال �سروط م�سبقة للتفاو�ض مع كييف

�أوكر�نيا تبد�أ هجوما على خري�صون.. ورو�صيا تعلن �صده
�أن�صار عمر�ن خان يغلقون �لطرق يف �إ�صالم �باد 

•• اإ�سالم اباد-رويرتز:

اأغ�����ل�����ق اأن���������ص����ار رئ���ي�������س ال���������وزراء 
ال��ب��اك�����ص��ت��اين ال�����ص��اب��ق ع��م��ران خان 
اإ�صالم  العا�صمة  بالقرب من  طرقا 
تعطيل  اإىل  اأدى  مم���ا  اأم�������س،  اب����اد 
حركة املرور واإغالق مدار�س، وذلك 
اغتيال  ع��ل��ى حم���اول���ة  ل��الح��ت��ج��اج 
مناه�صة  م�����ص��رة  خ���الل  زع��ي��م��ه��م 

للحكومة منذ اأيام.
ال�صابق،  الكريكيت  جن��م  وت��ع��ر���س 
ال������ذي ي�����ص��غ��ط م����ن اأج������ل اإج������راء 
ان���ت���خ���اب���ات ع���ام���ة م���ن���ذ الإط����اح����ة 
ب��ه م��ن من�صب رئ��ي�����س ال�����وزراء يف 
ني�صان،  اأب��ري��ل  يف  ب��رمل��اين  ت�صويت 
لإطالق نار يف م�صرة يوم اخلمي�س 
املا�صي. ويتلقى العالج من اإ�صابات 

يف �صاقه.
علي  ي���وار  ال�صرطة  م�����ص��وؤول  وق���ال 
بالغة  ����ص���ع���وب���ة  ي����ج����دون  ال���ن���ا����س 
الأ�صر  ال���ع���م���ل...  اإىل  ال���ذه���اب  يف 
منذ  امل��روري��ة  التكد�صات  يف  عالقة 
بالغات  تلقينا  اأن��ن��ا  حتى  ���ص��اع��ات. 
باأن املحتجني مل ي�صمحوا ل�صيارات 

الإ�صعاف باملرور.
خلف  ال��ذي  �صريف،  �صهباز  ورف�س 
خ����ان يف م��ن�����ص��ب رئ��ي�����س ال�������وزراء، 
باإجراء انتخابات جديدة،  مطالبته 
واأدى هذا املاأزق اإىل زعزعة ا�صتقرار 
يبلغ  وال��ت��ي  ن��ووي��ا  امل�صلحة  ال��دول��ة 

عدد �صكانها 220 مليون ن�صمة.
اأن�صار خان احتجاجاتهم على  وبداأ 
اباد  اإ�صالم  ح��ول  الرئي�صية  الطرق 
واأغلقوا  الث��ن��ني.  م��ت��اأخ��ر  وق���ت  يف 
مطار  اإىل  امل���وؤدي  ال�صريع  الطريق 

اإ���ص��الم اب���اد ال���دويل وال��ط��رق التي 
ت��رب��ط ال��ع��ا���ص��م��ة مب��دي��ن��ت��ي لهور 

وبي�صاور.
اأن�صار  تلفزيونية  لقطات  واأظهرت 
خ���ان وه���م ي��ح��رق��ون الإط�����ارات مع 
ن�������ص���ب خم���ي���م���ات ل���الح���ت���ج���اج يف 

ال�صوارع.
املدار�س  ج��م��ي��ع  احل��ك��وم��ة  واأم�����رت 
احلكومية واخلا�صة باإغالق اأبوابها 
اطلعت  لأم��ر  وفقا  ال��ث��الث��اء،  ام�س 

عليه رويرتز.

بريطانيا: هجوم �حلوثي �لإرهابي وتهديد 
�ملالحة حرب �قت�صادية غري مقبولة

•• لندن-وكاالت:

و�صفت اململكة املتحدة، الهجمات احلوثية الإرهابية التي ا�صتهدفت ميناء ال�صبة 
النفطي، جنوبي �صرق اليمن، والتهديدات التي تتعر�س لها املالحة الدولية من 

قبل امليلي�صيا احلوثية، باأنها حرب اقت�صادية غر مقبولة.
على  مرئي  ت�صريح  يف  اأوبنهامي،  ريت�صارد  اليمن  لدى  الربيطاين  ال�صفر  وق��ال 
ح�صابه مبوقع تويرت، :اإن هجوم احلوثيني الإرهابي على منفذ ال�صبة يف احلادي 
والع�صرين من اأكتوبر الفائت، والتهديدات التي تتعر�س لها املالحة الدولية، متنع 
من  احلكومة  ومتنع  اليمني،  النفط  ت�صدير  من  اليمنية  احلكومة  فاعل  ب�صكل 

توفر م�صادر الدخل التي تذهب عوائدها لدفع مرتبات املوظفني اليمنيني.
واأ�صاف: “ت�صعر اململكة املتحدة واملجتمع الدويل بقلق بالغ ب�صاأن الأمن البحري 

الدويل وتعترب هذه التهديدات غر مقبولة متاما.
وحث ال�صفر الربيطاين جميع الأطراف ال�صيا�صية يف اليمن ول�صيما احلوثيني 

على اغتنام الفر�صة واملوافقة على التحرك نحو ال�صالم ل�صالح ال�صعب اليمني.

�ص 06
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بلدية مدينة اأبوظبي تعزز املظهر اجلمايل 

ملداخل وخمارج اأبوظبي عند منطقة غنتوت

اأخبار الإمارات

دعوة لإنهاء حرب اأوكرانيا.. هل 

ت�شهد قمة املناخ انفراجة؟

عربي ودويل

ختام ا�شتثنائي للن�شخة 27 

من بطولة العامل للجوجيت�شو

الفجر الريا�شي

 COP28 االإمارات واالأردن واإ�سرائيل يوقعون مذكرة تفاهم للم�سي قدمًا يف م�سروع االزدهار واالنتهاء من �سياغة خطط التنفيذ مع انعقاد موؤمتر

رئي�س �لدولة و�لرئي�س �مل�صري ي�صهد�ن توقيع �تفاقية �إن�صاء 
�أحد �أكرب م�صاريع طاقة رياح يف م�صر بقدرة 10 جيجاو�ط

حممد بن زايد وال�صي�صي ي�صهدان توقيع اتفاقية تطوير م�صروع لطاقة الرياح الربية     )وام(

و�سع مل ت�سهده منذ اأزمة ال�سوي�ض 1956
قطارها خرج عن �ل�صّكة: ماذ� حدث يف �ململكة �ملتحدة؟

•• الفجر -مايك غولد�سميث –ترجمة خرية ال�سيباين 

عندما يخرج القطار عن م�صاره، كل �صيء ي�صر ب�صرعة كبرة! ويف الأ�صهر 
الثالثة املا�صية، حتركت الأمور بالتاأكيد باإيقاع �صريع جدا يف اململكة املتحدة، 

مما اأثار ا�صتياء معظم الأ�صر الربيطانية، واإىل اندها�س بقية العامل.
ميكننا اأن نعترب اأن القطار بداأ يف الت�صارع عام 2016، عندما قررت اململكة 
املتحدة مغادرة الحتاد الأوروبي، واأنه ت�صارع اأكرث عندما بداأ �صريان املغادرة، 
الو�صع، ومع احلرب يف  2021. وباء كوفيد مل ي�صاعد يف تغير  يف يناير 
عن  �صتخرجه  حمالة  ل  كانت  التي  ال�صرعة  اإىل  القطار  و�صل  اأوك��ران��ي��ا، 
ال�صكة. وبداأ يف القيام بذلك مع ا�صتقالة بوري�س جون�صون يف يوليو، عندما 
اأنهم مل يعودوا  اإىل  املحافظني  ونائباً من حزب  وزي��راً   50 اأك��رث من  اأ�صار 

قادرين على دعمه.
زعيمهم  اختيار  املحافظني  ح��زب  ن��واب  ب��داأ  التاليني،  ال�صهرين  م��دار  على 
اجلديد، قبل منا�صدة اأع�صاء احلزب البالغ عددهم 180 األًفا لالختيار بني 

املر�صحني النهائيني.                                         )التفا�صيل �س11(

بر�صا�س  �أم���ريك���ي  م��ق��ت��ل 
�ل����ع����ر�ق يف  م�����ص��ل��ح��ن 

•• وا�سنطن-وكاالت:

ال�������ص���رط���ة  م���������ص����ادر يف  ك�������ص���ف���ت 
اأمركياً  م���واط���ن���اً  اأن  ال��ع��راق��ي��ة، 
بغداد،  ال��ع��ا���ص��م��ة  يف  ح��ت��ف��ه،  ل��ق��ي 
لختطافه،  ف��ا���ص��ل��ة  حم���اول���ة  ب��ع��د 
العراقية  اخل��ارج��ي��ة  اأف�����ادت  فيما 
لتقدمي  احل����ادث  يف  حتقيق  بفتح 
م�صادر  واأ�صافت  للق�صاء.  اجلناة 
بال�صرطة اأنه جرى نقل اجلثة اإىل 
م�صت�صفى يف حي الكرادة بالعا�صمة 
العراقية، فيما اأ�صار تقرير مبدئي 
ب�صبب  تويف  اأن��ه  اإىل  امل�صت�صفى  من 

ر�صا�صة.
وقال رائد بال�صرطة العراقية وفقا 
العيان  و�صهود  املبدئية  لتحرياتنا 
اختطاف  م�����ص��ل��ح��ون  ح�����اول  ف��ق��د 

املواطن الأمركي.
اآخ��ر من ال�صرطة  اأف��اد م�صدر  كما 
بطاقة  ي��ح��م��ل  ك����ان  ال�����ص��ح��ي��ة  اإن 
اأن��ه يعمل مدر�صا  هوية تبني منها 

للغة الإجنليزية، وفق رويرتز.
اإىل ذلك، قال م�صوؤولن بال�صرطة 
الك�صف  ع����دم  ���ص��ري��ط��ة  ال��ع��راق��ي��ة 
اأ�صيب  ال��رج��ل  اإن  هويتيهما  ع��ن 
�صيارته  يقود  كان  بينما  بر�صا�صة 
ال�صفة  على  ال��ك��رادة  منطقة  ع��رب 
�صبب  ل��ك��ن  دج��ل��ة،  لنهر  ال�صرقية 

ا�صتهدافه مل يت�صح.

�لرئي�س �لتون�صي ينفي �لت�صييق على 
كاذبة �دعاء�ت  ويعتربها  �حلريات 

•• تون�س-وكاالت:

ال��ت��ون�����ص��ي قي�س  ال��رئ��ي�����س  ن��ف��ى 
باأنها  و�صفها  م��ا  جم���ددا  �صعيد 
على  بالت�صييق  ك��اذب��ة  ادع�����اءات 
اللتفاف  منها  الهدف  احلريات 

على اإرادة ال�صعب.
وجاء يف بيان لرئا�صة اجلمهورية 
الدعاءات  جم��ددا  فند  �صعيد  اأن 
يف  بالت�صييق  امل��ت��ع��ل��ق��ة  ال��ك��اذب��ة 
بالفعل  هناك  كان  فلو  احلريات، 
البع�س  حماكمة  لتمت  ت�صييق 
من اأجل التحري�س على القتتال 
والدعوة اإىل تغير هيئة احلكم.

واأ�صاف �صعيد يف اجتماع مع وزير 
الداخلية توفيق �صرف الدين اإن 
اللتفاف  وه��ي  معروفة  ماآربهم 
على اإرادة ال�صعب وافتعال الأزمة 
تلو الأزمة، والرمتاء يف اأح�صان 

قوى خارجية.
وتابع فلو كان هناك ت�صييق كما 
يف  �صوي�صرا،  يف  التقوا  ملا  يّدعون 
يف  معار�صني  م�صاركة  اإىل  اإ�صارة 
اجتماعات جمل�س حقوق الإن�صان 

بجنيف.

م�صار ال�صلطة الأمركية وقراراتها 
امل�صتقبلية.

م����ق����ع����دا يف   20 ت�������ص���ن���ي���ف  ج�������رى 
اأنها  ع��ل��ى  ال��ك��ون��غ��ر���س  ان���ت���خ���اب���ات 
ت��ت��اأرج��ح ب��ني مر�صحي احل��زب��ني يف 

انتظار احل�صم ب�صناديق القرتاع.
فتحت مراكز الت�صويت يف انتخابات 
للكونغر�س،  ال��ن�����ص��ف��ي  ال��ت��ج��دي��د 
ال�����ولي�����ات  ب���ع�������س  ال�����ث�����الث�����اء، يف 
ال�صاحل  ع��ل��ى  ال��واق��ع��ة  الأم��رك��ي��ة 
ال�����ص��رق��ي. وب����داأت م��راك��ز الق���رتاع 
اأبوابها  ف��ت��ح  ال�����ص��رق��ي  ال�����ص��اح��ل  يف 
 11،00( �صباحاً  ال�صاد�صة  ال�صاعة 

بتوقيت غرينت�س(.
وفيما يجري التناف�س على ال�صيطرة 
على كّل من جمل�س النواب وجمل�س 
40 مليون  اأك��رث من  اأدىل  ال�صيوخ، 
الت�صويت  خالل  باأ�صواتهم  �صخ�س 

املبكر يف جميع اأنحاء البالد
اأع�������ص���اء جمل�س  ان���ت���خ���اب  و���ص��ي��ت��م 
اأع�صاء  وث���ل���ث  ال�435،  ال����ن����واب 
من  ن��ائ��ب��ا  ال�35  ال�����ص��ي��وخ  جم��ل�����س 

اأ�صل 100 نائب.

قلق اأمريكي من تدخالت رو�سية و �سينية

فتح مر�كز �لت�صويت يف �نتخابات �لتجديد �لن�صفي للكونغر�س
•• وا�سنطن-وكاالت:

الن�صفية  النتخابات  انطالق  قبيل 
الأمركية ذكرت �صبكة )اإن بي �صي( 
التحقيقات  م��ك��ت��ب  اأن  الأم���رك���ي���ة 
حمطات  ين�صئ  اأن  ق��رر  ال��ف��ي��درايل 
يف  خ�����ارج�����ي  ت����دخ����ل  اأي  مل����راق����ب����ة 

النتخابات الن�صفية.
وب�������ص���ب���ب خم��������اوف م�����ن ال���ت���دخ���ل 
رو�صية  تدخالت  اأي  ومن  اخلارجي 
النتخابات  يف  و���ص��ي��ن��ي��ة  واإي���ران���ي���ة 
اأن�������ص���اأ مكتب  ال��ن�����ص��ف��ي��ة احل���ال���ي���ة، 
قيادة  مقر  ال��ف��ي��درايل  التحقيقات 
يف  مقره  لالنتخابات  جديدة  اأمنية 
قيادة منف�صلة يف  وا�صنطن ومراكز 
جميع املكاتب امليدانية البالغ عددها 

اأنحاء البالد. جميع  يف  مكتًبا   56
وف����ت����ح����ت م�����راك�����ز ال���ت�������ص���وي���ت يف 
الن�صفي  ال���ت���ج���دي���د  ان����ت����خ����اب����ات 
للكونغر�س، اأم�س الثالثاء، يف بع�س 
ال��ولي��ات الأم��رك��ي��ة ال��واق��ع��ة على 

ال�صاحل ال�صرقي.
ال�صاحل  الق���رتاع يف  وب���داأت مراكز 
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عادل �جلبري ل�»و�م«: مبادر�ت �لإمار�ت و�ل�صعودية 
وم�صر توؤكد حر�صها على مو�جهة �لتغري �ملناخي 

•• �رشم ال�سيخ-وام:

لل�صوؤون اخلارجية مبعوث  ال��دول��ة  وزي��ر  ع��ادل اجلبر  اأك��د معايل 
الإمارات  دول��ة  جهود  اأن  ال�صعودية  العربية  اململكة  يف  املناخ  �صوؤون 
ومبادراتها  العربية،  م�صر  وجمهورية  ال�صعودية  العربية  واململكة 
وحر�س  اهتمام  م�صتوى  تعك�س  والإقليمية،  واخلارجية  الداخلية 

الدول الثالث على مواجهة حتديات التغر املناخي. 
)وام(:  الإم����ارات  اأن��ب��اء  لوكالة  خا�صة  ت�صريحات  يف  معاليه  وق��ال 
كبراً مبو�صوع  اهتماماً  وال�صعودية وم�صر  الإم��ارات  تويل كل من 
اأن  جهودها  وتوؤكد  املناخي  بالتغر  اخلا�صة  والتداعيات  التحديات 

الأفعال اأهم من الأقوال،                   )التفا�صيل �س4(

�سمن فعاليات كوب 27

�لإمار�ت تعلن عن �لإطالق �لعاملي لتحالف 
�لقرم من �أجل �ملناخ بال�صر�كة مع �إندوني�صيا 

•• �رشم ال�سيخ -وام:

اأعلنت معايل مرمي بنت حممد املهري وزيرة التغر املناخي والبيئة 
عن الإطالق العاملي لتحالف القرم من اأجل املناخ بال�صراكة بني دولة 
الإمارات وجمهورية اإندوني�صيا.  جاء ذلك خالل فعالية خا�صة نظمتها 
وزارة التغر املناخي والبيئة على هام�س فعاليات يوم التنوع البيولوجي 
يف موؤمتر دول الأطراف COP27 املقام يف مدينة �صرم ال�صيخ امل�صرية 

و ي�صتمر حتى 18 نوفمرب اجلاري.   )التفا�صيل �س6(

دخان يت�صاعد بالقرب من مقر اإدارة ال�صكك احلديدية بعد ق�صف يف دونيت�صك، اأوكرانيا. )رويرتز(

•• عوا�سم-وكاالت:

اأم�س  رو�صية،  اإع��الم  و�صائل  قالت 
ال��ث��الث��اء، اإن اجل��ي�����س الأوك�����راين 
خر�صون  مقاطعة  يف  هجوما  ب��داأ 
الواقعة جنوبي اأوكرانيا، يف م�صعى 
اأعلنت مو�صكو يف  للتقدم مبنطقة 
اإىل الحتاد  وقت �صابق عن �صمها 

الرو�صي.
فاإن  ال��رو���ص��ي��ة،  امل�����ص��ادر  وبح�صب 
ال���ق���وات الأوك���ران���ي���ة ت��راج��ع��ت يف 
خر�صون، بينما تت�صارب الروايات 
على  القائم  الع�صكري  الواقع  اإزاء 

الأر�س.
وتعد خر�صون اأهم مدينة �صيطر 
منذ  اأوك���ران���ي���ا،  يف  ال���رو����س  عليها 
اإط�����الق ال��ع��م��ل��ي��ات ال��ع�����ص��ك��ري��ة يف 
م���ن فرباير  وال��ع�����ص��ري��ن  ال����راب����ع 

املا�صي.
وي����خ����و�����س اجل���ي�������س الأوك����������راين 
هجوما م�صادا منذ اأ�صابيع، لأجل 
تتحدث  فيما  خ��ر���ص��ون،  ا�صتعادة 
اإح��رازه تقدما  بع�س التقارير عن 

بالفعل يف �صمال املدينة.
وتاأتي هذه التطورات فيما حتدثت 
تقارير غربية عن ا�صتعداد اجلي�س 

وذك���������رت حم���ط���ة رو�����ص����ي����ا ال���ي���وم 
الإخ������ب������اري������ة، اأم�����������س ال����ث����الث����اء، 
ت�صريح  يف  ق�������ال  رودن������ك������و  اأن 
تبنت  اأوك����ران����ي����ا  ل��ل�����ص��ح��اف��ي��ني: 
ق�����ان�����ون�����ا مي���ن���ع���ه���ا م������ن اإج����������راء 
هذا  رو�صيا.  مع  �صلمية  مفاو�صات 
هو خيارهم. نعلن دائماً ا�صتعدادنا 
ملثل هذه املفاو�صات التي مل تقطع 

ب�صببنا.
وت����اب����ع ن����ائ����ب وزي�������ر اخل���ارج���ي���ة 
توجد  ال�صدد: ل  الرو�صي يف هذا 
جانبنا،  م����ن  م�����ص��ب��ق��ة  �����ص����روط 
اأن  ال��رئ��ي�����ص��ي،  ال�����ص��رط  با�صتثناء 

تظهر اأوكرانيا ح�صن النية.  
وزارة  با�صم  املتحدثة  وق��ال��ت  ه��ذا 
اخلارجية الرو�صية ماريا زاخاروفا 
اإن رو�صيا لي�صت هي من تتدخل يف 
انتخابات الكونغر�س الأمريكي، بل 
دونالد  ال�صابق  الأمريكي  الرئي�س 

ترامب.
�صبوتنيك،  وكالة  ذكرته  ملا  ووفقاً 
على  زاخ��اروف��ا،  اأج��اب��ت  الرو�صية، 
�����ص����وؤال: ه���ل ت��دخ��ل��ن��ا ب��ال��ف��ع��ل يف 
راأيي  يف  ه��ذا  قائلة:  انتخاباتهم، 
ولكن  فقط،  معنا  لي�س  مو�صمي، 
معهم. لذلك، كل �صيء يف اأيديهم. 

الرو�صي يف خر�صون خلو�س حرب 
ف  و�صُ ما  ب�صبب  طويلة،  ع�صابات 
ال�صكان  ج��ان��ب  م���ن  ب����»م���ق���اوم���ة« 

املحليني.
املا�صي،  اأك����ت����وب����ر  م��ط��ل��ع  وم���ن���ذ 
حت����دث����ت اأوك�����ران�����ي�����ا ب���ف���خ���ر عن 
ال�صرق،  منطق  يف  تقدما  اإحرازها 

لكن التقدم تباطاأ �صيئا ف�صيئا، يف 
حمور خر�صون، مع القرتاب من 

املدينة.
هجوم  ب����دء  اإىل  خ�����رباء  وي��ن��ظ��ر 
الثالثاء،  يوم  الأوك���راين،  اجلي�س 
ب��ان��ط��الق معركة  اإي�����ذان  مب��ث��اب��ة 
ط��وي��ل��ة ق��د ت��ك��ون ع��ل��ى ق���در كبر 

من ال�صراوة.
ن��ائ��ب وزي���ر اخلارجية  ه���ذا وق���ال 
الرو�صي اأندريه رودنكو اإن مو�صكو 
لي�س لديها �صروط م�صبقة لإجراء 
م���ف���او����ص���ات م����ع اأوك����ران����ي����ا، لكن 
اإب�����داء ح�صن  كييف  ع��ل��ى  ي��ت��وج��ب 

النية.

ال�صاعة  عند  اأب��واب��ه��ا  فتح  ال�صرقي 
ال�صاد�صة �صباحاً )11،00 بتوقيت 

غرينت�س(.
وفيما يجري التناف�س على ال�صيطرة 
على كّل من جمل�س النواب وجمل�س 
40 مليون  اأك��رث من  اأدىل  ال�صيوخ، 
الت�صويت  خالل  باأ�صواتهم  �صخ�س 

املبكر يف جميع اأنحاء البالد
اأع�������ص���اء جمل�س  ان���ت���خ���اب  و���ص��ي��ت��م 

اأع�صاء  وث���ل���ث  ال�435،  ال����ن����واب 
جمل�س ال�صيوخ ال�35 نائبا من اأ�صل 

نائب.  100
يحتاج اجلمهوريون للفوز ب�6 مقاعد 
النواب،  جم��ل�����س  يف  ف��ق��ط  اإ���ص��اف��ي��ة 
ال�صيوخ،  جمل�س  يف  اإ�صافيا  ومقعدا 
ل��ي��ح��ظ��وا ب��اأغ��ل��ب��ي��ة ال��ك��ون��غ��ر���س، يف 
ال���وق���ت ال�����ذي ي����رى م���راق���ب���ون اأن 
يف  كبرة  تاأثرات  النتخابات  لتلك 

•• �رشم ال�سيخ -وام:

�صهد �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهيان 
رئي�س الدولة حفظه اهلل وفخامة عبدالفتاح ال�صي�صي 
توقيع   .. ال�صقيقة  العربية  م�صر  جمهورية  رئي�س 
امل�صرتكة  ب���اور  انفينتي  �صركة  م��ن  ك��ل  ب��ني  اتفاقية 
�� ال�صركة الرائدة عاملياً يف جمال الطاقة  بني م�صدر 
املتجددة �� وانفينتي انرجي �� املطور الرئي�صي مل�صاريع 
ال��ط��اق��ة امل��ت��ج��ددة يف م�����ص��ر ����� و���ص��رك��ة ح�����ص��ن عالم 
تطوير  بهدف  وذلك   .. امل�صرية  واحلكومة  للمرافق 
م�صروع لطاقة الرياح الربية بقدرة 10 جيجاواط يف 
اأ�صخم م�صاريع طاقة الرياح  اأحد  م�صر، والذي يعد 

يف العامل.
اأحمد  ب��ن  �صلطان  ال��دك��ت��ور  الت��ف��اق��ي��ة.. معايل  وق��ع 
اجلابر وزير ال�صناعة والتكنولوجيا املتقدمة املبعوث 
اخلا�س لدولة الإمارات للتغر املناخي رئي�س جمل�س 
جمل�س  رئي�س  م�صايل  حممد  و�صباح  م�صدر  اإدارة 
الإدارة الع�صو املنتدب لل�صركة امل�صرية لنقل الكهرباء 
.. وذلك على هام�س اأعمال الدورة ال�صابعة والع�صرين 
الإطارية  املتحدة  الأمم  اتفاقية  يف  الأط��راف  ملوؤمتر 
ب�صاأن تغر املناخ )COP27( التي ت�صت�صيفه مدينة 

مدينة �صرم ال�صيخ.             )التفا�صيل �س2(

الأمريكيون يبداأون الت�صويت يف النتخابات الن�صفية  )ا ف ب(
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اأخبـار الإمـارات

�نطالق مو�صم �حتفالت �لتخرج يف كليات �لتقنية �لعليا غد�
•• اأبوظبي -وام:

العليا  التقنية  التخرج بكليات  ينطلق غدا )اخلمي�س( مو�صم احتفالت 
امل�صتقبل"  "رهان  دفعة  وخريجة  خريجاً   3344 بنحو  حتتفي  التي 
للعام 2022 من تخ�ص�صات الهند�صة والعلوم ال�صحية واإدارة الأعمال و 
علوم الكمبيوتر واملعلومات والإعالم التطبيقي والرتبية بينهم 1646 
خريجا و 1698 خريجة. وتقام 8 حفالت تخرج مبختلف اإمارات الدولة 
احتفاء باخلريجني واخلريجات على اأن يختتم مو�صم التخريج يف 19 
نوفمرب. وبهذه املنا�صبة عرب معايل الدكتور عبدالرحمن بن عبداملنان 
العور وزير املوارد الب�صرية والتوطني رئي�س جممع كليات التقنية العليا 

عزز  مما  للكليات  لدعمها  الر�صيدة  للقيادة  والعرفان  ال�صكر  بالغ  عن 
ومتيز  كفاءة  بكل  بها  املنوط  دوره��ا  اأداء  من  ومّكنها   ، جناحها  م�صرة 
على مدار 34 عاماً، حيث رفدت الكليات �صوق العمل خالل هذه امل�صرة 
باأكرث من 70 األف خريج وخريجة من ذوي الكفاءات الذين �صاهموا من 

خمتلف مواقعهم الوظيفية والقيادية يف التنمية الوطنية.
 2022 امل�صتقبل" للعام  "رهان  دفعة  معاليه خريجي وخريجات  وهناأ 
اإ�صافة حقيقية ل�صوق  اأنهم �صيمثلون  ، معرباً عن فخره بهم وثقته يف 
العمل، وقادة يف تخ�ص�صاتهم، خا�صة وهم يعون متاماً حجم التحديات 
وارتفاع م�صتوى التناف�صية، ويدركون روؤى وطموحات القيادة احلكيمة 
اأف�صل  م�صتقبل  �صناعة  بقدراتهم يف  وتوؤمن  الأولوية  ت�صعهم يف  التي 

تخريج  على  دوم��اً  تعمل  الكليات  اأن  واأ���ص��اف  القادمة.  ولالأجيال  لهم 
كوادر اإماراتية تتمتع مبهارات امل�صتقبل ليكونوا اخليار الأول والأف�صل 
�صهادات  ج��ان��ب  اىل  يتمتعون  ال��ي��وم  الكليات  فخريجو  ال��ع��م��ل،  ل�صوق 
برامج  كافة  ربط  اأن مت  بعد  احرتافية  ب�صهادات  الكليات  تخرجهم من 

الكليات بال�صهادات الحرتافية املعتمدة من اجلهات املانحة لها عاملياً.
واأ�صار اإىل اأنه اأ�صبح كل طالب وطالبة لديه فر�صة درا�صة هذه ال�صهادات 
وفق تخ�ص�صه والتخرج بها مما يدعم جاهزيته يف �صوق العمل، منوها 
خالل  احرتافية  �صهادات  على  احلا�صلني  اخلريجني  اأع��داد  ارتفاع  اإىل 
الأكادميي  "العام   2022 �صبتمرب  وحتى   2021 �صبتمرب  الفرتة من 
86 يف املائة. وعرب معاليه عن فخره بدور الكليات  املا�صي اىل حوايل 

البداعية  القت�صادية  املناطق  خالل  من  النا�صئة  ال�صركات  تخريج  يف 
احلرة، وهو الدور الذي انطلقت فيه الكليات مع العام 2019 بتوجيهات 
من احلكومة الر�صيدة ما عزز من مفهوم وثقافة ريادة الأعمال يف نفو�س 
الطلبة ودفعهم نحو التفكر يف م�صاريعهم اخلا�صة وهم ل يزالون على 
مقاعد الدرا�صة، يف ظل بيئة حا�صنة وداعمة لالأفكار والبتكارات. واأكد 
اأن منظومة تخريج ال�صركات يف الكليات �صائرة نحو مزيد من التطوير 
املناف�صة  على  القادرين  الماراتيني  الأعمال  رواد  من  لقاعدة  للو�صول 
القت�صادي  النمو  يف  وامل�صاهمة   ، وابداعاتهم  باأفكارهم  وعاملياً  حملياً 
ال���ذي مت��ث��ل ف��ي��ه امل�����ص��اري��ع ال�����ص��غ��رة وامل��ت��و���ص��ط��ة اأح���د اآل��ي��ات التوجه 

ال�صرتاتيجي لدعم النتاجية واملحرك الرئي�صي لالقت�صاد.

رئي�س �لدولة و�لرئي�س �مل�صري ي�صهد�ن توقيع �تفاقية �إن�صاء �أحد �أكرب م�صاريع طاقة رياح يف م�صر بقدرة 10 جيجاو�ط
•• �رشم ال�سيخ -وام:

�صهد �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن 
عبدالفتاح  وف��خ��ام��ة  اهلل  ح��ف��ظ��ه 
م�صر  جمهورية  رئي�س  ال�صي�صي 
العربية ال�صقيقة .. توقيع اتفاقية 
بني كل من �صركة "انفينتي باور" 
ال�صركة  "م�صدر" ��  بني  امل�صرتكة 
ال���رائ���دة ع��امل��ي��اً يف جم���ال الطاقة 
انرجي" ��  و" انفينتي   ���� امل��ت��ج��ددة 
الطاقة  مل�صاريع  الرئي�صي  امل��ط��ور 
امل���ت���ج���ددة يف م�����ص��ر ����� و����ص���رك���ة " 
للمرافق" واحلكومة  عالم  ح�صن 
تطوير  ب��ه��دف  وذل���ك   .. امل�صرية 
الربية  ال���ري���اح  ل��ط��اق��ة  م�����ص��روع 
ج��ي��ج��اواط يف م�صر،   10 ب��ق��درة 
م�صاريع  اأ�صخم  اأح��د  يعد  وال���ذي 

طاقة الرياح يف العامل.
وق��ع الت��ف��اق��ي��ة.. م��ع��ايل الدكتور 
���ص��ل��ط��ان ب���ن اأح���م���د اجل���اب���ر وزير 
املتقدمة  والتكنولوجيا  ال�صناعة 
املبعوث اخل��ا���س ل��دول��ة الإم���ارات 
للتغر املناخي رئي�س جمل�س اإدارة 
م�صايل  حممد  " م�صدر" و�صباح 
الع�صو  الإدارة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س 
امل��ن��ت��دب ل��ل�����ص��رك��ة امل�����ص��ري��ة لنقل 
هام�س  ع��ل��ى  وذل����ك   .. ال��ك��ه��رب��اء 
والع�صرين  ال�صابعة  الدورة  اأعمال 
ملوؤمتر الأط��راف يف اتفاقية الأمم 
املتحدة الإطارية ب�صاأن تغر املناخ 
ت�صت�صيفه  ال��ت��ي   )COP27(

مدينة مدينة �صرم ال�صيخ.
ح�����ص��ر م��را���ص��م ال��ت��وق��ي��ع.. �صمو 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�صيخ من�صور 
ال��وزراء وزير  نائب رئي�س جمل�س 
ال�صيخ  ���ص��م��و  و  ال��رئ��ا���ص��ة  دي�����وان 

وزير  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  ع��ب��داهلل 
اخلارجية والتعاون الدويل و�صمو 
ال�صيخ حمدان بن حممد بن زايد 
حممد  ال�صيخ  وم��ع��ايل  نهيان  اآل 
نهيان  اآل  ب���ن ط��ح��ن��ون  ح��م��د  ب���ن 
م�صت�صار ال�صوؤون اخلا�صة يف ديوان 
الرئا�صة وعدد من كبار امل�صوؤولني 

من البلدين.
بن  �صلطان  الدكتور  معايل  وق��ال 
املنا�صبة  ب��ه��ذه   - اجل���اب���ر  اأح���م���د 
القيادة  توجيهات  م��ع  متا�صياً   :-
الطاقة  ح���ل���ول  ب��ن�����ص��ر  ال��ر���ص��ي��دة 
املتجددة وتعزيز التنمية امل�صتدامة، 
امل�صروع  الإع�����الن ع��ن ه���ذا  ي��اأت��ي 
الربية  ال���ري���اح  ل��ط��اق��ة  ال�����ص��خ��م 
10 جيجاواط وال��ذي يعد  بقدرة 
امل�صاريع يف هذا  اأك���رب  م��ن  واح���داً 
املجال على م�صتوى العامل، ليوؤكد 
الأه��داف الطموحة لكل من  على 
م�صر  وجمهورية  الإم����ارات  دول��ة 
العربية ال�صقيقة يف جمال الطاقة 
امل�صروع  اأن  اإىل  م�صرا  املتجددة.. 
ي�صهم يف تر�صيخ مكانة " م�صدر" 
الطاقة  جمال  يف  الرائدة  العاملية 
امل���ت���ج���ددة، ب��ج��ان��ب دع����م اأه�����داف 
ل  املناخي  م�صر يف جم��ال احلياد 
�صيما يف ظل رئا�صة م�صر احلالية 

ملوؤمتر الأطراف 
.")COP27(

امل�صروع  " اأن   : م��ع��ال��ي��ه  واأ����ص���اف 
الإم�����ارات ما�صية  دول���ة  اأن  ي��وؤك��د 
يف ت��ر���ص��ي��خ دوره�������ا ال�����ري�����ادي يف 
امل����ن����اخ����ي على  ال����ع����م����ل  ت���ف���ع���ي���ل 
خا�صًة  وال��ع��امل،  املنطقة  م�صتوى 
اتفاقية  على  موؤخراً  التوقيع  بعد 
ال�������ص���راك���ة ب����ني دول������ة الإم���������ارات 
يف  لال�صتثمار  املتحدة  وال��ولي��ات 

هذه التفاقية الرامية اإىل تطوير 
م�صروع الطاقة الأ�صخم من نوعه 
اإىل  م�صرا  ال�����ص��رك��ة..  م�صرة  يف 
تعزيز  يف  ي�صهم  امل�����ص��روع  ه���ذا  اأن 
" اإنفينتي  ���ص��رك��ائ��ن��ا  م��ع  ت��ع��اون��ن��ا 
للمرافق"  ع���الم  و"ح�صن  باور" 
والبناء على عالقاتنا الوطيدة مع 

اجلهات احلكومية يف م�صر ".
واأ�صاف الرحمي : " نحن واثقون 
يف  �صي�صهم  امل�����ص��روع  ه���ذا  اأن  م��ن 
وم�صتدامة  نظيفة  ط��اق��ة  ت��وف��ر 
توازياً  ال�صقيق  امل�����ص��ري  لل�صعب 
مع �صمان وفاء م�صر بالتزاماتها 

املتعلقة بتحقيق احلياد املناخي".
اإ�صماعيل  حم��م��د  ق���ال  جهته  م��ن 
 " اإدارة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  م��ن�����ص��ور 
اإنفنيتي باور" : " ي�صعدنا امل�صاركة 
بالتعاون  الكبر  امل�����ص��روع  ه��ذا  يف 
للحكومة  يتيح  مبا  �صركائنا،  مع 
جهودها  ا����ص���ت���ك���م���ال  امل�������ص���ري���ة 
فاعلة  ح��ل��ول  لن�صر  ال�صتثنائية 
مل���واج���ه���ة ت��غ��ر امل���ن���اخ ال���ع���امل���ي .. 
يتيح  امل�صروع  ه��ذا  اأن  اإىل  م�صراً 
مل�صر توفر كميات هائلة من الغاز 
النمو  ع��ل��ى  وامل��ح��اف��ظ��ة  الطبيعي 
النبعاثات  وت��ق��ل��ي��ل  الق��ت�����ص��ادي 
كميات  لتوفر  اإ�صافة  الكربونية 
امل�صتدامة  ال���ط���اق���ة  م����ن  ك���ب���رة 
ا�صتكمال  م�����ن  م�������ص���ر  ومت����ك����ني 
القت�صاد  اإىل  للتحول  م�صرتها 

الأخ�صر".
من ناحيته قال ناير فوؤاد الرئي�س 
التنفيذي "لإنفنيتي باور" : “ اإن 
ابتكار  اإىل  دائ��م��اً  ت�صعى  ال�����ص��رك��ة 
لتمكني  ج���دي���دة  وح���ل���ول  ف���ر����س 
ال�صركات واحلكومات من التحول 
اإىل  التقليدية  ال��ط��اق��ة  نظم  م��ن 

جمال الطاقة النظيفة".
و�صتنتج حمطة طاقة الرياح بقدرة 
اكتمالها  ع��ن��د  ج���ي���ج���اواط   10
من  �صاعة  ج��ي��ج��اواط   47790
و�صت�صهم  �صنوياً  النظيفة  الطاقة 
مليون   23.8 ان��ب��ع��اث  ت��ف��ادي  يف 
اأك�صيد الكربون، ما  طن من ثاين 
انبعاثات  من  تقريباً   9% يعادل 
يف  احلالية  الكربون  اأك�صيد  ث��اين 

م�صر.
وي��اأت��ي امل�����ص��روع يف اإط���ار " مبادرة 
التي  م�����ص��ر  يف  الأخ�صر"  امل���م���ر 
مل�صاريع  خم�ص�صة  �صبكة  ت��ع��ت��رب 
�صي�صهم  ف��ي��م��ا  امل��ت��ج��ددة  ال��ط��اق��ة 
املتمثل  م�����ص��ر  ه����دف  حت��ق��ي��ق  يف 
املتجددة  الطاقة  ت�صكيل  ل�صمان 
بحلول  الطاقة  مزيج  من   42%

عام 2035.
الرياح  ط���اق���ة  حم��ط��ة  و���ص��ت��وف��ر 
ال��ربي��ة اجل���دي���دة مل�����ص��ر م��ا يقدر 
اأمريكي  دولر  م��ل��ي��ارات   5 بنحو 
الطبيعي  ال�����غ�����از  ت���ك���ال���ي���ف  م�����ن 
ت��وف��ر ما  اإىل  اإ���ص��اف��ة  ال�����ص��ن��وي��ة 
فر�صة  األ������ف   100 اإىل  ي�����ص��ل 
عمل.. فيما تقدر العمالة املبا�صرة 
يف مرحلة البناء بحوايل 30 األف 
 70 ن��ح��و  �صيوظف  ك��م��ا  �صخ�س، 
مبا�صر..  غر  ب�صكل  �صخ�س  األ��ف 
 3200 اإ����ص���اف���ة ح����وايل  ب��ج��ان��ب 
بعد  وال�صيانة  للت�صغيل  وظيفة 

انتهاء عمليات بناء املحطة.
م����ن ج���ان���ب���ه ق�����ال حم���م���د جميل 
الرحمي الرئي�س التنفيذي ل�صركة 
تفخر  م�صدر  اإن   "  : م�صدر"   "
بتو�صيع م�صاهمتها يف دعم اأهداف 
جمهورية  يف  امل���ت���ج���ددة  ال��ط��اق��ة 
م�صر العربية ال�صقيقة من خالل 

الطاقة  م�����ص��ادر  ع��ل��ى  الع���ت���م���اد 
عن  معرباً  وامل�صتدامة..  املتجددة 
امل�����ص��روع على  ه���ذا  ق���درة  ثقته يف 
الفوائد  باقة متكاملة من  تقدمي 
مل�صر ومتكينها من حتقيق قفزات 
ملمو�صة يف م�صرة حتولها لدولة 
للبيئة”.  و���ص��دي��ق��ة  م�����ص��ت��دام��ة 
بكل  ن��ت��ط��ل��ع  " اإن����ن����ا   : واأ������ص�����اف 
من  حمفظتنا  تو�صيع  اإىل  �صغف 
حلول الطاقة امل�صتدامة مبا يعود 
بالفائدة على م�صر وكذلك توفر 
للقارة  ون��ظ��ي��ف��ة  خ�����ص��راء  ط���اق���ة 

الأفريقية باأكملها".
و"ح�صن  "م�صدر"  �صركتا  وكانت 
خالل  وقعتا  للمرافق" ق��د  ع��الم 
مذكرتي  امل���ا����ص���ي  اأب����ري����ل  ���ص��ه��ر 
مدعومة  م��وؤ���ص�����ص��ات  م���ع  ت��ف��اه��م 
للتعاون  امل�����ص��ري��ة  احل��ك��وم��ة  م��ن 
لإن�����ت�����اج  حم�����ط�����ات  ت����ط����وي����ر  يف 
ال��ه��ي��دروج��ني الأخ�����ص��ر ب��ق��درة 4 
جيجاواط يف املنطقة القت�صادية 
لقناة ال�صوي�س وعلى �صاحل البحر 

الأبي�س املتو�صط.
وخالل املرحلة الأوىل من امل�صروع، 
����ص���ي���ج���ري ب����ن����اء م���ن�������ص���اأة لإن����ت����اج 
لت�صغيلها  الأخ�صر  الهيدروجني 
 100 2026، وتنتج  بحلول عام 
األف طن من امليثانول الإلكرتوين 
ب��ال��وق��ود يف قناة  ل��ل��ت��زود  ���ص��ن��وي��اً 
تو�صيع  مي��ك��ن  ك��م��ا   .. ال�����ص��وي�����س 
جيجاواط   4 اإىل  امل��ن�����ص��اأة  اإن���ت���اج 
 2.3 لإن��ت��اج   2030 ع��ام  بحلول 
مليون طن من الأمونيا اخل�صراء 
توفر  اإىل  اإ����ص���اف���ة  ل��ل��ت�����ص��دي��ر 
الأخ�������ص���ر خلدمة  ال���ه���ي���دروج���ني 

ال�صناعة املحلية.
من  وف��رة  مب���وارد  م�صر  وتتمتع 

فر�صاً قوية للت�صدير.
من  اأك����رث  يف  "م�صدر"  وت��ن�����ص��ط 
وت�صتثمر  العامل،  حول  دولة   40
الطاقة  م�صاريع  م��ن  حمفظة  يف 
امل��ت��ج��ددة ب��ق��ي��م��ة اإج��م��ال��ي��ة تزيد 
اأمريكي،  دولر  م��ل��ي��ار   20 ع���ن 
وب��ط��اق��ة اإج��م��ال��ي��ة ت��زي��د ع��ن 15 

جيجاواط.
الدورة  الإم��ارات  وت�صت�صيف دولة 

الرياح  وط��اق��ة  ال�صم�صية  الطاقة 
مالئمة  اأر�صية  توفر  �صاأنها  من 
بتكلفة  املتجددة  الطاقة  مل�صاريع 
تناف�صية وهي عوامل ت�صهم ب�صكل 
الهيدروجني  اإن����ت����اج  يف  رئ��ي�����ص��ي 
الأخ�صر ، وتقع م�صر اأي�صاً �صمن 
ال��ت��ي من  جمموعة م��ن الأ����ص���واق 
اأن يزداد فيها الطلب على  املتوقع 
يوفر  مما  الأخ�صر،  الهيدروجني 

ال��ث��ام��ن��ة وال��ع�����ص��ري��ن م��ن موؤمتر 
خ���الل   COP28 الأط������������راف 
..فيما   2023 ن���وف���م���رب  ���ص��ه��ر 
عاملي  تقييم  اأول  ال���دورة  �صت�صهد 
منذ  وطنياً  امل��ح��ددة  للم�صاهمات 
وهو  باري�س" 2015،  " اتفاقية 
ع��ب��ارة ع��ن ت��ق��ري��ر ���ص��ام��ل لتقييم 
اأهداف  حتقيق  يف  امل��ح��رز  ال��ت��ق��دم 

املناخ العاملية الرئي�صية.

�لإمار�ت و�لأردن و�إ�صر�ئيل يوقعون مذكرة تفاهم للم�صي قدمًا يف م�صروع �لزدهار عبد�هلل بن ز�يد يلتقي رئي�صة �حلكومة �لتون�صية على هام�س COP27 يف �صرم �ل�صيخ 
COP28 و�لنتهاء من �صياغة خطط �لتنفيذ مع �نعقاد موؤمتر

•• �رشم ال�سيخ-وام:

عبداهلل  ال�صيخ  �صمو  بح�صور 
وزي�����ر  ن����ه����ي����ان  اآل  زاي���������د  ب�����ن 
الدويل..  وال��ت��ع��اون  اخل��ارج��ي��ة 
وق��ع��ت دول���ة الإم����ارات العربية 
امل���ت���ح���دة، وامل���م���ل���ك���ة الأردن����ي����ة 
اإ�صرائيل  ودول������ة  ال��ه��ا���ص��م��ي��ة، 
ت��ف��اه��م خ���الل موؤمتر  م���ذك���رة 
الأمم  ات��ف��اق��ي��ة  يف  الأط��������راف 
امل��ت��ح��دة الإط���اري���ة ب�����ص��اأن تغر 
 COP27 2022 املناخ لعام
م�صاريع  يف  امل�صي قدماً  بهدف 
وحتلية  النظيفة  الطاقة  اإنتاج 
املياه امل�صتدامة التي مت الإعالن 

عنها العام املا�صي. 
ح���������ص����ر ت����وق����ي����ع الت����ف����اق����ي����ة 
م���ع���ايل ال���دك���ت���ور ���ص��ل��ط��ان بن 
اأح��م��د اجل��اب��ر، وزي��ر ال�صناعة 
املبعوث  املتقدمة  والتكنولوجيا 
اخلا�س لدولة الإمارات للتغر 
املبعوث  كري،  وجون  املناخي؛ 
اخلا�س  الأم���ري���ك���ي  ال��رئ��ا���ص��ي 

ل�صوؤون املناخ. 
وق���ع م��ذك��رة ال��ت��ف��اه��م ك��ل من 
ب����ن����ت حممد  م�������رمي  م�����ع�����ايل 

والتغر  البيئة  وزي��رة  املهري، 
املهند�س  وم���ع���ايل  ؛  امل���ن���اخ���ي 
املياه  وزي������ر  ال���ن���ج���ار،  حم���م���د 
وال������ري يف امل��م��ل��ك��ة الأردن����ي����ة؛ 
وزير  ف��ري��ج،  عي�صاوي  وم��ع��ايل 
التعاون الإقليمي يف اإ�صرائيل. 

التفاقية  ه���ذه  ت��وق��ي��ع  وي���اأت���ي 
يف اإطار م�صروع الزده��ار الذي 
برناَمج  ه��م��ا  حم���وري���ن  ي�����ص��م 
ي�صمل  الذي  الأخ�صر  الزده��ار 

�صم�صية  ط��اق��ة  حمطة  تطوير 
اإنتاجية  ب��ق��درة  ك��ه��رو���ص��وئ��ي��ة 
تبلغ 600 ميجاواط مع نظام 
الكهربائية  ال��ط��اق��ة  ل��ت��خ��زي��ن 
نظيفة  طاقة  لإن��ت��اج  الأردن  يف 
اإ�صرائيل،  اإىل  وت�������ص���دي���ره���ا 
الذي  الأزرق  الزدهار  وبرنامج 
م�صاريع  ت��ط��وي��ر  اإىل  ي���ه���دف 
اإ�صرائيل  يف  م�صتدامة  حتلية 
 200 ب��ح��وايل  الأردن  لتزويد 

م��ل��ي��ون م���رت م��ك��ع��ب م���ن املياه 
الدول  وك��ان��ت  �صنوياً.   امل��ح��الة 
نوايا  اإع��الن  وقعت  قد  الثالث 
م��ب��دئ��ي ل���ص��ت��ك�����ص��اف اجل���دوى 
امل�صاريع،  ل��ه��ذه  الق��ت�����ص��ادي��ة 
وذلك خالل معر�س اإك�صبو دبي 
الذي اأقيم يف دولة الإم��ارات يف 
وبح�صور   ،2021 ن��وف��م��رب 
م���ع���ايل ال���دك���ت���ور ���ص��ل��ط��ان بن 
اأح��م��د اجل��اب��ر، وزي��ر ال�صناعة 

املبعوث  املتقدمة  والتكنولوجيا 
اخلا�س لدولة الإمارات للتغر 
املبعوث  ك��ري،  املناخي، وج��ون 
اخلا�س  الأم���ري���ك���ي  ال��رئ��ا���ص��ي 
ل�����ص��وؤون امل���ن���اخ.  ووف��ق��اً ملذكرة 
اجلدوى  درا�صات  فاإن  التفاهم، 
وتقر  م���������ص����روع،  ل���ك���ل  ج����اري����ة 
ك��اف��ة الأط����راف ب���اأن برناجمي 
الزده����ار الأخ�����ص��ر و الزده���ار 
مقومات  مي���ت���ل���ك���ان  الأزرق 
توا�صل  و�صوف  اإيجابية.  واآفاق 
واإ�صرائيل  والأردن  الإم������ارات 
من  النتهاء  اأج��ل  من  التعاون 
�صياغة خطط التنفيذ الالزمة 
ان��ع��ق��اد موؤمتر  ب��ال��ت��زام��ن م���ع 
دول�����ة  يف   COP28 امل�����ن�����اخ 

الإمارات يف نوفمرب املقبل. 
ومت اق����رتاح م�����ص��روع الزده����ار 
مواجهة  يف  امل�����ص��اه��م��ة  ب��ه��دف 
ت�����داع�����ي�����ات ال����ت����غ����ر امل���ن���اخ���ي 
املياه  اأم������ن  ع���ل���ى  وت����اأث����رات����ه 
ال�صرق  م��ن��ط��ق��ة  يف  وال���ط���اق���ة 
الأو���ص��ط، وزي��ادة العتماد على 
الطاقة املتجددة وم�صادر املياه 
امل�صتدامة وتعزيز ال�صتقرار يف 

املنطقة. 

•• �رشم ال�سيخ -وام:

التقى �صمو ال�صيخ عبداهلل بن 
زايد اآل نهيان وزير اخلارجية 
معايل  ال��������دويل  وال����ت����ع����اون 
رئي�صة  رم�صان  ب��ودن  جن��الء 
اجل���م���ه���وري���ة  يف  احل����ك����وم����ة 
التون�صية ال�صقيقة وذلك على 
هام�س اأعمال الدورة ال�صابعة 
وال���ع�������ص���ري���ن مل����وؤمت����ر ال�����دول 
الأمم  ات��ف��اق��ي��ة  الأط�����راف يف 
تغر  ب�صاأن  الإطارية  املتحدة 
املناخ COP27 الذي يعقد 
بجمهورية  ال�����ص��ي��خ  ���ص��رم  يف 

م�صر العربية. 
وبحث اجلانبان خالل اللقاء 
ال�����ع�����الق�����ات الأخ�������وي�������ة بني 
واجلمهورية  الإم����ارات  دول���ة 
الكفيلة  وال�����ص��ب��ل  ال��ت��ون�����ص��ي��ة 
التعاون  وت���ط���وي���ر  ب��ت��ع��زي��ز 
ال���ث���ن���ائ���ي ب����ني ال���ب���ل���دي���ن يف 

املجالت كافة. 
ومعايل  �صموه  ا�صتعر�س  كما 
التون�صية  احل��ك��وم��ة  رئ��ي�����ص��ة 
عددا من امللفات املدرجة على 
 COP27 اأع����م����ال  ج�����دول 

ا�صتعدادات  اإىل  ب���الإ����ص���اف���ة 
ل�صت�صافة  الإم�������ارات  دول����ة 
اإك�صبو  مبدينة   COP28

دبي العام املقبل. 
�صمو  اأك�����د  ال�������ص���دد  ه����ذا  ويف 
ال�������ص���ي���خ ع�����ب�����داهلل ب�����ن زاي�����د 
موؤمتر  اأه���م���ي���ة  ن���ه���ي���ان  اآل 
ت����ع����زي����ز  يف   COP27
املبذولة  ال���ع���امل���ي���ة  اجل����ه����ود 
مل����واج����ه����ة ال����ت����غ����ر امل���ن���اخ���ي 
الطاقة  على  العتماد  وزي��ادة 

لتحفيز  والنظيفة  امل��ت��ج��ددة 
امل�صتدام يف  النمو القت�صادي 

املجتمعات كافة. 
اأع��رب �صموه عن اعتزاره  كما 
بالعالقات الأخوية الإماراتية 
لتون�س  ومتنياته  التون�صية 
ال�صتقرار  ال�صقيق  و�صعبها 

والتنمية والزدهار. 
�صرورة  ع��ل��ى  ���ص��م��وه  و����ص���دد 
ال����ع����م����ل ع����ل����ى امل������زي������د من 

ال�صراكات بني البلدين. 

ال�صيخ  م��ع��ايل  ال��ل��ق��اء  ح�صر 
����ص���خ���ب���وط ب������ن ن����ه����ي����ان بن 
دولة  وزي���ر  نهيان  اآل  م��ب��ارك 
بن  �صلطان  الدكتور  وم��ع��ايل 
ال�صناعة  وزي��ر  اجلابر  اأحمد 
املتقدمة  وال���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا 
امل����ب����ع����وث اخل�����ا������س ل����دول����ة 
املناخي  ل��ل��ت��غ��ر  الإم�����������ارات 
وم���ع���ايل م����رمي ب��ن��ت حممد 
وزيرة  امل��ه��ري  ح���ارب  �صعيد 

التغر املناخي والبيئة. 
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اأخبـار الإمـارات
عمل فني عربي م�صرتك يذ�ع لأول مرة يف حفل تتويج �أبطال حتدي �لقر�ءة �لعربي

•• دبي -وام:

ي�صهد احلفل اخلتامي لتحدي القراءة العربي غدا اخلمي�س 10 نوفمرب 
اجلاري اإطالق عمل فني عربي م�صرتك جديد ي�صارك فيه فنانون وجنوم 
القرائية  امل�صابقة  باأبطال  لالحتفاء  العربي  الوطن  اأرج��اء  خمتلف  من 
بالتزامن  الفني  العمل  عر�س  ويتم  العربية.  باللغة  نوعها  من  الأك��رب 
مع تكرمي اأبطال حتدي القراءة العربي على م�صرح "اأوبرا دبي"، بعد اأن 
 22 اأك��رث من  ال�صاد�صة من التحدي القرائي من بني  ال��دورة  متيزوا يف 
مليون م�صارك من 44 دولة. وي�صارك فيه كٌل من الفنانني النجوم حممد 
ال�صحي من دولة الإمارات، وحممد ع�صاف من فل�صطني، ومطرف املطرف 
من  بو�صناق  ولطفي  ُعمان،  �صلطنة  من  ال��زدج��ايل  و�صالح  الكويت،  من 
تون�س، وحامت عمور من املغرب، وندى القلعة من ال�صودان، ومنى دندين 

من موريتانيا، وفايا يونان من �صوريا، وعلي عبدال�صتار من قطر، وعمر 
العبدلت من الأردن، وحامت العراقي من العراق، وعلي احلجار من م�صر 
، وكاميليا ورد من اجلزائر، وملحم زين من لبنان، وعاي�س يو�صف من 
ت�صجيل  البحرين. ومت  واأحمد اجلمري من  ال�صعودية،  العربية  اململكة 
العمل اخلا�س بالدورة ال�صاد�صة من حتدي القراءة العربي يف ا�صتوديوهات 
فايز ال�صعيد بدبي، وهو من توزيع وتنفيذ املو�صيقار اأر�صد كاظم. و�صوف 
يتابعه يف عر�صه الأول اأكرث من 3000 �صخ�س من احل�صور امل�صاركني 
يف احلفل اخلتامي لتحدي القراءة العربي واملاليني ممن �صيتابعون بث 
اخلا�صة  الجتماعي  التوا�صل  و�صفحات  الرقمية  املن�صات  على  احلفل 
الوطنية  الأنا�صيد  من  مميزة  مقاطع  الفني  العمل  ويجمع  بالتحدي. 
للدول العربية يف توليفة جتمع معاين وحدة اللغة والهدف وت�صّور تطّلع 

الأجيال العربية نحو الإجناز والإبداع والتقدم والنماء.

- مبادرة لتكرمي من ميثلون االأمل العربي.
امل�صرتك  العربي  الفني  العمل  يف  امل�صاركون  العرب  الف�����نانون  واأع��رب 
القراءة  حت��دي  يف  مب�ص��اركتهم  اعت����زازهم  ع��ن  بالتح�����دي  اخل�����ا�س 
العربي مب�صتقبل  22 مليون طالب ميثلون احللم والأم��ل  العربي مع 

اأف�صل.
م�����وؤك��دي��ن ف��خ��ره��م ب��ك��ون��ه��م ج����زءاً م��ن احل��ف��ل اخل��ت��ام��ي ل��ت��ك��رمي ُبناة 
ينتظروهم  باأن  العربي  للجمهور  م�صرتكة  ر�صالة  موجهني  امل�صتقب����ل، 
يوم 10 نوفمرب اجلاري موعد الحتف�����الية اخلتامي�����ة باأبط�����ال امل������و�صم 

ال�صاد�س من التظاهرة القرائية الأكرب من نوعها باللغة العربية.

- تكرميات متعددة.
حتدي  بلقب  الفائز  البطل  دب��ي  يف  للتحدي  اخلتامي  احلفل  و�صيتوج 

طالب  مليون   22.27 ب��ني  م��ن  ال�صاد�صة  دورت���ه  يف  ال��ع��رب��ي  ال��ق��راءة 
وطالبة �صاركوا من 44 دولة، واملدر�صة املتميزة، وامل�صرف املتميز، وبطل 

اجلاليات للم�صاركني من خارج الوطن العربي.

- حتدي القراءة العربي.
ويهدف حتدي القراءة العربي، الذي تنظمه مبادرات حممد بن را�صد اآل 
مكتوم العاملية، اإىل اإنتاج حراك قرائي ومعريف �صامل، ير�صخ قيم التوا�صل 
القراءة  ويكّر�س  املختلفة،  الثقافات  على  والن��ف��ت��اح  واحل���وار  وال��ت��ع��ارف 
الطلبة،  ح��ي��اة  يف  يومية  ثقافة  وامل��ع��ريف  العلمي  والتح�صيل  واملطالعة 
املعرفة  ون�صر  واإنتاج  لنقل  كوعاء  دوره��ا  ويعزز  العربية،  اللغة  ن  ويح�صّ
وا�صتئناف  الإن�صانية  احل�صارة  ورفد  الب�صري  التقدم  اإث��راء  يف  وامل�صاركة 

م�صاهمة املنطقة فيها.

حاكم عجمان يفتتح �ملبنى �جلديد ل�هيئة �لأعمال �خلريية.. وي�صيد بدعم �لقيادة �لر�صيدة للعمل �لإن�صاين
•• عجمان-ام:

اأ�صاد �صاحب ال�صمو ال�صيخ حميد بن را�صد النعيمي ع�صو املجل�س الأعلى 
حاكم عجمان بدعم ورعاية �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهيان 
اآل  را�صد  بن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  اهلل" و  "حفظه  الدولة  رئي�س 
اهلل"  "رعاه  دب��ي  حاكم  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم 
لكل عمل  الإم��ارات  الأعلى حكام  املجل�س  اأع�صاء  ال�صيوخ  ال�صمو  واأ�صحاب 
اأجمع  العامل  اأ�صبحت الإم��ارات منارة لالإن�صانية يف  خري واإن�صاين حتى 

ومنوذجا عامليا للعطاء والرحمة والت�صامح .
واأكد �صموه اأن الدولة اتخذت نهًجا متميًزا واأ�صلوبا متفردا يف تعزيز العمل 
اخلري والإن�صاين ومتيزت مب�صاريعها ومبادراتها الرائدة ، م�صيداً بدور 
اخلرية  الأع��م��ال  هيئة  وخا�صة  ال��دول��ة  يف  اخلرية  والهيئات  املوؤ�ص�صات 
م�صاريع  وتنفيذ  الإن�صانية  اخلرية  وامل�صاعدات  العون  تقدمي  يف  العاملية 
وبرامج تنموية على امل�صتويات املحلية والدولية وم�صاندة �صعوبها املحتاجة 
ليعي�صوا حياة كرمية ، داعيا �صموه اإىل �صرورة ت�صافر اجلهود وطرح اأفكار 
جديدة لرفع املعاناة عن املحتاجني وم�صاعدة الأ�صر املتعففة والأيتام من 

اأجل توفر احلياة الكرمية لهم .

وقال �صموه : " هذا واجب علينا وتقديرا للم�صوؤولية الإن�صانية امللقاة على 
عاتقنا وحتقيقا لتطلعاتنا يف امل�صاعدة بتوفر حياة كرمية لالأ�صر املحتاجة 
والفئات  الفقراء  واإعانة  ال�صعوب  اأجل خدمة  ن�صعى لبذل كل اجلهود من 
املهم�صة من م�صنني ون�صاء واأطفال .. موؤكدا اأن العمل اخلري والإن�صاين 
جتاه امل�صت�صعفني واملحتاجني يعترب راحة نف�صية وعلينا غر�صه يف الأبناء 

والأجيال القادمة " .
جاء ذلك خالل افتتاح �صموه، بح�صور �صمو ال�صيخ عمار بن حميد النعيمي 
ويل عهد عجمان رئي�س املجل�س التنفيذي .. مبنى هيئة الأعمال اخلرية 
اللوحة  ال�صتار عن  باإزاحة  ب��داأ  العاملية اجلديد يف منطقة اجل��رف وال��ذي 
املبنى  اأرج��اء  يف  بجولة  ومرافقوه  �صموه  قام  ثم  املبنى  لفتتاح  التذكارية 
اإىل �صرح واٍف من ال�صيخ حممد بن عبداهلل بن �صلطان النعيمي  وا�صتمع 
وقاعات  اإدارات  عن  العاملية  اخلرية  الأع��م��ال  هيئة  اأم��ن��اء  جمل�س  رئي�س 
ي�صمه  وم��ا  واأن�صطتها  وبراجمها  ومهامها  عملها  واآل��ي��ة  املختلفة  الهيئة 

املبنى من مرافق متنوعة ت�صهم يف خدمة العمل اخلري والإن�صاين .
مف�صل  تقرير  على  تلفزيوين  عر�س  خ��الل  واحل�صورمن  �صموه  واط��ل��ع 
عن اإجنازات الهيئة خالل الع�صر �صنوات املا�صية ، ثم كّرم عددا من الأيتام 

املكفولني لدى الهيئة الذين ح�صروا لل�صالم على �صموه .

اأكد ال�صيخ حممد بن عبداهلل بن �صلطان النعيمي على الدعم  من جانبه 
1984 من  تاأ�صي�صها عام  الهيئة منذ  به  الذي حتظى  امل�صتمرة  والرعاية 
�صاحب ال�صمو ال�صيخ حميد بن را�صد النعيمي ع�صو املجل�س الأعلى حاكم 
رئي�س  عجمان  عهد  ويل  النعيمي  حميد  بن  عمار  ال�صيخ  �صمو  و  عجمان 
املجل�س التنفيذي مل�صاريعها وبراجمها ومبادراتها مما جعلها توؤدي ر�صالتها 
باقتدار ومتيز واأ�صبحت مثال يحتذى به يف اخلر والعطاء وتبواأت مكانة 
متقدمة من خالل تواجدها يف ميادين العمل الإن�صانية بهدف توفر �صبل 

احلياة الكرمية لكل حمتاج دون النظر اإىل لون اأو عرق اأو دين .
اخلرية  م�صرتها  يف  �صتم�صي  العاملية  اخلرية  الأع��م��ال  هيئة  اأن  واأك��د 
والإن�صانية بتوجيهات راعي م�صرة العطاء والعمل اخلري �صاحب ال�صمو 
العزمية  م�صتلهمني  عهده،  ويل  �صمو  من  كرمية  ومتابعة  عجمان  حاكم 
اأبناء  املح�صنني من  املبارك ومن عطاء  من روؤيتهما ال�صتثنائية ودعمهما 
الإم��ارات الذين كانوا وما زالوا غيثاً للفقراء وامل�صاكني وج�صراً ي�صل اإىل 

املحرومني يف كل بقعة من بقاع الأر�س.
خالل  م��ن  ت�صعى  الهيئة  اأن  النعيمي  ع��ب��داهلل  ب��ن  حممد  ال�صيخ  واأو���ص��ح 
ريادتها يف  امل��وارد وتعزيز  ال�صتدامة يف  اإىل حتقيق  ال�صرتاتيجية  روؤيتها 

جمال العمل اخلري والإن�صاين وتر�صيخ ثقافة العطاء وقيم الت�صامح .

العام لهيئة  الأم��ني  الدكتور خالد عبدالوهاب اخلاجة  اأو�صح  ناحيته  من 
عاملية  مكانة  من  اليوم  الهيئة  به  حتظى  ما  اأن  العاملية  اخلرية  الأعمال 
يرجع اإىل دعم املح�صنني واملح�صنات، وثقتهم الكبرة بالهيئة التي كانت ول 
زالت نافذتهم اإىل الفقراء واملتعففني يف كل بقاع العامل، موؤكداً اأن الهيئة 
ما�صية يف حتقيق ر�صالتها الإن�صانية من خالل براجمها املتنوعة ال�صحية 
داخل  واملبادرات  الربامج  والإغاثية وغرها من  والجتماعية  والتعليمية 

الدولة وخارجها .
ح�صر مرا�صم الفتتاح.. ال�صيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئي�س دائرة 
التنمية ال�صياحية يف عجمان وال�صيخ را�صد بن حميد النعيمي رئي�س دائرة 
وال�صيخ  النعيمي  عمار  بن  حميد  وال�صيخ  عجمان  يف  والتخطيط  البلدية 
عبداهلل بن ماجد النعيمي مدير عام مكتب �صوؤون املواطنني وال�صيخ حممد 
العاملية  الأعمال اخلرية  امناء هيئة  النعيمي رئي�س جمل�س  بن عبد اهلل 
وال�صيخ اللواء �صلطان بن عبداهلل النعيمي قائد عام �صرطة عجمان و�صعادة 
اأبراهيم  اأحمد  و�صعادة  وال�صيافة  الت�صريفات  عام  مدير  النعيمي  يو�صف 
عبدالوهاب  خ��ال��د  وال��دك��ت��ور  العهد  ويل  �صمو  مكتب  رئي�س  الغمال�صي 
جمل�س  واأع�صاء  العاملية،  اخلرية  الأع��م��ال  لهيئة  العام  الأم��ني  اخلاجة 

اأمناء الهيئة .  

عبد اهلل ماجد: نفخر باأننا نلبي طلب الباحثني ورواد املعر�ض باالإ�سدارات التي توثق تاريخ االإمارات

�لأر�صيف و�ملكتبة �لوطنية يو��صل م�صاركته يف �لن�صخة 41 من �ل�صارقة �لدويل للكتاب

الإم����ارات(،  يف  )الت�صامح  وك��ت��اب: 
وكتاب: )الإمارات تاريخ واإجناز(، 
الأندل�س  اأم��وي��ي  )�صتات  وك��ت��اب: 
اللغة  )اأث����ر  ال���ع���امل(، وك���ت���اب:  يف 
الإ�صبانية  الأ����ص���م���اء  يف  ال��ع��رب��ي��ة 
يف  كلمة   50( وكتاب:  املعا�صرة(، 
ح��ّب الإم����ارات(، وك��ت��اب: )اأبحاث 
موؤمتر الأر�صيف واملكتبة الوطنية 
باللغتني  ل���ل���رتج���م���ة(  ال�����ث�����اين 
وكتاب:  والإجن���ل���ي���زي���ة،  ال��ع��رب��ي��ة 
الحتاد(  اإىل  التحدي  م��ن  )زاي���د 

•• ابوظبي-الفجر:

يوا�صل الأر�صيف واملكتبة الوطنية 
الواحدة  ال��ن�����ص��خ��ة  يف  م�����ص��ارك��ت��ه 
ال�صارقة  م��ع��ر���س  م��ن  والأرب���ع���ني 
يعّد  ال��������ذي  ل����ل����ك����ت����اب،  ال����������دويل 
ملتقى ث��ق��اف��ات ال��ع��امل، وي��ق��ام يف 
"كلمة  �صعار  حتت  احلالية  دورت��ه 
الأر�صيف  م�صاركة  وتاأتي  للعامل"، 
واملكتبة الوطنية يف هذه التظاهرة 
الكربى  الإم����ارات����ي����ة  ال��ث��ق��اف��ي��ة 
يقرب  ال������ذي  اجل�������ص���ر  ب��و���ص��ف��ه��ا 
امل�صتفيدين  ج��م��ه��ور  وب���ني  ب��ي��ن��ه 
ُتعنى  التي  املوثقة  اإ���ص��دارات��ه  من 
العربية  الإم�������ارات  دول����ة  ب��ت��اري��خ 

املتحدة وخدماته املتنوعة.
وتتمثل م�صاركة الأر�صيف واملكتبة 
ال���ت���ي تقدم  ال���وط���ن���ي���ة مب��ن�����ص��ت��ه 
الإ�صدارات،  اأحدث  املعر�س  لرواد 
ال�صحراوية  )الطرق  كتاب  مثل: 
الظفرة(،  م��ن��ط��ق��ة  يف  ال���ق���دمي���ة 

)ق�صر  وك��ت��اب  الفرن�صية،  باللغة 
احل�صن( باللغة الإ�صبانية.

وت��ع��ود ه��ذه الإ����ص���دارات – �صواء 
ال��ت��ي ���ص��درت ح��دي��ث��اً، اأو ال��ت��ي مت 
اأخرى-  حية  لغات  اإىل  ترجمتها 
ملوؤلفني وباحثني كبار م�صهود لهم 
بالتق�صي واجلّد يف �صبيل احل�صول 
على املعلومات الدقيقة التي تعتمد 
ع��ل��ى ال��وث��ي��ق��ة ال��ت��اري��خ��ي��ة، ومن 
واملوؤلفني:  الباحثني  اأولئك  اأ�صهر 
اأحمد الكندي املرر، وال�صيدة  علي 
جوينتي  وال��دك��ت��ورة  نوي�س،  عبلة 
م�����اي�����رتا، وغ�������رمي وي���ل�������ص���ون ... 

وغرهم.
ق���ال �صعادة  امل�����ص��ارك��ة  وع���ن ه���ذه 
مدير  ع��ل��ي  اآل  م���اج���د  اهلل  ع��ب��د 
الوطنية:  واملكتبة  الأر���ص��ي��ف  ع��ام 
يف ال��وق��ت ال���ذي ت��ب��ذل ف��ي��ه دولة 
امل�صاعي  الإم��ارات العربية املتحدة 
اأ�ص�س  احلثيثة على طريق تر�صيخ 
جم��ت��م��ع واق��ت�����ص��اد امل��ع��رف��ة، تقام 

ال�صارقة  معر�س  من   41 ال��دورة 
كبر  ع��دد  �صمن  للكتاب  ال���دويل 
املحلية  الثقافية  ال��ف��ع��ال��ي��ات  م��ن 
حتفل  التي  والعاملية  والإقليمية 
بها دولة الإمارات، وهذه ال�صل�صلة 
الكربى  الثقافية  الن�صاطات  م��ن 
العلم والثقافة  ان  مبجملها توؤكد 
واملعرفة هي اأ�صالع املثلث الذهبي 

للمجتمع احلديث.
واأ������ص�����اف: ون���ح���ن يف الأر����ص���ي���ف 
َركِب  يف  ن�صر  ال��وط��ن��ي��ة  وامل��ك��ت��ب��ة 
وثبات  بثقة  تتجه  التي  الإم����ارات 
يف  ل��ت��ك��ون   2071 مئويتها  ن��ح��و 
حيث  م����ن  ال����ع����امل  دول  م���ق���دم���ة 
وتقدمها-  وازده����اره����ا  ت��ط��وره��ا 
يف  الإ���ص��ه��ام  على  حري�صون  فاإننا 
دوران عجلة الثقافة واملعرفة التي 

حتقق بدورها ا�صتدامة التنمية.
اأن الأر�صيف واملكتبة  واأكد �صعادته 
التي  ب��اإ���ص��دارات��ه  يفخر  الوطنية 
املعر�س  وت���رف���د  م��ن�����ص��ت��ه،  ت���رثي 

ب��ال��ُب��ع��د ال��ت��اري��خ��ي ل��ل��دول��ة، وهو 
م���ا ي��ب��ح��ث ع��ن��ه ال��ك��ث��ر م���ن زوار 
بكتابة  ي��ه��ت��م��ون  ال���ذي���ن  امل��ع��ر���س 
وبرتاثها  امل��ج��ي��د  ال���دول���ة  ت���اري���خ 

العريق. 

ت�صهده  ال�����ذي  ب���الإق���ب���ال  واأ�����ص����اد 
الوطنية  واملكتبة  الأر�صيف  من�صة 
ورواد  وال���زوار  الباحثني  قبل  من 
�صرائحهم  مب��خ��ت��ل��ف  امل���ع���ر����س 

وانتماءاتهم. 

لت�سليط ال�سوء على اأبرز م�سروعاتها ومبادراتها الوطنية

وكالة �لإمار�ت للف�صاء ت�صارك يف معر�س �لبحرين �لدويل للطري�ن نوفمرب �جلاري
•• اأبوظبي-الفجر: 

الإم����ارات للف�صاء،  وك��ال��ة  ت�����ص��ارك 
البحرين  م���ع���ر����س  ف���ع���ال���ي���ات  يف 
والذي   ،2022 للطران  ال��دويل 
ينظم خ��الل ال��ف��رتة م��ن 9 - 11 
نوفمرب اجلاري يف قاعدة ال�صخر 
حتت  ال��ب��ح��ري��ن،  مبملكة  اجل��وي��ة 
رعاية �صاحب اجلاللة امللك حمد 
اآل خليفة، عاهل مملكة  بن عي�صى 

البحرين.
وع���ن امل�����ص��ارك��ة، ق���ال ���ص��ع��ادة �صامل 
وكالة  ع��ام  م��دي��ر  القبي�صي،  بطي 
م�صاركتنا  »اإنَّ  للف�صاء،  الإم����ارات 
ال������دويل  ال���ب���ح���ري���ن  يف م���ع���ر����س 
اإىل  ت���ه���دف   ،2022 ل���ل���ط���ران 
م�صتقبل  ح������ول  ال���������روؤى  ت����ب����ادل 
القطاع  ممثلي  وتعريف  الف�صاء، 
التي  الفريدة  بالتجربة الإماراتية 
عربياً  ال��ي��وم من��وذج��اً  ت�صكل  ب��ات��ت 
وعاملياً وخارطة طريق للعديد من 
الدول التي تطمح لالرتقاء باأدائها 
احل��ي��وي«، م�صيفا  القطاع  ه��ذا  يف 
عاملياً  ح��دث��اً  ي�صكل  امل��ع��ر���س  »اأنَّ 
للتوا�صل  مثالية  وفر�صة  متفرداً، 
مع �صناع القرار يف جمال الطران 

اإىل حمطة الف�صاء الدولية نهاية 
العام املا�صي، يف م�صهد يتوج جهود 

التعاون امل�صرتك بني اجلانبني«.
الإم����ارات  وك��ال��ة  م�صاركة  وت��ه��دف 
يعقد  ال���ذي  امل��ع��ر���س،  يف  للف�صاء 
م���رة ك��ل ع��ام��ني، ا���ص��ت��ع��را���س اأبرز 
الف�صائية  امل�����ص��اري��ع  م�����ص��ت��ج��دات 
والتطويرية  والبحثية  ال��وط��ن��ي��ة 
ال��ط��م��وح��ة ل��دول��ة الإم�������ارات، اإىل 
جانب بحث �صبل التعاون امل�صرتك 
قطاعي  يف  امل��ع��ن��ي��ة  اجل����ه����ات  م����ع 
تبادل  ب��ه��دف  وال��ط��ران،  الف�صاء 
والتخطيط  واخل����ربات،  ال��ت��ج��ارب 
للم�صاريع امل�صرتكة لتعزيز م�صرة 
بالإ�صافة  ال���ق���ط���اع،  يف  ال���ت���ط���ور 
بدورها  ال��وع��ي  م�صتوى  رف���ع  اإىل 
واأن�صطتها واأبرز اإجنازاتها واأحدث 
اكت�صاف  جم������ال  يف  م����ب����ادرات����ه����ا 
ذات  الأخ���رى  والقطاعات  الف�صاء 
�صامل  ���ص��ع��ادة  ي�����ص��ارك  كما  ال�صلة. 
نخبة  ج��ان��ب  اإىل  القبي�صي،  بطي 
يف  امل�صتوى  رفيعي  املتحدثني  من 
حلقات النقا�س لت�صليط ال�صوء على 
كيفية اإ�صراك الأجيال اجلديدة يف 
القادمة  الأجيال  واإع��داد  الف�صاء، 
القطاع  اإىل  لالن�صمام  واإلهامهم 

امل�صتجدات  اآخ��ر  وبحث  والف�صاء، 
ال����ت����ق����ن����ي����ة واأح���������������دث ت����وج����ه����ات 
خالله  ي�صهد  وق��ت  يف  القطاعني، 
الوطني  وال��ط��ران  الف�صاء  قطاع 
ا�صرتاتيجية  ت��ط��ورات  الإم���ارات���ي 
القت�صادي  ال���ت���ن���وي���ع  يف  ت�����ص��ه��م 
»اأنَّ  امل�����ص��ت��دام«. واخ��ت��ت��م،  وال��ن��م��و 
تعك�س  امل����ع����ر�����س  يف  م�������ص���ارك���ت���ن���ا 
ال�صرتاتيجي  ال���ت���ع���اون  ب��و���ص��وح 
قطاعي  يف  البلدين  ب��ني  امل�صرتك 
ال��ط��ران وال��ف�����ص��اء، وال��ت��ي كانت 
القمر  م���������ص����روع  ث����م����اره����ا  اآخ��������ر 
البحريني  الإم��ارات��ي  ال�صطناعي 
اأطلق  ال���ذي   "1 "�صوء  امل�����ص��رتك 

احليوي والرائد من خالل ت�صليط 
ال�������ص���وء ع��ل��ى ال���ف���ر����س امل���وج���ودة 
يف  املحتملة  الوظيفية  وامل�����ص��ارات 

ال�صفر وا�صتك�صاف الف�صاء.
ويرتاأ�س �صعادته، الجتماع الثامن 
للف�صاء،  ال���ع���رب���ي���ة  ل��ل��م��ج��م��وع��ة 
خ����ارج  م�����رة  لأول  ي��ع��ق��د  وال��������ذي 
املتحدة يف  العربية  الإم���ارات  دول��ة 
والذي  ال�صقيقة،  البحرين  مملكة 
يهدف اإىل ت�صجيع وتفعيل التعاون 
الأن�صطة  ���ص��ع��ي��د  ع���ل���ى  ال���ع���رب���ي 
امل�صرتكة،  الأه��داف  الف�صائية ذات 
ف�صائي  تعاون  لتاأ�صي�س  والتمهيد 
العربية،  اجل���ام���ع���ة  م��ظ��ل��ة  حت���ت 
ذات  والدرا�صات  البحوث  وت�صجيع 
ال�����ص��ل��ة ب��ال��ف�����ص��اء وامل�����ص��اه��م��ة يف 
ن�صر ثقافة الف�صاء بني املجتمعات 
وامل�صورة  ال���راأي  وت��ق��دمي  العربية، 
للدول العربية يف جمالت الف�صاء 
املختلفة، وتفعيل ال�صراكات لتنفيذ 
الف�صائية،  وامل�������ص���اري���ع  ال���ربام���ج 
ال�صناعي  القمر  م�����ص��روع  واإجن����از 
وم�صاركة  ح�صور  وتفعيل   ،813
للتعاون  ال����ع����رب����ي����ة  امل����ج����م����وع����ة 
واملوؤمترات  امل��ح��اف��ل  يف  الف�صائي 

العاملية يف جمال الف�صاء.

يف اإطار تو�سيع ال�سراكات يف القطاع الدوائي 

وز�رة �ل�صحة ووقاية �ملجتمع تبحث �صبل �لتعاون وتبادل �خلرب�ت يف �لقطاع �لدو�ئي مع رو�صيا 
•• دبي-الفجر:

ووق���اي���ة  ال�����ص��ح��ة  وزارة  ب��ح��ث��ت 
ال�صناعة  وزارة  م����ع  امل���ج���ت���م���ع 
التعاون  �صبل  الرو�صية  وال��ت��ج��ارة 
وت�������ب�������ادل اخل������������ربات وت���و����ص���ي���ع 
ال�������ص���راك���ات يف ال��ق��ط��اع ال���دوائ���ي 
ب�����ني ال����ب����ل����دي����ن، مب�����ا ي�������ص���ه���م يف 
الدوائية  املنظومة  ك��ف��اءة  تعزيز 
ال�صركات  وت�����ص��ج��ي��ع  ال����دول����ة،  يف 
ب��ع�����س خطوط  ل��ن��ق��ل  ال���رو����ص���ي���ة 
الإمارات،  دولة  داخل  اإىل  اإنتاجها 
ت�صاعد  جاذبة  بيئة  من  توفره  ملا 
على ال�صتثمار يف القطاع الدوائي 
وفق اأف�صل املمار�صات العاملية. جاء 
ذل��ك خ��الل ل��ق��اء ���ص��ع��ادة الدكتور 
الوكيل  الأم�������ري  ح�����ص��ني  اأم�����ني 
ال�صحي  التنظيم  لقطاع  امل�صاعد 
املجتمع،  ووقاية  ال�صحة  وزارة  يف 
مع �صعادة فالي�صالف �صي�صتاكوف 
لالأدوية  احل��ك��وم��ي  املعهد  رئي�س 
لوزارة  التابع  اجليدة  واملمار�صات 
ال�صناعة والتجارة الرو�صية والوفد 
املرافق له، يف ديوان الوزارة بدبي. 
اآخر  على  ال�صوء  اجلانبان  و�صّلط 
الدوائية  والب��ت��ك��ارات  الإجن����ازات 

خ������ربات يف جمال  ال���ت���ي مت��ت��ل��ك 
ال�����ص��ن��اع��ات ال��دوائ��ي��ة، مب��ا ي�صهم 
ال�صناعية  ال���ق���اع���دة  ت��و���ص��ي��ع  يف 
اخلدمات  ا�صتدامة  ودع��م  املحلية 
ال�صحية يف دولة الإم��ارات لتلبية 
م�صراً  املر�صى.  جميع  احتياجات 
اإىل اأن اللقاء مع اجلانب الرو�صي 
ال�صراكات  ت�صجيع  اإط���ار  يف  ي��اأت��ي 
من  ال�����دوائ�����ي�����ة  ال�������ص���ن���اع���ات  يف 
لإنتاج  داع��م��ة  بيئة  ت��وف��ر  خ��الل 
املبتكرة،  ال��ط��ب��ي��ة  امل�����ص��ت��ح�����ص��رات 
وي�������ص���اع���د ع���ل���ى ت���ع���زي���ز امل���خ���زون 
الدوائي للدولة ل�صمان الإمدادات 

ال�صل�صة لالأدوية.

مت  كما  البلدين،  يف  وال�صيدلنية 
املزيد  ا�صتقطاب  البحث يف فر�س 
الدوائية  وامل�صانع  ال�صركات  م��ن 
منتجات  ح�صور  ودع��م  الرو�صية، 
الإم��ارات��ي��ة يف  ال��دوائ��ي��ة  ال�صركات 

ال�صوق الرو�صية.

تو�سيع ال�سراكات
واأك���������د �����ص����ع����ادة ال����دك����ت����ور اأم�����ني 
الأم�����������ري، اأه����م����ي����ة ال����ل����ق����اء مع 
اجل��ان��ب ال��رو���ص��ي والط����الع على 
اأف�صل املمار�صات العاملية يف جمال 
الوزارة  و�صعي  الدوائي،  الت�صنيع 
ل��ت��ع��زي��ز ال�������ص���راك���ات م����ع ال�����دول 

التعاون امل�سرتك
من جهته، عرّب �صعادة فالي�صالف 
���ص��ي�����ص��ت��اك��وف خ����الل ال���ل���ق���اء عن 
التعاون  �صبل  بتعزيز  ب��الده  رغبة 
امل�����ص��رتك م��ع دول���ة الإم�����ارات مبا 
ي���خ���دم ال���ق���ط���اع ال�����دوائ�����ي لدى 
التطور  اإىل  واأ�����ص����ار  اجل���ان���ب���ني، 
املتطورة  التحتية  والبنية  الالفت 
الإم���ارات  يف  ال�صحية  للمنظومة 
على  الدوائي  والقطاع  عام  ب�صكل 
وج���ه اخل�����ص��و���س، وال�����ذي ي�صكل 
ال�صركات  جل����ذب  م���وات���ي���ة  ب��ي��ئ��ة 
الإمارات  العاملية متخذة  الدوائية 

مقراً اإقليمياً لها.
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اأخبـار الإمـارات
حاكم ر�أ�س �خليمة ي�صتقبل �صفري كو�صتاريكا

•• راأ�س اخليمة-وام:

ا�صتقبل �صاحب ال�صمو ال�صيخ �صعود بن �صقر القا�صمي ع�صو املجل�س الأعلى، حاكم راأ�س اخليمة، يف 
اإيرناندي�س �صفر كو�صتاريكا  ق�صر �صموه مبدينة �صقر بن حممد اأم�س �صعادة فران�صي�صكو �صاكون 

لدى الدولة الذي قدم لل�صالم على �صموه.
ورحب �صاحب ال�صمو حاكم راأ�س اخليمة، ب�صعادة ال�صفر، وتبادل معه الأحاديث حول تعزيز عالقات 

التعاون بني البلدين ال�صديقني على خمتلف ال�صعد.
واأ�صاد �صموه بعالقات ال�صداقة التي تربط دولة الإم��ارات وجمهورية كو�صتاريكا، والتي من �صاأنها 

حتقيق املزيد من التقدم والرخاء لل�صعبني.
من جانبه عرب �صعادة فران�صي�صكو �صاكون هرنانديز، عن بالغ �صكره وتقديره ل�صاحب ال�صمو حاكم 

راأ�س اخليمة على كرم ال�صيافة وح�صن ال�صتقبال.

برعاية من�صور بن ز�يد ..�لكونغر�س �لعاملي لالإعالم ينطلق �لأ�صبوع �ملقبل مب�صاركة دولية و��صعة

خليفة بن طحنون يبد�أ �صل�صلة زيار�ت لعدد من �أ�صر �صهد�ء �لوطن يف �إمارة �لفجرية و�ملناطق �ملجاورة

•• اأبوظبي-وام:

حتت رعاية كرمية من �صمو ال�صيخ من�صور بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س 
جمل�س الوزراء وزير ديوان الرئا�صة، تنطلق الأ�صبوع املقبل يف الفرتة من 
العاملي  الكونغر�س  15-17 نوفمرب اجلاري فعاليات الدورة الأوىل من 
الفكر،  ورواد  القادة  من  كبر  عاملي  وح�صور  دولية  مب�صاركة  ل��الإع��الم، 

واخلرباء واملخت�صني بقطاع الإعالم من خمتلف دول العامل.
وكالة  بال�صراكة  ل��الإع��الم  العاملي  الكونغر�س  اأدن��ي��ك  جمموعة  وتنظم 
اأنباء الم��ارات "وام" حيث ي�صتمل على موؤمتر ومعر�س متخ�ص�صني يف 
لبحث  املختلفة  الإع��الم  ملوؤ�ص�صات  فر�صاً  ويتيح  الإع���الم،  �صناعة  قطاع 
ال�صراكات و�صبل التعاون يف تعزيز اآليات تطوير و�صائل الإعالم احل�صارية 
والإن�صانية الهادفة اإىل خدمة الب�صرية و�صمان �صعادتها وتنمية املجتمعات 

عرب حمتوى ر�صني وموثوق ذي م�صداقية عالية.
وي�صهد موؤمتر الكونغر�س العاملي لالإعالم م�صاركة اأكرث من 1200 من 
قارات،   6 ميثلون  العامليني  واملوؤثرين  واملتخ�ص�صني  الإع��الم  قطاع  رواد 
التي  30 جل�صة حوارية وجمموعة من ور�س العمل  اأكرث من  ويت�صمن 

ي�صارك فيها اأكرث من 162 متحدثاً عاملياً بارزاً.
و�صركة  170 موؤ�ص�صة  اأكرث من  املعر�س  ي�صتقطب  وعلى �صعيد مت�صل 
والتي  العامل،  دول��ة حول   29 العامل متثل  ب��ارزة على م�صتوى  اإعالمية 
هذه  يف  املتخ�ص�صة  العاملية  التقنيات  اإليه  تو�صلت  ما  اأح��دث  ت�صتعر�س 
القطاعات احليوية، كما ي�صهد تنظيم عدد من الفعاليات امل�صاحبة التي 

تقام للمرة الأوىل يف منطقة ال�صرق الأو�صط.
برنامج  على  ل��الإع��الم  العاملي  الكونغر�س  م��ن  الأوىل  ال���دورة  وت�صتمل 
امل�صرتين العامليني الذي يجمع اأكرث من 170 م�صرتيا من جميع اأنحاء 
العامل ليقدم من�صة ا�صتثنائية جتمع اأبرز امل�صرتين واملوردين من جميع 
واملعارف يف قطاع  واخلدمات  التقنيات  اأف�صل  العامل، ل�صتعرا�س  اأنحاء 
الإعالم، بينما ي�صهد الكونغر�س 6 مبادرات رئي�صية، وهي من�صة العرو�س 
احلية، والربنامج العاملي لتمكني الإعالميني ال�صباب، وخمترب م�صتقبل 

الإعالم، ومن�صة البتكار، وبرنامج امل�صرتين العاملي، وجل�صة خا�صة حول 
دور الإعالم يف تر�صيخ ثقافة الت�صامح يف املجتمعات الإن�صانية.

وقادة  ق��رار،  �صناع  نوعه  من  الأول  احل��دث  يف  املتحدثني  قائمة  وت�صم 
املزروعي  ف��ار���س  ب��ن  �صهيل  بنت  �صما  معايل  مثل  كبار  وم�صوؤولني  فكر، 
وزي��رة دولة ل�صوؤون ال�صباب؛ ومعايل رم��زان بن عبد اهلل النعيمي، وزير 
الإعالم  وزيرة  موت�صفاجنوا،  مونيكا  ومعايل  البحريني؛  الإعالم  �صوؤون 
العام  املري،املدير  والدعاية والإذاع��ة من زميبابوي؛ ومعايل منى غامن 
للمكتب الإعالمي حلكومة دبي؛ واأبورفا ت�صاندرا، �صكرترة وزارة الإعالم 
�صبكة  اإدارة  جمل�س  بيرتز،رئي�س  ومايكل  الهند؛  حكومة  يف  والإذاع����ة 

يورونيوز من فرن�صا.
كما ت�صتمل قائمة املتحدثني على كل من وواين برغ، الرئي�س التنفيذي 
لقطاعات الإعالم الرقمي والثقافة والأزي��اء يف مدينة نيوم، من اململكة 
العامة  امل�صاركة  رئي�س  العام  املدير  مونك،  واأدري���ان  ال�صعودية؛  العربية 
باولو  وال��دك��ت��ور  ب�صوي�صرا،  العاملي  القت�صاد  منتدى  يف  والجتماعية، 
�صريف حممود،  وم�صعود  الفاتيكان؛  الت�صالت يف  دائرة  روفيني، عميد 
نائب  ف��رج،  وكارولني  الإماراتية؛  ات�صالت  ملجموعة  التنفيذي  الرئي�س 

رئي�س �صبكة �صي اإن اإن، ورئي�س حترير �صي اإن اإن بالعربية من الإمارات.
و�صي�صهد الكونغر�س العاملي لالإعالم ا�صت�صافة العديد من الجتماعات، 
امل�����ص��ارك��ة مب��ا فيها منتدى بعنوان  الإع����الم  ل��ك��ربى و���ص��ائ��ل  وامل��ن��ت��دي��ات 
الحتاد  �صحيفة  تنظمه  ال��ذي  الرقمنة"،  ع�صر  يف  الوطني  "الإعالم 
ق�صايا  يف  املتخ�ص�صني  وال��ب��اح��ث��ني  الإع��الم��ي��ني  م��ن  نخبة  مب�����ص��ارك��ة 

الإعالم.
وقال �صعادة حممد جالل الري�صي، مدير عام وكالة اأنباء الإمارات “ وام” 
رئي�س اللجنة العليا املنظمة للكونغر�س العاملي لالإعالم: “ ي�صّرنا الإعالن 
عن ا�صت�صافة جمموعة وا�صعة من الربامج وور�س العمل واملعار�س ومركز 
البتكار وغرها من الفعاليات الهامة يف اإطار الكونغر�س العاملي لالإعالم 
الفعاليات  اأهم  اإحدى  الإع��الم،  املوؤمتر خمترب م�صتقبل  حيث ي�صت�صيف 
والتي تتكون من خم�س جل�صات يناق�س فيها كبار ال�صخ�صيات الإعالمية 

التحديات التي تواجه قطاع الإعالم واآفاقه امل�صتقبلية ودورالتكنولوجيا 
واأمناط ال�صتثمار النا�صئة يف القطاع".

هاو�س  ت�صاثام  لقاعدة  وفقاً  املختربات  فعالية  " تقام   : �صعادته  واأ�صاف 
التي تتيح للم�صاركني التحدث ب�صراحة دون الك�صف عن هويتهم.. كّلنا 
ثقة باأن هذه الفعالية �صتوفر من�صًة رئي�صيًة لبتكار الأفكار فيما يتعلق 
مبختلف جوانب قطاع الإعالم، ول بّد اأنه �صي�صكل عالمة فارقة يف حياة 
العمل من جميع  القادمني حل�صور ور�س  ال�صباب  املئات من ال�صحفيني 

اأنحاء العامل".
كابيتال  ل�صركة  التنفيذي  الرئي�س  امل��ن�����ص��وري،  �صعيد  ق��ال  جانبه،  م��ن 
للفعاليات، التابعة ملجموعة اأدنيك: "نبذل ق�صارى جهودنا ل�صمان جناح 
اأنباء  وكالة  مع  بالتعاون  لالإعالم  العاملي  الكونغر�س  من  الأوىل  ال��دورة 
الإمارات. ومتثل هذه الفعالية اإ�صافًة قّيمًة اإىل قائمة الفعاليات البارزة 
النامية  الوطنية  القطاعات  خمتلف  يف  اأدن��ي��ك  جمموعة  تنظمها  التي 

والقطاعات امل�صتقبلية الواعدة يف الدولة".
فر�س  ا�صتك�صاف  للح�صور  تتيح  مثاليًة  من�صًة  املوؤمتر  "يوفر  واأ�صاف: 
التعلم اجلديدة ومناق�صة م�صتقبل قطاع الإعالم. كما يقدم روؤًى واأفكاراً 
خمتلف  بني  واخل���ربات  امل��ع��ارف  لتبادل  ومن�صًة  الإع���الم،  لو�صائل  قّيمة 
فر�صها  يعزز  مبا  والعاملي  الإقليمي  امل�صتويني  على  الإعالمية  اجلهات 

للنمو يف امل�صتقبل".
اأبوظبي  وبدوره، قال خليفة القبي�صي، املدير التنفيذي التجاري ل�صركة 
اجلوانب  جميع  جاهزية  على  "حر�صنا  )اأدن��ي��ك(:  للمعار�س  الوطنية 
الالزمة ل�صت�صافة الكونغر�س العاملي لالإعالم يف مركز اأبوظبي الوطني 
روؤيتنا  مع  تتما�صى  التي  الفعالية  ه��ذه  ا�صت�صافة  وي�صرفنا  للمعار�س. 
جتاه  ال��را���ص��خ  التزامنا  ت��وؤك��د  حيث  ال�صنوية،  فعالياتنا  ج���دول  لتنويع 

�صركائنا واجلهات العار�صة وجميع اجلهات املعنية".
دعم  يف  ت�صهم  رائ��دة  جمموعة  بكونها  اأدن��ي��ك  "تعتز  القبي�صي:  واأ���ص��اف 
العديد  خالل  من  اأبوظبي  العا�صمة  يف  ال�صياحة  لقطاع  امل�صتدام  النمو 
من امل�صاريع والفعاليات املميزة. وتتمحور ر�صالتنا حول ا�صتقطاب ال�صياح 

القادمني بق�صد العمل والرتفيه لدعم التاأثر الجتماعي والقت�صادي 
يف اأبوظبي وحمفظتنا الأو�صع من الوجهات".

وُيقام الكونغر�س العاملي لالإعالم يف الفرتة من 15-17 نوفمرب اجلاري، 
"وام"  الإم��ارات  اأنباء  وكالة  بال�صراكة مع  اأدنيك  تنظمه جمموعة  حيث 

ل�صتك�صاف اأحدث التطورات يف قطاع الإعالم واآفاقه امل�صتقبلية.
وتوفر الفعالية اأي�صاً العديد من الفر�س للموؤ�ص�صات الإعالمية املتنوعة 
التعاونية  وامل�صاريع  ال�صراكات  اإقامة  اإمكانية  حول  والتباحث  للمناق�صة 
الكفيلة بتعزيز منو القطاع و�صمان ا�صتدامته على املدى البعيد، ف�صاًل 

عن ا�صتمرار تقدمي املحتوى املوؤثر واملوثوق وعايل امل�صداقية.
الأول من  العاملي لالإعالم،  الكونغر�س  الفعالية موؤمتر  اإط��ار  وينعقد يف 
الإعالم.  قطاع  م�صتقبل  �صياغة  عنوان  حتت  الأو���ص��ط،  ال�صرق  يف  نوعه 
العمل  ور���س  الثالثة جمموعة من  اأيامه  م��دار  على  املوؤمتر  وي�صت�صيف 
باأكمله بهدف تبادل  الإع��الم  اإىل توحيد روؤى قطاع  الهادفة  املتخ�ص�صة 

الأفكار الرائدة واحللول املتطورة التي تر�صم مالمح القطاع امل�صتقبلية.
كما يوفر من�صًة فريدة ت�صلط ال�صوء على دور الإعالم يف ال�صرق الأو�صط 
ودعم  العاملية  اجلماهر  اإىل  الو�صول  خالل  من  القطاع  بتطور  وتدفع 

حتقيقالروؤى املبتكرة وتاأ�صي�س عالقات التعاون.
ويوفر املوؤمتر وور�س العمل املرافقة له، املخ�ص�صة لالإعالميني ال�صباب، 
املحتوى  و�صانعي  التكنولوجيا  و���ص��رك��ات  لل�صحفيني  مثاليًة  من�صًة 
وخ����رباء ال��ت�����ص��وي��ق ال��رق��م��ي و���ص��رك��ات ال��ب��ث ال�����ص��خ��م��ة، ب��الإ���ص��اف��ة اإىل 
واجلهات  التنظيمية  والهيئات  الرتفيه  قطاع  يف  التنفيذيني  امل�صوؤولني 
املعنية يف قطاع الإعالم. ويدعم الكونغر�س العاملي لالإعالم تبادل املعارف 
املحرتفني  الإعالميني  بني  احلقيقية  لل�صراكة  فر�صاً  ويوفر  الرئي�صية 
ل��الإع��الم من�صًة  العاملي  امل��وؤمت��ر  وي�صت�صيف  ال��ع��امل.  اأن��ح��اء  من خمتلف 
والتوا�صل  الأف��ك��ار  وت��ب��ادل  الجتماع  والبائعني  للم�صرتين  تتيح  عاملية 
ومزاولة الأعمال التجارية وا�صتك�صاف منتجاٍت وحلول وتقنيات جديدة، 
بوجود اأكرث من 150 �صركة متخ�ص�صة من قطاع الإعالم والإنتاج، مما 

يقدم فر�صًة مثالية لالرتقاء بقطاع الإعالم يف املنطقة والعامل.

•• الفجرية-وام:

اأ�صر  �صوؤون  مكتب  تنفيذي  مدير  نهيان  اآل  طحنون  بن  خليفة  ال�صيخ  ب��داأ 
ال�صهداء �صل�صلة زيارات لأ�صر وذوي ال�صهداء يف اإمارات الدولة وذلك يف اإطار 
حملة “توا�صل” التي ينظمها مكتب �صوؤون اأ�صر ال�صهداء �صنوياً، حيث �صملت 
اإمارة والفجرة واملناطق املجاورة يرافقه  اأ�صر وذوي ال�صهداء يف  عدداً من 
�صعادة �صيف علي �صيف القبي�صي مدير مكتب �صوؤون املواطنني واملجتمع يف 
ديوان الرئا�صة. والتقى ال�صيخ خليفة بن طحنون اآل نهيان - خالل الزيارات 

ال��ودي��ة، وتفّقد  الأح��ادي��ث  اأ���ص��ره��م، وت��ب��ادل معهم  واأف���راد  ال�صهداء  - ذوي 
الهتمام  بهدف  تاأ�ص�س  ال�صهداء  اأ�صر  �صوؤون  مكتب  اأن  مو�صحا  اأو�صاعهم، 
باأ�صر ال�صهداء وال�صعي ملتابعة احتياجاتهم وتوفر ظروف احلياة الكرمية 
التي  والزده���ار  النماء  م�صرة  يف  الإيجابية  امل�صاهمة  من  ومتكينهم  لهم 

ت�صهدها دولة الإمارات يف ظل قيادتها الر�صيدة.
ونقل ال�صيخ خليفة بن طحنون اآل نهيان اإىل اأ�صر ال�صهداء وذويهم حتيات 
�صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل" 
وذويهم،  الوطن  �صهداء  ت�صحيات  تقدرعالياً  الر�صيدة  القيادة  اأن  موؤكداً   ،

وتوجه دائما مبتابعة احتياجاتهم ورعايتهم والهتمام بهم.
واأ�صرة  اإم��ارة عجمان  الكعبي يف  ال�صهداء علي حممد  اأ�صر كل من  زار  وقد 
ال��ع��ب��دويل وحم��م��د جديد  �صعيد  وخ��ال��د  ال��زح��م��ي  را���ص��د  ن��ا���ص��ر  ال�صهيد 
اإم���ارة  ال�����ص��ري��دي يف  �صعيد  ���ص��امل احل��ن��ط��وب��ي وحم��م��د  ال�صحي و حم��م��د 
الفجرة واأ�صرتي ال�صهيدين را�صد اأحمد النقبي واإبراهيم عبداهلل ال�صحي 
وغريب  الظنحاين  اأح��م��د  ع��ب��داهلل  علي  ال�صهيدين  واأ���ص��رت��ي  خورفكان  يف 
عبداهلل اخلالوي يف دبا الفجرة و اأ�صرة ال�صهيد �صليمان حممد الظهوري 
يف دبا احل�صن واأ�صرة ال�صهيد �صعيد را�صد املحرزي يف منطقة م�صايف واأ�صرة 

ال�صهيد �صلطان حممد الكتبي منطقة الذيد.
اأ�صر ال�صهداء  وتاأتي �صل�صلة الزيارات الدورية يف اإطار حر�س مكتب �صوؤون 
على التوا�صل الدائم مع اأ�صر وذوي �صهداء الوطن يف خمتلف اأرجاء الدولة 
وتلم�س احتياجاتهم و تتبع اأحوالهم و ال�صعي من اأجل توفر �صبل احلياة 
متابعة  على  حري�س  ال�صهداء  اأ���ص��ر  ���ص��وؤون  مكتب  اأن  اإىل  ي�صار  ال��ك��رمي��ة. 
احتياجات اأ�صر ال�صهداء ومتكينها من مواجهة التحديات التي قد تواجهها 
من خالل موا�صلة طرح الربامج واملبادرات وتنفيذ اخلطط التي من �صاأنها 

توفر البيئة املنا�صبة لأ�صر وذوي ال�صهداء.

عادل �جلبري ل�»و�م«: مبادر�ت �لإمار�ت و�ل�صعودية وم�صر توؤكد حر�صها على مو�جهة �لتغري �ملناخي �ملوؤمتر �لدويل للتربع بالأع�صاء يو��صل فعالياته يف �أبوظبي

عمومية �حتاد وكالت �لأنباء �لعربية تعقد موؤمترها �ل� 49 بالتز�من مع �لكونغر�س �لعاملي لالإعالم

•• اأبوظبي - وام:

انطلق  ال��ذي  والأن�صجة  الأع�صاء  وزراع��ة  للترّبع  ال��دويل  املوؤمتر  يوا�صل 
اأم�س الأول يف اأبوظبي فعالياته مب�صاركة اأكرث من 20 دولة وعدد كبر من 
التي تواجه  التحديات  اأهم  ملناق�صة  الأع�صاء  املتخ�ص�صني يف جمال زراعة 
ق�صية التربع بالأع�صاء والأن�صجة يف العامل ومن اأجل ن�صر الوعي باأهمية 

التربع بالأع�صاء لإنقاذ حياة املر�صى.
 - ال�صحة  دائ��رة  رئي�س  اآل حامد  ال�صيخ عبداهلل بن حممد  وافتتح معايل 
اأكرث من  يحت�صن  وتاريخياً  فنياً  املوؤمتر- معر�صاً  اأبوظبي - على هام�س 
70 عماًل فنياً واأدبياً ي�صلط ال�صوء على التربع بالأع�صاء وتاريخه حملياً 
وعاملياً من خالل الفنون الإبداعية والر�صومات والق�ص�س امللهمة وغرها 
اأع�����ص��اء لهم بالإ�صافة مل�صاركني  اأط��ف��ال مم��ن مت��ت زراع���ة  ق��ام بها  وال��ت��ي 

حمرتفني وم�صاركات من املجتمع املحلي بع�صها ح�صد جوائز عاملية.
امل�صاحب  امل��ع��ر���س  يف  خ��ا���س  بجناح  ال�صعودية  العربية  اململكة  وت�����ص��ارك 
ال�صعودي  املركز  عام  القويف مدير  تركي  الدكتور طالل  وقال   .. للموؤمتر 
" تعترب  " وام  الم���ارات  اأن��ب��اء  لوكالة  الأع�صاء يف ت�صريح خا�س  ل��زراع��ة 
برامج التربع بالأع�صاء يف دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية ن�صطة 
لكنها مل حتقق املاأمول منها لتلبية احتياجات الطلب املتزايد ملر�صى الف�صل 
الع�صوي فمثال يف اململكة العربية ال�صعودية يبلغ متو�صط التربع ال�صنوي 
ال�صعودية  العربية  اململكة  تبواأت  واأ���ص��اف  متوفيا.  متربعا   120 تقريبا 
الأحياء وكان جلائحة كورونا  الثانية عامليا للمتربعني  املرتبة   2020 يف 
وزراعة  التربع  وعلى  عامة  ب�صورة  ال�صحي  القطاع  على  مبا�صرا  ت��اأث��را 

الأع�صاء ب�صورة خا�صة.
الإم���ارات من قبل  بالأع�صاء يف دول��ة  التربع  م��ب��ادرة  اإط��الق  اأهمية  واأك��د 
الوطنية  واللجنة  املجتمع  ال�صحة ووقاية  ل��وزارة  " التابع  " حياة  تطبيق 
للتربع بالأع�صاء وفائدتها لتبادل الآراء والطالع على خربات دول العامل 
يف جمال التربع بالأع�صاء. واأ�صار اإىل التعاون بني دول اخلليج ومن اأهمه 
التربع  جم��ال  يف  الإم���ارات  ودول��ة  ال�صعودية  العربية  اململكة  بني  التعاون 
بالأع�صاء حيث اأن هناك برنامج تعاون منذ خم�س �صنوات ن�صط جدا ومن 

 144 اإنقاذ  املدة مت  خالله مت ال�صتفادة من تبادل الأع�صاء وخالل هذه 
�صخ�صا خا�صة يف جمال ف�صل القلب والرئة ونطمح ل�صتمرار التعاون بني 
جميع  يف  ال�صحي  للقطاع  كبرة  قيمة  ي�صيف  كونه  التعاون  جمل�س  دول 

دوله ب�صاأن اإنقاذ حياة الذين يعانون من الف�صل الع�صوي.
من جهته قال م�صطفى املو�صوي رئي�س اجلمعية الكويتية لزراعة الأع�صاء 
زراعة  " وام" ب���داأت  ل���  الأع�����ص��اء  زراع���ة  ق�صم  ورئ��ي�����س  ج��راح��ة  ا�صت�صاري 
الكويتية  اجلمعية  اإن�صاء  ومت   1997 عام  منذ  الكويت  دول��ة  يف  الأع�صاء 
لزراعة الأع�صاء يف عام 1984 ول زال الربنامج يف تطور م�صتمر وهناك 

عدد كبر من املتربعني اأثناء احلياة وبعد الوفاة.
املتربعني  ع��دد  يف  العربية  ال���دول  على  الأوىل  الكويت  “ تعد   : واأ���ص��اف 
التبادل  الإم��ارات والكويت يف جمال  الوفاة وهناك م�صاركة بني دولة  بعد 
الإم���ارات يف جمال  بالتطور يف  اإعجابه  بالأع�صاء” . وعرب عن  وامل�صاركة 
الإمارات  �صيجعل  املتوفني وهناك تطور كبر  الأع�صاء خا�صة من  توفر 

من اأوائل الدول ونعتز بالتعاون بني الكويت والإمارات .
الكلى  اأم��را���س  ا�صت�صاري  الإ�صماعيلي  زبيدة  الدكتورة  قالت  ناحيتها  من 
لالأطفال مبدينة ال�صيخ خليفة الطبية ل� " وام " ت�صارك خليفة الطبية يف 
املوؤمتر بهدف ن�صر ثقافة التربع بالأع�صاء وتعريف امل�صاركني على ماتقدمة 
امل�صت�صفى يف هذا املجال ولكونها لديها اأكرب عدد من عمليات الزراعة حاليا 
زراع���ة كلى منذ  400 عملية  م��ن  اأك��رث  اإج���راء  برنامج ومت  اأق���دم  ولديها 
الأع�صاء عن  57 طفال ومت ح�صولهم على  بينهم  الربنامج من  انطالق 

طريق متربعني من الأهل اأو اأ�صخا�س متوفني وفاة دماغية.
من جانب اآخر قال الدكتور مراد مانع العوبثاين ا�صت�صاري طب وجراحة 
يف  القرنية  زراع���ة  ب��رن��ام��ج  ب���داأ  الطبية  خليفة  ال�صيخ  مدينة  يف  ال��ع��ي��ون 
م�صت�صفى خليفة الطبية منذ عام 2007 وخالل هذه ال�صنوات يتم اإجراء 

من 25 اإىل 30 عملية زراعة قرنية يف امل�صت�صفى لالأطفال والكبار.
واأو�صح القرنية هي اجلزء ال�صفاف من العني ومن اأهم اأ�صباب تلف القرنية 
هو التهاب فيها اأو اأمرا�س وراثية وهذا يوؤثر على النظر وت�صل ن�صبة جناح 
زراعة القرنية لن�صبة عالية جدا قد ت�صل ما بني 90 اىل 95 يف املائة ويتم 

ا�صرتجاع النظر تدريجيا ويعود املري�س اإىل و�صعه الطبيعي.

•• �رشم ال�سيخ-وام:

�صوؤون  مبعوث  اخلارجية  لل�صوؤون  الدولة  وزي��ر  اجلبر  ع��ادل  معايل  اأك��د 
املناخ يف اململكة العربية ال�صعودية اأن جهود دولة الإمارات واململكة العربية 
واخلارجية  الداخلية  وم��ب��ادرات��ه��ا  العربية،  م�صر  وجمهورية  ال�صعودية 
مواجهة  على  الثالث  ال��دول  وحر�س  اهتمام  م�صتوى  تعك�س  والإقليمية، 
اأنباء  لوكالة  ت�صريحات خا�صة  وق��ال معاليه يف  املناخي.   التغر  حتديات 
الإم��ارات “وام”: تويل كل من الإم��ارات وال�صعودية وم�صر اهتماماً كبراً 
جهودها  وتوؤكد  املناخي  بالتغر  اخلا�صة  والتداعيات  التحديات  مبو�صوع 
اأن الأفعال اأهم من الأقوال، وا�صفاً جهود الدول الثالث ومبادراتهم باأنها 
جدول  اأولويات  من  الآن  اأ�صبح  املناخ  مو�صوع  اأن  معاليه  واأ�صاف  جبارة.  

لكونه مي�س  العامل، نظراً  الدولية بني خمتلف دول  العالقات  الأعمال يف 
كل �صخ�س .. م�صراً اإىل اأن اأهمية قمة املناخ احلالية »كوب 27« تتمثل يف 

النتقال من مرحلة التخطيط والنقا�س اإىل مرحلة التطبيق. 
و نوه اإىل اأن كل بلد ل ي�صتطيع اأن يعزل نف�صه .. فقد �صاهدنا خالل جائحة 
امل�صرتك حيث مل  العمل  اأهمية  باأجمع،  العامل  ال��ذي �صرب   »19 »كوفيد 
يكن العامل قادراً على التعامل معه �صوى من خالل التعاون والتكاتف املبني 
اأ�ص�س منطقية وعلمية.  واأعرب معاليه، عن تطلعه لأن ي�صل العامل  على 
اأف�صل للعامل،  اإىل م�صتوى عال من التعاون، والرتكيز على بناء م�صتقبل 
عرب التعامل مع حتديات التغر املناخي للو�صول اإىل حلول م�صتندة على 
املنطق، لفتاً اإىل اأن جناح اململكة العربية ال�صعودية ي�صتعر�س اأبرز جهودها 

البيئية ومبادراتها يف هذا الإطار. 

•• اأبوظبي-وام: 

تعقد اجلمعية العمومية لحتاد وكالت الأنباء العربية )فانا( موؤمترها ال� 
49 يف اأبوظبي خالل الفرتة من 15 - 17 نوفمرب اجلاري وذلك بالتزامن 

مع افتتاح الدورة الأوىل للكونغر�س العاملي لالإعالم .
الأنباء  وك��الت  واحت��اد  )وام(  الإم���ارات  اأنباء  وكالة  ال�صراكة بني  اإط��ار  ويف 
اإىل  اإ���ص��اف��ة  اأن��ب��اء  وك��ال��ة   )14( “وام” وف���ود  ت�صت�صيف  )ف��ان��ا(،  العربية 
املوؤ�ص�صات  بتطوير هذه  تتعلق  التي  املو�صوعات  لبحث  وال�صيوف  املراقبني 

كونها امل�صادر الرئي�صية لبث وتوزيع الأخبار يف املنطقة العربية.
وقال الدكتور فريد اأيار الأمني العام لحتاد وكالت الأنباء العربية “ فانا 
” اإن املوؤمتر ينق�صم اإىل ق�صمني الأول ندوة حوارية يتم فيها التباحث مع 
الأنباء عن  لوكالت  الأوروب��ي��ة  والرابطة  الأوروب��ي��ة  الأنباء  وك��الت  ممثلي 

يجمع  اإط��ار  و�صع  اإمكانية  وم��دى  الطرفني  بني  العالقات  تطوير  كيفية 
الطرفني لينعقد كل عام اأو عامني ملناق�صة العالقات وتطويرها.

واأ�صاف اأن الق�صم الثاين يتعلق مبناق�صة 23 مو�صوعاً مطروحاً على جدول 
الأعمال منها اإقرار خطة تدريب حتى عام 2025 ، واإقرار تو�صيات جلنة 
تاأمني امل�صادر املالية لتطوير العمل يف الحتاد ، واإطالق الن�صخة اجلديدة 
من موقع الحتاد، والعالقة بني وكالت الأنباء العربية والأوروبية، وتنظيم 
ندوة لل�صحفيات العربيات العامالت بوكالت الأنباء، وامل�صاركة يف اجتماعات 
العامة لالحتاد  ب��ني الأم��ان��ة  الأن��ب��اء، وال��ت��ع��اون  ل��وك��الت  ال���دويل  املجل�س 
الأمانة  بني  والتعاون  للتدريب  الربيطانية  روي��رتز  طوم�صون  وموؤ�ص�صة 
العامة وجامعة الدول العربية. وقدم الأمني العام لالحتاد ال�صكر والمتنان 
اأنباء الإم��ارات ومديرها العام �صعادة حممد جالل الري�صي على  اإىل وكالة 

كل ما يقدمه ويبذله مل�صاندة الحتاد والعمل على اإجناح ن�صاطاته.
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•• دبي-الفجر:

العام  ال��ق��ائ��د  امل���ري  خليفة  اهلل  ع��ب��د  ال��ف��ري��ق  م��ع��ايل  �صهد 
اأحمد  �صعادة خلف  الإم��ارات��ي،  الأعمال  دب��ي، ورج��ل  ل�صرطة 
احلبتور،  جمموعة  اإدارة  جمل�س  ورئي�س  موؤ�ص�س  احلبتور 
ح��ف��ل ت��ك��رمي ال���رع���اة وال�����ص��رك��اء ال���ص��رتات��ي��ج��ي��ني يف نظام 
�صرطة  يف  للمرور  العامة  ل���الإدارة  التابع  البي�صاء  النقاط 
دب���ي، ب��ح�����ص��ور م�����ص��اع��دي ال��ق��ائ��د ال��ع��ام وم���دي���ري الإدارات 
العامة ومراكز ال�صرطة، وممثلي ال�صركات الراعية وال�صركاء 

ال�صرتاتيجيتني.
�صعادة  امل��ري  الفريق  ك��رم معايل  ال��ت��ك��رمي،  ب��داي��ة حفل  ويف 
خلف احلبتور، الراعي الر�صمي، للحمالت املرورية واملبادرات 
املجتمعية الداعمة لالإدارة العامة للمرور، مثيناً معاليه على 
على  املتوا�صل  وحر�صه  احلبتور  خلف  ل�صعادة  البارز  ال��دور 
اأهدافها ال�صرتاتيجية يف تعزيز  دعم �صرطة دبي يف حتقيق 

الأمن والأمان واإ�صعاد املجتمع.
وعقب ذلك، كرم معايل الفريق املري و�صعادة خلف احلبتور، 

الرعاة املا�صيني لنظام النقاط البي�صاء وهم: عبد اهلل مطر 
للمواقف"،  "الإمارات  موؤ�ص�صة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  املناعي 
و���ص��ام��ي امل��ف��ل��ح امل���دي���ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل�����ص��رك��ة ه��ي��ل��ز للدعاية 
والإعالن، وخالد عبد الكرمي العارف املدير التنفيذي لقطاع 
ال�صالمة والبيئة يف هيئة دبي للطران املدين، وكذلك �صركة 

فيرتونيك ما�صني فيجن.
كما وكرم معاليه و�صعادة خلف احلبتور، الرعاة البالتينيني 
مدير  ال�صام�صي،  خليفة  علي  وهم:  البي�صاء  النقاط  لنظام 
ع���ام م��وؤ���ص�����ص��ة الإم�������ارات ل��ل��ب��رتول، واأح���م���د ك���دف���ور املدير 
جانب  اإىل  الأو���ص��ط،  ال�صرق  ميديكلينك  ل�صركة  التنفيذي 
تكرمي 20 جهة من رعاة مبادرة نظام النقاط البي�صاء من 

�صركات وموؤ�ص�صات وهيئات.

ال�سحب على ال�سيارتني
وعقب التكرمي، جرى ال�صحب على �صيارتني لتكرمي املُلتزمني 
اإمارة  املرورية ممن مل يرتكبوا خمالفات يف  النقاط  بنظام 
اإماراتيتني  �صيدتني  ن�صيب  من  العام  ه��ذا  كانت  والتي  دب��ي 

فئة  ع��ن  الأوىل  بال�صيارة  ف��ازت  حيث  بالقوانني  ُملتزمتني 
النقاط البي�صاء، مرمي يو�صف حممد يو�صف البلو�صي، فيما 
اأمانة" �صيخة  "ال�صباب  الثانية عن مبادرة  ال�صيارة  فازت يف 

حممد عبد اهلل بن طوق املري.
وهناأ معايل الفريق املري الفائزتني بال�صيارتني، داعيا اإياهما 
اإىل املحافظة على هذا امل�صتوى الرفيع من القيادة واللتزام 
بكل  ذات���ه  ال��وق��ت  يف  م�صيداً  امل��روري��ة،  وال��ق��وان��ني  بالأنظمة 
البي�صاء،  النقاط  نظام  و�صارك يف جناح وتطوير  �صاهم  من 
املرورية،  والأنظمة  بالقوانني  امللتزمني  املركبات  وبقائدي 
ممن كان ل�صلوكهم املروري دور يف امل�صاهمة يف جعل الطرق 

اأكرث اأمناً.  
البي�صاء  النقاط  اأن مبادرة نظام  املري  الفريق  واأك��د معايل 
اإحدى املبادرات املجتمعية ل�صرطة دبي يف �صبيل حتقيق  هي 
ال���ه���دف ال���ص��رتات��ي��ج��ي يف خ��ف�����س وف���ي���ات احل������وادث ورفع 
ينعك�س  مب��ا  امل��روري��ة  وال��ق��وان��ني  باللوائح  الل��ت��زام  م�صتوى 
ب�صورة اإيجابية على توفر اأعلى م�صتويات الأمن وال�صالمة 

لكافة �صرائح املجتمع وُم�صتخدمي الطرقات.

 نظام ُمتميز 
النقاط  ن��ظ��ام  على  احلبتور  خلف  �صعادة  اأث��ن��ى  جانبه،  م��ن 
اإىل  م�صراً  امل��روري��ة،  ال�صالمة  تعزيز  اإىل  الهادف  البي�صاء 
ل�صرطة  وُمبتكر  ُمتميز  نظام  هو  البي�صاء  النقاط  نظام  اأن 
دبي وغر مطبق يف دول العامل، وهو نظام ي�صجع ال�صائقني 
والنا�س على اللتزام بالطرقات وال�صرعات، م�صيداً يف الوقت 
ذاته بجهود معايل القائد العام ل�صرطة دبي و�صرطة دبي على 

هذه املبادرة التي تعزز ال�صالمة العامة.

نظام النقاط البي�ساء
بن  �صامل  جمعة  العميد  ق��ال  البي�صاء،  النقاط  نظام  وح��ول 
�صويدان مدير الإدارة العامة للمرور بالنيابة يف �صرطة دبي، 
مرة  اأول  امل��روري��ة  البي�صاء  النقاط  نظام  ا�صتحداث  مت   ":
على م�صتوى املنطقة كنظام حديث غر تقليدي ت�صارك فيه 
جميع الفئات املجتمعية لتكرمي وحتفيز ال�صائقني املتميزين 

بال�صورة  وال��ق��ي��ادة  امل��روري��ة  وال��ل��وائ��ح  بالقوانني  امللتزمني 
الآم��ن��ة وت��اليف اأخ��ط��اء الآخ��ري��ن واإي��ج��اد بيئة م��روري��ة اآمنه 
من  الطريق  على  ب��الأم��ن  الإح�����ص��ا���س  م�صتوى  فيها  يرتفع 

جميع م�صتخدميه.
وبني العميد ابن �صويدان اأن عدد امللتزمني وفق نظام النقاط 
األفاً و446 ملتزماً،   244 البي�صاء بلغ خالل العام املا�صي 
ال�صحب  يف  دخ��ل��وا  مم��ن  ملتزماً  �صائقاً   4600 اأن  م��وؤك��داً 
على ال�صيارتني �صت�صلهم ر�صائل تفيد ح�صولهم على ميزات 
نظام النقاط البي�صاء التي ميكن مقاي�صتها م�صتقباًل بدًل 
�صيارة ملدة  اأو حجز  الب�صيطة  املخالفات  اأو  ال�صوداء  بالنقاط 

يوماً.  30
الذكور يف  امللتزمني من  ع��دد  اأن  �صويدان  اب��ن  العميد  واأك��د 
األفاً   194 املا�صي  ال��ع��ام  خ��الل  بلغ  البي�صاء  النقاط  نظام 
و920 ملتزماً، وعدد امللتزمات من الإناث 49 األفاً و526 
ملتزمًة، مبيناً يف الوقت ذاته اأن الفئة العمرية الأكرث التزاماُ 
هي من عمر 31 – 40 عاماً حيث بلغ عدد امللتزمني �صمن 

هذه الفئة 92األفاً و851 ملتزماً.

•• ط�سقند-الفجر: 

���ص��وك��ت مرزاييف  ف��خ��ام��ة  ب��رع��اي��ة 
رئي�س جمهورية اأوزبك�صتان، وح�صور 
القرقاوي  اهلل  ع��ب��د  حم��م��د  م��ع��ايل 
وزير �صوؤون جمل�س ال��وزراء، و�صعادة 
�صوكرت فافاييف مدير عام موؤ�ص�صة 
مبكتب  الإ����ص���رتات���ي���ج���ي���ة  امل�������ص���اري���ع 
اأطلقت  اأوزبك�صتان،  جمهورية  رئي�س 
حكومتا الإمارات واأوزبك�صتان جائزة 
احلكومية،  ل���ل���ج���ودة  اأوزب���ك�������ص���ت���ان 
ال�صراكة  م����ن  ج����دي����دة  م���رح���ل���ة  يف 
احلكومي،  للتطوير  ال�صرتاتيجية 
ت��رك��ز ع��ل��ى رف���ع م�����ص��ت��وي��ات اجل���ودة 

احلكومية والتناف�صية املوؤ�ص�صية.
وياأتي اإطالق اجلائزة امل�صتلهمة من 
منظومة التميز احلكومي الإماراتية 
للتميز  را����ص���د  ب���ن  وج����ائ����زة حم��م��د 
احلكومي، يف اإطار حتقيق م�صتهدفات 
ال�صراكة ال�صرتاتيجية �صمن حمور 
اجلودة احلكومية، الهادف اإىل تبني 
يف  واجل���ودة  احلكومي  التميز  اأ�ص�س 
ال��ع��م��ل احل���ك���وم���ي، م���ن خ����الل بناء 
امل��ع��رف��ة وق�ص�س  وت���ب���ادل  ال���ق���درات 
النماذج  م���ن  وال����ص���ت���ف���ادة  ال���ن���ج���اح 
واخل�����ربات ال��ت��ي مت ت��ط��وي��ره��ا، مبا 
ي�صمن ر�صم م�صار متكامل للحكومة 
الأداء  م�����ص��ت��وى  ل���رف���ع  الأوزب����ك����ي����ة 
وتعزيز تناف�صيتها مبا ينعك�س اإيجاباً 

على حياة اأفراد املجتمع.
واأك�����������د م�����ع�����ايل حم����م����د ع����ب����د اهلل 
�����ص����وؤون جمل�س  وزي������ر  ال����ق����رق����اوي 
بقيادة  الإم������ارات  دول���ة  اأن  ال������وزراء، 

���ص��اح��ب ال�����ص��م��و ال�����ص��ي��خ حم��م��د بن 
زايد اآل نهيان رئي�س الدولة "حفظه 
ال�صمو  ���ص��اح��ب  وت��وج��ي��ه��ات  اهلل"، 
مكتوم  اآل  را���ص��د  ب��ن  حم��م��د  ال�صيخ 
جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  ن��ائ��ب 
اهلل"،  "رعاه  دب����ي  ح���اك���م  ال��������وزراء 
توؤمن مبحورية التعاون وبناء مناذج 
التي  املعرفة  على  القائمة  ال�صراكات 

توؤ�ص�س حلكومات امل�صتقبل.
حكومة  اإن  ال��ق��رق��اوي  حممد  وق���ال 
تعزيز  على  حري�صة  الإم����ارات  دول��ة 
واخلربات  التجارب  وتبادل  التعاون 
اأن  واأ���ص��اف  اأوزبك�صتان،  حكومة  م��ع 
اأوزب��ك�����ص��ت��ان للجودة  اإط����الق ج��ائ��زة 
احل��ك��وم��ي��ة ي�����ص��ّك��ل خ��ط��وة م��ه��م��ة يف 
تعزيز تبني ثقافة التميز احلكومي، 
بالعمل  ل���الرت���ق���اء  اأ����ص���ا����س  ورك���ي���زة 

وتر�صيخ منظومة متطورة ومنهجية 
ا�صتثنائية ت�صتند اإىل النتائج والإبداع 
التناف�س  ع��ل��ى  وت��رت��ك��ز  امل��ت��وا���ص��ل، 
واملوظفني  املوؤ�ص�صات  بني  الإيجابي 
ورفع  ال��وط��ن��ي��ة  الأه������داف  لتحقيق 
فرق  اأن  اإىل  واأ�صار  الأداء.  م�صتويات 
العمل يف حكومة الإم��ارات �صتوا�صل 
ت��وظ��ي��ف خ��ربات��ه��ا ال��ط��وي��ل��ة يف هذا 
ب��ت��ج��رب��ة دولة  امل���ج���ال، م�����ص��ت�����ص��ه��داً 
الإمارات مع م�صرة اجلودة والتميز، 

والتي بداأت يف العام 1994.

ال�سراكة  فافاييف:  ���س��وك��رت 
يف  فارقة  عالمة  اال�سرتاتيجية 

تاريخ العالقات مع االإمارات
�صوكرت  ����ص���ع���ادة  اأك������د  ج���ه���ت���ه،  م����ن 
فافاييف مدير عام موؤ�ص�صة امل�صاريع 

رئي�س  مب���ك���ت���ب  الإ�����ص����رتات����ي����ج����ي����ة 
ال�صراكة  اأن  اأوزب��ك�����ص��ت��ان  ج��م��ه��وري��ة 
ال�صرتاتيجية يف التحديث احلكومي 
مع دولة الإمارات متثل عالمة فارقة 
ملا  البلدين،  بني  العالقات  تاريخ  يف 
ا�صتطاعت اأن حتققه من اإجنازات غر 
وم�صاركة  نقل  �صعيد  على  م�صبوقة 
متيزاً،  الأك���رث  احلكومية  ال��ت��ج��ارب 
وما نتج عن ذلك من تطور مت�صارع 
اأوزبك�صتان.  يف  احل��ك��وم��ي��ة  ل�����الإدارة 
جائزة  اإط�����الق  اإن  ف��اف��اي��ي��ف  وق����ال 
اأوزب��ك�����ص��ت��ان ل��ل��ج��ودة مي��ث��ل حمطة 
مهمة ونقلة نوعية يف هذه ال�صراكة، 
ونتطلع اإىل اأن تكون اجلائزة حمفزاً 
جلميع موظفي احلكومة واملوؤ�ص�صات 
من  مل��زي��د  اأوزب��ك�����ص��ت��ان  يف  احلكومية 
النتائج،  اأف�����ص��ل  وحت��ق��ي��ق  الإجن�����از، 

وت��ر���ص��ي��خ ث��ق��اف��ة ال��ت��م��ي��ز يف خمتلف 
اإيجاباً  ينعك�س  مبا  العمل،  جم��الت 
ويج�صد  وجمتمعنا،  حكومتنا  على 
مرزاييف  �صوكت  فخامة  توجيهات 

رئي�س جمهورية اأوزبك�صتان. 

حماور  واملهام  والروؤية  املمكنات 
رئي�سية يف جائزة اأوزبك�ستان

اأوزب��ك�����ص��ت��ان للجودة  وت��رت��ك��ز ج��ائ��زة 
رئي�صية،  حم���اور   3 على  احلكومية 
امل��ت��ك��ام��ل��ة، حتقيق  امل��م��ك��ن��ات  ه����ي: 
والبتكار،  الرئي�صية  واملهام  ال��روؤي��ة، 
نتائج  قيا�س  خاللها  من  يتم  والتي 
واأدائها  وال��ف��رق  احلكومية  اجل��ه��ات 
وتنفيذ  تطوير  ي�صمن  مب��ا  امل��وؤث��ر، 

منوذج التميز احلكومي الأوزبكي.
وت��ت��ب��ن��ى اجل���ائ���زة م��ن��ظ��وم��ة اجل���ودة 

للجهات،  ت��ق��ي��ي��م��ه��ا  يف  احل��ك��وم��ي��ة 
م��ع��اي��ر رئ��ي�����ص��ي��ة ت�����ص��م��ل: ال���روؤي���ة 
احل���ك���وم���ي���ة ال����ط����م����وح����ة، وك����ف����اءة 
الرئي�صية،  احلكومية  املهام  وفاعلية 
وث��ق��اف��ة الب��ت��ك��ار، وت��ق��دمي خدمات 
واملمكنات  ومبتكرة،  مرنة  حكومية 
والأداء  النتائج  اإىل  اإ�صافة  املتكاملة، 
رئي�صية،  ف��ئ��ة   16 وت�����ص��م��ل  امل���وؤث���ر. 
على  و8  املوؤ�ص�صي  امل�صتوى  على   8
امل�������ص���ت���وى ال�����ف�����ردي، وت���رت���ك���ز على 
املمكنات  ه���ي:  رئ��ي�����ص��ي��ة،  حم����اور   3
واملهام  ال����روؤي����ة،  امل��ت��ك��ام��ل��ة، حت��ق��ي��ق 
ال��رئ��ي�����ص��ي��ة والب����ت����ك����ار، وال���ت���ي يتم 
م���ن خ��الل��ه��ا ق��ي��ا���س ن��ت��ائ��ج اجلهات 
احلكومية والفرق واأدائها املوؤثر، مبا 
ي�صمن تطوير وتنفيذ منوذج التميز 

احلكومي الأوزبكي.

يف  اإماراتيون  وم�سوؤولون  وزراء 
جل�سات حوارية تناق�ض حمورية 

اجلودة يف تطور احلكومات
و�صهد حفل اإطالق جائزة اأوزبك�صتان 
جل�صات  ع��ق��د  احل��ك��وم��ي��ة  ل���ل���ج���ودة 
معرفية، �صارك بها وزراء وم�صوؤولون 
م���ن ح��ك��وم��ة دول����ة الإم�������ارات، حيث 
ب��ن��ت خلفان  حت��دث��ت م��ع��ايل ع��ه��ود 
للتطوير  دول�������ة  وزي��������رة  ال�����روم�����ي 
جل�صة  خ��الل  وامل�صتقبل،  احل��ك��وم��ي 
تعزيز  يف  ال����ق����ي����ادة  "دور  ب���ع���ن���وان 
قيادة  دور  عن  احلكومي"،  التطوير 
دولة الإمارات يف تبني منظومة متيز 
حكومية عاملية، م�صرة اإىل اأن جتربة 
دول��ة الإم���ارات يف التميز على مدى 
درو�س،   3 اأنتجت  املا�صيني  العقدين 
تتمثل يف اأنه ل وجود خلط نهاية يف 

�صباق التميز، واأن التميز اأداة اأ�صا�صية 
واأن  احليوية،  القطاعات  تطوير  يف 
التي  ال��ت��ق��دي��ر  ث��ق��اف��ة  يبني  ال��ت��م��ي��ز 
والقادة  املوظفني  بنجاحات  حتتفل 

واجلهات املتميزة.
احلمادي  م��رمي  �صعادة  وا�صتعر�صت 
اأم��ني ع��ام جمل�س ال���وزراء، يف جل�صة 
بعنوان "دور جائزة التميز احلكومي 
العامل  العربي يف تطوير اجلهات يف 
العربي"، جتربة التميز احلكومي يف 
الفاعلة  وال�صراكة  العربية،  املنطقة 
الإمارات  دولة  حكومة  طورتها  التي 
بالتعاون مع املنظمة العربية للتنمية 
الإدارية يف جامعة الدول العربية يف 
هذا املجال، والتي اأ�صهمت يف اإطالق 

جائزة التميز احلكومي العربي.
املطرو�صي  �صعيد  د.  �صعادة  و���ص��ارك 
التنفيذي  للمجل�س  ال��ع��ام  الأم����ني 
اأوتابك  و���ص��ع��ادة  ع��ج��م��ان،  اإم�����ارة  يف 
ملدير  الأول  ال���ن���ائ���ب  خ���ا����ص���ان���وف 
احلكومية  اخل��دم��ات  تطوير  وك��ال��ة 
م. حممد  و���ص��ع��ادة  اأوزب��ك�����ص��ت��ان،  يف 
لقطاع  العام  املدير  نائب  ال��زرع��وين 
يف  اللكرتونية  واحلكومة  املعلومات 
واحلكومة  الت�����ص��الت  تنظيم  هيئة 
عزيزوف  ور����ص���ت���اخم���ون  ال��رق��م��ي��ة، 
وكالة  ع������ام   مل���دي���ر  الأول  ال���ن���ائ���ب 
التطوير ال�صرتاتيجي يف اأوزبك�صتان، 
عام  من�صق  النعيمي  هزاع  د.  و�صعادة 
برنامج دبي لالأداء احلكومي املتميز، 
موا�صيع  تناولت  ح��واري��ة  جل�صة  يف 
وتبني  امل��وؤ���ص�����ص��ي  بالتميز  مرتبطة 

مبادئ اجلودة يف العمل احلكومي.

•• ال�سارقة-وام:

اجتماعه  اأم�����س  �صباح  ال�صارقة  لإم���ارة  التنفيذي  املجل�س  عقد 
�صلطان  ب��ن  حممد  ب��ن  �صلطان  ال�صيخ  �صمو  برئا�صة  الأ�صبوعي 
القا�صمي ويل عهد و نائب حاكم ال�صارقة رئي�س املجل�س التنفيذي، 
بح�صور �صمو ال�صيخ �صلطان بن اأحمد بن �صلطان القا�صمي نائب 
حاكم ال�صارقة نائب رئي�س املجل�س التنفيذي وذلك يف مكتب �صمو 

احلاكم.
ناق�س الجتماع جملة من املو�صوعات املدرجة على جدول اأعماله 
اأداء  ومتابعة  القانونية،  الت�صريعات  وحت��دي��ث  تطوير  ت�صمنت 
امل�صروعات  يف  العمل  �صر  على  والط����الع  احل��ك��وم��ي��ة،  اجل��ه��ات 

التنموية.

اإن�صاء وتنظيم مركز ال�صارقة للعمل  ب�صاأن  واأ�صدر املجل�س قراراً 
وبح�صب  "اإنتاج"،  الجتماعية  الرعاية  ملنت�صبي  املنزيل  والإنتاج 
ويجوز  ال�صارقة،  مدينة  يف  للمركز  الرئي�س  املقر  يكون  ال��ق��رار 
له فروع  ُين�صئ  اأن  دائ��رة اخلدمات الجتماعية  رئي�س  بقرار من 

ومكاتب يف باقي مدن ومناطق الإمارة.
مل�صاعدته  ومهنياً  اقت�صادياً  املنتفع  متكني  اإىل  امل��رك��ز  وي��ه��دف 
بالعمل من املنزل، واإيجاد وتوفر م�صدر دخل اإ�صايف للم�صتفيد 
خالفاً لالإعانة الجتماعية التي يح�صل عليها من دائرة اخلدمات 
له  املعي�صي  امل�صتوى  لرفع  املنتفع  منتجات  وترويج  الجتماعية، 
ولأ�صرته. وللمركز يف �صبيل حتقيق اأهدافه ممار�صة العديد من 
املنزيل  الإن��ت��اج  على  املنتفع  وتدريب  تاأهيل  منها  الخت�صا�صات 
املعار�س  وا�صت�صافة  وتنظيم  املنزلية،  املنتجات  ج��ودة  وحت�صني 

والفعاليات ذات ال�صلة بالإنتاج املنزيل لتمكني املنتفع من ترويج 
املهنية  الور�س  وتنظيم  وحرفية،  مهنية  ب�صورة  اإنتاجه  وت�صويق 
التعليمية واحلرفية التي يعود ريعها للمركز، والتعاون والتن�صيق 
واملعار�س  الفعاليات  لتنفيذ  احلكومية  والإدارات  املوؤ�ص�صات  مع 
التعاون  ومذكرات  والتفاقيات  العقود  واإب��رام  باملنتفع،  اخلا�صة 
لتحقيق �صراكات بني املن�صات العار�صة للمنتفع لت�صهيل عمليات 
تطوير  مقرتحات  م��ن  ع���دداً  املجل�س  وناق�س  والبيع.  الت�صويق 
العمل البلدي وتن�صيق اجلهود على م�صتوى بلديات مدن ومناطق 
واإي��ج��اد حلول  ال�����ص��ارق��ة، مب��ا ي�صهم يف تطوير اخل��دم��ات  اإم����ارة 
املمار�صات  اأف�صل  اإيجاد  على  والعمل  التحديات،  ملختلف  مبتكرة 
التي تتنا�صب مع كافة املناطق وت�صهل من تقدمي اخلدمات عرب 

املن�صات الرقمية احلديثة.

ويل عهد �ل�صارقة يرت�أ�س �جتماع �ملجل�س �لتنفيذي

•• ال�سارقة – الفجر:

وج���ه ���ص��اح��ب ال�����ص��م��و ال�����ص��ي��خ ال��دك��ت��ور ���ص��ل��ط��ان ب��ن حممد 
بتقدمي  ال�����ص��ارق��ة،  ح��اك��م  الأع��ل��ى  املجل�س  ع�صو  القا�صمي، 
"متحف ج��ربان خليل جربان" يف  منحة لرتميم وحتديث 
وترميم  املقتنيات  �صون  على  والعمل  اللبنانية،  ب�صري  بلدة 
وكتب،  واأدوات،  وخم��ط��وط��ات،  ���ص��ور،  م��ن  ال��ف��ن��ي��ة  ال��ق��ط��ع 
ولوحات فنية، بالإ�صافة اإىل تزويده باأحدث تقنيات العر�س 

املتحفّية.
وتاأتي املنحة التي �صتتوا�صل على مدار خم�س �صنوات يف اإطار 
�صل�صلة مبادرات �صاحب ال�صمو حاكم ال�صارقة لتقدير الرموز 
الثقافية يف املنطقة والعامل، ورعاية املوؤ�ص�صات احلاملة للقيم 

اإذ يعر�س املتحف �صرة الأديب والفيل�صوف العاملي  النبيلة، 
جربان خليل جربان، وي�صيء على �صرته الأدبية والفنية.

وك�صفت جلنة متحف جربان، اأن منحة �صاحب ال�صمو حاكم 
اإنفاقها على: طباعة جمموعة خمتارة من  �صيتم  ال�صارقة، 
و"جمنون"،  "النبي"،  موؤلفات جربان خليل جربان، وهي: 
و"اقلب  الع�صرون"،  و"الر�صومات  املنك�صرة"،  و"الأجنحة 
ال�صفحة"، و"امل�صكن النهائي" بالإ�صافة اإىل اإ�صدار - فيلم 
املنحة  من  �صي�صتفيد  املتحف  اأن  اللجنة  واأو�صحت  وثائقي. 
يف جتديد وجتهيز غرفة للقراءة، والعمل على تركيب هيكل 
لوحة يف اإحدى غرف املتحف، وتوفر وتركيب اأجهزة لوحية 
للمعلومات  اجلمهور  و�صول  لت�صهيل  املتحف،  ج��دران  على 

املتعلقة باملعرو�صات.

 2021 وكان �صاحب ال�صمو حاكم ال�صارقة، افتتح يف العام 
احلكمة"  "بيت  نظمه  الذي  الروح"،  على  "اإطاللة  معر�س 
ومتحف  الوطنية،  ج��ربان  جلنة  مع  بالتعاون  ال�صارقة،  يف 
ج����ربان، و���ص��ه��د ع��ر���س 34 ع��م��اًل ف��ن��ي��اً اأ���ص��ي��اًل جل���ربان، 
ا�صتملت على لوحات فنية ر�صمت بالألوان الزيتية واجلوا�س، 

واأخرى بالفحم، ومنها 15 لوحة ُعر�صت لأول مّرة.
جربان" مكرمة  خ��ل��ي��ل  ج����ربان  "متحف  م�����ص��وؤول��و  وث��ّم��ن 
اأن مثل هذه اجلهود  �صاحب ال�صمو حاكم ال�صارقة، واأك��دوا 
ل��ي�����ص��ت غ��ري��ب��ًة ع��ل��ى ���ص��م��وه ال����ذي ي��ع��د رم�����زاً وق���ائ���داً على 
م�صتوى العامل يف دعم الثقافة واملثقفني، ورعاية املكت�صبات 
الثقافية،  وامل��وؤ���ص�����ص��ات  امل��ب��دع��ني،  اإرث  وح��م��اي��ة  الإن�����ص��ان��ي��ة، 

واملعامل التاريخية ذات البعد احل�صاري.

حاكم �ل�صارقة يوجه بتخ�صي�س منحة لرتميم متحف جرب�ن خليل جرب�ن يف لبنان

برعاية رئي�ض جمهورية اأوزبك�ستان و�سمن ال�سراكة اال�سرتاتيجية يف التحديث احلكومي

حكومتا �لإمار�ت و�أوزبك�صتان تطلقان جائزة �أوزبك�صتان للجودة �حلكومية
حممد القرقاوي: االإمارات بقيادة رئي�ض الدولة وتوجيهات حممد بن را�سد توؤمن مبحورية التعاون وبناء مناذج ال�سراكة القائمة على املعرفة

�سيدتان اإماراتيتان ُملتزمتان مروريًا تفوزان يف �سحب ال�سيارتني

عبد �هلل �ملري وخلف �حلبتور يكرمان �لرعاة و�ل�صركاء �ل�صرت�تيجين لنظام �لنقاط �لبي�صاء
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•• اأبوظبي – الفجر:

البيئة  على  واحل��ف��اظ  اخل�����ص��راء  الرقعة  ب��زي��ادة  اهتمامها  اإط���ار  �صمن 
بلدية  اأجن��زت  الطبيعية،  والنباتات  بالأ�صجار  اجلمايل  املظهر  وتعزيز 
وبح�صور  للبيئة،  الإم��ارات  عمل  جمموعة  مع  بالتعاون  اأبوظبي  مدينة 

عدد كبر من املتطوعني والرعاة وموظفي موانئ اأبوظبي وبنك دويت�صه 
وبنك اخلليج الدويل و�صركة اخلليج العربي للم�صاعد، على مدار يومني 
 700 نزرع" لزراعة  اإماراتنا  اأج��ل  "من  مبادرة  يف  للم�صاركة  متتاليني، 
املنطقة ما بني ج�صري  اأبوظبي يف  �صتلة غاف لت�صجر مداخل وخمارج 
بلدية  مل��رك��ز  اجل��غ��رايف  ال��ن��ط��اق  �صمن  وال��واق��ع��ة  �صعيب،  و�صيح  غنتوت 

ال�صهامة.
اأنها تويل زيادة الرقعة اخل�صراء وعنا�صر  اأبوظبي  واأكدت بلدية مدينة 
املثمرة  الأ�صجار  زراع��ة  على  وتعمل  كبراً،  اهتماماً  الطبيعي  التجميل 
�صمن  ال��واق��ع��ة  امل��ن��اط��ق  خمتلف  يف  امل�صتدمية  اخل�����ص��رة  وذات  وامل��زه��رة 
الوطنية  الأ�صجار  التي تعد من  الغاف  نطاقها اجلغرايف، ل�صيما �صجرة 

وال�صالم  وال�صتقرار  والتعاي�س  لل�صمود  ورم���زاً  الإم����ارات،  يف  الأ�صيلة 
بهوية  الدولة لقرتانها  كبرة يف  ثقافية  قيمة  كما متثل  ال�صحراء،  يف 
الإم��ارات وتراثها، وتعترب من الأ�صجار املعمرة ذات القدرة على مواجهة 
الإم����ارات  ل��دول��ة  املناخية  ال��ظ��روف  م��ع  وتتما�صى  ال���ص��ت��دام��ة  حت��دي��ات 

العربية املتحدة.

•• ال�سارقة -وام:

اأب��وظ��ب��ي، يف ف��ع��ال��ي��ات م��ع��ر���س ال�صارقة  ت�����ص��ارك دائ����رة ال��ق�����ص��اء - 
 13 2 حتى  الفرتة من  تقام خ��الل  التي   ،2022 للكتاب  ال��دويل 
نوفمرب 2022، حتت رعاية �صاحب ال�صمو ال�صيخ الدكتور �صلطان 
ال�صارقة، وذلك يف  الأعلى حاكم  املجل�س  القا�صمي ع�صو  بن حممد 
اإطار جهودها الرامية اإىل تعزيز ن�صر الثقافة القانونية ورفع الوعي 

القانوين لدى اأفراد املجتمع.
  تاأتي م�صاركة الدائرة ان�صجاماً مع اأولوياتها ال�صرتاتيجية بتعزيز 
م�صاركتها وتواجدها يف ال�صاحات املحلية والعاملية وتو�صيل الر�صائل 
والفعاليات  الأن�صطة  تنويع  خالل  من  مبتكرة  باأ�صاليب  التوعوية 

بن  ال�صيخ من�صور  �صمو  روؤي��ة  مع  وذل��ك متا�صياً  للجمهور،  املقدمة 
 ، الرئا�صة  دي��وان  ال���وزراء وزي��ر  نائب رئي�س جمل�س  اآل نهيان  زاي��د 
بني  القانونية  املعرفة  برت�صيخ  اأب��وظ��ب��ي،  يف  الق�صاء  دائ���رة  رئي�س 
خمتلف فئات املجتمع، باعتبارها من الأ�ص�س الداعمة لتحقيق مبداأ 

�صيادة القانون.
الإ�صدارات  م��ن  ع���ددا  امل��ع��ر���س،  ال��ق�����ص��اء يف  دائ����رة  ج��ن��اح   ويعر�س 
القانونية املطبوعة والإلكرتونية، والتي تت�صمن جمموعة قيمة من 
الكتب املتخ�ص�صة، و�صل�صلة الإ�صدارات املتنوعة يف املجال القانوين، 
واملطبوعات الهادفة اإىل توعية وتثقيف اجلمهور، اإىل جانب التعريف 

باخلدمات الإلكرتونية املتاحة للمتعاملني عرب املن�صات الرقمية.
ك��م��ا ت��ق��دم ال���دائ���رة ع��ر���ص��اً ت��ع��ري��ف��ي��اً ع��ن خ��دم��ات ب��واب��ة اأبوظبي 

ذكية  قانونية  من�صة  تعد  والتي  والت�صريعات،  لالأحكام  الق�صائية 
متعددة  خ��دم��ات  لتقدمي  ال���ص��ط��ن��اع��ي،  ال��ذك��اء  تقنيات  ت�صتخدم 
اإتاحة  خ��الل  من  بالقانون،  واملهتمني  الق�صائية  ال�صلطة  لأع�صاء 
الأحكام بت�صنيفاتها املو�صوعية ووفق دوائرها، والت�صريعات املحلية 

والحتادية بطرق بحث �صهلة ومب�صطة.
بخدمات  التعريف  على  باملعر�س،  م�صاركتها  خالل  الدائرة  وتعمل 
املكتبة املركزية، والتي توفر فر�صة للدار�صني والباحثني من خالل 
ال�صتعانة مب�صادرها ومقتنياتها املتميزة التي تخدم العمل الق�صائي 
والقانوين، اإ�صافة اإىل التعريف مبن�صة اأكادميية اأبوظبي الق�صائية 
للتدريب عن ُبعد، وتقدمي ال�صت�صارات القانونية والأ�صرية والنف�صية 

عن طريق نخبة من املخت�صني بالدائرة.

ق�صاء �أبوظبي تعزز ن�صر �لثقافة �لقانونية يف معر�س �ل�صارقة للكتاب

�سمن مبادرة »من اأجل اإماراتنا نزرع«

بلدية مدينة �أبوظبي تعزز �ملظهر �جلمايل ملد�خل وخمارج �أبوظبي عند منطقة غنتوت بزر�عة 700 �صجرة غاف

•• اأبوظبي-وام:

الت�صامح والتعاي�س ام�س  اآل نهيان وزير  ال�صيخ نهيان بن مبارك  افتتح معايل 
بالتعاون  الوزارة  تنظمه  فعاليات الدورة الثانية من مهرجان "اإ�صراقات" الذي 
الثقايف  باملجمع  اأي����ام،   3 م��دى  على  وع��امل��ي��ة  حملية  وموؤ�ص�صة  جهة   18 م��ع 

باأبوظبي حتت �صعار “الت�صامح يرثي املعرفة” .
اأنور ن�صيبة امل�صت�صار الثقايف ل�صاحب ال�صمو رئي�س  ح�صر الفتتاح معايل زكي 
الدولة ، الرئي�س الأعلى جلامعة الإمارات و�صعادة عفراء ال�صابري املدير العام 
بوزارة الت�صامح والتعاي�س، و�صعادة مبارك الناخي وكيل وزارة الثقافة وال�صباب، 
اإىل  امل�صلمني  العام ملجل�س حكماء  ال�صالم الأمني  امل�صت�صار حممد عبد  و�صعادة 
جانب اأكرث من 90 �صخ�صية بارزة من املفكرين واملبدعني واملوؤثرين الدوليني، 
والأوائل على امل�صتوى الدويل والإقليمي، واأكرث من 800 من املهتمني باملعرفة 
والت�صامح واملدر�صني واأولياء الأمور والأكادمييني وطالب املدار�س واجلامعات.

عر�س  اإىل  اإ�صافة  م��ب��ارك  ب��ن  نهيان  ال�صيخ  معايل  كلمة  الفتتاح  حفل  �صمل 
اأورك�صرتا الإم��ارات ال�صيمفونية لل�صباب الذي انطلقت  مو�صيقي قدمته فرقة 
82 فعالية متنوعة، يديرها ويتحدث  بعده فعاليات املهرجان التي تزيد على 

فيها �صخ�صيات عاملية وحملية بارزة.
وفق  بالت�صامح  لالحتفاء  ف��ري��دة  ح��ال��ة  لرت�صم  امل��ه��رج��ان  اأن�صطة  تتكامل  و 
والأخوة  والتعاي�س  الت�صامح  لثقافة  حقيقيا  اإث���راًء  ميثل  وا���ص��ح،  معريف  نهج 

الإن�صانية.
بداأ معاليه كلمته بالرتحيب بالقامات الدولية والإقليمية والإماراتية امل�صاركة 
يف مهرجان "اإ�صراقات" وعرب عن تقديره لالهتمام الكبر الذي اأبداه اجلميع 
بعمل الوزارة وبذل اجلهود املخل�صة لكي يحقق هذا املهرجان اأهدافه ال�صامية.

للغاية لأن��ه مينحنا  رائعة  ال�صنوي منا�صبة  املهرجان  " اإن هذا   : وق��ال معاليه 
روح  وه��ي  واحلوار"،  وال��ت��ع��اط��ف  "الت�صامح  ب���روح  لالحتفال  عظيمة  فر�صة 
ن�صتلهمها دائمة من الروؤية اخلالدة للوالد املوؤ�ص�س، املغفور له ال�صيخ زايد بن 
ال�صيخ  ال�صمو  قيادة �صاحب  تتوا�صل حتت  التي  ال��روح  وهي  نهيان  اآل  �صلطان 
حممد بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة، حفظه اهلل، الذي يحر�س كل احلر�س 
مع  التعامل  واأهمية  وفهمهم  الآخرين  معرفة  على  الوطن  اأبناء  ت�صجيع  على 

وتقديرهم  واحرتامهم  واللغة  والدين  الثقافة  يف  عنا  يختلفون  الذين  اأولئك 
معزولة،  جزيرة  يف  نعي�س  ل  باأننا  جميعا  تذكرنا  على  �صموه  يحر�س  كما   ..
يف دعوة كرمية منه للجميع من اأجل التعاون والتوا�صل واحلوار مع اجلميع، 
اأن نعي�س ونعمل يف الإم��ارات معزولني عن  اأنه ل ينبغي لنا  اأن ن�صيف  وميكن 
بع�صنا البع�س ب�صبب الالمبالة اأو اخلوف اأو اجلهل اأو �صوء الفهم، ولذا فاإننا 
يف الإمارات تعارفنا على بع�صنا البع�س، وتفهمنا اختالفنا الثقايف ونعمل معا 
انطالقا من اإمياننا الرا�صخ باأن التنوع الذي مييزنا يف دولة الإمارات العربية 
املتحدة هو �صبيل وحدتنا اإذا فهمناه واحرتمناه واحتفينا به، لذا يجب اأن ن�صعى 

بهمة للتعرف على كافة عنا�صر تنوعنا كمجتمع " .
من  الغني  برتاثنا  احتفال  �صيظل  ال�صنوي  املهرجان  هذا  معاليه" اإن  واأ�صاف 
احتفال  و�صيظل كذلك  املتحدة،  العربية  الإم��ارات  دولة  والتعاي�س يف  الت�صامح 
بنجاحنا يف ربط الت�صامح والتعاي�س بحياة مواطنينا واملقيمني على اأر�صنا اإىل 
يتم  التي  احل�صنة  والنوايا  وال�صداقات  وال�صعادة  باملعرفة  احتفال  كونه  جانب 

تعزيزها من خالل اأن�صطة املهرجان ".
اأن �صعار املهرجان هذا العام الت�صامح يرثي املعرفة" وهو مبثابة  واأكد معاليه 
دعوة جلميع املتعلمني واملهتمني باملعرفة، �صغارا وكبارا، للتفاعل مع جمتمعهم 
دولة  العاملي يف  ت�صاهم يف جمتمعنا  التي  الأخ��رى  والثقافات  ثقافتهم  وتقدير 
الإم��ارات العربية املتحدة كما يعك�س هذا ال�صعار العتقاد الرا�صخ، باأنه عندما 
وتت�صع  معرفتهم،  طبيعة  تتغر  الآخ��ري��ن،  على  التعرف  على  املتعلمون  ينفتح 
ويتعمق فهمهم ملجتمعهم  �صغفهم،  وي��زداد  اآف��اق جديدة،  اإىل  لتنطلق  نظرتهم 
وع��امل��ه��م، وي�����زداد اح��رتام��ه��م ل���الآخ���ري���ن، وي��ت��ع��زز ال��ت��زام��ه��م ب��اأف�����ص��ل القيم 

الإن�صانية.
يف  بامل�صاركني  واع��ت��زازه  ترحيبه  ع��ن  م��ب��ارك  ب��ن  نهيان  ال�صيخ  معايل  واأع���رب 
مهرجان ا�صراقات �صواء من طالب املدار�س واجلامعات، اأو املعلمني، والنا�صرين، 
والفنانني،واملبتكرين، واملوؤثرين، والأبطال العامليني وقال : “ نحاول جاهدين 
اأن نعمل معا مل�صاعدة جمتمعاتنا على تقدير التعرف على اأنف�صنا وعلى اإخواننا 
الت�صامح  عنوانها  م�صجعة  ر�صالة  نر�صل  حتى  اآفاقنا،  نو�صع  واأن  الب�صرية،  يف 
والتعاي�س والأخوة الإن�صانية اإىل جمتمعنا واإىل العامل” موؤكدا اأن "اإ�صراقات" 
يوفر للجميع الفر�صة للتفكر يف الأهداف العامة لوزارة الت�صامح والتعاي�س، 

فقد اأ�صبح اجلميع يتوقع اأن تكون وزارة عمل ونتائج وتاأثر لذا توا�صل عملها 
واخلوف  واجلهل  والتحيز  الفهم  ل�صوء  تت�صدى  مبادرات جمتمعية  تقدمي  يف 
والكراهية، وت�صجع احلوار والحرتام املتبادل والتعليم والتفاهم بني الثقافات، 

وحتتفي كذلك بالقيم الإن�صانية امل�صرتكة.
هذا  تنظيم  خ��الل  من  تعمل  والتعاي�س  الت�صامح  وزارة  اأن  على  معاليه  و�صدد 
املهرجان ال�صنوي على حتقيق هذه الأهداف واإثراء حياة كل من يعي�س ويعمل 
يف دولة الإمارات العربية املتحدة، وفق ما التزمنا به جميعا من احرتام وتفهم 
التعدد الثقايف واخللفيات املختلفة لكل من يعي�س ويعمل يف هذا الوطن الغايل، 
موؤكدا اأن اجلميع على اأر�س الإم��ارات يعي�صون يف وئام، ويعملون معا من اأجل 
ال�صالم والتعاون والزدهار ورفاهية جميع املواطنني واملقيمني. ونتيجة لذلك، 
م�صحوبا  ل��ه،  مثيل  ل  اقت�صاديا  من��وا  املتحدة  العربية  الإم���ارات  دول��ة  حققت 

با�صتقرار اجتماعي و�صيا�صي، مع توفر فر�س متزايدة للجميع.
العام،  باأن يحقق مهرجان هذا  اأمله  ال�صيخ نهيان بن مبارك عن  وعرب معايل 
جناحا كبرا يف اجلمع بني الفكر والعمل واأن يكون خطوة هامة ت�صهم يف تبوء 
املنطقة  يف  والتعاي�س  للت�صامح  منارة  مكانتها  املتحدة  العربية  الإم���ارات  دول��ة 
والعامل، م�صيدا بدور امل�صاركني يف توفر فر�س النجاح ملهرجان اإ�صراقات ، وعرب 

عن اعتزازه �صخ�صيا بالعمل مع اجلميع ك�صركاء، وزمالء واأخوة يف الب�صرية.
وتناول ال�صيخ الدكتور عبدالعزيز بن علي بن را�صد النعيمي امللقب ب) ال�صيخ 
الأخ�صر ( وهو �صفر لالأر�س ون�صر ال�صالم على م�صتوى العامل خالل فعاليات 
و  ال���دويل  ال�صعيد  على  ودوره  الت�صامح  قيم  باملهرجان  الأول  ال��ي��وم  جل�صات 
امل�صتويني  دور ال�صخ�صيات العامة العمل يف املجال الجتماعي والإن�صاين على 
العربي والدويل، واأثره على املجتمع بفئاته كافة ودور املوؤثرين وقادة الراأي يف 

التعزيز الإيجابي ل�صلوك الجيال احلالية وامل�صتقبلية
والأخوة  كالت�صامح  وجمتمعية  قيمية  بق�صايا  وعالقاتها  املعرفة  اأهمية  واأك��د 
بني  امل�صرتكات  اكت�صاف  على  اجل��دي��دة  الأج��ي��ال  م�صاعدة  و���ص��رورة  الإن�صانية 

الب�صر والتعاي�س مع الختالفات �صواء كانت يف اللون اأو الثقافة اأو اللغة،
الوحدة  ون����ادي  الإم���ارات���ي  املنتخب  ال��ق��دم ولع���ب  ك���رة  وح��ظ��ي��ت جل�صة جن��م 
اأكرب وتطرق خاللها  وتفاعل  اإ�صماعيل مطر بح�صور كبر  الكابنت  الريا�صي 

اإىل اللعب النظيف والت�صامح وروح الفريق .

و وجه العديد من الن�صائح لالأجيال من ممار�صي الريا�صة وامل�صجعني، موؤكدا 
اأن الأهداف ل تتحقق اإل ببذل اجلهد والأخالق الكرمية واأهمها الت�صامح.

وم��ن خاللها  الالعب جنما  التي جتعل من  الأخالقية  املميزات  و حت��دث عن 
ي�صتطيع حتقيق البطولت و�صر بقائه يف املالعب حتى اليوم وبهذه النجومية، 
ورحلته الطويلة التاريخ والنت�صارات، وعالقته الرائعة مع املدربني والالعبني 
وقدرته على حتقيق التوازن بني الروح الريا�صية والقتال من اأجل النت�صارات 

على مدى عمره بامل�صتطيل الأخ�صر.
والتكنولوجية  املعرفية  الفعاليات  من  العديد  الثاين  اليوم  اأن�صطة  وتتناول 
اأم��ا ع��ن اجلل�صة  ل��دى الأط��ف��ال وغ��ره��ا،  والأدب��ي��ة وك��ت��اب��ات تتعلق بالت�صامح 
�صي  ما�صرت  فيها  ويتحدث  ظبي  اأب��و  ال�صوربون  جامعة  فتحت�صنها  الرئي�صية، 
هينغ يي، مدير معبد �صاولني باأوروبا الذي ي�صارك احل�صور مو�صوعات تتعلق 
بالتنمية الذاتية وكيفية التحكم يف النف�س وتفعيل قدراتها، واكت�صاف م�صاحات 
وا�صعة يف النف�س الب�صرية، قد توؤدي اإىل ال�صالم الداخلي وال�صالم مع املجتمع 

والبيئة.
وي�صت�صيف املهرجان الكاتب جرالد مر�صر الذي يتحدث عن كتابه " الآخرون 
كانوا مفقودين" ويتناول قيم الت�صامح وقبول الآخر والتعاطف، كر�صالة مهمة 

لالأطفال.
اأما الكاتب والنا�صر جمال ال�صحي، فيتحدث اإىل جمهور املعر�س عن الت�صامح 
دجمهم  وكيفية  املتلعثمني  الأطفال  القي�صية  فرح  تتناول  فيما  الطفل  اأدب  يف 
 " باملجتمع واآلية تعزيز قدراتهم للتغلب على م�صكلتهم يف النطق حتت عنوان 

اأحتدث مثل النهر، لهجتي مميزة".
اأما الدكتور فابري�س جومون وهو الأب الروحي لالنغما�س اللغوي فيتحدث عن 
امل�صاواة يف املجتمعات  الثقايف وحتقيق  التنوع  اللغات يف  التعليم، ودور  م�صتقبل 
اإث��راء خيال  الظل ودوره يف  الطنبويل م�صرح خيال  ن��روز  املتنوعة فيما يقدم 
الإماراتي  املجتمع  حول  روؤيته  فيطرح  بوزيتي  جيوفاين  الدكتور  اأم��ا  الطفل، 

حتت عنوان " الإمارات ل �صيء م�صتحيل".
عبد  ال�صعراء  مع  بالت�صامح  لالحتفال  �صعرية  اأم�صية  املهرجان  ي�صت�صيف  و 
اهلل الهدية وال�صاعرة كلثم عبد اهلل وال�صاعرة جناة الظاهري، وال�صاعر �صعيد 

الكعبي.

•• �رشم ال�سيخ -وام:

عن  والبيئة  املناخي  التغر  وزي���رة  امل��ه��ري  حممد  بنت  م��رمي  م��ع��ايل  اأعلنت 
الإمارات  دول��ة  بني  بال�صراكة  املناخ  اأج��ل  من  القرم  لتحالف  العاملي  الإط���الق 

وجمهورية اإندوني�صيا. 
جاء ذلك خالل فعالية خا�صة نظمتها وزارة التغر املناخي والبيئة على هام�س 
املقام يف   COP27 البيولوجي يف موؤمتر دول الأط��راف  التنوع  فعاليات يوم 
فيها  �صارك  اجل��اري،  نوفمرب   18 حتى  ي�صتمر  و  امل�صرية  ال�صيخ  �صرم  مدينة 
�صعادة األو داهول نائب الوزير يف وزارة البيئة والغابات يف اإندوني�صيا، وال�صيخة 
امل�صتقلة  للم�صرعات  التنفيذي  الرئي�س  نهيان  اآل  خليفة  بن  �صلطان  بنت  �صما 
 - البيئة  لهيئة  املنتدب  الع�صو  امل��ب��ارك  رزان  و�صعادة  املناخي،  للتغر  للدولة 
و�صعادة  احل��ي��ة،  الكائنات  على  للمحافظة  زاي��د  ب��ن  حممد  و�صندوق  اأبوظبي 

الدكتورة �صيخة �صامل الظاهري الأمني العام لهيئة البيئة – اأبوظبي. 
كاأحد  عامليا  القرم  وتو�صيع م�صاحات غابات  وتعزيز  دعم  اإىل  التحالف  ويهدف 
امت�صا�س  وجهود  امل��ن��اخ،  تغر  حت��دي  ملواجهة  الطبيعة  على  القائمة  احللول 

تعزيز  ال��ق��رم يف  اأ���ص��ج��ار  ت�صاهم  ع��امل��ي��اً حيث  الدفيئة  غ���ازات  ان��ب��ع��اث��ات  وع���زل 
مواجهة تداعيات التغر املناخي مثل الأعا�صر، والعوا�صف، والفي�صانات، كما 
تعد خمزناً للكربون بن�صبة ت�صل اإىل اأربعة اأ�صعاف الغابات ال�صتوائية املطرة 
الربية، وتوفر مناطق خ�صبة وموائل طبيعية اأمنة للتنوع البيولوجي البحري، 
الأيكولوجية  النظم  على  العاملية  الأ���ص��م��اك  جم��م��وع��ات  م��ن   80% وتعتمد 
امل�صتندة  احللول  على  العتماد   " معاليها:  وقالت  ال��ق��رم.   لأ�صجار  ال�صحية 
للطبيعة يف مواجهة التحديات البيئية ميثل اأحد الركائز الرئي�صة التي تعتمد 
املحلي  امل�صتويني  على  املناخي  للعمل  توجهاتها  �صمن  الإم����ارات  دول��ة  عليها 
والعاملي، ويعد التو�صع يف زراعة غابات القرم اأهد اأهم هذه احللول، لذا حتر�س 
الدولة ب�صكل دائم على رفع طموحها اخلا�س بزيادة اعداد اأ�صجار القرم، وخالل 
الطموح  اأعلنت عن هدفها  COP26 يف غال�صكو  الأط��راف  فعاليات موؤمتر 

بزراعة 100 مليون �صجرة قرم بحلول 2030." 
واأ�صافت معاليها: ميثل الإعالن عن الطالق العاملي لتحالف القرم من اأجل 
الإمارات  اندوني�صيا حمطة مهمة �صمن م�صرة  بال�صراكة مع جمهورية  املناخ 
اإىل  م�صرة  الأزرق..  الكربون  منظومة  وتعزيز  العاملي  املناخي  العمل  لتعزيز 

اعتزم دولة الإمارات على زراعة 3 مليون �صجرة قرم خالل ال�صهرين املقبلني 
�صمن جهودها للعمل املناخي. 

اأع�صاء  واملنظمات  وال���دول  اإندوني�صيا  م��ع  بال�صراكة  الإم����ارات  دول��ة  و�صتقوم 
التحالف بالرتويج لأ�صجار القرم كحل قائم على الطبيعة ملواجهة تغر املناخ، 
القرم  اأ�صجار  نظم  وتنمية  وا�صتعادة  حفظ،  جهود  وت��رة  ت�صريع  على  والعمل 

البيئية. 
الإلكرتوين  امل��وق��ع  معاليها  اأط��ل��ق��ت  التحالف  ع��ن  الإع����الن  فعاليات  و�صمن 
اخلا�س بالتحالف والذي يعر�س اأهدافه بالكامل واآليات العمل على حتقيقها 
على  املزيد  على  التعرف  وميكن  التحالف،  يف  امل�صاركني  لتعهد  من��وذج  وي�صم 

الرابط التايل: 
 https://mangrovealliance4climate.org

قبل  من  وامل��ح��ددة  الطوعية  الل��ت��زام��ات  نهج  تتبنى  امل��ب��ادرة  اأن  بالذكر  جدير 
غابات  وا�صتعادة  تاأهيل  واإع��ادة  بزراعة  الأع�صاء  يلتزم  بحيث  الأع�صاء،  ال��دول 
القرم وتعزيز التعاون بني الدول لدعم هذا احلل القائم على الطبيعة وتبادل 
املعرفة ب�صاأن اأهمية اإعادة تاأهيل اأ�صجار القرم، كما �صيعمل التحالف على تدعيم 

واحلفاظ  ال�صاحلية  املناطق  واإدارة  العلمي،  البحث  يف  الأع�صاء  ال��دول  جهود 
املناخ والتكيف  اآثار تغر  التخفيف من  باأ�صاليب  التوعية  عليها، وتعزيز جهود 

معها وال�صيا�صات ذات ال�صلة. 
حتقيق  على  جماعي  ب�صكل  املناخ  اأج��ل  من  القرم  حتالف  اأع�صاء  �صيعمل  كما 
جمموعة من الأهداف ت�صمل اإظهار اللتزام اجلماعي باحللول املناخية القائمة 
على الطبيعة من خالل حماية اأ�صجار القرم وزراعتها، وتو�صيع خدمات النظام 
البيئي لأ�صجار القرم يف التخفيف من تغر املناخ ومكافحته من خالل البتكار 
امل�صتوى  على  القرم  لأ�صجار  البيئية  النظم  حماية  وتعزيز  العلمي،  والبحث 
وت�صجيع  والق��ت�����ص��ادي��ة،  والجتماعية  العلمية  ال��درا���ص��ات  خ��الل  م��ن  العاملي 
الكربون  حلول  جهود  لدعم  اخلا�س  والقطاع  املجتمع  يف  اخل��ري  العمل  نهج 
الأجندة  لتحقيق  العاملية  اجلهود  وتكثيف  القرم،  اأ�صجار  زراع��ة  الأزرق وجهود 
الدولية للعمل املناخي.  �صيكون للتحالف العديد من املن�صات التفاعلية واأهمها 
ح�صور الجتماعات ال�صنوية للتحالف بحيث يتم ر�صد التقدم املحرز يف تطبيق 
اأهداف املبادرة وتو�صيع نطاق التعاون بني الأع�صاء، واعتماد التقارير ال�صنوية 

للمبادرة. 

نهيان بن مبارك يفتتح فعاليات �لدورة �لثانية من مهرجان �إ�صر�قات باأبوظبي

�صمن فعاليات كوب 27 ..�لإمار�ت تعلن عن �لإطالق �لعاملي ل�تحالف �لقرم من �أجل �ملناخ بال�صر�كة مع �ندوني�صيا 
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي -وام:

دورة  اأول  الإم����ارات  دول��ة  يف  انطلقت 
للمدققني  مكثفة  اإقليمية  تدريبية 
التعليمية  امل��ن�����ص��ات  ع��رب  ال��ب��ح��ري��ني 
البحرية  ل��ل��م��ن��ظ��م��ة  الإل���ك���رتون���ي���ة 

الدولية على م�صتوى العامل.
ي�صارك يف الدورة التي ت�صتمر خم�صة 
اأي�����ام ب��دب��ي اخ��ت�����ص��ا���ص��ي��ون م���ن 18 
اإع���داده���م ليكونوا  ي��ت��م  دول���ة ع��رب��ي��ة 
فعاليات  تت�صمن  بحريني.  مدققني 
ال���������دورة حم����ا�����ص����رات وور���������س عمل 
وت���دري���ب���ات م��ت��ق��دم��ة ي��ق��دم��ه��ا نخبة 
من الخت�صا�صيني وال�صت�صاريني يف 

املنظمة البحرية الدولية.
اآل  امل��ه��ن��د���ص��ة ح�صة  ���ص��ع��ادة  واأ����ص���ادت 
النقل  ل�صوؤون  الوزير  م�صت�صار  مالك 
والبنية  ال��ط��اق��ة  وزارة  يف  ال��ب��ح��ري 

الدولية  البحرية  باملنظمة  التحتية 
املعاير  و���ص��ع  يف  احلثيثة  جل��ه��وده��ا 
والأداء  والأم����ن  ب��ال�����ص��الم��ة  املتعلقة 
اإىل  اإ���ص��اف��ة  ال���دويل  لل�صحن  البيئي 
التدريبية  ال����دورة  لعقد  التح�صر 
الإق��ل��ي��م��ي��ة لإع�����داد امل��دق��ق��ني �صمن 
الدولية  ال��ب��ح��ري��ة  امل��ن��ظ��م��ة  ب��رن��ام��ج 
للتدقيق على الدول الأع�صاء باملنظمة 
و اأثنت على فريق الإدارة البحرية يف 
الذي  التحتية  والبنية  الطاقة  وزارة 
للدورة  ال��ل��وج�����ص��ت��ي  الإع�������داد  ت����وىل 

التدريبية.
الإم�����ارات تعد  اأن دول���ة  اإىل  واأ����ص���ارت 
م���ن ال�����دول ال��ب��ح��ري��ة ال����رائ����دة على 
م�صتوى العامل بعدمت حلت يف املركز 
الثالث عاملياً يف موؤ�صر تي�صر التجارة 
ال�صفن  وق��ود  وت��زوي��د  ب��ح��راً  املنقولة 
وامل���رك���ز اخل��ام�����س ع��امل��ي��اً ���ص��م��ن اأهم 

املراكز البحرية الدولية.
اأن��ه من خالل ع�صويتها يف  واأ�صافت 

الدولية  ال��ب��ح��ري��ة  امل��ن��ظ��م��ة  جم��ل�����س 
متتالية  م��رات  لثالث  )ب(  الفئة  يف 

ت��وا���ص��ل ال���دول���ة ال��ع��م��ل م���ع ال����دول 
البحري  بالقطاع  لالرتقاء  الأع�صاء 

من  البحري  النقل  و�صناعة  العاملي 
املنظمة  ر���ص��ال��ة  يف  الإ����ص���ه���ام  خ����الل 
حتقيق  يف  املتمثلة  الدولية  البحرية 
�صالمة النقل البحري واأمنه وفاعليته 
يف حميطات نظيفة.. وقد جنحت دولة 
الإمارات يف اإدخال تعديالت جوهرية 
على الكثر من القرارات التي ت�صهم 
العمل  منظومة  وحت�صني  تطوير  يف 
والتطورات  العاملية  املتغرات  ملواكبة 
تطوير  ب���ه���دف  احل���دي���ث���ة  ال��ت��ق��ن��ي��ة 
معاير  وت���ع���زي���ز  ال���ب���ح���ري  ال���ق���ط���اع 
اإىل حماية  اإ�صافة  البحرية  ال�صالمة 

البيئة البحرية عاملياً.
من جهته لفت الربان عبداهلل الهيا�س 
يف  البحري  النقل  �صوؤون  اإدارة  مدير 
وزارة الطاقة والبنية التحتية اإىل اأن 
لإعداد  الإقليمية  التدريبية  ال���دورة 
املنظمة  ب���رن���ام���ج  ���ص��م��ن  امل���دق���ق���ني 

البحرية الدولية للتدقيق على الدول 
اإعداد  اإىل  تهدف  باملنظمة  الأع�صاء 
على  للتدقيق  اخت�صا�صيني  مدققني 
خمتلف  يف  البحرية  الإدارات  اأن�صطة 
دول العامل والتو�صل اإىل منهج موحد 
الدولية  البحرية  املعاير  تطبيق  يف 
العلم  و�صمان اللتزام بواجبات دولة 
ودول������ة امل���ي���ن���اء ودول������ة ال�����ص��اح��ل مع 
البحرية  املنظمة  ملتطلبات  المتثال 
تطبيق  م�����ص��ت��وي��ات  ل���رف���ع  ال���دول���ي���ة 
املنظمة  ت�صعها  التي  املوحدة  املعاير 
ع����رب الت����ف����اق����ي����ات وال����ربت����وك����ولت 
للو�صول  الدولية  البحرية  واملدونات 
اأدوات  لتنفيذ  موحد  عاملي  نظام  اإىل 

املنظمة.
البحرية يف دولة  الإدارة  اأن  اإىل  ونوه 
الإم���������ارات ت���ب���ذل ج����ه����وًدا ح��ث��ي��ث��ة يف 
التعاون والتن�صيق مع املنظمة البحرية 

الدولية لتنفيذ برامج التعاون التقني 
لإعداد  العمل  ور���س  وعقد  للمنظمة 
البحرية  الإدارات  موظفي  وت��دري��ب 
ع��ل��ى امل�����ص��ت��وى الإق���ل���ي���م���ي وال�����دويل 
الأداء  م�صتويات  اأف�صل  اإىل  للو�صول 
والرقابية  ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة  الأع���م���ال  يف 
والتطويرية يف اأن�صطة النقل البحري 
ال�صالمة  تعزيز  جم���الت  يف  ل�صيما 
البحرية  ال��ب��ي��ئ��ة  وح��م��اي��ة  ال��ب��ح��ري��ة 

وت�صهيل التجارة البحرية.
التدريبية  امل�صاركون يف الدورة  واأ�صاد 
الدولية  ال��ب��ح��ري��ة  امل��ن��ظ��م��ة  ب��ج��ه��ود 
ودولة الإمارات ممثلة بوزارة الطاقة 
البحرية  والإدارة  التحتية  والبنية 
البحري  القطاع  تعزيز  يف  الإماراتية 
الإقليمي ودورها الذي تقوم بها عرب 
ع�صويتها يف جمل�س املنظمة البحرية 

الدولية.

�لإمار�ت ت�صت�صيف �أول دورة تدريبية �إقليمية لإعد�د �ملدققن �لبحرين

•• الريا�س -وام:

لروؤ�صاء  والع�صرين  احل��ادي  الجتماع  فعاليات  اأم�س  اختتمت 
جمل�س  ب��دول  الجتماعية  والتاأمينات  امل��دين  التقاعد  اأج��ه��زة 
التعاون لدول اخلليج العربية، الذي ت�صارك فيه الهيئة العامة 
للمعا�صات والتاأمينات الجتماعية بالدولة، وا�صت�صافته املوؤ�ص�صة 
يف  ال�صعودية  العربية  باململكة  الجتماعية  للتاأمينات  العامة 

الريا�س على مدار اليوميني املا�صيني.
بحث الجتماع اأوجه التعاون امل�صرتك من اأجل تعزيز دور نظام 
مد احلماية التاأمينية يف �صمول املواطنني اخلليجيني العاملني 
الق�صايا  واأب����رز  ب��ال��ن��ظ��ام،  اخلليجي  ال��ت��ع��اون  جمل�س  دول  يف 

وال��ت��ح��دي��ات ال��ق��ائ��م��ة وال��ف��ر���س امل��ت��اح��ة ل��ت��ط��وي��ره وحت�صني 
خمرجاته.

الروؤ�صاء  اجتماع  عن  الناجتة  التو�صيات  الجتماع  ناق�س  كما 
ال�صابق مبملكة البحرين والوقوف على مدى التطور والإجناز 
ال���ذي ح���دث ب�����ص��اأن��ه��ا، وم���ن اأب���رزه���ا م��ب��ادرة ال��ت��ك��ام��ل والربط 
بني  الجتماعية  والتاأمينات  التقاعد  اأج��ه��زة  بني  الإل��ك��رتوين 

دول املجل�س.
اأن قرار نظام مد احلماية التاأمينية �صدر عن  اجلدير بالذكر 
املجل�س الأعلى لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربي املتخذ 
يف دورته ال� )25( التي عقدت مبملكة البحرين يف دي�صمرب عام 
مظلة احلماية التاأمينية  مد  على  فيه  املوافقة  ومتت   ،2004

ملواطني دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية العاملني يف 
غر دولهم يف اأي دولة ع�صو يف املجل�س، بحيث ي�صبح املواطن 

اخلليجي موؤمنا عليه كما لو كان يعمل يف بلده الأم.
وقد �صرعت الدولة يف العمل بالقانون يف 2007/1/1 بقرار 
جمل�س الوزراء رقم 18 /2007 الذي �صدر عنه بتاريخ 22 
ملواطني  التاأمينية  احلماية  اأحكام  نظم  بحيث  2007م  يوليو 
التقاعد  اأج��ه��زة  يف  العاملني  اخلليجي  ال��ت��ع��اون  جمل�س  دول 
املدين خارج دولهم يف اأي من دول املجل�س الأخرى و�صمي النظام 
العامة  الهيئة  القرار  وح��دد  التاأمينية"،  احلماية  مد  "نظام  ب� 
النظام  للمعا�صات والتاأمينات الجتماعية كجهة تنفيذية لهذا 

بدولة الإمارات العربية املتحدة.

�ختتام �لجتماع �حلادي و�لع�صرين لروؤ�صاء �أجهزة �لتقاعد �ملدين بدول �خلليج

•• دبي-وام: 

اأعلنت مبادلة للرعاية ال�صحية ام�س 
عن افتتاح من�صاأتها الطبية اجلديدة 
تخ�ص�صات  ����ص���ت���ق���دم  ال����ت����ي  ب����دب����ي 
ط��ب��ي��ة وع��الج��ي��ة ع���دي���دة م���ن بينها 
اخلدمات  ج��ان��ب  اإىل  الأط���ف���ال  ط��ب 
اجلراحية التي ت�صمل اأمرا�س القلب 
والأوع��ي��ة ال��دم��وي��ة واأم��را���س اجللد 
ال�صماء  الغدد  واأم��را���س  والأع�����ص��اب 
واجلراحات التجميلية وطب العظام.

 96 تت�صمن املن�صاأة الطبية املتطورة 
غرفة لال�صت�صارات الطبية و4 غرف 
وخمترب  للتنظر  وجناحني  عمليات 
للت�صوير  وق�����ص��م  و���ص��ي��دل��ي��ة  داخ��ل��ي 
لإعادة  خم�ص�صة  وم��راف��ق  ال�صعاعي 
التاأهيل وغرف لالإجراءات العالجية 
اخل���ا����ص���ة وت����ق����دم ج��م��ي��ع��ه��ا من����وذج 

خمتلف  يلبي  ومتكامل  �صامل  رعاية 
اح��ت��ي��اج��ات ق��اط��ن��ي دب���ي والإم������ارات 

ال�صمالية.
�صالة  اأي�������ص���اً  امل��ن�����ص��اأة  و���ص��ت��ح��ت�����ص��ن 
بعد  مل��ا  خم�ص�صة  نوعها  م��ن  ف��ري��دة 
�صيقدم  حيث  اجل��راح��ي��ة  الإج�����راءات 
التخ�ص�صات  متعدد  ال��رع��اي��ة  ف��ري��ق 
للمر�صى  ال�صرورية  التعليمات  كافة 
اجلراحية  للعمليات  خ�صوعهم  بعد 

ا�صتعداداً خلروجهم من امل�صت�صفى.
عيادة  اأي�������ص���اً  امل��ن�����ص��اأة  و���ص��ت��ح��ت�����ص��ن 
كلينك  كليفالند  مل�صت�صفى  م�صتقلة 
تكرمياً  م��وؤخ��راً  تلقى  ال��ذي  اأبوظبي 
يف  م�صت�صفى  كاأف�صل  امل�صتوى  رفيع 
دولة الإمارات العربية املتحدة وذلك 
امل�صت�صفيات  اأف�����ص��ل  "موؤ�صر  �صمن 
اإ�����ص����اف����ة   "2022 ال�����ع�����امل  ح�������ول 
لندن  ك��ول��ي��دج  اإم���ربي���ال  م��رك��ز  اإىل 

لل�صكري املن�صاأة الرائدة يف املنطقة يف 
تقدمي الرعاية ال�صاملة واملتخ�ص�صة 
للم�صابني مبر�س ال�صكري واأمرا�س 

الغدد ال�صماء.
 3 وم���ن موقعها احل��ي��وي يف ج��م��را 
ب���اإم���ارة دب���ي مت��ت��د امل��ن�����ص��اأة اجلديدة 

األ����ف   125 ق����دره����ا  م�����ص��اح��ة  ع���ل���ى 
الرعاية  من���وذج  و�صتقدم  م��رب��ع  ق��دم 
الذي  التخ�ص�صات  متعدد  ال�صحية 
و�صريرية  ط��ب��ي��ة  ت��خ�����ص�����ص��ات  ي�����ص��م 
ل��ل��ك��ب��ار والأط�����ف�����ال ع��ل��ى ح���د �صواء 
فريق  ب�����اأي�����دي  ت���ق���دمي���ه���ا  وي����ج����ري 
من  ال�صريرية  ال��رع��اي��ة  يف  متمر�س 
ل�صبكة  التابعة  امل�صت�صفيات  خمتلف 
و�صركائها  ال�صحية  للرعاية  مبادلة 

العامليني.
من  نخبة  اجلديدة  املن�صاأة  و�صتجمع 
اخل�����رباء م��ت��ع��ددي ال��ت��خ�����ص�����ص��ات يف 
�صبكة  �صمن  من  ال�صريرية  الرعاية 
الوا�صعة  ال�صحية  للرعاية  م��ب��ادل��ة 
للمراجعني  لتقدم  امل�صت�صفيات  م��ن 
خ���دم���ات رع���اي���ة ع��امل��ي��ة امل�����ص��ت��وى يف 
لل�صفر  احل��اج��ة  ع��ن  تغنيهم  الإم����ارة 
العالجية  اخل��دم��ات  لتلقي  ل��ل��خ��ارج 

تقدمي  و���ص��ي�����ص��م��ن  ال��ت��خ�����ص�����ص��ي��ة 
ت��خ�����ص�����ص��ات ع���دة حت���ت ���ص��ق��ف واحد 
ل��ل��م��ر���ص��ى احل�������ص���ول ع���ل���ى رع���اي���ة 
وتلبي  و���ص��ه��ول��ة  ي�صر  ب��ك��ل  متكاملة 

�صتى احتياجاتهم ال�صحية.
الرئي�س  النوي�س  جا�صم  ح�صن  وق��ال 
ال�صحية:  للرعاية  ملبادلة  التنفيذي 
ال�صحية  ل��ل��رع��اي��ة  م��ب��ادل��ة  يف  ن�صع 
حموراً  واحتياجاتهم  املر�صى  راح���ة 
خطوة  ج��اءت  لذلك  قراراتنا  جلميع 
الرعاية  م��راف��ق  م��ن  �صبكتنا  تو�صيع 
ال�����ص��ح��ي��ة امل����ت����ط����ورة ل��ن��ت��م��ك��ن من 
تقدمي اأعلى م�صتويات رعاية املر�صى 
العربية  الإم��ارات  �صكان دولة  جلميع 
املتحدة وزواره��ا مع �صمان و�صولهم 
خلرباتنا الطويلة يف الرعاية الطبية 
والتي متثل ثمرة عقود من املمار�صة 
املتخ�ص�صني  باأيدي  واملقدمة  العاملية 

من  وال�صريرية  الطبية  ال��رع��اي��ة  يف 
ذوي اخلربات واملوؤهالت العالية.

امل���ر����ص���ى �صمن  ي��ح�����ص��ل  واأ������ص�����اف: 
خمتلف مرافق �صبكة مبادلة للرعاية 
الرعاية  خ����دم����ات  ع���ل���ى  ال�����ص��ح��ي��ة 
م��راح��ل حياتهم  ج��م��ي��ع  وال���ع���الج يف 
ان���ط���الق���اً م���ن ح��ر���س ف��ري��ق العمل 

املتميزة  الرعاية  تقدمي  على  املطلق 
واأف�����ص��ل جت���ارب امل��ر���ص��ى ول���ص��ك اأن 
خطوة تو�صعنا يف دبي هي جمرد بداية 
اأ�صولنا  بقدرة  ثقة  على  ونحن  فقط 
موا�صلة  ع��ل��ى  ال�����ص��ح��ي��ة  ل��ل��رع��اي��ة 
منهجية  وت���ق���دمي  ب��ن��ج��اح  ت��و���ص��ع��ه��ا 
الرعاية القائمة على الدلئل جلميع 

���ص��ك��ان وجم��ت��م��ع��ات دب����ي والإم�������ارات 
ال�صمالية.

و�صتلعب املن�صاأة اجلديدة دوراً رئي�صياً 
ال�����ص��ح��ي��ة بدولة  ال��رع��اي��ة  ق��ط��اع  يف 
كبراً  ت��ط��وراً  ي�صهد  ال���ذي  الإم����ارات 
قطاع  دع��م  يف  ف��اع��اًل  دوراً  و�صتتوىل 

ال�صياحة العالجية.

مبادلة للرعاية �ل�صحية تفتتح من�صاأة طبية �صاملة متعددة �لتخ�ص�صات بدبي

•• اأبوظبي -وام:

نظم جمل�س وزارة الرتبية والتعليم 
املوؤ�ص�صة  م����ع  ب���ال���ت���ع���اون  ل��ل�����ص��ب��اب 
حلقاته  اأوىل  ل��ل�����ص��ب��اب  الحت����ادي����ة 
ا���ص��ت��ع��ر���س خاللها  ال��ت��ي  ال�����ص��ب��اب��ي��ة 
الدرا�صة  ملتطلبات  الطلبة  ا�صتعداد 
اجل��ام��ع��ي��ة ، وذل���ك ب��ح�����ص��ور معايل 
ال��دك��ت��ور اأح��م��د ب��ن ع��ب��داهلل حميد 
الرتبية  وزي�����ر  ال��ف��ال���ص��ي  ب���ال���ه���ول 
�صهيل  ب��ن��ت  �صما  وم��ع��ايل  والتعليم 
ب���ن ف���ار����س امل����زروع����ي وزي������رة دول���ة 
جمل�س  ع��ام  اأم��ني   ، ال�صباب  ل�صوؤون 
وتناولت  الب�صرية.  وامل���وارد  التعليم 
احل��ل��ق��ة ال�����ص��ب��اب��ي��ة ال��ت��ح��دي��ات التي 
يواجهها طلبة الثانوية قبل مرحلة 
ال�����درا������ص�����ة اجل����ام����ع����ي����ة، واحل����ل����ول 
املقرتحة  وال�������ص���ي���ا����ص���ات  امل���ب���ت���ك���رة 
ل�صمان جاهزيتهم ملتطلباتها، وبناء 
ال����ص���ت���ع���داد ال��ن��ف�����ص��ي والأك����ادمي����ي، 
وطموحات  خطط  م��ع  يتما�صى  مب��ا 
ب�صرية  ك���ف���اءات  اي���ج���اد  يف  ال���دول���ة 
توا�صل م�صرة التطور والنماء، اإىل 
التعليم  ج��ان��ب احل��ر���س على ج���ودة 
داخل  للطلبة  اجلامعية  املرحلة  يف 
ال���دول���ة وخ���ارج���ه���ا. وت���وج���ه معايل 
الفال�صي  ب��ال��ه��ول  اأح���م���د  ال��دك��ت��ور 
�صما  م��ع��ايل  اإىل  وال��ت��ق��دي��ر  بال�صكر 
املوؤ�ص�صة  يف  عملها  وفريق  امل��زروع��ي 

وزارة  وجمل�س  لل�صباب،  الحت��ادي��ة 
ال��رتب��ي��ة وال��ت��ع��ل��ي��م ل��ل�����ص��ب��اب، على 
تنظيم احللقة ال�صبابية. وقال معاليه 
عر�س  على  الأق���در  ال�صباب  فئة  اإن 
ل�صيما  املختلفة،  للتحديات  احللول 
اأهمية  اأولتهم  الر�صيدة  القيادة  اأن 
ليكونوا  متكينهم  خ��الل  م��ن  كبرة 
امل�صوؤوليات،  حت��م��ل  ع��ل��ى  ق���ادري���ن 
املجتمع  رق��ي  يف  والإ�صهام  والبتكار 
للدولة.  م�صتدام  م�صتقبل  و�صناعة 
الأول  ال��ت��ح��دي  اأن  معاليه  واأو���ص��ح 
باإجراءات  مرتبط  للطلبة  بالن�صبة 
ال��ت��ق��دمي ل��ل��ج��ام��ع��ات وامل��ت��ط��ل��ب��ات ، 
ل�صيما اأن الو�صع اليوم اأف�صل بكثر 
لكن  �صابقة،  �صنوات  �صت  مع  مقارنة 
جميع  معرفة  على  نحر�س  زلنا  م��ا 
بالإ�صافة  امل��ت��ط��ل��ب��ات،  ب��ك��ل  الطلبة 

املنا�صب  ال��ت��خ�����ص�����س  اخ���ت���ي���ار  اإىل 
وه���و ال�����ص��ق الأ���ص��ع��ب لأن����ه يتوقف 
امليول  ع���وام���ل ���ص��م��ن��ه��ا  ع����دة  ع��ل��ى 
واأ�صاف  ال��ع��م��ل.  و���ص��وق  وال���ق���درات 
والتعليم  للرتبية  ك��وزارة  معاليه:" 
على  حر�صنا  موؤ�ص�صية  ناحية  وم��ن 
يواجهها  ال��ت��ي  ال��ت��ح��دي��ات  م��ع��اجل��ة 
متكامل  ب��رن��ام��ج  ول��دي��ن��ا  ال��ط��ل��ب��ة، 
مثل "انطالقة" لتعريفهم مبو�صوع 
تخ�ص�صات  اأدخ��ل��ن��ا  كما  الإج�����راءات، 
�صوق العمل و�صيتم الإعالن عن هذه 

التفا�صيل ال�صهر املقبل".
اجلماعية  اللقاءات  اإن  معاليه  وقال 
ت�صاعدنا  ال��ط��ل��ب��ة  م��ع  وال�صخ�صية 
على ال�صتفادة والتعلم منها لتطوير 
نحر�س  حيث  وتوفرها،  اخل��دم��ات 
وطالبة  ط���ال���ب  ك���ل  ي���ك���ون  اأن  ع��ل��ى 

يف اأف�������ص���ل م�������ص���ت���وى م����ن ق����درات����ه 
لتحقيق م�صتهدفات مئوية الإمارات 
رده  يف  م��ع��ال��ي��ه  وك�����ص��ف   .2071
خطة  ع��ن  الطلبة  ا�صتف�صارات  على 
متكاملة وتغير جذري لدى الوزارة 
لتطوير اآلية اختبار "اإم�صات" ب�صكل 
عام، على م�صتوى اخلدمات وطبيعة 
الأ�صئلة، مبا يحقق تطلعات الطلبة، 
متخ�ص�س"  "فريق  وج���ود  ب��ج��ان��ب 
الأم���ر،  ب��ه��ذا  تكليفه  مت  ال�����وزارة  يف 
ب��الإ���ص��اف��ة اإىل اإج����راء م��ق��اب��الت مع 
مبالحظاتهم  ل���الإح���اط���ة  ال��ط��ل��ب��ة 
يف  " اإم�صات"،  ح���ول  واق��رتاح��ات��ه��م 
املنظومة  تقييم  على  اإط��ار حر�صهم 
ب�صكل متكامل، نحو جودة اخلدمات 
ال�������وزارة  ت��ق��دم��ه��ا  اأن  ال���ت���ي مي���ك���ن 

لأبنائنا الطلبة.

جمل�س �لرتبية و�لتعليم لل�صباب ي�صتعر�س ��صتعد�د�ت �لطلبة للدر��صة �جلامعية�لرئي�س �لإندوني�صي ي�صتقبل �أمن عام منتدى �أبوظبي لل�صلم

•• دبي-وام:

اأ�صدرت الهيئة الحتادية للموارد الب�صرية احلكومية اأم�س، تعميماً موجهاً اإىل 
الوزارات واجلهات الحتادية كافة ب�صاأن تخفيف اإجراءات التعامل مع جائحة 

كوفيد – 19 على م�صتوى احلكومة الحتادية.
واأو�صحت الهيئة - يف تعميمها - اأنه متا�صياً مع ا�صتمرار انخفا�س ن�صب الإ�صابة 
بالإجراءات  اخلا�صة  ك��اف��ة  الأح��ك��ام  توحيد  ول��غ��اي��ات  كوفيد19-،  بفرو�س 
الحرتازية املتعلقة بالت�صدي للجائحة، وبالتن�صيق مع الهيئة الوطنية لإدارة 
بدء  تقرر  فقد  املجتمع،  ووقاية  ال�صحة  ووزارة  وال��ك��وارث  والأزم���ات  الطوارئ 
العمل باملرحلة الثانية من تخفيف اإجراءات التعامل مع جائحة كوفيد19-، 

.2022 نوفمرب  اعتباراً من اأم�س الأول الإثنني املوافق 7 
اإلزامية ارتداء الكمامات يف جميع الأماكن  اإلغاء  اأنه تقرر  واأ�صارت الهيئة اإىل 
املفتوحة واملغلقة، مع الإبقاء على اإلزامية ارتداء الكمامات يف املن�صاآت واملرافق 
اإىل  للدخول  الأخ�صر  امل��رور  �صرط  واإلغاء  الهمم،  اأ�صحاب  ومراكز  ال�صحية، 
�صهادات  لإث��ب��ات  احل�صن  تطبيق  ا���ص��ت��خ��دام  اقت�صار  م��ع  الحت���ادي���ة،  اجل��ه��ات 
التطعيم، ونتائج الفحو�صات داخل الدولة وخارجها عند الطلب، واأخراً اإبقاء 
بفرو�س  امل�صابني  الحت��ادي��ة  احلكومة  ملوظفي  اأي��ام  خم�صة  مل��دة  العزل  ف��رتة 

كوفيد19-.
اأن هذه الإج��راءات والأحكام قابلة للتحديث والتغير بناًء  اإىل  الهيئة  ولفتت 

على توجيهات اجلهات املعنية باإدارة ملف اجلائحة.

نفذوا مهام اإن�سانية وتطوعية

�صفر�ء �لأمان يزورون �ملخيم �لإمار�تي - �لأردين لالجئن 

•• جاكرتا-وام:

ا�صتقبل فخامة جوكو ويدودو رئي�س جمهورية اإندوني�صيا �صعادة ال�صيخ املحفوظ 
الظاهري  �صامل  ع��ب��داهلل  و�صعادة   ، لل�صلم  اأبوظبي  منتدى  ع��ام  اأم��ني  بيه  ب��ن 
اأم�س الأول بالق�صر الرئا�صي يف  �صفر الدولة لدى اجلمهورية الإندوني�صية، 

العا�صمة جاكرتا.
�صاحب  حتيات  فخامته  اإىل  لل�صلم  اأب��وظ��ب��ي  منتدى  ع��ام  اأم��ني  �صعادة  ونقل 
له  ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل" ومتنياته 
مبوفور ال�صحة وال�صعادة وجلمهورية اإندوني�صيا ال�صديقة مزيدا من التطور 

والرقي والرخاء.
كما �صّلم �صعادة الأمني العام فخامة الرئي�س جوكو ويدودو جائزة منتدى ال�صلم 
لعام 2022 )جائزة احل�صن بن علي لل�صلم الدولية( التي منحها له املنتدى 
تقديرا جلهود فخامته يف تعزيز ثقافة ال�صلم والتعاي�س ال�صعيد يف اإندوني�صيا.

اإىل  حتّياته  املنتدى  عام  اأم��ني  الإندوني�صي،  الرئي�س  فخامة  حّمل  جانبه  من 
اهلل"  "حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب 
عن  معربا  والتقدم،  الرفعة  ب��دوام  و�صعبها  الإم���ارات  لدولة  متنياته  وخال�س 
لإجناح  اجلهود  وتن�صيق  والإم���ارات،  اإندوني�صيا  بني  العالقات  لتعزيز  تطلعه 

جمموعة الع�صرين من اأجل ال�صالم والزدهار يف العامل.
وعن  لل�صلم  علي  بن  احل�صن  الإم���ام  جائزة  بنيله  اع��ت��زازه  عن  فخامته  وع��رّب 
ظلت  اإندوني�صيا  اأن  موؤكدا  لل�صلم،  اأبوظبي  ومنتدى  الإم��ارات  لدولة  امتنانه 
على مدى التاريخ تثمن عاليا الت�صامح والتعاي�س ال�صلمي بني الأديان والأعراق 

والثقافات املختلفة، وتعمل على اإر�صاء دعائم ال�صلم الإقليمي والدويل.
اجلائزة  ه��ذه  منح  اأن  اأب��وظ��ب��ي  ملنتدى  ال��ع��ام  الأم���ني  �صعادة  اعترب  جهته  م��ن 
واإ�صهام  الفريد  ال�صخ�صي  لإ�صهامه  تقديرا  ج��اء  اإندوني�صيا  رئي�س  لفخامة 
بلده  حققه  ال��ذي  الكبر  والنجاح  ال��دويل  ال�صلم  ن�صر  يف  امل�صهود  اإندوني�صيا 

العظيم يف تر�صيخ قيم التعاي�س ال�صعيد يف جمتمعه مبختلف اأعراقه واأديانه.

•• دبي-الفجر:

زار وفد جمل�س �صفراء الأمان التابع ل��الإدارة العامة حلقوق الإن�صان بالقيادة 
املخيم  الأحمر الماراتي،  الهالل  اأع�صاء  العامة ل�صرطة دبي برفقة عدد من 
الإماراتي- الأردين لالجئني اإىل جانب زيارة مركز ال�صباب مبنطقة مريجيب 

الفهود يف اململكة الأردنية الها�صمية.
حلقوق  العامة  الإدارة  مدير  املر  اهلل  عبد  حممد  الدكتور  اللواء  �صعادة  وق��ال 
الإم���ارات���ي-الأردين  املخيم  زي���ارة  الأمان" ن��ف��ذوا خ��الل  "�صفراء  اإن  الإن�����ص��ان، 
لالجئني عدد من املهام الإن�صانية والتطوعية، بالتن�صيق مع اإدارة املخيم، وذلك 
دعم اجلهود  وم�صاهمة منهم يف  الإن�صانية،  الإم���ارات  مبادرات  تعزيز  اإط��ار  يف 

الإن�صانية املبذولة من قبل هيئة الهالل الأحمر الإماراتي.

وبني اأن وفد �صفراء الأمان اأطلعوا على �صر العمل داخل ور�س ال�صيانة واملعامل 
املُجهزة باأحدث املعدات والآليات لتدريب الالجئني وتاأهيلهم يف عدة جمالت 
جانب  اإىل  حياتهم،  م�صتقبل  يف  تعينهم  وح��رف  م��ه��ارات  اكت�صاب  لي�صتطيعوا 
الطالع على اخلدمات التعليمية املُقدمة للطلبة يف مدار�س املخيم الأ�صا�صية 
والثانوية، واخلدمات العالجية والطبية املُقدمة يف املركز الطبي داخل املخيم 
الإماراتي  املخيم  يف  الأم���ان  �صفراء  ق��دم  ب��دوره��م،  ال�صحية.  الرعاية  لتوفر 
اأطلقها جمل�س  "روح الأخ��وة الإن�صانية" التي  الأردين ملحة �صاملة عن مبادرة 
وروح  للوطن  والن��ت��م��اء  ال���ولء  مفاهيم  تر�صيخ  اإىل  وال��ه��ادف��ة  الأم���ان  �صفراء 
العمل التطوعي لدى الأطفال، وتوثيق الروابط بني ال�صعوب واإي�صال ر�صالة 
دولة الإمارات الإن�صانية، وتعزيز مفاهيم الت�صامح وال�صالم والتعاي�س والأخوة 

الإن�صانية، وجعلها عنا�صر را�صخة يف جمتمعنا وم�صاركتها مع العامل اأجمع.

�لحتادية للمو�رد �لب�صرية حتدث �لإجر�ء�ت �لحرت�زية 
�صد جائحة كوفيد- 19 يف �حلكومة �لحتادية
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العدد 13693 بتاريخ 2022/11/9 

اإع����������الن
ال�ص�����ادة/دبل  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ديزيرت للحلويات
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:4067160 

الغاء رخ�صة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13693 بتاريخ 2022/11/9 

اإع����������الن
ال�ص�����ادة/�صو  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

اجلنت لتجميل ال�صيدات
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:4098637 

الغاء رخ�صة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13693 بتاريخ 2022/11/9 

اإع����������الن
ان  ال�ص�����ادة/بي  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ا�س لتجارة اللكرتونيات
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:4146525 

الغاء رخ�صة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13693 بتاريخ 2022/11/9 

اإع����������الن
ال�ص�����ادة/حمل  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

الفيحاء للعطور
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:1020120 

الغاء رخ�صة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13693 بتاريخ 2022/11/9 

اإع����������الن
ال�ص�����ادة/مركز  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

اجلود للطباعة والت�صوير
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:2680040 

الغاء رخ�صة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13693 بتاريخ 2022/11/9 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/فيفتي 

فايف لتجارة املكمالت الغذائية احليوية
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:2521524 

الغاء رخ�صة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13693 بتاريخ 2022/11/9 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/ايك�صل 

وان للتجارة العامة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:4293307 

الغاء رخ�صة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13693 بتاريخ 2022/11/9 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/املبدعون 

لالن�صاءات ذ.م.م - فرع العني
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:1048835-1 

الغاء رخ�صة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13693 بتاريخ 2022/11/9 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية باأن / ال�صادة : ايال للم�صتح�صرات 

التجميل رخ�صة رقم:CN 2965959 قد تقدموا اإلينا بطلب:
 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

 اإ�صافة اليازيه غالب �صعيد بخيت الكثري %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

حذف حممد غالب �صعيد بخيت الكثري
دائرة  مراجعة  الإعالن  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوما  ع�صر  اأربعة  خالل  القت�صادية  التنمية 
بعد  دعوى  اأو  حق  اأي  عن  م�صوؤولة  غر  الدائرة  فاإن  واإل  الإعالن 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13693 بتاريخ 2022/11/9 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية باأن / ال�صادة : قرقور لبيع ال�صماك 

رخ�صة رقم:CN 3791633 قد تقدموا اإلينا بطلب:
 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

 اإ�صافة �صعيد يو�صف �صعيد يعقوب البلو�صي %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

حذف احمد عو�س مطر جمعة ال�صام�صي
دائرة  مراجعة  الإعالن  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوما  ع�صر  اأربعة  خالل  القت�صادية  التنمية 
بعد  دعوى  اأو  حق  اأي  عن  م�صوؤولة  غر  الدائرة  فاإن  واإل  الإعالن 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13693 بتاريخ 2022/11/9 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية باأن / ال�صادة : قهوة اخلطار

 رخ�صة رقم:CN 4157135 قد تقدموا اإلينا بطلب:
 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

 اإ�صافة هدى خليفه مبارك �صيف الربيعي %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

حذف �صلمى را�صد �صليمان الكيومي
دائرة  مراجعة  الإعالن  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوما  ع�صر  اأربعة  خالل  القت�صادية  التنمية 
بعد  دعوى  اأو  حق  اأي  عن  م�صوؤولة  غر  الدائرة  فاإن  واإل  الإعالن 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13693 بتاريخ 2022/11/9 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية باأن / ال�صادة : جوهرة املقام للملبو�صات اخلليجية

رخ�صة رقم:CN 1131723 قد تقدموا اإلينا بطلب:
 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة عبداملجيب حممد كوتى %100

تعديل مدير / اإ�صافة عبداملجيب حممد كوتى
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف حممد يو�صف ابراهيم بوعتابه الزعابى

تعديل راأ�س املال / من null اإىل 50000
تعديل �صكل قانوين / من موؤ�ص�صة فردية اإىل �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�صم جتاري من جوهرة املقام للملبو�صات اخلليجية
JOUHARA AL MAQAM GULF GARMENTS

اإىل/ جوهرة املقام للملبو�صات اخلليجية - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م
JOUHARAT AL MAQAM GULF GARMENTS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

القت�صادية  التنمية  دائرة  مراجعة  الإعالن  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل اأربعة ع�صر يوما من تاريخ ن�صر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غر م�صوؤولة عن اأي 

حق اأو دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13693 بتاريخ 2022/11/9 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية باأن / ال�صادة : جري�س للتجارة ذ.م.م

رخ�صة رقم:CN 3930205 قد تقدموا اإلينا بطلب:
 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة حممد مزيب ال�صالم حازى عبدامللك %100

تعديل مدير / اإ�صافة حممد مزيب ال�صالم حازى عبدامللك
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف �صيف حمدان نا�صر �صيف الري�صى

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف حممد مزيب ال�صالم حازى عبدامللك
تعديل راأ�س املال / من null اإىل 10000

تعديل �صكل قانوين / من �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة اإىل �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�صم جتاري من/ جري�س للتجارة ذ.م.م

GRACE TRADING L.L.C
اإىل/ جري�س للتجارة - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م

GRACE TRADING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
القت�صادية  التنمية  دائرة  مراجعة  الإعالن  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل يوم واحد من تاريخ ن�صر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غر م�صوؤولة عن اأي حق اأو 

دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13693 بتاريخ 2022/11/9 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية باأن / ال�صادة : اإن اأر جي ويف فتن�س ذ.م.م

رخ�صة رقم:CN 2641035 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / جليب اوتكني من �صريك اإىل مالك

 تعديل ن�صب ال�صركاء / جليب اوتكني من 49 % اإىل %100
تعديل مدير / اإ�صافة جليب اوتكني

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف �صليمان �صعيد على ال�صم الزيودى
تعديل �صكل قانوين / من �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة اإىل �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�صم جتاري من/ اإن اأر جي ويف فتن�س ذ.م.م
NRG WAVE FITNESS L.L.C

اإىل/ ان اأر جي ويف فتن�س- �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م
NRG WAVE FITNESS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

القت�صادية  التنمية  دائرة  مراجعة  الإعالن  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل يوم واحد من تاريخ ن�صر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غر م�صوؤولة عن اأي حق اأو 

دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13693 بتاريخ 2022/11/9 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية باأن / ال�صادة : �صا�س خلدمات املعلومات التجارية والدارية

رخ�صة رقم:CN 3829005 قد تقدموا اإلينا بطلب:
 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة روبالبني راكي�س راجديف �صيمانالل فالبهدا�س بوبات %25

براتاببهاى  بهاى  راكي�س  راجديف  بهاى  راكي�س  دهروميت  اإ�صافة   / وبيع  تنازل  ال�صركاء  تعديل 
راجديف %25

تعديل مدير / اإ�صافة �صامل �صالح �صامل عمر ال�صام�صى
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / �صامل �صالح �صامل عمر ال�صام�صى من مالك اإىل �صريك

 تعديل ن�صب ال�صركاء / �صامل �صالح �صامل عمر ال�صام�صى من 100 % اإىل %50
تعديل راأ�س املال / من null اإىل 300000

تعديل �صكل قانوين / من موؤ�ص�صة فردية اإىل �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة
تعديل اإ�صم جتاري من/ �صا�س خلدمات املعلومات التجارية والدارية

SAS COMMERCIAL & ADMINISTRATION SERVICES
اإىل/ ا�س ار دي كابيتال لالإ�صتثمارات التجارية ذ.م.م

S R D CAPITAL COMMERCIAL INVESTMENTS L.L.C
تعديل ن�صاط / اإ�صافة ال�صتثمار يف امل�صروعات التجارية و تاأ�صي�صها و ادارتها  6499001

تعديل ن�صاط / اإ�صافة و�صيط جتاري  4610010
تعديل ن�صاط / حذف خدمات املعلومات التجارية  8299006

تعديل ن�صاط / حذف اخلدمات الأدارية لرجال العمال  8299004
اأو اعرتا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�صادية خالل اأربعة  فعلى كل من له حق 
بعد  دعوى  اأو  حق  اأي  عن  م�صوؤولة  غر  الدائرة  فاإن  واإل  الإعالن  هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوما  ع�صر 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13693 بتاريخ 2022/11/9 

اإع����������الن
امل�صلحة  النجارة و احلدادة  القرهود لعمال  : �صركة  ال�صادة  باأن /  الإقت�صادية  التنمية  دائرة  تعلن 

ذ.م.م    رخ�صة رقم:CN 1126846 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل مدير / اإ�صافة مر احمد خان مر خان �صيد مر

 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة �صرافت خان امر خان %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف �صرافت خان امر خان

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف حياه عبدالقادر حممد �صعيد احلمادى
تعديل �صكل قانوين / من �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة اإىل �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�صم جتاري من/ �صركة القرهود لعمال النجارة و احلدادة امل�صلحة ذ.م.م
AL QARHOOD RE INFORCED CARPENTRY & BLACKSMITH CO. L.L.C

اإىل / �صماء قرهود للمقاولت والنقليات العامة - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م
SAMA QARHOOD FOR CONTRACTING AND GENERAL TRANSPOR - SOLE  - .PROPRIETORSHIP L.L.C

تعديل ن�صاط / اإ�صافة مقاولت م�صاريع املبانى بانواعها  4100002
 تعديل ن�صاط / اإ�صافة نقل املواد العامة بال�صاحنات اخلفيفة  4923010

 تعديل ن�صاط / اإ�صافة نقل املواد العامة بال�صاحنات الثقيلة  4923009
 تعديل ن�صاط / حذف اأعمال النجارة امل�صلحة  4390004

 تعديل ن�صاط / حذف اأعمال حديد الت�صليح  4390005
فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�صادية خالل يوم واحد 
من تاريخ ن�صر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غر م�صوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد انق�صاء هذه املدة 

حيث �صت�صتكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13693 بتاريخ 2022/11/9 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية باأن / ال�صادة : انكمون لقطع غيار ال�صيارات ذ.م.م

رخ�صة رقم:CN 2317849 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / بهدور علم �صوهاج مياه من �صريك اإىل مالك

تعديل ن�صب ال�صركاء / بهدور علم �صوهاج مياه من 49 % اإىل %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / بهدور علم �صوهاج مياه من �صريك اإىل مدير

 تعديل ن�صب ال�صركاء / بهدور علم �صوهاج مياه من 49 % اإىل %0
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف حممد على حممد ح�صن باطوق

تعديل راأ�س املال / من null اإىل 150000
تعديل �صكل قانوين / من �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة اإىل �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�صم جتاري من/ انكمون لقطع غيار ال�صيارات ذ.م.م
UNCOMMON AUOT SPARE PARTS. L.L.C

اإىل/ انكمون لقطع غيار ال�صيارات - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م
UNCOMMON AUTO SPARE PARTS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

القت�صادية  التنمية  دائرة  مراجعة  الإعالن  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل يوم واحد من تاريخ ن�صر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غر م�صوؤولة عن اأي حق اأو 

دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13693 بتاريخ 2022/11/9 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية باأن / ال�صادة : توب �صيفتي للمقاولت وال�صيانة العامة 

ذ.م.م   رخ�صة رقم:CN 2884789 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / ان�س بكرى قطان من �صريك اإىل مالك

 تعديل ن�صب ال�صركاء / ان�س بكرى قطان من 49 % اإىل %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / ان�س بكرى قطان من �صريك اإىل مدير

 تعديل ن�صب ال�صركاء / ان�س بكرى قطان من 49 % اإىل %0
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف مبارك حممد مبارك حبوه احلمرى

تعديل راأ�س املال / من 10000 اإىل 50000
تعديل �صكل قانوين / من �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة اإىل �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�صم جتاري من/ توب �صيفتي للمقاولت وال�صيانة العامة ذ.م.م
TOP SAFETY GENERAL CONTRACTING AND MAINTENANCE L.L.C

اإىل / توب �صيفتي للمقاولت وال�صيانة العامة - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م
TOP SAFETY GENERAL CONTRACTING AND MAINTENANCE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

القت�صادية  التنمية  دائرة  مراجعة  الإعالن  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل يوم واحد من تاريخ ن�صر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غر م�صوؤولة عن اأي حق اأو 

دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13693 بتاريخ 2022/11/9 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية باأن / ال�صادة : بلوكا�صت للتكنولوجيا ذ.م.م

رخ�صة رقم:CN 2982140 قد تقدموا اإلينا بطلب:

تعديل اإ�صم جتاري من/ بلوكا�صت للتكنولوجيا ذ.م.م

BLUECAST TECHNOLOGIES L.L.C

اإىل/ زفتكر�س للتكنولوجيا ذ.م.م

ZOFTCARES TECHNOLGIES L.L.C

تعديل ن�صاط / اإ�صافة خدمات احلو�صبة ال�صحابية  6311011 6311011

 تعديل ن�صاط / اإ�صافة التطوير والبتكار يف نظم و برامج احلا�صب الآيل  7210125

 تعديل ن�صاط / اإ�صافة املتاجرة الإلكرتونية من خالل املواقع الإلكرتونية  4791018

 تعديل ن�صاط / حذف خدمات �صبكات تقنية املعلومات  6202005

القت�صادية  التنمية  دائرة  مراجعة  الإعالن  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 

خالل يوم واحد من تاريخ ن�صر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غر م�صوؤولة عن اأي حق اأو 

دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الإجراءات املطلوبة.

مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13693 بتاريخ 2022/11/9 

اإع����������الن
واللوازم  للقريطا�صية  لين  بلو   : ال�صادة   / باأن  الإقت�صادية  التنمية  دائرة  تعلن 

املكتبية رخ�صة رقم:CN 1021452 قد تقدموا اإلينا بطلب:

تعديل اإ�صم جتاري من/ بلو لين للقريطا�صية واللوازم املكتبية

BLUE LANE STATIONERY AND OFFICE SUPPLIES

اإىل/ بلو لين للقرطا�صية والكمبيوتر

BLUE LANE STATIONERY AND COMPUTER

 تعديل ن�صاط / اإ�صافة بيع اجهزة احلا�صب الآيل ولوازمها - بالتجزئة  4741003

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

الدائرة غر  القت�صادية خالل يوم واحد من تاريخ ن�صر هذا الإعالن واإل فاإن 

اأو دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الإجراءات  م�صوؤولة عن اأي حق 

املطلوبة.

مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(
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اأك��رث من �صهر خالل  اأه��ايل مفقودين منذ  اأقدمت جمموعة من   
تون�س  �صرق  جنوب  يف  قبور  بنب�س  تون�س،  من  الهجرة  حماولتهم 

بحثا عن رفات قد تعود لذويهم، على ما اأفاد �صهود عيان.
واختفى قارب غادر �صواحل مدينة جرجي�س وعلى متنه 18 مهاجرا 
 21 اإىل   20 ليل  الإي��ط��ايل،  ال�صاحل  اإىل  للو�صول  �صعيا  تون�صيا، 

اأيلول �صبتمرب.
اأكتوبر على ثماين جثث عدد  10 ت�صرين الأول  وعرث �صيادون يف 

منها لتون�صيني، ول يزال 12 مهاجرا تون�صيا يف عداد املفقودين.
ودفنت ال�صلطات املحلية عن طريق اخلطاأ اأربعة مهاجرين تون�صيني 
لدفن  ع���ادة  �س  تخ�صّ اإفريقيا”  “حديقة  ا���ص��م  حت��م��ل  م��ق��ربة  يف 
جثامني مهاجرين من دول جنوب ال�صحراء عند العثور عليها قبالة 
وُدفنت  اجلثامني  اأخرجت  الأه��ايل،  من  وب�صغط  املنطقة.  �صواحل 
ملرا�صل  ووفقا  لكن  عليها.  التعّرف  بعد  املدينة  يف  اأخ��رى  مقابر  يف 
اإنه مّت دفن جثث  وكالة فران�س بر�س، قال اأهايل مفقودين اآخرين 
الثنني  ن�صرت  فيديو  مقاطع  واأظهرت  املقربة.  يف  لذويهم  اأخ��رى 
قرب  بفتح  يقومون  ورج��ال  ن�صاء  الجتماعي  التوا�صل  مواقع  على 
ويحاولون التعّرف على الرفات من خالل املالب�س التي دفنت معها. 
واأن�صاأ فنان جزائري املقربة يف العام 2021 لدفن جثث املهاجرين 
وغالبيتهم من جن�صيات دول يف اإفريقيا جنوب ال�صحراء، بعد اإ�صرار 

�صكان جرجي�س على رف�س دفنهم يف مقابرهم.

ماكرون  اإميانويل  الرئي�س  اإن  الثالثاء  الفرن�صية  الرئا�صة  قالت 
يف  الإره���اب  ملكافحة  ب��رخ��ان  عملية  انتهاء  ر�صمًيا  الأرب��ع��اء  �صيعلن 
برخان  ق��وات  ان�صحاب  اأ�صهر من  بعد نحو ثالثة  ال�صاحل،  منطقة 
من مايل. واأفاد ق�صر الإليزيه اأن رئي�س الدولة الذي يزور مدينة 
تولون، �صيلقي خطاًبا �صي�صكل “فر�صة لإعالن ر�صمًيا انتهاء عملية 

برخان وتكييف كبر لقواعدنا يف اإفريقيا«.
ولن يكون لهذا الإعالن تداعيات على القوة الع�صكرية الفرن�صية يف 
املنطقة. ول يزال نحو 3000 جندي فرن�صي منت�صرين يف النيجر 
ذروة  يف  جندي   5500 القوة  عديد  وبلغ  فا�صو.  وبوركينا  وت�صاد 
انت�صارها يف منطقة ال�صاحل. بعد طرده من مايل من قبل املجل�س 
الع�صكري احلاكم منذ عام 2020 الذي يعمل الآن - حتى لو اأنكر 
ذلك - مع جمموعة فاغرن الرو�صية �صبه الع�صكرية، ان�صحب اجلي�س 
الفرن�صي من البالد نهائيا منت�صف اآب/اأغ�صط�س بعد حملة ملكافحة 
وتوا�صل  املنطقة  يف  ت��زال  ل  وه��ي  �صنوات.  ت�صع  دام��ت  اجلهاديني 
داع�س  تنظيم  اأو  بالقاعدة  املرتبطة  الإرهابية  للجماعات  الت�صدي 

التي تو�صع اأن�صطتها تدريجيا اإىل دول خليج غينيا.

اأب��وف« )Rise Above( الإن�صانية يف �صقلية  “رايز   ر�صت �صفينة 
البحر  يف  اأنقذتهم  �ص�صخاً   89 اأنزلت  حيث  الثالثاء،  الثنني  ليل 
الأملانية   )Lifeline( »ليفالين“ اأعلنت منظمة  املتو�صط، ح�صبما 

غر احلكومية التي ت�صتاأجرها.
“انتهى  بر�س  فران�س  لوكالة  �صتير  اأك�صل  املنظمة  �س  موؤ�صِّ وق��ال 
تلّقت  اأبوف”  “رايز  وكانت   .”89 عددهم  البالغ  الناجني  اإن���زال 

م�صاء الإثنني اإذناً بالدخول اإىل ميناء ريدجيو كالبريا.
ال�صفينة  الأح��د من هذه  اإج��الء �صتة مهاجرين لأ�صباب طبية  ومت 
التابعة للمنظمات غر  الأخ��رى  الثالث  بال�صفن  ال�صغرة مقارنة 
رف�س  تواجه  والتي  املتو�صط،  البحر  يف  حالياً  العاملة  احلكومية 

احلكومة الإيطالية اجلديدة اإنزال جميع ركابها.
التابعة  وان”  “هيومانيتي  لل�صفينة  �ُصمح  البحر،  يف  اأ�صابيع  بعد 
ملنظمة “ا�س او ا�س هيومانيتي” والتي ترفع العلم الأملاين بالر�صو 
الن�صاء  م��ن  معظمهم  ���ص��خ�����ص��اً   144 لإن�����زال  الأح�����د،  ك��ات��ان��ي��ا  يف 
مهاجراً   35 ال�صفينة  منت  على  ي��زال  ل  ذل��ك،  وم��ع  والقا�صرين. 

بالغاً ذكوًرا ل تريد اإيطاليا ا�صتقبالهم.
بال  “اأطباء  ملنظمة  التابعة  بارنت�س”  “جيو  �صفينة  ر�صت  كذلك، 
كاتانيا حيث  الأح��د يف  العلم الرنوجي، م�صاء  والتي ترفع  حدود” 
�صمحت ال�صلطات الإيطالية ل�357 �صخ�صاً بالنزول بينهم اأطفال، 

بينما رف�صت ا�صتقبال 215 �صخ�صاً اآخرين.

عوا�سم

 تون�ص

باري�ص

روما

توقيفات جديدة يف �صفوف 
�أن�صار غولن يف تركيا 

•• اأنقرة-اأ ف ب

جنود  بينهم  �صخ�صاً،   27 توقيف  ال��ث��الث��اء  ال��رتك��ي��ة  ال�صلطات  اأع��ل��ن��ت 
غولن،  اهلل  فتح  بالداعية  بعالقاتهم  لال�صتباه  اخلدمة،  عن  مف�صولون 
العدو اللدود للرئي�س رجب طيب اإردوغان الذي يّتهمه مبحاولة النقالب 

يف متوز/يوليو 2016.
ال�27، مبن  الأ�صخا�س  ب��اأّن ه��وؤلء  الر�صمية  “الأنا�صول”  واأف��ادت وكالة 
فيهم جرنال و�صابطان يف اجلي�س كانوا قد ُف�صلوا خالل عمليات التطهر 
بينما ل يزال  اأنقرة وا�صطنبول  اأوقفوا يف  الفا�صل،  اأعقبت النقالب  التي 

البحث جاٍر عن �صبعة اأ�صخا�س اآخرين.
املقّربني  ت��رك��ي��ة،  حم��اف��ظ��ات  خم�س  يف  ج���رت  ال��ت��ي  العلمية  وت�����ص��ت��ه��دف 
واملتعاطفني مع “منظمة فيتو الإرهابية” )ال�صم الذي ت�صتخدمه اأنقرة 

لالإ�صارة اإىل حركة غولن(، داخل اجلي�س والق�صاء.
 700 اأك��رث من  اإىل توقيف  الأول/اأك��ت��وب��ر  ت�صرين  �صابقة يف  واأدت حملة 

�صخ�س ي�صتبه يف م�صاركتهم يف الأن�صطة التمويلية للحركة.
ظ��ّل ال��داع��ي��ة غ��ول��ن - ال���ذي يعي�س يف ال��ولي��ات امل��ت��ح��دة منذ اأك���رث من 
حني   2013 العام  حتى  طويلة  لفرتة  لإردوغ���ان  حليفاً   - عاماً  ع�صرين 
اإردوغان  ي��زال  ل  وك��ان  بالف�صاد،  احلكومة  تتهم  �صوتية  ت�صجيالت  ن�صر 

اآنذاك رئي�ًصا للوزراء.
على  املحر�س  ع��ام��اً،   81 العمر  من  البالغ  الداعية  اأّن  اإردوغ���ان  ويعترب 

حماولة النقالب يف متوز/يوليو 2016.

فرن�صا تبحث عن »�لتو�زن« يف م�صروع قانون �لهجرة �جلديد

دعوة لإنهاء حرب �أوكر�نيا.. هل ت�صهد قمة �ملناخ �نفر�جة؟

كوريا �ل�صمالية تنفي �إجر�ء �صفقات �صالح مع رو�صيا  تر�مب يعتزم �إ�صد�ر �إعالن هام يف 15نوفمرب 
وو�صف م�صوؤول بوزارة الدفاع الكورية ال�صمالية هذه املزاعم باأنها �صائعة، 
اأي �صفقات �صالح مع رو�صيا ولي�س لديها  “مل جتر  اإن بيوجنياجن  وقال 

خطة للقيام بذلك يف امل�صتقبل«.
الر�صمية  الكورية  املركزية  الأنباء  وكالة  نقلته  بيان  يف  امل�صوؤول  واأ�صاف 
العدائية  حماولتها  م��ن  ج��زءا  الأمريكية  التحركات  ه��ذه  مثل  “نعترب 

لت�صويه �صورة كوريا ال�صمالية«.
و�صتكون اأي دعم ع�صكري عالمة اأخرى على تعميق العالقات بني مو�صكو 

وبيوجنياجن مع تنامي عزلة رو�صيا ب�صبب حربها يف اأوكرانيا.
با�صتقالل  اع��رتف��ت  ال��ت��ي  القليلة  ال���دول  م��ن  واح���دة  ال�صمالية  وك��وري��ا 
املناطق الأوكرانية النف�صالية، وقد اأعربت عن دعمها ل�صم رو�صيا املعلن 

لأجزاء من اأوكرانيا.

•• �سول-رويرتز

ذكرت و�صائل اإعالم ر�صمية اأن كوريا ال�صمالية قالت اإنها مل جتر اأي �صفقات 
�صالح مع رو�صيا ول تخطط لذلك، وذلك بعد اأن قالت الوليات املتحدة 
اإن كوريا ال�صمالية تزود رو�صيا على ما يبدو بقذائف مدفعية حلربها يف 
اأوكرانيا. وقال املتحدث با�صم الأمن القومي للبيت الأبي�س جون كربي 
اأن كوريا  اإىل  اإن الوليات املتحدة لديها معلومات ت�صر  املا�صي  الأ�صبوع 

ال�صمالية تزود رو�صيا �صرا بعدد “كبر” من قذائف املدفعية.
ال�صحنات عن طريق متريرها  اإخفاء  ال�صمالية حتاول  كوريا  اأن  واأ�صاف 
اإذا  واأن وا�صنطن تراقب ما  اإفريقيا  الأو�صط و�صمال  ال�صرق  عرب دول يف 

كانت رو�صيا قد ت�صلمت ال�صحنات.

التي  الن�صفية  الن��ت��خ��اب��ات  ع�صية  اأوه���اي���و  يف 
قائال  ال��ك��ون��غ��ر���س  ع��ل��ى  �صيهيمن  م��ن  �صتحدد 
الهامة  الن��ت��خ��اب��ات  اأهمية  م��ن  التقليل  “دون 
هام  باإعالن  اأق��وم  �صوف  امل�صرية غدا  بل  جدا 
جدا الثالثاء، يف 15 ت�صرين الثاين-نوفمرب يف 

مارالغو يف بامل بيت�س بفلوريدا«.
ال�صبوع  بها  بعث  التي  الر�صالة  اىل  وبال�صتناد 
املا�صي يف كالمه عن النتخابات الرئا�صية حني 
قال باأنه “يرجح جدا جدا جدا باأنه �صيفعل ذلك 
ميكن البناء على ذلك لتوّقع تاأكيده  جمددا”، 

الثالثاء املقبل نيته الرت�صح للرئا�صة.

•• دايتون، اأوهايو-اأ ف ب

ترامب  دونالد  ال�صابق  الأمركي  الرئي�س  قال 
الأ�صبوع  عنه  �صي�صدر  جدا”  هاما  “اإعالنا  اإن 
املقبل، و�صط تكهنات باأنه قد يك�صف عن خو�صه 
اىل  للعودة   2024 ع��ام  الرئا�صية  النتخابات 

البيت الأبي�س.
خ�صارته  بحقيقة  اأب���دا  يقر  مل  ال���ذي  وت��رام��ب 
اأمل���ح على   ،2020 ال��رئ��ا���ص��ي��ة ع���ام  الن��ت��خ��اب��ات 
مدى �صهور عن ا�صتعداده لدخول هذا املعرتك 
ت���رام���ب اىل ج��م��ه��ور حا�صد  وت���وج���ه  جم�����ددا. 

•• باري�س-وكاالت

ت��ع��د احل���ك���وم���ة ال��ف��رن�����ص��ي��ة م�������ص���روع ق���ان���ون جديد 
يتميز   -1980 م��ن��ذ  وال��ع�����ص��رون  ل��ل��ه��ج��رة-ال��ت��ا���ص��ع 
“اللطفاء”  الأج��ان��ب  بني  تفرق  “متوازنة”  ب�صيا�صة 
دو�صوبت  اأوليفييه  العمل،  وزي��ر  اأع��ل��ن  و”ال�صيئني«. 
ووزي����ر ال��داخ��ل��ي��ة، ج��رال��د دارم���ان���ان يف م��ق��اب��ل��ة مع 
عن  الأرب����ع����اء،  ي���وم  ال��ف��رن�����ص��ي��ة  “لوموند”  �صحيفة 
الهجرة  ق��ان��ون  ي�صملها  ال��ت��ي  الرئي�صية  الإج������راءات 
املقرر  فرن�صا،  يف  وال��ه��ج��رة  ال��ل��ج��وء  ب�����ص��اأن  امل�صتقبلي 
تطبيقه يف الن�صف الأول من عام 2023 بعد عر�صه 
على الربملان . ومن اخلطوط العري�صة التي ي�صملها 
م�����ص��روع ه���ذا ال��ق��ان��ون ال���ذي اأ����ص���ادت ف��ي��ه احل��ك��وم��ة ب� 
“التوازن” بني عمليات الرتحيل الأكرث �صرامة واليد 

املمدودة للعمال املهاجرين:

 اإن�ساء ت�سريح اإقامة “مهن مطلوبة«
تعاين  ال��ت��ي  ال��ق��ط��اع��ات  امل��ه��ن��ي يف  الن���دم���اج  لت�صهيل 
اإن�صاء  اإىل  تدعو احلكومة  العاملة،  اليد  نق�س يف  من 

ت�صريح اإقامة “مهن مطلوبة«.

 ويف هذا ال�ساأن، اأو�سح وزير العمل:
ت�صريح الإقامة اخلا�س �صيكون متاحا لت�صوية الو�صع 

اإذا مت اإثبات العمل يف اخت�صا�س مهني مطلوب«.
طالبي  متنع  ال��ت��ي  الن��ت��ظ��ار  ف��رتة  اإن��ه��اء  »اإمكانية” 
من  الأوىل  ال�صتة  الأ���ص��ه��ر  خ��الل  العمل  م��ن  اللجوء 

و�صولهم اإىل فرن�صا.
بطلب ت�صوية  “غر نظامي”  ي�صمح للعامل يف و�صع 
العمل”  �صاحب  ع��رب  امل���رور  “دون  بنف�صه،  اأو���ص��اع��ه 
الذي “ميكن اأن يكون له “م�صلحة” يف الحتفاظ به 

خمتبئا.
مرة  ي�صبح  اأن  يجب  “العمل  اأن  العدل  وزي��ر  واعترب 

اأخرى عاماًل من عوامل الندماج والتمكني«.

•• عوا�سم-وكاالت

حملت فعاليات اجلل�صة الفتتاحية لقمة املناخ “كوب 
27” على امل�صتوى الرئا�صي، يف مدينة �صرم ال�صيخ 
اأوكرانيا،  يف  احل��رب  وق��ف  ل�صرورة  دع��وة  امل�صرية، 

على اإثر تداعياتها الفادحة على العامل اأجمع.
ال��ف��ت��اح ال�صي�صي، يف  امل�����ص��ري ع��ب��د  ال��رئ��ي�����س  ووج���ه 
كلمته الفتتاحية، نداًء للتحرك لإيقاف احلرب يف 

القريب العاجل، قائاًل:
قوياً،  لي�س  اقت�صادها  دول  “نحن   
وع����ان����ت ك����ث����راً م����ن ت���ب���ع���ات اأزم�����ة 
جائحة كورونا مدة عامني، ثم من 
الأوكرانية.  الرو�صية  احل��رب  اآث��ار 

اأرجوكم اأوقفوا هذه احلرب«. 
با�صمكم  “اأنادي  ال�صي�صي:  واأ�صاف 
احلرب،  ه��ذه  تتوقف  ب���اأن  وا���ص��م��ي 
وه��ذا اخل���راب، وه��ذا القتل.. هذه 
اأزم������ة ك���ب���رة مي���ر ب��ه��ا ال���ع���امل يف 
ال��وق��ت ال��راه��ن، ول��ه��ا ت��اأث��ر كبر 

جداً على جميع الدول«. 
م�����ن ج����ان����ب����ه، اأك�������د رئ���ي�������س دول�����ة 
ال�صيخ  امل��ت��ح��دة  العربية  الإم�����ارات 
حممد بن زايد اآل نهيان، يف كلمته، 
احلاجة اإىل ال�صالم واحلوار ووقف 
احل���رب ال��رو���ص��ي��ة الأوك���ران���ي���ة من 
والأم��ن يف  ال�صتقرار  اأج��ل حتقيق 

العامل. 
لقمة  الرئا�صي  ال�صق  يف  وي�����ص��ارك 
ق������ادة وزع���م���اء  م����ن   110 امل����ن����اخ، 

على  ح�صولهم  ع��دم  “�صمان  خ��الل  م��ن  م�صتحيلة، 
الجتماعي  ال�صكن  اأو  الجتماعية  وامل�صاعدات  املزايا 
النظام  “حتفظات  اإنهاء  الداخلية  وزي��ر  يريد  مثال«. 
العام” التي “متنع اإبعاد الأ�صخا�س الذين و�صلوا قبل 
ب�  للق�صاة  ال�صماح  خ��الل  من  فرن�صا  اإىل  عاًما”   13

“تقرير م�صرهم«.
اإ�صالحات  م��ن  ال��ع��دي��د  على  ال��ق��ان��ون  م�����ص��روع  ين�س 
طلب  “رف�س  اإن  بالتف�صيل  دارمانان  قال  اإذ  اللجوء. 
الفرن�صي حلماية الالجئني  املكتب  ابتدائي من  جلوء 
مع  ال��ط��رد  ي�صتحق  ط��ال��ب��ه  ف����اإن  اجلن�صية  وع��دمي��ي 

اإمكانية ال�صتئناف يف غ�صون خم�صة ع�صر يوًما«.

- اللغة الفرن�سية �سرط اإقامة
الذين  الأج��ان��ب  “ربع  ف��اإن  الداخلية،  وزي��ر  وبح�صب 

ووفقا لالإح�صائيات الر�صمية التي اعتمد عليها الوزير 
البالد  يف  ال��ع��ام��ة  البطالة  ن�صبة  تبلغ  ل��ق��ائ��ه،  خ��الل 
%7،5، فيما ت�صل ن�صبة البطالة بني املهاجرين اإىل 

.13%
الوجع  عن  الداخلية  وزي��ر  ك�صف  نف�صها،  املقابلة  ويف 
بح�صب  فل�صفته  تتلخ�س  ال��ذي  القانون  لهذا  ال�صارم 
قوله يف اأن “فرن�صا �صتكون �صريرة مع الأ�صرار وطيبة 

مع الطيبني«.
وذكر دارمانان اأن الوزارة ب�صدد ت�صجيل جميع امللزمني 
الأ�صخا�س  م��ل��ف  يف  ال��ف��رن�����ص��ي��ة  الأرا�����ص����ي  مب���غ���ادرة 
املطلوبني حتى تتمكن من معرفة اإن كان ال�صخ�س قد 

غادر، وبالتايل احت�صاب جميع املغادرين الأجانب.
���ص��ي��ط��ال��ب ال���ق���ان���ون م���ن امل��ح��اف��ظ��ات م��ت��اب��ع��ة جميع 
حياتهم  اأن  تاأكيد  و���ص��رورة  امل�صتهدفني،  الأ�صخا�س 

و�صدد “ح�صن” على اأن منطقة ال�صرق الأو�صط من 
اأكرث املناطق التي ت�صررت من هذه احلرب، خا�صة 
والكثر  والأ�صمدة  الغذائية  للمواد  ا�صترادها  مع 
م��ن م��دخ��الت الإن���ت���اج م��ن رو���ص��ي��ا واأوك���ران���ي���ا، كما 
ارتفاع غر م�صبوق  اإىل  اأدت  اأزم��ة طاقة  ت�صببت يف 
يف اأ�صعار البرتول والغاز، مبا ميثل اجلانب الأ�صواأ، 
اأ�صعار املنتجات وزيادة  حيث ترتب على ذلك ارتفاع 

معدلت الت�صخم. 

ال��ع��امل وروؤ����ص���اء احل��ك��وم��ات وث��ل��ة م��ن ال�صخ�صيات 
الدولية واخلرباء.

بدوره، قال ع�صو املجل�س امل�صري لل�صئون اخلارجية 
وم�صاعد وزير اخلارجية الأ�صبق، ال�صفر رخا اأحمد 
قمة  يف  الدعوة  اإَنّ  عربية”،  نيوز  ل�”�صكاي  ح�صن، 
اأن  اإيجابية للغاية، ونعّول على  املناخ لإنهاء احلرب 
الوليات  اأو  رو�صيا  �صواًء  الكربى  القوى  ت�صتجيب 

املتحدة وحلفائها الغربيني لها. 

الفرن�صية  ويتحدثون  يفهمون  اإقامة  ت�صاريح  لديهم 
ت�صليم  اأن ي�صرتط  لذلك يعتزم  للغاية”.  ب�صكل �صيء 
ت�صريح اإقامة “متعدد ال�صنوات” بالنجاح يف امتحان 
يخ�س  فيما  بالفعل  احل���ال  ه��و  كما  الفرن�صية  اللغة 

احل�صول على اجلن�صية الفرن�صية.

»تقدم يخدم املهاجرين«
وت��ع��ل��ي��ق��ا ع��ل��ى ب��ن��ود ق���ان���ون ال��ه��ج��رة اجل���دي���د، تقول 
النقابي  واملرجع  املهاجرين  العمال  اخلبرة يف حقوق 
مارلني  النظاميني”،  غر  “املهاجرين  ق�صية  ب�صاأن 
بولن يف ت�صريح ملوقع “�صكاي نيوز عربية”  اإن “اإن 
الذين  النظاميني”  “غر  املهاجرين  العمال  تنظيم 
�صيكون خطوة  الأكرث خطورة  الوظائف  الآن  ي�صغلون 
�صيا�صية اإىل الأمام. وت�صوية و�صعهم م�صاألة اجتماعية 
�صد  الجتماعي”  “الإغراق  ملكافحة  واأداة  مركزية 
هذه  تب�صيط  اأن  “كما  املهاجرين”.وتتابع،  ه����وؤلء 
الت�صوية، وك�صر �صلطة �صاحب العمل يف �صياق القبول 
العامل”  “املهاجر  اإقامة  يف الإقامة وجتديد ت�صاريح 
كنا  ل�صنوات طويلة،  اإذ  للغاية.  اإيجابًيا  تغيًرا  �صيكون 
ن�صلط ال�صوء على واقع اجتماعي مفاده اأن عدًدا كبًرا 
يدعمون  النظاميني”  “غر  املهاجرين  العمال  م��ن 
قطاعات كاملة من القت�صاد يف اأكرث الوظائف خطورة 
العمالة  هجرة  ع��ن  نتحدث  اأن��ن��ا  وحقيقة  فرن�صا.  يف 
ولي�س جمرد اللجوء ال�صيا�صي هي بالفعل عالمة بارزة 

مرت لأنها كانت حتى الآن من املحرمات«.
واأ�صارت يف املقابل اإىل اأنه “يجب احلر�س على األ يكون 
واأل يعتمد على  العمل حيلة  هذا الندماج من خالل 
قائمة من املهن يف حالة نق�س ب�صكل ع�صوائي ومتغر 

من �صاأنه اأن يوؤدي مرة اأخرى اإىل عدم ال�صتقرار«.
املهاجرين  العمال  ح��ق��وق  اخل��ب��رة يف  ت��ق��رتح  ول��ه��ذا، 
البداية  منذ  الأمد”  “طويلة  اإق��ام��ة  بطاقة  اإ���ص��دار 
العمل  اأرب��اب  “ت�صجيع  وكذلك  الإدم���اج.  بهذا  لت�صمح 

على دعم التدريب املهني واحل�صول على ال�صكن«.

واأ�صاف: “ل بدَّ اأن يتدخل قادة العامل، لأن احلرب 
ذلك  اأج��ل  وم��ن  التفاو�س،  اإىل  النهاية  يف  �صتنتهي 
جاءت دعوة الرئي�س ال�صي�صي التي وجهت اإىل العامل 
القادة  ح�صور  يف  امل��ن��اخ  بقمة  اهتمامه  خ��الل  كله 
اآذانا �صاغية لدى رو�صيا  والزعماء، ونرجو اأن جتد 

والوليات املتحدة«. 
واعترب الدبلوما�صي امل�صري ال�صابق اأن هذه احلرب 
من اأكرب الأ�صباب امل�صّرة بالبيئة وتقف �صد اأهداف 
م��وؤمت��ر امل��ن��اخ، لأن��ه��ا اأج���ربت دوًل 
ل�صتخدام  ت���ع���ود  لأن  م��ت��ق��دم��ة 
املُ�صبب  الوقود  يف  والتو�صع  الفحم 

لالنبعاثات. 
وع��ل��ى ه����ذا ال��ن��ح��و، اع��ت��رب مدير 
والدرا�صات،  للفكر  امل�صري  املركز 
امل�صري  الرئي�س  اأن  عكا�صة،  خالد 
قمة  يف  اإيقاظ”  “�صيحة  اأط��ل��ق 
امل��ن��اخ واأم���ام ق��ادة ال��ع��امل ب�صرورة 
الأوكرانية  الرو�صية  احل��رب  وق��ف 
وو����ص���ع ح���د مل���ا خ��ل��ف��ت��ه م���ن دم���ار 
وخ����راب وت��ب��ع��ات وت���اأث���رات طالت 

دول العامل باأكملها. 
الرو�صية  احل��رب  اإن  عكا�صة  وق��ال 
تهديًدا  اأ����ص���ب���ح���ت  الأوك�����ران�����ي�����ة 
يف  تقل  ول  باأ�صره  للعامل  وج��ودًي��ا 
والقت�صادية  ال�صيا�صية  تاأثراتها 
والجتماعية على الأجيال احلالية 
عن  ال��ق��ادم��ة  الأج���ي���ال  وم�صتقبل 
التغرات  عن  الناجمة  التهديدات 

املناخية.

دول �جلنوب بحاجة �إىل تريليوين دولر �صنويا للجم �لتغري �ملناخي  •• �رشم ال�سيخ-اأ ف ب

والنا�صئة  النامية  ال���دول  حتتاج 
ا�صتثمارات  ال�����ص��ني،  ب��ا���ص��ت��ث��ن��اء 
�صنويا  دولر  تريوليني  تتجاوز 
العامل  اأراد  اإذا   2030 بحلول 
والتكيف  املناخي  الح���رتار  جلم 
م���ع ت��داع��ي��ات��ه ع��ل��ى م���ا ج����اء يف 
تقرير مدعوم من الأمم املتحدة 

�صدر اأم�س الثالثاء.
ويفرت�س اأن ياأتي تريليون دولر 
وم�صتثمرين  غ��ن��ي��ة  دول  م����ن 
وم�صارف تنمية متعددة الأطراف 
الذي  التحليل  يف  ج���اء  م��ا  ع��ل��ى 
م�صيفة  امل��ت��ح��دة  اململكة  طلبته 
موؤمتر الأطراف حول املناخ العام 
)كوب26(  غال�صغو  يف  امل��ا���ص��ي 
راهنا  ت�صت�صيف  ال��ت��ي  وم�����ص��ر 
على  ال�����ص��ي��خ  ����ص���رم  يف  كوب27 

البحر الأحمر.
 1،4 اأي ح��وايل  املبالغ  بقية  اأم��ا 
من  ت��اأت��ي  اأن  فينبغي  ت��ري��ل��ي��ون 

م�����ص��ادر داخ��ل��ي��ة خ��ا���ص��ة وعامة 
على ما جاء يف التقرير.

ويبلغ حجم هذه ال�صتثمارات يف 
الدول النا�صئة والنامية با�صتثناء 

ال�صني، راهنا 500 مليار.
وق����دم ال��ت��ح��ل��ي��ل ال���واق���ع يف مئة 
عنوان  ي��ح��م��ل  وال������ذي  ���ص��ف��ح��ة 
التحرك  اأج�������ل  م�����ن  “متويل 
م�صودة  اأن��������ه  ع���ل���ى  املناخي” 
اأخ�صر  ط��اب��ع  لإ���ص��ف��اء  ا�صتثمار 
ب�صرعة  ال��ع��امل��ي  الق��ت�����ص��اد  ع��ل��ى 
اتفاق  اأه������داف  ك��اف��ي��ة لح�����رتام 
املناخي  الح��رتار  باري�س بح�صر 
املئويتني  الدرجتني  دون  العاملي 
بحدود  ي��ك��ون  اأن  ع��ل��ى  وال��ع��م��ل 

1،5 درجة.
اأن جتاوز  م��ن  اخل����رباء  وي��ح��ذر 
الح��رتار هذا امل�صتوى قد يدفع 
قابل  غ����ر  و�����ص����ع  اإىل  ال����ع����امل 

ل���ل���ح���ي���اة. وق������ال اأح������د اخل�����رباء 
الرئي�صيني الذين اعدوا التقرير 
على  “ينبغي  �صترن  نيكول�س 
ال����دول ال��غ��ن��ي��ة اأن ت��ق��ر ب����اأن من 
ف�صال   - احل���ي���وي���ة  م�����ص��ل��ح��ت��ه��ا 
اإىل  نظرا  عدالة  ق�صية  اأنها  عن 
عن  الناجمة  القا�صية  التداعيات 
لالنبعاثات  ال��ع��ال��ي��ة  امل�����ص��ت��وي��ات 
ال�صتثمار  وال�����ص��اب��ق��ة-  احل��ال��ي��ة 
املناخ  اأج�����ل  م���ن  ال���ت���ح���رك���ات  يف 
يف الأ������ص�����واق ال��ن��ا���ص��ئ��ة وال�����دول 

النامية«.
وال��ت��ق��ري��ر ه��و م��ن ب��ني الوثائق 
�����ص����ورة  ت���ع���ط���ي  ال����ت����ي  الأوىل 
�صعيد  ع����ل����ى  احل�������اج�������ات  ع������ن 
ال�صتثمارات يف املجالت الثالثة 
الوا�صعة التي تغطيها مفاو�صات 
وهي  امل���ت���ح���دة  الأمم  يف  امل����ن����اخ 
امل�صببة  ال��دف��ي��ئ��ة  غ����ازات  خف�س 

لالحرتار اأي ما يعرف بتخفيف 
الآثار والتكيف مع تداعيات املناخ 
الدول  ع��ل��ى  وال��ت��ع��وي�����س  املقبلة 
اأ�صرار  على  وال�صعيفة  الفقرة 
تتعر�س  ب�������داأت  م��ن��ه��ا  م���ف���ر  ل 
ب�”اخل�صائر  ي��ع��رف  م���ا  اأي  ل��ه��ا 

والأ�صرار«.
م�صاعفة  اإىل  ال��ت��ق��ري��ر  ودع�����ا 
بن�صب  وال����ق����رو�����س  ال���ت���ربع���ات 
حكومات  م��ن  منخف�صة  ف��ائ��دة 
يف دول متطورة لرفعها من 30 
مليار �صنويا راهنا اإىل 60 مليارا 

بحلول 2025.
“م�صادر  التقرير  م��ع��دو  وك��ت��ب 
لالأ�صواق  حيوية  ه��ذه  التمويل 
لدعم  النامية  وال���دول  النا�صئة 
ال����ت����ح����رك م�����ن اأج��������ل اإ�����ص����الح 
وللحماية  والطبيعة،  الأرا���ص��ي 
الناجمة  واخل�صائر  الأ�صرار  من 

عن تداعيات التغر املناخي«.
النا�صئة”  “الأ�صواق  وت�����ص��م��ل 
اقت�صادات كبرة يف دول اجلنوب 
���ص��ه��دت من���وا ���ص��ري��ع��ا ت��راف��ق مع 
ارتفاع يف انبعاثات غازات الدفيئة، 
يف ال��ع��ق��ود الأخ�����رة. وم���ن هذه 
ال��دول الهند وال��ربازي��ل وجنوب 

اإفريقيا واإندوني�صيا وفيتنام.
تاريخيا  م�������ص���م���ول���ة  وال���������ص����ني 
ا�صتثنيت  ان��ه��ا  اإل  ال����دول  ب��ه��ذه 
ب�صبب  اجل��دي��دة  التقديرات  من 
و���ص��ع��ه��ا ال��ف��ري��د وال��ه��ج��ني على 

الأرجح.
ف���اق���ت�������ص���اد ب����ك����ني ث�������اين اأك�����رب 
القت�صادات العاملية، متطور على 
اأ�صعدة عدة بينما طرحت ال�صني 
م�����ص��ت��ث��م��را عامليا  اأي�����ص��ا  ن��ف�����ص��ه��ا 
رئي�صيا من خالل مبادرة احلزام 
لال�صتثمار  وال��رتوي��ج  والطريق 

بني دول اجلنوب.
ت�صمل  امل��ن��اخ��ي،  التغر  ظ��ل  ويف 
اقت�صادات  اأف��ق��ر  النامية  ال���دول 
اإفريقيا،  العامل والكثر منها يف 
للمخاطر  عر�صة  الأك���رث  وت��ل��ك 
ال����دول اجلزرية  م��ث��ل  امل��ن��اخ��ي��ة، 
تهديدات  تواجه  التي  ال�صغرة 
م�صتويات  ارتفاع  ب�صبب  وجودية 
ال��ب��ح��ار والأع��ا���ص��ر ال��ت��ي تزداد 

�صدة.
النمو  “غالبية  اأن  �صترن  وق��ال 
وال�صتهالك  الطاقة  من�صاآت  يف 
خالل  يح�صل  اأن  ي��ت��وق��ع  ال���ذي 
الأ�صواق  يف  �صيكون  املقبل  العقد 

النا�صئة والدول النامية«.
واأ�صاف “اإذا ا�صتمرت هذه الدول 
يف دوام�������ة ال����وق����ود الأح����ف����وري 
العامل  يتمكن  ل��ن  والن��ب��ع��اث��ات 
م���ن جت��ن��ب ت��غ��ر م��ن��اخ��ي خطر 
ي��ل��ح��ق ����ص���ررا ودم������ارا مباليني 
الدول  يف  العي�س  و�صبل  الأرواح 
الغنية والفقرة على حد �صواء«.
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طّورتها زميبابوي واأوغندا واليابان.
ال�صطناعية مزينة  الأقمار  تويرت �صورة تظهر  الوكالة عرب  ون�صرت 
باأعالم الدول الثالث، وكتبت اإّن “الأقمار ال�صطناعية �صتلتقط �صوراً 

لالأر�س بهدف جمع بيانات لر�صد الأحوال اجلوية والكوارث«.
الأرا�صي  التمييز بني  �صتتيح  الأقمار  اأّن �صور  بيان  نا�صا يف  واأو�صحت 
“لتح�صني  ا�صتخدامها  وميكن  الزراعية  وامل�صاحات  والغابات  اخلالية 

و�صائل عي�س مواطني اأوغندا وزميبابوي«.
اإطالقه  وج��رى   ،2018 ع��ام  امل�صروع  على  العمل  زميبابوي  وبا�صرت 
الرئا�صية لإمي��ر���ص��ون منانغاغوا  ال��ولي��ة  ب��دء  ع��ام على  م��ن  اأق��ل  بعد 
الذي خلف روبرت موغابي، واأن�صاأ وكالة زميبابوي الوطنية للجغرافيا 

.)ZINGSA( املكانية والف�صاء

ون�صاء  اأط��ف��ال  وبينهم  امل�صلمني  م��ن  ك��ان��وا  ال51  �صحاياه  وجميع 
51 تهمة بالقتل و40 تهمة �صروع يف  و�صيوخ. واأقر تارانت بذنبه يف 
القتل، وُحكم عليه بال�صجن املوؤبد دون اإمكانية الإفراج امل�صروط، وهي 

املرة الأوىل التي ي�صدر فيها مثل هذا احلكم يف نيوزيلندا.
وقالت ليز كينيدي املتحدثة با�صم رئي�س املحكمة العليا الثالثاء “مت 

تقدمي طلب ا�صتئناف �صد الإدانات واحلكم ال�صادر”.
والعام املا�صي قال توين األي�س حمامي تارانت اإن موكله كان يعتقد اأن 
وهو ما قد ي�صر اإىل  “اأب�صط طريقة للخروج هي الإق��رار بالذنب”، 

اإقرار بالإكراه.
اأقيل من مهمته ومل  اأنه  بر�س  فران�س  لوكالة  األي�س  �صّرح  والثالثاء 

يعد باإمكانه التعليق على الق�صية.

•• ويلينغتون- اأ ف ب

اأن  الثالثاء  بر�س  فران�س  لوكالة  نيوزيلندا  يف  ق�صائي  م�صوؤول  اأف��اد 
 2019 الأ�صرتايل برينتون تارانت منفذ جمزرة كراي�صت�صر�س عام 
التي اأ�صفرت عن مقتل 51 م�صلما �صوف ي�صتاأنف احلكم ال�صادر �صده 

بال�صجن املوؤبد.
الأب��ي�����س وهو  ال��ع��رق  ال��ذي ينتمي اىل جماعة تفوق  ت��اران��ت  وه��اج��م 
اآذار/  9 يف  اإثنني  الآلية م�صجدين  �صبه  البنادق  مدجج برت�صانة من 

مار�س 2019 خالل اأداء م�صلمني �صالة اجلمعة، قبل اأن يبداأ باإطالق 
و�صائل  على  مبا�صر  ب�صكل  بها  ي��ق��وم  ال��ت��ي  القتل  عمليات  وب��ث  ال��ن��ار 

التوا�صل الجتماعي.

•• هراري-اأ ف ب

الف�صاء  يف  اإطالقها  اقت�صادية  حتديات  تواجه  التي  زميبابوي  اأعلنت 
يلتقط  اأن  وُيفرت�س  الإط���الق،  على  تاريخها  يف  ا�صطناعي  قمر  اأول 
هذا القمر الذي ل يتعدى حجمه علبة �صغرة �صوراً لكوكب الأر�س 

ويجمع تالياً كمية من البيانات واملعلومات.
�صات1  “زمي  تويرت  عرب  مانغوانا  نيك  احلكومة  با�صم  الناطق  وكتب 

اأ�صبح يف الف�صاء!”، وا�صفاً ذلك باأنه “خطوة علمية مهمة للبالد«.
وذكرت وكالة الف�صاء الأمركية )نا�صا( اأّن �صاروخاً اأُطلق عند ال�صاعة 
10،32 بتوقيت غرينت�س يف ولية فرجينيا الأمركية ناقاًل مركبة 
“كيوب�صات”  اأقمار  باجتاه حمطة الف�صاء الدولية وعلى متنها ثالثة 

زميبابوي تطلق �أول قمر ��صطناعي لها يف �لف�صاء منفذ جمزرة كر�ي�صت�صري�س يف نيوزيلند� ي�صتاأنف �حلكم �صده 

•• وا�سنطن-وكاالت

املجل�س  رئ����ي���������س  ن�����ائ�����ب  ذك��������ر 
اخلارجية  لل�صيا�صة  الأم��ري��ك��ي 
برمان  اإي��الن  وا�صنطن  ومقره 
كانوا،  الأوروب��ي��ني  امل�صوؤولني  اأن 
وط���وال ع��ق��ود م��ن ال��زم��ن، اأكرث 
النظام  الن���خ���راط م��ع  م���وؤي���دي 
اعتقدوا  اإذ  ح��م��ا���ص��ة،  الإي������راين 
والديبلوما�صية  ال���ت���ج���ارة  اأن 
�صلوك  ت��خ��ف��ي��ف  يف  ���ص��ت�����ص��اع��دان 

طهران املارق.
القليلة  ال�����ص��ن��وات  م����دى  ع��ل��ى   
�صكل  الأم���ر  ه��ذا  ات��خ��ذ  املا�صية، 
امل���ن���ا����ص���رة امل���ح���م���وم���ة لإع�������ادة 
النووي،   2015 ات��ف��اق  اإح���ي���اء 
تت�صاركها  �صيا�صية  اأول��وي��ة  وه��ي 
ذلك،  م���ع  ب���اي���دن.  اإدارة  م��ع��ه��م 
الأي��ام الأخ��رة نوعاً من  �صهدت 
النعطافة يف بروك�صل، حيث يبدو 
تت�صدد  اإي����ران  امل��واق��ف جت���اه  اأن 
ل�صيا�صات  م��ت��زاي��د  اإدراك  و���ص��ط 
اإي�����ران ال�����ص��دي��دة الإ���ص��ك��ال��ي��ة يف 

الداخل واخلارج.

غليان
جم����ل����ة  يف  ب����������رم����������ان  ك�������ت�������ب 
اأ�صباب هذا  اأحد  اأن  “نيوزويك” 
الغليان  ه��و  ال�صيا�صي  ال��ت��ح��ول 

احلا�صل داخل اإيران.
�صبتمرب  اأوا���ص��ط  اندلعها  منذ   
)اأيلول( رداً على مقتل �صابة على 
الأمنية،  ال��ن��ظ��ام  اأج���ه���زة  اأي����دي 
مناه�صة  ت���ظ���اه���رات  ان��ت�����ص��رت 
البالد  ام����ت����داد  ع��ل��ى  ل��ل��ح��ج��اب 
متار�صه  ع��ن��ي��ف  رد  م��ن  ب��ال��رغ��م 
خلف  وقد  متزايد  ب�صكل  الدولة 

•• عوا�سم-وكاالت

الأوىل منذ  اإي��ران للمرة  اعرتفت 
باأنها زودت  توجيه التهامات لها، 
م�صرة  م�صّرة،  بطائرات  رو�صيا 
اأ�صهر قليلة  اأر�صلتها قبل  اأنها  اإىل 
م���ن ب����دء ال��ه��ج��وم ال���رو����ص���ي على 

اأوكرانيا يف فرباير املا�صي.
ا�صتخدمت مو�صكو هذه الطائرات 
وبنية  طاقة  حمطات  ل�صتهداف 
حتتية مدنية، وهو ما دفع الحتاد 
لفر�س  وب���ري���ط���ان���ي���ا  الأوروب����������ي 
عقوبات على طهران، وفقا لوكالة 

“فران�س بر�س«.
منذ يوليو املا�صي، حتدثت و�صائل 
رو�صية  ات�������ص���الت  ع����ن  الإع��������الم 
ال����ط����ائ����رات  اإي����ران����ي����ة يف جم������ال 
م�صت�صار  ق�����ال  ب��ي��ن��م��ا  امل���������ص����ّرة، 
الأم���ن ال��ق��وم��ي الأم��رك��ي، جيك 
�صوليفان، اإن اإيران ت�صتعد لتزويد 
ت�صتطيع  امل�����ص��رات  مبئات  رو�صيا 

حمل اأ�صلحة.

كيف رد الغرب 
على اإيران؟

اإي���������ران من  اأوك����ران����ي����ا حت�����ذر   •
“عواقب التواطوؤ” مع مو�صكو.

املفو�صية  ب������ني  م����ب����اح����ث����ات   •
الأوروبية واأوكرانيا ملعاقبة اإيران.

• امل���ب���ع���وث الأم�����رك�����ي روب�����رت 
مايل، يتهم اإيران بتقدمي ع�صرات 
امل�����ص��رات ق��ب��ل وب��ع��د ب���دء احلرب 

ولديها ع�صكريون باأوكرانيا.
وا�صنطن  اتهمت  اأن  ذل��ك  �صبق   •
املبا�صر  ب�����الن�����خ�����راط  ط�����ه�����ران 

باحلرب.
• بريطانيا وكندا جتمدان اأ�صول 
3 اأفراد و�صركة “�صاهد” املنتجة 

لتفاق نووي جديد مع طهران. 
وق���ال امل��وف��د الأم��ري��ك��ي اخلا�س 
لل�صاأن الإي��راين روب��رت مايل اإن 
ل�”جمموعة  يعد  الأبي�س  البيت 
رداً  اجلديدة”  ال��ع��ق��وب��ات  م���ن 
للمعار�صة  اإي�����ران  قم�����ع  على 

الداخلية.
املطلعون  ي��ق��ول  ال�����ص��ر،  ل��ك��ن يف   
البيت  ع��رو���س  اإن  وا���ص��ن��ط��ن  يف 
الأب��ي�����س ل��الن��خ��راط م��ع اإي���ران 
والتي تنطوي على رفع لعقوبات 
كثرة عنها مقابل نوع من اأنواع 
الت�صوية النووية ل تزال حا�صرة 

بقوة على الطاولة.
اإن  ب��رم��ان،  تابع  اأخ���رى،  بعبارة 
الأوروبيني الذين كانوا مثاليني 
ذات يوم يبدو اأنهم يتجهون نحو 
ور�صانة  براغماتية  اأك��رث  نظرة 
ب��امل��ق��ارن��ة م���ع ت��ل��ك ال�����ص��ائ��دة يف 
امل�صوؤولني  لأن  ه���ذا  وا���ص��ن��ط��ن. 
على ال�صفة الأخرى من املحيط 
يدركه  مل  ما  ي��درك��ون  الأطل�صي 

بعد نظراوؤهم الأمريكيون:
 ل��ق��د اخ���ت���ار ال���ن���ظ���ام الإي������راين 
ن��زاع دويل  اأك��رث  اليوم يف  حليفه 
ب�صكل  بثقله  رم���ى  وق���د  ت���اأث���راً 
الرو�صية  احل����رب  خ��ل��ف  م��ب��ا���ص��ر 

�صد الغرب.

ع�صرات القتلى ومئات امل�صجونني. 
األ��ه��ب��ت ه���ذه ال��دي��ن��ام��ي��ة خميلة 
ال���غ���رب حيال  ال���ق���رار يف  ���ص��ن��اع 
جوهري  تغير  ح���دوث  اإمكانية 
امل�صوؤولون  وي���ق���وم  ط���ه���ران،  يف 
العقوبات  ب��ت��ع��ب��ئ��ة  الأوروب�����ي�����ون 
عن  امل�صوؤولني  النظام  ق��ادة  �صد 
ك��ط��ري��ق��ة لإظهار  ال��ق��م��ع  ح��م��ل��ة 

الت�صامن.
اأ���ص��اف ب��رم��ان اأن م��ا ه��و اأكرث 
احل�صابات  اإىل  بالن�صبة  مركزية 
اإي���ران املتزايد  الأوروب��ي��ة ت��ورط 
الأ�صابيع  خ����الل  اأوك����ران����ي����ا.  يف 
الأخ�����رة، ه��ب ال��ن��ظ��ام الإي����راين 
ل���ن���ج���دة ال���ك���رم���ل���ني و����ص���اع���د يف 
املتعرثة  دع���م اجل��ه��ود احل��رب��ي��ة 

فالدمير  ال���رو����ص���ي  ل��ل��رئ��ي�����س 
ب�����وت�����ني. ع����ل����ى ����ص���ب���ي���ل امل����ث����ال، 
وف���رت ط��ه��ران م��ع��دات ع�صكرية 
ك����اخل����وذ وال���������ص����رتات ال���واق���ي���ة 
اجلنود  لتجهيز  ال��ر���ص��ا���س  م��ن 
اإىل  اإر�صالهم  يتم  الذين  الرو�س 
اأهم،  ب�صكل  الأمامية.  اخلطوط 
من  عدة  �صحنات  طهران  اأر�صلت 
اإىل  ال�صنع  الإي��ران��ي��ة  امل�����ص��رات 
اجلي�س الرو�صي ون�صرت مدربني 
مل�صاعدة  ال����ق����رم  يف  ع�����ص��ك��ري��ني 
بطريقة  ت�صغيلها  ع��ل��ى  ال��رو���س 

منا�صبة.

جتاوز نقطة الالعودة
اإيران  م�صاعدة  مو�صكو  ت�صتخدم 

ال�صتهداف  مثل  �صائنة  لغايات 
والبنية  ل��ل��م��دن��ي��ني  ال���ع���م���دي 
التحتية املدنية يف اأوكرانيا وهذا 
م��ا اأك����ده ال��ن��اط��ق ب��ا���ص��م جمل�س 
الأم���ن ال��ق��وم��ي الأم��ري��ك��ي جون 
ك���رب���ي. يف غ�����ص��ون ذل����ك، دخل 
الأوروبي  النزاع  الإيراين  النظام 
الأك�����رث ت���اأث���راً خ���الل م���ا يزيد 
ع��ل��ى ن�����ص��ف ق�����رن، وق����د لحظ 
امل�������ص���وؤول���ون ذل����ك. ع��ق��ب تدخل 
ال�صوؤون  يف  الإي��������راين  ال���ن���ظ���ام 
اأدرك م�صوؤولون مثل  الأوروب��ي��ة، 
ق��ي�����ص��ر ال�����ص��ي��ا���ص��ة اخل��ارج��ي��ة يف 
الحتاد الأوروب��ي جوزيب بوريل 

اأنهم عوملوا كحمقى. 
ب��داأ ال��راأي يف اأوروب��ا ميقت فكرة 

اإع��������ادة الن�����خ�����راط م����ع اإي�������ران. 
جن��م ع��ن ذل��ك ر���ص��ال��ة وا�صحة: 
ال��ذي لطاملا  اإن النظام الإي��راين 
ت�������ص���رف ب������دون خ�����وف م����ن اأي 
رمبا  ذات معنى  اأوروب��ي��ة  عواقب 

جتاوز اأخراً نقطة الالعودة.

اأمريكا... بني الكالم والفعل
الناحية  اأن����ه م��ن  ب��رم��ان  ي���رى 
اخلطابية على الأقل، تبدو اإدارة 
نف�صها.  ال�����ص��ف��ح��ة  ع��ل��ى  ب���اي���دن 
الأمريكي  اخلارجية  وزي��ر  اأعلن 
�صوء  يف  اأن������ه  ب��ل��ي��ن��ك��ن  اأن����ت����وين 
ال�صطرابات الإيرانية الداخلية 
رو�صيا،  امل�صاعد يف حرب  ودوره��ا 
املدى”  ق��ري��ب��ة  “اآفاق  م���ن  م���ا 

للدرونات الإيرانية، يف اأكتوبر.
حتركات اإيرانية:

ت��ل��ك الت���ه���ام���ات بعد  اأع����ق����اب  يف 
اع���رتاف���ه���ا، ق���ام���ت ط���ه���ران بعدة 

حتركات اأبرزها:
ال�صاروخ  ع���ن  ال�����ص��ت��ار  اإزاح������ة   •

البالي�صتي.  »4B صياد�“
 ”100 “قائم  ���ص��اروخ  اختبار   •

وي�صتطيع حمل اأقمار �صناعية.
�صحنة  ���ص��ب��ط  ع����ن  الإع��������الن   •
اجلنوبية  احل�����دود  ع��ل��ى  اأ���ص��ل��ح��ة 

ال�صرقية قادمة من اخلارج.
ه�������ل ت�������ورط�������ت اإي���������������ران ب����ح����رب 

اأوكرانيا؟
نقال عن  “رويرتز”  ووف��ق وكالة 
م�صوؤولنينْ ودبلوما�صينينْ اإيرانيني، 
فاإن طهران تعهدت بتزويد رو�صيا 
ب�صواريخ “اأر�س-اأر�س” م�صّرات 

متنوعة  وه����ي  ع��ل��ي��ه��ا،  ا���ص��ت��ول��ت 
الأغ����������را�����������س ��������ص�������واء امل�����راق�����ب�����ة 
الهجوم  اأو  الع�صكري  وال�صتطالع 

النتحاري.
ي�صيف ملوقع “�صكاي نيوز عربية” 
اأن  ع��ل��ى  ت��راه��ن  ق��د  “مو�صكو  اأن 
اإدخال الأ�صلحة الإيرانية ميكن اأن 
ُيغرِّ م�صار املعارك، لكن من املبكر 
اأن واج���ه عدد  ب��ذل��ك، بعد  اجل���زم 
اإخفاقات  الإيرانية  ال��درون��ات  من 
ح اأن  يف احلرب، كما من غر املرجَّ
احلرب  م�صار  ال�صفقة  تلك  ُتغرِّ 
الناحية  م����ن  م���و����ص���ك���و  ل�������ص���ال���ح 

ال�صرتاتيجية«.
اأن  “طاهري”  ا����ص���ت���ع���ب���د  ك���م���ا 
م�صار  على  ال�صفقات  تلك  ت��وؤث��ر 
امل��ف��او���ص��ات ال���ن���ووي���ة ب���ني اإي����ران 
م�����ا زال  ف����اجل����ان����ب����ان  وال������غ������رب، 

اإب����رام  مت  ك��م��ا   ،”136 “�صاهد 
ات��ف��اق خ��الل زي���ارة ال��ن��ائ��ب الأول 
خمرب  حممد  الإي����راين  للرئي�س 
وم�صوؤولني اثنني باحلر�س الثوري 
الإيراين مع م�صوؤولني رو�س يف 6 

اأكتوبر املا�صي.
بو�صت”  “وا�صنطن  �صحفيتا  اأم��ا 
فقالتا  الأمركيتان،  و”التاميز” 

اإن ال�صفقة تت�صمن:
 ”110 “فاحت  ������ص�����واري�����خ   •

البالي�صتية ق�صرة املدى.
• ذو الفقار “اأر�س-اأر�س«.

• م�صرات “مهاجر6” و”مهاجر 
.»2

“�صاهد-136  درون���������������ات   •
 ”131 و”�صاهد  -كاميكازي” 

النتحارية.
الن������ت������ح������اري������ة  ال��������ط��������ائ��������رة   •

اأغ�صط�س  يف  اأط��ل��ق��ت  م��و���ص��ك��و   •
القمر ال�صناعي الإيراين “خيام” 

�صمن �صفقات ال�صالح.
بقيمة  بينهما  ت��ف��اه��م  م��ذك��رة   •
حقول  لتطوير  دولر  مليار   40
وم�صاريع النفط والغاز الإيرانية.

اإي�����راين يف بيئة  • اخ��ت��ب��ار ���ص��الح 
���ص��ي��وف��ر ل��ط��ه��ران فر�صة  ق��ت��ال��ي��ة 

لتطوير اأ�صلحتها.

ماذا يقول اخلرباء؟
اأحمدي  الإي�����راين  ي��ق��ول اخل��ب��ر 
ط������ورت  اإي�������������ران  اإن  ط�������اه�������ري، 
م�صّراتها لتعوي�س �صعف قواتها 
الدولية،  العقوبات  ج��راء  اجلوية 
ا�صتحدثته  ات��ه��ا  ُم�����ص��رَّ وب��ع�����س 
للطائرات  العك�صية  الهند�صة  عرب 
التي  والإ���ص��رائ��ي��ل��ي��ة  الأم���رك���ي���ة 

“اأرا�س-2«.
• �صواريخ قيام-1«.

• �صواريخ “�صومار«.
• درونات “اأبابيل-2«.

ملاذا جلاأت رو�سيا الإيران؟
“فورب�س”،  جملة  تقديرات  وف��ق 
فاإن الق�صف الرو�صي على اأوكرانيا 

مكلف جدا، كما اأن:
رخي�صة  الإي���ران���ي���ة  الأ���ص��ل��ح��ة   •

الثمن.
• عملية مو�صكو يف كييف يف 14 
اإىل   400 ب��ني  م��ا  كلفت  اأك��ت��وب��ر 

700 مليون دولر.
و26   25 يف  الرو�صي  الق�صف   •
 150 بني  ما  الرو�س  كلف  يونيو 

و200 مليون دولر.
الرو�صية  ال�������ص���واري���خ  م��ع��ظ��م   •

“كيه  ال��ث��م��ن وب��خ��ا���ص��ة  ب��اه��ظ��ة 
 ،”300- و”اإ�س  اإت�س-101”، 

و”تورنادو–اإ�س«.

ما هي مكا�سب طهران؟
“التاميز”  ����ص���ح���ي���ف���ة  ت�����ق�����ول 
الأمركية اإن اإيران �صتح�صل على 
عدة مكا�صب مقابل تزويد مو�صكو 

بال�صالح قد تكون:
“�صو- احل�صول على مقاتالت   •
35” الرو�صية من اجليل الرابع.

• توفر بع�س املوارد القت�صادية 
يف ظل العقوبات الغربية.

الع�صكرية  ك���ف���اءت���ه���ا  اإظ����ه����ار   •
التفاق  خ���الف���ات  م���ع  ب��ال��ت��زام��ن 

النووي مع الغرب.
النفوذ  لتعزيز  اأداة  ات  املُ�����ص��رَّ  •

اخلارجي لإيران.

     مقاطعة �أمريكية تتوعد
 من يحاولون �إرهاب �لناخبن 

•• فينيك�س-اأ ف ب

مناف�صة  ت�صهد  اأري���زون���ا  ب��ولي��ة  اأم��رك��ي��ة  مقاطعة  يف  م�����ص��وؤول��ون  اأع��ل��ن 
فتح  قبل  الأم��ن��ي��ة  الإج�����راءات  تعزيز  الن�صفية  الن��ت��خ��اب��ات  يف  حمتدمة 
جتاه كل من  “�صفر ت�صامح”  اأن لديهم  �صناديق الق��رتاع حمذرين من 

يحاول ترهيب الناخبني.
وليات  حكام  لنتخاب  الق��رتاع  مراكز  اإىل  الأمركيني  ماليني  ويتوجه 
يف  ح��دة  الأك��رث  هي  انتخابات  يف  حمليني  وم�صوؤولني  كونغر�س  واأع�صاء 

ال�صنوات الأخرة.
يف  ماريكوبا  مقاطعة  يف  الناخبني  حماية  اإج���راءات  ال�صلطات  و�صاعفت 
اأن  بعد  ونتائجها  بالنتخابات  للم�صككني  مثال  اأ�صبحت  التي  اأري��زون��ا 

منحت اأ�صواتها عام 2020 التقدم جلو بايدن على دونالد ترامب .
“�صيكون  لل�صحافيني  بينزون  ب��ول  ال�صريف  املقاطعة  �صرطة  قائد  وق��ال 
يختارون  ملن  الزنزانات  من  الكثر  “لدي  م�صيفا  ت�صامح”،  �صفر  لدينا 

القدوم اىل هنا وخمالفة القانون«.
4،5 مليون ن�صمة توترا متزايدا  وت�صهد املقاطعة التي يبلغ عدد �صكانها 
منذ انتخابات عام 2020 ب�صبب اإعالن احلزب اجلمهوري يف الولية عدم 

ثقته بنظام القرتاع فيها.
ويعد جميع مر�صحي احلزب اجلمهوري ملنا�صب وزارة اخلارجية واحلاكم 
نظرية  موؤيدي  من  اأري��زون��ا  يف  الن�صفية  النتخابات  يف  ال�صيوخ  وجمل�س 

املوؤامرة واإنكار النتائج منذ خ�صارة ترامب النتخابات.
ورغم مراجعات عدة لبطاقات القرتاع مل يتم العثور على اأي دليل يوؤكد 

ح�صول تزوير.
وبع�صهم يحمل  ذاتي  ب�صكل  لكن هذا مل مينع مراقبني ملثمني معينني 
التنقل بني مراكز الق��رتاع يف حماولة على حد زعمهم ملنع  ال�صالح من 

التزوير.
على  بالبقاء  املراقبني  ه��وؤلء  يلزم  ق��رارا  قا�س  اأ���ص��در  املا�صي  والأ���ص��ب��وع 

م�صافة معينة من مراكز القرتاع وعدم اإ�صهار اأ�صلحتهم قربها.
ولفت بنزون اىل اأنه �صين�صر رجال �صرطة مبالب�س مدنية حلرا�صة مراكز 

القرتاع وحماية نقل ال�صناديق التي حتوي بطاقات الت�صويت.
وقال “مل اأفكر يف حياتي اأبدا اأننا �صن�صع حواجز �صلبة و�صياجات واأ�صالك 
نتيجة  “هذا  م�صيفا  حر”،  ت�صويت  فيه  يتم  مبنى  حلماية   )...( �صائكة 

)...( الت�صليل الإعالمي«.
واأعرب ناخبون يف فينيك�س عن قلقهم ب�صبب الت�صكيك يف انتخابات ولية 

اأريزونا منذ عام 2020.
“اإنه مناخ متوتر جدا يف  51 عاما  العمر  البالغة من  اإلي�س  �صانا  وقالت 
م�صيفة “يجب اأن مُينح كل فرد احلق يف الت�صويت ول  الوقت احلايل”، 

ينبغي اأن يكون متوترا ب�صاأن الذهاب لالإدلء باأ�صواته«.

اتفاق،  اإىل  ��ل  ب��ال��ت��و���صُّ متم�صكني 
ل��ك��ن ه����ذا ل���ن مي��ن��ع م���ن تطبيق 
نتيجة  اإي��ران  عقوبات غربية على 

للتعاون مع رو�صيا.
الربيطاين  الع�صكري  اخلبر  اأما 
اإن  فيقول  ديك”،  نيو  “توما�س 
بالي�صتية،  �صواريخ  طهران  ل��دى 
وف��ق��ا ل��ل��ت��ق��دي��رات ال��غ��رب��ي��ة ت�صل 
يتيح  وه���ذا  ت�صميما،   20 لنحو 

لرو�صيا:
لل�صاحة  ���ص��ري��ع  ب�����ص��ك��ل  ن��ق��ل��ه��ا   •

الأوكرانية دون انتظار ت�صنيعها.
• ن�صرها باأماكن خمتلفة بخالف 

اأوكرانيا نظرا ملداها البعيد.
الأمركي  الع�صكري  اخل��ب��ر  اأم���ا 
ت��اي��ل��ر روج������واي، ف��ي��ق��ول: “رغم 
ال�صواريخ،  تلك  اإ���ص��ق��اط  �صهولة 

فاإنها متّكن رو�صيا من:
الأوكرانية  الدفاعات  ا�صتنزاف   •

باأقل ثمن.
• نقلها لي�س حتديا كبرا فيمكن 

عرب بحر قزوين.
• جتميعها حمليا اإن اأر�صلت اإيران 

اأ�صرار مكوناتها ملو�صكو.
 اأما الباحث يف ال�صوؤون الع�صكرية 
ف��ي��ق��ول ع���ن فوائد  م��ي��ن��ا ع������ادل، 

ال�صفقة، اإنها تهدف اإىل:
ال�صواريخ  ا���ص��ت��ن��زاف  ت��ق��ل��ي��ل   •
ال��رو���ص��ي��ة امل���ت���ط���ورة م���ن ط����رازي 

“اإ�صكندر” و”كاليرب«.
القيمة  عالية  الأه���داف  حتييد   •
القيادة  م��راك��ز  م��ث��ل  الأوك���ران���ي���ة 

واملطارات.
�صن هجمات  رو�صيا من  متكني   •
وت�صتيت  ال�صاروخي”  “الإغراق 
وخداعها  الأوك���ران���ي���ة  ال��دف��اع��ات 
رو�صية  ل���ه���ج���م���ات  جم�����ال  ل��ف��ت��ح 

موازية ب�صواريخ اأكرث دقة.

�أخريً� .. �أوروبا ت�صتفيق على حقيقة �لنظام �لإير�ين

ترودو: �ل�صن متار�س »�ألعابا عد�ئية« مع �لدميوقر�طية �لكندية  •• اأوتاوا-اأ ف ب

حّذر رئي�س الوزراء الكندي جا�صتني 
متار�س  ال�������ص���ني  اأن  م����ن  ت�������رودو 

“األعابا عدائية” مع الدميوقراطية واملوؤ�ص�صات الكندية، وذلك 
العملية  يف  اأجنبي  تدخل  عن  اإعالمي  تقرير  ك�صفه  ما  عقب 

النتخابية يف كندا.
نيوز”  “غلوبال  تقرير ملحطة  بعد  ت��رودو  وج��اءت ت�صريحات 
يف  امل��ر���ص��ح��ني  �صرية” م��ن  “�صبكة  ب��ك��ني  مت��وي��ل  ع��ن  املحلية 
ال�صلطات حتقيقا  فتح  اأي��ام من  وبعد  انتخابات جرت موؤخرا، 
تورونتو  منطقة  يف  �صرعية  غر  �صينية  �صرطة”  ب”مراكز 

لتعقب املن�صقني واملعار�صني ال�صينيني.

اأو  ال��ب��الد  يف  ال��دمي��وق��راط��ي��ة  العملية  ع��ل��ى  ل��ل��ت��اأث��ر  ت�صعى 
تخريبها.

وزعم تقرير املحطة اأن بكني حولت اأموال من خالل نائب يف 
اأونتاريو واآخرين اإىل ما ل يقل عن 11 مر�صحا يف النتخابات 
حمالتهم  يف  كنا�صطني  عملوا  �صينيني  ع��م��الء  اىل  اإ���ص��اف��ة 

النتخابية.
اأع�صاء  مكاتب  يف  ع��م��الء  تعيني  اإىل  �صعت  بكني  اأن  واأ���ص��اف 

الربملان اأي�صا من اأجل التاأثر على ال�صيا�صات.
تنظر  اأن��ه��ا  الكندية  امللكية  ال�صرطة  اأعلنت  املا�صي  وال�صهر 

لتعزيز  ه��ام��ة  اإج�����راءات  “اتخذنا  لل�صحافيني  ت���رودو  وق���ال 
و�صنوا�صل بذل اجلهود  النتخابية،  واأنظمتنا  نزاهة عملياتنا 
يف م��ك��اف��ح��ة ال��ت��دخ��ل يف الن��ت��خ��اب��ات، وال��ت��دخ��ل الأج��ن��ب��ي يف 

دميوقراطياتنا وموؤ�ص�صاتنا«.
واأ�صاف “لالأ�صف، نرى دول ولعبني دوليني من جميع اأنحاء 
األعاب  ممار�صة  توا�صل  غرها،  اأو  ال�صني  كانت  �صواء  العامل، 

عدائية مع موؤ�ص�صاتنا ودميوقراطياتنا«.
اأن  ت�صمها  مل  م�ص����ادر  عن  نق�������ال  نيوز”  “غلوبال  واأف����ادت 
ال�صني  ب��اأن  ت��رودو  حكومة  اأبلغت  الكندي�����ة  املخابرات  اأجهزة 

مراكز  ي�صمى  مب��ا  يتعلق  اإج���رام���ي  “ن�صاط  ع��ن  ت��ق��اري��ر  يف 
ال�صرطة«.

ومقرها  احلقوقية  ديفندرز”  “�صيفغارد  جمموعة  وبح�صب 
اإ�صبانيا، فقد ا�صتخدمت ال�صرطة ال�صينية مراكز ال�صرطة هذه 
مواطنني  على  وال�صغط  اأجنبية  اأرا���س  على  عمليات  لتنفيذ 

�صينيني للعودة اإىل ال�صني ملواجهة اتهامات جنائية.
ونفت ال�صني التهامات املتعلقة مبمار�صة هذه املراكز لأن�صطة 
اإن هذه املواقع تقدم بكل ب�صاطة خدمات  غر قانونية، قائلة 

مثل جتديد رخ�س القيادة للمواطنني ال�صينيني يف اخلارج.

�ت وبالي�صتي.. ملاذ� جلاأت رو�صيا لل�صو�ريخ �لإير�نية؟ م�صريرَّ
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����س���ون���اك وع�������د   
ال���ب���الد ب���و����س���ع   

ق��ب��ل احل���زب )!(   
تعافيها  و���س��م��ان 
م���������ن و�����س����ع����ه����ا 
االق�����ت�����������س�����ادي 
وال���������س����ي����ا�����س����ي 
للغاية امل��ت��ده��ور 

ت�سكيلة حكومة ليز ترو�ض ما كانت لت�سلح حزبا منق�سما اأ�سال

ليز ترو�س مل تعّمر طويال على را�س احلكومةري�صي �صوناك والرهان ال�صعببداية انحراف القطار مع ا�صتقالة بوري�س جون�صون

القت�صادي  ال��ن��م��و  م���ن  ط��وي��ل��ة 
ال�صيا�صي،  وال��ت��ده��ور  ال�����ص��ع��ي��ف، 
وم��������وؤخ��������راً، م�����ن ع������دم ال���ك���ف���اءة 
احل��ك��وم��ي��ة، ع��ل��ى ن��ط��اق رمب���ا مل 
عام  ال�صوي�س  اأزم����ة  م��ن��ذ  ت�صهده 
م��ادة وم�صدر  ه��ذا  وك��ل   .1956
وده�صة  ال�صيا�صة  خل���رباء  ت�صلية 
كارثة  لكنها  الأجانب،  للمراقبني 
على النا�س وال�صركات الربيطانية. 
وعده  ف��اإن  ل�صوناك،  بالن�صبة  ام��ا 
له  يجلب  قد  ال�صتقرار  با�صتعادة 
بع�س املكا�صب على املدى الق�صر، 
ولكن على املدى الطويل، ل يزال 
التي  الق�صايا  م��ن  العديد  هناك 
ال�صعبة  وال���ق���رارات  حلها  يتعني 
الأقل  على  ات��خ��اذه��ا.  يجب  ال��ت��ي 
عاد القطار اإىل �صكّته –والأمل اأن 

يبقى هناك.
اأ�ستاذ مميز يف العلوم 

ال�سيا�سية، جامعة �سالفورد 
“مان�س�سرت«

تغير  يف  ي�صاعد  مل  كوفيد  وب��اء   
اأوكرانيا،  يف  احل��رب  ومع  الو�صع، 
التي  ال�صرعة  اإىل  ال��ق��ط��ار  و���ص��ل 
ك���ان���ت ل حم���ال���ة ���ص��ت��خ��رج��ه عن 
بذلك  ال���ق���ي���ام  وب������داأ يف  ال�����ص��ك��ة. 
جون�صون  ب��وري�����س  ا���ص��ت��ق��ال��ة  م���ع 
يف ي���ول���ي���و، ع���ن���دم���ا اأ������ص�����ار اأك����رث 
م��ن 50 وزي����راً ون��ائ��ب��اً م��ن حزب 
يعودوا  مل  اأن��ه��م  اإىل  امل��ح��اف��ظ��ني 
ق��ادري��ن على دع��م��ه.     على مدار 
ال�����ص��ه��ري��ن ال��ت��ال��ي��ني، ب�����داأ ن���واب 
زعيمهم  اختيار  املحافظني  ح��زب 
اأع�صاء  م��ن��ا���ص��دة  ق��ب��ل  اجل���دي���د، 
 180 ال���ب���ال���غ ع����دده����م  احل�������زب 
املر�صحني  ب���ني  ل��الخ��ت��ي��ار  األ����ًف����ا 
من  اأ�صابيع  ع��دة  بعد  النهائيني. 
ل�صالح  الأغلبية  �صوتت  احلملة، 
�صوناك  ري�صي  وتركت  ترو�س،  ليز 
ال��ث��اين.  مل يكد ُيطلب  امل��رك��ز  يف 
من ال�صيدة ترو�س ت�صكيل حكومة 
حتى توفيت امللكة اإليزابيث، وبعد 
ذل��ك م��رت البالد بفرتة ح��داد مت 

فيها تعليق الأعمال احلكومية. 
    وعلى الرغم من اأنها ف�صلت يف 
نوابها  غالبية  دعم  على  احل�صول 
ترو�س  ال�صيدة  �صكلت  الربملان،  يف 
املقربني  الأ�صدقاء  من  حكومتها 
وامل��وؤي��دي��ن، وه��ي خطوة م��ن غر 
منق�صًما  ح��زًب��ا  ت�صلح  اأن  امل��رج��ح 
ال���ب���الد بخف�س  اأ����ص���ال. ووع�����دت 
ال�صرائب وحماية النا�س من تكلفة 
والنمو  “النمو  وت��ع��زي��ز  ال��ط��اق��ة 
بوعودنا«.     “الوفاء  و  والنمو”، 

عينت  الطموحات،  ه��ذه  لتحقيق 
كوا�صي  النائب  امل��ق��رب،  �صديقها 
ك���ارت���ن���غ، وزي�����را ل��ل��خ��زان��ة )وزي����ر 
الرجل  ب��اإزاح��ة  اأوًل  ق��ام  امل��ال��ي��ة(. 
تقدمي  ق���ب���ل  ب�������ال�������وزارة،  الول 
امل�صغرة”  “امليزانية  ���ص��ّم��ي  م���ا 
ال�صرائب  ب��ت��خ��ف��ي�����س  ق����ام  ح��ي��ث 
وتوفر  وال�����ص��رك��ات  الأف����راد  على 
الطاقة،  ت��ك��ال��ي��ف  م���ن  احل���م���اي���ة 
متويل  كيفية  حت��دي��د  دون  ول��ك��ن 
ه����ذه الإج���������راءات؛ ووع����د مبزيد 
العر�س،  ل�صالح  الإج�����راءات  م��ن 
يف ج��ان��ب ك��ب��ر م��ن��ه��ا م���ن خالل 
حترير اخلطط والقواعد املوروثة 
م��ن ع�����ص��وي��ة الحت����اد الأوروب�����ي.     
تركت هذه امليزانية فجوة كبرة يف 
املتحدة،  اململكة  يف  املالية  ال�صوؤون 
لذلك،  وفًقا  الأ���ص��واق  وا�صتجابت 
اجلنيه  ق��ي��م��ة  ان��خ��ف�����ص��ت  ح���ي���ث 
الإ���ص��رتل��ي��ن��ي ب�����ص��رع��ة وت���زاي���دت 
تكلفة القرتا�س احلكومي بنف�س 
ارتفاع  اإىل  اأدى  مم���ا  ال�����ص��رع��ة، 
على  الفائدة  اأ�صعار  يف  ميكانيكي 
الرهن العقاري يف وقت كان النا�س 
يواجهون اأزمة تكلفة معي�صية، مع 

ت�صخم بلغ حوايل 10 باملائة.
   ب�صرعة كبرة، خرج القطار عن 
باإقالة  ت��رو���س  ل��ي��ز  ردت  م�����ص��اره. 
على  ح�صل  )ال���ذي  ماليتها  وزي��ر 
لقب كاميكاز كارتينج( وا�صتبداله 
و�صط  برملاين متمر�س من  بع�صو 
م��ا عك�س  وال���ذي �صرعان  احل���زب، 
ال�صريبية  ال��ت��خ��ف��ي�����ص��ات  ج��م��ي��ع 

ولكن  الأ���ص��واق،  ا�صتقرت  تقريًبا. 
ال�صيدة  اأن  ال����وا�����ص����ح  م����ن  ك�����ان 
ترو�س لن تبقى يف ال�صلطة لفرتة 
طويلة.    بعد ف��رتة وجيزة، ومع 
تقدم حزب العمال 30 نقطة على 
ا�صتطالعات  يف  املحافظني  ح��زب 
ال������راأي، اأدرك�����ت اأن���ه���ا ف��ق��دت دعم 
وا�صتقالت  ال����ربمل����ان،  يف  ن���واب���ه���ا 
من  وبالنتيجة  حزبها  رئا�صة  من 
عملية  اإج���راء  ال����وزراء. مت  رئا�صة 
لل�صماح  للغاية  ق�صرة  انتخابية 
زع���ي���م جديد.  ب��اخ��ت��ي��ار  ل��ل��ح��زب 
منهم  املر�صحني،  من  اثنان  ف�صل 
ياأمل  كان  الذي  جون�صون  بوري�س 
اإق��ال��ت��ه، يف تاأمني  ب��ع��د  ال��ع��ودة  يف 
الرت�صيحات  م��ن  امل��ط��ل��وب  ال��ع��دد 
ل����دخ����ول ال�������ص���ب���اق، وب���ال���ت���ايل مت 
اإع��الن فوز ري�صي �صوناك.     دعا 
الثالث  ت�����ص��ارل��ز  اجل���دي���د  امل���ل���ك 
���ص��ون��اك ل��ت�����ص��ك��ي��ل ح��ك��وم��ة. عنّي 
من  وزراء  اجلديد  ال���وزراء  رئي�س 
املحافظني،  ح���زب  اج��ن��ح��ة  جميع 
على اأمل توحيد ف�صائله املختلفة. 
لذلك جند الآن يف احلكومة وزراء 
وترو�س،  ج��ون�����ص��ون  م��ن  ���ص��اب��ق��ني 
الوزراء  )رئي�س  الربيك�صت  اأن�صار 
حلرية  منا�صرين  ومن  اأح��ده��م(، 
ال�صوق، ومن جمموعة امة واحدة 
ذات امل���ي���ول ال���ي�������ص���اري���ة.   واأ����ص���واأ 
هم  اجل��دي��دة  احلكومة  يف  متثيل 
اأولئك  الأحمر”،  “اجلدار  ن��واب 
ال��ذي��ن دخ��ل��وا ال��ربمل��ان م��ع املوجة 
وفازوا   ،2019 لعام  النتخابية 
يف  ال�صابقة  العمال  ح��زب  مبعاقل 
�صوناك  وعد  وميدلندز.  ال�صمال 
ب��و���ص��ع ال���ب���الد ق��ب��ل احل�����زب )!( 
و�صعها  م����ن  ت��ع��اف��ي��ه��ا  و����ص���م���ان 
املتدهور  وال�صيا�صي  الق��ت�����ص��ادي 
النتخابات  ���ص��ت��ج��رى  ل��ل��غ��اي��ة.    
العامة يف غ�صون عامني. هل ميكن 
ال�صتطالعات  يقلب  اأن  ل�صوناك 

يتعلق  ف��ي��م��ا  خ��ا���ص��ة  الأوروب����������ي، 
باإيرلندا  اخل��ا���س  ب��ال��ربوت��وك��ول 
املحادثات  ا�صتمرار  مع  ال�صمالية. 
ب��ني اجل��ان��ب��ني، م��ن غ��ر املتوقع 
اأو حتى  لأ���ص��اب��ي��ع  ت���ق���دم  ح�����دوث 
اأمل  الرغم من وجود  اأ�صهر، على 
يف اأّن حت�ّصن العالقات الذي �ُصّجل 

خالل فرتة ترو�س �صت�صتمر.
البلدان  ���ص��يء، تطالب  ك��ل     قبل 
والأ������������ص�����������واق م�������ن احل�����ك�����وم�����ات 
بال�صتقرار ال�صيا�صي والقت�صادي. 
ل��ق��د ع���ان���ت ب��ري��ط��ان��ي��ا م���ن فرتة 

ويرى حزبه ينجو مما كان ميكن 
اأن يكون كارثة لو جرت النتخابات 
ال�����ق�����رارات  اإىل  ب���ال���ن���ظ���ر  الآن؟ 
احلكومة،  تنتظر  ال��ت��ي  ال�صعبة 
مبا يف ذلك التعامل مع ما ي�صميه 
اقت�صادية  “اأزمة  نف�صه  ���ص��ون��اك 
معظم  اأن  ي�����ب�����دو  خطرة”، 
املعلقني ي�صرون حالًيا اإىل اأنه يف 
ي�صرتد  اأن  الأح���وال، ميكن  اأف�صل 
املحافظون ج��زء م��ن اخل�����ص��ارة يف 
ا���ص��ت��ط��الع��ات ال������راأي، ل��ك��ن��ه��م لن 
ومع  اغلبيتهم.      يحافظوا على 

املوارد،  يعاين من نق�س �صديد يف 
وخ���دم���ات ع��ام��ة حم��ل��ي��ة يف احلد 
اين  معرفة  ال�صعب  م��ن  الأدن����ى، 
خارج  التخفي�صات  اإج����راء  ميكن 

امل�صاعدات اخلارجية والدفاع.
   ومهما كانت التخفي�صات وحجم 
ال����زي����ادة ال�����ص��ري��ب��ي��ة، مي��ك��ن��ن��ا اأن 
نتوقع بع�س املعار�صة داخل حزب 
لن  رمب��ا  ولكن  نف�صه،  املحافظني 
احلكومة  اإ�صقاط  طبيعتها  تكون 
م����رة اأخ������رى. يف ال���وق���ت ن��ف�����ص��ه ، 
الحتاد  م��ع  ال��ع��الق��ات  حت�صم  مل 

وجود فجوة تبلغ 40 مليار جنيه 
الدولة،  م��ي��زان��ي��ة  يف  اإ���ص��رتل��ي��ن��ي 
املوعود  املالية  ق��ان��ون  تعديل  ف��اإن 
زيادات  �صيت�صمن  نوفمرب  ل�صهر 
ا يف الإنفاق العام،  �صريبية وخف�صً
تق�صيمهما  ي��ت��م  اأن  امل��رج��ح  وم���ن 
اأن  املحتمل  غر  وم��ن  بالت�صاوي. 
كبرة،  ب�صعبية  منهما  اأي  يحظى 
نظًرا لتكلفة املعي�صة احلالية. ومع 
تقريًبا،  ال��ق��اع  يف  �صحية  خ��دم��ات 
وخ���دم���ات اج��ت��م��اع��ي��ة ت��ع��اين من 
املوظفني، وتعليم  �صديد يف  نق�س 

منطقة  ع���ل���ى  ل��ل�����ص��ي��ط��رة  ن������زاع 
ن����اغ����ورين ق�����ره ب������اغ، ك���ان���ت من 

اأ�صدها معارك يف العام 2020.
 2020 وخ��ّل��ف��ت ح����رب خ��ري��ف 
ب���ني اأرم��ي��ن��ي��ا واأذرب���ي���ج���ان اأكرث 
اجلانبني  من  قتيل   6500 من 
ع�صكرية  ب���ه���زمي���ة  وان��ت��ه�����������������ت 
���ص��الم برعاية  وات���ف���اق  اأرم��ي��ن��ي��ة 

مو�صكو.
لكن مواجهات متقطعة ا�صتمرت 
رغم وجود قوات رو�صية �صواء يف 
ناغورين قره باغ اأو عند احلدود 
امل��ع��رتف ب��ه��ا ب��ني ال��ب��ل��دي��ن، كما 
حني  اأيلول/�صبتمرب،  يف  ح�صل 
قتل 286 �صخ�صا على القل يف 
احلدود  على  ج��دي��دة  م��واج��ه��ات 

بني ارمينيا واذربيجان.

••وا�سنطن-اأ ف ب

واأذربيجان جل�صة  اأرمينيا  عقدت 
برعاية  وا���ص��ن��ط��ن  يف  حم���ادث���ات 
�صاعات  ب��ع��د  امل��ت��ح��دة  ال���ولي���ات 
التهامات  ال��ط��رف��ني  ت��ب��ادل  م��ن 
على  جديدة  ق�صف  جولة  ب�صاأن 
اأ�صفر  ن���زاع  ط���ول ح��دوده��م��ا، يف 
الأ�ص�هر  يف  امل��ئ��������������ات  م��ق��ت��ل  ع���ن 

الأخرة.
اخلارجية  وزي�������ر  وا����ص���ت�������ص���اف 
الأمركي اأنتوين بلينكن وزيري 

خارجية البلدين املتحاربني.
الجتماع  ق���ب���ل  ب��ل��ي��ن��ك��ن  وق������ال 
ملتزمة  امل��ت��ح��دة  “الوليات  اإن 
اأرمينيا  بني  ال�صالم  مبفاو�صات 
“احلوار  م�صيفا  واأذربيجان”، 

امل�صلحة  ال����ق����وات  م����ن  وح�������دات 
ال��ن��ار على مواقع  الأذرب��ي��ج��ان��ي��ة 
اأرمينية تقع يف املنطقة ال�صرقية 
عدم  اإىل  م�صرة  احلدود”،  م��ن 
بيان  وف��ق  �صحايا”،  “اأي  وق��وع 

لوزارة الدفاع الأرمينية.
الدفاع  وزارة  اتهمت  جهتها،  من 
الأرمينية  القوات  الأذربيجانية 
خفيفة  “باأ�صلحة  النار  ب��اإط��الق 
على  خمتلفة”  ع�����ي�����ارات  م����ن 
مواقع باكو، دون اأن تبلغ عن اأي 

خ�صائر.
ودعا الكرملني يريفان وباكو اإىل 
اأن  اأي عمل ميكن  “المتناع عن 

يوؤدي اإىل ت�صعيد التوتر«.
واأرمينيا  اأذرب���ي���ج���ان  وخ��ا���ص��ت 
�صمن  عقود  منذ  عدة  مواجهات 

ل�صالم  و�صيلة  اأف�صل  هو  املبا�صر 
دائ������م، ون���ح���ن م�������ص���رورون جدا 

لدعم ذلك«.
واأفاد م�صوؤول اأمركي طلب عدم 
كان  الج��ت��م��اع  اأن  ه��وي��ت��ه  ك�صف 
اأقل من مفاو�صات �صالم باملعنى 
احلريف للكلمة، واأكرث من توفر 
املتحاربني  ل��ل��ط��رف��ني  ف���ر����ص���ة 

لاللتقاء والتحدث.
الأرميني  ال���وزراء  رئي�س  وتعهد 
والرئي�س  ب���ا����ص���ي���ن���ي���ان  ن���ي���ك���ول 
اإل��ه��ام علييف منذ  الأذرب��ي��ج��اين 
اللجوء  “بعدم  ف���ق���ط  اأ����ص���ب���وع 
رو�صيا  يف  ق��م��ة  خ���الل  للقوة”، 
فالدمير  الرو�صي  الرئي�س  مع 

بوتني.
ولكن ليل الأحد الثنني “اأطلقت 

الأوىل  احل�����������رب  وان������دل������ع������ت 
�صقوط  ع����ن����د  ال����ب����ل����دي����ن  ب������ني 
مطلع  يف  ال��ص����وفياتي  ال��ن��ظ��ام 
املا�صي،  ال��ق��رن  م��ن  الت�صعينيات 
لل�ص������يطرة على ه�ذه املنطقة ذات 
الأرا�صي  يف  الأرمينية  الغالبية 
الأذرب���ي���ج���ان���ي���ة، مّم���ا اأ���ص��ف��ر عن 

مقتل حواىل 30 األف �صخ�س.
على  مو�صكو  عزلة  ت��زداد  وبينما 
م��ن��ذ غزوها  ال���دول���ي���ة  ال�����ص��اح��ة 
لأوك����ران����ي����ا يف اأواخ�������ر ���ص��ب��اط/
ف��رباي��ر، ي���وؤّدي ك��ّل من الوليات 
دوراً  الوروب���ي  والحّت���اد  املّتحدة 
عملية  يف  ك��و���ص��ي��ط��ني  رئ��ي�����ص��ي��اً 

التطبيع بني باكو ويريفان.
وال��ت��ق��ى ب��ا���ص��ي��ن��ي��ان وع��ل��ي��ي��ف يف 
برعاية  ع�����دة  م������رات  ب���روك�������ص���ل 

تاأكيد نفوذها يف منطقة القوقاز 
وت�صك يف رغبة الغرب مبناف�صتها 

اأثناء ان�صغالها بغزو اأوكرانيا.
 

اخلارجية  وزي������ر  م����ن  ب���ت���دب���ر 
الأمركي. وتنظر رو�صيا ب�صلبية 
اإىل  ت�صعى  اإذ  امل��ب��ادرات  ه��ذه  اإىل 

الحتاد الأوروبي، و�صبق لوزيري 
خ��ارج��ي��ة ال��ب��ل��دي��ن اأن ال��ت��ق��ي��ا يف 
نيويورك  يف  اأي��ل��ول/���ص��ب��ت��م��رب 

و�سع مل ت�سهده منذ اأزمة ال�سوي�ض 1956

قطارها خرج عن �ل�صّكة: ماذ� حدث يف �ململكة �ملتحدة...؟
عنينّ �سوناك وزراء من جميع اأجنحة حزب املحافظني، على اأمل توحيد ف�سائله املختلفة

كوا�صي كارتنغ زاد الطني بّلة

ميكن �أن ي�صرتد �ملحافظون جزءً� من �خل�صارة
 يف ��صتطالعات �لر�أي، لكنهم لن يحافظو� على �أغلبيتهم

•• الفجر -مايك غولد�سميث 
ترجمة خرية ال�سيباين 

ي�سري  �سيء  كل  م�ساره،  عن  القطار  يخرج  عندما     
املا�سية،  الثالثة  االأ���س��ه��ر  ويف  ك��ب��رية!  ب�سرعة 
حتركت االأمور بالتاأكيد باإيقاع �سريع جدا يف اململكة 
املتحدة، مما اأثار ا�ستياء معظم االأ�سر الربيطانية، 

واإىل اندها�ض بقية العامل.
عام  الت�سارع  يف  بداأ  القطار  اأن  نعترب  اأن  ميكننا     
مغادرة  امل��ت��ح��دة  اململكة  ق���ررت  عندما   ،2016
بداأ  عندما  اأك��ر  ت�سارع  واأن��ه  االأوروب���ي،  االحت��اد 

�سريان املغادرة، يف يناير 2021.

تقرير حكومي: يجب على �أمريكا خف�س مزيد من �لنبعاثات 
•• وا�سنطن-رويرتز

ذكر تقرير حكومي اأن الوليات املتحدة بحاجة اإىل اإجراء تخفي�صات 
مدى  على  احل��راري  الحتبا�س  غ��ازات  لنبعاثات  بكثر  واأعمق  اأ�صرع 
لل�صيطرة  الرامية  الدولية  الأه��داف  لتحقيق  املقبلة  الثالثة  العقود 
الوطني اخلام�س  التقييم  املناخ. و�صدرت م�صودة  اآثار تغر  اأ�صواأ  على 
للمناخ، املطلوب من الكوجنر�س ن�صره كل اأربع �صنوات، يف الوقت الذي 
اأ�صبوعني  املناخ التي ت�صتمر  بداأ فيه قادة العامل والدبلوما�صيون قمة 

يف م�صر.
ال��ع��امل بعد  اأك��رب م�صدر لالنبعاثات يف  ث��اين  ه��ي  املتحدة  وال��ولي��ات 

ال�صني.
وقال التقرير اإن الوليات املتحدة خف�صت النبعاثات بن�صبة 12 باملئة 

املتجددة  الطاقة  م�صادر  اعتماد  بف�صل  و2019   2007 عامي  بني 
مثل الرياح والطاقة ال�صم�صية وحت�صني الكفاءة. لكن النبعاثات يجب 
جو  الرئي�س  هدف  لتحقيق  �صنويا  باملئة  �صتة  من  باأكرث  تنخف�س  اأن 

بايدن املتمثل يف اإزالة الكربون عن القت�صاد بحلول عام 2050.
بالفعل يف كل جزء  املناخ  ي�صببها تغر  التي  الأ�صرار  التقرير  واأو�صح 
�صكل جفاف وح��رائ��ق غابات وم��وج��ات حر وغرها من  البالد يف  من 

الظواهر اجلوية املتطرفة.
الأ���ص��ي��اء قيمة لدى  “اأكرث  ع��ل��ى  ب��اأن��ه خ��ط��ر  امل��ن��اخ  ت��غ��ر  ك��م��ا ي�صف 
اجليدة  ال�صحة  ذات  وال��ع��ائ��الت  الآم��ن��ة  امل��ن��ازل  م��ث��ل  الأمريكيني” 

واخلدمات العامة املوثوقة والقت�صاد امل�صتدام.
وقال التقرير اإن املجتمعات ذات الدخل املنخف�س والتي تتعر�س غالبا 

للتمييز العرقي هي الأكرث تاأثرا بهذه التداعيات، اإذ ا�صطرت على مر 
الزمن للعي�س يف مناطق معر�صة للفي�صانات واحلرارة ال�صديدة وتلوث 
حما�صيل  يخف�س  اإذ  املحلية  بالقت�صادات  املناخ  تغر  وي�صر  الهواء. 
باحلرارة  املرتبطة  ال�صحية  املخاطر  ويزيد  الأو�صط،  الغرب  الذرة يف 
للعاملني يف الهواء الطلق يف اجلنوب ال�صرقي ويقلل �صيد الأ�صماك يف 

األ�صكا، ف�صال عن تاأثرات اأخرى.
املركبات  ا�صتخدام  حتفيز  مثل  الفورية  الإج���راءات  اإن  التقرير  وق��ال 
ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة وت��ط��وي��ر ال��ط��اق��ة امل���ت���ج���ددة، وت��ق��ل��ي��ل ان��ب��ع��اث��ات غ���ازات 
ميكن  الزراعية،  الأرا�صي  اإدارة  وحت�صني  القوية،  احل��راري  الحتبا�س 
اأن تكون فعالة من حيث التكلفة ولها اآثار كبرة على تقليل انبعاثات 

الكربون.

   ت�صيري �أول رحلة جوّية بن فنزويال وكولومبيا 
•• كراكا�س-اأ ف ب

مّت ت�صير اأول رحلة جّوّية بني فنزويال وكولومبيا الثنني بعد اأكرث 
اإثر ا�صتئناف العالقات الدبلوما�صية  من عامني من القطيعة، وذلك 

والتجارية بني البلدين بعدما ُقطعت يف العام 2019.
اإيرلينز”  “توربيال  ط���ران  ل�صركة  ت��اب��ع��ة  ب��وي��ن��غ  ط��ائ��رة  واأق��ل��ع��ت 
الفنزويلية اخلا�صة عند ال�صاعة 17،30 بالتوقيت املحلي )22،30 
املحلي  بالتوقيت   18،00 ال�صاعة  عند  وهبطت  كراكا�س  من  غ(  ت 

)23،00 ت غ( يف بوغوتا.
وكتب وزير ال�صناعة والتجارة الكولومبي خرمان اأومانيا يف تغريدة 
اأن “هذه الرحلة متثل ال�صتئناف املنتظر للرحالت اجلوية املبا�صرة 
بني كولومبيا وفنزويال، البلدان ال�صقيقان اللذان يعمالن �صوًيا من 

اأجل م�صتقبل مزدهر«.

�أرمينيا و�أذربيجان تعقد�ن جل�صة حمادثات يف و��صنطن 
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اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية باأن / ال�صادة : �صرنغ بيتزا - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م   

رخ�صة رقم:CN 3855344 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل مدير / اإ�صافة حنان في�صل حممود على اليمانى

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة جمموعة اإلهام لال�صتثمار - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م
ELHAAM INVESTMENT GROUP - SOLE .PROPRIETORSHIP L.L.C

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف اروى على جازم
تعديل اإ�صم جتاري من/ �صرنغ بيتزا - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م

SHARING PIZZA - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
اإىل/ �صرنغ خلدمات التموين الغذائي - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م

SHARING FOOD CATERING SERVICES - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
 تعديل ن�صاط / اإ�صافة بيع احللويات - بالتجزئة  4721015

تعديل ن�صاط / اإ�صافة ادارة املطاعم  8211004
 تعديل ن�صاط / اإ�صافة خدمات متوين باملواد الغذائية  5629001

 تعديل ن�صاط / اإ�صافة تعهدات تزويد بالوجبات اجلاهزة ) اعداد وجبات (  5629002
 تعديل ن�صاط / حذف مطعم  5610001

القت�صادية  التنمية  دائرة  مراجعة  الإعالن  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل يوم واحد من تاريخ ن�صر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غر م�صوؤولة عن اأي حق اأو 

دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13693 بتاريخ 2022/11/9 

اإع����������الن
�صركة   - العامة  للنقليات  دي  اند  ليت   : ال�صادة   / باأن  الإقت�صادية  التنمية  دائرة  تعلن 

ال�صخ�س الواحد ذ م م    رخ�صة رقم:CN 4541152 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة ذاكر �صيخ ر�صيد %50

تعديل مدير / اإ�صافة ذاكر �صيخ ر�صيد
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة في�صل عبداهلل حممد عبدالرحمن ال على  %50

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف ذاكر �صيخ ر�صيد
تعديل راأ�س املال / من 50000 اإىل 150000

تعديل �صكل قانوين / من �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م اإىل �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة
تعديل اإ�صم جتاري من/ ليت اند دي للنقليات العامة - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م

LIGHT AND DAY GENERAL TRANSPORT - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
اإىل/ ليت اند دي للنقليات العامة ذ.م.م

LIGHT AND DAY GENERAL TRANSPORT L.L.C
القت�صادية  التنمية  دائرة  مراجعة  الإعالن  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل يوم واحد من تاريخ ن�صر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غر م�صوؤولة عن اأي حق اأو 

دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13693 بتاريخ 2022/11/9 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية باأن / ال�صادة : �صركة املوج البارد ل�صيانة اجهزة التكييف 

املركزي ذ.م.م   رخ�صة رقم:CN 1008463 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / مانوج �صيبا�صتيان توما�س �صيبا�صتيان من �صريك اإىل مالك

 تعديل ن�صب ال�صركاء / مانوج �صيبا�صتيان توما�س �صيبا�صتيان من 49 % اإىل %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / مانوج �صيبا�صتيان توما�س �صيبا�صتيان من �صريك اإىل مدير

 تعديل ن�صب ال�صركاء / مانوج �صيبا�صتيان توما�س �صيبا�صتيان من 49 % اإىل %0
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف عبداهلل حممد على اجللباوى الزعابى

تعديل �صكل قانوين / من �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة اإىل �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م
�صركة   - املركزي  التكييف  اأجهزة  ل�صيانة  البارد  املوج  �صركة  من/  جتاري  اإ�صم  تعديل 

ال�صخ�س الواحد ذ م م
 COOL WAVE CENTRAL AIR - CONDITIONING MAINTENANCE CO SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

اإىل/ �صركة املوج البارد ل�صيانة اجهزة التكييف املركزي ذ.م.م
 COOL WAVE CENTRAL AIRCONDITIONING MAINTENANCE CO LLC

القت�صادية  التنمية  دائرة  الإعالن مراجعة  اعرتا�س على هذا  اأو  له حق  فعلى كل من   
خالل يوم واحد من تاريخ ن�صر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غر م�صوؤولة عن اأي حق اأو 

دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13693 بتاريخ 2022/11/9 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية باأن / ال�صادة : م�صبغة ار ات�س اف لكوي املالب�س

رخ�صة رقم:CN 1684245 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل مدير / اإ�صافة مى �صميح عبا�س

 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة مى �صميح عبا�س %100
تعديل وكيل خدمات / حذف خديجه جمعه را�صد جمعه �صعيد

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف حممد عبداملجيد حممود ال�صعدى
تعديل راأ�س املال / من null اإىل 50000

تعديل �صكل قانوين / من موؤ�ص�صة فردية اإىل �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�صم جتاري من/ م�صبغة ار ات�س اف لكوي املالب�س
R H F LAUNDRY IRONING CLOTHES

اإىل/ م�صبغة ار ات�س اف لكوي املالب�س - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م
H F LAUNDRY IRONINY CLOTHES - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

القت�صادية  التنمية  دائرة  مراجعة  الإعالن  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل اأربعة ع�صر يوما من تاريخ ن�صر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غر م�صوؤولة عن اأي 

حق اأو دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13693 بتاريخ 2022/11/9 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية باأن / ال�صادة : كافتريا جل�صة كرك - �صركة ال�صخ�س 

الواحد ذ م م  رخ�صة رقم:CN 1034588 قد تقدموا اإلينا بطلب:

تعديل راأ�س املال / من null اإىل 10000

تعديل �صكل قانوين / من موؤ�ص�صة فردية اإىل �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�صم جتاري من/ كافتريا جل�صة كرك - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م

JALSAT KARK CAFETERIA - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

اإىل/ مطعم ايت امزينج - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ.م.م

EAT AMAZING RESTAURANT - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C.

 تعديل ن�صاط / اإ�صافة مطعم  5610001

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�صادية 

خالل اأربعة ع�صر يوما من تاريخ ن�صر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غر م�صوؤولة عن 

اأي حق اأو دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الإجراءات املطلوبة.

مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13693 بتاريخ 2022/11/9 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية باأن / ال�صادة : مطعم �صوبر �صناك�س

رخ�صة رقم:CN 2453258 قد تقدموا اإلينا بطلب:
 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة رو�صما لما %100

تعديل مدير / اإ�صافة رو�صما لما
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف حممد عمر �صيدح�صن علوى

تعديل راأ�س املال / من null اإىل 150000
تعديل لوحه الإعالن / اإجمايل من م�صاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل �صكل قانوين / من موؤ�ص�صة فردية اإىل �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�صم جتاري من/ مطعم �صوبر �صناك�س
SUPER SNAKS RESTAURANT

اإىل/ مطعم باغلوجن - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م
BAGLUNG RESTAURANT - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

القت�صادية  التنمية  دائرة  مراجعة  الإعالن  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل اأربعة ع�صر يوما من تاريخ ن�صر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غر م�صوؤولة عن اأي 

حق اأو دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13693 بتاريخ 2022/11/9 

اإع����������الن
واملعدات  الجهزة  لتجارة  بالينا  �صركة   : ال�صادة   / باأن  الإقت�صادية  التنمية  دائرة  تعلن 

الطبيه ذ.م.م   رخ�صة رقم:CN 4189183 قد تقدموا اإلينا بطلب:

تعديل جن�صية ال�صركاء / ب�صر حممود �صليم ابو عواد من الأردن اإىل الإمارات العربية املتحدة

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / ب�صر حممود �صليم ابو عواد من �صريك اإىل مدير

 تعديل ن�صب ال�صركاء / ب�صر حممود �صليم ابو عواد من 30 % اإىل %0

تعديل اإ�صم جتاري من/ �صركة بالينا لتجارة الجهزة واملعدات الطبيه ذ.م.م

BALLENA FOR MEDICAL DEVICES & EQUIPMENTS TRADING L.L.C

اإىل / م�صتودع بالينا لالدوية ذ.م.م

BALLENA MEDICAL STOREHOUSE L.L.C

تعديل ن�صاط / اإ�صافة م�صتودع طبي  4649063

القت�صادية  التنمية  دائرة  مراجعة  الإعالن  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 

خالل يوم واحد من تاريخ ن�صر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غر م�صوؤولة عن اأي حق اأو 

دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الإجراءات املطلوبة.

مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13693 بتاريخ 2022/11/9 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/موؤ�ص�صة 

�صندبور للمقاولت العامه
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:1142613 

الغاء رخ�صة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13693 بتاريخ 2022/11/9 

اإع����������الن
ال�ص�����ادة/حقول  بان  التنمية القت�صادية  دائ���رة  تعلن 

ال�صهامه للمقاولت العامه
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:3684976 

الغاء رخ�صة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13693 بتاريخ 2022/11/9 

اإع����������الن
رخ�صة  الطازجة   لالأ�صماك  الريان   : ال�صادة   / باأن  الإقت�صادية  التنمية  دائرة  تعلن 

رقم:CN 2254771 قد تقدموا اإلينا بطلب:

تعديل راأ�س املال / من null اإىل 100000

تعديل لوحه الإعالن / اإجمايل من م�صاحة 1*8 اىل 1*1

تعديل �صكل قانوين / من موؤ�ص�صة فردية اإىل �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�صم جتاري من/ الريان لالأ�صماك الطازجة

AL RAYYAN FRESH FISH

اإىل/ مر�صى الريان لالأ�صماك الطازجة - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م

MARSA AL RAYYAN FRESH FISH - SOLE  PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�صادية 

خالل اأربعة ع�صر يوما من تاريخ ن�صر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غر م�صوؤولة عن 

اأي حق اأو دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الإجراءات املطلوبة.

مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13693 بتاريخ 2022/11/9 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية باأن / ال�صادة : �صالون احلر للحالقة

رخ�صة رقم:CN 1130876 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل مدير / اإ�صافة عظيم الدين وكيل احمد وكيل احمد

تعديل وكيل خدمات / حذف �صعيد حميد حممد �صامل امل�صيخى
تعديل راأ�س املال / من null اإىل 50000

تعديل �صكل قانوين / من موؤ�ص�صة فردية اإىل �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�صم جتاري من/ �صالون احلر للحالقة

AL HURR HAIRDRESSING SALON

اإىل/ �صالون احلر للحالقة - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م
AL HURR HAIRDRESSING SALON SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C -

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�صادية 
خالل اأربعة ع�صر يوما من تاريخ ن�صر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غر م�صوؤولة عن 

اأي حق اأو دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13693 بتاريخ 2022/11/9 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية باأن / ال�صادة : مطعم وم�صاوي اأمر ال�صاورما

رخ�صة رقم:CN 1860931 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل مدير / اإ�صافة رائد يحيى بركات

 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة رائد يحيى بركات %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف �صرور م�صبح حممد م�صبح الظاهرى

تعديل راأ�س املال / من null اإىل 50000
تعديل �صكل قانوين / من موؤ�ص�صة فردية اإىل �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�صم جتاري من/ مطعم وم�صاوي اأمر ال�صاورما
AMEER AL SHAWARMA RESTURANT & GRILL

اإىل/ مطعم وم�صاوي اأمر ال�صاورما - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م
AMEER AL SHAWARMA RESTAURANT AND GRILL - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�صادية 
خالل اأربعة ع�صر يوما من تاريخ ن�صر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غر م�صوؤولة عن 

اأي حق اأو دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13693 بتاريخ 2022/11/9 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية باأن / ال�صادة : اإنتاج ميديا اأيجن�صي - �صركة ال�صخ�س الواحد 

ذ.م.م   رخ�صة رقم:CN 4475132 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة عامر عبدالهادى عامر �صوفان الحبابى %50

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / خليفه حممد على بن حرمل الظاهرى من مدير اإىل �صريك
 تعديل ن�صب ال�صركاء / خليفه حممد على بن حرمل الظاهرى من 0% اإىل %50

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف �صركة فرتك�س القاب�صة ذ.م.م
Vertix Holdings L.L.C.

تعديل راأ�س املال / من 100000 اإىل 150000
تعديل �صكل قانوين / من �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م اإىل �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة

تعديل اإ�صم جتاري من/ اإنتاج ميديا اأيجن�صي - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ.م.م
ENTAJ MEDIA AGENCY - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

اإىل / اإنتاج ميديا اأيجن�صي ذ.م.م
ENTAJ MEDIA AGENCY L.L.C

اأو اعرتا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�صادية خالل  فعلى كل من له حق 
يوم واحد من تاريخ ن�صر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غر م�صوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13693 بتاريخ 2022/11/9 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية باأن / ال�صادة : ايي اي 4 للتجارة العامة ذ.م.م

رخ�صة رقم:CN 3937150 قد تقدموا اإلينا بطلب:
 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة نعيم عو�س نعيم القوا�صمى %100

تعديل مدير / اإ�صافة نعيم عو�س نعيم القوا�صمى
تعديل مدير / اإ�صافة نعيم عو�س نعيم القوا�صمى

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف مايد عبدالقادر عبا�س ا�صماعيل اخلورى
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف نعيم عو�س نعيم القوا�صمى

تعديل �صكل قانوين / من �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة اإىل �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�صم جتاري من/ ايي اي 4 للتجارة العامة ذ.م.م

EI4 GENERAL TRADING L.L.C
اإىل/ ايي اي 4 للتجارة العامة - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م

EI4 GENERAL TRADING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
تعديل ن�صاط / اإ�صافة ا�صتراد  4610008
 تعديل ن�صاط / اإ�صافة ت�صدير  4610009

اأو اعرتا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�صادية خالل  فعلى كل من له حق 
يوم واحد من تاريخ ن�صر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غر م�صوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13693 بتاريخ 2022/11/9 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية باأن / ال�صادة : خمترب و �صيدلية املحبه البيطرية 

ذ.م.م رخ�صة رقم:CN 4643779 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل اإ�صم جتاري من/ خمترب و �صيدلية املحبه البيطرية ذ.م.م

ALMAHABA VETERINARY LABORATORY AND PHARMACY L.L.C

اإىل/ �صيدلية املحبة البيطرية ذ.م.م
ALMAHABA VETERINARY PHARMACY L.L.C

 تعديل ن�صاط / حذف خمترب حتاليل البيطرية  7500003
 تعديل ن�صاط / حذف بيع اجهزة البيطرة وادواتها - بالتجزئة  4773941
 تعديل ن�صاط / حذف جتارة مكمالت علف احليوان - باجلملة 4669228

التنمية  دائرة  الإعالن مراجعة  هذا  على  اعرتا�س  اأو  له حق  كل من  فعلى 
الدائرة  فاإن  واإل  الإعالن  ن�صر هذا  تاريخ  واحد من  يوم  القت�صادية خالل 
�صت�صتكمل  حيث  املدة  هذه  انق�صاء  بعد  دعوى  اأو  حق  اأي  عن  م�صوؤولة  غر 

الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13693 بتاريخ 2022/11/9 
�لمار�ت للمز�د�ت

تنفيذ رقم 2022/14826
�إعالن بيع حمجوز�ت باملز�د �لعلني ) ن�صرَ� (

تعلن االمارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�ض املنازعات االإيجارية يف دبي باأنه �سينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  االم��ارات  موقع  على  علني  مزاد 
للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2022/11/16 االربعاء  يوم  م�ساءا   6:00 ال�ساعة 
�سده تي اف تي ايرو فاليت اميوزمنت اك�سبريين�ض �ض.ذ.م.م + ارتيم �سبرييدونوف و او�ساف 

املحجوزات على النحو التايل :
�سعر التقييم                                                              الو�سف  

 30،390                                                       اأجهزة طريان 
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�سيك �سمان وللمزيد من املعلومات التف�سل 
بزيارة املوقع االلكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�ض التقدم 

باعرتا�سه معززا اإياه مبا يربره من م�سنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على االأقل .
االمارات للمزادات

مركز ف�ض املنازعات االيجارية

70363 العدد 13693 بتاريخ 2022/11/9 
�لمار�ت للمز�د�ت

تنفيذ رقم 2022/11810

�إعالن بيع حمجوز�ت باملز�د �لعلني ) ن�صرَ� (
تعلن االمارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�ض املنازعات االإيجارية يف دبي باأنه �سينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  االم��ارات  موقع  على  علني  مزاد 
للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2022/11/16 االربعاء  يوم  م�ساءا   6:00 ال�ساعة 

�سده كيه ات�ض ايه لل�سحن و او�ساف املحجوزات على النحو التايل :
�سعر التقييم                                                            الو�سف  

 960                                                       اثاث مكتبي   
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�سيك �سمان وللمزيد من املعلومات التف�سل 
بزيارة املوقع االلكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�ض التقدم 

باعرتا�سه معززا اإياه مبا يربره من م�سنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على االأقل .
االمارات للمزادات

مركز ف�ض املنازعات االيجارية

70363 العدد 13693 بتاريخ 2022/11/9 
اإعلن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - ناندا كومار ناجاراجان   
)جزئي(  مدين   SHCEXCIREA2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0004874/ 

اإىل املحكوم عليه :  ناندا كومار ناجاراجان  - العنوان : اإمارة ال�صارقة منطقة العزرة �صارع ال�صيخ 
�صامل بن �صلطان القا�صمي بناية �صكن �صائقي اجرة ال�صارقة هاتف 0544171503

حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح املدعي 
املنفذ اجرة ال�صارقة - ذ م م   يف الق�صية امل�صار اليها اأعاله 

ومبا اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�صم املحدد لذلك ، ومبا ان 
احلكم املطلوب   تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �صامال الر�صوم وامل�صاريف 10896.0  

لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�صند التنفيذي امل�صار اليه اأعاله خالل )15( يوما من تاريخ 
فاأنت )م( مكلف )ين( بح�صور  الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك  بهذا  اإعالنكم   / اإعالنك 
جل�صة يوم - املوافق - ال�صاعة - اأمام املحكمة املذكورة. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة 

�صتتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70522

العدد 13693 بتاريخ 2022/11/9 

فقدان اأ�صهم م�صرف ابوظبي الإ�صالمي 
عدد االأ�سهم رقم ال�سهادة االإ�سم 

1083981237مبارك را�سد النعيمي 
1083982237را�سد مبارك النعيمي 

1083983187عائ�سة عبداهلل النعيمي
1083986237ملياء مبارك النعيمي 

1083987237�سيخه مبارك النعيمي 
1083988237علياء مبارك النعيمي 
1084015175مرمي مبارك النعيمي 

من يجدها عليه التوا�صل مع م�صرف اأبوظبي 
الإ�صالمي او تليفون رقم 0506237278 

   فقدان �شهادات ا�شهم

العدد 13693 بتاريخ 2022/11/9 

فقدان اأ�صهم اأ�صماك العاملية القاب�صة 
عدد رقم ال�سهادة االإ�سم 

االأ�سهم 
ASMAK17228213000مرهون �سامل �سعيد ال�ساعدي 

ASMAK17228223000احمد مرهون �سامل �سعيد ال�ساعدي
ASMAK17228233000لطيفة مرهون �سامل �سعيد ال�ساعدي

ASMAK17228243000منى مرهون �سامل �سعيد ال�ساعدي
ASMAK17228253000�سامل مرهون �سامل �سعيد ال�ساعدي

ASMAK17228263000انت�سار مرهون �سامل �سعيد ال�ساعدي
ASMAK17228273000علياء مرهون �سامل �سعيد ال�ساعدي

ASMAK17228283000مرية مرهون �سامل �سعيد ال�ساعدي
ASMAK17228293000حممد مرهون �سامل �سعيد ال�ساعدي

من يجدها عليه التوا�صل مع �صركة ا�صماك العاملية 
القاب�صة او تليفون رقم / 0503358100

   فقدان �شهادات ا�شهم
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عربي ودويل

مب�ساركة 110 من قادة الدول واحلكومات 

قادة �لعامل يجتمعون مبوؤمتر �ملناخ يف �صرم �ل�صيخ 

•• �رشم ال�سيخ-اأ ف ب

اأم�س الثنني  اجتمع قادة العامل  
يف م��وؤمت��ر الأط�����راف ح���ول املناخ 
كوب27 يف م�صر فيما يتعر�صون 
ل�صغوط كبرة لتعزيز تعهداتهم 
الآخ����ذ  الح�������رتار  اإزاء  امل��ن��اخ��ي��ة 
ب���الرت���ف���اع ول���ت���وف���ر دع����م مايل 
املت�صررين  اأك��رث  الفقرة  للدول 

من التغر املناخي.
ق�����ادة  م�����ن   110 ن���ح���و  وي�����ق�����وم 
مبداخالت  واحل���ك���وم���ات  ال�����دول 
املندوبني  اأم��ام  والثالثاء  الثنني 
املجتمعني يف �صرم ال�صيخ يف اإطار 

كوب27.
امل��داخ��الت على خلفية  تاأتي ه��ذه 
اأزم�������ات م���ت���ع���ددة م���رتاب���ط���ة تهز 
ال�����ع�����امل وه������ي ال�����غ�����زو ال���رو����ص���ي 
اجلامح  وال��ت�����ص��خ��م  لأوك����ران����ي����ا 
وخطر وق��وع رك��ود واأزم��ة الطاقة 
الطاقة  مل�صادر  ال��دع��م  م��ع جت��دد 
الغذاء يف حني  واأزمة  الأحفورية، 
�صيتجاوز عدد �صكان العامل ثمانية 

مليارات ن�صمة.
وهذه “الأزمة املتعددة اجلوانب” 
قد تدفع باأزمة التغر املناخي اإىل 
الأولويات  �صلم  يف  الثانية  املرتبة 
جتلت  املدمرة  تداعياتها  اأن  رغ��م 
كثرا العام 2022 مع في�صانات 
وجفاف  ق��ي��ظ  وم����وج����ات  ق��ات��ل��ة 

•• وا�سنطن-وكاالت

ذكرت �صحيفة “نيويورك تاميز” 
وباحثني  خ����رباء  اأن  الأم���رك���ي���ة، 
اأمركيني يف جمال الأمن الرقمي 
رو�صية  حم��������اولت  ع����ن  ك�������ص���ف���وا 
التجديد  ان��ت��خ��اب��ات  يف  ل��ل��ت��دخ��ل 
الأمركي،  للكونغر�س  الن�صفي 

والتي ُتعقد الثالثاء املقبل.
ان����ت����خ����اب����ات ي���ن���ت���ظ���ره���ا ال�����ع�����امَل، 
احلزب  ب��ني  املُناف�صة  ت�صتد  حيث 
ب����رئ����ا�����ص����ة جو  ال�����دمي�����ق�����راط�����ي 
ب��اي��دن وم��ن��اف�����ص��ه ال���ل���دود احلزب 
اجلمهوري، يف ظل اأزمات خارجية 
ل��ه��ا ت���داع���ي���ات وان���ع���ك���ا����ص���ات على 
وبالأخ�س  الأم����رك����ي،  ال���داخ���ل 
الأزمة الرو�صية الأوكرانية، فماذا 
���ص��ُي��ج��ن��ي ال��رئ��ي�����س ال���رو����ص���ي ِمن 

نتائج تلك املناف�صة؟
اخلرباء،  ح�صب  مو�صكو،  ُت��راه��ن 
ع��ل��ى ن��ت��ائ��ج ت��ل��ك الن��ت��خ��اب��ات يف 
�صر عمليتها الع�صكرية وعالقتها 
وهنا  ك��ب��ر،  ب�صكل  وا���ص��ن��ط��ن  م��ع 
يقول الدكتور اآ�صف ملحم، مدير 
ومقره  للدرا�صات   »JSM« مركز 
التجديد  انتخابات  “مع  مو�صكو: 
اقرتاب  ومع  للكونغر�س  الن�صفي 
ال�صلطات  تخاطر  ال�صتاء،  ف�صل 
على  الإج��م��اع  بفقدان  الأمركية 

الق�صايا املتعلقة باأوكرانيا«.
ملح����م،  اآ�صف  الدكت�����ور  اأو�ص������ح 
من  لرو�ص�����يا  مكا�ص������َب  هن�اك  اأن 
تنق�صم  النتخاب�������ات،  تلك  نتائج 

اإىل:

رئي�س ت�صاد يعّن 100 نائب 
�إ�صايف يف »�لربملان« 

•• جنامينا-اأ ف ب

اأ������ص�����در اجل��������رنال حم���م���د اإدري���������س 
النتقالية  الفرتة  رئي�س  اإتنو  ديبي 
مبوجبه  ع�����نّي  م���ر����ص���وم���ا  ت�������ص���اد  يف 
“املجل�س  اإ�صافيني يف  اأع�صاء   104
الوطني النتقايل” الذي يوؤدي دور 

الواقع. الأمر  “الربملان” بحكم 
واأو�صت جل�صات احلوار الوطني التي 
للم�صاحلة  امل��ا���ص��ي  ال�����ص��ه��ر  ُع��ق��دت 
الوطني  “املجل�س  اأع�����ص��اء  ب���زي���ادة 
 197 اإىل   93 م����ن  النتقايل” 

ع�صوا.
ووف����ق امل��ر���ص��وم ال����ذي اط��ل��ع��ت عليه 
وك��ال��ة ف��ران�����س ب��ر���س، ع���نّي اجل���رنال 
بينهم  النتقايل”  ال��وط��ن��ي  املجل�س  يف  اإ���ص��اف��ي��ني  “اأع�صاء   104 دي��ب��ي 
�صخ�صيات من اأحزاب معار�صة �صابقة ان�صمت اإىل النظام ومتمردون وّقعوا 

اتفاق �صالم يف اآب/اأغ�صط�س، اإ�صافة اىل ممثلني عن املجتمع املدين.
واأقوى  املعار�صة  وا�صع من  �صهد مقاطعة جزء  قد  الوطني  احل��وار  وك��ان 
اجلماعات املتمردة احتجاجا على “التوريث” بعد خالفة اجلرنال حممد 
اإدري�س ديبي يف ني�صان/اأبريل 2021 لوالده الذي حكم البالد بقب�صة من 

حديد على مدى ثالثني عاما قبل اأن ُيقتل يف مواجهات مع اإرهابيني.
ويف البداية اأعلن املجل�س الع�صكري النتقايل الذي توىل ال�صلطة برئا�صة 
حممد اإدري�س ديبي اأنه �صيعيد احلكم للمدنيني بعد 18 �صهرا، كما تعهد 
م�صتقبلية.  انتخابات  اأي  يف  امل�صاركة  بعدم  عاما   38 البالغ  اجل���رنال 
ولكن مع اقرتاب انتهاء هذه املهلة، حدد احلوار الوطني الذي نّظمه ديبي 
24 �صهرا لإجراء النتخابات، اإ�صافة اىل تعيينه  اإطارا زمنيا جديدا من 
“رئي�صا انتقاليا” مع اإعالنه اإمكان تر�صحه. ومت تكليف “املجل�س الوطني 

النتقايل” بو�صع د�صتور جديد والتح�صر لالنتخابات.
ما  املعار�صة،  احتجاجات  ال�صلطات  قمعت  الأول/اأك��ت��وب��ر،  ت�صرين   20 يف 
300 واعتقال املئات. وندد الحتاد  50 �صخ�صا واإ�صابة  اأ�صفر عن مقتل 
التعبر  حريات  وانتهاك  للقوة”  املفرط  ب�”ال�صتخدام  ب�صدة  الأوروب���ي 
افريقيا، وهي  و�صط غرب  تقع يف  �صبه �صحراوية  دول��ة  وت�صاد  والتجمع. 

تعاين عدم ال�صتقرار منذ ا�صتقاللها عن فرن�صا عام 1960.

الأعمال  ج����دول  ع��ل��ى  الح������رتار 
ال��ر���ص��م��ي ل��ل��م��وؤمت��ر. وُت���ق���ّدر هذه 
منذ  امل��ل��ي��ارات  بع�صرات  الأ����ص���رار 
الآن، وُيتوّقع اأن ت�صتمر بالرتفاع 
ال��ك��ب��ر. ف��ال��ف��ي�����ص��ان��ات الأخ����رة 
التي غمرت ثلث باك�صتان ت�صّببت 
باأكرث من  ُق��ّدرت  باأ�صرار  وحدها 

30 مليارا.
وُتطالب الدول ال�صعيفة اإزاء هذه 
ة،  خا�صّ متويل  باآلّية  التداعيات، 
تتحّفظ  ال��غ��ن��ي��ة  ال������دول  اأّن  اإّل 
حتمل  اأن  ت��خ�����ص��ى  اإذ  ذل����ك،  ع��ل��ى 
باأّن نظام  امل�صوؤولية ر�صمًيا وُتفيد 
بحالته  كفاية  معّقد  املناخ  متويل 

الراهنة.
طرَفني  غياب  يف  املوؤمتر  ويجرى 
الرئي�س  ي��غ��ي��ب  اإذ  رئ���ي�������ص���ي���ني. 
ال�صيني �صي جيبينغ عن كوب27 
الأم��رك��ي جو  اأّن نظره  يف حني 
بادين املن�صغل بانتخابات منت�صف 
الولية الثالثاء، �صيمّر على �صرم 
ت�صرين   11 يف  ���ص��ري��ًع��ا  ال�����ص��ي��خ 

الثاين-نوفمرب.
بيد اأّن التعاون حيوي بني البلدين 
اللذين ُي�صدران اأعلى م�صتوى من 
وت�صهد  الدفيئة  غ��ازات  انبعاثات 
ع��الق��ات��ه��م��ا ت���وّت���ًرا ���ص��دي��ًدا. لكن 
ب��ايل يف  قد يلتقي �صي وبايدن يف 
قّمة  هام�س  على  التايل،  الأ�صبوع 

جمموعة الع�صرين.

ع��اث��ت ف�����ص��ادا ب��امل��ح��ا���ص��ي��ل. وقال 
املناخ  م�������ص���وؤول  ���ص��ت��ي��ي��ل  ���ص��امي��ن 
الفتتاح  ل���دى  امل��ت��ح��دة  الأمم  يف 
الث����ن����ني  لكوب27  ال����ر�����ص����م����ي 
م��ا من  لكن  الأزم����ات مهمة  “كل 
مثل  ت��داع��ي��ات كبرة”  لها  اأزم���ة 
�صُتوا�صل  ال��ذي  املناخي  الح��رتار 

عواقبه املدمرة “التفاقم«.
مّتهمة  ت�����زال  ل  ال������دول  اأن  اإل 
بالتق�صر يف ما ينبغي عليها فعله 

ملكافحة الحرتار.
انبعاثات  ت��ن��خ��ف�����س  اأن  وي��ن��ب��غ��ي 
 %  45 بن�صبة  ال��دف��ي��ئ��ة  غ����ازات 
بحلول العام 2030 لتكون هناك 
فر�صة لتحقيق اأكرث اأهداف اتفاق 
باري�س للمناخ املربم العام 2015 
طموحا ويق�صي بح�صر الحرتار 
مقارنة  م���ئ���وي���ة  درج�������ة  ب�1،5 

باحلقبة ما قبل ال�صناعية.
ال��ت��ع��ه��دات احل��ال��ي��ة للدول  ل��ك��ن 
امل���وق���ع���ة ح���ت���ى ل����و اح����رتم����ت يف 
ارتفاع  اإىل  �صتوؤدي  املطاف،  نهاية 
 5 ب��ني  ت���راوح  الن��ب��ع��اث��ات بن�صبة 
ال���ع���امل على  ي�����ص��ع  % م���ا  و10 
درجة   2،4 قدره  ت�صاعدي  م�صار 
بحلول  احل��الت  اأف�صل  يف  مئوية 

نهاية القرن احلايل.
املّتبعة  ال�����ص��ي��ا���ص��ات  اأّن����ه م��ع  غ��ر 
الحرتار  يبلغ  اأن  ُي��ت��وّق��ع  راه��ًن��ا، 
2،8 درجة مئوية وهو اأمر كارثي، 

ماكرون اأن “الأوروبيني يدفعون، 
ل��ك��ن��ه��م ال���ط���رف ال���وح���ي���د ال���ذي 
واأوروبا  فرن�صا  اأن  وراأى  ي��دف��ع«.  
على  ال�صحيح  الطريق  على  هما 
لكن  الن��ب��ع��اث��ات.  خف�س  �صعيد 
ع��ل��ى ال����دول ال��ن��ام��ي��ة ال��ك��ربى اأن 

“تتخلى �صريعا عن الفحم«.
الذي  “الرتاجع”  ويف موؤ�صر اإىل 
ي��خ�����ص��اه ك����ث����رون، وح����ده����ا 29 
 2021 ك����وب  اإىل  رف���ع���ت  دول�����ة 
بخف�س  تعهداتها  ب��زي��ادة  خططا 
الن����ب����ع����اث����ات رغ������م اأن�����ه�����ا اأق������رت 
القيام  اإىل  ي��دع��وه��ا  “ميثاقا” 

بذلك.
و�صتكون الإعالنات املحتملة حول 
مو�صع  لالنبعاثات  اإ�صايف  خف�س 

ترقب كبر يف �صرم ال�صيخ.
باهتمام  ال��ع��امل  ي��رتّق��ب  ك��ذل��ك، 
بامل�صاعدات  امل��ت��ع��ّل��ق��ة  الإع���الن���ات 
عادة  وه����ي  ال��ف��ق��رة  ال�����دول  اإىل 
لتداعيات  ع��ر���ص��ة  ال��ب��ل��دان  اأك���رث 
الح������رتار امل���ن���اخ���ي، ح��ت��ى ل���و اأّن 
اإّن  اإذ  حم���دودة  فيها  م�صوؤولّيتها 
الدفيئة  غ�����ازات  م���ن  ان��ب��ع��اث��ات��ه��ا 

قليلة جدا.
من  ك����ث����ر  ي������اأم������ل  ب������������ادرة  ويف 
األ تكون رمزية فقط،  النا�صطني 
كوب27  اإىل  امل����ن����دوب����ون  ق������رر 
اإدراج م�صاألة  الأوىل  للمرة  الأح��د 
مت���وي���ل الأ������ص�����رار ال��ن��اج��م��ة من 

الغنية  “الدول  على  ال�صغوط” 
غر الأوروبية” ول�صيما الوليات 
املتحدة ال�صني ، لتدفع “ح�صتها” 
على  الفقرة  ال���دول  م�صاعدة  يف 

مواجهة التغر املناخي.

على ما تفيد الأمم املتحدة.
الرئي�س  ق�����ال  الإط���������ار،  ه�����ذا  يف 
ال��ف��رن�����ص��ي اإمي����ان����وي����ل م���اك���رون 
الث��ن��ني ع��ل��ى ه��ام�����س امل���وؤمت���ر يف 
“ممار�صة  يريد  اإن��ه  ال�صيخ  �صرم 

الدفيئة والت�صامن املايل.
والنقا�صات  اجل��دل  يحتدم  وفيما 
املالية  امل�صاعدة  حول  كوب27  يف 
الدول  اإىل  ت��ق��دم  اأن  ينبغي  ال��ت��ي 
ال�صعيفة اإزاء التغر املناخي، اأكد 

لقاء  خ�����الل  م�����اك�����رون  واأو������ص�����ح 
اإف��ري��ق��ي��ا وفرن�صا  ���ص��ب��اب م��ن  م��ع 
“يجب اأن نحمل الوليات املتحدة 
وال�صني لتكونا على املوعد فعال” 
غازات  انبعاثات  خف�س  جم��ال  يف 

البولندي  الإع��الم��ي  ي��ق��ول  وه��ن��ا 
هناك  اإن  ك����ات����ي،  ج���ي���ل  ك���ام���ي���ل 
ان��ق�����ص��ام��ا ب��ال��ف��ع��ل داخ�����ل احل���زب 
حذر  منهم  فالبع�س  اجلمهوري، 
الأجل  طويل  امل��ايل  ال��دع��م  ب�صاأن 
الآخر،  البع�س  بينما قرر  لكييف، 
تخ�صي�س  ذل��ك،  من  العك�س  على 
اأخ�����رى ب�صكل  م�����ص��اع��دات  ح��زم��ة 

اأكرث فاعلية و�صرعة لأوكرانيا.
كاتي، خالل  كاميل جيل  واأ���ص��اف 
نيوز  “�صكاي  مل��وق��ع  ت�����ص��ري��ح��ات��ه 
احلالتني  ك��ل��ت��ا  يف  اأن����ه  عربية”، 
اأ�صواأ  ب��ل يف  ال��دع��م،  ل��ن يتم قطع 
موؤكًدا  تخفي�صه؛  �صيتم  الظروف 
الفر�صة  اأن رو�صيا لن ترتك تلك 
للتدخل والتاأثر على النتخابات 
حدث  كما  اجلمهوريني  اأج��ل  م��ن 
ال�صابق  ال���رئ���ي�������س  ان����ت����خ����اب  يف 
دون��ال��د ت��رام��ب. م��ن ج��ان��ب اآخر، 
متفائلون  الأوكرانيون  امل�صوؤولون 
الدفاع  حتى الآن، حيث قال وزير 
تلقيت  “لقد  ريزنيكوف:  األيك�صي 
انتهت  ب��اأن��ه مهما  ك��ث��رة  اإ����ص���ارات 
�صيء،  ي��ت��غ��رَّ  ف��ل��ن  الن���ت���خ���اب���ات، 
ال�صياق  يف  بذلك”؛  اأوؤم�����ن  واأن�����ا 
اأن وا�صنطن ل  ِمن  اأوروب��ا  تخ�صى 
اأن تنتهي  تفهم متاما كيف ميكن 
الوليات  اأن  واحل��ق��ي��ق��ة  احل����رب. 
املتحدة خ�صو�صا، والغرب عموما، 
الأزم����ة  م�����ص��ار  اأن  ف��ه��م��وا  اأن  ب��ع��د 
يف  تكون  ل��ن  الالحقة  وحت��ولت��ه��ا 
�صاحلهم بداأت تتبع مبداأ “تقليل 
ماء  حل��ف��ظ  ربح”  ه���و  اخل�������ص���ارة 

الوجه يف هذه املنازلة الطويلة.

اأوال: ميدانيا
لكييف  ال��ع�����ص��ك��ري  ال���دع���م  ي��ق��ل 
ب�صكل كبر، وخالل الأيام املا�صية 
م����ن خالل  ل���ذل���ك  ال��ت��م��ه��ي��د  مت 
والدميقراطيون  اجل��م��ه��وري��ني، 

اأنف�صهم اأكدوا ذلك.
ت��ع��ط��ي��ل اجل���م���ه���وري���ني ق������رارات 
ماديا  اأك���ان  ���ص��واء  لكييف،  ال��دع��م 
ال�صغط على  اأو ع�صكريا، بخالف 
الإدارة الدميقراطية لإرغام كييف 

على التفاو�س.
ي�صمح  الع�صكري،  ال��دع��م  تعطيل 
لرو�صيا مع دخول ف�صل ال�صتاء يف 
الأرا�صي، والأهم  ك�صب مزيد من 

ح�صم معركة خر�صون.

زيلين�صكي،  الأوك��راين فولودمير 
واإزعاج  عبء  م�صدر  ي�صكل  اأ�صبح 
ُينظر  بريطانيا  الغرب.ففي  على 
اأ����ص���ب���ح م�صدر  اأن������ه  ع���ل���ى  اإل����ي����ه 
ظروف  ظ��ل  يف  للمال  امت�صا�س 
متر  �صعبة  واجتماعية  اقت�صادية 

بها القارة الأوروبية.
ح��������اول ب���ع�������س ل����وب����ي����ات احل�����زب 
الأ�صابيع  خ����الل  ال���دمي���ق���راط���ي 
ب���اجت���اه خو�س  ال���دف���ع  الأخ�������رة 
ثمن،  ب�������اأي  خ����ر�����ص����ون  م���ع���رك���ة 
ان��ت�����ص��ار فيها  و�����ص����رورة حت��ق��ي��ق 
يف  الن�صفية  النتخابات  ب��دء  قبل 

الكونغر�س الأمركي.
حت�����ول�����ت امل��������ح��������اولت ال���غ���رب���ي���ة 

ثانيا: �سيا�سيا
ي��ن��ت��ظ��ر ب����وت����ني ك�������ص���ر الإج����م����اع 
التي  اأوك��ران��ي��ا،  دع��م  ق�صية  ب�صاأن 
“الآن،  وا�صنطن،  يف  بايدن  بناها 
واأخرا، بداأ �صقوق الت�صدع الأوىل 
اجلمهوريني  ب���ال���ظ���ه���ور«.وج���ود 
املفرو�صة  العقوبات  من  �صيخفف 
وا�صنطن،  على مو�صكو من جانب 
نظًرا  تخفيفها،  اأم��ام  الباب  وفتح 
من  الأم��رك��ي  القت�صاد  لت�صرر 

تلك العقوبات.

الو�سع الراهن
ح�����ول ال���و����ص���ع احل��������ايل، اأو����ص���ح 
الرئي�س  اأن  اآ�صف ملحم،  الدكتور 

ا�صتنزاٍف  اإىل  رو���ص��ي��ا  ل���ص��ت��ن��زاف 
لأوك���ران���ي���ا ول��ل��غ��رب ن��ف�����ص��ه، كما 
رو�صيا  ب��ني  املبا�صرة  امل��واج��ه��ة  اأنَّ 
على  لها  �صيا�صية  اآف��اق  ل  والغرب 
�صامل  دم������ار  ه����ي  ب����ل  الإط���������الق، 
النتخابات  يف  ل��ل��ج��م��ي��ع.ال��ف��ائ��ز 
�صي�صغط  امل���ق���ب���ل���ة  الأم����رك����ي����ة 
املفاو�صات  على  اأوكرانيا  لت�صجيع 
مع رو�صيا؛ لكن قد تختلف اللهجة 

بني حزب واآخر ل اأكرث.

الرهان االأوكراين
تراهن كييف على ا�صتمرار الدعم 
نظًرا خلطورة الو�صع جتاه اأوروبا 
ووا�صنطن من ال�صيطرة الرو�صية، 

�صتيو�رت رود�س ينفي وجود خطة لقتحام �لكابيتول 
••وا�سنطن-اأ ف ب

نفى �صتيوارت رود�س موؤ�ص�س جماعة “اأوث كيربز” “حرا�س 
الق�صم” اليمينية املتطرفة خالل حماكمته بتهمة التمرد اأن 
تكون منظمته قد خططت لقتحام مبنى الكابيتول الأمركي 
يف 6 كانون الثاين-يناير 2021، وا�صفا هوؤلء الذين دخلوا 

املبنى باأنهم “اأغبياء«.
التحري�س  بتهمة  اآخ��ري��ن  اأرب��ع��ة  م��ع  يحاكم  ال���ذي  ورود�����س 
�صد حكومة الوليات املتحدة،  “مترد م�صلح”  والتاآمر ل�صن 
ناأى بنف�صه عن بقية اأع�صاء “اأوث كيربز” الذين �صاركوا يف 
دونالد  ال�صابق  الرئي�س  اأن�صار  جانب  اىل  حينذاك  العتداء 

ترامب. وقال اجلندي ال�صابق الذي در�س القانون يف جامعة 
ال�صبيهة  جماعته  من  �صخ�س   100 نحو  اأن  للمحكمة  ي��ال 
الثاين-يناير  ك��ان��ون   6 يف  وا���ص��ن��ط��ن  اىل  ذه��ب��وا  بامليلي�صيا 

لتوفر الأمن للمحت�صدين وخطباء التجمعات.
اإح��دى عينيه  ال��ذي ظهر وا�صعا ع�صبة على  واأ�صاف رود���س 
اأنه كان ياأمل يف اإقناع ترامب بتفعيل “قانون التمرد” لوقف 
ت�صليم ال�صلطة جلو بايدن الفائز يف النتخابات، لكن مل تكن 

هناك خطة لوقف تن�صيب الكونغر�س لبايدن رئي�صا.
وتابع “مل يكن جزءا من مهمتنا يف ذلك اليوم دخول مبنى 
اأن  اأتوقع  “كنت  م�صيفا  الكابيتول لأي �صبب من الأ�صباب”، 
الكونغر�س قدما وي�صادق على هذه النتخابات غر  مي�صي 

الأ�صخا�س  م��ئ��ات  اأن  اأدرك  عندما  اإن���ه  وق���ال  ال��د���ص��ت��وري��ة«. 
اقتحموا املبنى الذي ي�صم املجل�صني الت�صريعيني الأمركيني، 

حاول الت�صال برفاقه حل�صهم على عدم امل�صاركة.
اأن  اأريدهم  اأكن  اأين هم جماعتي. مل  اأت�صاءل  “كنت  واأ�صاف 

يتورطوا بكل هذا الهراء مع اأن�صار ترامب«.
باأنه  فلوريدا  يف  اجلماعة  رئي�س  ميغز  كيلي  املتهم  وو���ص��ف 

“اأحمق” ل�صطحابه رجاله اإىل مبنى الكابيتول.
اإىل  ال��ذه��اب  ال��غ��ب��اء  م��ن  ك���ان  اأن���ه  “اأعتقد  للمحكمة  وق���ال 
اأم��ام ا�صطهادنا  الباب  الأم��ر  الكابيتول. فقد فتح هذا  مبنى 

�صيا�صيا«.
وتقول وزارة العدل اإن “اأوث كيربز” خططت لأعمال عنف يف 

الثاين-يناير يف وا�صنطن، وعر�صت مقاطع فيديو  6 كانون 
لع�صرات من اأع�صاء اجلماعة وهم ي�صاركون يف العتداء، كما 
اأدلة على �صراء رود�س لأ�صلحة باآلف ال��دولرات قبل  قدمت 
يف  العام  املدعي  ن�صلر  جيفري  واتهم  وا�صنطن.  اإىل  الذهب 
وزارة العدل رود�س وجماعته عند بدء املحاكمة يف 3 اأكتوبر-

ملعار�صة  م�صلح  لتمرد  خطة  “اأعدوا  ب��اأن��ه��م  الأول  ت�صرين 
حكومة الوليات املتحدة با�صتخدام القوة«.

وقال رود�س اإنه على الرغم من كونه موؤ�ص�س “اأوث كيربز”، 
على  يكن  منه ومل  اأدن���ى  ه��م  مل��ن  م�صوؤولياته  ف��ّو���س  اأن���ه  اإل 
 6 قبل  معه  املتهمني  م��ن  الأق���ل  على  باثنني  ج��ي��دة  معرفة 

كانون الثاين-يناير.

�نتخابات �لكونغر�س ورهانات بوتن.. ماذ� تنتظر رو�صيا؟

�لأ�صئلة �لأكرث �إحلاحًا �لتي �صتجيب عنها �لنتخابات �لن�صفية رئي�س �لوزر�ء �ل�صويدي يزور �أنقرة 
•• وا�سنطن-وكاالت

وال�صيوخ،  النواب  ملجل�صي  الن�صفي  التجديد  انتخابات  الأمريكيون  يخو�س 
وبروفة  بايدن،  احل��ايل جو  الرئي�س  ولي��ة  ا�صتفتاء على  �صتكون مبثابة  التي 

م�صّغرة لنتخابات الرئا�صة عام 2024.
ووفقاً للد�صتور الأمريكي، ُتعقد النتخابات يف منت�صف ولية الرئي�س احلايل 
القرتاع  �صناديق  اإىل  الأمريكيون  الناخبون  يعود  حيث  �صنوات،  ب�4  املقّدرة 
لختيار ممثليهم وبع�س اأع�صاء جمل�س ال�صيوخ، يف ما ُي�صبه “ا�صتفتاء” على 

�صيا�صة الرئي�س.
الأمريكية،  “وا�صنطن بو�صت”  وعر�س مارك ثي�صن، كاتب املقال يف �صحيفة 

اأبرز الأ�صئلة امللّحة التي �صتجد اأجوبتها احلا�صمة مع انتهاء الت�صويت.
وت�صاءل ثي�صني عما اإذا كان احلزب اجلمهوري �صيحافظ على مقاعده يف جمل�س 
النواب بعدما انتزع 15 مقعًدا من الدميقراطيني يف انتخابات 2020؛ وعّما 
اإذا كان دعم الدميقراطيني بع�صرات ماليني الدولرات ملر�ّصحني جمهوريني 

خالل النتخابات التمهيدية، �صياأتي بنتائج عك�صية.
الوليات  بع�س  يف  الإجها�س  حرية  تقييد  ق�صية  كانت  اإذا  عما  ت�صاءل  كما 

الأمريكية التي يحكمها جمهوريون، �صتوؤثر على نتائجهم النتخابية.

انت�سارات مفاجئة؟
اجلمهوريون  املر�صحون  �صينجح  هل  ال��ب��ارزة:  الأ�صئلة  من  اأن  ثي�صن  واعترب 

•• اإ�سطنبول-اأ ف ب

الوزراء  رئي�س  اأن��ق��رة  يف  اإردوغ����ان  طيب  رج��ب  ال��رتك��ي  الرئي�س  ي�صتقبل 
قدًما  امل�صي  يف  ال��راغ��ب  كري�صرت�صون  اأول���ف  ال�صويدي 
الذي  الأطل�صي  �صمال  حلف  اإىل  ب��الده  �صّم  م�صروع  يف 

تعرقله تركيا منذ اأيار/مايو.
ُي��ع��ت��رب ال��رئ��ي�����س ال��رتك��ي يف م��وق��ع ق���وة، ب��ع��دم��ا جنحت 
موؤّخًرا و�صاطته مع الرئي�س الرو�صي فالدمير بوتني يف 

اإعادة مو�صكو اإىل اتفاق ت�صدير احلبوب الأوكرانية.
ين�س  )ناتو(  الأطل�صي  �صمال  حللف  العام  الأم��ني  ومّهد 
تركيا  زار  ع��ن��دم��ا  لكري�صرت�صون  ال��ط��ري��ق  �صتولتنربغ 
“حان  ا�صطنبول  من  �صتولتنربغ  وقال  املا�صي.  الأ�صبوع 
الناتو”  وال�صويد كع�صوين يف  بفنلندا  الوقت للرتحيب 
اإىل  وا�صحة  ر�صالة  “اإر�صال  ال�صروري  من  اأن��ه  معترًبا 
رو�صيا«. واإذ رّحبت تركيا بتقدم يف املحادثات منذ ت�صكيل 
اإردوغان  اأن  اإل  املا�صي،  ال�صهر  جديدة  �صويدية  حكومة 
اأكد اجلمعة للمرة الثالثة خالل �صهر واحد، اأن الربملان 
ال�صكندينافيني  البلدين  �صّم  على  ي�صادق  لن  الرتكي 

اإىل الناتو قبل اتخاذهما بع�س “التدابر«.
العمال  ح��زب  م��ن  اأك���راد  مقاتلني  ب��اإي��واء  وفنلندا  ال�صويد  تركيا  وتتهم 
تنظيمني  اأن��ق��رة  ت�صنفهما  اللذين  ال�صعب  حماية  ووح���دات  الكرد�صتاين 
مذكرة  ال��ث��الث  ال���دول  وق��ع��ت  تركيا،  اع��رتا���ص��ات  ول��ت��ج��اوز  “اإرهابيني«. 

املدعومون من الرئي�س ال�صابق دونالد ترامب، ومن بينهم هر�صل ووكر )يف 
اأنفقتها  التي  املبالغ  ا�صتطاعت  بن�صلفانيا(؟؛ وهل  اأوز )يف  جورجيا(، وحممد 
وهل  مر�صحيها؟؛  حمالت  اإجن��اح  يف  توجهها،  ترامب  يدعم  التي  التنظيمات 
حّقق اجلمهوريون انت�صارات مفاجئة يف بع�س املقاعد، حيث كان ميكن لب�صعة 
الت�صويت  ن�صبة  ع��ن  ت�����ص��اءل  ف��رًق��ا؟ كما  اأن حت��دث  ال�����دولرات  م��الي��ني م��ن 
امل�صّجلة يف جورجيا التي ُتعّد منطقة �صراع انتخابي حا�صمة بني اجلمهوريني 
يف  مقعداً  ب�54  الفوز  على  اجلمهوريني  ق��درة  م��دى  وع��ن  والدميقراطيني؛ 

جمل�س ال�صيوخ، الأمر الذي �صيجعلهم اأكرث قوة.

�سرقة االنتخابات ونظريات املوؤامرة؟
على  الدميقراطيون  �صينقلب  هل  ثي�صن:  ت�صاءل  اجلمهوريني،  فوز  حال  ويف 
بايدن، ويطالبونه بالتنّحي يف انتخابات عام 2024؟؛ وكيف �صتوؤثر النتائج 
ترامب،  �صيف�ّصر  وكيف  اجل��م��ه��وري؟  احل��زب  ناخبي  م��ع  ت��رام��ب  تعامل  على 

حينها، ف�صل الدميقراطيني يف “�صرقة” النتخابات؟
النتيجة  ت��رام��ب  �صي�صتخدم  “هل  ثي�صن:  ف��ت�����ص��اءل  ال��ع��ك�����س،  ح���دث  اإن  اأم���ا 
اجلمهوري  احلاكم  �صُيحّقق  و”هل  النتخابية؟”؛  امل��وؤام��رة  نظريات  لتغذية 
رون دي�صانتي�س فوزاً يف فلوريدا )ولية فاز فيها ترامب بثالث نقاط فقط(، 
وي�صتخدم فوزه ليوؤكد اأنه يف و�صع اأف�صل لقيادة احلزب اجلمهوري اإىل الن�صر 
يف عام “2024؟؛ و”هل �صيربز جنم اأي من املر�ّصحني يف انتخابات الثالثاء، 

ليكون مر�ّصح احلزب اجلمهوري املحتمل للرئا�صة عام 2024؟«.

ت��ف��اه��م ع��ل��ى ه��ام�����س ق��م��ة ال��ن��ات��و يف م��دري��د يف ح��زي��ران/ي��ون��ي��و، تتناول 
ا طلبات ت�صليم املطلوبني. مذاك، عرّبت تركيا عن نفاد �صربها، اإذ  خ�صو�صً
اإن ال�صويد مل ُتقدم �صوى على ت�صليم مطلوب واحد منذ بداية العام بتهمة 
توبيا�س  ال�صويدي  اخل��ارج��ي��ة  وزي��ر  اأّن  غ��ر  “احتيال«. 
اأواخر  بر�س  فران�س  وكالة  مع  مقابلة  قال يف  بيل�صتورم 
�صتوكهومل تعرف  باأّن  اإنه مقتنع  الأول/اأكتوبر،  ت�صرين 
“حوار  اإىل  التفاهم، م�صًرا  ببنود مذكرة  “تفي”  كيف 

اإيجابي” مع اأنقرة.
بيل�صتورم  اأك���د  لل�صويد،  احل�صنة  النية  على  اإِ����ص���ارة  يف 
عن وحدات  بنف�صها”  “تناأى  اأن  ب��الده يجب  اأن  ال�صبت 
�صوريا  ل��ق��وات  الفقري  العمود  الكردية  ال�صعب  حماية 
الدميوقراطية املدعومة اأمركياً. وتعد اأنقرة الوحدات 
الذي يخو�س مترداً  الكرد�صتاين  العمال  امتداداً حلزب 

�صدها منذ عقود.
يرى بع�س املحّللني اأن النتخابات الرئا�صية والت�صريعية 
توؤّخر  قد   ،2023 حزيران/يونيو  يف  امل��ق��ررة  تركيا  يف 
اإلكي  وت�صر  الناتو.  اإىل  وفنلندا  ال�صويد  ان�صمام  اآلية 
تويغور اأ�صتاذة اجليو�صيا�صة الأوروبية يف جامعة كارلو�س 
عندما  ال�صّم  على  �صي�صادق  الرتكي  “اجلانب  اأن  اإىل  مدريد،  يف  الثالث 
يعترب اأنها اأف�صل حلظة للعب هذه الورقة. يف هذه الأثناء، �صيزيد ال�صغط 
اأن  اأ���ص��اًل  يعترب  الناتو  دول  كبًرا من  ع��دًدا  اأن  يبدو  لكن  الأرج���ح،  على 

التو�صيع �صيح�صل العام املقبل«.
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املال والأعمال
�لإمار�ت ت�صارك يف �لجتماع �ل�4 للجنة �لوز�رية �لتح�صريية 
�لد�ئمة لهيئة �ل�صوؤون �لقت�صادية و�لتنموية مبجل�س �لتعاون

متويل  ج��م��ع  املن�صة  ت�صتهدف  و 
لتقلي�س  دولر،  م���ل���ي���ار  ب��ق��ي��م��ة 
ال��ت��ح��دي��ات ال���ت���ي ت���واج���ه ال����دول 
ت���اأم���ني  ال���ن���ام���ي���ة وامل���ت���م���ث���ل���ة يف 
ال���ت���م���وي���ل واخل����������ربات ال����الزم����ة 
لتطوير م�صاريع الطاقة النظيف، 
ا�صتثمارات  ا�صتقطاب  اإىل  اإ�صافًة 
م��ل��ي��ار دولر   2 ب��ق��ي��م��ة  اإ���ص��اف��ي��ة 
الدولية،  التمويل  موؤ�ص�صات  م��ن 
جيجاواط   1.5 لإن����ت����اج  ���ص��ع��ي��اً 
امل�صاريع  م��ن  املنتجة  الطاقة  م��ن 
املن�صة  قبل  من  املمولة  اجل��دي��دة 
اأن  ي��ذك��ر   .2030 ال��ع��ام  ب��ح��ل��ول 
للتغر  امل���ت���ح���دة  الأمم  م����وؤمت����ر 
املناخي “27COP« الذي يعقد 
بجمهورية  ال�صيخ  �صرم  مدينة  يف 
“معاً  �صعار  حت��ت  العربية  م�صر 
نتائج  لتحقيق   .. ال��ت��ن��ف��ي��ذ  ن��ح��و 
طموحة” ي�صعى اإىل اتخاذ العديد 
من القرارات احلازمة ملواجهة اآثار 
ت�صت�صيف  فيما  امل��ن��اخ��ي،  ال��ت��غ��ر 
الثامنة  ال������دورة  الإم�������ارات  دول����ة 
وال��ع�����ص��ري��ن مل���وؤمت���ر الأط������راف يف 
الإطارية  امل��ت��ح��دة  الأمم  اتفاقية 
 »COP28« امل��ن��اخ  ت��غ��ر  ب�����ص��اأن 
ل�صتكمال   2023 امل��ق��ب��ل  ال��ع��ام 
ملواجهة  العاملية  اجل��ه��ود  م�صرة 
التحديات العاملية للتغر املناخي.

•• اأبوظبي-وام:

للتنمية  اأب��وظ��ب��ي  �صندوق  �صاهم 
ب����دع����م ج����ه����ود دول�������ة الإم����������ارات 
انت�صار  ت���ع���زي���ز  اإىل  وال����ه����ادف����ة 
م�صاريع الطاقة املتجددة يف الدول 
الدولية  اجلهود  وتعزيز  النامية، 
والعمل  امل���ن���اخ  مل��واج��ه��ة حت���دي���ات 
الكربونية  النبعاثات  خف�س  على 

ال�صارة بالبيئة.
فمنذ عام 1974 مول ال�صندوق 
73 م�صروعاً ا�صرتاتيجياً يف قطاع 
قيمتها  ب��ل��غ��ت  امل��ت��ج��ددة  ال��ط��اق��ة 
ا�صتفادت  دره����م،  م��ل��ي��ار   4.569
قارات  خمتلف  يف  دول��ة   54 منها 
ال�صندوق  وي����ح����ر�����س  ال�����ع�����امل. 
م�صاريع  اأن���واع  خمتلف  دع��م  على 
تلبية  ل�صمان  النظيفة  ال��ط��اق��ة 
الطاقة  ع���ل���ى  امل���ت���ن���ام���ي  ال���ط���ل���ب 
وتاأمني توفر الكهرباء ب�صكل اآمن 

وم�صتدام للدول ال�صريكة.
ال��ت��ي مولها  امل�����ص��اري��ع  ���ص��اه��م��ت  و 
القدرة  ن�صبة  رف���ع  يف  ال�����ص��ن��دوق 
النظيفة،  الطاقة  م��ن  الإن��ت��اج��ي��ة 
الوقود  ع��ل��ى  اع��ت��م��اده��ا  وخ��ف�����س 
خف�س  وك�����ذل�����ك  الأح���������ف���������وري، 
انبعاثات ثاين اأك�صيد الكربون، اإىل 
فر�س  م��ن  الآلف  ت��وف��ر  ج��ان��ب 

م�صروعاً،   11 مت��وي��ل  ال�����ص��ن��دوق 
 6 ال��ط��اق��ة املنتجة  اإج��م��ايل  وب��ل��غ 
يف  امل�����ص��اري��ع  و�صاهمت  م��ي��غ��اواط، 
حتقيق 3.7 مليون دولر وفورات 
حجم   8،447 وك��ذل��ك  ال���وق���ود، 
ان���خ���ف���ا����س ان���ب���ع���اث���ات غ�����از ثاين 

اأك�صيد الكربون �صنوياً.
ال�صندوق  �صاهم   2017 عام  ويف 
ال�صراكة  �صندوق  مبادرة  بتمويل 
جزر  ودول  الإم��������ارات  دول�����ة  ب���ني 
 50 بلغت  بقيمة  الكاريبي  البحر 
 16 منها  ا�صتفادت  دولر  مليون 
ميغاواط   9.43 ب�صعة  ج��زي��رة، 
من اإجمايل الطاقة املنتجة، خالل 

3 دورات متويلية.
للتنمية  اأب��وظ��ب��ي  ���ص��ن��دوق  وي��ع��د 
اإىل  تن�صم  تنموية  موؤ�ص�صة  اأول 
لت�صريع  العاملية  التمويل  من�صة 
املتجددة  ال��ط��اق��ة  ن��ح��و  الن��ت��ق��ال 
اطالقها  مت  وال��ت��ي   ”ETAF“
يف   »COP26« م���وؤمت���ر  خ����الل 
املتحدة  باململكة  جال�صكو  مدينة 
والتي   ،2021 نوفمرب  �صهر  يف 
م�صاريع  ن�صر  ت�صريع  اإىل  ت��ه��دف 
وحلول الطاقة املتجددة يف الدول 
الإم���ارات  دول��ة  وتعهدت  النامية، 
من  دولر  م��ل��ي��ون   400 ب��ت��ق��دمي 

خالل �صندوق اأبوظبي للتنمية.

م�صرة  ع��زز  مم��ا  لل�صكان،  العمل 
والجتماعي  الق��ت�����ص��ادي  ال��ن��م��و 
للدول  امل�صتدامة  التنمية  وحقق 
امل�����ص��ت��ف��ي��دة. وق����ال ���ص��ع��ادة حممد 
�صيف ال�صويدي، مدير عام �صندوق 
ت�صريحات  يف  للتنمية  اأب��وظ��ب��ي 
 : الإم������ارات /وام/  اأن���ب���اء  ل��وك��ال��ة 
الر�صيدة  ال���ق���ي���ادة  “بتوجيهات 
اأولت دولة الإمارات قطاع الطاقة 
املتجددة اهتماماً خا�صاً و ا�صتثمر 
ال�������ص���ن���دوق مب�����ص��اري��ع ن��وع��ي��ة يف 
وخالل  النظيفة،  ال��ط��اق��ة  جم��ال 
جهود  دع��م  على  ح��ر���س  م�صرته 
اأف�صل  الدويل ل�صتخدام  املجتمع 

امل�صتدامة  الق��ت�����ص��ادي��ة  التنمية 
و ك��ان��ت الإم�����ارات م��ن اأوائ����ل دول 
اتفاقية  ع���ل���ى  امل���وق���ع���ة  امل��ن��ط��ق��ة 
 ،2015 ع���ام  ل��ل��م��ن��اخ يف  ب��اري�����س 
�صيا�صة تنويع  التزامها يف  وكذلك 
ال��ط��اق��ة وت��ع��زي��ز كفاءتها  م�����ص��ادر 

على م�صتوى حملي وعاملي«.
للتنمية  اأبوظبي  �صندوق  واأط��ل��ق 
لتمويل  م���ب���ادرة   2013 ع���ام  يف 
م�صاريع الطاقة املتجددة يف الدول 
الوكالة  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون  ال��ن��ام��ي��ة 
الدولية للطاقة املتجددة “اآيرينا” 
دولر  مليون   350 بلغت  بقيمة 
لدعم الدول الأع�صاء يف “اآيرينا” 

املمار�صات العاملية يف جمال البيئة، 
وتطوير  املبتكرة  التقنيات  وتبني 
احل�����ل�����ول امل���������ص����ت����دام����ة مل���واج���ه���ة 

التحديات املناخية ”.
واأ�صاف ال�صويدي: مبنا�صبة انعقاد 
والع�صرين  ال�صابعة  الدورة  اأعمال 
ملوؤمتر الدول الأطراف يف اتفاقية 
الأمم املتحدة الإطارية ب�صاأن تغر 
يف م�صر فاإن   »27COP“ املناخ
�صاهم  للتنمية  اأب��وظ��ب��ي  �صندوق 
املوؤ�ص�صات  جانب  اإىل  فاعل  ب��دور 
الإم���ارات  ري���ادة دول��ة  الوطنية يف 
العمل  وتبوئها مراكز متقدمة يف 
حتقيق  يف  وامل�������ص���اه���م���ة  امل���ن���اخ���ي 

حتتية  بنية  توفر  م��ن  ومتكينها 
متطلبات  ت������واك������ب  م�����ت�����ط�����ورة 
القدرة  وتعزز  امل�صتدامة،  التنمية 
املتزايد  الطلب  وتلبي  الإنتاجية 
ع��ل��ى ال��ك��ه��رب��اء وامل��ي��اه وف���ق اأعلى 
م�����ص��ت��وي��ات اجل�������ودة ح���ي���ث م����ّول 
ال�������ص���ن���دوق ���ص��م��ن امل�����ب�����ادرة 26 
ميغاواط،   265 ب�صعة  م�صروعاً 
 7 21 دولة خالل  ا�صتفادت منها 

دورات متويلية مت تنفيذها.
 ،2013 ع��ام  ال�صندوق يف  وم��ّول 
���ص��ن��دوق ال�����ص��راك��ة ب��ني الإم����ارات 
بقيمة  الهادئ  املحيط  ج��زر  ودول 
نفذ  ح���ي���ث  دولر  م���ل���ي���ون   50

�أبوظبي للتنمية مول 73 م�صروعًا ��صرت�تيجيًا بقطاع �لطاقة �ملتجددة يف 54 دولة بقيمة 4.5 مليار درهم منذ1974

امل�صتدامة لالقت�صادات اخلليجية ويعزز الرفاه ل�صعوبها.
جميع  متتلك  اخلليجي  ال��ت��ع��اون  جمل�س  دول  “اإن  وق����ال: 
اأن تكون اإحدى الدعائم الأ�صا�صية  املقومات التي متكنها من 
التعامل  يف  جتربتها  ولعل  العاملية،  التجارة  حركة  لتحفيز 
حققته  ال���ذي  املبكر  وال��ت��ع��ايف  كوفيد-19  جائحة  اأزم���ة  م��ع 
اق��ت�����ص��ادات��ه��ا ت��وؤك��د ذل���ك، ون��ح��ن ع��ل��ى ث��ق��ة ب��اأه��م��ي��ة التعاون 
دول  ب��ني  القت�صادية  ال��وح��دة  لتحقيق  امل�����ص��رتك  اخلليجي 
جمل�س التعاون بحلول عام 2025، وهو امل�صتهدف الرئي�صي 
والتنموية،  الق��ت�����ص��ادي��ة  ال�����ص��وؤون  هيئة  ع��م��ل  ب��رن��ام��ج  م��ن 
رائ��دة ت�صب يف  وذل��ك من خ��الل تطبيق م��ب��ادرات وم�صاريع 

املوا�صيع  من  ع��دداً  اللجنة  ا�صتعر�صت  الغاية«.  هذه  حتقيق 
امل�صرتك  اخلليجي  ال��ع��م��ل  ج��ه��ود  بتعزيز  امل��رت��ب��ط��ة  ال��ه��ام��ة 
املبادرات  مقدمتها  ويف  والتنموي  القت�صادي  امل�صتويني  على 
وامل�صاريع التي �صت�صاهم يف حتقيق الوحدة القت�صادية بحلول 
واأكد معايل بن طوق الدور املحوري للهيئة يف   .2025 عام 
تذليل العقبات اأمام الو�صول اإىل الوحدة القت�صادية بني دول 
جمل�س التعاون اخلليجي، م�صراً اإىل اأهمية الدور الذي تلعبه 
التكتالت القت�صادية يف �صوء املتغرات التي ت�صهدها الأ�صواق 
القت�صادي  النمو  ا�صتدامة  يف  كذلك  ي�صاهم  ومب��ا  العاملية، 

والتنمية لدول جمل�س التعاون.

•• الريا�س -وام:

�صاركت دولة الإمارات العربية املتحدة يف الجتماع الرابع للجنة 
القت�صادية  ال�����ص��وؤون  لهيئة  الدائمة  التح�صرية  ال��وزاري��ة 
يف  وذلك  العربية،  اخلليج  لدول  التعاون  مبجل�س  والتنموية 

مقر الأمانة العامة ملجل�س التعاون يف مدينة الريا�س.
واأك��د معايل عبداهلل بن طوق امل��ري وزي��ر القت�صاد ، حر�س 
دولة الإمارات على تعزيز اأوا�صر التعاون مع الأ�صقاء يف دول 
دعم  ب�صرورة  الر�صيدة،  القيادة  لتوجيهات  تنفيذاً  اخلليج، 
التنمية  ي��دع��م ج��ه��ود  امل��ج��الت، مب��ا  �صتى  التكامل يف  اآل��ي��ات 

جمموعة مو�نئ �أبوظبي و�لفنار للغاز  توؤ�ص�صان �صركة كيز�د للخدمات �ل�صناعية وزيرة اقت�ساد الغابات يف الكونغو ل� »وام«: 
�لعامل مطالب باتخاذ قر�ر�ت فورية 

ملو�جهة تد�عيات �لتغري �ملناخي
•• �رشم ال�سيخ يف-وام:

اأكدت روزايل ماتوندو، وزيرة اقت�صاد الغابات يف الكونغو الدميقراطية اأن )كوب 
العملية،  27( فر�صة للعامل لتنفيذ اللتزامات والتفاقيات واتخاذ اخلطوات 
خا�صة اأن العامل مير مبجموعة من التحديات التي تفر�س عله اتخاذ اخلطوات 

والقرارات الفورية ملواجهة التداعيات ال�صلبية للتغر املناخي.
العامل  “وام”:  الإم����ارات  اأن��ب��اء  لوكالة  خا�صة  ت�صريحات  يف  ماتوندو  وق��ال��ت 
�صنوي،  ب�صكل  اأ�صبح معدل درج��ات احل��رارة يرتفع  ي�صتطيع النتظار، حيث  ل 
اآليات  ونبحث  تواجهنا،  التي  التحديات  يف  ونتناق�س  جنتمع  اأن  علينا  ولذلك 
ملواجهة  القادرة على دعم اجلهود احلالية  الطبيعية  للحلول  والتطبيق  العمل 
كبر  بوفد  العربية  اإىل جمهورية م�صر  “ جئنا  واأ�صافت:  املحتملة.  العواقب 
يرتاأ�صه فخامة رئي�س الكونغو الدميقراطية، للحديث عن الغابات املطرة التي 
خف�س  يف  ودوره��ا  ال�صا�صعة  مل�صاحتها  نظراً  اأجمع،  للعامل  الأهمية  ذات  متيزنا 
على  ق��ادرة  غاباتنا  يجعل  ال��ذي  الأم��ر  الكربون،  وامت�صا�س  الكربون  انبعاثات 
توفر حل طبيعي ملواجهة التغر املناخي. واأ�صارت اإىل اأن بالدها تتطلع لعقد 
ال�صراكات مع الدول واملوؤ�ص�صات، مو�صحة اأهمية العمل على توفر التكنولوجيا 
الدول،  امل�صاحات يف  لإدارة  املنا�صبة  الآليات  واإيجاد  الطبيعية  للحلول  الداعمة 
الأو�صاع  اأن  اإىل  ولفتت  التنفيذ.  ملرحلة  النتقال  على  ق��ادراً  العامل  يجعل  مبا 
ملواجهة  العامل  توحد  على  �صلباً  توؤثر  قد  العامل  ي�صهدها  التي  اجليو�صيا�صية 
التغر املناخي، موؤكدة اأهمية العمل على اإيجاد ال�صالم العاملي، باعتباره الأ�صا�س 

يف الرتقاء نحو تنفيذ احللول املناخية.
اأعربت   ،»28 »ك��وب  املقبلة  ال���دورة  لفعاليات  الإم���ارات  دول��ة  ا�صت�صافة  وح��ول 
ماتوندو عن �صعادتها البالغة با�صت�صافة دولة الإم��ارات، م�صرة اإىل اأن الدورة 
املقبلة �صتكون فر�صة لتعزيز ال�صراكات بني خمتلف الأطراف خا�صة اأن العامل 
املزيد من  مير بتحديات مت�صابهة يف خمتلف دولة، كما �صيمثل من�صة لتخاذ 

اخلطوات واملبادرات الداعمة ملنظومة العمل الدويل.

•• اأبوظبي-وام: 

القت�صادية  خليفة  مناطق  اأعلنت 
اأبوظبي - جمموعة كيزاد العاملة 
القت�صادية  امل��دن  حمفظة  �صمن 
ملجموعة  التابعة  احل��رة  واملناطق 
اأب��وظ��ب��ي، وامل��رك��ز املتكامل  م��وان��ئ 
واخلدمات  وال���ت���ج���ارة  ل��ل�����ص��ن��اع��ة 
اأبوظبي، عن  اإم��ارة  اللوج�صتية يف 
م�صروع  لتاأ�صي�س  اتفاقية  توقيع 
موانئ  جم��م��وع��ة  ب���ني  م�����ص��رتك 
للغاز  ال���ف���ن���ار  و����ص���رك���ة  اأب���وظ���ب���ي 
القاب�صة  الإث��م��ار  ل�صركة  التابعة 
التي تعمل �صمن اأن�صطة اقت�صادية 

متنوعة يف دولة الإمارات . 
وت�صرف ال�صركة اجلديدة الناجتة 
“كيزاد  وامل�صماة  التعاون  هذا  عن 
مهام  على  ال�صناعية”  للخدمات 
املقدمة  ال��ق��ي��م��ة  ع���رو����س  ت��ع��زي��ز 
ومتابعة  ال�صناعيني  للمتعاملني 
اخلدمات  عرو�س  وتطوير  تقييم 

التخ�ص�صية اجلديدة. 
وت��ق��دم ���ص��رك��ة ال��ف��ن��ار ل��ل��غ��از التي 
ت���ت���خ���ذ م������ن م����دي����ن����ة اأب����وظ����ب����ي 
ع����دة �صركات  ل��ه��ا، وت�����ص��م  م���ق���راً 
ف��رع��ي��ة، خ��دم��ات م��ت��ن��وع��ة ت�صمل 
وامل�صرتيات  الهند�صية  اخل��دم��ات 

ال��ه��ام��ل��ي، الرئي�س  واأك���د ع��ب��داهلل 
القت�صادية  امل������دن  ال���ت���ن���ف���ي���ذي، 
جمموعة   – احل�������رة  وامل����ن����اط����ق 
املجموعة  ال��ت��زام  اأبوظبي،  موانئ 
تت�صم  ب��ت��وف��ر خ���دم���ات  ال���را����ص���خ 
باأعلى درجات اجلودة وال�صتدامة 
ملتعامليها مبا ي�صمل مرافق البنية 
ال��ت��ح��ت��ي��ة امل���ت���ط���ورة واخل����دم����ات 
الت�صنيع  لأن�������ص���ط���ة  امل���ت���م���ي���زة 
ام���ت���داد منظومة  ع��ل��ى  وال��ت��وزي��ع 
واللوج�صتية.   ال�صناعية  الأعمال 
وقال: ندرك متاماً الدور احلا�صم 
ت��وؤدي��ه مثل ه��ذه اخلدمات  ال���ذي 
نطاق  تو�صيع  يف  التحتية  والبنى 
����ص���راك���ات���ن���ا ال����ص���رتات���ي���ج���ي���ة مع 
امل��وؤ���ص�����ص��ات ال�����ص��ن��اع��ي��ة ال���رائ���دة، 
التي حتتاج دائماً اإىل قدرات تتيح 
عملياتها  يف  التو�صع  موا�صلة  لها 
الذي  ال�صريع  النمو  مع  بالتوازي 
ذلك،  على  وبناًء  اأعمالها.  ت�صهده 
ف��اإن اإط��الق وح��دة اأع��م��ال جديدة 
املتطلبات،  ه��ذه  تلبية  على  ت��رك��ز 
م��ل��م��و���س يف رفع  ب�����ص��ك��ل  ي�����ص��ه��م 
م�����ص��ت��وى اخل���دم���ات امل��ق��دم��ة اإىل 
م��ت��ع��ام��ل��ي��ن��ا ���ص��م��ن اأع���ل���ى درج����ات 
ال�����ص��الم��ة. ون��ح��ن ع��ل��ى ث��ق��ة باأن 
للخدمات  “كيزاد  �صركة  تاأ�صي�س 

ال�صناعية” بالتعاون �صركة الفنار 
كفاءة  ���ص��ي�����ص��م��ن حت�����ص��ني  ل��ل��غ��از 
اخلدمات، ويتيح جلميع املتعاملني 
و�صوًل �صهاًل اإىل اأف�صل اخلدمات 
تناف�صية  ي���ع���زز  مب���ا  ال�����ص��ن��اع��ي��ة 
اأع��م��ال��ه��م وك��ف��اءت��ه��ا.  ب���دوره عرّب 
م�صطفى ر�صاد، الرئي�س التنفيذي 
فخره  عن  للغاز،  الفنار  ملجموعة 
جمعت  ال��ت��ي  الطويلة  بال�صراكة 
جمموعة  م��ع  للغاز  الفنار  �صركة 
مبجموعة  ممثلة  اأبوظبي  موانئ 
ك��ي��زاد.  وق���ال: ج��رى الت��ف��اق مع 
على  ك��ي��زاد  جمموعة  يف  �صركائنا 
اإىل  ال��را���ص��خ��ة  بعالقتنا  الرت��ق��اء 
م�صتويات متقدمة تتيح لنا متتني 
هذا التحالف وتقدمي خدمات اأكرث 
ت��دع��م ال����دور ال���ذي نوؤديه  مت��ي��زاً 
�صوية يف موا�صلة تطوير منظومة 
الأع�����م�����ال ال�������ص���ن���اع���ي���ة. وت�������وؤدي 
العميق  وفهمنا  الوا�صعة  خرباتنا 
ال�صناعيني  املتعاملني  ملتطلبات 
يف دولة الإم��ارات العربية املتحدة 
العاملية  الأ�����ص����واق  م���ن  وال���ع���دي���د 
ابتكار  يف  م��ه��م��اً  دوراً  الأخ�������رى 
من  فريدة  خدمات  جديدة  حلول 
خ��الل ه��ذا امل�����ص��روع امل�����ص��رتك مع 

جمموعة كيزاد. 

�صركة  م��ظ��ل��ة  حت���ت  ل��ل��م��وظ��ف��ني 
التابعة  للمجمعات”  “كيزاد 
اجلديدة  ال�����ص��رك��ة  و�صتعمل  ل��ه��ا. 
مرافق  تطوير  يف  ال�صتثمار  على 
قدرات  ودع��م  حديثة،  حتتية  بنية 
اإدارة  ك���ي���زاد يف جم���ال  جم��م��وع��ة 
اإىل  ب��الإ���ص��اف��ة  املتنوعة،  اأ�صولها 
اخلدمات  ع��رو���س  قائمة  تو�صيع 
التي يجري توفرها للمتعاملني.  

الأمريكية  امل���ت���ح���دة  وال�����ولي�����ات 
واأمريكا اجلنوبية. 

فيما توفر جمموعة كيزاد بف�صل 
مقراً  املتكاملة  اأعمالها  منظومة 
م�صتثمراً   1750 م����ن  لأك������رث 
ق���ط���اع���اً   17 ����ص���م���ن  ي���ع���م���ل���ون 
م�صاحة  ع��ل��ى  ومت���ت���د  ���ص��ن��اع��ي��اً، 
ت�صم  مربع  كيلومرت   550 تبلغ 
�صكنياً  جم���م���ع���اً   40 م����ن  اأك������رث 

اإىل عدد  وال�����ص��ي��ان��ة  والإن�������ص���اءات 
وال�صت�صاريني  املطورين  كبار  من 
العام  القطاعني  �صمن  واملقاولني 
واخل����ا�����س ع��ل��ى ح���د �����ص����واء. كما 
القاب�صة  الإث���م���ار  ���ص��رك��ة  ت��غ��ط��ي 
ال��ت��ي ت�����ص��م ���ص��رك��ة ال��ف��ن��ار للغاز 
�صمن حمفظة اأعمالها، جمموعة 
وا�صعة من الأ�صواق العاملية ت�صمل 
واآ�صيا  الأو����ص���ط  ال�����ص��رق  م��ن��اط��ق 

•• دبي -وام:

الن�صخة  ف��ع��ال��ي��ات  اأم�������س  ان��ط��ل��ق��ت 
الإقليمي  “امللتقى  م���ن  ال��ث��ال��ث��ة 
ال������ذي  املعمارية”  ل���ل���ه���ن���د����ص���ة 
التابع  للت�صميم  دب��ي  ح��ي  ينظمه 
�صيقدم  ح���ي���ث  ت���ي���ك���وم،  مل��ج��م��وع��ة 
ع���رو����ص���اً وم�������ص���روع���ات م����ن اأب�����رز 
�����ص����رك����ات ال���ه���ن���د����ص���ة امل���ع���م���اري���ة 
ت�صورها  ت��ربز  والعاملية  الإقليمية 
ي�صتمر  م�����ص��ت��دام.  م�صتقبل  ل��ب��ن��اء 
اجلاري  نوفمرب   13 حتى  امللتقى 
ع��ل��ى ه��ام�����س ف��ع��ال��ي��ات اأ���ص��ب��وع دبي 
ل��ل��ت�����ص��م��ي��م، امل���ه���رج���ان الإب����داع����ي 

وهو  للت�صميم،  دب��ي  حي  يف  القائم 
ا�صتوديو اإماراتي للهند�صة املعمارية 
معا�صراً  ن��ه��ج��اً  وي��ت��ّب��ع  والت�صميم 
لدمج معاير ال�صتدامة بالهند�صة 
“ون�س  ع�����ن  ف�������ص���اًل  امل����ع����م����اري����ة، 
من   ” و”ِكننْ فوري�صت”،  اإي��ه  اأب���ون 
“ف�صاء  ت�صميم ال�صتوديو الأردين 
يور  دوز  مات�س  و”هاو  �صباي�س”، 
و”اجلرجور”  واي؟”،  دي������ربي 
املعمارية  امل��ه��ن��د���ص��ة  ت�����ص��م��ي��م  م���ن 
و�صوًل  ال��رّي�����س،  ���ص��ارة  البحرينية 
من  ريني�صين�س”  ب���امل  “اإيه  اإىل 
ت�صميم املهند�صة املعمارية الهندية 

�صيما جون.

والأعمال  وال��رتك��ي��ب��ات  امل��ع��رو���ص��ة 
اأن  م��وؤك��دًة  النموذجية،  الهند�صية 
الأفكار  ال�صوء على  املعر�س ي�صلط 
ذات  الهند�صية  والأع���م���ال  املبتكرة 
الروؤية امل�صتقبلية يف خمتلف اأنحاء 
حي دبي للت�صميم، والتي �صتتمحور 
حول م�صتقبل قطاع البناء امل�صتدام. 
واأعمال  فعاليات  امل��ع��ر���س  وي�صمل 
دوم”،  ميتافر�س  “ديوان  من  لكل 
عمل  وه��و  رينج”  ميوزيكال  و”ذي 
هند�صي يجمع بني ت�صاميم الإ�صاءة 
“فروم  بجانب  املبتكرة،  واملو�صيقى 
م��ن ت�صميم  اآن��د تريز”  ذي دي��ون��ز 
كوليكتيف”  “اأر�س  ا����ص���ت���ودي���و 

الإبداعي  ل��ل��ح��ي  ال�����ص��م��ايل  ال��ف��ن��اء 
وو����ص���ط���ه. وت�������ص���ّم ه����ذه الأع���م���ال 
م�صنوعة  ب���ارزة  واأج��ن��ح��ة  تركيبات 
من مواد م�صتدامة، مثل بقايا �صجر 
ال�صيد  و���ص��ب��اك  وامل���ح���ار  ال��ن��خ��ي��ل 
القدمية ومواد مّتت اإعادة تدويرها 
خديجة  وق���ال���ت  ا���ص��ت��خ��دام��ه��ا.  اأو 
دبي  حلي  الرئي�س  نائب  الب�صتكي، 
للت�صميم، اإن اأ�صبوع دبي للت�صميم، 
يعك�س التزام دبي الرا�صخ بالت�صميم 
والب���ت���ك���ار، ي��ت��م��ح��ور امل��ع��ر���س هذا 
التي  الت�صاميم  ابتكار  ح��ول  ال��ع��ام 
م�صتدام،  م�صتقبل  ب��ن��اء  يف  ت�صهم 
وذل�����ك م���ن خ����الل ك���اف���ة الأع���م���ال 

الأكرب على م�صتوى املنطقة املنعقد 
بال�صراكة ال�صرتاتيجية مع حّي دبي 
جمموعة  امللتقى  ويقدم  للت�صميم. 
التي تعك�س  الهند�صية  الأعمال  من 
امل���و����ص���وع ال��رئ��ي�����ص��ي لأ����ص���ب���وع دبي 
للت�صميم لهذا العام، وهو الت�صميم 
لتحقيق اأثر ملحوظ وبناء م�صتقبل 
ال�����ص��وء على  ي�صلط  ك��م��ا  م�����ص��ت��دام، 
الأثر الإيجابي الذي ميكن اأن يعود 
ويجري  البيئة.  على  الت�صميم  ب��ه 
املبتكرة  الهند�صية  الأع��م��ال  عر�س 
خمتلفة  م���واق���ع  يف  الأوىل  ل��ل��م��رة 
يف  مب��ا  للت�صميم،  دب���ي  ح��ي  �صمن 
الأبعاد �صمن  ذلك م�صاحة متعددة 

�أمن عام جمل�س �لتو�زن: م�صاركة �لإمار�ت يف معر�س �نطالق �مللتقى �لإقليمي للهند�صة �ملعمارية يف حي دبي للت�صميم
�لبحرين للطري�ن جت�ص�يد للعالق�ات �لأخوي�ة �ملتين�ة 

•• اأبوظبي-وام:

ت�����ص��ارك دول���ة الإم�����ارات يف ال����دورة ال�����ص��اد���ص��ة ملعر�س 
قاعدة  يف  �صيقام  وال���ذي  للطران  ال���دويل  البحرين 
11 نوفمرب   -  9 الفرتة من  ال�صخر اجلوية خالل 
واحد  وه��و  للدولة  الوطني  اجل��ن��اح  وي�صم  اجل����اري.  
من اأكرب الأجنحة امل�صاركة، عددا كبرا من املوؤ�ص�صات 
اأحدث  تعر�س  وال��ت��ي  اخلا�صة  وال�صركات  احلكومية 
املنتجات واحللول املتطورة يف جمالت الدفاع والطران 
ال��ع�����ص��ك��ري وال���ت���ج���اري.  وي�����ص��رف جم��ل�����س الإم������ارات 
لل�صركات الدفاعية على تنظيم اجلناح الوطني للدولة 
اإدارة  يف معر�س البحرين للطران، فيما ي�صرف على 
اجلناح جمل�س التوازن، وهو اجلهة امل�صوؤولة عن اإدارة 
الدفاعية  للقطاعات  والعقود  وامل�صرتيات  ال�صتحواذ 
والأم���ن���ي���ة يف ال���دول���ة . وي��ع��م��ل امل��ج��ل�����س ع��ل��ى متكني 
ال�صراكات  خالل  من  التكنولوجي  والتطوير  البتكار 

وال�صتثمارات والدعم والتعاون. 
واأكد �صعادة طارق عبد الرحيم احلو�صني، الأمني العام 
ملجل�س التوازن، اأن م�صاركة اجلناح الوطني للدولة يف 
الأخوية  للعالقات  جت�صيداً  تاأتي  العاملي  احل��دث  ه��ذا 
املتينة للبلدين يف ظل القيادة الر�صيدة ل�صاحب ال�صمو 
ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة “حفظه 
ملك  خليفة،  اآل  عي�صى  بن  حمد  امللك  وجاللة  اهلل” 

الوطني  اجلناح  ويعر�س  ال�صقيقة.   البحرين  مملكة 
طيفا  للطران  ال���دويل  البحرين  معر�س  يف  للدولة 
وا�صعا من املنتجات واحللول التي حتمل عالمة “�صنع 
اإي��دج وياه  اإماراتية رائ��دة مثل  ل�صركات  يف الإمارات” 

�صات وجال واأمروك واحلمرا وكاليد�س. 
لالت�صال  التنفيذي  املدير  اجلابر،  اأحمد  منى  وقالت 
املوؤ�ص�صي مبجل�س التوازن، اإن معر�س البحرين الدويل 
للطران يوفر الفر�صة للم�صاركني من دولة الإمارات 
والتوا�صل  املبتكرة  وحلولهم  منتجاتهم  ل�صتعرا�س 
فر�س  على  للتعرف  للطران  العاملية  القطاعات  مع 

التعاون وال�صراكة. 
املعر�س  يف  ال��دول��ة  ج��ن��اح  يحظى  اأن  يتوقع  واأ���ص��اف��ت 
املوؤ�ص�صات  معظم  واأن  خا�صة  ال��زوار  من  كبر  باإقبال 
الطران  قطاعات  يف  العاملة  الإم��ارات��ي��ة  وال�صركات 

حتر�س على امل�صاركة يف هذا احلدث. 
العاملية  ال�������ص���رك���ات  م���ن  ال���ع���دي���د  م�����ص��ارك��ة  وي��ن��ت��ظ��ر 
الع�صكرية  وال�صناعات  الطران  ع��امل  يف  املتخ�ص�صة 
ال�صلة  ذات  ال�صناعات  من  وغرها  الف�صاء  و�صناعة 
بقطاع الطران يف فعاليات املعر�س والذي �صتقام على 
هام�صه العديد من املنتديات الدولية ذات الطابع املدين 
ر�صمية  وع�صكرية  مدنية  وف���ود  بح�صور  والع�صكري 
واملطارات  ال��ط��ران  �صركات  وروؤ���ص��اء  امل�صتوى،  رفيعة 

بالإ�صافة اإىل روؤ�صاء ال�صركات امل�صاركة يف املعر�س. 
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املال والأعمال

�لرئي�س �مل�صري يطلق مبادرة �ملنتدى �لعاملي للهيدروجن �لأخ�صر بال�صر�كة مع بلجيكا
•• �رشم ال�سيخ-وام: 

اأعلن الرئي�س امل�صري عبد الفتاح ال�صي�صي عن اإطالق مبادرة “املنتدى 
العاملي للهيدروجني الأخ�صر” بامل�صاركة مع بلجيكا - وبالتن�صيق مع 
عدد من ال�صركاء، بهدف اإن�صاء من�صة دائمة، للحوار بني الدول املنتجة 
وموؤ�ص�صات  واملنظمات،  القطاع اخلا�س  للهيدروجني ومع  وامل�صتهلكة 
التمويل العاملة يف هذا املجال، بغر�س تن�صيق ال�صيا�صات والإجراءات، 
يف  ي�صاهم  مب��ا  ال��ه��ي��دروج��ني  يف  وال�صتثمار  للتجارة  مم���رات  وخ��ل��ق 

الإ�صراع من وترة النتقال العادل، الذى ن�صبو اإليه جميًعا.
وقال الرئي�س ال�صي�صي - يف كلمته خالل م�صاركته يف املائدة امل�صتديرة 
“ال�صتثمار يف م�صتقبل الطاقة : الهيدروجني الأخ�صر” التي تعقد 
اأعلن من هنا، عن مبادرة جديدة،  يف اإطار فعاليات “قمة املناخ 27” - 

احللول، على �صعيد التوجه نحو القت�صاد الأخ�صر، خالل ال�صنوات 
القادمة مبا ميثله من فر�صة حقيقية للتنمية القت�صادية، املتوافقة 
م�صرا  “اتفاق باري�س”،  اأه��داف  مع جهود مواجهة تغر املناخ، ومع 
اإىل اأن الكثر من الدول،بداأت بالفعل، يف اتخاذ خطوات جادة يف هذا 
الجتاه �صواء من خالل �صياغة �صيا�صات وطنية للهيدروجني اأو من 
خالل و�صع اأهداف زمنية طموحة، لالنتقال التدريجي للهيدروجني 
اأو  املحلي،  الإن��ت��اج  خ��الل  من  اإم��ا  للطاقة  رئي�صي  كم�صدر  الأخ�صر، 

ال�صتراد من اخلارج اأو كليهما.
اأدرك���ت مبكراً  ال��ت��ي  ال���دول،  اأوىل ه��ذه  اإن م�صر ك��ان��ت، م��ن  واأ���ص��اف 
اإنتاج  يف  الهائلة  اإمكاناتها  اإىل  ا�صتناداً  املجال  املتاحة يف هذا  الفر�س 
الطاقة النظيفة والتي �صتمكنها من التحول اإىل مركز عاملي، لإنتاج 

الهيدروجني الأخ�صر، على املديني املتو�صط والبعيد.

عملت عليها م�صر وبلجيكا، خالل الأ�صهر املا�صية بالتن�صيق مع عدد 
من ال�صركاء حيث ي�صعدين اليوم، العالن عن املبادرة وبال�صراكة مع 

رئي�س وزراء بلجيكا. “األك�صندر دى كروو”، 
بات  الأخ�صر”،  “الهيدروجني  م�صطلح  اأن  ال�صي�صي  الرئي�س  واأك��د 
�صياق  يف  املا�صية  القليلة  ال�صنوات  خالل  وا�صتخداًما،  �صيوًعا  الأك��رث 
على  العتماد  وتقلي�س  املُتجددة،  الطاقة  نحو  التحول  عن  احلديث 
م�صادر الطاقة التقليدية ل�صيما واأن اأزمة الطاقة التي مير بها العامل 
يف الوقت الراهن، قد فر�صت علينا جميًعا، حتدًيا حقيقًيا، يف تاأمني 
بواجباتنا جت��اه  الإخ��الل  دون  دولنا  التي حتتاجها  الطاقة  اإم��دادات 
توافقنا  التي  الأه���داف  عن  الرتاجع  اأو  العاملي��ة  املناخ  اأزم��ة  مواجهة 

عليها وال�صيا�صات الوطنية التي ن�صاهم من خاللها يف هذا اجلهد.
اأبرز  كاأحد  ياأتي  الأخ�صر،  الهيدروجني  اإن  ال�صي�صي  الرئي�س  وق��ال 

القطاع التجاري حمرك رئي�سي للتنمية امل�ستدامة

% يف 9 �أ�صهر  جمارك دبي: 19 مليون معاملة جمركية بنمو 8 

مالية دبي حت�صد لقب �جلهة �لر�ئدة يف �لتحّول �لرقمي �حلكومي

يطلق مزيد� من �ملبادر�ت ويو��صل عقد �ملو�ئد �لرئا�صية �مل�صتديرة  cop27

وز�رة �ملالية تنظم ور�صتي عمل حول تعليمات
 �إعد�د �حل�صاب �خلتامي للجهات �لحتادية عن 2022

% منو� يف �قت�صاد �أم �لقيوين خالل 9 �أ�صهر   95

درهم �صايف �أرباح �أبوظبي �لوطنية للتاأمن خالل 9 �أ�صهر  267.6
•• اأبوظبي - وام:

اأرباح  �صايف  حتقيق  للتاأمني،  الوطنية  اأبوظبي  �صركة  اأعلنت 
الأوىل  الت�صعة  الأ�صهر  خ��الل  دره��م  مليون   267.6 بقيمة 
الأق�صاط  اإجمايل  وارتفع   .2022 �صبتمرب   30 يف  املنتهية 
مليار   4.29 اإىل  لي�صل   32.4% بن�صبة  لل�صركة  املكتتبة 
�صبتمرب   30 يف  املنتهية  الأوىل  الت�صعة  الأ�صهر  دره��م خالل 
من  نف�صها  للفرتة  دره��م  مليار   3.24 مع  مقارنة   ،2022
اآل نهيان؛ رئي�س  وقال ال�صيخ حممد بن �صيف   .2021 عام 

جمل�س اإدارة �صركة اأبوظبي الوطنية للتاأمني - بهذه املنا�صبة 
- : “حققت �صركة اأبوظبي الوطنية للتاأمني منواً ملفتاً، حيث 
ارتفع اإجمايل الأق�صاط التاأمينية املكتتبة %32.4، م�صجلة 
ممتازة  �صافية  اأرب��اح��اً  ال�صركة  وحققت  دره��م،  مليار   4.29
بلغت 267.6 مليون درهم خالل الأ�صهر الت�صعة الأوىل من 
العام، التي انتهت يف 30 �صبتمرب 2022. ويعود ذلك الأداء 
التجارية،  القوي الذي �صهده ق�صم الأعمال  النمو  اإىل  املميز 
%50.7، ف�صاًل عن ثبات معدلت النمو لفروع  والذي بلغ 
املناف�صة  م��ن  بالرغم  وذل��ك   ،10.0% عند  الأف����راد  ت��اأم��ني 

احلادة وال�صغوط التي واجهتها الأ�صعار.« واأ�صاف : “وا�صلت 
للتكاليف،  املدرو�صة  اإدارتها  للتاأمني  الوطنية  اأبوظبي  �صركة 
من  اأق��ل  وه��ي   12.2% التكاليف  ارت��ف��اع  ن�صبة  بلغت  حيث 
يف  ال�صتثمار  ال�صركة  وا�صلت  كما  الأق�����ص��اط.  من��و  م��ع��دلت 
واأكدت  التقنية،  القدرات  لتعزيز  اجلديدة  الرقمية  املبادرات 
الرئي�صية  ال��رك��ائ��ز  م��ن  ب��اع��ت��ب��اره��ا  ب��ال���ص��ت��دام��ة  ال��ت��زام��ه��ا 
اللتزام  �صنوا�صل  حيث  امل�صتقبلية،  اأعمالها  ل�صرتاتيجية 
بتبني اأف�صل ممار�صات ال�صتدامة عرب جميع قطاعات اأعمالنا 

الت�صغيلية ويف املجتمعات التي نعمل �صمنها«.

املالية  الإدارة  لقطاع  امل�صاعد  الوكيل  الأم��ري،  حممد 
تعزيز  على  ال���وزارة  حر�س  املالية،  وزارة  يف  احلكومية 
التوا�صل والتن�صيق مع جميع الوزارات واجلهات الحتادية 
يف الدولة، لتقدمي الدعم الالزم للو�صول اإىلفهم اأعمق 
ومبا  احلكومية،  والتعاميم  لل�صيا�صات  اأف�صل  وتطبيق 
حلكومة  ال�صرتاتيجية  امل�صتهدفات  حتقيق  يف  ي�صاهم 
دول���ة الإم�����ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة. وق��ال��ت الأم����ري اإن 
تنظيم ور�صتي العمل ياأتي يف اإطار جهود الوزارة الرامية 
واحل�صاب  اخلتامي  احل�صاب  اإع���داد  بعمليات  لالرتقاء 
اخلتامي املوحد، وذلك التزاماً باأحكام املر�صوم رقم 26 
التي مت  العامة والإج���راءات  املالية  ب�صاأن   2019 ل�صنة 
عمليات  حت���ول  ح���ول  الحت���ادي���ة  ب��احل��ك��وم��ة  تطبيقها 

املحا�صبة اإىل اأ�صا�س ال�صتحقاق.

على التوايل، اأما يف ما يتعلق بالتجارة العامة، فكانت 
البناء،  وم��واد  الغذائية،  امل��واد  رة:  امل�صَدّ املنتجات  اأه��م 

واأجهزة الإطفاء. 
ملنتجات  ا�صتراداً  ال��دول  اأك��رث  من  اخلليج  دول  وتعُدّ 
ُعودية يف املرتبة  الإمارة، حيث حلَّت اململكة العربية ال�ُصّ
الأوىل، تلتها قطر، ثم البحرين وعمان على التوايل، 
ف��ي��م��ا ح��لَّ��ت ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة الأم��ري��ك��ي��ة يف املرتبة 
اخلام�صة بو�صفها من اأكرث الدول ا�صتراداً للمنتجات 

املحلية. 
يذكر اأن اإمارة القيوين حتتوي على اأكرث من 1000 
مركزاً  وت��ع��ُدّ  امل���ج���الت،  خمتلف  يف  �صناعية  رخ�����ص��ة 

ل�صناعة مواد التغليف. 

وُم���ن���ح���ت م��ال��ي��ة دب����ي ذل����ك ال��ل��ق��ب ل���ق���اء مت��ي��زه��ا يف 
دب��ي ومتكني  الرقمي يف حكومة  ال��ت��ح��ّول  دف��ع ج��ه��ود 
املتعاملني مع احلكومة من اأفراد وموؤ�ص�صات من �صداد 
الذكية  ال�صداد  ر�صوم اخلدمات احلكومية عرب قنوات 
عن  ال�صادرة  امل�صرفية  البطاقات  خمتلف  با�صتخدام 
مثل  العاملية،  املالية  اخل��دم��ات  �صركات  اأب��رز  من  ع��دد 

ما�صرتكارد.
التنفيذي لقطاع  امل��دي��ر  امل���ري  اأع���رب ج��م��ال ح��ام��د  و 
احل�صابات املركزية يف دائرة املالية عن حر�س حكومة 
دبي ممثلة بدائرة املالية على الإم�صاك بزمام الريادة 
دائرة  اإن  اإىل  رق��م��ن��ة اخل��دم��ات احل��ك��وم��ي��ة، لف��ت��اً  يف 
املالية تدرك اأهمية وجود حلول �صداد مايل م�صتدامة 
اإدارة النفقات ب�صفافية، ب�صفتها �صلطة  ت�صاعدها على 

الإ�صراف املبا�صر على اإدارة املال العام يف اإمارة دبي.

•• اأبوظبي-وام:

نظمت وزارة املالية موؤخراً ور�صتي عمل حول الإجراءات 
الواردة يف التعميم املايل رقم )08( ل�صنة 2022 ب�صاأن 
الحتادية  للجهات  اخل��ت��ام��ي  احل�����ص��اب  اإع����داد  تعليمات 
ال�صنة  عن  امل��وح��دة(  املالية  والبيانات  املالية  )البيانات 

املالية املنتهية يف 31 دي�صمرب 2022.
اإدارة  موظفي  م��ن  ع��دد  بح�صور  العمل  ور�صتي  عقدت 
العمليات املالية بوزارة املالية، اإ�صافة اإىل مدراء الإدارات 
الوزرات  كافة  باحل�صاب اخلتامي يف  املعنيني  واملوظفني 
واجلهات الحتادية امل�صتقلة مبجموع 160 م�صارك من 

الوزارات واجلهات الإحتادية.
�صعادة مرمي  اأك��دت  العمل؛  على تنظيم ور�صتي  وتعليقاً 

•• اأم القيوين- وام: 

بلغت �صادرات اإمارة اأم القيوين خالل الأ�صهر الت�صعة 
الأوىل من العام احلايل 2،375،935،000 درهماً، 
95 يف املائة عن العام املا�صي الذي بلغ  بزيادة قدرها 
قيمة ال�صادرات 1،270،146،000 درهماً .. لي�صهد 
ب�صورة  ملحوظا  حت�صنا  ل��الإم��ارة  القت�صادي  الأداء 
نف�صها  الفرتة  اجل��اري، مقارنة مع  العام  عامة خالل 

يف العام املا�صي.
وفيما يتعلق ب�صادرات الرخ�س ال�صناعية، فقد تنوعت 
لت�صمل عدة منتجات، جاء يف مقدمتها مواد التغليف، 
والأملنيوم، واملواد البال�صتيكية، وال�صناعات احلديدية 

•• دبي-وام:

نالت دائرة املالية يف حكومة دبي لقب “اجلهة الرائدة 
ما�صرتكارد،  م���ن  احلكومي”  ال��رق��م��ي  ال��ت��ح��ّول  يف 
الرائدة يف جمال  العاملية  ال�صركة  اأقامته  خالل حفل 
املدفوعات الرقمية، وجاء التكرمي خالل الدورة الأوىل 
نظمتها  التي   »EDGE “ما�صرتكارد  احتفالية  من 

ال�صركة لتكرمي �صركاء ما�صرتكارد يف املنطقة.
وت�صّلمت اجلائزة بالنيابة عن دائرة املالية اآمنة حممد 
لوتاه مدير اإدارة اخلدمات املالية الذكية، والتي اعتربت 
الرقمي  التحّول  يف  ال��رائ��دة  باجلهة  ال��دائ��رة  ت�صمية 
احلكومي “تكرمًيا م�صتحًقا” للجهود احلكومية التي 
املالية  اخل��دم��ات  تطوير  بهدف  املالية  دائ���رة  تقودها 

الذكية ورقمنة املدفوعات.

•• دبي – الفجر

القت�صادي  الن��ت��ع��ا���س  ان��ع��ك�����س   
ت�صهدها  التي  القوية  والنطالقة 
ب��ع��د اجلائحة  دب���ي يف م��رح��ل��ة م��ا 
اإيجاباً على القطاع التجاري، حيث 
التي  اجلمركية  املعامالت  �صجلت 
بواقع  دب��ي من��واً  اأجنزتها ج��م��ارك 
م��ع��ام��ل��ة يف  م��ل��ي��ون   19 اإىل   8%
العام  م��ن  الأوىل  الت�صعة  الأ���ص��ه��ر 
اجلاري، مقارنة مع 17.6 مليون 
م��ع��ام��ل��ة ل��ل��ف��رتة ذات���ه���ا م���ن العام 
البيانات  ع��دد  ارتفع  فيما  املا�صي، 
بيان  16.6 مليون  اإىل  اجلمركية 
جمركي مقارنة مع 15.6 مليون.

زيادة الن�ساط التجاري
حمبوب  اأح�����م�����د  �����ص����ع����ادة  وق��������ال 
م�صبح امل��دي��ر ال��ع��ام جل��م��ارك دبي 
املوانئ  ملوؤ�ص�صة  التنفيذي  الرئي�س 
“يعد  احل��رة:  واملنطقة  واجلمارك 
القطاع التجاري اأحد اأهم حمركات 
النمو يف القت�صاد املحلي، و نعمل 
يف جمارك دبي على تطوير اأنظمة 
امل�صتوى  ع��امل��ي��ة  ذك���ي���ة  ج��م��رك��ي��ة 
بهدف  الإج���راءات  واأمتتة  لت�صهيل 
دع����م ال�����ص��رك��ات وال���ت���ج���ار وزي�����ادة 
واأن�صطتهم  اأعمالهم  على  ال��ع��ائ��د 
ا�صتقطاب  وك�����ذل�����ك  ال����ت����ج����اري����ة 

قبل  من  الآم��ن��ة  البيانات  م�صاركة 
منظمة اجلمارك العاملية والإدارات 
اجل��م��رك��ي��ة الأع�������ص���اء، وت�����ص��ه��م يف 
امل�صتمر  وال���ت���ط���وي���ر  ال��ت��ح�����ص��ني 
ل����ربن����ام����ج امل�������ص���غ���ل الق���ت�������ص���ادي 
القائم  البتكار  خالل  من  املعتمد، 
اق���رتاح مفهوم  ال��ب��ي��ان��ات، مت  على 

املن�صة من قبل جمارك دبي.

خدمات جمركية
مطالبات  ت��ق��دمي  خ��دم��ة  ���ص��ج��ل��ت 
اجلمركية  ل��ل��ر���ص��وم  ال������ص�����رتداد 
الأ�صهر  خالل  مطالبة  األف   860
اجلاري  ال��ع��ام  م��ن  الأوىل  الت�صعة 
للفرتة  األف مطالبة   724 مقابل 
خدمة  ثم  املا�صي،  العام  من  ذاتها 
األف   493 وتقارير  �صهادات  طلب 
طلب،  األ�����ف   446 م��ق��اب��ل  ط��ل��ب 
جمركي  تفتي�س  م��وع��د  ح��ج��ز  ث��م 
مقابل  ح���ج���ز  ط���ل���ب  األ������ف   468
األ����ف ط��ل��ب، وخ���دم���ة طلب   390
طلب  األ��ف   200 الأعمال  ت�صجيل 

مقابل170 األف طلب ت�صجيل.

منوذج  باأنها  دب��ي  ج��م��ارك  و�صفت 
اجلمركي،  ال��ع��م��ل  يف  ب���ه  ي��ح��ت��ذى 
املعامالت  ن�����ص��ب��ة  ���ص��ج��ل��ت  ح���ي���ث 
الذكية  الأنظمة  اأجن��زت عرب  التي 
للدائرة 99.6 % بعدد 18.965 
اأنظمتنا  مليون معاملة، وت�صتطيع 
املتطورة منح املوافقة اللكرتونية 
ب�صري  تدخل  اأي  وب��دون  التلقائية 
امل����ع����ام����الت  م������ن   98% ل���ن���ح���و 
بالتخلي�س  وامل��ت��ع��ل��ق��ة  اجل��م��رك��ي��ة 
واجلدير  ال�صحنات،  عن  والإف���راج 
ال��ع��م��الء عن  ���ص��ع��ادة  اأن  ب��ال��ذك��ر 
والذكية  الل��ك��رتون��ي��ة  اخل���دم���ات 
اإىل  و������ص�����ل�����ت  دب����������ي  جل��������م��������ارك 
يف  وا���ص��ح��ة  روؤي����ة  منتلك   .98%
 2026-2021 ا�صرتاتيجيتنا 
اأه��داف رئي�صية �صنعمل   9 وحددنا 
الو�صول  اأج���ل  م��ن  حتقيقها  على 
لتطوير  اأ���ص��ا���ص��ي��ة  غ���اي���ات   4 اإىل 

عملنا خالل هذه الفرتة«.

من�سة امل�سغل االقت�سادي 
منظمة  اأن  ب����ال����ذك����ر  اجل�����دي�����ر 
جمارك  وج��ه��ت  العاملية  اجل��م��ارك 
اجلمركي  لأدائ�����ه�����ا  ون����ظ����راً  دب�����ي 
التقنية  وق����درات����ه����ا  الح���������رتايف 
تطوير  يف  ل��ل��م�����ص��اه��م��ة  امل��ب��ت��ك��رة 
القت�صادي  امل�صغل  برنامج  من�صة 
عملية  ت�صهل  من�صة  وه��ي  املعتمد 

،نائب  مكتوم  اآل  را���ص��د  ب��ن  حممد 
رئ���ي�������س جمل�س  ال�����دول�����ة،  رئ���ي�������س 
الوزراء ،حاكم دبي ،رعاه اهلل ، كما 
ال��ع��م��ل ع���ن ك��ث��ب لتنفيذ  ن��وا���ص��ل 
اأه������داف م�����ص��روع ت��ط��وي��ر اخلطة 
ال�صرتاتيجية لإمارة دبي 2030، 
م��ن خ���الل ال��ب��ن��اء ع��ل��ى م��ا حققته 
لت�صبح  ال��رائ��دة  م�صرتها  يف  دب��ي 

اأن�صط مركز جتاري بالعامل ».

برامج تقنية عاملية و�سعادة
واأ�صاف �صعادته:” حتظى براجمنا 
ال���رق���م���ي���ة ب����ا�����ص����ادات وا����ص���ع���ة من 
م��ن��ظ��م��ة اجل���م���ارك ال��ع��امل��ي��ة التي 

يف  وبخا�صة   ، ج��دي��دة  ا�صتثمارات 
اأ�ص�صت  ح��ي��ث  ال��رق��م��ي��ة،  ال��ت��ج��ارة 
للتجارة  ع��امل��ي��ة  م��ن�����ص��ة  ال����دائ����رة 
الإل��ك��رتون��ي��ة ع��رب احل����دود جلذب 
الإلكرتونية  ال���ت���ج���ارة  ����ص���رك���ات 
اللوج�صتية  ال��ق��ط��اع��ات  و���ص��رك��ات 
خطط  اأطلقنا  كما  ب��ه��ا،  املرتبطة 
جديدة  عاملية  اأ���ص��واق  ل���ص��ت��ه��داف 
وزي���������ادة ال����ت����ب����ادل ال����ت����ج����اري مع 
ال�صركاء التجاريني لدبي، لتحقيق 
روؤية حكومة دبي بالو�صول بقيمة 
جتارة دبي اخلارجية اإىل تريليوين 
درهم، خالل الأعوام القادمة ، وفق 
ال�صيخ  ال�صمو  ���ص��اح��ب  ت��وج��ي��ه��ات 

العمل  حل�صد  وم�����ص��رتك��ة  �صاملة 
تكيف  ن��ت��ي��ج��ة   30 ح���ول  ال��ع��امل��ي 
التكيف  ف���ج���وة  مل���ع���اجل���ة  لزم������ة 
وحت��ق��ي��ق ع���امل م���رن ب��ح��ل��ول عام 
والزراعة  الأغ���ذي���ة  ع��رب   2030
واملحيطات  وال��ط��ب��ي��ع��ة  وامل����ي����اه 
واأنظمة  ال��ب�����ص��ري��ة  وامل�����ص��ت��وط��ن��ات 
الت�صليم  وك��ذل��ك  التحتية  البنية 
الرئي�صية  التمكني  عنا�صر  ع��رب 

مثل التخطيط والتمويل.
وت�صتعر�س اجلل�صة اأي�صاً كيف اأن 
الدول  غ��ر  م��ن  الفاعلة  اجل��ه��ات 
“تفي بوعودها” لتحقيق م�صتقبل 

مرن خاٍل من ال�صفر.
فعاليات  ه���ام�������س  ع���ل���ى  و�����ص����در 
ال�صنوي  »cop27«الكتاب 
 ،”2022 العاملي  املناخي  للعمل 
وال����ذي ي��ق��دم ت��ق��ري��راً ���ص��ن��وي��اً عن 
التقدم الذي حترزه الكيانات غر 
املناخية،  اأهدافها  نحو  احلكومية 
وهو دليل على اأنه - بينما ل تزال 
ال�صركات  ت��ع��م��ل   - ع��ق��ب��ات  ه��ن��اك 
وامل�������ص���ت���ث���م���رون وامل�������دن وال������دول 
واملناطق على بناء املرونة واإحداث 
القت�صاد  يف  ���ص��ري��ع��ة  ت���غ���ي���رات 

احلقيقي.
و ي��و���ص��ح الإ�����ص����دار الأخ�����ر من 
اإ�صارات  هناك  اأن  ال�صنوي  الكتاب 
ع��ل��ى ال��ت��غ��ي��ر، ع��ل��ى ال���رغ���م من 
اكت�صاف اأن العامل لي�س قريًبا من 
 1.5 ه��دف  نحو  ال�صحيح  امل�صار 

درجة مئوية.

•• �رشم ال�سيخ-وام: 

توا�صلت فعاليات موؤمتر الأطراف 
»cop27« يف يومها الثالث على 
التوايل مبدينة �صرم ال�صيخ بزخم 
يف  وا�صعة  دولية  وم�صاركات  كبر 
الكبر  العاملي  �صعي احل��دث  اإط��ار 
ل��و���ص��ع خ��ط��ط ال���ت���ع���اون ال����دويل 
ل��ل��ح��ف��اظ ع��ل��ى ك��وك��ب��ن��ا ح�����ص��ب ما 
اأعلنه فخامة الرئي�س امل�صري عبد 
الفتاح ال�صي�صي يف القمة الرئا�صية 
عنوان  حت��ت  عقدت  التي  ال��راب��ع��ة 
يف  امل���ن���اخ  ع��م��ل  ت��ن�����ص��ي��ق  مبادرة” 
ال�صرق الأو�صط و�صرق املتو�صط “ 
قرب�س  جمهورية  رئي�س  بح�صور 
نيكو�س اأنا�صتا�صيادي�س وم�صاركات 

دولية عديدة.
امل�����ص��ري حر�س  ال��رئ��ي�����س  واأك������د 
مبادرة  اإىل  الن�صمام  على  ب��الده 
ال�����دول لنطالق  ق��م��ة روؤ����ص���اء   “
ال�صرق  وم���ب���ادرة  امل��ت��و���ص��ط  ���ص��رق 
اإط��الق��ه��ا للمرة  “ منذ  الأو���ص��ط، 
الأوىل يف عام 2019 اإمياناً منها 
لهذه  ميكن  ال���ذي  ال���دور  باأهمية 
املبادرة اأن تقوم به يف اإطار تن�صيق 
بني  املناخ  تغر  مواجهة  �صيا�صات 
الدول اأع�صاء املبادرة مبا ي�صهم يف 
التغلب  وجهود  املناخ  عمل  تعزيز 
حميطنا  يف  ال�صلبية  اآث�����اره  ع��ل��ى 
الإقليمي وهي منطقة تعد �صمن 
بتبعات  تاأثراً  العامل  مناطق  اأكرث 

تغر املناخ واآثاره املدمرة.

ما مييز هذه  اأن  ال�صي�صي  واأو�صح 
امل��ب��ادرة ع��ن غ��ره��ا م��ن املبادرات 
واجل����ه����ود امل���ك���ون ال��ع��ل��م��ي ال���ذي 
تنطوي عليه وال��ذي ل غني عنه، 
امل���ب���ادرة  اأن  ث��ق��ت��ه يف  ع���ن  م��ع��رب��اً 
�صت�صهم يف تعزيز اجلهود امل�صرتكة 
القمة  ب���خ���روج  ث��ق��ت��ه  وع����رب ع���ن 
التحدي  حلجم  عمقاً  اأك��رث  بفهم 
وق��در اجلهد  دولنا  تواجهه  ال��ذي 

املطلوب منا ملواجهته.
القرب�صي  الرئي�س  األ��ق��ي  ب���دوره، 
ك��ل��م��ة اأك�����د ف��ي��ه��ا ال����ت����زام قرب�س 
بدعم العالقات مع الدول كافة يف 

مواجهة اأزمة التغر املناخي.
م�صر  ا���ص��ت�����ص��اف��ة  اأن  اإىل  واأ����ص���ار 
للموؤمتر يوؤكد اهتمامها مبو�صوع 
واأ�صاف  املناخي وتداعياته  التغر 
ال��دول كافة تعاين بالفعل من  اأن 
على  م�صدداً  املناخ،  تغر  تداعيات 
����ص���رورة ب����ذل امل���زي���د م���ن اجلهد 
خماطر  م�����ن  ل���ل���ح���د  امل����ط����ل����وب، 
ال����غ����اب����ات،  ان��������دلع احل�����رائ�����ق يف 
اجلفاف  اأ�صباب  مواجهة  وك��ذل��ك 

والفي�صانات.
وت�صتكمل القمم الرئا�صية الثالث 
با�صتعرا�س  اأعمالها  اليوم  املقررة 
ب��ي��ان��ات وط��ن��ي��ة ل��ل��روؤ���ص��اء وق����ادة 
مقابالت  اإىل  ب��الإ���ص��اف��ة  ال����دول، 

ت���وزي���ع الإي����������رادات ب�����ص��ك��ل ع���ادل 
و�صفاف على املجتمعات املحلية.

وان�صمت دول اأفريقية متعددة مبا 
والغابون  وم���الوي  كينيا  ذل��ك  يف 
ونيجريا وتوغو اإىل حدث اإطالق 
لالإعالن عن التزامها   ACMI
بتو�صيع اأ�صواق الكربون الطوعية.

توفر  املتحدة  بيان لالأمم  وح�صب 
رائعة  ف��ر���ص��ة  ال���ك���رب���ون  اأ�����ص����واق 
لإطالق املليارات لتلبية احتياجات 
مت�����وي�����ل امل������ن������اخ ل����الق����ت���������ص����ادات 
الو�صول  ت��و���ص��ي��ع  م��ع  الأف��ري��ق��ي��ة 
اإىل الطاقة ، وخلق فر�س العمل، 
وحماية التنوع البيولوجي ، ودفع 

العمل املناخي.
امل�������ب�������ادرة يف«  اإط����������الق  ج�������رى  و 
مع  ب���ال���ت���ع���اون   «  COP 27
اأجل  العاملي للطاقة من  التحالف 
 )GEAPP( وال��ك��وك��ب  ال��ن��ا���س 
للجميع  امل�����ص��ت��دام��ة  وال���ط���اق���ة   ،
الأمم  وجلنة   ،)SEforALL(
امل��ت��ح��دة الق��ت�����ص��ادي��ة لأف��ري��ق��ي��ا ، 
املتحدة  الأمم  اأب��ط��ال  م��ن  ب��دع��م 

رفيعي امل�صتوى لتغر املناخ .
التوجيهية  اللجنة  ع�صو  واأ���ص��ار 
املناخ  م�صوؤويل  وكبر   ACMI
للتنمية  الأم��ري��ك��ي��ة  ال��وك��ال��ة  يف 
اإىل   ، كالدويل  جيليان   ، الدولية 

ثنائية على هام�س القمة.
املتحدة  الأمم  قمة  فعاليات  كانت 
انطلقت  ق��د   ”27 “كوب  للمناخ 
اأ�صبوعني  وت�����ص��ت��م��ر  اأم�������س  اأول 
املطلة  ال�����ص��ي��خ  ����ص���رم  م���دي���ن���ة  يف 
ت�صليم  بعد  الأح��م��ر،  البحر  على 
ال�صابعة  ال���دورة  رئا�صة  بريطانيا 
وال��ع�����ص��ري��ن م���ن ق��م��ة امل���ن���اخ اإىل 

م�صر.
امل�صاركة يف موؤمتر  ال��دول  وت�صعى 
زيادة  على  لالتفاق   2022 املناخ 
انبعاثات  معدلت  تخفي�س  ن�صبة 
اأك�صيد  وث����اين  ال��دف��ي��ئ��ة  ال���غ���ازات 
النزول  مع  يتما�صى  مبا  الكربون، 
مبعدل زيادة درجة حرارة الكوكب 

اإىل اأقل من 1.5 درجة مئوية.
اأ�صواق  م���ب���ادرة  اإط�����الق  مت  ف��ي��م��ا 
ال���ك���رب���ون الأف���ري���ق���ي���ة اجل���دي���دة 
اإىل  ت��ه��دف  وال��ت��ي   ،  )ACMI(
ائ��ت��م��ان الكربون  اإن��ت��اج  دع���م من��و 

وخلق فر�س عمل يف اإفريقيا.
وتتناول املبادرة اإنتاج 300 مليون 
عام  بحلول  �صنوًيا  ك��رب��ون  ر�صيد 
ائتمان  م��ل��ي��ار   1.5 و   ،  2030
ودعم   2050 ع��ام  بحلول  �صنوًيا 
ب��ح��ل��ول عام  30 م��ل��ي��ون وظ��ي��ف��ة 
2030 واأكرث من 110 ماليني 
2050 مع  ب��ح��ل��ول ع���ام  وظ��ي��ف��ة 

بنزاهة كركيزة اأ�صا�صية ” لتحفيز 
اإنتاج ائتمانات عالية النزاهة .

ال���ي���وم،  ���ص��ي��ت��م يف وق�����ت لح�����ق  و 
اإعالن اأجندة التكيف �صمن جل�صة 
والتي تعقد  “الوفاء بالتعهدات”، 
�صكري  ���ص��ام��ح  م��ع��ايل  مب�����ص��ارك��ة 
امل�����ص��ري رئي�س  وزي����ر اخل��ارج��ي��ة 

ملوؤمتر  والع�صرين  ال�صابعة  الدورة 
ب��ه��دف التكيف  الأط�����راف، وذل���ك 
لتعزيز القدرة على ال�صمود لنحو 
4 م��ل��ي��ارات ���ص��خ�����س ي��ع��ي�����ص��ون يف 
للتاأثر  عر�صة  الأك���رث  املجتمعات 

باملناخ بحلول عام 2030.
خطة  اأول  ال��ت��ك��ي��ف  اأج����ن����دة  ت��ع��د 

الأفريقي  ال���ك���رب���ون  “�صوق  اأن 
وثق  اإذا  اإل  ي��ن��ج��ح  ل���ن  ال��ط��وع��ي 
النا�س يف اأن الئتمانات الأفريقية 
تقود العمل املناخي احلقيقي ولها 
و�صت�صمن  اإيجابي..  ب�صري  تاأثر 
للتنمية  الأم����ري����ك����ي����ة  ال����وك����ال����ة 
الدولية و ACMI القيام بذلك 

فقد املدعو / حممد �صواد 
الهند     ، ح���م���ي���د  ع����ب����دول 
�صفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ص��ي��ة 
 )0861879S( رق�����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������ص���ال 

0527402206

فقد�ن جو�ز �صفر
ف��ق��د امل���دع���و / دي��ن��ي�����س لل 
الهند   ، ����ص���اه  روب�������ص���ا  ����ص���اه 
اجل��ن�����ص��ي��ة ج����واز ���ص��ف��ره رقم 
يرجى    )M3663454(
ت�صليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���رث  مم����ن 
اقرب  او  الهندية  بال�صفارة 

مركز �صرطة بالمارات.

فقد�ن جو�ز �صفر
ار���ص��ادر رحمان  امل��دع��و /  فقد 
اكرم وحيد الرحمن ، بنغالدي�س 
اجل��ن�����ص��ي��ة ج�����واز ���ص��ف��ره رقم 
يرجى   )BF0477161(
ت�صليمه  ع���ل���ي���ه  ي���ع���رث  مم����ن 
ب��ال�����ص��ف��ارة ال��ب��ن��غ��الدي�����ص��ي��ة او 
اقرب مركز �صرطة بالمارات.   

فقد�ن جو�ز �صفر
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التاريخ  م���ن  ���ص��ن��ة  م��ل��ي��ون   600
ال�صيخ  اللقاء  ح�صر  اجليولوجي. 
نائب  القا�صمي  اأح��م��د  ب��ن  حممد 
واملهند�س  النفط،  جمل�س  رئي�س 
ح���امت حم��م��د ذي���اب امل��و���ص��ى اأمني 
عام جمل�س النفط، واأحمد حممد 
امل�����ص��اع��د لقطاع  ال��وك��ي��ل  ال��ك��ع��ب��ي 
املعدنية،  وال��رثوة  والغاز  البرتول 
امل�صاعد  الوكيل  علي  اآل  ويو�صف 
ل�����ص��وؤون ال��ك��ه��رب��اء وامل��ي��اه وطاقة 

امل�صتقبل.

لنف�صها  تطور  اأن  ا�صتطاعت  اجلائزة 
ونظرتها  ت��اري��خ��ه��ا  ي��ع��ك�����س  من���وذج���اً 
ال�صمولية ملفهوم التميز املوؤ�ص�صي، من 
امل�صاركات من قبل  ارتفاع عدد  خالل 
املوؤ�ص�صات، والإ�صهامات الفاعلة للجان 
التحكيم والتقييم املحلية والإقليمية 
والدولية، والتي كان لها عظيم الأثر 
للجائزة  ال���ع���ام  ال��ت�����ص��ور  ت�����ص��ك��ي��ل  يف 
لياأخذ بعني العتبار التحديات املحلية 
امللحة  الدولية  والق�صايا  والإقليمية، 
القت�صادية والجتماعية  الأبعاد  ذات 
اأهم  ع��ن  الإع����الن  و�صيتم  وال��ب��ي��ئ��ي��ة، 
حم�����اور ه����ذا ال���ن���م���وذج ب���داي���ة �صهر 
ي��ن��اي��ر م���ن ال���ع���ام امل��ق��ب��ل،  ك��م��ا اأعلن 
عن  الفهيم  عبداجلليل  �صعيد  �صعادة 
لهذه  ج��دي��دة  تكرميية  فئات  اط��الق 
ال��دورة �صعياً نحو املزيد من الرتكيز  
ع��ل��ى حم�����اور ج���دي���دة وه�����ي: جائزة 
املوؤ�ص�صي،  البتكار  يف  موؤ�ص�صة  اأف�صل 
الرقمي،  التحول  يف  موؤ�ص�صة  واأف�صل 
ال�صتدامة  اإدارة  يف  موؤ�ص�صة  واأف�صل 

والقت�صاد الأخ�صر.

وال�����ربام�����ج امل�����ص��ت��ق��ب��ل��ي��ة ل������وزارة 
والتي  التحتية  وال��ب��ن��ي��ة  ال��ط��اق��ة 
تهدف اإىل تطوير وتطبيق اأحدث 
الطاقة  ا�صتهالك  تر�صيد  معاير 
م���ن خ���الل و���ص��ع امل����ب����ادرات التي 
امل�صتدامة  ال��ب��ي��ئ��ة  ع��ل��ى  حت��اف��ظ 
التكنولوجي  التطور  اإىل  اإ�صافة 
ال���وزارة يف جمالت  ت�صهده  ال��ذي 
يف  ال�صتثمارية  والفر�س  الطاقة 

القطاعات املرتبطة به.
واطلع �صمو رئي�س جمل�س النفط 

•• ال�سارقة-وام: 

بن  �صلطان  ال�صيخ  �صمو  ا�صتقبل 
نائب  القا�صمي  �صلطان  بن  اأحمد 
ح��اك��م ال�����ص��ارق��ة، رئ��ي�����س جمل�س 
املهند�س  اأم���������س،  ظ���ه���ر  ال���ن���ف���ط، 
وزارة  وكيل  العلماء  �صليم  �صريف 
ل�صوؤون  التحتية  والبنية  الطاقة 
الطاقة وال��ب��رتول، وذل��ك يف مقر 

جمل�س النفط.
وا�صتمع �صموه ل�صرح عن اخلطط 

على جهود الوزارة مبجال ا�صتدامة 
التغر  ظ��اه��رة  وم��واج��ه��ة  البيئة 
املناخي، وم�صتهدفاتها امل�صتقبلية، 
الفعالة  والإج������راءات  واخل��ط��وات 
والطموحة  ال��ن��وع��ي��ة  وامل����ب����ادرات 
ال���داع���م���ة مل�������ص���رة ال����دول����ة نحو 
جم����ال  يف  ال����ع����امل����ي����ة  ال��������ري��������ادة 

ال�صتدامة والتغر املناخي.
الوفد  حلديث  �صموه  ا�صتمع  كما 
الطاقة  وزارة  م�����ص��ت��ه��دف��ات  ع���ن 
والبنية التحتية املواكبة التوجهات 

احلكومية لدولة الإمارات العربية 
يف  النوعية  وم�صاريعها  امل��ت��ح��دة، 
قطاع الطاقة، والأُ�ص�س امل�صتقبلية 
الرتكيز  �صيتم  ال��ت��ي  والأول���وي���ات 
ال���������وزارة  دور  وك�����ذل�����ك  ع���ل���ي���ه���ا، 
احلقيقي  ال���ت���غ���ي���ر  اإح���������داث  يف 
املطلوب لتحقيق التنمية ال�صاملة 
الذي  ال��ط��اق��ة،  لقطاع  امل�صتدامة 
لالقت�صاد  رئ��ي�����ص��اً  داع���م���اً  مي��ث��ل 
احل�صارية  وال��ن��ه�����ص��ة  ال���وط���ن���ي 
ال��ل��ق��اء فر�س  ل���ل���دول���ة. وت���ن���اول 

التعاون بني وزارة الطاقة والبنية 
التحتية وجمل�س النفط من حيث 
ال���ص��ت��ع��ان��ة ب��ط��الب اجل��ام��ع��ات يف 
برامج تخدم قطاع  لعمل  الإم��ارة 

الطاقة وم�صاريعها.
ويف نهاية اللقاء ت�صلم �صموه ن�صخة 
اجليولوجي  “التطور  ك��ت��اب  م��ن 
لدولة الإم��ارات العربية املتحدة” 
الذي اأ�صدرته الوزارة، ويعترب اأول 
مرجع باللغة العربية جليولوجية 
ال���دول���ة، خ���الل ف���رتة ت��زي��د على 

حتقيق  يف  ق����دم����اً  مت�����ص��ي  ت������زال  ل 
ال��رام��ي��ة لتعزيز  اأه��داف��ه��ا وغ��اي��ات��ه��ا 
والجتماعية،  الق��ت�����ص��ادي��ة  التنمية 
لل�صركات  التناف�صية  ال��ق��درات  ورف��ع 
العام  ال��ق��ط��اع��ني  م���ن  وامل���وؤ����ص�������ص���ات 

•• اأبوظبي -الفجر

اأع���ل���ن م��ك��ت��ب ج���ائ���زة ال�����ص��ي��خ خليفة 
اإح������دى م����ب����ادرات غرفة  ل���الم���ت���ي���از، 
اإطالق  عن  اأبوظبي،  و�صناعة  جت��ارة 
وفتح  والع�صرين  ال��واح�����دة  ال������دورة 
ب�����اب ال��ت�����ص��ج��ي��ل اع����ت����ب����اراً م����ن �صهر 
يونيو   30 وح��ت��ى  اجل�����اري  ن��وف��م��رب 
وثيقة  ت�صليم  ي��ت��م  اأن  ع��ل��ى   2023
�صبتمرب  �صهر  يف  النهائية  ال��ت��ق��دمي 

.2023
جاء ذلك خالل موؤمتر �صحفي ُعقد 
يف مقر الغرفة ح�صره كل من �صعادة 
رئي�س  ال��ف��ه��ي��م  ع��ب��داجل��ل��ي��ل  ���ص��ع��ي��د 
اللجنة العليا للجائزة، واأع�صاء اللجنة 
�صعادة الدكتور حممد �صامل الظاهري، 
و�صعادة  عبداهلل،  و�صعادة حممد عمر 
حممد هالل املهري مدير عام غرفة 
اأ�صار  اأبوظبي. ويف كلمته الفتتاحية، 
الفهيم  ع��ب��داجل��ل��ي��ل  ���ص��ع��ي��د  ���ص��ع��ادة 
اأكرث  م�����ص��ي  وب��ع��د  اجل���ائ���زة،  اأن  اإىل 
اإطالقها،  ع��ل��ى  ع���ام���اً  ع�����ص��ري��ن  م���ن 

�صر�كة بن بروج و�أبوظبي للم�صتلزمات 
�لطبية لدعم قطاع �لرعاية �ل�صحية

•• اأبوظبي -وام:

�صوق  )املدرجة يف  “ال�صركة”(  اأو  ال �صي )“بروج”  ب��روج بي  �صركة  وقعت 
اأبوظبي لالأوراق املالية حتت الرمز BOROUGE ورمز التعريف الدويل 
توفر  يف  ال��رائ��دة  البرتوكيماويات  �صركات  اإح��دى   )AEE01072B225
�صراكة  لتاأ�صي�س  تفاهم  مذكرة  واملتنوعة،  املبتكرة  اأوليفينات  البويل  حلول 
ا�صرتاتيجية جديدة مع �صركة اأبوظبي للم�صتلزمات الطبية لتطوير قطاع 
للم�صتلزمات  اأبوظبي  �صركة  وتعترب  اأبوظبي.  يف  الطبية  امل��ع��دات  �صناعة 
الطبية �صركة حملية رائدة يف ت�صنيع املحاقن الطبية وحماقن الإن�صولني 
والأنابيب الطبية والقثطرات واإبر الأم�صال ومعدات دعم اجلهاز التنف�صي 
ومعدات احلماية ال�صخ�صية، كما تعد ال�صركة الأوىل والوحيدة يف ت�صنيع 
من  وبدعم  واأفريقيا.  الأو���ص��ط  ال�صرق  منطقة  يف  التعطيل  ذاتية  املحاقن 
ال�صراكة مبثابة خطوة  تعترب هذه  املتقدمة،  والتكنولوجيا  ال�صناعة  وزارة 
الإمارات  دول��ة  ال�صحية يف  الرعاية  لقطاع  دعمها  ل��ربوج يف  اأخ��رى  كبرة 
املعاير  مع  تتوافق  التي  اأوليفينات  البويل  من  امل�صتدامة  حلولها  بف�صل 
للرئي�س  الأول  ال��ن��ائ��ب  امل��ه��ري،  وق���ال خلفان  ���ص��رام��ة.  الأك���رث  ال��دول��ي��ة 
التنفيذي ملنطقة ال�صرق الأو�صط واأفريقيا والت�صدير يف بروج: “ي�صرنا اأن 
نكون طرفاً يف هذه ال�صراكة املهمة التي من خاللها �صنزود �صركة اأبوظبي 
كمزود  ال��رائ��دة  مكانتنا  يعزز  مم��ا  املبتكرة  بحلولنا  الطبية  للم�صتلزمات 
معتمد وموثوق حللول البويل اأوليفينات لقطاع الرعاية ال�صحية يف الدولة 
. ت�صاهم حلول بروج يف تعزيز حياة النا�س عند ا�صتخدامها يف ت�صنيع اأنواع 
خمتلفة ومتطورة من املعدات وامل�صتلزمات الطبية ملا توفره من م�صتويات 

عالية من املوثوقية والتنا�صق واملواءمة مع كافة املعاير ال�صناعية.«

بعد  ودولياً  واإقليمياً  واخلا�س حملياً 
من  العديد  ا�صتقطاب  يف  جنحت  اأن 
ال�����ص��رك��ات امل��ع��روف��ة ب��ري��ادت��ه��ا املهنية 
ال�صعودية  اأرام�����ك�����و  م���ث���ل  وال���ف���ن���ي���ة 
اأن  اإىل  ����ص���ع���ادت���ه  ول���ف���ت  وغ�����ره�����ا. 

اجلائزة حتظى باهتمام وتقدير كبر 
على كافة ال�صعد كونها املمثل للعديد 
املوؤ�ص�صة  منها  الدولية  املنظمات  من 
 ،)EFQM( لإدارة اجلودة الأوروبية 
يف  للمعتمدين  الأم��رك��ي��ة  وال��ه��ي��ئ��ة 

البتكار املوؤ�ص�صي )IAOIP(، والهيئة 
 ،)GBN( الدولية للم�صاهاة املعيارية
 )ASQ( واجلمعية الأمركية للجودة
واملنظمة الآ�صيوبا�صيفيكية للجودة يف 

.)APQO( نيوزيالندا
وع��ن اإط���الق ال����دورة اجل��دي��دة، لفت 
وفاة  ب��ع��د  الأوىل  اأن���ه���ا  اإىل  ���ص��ع��ادت��ه 
ال�صيخ خليفة  اهلل-  ب��اإذن  ل��ه-  املغفور 
بن زايد اآل نهيان، مما يعطي اجلائزة 
امل��زي��د م��ن ال��زخ��م وال��ت��ق��دي��ر كونها 
واإ�صافة  العطرة،  لل�صرة  اإحياًء  تاأتي 
قيمة لبقية الأعمال وف�صائل الأقوال 
التي تركها، والأوىل بعد النتهاء من 
األ��ق��ت بظاللها  ال��ت��ي  ك��ورون��ا  جائحة 
على الدورة ال�صابقة والتي اأبدت فيها 
اجلائزة اأعلى درجات التكيف واملرونة 

ل�صمان ا�صتمراريتها.
اأن اجلائزة �صهدت  �صعادته على  واأك��د 
امل�صاركني  اأع����داد  يف  ملحوظة  زي����ادة 
 ،30% من  اأك��رث  اإىل  و�صلت  بن�صبة 
تراوحت  بن�صبة  املقيمني  عدد  وارتفع 
اأن  اإىل  م�������ص���راً   ،25%-20 ب���ني 

طري�ن �لإمار�ت تطلب 5 طائر�ت �صحن بوينج 
جديدة ب� 1.7 مليار دولر  300LR-777

•• دبي-وام:

اأعلنت طران الإمارات عن تقدمها بطلب موؤكد ل�صراء 5 طائرات �صحن 
.300LR-777 جديدة طراز بوينج

عام  يف  املتبقية  ال��ث��الث  وال��ط��ائ��رات   2024 ع��ام  يف  طائرتني  و�صتت�صلم 
2025 وترفع الطلبية اجلديدة التي تزيد قيمتها على 1.7 مليار دولر 

اإجمايل طلبيات طران الإمارات اإىل 200 طائرة ذات ج�صم عري�س.
الرئي�س  الأع��ل��ى  الرئي�س  مكتوم  اآل  �صعيد  ب��ن  اح��م��د  ال�صيخ  �صمو  وق���ال 
“اإننا ن�صتثمر يف طائرات �صحن  الإم��ارات واملجموعة:  التنفيذي لطران 
جديدة حتى نتمكن من ال�صتمرار يف تلبية طلب العمالء باأحدث الطائرات 
الطلب  الإم���ارات يف منو  الطلب ثقة ط��ران  للوقود ويعك�س هذا  املوفرة 
منونا  ا�صتمرار  ي��خ��دم  كما  ع��ام��ة  ال��ط��ران  وق��ط��اع  اجل���وي  ال�صحن  على 
للمناولة  املتقدمة  التحتية  والبنية  العاملية  �صبكتنا  امتداد  يحركه  ال��ذي 
الإمارات  التي طورتها طران  املتخ�ص�صة  النقل  يف مركزنا بدبي وحلول 

لتلبية خمتلف احتياجات ومتطلبات عمالئنا«.
ديل:  �صتان  التنفيذي  ومديرها  التجارية  للطائرات  بوينج  رئي�س  وق��ال 
يتعلق  با�صتمرار فيما  الإم��ارات  اإياها طران  التي تولينا  الثقة  اإننا نقدر 
ال�صحن  اأ�صطول طائرات  تو�صيع  و�صيتيح  البوينج  باأ�صطولها من طائرات 
777 الإ�صافية املوفرة للوقود لطران الإمارات دعم الطلب املتزايد على 
اإىل  املن�صاأ  من  وكفاءة  ب�صرعة  الب�صائع  ونقل  ال�صحن  �صوق  يف  خدماتها 

خمتلف الوجهات يف ال�صرق الأو�صط وحول العامل.
نوفمرب  يف  للطران  دب��ي  معر�س  يف  اأعلنت  اأن  الإم���ارات  لطران  و�صبق 
ال�صحن  �صعة  لتو�صيع  اأم��رك��ي  دولر  مليار  بقيمة  ا�صتثمار  ع��ن  املا�صي 
ان�صمتا   777F اجلوي مبا يف ذلك طائرتان جديدتان من طراز بوينج 
بالفعل اإىل الأ�صطول هذا العام بالإ�صافة اإىل خطط لتحويل 10 طائرات 
تبداأ  اأن  امل��ق��رر  وم��ن  �صحن  ط��ائ��رات  اإىل   300ER-777 بوينج  رك��اب 

اأعمال حتويل الطائرات الع�صر يف عام 2023.

�صلطان بن �أحمد �لقا�صمي يطلع على خطط وبر�مج وز�رة �لطاقة و�لبنية �لتحتية

�أبوظبي ت�صت�صيف مقر جمعية �ل�صرق �لأو�صط و�أفريقيا و�آ�صيا للعمالت �لرقمية و�لبلوك ت�صن
•• اأبوظبي-الفجر: 

والعمالت  ت�صني  البلوك  وتقنيات  اأنظمة  لتطوير  حمورية  خطوة  يف 
الرقمية التي تت�صم ب�صهولة الو�صول وال�صفافية والمتثال التنظيمي، 
الرقمية  للعمالت  واآ���ص��ي��ا  واأف��ري��ق��ي��ا  الأو���ص��ط  ال�����ص��رق  جمعية  د�صنت 

والبلوك ت�صني، اأعمالها من العا�صمة الإماراتية اأبوظبي.
الرقمية  للعمالت  واآ���ص��ي��ا  واأفريقيا  الأو���ص��ط  ال�صرق  جمعية  وتعترب 
الع�صوية،  اأ���ص��ا���س  على  قائمة  ربحية  غ��ر  موؤ�ص�صة  ت�صني،  وال��ب��ل��وك 
وتتخذ من العا�صمة الإماراتية اأبوظبي مقراً لها، وتركز اأعمالها على 
التعليم والتدريب وتنمية روح البتكار ملنت�صبيها اجلدد يف كافة تقنيات 

البلوك ت�صني والعمالت الرقمية.

العمالت الرقمية والبلوك ت�صني كجزًءا من منظومة قطاع اخلدمات 
املالية املتقدم.« واأو�صح الزعابي “يعد انطالق جمعية ال�صرق الأو�صط 
�صوق  م��ن  ب��دع��م  ت�صني  وال��ب��ل��وك  الرقمية  للعمالت  واآ���ص��ي��ا  واأف��ري��ق��ي��ا 
اأبوظبي العاملي، اإقراراً وا�صًحا باللوائح التقدمية التي و�صعها ال�صوق، 
الفرتا�صية،  الأ�صول  جمال  يف  التكنولوجي  البتكار  تطوير  لتمكني 
ونتطلع اإىل العمل عن كثب لدعم اجلمعية لتطوير منظومة الأ�صول 
ب�صكل  �صت�صهم  باأنها  ب�صدة  ن��وؤم��ن  حيث  ت�صني  والبلوك  الفرتا�صية 
اإيجابي يف تعزيز القت�صاد الرقمي لإمارة اأبوظبي والإمارات العربية 
املتحدة وتبني تقنياته.« ويف تعليقه على افتتاح اجلمعية قال جيهانزب 
واآ�صيا  واأف��ري��ق��ي��ا  الأو���ص��ط  ال�صرق  جمعية  اإدارة  جمل�س  رئي�س  اأوان، 
للعمالت الرقمية والبلوك ت�صني، وال�صريك املوؤ�ص�س والرئي�س التنفيذي 

عامليا يف  م��رم��وق��ني  خ���رباء  م��ن  م��ك��ون  اإدارة  اجلمعية جمل�س  وي��ق��ود 
نخبة من  ي�صم  ا���ص��ت�����ص��اري  اإ���ص��اف��ة جمل�س  ت�����ص��ني،  ال��ب��ل��وك  ���ص��ن��اع��ة 
املخت�صني البارزين واأ�صحاب الأعمال الذين ميتلكون خربات وا�صعة يف 
تقنيات البلوك ت�صني، عدا عن اأن اجلمعية حتظى بدعم �صوق اأبوظبي 
للعمالت  واآ�صيا  واأفريقيا  الأو�صط  ال�صرق  جمعية  ت�صكيل  مت  العاملي. 
ال�صناعة  اأخ�صائيي  من  كوكبة  مع  بالتعاون  ت�صني  والبلوك  الرقمية 

املعروفيني على �صعيد عاملي.
اإدارة  جمل�س  رئي�س  الزعابي،  جا�صم  اأحمد  �صعادة  قال  املنا�صبة  وبهذه 
اأبوظبي ودولة الإم��ارات العربية  اإم��ارة  “تتمتع  اأبوظبي العاملي:  �صوق 
م��ع جمال  وامل��ت��واف��ق��ة  املبتكرة  الأع��م��ال  ب��ال��ري��ادة يف تطوير  امل��ت��ح��دة 
اأعمال  جمتمع  مب�صاهمة  ون��وؤم��ن  ت�صني،  والبلوك  الرقمية  الأ���ص��ول 

ل�صركة جي اأوان و�صركاه، توؤ�ص�س تقنيات البلوك ت�صني منظومة رقمية 
متطورة �صتدعم خدمات ومنتجات العامل اجلديد بدءاً من اخلدمات 
اأن اجلمعية �صتتمكن من بناء  املالية اإىل القت�صاد احلقيقي، مو�صحاً 
املعرفة الالزمة للعاملني يف قطاع البلوك ت�صني والعمالت الرقمية يف 
املنطقة ومن ثم حتقيق ال�صتفادة املطلوبة. واأ�صاف اأوان “بال�صتعانة 
ب��خ��رباء ال�����ص��ن��اع��ة ال��ذي��ن ي�����ص��ارك��ون امل��ع��رف��ة م��ن خ���الل ن����دوات عرب 
الإنرتنت ودورات تدريبية تفاعلية وفعاليات م�صتمرة فنحن ملتزمون 
بتعليم املجتمع العاملي وم�صاعدة جميع الأعمال التجارية على النجاح 
والزدهار، و�صنوفر اآلية جديدة للم�صتفيدين من خدماتنا من القطاع 
التحديات  ملواجهة  ال�صت�صارات  و�صركات  والبنوك  واخلا�س  احلكومي 

التي تواجههم يف �صناعة البلوك ت�صني والعمالت الرقمية«.

يف موؤمتر �سحفي عقد يف غرفة اأبوظبي بح�سور اأع�ساء اللجنة العليا

 �إطالق �لدورة �لو�حدة و�لع�صرين من جائزة �ل�صيخ خليفة لالمتياز

العدد 13693 بتاريخ 2022/11/9 
اعلن اإخطار عديل بالوفاء )بالن�شر(

)باللغتني العربية واالإجنليزية(
MOJAU_2022- 0069270 االخطار رقم

بناءا على طلب من املخطر / عبدالرزاق يو�صف عبدالرزاق - م�صري اجلن�صية
اإىل املخطر اليه / علي اأكرب اإبراهيم ابراهيمي - اإيراين اجلن�صية

املو�صوع : اخطار عديل باأداء مبلغ قدره 25750 خم�صة وع�صرون الف و�صبعمائة وخم�صون درهم.
املخطر اليه حرر �صيكات للمخطر مببلغ وقدره 25750 خم�صة وع�صرون الف و�صبعمائة وخم�صون درهم 
مو�صوع ال�صيكات املحررة من قبل املخول بالتوقيع املخطر اليه حيث انه بتاريخ ا�صتحقاقهم توجه املخطر 
ل�صرف ال�صيكات ال انهم ارتدوا دون �صرف لغلق احل�صاب. وحيث ان املخطر اليه مل يقوم بالوفاء باملبلغ رغم 

م�صي تاريخ ا�صتحقاقهم واملطالبة الودية مرارا وتكرارا ولكن دون جدوى، 
لذلك : فاإننا نخطركم ب�صرورة �صداد قيمة ال�صيكات املذكورة اأعاله خالل خم�صة اأيام من تاريخ اخطاركم 
وال �صن�صطر لتخاذ الإجراءات القانونية ، واطلب من ال�صيد الكاتب العدل التوثيق على هذا الخطار للعلم 

ما جاء به ، وهذا اخطار منا بذلك ،،،
مرمي جمعه الكعبي 
مدير دعوی 
حمكمة عجمان االحتادية االبتدائية

  وزارة العدل
حمكمة عجمان االحتادية االبتدائية

مكتب ادارة الدعوی

العدد 13693 بتاريخ 2022/11/9 
اعلن اإخطار عديل بالوفاء )بالن�شر(

)باللغتني العربية واالإجنليزية(
MOJAU_2022- 0069244 االخطار رقم

بناءا على طلب من املخطر / عبدالرزاق يو�صف عبدالرزاق - م�صري اجلن�صية
اإىل املخطر اإليه / غالم احمد حممد امني - باك�صتاين اجلن�صية

املو�صوع : اخطار عديل باأداء مبلغ قدره 46900 �صتة واربعون الف وت�صعمائة درهم 
مو�صوع  دره��م  وت�صعمائة  ال��ف  وارب��ع��ون  �صنة   46900 وق���دره  مببلغ  للمخطر  �صيكات  ح��رر  اليه  املخطر 
املدعي ل�صرف  ا�صتحقاقهم توجه  بتاريخ  انه  املدعى عليه حيث  بالتوقيع  املخول  املحررة من قبل  ال�صيكات 
ال�صيكات ال انهم ارتدوا دون �صرف لغلق احل�صاب. وحيث ان املخطر اليه مل يقوم بالوفاء باملبلغ رغم م�صي 

تاريخ ا�صتحقاقهم واملطالبة الودية مرارا وتكرارا ولكن دون جدوى، 
لذلك : فاإننا نخطركم ب�صرورة �صداد قيمة ال�صيكات املذكورة اأعاله خالل خم�صة اأيام من تاريخ اخطاركم 
وال �صن�صطر لتخاذ الإجراءات القانونية ، واطلب من ال�صيد الكاتب العدل التوثيق على هذا الخطار للعلم 

ما جاء به ، وهذا اخطار منا بذلك ،،،
مرمي جمعه الكعبي 
مدير دعوی 
حمكمة عجمان االحتادية االبتدائية

  وزارة العدل
حمكمة عجمان االحتادية االبتدائية

مكتب ادارة الدعوی

العدد 13693 بتاريخ 2022/11/9 
املو�شوع : اإعلن بالن�شر 

يف الدعوی رقم 2022/135 اإجراءات اإع�شار
�صكاًل، مع  الطلب  بقبول  الإع�صار،  الف�صل يف مو�صوع  ، وقبل  البتدائية  دبي  17/10/2022 قررت حمكمة  بتاريخ 
ا�صتمرار اأي اإجراءات حتفظية متعلقة ب�صخ�س املدين/ املدين/ اإبراهيم عبد الرحيم عبد الرزاق الفهيم والتعميم عليه 

ومنعه من ال�صفر، وافتتاح اإجراءات اإع�صار املدين/ املدين / اإبراهيم عبد الرحيم عبد الرزاق الفهيم ، 
وبتعيني اخلبر/عمار حممد الن�صر، اأميناً لالإع�صار.

ووفق تكليفنا فاإننا نن�صر هذا القرار لدعوة جميع الدائنني لتقدمي مطالبتهم وديونهم حمددة القيمة و مدعومة بكافة 
امل�صتندات الثبوتية املوؤيدة لها و �صماناتها اإن وجد و تواريخ اإ�صتحقاها و مقدارها بالدرهم الإماراتي على اأ�صا�س �صعر 
ال�صرف يوم �صدور قرار املحكمة باإفتتاح الإجراءات و ملخ�س عن مبلغ الدين و تاريخ التوقف عن ال�صداد و ن�صخة من 
بطاقة الهوية و �صند الوكالة و الرخ�صة التجارية للدائن اإن وجد و ذلك خالل مدة ل تزيد عن )20 ( ع�صرين يوم 
عمل من تاريخ ن�صر هذا الإعالن، ول يعتد باأي مطالبات بعد هذا التاريخ ما مل يكن لعذر يقبله الأمني، وندعو كل ذي 
م�صلحة له حق يف اأي من اأموال املدين اأن يتقدم بطلب ا�صرتداد الأم��وال املنقولة اأو غر املنقولة اململوكة له من بني 
اأموال املدين، خالل مدة اأق�صاها �صهرين من تاريخ ن�صر القرار، وعلى اأن يبني يف طلب ال�صرتداد نوع وطبيعة موا�صفات 
تلك الأموال وطبيعة احلق الوارد عليها. على اأن تقدم الطلبات على مكتب اخلبر / عمار حممد الن�صر- الكائن يف اإمارة 
اأو عن طريق الربيد   0507935181 702 هاتف رقم :  7 مكتب رقم  دبي - بناية الو�صل بزن�س �صنرت - الطابق 

aalnasr@gmail.com :الإلكرتوين التايل
على اأن يتم ذكر الرقم املرجعي للق�صية )الدعوى رقم 2022/135 اإجراءات اإع�صار(.

اأمني االإع�شار / اخلبري عمار الن�شر

اإعلن بالن�شر

70197 العدد 13693 بتاريخ 2022/11/9 

فقدان اأ�صهم م�صرف ابوظبي الإ�صالمي 
عدد االأ�سهم رقم ال�سهادة االإ�سم 

�سعيد  ����س���امل  م���ره���ون 
ال�ساعدي 

10210642151

�سعيد  م�����س��ب��ح  غ��ن��ي��ه 
القم�سوعي 

10210643151

من يجدها عليه التوا�صل مع م�صرف اأبوظبي 
الإ�صالمي او تليفون رقم 0503358100 

   فقدان �شهادات ا�شهم
العدد 13693 بتاريخ 2022/11/9 

فقدان اأ�صهم �صركة منازل العقارية 
عدد االأ�سهم رقم ال�سهادة االإ�سم 

را�سد بطي حممد خليفة 
املزروعي 

102524500.000

را�سد بطي حممد خليفة 
املزروعي 

10537718.045

من يجدها عليه اأن ي�صلمها لل�صركة املذكورة 
اأعاله اأو الإت�صال على الرقم 0506160200 

   فقدان �شهادات ا�شهم

العدد 13693 بتاريخ 2022/11/9 
اإعلن يف الق�شية التنفيذية بالن�شر 

)جزئي(    مدين   AJCEXCIREA2022 /0004763 اإخطار دفع يف  الق�شية رقم
اإىل املحكوم عليه : حمدان بن �صيف بن حمدان اجلهوري  

حيث انه  قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح املدعي  
املنفذ زيد بن حمد بن زيد املري - اجلن�صية قطري - يف الق�صية امل�صار اليها اأعاله. 

ومبا اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�صم املحدد 
لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي :

املجموع الكلي �صامال الر�صوم وامل�صاريف : 74963.0 
اأعاله خالل )15(  اليه  امل�صار  التنفيذي  ال�صند  لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف 
يوما من تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن 

املحكمة �صتتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة عجمان االإحتادية 
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70608 العدد 13693 بتاريخ 2022/11/9 
اإعلن مدعى عليه بالن�شر 

لدی مكتب اإدارة الدعوی حمكمة عجمان االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(   جتاري   AJCFICIPOR2022 /0003815 يف  الدعوی رقم

اإىل املدعي عليه : نيوز ات�س دي )م.م.ح( ذ.م.م 99  
جمهول حمل الإقامة  

الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2022/11/9 بجل�صة  باحل�صور  مكلف  انت 
-  مكتب رقم  )مكتب  املدنية  الإبتدائية  املحكمة  الإحتادية  حمكمة عجمان 
مذكرة  وتقدمي   ، معتمد  وكيل  بوا�صطة  او  �صخ�صيا   )5 رقم  الدعوى  مدير 
جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�صتندات وذلك خالل مدة ل تزيد على 
املذكور رقمها اعاله -  الن�صر وذلك للنظر يف الدعوى  ايام من تاريخ  ع�صرة 

بو�صفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2022/10/26 م.

مكتب اخلدمات الق�شائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533 العدد 13693 بتاريخ 2022/11/9 
اإعلن مدعى عليه بالن�شر 

لدی مكتب اإدارة الدعوی حمكمة عجمان االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(    عمايل   AJCAPCILABMIN2022 /0000812 يف  الدعوی رقم

اإىل املدعي عليه : ا�صد رحمن عبدالرحمن  
جمهول حمل الإقامة 

الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2022/11/15 بجل�صة  باحل�صور  مكلف  انت 
)مكتب  رقم  مكتب   - املدنية  الإبتدائية  املحكمة  الإحتادية  عجمان  حمكمة 
، وتقدمي  او بوا�صطة وكيل معتمد  1( �صخ�صيا  الإ�صتئناف  الدعوى -  مدير 
امل�صتندات وذلك خالل مدة ل  مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة 
تزيد على ع�صرة ايام من تاريخ الن�صر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها 

اعاله - بو�صفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2022/11/1 م.

مكتب اخلدمات الق�شائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392
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•• دبي -وام:

اأروابارينا،  رودل��ف��و  الأرجنتيني  اأك��د 
لكرة  الإم����ارات  ملنتخب  الفني  امل��دي��ر 
القدم اأهمية املواجهة الودية املرتقبة 
والفائدة  الأرج��ن��ت��ي��ن��ي،  املنتخب  م��ع 
ا�صرتاتيجية  اإط���ار  يف  منها  املتوقعة 
الر�صمية  مل�����ص��ارك��ات��ه  ال��ف��ري��ق  اإع�����داد 
�صت�صفر  ع��م��ا  ال��ن��ظ��ر  ب��غ�����س  امل��ق��ب��ل��ة 
منتخب  وي��خ��و���س  نتيجة.  م��ن  ع��ن��ه 
الثانية من برنامج  الإم��ارات املرحلة 
مع�صكراً  ت��ت�����ص��م��ن  وال���ت���ي  اإع��������داده، 
اإىل   14 ال��ف��رتة م��ن  اأب��وظ��ب��ي يف  يف 
مباراتان  ت��ت��خ��ل��ل��ه  ن���وف���م���رب،   19
الأرجنتني  م��ن��ت��خ��ب��ي  اأم�����ام  ودي���ت���ان 
اجلاري  و19   16 يف  وك��ازاخ�����ص��ت��ان 
ا���ص��ت��ع��دادا لرت��ب��اط��ات��ه امل��ق��ب��ل��ة، ويف 
مقدمتها بطولة كاأ�س اخلليج العربي 
لبطولتي  اإ����ص���اف���ة   )25 )خ��ل��ي��ج��ي 
 .2023 اآ���ص��ي��ا  اآ���ص��ي��ا وك���اأ����س  غ����رب 
ت�صريحات  يف  اأرواب�����اري�����ن�����ا  واأ������ص�����ار 
اأن  "وام" اإىل  الإم���ارات  اأن��ب��اء  لوكالة 
مواجهة املنتخب الأرجنتيني يف هذه 
امل��رح��ل��ة م��ن الإع�����داد جت��رب��ة مفيدة 
وقوية لأنها تاأتي يف مرحلة "جتديد 
جدد  لع��ب��ني  املنتخب" ب�����ص��م  دم����اء 

يحتاجون لتجارب احتكاك قوية.
وقال: "خو�س مواجهات احتكاك مع 
يكون  اأق���وي���اء  وم��ن��اف�����ص��ني  منتخبات 
ل��ه ت��اأث��ر اإي��ج��اب��ي وم��ف��ي��د ع��ل��ى اأداء 
لهذا  ن��ري��د  كنا  اإذا  خا�صة  املنتخب، 

اجليل من الالعبني اأن يناف�س ب�صكل 
جيد على امل�صتوى الدويل".

اأحيانا  دوراً  تلعب  النتائج  اأن  واأو�صح 
يف حتديد م�صر املدربني والالعبني 
اأهدافنا  ن��و���ص��ح  اأن  " امل��ه��م   : وق����ال 

لالعبني يف مثل هذه املواجهات".
اأن مباراة كازاخ�صتان  اأروابارينا  واأكد 
قوي  حتد  مبثابة  لأنها  اأهميتها  لها 
بخو�س  الإم������ارات  منتخب  ل��الع��ب��ي 
اأيام   3 اأخرى بعد  مباراة دولية ودية 

فقط بعد مباراة الأرجنتني.
وقال: "�صيكون اأهم اأهدافنا املحافظة 
مل�صاركتهم  على �صالمة لعبينا نظرا 
يف مباراتني متتاليتني يف غ�صون اأيام 
قليلة، ويف الوقت نف�صه تر�صيخ طريقة 
اللعب التي ن�صعى لتنفيذها، وفل�صفة 

اجلهاز الفني للفرتة املقبلة".
نتيجة  الواقعي مع  التعامل  اأن  واأك��د 

مباراة الأرجنتني الودية اأمر �صروي 
ومهم، فاملباراة يف توقيت ح�صا�س قبل 
اأق���ل م��ن اأ���ص��ب��وع ع��ل��ى ان��ط��الق كاأ�س 
منتخب  اأن  واأو���ص��ح   .2022 العامل 
مبارياته  اأوىل  �صيخو�س  الأرجنتني 
الإم���ارات  مواجهة  بعد  امل��ون��دي��ال  يف 
للظهور  وي��ح��ت��اج  اأي������ام،  ب�6  ال���ودي���ة 
مب�صتوى مطمئن قبل كاأ�س العامل".

واأ�صاف: "بالن�صبة لنا، املباراة يف غاية 
مثل  منتخب  م��واج��ه��ة  يف  الأه��م��ي��ة، 
العالية..  الفنية  بقدراته  الأرجنتني 
م�صتوى  على  اإي��ج��اب��ا  ه��ذا  �صينعك�س 
���ص��ن��ح��ت��ك بالعبني  م��ن��ت��خ��ب��ن��ا، لأن���ن���ا 
لديهم قدرات عالية وم�صتواهم الفني 
التعامل  ���ص��رورة  م��ع  عامليا،  م��ع��روف 

بحذر وعدم ارتكاب الأخطاء".
م�صاعره  اأرواب������اري������ن������ا  ي���خ���ف  ومل 
ك��اأرج��ن��ت��ي��ن��ي جت�����اه م��ن��ت��خ��ب ب����الده 

واأ�صار اإىل متنياته باأن يحقق منتخب 
يخرج  واأن  اإيجابية  نتيجة  الإم���ارات 
اإ�صابات قبل  الأرجنتني دون  منتخب 
الالعبني  قائمة  وعن  العامل".  كاأ�س 
برنامج  من  املرحلة  لهذه  املختارين 
اأنه حر�س  اأروابارينا  اأو�صح  الإع��داد، 
 36 ت�صم  اأول��ي��ة  قائمة  اإع���الن  على 
لع���ب���اً ���ص��ي��ت��م ت��ق��ل��ي�����ص��ه��م لح���ق���ا يف 
 23 اأو   22 اإىل  ال��ن��ه��ائ��ي��ة  ال��ق��ائ��م��ة 
ال�10  ن��ه��اي��ة اجل���ول���ة  لع���ب���ا ع��ق��ب 
ل��ل��م��ح��رتف��ني يف  اأدن�������وك  دوري  م���ن 
تاأثر  وح���ول  اجل����اري.  نوفمرب   12
دوري  يف  واملناف�صة  الأن��دي��ة  م�صتوى 
اختياراته  على  للمحرتفني،  اأدن���وك 
هناك  اأن  اأو����ص���ح  امل��ن��ت��خ��ب،  ل��ق��ائ��م��ة 
لع���ب���ني ي���ك���ون اأداوؤه���������م اأف�������ص���ل مع 
م�صاعفاً  جمهوداً  ويبذلون  املنتخب، 
م���ن م��ن��ط��ل��ق اأن���ه���م مي��ث��ل��ون منتخب 
هناك  ن��ف�����ص��ه  ال����وق����ت  ويف  ب���ل���ده���م، 
ت�صكيلة  يف  وجودهم  ي�صعهم  اآخ��رون 
املنتخب حتت �صغط نف�صي م�صاعف، 
وتطرق  اأدائ��ه��م.  على  �صلبا  يوؤثر  مبا 
اأن  اأرواب��اري��ن��ا لنقطة حم��وري��ة ي��رى 
لها التاأثر الأكرب على اأداء الالعبني 
يف الدوري وهي احل�صور اجلماهري 
اأنه  يعتقد  وال��ذي  املو�صم،  ه��ذا  املميز 
وحما�صة  عالية  معنوية  روح��اً  اأ�صفى 
الفرق،  ك���ل  يف  ال��الع��ب��ني  اأداء  ع��ل��ى 
م��وؤك��دا اأن ه��ذا الأم���ر ك��ان ل��ه تاأثر 
الالعبني،  م�����ص��ت��وي��ات  ع��ل��ى  اإي��ج��اب��ي 

وعلى �صعيد املناف�صة ككل.

•• اأبوظبي -وام:

بعد اأكرث من 15 عاما ق�صاها منتخب اأوروجواي لكرة القدم حتت قيادة املدرب 
الكبر اأو�صكار تاباريز، �صيخو�س الفريق فعاليات بطولة كاأ�س العامل 2022 

بفكر جديد من خالل مدربه اجلديد دييجو األون�صو.
اأوروج��واي، قاد تاباريز، الذي ا�صتهر بلقب  وخالل وليته الثانية مع منتخب 
حقبة ذهبية بكل معانى الكلمة حيث قاده اإىل 3 ن�صخ  اإىل  الفريق  "الأ�صتاذ"، 
باملونديال وفاز معه باملركز الرابع يف مونديال 2010 بجنوب اأفريقيا ليكون 
اأف�صل اإجناز للفريق يف البطولة منذ ن�صخة 1970 باملك�صيك، والتي حل فيها 

رابعا اأي�صا.
)كوبا  اجلنوبية  اأمريكا  اأمم  كاأ�س  بلقب  الفوز  اإىل  اأي�صا  الفريق  تاباريز  وق��اد 

اأمريكا( يف 2011.
ملنتخب  الذهبي  اجليل  ه��ذا  �صناعة  ك��ان  الفريق  مع  له  الأه��م  الإجن���از  ولكن 
والعامل على مدار  اأمريكا اجلنوبية  ال��ذي �صال وج��ال يف مالعب  اأوروج���واي 
املنتخب  العديد من عنا�صره يف مقدمة  ي��زال  وال��ذي ل  اأك��رث من عقد كامل 

احلايل.
ومل يرحل تاباريز عن قيادة الفريق اإل ب�صبب تراجع النتائج يف ت�صفيات اأمريكا 
اجلنوبية املوؤهلة لكاأ�س العامل 2022 يف اأواخر العام املا�صي ليتوىل امل�صوؤولية 
خلفا له املدرب دييجو األون�صو الذي قاد الفريق لطفرة حقيقية يف النتائج بعد 

توليه امل�صوؤولية بفرتة ق�صرة.
الت�صفيات  اأزمته يف  الفريق من  انت�صال  الفكر اجلديد لألون�صو �صببا يف  وكان 
حيث  متتالية؛  م�صاركات   3 بعد  الأوىل  للمرة  املونديال  عن  غيابه  واإمكانية 
قاده اإىل ال�صعود للمركز الثالث يف جدول الت�صفيات خلف املنتخبني الربازيلي 

والأرجنتيني ومرافقتهما اإىل مونديال 2022 .
ويحظى منتخب اأوروجواي بتاريخ حافل يف املونديال؛ بداأ منذ الن�صخة الأوىل، 
التي ا�صت�صافتها بالده يف 1930 وفاز بلقبها بالتغلب على املنتخب الأرجنتيني 

يف النهائي.
الربازيلي  على نظره  بالفوز  كاملني  بعد عقدين  الثاين  بلقبه  الفريق  وتوج 
يف عقر داره باملباراة اخلتامية للبطولة، والتي كان املنتخب الربازيلي بحاجة 
اأوروجواي  اأمام عناد منتخب  التتويج لكنه خ�صر  اأجل  للتعادل فيها فقط من 

الذي توج بلقبه العاملي الثاين يف 1950.
لكنه  الثمانية  دور  اأوروج��واي  بلغ منتخب  املونديال،  املا�صية من  الن�صخة  ويف 

خ�صر 0-2 اأمام نظره الفرن�صي الذي توج فيما بعد بلقب هذه الن�صخة.

وعندما يخو�س منتخب اأوروج��واي فعاليات الن�صخة املرتقبة خالل الأ�صابيع 
هذه  واأن  خا�صة  ه��ذا  م��ن  لأب��ع��د  ال��و���ص��ول  ه��و  الفريق  ه��دف  �صيكون  املقبلة، 
الذهبي احلايل  اأب��رز عنا�صر اجليل  لعدد من  النهاية  تكون خط  قد  الن�صخة 
جودين  ودييجو  ك��اف��اين  واإدي��ن�����ص��ون  ���ص��واري��ز  لوي�س  مثل  اأوروج�����واي  ملنتخب 

وحار�س املرمى فرناندو مو�صلرا.
ي�صق  ذهبي جديد  لعنا�صر جيل  بداية  البطولة �صربة  ت�صبح  قد  املقابل،  ويف 
طريقه بقوة يف �صفوف الفريق ويخو�س املونديال للمرة الأوىل مثل فيدريكو 

فالفردي وداروين نونيز.
وتوىل األون�صو تدريب الفريق يف دي�صمرب 2021، وقاد الفريق يف 9 مباريات 

حتى الآن حقق الفوز يف 7 منها وتعادل يف واحدة وخ�صر مباراة واحدة اأي�صا.
األون�صو على عدد من عنا�صر احلر�س القدمي، الذي تاألق مع تاباريز  ويعتمد 
ل�صنوات طويلة. وياأتي يف مقدمة هوؤلء الالعبني املخ�صرمني حار�س املرمى 
قائد  ���ص��واري��ز  لوي�س  وامل��ه��اج��م  ج��ودي��ن  دييجو  وامل��داف��ع  مو�صلرا  ف��رن��ان��دو 
الفريق، فيما قد مينح األون�صو الفر�صة اإىل نونيز لقيادة الهجوم بجوار �صواريز 
على اأن يكون كافاين دعما لهما من على مقاعد البدلء خا�صة اأنه جتاوز ال�35 

من عمره مثل �صواريز ومن ال�صعب ا�صتمرار الدفع بهما �صويا.
ال�14  م�صاركته  ي�صهد  وال���ذي   ،2022 م��ون��دي��ال  ال��ف��ري��ق  يخو�س  وع��ن��دم��ا 
مارتن  املخ�صرمني  بقيادة  ال��ق��وي  ال��دف��اع  خ��ط  �صيكون  العاملية،  البطولة  يف 
الهجوم  خط  لقوة  اإ�صافة  القوة،  نقاط  اأب��رز  من  جودين  ودييجو  كا�صري�س 

الذي ي�صكل اإزعاجا دائما ملدافعي الفرق املناف�صة.
وخالل املباريات ال�9 التي خا�صها الفريق يف 2022 حتت قيادة مدربه احلايل 

األون�صو، ا�صتقبلت �صباك الفريق هدفني فقط.
املونديال هي تزايد احتمالت  األون�صو قبل  توؤرق  التي  الوحيدة  امل�صكلة  وتبدو 
اأجرى جراحة يف �صبتمرب املا�صي  اأراوخ��و مدافع بر�صلونة الذي  غياب رونالد 

ومل يتعافى حتى الآن.
حيث  باملونديال  م�صواره  بداية  يف  �صعبا  اختبارا  اأوروج���واي  منتخب  ويواجه 
التي ت�صم معه منتخبات الربتغال  الثامنة  يخو�س البطولة �صمن املجموعة 

وكوريا اجلنوبية وغانا.
ويتعني على الفريق البحث عن الفوز والنقاط ال�3 يف مباراته الأوىل بالبطولة 
مع  ال�صعبة  امل��واج��ه��ة  قبل  ق��وي��ة  دف��ع��ة  على  للح�صول  اجلنوبية  ك��وري��ا  اأم���ام 
مبواجهة  الأول  ال���دور  يف  م�صرته  الفريق  �صيختتم  فيما  الربتغال  املنتخب 
الثمانية  دور  اأوروج����واي يف  اأم��ام  ال��ذي خ�صر  وث��اأري��ة مع منتخب غانا  مثرة 

مبونديال 2010.

•• عجمان -وام:

الحتاد  م��ع  بالتن�صيق  الإع��اق��ة  ل���ذوي  عجمان  ن���ادي  ي�صت�صيف 
اآ�صيا  غرب  بطولة  املعاقني،  لريا�صة  اآ�صيا  غرب  ملنطقة  البارملبي 
بن  عمار  ال�صيخ  �صمو  برعاية   ،2023 –عجمان  ال��ه��دف  لكرة 
9-16 فرباير  حميد النعيمي ويل عهد عجمان، يف الفرتة من 
بح�صور  اأم�س  عقد  موؤمتر �صحفي  خ��الل  ذل��ك  اأعلن   .2023
البارملبي  الحت��اد  رئي�س  ر�صيد،  بني  اأحمد  ال��رزاق  عبد  الدكتور 
ال��دويل لكرة  رئي�صة الحت��اد  زانولني  اآرورا  و  اآ�صيا،  ملنطقة غرب 
الهدف، و عبد اهلل �صامل مطر ال�صام�صي نائب رئي�س جمل�س اإدارة 
العام لالحتاد  الأم��ني  ابراهيم جفر  الدكتور م�صباح  و   ، النادي 
مدير  النعيمي  �صعيد  علي  جمعة  ،و  اآ�صيا  غرب  ملنطقة  البارملبي 
البطولة ، و اأحمد �صامل املظلوم ال�صويدي املديرالتنفيذي لنادي 
البطولة  اأن  اإىل  ال���رزاق،  عبد  الدكتور  ا�صار  و  للمعاقني.  الثقة 

وال�صيوف  ال��الع��ب��ي��ني  م��ن  ،و150  دول���ة   12 مب�����ص��ارك��ة  تعقد 
الباراملبي  التنفيذي لالحتاد  الر�صميني،واحلكام، واأع�صاء املكتب 
رئي�س  زان��ول��ني  اآرورا  اأ����ص���ادت  جانبها  م��ن   . اآ���ص��ي��ا  غ���رب  ملنطقة 
عجمان  ن��ادي  مع  البناء  بالتعاون  الهدف  لكرة  ال��دويل  الحت��اد 
ف الذي ظهر به النادي  لذوي الإعاقة ، مثنية على امل�صتوى امل�صِرّ
من حيث ال�صتعداد ل�صت�صافة البطولة . و بدوره اأ�صار الدكتور 
 - الهدف  لكرة  اآ�صيا  غ��رب  بطولة  ان  اإىل  جفر  اإبراهيم  م�صباح 
نادي  ي�صت�صيفها  التي  الأوىل  الن�صخة  تعترب   2023 عجمان 
عجمان لذوي العاقة وقد كانت ن�صخة العام2016 من ن�صيب 
نادي خورفكان �صمن دورة األعاب غرب اآ�صيا الأوىل و�صمت خم�س 
اإن هذه البطولة �صتكون البطولة الأكرب  ريا�صات. وقال م�صباح 
منتخباً   12 مب�صاركة   ، الإم����ارات  ودول���ة  املنطقة  م�صتوى  على 
، وع��دد كبر  ال��دويل لكرة الهدف  اإىل الحت��اد  بالإ�صافة  وطنياً 
من احلكام الدوليني، واأ�صرة كبرة من الريا�صيني ، و�صكر نادي 

واللوج�صتي  الفني  ال��دع��م  ت��ق��دمي  على  الع��اق��ة  ل���ذوي  عجمان 
للبطولة . و بدوره اأ�صار جمعة علي �صعيد النعيمي، اإىل اأن بطولة 
ببطولة  اأو���ص��ت  قد  كانت  البحرين  ا�صت�صافتها  اآ�صياالتي  غ��رب 
يف  حظهم  يجدوا  مل  لأنهم  واملكفوفني  ب�صرياً  للمعاقني  خا�صة 
تنظيم بطولة غرب  اللجان على  فاتفقت   ، الريا�صية  البطولت 
اآ�صيا للمكفوفني، وتقدمت عدة دولال�صت�صافة وتنظيم البطولة 
وبتوفيق اهلل ا�صتطاعت دولة الإمارات اأن حتظى بتنظيم البطولة، 
الإعاقة  ل��ذوي  ن��ادي عجمان  اأن ي�صت�صيف  ومن ثم التفاق على 

فعاليات بطولة عجمان لكرة الهدف 2023.
املنظمة  اللجنة  ع�صو  ال�صام�صي  على  حميد  اأ���ص��ار  ناحيته  وم��ن 
الفنية،  اجلوانب  كل  من  مكتملة  للبطولة  التح�صرات  اإن  اإىل 
الالعبني  ت�صاعد  التي  الريا�صية  والأدوات  املالعب  وجتهيزات 
خ���الل ال��ت��دري��ب��ات، وال�����ص��الت ال��ري��ا���ص��ي��ة امل��ج��ه��زة وف��ق��ا لأعلى 

املعاير العاملية .

•• عجمان-وام:

ا�صتقبل �صاحب ال�صمو ال�صيخ حميد 
ب��ن را���ص��د ال��ن��ع��ي��م��ي ع�����ص��و املجل�س 
�صمو  الأعلى حاكم عجمان بح�صور 
النعيمي  ح��م��ي��د  ب���ن  ع��م��ار  ال�����ص��ي��خ 
املجل�س  رئ��ي�����س  ع��ج��م��ان  ع��ه��د  ويل 
بالديوان،  جمل�صه  يف  ال��ت��ن��ف��ي��ذي، 
رئي�صة  زان��ول��ني  اأرورا  اأم�����س،  �صباح 
الحت���������اد ال���������دويل ل����ك����رة ال���ه���دف 

للمكفوفني .
ورحب �صاحب ال�صمو حاكم عجمان، 
برئي�صة الحتاد الدويل لكرة الهدف 
ل��ل��م��ك��ف��وف��ني وال���وف���د امل���راف���ق لها، 
التعاون  عالقات  تعزيز  �صبل  وبحثا 
بني دول��ة الإم��ارات العربية املتحدة 
والحتاد الدويل لريا�صة املكفوفني 
ريا�صة  ت��ط��وي��ر  اأج����ل  م���ن  وذل����ك   ،
�صموه  م�صراً   ، ال��دول��ة  يف  املعاقني 
احتاد  ب��ق��وة  ت��دع��م  ع��ج��م��ان  اأن  اإىل 
كرة  ب��ط��ول��ة  تنظيم  يف  اآ���ص��ي��ا  غ���رب 
اإق��ام��ت��ه��ا يف فرباير  امل��ق��رر  ال��ه��دف 

لتخرج   ، عجمان  اإم��ارة  يف   2023
ب�صورة مميزة تليق بدولة الإمارات 
يف  واملبهر  احل��اف��ل  ال�صجل  �صاحبة 
الفعاليات  ك��اف��ة  واح��ت�����ص��ان  تنظيم 
منقطع  بنجاح  والدولية  الإقليمية 

النظر.
الر�صيدة  ال��ق��ي��ادة  اأن  ���ص��م��وه  واأك����د 
اأ�صحاب  اح��ت��ي��اج��ات  ت���ويل  ل��ل��دول��ة 
جوانب  كل  يف  خا�صة  اأهمية  الهمم 
والجتماعية  ال��ري��ا���ص��ي��ة  ح��ي��ات��ه��م 
اأف�صل اخلدمات  والثقافية وتقدمي 
ملمار�صة اأن�صطتهم وهواياتهم و�صقل 
والأندية  امل��وؤ���ص�����ص��ات  يف  م��ه��ارات��ه��م 
واملرافق  واملوؤ�ص�صات  لهم  املخ�ص�صة 

العامة.
وقال اإن هذا الهتمام من قبل قيادة 
ال��دول��ة ج��ع��ل ت��ل��ك ال��ف��ئ��ة ف��اع��ل��ة يف 
واإ�صهاماتها يف  املجتمع لها ب�صمتها 
املنظومة الريا�صية املحلية والعاملية 
عرب امل�صاركات املختلفة يف امل�صابقات 
وحتقيق  وال����������دورات  وال����ب����ط����ولت 
ن��ت��ائ��ج م�����ص��رف��ة وان��ت�����ص��ارات باهرة 

رفعت بها ا�صم الإم��ارات يف من�صات 
التتويج الإقليمية والعاملية .

واأك�������د ����ص���م���وه دع���م���ه ال���ك���ب���ر لكل 

والرعاية  الهمم  اأ�صحاب  اأبنائه من 
اأن�صطتهم  مل��م��ار���ص��ة  ل��ه��م  ال��ك��رمي��ة 
الريا�صية وتوفر كافة احتياجاتهم 

�صموه  واه����ت����م����ام  وم���ت���ط���ل���ب���ات���ه���م 
عامة  ب�صفة  الهمم  اأ�صحاب  بدمج 
جميع  يف  خا�صة  ب�صفة  واملكفوفني 

اأن�صطة املجتمع الريا�صية والثقافية 
والج���ت���م���اع���ي���ة ل��ت��ق��وي��ة ال����رواب����ط 

الإن�صانية بني كل اأفراد املجتمع..

الحتاد  رئي�صة  اأعربت  جانبها،  من 
للمكفوفني  ال��ه��دف  ل��ك��رة  ال����دويل 
وت��ق��دي��ره��ا حلفاوة  ام��ت��ن��ان��ه��ا  ع���ن 
ال�صتقبال.. مقدمة ال�صكر والتقدير 
عجمان  ح��اك��م  ال�صمو  �صاحب  اإىل 
دعمهما  ع���ل���ى  ع���ه���ده  ويل  و����ص���م���و 
احلياة  الهمم يف جم��الت  لأ�صحاب 
ال���ري���ا����ص���ة على  امل���ج���ال  ع���ام���ة ويف 
باجلهود  م�صيدة  اخل�صو�س،  وج��ه 
التي تقوم بها دول��ة الإم���ارات يف ما 
يتعلق بريا�صات املكفوفني والرتقاء 
من  الهمم  اأ�صحاب  من  الفئة  بهذه 
خالل ت�صخر الطاقات والإمكانيات 
خل��دم��ة اأ����ص���ح���اب ال��ه��م��م واإط����الق 
املتنوعة  ال���ب���ط���ولت  م���ن  ال���ع���دي���د 
�صكلت  ال���ت���ي  امل���ق���درة  وامل�����ص��اه��م��ات 
ريا�صة  م�����ص��رة  يف  م��ه��م��ا  منعطفا 
املنطقة  م�����ص��ت��وى  ع��ل��ى  امل��ك��ف��وف��ني 
ال�صيخ  ال�صتقبال،  ح�صر   . وال��ق��ارة 
اأحمد بن حميد النعيمي ممثل حاكم 
والإداري����ة،  املالية  لل�صوؤون  عجمان 
 ، النعيمي  عمار  ب��ن  حميد  وال�صيخ 

النعيمي  ماجد  بن  عبداهلل  وال�صيخ 
 ، املواطنني  �صوؤون  عام مكتب  مدير 
مدير  النعيمي  را�صد  حمد  و�صعادة 
ديوان احلاكم و�صعادة يو�صف حممد 
النعيمي مدير عام دائرة الت�صريفات 
وال�صيافة و�صعادة طارق بن غليطه 
ال�صمو  الغفلي مدير مكتب �صاحب 
اأبراهيم  اأح���م���د  و����ص���ع���ادة  احل���اك���م 
ويل  �صمو  مكتب  رئي�س  الغمال�صي 

العهد وعدد من كبار امل�صوؤولني.
عجمان  اإم������ارة  اأن  ب��ال��ذك��ر  ج���دي���ر 
غرب  بطولة  مناف�صات  �صت�صت�صيف 
ع��ل��ى م�صتوى  ال���ه���دف  ل��ك��رة  اآ���ص��ي��ا 
مب�صاركة  اآ�����ص����ي����ا  غ������رب  م���ن���ط���ق���ة 
الفرتة  يف  دول،  ع�����ص��ر  م��ن��ت��خ��ب��ات 
2023 على  ف��رباي��ر   16  - 9 م��ن 
ال��دول��ي��ة اجلديدة  امل��ن�����ص��اأة  ���ص��الت 
التي  الإعاقة،  ل��ذوي  عجمان  لنادي 
املا�صي،  ف��رباي��ر  �صهر  افتتاحها  مت 
والتي ت�صم مرافق و�صالت حديثة 
الريا�صية  امل���ع���اي���ر  اأع����ل����ى  وف�����ق 

الباراملبية احلديثة.

�ملدير �لفني ملنتخبنا لكرة �لقدم : مو�جهة �لأرجنتن جتربة مهمة يف مرحلة »جتديد �لدماء« كاأ�س �لعامل 2022... منتخب �أوروجو�ي يف �ملونديال.. حر�س قدمي بفكر جديد

عجمان ت�صت�صيف بطولة غرب �آ�صيا لكرة �لهدف 2023

حاكم عجمان ي�صتقبل رئي�صة �لحتاد �لدويل لكرة �لهدف للمكفوفن

•• ال�سارقة-وام:

ا�صت�صافت بحرة اخلان بال�صارقة على مدار يومني بطولة 
ال�صارقة لقوارب التنني “ دراجون بوت ” مب�صاركة 239 
مت�صابقا من خمتلف اجلن�صيات موزعني على ع�صرة فرق 

واأربع فئات رجال ون�صاء وخمتلط ومفتوح.
ال�صارقة  ن���ادي  اإدارة  جمل�س  ع�صو  ال��ك��ن��دي  حميد  وق���ال 
الدويل للريا�صات البحرية : " اإنه انطالقا من ا�صرتاتيجية 
النادي يف ن�صر ثقافة الريا�صات البحرية مبختلف اأنواعها 
اإمارة  �صواطئ  جماليات  واإب���راز  املجتمع  �صرائح  كافة  بني 
لقوارب  ال�صارقة  "بطولة  البحري  ال��ن��ادي  نظم  ال�صارقة 
يف  امل�صاركني  ب��ني  قوية  مناف�صات  �صهدت  التي  التنني" 

على  ال�صوء  �صّلطت  البطولة  اأن  واأ�صاف  الفئات".  جميع 
مدى تنوع الفعاليات الريا�صية التي ت�صت�صيفها وت�صهدها 
يحظى  التنني  ق��وارب  �صباق  واأن  خ�صو�صا  ال�صارقة  اإم��ارة 
ب�صعبية كبرة يف ال�صني وعدد من دول جنوب و�صرق اآ�صيا 
البحرية  للريا�صات  الدويل  ال�صارقة  نادي  يحر�س  لذلك 
على دمج اجلاليات يف املجتمع من خالل ممار�صة هواياتهم 
اأحمد  قال  جانبه  من  واملجتمعية.  والريا�صية،  الرتاثية، 
احل�صاين رئي�س مركز ال�صرتاتيجية وا�صت�صراف امل�صتقبل 
باحلما�س  ح��اف��ل��ة  ق���ّدم���ت جت��رب��ة  ال��ب��ط��ول��ة  اإن  ب��ال��ن��ادي 
والتفاعل من قبل امل�صاركني واملتابعني وجمعت مت�صابقني 
من خمتلف ال�صرائح و�صركات رائدة من قطاعات متنوعة 
البطولة عن  نتائج  واأ�صفرت   . يومني  مدار  على  للتناف�س 

فوز فريق "دبي ديقر�س" باملركز الأول يف فئة 2 كيلو مرت 
فريق  وف��وز  ال��ث��اين  "تيتان�س" باملركز  فريق  وف��وز  رج��ال 

الثالث. ابوظبي" باملركز  "قالدياتور�س 
ويف فئة 300 مرت خمتلط ح�صد فريق "تيتان�س" املركز 
الأول وفريق "تراينو�س" املركز الثاين وجاء باملركز الثالث 

فريق "قالدياتور�س ابوظبي".
ويف فئة 300 مرت مفتوح فاز فريق "دبي ديقر�س" باملركز 
الأول، وفريق "تيتان�س" باملركز الثاين وفريق "تراينو�س" 

باملركز الثالث.
مرت   300 فئة  يف  الأول  "تيتان�س" امل��رك��ز  فريق  وح�صد 
الثاين  املركز  اأبوظبي" ح�صد  "قالدياتور�س  وفريق  ن�صاء 

وجاء باملركز الثالث فريق "دراقون فاير".

ختام مميز لبطولة �ل�صارقة لقو�رب �لتنن على بحرية �خلان

•• دبي-وام:

املباراة  دب��ي،  يف  الن�صر  ب��ن��ادي  مكتوم  اآل  ا�صتاد  ي�صت�صيف 
وكندا،  اليابان  منتخبي  بني  �صتجمع  التي  الدولية  الودية 
يف  اجل���اري،  نوفمرب  يف17  م�صاء   5.45 ال�صاعة  امل��ق��ررة 
العامل  كاأ�س  بطولة  مناف�صات  خلو�س  ا�صتعداداتهما  اإط��ار 

.2022
حيث  ب��امل��ون��دي��ال،  اخلام�صة  املجموعة  يف  ال��ي��اب��ان  وتلعب 
 27 ي���وم  ث��م كو�صتاريكا  ن��وف��م��رب،   23 ي���وم  اأمل��ان��ي��ا  ت��واج��ه 

ختام  يف  دي�صمرب  م��ن  الأول  يف  اإ�صبانيا  واأخ����راً  ن��وف��م��رب، 
مناف�صات الدور الأول.

ال�صاد�صة  امل��ج��م��وع��ة  ك��ن��دا يف  تلعب  الأخ����ر  اجل��ان��ب  وع��ل��ى 
باملونديال، حيث تواجه بلجيكا يوم 23 نوفمرب، ثم كرواتيا 

يوم 27 نوفمرب، واملغرب يف الأول من دي�صمرب.
ملعب  على  ر�صمية  مباراة  خا�س  اأن  اليابان  ملنتخب  و�صبق 
ا�صتاد اآل مكتوم، خالل م�صاركته يف بطولة كاأ�س اآ�صيا 2019 
التي ا�صت�صافتها الإمارات، حيث واجه عليه منتخب فيتنام 

يف الدور ربع النهائي وفاز وقتها بهدف دون رد.

��صتاد �آل مكتوم ي�صت�صيف مبار�ة �ليابان 
وكند� �لودية ��صتعد�د� لكاأ�س �لعامل

•• الذيد-الفجر:

كاأ�س  بطولة  يف  م�صاركتهم  خ��الل  الذيد  ن��ادي  �صباحو  تاألق 
الريا�صي  ح��م��دان  مبجمع  اأقيمت  التي  املفتوحة  الإم����ارات 
هذا  يف  �صدارتهم  م��وؤك��دي��ن  �صباحا   450 مب�صاركة   ب��دب��ي 
ورافق  امللونة   امليداليات  بتحقيق عدد من  الريا�صي  امل�صهد 
ال�صباحة  املر�صدي مدرب  الكابنت خالد  البطولة  الفريق يف 

بنادي الذيد.

يف  الأول  املركز  عي�صى  خالد  اهلل  �صيف  ال�صباح  ح�صد  حيث 
�صباق 50مرتا- حرة وحقق ال�صباح هالل معاذ العليلي املركز 
الرابع على م�صتوى الدولة بفارق جزء من الثانية عن املركز 

الثالث "مرحلة 9�صنوات".
وح��ق��ق ال�����ص��ب��اح ك��ن��ان حم��م��د ال��ع��ل��ي امل��رك��ز ال��راب��ع يف �صباق 
200مرت ظهر  مرحلة العمومي واملركز الثاين على م�صتوى 
"مرحلة  ف�صية  ميدالية  ح��رة  100مرت  �صباق  يف  ال��دول��ة 
العمومي" كما ح�صل ال�صباح هالل معاذ العليلي على املركز 

اخلام�س يف �صباق 100مرت ظهر "مرحلة 9�صنوات".
ويف �صباق 200مرت حرة "مرحلة العمومي" ح�صل ال�صباح 
مرحلة  يف  ف�صيتني  م��ي��دال��ي��ت��ني  ع��ل��ى  عي�صى  خ��ال��د  ���ص��ي��ف 

العمومي 200 مرت حرة و50مرت فرا�صة. 
واأ�صاد �صامل حممد بن هويدن رئي�س جمل�س اإدارة نادي الذيد 
اأن النادي لن يتوانى يف دعم  باأداء �صباحي نادي الذيد واأكد 
الالعبني فنيا لالرتقاء مب�صتوياتهم وتعزيز م�صاركاتهم يف 

كافة املن�صات ليثبوا قدرتهم على النجاح والتاألق .

�صباحو نادي �لذيد يحققون خم�س ميد�ليات ملونة يف بطولة كاأ�س �لإمار�ت �ملفتوحة
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الفجر الريا�ضي

•• دبي- وام:

يواجه منتخبنا الوطني للكرة ال�صاطئية يف متام ال�صاعة العا�صرة 
مباريات  �صمن   ، ال�����ص��ع��ودي  املنتخب  �صقيقه  ال��ي��وم  م�����ص��اء  م��ن 
املقامة  ال��ودي��ة  ال��دول��ي��ة  ن��ي��وم  ك��اأ���س  لبطولة  الأوىل  امل��ج��م��وع��ة 
نوفمرب   12 اإىل   9 من  الفرتة  يف  ال�صعودية  العربية  اململكة  يف 

اجلاري.
12 لعًبا، هم: جمال  ومُيثل منتخبنا الوطني يف هذه البطولة 
كمال  علي،  عبا�س  ب�صر،  وليد  ب�صر،  اأحمد  الكعبي،  حممد، هيثم 

اأحمد مالحي، حميد جمال، �صعيد عيد،  علي، عبداهلل دحقاين، 
را�صد عيد، عبداهلل عبا�س.

توزيعها على جمموعتني،  8 منتخبات، مت  البطولة  وُي�صارك يف 
حيُث ت�صم املجموعة الأوىل منتخبنا الوطني اإىل جانب منتخبات 
الثانية  املجموعة  ت�صم  بينما  واإجنلرتا،  وب��اراج��واي،  ال�صعودية، 

منتخبات الربازيل واليابان وُعمان والبحرين.
النهائي، على  ال��دور ن�صف  اإىل  وث��اين كل جمموعة  اأول  ويتاأهل 
اأن يلتقي الفائزان يف املباراة النهائية املقرر لها يوم 12 نوفمرب 
م�صاركته  الأول  اأم�س  اأختتم  قد  ال�صاطئية  اأبي�س  وك��ان  املقبل. 

نظمها  التي  الإم���ارات  ط��ران  كاأ�س  لبطولة   11 ال���  الن�صخة  يف 
جمل�س دبي الريا�صي بالتعاون مع جلنة كرة القد ال�صاطئية يف 
الحتاد الدويل واحتاد الإمارات لكرة القدم، يف الفرتة من 1 اإىل 
6 نوفمرب اجلاري، وجنح يف ح�صد املركز الرابع للمرة الثانية يف 

تاريخ م�صاركاته يف هذه البطولة.
ويف �صياق مت�صل، ُي�صارك احلكم الدويل اإبراهيم الرئي�صي يف اإدارة 
مباريات بطولة كاأ�س نيوم الودية الدولية لكرة القدم ال�صاطئية، 
كاأ�س  بطولة  م��ب��اري��ات  اإدارة  يف  م��وؤخ��ًرا  ال���دويل  حكمنا  و���ص��ارك 

طران الإمارات للقارات بدبي 2022.

•• عجمان -الفجر

ب����ن حميد  ا���ص��ت��ق��ب��ل ال�����ص��ي��خ را�����ص����د 
لكرة  الإم���ارات  رئي�س احت��اد  النعيمي 
القدم اأم�س طاقم التحكيم الإماراتي 
ال�����دويل امل���ك���ون م���ن حم��م��د عبداهلل 
وح�صن  يو�صف  اأح��م��د  وحممد  ح�صن 
العا�صمة  اإىل  ���ص��ف��ره��م  ق��ب��ل  امل��ه��ري 
ال���ق���ط���ري���ة ال����دوح����ة ل��ل��م�����ص��ارك��ة يف 
العامل  ك��اأ���س  نهائيات  م��ب��اري��ات  اإدارة 
من   20 ي��وم  �صتنطلق  التي   2022
اللقاء �صامل  نوفمرب اجلاري . ح�صر 
اإدارة  جمل�س  ع�صو  ال�صام�صي  ع��ل��ي 
احت��اد ال��ك��رة ، وحممد ع��ب��داهلل هزام 

الظاهري الأمني العام لالحتاد.
واأ�صاد ال�صيخ را�صد بن حميد النعيمي 

وحر�صهم  امل���الع���ب  ق�����ص��اة  ب��ج��ه��ود 
امل�صتمر على �صقل مواهبهم، وت�صجيل 
الإماراتية  ل��ل�����ص��اف��رة  مم��ي��ز  ح�����ص��ور 
ع���ن جناحهم  ودول��ي��ا،ف�����ص��ال  ق���اري���ا 
م�صاركة  ت��وا���ص��ل  اأن  م���وؤك���داً  حم��ل��ي��ا، 
مبارايات  اإدارة  يف  اإم��ارات��ي��ني  ح��ك��ام 
قوة  على  دليل  العامل   كاأ�س  نهائيات 
التحكيم الإماراتي وثباته، ف�صال عن 
�صمعته الدولية الطيبة، اآماًل امل�صاركة 
باأكرث من طاقم حتكيمي يف مونديال 

.2026
وق���ال: " اإن احت���اد ال��ك��رة ي��ق��دم دعما 
جناح  لأن  ل��ل��ت��ح��ك��ي��م،  حم�����دود  غ���ر 
بالدرجة  تعتمد  القدم  كرة  مناف�صات 
الأوىل على احلكم واأدائه وقراراته." 
اأ�صبح  الإم���ارات���ي  احل��ك��م  اأن  م���وؤك���داً 

���ص��ف��را دائ���م���اً ل��ل��ك��رة الإم���ارات���ي���ة يف 
امل���ون���دي���ال، وه�����ذا دل���ي���ل ع��ل��ى حجم 
املع�صكرات  يف  ي��ب��ذل��ه  ال����ذي  اجل��ه��د 
والتدريبات  واخل���ارج���ي���ة  ال��داخ��ل��ي��ة 
ال��ي��وم��ي��ة وور�����س ال��ع��م��ل، م��ن��وه��اً اإىل 
بنجاحات  تفتخر  القدم  كرة  اأ�صرة  اأن 

ق�صاة املالعب الإماراتيني.
ودعا ال�صيخ را�صد بن حميد النعيمي 
امل�����ص��ارك��ني يف مونديال  ال��ك��رة  ح��ك��ام 
جمدداً   ، الرتكيز  اإىل   2022 قطر 
اأداء  ث��ق��ت��ه يف ق��درات��ه��م ع��ل��ى ت��ق��دمي 
مميز يف كاأ�س العامل، م�صيداً بتاألقهم 

يف الداخل واخلارج.
املواطن  باحلكم  نثق  "نحن  واأ�صاف: 
ال����ذي ح��ق��ق جن��اح��ات ب����ارزة يف عامل 
و�صنبقى  ودول���ي���اً،  حم��ل��ي��ا  ال��ت��ح��ك��ي��م، 

للعمل  بيئة  اأف�����ص��ل  ل��ه  ون��وف��ر  �صنده 
والإعداد." رئي�س جلنة احلكام  يثمن 
النعيمي  حميد  بن  را�صد  ال�صيخ  دعم 
علي  �صامل  ثمن  جهته،  من  للتحكيم 
احتاد  اإدارة  جمل�س  ع�صو  ال�صام�صي 
ا�صتقبال  احل��ك��ام  جلنة  رئي�س  ال��ك��رة، 
ال�صيخ را�صد بن حميد النعيمي رئي�س 
املونديايل،  التحكيم  لطاقم  الحت��اد 
ال���ص��ت��ق��ب��ال يف هذا  ه���ذه  اأن  م���وؤك���داً 
اهتمام  ت��وا���ص��ل   على  دل��ي��ل  التوقيت 
 ، امل���الع���ب  ب��ق�����ص��اة  الإدارة  جم��ل�����س 
" اإن دع���م ال�����ص��ي��خ را����ص���د بن  وق�����ال: 
تاأثر  ل��ه  للتحكيم   النعيمي  حميد 
ا�صتقباله  واأن  ال��ع��م��ل،  ع��ل��ى  اإي��ج��اب��ي 
ل��ط��اق��م ال��ت��ح��ك��ي��م ق��ب��ل ���ص��ف��ره��م اإىل 
قطر مينحهم دفعة معنوية كبرة يف 

هذا التجمع الكروي العاملي."
واأ�صاف: " نعمل من دون ملل اأو كلل 
ت�صاعد  حمفزة  بيئة  توفر  اأج��ل  من 
وتطوير  على �صقل مواهبهم  احلكام 
امل�صابقات  ي��ن��ج��ح��وا  يف  ل��ك��ي  اأدائ���ه���م 
الذي  فالنجاح  واخل��ارج��ي��ة،  املحلية 
ح���ق���ق���ه احل����ك����م الإم��������ارات��������ي خ���الل 
ي�صتمر  اأن  ي��ج��ب  امل��ا���ص��ي��ة  ال���ف���رتات 
ال�صام�صي  وج���دد  وخ��ارج��ي��ا.  حمليا 
متابعته  على  الحت���اد  لرئي�س  �صكره 
امل�صتمر  ودع���م���ه  ال��ت��ح��ك��ي��م  ل���ربام���ج 
املونديايل  الطاقم  امل��الع��ب.  لق�صاة 

ُي�صيد بدعم الحتاد للتحكيم
من جانبه، تقدم احلكم الدويل حممد 
والتقدير  ب��ال�����ص��ك��ر  ح�����ص��ن  ع���ب���داهلل 
النعيمي  ح��م��ي��د  ب���ن  را����ص���د  ل��ل�����ص��ي��خ 

رئي�س الحتاد على ا�صتقباله للطاقم 
الحتاد  رئي�س  اأن  م��وؤك��داً  املونديايل، 
الكرة ويتابع  يحر�س على دعم حكام 

�صوؤونهم ، وهذا لي�س جديدا عليه.
"اإن  ي��و���ص��ف :  اأح���م���د  وق�����ال حم��م��د 
ا���ص��ت��ق��ب��ال ال�����ص��ي��خ را����ص���د ب���ن حميد 

اهتمامه  م��ع  توا�صال  ي��اأت��ي  النعيمي 
يف  احليوي  بدورهم  واإميانه  باحلكام 
م�����ص��اب��ق��ات ك���رة ال���ق���دم، ون��ح��ن نثمن 
دعمه وت�صجيعه وحر�صه على متابعة 
ع��م��ل ق�����ص��اة امل��الع��ب وت��وف��ر ك��ل ما 

ي�صاعدهم على النجاح."

من جهته، تقدم ح�صن املهري بال�صكر 
ل���رئ���ي�������س الحت��������اد على  وال���ت���ق���دي���ر 
الدوحة  اإىل  ال�صفر  قبل  ال�صتقبال 
الكروية،  امل�صابقات  باأكرب  للم�صاركة 
الحتاد  اإدارة  جمل�س  اهتمام  مثمنا 

بالتحكيم وعنا�صره.

�ليوم.. منتخبنا لل�صاطئية يفتتح م�صو�ره يف بطولة 
نيوم �لدولية مبو�جهة نظريه �ل�صعودي

قبل ال�سفر اإىل الدوحة للم�ساركة يف اإدارة مباريات مونديال 2022

ر��صد بن حميد �لنعيمي ي�صتقبل طاقم �لتحكيم �لإمار�تي �ملونديايل

•• اأبوظبي-وام:

اأكد �صعيد الكبي�صي لعب منتخب الإمارات للجوجيت�صو واملتوج بامليدالية 
الذهبية يف بطولة العامل للجوجيت�صو باأبوظبي اأن تتويجه بالذهب مل 
ياأت من فراغ بل نتيجة عمل وتدريبات متوا�صلة خالل الفرتة املا�صية 
ت�صجيع زمالئه  اإىل  اإ�صافة  الفني  للمنتخب واجلهاز  الفنية  الإدارة  مع 

الالعبني من اأجل رفع ا�صم الإمارات عاليا يف هذا املحفل العاملي.
85 كجم ببطولة  ن��زالت يف وزم   3 وا�صتطاع الكبي�صي حتقيق الفوز يف 
العامل عرب اإجبار املناف�صني على ال�صت�صالم، وهو ما مل يحققه اأي من 

الالعبني امل�صاركني يف البطولة، ليتوج بامليدالية الذهبية.
الوحدة للجوجيت�صو يف ت�صريحات  ون��ادي  الإم��ارات  وقال جنم منتخب 
"وام":" قطعت عهدا على نف�صي باحل�صول على  اأنباء الإم��ارات  لوكالة 
ميدالية ذهبية اأو اأكرث يف البطولة برغم �صعوري ببع�س الآلم قبلها لأن 
ق��راري كان واح��دا وهو امل�صاركة ورف��ع ا�صم الإم���ارات عاليا، وبدعم من 
مدربي وزمالئي حققت الهدف و�صاأوا�صل خالل الفرتة املقبلة املناف�صة 
اأبوظبي  بطولة  يف  اأخ���رى  مناف�صة  تنتظرنا  حيث  امل�صاركات  جميع  يف 
العاملية ملحرتيف اجلوجيت�صو خالل الأيام القليلة املقبلة، كما اأ�صعى اأي�صا 

لأكون اأف�صل لعب يف اآ�صيا لأن هذا هو هديف القادم.

 21 املناف�صات حتت  ال�صنية حيث خ�صت  فئتي  األعب يف  :" مل  واأ���ص��اف 
عاما وعمري 19 عاما، وهو ما مثل يل حتديا كبرا اأمام مناف�صني اأكرث 
مني خربة، ولكن طموحي كان بال حدود من اأجل حتقيق الأف�صل يف اأول 
جميع  اأم��ام  املواجهات  �صعوبة  من  الرغم  على  املنتخب  مع  يل  م�صاركة 

املناف�صني".
واأثنى لعب منتخب الإمارات للجوجيت�صو على م�صتوى مناف�صات بطولة 
العامل، موؤكدا اأنها جمعت نخبة الالعبني يف العامل، الأمر الذي ي�صيف 
التي  املكانة  يف  وي�صعهم  الوطني  منتخبنا  لالعبي  اخل��ربة  م��ن  امل��زي��د 

ي�صتحقونها خا�صة واأنهم حققوا الذهب وتفوقوا على الالعبني الكبار.

كانت  الكبي�صي:" بدايتي  �صعيد  ق��ال  اجلوجيت�صو  لعبة  يف  بدايته  وع��ن 
امل��در���ص��ي، ولعبت  م�����ص��روع اجلوجيت�صو  م��ن خ��الل  ع��ام��ا،   11 وع��م��ري 
انعك�س  ق��وة ون�صاطا وق��د  اأك��رث  لفرتة وتوقفت ثم ع��دت بعدها جم��ددا 
ذلك على كافة جوانب حياتي وطور من قدراتي ومهاراتي، فقررت هذه 
املرة ال�صتمرار يف اللعبة ومنحها كل اهتمامي برغم اأنني اأحب كرة القدم 

اأي�صا".
واأكد �صعيد الكبي�صي اأن جنم منتخب الإمارات في�صل الكتبي هو قدوته 
ي�صتمد منه طاقته  دائما ما  واأن��ه  ريا�صة اجلوجيت�صو،  الأعلى يف  ومثله 

وعزميته من اأجل حتقيق الأف�صل.

�سعيد الكبي�سي بطل العامل للجوجيت�سو : 

�لفوز على 3 مناف�صن بال�صت�صالم نقطة حتول كبرية يف م�صريتي باللعبة

•• عمان-الفجر:

هناأت اللجنة الأوملبية الأردنية الالعب اأحمد اأبو ال�صعود على اإجنازه باإحراز 
امليدالية الف�صية جلهاز ح�صان املقاب�س يف بطولة العامل للجمباز يف مدينة 

ليفربول الربيطانية. 
وهي اأول ميدالية اأردنية وعربية يف بطولة العامل للجمباز. 

وك���ان الأم����ني ال��ع��ام للجنة الأومل��ب��ي��ة الأردن���ي���ة ن��ا���ص��ر امل��ج��ايل يف مقدمة 

اأع�صاء  جانب  اإىل  الثالثاء،  اأم�س  فجر  الأردين  املنتخب  بعثة  م�صتقبلي 
جمل�س اإدارة الحتاد الأردين للجمباز. 

اأُ�صرة الريا�صة الأردنية بهذه امليدالية املميزة"،  "عن فخر  واأعرب املجايل 
م�صيدا بالجتهاد الدائم لالعب وحر�صه دائما على متثيل الأردن باأف�صل 
طريقة.  بدوره، عرب اأبو ال�صعود عن �صعادته بالإجناز الكبر الذي حققه 
ح�صد  موا�صلة  يف  رغبته  م��وؤك��دا  اإجن����ازه،  حققه  ال���ذي  الهائل  وال�����ص��دى 

الإجنازات ول�صيما يف دورة الألعاب الأوملبية املقبلة – باري�س 2024.

�لأوملبية �لأردين تهنىء �أبو �ل�صعود 
باإحر�زه ف�صية بطولة �لعامل للجمباز 

Date 9/ 11/ 2022  Issue No : 13693
Defendant's notification by publication

Sharjah Federal Court - Civil Execution Court - Nandhakumar Nagarajan
Payment Notification in Case No. SHCEXCIREA2022/0004874 - Civil (Partial)

To : The defendant: Nandhakumar Nagarajan
Address: Sharjah, Azra Area, Sheikh Salem Bin Sultan Al Qasimi Street, Sharjah Taxi Driver's 
Budling, Phone No. 0544171503
As it is on the date that a copy of the attached judgment has been issued against you in favor 
of the executing plaintiff. Sharjah Taxi L.L.C in the case mentioned above.
Since the aforementioned Plaintiff has submitted a request to implement the aforementioned 
judgment, and paid the specified fee for that. and since the judgment required to be executed 
is as follows: The total amount including fees and expenses : 10896.0
Therefore, you are required to implement what was stated in the executive document referred 
to above within 15 days from the date of your announcement of this notification.
In the event of failure to do so, the court will take the compulsory enforcement measures 
prescribed by law against you.
Judge/ (Signed)
Hussam Uddin Hassan Mustafa Mohamad Khader
Sharjah Federal Court 
Civil Execution Court

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70522 Date 9/ 11/ 2022  Issue No : 13693
A published notification to the defendant 

Before the case management office
Ajman Federal Court Federal Civil Court of First Instance 
Case: AJCFICIPOR2022/0003815 - commercial ( Partial)

To the defendant : News HD (F.Z) L.L.C 99 
Address : Unknown
You are assigned to attend the hearing on 09/11/2022 before the case 
management office - Ajman Federal Court - Federal Civil Court of 
First Instance - office no.: (5 case manager's office) in person or by an 
authorised attorney, to submit responding memo for the case attached with 
all documents within no more than ten days after the date of publishing, in 
order to discuss the said case as being a - defendant.
Judicial Services Office
Miriam Juma Al Kaabi
Dated : 26/10/2022 

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70533

Date 9/ 11/ 2022  Issue No : 13693
Notification by Publication

To the Sharjah Federal Court, the Federal Civil Court of First Instance
In Case No.: 0007300 /SHCFICIINJ2022/ Urgent

To : NITED INSURANCE COMPANY LLC L.L.C DUBAI BRANCH.
Unknown place of residence. UAE, Dubai, Deira, Al Maktoum Street, Nasa building, first 
floor, Tel. 042222440, Fax, 042271217, P.O. Box: 1888.
We inform you that the plaintiff / Ummer Farook Bapanta Hydros, his address / place 
of residence. UAE, Emirate of Sharjah, Al Majaz 3, Al Owais, mezzanine floor, Tel: 
0504242011, info@frangulf.ae, Phone No.: 971504242011, has filed the above-mentioned 
lawsuit claiming.
The plaintiff requests the esteemed court:
First: Registering the case and deciding the nearest session to consider it, with notifying 
the defendant of statement of the case and the attachments are in accordance with the rules. 
Second: Delegating the forensic doctor at the Sharjah Court to perform a medical examination 
on the plaintiff in order to prove his condition and the injuries he has, and to determine the 
percentage of permanent health disability that he sustained as a result of the injury.
Third: Obligating the defendant to pay fees, expenses, and attorney's fees.
Therefore, you shall appear before The First Circuit of Urgent Matters, Sharjah Federal Court, 
on Monday morning, dated 21/11/20220 at 08:30, to present your defense and documents. In 
the event that you do not attend or send an authorized representative on your behalf, the court 
will initiate legal procedures in your absence.
Judicial Services Office / Mohammed Reda Younis

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70608 Date 9/ 11/ 2022  Issue No : 13693
Notification of Defendant by Publication 

Before Case Management Office, 
Ajman Federal Court, Federal Civil Court of Appeal

Regarding Case No. 0000812/ AJCAPCILABMIN2022/Labor (Partial)
To the Defendant : Asad Rehman Abdul Rahman
Residence is unknown:
You shall attend the hearing to be held on 15 November 2022 before 
Case Management Office, Ajman Federal Court, Civil Court of Appeal, 
Office No. (Case Manager Office - Appeal 1) in personam or through an 
authorized attorney. You shall submit a plea and attach the documents 
within a period not exceeding (10) ten days from the date of publication 
in order to consider the abovementioned Case in your capacity as the - 
Defendant.
Judicial Service Office
Aliaa Ahmed Obeid Al-Zaabi
Issued on 1/11/2022 

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70392

Date 9/ 11/ 2022  Issue No : 13693
Ajman Federal Court of First Instance 

Case Management Office
Legal Notice for Notification of Payment (By Publication)

In Arabic and English Language 
Notification No. MOJAU_2022_0069270

Upon Request of the Notifying Party/ Abdelrazek Youssef Abdelrazek - Nationality: Egyptian 
To the Notified Party/ Ali Akbar Ebrahim Ebrahimi - Nationality: Iran
Subject : Legal Notice for paying tan amount of 25750 AED (Twenty five thousand seven hundred 
and fifty AED)
The Notifying Party has written cheques to the Notified Party with an amount of 25750 (Twenty five 
thousand seven hundred and fifty AED), the subject matter of the written cheques by the authorized 
signatory the Notified Party whereas on their due date, the Notifying Party went to cash the checks, but 
they were bounced without reimbursement due to closing of the account.
Whereas the Notified Party did not pay the amount despite the elapse of their due date and demanding 
for them frequently and repeatedly by the Notifying Party in an amicable way but in vain.
Accordingly:
We notify you of the necessity to pay the value of the checks mentioned above within five days from 
the date of your notification; otherwise we will have to take the legal proceedings, and I request the 
Notary Public to authenticate this notification for your information, taking the necessary action and 
compliance therewith.
This is a notification on our part,,,
Maryam Juma Al Kaabi
Case Director 
Ajman Federal Court of First Instance

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70608 Date 9/ 11/ 2022  Issue No : 13693
Ajman Federal Court of First Instance 

Case Management Office
Legal Notice for Notification of Payment (By Publication) 

In Arabic and English Language 
Notification No. MOJAU_2022_0069244

Upon Request of the Notifying Party/ Abdelrazek Youssef Abdelrazek - Nationality: Egyptian
To the Notified Party/ Gholam Ahmed Mohamed Amin- Nationality: Pakistan
Subject: Legal Notice for paying tan amount of 46900 AED (forty-six thousand nine hundred AED)
The Notifying Party has written cheques to the Notified Party with an amount of 46900 AED (forty-six 
thousand nine hundred AED), the subject matter of the written cheques by the authorized signatory the 
Notified Party whereas on their due date, the Notifying Party went to cash the checks, but they were 
bounced without reimbursement due to closing of the account.
Whereas the Notified Party did not pay the amount despite the elapse of their due date and demanding 
for them frequently and repeatedly by the Notifying Party in an amicable way but in vain.
Accordingly:
We notify you of the necessity to pay the value of the checks mentioned above within five days from 
the date of your notification; otherwise we will have to take the legal proceedings, and I request the 
Notary Public to authenticate this notification for your information, taking the necessary action and 
compliance therewith.
This is a notification on our part,,,
Maryam Juma Al Kaabi 
Case Director 
Ajman Federal Court of First Instance

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70608

Date 9/ 11/ 2022  Issue No : 13693
Judicial Notification to Publish

(No.: 2022/150691)
Document Number 154811/1/2022
Notifying Party : Mohamed Abdalla Mahmoud Hassan Alali Nationality : UAE
Notified Party: Sharafat Ali Ali Mohammed Nizar - Nationality: Pakistan

Subject:
The Notified party withdrew from his personal account in Al mashreq Bank in favor of 
Notifying Party cheque number 000089 due on 18/06/2017 and cheque number 000090 
due on 18/07/2017 with value of 150,000 AED (One hundred fifty thousand dirham) 
The aforesaid cheques bounced after it is submitted for payment because of (Account 
closure), the notified party is obliged to pay to notifying party against these cheques 
an amount of 150,000 AED (One Hundred Fifty Thousand Dirhams) which notified 
refused to pay it. party

Therefore
The notifying party addressed this notice to assign the notified party to pay the amount 
of the cheques of 150,000 AED (One hundred fifty thousand dirhams) within five days 
after receipt of this notice under legal procedures claiming payment this debit with 
interest thereof, court fees and expenses.
Notary Public

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70535 Date 9/ 11/ 2022  Issue No : 13693
Judicial Notification to Publish

(No.: 2022/150692)
Document Number 154787/1/2022
Notifying Party: Mohamed Abdalla Mahmoud Hassan Alali Nationality: UAE
Notified Party : ALI QADEER ALI AB BIKRAN Nationality : Iran
Subject : The Notified party withdrew from his personal account in Al mashreq Bank 
in favor of Notifying Party cheque number 000248 due on 20/04/2017 and cheque 
number 000249 due on 20/07/2017 with value of 110,500 AED (One hundred ten 
thousand five hundred dirham)
The aforesaid cheques bounced after it is submitted for payment because of (Account 
closure), the notified party is obliged to pay to notifying party against these cheques  
an amount of 150,000 AED (One Hundred Ten Thousand Dirhams) which notified 
party refused to pay it. 
Therefore, The notifying party addressed this notice to assign the notified party to pay 
the amount of the cheques of 110,500 AED (One hundred ten thousand five hundred 
dirhams) within five days after receipt of this notice under legal procedures claiming 
payment  this debit with interest thereof, court fees and expenses.  
Notary Public

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70535

Date 9/ 11/ 2022  Issue No : 13693
Service By Publication

1957/2022/11-Partly Civil Case
Details of Service by Publication
To: the Respondent
1. KSHITIJ PANDIT KSHETRA PAL SHARMA - Address Unknown
The Claimant : BRYAN CARLO CALDERON DELA PAZ
Have filed the above mentioned case against you to order you to pay, jointly and severally, 
the sum of AED 2,440,000 (Two Million Four Hundred Forty Thousand Dirham) as 
compensation for the moral and material damages sustained as detailed in the statement.
- The Claimant requested also to appoint specialized Forensic Physician to examine the 
Claimant and decide his disability and its percentage, and to identify if the Claimant needs 
physiotherapy sessions in relation to his physical movement and intellectual disability, 
with estimate of the number of such sessions. The Claimant requested also to order the 
Respondents, jointly and severally, to pay to the Claimant compensation of physical injury 
incurred beside expenses of physiotherapy paid by the Claimant, and compensation of 
mental and physical harm. - The Claimant requested also To order the Respondents to 
pay legal fees and expenses. The court appointed the hearing on 16/11/2022 at 09:00 
am at remote litigation hall, Building Descr&. Therefore, you are hereby requested to 
appear or to send representative on your behalf. You must also submit your statements and 
documents to the Court at least three days before the hearing.

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70392Date 9/ 11/ 2022  Issue No : 13693
NOTARIZED NOTICE BY PUBLICATION

NO 20261 / 2022 
Notifying party: Dubai Islamic bank (PJSC)
Respondent: RASHID HUSSAIN MUHAMMAD SALEEM

(OF UNKNOWN DOMICILE)
Subject: Legal notification of the need to pay the payment of 22489 AED

Where the respondent contracted with the warner with the intention of financing the 
warning the amount of the below vehicle details in favor of the respondent, And since the 
respondent default to pay the installments of the vehicle in favor of the warner until an 
amount of 22489 AED remained in their possession, for Murabaha the vehicle that was 
issued and since the warner has repeatedly demanded the respondent to be quick to pay the 
amount in his debt, but the respondent  didn't provide any action 

Car Model Car Color Car Brand Code Plate Emirates Plate No

2013 Pearl White Toyota Camry 15 AUH 68654

Therefore, we first warn you to pay 22489 AED within a maximum of one week from the 
date of advertising, other than we will have to complete the legal procedures against you 
to collect our rights in accordance with the law, with your obligation to pay expenses and 
lawyer fees, with the disclaimer of the responsibility of the notifying bank for any personal 
property that may be inside the car
The warner : AHMED MOHAMED ABDELNABY

 Government of Ras Al Khaimah  
Courts Department

70392
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•• اأبوظبي- رم�سان عطا

يف اإجناز تاريخي جديد، ر�ّصخ منتخبنا 
الوطني للجوجيت�صو برعاية "�صركة 
العاملية  ري��ادت��ه  لال�صتثمار"  مبادلة 
ومتكن من الحتفاظ بلقب الن�صخة 
27 من بطولة العامل للجوجيت�صو، 
التي ا�صت�صافتها اأبوظبي للعام الثالث 
التوايل حتت رعاية كرمية من  على 
�صمو ال�صيخ خالد بن حممد بن زايد 
التنفيذي  املجل�س  ع�صو  ن��ه��ي��ان  اآل 
لإمارة اأبوظبي رئي�س مكتب اأبوظبي 
اأرينا  جوجيت�صو  ب�صالة  التنفيذي 
خالل  الريا�صية  زايد  مدينة  يف   –
نوفمرب.   -8 اأكتوبر  الفرتة من 29 
اأب���ط���ال اجل��وج��ي��ت�����ص��و واقعا  و���ص��ّط��ر 
اأك���رب بطولة  ج��دي��دا، وح��ق��ق��وا لقب 
املنتخبات  �صعيد  على  للجوجيت�صو 
ل��ل��ع��ام ال��ث��ال��ث ع��ل��ى ال���ت���وايل، يف ظل 
من  ولع��ب��ة  لع��ب��ا   2000 م�صاركة 
دول�����ة ح����ول ال����ع����امل.  وجت����اوز   70
"�صركة  ب��رع��اي��ة  ال��وط��ن��ي  امل��ن��ت��خ��ب 
اأرقامه  جميع  لال�صتثمار"  م��ب��ادل��ة 
حمققا  ال��ع��امل،  ب��ط��ول��ة  يف  ال�صابقة 
 26 ب���واق���ع،  م��ل��ون��ة  م��ي��دال��ي��ة   63
برونزية.  ذهبية، و17 ف�صية، و20 
و�صهد اليوم اخلتامي لبطولة العامل 

الباراجوجيت�صو  ف���ئ���ات  م��ن��اف�����ص��ات 
�صعادة  املناف�صات  وح�صر  والأ�صاتذة، 
عبد املنعم الها�صمي رئي�س الحتادين 
الأول  النائب  والآ���ص��ي��وي  الإم���ارات���ي 
لرئي�س الحتاد الدويل للجوجيت�صو، 
ث��ي��ودورب��ول��ي�����س رئي�س  وب��ان��اي��وت��و���س 
الحت�������اد ال��������دويل، و����ص���ع���ادة حممد 
رئي�س احتاد  ن��ائ��ب  ال��ظ��اه��ري  ���ص��امل 
علي  وف��ه��د  للجوجيت�صو،  الإم�����ارات 
ال�����ص��ام�����ص��ي اأم������ني ع�����ام الحت����ادي����ن 
للجوجيت�صو،  والآ���ص��ي��وي  الإم��ارات��ي 
والدكتور مروان علي الكعبي: املدير 
التحتية  ال��ب��ن��ى  لإدارة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
وال�صتجابة يف بيورهيلث، وعدد من 
والوطنية  القارية  الحت��ادات  روؤ�صاء 

للجوجيت�صو.

ال�سدارة العاملية
م���ن ج��ان��ب��ه ه��ن��اأ ���ص��ع��ادة ع��ب��د املنعم 
الها�صمي رئي�س الحتادين الإماراتي 
لرئي�س  الأول  ال��ن��ائ��ب  والآ����ص���ي���وي 

القيادة  للجوجيت�صو  الدويل  الحتاد 
اأبنائها  ب��اإجن��ازات  ل��ل��دول��ة  الر�صيدة 
وحفاظهم  الأب����ط����ال  م���ن  وب��ن��ات��ه��ا 
الثالث  للعام  العاملية  ال�����ص��دارة  على 
اأ�صمى  ن��رف��ع  وقال:"  ال���ت���وايل  ع��ل��ى 
اإىل  والعرفان  والتقدير  ال�صكر  اآي��ات 
�صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد 
اآل نهيان رئي�س الدولة -حفظه اهلل- 
وملهم  والريا�صيني،  الريا�صة  راعي 
الأج��ي��ال اجل��دي��دة ل��الإب��داع والتميز 
يف كل جمال، والداعم الأول لريا�صة 
دول  وك��ل  الإم����ارات  اجلوجيت�صو  يف 
العامل، كما نتوجه بال�صكر والتقدير 
ب���ن حممد  ال�����ص��ي��خ خ��ال��د  ���ص��م��و  اإىل 
املجل�س  ع�����ص��و  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب���ن 
اأب��وظ��ب��ي رئي�س  ال��ت��ن��ف��ي��ذي لإم������ارة 
لرعاية  ال��ت��ن��ف��ي��ذي،  اأب��وظ��ب��ي  مكتب 
�صموه لبطولة العامل، التي تعد قيمة 
امل�صاركني  ول��ك��ل  ل��ل��ح��دث،  م�����ص��اف��ة 
التميز  على  لهم  كبرا  وحافزا  فيه، 

والإبداع.

�سهادة الوفود
وراء  الر�صيدة  القيادة  دع��م  وتابع:" 
كل اإجن��ازات��ن��ا، والإم���ارات حمظوظة 
بال �صك بقادتها و�صيوخها، وبالن�صبة 
م�صبوقة  غ���ر  اأه�������داف  ح��ق��ق��ن��ا  ل��ن��ا 
امل�صتويات  ع��ل��ى  ال���ص��ت�����ص��اف��ة،  م���ن 
التنظيمية والفنية والإدارية ، وكانت 
اأب��وظ��ب��ي حم��ط اه��ت��م��ام ال��ع��امل على 
مدار الأيام الع�صرة املا�صية، وجنحت 
يف تر�صيخ مكانتها العاملية كاأهم مدن 
العامل يف ريا�صة اجلوجيت�صو، وكانت 
املظلة التي اجتمع حتتها الريا�صيني 
ونعترب  ال��ع��امل.  اأن��ح��اء  م��ن خمتلف 
���ص��ه��ادة ال��وف��ود امل�����ص��ارك��ة و���ص��ام على 
الذي  ن��ف�����ص��ه  ال���وق���ت  ����ص���دورن���ا، ويف 
البطولة  ه���ذه  ���ص��ف��ح��ة  ف��ي��ه  ن��ط��وي 
لال�صتحقاق  ه��و  مل��ا  ن�صتعد  العاملية، 
– الن�صخة  اأي��ام فقط   3 ال��ق��ادم بعد 
اأبوظبي  بطولة  م��ن  ع�صرة  ال��راب��ع��ة 
التي  اجلوجيت�صو  مل��ح��رتيف  ال��ع��امل��ي��ة 
�صاحب  ���ص��ي��دي  رع��اي��ة  حت��ت  �صتقام 

ال�����ص��م��و ال�����ص��ي��خ حم��م��د ب���ن زاي����د اآل 
ن��ه��ي��ان رئ��ي�����س ال���دول���ة -ح��ف��ظ��ه اهلل 
لعب   5000 م��ن  اأك���رث  -مب�صاركة 
اإىل  ولع��ب��ة خ��الل ال��ف��رتة م��ن 11 

اجلاري. نوفمرب   19
اأ�صكر  قائال:"  ال��ه��ا���ص��م��ي  واخ��ت��ت��م   
ال�صركاء والرعاة والأندية  جهود كل 
والعائالت  والأ����ص���ر  والأك���ادمي���ي���ات 
اأب��ن��ائ��ن��ا وبناتنا  ال��ذي��ن وق��ف��وا خ��ل��ف 
ووث��ق��وا يف ق��درات��ه��م، واأت��وق��ع املزيد 
م��ن الإجن������ازات لأب���ن���اء الإم������ارات يف 
ال��ع��امل��ي��ة ملحرتيف  اأب���وظ���ب���ي  ب��ط��ول��ة 

اجلوجيت�صو.

اإجناز غري م�سبوق
ثيودوروبولي�س  ب��ان��اي��وت��و���س  وق����ال 
رئي�س الحتاد الدويل للجوجيت�صو اأن 
والعا�صمة  الإم���ارات  دول��ة  ا�صت�صافة 
اأبوظبي لثالث ن�صخ متتالية لبطولة 
العامل للجوجيت�صو ميثل اإجنازا غر 
م�صبوق وقد ل يتكرر مرة اأخرى يف اأي 

املعاير  عن  ناهيك  بالعامل،  مدينة 
تعتمدها  ال���ت���ي  ال���ف���ري���دة  ال��ع��امل��ي��ة 
لكربى  ا���ص��ت�����ص��اف��ت��ه��ا  يف  اأب���وظ���ب���ي 
مهمة  يجعل  م��ا  العاملية،  البطولت 
م�صتقبال  للبطولة  امل�صت�صيفة  املدن 
اإذا  ب��ال��ت��ح��دي��ات  وح��اف��ل��ة  �صهلة  غ��ر 
كانت ترغب يف احلفاظ على املعاير 

نف�صها .
واأ�صاف رئي�س الحتاد الدويل: "اإ�صم 
دولة الإمارات واأبوظبي يرتبط ب�صكل 
والإبهار،  والإب����داع  بالنجاح  مبا�صر 
وقد ظهر ذلك جليا يف هذه الن�صخة 
واإن  �صبقها،  وم��ا  ال��ع��امل  بطولة  م��ن 
اأرادت الدول التي ترت�صح ل�صت�صافة 
بطولتنا يف امل�صتقبل حتقيق النجاح 
جتربة  م��ن  ي�صتلهموا  اأن  فعليهم   ،
للنجاح.  منوذجا  ويتخذوها  اأبوظبي 
والعا�صمة  الم����ارات  ل��دول��ة  ف�صكرا 
اأبوظبي و�صكراً �صاحب ال�صمو ال�صيخ 
حممد بن زايد اآل نهيان رئي�س دولة 
الداعم  امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة  الم������ارات 
وريا�صة  ع��م��وم��اً  ل��ل��ري��ا���ص��ة  الأك�����رب 
اخل�صو�س  وج���ه  ع��ل��ى  اجلوجيت�صو 

والعاملي  امل���ح���ل���ي  امل�������ص���ت���وي���ني  ع���ل���ى 
ال�صيخ  ل�����ص��م��و  م���و����ص���ول   وال�����ص��ك��ر 
اآل نهيان  ب��ن زاي���د  ب��ن حممد  خ��ال��د 
ت�صريفا  للحدث  رعايته  كانت  ال��ذي 
وتكرميا له ومل�صوؤويل الحتاد الدويل 

للعبة."

مذكرة تفاهم
للجوجيت�صو  الإم������ارات  احت����اد  وق���ع 
واملغربي  البحريني  وكل من الحتاد 
تفاهم  م��ذك��رة  للعبة  والإ���ص��رائ��ي��ل��ي 
لتعزيز  تهدف  البطولة  هام�س  على 
املمار�صني  ع��دد  وزي����ادة  اللعبة  ن�صر 
لالعبي  ال��ف��ن��ي��ة  امل�����ص��ت��وي��ات  ورف�����ع 
ت�صمنت  ح��ي��ث  الأرب�����ع�����ة،  ال���ب���ل���دان 
الفنية  امل��ع��ل��وم��ات  ت��ب��ادل  الت��ف��اق��ي��ة 
الكوادر  وتاأهيل  الإداري���ة  والأ�صاليب 
واملع�صكرات  ال���ب���ط���ولت  وت��ن��ظ��ي��م 

الإعدادية وغرها من البنود.
م������ن ج����ان����ب����ه ث����م����ن ع�������ص���و احت������اد 
اإيلي  الإ����ص���رائ���ي���ل���ي   اجل��وج��ي��ت�����ص��و 
مذكرة  ت���وق���ي���ع  خ���ط���وة  ب��وب��ل��ي��ن��غ��ر 
م�صراً  الأرب����ع،  ال���دول  ب��ني  التفاهم 

اإىل ف��وائ��ده��ا ال��ع��دي��دة،  واأ���ص��اف :" 
اليوم  وقعناها  التي  التفاهم  مذكرة 
ال�صداقة  ع���الق���ات  ل��ت��ع��زي��ز  ت��ه��دف 
وال�صالم بني الدول الأربع ، وجميعنا 
ن����رغ����ب يف اط�������الع ال�����ع�����امل ب���ق���درة 
اجلوجيت�صو على تعزيز الأوا�صر بني 

جميع الدول".

احلي الريا�سي .. اإ�سافة كبرية
تنظمه  الذي  الريا�صي  احلي  و�صاهم 
اأبوظبي  يف  وال�صياحة  الثقافة  دائ��رة 
�صمن فعاليات البطولة يف جوجيت�صو 
اآري����ن����ا يف اإب�������راز ح�������ص���ارة الإم�������ارات 
وت���راث���ه���ا، وت���ق���دمي ت���ن���وع ف���ري���د من 
التي  والرتفيهية  الثقافية  الفعاليات 
ال���رتاث واحل��داث��ة والتي  ب��ني  جتمع 
جميع  قبل  م��ن  كبر  بتفاعل  قوبلت 
زوار و�صيوف احلدث.  ويهدف احلي 
الن�صاط  تعزيز  اىل  اأي�����ص��اً  الريا�صي 
ال�صحية،  احل��ي��اة  واأمن���اط  الريا�صي 
وال��ت��اأك��ي��د ع��ل��ى اأه��م��ي��ة ال��ري��ا���ص��ة يف 
امل��ج��ت��م��ع مل���ا ل��ه��ا م���ن م������ردود نف�صي 

وبدين ومعنوي على ممار�صيها.

اأ�صطورة كرة القدم خالل  2002، فر�صة دخول  ميلك النجم الربازيلي نيمار الذي يقود جياًل رائعاً ي�صعى اىل التتويج بكاأ�س العامل للمرة الأوىل منذ عام 
مونديال قطر الذي يخو�صه منتخب "�صيلي�صاو" مر�صحا بقوة لإحراز اللقب.

بعمر الثالثني، �صرتدي مهاجم باري�س �صان جرمان الفرن�صي، القادم من بر�صلونة الإ�صباين عام 2017 مقابل �صفقة قيا�صية بلغت 222 مليون يورو، 
زي القائد الذي ل غبار عليه يف �صفوف الربازيل بطلة العامل 5 مرات )رقم قيا�صي(، والتي تقدم عرو�صاً رائعة وانهت ت�صفيات امركا اجلنوبية من 

دون اي خ�صارة، على اأمل ال�صر على خطى الربازيليني الكبار الذين يتقدمهم اجلوهرة بيليه بطل العامل ثالث مرات.
واذا كان التتويج هدفاً جماعياً، فان نيمار ي�صعى اىل حتقيق رقم قيا�صي اآخر من خالل تخطي عدد الهداف التي �صجلها ال�صطورة بيليه مع منتخب 

بالده. و�صجل "امللك" 77 هدفا وهو رقم قيا�صي يف �صفوف �صيلي�صاو، ول يبتعد عنه نيمار �صوى بثالثة اهداف.
ي�صتطيع نيمار بلوغ هذا الهدف يف دور املجموعات، حيث منتخب بالده مر�صح فوق العادة يف مواجهة منتخبات �صربيا و�صوي�صرا والكامرون.

تاألق نيمار يف �صفوف املنتخب الربازيلي اأخراً، كما يخو�س اأف�صل موا�صمه يف �صفوف باري�س �صان جرمان حيث �صجل حتى الن 13 هدفاً بينها 
الدوري املحلي وت�صع متريرات حا�صمة. يف   11

ال�صائعات التي طالته بامكانية الرحيل عن فريق العا�صمة الفرن�صية خالل ال�صيف مل توؤثر عليه.
املعد  به  قام  الذي  الكبر  العمل  اىل  تعود  لنيمار  الرائعة  العرو�س  فان  تيتي،  املنتخب  وبالن�صبة اىل مدرب 

البدين للمنتخب الربازيلي ريكاردو روزا، مبعدا عنه ال�صابات املتكررة التي تعر�س لها منذ عام 2017.
نيمار حماطاً بزمالئه بعد الت�صجيل ل�صان جرمان يف مرمى لوريان يف الدوري الفرن�صي يف 6 ت�صرين الثاين-

نوفمرب
نيمار حماطاً بزمالئه بعد الت�صجيل ل�صان جرمان يف مرمى لوريان يف الدوري الفرن�صي يف 6 ت�صرين الثاين-

نوفمرب جان-فران�صوا مونييه ا ف ب
التفكر  ب�صرعة  املميزين مرتبطة  املحرتفني  الفني لالعبني  "املردود  املا�صي  ايلول-�صبتمرب  تيتي يف  وقال 

والتنفيذ. يجب ان تكون ال�صرعة والتنفيذ متنا�صقتني، وهي حال نيمار يف الوقت احلايل، فهو يحلق الن".
اما كافو قائد منتخب الربازيلي الفائز بكاأ�س العامل عام 2002 يف كوريا اجلنوبية واليابان والفائز باللقب 
اي�صا عام 1994 يف الوليات املتحدة فقال "يف ظل احلالة البدنية احلالية لنيمار، لدينا حظوظ كبرة للفوز 

بكاأ�س العامل ذلك لنه لعب ي�صنع الفارق على ار�صية امللعب".
و�صجل نيمار 8 اهداف يف ت�صفيات امركا اجلنوبية يف 10 مباريات خا�صها وهو ثاين اف�صل م�صجل فيها بعد 

البوليفي مار�صيلو مارتن�س مورينو.
اما مهاجم منتخب الربازيلي يف مونديايل 1986 و1990 انتونيو كاريكا فيقول "اأراه لعبا موهوبا، يقوم 
بحركات فنية مع خيال ا�صتعرا�صي. اآمل ان يكون ملهما لكي تتعزز حظوظ الربازيل لبلوغ املباراة النهائية"

اأي�صاً مثر للجدل. فقد جنا نيمار من العديد من احلمالت  امللعب، فهو  اأر�س  بقدر موهبته وفنياته على 
الإعالمية منذ بداية م�صرته الحرتافية، املرتبطة بادعاءات عنف جن�صي ولكن اأي�صا بالإجراءات القانونية 
واآخرها تتعلق بانتقاله اإىل بر�صلونة عام 2013 وال�صكوك حول وجود خمالفات مالية حتيط بهذه العملية. 

انتهت املحاكمة اأخرا بعد قرار �صحب التهم املوجهة اإليه.
ويف ت�صرين الول-اكتوبر املا�صي، اأ�صعل نيمار اأي�صا فتيال اآخر باإعالن دعمه يف النتخابات الربازيلية للرئي�س 
اليميني املتطرف ال�صابق جاير بول�صونارو الذي مني باخل�صارة على يد املر�صح الخر لول دا �صيلفا وقال يف 
هذا ال�صدد "�صيكون رائعا: اإعادة انتخاب بول�صونارو، الربازيل بطلة واجلميع �صعداء" وذلك اأثناء م�صاركته يف 
اجتماع عرب الإنرتنت من باري�س حيث تعهد باهداء الهدف الأول يف قطر لبول�صونارو يف حال اإعادة انتخابه، 

يف خطوة لقت انتقادات وا�صعة من املراقبني يف البالد.
ومع ذلك، ميكن لل�صعب الربازيلي ان يغفر له اراءه ال�صيا�صية اذا قاد منتخب بالده اىل التتويج باللقب للمرة 

ال�صاد�صة، علما بان �صجله الدويل يت�صمن الفوز بكاأ�س القارات عام 2013 وميدالية اوملبية ذهبية.
الذي تعر�س لهزمية نكراء على  الكبر للمنتخب الربازيلي  اأي�صا مب��داواة اجلرح  باللقب  التتويج  �صي�صمح 
نيمار  عنها  غ��اب  مباراة  يف  النهائي  ن�صف  يف   7-1 تاريخية  بنتيجة  املانيا  اأم��ام   2014 مونديال  يف  ار�صه 
ت�صرين  بداية  الكبر" كما اعرتف بذلك يف  "حلمه  لنيمار بتحقيق  �صي�صمح  بداعي ال�صابة يف ظهره، كما 

الول-اكتوبر ملوقع باري�س �صان جرمان الر�صمي واملتمثل باحراز كاأ�س العامل.

هل ي�صري نيمار �أخريً� على خطى عمالقة �لرب�زيل؟ كاأ�س �لعامل 2022: لوي�س �صو�ريز.. 
ب�صمة تاريخية يف �صفوف �أوروجو�ي

•• اأبوظبي-وام:

م�صتوى  على  موؤخرا  لها  تعر�س  التي  والكبوة  عمره  من  ال�35  بلوغه  رغم 
الأ���ص��ب��ق من  بر�صلونة  ���ص��واري��ز جن��م  لوي�س  ي���زال  ل  الأن���دي���ة،  م��ع  م�صرته 
الفرتة  يف  القدم  لكرة  اأوروج���واي  منتخب  عليها  يعتمد  التي  العنا�صر  اأب��رز 

احلالية.
فقد �صمت القائمة املبدئية ملنتخب اأوروجواي امل�صارك يف بطولة كاأ�س العامل 
عدم ارتباطه باأي ناد يف الوقت احلايل بعد انتهاء  رغم  الالعب  ا�صم   2022
الدوري  بلقب بطولة  الذي توج موؤخرا  انرتنا�صيونال مونتفيديو  عقده مع 

يف اأوروجواي.
يف  للغاية  مهمة  حمطة  مونتفيديو  انرتنا�صيونال  اإىل  �صواريز  ان�صمام  كان 
الفرتة املا�صية من اأجل احلفاظ على لياقته البدنية ولياقة املباريات وتعزيز 
فر�صته يف امل�صاركة مبونديال 2022 بعدما رحل عن �صفوف اأتلتيكو مدريد 

بنهاية املو�صم املا�صي.
دورا  �صواريز  لعب  مونتفيديو،  انرتنا�صيونال  مع  الق�صرة  م�صرته  وخالل 
بارزا يف فوز الفريق باللقب املحلي بعدما خا�س معه 14 مباراة �صجل خاللها 

و�صنع 3 اأهداف. اأهداف   8
ويخو�س �صواريز فعاليات املونديال للن�صخة الرابعة على التوايل، بعدما بداأ 
م�صاركاته مع الفريق يف البطولة خالل ن�صخة 2010 بجنوب اأفريقيا والتي 
كانت مبثابة املحطة الأب��رز يف م�صرته الدولية و�صجل فيها 3 اأه��داف وقاد 

الفريق لن�صف النهائي بجدارة.
كما لعب الدور الأبرز يف فوز الفريق بلقب كاأ�س اأمم اأمريكا اجلنوبية "كوبا 

اأمريكا 2011" وتوج بلقب اأف�صل لعب يف هذه الن�صخة.
وعلى مدار اأكرث من 15 عاما ق�صاها �صواريز يف �صفوف منتخب اأوروجواي، 
ت���رك ال��الع��ب اأك����رث م��ن ب�صمة ت��اري��خ��ي��ة م��ع ال��ف��ري��ق وق����اده ل��ل��ع��دي��د من 
منذ  اأوروج���واي  ملنتخب  التاريخي  الهداف  لقب  على  وا�صتحوذ  النت�صارات 

�صنوات ورفع ر�صيده حاليا مع الفريق اإىل 68 هدفا.
مثل  اأوروج���واي  ملنتخب  املتميزين  املهاجمني  من  جديد  جيل  ظهور  وبرغم 
مهاجم  بالي�صرتي  وف��اك��ون��دو  الإجن��ل��ي��زي  ليفربول  مهاجم  نونيز  داروي���ن 
اأنه ل  اأوروج��واي  مان�ص�صرت �صيتي، يرى دييجو األون�صو املدير الفني ملنتخب 

بديل عن وجود �صواريز يف قيادة هجوم الفريق خالل املونديال املرتقب.
ويف ظل جتاوز املهاجم املخ�صرم الآخر اإدين�صون كافاين ال�35 من عمره اأي�صا 
�صنوات طويلة  احل��ال يف  كان  �صويا كما  بهما  الدفع  امل��درب  باإمكان  يكون  لن 
الكفة  ملعادلة  �صواريز  ج��وار  اإىل  نونيز  ال�صاب  باملهاجم  �صيدفع  حيث  م�صت 
ا�صتمرار اعتماد الفريق على  الهجومية بني اخلربة وحيوية ال�صباب يف ظل 

خطة اللعب 2-4-4 .
الذي  ل�صواريز  بالن�صبة  وو�صيلة  غاية   2022 مونديال  يكون  اأن  وينتظر 
يطمح من خاللها اإىل حتقيق اأف�صل نتيجة يف بطولة قد تكون الأخ��رة له 
مع الفريق يف البطولت الكربى مع اإمكانية ا�صتقطاب فر�صة جيدة وجديدة 

للعب يف ناد اأوروبي بداية من فرتة النتقالت ال�صتوية يف يناير املقبل.

• الها�سمي: االإمارات حمظوظة بقيادتها والبطولة حققت اأهدافًا غري م�سبوقة  
• بانايوتو�ض: اأبوظبي قدمت منوذجا ملهما يف التنظيم االحرتايف واالإبهار والتميز  

برعاية خالد بن حممد بن زايد

ختام ��صتثنائي للن�صخة 27 من بطولة �لعامل للجوجيت�صو
منتخبنا الوطني برعاية »مبادلة لال�ستثمار« يرتبع على عر�ض البطولة للعام الثالث على التوايل



حترق عائلة باأكملها ثم تلتقط �صورً� تذكارية 
ق��ام��ت ام�����راأة اأ���ص��رتال��ي��ة ب���اإح���راق ع��ائ��ل��ة ب��اأك��م��ل��ه��ا اأث���ن���اء نومهم 
مع  مل�صاركتها  احل��ري��ق  م��ن  لقطات  ت�صور  اأن  قبل  منزلهم،  يف 

الأ�صدقاء.
اآبي  ب��وف��اة  والت�صبب  العمد  احل��رق  بتهمة  هايز  جيني  اع��رتف��ت 
فور�صت “19 عاماً” واإندا �صوهال ”28 عاماً” وابنتهما ال�صغرة 

اإيفي.
وكانت هايز التي تعمل يف الدعارة، قد دخلت منزل ال�صيد �صوهال 
الذي اختلف معها  اأكا�س،  الليل، مع �صديقه  يف وقت متاأخر من 

على ال�صعر، قبل اأن يغادر املنزل ويرتكها يف املنزل.
ال�صيد  هايز  اأخ��ربت  الن�صية،  الر�صائل  عرب  غا�صب  نقا�س  وبعد 
كامرات  لقطات  واأظ��ه��رت  امل��ن��زل.  يف  النار  �صت�صرم  باأنها  اأك��ا���س 
ال�صور  وتلتقط  املنزل  بحرق  تهديدها  تنفذ  وهي  هايز  املراقبة، 

ملا فعلته.
وبح�صب تقرير ال�صرطة، مل يتمكن اأفراد العائلة من الهروب من 
الباب الأمامي ب�صبب احلريق، وكانت النافذة الوحيدة التي ميكن 

الو�صول اإليها مقفلة ب�صل�صلة.
اإنقاذ الأ���ص��رة يف وق��ت لحق  اإح��دى اجل��ارات التي حاولت  وقالت 
للم�صاعدة  ال�صيد �صوهال وهو يبكي طلباً  �صاهدت  اإنها  لل�صرطة، 

من النافذة قبل اأن يختفي �صوته.
لحق  وق��ت  يف  املتفحمة  اإيفي  الطفلة  بقايا  على  العثور  مت  وق��د 
التقارير،  وبح�صب  جانبها.  اإىل  والدتها  جثة  مع  �صريرها،  داخل 
اأثناء  التقطتهما  ���ص��ورت��ني  �صديقاتها  على  ه��اي��ز  عر�صت  فقد 

قيامها بحريق املنزل.

�لأردن.. 300 حفل زفاف يف يوم و�حد
ل�صتغالل  متزامنني،  زف��اف  حفل   300 من  اأك��رث  الأردن  ي�صهد 

التاريخ املميز ليوم 11 نوفمرب- ت�صرين الثاين اجلاري.
وك�صفت نقيب اأ�صحاب �صالت الأفراح يف الأردن، ماأمون املنا�صر، 
-11-11 ي��وم  300 حفل زف��اف يف القاعات  اأك��رث من  اإق��ام��ة  عن 

2022 يف خمتلف حمافظات اململكة.
ارتفعت  اإن احلجوزات  ت�صريحات �صحفية،  "املنا�صر"، يف  وقال 
للتاريخ  ن��ظ��ًرا  ال��ث��اين؛  ت�صرين  نوفمرب-  يف  م�صبوق  غ��ر  ب�صكل 

املميز لذلك اليوم.
 30 اإىل  الزيادة يف ن�صبة احلجوزات  "املنا�صر"، و�صلت  وبح�صب 
%، فيما احتلت العا�صمة عّمان املرتبة الأوىل يف عدد احلجوزات، 

ثم الزرقاء واإربد وعجلون وجر�س واأخًرا حمافظات اجلنوب.
الفنادق  يف  �صتقام  التي  الزفاف  حفالت  الإح�صاء  ه��ذا  ي�صم  ول 
الأردنية، و�صط توقعات بارتفاع ن�صبة احلجوزات فيها، ل�صتغالل 

التاريخ املميز لهذا اليوم.
اآيار املا�صي، ك�صفت اإح�صائية ر�صمية عن زيادة حالت  ويف مايو- 
مقارنة   ،  2021 ع��ام  يف  ح���الت   76003 لتبلغ  الأرن  يف  ال����زواج 

.% ب�68418 حالة يف عام 2020، بزيادة ن�صبتها 12 
18 عاًما  العمرية دون  الفئة  زواج  ن�صبة  اأن  الإح�صائية  واأظهرت 
% عن العام ال�صابق عليه،   1.2 2021 بن�صبة  انخف�صت يف العام 

وبلغ عدد هذه العقود 8037 عقد زواج.
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�صيا�صي بولندي يقدم تف�صري� غريبا لقلة �لإجناب
اأثار زعيم حزب "القانون والعدالة" ال�صعبوي احلاكم يف بولندا غ�صبا حمليا، فيما انت�صرت نكات �صاخرة عقب قوله 

اإن معدل املواليد املنخف�س يف البالد يعود جزئيا اإىل اإفراط ال�صابات يف �صرب الكحول.
واتهم �صيا�صيون معار�صون ومنتقدون اآخرون يارو�صالف كات�صين�صكي، الزعيم الأعزب البالغ من العمر 73 عاما، 

باأنه منف�صم عن الواقع.
كما قالوا اإن كات�صين�صكي، اأقوى �صيا�صي يف بولندا منذ عام 2015 ، م�صوؤول جزئيا عن انخفا�س معدل املواليد يف 

الدولة الواقعة يف و�صط اأوروبا، والتي يبلغ عدد �صكانها 38 مليون ن�صمة.
اإىل  ال�صعي  عن  ال�صيدات  بع�س  تثني  اأنها  ي��رون  والتي  الإج��ه��ا���س،  على  املفرو�صة  القيود  اإىل  املنتقدون  ي�صر 

احلمل.
يبلغ معدل  بلد  التكاليف يف  ارتفاع  ب�صبب  عائالت  تكوين  ال�صباب يف  يواجهها  التي  ال�صعوبة  اإىل  اآخ��رون  ي�صر 

الت�صخم فيه الآن حوايل 18 يف املائة.
واأدىل كات�صين�صكي بهذه الت�صريحات، نهاية الأ�صبوع، بينما كان يف جولة حملية �صعيا حل�صد الدعم حلزبه قبل 

النتخابات الربملانية املقررة العام املقبل.
واأو�صح كات�صين�صكي اأمام ح�صد يوم ال�صبت املا�صي اأنه ل يف�صل ”الأمومة املبكرة للغاية” لأن املراأة يجب اأن تن�صج 

اأول لت�صبح اأما.
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كري�س �إيفانز �لرجل �لأكرث جاذبية يف �لعامل
"اأكرث  اأمريكا"  "كابنت  فيلم  بطل  اإي��ف��ان��ز  كري�س  بيبول  جملة  اخ��ت��ارت 
رود،  ب��ول  ح�صل  اأن  بعد   ،2022 احلياة" لعام  قيد  على  جاذبية  ال��رج��ال 

زميله يف عامل مارفل، على اللقب يف 
عام 2021.

وقال اإيفانز، الأعزب البالغ من العمر 
41 عاما، اإن اللقب "يبدو وكاأنه �صكل 
ومع  املتوا�صع".  التباهي  غريب من 
ذلك، كان حري�صا على م�صاركة ذلك 
والدته.  معجبيه-  اأك���رب  م��ع  اخل��رب 
"�صتكون  مقابلة  يف  للمجلة  واأ�صاف 
فخورة  اإن��ه��ا  ل��ل��غ��اي��ة...  �صعيدة  اأم���ي 
بكل ما اأفعله ولكن هذا �صيء ميكنها 
�صعبية  من����ت  حقا".  ب����ه  ال���ت���ب���اه���ي 
ب��داي��ة من  اإي��ف��ان��ز ع��ل��ى م��ر ال�صنني 
امل�صل�صالت  اأوائ���ل  م��ن  واح��د  بطولة 
"اأوبوزيت  قدمها  التي  التلفزيونية 

�صيك�س" "اجلن�س الآخر" يف عام 2000 
اإىل فيلم �صتيف روجرز- كابنت اأمريكا عام 2019.

وعلى الرغم من اجلوائز العديدة التي نالها يف هوليوود، فاإن جنم "جراي 
الزواج  ت�صمل  التمثيل،  خ���ارج  تطلعات  ل��دي��ه  الرمادي"  "الرجل  مان" 

والأبوة. قال اإيفانز هذا �صيء اأريده متاما.

ترميم منزل مكت�صف مقربة توت 
عنخ �آمون

اأعادت الدولة امل�صرية ترميم منزل هوارد كارتر، مكت�صف مقربة توت عنخ 
اآمون يف نوفمرب من عام 1922، عرب التعاون بني وزارة ال�صياحة والآثار 

امل�صرية، ومركز البحوث الأمركي يف م�صر.
اآم��ون التي تقع يف الرب الغربي مبدينة  واكت�صف كارتر مقربة  توت عنخ 
الأق�صر جنوب م�صر، مبح�س ال�صدفة، وعرب مئة عام اقرتن ا�صم كارتر 

با�صم امللك امل�صري الذي �صار اأيقونة عاملية.
ويقول عامل الآثار امل�صري زاهي حوا�س ملوقع "�صكاي نيوز عربية" اإنه من 
بداأ اإعادة تاأهيل بيت كارتر يف 2009 و2010، وحاول ا�صتكماله اأثناء توليه 
وزارة الآثار. واأ�صار اإىل اأنه اأح�صر ال�صرير اخلا�س به، والآلة الكاتبة التي 
ل�صورة  هولوغرام  تقنية  اإىل  بالإ�صافة  ه،  يخ�صّ ما  وكل  ي�صتخدمها،  كان 
كارتر بالكامل. واأو�صح: "بعد ذلك عمل مركز البحوث الأمركي يف م�صر 

بطولة لل�صحفين و�ملدونن 
يف تقطيع �حلطب

انطلقت يف بيالرو�س يوم الثنني 
لل�صحفيني  ف�����ري�����دة  م�������ص���اب���ق���ة 
البالد  رئي�س  مب�صاركة  واملدونني 
و�صتكون  ل��وك��ا���ص��ي��ن��ك��و،  األ��ك�����ص��ن��در 
املناف�صة يف عمل ع�صلي بعيد عن 

اأجواء ال�صحافة واأدواتها.
وك�����ان ���ص��ح��ف��ي��ون وم����دون����ون من 
ال�صر على  ق���رروا  ق��د  ب��ي��الرو���س 
وتاأكيد  ب����الده����م،  رئ��ي�����س  خ��ط��ى 
لي�س فقط  ال��ع��م��ل  ع��ل��ى  ق��درت��ه��م 
مم�صكني  الكمبيوتر  اأجهزة  خلف 

بالفاأرة، بل ويف تقطيع احلطب.
و���ص��ان��د رئ��ي�����س ب���ي���الرو����س خالل 
واملدونني  ال�صحفيني  م��ع  جل�صة 
ال�صهر  ع����ق����دت  ب�����ي�����الرو������س  يف 
يف  م�صابقة  تنظيم  فكرة  امل��ا���ص��ي، 

"التحطيب".
وب���ع���د ����ص���اع���ات ق��ل��ي��ل��ة اأف���ي���د ب���اأن 
و�صينظم  ���ص��ي��ق��ام،  احل�����دث  ه����ذا 
التنفيذية  ال��ل��ج��ن��ة  رع���اي���ة  حت���ت 
غابات  وجمعية  مين�صك  ملنطقة 

ال�صواحي.
و�صائل  �صحفيي  اأن  اإىل  وا���ص��ر 
والإقليمية،  امل���رك���زي���ة  الإع�������الم 
من  فرق  يف  �صين�صمون  واملدونني 
هذه  يف  و�صيجري  اأ�صخا�س   7-4
"امل�صابقة" التحقق من هو الأكرث 

جدارة بلقب "حطاب".
قطع  امل�����ص��ارك��ني  على  و�صيتوجب 
بفاأ�س،  الياب�صة  الأ���ص��ج��ار  ج���ذوع 
التتابع  ���ص��ب��اق  ذل����ك،  ب��ع��د  ل��ي��ب��داأ 

للفريق.
وت���ن���ظ���م ه������ذه امل�������ص���اب���ق���ة ي������وم 7 
نوفمرب، فيما وعد املنظمون باأنها 

�صتكون ممتعة للغاية.

فيكتوريا بيكهام تلتقي 
�صباي�س غريلز يف حفل مميز

اجتمعت فيكتوريا بيكهام بزميالتها 
غرلز،  �صباي�س  فرقة  يف  ال�صابقات 
م���ي���ل ����ص���ي واإمي��������ا ب����ون����ت����ون، اأث����ن����اء 
الحتفال بعيد ميالد جري هورنر 
احتفلت  الأ���ص��ب��وع.  ن��ه��اي��ة  عطلة  يف 
با�صم جينجر  �صابقاً  املعروفة  جري 
اخلم�صني،  م��ي��الده��ا  بعيد  �صباي�س، 
ليلة ال�صبت، مع �صديقاتها، فيكتوريا 
�صباي�س”  “بو�س  با�صم  عرفت  التي 
�صباي�س”  “�صبورتي  ����ص���ي  وم���ي���ل 
�صاركت  وقد  �صباي�س”.  “بيبي  واإميا 
ال�صور  بع�س  الأحد  �صباح  فيكتوريا 
اإن�صتغرام، مبا يف  الحتفال على  من 
لقطة جميلة جتمعها مع ميل  ذلك 
�صي واإميا، مبالب�س �صوداء اأنيقة. كما 
ظهرت فيكتوريا واإميا وهما تتعانقان 
فيكتوريا  وعلقت  لطيفة.  لقطة  يف 
اإميا  اأحبكما   “ قائلة:  املن�صور  على 
فيكتوريا  ����ص���ارك���ت  ك���م���ا  وميل!” 
تظهر  اإن�صتغرام،  على  فيديو  مقطع 
عانقت  التي  العاطفية  اللحظة  فيه 
ف���ي���ه���ا ���ص��دي��ق��ت��ه��ا اإمي�������ا ع���ل���ى وق���ع 
ال�صهرة  غرلز”  “�صباي�س  اأغ��ن��ي��ة 

“وانابي”.

ريبل ويل�صن تعلن ميالد 
�بنتها من �أم بديلة 

قدمت املمثلة ريبل ويل�صن اإىل العامل مولودتها 
ل��ي��ل��ي��ان م���ن خ����الل من�صور  اجل����دي����دة روي�������س 
الجتماعي  التوا�صل  موقع  على  ح�صابها  على 
بديلة  اأم  ع��رب  ويل�صن  اب��ن��ة  ول���دت   . اإن�صتجرام 
ب�صعادة  ت�صعر  عاما" اإنها   42" النجمة  وقالت 
غ���ام���رة لإب������الغ ج��م��ه��وره��ا ب���ه���ذا اخل����رب عرب 
ح�صابها. واأ�صافت ويل�صن "اأ�صعر بفخر كبر اأن 
اأعلن ولدة ابنتي الأوىل، روي�س ليليان، الأ�صبوع 
املا�صي عن طريق اأم بديلة ول ي�صعني اأن اأ�صف 

احلب الذي اأحمله لها، اإنها معجزة جميلة!".
"اأنتم  ه��ذا  يف  �صارك  من  لكل  "ممتنة  واأ�صافت 
التح�صر  ا���ص��ت��غ��رق  ل��ق��د  اأنف�صكم"،  ت��ع��رف��ون 
لهذا الأمر �صنوات... اأريد اأن اأ�صكر الأم البديلة 
بعناية.  واأجن��ب��ت��ه��ا  ابنتي  حملت  ال��ت��ي  ال��رائ��ع��ة 
اأ�صرتي  اأوؤ���ص�����س  اأن  يف  م�صاعدتي  على  اأ���ص��ك��رك 

اخلا�صة، اإنها هدية مذهلة". 

�لإعد�م �صنقا لقاتل فتاة �ل�صرقية
اأم�س الأول الثنني  ق�صت حمكمة اجلنايات امل�صرية يوم 
بالإعدام �صنقا بحق ال�صاب اإ�صالم حممد، املتهم بقتل �صلمى 
بهجت املعروفة اإعالميا ب�"فتاة ال�صرقية". وكانت املحكمة 
اإىل  ال�صاب  اأوراق  اإحالة  �صابقة،  جل�صة  يف  قررت  امل�صرية، 
مفتي اجلمهورية لأخذ الراأي ال�صرعي يف اإعدامه. وطعن 
م�صلحة  م��ن  ال����وارد  بالتقرير  م��راف��ع��ت��ه،  يف  املتهم  دف���اع 
الطب النف�صي وال�صرعي "لعدم ا�صتناده، على �صبب فني بل 
منوذج يقول فيه م�صت�صفى ال�صحة النف�صية اإن املتهم �صليم 
واأورد  امل�صوؤولية".  اإىل  وينتهي  بحرية  ويتحدث  البنية 
ارتكاب  ووقت  قبل  اأفعاله  م�صوؤول عن  املتهم  اأن  التقرير، 
اأي  يناق�س  مل  "التقرير  اأن  اإىل  الدفاع،  واأ�صار  اجلرمية. 
مقولة للطبيب الذي اأدىل ب�صهادته خالل اجلل�صة املا�صية 
والذي ذكر اأن املتهم م�صاب مبر�س الذهان وكذلك تقرير 
وكانت   ."2019 ال��ع��ام  امل��ت��ه��م  ب��ه  اأودع  ال���ذي  امل�صت�صفى 
اأث��ارت جدل وا�صعا يف م�صر، بعد قيام املتهم  اجلرمية قد 
اأنها  بدعوى  لها،  الطعنات  ع�صرات  بت�صديد  �صلمى  بقتل 

رف�صت الرتباط به بعد وعدها له بذلك.

�كت�صاف �أثري مميز يف �صحم �لعمانية
عن  ُع��م��ان،  �صلطنة  يف  وال�صياحة  ال���رتاث  وزارة  اأعلنت 
اكت�صاف اأدوات اأثرية مميزة تعود اإىل الألف الثالثة قبل 

امليالد، مبنطقة دهوى يف ولية �صحم، �صمال الباطنة.
اإن  وقالت الوزارة يف بيان ن�صرته عرب ح�صابها الر�صمي، 
الُعماين  الأثري  التنقيب  "الكت�صاف مت من قبل فريق 
برئا�صة  ال��وزارة،  عليه  ت�صرف  ال��ذي  امل�صرتك  الأمريكي 
خالد  والدكتور  اجلهوري،  نا�صر  الدكتور  الربوفي�صور 
دغ��ل�����س م���ن ق�����ص��م الآث�����ار ب��ج��ام��ع��ة ال�����ص��ل��ط��ان قابو�س، 
وال��ربوف��ي�����ص��ورة ك��ي��م��ربل��ي��وي��ل��ي��ام��ز م���ن ج��ام��ع��ة متبل 
"الكت�صاف  اأن  ال��وزارة  واأ�صافت  الأمريكية".  فيالدلفيا 
مت الإع����الن ع��ن��ه م��وؤخ��را ع��ل��ى ه��ام�����س امل��وؤمت��ر الدويل 
ل��الآث��ار وال��ف��ن��ون يف ج��ن��وب اآ���ص��ي��ا ال���ذي ُع��ق��د يف مدينة 
يف  املكت�صفة  الأدوات  ب��ني  وم���ن  الإ���ص��ب��ان��ي��ة،  ب��ر���ص��ل��ون��ة 
املوقع الأثري الذي مت اكت�صافه يف 2013، اأوان فخارية 
وحجرية وجموهرات ف�صية وعدد من اخلوامت مت العثور 
عليها يف قرب جماعي مت العثور عليه يف املوقع". وبدوره، 
قال الربوفي�صور الدكتور نا�صر اجلهوري، وهو مكت�صف 
موقع دهوى قبل ت�صعة اأعوام، اإن "موقع دهوى يعد من 
املهمة يف حمافظة  املبكر  ال��ربون��زي  الع�صر  مواقع  بني 
�صمال الباطنة؛ نظرا لطبيعة وكمية املكت�صفات الأثرية 
والتنقيب  امل�����ص��ح  م��وا���ص��م  اأث��ن��اء  عنها  الك�صف  مت  ال��ت��ي 

املختلفة التي بداأت منذ 2013 وا�صتمرت اإىل 2021".

ماذ� يحدث �إذ� مل تخرج �صظية من جلدك؟
ميكن  اأن��ه��ا  ف�����ص��ت��ع��رف  ق��ب��ل،  م��ن  ل�صظية  ت��ع��ّر���ص��ت  اإذا 
اأي�����ص��ا. لذا،  اإزال��ت��ه��ا  اأن ت��ك��ون م��وؤمل��ة وغ��ال��ب��ا م��ا ي�صعب 
م���اذا ي��ح��دث اإذا مل ت��ق��م ب���اإخ���راج ال�����ص��ظ��ي��ة؟. مي��ك��ن اأن 
والعدوى  باللتهاب  ي�صمح  م��ا  اجل��ل��د،  ال�صظايا  جت��ت��از 
خا�صة  احلبيبي،  ال���ورم  وت��ك��وي��ن  ال�صامة  وال��ت��ف��اع��الت 
للجمعية  وف��ق��ا  امل��ع��ززة حم��دث��ة،  ال��ل��ق��اح��ات  تكن  اإذا مل 
الأمريكية لأطباء الأ�صرة. وقالت املمر�صة املعتمدة اآ�صلي 
جونز: "اجللد عبارة عن حاجز مادي مينع اللتهابات. 
البكتريا  على  ال�صهل  من  يجعل  اجللد  يف  �صظية  ترك 

فرحة يختتم �لدورة �لتا�صعة لأيام فل�صطن �ل�صينمائية 
اختتم الفيلم الأردين "فرحة" للمخرجة دارين 
���ص��الم ع��رو���س ال�����دورة ال��ت��ا���ص��ع��ة مل��ه��رج��ان اأيام 
الثنني  الأول  اأم�س  ي��وم   ال�صينمائية  فل�صطني 
هو  الفيلم  الغربية.  بال�صفة  اهلل  رام  مدينة  يف 
العمل الروائي الأول ملخرجته وقد ر�صحه الأردن 
اأف�صل  اأو�صكار  جائزة  على  للمناف�صة  العام  هذا 
فيلم دويل، وتدور اأحداثه   يف   عام 1948 حيث 
الأب  فيلجاأ  فل�صطينية لالجتياح  تتعر�س قرية 
14 عاما  اإخ��ف��اء اب��ن��ت��ه ال��ب��ال��غ��ة م��ن ال��ع��م��ر  اإىل 
وترى من خمباأها ال�صري ما يقلب حياتها راأ�صا 

على عقب ويغر قراراتها امل�صتقبلية.
اأمام  الفيلم  يف  �صاركت  التي  ع��ازر  دمي��ة  وق��ال��ت 
اجلمهور الذي غ�صت به مقاعد م�صرح ق�صر رام 
اهلل الثقايف "هذه حلظة ا�صتناها فريق العمل من 
اأول انطالق الفيلم، اأن يعر�س اأخرا يف فل�صطني 

وجلمهور فل�صطيني".
وا�صكر  اللحظة  بهذه  �صعيدين  "كتر  واأ�صافت 

فرحة  فيلم  ي��ك��ون  اأن  امل��ه��رج��ان  على  القائمني 
فيلم اختتام املهرجان".

فل�صطني  اأي���ام  مدير  عطا  حنا  ق��ال  جانبه،  م��ن 
مر�صح  اأردين  فيلم  اخل��ت��ام  "م�صك  ال�صينمائية 
تاأتي  يل  بالن�صبة  الفيلم  هذا  اأهمية  لالأو�صكار. 
اإنه ثالث �صبايا قرروا اإن اأول فيلم يعملوه يكون 

عن النكبة الفل�صطينية".
واأ�صاف يف كلمته قبل العر�س "براأيي هذا قرار 
لأول حد يعمل فيلم لي�س قرارا �صهال من ناحية 
احيي  الإن���ت���اج،  وك���ل عملية  وال�����ص��غ��ل  ال��ت��م��وي��ل 
املنتجة دمية عازر واآية جردانة واملخرجة دارين 

�صالم التي مل تتمكن من التواجد معنا اليوم".
وكرم املهرجان يف حفل اخلتام املنتج الفل�صطيني 
ح�����ص��ني ال��ق��ال ال����ذي ���ص��اه��م يف ���ص��ن��ع ع����دد من 
مهم"  رج����ل  "زوجة  م��ن��ه��ا  امل�����ص��ري��ة  الأف�������الم 
و"اأحالم هند وكاميليا" و"الكيت كات" و"اأر�س 

اخلوف" و"حدوتة م�صرية" وغرها.

جراي �سورينتي لدى و�سولها حل�سور حفل توزيع جوائز وول �سرتيت جورنال 2022 املبتكر يف متحف الفن احلديث بنيويورك - ا ف ب

جيجي حديد تعتزل تويرت 
وت�صفه ب� »بالوعة« من �لكر�هية 
اأعلنت عار�صة الأزياء الأمريكية �صاحبة الأ�صول الفل�صطينية، جيجي 
اأنها �صتتخلى عن ح�صابها يف تويرت، وا�صفة موقع التوا�صل  حديد، 

الجتماعي باأنه "بالوعة من الكراهية والتع�صب الأعمى".
واأبلغت جيجي متابعيها بقرارها هذا، من خالل ح�صابها يف اإن�صتغرام، 
وذلك بعد اأيام من ا�صتحواذ رجل الأعمال الرثي اإيلون ما�صك على 
الذين  املوظفني  م��ن  لعدد  جماعية  ت�صريح  ق���رارات  و�صط  ت��وي��رت، 
"لفرتة  حديد:  وكتبت  طويلة.  �صنوات  م��دى  على  املن�صة  يف  عملوا 
للكراهية  ب��وؤرة  تويرت  اأ�صبح  القيادة اجلديدة،  بعد  طويلة، وخا�صة 

والتع�صب، ول اأرغب اأن اأكون جزًءا من هذا املكان.


