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امل�شهد االكرث اثارة يف امل�ؤمتر

ترامب يتحدث اإىل ال�شحافة عقب ليلة االنتخابات الن�شفية يف فل�ريدا.   )رويرتز(

اأوكرانيا ت�سكك يف االن�سحاب الرو�سي الكامل من خري�سون 

مو�سكو تلجاأ اإىل اأنياب التنني.. و�سيلة من احلرب العاملية
الرئي�س ال�سيني ي�ستعد للمناف�سة االأمريكية

اجتماع مرتقب بني بايدن و�سي جني يف قمة الع�سرين
•• عوا�صم-وكاالت:

اأم�س  ال�شينية  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  ب��ا���ش��م  م��ت��ح��دث  ق���ال 
بكني  مع  تعمل  اأن  املتحدة  ال���الي��ات  على  اإن  اخلمي�س، 

لتجنب �ش�ء الفهم واالأحكام اخلاطئة.
اجتماع  تقارير عن  بعد  �ش�ؤال  على  رداً  الت�شريح  وج��اء 
مت�قع يف االأ�شب�ع املقبل بني الرئي�س ال�شيني �شي جني 
ب��اي��دن يف قمة جمم�عة  االأم��ري��ك��ي ج���  ون��ظ��ره  بينغ 

الع�شرين بجزيرة بايل االإندوني�شية.
م����ؤمت���ر �شحايف  ج���ي���ان يف  ت�����ش��او يل  امل���ت���ح���دث  وق�����ال 
اإن ال�شني ملتزمة بالتعاي�س ال�شلمي  اعتيادي يف بكني، 
ت���اي����ان، يف �شميم  ل��ك��ن ق�شية  امل��ت��ح��دة،  ال����الي���ات  م��ع 

م�شاحلها.
واأ�شاف اأن ال�اليات املتحدة يف حاجة اإىل وقف ا�شتخدام 
حقيقية  اإج�����راءات  وات��خ��اذ  ���ش��اح��اً  ال��ت��ج��اري��ة  الق�شايا 

للدفاع عن دور اقت�شاد ال�ش�ق.
ال�شني،  راأ���س  على  ثالثة  تاريخية  والي��ة  وبعدما �شمن 
ي�شتعد الرئي�س �شي جينبينغ لع�دة مظفرة اإىل ال�شاحة 
الع�شرين  ملجم�عة  حم�رية  قمة  يف  العاملية  ال�شيا�شية 

االأ�شب�ع املقبل.

بعد نح� ثاث �شن�ات من احلجر ال�شحي الذي فر�شته 
ال�شني على نف�شها ملكافحة اجلائحة وا�شتدعى م�شاركتها 
يف الن�شاطات الدبل�ما�شية الدولية عرب تقنية الفيدي�، 
ت�شعى بكني االآن اإىل تعزيز حتالفاتها العاملية خ�ش��شا 
مع  املتزايدة  املناف�شة  م�اجهة  يف  النامية،  البلدان  مع 

ال�اليات املتحدة وبيئة عاملية زعزعتها حرب اأوكرانيا.
وقد ك�شفت �شل�شلة الزيارات الر�شمية لل�شني يف االأ�شب�ع 
املا�شي اأهمية احلفاظ على العاقات التجارية وغرها 
من العاقات الدبل�ما�شية، حتى فيما تت�شرف ال�شني 
ق��م��ة جمم�عة  ع��ن م�شاحلها. يف  ل��ل��دف��اع  اأك���رب  ب��ح��زم 
�شين�شم  املقبل يف بايل،  االأ�شب�ع  �شتعقد  التي  الع�شرين 
االأمركي  ال��رئ��ي�����س  بينهم  وم���ن  ال��ع��امل  ق���ادة  اإىل  ���ش��ي 
اأور�ش�ال  االأوروب��ي  بايدن ورئي�شة مف��شية االحتاد  ج� 
ف�ن دير اليني وروؤ�شاء وزراء اأ�شرتاليا والهند واليابان 

وبريطانيا.
اأكدت ال�شفارة الرو�شية يف جاكرتا ل�كالة فران�س بر�س 
اخل��م��ي�����س اأن ال��رئ��ي�����س ال��رو���ش��ي ف��ادمي��ر ب���ت��ني لن 
يت�جه اإىل جزيرة بايل االندوني�شية حل�ش�ر القمة التي 
�شرغي  اخل��ارج��ي��ة  وزي��ر  اإليها  م��شك�  وف��د  �شيرتاأ�س 

الفروف.

وزير الدفاع الإ�سرائيلي: اأعددنا اخلطط املطلوبة ل�سرب اإيران
•• القد�س-وكاالت:

اأفادت �شحيفة جروزاليم ب��شت االإ�شرائيلية، نقًا عن وزير الدفاع االإ�شرائيلي 
اأنه يتعني على  اإي��ران، م�شيفاً  اإ�شرائيل متلك القدرة على �شرب  اأن  بني غانت�س، 

قيادة اإ�شرائيل اأواًل اأن تدر�س هذا اخلط�ة بعناية، قبل االإقدام عليها.
اإي�����ران. ولدينا  اأن�����ش��ط��ة يف  اإ���ش��رائ��ي��ل ل��دي��ه��ا ال��ق��درة ع��ل��ى تنفيذ  وق���ال غ��ان��ت�����س: 
ذلك نحن مطالب�ن  لكننا مع  املطل�بة.  اأعددنا اخلطط  وقد  والقدرة  اال�شتعداد 

اأواًل باال�شتعداد، ومن ثم درا�شة اخلط�ة بعناية فائقة قبل االإقدام عليها.
)الربملان( عن حزب  الكني�شت  لت�شريحات ع�ش�  االإ�شرائيلية،  ال�شحيفة  واأ�شارت 
بنيامني  احل��زب،  زعيم  اأن  املا�شي،  االأ�شب�ع  ق��ال  ال��ذي  هنجبي،  ت�شاحي  الليك�د، 
لل�شلطة رمبا  بعد ع�دته  االإ�شرائيلية اجلديدة  �شيق�د احلك�مة  الذي،  نتانياه�، 
التفاق  الت��شل  يتم  مل  حال  يف  االإيرانية  الن�وية  للمن�شاآت  �شربة  بت�جيه  ياأمر 

ن�وي، وكان من املتعذر على ال�اليات املتحدة اتخاذ اإجراء �شد طهران.
وكتبت ال�شحيفة اأن غانت�س الذي �شرحل قريباً تاركاً من�شب وزير الدفاع، يرى 
اأن خيار �شرب اإيران ي�شت�جب اال�شتعداد، وهذه امل�شاألة حتتاج اأي�شاً لدرا�شة دقيقة 

قبل التنفيذ.

�ص 05

�ص 10

�ص 18

الإمارات ت�سلم رئا�سة اللجنة الدائمة لــ )اتفاقية 
رام�سار للحفاظ على الأرا�سي الرطبة( اإىل ال�سني 

اأخبار الإمارات

توتر بني باري�ص وروما ب�ساأن 
مئات املهاجرين العالقني 

عربي ودويل

مونديال 2022: مانيه �سيكون 
�سمن قائمة املنتخب ال�سنغايل 

الفجر الريا�سي

قام بجولة يف معر�س البحرين الدويل للطريان

رئي�س الدولة وامللك حمد بن عي�سى يبحثان 
العالقات الأخوية وتعزيز التعاون امل�سرتك

•• ال�صخري -وام: 

بحث �شاحب ال�شم� ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان 
اأخيه �شاحب اجلالة  الدولة حفظه اهلل مع  رئي�س 
امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة عاهل مملكة البحرين 
التي  ال�ثيقة  االأخ���ي��ة  العاقات   .. اأم�����س  ال�شقيقة 
ال���ت���ع���اون امل�شرتك  ت��ع��زي��ز  ال��ب��ل��دي��ن و���ش��ب��ل  جت��م��ع 

وت��شيع اآفاقه اإىل جماالت اأرحب يف جميع اجل�انب 
مبا يحقق م�شاحلهما املتبادلة.

اللقاء  ب��ن عي�شى خ��ال  امل��ل��ك حمد  ورح���ب ج��ال��ة 
نهيان.. اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شم�  ب�شاحب 
متمنياً ل�شم�ه دوام ال�شحة وال�شعادة ولدولة االإمارات 

م�ا�شلة التقدم واالزدهار يف ظل قيادة �شم�ه.
)التفا�شيل �س2(

قراءة يف موؤمتر احلزب ال�سيوعي ال�سيني:
قيادة قوية على راأ�س �سني تتهددها اله�سا�سة !

•• الفجر -اميانويل فريون -ترجمة خرية ال�صيباين

ُعقد امل�ؤمتر الع�شرين للحزب ال�شي�عي ال�شيني يف الفرتة من 16 اإىل 
اأكد مركزة ال�شلطة يف ال�شني، وخا�شة على احلزب  ولئن  اأكت�بر.   22
ال�شي�عي ال�شيني واأع�شائه البالغ عددهم 96.7 ملي�ن، يف اأيدي �شي 
ا ملحة عن  جني بينغ، فاإن هذه اللحظة ال�شيا�شية املح�رية اأعطت اأي�شً
ه�شا�شة ال�شني املنكفئة على ذاتها، ويف نف�س ال�قت، تزداد عدائية جتاه 
اعرتاف  العدائية  هذه  فهل  الليربايل...  والغرب  االإقليميني  جرانها 

ب�شعف متزايد؟
قرار  اأي  اتخاذ  يتم  املقننة متاًما، مل  واللياقة  الكبر  العر�س  قلب  يف 
رئي�شي خال هذا امل�ؤمتر الع�شرين. ح�شر 2296 مندوباً، من بينهم 
جميع اأع�شاء اللجنة املركزية واللجنة الدائمة للمكتب ال�شيا�شي وكبار 
العمر  البالغ من  بينغ  �ش�نغ  دي��ن  ذل��ك  ال�شخ�شيات يف احل��زب، مبا يف 
ه� جينتاو ووين جيا باو، على  ال�شابق  الرئي�س  وكذلك  اأع�ام،   106
الت�ايل، االأمني العام ورئي�س ال�زراء ال�شابق، اأو ت�شانغ قاويل )الذي كان 

قلًقا ب�شاأن اغت�شاب العبة التن�س بينغ �ش�اي(.    )التفا�شيل �س11(

اأم��ن  على  والع��ت��داء  اأم���وال  تبيي�س 
تون�س ق�ساء  اأم��ام  الغنو�سي  الدولة.. 

•• تون�س-وكاالت

خ�شع رئي�س حركة النه�شة را�شد 
الغن��شي، اأم�س اخلمي�س، للتحقيق 
العامة  النيابة  اأم��ام  واال�شتج�اب، 
تتعلق  ب��ت��ه��م  ���ش������ش��ة،  مب��ح��اف��ظ��ة 
على  واالع��ت��داء  االأم�����ال  بتبيي�س 

اأمن الدولة.
ال��غ��ن������ش��ي، �شامي  وذك����ر حم��ام��ي 
الطريقي، اأن م�كله مثل اخلمي�س 
باملحكمة  ال��ت��ح��ق��ي��ق  ق��ا���ش��ي  اأم�����ام 
للتحقيق  ب�����ش������ش��ة،  االب���ت���دائ���ي���ة 
ان�شتالينغ�  �شركة  ق�شية  يف  معه 
امل��خ��ت�����ش��ة يف االإن����ت����اج االإع���ام���ي 
تتعّلق  ال��ق�����ش��ي��ة  وه����ذه  ال���رق���م���ي. 
والتج�ش�س  اأم���ال  تبي�س  ب�شبهات 
وال���ت���خ���ط���ي���ط ل�������ش���رب ال�����دول�����ة، 
�شخ�شا،   27 التحقيقات  و�شملت 
من  وق��ي��ادات  الغن��شي  بينهم  م��ن 
�شيا�شيني  ج���ان���ب  اإىل  ال��ن��ه�����ش��ة، 
اأعمال وقيادات  واإعاميني ورجال 

اأمنية عليا ومدونني.
ل��ل��م�����ش��ت��ب��ه بهم،  ال���ق�������ش���اء  ووج������ه 
بغ�شيل  تتعّلق  جرائم  ارت��ك��اب  تهم 
الت�شهيات  وا���ش��ت��غ��ال  االأم�������ال، 
الت�ظيف  خ�شائ�س  خّ�لتها  التي 
واالجتماعي،  امل��ه��ن��ي  وال���ن�������ش���اط 
هياأة  تبديل  به  املق�ش�د  واالعتداء 
الدولة وحمل ال�شكان على م�اجهة 
بع�شهم بع�شا، واإثارة الهرج والقتل 

وال�شلب بالرتاب الت�ن�شي.

للغذاء  مبادرات  �سنعلن  مو�سكو: 
والطاقة يف قمة جمموعة الع�سرين 

•• مو�صكو-رويرتز:

الرو�شية  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  ق��ال��ت 
�شتعلن  م��شك�  اإن  اخلمي�س  ام�س 
املتعلقة  امل�����ب�����ادرات  م���ن  ع����دد  ع���ن 
ب������اإم������دادات ال�����غ�����ذاء وال����ط����اق����ة يف 
الع�شرين  جمم�عة  ل��ق��ادة  اجتماع 
االأ�شب�ع املقبل يف اإندوني�شيا. وجاء 
يف بيان ال���زارة مت التخطيط لعدد 
من املبادرات املحددة، تت�شمن زيادة 
ال��ت��ع��اون يف جم��ال ال��غ��از م��ع تركيا 
من  ك��ب��رة  ل�شحنات  )و(ال��رتت��ي��ب 
احلب�ب واالأ�شمدة. واقرتح الرئي�س 
فادمير ب�تني، الذي لن يح�شر 
القمة بنف�شه، اقرتح فكرة اإن�شاء ما 
الذي  تركيا،  الغاز يف  ي�شميه مركز 
ميكن من خاله بيع �شحنات الغاز 

الرو�شي اإىل ال�ش�ق االأوروبية.
تاأمل  اإن��ه��ا  اخلارجية  وزارة  وق��ال��ت 
عامل  اإقامة  يف  القمة  ت�شاهم  اأن  يف 
م�شطلح  وه�����  االأق����ط����اب  م��ت��ع��دد 
ك���ث���ر من  ب����ت���ني يف  ي�����ش��ت��خ��دم��ه 
االأحيان النتقاد ما يق�ل اإنه هيمنة 

غربية على ال�ش�ؤون العاملية.

هجوم  اإح��ب��اط  تعلن  رو�سيا 
اإيكاترينبورغ يف  اإره��اب��ي 

•• مو�صكو-وكاالت

الرو�شي  ���ش��ب���ت��ن��ي��ك  م����ق���ع  اأع���ل���ن 
اأم�س اخلمي�س، اإحباط جهاز االأمن 
الفيدرايل الرو�شي هج�م اإرهابي يف 
كروف�شكي  مبنطقة  اإداري���ة  من�شاأة 
املنظم.  واع��ت��ق��ال  اإيكاترينب�رغ،  يف 
اخلدمة  ع����ن  ���ش��ب���ت��ن��ي��ك  ون���ق���ل���ت 
الفيدرايل  االأمن  ال�شحافية جلهاز 
يف منطقة �شفردل�ف�شك، اأن عملية 
م�شرتكة بني جهاز االأمن الفيدرايل 
�شفردل�ف�شك  منطقة  يف  الرو�شي 
التج�ش�س  م���ك���اف���ح���ة  ووك������������االت 
رو�شي  باحتجاز  �شمحت  الع�شكرية، 
كان ي�شتعد لعمل اإجرامي يف من�شاأة 
اإداري���������ة مب��ن��ط��ق��ة ك��روف�����ش��ك��ي يف 
اإنفاذ  اأج��ه��زة  وقالت  اإيكاترينب�رغ. 
القان�ن اإن املن�شاأة االإدارية هي مكتب 
الع�شكري.  وال��ت��ج��ن��ي��د  ال��ت�����ش��ج��ي��ل 
الفيدرايل  االأم�����ن  م��ك��ت��ب  واأو����ش���ح 
املنظمات  اأن�������ش���ار  م���ن  امل��ع��ت��ق��ل  اأن 
واملتطرفة  االإره���اب���ي���ة  واحل����رك����ات 
بني  ال��ذع��ر  لبث  وخ��ط��ط  فرو�شيا 
ا�شتقرار  وزع��زع��ة  املحليني  ال�شكان 

عمل ال�شلطات البلدية واالإقليمية.

نتائج الكونغر�س جترب ترامب على تاأجيل اإعالن حملته للرئا�سة
•• وا�صنطن-وكاالت:

االأول������ي������ة  ال����ن����ت����ائ����ج  اأن  ي�����ب�����دو 
االأمركية  الن�شفية  لانتخابات 
دونالد  ال�شابق  الرئي�س  و�شعت 
ترامب، ب�شفته �شخ�شية مهيمنة 
يف احلزب اجلمه�ري على املحك، 
بعدما اعترب عدد من م�شت�شاريه 

اأنها ت�شر مب�شتقبله ال�شيا�شي.
مكانته  ت��راج��ع  اإىل  اإ����ش���ارة  ف��ف��ي 
رمبا داخل احل��زب، �شجعه بع�س 
تاأجيل  ع��ل��ى  ال���ق���دام���ى  ح��ل��ف��ائ��ه 
اإعان كان قد خطط له االأ�شب�ع 
اأي م�جة  بعد عدم حتقق  املقبل 
حمراء عارمة يف االنتخابات، على 
الرغم من ف�ز احلزب اجلمه�ري 
من  االأك������رب  ب���ال���ع���دد  االآن  ح��ت��ى 

املقاعد يف جمل�س الن�اب.
االأ�شخا�س  اأح�������د  ك�������ش���ف  ف���ق���د 
امل��ط��ل��ع��ني ع��ل��ى امل���ن���اق�������ش���ات، اأن 
اآراء  ي�������ش���ت���ط���ل���ع  ك�������ان  ت�����رام�����ب 
يتخذ  مل  ل���ك���ن���ه  امل�������ش���ت�������ش���اري���ن 
ق��راره، بح�شب ما نقلت �شحيفة 

وا�شنطن ب��شت.
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اإ�سادة عاملية بتجربة الإمارات يف مواجهة 
كوفيد- 19 والو�سول ال�سريع للتعايف

•• دبي - وام: 

اأ�شاد امل�شارك�ن يف الدورة 45 مل�ؤمتر االحتاد العاملي للم�شت�شفيات املقام 
حاليا مبركز دبي التجاري العاملي بالتجربة املميزة لدولة االإمارات يف 
الت�شدي للجائحة العاملية ك�فيد19-. واأكد امل�شارك�ن وهم من قادة 
امل�ؤ�ش�شات ال�شحية وكبار امل�ش�ؤولني واملتخ�ش�شني واالأطباء من خمتلف 
دول العامل اأن االإم��ارات قدمت من�ذجاً يحتذى يف م�اجهتها جلائحة 
اأو  وال�قائية  االح��رتازي��ة  االإج���راءات  م�شت�ى  على  �ش�اء  ك�فيد19- 
التعايف  ملرحلة  الف��ت  وب�شكل  �شريعاً  و�ش�لها  وحتى  ال��ع��اج  م�شت�ى 
الدولة جتربة  وا�شتعر�س ممثل� عدة جهات �شحية يف  من اجلائحة. 
اأم��ام ح�ش�ر امل�ؤمتر ال��ذي يعد احلدث  االإم��ارات يف م�اجهة اجلائحة 
االأبرز عاملياً على ال�شاحة ال�شحية ب�شكل عام وعلى م�شت�ى م�ؤ�ش�شات 

وم�شت�شفيات الرعاية الطبية ب�شكل خا�س.         )التفا�شيل �س7(

الكونغر�س العاملي لالإعالم يطلق تطبيقا 
ذكيا لتوفري جتربة رائدة وفريدة لزواره 

•• اأبوظبي-وام:

الذكي  تطبيقه  اإط��اق  عن  اأم�س  لاإعام  العاملي  الك�نغر�س  اأعلن 
ا�شرتاتيجيته  �شمن  �شت�ر  اآب  و  باي  غ�غل  العاملية  املن�شات  عرب 
اال�شطناعي  الذكاء  واأدوات  االإعامية  التقنيات  اأحدث  ا�شتثمار  يف 

وتطبيقاته لرفع م�شت�ى ر�شا العماء. 
ل���اإع���ام ج���ل��ة افرتا�شية  ال��ع��امل��ي  ال��ك���جن��ر���س  وي����ف���ر ت��ط��ب��ي��ق 
ال�شتعرا�س خمتلف اأجنحة واأروقة احلدث العاملي وا�شتك�شاف جداول 
التخ�ش�شية  ال�ر�س  على  االط��اع  وكذلك  واملعر�س  امل�ؤمتر  اأعمال 

املتن�عة امل�شاحبة للحدث.           )التفا�شيل �س4(

جن�د اأوكراني�ن يع�دون من خط امل�اجهة للتزود بالذخرة يف باخم�ت. )ا ف ب(

رئي�س الدولة خال مباحثاته مع عاهل مملكة البحرين ال�شقيقة   )وام(

 تّوج �سام البكور من �سوريا بطلة لتحدي القراءة العربي
حممد بن را�سد: م�سرية احل�سارة تبداأ من 
تنوير العقول.. والقراءة هي نور العقل 

•• دبي-وام:

 اأكد �شاحب ال�شم� ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكت�م، 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س ال�زراء حاكم دبي 
تن�ير  م��ن  ت��ب��داأ  احل�����ش��ارة  اأن م�شرة  اهلل(،  )رع���اه 
ال��درب نح�  العقل ون�ر  ن�ر  والقراءة هي  العق�ل.. 

م�شتقبل اأف�شل الأجيالنا العربية.
جاء ذلك خال تت�يج �شاحب ال�شم� ، بطل حتدي 

القراءة العربي يف احلفل اخلتامي للدورة ال�شاد�شة 
م���ن امل����ب����ادرة ال��ق��رائ��ي��ة االأك�����رب م���ن ن���ع��ه��ا باللغة 
العربية، والذي اأقيم يف دبي، حيث �شارك يف التكرمي 
اآل مكت�م،  را�شد  بن  ال�شيخ حمدان بن حممد  �شم� 
ويل عهد دبي رئي�س املجل�س التنفيذي الإم��ارة دبي، 
والفريق �شم� ال�شيخ �شيف بن زايد اآل نهيان، نائب 

رئي�س جمل�س ال�زراء وزير الداخلية،
)التفا�شيل �س3(

حممد بن را�شد خال تت�يجه بطل حتدي القراءة العربي    )وام(

•• عوا�صم-وكاالت:

ق�اتها  م������ش��ك���  اأم������رت  اأن  ب��ع��د 
منطقة  م��������ن  ب�����االن�����������ش�����ح�����اب 
خر�ش�ن  م��دي��ن��ة  م���ن  ب���ال���ق���رب 
اأوكرانيا  اال�شرتاتيجية يف جن�ب 
يف انتكا�شة كبرة، جاء رد اأوكرانيا 
بع�س  بقاء  اإىل  اأ���ش��ارت  اإذ  ح���ذرا، 
خر�ش�ن  يف  ال��رو���ش��ي��ة  ال���ق����ات 

واإر�شال تعزيزات اإىل املنطقة.
اأري�شت�فيت�س،  اأول��ي��ك�����ش��ي  وق����ال 
م�����ش��ت�����ش��ار ال��رئ��ي�����س االأوك�������راين 
زيلين�شكي، يف مقطع  ف�ل�دمير 
اإنهم  االإن��رتن��ت  على  ُن�شر  فيدي� 
بالقدر  ل��ي�����س  ول��ك��ن  ي��ن�����ش��ح��ب���ن 
كان  اإذا  ي��ح��دث  اأن  مي��ك��ن  ال����ذي 

ان�شحابا كاما اأو اإعادة تنظيم.
وفيما ت�شتمر امل�اجهات يف اجلن�ب 
االأوكراين، حيث ان�شحبت الق�ات 
خر�ش�ن،  مدينة  م��ن  ال��رو���ش��ي��ة 
بناء  اإىل  ال��رو���ش��ي  ع��م��د اجل��ي�����س 
اإبطاء  اأج����ل  ح����اج���ز ك��ب��رة م���ن 
تقدم الق�ات االأوكرانية يف امل�اقع 
مبا  عنها،  تدافع  التي  الرئي�شية 
ماري�ب�ل  م��دي��ن��ة  ح����ل  ذل���ك  يف 

املدمرة.
الربيطانية  املخابرات  اأكدت  فقد 

نطاق  ع��ل��ى  االأمل�����ان  ن�شبها  ف��ق��د 
وا�شع على خط �شيغفريد وجدار 

االأطل�شي.
كما ا�شتعملتها الق�ات الربيطانية 
 1941-1940 ب����ني  ك����ذل����ك، 

ل�شد اأي تقدم حمتمل لاأملان.
االأر�شية  االألغام  كانت  ما  وغالًبا 
ُت����زرع ب��ني االأ����ش���ن���ان، ف�����ش��ا عن 

االأ�شاك ال�شائكة لعرقلة امل�شاة
ونيك�ل�شك،  م��اري���ب���ل  م��ن  اإذاً 
اإىل زاب�ريجيا وخر�ش�ن، يعتمد 
اأجل  م��ن  ال��شيلة  ت��ل��ك  ال��رو���س 
ت��ع��زي��ز دف��اع��ات��ه��م ب�����ش��ك��ل عميق 
خ��ل��ف خ���ط امل����اج���ه���ة، ال��ت��ي من 
املرجح اأن متنع اأي تقدم اأوكراين 
�شريع يف حالة حدوث اخرتاقات.

ف���ي���م���ا اأظ�����ه�����رت �����ش�����ر االأق����م����ار 
اإىل  اأك��ت���ب��ر   29 م��ن  ال�شناعية 
اأ�شنان  م��ن  خط�ًطا  ن�فمرب   4
التنني الدفاعية يف كاخ�فكا، على 
�شرق  ك���م(  م��ي��ًا )70   43 ب��ع��د 
بري�شتان،  ه����ال  ويف   ، خ��ر���ش���ن 
ع��ل��ى ب��ع��د 5 اأم��ي��ال ج��ن���ب غرب 
اإيفانيفكا،  يف  وكذلك  خر�ش�ن، 
37 ميًا جن�ب غرب خر�ش�ن، 
ال�شرقية  ال�شفة  على  تقع  وكلها 

لنهر دنيرب.

قبل ي�مني اأن الرو�س ا�شتخدم�ا 
ماري�ب�ل)جن�باً(،  يف  م�شنعني 
ت�����ش��ك��ل ج������زًءا م���ن اجل�شر  ال���ت���ي 
الربي الذي يربط الرب الرو�شي 
ب�شبه جزيرة القرم، من اأجل اإنتاج 

اأعداد كبرة من اأنياب التنني.

ت��ت��ك���ن ت��ل��ك االأن����ي����اب م���ن كتل 
خر�شانية هرمية م�شممة الإبطاء 

تقدم املركبات الع�شكرية.
اأما الهدف االأ�شا�شي منها فاإبطاء 
اإىل  وت���ج��ي��ه��ه��ا  اأواًل،  ال��دب��اب��ات 
م��ن��اط��ق ال��ت�����ش��ف��ي��ة ح��ي��ث ميكن 

ا�شتهدافها ب�شه�لة عرب االأ�شلحة 
امل�شادة للدبابات.

خال  م�����رة  الأول  ا����ش���ت���خ���دم���ت 
قبل  من  الثانية،  العاملية  احل��رب 
االأوروبية،  اجلي��س  من  العديد 

الإعاقة حركة الدبابات وامل�شاة.

جي�ش�ن  ق���ال  ال�����ش��ي��اق،  ه���ذا  ويف 
با�شم  ومتحدث  م�شت�شار  ميلر، 
ي�����دور  �����ش����يء  ك�����ل  اإن  ت�����رام�����ب، 
اأن�شحه  ���ش���ف  ه��ر���ش��ل..  ح����ل 
بتاأجيل اإعانه اإىل ما بعد ج�لة 
وحدي  ل�شت  واأ���ش��اف  االإعادة”. 
االأف�شل  م���ن  اإن����ه  اأق������ل  ع��ن��دم��ا 
حاليا اأن تن�شب حتركات الرئي�س 
انتخاب  نح�  الدفع  على  ال�شابق 

هر�شل والكر.
م�شت�شارين  خم�شة  اأك���د  ك��ذل��ك، 

ترامب  م��ع  منتظم  ات�����ش��ال  على 
اأنهم ياأمل�ن يف اأن ينتظر حتى ما 

بعد ج�لة االإعادة.
اإىل ذلك، ك�شف �شخ�شان حا�شرا 
 Mar-a-Lago يف  ت���رام���ب  م���ع 
لكن  جيدة،  معن�ية  حالة  يف  اأن��ه 
اأح��ده��م��ا ق���ال اإن����ه ق�����ش��ى بع�س 
ال�����ق����ت االأرب�����ع�����اء يف ح���ال���ة من 
مر�شحه  خ�����ش��ارة  ب�����ش��اأن  الغ�شب 
�شباق  يف  اأوز،  حم���م���د  امل������ؤي�����د، 

جمل�س ال�شي�خ يف بن�شلفانيا.



اجلمعة   11  نوفمبر    2022  م   -    العـدد   13695  
Friday    11    November    2022   -  Issue No   13695

02

اأخبـار الإمـارات

قام بجولة يف معر�س البحرين الدويل للطريان

رئي�س الدولة وامللك حمد بن عي�سى يبحثان العالقات الأخوية وتعزيز التعاون امل�سرتك

ال�شيخ من�ش�ر بن زايد اآل نهيان 
نائب رئي�س جمل�س ال�زراء وزير 
ال�شيخ  و���ش��م���  ال��رئ��ا���ش��ة  دي������ان 
ح��م��دان ب��ن حم��م��د ب��ن زاي���د اآل 
حمدان  ب��ن  زاي��د  وال�شيخ  نهيان 
بن زايد اآل نهيان ومعايل ال�شيخ 
اآل  ب��ن طحن�ن  ب��ن حمد  حممد 
ال�ش�ؤون اخلا�شة  نهيان م�شت�شار 
يف دي�ان الرئا�شة و معايل حممد 

عي�شى اآل خليفة .. م�ؤكداً متانة 
االأوا����ش���ر االأخ����ي���ة ال��ت��ي جتمع 
البلدين وخ�ش��شيتها واحلر�س 
املتبادل على تعزيزها وتنميتها يف 

خمتلف ج�انبها.
م��ن ج��ان��ب��ه اأع����رب ج��ال��ة امللك 
ح��م��د ب���ن ع��ي�����ش��ى ع���ن اع���ت���زازه 
ب����اأوا�����ش����ر ال���ع���اق���ات االأخ�����ي����ة 
و�شل  ومب��ا  ال�ثيقة  التاريخية 

وكبار القادة الع�شكريني.
ك��م��ا ق���ام ���ش��اح��ب ال�����ش��م��� رئي�س 
الدولة يرافقه جالة امللك حمد 
معر�س  يف  بج�لة   .. عي�شى  ب��ن 
للطران  ال��������دويل  ال���ب���ح���ري���ن 
ال�شاد�شة من  ال��دورة  تقام  ال��ذي 
ال�شخر  ق���اع���دة  يف  ف��ع��ال��ي��ات��ه 
اجل�ية ويحتفي هذا العام مبرور 

الذكرى العا�شرة الإقامته.

امل�������ش���رتك ع���ل���ى ت��ر���ش��ي��خ��ه��ا مبا 
يخدم م�شاحلهما املتبادلة ويلبي 
تطلعاتهما اإىل مزيد من التقدم 

والتنمية.
ال�شيخ  ال�����ش��م���  ���ش��اح��ب  واأع�����رب 
حم��م��د ب���ن زاي����د اآل ن��ه��ي��ان عن 
الثاين  ب���ل���ده  ب����زي����ارة  ����ش���ع���ادت���ه 
مملكة البحرين ال�شقيقة ولقائه 
اأخ��������اه ج����ال����ة امل����ل����ك ح���م���د بن 

الدولة  وزير  الب�اردي  اأحمد  بن 
و معايل خليفة  ال��دف��اع  ل�����ش���ؤون 
�شاهني امل��رر وزي��ر دول��ة ومعايل 
نائب  ال�شام�شي  ح��م��اد  ب��ن  ع��ل��ي 
االأعلى  للمجل�س  ال��ع��ام  االأم����ني 
ال�شيخ  و���ش��ع��ادة  ال�طني  ل��اأم��ن 
اآل  �شلطان ب��ن ح��م��دان ب��ن زاي���د 
نهيان �شفر الدولة لدى مملكة 
امل�ش�ؤولني  م��ن  وع���دد  البحرين 

الثنائي  والتن�شيق  التعاون  اإليه 
متقدم  م�����ش��ت���ى  م���ن  ال����ط���ي���د 
ورف����ي����ع ع���ل���ى ج��م��ي��ع امل�������ش���ارات 
وامل���ج���االت حت��ق��ي��ق��اً ل��ك��ل م��ا فيه 
للبلدين  واالزده���������������ار  اخل�������ر 

وال�شعبني ال�شقيقني.
ح�����ش��ر ال���ل���ق���اء ال�����ف����د امل���راف���ق 
الدولة  رئ��ي�����س  ال�شم�  ل�شاحب 
�شم�   .. م���ن  ك����ًا  ي�����ش��م  ال�����ذي 

•• ال�صخري -وام: 

ال�شيخ  ال�����ش��م���  ����ش���اح���ب  ب���ح���ث 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد 
اأخيه  اهلل”مع  “حفظه  ال��دول��ة 
بن  حمد  امللك  اجل��ال��ة  �شاحب 
مملكة  ع��اه��ل  خليفة  اآل  عي�شى 
ال���ب���ح���ري���ن ال�����ش��ق��ي��ق��ة اأم���������س .. 
التي  ال�ثيقة  االأخ�ية  العاقات 
تعزيز  و���ش��ب��ل  ال��ب��ل��دي��ن  جت��م��ع 
اآفاقه  وت��شيع  امل�شرتك  التعاون 
جميع  يف  اأرح������ب  جم�����االت  اإىل 
م�شاحلهما  يحقق  مبا  اجل�انب 

املتبادلة.
ورح�����ب ج���ال���ة امل���ل���ك ح��م��د بن 
ب�شاحب  ال��ل��ق��اء  خ����ال  ع��ي�����ش��ى 
ال�����ش��م��� ال�����ش��ي��خ حم��م��د ب��ن زايد 
دوام  ل�شم�ه  نهيان..متمنياً  اآل 
ال�������ش���ح���ة وال���������ش����ع����ادة ول����دول����ة 
التقدم  م����ا����ش���ل���ة  االإم�������������ارات 

واالزدهار يف ظل قيادة �شم�ه.
اللقاء  وت��ب��ادل اجل��ان��ب��ان خ���ال 
االأح��ادي��ث االأخ���ي��ة ال���دي��ة التي 
تعرب عن العاقات املتجذرة بني 
دولة االإم��ارات ومملكة البحرين 
واحلر�س  ال�شقيقني  و�شعبيهما 

واط��ل��ع �شم�ه خ��ال ج���ل��ة على 
اإل���ي���ه قطاع  اأح������دث م���ا ت������ش��ل 
والع�شكري من  امل��دين  ال��ط��ران 
وتقنيات متقدمة وحل�ل  اأنظمة 
متط�رة. وتبادل �شم�ه االأحاديث 
اأهم  اإىل  وا�شتمع  امل�شاركني  م��ع 
مبادراتهم وابتكاراتهم .. متمنياً 
م�شاركاتهم  يف  ال��ت���ف��ي��ق  ل��ه��م 

وحتقيق اأهدافهم املرج�ة.
���ش��م���ه مب�����ش��ت���ى تنظيم  واأ����ش���اد 
ع��ن متنياته  م��ع��رب��اً   .. امل��ع��ر���س 
ال�شقيقة  ل��ل��ب��ح��ري��ن  ب��ال��ت���ف��ي��ق 
مكانتها  ت��ر���ش��ي��خ  ت���ا���ش��ل  ال��ت��ي 
وج��ه��ة ع��امل��ي��ة ال���ش��ت�����ش��اف��ة مثل 
الن�عية  الدولية  االأح���داث  ه��ذه 

الكربى.
ال�شيخ  ال�����ش��م���  ����ش���اح���ب  وك������ان 
ن��ه��ي��ان قد  اآل  ب���ن زاي�����د  حم��م��د 
و�شل اإىل مطار قاعدة ال�شخر 
ا�شتقبال  يف  ك���ان  ح��ي��ث  اجل���ي��ة 
���ش��م���ه ج���ال���ة امل���ل���ك ح��م��د بن 
ال�����ش��م��� امللكي  ع��ي�����ش��ى و���ش��اح��ب 
االأم��������ر ����ش���ل���م���ان ب����ن ح���م���د اآل 
خليفة ويل العهد رئي�س جمل�س 
ال�زراء يف اململكة وعدد من �شم� 

ال�شي�خ.



اجلمعة   11  نوفمبر    2022  م   -    العـدد   13695  
Friday    11    November    2022   -  Issue No   13695

03

اأخبـار الإمـارات
جامعة العني ت�ست�سيف املوؤمتر العربي الدويل لتكنولوجيا املعلومات 22 نوفمرب 

•• اأبوظبي-وام:

دولة  وزي��ر  العلماء  �شلطان  ب��ن  رع��اي��ة معايل عمر  حت��ت 
للذكاء اال�شطناعي واالقت�شاد الرقمي وتطبيقات العمل 
عن بعد ، ت�شت�شيف جامعة العني امل�ؤمتر العربي الدويل 
لتكن�ل�جيا املعل�مات يف دورته الثالثة والع�شرين خال 
الفرتة من 22 اإىل 24 ن�فمرب اجلاري مبقر اجلامعة 
يف اإمارة اأب�ظبي، و ذلك بال�شراكة مع جمعية احلا�شبات 
ال��ت��اب��ع��ة الحت����اد اجل��ام��ع��ات ال��ع��رب��ي��ة وم��ع��ه��د مهند�شي 
 IEEE ال���ك���ه���رب���اء واالإل����ك����رتون����ي����ات- ف����رع االإم���������ارات

 .–UAE Section
التعليمية  العملية  مل�ا�شلة  اأ�شا�شي  كجزء  امل���ؤمت��ر  ياأتي 

للباحثني  الفر�شة  يتيح  علمي  م���ؤمت��ر  وه���  والبحثية، 
وامل�ؤ�ش�شات،  ال��ه��ي��ئ��ات  مبختلف  وامل��ه��ت��م��ني  وامل��ه��ن��د���ش��ني 
للم�شاركة باأبحاثهم املتعلقة بالعل�م التقنية وتكن�ل�جيا 
امل��ق��رتح��ات واحلل�ل  ت��ق��دمي  امل��ع��ل���م��ات، وامل�����ش��اه��م��ة يف 

املبتكرة، خلدمة املجتمع وتلبية احتياجاته. 
البحثي  التعاون  ج�ش�ر  لتعزيز  الفر�شة  امل�ؤمتر  ويقدم 
والعلمي بني الباحثني املتخ�ش�شني يف جماالت تكن�ل�جيا 

املعل�مات املختلفة، حملياً ودولياً. 
من خال االأبحاث العلمية وحما�شرات متن�عة يقدمها 
يف  وامل�شاركني  املدع�ين  والباحثني  املتحدثني  من  نخبة 
اال�شطناعي  الذكاء  اأب��رزه��ا:  امل�ؤمتر يف عدة حم��اور من 
واإن���رتن���ت االأ�شياء،  ال��ب��ي��ان��ات  واالأن��ظ��م��ة اخل��ب��رة، ع��ل��م 

اأم����ن ال��ب��ي��ان��ات وامل��ع��ل���م��ات، ت��ع��ل��م االآل�����ة واأن��ظ��م��ة دعم 
التجارة  املعل�مات احلي�ية،  الرقمية،  القرار، االت�شاالت 
االإلكرتونية والت�ش�يق االإلكرتوين، تكن�ل�جيا املعل�مات 
وو�شائل االإعام الرقمية، تكن�ل�جيا املعل�مات يف القان�ن 
الرتبية  يف  امل��ع��ل���م��ات  تكن�ل�جيا  اجل��ن��ائ��ي،  والتحليل 

والتعلم االإلكرتوين وغرها من املحاور االأخرى. 
املعل�مات  لتكن�ل�جيا  معر�شاً  امل���ؤمت��ر  ويت�شمن  كما 
اال�شطناعي  ال����ذك����اء  جم����ال  يف  امل�����ش��ت��ج��دات  ل��ع��ر���س 
واالإلكرتونيات. ويتيح الفر�شة للباحثني لتاأ�شي�س اأر�شية 
م�شرتكة للمناق�شة وت�طيد اآفاق التعاون والت�ا�شل بني 
خمتلف القطاعات، مبا ي�شاهم يف اإجراء البح�ث العلمية 

امل�شرتكة وتبادل اخلربات واملعرفة. 

تّوج �سام البكور من �سوريا بطلة لتحدي القراءة العربي

حممد بن را�سد: م�سرية احل�سارة تبداأ من تنوير العقول.. والقراءة هي نور العقل 
•• دبي-وام:

 اأكد �شاحب ال�شم� ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكت�م، نائب رئي�س الدولة رئي�س 
تن�ير  م��ن  ت��ب��داأ  اأن م�شرة احل�شارة  )رع���اه اهلل(،  دب��ي  ال����زراء حاكم  جمل�س 
اأف�شل الأجيالنا  نح� م�شتقبل  ال��درب  ون���ر  العقل  ن�ر  وال��ق��راءة هي  العق�ل.. 
العربي  القراءة  بطل حتدي   ، ال�شم�  �شاحب  تت�يج  ذلك خال  العربية. جاء 
ن�عها  م��ن  االأك���رب  القرائية  امل��ب��ادرة  م��ن  ال�شاد�شة  ل��ل��دورة  اخلتامي  احلفل  يف 
باللغة العربية، والذي اأقيم يف دبي، حيث �شارك يف التكرمي �شم� ال�شيخ حمدان 
الإمارة  التنفيذي  املجل�س  رئي�س  دبي  اآل مكت�م، ويل عهد  را�شد  بن  بن حممد 
دبي، والفريق �شم� ال�شيخ �شيف بن زايد اآل نهيان، نائب رئي�س جمل�س ال�زراء 
اآل مكت�م،  وزير الداخلية، بح�ش�ر �شم� ال�شيخة لطيفة بنت حممد بن را�شد 
رئي�شة هيئة الثقافة والفن�ن يف دبي “دبي للثقافة” ومعايل حممد بن عبداهلل 

القرقاوي، االأمني العام مل�ؤ�ش�شة مبادرات حممد بن را�شد اآل مكت�م العاملية.
املتميز،  وامل�شرف  التحدي، وبطل اجلاليات،  كٍل من بطل  تت�يج  و�شهد احلفل 
باالإ�شافة اإىل تكرمي املدر�شة املتميزة، وذلك على م�شرح اأوبرا دبي بح�ش�ر اأكرث 
الدول  م�شت�ى  على  التحدي  اأب��ط��ال  من   360 منهم  �شخ�شية   2،000 من 
واجلاليات. وكّرم �شاحب ال�شم� ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكت�م الطالبة �شام 
حممد البك�ر من �ش�ريا بدرع الدورة ال�شاد�شة من حتدي القراءة العربي عقب 
22.27 ملي�ن م�شارك �شجل�ا امل�شاركة القيا�شية  ف�ز متميز باللقب من بني 

االأكرب يف تاريخ التحدي القرائي منذ انطاقته.
وقال �شاحب ال�شم�: حتدي القراءة العربي حتّ�ل من م�شابقة قرائية اإىل اأكرب 

حدث ثقايف عاملي وحراك معريف حفز مايني الطاب العرب.
واأعرب �شاحب ال�شم� عن الثقة باأجيال امل�شتقبل قائًا �شم�ه: حتدي القراءة 
العربي جنح يف �شنع اأرقى ظاهرة معرفية يف اأمتنا العربية.. اأنزل الكتاب العربي 
العق�ل والقل�ب.. وت�شاء  �شبابنا.. لتنهل منه  اأيدي  الرف�ف وو�شعه بني  من 
على هديه الدروب. واأكد �شاحب ال�شم� اأن: حتدي القراءة العربي اأجمل هدية 
تفتح لهم  العربي.. فالقراءة  ال�شباب  االإم��ارات ملايني  دولة  اأن تقدمها  ميكن 
اأب�اب امل�شتقبل. ونّ�ه �شاحب ال�شم� بكل امل�شاركني وامل�شاندين للتحدي قائًا 
�شم�ه: “اأ�شكر وزارات الرتبية يف كافة الدول العربية واآالف امل�شرفني ومايني 

الطاب العرب على امل�شاهمة يف خلق هذه التظاهرة املعرفية غر امل�شب�قة.«

- اأبطال التحدي 
وك��ّرم �شم� ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد اآل مكت�م، ويل عهد دبي رئي�س 
املجل�س التنفيذي الإمارة دبي، االأبطال اأوائل حتدي القراءة العربي على م�شت�ى 

الدول العربية امل�شاركة ملا حقق�ه من اإجناز متميز.
البك�ر من �ش�ريا بلقب حتدي القراءة العربي  ومت تت�يج الطفلة �شام حممد 
للم��شم ال�شاد�س، بعد مناف�شات املرحلة االأخرة واحلا�شمة التي �شهدت تقارباً 

يف امل�شت�ى املتميز للطلبة، وح�شلت على جائزة قيمتها ملي�ن درهم .
وحّل الطالب اآدم القا�شمي من ت�ن�س يف املركز الثاين، والطالب را�شد اخلطيب 
من االأردن يف املركز الثالث يف حتدي القراءة العربي يف دورته ال�شاد�شة. ونال 
الثالث  املركز  و�شاحب  درهم   100،000 بقيمة  جائزة  الثاين  املركز  �شاحب 

جائزة بقيمة 70،000 درهم .

-بطل اجلاليات.
وكّرم الفريق �شم� ال�شيخ �شيف بن زايد اآل نهيان، نائب رئي�س جمل�س ال�زراء 
وك��ان لقب بطل  العربي.  ال��ق��راءة  اأب��ط��ال اجلاليات يف حت��دي  الداخلية،  وزي��ر 
اجلاليات امل�شاركة يف الدورة ال�شاد�شة من حتدي القراءة العربي من 26 دولة 
ال�شطري من بلجيكا، مع جائزة بقيمة  العربي من ن�شيب ندى  ال�طن  خارج 
القراءة  اجلاليات يف حتدي  فئة  عن  الثاين  باملركز  وفاز  درهم.   100،000
العربي بن�شخته ال�شاد�شة مروة البكري من اإ�شبانيا مع جائزة بقيمة 70،000 
درهم، فيما كان املركز الثالث من ن�شيب ناديا البهن�شي من النم�شا مع جائزة 
فئة بطل اجلاليات يف  ا�شتحداث  االإع��ان عن  دره��م. وج��اء   30،000 بقيمة 
حتدي القراءة العربي بعد فتح باب امل�شاركة يف حتدي القراءة العربي للطلبة 
من خارج الدول العربية ومتعلمي اللغة العربية والناطقني بغرها مع اختتام 

دورته الثانية وانطاق دورته الثالثة.

-املدر�سة املتميزة.
“املدر�شة  لقب  املغربية  اململكة  م��ن  جازوليت”  امل��خ��ت��ار  “مدر�شة  وح�����ش��دت 

املتميزة”، وجائزة بقيمة ملي�ن درهم، بعد تف�قها من بني اأكرث من 92 األف 
مدر�شة �شاركت يف الدورة ال�شاد�شة من حتدي القراءة العربي.

وحازت مدر�شة مت��شطة وثان�ية مدار�س الرتبية االأهلية من اململكة العربية 
العربي  القراءة  املتميزة يف حتدي  املدر�شة  الثاين يف فئة  املركز  ال�شع�دية على 
وجائزة بقيمة 500،000 درهم، فيما حّلت مدر�شة العهد الزاهر من مملكة 
بقيمة  املتميزة وح�شلت على جائزة  املدر�شة  فئة  الثالث يف  املركز  البحرين يف 

ال�شاد�شة. دورته  �شمن  درهم   300،000
وكانت مدر�شة املختار جازوليت يف الرباط باملغرب قد جاءت يف املرتبة االأوىل 
منذ  التحدي  يف  ت�شارك  االبتدائية  وامل��در���ش��ة  املغربية،  اململكة  م�شت�ى  على 
اأق�شام  جميع  و�شاركت   .100% طابها  م�شاركة  ن�شبة  وو�شلت  انطاقته. 

املدر�شة يف دعم م�شاركة طابها باأ�شاليب ترب�ية حتفيزية.
الدّمام  االأهلية يف  الرتبية  بدورها ح�شدت مدر�شة مت��شطة وثان�ية مدار�س 
بال�شع�دية املركز االأول على م�شت�ى اململكة العربية ال�شع�دية، واأطلقت املدر�شة 
و�شاركت يف مبادرات داعمة لفكرة التحدي لن�شر ثقافة القراءة؛ منها التعاون مع 
�شركاء من املجتمع املحلي لت��شيع االأثر االإيجابي للقراءة، والدورات التدريبية 

للطاب واملعلمني واالأهايل.
وحازت مدر�شة العهد الزاهر الثان�ية من املحافظة ال�شمالية مبملكة البحرين 
على املركز االأول على م�شت�ى اململكة، وبلغت ن�شبة م�شاركة طابها يف التحدي 
ترب�ية  باأ�شاليب  امل��ب��ادرة  دع��م  يف  امل��در���ش��ة  اأق�����ش��ام  ك��ل  �شاركت  كما   .100%

وحتفيزية للطاب. و�شاهمت املدر�شة يف ن�شر فكرة التحدي.
وكان حتدي القراءة العربي يف دورته ال�شاد�شة قد فتح الباب اأمام اجلمه�ر من 
املدار�س  املتميزة من بني  املدر�شة  اختيار  للت�ش�يت على  العامل  اأنحاء  خمتلف 
التحدي  يف  طابها  من   100% مب�شاركة  ومتيزت  للنهائيات،  و�شلت  التي 
الأولياء  اأي�شاً  واإ�شراكها  التحدي،  م��راح��ل  خمتلف  يف  لهم  ودعمها  ال��ق��رائ��ي، 
االأم�ر واملجتمع املحلي من اأجل دعم التظاهرة القرائية والتعريف بها وتر�شيخ 
حراك جمتمعي �شامل لتعزيز مكانة القراءة واللغة العربية، خا�شة لدى الن�سء 

وال�شباب.
وجتاوز عدد املدار�س امل�شاركة يف هذه الدورة ال�شاد�شة من التحدي القرائي يف 
جمه�رية م�شر العربية 28 األف مدر�شة، فيما قارب العدد 24 األف مدر�شة يف 
اململكة العربية ال�شع�دية و15 األف مدر�شة يف اجلمه�رية اجلزائرية، وجتاوز 
اجلمه�رية  يف  مدر�شة  اآالف   5 ونح�  املغربية،  اململكة  يف  مدر�شة  اآالف   10

الت�ن�شية و4 اآالف مدر�شة يف اململكة االأردنية الها�شمية.

-امل�سرف املتميز.
وحققت االأ�شتاذة ن�ر حممد اجلب�ر من االأردن لقب “امل�شرف املتميز” وجائزة 
بقيمة 300،000 درهم يف الدورة ال�شاد�شة من حتدي القراءة العربي. وحّل 
ال�شع�دية،  العربية  اململكة  الرحمن احلارثي من  االأ�شتاذ عبد  الثاين  املركز  يف 
ال��ث��ال��ث م��ن ن�شيب  امل��رك��ز  ك��ان  100،000 دره���م. كما  ب��ج��ائ��زة بقيمة  وف���از 
70،000 درهم يف  االأ�شتاذة حنني العبداهلل من �ش�ريا، وفازت بجائزة بقيمة 

فئة “امل�شرف املتميز” من حتدي القراءة العربي.
�شعادة  ال�شاد�شة  العربي يف دورته  القراءة  نهائيات حتدي  و�شمت جلنة حتكيم 
ليلى  وال��دك��ت���رة  العربية،  للغة  اأب�ظبي  مركز  رئي�س  متيم،  بن  علي  الدكت�ر 
العبيدي، الروائية واملحا�شرة يف تخ�ش�شات االآدب العربي يف عدد من اجلامعات 
واخلبرة  واالأك��ادمي��ي��ة  وال��ن��اق��دة  ال�شاعر  حبيب،  ب��روي��ن  وال��دك��ت���رة  العربية، 

االإعامية.

-اأوبريت.
و�شهد جمه�ر احلفل اخلتامي لتحدي القراءة العربي يف دورته ال�شاد�شة اأوبريت 
والفنانني  النج�م  من  نخبة  جمع  العربية” والذي  للدول  ال�طني  “الن�شيد 
االأنا�شيد  العربية، و�شم مقاطع خمتارة معرّبة من  العرب من خمتلف الدول 

ال�طنية للدول العربية لاحتفاء باأبطال القراءة.
ومت اأي�شاً عر�س مقطع فيدي� الأ�شغر االأبطال على م�شت�ى الدول �شناً يف هذا 

امل��شم من حتدي القراءة العربي، البطلة �شام البك�ر، ذات ال�شبعة اأع�ام، والتي 
ح�شلت على لقب التحدي على م�شت�ى اجلمه�رية العربية ال�ش�رية و�شاركت 

الأول مرة يف دورة التحدي ال�شاد�شة.
القراءة  حت��دي  بطلة  �شاركته  م�ش�ر  فيدي�  مقطع  ع��ر���س  احل��ف��ل  �شهد  كما 
للطلبة  ر�شالة حتفيز  و�شّكل  اأجم���ن،  املغربية مرمي  الثالثة  دورت��ه  العربي يف 

مل�ا�شلة امل�شاركة يف الدورات امل�شتقبلية لتحدي القراءة العربي.

-االأكرب حتى االآن.
واأ�شبحت الن�شخة ال�شاد�شة من حتدي القراءة العربي الدورة االأكرب من ن�عها 
22.27 ملي�ن م�شارك وم�شاركة  يف تاريخه منذ انطاقته االأوىل بت�شجيلها 
اأع��داد امل�شاركني يف حتدي القراءة  اأن ت�ا�شل �شع�د  44 دول��ة، وذلك بعد  من 
بعد  العاملية” دورة  اآل مكت�م  را�شد  بن  “مبادرات حممد  تنظمه  الذي  العربي 
اأخرى. و�شجلت الدورة االأوىل من التحدي نح� 3.6 ملي�ن طالب وطالبة من 
7.4 مايني طالب  الثانية ليتجاوز  ال��دورة  ثم ت�شاعف العدد يف  دول��ة.   19
وطالبة من 26 دولة. ومع حت�ل التحدي اإىل م�شابقة قرائية دولية وفتح باب 
الثالثة  ال��دورة  العربي واجلاليات يف  العامل  املت�اجدين خارج  امل�شاركة للطلبة 
10.5 ملي�ن  اإىل  امل�شاركني  العربية، و�شل عدد  اللغة  التحدي ومتعلمي  من 
طالب وطالبة من 44 دولة. وجاءت الدورة الرابعة من حتدي القراءة العربي 
لتزيد عدد امل�شاركني يف التحدي اإىل 13.5 ملي�ن طالب وطالبة من 49 دولة، 
حتى بلغت اأع��داد امل�شاركني يف ال��دورة اخلام�شة 21 ملي�ن طالب وطالبة من 
ملي�ن طالب وطالبة   22.27 اإىل  ال�شاد�شة  الدورة  هذه  يف  لت�شل  دولة،   52

من 44 دولة.

-عملية متكاملة .
وا�شتفاد حتدي القراءة العربي يف م��شمه ال�شاد�س من احلل�ل الرقمية املبتكرة 
التي مت تطبيقها بفعالية يف الن�شخة اخلام�شة منه ومّكنت امل�شاركني يف التحدي 

والقائمني على خمتلف مراحله من م�اجهة حتديات جائحة ك�فيد19-.
باإ�شراف جلان حتكيم حتدي  �شاملة  �شل�شلة ت�شفيات  بعد  االأبطال  اختيار  ومت 
يف  املت�شابقني  لتقييم  والرتب�يني  واملتخ�ش�شني  اخل��رباء  من  العربي  القراءة 
الدول  م�شت�ى  على  الفائزين  االأبطال  اختيار  اإىل  و�ش�اًل  افرتا�شياً  التحدي 

واجلاليات، وحتى اختيار بطل حتدي القراءة العربي.

-اأوائل الدول العربية.
واأعلن حتدي القراءة العربي على مدى االأ�شهر واالأ�شابيع التي �شبقت احلفل 
اأب��ط��ال حت��دي ال��ق��راءة ال��ع��رب��ي على م�شت�ى الدول  اأ���ش��م��اء  اخل��ت��ام��ي يف دب��ي 
العربي على  القراءة  تالية عثمان على لقب بطلة حتدي  واجلاليات. وح�شلت 
على  العربي  ال��ق��راءة  حت��دي  بطل  لقب  على  م�شلح  واأ�شيل  ال�ش�دان،  م�شت�ى 
م�شت�ى فل�شطني، واأريج القرين على لقب التحدي على م�شت�ى اململكة العربية 
ال�شع�دية على م�شت�ى الطالبات، باالإ�شافة اإىل معاذ الروقي بطل التحدي على 
ح�شدت  اجلزائر  ويف  البنني،  م�شت�ى  على  ال�شع�دية  العربية  اململكة  م�شت�ى 

�شج�د رحاحلة لقب بطل التحدي العربي على م�شت�ى اجلزائر.
وفاز حممد علي اليماحي بلقب بطل حتدي القراءة العربي يف دورته ال�شاد�شة 
على م�شت�ى دولة االإمارات العربية املتحدة، فيما ُت�جت �شمية ال�شعيلية بطلة 
بطل حتدي  لقب  العنزي  عمان، وح�شدت غا  �شلطنة  م�شت�ى  على  للتحدي 
التحدي  ببط�لة  جميل  حممد  وف��از  ال��ك���ي��ت،  م�شت�ى  على  العربي  ال��ق��راءة 
على م�شت�ى البحرين. وحازت �شام البك�ر بط�لة حتدي القراءة العربي على 

م�شت�ى �ش�ريا يف امل�شاركة االأوىل للجمه�رية يف امل�شابقة القرائية.
اجلمه�رية  م�شت�ى  على  العربي  القراءة  حتدي  بط�لة  القا�شمي  اآدم  وح�شد 
جمه�رية  م�شت�ى  على  البط�لة  لقب  على  الزغبي  �شدوة  وح�شلت  الت�ن�شية، 
م�شت�ى  على  القرائي  التحدي  ببط�لة  �شرحان  جلني  وف��ازت  العربية،  م�شر 
االأزهر ال�شريف. وعلى م�شت�ى م�ريتانيا، فاز م�شطفى اأجنيه ببط�لة حتدي 
اإح�شان  وح��ازت  اجلمه�رية،  م�شت�ى  على  ال�شاد�شة  دورت��ه  يف  العربي  ال��ق��راءة 

حا�شر على بط�لة التحدي على م�شت�ى اململكة املغربية.
االأردن،  م�شت�ى  على  العربي  ال��ق��راءة  بطل حت��دي  بلقب  را�شد اخلطيب  وف��از 
ال�شمري لقب التحدي على م�شت�ى قطر، وح�شلت جناد  فيما ح�شد عبداهلل 
اأربط على لقب بطلة حتدي القراءة العربي على م�شت�ى جيب�تي، وحازت زينب 

عبا�س لقب بطلة حتدي القراءة العربي على م�شت�ى العراق.

-اأبطال اجلاليات.
القراءة  لتحدي  ال�����ش��اد���س  امل������ش��م  �شمن  اجل��ال��ي��ات  بطل  لقب  على  وتناف�س 
العربي نخبة من اأبطال اجلاليات على م�شت�ى الدول وهم الطلبة �شارة حممد 
املحفدي، حممد حممد ماجد ال�شحار، �شحر دراق ال�شباعي، �شارة عدي، دانية 
عبدالعال، �شارة حممد عبد الرحمن اأحمد، مروة البكري، ي��شف ب�شار الع��شي، 
درة ماهر احللبي، هيا اأن�س حممد ال�شطم، ندى بال �شليمان ال�شطري، مرمي 
�شمر م�شلمان، حممد خالد حممد ال�شيخ، رهف اأمني الن�اجحة، معاذ حممد 
جنم الدين عبد اجل�اد، اإكرام عا�شم، ديانا عبد ال�شام، حبيبة م��شى اأب�الفتح 
م��شى، �شنا عزيز غامن العقيدي، عبد العزيز حممد ح�شني بكري، �شاف خليل 

العجيلي، ناديا عبد اجلليل البهن�شي، ماريا اأحمد النع�شان.
على  العربي  القراءة  حتدي  من  ال�شاد�شة  للدورة  النهائية  الت�شفيات  و�شهدت 
م�شت�ى اجلاليات تناف�س اأبطالها يف مكتبة حممد بن را�شد بدبي التي قدم�ا 
والدمنارك،  وفرن�شا،  واأملانيا،  وك��ن��دا،  االأمريكية،  املتحدة  ال���الي��ات  من  اإليها 
والهند،  وبلجيكا،  وفنلندا،  والرنويج،  واإيطاليا،  واإ�شبانيا،  وال�ش�يد،  وه�لندا، 
املتحدة،  واململكة  وني�زيلندا،  واأ���ش��رتال��ي��ا،  وال��ي���ن��ان،  واإندوني�شيا،  وال�����ش��ني، 

وماليزيا، ورو�شيا، والنم�شا، و�ش�ي�شرا.

-ا�ستقبال حافل.
وو�شلت وف�د حتدي القراءة العربي اإىل دبي قبل اأيام من احتفاليته اخلتامية 
خل��س املرحلة االأخرة من املناف�شات يف التحدي، حيث كان فريق عمل حتدي 
يف  العاملية”  اآل مكت�م  را�شد  “مبادرات حممد بن  وك���ادر من  العربي  القراءة 
با�شتقبال  وحظ�ا  �شخ�شاً،   360 عددهم  بلغ  الذين  التحدي  وف���د  ا�شتقبال 
ا�شتثنائي يف مطار دبي الذي رّحب ب��ش�لهم بختم م�شمم خ�شي�شاً لهم يحمل 

�شعار حتدي القراءة العربي.

-برنامج �سامل.
واإىل جانب املناف�شات، حظي وف�د حتدي القراءة العربي يف دبي بربنامج ترفيهي 
تثقيفي �شامل اأعده القائم�ن على حتدي القراءة العربي للمتاأهلني النهائيني، 
و�شم زيارات لعدد من اأبرز معامل دبي؛ منها “متحف امل�شتقبل”، املبنى االأجمل 
على وجه االأر�س، و”مكتبة حممد بن را�شد” اأهم واأكرب معلم ثقايف جديد يف 
اأكرب وجهة ترفيهية متكاملة من  اآند ريزورت�س”،  بارك�س  “دبي  دبي، ومدينة 
الف�شي  بي�بيلها  والتي حتتفل  دب��ي،  العاملية” يف  و”القرية  املنطقة،  ن�عها يف 
هذا العام وت�شكل ملتقى للح�شارات العاملية ومعر�شاً مفت�حاً يف اله�اء الطلق 

لثقافات البلدان وال�شع�ب.

- ر�سالة ثقافية وح�سارية.
بن  ال�شيخ حممد  ال�شم�  اأطلقه �شاحب  الذي  العربي،  القراءة  ويهدف حتدي 
را�شد اآل مكت�م اإىل تعزيز اهتمام االأجيال ال�شاعدة والن�سء بالقراءة واملطالعة 
والتح�شيل املعريف، ورفع م�شت�ى ال�عي باأهمية القراءة لدى الطلبة امل�شاركني 
على م�شت�ى ال�طن العربي والعامل، وتعزيز الثقافة العامة، وتط�ير التعبر 
عن الذات بلغة عربية �شليمة، وتنمية مهارات التعلم الذاتي والتفكر االإبداعي، 
باللغة  امل��ت��اح  امل��ع��ريف  املحت�ى  اإث���راء  امل�شاهمة يف  ق��ادر على  اإع���داد جيل  مل��ا فيه 

العربية وتعزيز مكانتها وامل�شاهمة يف الفكر والعل�م االإن�شانية.
اآل مكت�م  را���ش��د  ب��ن  “مبادرات حممد  اإح���دى  العربي  ال��ق��راءة  ومي��ث��ل حت��دي 
العاملية” الرامية �شمن حم�ر ن�شر التعليم واملعرفة اإىل حتفيز حراك معريف 
�شامل يف ال�طن العربي، ملا فيه تط�ير واقع اللغة العربية، وا�شتعادة دورها يف 
االإنتاج املعريف، اإىل جانب بناء ال�شخ�شية وتعزيز القيم االإن�شانية القائمة على 
والعلم  الفكر  بلغة  العامل  مع  والتفاعل  واحل���ار  واحل�شاري  الثقايف  الت�ا�شل 
عام  انطاقه  منذ  العربي  القراءة  حتدي  وي�ا�شل  اأف�شل.  م�شتقبل  ل�شناعة 
وامل�شتمر  الذاتي  التعّلم  قيم  وتر�شيخ  واملعرفة،  القراءة  واق��ع  تط�ير   2015
العاملية  احل�شارية  والنتاجات  واالآداب  الثقافات  على  واالط���اع  احلياة  م��دى 

املتن�عة لبناء ثقافة عربية اله�ية، عاملية الت�ّجه، اإن�شانية القيم.

م�سابقة قرائية اإىل اأكرب حدث ثقايف عاملي وحراك معريف   من  حتّول  العربي  القراءة  • حتدي 
وزارات الرتبية يف كافة الدول العربية واآلف امل�سرفني وماليني الطالب العرب   • اأ�سكر 
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اأخبـار الإمـارات

زكي ن�سيبة: الإعالم الإماراتي يواكب التطورات التقنية و�سوًل اإىل اإنتاج حمتوى تناف�سي على امل�ستوى العاملي

نيوم راعيًا رئي�سيًا للكونغر�س العاملي لالإعالم

•• اأبوظبي-الفجر: 

امل�شت�شار  ن�شيبة،  زك��ي  معايل  اأك��د 
رئي�س  ال�����ش��م���  ل�����ش��اح��ب  ال��ث��ق��ايف 
جلامعة  االأع��ل��ى  الرئي�س  ال��دول��ة- 
االإم���������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل���ت���ح���دة، اأن 
لاإعام  العاملي  الك�نغر�س  اإقامة 
ال�شيخ  �شم�  رعاية  حتت   ،2022
نائب  نهيان،  اآل  زاي���د  ب��ن  من�ش�ر 
رئ��ي�����س جم��ل�����س ال���������زراء - وزي���ر 
الفرتة من  الرئا�شة، خال  دي���ان 
ُيربز  اجل��اري،  ن�فمرب   -17  15
ق����درات االإم������ارات اال���ش��ت��ث��ن��ائ��ي��ة يف 
العاملية،  امل��ع��ار���س  ت��ن��ظ��ي��م  جم���ال 
ال�����دول�����ة نح�  ت�����ّج����ه����ات  وُي��������ربز 
الريادة على �شعيد االإعام املُرتكز 
والذكاء  ال��رق��م��ي��ة  ال��ت��ق��ن��ي��ات  ع��ل��ى 

اال�شطناعي واالبتكار واالإبداع.
اأن  "ُي�شعدنا  ن�����ش��ي��ب��ة:  زك���ي  وق����ال 
التي  ال����ق����اع����دة  اأب�����ظ����ب����ي  ت����ك�����ن 
م�ؤمتر  وج��ل�����ش��ات  ف��ع��ال��ي��ات  ت�شهد 
ال���ك����ن���غ���ر����س ال����ع����امل����ي ل����اإع����ام 
���ش��ع��ار )�شياغة  ُي��ق��ام حت��ت  ال����ذي 
وُي�شّكل  االإع����ام(،  قطاع  م�شتقبل 
قادة  ت�شّم  حقيقية  عاملية  من�شة 
كباراً  وم�������ش����ؤول���ني  ق�����رار  و���ش��ن��اع 
يف م���ؤ���ش�����ش��ات اإع��ام��ي��ة ب����ارزة من 
على  ت��اأك��ي��داً  ال��ع��امل،  دول  خمتلف 
الر�شيدة  للقيادة  احلكيمة  الروؤية 
يك�ن  اأن  على  املت�ا�شل  وحر�شها 

من  العديد  عهده  يف  اأن�شئت  حيث 
امل�ؤ�ش�شات والكيانات االإعامية ذات 
ال�شاأن الكبر على امل�شت�يات املحلية 
تعاونت  التي  والعاملية،  واالإقليمية 
مع خُمتلف و�شائل االإعام العاملية، 
وا���ش��ت��ط��اع��ت ه���ذه امل���ؤ���ش�����ش��ات نقل 
�ش�رة حقيقية عن مراحل النه�شة 
دولة  حققتها  التي  امل�شب�قة  غ��ر 
���ش��ن���ات وجيزة".   االإم����ارات خ��ال 
"بف�شل اهلل وحكمة  واأ�شاف قائا 
ارتقت م�ؤ�ش�شاتنا  الر�شيدة  القيادة 
ق�ياً  اإع���ام���اً  ل��ُت��ف��رز  االإع���ام���ي���ة 
وف���ّع���ااًل مب��خ��ت��ل��ف ال��ل��غ��ات، ي����ازي 
يف  ال��دول��ة  حققتها  ال��ت��ي  النه�شة 
املرحلة  اإىل  وو�شلنا  امل��ج��االت،  كل 
واملتمثلة  وامل���ت���ق���دم���ة  امل����ت����ط����ّ�رة 
ال�شاحة  ع��ل��ى  امل��ن��اف�����س  ب���االإع���ام 

العربية واالإقليمية والعاملية."
اأن  اإىل  ن�شيبة  زك��ي  م��ع��ايل  واأ���ش��ار 
بامل�شت�ى  يتمّيز  االإم���ارات  جمتمع 
ال�����ع�����ايل واال�����ش����ت����خ����دام ال����ا����ش���ع 
واالإع����ام،  االت�����ش��ال  لتكن�ل�جيا 
ب���ح���ك���م ال������ق������درات االق���ت�������ش���ادي���ة 
والعلمية املت�فرة واالنفتاح الكبر 
االإماراتية  االإعامية  للم�ؤ�ش�شات 
امل��ع��ل���م��ات ومبا  يف احل�����ش���ل على 
التط�ر  م�����اك����ب����ة  م�����ن  مُي���ّك���ن���ه���ا 
املنتجة  ال��دول  وامل��ع��ريف يف  العلمي 

للمعل�ماتية واملعرفة. 
واأ����ش���ار اإىل ���ش��رورة ال��رتك��ي��ز على 

للمتغرات  م�اكباً  املحلي  االإع��ام 
من  ���ش���اًء  املت�شارعة،  وامل�شتجدات 
التكن�ل�جية  ال���ت���ط����رات  ن��اح��ي��ة 
واملن�شات  وال������ش��ائ��ل  االأدوات  يف 
ناحية  م��ن  اأو  ال��رق��م��ي،  وال��ت��ح���ل 
املحت�ى، و�ش�اًل اإىل اإنتاج حمت�ى 
خماطبة  ع���ل���ى  ق�������ادر  ت���ن���اف�������ش���ي، 
العامل، والتاأثر يف اجتاهات الراأي 
العاملية  الق�شايا  اإزاء  الدويل  العام 
الرئي�شية." واأ�شاف معاليه: "لقد 
اآم����ن امل��غ��ف���ر ل���ه ال�����ش��ي��خ زاي����د بن 
ثراه،  اهلل  طيب  نهيان،  اآل  �شلطان 
بدور االإع��ام يف بناء دولة االحتاد 
وحت��ق��ي��ق ن��ه�����ش��ة ال����ط���ن واالأم�����ة، 
القطاع  ل��ه��ذا  ك��ب��رة  عناية  واأوىل 
باأهمية  م���ن���ه  اإمي�����ان�����اً  احل�����ي������ي، 
االإعام وقدرته على نقل احلقائق 
املجتمع،  يعي�شها  التي  واملتغرات 

النم� والتن�يع االقت�شاديني، من 
القطاعات  م���ن  جم��م���ع��ة  خ���ال 
االإعام  قطاع  ومُيثل  الرئي�شية.. 
ال��ق��ط��اع��ات احلي�ية  م���ن  واح�����داً 
وال��داع��م��ة ل��ت��ط��ّ�ر ن��ي���م، يف وقت 
االإبداعية  القطاعات  فيه  ت�شكل 
االقت�شادات  لنم�  الدافعة  ال��ق���ة 
اأنحاء  وتط�ر املجتمعات يف جميع 

العامل.
الرئي�س  امل��ن�����ش���ري،  �شعيد  وق���ال 
كابيتال  ل�������ش���رك���ة  ال���ت���ن���ف���ي���ذي 
"جمم�عة  ل���  ال��ت��اب��ع��ة  للفعاليات 
ني�م  ان�����ش��م��ام  “ي�شرنا  اأدنيك": 
من  االأوىل  ل��ل��دورة  رئي�شي  ك���راٍع 
الك�نغر�س العاملي لاإعام، الذي 
على  وي���رك���ز  اأي�����ام  ث��اث��ة  ي�شتمر 

����ش���اح���ب ال�����ش��م��� امل���ل���ك���ي االأم�����ر 
عبدالعزيز  بن  �شلمان  بن  حممد 
اآل �شع�د ويل العهد رئي�س جمل�س 
ال�زراء باململكة العربية ال�شع�دية 
رئي�س جمل�س اإدارة ني�م، يف اأكت�بر 
وجريئة  طم�حة  روؤي���ة   2017
اجلديد،  امل�شتقبل  مامح  لر�شم 
من  وب��ن��اوؤه��ا  تط�يرها  يتم  حيث 
اململكة،  غ���رب  ���ش��م��ال  يف  ال�����ش��ف��ر 
على  تعتمد  م�����ش��ت��دام��ة  كمنطقة 
ل��ت��ق��دم للعامل  ال��ت��ق��ن��ي��ات،  اأح����دث 
من�ذجا جديدا للمعي�شة واالأعمال 

واال�شتدامة.
وتعد ني�م اأحد امل�شاريع الرئي�شية 
يف روؤية اململكة العربية ال�شع�دية 
حتقيق  اإىل  تهدف  حيث   ،2030

ا���ش��ت��ق��ط��اب ال��ك��ف��اءات ال�����ّش��اب��ة من 
املُبدعة  االب��ت��ك��اري��ة  االأف���ك���ار  ذوي 
االإع������ام، تعزيز  م��ن��اح��ي  ك��اف��ة  يف 
لتتمكن  م��ه��ارات��ه��ا  ���ش��ق��ل  دوره�����ا، 
ب���ال���ت���ايل م����ن و����ش���ع ب�����ش��م��ت��ه��ا يف 
والعاملي،  املحلي  االإع��ام��ي  امل�شهد 
وا�شع  االإع���ام���ي  ال��ع��م��ل  فمحيط 
اأخبار  كتابة  ولي�س جم��ّرد  وعميق، 
�شحافية اأو وج�ه وراء الكامرات، 
واإمن�������ا ي��ت�����ش��م��ن اأي�������ش���اً جم����االت 
املحت�ى  اأخ��رى مثل �شناعة  هاّمة 
االإب��داع��ي امل���ؤّث��ر، االإن��ت��اج، االإعداد 
ال�شحافة  جم���االت  يف  واالإخ������راج، 
واالإنرتنت  والتلفزي�ن  واالإذاع�����ة 
واالإعام االجتماعي لتقدمي ماّدة 
بلغات  وج��اذب��ة  تناف�شية  اإعامية  
متطلبات  ُت��ل��ّب��ي  ُم���ت���ع���ّددة،  ع��امل��ي��ة 
حملياً،  امل���ج���ت���م���ع  ف����ئ����ات  ج���م���ي���ع 
معاليه  واخ��ت��ت��م  وع��امل��ي��اً.   اإقليمياً 
ال�شباب  "اأن�شح  بالق�ل:  ت�شريحه 
املجال  ه����ذا  دخ������ل  يف  ال���راغ���ب���ني 
املهني الهام و�شع االبتكار واالإبداع 
بقيم  التم�ّشك  مع  اأعينهم،  ُن�شب 
واملحبة  واالإن�������ش���ان���ي���ة  ال��ت�����ش��ام��ح 
وال�شام واحلفاظ على م�شداقية 
على  احل�ش�ل  اأعمالهم من خال 
امل�ث�قة،  م�شادرها  من  املعل�مات 
االإعامي  امل���ج���ال  يف  ال��ع��م��ل  الأن 
م�����ش���ؤول��ي��ة ج�����ش��ي��م��ة جت����اه االأه����ل 

واملجتمع وال�طن".

•• اأبوظبي-وام:

رئي�شي  ك�����راع  “ني�م”  ت�������ش���ارك 
ل���ل���ك����ن���غ���ر����س ال���ع���امل���ي ل����اإع����ام 
رعاية  حتت  يقام  ال��ذي   ،2022
كرمية من �شم� ال�شيخ من�ش�ر بن 
زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
ال�زراء وزير دي�ان الرئا�شة خال 
ن�فمرب  و17   15 ب���ني  ال���ف���رتة 
اجلاري يف مركز اأب�ظبي ال�طني 

للمعار�س.
العاملي  ال���ك����ن���غ���ر����س  وي�������ش���ت���م���ل 
لاإعام، الذي تنظمه "جمم�عة 
اأنباء  وكالة  مع  اأدنيك" بال�شراكة 
م�ؤمتر  ع���ل���ى  “وام”  االإم����������ارات 
ومعر�س متخ�ش�س لعر�س اأحدث 
التط�رات يف قطاع االإعام واآفاقه 

امل�شتقبلية.
للم�ؤ�ش�شات  العاملي  احلدث  وي�فر 
اأنحاء  خم��ت��ل��ف  م���ن  االإع���ام���ي���ة 
ملناق�شة  م��ث��ال��ي��ة  م��ن�����ش��ًة  ال���ع���امل 
ف����ر�����س ال����ت����ع����اون وال���������ش����راك����ات، 
ال��ت��ي ت��ع��زز ت��ط���ر ق��ط��اع االإع���ام، 
وت�����ش��م��ن ا���ش��ت��دام��ت��ه ع��ل��ى املدى 
الط�يل وم�ا�شلة تقدمي حمت�ى 

ثري وم�ث�ق.
وجت�����ش��د ن���ي����م، ال��ت��ي اأع���ل���ن عنها 

القطاع  م�����ش��ت��ق��ب��ل  م���ام���ح  ر����ش���م 
وتبادل  ت�حيد اجله�د  من خال 
وا�شتعرا�س  امل���ب���ت���ك���رة  االأف�����ك�����ار 
احل���ل����ل ال��ت��ق��ن��ي��ة امل���ت���ط����رة، وه� 
ني�م. كما  اأه��داف  يتما�شى مع  ما 
ي�شعدنا العمل معاً لت�فر من�شة 
ف���ري���دة ت�����ش��ل��ط ال�����ش���ء ع��ل��ى دور 
االإعام يف ال�شرق االأو�شط، وتعزز 
تط�ر القطاع من خال ال��ش�ل 
ودع����م  ال���ع���امل���ي���ة  اجل���م���اه���ر  اإىل 
م�شت�يات  وتق�ية  املبتكرة  ال��روؤى 

التعاون”.
من جانبه، قال واين ب�رغ، املدير 
التنفيذي لقطاع االإنتاج االإعامي 
وال��رتف��ي��ه وال��ث��ق��اف��ة يف ن���ي����م: " 
�شراكتها  خ���ال  م��ن  ن��ي���م  ت�شعى 
ال��ع��امل��ي لاإعام  ال��ك���ن��غ��ر���س  م��ع 
مركز  باإن�شاء  التزامها  تعزيز  اإىل 
االإعام  اإقليمي حم�ري ل��شائط 
من  لتك�ن  االإبداعية  وال�شناعات 
العاملية.  االإعامية  امل��راك��ز  نخبة 
فر�شة  التعاون  هذا  لنا  ي�فر  كما 
مركز  تط�ير  يف  روؤي��ت��ن��ا  م�شاركة 
اإعامي عاملي يتمتع ببنية حتتية 
تكامًا  وي��ح��ق��ق  ال��ت��ط���ر،  ف��ائ��ق��ة 
ا�شتثنائياً ما بني امل�اهب واملبدعني 

واأحدث التقنيات الع�شرية."

حاكم اأم القيوين ي�ستقبل ممثل بابا الفاتيكان 
•• اأم القيوين-وام: 

اأكد �شاحب ال�شم� ال�شيخ �شع�د بن را�شد املعا ع�ش� املجل�س 
نهجها  ت�ا�شل  االإم����ارات  دول��ة  اأن  القي�ين  اأم  حاكم  االأع��ل��ى 
اأن ي�ش�د  االأ�شيل يف دعم اجله�د وكافة املبادرات الرامية اإىل 
والتاآخي  وال��ت��ع��اي�����س  الت�شامح  وال��ع��امل  املنطقة  ���ش��ع���ب  ب��ني 
تر�شيخ  القيم يف  باأهمية هذه  منها  اإمياناً  املتبادل  واالح��رتام 
ذلك خال  العاملي.  جاء  وال�شام  والتنمية  االأم��ن  مرتكزات 
امل�ن�شني�ر ي�  االأم��ري  بالدي�ان  اأم�س  �شم�ه �شباح  ا�شتقبال 
اأن�س حلظي جيد رئي�س جمل�س اإدارة م�ؤ�ش�شة االأخ�ة االإن�شانية 
وامل�ن�شني�ر  الفاتيكان،  بابا  فران�شي�س  البابا  قدا�شة  ممثل 
الدولة.  ورحب  الفاتيكان لدى  دول��ة  �شفر  دوبييل  كري�شنب 

اأن�س حلظي  ي�  بامل�ن�شني�ر  القي�ين  اأم  ال�شم� حاكم  �شاحب 
اأهمية تر�شيخ  جيد وامل�ن�شني�ر كري�شنب دوبييل، م�ؤكداً على 
ال��ع��امل كافة.   ���ش��ع���ب  ب��ني  وال�����ش��ام  وامل��ح��ب��ة  الت�شامح  م��ب��داأ 
وجرى خال اللقاء ا�شتعرا�س االكت�شاف االأث��ري اجلديد يف 
جزيرة ال�شينية باأم القي�ين والذي اأعلنت عنه دائرة ال�شياحة 
تاريخي  م�شيحي  دي��ر  ع��ن  ع��ب��ارة  وه���  القي�ين  ب���اأم  واالآث����ار 
والثامن  ال�شاد�س  القرنني  بني  ما  الفرتة  اإىل  تاريخه  يع�د 
للجزيرة،  القدمي  التاريخ  فهم  يف  �شاهم  ما  وه���  املياديني، 
التن�ع  وق��ب���ل  ال��دي��ن��ي  الت�شامح  م��ن  باأمثلة  الغني  ال��ت��اري��خ 
الب�شري والثقايف، ويعد الدير دليا اآخر على وج�د الط�ائف 
االإ�شامي  املجتمع  مع  جنب  اإىل  جنباً  عا�شت  التي  امل�شيحية 
ب�شاحل االإم��ارات قدمياً .  من جهته ثمن امل�ن�شني�ر ي� اأن�س 

ممثلة  القي�ين  اأم  حك�مة  تبذلها  التي  اجله�د  جيد  حلظي 
بدائرة ال�شياحة واالآثار من خال االكت�شافات االأثرية املهمة 
اجلزيرة  يف  االكت�شاف  ه��ذا  اأن  م���ؤك��داً  املنطقة،  م�شت�ى  على 
�شائداً  كان  ال��ذي  الديني  الت�شامح  على  مثااًل  يعد  التاريخية 
خالد  ال�شيخ   .. اللقاء  ح�شر  ه��ذا.   ي�منا  وحتى  القدم  منذ 
اأح��م��د بن  االأم���ري وال�شيخ  ال��دي���ان  املعا رئي�س  را���ش��د  ب��ن 
�شع�د بن را�شد املعا نائب رئي�س املجل�س التنفيذي الإمارة اأم 
القي�ين وال�شيخ ماجد بن �شع�د بن را�شد املعا رئي�س دائرة 
التاي  �شعيد  نا�شر  و�شعادة  القي�ين  ب��اأم  واالآث���ار  ال�شياحة 
م��دي��ر ال��دي���ان االأم���ري و���ش��ع��ادة را���ش��د حممد اأح��م��د مدير 
الت�شريفات بالدي�ان االأمري و�شعادة العقيد الدكت�ر علي بن 
�شاعن الغفلي مدير عام مكتب �شم� وزير الداخلية وعدد من 

نهيان بن مبارك يطلق مبادرة حتدي ت�سميم التطبيقات iOS لطالب الدولة باإ�سراف �سندوق الوطن

ت���ت���ع���ل���ق ب���ط���ل���ب���ة امل�������دار��������س، ومت 
للمعلمني  الي�م  جل�شة  تخ�شي�س 
تتناول  تعريفية  جل�شة  باعتبارها 
�شرحا عاما ح�ل "حتدي ت�شميم 
 ،"iOS ب����ن����ظ����ام  ال���ت���ط���ب���ي���ق���ات 
واأه���������داف ه�����ذا ال���ت���ح���دي واآل���ي���ة 
الطاب  ان�شمام  وكيفية  التنفيذ 
مدار�س  م��ن  الثالثة  احللقة  م��ن 
الدولة كافة، �ش�اء ب�شكل فردي اأو 

القطاع اخلا�س.
القرقاوي  ي��ا���ش��ر  ����ش���ع���ادة  وق�����ال 
م���دي���ر ع����ام ����ش���ن���دوق ال����ط���ن اإن 
ه���ذا االح��ت��ف��ال ال��ك��ب��ر خم�ش�س 
ت�شميم  "حتدي  م��ب��ادرة  الإط���اق 
" التي   ios ب��ن��ظ��ام  ال��ت��ط��ب��ي��ق��ات 
يتبناها ال�شندوق وحتظى برعاية 
ومتابعة كرمية من معايل ال�شيخ 
ب���ن م���ب���ارك، وه���ي مبادرة  ن��ه��ي��ان 

اأويل  من���ذج  لت�شميم  جمم�عات 
لتطبيق يهدف اىل تعزيز الت�شامح 

من خال التكن�ل�جيا.
تدريبا  ق��دم��ت  اجلل�شة  اأن  واأك����د 
جمانًيا  مهنًيا  وت��ط���ي��ًرا  متقدما 
للمعلمني امل�شاركني فيها من قبل 
التعليم  يف  متخ�ش�شني  و  خ��رباء 
االحرتايف من م�ؤ�ش�شة اأبل العاملية 
تقدمي  اإىل  اإ����ش���اف���ة   Apple

•• اأبوظبي - وام:

اأط���ل���ق م���ع���ايل ال�����ش��ي��خ ن��ه��ي��ان بن 
الت�شامح  وزي���ر  نهيان  اآل  م��ب��ارك 
اإدارة  رئ��ي�����س جم��ل�����س  وال��ت��ع��اي�����س 
الثقايف  �شندوق ال�طن يف املجمع 
مبادرة  االأول  اأم�����س  اأب���ظ��ب��ي  يف 
"حتدي ت�شميم التطبيقات بنظام 
�شندوق  ي��ن��ظ��م��ه��ا  ال��ت��ي   "  ios
ال�طن بالتعاون مع وزارة الرتبية 
وال��ت��ع��ل��ي��م وم���ؤ���ش�����ش��ة االإم�������ارات 
التعليم  ودائ��رة  املدر�شي،  للتعليم 

واملعرفة يف اأب�ظبي.
ح�����ش��ر االإط�����اق م�����ش���ؤول��� وزارة 
العليا  والتقنية  والتعليم  الرتبية 
ونخبة من اأخ�شائي التعليم يف اأبل، 
وع��دد من رج��ال االأع��م��ال، اإ�شافة 
مدر�شة  وم��دي��ر  ُمعلم   100 اإىل 
اخلا�س،  ال��ت��ع��ل��ي��م  ق��ط��اع��ات  م���ن 
الدار،  ومدار�س جيم�س، ومدار�س 
اأب�  ودائ�����رة ال��ت��ع��ل��ي��م وامل��ع��رف��ة يف 
والتعليم،  ال��رتب��ي��ة  ووزارة  ظ��ب��ي، 
للتعليم  االإم�����������ارات  وم����ؤ����ش�������ش���ة 
قيادية  �شخ�شية  و20  امل��در���ش��ي، 
م��ن ممثلي ���ش��رك��ات ال��ربجم��ة يف 

ب���ي���ان���ات وم���ع���ل����م���ات ق��ي��م��ة ح�ل 
اجلل�شة  اأن  اإىل  م�شرا  التحدي، 
على  املعلمني  ت��دري��ب  هدفها  ك��ان 
دوره���م يف ت��ق��دمي ال��دع��م للطلبة 
وتنظيم  ال��ت��ح��دي،  يف  امل�����ش��ارك��ني 

فعاليات وبرامج تدريبية لهم.
ت�شميم  "حتدي  م��ب��ادرة  اإن  وق��ال 
ت�شتهدف   "  iOS ال��ت��ط��ب��ي��ق��ات 
اأ�شا�شي،  ب�����ش��ك��ل  امل���دار����س  ط���اب 
ل���ه���م ور�������س تدريب  ت����ف���ر  ح���ي���ث 
وم�������اد ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ع���رب االإن���رتن���ت 
ت�شميم  يف  التناف�س  م��ن  متكنهم 
ال���ت���ط���ب���ي���ق���ات االإل�����ك�����رتون�����ي�����ة يف 
ل�شركة  التابع   iOS نظام  جم��ال 
Apple، وبعد فرتة من التعليم 
وال�����ت�����دري�����ب، ي����ق����دم امل�������ش���ارك����ن 
خرباء  م���ن  ل��ل��ج��ن��ة  ت�شميماتهم 
 200 باختيار  لتق�م بدورها  اأبل، 

مت�شابق �شمن هذا التحدي.
اإط�����اق  “ ال����ي�����م مت   : واأ������ش�����اف 
ت�شجيل  قب�ل  و�شي�شتمر  امل��ب��ادرة 
دي�شمرب  ن��ه��اي��ة  ح��ت��ى  االأ����ش���م���اء 
امل��ق��ب��ل، ث��م ت��ب��داأ ب��رام��ج التدريب 
بالتعاون بني م�ؤ�ش�شة اأبل العاملية، 
وال�شندوق ومعلمي املدار�س حتى 

بحد اأق�شى - من خمتلف مدار�س 
يرغب  م���ن  اإىل  اإ����ش���اف���ة  ال���دول���ة 
اإتاحة  م��ع  اجل��ام��ع��ات،  طلبة  م��ن 
للم�شاركة  كافة  للطلبة  الفر�شة 

وفق اأ�شبقية الت�شجيل.
املبادرة  ه���ذه  اأن  ال��ق��رق��اوي  واأك����د 
�شندوق  م����ب����ادرات  ���ش��م��ن  ت���اأت���ي 
ال�طن التي وجه بها معايل ال�شيخ 
وزير  نهيان  اآل  م��ب��ارك  ب��ن  نهيان 
الت�شامح والتعاي�س رئي�س جمل�س 
على  تركز  والتي  ال�شندوق،  اإدارة 
واالبتكار  االإب�������داع  وت��ع��زي��ز  دع����م 
ل��دى اأب��ن��اء دول���ة االإم�����ارات، �ش�اء 
اأو  التقنيات احلديثة،  يف جم��االت 
العل�م املتقدمة، واأي�شا االإبداعات 
ال��ث��ق��اف��ي��ة وامل���ع���رف���ي���ة، ع��ل��م��ا ب���اأن 
���ش��ن��دوق ال���ط��ن ي��ق��دم جمم�عة 
م��ن امل���ب���ادرات احل��ي���ي��ة يف ثاثة 
قطاعات رئي�شية هي تعزيز قدرات 
للقطاع  وتاأهيلهم  ال���ط��ن  �شباب 
اخلا�س، وتعزيز االإبداع واالبتكار، 

وتعزيز اله�ية ال�طنية.
وع������ن رح����ل����ة ال���ط���ل���ب���ة م�����ع ه���ذا 
تبداأ  اأن����ه����ا  اأو�����ش����ح   .. ال���ت���ح���دي 
الت�شامح  مب����ع����اين  ب��ت��ع��ري��ف��ه��م 

نهاية مار�س من العام املقبل حيث 
يتم اختبار امل�شاركني كافة الختيار 
ليتم  منهم  مربمج   200 اأف�شل 
تبني م�هبتهم من خال �شندوق 
ال�طن ل�شقل قدراتهم واإعدادهم 
للم�شتقبل، كمربجمني حمرتفني 
التي  املبادرة  هذه  اأن  واأو�شح   .”
بالتعاون  ال�طن  �شندوق  يطلقها 
والتعليم  ال����رتب����ي����ة  وزارة  م����ع 
للتعليم  االإم�����������ارات  وم����ؤ����ش�������ش���ة 
واملعرفة  التعليم  ،دائ���رة  املدر�شي 
ب��ن��اء قدرات  ت��رك��ز على  اأب���ظ��ب��ي، 
على  للتعرف  واإع��داده��م  الطاب 
 ios التطبيقية  ال��ربجم��ة  اأ�ش�س 
م����ن خ�����ال مت��ك��ي��ن��ه��م ب��������االأدوات 
وتنمية  ال������ازم������ة،  واخل����������ربات 
تنا�شب  منهجية  وف���ق  م��ه��ارات��ه��م 
اأعمارهم وتاأهلهم لت�شميم حل�ل 
باالعتماد  ل��ل��ت��ح��دي��ات،  م��ب��ت��ك��رة 
االإبداعي،  على قدراتهم وخيالهم 
من  معرفتهم  تعزيز  اإىل  اإ���ش��اف��ة 
خ����ال ال���ت����ا����ش���ل م���ع ن��خ��ب��ة من 
اخلرباء واملتخ�ش�شني يف م�ؤ�ش�شة 
املبادرة  وت�شتهدف  ال��ع��امل��ي��ة،  اأب���ل 
ا�شتقطاب نح� 10000 طالب – 

تعريفهم  ثم  املختلفة،  وتعريفاته 
املت�شاحمة،  ال�شخ�شية  مبفاتيح 
واأمثلة وق�ش�س  من خال من��اذج 
واق��ع��ي��ة، وب��ع��د ذل���ك ي��ب��داأ عملهم 
وت�شميمها  ال��ن��م��اذج  تط�ير  على 
تط�ير  يتم  ثم   ،ios لنظام  وفقا 
اأفكار وروؤية كل  هذه النماذج وفق 
تطبيقا   " تقدم  وال��ت��ي  امل�شاركني 
رقميا ذي تاأثر جمتمعي"، بعدها 
واالختيار  التقييم  م��رح��ل��ة  ت��ب��داأ 
وال�����ت�����ي ي����ق�����م ع���ل���ي���ه���ا اخل�������رباء 
اختيار  ي��ت��م  ث���م  وامل��ت��خ�����ش�����ش���ن، 
200 منهم لانتقال بهم  اأف�شل 
اإىل املرحلة التالية للح�ش�ل على 
تدريب اأكرث تخ�ش�شية كي يك�ن�ا 
يفخرون  حم���رتف���ني  م���ربجم���ني 

باأنف�شهم وتفخر بهم االإمارات.

الكونغر�س العاملي لالإعالم يطلق تطبيقا ذكيا لتوفري جتربة رائدة وفريدة لزواره 
•• اأبوظبي-وام:

ال��ذك��ي عرب  اإط���اق تطبيقه  اأم�����س ع��ن  ل��اإع��ام  العاملي  الك�نغر�س  اأع��ل��ن 
يف  ا�شرتاتيجيته  �شمن  �شت�ر"  "اآب  و  باي"  "غ�غل  العاملية  املن�شات 
ا�شتثمار اأحدث التقنيات االإعامية واأدوات الذكاء اال�شطناعي وتطبيقاته 

لرفع م�شت�ى ر�شا العماء. 
وي�فر تطبيق "الك�جنر�س العاملي لاإعام" ج�لة افرتا�شية ال�شتعرا�س 
امل�ؤمتر  اأعمال  وا�شتك�شاف ج��داول  العاملي  واأروق��ة احل��دث  اأجنحة  خمتلف 
امل�شاحبة  املتن�عة  التخ�ش�شية  ال���ر���س  على  االط���اع  وك��ذل��ك  وامل��ع��ر���س 

للحدث. 
رعاة  كل  عن  دقيقة  معل�مات  على  احل�ش�ل  مل�شتخدميه  التطبيق  ويتيح 
املعر�س  وخمططات  اأق�شام  وجميع  وامل�شاركني  والعار�شني  العاملي  احلدث 
15 اإىل  اأيام الك�نغر�س من  وم�اعيد امل�ؤمتر وال�ر�س التخ�ش�شية خال 
17 ن�فمرب اجلاري.  كما يتيح التطبيق لزوار الك�نغر�س العاملي لاإعام 
االطاع على قاعدة بيانات مزودة مبعل�مات عن جميع امل�ؤ�ش�شات وال�شركات 
امل�شاركة من خال بحث مميز يف التطبيق ح�شب التخ�ش�شات االإعامية 

م�قع  يف  وي�شر  �شه�لة  بكل  اإليها  وال��ش�ل  امل�شاركة  ال��دول  وكذلك  لها 
املتحرك  الهاتف  عرب  التطبيق  با�شتخدام  ال��زائ��رون  و�شيتمكن  احل���دث.  
التخ�ش�شية  ال���ر���س  وامل�شاركة يف  امل���ؤمت��ر  زي��ارات��ه��م حل�ش�ر  ج��دول��ة  م��ن 
الك�نغر�س وامل�اعيد املحددة لها مل�شاعدتهم يف تنظيم زيارتهم  اأيام  خال 

لاأجنحة واأبرز اأحداث امل�ؤمتر وال�ر�س التخ�ش�شية املختلفة . 
فعاليات  واأه��م  باأحدث  وتعريفهم  للزوار  رائ��دة  التطبيق جتربة  ي�فر  كما 

الك�نغر�س وغرها من اخلدمات واخل�شائ�س املختلفة. 
حيث  "اأندرويد"  الت�شغيل  ن��ظ��ام  مل�شتخدمي  ر���ش��م��ي��ا  م��ت��اح  وال��ت��ط��ب��ي��ق 
 "Google Play" متجر  زي���ارة  خ��ال  م��ن  التطبيق  تنزيل  ميكنهم 
https://play.google.com/store/apps/ ال��راب��ط  عرب 
.. بينما ميكن   details?id=com.sherpa.gmccontainer
ال��ش�ل اإىل التطبيق با�شتخدام اأجهزة "االآيف�ن" و" االآي باد" من خال 
https://apps.apple.com/ae/ الرابط App Store عرب 

app/global-media-congress/id6444215261 ، كما 
اأن التطبيق متاح اأي�شا لزوار امل�قع االإلكرتوين للك�جنر�س العاملي لاإعام 

 .www.globalmediacongress.ae

بلدية مدينة اأبوظبي تنفذ حملة لتوعية املالك وامل�ستاأجرين بالأعمال امل�سموح بتنفيذها خارج حدود الق�سيمة ال�سكنية
•• اأبوظبي – الفجر:

من  اأب�ظبي،  مدينة  بلدية  نفذت 
خ���ال م��راك��زه��ا ال��ف��رع��ي��ة حملة 
خ���ارج حدود  اأع��م��ال  تنفيذ  ب�����ش��اأن 
)حديقة(،  ال�����ش��ك��ن��ي��ة  ال��ق�����ش��ي��م��ة 
ا���ش��ت��م��رت مل����دة خ��م�����ش��ة اأي�����ام على 
ال������ت�������ايل، وا����ش���ت���ه���دف���ت امل�����اك 
النطاق  ���ش��م��ن  وامل�������ش���ت���اأج���ري���ن 
اجل��غ��رايف لكل م��ن: م��رك��ز بلدية 
ال�شهامة،  بلدية  وم��رك��ز  امل��دي��ن��ة، 
ومركز بلدية مدينة زايد، ومركز 

بلدية ال�ثبة.
وهدفت احلملة اإىل ت�عية املاك 
امل�شم�ح  ب��االأع��م��ال  وامل�شتاأجرين 
الق�شيمة  ح���دود  خ���ارج  بتنفيذها 
ال�شكنية واالهتمام بالزراعة خارج 
التعريف  الق�شيمة، وكذلك  حدود 
البلدية  ل��دى  املقب�لة  ب��االأع��م��ال 
يف املنطقة التي تقع بني الق�شائم 
ال�����ش��ك��ن��ي��ة ل���ل���م���اك وال���ط���ري���ق، 
جم������اورة،  ���ش��ك��ك  اأي  ب��ا���ش��ت��ث��ن��اء 
حدود  خ��ارج  ب�"املنطقة  واملعروفة 

الق�شيمة".
وعملت احلملة على ت�عية ماك 
ال���ق�������ش���ائ���م ال�����ش��ك��ن��ي��ة ب���االأع���م���ال 
ال��زراع��ة وغرها  واأع��م��ال  املحددة 
مقب�لة  تعد  التي  امل��داخ��ات  م��ن 
حدود  خ���ارج  ال���اق��ع��ة  املنطقة  يف 
الق�شيمة، وكذلك الت�عية باأعمال 
املداخات  م��ن  ال���زراع���ة وغ��ره��ا 
غ���ر امل��ق��ب���ل��ة يف امل��ن��ط��ق��ة خ���ارج 
حتديد  وبكيفية  الق�شيمة،  ح��دود 
الق�شيمة  ح�����دود  خ�����ارج  امل���ن���اط���ق 
ال�اقعة  وال��ق�����ش��ي��م��ة  ال��ن��م���ذج��ي��ة 
بزاوية، وباالأماكن املقيدة ال�اقعة 
����ش���م���ن امل���ن���ط���ق���ة خ��������ارج ح�����دود 

الق�شيمة.
للماك  احل����م����ل����ة  واأو�������ش������ح������ت 

اأع����م����دة  امل���غ���رو����ش���ة يف االأر�����������س، 
ع��رق��ل��ة ممرات  اأو  و���ش��د  االإن������ارة، 
�شطحية،  اإن�����ش��اءات حت��ت  امل�����ش��اة، 
من  اأع��ل��ى  واأ���ش���ار  اإن�شائية،  وبنى 
1 مرت، العنا�شر املائية )ن�افر(، 

وتغطية اخلدمات".
اآل����ي����ة  اإىل  احل����م����ل����ة  وت����ط����رق����ت 
ال��ت��ق��دمي ال��ذات��ي ع��ل��ى اإج����راء اأي 
حافة  اأو  ال��ر���ش��ي��ف  ع��ل��ى  ت��ع��دي��ل 
تعديات  ب��اأي  القيام  اأو  الطريق، 

العنا�شر"االأعمال  وامل�شتاأجرين 
امل�شم�ح بها خارج حدود الق�شيمة، 
اللعب،  جتهيزات  تت�شمن:  والتي 
واملنح�تات،  ال���زراع���ة،  واأح����ا����س 
يف  املغرو�شة  واالأ���ش��ج��ار  وامل��ق��اع��د، 
للنفاذ،  القابل  والر�شف  اأح�ا�س، 
)النباتي(،  االأر�����ش����ي  وال���غ���ط���اء 
واالأ�ش�ار االأقل ارتفاعاً من 1 مرت، 
العنا�شر"االأعمال  تت�شمن  بينما 
غ����ر امل�������ش���م����ح ب����ه����ا: االأ�����ش����ج����ار 

القائمة،  ال��ت��ح��ت��ي��ة  ال��ب��ن��ي��ة  ع��ل��ى 
االإ����ش���ارات،  الكابات"االأغطية، 
وب����اأي ت��ع��دي��ات ع��ل��ى ن��ظ��ام الري 
اأو  �شطحي  ال��ت��ح��ت  اأو  ال�شطحي 
القيام  وك���ذل���ك  ال������ري،  خ���ط����ط 
هياكل  تثبيت  اأو  حفر  اأعمال  ب��اأي 
بحاجة اإىل اأ�شا�س، واإن�شاء عنا�شر 
تتطلب  اأي عنا�شر  وتثبيت  ثابتة، 
تتطلب  عنا�شر  وتركيب  اأ�شا�شات، 
مياه  "ماء،  خ����دم����ات  و�����ش����ات 
اإىل  ب��االإ���ش��اف��ة  كهرباء"،  ���ش��رف، 
م�اقف  مناطق  اأو  م���اق��ف  اإق��ام��ة 
اإ���ش��اف��ي��ة، وت��رك��ي��ب م��ظ��ات ف�ق 
منطقة امل�اقف، واإقامة اأي عنا�شر 

ما�شقة لبنى قائمة".
ك��م��ا ع��م��ل��ت احل��م��ل��ة ع��ل��ى تعريف 
التقدمي  باآلية  امل�شتهدفة  الفئات 
اأي  اأو  االإ�شفلت  ال�شتخدام  الذاتي 
�شطح مانع للت�شرب" غر م�شامي، 
ممر"ممرات  اأي  ���ش��د  اأو  واإغ����اق 
اأي  على  بتعديات  والقيام  م�شاة، 
مائية،  عنا�شر  اأي  وو���ش��ع  ���ش��ك��ة، 
االأر�شية،  يف  االأ����ش���ج���ار  وغ���ر����س 
1 مرت،  اأعلى من  واإقامة ح�اجز 
املنطقة،  امل�ا�شي يف  على  واالإب��ق��اء 
اأو  اإر����ش���ادي���ة  ل����ح���ات  اأي  واإق���ام���ة 
املنطقة  وا����ش���ت���خ���دام  اإع�����ان�����ات، 
اأو  ن�����ش��اط جت���اري  اأو  غ��ر���س  الأي 

�شناعي.
ن�شر  احل��م��ل��ة  ت�شمنت  ذل���ك،  اإىل 
الت�ع�ية  امل��ن�����ش���رات  م��ن  العديد 
للبلدية  الر�شمية  احل�شابات  عرب 
االجتماعي  الت�ا�شل  م�اقع  على 
�شات-  �شناب  في�شب�ك-  "ت�يرت- 
"فريجنا"  وت��ط��ب��ي��ق  ان�شتغرام" 
احلملة  اأه������������داف  ت�����ع�����زز  ال�����ت�����ي 
اإر�شال  اإىل  ب��االإ���ش��اف��ة  ال��ت���ع���ي��ة، 
للفئات  ق�����ش��رة  ن�����ش��ي��ة  ر����ش���ائ���ل 

امل�شتهدفة من احلملة. 
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•• اأبوظبي-الفجر: 

ل�شرطة  ال��ع��ام��ة   ال��ق��ي��ادة  ت�شتعر�س 
االأمني  "االإعام  منظ�مة  اأب���ظ��ب��ي 
" وما و�شلت اإليه من تط�ر وحداثة 
من خال م�شاركتها  يف الدورة االوىل 
لاعام"،  ال��ع��امل��ي  "الك�نغر�س  ل���� 
االإماراتية  العا�شمة  والذي حتت�شنه 
اأب���ظ��ب��ي خ��ال ال��ف��رتة م��ن 15 اىل 
17 ن�فمرب اجلاري، وتنظمه �شركة 
اأب�ظبي ال�طنية للمعار�س )اأدنيك( 

بال�شراكة مع وكالة اأنباء االإمارات .
واأك�����د ال��ع��م��ي��د حم��م��د ع��ل��ي املهري 
بقطاع  االأم��ن��ي  االإع����ام  اإدارة  م��دي��ر 
اأب�ظبي  ب�����ش��رط��ة  ال���ق���ي���ادة  �����ش�����ؤون 
ميثلها  ال����ت����ي  ال���ب���ال���غ���ة  االأه����م����ي����ة 
�شي�شكل من�شة عاملية  وال��ذي  امل�ؤمتر 
االإعام  ال�شت�شراف م�شتقبل �شناعة 
وت���ب���ادل االأف���ك���ار وم��ن��اق�����ش��ة حتديات 
وترة  وت�����ش��ري��ع  ع��امل��ي��ة  �شناعة  اأه���م 
وال��ع��امل يف ظل  املنطقة  ت��ط���ره��ا يف 
حت��دي��ات خمتلفة م��ر ب��ه��ا ال��ع��امل يف 
ال�شن�ات االأخرة. واأ�شاف اأن امل�ؤمتر 
�شيجمع نخبة �شناع وخرباء االإعام 
يجعله  مما  العامل  اأن��ح��اء  جميع  من 
ال���ت���ع���اون ومتكني  ل��ت��ع��زي��ز  ف���ر����ش���ة 
اجلهات االإعامية من االطاع على 
مل�شتقبل  ال�اعدة  واالآف��اق  امل�شتجدات 
االهتمام  م���ؤك��ًدا على  االإع���ام  قطاع 
اأب�ظبي  �شرطة  تبديه  ال��ذي  البالغ 
ب��احل��دث ال��ع��امل��ي ك����ن االإع����ام اأحد 
لات�شال  منظ�متها  مرتكزات  اأه��م 
بينها وبني جمه�رها  اخلارجي فيما 
مبختلف ثقافاته داخل دولة االإمارات 

الي�مي  ت�ا�شلها  اإط���ار  يف  وخارجها 
والعامل  واملنطقة  املحلي  املجتمع  مع 
الإي�شال ر�شائلها وبناء ج�ش�ر التعاون 
الدائم  ال�����ش��ع���ر  ون�����ش��ر  وال�������ش���راك���ة 

باالأمن واالأمان.
و���ش��ت�����ش��ت��ع��ر���س ���ش��رط��ة اأب����ظ���ب���ي ما 
وتقنياتها  مم��ار���ش��ات��ه��ا  اإل��ي��ه  و���ش��ل��ت 
االأمني  االإع���ام���ي  ال��ع��م��ل  يف جم���ال 
امل�شاركة  خ�����ال  م����ن  امل��ت��خ�����ش�����س 
ومن�شة  الرقمية  الت�عية  مبن�شات 
وال��ط��ف��ل ومنظ�مة  ال�����ش��ع��ادة  دوري����ة 
املدينة االآمنة التي تعد اأحد امل�شاريع 
امل�شتقبل  ت�شت�شرف  ال��ت��ي  ال��ري��ادي��ة 
واأي�شا   ، م��ع��ا���ش��رة  اأم���ن���ي���ة  ب����روؤي����ة 
الت�ع�ية  حماتها   ب��اأب��رز  التعريف 
باالأ�شكال  امل��ج��ت��م��ع  وع�����ي  ل��ت��ع��زي��ز 
االلكرتونية  ل��ل��ج��رائ��م  امل�����ش��ت��ج��دة 
واالحتيال  ال��ه��ات��ف��ي  ال��ن�����ش��ب  م��ث��ل 
االإل������ك������رتوين واالب������ت������زاز وغ���ره���ا، 
امل���روري  ال���اق��ع  اإىل نقل  ب��االإ���ش��اف��ة 
االإعامية  ال��ت���ع��ي��ة  يف  وان��ع��ك��ا���ش��ه 

فيدي�هات  م�����ش��اه��دة  ع���رب  االأم��ن��ي��ة 
حل�ادث مرورية حقيقية  وقعت على 
طرق االإمارة وذلك من خال مبادرة 

التعليق". "لكم 
يف  اأب���ظ��ب��ي   �شرطة  من�شة  و�شتتيح 
التعرف عن قرب  املعر�س  للجمه�ر 
على خدمة "فر�شة اأمل" التي ت�فر 
مر�شى  ل��ت�����ش��ج��ي��ع  ع����دة  ت�����ش��ه��ي��ات 
االإدمان على املبادرة اإىل طلب العاج 
، اإىل جانب تعريفهم بخدمة احلجز 
جه�دها  ���ش��م��ن  ل��ل��م��رك��ب��ات  ال���ذك���ي 
للمتعاملني  متميزة  لتقدمي خدمات 
عر�س  �شيتم  امل����روري  اجل��ان��ب  ويف   ،
والتي  الرقمية  الت�عية  فيدي�هات 
تركز على ت�عية م�شتخدمي الطريق 
لتجنب املخالفات واحل�ادث املرورية 
الطفل  اإىل ت�اجد دوريتي  باالإ�شافة 

وال�شعادة .
امل�ؤمتر  جلمه�ر  امل�����ش��ارك��ة   و�شتتيح 
فر�شة االطاع على تقنيات متط�رة  
مهمة  اأب��ع��اداً  االإع��ج��اب وحتقق  تثر 
ال����ت����دري����ب  م���ن���ظ����م���ة  ت����ط�����ي����ر  يف 
�شيف بن  اأك��ادمي��ي��ة  االف��رتا���ش��ي��ة يف 
واالأمنية   ال�����ش��رط��ي��ة  ل��ل��ع��ل���م  زاي�����د  
والذكاء  املحاكاة  تقنيات  با�شتخدام 
الفر�شة   واإت�����اح�����ة    ، اال���ش��ط��ن��اع��ي 
تنقل  مثرة   تعريفية  برحلة  للقيام 
���ش���راً مهمة  ع��ن  امل����روث ال�شرطي 
اأب�ظبي منذ  و مراحل تط�ر �شرطة 
تاأ�شي�شها ون�شاأتها يف عام 1957 ، اإىل 
جانب معاي�شة  الدور الريادي لدورية 
"الفر�شان" من خال معر�س ال�ش�ر 
التعريفي  مبهامهم  يف حفظ االأمن 

واالأمان يف اإمارة اأب�ظبي.

•• ال�صارقة-الفجر:

من  املتط�عني  من  جمم�عة  �شارك 
التط�عي،  ل��ل��ع��م��ل  ال�����ش��ارق��ة  م��رك��ز 
االجتماعية  اخلدمات  لدائرة  التابع 
"برنامج  ف��ع��ال��ي��ات  يف  ال�����ش��ارق��ة،  يف 
ينظم  وال�����ذي  الرتاثي"،  ال�������ش���درة 
م���ع���ه���د ال�������ش���ارق���ة ل����ل����رتاث - ف���رع 
املا�شي،  االأح��د  خ�رفكان، وذل��ك ي�م 

يف حارة ال�شدرة مبدينة خ�رفكان. 
اإدارة  م��دي��ر  وق��ال��ت ح�شة احل��م��ادي 
التاحم املجتمعي بالدائرة، نحر�س 
متط�عينا  وح������ث  ت�����ش��ج��ي��ع  ع���ل���ى 
الفعاليات  يف  وال��ت��ط���ع  ل��ل��م�����ش��ارك��ة 
التي تعطي �ش�رة جميلة عن وطننا 
جميا  من�ذجا  يك�ن�ا  واأن  احلبيب 
لل�شباب االإماراتي، من هنا �شاهمنا يف 
هذه الفعالية مب�شاركة 27 متط�عا 
اأعمارهم ترتاوح بني 18-59 �شنة، 
�شارك كل واحد منهم بخم�س �شاعات 

ت��ط���ع��ي��ة، وب���ل���غ ال���ع���دد االإج���م���ايل 
حيث  ت��ط���ع،  �شاعة   135 لل�شاعات 
ا�شتقبال  م���ه���ام  امل���ت���ط����ع����ن  ت�����ىل 
امل�شاحبة  ال��ربام��ج  وتنظيم  ال����زوار 
النقبي  اح��م��د  واأ����ش���اف  ل��ل��ف��ع��ال��ي��ة. 
دائرة  �شاركت  خ�رفكان،  ف��رع  مدير 
اخلدمات االجتماعية فرع خ�رفكان 

يف فعاليات الربنامج تراثي، ب�شل�شلة 
والرتفيهية  التثقيفية  الربامج  من 
خدمة  ق�شم  من  املقدمة  والت�ع�ية 
لاأطفال،  م�جهة  وك��ان��ت  املجتمع، 
التثقيف  اخ���ت�������ش���ا����ش���ي���ة  ق���دم���ت���ه���ا 
االجتماعي يف الفرع، وحملت عناوين 
والعمل  وال��ت��ط���ع  وال��ت��ع��اون  ال�شنع 

اجلماعي.
ياأتي  ال����رتاث����ي  ال�������ش���درة  وب���رن���ام���ج 
ال�شارقة  معهد  برامج  �شل�شلة  �شمن 
للرتاث، للتعريف بهذا احلي الرتاثي 
املنطقة على زيارته،  اأهايل  وت�شجيع 
الهادفة  ال��ربام��ج  �شل�شلة  خ��ال  من 
وتبادل  ال�شعبي،  امل�����روث  لرت�شيخ 
العامل،  دول  خمتلف  م��ع  ال��ث��ق��اف��ات 
متن�عة،  ف���ع���ال���ي���ات  ع�����دة  وت����ق����دمي 
اأم�شية �شعرية، وحما�شرة  متثلت يف 
ت���راث���ي���ة ع���ن اأ�����ش�����ل وج������ذور ح���ارة 
ال�شدرة، عاوة على ور�س وم�شابقات 

ترفيهية لاأطفال.

•• ووهان-وام:

افتتاح  خ��ال  االإم�����ارات  دول���ة  �شلمت 
االج��ت��م��اع ال���� 14 مل���ؤمت��ر االأط����راف 
ات��ف��اق��ي��ة رام�����ش��ار ب�شاأن  امل��ت��ع��اق��دة يف 
ال��رط��ب��ة )COP14( يف  االأرا���ش��ي 
مدينة ووهان ال�شينية رئا�شة اللجنة 
ال���دائ���م���ة ل��ل��ح��ف��اظ ع��ل��ى االأرا�����ش����ي 
ال�شني  ج���م���ه����ري���ة  اإىل  ال����رط����ب����ة 
اأجريت  م���را����ش���م  ���ش��م��ن  ال�����ش��ع��ب��ي��ة، 
ب��امل���ازاة م��ع جل�شة ع��ق��دت يف جنيف 
الرطبة  االأرا�شي  "عمل  عن�ان  حتت 

من اأجل النا�س والطبيعة". 
وخاطب فخامة �شي جني بينغ، رئي�س 
احلفل  ال�شعبية،  ال�شني  جمه�رية 
ع��رب ك��ل��م��ة م��رئ��ي��ة اأك����د ف��ي��ه��ا اأهمية 
املعرفة وتعزيز التعاون ب�شاأن االأرا�شي 
الرطبة، و�شّدد على العمل �ش�يا على 
دفع اجله�د العاملية حلمايتها لفائدة 

ال�شع�ب واالأجيال القادمة. 
الظاهري،  عبيد  علي  �شعادة  واأع��ل��ن 
�شفر دولة االإم��ارات لدى جمه�رية 
ال�شني ال�شعبية، نقل رئا�شة االتفاقية 

اإىل جمه�رية ال�شني ال�شعبية بعد اأربع 
االإمارات  دول��ة  خالها  ت�لت  �شن�ات 
رئا�شة االتفاقية منذ اأكت�بر 2018.  
و���ش��م��ن م�����ش��ارك��ة دول����ة االإم������ارات يف 

الفعالية رفيعة امل�شت�ى، األقى �شعادة 
املهند�س حممد �شيف االأفخم، مدير 
رئي�شاً  ب�شفته  ال��ف��ج��رة  ب��ل��دي��ة  ع���ام 
ال���دائ���م���ة ل��ات��ف��اق��ي��ة، كلمة  ل��ل��ج��ن��ة 

ت��ن��اول��ت ج��ه���د دول���ة االإم�����ارات يف ما 
و�شعيها  ال��رط��ب��ة  ب���االأرا����ش���ي  يتعلق 
االإن�شان  املن�شجم بني  التعاي�س  خللق 
وال��ط��ب��ي��ع��ة، ب��االإ���ش��اف��ة اىل االإع���ان 
امل�شتقبلية  ال��دول��ة  م�شتهدفات  ع��ن 
ملي�ن   100 زراع������ة  يف  وامل��ت��م��ث��ل��ة 
عام  بحل�ل  القرم  اأ�شجار  من  �شجرة 
حتالف  م���ب���ادرة  واإط������اق   ،2030
اأجل املناخ والتي ت�شتهدف  القرم من 
دعم وتعزيز وت��شيع م�شاحات غابات 
ال��ق��رم ع��امل��ي��اً ك��اأح��د احل��ل���ل يف اإطار 
الطبيعة  اإىل  امل�شتندة  احلل�ل  تعزيز 
وحماية  امل��ن��اخ��ي  التغر  م���اج��ه��ة  يف 

التن�ع البي�ل�جي. 
االجتماع  االأف��خ��م  �شعادة  ت��راأ���س  كما 
التفاقية  ال���دائ���م���ة  ل��ل��ج��ن��ة   60 ال����� 
املكتب  واج����ت����م����اع����ات  "رام�شار" 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي، و����ش���ارك يف ح��ف��ل تكرمي 

الفائزين بجائزة االأرا�شي الرطبة. 

•• اأبوظبي-- وام: 

للعل�م  خ���ل���ي���ف���ة  ج����ام����ع����ة  اأع����ل����ن����ت 
وهي  و"لي�ناردو"  وال��ت��ك��ن���ل���ج��ي��ا 
�شركة متعددة اجلن�شيات متخ�ش�شة 
يف جماالت الطران واالأمن والدفاع 
تعاونهما  عن  اأم�س  اإيطاليا،  ومقرها 
اعتماد  ����ش���ه���ادات  ل��ت���ف��ر  امل�����ش��رتك 
العربية  اللغتني  يف  ت��دري��ب  وب��رام��ج 
اأكادميية  خ����ال  م���ن  واالإجن���ل���ي���زي���ة 

جامعة خليفة لاأمن ال�شيرباين.
خليفة  جامعة  اأك��ادمي��ي��ة  و�شت�شاهم 
�شتتخذ من  التي  ال�شيرباين،  لاأمن 
اأب�ظبي  يف  الرئي�شي  اجلامعة  ح��رم 
اعتماد  �شهادات  ت�فر  يف  لها،  م��ق��ًرا 
العربية  اللغتني  يف  ت��دري��ب  وب��رام��ج 
واالإجن��ل��ي��زي��ة وم����ب����ادرات خ��ا���ش��ة مت 
امل�ؤ�ش�شات  ح��اج��ات  لتلبية  ت�شميمها 

يف الدولة.
اأك����ادمي����ي����ة اجل���ام���ع���ة اإىل  وت�������ش���ع���ى 
اال�شتفادة من اخلربات التي متتلكها 
"لي�ناردو" يف تط�ير احلل�ل املتعلقة 
باأمن املنظ�مة الرقمية ومن مرونتها 
االأ�����ش�����ل احل���ي����ي���ة ومن  يف جم����ال 
متثل  ال���ذي  م���ؤخ��ًرا  املحقق  جناحها 
اأك��ادمي��ي��ة ل��ي���ن��اردو لاأمن  ب��اإن�����ش��اء 

االإلكرتوين يف اإيطاليا.
م����ن ج���ه���ة ث���ان���ي���ة، ���ش��ت�����ش��اه��م ه���ذه 

ال�شراكة يف تعزيز البح�ث والربامج 
املتميزة يف جامعة خليفة  االأكادميية 
اأعلى  ت���ق���دمي  ع���ل���ى  ال���ت���ي حت���ر����س 
معاير الدرجات العلمية املتخ�ش�شة 
التي متكن الطلبة من احل�ش�ل على 

اأف�شل درجات الدكت�راه.
التعاون بني جامعة خليفة  ويت�شمن 
تدريب  برنامج  "لي�ناردو"  و�شركة 
اأمام  الفر�شة  �شيتيح  والذي  املدربني 
ال�شباب االإماراتي املتخ�ش�س للتعرف 
اإىل من�شة "لي�ناردو" يف اإيطاليا قبل 
داخل  للتدريب  با�شتخدامها  ال��ب��دء 

الدولة.

�شلطان  ع���������ارف  ال�����دك�����ت������ر  وق���������ال 
احلمادي، نائب الرئي�س التنفيذي يف 
والتكن�ل�جيا:  للعل�م  جامعة خليفة 
ب�شراكتها مع  " تفخر جامعة خليفة 
"لي�ناردو"، ال�شركة الرائدة عاملًيا يف 
قطاعات  يف  املتقدمة  التكن�ل�جيات 
ال���ط���ران وال���دف���اع واالأم������ن، بهدف 
لاأمن  خليفة  جامعة  اأكادميية  دعم 
ال�شيرباين وامل�شاهمة يف بناء القدرات 
يف هذا املجال الهام ون�شعى من خال 
هذه املبادرة اإىل اجلمع ما بني تط�ير 
الب�شري وتط�ير اخلربات  املال  راأ�س 
املتخ�ش�شني  اإع����داد  يف  ت�شاهم  ال��ت��ي 

االإم����ارات����ي����ني ومت��ك��ي��ن��ه��م ب�������االأدوات 
الازمة يف جمال االأمن االإلكرتوين 

وحماية م�شالح الدولة".
وقال ت�ما�ش� بروفيتا، املدير االإداري 
ل�����ش��رك��ة ل����ي�����ن����اردو حل���ل����ل االأم�����ن 
ال�شيرباين: " ي�شعدنا اأنه مت اختيارنا 
لها  ك�شريك  خليفة  جامعة  قبل  من 
ال���اع��د، حيث ت�ؤكد  امل�����ش��روع  يف ه��ذا 
هذه املبادرة مرة اأخرى حر�س �شركة 
ن�����ش��ر ث��ق��اف��ة را�شخة  ل��ي���ن��اردو ع��ل��ى 
يف جم����ال االأم�����ن االإل����ك����رتوين على 
خا�شة  وال�����دويل،  امل��ح��ل��ي  امل�شت�يني 
العن�شر  ت�����ش��ك��ل  ال��ث��ق��اف��ة  ه����ذه  واأن 

الفعالة  احل��م��اي��ة  لتحقيق  ال��رئ��ي�����س 
وبالتايل  احل��ي���ي��ة  التحتية  للبنية 
اخلدمات  ت��ق��دمي  م���ا���ش��ل��ة  ���ش��م��ان 
االأف��راد يف خمتلف  االأ�شا�شية جلميع 

دول العامل".
دامياين،  اإرن��ي�����ش��ت���  ال���دك���ت����ر  وق����ال 
الفيزيائية  االأن���ظ���م���ة  م��رك��ز  م��دي��ر 
االإل���ك���رتون���ي���ة يف ج��ام��ع��ة خ��ل��ي��ف��ة: " 
و�شركة  كل من جامعة خليفة  ت�شعى 
لي�ناردو، من خال اأكادميية جامعة 
ال�������ش���ي���رباين، اإىل  ل����اأم����ن  خ��ل��ي��ف��ة 
االأمن  م��رك��ز  منظ�مة  يف  امل�شاهمة 
حت�شني  ب��ه��دف  للتميز  ال�����ش��ي��رباين 
دولة  االإل��ك��رتوين يف  االأم���ن  م�شت�ى 
م�شاركة  تعزيز  خ��ال  م��ن  االإم����ارات 
امل��ع��رف��ة ال�����ش��ام��ل��ة يف جم����ال االأم����ن 

االإلكرتوين".
خليفة  ج���ام���ع���ة  اأك����ادمي����ي����ة  وت�������ش���م 
مت  التي  اجلديدة  ال�شيرباين  لاأمن 
املن�شات  نف�س  م���ؤخ��ًرا  االإع��ان عنها 
"لي�ناردو"  ���ش��رك��ة  مت��ت��ل��ك��ه��ا  ال���ت���ي 
"النطاق  ك��م��ن�����ش��ة  اإي����ط����ال����ي����ا،  يف 
با�شتخدام  امل�����ش��م��م��ة  ال�شيرباين" 
تكمن  كما  ل��األ��ع��اب،  م�شابهة  اآل��ي��ات 
يف  ال�شيرباين  النطاق  من�شة  اأهمية 
االفرتا�شية  املحاكاة  من  ا�شتفادتها 
ملحاكاة  املتداخل  الت�شغيل  واإمكانية 
�شيناري�هات  م���ن  ك��ب��رة  جم��م���ع��ة 

•• اأبوظبي-الفجر: 

تنظم دائرة تنمية املجتمع يف اأب�ظبي 
ح�ارات  �شل�شلة  م��ن  ال��ث��ال��ث  احل����ار 
االبتكار االجتماعي، والتي تاأتي هذا 
حلظات  مبادرة  فعاليات  �شمن  العام 
اأب�ظبي وتقام يف �شاحة مدينة خليفة 
ي�م ال�شبت املقبل امل�افق 12 ن�فمرب، 
"االأ�شرة  م��ش�ع:  احللقة  وتتناول 
امل��ع��ا���ش��رة وال��ق��ي��م.. م��ن ه��ن��ا نبداأ"، 
الدائرة  امتداداً جله�د  ويعد احل�ار 
وجمتمع  اأ�شرة  بناء  ثقافة  تعزيز  يف 
التحديات  ف��ه��م  ب��ه��دف  م��ت��م��ا���ش��ك، 
االجتماعية واملتغرات الثقافية التي 
ت���ؤث��ر ع��ل��ى ال���رتاب���ط االأ����ش���ري ودور 
واحلفاظ  تر�شيخ  يف  املتاأ�شل  االأ�شرة 
يف  والثقافية  املجتمعية  القيم  على 

حياة اأفراد املجتمع. 
وُيركز احل�ار على القيم النم�ذجية 
ل���ت���ك����ي���ن االأ�������ش������رة امل����ع����ا�����ش����رة، مع 

الفكري  ا���ش��ت��خ��دام م��ف��ه���م االب��ت��ك��ار 
و�شائل  ل��ت��م��ك��ني  ك������اأداة  االج��ت��م��اع��ي 
و�شبل ت�طيد العاقات االأ�شرية لدى 
االأ�شرة املعا�شرة، وحتديد التحديات 
مبا�شر  ب�شكل  ت�ؤثر  التي  والظ�اهر 
على مراحل من� االأ�شرة ودور االأهل 
احتياجاتها  ب��ج��م��ي��ع  م��رح��ل��ة  ب��ك��ل 

ومتطلباتها.
املهند�شة  �شعادة  اأك��دت  ال�شياق  وبهذا 
التنفيذي  امل��دي��ر  احل������ش��ن��ي،  �شيخة 
واالبتكار  ال��ر���ش��د  ل��ق��ط��اع  ب��االإن��اب��ة 
املجتمع:  دائ��رة تنمية  االجتماعي يف 
ت���ا���ش��ل ال����دائ����رة ���ش��ل�����ش��ل��ة ح������ارات 
والتي  االجتماعي  الفكري  االب��ت��ك��ار 
من  ت�شت�شيف  مهمة  من�شة  مت��ث��ل 
خالها اأهم ال�شخ�شيات االجتماعية 
املتخ�ش�شة وامل�ؤثرة املجال االجتماعي 
لطرح  وذل��������ك  ال������ع������امل،  دول  م�����ن 
ونتائج  م�شتجدات  اأه��م  وا�شتعرا�س 
بالرتابط  املعنية  العاملية  ال��درا���ش��ات 

ال��ت��ي ت�اجه  وال��ت��ح��دي��ات  االأ�����ش����ري 
والتداعيات  وجم��ت��م��ع��ات��ن��ا  االأ�����ش����رة 
القيم  م���ن���ظ����م���ة  ع���ل���ى  ال�������ش���ل���ب���ي���ة 
والثقافية،  وال��دي��ن��ي��ة  االج��ت��م��اع��ي��ة 
وج��دي��ر ب��ال��ذك��ر اأن���ه ه���ذه احل�����ارات 
اأه�����م احلل�ل  ال�������ش����ء ع��ل��ى  ت�����ش��ل��ط 
اجلذرية ملعاجلة هذه التحديات  من 

اإ���ش��راك احل�ش�ر من خمتلف  خ��ال 
الفر�شة  واعطائهم  املجتمع  �شرائح 
للتفكر بطرق خمتلفة وامل�شاركة يف 

طرح احلل�ل .
االبتكار  ُي��ع��د  احل������ش��ن��ي،  واأ���ش��اف��ت 
يف  امل��ه��م��ة  االأدوات  م���ن  االج��ت��م��اع��ي 
اإيجاد احلل�ل االجتماعية، وياأتي دور 
الدائرة ب�شفتها اجلهة امل�ش�ؤولة عن 
اإمارة  يف  االجتماعي  القطاع  اأج��ن��دة 
ت�فر  روؤي��ت��ه��ا يف  لتحقيق  اأب���ظ��ب��ي، 
اأف����راد املجتمع،  ح��ي��اة ك��رمي��ة ل��ك��اف��ة 
وذلك ل�شمان اإر�شاء جمتمع متكامل 

ومتما�شك يف االإمارة. 
الثالثة  ب��اأن اجلل�شة  وجت��در االإ���ش��ارة 
ب�شكل  م���رة  الأول  ت��ق��ام  ب��اأن��ه��ا  تتميز 
اأن�شطة  ���ش��م��ن  وت�����اأت�����ي  ح�������ش����ري 
تتيح  حيث  اأب�ظبي  حلظات  فعاليات 
ل��ل��ح�����ش���ر ال���ت����اج���د وال��ت��ف��اع��ل مع 
ت�شت�شيف  حيث  النقا�شية،  اجلل�شة 
الدكت�ر  اجل��ل�����ش��ة  ه���ذه  يف  ال���دائ���رة 

املن�شات  يف  النا�شط  غ��ط��ا���س،  خ��ال��د 
ال��رق��م��ي��ة م��ن خ���ال ن�شر ال���ع��ي يف 
جماالت متن�عة منها البحث العلمي 
النف�س  وع���ل���م  ال��ب�����ش��ري  وال�����ش��ل���ك 
والتن�ع  ال���ق���رار  و���ش��ن��ع  االإي���ج���اب���ي 
ال��ث��ق��ايف، وي��ع��م��ل غ��ط��ا���س ع��ل��ى ن�شر 
النقدي  ال��ت��ف��ك��ر  ب��ط��ري��ق��ة  اأف����ك����اره 
احلياة  حتديات  حتليل  على  وقدرته 

من زوايا ومنظ�رات خمتلفة.
وياأتي تنفيذ �شل�شلة ح�ارات االبتكار 
االبتكار  الأه��م��ي��ة  ن��ظ��راً  االج��ت��م��اع��ي 
املختلفة  املجتمع  جهات  م�شاعدة  يف 
واجل��ام��ع��ات وامل���دار����س وغ��ره��ا من 
و���ش��ائ��ل وطرق  و���ش��ع  اإىل  ال��ت������ش��ل 
وح���ل����ل ن���ع��ي��ة وم��ب��ت��ك��رة ُت�����ش��ه��م يف 
االجتماعية  ال���ت���ح���دي���ات  م����اج���ه���ة 
االبتكار  اأن  باعتبار  ل��ه��ا،  والت�شدي 
الق�شايا  ح��ل  يف  ُي�شهم  االج��ت��م��اع��ي 
التغلب  ي�����ش��ع��ب  ال���ت���ي  وال���ت���ح���دي���ات 

عليها بال��شائل التقليدية. 

•• اأبوظبي-وام:

�شددت منظمة االأمم املتحدة للعل�م والرتبية والثقافة "الي�ن�شك�" اأم�س االول 
على اأهمية اإجراء حتّ�ل �شريع وجذري على جميع امل�شت�يات ويف العديد من 
ج�انب حياتنا كب�شر ا�شتجابة لتحديات املناخ، م�ؤكدة اأهمية تعظيم اال�شتفادة 
من منظ�مات التعليم ك��شيلة مركزية وق�ية لدعم م�شتقبل االأجيال املقبلة.
تكيف  تعزيز  يف  ت�شهم  اأن  ميكن  التعليم  منظ�مات  اأن  اإىل  املنظمة  واأ���ش��ارت 
العامل �ش�اء على م�شت�ى املناهج ودورها يف رفع م�شت�ى ال�عي لدى االأجيال 
املقبلة، اإ�شافة اإىل ا�شتغال املدار�س يف تعزيز اال�شتدامة اخل�شراء وحت�يلها 

اإىل اأبنية خ�شراء كعامل ي�شهم يف رفع معدالت التخ�شر .
ا�شتبقت تلك املطالب عرب  ال�شياق تربز جتربة دول��ة االإم��ارات التي  ويف هذا 
اإ�شدار جمل�س ال�زراء للقرار رقم 31 ل�شنة 2018 ب�شاأن الزراعة املجتمعية 
الذي ي��شح اآلية ا�شتغال م�ارد جمتمعية م�شرتكة مثل امل�شاحات يف االأماكن 

الزراعي  الن�شاط  لتط�ير  التعليمية،  وامل�ؤ�ش�شات  امل��ب��اين  واأ�شطح  ال�شكنية 
وتن�يعه واال�شتفادة من اآثار ذلك خدمة للمجتمع وتثقيفه مع تعزيز الف�ائد 

البيئية.
وجتاوزت االإمارات تلك املرحلة و�ش�اًل اإىل اإطاق م�شروع الزراعة املجتمعية 
وكبار  واملطلقات  االأرام����ل  فئة  م��ن  االجتماعي  ال�شمان  م��ن  للم�شتفيدين 
البي�ت اخل�����ش��راء مب�شاحات  ت���ف��ر  الهمم م��ن خ��ال  واأ���ش��ح��اب  امل���اط��ن��ني 
خمتلفة يف منازل امل�شتفيدين من امل�شروع ومراكز حمددة تابعة ل�زارة تنمية 

املجتمع.
من جهتها اأ�شدرت هيئة اأب�ظبي للزراعة وال�شامة الغذائي يف العام 2020 
التعليمية  وامل�ؤ�ش�شات  املنزلية  احلدائق  يف  املجتمعية  للزراعة  اإر�شادياً  دليًا 
واخل�شروات،  املثمرة  االأ�شجار  زراع��ة  يف  منها  لا�شتفادة  البنايات،  واأ�شطح 

ون�شر ال�عي باأهمية ا�شتغال امل�شاحات امل�ؤهلة للزراعة.
التن�ع  وف��ق��دان  املناخي  التغر  ع��ن  الناجتة  املخاطر  تنامي  اأن  يف  �شك  وال 

امل�شاواة  وعدم  وال�شراعات،  ال�بائية  االأمرا�س  وكذلك  والتل�ث  البي�ل�جي 
االجتماعية واالقت�شادية اأدت اإىل تعزيز مثل تلك الدع�ات واعتماد نهج اأكرث 
الطاب يف  تكيف ومرونة  تعزيز  املتحدة يف  االأمم  وتاأمل  وتكاملية،  �شم�لية 
م�اجهة التحديات واملجتمعات لت�شبح اأنظمة التعليم اأكرث مرونة يف م�اجهة 
ت��غ��ّر امل��ن��اخ الإن�����ش��اء م��دار���س اآم��ن��ة وم��ق��اِوم��ة للمناخ وه��� م��ا اأدى اإىل ظه�ر 

م�شطلح "خ�شرنة التعليم" اأو "التعليم االأخ�شر".
ح�ل  التعليمية  للمنظ�مات  املنت�شبني  اإ���ش��راك  االأخ�شر  بالتعليم  ويق�شد 
الدرا�شية وتدريب  املناهج  املناخ من خال  العامل يف جه�د م�اجهة حتديات 
التعليمية  االأبنية  يف  امل�شاحات  ا�شتغال  اإىل  و���ش���اًل  التعلم  وبيئة  املعلمني 

لتعزيز امل�شطحات اخل�شراء و�شيا�شات الت�شجر.
اأن مثل تلك املمار�شات تندرج �شمن اإطار التخفيف من  وترى االأمم املتحدة 
حّدة )تغر( املناخ. عرب الكفاءة يف ا�شتخدام الطاقة اأو زيادة ا�شتخدام الطاقة 
املتجددة، مثل النظام ال�شم�شي. وميكن اأي�شا حث الطاب واملعلمني وجميع 

االأفراد على التنقل با�شتخدام و�شائل نقل جماعية اأو �شديقة للبيئة.. م�ؤكدة: 
التخفيف من حّدة ال��شع ولي�س مفاقمته." مبحاولة  يتعلق  كله  "االأمر 

ويف االإطار ذاته ميكن اأن ت�شهم تدابر التكّيف كمحاولة العمل على ا�شتعادة 
جلعل  املدر�شية،  احلدائق  وا�شتخدام  الداخلي  كالت�شجر  الطبيعية  املناظر 

هذه البيئة متكّيفة مع املناخ وللحد من تاأثر تغّر املناخ.
يف   COP26 املناخ  م�ؤمتر  هام�س  على  اأج��ري��ت  درا���ش��ة  اأن  املنظمة  واأك���دت 
املثر  االك��ت�����ش��اف  ك���ان  ل��ل��دول  وط��ن��ي  منهج   100 ح����ايل  جمعت  غا�شك� 
لاهتمام ه� اأن ن�شفهم فقط ذكر �شيئا متعلقا بتغّر املناخ، ومل ياأِت الن�شف 

االآخر على ذكر تغّر املناخ. وه� ما اعتربته االأمم املتحدة فج�ة كبرة.
العامل  التعليمية ح�ل  املنظ�مة  اأبرز حتديات تعزيز  اأن  اإىل  املنظمة  واأ�شارت 
دول��ة نظاما  اأن لكل  املناخ ترتكز يف  اأك��رث فاعلية يف م�اجهة حتديات  لتك�ن 
اأوىل  خط�ات  اتخاذ  يف  البدء  اأهمية  على  م�شددًة  خمتلفني  وواق��ع��ا  تعليميا 

لل��ش�ل اإىل واقع اأف�شل.

مطالب اأممية مبدار�س خ�سراء.. والإمارات مهدت لذلك منذ 2018

•• ال�صارقة- وام:

نائب حاكم  القا�شمي ويل عهد  بن حممد  �شلطان  ال�شيخ  �شم�  قدم 
ال�����ش��ارق��ة واج���ب ال��ع��زاء ب���ف��اة امل��غ��ف���ر ل��ه اإب��راه��ي��م اأح��م��د الك��س. 
�شامل  ال�شيخ  بال�شارقة  ال��ع��زاء  جمل�س  يف  �شم�ه  بجانب  ح�شر  كما 
ال�شارقة  حاكم  ال�شم�  �شاحب  مكتب  رئي�س  القا�شمي  عبدالرحمن 
وال�شيخ خالد ع�شام القا�شمي رئي�س دائرة الطران املدين يف ال�شارقة 
وال�شيخ في�شل بن �شع�د القا�شمي مدير هيئة مطار ال�شارقة الدويل 
وال�شيخ غامن عبداهلل حممد اآل ثاين و �شعادة علي ميحد ال�ش�يدي 
رئي�س املجل�س اال�شت�شاري الإمارة ال�شارقة و �شامل علي املهري رئي�س 
روؤ�شاء  ال�شعفار وعدد من  �شيف  ال�شارقة ومعايل  البلدي يف  املجل�س 

الدوائر املحلية يف ال�شارقة.

•• عمان - الفجر 

اأعلنت جائزة عبداحلميد �ش�مان الأدب االأطفال بدورتها 
كتاب  ت�شعة  ت�شمنت  التي  الق�شرة  القائمة  عن   ،16
عاء  والناقد  الكاتب  بينهم  من  العربي،  ال�طن  من 
"حرب  لاأطفال  ال��روائ��ي  بن�شه  �شارك  ال��ذي  اجلابر، 

فار�س واحلمراء". وذلك يف العا�شمة االأردنية عّمان.
العام  ه��ذا  ُخ�ش�شت يف  اجل��ائ��زة  اأن  ب��ال��ذك��ر  واجل��دي��ر 
الثقافة  م���ن  ال�����ش��ع��ب��ي��ة  احل��ك��اي��ة  "ا�شتلهام  مل������ش���ع 
بيان  يف  وج��اء  �شنة،   12-9 العمرية  للفئة  العربية" 
للقائمة  و���ش��ل��ت  ال��ت��ي  الت�شعة  االأع���م���ال  اأن  اجل���ائ���زة، 

بني  من  التحكيم  جلنة  اختيار  عليها  وق��ع  الق�شرة، 
عربية،  دول��ة   18 م��ن  للم�شابقة،  تقدم  عمًا   721

و12 دولة غر عربية.
لاأطفال  املُخ�ش�شة  االأعمال  ع�شرات  للجابر  اأن  كما   
على م�شت�ى الق�شة، ال�شعر، امل�شرح، وال�شينما، وبرامج 
الفنية  االإذاعة والتلفزي�ن، هذا باالإ�شافة الهتماماته 

والنقدية االأخرى.
تقييم  معاير  على  اجل��ائ��زة  حتكيم  جلنة  وا���ش��ت��ن��دت 
واالأفكار،  وامل��ح��ت���ى  واالأ���ش��ل���ب،  اللغة  على  االأع��م��ال 
احلكاية،  ا�شتلهام  يف  واالب��ت��ك��ار  واالإب�����داع،  وال��ت��ج��دي��د 

واأ�شالة الق�شة امل�شتلهمة من احلكاية.

الإمارات ت�سلم رئا�سة اللجنة الدائمة ل�� )اتفاقية رام�سار للحفاظ على الأرا�سي الرطبة( اإىل ال�سني 

تعاون م�سرتك بني جامعة خليفة وليوناردو العاملية

دائرة تنمية املجتمع تناق�س دور البتكار الجتماعي يف الأ�سرة املعا�سرة والقيم

حرب فار�س واحلمراء يف القائمة الق�سرية جلائزة �سومان 

�سرطة اأبوظبي ت�ستعر�س منظومة »الإعالم الأمني« 
يف الكونغر�س العاملي لالإعالم

مب�ساركة 27 متطوعًا من مركز ال�سارقة للعمل التطوعي وتنفيذ 135 �ساعة تطوعة

اجتماعية ال�سارقة ت�سارك بفعاليات حارة ال�سدرة الرتاثية بخورفكان

ويل عهد ال�سارقة يقدم واجب العزاء يف وفاة اإبراهيم الكو�س
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العدد 13695 بتاريخ 2022/11/11 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/مطبخ 

الفرقان لل�الئم
CN قد تقدم�ا الينا بطلب رخ�شة رقم:2789450 

الغاء رخ�شة
االعان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شب�ع من  التنمية االقت�شادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا االعان واال فان الدائرة غر م�ش�ؤولة 
عن اي حق او دع�ى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

االجراءات املطل�بة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13695 بتاريخ 2022/11/11 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/اك�شبت 

للعمليات الت�ش�يقية
CN قد تقدم�ا الينا بطلب رخ�شة رقم:3727020 

الغاء رخ�شة
االعان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شب�ع من  التنمية االقت�شادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا االعان واال فان الدائرة غر م�ش�ؤولة 
عن اي حق او دع�ى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

االجراءات املطل�بة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13695 بتاريخ 2022/11/11 

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/بلي�س  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

�ش�يت�س ب�تيك
CN قد تقدم�ا الينا بطلب رخ�شة رقم:2769097 

الغاء رخ�شة
االعان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شب�ع من  التنمية االقت�شادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا االعان واال فان الدائرة غر م�ش�ؤولة 
عن اي حق او دع�ى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

االجراءات املطل�بة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13695 بتاريخ 2022/11/11 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/تن 11 

كافيه
CN قد تقدم�ا الينا بطلب رخ�شة رقم:3797298 

الغاء رخ�شة
االعان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شب�ع من  التنمية االقت�شادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا االعان واال فان الدائرة غر م�ش�ؤولة 
عن اي حق او دع�ى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

االجراءات املطل�بة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13695 بتاريخ 2022/11/11 

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/دوفز  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ه�م �شبا
CN قد تقدم�ا الينا بطلب رخ�شة رقم:4176136 

الغاء رخ�شة
االعان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شب�ع من  التنمية االقت�شادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا االعان واال فان الدائرة غر م�ش�ؤولة 
عن اي حق او دع�ى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

االجراءات املطل�بة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13695 بتاريخ 2022/11/11 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/م�ؤ�ش�شة 

الزاوية املنفرجة العمال احلدادة والنجارة امل�شلحة
CN قد تقدم�ا الينا بطلب رخ�شة رقم:1134664 

الغاء رخ�شة
االعان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شب�ع من  التنمية االقت�شادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا االعان واال فان الدائرة غر م�ش�ؤولة 
عن اي حق او دع�ى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

االجراءات املطل�بة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13695 بتاريخ 2022/11/11 

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/كن�ز  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

دمياط للمفرو�شات والديك�ر
CN قد تقدم�ا الينا بطلب رخ�شة رقم:2286340 

الغاء رخ�شة
االعان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شب�ع من  التنمية االقت�شادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا االعان واال فان الدائرة غر م�ش�ؤولة 
عن اي حق او دع�ى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

االجراءات املطل�بة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13695 بتاريخ 2022/11/11 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�شادية باأن / ال�شادة : ماكند للنقليات

 رخ�شة رقم:CN 2753358 قد تقدم�ا اإلينا بطلب:
تعديل �شركاء

اإ�شافة عذبة جمعه �شامل حريز املحربي بن�شبة %100
تعديل �شركاء

حذف عبدالرحمن �شامل را�شد �شامل املزروعي
دائرة  مراجعة  االإعان  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  ي�ما  ع�شر  اأربعة  خال  االقت�شادية  التنمية 
بعد  دع�ى  اأو  حق  اأي  عن  م�ش�ؤولة  غر  الدائرة  فاإن  واإال  االإعان 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االإجراءات املطل�بة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13695 بتاريخ 2022/11/11 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�شادية باأن / ال�شادة : املفيد ال�شيانه العامه  

رخ�شة رقم:CN 3985814 قد تقدم�ا اإلينا بطلب:
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

 اإ�شافة را�شد غريب را�شد دروي�س املن�ش�ري %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف عبدالبا�شط ب�شر حممد علي ح�شني
دائرة  مراجعة  االإعان  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  ي�ما  ع�شر  اأربعة  خال  االقت�شادية  التنمية 
بعد  دع�ى  اأو  حق  اأي  عن  م�ش�ؤولة  غر  الدائرة  فاإن  واإال  االإعان 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االإجراءات املطل�بة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13695 بتاريخ 2022/11/11 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�شادية باأن / ال�شادة : مطعم ميغا تي�شت

رخ�شة رقم:CN 1195858 قد تقدم�ا اإلينا بطلب:
تعديل مدير / اإ�شافة اميان�ئل اوجب�ىل اب�

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة اميان�ئل اوجب�ىل اب�  %97
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة عده �شندى اوماىل %1
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة جيم�س الوانى اب�  %1

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة �شندى اوجب�ىل  %1
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف احمد ح�شني حممد مطر البل��شى

تعديل راأ�س املال / من null اإىل 150000
تعديل �شكل قان�ين / من م�ؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ذات م�ش�ؤولية حمدودة

تعديل اإ�شم جتاري من/ مطعم ميغا تي�شت
MEGA TASTE RESTAURANT

اإىل/ مطعم ميغا تي�شت ذ.م.م
  MEGA TASTE RESTAURANT L.L.C.

االقت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة  االإعان  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
خال اأربعة ع�شر ي�ما من تاريخ ن�شر هذا االإعان واإال فاإن الدائرة غر م�ش�ؤولة عن اأي 

حق اأو دع�ى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االإجراءات املطل�بة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13695 بتاريخ 2022/11/11 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�شادية باأن / ال�شادة : كراج �ش�بر هالتيك لت�شليح ال�شيارات

رخ�شة رقم:CN 2704083 قد تقدم�ا اإلينا بطلب:
تعديل مدير / اإ�شافة حممد ن�ر الدين حممد اي�ب على

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة حممد ن�ر الدين حممد اي�ب على %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف عبدالرحمن عبداهلل نافع �شامل الدرعى

تعديل راأ�س املال / من 1000 اإىل 150000
تعديل �شكل قان�ين / من م�ؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ال�شخ�س ال�احد ذ م م

تعديل اإ�شم جتاري من/ كراج �ش�بر هالتيك لت�شليح ال�شيارات
SUPER HALTIK AUTO REPAIR GARAGE

اإىل/ كراج �ش�بر هالتيك لت�شليح ال�شيارات - �شركة ال�شخ�س ال�احد ذ م م
SUPER HALTIK AUTO REPAIR GARAGE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

االقت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة  االإعان  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
خال اأربعة ع�شر ي�ما من تاريخ ن�شر هذا االإعان واإال فاإن الدائرة غر م�ش�ؤولة عن اأي 

حق اأو دع�ى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االإجراءات املطل�بة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13695 بتاريخ 2022/11/11 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�شادية باأن / ال�شادة : مطعم بيت اخلر

رخ�شة رقم:CN 1195858 قد تقدم�ا اإلينا بطلب:
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة معتز ر�شيد اال�شعد %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف ايهم ح�شن دويعر
تعديل وكيل خدمات / حذف فاطمه �شامل حممد �شامل

تعديل راأ�س املال / من null اإىل 75000
تعديل �شكل قان�ين / من م�ؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ال�شخ�س ال�احد ذ م م

تعديل اإ�شم جتاري من/ مطعم بيت اخلر
BAIT ALKHAIR RESTAURANT

اإىل/ مطعم و م�شاوي ج�د الفرات - �شركة ال�شخ�س ال�احد ذ م م
 JOUD AL FURAT GRILLS AND RESTAURANT SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

االقت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة  االإعان  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
خال اأربعة ع�شر ي�ما من تاريخ ن�شر هذا االإعان واإال فاإن الدائرة غر م�ش�ؤولة عن اأي 

حق اأو دع�ى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االإجراءات املطل�بة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13695 بتاريخ 2022/11/11 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�شادية باأن / ال�شادة : كراج فالح ال�شام�شي لت�شليح ال�شيارات 

رخ�شة رقم:CN 2436336 قد تقدم�ا اإلينا بطلب:

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة �شيف يا�شر فالح �شيف ال�شام�شى %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف فالح يا�شر فالح �شيف ال�شام�شى

تعديل اإ�شم جتاري من/ كراج فالح ال�شام�شي لت�شليح ال�شيارات

FALEH AL SHAMSI CAR REPAIRING GARAGE

اإىل/ كراج رايد واي لت�شليح ال�شيارات

RIDE WAY CAR REPAIRING GARAGE

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا االإعان مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 

خال اأربعة ع�شر ي�ما من تاريخ ن�شر هذا االإعان واإال فاإن الدائرة غر م�ش�ؤولة عن 

اأي حق اأو دع�ى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االإجراءات املطل�بة.

مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13695 بتاريخ 2022/11/11 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�شادية باأن / ال�شادة : ف�ر دي�شتينا�شني للنقليات العامة

رخ�شة رقم:CN 2853286 قد تقدم�ا اإلينا بطلب:
تعديل مدير / اإ�شافة عامل جر ميمبر

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة ابراهيم على حممد على املزروعى %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف احمد عبداهلل �شليمان �شعيد الكندى

تعديل راأ�س املال / من null اإىل 150000
تعديل �شكل قان�ين / من م�ؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ال�شخ�س ال�احد ذ م م

تعديل اإ�شم جتاري من/ ف�ر دي�شتينا�شني للنقليات العامة
FOUR DESTINATION GENERAL TRANSPORT

اإىل/ ف�ر دي�شتينا�شني للنقليات العامة - �شركة ال�شخ�س ال�احد ذ م م
FOUR DESTINATION GENERAL TRANSPORT - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا االإعان مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 
خال اأربعة ع�شر ي�ما من تاريخ ن�شر هذا االإعان واإال فاإن الدائرة غر م�ش�ؤولة عن 

اأي حق اأو دع�ى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االإجراءات املطل�بة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13695 بتاريخ 2022/11/11 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�شادية باأن / ال�شادة : يل� اأند جرين لل�جبات

رخ�شة رقم:CN 3825765 قد تقدم�ا اإلينا بطلب:
تعديل مدير / اإ�شافة حممد عتيق خلفان عي�شى الظاهرى

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
 اإ�شافة حممد عتيق خلفان عي�شى الظاهرى %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
 حذف جا�شم �شامبى عبدالر�ش�ل البل��شى

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا االإعان مراجعة دائرة التنمية 
االقت�شادية خال اأربعة ع�شر ي�ما من تاريخ ن�شر هذا االإعان واإال فاإن 
الدائرة غر م�ش�ؤولة عن اأي حق اأو دع�ى بعد انق�شاء هذه املدة حيث 

�شت�شتكمل االإجراءات املطل�بة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13695 بتاريخ 2022/11/11 

اإعالن ت�سفية �سركة
ن�ع ال�شركة:�شركة ذات م�ش�ؤولية حمدودة

اال�شم التجاري:م�شنع الربيع لل�شناعات املعدنية ذ.م.م
 Mussaffah - M-42  -  97  -  98  -  106  - ال�شركة:107  عن�ان 

Abu Dhabi
IN 1002031 :رقم القيد يف ال�شجل االقت�شادي

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

2 - تعيني ال�شادة/الهاملي و�شركاه - حما�شب�ن قان�ني�ن - كم�شفي قان�ين 
اجلمعية  حم�شر  قرار  على  بناء  وذلك  بتاريخ:2022/9/14  لل�شركة 
العم�مية غر العادية ، امل�ثق لدى كاتب العدل بالرقم:2205037754 

- تاريخ التعديل:2022/11/9
املعني  امل�شفي  مراجعة  االعان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

خال مدة 30 ي�ما من تاريخ ن�شر هذا االعان.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13695 بتاريخ 2022/11/11 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�شادية باأن / ال�شادة : كافتريا ج�شت كرك اند ج��س

رخ�شة رقم:CN 2342130 قد تقدم�ا اإلينا بطلب:

تعديل مدير / اإ�شافة جنيب فاياالرى عبداملجيد

تعديل راأ�س املال / من null اإىل 150000

تعديل �شكل قان�ين / من م�ؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ال�شخ�س ال�احد ذ م م

تعديل اإ�شم جتاري من/ كافتريا ج�شت كرك اند ج��س

JUST KARAK & JUICE CAFETERIA

اإىل/ كافتريا ج�شت كرك اند ج��س - �شركة ال�شخ�س ال�احد ذ م م

JUST KARAK & JUICE CAFETERIA - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا االإعان مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 

خال اأربعة ع�شر ي�ما من تاريخ ن�شر هذا االإعان واإال فاإن الدائرة غر م�ش�ؤولة عن 

اأي حق اأو دع�ى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االإجراءات املطل�بة.

مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13695 بتاريخ 2022/11/11 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�شادية باأن / ال�شادة : كراج ريب�ن لل�شيارات

رخ�شة رقم:CN 3988768 قد تقدم�ا اإلينا بطلب:
تعديل مدير / اإ�شافة را�شد بارامال عبدالكرمي بارامال

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة را�شد بارامال عبدالكرمي بارامال %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف عادل خمي�س احمد �شلطان ال�ش�يدى

تعديل راأ�س املال / من null اإىل 150000
تعديل �شكل قان�ين / من م�ؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ال�شخ�س ال�احد ذ م م

تعديل اإ�شم جتاري من/ كراج ريب�ن لل�شيارات
REBORN AUTO GARAGE

اإىل/ كراج ريب�ن لل�شيارات - �شركة ال�شخ�س ال�احد ذ م م
REBORN AUTO GARAGE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا االإعان مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 
خال اأربعة ع�شر ي�ما من تاريخ ن�شر هذا االإعان واإال فاإن الدائرة غر م�ش�ؤولة عن 

اأي حق اأو دع�ى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االإجراءات املطل�بة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13695 بتاريخ 2022/11/11 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�شادية باأن / ال�شادة : بقالة �ش�ء البيت ذ.م.م

رخ�شة رقم:CN 1017534 قد تقدم�ا اإلينا بطلب:
تعديل مدير / اإ�شافة الطاف غام رحمن

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة الطاف غام رحمن %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف ا�شماعيل ح�شن حممد عبدالرحمن احلمادى

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف الطاف دكت�ر غام رحمن
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف حممد هارون الر�شيد

تعديل راأ�س املال / من 150000 اإىل 100000
تعديل �شكل قان�ين / من �شركة ذات م�ش�ؤولية حمدودة اإىل �شركة ال�شخ�س ال�احد ذ م م

تعديل اإ�شم جتاري من/ بقالة �ش�ء البيت ذ.م.م
HOME LIGHT BAQALA L.L.C

اإىل/ بقالة ه�م اليت - �شركة ال�شخ�س ال�احد ذ م م
HOME LIGHT BAQALA - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا االإعان مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 
خال ثاث�ن ي�ما من تاريخ ن�شر هذا االإعان واإال فاإن الدائرة غر م�ش�ؤولة عن اأي 

حق اأو دع�ى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االإجراءات املطل�بة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13695 بتاريخ 2022/11/11 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�شادية باأن / ال�شادة : جلف كي �شي�شمك للنقليات واملقاوالت 

العامة  رخ�شة رقم:CN 1155519 قد تقدم�ا اإلينا بطلب:
تعديل مدير / اإ�شافة حيدر على كل �شرين

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة حيدر على كل �شرين %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف فاطمه �شعيد طحن�ن اليماحى

تعديل راأ�س املال / من null اإىل 150000
تعديل �شكل قان�ين / من م�ؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ال�شخ�س ال�احد ذ م م

تعديل اإ�شم جتاري من/ جلف كي �شي�شمك للنقليات واملقاوالت العامة
GULF KEY SEISMIC CONTRACTING & GENERAL TRANSPORT

اإىل/ غلف كي �شي�شمك للنقليات واملقاوالت العامة - �شركة ال�شخ�س ال�احد ذ م م
GULF KEY SEISMIC CONTRACTING & GENERAL TRANSPORT - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C.

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا االإعان مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 
خال اأربعة ع�شر ي�ما من تاريخ ن�شر هذا االإعان واإال فاإن الدائرة غر م�ش�ؤولة عن 

اأي حق اأو دع�ى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االإجراءات املطل�بة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(



اجلمعة   11  نوفمبر    2022  م   -    العـدد   13695  
Friday    11    November    2022   -  Issue No   13695

07

اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-الفجر: 

اأ�����ش����درت دائ������رة ت��ن��م��ي��ة امل��ج��ت��م��ع يف 
الرعاية  هيئة  مع  بالتعاون  اأب�ظبي 
"دليل  االأول من  االإ���ش��دار  االأ���ش��ري��ة، 
خال  وذل����ك  العائلي"،  االح��ت�����ش��ان 
العني،  م��دي��ن��ة  يف  ن��ظ��م��ت��ه��ا  ف��ع��ال��ي��ة 
لاحت�شان  العاملي  الي�م  مع  تزامناً 
عام،  كل  ن�فمرب من   9 ي�افق  ال��ذي 
والتي تخللها جل�شة ح�ارية بعن�ان " 
"اأثر  االحت�شان على االأ�شرة والطفل 

واملجتمع". 
مغر  الدكت�ر  معايل  اجلل�شة  ح�شر 
تنمية  دائ��رة  رئي�س  اخلييلي  خمي�س 
الرميثي،  م���رمي  و���ش��ع��ادة  امل��ج��ت��م��ع، 
االأ�شرية،  التنمية  م�ؤ�ش�شة  عام  مدير 
هيئة  ع��ام  مدير  امل��ا  ب�شرى  و�شعادة 
ال��رع��اي��ة االأ����ش���ري���ة، وع����دد م���ن كبار 
اإىل ج��ان��ب جم��م���ع��ة من  امل�����ش���ل��ني 

االأ�شر احلا�شنة . 
وي��ل��ق��ي ال��دل��ي��ل ال�����ش���ء ع��ل��ى مفه�م 
واالأنظمة  وال���ق����ان���ني  االح���ت�������ش���ان 
واخلدمات  ل����ه،  ال��ن��اظ��م��ة  وامل���ع���اي���ر 
االج��ت��م��اع��ي��ة امل���ج��ه��ة ل��اأ���ش��رة التي 
االأطفال  احت�شان  يف  الرغبة  لديها 
ملختلف  االأ�شرية  الرعاية  فاقدي  من 
اأ�شحاب  �شيما  ال  وال��ف��ئ��ات،  االأع��م��ار 

الرتب�ية  املهارات  يتناول  كما  الهمم، 
والتعرف  م��ع��ه��م،  للتعامل  امل��ت��ن���ع��ة 
ع��ل��ى ال��ربام��ج امل��ت���ف��رة ل���دى الهيئة 
االجتماعية  اجل���ه���ات  م���ن  وغ���ره���ا 

املعنية يف املجتمع.
عملي  اإط��ار  و�شع  اإىل  الدليل  يهدف 
نظام  �شمن  ل��اح��ت�����ش��ان  وت�����ش��ري��ع��ي 
االأ�شر  وحت��ف��ي��ز  البديلة"،  ل��ل��رع��اي��ة 
وتن�شئة  ت���رب���ي���ة  ع���ل���ى  االإم�����ارات�����ي�����ة 
االأطفال من فاقدي الرعاية االأ�شرية 
وف����ق����اً ل�������ش���روط وم���ع���اي���ر حم�����ددة، 
ت�شمن حماية االأ�شرة والطفل يف ظل 
بيئة اجتماعية مت�ازنة ومت�شاوية يف 

احلق�ق وال�اجبات. 
قالت  ال��دل��ي��ل،  اإط���اق  على  وتعليقاً 
املا،  ب�شرى عبداهلل  الدكت�رة  �شعادة 
االأ�شرية:  ال��رع��اي��ة  هيئة  ع��ام  م��دي��ر 
الطرق  اأه��م  اأح��د  االحت�شان  ُيعد   "
ل��ل��م��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى م�����ش��ت���ى ع����اٍل من 
اإم������ارة  اال����ش���ت���ق���رار االج���ت���م���اع���ي يف 
اأب����ظ���ب���ي، وم����ن ه��ن��ا وان���ط���اق���اً من 
روؤية الهيئة و�شعيها لتحقيق الرعاية 
والرفاهية االجتماعية، اأ�شدرنا دليل 
املبادئ  لتحديد  العائلي،  االحت�شان 
وتنظم  حتكم  التي  واملعاير  واالأط���ر 
عملية احت�شان االأ�شرة لاأطفال من 
فاقدي الرعاية االأ�شرية، وهدفنا ه� 

الطفل  ودم��ج  متكني  �شا�شة  �شمان 
وم�شاهماً  ف��اع��ًا  ليك�ن  املجتمع  يف 
يف ت��ط���ي��ر ال��دول��ة واالرت���ق���اء ب��ه��ا يف 

امل�شتقبل". 
واأ�شافت �شعادتها: " يف ظل التحديات 
ي�شهدها  ال��ت��ي  وامل��ت�����ش��ارع��ة  ال��ك��ب��رة 
اأ�شبح  ال��ع��امل��ي،  ال��ق��ط��اع االج��ت��م��اع��ي 
كبرة،  اجتماعية  اأهمية  لاحت�شان 
لك�نه يلعب دوراً مهماً يف حتقيق بيئة 
ال�طنية،  اله�ية  م��ن  تعزز  م��ت���ازن��ة 
وال��ق��ي��م االأخ��اق��ي��ة، وامل�����رث الثقايف 

واحل�شاري لل�شع�ب واملجتمعات". 
ت�شعى  الهيئة  اأن  ���ش��ع��ادت��ه��ا    واأك����دت 
ا�شتدامة  اإىل  ال���دل���ي���ل  خ�����ال  م����ن 
اأفراد  حياة  وتعزيز ج�دة  االحت�شان، 
احلياة  ت�فر  اأ�شرية  بيئة  يف  املجتمع 
الكرمية لاأطفال من فاقدي الرعاية 
كنفها  ال��ط��ف��ل يف  ل��ي��ن�����ش��اأ  االأ����ش���ري���ة، 
م�شتقبل  اإىل  للعب�ر  طبيعي،  ب�شكل 
يحاكي حقه وطم�حه واآماله بالعي�س 
والرفاه، وي�اكب النه�شة ال�شاملة يف 

دولة االإمارات. 
االإماراتية  االأ����ش���رة  اأن  اإىل  واأ����ش���ارت 
الي�م باتت ملمة وواعية وق��ادرة على 
التحديات  م��ن  وال��ت��ع��ام��ل  ال��ت��ع��اط��ي 
حتقيق  دون  تع�ق  التي  االجتماعية 
ودورنا  ال�شاملة،  املجتمعية  التنمية 

يتمح�ر ح�ل ت�شخر كافة امل�ارد من 
وبرامج  ول���ائ��ح  وق���ان��ني  ت�شريعات 
اأب�ظبي،  اإم�����ارة  مبجتمع  للنه��س 
وا�شت�شراف الفر�س واحلل�ل املبتكرة 
حت�شني  يف  ب��ف��اع��ل��ي��ة  ت�����ش��ه��م  ال����ت����ي 
اأ�شرية متكاملة، تعزز  وتط�ير رعاية 
ال�ش�رة احل�شارية امل�شرقة للدولة يف 

هذا القطاع احلي�ي. 
الدكت�رة  ���ش��ع��ادة  ق��ال��ت  ج��ه��ت��ه��ا  م���ن 
ليلى الهيا�س املدير التنفيذي لقطاع 
تنمية  دائ����رة  يف  املجتمعية  التنمية 
قيادتنا  ت����يل  اأب���ظ��ب��ي،  يف  امل��ج��ت��م��ع 
لت�فر  ك���ب���راً  اه��ت��م��ام��اً  ال��ر���ش��ي��دة 
االأطفال  اح��ت��ي��اج��ات  وت��ل��ب��ي��ة  ال��دع��م 
وذلك  واالأ�شرة احلا�شنة،  املحت�شنني 
م�شتقرة  اأ�شرية  بيئة  ت�فر  ل�شمان 
املنظ�مة  ����ش���رتك���ز  ح���ي���ث  واآم������ن������ة.  
واملبادرات  اخل��دم��ات  م��ن  حزمة  على 
احتياجات  لفهم  االأ���ش��ر  ت��دع��م  ال��ت��ي 
و�شيك�ل�جية الطفل املحت�شن وذلك 
ل�شمان دجمه ب�شكل ناجح يف االأ�شرة 
الدليل  اأهمية  اإىل  م�شرة  احلا�شنة، 
من  ال��ع��دي��د  على  ال�����ش���ء  ت�شليط  يف 
باالحت�شان  املعنية  االأ�شا�شية  املحاور 
وال��ت��ي مت��ك��ن االأ���ش��ر االإم���ارات���ي���ة من 
�شبيل  يف  بها  واالأخ���ذ  عليها  التعرف 

ت�فر الرعاية املتكاملة.

ال���دل���ي���ل، تخ�شع  ه�����ذا  ع���ل���ى  وب����ن����اًء 
برنامج  اإىل  االحت�شان  قبل  االأ���ش��رة 
ت����دري����ب����ي م���ب���دئ���ي ل��ت��م��ك��ي��ن��ه��ا من 
الطفل  ال�شتقبال  النف�شي  اال�شتعداد 
ويركز  االأ�شرية،  الرعاية  فاقدي  من 
على عدة حماور منها؛ حق�ق الطفل 
احلا�شنة  االأ�����ش����رة  ودور  امل��ح��ت�����ش��ن 
النف�شية  االح����ت����ي����اج����ات  ت��ل��ب��ي��ة  يف 
كما  امل��ح��ت�����ش��ن.  للطفل  وال��ع��اط��ف��ي��ة 
باالآليات  االأ�شر احلا�شنة  الدليل  زود 
التحديات  م�اجهة  يف  تدعمهم  التي 
يف  ودجمهم  املحت�شنني  االأطفال  مع 

االأ�شرة احلا�شنة واملمتدة.  
االحت�شان  م��ف��ه���م  ال��دل��ي��ل  وي�����ش��رح 
ي��ت��م ت�شجيع  الأف�����راد االأ�����ش����رة، ح��ي��ث 
اأف��������راد االأ������ش�����رة ال��ب��ي���ل���ج��ي��ة على 
م��ن��اق�����ش��ة م������ش���ع االح��ت�����ش��ان قبل 
وت��شيح  امل��ح��ت�����ش��ن  ال��ط��ف��ل  و���ش���ل 
اأ�شبابه، وطلب الدعم يف حال احلاجة 
من اجلهات املخت�شة، وت�زيع االأدوار 
يجعلهم  مم����ا  االأ������ش�����رة  اأف��������راد  ع���ل���ى 
امل�شرتكة،  ب���امل�������ش����ؤول���ي���ة  ي�������ش���ع���رون 
اأ���ش��ا���ش��اً يف جن��اح عملية  ي��ع��دون  حيث 
كيفية  اإىل  وت���ج��ي��ه��ه��م  االح��ت�����ش��ان، 
الطفل  مع  االإيجابية  العاقات  بناء 
االجتماعات  وت��ن��ظ��ي��م  امل��ح��ت�����ش��ن، 
ق��دم��اً يف  امل�����ش��ت��م��رة لل�شر  ال��ع��ائ��ل��ي��ة 

اإمتام اإجراءات االحت�شان. 
كما تطرق الدليل اإىل ق�انني حق�ق 
ال���ط���ف���ل ال���ت���ي ي���ج���ب ع���ل���ى االأ�����ش����رة 
بها،  ع��ل��م  ع��ل��ى  ت���ك����ن  اأن  احل��ا���ش��ن��ة 
وال���ق����ان���ني  ودمية"  "قان�ن  م���ث���ل 
كاحلق�ق  االأخ��رى،  والدولية  املحلية 
االأ�شرية  واحلق�ق  للطفل،  االأ�شا�شية 
وال�شحية،  امل���ح���ت�������ش���ن،  ل���ل���ط���ف���ل 
واالجتماعية، والثقافية، والتعليمية، 
على  ال�����ش���ء  ت�شليط  اإىل  ب��االإ���ش��اف��ة 

االأعمال املح�ش�رة على الطفل.
لاحت�شان،  ال��ت��ق��دم  ���ش��روط  وح����ل 
ح���دد ال��دل��ي��ل ال�����ش��روط ال��ت��ال��ي��ة: اأن 
تك�ن االأ�شرة م�شلمة اإمارتية مقيمة يف 
الدولة، واأن تتك�ن من زوجني ال يقل 
يك�ن  واأال  عاماً،   25 منهما  اأي  عمر 
قد �شبق احلكم على اأي من الزوجني 
اأو االأمانة،  يف جرمية خملة بال�شرف 
االأمرا�س  ال��زوج��ني من  واإث��ب��ات خل� 
واال�شطرابات  وال��ن��ف�����ش��ي��ة  امل��ع��دي��ة 
ت�����ؤث����ر ع���ل���ى �شحة  ال����ت����ي  ال��ع��ق��ل��ي��ة 
و���ش��ام��ت��ه، وذل���ك م��ن خال  الطفل 
ر�شمية،  �شادر من جهة طبية  تقرير 
اإعالة  على  ق���ادرة  االأ���ش��رة  ت��ك���ن  واأن 
اأفرادها و الطفل املح�ش�ن مادياً، واأن 
الطفل  بُح�شن معاملة  االأ�شرة  تتعهد 
واالهتمام  ���ش��احل��ة،  ت��رب��ي��ة  وت��رب��ي��ت��ه 

كما  وح��م��اي��ت��ه.   وت��ع��ل��ي��م��ه،  ب�شحته، 
الت��شية  امل��خ��ت�����ش��ة  ل��ل��ج��ن��ة  ي���ج����ز 
بال�شماح وفق قان�ن جمه�يل الن�شب 
ب���اح���ت�������ش���ان ط���ف���ل م����ن ق���ب���ل ام������راأة 
ال  الدولة  يف  مقيمة  م�شلمة  م�اطنة 
ع��ام��اً، غر  ث��اث��ني  ع��ن  يقل عمرها 
غاب  اأو  اأرملة  اأو  مطلقة  اأو  متزوجة 
اأن  على  متقطعة  غيبًة  زوج��ه��ا  عنها 
اإعالة الطفل مادياً.  تك�ن قادرة على 
احت�شان  ي��ج���ز  ذل��ك  اإىل  ب��االإ���ش��اف��ة 
حال  يف  ع��ام��اً   18 �شن  حت��ت  الطفل 
حا�شنة  اأم  اأو  حا�شنه  اأ���ش��رة  ت���ف��رت 
تعدى  ممن  الطفل  باحت�شان  ترغب 
معاير  جميع  وتطبق  �شنتني،  عمره 
مقابلة  خال  من  االحت�شان  و�شروط 
النف�شية  االختبارات  وتطبيق  االأ�شرة 
االأ�شرة  ومقابلة  املنزلية  وال���زي���ارات 
اخلا�شة  االتفاقية  وت���ق��ي��ع  امل��م��ت��دة، 

باالحت�شان وااللتزام مبا جاء فيها.
وح������ل اإج���������راءات االح���ت�������ش���ان حدد 

ال��دل��ي��ل جم��م���ع��ة م��ن امل��راح��ل التي 
حق�ق  ي��دع��م  وزاري  ق����رار  يحكمها 
االأ�شرة  على  حيث  املحت�شن،  الطفل 
تتقدم  اأن  االح��ت�����ش��ان،  يف  ال���راغ���ب���ة 
الهيئة  ل����دى  ب��ط��ل��ب ح�����ش��ان��ة ط��ف��ل 
وا�شتيفاء  ل���ه���ا،  م���ل���ف  اإن�������ش���اء  ب���ع���د 
امل�شتندات  واإرف��اق  االحت�شان  �شروط 
ال��ه��ي��ئ��ة مبراجعة  وت���ق����م  امل��ط��ل���ب��ة، 
االأن��ظ��م��ة وال�����ش��ي��ا���ش��ات واالإج�������راءات 
اخلا�شة باالحت�شان العائلي، ومن ثم 
درا�شة الطلبات والتاأكد من ا�شتيفائها 
االأ�شرة  واإخ��ط��ار  واملعاير،  لل�شروط 
بامل�افقة وبدء برنامج تقدمي الطفل 
لاأ�شرة احلا�شنة، واأخراً بدء االأ�شرة 
االحت�شان  مب��ت��ط��ل��ب��ات  احل���ا����ش���ن���ة 
اأو عدم  ا���ش��ت��ي��ف��اء  ال��ن��ه��ائ��ي��ة. يف ح���ال 
ت�فرها  ال���اج��ب  ال�����ش��روط  ا�شتيفاء 
اإباغها  �شيتم  احلا�شنة،  االأ���ش��رة  يف 
اأو  الطلب  برف�س  اإم���ا  ر�شمي  ب�شكل 

امل�افقة عليه. 

•• اأبوظبي-وام: 

�شهد معايل الدكت�ر عبدالرحمن بن عبداملنان الع�ر وزير امل�ارد 
الب�شرية والت�طني رئي�س جممع كليات التقنية العليا اأم�س حفل 
تخريج طاب كليات التقنية العليا يف دبي والبالغ عددهم 273 

خريجاً من دفعة "رهان امل�شتقبل" للعام 2022.
الدكت�ر  �شعادة  بح�ش�ر  بدبي  الكليات  م�شرح  يف  احلفل  واأق��ي��م 
في�شل العيان مدير جممع كليات التقنية العليا، والدكت�ر اأي�ب 
االإداري���ة  الهيئتني  واأع�����ش��اء  ب��دب��ي،  التقنية  كليات  مدير  كاظم 

والتدري�شية واأولياء اأم�ر اخلريجني.
العليا  التقنية  كليات  اأمناء  جمل�س  با�شم  بكلمة  احلفل  وا�شتهل 
ال�شكر  اآي��ات  باأ�شمى  العيان  الدكت�ر في�شل  �شعادة  تقدم خالها 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شم�  �شاحب  اإىل  والعرفان 
بن  حممد  ال�شيخ  ال�شم�  و�شاحب  اهلل"،  "حفظه  الدولة  رئي�س 
را�شد اآل مكت�م نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س ال�زراء حاكم 
دبي "رعاه اهلل"، واإخ�انهما اأ�شحاب ال�شم� اأع�شاء املجل�س االأعلى 
لاحتاد حكام االإمارات، لدعمهم الدائم للكليات على مدار 34 
عاماً، مما مّكنها من اأداء دورها بنجاح ورفدها �ش�ق العمل بنح� 
70 األف خريج وخريجة من الك�ادر الفنية واملهنية املتخ�ش�شة. 
وقال اإن الكليات تنطلق الي�م نح� مرحلة جديدة ت�شعى خالها 

ل��ت��اأك��ي��د ح�����ش���ره��ا ومت��ي��زه��ا وم��رون��ت��ه��ا يف ال��ت��ع��ام��ل ب��ن��ج��اح مع 
ال�طنية  بالروؤى  وعي  ظل  يف  مرحلة،  كل  ومتغرات  متطلبات 

والطم�حات، واإدراك حلجم امل�ش�ؤوليات وم�شت�ى التحديات.
دور  مثمناً  اأم���ره��م،  واأول��ي��اء  اخلريجني  العيان  الدكت�ر  وه��ن��اأ 
بالطلبة  ال������ش���ل  يف  والتدري�شية  االإداري�����ة  الهيئتني  اأع�����ش��اء 
تخريج  عن  االأم��ن��اء  جمل�س  با�شم  ومعلناً  والتميز،  النجاح  اىل 
)273( خريجاً من كليات التقنية العليا يف دبي والذين ميثل�ن 
العام  امل�شتقبل" من خريج� وخريجات  "رهان  دفعة  ا من  جزًء 
3344 خريجاً وخريجة، ممن  عددهم جميعاً  والبالغ   2022
بكل  اجلامعية  �شهاداتهم  على  وح�شل�ا  بنجاح  درا�شتهم  اأكمل�ا 

جدارة .
عن  زمائه  با�شم  امل��رزوق��ي  عبداهلل  العزيز  عبد  اخلريج  وع��رب 
�شعادتهم ب��ش�لهم اإىل من�شة التخريج بعد �شن�ات من اجلهد 
والعمل حر�شاً على التف�ق العلمي، م�شتعر�شاً جانباً من رحلتهم 
لكل من  واالمتنان  التقدير  م�شاعر  الكليات، حامًا  العلمية يف 
اأن��ه��م الي�م  اأم���ره��م واأ���ش��ات��ذت��ه��م، م���ؤك��داً  اأول��ي��اء  �شاندهم م��ن 
التي  ب��اده��م  خلدمة  العمل  �ش�ق  نح�  لانطاق  متحم�ش�ن 

اآمنت بهم وبقدراتهم واعتربتهم رهانها نح� م�شتقبل اأف�شل.
بال�الء  ف��ي��ه  ت��ع��ه��دوا  ال���ذي  ال�����الء  اأدى اخل��ري��ج���ن ق�شم  ك��م��ا 
واالإخ���ا����س ل��ل��ق��ي��ادة وال����ط���ن، وال��ع��م��ل اجل���اد ل��رف��ع��ة بادهم 

وتقدمها.
و قام معايل الدكت�ر عبد الرحمن الع�ر يرافقه �شعادة الدكت�ر 
التخرج  �شهادات  وت�شليمهم  اخلريجني  بتكرمي  العيان،  في�شل 

والتقاط ال�ش�رة التذكارية معهم.
بدبي  التقنية  كليات  مدير  كاظم  اأي���ب  الدكت�ر  هناأ  جانبه  من 
على  التي متر  االأي��ام  اأجمل  اأنها من  م���ؤك��داً  اخلريجني،  اأبنائه 
ال��ك��ل��ي��ات وه���ي حت��ت��ف��ل ب��ف���ج ج��دي��د م���ن خ��ري��ج��ي��ه��ا ال���ذي���ن مت 
التخ�ش�شات احلي�ية  اإعدادهم ومتكينهم على م�شت�ى خمتلف 
من الهند�شة والعل�م ال�شحية واإدارة االأعمال وعل�م الكمبي�تر 
واملعل�مات واالإعام التطبيقي والرتبية، لينطلق�ا بكل جاهزية 
باملهارات االحرتافية  اأن مت ت�شليحهم  العمل، خا�شة بعد  ل�ش�ق 
التي باتت جزءا من برامج الكليات، مما يدعم بقاء اخلريج على 

اطاع بامل�شتجدات يف املهارات التي تتعلق بتخ�ش�شه.
منطقة  اأول  كذلك  يحت�شن  دبي  يف  الكليات  مقر  اأن  اإىل  واأ�شار 
اقت�شادية اإبداعية حرة مت افتتاحها يف الكليات يف العام 2019 
لتخريج  الكليات  الي�م جزءا من منظ�مة عمل  اأ�شبحت  والتي 
�شركات ورواد اأعمال وقال اإن من بني اخلريجني من اأخذ م�قعه 
يف �ش�ق العمل بينما هناك من متكن من تاأ�شي�س �شركته اخلا�شة 
م�شتقبله  �شناعة  يف  وب��داأ  الكليات  يف  االقت�شادية  املناطق  عرب 

كرائد اأعمال من �شباب االإمارات.

•• دبي-وام:

حافظت دولة االإم��ارات على مركزها 
امل�ؤ�شرات  من  العديد  �شمن  املتقدم 
يف  ج���اءت  ح��ي��ث  ال��ع��امل��ي��ة،  التناف�شية 
العام املا�شي 2021 يف املرتبة االأوىل 
ن�شبة  يف  ع��امل��ي��اً  وال��ث��ان��ي��ة  خ��ل��ي��ج��ي��اً، 
تقرر جال�ب  باالأمن بح�شب  ال�شع�ر 
ال��ع��امل��ي، واالأوىل  وال��ن��ظ��ام  ل��ل��ق��ان���ن 
عاملياً يف مرونة ق�انني االإقامة وفقاً 

للمعهد الدويل للتنمية االإدارية. 
ازدحاماً  االأك��رث  باملطار  يتعلق  وفيما 
امل�شافرين،  ح��رك��ة  ح�شب  ال��ع��امل  يف 
اإقليمياً  االأول  املركز  ال��دول��ة  حققت 
جمل�س  ت���ق���ري���ر  ب���ح�������ش���ب  وع����امل����ي����اً 
على  حافظت  كما  ال��ع��امل��ي،  امل��ط��ارات 
التناف�س  م����ؤ����ش���رات  يف  ����ش���دارت���ه���ا 
االأوىل  املرتبة  يف  حلت  حني  العاملية 
اأورد  كما  االأج��ان��ب،  م��ع  الت�شامح  يف 
عن  ال�����ش��ادر  االزده����ار  م�ؤ�شر  تقرير 
معهد ليغان�م، وكذلك جاءت االأوىل 
يف اجل�از االأق�ى عاملياً �شمن م�ؤ�شر 

با�شب�رت اإندك�س. 
جاء ذلك يف تقرير التفتي�س ال�شن�ي 
املنافذ  ������ش������ؤون  ل���ق���ط���اع   2022
ال��ب��ح��ري��ة وال���ربي���ة ال��ت��اب��ع ل�����اإدارة 
االأجانب  و����ش����ؤون  ل��اإق��ام��ة  ال��ع��ام��ة 
اأك���د على حتقيق من�  ال���ذي  يف دب���ي، 
مت�شاعد خال العام 2021 والعام 
اجلاري مقارنة باالأع�ام ال�شابقة، كما 
ك�شف عن تنفيذ اإقامة دبي للم�شاريع 
والتط�يرية  التح�شينية  وامل��ب��ادرات 
للجدول  وف��ق��اً   2022  –  2020
م�شروع  ت��ن��ف��ي��ذ  مت  ح��ي��ث  ال���زم���ن���ي، 

هاربر  دبي  وم�شروع  املاحي  ال�كيل 
بن�شبة %100، وو�شل تطبيق ر�شم 
وت�شاريح  الذكي"  "ال�شفر  امل��غ��ادرة 

الدخ�ل االإلكرتونية اإىل 95%. 
واأك����د ���ش��ع��ادة ال��ف��ري��ق حم��م��د اأحمد 
العامة  االإدارة  ع�����ام  م���دي���ر  امل������ري 
ل��اإق��ام��ة و���ش���ؤون االأج��ان��ب يف دبي، 
وفق  مت�����ش��ي  ال���ع���ام���ة  االإدارة  اأن 
ا�شرتاتيجية �شم�لية متكاملة، تق�د 
تطبيقها نخبة من الك�ادر والكفاءات 
جه�داً  �شمن  ت��ب��ذل  ال��ت��ي  ال���ط��ن��ي��ة 
"اإقامة  اأجل حتقيق روؤي��ة  كبرة من 
دبي" باأن تك�ن االإمارات االأوىل عاملياً 
م��ع��اي��ر اخلدمات،  اأع��ل��ى  ت��ق��دمي  يف 
وال�جهة االآمنة واالأف�شل لا�شتقرار 

واالقت�شاد وجل�دة حياة م�شتدامة. 
واأ�شاف اأن النتائج التي اأوردها تقرير 
لقطاع   2022 ال�����ش��ن���ي  التفتي�س 
والربية،  ال��ب��ح��ري��ة  امل��ن��اف��ذ  ����ش����ؤون 

يعك�س جناح اخلطط الت�شغيلية التي 
وتبني  احل���ل����ل،  اب��ت��ك��ار  اإىل  ت�شتند 
جمال  يف  العاملية  امل��م��ار���ش��ات  اأف�����ش��ل 
و�ش�اًل  االأداء،  وج����دة  ك��ف��اءة  تعزيز 
ممار�شات  بتبني  اأهدافنا  حتقيق  اإىل 
مبتكرة تتح�ل اإىل ممار�شات قيا�شية 
تبنيها  اإىل  ال������دول  ت�����ش��ع��ى  ومن������اذج 
ل����روؤى �شاحب  ت��ن��ف��ي��ذاً  وت��ط��ب��ي��ق��ه��ا، 
اآل  را���ش��د  ب��ن  حم��م��د  ال�شيخ  ال�شم� 
م��ك��ت���م ن��ائ��ب رئ��ي�����س ال���دول���ة رئي�س 
جم��ل�����س ال�������زراء ح��اك��م دب���ي “رعاه 

اهلل” . 
تعزيز  ملعاير  ال��ع��ام  االإط���ار  و �شمن 
ال���ك���ف���اءة وحت�������ش���ني ج�������دة احل���ي���اة، 
ك�شف التقرير عن حتقيق ن�شبة من� 
بلغت   ،2021 امل��ا���ش��ي  ال��ع��ام  خ��ال 
يف جمال القدرات املبتكرة من   9%
وحتقيق  واال�شتباقية  امل��رون��ة  حيث 
العاملي،  امل�شت�ى  على  تناف�شية  نتائج 

املتميزة  اخل��دم��ات  جم���ال  يف  و1% 
التي ت�شيف قيمة ن�عية للمتعاملني 

مقارنة بالعام املا�شي. 
العام  خال  ارتفاعاً  التقرير  واأظهر 
2021 يف ن�شبة دعم اتخاذ القرارات 
والبيانات  والتحليل  الفهم  على  بناء 
 ،2020 بالعام  مقارنة   5% ب�اقع 
والرتابط  ال�شراكة  جم��ال  يف  و2% 
م�ؤ�شرات  ارت��ف��ع��ت  ك��م��ا  وال��ت��ك��ام��ل، 
من  الرقمي  والتمكني  التكن�ل�جيا 
 89% وم���ن  اإىل97%،   ،89%
اإىل %96 يف جمال حتفيز ومتكني 

امل�ارد الب�شرية. 
م�ؤ�شرات  بلغت  فقد  للتقرير  ووف��ق��اً 
نتائج االأداء الت�شغيلي يف قطاع �ش�ؤون 
امل��ن��اف��ذ ال���ربي���ة وال��ب��ح��ري��ة 90%، 
املنافذ  اإدارة ج�از  ارتفع م�ؤ�شر  فيما 
 ،2020 %91 خ���ال  م��ن  ال��ربي��ة 
وبلغت  امل��ا���ش��ي،  ل��ل��ع��ام   93% اإىل 

الت�شغيلي  االأداء  م���ؤ���ش��ر  من���  ن�شبة 
 98% ع��ل��ي  ج��ب��ل  م����ان���ئ  اإدارة  يف 
حمققة من� و�شل اإىل %7 عن العام 
امل�ؤ�شرات  ن�شبة  و�شلت  كما  املا�شي، 
وال�شندغة  احلمرية  م�انئ  اإدارة  يف 
را�شد  م���ان��ئ  اإدارة  ويف   ،90% اإىل 

 .85%
اإدارة  وك�����ش��ف ال��ت��ق��ري��ر ع��ن ح�����ش���ل 
ال����ربي����ة على  م����راق����ب����ة اجل������������ازات 
اخلدمات  م���ب���ادرة  يف  االأول  امل���رك���ز 
كما  جن�م"،   7" املتميزة  احلك�مية 
على  ل��ل��ح�����ش���ل  االإدارة  ت��ر���ش��ي��ح  مت 
وفق  جن����م  ���ش��ب��ع  ال��ع��امل��ي  الت�شنيف 
دولة  يف  املطبق  العاملي  النج�م  نظام 
االإم��ارات، وفيما يتعلق بحجم العمل 
اأو�شح التقرير و�ش�ل اإجمايل حجم 
امل��ع��ام��ات واالأع����م����ال االأخ������رى اإىل 
معاملة حتى  ملي�ن   2.985.168
عدد  و���ش��ل  ك��م��ا   ،2022 ���ش��ب��ت��م��رب 
تاأ�شرات اأذونات دخ�ل البحارة حتى 
األف   53 ن��ح���  اإىل   2022 اأك��ت���ب��ر 

تاأ�شرة. 
الت��شيات  م��ن  ع���دداً  التقرير  وق��دم 
التي من �شاأنها امل�شاهمة يف احلفاظ 
ع��ل��ى امل��ك��ت�����ش��ب��ات وا���ش��ت��دام��ة حتقيق 
وم�ؤ�شرات  ال��ن��م���،  ن�شب  يف  ال���ري���ادة 
ب�شرورة  م��شياً  العاملية،  التناف�شية 
امل�ؤ�ش�شي  ال��دع��م  قطاع  م��ع  التن�شيق 
ب�شاأن ت�شريع حركة امل�شافرين ب�ش�رة 
االإمارات،  روؤي��ة  نظام  يف   BULK
مع  التن�شيق  ����ش���رورة  اإىل  دع���ا  ك��م��ا 
ل��ت��زوي��د املنفذ  ج��ه��ات االخ��ت�����ش��ا���س 
الدولة  مبنافذ  اأ���ش���ة  اأم���ن  ب�شرطة 

االأخرى 

وزير املوارد الب�سرية والتوطني ي�سهد حفل تخريج طالب كليات التقنية

اإقامة دبي حتافظ على ريادتها �سمن موؤ�سرات التناف�س الإقليمية والعاملية 

•• الفجرية- وام:

حتت رعاية وح�ش�ر �شم� ال�شيخ حممد بن حمد بن حممد ال�شرقي ويل عهد الفجرة، 
عن�ان:  حتت  الثانية  دورت��ه  يف  للفل�شفة  العاملّي  الفجرة  م�ؤمتر  الفل�شفة  بيت  ُم  ُيَنِظّ
للفل�شفة، وذلك خال الفرتة  العاملّي  بالي�م  االحتفال  والّراهن" تزامًنا مع  "الفل�شفة 

من 17 اإىل 20 ن�فمرب 2022 يف فندق ومنتجع البحر – الفجرة.
جاء ذلك خال امل�ؤمتر ال�شحفي الذي عقد يف فندق ومنتجع البحر بالفجرة، بح�ش�ر 
اأحمد ال�ّشماحي مدير بيت الفل�شفة، والدكت�ر اأحمد برقاوي عميد بيت الفل�شفة، حيث 

مت االإعان عن جدول اأعمال امل�ؤمتر، وم�ا�شيع جل�شاته النقا�شية املتن�عة.
و قال اأحمد ال�شماحي اإَنّ م�ؤمتر الفجرة العاملي للفل�شفة ُيعد م�شروًعا غَر م�شب�ٍق يف 

، حيث ُيناق�ُس ق�شايا الّراهِن وم�شكاِته، وي�شُمّ  تعزيز احلراك الثقايف يف العامِل العربِيّ
نخبًة من الفا�شفِة العاملّيني واملتحدثني ملناق�شة حماور امل�ؤمتر يف اأيام انعقاده وي�شلط 
�شٍة لهم، و اال�شتماِع  ال�ش�ء يف دورته هذا العام على ال�ّشباِب عرب امل�شاركِة يف جل�شٍة خم�شّ

اإىل اآرائهم وه�اِج�ِشهم الفل�شفّية.
واأو�شح اأن امل�ؤمتر يهدف اإىل الك�شِف عن اأهمّيِة الفل�شفِة والّتعليِم الفل�شفِيّ لاأطفاِل، 

نَي بهذا ال�ّشاأن. �ُس جل�شٌة لا�شتماِع اإىل نخبِة من املخت�شّ حيث �شُتخ�شّ
من جانبه قال عميد بيت الفل�شفة الدكت�ر اأحمد برقاوي " اإّن جميع املحا�شرات من�شّبة 
ا بكّل ما يتفّتح عنه الّراهن من م�شكات مرتبطة بال�ج�د  على تفكيك الّراهن فل�شفًيّ
االإن�شايّن واحلياة وتاأ�شي�س نظرة كلّية عن حركة الّتاريخ الّراهنة واملمكنات التي تنط�ي 

عليها، واملمكنات التي حُتّدد م�شتقبل حركة التاريخ وم�شاره".

برعاية وح�سور حممد ال�سرقي.. انطالق موؤمتر الفجرية العاملي للفل�سفة 17 نوفمرب

بالتعاون مع هيئة الرعاية االأ�سرية 

دائرة تنمية املجتمع ت�سدر »دليل الحت�سان العائلي«  خالل جل�سة حوارية تزامنًا مع اليوم العاملي لالحت�سان

اخلارجية تت�سلم ن�سخة من اأوراق 
اعتماد �سفري جمهورية كوريا 

•• اأبوظبي-وام:

ت�شّلم �شعادة عبداهلل حممد البل�كي، وكيل ال�زارة امل�شاعد ل�ش�ؤون املرا�شم باالإنابة يف دي�ان عام وزارة اخلارجية 
والتعاون الدويل ن�شخة من اأوراق اعتماد �شعادة ي� جيه �ش�جن، �شفر جمه�رية ك�ريا لدى الدولة. 

ومتّنى وكيل ال�زارة امل�شاعد لل�شفر الت�فيق والنجاح يف اأداء مهام عمله مبا يعزز عاقات التعاون ال�ثيقة 
بني دولة االإمارات وباده. 

 من جانبه اأعرب �شفر ك�ريا اجلديد عن �شعادته بتمثيل باده لدى دولة االإمارات ملا حتظى به من مكانة 
رئي�س  نهيان  اآل  زايد  بن  ال�شيخ حممد  ال�شم�  ال�شيا�شة احلكيمة ل�شاحب  اإقليمية ودولية مرم�قة يف ظّل 

الدولة "حفظه اهلل". 

•• دبي-وام:

ت��ع��ق��د جل��ن��ة ����ش����ؤون ال���دف���اع وال��داخ��ل��ي��ة واخل���ارج���ي���ة يف 
املجل�س ال�طني االحتادي، حلقة نقا�شية بعن�ان "تط�ير 
 17 امل���اف��ق  اخلمي�س  ي���م  ال�طنية"،  اخل��دم��ة  منظ�مة 
ن�فمرب2022م ال�شاعة 11:00 �شباحاً يف مقر االأمانة 
العامة للمجل�س ال�طني االحت��ادي يف دب��ي، وذل��ك �شمن 
خطة عمل اللجنة ملناق�شة "م��ش�ع �شيا�شة هيئة اخلدمة 

ال�طنية واالحتياطية".
ا�شرتاتيجية  العام وفق حماور:  امل��ش�ع  اللجنة  وتناق�س 
ال�طنية  اخل����دم����ة  م��ن��ظ���م��ة  ت���ط����ي���ر  واآل����ي����ة  ال��ه��ي��ئ��ة 
ال�طنية  للخدمة  االنت�شاب  يف  والتحديات  واالحتياطية، 

م�ؤ�ش�شات  يف  ال��ط��ل��ب��ة  تعليم  وم���ا���ش��ل��ة  ال���ظ��ائ��ف  ع��ل��ى 
التعليم العايل، والعمل التكاملي واال�شتفادة من اخلدمة 

البديلة يف جمال التدريب لل�ظائف احلي�ية.
لت�شمني  النقا�شية  احللقة  خمرجات  اللجنة  و�شتناق�س 
اأبرز املاحظات واملقرتحات يف تقرير امل��ش�ع العام الذي 
�شيتم مناق�شته الحقاً يف املجل�س بح�ش�ر ممثلي احلك�مة. 
وت�����ش��م جل��ن��ة ����ش����ؤون ال���دف���اع وال��داخ��ل��ي��ة واخل��ارج��ي��ة يف 
رئي�س  النعيمي  را���ش��د  ع��ل��ي  ال��دك��ت���ر  م��ع��ايل  ع�ش�يتها 
اللجنة، و�شعادة كل من مروان عبيد املهري مقرر اللجنة، 
وحممد  العفاري،  نخرة  و�شهيل  ب��شهاب،  حمد  واأحمد 
اأحمد اليماحي، وعبيد خلفان ال�شامي، وي��شف عبداهلل 

البطران، اأع�شاء املجل�س ال�طني االحتادي.

•• اأبوظبي -وام: 

اأطلق دي�ان املحا�شبة الدليل املهني للتعاون بني االأجهزة 
الرقابية وهيئات مكافحة الف�شاد خال اجلل�شة الرئي�شية 
الدويل  للك�نغر�س  والع�شرين  ال��راب��ع��ة  ال���دورة  الفتتاح 
مدينة  يف  ال��ربازي��ل  ت�شت�شيفه  ال��ذي  الرقابية  لاأجهزة 
ري� دي جانرو خال الفرتة من 7-11 ن�فمرب اجلاري 
االأجهزة  روؤ���ش��اء  ال����زراء  امل��ع��ايل  اأ�شحاب  بح�ش�ر  وذل��ك 
املنظمات  وممثلي  االنت��شاي  مبنظمة  االأع�شاء  الرقابية 

الدولية واالإقليمية.
وقال معايل الدكت�ر حارب العميمي رئي�س دي�ان املحا�شبة 
اإعان  تنفيذ  م�شروع  �شمن  ياأتي  الدليل  هذا  اإط��اق  اإن 

اتفاقية  يف  االأط���راف  ال��دول  م�ؤمتر  ال�شادر عن  اأب�ظبي 
اهتمام وحر�س  يعك�س  .و  الف�شاد.  ملكافحة  املتحدة  االأمم 
حك�مة دولة االإمارات على م�شاركة املجتمع الدويل جه�ده 
الرامية اإىل مكافحة الف�شاد واحلد من اأثاره ال�شارة على 
املجتمعات وال�شع�ب. واأ�شار معاليه اإىل اأن دي�ان املحا�شبة 
التفاهم  مذكرة  تفعيل  اإليه  اأ�شند  دويل  عمل  فريق  يق�د 
املتحدة وذلك من  امل�قعة بني منظمة االنت��شاي واالأمم 
اأجل ت�ظيف خربات االأجهزة الرقابية يف عملية احلماية 
من الف�شاد وك�شفه ومعاقبة مرتكبيه ومبا ي�شمن احلفاظ 
على االأم�ال العامة وامل�شاهمة يف حتقيق اأهداف التنمية 
اتفاقية  م�شتهدفات  بل�غ  يف  ال��دول  وم�شاعدة  امل�شتدامة 

االأمم املتحدة ملكافحة الف�شاد.

جلنة بالوطني تعقد حلقة نقا�سية اخلمي�س 
القادم حول تطوير منظومة اخلدمة الوطنية

ديوان املحا�سبه يطلق دليل التعاون املهني بني 
الأجهزة الرقابية وهيئات مكافحة الف�ساد
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اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�شادية باأن / ال�شادة : طل�ع لل�ازم التدخني ذ.م.م

رخ�شة رقم:CN 3850894 قد تقدم�ا اإلينا بطلب:
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة عبدال�حيد عزيزى %100

تعديل مدير / اإ�شافة عبدال�حيد عزيزى
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف خالد حممد �شالح �شامل اجلنيبى

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف عبداملتني عزيزى
تعديل راأ�س املال / من null اإىل 150000

 تعديل �شكل قان�ين / من �شركة ذات م�ش�ؤولية حمدودة اإىل �شركة ال�شخ�س ال�احد ذ م م
تعديل اإ�شم جتاري من/ طل�ع لل�ازم التدخني ذ.م.م

TULUE SMOKING SUPPLIES L.L.C L.L.C
اإىل/ طل�ع لل�ازم التدخني - �شركة ال�شخ�س ال�احد ذ م م

TULUE SMOKING SUPPLIES - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا االإعان مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 
خال ي�م واحد من تاريخ ن�شر هذا االإعان واإال فاإن الدائرة غر م�ش�ؤولة عن اأي حق 

اأو دع�ى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االإجراءات املطل�بة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13695 بتاريخ 2022/11/11 

اإعــــــــــالن
الكهربائية  االدوات  لتجارة  القمة   : ال�شادة   / باأن  االإقت�شادية  التنمية  دائرة  تعلن 

والعدد احلديدية  رخ�شة رقم:CN 1058541 قد تقدم�ا اإلينا بطلب:
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة عبداحلميد ب�ز هيثارا حممد %100

تعديل مدير / اإ�شافة عبداحلميد ب�ز هيثارا حممد
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف �شلطان عي�شى �شلطان العيان الزعابى

تعديل راأ�س املال / من null اإىل 50000
تعديل �شكل قان�ين / من م�ؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ال�شخ�س ال�احد ذ م م

تعديل اإ�شم جتاري من/ القمة لتجارة االدوات الكهربائية والعدد احلديدية
ZENITH ELECTRICALS & HARDWARE TRADING

اإىل/ القمة لتجارة االدوات الكهربائية والعدد احلديدية - �شركة ال�شخ�س ال�احد ذ م م
ZENITH ELECTRICALS & HARDWARE TRADING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا االإعان مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 
خال اأربعة ع�شر ي�ما من تاريخ ن�شر هذا االإعان واإال فاإن الدائرة غر م�ش�ؤولة عن 

اأي حق اأو دع�ى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االإجراءات املطل�بة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13695 بتاريخ 2022/11/11 

اإعــــــــــالن
ال�شيانة  و  للمقاوالت  بداما  �شركة   : ال�شادة   / باأن  االإقت�شادية  التنمية  دائرة  تعلن 

العامة ذ.م.م  رخ�شة رقم:CN 1288474 قد تقدم�ا اإلينا بطلب:
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / خالد عبدالغنى حاج حمم�د من �شريك اإىل مدير

 تعديل ن�شب ال�شركاء / خالد عبدالغنى حاج حمم�د من 49 % اإىل %0
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / خالد عبدالغنى حاج حمم�د من �شريك اإىل مالك

 تعديل ن�شب ال�شركاء / خالد عبدالغنى حاج حمم�د من 49 % اإىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف خ�له حمد را�شد حمد الكعبى

تعديل �شكل قان�ين / من �شركة ذات م�ش�ؤولية حمدودة اإىل �شركة ال�شخ�س ال�احد ذ م م
تعديل اإ�شم جتاري من/ �شركة بداما للمقاوالت و ال�شيانة العامة ذ.م.م

BDAMA CONTRACTING & GENERAL MAINTENANCE CO. L.L.C
اإىل/ �شركه بداما للمقاوالت وال�شيانه العامه - �شركة ال�شخ�س ال�احد ذ م م

BDAMA CONTRACTING & GENERAL MAINTENANCE CO - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C.

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا االإعان مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 
خال ي�م واحد من تاريخ ن�شر هذا االإعان واإال فاإن الدائرة غر م�ش�ؤولة عن اأي حق 

اأو دع�ى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االإجراءات املطل�بة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13695 بتاريخ 2022/11/11 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�شادية باأن / ال�شادة : ا�س ات�س ه�مز للديك�ر 

والت�شميم الداخلي
رخ�شة رقم:CN 3777668 قد تقدم�ا اإلينا بطلب:

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
 اإ�شافة �شروق بنت ح�شني بن �شالح ا�شحاق %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
 حذف احمد بدر حم�شن طالب الكثري

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا االإعان مراجعة دائرة التنمية 
االقت�شادية خال اأربعة ع�شر ي�ما من تاريخ ن�شر هذا االإعان واإال فاإن 
الدائرة غر م�ش�ؤولة عن اأي حق اأو دع�ى بعد انق�شاء هذه املدة حيث 

�شت�شتكمل االإجراءات املطل�بة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13695 بتاريخ 2022/11/11 

اإلغاء اعالن �سابق
الرخ�شة  بخ�ش��س  االإقت�شادية  التنمية  دائرة  تعلن 
CN باال�شم التجاري حممد حم�د  رقم:2180524 
�شركة  القان�نية  واال�شت�شارات  للمحاماة  املن�ش�ري 
الرخ�شة  الغاء  بالغاء طلب   ، ذ.م.م  ال�احد  ال�شخ�س 

واعادة ال��شع كما كان عليه �شابقا.
االإعان  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
اأ�شب�ع  خال  االقت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غر  الدائرة  فاإن  واإال  االإعان  هذا  ن�شر  تاريخ  من 
اأو دع�ى بعد انق�شاء هذه املدة  م�ش�ؤولة عن اأي حق 

حيث �شت�شتكمل االإجراءات املطل�بة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13695 بتاريخ 2022/11/11 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/م�شبغة 

ربيع الذهبي واالوت�ماتيكية
CN قد تقدم�ا الينا بطلب رخ�شة رقم:2093855 

الغاء رخ�شة
االعان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شب�ع من  التنمية االقت�شادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا االعان واال فان الدائرة غر م�ش�ؤولة 
عن اي حق او دع�ى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

االجراءات املطل�بة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13695 بتاريخ 2022/11/11 

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

ما�شجروب
CN قد تقدم�ا الينا بطلب رخ�شة رقم:3894896 

الغاء رخ�شة
االعان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شب�ع من  التنمية االقت�شادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا االعان واال فان الدائرة غر م�ش�ؤولة 
عن اي حق او دع�ى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

االجراءات املطل�بة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13695 بتاريخ 2022/11/11 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/مطعم 

الريدان للمندي
CN قد تقدم�ا الينا بطلب رخ�شة رقم:1975065 

الغاء رخ�شة
االعان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شب�ع من  التنمية االقت�شادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا االعان واال فان الدائرة غر م�ش�ؤولة 
عن اي حق او دع�ى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

االجراءات املطل�بة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13695 بتاريخ 2022/11/11 

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

كافتريا ف�ال املك
CN قد تقدم�ا الينا بطلب رخ�شة رقم:4159650 

الغاء رخ�شة
االعان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شب�ع من  التنمية االقت�شادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا االعان واال فان الدائرة غر م�ش�ؤولة 
عن اي حق او دع�ى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

االجراءات املطل�بة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13695 بتاريخ 2022/11/11 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/كافتريا 

عني املدينة
CN قد تقدم�ا الينا بطلب رخ�شة رقم:3793738 

الغاء رخ�شة
االعان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شب�ع من  التنمية االقت�شادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا االعان واال فان الدائرة غر م�ش�ؤولة 
عن اي حق او دع�ى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

االجراءات املطل�بة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13695 بتاريخ 2022/11/11 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/املفن�د 

لتجارة االأ�شماك
CN قد تقدم�ا الينا بطلب رخ�شة رقم:4329789 

الغاء رخ�شة
االعان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شب�ع من  التنمية االقت�شادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا االعان واال فان الدائرة غر م�ش�ؤولة 
عن اي حق او دع�ى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

االجراءات املطل�بة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13695 بتاريخ 2022/11/11 

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/ارورا  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

فا�شن
CN قد تقدم�ا الينا بطلب رخ�شة رقم:4219316 

الغاء رخ�شة
االعان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شب�ع من  التنمية االقت�شادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا االعان واال فان الدائرة غر م�ش�ؤولة 
عن اي حق او دع�ى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

االجراءات املطل�بة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13695 بتاريخ 2022/11/11 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�شادية باأن / ال�شادة : اليت للرعاية ال�شحية املنزلية

رخ�شة رقم:CN 2063073 قد تقدم�ا اإلينا بطلب:
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة �شعد ح�شني م�شع�د ذفال االحبابى  %75

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة على حمم�د �شليمان ال دحال  %25
تعديل مدير / اإ�شافة على حمم�د �شليمان ال دحال

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف �شعد ح�شني م�شع�د ذفال االحبابى
تعديل راأ�س املال / من 0 اإىل 50000

تعديل �شكل قان�ين / من م�ؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ذات م�ش�ؤولية حمدودة
تعديل اإ�شم جتاري من/ اليت للرعاية ال�شحية املنزلية

ELITE HOME CARE MEDICAL
اإىل/ اليت للرعاية ال�شحية املنزلية - ذ.م.م

ELITE HOME CARE MEDICAL L.L.C-

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا االإعان مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 
خال اأربعة ع�شر ي�ما من تاريخ ن�شر هذا االإعان واإال فاإن الدائرة غر م�ش�ؤولة عن 

اأي حق اأو دع�ى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االإجراءات املطل�بة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13695 بتاريخ 2022/11/11 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�شادية باأن / ال�شادة : زهرة امليمنه للخياطة والتطريز

رخ�شة رقم:CN 1880986 قد تقدم�ا اإلينا بطلب:
تعديل مدير / اإ�شافة �شهيل خان ظفر خان

تعديل وكيل خدمات / حذف عبداهلل بدر عبداهلل احمد احلمادى
تعديل راأ�س املال / من null اإىل 50000

تعديل �شكل قان�ين / من م�ؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ال�شخ�س ال�احد ذ م م
تعديل اإ�شم جتاري من/ زهرة امليمنه للخياطة والتطريز

ZAHRAT AL MAYMANAH TAILORING & EMBROIDERY
اإىل/ زهرة امليمنه للخياطة والتطريز - �شركة ال�شخ�س ال�احد ذ م م

ZAHRAT AL MAYMANAH TAILORING & EMBROIDERY - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
تعديل عن�ان / من اأب�ظبي بني يا�س بني يا�س �شرق 9 - ق p 2 -  حمل رقم 39 
  9 �شرق  يا�س  بني  يا�س  بني  اأب�ظبي  اإىل  املنهايل  حممد  �شالح  الرام�س   / املالك 

حممد  �شالح  الرام�س   401894  401894
فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا االإعان مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 
خال اأربعة ع�شر ي�ما من تاريخ ن�شر هذا االإعان واإال فاإن الدائرة غر م�ش�ؤولة عن 

اأي حق اأو دع�ى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االإجراءات املطل�بة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13695 بتاريخ 2022/11/11 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�شادية باأن / ال�شادة : مطعم تات�كادا العائلي

رخ�شة رقم:CN 1081007 قد تقدم�ا اإلينا بطلب:

تعديل اإ�شم جتاري من/ مطعم تات�كادا العائلي

TATTUKADA FAMILY RESTAURANT

اإىل/ مطعم جف�ركا�س تادوكادا

GAFOORKAS THATTUKADA  RESTAURANT

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

التنمية االقت�شادية خال ي�م واحد من تاريخ ن�شر هذا االإعان واإال 

اأو دع�ى بعد انق�شاء هذه املدة  فاإن الدائرة غر م�ش�ؤولة عن اأي حق 

حيث �شت�شتكمل االإجراءات املطل�بة.

مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13695 بتاريخ 2022/11/11 

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/تري  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

اوف اليف لا�شت�شارات
CN قد تقدم�ا الينا بطلب رخ�شة رقم:2916585 

الغاء رخ�شة
االعان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شب�ع من  التنمية االقت�شادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا االعان واال فان الدائرة غر م�ش�ؤولة 
عن اي حق او دع�ى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

االجراءات املطل�بة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13695 بتاريخ 2022/11/11 

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/ن�شيم  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

الب�ادي للقرطا�شية
CN قد تقدم�ا الينا بطلب رخ�شة رقم:1146264 

الغاء رخ�شة
االعان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شب�ع من  التنمية االقت�شادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا االعان واال فان الدائرة غر م�ش�ؤولة 
عن اي حق او دع�ى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

االجراءات املطل�بة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13695 بتاريخ 2022/11/11 

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/قار  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

خلدمات االعمال
CN قد تقدم�ا الينا بطلب رخ�شة رقم:4268663 

الغاء رخ�شة
االعان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شب�ع من  التنمية االقت�شادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا االعان واال فان الدائرة غر م�ش�ؤولة 
عن اي حق او دع�ى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

االجراءات املطل�بة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13695 بتاريخ 2022/11/11 
اعلن بالن�شر        

                  يف الدعوى رقم  16 / 2022 / 2106 - جتاري جزئي
املنظ�رة يف دائرة اإدارة الدع�ى الرابعة رقم 403

بعدها من ماحق  امل�ؤرخني يف 2021/1/31 وما  التعديل  بيع احل�ش�س وملحق  الدع�ى:املطالبة ببطان ملحق عقدي  م��ش�ع 
وبطان كافة االإجراءات والت�شرفات التي متت بالبيع على ح�ش�س ال�شركتني املدعيتني يف ال�شركة املدعى عليهما االأوىل والثانية، 
واإعادة احلال اإىل ما كان عليه قبل البيع لتع�د ملكية املدعي عليها االأوىل جراند فايل للتجارة العامة )�س. ذ. م، م( ايل ال�شركتني 
املدعيتني االأوىل بن�شبة 50% لل�شركة املدعية االويل )ال�ش�ر لا�شتثمارات ذ م م( وبن�شبة 50% لل�شركة املدعية الثانية / �شركة اأي جي 
بي ال انف�شتمنت�س ذ. م. م. وفقاً مللحق عقد البيع امل�ؤرخ 2/12/ 2017 ال�ارد به قيمة البيع مببلغ 300 الف درهم، ولتع�د ملكية املدعى 
عليها الثانية اأياند جيت لا�شتثمار �س. ذ. م. م. اإىل ال�شركتني املدعيتني بن�شبة 50% لل�شركة املدعية االوىل )ال�ش�ر لا�شتثمارات ذ 
م م( وبن�شبة 50% لل�شركة املدعية الثانية / �شركة اأي جي بي ال انف�شتمنت�س ذ. م. م، وفقاً مللحق عقد البيع امل�ؤرخ 2017/3/28 ال�ارد 
به قيمة البيع مببلغ 300 األف درهم، مع ما يرتتب على ذلك من اآثار من متكني املدعيتني من مقر ال�شركتني وغرها وخماطبة 

اجلهات الر�شمية نفاذا لذلك اإلزام املدعى عليهم بالر�ش�م�امل�شروفات واأتعاب املحاماة.
املدعي/ال�ش�ر لا�شتثمارات �س. د. م. م. - واآخرون

اإم��ارة دبي - بر دبي - �شارع خالد بن ال�ليد - بناية �شارع البن�ك -  عن�انه/وحملهم املختار )مكتب ك�ش�اين للمحاماة( الكائن: 
الطابق ال�شابع. مكتب رقم 701. �س ب 4703 مكاين: 2897794283 ثابت رقم: 043528887

املطل�ب اإعانه /1- اأمل عبداهلل جمعة ال�شري املهري �شفته: مدعي عليه 
امل�ؤرخني  التعديل  بيع احل�ش�س وملحق  املطالبة ببطان ملحق عقدي  الدع�ى وم��ش�عها  اأق��ام عليك  قد    : االإع��ان  م��ش�ع 
املدعيتني  ال�شركتني  بالبيع على ح�ش�س  التي متت  والت�شرفات  االإج��راءات  يف 2021/1/31 وما بعدها من ماحق وبطان كافة 
يف ال�شركة املدعى عليهما االأوىل والثانية، واإعادة احلال اإىل ما كان عليه قبل البيع لتع�د ملكية املدعي عليها االأوىل جراند فايل 
للتجارة العامة )�س. ذ. م، م( ايل ال�شركتني املدعيتني االأوىل بن�شبة 50% لل�شركة املدعية االويل )ال�ش�ر لا�شتثمارات ذ م م( وبن�شبة 
50% لل�شركة املدعية الثانية / �شركة اأي جي بي ال انف�شتمنت�س ذ. م. م. وفقاً مللحق عقد البيع امل�ؤرخ 2/12/ 2017 ال�ارد به قيمة 
البيع مببلغ 300 الف درهم، ولتع�د ملكية املدعى عليها الثانية اأياند جيت لا�شتثمار �س. ذ. م. م. اإىل ال�شركتني املدعيتني بن�شبة 
اأي جي بي ال انف�شتمنت�س  50% لل�شركة املدعية االوىل )ال�ش�ر لا�شتثمارات ذ م م( وبن�شبة 50% لل�شركة املدعية الثانية / �شركة 
ذ. م. م، وفقاً مللحق عقد البيع امل�ؤرخ 2017/3/28 ال�ارد به قيمة البيع مببلغ 300 األف درهم، مع ما يرتتب على ذلك من اآثار من 
بالر�ش�م�امل�شروفات  عليهم  املدعى  اإل��زام  لذلك  نفاذا  الر�شمية  اجلهات  وخماطبة  وغرها  ال�شركتني  مقر  من  املدعيتني  متكني 
واأتعاب املحاماة - وحددت لها جل�شة ي�م االربعاء  امل�افق  2022/11/16  ال�شاعة 09.00 �س يف قاعة التقا�شي عن بعد لذا فاأنت مكلف 

باحل�ش�ر اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة اأيام على االأقل.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
العدد 13695 بتاريخ 2022/11/11 70197

اعلن بالن�شر بيع مزاد 
يف التنفيذ رقم  33/2022/715 تنفيذ جلان  

املنظ�رة يف : دائرة تنفيذ اأحكام اللجان رقم 909 
بندب  اإي��ج��ارات   2022 ل�شنة  �شكني   32/00014/2022 الدع�ى  يف  ال�شادر  احلكم  تنفيذ   : التنفيذ  م��ش�ع 
حمكمة تنفيذ دبي للقيام باإجراءات البيع واإيداع ح�شيلة البيع بخزينة دائرة االأرا�شي ، لتت�يل اللجنة ت�زيعه على 
املاك كل منهم بح�شب ح�شته ون�شيبه ال�شرعي يعد اإ�شتيفاء ر�ش�م وم�شاريف الدع�ى واإجراءات التنفيذ من ح�شيلة 

البيع. 
طالب التنفيذ: علي ح�شن اأحمد احلاج علي الفرامرزي  

عن�انه : االإمارات - اإمارة دبي - اجلافلية - دبي - �شارع منطقة 323 �شارع 13 بي - مبنى فيا - �شقة 33  
املطل�ب اإعانه : فاطمه ح�شن احمد  عن�انه : االإمارات - اإمارة دبي - الق�ز الرابعة - دبي - �شارع منطقة رقم 359 

 Jasimalmarzooqi78@gmail.com - 0505588582 - 8 شارع رقم 18 - مبنى فيا - �شقة�
احل���اج علي  اح��م��د  ، عالية ح�شن  ال��ف��رام��رزي  احل���اج علي  اح��م��د  ف��ري��ده ح�شن   : املنفذ �شدهم   : االإع���ان  م��ش�ع 
الفرامرزي،    حممد ح�شن احمد احلاج علي  ،  اآ�شية ح�شن احمد احلاج علي الفرامرزي  ، عائ�شة ح�شن احمد احلاج 
علي الفرامرزي  ، فرح ح�شن احمد احلاج علي الفرامرزي ، ف�زيه ح�شن احمد الفامرزى ، ن�ريه ح�شن احمد احلاج 
علي الفرامرزي - اأنه يف ي�م االربعاء امل�افق 2022/11/16 ال�شاعة 05:00:00م ويف االيام الثاث التالية ان 
اقت�شى احلال �شيجرى بيع العقار امل��شحة اأو�شافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�شركة االإمارات للمزادات 
وعلى م�قعها االإلكرتوين http://www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني اليقل 
عن 20% من الثمن اال�شا�شي قبل دخ�ل املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باإعرتا�شه معززا مبا 
يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف امل�اعيد املبينة باملادة 301 من قان�ن االإج��راءات املدنية وعلى 
من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خال ع�شرة اأيام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�س غر ممن�ع من 
املزايدة اأن يزيد على الثمن خال االيام الع�شرة التالية لر�ش�م املزاد ب�شرط اأن ال تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على 

اأن يق�م باإيداع كامل الثمن املعرو�س وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�شاف املمتلكات :
ن�ع العقار : ار�س وما عليها من بناء - املنطقة : اجلافلية - رقم االر�س 286 - رقم البلدية : 619-323 - امل�شاحة 

: 1714.06 مرت مربع - التقييم : 6000000 درهم. 
ماحظات :1- يدفع املبلغ ف�را ،

حماكم دبي

اللجان الق�شائية اخلا�شة
70363
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�شرق  �شمال  التغذية يف  �ش�ء  األ��ف طفل من   16 اأك��رث من  يعاين   
�ش�ريا بارتفاع جتاوزت ن�شبته 150 يف املئة خال �شتة اأ�شهر فقط، 

وفق ما اأعلنت منظمة “اأنقذوا االأطفال”اأم�س اخلمي�س.
وا�شتنزف النزاع امل�شتمر منذ 2011 املنظ�مات اخلدمية يف كامل 
اخلارجة  املناطق  يف  ه�شا�شة  اأك��رث  يبدو  ال��شع  لكن  �ش�ريا،  اأنحاء 
االأزم��ة االقت�شادية اخلانقة  عن �شيطرة احلك�مة، خ�ش��شاً جراء 
الناجتة عن احلرب. واأفادت منظمة “�شايف ذي �شيلدرن” )اأنقذوا 
االأطفال( اأن عدد االأطفال الذين يعان�ن من �ش�ء التغذية يف مناطق 
�شيطرة االأكراد يف �شمال �شرق �ش�ريا ارتفع من 6650 طفًا بني 
بني   16895 اإىل   2022 واآذار-م����ار�����س  االأول-اك���ت����ب���ر  ت�شرين 
وقالت �شارة علي،م�ش�ؤولة   .2022 واأيل�ل-�شبتمرب  ني�شان-اأبريل 
اأك���رب من  ع��دد  م��ع  ي���م  ك��ل  “نتعامل  ب��ي��ان  املنظمة، يف  التغذية يف 
ال�شابق  بالي�م  مقارنة  التغذية  �ش�ء  م��ن  يعان�ن  ال��ذي��ن  االأط��ف��ال 
م�شرة اإىل اأن العائات ُتعدد الفقر  “...”ما يهدد حياة االأطفال”، 
وعدم القدرة على �شراء الغذاء ك�شببني رئي�شيني خلف ازدياد حاالت 
�ش�ء التغذية. ويعي�س غالبية ال�ش�ريني الي�م حتت خط الفقر، وفق 
االأمن  انعدام  �شخ�س من  ملي�ن   12،4 يعاين  كما  املتحدة،  االأمم 
الغذائي، وفق برنامج االأغذية العاملي، يف وقت ت�شجل الباد ارتفاعاً 

كبراً يف معدالت الت�شخم واالأ�شعار.
 

 وا�شنطن-اأ ف ب
اأعيد  املا�شي  ال�شهر  ت���يف  اأمركيا  نائبا  اأن  اإخبارية  تقارير  اأف��ادت 
بن�شلفانيا  والي��ة  برملان  يف  ع�ش�ا  �شاحقة  بغالبية  جم��ددا  انتخابه 

خال انتخابات منت�شف ال�الية.
وت�يف الدمي�قراطي ت�ين ديل�كا الذي ميثل اإحدى �ش�احي مدينة 
عمر  عن  االأول-اك��ت���ب��ر  ت�شرين   9 يف  ال���الي��ة  برملان  يف  بيت�شب�رغ 
الق�ائم  ا�شمه من  الإزال��ة  فات  كان قد  االأوان  لكن  85 عاما،  ناهز 

االنتخابية.
وا�شتعاد ديل�كا مقعده بن�شبة 85 باملئة من االأ�ش�ات مع فرز 98 
باملئة منها. و�ش�ف يتم اإجراء انتخابات خا�شة باملقعد لتحديد من 

�شي�شغله.
“بينما ن�شعر  وقال احلزب الدمي�قراطي يف بن�شلفانيا على ت�يرت 
باحلزن ال�شديد لفقدان النائب ت�ين ديل�كا، نحن فخ�رون بروؤية 
الناخبني ي�ا�شل�ن اإظهار ثقتهم به وبالتزامه بالقيم الدميقراطية 

من خال اإعادة انتخابه بعد وفاته«.
 

طائرة  حتطم  ح��ادث  اخلمي�س  اأم�����س  اإندوني�شي�ن   حمقق�ن  ع��زا 
اأودى بحياة 62 �شخ�شا يف العام 2021 قبالة جاكرتا، اإىل م�شاكل 
 500-737 ب�ينغ  الطيارين. و�شقطت طائرة  واإهمال  ميكانيكية 
تابعة ل�شركة “�شري�يجايا اإير” عن ارتفاع ثاثة اآالف مرت يف املياه 
قبالة العا�شمة جاكرتا بعد دقائق فقط من اإقاعها ي�م 9 كان�ن 
يف تقريرها النهائي، اأ�شارت اللجنة ال�طنية  الثاين-يناير 2021. 
ل�شامة النقل يف اإندوني�شيا اإىل العديد من الع�امل التي �شاهمت يف 
وق�ع احلادث، بدءا بامل�شكات امليكانيكية. واأو�شحت الهيئة يف بيان 
اأن نظام اخلانق التلقائي للطائرة ذات املحركني عانى عطا اأدى اإىل 
انحرافها عن م�شارها. وانتهى االأمر بالطائرة امل��ش�عة يف اخلدمة 
منذ 26 عاما بانحراف حاد عن م�شار الرحلة، قبل �شق�طها. وقال 
الطيارين،  “انخفا�س يقظة”  اإىل  اأدى  اإن االإهمال رمبا  املحقق�ن 
على  قدرتهما  ع��دم  اإىل  اأدى  م��ا  امل�شار  تغّر  ياحظا  مل  وبالتايل 
األقى املحقق�ن  الت�شرف ب�شرعة كافية عندما تنّبها للم�شكلة. كما 
يف تقريرهم بالل�م على عدم وج�د اأنظمة وت�جيهات ر�شمية كافية، 
مع  للتعامل  الطيارين  ل��دى  واملعرفة  امل��ه��ارات  نق�س  ل�شرح  وذل��ك 
اخلانق  نظام  �شابقة  رح��ات  يف  ط���اق��م  وو�شفت  مماثلة.  م���اق��ف 
التلقائي للطائرة باأنه “غر �شالح للخدمة” واأنه اأ�شلح مرات عدة 

قبل رحلتها النهائية القاتلة، وفقا لتقرير اأويل بعد احلادث.

عوا�صم

بريوت

وا�سنطن

جاكرتا

بعد اإعالن اإنهاء »برخان« ر�سميا.. هذا ما ينتظر ال�ساحل الإفريقي

تغري املناخ ي�ساعف »كوارث« ال�ساحل باأفريقيا.. والإرهاب ي�ستفيد

انتخاب فتاة من اأ�سول �سومالية لع�سوية ال�سيوخ الأمريكي
الن�شفية  االنتخابات  يف  االأ���ش���ات  فرز  يت�ا�شل  االآن،  وحتى 
االأمركية التي يتم فيها اختيار جميع اأع�شاء جمل�س الن�اب 
اإىل جانب عدد من حكام  ال�شي�خ  اأع�شاء جمل�س  ثلث  ونح� 
مقاعد  ب�6  ل��ل��ف���ز  اإال  اجل��م��ه���ري���ن  ي��ح��ت��اج  وال  ال����الي���ات. 
اإ�شافية يف جمل�س الن�اب، ومبقعد اإ�شايف يف جمل�س ال�شي�خ، 
ليحظ�ا باأغلبية الك�نغر�س، يف ال�قت الذي يرى مراقب�ن اأن 
لتلك االنتخابات تاأثرات كبرة يف م�شار ال�شلطة االأمركية 

وقراراتها امل�شتقبلية.
اأها  اأك����ن  اأن  “ي�شرفني  زي��ن��ب:  ق��ال��ت  ل��ه��ا،  تعليق  اأول  ويف 
ال�الية  �شينات�ر  الأك����ن  ب��ي  ثقتهم  و�شع�ا  ال��ذي��ن  الأ���ش���ات 
احلملة  وم�ظفي  وعائلتي  الأ�شدقائي  للغاية  ممتنة  القادم. 

وامل��ت��ط���ع��ني ال��ذي��ن ج��ع��ل���ا ه���ذه ال��ل��ي��ل��ة ال��ت��اري��خ��ي��ة ممكنة 
والإميانهم الرا�شخ بي ط�ال هذه احلملة«.

العمل  ل��ب��دء  ينتظرنا  م��ه��م  “عمل  ه��ن��اك  اأن  ع��ل��ى  و����ش���ددت 
لتح�شني حياة �شكان ميني�ش�تا، وال اأطيق االنتظار«.

ملن�شبي، كان  الرت�شح  “عندما فكرت الأول مرة يف  واأ�شافت: 
اأ�شعب،  اأ�شهل، ولي�س  النا�س  اأجعل حياة  اأن  اأردت  ذلك الأنني 

اإنه لي�س جمرد �شعار حملة، اإنها عبارة تعني لنا الكثر«.
وواجهت زينب اجلمه�ري �ش�ن ه�ل�شرت، اإال اأن الدائرة 63 
املر�شحني  تنتخب  م��ا  لطاملا  اإذ  ال��ق��دمي،  نهجها  على  ���ش��ارت 

الدميقراطيني.
وبجانب العمل على اإ�شاح ال�شرطة، حددت زينب اأول�ياتها 

يف ال�شعي مل�اجهة ح�ادث الكراهية، مبا يف ذلك الهجمات على 
امل�شلمني وم�ؤ�ش�شاتهم.

من هي زينب حممد؟
مينياب�لي�س  مدينة  ج��ن���ب  يف  ون�����ش��اأت  ال�����ش���م��ال  يف  ول���دت 

ال�اقعة يف والية ميني�ش�تا وتبلغ من العمر 25 عاما.
تخرجت من جامعة ميني�ش�تا عام 2019.

ع��م��ل��ت ���ش��اب��ق��ا ك��م�����ش��اع��دة ���ش��ي��ا���ش��ي��ة ل��ع�����ش��� جم��ل�����س مدينة 
مينياب�لي�س جي�ش�ن ت�شافيز.

يف  ميني�ش�تا  لفرع  املجتمعية  الدع�ة  مديرة  من�شب  �شغلت 
جمل�س العاقات االأمركية االإ�شامية.

•• مقدي�صو-وكاالت

باتت االأمركية ذات االأ�ش�ل ال�ش�مالية زينب حممد، اأ�شغر 
لع�ش�ية  املنتخبات  ال�ش�د  الن�شاء  اأوائ���ل  من  وواح���دة  ام���راأة 
االأولية  النتائج  وف��ق  ميني�ش�تا،  والي���ة  يف  ال�شي�خ  جمل�س 

لانتخابات الن�شفية التي اأجريت الثاثاء.
من  ب��امل��ئ��ة   86 ع��ل��ى  رب��ي��ع��ا   25 ال����  �شاحبة  زي��ن��ب  وح�شلت 
والتي   ،63 رقم  ال�شي�خ  لتف�ز يف منطقة جمل�س  االأ�ش�ات، 

ت�شم اأجزاء من جن�ب مينياب�لي�س وريت�شفيلد.
ام��راأة �ش�مالية ومن  اأول  الدميقراطي  وباتت ع�ش� احلزب 

اأ�ش�ل اإفريقية تن�شم ملجل�س ال�شي�خ يف والية ميني�ش�تا.

•• عوا�صم-وكاالت

اإميان�يل  الفرن�شي  الرئي�س  اأع��ل��ن 
عملية  انتهاء  ر�شمي،  ب�شكل  ماكرون 
يف  االإره����������اب  مل���ك���اف���ح���ة  “برخان” 
االإفريقي،  الغربي  ال�شاحل  منطقة 
ا�شتعدادا ملا و�شفه االإليزيه ب�”تكييف 

الق�اعد يف اإفريقيا«.
خ�����رباء حتدث�ا  ت���ق���دي���رات  وح�����ش��ب 
فاإن  عربية”،  ن��ي���ز  “�شكاي  مل���ق��ع 
اإنهاء عملية “برخان” يعد “انت�شارا 
معن�يا” للجماعات االإرهابية يف دول 
ال�شعبي  وللتيار  جهة،  م��ن  ال�شاحل 
امل��ن��اه�����س ل���ل����ج����د ال��ف��رن�����ش��ي من 
اأنه فر�شة للتغلغل  اأخ��رى، كما  جهة 

الرو�شي واالأمركي يف املنطقة.
“برخان”  ان���ت���ه���اء  ع���ن  واالإع��������ان 
حت�شيل حا�شل، حيث مت الك�شف عنه 
�شابقا يف ي�ني�، وان�شحب اآخر جندي 
بعد  اأغ�شط�س،  يف  مايل  من  فرن�شي 
9 اأع�ام من تدخل باري�س الع�شكري 

يف املنطقة.
ل��ك��ن م���اك���رون ���ش��ي��ل��ق��ي يف م��دي��ن��ة ت����ل����ن، االأرب���ع���اء، 
الق�اعد  وتكييف  ب��رخ��ان  عملية  “انتهاء  ع��ن  خطابا 
اإ�شارة  يف  االإل���ي���زي���ه،  ق�����ش��ر  اأع��ل��ن  ك��م��ا  اإفريقيا”،  يف 
االنت�شار  اإع���ادة  عن  فرن�شيني  م�ش�ؤولني  لت�شريحات 
وب�ركينا  والنيجر  ت�شاد  خا�شة  ال�شاحل،  منطقة  يف 

فا�ش�.

تاريخ “برخان«
ال�شاحل  دول  يف  “برخان”  عملية  باري�س  اأطلقت   •
ل��ت��ح��ل حم��ل عملية  مل��ك��اف��ح��ة االإره������اب،   2014 ع���ام 
يف  ملكافحته   2013 ع��ام  اأطلقتها  ال��ت��ي  “�شرفال” 

مايل.
فيها  ���ش��ارك  اإقليمي،  طابع  ذات  “برخان”  عملية   •

•• عوا�صم-وكاالت

“ك�ب  املناخ  بتغر  املعني  املتحدة  االأمم  م�ؤمتر  ميثل 
واحل�ش�ل  مطالبها،  لعر�س  الإفريقيا  فر�شة   ”27
التي  املناخية  التغرات  ملكافحة  ال��ازم  التم�يل  على 
لزيادة  اإره��اب��ي��ة  ج��م��اع��ات  ا�شتغلتها  وال��ت��ي  ت�شربها، 

متددها و�شيطرتها على الرثوات الطبيعية.
وم��ن بني  ال��غ��رب��ي،  االإف��ري��ق��ي  ال�شاحل  وت��ع��د منطقة 
من  ونيجريا،  وم��ايل  والنيجر  فا�ش�  ب�ركينا  دولها 
املناخية  بالتغرات  وت�شررا  تاأثرا  العامل  مناطق  اأ�شد 
التي  االنبعاثات  الباد م�شاهمة يف  اأقل  اأنها من  رغم 

اأ�شرت باملناخ.
ال�شاحل عدة خماطر متتابعة،  تكالب على �شكان دول 
ثرواتها،  من  لتجفيفها  تهدد  متزامنة،  االآن  اأ�شبحت 

ومنها:
ارتفاع  م���ج��ات  يف  املمثلة  امل��ن��اخ��ي��ة،  امل��ت��غ��رات  خ��ط��ر 
احل������رارة وال��ت�����ش��ح��ر واجل���ف���اف وال��ف��ي�����ش��ان��ات التي 
ت�شرب اأرا�شي املنطقة وحما�شيلها وم�ا�شيها وبنيتها 

التحتية.
اجلماعات االإرهابية التي تت�شابق لاقتنا�س الرثوات 
الناجية من الك�ارث الطبيعية، ومنها جماعات “ب�ك� 

حرام” وفروع “داع�س” و”القاعدة«.
البلد  �شكان  بني  والعرقية  القبلية  امل�شلحة  النزاعات 

ال�احد.
االنقابات الع�شكرية الكثرة واملتتابعة التي ال ت�شمح 

باري�س،  نف�ذ  تراجع  الفرن�شي. وكم�ؤ�شر على  اجلي�س 
ف��اإن��ه��ا ت��ب��دو م���اف��ق��ة ع��ل��ى اأن حت��ل وا���ش��ن��ط��ن حملها 
ملحا�شرة الت�غل الرو�شي، ح�شب حديث كياين مل�قع 

“�شكاي ني�ز عربية«.
وي��ت��ف��ق م��ع��ه مم��ث��ل احل��رك��ة ال���ط��ن��ي��ة ل��ت��ح��ري��ر اأزواد 
“مع  اإن���ه  ي��ق���ل  ال���ذي  ب��ي��ا،  ب��ن  ال�شيد  م�ريتانيا  يف 
تراجع فرن�شا فاإن اأبرز الرابحني من اإنهاء برخان ه� 

مت�قعا اأن تزيد هجماتها. اجلماعات االإرهابية”، 
ب�”اأن�شار  و���ش��ف��ه��م  م���ن  اأن  اإىل  ب��ي��ا  ب���ن  ل��ف��ت  ك��م��ا 
م��شك�” يف املنطقة �شرون اإنهاء “برخان” على اأنه 
“انت�شار ا�شرتاتيجي” مل��شك� ولهم يف اإفريقيا جن�ب 

ال�شحراء، حيث امل�ارد واالأمن واالأ�ش�اق.
للقيادات  املتاحقة  التغرات  االجت��اه  ه��ذا  يف  وت�شب 
�شاحبة العاقات ال�ثيقة بباري�س منذ اغتيال الرئي�س 

بريطانيا  ج��ن���د  م��ن  وامل��ئ��ات  فرن�شي  ج��ن��دي  اآالف   3
واإ�شت�نيا والدمنارك والت�شيك.

• غ����ادر اجل��ي�����س ال��ف��رن�����ش��ي م���ايل يف اأغ�����ش��ط�����س بعد 
اآ�شيمي غ�يتا،  ب��اجل��رنال  ان��ق��اب ج��اء  م��ن  اأ���ش��ه��ر   3

املناه�س لل�ج�د الفرن�شي.
مناطق  يف  الرو�شية  “فاغرن”  جمم�عة  انت�شرت   •
ال�شراع حيث ا�شتعانت بها حك�مة باماك� بعد خافها 

مع باري�س، وحلت حمل الق�ات الفرن�شية.

�سراع القوى الكربى
ال�شاحل  ال�������ش���راع���ات يف  ر����ش���د  م���رك���ز  م���دي���ر  ي�����ش��ف 
االإفريقي حممد علي كياين، اإنهاء عملية “برخان” 
باري�س،  ال�شرتاتيجية  “ف�شل”  باأنه  الت�قيت  ه��ذا  يف 
برحيل  املنطقة  دول  داخ���ل  امل��ط��ال��ب  ب��زي��ادة  م�شتدال 

 1.5 اأ�شرع  ترتفع درج��ات احل��رارة يف املنطقة مبعدل 
مرة عن مت��شط ارتفاع درجات احلرارة عامليا، وذلك يف 
باد تعتمد على الزراعة وتربية املا�شية، وه� ما يعني 

فقدانا �شريعا لهذه الرثوات.
بح�شب االأمم املتحدة، فمن املت�قع انخفا�س املحا�شيل 
نهاية هذا  باملئة كل عقد بحل�ل   20 بن�شبة  الزراعية 

با�شتقرار يدعم التنمية.
�شراعات الرعاة واملزارعني على املناطق الزراعية.

 80 تده�ر ح�ايل  اإىل  املتحدة  االأمم  تقديرات  ت�شر 
ال�قت  يتناف�س يف  بينما  الزراعية،  االأرا�شي  باملئة من 
اأرا����ش���ي منطقة  ع��ل��ى  م��ل��ي���ن �شخ�س   50 ن��ح���  ذات���ه 

ال�شاحل.

واالنقاب  دي��ب��ي،  اإدري�����س  الت�شادي 
ع��ل��ى روؤ����ش���اء م���ايل وب���رك��ي��ن��ا فا�ش� 
تغرا يف مزاجية  يعني  وغينيا، مما 
الفرن�شي،  ال��ن��ف���ذ  دول  يف  ال�شلطة 
يف  اأزواد  مم���ث���ل  ل��ت��ع��ل��ي��ق��ات  وف����ق����ا 
مل�قع  ب��ه��ا  اأدىل  ال���ت���ي  م���ري��ت��ان��ي��ا، 

“�شكاي ني�ز عربية«.
“اجلرناالت  اأن  ب��ي��ا  ب��ن  وي�����ش��ي��ف 
اجلدد يت�شم�ن مب�قف عدائي جتاه 
فرن�شا، ما عدا حاكم ت�شاد، وي�شع�ن 
رو�شيا  م����ع  وا����ش���ع���ة  ع����اق����ات  اإىل 
لا�شتعمار  امل��ق��اوم  مبظهر  للظه�ر 

الفرن�شي«.
امل�ريتاين  االأك���ادمي���ي  ي���رى  ك��ذل��ك 
ال�شيا�شية  ال���ع���ل����م  يف  امل��ت��خ�����ش�����س 
الفرن�شي  الفراغ  اأن  باهي،  ولد  ب�ن 
الرو�شي  االأمركي  ال�شراع  �شي�شعل 

يف ال�شاحل.
“�شكاي  مل����ق���ع  ح��دي��ث��ه  يف  وي������ش��ح 
“حتاول  وا�شنطن  اأن  عربية”،  ني�ز 
جاهدة احل�ش�ل على م�طئ قدم يف 
لي�س  الت�قيت  لكن  واإفريقيا،  م��ايل 
اأن �شراع  اأنه يعترب  غر  منا�شبا مع تراجعها عامليا”، 
النف�ذ هذا “له اإيجابيات اإذا اأُح�شن ا�شتغالها، وكذلك 

�شلبيات«.

ت�ساعد االإرهاب
اجلماعات  ع��ن��ف  يف  زي����ادة  ال�����ش��اح��ل  منطقة  وت�����ش��ه��د 
االإره���اب���ي���ة، ال����ذي ت�����ش��اع��ف ن��ح��� 4 م����رات م��ن��ذ عام 

.2019
ومن بني 135 منطقة اإدارية يف مايل وب�ركينا فا�ش� 
الثلثني(  )نح�  مقاطعة   84 �شهدت  النيجر،  وغ��رب 
 2017 ال��رق��م يف  2022، وك����ان ه���ذا  ع���ام  ه��ج��م��ات 
اإفريقيا  مركز  ح�شب  مقاطعة(،   40( الثلث  من  اأق��ل 

للدرا�شات اال�شرتاتيجية ومقره وا�شنطن.

القرن يف بع�س اأجزاء منطقة ال�شاحل.
ال�شكان  من  الكثر  اأج��ربت  والتغرات  ال��ك���ارث  ه��ذه 
داخليا  النازحني  ع��دد  وارت��ف��ع  والهجرة،  ال��ن��زوح  على 
ب�شكل ك��ب��ر ال�����ش��ن���ات اخل��م�����س االأخ�����رة، خ��ا���ش��ة مع 
ت�شعيد الهجمات االإرهابية يف مايل والنيجر وب�ركينا 

فا�ش�.
�شالح،  اإب��راه��ي��م  م���ايل،  م��ن  ال�شيا�شي  املحلل  بح�شب 
التعامل  يتم  ال�شاحل  يف  وامل��راع��ي  امل��ن��اخ  ق�شايا  ف���اإن 
تبعا  اجتماعي كا�شيكي قدمي،  ن�شق  معها من خال 
مل�ا�شم االأمطار واجلفاف، وما يتبعها من قلة املراعي 

وندرتها.
التي  امل��ن��اخ��ي��ة  ال��ت��ه��دي��دات  “و�شط  ���ش��ال��ح:  واأ����ش���اف 
ت�����ش��رب امل���راع���ي واالأرا����ش���ي ال��زراع��ي��ة، ب���ات اأك���رث ما 
الذهب،  مناجم  االإرهابية  اجلماعات  اأع��ني  اأم��ام  يلمع 
بلدهم  لفقدان  اإ�شافة  الأن��ه  ال�شكان،  معاناة  يزيد  ما 
نظام  ي�شبه  فيما  ا�شتخدامهم  يتم  فاإنه  الذهب،  ثروة 

ال�شخرة«.
ني�ز  “�شكاي  مل�قع  ال�شيا�شي يف حديث  املحلل  واعترب 
ال�شراع  اأ�شباب  اأب���رز  “من  املناجم  ه��ذه  اأن  عربية”، 
واالق���ت���ت���ال ب���ني ه���ذه اجل��م��اع��ات ل��ا���ش��ت��ح���اذ عليها 
كم�شدر لتم�يل عملياتها، وهذا االقتتال ينعك�س اأي�شا 

على ال�شكان من ناحية تهديد االأمن«.
منطقة  يف  ال��ذه��ب  ع��ن  التنقيب  ملف  ف��اإن  وبتعبره، 
فتحها  تاأخر  التي  ال�ش�داء  امللفات  “اأحد  ه�  ال�شاحل 

كثرا«.

هل يثري وزير الدفاع الإ�سرائيلي اجلديد اأزمة مع اأمريكا؟
•• القد�س-وكاالت

الدفاع  وزي����ر  اخ��ت��ي��ار  اأن  ي��ب��دو 
�شي�شكل  امل���ق���ب���ل  االإ����ش���رائ���ي���ل���ي 
امل�شت�ى  على  فقط  لي�س  اأزم���ة، 
امل�شت�ى  ع��ل��ى  ول��ك��ن  ال���داخ���ل���ي، 
حيث  اخل�����ارج�����ي�����ة،  ال����ع����اق����ات 
امل�ش�ؤولني  م����ن  ال���ع���دي���د  ي�����رى 
مييني  اخ��ت��ي��ار  اأن  االأم��ري��ك��ي��ني 
ي�ؤثر على  اأن  �شاأنه  متطرف من 

العاقات بني البلدين.
ذكر م�قع “والا” االإ�شرائيلي، 
االأمريكي،  ال��رئ��ي�����س  اإدارة  اأن 
ج��� ب��اي��دن، ت��رتق��ب م��ن �شيعني 
بنيامني  ال��ل��ي��ك���د،  رئ��ي�����س ح���زب 
الدفاع  نتنياه�، يف من�شب وزير 
م�شراً  اجل���دي���دة،  احل��ك���م��ة  يف 
االإدارة  امل�ش�ؤولني يف  اأن كبار  اإىل 
احتمال  من  يخ�ش�ن  االأمريكية 
�شخ�س  اإىل  املن�شب  ه��ذا  انتقال 
املتطرف  ال���ي���م���ني  اإىل  ي��ن��ت��م��ي 

“ال�شهي�نية  ح��زب  رئي�س  مثل 
الدينية” بت�شلئيل �شم�تريت�س.

وع���ن اأه��م��ي��ة ذل���ك امل��ن�����ش��ب، قال 
وزي����ر  اإن  االإ����ش���رائ���ي���ل���ي  امل�����ق����ع 
الدفاع ه� اأكرب م�ش�ؤول عن اإدارة 
ال��ع��اق��ات االأم��ن��ي��ة م��ع ال�اليات 
املتحدة االأمريكية، وبيده العديد 
ب�شراء  املتعلقة  ال�شاحيات  من 
وب���ي���ع االأ����ش���ل���ح���ة، وك���ذل���ك فيما 
التي  ال���دف���اع  مبيزاني����ة  يتعلق 
دوالر  م���ل���ي���ارات   4 م��ن��ه��ا  ي���اأت���ي 
امل�شاعدات  اأم�������ال  م���ن  ع���ام  ك���ل 

االأمريكية.
واأ�شاف امل�قع اأن وزير الدفاع ه� 
االأمنية  ال�شلطات  �شاحب  اأي�شاً 
الغربية،  ال�����ش��ف��ة  يف  وامل���دن���ي���ة 
باأن�شطة  يتعلق  م��ا  ذل���ك  يف  مب��ا 
املناطق  يف  االإ���ش��رائ��ي��ل��ي  اجلي�س 
ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة، وال���ع���اق���ات مع 
وامل�افقة  الفل�شطينية،  ال�شلطة 
امل�شت�طنات،  يف  ال���ب���ن���اء  ع���ل���ى 

امل�شت�طنني  عنف  م��ع  والتعامل 
�شد الفل�شطينيني.

اأن ال�شاحيات  واأ�شار امل�قع اإىل 
ال�ا�شعة ل�زير الدفاع يف الق�شية 
الفل�شطينية تعترب اأحد االأ�شباب 

الرئي�شية للقلق االأمريكي.
اأمريكي  م�ش�ؤول  عن  امل�قع  نقل 
ال�شخ�س  “ه�ية  اأن  ك����ب����ر 
ال������ذي ���ش��ي��ت���ىل م��ن�����ش��ب وزي����ر 
اال�شرائيلية  احلك�مة  يف  الدفاع 
كبر  ت��اأث��ر  ل��ه��ا  �شيك�ن  املقبلة 
ع���ل���ى ال���ع���اق���ات م����ع ال�����الي����ات 
يتعلق  فيما  فقط  ولي�س  املتحدة 

بالعاقات االأمنية«.
وطالب رئي�س حزب “ال�شهي�نية 
�شم�تريت�س،  بت�شلئيل  الدينية” 
اأو  االأمن  نتانياه� حقيبة  بت�شلم 
حقيبة اخلزانة. وقال م�ش�ؤول�ن 
اإنهم  االأمريكية  االإدارة  يف  كبار 
قلق�ن ب�شكل خا�س من �شيناري� 
تعيني �شم�تريت�س وزيراً للدفاع، 

العن�شرية  ت�����ش��ري��ح��ات��ه  ب�شبب 
الق�شية  من  املتطرفة  وم�اقفه 
اإىل  امل���ق��ع  واأ���ش��ار  الفل�شطينية. 
يف  �شم�تري�س  تعيني  مت  اإذا  اأن��ه 
ال�ا�شح  فلي�س من  املن�شب،  هذا 
االأمريكية  االإدارة  ك��ان��ت  اإذا  م��ا 

�شت�افق على العمل معه.
ونقلت �شحيفة “ي�شرائيل هي�م” 
�شم�تريت�س  اأن  االإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ة، 
االئتاف  مفاو�شات  يف  يطالب 
امل�ش�ؤولة  امل��دن��ي��ة  االإدارة  ب��اإل��غ��اء 
نيابة  الغربية  ال�شفة  اإدارة  ع��ن 
االإ�شرائيلية،  ال��دف��اع  وزارة  ع��ن 
ال�زارات  اإىل  �شاحياتها  ونقل 
ت��ع��م��ل �شمن  ال���ت���ي  احل��ك���م��ي��ة 
هذه  وم��ع��ن��ى   ،1967 خ��ط���ط 
اخلط�ة ه� ال�شم الفعلي لل�شفة 

الغربية.
اأم������ا ع����ن امل���ر����ش���ح���ني االآخ����ري����ن 
الل�اء  فهما  الدفاع  وزي��ر  ملن�شب 
ال�شاباك  ورئي�س  ج��االن��ت  ي����اآف 

وكاهما  دي���خ���رت،  اآيف  ال�����ش��اب��ق 
حزب  م��ن  الكني�شت  يف  ع�����ش���ان 

“الليك�د«.
هناك  اأن  اإىل  “والا”  ول��ف��ت 
نتانياه�  اأن  وه���  اآخ���ر،  اح��ت��م��ااًل 
امل��ل��ف االأم��ن��ي بني  اإب��ق��اء  �شيقرر 
فرتة  يف  بالفعل  فعل  كما  ي��دي��ه 

معينة يف املا�شي.
وقال املتحدث با�شم �شم�تريت�س: 
“نحن نحرتم االأمريكيني كثراً 
التدخل  ع�����دم  ع���ل���ى  ون���ح���ر����س 
الدميقراطية  اإج����راءات����ه����م  يف 
مقتنع�ن  ون��ح��ن  وال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة، 
بنف�س  ����ش���ي���ت�������ش���رف����ن  ب����اأن����ه����م 

الطريقة«.
كبراً  ف�زاً  نتانياه���� حقق  وكان 
التي  االأخ�������رة  االن���ت���خ���اب���ات  يف 
اأُجريت قبل اأ�شب�ع تقريباً، حيث 
“الليك�د”  بقيادة  كتلته  ح�شلت 
الكني�شت  يف  م��ق��ع��داً   64 ع��ل��ى 

االإ�شرائيلي.

 بايدن يبداأ جولة 
خارجية ت�سم م�سر واآ�سيا 

•• وا�صنطن-رويرتز

بايدن  ج�  االأمريكي  الرئي�س  ب��داأ 
اأ�شب�عا   ت�شتمر  خ��ارج��ي��ة  ج���ل��ة 
م�شر  ت�������ش���م  اخل���م���ي�������س  اأم�����������س 
اأكرث  بع�س  خالها  ي�اجه  واآ�شيا 
ال�شيا�شة  يف  ال�����ش��ائ��ك��ة  ال��ق�����ش��اي��ا 
اخلارجية لباده، مدع�ما بنتائج 
اأف�شل من املت�قع للدميقراطيني 
الن�شفي  ال��ت��ج��دي��د  ان��ت��خ��اب��ات  يف 

للك�جنر�س.
االأمم  ق���م���ة  يف  امل�������ش���ارك���ة  وب���ع���د 
يف  )ك�ب27(  ل��ل��م��ن��اخ  امل���ت���ح���دة 
بايدن  ي�������ش���اف���ر  اجل���م���ع���ة  م�����ش��ر 
حل�ش�ر اجتماع رابطة دول جن�ب 
���ش��رق اآ���ش��ي��ا )اآ���ش��ي��ان( وق��م��ة �شرق 
و13   12 يف  ك��م��ب���دي��ا  يف  اآ����ش���ي���ا 
ن�فمرب ت�شرين الثاين، واالجتماع 
ال�شن�ي ملجم�عة الع�شرين الأكرب 
يف  اإندوني�شيا  يف  عاملية  اقت�شادات 

14 و15 ن�فمرب.

طالبان حتظر على الن�ساء 
دخول املتنّزهات يف كابول 

•• كابول-اأ ف ب

منعت ح��رك��ة ط��ال��ب��ان االأف��غ��ان��ي��ات م��ن دخ����ل امل��ت��ن��ّزه��ات واحل���دائ���ق ال��ع��ام��ة يف 
العا�شمة كاب�ل، بعدما كانت من اآخر اأماكن الرتفيه املتاحة للن�شاء مع القي�د 
الذي  اجلديد  القان�ن  ه��ذا  �شاأن  وم��ن  املت�شدد.  النظام  فر�شها  التي  ال�شديدة 
دخل حيز التنفيذ هذا االأ�شب�ع، اإخراج الن�شاء االأفغانيات اأكرث من الف�شاء العام 
االآخذ يف التقل�س، بعد منعهن من ال�شفر دون مرافقة ذكر واإجبارهن على و�شع 
اأغلقت مدار�س الفتيات املراهقات  اأو ارت��داء الربقع يف اخل��ارج. كذلك،  احلجاب 
اأن��ح��اء ال��ب��اد. وق��ال حممد عاكف �شادق  اأب���اب��ه��ا منذ اأك��رث م��ن ع��ام يف معظم 
االأ�شهر  “خال  املنكر  عن  والنهي  باملعروف  االأم��ر  وزارة  با�شم  الناطق  مهاجر 
حتديد  وحتى  وت�ش�يتها  االأم���ر  لرتتيب  جهدنا  ق�شارى  بذلنا  املا�شية،  ال15 
االأيام” اخلا�شة بالذك�ر واالإناث كي ال يختلط اجلن�شان. واأ�شاف ل�كالة فران�س 
م��شحا  االأماكن”،  العديد من  يف  انتهكت  الق�اعد  “لكن  االأربعاء  م�شاء  بر�س 
اأنه “كان هناك اختاط )بني الرجال والن�شاء( ومل يتم احرتام و�شع احلجاب، 
ولهذا ال�شبب اّتخذ هذا القرار يف ال�قت الراهن«. وق�بل القرار بخيبة اأمل لدى 
الن�شاء وم�شغلي املتنّزهات الذين ا�شتثمروا بكثافة يف تط�ير هذه املرافق. وقالت 
وحيدة وهي اأفغانية طلبت عدم ك�شف ه�يتها فيما كانت ت�شاهد اأطفالها يلعب�ن 
يف متنّزه عرب نافذة مطعم جماور “ال مدار�س وال عمل )...( يجب على االأقل اأن 
يك�ن لدينا مكان لا�شتمتاع«. واأ�شافت ل�كالة فران�س بر�س “ئمنا من البقاء يف 

املنزل ط�ال الي�م، هذا ي�ؤثر على �شحتنا العقلية«.
ال�شريعة  تدر�س  التي  عاما(   21( ريحانة  اأعربت  امل��ج��اورة،  الطاولة  اإىل 
االإ�شامية يف اجلامعة، عن خيبة اأملها بعد و�ش�لها اإىل املتنّزه لتم�شية 
الي�م مع �شقيقاتها. وقالت “كنا متحّم�شات جدا... �شئمنا البقاء يف املنزل«.  
وتابعت “يف االإ�شام، ي�شمح باخلروج وارتياد املتنّزهات واحلدائق. عندما 

ال تتمّتع باحلرية يف بلدك، ماذا يعني العي�س هنا؟«.
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نافذة 
م�سرعة

   اآراء ال تلزمنا ولكنها متنحنا فر�سة اكت�ساف كيف يفكر االآخر

•• غايل برو�صتيه

اإىل  االوروب��ي��ة متيل  املجتمعات  اأن  يبدو  بينما     
جتد  ال�شيا�شية  الق�ى  خمتلف  ف��اإن  “اليمني”، 
���ش��ع���ب��ة يف ت��ط���ي��ر ع��ر���س اأي��دي���ل���ج��ي جديد 

ومتني ومتما�شك.
   على مدى االأ�شابيع، نكت�شف بدرجة اأقل حقيقة 
احل��رك��ة االأي��دي���ل���ج��ي��ة يف ب��ل��دان��ن��ا م��ن �شع�بة 
ب�شكل  والعمل  جمتمعاتنا،  يف  ال�شيا�شيني  تفكر 
ال�ا�شح  ال��راه��ن��ة. م��ن  امل��ن��اق�����ش��ات  م��ت��م��ا���ش��ك يف 
ت�شتمر  ال�شيا�شية،  ال��ع��ائ��ات  معظم  داخ���ل  اأن���ه 
م�شداقية  ت��ق���ي�����س  يف  وامل��ف��ارق��ات  ال��ت��ن��اق�����ش��ات 
النقا�شات الدميقراطية، ا�شبحت نقا�شاتنا العامة 

اأقل قابلية للفهم ويتقل�س وزنها على م�شتقبلنا.

نزوع نحو اليمني يربك اليمني
   مل يعد اجلناح اليميني م�شالة نظرية، ومل يعد 
املقابل،  يف  قائم.  معطى  اأن��ه  على  خ��اف  م��شع 
على مدى عقد من الزمن، كانت االأجهزة احلزبية 
والعائات ال�شيا�شية التي من املفرت�س اأن متثلها 
االأح�����زاب ه��ي ال��ت��ي ت��ث��ر ال��ت�����ش��اوؤالت. وي��ب��دو اأن 
على  ا�شت�لت  قد  الهائلة  االأيدي�ل�جية  الف��شى 
معظم الق�ى التي تطمح اإىل ممار�شة ال�شلطة يف 
جمتمعاتنا، وميكن العث�ر على اآثار هذا ال�اقع يف 

كل مكان تقريًبا يف اأوروبا، وباالأحرى يف فرن�شا.
�شبق  التي  التقليدية،  ال�شيا�شية  االأح��زاب  هنا،     
ماكرون  اإمي���ان����ي���ل  ب��ان��ت��خ��اب  ب���ق����ة  اه���ت���زت  ان 
الت�ازن  ل��ف��ق��دان  اأح��ي��اًن��ا  تتعر�س   ،2017 ع���ام 
باليمني  ي�شمى  م��ا  �شمن  امل��ع��ن��ى.  اأو  احلكمة  اأو 
روبر  يك�ن  ورمب��ا  املفارقات  ترتاكم  “الق�مي”، 
ي�شتخرج  احل������اد،  ال������ذي، مب�����ش��رط��ه  ه����  م��ي��ن��ار 
التناق�شات  على  التعليق  م��ن��ه��ا.    وميكننا  امل���ادة 
جتد  تناق�شات  وه��ي  ال�طني،  للتجمع  الداخلية 
اإع��ادة اخرتاع ما�شي  و�شيلة ملطفة مت�ا�شعة يف 
اجلبهة ال�طنية - التجمع ال�طني خال ندوة يف 
اجلمعية ال�طنية. اإن الرغبة يف فر�س “احرتام” 
-تخفي  عنها  ال�شيطنة  نزع  -اأو  ال�طنية  اجلبهة 
ب�شكل �شيء بع�س الغم��س االأيدي�ل�جي داخلها.

النم�سا، اإيطاليا، اململكة املتحدة،
 االرتباك نف�سه 

   يبدو اأن حزب احلرية النم�شاوي نف�شه مت�رط 
اأكرث من اأي وقت م�شى يف ارثه االأمل��اين، ورغبته 
املعلنة يف تعزيز االأمة النم�شاوية، واأحام الدان�ب، 

والت�ش�ية مع ب�تني اأو اأتباعه.
   ون����ع����رث ع���ل���ى ن���ف�������س ال���ن���م���ط م����ن االرت����ب����اك 
اليمني  اح�����زاب  ال��ع��دي��د م���ن  االأي���دي����ل����ج���ي يف 
اإي��ط��ال��ي��ا، حيث  امل��ت��ط��رف يف اأوروب�������ا، خ��ا���ش��ة يف 
ت��ت��ع��اي�����س ج��ي���رج��ي��ا م��ي��ل���ين م��ع ال��راب��ط��ة التي 
ت����راوح ب��ني احل��ك��م ال��ذات��ي ال�����ش��م��ايل، والق�مية 
واالفتتان املتكرر بب�تني.  االإيطالية “االأ�شلية”، 
يدير  ال���اق��ع  يف  فه�  لربل�شك�ين،  بالن�شبة  اأم���ا 
االأوروبية  العقيدة  بني  متذبذًبا  ايطاليا،  ف���رزا 
الرئي�س  تاجاين،  املتكررة: ح�ش�ل  واال�شتفزازات 
الرجل  من�شب  على  االأوروب����ي،  للربملان  ال�شابق 
ال�قت،  ن��ف�����س  ويف  م��ي��ل���ين،  ح��ك���م��ة  ال���ث���اين يف 

التباهي با�شتئناف االت�شال بب�تني. 
   يف اململكة املتحدة، يبدو ان املحافظني، يف ال�شلطة 
منذ اثني ع�شر عاًما، يف اأزمة وج�دية عميقة اأكرث 
اأ�شماء روؤ�شاء ال���زراء تتتاىل  من اأي وقت م�شى. 
وال اأحد، منذ ديفيد كامرون، متكن من �شياغة 
خطة متما�شكة للمملكة املتحدة. فعلى الرغم من 
الكبر”  “املجتمع  م�شروع  اأن  اإال  اكتماله،  ع��دم 
املحافظ من خال  امل�شروع  له ميزة جتديد  كان 

الربيك�شيت  اأغ���رق  لقد  للتات�شرية.  ظهره  اإدارة 
ات�شمت  حلظة  يف  باأكمله،  البلد  كما  املحافظني، 
بعدم اليقني والغم��س االأيدي�ل�جي. ومن خال 
الت�شبث بال��شفات القدمية للتات�شرية وبربنامج 
ف�لغيت ومناه�شة ال�شرائب، الذي ه� خارج عن 

ال�اقع، ك�شفت ليز ترو�س عن عجزها.

على الي�سار، االأمر معقد
اإىل عدم  ال��رادي��ك��ايل  الي�شار  ن��درك ميل     نحن 
الأمريكا”  “م�ؤيًدا  ي��ب��دو  ق��د  ���ش��يء  اأي  يف  الثقة 
غزو  م�شاألة  م��ن  ان�شحابه  اأن  كما  اأط��ل��ن��ط��ًي��ا،  اأو 
اأوكرانيا يلقي بظال من ال�شك على �شدق روؤيته 
اختياراته يف  الطاقة، مثل  اأزمة  للم�شكلة. وتبدو 
اأن  امل�شاألة )الن�وية(، غر متقنة اىل درجة  هذه 

الثقة يف م�شروعه العاملي تت�شاءل ...
   داخل الي�شار االأملاين، يبدو اأن احلزب اال�شرتاكي 
ي�ؤكد  �ش�لتز،  اأوالف  يتزعمه  الذي  الدميقراطي 
ي�ًما بعد ي�م اإرادت��ه يف اللعب منفردا، مما يغرق 
االأح����زاب ال�شقيقة يف ح��ال��ة م��ن ال��ف������ش��ى.  لقد 
بني  اخل��اف��ات  بت�ش�ية  االأوروب����ي  التكامل  �شمح 
الدول بطريقة ح�شارية، لكن هذا ال يعني اختفاء 

الطم�حات وامل�شاريع ال�طنية ...

ماكرون: م�سكال اأيديولوجي
ب�����ش��ك��ل خم��ت��ل��ف: فال��شع  امل��اك��رون��ي��ة  ت��ع��م��ل     
التغلب على  الفرن�شي فن  الرئي�س  ال��دويل مينح 
التناق�شات املتاأ�شلة يف مت��شعه ال�شيا�شي بطريقة 
ال ي�شتطيع قلة من النا�س )وخا�شة م�ؤيديه( اأن 
ميار�ش�ها. ووفق وجهة النظر التي يتبناها املرء، 
ميكن اأن جند على امل�شت�ى الدويل مادة للر�شا، 
باننا  يدفع حتما لاعتقاد  يتبنى م�قًفا  اأن��ه  مبا 

ازاء �شيا�شة م�شتقلة.
   يجد اال�شتقطاب ح�ل م�شاألة املعا�شات، وظيفة 
جت���ع���ل م����ن امل���م���ك���ن مت����ي���ه ن������ع م����ن االرت����ب����اك 
الربناجمي املقلق. واإذا كان حزب النه�شة )احلزب 
االأماكن  م��ن  ل��ل��خ��روج  �شع�بة  ي��ج��د  ال��رئ��ا���ش��ي( 
البيئي”،  )“االنتقال  احلا�شر  للزمن  امل�شرتكة 
منهما،  ك��ل  هيكلة  خ���ال  م��ن  مًعا”(،  “العي�س 
ف��ي��ب��دو اأن ح��ل��ف��اءه يف ح��زب��ي ه����ري���زون وم�����دام، 
يحمان روؤية اأكرث متا�شًكا عن ال�شيا�شات العاملية 

وعلى املدى الط�يل.

االأحزاب واالأيديولوجيات: 
االنقرا�س الكبري

“مثقف�ن  ك����  ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة  االأح��������زاب  اخ���ت���ف���اء     
قطاعات  ع���ن  ال��ط���ع��ي  وال��ت��خ��ل��ي  جماعي�ن”، 
االأح�����زاب  ل��ه��ذه  “البح�ث”  اأو  “الدرا�شات” 
نف�شها، والتا�شي التدريجي لانتباه الذي ي�ىل 
واحلاجة  التكتيكات  ت��اأث��ر  حت��ت  لاأيدي�ل�جيا 
يظهر  التكلفة،  كانت  مهما  ال�ج�د،  اإىل  الفردية 
اأول���ي��ة منذ فرتة  يعد  ال��ع��امل مل  التفكر يف  اأن 
ال�شيا�شية  نقا�شاتنا  اأن  يبدو  وب��ال��ت��ايل،  ط�يلة. 
من  العديد  فهم  عن  بعيًدا  ال��زم��ن،  خ��ارج  تعي�س 
والثقافية  االق��ت�����ش��ادي��ة  ل��ل��ط��ف��رات  ال��رتاب��ط��ات، 
للمجتمعات التي �شعينا اإىل “حتليلها” من خال 

منظ�ر اعتباراتنا الذاتية فقط.
   اأكرث من اأي وقت م�شى، يبدو اأن ال�شيطرة على 
الزمن اأ�شبحت يف اأيدي القادة يف بكني اأو م��شك�، 
االوروبي،  م�شت�ى  على  وا�شنطن.  يف  فعل  وك��رد 
ف���ب���دون روؤي�����ة وا���ش��ح��ة ل��ل��ع��امل، وب�����دون حتليل 
وب���دون مثقف جماعي،  ال��راه��ن،  للعامل  وان��ت��ق��اد 
فاإن مناف�شينا �شيثرون ب�شرعة �شع�ًرا اأقل بخيبة 

اأمل من معاينة مريرة للتفاهة.
ترجمة خرة ال�شيباين

الأحزاب ال�سيا�سية توقفت عن التفكري يف عاملنا...!

*ع�ش� مر�شد الراديكاليات ال�شيا�شية يف م�ؤ�ش�شة جان ج�ري�س، باحث يف العل�م ال�شيا�شية، 
متخ�ش�س يف اليمني واالأبعاد الثقافية لل�شيا�شة، وم�ؤلف العديد من البح�ث منها “اإىل اللقاء 

غرام�شي” “من�ش�رات �شارف 2015«.

وي�شكل ان�شحاب خر�ش�ن انتكا�شة كبرة مل��شك� التي كانت قد ا�شطرت 
للتخلي عن منطقة خاركيف )�شمال �شرق( يف اأيل�ل-�شبتمرب.

ب�تني  فادمير  الرو�شي  الرئي�س  اأم��ر  بينما  التط�رات  ه��ذه  وج��اءت 
األف من جن�د االحتياط   300 بتعبئة ح�اىل  اأيل�ل-�شبتمرب   21 يف 

لتعزيز اخلط�ط الرو�شية.
�ش�يغ� ب”امل�شي قدما يف �شحب  الرو�شي �شرغي  الدفاع  وزي��ر  واأم��ر 
الق�ات”، خال اجتماع مع قائد العمليات الرو�شية يف اأوكرانيا اجلرنال 
�شرغي �ش�روفيكني الذي دعا قبيل ذلك اإىل اتخاذ هذا القرار، م�ؤكدا 

يف ال�قت نف�شه اأنه “لي�س اأمرا �شها على االإطاق«.
اأنهم  على  دليل  “هذا  اأن  االأربعاء  بايدن  االأمركي ج�  الرئي�س  وراأى 

ي�اجه�ن م�شاكل حقيقية )...( رو�شيا واجلي�س الرو�شي«.
كان  التي  املدينة  الأن  اأك��رب  اأهمية  خر�ش�ن  م��ن  االن�شحاب  وي��رت��دي 

وتابع “لذلك يجب اأن نت�خى احلذر ال�شديد، من دون انفعاالت ومن 
باأقل خ�شائر  اأرا�شينا  اأجل حترير كل  دون جمازفة غر �شرورية من 

ممكنة«.
االأوكرانية ميخايل� ب�دولياك يف وقت �شابق  الرئا�شة  و�شرح م�شت�شار 
قتال”،  دون  م��ن  خر�ش�ن  �شتغادر  رو�شيا  اأن  اإىل  ي�شر  م��ا  ن��رى  “ال 

م�ؤكدا اأن “بع�س )الق�ات( الرو�شية ال تزال يف املدينة«.
القيادة اجلن�بية  با�شم  الناطقة  ناتاليا ج�ميني�ك  من جهتها، ذكرت 
بب�شاطة  ي��ح��اول���ن  “اإنهم  ب��ر���س  ف��ران�����س  ل���ك��ال��ة  االأوك�����راين  للجي�س 
اأنهم يعربون  “تعمدهم االإعان  واأ�شافت  اخلروج من و�شع �شعب”. 

من ال�شفة الي�شرى )لنهر دنيربو( مل يفاجئ اأحدا«.
م�شددة على اأن  وتابعت “لكننا نعلم اأنه ال يزال يتعني علينا القتال”، 

معركة خر�ش�ن مل تنته.
اأما نائبة وزير الدفاع االأوكراين هانا ماليار فقالت اإنه “من امل�شتحيل 
الأي  ا�شتعداد  على  دائما  تك�ن  اأن  يجب  معهم  ال��رو���س.  ك��ام  ت�شديق 

�شيء«.

•• كييف-اأ ف ب

بدت ال�شلطات االأوكرانية م�شككة بعد اإعان رو�شيا �شحب ق�اتها من 
ا�شتمرار القتال لل�شيطرة على هذه  اأنها تت�قع  اإىل  خر�ش�ن، م�شرة 

املدينة الكربى التي ا�شت�لت عليها م��شك� يف بداية هج�مها.
اأرك���ان اجلي��س  هيئة  رئي�س  اأع��ل��ن  ال��غ��زو،  ب��دء  م��ن  اأ�شهر  ت�شعة  وبعد 
اأك��رث من مئة  اأن  االأمركية اجل��رنال االأمركي م��ارك ميلي االأرب��ع��اء 
األف جندي رو�شي قتل�ا اأو جرح�ا، م�شرا اإىل اأن اخل�شائر يف �شف�ف 

الق�ات االأوكرانية قد تك�ن مماثلة.
واأعرب امل�ش�ؤول الع�شكري االأمركي الكبر عن اأمله يف اإجراء حمادثات 
الإنهاء احلرب، الأن الن�شر الع�شكري لي�س ممكنا ال لرو�شيا وال اأوكرانيا، 

على حد ق�له.
واأ�شاف “يجب اأن يك�ن هناك اعرتاف متبادل باأن الن�شر الع�شكري ال 
الع�شكرية،  بال��شائل  الدقيق،  وباملعنى  االأرج��ح،  يتحقق على  اأن  ميكن 

لذلك يجب اللج�ء اإىل و�شائل اأخرى«.

النزاع هي العا�شمة ال�حيدة للمنطقة  األف ن�شمة قبل   280 ي�شكنها 
التي احتلتها الق�ات الرو�شية يف بداية هج�مها على اأوكرانيا.

التي طالب ب�تني  اأوك��ران��ي��ا  االأرب���ع يف  املناطق  واح��دة من  اأي�شا  وه��ي 
ب�شمها اإىل م��شك� قبل �شتة اأ�شابيع. واحتفل الرئي�س الرو�شي بعمليات 
الفتات  حتت  احلمراء  ال�شاحة  يف  م��شيقي  احتفال  خال  هذه  ال�شم 

تعلن اأن رو�شيا �شتك�ن حا�شرة هناك “اإىل االأبد«.
لكن كييف تلّقت بحذر اإعان االن�شحاب الرو�شي، م�شرة اإىل اأنها ت�شتبه 

يف اأن م��شك� تريد جر ق�اتها اإىل معركة مدن �شعبة يف خر�ش�ن.
وقال الرئي�س االأوكراين ف�ل�دمير زيلين�شكي م�شاء االأربعاء اإن باده 
تنظر “بحذر �شديد” اإىل اإعان االن�شحاب الرو�شي. واأ�شاف يف ر�شالته 
“بادرة  ُيظهر  وال  هدايا  يعطينا  ال  “العدو  االأوكرانيني  اإىل  الي�مية 

يجب اأن نك�شب كل �شيء«. ح�شن نية”، 

كييف تتوقع ا�ستمرار القتال يف خري�سون 

وف�شلت جل�شة اخلمي�س برغم ت�فر ن�شاب انعقادها باأكرثية 
ن�اب ليطيح�ا  ين�شحب  اأن  االأوىل، قبل  ال��دورة  الثلثني يف 
الن�اب  جمل�س  رئي�س  وع��ني  الثانية.  ال���دورة  يف  بالن�شاب 
املقبل، ح�شب  ال�شاد�شة اخلمي�س  للجل�شة  نبيه بري م�عداً 
ال�كالة ال�طنية لاأنباء. ويحتاج املر�ّشح يف الدورة االأوىل 
من الت�ش�يت اإىل غالبية الثلثني اأي 86 �ش�تاً للف�ز. ويف 
حال جرت دورة ثانية فالغالبية املطل�بة عندها 65 �ش�تاً. 

وال تل�ح يف االأفق حل�ل قريبة.
ويف لبنان، عادة ما ي�ؤخر نظام الت�ش�يات واملحا�ش�شة القائم 
وبينها  املهمة،  القرارات  والطائفية،  ال�شيا�شية  الق�ى  بني 

ت�شكيل احلك�مة او انتخاب رئي�س.
�شدة  ف����راغ يف  م���ن  ع��ام��ني  م���ن  اأك����رث  وب��ع��د   ،2016 ويف 
الرئا�شة، انتخب ع�ن رئي�شاً بعد 46 جل�شة اإثر ت�ش�ية بني 

االأفرقاء ال�شيا�شيني.

الربملان اللبناين يف�سل جمددًا يف انتخاب رئي�س للجمهورية 
•• بريوت-اأ ف ب

ف�����ش��ل ال���ربمل���ان ال��ل��ب��ن��اين اخل��م��ي�����س ل��ل��م��رة اخل��ام�����ش��ة على 
انق�شامات  ظل  يف  للباد  جديد  رئي�س  انتخاب  يف  الت�ايل 
عميقة بعد ع�شرة اأيام من دخ�ل الباد يف فراغ رئا�شي اإثر 
الربملان  ف�شل  وي�ؤ�شر  مي�شال ع�ن.  الرئي�س  والية  انق�شاء 
االنتخابية  العملية  اأن  اإىل  االآن،  حتى  مر�شح  انتخاب  يف 
ال��شع يف  ت�شتغرق وقتاً ط�يًا، ما يزيد من تعقيدات  قد 
ما  ن���ادراً  وحيث  خانقة  اقت�شادية  اأزم���ة  يف  الغارقة  ال��ب��اد 
ب�رقة  نائباً   47 واق��رتع  املحددة.  الد�شت�رية  املهل  حُت��رتم 
من  امل��دع���م  مع��س  مي�شال  ال��ن��ائ��ب  حظي  فيما  بي�شاء، 
بينها  اأخ��رى  وكتل  جعجع  �شمر  بزعامة  اللبنانية  الق�ات 
و�ش�ت  �ش�تاً.  ب�34  جنباط،  وليد  ال��درزي  الزعيم  كتلة 
ع�����ش��ام خليفة.  واالأ���ش��ت��اذ اجل��ام��ع��ي  امل�����ؤرخ  اإىل  ن����اب  �شتة 

•• وا�صنطن-وكاالت

ال�شيا�شي  وال���ب���اح���ث  ال���ك���ات���ب  ق����ال 
ال��ف��رن�����ش��ي دوم��ي��ن��ي��ك م����ي���زي بعد 
املا�شي  االأ�شب�ع  يف  اإ�شرائيل  زي��ارت��ه 
�شهدت  ال���ت���ي  االن���ت���خ���اب���ات  مل��ت��اب��ع��ة 
انت�شار ائتاف مييني مت�شدد بقيادة 
االأمة  “هذه  اإن  نتانياه�،  بنيامني 
االنزالق  من  تنج�  ال  قد  النا�شئة” 

اإىل “دميقراطية غر ليربالية«.
“يل  ���ش��ح��ي��ف��ة  م������ي�����زي يف  وق�������ال 
ن�فمرب   1 يف  ال��ف��رن�����ش��ي��ة  اإيك�” 
االنتخابات  “ي�م  ال��ث��اين:  -ت�شرين 
�ش�ارع  اأجت����ل يف  اإ���ش��رائ��ي��ل، كنت  يف 
اأب��ي��ب، ومل يكن ه��ن��اك م��ا ي�شر  ت��ل 
يك�ن  ق���د  ال���ب���اد  م�شتقبل  اأن  اإىل 
على املحك رغم الافتات االنتخابية 
واحلافات.  امل��ب��اين  على  ال�شخمة 
العامة اخلام�شة  انتخاباتهم  لكن يف 
يف اأرب����ع����ة اأع���������ام، ب����دا ���ش��ك��ان اأك���رب 
الباد  يف  وثقافية  اقت�شادية  مدينة 

مت�ترين، اإن مل يكن غر مبالني«.
بعد  االن��ط��ب��اع  انح�شر  م��ا  و���ش��رع��ان 
ن�شبة م�شاركة جتاوزت %70، وهي 
االنتخابات  مع  مقارنة  كبرة  ت�شبة 
ال�شابقة. ولكن مل يظهر اأن اإ�شرائيل 
ح�شب  حت�ل”،  ح���اف���ة  ع��ل��ى  ك���ان���ت 

الكاتب.

ميني متطرف عن�سري
بجمه�رية  ي�شمى  م��ا  �شتتمكن  »ه��ل 
املتدلية  امل��ث��ل��ي��ني  ب���اأع���ام  اأب���ي���ب  ت���ل 
الت�ش�يق  ووك������االت  ال�����ش��رف��ات  م���ن 
ال��ع��ق��اري ال��ت��ي ت��ق��دم ب��ن��ت��ه��او���س مع 
جاك�زي واإط��االت على البحر، من 
اإىل  نتانياه�  بنيامني  ع�دة  مقاومة 

ال�شلطة؟”يت�شاءل الكاتب.
املرة  ه���ذه  نتنياه�  “بيبي”  ي��راأ���س 
 120 اأ�شل  من  64 مقعداً  باأغلبية 
يف الكني�شت ائتافاً ي�شم حزباً ميينياً 
متطرفاً �شريراً، رغم اأن �شعاره لي�س 
بب�شاطة  ولكنه  دينياً،  وال  �شهي�نياً 

عن�شري ب�شكل علني.

•• باري�س-اأ ف ب

فرن�شا  ب�����ني  ال����ت�����ت����ر  ت�������ش���اع���د 
ا�شتقبال  ب�شاأن  االأرب��ع��اء  واإيطاليا 
ال�شفينة “او�شن فايكينغ” اإحدى 
ال�����ش��ف��ن االإن�������ش���ان���ي���ة ال��ع��ال��ق��ة يف 
البحر املت��شط وعلى متنها مئات 
امل��ه��اج��ري��ن، م���ا دف���ع ب��اري�����س اإىل 
“غر املقب�ل”  اإدان��ة رف�س روم��ا 

لر�ش� ال�شفينة.
التابعة  ال�����ش��ف��ي��ن��ة  ك���ان���ت  وي��ن��م��ا 
او  “ا�س  للمنظمة غر احلك�مية 
 234 وعلى متنها  ا�س مت��شط” 
فرن�شا  اإىل  م��ت���ج��ه��ة  م���ه���اج���راً، 
اإيطاليا  “�شمت  ا�شتنكارها  بعد 
يدور خاف  االآذان”،  الذي ي�شم 

دبل�ما�شي بني البلدين.
واأو�����ش����ح م��ك��ت��ب رئ��ي�����ش��ة ال������زراء 
اليمينية  اجل����دي����دة  االإي���ط���ال���ي���ة 
اأنها  امل��ت��ط��رف��ة ج���رج��ي��ا م��ي��ل���ين 
على  واف��ق��ت  ال��ت��ي  فرن�شا  ���ش��ك��رت 
ال�شفينة  ا�شتقبال  على  ق�لها  حد 

يف اأحد م�انئها.
ال�شلطات  من  نفيا  واجهت  لكنها 
“ال�شل�ك  دان���ت  ال��ت��ي  الفرن�شية 
غر املقب�ل” للنظراء االإيطاليني، 
والروح  البحار  لقان�ن  “املخالف 
ذكر  ك��م��ا  االأوروبي”،  ال��ت�����ش��ام��ن 
ل���ك��ال��ة فران�س  م�����ش��در ح��ك���م��ي 

بر�س.
احلك�مة  ب��ا���ش��م  امل���ت���ح���دث  ودع�����ا 
الفرن�شية اأوليفييه فران اإيطاليا 
بدورها”  “تق�م  اأن  اإىل  االأرب��ع��اء 
االأوروبية”  التزاماتها  و”حترتم 

عرب ا�شتقبال ال�شفينة.
وقال فران اإن “ال�شفينة م�ج�دة 
حاليا يف املياه االإقليمية االإيطالية 
اأوروب���ي���ة وا�شحة  ق���اع��د  وه��ن��اك 
الذين هم  االإيطالي�ن  قبلها  جدا 
يف ال�اقع امل�شتفيد االأول من اآلية 

الت�شامن املايل االأوروبية«.
واأ�����ش����اف ال���ن���اط���ق ال��ف��رن�����ش��ي اأن 
للحك�مة  احل����������ايل  “امل�قف 
الت�شريحات  �شيما  وال  االإيطالية 
ال�شفينة  ل��ه��ذه  ال�����ش��م��اح  ورف�������س 

بالر�ش�” اأمر “غر مقب�ل«.
الدبل�ما�شية  “االآليات  اأن  وت��اب��ع 
ال تزال جارية بينما اأحتدث اإليكم 

القرن  م���ن  االأول  ال��ع��ق��د  ب���داي���ة  يف 
خ�شم  يف  وال����ع���������ش����ري����ن،  احل���������ادي 
قادة  ل��دى  ك��ان  ال��ث��ان��ي��ة،  االنتفا�شة 
اإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ني م��ث��ل اأري����ي����ل ����ش���ارون 
لفرن�شا،  خ��ا���ش��ة  الأوروب��������ا  ر����ش���ال���ة 
ال��ت��ي ت�شم اأك���رب ج��ال��ي��ة ي��ه���دي��ة يف 
“نحن  م��ف��اده��ا  الغربية”  اأوروب�������ا 
االإ�شرائيلي�ن يف اخلط�ط االأمامية 
االإ�شامي.  االإره���اب  يف احل��رب �شد 
دورك  ف�����ش��ي��اأت��ي  ح�����ذراً،  ت��ك��ن  مل  اإذا 

ب�شرعة«.
دع����ا اجلالية  ن��ف�����ش��ه،  ����ش���ارون  ح��ت��ى 
اإىل  الهجرة  اإىل  الفرن�شية  اليه�دية 
اليه�دية  ال��دول��ة  وت�شكل  اإ�شرائيل. 
ال��ي���م يف ح��د ذات��ه��ا حت��ذي��راً بطبيعة 
ب�����ش��ب��ب م���ن الذين  خم��ت��ل��ف��ة، ل��ي�����س 
اأ�شبحت  م��ا  م��ا   ب�شبب  ب��ل  تقاتلهم، 
الق�مية  طليعة  يف  دول���ة  عليه،  ه��ي 
تكن  اإن مل  ت��ط��رف��اً،  االأك���رث  الدينية 
دميقراطية على حافة االنهيار، دولة 
امل�شيطرة  ال�شيا�شية  ال��ق���ى  ت��دع��� 
اإىل  فيها �شراحة  االآن  ال�شلطة  على 
طرد الفل�شطينيني والقتال الرجعي 

�شد احلداثة.

املراأة يف خطر
ويق�ل م�يزي: “اعتادت اإ�شرائيل اأن 
بعدد  نا�شئة،  دول��ة  مبكانتها  تتباهى 
واإبداع  ن�بل،  جائزة  على  احلا�شلني 
فنانيها، وما اإىل ذلك. اإذا اأردنا اتباع 
برنامج اليمني املتطرف االإ�شرائيلي 
الريا�شيات  ت��دري�����س  ف����اإن  ح��رف��ي��اً، 
مكان  اإىل  �شينحرفان  واالإجن��ل��ي��زي��ة 
متاماً.  منعهما  يكن  مل  اإن  ث��ان���ي، 
العلم، �شد االنفتاح  الكفاح �شد  هذا 
جنب  اإىل  جنباً  ي�شر  ال��ع��امل،  على 
مع الت�شكيك يف دور املراأة يف املجتمع 
عندهم،  امل��راأة  ف�ظيفة  االإ�شرائيلي. 
ب�شراحة، اإجناب االأطفال. يا لها من 
املثال  ه�  ه��ذا  هل  ماأ�ش�ية!  مفارقة 
الرجعي ه� حقاً ما تريد اإ�شرائيل اأن 
تتجه اإليه، يف وقت تريد فيه �شريحة 
متطرفة من هذا املجتمع طرد العرب 

من بينهم؟” يت�شاءل الكاتب.

بن غفري 
واأ�شاف م�يزي “قد نعتقد اأن اليمني 
امل��ت��ط��رف يف ال���ب���اد، ح��ت��ى ل���� كان 
مي�شك بزمام اإ�شرائيل، لن يك�ن قادراً 
على زعزعة اأ�ش�س جمه�رية تل اأبيب. 
لكن ال ي��زال ق��ادراً على اإحل��اق �شرر 
اإ�شرائيل.  يف  بالدميقراطية  خطر 
كنت ع�ش�اً يف املجل�س ال��دويل ملعهد 
ل�شن�ات،  االإ�شرائيلي  الدميقراطية 
الفرن�شيني  امل���داف���ع���ني  ج���ان���ب  اإىل 
بادينرت،  روب��رت  االإن�شان  حق�ق  عن 
و�شيم�ن فيل. وكانت اإحدى اأول�يات 
ا�شتقال  على  احلفاظ  املجل�س  ه��ذا 
املحكمة العليا يف الباد. ودون �شلطة 
ق�شائية، األن تخاطر اإ�شرائيل، دولة 
ن�شبي  ان��ت��خ��اب��ي  ون��ظ��ام  د���ش��ت���ر  دون 
الف�شاد  ف��ري�����ش��ة  ب��ال�����ش��ق���ط  ث���اب���ت، 

املطلق، ودخ�ل ع�شر ف��شى .
ما بعد الدميقراطية؟«.

»باال�شتفادة من اخلاف بني ال��شط 
نتانياه�  رب��ح  اإ�شرائيل،  يف  والي�شار 

جي�رجيا  فعلت  ك��م��ا  مت��ام��اً  ره��ان��ه، 
ول��ك��ن لتفعل  اإي��ط��ال��ي��ا.  م��ي��ل���ين يف 
دعم  على  االعتماد  عليها  ك��ان  ذل��ك، 
ق�ى اأكرث تطرفاً واأف�شل تنظيماً من 
“ف�رزا  اأو  �شالفيني  ماتي�  “ليغا” 
يف  ب��رل�����ش��ك���ين.  �شيلفي�  اإيطاليا” 
ال����اق���ع، مي��ك��ن ال��ع��ث���ر ع��ل��ى مقارنة 
اإيطاليا،  يف  ل��ي�����س  م���اءم���ة  اأك�����رث 
ول��ك��ن يف اجل�����ار، األ��ي�����س اإي��ت��م��ار بن 
لليمني  اجل�����دي�����د  ال���ن���ج���م  غ����ف����ر، 
اأ�شبح  ال���ذي  امل��ت��ط��رف  االإ���ش��رائ��ي��ل��ي 
االآن “�شانع املل�ك” اجلديد ب� 14 
ال�شحايف  �شاكلة  على  �شخ�شاً  نائباً، 
ويجيب  زمي�ر؟”.  اإيريك  الفرن�شي 
ب�شكل  “اأقل ثقافة  اإنه  الكاتب قائًا 
الفرن�شي  ال�شيا�شي  ه���ذا  م��ن  ك��ب��ر 
اليميني املتطرف، ولكنه اأكرث مهارة 

�شيا�شياً«.

دميقراطية غري ليربالية
اأي�شاً  امل��ف��ي��د  “من  م����ي���زي  وت���اب���ع 
مقارنة ال��شع مع ال�اليات املتحدة. 
وال��ت�����ش��اوؤل اإذا ك��ان م��ا ح��دث للت� يف 

يحدث  ما  م�شبقاً  �شر�شم  اإ�شرائيل 
الن�شفي  ال���ت���ج���دي���د  ان���ت���خ���اب���ات  يف 
اأن  “يبدو  واأردف  االأم����ري����ك����ي����ة«. 
املتحدة  ال���الي��ات  يف  الدميقراطية، 
اأ�شبحت  ���ش���اء،  ح��د  على  واإ�شرائيل 
جيد،  ���ش��يء  للنخب.  اإزع����اج  م�����ش��در 
اخللفية،  يف  م��ه��م��ل  ل��ك��ن��ه  ب��ال��ط��ب��ع، 
مقارنة مع االأول���ي��ات االأخ��رى مثل 

االأمن املادي اأو االقت�شادي«.
اأن  “ميكننا  ب����ال����ق�����ل:  واخ����ت����ت����م 
اليمينية  الكتلة  اأن  يف  ال��ع��زاء  جن��د 
ط�يًا،  ت��دوم  لن  رمب��ا  االإ�شرائيلية 
كبرة،  ال��داخ��ل��ي��ة  ت��ن��اق�����ش��ات��ه��ا  واأن 
على  ق����ادراً  ي��ك���ن  ل��ن  نتانياه�  واأن 
ال�����ش��ي��ط��رة ع��ل��ى ب���ن غ��ف��ر واأف���ك���اره 
املتطرفة. لكن ميكننا اأي�شاً اأن نرتعد 
االنتخابات،  ه��ذه  بعد  اأن��ه  فكرة  م��ن 
اأح�شن  يف  اإ�����ش����رائ����ي����ل،  اأ����ش���ب���ح���ت 
االأح�ال، دميقراطية غر ليربالية، 
مثل املجر بقيادة فيكت�ر اأوربان، ويف 
فا�شلة.  دميقراطية  االأح�����ال،  اأ���ش���اأ 
اأمام  االآن  ت��ق��ف  امل��ت��ح��دة  وال����الي���ات 

اخلطر نف�شه«.

لذلك ال ميكنني اإ�شافة املزيد«.
واأك��د ف��ران اأن��ه “ال ي��زال اأمامنا 
قبل  ب�شع �شاعات من املناق�شات” 
املياه  اإىل  املمكن  ال�شفينة  و�ش�ل 
ما  ح��ال  اأي  و”على   “ الفرن�شية 
وعد  لكنه  املرحلة”،  ه��ذه  يف  زلنا 
م����ع ذل�����ك ب������اأن “ال ي�����ش��م��ح اأح����د 
ال�شفينة الأدن��ى قدر  بتعر�س هذه 
من املخاطر، وبالتاأكيد االأ�شخا�س 

على متنها اأي�شا«.
ال�شلطة  رئي�س  اأكد  ذلك،  بانتظار 
جيل  ك����ر����ش���ي���ك���ا  يف  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة 
���ش��ي��م��ي���ين م�������ش���اء ال���ث���اث���اء اأن 
“م�شتعدة  ال��ف��رن�����ش��ي��ة  اجل���زي���رة 
+اأو�شن  ال�شتقبال  االأم���ر  ل��زم  اإذا 

فايكنغ+ م�ؤقتا يف اأحد م�انئها«.
مر�شيليا  ب��ل��دي��ة  رئ��ي�����س  و����ش���رح 
)ج���ن����ب ����ش���رق( ب��ي��ن���ا ب���اي���ان من 
بر�س  ف���ران�������س  ل����ك���ال���ة  ج���ان���ب���ه 
احلك�مة  “حث  ان������ه  االرب������ع������اء 
ال��ف��رن�����ش��ي��ة ق��ائ��ا ان���ه ���ش��رف لنا، 

�شرف لفرن�شا ان ن�شتقبلهم«.
ت�اجهتا  وروم�����ا  ب��اري�����س  وك���ان���ت 
ال�شفينة  ب�شاأن  �شن�ات  اأرب���ع  قبل 
للمنظمة  التابعة  “اأك�اري��س” 

غر احلك�مية نف�شها وكانت تقل 
629 مهاجًرا.

الفرن�شي  املعهد  يف  الباحث  وق��ال 
للعاقات الدولية )اإيفري( ماتي� 
“ن�شهد  ب��ر���س  ل��ف��ران�����س  ت��اردي�����س 
فرن�شا  ب��ني  دبل�ما�شية  م���اج��ه��ة 
الأو�شاع  ث��غ��رة  ت��ف��ت��ح   ، واإي��ط��ال��ي��ا 
اإيطاليا  الن�ع الأن  اأخرى من هذا 
االتفاقية  يف  ب��������ش����ح  ت�����ش��ك��ك 
كانت  التي  )للت�شامن(  االأوروبية 

ل�شاحلها«.
يكن  “مل  امل��ن��ظ��م��ة  اأن  واأ�����ش����اف 
م���ق��ف��ه��ا ي����م���ا ط��ل��ب ال���ر����ش���� يف 
ميناء فرن�شي اإذ اإنها طبقت دائًما 
ال��ق��ان���ن ال��ب��ح��ري، اأي ال��ر���ش��� يف 

اأقرب ميناء اآمن«.
“اأو�شن  رك���������اب  ع�����ن  ومب�����ع�����زل 
اإن�شانية  �شفن  ا�شطرت  فايكينغ” 
م��ف��او���ش��ات �شعبة  ع����دة الإج������راء 
يف االأي���ام االأخ���رة من اأج��ل اإنزال 
مهاجرين، مع احلك�مة االإيطالية 
االأكرث ميينية منذ احلرب العاملية 
الثانية والتي تعهدت تبني م�قف 

�شارم حيال املهاجرين.
واأك����د وزي���ر اخل��ارج��ي��ة االيطايل 

ن�شرت  مقابلة  يف  تاجاين  انت�ني� 
االربعاء ان النهج اجلديد املت�شدد 
اليطاليا يف جمال �شيا�شة الهجرة 
ه� ر�شالة حل�س الدول االأخرى يف 
االحتاد االوروبي على لعب دورها.
ا�شتقبال  ف��رن�����ش��ا  ق����رار  ان  وق����ال 
مت��شط”  ا�����س  او  “ا�س  ���ش��ف��ي��ن��ة 
ان  يثبت  ايطاليا  يف  الر�ش�  اأرادت 
ن  رغ��م  تعمل  اال�شرتاتيجية  ه��ذه 
باري�س مل ت�ؤكد مثل هذا العر�س. 
“نحن  ال�����زي����ر االي����ط����ايل  وق�����ال 
ممتن�ن لفرن�شا التي اظهرت رغبة 
يف اتخاذ قرار يخفف ال�شغط عن 
ايطاليا ما يثبت انها تفهم �شرورة 
وج�د مقاربة ت�شامن حازمة بني 

دول االحتاد االوروبي«.
جلزء  ال��ب��داي��ة  يف  روم���ا  و�شمحت 
حاول�ا  الذين  الناجني  من  فقط 
العب�ر بني �ش�احل �شمال اإفريقيا 
واأوروبا بالنزول اإىل الر�شيف، ما 

اأثار ا�شتياء منظمات اإن�شانية.
لثاث  �شمحت  املطاف  نهاية  ويف 
ركابها  ك��ل  ب���اإن���زال  اإ���ش��ع��اف  �شفن 

الثاثاء.
اأب����اف«  “رايز  ال�����ش��ف��ن  وب���ني ه���ذه 

�شفينة  وهي   )Rise Above(
احلك�مية  غ��ر  للمنظمة  ت��اب��ع��ة 
االأملانية “اليفاين” التي متكنت 
البالغ  املهاجرين  جميع  نقل  من 
اأق�شى  اإىل  م��ه��اج��راً   89 ع��دده��م 

جن�ب اإيطاليا.
وم�شاء الثاثاء، متكنت ال�شفينتان 
ال�����ت�����ي ت�����رف�����ع ال����ع����ل����م االأمل����������اين 
ملنظمة  التابعة   ”1 “هي�مانيتي 
 SOS( »ا�س او ا�س هي�مانيتي“
و”جي�   )Humanity
“اأطباء  ملنظمة  التابعة  بارنت�س” 
ح����ايل  اإن�������زال  م���ن  ب���ا حدود” 
ا يف ميناء كاتانيا بعد  250 �شخ�شً

م�افقة االإيطاليني.
زيادة  ال��ع��ام  ه��ذا  اإيطاليا  وت�شهد 
حادة يف عدد الذين دخل�ا اأرا�شيها 
ع���ن ط��ري��ق ال��ب��ح��ر ح�����ش��ب اأرق����ام 
باأن  ت��ف��ي��د  ال��ت��ي  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة 
اإىل  و����ش���ل����ا  ���ش��خ�����س   88100
االأول/يناير مقابل  �ش�احلها منذ 
على  و30400  األ���ف���ا   56 ن��ح��� 
من  نف�شها  الفرتة  خ��ال  الت�ايل 
االأزم���ة  �شنتا  و2020،   2021

ال�شحية.

يل اإيكو... بعد فوز اليمني املتطرف: دميقراطية اإ�سرائيل يف خطر

توتر بني باري�س وروما ب�ساأن مئات املهاجرين العالقني 



اجلمعة   11  نوفمبر    2022  م   -    العـدد   13695  
Friday    11    November    2022   -  Issue No   13695 عربي ودويل

11

ل توجد امراأة يف املكتب ال�سيا�سي، ومتو�سط عمر يتعار�س مع العرف

قراءة يف موؤمتر احلزب ال�سيوعي ال�سيني:

قيادة قوية على راأ�س �سني تتهددها اله�سا�سة...!
•• الفجر -اإميانويل فريون 

ترجمة خرية ال�صيباين
ال�سيني  ال�سيوعي  للحزب  الع�سرين  املوؤمتر  ُعقد     
يف الفرتة من 16 اإىل 22 اأكتوبر. ولئن اأكد مركزة 
ال�سيوعي  احلزب  على  وخا�سة  ال�سني،  يف  ال�سلطة 

يف  مليون،   96.7 عددهم  البالغ  واأع�سائه  ال�سيني 
ال�سيا�سية  اللحظة  هذه  فاإن  بينغ،  جني  �سي  اأيــدي 
ال�سني  ه�سا�سة  عــن  ملحة  ا  اأي�سً اأعــطــت  املحورية 
املنكفئة على ذاتها، ويف الوقت نف�سه ، تزداد عدائية 
فهل  الليربايل...  والغرب  االإقليميني  جريانها  جتاه 

هذه العدائية اعرتاف ب�سعف متزايد؟

احتفالية كربى متنازع عليها يف تكتم
متاًما،  املقننة  واللياقة  الكبري  العــر�س  قلب  يف     
املوؤمتر  هــذا  خــالل  رئي�سي  قــرار  اأي  اتخاذ  يتم  مل 

الع�سرين.
اأع�ساء  جميع  بينهم  من  مندوبًا،   2296 ح�سر     
اللجنة املركزية واللجنة الدائمة للمكتب ال�سيا�سي 

وكبار ال�سخ�سيات يف احلزب، مبا يف ذلك دين �سونغ 
الرئي�س  اأعوام، وكذلك   106 العمر  البالغ من  بينغ 
التوايل،  على  بــاو،  جيا  وويــن  جينتاو  هو  ال�سابق 
االأمني العام ورئي�س الوزراء ال�سابق، اأو ت�سانغ قاويل 
التن�س بينغ  ب�ساأن اغت�ساب العبة  )الذي كان قلًقا 

�سواي(.

�شي جني بينغ )و�شط( واأع�شاء جدد اآخرون يف اللجنة الدائمة للمكتب ال�شيا�شي للحزب ال�شي�عي ال�شينيامل�شهد االكرث اثارة يف امل�ؤمتر
    �شادقت هذه االحتفالية بنظام 
منت�شر على ال�الية الثالثة التي 
لاأمني  ����ش���ن����ات  خ��م�����س  م��دت��ه��ا 
بينغ،  ����ش���ي ج����ني  ل���ل���ح���زب  ال����ع����ام 
���ا يف  وال������ذي ���ش��ي��ت��م ت��ث��ب��ي��ت��ه اأي�������شً
مار�س 2023 كرئي�س جلمه�رية 

ال�شني ال�شعبية.
   ط�ال االأ�شب�ع الذي انعقد فيه 
امل�ؤمتر )وحتى قبل عدة اأ�شابيع(، 
�شط�ة  البلد حت��ت  ح��ي��اة  ُو���ش��ع��ت 
يف  امل��ل�����ش��ق��ات  تعليق  مت  احل����دث. 
دعائية  حملة  وتنظيم  م��ك��ان،  ك��ل 
وا�شعة يف االأماكن العامة واملدار�س 

وال�شركات واجلامعات.

تكرمي املوالني ل�سي
ورمزية  ال�شلطة  �شخ�شنة  اإن      
ي���رتك���ان  االأحمر”،  “النظام 
الت�شكيل  على  تخيم  كبرة  عتمة 
فاإذا  ال�شيا�شي.  للمكتب  النهائي 
من  لل�شن  “احلد”  ق��اع��دة  كانت 
على  ت��ف��ر���س  ع��اًم��ا   68 اإىل   67
العديد من االأع�شاء املغادرة، فاإن 
امل�شاجرات الداخلية داخل احلزب 

قد ا�شتدت يف ال�شن�ات االأخرة.
“ت�ازن”  ه��ن��اك  ك���ان  وب��ي��ن��م��ا      
امل��خ��ت��ل��ف��ة للحزب  ال��ف�����ش��ائ��ل  ب��ني 
�شي  اأن  يبدو  ال�شيني،  ال�شي�عي 
ج����ني ب��ي��ن��غ ف���ر����س ال���ع���دي���د من 
واحد  لع�ش�  فقط  و�شمح  اأتباعه 
اأو اثنني من ف�شائل جيانغ زميني 
للتذكر  مبقعد.  ال�شباب  ورابطة 
)ال���راب���ط���ة،  ال��ع�����ش��ائ��ر  ه�����ذه  اأن 
االأم������راء  �شنغهاي”،  “جماعة 
و�ش�ل  حتى  كانت،  التي  احلمر( 
 ،2012 ع���ام  ال�����ش��ل��ط��ة  اإىل  ���ش��ي 
احلزب،  داخ��ل  ال�ظائف  تتقا�شم 

فقدت نف�ذها اإىل حد كبر.
   ب���داًل م��ن ذل���ك، ع���زز ���ش��ي جني 
االعتماد  خ��ال  من  �شلطته  بينغ 
مقاطعة  وهي  “ت�شجيانغ”،  على 
ت���ق���ع ج���ن����ب ���ش��ن��غ��ه��اي ك�����ان قد 
م�شرته  خ����ال  ���ش��اب��ًق��ا  ح��ك��م��ه��ا 
العديد  ت��ع��ي��ني  مت  ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة. 
وبلديات  مناطق  يف  امل���ال��ني  م��ن 
ا�شرتاتيجية  م���اق��ع  ويف  رئي�شية 

للحزب والدولة.
واإذالل  امل����ؤمت���ر  اخ��ت��ت��ام  ع�شية     
اأمام  رم��زي��ة  ه��� جينتاو )ع��ام��ة 
باإق�شاء  وال���ع���امل  ال�����ش��ني  اأع����ني 

ال�اليات  مع  املت�شاربة  بالعاقة 
باالندفاع  ��ا  اأي�����شً ول��ك��ن  امل��ت��ح��دة، 
املت�شّرع للنظام ال�شيني حتت حكم 

�شي جني بينغ.

نحو احلرب؟
ع��ل��ى عدة  ال�����ش���ء  ت�شليط      مت 
امل�ؤمتر:  خ���ال  رئي�شية  ت���اري��خ 
غ���ازات  ان��ب��ع��اث��ات  ذروة   ،2025
-2020 احل������راري؛  االح��ت��ب��ا���س 
احلديثة”؛  “ال�شني   ،2030
“ال�شني   ،2049-2030
املزدهرة”؛ ولعام 2049، “جي�س 
من الطراز العاملي” والق�ة االوىل 
بالذكرى  ل��اح��ت��ف��ال  ال���ع���امل  يف 
املئ�ية جلمه�رية ال�شني ال�شعبية 

اأو 2060 وحياد الكرب�ن ...
االج����ن����دة  ه�������ذه  ج����ان����ب  اإىل     
ال��زم��ن��ي��ة، ه��ن��اك اأج���ن���دة اأخ����رى، 
وه�����ي ال�������ش���ي���خ����خ���ة، وال�����دي������ن، 
انفجرت،  التي  البطالة  ومعدالت 
اجلامح  اال���ش��ت��ه��اك  وا���ش��ت��م��رار 

للم�اد الكرب�نية ...
   اأخ����ًرا، امل�����ش��اري��ع ال��ك��ربى مثل 
اجلديدة”  احل������ري������ر  “طرق 
واجلغرافيا  ال�شيا�شية  للجغرافيا 
“احللم  اأو  االق������ت�������������ش������ادي������ة، 
االجتماعي  ل��ل��ن��م���ذج  ال�شيني” 
واحل���ك��م��ة، ف��ق��دت ج��ان��ب��ا كبرا 
ال�شعيدين  على  م�شداقيتها  من 

الدويل والداخلي.
اخل��������ي��������ارات  ق���������������راءة  ع�����ن�����د     
اأن  ن��رى  ل��ل��ح��زب،  اال�شرتاتيجية 
املتحدة  ال����الي���ات  م���ع  ال��ت��ن��اف�����س 
من  م�������ك�������ان.  ك�������ل  يف  م��������ج��������د 
مرورا  ت��اي���ان،  اىل  التكن�ل�جيا 
ل���ن تك�ن  اأوك���ران���ي���ا،  ب���احل���رب يف 
م��ن ممار�شة  ال��ق��ادم��ة  ال�����ش��ن���ات 
�شن�ات  لل�شلطة  بينغ  ج��ني  ���ش��ي 
ال�شني  ال��داخ��ل��ي��ة يف  ال�����ش��ع���ب��ات 
بتبل�ر  �شتتعلق  ما  بقدر  واحل��زب 
ال�����ش��راع م��ع ال��ق���ة االأخ���رى التي 
ال����غ����رة واخل�������ش���ي���ة. فهل  ت���ث���ر 
االقت�شادية  ال��رتاب��ط��ات  �شتكفي 
م�اجهة  اأي  لتجنب  وال�شناعية 

مبا�شرة؟
*اأ�ستاذ-باحث -املدر�سة 
البحرية، املعهد الوطني 

للغات واحل�سارات
 ال�سرقية »اإينالكو«

الف�شائل الداخلية املعار�شة ل�شي 
جني بينغ(، مت الك�شف عن ت�شكيل 
اللجنة الدائمة للمكتب ال�شيا�شي 
 205( امل������رك������زي������ة  وال����ل����ج����ن����ة 
التعيينات  تلك  وت�شهد  اأع�شاء(. 
�شبه  بينغ  جني  �شي  �شيطرة  على 
املطلقة على اأعلى �شلطات احلزب 

، وبالتايل على احلزب-الدولة.
   العديد من املاحظات ح�ل هذا 
ال  املطلقة:  �شي  ق���ة  يف  ال��ت�����ش��ارع 
ال�شيا�شي،  املكتب  يف  ام��راأة  ت�جد 
ومت��شط عمر يتعار�س مع العرف 
لعمر”  االأق�شى  “احلد  )يتجاوز 
67-68 عاًما(، وال ي�جد خلفاء 
حمددون اأو مفرت�ش�ن، وخا�شة، 
مت تك�ين اللجنة الدائمة للمكتب 
اأو  اأن�شار  م��ن  بالكامل  ال�شيا�شي 

املقربني من �شي.
���ر وان�����غ ه���ن��ي��ن��غ يف     ظ���ل املُ���ن���ِظّ
اللجنة الدائمة للمكتب ال�شيا�شي 
الدعاية  رئ��ي�����س  م��ن�����ش��ب  وت�����ىل 
واجل��ب��ه��ة امل����ح���دة. وت��ه��دف هذه 
لق�شية  النا�س  تعبئة  اإىل  الهيئة 
احلزب )النف�ذ والتجنيد(، ولكن 
على  اإليه  ُينظر  ما  لتحييد  ا  اأي�شً
ت�شيانغ،  يل  للنظام.  معار�س  اأن��ه 
زعيم احلزب يف �شنغهاي، وامل�ش�ؤول 
عن ف��شى احلجر ال�شحي فيها، 
وان�شم  ل���ل����زراء.  رئ��ي�����ًش��ا  اأ���ش��ب��ح 
ت�شاي ت�شي، زعيم احلزب يف بكني، 
يزال  وال  ال���دائ���م���ة.  ال��ل��ج��ن��ة  اإىل 
ال�شابق”  “اخلالد  ليجي،  ت�شاو 
)ع�ش� يف اللجنة الدائمة للمكتب 
يف  ال��ب��ارزة  وال�شخ�شية  ال�شيا�شي 
لكنه  اللجنة  يف  ع�����ش��ً�ا  ال��ن��ظ��ام( 
يل  الف�شاد.  مكافحة  اجت��اه  ياأخذ 
�شي، رئي�س احلزب يف ق�انغدونغ، 
يت�ىل جلنة يف فح�س االن�شباط. 
وان�����ش��م دي���ن���غ ���ش��ي���ي�����ش��ي��ان��غ اإىل 
ال���ذراع  ب�شفته  ال��دائ��م��ة  اللجنة 
االمي�������ن ل���ل���رئ���ي�������س، ع���ل���ى راأ�������س 

اله��س  ال����ث����ال����ث:  ال����ت�����ج����ه      
بتاي�ان. منذ افتتاح امل�ؤمتر، اأ�شر 
خطاب �شي جني بينغ على تاي�ان، 
ك�نغ  ه���ن��غ  اأن  ف��ك��رة  ا  م�شتخل�شً
ت�شكل �شابقة من حيث “ت�حيد” 
منطقة �شينية “منف�شلة جًدا عن 
تذّكر هذه الكلمات  ال�طن االأم”. 
وتفردها.  ال�شني  ب�حدة  اله��س 
ت���اي����ان يف  امل��ع��ن��ى، �شتظل  وب��ه��ذا 
قلب التناف�س ال�شيني االأمريكي، 
ملًفا  �شتظل  اأو���ش��ع،  ن��ط��اق  وع��ل��ى 
املحيطني  م��ن��ط��ق��ة  يف  رئ��ي�����ش��ًي��ا 
ال��ه��ن��دي وال���ه���ادئ، وامل���اج��ه��ة يف 
امل�شيق لي�شت م�شتبعدة. ومبجرد 
بلهجة  �شي،  اأ�شار  امل���ؤمت��ر،  افتتاح 
ع�شكرية للغاية، اإىل اأن: “ال�شني 
ا�شتخدام  ع���ن  اأب������ًدا  ت��ت��خ��ل��ى  ل���ن 

الق�ة«.
   اأخًرا، رابًعا، �شلط �شي جني بينغ 
ال�ش�ء على املجال الع�شكري. وقد 
�شامًا  اإ���ش��اًح��ا  اأط��ل��ق  ان  �شبق 
 2016-2015 يف  ل��ل��ج��ي�����س 
الأغ�����را������س ال���ت���ح���دي���ث ول����زي����ادة 
احلزب  داخل  ال�شخ�شية  �شرعيته 
الرغم  وع��ل��ى  املجتمع؛  نظر  ويف 
�شت�شتمر  االق��ت�����ش��اد،  �شعف  م��ن 
ح�شب  ال�شينية،  امل�شلحة  الق�ات 
م�ارد  على  احل�ش�ل  يف  القطاع، 

جيدة.
    �شتتم خدمة البحرية والف�شاء 
وكذلك  وال���ن����وي���ة  وامل����ق����ذوف����ات 
اإىل  )ب����االإ�����ش����اف����ة  ال�������ش���ي���ربان���ي���ة 
والطائرات  اال�شطناعي  ال��ذك��اء 
بدون طيار وما اإىل ذلك(. و�شتتم 
اال�شرتاتيجية  ت���ط����ر  م���راق���ب���ة 
عن  الت�ظيف  وم��ب��ادئ  ال�شينية 
امل�اجهة  ب��ه��دف  �شيما  وال  ك��ث��ب، 
اإىل بحر  ت���اي����ان  ال��ب��ح��ر، م��ن  يف 
ال�����ش��ني اجل��ن���ب��ي وم����ا ب���ع���ده، يف 

املحيط الهادي.
ال��ت���ج��ه��ات مرتبطة  ه���ذه  ك���ل     

“الفر�س  ع����ب����ارة  ذك�����ر  ي���ت���م  مل 
واح�����دة.  م����رة  اال�شرتاتيجية” 
االقت�شاد  ���ش��ع��ف  ع���ل���ى  ع���ام���ة 
ال�شني  جاذبية  وف��ق��دان  ال�شيني 
ويلعب  ال�������دويل،  امل�����ش��ت���ى  ع��ل��ى 
وي�ؤجل  وال�شرعية  احل��ذر  النظام 
للربع  االقت�شادية  االأرق����ام  ن�شر 

الثالث اإىل تاريخ الحق.
يف  امل�����ذك������ر  االأول  ال���ت����ج���ه      
االقت�شاد.  امل����ؤمت���ر:  يف  اجل���ه��ر 
�شعيًفا  ال�����ش��ي��ن��ي  ال��ن��م���  ���ش��ي��ك���ن 
للعام الثاين على الت�ايل. نتيجة 
العاملي،  االق���ت�������ش���ادي  ل��ل��ت��ب��اط���ؤ 
ا  اأي�شً ولكن  اأوكرانيا،  يف  واحل��رب 
ك�قيد”،  �شفر  “�شيا�شة  وخا�شة 

ال�شي�عي  للحزب  املركزي  املكتب 
ال�شيني.

   ال�شتة، جميعهم مقرب�ن قدماء 
ل�شي ج��ني ب��ي��ن��غ، الأن��ه��م ك��ان���ا يف 
م�����ش���ؤول��ي��ات م��ع��ه داخ�����ل احل���زب 
ف�جيان  مقاطعات  يف  ال��دول��ة  اأو 
باالإ�شافة  و�شانغهاي.  وت�شجيانغ 
ا  بع�شً بع�شهم  ع���رف  ذل����ك،  اإىل 
وقربهم  والديهم  �شداقة  ب�شبب 
م��ن ح��ا���ش��ي��ة م����او، وم���ن الناجني 
-1934“ الط�يلة  امل�شرة  م��ن 

...  »1935

اأربعة اجتاهات ذات اأولوية
 :2002 ع������ام  م���ن���ذ  االأوىل     

جتاوزات التط�ير والتحديث على 
خلفية النخ�ة والف�شاد املعمم.

   الت�جه الثاين: جمال التقنية. 
جميع  ترتيب  اإىل  احل���زب  ي�شعى 
التكن�ل�جيا.  يف  االب�����ت�����ك�����ارات 
اخلطط،  من  العديد  لديه  لهذا، 
االآخ���ر  وال��ب��ع�����س  ع��ل��ن��ي،  بع�شها 
الذكاء  جم����االت  يف  ���ش��ري��ة  اأك����رث 
واحل�ا�شيب  والكم،  اال�شطناعي، 
والف�شاء،  واالإن���رتن���ت،  ال��ف��ائ��ق��ة، 
اإل������خ. ي��ح��ت���ي ك���ل ب���رن���ام���ج على 
مف�شل مزدوج )مدين -ع�شكري(، 
ال��ت��ن��اف�����س م��ع القدرات  اأج���ل  م��ن 
االأمريكية وتعزيز �شيطرة الدولة 

على املجتمع ال�شيني.

االإجمايل  امل��ح��ل��ي  ال��ن��اجت  ي��ع��رف 
اأن  املقرر  ال��ذي كان من  ال�شيني، 
 ،2035 ب��ح��ل���ل ع���ام  ي��ت�����ش��اع��ف 
اأ�شكال  من  �شكا  لل�شلطات،  وفًقا 
الرك�د ال��ذي ب��داأت ب���ادره ت�شبح 

مرئية ودائمة.
ال�شناعي،  االإن���ت���اج  ان��خ��ف��ا���س     
و�شيخ�خة ال�شكان، وفقدان الثقة 
يف م�����ش��ت��ق��ب��ل ال�����ش��ب��اب، واالأزم������ة 
الهيكلية  العقارات  واأزمة  البيئية، 
نقاط  كلها  للحل،  القابلة  وغ��ر 
�شارعها  ه��ي��ك��ل��ي��ة  دوري������ة  ���ش��ع��ف 
الدولة  بحجم  مرتبطة  ال����ب���اء، 
الثاثني  خ��ال  تط�رها  و�شرعة 
ع����ام����ا امل���ا����ش���ي���ة. ب���ط���ري���ق���ة م���ا، 

على الرغم من �سعف االقت�ساد، �ست�ستمر القوات امل�سلحة ال�سينية يف احل�سول على موارد جيدة

�شيا�شة �شفر ك�فيد ا�شرت باالقت�شادانت�شار الدعاية للم�ؤمتر يف كل مكان

ال�شراع مع ال�اليات املتحدة قلب الرحى

يعرف الناجت املحلي الإجمايل ال�سيني �سكال من اأ�سكال 
الرك��ود الذي ب��داأت ب�وادره ت�سب��ح مرئي�ة ودائم�ة

عند قراءة اخلي�ارات ال�س�رتاتيجية للحزب، نرى اأن 
التناف��س م�ع الولي�ات املتح�دة موج�ود يف ك��ل مك�ان

مل يتم اتخاذ اأي قرار رئي�سي 
خـالل هــذا املوؤمتـر الع�سـرين
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العدد 13695 بتاريخ 2022/11/11 
  اإعــــــــــلن 

تعلن وزارة االقت�شاد باأن ال�شادة/ بل�م بنك فرن�شا فرع �شركة )فرن�شا( 
مقيدة يف �شجل ال�شركات االأجنبية لدى ال�زارة حتت رقم )60( وقد 
لي�شبح  التجاري  اال�شم  لتعديل  بطلب  ال����زارة  اىل  ال�شركة  تقدمت 
االأجنبية  ال�شركات  �شجل  يف  بياناتها  وتعديل  فرن�شا  بان�رينت  بنك 
تبعا لذلك.  يرجى من ال�شادة اأ�شحاب احلق التقدم باعرتا�شهم اىل 

ال�زارة يف ميعاد ال يتجاوز اأ�شب�ع من تاريخ الن�شر هذا االإعان. 
حتريرا يف 2022/11/10 

اأحمد علي احلو�سني 
مدير اإدارة الت�سجيل التجاري  

  االمارات العربية املتحدة
وزارة االإقت�شاد

العدد 13695 بتاريخ 2022/11/11 
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحلل �شركة

ا�شم ال�شركة : ا�سكيب ريالتي - ذ م م  
القان�ين  ال�شكل   - ال�شيف  ام   - املايل  1+6 ملك �شندوق دبي للدعم  العن�ان : مكتب 
: ذات م�ش�ؤولية حمدودة ، رقم الرخ�شة : 772449 رقم القيد بال�شجل التجاري : 
1261444 مب�جب هذا تعلن دائرة االإقت�شاد وال�شياحة يف دبي باأنه قد مت التاأ�شر يف 
ال�شجل التجاري لديها باإنحال ال�شركة املذك�رة اأعاه ، وذلك مب�جب قرار حماكم دبي 
بتاريخ 2022/11/7 وامل�ثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2022/10/24 
وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني اجلريودي للتدقيق 
العنز  دي��رة - ه�ر  ال�شعايل -  204 - ملك عبداهلل  العن�ان : مكتب رقم  واملحا�سبة 
-  هاتف  2389721-04 فاك�س : 2389722-04 م�شطحباً معه كافة امل�شتندات 

واالأوراق الثب�تية وذلك خال )45( ي�ماً من تاريخ ن�شر هذا االإعان
 امل�سوؤول املخول

حكومة  دبي 
للإقت�شاد وال�شياحة

70021 العدد 13695 بتاريخ 2022/11/11 
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�شم امل�شفي : اجلريودي للتدقيق واملحا�سبة
العن�ان :  مكتب رقم 204 - ملك عبداهلل ال�شعايل - ديرة - ه�ر العنز -  هاتف  
االإقت�شاد  تعلن  هذا  مب�جب   04-2389722  : فاك�س   04-2389721
ا�سكيب  لت�شفية  اأع��اه  امل��ذك���ر  امل�شفي  تعيني  مت  قد  باأنه  دب��ي  يف  وال�شياحة 
 2022/11/7 ب��ت��اري��خ  دب��ي  ق���رار حم��اك��م  ريالتي - ذ م م وذل���ك مب���ج��ب 
وامل�ثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2022/10/24 وعلى من لديه 
اإىل امل�شفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على  اأو مطالبة التقدم  اأي اعرتا�س 
العن�ان املذك�ر اأعاه، م�شطحباً معه كافة امل�شتندات واالأوراق الثب�تية وذلك 

خال )45( ي�ماً من تاريخ ن�شر هذا االإعان
 امل�سوؤول املخول

حكومة  دبي 
للإقت�شاد وال�شياحة

70021 العدد 13695 بتاريخ 2022/11/11 
يف  الدعوى رقم 2022/111 مدين كلي - دبي 

املدعي / ج��س فرناندو داري� اي�شتجربي كري�شتالدو 
ب�كالة املحامي / ال�شام�شي وم�شارك�ه للمحاماة واال�شت�شارات القان�نية  

املعلن اإليه / املدعى عليه االأول : مطعم ذا اوفي�س الجن )�س.ذ.م.م(  
يف الدع�ى رقم )2022/111( مدين كلي - دبي  

بناء على تكليفنا من قبل حمكمة دبي امل�قرة العمال اخلربة يف الدع�ى اعاه فقد حددنا ي�م اخلمي�س 
امل�افق 2022/11/17 يف متام ال�شاعة 1.45 ع�شرا لعقد االإجتماع االأول للخربة عن بعد وميكنكم 

expert@alsharid.com الت�ا�شل معنا لتزويدكم برابط االإجتماع على العناوين التالية
تليف�ن : 042555155

لذا يطلب ح�ش�ركم او من ميثلكم قان�نا حل�ش�ر االجتماع املذك�ر مع اإر�شال كافة امل�شتندات املتعلقة 
بالدع�ى ، وعليكم مراجعة اخلبر اوال باأول ب�شاأن اية ا�شتف�شارات وملتابعة تط�رات اجراءات تنفيذ 

املاأم�رية وا�شتام امل�شتندات والتعقيب عليها. 
اخلبري / عبداهلل حممد جمعه القعود 
رقم القيد مبحاكم دبي 155

دعوة حل�شور 
اإجتماع اخلربة االأول 

العدد 13695 بتاريخ 2022/11/11 
اعلن بيع  عقار بالن�شر 

يف التنفيذ رقم 2470/2022/207 تنفيذ جتاري  
املنظ�رة يف : دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229 

م��ش�ع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدع�ى رقم 2021/8047 امر اأداء ب�شداد املبلغ املنفذ به وقدره )10،865،798 درهم( �شاما 
للر�ش�م وامل�شاريف

طالب التنفيذ:دين�ن ل��شاطة التاأمني - �س ذ م م  - عن�انه : مكتب حممد الدهبا�شي للمحاماة واال�شت�شارات القان�نية الكائن باإمارة دبي ، بردبي، 
منطقة برج خليفة ، �شارع ال�شيخ زايد 48 ، برج جيت ، بالقرب من حمطة مرتو برج خليفة / دبي م�ل

وميثله : حممد علي حممد علي الدهبا�شي  
زايد  ال�شيخ  �شارع  اأب��راج بحرات اجلمرا خلف  بردبي  دب��ي  اإم��ارة   : - عن�انه  م �س  د  م  زد ك�ن�شالتن�شي �شرفي�شز  اإ���س  اإن  اإي   : اإعانه  املطل�ب 
 : اإل��ك��رتوين  ب��ري��د   3O-01-1831 رق��م  مكتب  االأول  الطابق   3Jewellery Gemplex & رق��م  جيمبليك�س  اآن���د  جي�لري  مبنى 

 0412345678  -  shahnaz.dastur@gmail.com  -  0551157103
�شيجرى  احل��ال  اقت�شى  ان  التالية  الثاث  االي��ام  05:00:00م ويف  ال�شاعة   2022/11/23 امل�افق  االربعاء  ي�م  اأن��ه يف   : االإع��ان  م��ش�ع 
http://www. االإلكرتوين  وعلى م�قعها  للمزادات  االإم��ارات  )�شركة  البيع  بها  اأنيط  التي  اجلهة  لدى  اأدن��اه  اأو�شافه  امل��شحة  العقار  بيع 
emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني اليقل عن 20% من الثمن اال�شا�شي قبل دخ�ل املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س 
على البيع التقدم باإعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف امل�اعيد املبينة باملادة 301 من قان�ن االإجراءات املدنية 
وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خال ع�شرة اأيام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�س غر ممن�ع من املزايدة اأن يزيد على 
الثمن خال االيام الع�شرة التالية لر�ش�م املزاد ب�شرط اأن ال تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على اأن يق�م باإيداع كامل الثمن املعرو�س وامل�شروفات 
خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�شاف املمتلكات : ن�ع العقار : وحدة عقارية - املنطقة : برج خليفة - رقم االر�س 192 - رقم البلدية : 822-
 5389189.98 241.45 مرت مربع. التقييم :  2301 - امل�شاحة :  E1 - رقم ال�حدة :  1 - ا�شم املبنى : ريزدن�س  345 / رقم املبنى : 

درهم.  ماحظات :1- يدفع املبلغ ف�را ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70197 العدد 13695 بتاريخ 2022/11/11 

اعلن بيع  عقار بالن�شر 
يف الدعوى رقم 25/2016/250 بيع عقار مرهون  

املنظ�رة يف : دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186 
م��ش�ع الدع�ى : طلب بيع عقار مره�ن باملزاد العلني طبقا لاإجراءات املعم�له مب�جب القان�ن رقم )1( ل�شنة 2002 ب�شان رهن العقارات 

املقامة يف املنطقة احلرة يف جبل علي. 
طالب التنفيذ: امل�شرف العربي لا�شتثمار والتجارة اخلارجية  

عن�انه : اإمارة دبي / ديرة �شارع / بني يا�س / برج امل�شرف  - وميثله : عبا�س م�شتت فندي املالكي  
املطل�ب اإعانه : �شركة ارمن العاملية - ذ م م - وميثلها مديرها / �شعيد ح�شني من�شئي

عن�انه : اإمارة دبي / �شلطة املنطقة احلرة بجبل علي / املنطقة اجلن�بية / �شارع 55 / بج�ار م�شنع جرين الين / قطعة االر�س 520504 
 armenfze@emirates.net.ae -  048819844 - 0557934567 - ا�س

�شيجرى  احل��ال  اقت�شى  ان  التالية  الثاث  االي��ام  05:00:00م ويف  ال�شاعة   2022/11/23 امل�افق  االربعاء  ي�م  اأن��ه يف   : االإع��ان  م��ش�ع 
http://www. االإلكرتوين  وعلى م�قعها  للمزادات  االإم��ارات  )�شركة  البيع  بها  اأنيط  التي  اجلهة  لدى  اأدن��اه  اأو�شافه  امل��شحة  العقار  بيع 
emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني اليقل عن 20% من الثمن اال�شا�شي قبل دخ�ل املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س 
على البيع التقدم باإعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف امل�اعيد املبينة باملادة 301 من قان�ن االإجراءات املدنية 
وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خال ع�شرة اأيام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�س غر ممن�ع من املزايدة اأن يزيد على 
الثمن خال االيام الع�شرة التالية لر�ش�م املزاد ب�شرط اأن ال تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على اأن يق�م باإيداع كامل الثمن املعرو�س وامل�شروفات 
خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�شاف املمتلكات : عبارة عن حق انتفاع ينتهي بتاريخ 2025/2/9 مبنطقة : جبل علي يف املنطقة احلرة - رقم 

االر�س S20504 - القيمة : 15000000 درهم )يباع العلى عطاء( 
ماحظات :  1- يدفع املبلغ ف�را ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70533 العدد 13695 بتاريخ 2022/11/11 

اإعلن مدعى عليه بالن�شر 
لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية

)جزئي(    جتاري   SHCFICIPOR2022 /0004520 يف  الدعوى رقم
اإىل املدعي عليه : حمم�د ح�شني غل�م  - جمه�ل حمل االإقامة  

ال�احد  الي�م  دائرة   4520/2022 رقم  الدع�ى  يف  االإ�شامي  ال�شارقة  م�شرف   / املدعي  بان  نعلمكم 
التجارية الرابعة - قد رفع الدع�ى املذك�رة اأعاه يطالب فيها : 

الزام املدعى عليه بان ي�ؤدي للمدعي مبلغ 349.631 درهم باالإ�شافة للفائدة القان�نية مبقدار 12% 
�شن�يا من تاريخ اإقامة الدع�ى وحتى متام ال�شداد والزام املدعى عليه بان ي�ؤدي للمدعي مبلغ 6.841.58 
الزام  ، مع  229 درهم  البالغ قدرها  ر�ش�م اخلدمة  �شاما  املقدم  الراتب  ، مقابل ما حت�شله على  درهم 
 2022/11/17 املدعى عليه بالر�ش�م وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة. انت مكلف باحل�ش�ر بجل�شة 
اأمام مكتب اإدارة الدع�ى حمكمة ال�شارقة االإحتادية املحكمة االإبتدائية املدنية - مكتب رقم )مكتب مدير 
الدع�ى رقم 7( �شخ�شيا او ب�ا�شطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة ج�ابية على الدع�ى مرفقا بها كافة 
امل�شتندات وذلك خال مدة ال تزيد على ع�شرة ايام من تاريخ الن�شر وذلك للنظر يف الدع�ى املذك�ر رقمها 

اعاه - ب��شفك مدعي عليه.  حرر بتاريخ  2022/11/10 م.   
مكتب اخلدمات الق�شائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70545

العدد 13695 بتاريخ 2022/11/11 
اإعلن مدعى عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(    مدين   SHCFICIREA2022 /0007835 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : دل ن�از خان حممد ا�شلم  - جمه�ل حمل االإقامة  
بناء على طلب املدعي ال�شاهني خلدمات الت��شيل 

 2100 مرورية  وخمالفات  نارية  دراجة  امللكية  بنقل  املطالبة   : فيها  وتطالبك  الدع�ى  عليك  اأقام  قد 
وبلدية 1000 درهم اىل اال�شم املدعي عليه 

املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  الر�ش�م  لدفع  عليهم  املدعي  الزام   -1
االدعاء  والئحة  باجلل�شة  عليهم  املدعي  اإعان   -2

3- �شم�ل احلكم بالنفاذ املعجل طبقا الحكام املادة 229 الفقرة )5( من قان�ن االإجراءات املدنية.  انت 
اإدارة الدع�ى حمكمة ال�شارقة االإحتادية املحكمة  2022/11/16 اأمام مكتب  مكلف باحل�ش�ر بجل�شة 
االإبتدائية املدنية - يف متام ال�شاعة 8.30 �شباحا مكتب رقم  )مكتب مدير الدع�ى رقم 10( �شخ�شيا او 
ب�ا�شطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة ج�ابية على الدع�ى مرفقا بها كافة امل�شتندات وذلك خال مدة ال 
تزيد على ع�شرة ايام من تاريخ الن�شر وذلك للنظر يف الدع�ى املذك�ر رقمها اعاه - ب��شفك مدعي عليه. 

حرر بتاريخ  2022/11/3 م. 
مكتب اخلدمات الق�شائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535

العدد 13695 بتاريخ 2022/11/11 
اإعلن مدعى عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(    مدين   SHCFICIREA2022 /0007995 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : ديانا او�شرتوفا  - جمه�ل حمل االإقامة 
اعان بالن�شر باللغتني العربية واالجنبية 

بناء على طلب املدعي : حممد م�شطفى حممد زق�ت
بدفع مبلغ  املدعى عليها  بالزام  املدعى احلكم  يلتم�س   : اعاه تطالبكم ب  املذك�رة  الدع�ى  رفعت  قد 
متام  وحتى  املطالبة  تاريخ  من   5% مبقدار  القان�نية  والفائدة  درهم  الف  اأربعني   40،000 وقدره 

ال�شداد - كتع�ي�س مادي واأدبي مع الزام املدعى عليها بالر�ش�م وامل�شاريف. 
االإحتادية  ال�شارقة  حمكمة  الدع�ى  اإدارة  مكتب  اأمام   2022/11/16 بجل�شة  باحل�ش�ر  مكلف  انت 
املحكمة االإبتدائية املدنية - مكتب رقم )مكتب مدير الدع�ى رقم 2( �شخ�شيا او ب�ا�شطة وكيل معتمد ، 
وتقدمي مذكرة ج�ابية على الدع�ى مرفقا بها كافة امل�شتندات وذلك خال مدة ال تزيد على ع�شرة ايام 

من تاريخ الن�شر وذلك للنظر يف الدع�ى املذك�ر رقمها اعاه - ب��شفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2022/11/8 م   

مكتب اخلدمات الق�شائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197

العدد 13695 بتاريخ 2022/11/11 
اإعلن مدعى عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(    مدين   SHCFICIREA2022 /0005987 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : الزاهية لتجارة معدات املطابخ ملالكها / مرازبيك ا�شماعيل�ف
جمه�ل حمل االإقامة  

نعلمكم اأن املدعي �شاملني عي�شى �شالح �شاملني احلمادي - اإماراتي اجلن�شية 
وقدره  مبلغ  بدفع  عليهما  املدعي  الزام   )1  : باالتي  فيها  ويطالب  اأعاه  املذك�رة  الدع�ى  اأقام  قد 

)171،500 درهم( مع التع�ي�س عن االأ�شرار املادية واملعن�ية و النف�شية 
املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  الر�ش�م  بدفع  عليهما  املدعي  الزام   )2

االدعاء.  والئحة  باجلل�شة  عليهما  املدعي  اعان   )3
لذلك انت مكلف باحل�ش�ر بجل�شة 2022/11/15 اأمام مكتب اإدارة الدع�ى حمكمة ال�شارقة االإحتادية 
املحكمة االإبتدائية املدنية  مكتب رقم )مكتب مدير الدع�ى رقم رقم 6( �شخ�شيا او ب�ا�شطة وكيل معتمد 
، وتقدمي مذكرة ج�ابية على الدع�ى مرفقا بها كافة امل�شتندات وذلك خال مدة ال تزيد على ع�شرة ايام 

من تاريخ الن�شر وذلك للنظر يف الدع�ى املذك�ر رقمها اعاه - ب��شفك مدعي عليه. 
حرر بتاريخ  2022/11/9 م. 

مكتب اخلدمات الق�شائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535 العدد 13695 بتاريخ 2022/11/11 
اإعلن مدعى عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(   عمايل   AJCFICILABMIN2022 /0004321 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : ال�شفاف خلدمات التقنية
جمه�ل حمل االإقامة

الدع�ى  اإدارة  مكتب  اأمام   2022/11/28 بجل�شة  باحل�ش�ر  مكلف  انت 
)مكتب  رقم  مكتب   - املدنية  االإبتدائية  املحكمة  االإحتادية  عجمان  حمكمة 
مذكرة  وتقدمي   ، معتمد  وكيل  ب�ا�شطة  او  �شخ�شيا   )5 رقم  الدع�ى  مدير 
ج�ابية على الدع�ى مرفقا بها كافة امل�شتندات وذلك خال مدة ال تزيد على 
املذك�ر رقمها اعاه -  الن�شر وذلك للنظر يف الدع�ى  ايام من تاريخ  ع�شرة 

ب��شفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2022/11/7 م.

مكتب اخلدمات الق�شائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70608 العدد 13695 بتاريخ 2022/11/11 
اإعلن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  
على ثاين جمعه الغاوى ال على مور اتبيك ماالبايف رقم الهوية 784196229619745 الرقم 

املوحد 33445981 رقم اجلواز AC3298819 بلدية ال�شارقة اإدارة التنظيم االإيجاري ق�شم 
توثيق وت�شديق العقود  

اإخطار دفع يف الق�شية رقم SHCEXCICIV2022 /0007016 مدين )كلي( 
33445981 رقم  784196229619745 الرقم امل�حد  اإىل املحك�م عليه : م�ر اتبيك ماالبايف رقم اله�ية 
مكتب   12 الطابق   14 تاور  داما�س  برج  الزهراء  �شارع  الرولة  ال�شارقة  بلدية   : العن�ان   AC3298819 اجل�از 
ال�كيل  2813 مكتب  065621881 �س ب  فاك�س   065621218  0559555092 البلدية  دوار   C1249
القان�ين له العبيديل والزرع�ين حمام�ن وم�شت�شارون قان�ني�ن  حيث انه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �ش�رة عنه 
�شدك ل�شالح املدعي  املنفذ بنك دبي االإ�شامي - �س م ع  - يف الق�شية امل�شار اليها اأعاه  ومبا اأن املحك�م له املذك�ر قد 
تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذك�ر ودفع الر�شم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم املطل�ب   تنفيذه كاالآتي : املجم�ع الكلي 
�شاما الر�ش�م وامل�شاريف 11921.0   لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�شند التنفيذي امل�شار اليه اأعاه خال 
)15( ي�ما من تاريخ اإعانك / اإعانكم بهذا االإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاأنت )م( مكلف )ين( بح�ش�ر 
بحقك  �شتتخذ  املحكمة  فاإن  ذلك  )م( عن  تخلفك  ويف حالة  املذك�رة.   املحكمة  اأمام   - ال�شاعة   - امل�افق   - ي�م  جل�شة 

اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قان�نا.
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70608

العدد 13695 بتاريخ 2022/11/11 
اإعلن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة الفجرية االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - موؤ�ش�شة اخلليج للمقاوالت العامة 
موؤ�ش�شة فردية ملالكها ومديرها / اأحمد داد حممد اأحمد اإماراتي اجلن�شية  

)جزئي(  جتاري   FUCEXCIPOR2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0001199/ 
اإىل املحك�م عليه : م�ؤ�ش�شة اخلليج للمقاوالت العامة م�ؤ�ش�شة فردية ملالكها ومديرها / احمد داد حممد 

اأحمد اإماراتي اجلن�شية - العن�ان : جمه�ل حمل االإقامة  
حيث انه بتاريخ 2022/11/6  قد �شدر احلكم املرفق �ش�رة عنه �شدك ل�شالح املدعي 

املنفذ �شركة الدان�ب لتجارة م�اد البناء - ذ م م يف الق�شية امل�شار اليها اأعاه 
ومبا اأن املحك�م له املذك�ر قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذك�ر ودفع الر�شم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم 

املطل�ب   تنفيذه كاالآتي : املجم�ع الكلي �شاما الر�ش�م وامل�شاريف 14638.0 درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�شند التنفيذي امل�شار اليه اأعاه خال )15( ي�ما من تاريخ اإعانك 
/ اإعانكم بهذا االإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاأنت )م( مكلف )ين( بح�ش�ر جل�شة ي�م - امل�افق 
اإجراءات  �شتتخذ بحقك  املحكمة  فاإن  ذلك  )م( عن  املذك�رة. ويف حالة تخلفك  املحكمة  اأمام   - ال�شاعة   -

التنفيذ اجلربي املقررة قان�نا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197 العدد 13695 بتاريخ 2022/11/11 
اإعلن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - حممد ابراهيم عبدالعليم علي   
اأداء   اأمر   SHCEXCICPL2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0007646/ 

اإىل املحك�م عليه : حممد ابراهيم عبدالعليم علي 
العن�ان : اإمارة ال�شارقة ، املمزر - �شارع التعاون ، برج االأمل ، الهاتف املتحرك 0554595227 

حيث انه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �ش�رة عنه �شدك ل�شالح املدعي 
املنفذ احمد جمال عبدال�شام االخر�س - اجلن�شية م�شري  

يف الق�شية امل�شار اليها اأعاه 
ومبا اأن املحك�م له املذك�ر قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذك�ر ودفع الر�شم املحدد لذلك ، ومبا ان 

احلكم املطل�ب تنفيذه كاالآتي : املجم�ع الكلي �شاما الر�ش�م وامل�شاريف 23465.0 درهم
تاريخ  ي�ما من   )15( اأعاه خال  اليه  امل�شار  التنفيذي  ال�شند  ما جاء يف  بتنفيذ  مكلف  انت  لذلك 
اإعانك / اإعانكم بهذا االإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاأنت )م( مكلف )ين( بح�ش�ر جل�شة 
اأمام املحكمة املذك�رة. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �شتتخذ  ي�م - امل�افق - ال�شاعة - 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قان�نا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13695 بتاريخ 2022/11/11 70608
اإعلن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة الفجرية االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  -موؤ�ش�شة االرتقاء ملقاوالت البناء   
)جزئي(  جتاري   FUCEXCIPOR2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0000921/ 

اإىل املحك�م عليه : م�ؤ�ش�شة االرتقاء ملقاوالت البناء
العن�ان : جمه�ل حمل االإقامة  

حيث انه بتاريخ 2022/11/6  قد �شدر احلكم املرفق �ش�رة عنه �شدك ل�شالح املدعي 
املنفذ �شركة الدان�ب ه�م - ذ م م يف الق�شية امل�شار اليها اأعاه 

ومبا اأن املحك�م له املذك�ر قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذك�ر ودفع الر�شم املحدد لذلك ، ومبا ان 
احلكم املطل�ب تنفيذه كاالآتي : املجم�ع الكلي �شاما الر�ش�م وامل�شاريف 68559.0 درهم

لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�شند التنفيذي امل�شار اليه اأعاه خال )15( ي�ما من تاريخ 
فاأنت )م( مكلف )ين( بح�ش�ر  االإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك  بهذا  اإعانكم   / اإعانك 
جل�شة ي�م - امل�افق - ال�شاعة - اأمام املحكمة املذك�رة. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة 

�شتتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قان�نا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197 العدد 13695 بتاريخ 2022/11/11 
اإعلن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة الفجرية االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - حممد احمد علي خلفان ال�شعدي   
املرجتعة  ال�شيكات   FUCEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0001654/ 

اإىل املحك�م عليه : حممد احمد علي خلفان ال�شعدي 
العن�ان : جمه�ل حمل االإقامة 

حيث انه بتاريخ 2022/11/8 قد �شدر احلكم املرفق �ش�رة عنه �شدك ل�شالح املدعي 
املنفذ م�شرف ال�شارقة االإ�شامي يف الق�شية امل�شار اليها اأعاه 

ومبا اأن املحك�م له املذك�ر قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذك�ر ودفع الر�شم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم 
املطل�ب تنفيذه كاالآتي : املجم�ع الكلي �شاما الر�ش�م وامل�شاريف 295357.0 درهم

لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�شند التنفيذي امل�شار اليه اأعاه خال )15( ي�ما من تاريخ اإعانك 
/ اإعانكم بهذا االإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاأنت )م( مكلف )ين( بح�ش�ر جل�شة ي�م - امل�افق 
اإجراءات  �شتتخذ بحقك  املحكمة  فاإن  ذلك  )م( عن  املذك�رة. ويف حالة تخلفك  املحكمة  اأمام   - ال�شاعة   -

التنفيذ اجلربي املقررة قان�نا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535

العدد 13695 بتاريخ 2022/11/11 
اإعلن مدعى عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(    مدين   SHCFICIREA2022 /0007270 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : روف��س اوالوول باميجب�ال - جمه�ل حمل االإقامة  
نعلمكم اأن املدعية : اجرة ال�شارقة )ذ م م ( 

قد اأقامت الدع�ى املذك�رة اأعاه وتطالب فيها باالتي :  اأوال : الزام املدعى عليه ب�شداد مبلغ 
والفائدة  فل�شا،   79 و  درهم  واربع�ن  واربعمائة  الفا  ع�شر  ثمانية   )18440.79( وقدره 

القان�نية ب�اقع %12 من تاريخ املطالبة الق�شائية وحتى تاريخ ال�شداد التام. 
ال�شارقة  حمكمة  الدع�ى  اإدارة  مكتب  اأمام   2022/11/22 بجل�شة  باحل�ش�ر  مكلف  انت 
االإحتادية املحكمة االإبتدائية املدنية - مكتب رقم )مكتب مدير الدع�ى( �شخ�شيا او ب�ا�شطة 
وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة ج�ابية على الدع�ى مرفقا بها كافة امل�شتندات وذلك خال مدة 
ال تزيد على ع�شرة ايام من تاريخ الن�شر وذلك للنظر يف الدع�ى املذك�ر رقمها اعاه - ب��شفك 

مدعي عليه. حرر بتاريخ  2022/11/9 م.   
مكتب اخلدمات الق�شائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70522

العدد 13695 بتاريخ 2022/11/11 

�شراء مركز طبي
تعلن �شركة ميدكر للخدمات العامة عن رغبتها  
العني،  مدينة  الطبي،  اأورث�بل�س  مركز  �شراء  يف 

ال�شامات بناية جمعية العني التعاونية.
يرجى من جميع الدائنني احل�ش�ر اىل املركز يف 

تاريخ 2023/2/12 لت�ش�ية دي�نهم 

اإعـــــــــــــــــــــــلن 
العدد 13695 بتاريخ 2022/11/11 

اإعلن منفذ �شده بالن�شر 
حمكمة الذيد االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية   

املرجتعة  ال�شيكات   ADCEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0000164/ 
اإىل املحك�م عليه : الرمال الكثيفة ملقاوالت التك�شية واالأر�شيات 

حيث انه قد �شدر احلكم �شدك ل�شالح 
املنفذ ام ام عاملجر فاروق حممد ادري�س مياه - اجلن�شية بنجادي�شي  

يف الق�شية امل�شار اليها اأعاه 
ومبا اأن املحك�م له املذك�ر قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذك�ر ودفع الر�شم املحدد لذلك ، 
ومبا ان احلكم املطل�ب تنفيذه كاالآتي : املجم�ع الكلي �شاما الر�ش�م وامل�شاريف 51350 
درهم - لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�شند التنفيذي امل�شار اليه اأعاه خال )15( 
فاإن  ذلك  عن  )م(  تخلفك  حالة  ويف  االإخطار.  بهذا  اإعانكم   / اإعانك  تاريخ  من  ي�ما 

املحكمة �شتتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قان�نا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70608 العدد 13695 بتاريخ 2022/11/11 
اإعلن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة الذيد االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية   
املرجتعة  ال�شيكات   ADCEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0000188/ 

اإىل املحك�م عليه : ق�شر املل�ك لتجارة م�اد البناء 
حيث انه قد �شدر احلكم املرفق �ش�رة عنه �شدك ل�شالح 

املنفذ املهند�س لتجارة الديزل �شركة ال�شخ�س ال�احد ذ م م 
احلكم  لتنفيذ  بطلب  تقدم  قد  املذك�ر  له  املحك�م  اأن  ومبا  اأعاه  اليها  امل�شار  الق�شية  يف 
املذك�ر ودفع الر�شم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم املطل�ب تنفيذه كاالآتي : املجم�ع الكلي 

�شاما الر�ش�م وامل�شاريف 510816.0 درهم 
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�شند التنفيذي امل�شار اليه اأعاه خال )15( ي�ما من 
تاريخ اإعانك / اإعانكم بهذا االإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �شتتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قان�نا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392 العدد 13695 بتاريخ 2022/11/11 
اإعلن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  
جلنة املنازعات اجلماعية العمالية براديب كومار دايا�شانكار باندي براكا�س جاكوب فارغي�س 
جاكوب دامو داران بيلي راجندران ناير بركا�س جاكوب مانا ديفيتيل �شانديب لنقل الركاب 

باحلافلت املوؤجرة وتاأجري ال�شيارات تريازو املحدودة �س ذ م م 
اإخطار دفع يف الق�شية رقم SHCEXCISUBDIS2022 /0006356 منازعة التنفيذ املو�شوعية 

اإىل املحك�م عليه : دام� داران بياي راجندران ناير 
رقم  فاك�س   065659500 هاتف   505 و   504 رقم  مكتب  اخلان  ك�رني�س  �شارع  اأ�شا�س  برج  ال�شارقة   : العن�ان 

القان�نية  واال�شت�شارات  للمحاماة  عيد  بن  مكتب  ب�كالة    065624566
حيث انه بتاريخ 2022/11/1 قد �شدر احلكم املرفق �ش�رة عنه �شدك ل�شالح املدعي 

املنفذ �شركة احلديد وال�شلب الدولية لل�شناعة - ذ م م يف الق�شية امل�شار اليها اأعاه 
ومبا اأن املحك�م له املذك�ر قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذك�ر ودفع الر�شم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم املطل�ب   تنفيذه 
850.0  لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�شند التنفيذي امل�شار  كاالآتي : املجم�ع الكلي �شاما الر�ش�م وامل�شاريف 
اليه اأعاه خال )15( ي�ما من تاريخ اإعانك / اإعانكم بهذا االإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاأنت )م( مكلف 
)ين( بح�ش�ر جل�شة ي�م - امل�افق - ال�شاعة - اأمام املحكمة املذك�رة.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �شتتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قان�نا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392

العدد 13695 بتاريخ 2022/11/11 
اإعلن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - اخلليل لتجارة االملنيوم والزجاج ذ م م  
املرجتعة  ال�شيكات   SHCEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0006911/ 

اإىل املحك�م عليه : اخلليل لتجارة االملني�م والزجاج - ذ م م 
حيث انه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �ش�رة عنه �شدك ل�شالح املدعي 

املنفذ م�شنع الغ�شن لا�شغال املعدنية للمباين - ذ م م  
يف الق�شية امل�شار اليها اأعاه 

ومبا اأن املحك�م له املذك�ر قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذك�ر ودفع الر�شم املحدد لذلك ، ومبا 
ان احلكم املطل�ب تنفيذه كاالآتي : املجم�ع الكلي �شاما الر�ش�م وامل�شاريف 118177.0  

لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�شند التنفيذي امل�شار اليه اأعاه خال )15( ي�ما من 
تاريخ اإعانك / اإعانكم بهذا االإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �شتتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قان�نا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533 العدد 13695 بتاريخ 2022/11/11 
اإخطار عديل - رقم الت�شديق )2022/20163( 

  املنذر / بنك دبي االإ�شامي  
  وميثله ال�شيد / ح�شام حممد حممد علي �شلبي ب�شفته وكيا عن املحامية/رميا اجلر�شي اماراتية اجلن�شية مب�جب 
ال�كالة القان�نية امل�شدقة لدى الكاتب العدل بامارة دبي برقم 2021/1/199604 بتاريخ 2021/9/16 ، ب�شفتها وكيله عن بنك 
دبي اال�شامي مب�جب ال�كالة القان�نية امل�شدقة لدى الكاتب العدل بامارة دبي برقم 2019/1/4646 وعن�انه امارة دبي - منطقة ديرة 

ب�ر�شعيد - بناية بزن�س ب�ينت - الطابق االول مكتب 101 متحرك 0552449969
املنذر اليه / حممد عبدالنبي ح�شن احمد - م�شري - وعن�انه اإمارة ال�شارقة - اخلان - البطينة - بناية  الراحة - �شقة رقم  305 - هاتف 

رقم 0528858170 
امل��ش�ع/اإخطار عديل ب�شرورة �شداد مبلغ )32115( درهم

حيث تعاقد املنذر اليه مع املنذر بق�شد مت�يل االخر مبلغ املركبة التايل بياناتها ادناه ل�شالح املنذر اليه ، وحيث ان املنذر اليه تخلف عن 
�شداد اق�شاط املركبة ل�شالح املنذر حتى تر�شد بذمته مبلغ )32115( درهم وحيث ان املنذر قد طالب املنذر اليه مرارا وتكرارا ب�شرعة 
�شداد املبلغ املرت�شد بذمته اال ان املنذر اليه مل يحرك �شاكنا ، وحيث ان للمنذر احلق يف بيع املركبة املره�نة اليه واتخاذ االجراءات القان�نية 

على املركبة االتي بياناتها

�سنة ال�سنعلون املركبةنوع املركبةالفئةجهة الرتخي�سرقم املركبة

2017رمادي تويوتا ياري�س ابي�سال�سارقة97582
لذلك يخطركم املنذر اليه ب�شداد املبلغ املبني اعاه خال مدة اأق�شاها ا�شب�ع من تاريخ ت�شليمكم هذا االخطار، واال �شن�شطر ا�شفني اىل 

ا�شتكمال االجراءات القان�نية جتاهكم لتح�شيل حق�قنا وفقا ل�شحيح القان�ن مع حتميلكم امل�شروفات ومقابل اتعاب املحاماة.
املنذر/ ح�شام حممد حممد علي �شلبي      

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

70392 العدد 13695 بتاريخ 2022/11/11 
وزارة العدل - حمكمة ال�شارقة االبتدائية االحتادية

 ق�شم احلجوزات والبيوع
الق�شية التنفيذية رقم 3958 ل�شنة 2020 

اإعلن بيع عقار باملزاد العلني )ن�شرا(
املنفذ �شده / حممد هال �شامل بن طراف املن�ش�ري  

ل�شالح طالب التنفيذ / بنك دبي التجاري - �س م ع  
www. للمزادات  االإمارات  م�قع  على  علني  مزاد  �شينعقد  باأنه  للجميع  االإحتادية  االإبتدائية  ال�شارقة  حمكمة  تعلن 

2022/11/16، وذلك لبيع العقار  emiratesauction.ae يف متام ال�شاعة الثانية ع�شر ظهرا ي�م االربعاء امل�افق 
العائد ملكيته للمنفذ �شده )العلى عطاء( واأو�شاف العقار على النح� التايل : 

- العقار قطعة رقم 1003 ملك مبنطقة املجاز 3 باإمارة ال�شارقة ، ب�شعر التثمني : 20،250،000 درهم )ع�شرين ملي�ن 
وخم�شة  ومائة  مايني  )ع�شرة  درهم   10،125،000  : املزاد  بداية  �شعر  ي�شبح  التخفي�س  وبعد  الفا(  وخم�ش�ن  ومائتان 
وع�شرون الفا( والعقار عبارة عن : بناية جتارية �شكنية )طابق ار�شي + طابق �شيارات + 12 طابق متكرر + نادي �شحي(  يت�جب 
على الراغب باالإ�شرتاك باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او مب�جب �شيك م�شدق بقيمة 20% من الثمن املقدر للعقار.  فعلى 
من يرغب بال�شراء او اال�شتف�شار عن ذلك مراجعة ق�شم احلج�زات والبي�ع باملحكمة او امل�قع االلكرتوين لاإمارات للمزادات 
اإياه مبا  التقدم باعرتا�شه معززا  البيع وعلى كل من له اعرتا�س  www.emiratesauction.ae وذلك قبل م�عد 

يربره من م�شتندات قبل امل�قع املحدد للبيع بثاثة اأيام على االأقل. 
  رئي�س ق�شم احلجوزات والبيوع 

حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70496
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عربي ودويل

كلينتون وبو�س اأدركا اأن احتواء بكني ُم�ستحياًل 

كيف تطّورت ال�سرتاتيجية الأمريكية لل�سني؟

•• عوا�صم-وكاالت

االأمريكي ج�  الرئي�س  اإدارة  اأقرت 
اجلديدة  اإ�شرتاتيجيتها  يف  بايدن 
رو�شيا  ب�������اأن  ال����ق�����م����ي،  ل����اأم����ن 
وال�شني متثان ل�ناً خمتلفاً من 
رو�شيا  اأن  ح��ني  ف��ف��ي  ال��ت��ح��دي��ات. 
للنظام  م��ب��ا���ش��راً  ت��ه��دي��داً  “مُتثِّل 
الدويل احُلّر واملُنفتح... “ب�شبب” 
ُتعدُّ  العدائية”،  ال�ح�شية  حربها 
لل�اليات  ال�حيد  املناف�س  ال�شني 
اإعادة ت�شكيل  “العاِزم على  املتحدة 
ال��ن��ظ��ام ال������دويل، واالرت����ق����اء على 
االقت�شادية  ب��ق���ت��ه  ُم��ت��زاي��د  ن��ح��ٍ� 
والع�شكرية  وال���دب���ل����م���ا����ش���ي���ة 
الهدف”.  ه��ذا  لتحقيق  والتقنية 
اإىل  ي�شر  البنتاغ�ن  فاإن  ولذلك، 
“حتدّياً  ت�شّكل  ب��شفها  ال�����ش��ني 

و�شيكاً«.
وقال م�ؤلف كتاب “الق�ة الناعمة” 
مب�قع  م����ق����ال  يف  ن������اي  ج�����زي����ف 
التابع  ا�شرتاتيجي�شت”  “ذي 
اال�شرتاتيجية  ال�����ش��ي��ا���ش��ات  ملعهد 
ا�شتغل  اأن  بعد  واالآن  االأ���ش��رتايل: 
ب��ي��ن��غ امل�ؤمتر  ���ش��ي ج���ني  ال��رئ��ي�����س 
الع�شرين للحزب ال�شي�عي ال�شيني 
لرت�شيخ �ُشلطته والرتويج الأهدافه 
االأيدي�ل�جية والق�مية، حري بنا 
مراجعة تط�ر ا�شرتاتيجية اأمريكا 
املعنية بال�شني. يرى بع�س الُنقاد 
امل���ق��ف ال��راه��ن ال��ي���م دل��ي��ًا على 
ِبيل كلينت�ن وج�رج  الرئي�شني  اأن 
دابلي� ب��س كانا �شاذجني اإذ التم�شا 
فمنحا  امل�������ش���ارك���ة،  ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 
التجارة  منظمة  ع�ش�يَة  ال�شني 
العاملية. ولكن، رغم اأنه كان هناك 
ت���ف���اوؤل ك��ب��ر ح��ي��ال ال�����ش��ني منذ 
تلك  ال��زم��ان، مل تكن  عقدين من 
ب�شرورة  الرئي�شني  م��ن  ���ش��ذاج��ًة 

احلال، ح�شب تعبر الكاتب.
واأ����ش���ار ج���زي��ف ن���اي اإىل اأن���ه بعد 
كانت  ال������ب������اردة،  احل������رب  ان���ت���ه���اء 
ال�اليات املتحدة واليابان وال�شني 
�شرق  يف  ال��ث��اث  العظمى  ال��ق���ى 

•• وا�صنطن-وكاالت

النتخابات  االأول��ي��ة  النتائج  تظهر 
ال���ت���ج���دي���د ال��ن�����ش��ف��ي االأم����رك����ي، 
يف  ل���ل���ج���م���ه����ري���ني  ���ش��ع��ي��ف��ا  اأداًء 
م��ق��اع��د ال�����ش��ي���خ وال���ن����اب، ومتكن 
“امل�جة  �شد  م��ن  ال��دمي��ق��راط��ي���ن 

احلمراء” التي كانت مت�قعة.
العديد من مر�شحي  اأداء  يكن  ومل 
احل��زب اجل��م��ه���ري امل��دع���م��ني من 
ال�����ش��اب��ق دون���ال���د ترامب  ال��رئ��ي�����س 
امل��ر���ش��ح ملجل�س  ج���ي���دا، مب���ا ف��ي��ه��م 
خ�شر  ال����ذي  اأوز،  حم��م��د  ال�����ش��ي���خ 
ج�ن  بن�شلفانيا  والي���ة  ح��اك��م  اأم���ام 

فيرتمان.
القليلة  ال�شاعات  ف��اإن  ذل��ك،  ورغ��م 
ال���ق���ادم���ة ق���د ت��ك�����ش��ف ع���ن ت��غ��ّر يف 
ميزان الق�ة بالن�شبة لل�شيطرة على 

جمل�شي الن�اب وال�شي�خ.
واعترب مراقب�ن اأن ف�ز احلاكم رون 
يف  لرتامب  حتديا  يعد  دي�شانتي�س 
تر�شيح احلزب اجلمه�ري للرئا�شة 
يف عام 2024، ح�شبما ذكرت �شبكة 

“ف�ك�س ني�ز” االأمركية.
كما ت�شر النتائج اإىل بقاء الرئي�س 
الدميقراطي  امل��ر���ش��ح  ب���اي���دن  ج���� 
ي����ا����ش���ل حزبه  ب��ي��ن��م��ا  ل���ل���رئ���ا����ش���ة، 

ال�اقعية  وتاي�ان  ال�شمالية  ك�ريا 
– ت�حي باأنه عندما يدن� الدخل 
ال�شن�ي للفرد من 10 اآالف دوالر 
ال��شطى،  الطبقة  تظهر  اأمريكي، 
االأ����ش���ع���ب احلفاظ  م���ن  وي�����ش��ب��ح 
مقارنًة  والطغيان،  اال�شتبداد  على 
ب��امل��ج��ت��م��ع ال��ري��ف��ي ال��ف��ق��ر الذي 
ك��ان م���ج���داً م��ن قبل. ول��ك��ن، كم 
ِمن ال�قت ت�شتغرق هذه العملية؟ 
باأنها  ق����ال  م���ارك�������س  اأن  ح���ني  يف 
ك��ان لينني  ت�شتغرق وق��ت��اً ط���ي��ًا، 
ب��اأن التط�رات  ًا واآم��َن  اأك��رث تعجُّ
بطليعٍة  تعجيلها  ميكن  التاريخية 
املجتمع.  ع��ل��ى  ال�شيطرة  مُت��ار���س 
املارك�شية  ع���ن  ���ش��ي  ك����ام  ورغ�����م 
ِفكر  اأن  ال���ا���ش��ح  م��ن  ال��ل��ي��ن��ي��ن��ّي��ة، 
لينني ه� املُهيمن على ِفكر مارك�س 

يف ال�شني يف ال�قت احلا�شر.
هل كان خطاأ ا�شرتاتيجية امل�شاركة 
ع وق�ع تغرُّ هاِدف يف  يكمن يف ت�قُّ
بداًل  ال��زم��ان  م��ن  عقدين  غ�ش�ن 
اأك�����رث؟ حري  اأو  ن�����ش��ف ق���رن  م���ن 
خام�س  ه���  �شي  اأنَّ  نتذكر  اأن  بنا 
زعيم جلمه�رية ال�شني ال�شعبية. 
اأورفيل �شيل  وكما جادل ال�شحايف 
اخلبر ب�ش�ؤون ال�شني، فاإنه “من 
امل�اطنني  اأن  نفرت�س  اأن  التعايل 
بحيازة  ����ش���ر����ش����ن  ال�����ش��ي��ن��ي��ني 
يتمتع�ا  اأن  دون  والنف�ذ  ال��رثوات 
ب��ت��ل��ك اجل����ان���ب م��ن احل��ي��اة التي 
ت��ع��ده��ا امل��ج��ت��م��ع��ات االأخ�����رى عادًة 

ج�هرية لاإن�شان«.
ّناع  “�شُ اأن  ال����ك����ات����ب  واأو�������ش������ح 
ال�شيا�شات يتعر�ش�ن دوماً ل�شغ�ٍط 
ي�شع�ا  اأن  عليهم  ويتعني  زمنية، 
مع  تتما�شى  ا�شرتاتيجية  اأه��داف��اً 
ومكاناً.  زماناً  احلا�شرة  الظروف 
وقد اأجنز بايدن ذلك ب�شكٍل الئق. 
ال�شن�ات  خال  املطروح  وال�ش�ؤال 
ب��شعه  �شيك�ن  اإذا  املقبلة يبقى ما 
تنفيذ �شيا�شاته بطرائق ال ت�شتبعد 
�شيناري�هات  وق��������ع  اإم����ك����ان����ي����ة 
مع  حتى  اعتدااًل،  اأكرث  م�شتقبلية 

اإدراكه اأنها ُم�شتبعدة«.

بوليتيكو: اإدارة بايدن دعت كييف 
للتوقف عن املطالبة بتنحي بوتني

•• عوا�صم-وكاالت

يبدو اأن م�قف الرئي�س االأوكراين ف�ل�دمير زيلين�شكي اجلديد، الذي حتدث 
عن اإمكانية بداية التفاو�س على ال�شام، رغم بقاء الرئي�س الرو�شي فادمير 
ب�تني يف ال�شلطة، كان نتيجة مبا�شرة ل�شغط ناعم من اإدارة الرئي�س ج� بايدن، 

وفق ما اأفاد مطلعان على االأمر.
وقت  يف  ردده  واح��داً  بينها  للتفاو�س،  �شروط  خم�شة  االثنني  زيلين�شكي  وك�شف 
احلرب  جرائم  على  واملحا�شبة  االأوكرانية،  االأرا�شي  وح��دة  ا�شتعادة  مثل  �شابق، 
ما  اأن  اإىل  االأمريكية  “ب�ليتيك�”  يف  وورد  األك�شندر  ويلفت  تع�ي�شات.  ودف��ع 
ا�شرتاط تنحي ب�تني عن  ال�شابقة،  غ��رار ت�شريحاته  االأوك���راين، على  يقله  مل 
ال�شلطة قبل املفاو�شات. وقال اأحد املطلعني اإن م�قف زيلين�شكي جاء بعد ي�مني 
الق�مي  االأم���ن  م�شت�شار  زي���ارة  فيها  مب��ا  ووا�شنطن،  كييف  ب��ني  امل��ح��ادث��ات  م��ن 
باأن  ب��ارز  اأمريكي  م�ش�ؤول  واأف��اد  االأوك���راين.  للرئي�س  �ش�ليفان  االأمريكي جيك 
تغير  وم�شاعديه،  زيلين�شكي  م��ن  مبا�شرة  يطلب�ا  مل  االأمريكيني  امل�ش�ؤولني 
م�قفهم، لكنهم قال�ا اإن على كييف اأن تبدي رغبة يف اإنهاء احلرب ب�شكل منطقي 
اأوكرانيا ال رو�شيا، تريد ت�ش�ية  اأن  التاأكيد للعامل،  اأن يعاد  و�شلمياً. واالأم��ل ه� 
النزاع. واأو�شح امل�ش�ؤول االأمريكي اأن “هذا ال يعني اأن عليهم الذهاب اإىل طاولة 
املفاو�شات االآن. حتى اأننا ال نعتقد اأن هذا ه� ال�قت املنا�شب ا�شتناداً اإىل اأفعال 
رو�شيا.لكن يجب اأن يظهروا رغبة يف حل النزاع، الأنه ال اأحد يريد هذا احلل، اأكرث 
من اوكرانيا«. و�شغط دميقراطي�ن وجمه�ري�ن يف االأ�شابيع املا�شية على فريق 
بايدن للدفع نح� حل ديبل�ما�شي للحرب. وبعدها اأكد م�ش�ؤول�ن اأمريكي�ن اأنهم 
على ات�شال بنظرائهم االأوكرانيني والرو�س خلف�س الت�تر وجتنب اأي خطاأ يف 
احل�شابات، رغم غياب جه�د ف�رية لدفع املتحاربني اإىل طاولة املفاو�شات. وك�شف 
زيلين�شكي م�قفه اجلديد ع�شية االنتخابات الن�شفية يف ال�اليات املتحدة، التي 
يت�قع اأن ي�شيطر فيها اجلمه�ري�ن على جمل�س واحد على االأقل يف الك�نغر�س، 
وقال  للخطر.  الأوك��ران��ي��ا،  والع�شكري  امل��ايل  ال��دع��م  تعري�س   احتمال  يثر  م��ا 
االأوكرانية  ال�شروط  اإن  تايل�ر،  وليم  اأوكرانيا  لدى  ال�شابق  االأمريكي  ال�شفر 
اخلم�شة تعترب منطقية الأنها تن�شجم مع القان�ن الدويل، وجتعل رو�شيا تدفع 
ثمن جتاوزاتها. ولفت اإىل اأن زيلين�شكي بدا خمل�شاً يف اقرتاح حمادثات �شام اإذا 
اأظهر ب�تني جدية يف ذلك.  واأ�شاف “نرى اأن الرئي�س ب�تني يخ�شع لل�اقع”، 
ماحظاً اأن رو�شيا خرجت من اتفاق احلب�ب ثم عادت اإليه، كما اأنها خف�شت من 
تهديداتها الن�وية. ورغم ذلك، ال ينتظر اأن تبداأ املفاو�شات احلقيقية “قبل اأن 

تتعر�س م��شك� ملزيد من الهزائم الع�شكرية«. 

اآ�شيا، واأوحت ال�اقعية املبدئية باأن 
اأن  ال�اليات املتحدة كان حري بها 
ُتعيد اإحياء حتالفها مع اليابان ال 
االآثار  من  ب��شفها  ت�شتبعدها  اأن 
ال��ع��ت��ي��ق��ة حل��ق��ب��ة م���ا ب��ع��د احلرب 
ان�شمام  وق��ب��ل  ال��ث��ان��ي��ة.  ال��ع��امل��ي��ة 
ال�شني ملنظمة التجارة العاملية عام 
2001 بفرتة ط�يلة، اأعادت اإدارة 
التحالف  تاأكيد  كلينت�ن  الرئي�س 
االأمريكي الياباين، االأمر الذي ما 
ال�شرتاتيجية  االأ�شا�س  حجر  ب��رَح 

بايدن.

االإ�سراك والتحوط
احت�اء  اأن  وب��س  كلينت�ن  واأدرك 
الباردة  احل����رب  ب��اأ���ش��ل���ب  ال�����ش��ني 
البلدان  الأن  ُم�����ش��ت��ح��ي��ًا  ���ش��ي��ك���ن 
ال�ش�ق  اإىل  املُ���ن���ج���ذب���ة  االأخ�������رى 
ال�شينية العماقة ملا كانت لت�افق 
االح��ت���اء. وعليه، فبداًل  ه��ذا  على 
من ذلك �شعت ال�اليات املتحدة اإىل 
ال�شني  ق���ة  فيها  ُتعيد  بيئة  خلق 
�شل�كها  ت�شكيل  اأي�����ش��اً  ال�����ش��اع��دة 
ل�شيا�شة  وا���ش��ت��م��راراً  وت�شرفاتها. 
اإقناع  ب��س  اإدارة  حاولت  كلينت�ن، 
ال�شني بامل�شاهمة يف املنافع العاّمة 
تت�شرف  ب���اأن  العاملية  وامل���ؤ���ش�����ش��ات 
�شاحَب  م�ش�ؤواًل  “طرفاً  ب��شفها 
نائب  و���ش��ف  بح�شب  م�شلحة”، 
وزي�����ر اخل���ارج���ي���ة اآن�������ذاك روب����رت 
زوليك. وكانت ال�شيا�شة االأمريكية 
مع  ول���ك���ن  “االإ�شراك،  رك��ي��زت��ه��ا 

حلق  امل���ؤي��دة  الق�شايا  ع��ن  ال��دف��اع 
االختيار يف �شناديق االقرتاع.

املرجح  فمن  جل���رج��ي��ا،  وبالن�شبة 
الدميقراطي  ال�شينات�ر  يتجه  اأن 
احل��ايل راف��ائ��ي��ل وارن����ك واملناف�س 
اجل����م����ه�����ري ه���ر����ش���ل ووك�������ر اإىل 
انتخابات االإعادة ال�شهر املقبل التي 
قد حتدد احلزب الذي ي�شيطر على 

جمل�س ال�شي�خ.
ومن الافت يف انتخابات التجديد 

الن�شفية بروز 5 اأ�شياء رئي�شية:

يوم �سيء لرتامب
�شروريا  ت����رام����ب  ت���اأي���ي���د  اع����ُت����رب 
ل���ل���م���ت���ن���اف�������ش���ني اجل����م����ه�����ري����ني يف 
ملجل�س  ال��ت��م��ه��ي��دي��ة  االن���ت���خ���اب���ات 
جميع  يف  ال��ن���اب  وجمل�س  ال�شي�خ 

اأنحاء الباد.
وم������ع ذل��������ك، خ�������ش���ر ال����ع����دي����د من 
الرئي�س  اختارهم  الذين  املر�شحني 
التجديد  ان���ت���خ���اب���ات  يف  ال�������ش���اب���ق 
دوج  وخ�شر  الثاثاء.  ي�م  الن�شفي 
يف  اجلمه�ري  املناف�س  ما�شرتيان� 
العام  املدعي  اأم��ام  بن�شلفانيا  والي��ة 
ج��������س ����ش���اب���رو ب����اأك����رث م����ن 13 
الدميقراطي  املر�شح  وقلب  نقطة. 
اإىل  بن�شلفانيا  يف  املقعد  ف��ي��رتم��ان 

واالقت�شاد  ال�����ش��ي��ا���ش��ي  ال��ن��ظ��ام  يف 
ال�شينية”.  اخلارجية  وال�شيا�شة 
واخ���ت���ت���م���ا ك��ام��ه��م��ا ق���ائ���ل���ني اإن 
ال�شعي  ه�  واقعية  االأك��رث  الهدف 
التعاي�س  م��ن  ث��اب��ت��ة  “حالة  وراء 
للم�شالح  م�اتية  ب�شروٍط  احَل��ِذر 

والقيم االأمريكية«.

الف�سل يف اإحداث
 تغيريات جوهرية

عم�ماً  حُم�����ق  ب����اي����دن  ف���ري���ق  اإن 
تغيرات  اإح��داث  العجز عن  ب�شاأن 
ج���ه��ري��ة ق�����ش��راً يف ال�����ش��ني. ففي 
العقد االأول من القرن احلايل، ما 
نح�  ق��دم��اً  مت�شي  ال�شني  برحت 
مقدار اأكرب من االنفتاح واالعتدال 
“ذي  وال��ت��ع��ددي��ة. وج���اء يف جملة 
اأنه  ال��ربي��ط��ان��ي��ة  اإيك�ن�مي�شت” 
من�شبه  م��ه��ام  �شي  تقلَّد  “عندما 
ت�شهد  ال�شني  كانت   ،2012 ع��ام 
ف��ك��ان��ت الطبقة  ���ش��ري��ع��ة.  ت��غ��رات 
ال��شطى تنم�، وال�شركات اخلا�شة 
تزدهر، وامل�اطن�ن يت�ا�شل�ن على 
م�اقع الت�ا�شل االجتماعي. ورمبا 
لكان زعيم اآخر يرى هذه التغرات 

فر�شاً عظيمة.
�ش�ى  ي��راه��ا  ف��ا  �شي  ال�شيد  اأم���ا   

تهديدات«.
حم�شلة  �����ش����ي  ك�������ان  ل������  وح����ت����ى 
للحزب،  اللينينّي  للنظام  ُمت�قعة 
بالت�قيت.  املتعلق  ال�����ش���ؤال  يبقى 
– وجتارب  ال��ت��ح��دي��ث  ن��ظ��ري��ة  اإن 

عري�شة غر واقعية فيما يخت�س 
ب��ال��ن��ظ��ام ال�����ش��ي���ع��ي ال�����ش��ي��ن��ي، اإذ 
ي�شبح  اأن  احل��زب��ني  اأع�����ش��اء  متنى 
ذاك النظام اأكرث ليربالية، اأو حتى 
دميقراطّياً، واأن ت�شبح ال�شني ق�ًة 

“م�ش�ؤولة” يف العامل.
لها  ي�شمح  الئ���ق  م���ق��ف  وك���اي يف 
باحلكم على �شيا�شٍة بداأت بالتزامن 
م����ع زي�������ارة ال���رئ���ي�������س االأم���ري���ك���ي 
عام  ال�شني  اإىل  نيك�ش�ن  ريت�شارد 
اأول����ئ����َك  ب��ع�����س  ول����ك����ن،   .1972
بال�شذاجة  امل�شاركة  و�شف�ا  الذين 
�شيا�شة  اأّن  ح��ق��ي��ق��ة  ي��ت��ج��اه��ل���ن 
�شبقتها،  التاأمني  اأو  ط”  “التح�ُّ
االأمريكي-اليابايّن  التحالف  واأن 

ما زال ق�ّياً اإىل ي�منا هذا.

اجلدار الناري العظيم
اأن��ه كانت هناك  واأك��د ج�زيف ناي 

تعزيز  اأن  ح���ني  ويف  التح�ط”. 
بامل�شاركة  ال��ق���ة  م����اَزن���ة  �شيا�شة 
�شداقة  وا�شح  ه�  كما  ت�شمن  مل 
�شيناري�هات  اأح��ي��ت  فقد  ال�شني، 

حمتملة خاف العداء الكامل.
ه�����ل ك����ان����ت ����ش���ي���ا����ش���ة االإ�������ش������راك 
�شيا  ك��اي  تعتقده  م��ا  ه��ذا  فا�شلًة؟ 
مدر�شة  يف  ال�شابقة  االأ���ش��ت��اذة  ه���، 
ال�شي�عي  للحزب  املركزية  اللجنة 
اإن  ت���ق����ل  اإذ  ب���ك���ني،  يف  ال�����ش��ي��ن��ي 
للحزب  اجل������ه�����ري�����ة  امل���������ش����ال����ح 
الذي  االأ�شا�شي  الفكري  وت�جهه 
يق�شي با�شتغال ال�اليات املتحدة 
واالإبقاء على عداواته لها مل تتغر 
املا�شية.  عاماً  ال�شبعني  مدار  على 
القرن  �شبعينيات  منذ  املقابل،  ويف 
ل���دى احلزَبني  ك��ان��ت  ال��ع�����ش��ري��ن، 
املتحدة  ال�����الي����ات  يف  ال��رئ��ي�����َش��ني 
اآمال  دوم���اً  االأمريكية  واحل��ك���م��ة 

الدميقراطية  يحقق  مل  اإن  ه���ذا 
ال�قت،  م���ن  ول���ف���رتة  امل���ن�������ش����دة. 
���ش��م��ح��ت ال�����ش��ني ب���ق���دٍر اأك����رب من 
من  ومزيٍد  والتنقل  ال�شفر  حرية 
العق�د االأجنبية، ونطاٍق اأو�شع من 
االآراء يف من�ش�راتها، واإن�شاء بع�س 
كان  التي  املدين  املجتمع  منظمات 
االإن�شان.  ب��ح��ق���ق  م��ع��ن��ّي��اً  بع�شها 
ُقيَِّدت  التط�رات  ه��ذه  كل  اأن  غر 

االآن.
كانت  ه�����ل  ال�����ك�����ات�����ب:  وت�����������ش�����اءل 
للم�شاَرَكة  االأ�شا�شية  الفر�شيات 
بايدن  ج�  يتقلد  اأن  قبل  خاطئة؟ 
م��ن�����ش��ب��ه، ك���ت���َب اث����ن����ان م����ن كبار 
االإ�شرتاتيجية  ع���ن  امل�������ش����ؤول���ني 
مفاده:  ما  بايدن  الإدارة  اجلديدة 
املتعلق  االأ����ش���ا����ش���ي  اخل���ط���اأ  “كان 
ب�شيا�شة االإ�شراك ه� افرتا�س اأنها 
ِدث تغيرات ج�هرية  ميكن اأن حُتْ

بع�س عنا�شر ال�شذاجة، كما حدث 
ع��ن��دم��ا ت��ن��ب��اأ ك��ل��ي��ن��ت���ن ب����اأن جه�د 
ال�����ش��ني ال��رام��ي��ة ل��ل�����ش��ي��ط��رة على 
بالف�شل.  �شتب�ء  االإن��رتن��ت  �شبكة 
اأ�شبه  �شتك�ن  املهمة  اأن  ظ��نَّ  فقد 
لكننا  بجدار”،  ُه���ام  “اإل�شاق  ب��� 
نعلم االآن يقيناً اأن “اجلدار الناري 
بكفاءٍة.  يعمل  لل�شني  العظيم” 
ن�شتدعي  اإذ  اأي�����ش��اً  ال���ا���ش��ح  وم��ن 
واإدارة خلفه  ب��س  اإدارة  اأّن  املا�شي 
اأق��دم��ت��ا على  اأوب��ام��ا لكانتا  ب���اراك 
ملعاقبة  االإج�����������راءات  م����ن  امل����زي����د 
االمتثال  يف  اإخفاقها  على  ال�شني 
العاملية  ال���ت���ج���ارة  م��ن��ظ��م��ة  ل�����روح 

وق�انينها.
�شي  اأط��اح��ت حقبة  ح��ال،  اأي  على 
النم�  ب����اأن  ال�����ش��اب��ق��ة  ب��ال��ت���ق��ع��ات 
قدراً  �شيحقق  ال�شريع  االقت�شادي 
والليربالية،  ال��ت��ح��رر  م���ن  اأك����رب 

ارتفاع  و���ش��ط  ب��اي��دن  ج���  للرئي�س 
كان  اإذا  عما  ت�شاوؤالت  اإىل  الت�شخم 
الدميقراطي�ن �شر�شح�ن الرئي�س 
ال�شاد�س واالأربعني لل�شباق الرئا�شي 

لعام 2024.
وي����ت����ك����ه����ن ال����ب����ع���������س ب���������اأن ح���اك���م 
ال��دمي��ق��راط��ي جافني  ك��ال��ي��ف���رن��ي��ا 
م��ن��اف�����ش��ا ق�يا  ���ش��ي��ك���ن  ن���ي��������ش����م 

لبايدن.
وم���ع ذل����ك، مت ت��غ��ي��ر ال��ع��دي��د من 
اأن  بعد  الثاثاء  ليلة  املفاهيم  هذه 
الق�ة  م��ي��زان  الدميقراطي�ن  قلب 
اإىل جانب  بن�شلفانيا، هذا  يف والية 
االأداء اجليد الأع�شاء جمل�س ال�شي�خ 
الدميقراطيني يف ج�رجيا واأريزونا 
لرتامب،  امل���ؤي��دي��ن  املناف�شني  �شد 
الدميقراطيني  اأن  اإىل  ي�شر  مم��ا 
عندما  باالنتخابات  الف�ز  ميكنهم 

ينحازون وي�شطف�ن مع بايدن.

معار�سة االإجها�س تخ�سر 
يف �سناديق االقرتاع

العليا  امل��ح��ك��م��ة  ق������رار  اأع����ق����اب  يف 
للمراأة  ال��د���ش��ت���ري  احل����ق  ب���اإل���غ���اء 
يف االإج��ه��ا���س ه���ذا ال�����ش��ي��ف، فازت 
اإج���راءات االق��رتاع التي حتمي حق 
وكاليف�رنيا  مي�شيغن  االإجها�س يف 

حتقيق  خ����ال  م���ن  االأزرق  ال���ل����ن 
الف�ز بف�شل ناخبي ال�ش�احي.

انتخابات  يف  ال���ه���زائ���م  وا���ش��ت��م��رت 
هامب�شاير،  ني�  يف  ال�شي�خ  جمل�س 
ح�����ي�����ث خ���������ش����ر م�����ر������ش�����ح ت�����رام�����ب 
ال�شينات�ر  اأم�������ام  ب�����ل����دوك  دون 
ح�شن  ماغي  احل��ايل  الدميقراطي 

باأكرث من 9 نقاط.
ك����ذل����ك خ�������ش���ر م���ر����ش���ح���� ت���رام���ب 
���ش��ب��اق��ات جمل�س  م���ن  ال���ع���دي���د  يف 
�شق�ط  ذل�������ك  يف  مب�����ا  ال�������ن��������اب، 
اأمام  هيمز  ب���  اجل��م��ه���ري  امل��ر���ش��ح 
الدميقراطي وايلي نيكن يف املنطقة 

13 ب�الية ن�رث كارولينا.
وبغ�س النظر عن هذه االنتكا�شات، 
عن  ت��رام��ب  يعلن  اأن  امل��ت���ق��ع  فمن 
وقت  يف  ال��ث��ال��ث  ال��رئ��ا���ش��ي  تر�شحه 
الح���ق م��ن ه���ذا ال�����ش��ه��ر، ح��ي��ث قال 
الن�شفي،  التجديد  انتخابات  ع�شية 
يف جتمع حا�شد باأوهاي� اأنه �شي�شدر 
 15 ال����ث����اث����اء،  ك����ب����را،  “اإعانا 

ن�فمرب«.

جرعة ت�سجيع للدميقراطيني 
النتخابات 2024

التجديد  ان���ت���خ���اب���ات  دخ�������ل  م����ع 
التاأييد  ان��خ��ف��ا���س  اأدى  ال��ن�����ش��ف��ي، 

تعترب والي���ة اأرج���ان��ي��ة ق���ادرة على 
ال��ت��ح���ل م��ن ح��زب اإىل ح���زب، لكن 
مكا�شب اجلمه�ريني الثاثاء ت�شر 

اإىل اأن ال�الية ال تزال حمراء.

جورجيا اإىل جولة االإعادة
هي  ج�رجيا  والي��ة  تك�ن  اأن  ميكن 
اإذا  ما  ال��ذي يحدد  احلا�شم  ال�شباق 
كان اجلمه�ري�ن اأو الدميقراطي�ن 
جمل�س  يف  االأغ����ل����ب����ي����ة  مي����ل����ك�����ن 

ال�شي�خ.
يتمتع  ال  االأرب�����ع�����اء،  م���ن  اع���ت���ب���ارا 
ال��دمي��ق��راط��ي احلايل  ال�����ش��ي��ن��ات���ر 
الع�ش�  وال  وارن������������ك  راف����ائ����ي����ل 
اخلارجي اجلمه�ري هر�شل والكر 
ل��ت��ج��ن��ب ج�لة  ب��اأغ��ل��ب��ي��ة وا���ش��ح��ة 

االإعادة ال�شهر املقبل.
على  تقدمه  على  وارن����ك  وح��اف��ظ 
بن�شبة  ����ش����ت  ب�35000  ووك�����ر 

49.4 باملئة من االأ�ش�ات.
يتطلب  االأخ��رى،  لل�اليات  وخافا 
املر�شح  يتجاوز  اأن  ج�رجيا  ق��ان���ن 
باملئة   50 البالغة  االأغ��ل��ب��ي��ة  عتبة 
ل��ل��ف���ز يف االن��ت��خ��اب��ات ق��ب��ل اإج����راء 
ج���ل��ة االإع�������ادة وال���ت���ي ���ش��ت��ن��ظ��م يف 
دي�������ش���م���رب يف حال  م����ن  ال�������ش���اد����س 

ا�شتمرار ال��شع على حاله.

وفرم�نت، وحتى يف ال�اليات التي 
ي��ه��ي��م��ن ع��ل��ي��ه��ا اجل��م��ه���ري���ن مثل 
الباحث  م���ن��ت��ان��ا وك��ن��ت��اك��ي. ووف���ق 
القان�ين يف جامعة هارفارد، اأدريان 
“الدميقراطية  ف�����اإن  ف���رم���ي����ل، 
لكن  االق����رتاع،  ورق���ة  على  تكن  مل 
االإج��ه��ا���س ك��ان ح��ا���ش��را، وي��ب��دو اأن 
االنحياز  اخ���ت���ارت  ال��دمي��ق��راط��ي��ة 

ل�شالح االإجها�س«.

فلوريدا تتحول اإىل
 االأحمر الغامق

فل�ريدا  يف  اجل���م���ه����ري����ن  ح���ق���ق 
انت�شارات �شاحقة يف �شباقي احلكام 
دي�شانتي�س  م��ع  ال�����ش��ي���خ  وجم��ل�����س 

ومارك� روبي�.
كري�شت  ت�شاريل  دي�شانتي�س  وه��زم 
بف�زه  ف��ل���ري��دا  ج��ن���ب  مقاطعة  يف 
االأ�ش�ات،  من  باملئة   55.3 بن�شبة 
اأ�ش�ل  من  الناخبني  حت��ّ�ل  بف�شل 

التينية لدعم اجلمه�ريني.
وق�����ال روب���ي���� خ����ال خ���ط���اب ف����زه 
رائع  الأم���ر  “اإنه  ال��ث��اث��اء:  م�����ش��اء 
اأك���ن هنا جمتمعني يف مقاطعة  اأن 

ميامي ديد احلمراء«.
االنتخابات  ف��ل���ري��دا خ��ال  وك��ان��ت 
الرئا�شية وانتخابات ال�الية، لعق�د 

هل اقرتبت نهاية النظام.. يف اإيران؟ •• عوا�صم-وكاالت

راأى الباحث الكبر يف م�شروع فيل��س فرهاد ر�شائي وطالب املا�شرت يف العل�م 
التنب�ء مب�شار  ال�شعب  اأن من  �شيافا�س غامي  ال�شيا�شية بجامعة ت�رونت� 
الث�رات. لي�س من قبيل ال�شدفة اأن اإيران كانت ت�شرتي اأنظمة مراقبة عامة 
اإنرت�شت”  “نا�ش�نال  م�ؤ�ش�شة  يف  الكاتبان  قدم  �شن�ات.و  طيلة  ال�شني  من 
ماحظات عن تط�ر االحتجاجات يف اإيران عقب مقتل مه�شا اأميني على يد 

�شرطة االأخاق.
املحافظات  ك��ل  دع��م��ت  ح��ي��ث  ف��ري��د،  ال���ا���ش��ع  اال���ش��ط��راب  اإن  اأواًل،  وق����اال، 
هذه، وهي جمم�عات  العاملية”  االإثنية االحتجاجات، و”اإيران  واملجم�عات 
اإىل حد كبر يف  بع�شها  “مع  تف�شلها اجلغرافيا  اإثنية متن�عة  من ه�يات 
كما كتب االأكادميي االأمريكي االإيراين  امل�شاعر، يف اله�اج�س، ويف االأحام”، 
اآ�شف بيات. ثانياً، كانت اال�شطرابات مدف�عة باأ�شباب اقت�شادية ق�ية اأ�ش�شت 
مثلث برم�دا افرتا�شياً للنظام املحا�شر. فبعد �شن�ات من العق�بات، واالإنفاق 
الباهظ على وكائه يف ما ي�شمى ب�”حم�ر املقاومة” و�ش�ء االإدارة والف�شاد 

الهائلني، اأ�شبح االقت�شاد يف و�شع يرثى له. و�شط التظاهرات، تدنى الريال 
االإيراين اإىل م�شت�ى قيا�شي وقفزت اأ�شعار الغذاء باأكرث من 82%.

اأ�شرب عمال يف �شناعات اأ�شا�شية، مبا فيها الغاز والنفط وال�شلب والغذاء عن 
العمل. واحتج املتقاعدون الأن معا�شاتهم عاجزة عن جماراة الت�شخم اجلامح 
الغذائية. واأدت ف�شائح اختا�س حديثة ن  ال�شلع  اأ�شعار  الهائلة يف  والزيادة 
بع�س ال�شناديق اإىل زيادة الف��شى وجذبت املزيد من املحتجني اإىل ال�ش�ارع. 
امل�ازين �شد  اأن تقلب  املرجح  ال�ليدة، فمن  االإ�شراب  اإذا منت حركة  ثالثاً، 
النظام، ففي 1978، ا�شتطاع اإ�شراب عام �شمل جتار البازار االأق�ياء اأن يحد 
من خيارات ال�شاه. وقال مراقب�ن اإن االإ�شراب العام غر مطروح الأن العمال 

ال يظهرون الي�م �شكل ال�حدة التي �شادت يف 1978.
ويعتقد الباحثان اأن هذا اال�شتنتاج قد يك�ن �شابقاً الأوانه مبا اأن االحتاد احلر 

للعمال االإيرانيني ي�شبح �شريعاً ق�ة كبرة يف االحتجاجات.

ديفندرز  االإيرانيني، ج��زء من منظمة فرونت الي��ن  للعمال  احل��ر  واالحت��اد 
التي جتمع منا�شرة احلق�ق املدنية مع حماية العمال. وتاأثر االحتاد احلر 
كبر بالفعل. وهدد جمل�س تنظيم احتجاجات عمال عق�د النفط باالإ�شراب. 
اأنهم  الدين  رج��ال  فيهم  يثق  ناخبني  ي�ماً  كان�ا  الذين  البازار  واأعلن جتار 

�شيغلق�ن اأعمالهم ب�شبب تراجع الريال.
الق�ى  الإخ�شاع  ق�ية  اأدوات  ميلك  ي��زال  ال  النظام  اأن  اإىل  الكاتبان  واأ���ش��ار 
الث�رية. وكما يف املا�شي، يبقى ا�شتخدام الق�ة الغا�شمة خط الدفاع االأول. 
اأن�شاأت ق�ات اإنفاذ القان�ن التي تعد جزءاً من وزارة الداخلية وحدات خا�شة 
لل�شرطة  اخلا�شة  ال�حدات  با�شم  معروفة  وقمعها  احل�ش�د  على  لل�شيطرة 
والبلدات  املحافظات  جميع  يف  احلا�شرة  ال�حدات  هذه  ت�شتخدم  االإيرانية. 

الكربى الذخرة احلية الإخ�شاع املحتجني.
العميد ح�شن  ال���ح��دات  ه��ذه  رئي�س  االأوروب���ي عق�بات على  فر�س االحت��اد 

كرامي، لدوره يف القمع العنيف لتظاهرات �شابقة. وت�رط البا�شيج ال�ح�شي، 
وه��ي ف��رق��ة م��ن احل��ر���س ال��ث���ري، يف قمع االح��ت��ج��اج��ات. ون�شر وك���اء من 

تنظيمات مثل حزب اهلل، واحل�شد ال�شعبي.
تتمتع ال�شلطات اأي�شاً ح�شب ر�شائي وغامي، بطائفة وا�شعة من اال�شتخبارات 
اال�شتخبارات  ووح��دة  واالأم��ن،  اال�شتخبارات  وزارة  جمعت  الرقابة.  واأجهزة 
القان�ن،  اإنفاذ  ق���ات  يف  ال�شيبرانية  وال���ح��دة  ال��ث���ري،  احلر�س  يف  املرعبة 
اأن  ال�شدفة  قبيل  من  ولي�س  وقادتهم.  املحتجني  واعتقال  لتعقب  جه�دها 
اإيران كانت ت�شرتي اأنظمة مراقبة عامة من ال�شني طيلة �شن�ات. واإىل غاية 
28 حمافظة  19 ملي�ن كامرا يف  الي�م، ن�شبت من�شات �شينية مبا فيها 
اإيرانية مع تركيز ب�شكل خا�س على املدن. وتدخل النظام الق�شائي املحافظ 
فاأعلن حماكمة اأكرث من األف حمتج يف ما ميكن اأن ي�شكل اإعادة للمحاكمات 
ال�ش�رية يف االأيام االأوىل للث�رة. لفت الكاتبان اإىل اأن النظام حاول يف املا�شي 
مزج الق�ة الغا�شمة بالتنازالت املادية. على �شبيل املثال، خال اأعمال ال�شغب 
التي اندلعت اإثر رفع اأ�شعار ال�ق�د يف 2018، �شمحت احلك�مة بدعم �شتني 

لرتاً من ال�ق�د لفئة وا�شعة من ال�شائقني.

متغريات يف انتخابات اأمريكا.. منها ليلة مزعجة لرتامب  5
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املال والأعمال
»تعليم« تبداأ الكتتاب يف الطرح العام الأويل وحتدد النطاق ال�سعري بني 2.95 و3 درهم 

االإم�������ارات جت��رب��ة منتجات  دول����ة 
18 �شركة من ال�شركات الليت�انية 

امل�شاركة بالفعالية ب�شكل مبا�شر.
العديد  م��ن��ت��ج��ات  ان  اىل  وا����ش���ار 
تت�اجد  الليت�انية  ال�شركات  من 
ب���ال���ف���ع���ل ع���ل���ى اأرف��������ف االأ������ش������اق 
اخلليجية، وذلك بف�شل اإمكاناتها 
وال�شلع  ان��ت��اج  ال��ك��ب��رة يف جم���ال 
التداول  ال�شريعة  اال�شتهاكية 
�شحية  ب���ك����ن���ه���ا  مت�����ت�����از  ال�����ت�����ي 

وم�شتدامة على حٍد �ش�اء. 

فقد  الي�رو�شتات،  لتقدير  ووف��ًق��ا 
من   %  3.7 بن�شبة  القطاع  �شاهم 
لليت�انيا  االإجمايل  املحلي  الناجت 
ارتفعت  ك���م���ا   ،2020 ع�����ام  يف 
م�شت�يات  اإىل  امل�����ش��اف��ة  ال��ق��ي��م��ة 
ي�رو  مليار   1.5 ب�  تقدر  قيا�شية 
 “ ق��ائ��ا  معاليه  وم�شى  ���ش��ن���ًي��ا. 
حت���ظ���ى ال�����زراع�����ة وجت�������ارة امل������اد 
الغذائية باأهمية كبرة يف خمتلف 
ع��ن ك�ن  فناهيك  ال��ع��امل،  اأن��ح��اء 
اأ����ش���ا����ش���ي���ٌة، ميتاز  ال����غ����ذاء ح���اج���ٌة 

ال  ال��ت��ايل،  امل�شت�ى  اإىل  البلدين 
�شيما يف جمال الزراعة واالبتكار.

واأ���ش��اف: “ يف ال���اق��ع، ال ي��زال يف 
لتقدمه  ال��ك��ث��ر  ل��ي��ت���ان��ي��ا  ج��ع��ب��ة 
الغذائية  م��ن��ت��ج��ات��ه��ا  خ����ال  م���ن 
العالية  اجل�����دة  ذات  ال��ن��م���ذج��ي��ة 
اال�شتقرار  تعزيز  يف  ت�شاهم  التي 
�شركائها  ول���دى  ل��دي��ه��ا  ال��غ��ذائ��ي 
االإم����ارات  ك��دول��ة  الدبل�ما�شيني 
انتاج  تدعم  التي  املتحدة  العربية 
املبتكرة  اال����ش���ت���ه���اك���ي���ة  ال�����ش��ل��ع 

املنطلق،  ه����ذا  وم����ن  وال�����ش��ح��ي��ة. 
وج�����د قطاع  اأن  ل��ي��ت���ان��ي��ا  ت����درك 
ق�ًيا  اأ���ش��ا���ًش��ا  ي�شّكل  ف��ع��ال  زراع����ي 
ال�شناعات  جم����ال  يف  ل��اب��ت��ك��ار 
جتارة  اأ���ش��ا���س  تعد  التي  الغذائية 

امل�اد الغذائية ح�ل العامل«.
وذك����ر اأنَّ ل��ي��ت���ان��ي��ا ���ش��ت�����ش��ارك  يف 
معر�س اأب�ظبي الدويل لاأغذية 
���ش��ي��ق��ام يف  وال�����ذي   2022 ل���ع���ام 
دي�شمرب،  و8   6 ب���ني  م���ا  ال���ف���رتة 
يف  واملقيمني  لاإماراتيني  متيحًة 

�شبل  وتن�ع  بات�شاعه  القطاع  ه��ذا 
االبتكار فيه، وقد متكنت ليت�انيا 
من ا�شتغال هذا القطاع احلي�ي 
اأك��م��ل وج���ه ودخ��ل��ت ال�ش�ق  ع��ل��ى 
العاملية من اأو�شع اأب�ابها م�شتفيدًة 
الغنية  الطبيعية  م�����ش��ادره��ا  م��ن 
املدرو�شة  العلمية  امل��ن��اه��ج  ب��ات��ب��اع 
التكن�ل�جية احلديثة.   والتقنيات 
» وقال ال�زير الليت�اين “ ت�شاهم 
فر�ٍس  خلق  يف  الع�ش�ية  ال��زراع��ة 
جتارة  جمال  يف  ومبتكرة  متن�عة 

ال�ا�شعة  الت�شدير  اإم��ك��ان��ات  على 
الباد  منتجات  بها  تتمتع  ال��ت��ي  

الزراعية عالية اجل�دة. 
االبتكار  “” يلعب  قائا  واأ���ش��اف 
الغذائية  ال�����ش��ن��اع��ات  جم����ال  يف 
ال�شادرات  ازده����ار  يف  ك��ب��ًرا  دوًرا 
الدولة  ت�ا�شل  حيث  الليت�انية. 
ذات ج�دة  غ��ذائ��ي��ة  ���ش��ل��ع  ت��ط���ي��ر 
تقنياٍت  ع��ل��ى  ب���االع���ت���م���اد  ع��ال��ي��ة 
واأ�شاليب  ح��دي��ث��ة  ت��ك��ن���ل���ج��ي��ٍة 
اأكد  جانبه  من  جديدة.«  اإنتاجيٍة 

تتمتع  ما  وبف�شل  الغذائية،  امل���اد 
به ليت�انيا من اإمكانات ت�شديرية 
التعاون  ل��ع��اق��ة  ك����ان  ���ش��خ��م��ة، 
بدولة  تربطها  ال��ت��ي  وال�����ش��داق��ة 
االإم�������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة اأث����ٌر 
االقت�شادية  التنمية  ع��ل��ى  ك��ب��ٌر 
ازداد   ،2021 ع����ام  ف��ف��ي  ف��ي��ه��ا. 
الغذائية  املنتجات  ت�شدير  معدل 
االإم������ارات  دول�����ة  اإىل  ال��ل��ي��ت���ان��ي��ة 
بن�شبة 32.8% اأي ما يعادل 8.5 
م��ل��ي���ن ي������رو ت��ق��ري��ًب��ا، مم���ا يدل 

دافيدوني�س،  رام����ن���ا����س  ���ش��ع��ادة 
�شفر ليت�انيا لدى دولة االإمارات 
ليت�انيا  اأّن  امل���ت���ح���دة،  ال��ع��رب��ي��ة 
العربية  اإىل دول��ة االإم���ارات  تنظر 
اإقليمًيا  م��رك��ًزا  ب��شفها  املتحدة 
اأن  اإىل  واأ�شار  واالبتكار.  لاأعمال 
ع��اًم��ا على عاقات  م��رور ثاثني 
ال�����ش��داق��ة وال��ت��ع��اون ال��ت��ي تربط 
العربية  االإم���ارات  بدولة  ليت�انيا 
��ا ال حت�شى  امل��ت��ح��دة، ي��ت��ي��ح ف��ر���شً
ل��ن��ق��ل ال���ع���اق���ات ال���ت���ج���اري���ة بني 

وزير الزراعة الليتواين يوؤكد اهمية االبتكار والريادة لدى البلدين:

الإمارات من اأهم اأ�سواق منتجاتنا الزراعية وال�سناعات الغذائية
ليتوانيا ت�سارك يف معر�س اأبوظبي الدويل لالأغذية 6 دي�سمرب القادم

%25.00 من راأ�س مال جمم�عة تعليم، و ب�شعر 3 دراهم لل�شهم 
ال�احد. 

وت�شعى املجم�عة اإىل زيادة راأ�س مالها باإجمايل 750،000،000 
اآلية  اتباع  خال  من  النهائي  الطرح  �شعر  حتديد  و�شيتم  دره��م. 
اأوامر االكتتاب من  اإن�شاء �شجل  البناء ال�شعري لل�شهم، حيث يتم 
خال الطلبات املقدمة من امل�شتثمرين املحرتفني فقط. ويتك�ن 
حديثاً  املُ�شدرة  االأ�شهم  وهي  جديده،  اأ�شهم  من  بالكامل  الطرح 
ا�شتخدام ع�ائد  املجم�عة  وتن�ي  امل��ال،  را���س  لزيادة  املجم�عة  يف 
)من   K-12 املتميزة  مدار�شها  قطاع  لت��شيع  ال�شافية  الطرح 

الرو�شة اإىل املرحلة الثان�ية(. 
والثانية  االأوىل  ال�شرائح  م��ن  �شريحة  لكل  االك��ت��ت��اب  ف��رتة  ت��ب��داأ 
 16 يف  وتنتهي   ،2022 ن�فمرب   10 الي�م  من  اعتبارا  والثالثة 

•• دبي-وام:

االكتتاب  ف��رتة  ب��دء  ع��ن  ام�����س،  القاب�شة  تعليم  جمم�عة  اأعلنت 
للطرح العام االأويل، وحتديد النطاق ال�شعري الأ�شهم الطرح بني 
2.95 و 3.00 درهم لل�شهم ال�اح مما يعني اأن القيمة ال�ش�قية 
لاأ�شهم �شترتاوح بني 2،962 و3،000 ملي�ن درهم، فيما من 
املت�قع االإع��ان عن �شعر الطرح النهائي يف 18 ن�فمرب اجلاري 
ن�فمرب   29 يف  امل��ايل  دب��ي  �ش�ق  تداولها يف  وب��دء  االأ�شهم  واإدراج 

 .2022
�شهما،   254،237،288 اإج��م��ايل  ال�شعري  ال��ن��ط��اق  ويت�شمن 
 2.95 ب�شعر  تعليم،  جمم�عة  م��ال  راأ���س  من   25.32 متثل% 
متثل  �شهم،   250،000،000 اإج��م��ايل  و  ال���اح��د  لل�شهم  دره��م 

 17 ت��اري��خ  ويف  وال��ث��ال��ث��ة،  االأوىل  لل�شريحتني   2022 ن�فمرب 
ن�فمرب 2022 لل�شريحة الثانية. 

“تعليم”:  ل�مجم�عة  التنفيذي  الرئي�س  ويليام�ش�ن،  اآالن  وق��ال 
منذ  ملجم�عتنا  االأويل  ال��ع��ام  ب��ال��ط��رح  ك��ب��راً  اه��ت��م��ام��اً  “�شهدنا 
االإعان عن نية طرح اأ�شهمنا بتاريخ 31 اأكت�بر 2022. والي�م، 
امل�شتثمرين االأفراد  ي�شرنا االإعان عن فتح باب االكتتاب جلميع 
�شريحة  خ��ال  م��ن  مدر�شتنا  وجمتمع  املحرتفني  وامل�شتثمرين 
تعليم  جمم�عة  �شّطرت  لقد  امل�ؤهلني.  وامل�ظفني  االأم���ر  اأول��ي��اء 
اإي��رادات��ه��ا وزيادة  20 ع��ام��اً م��ع من���  ق�شة من��� ق���ي��ة على م���دار 
بني  الدين  واإطفاء  واال�شتهاك  وال�شرائب  الف�ائد  قبل  االأرب��اح 
عائدات  �شت�شاهم  ذل��ك،  اإىل  باالإ�شافة  و2022.   2020 عامي 
الطرح العام االأويل البالغة 750 ملي�ن درهم يف مت�يل وت�شريع 

اإىل  الرو�شة  K-12 )من  املتميزة  �شبكة مدار�شنا  عملية ت��شيع 
املرحلة الثان�ية( يف دولة االإمارات، و�شتتيح لنا فر�س اأكرب لت�فر 

خدمات تعليمية عالية اجل�دة وطم�حة«. 
وهناك ثاث جمم�عات وا�شعة من امل�شتثمرين امل�ؤهلني لاكتتاب. 
بها،  اخلا�شة  ال�شريحة  خال  من  االكتتاب  جمم�عة  لكل  ميكن 
حيث �شيتم تخ�شي�س ن�شبة %10 من راأ�س مال ال�شركة امل�شدر 
رقم  لديهم  الذين  االأف���راد  على  تقت�شر  والتي  االأوىل  لل�شريحة 
اإماراتي،  بنكي  ح�شاب  ورق��م  امل��ايل  دب��ي  �ش�ق  يف  �شالح  م�شتثمر 
لل�شريحة  ال��ط��رح  اأ�شهم  م��ن   88% ن�شبة  خ�شي�س  �شيتم  فيما 
فيما �شيتم  “امل�شتثمرين املحرتفني”،  الثانية والتي تقت�شر على 
والتي  الثالثة  لل�شريحة  الطرح  اأ�شهم  من   2% ن�شبة  تخ�شي�س 

تقت�شر على امل�ظفني واأولياء االأم�ر امل�ؤهلني. 

تفاهم بني بيئة اأبوظبي والتغري املناخي وماجد الفطيم للتجزئة لتعزيز ال�ستدامة يف القطاعني العام واخلا�س 

�سفني فيدرز تطلق خدمات جديدة بني 
دولة الإمارات وموانئ البحر الأحمر

•• اأبوظبي-وام:

ر�شمياً  اإط��اق��ه��ا  اأب���ظ��ب��ي  م���ان��ئ  ملجم�عة  التابعة  ف��ي��درز  �شفني  اأعلنت 
خلدمة جديدة بني دولة االإمارات العربية املتحدة وم�انئ البحر االأحمر 
التي  البحري  ال�شحن  خط�ط  اإىل  وج��دة  الفجرة  م��راف��ئ  اإ�شافة  ع��رب 

ت�شغلها.
ب�شائع خم�ش�شة،  ل�شحن  التجريبية  املرحلة  االإع��ان عقب جناح  وياأتي 
خط�ط  من  �شبكتها  لت��شيع  امل�شتمرة  املجم�عة  جه�د  اإط��ار  يف  وي��ن��درج 

ال�شحن الدويل.
وت�فر اخلدمة ربطاً مبا�شراً بني ميناء خليفة يف اإمارة اأب�ظبي وب�رت�ش�دان، 
امليناء البحري الرئي�شي والب�ابة التي مير عربها نح� %90 من التجارة 
الدولية يف ال�ش�دان، وذلك عرب كل من مرافئ الفجرة التابعة ملجم�عة 
ال�شاحل  على  وميناء جدة  للدولة،  ال�شرقي  ال�شاحل  على  اأب�ظبي  م�انئ 
الغربي للمملكة العربية ال�شع�دية، ما ي�فر اأق�شر وقت الزم لنقل الب�شائع 

بالعب�ر بني هذه املراكز التجارية الرئي�شية.
وميكن للمتعاملني الذين ي�شتخدم�ن هذا اخلط البحري احل�ش�ل على 
من  االإم���ارات  دول��ة  يف  متعامليهم  اإىل  االأخ���رة  املرحلة  ت��شيل  خدمات 
خال �شركة ميك� للخدمات الل�ج�شتية التابعة ملجم�عة م�انئ اأب�ظبي، 

الرائدة يف جمال خدمات ال�شحن الربي واحلل�ل الل�ج�شتية املتكاملة.
باالإ�شافة اإىل ذلك، ت�شهم اخلدمة اجلديدة يف تعزيز مكانة ميناء خليفة 
كمركز رئي�شي للنقل بالعب�ر، كما ت�فر اإ�شافة مرافئ الفجرة اإىل اخلط 
تقليل  يف  ت�شاعد  االإم����ارات  ل��دول��ة  ال�شرقي  ال�شاحل  على  حي�ية  حمطة 
احلاجة اإىل النقل الربي للب�شائع اإىل الفجرة. ويتيح خط الربط املبا�شر 
لنقل  ال��ازم  الزمن  تخفي�س  اإمكانية  وامل�شّدرين  للم�شت�ردين  اجلديد 
ب�شائعهم اإذ يعد هذا اخلط اأ�شرع باأربع مرات من خدمات النقل بالعب�ر 

البديلة التي قد ت�شتغرق يف بع�س احلاالت نح� 30 ي�ماً.
واأ�شار الكابنت عمار ال�شيبة، الرئي�س التنفيذي باالإنابة - القطاع البحري 
وجمم�عة �شفني - جمم�عة م�انئ اأب�ظبي، اإىل اأن خدمة البحر االأحمر 
العربية  االإم���ارات  دول��ة  يف  الر�شيدة  القيادة  روؤي��ة  مع  تتما�شى  اجل��دي��دة 
خال  من  العرب  االأ�شقاء  مع  وثيقة  عاقات  بناء  اإىل  الرامية  املتحدة، 
دعم احلركة التجارية الثنائية. وقال: “اإن ربط ميناء خليفة يف اأب�ظبي 
وب�رت�ش�دان مع كل من مدينتي الفجرة وجّدة ي�شهم يف بناء �شبكة �شحن 
مهمة بني اأربعة مراكز جتارية اإقليمية رائدة، وي�شاعدنا يف اخت�شار الزمن 
الازم الإمتام عمليات ال�شحن االإقليمي ب�شكل ملم��س �شمن هذه اخلط�ط 
التجارية«. واأ�شاف: “حققت جمم�عة �شفني من�اً مت�شارعاً خال الفرتة 
وت�فر  االأ���ش���اق  احتياجات  ا�شت�شراف  بف�شل جناحنا يف  وذل��ك  االأخ��رة 
التحرك  على  قدرتنا  اأن  كما  املتعاملني،  احتياجات  تلبي  جديدة  خدمات 
عاملية  بخدمات  واملقرونة  احلديثة  ال�شفن  اأ�شط�ل  لتخ�شي�س  ب�شرعة 
امل�شت�ى لتلبية تلك االحتياجات، �شاهمت ب�شكل كبر يف حتقيق هذا النم� 
خمتلف  اإمكانات  ت�ظيف  على  اأب�ظبي  م�انئ  جمم�عة  وتعمل  ال�شريع. 
لها ل�شمان جن��اح اخلدمة اجل��دي��دة، مبا فيها  التابعة  االأع��م��ال  قطاعات 
ميناء خليفة ومرافقه املتط�رة عاملية امل�شت�ى، ومرافئ الفجرة املدع�مة 

بخدمات متميزة تقدمها �شركة ميك� للخدمات الل�ج�شتية«.

وق��ع��ت ت��ع��ه��ًدا م��ع ال��ه��ي��ئ��ة حلظر 
البا�شتيكية  االأكيا�س  ا�شتخدام 
اعتباًرا  واح����دة  مل���رة  امل�شتخدمة 
املا�شي  ي����ن���ي����  م����ن  االأول  م����ن 
وت��ق��دمي جم��م���ع��ة م��ت��ن���ع��ة من 
االأمر  للبيئة  ال�شديقة  البدائل 
االأكيا�س  ب��خ��ف�����س  ���ش��اه��م  ال����ذي 

 . البا�شتيكية بن�شبة 90% 
:” هدفنا  ال��ظ��اه��ري  واأ����ش���اف���ت 
ه������ ت���ر����ش���ي���خ ال���������ش�����رة االأك������رب 
االإم������ارات لتحقيق  دول����ة  ل���روؤي���ة 
املبادرة  املناخي من خال  احلياد 
احلياد  لتحقيق  اال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 
املناخي بحل�ل عام 2050 والتي 
العام  خ����ال  ع��ن��ه��ا  االإع�������ان  مت 
امل��ا���ش��ي ق��ب��ل م����ؤمت���ر االأط�����راف 
هنا  االآن  نحن  وه��ا   .COP26
للت�قيع   COP27 م���ؤمت��ر  يف 
يتما�شى  مبا  االتفاقية  ه��ذه  على 
حيث  الر�شيدة  قيادتنا  روؤي���ة  م��ع 
ل���ل���ح���ف���اظ على  ن�����ش��ع��ى ج���م���ي���ًع���ا 
النفايات  ك��م��ي��ة  وت��ق��ل��ي��ل  ال��ب��ي��ئ��ة 
ب�شحة  ت�شر  التي  البا�شتيكية 
الطبيعية  وم����ائ���ل���ن���ا  االإن�������ش���ان 

وتن�عنا البي�ل�جي ». 

ي�شجع  اأن  ون���اأم���ل   .2040 ع���ام 
امل�ؤ�ش�شات  م��ن  امل��زي��د  امل��ث��ال  ه���ذا 
حل�ل  واعتماد  جه�دنا  دعم  على 
ت�شاعد  اال���ش��ت��خ��دام��ات  م��ت��ع��ددة 
اأكرث  وتك�ن  النفايات  تقليل  على 

�شداقة للبيئة ». 
من جهتها قالت �شعادة الدكت�رة 
مدى  ع��ل��ى  الظاهري:”  �شيخة 
الهيئة  يف  ال���ع���م���ل  م�����ن  ع����ق�����د 
اأدرك�����ن�����ا دائ�����ًم�����ا اأن������ه م����ن خال 
القطاعني  بني  ال�شراكات  تعزيز 
ميكننا  واخل������ا�������س  احل����ك�����م����ي 
تنفيذ  يف  اأك�������رب  جن�����اح  حت���ق���ي���ق 
الربامج وامل�شاريع وا�شعة النطاق. 
و�شت�شاهم مذكرة التفاهم التي مت 
املناخي  ت�قيعها مع وزارة التغر 
وال��ب��ي��ئ��ة و���ش��رك��ة م��اج��د الفطيم 
للتجزئة ب�شكل كبر يف احلد من 
امل�شتخدمة  البا�شتيكية  امل�����اد 
ملرة واحدة والتح�ل نح� البدائل 
ال���ق���اب���ل���ة الإع����������ادة اال����ش���ت���خ���دام 

واملبتكرة واالأكرث ا�شتدامة«. 
كارف�ر  م��ت��اج��ر  اأن  اإىل  واأ����ش���ارت 
البيع بالتجزئة  اأوائ��ل منافذ  من 
التي  اأب�ظبي  اإم��ارة  يف  الرئي�شية 

•• �رشم ال�صيخ-وام:

اأب�ظبي   - ال��ب��ي��ئ��ة  ه��ي��ئ��ة  وّق���ع���ت 
التغر  وزارة  م��ع  تفاهم  م��ذك��رة 
الفطيم  وماجد  والبيئة  املناخي 
للتجزئة م�شّغل كارف�ر يف الدولة 
يف  االأط���راف  م�ؤمتر  هام�س  على 
االإطارية  املتحدة  االأمم  اتفاقية 
ال�شابع  دورت������ه  يف  امل���ن���اخ  ل��ت��غ��ر 
املنعقد   COP27 وال��ع�����ش��ري��ن 
ال�شيخ  ����ش���رم  م��دي��ن��ة  يف  ح���ال���ًي���ا 

بجمه�رية م�شر العربية. 
ح�شر الت�قيع مذكرة التفاهم .. 
�شعيد  حممد  بنت  م��رمي  م��ع��ايل 
التغر  وزي�������رة  امل����ه����ري  ح������ارب 
 .. وقعها  فيما   .. والبيئة  املناخي 
الها�شمي  عي�شى  املهند�س  �شعادة 
ال�كيل امل�شاعد لقطاع املجتمعات 
امل�شتدامة يف وزارة التغر املناخي 
�شيخة  الدكت�رة  و�شعادة  والبيئة 
العام  االأم������ني  ال���ظ���اه���ري  ����ش���امل 
اأب�ظبي وبرناردو  البيئة -  لهيئة 
التنفيذي  ال��رئ��ي�����س  ب���رل����ي���رو 
دول  يف  ك�����ارف������ر  يف  ل��ل��ع��م��ل��ي��ات 
ل����دول اخلليج  ال���ت���ع���اون  جم��ل�����س 

على التكيف مع تغر املناخ وي�ؤثر 
ب�����ش��ك��ل م��ب��ا���ش��ر ع��ل��ى ���ُش��ب��ل عي�س 
امل��اي��ني م��ن ال��ن��ا، وق���درات اإنتاج 

الغذاء والرفاه االجتماعي ». 
واأ���ش��اف دول���ة االإم�����ارات ملتزمة 
البا�شتيكي  ال��ت��ل���ث  مب��ك��اف��ح��ة 
وتعمل  امل�����ش��ت���ي��ات  ج��م��ي��ع  ع��ل��ى 
والبيئة  امل��ن��اخ��ي  ال��ت��غ��ر  وزارة 
ل���ت���ط���ب���ي���ق نهج  ����ش���رك���ائ���ه���ا  م�����ع 
ي�شمن  ودائ���ري  وم�شتدام  �شامل 
التدخات الفّعالة على مدار دورة 

احلياة الكاملة للبا�شتيك. 
تعزز  امل�����ذك�����رة  اأن   “  : اأو������ش�����ح 
اجله�د املميزة التي تبذلها هيئة 
ماجد  و�شركة  – اأب�ظبي  البيئة 
احلد  جمال  يف  للتجزئة  الفطيم 
كما  البا�شتيكية،  النفايات  م��ن 
تت�افق مذكرة التفاهم مع اأهداف 
الطم�ح  ع��ايل  التحالف  م��ب��ادرة 
الذي  البا�شتيكي  التل�ث  الإنهاء 
االإم�����ارات يف  اإل��ي��ه دول���ة  ان�شمت 
�شبتمرب 2022. وتهدف املبادرة 
ال���ع���امل���ي���ة ال���ت���ي مت اإط���اق���ه���ا يف 
الق�شاء  اإىل   2022 اأغ�����ش��ط�����س 
بحل�ل  البا�شتيكي  التل�ث  على 

على تعزيز ال�عي واملعرفة بتاأثر 
البيئة  على  البا�شتيكي  التل�ث 
البا�شتيكية  االأك��ي��ا���س  واأه��م��ه��ا 
امل�����ش��ت��خ��دم��ة مل�����رة واح�������دة حيث 
���ش��ت��ع��م��ل ه���ذه اجل���ه���ات ع���ن كثب 
البيئة  على  املبادرة  تاأثر  لقيا�س 
االنخفا�س  م��راق��ب��ة  خ���ال  م���ن 
ا�شتخدام  �شيتم حتقيقه يف  ال��ذي 
االأكيا�س البا�شتيكية امل�شتخدمة 
انخفا�س  وم���ع���دل  واح������دة  مل����رة 
الناجت  الدفيئة  غ���ازات  انبعاثات 
القابلة  البدائل  اإىل  التح�ل  عن 

الإعادة اال�شتخدام. 
الها�شمي:  املهند�س  �شعادة  وق��ال 
“ ح�ايل 7 مليارات من اإجمايل 
البا�شتيك  من  طن  مليار   9.2
اأنحاء  جميع  يف  اإنتاجه  مت  ال��ذي 
عامي  ب����ني  ال����ف����رتة  يف  ال����ع����امل 
حت�لت   2017 اإىل   1950
وانتهى  با�شتيكية  ن��ف��اي��ات  اإىل 
النفايات  م��ك��ب��ات  يف  امل��ط��اف  ب��ه��ا 
اأن  ال��ب��ي��ئ��ة ومي��ك��ن  األ��ق��ي��ت يف  اأو 
امل�ائل  البا�شتيكي  التل�ث  يغر 
الطبيعية  العمليات  على  وي���ؤث��ر 
البيئية  النظم  ق��درة  ي�شعف  مما 

الفطيم  “ماجد  ل���دى  ال��ع��رب��ي��ة 
للتجزئة«. 

وتهدف املذكرة اإىل تعزيز التعاون 
بني االأطراف امل�قعة لزيادة دمج 
العام  ال��ق��ط��اع��ني  يف  اال���ش��ت��دام��ة 
واخلا�س وت�شاهم يف احلفاظ على 
البيئية  الطبيعية وحماية  امل���ارد 
ا�شتخدام  ت�����ش��ج��ي��ع  خ�����ال  م����ن 
املنتجات القابلة الإعادة اال�شتخدام 
زيادة  املتمثل يف  التحدي  مل�اجهة 

النفايات البا�شتيكية. 
وت�����ش��رتك االأط������راف ال��ث��اث��ة يف 
الت�جيهية  املبادئ  من  جمم�عة 
ل���دع���م م����ب����ادرة دول�����ة االإم�������ارات 
بحل�ل  امل��ن��اخ��ي  احل��ي��اد  لتحقيق 
عام 2050 يت�شمن ذلك ت�شجيع 
والبدائل  امل��ن��ت��ج��ات  ا���ش��ت��ه��اك 
ال��ق��اب��ل��ة الإع����ادة اال���ش��ت��خ��دام ذات 
املنخف�شة  ال��ك��رب���ن��ي��ة  ال��ب�����ش��م��ة 
ح�ل  درا���ش��ات  اإج���راء  اإىل  اإ�شافة 
عندما  للم�شتهلك  ح�افز  ت�فر 
املنتجات  ب�������ش���راء  االأم������ر  ي��ت��ع��ل��ق 

ال�شديقة للبيئة. 
التفاهم  م����ذك����رة  خ�����ال  وم�����ن 
امل�قعة  ال��ث��اث  اجل��ه��ات  �شتعمل 

•• �رشم ال�صيخ-وام: 

د�شنت �شركة “بيئة تنظيف” التابعة 
ب���ي���ئ���ة خ���دم���ات���ه���ا جلمع  مل���ج���م����ع���ة 
النفايات يف مدينة �شرم ال�شيخ ُقبيل 
ان��ط��اق ال����دورة ال��� 27 م��ن م�ؤمتر 
ال����دول االأط�����راف يف ات��ف��اق��ي��ة االأمم 
املناخ  ب�����ش��اأن تغر  امل��ت��ح��دة االإط���اري���ة 
املدينة  ُي��ق��ام يف  وال���ذي   ”27 “ك�ب 
ال�����ش��اح��ل��ي��ة خ���ال ال��ف��رتة م��ن 6 – 
18 ن�فمرب اجل��اري.  و كان حتالف 
“بيئة – جرين بانيت” قد وقع يف 
حمافظة  م��ع  ع��ق��داً  املا�شي  �شبتمرب 
جن�ب �شيناء الإدارة النفايات يف مدينة 
�شرم ال�شيخ وه� الثاين ملجم�عة بيئة 

يف جمه�رية م�شر العربية. 
تنظيف”  “بيئة  ���ش��رك��ة  ���ش��رع��ت  و 
تاأهيل  امل��ا���ش��ي��ة يف  االأ���ش��اب��ي��ع  خ���ال 
الإدارة  ال����ازم����ة  ال��ت��ح��ت��ي��ة  ال��ب��ن��ي��ة 
النفايات وا�شتحداث احلل�ل املائمة 

خلطة  ووف��ق��اً  ال�شكنية.   واملجّمعات 
العمال  من  ع��دد  �شيتمركز  االنت�شار 
جلمع  ال�شحراوية  املناطق  يف  املهرة 
وتنظيفها  احلاويات  واإف��راغ  القمامة 
واالأر�شفة  وال��ط��رق  ال�����ش���ارع  وكن�س 
النقل  ون���ق���اط  ال�����ش��ي��ارات  وم����اق���ف 
املر�ش�فة  وامل��م��رات  وال���دوارات  العام 
ووفقاً لنظام حمدد بدقة �شي�شتخدم 
طاقم العمل مركبات متط�رة مزّودة 
مب��ر���ّش��ات امل����اء وال��ع��م��ل ع��ل��ى �شطف 
ا�شتخدام  اإىل  اإ�شافة  يدوياً  ال�ش�ارع 
ويف    . املتخ�ش�شة  ال�شفاري  مركبات 
ق�ية  دفعة  اإعطاء  اإىل  تهدف  خط�ة 
امل�شتقبل  يف  النفايات  اإدارة  خلدمات 
جرين   - “بيئة  حت���ال���ف  ���ش��ي��ن��ظ��م 
ميدانية  ت�ع�ية  فعاليات  بانيت” 
بهدف  امل���ج���ت���م���ع  الأف���������راد  م����ج���ه���ة 

البيئة املتغّرة ومنحنا الثقة لتقدمي 
خدمات متميزة الإدارة النفايات وفقاً 
هذا  وم��ن  العاملية  امل�شت�يات  الأع��ل��ى 
املنطلق فاإن هدفنا يتمّثل يف م�شاعدة 
�شرم ال�شيخ ال�جهة ال�شياحية العاملية 
البيئية  م�شتهدفاتها  حت��ق��ي��ق  ع��ل��ى 
م�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة ذكية  م��دي��ن��ة  وت�����ش��ب��ح 

يف  متخ�ش�شة  م�شرية  �شركة  وه��ي 
ال�شلبة  ال��ب��ل��دي��ة  امل��خ��ل��ف��ات  م��ع��اجل��ة 
ن�شرت �شركة “بيئة تنظيف” مكان�س 
اآل��ي��ة وال��ع��دي��د م��ن م��رك��ب��ات ال�شفط 
ومركبات  ال�����ش���ارع  غ�شل  وم��رك��ب��ات 
فاإن  لذلك  اإ�شافة  ال�ش�اطئ  تنظيف 
الكهربائية  ال��ن��ف��اي��ات  ج��م��ع  وح����دات 
املتنقلة من “دوكاتي” �شت�شهل اإجناز 
اأعمال النظافة على الطرق الرئي�شية 
والداخلية وال�ش�ارع واالأر�شفة حيث 
ال��ذي يقيهم من  الظل  ت�فر للعمال 
مبا  وذل����ك  امل��ب��ا���ش��رة  ال�شم�س  اأ���ش��ع��ة 
املهنية  ال�شحية  املعاير  مع  يت�افق 
املتطلبات  امل��رك��ب��ات  ت��ل��ك  ت��ل��ب��ي  ك��م��ا 
التحتية  بالبنية  واملتعلقة  البيئية 
يف  ال�شكانية  الكثافة  عالية  للمناطق 
املدينة باالإ�شافة اإىل االأماكن العامة 

حدة  ع��ل��ى  ك���ًل  ومعاجلتها  ال��ن��ف��اي��ات 
باالإ�شافة  االإلكرتونية  النفايات  مثل 
واملختلطة  الع�ش�ية  ال��ن��ف��اي��ات  اإىل 
كما �شتعمل حمطات جتميع النفايات 
واإعادة التدوير اأي�شاً كمراكز تثقيفية 
خلدمة ال�شكان وال�شياح وذلك بهدف 
ت�عية ال�شكان ح�ل التقنيات املنا�شبة 
وت�شجيعهم  النفايات  م��ن  للتخّل�س 
ع��ل��ى ف��رزه��ا ع��ن��د امل�����ش��در.  وتت�ىّل 
اإدارة النفايات  اأي�شاً  “بيئة تنظيف” 
العديد  يف  ال��ع��ام��ة  النظافة  واأع��م��ال 
ال�شحراء  يف  ال�شياحية  املناطق  م��ن 
خدمات  ت�فر  مع  ال�ش�اطئ،  وعلى 
علميات  واإج��������راء  احل����اوي����ات  غ�����ش��ل 
منتظم  ب�شكل  لها  ال�قائية  ال�شيانة 
وال���ت���اأك���د م���ن ح��ال��ت��ه��ا ب�����ش��ك��ل ع���ام.  
بانيت”  “جرين  م���ع  وب���ال���ت���ع���اون 

اأولت  كما  املدينة  يف  النفايات  جلمع 
للمركز  خ���ا����ش���اً  اه��ت��م��ام��اً  ال�����ش��رك��ة 
ال�شيخ  ب�����ش��رم  ل��ل��م���ؤمت��رات  ال�����دويل 
العاملي  املناخ  ي�شت�شيف م�ؤمتر  الذي 
اأج���ل �شمان ت�فر  م��ن   )27 )ك����ب 
الأرقى  وف��ق��اً  النفايات  اإدارة  خ��دم��ات 
امل�شت�يات ، كما ن�شرت ال�شركة العديد 
من احلاويات يف خمتلف اأنحاء املركز 
فرق  ن�شر  اإىل  ب��االإ���ش��اف��ة  وحم��ي��ط��ه 
احلفاظ  يف  للم�شاهمة  م��اه��رة  عمل 
التخل�س  من  والتاأكد  النظافة  على 
م���ن ال��ن��ف��اي��ات ب��ط��ري��ق��ة ���ش��ل��ي��م��ة.  و 
على  اأي�����ش��اً  تنظيف”  “بيئة  ت��ع��م��ل 
مبعاجلة  املتعلقة  االحتياجات  تلبية 
�شرم  يف  ال�شلبة  ال��ب��ل��دي��ة  ال��ن��ف��اي��ات 
مزّودة  حاويات  ت�زيع  مت  كما  ال�شيخ 
بالطاقة  ت��ع��م��ل  م��ت��ط���رة  ب��ت��ق��ن��ي��ات 
باملدينة  ال�شم�شية يف م�اقع خمتلفة 
وت�زيع حمطات اإعادة التدوير ب�شكل 
ا���ش��رتات��ي��ج��ي جل��م��ع خم��ت��ل��ف اأن�����اع 

•• اأبوظبي - الفجر: 

قال معايل كو�ستوتي�س نافيكا�س، وزير الزراعة يف جمهورية 
 ، ابوابه  او�سع  من  االمارات  �سوق  دخلت  بالده  ان  ليتوانيا، 
الغذائية  املنتجات  على  ومتوا�سل  كبرٌي  طلٌب  هنالك  اأّن  اذ 

االماراتية  االأ�سواق  قبل  من  للبيئة  وال�سديقة  ال�سحية 
واخلليجية و العاملية، 

يلزم  ما  كل  متتلك  ليتوانيا  اأن  ام�س  �سحايف  بيان  يف  واكد 
الغذائية  للمنتجات  واالأفــ�ــســل  االأمــثــل  الوجهة  جلعلها 
واال�ستدامة  اجلــودة  ي�سعون  الذين  لل�سركاء  بالن�سبة 

واالبتكار يف اأعلى �سلم اأولوياتهم.
واأ�سار اإىل اأّن �سناعة االأغذية يف ليتوانيا تدفع عجلة النمو 
ال�سناعات  حجم  يبلغ  حيث  ملحوظ،  ب�سكل  االقت�سادي 
االأوروبية  بالدول  مقارنة  ال�سعف  ليتوانيا  يف  الزراعية 

االأخرى.

»بيئة تنظيف« تد�سن عملياتها يف �سرم ال�سيخ 
النفايات  ت��دوي��ر  اإع���ادة  ثقافة  تعزيز 
زيارة  ذل���ك  يف  مب��ا  منها  وال��ت��خ��ل�����س 
واملجّمعات  وال�������ش���رك���ات  امل�����دار������س 
ال�شكنية للت�عية مبخاطر التحديات 
البيئية.  و قال رافائيل ل�بيز الرئي�س 
 : تنظيف”  “بيئة  ل�شركة  التنفيذي 
العربية  م�شر  ج��م��ه���ري��ة  ح���ددت   “
ب��������ش����ح ج������دول اأع����م����ال وخ���ارط���ة 
اال���ش��ت��دام��ة ون��ح��ن فخ�رون  ط��ري��ق 
عملنا  خ��ال  من  الت�جه  ه��ذا  بدعم 
فعاليات  انعقاد  اأثناء  ال�شيخ  �شرم  يف 
)ك���ب 27( وخ��ال مدة العقد التي 
الع�شر  ال�����ش��ن���ات  م�����دار  ع��ل��ى  مت��ت��د 
والتقدير  بال�شكر  نتقدم  كما  املقبلة 
م�شر  جمه�رية  يف  احلكيمة  للقيادة 
خط�ات  م��ن  عليه  ُت��ق��دم  مل��ا  العربية 
مع  التكّيف  على  ولقدرتها  �شجاعة 

فاإننا  تقدم  ما  على  وب��ن��اًء  ُم�شتدامة 
انبعاثات  �شايف  اإىل  لل��ش�ل  نتطلع 
ا�شرتاتيجيات  وو������ش�����ع  ����ش���ف���ري���ة 
عن  بعيداً  بالكامل  النفايات  لتح�يل 
اأهداف  حتقيق  على  والعمل  املكبات 
حددتها  التي  الرئي�شية  اال�شتدامة 

اجلهات املعنية ”. 
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املال والأعمال
الرئي�س التنفيذي ل�بنك امل�سرق: ن�ستهدف زيادة التمويالت امل�ستدامة اإىل 30 مليار دولر بحلول 2030

قدرات  �شتعّزز  والتي  باملياه،  املتعّلقة  امل�شاريع  يف  دوالر  مليار   1.3 بقيمة 
املناخي  التغّر  اأن  وذك��ر  املناخية.  واالأزم���ات  وال��ك���ارث  املياه  �شّح  م�اجهة 
والتهديدات التي ُي�شّكلها ُيعترب حتّدًيا ال ميكن اال�شتهانة به، وهي م�شاألة 
ي�شعب التعامل معها ب�شكل منفرد. ولذلك، ينبغي ت�حيد اجله�د ب�ش�رة 
املناخ  م�ؤمتر  مثل  الدولية،  واالجتماعات  اللقاءات  اأن  اإىل  م�شراً  عاجلة، 

“ك�ب 27” تعّد من اأهم اأوقات العمل والتفاو�س ب�شاأن ق�شايا املناخ.
اإدراك���ه  اإط���ار  يف  ت��اأت��ي   ”27 “ك�ب  يف  “امل�شرق”  م�شاركة  اأن  اإىل  واأ���ش��ار 
البنك ببذل مزيد من اجله�د  العاملية، والتزام  املناخية  الأهمية التحّديات 
لزيادة الت�عية وامل�شاركة على م�شت�ى املنطقة؛ حيث ينبغي على املجتمعات 
العامل  ح���ل  امل��ن��اخ  وعلماء  وال��ق��ادة  املعنية  واالأط����راف  امل�شلحة  واأ���ش��ح��اب 
اأمناط  ُتعّر�س  التي  املناخي  التغّر  تاأثرات  م�اجهة  يف  جه�دهم  ت�حيد 
حياتنا ومعي�شتنا للخطر، يف ظّل حاجة ملّحة اإىل تقدمي مزيد من حل�ل 

من ال�شركات واملجتمع   ”28 “ك�ب  وت�قع عبد العال م�شاركة �شخمة يف 
ا زيادة االهتمام بتم�يل م�شاريع اال�شتدامة،  على حّد �ش�اء. كما ت�قع اأي�شً
يف ظّل زيادة ال�عي ح�ل التغّر املناخي واال�شتدامة على م�شت�ى املنطقة. 
واأ�شار اإىل وج�د تقّدم كبر يتم اإحرازه يف دولة االإمارات والتي تعترب رائدة 
يف جمال العمل املناخي على م�شت�ى ال�شرق االأو�شط و�شمال اإفريقيا، فهي 
الكرب�نية  ال�شفرية  املح�شلة  اإىل  بال��ش�ل  تلتزم  املنطقة  يف  دول��ة  اأّول 
بحل�ل عام 2050، وهي االأوىل يف تط�ير تقنية التقاط الكرب�ن وتخزينه 

على نطاق �شناعي باالإ�شافة اإىل تبنيها م�شاريع الهيدروجني االأخ�شر«.
اأك���رب حم��ط��ات الطاقة  ث��اث��ة م��ن  االإم�����ارات متتلك  اأن دول���ة  اإىل  واأ����ش���ار 
ال�شم�شية واأقّلها تكلفة على م�شت�ى العامل، كما اأظهرت الدولة قدرتها على 
التحرك ال�شريع واحلا�شم يف هذا املجال، ونثق متاماً باأّنها �شتحّقق اأهدافها 

املن�ش�دة يف ال��ش�ل املح�شلة ال�شفرية الكرب�نية اأو حتى تتجاوزها.

•• �رشم ال�صيخ-وام:

اإن  امل�شرق”  “بنك  ملجم�عة  التنفيذي  الرئي�س  ال��ع��ال،  عبد  اأح��م��د  ق��ال 
البنك ين�شب تركيزه على حتقيق زيادة كبرة يف حجم ت�شهيات التم�يل 

للم�شروعات امل�شتدامة و�ش�ال اإىل 30 مليار دوالر بحل�ل عام 2030.
على  “وام”  اأن��ب��اء االإم����ارات  واأ���ش��اف عبدالعال يف ح���ار خا�س م��ع وك��ال��ة 
 »COP 27« امل��ن��اخ  بتغّر  املعني  املتحدة  االأمم  م���ؤمت��ر  فعاليات  هام�س 
طلباً  يت�قع  ان��ه  العربية،  م�شر  بجمه�رية  ال�شيخ  �شرم  يف  حاليا  املنعقد 
ت�شهيات على  البنك قدم  اأن  اإىل  امل�شتدامة، م�شراً  التم�يات  ق�ًيا على 
مدار العامني املا�شيني و�شلت قيمتها اإىل 13.5 مليار دوالر من التم�يل 
يف  امل��ن��اخ��ي  التغر  معاير  م��ع  بالتكّيف  املتعلقة  واال���ش��ت��ث��م��ارات  امل�شتدام 
االإم��ارات وم�شر والهند والبحرين وقطر، باالإ�شافة اإىل ت�فر ت�شهيات 

التم�يل املبتكرة، واملَنح واالمتيازات، مل�شاعدة البلدان النامية على احلّد من 
تاأثرات التغّر املناخي والتكّيف معها. واأ�شار اإىل اأن “امل�شرق” على مدار 
العامني املا�شيني اأ�شبح ي�شارك ب�ش�رة اأكرب يف م�شاعدة العماء على اإجناح 
ال�شعيد،  بالتحّ�ل، و�شن�ا�شل تط�ير جه�دنا على هذا  ة  خططهم اخلا�شّ
ه�  كبنك،  دورن���ا  م��ن  ان��ط��اًق��ا  بها  القيام  ميكننا  م��ا  اأه���م  “من  م�شيفاً: 
ت�ظيف راأ�س املال بطريقة م�ش�ؤولة، وت�جيه عمائنا. ومن خال م�شاركتنا 
يف “ك�ب 27”، ن�شعى اإىل تعميق معرفتنا بتحّدي التغّر املناخي، واكت�شاف 
طرق واأ�شاليب جديدة ت�شاعدنا يف اإجناز مهمتنا.« وقال لرئي�س التنفيذي 
نرى  حيث  28”؛  “ك�ب  املناخ  م�ؤمتر  اإىل  “نتطّلع  “امل�شرق”:  ملجم�عة 
بالفعل اإجنازات كبرة تتحّقق ب�شاأن التغّر املناخي يف االإمارات. ومن االأمثلة 
على ذلك ت�قيع اتفاقية ال�شراكة االإ�شرتاتيجية بني دولة االإمارات واأمريكا 
لا�شتثمار يف الطاقة النظيفة، والتي ت�شل قيمتها اإىل 100 مليار دوالر. 

�سروق جت�سد روؤية ال�سارقة لتحقيق التنمية امل�ستدامة اأمام 100 دولة يف �سوق ال�سفر العاملي

اأرامك�س حتّقق 4.39 مليار درهم اإيرادات خالل 9 اأ�سهر  •• دبي-وام:

اأعلنت اأرامك�س، عن نتائجها املالية حيث حافظت على ا�شتقرار اإيراداتها خال 
االأ�شهر الت�شعة االأوىل من العام اجلاري، لت�شل اإيل 4.39 مليار درهم. 

%22.5 خال الربع الثالث من  و بلغ هام�س الربح االإجمايل للمجم�عة 
العام 2022 و%23.8 خال االأ�شهر الت�شعة االأوىل. 

وبقي هام�س الربح االإجمايل خلدمات الت��شيل ال�شريع م�شتقراً عند %30 
اأعلى  �شيب”  اآن��د  “�ش�ب  و�شجلت خدمة   .2022 ع��ام  الثالث من  الربع  يف 

هام�س الإجمايل االأرباح منذ الربع االأول من عام 2021. 
الربح  هام�س  يف  اأ���ش��ا���س  نقطتي  مب��ق��دار  حت�شناً  ال�شحن  خ��دم��ات  وحققت 
العام  م��ن  االأوىل  الت�شعة  االأ���ش��ه��ر  14% خ��ال  اإىل  ارت��ف��ع  ال���ذي  االإج��م��ايل 
واح��دة مرتبطة  ملرة  بتكاليف  الل�ج�شتية  تاأثرت اخلدمات  اجل��اري، يف حني 
اكتمالها بحل�ل نهاية عام  املت�قع  اإع��ادة هيكلة لهذه اخلدمات ومن  بعملية 

2022، وذلك يف ظل جه�د ال�شركة للرتكيز على العماء املدرين الإيرادات 
عالية اجل�دة. 

وح��اف��ظ��ت ه���ام�����س االأرب�����اح ق��ب��ل اح��ت�����ش��اب ال��ف���ائ��د وال�����ش��رائ��ب واالإه����اك 
وا�شتهاك الدين خال االأ�شهر الت�شعة االأوىل من 2022 على ق�تها عند 
%10.6 مدف�عًة باملبادرات التي اأطلقتها ال�شركة بغر�س حت�شني التكلفة. 

يف  التكاليف  واإدارة  ل�شبط  اأرامك�س  تتبعه  ال��ذي  امل��درو���س  النهج  �شاهم  كما 
خف�س النفقات الت�شغيلية خال الفرتة امل�شم�لة يف هذه النتائج، ويف ال�قت 

نف�شه م�ا�شلة اال�شتثمار لت��شيع نطاق العمليات. 
العام  من  الثالث  الربع  خ��ال  امل�شتمرة  العمليات  من  االأرب���اح  �شايف  وارتفع 
2022 بن�شبة %18 على اأ�شا�س �شن�ي لي�شل اإىل 37 ملي�ن درهم . وي�شمل 

�شايف االأرباح من العمليات امل�شتبعدة االأرباح املحققة خال الربع الثالث من 
عام 2021 نتيجة بيع �شركة اإنف�ف�رت يف العام املا�شي. 

وحافظت اأرامك�س منذ بداية العام اجلاري وحتى نهاية الربع الثالث 2022 
على م�شت�يات جيدة واإيجابية من ال�شي�لة والتدفقات النقدية املت�شقة، حيث 
بلغ ر�شيدها النقدي 635 ملي�ن درهم. ومن �شاأن امليزانية العم�مية الق�ية 
الأرامك�س دعم ا�شرتاتيجيتها للنم� التي ت�شتهدف اال�شتثمار يف تط�ير البنية 
اإىل تنفيذ عمليات دمج وا�شتح�اذ قيد  التحتية الرقمية والتقنية باالإ�شافة 

الدرا�شة حالياً. 
وقال عثمان اجلده، الرئي�س التنفيذي ل�شركة اأرامك�س: “ �شاهمت ق�ة ومرونة 
اقت�شادات دول جمل�س التعاون اخلليجي يف ا�شتقرار اإيراداتنا منذ بداية العام 

2022 وحتى تاريخه. ومتا�شياً مع اأهدافنا اال�شرتاتيجية ال�شاملة، جنحنا 
يف تعزيز التنّ�ع يف مزيج اإيراداتنا التي جاءت من خمتلف قطاعات االأعمال 
كما و�شملت قاعدة عماء اأكرث تن�عاً. و�شاهم تنّ�ع قاعدة عمائنا يف احلّد 
من تركيز املخاطر بحيث تبلغ م�شاهمة اأكرب عماء ال�شركة حالياً %7 فقط 

من اإجمايل اإيرادات املجم�عة. 
واأ�شاف اجلده: “ورغم تراجع زخم اأن�شطة التجارة االإلكرتونية عاملياً وغرها 
ومرونته  قّ�ته  على  ال�شريع  الت��شيل  خدمات  قطاع  حافظ  التحديات،  من 
وا�شتقر هام�س ربحه االإجمايل عند %30، مدع�ماً باملبادرات التي اأطلقتها 
ال�شركة لتعزيز الكفاءة الت�شغيلية، اإىل جانب تد�شني خدمة الت��شيل يف ي�م 
املتميزة يف دول جمل�س  العديد من اخلدمات  واإط��اق  ال�شراء نف�شه بنجاح، 
التعاون لدول اخلليج العربية. وي�ا�شل قطاع خدمات ال�شحن تقدمي االأداء 
ال��رق��م خ��ال الربع  م���زدوج  اأعمالنا، حيث حّقق من���اً  االأق����ى ع��رب وح���دات 

الثالث وفرتة االأ�شهر الت�شعة االأوىل من العام اجلاري«. 

تريندز ي�سارك بجناح خا�س يف قمة املناخ كوب 27 ب�سرم ال�سيخ

يوا�سل الزخم العاملي ملواجهة التغريات املناخية  ..cop27
ومتثل فعاليات “العلم” انخراطاً مع املجتمع العلمي واالأو�شاط 
اإىل  ت�شتند  واالإج���راءات  االأع��م��ال  جميع  اأن  ل�شمان  االأكادميية 
علم ق�ي وم�ث�ق به، ودور االأو�شاط االأكادميية يف دعم العمل 
العاملي للت�شدي لتغر املناخ. و�شيقدم امل�شارك�ن نتائج التقارير 
واملمار�شني  امل��ن��اخ  جمتمع  م�شاركة  تعزيز  وزي����ادة  وت��شياتها 
املتعلقة  واأ�شحاب امل�شلحة املختلفني ملناق�شة الروابط والنتائج 

بتغر املناخ وامل�شاركة فيها.
2022 من  عام  �شهده  ما  الدولية  الهيئات  تقارير  وت�شتعر�س 

تغرات مناخية اأدت اإىل الت�شحر والفي�شانات واالأعا�شر.
وتتناول النقا�شات نتائج م�ؤمترات املحيطات مبا يف ذلك م�ؤمتر 
الت�شحر  مكافحة  اتفاقية  و  للمحيطات،  الثالث  املتحدة  االأمم 
واتفاقية مكافحة الت�شحر، جنباً اإىل جنب مع �شت�كه�مل + 50 
املعنية  الدولية  احلك�مية  للهيئة  ال�شاد�س  التقييم  تقرير  و   ،
بتغر املناخ: كيفية ت�شريع العمل املناخي العاملي، وحت�شني قدرة 
والتط�ير  البحث  دور  امل��ن��اخ،و  تغر  م��ع  التكيف  على  اأفريقيا 
التكن�ل�جيا  نقل  خ��ال  م��ن  امل��ن��اخ  تغر  معاجلة  يف  واالب��ت��ك��ار 

وتقا�شم املعرفة. و�شيتم عر�س ق�ش�س جناح ال�شباب والتحديات 
تبداأ  7 جل�شات  واملمار�شني عرب  ال�شيا�شات  �شناع  والتفاعل مع 
بيان  وتقدمي  ال�شباب  بقيادة  املناخ  ومنتدى  الي�م  افتتاح  بحفل 
التي  الرئي�شة  ال�شيا�شة  مطالب  على  والتاأكيد  العاملي  ال�شباب 
قيادة  و   COP27 اأع��م��ال  ج���دول  يف  العاملي  ال�شباب  جمعها 

الطم�ح املناخي والقدرة على ال�شم�د.
حل�ل  ح���ل  االأج��ي��ال  بني  ال�شيا�شات  ح���ار  اجلل�شات  وتت�شمن 
العمل  امل�اجهة:  العادل، وجل�شة على خط  واالنتقال  التخفيف 
ب��ق��ي��ادة االأط���ف���ال وامل��راه��ق��ني م��ن اأج���ل ت��غ��ر امل��ن��اخ، ك��م��ا �شيتم 
تخ�شي�س جل�شة �شباب اإفريقيا: مركبة العمل املناخي: ق�ش�س 
من م�شر وبقية القارة. و�شتعقد جل�شة من قبل ال�شباب ودائرة 
ب�شاأن تغر  االإطارية  املتحدة  االأمم  واالأطفال التفاقية  ال�شباب 
املناخ وهي جل�شة خا�شة بقيادة دائرة ال�شباب الر�شمية التفاقية 
امل��ن��اخ )ي���ن��غ���(، وبنهاية  ب�����ش��اأن تغر  االإط���اري���ة  امل��ت��ح��دة  االأمم 
الي�م �شيتم اإعان املداوالت والنتائج الرئي�شية ملناق�شات املائدة 

امل�شتديرة بني االأجيال واجلل�شات املنعقدة.

•• �رشم ال�صيخ-وام:

ت�ا�شل فعاليات م�ؤمتر االأطراف »cop27« يف ي�مها اخلام�س 
10 ن�فمرب مبدينة �شرم ال�شيخ ، زخمها البارز واملكثف مل�اجهة 
األف م�شارك   40 حتديات التغر املناخي والتي تعقد مب�شاركة 
197 دول���ة ، لبحث م�شر  اأن��ح��اء ال��ع��امل، مي��ث��ل���ن  م��ن ك��اف��ة 
اأخ�شر  اقت�شاد  املناخية عرب  التغرات  االأر���س وم�اجهة  ك�كب 
وم�شاعدة الدول الفقرة والتي تعترب االأكرث ت�شرراً من ظاهرة 
التغر املناخي اإذ ت�اجه ع�ا�شف مدمرة وم�جات احلر واجلفاف 
بالقمة  امل�شاركني  نقا�شات  يف  االآم���ال  وتت�شاعد  والفي�شانات. 
على اأن »cop27« �شيخرج باآليات ت�شاعد على امل�شي قدماً يف 
ام�س  ال�شابقة. وتت�شمن فعاليات  وااللتزامات  التعهدات  تنفيذ 
امل�شتقبل،  واأجيال  ال�شباب  و7 جل�شات تخ�س  9 جل�شات علمية 
جميعها  ت�����ش��ارك  املجتمعية  ال��ف��ع��ال��ي��ات  م��ن  ع���دد  اإىل  اإ���ش��اف��ة 
الهدف الرئي�س يف م�اجهة التحديات املناخية مبختلف االآليات 
املجتمعي.  وال���ع��ي  ال�شباب  دور  وت��ع��زي��ز  العلم  على  امل�شتندة 

•• ال�شارقة-وام:

لا�شتثمار  ال�����ش��ارق��ة  ه��ي��ئ��ة  ع��ق��دت 
م�شاركتها  )�شروق( خال  والتط�ير 
العاملي”  ال�����ش��ف��ر  “�ش�ق  م��ع��ر���س  يف 
االجتماعات  م���ن  ���ش��ل�����ش��ل��ة   2022
ول����ق����اءات ال���ت���ع���ارف وال���ت����ا����ش���ل مع 
وخرباء  امل�شتثمرين  م��ن  جم��م���ع��ة 
اململكة  وال�شياحة من  ال�شفر  �شناعة 
امل��ت��ح��دة وال��ق��ارة االأوروب���ي���ة والعامل 
م�شروعاتها  حم��ف��ظ��ة  ع��ر���ش��ت  ك��م��ا 

العاملية القائمة واحلديثة واملقبلة.
والقت م�شاركة “�شروق” يف املعر�س 
امل�شتثمرين  م���ن  ك���ب���راً  اه���ت���م���ام���اً 

���ش���ي��ف��ة ب��امل��ن��ط��ق��ة ال�����ش��رق��ي��ة ال���ذي 
حمفظة  ���ش��م��ن  “�شروق”  ت���ط����ره 
املقرر  وم����ن  امل��ت��ك��ام��ل��ة  م�����ش��اري��ع��ه��ا 

افتتاحه فيعام 2024.
وت�شم ال�جهات الرتفيهية اجلديدة 
ك���ًا  “�شروق”  ع���ر����ش���ت���ه���ا  ال����ت����ي 
و”�شاطئ  احلرة”  “�شاطئ  م���ن 
املنتزه”  و”حدائق  خ�رفكان” 
لل�شياحة  “مليحة  اإىل  ب��االإ���ش��اف��ة 
الن�ر”  و”جزيرة  االأثرية والبيئية” 
اللذين اأ�شبحا من�ذجاً للحفاظ على 
البيئة واإتاحة الفر�شة اأمام املقيمني 
الطبيعة  اإىل  ل��ل������ش���ل  وال�������ش���ي���اح 

والتعرف على تاريخها.

�شحراء البداير و�شط اإمارة ال�شارقة 
وجهة  م�شك”  م���ن  ال��ق��م��ر  و”ُنزل 
ال�شديقة للبيئة يف منطقة  التخييم 
م�شك”  م��ن  ال��ف��اي��ة  و”ُنزل  مليحة 
اإح��ي��اء مبنيني من  اأع��ي��د ف��ي��ه  ال���ذي 
عيادة  االأول  املا�شي  القرن  �شتينيات 
طبية واالآخر متجر يف اأقدم حمطات 
ال����ق����د يف ال���دول���ة وحت���ي��ل��ه��م��ا اإىل 
من  ال��رف��راف  و”ُنزل  �شحي  منتجع 
م�شك” يف كلباء الذي يقع يف حممية 
اأ���ش��ج��ار ال���ق���رم اإح�����دى اأك����رث النظم 
ال��ب��ي��ئ��ي��ة ت���ن����ع���اً يف دول�����ة االإم�������ارات 
وت��ن��درج ك��اف��ة ه��ذه امل�����ش��روع��ات حتت 
مظلة “جمم�عة ال�شارقة لل�شيافة” 
التابعة ل�”�شروق” باإدارة “م�شك من 

�شذا«.
ال�شديقة  “�شروق”  وجهات  وت�شمل 
للبيئة يف جمال الرتاث التي تعر�شها 
 2022 العاملي”  ال�شفر  “�ش�ق  يف 
اإحياء  اأع���اد  ال���ذي  ال�شارقة”  “قلب 
وجهة  اإىل  وح�لها  الرتاثية  املنطقة 
احلياة  يجمع  وال��ذي  حي�ية  ثقافية 
املعا�شرة ملدينة ال�شارقة باإرثها الغني 

من املا�شي العريق.
“جناح  اأي�����ش��اً  “�شروق”  وع��ر���ش��ت 
اإبراهيم”  ب��ن  خ��ال��د  بيت   - ال�����ش��راي 
خالد  ال��ل���ؤل���ؤ  لتاجر  ال��رتاث��ي  البيت 
بنائه  تاريخ  يع�د  ال��ذي  اإبراهيم  بن 

اجلاري  ال��ع��ام  ن��ه��اي��ة  �شتكتمل  ال��ت��ي 
وبداية العام املقبل.

اأح��م��د ع��ب��ي��د الق�شر  ���ش��ع��ادة  وق����ال 
لهيئة  ب���االإن���اب���ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل���دي���ر 
والتط�ير  ل��ا���ش��ت��ث��م��ار  ال�������ش���ارق���ة 
م�شاركتنا  خ���ال  ���ش��ه��دن��ا  )����ش���روق( 
ال�����ش��اب��ع��ة ع�������ش���رة ع���ل���ى ال����ت�����ايل يف 
العاملي  ال�������ش���ف���ر  “�ش�ق  م���ع���ر����س 
2022” اهتماماً وا�شحاً وكبراً من 
ال�شناعة  وقادة  وامل�شاركني  ال�شي�ف 
ا�شتلهمتها  ال��ت��ي  “�شروق”  ب���روؤي���ة 
م��ن ط��م���ح اإم����ارة ال�����ش��ارق��ة لتحقيق 
التنمية امل�شتدامة والتزامها بتجديد 
فقد  واال�شتدامة،  التاريخية  املعامل 
ح��ر���ش��ن��ا ع��ل��ى ت��ب��ن��ي ه���ذه امل���ب���ادئ يف 
ت�����ش��ام��ي��م��ن��ا وامل�������اد امل�����ش��ت��خ��دم��ة يف 
فمعظم  �شي�فنا  وجت��ارب  م�شاريعنا 
الفنادق الرتاثية والُنزل البيئية التي 
واخلط�ات  جه�دنا  جت�شد  ط�رناها 
التي اتخذناها ل�شمان تقدمي جتربة 
�شديقة للبيئة وم�شتدامة ل�شي�فنا.

ال��ت��ي عر�شتها  امل�����ش��اري��ع  اأب����رز  وم���ن 
العاملي”  ال�شفر  “�ش�ق  يف  “�شروق” 
2022 “رّحال” الذي يتيح لل�شياح 
جتربة متميزة من خال مق�ش�رات 
فاخرة على �شاطئ احلمرية و”واحة 
امل�����ش��روع الذي  ال��ب��داي��ر م��ن م�شك” 
ي��ت������ش��ط ال��ك��ث��ب��ان ال��ذه��ب��ي��ة يف قلب 

خال احلدث م�شروع “بيت احلكمة” 
من�ذجاً  ي�شكل  ال��ذي  الثقايف  ال�شرح 
للمقيمني  وي���ف��ر  امل�شتقبل  ملكتبات 
وال�����ش��ي��اح م��ن ك��اف��ة ال��ف��ئ��ات العمرية 
الفكري  وال���ت���ب���ادل  ال��ت��ع��ل��م  جت���رب���ة 
وال���ث���ق���ايف واالإب��������داع وال��������ش����ل اإىل 

املعرفة.
اأث�����ارت اهتمام  ال��ت��ي  امل�����ش��اري��ع  وم���ن 
العاملي”  ال�شفر  “�ش�ق  معر�س  زوار 
للمغامرات  متكامل  ج��دي��د  م�����ش��روع 
يف م��دي��ن��ة خ���رف��ك��ان مب���ح���اذاة جبل 

ال�شارقة  املتكاملة الإم��ارة  الروؤية  من 
يف امل�شروعات التي ُتعر�س الأول مرة 
يف دورة العام اجل��اري من املعر�س اإذ 
حمفظة م�شاريعها  “�شروق”  و�ّشعت 
التي  املختلفة  القطاعات  يف عدد من 
وال�شياحة  وال�شيافة  الرتفيه  ت�شمل 

واملغامرة والثقافة والرتاث.
م�شتجدات  “�شروق”  وع���ر����ش���ت 
يف  وامل�شتقبلية  احل��دي��ث��ة  م�شاريعها 
اإم������ارة ال�����ش��ارق��ة م���ع ال��رتك��ي��ز على 
البيئّية  وال�شياحة  ال�شيافة  م�شاريع 

قلب  يف  ع�����ش��ر  ال��ت��ا���ش��ع  ال���ق���رن  اإىل 
اإىل  �شيتم حت���ي��ل��ه  وال����ذي  ال�����ش��ارق��ة 
كاإ�شافة  غ��رف��ة   12 يت�شمن  ف��ن��دق 
البيت  ت�����ش��ي��دي  “ذا  ل��ف��ن��دق  ج��دي��دة 
املق�شار  جند  و”قرية  ال�شارقة”   –
 13 حت�يل  �شيتم  م�شك”،حيث  من 
منزاًل يف قرية جند املق�شار التي يبلغ 
عمرها 100 عام اإىل وحدات فندقية 
فاخرة على املرتفعات اجلبلية ملدينة 

خ�رفكان ال�شاحلية.
ومن امل�شاريع التي عر�شتها “�شروق” 

التي  وروؤي��ت��ه��ا  مب�شاريعها  االأج��ان��ب 
اجتماعية  م�������ش���اري���ع  ع�����دة  اأث����م����رت 
واعية و حري�شة يف ال�قت ذاته على 
بالتعاون  وحمايتها  البيئة  ا�شتدامة 

مع �شركائها الدوليني.
امل�شارك  ال��ه��ي��ئ��ة  ج��ن��اح  زوار  واط��ل��ع 
التجاري  “هيئة االإمن��اء  �شمن جناح 
روؤي���ة  ع��ل��ى  بال�شارقة”  وال�����ش��ي��اح��ي 
يف  اال���ش��ت��دام��ة  حتقيق  يف  “�شروق” 
بدت  حيث  املعرو�شة  امل�شاريع  ك��اف��ة 
ا�شتلهمتها  التي  الهيئة  روؤي��ة  معامل 

اأجل  من  املناخي  بالتغر  املت�شلة 
اإي���ج���اد اأف�����ش��ل احل���ل����ل، واق����رتاح 
املناخ  تغر  ملجابهة  ا�شرتاتيجيات 
على نطاق حملي واإقليمي وعاملي.

املناخ  ق���م���ة  اأن  امل����ه����ري  واأ������ش�����اف 
حلقات  خل���ل���ق  ف���ر����ش���ة  ���ل  ُت�������ش���كِّ
ووجهات  االأف��ك��ار  لتبادل  ت�ا�شل، 
الق�شايا  ج��م��ي��ع  ب�������ش���اأن  ال���ن���ظ���ر 

•• اأبوظبي -الفجر:

للبح�ث  ت��ري��ن��دز  م��رك��ز  ي�����ش��ارك 
“ك�ب  املناخ  قمة  يف  واال�شت�شارات 
ال�شيخ  ������ش�����رم  مب����دي����ن����ة   ”27
بح�ش�ر  انطلقت  ال��ت��ي  امل�����ش��ري��ة، 
ق����ادة ومم��ث��ل��ني الأك����رث م���ن 190 
دولة، اإ�شافة اإىل عدد من البارزين 
البيئة  جم�������ال  يف  وال����ن���������ش����ط����اء 
واأكرث  امل��دين،  املجتمع  وم�ؤ�ش�شات 
 450 م���ن  ���ش��ح��ف��ي  اآالف   3 م���ن 
ودولية.  اإقليمية  اإعامية  و�شيلة 

التجاري  وال���ق���ط���اع  احل���ك����م���ات 
وامل��ج��ت��م��ع امل�����دين، ب��رع��اي��ة االأمم 
“ك�ب  م����ؤمت���ر  لي�شبح  امل��ت��ح��دة، 
ُقدًما،  للم�شي  ال��داف��ع  ه���   ”27

والعمل مًعا ب�شكل اأكرث فعالية.
املهري، مدير  اأكد فهد  من جانبه 
اأن  دب��ي،  يف  “تريندز”  ع��ام مكتب 
اأكرث  حتالفات  اإىل  بحاجة  العامل 
�شم�اًل، م��شًحا اأن من ال�شروري 
والعلمية،  البحثية  املراكز  تكاتف 
وم�ؤ�ش�شات املجتمع املدين من اأجل 

اأهداف تخدم الك�كب.

عرب  “تريندز”  م�����ش��ارك��ة  ت���اأت���ي 
جناحه يف املنطقة اخل�شراء خيمة 
A، جناح رقم 2، لعر�س اإ�شدارات 
بهدف  ال�شلة،  ذات  واأبحاثه  املركز 
امل�شاعي  ت�����ش��ج��ي��ع  يف  امل�����ش��اه��م��ة 
عجلة  اإيقاف  اإىل  الرامية  العاملية 
البحث  وتعزيز  العاملي،  االح���رتار 

العلمي يف حتقيق هذه امل�شاعي.
وينظم “تريندز” يف جناحه ح�ار 
“التح�ل  ب��ع��ن���ان  تريندز”8” 
للطاقة النظيفة” كمدخل مل�اجهة 
مب�شاركة  احل�������راري  االح���ت���ب���ا����س 

ب���ني امل����ؤ����ش�������ش���ات ال��ب��ح��ث��ي��ة خللق 
م�شتنرة  وا���ش��رتات��ي��ج��ي��ات  روؤى 
وم�شتدامة تنه�س بق�شية العلم«.

واأ�شاف العلي اأن العامل و�شل اإىل 
اإىل  النقا�شات  فيها  تتحّ�ل  نقطة 
اأر�س  على  للتنفيذ  قابلة  خطط 
ال�اقع، ملكافحة اآثار تغر املناخ على 
العامل  جتتاح  التي  االأر����س  ك�كب 
له،  مثيل  وال  النطاق  وا�شع  ب�شكل 
بدًءا بحاالت الطق�س املتغرة التي 
�س اإنتاج الغذاء للخطر، مروًرا  ُتعرِّ
بزيادة م�شت�يات �شطح البحر التي 

الدكت�ر  وق���ال  خمت�شني.  خ���رباء 
الرئي�س  ال��ع��ل��ي،  اهلل  ع��ب��د  حم��م��د 
للبح�ث  تريندز  ملركز  التنفيذي 
م�شاركة  “اإن  واال�����ش����ت���������ش����ارات 
تهدف   ”27 “ك�ب  يف  امل����رك����ز 
وتعاون  ات�����ش��ال  ق���ن����ات  ب��ن��اء  اإىل 
العلمي  ال��ب��ح��ث  م���ؤ���ش�����ش��ات  ب���ني 
من  الفعالة،  ال��دول��ي��ة  امل��ح��اف��ل  يف 
اأج����ل ت��ع��زي��ز ن�����ش��ر امل��ع��رف��ة وخلق 
بالثقة  وجديرة  عملية  ا�شتجابات 
يف  احل��ال��ي��ة  للتحديات  وم��ت���ازن��ة 
العامل، كما اأكد على اأهمية التعاون 

تزيد من حدوث في�شانات كارثية. 
ملركز  التنفيذي  الرئي�س  اأ�شار  كما 
واال�شت�شارات،  ل��ل��ب��ح���ث  ت��ري��ن��دز 
�شرم  االآن متحٌد يف  العامل  اأن  اإىل 
ف�رية، ال  اإج���راءات  ال�شيخ التخاذ 
للتكيف مع هذه التداعيات، م�ؤكًدا 
�شت�شبح  ال�����ش��م��ت  تكلفة  اأن  ع��ل��ى 
امل�شتقبل.  يف  و�شع�بة  كلفة  اأك��رث 
اأجل  اأن��ه من  العلي  الدكت�ر  وذك��ر 
االأط����راف،  م��ت��ع��ددة  العملية  دع���م 
والطم�ح  ال��ع��م��ل  ت�����ش��ري��ع  وزي�����ادة 
من  القرار  ّناع  �شُ يجتمع  املناخي، 
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املال والأعمال

•• عجمان - الفجر 

اآم���ن���ة خليفة  ال���دك���ت����رة  ا���ش��ت��ق��ب��ل��ت 
غرفة  اإدارة  جمل�س  ع�ش�  علي،  اآل 
رئي�شة   � ع��ج��م��ان  و���ش��ن��اع��ة  جت����ارة 
جمل�س �شيدات اعمال عجمان، وفد 
ج��م��ه���ري��ة �شربيا،  م��ن  اق��ت�����ش��ادي 
وتعزيز  ال�������ش���راك���ات  ب��ح��ث  ب���ه���دف 
اخلربات  وت��ب��ادل  امل�شرتك  التعاون 
واأف���������ش����ل امل���م���ار����ش���ات وامل�����ب�����ادرات 
واالرتقاء  االأعمال  لريادة  الداعمة 
واملت��شطة  ال�����ش��غ��رة  ب��امل�����ش��اري��ع 

واملتناهية ال�شغر.
يف  امل�شرتك  اللقاء  خال  ذلك  جاء 
مقر جمل�س �شيدات اأعمال عجمان 
ل��ري��ادة االعمال  يف م��رك��ز ع��ج��م��ان 
بح�ش�ر وفاء ح�شن الف�رة ال�شام�شي 
اعمال  �شيدات  اإدارة  جمل�س  ع�ش� 

والدعم املنا�شب وحا�شنات االعمال، 
ت�فر  وال��ت��ي  “�شيارتي”  وم���ب���ادرة 
خ��دم��ة مت���ي��ل ���ش��راء ���ش��ي��ارة بنظام 
“اإزرع  ال��ق��ر���س احل�����ش��ن، وم���ب���ادرة 
واإح�شد” للت�شجيع على اال�شتثمار 
“ري�قي”  وم������ب������ادرة  ال������زراع������ي، 
منتجات  لبيع  من�شة  اإىل  والهادفة 
اجلهات  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  “الري�ق” 
احل���ك����م���ي���ة واخل����ا�����ش����ة، وم����ب����ادرة 
لربط �شاحبات  “اإماراتي جميلة” 
ال�شياحي،  ال��ق��ط��اع  م���ع  امل�����ش��اري��ع 
لت�فر  بيع”  “نقطة  م���ب���ادرة  و 
امل�شاركة  للم�شاريع  الكا�شر  خدمة 

عجمان  مب��رك��ز  ال��دائ��م  املعر�س  يف 
لريادة االعمال.

برانكيكا  اأ�������ش������ادت  ج���ان���ب���ه���ا  م�����ن 
�شيدات  جمل�س  رئي�شة  �شيمانيت�س، 
االع��م��ال يف غ��رف��ة جت���ارة و�شناعة 
ال��ل��ق��اء ودوره يف  ب��اأه��م��ي��ة  ���ش��رب��ي��ا، 
يف  املمار�شات  اأف�شل  على  االط���اع 
وامل�شاريع  االع���م���ال  ري�����ادة  جم����ال 
ال�����ش��غ��رة وامل��ت������ش��ط��ة، م����ؤك���دة اأن 
املعنية  وامل�ؤ�ش�شات  املجال�س  جه�د 
اأن�شطة املراأة االقت�شادية لها  بدعم 
دور وا�شح يف تنمية ا�شتثمارات املراأة 
وم�شاهمتها يف القطاع االقت�شادي.

ال�شربي  ال���ف��د  وت���راأ����س  ع��ج��م��ان، 
برانكيكا �شيمانيت�س، رئي�شة جمل�س 
�شيدات اأعمال �شربيا يف غرفة جتارة 
و�شناعة �شربيا، و�شم ال�فد ماجا 
االأعمال  مركز  رئي�س  اأنت�ل�فيت�س، 
ال�شربي � دبي، التابع لغرفة �شربيا، 
وجمم�عة من امل�ش�ؤولني واأ�شحاب 

و�شاحبات االأعمال.
الدكت�رة  رحبت  اللقاء  م�شتهل  ويف 
واأ�شادت  ب��احل�����ش���ر،  خليفة  اآم��ن��ة 
بني  الق�ية  االقت�شادية  بالعاقات 
االم�������ارات و���ش��رب��ي��ا، م����ؤك���دة على 
امل�����ش��رتك ودوره يف  ال��ل��ق��اء  اأه��م��ي��ة 

زي���ادة ق��ن���ات ال��ت��ع��اون ب��ني عجمان 
�شيدات  اأن جمل�س  و�شربيا، م�ؤكدة 
تن�يع  على  حري�س  عجمان  اأعمال 
املبا�شر  ت�ا�شله  وت��ع��زي��ز  ���ش��راك��ات��ه 
ب��ه��دف االرتقاء  م��ع ك��اف��ة اجل��ه��ات 
ي�فرها  التي  وامل��ب��ادرات  باخلدمات 
�شاحبات  م���ن  ل��ع�����ش���ات��ه  امل��ج��ل�����س 
ا�شتباقية  خدمات  وت�فر  االعمال 
رواد  ت���ط���ل���ع���ات  ت������اك�����ب  م���ب���ت���ك���رة 

ورائدات االعمال ب�شكل عام.
وخ����ال ال��ل��ق��اء ا���ش��ت��ع��ر���س جمل�س 
ن��ب��ذة ح�ل  اع��م��ال عجمان  ���ش��ي��دات 
ومنها  للمجل�س  الرئي�شية  خدماته 

اإىل  وال��ه��ادف��ة  بدايات”  “رخ�شة 
دع���م ���ش��اح��ب��ات االأع���م���ال وامل��ه��ن يف 
املتن�عة،  مب�شاريعهن  للبدء  املنازل 
“الف�شية،  ومنها  الع�ش�ية  واأن���اع 
والفخرية”،  الباتينية  الذهبية، 
املعار�س  اأب�������رز  ال���ع���ر����س  وت����ن����اول 
املجل�س  ينفذها  ال��ت��ي  املتخ�ش�شة 
ال�شراكات  وخطة  ال��ع��ام  م��دار  على 
وخارج  داخ��ل  من  اجلهات  كافة  مع 
والدولة وكذلك الزيارات التي يق�م 
بها املجل�س، اإىل جانب جه�د جمل�س 
يف  املبذولة  عجمان  اع��م��ال  �شيدات 
ت�فر من�شات تدريبية بالتعاون مع 

�شركاء املجل�س بهدف تنمية قدرات 
ومعارف ع�ش�ات املجل�س و�شاحبات 
واأ�شحاب امل�شاريع يف كافة املجاالت. 
واطلع ال�فد ال�شربي على مبادرات 
للعام  اع�����م�����ال  �����ش����ي����دات  جم���ل�������س 
“رف�ف”  م���ب���ادرة  وم��ن��ه��ا   2022
ملنتجات  ت�����ش���ي��ق��ي��ة  ق���ن����ات  ل��ف��ت��ح 
على  واحلا�شات  املجل�س  ع�ش�ات 
البيع  ن���ق���اط  يف  ب����داي����ات  خ��ر���ش��ة 
املعتمدة، ومبادرة “عيادة االأعمال” 
و�شاحبات  الأ�����ش����ح����اب  ال����داع����م����ة 
امل�شاريع واالفكار من خال تقدمي 
التدريبية  وال����ر����س  اال���ش��ت�����ش��ارات 

جيجاواط   1.5 الإن���ت���اج  ���ش��ع��ي��اً 
امل�شاريع  املنتجة من  الطاقة  من 
اجلديدة املم�لة من قبل املن�شة 

بحل�ل العام 2030.

••اأبوظبي-وام:

للطاقة  الدولية  ال�كالة  كّرمت 
�شندوق  “اآيرينا”  امل���ت���ج���ددة 
جه�ده  ع��ل��ى  للتنمية  اأب���ظ��ب��ي 
الريادية يف مت�يل املن�شة العاملية 
400 ملي�ن  »ETAF« بقيمة 
اأول  ال�����ش��ن��دوق  يعد  حيث  دوالر 
للمن�شة  داعمة  تنم�ية  م�ؤ�ش�شة 
انت�شار  ت���ع���زي���ز  اإىل  وال����ه����ادف����ة 
املتجددة.جاء  ال��ط��اق��ة  م�شاريع 
ال��ت��ك��رمي خ���ال ال��ف��ع��ال��ي��ة التي 
م�ؤمتر  يف  “اآيرينا”  ن��ظ��م��ت��ه��ا 
»COP27« لاإعان الر�شمي 
عن فتح باب تلقي طلبات التم�يل 

اجلديدة لدعم املن�شة.
�شيف  حم���م���د  �����ش����ع����ادة  ق������ال  و 
ع���ام �شندوق  م��دي��ر  ال�����ش���ي��دي، 

دولرات مكا�سب الذهب  3
 يف التعامالت الفورية 

•• عوا�صم - وام:

 3 من  اأك��رث  اأم�س، لرتبح  ت��داوالت  خ��ال  العاملية  الذهب  اأ�شعار  ارتفعت 
ارتفعت  العاملية،  االأ�ش�اق  لبيانات  الف�رية.  ووفقا  التعامات  دوالرات يف 
اأو ما يعادل   0.19% الف�رية بن�شبة  املعامات  املعدن االأ�شفر يف  اأ�شعار 
بحل�ل  وذل���ك  ل��اأون�����ش��ة،  دوالر   1710.25 اإىل  لت�شل  دوالر   3.22
العق�د  انخف�شت  فيما  االإم����ارات«.   بت�قيت  �شباحاً   09:44“ ال�شاعة 
 0.65 تعادل   0.04% ن�شبته  ما  دي�شمرب  �شهر  ت�شليم  للذهب  االآج��ل��ة 
دوالر لت�شل اإىل 1713.1 دوالر لاأون�شة.  وعلى �شعيد املعادن النفي�شة 
االأخرى، هبطت الف�شة بن�شبة %0.43 اإىل 21.23 دوالر لاأوقية، يف 
حني زاد الباتني بن�شبة %0.49 اإىل 1003.4 دوالر، وارتفع البادي�م 

بنح� %0.56 اإىل 1873.03 دوالر. 

دعم  “ياأتي  للتنمية:  اأب���ظ��ب��ي 
ال�شندوق للمن�شة وفقاً لت�ّجهات 
ال��ق��ي��ادة ال��ر���ش��ي��دة ال��ه��ادف��ة اإىل 
ت��ع��زي��ز ان��ت�����ش��ار م�����ش��اري��ع وحل�ل 
الطاقة املتجددة يف الدول النامية 
املناخي،  التغر  مل�اجهة حتديات 
م�شراً اإىل اأن املن�شة ُتعد خط�ة 
مهمة لتعزيز منظ�مة االقت�شاد 
االأخ���������ش����ر، وت�������ش���اه���م يف زي�����ادة 
الطاقة  م�����ش��اري��ع  يف  اال���ش��ت��ث��م��ار 

النظيفة على م�شت�ى عاملي.
“�شاهمت  ����ش���ع���ادت���ه،  واأ������ش�����اف 
���ش��راك��ت��ن��ا اال����ش���رتات���ي���ج���ي���ة مع 
للطاقة  ال�����دول�����ي�����ة  ال������ك�����ال�����ة 
دعم  يف  “اآيرينا”  امل����ت����ج����ددة 
على  امل��ت��ج��ددة  ال��ط��اق��ة  م�شاريع 
ب�شكل  وان��ع��ك�����ش��ت  وا����ش���ع  ن���ط���اق 
جمتمعات  تنمية  ع��ل��ى  اإي��ج��اب��ي 

وم�شاندتها  امل�����ش��ت��ف��ي��دة،  ال����دول 
التنم�ية  اأجندتها  حتقيق  على 
م�شادر  ا�شتخدام  نح�  للتح�ل 
وا�شتغال  ال��ن��ظ��ي��ف��ة  ال���ط���اق���ة 
�شاهم  مم��ا  الطبيعية  م����ارده���ا 
الكرب�نية،  االنبعاثات  خف�س  يف 
االقت�شادية  ال��ت��ن��م��ي��ة  وحت��ق��ي��ق 
امل�����ش��ت��دام��ة لتلك  واالج��ت��م��اع��ي��ة 

الدول.«
و من�شة »ETAF« مت اإطاقها 
»COP26« يف  م���ؤمت��ر  خ��ال 
املتحدة  باململكة  مدينة جا�شك� 
حيث   ،2021 ن�فمرب  �شهر  يف 
 1 بقيمة  مت�يل  جمع  ت�شتهدف 
التحديات  لتقلي�س  دوالر،  مليار 
النامية  ال�������دول  ت�����اج����ه  ال���ت���ي 
التم�يل  ت����اأم����ني  يف  وامل��ت��م��ث��ل��ة 
لتط�ير  ال�����ازم�����ة  واخل���������ربات 

النظيفة،  ال����ط����اق����ة  م�������ش���اري���ع 
اإىل ا�شتقطاب ا�شتثمارات  اإ�شافًة 
دوالر  م��ل��ي��ار   2 بقيمة  اإ���ش��اف��ي��ة 
الدولية،  التم�يل  م�ؤ�ش�شات  من 

وق�����دم�����ت ل���ل���ح�������ش����ر ن����ب����ذة ح����ل 
م�����ش��اري��ع وم����ب����ادرات ال�����ش��ي��دات يف 
امل�جهة  ���ش��رب��ي��ا  اأع����م����ال  جم��ل�����س 
اأك��دت على  ل�شاحبات االعمال، كما 
لقن�ات  امل�شتمر  ال��ت��ط���ي��ر  اأه��م��ي��ة 
دع����م ���ش��ي��دات االع���م���ال م���ن خال 
ال�شراكات  وب���ن���اء  امل��ع��ار���س  ت��ن���ي��ع 
تطلعات  ت����اك���ب  خ���دم���ات  وت����ف���ر 

�شاحبات االعمال.
ب�شرورة  احل�����ش���ر  واأو�����ش����ى  ه����ذا 
جتمع  م�شتقبلية  ملتقيات  تنظيم 
عجمان  م����ن  االع����م����ال  ����ش���اح���ب���ات 
و���ش��رب��ي��ا، ب��ه��دف ت���ب���ادل اخل���ربات 
امل�شاريع  اف�����ش��ل  ع��ل��ى  وال���ت���ع���رف 
تبادل  اللقاء  ختام  و�شهد  واالأفكار. 
ال������دروع وال���ه���داي���ا ال��ت��ذك��اري��ة بني 
عجمان  اأع����م����ال  ����ش���ي���دات  جم��ل�����س 

وال�فد االقت�شادي ال�شربي. 

بهدف تبادل اخلربات واالطالع على اأف�سل املمار�سات

جمل�س �سيدات اأعمال عجمان ي�ستقبل وفدا من جمل�س �سيدات اأعمال �سربيا 

% خالل 9 اأ�سهر  اأرباح برجيل القاب�سة ترتفع بن�سبة 61.7 
•• اأبوظبي-وام: 

املالية حيث  اإل �شي عن نتائجها  اأعلنت جمم�عة برجيل القاب�شة بي 
االأوىل  اأ�شهر  الت�شعة  دره��م خال  2،831.6 ملي�ن  االإي���رادات  بلغت 
من العام اجلاري، بزيادة بن�شبة %17.8 على اأ�شا�س �شن�ي، مدف�عة 
بالنم� الذي حققته م�شت�شفى مدينة برجيل الطبية بن�شبة 145.6%، 
%61.7 لي�شل  بن�شبة  الربح خال الفرتة نف�شها  ارتفع �شايف  فيما 

اإىل 205.1 ملي�ن درهم على اأ�شا�س �شن�ي. 
الدين  واإطفاء  واال�شتهاك  وال�شرائب  الف�ائد  قبل  االأرب��اح  وو�شلت 
اأ�شا�س �شن�ي،  608.4 ملي�ن درهم، بزيادة بن�شبة %13.2على  اإىل 
وا�شتقرار هام�س االأرباح قبل الف�ائد وال�شرائب واال�شتهاك واإطفاء 

الدين عند 21.5%. 

ي�ؤهلها لا�شتثمار يف م�شاريع مبتكرة،  ما  للمجم�عة،  املالية احلالية 
واال�شتح�اذ  الدمج  فر�س  وا�شتك�شاف  جديدة  اأ���ش���اق  اإىل  وال��ش�ل 

وحتقيق م�شت�يات من� مت�شارعة.« 
برجيل  ملجم�عة  التنفيذي  الرئي�س  �ش�نيل،  ج���ن  ق��ال  ج��ان��ب��ه،  م��ن 
القاب�شة: “تعك�س نتائجنا قدرتنا على حتقيق اأول�ياتنا اال�شرتاتيجية 
الرئي�شية، مبا يف ذلك تركيزنا على رفع م�شت�ى اال�شتفادة من اأ�ش�لنا 
لقد  وال��ف��ائ��ق��ة.  امل��ع��ق��دة  التخ�ش�شية  ال��رع��اي��ة  يف  م�شاهمتنا  وزي����ادة 
ا�شتثمرنا ب�شكل كبر يف جماالت الرعاية الطبية مرتفعة العائد، مبا 
يف ذلك طب االأورام وزرع االأع�شاء، التي نلم�س ارتفاعاً الفتاً يف الطلب 
عليها حملياً وعاملياً. ارتفعت االإيرادات واالأرباح قبل الف�ائد وال�شرائب 
يف  �شيما  ال  من�شاآتنا،  ع��رب  كبر  ب�شكل  ال��دي��ن  واإط��ف��اء  واال���ش��ت��ه��اك 
م�شت�شفى مدينة برجيل الطبية الرائد، حيث �شهدنا من�اً يف االإيرادات 

وال�شرائب  ال��ف���ائ��د  قبل  االأرب����اح  حت���ل  اإىل  ذل��ك  يف  الف�شل  وي��ع���د 
ب�شكل  الطبية  برجيل  مدينة  مل�شت�شفى  ال��دي��ن  واإط��ف��اء  واال�شتهاك 

اإيجابي والنم� الذي حققته قطاعات امل�شت�شفيات واملراكز الطبية. 
اإدارة برجيل القاب�شة:  وقال الدكت�ر �شم�شر فاياليل، رئي�س جمل�س 
اأن  “انطلقت املجم�عة قبل خم�شني عاماً مع روؤية وا�شحة ورغبة يف 
ت�شبح خدمات الرعاية ال�شحية عاملية امل�شت�ى متاحة للجميع يف دولة 
حتقيقها،  مب�شاعي  ونفخر  ال��روؤي��ة  بهذه  ملتزم�ن  ونحن   . االإم���ارات 
وينعك�س ذلك يف ما �شجلناه من من� ق�ي يف عدد زي��ارات املر�شى ويف 
نتائجنا الق�ية خال الفرتة. وتعترب الي�م برجيل القاب�شة يف اأف�شل 
�شي�لة  اإ���ش��اف��ة  م��ن  م���ؤخ��راً  اأن متكنت  بعد  االإط����اق،  لها على  و���ش��ع 
�ش�ق  يف  الأ�شهمها  الناجح  االإدراج  خ��ال  من  دره��م  مليار   2.2 بقيمة 
االلتزامات  ل�شداد  ا�شُتخدمت  التي  ال�شي�لة  املالية،  ل��اأوراق  اأب�ظبي 

مك�ناً من ثاثة اأرقام وحققنا اأرباحاً اإيجابية قبل الف�ائد وال�شرائب 
جميع  خدمة  على  قدرتنا  ف��اإن  وباملثل،  ال��دي��ن.  واإط��ف��اء  واال�شتهاك 
املر�شى عرب خمتلف ال�شرائح االجتماعية والدمي�غرافية خال رحلة 
الت�شخي�س والعاج، عرب كٍل من مراكزنا الطبية وامل�شت�شفيات ومراكز 
ال�الء  النهارية وال�شيدليات، ت�شاهم ب�شكل م�شتمر يف تعزيز  الرعاية 

جتاه كافة العامات التجارية التابعة ملجم�عة برجيل القاب�شة«. 
وارتفعت اأرباح املجم�عة قبل الف�ائد وال�شرائب واال�شتهاك واإطفاء 
 608.4 اإىل  لت�شل  ���ش��ن���ي  اأ���ش��ا���س  ع��ل��ى   %  13.2 بن�شبة  ال��دي��ن 
ت�شجيل  2022، ومت  العام  االأوىل من  اأ�شهر  الت�شعة  دره��م يف  ملي�ن 
هذه االأرب��اح بهام�س ثابت يبلغ %21.5 على الرغم من قيام مدينة 
برجيل الطبية وغرها من املرافق عالية النم� بتعيني اأطباء اإ�شافيني 

واال�شتثمار يف من�شاآتها لتحقيق املزيد من العائدات امل�شتقبلية. 

ETAF العربية للطريان ت�سجل اأرباحًا �سافية قيا�سية قدرهااآيرينا تكرم �سندوق اأبوظبي للتنمية اأول موؤ�س�سة تنموية داعمة للمن�سة العاملية
%  416  مليون درهم خالل الربع الثالث بزيادة ن�سبتها 99 

•• ال�صارقة- وام:

�شافية قدرها  اأرباحاً  العربية للطران  �شركة  �شجلت 
املنتهية  ال��ث��اث��ة  االأ���ش��ه��ر  خ��ال  دره���م  ملي�ن   416
 99% ن�شبتها  ب��زي��ادة  �شبتمرب2022   30 ب��ت��اري��خ 
مقارنة ب� 209 مايني درهم خال الفرتة ذاتها من 

العام املا�شي. 
وارتفعت اإيرادات ال�شركة خال الربع الثالث من عام 
املماثلة من  بالفرتة  %100 مقارنة  بن�شبة   2022

العام املا�شي لت�شل اإىل 1.6 مليار درهم. 
الأكرث  خدماتها  للطران  العربية  جمم�عة  وقدمت 
من 3.9 ملي�ن م�شافر خال الفرتة ما بني ي�لي� و 
�شبتمرب 2022 انطاقاً من مراكز عملياتها ال� 6 فى 
دولة االإمارات العربية املتحدة واملغرب وم�شر واأرمينيا 
امل�شافرين  %103 مقارنة بعدد  وذلك بزيادة قدرها 
ارتفع معدل  كما  املا�شي،  العام  ذات��ه من  الربع  خال 
اإ�شغال املقاعد – ن�شبة عدد امل�شافرين اإىل عدد املقاعد 

املتاحة – خال الربع الثالث بن�شبة 80%. 

و قال ال�شيخ عبداهلل بن حممد اآل ثاين رئي�س جمل�س 
اإدارة العربية للطران : “ ياأتى االأداء الق�ى للعربية 
ليعك�س  العام  ه��ذا  من  الثالث  الربع  خ��ال  للطران 
والتجارية  الت�شغيلية  اال�شرتاتيجية  فّعالية  م��دى 
بتقدمي  ال��دائ��م  التزامنا  اإىل  اإ�شافة  لل�شركة  الق�ية 
اأف�شل خيارات ال�شفر اجل�ي املدف�عة بالقيمة امل�شافة 
وي�شرنا ت�شجيل ال�شركة اأرباح ق�ية للربع الثالث والتي 
ال�شفر اجل�ي  ال��ط��ل��ب ع��ل��ى  ب��زي��ادة  ج���اءت م��دع���م��ة 
واجراءات �شبط التكاليف التى اعتمدها فريق االإدارة 
العربية للطران على من�  واأ�شاف لقد حافظت    .”
االأوىل من هذا  الت�شعة  االأ�شهر  الق�ي خال  اأعمالها 
العام من خال اإطاق العمليات الت�شغيلية للم�شروع 
اإ���ش��اف��ة وجهات  اأرم��ي��ن��ي��ا ف�شا ع��ن  امل�����ش��رتك ل��ه��ا يف 
العاملية.  ال�شركة  وجهات  �شبكة  عرب  جديدة  ورح��ات 
من�  ا�شرتاتيجية  اتباع  يف  للطران  العربية  وت�شتمر 
يف  اال�شتثمار  مع  اأعمالها  وت��شيع  تن�يع  على  تعتمد 
ل�شبط  التدابر  من  املزيد  واعتماد  املبتكرة  املنتجات 

التكاليف. 

Date 11/ 11/ 2022  Issue No : 13695
Notification for Publishing

At Sharjah Federal Civil Court of First instance - Case Department
Case No. SHCFICIREA2022/0007835 (Civil/ Partial)

To the Defendant : Dil Nawaz Khan Muhammad Aslam - (Unknown residence)
Upon the request of the complainant Al Shaheen Delivery Services
Who filed the case against you and requests you to:
To transfer to the defendant the motorcycle ownership with the traffic offense 2100, and 
AED 1000 of the Municipality.
1/ Obliging the defendants for paying fees, expenses and advocate charges.
2/ Notifying the defendants on the hearing and pleading.
3/ Judgement should have precipitated effectiveness according to Article 229, section 
(5) from Civil Procedures. So, you are requested to attend the hearing on 16/11/2022 
at Sharjah Federal Civil Court of First instance - Case Department, at 08:30 am, office 
No.10 (Head of Case Department), your attendance can either be in person or by legal 
representative, and submitting a memorandum including all documents, and this to be 
within not more than ten days of publishing this notification as to review the mentioned 
case- as you are defendant.
Judicial Services Office
Aisha Ali Mohammad

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70533 Date 11/ 11/ 2022  Issue No : 13695
Notification by Publication for a Defendant

Case Management Office, Sharjah Federal Civil First Instance Court
Case No. SHCFICIREA2022/0005987 Civil/ Partial

To Defendant : AL ZAHIAH KITCHEN EQIP.TR, owned by MIRAZBIK 
ISMAILOF - Unknown place of residence:
The plaintiff : SALMEEN EISA SALEH SALMEEN ALHAMMADI, UAE 
national, filed the above-mentioned case requesting the following :-
- Bind the defendant to pay AED 171500. In addition to the material and 
physiological damages.
- Bind the defendant with the costs and attorney fees.
- Notify the defendant with the hearing and the statement
You are requested to attend the hearing on 15/11/2022 before case management 
office, Sharjah Federal Civil First Instance Court (case admin office 6) in person 
or to be represented by a legal attorney to submit a plea along with all documents 
within 10 days of the date of publication in order to consider the above-mentioned 
case in your capacity as defendant.
Legal Services Office
Hameed Abdullah Alsadi

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70535

Date 11/ 11/ 2022  Issue No : 13695
Defendant's notification by publication

Case Management Office of Sharjah Federal Court, Federal Civil Court of First 
Instance in Case No. SHCFICIREA2022/0007270 civil (partial)

To the defendant : Rufus Oluwole Bamigbola 
Unknown Place of residence :
We inform you that the Claimant Sharjah Taxi (L.L.C) has filed the above lawsuit and 
demands the following:
First :- Obligate the defendant to pay an amount of (18440.79) Eighteen thousand four 
hundred forty dirhams and seventy-nine fils. and the legal interest at 12% from the 
date of the judicial claim until the date of full payment.
Second :- Obligate the defendant to pay charges and expenses and attorney fees.
You are assigned to attend the hearing 22/11/2022 in front of the Case Management 
Office of Sharjah Federal Court. Civil Court of First Instance - Office No. (Case 
Manager Office) in person or authorized agent / attorney, and to submit a plea 
(rejoinder) to the case, accompanied by all the documents. within a period not 
exceeding ten days from the date of publication, in order to hear and examine the case 
mentioned above, as a you are the defendant.
Judicial Services Office 
Humaid Abdalla AlSaeidi

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70522

Date 11/ 11/ 2022  Issue No : 13695
Notification by publication executed against them

Sharjah Federal Court - Civil Execution Court - Labor Group Dispute Committee:
Pradeep Kumar Dayashankar Pandy, Prakash Jacob Varghese Jacob, Damodaran Pillai 

Rajendran Nair and Prakash Jacob Mana Devitel Sandip Passengers Transport by Rental 
Buses and Rent a Car Terrazzo Limited LLC. 

Notice of Payment in Case No. SHCEXCISUBDIS2022/0006356 Objective Execution Dispute.
to : The convicted person : Damodaran Pillai Rajendran Nair - Address: Sharjah Asas Tower, 
Corniche Street, Al Khan, Office No. 504 and 505, Tel: 065659500, Fax No. 065624566, 
represented by advocate office of Bin Eid Advocates and Legal Consultants
whereas, on 01/11/2022 a copy the attached judgment was issued against you in favor of the 
executing plaintiff: Iron & Steel International Industries. Co. LLC - in the above mentioned 
case. And since the aforementioned the prevailing party has applied for the execution of the 
aforementioned judgment and paid the specified fee for that, and since the judgment required to 
be executed is as follows: The grand total including fees and charges are: 850.0
Therefore, you are summoned to execute what was stated in the above-mentioned executive 
document referred to within 15-days period from the date of your informing of this notification. In 
the event that you fail to do so, you are required to appear before the aforementioned court. In the 
case that you fail to do so, the court will take the legal action of forcible execution against you.
Judge / Ahmad Talat Abdulsadeq Mohamed
Sharjah Federal Court - Civil Execution Court

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70392Date 11/ 11/ 2022  Issue No : 13695
Dubai Court of First Instance

NOTICE AND CHARGE OF PAYMENT THROUGH PUBLICATION
In Execution No. : 253/2022/2051 - Cheques Execution
Considered before : Ninth Execution Circuit No. 230
Subject of Execution Circuit : Claiming the value of the Cheques issued by the Judgment 
Debtor numbers (000357, 000353) in the amount of (AED 30,000) (thirty thousand dirhams) 
and drawn on Mashreq Bank (execution fees. 1225) and the total fees (31225)
Judgment Creditor : ALINTISHAR INSULATION MAT. WORKS EST.
Address : Emirates - Emirate of Sharjah Al Majaz - Sharjah - Street behind King Faisal Street 
- Building of King Abdul Aziz Muhammad Majid Al Mualla - Apartment No. 1
Notified Party : 1- Al Mandab Building Contracting LLC, his capacity: Executor against him
Subject of Notice : He has instituted the above-mentioned executive action against you and 
obligated you to pay the executed amount of (31,225) dirhams to the person requesting 
execution or in the court treasury.
To view the details of the Case, the regulations, memos, and submit the defense and requests, 
it is necessary to use the electronic and smart services of the Dubai Courts. To subscribe, 
please click on the link
Prepared by: Emad Mohammed El-Bastiki
Approval Date: 09/11/2022 21:00:02

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70608

Date 11/ 11/ 2022  Issue No : 13695
Judicial Notification by Publication 

No. 151499/2022 
Notifying Party : AHK Worldwide Interiors LLC

Against
Notified Parties:
1) Mohammad Khobaib Shaikh, British
2) Unit 7 Interiors LLC
The Notifying Party hereby informs the Notified Parties to pay a total 
due amount of AED 558,957 (Only five-hundred and fifty-eight thousand, 
nine hundred and fifty-seven UAE Dirhams) being the bounced cheques, 
as well as the legal interest by (12%) per annum from the maturity date, 
i.e. 2 August 2022, within a maximum period of five days from the date 
of publication hereof. Otherwise, the Notifying Party will have to resort 
to the judiciary and competent authorities to claim for the debt amount. 
Moreover, the Notified Parties shall pay all charges, litigation expenses 
and attorney's fee.
Notary Public

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70608 Date 11/ 11/ 2022  Issue No : 13695
Notification by Publication 

No. 151500/2022
Notifying Parties:
1. Hana Obaid Mohammed Alhelo Almazrouei, Emirati
2. Maryam Obaid Mohd Alhelow Almazrouei, Emirati

Against
Notified Party: Mubashir Hilal Hilal Ahmad Baba, Indian

Subject: Notification by Publication of Judicial Notice No.
(325155/1/2022)

The Notifying Parties hereby legally inform the Notified Party to necessarily 
pay an amount of AED 24,500 (twenty-four thousand and five hundred 
Dirhams) for the bounced rental cheques Nos. (991098) and (991099), dated 
1 March 2022 and 3 May 2022, within a maximum period of (5) five days 
from the receipt hereof. Otherwise, the Notifying Parties will have to take the 
legal actions against the Notified Party and the Notified Party shall bear all 
litigation charges and expenses and the attorney's fee as well.
Best regards,,,
Notary Public

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70608
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•• اأبوظبي-وام: 

اأع����رب ال��ب��ط��ل االإم����ارات����ي ع��ب��د اهلل 
�شعادته  ع����ن  ال����ع����ري����اين  ����ش���ل���ط���ان 
بالتاأهل  ب��اإجن��ازه اجل��دي��د اخل��ا���س 
باري�س  الباراملبية يف  االألعاب  ل��دورة 

.  2024
وتاأهل العرياين للدورة الباراملبية يف 
باري�س بعدما حقق امليدالية الذهبية 
برقم عاملي جديد )1179 نقطة يف 
م�شابقة البندقية مل�شافة 50 مرتا( 
"رجال  اأو���ش��اع  "ناري" 3  �شيكت�ن 
مناف�شات  ���ش��م��ن  وفرق"  وف�����ردي 

الباراملبية  للرماية  ال��ع��امل  بط�لة 
مبدينة العني.  2022

للمرة  البط�لة  اأب�ظبي  وحتت�شن 
ال�شرق  دول  م�����ش��ت���ى  ع��ل��ى  االأوىل 
وت�شتمر  اإفريقيا؛  و�شمال  االأو���ش��ط 
ن�فمرب  م���ن   18 ح��ت��ى  ف��ع��ال��ي��ات��ه��ا 

اجلاري.
وق��ال العرياين يف ح���اره مع وكالة 
"ما حققته  "وام" :  االإم���ارات  اأنباء 
نتيجة عمل  ب��ل  ف����راغ  م��ن  ي����اأت  مل 
لتحقيق  واإ�شرار  وعزمية  مت�ا�شل 
امليدالية  وك���ان���ت  دائ���م���ا،  االأف�������ش���ل 
االأخرة  االأل��ع��اب  دورة  يف  الذهبية 

لا�شتمرار  داف�����ع  اأك�����رب  ب��ال��ي��اب��ان 
للدورة  التاأهل  اأج��ل  م��ن  واملناف�شة 

املقبلة من االأوملبياد".
�شعبة  مناف�شة  "خ�شت  واأو����ش���ح: 
للغاية يف م�نديال العني يف االأو�شاع 
الثاثة للم�شابقة، وا�شتخدمت 40 
تطلب  م��ا  �شاعات،   3 خ��ال  طلقة 
الرغبة  ول��ك��ن   ، م�شاعفا  جم��ه���دا 
ال�شابق  القيا�شي  رقمي  حتطيم  يف 
ك��ان��ت ه��دف��ا يل  ن��ق��ط��ة(،   1175(

وحققته يف النهاية".
دائ��م��ا مب��ا حققته  "اأفخر  واأ���ش��اف: 
اأحد،  اإل��ي��ه��ا  اإجن����ازات مل ي�شل  م��ن 

اأوملبية  م��ي��دال��ي��ات   5 ح��ق��ق��ت  ح��ي��ث 
)ذهبيتان و3 ف�شيات(، ما يعطيني 
لتحقيق  جم�����ددا  واالأم������ل  احل���اف���ز 
املقبل،  االأوملبياد  يف  ذهبية  ميدالية 
ورف���ع ا���ش��م االإم�����ارات ع��ال��ي��ا يف هذا 

املحفل العاملي".
وا�شتعاد العرياين ذكرياته يف الدورة 
الباراملبية االأخرة بط�كي�، قائا: 
املناف�شات، اكت�شفت اأن  نهاية  "عقب 
الذخرة التي لعبت بها كانت قدمية 
وم�����ش��ت��ه��ل��ك��ة ل��ك��ن ك����ان ل����دي داف���ع 
اأق�شى  وب��ذل��ت  االأف�����ش��ل،  لتحقيق 
جهد للرتكيز يف حتقيق الهدف مبا 

�شاهم يف ح�شد الذهب".
الباراملبية  ل��ل��دورة  اال�شتعداد  وع��ن 
"�شتك�ن  العرياين:  قال  باري�س،  يف 
املقبل  العام  بداية من  اال�شتعدادات 
اللجنة  مع  خا�شة  ترتيبات  وهناك 
برنامج  ع��ل��ى  ل��ات��ف��اق  ال��ب��ارامل��ب��ي��ة 
زايد  م�ؤ�ش�شة  مع  وكذلك  االإع���داد، 
اخلرية  ل����اأع����م����ال  ����ش���ل���ط���ان  ب����ن 

واالإن�شانّية".
الي�مي،  التدريبي  ب��رن��اجم��ه  وع��ن 
�شاعات   5-4 م��ن  "اأتدرب  اأو���ش��ح: 
اأ���ش��ب���ع��ي��ا، حيث  اأي���ام   5 مل��دة  ي�ميا 
يك�ن التدريب مزدوجا ك�ين العبا 
ومدربا للمنتخب ال�طني يف ال�قت 
نف�شه، ما ميثل حتديا كبرا بالن�شبة 
الإك�شاب  ل��ل��غ��اي��ة  م��ف��ي��د  ول��ك��ن��ه  يل، 
ال���اع���ب���ني اخل�������ربة، واال����ش���ت���ف���ادة 
الفنية  وق���درات���ه���م  م��ه��ارات��ه��م  م���ن 
واالإبداعية يف حت�شني االأداء". واأكد 
العرياين اأنه ي�شع دائما اأمامه دعم 
وحتفيز القيادة الر�شيدة " لل��ش�ل 
واأن  دائ���م���ا،  ال��ت��ت���ي��ج  م��ن�����ش��ات  اإىل 

ي�شبح رقم "1" دائما.
وع���ن اأه���م اأم��ن��ي��ات��ه ال��ت��ي ي��رغ��ب يف 

العرياين:  ق��ال  كريا�شي،  حتقيقها 
ميدالية  من  اأك��رث  على  "احل�ش�ل 
على  اأك����ن  واأن  باري�س،  باراملبية  يف 
من�شة التت�يج دائما طيلة م�شرتي 
اإجن�����از  اأه������م  ع����ن  و  الريا�شية". 
"احل�ش�ل  اأج����اب:  ري��ا���ش��ي ح��ق��ق��ه، 
يف  التقديرية  االإم���ارات  جائزة  على 
اأوملبياد لندن  املجال الريا�شي عقب 
اأكرب  يل  بالن�شبة  ك��ان��ت   ،2012
امل�شت�ى  رفيعة  واأن��ه��ا  خا�شة  داف���ع 
التقديرية  اجل�ائز  من  فئة  واأعلى 
يف الدولة حيث مل يح�شل عليها اأي 

العب من قبل".
قال  ل��ه،  اأ�شرته  بدعم  يتعلق  وفيما 
داعم  اأك��رب  هي  "اأ�شرتي  العرياين: 
يل وهي اأم�ر تعطيني احلافز ملزيد 
اإىل  لل��ش�ل  وال��ت��ط���ر  العمل  م��ن 

االأف�شل".
ووجه العرياين ن�شيحة للريا�شيني 
ب�شرورة العمل ب�شكل جاد واحرتايف 
املطل�ب،  ال����ه����دف  اإىل  ل���ل��������ش����ل 
وحت��ق��ي��ق االأل���ق���اب واالإجن������ازات الأن 
االحرتافية �شرط التميز يف الع�شر 

احلايل.

•• اأبوظبي- وام:

�شهد �شم� ال�شيخ خالد بن حممد 
املجل�س  ع�ش�  نهيان،  اآل  زاي��د  ب��ن 
رئي�س  اأب���ظ��ب��ي  الإم���ارة  التنفيذي 
اأم�س  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  اأب���ظ��ب��ي  م��ك��ت��ب 
االأوىل  الن�شخة  فعاليات  اخلمي�س 
الذي  اأب�ظبي  بايك  مهرجان  من 
اأب�ظبي الريا�شي،  ينظمه جمل�س 
الفرتة  يف  اأب���ظ��ب��ي  ك�رني�س  على 

من 7 اإىل 13 ن�فمرب اجلاري. 
وال���ت���ق���ى �����ش����م����ّ�ه، خ�����ال زي���ارت���ه 
لفعاليات هذا احلدث العاملي، ديفيد 
الدويل  االحت���اد  رئي�س  الب��ارت��ي��ان، 
ل��ل��دراج��ات ال��ه���ائ��ي��ة، ك��م��ا ح�شر 
التاأهيلية  امل��ن��اف�����ش��ات  م���ن  ج��ان��ب��اً 
العامل  لبط�لة  اخلام�شة  ل��ل��دورة 
املناطق  يف  ال��ه���ائ��ي��ة  ل���ل���دراج���ات 
مرة  الأول  تقام  وال��ت��ي  احل�شرية، 
يف منطقة ال�شرق االأو�شط وت�شمل 
"بي  وه��ي  رئي�شية،  �شباقات  ث��اث 
-التي  احلر"  ل��اأ���ش��ل���ب  اك�����س  ام 
اأومل����ب����ي����ة منذ  اأ����ش���ب���ح���ت ري���ا����ش���ة 

اإم  و"بي   2020- ط�كي�  اأوملبياد 
دراجات  و"�شباق  فاتاند"  اإك�س 

احل�اجز". 
وراف�����ق ���ش��م���ه خ���ال ال���زي���ارة كل 
خمي�س  مغر  الدكت�ر  معايل  من 
تنمية  دائ�������رة  رئ���ي�������س  اخل���ي���ي���ل���ي، 
امل���ج���ت���م���ع، و����ش���ع���ادة ع������ارف حمد 
ملجل�س  ال���ع���ام  االأم������ني  ال����ع�����اين، 

اأب�ظبي الريا�شي. 
بايك  مهرجان  فعاليات  وت�شتمر 
اأب���ظ��ب��ي على م���دار اأ���ش��ب���ع، حتت 
رعاية �شم� ال�شيخ خالد بن حممد 
بن زايد اآل نهيان، وت�شتقطب 300 
العامليني  ال��ري��ا���ش��ي��ني  اأب������رز  م���ن 
احل�شرية  املناطق  دراج��ي  واأف�شل 
ح�ل العامل، للمناف�شة يف �شباقات 
اله�ائية  للدراجات  العامل  بط�لة 

يف املناطق احل�شرية. 
ك��م��ا ي�����ش��ه��د امل���ه���رج���ان، ي�����م 12 
االأوىل  الن�شخة  تنظيم  ن���ف��م��رب، 
جران  اأب���ظ��ب��ي  "بايك  �شباق  م��ن 
م�شار  ع��ل��ى  امل��ج��ت��م��ع��ي،  ف�ندو" 
150 كم يربط بني نقطة  بط�ل 

ب���اب��ة ال�شرق م�ل  االن��ط��اق م��ن 
يف  ال��ش�ل  نقطة  اإىل  اأب�ظبي  يف 
مبدينة  اله�ائية  ال��دراج��ات  م�شار 
ال���ع���ني، ح��ي��ث ي��ت��ن��اف�����س اأك����رث من 
ريا�شة  ه���اة  م��ن  مت�شابق   500
رك������ب ال�����دراج�����ات ال���ه����ائ���ي���ة من 
ك��ا اجل��ن�����ش��ني ع��ل��ى ج���ائ��ز ت�شل 
وُتعد  دره���م.   ملي�ين  اإىل  قيمتها 
ه���ذه ال��ف��ع��ال��ي��ة ال��ري��ا���ش��ي��ة اأحدث 
اأب�ظبي"،  "بايك  ملن�شة  م��ب��ادرة 

ال��ت��ي اأط��ل��ق��ه��ا ���ش��م��� ال�����ش��ي��خ خالد 
ب��ن حم��م��د ب��ن زاي����د اآل ن��ه��ي��ان يف 
طم�ح  ل���دع���م   ،2021 ن���ف��م��رب 
االإم��ارة باأن ت�شبح وجهة رائ��دة يف 
احت�شان فعاليات عاملية يف ريا�شة 

الدراجات اله�ائية. 
من  العديد  امل��ب��ادرة  ه��ذه  وحققت 
وتعزيز  تط�ير  �شملت  االإجن���ازات، 
البنية التحتية لهذه الريا�شة، مبا 
يف ذلك ت��شيع نطاق �شبكة م�شارات 

الدراجات اله�ائية يف االإم��ارة من 
لي�شبح ط�لها اأكرث من  كم   300
1000 كم، باالإ�شافة اإىل تط�ير 
الدراجات  م�شار  ل�ب"،  "اأب�ظبي 
والذي  ك���م،   109 ب��ط���ل  املت�شل 
الرئي�شية  ال���ج��ه��ات  اأب����رز  ي��رب��ط 
يف امل��دي��ن��ة، يف خ��ط���ة ت��ه��دف اإىل 
وتدفع  ال��ت��ن��ق��ل  خ����ي����ارات  ت���ع���زي���ز 
اأ�شل�ب  تبني  اإىل  امل��ج��ت��م��ع  اأف�����راد 
اآمنة  حياة �شحي با�شتعمال حل�ل 

وم�شتدامة. 
"بايك  م��ن�����ش��ة  اإط��������اق  وي�����اأت�����ي 
اأب�ظبي" بعد ح�ش�ل االإمارة على 
اله�ائية  ال��دراج��ات  مدينة  �شعار 
للدراجات،  ال�����دويل  االحت�����اد  م���ن 
لريا�شة  املنظمة  ال��ع��امل��ي��ة  الهيئة 
رك�����ب ال����دراج����ات ال��ه���ائ��ي��ة، عام 
العا�شمة  بذلك  لت�شبح   ،2021
اأب�ظبي اأول مدينة اآ�شي�ية حتظى 
تقديراً  امل�����رم������ق،  ال���ل���ق���ب  ب���ه���ذا 

حتتية  بنية  ت��ط���ي��ر  يف  جل��ه���ده��ا 
ت�����ش��م مرافق  امل���ا���ش��ف��ات  ع��امل��ي��ة 
اأف�شل  وف���ق  وجمتمعية  ري��ا���ش��ي��ة 

املعاير. 
وت�شت�شيف اأب�ظبي جمدداً بط�لة 
ال���ع���امل ل���ل���دراج���ات ال���ه����ائ���ي���ة يف 
عام  ن�شخة  يف  احل�شرية  امل��ن��اط��ق 
ف�ندو  ج���ران  وب��ط���ل��ة   ،2024

العاملية يف دورة عام 2028. 
نادي  اف��ت��ت��اح  ���ش��اب��ق، مت  ويف وق���ت 
اأب�ظبي للدراجات اله�ائية، الذي 
ُيعد مركزاً متكامًا لريا�شة رك�ب 
جزيرة  يف  ال���ه����ائ���ي���ة  ال�����دراج�����ات 
ا�شرتاتيجية  اإط��ار  يف  احلديريات، 
نطاق  ت��شيع  اإىل  الهادفة  ال��ن��ادي 
اأب�ظبي  يف  الريا�شة  ه��ذه  انت�شار 
وا����ش���ت���ق���ط���اب امل���ه���ت���م���ني ب���ه���ا من 
جميع الفئات العمرية، اإ�شافة اإىل 
االحتياجات  ت�فر  على  احل��ر���س 
امل���ط���ل����ب���ة مل��م��ار���ش��ت��ه��ا يف ظ����روف 
اآمنة.  و�شهدت جزيرة احلديريات 
"ولفيز"،  ل�����ش��رك��ة  ف�����رع  اف���ت���ت���اح 
اإحدى ال�شركات الرائدة يف الدولة 

اله�ائية  ال�����دراج�����ات  ت����ف���ر  يف 
خطط  ت�شمل  كما  وم�شتلزماتها، 
اأب�ظبي"  "بايك  من�شة  م���ب���ادرة 
احلديريات"،  "فيل�دروم  اإن�����ش��اء 
�شالة ل�شباقات الدراجات اله�ائية 
متفرج،   3،500 ل��ق��راب��ة  ت��ت�����ش��ع 
 12 اإىل  ت�شل  اإجمالية  مب�شاحة 
األ����ف م��رت م��رب��ع، م��ا ي��ت��ي��ح املزيد 
بط�الت  ا���ش��ت�����ش��اف��ة  ف���ر����س  م���ن 
ودول���ي���ة وفقاً  واإق��ل��ي��م��ي��ة  حم��ل��ي��ة 
الريا�شية  املعاير  واأف�شل  الأرق��ى 
على م�شت�ى العامل، وتعزيزاً ملكانة 
جزيرة احلديريات ب�شفتها وجهة 
الدراجات  ري��ا���ش��ة  ملمار�شة  رائ���دة 

اله�ائية يف اأب�ظبي. 
"ك�لناج�"،  جم���م����ع���ة  وك����ان����ت 
للدراجات  عاملياً  ال��رائ��دة  العامة 
لفريق  الر�شمي  والراعي  اله�ائية 
"القاب�شة"  وف���ري���ق  االإم����������ارات، 
اأعلنت عن ت��شيع  )ADQ(، قد 
اأول  باإطاق  املنطقة  يف  ح�ش�رها 
م��ت��ج��ر ر���ش��م��ي ل��ه��ا يف اأب���ظ��ب��ي يف 

جزيرة احلديريات. 

عبد اهلل العرياين ل� »وام«: التاأهل لباراملبية باري�س 2024 تتويج مل�سريتي

خالد بن حممد بن زايد ي�سهد فعاليات الن�سخة الأوىل من مهرجان بايك اأبوظبي 

تعلن حمكمة راأ�س اخليمة االبتدائية – دائرة االم�ر امل�شتعجلة – عن بيع ال�شيارات التالية عن طريق �شركة االإمارات للمزادات �س.ذ.م.م 
يف متام ال�شاعة اخلام�شة م�شاءاً ي�م االأربعاء امل�افق 16 ن�فمرب 2022 وعلى من يرغب مبعاينة ال�شيارات بزيارة م�قع املزاد اأو بزيارة 

امل�قع االلكرتوين WWW.EmiratesAuction.COM ويف حالة االعرتا�س مراجعة ق�شم التنفيذ املدين اأثناء الدوام الر�شمي.

حمكمة راأ�س اخليمة االبتدائية
دائرة االأمور امل�ستعجلة

     
1 SS 2013  5616/2022   30532 12 34,000.00    
2 2019  5597/2022   25941  13,000.00      
3 2019  5623/2022   40565 3 84,000.00    
4 JX 1052 2019   5634/2022   16083 B 35,000.00    
5 QX 70 2015 5598/2022   57945 3 30,000.00    
6 2020  5607/2022   19096 C 52,000.00   
7 2017  5570/2022   83798 11 32,000.00   
8 2018  5577/2022   41663 8 33,000.00      
9 2012  5549/2022   64314 U 28,000.00   
10 QX60 2016 5624/2022   25004 P 47,000.00         
11 2012   5639/2022   29654 5 34,000.00     
12 2019  5621/2022   39454 3 85,000.00    
13 2017  5583/2022   39802 15 37,000.00     
14 2016  5242/2022   60732 18 30,000.00      
15 2019   5276/2022   1256 G 170,000.00     
16 2015  5580/2022   55598  19,000.00     
17 2020  5571/2022   14766 5 50,000.00    
18 2018  5569/2022   69347 4 35,000.00     
19 2016  5645/2022   94971 11 26,000.00    
20 2015  5644/2022   58901 8 24,000.00    
21 2011  5576/2022   49285 1 8,000.00   
22 2018  5641/2022   44761 14 60,000.00    
23 2017  5620/2022   32109 A 25,000.00        
24 2017  5578/2022   10747 B 24,000.00       
25 2014   5466/2022   74120 7 26,000.00   
26 2015  5589/2022   70424 N 37,000.00 . . .    
27 2016  5582/2022   20740 B 24,000.00        
28 2016  5601/2022   59529 1 18,000.00    
29 2018  5635/2022   64495 10 50,000.00   
30 2015 3 5537/2022   10317 C 17,000.00     
31 2014 3 5619/2022   54134 13 13,000.00   
32 2012  12621/2019   80313 L 7,500.00 . . .     
33 2018 570   5608/2022   12668 11 220,000.00      
34 2017  5625/2022   36327 17 62,000.00     
35 2021   5603/2022   84231 8 65,000.00    
36 2020  5637/2022   69270 11 42,000.00   
37 2020  5642/2022   79250 11 42,000.00   
38 2020  5643/2022   73047 11 40,000.00   
39 2016  5596/2022   71473 15 32,000.00     
40 2016   5622/2022   37756 S 28,000.00   
41 2015  5636/2022   95474 V 20,000.00      
42 2018  5575/2022   54356 12 95,000.00      
43 2015  5617/2022   85107 15 58,000.00      
44 2015  1083/2022   20398 4 45,000.00    
45 2021  5606/2022   64781 15 170,000.00     
46 2014  5604/2022   36313  34,000.00   
47 2020   5618/2022   24056 9 85,000.00   
48 2017   5259/2021   86922 14 66,000.00      
49 A4 2015 5602/2022   86491 3 25,000.00     
50 2018 318   5640/2022   30382 11 65,000.00   
51 2016  5612/2022   26604 H 38,000.00   
52 2018  5638/2022   80724 V 27,000.00 ( . . . )    
53 2015  5574/2022   77129 1 30,000.00   
54 2014  5590/2022   81126 15 19,000.00    
55 2013  3923/2019   35484 2 8,000.00     
56 2018  5611/2022   61831 N 55,000.00  
57 5610/2022   40,000.00    

فقدان �سهادات اأ�سهم العدد 13695 بتاريخ 2022/11/11 

ُفقدت �سهادات ا�سهم �سادرة عن )م�سرف ابوظبي اال�سالمي( 
باال�سماء التالية:

163�سهما  بعدد   10180662 ال�سهادة  رقم  امل�سوي-  حميد  �سامل  -احمد   1

163�سهما 10180663بعدد  ال�سهادة  رقم  با�سلوم-  �سالح  مبارك  �سباح   -  2

163�سهما  بعدد   10180664 ال�سهادة  رقم  امل�سوي-  �سامل حميد  3 -احالم احمد 

ابوظبي  م�سرف  فــروع  من  فــرع  ــرب  الأق ت�سليمهم  يجدهم  ممن  الــرجــاء   
االإ�سالمي. او االت�سال على تلفون رقم 0556360770 م�سكورا

فقد �سهادات ا�سهم العدد 13695 بتاريخ 2022/11/11 

فقدت �سهادات ا�سهم �سادرة من م�سرف ابوظبي االإ�سالمي بالبيانات التالية :

علي من يجدهم ت�سليمهم ايل م�سرف ابوظبي االإ�سالمي اواالت�سال علي هاتف 
رقم  0504448999 م�سكورًا

اال�سمم
اأحمد حممد �سالح دعن

مرية اأحمد حممد �سالح دعن
عائ�سة حممد ا�سماعيل

حمدة احمد حممد �سالح دعن
�سلطان احمد حممد �سالح دعن
حممد احمد حممد �سالح دعن

عدد االأ�سهم
1

رقم ال�سهادة
10106121
10106126
10106122
10106123
10106124
10106125

151
151
151
151
151
151

2
3
4
5
6

اإخطار اىل الدائنني العدد 13695 بتاريخ 2022/11/11 

هذا اإ�سعار موجه اإىل كافة دائني االن�ساري للخدمات املالية �س.ذ.م.م، وهي �سركة 
التجارية  الرخ�سة  مبوجب  التجاري  ال�سجل  يف  م�سجلة  حمدودة  م�سوؤولية  ذات 
دبي  ــاإمــارة  ب وال�سياحة  االقت�ساد  دائـــرة  قبل  مــن  والــ�ــســادرة   758204 رقــم 
املر�سوم  من   279 املــادة  الأحكام  وامتثااًل  عماًل  ن�سره  يتم  والــذي  )"ال�سركة"(، 

 بقانون احتادي رقم 32 ل�سنة 2021 ب�ساأن ال�سركات التجارية.  
حتول  على  )"امل�ساهمني"(  ال�سركة  �سركاء  وافق   2022 نوفمرب   4 تاريخ  يف  انه 
ال�سركة من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اإىل �سركة م�ساهمة عامة )"التحول"( 
من  جلزء  امل�ساهمني  بيع  خالل  من  العام  لالكتتاب  ال�سركة  اأ�سهم  طرح  طريق  عن 
املالية،  للورقة  ال�سعري  البناء  باآلية  عام  اكتتاب  يف  وذلــك  ال�سركة  يف  اأ�سهمهم 
للجمهور  ن�سرها  �سيتم  التي  االكتتاب  ن�سرة  يف  الــواردة  التخ�سي�س  ل�سيا�سة  وفقا 

 وتقدمي طلب ادراج كافة اأ�سهم ال�سركة يف �سوق دبي املايل. 
وعليه، فاإنه يحق للدائنني احلاليني لل�سركة االعرتا�س على عملية التحول خالل 
مدة ثالثني )30( يومًا من تاريخ هذا االإخطار. ويجب على الدائنني املعرت�سني على 
عملية التحول اإخطار ال�سركة من خالل اإر�سال اعرتا�سهم واأ�سباب هذا االعرتا�س 
كتابيًا، عن طريق بريد م�سجل اإىل املقر الرئي�سي لل�سركة يف   االن�ساري العقارية 
كما  املتحدة.  العربية  االإمــارات  دبي   6176 �س.ب   ،1 الرب�ساء   804- رقم  مكتب 
لالقت�ساد  دبي  دائــرة  ت�سليم  التحول  عملية  على  املعرت�سني  الدائنني  على  يجب 
مو�سوع  اأي�سًا  املعرت�س  يبني  اأن  على  االعرتا�س  من  ن�سخة  دبي  باإمارة  وال�سياحة 
اأن التحول قد اأحلقها  اإليها واالأ�سرار التي يدعي  اعرتا�سه واالأ�سباب التي ي�ستند 

به على وجه التحديد.
جلنة املوؤ�س�سني

العدد 13695 بتاريخ 2022/11/11 
اعلن بالن�شر        

                  يف  املنازعة رقم:4421/2022/461 نزاع حمدد القيمة 
املنظ�رة يف:الت�ش�ية ال�دية للمنازعات الثامنة رقم 757

م��ش�ع املنازعة : نلتم�س من عدالة املحكمة امل�قرة حتديد اقرب جل�شة واعان املتنازع �شدها بها واحلكم بعد الثب�ت 
بالزامهما بالت�شامن والت�شامم بان ي�ؤديا للمتنازعة مبلغ وقدره )5.500( درهم خم�شة االف وخم�شمائة درهم والفائدة 

ب�اقع 5% من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�شداد مع الر�ش�م وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة  . 
املتنازع:�شركة االحتاد للتاأمني �س.م.ع - فرع دبي

عن�انه:امارة دبي - �شارع ال�شيخ زايد - مبنى ون �شنجل تاور - الدور الثاين - مكتب رقم 212 بج�ار مركز االمارات للعطات 
- مقابل حمطة مرتو اخلليج التجاري - هاتف متحرك:05570160552

وميثله:عبداحلميد عبدامللك م�شطفى اهلي 
املطل�ب اإعانه :  1- واجد علي حممد زهر �شاه  -  �شفته : متنازع �شده 

اق��رب جل�شة واعان  امل�قرة حتديد  اأق��ام عليك الدع�ى وم��ش�عها نلتم�س من عدالة املحكمة  :  قد  االإع��ان  م��ش�ع 
املتنازع �شدها بها واحلكم بعد الثب�ت بالزامهما بالت�شامن والت�شامم بان ي�ؤديا للمتنازعة مبلغ وقدره )5.500( درهم 
ال�شداد مع الر�ش�م وامل�شاريف ومقابل  خم�شة االف وخم�شمائة درهم والفائدة ب�اقع 5% من تاريخ املطالبة وحتى متام 
اتعاب املحاماة- وحددت لها جل�شة ي�م الثاثاء امل�افق:2022/11/15 ال�شاعة:09:00 �شباحا بقاعة التقا�شي عن بعد لذا 
او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة  اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات  فاأنت مكلف باحل�ش�ر 

بثاثة اأيام على االأقل.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70197

املدع� / حممد جيهان  فقد 
بنجادي�س     ، م���ي���اه  ن�������اب 
�شفره  ج��������از   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
)EG0980005(  رق����م 

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

    0569788788

فقدان جواز �سفر
طلحه  امل��������دع���������/  ف�����ق�����د 
اجلن�شية  غ���ان���ا    ، ���ش��ي��ب��� 
 ج�����������������از ��������ش�������ف�������ره رق�������م

)3152381G(   يرجى 
ت�شليمه  عليه  يعرث  مم��ن 
ب�شفارة غانا او اقرب مركز 

�شرطة باالمارات.

فقدان جواز �سفر
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الفجر الريا�ضي

اأكد م�شدر يف االحتاد ال�شنغايل لكرة 
القدم اأم�س اخلمي�س اأن جنم منتخب 
�شادي�  االأملاين  باده وبايرن مي�نيخ 
مانيه �شيك�ن �شمن الت�شكيلة النهائية 
امل�شاركة يف م�نديال قطر على الرغم 
من ا�شابته يف طرف عظمة ال�شظية 
ال��ي��م��ن��ى. واأ����ش���اف امل�شدر  )ف��ي��ب���ال( 
�شاحب  اأن  ب���ر����س  ف���ران�������س  ل����ك���ال���ة 
املركز الثاين يف جائزة الكرة الذهبية 
 2022 ال���ع���امل  يف  الأف�������ش���ل الع����ب 
اأن  ويعلم  "يبقى هادئاً. ه� حمرتف 
االإ�شابة جزء من م�شرته". و�شيعلن 
قائمة  اجلمعة  �شي�شيه  األ��ي���  امل���درب 
اختيارهم  ���ش��ي��ت��م  ال���ذي���ن  ال��اع��ب��ني 
من  الفرتة  يف  قطر  يف  العامل  لكاأ�س 
كان�ن   18 حّتى  احل��ايل  ال�شهر   20

االأّول-دي�شمرب املقبل.
ويغيب مانيه الذي حت�م �شك�ك ح�ل 
م�شاركته يف العر�س الكروي العاملي يف 
قطر عن مباراة فريقه بايرن مي�نيخ 
املقبلة �شد �شالكه ال�شبت يف الدوري 

االأملاين.
قطر  يف  حملتها  ال�شنغال  وت�شتهل 
21ال�شهر  يف  ه����ل���ن���دا  مب����اج���ه���ة 
امل���ج���م����ع���ة االوىل  ���ش��م��ن  احل�������ايل، 
امل�����ش��ي��ف��ة قطر  ال����دول����ة  ج���ان���ب  اىل 

واالك�ادور.
"ا�ش�د  م��ن��ت��خ��ب  ط��ب��ي��ب  وي���ت����اج���د 
مي�نيخ  يف  اأف�ن�ش�  ترانغا" مان�يل 

فح��شات  الج�����راء  اخل��م��ي�����س  ظ��ه��ر 
طبية مل�اطنه.

ال��ث��اث��اء خ��ال ف�ز  واأ���ش��ي��ب مانيه 
فريقه على ملعبه "األيانز اأرينا" اأمام 
تلقى مهاجم  بعدما  برمين )1-6(، 
ر�شفة  على  اإرادي����ة  ال  �شربة  ب��اي��رن 
ركبته اليمنى خال �شراع مع مدافع 
ف���ردر اأم��������س ب��ي��رب ب��ع��د رب���ع �شاعة 
م��ن ب��داي��ة ال��ل��ق��اء. على ال��ف���ر، �شعر 
واأم�شك  ب�����االأمل  ال�����ش��ن��غ��ايل  ال�����دويل 
الع�شب.  ع��ل��ى  ا���ش��ت��ل��ق��ى  ث��م  ب��رك��ب��ت��ه، 
بعد تدخل االأطباء البافاريني، حاول 
ما  �شرعان  لكنه  اللعب  اكمال  مانيه 
ناغل�شمان  ي�ليان  م��درب��ه  اإىل  اأ���ش��ار 

ليحل  اال���ش��ت��م��رار،  ي�شتطيع  ال  ب��اأن��ه 
�شانيه  ل����روا  ال���دويل  االأمل���اين  حمله 
اإ�شابة  واأح���دث���ت   .21 ال��دق��ي��ق��ة  يف 
"بال�نب�ا" "�شاحر الكرة" �شدمة يف 
العا�شمة ال�شنغالية داكار، حيث غّرد 
"�شادي�،  ق��ائ��ًا  ���ش��ال  م��اك��ي  الرئي�س 
امت��ن��ى ل���ك ال��ت��ع��ايف ب��اأق�����ش��ى �شرعة 
اث���ر ا���ش��اب��ت��ك خ���ال مباراة  مم��ك��ن��ة 
بايرن مي�نيخ-برمين. كما قلت لك: 
انا  �شادي�، قلب اال�شد! من كل قلبي 

معك: لكي يباركك اهلل!".
لكاأ�س  ال�شنغايل بطا  املنتخب  وت�ج 
االأمم االإفريقية مطلع العام احلايل 

للمرة االأوىل يف تاريخه.

•• ح�صن �صيد اأحمد – العني 

اجلمعة   ال����ي�����م  م�������ش���اء  ت��ن��ط��ل��ق 
اجل���ل��ة ال��ع��ا���ش��رة ل����دوري اأدن����ك 
3  م�اجهات ق�ية  ب�  للمحرتفني 
الفرتة  م��ب��ارات��ي  ت��ن��ط��ل��ق  ح��ي��ث   ،
 ، رب���ع���اً  اإال  اخل��ام�����ش��ة  يف  االأوىل 
الثانية  يف  وتنطلق مباراة الفرتة 

ال�شابعة والن�شف. 
عجلة  ت���ت����ق���ف  اأن  امل����ق����رر  وم�����ن 
الدوري يف حمطة اجل�لة العا�شرة 
العامل  ك���اأ����س  ا���ش��ت��ح��ق��اق  ب���داع���ي 
ال��شيك قطر 2022 ، على تع�د 
ع��ج��ل��ة دوري���ن���ا ل����ل����دوران جم����دداً 

باجل�لة 11 يف 19 دي�شمرب. 
الي�م  م�شاء  رب��ع��اً  اإال  اخلام�شة  يف 
االأهلي  ���ش��ب��اب  ف��ري��ق  ي�شت�شيف 
نقطة   19 ب����  ال�������ش���دارة  ���ش��اح��ب 
 12 باملركز  القابع  الن�شر  �شيفه 
، ورغم  ف��ق��ط  ن��ق��اط   6 ب��ر���ش��ي��د 
اختاف معدالت الثقة واملعن�يات 
بني الفريقني ، الأن اأ�شحاب االأر�س 
ميرون بفرتة جيدة بت�اجدهم يف 

قمة ال�شدارة مع ال�شارقة وال�حدة 
19 وف�زهم االأخر على  بر�شيد 
البطائح ب� 6 اأهداف كاملة ، بينما 
يع�ل العميد الن�شراوي فقط على 
الروح اجلديدة التي من املنتظر اأن 
يلعب بها الفريق بعد قدوم مدربه 
اجلديد الكرواتي غ�ران ت�ميت�س 

اأقيل  ال���ذي  فينك  ل��اأمل��اين  خلفاً 
ل�ش�ء النتائج اأخراً.

اجلزيرة والوحدة 
بكثر  الريا�شي  ال�شارع  ويرتقب 

ال�����ش��غ��ف واحل��م��ا���س م�اجهة  م��ن 
الذي  االإماراتية  العا�شمة  ديربي 

17 نقطة يف  جتمع بني اجلزيرة 
ال�حدة  و�شيفه   ، اخلام�س  املركز 

 19 ب�  �شاحب ال�شدارة واجل��دارة 
ال�شابعة  يف  تنطلق  والتي   ، نقطة 
االأول  ال���ي����م  خ���ت���ام  يف  وال��ن�����ش��ف 
للج�لة العا�شرة. وي�شعى كل فريق 
لتحقيق الف�ز يف الديربي من اأجل 
معن�يات  وتعزيز  النقاط   ح�شد 

الفريق قبل الت�قف الط�يل.

خورفكان والظفرة 
ي�شت�شيف  رب��ع��اً  اإال  اخلام�شة  ويف 
ف���ري���ق خ����رف���ك���ان يف امل���رك���ز 11 
بر�شيد 8 نقاط  �شيفه الظفرة يف 
املركز قبل االأخر ب� 4 نقاط فقط 
بعد  امل��ب��اراة  اىل  ، وكاهما يدخل 
، حيث  ال�شابقة  خ�شارة يف اجل�لة 
 ، العني  من   2-1 خ�رفكان  خ�شر 
نظيف  بهدف  الظفرة  بينما خ�شر 

من �شيفه ال�شارقة.
ختام اجلولة 

وُت��خ��ت��ت��م اجل����ل���ة ال��ع��ا���ش��رة ب���� 4 
القمة  م�اجهة  حيث   ، م���اج��ه��ات 
ال�����ش��ارق��ة و�شيفه  ب���ني  ال���ك���ب���رة  
العني ، والتي يديرها طاقم �شربي 
�شردجان  ال�����ش��اح��ة  ح��ك��م  ب��ق��ي��ادة 
ي�فان�فيت�س ، وعلى اأر�شية ا�شتاد 
را�شد بن �شعيد ي�شت�شيف عجمان 
�شيفه احتاد كلباء ،  وعلى اأر�شية 
ا�شتاد ال�شاخمة يحل ال��شل �شيفاً 
، وي�شت�شيف فريق  يا�س  بني  على 

دبا يف ا�شتاده فريق البطائح.

•• ال�صارقة -وام:

�شهد ال�شيخ �شامل بن عبدالرحمن القا�شمي رئي�س مكتب �شم� احلاكم، �شباح 
الذي   ،2022 املدينة اجلامعية  بكاأ�س  الفائزين  اأم�س اخلمي�س، حفل تكرمي 

اأُقيم يف م�شرح اأكادميية العل�م ال�شرطية.
الذكر  م��ن  اآي���ات  وت���اوة  االإم�����ارات،  ل��دول��ة  ال���ط��ن��ي  بال�شام  ا�شتهل احل��ف��ل 
احلكيم، ثم األقى بعدها املقدم عبدالرحمن الع�ي�س، رئي�س اللجنة الريا�شية 
باالأكادميية، كلمًة وجه خالها التحية والعرفان لل�شيخ �شامل بن عبد الرحمن 
الدع�ة  تلبيتهم  على  امل�شاركة  والكليات  وللجامعات  احل��ف��ل،  ح�ش�ره  على 
للم�شاركة يف البط�لة، م�شراً اأن البط�لة كان لها اأطيب االأثر يف حتقيق املزيد 
اجلامعية  املدينة  يف  التعليمية  امل�ؤ�ش�شات  خمتلف  بني  والتن�شيق  التعاون  من 

بال�شارقة.
واجلامعات يف  الكليات  كافة  البط�لة مب�شاركة  تنظيم هذه  اأن  الع�ي�س  واأك��د 
املدينة اجلامعية بال�شارقة تهدف اإىل رفع م�شت�ى التحدي واللياقة  البدنية 
 والذهنية  لطلبة اجلامعات وم�ظفيها، وحتقق مكا�شب عديدًة منها ت�فر بيئة 
االأمثل،  بال�شكل  وت�ظيفها  الطلبة،  وق��درات  طاقات  ال�شتثمار  ت�شعى  اإيجابية 
اإىل  البط�لة  هذه  تنظيم  من  ت�شعى  ال�شرطية  العل�م  اأكادميية  اأن  اإىل  الفتا 
لاأجندة  وحتقيقا  االإم��ارة،  يف  االأكادميية  اجلهات  بني  التعاون  اأوا�شر  تعزيز 

ال�طنية لدولة االإمارات التي اأ�شفت الطابع امل�ؤ�ش�شي على قطاع الريا�شة.
القدم،  كرة  الريا�شية يف  املناف�شات  من  ع��دداً  التي �شمت  البط�لة  و�شارك يف 
الفرتة  خ��ال  واأقيمت  تن�س،  وال��ب��ادل  واجل���ري،  احلبل،  و�شد  الطائرة،  وك��رة 
من 17 اأكت�بر املا�شي اإىل 2 ن�فمرب اجلاري، 306 العبني ميثل�ن، جامعة 

ال�شارقة، واجلامعة القا�شمية، واجلامعة االأمركية بال�شارقة، وكليات التقنية 
فريق  ن��ال  حيث  ال�شرطية،  العل�م  واأكادميية  اجلامعية،  االأف��ق  وكلية  العليا، 

اجلامعة االأمركية بال�شارقة كاأ�س التف�ق العام.
بعد ذلك قام ال�شيخ �شامل بن عبدالرحمن القا�شمي، بتكرمي الفرق احلا�شلة 
على املراكز الثاثة االأوىل يف كافة امل�شابقات، حيث فاز فريق جامعة ال�شارقة 
الثاين،  باملركز  االأمركية  واجلامعة  ال��ق��دم،  ك��رة  مناف�شات  يف  االأول  باملركز 
فقد  الطائرة  كرة  مناف�شة  يف  اأما  الثالث،  باملركز  ال�شرطية  العل�م  واأكادميية 
نال فريق جامعة ال�شارقة املركز االأول، والقا�شمية املركز الثاين، يف حني نالت 

االأمركية املركز الثالث.
االأول،  امل��رك��ز  القا�شمية  اجل��ام��ع��ة  حققت  فقد  احل��ب��ل  �شد  مناف�شات  يف  اأم���ا 

واجلامعة االأمركية املركز الثاين، واأكادميية العل�م ال�شرطية املركز الثالث.

املركز  والقا�شمية  االأول،  املركز  االأك��ادمي��ي��ة  حققت  فقد  اجل��ري  م�شابقة  ويف 
فريق  نال  فقد  تن�س  البادل  مناف�شات  اأم��ا  الثالث،  املركز  واالأمركية  الثاين، 
واجلامعة  ال��ث��اين  امل��رك��ز  ال�شارقة  وجامعة  االأول  امل��رك��ز  االأم��رك��ي��ة  اجلامعة 

القا�شمية املركز الثالث.
املناف�شات،  يف  الفائزين  عبدالرحمن  ب��ن  �شامل  ال�شيخ  هناأ  احلفل  ختام  ويف 
واملدربني واالإداريني، وجميع اأع�شاء اللجنة املنظمة، والتقط ال�ش�ر التذكارية 

مع الفرق الفائزة.
ال�شارقة،  �شرطة  عام  قائد  ال�شام�شي  ال��زري  �شيف  الل�اء  التت�يج  ح�شر حفل 
والعميد الدكت�ر حممد خمي�س العثمني مدير عام االأكادميية، والدكت�ر ع�اد 
اخللف مدير اجلامعة القا�شمية، وعدد من كبار �شباط القيادة العامة ل�شرطة 

ال�شارقة، وممثلي اجلامعات واأع�شاء الفرق امل�شاركة.

والوحدة   اجلزيرة  بني  العا�سمة  لكال�سيكو  وانتظار  • ترقب 
�سربية  ب�سافرة  ال�سرقاوي  امللك  على  �سيفًا  العني  • وغدًا 

•• العني - الفجر

برعاية كرمية من �شمّ� ال�شيخ نهيان 
بن زايد اآل نهيان، رئي�س جمل�س اأمناء 
لاأعمال  �شلطان  ب��ن  زاي���د  م�ؤ�ش�شة 
جمل�س  رئي�س  واالإن�شانّية،  اخلرية 
اأب�ظبي الريا�شي، تت�ا�شل مناف�شات 
الباراملبية  ل��ل��رم��اي��ة  ال��ع��امل  ب��ط���ل��ة 
2022 مبدينة العني التي حتت�شنها 
على  االأوىل  ل��ل��م��رة  اأب���ظ��ب��ي  اإم������ارة 
االأو�شط و�شمال  ال�شرق  م�شت�ى دول 
الفرو�شية  ال��ع��ني  ن����ادي  يف  اأف��ري��ق��ي��ا 
وللرماية واجل�لف حتى 18 ن�فمرب  
مب�شاركة 296 العبا والعبة من 54 
العليا  زايد  م�ؤ�ش�شة  تنظيم  دولة من 
والتن�شيق  بالتعاون  الهمم  الأ�شحاب 
مع االحتاد الدويل للرماية الباراملبية 

واللجنة الباراملبية الدولية . 
رج�����ا في�شل  ت���ق����ل  ن��اح��ي��ت��ه��ا  وم�����ن 
ال�ش�زن  ال��دويل ورئي�س حكام  احلكم 
يف ال���ب���ط����ل���ة: ي���ب���ل���غ ع������دد ال����رم����اة 
ال�ش�زن  م�����ش��اب��ق��ات  يف  امل�������ش���ارك���ني 
وال�شيدات  ال��رج��ال  م��ن  رام��ي��ا   42
وه����� رق����م م��ت�����ش��اع��ف مي��ث��ل���ن 17 
املعتمدة،  الثاثة  للت�شنيفات  دول���ة 
وكرا�شي  عل�ية  واإعاقة  �شفلية  اإعاقة 
امل�شتخدمة  واالأ���ش��ل��ح��ة   ، م��ت��ح��رك��ة 

التي  االأن�����اع  نف�س  ه��ي  املناف�شات  يف 
مع  االأ���ش��ح��اء  م�شابقات  يف  ت�شتخدم 
الب�شيطة  التعديات  ببع�س  ال�شماح 
ل��ت��ن��ا���ش��ب اأ���ش��ح��اب ال��ه��م��م، ك��م��ا يتم 
تعديل  ال���رم���اة مت  م���راع���اة حل����االت 

بع�س م�اد القان�ن لتتاءم معهم.
الدويل  الرماية  ق��ان���ن  ان  واأ���ش��اف��ت 
با�شتخدام  ال��ه��م��م  الأ���ش��ح��اب  ي�شمع 
للرماية  امل��ع��ت��م��دة  امل���اب�������س  ب��ع�����س 
بها  امل�شم�ح  احل���االت  ال��ف��ئ��ات  ح�شب 
يف قان�ن الرماية االأوليمبية، وي�شمح 
القان�ن با�شتخدام النظارات الطبية، 
اأخرى  ن�عية  اأي  اأو  امل��ك��ربة  ولي�شت 
م�شرًة  امل�شاركة،  الرامي  على  ت�شهل 
اأن��ه يف حال ثب�ت وج���د خمالفة  اإىل 
ا�شرتاطات  الرامي الأي ا�شرتاط من 
او  للماب�س  بالن�شبة  �ش�اء  الرماية 
قرار  ات��خ��اذ  يتم  امل��ع��دات  او  االأ�شلحة 
م��ن جل��ن��ة احل��ك��ام ح�����ش��ب ك��ل حالة، 
واخل�شم  االإن��������ذار  ب���ني  م���ا  ت������رتاوح 
وت�شل اإىل ا�شتبعاد الرامي على الف�ر 
في�شل  رجا  واأو�شحت  امل�شاركة.   من 
البط�لة  مناف�شات  بتحكيم  يق�م  اأنه 
34 حكم دويل منهم 7 م�اطنني يف 
اأن حتكيم  رماية ال�ش�زن، ولفتت اإىل 
بامليادين  داخ��ل��ي��اً  للرماية  املناف�شات 
الداخلية يعد اأ�شهل على احلكم نظراً 

مبا�شرة  الكرتونياً  النتيجة  لظه�ر 
ان��ت��ه��اء الرامي  ال�����ش��ا���ش��ة ع��ق��ب  ع��ل��ى 
رماية  حتكيم  بينما  الت�ش�يب،  م��ن 
اأن القرار يك�ن  ال�ش�زن �شعب بحكم 
م��ب��ا���ش��رة عقب  ي�����ش��دره  وه����  للحكم 

انتهاء الرامي من الت�ش�يب.
اأقيمت اأم�س  اخلمي�س  نهائي م�شابقة 
لل�شيدات  ه���ائ��ي��ة  بندقية  م��رت   10
و�شعية ال�اقف فئة SH1 ، واأ�شفرت 
فرونيكا  ال�������ش����الف���ك���ي���ة  ف�������ز   ع����ن 
وامليدالية  االأول  ب��امل��رك��ز  ف��ادي��ك���ف��ا 
نقطة،   248،5 بتحقيق  ال��ذه��ب��ي��ة 
وامليدالية  ال���ث���اين  ف��ي��امل��رك��ز  ت���اه���ا 

�شيتنيك  اإيرينا  االأوك��ران��ي��ة  الف�شية 
واملركز  نقطة،   247،9 حققت  التي 
ال��ث��ال��ث وامل��ي��دال��ي��ة ال��ربون��زي��ة جاءت 
يانري  اجلن�بية  الك�رية  ن�شيب  من 

يل التي حققت 227،2 نقطة. 
م�شابقات  نهائي  اخلمي�س  اأم�س  اأقيم 
االعاقة  ذوي  ف��ئ��ات  ث���اث  ال�����ش���زن 
ول����ذوي االعاقة  ال��ع��ل���ي��ة،  احل��رك��ي��ة 
الكرا�س  ف��ئ��ة  و  ال�����ش��ف��ل��ي��ة  احل��رك��ي��ة 
����ش����زن فئة  امل��ت��ح��رك��ة، ويف م�����ش��اب��ق��ة 
متحرك  ك���ر����ش���ي  ي�����ش��ت��خ��دم  ت�������راب 
وامليدالية  االأول  باملركز  ف��از  خمتلط 
الذهبية االإيطايل اورا�شت الي الذي 

حقق 39 اإ�شابة، وجاء يف املركز املركز 
االإيراين  الف�شية  وامليدالية  ال��ث��اين 
ال��ذي حقق  ال��رزاق تفا�ش�ليخة  عبد 
32 اإ�شابة، واملركز الثالث وامليدالية 
الربيطاين  ن�شيب  م��ن  ال��ربون��زي��ة 

كيث وايت الذي حقق 26 نقطة 
لذوي  ت��راب  فئة  ال�ش�زن  م�شابقة  يف 
خمتلط  ال�شفلية  اجل�شدية  االإع��اق��ة 
الذهبية  وامليدالية  االأول  باملركز  فاز 
بتحقق  ف���ي���زا ج��رف��ي��ن  ال��ف��ن��ل��ن��دي 
الثاين وامليدالية  اإ�شابة، واملركز   42
ال�شل�فاكي  ن�شيب  من  ك��ان  الف�شية 
فيليب مارين�ف بتحقيق 41 اإ�شابة، 
الربونزية  وامليدالية  الثالث  واملركز 
�شافرو  �شيت�شي  ل��اإي��ط��ايل  ج����اءت 
م�شابقة  اإ���ش��اب��ة يف   32 ح��ق��ق  ال���ذي 
االإعاقة  ل����ذوي  ت����راب  ف��ئ��ة  ال�����ش���زن 
اجل�شدية العل�ية خمتلط فاز باملركز 
االإيطايل  الذهبية  وامليدالية  االأول 
اإ�شابة   41 الذي حقق  ناين  جابريل 
حم��ق��ق��اً ق��م��اً اأوروب����ي����اً ج���دي���داً، وفاز 
الف�شية  وامل��ي��دال��ي��ة  ال��ث��اين  ب��امل��رك��ز 
االإ�شباين اأدريان با�شر كا�شتيل� الذي 
حقق 38 اإ�شابة، بينما املركز الثالث 
وامليدالية الربونزية كانت من ن�شيب 
االإيطايل فران�شي�شك� ني�شبي�شا الذي 

حقق  30 اإ�شابة .

توا�سل مناف�سات بطولة العامل للرماية الباراملبية 2022 مبدينة  العني

رماية ال�سوزن م�سابقات  يف  ي�ساركون  دولة   17 ميثلون  راميا   42
ذهبيتان وبرونزيتان للفريق االإيطايل يف م�سابقات ال�سوزن بفئاتها الثالثة

مواجهات ديربي يف  اجلولة 10 لدوري اأدنوك للمحرتفني   3

الفر�سان ي�سعى لتاأمني ال�سدارة والعميد بنكهة كرواتية 

�سامل بن عبدالرحمن القا�سمي ي�سهد حفل تكرمي الفائزين بكاأ�س املدينة اجلامعية بال�سارقة

را�سد بن حميد و رئي�س الحتاد العراقي لكرة القدم 
يبحثان ا�ستعدادات الب�سرة ل�ست�سافة »خليجي 25 «

•• عجمان-وام:

ا�شتقبل ال�شيخ را�شد بن حميد النعيمي رئي�س احتاد االإمارات لكرة القدم اأم�س االأول يف اإمارة عجمان 
.. عدنان درجال رئي�س االحتاد العراقي لكرة القدم وال�فد املرافق له .

وبحث اجلانبان حت�شرات مدينة الب�شرة العراقية ال�شت�شافة بط�لة كاأ�س اخلليج العربي "خليجي 
. ح�شر  املنتخبات اخلليجية والعراق واليمن  ، مب�شاركة  العام اجلديد  اإقامتها مطلع  املقرر   "25
اللقاء .. ي��شف ح�شني ال�شهاوي النائب الثاين لرئي�س احتاد الكرة ، وه�شام حممد الزرع�ين ع�ش� 

جمل�س االإدارة وحممد عبداهلل هزام الظاهري االأمني العام لاحتاد.

مونديال 2022: مانيه �سيكون 
�سمن قائمة املنتخب ال�سنغايل 
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•• اأبوظبي، الفجر 

حت��ت رع��اي��ة ���ش��اح��ب ال�����ش��م��� ال�شيخ 
رئي�س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي�����د  ب���ن  حم��م��د 
الي�م  تنطلق   .. اهلل  حفظه  ال��دول��ة 
 "14 الن�شخة"  مناف�شات  اجل��م��ع��ة، 
ملحرتيف  العاملية  اأب�ظبي  بط�لة  من 
العب   5000 مب�شاركة  اجل�جيت�ش� 
العامل  دول��ة ح���ل   100 والعبة من 
اأري��ن��ا يف  ���ش��ال��ة ج�جيت�ش�  وذل���ك يف 
الفرتة  خال  الريا�شية  زاي��د  مدينة 

من 11 اإىل 19 ن�فمرب اجلاري.
الها�شمي  ع��ب��دامل��ن��ع��م  ����ش���ع���ادة  واأك������د 
رئي�س االحتادين االإماراتي واالآ�شي�ي 
النائب االأول لرئي�س االحتاد الدويل 
للج�جيت�ش� اأن رعاية �شاحب ال�شم� 
نهيان  اآل  زاي�����د  ب���ن  حم��م��د  ال�����ش��ي��خ 
للن�شخة  اهلل-  -حفظه  الدولة  رئي�س 
العاملية  اأب�ظبي  بط�لة  من   "  14"
مل���ح���رتيف اجل���ج��ي��ت�����ش��� و����ش���ام �شرف 
على �شدور كل الريا�شيني يف الدولة، 
يف  اجل�جيت�ش�  ريا�شة  منت�شبي  وكل 
العامل، م�شرا اإىل اأن اأي اإجناز حقتته 
ري���ا����ش���ة اجل���ج��ي��ت�����ش��� يف االإم�������ارات 
ه��� ث��م��رة ل��دع��م وت���ج��ي��ه��ات ورعاية 
ن�شاأتها  م��ن��ذ  ال��ري��ا���ش��ة  ل��ه��ذه  ���ش��م���ه 
اأبطال  واأن  االآن،  وح��ت��ى  ال���دول���ة،  يف 
اأ�شبح�ا   ال��ذي��ن  االإم������ارات  وب��ط��ات 
الرقم ال�شعب يف كل املحافل الدولية 
والدوافع  واالبداع  التميز  ي�شتلهم�ن 
م���ن ال��ق��ائ��د وال���ق���دوة ال����ذي يحثهم 
واحد  "الرقم  عن  البحث  على  دائما 
انطاق  وع���ن  االأول".  امل��رك��ز  و"   "
البط�لة الي�م قال الها�شمي:" تدخل 
ريا�شة اجل�جيت�ش� يف العامل حمطة 
واالإبداع  التميز  جديدة من حمطات 
اأب���ظ��ب��ي عا�شمة  ب��ق��ي��ادة  واالإل����ه����ام، 
اجل�حيت�ش� العاملية، وعا�شمة القرار 
الريا�شة  لهذه  مط�ر  واأك��رب  العاملي، 

يف العامل، ونرحب بكل �شي�ف الدولة 
يف اأر�س البط�الت واملبادرات وم�طن 
االأبطال ووجهة املبدعني، ونتمنى لهم 
جميعا طيب االإقامة ونتمنى لاعبني 
 " وت���اب���ع:  املناف�شات".  يف  ال��ت���ف��ي��ق 
ري��ا���ش��ة االإم�������ارات حم��ظ���ظ��ة بدعم 
امل�ش�ؤولني  وع��ل��ى  ال��ر���ش��ي��دة،  قيادتها 
اإجنازات  اإىل  الدعم  فيها حت�يل هذا 
اأر�س ال�اقع، وال �شك  وبط�الت على 
اأن ح�ش�ر ومتابعة �شم� ال�شيخ خالد 
ع�ش�  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ب��ن 
اأب�ظبي  الإم�����ارة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل��ج��ل�����س 
التنفيذي  اأب����ظ���ب���ي  م��ك��ت��ب  رئ��ي�����س 
لبط�التنا حافز على التميز، وم�شدر 
اإلهام لاعبني وامل�ش�ؤولني يف االحتاد 
الها�شمي:" بط�لة  واأ�شاف  لاإبداع. 
اأب�ظبي العاملية ملحرتيف اجل�جيت�ش� 
ولدت ق�ية لتبقى، وت�شتمر وتزدهر، 

اأ�شبحت االآن كرنفاال عامليا لكل  وقد 
االأجيال،  م��ن خمتلف  االأ���ش��رة  اأف���راد 
ومن�شة لعر�س تراث وتاريخ وح�شارة 
اأر�س اخلر وال�شام  دولة االإم��ارات، 
االإن�شانية،  واالأخ�����������ة  وال���ت�������ش���ام���ح 
�شيك�ن  البط�لة  تلك  هام�س  وع��ل��ى 
املتميزين من اأبطال العامل واالإمارات 
ال��ت��ك��رمي واحل�شاد  امل���ع��د م��ع  ع��ل��ى 
كاما،  ال����ع����ام  وت�����ش��ح��ي��ات  جل���ه����د 
العاملية  اأب���ظ��ب��ي  م��ن خ���ال ج��ائ��زة 
�شن�ياً  �شتحتفي  التي  للج�جيت�ش�، 
ال�شجادة  ع��ل��ى  واالأب����ط����ال  ب��ال��ن��ج���م 

احلمراء".

اكتمال التح�سريات
ال�شام�شي  علي  فهد  اأك���د  جانبه  م��ن 
االأم���������ني ال�����ع�����ام الحت��������اد االم���������ارات 
التح�شرات  اك��ت��م��ال  للج�جيت�ش� 

الن�����ط�����اق ال����ب����ط�����ل����ة وا����ش���ت���ق���ب���ال 
يف  بكثافة  ت���اف��دوا  ال��ذي��ن  امل�شاركني 
االأيام االأخرة، وبع�شهم ح�شر ملتابعة 
للج�جيت�ش�  ال��ع��امل  بط�لة  ن���زاالت 
املا�شي  ال����ث����اث����اء  اخ���ت���ت���م���ت  ال����ت����ي 

لت�شجيع وم�ؤازرة منتخبات بلدانهم.

حتفيز لالعبني
واأ�شاف ال�شام�شي باأن احتاد االإمارات 
ل��ل��ج���ج��ي��ت�����ش��� ق����د ر�����ش����د م���ب���ل���غ 3 
مايني درهم اإماراتي كج�ائز نقدية 
العاملية  اأب���ظ��ب��ي  ببط�لة  للفائزين 
ملحرتيف اجل�جيت�ش� ما يعك�س االلتزام 
داخل  اجل�جيت�ش�  م���اه��ب  بتقدير 
املختلفة،  ال��ع��امل  دول  وم���ن  ال���دول���ة 
م�شراً اإىل اأن اجل�ائز النقدية تعترب 
على  لهم  وت�شجيع  لاعبني  حتفيز 
لتط�ير  ال���دوؤوب  والعمل  اال�شتمرار 

م�شت�اهم ب�شكل م�شتمر.

قيمة معنوية
بقيمتها  :" اجل�ائز  ال�شام�شي  وتابع 
املعن�ية  ال��ق��ي��م��ة  م���ن  ت��ع��زز  ال��ك��ب��رة 
ل��ل��ب��ط���ل��ة ل��ي�����ش��ب��ح  ال���ه���دف هدفني 
ورفع  ال��ف���ز  وه��م��ا  ل��اع��ب  بالن�شبة 
راي����ة ب����اده يف م��ن�����ش��ات ال��ت��ت���ي��ج ثم 

الظفر باجلائزة النقدية ".
العاملية  اأب���ظ��ب��ي  "بط�لة  واأك���م���ل: 
البط�لة  ه��ي  اجل���ج��ي��ت�����ش���  مل��ح��رتيف 
االأكرب على م�شت�ى العامل، وج�ائزها 
الكبر  لتميزها  تعميق  ه���  القيمة 
ح�ل  اجل�جيت�ش�  بط�الت  بقية  عن 

العامل".

تطوير املهارات
الدائم  هدفنا   ": ال�شام�شي  واأ���ش��اف 

للج�جيت�ش�  االم����������ارات  احت������اد  يف 
م�����ش��ت���ي��ات وم���ه���ارات العبينا  ت��ع��زي��ز 
الكربى  والبط�الت  ال��ع��امل،  والعبي 
لتط�ير  العبينا  تدفع  احلجم  بهذا 
م���ه���ارات���ه���م وم����اك���ب���ة ك���ل ج���دي���د يف 
اللعبة، وال�شك اأن االحتكاك مبدار�س 
اأهدافنا  يحقق  متن�عة  ج�جيت�ش� 
لت�جيهات  ت��ن��ف��ي��ذاً  اال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 

قيادتنا الر�شيدة".

مكانة عاملية
���ش��رك��ة دولفني  ع��ل��ى دع����م  وت��ع��ل��ي��ق��اً 
يق�ل  ل��ل��ب��ط���الت،  امل��ح��دودة  للطاقة 
التنفيذي  الرئي�س  ال��ظ��اه��ري،  عبيد 
برعاية  نق�م  اأن  "ي�شعدنا  لل�شركة: 
ب���ط����الت اجل���ج��ي��ت�����ش��� ال��ت��ي حتظى 
مبكانة عاملية مرم�قة و�شمعه طيبة. 
وي��ت��ج��ل��ى االأث������ر ال�����ذي ت���رتك���ه هذه 

التن�ع  تعزيز  �شعيد  على  البط�الت 
تزايد  الذاتي، يف  والتط�ير  وامل�اهب 
ي�م،  بعد  ي�ماً  الريا�شة  هذه  �شعبيًة 
ونحن متحم�ش�ن لروؤية ما �شيت�شمنه 
الت�فيق  ونتمنى  ت�ش�يق،  احلدث من 

جلميع امل�شاركني.

مواهب برازيلية
وبداأت نخبة جن�م واأبطال اجل�جيت�ش� 
يف  للم�شاركة  اأب���ظ��ب��ي  اإىل  بالت�افد 
ماري�  ال��ربازي��ل��ي  ي��ق���ل  و  البط�لة. 
اإد����ش����ن امل��ل��ق��ب ب���)ك��او ب����ي( وحامل 
احل���زام االأ���ش���د م��ن ال��درج��ة الرابعة 
ويناف�س يف فئة االأ�شاتذة والكبار وزن 
الاعبني  عن  "معروف  كجم:   69
اإيقاف  اإىل  اأنهم يبادرون  الربازيليني 
جميع التزاماتهم للم�شاركة يف بط�لة 
اأب�ظبي العاملية ملحرتيف اجل�جيت�ش� 

ف��ه��ي ال��ب��ط���ل��ة االأه����م ع��ل��ى م�شت�ى 
تطمح  كنت  وي�شيف:" اإذا  العامل".  
اجل�جيت�ش�  ري��ا���ش��ة  ���ش��ل��م  ل�����ش��ع���د 
والتاألق �شريعا فيها فعليك بالت�اجد 
لها،  مثيل  ال  ال��ت��ي  البط�لة  ه��ذه  يف 
ف��ه��ي مت��ث��ل  احل��ل��م ل��اع��ب��ني ويف كل 
عام جديد نق�م بحجز �شهر ن�فمرب 
يف التق�مي ال�شهري للم�شاركة يف هذه 

البط�لة الفريدة".

مدينة رائعة
ودولة  رائعة  وتابع:" اأب�ظبي مدينة 
االإم��������ارات ح��ا���ش��ن��ة الأك�����رب ع����دد من 
اأف�����راده�����ا و�شط  ي��ع��ي�����س  اجل��ن�����ش��ي��ات 
اأج�اء املحبة واالألفة واحرتام ثقافات 
االآخ����ري����ن. ن��ح��ن حم��ظ���ظ���ن بهذه 

البط�لة وبزيارة اأب�ظبي مرارا".

ب�ساط  11
ومن املنتظر اأن تقام املناف�شات اعتبارا 
من الي�م على 11 ب�شاط ب�شكل مت�از 
ال�شتيعاب اأك��رب ع��دد من ال��ن��زاالت يف 

وقت واحد، مبختلف الفئات.

مرحلة امليزان
اأج�اء مناف�شات  للدخ�ل يف  ا�شتعداداً 
اأب�ظبي  ب��ط���ل��ة  م���ن   14 ال��ن�����ش��خ��ة 
العاملية ملحرتيف اجل�جيت�ش�، انطلقت 
امليزان جلميع  اأم�س اخلمي�س مرحلة 
امل�شاركني يف مهرجان اأب�ظبي العاملي 
ي�����ش��م��ل فئات  ل��ل��ج���ج��ي��ت�����ش��� وال������ذي 
اأن  على  واالأ�شبال  والرباعم  االأطفال 
تت�ا�شل حتى ي�م غد. و�شهدت مرحلة 
امليزان اإقباال كبرا من قبل امل�شاركني، 
علما باأن مرحلة امليزان ملناف�شات الي�م 
االأول �شتك�ن متاحة اأي�شا �شباح الي�م 
8-9 �شباحا على  ال�شاعة  اجلمعة يف 
اأن تبداأ املناف�شات يف متام العا�شرة من 

�شباح اجلمعة 11 ن�فمرب.

املنتخب  ُي��ع��ّد  اإ�شبانيا  حظ�ظ  ت��ع��ّزز  الق�ية  اإن��ري��ك��ي  �شخ�شية  اأوروب����ا:  ك��اأ���س 
اإنريكي من املر�ّشحني البارزين للمناف�شة على  االإ�شباين بقيادة املدرب ل�ي�س 
مع  ال�اعدة  امل�اهب  من  مزيجاً  ت�شكيلته  ت�شّم  حيث   2022 م�نديال  لقب 
"ال روخا"  ي��زال  ف��ازوا بكل �شيء، لكن ال  الذين  ا�شحاب اخل��ربة  العبني من 

يفتقر اإىل الاعب النجم يف �شف�فه.
ففي حني يربز ا�شم النجم لي�نيل مي�شي مع االأرجنتني، ونيمار مع الربازيل 
ال�شخ�شية  ف��اإن  اإنكلرتا،  �شف�ف  يف  كاين  وه��اري  فرن�شا  مع  مبابي  وكيليان 

البارزة مع اإ�شبانيا ه� املدرب اإنريكي.
ُيعترب مدرب بر�شل�نة ال�شابق )52 عاما(، وجه املنتخب. يق�م بت�شكيل فريقه 
كما ي�شاء، ويرف�س االن�شياع للمطالب ال�شعبية وا�شتدعاء الاعبني الذين ال 

يعتقد اأنهم �شيتنا�شب�ن مع خططه بغ�س النظر عن االنتقادات التي يتلقاها.
�شهدت بع�س  ري��ال مدريد، حيث  للتحيز �شد العبي  االأحيان  انُتقد يف بع�س 
بانك��س" رغم  "ل��س  من  معدوما  حتى  اأو  حم��دوداً  متثيًا  ال�شابقة  فرقه 

هيمنتهم حملياً وقارياً يف ال�شن�ات االأخرة.
واذا كان يف طريقه لتجاهل املطالبة املتزايدة ل�شم مدافع باري�س �شان جرمان 
اإىل الت�شكيلة الر�شمية التي �شت�شارك يف م�نديال  املخ�شرم �شرخي� رام��س 

قطر، فاإنه يف املقابل من املرجح اأن يجلب جناح ريال مدريد مارك� اأ�شن�شي�.
دقائق  االإ���ش��ب��اين ال يح�شل على  امل��ه��اج��م  الأن  ج���داًل  اال���ش��ت��دع��اء  ه��ذا  �شيثر 
املثال،  عديدة مع ناديه، مثل بابل� �شارابيا يف باري�س �شان جرمان على �شبيل 
لكن اإنريكي يرّد بان الاعبني الذين اختارهم مل يخذل�ه عندما كان يف مهمة 

دولية.
�شيم�ن  اأون���اي  املرمى  م���رات��ا وح��ار���س  األ��ف��ارو  املهاجم  امثال  اآخ���رون  العب�ن 
ال�شراء  يف  بهما  يتم�ّشك  اإنريكي  ل�ي�س  لكن  اهليتهما،  ح�له  االراء  انق�شمت 

وال�شراء.
ال ي�ّزع املدرب اأماكن يف ت�شكيلة اإ�شبانيا ملكافاأة النادي اجلّيد، لكنه يفكر فقط 

يف كيفية خدمة الاعبني ال�شل�به القائم على اال�شتح�اذ 3-3-4.
اأ�شبا�س بخيارات انريكي يف ال�شن�ات االخرة،  ع�قب مهاجم �شلتا فيغ� ياغ� 
ونادراً ما ا�شُتدعي اىل املنتخب ال�طني رغم احتاله لقب اأف�شل هداف اإ�شباين 
يف الدوري املحلي يف اأربعة من امل�ا�شم ال�شتة املا�شية، يف حني ترتدد انباء عن 

امكانية ان �شيك�ن على الئحة االنتظار هذه املرة.
"هناك العب�ن يف فرقهم، هم القادة، ي�شجل�ن االأهداف  اإنريكي  يق�ل ل�ي�س 
والفرق تلعب معهم. ال يتم ت�شكيل منتخب من اأف�شل 11 العباً يف الدوري. 

عليك اأن تنظر اإىل ال�شياق ومع اإ�شبانيا، اأريد فريقا".
بعد االنتقادات التي تعر�س لها املدرب اثر العرو�س االأخ��رة املت�ا�شعة التي 
قّدمتها اإ�شبانيا، رد ل�ي�س انريكي على منتقديه، و�شلط ال�ش�ء على اأداء اأف�شل 

املنتخبات الدولية يف اأوروبا على مدى ال�شن�ات الثاث املا�شية.
با�شتخدام تعريفه اخلا�س للنجاح، قام باعتبار اإ�شبانيا املنتخب االأكرث جناحا 

يف تلك الفرتة الأدائها يف جميع امل�شابقات رغم عدم ف�زها باأي لقب.
قبل  ال�شغط  ي���اج��ه  اأن  اإىل  اإ���ش��ارة  اأن���ه  على  ان��ري��ك��ي  فعل  رّد  البع�س  ف�ّشر 

اأو  االإعامية  االنتقادات  اإىل  اال�شتماع  عدم  �شابقا  زعم  حيث  العامل،  كاأ�س 
قراءتها.

نهائيات  اإىل  �شك  با  ت�شل  اإ�شبانيا  ف��اإن  املت�شاربة،  االآراء  من  الرغم  على 
كاأ�س العامل يف و�شع اأف�شل بكثر مما كانت عليه قبل اأربع �شن�ات يف رو�شيا 
2018 عندما اأقيل مدربها خ�لني ل�بيتيغي ع�شية البط�لة بعد اأن اأعلن 

ريال مدريد اأنه �شيت�ىل من�شب املدرب بعد كاأ�س العامل، ليت�ىل 
املنتخب خال  ع��ل��ى  اال����ش���راف  ه��ي��رو مهمة  ف��رن��ان��دو 

النهائي  ثمن  ال��دور  من  ا�شبانيا  خرجت  النهائيات. 
امام الدولة امل�شيفة رو�شيا قبل ان ي�شتلم ل�ي�س 

علما   ،2019 مت�ز-ي�لي�  يف  من�شبه  انريكي 
حزيران- يف  وجيزة  لفرتة  من�شبه  ترك  باأنه 

مع  معاناة  بعد  خانا  ابنته  وف��اة  بعد  ي�ني� 
ال�شرطان.

عاد اىل من�شبه يف ت�شرين الثاين-ن�فمرب 
من العام ذاته ليحل بدال من م�شاعده 
ال�شابق روبرت م�رين� الذي اتهمه بانه 
لي�س وفيا النه اراد االحتفاظ مبن�شبه 

خال كاأ�س اوروبا 2020.
مقارنة مع اجلدل الذي رافق م�شاركة 

ا���ش��ب��ان��ي��ا يف ال�����ش��ن���ات ال�����ش��اب��ق��ة، ف���اأن 
ي��خ������س غ��م��ار م�نديال  امل��ن��ت��خ��ب احل���ايل 

قطر بهدوء كبر.
ومدرب  بر�شل�نة  يف  ال�����ش��اب��ق  زم��ي��ل��ه  ع��ن��ه  داف���ع 

"ما  بالق�ل  اأب��ي��ادرو  حاليا  خيخ�ن  �شب�رتينغ 
ال�طني  املنتخب  انريكي مده�س الن  ل�ي�س  به  يق�م 

ميلك العبني رائعني لكن من دون وج���د اي جنم، متاما 
كما ح�شل عندما ت�جنا ابطاال للعامل واوروبا".

وما  امل�شتقبلية  خططه  ه��ي  م��ا  ان��ري��ك��ي  ل���ي�����س  ي������ش��ح  مل 
�شائعات  و���ش��ط  ال��ف��ن��ي،  اجل��ه��از  راأ�����س  ع��ل��ى  �شي�شتمر  ك���ان  اذا 

فريقه  يحقق  مل  ح��ال  يف  اقالته  حتى  او  رحيله  امكانية  ع��ن 
فيغ�  و�شلتا  االإيطايل  روما  مدرب  وختم  منه.  املرج�ة  النتائج 

وبر�شل�نة االإ�شبانيني �شابقاً، بالق�ل ب�شكل غام�س عندما �شئل 
هذا  م�ج�داً".  لي�س  "امل�شتقبل  ايل�ل-�شبتمرب  يف  م�شتقبله  عن 

تنازالت  دون  م��ن  اخلا�شة  بطريقته  قطر  يف  �شيكتبه  امل�شتقبل 
و�شيعي�س ومي�ت باأفكاره.

لوي�س انريكي العنيد يعي�س وميوت باأفكاره 

للبطولة و�سام �سرف على �سدور كل الريا�سيني   الدولة  رئي�س  ال�سمو  �ساحب  رعاية  • الها�سمي: 
• الها�سمي: متابعة وح�سور �سمو ال�سيخ خالد بن حممد بن زايد م�سدر اإلهام للم�سوؤولني وحافز على التميز واالإبداع لالعبني 

برعاية �ساحب ال�سمو رئي�س الدولة 

بطولة اأبوظبي العاملية ملحرتيف اجلوجيت�سو تنطلق اليوم 
العامل حول  دولة  مب�ساركة 5،000 العب والعبة من 100 

بنزميا ومبابي يقودان فرن�سا يف مونديال 
وبوجبا وكانتي اأبرز الغائبني  ..2022

•• اأبوظبي -وام: 

القائمة  القدم  لكرة  الفرن�شي  للمنتخب  الفني  املدير  دي�شان  ديدييه  اأعلن 
النهائية لفريقه، التي �شيخ��س بها رحلة الدفاع عن لقب الفريق يف بط�لة 
البارزين  املهاجمني  بقيادة  العبا   25 القائمة  و�شمت   . كاأ�س العامل 2022 
اأبرز  كانتي  وجن���ل���  ب�جبا  ب���ل  ك��ان  فيما   .. بنزميا  وك���رمي  مبابي  كيليان 
الغائبني عن القائمة ب�شبب االإ�شابة، التي لن متكنهما من امل�شاركة يف البط�لة 

برغم دورهما البارز يف ف�ز الفريق بلقب م�نديال 2018 يف رو�شيا.
12 العبا ممن كان�ا  وغاب عن قائمة املنتخب الفرن�شي للم�نديال املرتقب 
�شمن قائمته املت�جة باللقب يف ن�شخة 2018 . و�شمت القائمة التي اأعلنها 

دي�شان: حلرا�شة املرمى: ه�ج� ل�ري�س- �شتيف مانداندا- األف�ن�س اأري�ال.
ل��ل��دف��اع: راف��اي��ي��ل ف�����اران- ب��ن��ي��ام��ني ب���اف���ار- ل���ك��ا���س ه��رن��ان��دي��ز- برين�شل 
اأوباميكان�-  داي�  �شاليبا-  وليام  هرنانديز-  تي�  ك�ندي-  ج�ل  كيمبيمبي- 
ماتي�  ت�ش�اميني-  اأوري��ل��ني  رابي�-  اأدري���ان  ال��شط:  خلط  ك�ناتي.  اإبراهيما 

جيندوزي- ج�ردان فريدو- اإدواردو كامافينجا- ي��ش�ف ف�فانا.
مبابي-  كيليان  بنزميا-  كرمي  جريزمان-  اأنط�ان  جرو-  اأوليفيه  للهج�م: 

كينج�شلي ك�مان- عثمان دميبلي- كري�شت�فر نك�نك�.
ماينان  مايك  القائمة  ت�شم  مل  لاإ�شابة،  وب�جبا  كانتي  غياب  جانب  واإىل 
الدوري  يف  فريقه  م��ع  املتميز  م�شت�اه  رغ��م  االإي��ط��ايل  ميان  مرمى  ح��ار���س 
االإي���ط���ايل ب��امل������ش��م امل��ا���ش��ي، ك��م��ا خ��ل��ت ال��ق��ائ��م��ة م��ن ف���رالن م��ي��ن��دي مدافع 
الدفاع عن لقبه يف  الفرن�شي حملة  املنتخب  االإ�شباين. وي�شتهل  ريال مدريد 
م�نديال 2022 مب�اجهة نظره االأ�شرتايل يف 22 ت�شرين ن�فمرب احلايل، 
�شمن  نف�شه  ال�شهر  من  و30  ثم يلتقي نظريه الدمنارك والت�ن�شي يف 26 

مناف�شات املجم�عة الرابعة بالدور االأول للبط�لة.



تقتل طفلها وتلقي بجثته يف ال�سارع 
اأقدمت �شيدة م�شرية يف منطقة عني �شم�س مبحافظة القاهرة، 
على التخل�س من طفلها البالغ من العمر 3 �شن�ات واإلقاء جثته 
و�شط ال�شارع؛ ب�شبب اإجنابه بطريقة غر �شرعية وعدم اعرتاف 
والده به. ويف التفا�شيل، تلقت �شلطات االأمن يف العا�شمة امل�شرية 
القاهرة اإخطارا من �شرطة النجدة مفاده وج�د جثة لطفل باأحد 
االأمن  اأجهزة  وانتقلت  �شم�س،  عني  �شرطة  ق�شم  بدائرة  ال�ش�ارع 
وعرثت على جثة الطفل ملف�فة بقطعة من القما�س وملقاة يف 
اأن الطفل جمه�ل  اأن حترياتها بينت  ال�شلطات  ال�شارع. وك�شفت 
اله�ية، واأن والدته اأجنبته من عاقة غر �شرعية وكانت دائمة 
تعدي  نتيجة  ت�يف  الطفل  اأن  التحريات  واأ�شافت  عليه.  التعدي 
والده منه،  ت�شجيله بعدما ترباأ  والدته عليه، لعدم قدرتها على 
وفاته  عقب  جثته  م��ن  التخل�س  على  اأق��دم��ت  اأن��ه��ا  اإىل  م�شرة 

باإلقائها يف ال�شارع مبنطقة قريبة من حمل �شكنها.
 واأكدت �شلطات االأمن يف القاهرة اأنه مت �شبط االأم املتهمة بقتل 
ت�شرف  حت��ت  زي��ن��ه��م  م�شرحة  اإىل  ال��ط��ف��ل  ج��ث��ة  ون��ق��ل��ت  طفلها، 

النيابة العامة التي ت�لت التحقيقات.

�سرب من الطيور يعطل رحلة جوية 
االإقاع  يف  اليمنية  اجل�ية  اخلط�ط  ل�شركة  تابعة  رحلة  تاأخرت 
اأحد  الطي�ر  �شرب من  ب�شبب دخ�ل  االأربعاء  االأول  اأم�س  ل�شاعات 
اإىل  عدن  مطار  من  لاإقاع  ا�شتعداداها  اأثناء  الطائرة  حمركات 

عّمان عرب �شنعاء.
ا�شتعدادا  ع��دن  مطار  يف  الطائرة  حت��رك  اأث��ن��اء  وق��ع  احل���ادث   •

لاإقاع اإىل مطار �شنعاء ومنه اإىل مطار امللكة علياء باالأردن.
اأدى  مما  االأي�شر،  املحرك  يف  املهاجرة  الطي�ر  من  �شرب  دخل   •

الإلغاء عملية االإقاع.
الطائرة  اأق��ل��ع��ت  ح��ي��ث  ���ش��اع��ات،   5 ا���ش��ت��غ��رق  ال�����ش��رر  • اإ���ش��اح 
اإىل  متجهة  ذل��ك  بعد  وانطلقت  �شنعاء  اإىل  ع��دن  م��ن  ذل��ك  بعد 

االأردن.
اخلارجية،  وجهاتها  اليمنية  اجل���ي��ة  اخل��ط���ط  �شركة  وقل�شت 
اأو  اليمني�ن للعمل  اإليها  ي�شافر  التي  املناطق  لتنح�شر فقط على 
الدرا�شة اأو العاج. ومن اأهم ال�جهات التي ت�شافر اإليها اخلط�ط 
ال��ي��م��ن��ي��ة ح��ال��ي��ا، ال��ق��اه��رة وع���ّم���ان وج����دة وال���ري���ا����س واخلرط�م 

وم�مباي.

يروج للمخدرات بعربة الع�سائر
ا�شتخدم  �شاب  القب�س على  الك�يت،  دولة  املباحث يف  األقى رجال 
عربته املتنقلة املخ�ش�شة لبيع الع�شائر، للرتويج للم�اد املخدرة 

املحظ�ر جتارتها اأو تداولها حمليا.
ومت �شبط ال�شاب وه� من فئة غر حمددي اجلن�شية املعروفني 
ب� "البدون" يف منطقة جابر االأحمد عقب مراقبته الأيام اإثر ورود 

معل�مات للجهات االأمنية ح�ل ن�شاطه امل�شب�ه.
اإن  ق���ل��ه،  اأم��ن��ي  م�شدر  ع��ن  الك�يتية  "الراي"  �شحيفة  ونقلت 
23 من العمر، ا�شتغل بيع الع�شائر لي�شع يف الُعلب  ال�  "ال�شاب يف 
بيع  �شتار  ال�شباب، حتت  ببيعها على  امل��خ��درات ويق�م  اأن���اع  اأح��د 
م�اد غذائية يف عربة متنقلة". واأو�شح امل�شدر اأنه "مت �شبط نح� 
5 اآالف حبة خمدرة كانت خمبئة يف حقيبة عند �شبط ال�شاب"، 
الفًتا اإىل اأنه "كان يق�م ببيع احلب�ب بخلطة مع الع�شائر مقابل 

5 دنانر للحبة ال�احدة، اأي ما يعادل )16 دوالًرا(".
واملتاجرين  ومروجيها  املخدرات  متعاطي  �شبط  اأخبار  وتت�شدر 

فيها ال�شحف املحلية بني احلني واالآخر.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

زوجان يبتكران جهازا لتن�سيط املخ
ابتكار جهاز ه� االأول من  اإ�شام م��شى، من  اأي�شا  ال�شناديدي، وزوجها امل�شري  اإ�شراء  الباحثة امل�شرية  متكنت 
درا�شة عملية  التنف�س باجل�شم، وذلك خال  ال�شحن عرب حركة  املخ يعمل بدون بطارية ويعتمد  لتن�شيط  ن�عه 

اأجراها الباحثان الزوجان بجامعة ك�نيتيكت بال�اليات املتحدة.
ال�شناديدي قالت يف ت�شريحات مل�قع "�شكاي ني�ز عربية" اإن هذه اأول مرة يتم فيها ت�شميم جهاز يق�م بتن�شيط 
املخ ال يعمل ببطارية عادية واإمنا يعتمد طاقة التنف�س اخلا�شة باالإن�شان يف ت�ليد الطاقة الازمة لت�شغيله ليق�م 

بتن�شيط املخ.
واأو�شحت اأن اجلهاز م�شمم لتن�شيط املخ ببع�س النب�شات الكهربية، والتي لها دور كبر يف عاج اأمرا�س ال�شلل 

الرعا�س وبع�س االأمرا�س النف�شية مثل OCD واالكتئاب احلاد املقاوم لاأدوية.
اأمرا�س  اأح��دث طفرة يف عاج  Deep brain stimulator، وه� جهاز  باالإجنليزية  العميق  املخ  جهاز من�شط 
عديدة متعلقة باملخ �ش�اء اأمرا�س ع�شبية مثل مر�س الباركن�ش�ن اأو ال�شلل الرعا�س اأو اأمرا�س نف�شية مثل االكتئاب 
Obsessive- القهري  ال��ش�ا�س  وا�شطراب   ،Treatment resistant depression لاأدوية  امل�شاد  احلاد 

.compulsive disorder
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اأول �سخ�س يتم ت�سريح ج�سده على الهواء
من املقرر اأن يتم ت�شريح جثة �شيدة ت�فيت ب�شرطان نادر للمرة االأوىل على 
�شا�شة التلفزي�ن يف بريطانيا. وعر�شت ت�ين كروز )30 عاماً( من كينت، 
ال�شرطان  الطبية بعد خ�شارة معركتها مع  االأبحاث  ا�شتخدام ج�شدها يف 
الغدي يف عام 2020. وال�رم الغدي ه� ن�ع من ال�شرطان يبداأ يف بطانة 
اأو  الغدد داخل اجل�شم، وميكن اأن ي�ؤثر املر�س على مناطق مثل الق�ل�ن 

الثدي اأو املريء اأو الرئتني اأو البنكريا�س اأو الربو�شتاتا.
ومت ت�شخي�س اإ�شابة ت�ين باملر�س يف عام 2016 بعد اأن بداأت تعاين من 
عدم و�ش�ح يف الروؤية، وظهر ورم يف غدتها الدمعية وانت�شر ال�شرطان يف 

وجهها، مما ا�شطر االأطباء اإىل اإزالة عينها اليمنى.
 My Dead برنامج  بت�شريح ج�شدها يف  بال�شماح  ق���راراً  ت���ين  وات��خ��ذت 
Body الذي تبثه القناة الرابعة والذي من املقرر اأن يبث ال�شهر املقبل. ويف 
الفيلم ال�ثائقي، ك�شفت عن رحلة اتخاذ قرارها وماذا يعني ذلك بالن�شبة 
لها. و�شي�شتمع امل�شاهدون اإىل ت�ين وهي اأم لطفلني وهي تروي ق�شتها من 
خال املذكرات والر�شائل التي كتبتها عرب تقنية تكرار ال�ش�ت. و�شتق�د 
الربوفي�ش�رة كلر �شميث، رئي�شة ق�شم الت�شريح يف كلية الطب يف برايت�ن 
و�شا�شك�س، البحث الذي مت اإجراوؤه على ج�شد ت�ين والذي �شيتم م�شاركته 

مع الطاب، بح�شب �شحيفة ذا �شن الربيطانية.

جمجمة دينا�سورب� 20 مليون دولر
عر�شت جمجمة دينا�ش�ر يبلغ عمرها 76 ملي�ن عام للبيع يف مزاد علني، 

ب�شعر 20 ملي�ن دوالر.
يف  اك��ت��م��اال  اجل��م��اج��م  اأك���رث  م��ن  واح����دة  "التران��ش�ر" ه��ي  وجمجمة 

التاريخ.
�ش�ذبي"  "دار  ف��اإن  "ديلي ميل" الربيطانية،  ذك��رت �شحيفة  ما  وبح�شب 
للمزادات ت�شت�شيف احلدث الذي �شي�شهد ظه�ر اجلمجمة املتحجرة التي 

يبلغ ارتفاعها اأكرث من �شتة اأقدام، و�شيتم بيعها ملن يدفع اأعلى �شعر.
واكت�شفت اجلمجمة التي تلقب ب� "Maximus" يف والية �شاوث داك�تا يف 
اأخ��رى من ف�شيلة  العث�ر على هياكل عظمية  املتحدة، حيث مت  ال�اليات 

"التران��ش�ر".
وال تزال حتتفظ ب�شكلها، وحتت�ي على اأ�شنان باالإ�شافة اإىل معظم العظام 

اخلارجية على اجلانبني االأمين واالأي�شر.
وتبني وج�د ثقبني فيها، اإذ تعتقد دار مزاد "�ش�ذبي" اأنهما نتيجة ملعركة 
مع دينا�ش�ر اآخر، ولي�س من ال�ا�شح ما اإذا كانت هذه الثق�ب هي ال�شبب 
وراء وفاة الدينا�ش�ر اأم �شبب اآخر. وقال هرني جاليان�، من دار مزادات يف 
"مت اكت�شاف اجلمجمة يف واح��دة من اأكرث املناطق التي حتت�ي  اإنه  بيان 

مبواد  حيوانات   4
معاد تدويرها

مهددة  حل��ي���ان��ات  متاثيل   4 لفتت 
خامات  م��ن  م�شن�عة  باالنقرا�س، 
باملنطقة  االأن���ظ���ار  ت��دوي��ره��ا،  م��ع��اد 
 )27 امل��ن��اخ )ك����ب  اخل�����ش��راء لقمة 
ال�شيخ  �شرم  مدينة  حتت�شنها  التي 
فعالياتها  وان���ط���ل���ق���ت  امل�������ش���ري���ة، 
ال��ر���ش��م��ي��ة االث���ن���ني، ب��ح�����ش���ر 110 
وروؤ�شاء  ال��ع��امل  وزع���م���اء  ق����ادة  م��ن 
�شخ�شيات  ج��ان��ب  اإىل  احل��ك���م��ات 
دول��ي��ة وخ����رباء. ويف ح��دي��ث خا�س 
ك�شف  عربية"،  ن��ي���ز  "�شكاي  مل���ق��ع 
ال�شربيني  ول��ي��د  امل�����ش��ري  ال��ن��ح��ات 
اإنه  قائا  الفنية،  اأعماله  تفا�شيل 
ن�����ش��ق ال���ف���ك���رة م���ع ال��ق��ائ��م��ني على 
املنطقة اخل�شراء قرب املركز الدويل 
فعاليات  يحت�شن  الذي  للم�ؤمترات 
النقا�س  "جرى  وقال:   ."27 "ك�ب 
عرب  ب�شريا  ر�شالتنا  جت�شيد  ب�شاأن 
ت��ن��ف��ي��ذ مت��اث��ي��ل حل���ي����ان���ات مهددة 
معاد  خ�����ام�����ات  م�����ن  ب����االن����ق����را�����س 
قرابة  التنفيذ  وا�شتغرق  تدويرها، 
 • العمل".  تكثيف  ب��ع��د  اأ���ش��ب���ع��ني 
من������ذج حل���ي����ان اخل���رت���ي���ت بط�ل 
3.5 مرت عن طريق بقايا "احلديد 

وال�شاج" امل�شتعمل والقدمي.
النمل  اآك�������ل  ح�����ي������ان  جم�������ش���م   •
امل�شتعمل  ال����ك����رت�����ن  ب���ا����ش���ت���خ���دام 
متثال  • ت�شميم  اأم���ت���ار.   7 ب��ط���ل 
البا�شتيكية  ال��زج��اج��ات  م��ن  ب��ان��دا 
ال�شيارات  لزي�ت  الفارغة  والعب�ات 
• ت��ك���ي��ن �شبك  اأم���ت���ار.   4 ب��ارت��ف��اع 
�شيد االأ�شماك الذي يلقى يف البحار 
واملحيطات ويت�شبب يف قتل الكائنات 
ال��ب��ح��ري��ة خ��ا���ش��ة ال�����ش��اح��ف، من 
البا�شتيكية  وال��ع��ب���ات  ال��زج��اج��ات 

الفارغة واحلديد.

ممثل اأمريكي يعري جائزة 
اأو�سكار  لزيلين�سكي

ق���دم امل��م��ث��ل االأم���ري���ك���ي ���ش���ن بن 
اإح���دى ج���ائ��ز االأو���ش��ك��ار اخلا�شة 
به للرئي�س االأوكراين ف�ل�دمير 
ثقته  ع����ن  ت���ع���ب���را  زي��ل��ي��ن�����ش��ك��ي، 
ب��ان��ت�����ش��ار ك��ي��ي��ف يف ح���رب���ه���ا مع 

م��شك�.
االأوكراين  الرئي�س  ح�شاب  ون�شر 
فيدي�  مقطع  "اإن�شتغرام"  ع��ل��ى 
للممثل امل�ؤيد لكييف يف حربها �شد 
م��شك�، وه� يفتح حقيبته ليخرج 
"االأو�شكار"،  متثاال خا�شا بجائزة 

مقدما اإياه لزيلين�شكي.
وقال �ش�ن لزيلين�شكي: "هذا لك. 
اإن����ه جم����رد ���ش��يء رم�����زي، ولكني 
معك  ال��ت��م��ث��ال  وج������د  اأن  اأع���ل���م 
وق�ة  بتح�شن  اأ���ش��ع��ر  �شيجعلني 
�شحيفة  نقلت  ح�شبما  للقتال"، 

"الغارديان" الربيطانية.
واأ�شاف النجم االأمريكي خماطبا 
"عندما تف�ز باحلرب  زيلين�شكي: 
اأع����ده يل يف م��ال��ي��ب���. ���ش��ع���ر جيد 
اأن قطعة  اأع��رف  يجتاحني عندما 

مني هنا يف اأوكرانيا".
و�شام  ����ش����ن  زي��ل��ي��ن�����ش��ك��ي  وم���ن���ح 
لي�س  "هذا  ق���ائ���ا:  اال���ش��ت��ح��ق��اق 
مني ولكنه من اأوكرانيا"، ومن ثم 
يف  االأوك����راين  الرئي�س  ا�شطحبه 

ج�لة بالعا�شمة كييف.
مبادرة  ع��ل��ى  زي��ل��ي��ن�����ش��ك��ي  وع���ّل���ق 
متثاله  �ش�ن  "جلب  ق��ائ��ا:  �ش�ن 
ال�شغر لاأو�شكار كرمز لاإميان 
بانت�شار بلدنا. �شيظل يف اأوكرانيا 
حتى نهاية احلرب. �شكرا لك على 
الكبرة  وامل�����ش��اه��م��ة  ال���دع���م  ه���ذا 
اأوك���ران���ي���ا اإىل  اإي�������ش���ال ����ش����ت  يف 

العامل".

جينيفر لوبيز فخورة باأنها 
اأ�سبحت مدام اأفليك

جينيفر  ال��ع��امل��ي��ة  ال��ن��ج��م��ة  حت���ل 
ل����ب���ي���ز ع���ل���ى غ�����اف جم���ل���ة ف�غ 
 - االول  ك���ان����ن  ل�����ش��ه��ر  ال��ع��امل��ي��ة 
املنا�شبة  ل��ه��ذه   .2022 دي�����ش��م��رب 
اأجابت  امل��ج��ل��ة  م��ع  مقابلة  اأج����رت 
ف��ي��ه��ا ع���ن ب��ع�����س االأ���ش��ئ��ل��ة كذلك 
اأ�شبحت  عربت عن فخرها ك�نها 
�شيدة اأفليك اذ اعتمدت ل�بيز ا�شم 
القان�نية  امل��ع��ام��ات  بكل  زوج��ه��ا 
ملعجبيها  بالن�شبة  �شتبقى  بينما 
ل�بيز:  ���ش��رح��ت  ل���ب��ي��ز.  جينيفر 
فخ�رة  واأن������ا  م���ت���زوج���ان  "نحن 
ي�شكل  اأن��ه  اأعتقد  وال  االم��ر  بهذا 
م�شكلة"، وعندما �شاألتها �شحفية 
ف�غ اإذا كانت ترغب اأن يحمل ي�ماَ 
م���ا ب���ن اأف��ل��ي��ك ع��ائ��ل��ت��ه��ا، �شحكت 
لي�س  ه���ذا  "كا   : وق���ال���ت  ل���ب��ي��ز 

التقليد".

عقد زواج يفر�س �سروطا غريبة على العري�س
زفاف  عقد  ت�قيع  على  زوج��ه��ا  هندية  ع��رو���س  اأج���ربت 
بها  له  ي�شمح  التي  بالفرتة  متعلقا  بندا غريبا  يت�شمن 
اأ���ش��دق��ائ��ه. وج���اءت فكرة عقد  امل��ن��زل م��ع  بالبقاء خ��ارج 
الزواج "الغريب" من اأ�شدقاء العري�س، حيث طلب�ا من 
بق�شاء  لزوجها  ي�شمح  بندا  العقد  يت�شمن  اأن  العرو�س 
ال���ق��ت م��ع رف��اق��ه ح��ت��ى ال�����ش��اع��ة التا�شعة م�����ش��اء. ومن 
م�قع  ذكر  ح�شبما  ال��زواج  عقد  ت�شمنها  التي  ال�شروط 
اإك�شربي�س"، تعهد العرو�س باأال تت�شل بزوجها  "اإنديان 
ع��ن��دم��ا ي��ك���ن م��ع اأ���ش��دق��ائ��ه. ووف���ق ع��ق��د ال����زواج الذي 
من  راج���  العري�س  ف��اإن  ني�ز"،  ن��ت  "اآ�شيا  م�قع  ن�شره 
والي��ة ك��راال قبل ال�شروط ال���اردة من جانب العرو�س 
انت�شار  واأث��ار  االتفاق.  ذلك  �شاهدان على  و�شهد  اأر�شانا، 
الهندية  االجتماعي  الت�ا�شل  م�اقع  على  ال��زواج  عقد 
ردود فعل طريفة، حيث قال اأحدهم: "لقد دخل القف�س 

الذهبي باإرادته وعليه اأن يتحمل تبعات ذلك".
اأحكمت  ف��ق��د  ق���ي��ة  زوج����ة  "تبدو  ق���ائ���ا:  اآخ����ر  وع���ّل���ق 
يتبع ذلك  اأال  اأمتنى  الزفاف.  الرجل قبل  قب�شتها على 

العقد املزيد من ال�شروط ال�شعبة بحق الرجل".

املوؤبد لرجل قتل �سائق منزلهم حرًقا
ال�شجن  حكم  ال��ك���ي��ت،  دول���ة  يف  التمييز  حمكمة  اأي���دت 
منزل  �شائق  قتل  على  اأق��دم  متعاط  م�اطن  بحق  امل�ؤبد 
اأ�شرته "حرًقا" يف منطقة عبداهلل املبارك، وفق ما ن�شرته 
دي�شمرب-  اإىل  الق�شية  تفا�شيل  وتع�د  ك�يتية.  م�شادر 
املتهم  �شقيق  م  ق��دَّ املا�شي، ح��ني  ال��ع��ام  م��ن  االأول  ك��ان���ن 
االأ�شرة  منزل  ب��اإح��راق  االأك���رب  �شقيقه  فيه  اتهم  ب��اًغ��ا، 
النار  اأ�شرم  باأن  ب�شكل متعمد  بها  ال�شائق اخلا�س  وقتل 
يف غرفته؛ ما اأدى اإىل اختناقه. وكان م�شدر اأمني ك�شف 
منزل  اأح���رق  امل���اط��ن  اأن  حينها  يف  "الراي"  ل�شحيفة 
مادة  با�شتخدام  املبارك  عبداهلل  مبنطقة  الكائن  االأ�شرة 
اأفراد  وبني  بينه  خافات  ب�شبب  عمًدا  اال�شتعال  �شريعة 
البنغادي�شي،  ال�شائق  احلريق  اإث��ر  على  وت���يف  عائلته. 
فيما مت احتجاز املتهم اآنذاك، والذي تبني اأنه �شبق واأقدم 
��ة مقطع  على اإح���راق منزل اأ���ش��رت��ه اأك��رث م��ن م��رة. وث��مَّ
اأ�شرة  جن��اة  وث��ق  وق��د  للحريق،  اآن����ذاك  م��ت��داول  فيدي� 
املتهم، واأظهر �شابًّا يجل�س على حافة النافذة من اخلارج 

مع طفلته يف اإحدى الغرف، اإذ مت اإنقاذهما يف حينه.

تعّرف على اأجمل �سرطية يف العامل
رامريز،  ديانا  الك�ل�مبية،  ال�شرطة  يف  ال�شابطة  اأعلنت 
"اأجمل �شرطية  وامللقبة عرب م�اقع الت�ا�شل االجتماعي ب� 
اإن�شاء  امل�ؤثرين يف  اأف�شل  يف العامل"، عن تر�شيحها جلائزة 
حمت�ى عرب االإنرتنت. ووفق ما ن�شرته �شحيفة "ني�ي�رك 
ب��شت" االأمريكية، فاإن ال�شرطية رامريز، تعي�س يف مدينة 
"ميديلني" الك�ل�مبية التي ت��شف باأخطر مدن العامل من 
احل�شناء  ال�شرطية  �شفحة  وحتظى  اجلرائم.  ارتكاب  حيث 
عرب م�قع الت�ا�شل االجتماعي "اإن�شتغرام" باأكرث من 392 
للح�ش�ل  مر�شحة  اأنها  ك�شفت  اإذ  العامل،  ح���ل  متابع  األ��ف 
على جائرة اأف�شل م�ؤثرة �شرطية عرب االإنرتنت، يف م�شابقة 
امل�شابقات  اأه��م  من  تعد  والتي  ال��ع��ام،  لهذا  "اإن�شتاف�شت" 
ا  رقميًّ ين�شئ�ن حمت�ى  الذين  املحرتفني  بتكرمي  املخت�شة 

ي�شل اإىل جمه�ر كبر يف منطقة اأمريكا اجلن�بية.

مهرجان نور الريا�س جلذب الهتمام بالفنون 
�شخمة  ح��م��راء  ك���رة  ت��ت���ّه��ج  ال�����ش��ع���دي��ة،  العا�شمة  يف 
خارج مكتبة امللك فهد ال�طنية، وت�شيء اأعمدة مل�نة 
�شفاف بحرة يف منتزه �شهر، وتزّين ت�شاميم اأخرى 
130 عاما...  على ج��دران من الط�ب قلعة بنيت قبل 
"ن�ر الريا�س" الهادف اىل  كّلها م�شاهد من مهرجان 

ت�شجيع �شكان اململكة على التعّمق يف الفن�ن اجلميلة.
منذ  ب���داأت  اإ���ش��اح��ات  خطة  اإط���ار  يف  اململكة،  وت�شعى 
وثقافية،  �شياحية  ك�جهة  نف�شها  تقدمي  اىل  �شن�ات، 
معار�س  االأخ���رة  ال�شن�ات  االإط���ار يف  ه��ذا  ونّظمت يف 
"ديزرت  بينها  املعا�شر،  الفن  ع��امل  يف  كبرة  الأ���ش��م��اء 
ال��ع��ا يف  الرملية يف  و���ش��ط ج��ب��ال احل��ج��ارة  اإك�س" يف 

�شمال الباد غر املكتظ بال�شكان.
يف  م�قعا   40 يف  فيقام  الريا�س"  "ن�ر  مهرجان  اأم���ا 
�شخ�س،  �شبعة مايني  اأك��رث من  ت�شّم  التي  العا�شمة 

مل يعتد كثر منهم على زيارة معر�س من قبل.
ل�كالة  غ���ث  جمانة  ال�شع�دية  الفنية  املن�ّشقة  وتق�ل 

واقت�شادية  اج��ت��م��اع��ي��ة  "اأو�شاعا  اإّن  ب��ر���س  ف��ران�����س 
مده�س"،  اأم��ر  اإن��ه  الرتكيبات...  مع  تتفاعل  خمتلفة 

م�شيفة "ل�شنا حقا �شعباً ن�شاأ مع الفن".
وتتابع اأّن امل�شروع ي�شتهدف "على وجه التحديد اأولئك 
بالفن  ن��اأت��ي  نحن  ال�شفر.  حتى  ي�شتطيع�ن  ال  ال��ذي��ن 

اإليهم".
املقرن  املهرجان غيداء  االأخ��رى يف  الفنية  املن�ّشقة  اأم��ا 
ف��ت��ق���ل اإن ال��رتك��ي��ز ع��ل��ى االأم���اك���ن ال��ع��ام��ة ال��ت��ي يتم 
الفنية  القطع  "هذه  اأّن  يعني  كثيف  ب�شكل  ارت��ي��اده��ا 

تعر�س يف االأماكن العادية بالن�شبة اىل ال�شكان".
وت�شيف "اأعتقد اأن هذا ه� دور الفن: اأن ياأتي وي�شتفز 

لرنى كيف �شيجري التفاعل معه".
وت�شمنت فعاليات اإطاق "ن�ر الريا�س" عر�شا �ش�ئيا 
يف منتزه ا�شُتخدمت فيه 2000 طائرة م�شّرة، وحفا 
اأُن�شئت من�شة  �شاخبا يف ال�شحراء خارج املدينة، حيث 

لتن�شيق االأغاين حتت هرم كبر مت�هج مقل�ب.

اآ�سلي ها�س حت�سر حفل اأمفار لو�س اأجنلو�س 2022 يف مركز با�سيفيك ديزاين، كاليفورنيا. ا ف ب

جينيفر لوران�س تن�سحب 
ر�سميًا من هذا الفيلم

 Bad" فيلم  ل�ران�س من  العاملية جينيفر  املمثلة  ان�شحاب  ر�شمي  ب�شكل  مت 
"اإليزابيث  �شخ�شية  ف��ي��ه  ت��ق��دم  اأن  امل��ق��رر  م��ن  ك���ان  وال����ذي   ،"Blood

ه�ملز".
وبح�شب املعل�مات ال�شحفية، ف�شبب اإن�شحاب جينيفر ل�ران�س ه� م�شاهدتها 
اأداء املمثلة االمركية اأماندا �شيفريد ل�شخ�شية "اإليزابيث ه�ملز" يف �شل�شلة 

عليها. التف�ق  ت�شتطيع  لن  اأنها  راأت  والتي   ،"The Dropout"
وتدور اأحداث الفيلم يف اإطار ت�ش�يقي، وي�شرد ق�شة اإليزابيث ه�ملز، املقتب�شة 
ال�شركة  وهب�ط  �شع�د  ق�شة  ويحكي   ،2018 لعام  كاريرو  ج���ن  كتاب  من 

النا�شئة له�ملز، والتي �شعت اإىل اإحداث ث�رة يف اختبارات الدم.


