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رئي�س الوزراء الإثيوبي يلقي كلمة اأمام جل�سة للربملان يف اأدي�س اأبابا )ا ف ب(

الفروف: الغرب اأمر زيلين�سكي بعدم التفاو�ض معنا

�سفارات الإنذار تدوي يف اأوكرانيا.. وق�سف رو�سي على كييف
بعد هجوم اإ�سطنبول

تركيا تعتزم مالحقة اأهداف داخل �سوريا
•• عوا�صم-وكاالت:

اأنقرة  اإن  الثالثاء،  اأم�س  كبري،  تركي  م�سوؤول  ق��ال 
تعتزم مالحقة اأهداف يف �سمال �سوريا بعد اأن تكمل 
عملية �سد م�سلحي حزب العمال الكرد�ستاين �سمايل 
العراق، بعد وقوع انفجار دام يف اإ�سطنبول يف مطلع 

الأ�سبوع.
وتتهم احلكومة الرتكية امل�سلحني الأكراد بالوقوف 
وراء الن��ف��ج��ار، ال���ذي وق��ع الأح���د يف ���س��ارع جتاري 
مكتظ يف اإ�سطنبول واأ�سفر عن مقتل 6 واإ�سابة اأكرث 

من 80.
امل�سلحون  التي ي�سكلها  التهديدات  اإن  امل�سوؤول  وقال 
مقبولة،  غ���ري  ل��رتك��ي��ا  داع�������س  ت��ن��ظ��ي��م  اأو  الأك������راد 
على  ال��ت��ه��دي��دات  ع��ل��ى  �ستق�سي  اأن��ق��رة  اأن  م�سيفا 
والثالثاء،  ب��اأخ��رى.  اأو  بطريقة  اجلنوبية  ح��دوده��ا 
ق��ال وزي��ر ال��ع��دل ال��رتك��ي بكري ب���وزداغ اإن ال�سرطة 

بهم  امل�ستبه  من  مزيد  على  القب�س  األقت  الرتكية 
على �سلة بالهجوم الذي ا�ستهدف �سارع ال�ستقالل 

يف اإ�سطنبول.
انفجار �سارع ال�ستقالل - وهو �سارع �سهري ت�سطف 
على جانبيه املتاجر واملطاعم – �سكل تذكريا �سارخا 
بالتفجريات التي ا�ستهدفت املدن الرتكية بني عامي 
املواطن  �سعور  على  ق�ست  والتي  و2017   2015

الرتكي بالأمن.
األقت ال�سلطات الرتكية باللوم يف الهجوم على حزب 
ال��ع��م��ال ال��ك��رد���س��ت��اين امل��ح��ظ��ور، وك��ذل��ك اجلماعات 
لها  دور  اأي  نفت  التي  له،  التابعة  ال�سورية  الكردية 

يف التفجري.
ن��ف��ذت ال�����س��رط��ة م��داه��م��ات يف اإ���س��ط��ن��ب��ول ب��ع��د عدة 
بينهم  �سخ�سا،   47 واعتقلت  النفجار  من  �ساعات 
ي�ستبه يف و�سعها قنبلة حمملة مبادة  �سورية  �سيدة 

)تي اإن تي( يف ال�سارع.

انطالق فعاليات الكونغر�س 
العاملي لالإعالم يف اأبوظبي 

•• اأبوظبي -وام:

الوزراء  جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان  اآل  زاي��د  بن  من�سور  ال�سيخ  �سمو  رعاية  حتت 
الكونغر�س  فعاليات  اأبوظبي  يف  الثالثاء  اأم�س  انطلقت   .. الرئا�سة  دي��وان  وزي��ر 
العاملي لالإعالم 2022 بدورته الأوىل حتت �سعار �سياغة م�ستقبل قطاع الإعالم 
واملتخ�س�سني  الإع���الم  قطاع  ورواد  ق��ي��ادات  من   1200 على  يزيد  ما  مب�ساركة 

واملوؤثرين واخلرباء ورموز الفكر يف املنطقة والعامل ميثلون 6 قارات.
حتى  فعالياته  ت�ستمر  ال���ذي  ل��الإع��الم  ال��ع��امل��ي  ال��ك��ون��غ��ر���س  اف��ت��ت��اح  ح��ف��ل  ح�سر 
وزير ال�سناعة  اجلابر  اأحمد  بن  �سلطان  الدكتور  معايل   .. اجلاري  نوفمرب   17
والتكنولوجيا املتقدمة ومعايل الدكتور ثاين بن اأحمد الزيودي وزير دولة للتجارة 
اخلارجية و معايل �سما بنت �سهيل بن فار�س املزروعي وزيرة دولة ل�سوؤون ال�سباب 
و�سعادة الدكتور رمزان بن عبداهلل النعيمي وزير �سوؤون الإعالم يف مملكة البحرين 

ومعايل اأحمد العفيفي نائب رئي�س جمهورية �سي�سل.       )التفا�سيل �س5(

�ص 03

�ص 10

�ص 17

جامع �ل�سيخ ز�يد �لكبري يف مدينة �سولو .. �أيقونة 

فريدة تعك�ص قوة �لر�وبط بني �لإمار�ت و�إندوني�سيا

�أخبار �لإمار�ت

من �ملهادنة �إىل �ملو�جهة.. م�ساهد 

تر�سم عالقات �أوروبا مع �إير�ن

عربي ودويل

�ليوم.. منتخبنا يو�جه نظريه �لأرجنتيني 

وديا على ��ستاد حممد بن ز�يد

�لفجر �لريا�سي

�سارك يف قمة قادة جمموعة الع�سرين والتقى االأمري حممد بن �سلمان على هام�سها 

رئي�س الدولة: الإمارات �ستوا�سل بذل اجلهود ل�ستقرار 
اأ�سواق الطاقة و�سمان ا�ستدامة �سال�سل الغذاء والدواء 

رئي�س الدولة خالل م�ساركته يف قمة قادة جمموعة الع�سرين   )وام(

اأبيي اأحمد يتعهد تنفيذ اتفاق 
ال�سالم مع متمردي تيغراي 

•• ادي�س ابابا-اأ ف ب:

تعهد رئي�س الوزراء الإثيوبي اأبيي اأحمد اأم�س الثالثاء الوفاء باللتزامات 
الواردة يف اتفاق �سالم تاريخي اأبرم قبل اأ�سبوعني مع متمردي تيغراي.

ين�س التفاق املربم يف جنوب اإفريقيا يف 2 ت�سرين الثاين نوفمرب على نزع 
�سالح جبهة حترير �سعب تيغراي وا�ستئناف اإي�سال امل�ساعدات اإىل املنطقة 

التي تعاين من اأزمة اإن�سانية حادة منذ اندلع احلرب قبل عامني.
اإىل  الإن�سانية  امل�ساعدات  و�سول  ت�سهيل  على  ال�سبت  النزاع  واتفق طرفا 
جميع من يحتاجون اإليها يف تيغراي واملناطق املجاورة يف �سمال اإثيوبيا، 
عقب حمادثات يف العا�سمة الكينية نريوبي ملناق�سة تنفيذ اتفاق ال�سالم.

وردا على اأ�سئلة نواب يف العا�سمة اأدي�س اأبابا، قال اأبيي ناق�سنا )التفاق( 
ال���ذي قطعناه  ال��وع��د  تنفيذ  ه��و  ذل��ك  ه��و متوقع منا بعد  م��ا  ووق��ع��ن��اه، 

باإخال�س.
وحذر من اأن م�سارات ال�سالم تتعرث ب�سبب انعدام الثقة وعدم القدرة على 

تنفيذ الوعود.
اأن نفي بوعدنا  وق��ت لح��ق، نقل عنه مكتبه عرب تويرت قوله يجب  ويف 

بجعله حقيقة واقعة. يجب اأن نعمل بجد لتجنب امل�ساكل اأثناء امل�سار.
ا�ستئناف  ذلك  املقبلة، مبا يف  التحديات  العديد من  اإىل  واأ�سار مراقبون 
اندلع  املتنازع عليه والذي احتلته منذ  امل�ساعدات وم�سري غرب تيغراي 

احلرب ميلي�سيات من منطقة اأمهرة موالية للحكومة الفدرالية.

اإحباط تهريب 70 طنا من وقود 
للحوثيني متجهًا  ال�سواريخ 

•• عوا�صم-وكاالت:

اأعلن الأ�سطول اخلام�س بالبحرية 
اعرت�س  اأن��ه  الثالثاء،  الأمريكية، 
كميات  ت��ه��رب  ك��ان��ت  �سيد  �سفينة 
اأثناء  املتفجرة  امل���واد  م��ن  �سخمة 
اإي���ران على ط��ري��ق يف  عبورها م��ن 
لتهريب  ُي�����س��ت��خ��دم  ع���م���ان  خ��ل��ي��ج 
احل���وث���ي  ج���م���اع���ة  اإىل  اأ����س���ل���ح���ة 

اليمنية.
وذكر الأ�سطول اخلام�س يف بيان اأن 
القوات الأمريكية عرثت على اأكرث 
من 70 طنا من كلورات الأمونيوم، 
التي ت�ستخدم عادة يف �سناعة وقود 

ال�سواريخ وكذلك املتفجرات.
وق����ال ن��ائ��ب الأم�����ريال ب����راد كوبر 
للقوات  امل���رك���زي���ة  ال���ق���ي���ادة  ق���ائ���د 
والأ�سطول  الأم��ريك��ي��ة  ال��ب��ح��ري��ة 
البحرية  وال�������ق�������وات  اخل����ام���������س 
�سخمة  كمية  هذه  كانت  امل�سرتكة 
لتزويد  تكفي  املتفجرة،  امل��واد  من 
بالي�ستية  ���س��واري��خ   10 م��ن  اأك���رث 
م��ت��و���س��ط��ة امل����دى ب��ال��وق��ود ح�سب 
ال��ن��ق��ل غري  اأن  احل���ج���م. واأ����س���اف 
من  القاتلة  للم�ساعدات  القانوين 
اإيران ل مير مرور الكرام. اإنه اأمر 
اإىل  وي���وؤدي  وخطري  م�سوؤول  غ��ري 
العنف وزعزعة ال�ستقرار يف جميع 

اأنحاء ال�سرق الأو�سط.
واأو�����س����ح الأ����س���ط���ول اخل��ام�����س اأن 
كان  اعرتا�سها  مت  ال��ت��ي  ال�سفينة 
مينيني،   4 م����ن  ط���اق���م  ي���ق���وده���ا 
وكانت حتمل 100 طن من �سماد 
اليوريا الذي ي�ستخدم يف الزراعة، 

واأي�سا يف �سنع املتفجرات.

رو���س��ي��ا  امل��ت��ح��دة:  الأمم 
واأوكرانيا عذبتا اأ�سرى احلرب 

•• جنيف-رويرتز:

حلقوق  املتحدة  الأمم  مكتب  ق��ال 
رو�سيا  اإن  ال����ث����الث����اء  الإن���������س����ان 
واأوك���ران���ي���ا ع��ذب��ت��ا اأ����س���رى احلرب 
خ���الل ال�����س��راع امل�����س��ت��م��ر م��ن��ذ ما 
م�ست�سهدا  اأ�سهر  ت�سعة  من  يقرب 
ال�سعق  ا���س��ت��خ��دام  م��ن��ه��ا  ب��اأم��ث��ل��ة 

الكهربائي والعري الق�سري.
وا�ستند فريق املراقبة التابع لالأمم 
املتحدة يف نتائجه اإىل مقابالت مع 
اأكرث من 100 اأ�سري حرب من كل 
جانب. واأ�ساف املكتب اأن املقابالت 
مع اأ�سرى حرب اأوكرانيني اأجريت 

بعد اإطالق �سراحهم.
رئي�سة  ب���وج���ر،  م��ات��ي��ل��دا  وق���ال���ت 
بعثة املراقبة، اإن الغالبية العظمى 
الذين  الأوك��ران��ي��ني  ال�سجناء  م��ن 
حتتجزهم  كانت  وال��ذي��ن  قابلتهم 
ال����ق����وات ال���رو����س���ي���ة حت����دث����وا عن 
املعاملة.  و�سوء  للتعذيب  تعر�سهم 
وع��ل��ى اجل��ان��ب الأوك�������راين، قالت 
م��زاع��م موثوقة  ه��ن��اك  اإن  ب��وج��ر 

باإعدام �سجناء رو�س تع�سفيا.

قادة الع�سرين يتوقعون تفاقم اأزمات الديون يف دول متو�سطة الدخل 

الرئي�س ال�سيني يحذر من ا�ستخدام الغذاء والطاقة �سالحا
•• بايل-وكاالت:

جني  �سي  ال�سيني  الرئي�س  ح���ّذر 
اأم�س  ال��ع�����س��ري��ن،  ب��ي��ن��غ جم��م��وع��ة 
ال����ث����الث����اء، م����ن حت����وي����ل ال����غ����ذاء 
يرّجح  فيما  ���س��الح،  اإىل  وال��ط��اق��ة 
لالجتياح  م���ب���ّط���ن  ان���ت���ق���اد  ب����اأن����ه 

الرو�سي لأوكرانيا.
ب��ايل: علينا،  اأم���ام قمة  �سي  وق��ال 
م�ساكل  ت�سيي�س  معار�سة  وبحزم، 
ال���غ���ذاء وال���ط���اق���ة وحت��وي��ل��ه��ا اإىل 
اأدوات واأ�سلحة، بينما كرر يف الوقت 
ذاته التعبري عن معار�سته ل�سيا�سة 

العقوبات الغربية.
خطوط  حت���دي���د  اأن  ع��ل��ى  و����س���دد 
ف���ك���ري���ة واإث����������ارة اخل�����الف�����ات بني 
ال�سيا�سية  وال��ف�����س��ائ��ل  ال��ت��ك��ت��الت 
العامل  تق�سيم  اإىل  اإل  ي����وؤدي  ل��ن 

وعرقلة تقّدم الب�سرية.
الفرن�سي  ال��رئ��ي�����س  دع����ا  ب������دوره، 
ال�سيني  اإميانويل ماكرون نظريه 
ط���اول���ة  اإىل  رو�����س����ي����ا  ج���ل���ب  اإىل 
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اأحد �سكان خري�سون يحت�سن جنديا اأوكرانيا بعد ان�سحاب رو�سيا من املدينة.  )رويرتز(

•• عوا�صم-وكاالت:

منعت  ب������الده  اأن  ع���ل���ى  م�������س���دداً 
لقمة  اخل��ت��ام��ي  ال��ب��ي��ان  ت�سيي�س 
املنعقدة  ال��ع�����س��ري��ن  جم���م���وع���ة 
جدد  باإندوني�سيا،  ب��ايل  يف  حالياً 
�سريغي  الرو�سي  وزير اخلارجية 
لفروف، التاأكيد على اأن العملية 

الع�سكرية يف اأوكرانيا م�سروعة.
واع��ت��رب يف م��وؤمت��ر ���س��ح��ايف على 
اأن  الثالثاء،  اأم�س  القمة،  هام�س 
فولودميري  الأوك�����راين  الرئي�س 
ال�سالم،  ي���ري���د  ل  زي��ل��ي��ن�����س��ك��ي 
�سروطا  و�سعت  ب��الده  اأن  ل�سيما 

تعجيزية لإجراء املفاو�سات.
الغربية  ال�������دول  اأن  راأى  ك���م���ا 
الدخول  ب��ع��دم  زيلين�سكي  ت��اأم��ر 
يف م��ف��او���س��ات م��ع م��و���س��ك��و، وفق 

قوله.
البحر  ب��ات��ف��اق  يتعلق  م��ا  يف  اأم����ا 
اأممية  برعاية  اأب��رم  الذي  الأ�سود 
وتركية يف متوز املا�سي، من اأجل 
ت�����س��دي��ر احل���ب���وب الأوك����ران����ي����ة، 
املقبل،  ال�سبت  يوم  ينتهي  وال��ذي 
فاعترب اأن الأمم املتحدة تفعل ما 
بو�سعها لتلبية الطلبات الرو�سية، 

وكييف واأودي�سا وعدد من املناطق 
الأوكرانية، وذلك ردا على الهجوم 

الرو�سي.
الأوكرانية  الرئا�سة  مكتب  وعّلق 
ببيان جاء  الرو�سي  الق�سف  على 
ف���ي���ه: رو����س���ي���ا ت����رد ع��ل��ى خطاب 
قمة  يف  الأوك�������������راين  ال���رئ���ي�������س 
الع�سرين بهجوم �ساروخي جديد 

على العا�سمة.
اأحد  يعتقد  هل  البيان:  وت�ساءل 
بجدية اأن الكرملني يريد ال�سالم 

حقا؟.
�����س����ّب����ه ال����رئ����ي���������س الأوك�������������راين 
ا�ستعادة  زيلين�سكي  ف��ول��ودمي��ري 
احللفاء  باإنزال  خري�سون  مدينة 
العاملية  احل���رب  اأث��ن��اء  فرن�سا  يف 
كان  كليهما  اإن  ق��ائ��ال  ال��ث��ان��ي��ة، 
طريق  على  حت��ول  نقطة  مبثابة 
و�سف  امل��ط��اف.  نهاية  يف  الن�سر 
قمة  اأم����ام  كلمته  يف  زيلين�سكي، 
جمموعة الع�سرين يف اإندوني�سيا 
ا�ستعادة  ف����ي����دي����و،  راب�������ط  ع����رب 
اأوكرانيا ال�سيطرة على خري�سون 
باأنها تذكري بالعديد من معارك 
امل��ا���س��ي، وال��ت��ي اأ���س��ب��ح��ت نقاط 

حتول يف حروب املا�سي.

اأن  ع��ل��ى  ال��وق��ت عينه  م�����س��ددا يف 
الغرب ي�سع العوائق اأمام ت�سدير 

احلبوب والأ�سمدة الرو�سية.
ال�سحافة  وك���ال���ة  واأف�������ادت  ه����ذا 
الفرن�سية، بدوي �سفارات الإنذار 
اأم�س  الأوك��ران��ي��ة،  املناطق  ك��ل  يف 

الثالثاء.

فيتايل  ك���ي���ي���ف  ع�����م�����دة  واأك����������د 
كليت�سكو، ق�سف مبنيني �سكنيني 
يف العا�سمة الأوكرانية ب�سواريخ 

رو�سية.
واأ�ساف كليت�سكو اأن قوات الدفاع 
عدة  اأ�سقطت  الأوكرانية  اجل��وي 

�سواريخ رو�سية فوق العا�سمة.

وعمال  امل�سعفون  ق��ائ��ال:  وت��اب��ع 
الإنقاذ يف طريقهم ملكان الق�سف. 
بال�سواريخ  امل�ستهدفان  املبنيان 
منطقة  يف  ي���ق���ع���ان  ال����رو�����س����ي����ة 

بي�سري�سك يف كييف.
واأعلنت القوات الأوكرانية ت�سغيل 
ت�سرينيهيف  يف  اجلوية  دفاعاتها 

امل���ف���او����س���ات لإي����ج����اد ح����ل حلرب 
اأوكرانيا.

وذك����رت ال��رئ��ا���س��ة ال��ف��رن�����س��ي��ة باأن 
ماكرون دعا �سي اإىل اإي�سال ر�سائل 
فالدميري  ال��رو���س��ي  ال��رئ��ي�����س  اإىل 
والعودة  الت�سعيد  لتجّنب  بوتني 

بجدية اإىل طاولة املفاو�سات.
وقال ماكرون ل�سي بعد م�سافحته 
يجب  اإن��ه  بينهما،  املحادثات  وب��دء 

لال�ستجابة  ج���ه���ودن���ا  ن���وح���د  اأن 
لأزم��ات عاملية مثل حرب رو�سيا يف 
على  �سي  ي��اأت  مل  وبينما  اأوكرانيا. 
اللقاء،  ال��ن��زاع مبا�سرة خ��الل  ذك��ر 
اأنباء  وك���ال���ة  اأوردت  م���ا  ب��ح�����س��ب 
اأنه  اإل  الر�سمية،  اجلديدة  ال�سني 
اأن العامل مير يف مرحلة  اأ�سار اإىل 
ا���س��ط��راب��ات وحت�����ّولت، داع��ي��ا اإىل 

النفتاح والتعاون.

•• بايل-وام: 

رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  �سارك 
ال�سابعة  للقمة  الرئي�سية  اجلل�سة  يف  اأم�س  اهلل  حفظه  الدولة 
 )G20( وحكوماتها  الع�سرين  جمموعة  دول  لروؤ�ساء  ع�سرة 
والتي بداأت اأم�س يف جزيرة بايل يف جمهورية اإندوني�سيا وت�ستمر 
اإندوني�سيا  رئي�س  وي��دودو  جوكو  فخامة  برئا�سة   .. اليوم  حتى 
املنظمات  م���ن مم��ث��ل��ي  وع�����دد  امل��ج��م��وع��ة  دول  ق�����ادة  وح�����س��ور 

الدولية.
وا�ستهل �ساحب ال�سمو رئي�س الدولة كلمته يف القمة .. بتوجيه 
قيادة  يف  الكبرية  جلهودها  الإندوني�سية  الرئا�سة  اإىل  ال�سكر 
اأعمال جمموعة الع�سرين وتن�سيقها .. متمنياً التوفيق والنجاح 
العام  خ��الل  املجموعة  رئا�سة  يف  ال�سديقة  الهند  جلمهورية 
ب��اأن النهج  املقبل. وق��ال �سموه : نحن نوؤمن يف دول��ة الإم���ارات 
التزام الدولة  املتوازن هو الأجنح لتحقيق ال�ستدامة .. موؤكداً 
قطاع  يف  الرائدة  واأجندتها  الطاقة  اأ�سواق  يف  امل�سوؤول  بدورها 

الطاقة النظيفة.
زايد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  التقى  اأخ��رى  جهة  من 
امللكي  ال�سمو  اأم�س �ساحب  اهلل  الدولة حفظه  رئي�س  نهيان  اآل 
العهد  �سعود ويل  اآل  العزيز  بن عبد  �سلمان  بن  الأم��ري حممد 
ال�سقيقة  ال�سعودية  العربية  اململكة  يف  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س 
لروؤ�ساء  ع�سرة  ال�سابعة  القمة  اجتماعات  هام�س  على  وذل��ك   ..
دول جمموعة الع�سرين وحكوماتها )G20( يف جزيرة بايل يف 

جمهورية اإندوني�سيا.                   )التفا�سيل �س2(

م الفائزين بجائزة دبي التقديرية  التقى اأعيان البالد وم�سوؤويل الدوائر احلكومية وكرِّ

حممد بن را�سد: عمليات التطوير والتحديث 
هدفها خدمة الوطن وحتقيق م�سلحة املواطن

•• دبي-وام: 

ا�ستقبل �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد 
جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل 
ال��وزراء حاكم دبي رع��اه اهلل، يف جمل�س �سموه 
بق�سر زعبيل يف دبي اأم�س )الثالثاء(، بح�سور 
اآل  را���س��د  ب��ن  ب��ن حممد  ح��م��دان  ال�سيخ  �سمو 
مكتوم، ويل عهد دبي رئي�س املجل�س التنفيذي، 
اآل  را���س��د  ب��ن  حممد  ب��ن  مكتوم  ال�سيخ  و�سمو 

جمل�س  رئي�س  نائب  دب��ي  حاكم  نائب  مكتوم، 
البالد  اأع��ي��ان  من  املالية، جمعاً  وزي��ر  ال���وزراء 
وروؤ�ساء ومديري الدوائر والهيئات واملوؤ�س�سات 

ورجال الأعمال.
بجائزة  للفائزين  �سموه  ك��رم  اأخ��رى  من جهة 
دبي التقديرية خلدمة املجتمع يف ق�سر زعبيل 
ال�سيخ  �سمو  بح�سور  )الثالثاء(  اأم�س  دبي  يف 
ح��م��دان ب��ن حممد ب��ن را���س��د اآل م��ك��ت��وم، ويل 

عهد دبي.               )التفا�سيل �س3(

حممد بن را�سد خالل لقائه اأعيان البالد وم�سوؤويل الدوائر احلكومية يف دبي  )وام(رئي�س الدولة خالل لقائه حممد بن �سلمان على هام�س قمة بايل   )وام(

جمموعة  ق���������ادة  وي����ع����ت����زم  ه�������ذا 
تخوفهم  عن  يعربوا  اأن  الع�سرين 
من اأزمة ديون متفاقمة” تواجهها 
يدعوا  واأن  الدخل،  متو�سطة  دول 
القطاعني  م���ن  ال���دائ���ن���ني  ج��م��ي��ع 
�سريعا  بال�ستجابة  العام واخلا�س 

لطلبات معاجلة الديون.
وج���������اءت م���������س����ودة ب����ي����ان زع���م���اء 
اطلعت  ال��ت��ي  الع�سرين  جمموعة 
بالغة  بلهجة  ن�سخة  على  روي���رتز 
ال�سدة فيما يخ�س م�ساكل الديون 
ل  امل�����س��اك��ل  ب���اأن  اإق�����رارا  وتت�سمن 
الأ�سد  ال���دول  على  فقط  تقت�سر 

فقرا.
اأهمية  ع���ل���ى  امل���������س����ودة  و������س�����ددت 
م�������س���ارك���ة ج��م��ي��ع ال����دائ����ن����ني من 
ال��ق��ط��اع��ني ال��ر���س��م��ي واخل��ا���س يف 
تخفيف عبء الديون وحتمل قدر 
من�سف من الأعباء. لكنها مل تذكر 
غربية  دول  انتقدتها  التي  ال�سني 
لتاأخرها  دولية  مالية  وموؤ�س�سات 

يف م�ساعي اإعادة هيكلة الديون. 

الرئي�س ال�سيني ونظريه الفرن�سي خالل لقائهما على هام�س قمة بايل
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رئي�ض الدولة ي�سارك يف قمة قادة جمموعة الع�سرين التي بداأت اأعمال جل�ستها الرئي�سية يف اإندوني�سيا

حممد بن زايد: الإمارات توؤمن باأن النهج املتوازن هو الأجنح لتحقيق ال�ستدامة .. وهي ملتزمة بدورها امل�سوؤول يف اأ�سواق الطاقة

الطاقة  ن���ح���و  ال���ن���ام���ي���ة  ال���������دول 
الوكالة  م��ع  بالتعاون  امل�ستدامة" 

الدولية للطاقة املتجددة.
و�سدد �سموه على اأن دولة الإمارات 
�ست�ستمر، بو�سفها مركزاً اقت�سادياً 

الرائدة يف قطاع الطاقة النظيفة.
الإمارات  دولة  اأن  اإىل  �سموه  واأ�سار 
ج�����س��دت ه����ذا الل����ت����زام م���ن خالل 
دولر  مليار   50 بقيمة  ا�ستثمارات 
يف جم������ال ال���ط���اق���ة ال���ن���ظ���ي���ف���ة يف 

اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو 
نهيان امل�ساركني يف القمة .. معرباً 
دولة  يف  ل��ق��ائ��ه��م  اإىل  ت��ط��ل��ع��ه  ع���ن 
الإم������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة خالل 
العام املقبل �سمن موؤمتر الأطراف 

وق�����ال ���س��م��وه : " ن��ح��ن ن���وؤم���ن يف 
املتوازن  النهج  ب��اأن  الإم����ارات  دول��ة 
 " ال�ستدامة  لتحقيق  الأجن���ح  ه��و 
بدورها  ال���دول���ة  ال���ت���زام  م���وؤك���داً   ..
امل�سوؤول يف اأ�سواق الطاقة واأجندتها 

اأق�سى اجلهود ل�سمان  ببذل  عاملياً 
والدواء  ال��غ��ذاء  �سال�سل  ا�ستدامة 
وموانئها  اإم��ك��ان��ي��ات��ه��ا  وت�����س��خ��ري 
واأهداف  وطريانها  لدعم ُمبادرات 
و���س��ك��ر �ساحب  ال���غ���ذائ���ي.  الأم�����ن 

العامل،  ع���رب  دول����ة   40 م���ن  اأك����رث 
اأجل  "حتالف القرم من  وتاأ�سي�سها 
م��ع جمهورية  " ب��ال�����س��راك��ة  امل��ن��اخ 
اإىل  اإ�سافة  ال�سديقة،  اإندوني�سيا 
حتول  "ت�سريع  م���ب���ادرة  اإط��الق��ه��ا 

•• بايل-وام: 

�سارك �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
الدولة  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن 
اجلل�سة  يف  اأم�������س  اهلل"  "حفظه 
ع�سرة  ال�سابعة  للقمة  الرئي�سية 
الع�سرين  جمموعة  دول  ل��روؤ���س��اء 
بداأت  والتي   )G20( وحكوماتها 
جمهورية  يف  ب��ايل  جزيرة  يف  ام�س 
اليوم  اإن��دون��ي�����س��ي��ا وت�����س��ت��م��ر ح��ت��ى 
ويدودو  ج��وك��و  فخامة  برئا�سة   ..
رئ��ي�����س اإن��دون��ي�����س��ي��ا وح�����س��ور قادة 
م��ن ممثلي  وع����دد  امل��ج��م��وع��ة  دول 

املنظمات الدولية.
رئي�س  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب  وا���س��ت��ه��ل 
بتوجيه   .. القمة  يف  كلمته  الدولة 
الإندوني�سية  الرئا�سة  اإىل  ال�سكر 
اأعمال  ق��ي��ادة  يف  الكبرية  جلهودها 
 .. وتن�سيقها  الع�سرين  جمموعة 
متمنياً التوفيق والنجاح جلمهورية 
الهند ال�سديقة يف رئا�سة املجموعة 

خالل العام املقبل.

الإطارية  املتحدة  الأمم  اتفاقية  يف 
ب�ساأن تغري املناخ "كوب 28".

ال�سيخ حممد  ال�سمو  وكان �ساحب 
بن زايد اآل نهيان قد و�سل اإىل مقر 
الع�سرين  جم��م��وع��ة  ق��م��ة  ان��ع��ق��اد 
ا�ستقباله  يف  وك�����ان  ام�������س  ���س��ب��اح 
ل�������دى و�����س����ول����ه ف����خ����ام����ة ج���وك���و 
ويدودو رئي�س جمهورية اإندوني�سيا 
ت��ب��ادل اجلانبان  ح��ي��ث  ال�����س��دي��ق��ة، 
التقطت  ف��ي��م��ا  ال���ودي���ة  الأح����ادي����ث 
الإندوني�سي  وال��رئ��ي�����س  ل�����س��م��وه 

ال�سور التذكارية.
امل�سارك  ال��ر���س��م��ي  ال���وف���د  و����س���م 
الدولة  رئي�س  ال�سمو  �ساحب  م��ع 
ال�سيخ  �سمو   .. م��ن  ك���اًل  ال��ق��م��ة  يف 
ن��ه��ي��ان نائب  اآل  ب��ن زاي���د  م��ن�����س��ور 
ال��وزراء وزي��ر ديوان  رئي�س جمل�س 
ال�����س��ي��خ عبداهلل  ���س��م��و  و  ال��رئ��ا���س��ة 
وزي��ر اخلارجية  نهيان  اآل  زاي��د  بن 
والتعاون الدويل و معايل �سهيل بن 
حممد ف��رج ف��ار���س امل��زروع��ي وزير 

الطاقة والبنية التحتية.

رئي�س الدولة يلتقي الأمري حممد بن �سلمان على هام�س م�ساركته يف قمة الع�سرين
•• بايل -وام:

التقى �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة “حفظه 

اهلل” اأم�س �ساحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان بن عبد العزيز اآل 
�سعود ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء يف اململكة العربية ال�سعودية ال�سقيقة 
.. وذلك على هام�س اجتماعات القمة ال�سابعة ع�سرة لروؤ�ساء دول جمموعة 

الع�سرين وحكوماتها )G20( يف جزيرة بايل يف جمهورية اإندوني�سيا.

الثنائية  العالقات  وبحثا  الودية،  الأحاديث  اللقاء  خالل  اجلانبان  وتبادل 
املتميزة بني البلدين ال�سقيقني اإ�سافة اإىل عدد من الق�سايا حمل الهتمام 
امل�����س��رتك وامل��و���س��وع��ات وامل��ل��ف��ات امل��ط��روح��ة ع��ل��ى اأج���ن���دة ق��م��ة جمموعة 

الع�سرين.

ح�سر اللقاء .. �سمو ال�سيخ من�سور بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
الوزراء وزير ديوان الرئا�سة و �سمو ال�سيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان وزير 
اخلارجية والتعاون الدويل و معايل �سهيل بن حممد فرج فار�س املزروعي 
وزير الطاقة والبنية التحتية و�ساحب ال�سمو الأمري في�سل بن فرحان بن 
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جامع ال�سيخ زايد الكبري يف مدينة �سولو .. اأيقونة فريدة تعك�س قوة الراوبط القوية بني الإمارات واإندوني�سيا

•• �صولو-وام:

ي��ج�����س��د ج���ام���ع ال�����س��ي��خ زاي�����د ال��ك��ب��ري يف م��دي��ن��ة ���س��ول��و يف 
مبكرمة  ت�سييده  مت  ال��ذي  ال�سديقة  اإندوني�سيا  جمهورية 
اآل نهيان رئي�س  زايد  ال�سيخ حممد بن  ال�سمو  من �ساحب 
الدولة “حفظه اهلل”،عمق الروبط القوية والوثيقة املمتدة 
ال�سداقة  لعالقات  رم��زا  ويعد  البلدين  ب��ني  ال��ت��اري��خ  ع��رب 

والتعاون بينهما.
يف  �سولو  يف  الكبري  زاي��د  ال�سيخ  جامع  ت�سييد  بداية  ومنذ 
البناء من عمال  العمل يف موقع  2021 عملت فرق  مايو 
ومهند�سني وم�سرفني على اإظهار هذه التحفة باأبهى �سورة 
وتبلغ   ، مربعا  مرتا   27،492 الكلية  م�ساحته  تبلغ  حيث 

اأر�سياته  وُزينت  مربعا،  م��رتا   8441.28 املبنى  م�ساحة 
بقما�س تقليدي مزخرف يرمز للوحدة والعدالة والقد�سية 
ماآذن   4 و  قبة   56 على  ويحتوي  املحلية،  الثقافة  ح�سب 
والذي  الرئي�سية  ال�����س��الة  منطقة  يف  ع��م��وداً   32 بجانب 

�سيبقى معلما �ساخما لالأجيال القادمة.
وتعد ت�سمية اجلامع با�سم املغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان 
العطرة  مل�سريته  ا���س��ت��ك��م��ال  ثراه”  اهلل  “طيب  ن��ه��ي��ان  اآل 
واإرثه ونهجه احلكيم يف ن�سر قيم الإن�سانية والت�سامح اإىل 
اأر�سى  التي  الإندوني�سية  الإماراتية  العالقات  تعزيز  جانب 
والتي  الحت���اد  قيام  منذ  زاي��د  ال�سيخ  ل��ه  املغفور  قواعدها 

�سكلت انطالقة للعالقات املتينة بني البلدين .
وي�سكل ت�سميم اجلامع عالمة فارقة يف خريطة املدينة بعد 

افتتاحه حيث يعد ن�سخة مماثلة جلامع ال�سيخ زايد الكبري 
اأروقة  وت�سكل   ، م�سل  اآلف   10 ي�ستوعب  اإذ  اأب��وظ��ب��ي  يف 
اجلامع لوحة فنية ومت مراعاة اإ�سافة الزخارف الإندوني�سية 
داخل  والإ����س���اءات  ال��رثي��ات  جمالية  جانب  اإىل  التقليدية 
الثقافة  ب��ني  ب��امل��زج  الت�سميم  يتميز  كما   ، اجل��ام��ع  وخ���ارج 
العربية واجلاوية والتي تعك�س مدى اإبداع وروعة الت�سميم 
الثقافية  الأن�����س��ط��ة  م��ن  للعديد  م��رك��زا  اجل��ام��ع  ويعترب   ،

والجتماعية التي �ستخدم املجتمع املحلي.
وعرب �سكان مدينة �سولو عن �سكره وامتنانهم لفتتاح هذا 
امل�سروع ال�سخم الذي اأ�سبح وجهة من الوجهات الرئي�سية 
لزيارة املدينة والذي يعد اأيقونة ا�ستثنائية متثل بديع فنون 

العمارة الإ�سالمية التي جتلت يف جميع زوايا اجلامع .

خالل لقاء �سموه اأعيان البالد وم�سوؤويل الدوائر احلكومية يف دبي

حممد بن را�سد: عمليات التطوير والتحديث ل تتوقف وهدفها يف املقام الأول خدمة الوطن وحتقيق م�سلحة املواطن

كّرم الفائزين بجائزة دبي التقديرية خلدمة املجتمع 

لة يف نفو�س اأهل الإمارات حممد بن را�سد: العطاء والبذل قيم متاأ�سّ

حممد بن را�سد يلتقي خريجي المتياز من كليات التقنية العليا على م�ستوى الدولة 

•• دبي-وام: 

ا�ستقبل �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل، يف جمل�س �سموه بق�سر زعبيل يف 
اآل  را�سد  بن  بن حممد  ال�سيخ حمدان  �سمو  بح�سور  )ال��ث��الث��اء(،  اأم�س  دب��ي 
مكتوم، ويل عهد دبي رئي�س املجل�س التنفيذي، و�سمو ال�سيخ مكتوم بن حممد 
بن را�سد اآل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير املالية، 
جمعاً من اأعيان البالد وروؤ�ساء ومديري الدوائر والهيئات واملوؤ�س�سات ورجال 

الأعمال.
اأط��راف احلديث مع احل�سور حول  اللقاء على جتاذب  وحر�س �سموه خالل 
دبي  يف  وامل�ستدامة  ال�ساملة  التنمية  مب�سرية  املتعلقة  املو�سوعات  من  جملة 
والطموحات  ال���روؤى  تنفيذ  يف  واخل��ا���س  احلكومي  القطاعني  بني  والتعاون 
التي طاملا  ال�سراكة  ه��ذه  تعزيز  و�سبل  دب��ي،  واإم���ارة  الإم���ارات  لدولة  الكبرية 
والإمكانات  والطاقات  للموارد  الأمثل  التوظيف  به يف  يحتذى  كانت منوذجاً 
التي يتمتع بها اجلانبان يف دفع عمليات التطوير والتحديث التي ل تتوقف 
منوها  املواطن،  م�سلحة  وحتقيق  الوطن  خدمة  اإىل  الأول  املقام  يف  وتهدف 
�سموه بالعمل امل�ستمر على توفري مقومات العي�س الكرمي للمقيم والزائر يف 

وطن ُيعلي قيم العطاء والتعاون والتعاي�س.
وا�ستمع �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم، خالل اللقاء، الذي 
ح�سره �سمو ال�سيخ اأحمد بن �سعيد اآل مكتوم، رئي�س هيئة دبي للطريان املدين 
الرئي�س الأعلى ملجموعة طريان الإمارات، و�سمو ال�سيخ اأحمد بن حممد بن 
را�سد اآل مكتوم، رئي�س جمل�س دبي لالإعالم، و�سمو ال�سيخ من�سور بن حممد 
حول  احل�سور  اأفكار  اإىل  الريا�سي،  دب��ي  جمل�س  رئي�س  مكتوم،  اآل  را�سد  بن 
العديد من املو�سوعات املعنية باملجتمع �سواء على �سعيد اخلدمات احلكومية 
اأعلى درجات الكفاءة  املقدمة والتي تخ�سع ب�سفة م�ستمرة للتطوير ل�سمان 
تهيئة  اأج��ل  من  �سّنها  يتم  التي  والت�سريعات  والقوانني  الأداء،  ودق��ة  و�سرعة 

الظروف الداعمة لالأن�سطة القت�سادية املتنوعة والتي تكفل للم�ستثمر �سواء 
املحلي اأو العاملي البيئة الآمنة امل�ستقرة الالزمة لنجاح الأعمال ومنوها، وهو 
ما عزز من ثقة جمتمع ال�ستثمار العاملي الذي وجد يف دبي الوجهة املثالية 
غايتها  م�سرتكة  م�سرية  �سمن  معه  العمل  ميكن  ال��ذي  املف�سل  وال�سريك 
النجاح والتميز. واأكد �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم ترحيبه 
بكل الآراء والأفكار التي من �ساأنها دعم م�سرية التنمية ال�ساملة توطيد اأركان 
ال�سراكة البّناءة بني القطاعني احلكومي واخلا�س، موؤكدا �سموه م�ساندة تلك 
الأفكار ل�سنع اإجنازات تعزز الريادة الإماراتية يف كل املجالت، كذلك احلر�س 
التي  القت�سادي  النجاح  مقومات  وتفعيل  ور�سد  املعوقات  كافة  تذليل  على 

جديدة  اأجيال  اإع��داد  اأهمها  ومن  املقبلة  الفرتة  خالل  عليها  الرتكيز  يجب 
من رواد الأعمال امل�ستقبلية، ومتكني ال�سباب من تنمية اأعمالهم بنقل خربات 
جيل الرواد من رجال الأعمال املواطنني الذين �ساركوا بن�سيب وافر يف كتابة 
ق�سة جناح دبي مبا قدموه من جناحات يف العديد من القطاعات القت�سادية 
احليوية، توازياً مع اجلهود املبذولة يف جمال الإع��داد العلمي واملعريف جليل 
�سموه  م��ن��وه��اً  امل�ستقبلية،  ال��ق��ط��اع��ات  �ستى  يف  ال��ن��اب��ه��ة  ال��ع��ق��ول  م��ن  ج��دي��د 
مب�سوؤولية �سباب الوطن يف احلفاظ على مكت�سباته وتكري�س جناحاته ل�سمان 

املكانة الريادية لالإمارات خالل اخلم�سني عاماً املقبلة.
الإم���ارات  م�سرية  دع��م  يف  ي�سهم  وفكر  جهد  لكل  تقديره  ع��ن  �سموه  واأع���رب 
تخدم  حقيقية  م�سافة  قيمة  ويقدم  املن�سود،  امل�ستقبل  نحو  خطاها  وتعزيز 
اأن  �سموه  موؤكداً  املجالت،  و�سمن جميع  اأف��راده،  على  بالنفع  وتعود  املجتمع 
جناح دولة الإمارات كنموذج تنموي فريد متكن خالل خم�سة عقود من حتقيق 
اإجنازات �سخمة نالت تقدير العامل، اعتمد يف جانب كبري منه على ال�سراكة 
امل�سالح  م��راع��اة  على  والقائمة  واخل��ا���س،  احلكومي  القطاعني  ب��ني  القوية 
تراعي  علمية  اأ�س�س  على  والإمكانات  للطاقات  الواعي  والتوظيف  امل�سرتكة 
الظروف واملتغريات الإقليمية والعاملية املحيطة، ويف اإطار من املرونة الكافية 

للتعامل بكفاءة مع تداعياتها.

•• دبي-وام:

اآل  را���س��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اأك��د 
مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 
العطاء والبذل من  اأن قيم  حاكم دبي رعاه اهلل، 
م�سيداً  الإم���ارات،  اأه��ل  نفو�س  يف  املتاأ�سلة  القيم 
النوعية  وامل�����ب�����ادرات  امل��ل��ه��م��ة  ب���الأف���ك���ار  ���س��م��وه 
�سمن  ال�سياق  ه��ذا  يف  امل��وؤ���س�����س��ات  تطلقها  ال��ت��ي 
الذي  اجلهد  اإىل  اإ�سافة  املوؤ�س�سي،  عملها  اإط��ار 
املجتمع وحتقيق  �سبيل خدمة  الأف��راد يف  يبذله 

�ساحله. 
بجائزة  للفائزين  �سموه  تكرمي  خالل  ذلك  جاء 
زعبيل  ق�سر  يف  املجتمع  خلدمة  التقديرية  دبي 
ال�سيخ  �سمو  بح�سور  )ال��ث��الث��اء(  اأم�����س  دب��ي  يف 

حمدان بن حممد بن را�سد اآل مكتوم، ويل عهد 
را�سد  ب��ن  حممد  ب��ن  مكتوم  ال�سيخ  و�سمو  دب���ي، 
جمل�س  رئي�س  نائب  دب��ي  حاكم  نائب  مكتوم،  اآل 

الوزراء وزير املالية. 
را�سد  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  وث��ّم��ن 
م���ن �سملهم  ك���ل  واإ���س��ه��ام��ات  م��ك��ت��وم، ج��ه��ود  اآل 
التكرمي �سمن اجلائزة، وما قاموا به من اأعمال 
خدمية وخريية تعرب عن حُلمة املجتمع وتكاتف 
اأثر  امل��ب��ادرات من  لتلك  واأف���راده، وم��ا  موؤ�س�ساته 
املجتمع وتقدمه،  ي�سهم يف حتقيق رفعة  اإيجابي 
خالل  م��ن  وال��ت��ك��اف��ل  التعا�سد  دع��ائ��م  وتر�سيخ 
واملبادئ  النبيلة  ال��ق��ي��م  ع��ن  ت��ع��رب  نبيلة  اأع��م��ال 
ق��دوة يحتذى  الإم���ارات، ومتثل  لأب��ن��اء  الأ�سيلة 

بها يف جمال العمل التطوعي. 

- 8 مكرمني   
ال�سيخ حممد بن را�سد  ال�سمو  وقد كّرم �ساحب 
"قالدة  مبنحهم  الأف����راد  فئة  �سمن  مكتوم  اآل 
خدمة املجتمع" كاًل من: حممد جمعة النابودة، 
واأ�سرة املرحوم عبيد احللو وت�سلمها حفيده، كما 
�سمل التكرمي �سمن فئة "و�ساح خدمة املجتمع": 
حممد �سعيد الغيث، واملرحوم ال�سيخ حممد نور 

�سيف املهريي، وت�سلمها حفيده. 
"و�سام خدمة املجتمع" كاًل من:  و�سملت جائزة 
جنله،  وت�سلمها  ال��ق��از،  ع��ب��داهلل  حممد  امل��رح��وم 
وعبدال�سالم حممد رفيع �سمن فئة الأفراد ، اأما 
يف فئة املوؤ�س�سات عن ذات اجلائزة فقد كّرم �سموه 
جمموعة ماجد الفطيم، وجمموعة عبدالواحد 

الر�ستماين، بدرع خدمة املجتمع. 

اآل  �سعيد  بن  اأحمد  ال�سيخ  �سمو  التكرمي  ح�سر 
مكتوم، رئي�س هيئة دبي للطريان املدين الرئي�س 
ال�سيخ  و�سمو  الإم��ارات،  الأعلى ملجموعة طريان 
اأح��م��د ب��ن حم��م��د ب��ن را���س��د اآل م��ك��ت��وم، رئي�س 
بن  من�سور  ال�سيخ  و�سمو  لالإعالم،  دبي  جمل�س 
دبي  جمل�س  رئي�س  مكتوم،  اآل  را���س��د  ب��ن  حممد 
الريا�سي.  ويف هذه املنا�سبة، اأعرب معايل الفريق 
�ساحي خلفان متيم، رئي�س جائزة دبي التقديرية 
خلدمة املجتمع عن خال�س ال�سكر والعرفان اإىل 
�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم، 
املجتمعي، وحر�س  العمل  فر�سان  �سموه  لتكرمي 
ال��ق��ي��ادة ال��ر���س��ي��دة ع��ل��ى الح��ت��ف��اء ب��ج��ه��ود رموز 
يف  امللمو�س  دوره���ا  لها  ي��ك��ون  اأن  �سعت  اإم��ارات��ي��ة 

خدمة املجتمع. 

خالل  ع��ك��ف��ت  اجل���ائ���زة  اأن  اإىل  م��ع��ال��ي��ه  ول���ف���ت 
واملوؤ�س�سات  الأف��راد  املتعاقبة على تكرمي  دوراتها 
على  اإيجاباً  تنعك�س  جليلة  اأعماًل  يقدمون  التي 
�ساحب  روؤي���ة  �سمن  ورف��اه��ي��ت��ه،  املجتمع  تنمية 
باأن  مكتوم،  اآل  را���س��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو 
وتنمية  وال��ت��ك��اف��ل  للت�سامن  مدينة  دب��ي  ت��ك��ون 
موؤ�س�سي  عمل  اإىل  اجلهد  ه��ذا  وحتويل  املجتمع 

م�ستدام. 

ُيذكر اأن "جائزة دبي التقديرية خلدمة املجتمع" 
2013 مبر�سوم �سادر عن  العام  تاأ�س�ست يف  قد 
�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم، 
وتهدف اإىل تكرمي الأفراد وال�سركات واملوؤ�س�سات 
اخلا�سة الذين يقدمون خدمات جليلة للمجتمع 
على  بالنفع  تعود  واأعمال  وم��ب��ادرات  برامج  عرب 
الرئي�سية،  القطاعات  العديد من  املجتمع �سمن 

دون ال�سعي لتحقيق ربح مادي من ورائها. 

•• دبي-وام:

التقى �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل ، يف ق�سر �سموه بزعبيل، بح�سور 
رئي�س  دب��ي  اآل مكتوم ويل عهد  را�سد  بن  ال�سيخ حمدان بن حممد  �سمو 
املجل�س التنفيذي لإم��ارة دبي، جمموعة من خريجي المتياز من كليات 

التقنية العليا من خمتلف التخ�س�سات العلمية على م�ستوى الدولة. 
بامتياز،  اجلامعية  درا�ستهم  واختتام  بتفوقهم  اخلريجني  �سموه  وه��ّن��اأ 
يف  للمثابرة  اإياهم  �سموه  داعياً  العملية،  حياتهم  يف  التوفيق  لهم  متمنياً 
من  ما  كل  حتقيق  يف  املعريف  ر�سيدهم  وتوظيف  العلم  منابع  من  النهل 
م الإم��ارات ورفعتها يف خمتلف املجالت، و�سمان ت�سدرها �ستى  �ساأنه تقدُّ

املحافل العاملية كنموذج للدولة �سانعة امل�ستقبل. 
اإىل  اخلريجني  مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  ودع��ا 
لكل  الن��ط��الق  نقطة  ي�سكالن  كونهما  وامل��ع��رف��ة  العلم  ط��ري��ق  موا�سلة 
م�سروع ناجح وكل جهد غايته التميز، موؤكداً �سموه اأن دولة الإمارات مل 
ولن تبخل على اأبنائها مبنحهم ما ي�ستحقون من رعاية واهتمام لتمكينهم 
باأ�سباب النجاح ليكونوا  اأعلى املراتب العلمية والعملية، والأخذ  من تبوء 
الطموحة  تنفيذ خططها  الإم���ارات يف  دول��ة  بها  التي مت�سي  الدفع  ق��وة 
و�سوًل اإىل ما ت�سبو اإليه من تفّوق نوعي يف امل�ستقبل، وحتقيقاً ملا ترجوه 
وت��ق��دم وازده����ار على كافة  ري���ادة  الإم����ارات م��ن  الر�سيدة ل�سعب  ال��ق��ي��ادة 

امل�ستويات. 
الإم���ارات..  ث��روة  اأنتم  الأم���ل..  "اأنتم   : اخلريجني  �سموه خماطباً  وق��ال 

ناع م�ستقبلها.. ب�سواعدكم يعلو البناء.. وباأفكاركم تتقدم الإمارات..  و�سُ
من  وللعامل  واأم��ت��ن��ا  لأهلنا  املن�سود  امل�ستقبل  مالمح  تت�سكل  وبعقولكم 
حولنا.. نريدكم منوذجاً وقدوة لأقرانكم من ال�سباب ولالأجيال القادمة 
يف ال�سعي الدائم نحو الإجناز والنجاح والتميز.. مت�سلحني ب�سالح العلم 

نني بحب الوطن".  واملعرفة وحُم�سّ
ونّوه �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم بالدور البارز لكليات 
التقنية العليا كاأحد ال�سروح العلمية الكبرية يف دولة الإمارات والتي تخرج 

م�سرية  دفع  يف  الوا�سح  اإ�سهامها  لها  كان  التي  القيادات  من  اأجيال  منها 
البناء والتطوير يف دولة الإمارات، و�سمن خمتلف املجالت، معرباً �سموه 
عن تقديره لكادرها الأكادميي املتميز ودوره يف تخريج اأجيال �سابة موؤهلة 
حلمل امل�سوؤولية وال�سطالع باأدوار فاعلة يف حتقيق التطور املن�سود �سمن 

خمتلف القطاعات احليوية، ل�سيما تلك املتعلقة ب�سناعة امل�ستقبل. 
ويف ختام اللقاء الُتقطت ل�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم 
ال�سور التذكارية مع اخلريجني الذين اأعربوا ل�سموه عن خال�س ال�سكر 

ما يحمل من دللت  بكل  اللقاء  بهذا  �سعادتهم  بالغ  موؤكدين  والعرفان، 
اإطار حر�س القيادة الر�سيدة امل�ستمر على حتفيز  الهتمام والت�سجيع يف 
وامل�ساركة  التطوير  م�سرية  م  تقدُّ على  ال�سباب  وت�سجيع  املبدعة  الطاقات 
باإيجابية يف بناء م�ستقبل الإمارات التي ل تبخل اأبداً على اأبنائها بكل ما 

ميكنهم من بلوغ اأعلى درجات النجاح والتميز. 
اآل مكتوم هو  اأن �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد  واأكد اخلريجون 
لبناء  و�سعيهم  وحياتهم  العملي  م�سوارهم  يف  لهم  حقيقي  اإلهام  م�سدر 
م�ستقبلهم كون �سموه القدوة التي يهتدون بها يف م�سمار النجاح والتميز، 
الإم��ارات وتقدمها  رفعة  تاأكيد  �سبيل  ببذل كل جهد ممكن يف  متعهدين 
وتكري�س مكانتها املرموقة بني الأمم وال�سعوب القادرة على �سنع م�ستقبل 

اأف�سل للب�سرية جمعاء. 
التقنية  ك��ل��ي��ات  م��ن  الم��ت��ي��از  خل��ري��ج��ي  العلمية  التخ�س�سات  و���س��م��ل��ت 
الهند�سة  وتكنولوجيا  املعلومات  ونظم  تقنية  الدولة  م�ستوى  على  العليا 
الكهربائية والهند�سة اللوج�ستية وحتليل املعلومات الإدارية وتكنولوجيا 
هند�سة الطريان وهياكل املحركات وحلول الأعمال وتكنولوجيا الهند�سة 
اجلنائية  والأن��ظ��م��ة  والأم����ن  وامل��ال��ي��ة  والت�سويق  واملحا�سبة  امليكانيكية 
التطبيقي  والإع���الم  التطبيقي  والت�سال  املدنية  الهند�سة  وتكنولوجيا 
والعلوم البيطرية وتكنولوجيا الهند�سة املدنية وغريها من التخ�س�سات 

التي تخدم توجهات �سناعة امل�ستقبل يف دولة الإمارات. 
ح�سر اللقاء معايل الدكتور عبدالرحمن بن عبداملنان العور وزير املوارد 
الدكتور  و�سعادة  العليا،  التقنية  كليات  جممع  رئي�س  والتوطني  الب�سرية 

في�سل العيان مدير جممع كليات التقنية العليا. 

حممد بن را�سد :
وطن ُيعلي قيم العطاء والتعاون والتعاي�س يف  والزائر  للمقيم  الكرمي  العي�س  مقومات  توفري  على  • نعمل 

الأفكار الداعمة مل�سرية التنمية ال�ساملة .. ون�ساندها ل�سنع اإجنازات تعزز الريادة الإماراتية يف كل املجالت بكل  • نرّحب 
مقومات النجاح القت�سادي للمرحلة املقبلة .. واإعداد اأجيال جديدة من رواد الأعمال امل�ستقبلية وتفعيل  املعوقات  كل  تذليل  على  • حري�سون 



االربعاء   16  نوفمبر    2022  م   -    العـدد   13699  
Wednesday   16    November    2022   -  Issue No 13699

04

اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي- وام:

اأكدت معايل مونيكا موت�سفاجنوا وزيرة الإعالم والدعاية والإذاعة يف جمهورية 
امل�ستدامة يف  اأن �سناعة الإع��الم باتت اليوم حمركا رئي�سيا للتنمية  زميبابوي 
املجتمعات. وقالت معاليها - يف حوار مع وكالة اأنباء الإمارات “وام” مبنا�سبة 
انطالق اأعمال الكوجنر�س العاملي لالإعالم اأم�س- اإن الكوجنر�س مبا ي�سمه من 
كوكبة من املبدعني واملخت�سني واملوؤثرين من خمتلف اأنحاء العامل يوفر من�سة 
مهمة وثرية ل�ست�سراف م�ستقبل هذه ال�سناعة الواعدة والعمل معا من اأجل 

تعزيزها وتطويرها ب�سكل م�ستمر.
يف  للم�ساركة  دع��وت��ن��ا  على  الإم�����ارات  دول���ة  اإىل  بال�سكر  " اأت��وج��ه   : واأ���س��اف��ت 
البارز مينحنا فر�سة ثمينة  العاملي لالإعالم فهذا احلدث الدويل  الكوجنر�س 
من اأجل بلورة عالقات بناءة مثمرة وم�ستدامة مع موؤثرين وفاعلني يف قطاع 

�سناعة الإعالم على ال�سعيدين الإقليمي والعاملي".
وتابعت : " �سعار زميبابوي بقيادة فخامة الرئي�س امير�سون منانغاغوا هو "لن 
ل��الإع��الم منارة  العاملي  الكوجنر�س  ن��رى يف  الركب" ونحن  اأح��دا خلف  ن��رتك 

عاملية مهمة ن�ستعر�س خاللها روؤيتنا للم�ستقبل وتطلعاتنا التنموية ، كما ي�سكل 
الكوجنر�س اأي�سا فر�سة من اأجل تعزيز الت�سامح والتعاي�س وتر�سيخ هذه القيم 
اأجل تعزيز الوحدة يف جمتمعنا والعمل يدا بيد من  التي نوؤمن باأهميتها من 

اأجل الزدهار والتقدم والنمو".
والعمل  للتعلم  من�سة  اأي�سا  ي�سكل  لالإعالم  العاملي  الكوجنر�س  اأن  واأو�سحت 
امل�سرتك يف مواجهة التحديات احلالية ، والتعرف على روؤية الأجيال القادمة 
اأدوات تكنولوجية عديدة ومل يعد  اأ�سبحت متتلك  الأجيال  ، فهذه  للم�ستقبل 
الأمر يقت�سر بالن�سبة لها على م�ساهدة التلفاز اأو قراءة ال�سحف واإمنا تتطلع 
اأجل  م��ن  نعمل  اأن  علينا  يجب  املعلومة  لنقل  ومبتكرة  ج��دي��دة  حا�سنة  اإىل 
اأن الإع��الم التقليدي  " يف هذا ال�سدد نرى  توفريها لهم. واأ�سافت معاليها : 
العاملي  الكوجنر�س  لنا  ، ويتيح  البقاء  اأجل  يواجه حتديات عديدة ويعاين من 
لالإعالم الفر�سة من اأجل التباحث يف هذا الأمر احليوي وتبادل الآراء والقيام 
مبا ي�سبه الع�سف الذهني من اأجل حماية �سناعة الإعالم يف العامل وبلورة روؤية 

ا�ست�سرافية لتطويرها وتعزيزها".
قالت   ، به من �سناعات  يرتبط  وما  الإع��الم  روؤيتها لال�ستثمار يف قطاع  وعن 

معاليها : " نوؤمن باأهمية تعزيز ال�ستثمار يف قطاع الإعالم وتطوير عملية نقل 
املعلومة للم�ساهدين ، فتقدم الأمم بات مرتبطا ب�سكل كبري مبدى قدرتها على 
الرقمية  التقنيات  من  وال�ستفادة  التنموية  م�ساراتها  يف  التكنولوجيا  تطويع 
ومتجددة  م��ت��ط��ورة  اإع��الم��ي��ة  �سناعة  دع��ائ��م  لرت�سيخ  ال�سطناعي  وال��ذك��اء 

ومربحة".
الذي ي�سهده قطاع  للنمو  ال�سديدين  اإعجابها وتقديرها  واأعربت معاليها عن 
متطورة  اإعالمية  منظومة  متتلك  اأ�سبحت  التي  الإم����ارات  دول��ة  يف  الإع���الم 
وفق اأعلى املعايري العاملية ، واليوم نحن يف زميبابوي نتطلع اإىل تعزيز قطاعنا 
الإعالمي اأي�سا فعلى �سبيل املثال خالل ال�سنوات الأربع املا�سية منحنا تراخي�س 
الإميان  من  انطالقا  التليفزيونية  والقنوات  الإعالمية  ال�سركات  من  للعديد 
العميق باأهمية هذا القطاع ودوره احليوي واملهم يف حتقيق التنمية امل�ستدامة 
روؤية  بلورة  يف  لالإعالم  العاملي  الكوجنر�س  ل��دور  روؤيتها  وعن  املجتمعات".  يف 
ا�ست�سرافية مل�ستقبل القطاع ، قالت معاليها : " عندما ينجح حدث يف جمع اأكرث 
من 1200خبري وخمت�س ومعني بال�ساأن الإعالمي من خمتلف اأنحاء العامل 
، فاإننا منتلك فر�سة مثالية من اأجل �سياغة روؤية وا�سحة مل�ستقبل هذا القطاع 

واآفاق تعزيزها وتطويره ، فالإعالم يف امل�ستقبل يجب اأن يت�سلح مبقومات النمو 
والذكاء  احلديثة  والتكنولوجيا  الرقمية  التقنيات  على  يرتكز  واأن  امل�ستدام 
ال�سطناعي يف عمله واأن يعتمد ب�سكل كبرية على تعزيز �سغف ال�سباب والأجيال 

القادمة بهذه ال�سناعة".
الن�سخة  تنظيم  على  الإم���ارات  لدولة  وتقديرها  �سكرها  عن  معاليها  واأع��رب��ت 
الأوىل من الكوجنر�س العاملي لالإعالم ، موؤكدة على العالقات الثنائية املتميزة 

التي جتمع بني دولة الإمارات وزميبابوي.
واأ�سارت اإىل اأن دولة الإم��ارات تعد ثاين اأكرب �سريك جتاري لبالدها .. معربة 
امل�سرتك  التعاون  العاملي لالإعالم يف تعزيز  الكوجنر�س  باأن ي�سهم  عن تطلعها 

بني البلدين لي�س على ال�سعيد الإعالمي فح�سب واإمنا يف خمتلف القطاعات.
وب��ي��ن��ت اأن ه���ذا احل���دث ال��ع��امل��ي ال��ف��ري��د مي��ن��ح ال��ف��ر���س��ة ل��زمي��ب��اب��وي م��ن اأجل 
من  لزيارتها  ال�سائحني  وا�ستقطاب  الكبرية  ال�سياحية  مقوماتها  ا�ستعرا�س 
خمتلف اأنحاء العامل وكذلك حتفيز ال�ستثمارات يف خمتلف القطاعات ، موؤكدة 
واإمن��ا متتد  الإع���الم فح�سب  على قطاع  تقت�سر  ل  الكوجنر�س  ه��ذا  فوائد  اأن 

لت�سمل خمتلف القطاعات.

وزيرة االإعالم يف زميبابوي لـ)وام( : 

الكوجنر�س ملتقى للمبدعني .. و�سناعة الإعالم حمرك للتنمية امل�ستدامة

•• اأبوظبي-وام:

تزامنا  اأبوظبي  يف  املتقدمة  والدرا�سات  لالأبحاث  امل�ستقبل  مركز  اأ�سدر 
مع انطالق اأعمال الكوجنر�س العاملي لالإعالم درا�سة جديدة حتت عنوان 
امليتافري�س .. م�ستقبل العمران الب�سري يف عامل ما بعد الإنرتنت للدكتور 
خاللها  م��ن  �سلط  التكنولوجية،  ال��ت��ط��ورات  وح��دة  رئي�س  خليفة  اإي��ه��اب 

ال�سوء على خ�سائ�س هذا العامل اجلديد.
العوامل  من  متناهية  ل  جمموعة  هو  امليتافري�س  اأن  الدرا�سة  واأو�سحت 

الفرتا�سية، ميكن اإن�ساوؤها عرب م�ساحات خمتلفة داخل الإنرتنت.
العامل اجلديد عرب  اإىل ذلك  الدخول  ب��دًل من  اأن��ه  اإىل  الدرا�سة  ولفتت 

�سا�سات الكمبيوتر واأجهزة الهواتف الذكية، �سوف يتم الدخول اإليه عرب 
نظارات الواقع الفرتا�سي، التي يتم ا�ستخدامها يف األعاب الفيديو حالياً، 
لكن بدًل من ا�ستخدامها كو�سيلة للعب، �ستتم اإعادة ت�سميمها لكي ت�سبح 
تقنيات  دمج  و�سيتم  بالإنرتنت،  مت�سلة  فت�سبح  الذكية،  للهواتف  بدياًل 

الواقع املعزز معها، فين�ساأ عامل خمتلط هو املتيافري�س.
واأكدت الدرا�سة اأن العامل بات مهياأ بالفعل من خالل انت�سار ثقافة العمل 
والتعليم والت�سوق عرب الإنرتنت، وكون احلياة الإن�سانية بات جزءا كبريا 
بالتكنولوجيا  مرتبطة  �سناً  الأق��ل  الأجيال  واأ�سبحت  لين"،  "اأون  منها 
اأكرث من كونها مرتبطة مبمار�سة الهوايات التقليدية كالريا�سة والر�سم. 
والتي  امليتافري�س  ع��امل  خ��الل  م��ن  الب�سر  ح��ي��اة  ال��درا���س��ة  وا�ستعر�ست 

و�سفتها باخلالية من امل�ساكل، حيث ي�ستطيع ال�سخ�س حتقيق طموحاته 
وبناء حياته املثالية، اإل اأن الدرا�سة حذرت من البتعاد عن احلياة الواقعية 
اأنواعها، حيث  ب�ستى  الإن�سانية  والتفاعالت  الأر���س  والتحول عن عمران 

بيئة امليتافري�س كلها م�سطنعة ومرتبة وفق خيال امل�ستخدم ورغبته.
بهذه  ي�����س��ارك  املتقدمة  والأب���ح���اث  ل��ل��درا���س��ات  امل�ستقبل  م��رك��ز  اأن  ي��ذك��ر 
الذي  لالإعالمي"  العاملي  "الكوجنر�س  من  الأوىل  الن�سخة  يف  الدرا�سة 
مينح الفر�سة ملوؤ�س�سات الإعالم املختلفة لبحث ال�سراكات و�سبل التعاون 
�سناعة  رواد  م��ن  نخبة  وي�سم  الإع���الم،  و�سائل  تطوير  اآل��ي��ات  تعزيز  يف 
الأكادمييني  اإىل  بالإ�سافة  العامليني  وامل��وؤث��ري��ن  واملتخ�س�سني  الإع���الم 

وال�سباب وطلبة اجلامعات.

امل�ستقبل ي�سدر درا�سة حول امليتافري�س تزامنا مع الكوجنر�س العاملي لالإعالم

•• اأبوظبي-وام: 

املنتدب  والع�سو  الرئي�س  نائب  امل���ّري،  غ��امن  منى  �سعادة  اأك���دت 
الإع��الم��ي حلكومة  للمكتب  العام  واملدير  ل��الإع��الم،  دب��ي  ملجل�س 
دولة  باأهمية كبرية يف  الإع��الم يحظى  اأن م�ستقبل قطاع  دب��ي.. 
الركائز  اأح���د  ي��ع��د  التعليم  اأن  ك��م��ا   ، م��ه��م  ت��اأث��ري  ول���ه  الإم�����ارات 
وواِع،  مثقف  جيل  واإع��داد  الدولة  يف  ال�سباب  لتاأ�سي�س  الرئي�سية 
م�ستقبلية  روؤي��ة  ذات  قيادة  تديرها  امل�ستقبلية  ال��دول  اأن  وقالت 

مثل الإمارات. 
واأ�سافت �سعادتها خالل م�ساركتها بجل�سة “ال�ستثمار يف املهارات 
على  الغد”،  اإع��الم  يف  للعمل  لإع��داده��م  اليوم  ل�سباب  الإبداعية 
هام�س جل�سات اليوم الأول ملنتدى الكونغر�س الإعالمي العاملي، 
اأن الإم��ارات ت�ستثمر يف قطاعات امل�ستقبل والذي يبداأ بالإن�سان، 

بن  من�سور  ال�سيخ  �سمو  رعاية  حتت  الرائدة  امل��ب��ادرات  كانت  لذا 
اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير ديوان الرئا�سة؛  زايد 
وتهدف تلك املبادرات والربامج الوطنية لتدريب الإعالميني من 
اأجل خلق فر�س واعدة لكفاءات �سابة جديدة ، موؤكدة اأن مبادرات 
العربي  ال��وط��ن  م�ستوي  علي  واإقليمية  عاملية  امللهمة  الإم����ارات 

ولي�ست حملياً فقط. 
اإي�سال  اأهمية  اإىل  ل��الإع��الم،  دب��ي  جمل�س  رئي�س  نائب  واأ���س��ارت 
امل��ع��ل��وم��ة ع��ن ط��ري��ق ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا احل��دي��ث��ة، وال���س��ت��ف��ادة من 
اأ�سحى  ال���ذي  ال�سباب  م��ه��ارات  �سقل  يف  للم�ساعدة  اإمكانياتها 
ي�ستقبل املعلومة عرب هاتفه اجلوال ، داعية اإيل �سرورة تدري�س 
املواد التي ت�ساعد على فهم خوارزميات من�سات ال�سو�سيال ميديا 
اإيل اجلمهور  اإي�ساله  املجتمع، وكيفية  يفيد  وبث حمتوي موؤثر 
ع�سيب  بوقت  مي��ر  ال��ع��امل  اأن  اإىل  �سعادتها  ولفتت  امل�ستهدف.  

اأقل  ال�سباب  واأن  ، خا�سة  التحديات  الكثري من  ال�سباب  ويواجه 
من 24 عاما ت�سل ن�سبتهم اإىل 60 % ، م�سددة على �سرورة نقل 

الوجه الإيجابي للدول العربية واإعطاء الفر�سة لل�سباب. 
املوؤ�س�سات  دور  ح��ول  روي���رتز  معهد  ن�سرها  درا���س��ة  اإىل  واأ���س��ارت 
اأنه  اإىل  ب��دوره��ا  ن��وه��ت  وال��ت��ي   ، احل���ايل  الع�سر  الإع��الم��ي��ة يف 
ان��ت��اج املوؤ�س�سات الإع��الم��ي��ة للمواد  ت��ب��دل احل���ال ف��ب��دًل م��ن  ق��د 
الإخبارية؛ اأ�سبح املتحكم يف ن�سرها من�سات التوا�سل الجتماعي، 
التحدي  ذلك  ملواجهة  ال�ستعداد  ت�ستوجب  القادمة  املرحلة  واأن 

بني و�سائل الإعالم التقليدية ومن�سات التوا�سل الجتماعي. 
ال��رق��م��ي ���س��روري وم��رح��ل��ة مهمة للريادة  ال��ت��ح��ول  اأن  واأردف����ت 
 ، اإليه مبكراً  املتحدة  العربية  الإم���ارات  دول��ة  له  وه��و ما اجتهت 
القطاعات  ال�سباب يف كل  امل�سوؤولني يف م�ساعدة  موؤكدة على دور 

وتوجيههم. 

•• اأبوظبي-وام: 

لالإعالمي  العاملي  الكونغر�س  �سهد 
مذيع  اأول  ق���دم���ه  ت��ف��اع��ل��ي��اً  ح�������واراً 
حممد  ���س��ع��ادة  م���ع  "ميتافري�سي" 
ع�����ام وكالة  م���دي���ر  ال���ري�������س���ي  ج�����الل 
اللجنة  "وام" رئي�س  الإم����ارات  اأن��ب��اء 
وذلك  ل�"الكونغر�س"  املنظمة  العليا 
الواقع  بني  جتمع  تقنيات  با�ستخدام 

املادي والفرتا�سي املعزز. 
"حمد" عرب  وطل املذيع الفرتا�سي 
قائال  اللقاء  خالل  امليتافري�س  عامل 
" لطاملا حلمت فيما م�سى اجلمع بني 
واإجراء  والف��رتا���س��ي  امل���ادي  العاملني 
ح����وار ا���س��رتات��ي��ج��ي.. ي�����س��رين ك���اأول 
حماور ميتافري�سي التعرف اأكرث من 
بحواري  لالإعالم  العاملي  الكونغر�س 
ال��ت��ف��اع��ل��ي م���ع ���س��ع��ادة حم��م��د جالل 

الري�سي. 
وفيما يلي ن�س احلوار : 

اأين  م��ن  امليتافري�سي:  امل��ح��اور   - ���س 
جاءت فكرة تنظيم الكونغر�س العاملي 

لالإعالم؟. 
العاملي  الكونغر�س  فكرة  انطلقت   - ج 
م��ن امل�����س��وؤول��ي��ة ال��ع��امل��ي��ة ال��ت��ي تلتزم 
الب�سرية  بها دولة الإم��ارات يف تنمية 
املجتمعات  وتنمية  و�سعادتها  جمعاء 
امل���ج���الت ل���س��ي��م��ا قطاع  يف خم��ت��ل��ف 
حتقيق  يف  رئي�سي  كمحرك  الإع����الم 
امل�سوؤولية  وهذه  وال�ستقرار  الزدهار 
العاملية جتاه الإن�سانية هي نهج را�سخ 
�سيدي  برئا�سة  الإم��ارات  دولة  لقيادة 
�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد 
اآل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل". 
لتوجيهات  وترجمة  ال�سياق  ه��ذا  ويف 
�سمو ال�سيخ من�سور بن زايد اآل نهيان 
ن��ائ��ب رئ��ي�����س جم��ل�����س ال������وزراء وزير 

ت��ن��ظ��م جمموعة   - ال��رئ��ا���س��ة  دي�����وان 
اأنباء  وك���ال���ة  م���ع  ب��ال�����س��راك��ة  اأدن���ي���ك 
العاملي  ال��ك��ون��غ��ر���س  "وام"  الإم�����ارات 
لالإعالم بعد درا�سة متاأنية ملا حتتاجه 
ب�سكل  والعامل  ب�سكل خا�س  منطقتنا 
عام من حلول م�ستدامة لالإ�سكاليات 
املعا�سرة لتمكني املوؤ�س�سات الإعالمية 
الوجه  الهادفة على  اأداء ر�سالتها  من 

الأمثل. 
كما اأن الكونغر�س العاملي لالإعالم هو 
حدث فريد من نوعه يف املنطقة كونه 
ي�ستمل على موؤمتر ومعر�س ويجمع 
اخل����رباء وامل��خ��ت�����س��ني وامل��ه��ت��م��ني من 
ال���ع���امل وغ���رب���ه، وم����ن جنوبه  ���س��رق 
اجلماعي  ال��ع��م��ل  م��ت��خ��ذا  و���س��م��ال��ه 
لتقوم  اأ�سا�سية  ركيزة  وال�سرتاتيجي 
املوؤ�س�سات الإعالمية باأدوارها املنوطة 
وتلبية  ال���ت���وق���ع���ات  حت��ق��ي��ق  يف  ب���ه���ا 
واملعلوماتية  امل��ع��رف��ي��ة  الح��ت��ي��اج��ات 
امل������ت������زاي������دة ل����ك����ل ف�����ئ�����ات و�����س����رائ����ح 

املجتمعات. 
����س- امل���ح���اور امل��ي��ت��اف��ري���س��ي : اإع���الم 
ا�سرتاتيجي  ج��م��اع��ي  وع��م��ل  ه����ادف 
ي���دف���ع���ن���ي ل����ل���������س����وؤال: مل�������اذا اخ����رتمت 
الإعالم"  ق��ط��اع  م�ستقبل  "�سياغة 
ك�سعار للدورة الأوىل من هذا التجمع 

العاملي يف الإعالم؟.. 
العربية  الإم�����������ارات  دول������ة  لأن  ج- 
اإطار  يف  تعمل  واأب�����داأ  دائ���م���اً  امل��ت��ح��دة 
وت�سخري  ومن��ائ��ه��ا،  الب�سرية  خ��دم��ة 
والتقنيات  الإعالمية  التكنولوجيات 
الت�سالية يف دفع اجلهود الدولية نحو 
دون  للجميع  اأف�سل  �سناعة م�ستقبل 
ي�ستدعي  الإع���الم  قطاع  ولأن  متييز 
الإعالمية  امل��وؤ���س�����س��ات  جميع  تكاتف 
والتلفزيونية  والإذاع���ي���ة  ال�سحفية 
واإجراءات  �سيا�سات  لو�سع  والرقمية 

الر�سالة،  م�����س��داق��ي��ة  ت�سمن  ع��امل��ي��ة 
املعلومات  ودق������ة  الأخ�����ب�����ار  و����س���ح���ة 
على  واملمار�سات  الإج���راءات  وحوكمة 
نحو ي�ستفيد منه اجلميع يف خمتلف 

قارات العامل. 
قطاع  م�ستقبل  �سياغة  ف���اإن  ول��ه��ذا 
الإع���الم لي�س حم�سورة يف دول��ة عن 
اأخرى، اأو يف اإقليم عن اآخر بل ت�سمل 
هو  اليوم  ع��امل  لأن  العامل  دول  كافة 
عامل مت�سل ببع�سه البع�س ومرتبط 
ومتاأثر  والب���ت���ك���ارات،  ب��الخ��رتاع��ات 
اأي منطقة  ت��ق��ع يف  ال��ت��ي  ب���الأح���داث 

جغرافية يف عاملنا الواحد. 
اأهمية  ما  امليتافري�سي:  امل��ح��اور  ���س- 
ال��ع��امل��ي لالإعالم  ال��ك��ون��غ��ر���س  وج����ود 
الفعاليات  فيها  تتنوع  رائ��دة  دول��ة  يف 
�سعادة  ال��ك��ربى؟  العاملية  والأح�����داث 

املدير العام: 
ل���الإع���الم  ال���ع���امل���ي  ال���ك���ون���غ���ر����س   - ج 
والفعاليات  ل����الأح����داث  م��ك��م��ل  ه���و 
الأخرى يف الدولة وكل هذه الأحداث 
جوهرها  يف  تعك�س  اإمن��ا  والفعاليات؛ 
الر�سالة احل�سارية والإن�سانية لدولة 
الإم����ارات، م��ن خ��الل اإث���راء التجربة 
املعرفية اإمياناً باأهمية العمل التعاون 
التخ�س�سي  والتكامل  ال�سرتاتيجي 

يف �سناعة الإعالم. 
اأولوية  فدولة الإمارات توؤمن بوجود 
واملعارف  اخل��ربات  تبادل  نحو  عاملية 
والعلوم بني جميع اجلهات وال�سركات 
ال��ع��ام��ل��ة يف ق��ط��اع الإع����الم مبختلف 
جم�����الت�����ه ال�������س���ح���ف���ي���ة والإذاع������ي������ة 
واملن�سات  وال��رق��م��ي��ة  وال��ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة 

الجتماعية. 
العاملي  للكونغر�س  كمنظمني  ونحن 
العمل  ب���اأه���م���ي���ة  ن����وؤم����ن  ل�����الإع�����الم 
التحديات  م���واج���ه���ة  يف  ال��ت�����س��ارك��ي 

والجتماعية  والقت�سادية  ال�سيا�سية 
�ساحبت  ال�����ت�����ي  وال���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ة 
الذكية  وال��ربام��ج  التقنية  التطورات 
ع���ل���ى م���ن���ظ���وم���ة ال���ع���م���ل الإع����الم����ي 

املوؤ�س�سي. 
������س- امل����ح����اور امل���ي���ت���اف���ري����س���ي: م����اذا 
لالإعالم  العاملي  الكونغر�س  �سي�سيف 

لقطاع �سناعة الإعالم؟.. 
العاملي  ال���ك���ون���غ���ر����س  ���س��ي�����س��ي��ف  ج- 
ل��الإع��الم ع���دة اأم����ور ل��ق��ط��اع �سناعة 
الإع���الم اأوج��زه��ا يف ال��ت��ايل " تو�سيع 
ل�سمان  ال���ع���امل���ي���ة  امل�������س���ارك���ة  دائ�������رة 
م����ن جميع  ال���ق�������س���وى  ال�����س����ت����ف����ادة 
املرتبطة  والب�����ت�����ك�����ارات  اخل��������ربات 
ب�سناعة الإعالم. و ربط �سرق العامل 
مع غربه و�سماله مع جنوبه حماكياً 
القارات،  خمتلف  يف  املمار�سات  جميع 
يف  اجلماعي  التفكري  باأهمية  اإمي��ان��اً 
ت��وف��ري اأك���رب ق��در ممكن م��ن احللول 
الإب���داع���ي���ة ل��ل��ت��ح��دي��ات امل��ع��ا���س��رة يف 
الإ�سهام  اإىل  اإ���س��اف��ة  الإع����الم  ق��ط��اع 
وت�سورات  روؤى  و���س��ع  يف  الإي��ج��اب��ي 
م�ستقبلية لالرتقاء بالعمل الإعالمي 
�ستى جمالته. ف�سال عن تطوير  يف 
�سناعة قطاع الإعالم حملياً واإقليمياً 
ودول���ي���اً ب��ح��ك��م ال��ت��ع��رف ع��ل��ى اأح���دث 
م����ن جهة،  ال��ت��ق��ن��ي��ات والب����ت����ك����ارات 
اأف�سل  وم��ن��اق�����س��ة  اخل�����ربات  وت���ب���ادل 

املمار�سات العاملية من جهة اأخرى". 
ماذا  على  امليتافري�سي:  امل��ح��اور  ���س- 

يركز الكونغر�س العاملي لالإعالم؟.. 
لالإعالم  العاملي  الكونغر�س  يركز  ج- 
على جمموعة من الركائز الأ�سا�سية، 
تتناول  ن��ق��ا���س��ي��ة  ج��ل�����س��ات   ": م��ن��ه��ا 
الإعالمية  وال��ق�����س��اي��ا  امل�����س��ائ��ل  اأه����م 
اإىل  اإ�سافة  ال��ع��امل  ق���ارات  يف خمتلف 
الخ���رتاع���ات والب���ت���ك���ارات يف جمال 

ت�سخري  وكيفية  والإع����الم،  الت�����س��ال 
ك���ل ذل���ك يف خ��دم��ة ال��ب�����س��ري��ة يف كل 

اأنحاء العامل". 
كما يركز احلدث الدويل على تقدمي 
ور�س عمل احرتافية ملجموعة وا�سعة 
م���ن ال�����س��ح��ف��ي��ني والإع���الم���ي���ني من 
تنمية  اإىل  اإ���س��اف��ة  ال���ق���ارات  خمتلف 
قدرات ال�سباب عرب الربامج التدريبية 
ال�سحافة  جم����الت  يف  امل��ت��خ�����س�����س��ة 
والتوا�سل  وال��ت��ل��ف��زي��ون  والإذاع��������ة 
الج���ت���م���اع���ي ف�������س���ال ع����ن ال���ت���ع���اون 
التخ�س�سي  والتكامل  ال�سرتاتيجي 
عرب اإبرام اتفاقيات التعاون ومذكرات 
املوؤ�س�سات  خم��ت��ل��ف  ب����ني  ال����ت����ع����اون 
العاملية  ال�سركات  وك��ربى  الإعالمية 
ذهني  ع�����س��ف  ج��ل�����س��ات  اإىل  اإ����س���اف���ة 
الإعالم،  م�ستقبل  مبخترب  مرتبطة 
واملخت�سني  اخل������رباء  ف��ي��ه  ي��ن��اق�����س 
الربامج  لو�سع  املعا�سرة  التحديات 
يف  منها  وي�ستفاد  املنا�سبة،  وامل��ب��ادرات 

كل دول العامل. 
ور�س عمل  امليتافري�سي:  املحاور  �س- 
عديدة يف الكونغر�س العاملي لالإعالم، 
الإع�����الم  ���س��ن��اع��ة  لأن  ج-  مل���������اذا؟..  
حتتوي  اأن  حر�سنا  ول��ذل��ك  م��ت��ع��ددة 
التدريبية  وال����ربام����ج  ال��ع��م��ل  ور�����س 
على جميع التخ�س�سات ذات العالقة 
ع��ام��ة جت��م��ع جميع  ت��وج��د ور�����س  اإذ 
توجد  كما  الإع��الم��ي��ة،  التخ�س�سات 
ور�س متخ�س�سة لل�سحفيني واأخرى 
ه����و مرتبط  م����ا  وم���ن���ه���ا  ل��ل��م��ذي��ع��ني 
مواقع  يف  امل���وؤث���ري���ن  ب���الإع���الم���ي���ني 

التوا�سل الجتماعي. 
تدريبية  ب���رام���ج  ل��دي��ن��ا  ت���وج���د  ك��م��ا 
يف  مهاراتهم  و�سقل  ال�سباب  لتمكني 
كال�سحافة  املتنوعة  الإع��الم  ميادين 
واملن�سات  وال���ت���ل���ف���زي���ون  والإذاع����������ة 

الرقمية واإن�ساء املحتوى. 
يقدمها جمموعة من  ال��ور���س  وه��ذه 
ل�سمان  العامليني  وامل��درب��ني  اخل��رباء 
توفري DIV ال�ستفادة الق�سوى من 
الربامج التدريبية امل�سممة وانعكا�س 
"الإعالمي"  امل��ت��درب  اأداء  على  ذل��ك 

وجودة اإنتاجه ومتيز موؤ�س�سته. 
امل��ي��ت��اف��ري���س��ي: من�سبة  امل���ح���اور  ����س- 
العاملي  ال��ك��ون��غ��ر���س  يف  ل��الب��ت��ك��ارات 

لالإعالم ما اجلديد فيها؟.. 
ج- اجلديد يف من�سة البتكارات هو يف 
عامل الت�سال والإعالم واأق�سد بذلك 
والتكنولوجيات  الت�سالية  التقنيات 
كتابة  يف  امل�����س��ت��خ��دم��ة  الإع����الم����ي����ة 
ال�سور  وحت���ري���ر  اخل���ربي���ة  ال��ق�����س��ة 
واإنتاج الفيديو ونقل احلدث وتوظيف 
امل�������وؤث�������رات ال�������س���وت���ي���ة وا����س���ت���خ���دام 
الذكية  وال��ربام��ج  الإ���س��اءة  جتهيزات 
وتطبيقات التوا�سل الجتماعي لي�س 
ما هو  اأي�ساً حماكاة  بل  ه��ذا فح�سب 
���س��ي��ح�����س��ل يف قطاع  ال�����ذي  اجل���دي���د 
ت�سخري  يتم  وكيف  الإع���الم؟  �سناعة 
املحتويات  اإن�������س���اء  يف  اجل���دي���د  ه����ذا 

الإعالمية املتنوعة. 
وامل��ه��م يف ه��ذه املن�سة اأن��ه��ا ت��اأت��ي من 
وال�سركات  الإع���الم���ي���ة  امل��وؤ���س�����س��ات 
بالبتكارات  املعنية  ال��ك��ربى  التقنية 
والخ����رتاع����ات ك�������اأدوات جت��ع��ل حياة 
الإعالمية  وال��ت��ج��رب��ة  اأ���س��ه��ل  ال��ن��ا���س 

اأف�سل واأكرث تاأثرياً. 
����س- امل���ح���اور امل��ي��ت��اف��ري���س��ي: خمترب 
الإع���������الم، خم���ت���رب مغلق  م�����س��ت��ق��ب��ل 
ملجموعة من اخل��رباء يف الإع��الم، ما 

هدفهم؟.. 
الأ�سمى  والهدف  ال�ساغل  ال�سغل  ج- 
خل��رباء خمترب م�ستقبل الإع��الم هو 
قطاع  يف  املعا�سرة  التحديات  درا���س��ة 

املنا�سبة  احل���ل���ول  ل��و���س��ع  الإع�������الم 
ع��ل��ى م�����س��ت��وى ع���امل���ي، ول��ي�����س حكراً 
غريها  دون  ج��غ��راف��ي��ة  منطقة  ع��ل��ى 
لأن ق��ط��اع الإع�����الم ف��ي��ه ال��ك��ث��ري من 
م�ستويات،  ع����دة  ع��ل��ى  الإ����س���ك���ال���ي���ات 
والقت�سادية  ال�سيا�سية  كالإ�سكاليات 
واآثارها  النف�سية  وحتى  والجتماعية 
م��ا يتطلب وجود  وه��و  الأف����راد،  على 
�سمري جمعي نحو التفكري الإيجابي 
ل��درا���س��ة م��ث��ل ه���ذه الإ���س��ك��ال��ي��ات من 
اإىل  ك����اف����ة اجل������وان������ب، وال�����و������س�����ول 
اأ�سداء  لها  يكون  م�سرتكة  م��ب��ادرات 
بالقبول  وحت���ظ���ى  وا����س���ع���ة،  ع���امل���ي���ة 
الإيجابية  اأث��اره��ا  لتكري�س  وال��دع��م 

على املجتمعات كافة. 
م�ستقبل  خم���ت���رب  ف����ك����رة  ول�����ذل�����ك، 
الإعالم قائمة على مناق�سة مفتوحة 
ب���ني جمموعة  ���س��ري��ح��ة  وم��ك��ا���س��ف��ة 
خمتارة من اخلرباء من جميع قارات 
املاثلة  ال��ت��ح��دي��ات  يف  للنظر  ال��ع��امل 
التي ت�ستوجب عمل جماعي مرتابط 
ال�ستفادة  ب���اجت���اه  ي��دف��ع  وم�����س��ت��م��ر 
املثلى من اإمكانيات التقنيات احلديثة 
خلدمة  الإع�����الم�����ي�����ة  وال�����و������س�����ائ�����ل 

املجتمعات ورقيها. 
��������س- امل������ح������اور امل����ي����ت����اف����ري�����س����ي: ما 
املقرتحات  اأو  امل��ت��وق��ع��ة  امل���خ���رج���ات 
التي  النوعية  الإع��الم��ي��ة  وال��ربام��ج 
اأن  العاملي لالإعالم  الكونغر�س  ي�سعى 

ي�ساركها العامل اأجمع؟.. 
ال���ع���امل���ي  ال����ك����ون����غ����ر�����س  ي�������س���ع���ى  ج- 
�سلبة  اأر���س��ي��ة  تاأ�سي�س  اإىل  ل��الإع��الم 
م����ن اخل����ط����اب الإع�����الم�����ي ال����ه����ادف، 
الإعالمية  الو�سائل  كافة  م�ستثمراً 
والربامج  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة  والأدوات 
ال��ذك��ي��ة لإث����راء جت��رب��ة الإن�����س��ان "يف 
م�سامني  م��ع  العامل"  م��ن  مكان  اأي 

باحرتافية  ُت�سنع  حقيقية،  اإعالمية 
عالية، وت�ساغ مبهنية فائقة، وحتظى 
مب�����س��داق��ي��ة ع��امل��ي��ة، ت��ت��ج��اوز حاجز 

الثقافات واللغات والقارات. 
ولذلك، �ستكون خمرجات الكونغر�س 
اأبعاد  ذات  خمرجات  لالإعالم  العاملي 
دول��ي��ة، ل��ه��ا ب��رام��ج م��درو���س��ة تراعي 
الح��ت��ي��اج��ات ال��ف��ع��ل��ي��ة ل��ل��ع��ام��ل��ني يف 
وتالم�س  الإع��������الم،  ���س��ن��اع��ة  ق���ط���اع 
على  للقائمني  امل�ستقبلية  التطلعات 
والإذاعة  ال�سحافة  يف  ال�سناعة  هذه 
الإلكرتونية  وامل���واق���ع  وال��ت��ل��ف��زي��ون 
الذكية  والربامج  الرقمية  واملن�سات 

والتطبيقات الجتماعية. 
و���س��ت��ك��ون ه���ذه امل��خ��رج��ات ع��ل��ى �سكل 
دولية،  م��ع��رف��ي��ة، وج���وائ���ز  ت��و���س��ي��ات 
اإعالمية  وب��ح��وث  ع��امل��ي��ة،  وم��واث��ي��ق 
متخ�س�سة  تدريبية  وبرامج  ممولة، 
اإعالمية  م��وؤ���س�����س��ات  م���ن  م��دع��وم��ة 
م�سوؤوليها  اإط���ار  يف  تقنية  و���س��رك��ات 
املجتمعات  ت��ن��م��ي��ة  جت����اه  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة 
وتطوير القدرات و�سناعة الكفاءات. 

�سامية  اأه��داف  امليتافري�سي:  املحاور 
لالإعالم  ال��ع��امل��ي  ال��ك��ون��غ��ر���س  ي�سعى 
املجتمعات  تنمية  ن��ح��و  لتج�سيدها 
وتطوير القدرات و�سناعة الكفاءات.. 
كان حواراً �سيقا وميتافري�سيا من هنا 
الريادة  بلد  الإم�����ارات..  دول���ة  م��ن   ..
وال���ع���ط���اء.. م���ن اأر�������س زاي�����د اخلري 
اأبوظبي  ال��ع��ا���س��م��ة  م���ن   .. وال��ن��م��اء 

اأيقونة الت�سامح والإخاء. 

منى املري يف الكوجنر�س العاملي لالإعالم : الإمارات ت�سدر املبادرات امللهمة اإىل العامل 

يف حوار تفاعلي الأول مذيع ميتافري�سي

مدير عام وام: الإعالم حمرك رئي�سي لتحقيق الزدهار وال�ستقرار العاملي 

•• اأبوظبي- وام:

على  ل��الإع��الم  العاملي  الكونغر�س  يف  امل�ساركة  الأف��ري��ق��ي��ة  ال���دول  ممثلو  اأث��ن��ى 
املو�سوعات التي تناق�سها ور�س العمل واجلل�سات احلوارية التي �سملها برنامج 

اليوم الأول من احلدث. 
اأنباء  لوكالة  خا�سة  ت�سريحات  يف  امل�ساركة  الأفريقية  ال��دول  ممثلو  واأو���س��ح 
الإمارات "وام" اأن احلدث ميثل فر�سة لتالقي الأفكار واحللول املبتكرة ملواجهة 
التحديات امل�ستقبلية التي تواجه قطاع الإعالم، ومنح فر�سة لل�سركات بعر�س 

منتجاتها واأ�ساليبها املبتكرة. 
واأو�سح �سعادة حممد اإدري�س املدير العام ل�سلطة الإعالم الإثيوبية، اأن تطوير 
يوؤثر  اأن��ه  كما  العامل،  اأنحاء  كل  املوجودة يف  �سكل احل�سارات  يوؤثر يف  الإع��الم 
القرار  ل�سانعي  مهمة  واأداة  اجل��دي��دة،  الأج��ي��ال  م�ستقبل  على  كبري  ب�سكل 

يحظى  العاملي  الإع��الم��ي  الكونغر�س  فكرة  اأن  اإىل  لفتاً  ال�سيا�سات،  ووا�سعي 
باهتمام كبري خا�سة يف حمتوى امل�ستقبل.  وبني اأن املوؤمتر ُيعد من�سة جلميع 
ال�سركات الإقليمية والعاملية لعر�س تكنولوجياتها وا�ساليبها احلديثة يف جذب 
املبتكرة  وحلولها  اأفكارها  لعر�س  ال�سركات  لتلك  اإيجابية  وفر�سة  اجلمهور، 
اأول  �سكرتري  �سينغاتية  باكاري  واأ�ساد  القطاع.   تواجه  التي  التحديات  ملواجهة 

�سفري جمهورية غامبيا لدى الدولة، بفكرة خمترب البتكار الإعالمي، موؤكداً 
والعربية  الأفريقية  الإع���الم  و�سائل  لتجمع  ملهمة  من�سة  ميثل  احل��دث  ان 
والعاملية، كما اأن احللقات النقا�سية تهدف بالأ�سا�س توعية املجتمعات بالتحديات 
واأ�ساف  وال�سباب.   الأطفال  توؤثر علي  والتي  الإعالمي  القطاع  التي يواجهها 
بني  وال�سالم  الت�سامح  اإىل  يهدف  م�سمونه  يف  لالعالم  العاملي  الكونغر�س  اأن 

الدول امل�ساركة والعمل على اإطالق مبادرة عاملية باأن ال�سالم هو اأ�سا�س التعامل 
بني الدول، منوهاً باأن املعر�س امل�ساحب للحدث يهدف اإىل العمل على تطوير 
العالقات والتعاون البناء بني الو�سائل الإعالمية العاملية وال�ستفادة من جتارب 

الآخرين. 
من جانبه و�سف عبدالعزيز اأودو بيلو امل�ست�سار القن�سلي ل�سفارة نيجرييا لدى 
الدولة، الكونغر�س العاملي لالإعالم باأنه ر�سالة مهمة جلميع املخت�سني، م�سرياً 
اإىل اأن العالقات بني بالده والإمارات حتظي باهتمام بالغ يف القطاعات الثقافية 
وغريها من املجالت املهمة.  ولفت اأودو بيلو اإىل اأن املوا�سيع التي تتم مناق�ستها 
خالل احلدث توجه املجتمع نحو قطاعات امل�ستقبل والتكنولوجيا احلديثة التي 
يتعر�س لها الأطفال والأجيال النا�سئة، داعياً اإىل �سرورة التاأين يف الطروحات 
اأجل  الأخالقية ولي�س من  القيم  تراعي  التي  الإعالمية  والر�سائل  والق�س�س 

اإر�ساء جمهور معني من خالل تقدمي حمتوى جيد للن�سء. 

ممثلو الدول الأفريقية: الكونغر�س العاملي لالإعالم 
من�سة لتوفري احللول والبتكارات يف القطاع 
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•• اأبوظبي-وام:

اأطلقت وكالة اأنباء الإمارات نظام "وام الإخباري" الرقمي املزود 
املتقدمة  والتكنولوجيا  ال�سطناعي  ال��ذك��اء  تقنيات  ب��اأح��دث 
مبتكرة  برجمية  بطرق  الإع��الم��ي  العمل  اإدارة  على  ويعتمد 
ت�سهم يف اأمتتة منظومة العمل الإخباري وحتقيق قيمة م�سافة 

لل�سركاء من املوؤ�س�سات واجلهات احلكومية واخلا�سة.
بدورته  ل��الإع��الم  العاملي  الكونغر�س  فعاليات  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 
للمعار�س  الوطني  اأبوظبي  مبركز  اأم�س  انطلقت  التي  الأوىل 
الدكتور  معايل  بح�سور  اجل���اري  نوفمرب   17 حتى  وت�ستمر 
�سلطان بن اأحمد اجلابر وزير ال�سناعة والتكنولوجيا املتقدمة 
الإمارات  اأنباء  وكالة  عام  الري�سي مدير  و�سعادة حممد جالل 
اللجنة العليا املنظمة للكونغر�س العاملي لالإعالم  "وام" رئي�س 
وامل��ه��ن��د���س اأح���م���د ح�����س��ن احل���م���ادي امل���دي���ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي لقطاع 
اخل��دم��ات امل�����س��ان��دة ب��الإن��اب��ة يف وك��ال��ة اأن��ب��اء الإم�����ارات "وام" 
وعبداهلل عبدالكرمي املدير التنفيذي لقطاع املحتوى الإخباري 
ب��الإن��اب��ة يف وك��ال��ة اأن��ب��اء الإم����ارات "وام" وع��دد م��ن امل�سوؤولني 

والإعالميني.
ياأتي اإطالق نظام "وام" الإخباري املتكامل اإيذانا ببدء العمل به 
ر�سميا وذلك يف اإطار �سعي وكالة اأنباء الإمارات اإىل اإ�سفاء مزيد 
خدماتها  وتقدمي  الإعالمي  املحتوى  �سناعة  على  املرونة  من 
م�ستدامة  اإعالمية  وتبني مناذج عمل  لل�سركاء  مبتكرة  بطرق 

تواكب م�سرية التحول الرقمي يف الدولة.
وق���ال ���س��ع��ادة حم��م��د ج���الل ال��ري�����س��ي م��دي��ر ع���ام وك��ال��ة اأنباء 
الإمارات "وام" :" متا�سيا مع توجيهات القيادة الر�سيدة حتر�س 
وكالة اأنباء الإمارات "وام" على توظيف التكنولوجيا املتقدمة 
وتقنيات الذكاء ال�سطناعي يف تقدمي خدمات اإعالمية رقمية 
اأحدث تقنيات العمل الإخباري يف جمال  ا�ستباقية تعتمد على 
املعايري  اأع��ل��ى  وف��ق  الإع��الم��ي��ة  والتغطيات  ال�سحفي  الن�سر 

العاملية".

�سمن  ياأتي  الإخباري" الرقمي  "وام  نظام  اإط��الق  اأن  واأ�ساف 
عملية التطوير امل�ستمرة التي ت�سهدها وكالة اأنباء الإمارات يف 
لغة   19 ب�  الإعالمية  خلدماتها  وتقدميها  قطاعاتها  خمتلف 
م�ستهدفات  مع  يتما�سى  ومب��ا  العامل  ق��ارات  جميع  اإىل  لت�سل 
الإمارات للخم�سني عاما املقبلة وموا�سلة التطوير لبناء منوذج 
منظومة  �سمن  والبتكار  الإب���داع  على  قائم  م�ستدام  اإعالمي 
اإعالمية متطورة تر�سخ مكانة الإم��ارات وجهة اإعالمية عاملية 

رائدة.
يف  نوعية  نقلة  ي�سكل  اجل��دي��د  الرقمي  النظام  اأن  اإىل  واأ���س��ار 
والأر�سفة  الن�سر  اآليات  حلوكمة  واملعلوماتي  الإعالمي  املجال 
اإ�سافة  الزمني  للت�سل�سل  وفقا  الإعالمية  للمواد  الإلكرتونية 
اإىل متكني ال�سحفي وامل�سور من اإدارة عمله مبا ي�سمن مرونة 
احل�سول على املواد الإعالمية املن�سقة وامل�سنفة طبقا للت�سل�سل 

الزمني لالأحداث والفعاليات املتنوعة.
وذكر �سعادته اأن نظام "وام الإخباري" الرقمي الأول من نوعه 
متبعا  وطنية  ب�سواعد  وتطويره  برجمته  مت  ال��ذي  املنطقة  يف 
النظام  اأن  مو�سحا   .. العاملية  الإع��الم��ي��ة  امل��م��ار���س��ات  اأف�����س��ل 
اجلديد يوفر اأجندة �سحفية متكاملة لكل الأحداث واملنا�سبات 
اإ�سافة  الأمثل  بال�سكل  اليومي  العمل  خطط  تنظيم  يتيح  ما 
اأجندة  بتوفري  الإعالمية  التغطية  تن�سيق جهود وعمليات  اإىل 
امل�ستفيدين  ع��دد من  الأخ��ب��ار لأك��رب  للم�ساعدة يف بث  موحدة 

�سمن حدود جغرافية حمددة.
"وام  نظام  اإن  احل��م��ادي  ح�سن  اأحمد  املهند�س  ق��ال  جانبه  من 
"وام"  الإم����ارات  اأن��ب��اء  وك��ال��ة  تتويجا جلهود  الإخباري" ي��اأت��ي 
اإعالمي  من��وذج  وتبني  والتقدم  التطور  موا�سلة  اإىل  الرامية 
وتقدمي  املتقدمة  التكنولوجيا  على  يعتمد  وم��ت��ط��ور  ح��دي��ث 
خدمات اإعالمية من خالل نظام رقمي ع�سري �سامل ومتكامل 
الإخ��ب��اري يف منظومة  العمل  اإدارة  تقنيات  اأح��دث  على  يعتمد 

برجمية مبتكرة.
الرقمي اجلديد ميثل بوابة ذكية  النظام  اأن  واأ�ساف احلمادي 

واإجناز  واإدارت��ه��ا  املعلومات  تدفق  ت�سهيل  على  تعمل  متكاملة 
التغطيات الإعالمية املتنوعة حتى و�سولها اإىل و�سائل الإعالم 
اإىل  ال�سحفي  العمل  اإجن��از  �سرعة  م�ستهدفا  جمالتها  ب�ستى 
جانب توفريه حللول رقمية متطورة وتوظيف اأحدث التقنيات 
على  يحافظ  مبا  وم�ستمر  ومتكامل  مبتكر  ب�سكل  الربجمية 
�سرية البيانات و�سالمتها اعتمادا على اأعلى املعايري العاملية يف 

جمال اأمن املعلومات.
واأعرب عن �سكره وتقديره لفريق عمل "وام" على ما بذله من 
جهود كبرية لتوظيف التقنيات الذكية وابتكار م�سارات وحلول 
ا�ستباقية يف تطبيق اأف�سل املعايري لإنتاج نظام ع�سري وموؤثر 

ب�سكل متكامل يتما�سى ا�سرتاتيجية التحول الرقمي.
جمال  يف  و�سامال  متطورا  رقميا  الإخباري" نظاما  "وام  يعد 
ا�ستقبال الأخبار و�سياغتها وحتريرها وبثها اإىل جانب ربطها 
اأف�سل  على  معتمدا  بها  اخلا�سة  والفيديوهات  امل�سورة  باملواد 
اإثراء  يف  ي�سهم  ما  وهو  واأحدثها  املعلومات  تكنولوجيا  و�سائل 
النه�سة  الإم��ارات وتعزيز دوره��ا يف خدمة م�سرية  اأنباء  وكالة 
الر�سيدة  القيادة  الإم���ارات يف ظل  دول��ة  والزده���ار يف  والنماء 
ل�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة 

اهلل". "حفظه 
ويوفر نظام "وام الإخباري" خا�سية قيا�س م�ستوى اجلودة مبا 
يتنا�سب مع املعايري واملقايي�س العاملية املعتمدة وكذلك التعرف 
املواد  اإث���راء  على  يعمل  مما  والفيديوهات  ال�سور  على  الذكي 
واإدارة  التنبيهات  واإدارة  اإىل  اإ�سافة  دقيقة  ببيانات  الإعالمية 
ال��دول��ة وخ��ارج��ه��ا وال��ق��درة على  التغطيات الإع��الم��ي��ة داخ���ل 
وتنفيذ  وتخطيط  لها  التخ�س�سية  باملعدات  وربطها  جدولتها 
ال��ت��ي تطراأ  امل�ستجدات  م��راق��ب��ة  م��ع  لها  زم��ن��ي  اإط���ار  وحت��دي��د 
اإن�ساء  على  القدرة  خالل  من  التحرير  اإدارة  عن  ف�سال  عليها 
 " اخلم�سة  عنا�سرها  بكافة  واملرئية  الن�سية  الأخبار  وحترير 
الن�سية وامل�سورة وال�سوتية والفيديو وكذلك حمتوى من�سات 

التوا�سل الجتماعي".

•• اأبوظبي -وام:

حتت رعاية �سمو ال�سيخ من�سور بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء 
وزير ديوان الرئا�سة .. انطلقت اأم�س "الثالثاء" يف اأبوظبي فعاليات الكونغر�س 
قطاع  م�ستقبل  "�سياغة  �سعار  حتت  الأوىل  بدورته   2022 لالإعالم  العاملي 
الإعالم  قطاع  ورواد  ق��ي��ادات  م��ن   1200 على  يزيد  م��ا  الإعالم" مب�ساركة 
واملتخ�س�سني واملوؤثرين واخلرباء ورموز الفكر يف املنطقة والعامل ميثلون 6 

قارات.
ح�سر حفل افتتاح الكونغر�س العاملي لالإعالم الذي ت�ستمر فعالياته حتى 17 
ال�سناعة  وزي��ر  اجلابر  اأحمد  بن  �سلطان  الدكتور  معايل   .. اجل��اري  نوفمرب 
دولة  وزير  الزيودي  اأحمد  بن  ثاين  الدكتور  ومعايل  املتقدمة  والتكنولوجيا 
دولة  وزي��رة  املزروعي  فار�س  بن  �سهيل  بنت  �سما  و معايل  للتجارة اخلارجية 
النعيمي وزي��ر �سوؤون  ب��ن ع��ب��داهلل  ال��دك��ت��ور رم���زان  ال�سباب و���س��ع��ادة  ل�����س��وؤون 
جمهورية  رئي�س  نائب  العفيفي  اأحمد  ومعايل  البحرين  مملكة  يف  الإع���الم 
و�سعادة حممد  لل�سحافة  دب��ي  ن��ادي  رئي�سة  امل��ّري  غ��امن  و�سعادة منى  �سي�سل 
العليا  اللجنة  "وام" رئي�س  الإم���ارات  اأن��ب��اء  وكالة  ع��ام  مدير  الري�سي  ج��الل 

املنظمة للكونغر�س العاملي لالإعالم .
كما ح�سر الفتتاح .. معايل داود اأوي�س جامع وزير الإعالم والثقافة وال�سياحة 
يف ال�سومال و معايل وليد عمار ليف وزير الدولة لالت�سال وال�سوؤون ال�سيا�سية 
البث يف  وخ��دم��ات  للمعلومات  ال��دول��ة  وزي���رة  ه��ون مونيكا  وم��ع��ايل  ليبيا  يف 
زميبابوي ومعايل جاي اأحمد وزير العدل يف جزر القمر ومعايل حممد اإدري�س 

وزير الإعالم يف اإثيوبيا و�سعادة بابكر دياجني رئي�س املجل�س الوطني لتنظيم 
الت�سال ال�سمعي والب�سري يف ال�سنغال.. بجانب عدد من الوزراء من الدول 

ال�سديقة وال�سقيقة واأكرث من 35 من ال�سفراء املعتمدين لدى الدولة.
مع  بال�سراكة  اأدنيك  جمموعة  تنظمه  -ال��ذي  الكونغر�س  افتتاح  حفل  تخلل 
 - الإم���ارات  لدولة  الوطني  الن�سيد  بعزف  "وام" وب��داأ  الإم���ارات  اأن��ب��اء  وكالة 
ال�سباب  ل�سوؤون  دول��ة  وزي��رة  املزروعي  فار�س  بن  �سهيل  بنت  �سما  ملعايل  كلمة 
اإىل عر�س فني تفاعلي يعرب  اإ�سافة  اإعالمي ميتافري�سي  اأول لقاء  اإج��راء  و 

عن امل�ستقبل.
واأكد �سمو ال�سيخ من�سور بن زايد اآل نهيان - يف الكلمة الفتتاحية لفعاليات 
الكونغر�س العاملي لالإعالم والتي األقاها نيابة عن �سموه �سعادة حممد جالل 
الري�سي مدير عام وكالة اأنباء الإمارات "وام" - : " اأن الإمارات بقيادة �ساحب 
ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل" دولة �سانعة 
ملبادرات  اإط��الق  من  ت�سهده  ما  اإىل  بالنظر  للم�ستقبل  م�ست�سرفة  لالأحداث 
وم�ساريع ا�سرتاتيجية عاملية متوا�سلة يف خمتلف املجالت والقطاعات جعلتها 

بوؤرة اهتمام العامل ".
اإعالم  اإىل العامل عرب منظومة  اإىل جناح الإم��ارات يف الو�سول  واأ�سار �سموه 
وطني موؤثر ميتلك اأدوات متطورة تعتمد على الإبداع والبتكار والتكنولوجيا 
الدولة  ر���س��ال��ة  اإع��الم��ي م��وث��وق ور���س��ني لنقل  ت��ق��دمي حم��ت��وى  املتقدمة يف 
حول  واملجتمعات  ال�سعوب  اإىل  التنموية  وجتربتها  والإن�سانية  احل�سارية 

العامل ومبختلف اللغات.
روؤية قيادتنا  يواكب  م�ستداماً  الوطني تطوراً  اإعالمنا  :" ي�سهد  �سموه  وقال 

دولة  متكنت  حيث  القادمة  عاماً  للخم�سني  دولتنا  توجهات  ويدعم  الر�سيدة 
الإمارات على مدار العقود املا�سية من تطوير منظومة اإعالمية باتت تت�سدر 
قيم  ون�سر  التنمية  لتحقيق  حم��ف��زاً  واأ�سحت  والعاملي  الإقليمي  امل�سهدين 

الت�سامح والتعاي�س وال�سالم ".
واأ�ساف �سمو ال�سيخ من�سور بن زايد اآل نهيان اأن الكونغر�س العاملي لالإعالم 
دول  القطاع من خمتلف  ورم��وز  واخل��رباء  الإعالمية  القيادات  ال��ذي يجمع 
بيئة  دعائم  اأر�ست  التي  الدولة  تتويجا جلهود  يعد  الإم���ارات  دول��ة  العامل يف 
عمل اإعالمية ا�ستثنائية تت�سم باملرونة والتناف�سية العالية وترتكز على البنية 
الرقمية املتطورة لتمكني املوؤ�س�سات العاملية من اأداء ر�سالتها الإعالمية والذي 
ياأتي بدوره تكري�ساً ملكانتها مركزا ووجهة عاملية لحت�سان املواهب واملبدعني 
واملوؤثرين يف جمال الإعالم والتوا�سل الجتماعي يف ظل املتغريات املت�سارعة 

والتحول الرقمي".
و ي�ستمل " الكونغر�س العاملي لالإعالم " على موؤمتر ومعر�س متخ�س�سني يف 
قطاع �سناعة الإعالم يوفران من�سة ملهمة للتعرف اإىل واقع �سناعة الإعالم 
للتنمية  رئي�سياً  حمفزاً  بات  ال��ذي  القطاع  مل�ستقبل  ا�ست�سرافية  روؤي��ة  وبلورة 

امل�ستدامة يف املجتمعات.
و ي�ستقطب احلدث العاملي اأكرث من 200 رئي�س تنفيذي ويت�سمن اأكرث من 
30 جل�سة حوارية وما يزيد على 40 ور�سة عمل ي�سارك فيها اأكرث من 162 

متحدثاً عاملياً بارزاً .
اإعالمية بارزة على  172 موؤ�س�سة و�سركة  اأكرث من  فيما ي�سارك يف املعر�س 
اإليه  تو�سلت  م��ا  اأح���دث  خ��الل��ه  ت�ستعر�س  دول���ة   38 متثل  ال��ع��امل  م�ستوى 

التقنيات العاملية املتخ�س�سة يف هذا القطاع احليوي.
و يت�سمن الكونغر�س العاملي لالإعالم اأي�سا عددا من الفعاليات امل�ساحبة التي 
العامليني  امل�سرتين  كربنامج  الأو���س��ط  ال�سرق  منطقة  يف  الأوىل  للمرة  تقام 
العامل ويتيح من�سة  اأنحاء  170 م�سرتيا من جميع  اأك��رث من  ال��ذي يجمع 
ا�ستثنائية جتمع اأبرز امل�سرتين واملوردين من جميع اأنحاء العامل، ل�ستعرا�س 

اأف�سل التقنيات واخلدمات واملعارف يف قطاع الإعالم.
وي�سهد الكونغر�س 6 مبادرات رئي�سية هي من�سة العرو�س احلية، والربنامج 
ومن�سة  الإع����الم،  م�ستقبل  ال�����س��ب��اب، وخم��ت��رب  الإع��الم��ي��ني  لتمكني  ال��ع��امل��ي 
البتكار، وبرنامج امل�سرتين العاملي، وجل�سة خا�سة حول دور الإعالم يف تر�سيخ 

ثقافة الت�سامح يف املجتمعات الإن�سانية.
ويركز "الكونغر�س العاملي لالإعالم 2022" على عدد من املحاور واملو�سوعات 
والق�سايا الرئي�سية من بينها التوا�سل الرقمي واأثر الذكاء ال�سطناعي على 

الإعالم املعا�سر ودمج التقنيات املتقدمة والبتكار يف قطاع الإعالم.
ابتكارات  اإط��الق  وت�سهد  احل��وارات  �سل�سلة من  الكونغر�س  اأعمال  وت�ست�سيف 
اإىل جانب تخ�سي�س عدد من  جديدة وور�س عمل تفاعلية وجل�سات نقا�سية 
الفعالية  هام�س  على  امل�ساركني  خمتلف  بني  ثنائية  اجتماعات  لعقد  املناطق 
ال�سحافة  املتخ�س�سة يف جمالت  اأي�سا جمموعة من اجلل�سات  �ست�سم  التي 

والإذاعة والتلفزيون والإنرتنت والتوا�سل الجتماعي واملوؤثرين العامليني.
حماور  وت�سم اأجندة املوؤمتر عالوة على ذلك 30 جل�سة حوارية تركز على 3 
ال�سطناعي  والذكاء  الرقمية  التقنيات  على  ال�سوء  جميعها  ت�سلط  رئي�سية 

والتقنيات املتقدمة والبتكار.

•• اأبوظبي-وام:

حتت رعاية �سمو ال�سيخ من�سور بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء 
للكونغر�س  امل�ساحب  املعر�س  فعاليات  اأم�س  انطلقت   .. الرئا�سة  ديوان  وزير 
 " اأبوظبي الوطني للمعار�س  العاملي لالإعالم بدورته الأوىل وذلك يف مركز 

اأدنيك" وي�ستمر حتى 17 نوفمرب اجلاري مب�ساركة دولية وا�سعة.
ي�سارك يف املعر�س عدد من الأجنحة الوطنية اإىل جانب اأكرث من 170 �سركة 
عار�سة متثل ما يزيد عن 29 دولة حول العامل عالوة على نحو 8000 من 

امل�سرتين العامليني .
واملنتجات  اخل��دم��ات  اأح���دث  على  ل��الط��الع  فر�سة  امل�ساحب  املعر�س  ي��وف��ر 

على  الثقافية  والقطاعات  الإع��الم  جمال  يف  امل�ستخدمة  احلديثة  والتقنيات 
اختالفها.

"اأدنيك"  للمعار�س  ال��وط��ن��ي��ة  اأب��وظ��ب��ي  ���س��رك��ة  تنظمه  ال���ذي  امل��ع��ر���س  ي��ع��د 
بال�سراكة مع وكالة اأنباء الإمارات "وام" اأحد الفعاليات الرئي�سية للكونغر�س 
والذي يوفر الفر�سة املثلى ملختلف اجلهات التجارية املعنية من جميع اأنحاء 
به  ما يحظى  اأن�سطته يف ظل  وم��زاول��ة  اخل��ربات  وت��ب��ادل  املنطقة لالجتماع 

احلدث الكبري من اهتمام حملي واإقليمي ودويل.
وي�سكل املعر�س من�سة موؤثرة يف قطاع الإعالم عرب تركيزه على اأهمية تكامل 
ال�سركات  اأم��ام  الفر�سة  اإتاحته  جانب  اإىل  للقطاع  الرقمية  التحتية  البنية 
النا�سئة لدخول منطقة ال�سرق الأو�سط وعر�س منتجاتها وخدماتها مبا فيها 

خدمات البّث واإنتاج املحتوى والتقنيات واملعدات والأجهزة احلديثة امل�ستخدمة 
يف هذا ال�ساأن اإ�سافة اإىل كل ما يتعلق مبواقع التوا�سل الجتماعي واأدواتها يف 

ظل تاأثريها الكبري الذي اأظهرته خالل ال�سنوات الأخرية.
ويتيح املعر�س للم�ساركني والزوار الفر�سة للتعرف على اأهم الفر�س يف اأ�سواق 
منطقتي اخلليج وال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا اإىل جانب مقومات البنية 
التحتية الرقمية وبيئة العمل الإعالمية يف دولة الإمارات ب�سكل عام واأبوظبي 
على وجه اخل�سو�س وما تتميز به من ت�سهيالت و مرونة و تناف�سية عالية 

واحرتافية.
و مينح الكونغر�س العاملي لالإعالم ب�سورة عامة ال�سركات النا�سئة يف ال�سوق 
الإقليمية بوابة مثالية لدخول منطقة ال�سرق الأو�سط و لقاء اأبرز الأطراف 

اإقليميا وعامليا و التباحث حول اأحدث البتكارات وا�ستقطابها لدولة الإمارات 
.

ويركز "الكونغر�س العاملي لالإعالم 2022" على عدد من املحاور واملو�سوعات 
والق�سايا الرئي�سية من بينها التوا�سل الرقمي واأثر الذكاء ال�سطناعي على 

الإعالم املعا�سر ودمج التقنيات املتقدمة والبتكار يف قطاع الإعالم.
ابتكارات  اإطالق  الكونغر�س �سل�سلة من احل��وارات و ت�سهد  اأعمال  وت�ست�سيف 
اإىل جانب تخ�سي�س عدد من  جديدة وور�س عمل تفاعلية وجل�سات نقا�سية 
الفعالية  هام�س  على  امل�ساركني  خمتلف  بني  ثنائية  اجتماعات  لعقد  املناطق 
التي �ست�سم جمموعة من اجلل�سات املتخ�س�سة يف جمالت ال�سحافة والإذاعة 

والتلفزيون والإنرتنت والتوا�سل الجتماعي واملوؤثرين العامليني.

•• اأبوظبي- وام:

�سهدت فعاليات اليوم الأول من الكونغر�س العاملي لالإعالم 2022 التي 
اأبوظبي عدة جل�سات حوارية �سارك فيها وزراء وقادة  اأم�س يف  انطلقت 
م�ستقبل  �سياغة  �سبل  لبحث  كبار  تنفيذيون  وم�سوؤولون  ق��رار  و�سناع 

الإعالم يف املنطقة والعامل. 
درا�سة  نتائج  الك�سف عن  لالإعالم  العاملي  الكونغر�س  افتتاح  ومت خالل 
م�ستقبل  ب�ساأن  واهتماماتهم  ال�سباب  اأولويات  لتقييم   AYC اأجرتها 
املناخ وحتقيق  لتغري  للت�سدي  اأداة  الإع��الم  دور  وا�ستعرا�س  الإع��الم.. 
�سايف ال�سفر اإ�سافة اإىل مناق�سة مو�سوعات "م�ستقبل الإعالم: البتكار 
يف الإعالم - القوة الب�سرية يف الإعالم - �سناعة الإعالم" وكيف ت�سكل 

و�سائل الإعالم الهويات الفردية والهويات الوطنية وتاأثريها علينا. 

واأك���د ���س��ع��ادة حممد ج��الل الري�سي م��دي��ر ع��ام وك��ال��ة اأن��ب��اء الإم����ارات 
"وام" رئي�س اللجنة العليا املنظمة للكونغر�س العاملي لالإعالم يف كلمته 
انطالق  ياأتي  الر�سيدة  القيادة  توجيهات  مع  متا�سيا  اأن��ه  الرتحيبية.. 
عاملية  من�سة  لي�سكل  اأبوظبي  العا�سمة  يف  لالإعالم  العاملي  الكونغر�س 
الإعالمي  ال��ت��ع��اون  الإع���الم م��ن خ��الل  ق��ط��اع  ج��دي��دة تر�سم م�ستقبل 
التنمية  املتعددة يف دفع م�سارات  باأ�سكاله  الإعالم  اأدوار  الدويل وتعزيز 
العاملي  والزده��ار  ال�ستقرار  يحقق  مبا  العامل  م�ستوى  على  امل�ستدامة 
واملبتكرين  للمبدعني  وج��ه��ة  عامليا  ال��رائ��دة  الإم����ارات  مكانة  ويكر�س 

واملواهب مبجال �سناعة الإعالم على م�ستوى العامل". 
وقال �سعادته اإن قطاع الإعالم الإماراتي جنح يف ت�سكيل منوذج ا�ستثنائي 
املوثوقية  يف  تتمثل  اأ�سا�سية  رك��ائ��ز  اإىل  ا���س��ت��ن��ادا  ال��ع��امل  بثقة  يحظى 
خالل  من  تاأثرياً  واأك��رث  ومتطور  ر�سني  حمتوى  وتقدمي  وامل�سداقية 

احل�سارية  الإم����ارات  ر�سالة  نقل  على  ق���ادرة  واإب��داع��ي��ة  مبتكرة  اأدوات 
الب�سر  بني  بني  والت�سامح  ال�سالم  قيم  وتر�سيخ  والإن�سانية  والتنموية 
�سالم  ر�سالة  الإم��ارات  من  انطالقا  لالإعالم  العاملي  الكونغر�س  ليقدم 

وت�سامح وحمبة اإىل �سعوب العامل اأجمع. 
من جانبه، قال حميد مطر الظاهري، الع�سو املنتدب والرئي�س التنفيذي 
ملجموعة اأدنيك.. “ يتوافق تنظيم هذا احلدث العاملي مع جهود جمموعة 
اأدنيك الرامية اإىل دعم م�سرية التنوع القت�سادي وتعزيز م�ساهمتها يف 
حتقيق مردود اإيجابي على القت�ساد واملجتمع ويف اإطار �سعيها املتوا�سل 
لتنويع حمفظة فعالياتها يف القطاعات الواعدة مبا فيها قطاع الإعالم 
الذي ي�سكل حمفزاً للتنمية امل�ستدامة، لتحقيق عائد اقت�سادي ومردود 

اجتماعي على اإمارة اأبوظبي ودولة الإمارات ب�سكل عام”. 
جل�سة  ل��الإع��الم  العاملي  الكونغر�س  م��ن  الأول  ال��ي��وم  فعاليات  و�سهدت 

الإعالم  وزي���رة  موت�سفاجنوا،  مونيكا  معايل  خاللها  �سلطت  ح��واري��ة 
ال�ستثمار احلالية  ال�سوء على فر�س  والإذاع��ة يف زميبابوي  والدعاية 
جل�سة  ت��اله��ا  ال��ع��امل  اأن��ح��اء  جميع  يف  الإع����الم  ق��ط��اع  يف  وامل�ستقبلية 
والفر�س  التحديات  الإع��الم:  و�سائل  قطاع  يف  امل�ستقبلية  ال�ستثمارات 
قدمها مايكل بيرتز، الرئي�س التنفيذي ليورونيوز، من فرن�سا، وبعدها 
يف  للعمل  اليوم  ل�سباب  الإب��داع��ي��ة  امل��ه��ارات  يف  "ال�ستثمار  ح��ول  جل�سة 

قطاع الإعالم يف امل�ستقبل". 
حول  امل�ستثمرين  ب��ني  ق�سرية  حم��ادث��ات  جل�سة  الأول  ال��ي��وم  وتخلل 
على  ت��اأث��ريه��ا  وكيفية  الإع���الم  و�سائل  يف  ال�ستثمار  توجهات  حت��دي��د 
لل�سركة  التنفيذي  الرئي�س  ب��وران،  ن��ارت  فيها  �سارك  الإعالمي  امل�سهد 
العاملية لال�ستثمارات الإعالمية الرئي�س التنفيذي ل�سركة اإي اأند، من 

الإمارات. 

عرب جل�سات حوارية ثرية .. الكونغر�س العاملي لالإعالم ير�سم مالمح م�ستقبل الإعالم يف املنطقة والعامل 

برعاية من�سور بن زايد.. انطالق فعاليات الكونغر�س العاملي لالإعالم بدورته الأوىل يف اأبوظبي مب�ساركة دولية وا�سعة

خالل الكونغر�س العاملي لالإعالم.. وكالة اأنباء الإمارات تطلق نظام )وام الإخباري( الرقمي

برعاية من�سور بن زايد

انطالق املعر�س امل�ساحب للكونغر�س العاملي لالإعالم مب�ساركة 170 �سركة من 29 دولة

ال�سادة /�سركة احليل القاب�سة ذ م م  ...... املحرتمني
ال�سادة /�سركة اأوريك�ض باك�ستان للتاأجري املحدودة" �سابقًا" �سركة او ال بي باك�ستان للخدمات املالية املحدودة " حاليًا" املحرتمني

 حتيـة طيبـة وبعـد،،،،

املو�سوع/ دعوة حل�سور اإجتماع  اجلمعية العمومية ل�سركة �سماء للتمويل م�ساهمة خا�سة
"بدعوتكم حل�سور اإجتماع اجلمعية العمومية اجلمعية العمومية ) الثاين  اإدارة �سركة �سماء للتمويل م�ساهمة خا�سة" ال�سركة  يتقدم جمل�ض 
والع�سرون( واملزمع عقده يف يوم عن طريق احل�سور ال�سخ�سي وتقنية احل�سور عن بعد يف يوم   االثنني املوافق 2022/12/12 ال�ساعة احلادية 
ع�سر �سباحًا وذلك يف مقر ال�سركة والكائن اإمارة دبي –منطقة برج خليفة- اعمار �سكوير- مقابل دبي مول-بناية رقم 6-مكتب رقم402  وذلك 

ملناق�سة واقرار االآتي:-
القرارات اخلا�سة:

التاأ�سي�ض:- عقد  على  التعديالت   /1
"�سابقا" �سركة او ال بي باك�ستان للخدمات املالية املحدودة" حاليًا" "  قبول بيع ال�سريك املن�سحب/�سركة اأوريك�ض باك�ستان للتاأجري املحدودة 
لكامل ح�ستها يف ال�سركة ومتثل 3% من را�ض مال ال�سركة اىل ال�سريك/ احليل القاب�سة ذ .م.م وتعديل عقد التاأ�سي�ض والنظام اال �سا�سي لل�سركة 

وذلك بحذف ا�سم ال�سريك املن�سحب او اي اخت�سار له اينما ورد يف عقد التاأ�سي�ض والنظام اال�سا�سي.
قبول بيع ال�سريك /احليل القاب�سة ذ.م.م  جلزء من ح�ستها يف ال�سركة وقدره 3% من را�ض مال ال�سركة اىل ال�سريك اجلديد/ املجموعة العاملية 
للتطوير- �سركة ال�سخ�ض الواحد ذ.م.م وتعديل عقد التاأ�سي�ض والنظام اال�سا�سي لل�سركة وذلك باإ�سافة ا�سم ال�سريك اجلديد يف عقد التاأ�سي�ض 

والنظام اال�سا�سي.  
كاالتي: لتقراأ  التاأ�سي�ض  عقد  من   )7( املادة  3-تعديل 

يتم تق�سيم راأ�سمال ال�سركة بني امل�ساهمني على النحو التايل:

اال�سا�سي النظام  على  التعديالت   /2
يتم تعديل  الفقرة الثانية من املادة )7( من النظام اال�سا�سي لتقراأ كاالتي:

يتم تق�سيم راأ�سمال ال�سركة بني امل�ساهمني على النحو التايل: 

مالحظات:-
منا�سبًا من  ما تراه  لتلك اجلهات اجراء  التنظيمية ويجوز  بعد احل�سول على موافقة اجلهات  ت�سري وتعتمد  ال�سادرة يف االجتماع  القرارات   -

تعديالت �سواء باحلذف او االإ�سافة.
-لكل م�ساهم حق ح�سور اجلمعية العمومية ويكون له من االأ�سوات ما يعادل عدد اأ�سهمه، ويجوز ملن له حق ح�سور اجلمعية العمومية اأن ينيب عنه 
من يختاره من غري اأع�ساء جمل�ض االإدارة مبقت�سى توكيل خا�ض ثابت بالكتابة، ويجب اأال يكون الوكيل لعدد من امل�ساهمني حائزًا بهذه ال�سفة على 

اأكرث من )5%( من راأ�ض مال ال�سركة، وميثل ناق�سي االأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانونًا.
اأية جمعية  اأو من يقوم مقامه، ليمثله يف  اإدارته  اإدارته مبوجب قرار من جمل�ض  اأو القائمني على  اأحد ممثليه  اأن يفو�ض  -لل�سخ�ض االعتباري 

عمومية لل�سركة، ويكون لل�سخ�ض املفو�ض ال�سالحيات املقررة مبوجب قرار التفوي�ض.
-يف حال عدم اكتمال الن�ساب القانوين الجتماع اجلمعية العمومية يف املوعد املحدد اأعاله، ف�سوف يعقد االجتماع الثاين يف نف�ض املكان والزمان يف 
يوم االثنني املوافق2022/12/19 وان التوكيالت ال�سادرة حل�سور االجتماع االول تعترب نافذة الأي اجتماعات الحقة ما مل يتم اإلغاوؤها �سراحة 

من قبل امل�ساهم وذلك قبل يومني على االقل من موعد االجتماع الالحق.
رئي�ض جمل�ض االدارة

اال�سم
احليل القاب�سة ذ.م.م

املجموعة العاملية للتطوير- �سركة ال�سخ�ض الواحد ذ.م.م
املجموع

ن�سبة امل�ساهمة %
%97
%3

%100

امل�ساهمة يف راأ�ض املال بالدرهم
145.500.000

4.500.000
150.000.000

قيمة ال�سهم بالدرهم
50
50
50

عدد اال�سهم
2.910.000

90.000
3.000.000

اال�سم
احليل القاب�سة ذ.م.م

املجموعة العاملية للتطوير- �سركة ال�سخ�ض الواحد ذ.م.م
املجموع

ن�سبة امل�ساهمة %
%97
%3

%100

امل�ساهمة يف راأ�ض املال بالدرهم
145.500.000

4.500.000
150.000.000

قيمة ال�سهم بالدرهم
50
50
50

عدد اال�سهم
2.910.000

90.000
3.000.000
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي- الفجر

للخدمات  اأب��وظ��ب��ي  ���س��رك��ة  ك�سفت 
�سبكة  اأك������رب  "�سحة"،  ال�����س��ح��ي��ة 
للرعاية ال�سحية يف دولة الإمارات، 
ت��اأه��ي��ل ناجحة  اإع������ادة  ع���ن جت���رب���ة 
يو�سف  ح���م���ي���د  ع�����ف�����راء  ل���ل���ط���ف���ل���ة 
ال��ب��ل��و���س��ي، وه���ي ف��ت��اة اإم���ارات���ي���ة مت 
ت�سخي�سها با�سطراب وراثي نادر يف 

العمود الفقري.
ثالثة  العمر  من  تبلغ  عفراء  كانت 
ت�سخي�سها  مت  ع��ن��دم��ا  ف��ق��ط  اأ���س��ه��ر 
ب��ال�����س��م��ور ال��ع�����س��ل��ي ال��ن��خ��اع��ي من 
وراثي  ا�سطراب  وه��و  الأول،  ال��ن��وع 
اخلاليا  على  ي��وؤث��ر  ع�سبي  ع�سلي 
الع�سالت  يف  تتحكم  التي  الع�سبية 
بدون  امل���ر����س  ب��ق��ي  واإذا  الإرادي��������ة. 
عالج، قد تتفاقم الأعرا�س وت�سمل 
�سعف الع�سالت وم�ساكل يف التغذية 

والتنف�س.
عفراء  اأ�سبحت   ،2021 اأب��ري��ل  يف 
من اأوائل املر�سى الذين تلقوا عالجاً 
"زولغين�سما"  ي�سمى  مبتكراً  جينياً 
مدينة  يف   ،)Zolgensma(
ال�سيخ خليفة الطبية التابعة ل�سبكة 
اإىل  الفتاة  اأُحيلت  وحني  "�سحة". 
تاأهيل  لإع�������ادة  ���س��ل��م��ى  م�����س��ت�����س��ف��ى 
تكن  2021، مل  يوليو  الأطفال يف 
اأو تبلع  اأو تلعب  اأن جتل�س  ت�ستطيع 
اأو تتنف�س من دون م�ساعدة. وكانت 
  CHOP-intend درج���������ة 
لديها منخف�سة عند 64/26 وهي 

امل�ستوى  لت�سجيل  امل��وح��د  التقييم 
الوظيفي لل�سمور الع�سلي ال�سوكي. 
والرعاية  املكثفة  ال��ع��ن��اي��ة  وبف�سل 
�سلمى  م�ست�سفى  فريق  من  املتميزة 
م��ت��ع��دد ال��ت��خ�����س�����س��ات، ب�����داأت حالة 

عفراء تتح�سن ب�سكل لفت.
ورحلتها  ع��ف��راء  حالة  ع��ن  متحدثاً 
اأ�سرف  ال���دك���ت���ور  ق����ال  ال��ع��الج��ي��ة، 
الرئي�سي  البطل، الأخ�سائي الطبي 
لالأطفال  امل��رك��زة  العناية  وح��دة  يف 
تاأهيل  لإع����ادة  �سلمى  م�ست�سفى  يف 
م�ست�سفى  يف  "هدفنا  الأط�����ف�����ال: 
على  الأط����ف����ال  ن�����س��اع��د  اأن  ���س��ل��م��ى 
اأ���س��رع وق��ت ممكن  اإح���راز التقدم يف 
بحياة  ال���س��ت��م��ت��اع  م���ن  ل��ي��ت��م��ك��ن��وا 
الطفلة  طبيعية و�سحية. ويف حالة 

ع����ف����راء، ع��م��ل ال���ف���ري���ق ب���دق���ة على 
ت�سميم الربامج الطبية والعالجية 

من اأجل ت�سريع �سفائها ".
مارجولني  ق���ال���ت  ج���ان���ب���ه���ا،  وم�����ن 
اأو�����س����رته����ريت، م���دي���رة ال���ع���الج يف 
تاأهيل  لإع�������ادة  ���س��ل��م��ى  م�����س��ت�����س��ف��ى 
العالج  اأخ�����س��ائ��ي  "عمل  الأط���ف���ال: 
لتح�سني  ع�����ف�����راء  م�����ع  ال���ط���ب���ي���ع���ي 
والتحكم  ع�سالتها  ق���وة  وم��راق��ب��ة 
اأي�����س��اً معالج  راأ���س��ه��ا وك���ان لدينا  يف 
القيام  يف  ع���ف���راء  ���س��اع��د  وظ��ي��ف��ي 
ال��ي��وم��ي��ة م��ث��ل تنظيف  ب��الأن�����س��ط��ة 
الطعام  تناول  اأو  بالفر�ساة  الأ�سنان 
واللغة  النطق  خبري  اأم��ا  مبفردها. 
متخ�س�سة  ب��رام��ج  ل��ه��ا  �سمم  ف��ق��د 
البلع  ت���دري���ب���ات ع�����س��ر  ت���رك���ز ع��ل��ى 

البلع  "تقييم  البلع  درا�سة  وتطبيق 
ال�سوئية" بدءاً  بالألياف  بالتنظري 
التغذية  اإىل  ب��ال��ل��ع��ب  ال���ع���الج  م���ن 
ك��م��ا ح�سلت  ال��وظ��ي��ف��ي��ة.  ال��ف��م��وي��ة 
ع��ف��راء على رع��اي��ة خا�سة م��ن قبل 
اخلا�سة  الحتياجات  ل��ذوي  معلمة 
لديها  النمو  ت��ط��ورات  تابعت  والتي 
ت��ط��ب��ي��ق برامج  م���ع  ي���وم���ي  ب�����س��ك��ل 
على  لت�سجيعها  ب��ع��ن��اي��ة  م�����س��م��م��ة 
ال��ت��ف��اع��ل الج��ت��م��اع��ي. وق���ام معالج 
اجل���ه���از ال��ت��ن��ف�����س��ي وب���ال���ت���ع���اون مع 
ال�ست�ساريني  الأط�����ف�����ال  اأط�����ب�����اء 
باإزالتها تدريجياً عن جهاز التنف�س 
رعاية  عفراء  تلقت  لقد  ال�سناعي. 
يف  ك��ب��ري  حت�����س��ن  اإىل  اأّدت  ���س��ام��ل��ة 

حالتها."

•• اأبوظبي-الفجر:

العربية  ال����دول  م��ن  ال��ع��دي��د  حتتفي 
نوفمرب  م���ن   16 ال�����  يف  والأج��ن��ب��ي��ة 
لل�سقارة  العاملي  باليوم  ع��ام  ك��ل  م��ن 
ُي�سادف  ح��ي��ث  الأرب������ع������اء(،  )ال����ي����وم 
لت�سجيل  ال�12  ال��ذك��رى  ال��ع��ام  ه��ذا 
كرتاث  لل�سقارة  اليون�سكو  منظمة 
التمثيلية  ق��ائ��م��ت��ه��ا  يف  ح��ي  اإن�����س��اين 
وتوّجه  امل���ادي.   غري  الثقايف  للرتاث 
الأمني  املن�سوري،  علي  ماجد  معايل 
العام لنادي �سقاري الإم��ارات، رئي�س 
واملحافظة  لل�سقارة  العاملي  الحت���اد 
 ،)IAF(  اجل����ارح����ة ال��ط��ي��ور  ع��ل��ى 
ل�ساحب  وال��ت��ق��دي��ر  ال�سكر  بخال�س 
ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان 
رئي�س دولة الإمارات العربية املتحدة، 
حفظه اهلل، ول�سمو ال�سيخ حمدان بن 
زايد اآل نهيان ممثل احلاكم يف منطقة 
الظفرة رئي�س نادي �سقاري الإمارات، 
اأ�سحاب  ُيقّدمه  ال��ذي  الكبري  للدعم 
وم�ساريع  جل���ه���ود  ال�����س��ي��وخ  ال�����س��م��و 
ح��م��اي��ة ال������رتاث الإن�������س���اين، وال����ذي 
ركائزه،  اأه��م  اإح���دى  ال�سقارة  ُتعترب 
بني  املُ�سرتك  التعاون  اأ�س�س  وتعزيز 
خمتلف ال�سعوب والثقافات �سرياً على 
م��ا زرع���ه امل��غ��ف��ور ل��ه ال�سيخ زاي���د بن 
�سلطان اآل نهيان - طّيب اهلل ثراه - يف 

قلوب اأبناء الإمارات من ع�سق للرتاث 
والعتزاز به.  وقال معاليه يف ت�سريح 
العاملي  باليوم  الحتفاء  مبنا�سبة  له 
زايد، رحمه اهلل،  ال�سيخ  اإّن  لل�سقارة، 
حظي بالكثري من التقدير يف العامل 
اأج��م��ع ل��ت��اأث��ريه الإي��ج��اب��ي ال��ك��ب��ري يف 
املُ�ستدام،  وال�����س��ي��د  ال�����س��ق��ارة  ع���امل 
باأّن  املعروفة  مقولته  اأّن  اإىل  ُم�سرياً 
دائم  ت��ذك��ري  ه��و  بال�سقور،  "ال�سيد 
لنا بقوى الطبيعة وبالعالقة املتبادلة 
ب��ني ال��ك��ائ��ن��ات احل��ي��ة والأر������س التي 
وباعتمادنا  ع��ل��ي��ه��ا  ال��ع��ي�����س  ن��ت��ق��ا���س��م 
على الطبيعة" ل زال��ت حم��وراً لأهم 
واملوؤمترات  الرتاثية  البيئية  امل�ساريع 
العليا  اللجنة  رئي�س  واأك��د  العلمية.  
املُ��ن��ّظ��م��ة مل��ع��ر���س اأب���وظ���ب���ي ال����دويل 
لل�سيد والفرو�سية، اأّنه كان لأبوظبي 
ال�سقارة  ت�سجيل  يف  الأ���س��ا���س  ال���دور 
���س��م��ن لئ���ح���ة ال�������رتاث غ����ري امل�����ادي 
عائد  من  ذل��ك  يعنيه  مبا  لليون�سكو، 
ُمهم،  و���س��ي��اح��ي  واج���ت���م���اع���ي  ث���ق���ايف 
ح��ي��ث ت�����س��اف��رت ج��ه��ود ال��ع��دي��د من 
املعنية  الر�سمية  واملوؤ�س�سات  اجلهات 
الإمارات،  دول��ة  يف  والثقافة  بالرتاث 
وب��دع��ٍم ك��ب��ري وم��ت��اب��ع��ة م��ب��ا���س��رة من 
قبل اأ�سحاب ال�سمو ال�سيوخ، لتحقيق 
هذا الإجناز والعرتاف الدويل املُهم 
مب�سروعية ممار�سة ال�سيد بال�سقور.  

ُيذكر اأّنه يف دي�سمرب من العام املا�سي، 
اأعلنت منظمة اليون�سكو عن ان�سمام 
ال�سقارة  ت�سجيل  مل��ل��ف  ج��دي��دة  دول 
الأوىل  ل���ل���م���ّرة  اع���ت���م���اده  مّت  ال������ذي 
ملف  اأك�����رب  وه����و   ،2010 ال���ع���ام  يف 
م�سرتك للرتاث غري املادي يف تاريخ 
انعك�س  م���ا  ال���دول���ي���ة، وه����و  امل��ن��ظ��م��ة 
عاماً،   12 نحو  بعد  ملحوظ  ب�سكل 
على تو�ّسع رقعة انت�سار ريا�سة ال�سيد 
ب�سكل  اليوم  لُتمار�س  عاملياً  بال�سقور 
م�سروع يف 90 دولة من قبل ما يزيد 
عن 100 األف �سّقار.  وقد �سارك يف 
اإجراءات الت�سجيل حينها واإعداد امللف 
الإم���ارات  بقيادة  دول���ة   11 امل�سرتك 
التي اأطلقت املُبادرة يف العام 2005، 
وان�������س���ّم���ت ل���ه���ا ف��ي��م��ا ب���ع���د ك����ل من 

فرن�سا،  الت�سيك،  بلجيكا،  ال�سعودية، 
اإ�سبانيا،  امل���غ���رب،  اجل��ن��وب��ي��ة،  ك���وري���ا 
جناح  وبعد  ومنغوليا.  قطر،  �سوريا، 
نوفمرب   16 يف  الت�سجيل  اإج�����راءات 
 2012 عام  للملف  ان�سمت   2010
كل من  وكذلك  واملجر،  النم�سا  دولتا 
باك�ستان،  اإيطاليا،  اأملانيا،  الربتغال، 
يف  اأم��ا   .2016 عام  وكازاخ�ستان، يف 
كل  للملف  ان�سّمت  فقد   2021 عام 
وقرغيز�ستان  واإي��رل��ن��دا  كرواتيا  م��ن 
وبذلك  و�سلوفاكيا.  وبولندا  وهولندا 
فقد بلغ عدد الدول امل�ساركة يف ملف 
24 دول����ة.  وُتعترب  ال��ي��وم  ال�����س��ق��ارة 
دولة الإم��ارات من اأوائ��ل الأع�ساء يف 
خالل  م��ن  لل�سقارة  ال��ع��امل��ي  الحت���اد 
ُمنذ  الإم���ارات  ن��ادي �سقاري  ع�سوية 
الحتاد  ُيعترب  حيث   ،2003 ال��ع��ام 
مُتّثل  التي  الوحيدة  العاملية  املوؤ�س�سة 
ب��ال�����س��ق��ور، وي�سم  ال�����س��ي��د  ري��ا���س��ة 
وموؤ�س�سة  ن���ادي���اً   110 ع�سويته  يف 
معنية بال�سقارة.  وجدير بالذكر اأّنه، 
لدولة  والفاعل  الهام  للدور  وتقديراً 
الإم����������ارات يف جم�����ال احل����ف����اظ على 
ال�سقارة  و���س��ون  الإن�����س��اين  ال����رتاث 
وال�سيد املُ�ستدام، فقد اختري موؤ�س�س 
نادي �سقاري الإمارات �ساحب ال�سمو 
ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان رئي�س 
رئي�ساً  اهلل،  ح��ف��ظ��ه  الإم�������ارات  دول����ة 

لل�سقارة  ال��ع��امل��ي  ل���الحت���اد  ف��خ��ري��اً 
اجلارحة  ال��ط��ي��ور  ع��ل��ى  وامل��ح��اف��ظ��ة 
وُيوا�سل    .2017 ع��ام  يف   )IAF(
نادي �سقاري الإمارات، وُمنذ تاأ�سي�سه 
يف  ب��ن��ج��اح  ج���ه���وده   ،2001 ع����ام  يف 
كرتاث  ال�سقارة  بقيمة  الوعي  زي��ادة 
وف����ّن اإن�������س���اين ُم�����س��رتك ي��ج��م��ع بني 
ال�����س��ق��اري��ن يف داخ���ل دول���ة الإم����ارات 
باأ�ساليب  اأع�سائه  وخارجها، وتعريف 
ريا�سة  واأخ��الق��ي��ات  املُ�ستدام  ال�سيد 
الرتقاء  اأج���ل  م��ن  بال�سقور  ال�سيد 
ع�سو  داي��ت��ي��ز  �سابرينا  واأك����دت  ب��ه��ا.  
ال�سيد  جلمعيات  الأوروب�����ي  الحت���اد 
وال�سون، على اأهمية دور الإمارات يف 
تعزيز انت�سار ال�سقارة ب�سكل م�سروع، 
املُ�ستدام.  ال�����س��ي��د  ع��ل��ى  وال���رتك���ي���ز 
واأ�سارت اإىل اأّن معر�س اأبوظبي الدويل 
لل�سيد والفرو�سية يعمل بفاعلية على 
بني  مبا�سرة  ات�سال  ق��ن��وات  تاأ�سي�س 
ُمرّبي ال�سقور وال�سقارين، وت�سجيع 
مل��ن هم  لل�سقارة  الإي��ج��اب��ي��ة  ال��ن��ظ��رة 
دول���ة  اأّن  وذك������رت  حُم��ي��ط��ه��ا.  خ�����ارج 
الإمارات اأولت اهتماماً بالغاً لل�سقارة 
وال�������س���ق���ور، مل���ا ارت���ب���ط ب��ه��ا م���ن قيم 
يف  اهتمت  كما  اأ�سيلة،  و�سفات  نبيلة 
الطبيعة  على  باحلفاظ  نف�سه  الوقت 
وخالل  اأّن��ه  ُيذكر  املُ�ستدام.   وال�سيد 
فعاليات ال��دورة الأخ��رية من معر�س 

فعاليات  اأق��ي��م��ت  ل��ل�����س��ي��د،  اأب��وظ��ب��ي 
املُجتمعات  دور  "اأهمية  م����وؤمت����ر 
تعزيز  يف  الأ�سلية  وال�سعوب  املحلية 
ال�سلة بني الرتاث الثقايف غري املادي 
الربية"، حيث  احلياة  واحلفاظ على 
 24 امل��وؤمت��ر م��ن  املتحدثون يف  اأ���س��اد 
دولة بجهود دولة الإم��ارات يف جمال 
البيئة وحتقيق  و�سون  ال�سقارة  دعم 
اهتمام  اأّن  م���وؤك���دي���ن  ال����س���ت���دام���ة، 
الإم��ارات وموؤ�س�سها املغفور له ال�سيخ 
تكن  ن��ه��ي��ان، مل  اآل  �سلطان  ب��ن  زاي���د 
تعك�س  ولكنها  ارجتالية،  اأو  م�سادفة 
اإمي���ان���اً ع��م��ي��ق��اً ب�����س��رورة ال��ع��م��ل من 
اأجل حماية و�سون البيئة من جانب، 
بالعادات  التم�ّسك  ال��وق��ت  نف�س  ويف 
ك��ل من  ووّق���ع  الأ���س��ي��ل��ة.   والتقاليد 
واملحافظة  لل�سقارة  العاملي  الحت���اد 
ع��ل��ى ال���ط���ي���ور اجل����ارح����ة، والحت�����اد 

الدويل ل�سون الطبيعة، ُمذّكرة تفاهم 
ت��ع��زي��ز م�ساريع  ���س��ع��ي��د  ع��ل��ى  م��ه��م��ة 
الرتاث  على  واحلفاظ  الأن���واع  �سون 
على  ال�سوء  املوؤمتر  و�سّلط  الثقايف.  
ودور  لل�سيد  اأبوظبي  معر�س  اأهمية 
الإم�������ارات ع��ل��ى ال�����س��ع��ي��د ال�����دويل يف 
تو�سيع رقعة عامل ال�سقارة واحلفاظ 
و�سّدد  الثقايف.  وال���رتاث  البيئة  على 
على اأّن ريا�سة ال�سيد بال�سقور غنية 
بالنجاحات يف جمال ال�سيد املُ�ستدام، 
ُم�ساركتها  ال���������س����رورة  م����ن  وال����ت����ي 
ي����ت����ج����زاأ من  ل  ب���اع���ت���ب���اره���ا ج���������زءاً 
املجتمعات املحلية وال�سعوب الأ�سلية، 
وت�سجيع ا�سرتاتيجات ا�ستعادة النظم 
ال�ستخدام  خ��الل  م��ن  الإيكولوجية 
ال�سقارة  ب��دور  والع���رتاف  املُ�ستدام، 
املحلية  امل��ج��ت��م��ع��ات  يف  م��ه��م  ك����رتاث 
القيادي  وال��دور  الأ�سليني،  وال�سكان 

ال�سقارون  ي��ل��ع��ب��ه  اأن  مي��ك��ن  ال�����ذي 
يف ت��ق��دمي ال���دع���م ل��ت��ح��ق��ي��ق اأه����داف 
احلفظ و�سون الرتاث.  ودعا الحتاد 
ال���ع���امل���ي ل��ل�����س��ق��ارة وامل��ح��اف��ظ��ة على 
الطيور اجلارحة )IAF( ال�سقارين 
بريا�سة  املعنية  واملنظمات  والأن��دي��ة 
اأنحاء  خمتلف  يف  بال�سقور  ال�سيد 
تعليمية  باأن�سطة  للُم�ساركة  ال��ع��امل، 
باليوم  لالحتفاء  ثقافية  وف��ع��ال��ي��ات 
العاملي لل�سقارة، ولهذا الغر�س، فقد 
مدار�س  بزيارة  املُبادرة  تتم  اأن  اقرتح 
�سرح  بهدف  ال�سقور  ب�سحبة  حملية 
واأهمية ريا�سة  الثقايف  معنى الرتاث 
واملعلمني  للطالب  بال�سقور  ال�سيد 
ع���ل���ى ح������ّد ������س�����واء، ب����الإ�����س����اف����ة اإىل 
والت�سوير  الر�سم  وفعاليات  اأن�سطة 
ال���ف���وت���وغ���رايف ال��ت��ي ُت���ع���رّب ع���ن هذه 

املنا�سبة. 

•• اأبوظبي – الفجر:

من  اأب��وظ��ب��ي،  مدينة  بلدية  نظمت 
خ���الل م��رك��ز ب��ل��دي��ة م��دي��ن��ة زاي���د، 
لالأهايل،  املجتمعي  ال�سوق  فعاليات 
اأيام متتالية   10 ت�ستمر ملدة  والتي 
حتى 20 نوفمرب اجلاري يف حديقة 
اأ�سحاب  ت�����س��ج��ي��ع  ب���ه���دف  رب�������دان، 
على  واملتو�سطة  ال�سغرية  امل�ساريع 
وتطوير  اإن�ساء  يف  والإب����داع  التميز 
وتعزيز  وم��ن��ت��ج��ات��ه��م،  م�����س��اري��ع��ه��م 
املرافق  وت��ف��ع��ي��ل  ال��ب��ل��دي  ال��ت��واج��د 
املجتمع  ف���ئ���ات  واإ�����س����راك  ال��ب��ل��دي��ة 
الإم����ارة  تنمية  يف  دوره����م  وت��ف��ع��ي��ل 
بالتعاون  وذل����ك  ع��ل��ي��ه��ا،  واحل���ف���اظ 
مع القيادة العامة ل�سرطة اأبوظبي، 
وم�����س��ت�����س��ف��ى ب���رج���ي���ل، وع������دد من 
امل��دار���س، و�سركة ط��م��وح. ���س��ارك يف 
الفعالية و�ساهم يف اإجناحها كل من 

ال�سرتاتيجيني:القيادة  ال�����س��رك��اء 
اأب���وظ���ب���ي، مركز  ل�����س��رط��ة  ال��ع��ام��ة 
هوم  ب��رج��ي��ل  م��رك��ز  دارك،  ب��رج��ي��ل 
اأغذية،  – �سركة  ال��ع��ني  م��ي��اه  ك��ري، 
م���رك���ز وي����ل ه��ي��ل��ث ور������س وه���داي���ا، 
اأكواريوم  نا�سيونال  ط��م��وح،  �سركة 
فندق   ،UFC GYM، اأب��وظ��ب��ي 
نوفتيل،Air minimax . و�سم 
ال�سوق 20 ك�سكاً مت خاللها عر�س 
م��ن��ت��ج��ات م�����س��اري��ع ع���دد م��ن اأهايل 
نطاق مركز بلدية مدينة زايد، كما 
العديد  تنظيم  ال��ف��ع��ال��ي��ات  ���س��ه��دت 
لكافة  املنا�سبة  املتنوعة  الور�س  من 
وال�سحية  الثقافية  منها  الأع��م��ار، 
واملتعلقة باللياقة البدنية. وا�ستمتع 
الأط������ف������ال م����ن خم���ت���ل���ف الأع����م����ار 
بالعديد من الور�س املخ�س�سة لهم، 
مثل: عرو�س ال�سخ�سيات التنكرية 
الرتفيهية  والأل���ع���اب  وال��ك��رت��ون��ي��ة 

والر�سم والتلوين وق�س�س الأطفال، 
عليهم،  الهدايا  توزيع  خاللها  ومت 
بامل�سابقات  اجل��م��ه��ور  ا�ستمتع  ك��م��ا 

وامل�سابقات  وبالعرو�س  الريا�سية، 
وبالور�س  امل�سرح،  على  اأقيمت  التي 
اخليمة  يف  ت���ن���ظ���ي���م���ه���ا  مت  ال����ت����ي 
جل�سات  فيها  عقدت  التي  الرتاثية 
ت�سوير فوتوغرايف للجمهور بالزي 
لكبار  وجل�سات  الإم��ارات��ي،  الرتاثي 
ذلك  اإىل  وامل���ق���ي���م���ني.  امل���واط���ن���ني 
�سهدت الفعاليات العديد من فقرات 
ال��ت��ي قدمتها  امل���روري���ة  الإر�����س����ادات 
اأبوظبي،  ل�سرطة  ال��ع��ام��ة  ال��ق��ي��ادة 
وفقرات وم�سابقات توعوية و�سحية 
بالإ�سافة  قدمها م�ست�سفى برجيل، 
اإىل العرو�س امل�سرحية التي قدمتها 
وكذلك  امل�����دار������س،  م���ن  جم��م��وع��ة 
عرو�س اأزياء الأطفال التي قدمتها 

�سركة طموح.

•• اأبوظبي-وام:

يفتتح معايل ال�سيخ نهيان بن مبارك 
والتعاي�س  الت�سامح  وزي��ر  نهيان  اآل 
اليوم الأن�سطة الدولية التي تنظمها 
بالتعاون  والتعاي�س  الت�سامح  وزارة 
وذلك  امل�سلمني،  حكماء  جمل�س  مع 
للت�سامح،  الوطني  املهرجان  �سمن 
جل�سات  م���ع���ال���ي���ه  ي���ف���ت���ت���ح  ح����ي����ث 
للت�سامح"  ال��������دويل  "التحالف 
و"القمة العاملية لالأديان" وفعاليات 
اآليات  امل�ستديرة" لتطوير  "الطاولة 
مب�ساركة  التحالف  وا�سرتاتيجيات 
25 ق��ي��ادات دول��ي��ة بارزة  اأك���رث م��ن 
من الأمم املتحدة والكنائ�س والأزهر 

والعقائد  الأدي������ان  وق����ادة  ال�����س��ري��ف 
ومفكرين  امل���خ���ت���ل���ف���ة،  وال�������س���رائ���ع 
العامل،  دول  خم��ت��ل��ف  م���ن  ب���ارزي���ن 

وذلك بالعا�سمة اأبوظبي. 
للت�سامح  الوطني  املهرجان  وي�سم 
 ، ال���دول���ي���ة  الأن�������س���ط���ة  ج���ان���ب  اإىل 
مثل  ال��وزارة  تنفذها  متعددة  برامح 
بالتعاون  الت�سامح  فر�سان  برنامج 
واملعر�س   ، احلكومية  املوؤ�س�سات  مع 
المارات"،  يف  "الت�سامح  امل�����س��ور 

اإىل  اإ�سافة  ال�سعوب،  اأزي��اء  وعرو�س 
الأن�����س��ط��ة امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��ال�����س��رك��اء مثل 
ت��غ��ي��ري ن���ط���اق ات�������س���الت، واإ�����س����اءة 
امل���ب���اين احل��ك��وم��ي��ة، وف��ع��ال��ي��ات مع 
وتنفذ  ك��م��ا  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة،  امل��ج��ال�����س 
عرب  الفعاليات  من  العديد  ال���وزارة 
اأندية الت�سامح يف اجلامعات، وجلان 
م���ب���ادرة احلكومة  ���س��م��ن  ال��ت�����س��ام��ح 

حا�سنة للت�سامح. 
وق�������ال م����ع����ايل ال�������س���ي���خ ن���ه���ي���ان بن 

عاملية  ق����ي����ادات  ت���واف���د  اإن  م���ب���ارك 
املوؤ�س�سات  العديد من  بارزة وحر�س 
ومنها  ال��وازن��ة،  والإقليمية  الدولية 
امل�سيحية  والكنائ�س  املتحدة  الأمم 
واليهودية والأزهر ال�سريف وغريها 
م��ن امل��وؤ���س�����س��ات ال��دي��ن��ي��ة امل��ه��م��ة من 
امل�ساركة  العامل، على  قارات  خمتلف 
لالأديان،  العاملية  والقمة  بالتحالف 
وتعبري  دويل،  اع��������رتاف  مب���ث���اب���ة 
ع���ن ث��ق��ة امل��ج��ت��م��ع ال�����دويل يف دولة 

تعزيز  يف  مق�سدها  ون��ب��ل  الإم����ارات 
وال�سالم  وال��ت��ع��اي�����س  الت�سامح  ق��ي��م 
البعد  اأن  م���وؤك���دا  ال���ع���امل،  رب����وع  يف 
العام حيوي  للمهرجان هذا  الدويل 
للغاية لأنه ي�سهم يف ت�سليط ال�سوء 
يف  املتفردة  الإماراتية  التجربة  على 
العامل، وكذلك  اإىل  الت�سامح ونقلها 
اأهم التجارب الناجحة  التعرف على 

يف هذا املجال. 
الإم����ارات  دول���ة  اأن  معاليه  واأ���س��اف 

ت�سعى  والتعاي�س،  للت�سامح  ك��دول��ة 
على  ال�سركاء  كافة  مع  للعمل  دائما 
م�ستقبل  ل�����س��ال��ح  ال���ع���امل  م�����س��ت��وى 
الب�سرية. من هذا املنطلق ومبنا�سبة 
وزارة  تنظم  للت�سامح،  العاملي  اليوم 
ال��ت�����س��ام��ح وال��ت��ع��اي�����س ب��ال��ت��ع��اون مع 
جمل�س حكماء امل�سلمني هذه ال�سل�سلة 
من النقا�سات واحلوارات املهمة التي 
جتريها قيادات دينية وفكرية عاملية 
اجلوهرية  القيم  ل�ستك�ساف  ب���ارزة 

نهج  الإن�سانية يف  والأخ��وة  للت�سامح 
وكيفية  للت�سامح  ال��ع��امل��ي  التحالف 
الدولية.   الأ�����س����رة  داخ�����ل  ت��ف��ع��ي��ل��ه��ا 
الطاولة  برنامج  من  الهدف  وح��ول 
امل�ستديرة للتحالف العاملي للت�سامح 
وبالتعاون  “ ن�سعى معا  قال معاليه 
م���ع ك���اف���ة الأط��������راف وم��ه��م��ا كانت 
اجل�سور  بناء  اإىل  بيننا  الختالفات 
يف  املختلفة  والثقافات  الأدي����ان  ب��ني 
العامل من خالل اأوجه الت�سابه بيننا 

ووجهات النظر امل�سرتكة حول القيم 
والت�سامح  ك��ال��ت��ع��اي�����س  الإن�����س��ان��ي��ة 
وال�����س��الم والأخ����وة الإن�����س��ان��ي��ة ونبذ 
ال��ت��ط��رف وال��ع��ن��ف والإره������اب مهما 
الطاولة  ان  ون���رى  ال���دواف���ع،  ك��ان��ت 
امل�����س��ت��دي��رة ف�����ادرة ع��ل��ى ج��م��ع كافة 
والنقا�س  ل��ل��ح��دي��ث  م��ع��ا  الأط������راف 
واخلروج مب�سرتكات تفيدنا جميعا، 
ال��دورة من  بنا هذه  اأن ت�سل  وناأمل 
اإىل  للتحالف  امل�����س��ت��دي��رة  ال��ط��اول��ة 
اأر�سية م�سرتكة متكننا من اأن يعرف 
بع�سنا بع�سا كقادة من اأجل ال�سالم 
الإيجابية  الإن�����س��ان��ي��ة  وال���ع���الق���ات 
ورفاهية املجتمع، وم�ستقبل الب�سرية 

والأجيال القادمة”. 

•• اأبوظبي-وام: 

فعاليات  يف  خا�سٍّ  بجناح  امل�سلمني  حكماء  جمل�س  ي�سارك 
الكونغر�س العاملي لالإعالم؛ الذي ينعقُد يف اأبوظبي خالل 
�سمو  الفرتة من ١٥ اىل ١٧ نوفمرب اجل��اري، حتت رعاية 
جمل�س  رئي�س  ن��ائ��ب  ن��ه��ي��ان،  اآل  زاي���د  ب��ن  من�سور  ال�سيخ 
ال�����وزراء، وزي���ر دي���وان ال��رئ��ا���س��ة.  وت��اأت��ي م�ساركة جمل�س 
لالإعالم من خالل  العاملي  الكونغر�س  امل�سلمني يف  حكماء 
مها اأو ي�سارك  ا�ستعرا�س اأهم الأن�سطة والفعاليات التي ينظِّ
دوليًة  هيئًة  ب��اع��ت��ب��اره  ع��ة  امل��ت��ن��وِّ واإ���س��دارات��ه  �سناعتها  يف 
م�ستقلًة، يراأ�سها ف�سيلة الإمام الأكرب اأ. د. اأحمد الطيب، 

امل�سلمني،  حكماء  جمل�س  رئي�س  ال�����س��ري��ف،  الأزه����ر  �سيخ 
امل�سلمة  وغري  امل�سلمة  املجتمعات  يف  لم  ال�سِّ بتعزيز  وُتعَنى 
ومكافحة خطاب التطرف والكراهية والتع�سب والتَّمييز، 
والت�سامح  احل��وار  قيم  ون�سر  املغلوطة،  املفاهيم  وت�سحيح 
وال��ت��ع��اي�����س الإن�������س���اين.  وان��ط��ل��ق��ت ���س��ب��اح ال��ي��وم الأربعاء 
فعاليات الكونغر�س العاملي لالإعالم الذي ُيعقُد حتت عنوان 
من  اأك��رث  مب�ساركة  الإعالم"،  قطاع  م�ستقبل  "�سياغة 
�سني واملوؤثرين  واملتخ�سِّ الإعالم  قطاع  اد  روَّ من   1200
العامليني الذين ميثِّلون 6 قارات يف العامل، ويت�سمن اأكرث 
��ة، وجمموعة من ور���س العمل التي  30 جل�سة ح��واريَّ من 

ي�سارك فيها اأكرث من 162 متحدًثا عامليًّا بارًزا. 

•• اأبوظبي-وام: 

اأكد معايل اأحمد عفيف نائب رئي�س جمهورية �سي�سل اأن الكونغر�س العاملي 
لالإعالم ، ي�سكل فر�سة هامة لتبادل اخلربات بني جميع و�سائل الإعالم 
املحلية والإقليمية بجانب وكالت اأنباء العامل، ف�ساًل عن تالقي مزودي 
اخلدمات وال�سركات التكنولوجيا ذات الخت�سا�س، بهدف تطوير القطاع 

معربا عن �سعادته بامل�ساركة يف فعاليات الكونغر�س. 
“وام” على هام�س م�ساركته  الإم��ارات  اأنباء  واأ�سار يف ت�سريحات لوكالة 
احلدث  ه��ذا  من  ال�ستفادة  ���س��رورة  اإىل  ل��الإع��الم،  العاملي  الكونغر�س  يف 
املن�سات  التقليدية مع  الإع��الم  و�سائل  دم��ج  كيفية  الكبري يف  الإع��الم��ي 
وتوفري  ن��ق��ل  اأج���ل  م��ن  املجتمعات  داخ���ل  ف��ع��ال  ب�سكل  للعمل  احل��دي��ث��ة، 
ميثل  الإع���الم  اأن  م��وؤك��داً  �سحيحة،  ب�سورة  النظر  ووج��ه��ات  املعلومات 

اإىل  ولفت معاليه،  ال��ع��امل.   ب��ل��دان  م��وؤث��رة يف جميع  وق��وة  مهماً  قطاعاً 
�سرورة ال�ستثمار يف تطوير القطاع الإعالمي من خالل تثقيف اجلمهور 
باأهمية دور و�سائل الإع��الم، عالوة على تدريب املزيد من الكفاءات  اأوًل 
معاليه  واأثنى  يريده.   مبا  امل�ستهدف  اجلمهور  تزويد  اأج��ل  من  ال�سابة، 
على الر�سائل التي طرحتها معايل �سما بنت �سهيل املزروعي وزيرة دولة 
خالل  لل�سباب،  الحتادية  املوؤ�س�سة  اإدارة  جمل�س  رئي�سة  ال�سباب  ل�سوؤون 
دولة  يف  ال�سباب  دور  اأهمية  ح��ول  ل��الإع��الم  العاملي  بالكونغر�س  كلمتها 
تدريب  بني  الدمج  اإن   ، �سي�سل  جمهورية  رئي�س  نائب  وق��ال  الإم����ارات.  
املتعلق  التكنولوجي  القطاع  وال�ستثمار يف  الوطنية  الإعالمية  الكفاءات 
بالو�سائل الإعالمية احلديثة، متثل الطريقة ال�سحيحة من اأجل تطوير 
املنظومة الإعالمية وتوعية اجلمهور امل�ستهدف ، ونقل ال�سورة الإيجابية 
عن طريق تزويده مبحتوي يليق باملجتمعات يف ظل التحديات املعا�سرة. 

جمل�س حكماء امل�سلمني ي�سارك يف الكونغر�س العاملي باأبوظبي  نائب رئي�س �سي�سل ل� )وام(: الكونغر�س العاملي لالإعالم حدث كبري وفر�سة مهمة لتبادل اخلربات بني جميع و�سائل الإعالم 

مبنا�سبة اليوم العاملي للت�سامح

وزارة الت�سامح والتعاي�س تطلق فعاليات املهرجان الوطني للت�سامح 

ت�سجيعًا الأ�سحاب امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة على تطوير م�ساريعهم ومنتجاتهم

بلدية مدينة اأبوظبي تنظم فعاليات ال�سوق املجتمعي لالأهايل على مدى 10 اأيام يف حديقة ربدان
بف�سل الرعاية متعددة التخ�س�سات يف »�سحة«

فتاة م�سابة با�سطراب ع�سبي ع�سلي وراثي نادر ت�سل اإىل اأف�سل م�ستوى من ال�ستقالل الوظيفي 

يف يومها العاملي، رقعة ممار�سة ال�سقارة تتو�ّسع اإىل 90 دولة بف�سل جهود االإمارات 

ماجد علي املن�سوري: ال�سيخ زايد حظي بتقدير العامل اأجمع لتاأثريه الإيجابي الكبري يف عامل ال�سقارة 

منظمات االأمم املتحدة، واالأزهر والكنائ�ض وقادة دينني ومفكرين عامليني   من  عاملية  لقيادات  وا�سعة  • م�ساركات 
مبارك يفتتح اليوم جل�سات التحالف الدويل للت�سامح والقمة العاملية لالأديان والطاولة امل�ستديرة  • نهيان 
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اأخبـار الإمـارات

•• العني-الفجر: 

امل�ست�سار  ن�سيبة،  زك��ي  معايل  اأّك���د 
رئي�س  ال�����س��م��و  ل�����س��اح��ب  ال��ث��ق��ايف 
الأع��ل��ى جلامعة  الرئي�س  ال��دول��ة- 
الإم�������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة على 
باليوم  الإم����ارات  دول��ة  احتفال  اأن 
على  تاأكيداً  ياأتي  للت�سامح  العاملي 
التي  ال�����س��ام��ي��ة  الإن�����س��ان��ي��ة  قيمها 
ترتكز على احرتام وتقدير التنّوع 
اأنحاء  جميع  يف  والب�سري  الثقايف 

العامل.
"نت�سّرف يف جامعة  وقال معاليه: 
الإمارات الحتفاء بهذا اليوم الذي 
ُن�����ربز م���ن خ���الل���ه ح�����س��اد غر�س 
م��وؤ���س�����س ال���دول���ة امل��غ��ف��ور ل��ه باإذن 
اهلل ال�����س��ي��خ زاي����د ب���ن ���س��ل��ط��ان اآل 
نهيان "طيب اهلل ثراه" يف احرتام 
وت��ق��دي��ر ال��ت��ن��ّوع ال��وا���س��ع والرثي 

للثقافات والأديان واجلن�سيات من 
حولنا".

باأن  ال�����دوام  ع��ل��ى  "نعّتز  واأردف: 
الإم�������ارات  مت��ث��ل من���وذج���اً فريداً 
ومنارة ُم�سيئة للت�سامح والتعاي�س 
العاملي،  ال�����س��ع��ي��د  ع��ل��ى  امل�����س��رتك 
الر�سيدة  ال��ق��ي��ادة  ح��ر���س��ت  ح��ي��ث 
على تر�سيخ قيم الت�سامح والقبول 

لثقافات  الغني  والتنّوع  والتقدير 
اأر�سها  ع��ل��ى  جتتمع  ال��ت��ي  ال��ع��امل 
اخل������رّية، وت��ع��زي��ز م���ب���ادئ الإخ����وة 
الإن�������س���ان���ي���ة وامل���ح���ب���ة ب����ني اأف������راد 

جمتمعها".
بالقول:  ت�سريحه  واختتم معاليه 
الإم�������ارات  ج��ام��ع��ة  يف  "نحر�س 
موا�سلة  ع��ل��ى  امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة 
الإن�سانية  القيم  لرت�سيخ  اجلهود 
دولتنا  عليها  ت��ق��وم  ال��ت��ي  ال��راق��ي��ة 
عرب اإطالق املُبادرات التي ُت�سهم يف 
والتعاي�س  الت�سامح  مبادئ  تعزيز 
الآخر  وقبول  الختالف  واح��رتام 
الإقليمي  امل��ح��ل��ي،  ال�����س��ع��ي��د  ع��ل��ى 
ُيعدُّ �سرورة  والدويل، الأمر الذي 
التعاون  نهج  لتعزيز  عنها  غنى  ل 
امل�سرتك بني الدول كافة، من اأجل 
التي  اخلِطرة  التحديات  مواجهة 

تواجه العامل املعا�سر".

•• اأبوظبي- الفجر

ال�سرق  »م��ي��دي��ك��ل��ي��ن��ي��ك  ات���ف���ق���ت 
على   )MCME( الأو��������س�������ط« 
 BUDDI AI م��ع  �سراكة  عقد 
الإم�����ارات  يف  الت�سغيلي  و���س��ري��ك��ه��ا 
حل  – لإدخال   Digi7 – �سركة 
ال���رائ���د   ©CODING.AI
والعيادات  امل�ست�سفيات  ج��م��ي��ع  يف 
التابعة مليديكلينيك ال�سرق الأو�سط 

يف اإمارة اأبوظبي.
ال�سرق  ميديكلينيك  اإىل  وبالن�سبة 
الأوىل  تعد هذه اخلطوة  الأو���س��ط، 
ُت�ستخدم  ح��ي��ث  الأمت���ت���ة،  رح��ل��ة  يف 
�سياقية"  "بحرية  ت��غ��ذي��ه��ا  من�سة 
Contextual Lake ل مثيل 
ل��ه��ا ح��ا���س��ل��ة ع��ل��ى ب������راءة اخ����رتاع 
بهدف  العميق  التعلم  وخوارزميات 
ت��ب�����س��ي��ط ����س���ري ال���ع���م���ل م����ن خالل 

الطبية  ال�����س��ج��الت  ب���ي���ان���ات  ف��ه��م 
الإل��ك��رتون��ي��ة غ���ري امل��ن��ظ��م��ة. ومن 
الكفاءات وي�سمح  اأن يعزز  �ساأن هذا 
ال�سرق  ميديكلينيك  يف  للعاملني 
الأو����س���ط مب��وا���س��ل��ة ال��رتك��ي��ز على 
ال���رع���اي���ة وجت���رب���ة عمالء  ت���ق���دمي 
ب�سال�سة  امل��ر���س��ى  جلميع  متميزة 
وبال انقطاع، مع تخفيف التكاليف.
��ا مع  اأي�����سً امل���ب���ادرة  ه���ذه  وتتما�سى   
مئوية الإمارات 2071 التي ت�سع 
روؤية  طليعة  يف  ال�سحية  ال��رع��اي��ة 
وت�سجع  امل�����دى،  ط��وي��ل��ة  احل��ك��وم��ة 
ال�سطناعي  الذكاء  ا�ستخدام  على 
ل����دع����م اأن����ظ����م����ة ت����ق����دمي خ���دم���ات 
هذه  وتعطي  الإلكرتونية.  ال�سحة 
الرقمية  لل�سحة  الأول��وي��ة  امل��ب��ادرة 
مثرية  �سحية  حتتية  بنية  اإط��ار  يف 
حتتل  لأن  �سعًيا  بالفعل،  لالإعجاب 
دولة الإمارات مكانة قوية يف جمال 

ال�سعيد  ع��ل��ى  ال�����س��ح��ي��ة  ال���رع���اي���ة 
تتبنى  ال�������س���دد،  ه����ذا  ويف  ال���ع���امل���ي. 
ال�ستفادة  اإىل  يرمي  نهًجا  ال��دول��ة 
ال�سطناعي،  ال��ذك��اء  اإم��ك��ان��ات  م��ن 
للذكاء  دول�����ة  وزي�����ر  اأول  وع��ي��ن��ت 
العامل،  م�ستوى  على  ال�سطناعي 
ع���م���ر ����س���ل���ط���ان ال���ع���ل���م���اء، يف ع���ام 

.2017
�سحية  رعاية  �سركة  هي   Digi7
الإم��������ارات، وتقدم  م��ق��ره��ا  رق��م��ي��ة 
املنتجات  م����ن  وا����س���ع���ة  جم���م���وع���ة 
املبتكرة بهدف حت�سني نتائج الرعاية 
التكاليف،  وخ���ف�������س  ال�������س���ح���ي���ة، 
الرعاية  اأنظمة  يف  الكفاءات  وزي��ادة 
رائدة  قوة  ال�سركة  وتعد  ال�سحية. 
ال�سحية،  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ق��ط��اع  يف 
وت���ع���م���ل ع���ل���ى ن�����س��ر احل����ل����ول التي 
بالذكاء  وامل��ع��ززة  تطبيقها،  ي�سهل 

ال�سطناعي والتعلم العميق.

CODING. ح��ل  وب��ا���س��ت��ق��دام 
�سيكون  الإم�����������ارات،  اإىل   ©AI
 Digi7و ميديكلينيك  مب��ق��دور 
وفورات  وحتقيق  الكفاءات  حت�سني 
م�ست�سفيات  جل���م���ي���ع  م���ل���م���و����س���ة 
ال�سرق  م��ي��دي��ك��ل��ي��ن��ي��ك  وع�����ي�����ادات 

الأو�سط.
 ©CODING.AI ���س��ي��ع��م��ل 
م�ستقلة  ترميز  ح��ل��ول  تنفيذ  على 
جميع  يف  ال��ت��خ�����س�����س��ات  جل��م��ي��ع 
امل��ن�����س��اآت م���ن خ����الل اأمت���ت���ة اأك�����واد 
تزيد  بدقة   CPTو  ICD-10
المتثال  و����س���م���ان   ،95% ع����ن 
ال�سداد  ب�ساأن  التوجيهية  للمبادئ 
يف دولة الإمارات، وانخفا�س عام يف 

حالت رف�س املطالبات.
بو�سع  نوؤمن  ميديكلينيك  يف  "اإننا 
ال��ب��ي��ان��ات والب��ت��ك��ار يف �سلب  ع��ل��م 
اأف�سل  اعتماد  اإىل  ونتطلع  نهجنا، 

م��ن�����س��ات ال���ذك���اء ال���س��ط��ن��اع��ي يف 
حافل  ب�سجل  تتمتع  وال��ت��ي  فئتها 
اتبع  وق��د  من�ساآتنا.  ع��رب  وم�سهود 
فريقنا يف ال�سرق الأو�سط، بالتعاون 
ميديكلينيك  يف  زم����الئ����ن����ا  م�����ع 
�سارمة  اإج�����راءات  اإن��رتن��ا���س��ي��ون��ال، 
اختيارنا  ووق����ع  امل���وردي���ن  ل��ت��ق��ي��ي��م 
CODING. م���ن�������س���ة  ع����ل����ى 

 BUDDI ل����  ال��ت��اب��ع��ة   ©AI
AI لتمكني ثقافة التميز يف جميع 
الإي�����رادات.  دورة  لأمت��ت��ة  من�ساآتنا 
للذكاء  اأول حل  ا  اأي�سً و�سيكون هذا 
ال�سطناعي تنفذه ميديكلينيك يف 
م�ستوى  على  الإي����رادات  دورة  اإدارة 
ال���ع���امل.  وب��ال��ق��ي��ام ب��ذل��ك، �ستكون 
لها  ي�سمح  جيد  و���س��ع  يف  عملياتنا 
مكانتنا  تعزيز  مع  الأمتتة  بتحقيق 
ال�سحية  ل��ل��رع��اي��ة  رائ�����د  ك��م��ق��دم 
وخارجها." –  الإم������ارات  دول����ة  يف 

التنفيذي  الرئي�س  اإي��ك،  فان  هاين 
ميديكلينيك  ل���ال����س���رتات���ي���ج���ي���ة، 

ال�سرق الأو�سط
مع  ت��ت��ع��اون  اأن   Digi7 "ي�سر 
من�سة  لإط���������الق  م��ي��دي��ك��ل��ي��ن��ي��ك 
اأنحاء  جميع  يف   BUDDI AI
ب�سكل  ي��ت��م��ا���س��ى  وه�����ذا  الإم���������ارات. 
لدولة  امل�ستقبلية  الروؤية  مع  وثيق 
الإم�����������ارات يف جم�����ال ال�������س���ح���ة يف 
يي�سر فح�سب من  وه��و ل  ال��دول��ة، 
حتقيق اأهداف روؤية الإمارات املئوية 
ا من حتقيقها  2071 بل يعجل اأي�سً
من خالل ا�ستخدام احللول املبتكرة 

 .BUDDI AI م��ن�����س��ة  م���ث���ل 
اإم��ك��ان��ات الذكاء  وب��ال���س��ت��ف��ادة م��ن 
ال����س���ط���ن���اع���ي، مي��ك��ن��ن��ا الرت����ق����اء 
بجودة الرعاية ال�سحية، مع توفري 
ذاته.  الوقت  ال��دولرات يف  مليارات 
وبهذه الطريقة، تن�سجم اأهدافنا يف 
اأهداف  تاًما مع  ان�سجاًما   Digi7
الإم�����ارات،  وح��ك��وم��ة  ميديكلينيك 
لتح�سني  ج��م��ي��ًع��ا  ن�����س��ع��ى  ف��ن��ح��ن 
للمر�سى  ال�������س���ح���ي���ة  ال�����رع�����اي�����ة 
اأحمد   – اخلدمات."  وم���ق���دم���ي 
عبد اهلل، الرئي�س التنفيذي ل�سركة 

Digi7

ح����ل  اخ��������ت��������ي��������ار  خ�������������الل  "من 
التابع   ©CODING.AI
بال�سراكة   –  BUDDI AI ل��� 
املحلية  العملية  الت�سغيل  خربة  مع 
ال���رع���اي���ة  جم������ال  يف   Digi7 ل����� 
ميديكلينيك  �ستكون   – ال�سحية 
ال�سرق الأو�سط اأول واأكرب جمموعة 
خا�سة من مقدمي خدمات الرعاية 
" ترميز  من�سة  ت�ستخدم  ال�سحية 
م�ست�سفياتها  ج��م��ي��ع  يف  ذاتي" 
وعياداتها يف اإم��ارة اأبو ظبي" - رام 
ل�  التنفيذي  الرئي�س  �سواميناثان، 

BUDDI AI

•• اأبوظبي-الفجر: 

اأعلنت مدينة ال�سيخ �سخبوط الطبية، 
اإحدى اأكرب املن�ساآت ال�سحية يف دولة 
الإمارات واملخت�سة يف تقدمي خدمات 
احلرجة  للحالت  ال�سحية  الرعاية 
وامل���ع���ق���دة، وامل�������س���روع امل�����س��رتك بني 
ال�سحية  للخدمات  اأب��وظ��ب��ي  �سركة 
"�سحة" و"مايو كلينك"، عن اإطالق 
"اأ�سبوع  الن�سخة الثانية من فعاليات 
رفع  ب��ه��دف  بالإ�سابات"  ال��ت��وع��ي��ة 
اأ�سبوع  م����دار  ع��ل��ى  ال���وع���ي  م�����س��ت��وى 
الإ�سابات  م��ن  ال��وق��اي��ة  ح���ول  ك��ام��ل 
البتكارات  اأح�����دث  ع��ل��ى  والط������الع 
الطبية يف جمال ال�ستجابة ال�سريعة 
يف حالت الطوارئ ورعاية امل�سابني. 
�سُيقام هذا احلدث بتنظيم من مدينة 
اأبوظبي  يف  الطبية  �سخبوط  ال�سيخ 
 17 اإىل  نوفمرب   14 من  الفرتة  يف 
نوفمرب وبال�سراكة مع مركز اأبوظبي 
لل�سحة العامة التابع لدائرة ال�سحة 
امل�سلحة  اأب��وظ��ب��ي وال��ق��وات  و���س��رط��ة 

الإماراتية.
الدكتور جمال حممد  �سعادة  وافتتح 
ال���ك���ع���ب���ي، وك���ي���ل دائ�������رة ال�����س��ح��ة – 
اأبوظبي، فعاليات الأ�سبوع، يف مدينة 
وا�ستقبل  الطبية  �سخبوط  ال�سيخ 

ع���دداً م��ن ك��ب��ار امل�����س��وؤول��ني م��ن اأبرز 
اجل��ه��ات احل��ك��وم��ي��ة وامل��وؤ���س�����س��ات مبا 
والقوات  اأب���وظ���ب���ي،  ���س��رط��ة  ذل���ك  يف 
اأنظمة  وجل��ن��ة  الإم��ارات��ي��ة،  امل�سلحة 
والدفاع  اأبوظبي،  لإم���ارة  ال�سدمات 
اخلدمات  و�سلك  اأب��وظ��ب��ي  يف  امل���دين 
الطبية. وبعد الفتتاح، �سارك معايل 
رئي�س  حامد،  اآل  حممد  بن  عبداهلل 
و�سعادة  – اأب��وظ��ب��ي  ال�����س��ح��ة  دائ����رة 
ال���دك���ت���ور ج���م���ال حم��م��د ال��ك��ع��ب��ي يف 
ج����ول����ة ع���ل���ى امل���ن�������س���ات والأج���ن���ح���ة 
اأ�سبوع  واأن�سطة  لفعاليات  املخ�س�سة 
امل�ست�سفى  يف  ب��الإ���س��اب��ات  ال��ت��وع��ي��ة 
نّظمها فريق القيادة يف مدينة ال�سيخ 
ا�ستعر�ست  حيث  الطبية،  �سخبوط 
امل�ستخدمة  واملعدات  التقنيات  اأحدث 

يف رعاية امل�سابني.
ويف هذه املنا�سبة، قال �سعادة الدكتور 
ج��م��ال حم��م��د ال��ك��ع��ب��ي، وك��ي��ل دائرة 
خالل  "من  اأب����وظ����ب����ي:  ال�������س���ح���ة- 
دائرة  تبذلها  التي  امل�ستمرة  اجلهود 
القيادة  ظ��ل  – اأب��وظ��ب��ي، يف  ال�سحة 
تعزيز  موا�سلة  اإىل  ن�سعى  الر�سيدة، 
الرعاية  ق���ط���اع  وج���اه���زي���ة  ك����ف����اءة 
توفري  ل�سمان  الإم����ارة  يف  ال�سحية 
اأف�����س��ل اخل���دم���ات ال�����س��ح��ي��ة لأف����راد 
العاملية.  املعايري  اأعلى  وف��ق  املجتمع 

التعاون  �سبل  توطيد  ذل��ك  يت�سمن 
وعاملياً  حملياً  ال�سركاء  مع  امل�سرتك 
الرائدة  ال�سحية  امل��ن�����س��اآت  ومت��ك��ني 
تبني  م���ن  الإم������ارة  حتت�سنها  ال��ت��ي 
اأح�������دث ال��ت��ق��ن��ي��ات والب����ت����ك����ارات يف 
لتعزيز  ال�سحية  ال��رع��اي��ة  جم���الت 
املجتمعي  والوعي  العالجية  النتائج 
ي�سهم  الإ�سابات.  من  الوقاية  ب�سبل 
رف��د جهودنا لرت�سيخ مكانة  ذل��ك يف 
للرعاية  رائ�������دة  ك���وج���ه���ة  اأب���وظ���ب���ي 

ال�سحية عاملياً."
ال���دك���ت���ور نا�سر  وم����ن ج��ان��ب��ه، ق����ال 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي ملدينة  ال��رئ��ي�����س  ع��م��ا���س، 
"بعد  ال���ط���ب���ي���ة:  ���س��خ��ب��وط  ال�����س��ي��خ 
اجلديدة  الن�سخة  اإط��الق  يف  النجاح 
لأ����س���ب���وع ال���ت���وع���ي���ة ب���الإ����س���اب���ات يف 
الطبية،  ���س��خ��ب��وط  ال�����س��ي��خ  م��دي��ن��ة 
على  للرتكيز  الفر�سة  ه��ذه  �سنغتنم 
الوقاية من  �ُسبل  ح��ول  الوعي  زي��ادة 
الإ�سابات وعالجها ُمبكراً من خالل 
ت��وف��ري ال���ت���دري���ب وال��ت��ع��ل��ي��م لأف����راد 
الرئي�سية  املن�ساأة  وب�سفتنا  املجتمع. 
نعمل  اأبوظبي،  يف  الإ�سابات  لرعاية 
من�ساآت  م����ع  ب���ال���ت���ع���اون  ب���ا����س���ت���م���رار 
الأخ���رى  املحلية  ال�سحية  ال��رع��اي��ة 
ب��غ��ر���س حت�سني  ل��ت��ن�����س��ي��ق ج���ه���ودن���ا 
النتائج العالجية لالإ�سابات احلرجة 

وم�ساعدة �سحايا احلروق.  واملوؤ�سفة 
ويعمل اأع�ساء فريقنا املتمر�سون من 
بالتعاون  واحل��روق  الإ�سابات  خ��رباء 
م����ع زم���الئ���ن���ا م����ن ���س��ل��ك اخل���دم���ات 
الأمريكية  ال���دف���اع  ووزارة  ال��ط��ب��ي��ة 
لتقدمي  ت��ام��ة  ج��اه��زي��ة  ع��ل��ى  للبقاء 
ال��رع��اي��ة امل��ث��ل��ى ل��ه��وؤلء امل��ر���س��ى مع 
ال���س��ت��ع��ان��ة ب��ال��ت��خ�����س�����س��ات الأخ����رى 
املطلوبة �سمن منوذج الرعاية الأكرث 
ت���ك���ام���اًل. وم����ن خ����الل ال���ت���ع���اون مع 
�ستكون  ال�سحة،  دائ���رة  يف  �سركائنا 
الطبية  ���س��خ��ب��وط  ال�����س��ي��خ  م���دي���ن���ة 
العتماد  ع���ل���ى  ل��ل��ح�����س��ول  م���وؤه���ل���ة 
الأول  امل�ستوى  م��ن  اإ���س��اب��ات  كمركز 
من قبل الكلية الأمريكية للجراحني 
ال����ق����درات  ب���ن���اء  ����س���م���ان  اإىل ج���ان���ب 
ال���الزم���ة يف اأوق�����ات ال�����س��ل��م واحل���رب 
عالية  موثوقة  رعاية  اأف�سل  لتوفري 
باإ�سابات  امل�سابني  للمر�سى  اجل��ودة 

خطرية."
بالإ�سابات،  ال��ت��وع��ي��ة  اأ���س��ب��وع  خ���الل 
لزيارة  ل��ل��ج��م��ه��ور  ال��ف��ر���س��ة  ���س��ت��ت��اح 
اث���ن���ي ع�����س��ر ج���ن���اح���اً ل��ل��ت��ع��رف على 
كما  وال��ربام��ج.  املو�سوعات  خمتلف 
امل�ساركة  م��ن  احل��ا���س��رون  �سيتمكن 
لإيقاف  الأولية  "الإ�سعافات  دورة  يف 
على  ب���ه���ا  وامل�����ع�����رتف  الدم"  ن������زف 

بكيفية  املجتمع  اأف��راد  لتثقيف  دولياً 
بعد  ال��ن��زف  ع��ل��ى  ال��ف��ع��ال��ة  ال�سيطرة 
على  ت���دري���ب  ج��ان��ب  اإىل  الإ����س���اب���ة، 

الإنعا�س القلبي الرئوي.
وميكن للزوار اأي�ساً امل�ساركة يف العديد 
يقودها  التي  التعليمية  الربامج  من 
اأبوظبي لل�سحة العامة التابع  مركز 
لدائرة ال�سحة حول �سالمة الأطفال 
والوقاية من اإ�سابات امل�سنني وتعزيز 
ال�سالمة على الطرق. بالإ�سافة اإىل 
ذل����ك، ���س��ي��وف��ر م��رك��ز ال���دف���اع املدين 
اأب��وظ��ب��ي ت��دري��ب��ات وتوعية  و���س��رط��ة 
ح���ول ال��وق��اي��ة م��ن الإ����س���اب���ات، مثل 
القاتلة  النزيف  اإ�سابات  من  الوقاية 
والتعامل مع الإ�سابات ال�سائعة عند 
العمرية،  الفئات  الأطفال من جميع 
والإ�سعافات  احل���روق  م��ن  وال��وق��اي��ة 

الأولية.
كما �ستعمل خدمات بنك الدم اأبوظبي 
على رفع م�ستوى الوعي حول الدور 
الهام للتربع بالدم يف رعاية الطوارئ 
والإ�سابات، كما �ستنظم حملة للتربع 
نوفمرب   15 من  امل�ست�سفى  يف  بالدم 
 9 ال�����س��اع��ة  ب���ني  ن��وف��م��رب   16 اإىل 

�سباحاً و3 ع�سراً.
ال��دك��ت��ور م��ار���س��ي��ل��و ريبريو،  و����س���ّرح 
ا����س���ت�������س���اري ورئ���ي�������س ق�������س���م رع���اي���ة 

الإ������س�����اب�����ات واحل����������روق واحل��������الت 
اجلراحية احلرجة واحلادة يف مدينة 
"لقد كانت  ال�سيخ �سخبوط الطبية: 
جتربة مفيدة و�سّيقة للغاية جمعتنا 
دائرة  مع كافة �سركائنا، مبا يف ذلك 
يف  امل��دين  والدفاع  اأبوظبي  ال�سحة- 
الطبية  اخل���دم���ات  و���س��ل��ك  اأب��وظ��ب��ي 
بالإ�سابات  التوعية  اأ�سبوع  واأطلقنا 
هنا يف مدينة ال�سيخ �سخبوط الطبية 
يف اأبوظبي. وقد اأ�سعدنا اأن نعود هذا 
فعاليات  وب���رن���ام���ج  مب��ع��ر���س  ال���ع���ام 
�سعف  اأي  ج��ن��اح��اً   12 ي�����س��م  اأك����رب، 
ال��ع��دد امل�����س��ارك خ��الل ال��ع��ام املا�سي، 
اأو�سع نطاقاً من  كما �سهدنا م�ساركة 
خالل  ومن  ككل.  والقطاع  اجلمهور 
رعاية  يف  وامل�ساركة  الفعال  ال��ت��ع��اون 
اأن نلبي احتياجات  الإ�سابات، ميكننا 
املجتمع حملياً واإقليمياً ب�سكل اأف�سل 

لر�سخ مكانتنا كمركز ابوظبي الرائد 
لرعاية الإ�سابات احلادة".

وتعد مدينة ال�سيخ �سخبوط الطبية 
امل�سرتك  الربنامج  من  فاعاًل  مكّونا 
الإ�سابات  ل��ع��الج  اجلن�سيات  متعدد 
واحل�����روق واإع�����ادة ال��ت��اأه��ي��ل يف دولة 
الإم��ارات العربية املتحدة، اإىل جانب 
واجلي�س  الإماراتية  امل�سلحة  القوات 

الأمريكي.
ال�سيعري،  اأح��م��د  ال��دك��ت��ور  واخ��ت��ت��م 
وجراحة  العامة  اجلراحة  ا�ست�ساري 
لالإ�سابات  الطبي  واملدير  الإ�سابات، 
الطبية:  �سخبوط  ال�سيخ  مدينة  يف 
الرائدة  الطبية  امل��ن�����س��اأة  "ب�سفتها 
لرعاية وعالج الإ�سابات يف اأبوظبي، 
فقد عملنا على تنفيذ خطط عديدة 
واإعادة  لدينا  الأق�سام  مرافق  لتعزيز 
وبذلك،  ال����ط����وارئ.  ق�����س��م  ت�����س��م��ي��م 

م�ساب   300 ن��ح��و  ح��ال��ي��اً  ن�ستقبل 
ك���ل ���س��ه��ر ومن�����س��ي ب��خ��ط��وات ثابتة 
العتماد  ع��ل��ى  للح�سول  رحلتنا  يف 
الأول  امل�ستوى  م��ن  اإ���س��اب��ات  كمركز 
من قبل الكلية الأمريكية للجراحني 
الإ�سابات  ب��رن��ام��ج ع��الج  م��ن خ��الل 
واحلروق واإعادة التاأهيل. ونحن على 
ثقة باأننا �سوف ن�سرع هذه املهمة من 
و"مايو  "�سحة"  مع  التعاون  خ��الل 
الإم������ارات  دول����ة  و���س��ل��ط��ات  كلينك" 
وامل�����س��ت��ج��ي��ب��ني حل������الت ال����ط����وارئ، 
ال�سيخ  م���دي���ن���ة  م����وق����ع  ل���رت����س���ي���خ 
اإقليمي  ك��م��رج��ع  ال��ط��ب��ي��ة  ���س��خ��ب��وط 
���س��ام��ل ل��الإ���س��اب��ات و���س��م��ان تقدمي 
رعاية �سحية �سريعة وعالية اجلودة 
الطوارئ  ح����الت  يف  امل�����س��اب��ني  ل��ك��ل 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم������ارات  دول���ة  يف 

واملنطقة ككل ".

•• ال�صارقة - وام:

اأه�����دى ���س��اح��ب ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ ال���دك���ت���ور ���س��ل��ط��ان بن 
ال�سارقة  حاكم  الأع��ل��ى  املجل�س  ع�سو  القا�سمي  حممد 
القا�سمية،  ب��اجل��ام��ع��ة  الإ���س��الم��ي��ة  امل��خ��ط��وط��ات  دار   ،
املخطوطات يف  ن��وادر  تعدان من  اأ�سليتني  خمطوطتني 
العامل لت�ساف اإىل �سل�سلة املخطوطات املحفوظة والتي 

اأهداها �سابقاً �سموه اإىل الدار.
الدينية  )الن�سائح  ع��ن��وان  الأوىل  املخطوطة  وحت��م��ل 
والو�سايا الإميانية( لعبد اهلل بن علوي احلداد باعلوي 

احل�سرمي )املتوفى �سنة 1132ه�( وهو كتاب يف املواعظ 
والتذكري، ن�سخه عبد اهلل بن حممد بن كمال بن اأحمد 
بن �سم�س الدين بجزيرة الق�سم �سنة 1232ه�، ويقع يف 

ورقة.  270
يف  الغفران  )و�سيلة  بعنوان  فهي  الثانية  املخطوطة  اأما 
عمل �سهر رم�سان( حل�سني بن جمال الدين بن يو�سف 
العاملي )املتويف بعد  اأحمد بن نعمة اهلل بن خاتون  بن 
1110ه�(، وهو كتاب يف ف�سائل الأعمال، ن�سخه حممد 
بن اإبراهيم بن ح�سن بن علي بن اأحمد بن نعمة اهلل بن 
1124ه� عن ن�سخة املوؤلف، ويقع  خاتون العاملي �سنة 

يف 251 ورقة.
�سياق  يف  ال�سارقة  ح��اك��م  ال�سمو  �ساحب  اإه����داء  وي��اأت��ي 
املخطوطات  دار  لإث���راء  املتوا�سل  �سموه  واه��ت��م��ام  دع��م 
الأ�سلية  الوثائق  واأن��در  املخطوطات  باأنف�س  الإ�سالمية 
املختلفة  وامل��ع��رف��ة  ال��ع��ل��وم  ك��اف��ة جم����الت  وال��ك��ت��ب يف 

مبختلف اللغات.
وت��وا���س��ل دار امل��خ��ط��وط��ات اأع��م��ال��ه��ا وف��ق روؤي���ة �ساحب 
روافد  من  كرافد  دوره��ا  لتعزيز  ال�سارقة  حاكم  ال�سمو 
التغذية الفكرية الثقافية والوقوف على منتجات العقل 

الإ�سالمي على مر الع�سور.

حاكم ال�سارقة يهدي اجلامعة القا�سمية خمطوطتني نادرتني

ملوا�سلة الرتكيز على تقدمي الرعاية وجتربة عمالء متميزة 

با�ستخدام  الإيرادات  دورة  اإدارة  حلول  اأطلقت   Digi7اأحدث 
الذكاء ال�سطناعي يف م�ست�سفيات ميديكلينيك يف اأبوظبي

مدينة ال�سيخ �سخبوط الطبية تطلق الن�سخة 
الثانية من اأ�سبوع التوعية بالإ�سابات

اآل حامد: الإمارات منوذج عاملي يف الت�سامح والإخاء والإن�سانية

النائب العام للدولة: اليوم العاملي للت�سامح منا�سبة فخر 
بر�سالة الإمارات الإن�سانية القائمة على الت�سامح والتعاي�س 

•• اأبوظبي-وام: 

اآل ح��ام��د رئ��ي�����س دائرة  ب��ن حم��م��د  اأك���د م��ع��ايل ال�سيخ ع��ب��داهلل 
دولة  اأن  للت�سامح  ال���دويل  ال��ي��وم  مبنا�سبة  اأب��وظ��ب��ي  يف  ال�سحة 
اأنبل  الإم���ارات هي مثال حي ومن��وذج عاملي ُيحتذى به يف تبني 
قيم الت�سامح والإخاء والإن�سانية وهي حتت�سن اأكرث من 200 
جن�سية يعي�سون على اأر�سها اخلرّية وتوفر لهم احلياة الكرمية 

والحرتام.
وقال " و�سع املغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان طيب اهلل 
الت�سامح والحرتام  اأ�سا�سها  الإم��ارات روؤية  ثراه منذ قيام دولة 
والتي اأ�سبحت اليوم نهجاً متجذراً يف الهوية الإماراتية واأولوية 
وطننا  اأر����س  على  واملقيمني  امل��واط��ن��ني  ك��اف��ة  يج�سدها  وطنية 
اآل  زاي��د  بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو  قيادة �ساحب  الغايل ويف ظل 
نهيان رئي�س الدولة “حفظه اهلل” ر�سخت دولة الإمارات مكانتها 

ج�سر  غ��دت  حتى  والإن�سانية  والإخ���اء  للت�سامح  عاملياً  من��وذج��اً 
توا�سل وتالٍق بني �سعوب العامل وثقافاته".

بقيمنا  احتفاء  هو  للت�سامح  ال��دويل  باليوم  " الحتفاء  واأ�ساف 
الأ�سيلة والتي اتخذت الت�سامح كركيزة اأ�سا�سية ملجتمع متح�سر 
ورمزاً  اأيقونة  اليوم  الإم��ارات  اأ�سبحت  حتى  م�ستدام  وم�ستقبل 
امل�ساهمة يف تعزيز  �ساأنه  للت�سامح تعمل على تر�سيخ كل ما من 

روح املودة والت�سامح وال�سالم حول العامل".

•• اأبوظبي-وام: 

الدكتور حمد  امل�ست�سار  للدولة  العام  النائب  اأكد 
للت�سامح ميثل  الدويل  اليوم  اأن  ال�سام�سي  �سيف 
واعتزاز  ف��خ��ر  منا�سبة  و���س��ع��ب��ا  دول���ة  ل���الإم���ارات 
فقيم  ال��ع��امل،  اإىل  الإن�سانية  الإم�����ارات  بر�سالة 
الثقافية  التعددية  واح���رتام  وال�سالم  الت�سامح 
وق��ب��ول الآخ����ر وت��اآل��ف ال�����س��ع��وب، ال��ت��ي يتذكرها 
العامل يف هذا اليوم، هي موروث اأخالقي ح�ساري 
اأ�سيل يف جمتمع دولة الإمارات، لذا كان الت�سامح 
اهلل  ب��اإذن  و�سيبقى  وحا�سرها  ال��دول��ة  ما�سي  يف 

م�ستداما،  ونهجا  اأ�سا�سية،  ركيزة  م�ستقبلها،  يف 
وقيمة  حياة  واأ�سلوب  ح�سارتها،  عمق  من  نابعا 
غر�سها  �سعبها،  اأب��ن��اء  نفو�س  يف  را���س��خ��ة  اأ�سيلة 
الآباء املوؤ�س�سون وعززتها قيادتنا الر�سيدة لتغدو 
ومنوذجاً  للت�سامح  عامليًة  م��ن��ارًة  الإم����ارات  دول��ة 
رائداً يحتذى به يف التاآلف والتاآخي بني خمتلف 

الأديان والأجنا�س والأعراق. 
ال�سام�سي  �سيف  حمد  الدكتور  امل�ست�سار  واأ���س��ار 
�سّن  �سّباقة دائما يف  الإم���ارات كانت  اأن دول��ة  اإىل 
القوانني واإطالق املبادرات الإن�سانية التي تهدف 
اإىل تعزيز التاآخي والتعاي�س ال�سلمي بني ال�سعوب، 

املنا�سبة  ب��ه��ذه  ال��ي��وم  ال���دول���ة  وي��ع��ك�����س اح��ت��ف��ال 
العاملية الإن�سانية حر�سها على ن�سر قيم الت�سامح 
على امل�ستوى املحلي والعاملي، انطالقاً من الروؤية 
ال�ست�سرافية للقيادة احلكيمة التي توؤمن باأهمية 
واأثر  والزده���ار  التقدم  م�سرية  يف  الت�سامح  دور 
عامل  اإىل  ال���و����س���ول  يف  احل�����س��اري��ة  مم��ار���س��ات��ه 
اأف�سل  م�ستقبل  وبناء  ومتا�سكاً،  ان�سجاماً  اأك��رث 
للدولة  العامة  النيابة  ال��ت��زام  م��وؤك��داً  للب�سرية، 
 ، الت�سامح  وق��ي��م  مفاهيم  تر�سيخ  على  بالعمل 
ال��ذي تلعبه دول��ة المارات  العاملي  ال��دور  لتعزيز 

كعا�سمة للتعاي�س والتالقي احل�ساري.

زكي ن�سيبة: احتفال الإمارات باليوم العاملي 
للت�سامح تاأكيد على قيمها الإن�سانية ال�سامية
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العدد 13699 بتاريخ 2022/11/16 

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

CN لاللكرتونيات رخ�سة رقم:2586984 
قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13699 بتاريخ 2022/11/16 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/موؤ�س�سة 

�سانتياغو لل�سيانة العامة
CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�سة رقم:4256124 

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

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13699 بتاريخ 2022/11/16 

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

CN �سبا  رخ�سة رقم:2974375 
قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13699 بتاريخ 2022/11/16 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/ل فريما 

CN كافيه رخ�سة رقم:3749578 
قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13699 بتاريخ 2022/11/16 

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

CN للمقاولت العامة رخ�سة رقم:3678057 
قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13699 بتاريخ 2022/11/16 

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

CN للتجارة العامة رخ�سة رقم:2518654 
قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13699 بتاريخ 2022/11/16 

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

CN للنظارات رخ�سة رقم:4480252 
قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13699 بتاريخ 2022/11/16 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة :زركوه لدارة وت�سغيل 

املرافق رخ�سة رقم:CN 2721990  قد تقدموا اإلينا بطلب:
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

 اإ�سافة احمد فتحي حممد حم�سن ١00%
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف خليفة حممد حلدان فا�سل القبي�سي
دائرة  مراجعة  الإعالن  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوما  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
بعد  دعوى  اأو  حق  اأي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  فاإن  واإل  الإعالن 

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

العدد 13699 بتاريخ 2022/11/16 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة :�سوبر ماركت الماكن 

رخ�سة رقم:CN 3939818  قد تقدموا اإلينا بطلب:
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

 اإ�سافة وليد حمدان حممد علي البلو�سي ١00%
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف خالد حمود حمد حمود العامري
دائرة  مراجعة  الإعالن  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوما  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
بعد  دعوى  اأو  حق  اأي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  فاإن  واإل  الإعالن 

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

العدد 13699 بتاريخ 2022/11/16 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة :�سناتا لل�سحن - 

CN �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م رخ�سة رقم:1023995 
قد تقدموا اإلينا بطلب:

 تعديل راأ�س املال
من 300000 اىل ١00000

مراجعة  الإعالن  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
ن�سر  تاريخ  التنمية القت�سادية خالل ثالثون يوما من  دائرة 
هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن اأي حق اأو دعوى 

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

العدد 13699 بتاريخ 2022/11/16 

اإعــــــــــالن
لال�ست�سارات  :نيوم  ال�سادة   / باأن  الإقت�سادية  التنمية  دائرة  تعلن 

CN  قد تقدموا اإلينا بطلب: الهند�سية رخ�سة رقم:4341412 
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

 اإ�سافة �سالح احمد �سالح ح�سني املن�سوري ١00%
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف حممد احمد �سالح ح�سني املن�سوري
تعديل مدير/حذف حممد احمد �سالح ح�سني املن�سوري

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

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

العدد 13699 بتاريخ 2022/11/16 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة : حممد وايل للمقاولت العامه - �سركة 

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: ال�سخ�س الواحد ذ م م رخ�سة رقم:4653855 

تعديل اإ�سم جتاري من/ حممد وايل للمقاولت العامه - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

MOHAMED WALI GENERALCONTRACTING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

اإىل /�سيلفر هاو�س للمقاولت العامة- �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م 

SILVER HOUSEGENERAL CONTRACTING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

 تعديل ن�ساط / اإ�سافة �سيانة املباين 432990١

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

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

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

مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13699 بتاريخ 2022/11/16 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة : موؤ�س�سة جبل اخلري للنقليات واملقاولت 

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: العامه رخ�سة رقم:1127775 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة حممد ادري�س جول فريد %49

تعديل مدير / اإ�سافة حممد ادري�س جول فريد
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / �سعيد حارب خلفان حممد النيادى من مالك اإىل �سريك

تعديل ن�سب ال�سركاء / �سعيد حارب خلفان حممد النيادى من ١00 % اإىل ٥١%
تعديل راأ�س املال / من 0 اإىل ٥0000

تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة
تعديل اإ�سم جتاري من/ موؤ�س�سة جبل اخلري للنقليات واملقاولت العامه

JABAL AL KHAIR TRANSPORTING & GENERAL CONTRACTING 

اإىل /جبل اخلري للنقليات واملقاولت العامة ذ.م.م
JABAL AL KHAIR TRANSPORTING AND GENERAL CONTRACTING L.L.C

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

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

العدد 13699 بتاريخ 2022/11/16 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة : نادي يوجا ون اأند فتن�س ذ.م.م

CN قد تقدموا اإلينا بطلب:  رخ�سة رقم:2238771 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / مينا ىل من �سريك اإىل مالك

تعديل ن�سب ال�سركاء / مينا ىل من 49 % اإىل ١00 %
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / مينا ىل من �سريك اإىل مدير

تعديل ن�سب ال�سركاء / مينا ىل من 49 % اإىل 0 %
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف �سعيد عبدالرحيم عبداهلل الزرعونى

تعديل �سكل قانوين / من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�سم جتاري من/ نادي يوجا ون اأند فتن�س ذ.م.م 
YOGA ONE AND FITNESS CLUB L.L.C

اإىل /نادي يوجا ون اأند فتن�س - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
YOGA ONE AND FITNESS CLUB - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

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

العدد 13699 بتاريخ 2022/11/16 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة : جموهرات الرايه

CN قد تقدموا اإلينا بطلب:  رخ�سة رقم:3016270 
تعديل مدير / اإ�سافة اكرم حم�سن �سالح الربيعى

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة اكرم حم�سن �سالح الربيعى ١00%
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف مرمي عبداهلل احمد خليفه البلو�سى

تعديل راأ�س املال / من null اإىل ١٥0000
تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�سم جتاري من/ جموهرات الرايه 
AL RAYAI JEWELRY

اإىل /جموهرات الرايه - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
AL RAYA JEWELRY - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

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

العدد 13699 بتاريخ 2022/11/16 

اإعالن ت�سفية �سركة
نوع ال�سركة:�سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م

ال�سم التجاري:جالبوت لال�سماك الطازجة- �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م
عنوان ال�سركة:جزيرة ابوظبي- امليناء- ق 4- دكه 27- مبنى جمعية ابوظبي 

التعاونية ل�سيادي ال�سماك
CN 2640957 :رقم القيد يف ال�سجل القت�سادي

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

2 - تعيني ال�سادة/الهاملي و�سركاه- حما�سبون قانونيون - كم�سفي قانوين 
اجلمعية  حم�سر  قرار  على  بناء  وذلك  بتاريخ:2022/03/11  لل�سركة 
العمومية غري العادية ، املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2205045798 

- تاريخ التعديل:2022/11/15
املعني  امل�سفي  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

خالل مدة 30 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13699 بتاريخ 2022/11/16 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة : �سركة ع�سام ال�سعيد و�سركاه لال�سترياد 

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: والت�سدير  ذ م م  رخ�سة رقم:1025882 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة ع�سام ال�سعيد حممد ا�سماعيل ١00%

تعديل مدير / اإ�سافة ع�سام ال�سعيد حممد ا�سماعيل
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف ع�سام ال�سعيد حممد ا�سماعيل

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف بدر حممد احمد را�سد احلو�سنى
تعديل �سكل قانوين / من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�سم جتاري من/ �سركة ع�سام ال�سعيد و�سركاه لال�سترياد والت�سدير  ذ م م
ISSAM AL SAEED & PARTNERS IMPORTING & EXPORTING COMPANY W L L 

اإىل/ �سركة ع�سام ال�سعيد و�سركاه لال�سترياد والت�سدير - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
 ISSAM AL SAEED & PARTNERS IMPORTING & EXPORTING 

COMPANY SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل يوم واحد من تاريخ ن�سر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن اأي حق 

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

العدد 13699 بتاريخ 2022/11/16 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة : �سالون �سينيت للرجال 

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�سة رقم:2741610 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة رفيق منبانكونات ١00%

تعديل مدير / اإ�سافة رفيق منبانكونات
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف �سذى �سامل يو�سف ح�سن اليافعى

تعديل راأ�س املال / من null اإىل ١٥0000
تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�سم جتاري من/ �سالون �سينيت للرجال 
SYNITE GENTS SALOON 

اإىل /�سالون ا�س تو للرجال - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م 
S TWO GENTS SALON - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

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

العدد 13699 بتاريخ 2022/11/16 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة : الدرجة املا�سية خلدمات رجال الأعمال 

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: ذ م م  رخ�سة رقم:1200368 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة عبدالرحيم حممد ابراهيم ابوعيده ١00%

تعديل مدير / اإ�سافة عبدالرحيم حممد ابراهيم ابوعيده
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف عبداهلل عي�سى حممد زمزم ال على

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف عبدالرحيم حممد ابراهيم ابوعيده
تعديل راأ�س املال / من ١٥0000 اإىل ١0000

تعديل �سكل قانوين / من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�سم جتاري من/ الدرجة املا�سية خلدمات رجال الأعمال ذ م م 

DIAMOND CLASS BUSINESS SERVICES L L C 

اإىل/الدرجة املا�سية خلدمات رجال الأعمال �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
DIAMOND CLASS BUSINESS SERVICES - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل ثالثون يوما من تاريخ ن�سر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن اأي 

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

العدد 13699 بتاريخ 2022/11/16 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة : اإيدار للمقاولت وال�سيانة العامة

CN قد تقدموا اإلينا بطلب:  رخ�سة رقم:3894273 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة عمر عبدالعزيز احمد حممد ١00%

تعديل مدير / اإ�سافة عمر عبدالعزيز احمد حممد
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف جميله احمد حممد الرميثى

تعديل راأ�س املال / من null اإىل ١٥0000
تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�سم جتاري من/ اإيدار للمقاولت وال�سيانة العامة 
EDAR CONTRACTING AND GENERAL MAINTENANCE 

اإىل /اإيدار للمقاولت وال�سيانة العامة �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
EDAR CONTRACTING AND GENERAL MAINTENANCE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

 تعديل عنوان / من Al Ain Al Ain Al Ain اإىل العني و�سط املدينة حي ق�سيدة 
٥28920 ٥28920 ال�سيد عو�س ال�سيخ جمرن حممد احمد و اخرين

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

اأي حق اأو دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(
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داخل  مقتولتني  فتاتني  جثَتي  على  الكردية  الأم���ن  ق��وات  ع��رثت   
ي����وؤوي عائالت  ال���ذي  ال��ه��ول  ال�����س��رف ال�سحي يف خم��ي��م  جم���اري 
عنا�سر من تنظيم داع�س يف �سمال �سرق �سوريا، وفق ما اأفاد م�سدر 

اأمني يف املخيم الثالثاء.
اأكرث  وي����وؤوي  احل�سكة  حمافظة  اأق�����س��ى  يف  ال��واق��ع  املخيم  وي�سهد 
 11 وبينهم  العراقيني  من  تقريباً  ن�سفهم  �سخ�س،  األ��ف   50 من 
ب��ني احل��ني والآخ����ر، تت�سمن عمليات  اأمنية  اأج��ن��ب��ي، ح���وادث  األ��ف 
قتل  ج��رائ��م  اأو  اإن�سانيني  عاملني  اأو  ح��را���س  �سد  هجمات  اأو  ف��رار 
فران�س  لوكالة  املخيم  اأمني يف  وق��ال م�سدر  فيه.  القاطنني  تطال 
بر�س الثالثاء “عرث يوم الإثنني على جثَتي فتاتني قا�سرتني من 

اجلن�سية امل�سرية يف جماري ال�سرف ال�سحي«.
الفتاتني  ع��ل��ى  الإن�����س��ان، ع��رث  ال�����س��وري حل��ق��وق  امل��ر���س��د  وبح�سب 
مقتولتني باأداة حادة �سمن الق�سم املخ�س�س لالأجنبيات من عائالت 
التنظيم يف املخيم. وي�سهد املخيم الذي تديره الإدارة الذاتية الكردية 
اأكرث من مئة �سخ�س  املتحدة مقتل  واأح�ست الأمم  اأمنية،  حوادث 

فيه بني كانون الثاين يناير 2021 وحزيران يونيو 2022.
الثالثاء  بيان  يف  اإيفانز  تانيا  الدولية  الإنقاذ  جلنة  مديرة  وقالت 
اإن مقتل الفتاتني ي�سّلط “ال�سوء على احلاجة املا�ّسة لإيجاد حلول 

طويلة الأمد لالأطفال يف خميم الهول«.
 

الثالثاء على منع مواطنيهم من  اإفريقيا  القادة يف  كييف  ت   ح�سّ
زامبيا  اإع��الن  يوم من  بعد  الرو�سي لأوكرانيا،  الغزو  النخراط يف 

مقتل اأحد مواطنيها.
طالبا  اإن  الثنني  كاكوبو  �ستانلي  اخلارجية  وزي��ر  ق��ال  لو�ساكا،  يف 
زامبيا كان م�سجونا يف رو�سيا قتل “على جبهة القتال” يف اأوكرانيا 
مطالبا الكرملني بتف�سري. وقال الوزير يف بيان اإن ليميخاين ناثان 
يف  بال�سجن  عقوبة  مي�سي  ك��ان  وال���ذي  ع��ام��ا   23 البالغ  نيريندا 

مو�سكو “قتل يف 22 اأيلول �سبتمرب 2022 يف اأوكرانيا«.
نيكولنكو  اأول��ي��غ  الأوك���راين  اخلارجية  وزارة  با�سم  الناطق  وح�ّس 
الدول الإفريقية على ال�سغط على رو�سيا لعدم اإقحام مواطنيها يف 
حربها يف اأوكرانيا. وكتب على و�سائل التوا�سل الجتماعي “ندعو 
اإىل مطالبة رو�سيا بالكف  الحتاد الإفريقي وكل الدول الإفريقية 
عن لوي اأذرع مواطنيها«. واأ�ساف “يجب األ يقتل الأفارقة من اأجل 

طموحات بوتني الإمربيالية املري�سة«.
وكالة  ونقلت  املزاعم.  تلك  يف  حتقق  اإنها  رو�سيا  قالت  جانبها،  من 
الرو�سي  اخل��ارج��ي��ة  وزي���ر  ن��ائ��ب  ع��ن  ال��رو���س��ي��ة  نوفو�ستي”  “ريا 

ميخائيل بوغدانوف قوله “نحن ن�ستو�سح هذه امل�ساألة«.

نادرة  حادثة  يف  ال�سرطة  مع  ال�سني  جنوب  يف  متظاهرون  ا�ستبك 
كوفيد- ملكافحة  املفرو�سة  ل��الإج��راءات  العامة  املعار�سة  عن  تعرب 
19، على ما اأظهرت مقاطع فيديو ُن�سرت على الإنرتنت، وذلك بعد 

متديد الإغالق يف املنطقة ب�سبب زيادة عدد الإ�سابات.
واأظهرت مقاطع فيديو يتم تداولها على و�سائل التوا�سل الجتماعي 
نزول  بر�س،  فران�س  وكالة  �سحتها  من  وحتققت  الثنني  ليل  منذ 
املئات اإىل ال�سوارع يف مدينة غوانغت�سو ال�سناعية، فيما مّزق البع�س 

اأ�سرطة متنع ال�سكان من مغادرة منازلهم.
وا�ستبك بع�س املتظاهرين مع م�سوؤولني يرتدون مالب�س واقية.

البع�س  األقى  فيما  الختبارات”  من  مزيد  “ل  املتظاهرون  وهتف 
حطاما على ال�سرطة.

يف�سل  مائي  ال�سباحة عرب ممر  يحاول  رج��ال  اآخ��ر  فيديو  وُيظهر 
منطقة هايت�سو املتاأثرة بعمليات الإغالق عن املنطقة املجاورة، فيما 

يقّدر املارة اأن الرجل كان يحاول الهرب من الإغالق.
وكانت املنطقة التي يزيد عدد �سكانها عن 1،8 مليون ن�سمة م�سدر 

اجلزء الأكرب من الإ�سابات بكوفيد-19 يف غوانغت�سو.
وبخالف القت�سادات الكربى، ما زالت ال�سني ملتزمة ا�سرتاتيجيتها 
“�سفر كوفيد” للق�ساء على بوؤر الوباء عند ظهورها، لكن عمليات 

الإغالق ال�سريعة والقا�سية اأ�سرت بالقت�ساد.

عوا�صم

دم�سق

كييف

بكني

خروج املعار�س الإيراين رونقي من امل�ست�سفى 
•• طهران-اأ ف ب

اأعادت ال�سلطات الإيرانية املعار�س امل�سِرب عن الطعام ح�سني رونقي اإىل 
ال�سجن غداة اإدخاله امل�ست�سفى حيث مت تاأكيد “ا�ستقرار” و�سعه ال�سحي، 

وفق ما اأفاد املوقع الإخباري لل�سلطة الق�سائية.
واأورد موقع “ميزان اأونالين” اللكرتوين اأن رونقي “خرج من امل�ست�سفى 

بعدما خ�سع ملعاينة من قبل الأطباء وعاد اىل ال�سجن” ليل الثنني.
واأتى ذلك بعد �ساعات من تاأكيد املوقع اأن رونقي نقل اىل امل�ست�سفى الأحد 
“لتفادي اأي تدهور يف و�سعه ال�سحي ولكي يتلقى عالجا اإ�سافيا”، موؤكدا 

اأن �سحته “م�ستقرة و�سيخرج قريبا من امل�ست�سفى«.
ونفى “ميزان اأونالين” التقارير عن “اإ�سابته بجروح” اأو “معاناته من 

�سكتة قلبية لدى و�سوله اىل امل�ست�سفى«.
ووزعت ال�سلطة الق�سائية الإثنني �سورة تظهر رونقي طريح الفرا�س يف 

امل�ست�سفى، ووالدته جال�سة اىل كر�سي بقربه.
ب�سمال طهران،  اإوي��ن  �سجن  واأودع  اأيلول/�سبتمرب   24 رونقي يف  واأوق��ف 
وفق ما اأفادت عائلته يف وقت �سابق، مبدية قلقها على حياته نظرا ملعاناته 

من م�ساكل �سحية ل�سيما يف الكلى.
يف  ت��واج��ده  اأث��ن��اء  �ساقيه  يف  لك�سر  تعّر�س  رون��ق��ي  اأن  العائلة  اأف���ادت  كما 

ال�سجن، وهو ما نفاه “ميزان” الإثنني.
ووفق �سقيقه ح�سن، قرر رونقي )37 عاما( امل�سرب عن الطعام، التوقف 
عن �سرب املاء اعتبارا من ال�سبت احتجاجا على رف�س ال�سلطات الفراج عنه 
لتلقي العالج. و�سبق حل�سني رونقي اأن ن�سر يف �سحف منها “وول �سرتيت 

جورنال” الأمريكية، مقالت تنتقد �سلطات اجلمهورية الإ�سالمية.
ودعا م�ست�سار الأمن القومي الأمريكي جايك �ساليفان الإثنني اىل وقف 

“التعذيب واملعاملة ال�سيئة لل�سجناء ال�سيا�سيني” مثل رونقي يف اإيران.

اإخوان الأردن على اأعتاب خ�سارة جديدة يف الربملان

قمة الع�سرين.. �سغوط على رو�سيا لإنهاء حرب اأوكرانيا 

مي�سيل : ينبغي على اأوروبا جتنب العتماد املفرط على ال�سني 
الع�سرين اإن اأوروبا �ستتعامل اأي�سا مع ال�سني على الرغم من 
اخلالفات بني اجلانبني لأن “من املهم ال�ستماع اإىل بع�سهما 

بع�سا من اأجل تطوير تفاهم اأف�سل«.
“نف�س الأخطاء”  اأن تتجنب ارتكاب  اأوروبا  لكنه قال اإن على 

ال�سابقة بالعتماد املفرط على الوقود الأحفوري الرو�سي.
ب�سكل كبري على  نعتمد  اأن  نريد  لل�سني، ل  “بالن�سبة  وتابع 
بحاجة  ون��ح��ن  ال��ي��وم،  نحتاجها  ال��ت��ي  املبتكرة  التكنولوجيا 
التوازن  اإع��ادة  املهم  ال�سبب من  لهذا  امل�ستقبل.  املزيد يف  اإىل 
ال�سلطات  م��ع  التوا�سل  اأي�سا  املهم  م��ن  ول��ه��ذا  العالقة  اإىل 
ال�سينية«. وافتتح زعماء دول جمموعة الع�سرين لالقت�سادات 
نهائي  بعد عر�س  ب��ايل،  الثالثاء يف  اليوم  املحادثات  الكربى 

من قبل اإندوني�سيا الدولة امل�سيفة للتكتل من اأجل الرتكيز 
من  ال��رغ��م  على  ال��ع��امل��ي  القت�ساد  اإن��ع��ا���س  يف  امل�ساعدة  على 

النق�سامات العميقة ب�سبب احلرب يف اأوكرانيا.
ال��زع��م��اء، قال  ب��ني  اإىل حت��دي��ات التو�سل لت��ف��اق  اإ���س��ارة  ويف 
ا�ستغالل اجتماع جمموعة  اأن حتاول  اأوروب��ا  اإن على  مي�سيل 
على  ال�سغط  من  مزيد  مبمار�سة  الأع�ساء  لإقناع  الع�سرين 
احل��رب يف  ب�سبب  عاملية  وغ���ذاء  اأزم���ة طاقة  لإث��ارت��ه��ا  رو�سيا 

اأوكرانيا.
اإ�سدار  يف  الع�سرين  جمموعة  دول  وزراء  اجتماعات  وف�سلت 
رو���س��ي��ا والأع�ساء  ب���ني  ب�����س��ب��ب اخل����الف  م�����س��رتك��ة  ب��ي��ان��ات 

الآخرين، مبا يف ذلك كيفية و�سف احلرب يف اأوكرانيا.

 بايدن يلتقي مع اأردوغان 
•• اإ�صطنبول-رويرتز

 قال مكتب الرئا�سة الرتكية اإن الرئي�س رجب طيب اأردوغان 
ب��اي��دن على هام�س قمة  الأم��ري��ك��ي ج��و  ن��ظ��ريه  م��ع  التقى 

جمموعة الع�سرين يف جزيرة بايل باإندوني�سيا .
ون�سرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الرتكية تي.اآر.تي لقطات 
الرتكية  الرئا�سة  ت��ذك��ر  ومل  الج��ت��م��اع.  خ��الل  للرئي�سني 
مزيدا من التفا�سيل. وقد ت�سمل مباحثات رئي�سي البلدين 
البحر  ات��ف��اق  مت��دي��د  الأطل�سي  �سمال  حلف  يف  الع�سوين 
الأوك��ران��ي��ة وطلب  احل��ب��وب  بت�سدير  ي�سمح  ال��ذي  الأ���س��ود 
وت��و���س��ي��ع احللف  امل��ق��ات��ل��ة  اإف-16  ���س��راء ط���ائ���رات  اأن���ق���رة 
والذي  الأ�سبوع  اإ�سطنبول يف مطلع  �سهدته  الذي  والهجوم 

اأ�سارت اأنقرة باأ�سابع التهام فيه اإىل م�سلحني اأكراد.  
 

•• نو�صا دوا-رويرتز

اإن  اأم�س الثالثاء  قال رئي�س املجل�س الأوروب��ي �سارل مي�سيل 
اأوروبا �ستتعاون مع ال�سني لكنها بحاجة اإىل “اإعادة التوازن” 
للعالقة من اأجل جتنب العتماد املفرط على هذه الدولة يف 

جمالت مثل التكنولوجيا املبتكرة.
الث��ن��ني بني  اأم�����س  ال��ذي عقد  الجتماع  اأن  واأ���س��اف مي�سيل 
الرئي�س الأمريكي جو بايدن والزعيم ال�سيني �سي جني بينغ 
كان مهما واإيجابيا يف اإطار “وجود خيار للمناف�سة ولكن لي�س 

�سراعا منهجيا«.
جمموعة  قمة  ح�سور  قبل  �سحفي  موؤمتر  يف  مي�سيل  وق��ال 

•• نو�صا دوا-اأ ف ب

رغم النق�سامات بني دول جمموعة 
الرو�سي  ال����غ����زو  ح�����ول  ال��ع�����س��ري��ن 

الثالثاء  رو�سيا  على  ال�سغوط  ت�ساعدت  لأوكرانيا، 
خ����الل ق��م��ة جم��م��وع��ة الق���ت�������س���ادات ال���ك���ربى من 
والب�سرية  امل��ادي��ة  التكاليف  ذات  احل���رب  اإن��ه��اء  اأج���ل 

الباهظة.
بداية  منذ  العامليني  للقادة  جتّمع  اأه��ّم  الثالثاء  ب��داأ 
الرو�سي  ال���رئ���ي�������س  ب���غ���ي���اب  كوفيد-19،  ج���ائ���ح���ة 
بعد  الندوني�سية،  ب��ايل  جزيرة  يف  بوتني،  فالدميري 
الذي  لأوكرانيا  الرو�سي  الغزو  بدء  من  اأ�سهر  ت�سعة 
ت�سبب بارتفاع اأ�سعار الطاقة والغذاء يف العامل وبعودة 

التهديد با�ستخدام ال�سالح النووي.
الأعمال  لأوكرانيا على جدول  الرو�سي  الغزو  يرد  ل 
الر�سمي لقمة جمموعة الع�سرين، اإّل اأنه يهيمن على 
الغربية  ال���دول  ب��ني  النق�سامات  ويك�سف  الج��ت��م��اع 
مو�سكو،  اإدان���ة  ترف�س  اأخ��رى  ودول  لكييف  الداعمة 

وعلى راأ�سها ال�سني.
م��ع ذل����ك، ات��ف��ق اأع�����س��اء جم��م��وع��ة ال��ع�����س��ري��ن، التي 
القت�سادية،  الق�سايا  لإدارة  بالأ�سا�س  اإن�ساوؤها  مت 
بر�س،  فران�س  وكالة  عليها  اّطلعت  بيان  م�سودة  على 
نظًرا  قلياًل  يكون  اأن  ي��رّج��ح  اعتمادها  احتمال  لكن 
الأخ��رية و�سرورة  الأي��ام  ب��رزت يف  التي  لالنق�سامات 

موافقة مو�سكو عليها.
ت��ت��ح��دث ه���ذه ال��وث��ي��ق��ة، يف ح���ال ت��ب��ّن��اه��ا ال���ق���ادة، عن 
متناولة  اأوكرانيا”،  ل�”احلرب يف  ال�سلبية  التداعيات 
مو�سكو  ترف�سه  ت��زال  ل  ال��ذي  “احلرب”  م�سطلح 
وت�سري  “عملية ع�سكرية خا�سة”.  التي تتحدث عن 
الوثيقة اإىل اأن “معظم الأع�ساء )...( يدينون ب�سّدة” 
النزاع، معتربين ا�ستخدام ال�سالح النووي اأو التهديد 
به “غري مقبول”، وتدعو اإىل متديد اتفاقية ت�سدير 

احلبوب.
متوز/يوليو،  يف  امل��وق��ع��ة  الت��ف��اق��ي��ة  اجل��م��ع��ة  تنتهي 
ع�سرة  نحو  بت�سدير  �سمحت  وال��ت��ي  تركيا،  برعاية 
ماليني طّن من احلبوب الأوكرانية، ول تزال مو�سكو 
التفاقية  ب�����س��اأن مت��دي��د  نيتها  ح���ول  ال�����س��ك��وك  ت��ث��ري 

•• عمان-وكاالت

الأمة  ملجل�س  العادية  ال���دورة  ان��ط��الق  م��ع 
يواجه  بغرفتيه”،  الأردين  “الربملان 
الإخ������وان ���س��ب��ح ف�����س��ل ج��دي��د ي��ت��م��ث��ل بعدم 
القدرة على ت�سكيل كتلة اأو الفوز بلجنة من 

اللجان الدائمة.
وكان العاهل الأردين امللك عبداهلل الثاين، 
ال��ع��ادي��ة للمجل�س  ال�����دورة  الأح�����د،  اف��ت��ت��ح 
ببدء  اإي��ذان��ا  يلقيه  ال���ذي  ال��ع��ر���س  بخطاب 
اإلقاء  ال���ربمل���ان يف ك���ل ع����ام. وب��ع��د  اأع���م���ال 
اخل���ط���اب، ان��ت��خ��ب جم��ل�����س ال���ن���واب اأحمد 
كما  عاديتني،  لدورتني  له  رئي�ساً  ال�سفدي 

مت انتخاب نواب الرئي�س وم�ساعديه.
على  للمجل�س  ال��داخ��ل��ي  ال��ن��ظ��ام  وي��ن�����س 
خالل  وال��ك��ت��ل  ال��ل��ج��ان  ال���ن���واب  ي�سكل  اأن 
ف���رتة حم���ددة م��ن ب���دء ال����دورة ل تتجاوز 
الأع�ساء  وب��ع��دد حم���دد م��ن  الأ���س��ب��وع��ني، 
عدد  م��ن   10% ع��ن  للكتل  ي��ق��ل  األ  ع��ل��ى 
اأع�����س��اء امل��ج��ل�����س ال��ب��ال��غ 130 ن��ائ��ب��اً، و5 

اأع�ساء باحلد الأدنى للجان، يف حني جترى 
املنت�سبني عن  زاد عدد  اإذا  للجان  انتخابات 
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وي��ع��ت��رب جم��ل�����س ال����ن����واب، امل��ت��ن��ف�����س �سبه 
املنت�سبني  ن��واب��ه��ا  ل���الإخ���وان، ع��رب  الأخ����ري 
حلزب جبهة العمل الإ�سالمي، لكنها باتت 
م��ن��ع��دم��ة ال���ت���اأث���ري ف��ي��ه ب�����س��ب��ب ف�����س��ل��ه��ا يف 

النتخابات النيابية الأخرية.
اأع�ساء،   8 ن��واب الإخ���وان  ول يتجاوز ع��دد 
اأي  لت�سكيل  يقف حائاًل يف وجهها  ما  وهو 

كتلة نيابية، اأو الفوز بلجان املجل�س.
وم���ن���ي���ت اجل����م����اع����ة ب���ه���زمي���ة ق���ا����س���ي���ة يف 
النتخابات املا�سية، بعد اأن ح�سلت على 8 
مقاعد من اأ�سل 16 مقعداً كانت قد فازت 
من  نائبان  ين�سحب  اأن  قبل  بال�سابق،  فيها 

كتلتها يف املجل�س.
ل��ل��ع��ودة اإىل  ك��م��ا ف�سلت حم��اول��ة الإخ�����وان 
لتعبئة  الربملاين،  الف�سل  لتعوي�س  ال�سارع 
الراأي العام للح�سول على ثقل ميكنها من 

الو�سول اإىل ال�سلطة.

“اأنا  م��ن��ه  ن�سخة  ع��ل��ى  ب��ر���س  ف��ران�����س  وك��ال��ة  ح�سلت 
مقتنع اأنه حان الوقت الآن الذي يجب والذي ميكن 
فيه وقف احلرب الرو�سية املدمرة”، م�سيفا “�سينقذ 

ذلك اآلف الأرواح«.
غائبا  ك��ان  ب��وت��ني  ف��الدمي��ري  ال��رو���س��ي  الرئي�س  لكن 
وزير  وار���س��ال  ع��دم احل�سور  ق��رر  اأن  بعد  القمة  ع��ن 

خارجيته �سريغي لفروف اإىل بايل ليمثل رو�سيا.
تكون  اأن  مي��ك��ن  ول  ت��وج��د  “ل  زيلين�سكي  واأ����س���اف 
موجًها ال�سكر اىل  هناك اأي اأعذار لالبتزاز النووي”، 

با�ستثناء رو�سيا. “جمموعة ال�19” - 
الأ�سلحة  با�ستخدام  املجنونة  “التهديدات  وانتقد 
النووية التي يلجاأ اإليها امل�سوؤولون الرو�س”، يف اإ�سارة 

م���ن ع���دم���ه، م���ا ي��ث��ري خم�����اوف الأمم امل���ت���ح���دة من 
ح�����س��ول جم��اع��ة. ب��ع��د ع��ودت��ه م��ن م��دي��ن��ة خري�سون 
الأوكراين  الرئي�س  خاطب  اأوكرانيا،  بجنوب  املحررة 
فولودميري زيلين�سكي قادة جمموعة الع�سرين خالل 
الثالثاء  الفيديو  عرب  لقمتهم  الفتتاحية  اجلل�سة 
املدمرة”التي  “احلرب  لإنهاء  ح��ان  الوقت  اإن  قائال 

ت�سنها رو�سيا.
اأنها  م��ع��ت��رًبا  ات��ف��اق��ي��ة احل���ب���وب،  اإىل مت��دي��د  ودع����ا 
بغ�س   )...( م�سمى  غري  اأج��ل  اإىل  متديًدا  “ت�ستحق 
وح�س على تو�سيع  النظر عن موعد انتهاء احلرب”، 

التفاق لي�سمل موانئ اأخرى.
الأوكرانية  باللغة  الفيديو  ع��رب  خ��ط��اب  يف  واأ���س��اف 

ال�سدد  تلميحات بوتني يف هذا  اإىل 
بعدم  ت�سعر  بكني  حتى  جعلت  التي 

الرتياح.
ودع���ا رئ��ي�����س ال��ب��ل��د امل�����س��ي��ف للقمة 
يف  احلرب”،  “اإنهاء  اإىل  وي��دودو  جوكو  الندوني�سي 

اإ�سارة وا�سحة اإىل الغزو الرو�سي لأوكرانيا.
ق���ب���ل اجلل�سة  امل���ج���م���وع���ة  ق������ادة  وي��������دودو  وخ����اط����ب 
اإىل  األ نق�سم العامل  “يجب  الفتتاحية للقمة قائاًل 
باردة  ح��رب  يف  ب��ال��دخ��ول  للعامل  ن�سمح  واأل  اأج����زاء، 

اأخرى«.
وترتّكز جميع الأنظار على ال�سني التي تقّرب رئي�سها 
بوتني  فالدميري  الرو�سي  الرئي�س  من  جينبينغ  �سي 
ما  �سّد  م�سرتكة  جبهة  �سّكال  بحيث  احل��رب،  ع�سية 

يعتربانها م�ساعي الهيمنة الغربية.
ورف�ست بكني اإدانة الغزو الرو�سي لأوكرانيا الذي بداأ 

يف 24 �سباط/فرباير.
متحدًثا خالل قمة جمموعة الع�سرين، دعا جينبينغ 
اإىل معار�سة ت�سيي�س م�ساكل الغذاء والطاقة وحتويلها 
اإىل اأدوات واأ�سلحة”، بينما كرر يف الوقت ذاته التعبري 

عن معار�سته ل�سيا�سة العقوبات الغربية.
��ا ه��ذه ال���دول باحلد م��ن ت��داع��ي��ات رفع  وط��ال��ب اأي�����سً
معدلت الفائدة، يف وقت ي�سدد الحتياطي الفدرايل 

الأمريكي �سيا�ساته الرامية ملواجهة الت�سخم.
ودعا الرئي�س الفرن�سي اإميانويل ماكرون، خالل لقاء 
باري�س  ج��ه��ود  لتوحيد  ال��ق��م��ة،  هام�س  على  �سي  م��ع 
وبكني �سد احل��رب يف اأوك��ران��ي��ا. وق��ال م��اك��رون ل�سي 
اأن(  “)يجب  بينهما،  املحادثات  وبدء  م�سافحته  بعد 
مثل  عاملية  لأزم���ة   )...( لال�ستجابة  جهودنا  نوحد 

حرب رو�سيا يف اأوكرانيا«.
وك����ان ال��رئ��ي�����س الأم���ريك���ي ج��و ب��اي��دن ق��د ات��ف��ق مع 
ل  اأن��ه  على  الإثنني  ال�سيني خالل حمادثات  نظريه 
وي�سمل  اإط��الًق��ا،  النووية  الأ�سلحة  ا�ستخدام  ينبغي 

ذلك اأوكرانيا، ح�سبما اأعلن البيت الأبي�س الإثنني.
وتخطط العديد من الدول لتعزيز قدراتها الع�سكرية. 
اإىل  �سوناك  ري�سي  الربيطاين  ال��وزراء  رئي�س  وو�سل 
بايل معلًنا طلب لندن �سراء خم�س فرقاطات حربية 

ومتحدًثا عن “تهديد” رو�سي.

اأزمة يف باك�ستان ب�سبب حتقيقات اغتيال عمران خان •• اإ�صالم اأباد-وكاالت

اأبدت حركة الإن�ساف الباك�ستانية 
عدم ر�ساها عن م�سار التحقيقات 
عمران  اغتيال  حماولة  ق�سية  يف 
خ���ان، رئ��ي�����س ال�����وزراء ال�����س��اب��ق، يف 
اأثناء وجوده بني اأن�ساره يف م�سرية 
الأ�سبوع  البنجاب  باإقليم  نظمها 
م�سادر  ت�سريحات  ووفق  املا�سي. 
من حركة الإن�ساف ملوقع “�سكاي 
لديها  فاإن احلركة  نيوز عربية”، 
التحقيقات  ب�ساأن  كثرية  حتفظات 
�سفافة  غ��ري  ب��اأن��ه��ا  و�سفتها  ال��ت��ي 

وغري عادلة.
املتحدث  ي���ع���ق���وب،  ع��ب��دال�����س��م��د 
ب��ا���س��م ح��رك��ة الإن�������س���اف، ���س��رد يف 
“�سكاي  ملوقع  خا�سة  ت�سريحات 
احلركة  حت��ف��ظ��ات  عربية”  ن��ي��وز 
ع���ل���ى م�������س���ار ال��ت��ح��ق��ي��ق��ات وع����دم 

ر�ساها عنه.

•• باكو-اأ ف ب

اأوقفت  اأن���ه���ا  اأذرب���ي���ج���ان  اأع��ل��ن��ت 
بتهمة  م��واط��ن��ي��ه��ا  م���ن  خ��م�����س��ة 
و�سط  اإي����ران،  ل�سالح  التج�س�س 
ت�������س���اع���د ال���ت���وت���ر ب����ني ال����دول����ة 

الواقعة يف القوقاز وطهران.
ووفق اأجهزة الأمن الأذربيجانية، 
اإط�������ار  الإي������ق������اف������ات يف  ج���������اءت 
“اإجراءات تهدف اإىل التعامل مع 
تقوم  التي  التخريبية  الأن�سطة 
�سد  الإيرانية  ال�ستخبارات  بها 

اأذربيجان«.

ما هي هذه التحفظات
»تقرير املعلومات الأويل” مل يتم 
مما  امل��ن��ا���س��ب��ة،  ب��ال��ط��رق  ت�سجيله 
اإج���راء حتقيق  اأن��ه ل ميكن  يعني 

�سفاف.
عمران خان يف ذروة �سعبيته خالل 
الفرتة احلالية، ولن يتم الرتاجع 

عن اإجراء حتقيق �سفاف وعادل.
ا�ستئنافها  مت  ال��ط��وي��ل��ة  امل�����س��رية 
قري�سي،  حم���م���ود  ����س���اه  ب���ق���ي���ادة 
الن�سمام  �سيعاود  خ��ان  وع��م��ران 

قريبا اإليها.
ويجري  م�ستمر  ال�سعبي  ال�سغط 
مقاطعة  داخ�����ل  ح���ال���ًي���ا  ال��ت��ج��م��ع 
حركة  حت���ك���م  ح���ي���ث  ال���ب���ن���ج���اب 
الإن�ساف، لكن اإ�سالم اآباد ما زالت 

مغلقة باحلاويات.

����س���اه، م���دي���ر مركز  ع���ب���دال���ك���رمي 
ال�سيا�سية،  للدرا�سات  اآب��اد  اإ���س��الم 
عربية”،  نيوز  “�سكاي  ملوقع  ق��ال 
ال�ستجابة  تتم  مل  الآن  حتى  اإن��ه 
جلنة  بت�سكيل  خان  عمران  لطلب 
من  ق�ساة  ت�سم  ق�سائية  حتقيق 

املحكمة العليا.
ت�سم  ت�سكيلها  مت  ال��ت��ي  ال��ل��ج��ن��ة 
الع�سكرية  امل��خ��اب��رات  م��ن  ع�����س��وا 
املدنية  امل���خ���اب���رات  م���ن  وع�������س���وا 
التحقيق  وك�����ال�����ة  م�����ن  وث����ال����ث����ا 
تعمل  الإدارات  وه��ذه  الفيدرالية، 
حتت �سلطة احلكومة الفيدرالية.

اللجنة  خ����ان  ع���م���ران  ي��ع��ت��رب  ول 
الوزراء  رئي�س  يتهم  لأن��ه  نزيهة، 
ووزي��ر الداخلية واأح��د اجلرالت 
ال����ك����ب����ار يف اجل����ي���������س مب���ح���اول���ة 

ال���وزراء  رئي�س  م��وؤخ��را،  اغتياله. 
�سهباز �سريف اأبدى اأنه لي�س لديه 
ق�سائية،  جلنة  ت�سكيل  م��ن  مانع 
ت�سكيلها،  يتم  مل  الآن  حتى  لكن 
م�ساألة  العليا  املحكمة  تتبنى  وقد 

التحقيق خالل الأيام املقبلة.
ال�سغط  ي���وا����س���ل  خ�����ان  ع����م����ران 
اأن  م����ط����ال����ب����ه، ومب�������ا  ل���ت���ح���ق���ي���ق 
م�ستمرة  زال�����ت  م���ا  ال���ت���ظ���اه���رات 
خالل هذه الفرتة فاإن ذلك يعني 

اأن ال�سارع ال�سيا�سي معه.
النتخابات  مطلب  اإىل  بالن�سبة 
اأن احل��ك��وم��ة غري  ي��ب��دو  امل��ب��ك��رة 
ما  وف��ق  وذل��ك  لتنفيذه،  م�ستعدة 
اأع���ل���ن م���ن ن��ت��ائ��ج امل�������س���اورات بني 
لندن،  يف  و�سقيقه  �سريف  �سهباز 
وهناك اجتاه لإجرائها يف موعدها 

اأكتوبر من العام املقبل.
مل��ط��ل��ب عمران  ال���س��ت��ج��اب��ة  ع����دم 
النتخابات  باإجراء  واأن�ساره  خان 
املبكرة �سيزيد الحتقان يف ال�سارع 

ال�سيا�سي.
اآباد  اإ���س��الم  اإىل  ت�سل  ق��د  امل�سرية 
خ���الل اأ���س��ب��وع، وق���د ي��ح��دث م��ا ل 
هناك  �ستكون  لأن��ه  عقباه،  يحمد 

م�سريات من جميع الأقاليم.

اأزمة العزل
الباك�ستاين  الربملان  اأن  اإىل  ي�سار 
عزل عمران خان من ال�سلطة عرب 
عن  الثقة  حجب  على  الت�سويت 
اإنهاء حكم  ف��اإن  وبذلك،  حكومته، 
حيث  �سابقيه،  مثل  يكن  مل  خ��ان 
باك�ستان  يف  وزراء  رئي�س  اأول  يعد 

متهمون  اخل��م�����س��ة  وامل���وق���وف���ون 
ب��ج��م��ع م��ع��ل��وم��ات ح���ول اجلي�س 
ذل����ك  الأذرب�������ي�������ج�������اين، مب������ا يف 
م�سرّية  ط��ائ��رات  م��ن  م�سرتياته 
اإىل  اإ���س��اف��ة  وت��رك��ي��ة،  اإ�سرائيلية 

البنية التحتية للطاقة.
ت�سرين  م�����ن  �����س����اب����ق  وق�������ت  يف 
الثاين/نوفمرب، اأعلنت ال�سلطات 
 17 ت����وق����ي����ف  الأذرب�����ي�����ج�����ان�����ي�����ة 
��ا ب��ت��ه��م��ة ب��الن��ت��م��اء اإىل  ���س��خ�����سً

م�سروعة  غري  م�سلحة  “جماعة 
���س��ك��ل��ت��ه��ا اإي�������ران ع��ل��ى الأرا�����س����ي 

الأذربيجانية«.
اجلمعة  اأذرب��ي��ج��ان  ا�ستدعت  كما 
امل�����ا������س�����ي ال���������س����ف����ري الإي�����������راين 
“خطاب  ع�����ل�����ى  ل�����الح�����ت�����ج�����اج 

التهديد” الإيراين جتاه باكو.
وزارة  �سلمت  ال�ستدعاء،  وع�سية 
لل�سفري  الإي����ران����ي����ة  اخل���ارج���ي���ة 
احتجاج  م���ذك���رة  الأذرب����ي����ج����اين 

“املعادية  ال���ت�������س���ري���ح���ات  ع���ل���ى 
لإيران” التي اأدىل بها م�سوؤولون 

اأذربيجانيون.
التي  اإي����������ران  ات���ه���م���ت  ول����ط����امل����ا 
الإتنية  م����ن  م���الي���ني  ي��ق��ط��ن��ه��ا 
امل�ساعر  ب��اإث��ارة  جارتها  الأذري����ة، 

النف�سالية يف اأرا�سيها.
ك��م��ا ت��ن��ظ��ر ط���ه���ران ب��ك��ث��ري من 
باكو  ط����م����وح����ات  اإىل  ال����ري����ب����ة 
جيبها  اإىل  ي�����س��ل  مم���ر  لإق���ام���ة 

تركيا،  اإىل  وم��ن��ه  ناخيت�سيفان 
وي��ع��رب امل��م��ر ع��ل��ى ط���ول احلدود 

الأرمينية الإيرانية.
ينهي  اأن  امل�سروع  ه��ذا  �ساأن  وم��ن 
يف  اإي��ران  على  اأذربيجان  اعتماده 

الو�سول اإىل جيب ناخت�سيفان.
ه������ذه ال���ق�������س���ي���ة ن���ق���ط���ة خ���الف 
واأرمينيا  اأذرب��ي��ج��ان  بني  رئي�سية 
ال���ل���ت���ني خ���ا����س���ت���ا ح����رب����ني ع���ام 
2020 ويف الت�سعينيات من اأجل 

يعزل من من�سبه بحجب الثقة.
وم��ع وج���وده يف امل��ع��ار���س��ة، اأعلنت 
م��ف��و���س��ي��ة الن���ت���خ���اب���ات ف�����وزه يف 
�سمال  فرعية  ت�سريعية  انتخابات 

غرب البالد.
اأبريل، وخ��ان يقود  ومنذ عزله يف 
ويح�سد  اح��ت��ج��اج��ي��ة  م�������س���ريات 
لتجري  احل��ك��وم��ة  ع��ل��ى  لل�سغط 
ب��ي��ن��م��ا تريد  ان���ت���خ���اب���ات م���ب���ك���رة، 
موعد  حتى  ال�ستمرار  احلكومة 
2023؛  اأك��ت��وب��ر  يف  الن��ت��خ��اب��ات 

لتاأخذ فر�سة اإ�سالح القت�ساد.
ي���اأت���ي ه����ذا ال���ت���وت���ر يف وق����ت متر 
اأزماتها  اأك����رب  ب���اإح���دى  ب��اك�����س��ت��ان 
الفي�سانات  نتيجة  الق��ت�����س��ادي��ة، 
امل�ساحة  ث����ل����ث  اأغ������رق������ت  ال�����ت�����ي 
الكثري  ودم��رت وعطلت  الزراعية، 
من البنية التحتية، واأزهقت اأرواح 
املئات، وكبدت البالد خ�سائر باأكرث 

من 10 مليارات دولر.

ناغورين  منطقة  على  ال�سيطرة 
قره باغ املتنازع عليها.

وطهران  ب��اك��و  ب���ني  وال���ع���الق���ات 
اأذربيجان  اإن  اإذ  ح�سا�سة تقليديا، 
وثيق  حليف  بالرتكية  الناطقة 
ل����رتك����ي����ا اخل���������س����م ال���ت���اري���خ���ي 

لإيران.
ك���م���ا ت���خ�������س���ى ط�����ه�����ران م�����ن اأن 
ت�����س��ت��ع��م��ل اإ����س���رائ���ي���ل الأرا�����س����ي 
الأذرب��ي��ج��ان��ي��ة يف ه��ج��وم حمتمل 
العربية  الدولة  اأن  علما  �سدها، 
هي املورد الرئي�سي لالأ�سلحة اإىل 

باكو.

 اأذربيجان توقف 5اأ�سخا�س بتهمة التج�س�س ل�سالح اإيران 
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عربي ودويل
 الرئي�س الإندوني�سي : يجب جتّنب »حرب باردة اأخرى« 

•• نو�صا دوا-اأ ف ب

ح�����س ال��رئ��ي�����س الإن��دون��ي�����س��ي ج��وك��و وي����دودو قادة 
اأخرى،  ب��اردة  الع�سرين على جتنب حرب  جمموعة 
مع افتتاحه  اأم�س الثالثاء قمة املجموعة املنعقدة يف 

بايل والتي يطغى عليها الغزو الرو�سي لأوكرانيا.
وقال ويدودو قبل بدء اجلل�سة الأوىل للقمة “يجب 
للعامل  ن�سمح  واأل  اأج�����زاء،  اإىل  ال��ع��امل  نق�سم  األ 
بالوقوع يف حرب باردة اأخرى”. واأ�ساف “اليوم عني 
العامل علينا. هل �سنحقق جناحا؟ اأم �سن�سيف ف�سال 
جمموعة  قمة  ت��ك��ون  اأن  يجب  يل،  بالن�سبة  اآخ���ر؟ 

الع�سرين ناجحة واأل تف�سل«.

القومي  الأم���ن  وم�ست�سار  الدبيبة،  احلميد  عبد 
اإبراهيم الدبيبة، ووزير الدولة لالت�سال وال�سوؤون 

ال�سيا�سية وليد الاليف.
“ياأتي  جل�ساته  عقد  من  منعه  اأن  املجل�س  واعترب 
اإىل  وال��و���س��ول  ال�سيا�سية  العملية  ���س��ري  لعرقلة 
النتخابات واإنهاء مراحل احلكومات النتقالية يف 

وقت حتتاج فيه ليبيا اإىل ال�ستقرار«.
املكتب  ن�سرها  م�سجلة  كلمة  يف  ق��ال  امل�سري  وك��ان 
التوا�سل  م��ن�����س��ات  ع��ل��ى  ل��ل��م��ج��ل�����س  الإع����الم����ي 

الجتماعي قبل تقدمي ال�سكوى : 
�سيادية  �س����لطة  اأن مينع  يحاول  احلكومة  “رئي�س 

•• طرابل�س-وكاالت

اإىل  ب�سكوى  الليبي،  للدولة  الأعلى  املجل�س  تقدم 
النائب العام، على خلفية منع انعقاد جل�سة املجل�س 
الوطنية،  الوحدة  حكومة  قبل  من  عمله  وعرقلة 

التي يراأ�سها عبد احلميد الدبيبة.
في�س  الر�سمية مبوقع  ملن�سور على �سفحته  ووفقاً 
ب����وك، ج���اء يف ن�����س ال�����س��ك��وى ال��ت��ي رف��ع��ه��ا رئي�س 
املجل�س خالد امل�سري، اأن حكومة الدبيبة ا�ستعملت 

القوة �سد موؤ�س�سات الدولة وموظفيها.
وت�سمنت ال�سكوى رئي�س حكومة الوحدة الوطنية 

عليا من اأداء مهامه����ا وه����ي �س������ابقة منذ ثورة 17 
لل�سيد عبد  اأوج��ه كالمي  “اأنا  واأ���س��اف:  فرباير«. 
الأعلى  املجل�س  هو  من  يجهل  لأن��ه  دبيبة  احلميد 
�سنقدم  الجتماع  وبعد  قانون،  دولة  نحن  للدولة. 
الواقعة  العام ب�ساأن هذه  النائب  اإىل مكتب  �سكوى 

وبعون اهلل تعاىل �سن�ستاأنف جل�ساتنا«.
ي�ستطيع  ول  ل��الإره��اب  نتعر�س  ل  “نحن   : وتابع 
ما”.  ق��رار  اتخاذ  على  يجربنا  اأو  يرهبنا  اأن  اأح��د 
ال��دب��ي��ب��ة باأنها  امل�����س��ري خ����الل ح��ك��وم��ة  وو����س���ف 
“حكومة ميلي�سياوية تريد ال�سيطرة وفر�س راأيها 

بالقوة«.

امل�سري يقدم �سكوى للنائب العام �سد حكومة الدبيبة

•• عوا�صم-وكاالت

الكالمية  احل��������رب  ت���������س����اع����دت 
الأمريكية  الأوروبية  والإج���راءات 
���س��د اإي������ران، يف ظ���ل ال��ع��دي��د من 
الإيرانية  ال�ساحة  على  املتغريات 
التفاق  م��ل��ف  وت��ع��رثُّ  وال���دول���ي���ة، 
ال����ن����ووي، م���ع ال���ع���ث���ور ع��ل��ى اآث����ار 
ث����الث����ة م���واق���ع  ال����ي����وران����ي����وم يف 
اإي���ران���ي���ة، وم��ط��ال��ب اأوروب���ي���ة من 
ط��ه��ران ب��ت��ق��دمي ت��ف�����س��ريات حول 
ه����ذه الآث�������ار، وه����و م���ا ي�����س��ري اإىل 
حت����ول يف ال���ع���الق���ات الأوروب����ي����ة 

الإيرانية.
ه��ن��اك ال��ع��دي��د م���ن امل��ت��غ��ريات يف 
ال��ت��وج��ه الأوروب����ي �سد اإي����ران، يف 
الدولية  الوكالة  ك�سف  مقدمتها 
ممار�سات  ع���ن  ال����ذري����ة  ل��ل��ط��اق��ة 
تخ�سيب  وت��رية  لت�سريع  اإي��ران��ي��ة 
تقديرات  وح�����س��ب  ال���ي���وران���ي���وم. 
اإيران  زادت  فقد  الدولية،  الوكالة 
من  املئة  يف   60 البالغ  خمزونها 
اإىل  الن�سطاري  النقي  اليورانيوم 
من  ارتفاعا  كيلوغرامات،   62.3
اأ�سارت  كما  كيلوغرامات،   55.6
اإىل اأنه ِمن غري املعروف بال�سبط 
التخ�سيب  عايل  اليورانيوم  كمية 

التي متتلكها اإيران.
واململكة  واأمل��ان��ي��ا  فرن�سا  ون�����س��رت 
املتحدة بياًنا م�سرتًكا خالل الأيام 
تف�سري  وو�سفت  املا�سية،  القليلة 
للوكالة  الوقائية  للم�سائل  اإي��ران 
باأنه  ال����ذري����ة  ل��ل��ط��اق��ة  ال���دول���ي���ة 

“�سروري وعاجل«.
من جانبه، قال الرئي�س الفرن�سي 
الإثنني،  اليوم  ماكرون،  اإميانويل 
اإن����ه ل ي��ع��ت��ق��د ب�����اأنَّ ِم���ن ����س���اأن اأي 
م���ق���رتح���ات ج���دي���دة الإ����س���ه���ام يف 
اإحياء التفاق النووي مع اإيران يف 
امل�ستقبل القريب، م�سيفا اأن “اإطار 
عمل جديدا” �سيلزم على الأرجح 
اإن  ماكرون  وقال  امل�ساألة.  ملعاجلة 

•• باري�س-وكاالت

عبور  مل���ن���ع  ج�����دي�����دة  خ����ط����وة  يف 
امل��ه��اج��ري��ن م��ن ب��ح��ر امل��ان�����س اإىل 
اإجنلرتا على منت قوارب �سغرية، 
قررت اململكة املتحدة دفع اأكرث من 
70 مليون يورو للدولة الفرن�سية 
قواتها  ���س��ت��ع��زز  امل��ق��اب��ل،  يف  ال��ت��ي 
وفقا  وذل��ك  كبري،  ب�سكل  الأمنية 
الطرفان،  وق���ع���ه  ج���دي���د  لت���ف���اق 

اأم�س الأول الثنني.
بني  التوتر  من  �سنوات  عدة  وبعد 
باري�س ولندن ب�سبب ملف الهجرة 
لعدة  ون���ت���ي���ج���ة  ال�������س���رع���ي���ة  غ����ري 
الداخلية  وزي���ر  وق���ع  م��ف��او���س��ات، 
ال���ف���رن�������س���ي، ج����ريال����د دارم����ان����ان 
�سويال  ال��ربي��ط��ان��ي��ة،  ون��ظ��ريت��ه 
برافرمان يف باري�س اتفاقية تدفع 
72.2 مليون  بريطانيا مبوجبها 
يورو يف العامني 2023-2022 
يف  مليون   67.7 مقابل  لفرن�سا، 

عامي 2022-2021.
املقابل  يف  ت��زي��د  اأن  فرن�سا  وع��ل��ى 
ق���وات���ه���ا الأم���ن���ي���ة ب��ن�����س��ب��ة 40 يف 
جمموعه  م���ا  ���س��ت��ن�����س��ر  اإذ  امل����ئ����ة،  
350 من رجال ال�سرطة والدرك 
الإ���س��اف��ي��ني - مب��ا يف ذل���ك جنود 
التي  ال�سواطئ  على   - الحتياط 
للمهاجرين  م��غ��ادرة  ب��واب��ة  تعترب 
املتجهني اإىل اململكة املتحدة، وفًقا 

للبيان امل�سرتك بني البلدين.
لندن  ح��ددت  التفاقية،  وبح�سب 
لن�سر  ه��دًف��ا  م���رة  لأول  وب��اري�����س 

اإيران  ال�سيا�سي احلايل يف  املوقف 
بالن�سبة  امل��وق��ف  تغيري  اإىل  اأدَّى 
و”اأ�سعف”  “كثريا”  التفاق  اإىل 

احتمالية التو�سل اإىل اتفاق.

عقوبات جديدة
الحتاد  وزراء خارجية  وق��رر  ه��ذا 
اليوم  ب��الإج��م��اع،  ال�27  الأوروب���ي 
الإث���ن���ني، ف��ر���س ع��ق��وب��ات جديدة 
�سد م�سوؤولني اإيرانيني ومنظمات 
العقوبات  وت�������س���م���ل  اإي�����ران�����ي�����ة. 
اجلديدة 31 فرًدا وكياًنا لنتهاك 

حقوق الإن�سان.
الأملانية  اخلارجية  وزي���رة  وق��ال��ت 
العقوبات  اإن  ب���ريب���وك،  اأن��ال��ي��ن��ا 

“املوارد الب�سرية والتكنولوجية”، 
طائرات  ا���س��ت��ع��م��ال  ذل����ك  يف  مب���ا 
م�سرية على ال�ساحل الفرن�سي من 
ومراقبتها  القوارب  اكت�ساف  اأجل 

واعرتا�سها ب�سكل اأف�سل.
وا�ستخدام  اإىل جمع  اأي�سا  وتدعو 
امل���ع���ل���وم���ات ال����س���ت���خ���ب���ارات���ي���ة، ل 
مت  ال��ذي��ن  املهاجرين  “من  �سيما 
تفكيك  اأج����ل  م���ن  اعرتا�سهم”، 
عمليات  وردع  ال��ت��ه��ري��ب  ���س��ب��ك��ات 
ب�سكل   ال���ن���ظ���ام���ي  غ����ري  ال���ع���ب���ور 

م�سرتك.
الك�سف  مت  الت�����ف�����اق،  ن�������س  ويف 
كذلك عن متويل توظيف “كالب 
وتركيب  امل����وان����ئ  يف  التحري” 
املنافذ  يف  م����راق����ب����ة  ك������ام������ريات 
احل���دودي���ة ال��رئ��ي�����س��ي��ة ع��ل��ى طول 

ال�سريط ال�ساحلي.
مراكز  اإح���������داث  ���س��ي��ت��م  ك����ذل����ك، 
جنوب  ل��ل��م��ه��اج��ري��ن  ا����س���ت���ق���ب���ال 
امل��ه��اج��ري��ن الذين  ل����ردع  ف��رن�����س��ا، 
يحاولون  والذين  املتو�سط  عربوا 
�سمال  كاليه  ميناء  اإىل  ال��و���س��ول 

فرن�سا، وتقدمي بدائل اآمنة لهم.

»الإ�سرار على الغلط«
املتحدة،  امل��م��ل��ك��ة  ح��ك��وم��ة  وت���اأم���ل 
التي تتعر�س ل�سغوط كبرية من 
ن���واب ح���زب امل��ح��اف��ظ��ني، يف احلد 
من تدفق املهاجرين خ�سو�سا بعد 
الربيطانية  الدفاع  وزارة  ت�سجيل 
األ��ف �سخ�س   40 اأك��رث م��ن  عبور 
ل��ل��ق��ن��اة م��ن��ذ ب��داي��ة ع���ام 2022، 

والدول الأوروبية واإ�سرائيل.
بفوز  اإ�����س����رائ����ي����ل،  يف  ح������دث  م�����ا 
ال�سابق  ال�������وزراء  رئ��ي�����س  حت���ال���ف 
بالنتخابات  ن��ات��ن��ي��اه��و،  بنيامني 
الإ�سرائيلية، ي�سّكل عملية ت�سعيد 

�سد اإيران خالل املرحلة املقبلة.

م�ستقبل العالقات
من جانبه، يقول املدير التنفيذي 
ل����ل����م����رك����ز ال�����ع�����رب�����ي ل���ل���ب���ح���وث 
�سليمان،  ه������اين  وال������درا�������س������ات، 
اإن  عربية”،  ن��ي��وز  “�سكاي  مل��وق��ع 
العالقات الغربية الإيرانية تعي�س 
املوؤ�سرات  وُتظهر  �سعبة،  مرحلة 
اأنَّ ال��ع��الق��ات ب��ني اإي����ران واأوروب����ا 
انعك�س  م��ا  وه��و  ب�سرعة،  تتدهور 
ب��ح��دوث اأزم����ة يف ال��ع��الق��ات، بعد 
����س���ن���وات ِم������ن اخل����ط����اب امل����ه����ادن 
الرئي�س  اإدارة  اإب�����ان  ط���ه���ران  م���ع 
ترامب،  دونالد  ال�سابق  الأمريكي 
اأوروبية لإنقاذ  وكانت هناك رغبة 

التفاق النووي.
اأدَّت اإىل  »لكن املمار�سات الإيرانية 
تغريُّ يف املوقف الأوروبي، خا�سة يف 
ب�ساأن  الإيرانية  املفاو�سات  موقف 
م�ساحاٍت  اأي  ط��ه��ران  اإب����داء  ع���دم 
النووي،  الت���ف���اق  اإىل  ��ل  ل��ل��ت��و���سّ
الوكالة  رفع  واإ�سرار طهران على 
يدها عن  الذرية  للطاقة  الدولية 
امل��ل��ف ال��ن��ووي الإي�����راين، وه���و ما 
اأوروبية يف املوقف  انعك�س ب�سكوك 

وفقا ل�”�سليمان«. الإيراين”، 
“وجود  ���س��ل��ي��م��ان  ه����اين  وي��ت��وق��ع 
م���زي���ٍد ِم���ن ال��ع��ق��وب��ات الأوروب���ي���ة 
اإي�������ران، خا�سة  ���س��د  الأم���ريك���ي���ة 
ع���ل���ى ق�����ي�����ادات احل����ر�����س ال���ث���وري 
احلكومة  وط������رح  وم���وؤ����س�������س���ات���ه، 
احلر�س  ت�سنيف  ف��ك��رة  الأمل��ان��ي��ة 
وهو  اإرهابيا”،  تنظيما  ال���ث���وري 
ال�سغوط  م���ن  م���زي���دا  ��ل  ي�����س��كِّ م���ا 
�سعيد  على  خا�سة  ط��ه��ران،  على 

الأو�ساع القت�سادية.

ب�سرية  مراقبة  واأن��ظ��م��ة  ط��ائ��رات 
على  والدليل  بالف�سل  ب��اءت  كلها 
الأخري  القيا�سي  ال��رق��م  ه��و  ذل��ك 
الذي مت الك�سف عنه بالأم�س فيما 
و�سلوا  ال��ذي��ن  املهاجرين  يخ�س 

اإىل اإجنلرتا«.
وي���ت���زام���ن ت��وق��ي��ع الت��ف��اق��ي��ة مع 
م���رور ح���وايل ع��ام على وف���اة 27 
 ،2021 نوفمرب   24 يف  مهاجرا 
كاليه،  قبالة  قاربهم  غرق  عندما 
يف  ت�سجيلها  مت  م��اأ���س��اة  اأ����س���واأ  يف 

القناة.
التحقيق  ف���ت���ح  م����ن  ع������ام  وب����ع����د 
ال�سوء  ت�سليط  بهدف  الق�سائي 
على مالب�سات هذه املاأ�ساة، اأحاطت 
جريدة “لوموند” الفرن�سية علما 

بالتحقيقات التي اأجريت.
ووف����ق����ا ل���ل���ج���ري���دة، ت��ك�����س��ف هذه 
التحقيقات اأن ركاب القارب ات�سلوا 
الفرن�سية عدة  الطوارئ  بخدمات 
�ساعات  ث����الث  غ�����س��ون  يف  م����رات 
بالإغاثة  الت�سال  كما مت  تقريًبا، 
اإر�سال  يتم  اأنه مل  اإل  الربيطانية 
القارب.  مل�ساعدة  اإنقاذ  و�سيلة  اأي 
تنبيهاتهم  م����ن  ال����رغ����م  وع����ل����ى 
امل���ت���ع���ددة، ف�����س��ل��ت ف����رق الإغ���اث���ة 
للربيطانيني  ال�����س��ف��ي��ن��ة  ت�����س��ل��ي��م 
ال��ق��ارب ك��ان يقرتب من  اأن  بحكم 

املياه الربيطانية.
جلمعية  املوؤ�س�س  الع�سو  وي��وؤك��د   
ت�ساعد  ال���ت���ي   ”56 “يوتوبيا 
ومنطقة  ك���ال���ي���ه  يف  امل���ه���اج���ري���ن 
يان مانزي، اأن  “اإيل دو فران�س”، 

الأوروب����ي����ة اجل���دي���دة ع��ل��ى اإي����ران 
ت�ستهدف  اإج������������راءات  ���س��ت�����س��م��ل 
للحر�س  الداخلية”  “الدائرة 
ال�������ث�������وري الإي����������������راين وه����ي����اك����ل 

التمويل.
با�سم  املتحدث  انتقد  جانبه،  م��ن 
نا�سر  الإي��ران��ي��ة  اخلارجية  وزارة 
الفرن�سي  الرئي�س  ب�سدة  ك��ن��اين، 
ال�سحفي  م����وؤمت����ره  يف  م����اك����رون 
الأ����س���ب���وع���ي يف ط����ه����ران، وق�����ال: 
جانب  اإىل  تقف  الإيرانية  “الأمة 
خاطئة  �سيا�سة  اإن��ه��ا  امل��ع��ار���س��ة.. 

وق�سرية النظر«.
عن  را������س�����ي�����ا  ك�����ن�����اين  ي����ك����ن  مل 
من  وط��ل��ب  م���اك���رون،  ت�سريحات 

حقوق الإن�سان يف اإيران.

تغريات يف العالقات
 الغربية االإيرانية

الإيراين  ال�ساأن  يف  اخلبري  يقول 
تغريا  ه���ن���اك  اإن  ج���اب���ر،  حم���م���ود 
وا���س��ح��ا يف ال�����س��ي��ا���س��ة الأوروب���ي���ة 
والأم����ريك����ي����ة م���ع اإي��������ران، وذل���ك 
بني  العالقات  يف  لت  حت��وُّ لوجود 
الأوروب�����ي  ط��ه��ران ودول الحت����اد 
الأمريكية،  امل��ت��ح��دة  وال����ولي����ات 

تتمثل يف:
اإيرانية  مل�����س��ريات  ط��ه��ران  ت�سليم 
احلرب  يف  ا���س��ت��خ��دم��ت  ل��رو���س��ي��ا، 
الأوكرانية، وهو ما اأدى اإىل غ�سب 
م�ساركة  واعُترب  اأوروب��ي،  اأمريكي 
اإيرانية يف احلرب الأوكرانية، مما 
ب����ودولك،  خ��اي��ل��و  دع����وة  اإىل  اأدى 
م�����س��ت�����س��ار ال���رئ���ي�������س الأوك��������راين 
�سن  اإىل  زيلين�سكي،  ف��ول��ودمي��ري 
�سربات ع�سكرية على مواقع اإنتاج 
املوجودة يف  الطائرات بدون طيار 

اإيران.
الأم������ني  ق������ال  �����س����اب����ق،  ويف وق������ت 
الأطل�سي  ����س���م���ال  حل���ل���ف  ال����ع����ام 
خطط  اإن  ����س���ت���ول���ت���ن���ربغ،  ي���ن�������س 
اأ�سلحة،  رو����س���ي���ا  ل���ت���زوي���د  اإي�������ران 
و�سواريخ  م�سرية  ط��ائ��رات  بينها 
اأوكرانيا،  بالي�ستية يف حربها �سد 

اأمر “غري مقبول«.
ال��ع��ث��ور ع��ل��ى اآث�����ار ال��ي��وران��ي��وم يف 
اإي��ران��ي��ة، ومطالب  ث��الث��ة م��واق��ع 
بتقدمي  ط����ه����ران  م����ن  اأوروب������ي������ة 
تف�سري حول هذه الآث��ار، يوؤكد اأن 
ال��دويل يف  ت��راوغ املجتمع  طهران 
التفاق ال��ن��ووي، وم��ا زال��ت ت�سعى 
النووي،  ل��ل�����س��الح  ال���و����س���ول  اإىل 
املتحدة  للوليات  اأحمر  خط  وهو 

التجارب  “تكرار  عدم  الفرن�سيني 
خلق  و”عدم  للما�سي”  اخلاطئة 

تكاليف لأنف�سهم والآخرين«.
البلجيكي  ال��ربمل��ان  ك��ذل��ك ط��ال��ب 
دور  ب�ساأن  دويل  حتقيق  ب�”اإجراء 
الإي���راين يف قمع  الثوري  احلر�س 
الحت����اد  داع���ي���ا  الحتجاجات”، 
الأوروب��ي اإىل اتخاذ اإج��راءات �سد 

احلر�س الثوري.
اأي�������س���ا ق�����ال امل���ب���ع���وث الأم����ريك����ي 
اخل���ا����س ل�����س��وؤون اإي������ران، روب���رت 
ت�سيع  “لن  وا���س��ن��ط��ن  اإن  م����ايل، 
الوقت” يف حماولة اإحياء التفاق 
النووي مع اإيران، م�سيًفا اأنه �سيتم 
العقوبات”  م��ن  “مزيٍد  تطبيق 

على النظام الإيراين.
الإيرانية،  ال��ت��ه��دي��دات  ظ���ل  ويف 
اأعلنت القيادة املركزية الأمريكية 
املركزية اجلرال  القيادة  قائد  اأن 
“حمادثات  اأجرى  كوريال،  مايكل 
مهمة” مع قادة “جميع اجليو�س 

ال�سريكة يف ال�سرق الأو�سط«.
كما حلَّقت قاذفتان اأمريكيتان من 
طراز B-52 فوق ال�سرق الأو�سط 

و�سماء اخلليج العربي.
من جهة اأخرى، اجته ال�سراع مع 
اإيران اإىل املوؤ�س�سات الدولية، فقد 
اأملانيا واآي�سلندا عقد جل�سة  طلبت 
الإن�سان  ح��ق��وق  مبجل�س  خ��ا���س��ة 
التابع لالأمم املتحدة لبحث و�سع 

األ��ف و526 خالل  ب�28   مقارنة 
عام 2021 باأكمله.

دو  “اأوبريج  جمعية  من�سق  اأن  اإل 
غوك،  ب��ي��ري  ك��ال��ي��ه،  يف  ميغران” 
“�سكاي  مل��وق��ع  ت�سريحه  يف  ي��رى 
التفاقية  “هذه  اأن  نيوز عربية” 

امل���ه���اج���ري���ن غ���ري ال��ن��ظ��ام��ي��ني يف 
احل�����س��ول ع��ل��ى مم���رات اآم��ن��ة اإىل 
حل  ع����ن  و”الكف  اإجنلرتا”، 
لأنه  اأمني”،  اإن�سانية بحل  م�ساألة 
البلدان  ي�ستثمر   “ قوله  بح�سب 
و�سع  يف  ط���وي���ل���ة  ����س���ن���وات  م���ن���ذ 

توؤكد على رغبة الطرفني ال�سديدة 
يف الإ�سرار على الغلط«.

اأن  ال��وا���س��ح ج���دا  “من  وي��ت��اب��ع: 
من  اإل  تزيد  ل��ن  احل���دود  ع�سكرة 
للمهاجرين  بالن�سبة  خ��ط��ورت��ه��ا 
اإليها  الو�سول  �سيحاولون  الذين 

م����ن ح�سور  ���س��ت��ق��وي  اأن����ه����ا  ك���م���ا 
وبكل  لأن������ه  ال���ت���ه���ري���ب.  ���س��ب��ك��ات 
بكثافة  ال�سرطة  ت��واج��د  ب�ساطة، 
���س��ي��دف��ع امل��ه��اج��ري��ن ل��ل��ب��ح��ث عن 

مهربني«.
“حق  ع����ن  امل����ق����اب����ل،  وي�����داف�����ع يف 

خ�سارة مر�سحة ترامب 
ملن�سب حاكم ولية اأريزونا

•• لو�س اجنلي�س-اأ ف ب

اأن  اأمريكية  اإع���الم  و�سائل  اأف���ادت 
امل��ر���س��ح��ة اجلمهورية  ل��ي��ك  ك���اري 
مل��ن�����س��ب ح����اك����م ولي�������ة اأري�����زون�����ا 
ال�سابق  ال��رئ��ي�����س  م��ن  وامل��دع��وم��ة 
ال�سباق  دونالد ترامب قد خ�سرت 
الدميوقراطية  مناف�ستها  اأم����ام 
انتخابات منت�سف  كايتي هوبز يف 
ان  “�سي  �سبكتا  وتوقعت  الولية. 
ليك  خ�سارة  �سي”  بي  و”اأن  ان” 
املر�سحني  قائمة  �سمن  تعد  التي 
النتخابي  ���س��ع��اره��م  ك���ان  ال��ذي��ن 
بنتائج  ال���ت�������س���ك���ي���ك  ال���رئ���ي�������س���ي 
 2020 النتخابات الرئا�سية عام 
وغّردت  حينها.  بايدن  جو  وبفوز 
هوبز على تويرت “الدميوقراطية 
ت�ستحق النتظار”، م�سيفا “�سكرا 
اأكون  باأن  اأنا فخورة جدا  اأريزونا. 
احل��اك��م اجل���دي���د«. وي��ن��ه��ي الفوز 
انتخابية  ح��م��ل��ة  ل��ه��وب��ز  امل��ت��وق��ع 
تركت  اأن  منذ  ليك  لكاري  مريرة 
ال�����س��ح��اف��ة الإذاع����ي����ة امل��ح��ل��ي��ة يف 
���س��ع��ي��ه��ا ل�����س��غ��ل اأع���ل���ى م��ن�����س��ب يف 

الولية.
 

طيلة  تو�سيحه  ح��اول��وا  م��ا  “هذا 
ه���ذه امل����دة«. وي��و���س��ح اأن���ه “عك�س 
الفرن�سية  احلكومة  له  روج��ت  ما 
ب�سبب  ك�����ان  ال����ق����ارب  غ�����رق  ب������اأن 
املهربني فقط، كنا بدورنا نقول اإن 
امل�سوؤولية م�سرتكة.. فبينما كانت 
فرق الإغاثة الفرن�سية ترمي تلك 
الليلة الكرة لنظريتها الربيطانية 
والعك�س �سحيح، كان 27 �سخ�سا 
يلقون حتفهم. وه��ذا يعترب خلال 

وظيفيا واأمرا ماأ�ساويا«.
يطالب  الأ�����س����ب����اب،  ه�����ذه  ول���ك���ل 
اللجوء  ط��ال��ب��ي  “مبنح  م���ان���زي 
الدول  احل��ق يف و�سع ملفاتهم يف 
حياتهم  لتم�سية  يختارونها  التي 
وامل����رور م��ن حم��ط��ات ع��ب��ور اآمنة 
حتى  لأن���ه  امل��اآ���س��ي  �ست�ستمر  واإل 
البحر  يف  ج���دار  ببناء  ق��ام��وا  واإن 
املهاجرين باحللم بغد  لن مينعوا 

اأف�سل«.
يف املقابل، يرى النا�سط اجلمعوي 
اأن “�سيا�سة فرن�سا التي ل ترحب 
باملهاجرين غري النظاميني تدفع 
واملخاطرة  امل����وج  رك����وب  اإىل  ب��ه��م 

بحياتهم«.
اململكة  دفعت   ،2018 ع��ام  ومنذ 
املتحدة ما جمموعه 200 مليون 
املراقبة  ل��ت�����س��دي��د  ل��ف��رن�����س��ا  ي����ورو 
امل����ه����اج����ري����ن غري  وحم�����ا������س�����رة 
فرن�سا،  ت�سري  فيما  ال��ن��ظ��ام��ي��ني، 
 250 تنفق  اأنها  اإىل  جهتها،  من 
هذه  ع��ل��ى  ���س��ن��وًي��ا  دولر  م��ل��ي��ون 

امل�ساألة.

من املهادنة اإىل املواجهة.. م�ساهد تر�سم عالقات اأوروبا مع اإيران

قالت لن مينعوا املهاجرين من احللم بغد اأف�سل«

جمعيات فرن�سية تعّلق على اتفاق الهجرة مع بريطانيا

هكذا ميكن جتاوز العقبة الأخرية اأمام التفاق النووي مع اإيران •• عوا�صم-وكاالت

رغم تفاوؤل وا�سع يف الأ�سهر املا�سي، 
وا�سنطن  ب���ني  امل��ف��او���س��ات  ت��وق��ف��ت 

وطهران لإحياء التفاق النووي.
ويف الوقت الذي تختلف فيه الأطراف على املدى الذي يجب الذهاب اإليه 
على �سعيد رفع العقوبات، والآليات ال�سرعية وال�سيا�سية ال�سرورية لتاأمني 
اإيران على ت�سوية مع  اإ�سرار  اأن  ا�ستمرار التفاق، فاإن مراقبني يعتربون 
الأن�سطة  الذي جتريه حول  التحقيق  الذرية يف  الدولية للطاقة  الوكالة 

النووية ال�سابقة لإيران، هو العقبة الأ�سا�سية اأمام اإحياء الإتفاق.
ويلحون  للتحقيقات  مبكراً  اإق��ف��اًل  الأمريكية  ال�سيا�سة  �سانعو  ويرف�س 
على اأن موا�سلتهال يجب اأن دون العودة املتبادلة لالمتثال خلطة العمل 
ال�ساملة امل�سرتكة. ويف حني تبدو اخلالفات بني اإيران والوليات املتحدة 
الإي��ران��ي��ة يف جامعة  ل��ل��درا���س��ات  ال��زائ��ر  الزميل  ي��ق��ول  للحل،  قابلة  غ��ري 
اأف�سل  تفهماً  اإن  اإنرت�ست”  “نا�سونال  يف  بيانات  القا�سم  اأب��و  اأوكالهوما 
حل�سا�سيات كل فريق، والواقعية، واملرونة، يجب اأن ي�ساعدا على التو�سل 

اإىل ت�سوية.

قرار خطري
دون  ال��ن��ووي،  الإت��ف��اق  اإىل  الكاملة  العودة  التوافق على  اأن  الكاتب  وي��رى 

ح�سن  ال�سابق  الرئي�س  حلكومة  املنتقدين  اأ�سد  من  كانوا  فيها،  املوظفني 
روحاين، ملا يعتربونه اتفاقاً غري متوازن ومعيباً.

تلتزم  مل  لأن��ه��ا  اأ�سا�سي  ب�سكل  امل�سرتكة  ال�ساملة  العمل  بخطة  ون���ددوا 
بالفوائد الإقت�سادية التي كان يجب اأن حت�سل عليها اإيران، ولأنها تفتقر 

اإىل اآليات متوازنة يف التطبيق، كما اأنها تفتقر اإىل �سمانات با�ستمراره.
يتحدثون  رئي�سي  اإدارة  يف  امل�سوؤولني  ف��اإن  املعطيات،  ه��ذه  على  واع��ت��م��اداُ 
عن احلاجة اإىل معاجلة العيوب يف اخلطة. ويف غياب ت�سوية حتفظ ماء 
الوجه، فاإن اإدارة رئي�سي �ستبقى عر�سة لالنتقاد من خ�سومها و�ستواجه 

معركة �سر�سة لت�سويق التفاق للراأي العام الإيراين.
وي�سيف الكاتب اأن تعاون اإيران مع الوكالة الذرية يف اتهاماتها الأ�سا�سية، 
اإيران  الكامل من  التعاون  لكن  الأول.  املقام  امل��اأزق يف  هذا  �ساأنه منع  من 
قد ل يكون ممكناً، ل تقنياً ول �سيا�سياً، وقد يتطلب انخراطاً طوياًل مع 

الوكالة الدولية.
وللتغلب على هذا امل����اأزق، هناك حاجة اإىل التفكري الواقعي والرباغماتي 
اتفاق  وت��ن��ف��ي��ذ  ن��اج��ح��ة  نتيجة  اإىل  ل��ل��و���س��ول  وط���ه���ران  وا�س�����نطن  م��ن 

.2015

قرار  مبثابة  �سيكون  ال��ذري��ة،  للطاقة  الدولية  الوكالة  حتقيقات  اإق��ف��ال 
ينطوي على خماطر على �سانعي ال�سيا�سات يف اإيران لأ�سباب عدة.

العقوبات عن  رف��ع  م�ساألة  يتجاوز  ك��ان   2015 ال��ن��ووي يف  الإت��ف��اق  اأوًل، 
ط��ه��ران، ول ي���زال ك��ذل��ك. وك���ان تطبيع امل��ل��ف ال��ن��ووي ع��ام��اًل م��ه��م��اً يف 

احل�سابات الإيرانية ول يزال، قبل قرار العودة اإىل الإتفاق.
ثانياً، ومن جهة النظر الإيرانية، اإن ترك اتهامات الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية دون ت�سوية، من �ساأنه اأن يوؤدي اإىل تقوي�س جوهري لالتفاق، بتاآكل 
الفوائد القت�سادية. ومن �ساأن ال�سك يف نتائج حتقيقات الوكالة الدولية، 
اإع��ادة تفعيل ق��رارات جمل�س  اإىل حد  املثال احتمال الو�سول  وعلى �سبيل 
الأمن ومعاودة فر�س عقوبات متعددة الأطراف اأو اآحادية على اإيران، اأن 
روابط جتارية  تاأ�سي�س  وال�سركات من  الرئي�سية  الأجنبية  امل�سارف  مينع 

م�ستدامة مع طهران.
ثالثاً، اإن ال�سيا�سات املحلية من الأ�سباب التي جتعل امل�سوؤولني الإيرانيني 
اإىل  العودة  قبل  الذرية  الوكالة  حتقيقات  اإقفال  اإىل  حاجة  يف  احلاليني، 

المتثال الكامل بالإتفاق.
اإن ال�سيا�سيني املحافظني املتحالفني مع اإدارة الرئي�س اإبراهيم رئي�سي اأو 

هواج�ض وا�سنطن وطهران
مبكراً  اإق����ف����اًل  اأن  ث��ب��ت  ل���و  وح���ت���ى 
على  ف��اإن  م�سكلة،  ميثل  للتحقيقات 
اأن الأطراف ت�سع ن�سب اأعينها اإبرام 
ت�سوية تتعامل مع هواج�س وا�سنطن 
حتقيقاتها  مبوا�سلة  للوكالة  الأط��راف  ت�سمح  اأن  ميكن  فمثاًل  وطهران. 
اإحالة  م��ن  اإي���ران  العمل على تهدئة خم��اوف  بالتزامن  ال��زم��ن،  م��ن  مل��دة 

امل�ساألة على جمل�س الأمن ومعاودة فر�س العقوبات.
يت�سمن  اأن  ميكن  امل�سرتكة،  ال�ساملة  العمل  خطة  اإحياء  على  اإتفاقاً  اإن 
الدولية  الوكالة  اإط��ار  التحقيقات �ستبقى يف  اأن  اإي��ران على  بنوداً تطمئن 
ولن حتال على جمل�س الأم��ن باأي حال من الأح��وال، ب�سرف النظر عما 

توؤدي اإليه.
ومن �ساأن هذه ال�سيغة حماية وا�سنطن وحلفائها الأوروبيني من التعر�س 
يف  التدخل  اأو  الدولية  الوكالة  لتحقيقات  مبكر  اإق��ف��ال  ب�سبب  لالنتقاد 

عملها.
ادخار  يجب  ل  اإليها،  التو�سل  ميكن  التي  الت�سوية  عن  النظر  وب�سرف 
اأي جهد يف �سبيل التو�سل اإىل مثل هذه ال�سيغة، بالنظر للمخاطر التي 
�سينطوي عليها الف�سل يف الإتفاق. وباإزالة اإحدى اأهم العقبات اأمام اإحياء 
ف��اإن وا�سنطن وط��ه��ران �ستنزعان فتيل نزاع  اإي���ران،  ال��ن��ووي م��ع  الت��ف��اق 

ع�سكري يف ال�سرق الأو�سط.
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وا�سنطن  اإىل  زيلين�سكي  ق��دم��ه��ا 
بتاريخ 12 نوفمرب اجلاري.

اإن���ه م��ن امل��وؤك��د اأنه  وي��ق��ول ملحم 
ا�سرتاتيجية يف  ل توجد حت��ولت 
الأوك��ران��ي��ة؛ وهذا  الأزم���ة  ت�سوية 
ما ي�سهد عليه غياب الرئي�س بوتن 

عن قمة الع�سرين يف اإندوني�سيا.

ال��ع��رب��ي وت��رك��ي��ا وال�����س��ني والهند 
وباك�ستان واإيران.

حتى الآن مل يت�سح البديل الذي 
مقابل  لرو�سيا  زيلين�سكي  ق��دم��ه 
خري�سون،  يف  الرو�سي  الن�سحاب 
ل���ك���ن وف�����ق م����ا مت ت�����س��ري��ب��ه من 
اتفاق  م�سودة  هناك  اأن  معلومات 

م�ستعدة  ب��اأن��ه��ا  ال����دويل  امل��ج��ت��م��ع 
اأجل  م��ن  �سعبة  ق�����رارات  لت��خ��اذ 

ال�سالم.
اإعادة تقييم  يجري الآن يف رو�سيا 
اإن�����ه مل  اإذ  خل���ارط���ة حت��ال��ف��ات��ه��ا؛ 
الكثري  م��وق��ف  الآن  ح��ت��ى  ين�سج 
كالعامل  الدوليني،  الالعبني  من 

•• عوا�صم-وكاالت

الثنني،  م�����س��اء  ال��ك��رم��ل��ني،  اأك����د 
اأمريكية  رو�سية  حم��ادث��ات  اإج���راء 
مع  ب���ال���ت���زام���ن  اإ����س���ط���ن���ب���ول،  يف 
ت�����س��ري��ح��ات وا���س��ن��ط��ن ح���ول دفع 
منًعا  جم���دًدا  للتفاو�س  اأوك��ران��ي��ا 

لت�سعيد الأمور.
ك�����س��ف��ت �سحيفة  ���س��اب��ق،  وق���ت  يف 
عن  ال��رو���س��ي��ة  “كومري�سانت” 
الرو�سية  املخابرات  مدير  و�سول 
ناري�سكني،  ���س��ريغ��ي  اخل���ارج���ي���ة 
برزت  التي  الرتكية  العا�سمة  اإىل 
ك��و���س��ي��ط رئ��ي�����س��ي خ����الل الأزم�����ة 
مار�س،  اأواخ�����ر  ويف  الأوك���ران���ي���ة؛ 
رو�سيا  ب��ني  حم��ادث��ات  ا�ست�سافت 

واأوكرانيا.
م�����ن ج����ان����ب وا�����س����ن����ط����ن، اأع����ل����ن 
وكالة  رئ��ي�����س  اأن  الأب��ي�����س  ال��ب��ي��ت 
�سيحذر  الأمريكية  ال�ستخبارات 
ن����ظ����ريه ال����رو�����س����ي م�����ن ع���واق���ب 
ا���س��ت��خ��دام اأ���س��ل��ح��ة ن���ووي���ة خالل 

لقائهما يف اأنقرة.

؟ ماذا تغريرَّ
مبا�سر  ب�����س��ك��ل  م��و���س��ك��و  اأع���ل���ن���ت 
بالتزامن  امل��ا���س��ي��ة،  الأي����ام  خ���الل 
الن�سفي  التجديد  انتخابات  م��ع 
الأمريكية للكونغر�س، عدم وجود 
اأي م�ساكل اأمام التفاو�س واحلوار 
اأوك����ران����ي����ا ح�سن  اإث����ب����ات  ب�����س��رط 

النوايا.
وم����ع ال���ت���اأك���ي���دات ال��رو���س��ي��ة على 
الن�����ف�����ت�����اح ع����ل����ى اأم�������ريك�������ا، اأك�����د 
جامعة  يف  ال���رو����س���ي  الأك�����ادمي�����ي 
ال�سعوب”  ب������ني  “ال�سداقة 
مب��و���س��ك��و دمي���ي���رتي ب��ري��ج��ع اأن 
العديد  اأمامها  الأمريكية  الإدارة 

من العرثات يف امللف الأوكراين.
ال���و����س���ع ال���داخ���ل���ي الأم����ريك����ي ل 
ي�سمح لبايدن باإطالة اأمد املعارك 
الدعم  وا����س���ت���م���رار  اأوك����ران����ي����ا  يف 

لكييف.
رغم  الكونغر�س  انتخابات  نتائج 

ك���ي���ي���ف، حم���م���د ال����ب����اب����ا، خ���الل 
“�سكاي  مل��وق��ع  �سابقة  ت�سريحات 
نيوز عربية”: “اجلانب الأوكراين 
ل ي�����زال ع��ل��ى م���وق���ف���ه، وه����و اأن���ه 
من  ال��رو���س��ي  اجلي�س  خ���روج  قبل 
الأرا����س���ي الأوك��ران��ي��ة ل��ن يتم اأي 

تفاو�س«.

التكتيكات على االأر�ض
يف تلك الزاوية، يقول اآ�سف ملحم، 
للدرا�سات   »JSM« م��رك��ز  م��دي��ر 
ومقره مو�سكو، اإن التحركات على 
فان�سحاب  عليها،  متفق  الأر�����س 
ال�سفة  م����ن  ال���رو����س���ي���ة  ال����ق����وات 
الغربية لنهر خري�سون هو خطوة 
الأطراف،  متفق عليها بني جميع 
تكتيك ع�سكري ل  د  جُم���رَّ ه��ي  اأي 

اأكرث.
ت�سريحاته  خ��الل  ملحم،  واأ���س��ار 
اإىل  عربية”،  نيوز  “�سكاي  ملوقع 
ان�سحبت  ال��رو���س��ي��ة  ال����ق����وات  اأن 
الأوكرانية  القوات  حملها  ودخلت 

ب�سكل  اجل���م���ه���وري���ني  ف�����وز  ع�����دم 
ك����اٍف ت�����س��غ��ط ع��ل��ى ب���اي���دن لفتح 
مو�سكو  مع  خمتلفة  �سيناريوهات 

بدًل من ال�سدام املبا�سر.
اأن  ب���ري���ج���ع  اأو������س�����ح دمي�����ي�����رتي 
ك��ان��ت تتجنب  امل��ت��ح��دة  ال���ولي���ات 
ب�سكل  املا�سية  الفرتات  التفاو�س 
اأ�سباب،  ل��ع��دة  رو���س��ي��ا  م��ع  مبا�سر 

اأبرزها:
الع�سكرية  ال��ع��م��ل��ي��ة  اأم����د  اإط���ال���ة 
وال���ن���زاع ل���س��ت��ن��زاف رو���س��ي��ا، لكن 
للجميع،  ا�ستنزاًفا  ك��ان  ح��دث  م��ا 
القت�ساد  م����وؤ�����س����رات  وال���دل���ي���ل 

الأمريكي.
خالل  من  ا  اأي�سً اأوروب���ا  ا�ستنزاف 
الأوكرانية  الأزم����ة  يف  الن��غ��م��ا���س 
اأن  اأك��رث، لكن ما ح��دث هو  ب�سكل 
وا�سًحا  ���ا  اأوروب���يًّ ان��ق�����س��اًم��ا  ه��ن��اك 
الأزم������ة وط���رق  ح����ول  الآن  ح��ت��ى 

التعاطي معها.
الأكادميي  ق��ال  كييف،  اإج��ب��ار  ع��ن 
امل��خ��ت�����س ب��ال�����س��وؤون ال��دول��ي��ة من 

دون اأي ا�ستباكات بني الطرفني.
اإمكانية  ع����ن  احل����دي����ث  اأن  ك���م���ا 
ان�����س��ح��اب ال���ق���وات ال��رو���س��ي��ة من 
اأ�سابيع؛  ع��دة  منذ  ب���داأ  خ��ري���س��ون 
خ���ا����س���ة ب���ع���د ت�����س��ري��ح اجل�����رال 
عن  املا�سي  اأكتوبر  يف  �سورافيكني 

“قرارات �سعبة يف خري�سون«.
واأكد اأن اجلميع يبحث عن ت�سوية 
ل��ه��ذا ال�����س��راع، خ��ا���س��ة الأط����راف 
رو�سيا  على  فالعقوبات  الغربية؛ 
انعك�ست على الغرب نف�سه، كما اأن 
حماولت ا�ستنزاف رو�سيا اأدت اإىل 
اأي�سا،  واأوروب���ا  اأوكرانيا  ا�ستنزاف 
والكيفية  الآلية  يعلم  اأحد  لكن ل 

الالزمتني للت�سوية.
ل مي���ك���ن ب����ح����اٍل ِم������ن الأح��������وال 
الأوكرانية  ال��ق��وات  دخ���ول  و���س��ف 
اأنه  ك��م��ا  ب��ال��ن�����س��ر،  اإىل خ��ري���س��ون 
القوات  ان�سحاب  و���س��ف  ميكن  ل 
الرو�سية من خري�سون باخل�سارة، 

لكن رو�سيا بهذه اخلطوة:
اإىل كل  اأر���س��ل��ت ر���س��ال��ة وا���س��ح��ة 

•• لندن-وكاالت

ف���ي���م���ا ي�������س���ت���ع���د وزي��������ر اخل����زان����ة 
هانت  ج����ريمي����ي  ال���ربي���ط���ان���ي���ة، 
املالية  اخل��ط��ة  تفا�سيل  لإع����الن 
يرى  امل��ق��ب��ل،  اخلمي�س  للحكومة 
خ���رباء اق��ت�����س��اد اأن���ه ل م��ف��ر اأمام 
مواجهة  من  الربيطاين  امل��واط��ن 
رفع ال�سرائب وتخفي�س النفقات 
لتمكني  الق�����رتا������س  وت��ق��ل��ي�����س 
ال��ت��ع��ايف وحت�سني  الق��ت�����س��اد م���ن 
مقابل  الإ�����س����رتل����ي����ن����ي  اجل���ن���ي���ه 
املنتظرة  اخل��ط��ة  وت��ع��د  ال�����دولر. 
حل  اأن  م��ن��ذ  م��ي��زان��ي��ة  خ��ط��ة  اأول 
ري�����س��ي ���س��ون��اك حم���ل ل��ي��ز ترا�س 
مع  املا�سي  ال�سهر  ل��ل��وزراء  رئي�ساً 
اأخطائها  ع���ن  ب���ال���رتاج���ع  ت��ع��ه��د 
الق��ت�����س��ادي��ة وعلى  ال�����س��ي��ا���س��ة  يف 
التخفي�سات  م��ن  �سل�سلة  راأ���س��ه��ا 
حني  يف  امل��م��ول��ة،  غ��ري  ال�سريبية 
لرتا�س  م�سغرة”  “ميزانية  اأدت 
يف  رك����ود  اإىل  امل��ا���س��ي  �سبتمرب  يف 
ارتفاع  اإىل  اأدى  ال�����س��ن��دات  ���س��وق 
يف  واأج���ربه���ا  الق���رتا����س  تكاليف 

النهاية على ال�ستقالة.
اأك��د يف ت�سريحات  وك��ان هانت قد 
لرفع  ����س���ي�������س���ط���ر  اأن��������ه  ����س���اب���ق���ة 
امل��ي��زان��ي��ة من  ال�����س��رائ��ب يف خطة 
اأجل اإ�سالح املالية العامة وتخفيف 

•• وا�صنطن-وكاالت

الدميقراطيني  اأن  ال��وا���س��ح  م��ن 
ق���ل���ب���وا ب�����س��ك��ل ح���ا����س���م ك�����اًل من 
و”اأ�سا�سيات”  ال�����ت�����وق�����ع�����ات 
خ�سائر  ف��ي��ه��ا  مب���ا  الن���ت���خ���اب���ات، 
احلايل،  للحزب  الولية  منت�سف 
معدل  ان���خ���ف���ا����س  اإىل  اإ����س���اف���ة 
ال���ت���اأي���ي���د ل��ل��رئ��ي�����س احل������ايل جو 
بايدن، والت�سخم املرتفع، و�سلبية 
وحالة  القت�ساد  على  الناخبني 

البالد.
م�ستعدون  اجلمهوريني  اأن  يبدو 
ولكن  ال��ن��واب  جمل�س  ل���س��ت��ع��ادة 
و�سيبقى  متوا�سع.  بهام�س  فقط 
اأي���������دي  يف  ال�����������س�����ي�����وخ  جم����ل���������س 
ذلك  ك���ان  واإن  ال��دمي��ق��راط��ي��ني، 

ب�سكل �سيق.
�سرتيت  “وول  �سحيفة  وت��ق��ول 
جورنال” اإن ليلة الدميقراطيني 
كل  قبل  ن�سبياً،  ت��ع��زى  ال�سعيدة 
ال�سري:  ���س��الح��ه��م  اإىل  ����س���يء، 
دونالد ترامب. كانت قدرة ترامب 
اجلمهوريني  الناخبني  دف��ع  على 
وغري  �سيئني  مر�سحني  لختيار 
اأك��ف��ي��اء يف كثري م��ن الأح��ي��ان مع 
مواقف متطرفة ب�ساأن ق�سايا من 
انتخابات 2020 اإىل الإجها�س، 

مبثابة كارثة للجمهوريني.

هناك  ���س��ي��ك��ون  اأن����ه  ف��اأع��ت��ق��د  الآن 
اأدت اخلطة  واأن  التوازن  نوعاً من 
هذه  ولكن  ال�سعوبات  بع�س  اإىل 
ال�سعوبات لن يكون تاأثريها كبرياً 
على الطبقة الجتماعية الو�سطى 
�سي�سيب  ال������ذي  ال���ت���اأث���ري  ب���ق���در 

الطبقة الأعلى ثروة«.
الرغم  “وعلى  العايدي:  وي�سيف 
م��ن ال���واق���ع ال��ع��ام ال�����س��يء اإل اأن 
املواطن  ���س��ي��واج��ه��ه  ال���ذي  ال��ع��ج��ز 
تكاليف  ب��خ�����س��و���س  ال���ربي���ط���اين 
ال���ط���اق���ة ���س��ي��ك��ون اأق�����ل م���ن عجز 
الفرن�سي،  اأو  الأمل��������اين  ن���ظ���ريه 
الذي  الوحيد  الإيجابي  والعن�سر 
لدى  ال�سرائب  برنامج  من  خ��رج 
تغطية  ه���و  ال�����س��اب��ق��ة  احل���ك���وم���ة 

تكاليف الطاقة«.

ط��وي��ل حم��ت��م��ل، وحماولة  رك����ود 
بني  بريطانيا  م�سداقية  ا�ستعادة 
اإىل  �سي�سعى  واأن����ه  امل�����س��ت��ث��م��ري��ن، 
اإجنلرتا  بنك  مع  بالتعاون  العمل 
لل�سيطرة على الت�سخم والرتفاع 
ما  وه��و  الفائدة  اأ�سعار  يف  العاملي 
القت�ساد  ع��ل��ى  ال�����س��غ��وط  ي��زي��د 

الربيطاين.
الوطني  الإح�ساء  مكتب  وبح�سب 
ن�سف  ن��ح��و  ف�����اإن  ب��ري��ط��ان��ي��ا،  يف 
يواجهون  بريطانيا  يف  البالغني 

الدخل  ذوي  الأ�سخا�س  اأ�ساب  اإذا 
املرتفع بدرجة اأكرب«.

ل ب��دي��ل اأم�����ام وزي����ر اخل���زان���ة يف 
اململكة املتحدة �سوى اتخاذ ثالثة 
اإجراءات �سارمة هي رفع ال�سرائب 
وخف�س الإنفاق احلكومي، وتقليل 
�سالمة  للدكتور  وفقاً  القرتا�س، 
اأن ه��ذه ال�سرتاتيجية  اأك��د  ال��ذي 
التعايف  م���ن  الق��ت�����س��اد  ���س��ت��م��ك��ن 
الإ�سرتليني  اجل��ن��ي��ه  وحت�����س��ني 
مقابل الدولر، كما من املتوقع اأن 

فواتري  اأث����م����ان  دف����ع  يف  ���س��ع��وب��ة 
ال�سهرية  وال����دف����ع����ات  ال���ط���اق���ة 
الإيجارات  ذل���ك  يف  مب��ا  الأخ�����رى 

واأق�ساط قرو�س العقارات.
ب�������دوره، ي���ق���ول ال���دك���ت���ور مم���دوح 
والقت�ساد  النفط  خبري  �سالمة 
“اقت�ساد  ملوقع  حديثه  يف  العاملي 
حني  “”يف  عربية”:  نيوز  �سكاي 
عبئاً  ���س��ي��ك��ون  ال�����س��رائ��ب  رف���ع  اأن 
الربيطاين  امل���واط���ن  ع��ل��ى  ك��ب��رياً 
التاأثري  تخفيف  مي��ك��ن  ال���ع���ادي، 

اجل����م����ه����وري����ني  اأن  ������س�����ك  ول 
ذل���ك. فقد غ��رد �سكوت  ي��ع��رف��ون 
للزعيم  ال�سابق  النائب  جينينغز، 
ال�سيوخ  جم��ل�����س  يف  اجل���م���ه���وري 
ميكنك  “كيف  ماكونيل:  ميت�س 
النتائج  ه����ذه  ع��ل��ى  ن��ظ��رة  اإل���ق���اء 
لديه  ترامب  اأن  وا�ستنتاج  الليلة 
انتخابات  يف  ل��ل��ف��وز  ف��ر���س��ة  اأي 

وطنية يف 2024؟«.
احلاكم  كري�ستي،  كري�س  ولحظ 

احلزب  اأن  ن��ي��وي��ورك،  م��ن  حديثاً 
من  بعيداً  “امل�سي”  اإىل  بحاجة 

ترامب.
املت�ساعد  الكور�س  ه��ذا  و�سيخلق 
التغيري  اأج��ل  من  ال�سغط  بع�س 

داخل احلزب اجلمهوري.
حتدي رون دي�سانتي�س

وتت�ساءل ال�سحيفة اإىل اأين ميكن 
“تقدم  م�سيفى:  ي��ت��ج��ه��وا؟،  اأن 
وا�سحاً  منوذجاً  النتخابات  هذه 

ال�سابق لنيوجري�سي:  اجلمهوري 
 .2018 يف  خ���������س����رن����ا  “لقد 
خ�سرنا  لقد   .2020 يف  خ�سرنا 
والآن  ج���ورج���ي���ا.  يف   2021 يف 
من  ع���دداً  �سنخ�سر   20222 يف 
واحد  �سخ�س  ه��ن��اك  ال���ولي���ات.. 
ذل����ك، وه����و دونالد  ع��ل��ى  ي��ل��وم��ه 

ترامب«.
ع�سو  ل�����ول�����ر،  م����اي����ك  واق���������رتح 
املنتخب  اجل��م��ه��وري  الكونغر�س 

جتنب  م��ن  امل��ت��ح��دة  اململكة  متكن 
الركود القا�سي.

“كان  �سالمة:  ال��دك��ت��ور  وي�سيف 
ماأزق  يف  امل��ت��ح��دة  اململكة  اقت�ساد 
م��ن��ذ خروج  ب���اأخ���رى  اأو  ب��ط��ري��ق��ة 
الأوروب����ي،  الحت���اد  م��ن  بريطانيا 
ومن املحتمل اأن تكون هناك دعوة 
من ال�سعب الربيطاين للعودة اإىل 
الحتاد الأوروبي، لكن ال�سوؤال هو 
هل �سيقبل الحتاد الأوروب��ي هذه 

العودة؟.. اأ�سك يف ذلك.«
م������ن ج����ه����ت����ه، ي����و�����س����ح اأ������س�����رف 
ل�سركة  تنفيذي  رئي�س  ال��ع��اي��دي 
 »Intermarket Strategy«
»اأنه “ل مفر للحكومة من الدواء 
ال�سعب برفع ال�سرائب وتخفي�س 
البنية  مثل  قطاعات  يف  النفقات 
واحلماية  وال�������س���ح���ة  ال��ت��ح��ت��ي��ة 
الج��ت��م��اع��ي��ة، وك���ذل���ك الأم������ر ل 
الربيطاين  امل���واط���ن  اأم�����ام  م��ف��ر 
فاحلكومة  ذل�����ك،  م���واج���ه���ة  م���ن 
يوازن  ب��رن��ام��ج  لتقدمي  م�سطرة 

بني ال�سرائب والنفقات«.
“اقت�ساد  مل��وق��ع  ال��ع��اي��دي  وي�سرح 
“اخلطة  عربية”:  ن��ي��وز  ���س��ك��اي 
خمتلفة  �ستكون  امل��ت��وق��ع��ة  امل��ال��ي��ة 
ع����ن ���س��ي��ا���س��ة ال��ت��ق�����س��ف ال���ت���ي مت 
والتي   2010 ع����ام  يف  ات��ب��اع��ه��ا 
اأما  النفقات  تخفي�س  على  رك��زت 

كبرياً  حت����دي����اً  مي���ث���ل  اأن  مي���ك���ن 
للدميقراطيني. اأطٍلق عليها رون 

دي�سانتي�س«.
يف انتخابات حكام ولية فلوريدا، 
خ�سمه  مت��ام��اً  دي�سانتي�س  �سحق 
كري�ست،  ت�����س��اريل  ال��دمي��ق��راط��ي 
و�سمل  ن��ق��ط��ة.   19 عليه  ب��ف��وزه 
ه���ذا ال���ف���وز ال��ن��اخ��ب��ني م���ن اأ�سل 
نقطة   13 ب������ف������ارق  اإ������س�����ب�����اين 
ب�  والناخبني من الطبقة العاملة 
27 نقطة. وكان الدميقراطيون 
ينزفون  ال��وط��ن��ي  ال�����س��ع��ي��د  ع��ل��ى 
املجموعتني  ه��ات��ني  م���ن  ال���دع���م 
 ،2018 وم����ن����ذ  ال����ن����اخ����ب����ت����ني. 
الدميقراطيني  م��ي��زة  ت��راج��ع��ت 
ذوي  ب����ني  ن���ق���ط���ة   18 مب����ق����دار 
نقطة  و17  الأ�سبانية،  الأ���س��ول 
بني ناخبي الطبقة العاملة و23 
نقطة بني ناخبي الطبقة العاملة 

من غري البي�س.
للنتائج  اجل��غ��رايف  النمط  وي��وؤك��د 

يف فلوريدا على قوة دي�سانتي�س.
اأن  ال���دمي���ق���راط���ي���ون  واف����رت�����س 
تعليم  ي��ح��ظ��ر  ل���ق���ان���ون  رع���اي���ت���ه 
الجتماعي  ال��ن��وع  اأي��دي��ول��وج��ي��ة 
الأطفال  ري���ا����س  م���ن  ل��الأط��ف��ال 
�سيوؤذيه  ال��ث��ال��ث  ال�����س��ف  وح��ت��ى 

�سيا�سياً. لكنهم اأخطاأوا.
و�سرحت ال�سحيفة اأن دي�سانتي�س 

حمادثات رو�سية اأمريكية يف تركيا.. »خطوة« لإنهاء حرب اأوكرانيا

زيلين�سكي: رو�سيا دمرت »كل البنى التحتية احليوية« يف خري�سون 
•• كييف-اأ ف ب

اأكد الرئي�س الأوكراين فولودميري زيلين�سكي اأن 
يف  التحتية احليوية”  البنى  “كل  دم��رت  رو�سيا 
اجلي�س  ا�ستعادها  خري�سون  منطقة  من  اأج���زاء 

الأوكراين الأ�سبوع املا�سي.
وقال زيلين�سكي خالل خطابه اليومي بعد زيارة 
ال�ستاء،  ف�سل  “قبل  الثنني  امل��ح��ررة  خري�سون 
دمر املحتلون الرو�س كل البنى التحتية احليوية 
م�سيفا اأن “كل املرافق املهمة يف املدينة  متاما”، 
هناك  “لي�ست  وتابع  تلغيمها«.  ج��رى  واملنطقة 

تلفزيون”  ول  اإنرتنت  ول  ات�سالت  ول  كهرباء 
“املحتلون دمروا كل �سيء  يف خري�سون، م�سيفا 
يعنيه  م��ا  “هذا  زيلين�سكي  واأردف  ق�سد«.  ع��ن 
واعدا بالعودة اإىل  العلم الرو�سي - دمار كامل”، 

احلياة الطبيعية.
وكانت �سركة الكهرباء الأوكرانية “اأوكرينريغو” 
قد اأعلنت يف وقت �سابق الثنني اأن رو�سيا دمرت 
حمطة كهرباء رئي�سية يف خري�سون قبل ان�سحاب 
دنيرب  لنهر  اليمنى  وال�سفة  املدينة  من  قواتها 
الأ�سبوع الفائت. وكتب رئي�س ال�سركة فولودميري 
الطاقة  “حمطة  اأن  في�سبوك  على  كودريت�سكي 

التي كانت تزود جممل ال�سفة اليمنى يف منطقة 
من  كبري  ق�سم  اىل  اإ�سافة  بالكهرباء،  خري�سون 
منطقة ميكولييف، باتت فعليا مدمرة”، م�سيفا 
“نتائج خوف املحتلني  اإح��دى  اأن هذا الأم��ر هو 
قبل فرارهم«. و�سكل الن�سحاب الق�سري للقوات 
امل�ساد  الأوك���راين  الهجوم  مواجهة  يف  الرو�سية 
انتكا�سة للرئي�س فالدميري بوتني الذي كان اأمر 
يف اأيلول/�سبتمرب بتعبئة 300 األف من عنا�سر 
الأوك�����راين خالل  الرئي�س  واع��ت��رب  الح��ت��ي��اط. 
زيارته خلري�سون اأن حترير املدينة ميثل “بداية 

نهاية احلرب«.

رو�سيا حتظر دخول مئة كندي اأرا�سيها 
•• مو�صكو-اأ ف ب

اأعلنت رو�سيا حظر دخول 100 مواطن كندي اأرا�سيها، بينهم املمثل جيم 
ت�سرين  يف  كندا  فر�ستها  عقوبات  على  رّداً  ال�سحفيني،  من  وع��دد  ك��اري 

الأول/اأكتوبر على �سحافيني وممثلني رو�س.
الرو�سية  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  واأو���س��ح��ت 

يف بيان اأّن هذا القرار اُتخذ رّداً على 
“فر�س نظام رئي�س الوزراء جا�سنت 
رو�سيا  ق�����ادة  ع��ل��ى  ع���ق���وب���ات  ت������رودو 
و�سحافييها  ون��واب��ه��ا  و���س��ي��ا���س��ي��ي��ه��ا 

و�سخ�سياتها الثقافية«.
من  املمنوعني  الأ�سخا�س  بني  وم��ن 
جيم  والفكاهي  املمثل  رو�سيا  دخ��ول 
وال�سحافيان  ع���ام���اً(   60( ك�����اري 
“�سي تي  ق��ن��اة  ب����ول وورك����م����ان م���ن 
بي  “�سي  اإيفانز من  وم��ارغ��رت  يف” 
ورئي�سة مركز اأمن الت�سالت  �سي”، 
كارولني كزافييه، بالإ�سافة اإىل عدد 

من ال�سخ�سيات الكندية املتحدرة من 
اأوكرانيا.

ب�”التورط  ه��وؤلء  تتهم  مو�سكو  اأّن  اإىل  الرو�سية  اخلارجية  بيان  واأ���س��ار 
املبا�سر يف اإيجاد �سيا�سة عدوانية معادية لرو�سيا«.

كندا  فر�ست  �سباط/فرباير،   24 يف  لأوكرانيا  الرو�سي  الغزو  بدء  ومنذ 
عقوبات على اأكرث من 1400 فرد وكيان موجودين يف رو�سيا اأو بيالرو�س 

اأو اأوكرانيا اأو يتحدرون من اإحدى هذه الدول.
وو�سائل  كندا عقوبات على �سحافيني  الأول/اأكتوبر، فر�ست  ت�سرين  ويف 
الإعالم رو�سية وعلى جهات فاعلة لعتبارها “متواطئة يف عملية الت�سليل 

الإعالمي” ب�ساأن احلرب يف اأوكرانيا.

 عائلة اأبو عاقلة ت�سيد بفتح 

حتقيق اأمريكي بوفاتها 
•• القد�س-اأ ف ب

اأ�سادت  اأم�س الثالثاء عائلة ال�سحفية يف قناة اجلزيرة �سريين اأبو عاقلة 
التي ُقتلت على الأرجح بر�سا�سة جندي اإ�سرائيلي، بقرار الوليات املتحدة 

فتح حتقيق يف وفاتها.
“هذه  الأمريكية  الفل�سطينية  ال�سحفية  عائلة  عن  �سدر  بيان  يف  وج��اء 
م�ستقل  “حتقيق  اإج���راء  يف  اأملها  ع��ن  العائلة  واأع��رب��ت  مهمة”.  خ��ط��وة 

بالفعل وذي م�سداقية و�سامل«.
وكانت مرا�سلة اجلزيرة املخ�سرمة ترتدي �سرتة واقية من الر�سا�س عليها 
عالمة “�سحافة” وخوذة عندما اأ�سيبت بر�سا�سة يف راأ�سها خالل عملية 
للجي�س الإ�سرائيلي يف خميم جنني لالجئني يف ال�سفة الغربية املحتلة. 
واأعلن اجلي�س الإ�سرائيلي يف 5 اأيلول/�سبتمرب اأن اأحد جنوده اأطلق النار 

على الأرجح على اأبو عاقلة بعد اأن ظنها باخلطاأ اأحد امل�سلحني.
ولفتت اأ�سرة ال�سحفية اإىل اأنها تطالب بتحقيق اأمريكي “منذ البداية«.

واأ�سافت اأن ال�سلطات الأمريكية تتحّمل م�سوؤولية اإجراء حتقيق “عندما 
ُيقتل مواطن اأمريكي يف اخلارج، خ�سو�سا عندما تتم عملية القتل باأيدي 

جي�س اأجنبي، كما هو احلال بالن�سبة ل�سريين«.
يتعاون مع  اإن��ه لن  الإث��ن��ني  بيني غانت�س  الإ�سرائيلي  ال��دف��اع  وزي��ر  وق��ال 

حتقيق اأمريكي يف مقتل ال�سحافية الفل�سطينية الأمريكية.
باإجراء  الأمريكية  العدل  وزارة  اتخذته  الذي  “القرار  تويرت  على  وكتب 
القوات  اأن  م�سيًفا  املاأ�ساوي خاطئ”،  اأبو عاقلة  �سريين  حتقيق يف رحيل 
امل�سوؤولني  واأط��ل��ع��ت  وم�ستقال”  مهنيا  “حتقيقا  اأج����رت  الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة 

الأمريكيني على تفا�سيله.
الفدرايل  التحقيقات  مكتب  اأن  اأف�����ادت  ق��د  بوليتيكو  �سحيفة  وك��ان��ت 
الأمريكي )اإف بي اآي( يحقق يف مقتل �سريين اأبو عاقلة يف 11 اأيار/مايو 
اأثناء عملية للجي�س الإ�سرائيلي، وهي خطوة ا�ستثنائية جاءت بعد رف�س 

اجلي�س حماكمة اجلندي الذي يرجح اأنه اأطلق عليها الر�سا�س.
لكن مكتب التحقيقات الفدرايل رف�س تاأكيد اأو نفي التحقيق.

الأ�سبوع  املتحدة  الأمم  ملحققي  لها  وزم���الء  عاقلة  اأب��و  عائلة  و�سرحت 
النطاق”  وا�سعة  اإ�سرائيل  “حرب  من  كجزء  عمًدا  ا�سُتهدفت  اأنها  املا�سي 

على الإعالميني الفل�سطينيني، ودعوا اإىل امل�ساءلة والعدالة.

ك�ساد وركود �سبقهما ت�سخم.. واخلوف من القادم

املواطن الربيطاين بني فكي الفائدة وال�سرائب.. فهل ينجو؟

وول �سرتيت جورنال: جنون ترامب لن يفيد الدميقراطيني
خ�����الل كونه  م����ن  ذل�����ك  جن����ح يف 
يعرف  ومن�سبطاً  ذك��ي��اً  �سيا�سياً 
ك���ي���ف ي���خ���ت���ار م����ع����ارك����ه ول���دي���ه 
اإح�������س���ا����س ق����وي ب����ال����راأي ال���ع���ام، 

وخا�سة راأي الطبقة العاملة.
�سمات  مزيج  اأن  ال�سحيفة  وراأت 
دي�����س��ان��ت��ي�����س، وه���ي اأع���ظ���م نقاط 
قوة ترامب من دون نقاط �سعفه، 
الدميقراطيني  ت�سعر  اأن  ميكن 
على  ق���ادراً  �سيكون  فهو  ب��ن��وب��ات. 
والهجرة  باجلرمية  مهاجمتهم 
والأيديولوجية  العرق  وجوهرية 
واأ�سعار  وال��ت�����س��خ��م  اجل��ن�����س��ان��ي��ة 
الهدف  ت���ق���دمي���ه  دون  ال���ط���اق���ة 
ال�������س���ه���ل ال�������ذي مي���ث���ل���ه ت���رام���ب 

والأفكار املتطرفة لأتباعه.
هم  الدميقراطيني  اأن  واأ���س��اف��ت 
الآن يف عالقة غريبة مع ترامب. 
اإن��ه��م ي��ع��رف��ون، وه���م حم��ق��ون يف 
تفكريهم هذا. اأن اجلنون املرتبط 
هجومهم  ن���ق���اط  اأك������رث  ه����و  ب����ه 
اجلمهوري  احل���زب  ���س��د  فاعلية 

ومر�سحيه.
جتعل  التبعية  العالقة  هذه  لكن 
من  بدًل  ك�ساىل.  الدميقراطيني 
وال�سعي  �سعفهم  ن��ق��اط  ت��ق��ي��ي��م 
ل��ل��ت��غ��ل��ب ع��ل��ي��ه��ا، ي����رك����زون على 
ت��رام��ب واأن�����س��اره الأ�سرار  ���س��رور 

واإنكارهم لالنتخابات.
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العدد 13699 بتاريخ 2022/11/16 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة : اأ �س م ا للتجاره العامه ذ.م.م

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�سة رقم:3759684 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / ا�سماء عبداهلل �سامل عبداهلل النعيمى من �سريك اإىل مدير

تعديل ن�سب ال�سركاء / ا�سماء عبداهلل �سامل عبداهلل النعيمى من ٥0 % اإىل %0
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / ا�سماء عبداهلل �سامل عبداهلل النعيمى من �سريك اإىل مالك

تعديل ن�سب ال�سركاء / ا�سماء عبداهلل �سامل عبداهلل النعيمى من ٥0 % اإىل ١00%
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف مرمي عبداهلل �سامل عبداهلل النعيمى

تعديل �سكل قانوين / من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�سم جتاري من/ اأ �س م ا للتجاره العامه ذ.م.م 

A S M A GENERAL TRADING L.L.C
اإىل /ايه ا�س ام ا يه للتجارة العامة - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م 

A S M A GENERAL TRADING SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل يوم واحد من تاريخ ن�سر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن اأي حق 

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

العدد 13699 بتاريخ 2022/11/16 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة : �سيدلية المل 

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�سة رقم:1030077 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة �سليمان عمر �سامل �سبري ١00%

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف ال�سيخ �سعيد خليفه �سلطان �سخبوط
تعديل راأ�س املال / من null اإىل ١000

تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�سم جتاري من/ �سيدلية المل 

AMAL PHARMACY 

اإىل /�سيدلية المل - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
AMAL PHARMACY - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

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

العدد 13699 بتاريخ 2022/11/16 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة : ركن البداع خلدمات التموين

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�سة رقم:1137959 
تعديل مدير / اإ�سافة رابيا �ساهاد ح�سن

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة رابيا �ساهاد ح�سن %49
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة احمد �سالح حممد القطبه ٥١%

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف احمد �سالح حممد القطبه
تعديل راأ�س املال / من null اإىل ١٥0000

تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة
تعديل اإ�سم جتاري من/ ركن البداع خلدمات التموين 

CREATIVE CORNER CATERING SERVICES 
اإىل /كريتف كورنر مكتب ادارة ذ.م.م 

CREATIVE CORNER MANAGEMENT OFFICE L.L.C
 تعديل ن�ساط / اإ�سافة مكتب ادارة ٧0١000١

تعديل ن�ساط / حذف خدمات متوين باملواد الغذائية ٥62900١
فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن 

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

فقدان �سهادات اأ�سهم العدد 13699 بتاريخ 2022/11/16 

فقدت �سهادات ا�سهم �سادرة عن )م�سرف ابوظبي ال�سالمي( بال�سماء التالية:

1- حمد هالل حممد هالل املهريي - رقم ال�سهادة 10173767 بعدد 237 �سهما

2- اأ�سماء هالل حممد هالل املهريي - رقم ال�سهادة 10173764 بعدد 237 �سهما

3- موزه هالل حممد هالل املهريي - رقم ال�سهادة 10173766 بعدد 237 �سهما

4- مرمي هالل حممد هالل املهريي - رقم ال�سهادة 10173761 بعدد 237 �سهما

5- خليفة هالل حممد هالل املهريي - رقم ال�سهادة 10173763 بعدد 237 �سهما

6- عبد اهلل هالل حممد هالل املهريي - رقم ال�سهادة 10173765 بعدد 236 �سهما

7- فاطمة هالل حممد هالل املهريي - رقم ال�سهادة 10173762 بعدد 237 �سهما

8- هالل حممد هالل املهريي - رقم ال�سهادة 10173758 بعدد 237 �سهما

9- را�سد هالل حممد هالل املهريي - رقم ال�سهادة 10173760 بعدد 237 �سهما

10- مهرة خلفان حممد املهريي - رقم ال�سهادة 10173759 بعدد 236 �سهما

الرجاء ممن يجدهم ت�سليمهم لأقرب فرع من فروع م�سرف ابوظبي الإ�سالمي. او 

الت�سال على تلفون رقم 0508299798 م�سكورا

العدد 13699 بتاريخ 2022/11/16 

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

لتجارة الزهور والهدايا الفخمة
CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�سة رقم:3827693 

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

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13699 بتاريخ 2022/11/16 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة :�سويت لند للحلويات 

رخ�سة رقم:CN 1066736  قد تقدموا اإلينا بطلب:
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

 اإ�سافة خالد حممد را�سد عبداهلل ال�سعدي ١00%
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف زايد علي حممد ح�سن باطوق
دائرة  مراجعة  الإعالن  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوما  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
بعد  دعوى  اأو  حق  اأي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  فاإن  واإل  الإعالن 

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

العدد 13699 بتاريخ 2022/11/16 

اإعالن ت�سفية �سركة
نوع ال�سركة:�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

ال�سم التجاري:بارا ارت لتجارة لوازم التدخني ذ.م.م
عنوان ال�سركة:جزيرة ابوظبي غرب 5، 0 مبنى �سركة م�سماك العقارية ذ.م.م

CN رقم القيد يف ال�سجل القت�سادي: 2729442 
التعديل الذي طراأ على ال�سركة:

1 - حل وت�سفية ال�سركة
الواحد  ال�سخ�س  �سركة  للتدقيق-  دايريكتوري  ال�سادة/اكتيف  تعيني   -  2
على  بناء  وذلك  بتاريخ:2022/09/11  لل�سركة  قانوين  كم�سفي   - ذ.م.م 
العدل  كاتب  لدى  املوثق   ، العادية  غري  العمومية  اجلمعية  حم�سر  قرار 

بالرقم:2205046650 - تاريخ التعديل:2022/11/15
املعني  امل�سفي  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

خالل مدة 30 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13699 بتاريخ 2022/11/16 
اإعلن مدعي عليه بالن�شر 

جزئي  جتاري   AJCFICIPOR2022 /0003273 يف  الدعوى رقم
اإىل املدعي عليه : �سركة غلفا لال�ستثمارات العامة �س.م.ع 

 جمهول حمل القامة 
الدعوى  ادارة  مكتب  امام   2022/١١/22 بجل�سة  باحل�سور  مكلف  انت 
رقم  مكتب   - املدنيه  البتدائية  املحكمة  الحتادية  عجمان  حمكمة 
معتمد  وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا   )8 رقم  الدعوى  مدير  )مكتب 
وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك 
الن�سر وذلك للنظر يف  ايام من تاريخ  خالل مدة ل تزيد على ع�سرة  
بتاريخ  -   حرر  بو�سفك مدعي عليه   - اعاله  املذكور رقهما  الدعوى 

 2022/١١/١4
املحكمة االبتدائية املدنية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392 العدد 13699 بتاريخ 2022/11/16 
اإعلن مدعي عليه بالن�شر 

جزئي  مدين   AJCFICIREA2022 /0003747 يف  الدعوى رقم
المارات  - اجلن�سية  بن �سابر  �سليمان  : ح�سنه علي  املدعي عليه  اإىل 

العربية املتحدة  -  جمهول حمل القامة 
الدعوى  ادارة  مكتب  امام   2022/١2/٥ بجل�سة  باحل�سور  مكلف  انت 
رقم  مكتب   - املدنيه  البتدائية  املحكمة  الحتادية  عجمان  حمكمة 
معتمد  وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا   )8 رقم  الدعوى  مدير  )مكتب 
وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك 
الن�سر وذلك للنظر يف  ايام من تاريخ  خالل مدة ل تزيد على ع�سرة  
بتاريخ  -   حرر  بو�سفك مدعي عليه   - اعاله  املذكور رقهما  الدعوى 

 2022/١١/١4
املحكمة االبتدائية املدنية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392

العدد 13699 بتاريخ 2022/11/16 
اإعلن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة املحكمة االإبتدائية املدنية االإحتادية 
نظر  اعادة  التما�س   SHCFICIRECON2022 /0007747 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : عرفان اهلل ديب زادة - جمهول حمل القامة 
١- قبول اللتما�س �سكال 2- يف املو�سوع بالغاء احلكم امللتم�س اعادة النظر فيه واعتباره كاأن 
مل يكن والق�ساء جمددا برف�س الدعوى املقامة من امللتم�س �سده 3- الزام امللتم�س �سده 

بامل�ساريف والر�سوم .
لذلك انت مكلف باحل�سور بجل�سة 2022/١١/24 امام مكتب ادارة الدعوى حمكمة ال�سارقة 
الحتادية املحكمة البتدائية املدنيه - مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى رقم 9( �سخ�سيا او 
بوا�سطة وكيل معتمد وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك 
خالل مدة ل تزيد على ع�سرة  ايام من تاريخ الن�سر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقهما 

اعاله - بو�سفك مدعي عليه -   حرر بتاريخ ١١/١4/2022 
مكتب اخلدمات الق�شائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392

العدد 13699 بتاريخ 2022/11/16 
اإعلن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة املحكمة االإبتدائية املدنية االإحتادية 
جزئي  مدين   SHCFICIREA2022 /0002896 يف  الدعوى رقم
اإىل املدعي عليه : البيت الأخ�سر خلدمات ادارة املن�سات - جمهول حمل القامة 

الهاتف  رقم   - وعنوانه:ال�سارقة   - هدل  عبداحلميد  الدين  املدعي:عماد  طلب  على  بناء 
. ٥644٥62١١

انت مكلف باحل�سور بجل�سة 2022/١2/١9 امام مكتب ادارة الدعوى حمكمة ال�سارقة الحتادية 
بوا�سطة  او  �سخ�سيا   )3 رقم  الدعوى  رقم )مكتب مدير  - مكتب  املدنيه  البتدائية  املحكمة 
وكيل معتمد وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة 
ل تزيد على ع�سرة  ايام من تاريخ الن�سر باللغتني العربية والجنبية بت�سحيح �سكل الدعوى 
)البيت الأخ�سر خلدمات ادارة املن�ساأت ملالكها:حممد ع�سيف نافيد علي حممد(  وذلك للنظر 

يف الدعوى املذكور رقهما اعاله - بو�سفك مدعي عليه -   حرر بتاريخ ١١/١0/2022 
مكتب اخلدمات الق�شائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535

العدد 13699 بتاريخ 2022/11/16 
MOJAU_2022- 0101365 رقم املعاملة

تنازل/بيع
ليكن معلوما للجميع باأن ال�سيد/�ساهد علي عبداحلفيظ - اجلن�سية باك�ستان يرغب يف البيع 
اآل  حممد  احمد  كامل  ال�سيد/احمد  اىل  100% وذلك  البالغة  ح�سته  كامل  عن  والتنازل 
علي - اجلن�سية المارات ، يف الرخ�سة امل�سماة )الركن الكامل للتجارة( والتي تاأ�س�ست بامارة 
القت�سادية  التنميه  دائرة  من  ال�سادرة   778373 رقم  امل�سماه  رخ�سة  مبوجب  ال�سارقة 
بال�سارقة - تعديالت اخرى:تنازل �ساحب الرخ�سة لخر - تغيري ال�سكل القانوين من وكيل 

خدمات اىل فردية .
2013 يف  ل�سنة  القانون الحتادي رقم )4(  احكام   املادة )14( فقرة )5( من  وعمالبن�س 
�سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء 
عليه  ذلك  حيال  اعرتا�س  اي  لديه  فمن  العالن  هذا  تاريخ  من  ا�سبوعني  بعد  اليه  امل�سار 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكور لتباع الجراءات القانونية   .
 الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70535

العدد 13699 بتاريخ 2022/11/16 
MOJAU_2022- 0101471 رقم املعاملة

تنازل/بيع
ليكن معلوما للجميع باأن ال�سيد/حممد جهانكري ح�سني حممد ، اجلن�سية بنغالدي�س يرغب 
ال�سيد:�ساه  100% وذلك اىل  البالغة  50% من كامل ح�سته  البيع والتنازل عن ن�سبة  يف 
بران ابو القا�سم اجلن�سية بنغالدي�س يف الرخ�سة )ربيع الول خلياطة وتطريز العبايات والتي 
تاأ�س�ست بامارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم547396 ال�سادرة من دائرة التنمية القت�سادية 

بال�سارقة - تعديالت اخرى:ا�سافة �سريك .
2013 يف  ل�سنة  القانون الحتادي رقم )4(  احكام   املادة )14( فقرة )5( من  وعمالبن�س 
�سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء 
عليه  ذلك  حيال  اعرتا�س  اي  لديه  فمن  العالن  هذا  تاريخ  من  ا�سبوعني  بعد  اليه  امل�سار 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكور لتباع الجراءات القانونية   .
 الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70535

العدد 13699 بتاريخ 2022/11/16 
حمكمة ال�شارقه االإحتادية

اإعلن ح�شور اإجتماع باالت�شال املرئي عن بعد 
 )SHCAPCICIVS2022 /0001534( يف الق�شية رقم

T8vmRV : بناء على طلب : امل�ستاأنف : خالد خمي�س علي �سلطان ال�سام�سي - رمز التفوي�س
وعنوانه / عجمان - الرا�سدية - هورايزون تاور - الطابق 15 مكتب 1507

joiXcq : اىل : امل�ستاأنف �سده : 1( موؤ�س�سة مدينة �سيكاغو لتجارة ال�سيارات امل�ستعملة وقطع غيارها - رمز التفوي�س
وعنوانه / ال�سارقة - املنطقة ال�سناعية 2 - ال�سجعة 

VY35QX : امل�ستاأنف �سده : 2( عمران عبدالرحيم نا�سر ن�سراهلل الزرعوين - رمز التفوي�س
وعنوانه / ال�سارقة - �سارع املرور - خلف كلية ال�سرطة- �سارع وا�سط - بيت عربي 

6vesXP : امل�ستاأنف �سده : 3( �سلمان احلق - رمز التفوي�س
وعنوانه / ال�سارقة - املنطقة ال�سناعية -2 - ال�سجعة

iBCE2K امل�ستاأنف �سده : 4( حممد نعمان عارف - رمز التفوي�س
وعنوانه / ال�سارقة - املنطقة ال�سناعية -2 - ال�سجعة

حمكمة  يف  �سيعقد  والذي  انت مكلف بح�سور الإجتماع املرئي رقم EM00051124 واملقرر بتاريخ 2022/11/14 ، ال�ساعة 08:30 
ال�سارقه الإحتادية دائرة الدائرة املدنية ال�ستئنافية الثانية عن بعد بوا�سطة الت�سال املرئي عرب موقع وزارة العدل

املرئية.  الإجتماعات  اجلل�سات  بوابة   /  https://smartjustice.moj.gov.ae/chrysalis/f/eMeeting/search
�سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد. او قم مب�سح الرمز املبني اأدناه بكامريا الهاتف

 EM00051124 بيانات الإجتماع :  رقم الإجتماع
وميكنكم تقدمي املذكرة اجلوابية على الدعوى وارفاق امل�ستندات عرب النظام اللكرتوين بعد ت�سريح املحكمة لكم بذلك.

مركز �شعادة املتعاملني

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392

العدد 13699 بتاريخ 2022/11/16 
انذار عديل بالن�شر

رقم )151594/2022(
املنذرة/ الأبحاث واخلدمات الإ�ست�سارية التجارية ذ.م.م 

بوكالة املحامي / يا�سني اأبو بكر احلامد
املنذر اإليها / �سلكت اأفيي�سن ليمتد

املو�سوع/ تكليف املنذر اإليها بالوفاء ب�سداد مبلغ وقدره 243،907،57 يورو )مائتني وثالثة واأربعون األف 
وت�سعمائة و�سبعة يورو، و�سبعة وخم�سون �سنتاً( والفائدة القانونية عنه بواقع 5% من تاريخ اإ�ستحقاق كل فاتورة 

والر�سوم وامل�سروفات واأتعاب املحاماة بالإ�سافة اإىل التعوي�س عن ال�سرر املادي والأدبي وكذا الك�سب الفائت
حيث اأنه بتاريخ 2016/4/1 مت توقيع اإتفاقية وكالة بني املنذرة واملنذر اإليها ب�سفتها وكيل وذلك للقيام ببع�س 
اخلدمات املن�سو�س عليها بالإتفاقية املذكورة، وحيث اأنه بتاريخ 2022/4/6 وبدون اأية اأ�سباب قامت املنذر اإليها 
املرت�سدة يف ذمتها  املبالغ  ب�سداد  تقم  اإليها مل  املنذر  اأن  املنذرة، وحيث  بينها وبني  املوقعة  الوكالة  اإتفاقية  بف�سخ 
ل�سالح املنذرة والبالغ قدرها 243،907،57 يورو )مائتني وثالثة واأربعون األف وت�سعمائة و�سبعة يورو، و�سبعة 

وخم�سون �سنتاً(، ومازالت ممتنعة عن �سداد تلك املبالغ حتى الآن دون �سند اأو �سبب قانوين مقبول
لذلك ، فاإننا وبالنيابة عن موكلتنا )املنذرة( نبدي اإعرتا�س�نا على ف�س�خ اإتفاقية الوكالة املوؤرخة يف 2016/4/1 
من جانب واحد دون الإلتزام ببنود تلك الإتفاقية، وعلى جانب اآخر، ننذركم ب�سرورة الوفاء ب�سداد مبلغ وقدره 
يورو )مائتني وثالثة واأربعون األف وت�سعمائة و�سبعة يورو، و�سبعة وخم�س�ون �س�نتاً( واملرت�س�دة   234،907،57
 ،2021/005  ،2020/004  ،2020/003  ،2020/002( اأرق�����ام  ف��وات��ري  اخل��م�����س�����ة  ع��ن  ذم��ت��ك��م  يف 
2021/006(، والفائدة القانونية عن ذلك املبلغ بواقع 5% من تاريخ اإ�ستحقاق كل فاتورة والر�سوم وامل�سروفات 
اآ�سفني  اإ�ستالمكم لهذا الإن��ذار واإل �سن�سطر  اأي��ام عمل من تاريخ  اأي��ام( خم�سة  واأتعاب املحاماة، وذلك خالل )5 
لإتخاذ كافة الإجراءات القانونية �سدكم. مع اإحتفاظ املنذرة بحقها يف اإقت�ساء التعوي�س اجلابر ملا فاتها من ك�سب 

كنتيجة لف�سل ال�سفقات التي كانت يف �سبيل اإمتامها لول ف�سخكم لالإتفاقية من جانب واحد.
لأجل العلم ،،،

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197

����س���م���ري   / امل��������دع��������و  ف�����ق�����د 
عبدالرحيم عبدالرحيم داود 
، الهند اجلن�سية - جواز �سفره 
)1719095N(  رق�������م 

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

    0504391055

فقدان جواز �سفر

ف��ق��د امل��دع��و / ع���ارف ميزى 
�ساهاجان ميزى ، بنغالدي�س   
�سفره  ج�������واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
)0653313EH(  رق���م 

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

    0563367715

فقدان جواز �سفر

ع����ب����دل   / امل��������دع��������و  ف������ق������د 
ف���ي���ل���ي���ك���اك���ات حممد  ����س���م���د 
ال���ه���ن���د   ، ب�����وت�����ان�����ب�����وراي�����ل 
�سفره رقم  اجلن�سية - ج��واز 
من   )8006280M(
يجده عليه الت�سال بتليفون 

رقم  0545920969    

فقدان جواز �سفر

ع��ل��ى ح�سني   / امل���دع���و  ف��ق��د 
بنغالد�س     ، م���ي���اه  ك����وت����ون 
�سفره  ج�������واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
)0528999EH(  رق���م 

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

    0506607179

فقدان جواز �سفر

جا�سم  حممد   / امل��دع��و  فقد 
ال�������دي�������ن ع����ب����ي����د ال�������س������الم 
اجلن�سية  ب�����ن�����غ�����الد������س     ،
رق������م  �������س������ف������ره  ج���������������واز   -
من   )04564847A(
يجده عليه الت�سال بتليفون 

رقم  0547739194    

فقدان جواز �سفر

الدين  ���س��الح  امل��دع��و /  فقد 
بنغالدي�س     ، ال���دي���ن  ���س��ه��اب 
�سفره  ج�������واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
)0741249BP(  رق����م 

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

    0506607179

فقدان جواز �سفر

العدد 13699 بتاريخ 2022/11/16 

 املو�شوع / االأ�شماء
املدعوة/ �سريفه كرمي   تعلن دائرة حماكم را�س اخليمة بان 
علي حممد ، تقدمت بطلب تغيري املقطع الأول من )�سريفه( 
اإىل )نوف( ل�سمها ، ليكون ا�سمها بعد التغيري / نوف كرمي 
ان يتقدم  ،  وان من له م�سلحة يف الع��رتا���س  علي حممد 
خ���الل خ��م�����س��ة ع�����س��ر ي��وم��ا م���ن ت���اري���خ الع�����الن ام����ام ق�سم 

ال�سهادات يف حمكمة را�س اخليمة.
قا�شي حمكمة را�س اخليمة االبتدائية
طارق احمد عبدالرحمن جمعه

       حكومة  را�س اخليمة      
اإدارة اخلدمات املجتمعية

70349

العدد 13699 بتاريخ 2022/11/16 
اعلن بالن�شر ملوعد اجتماع خربة 

يف الق�شية رقم 769/ 2022 حمكمة دبي االبتدائية 
اىل املتنازع �سدهما / 1-امنيات للتطوير العقاري .

�س.ذ.م.م (  ( لال�ستثمار  �سكوير  2-تاوين 
يتوجب عليكم باحل�سور لجتماع اخلربة املحدد له جل�سة: يوم اخلمي�س املوافق17 -11 -2022  

يف متام ال�ساعة )10:00(�سباحا
عن طريق من�سة التوا�سل املرئى تطبيق زووم من خالل الرابط ادناه

https://us05web.zoom.us/j/83317853518?pwd=UHRnY0xDWnloYTErK2x4d05GTUxHQT09

والدعوى مرفوعه �سدكم من املتنازع : امني ف�سل علي 
ويرجى ار�سال ما لديكم من م�ستندات ومذكرات على الربيد اأدناه

exp.dr.ebraheim@gmail.com
وهاتف رقم 0501585115 ويف حالة عدم ح�سوركم �ستبا�سر اخلربة عملها

اخلبري العقاري / د.ابراهيم على لهب�س

اإعلن اإجتماع خربة 

70608
العدد 13699 بتاريخ 2022/11/16 

اإعلن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
  9794/2021/207 تنفيذ جتاري 

تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
اىل املنفذ �سدهما/١- لوؤلوؤة �سوريا لتجارة ال�سيارات امل�ستعملة وقطع غيارها ذ.م.م 

2- ابراهيم احمد معريي  -   جمهول حمل القامة
مبا ان الطالب التنفيذ/موارد للتمويل

به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامكم  اع��اله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليكم  اأق��ام  قد 
وقدره )2493١3.٧3( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 

اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  وعليه 
بالقرار املذكور خالل ١٥ يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 

رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70392

العدد 13699 بتاريخ 2022/11/16 
مذكرة اإعلن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة ال�شارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية
جزئي جتاري    SHCFICIIPOR2022 /003877 يف  الدعوى رقم

اإىل : املحكوم عليه / مطعم حي الق�سور موؤ�س�سة فردية - العنوان:9٥3٥٧99
�سرور �ساعد �سرور الوايل - العنوان:9٥3٥800 

نحيطكم علما بانه بتاريخ 2022/8/29 قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى بالرقم اأعاله 
املحكمة  حكمت  احلكم  :ن�س  بالتايل  ذ.م.م  الغذائية  املواد  لتجارة  اإ�سطنبول  �سركة   / ل�سالح 
للموؤ�س�سة  مالكا  ب�سفته  الوايل  �سرور  �ساعد  عليه/�سرور  املدعي  بالزام  احل�سوري  مبثابة 
الفردية املدعي عليها الوىل بان توؤدي للمدعية مبلغ )32206.٥6( درهم اثنني وثالثني الف 
ومائتي و�ستة دراهم و�سبعة وخم�سون فل�س - والفائدة القانونية بواقع ٥% من تاريخ املطالبة 
بالر�سوم  الزامه  مع  به  املق�سي  املبلغ  الفائدة  تتجاوز  ال  على  ال�سداد  متام  وحتى  الق�سائية 

وامل�ساريف و ٥00 درهم مقابل اتعاب املحاماة . 
حكما غري قابال لال�ستئناف خالل املدة القانونية .

املحكمة االبتدائية املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392

لإعالناتكم يف 

يرجى االت�سال على
هاتف:024488300 - فاك�ض:024489891

email:advt@alfajrnews.ae
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عربي ودويل

بعد �سربات اإيران.. بغداد تتوعد طهران بعد »النهج العدائي« •• بغداد-وكاالت

اإثر الق�سف ال�ساروخي الإيراين 
الأول  اأم���������س  ا����س���ت���ه���دف  ال������ذي 
اأح�����زاب كردية  الث���ن���ني م���ق���رات 
اإقليم  يف  م���ع���ار����س���ة  اإي����ران����ي����ة 
ك��رد���س��ت��ان ال����ع����راق، وال�����ذي راح 
على  ج��رح��ى  و8  قتيل  �سحيته 
وزارة اخلارجية  اأ���س��درت  الأق���ل، 
���س��دي��د النربة،  ب��ي��ان��ا  ال��ع��راق��ي��ة، 
اإج����راءات  “�ستتخذ  اأن��ه��ا  معلنة 
�سد  امل�ستوى  عالية  دبلوما�سية 

هذا النهج العدائي«.

وقالت وزارة اخلارجية 
العراقية، يف بيانها:

�س�����ديدة  ب��ع��ب��������������������ارات  »ن����دي����ن 
ومكررة، ما اأق�������دم عليه اجل������انب 
الإي��������راين ���س��ب��اح الث����ن����ني، من 
وبالطائرات  م��دف��ع��ي  ق�س�������ف 
مناط���������ق  على عدد من  امل�سرية، 
الع���������راق،  كرد�س���تان  اإقلي���������م 
وال�����ت�����ي اأوق������ع������ت ال����ع����دي����د من 
�س������هيد  ب��ني  الآم��ن��ني  املواطنني 

وجريح«.
الأُح���ادي،  ال��ن��ه�����������������ج  »ه�����������������������������ذا 
للدفع  عامال  يكون  لن  العدائي 
لال�ستقرار،  ت��ف�����س��ي  ب���ح���ل���ول 
خطر  ل��ت��وؤ���س��ر  م��واق��ف��ن��ا  و�سبقت 
ه����ذا ال��ت��ج��������������اوز ال�����س�����������اف��ر على 
واأم���ن مواطنيه،  ال��ع��راق  ���س��ي��ادة 
وما يعك�س�ه من تهدي�������د م�ستمر 
�سيت�سبب باإر ب����اك املنطقة ويرفع 

م�ستوى التوتر فيها«.
�ستتخذ  اخل�����ارج�����ي�����ة  »وزارة 
عالية  الدبلوما�سية  الإج����راءات 
امل�����س��ت��وى يف ه���ذا اجل���ان���ب، غري 

خ�سو�سا  املو�سوع،  حول  العراق 
القريبة  اجل��ه��ات  م��واق��ف  ب�سبب 
م���ن ط����ه����ران، ال���ت���ي ت���ك���اد تكون 
للموقف  م���ط���اب���ق���ة  روؤي�����ت�����ه�����ا 
لتحجيم  ال�����داع�����ي  الإي�����������راين، 
امل���ع���ار����س���ة ال���ك���ردي���ة الإي���ران���ي���ة 
املوجودة يف اإقليم كرد�ستان ونزع 

�سالحها«.
العراق لطرح مو�سوع  يلجاأ  »قد 
ال��ق�����س��ف ع���ل���ى جم��ل�����س الأم�����ن 
يكون  اأن  ي�ستبعد  ول  ال�����دويل، 
عليه  ومتفق  م�سبق  توجه  هناك 
للجوء  الإي��������راين،  اجل���ان���ب  م���ع 
اإيقاف  ل��غ��ر���س  الأم������ن  مل��ج��ل�����س 
الق�سف على األ يت�سمن اإدانته«.

عرب  ط��ه��ران  ت�ستفيد  »وب���ذل���ك، 
النتباه  واإب���ع���اد  الأوراق  خ��ل��ط 
حلقوق  الوا�سعة  النتهاكات  عن 
الإن�سان وحقوق املراأة بالذات، يف 

الداخل الإيراين«.
وتنظيمات  اأح�����������زاب  وت����ت����خ����ذ 
م��ع��ار���س��ة ك���ردي���ة اإي���ران���ي���ة من 
اإق��ل��ي��م ك��رد���س��ت��ان م��ق��را ل��ه��ا، من 
الدميقراطي  احل�����زب  اأب����رزه����ا 
كادحي  وح������زب  ال���ك���رد����س���ت���اين، 
ك��رد���س��ت��ان ك��وم��ل��ه، وه���ي اأح���زاب 
م�سلحا  مت���ردا  تاريخيا  خا�ست 
�سد النظام يف اإيران، على الرغم 
الع�سكرية  اأن�سطتها  تراجع  من 

يف ال�سنوات الأخرية.
اجلديدة  ال�سربات  ه��ذه  وت��اأت��ي 
يف ���س��ي��اق ت���وت���ر ت�����س��ه��ده اإي�����ران 
وفاة  منذ  يومية،  تظاهرات  عرب 
مه�سا  الكردية  الإيرانية  ال�سابة 
بعد  ���س��ب��ت��م��رب،  منت�سف  اأم��ي��ن��ي 
توقيفها من قبل �سرطة الأخالق 

يف طهران.

متوانية عن حفظ و�سون �سيادة 
العراق، ومبا يعزز اأمن �سعبه«.

موقف اإقليم
 كرد�ستان العراق

الراف�سة  امل����واق����ف  وان���ط���ل���ق���ت 
يف  الإيرانية،  بالهجمات  واملنددة 

كرد�ستان العراق، و�سملت:
العراق،  كرد�ستان  اإقليم  رئي�س 
البارزاين، الذي �سدد  نيجريفان 
يتحول  اأن  ينبغي  “ل  اأن���ه  ع��ل��ى 
ت��ه��دي��د للدول  مل�����س��در  الإق���ل���ي���م 
اأ�سار  ذل���ك،  م��ع  لكن  املجاورة”، 
“ل يجد مربرا للق�سف  اأنه  اإىل 
امل�سريات  واإط�����الق  ال�����س��اروخ��ي 

ل�سرب كرد�ستان العراق«.
»�سرورة و�سع حد لهذه الهجمات، 
كق�سية  بغداد  معها  تتعامل  واأن 
مت�س �سيادة الأرا�سي العراقية”، 

وفق الرئي�س.
وزراء  رئ���ي�������س  اأدان  وب�����������دوره، 
م�سرور  العراق،  كرد�ستان  اإقليم 
اإنها  وق��ال  الهجمات،  ال��ب��ارزاين، 
اإقليم  اأرا���س��ي  ل�سيادة  “انتهاك 

كرد�ستان والعراق«.
“ت�ساعد  اأن  م���راق���ب���ون  وراأى 
ملناطق  الإي�����ران�����ي�����ة  ال���ه���ج���م���ات 
ال����ع����راق  ك���رد����س���ت���ان  اإق����ل����ي����م  يف 
اأ�سبح  املا�سية،  الأ�سابيع  خ��الل 
ل�سيادة  وا���س��ح��ا  ت��ه��دي��دا  ي�سكل 
ال���ع���راق و���س��الم��ة اأرا����س���ي���ه، مما 
اخلارجية  ب��ي��ان  ���س��رام��ة  يف�سر 
باإجراءات  ه��دد  ال��ذي  العراقية، 

رد دبلوما�سية عالية امل�ستوى« .

•• مايدوغوري-اأ ف ب

نحو  ح��رام  بوكو  م��ن  م�سلحون  قتل 
مار�سن  اأن��ه��ن  يف  ي�ستبه  ام����راأة   20
ب��ع��د وف����اة م��ف��اج��ئ��ة لأبناء  ال�����س��ح��ر 
املتطرفة يف �سمال  قائد يف اجلماعة 
�سرق نيجرييا، بح�سب ما اأفاد اأقارب 
�سحايا وناجية فران�س بر�س الأحد.

اإن ن��ح��و 40 ام���راأة  وق��ال��ت امل�����س��ادر 
اعتقلن الأ�سبوع املا�سي واحتجزن يف 
قرية اأهرازا قرب بلدة غووزا بولية 
اجلهادي  الزعيم  من  ب��اأوام��ر  بورنو 
ت��ال��ك��وي لينبي  علي غ��اي��ل��ي. وق��ال��ت 
عا�سمة  مايدوغوري  اإىل  فرت  التي 
�سيحقق  اإن��ه  )غايلي(  “قال  املنطقة 
اأطفاله و�سي�سلط  يف تورطنا يف وفاة 
ثبتت  اإذا  امل��ن��ا���س��ب��ة  ال��ع��ق��وب��ة  ع��ل��ي��ن��ا 
 67 البالغة  امل��راأة  واأ�سافت  اإدانتنا«. 
منا.   14 بقتل  اخلمي�س  “اأمر  عاما 
كنت حمظوظة لأنني مل اأكن واحدة 
ك��ان من بني  ال��ذي  منهن ف�سديقي 
�ساعدين  يحر�سوننا  الذين  الرجال 

على الهرب يف نف�س الليلة«.
مم��ار���س��ة ال�����س��ع��وذة ل��ي�����س��ت ن�����ادرة يف 
يف  الدينية  املحافظة  رغ��م  نيجرييا 
التي تنق�سم بني �سمال يغلب  البالد 
عليه  يغلب  وج��ن��وب  امل�سلمون  عليه 
امل�سيحيون. واأفاد �سكان اأنه مت ال�سبت، 
مايدوغوري،  اإىل  لينبي  و�سول  يوم 

•• القد�س-وكاالت

اإ�سرائيلية  ح��ك��وم��ة  ت�����س��ك��ي��ل  ق��ب��ل 
جديدة برئا�سة رئي�س الوزراء املُكلف 
حتدياً  اأن  ي��ب��دو  نتانياهو،  بنيامني 
ب��داأ يطل براأ�سه، وذل��ك بعد  ج��دي��داً 
اأن اأع��ل��ن��ت ���س��رك��ة غ���ذاء م��ع��روف��ة يف 

اإ�سرائيل عن رفع اأ�سعار منتجاتها.
“معاريف”  ����س���ح���ي���ف���ة  وذك�����������رت 
“تنوفا”  ���س��رك��ة  اأن  الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة، 
اأع��ل��ن��ت اأنها  الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة ال�����س��ه��رية 
)ت�سرين  ن��وف��م��رب   23 م��ن  اب���ت���داًء 
اأ�سعار  رف���ع  �سيتم  اجل����اري  ال��ث��اين( 

مئات املنتجات الغذائية الأ�سا�سية.
اأن  الإ�سرائيلية  ال�سحيفة  اأو�سحت 
معدل الزيادة يف الأ�سعار يبلع حوايل 
ف����اإن هذه  ال�����س��رك��ة  وب��ح�����س��ب   ،5%
الزيادة  ظ��ل  يف  خا�سة  ن�سبية  زي���ادة 
مقدمتها  ويف  امل��دخ��الت  يف  الكبرية 
ال�����ذي ارتفع  ���س��ع��ر احل��ل��ي��ب اخل�����ام 

بن�سبة 24% منذ عام 2019.
ال��ت��ي �سرتتفع  امل��ن��ت��ج��ات  ب���ني  وم���ن 
والأجبان  امل���ال���ح،  اجل���ن  اأ���س��ع��اره��ا، 
ال���������س����ف����راء، وال������زب������دة، والأج�����ب�����ان 
اخلا�سة، وم�سروبات احلليب وبع�س 
الزبادي، اإ�سافة اإىل بع�س م�سروبات 
التوفو  ومنتجات  وال�سوفان  ال�سويا 
وب����دائ����ل اجل�����ن وب����دائ����ل ال����زب����ادي 

واأطعمة اأخرى.

القانون  لأحكام  وفقا  الإيرانيني 
الدويل اجلنائي«.

»راب����������ع����������ا: ق�����ط�����ع ال�����ع�����الق�����ات 
ال�سفراء،  و�سحب  الدبلوما�سية 
وفر�س قيود جتارية واقت�سادية 
وث��ق��اف��ي��ة و���س��ي��اح��ي��ة وغ���ري ذلك 

من الإجراءات امل�سادة«.
ي�سمح  امل���ت���ح���دة  الأمم  »م���ي���ث���اق 
با�ستخدام حق الدفاع عن النف�س 
وب�سكل  العتداءات  ملنع  ع�سكريا، 
جمل�س  ت����دخ����ل  حل�����ني  م�����وؤق�����ت 
لأحكام  وف���ق���ا  ال�������دويل،  الأم������ن 
 2/4 امل������ادة  ب���دلل���ة   51 امل������ادة 
وهذا  املتحدة،  الأمم  ميثاق  م��ن 
وفق  جدا”،  م�ستبعد  الإج�����راء 

ال�سامرائي.
واأردف: “�سيتم اتخاذ الإجراءات 
الدبلوما�سية  امل�����س��ت��وى،  ع��ال��ي��ة 
الواردة  والق�سائية  والقانونية 
اأع��اله فقط،  الأرب���ع  الفقرات  يف 
ي��ت��خ��ذه جمل�س  وب��ان��ت��ظ�����������ار م���ا 
الأم���������ن ال���������دويل م�����ن م���واق���ف 

واإجراءات«.
الباحث  ق������ال  ج���ان���ب�������������������ه،  م�����ن 
العراقي،  والأم����ن����ي  ال�����س��ي��ا���س��ي 
نيوز  “�سكاي  ملوقع  ها�سم،  رع��د 

عربية«:
ميلك  ل  ال����ع����راق����ي  »اجل�����ان�����ب 
���س��وى ال��ل��ج��وء ل��ب��ي��ان��ات الإدان����ة 
اإرادة  ل��ع��دم وج����ود  وال���س��ت��ن��ك��ار، 
�سيا�سية م�سرتكة لتخاذ مواقف 
�سارمة، ويبدو اأن هناك اختالفا 
الأحزاب  وروؤى  نظر  وج��ه��ات  يف 
يف  ال�سيا�سي  امل�سهد  ت��دي��ر  ال��ت��ي 

“الثابت  عربية”:  نيوز  “�سكاي 
للقوة  ا����س���ت���خ���دام���ا  ه����ن����اك  اأن 
ع�سكرية  هجمات  و�سن  امل�سلحة 
العراقية،  الأرا�سي  على  اإيرانية 
ي�سكل خ��رق��ا لأح��ك��ام حظر  مم��ا 
ا����س���ت���خ���دام ال����ق����وة امل�����س��ل��ح��ة يف 
وخرقا  ال����دول����ي����ة،  ال���ت���ع���ام���الت 
ميثاق  م���ن   2/4 امل������ادة  ل��ن�����س 
التي ت�سمنت هذا  الأمم املتحدة 

احلظر«.
واأ�ساف: “من حق العراق كدولة 
ا�ستخدام  ���س��ي��ادة،  ذات  م�ستقلة 
الدفاع  يف  ال��ق��ان��ون��ي��ة  ح��ق��وق��ه 

من جانبهم، قال حمللون اآخرون 
“بيانات ال�سجب والإدان��ة لن  اإن 
ت��وق��ف ال�����س��رب��ات الإي��ران��ي��ة كما 
ال�سربات  ق��ب��ل  م���ن  ت���وق���ف  مل 
اأن  اإىل  م�����س��ريي��ن  الرتكية”، 
على  للتغطية  ت�سعى  “طهران 
ال��داخ��ل��ي��ة ع��رب انتهاك  اأزم��ات��ه��ا 

ال�سيادة العراقية«.

خيارات الرد 
امل�ست�سار  ق���ال  ال�����س��دد،  ه���ذا  ويف 
حممد  ال�����ع�����راق�����ي،  ال����ق����ان����وين 
ال�����س��ام��رائ��ي، يف ح���وار م��ع موقع 

ال�سلم  على  احلفاظ  يف  املخت�سة 
لأحكام  وفقا  الدوليني،  والأم���ن 
الأمم  ال�سابع من ميثاق  الف�سل 

املتحدة«.
���س��ك��وى ملحكمة  ت��ق��دمي  »ث��ان��ي��ا: 
ال����ع����دل ال����دول����ي����ة ����س���د اإي�������ران 
ل���ل���م���ط���ال���ب���ة ب���ال���ت���ع���وي�������س عن 
الدولة  تكبدتها  ال��ت��ي  الأ����س���رار 

العراقية و�سعبها«.
»ث����ال����ث����ا: ت���ق���دمي ����س���ك���وى اأم�����ام 
امل��ح��ك��م��ة اجل��ن��ائ��ي��ة ال��دول��ي��ة، يف 
جرحى  م��ن  �سحايا  وج��ود  حالة 
اأو قتلى، ملحا�سبة ومعاقبة القادة 

من  خرقها  مت  التي  �سيادته  عن 
خ����الل الع�����ت�����داءات الإي���ران���ي���ة، 
الب�سيط  الرد  حق  ا�ستبعدنا  واإذا 
وا�ستدعاء  ب��الح��ت��ج��اج  امل��ت��م��ث��ل 
وت�سليمه  الإي����������راين  ال�������س���ف���ري 
وانتقلنا  اللهجة،  �سديدة  ر�سالة 
الإج���راءات  م��ن  متقدمة  ملرحلة 
يكون  والإجرائية،  الدبلوما�سية 

اأمام العراق اتخاذ ما يلي :
ر�سمية  ���س��ك��وى  ت���ق���دمي  »اأول: 
تت�سمن  ال����دويل  الأم����ن  ملجل�س 
الإيرانية،  الع��ت��داءات  تفا�سيل 
ك���ون جم��ل�����س الأم�����ن ه���و اجلهة 

بناء  املعلومات  هذه  مايدوغوري،  يف 
يف  معارفه  م��ن  تلقاها  مكاملات  على 
البلدة. ول يزال م�سري باقي الن�ساء 
يتفاعل  ومل  جم���ه���وًل.  امل���وق���وف���ات 
اجل��ي�����س ال��ن��ي��ج��ريي ع��ل��ى ال��ف��ور مع 
اأ���س��ئ��ل��ة ف��ران�����س ب��ر���س، ل��ك��ن م�سادر 
ي���ج���ري حتقيقا.  اإن�����ه  ق���ال���ت  اأم��ن��ي��ة 
وقالت مفو�سة �سوؤون املراأة يف ولية 

امل��ا���س��ي��ني ح��دث��ت زيادة  ال��ع��ام��ني  يف 
اإ�سرائيل  يف العديد من املدخالت يف 
واملياه،  “الطاقة،  فيها  مبا  والعامل، 
وال�سرائب العقارية” واأ�سعار ال�سلع 
ال�سويا  ف����ول  اأ����س���ع���ار  ذل����ك  يف  مب���ا 
واأ�سعار   ،46% بن�سبة  ارتفعت  التي 
والتغليف  التعبئة  وم���واد  ال�����س��وف��ان 

واأكرث بن�سبة 43%.
“لنقف  ح��رك��ة  ق��ال��ت  ال�����س��ي��اق،  ويف 

ق��ت��ل 12 ام�����راأة اأخ�����رى. وق���ال عبد 
اهلل غيا الذي يعي�س يف مايدوغوري 
ات�سال من غ��ووزا يخربين  “تلقيت 
ن�ساء  وت�����س��ع  وخ��ال��ت��ني  وال���دت���ي  اأن 
باأمر  املا�سي  ال�سبت  قتلن   اأخ��ري��ات 
من علي غايلي الذي اتهمهن باأنهن 
�ساحرات قتلن اأطفاله الثالثة«. واأكد 
تيجاين عثمان وهو من غووزا ويقيم 

ارتفاع  ���س��ب��ب  اأن  “تنوفا”  وذك����رت 
الأ�سعار هو زيادة �سعر احلليب اخلام 
مبقدار 49 �سيكاًل منذ عام 2019 
ب�سبب زيادة بنحو 400 مليون �سيكل 
يف م�سروفات ال�سركة. بالإ�سافة اإىل 
على  ال��ت��اأك��ي��د  ال�����س��رك��ة  اأرادت  ذل���ك، 
املنتجات غري  اأ���س��ع��ار  ت��رف��ع  اأن��ه��ا مل 
عام  م��ن  اع��ت��ب��اراً  للرقابة  اخلا�سعة 
اأنه  حقيقة  من  الرغم  على   2018

ت�سمع  مل  اإنها  بر�س  لفران�س  بورنو 
اأنها �ستنظر يف  اأكدت  باحلادث لكنها 
الأمر. تواجه قوات الأمن النيجريية 
بوكو  ج��م��اع��ة  مكافحة  يف  ���س��ع��وب��ات 
حرام وتنظيم داع�س وقد اأدى التمرد 
اأك��رث من  اإىل مقتل  يف �سمال البالد 
وت�سريد مليونيني  �سخ�س  األف   40

اآخرين منذ عام 2009.

“احلد  ح��م��ل��ة  ق������ادت  ال���ت���ي  معا” 
الأدن������ى 40” ل���رف���ع احل����د الأدن�����ى 
لل�ساعة،  ���س��ي��ك��اًل   40 اإىل  ل���الأج���ور 
منتجات  اأ���س��ع��ار  ارت��ف��اع  على  تعليقاً 
اأكرث  الأ���س��ع��ار  “اأ�سبحت  الأل���ب���ان: 
ما  وه���و  امل���ج���الت،  ج��م��ي��ع  تكلفة يف 
اجلديدة  للحكومة  اخ��ت��ب��اراً  ي�سكل 
قيد الت�سكيل، والتي وعدت مب�ستوى 

حياة اأعلى«.

 �سوريا حتمل تركيا وق�سد م�سوؤولية قطع املياه عن احل�سكة
•• دم�صق-وكاالت

مياه  قطع  عن  امل�سوؤولية  )ق�سد(  الدميقراطية  �سوريا  وق��وات  الرتكية  القوات  ال�سورية  احلكومة  حملت 
ال�سرب عن مدينة احل�سكة �سمال �سرق �سوريا . وقال اخلارجية ال�سورية يف بيان �سحفي الثنني، اإن “تكرار 
اإن�سانية،  ول  دنيئة  لعبة  اإل  ما هو  �سوري يف احل�سكة وما حولها  اأك��رث من مليون مواطن  املياه عن  قطع 
�سواء من قبل ميلي�سيا )ق�سد( النف�سالية ومن خلفها رعاتها قوات الحتالل الأمريكي، اأو من قبل قوات 
الحتالل الرتكي واأدواته من املجموعات الإرهابية ». واأ�سافت “اإّن تكرار قطع املياه ميّثل عقاباً جماعياً بحق 
املدنيني وخا�سة الفئات اله�ّسة كالأطفال والن�ساء وكبار ال�سن، وهو جرمية حرب وجرمية �سد الإن�سانية” ، 
داعية “ املجتمع الدويل والأمم املتحدة اإىل التحرك لو�سع حّد فوري لكل هذه النتهاكات التي مل يعد من 
املقبول ال�سكوت عنها«. وتخ�سع اآبار حمطة “الي” التي يتجاوز عددها 25 بئراً ل�سيطرة ف�سائل املعار�سة 
ال�سورية واجلي�س الرتكي ويتم تغذيتها بالكهرباء من حمطة ال�سويدية �سرق مدينة القام�سلي، والتي تقع 

حتت �سيطرة قوات ق�سد.

تاميز: حمنة اإيرانيني يف لندن يعي�سون هاج�س اخلوف من �سبكة جوا�سي�س •• لندن-وكاالت

بالن�سبة ل�سخ�س يتلقى حماية على 
مدار ال�ساعة بعدما ر�سدت ال�سرطة 

اأ�سغر رم�سان  الإي��راين، ل يزال علي  النظام  تهديداً حلياته من عمالء 
بور متما�سكاً.

اإيران للح�سول على الأخبار... هذه اأكرب  نحن املنفذ الرئي�سي للنا�س يف 
انتفا�سة منذ )الثورة الإ�سالمية( عام 1979. الثورة لي�ست كلمة كبرية. 
اإنها حتدث لي�ست هذه هي املرة الأوىل التي يعّر�س فيها عمل ال�سحفي 
اأنباء عن  املقيم يف لندن حياته للخطر، لكنها املرة الأوىل التي ترد فيها 
الإرهاب  مكافحة  يف  متخ�س�سني  �سباط  من  مبا�سرة  التهديد  هذا  مثل 

يتعاملون مع MI5 مع ق�سايا الأمن القومي.
“اإنهم  قوله:  ب��ور  رم�سان  عن  الربيطانية  تاميز”  “ذا  �سحيفة  وتنقل 
ناأتي  ف�سوف  تفعله،  عما  تتوقف  مل  اإذا  اإن��ك  يقولون  اإي��ران��ي��ون(  )عمالء 

اإليك”، هذه هي الر�سالة.
من  ال�سحفيني  منع  ه��و  عنه  يبحثون  ال��ذي  الوحيد  “ال�سيء  واأ���س��اف: 
وو�سائل  الإن��رتن��ت  وق��م��ع  وتقييد  ال��و���س��ع  م��ع  ال��ت��ط��ورات...ل��ك��ن  تغطية 
التوا�سل الجتماعي يف اإيران، فاإن املنفذ الوحيد الذي ميتلكه النا�س هو 

الإعالم مثلنا«.

تهديد و�سيك
ال�سحفيني  ع��دد من  اإىل جنب مع  ع��ام��اً(، جنًبا   61 ب��ور)  تلقى رم�سان 
الربيطانيني الآخرين العاملني يف حمطة “اإيران اإنرتنا�سونال” الناطقة 

من�سقني يف اأوروبا«.
مت  ق��د  املت�سدد  الإي���راين  ال��ث��وري  باحلر�س  مرتبطني  عمالء  اإن  وي���رتدد 
وحول  اإي���ران  يف  الح��ت��ج��اج��ات  م��ن  تقريباً  �سهرين  بعد  للعمل  تعيينهم 
العامل منذ وفاة مه�سا اأميني ) 22 عاماً( حتت ال�سرب على اأيدي “�سرطة 

الأخالق” “لرتدائها احلجاب ب�سكل غري �سحيح.
ويقول رم�سان بور: “نحن املنفذ الرئي�سي للنا�س يف اإيران للح�سول على 
الأخبار... هذه اأكرب انتفا�سة منذ )الثورة الإ�سالمية( عام 1979. الثورة 

لي�ست كلمة كبرية. اإنها حتدث«.

اإلهام اأفكاري
بتهمة  اإي���ران  يف  اأف��ك��اري  اإل��ه��ام  اعتقال  اأن��ب��اء عن  املا�سي  الأ�سبوع  ووردت 
التواطوؤ مع اإيران الدولية واإثارة ال�سطرابات. وهي �سقيقة بطل امل�سارفة 
نافيد افكاري، الذي اأُعدم عام 2020 بعد اإدانته بطعن حار�س اأمن حتى 
املوت خالل احتجاجات مناه�سة للحكومة يف 2018. وقال للمحكمة اإنه 

اأدىل باعرتاف كاذب حتت التعذيب.
وزعم امل�سوؤولون اأن اإلهام اأفكاري كانت حتاول الفرار من اإيران لكن ن�سطاء 
حقوقيني قالوا اإنها اعتقلت يف بلدتها �سرياز. وقالت “اإيران الدولية” اإنها 
الإعالم  واأظهرت و�سائل  اأو وكياًل” للقناة.  اأو منت�سبة  “موظفة  مل تكن 
احلكومية اأفكاري مع�سوبة العينني وقت اإلقاء القب�س عليها. وقال رم�سان 
بور اإن حمطته اختارت عدم عر�س ال�سور لأنها تهدف اإىل “اإثارة اخلوف” 

تهديد  عن  تفا�سيل  موؤخراً  لندن،  غرب  ت�سي�سويك،  ومقرها  بالفار�سية، 
من  جمموعة  و�سول  عن  معلومات  بعد  حياته  على  “و�سيك”  و  موثوق 

اإيران لغتيال معار�سني على الأرا�سي الربيطانية.
اخلارجية  وزير  ا�ستدعى  دبلوما�سية، حيث  عا�سفة  املعلومات  تلك  اأث��ارت 
جيم�س كليفريل اأكرب دبلوما�سي اإيراين اإىل وايتهول يوم اجلمعة للتحذير 
من اأن اململكة املتحدة “لن تت�سامح مع التهديدات والرتهيب من اأي نوع 

جتاه ال�سحفيني، اأو اأي فرد يعي�س يف البالد«.
وت�ساعدت التوترات يف الوقت الذي ت�ستعد فيه اإنكلرتا لفتتاح م�ساركتها 

بكاأ�س العامل يف قطر مبباراة �سد اإيران يف غ�سون ثمانية اأيام.
الإيراين  النظام  ت�سلل  كيفية  على  ال�سوء  املعلومات  ه��ذه  ت�سلط  كذلك، 
املراكز  داخ��ل  مقّنعاً  ب��ارزي��ن،  اإيرانيني  لربيطانيني  وفقاً  بريطانيا،  اإىل 

الإ�سالمية يف لندن واأماكن اأخرى.

ا�ستدراج اإىل اإيران
ولفتت �سحيفة “�سنداي تاميز” اإىل اأن املئات من ال�سحفيني والن�سطاء 
ال�سيا�سيني واأولئك الذين يتحدثون عالنية �سد النظام الإيراين املت�سدد 
من بريطانيا تلقوا ر�سائل من �سرطة مكافحة الإرهاب يف الأ�سهر الأخرية 

حتذرهم من ا�ستدراجهم للعودة اإىل اإيران ومواجهة الإعدام.
وحذرت اإحدى هذه الر�سائل التي اأُر�سلت اإىل �سحفي اآخر مقيم يف لندن، 
�سد  ج�سدية  هجمات  “تعد  الإيرانية  احلكومة  اأن  على  دليل  وج��ود  من 

بني املتظاهرين والقول اإن “هذا ما 
اأع����رب رم�سان  ك��ذل��ك،  ي��ن��ت��ظ��رك«. 
ب��ور ع��ن خم��اوف��ه ب�ساأن ك��اأ���س العام، 
اأمنية”  “ق�سايا  ت��ث��ري  اإن��ه��ا  ق��ائ��ال 

لل�سحفيني الذين ير�سلهم اإىل قطر و�سط خماوف من اختطافهم.
“طاملا  اأ���س��اف:  بالقتل،  التهديدات  مواجهة  يف  بالتحدث  ق���راره  وح��ول 
تاأثرياً،  اأن لتهديداتهم  ي��رون  الإي����راين(  ال��ث��وري  اأن��ه��م )ع��م��الء احل��ر���س 
�سيوا�سلون فعل املزيد. نحاول جتاهل التهديدات عندما نقوم بعملنا. لكن 
بالطبع ناأخذها على حممل اجلد عندما نكون يف املنزل اأو يف و�سائل النقل 

اخلا�سة بنا«.
الأمم  وبح�سب  ال��ق��ن��اة.  اأخ��ب��ار  غ��رف��ة  يف  �سحفي   100 م��ن  اأك���رث  يعمل 
املتحدة، اعتقل النظام الإيراين ما يقدر ب� 14 األف �سخ�س، بينهم اأطفال، 

منذ بدء الحتجاجات يف �سبتمرب )اأيلول(.

نائب وزير الثقافة
من�سب  �سغل  اإذ  الإيرانية،  احلكومة  عمل  على  غريباً  بور  رم�سان  لي�س   
نائب وزير الثقافة يف ظل النظام الإ�سالحي للرئي�س حممد خامتي وفر 
اإىل  اأوًل   ،2005 اأحمدي جناد من�سبه عام  عندما توىل املت�سدد حممود 
اأرمينيا ثم اإىل بريطانيا. �ساعد يف تاأ�سي�س “بي بي �سي فار�سي” التي بداأت 

البث يف عام 2009، واأ�س�س اإيران الدولية يف عام 2017.
واتهمت القناة التلفزيونية الأ�سبوع املا�سي عمالء احلر�س الثوري الإيراين 
ال�سحفيني  ل��رتوي��ع  ال��دول��ة  ت��رع��اه��ا  حلملة  وخ��ط��ري  كبري  “ت�سعيد  ب��� 

الإيرانيني العاملني يف اخلارج«.

رفع اأ�سعار منتجات غذائية اأ�سا�سية...حتّد جديد لنتانياهوبوكو حرام تقتل 20 امراأة يف �سمال نيجرييا

بريطانيا تعتزم بناء خم�س فرقاطات جديدة ملواجهة التهديد الرو�سي 
•• لندن-اأ ف ب:

ا�سرتليني  4،2 مليارات جنيه  تعتزم بريطانيا تخ�سي�س 
)4،9 مليارات دولر( ل�سراء خم�س فرقاطات جديدة من 
جمموعة بي اإيه اإي �سي�ستمز الربيطانية العمالقة، �سعيا 
الرو�سية"،  التهديدات  تزايد  مواجهة  "يف  الأم��ن  لتعزيز 

ح�سبما اأعلن رئي�س الوزراء ري�سي �سوناك الثالثاء.
واأكد �سوناك يف بيان �سادر عن داونينغ �سرتيت اأن "اململكة 
يف  اأمنهم  لتعزيز  اخل��ط��وات  يتخذون  وحلفاءها  املتحدة 
"اأفعال  اأن  واأ���س��اف  متزايدة".  رو�سية  تهديدات  مواجهة 

لل�سعب  ن��ق��ّدم  وب��ي��ن��م��ا  خ��ط��ر.  يف  جميعا  ت�سعنا  رو���س��ي��ا 
ا و�سع  الأوكراين الدعم الذي يحتاج اإليه، فنحن ن�سّخر اأي�سً
وعمق خربة اململكة املتحدة حلماية اأنف�سنا وحلفائنا. وهذا 
ي�سمل بناء اجليل املقبل من ال�سفن احلربية الربيطانية". 
ومي��ّث��ل ه���ذا امل��ب��ل��غ امل��رح��ل��ة ال��ت��ال��ي��ة م��ن ب��رن��ام��ج يجري 
مبوجبه حاليا بناء ثالث �سفن. ويتوقع النتهاء من بناء 

الفرقاطات الثماين بحلول منت�سف 2030.
منف�سل  ب��ي��ان  يف  �سي�ستمز  اإي  اإي���ه  ب��ي  جم��م��وع��ة  واأك����دت 
�سيتي كال�س  اإ�سافية طراز  �سراء خم�س فرقاطات  طلبية 
تايب 26. واأ�سافت اأن الطلبية �ستوفر اأربعة اآلف وظيفة 

يف كل اأق�سام ال�سركة و�سل�سلة الإمداد.
رو�سيا  غ��زو  �سوناك  دان  وق��ت  الثالثاء يف  الإع���الن  وج��اء 
"الوح�سي" لأوكرانيا، وذلك يف كلمة له اأمام قمة جمموعة 

الع�سرين يف بايل الإندوني�سية.
القمة  يف  بوتني  فالدميري  الرو�سي  الرئي�س  ي�سارك  ومل 

واأوفد وزير خارجيته نيابة عنه.
من جهة اأخرى، اأفادت جمموعة بي اإيه �سي�ستمز عن ارتفاع 

عدد الطلبيات لديها عقب احلرب يف اأوكرانيا.
وارتفعت اأ�سعار اأ�سهمها باأكرث من ثالثة يف املئة يف تداولت 

فرتة ال�سباح يف �سوق لندن.
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املال والأعمال
�سمن م�ساركتها يف COP 27 ..الطاقة والبنية التحتية تنظم جل�سة حوارية لبحث �سبل ت�سريع حتول الطاقة

اأح�����دث ال��ت��ق��ن��ي��ات امل��ت��ط��ورة عرب 
خمتلف جمالت ومراحل اأعمالها 

يف قطاع النفط والغاز.
الرقمية  امل��ب��ادرات  كذلك  وت�سمل 
“ثمامة  مركز  لل�سركة  الأخ���رى 
البرتولية”،  امل���ك���ام���ن  ل���درا����س���ة 
الذي ي�ستخدم التحليالت الذكية 
ال�سطناعي،  ال���ذك���اء  وم��ن�����س��ات 
وت��ق��ن��ي��ات ال���ت���ع���رف ع��ل��ى اأمن����اط 
وتقنيات  ال�������س���خ���ور،  واأ�����س����ك����ال 
التنبوؤية، وح�ساب املوارد  ال�سيانة 
ال���ق���ائ���م على  ال��ه��ي��دروك��رب��ون��ي��ة 
ت�سني(،  )بلوك  الكتل”  “�سل�سلة 
لتعزيز  ال��ت��ق��ن��ي��ات  م���ن  وغ���ريه���ا 
العمليات يف املكامن البرتولية يف 
باطن الأر�س، ودعم اتخاذ القرار 
احلقول  تطوير  خطط  وحت�سني 

وتقليل وقت احلفر.

•• اأبوظبي- وام:

بن  �سيف  ال�سيخ  �سمو  الفريق  زار 
زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
اأم�س  ال��داخ��ل��ي��ة،  وزي����ر  ال�������وزراء 
الوطنية  اأب��وظ��ب��ي  ب���رتول  �سركة 
ا�ستقبال  يف  وك�����ان  “اأدنوك”، 
�سلطان  ال��دك��ت��ور  م��ع��ايل  ���س��م��وه، 
ب��ن اأح��م��د اجل��اب��ر وزي��ر ال�سناعة 
الع�سو  امل��ت��ق��دم��ة  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
التنفيذي  وال���رئ���ي�������س  امل���ن���ت���دب 
الوطنية  اأبوظبي  ب��رتول  ل�سركة 
�سركاتها،  وجم��م��وع��ة  “اأدنوك” 
وعدد من اأع�ساء الإدارة التنفيذية 

لل�سركة.
راف���ق ���س��م��وه خ���الل ال���زي���ارة، كاًل 
الظاهري  مطر  اأحمد  �سعادة  من 
احلاكم  ممثل  �سمو  مكتب  مدير 

املقر  يف  ي��ق��ع  ال�����ذي  “بانوراما، 
يف  “اأدنوك”،  ل�����س��رك��ة  ال��رئ��ي�����س 
جمع املعلومات والبيانات الفورية 
����س���رك���ات جمموعة  م���ن خم��ت��ل��ف 
النماذج  وا���س��ت��خ��دام  “اأدنوك” 
ال���ت���ح���ل���ي���ل���ي���ة ال����ذك����ي����ة وال�����ذك�����اء 
ال�سخمة  والبيانات  ال�سطناعي 
ت�ساعد  وت��و���س��ي��ات  روؤى  ل��ت��ول��ي��د 
ب�ساأن  ف���وري���ة  ق������رارات  ات���خ���اذ  يف 

العمليات الت�سغيلية.
ب���ان���ورام���ا عر�س  مل���رك���ز  ومي���ك���ن 
فورية  ب��ي��ان��ات  نقطة  األ���ف   250
الت�سغيلية،  امل���واق���ع  ج��م��ي��ع  م���ن 
بني  للبيانات  ت��ام  تكامل  وت��وف��ري 

املن�ساآت البحرية والربية.

الرقمي  ال��ت��ح��ك��م  م���رك���ز  وي���وف���ر 
املن�سة  ي��ع��د  ال���ذي  “بانوراما”، 
ال��ع��امل��ي��ة ال��وح��ي��دة م��ن ن��وع��ه��ا يف 
والغاز، ميزة فريدة  النفط  قطاع 
تكامل و�سرعة و�سهولة  من حيث 
عرب  ال����ب����ي����ان����ات  اإىل  ال����و�����س����ول 
لبانوراما  اأدن��وك، وميكن  عمليات 
النهائية  القيمة  وح�ساب  حتديد 
لفرتة  العمليات  خطط  كافة  من 
اأكرث  اإىل  ي��وم  ب��ني  ت���رتاوح  زمنية 

من 30 عاماً.
الرقمي  ال��ت��ح��ك��م  م���رك���ز  وي���ع���د 
م����ب����ادرات  اإح�������دى  “بانوراما” 
ال��ت��ح��ول ال��رق��م��ي ال��ع��دي��دة التي 
تقوم بها �سركة “اأدنوك” لعتماد 

ال����ظ����ف����رة، و����س���ع���ادة  يف م��ن��ط��ق��ة 
م�ست�سار  ب��و���س��ه��اب  ح��م��د  عي�سى 
الأحمر  الهالل  رئي�س هيئة  �سمو 
حممد  نا�سر  و�سعادة  الإم��ارات��ي، 
امل���ن�������س���وري وك���ي���ل دي�������وان ممثل 
احلاكم يف منطقة الظفرة و�سعادة 
خ��دمي ع��ب��داهلل ال��درع��ي ال�سريك 
ل�سركة  املنتدب  والع�سو  املوؤ�س�س 
اإىل  بالإ�سافة  القاب�سة،  الظاهرة 
ماجد عبدالرحيم العو�سي مدير 
وعدد  للطاقة  �سم�س  �سركة  ع��ام 

من كبار امل�سوؤولني.
واط��ل��ع �سموه خ��الل زي��ارت��ه على 
مركز التحكم الرقمي “بانوراما” 
تعرف  ح���ي���ث  لأدن����������وك،  ال���ت���اب���ع 

اإق��ل��ي��م��ي��اً وع��امل��ي��اً بف�سل  ال��ط��اق��ة 
ال�سمو  ت��وج��ي��ه��ات ودع���م ���س��اح��ب 
نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ 

رئي�س الدولة “حفظه اهلل« .
اأثنى �سمّوه على جهود كوادر  كما 
يف  ال��رئ��ي�����س  ودوره�����م  “اأدنوك” 
ال�سركة  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ات  حت��ق��ي��ق 
واأهدافها وتر�سيخ مكانتها العاملية 

الرائدة يف قطاع الطاقة.
ق���ال م��ع��ايل الدكتور  م��ن ج��ان��ب��ه 
����س���ل���ط���ان ب�����ن اأح�����م�����د اجل����اب����ر: 
�سمو  ال��ف��ري��ق  ب���زي���ارة  “ت�سرفنا 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  �سيف  ال�سيخ 
نائب رئي�س جمل�س ال��وزراء وزير 
ال��داخ��ل��ي��ة ال��ي��وم لأدن�����وك، والتي 

الكفاءة  رف���ع  يف  امل��ه��م  دوره  ع��ل��ى 
القيمة  وتعزيز  ب���الأداء  والرت��ق��اء 
تطبيقات  م���ن  ال����س���ت���ف���ادة  ع���رب 
 )AI( ال����س���ط���ن���اع���ي  ال�����ذك�����اء 
من  وغريها  ال�سخمة  والبيانات 
التقنيات املتقدمة. وقد ا�ستطاعت 
جتارية  قيمة  حتقيق  “اأدنوك” 
ت���ق���در مب���ل���ي���ارات ال�����دراه�����م عرب 
ه���ذا امل��رك��ز م��ن��ذ اف��ت��ت��اح��ه يف عام 

.2017
“اأدنوك”  ب�����دور  ���س��م��وه  واأ�����س����اد 
امل���ح���وري ك��م��ح��رك رئ��ي�����س للنمو 
وال���ت���ن���وع الق���ت�������س���ادي يف دول����ة 
املهمة  وم�����س��اه��م��ت��ه��ا  الإم���������ارات، 
قطاع  يف  ال��دول��ة  ري���ادة  تعزيز  يف 

القيادة  ودع������م  اه���ت���م���ام  ت��ع��ك�����س 
لل�سركة  امل���ت���وا����س���ل  ال���ر����س���ي���دة 
وك�����وادره�����ا وال�������ذي ك�����ان ل����ه اأث����ر 
والنمو  التقدم  م�سرية  على  كبري 
ال�سنوات  على مدار  �سهدتها  التي 
املا�سية. ونحن م�ستمرون بف�سل 
خططنا  ب��ت��ن��ف��ي��ذ  ال����دع����م  ه������ذا 
اأعمالنا  وت�سريع  الإ�سرتاتيجية، 
ي�سهدها  ال��ت��ي  امل��ت��غ��ريات  مل��واك��ب��ة 
وت��ر���س��ي��خ مكانة  ال��ط��اق��ة  ق���ط���اع 
كمورد  دولة الإم��ارات و”اأدنوك” 
املنخف�سة  الطاقة  مل�سادر  موثوق 
دول  ملختلف  والنبعاثات  التكلفة 

العامل«.
الرقمي  التحكم  م��رك��ز  وي�ساهم 

�سيف بن زايد يزور اأدنوك ويطلع على مركز التحكم الرقمي بانوراما

نقل املعرفة العاملية، �ساهمت يف ت�سكيل اللجنة الفنية للهيدروجني والتي 
اجلهات  مب�ساركة  الدولة  يف  الهيدروجني  وا�ستخدام  اإنتاج  �سبل  ناق�ست 

الوطنية”.
باإطالقها  الطاقة  م�سادر  بتنويع  جهودها  الدولة  وا�سلت   “  : واأ�ساف 
وهي مبثابة  الهيدروجني”،  الريادة يف جمال  لتحقيق  “خريطة طريق 
حمرك رئي�س ي�ساهم يف تقدمي حلول م�ستقبلية لتحديات التغري املناخي 
العاملية تزامناً مع اإعالن الدولة عن املبادرة ال�سرتاتيجية للحياد املناخي 
2050، وتهدف املبادرة اإىل اإن�ساء نظام بيئي فّعال يوؤ�س�س منوذجاً جديداً 
والبتكار  والتطوير  البحث  يعزز  الذي  امل�ستدام  القت�سادي  النمو  مل�سار 
وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ال��ن��ظ��ي��ف��ة، وذل���ك يف اإط����ار دع���م ج��ه��ود ال��دول��ة لتحقيق 
م�ستهدفات املبادرة ال�سرتاتيجية للحياد املناخي بحلول 2050، والتي 

متثل حمركاً وطنياً يهدف اإىل خف�س النبعاثات واحلياد املناخي.

لل�سوؤون القت�سادية والعمل املناخي يف اأملانيا، و�سعادة حممد عبد القادر 
الرحمي مدير اإدارة الأ�سول واخلدمات الفنية امل�ساندة يف �سركة اأبوظبي 
طاقة  اإدارة  مدير  الهنائي،  ن��وال  “م�سدر”،واملهند�سة  امل�ستقبل  لطاقة 
امل�ستقبل يف وزارة الطاقة والبنية التحتية، وعدد من م�سوؤويل ال�سركات 

الأملانية العاملةيف جمال الطاقة.
دور  على  اجلل�سة  خ��الل  كلمته  علي، يف  اآل  يو�سف  املهند�س  �سعادة  واأك��د 
يف  للتعاون  اإط��ار  وتوفري  احل��وار  تعزيز  يف  الأملانية  الإم��ارات��ي��ة  ال�سراكة 
لت�سريع  ف��ري��دة  فر�س  وخلق  ال�سديقني،  البلدين  ب��ني  الطاقة  انتقال 
بقطاعات  املرتبطة  التحديات  مواجهة  �سبل  وبحث  امل�سرتك،  التعاون 
العمل  تعزيز  اإىل  اإ�سافة  والهيدروجني،  النظيفة منها  �سيما  الطاقة، ل 

امل�سرتك ملواجهة ظاهرة التغري املناخي التي يعاين منها العامل اأجمع.
واأو�سح دور مثل هذه اللقاءات والتعاون الدويل امل�سرتك يف ت�سريع التحول 

العاملي للطاقة، ومواجهة ظاهرة التغرياملناخي، وتعزيز م�ساعي البلدين 
اإدارة وتنمية موارد  التي حتكم  وال�سيا�سات  التنظيمية  الأطر  يف �سياغة 
والنظيفة  املتجددة  الطاقة  بتعزيز  املرتبطة  املجالت  �سيما  ل  الطاقة، 
ورفع كفاءتها، وخا�سة الهيدروجني الأخ�سر، الذي يعد م�ستقبل الطاقة 

وم�سدراً واعداً للطاقة النظيفة.
وقال �سعادته : “ ر�سخت دولة الإم��ارات مكانتها على ال�سعيد العاملي يف 
اأكرث  تنفيذ  على  تعمل حالياً  اإذ  الكربون،  الهيدروجني منخف�س  جمال 
%25 من احل�سة  من �سبعة م�سروعات طموحة ت�ستهدف من خاللها 
�سراكات  املعريف �سمن  التعاون  ا�ستمر  كما  الرئي�سة،  الت�سدير  اأ�سواق  يف 
يف  احلديثة  التقنيات  ب�ساأن  الأمل��اين  اجلانب  مع  ال�سراكة  اأب��رزه��ا  عاملية 
البناءة  ال��ل��ق��اءات  م��ن  جمموعة  تنفيذ  مت  النظيفة،فقد  الطاقة  جم��ال 
الهيدروجني وعملية  ب�ساأن تكنولوجيا  والأمل��اين  الم��ارات  بني اجلانبني 

•• �رشم ال�صيخ -وام:

تعزيز  بعنوان”  ح��واري��ة  جل�سة  التحتية،  والبنية  الطاقة  وزارة  نظمت 
املوؤمتر  يف  ال��دول��ة  جناح  �سمن  العمل”،  اإىل  القول  من   - الهيدروجني 
الإطارية  املتحدة  الأمم  اتفاقية  يف  الأط��راف  للدول  والع�سرين  ال�سابع 
ال�سيخ  �سرم  مدينة  ت�ست�سيفه  ال��ذي   »COP 27“ امل��ن��اخ  تغري  ب�ساأن 
نوفمرب   18 وح��ت��ى   6 م��ن  ال��ف��رتة  خ��الل  العربية  م�سر  جمهورية  يف 

.2022
عرب  الخت�سا�س  ذوي  من  جمموعة  فيها  �سارك  التي   - اجلل�سة  ح�سر 
امل�ساعد  الوكيل  علي  اآل  يو�سف  املهند�س  �سعادة   - املرئي  الت�سال  تقنية 
لقطاع الكهرباء واملياه وطاقة امل�ستقبل يف وزارة الطاقة والبنية التحتية، 
و�سعادة �ستيفان وينزل، �سكريتري ال�سوؤون الربملانية يف الوزارة الحتادية 

مليار درهم اإيرادات جمموعة موانئ اأبوظبي خالل 9 اأ�سهر  3.75 •• اأبوظبي-وام:

اأبوظبي،  موانئ  جمموعة  اأعلنت 
ن��ت��ائ��ج مالية  اأم�������س ع���ن حت��ق��ي��ق 
الثالث  ال����رب����ع  خ�����الل  ق��ي��ا���س��ي��ة 
�سجلت  ح��ي��ث   ،2022 ع����ام  م���ن 
اإي��رادات��ه��ا بن�سبة  زي����ادة لف��ت��ة يف 
لت�سل  �سنوي  اأ�سا�س  على   53%
بن�سبة   ، دره���م  مليار   1.46 اإىل 
الأ�سهر  خ��الل   35% فاقت  من��و 
 2022 ع���ام  م��ن  الأوىل  الت�سعة 
درهم  م��ل��ي��ار   3.75 اإىل  ل��ت�����س��ل 
النمو  اإىل  ال���زي���ادة  ه���ذه  وت���ع���زى 
البحري  القطاع  اأعمال  يف  القوي 
وقطاع املدن القت�سادية واملناطق 

احلرة.
امل��وان��ئ منواً  يف ح��ني حقق ق��ط��اع 
على  اإي����رادات����ه  يف   18% بن�سبة 
املقارنة  اأ�سا�س  على  �سنوي  اأ�سا�س 
بالأثر  تعديلها  عند  وذل��ك  املثلية 
الإيجابي لعقد توريد الرمال غري 

املكرر يف عام 2021.
ا�ستقطاع  ق��ب��ل  الأرب�����اح  وارت��ف��ع��ت 
ال��ف��وائ��د وال�����س��رائ��ب والإه�����الك 
الثالث  الربع  خالل  وال�ستهالك 
على   52% بن�سبة   2022 لعام 
 594 اإىل  لت�سل  ���س��ن��وي  اأ���س��ا���س 
اأكرث  من��و  )بن�سبة  دره���م  م��ل��ي��ون 
�سنوي  اأ����س���ا����س  ع��ل��ى   42% م���ن 
دره��م يف  1.65 مليار  اإىل  لي�سل 
عام  م��ن  الأوىل  الت�سعة  الأ���س��ه��ر 
اأرب����اح  ه��ام�����س  حم��ق��ق��ة   )2022
قبل ا�ستقطاع الفوائد وال�سرائب 
بلغ  وال�����س����ت����ه����الك  والإه������������الك 
%40.5 خالل الربع الثالث من 
العام، و %43.9 لالأ�سهر الت�سعة 

الأوىل من عام 2022.
اأرب�����اح  ت��وا���س��ل  اأن  امل��ت��وق��ع  وم����ن 
امل�����ج�����م�����وع�����ة ق�����ب�����ل ا�����س����ت����ق����ط����اع 

وال���س��رتات��ي��ج��ي��ة ط��وي��ل��ة الأم����د 
وتعزيز  الق���ت�������س���ادي  ل��ل��ت��ن��وي��ع 
للدولة،  النفطية  غري  ال�سادرات 
اأع��م��ال��ن��ا يف  ك��ب��ري  ���س��ي��دع��م ب�سكل 

امل�ستقبل«.
تومب�سون،  رو�������س  ق�����ال  ب��������دوره، 
ملجموعة  ال���ت���ن���ف���ي���ذي  ال���رئ���ي�������س 
ال�سرتاتيجية والنمو - جمموعة 
الأفق  “تلوح يف  اأب��وظ��ب��ي:  م��وان��ئ 
عاملي  اق����ت���������س����ادي  رك�������ود  ب���������وادر 
حركة  يف  ت���ب���اط���وؤ  م����ع  م����رتاف����ق 
ال��ت��ج��ارة، ل��ك��ن وع��ل��ى ال��رغ��م من 
يف  ازده�����اراً  عملياتنا  ت�سهد  ذل���ك 
اأ�����س����واق خم��ت��ل��ف��ة وع���ل���ى خطوط 
باإمكانيات  تتمتع  ت��زال  ل  بحرية 
منطقة  يف  وخ��ا���س��ة  للنمو  هائلة 
اأفريقيا،  و�سمال  الأو���س��ط  ال�سرق 
البحر  ����س���اح���ل  ام�����ت�����داد  وع����ل����ى 
القارة  �سبه  منطقة  ويف  الأح��م��ر، 
الهندية«. واأ�ساف: “ لقد جنحنا 
ثالثية  منو  ا�سرتاتيجية  بتطبيق 
وخمرجات  اأه�����داف  ذات  امل���راح���ل 
وا�سحة ترتكز على تعزيز موقعنا 
رائ��دة يف جمال اخلدمات  ك�سركة 
اإم���ارة  يف  واللوج�ستية  ال��ت��ج��اري��ة 
العربية  الإم���ارات  ودول��ة  اأبوظبي 
اإق��ل��ي��م��ي��اً بناًء  امل��ت��ح��دة؛ وال��ت��و���س��ع 
ع��ل��ى اح��ت��ي��اج��ات امل��ت��ع��ام��ل��ني على 
ام������ت������داد اخل�����ط�����وط ال���ت���ج���اري���ة 
احليوية من خالل اإطالق خدمات 
مركزة؛ والتو�سع عاملياً على امتداد 
�سال�سل التوريد البحرية والربية 
بثقة  ال��ق��ول  وميكننا  الرئي�سية. 
املتو�سط  امل��دى  على  �سرى  باأننا 
اأداًء قوياً لالإيرادات والأرب��اح قبل 
وال�سرائب  ال���ف���وائ���د  ا���س��ت��ق��ط��اع 
والإه������الك وال���س��ت��ه��الك، ومن���واً 
يف الأرب��اح خالل الأع��وام اخلم�سة 

املقبلة«.

ح��اوي��ة من��ط��ي��ة. ك��م��ا ت��وف��ر “جي 
م�ساندة  اأ���س��ول  ق��اع��دة  اإ�س”  اإف 
م���ن اخلدمات  وا���س��ع��ة  وحم��ف��ظ��ة 
احل�سورالإقليمي  ����س���ت���ع���ززان 

والعاملي للمجموعة.
اأبوظبي  موانئ  جمموعة  وتتوقع 
�سركة  على  ال�ستحواذ  ي�سهم  اأن 
زي��ادة تقريبية  يف  اإ�س”  اإف  “جي 
تراكمية  بقيمة  ال�سهم  ربحية  يف 
اأ�سا�س  ع��ل��ى  وذل����ك   60% ت��ب��ل��غ 

كامل عام 2023.
ا�ستكملت  ق���د  امل��ج��م��وع��ة  وك���ان���ت 
ال�ستحواذ  �سبتمرب  �سهر  خ���الل 
البالغة  الأغ��ل��ب��ي��ة  ح�����س�����س  ع��ل��ى 
%70 يف ال�سركة التابعة الدولية 
اإيه �سي �سي”  “اآي  لنقل الب�سائع 
امل�سرية واملالكة بالكامل ل�سركتي 
حيث  �سياآي”،  و”تي  ت��ران�����س��م��ار 
لل�سفقة  الإجمالية  القيمة  بلغت 
514 مليون درهم )140 مليون 

دولر اأمريكي(.
ال�ستحواذ  ���س��ف��ق��ات  وان��ع��ك�����س��ت 

تبلغ  اإجمالية  ا�ستيعابية  بطاقة 
72،500 حاوية منطية، وت�سغل 
26 �سفينة، اإ�سافة  اأ�سطوًل ي�سم 
مملوكة،  ح����اوي����ة   9،000 اإىل 
الت�سغيل  قيد  حاوية  و31،000 
ال�سحن  جم��ال  يف  اأعمالها  �سمن 
ال�سحن  واأع�������م�������ال  الإق����ل����ي����م����ي 
ب����احل����اوي����ات ع����رب ال�������س���ف���ن غري 
وتدير   .)NVOCC( اململوكة 
وا�سعة و�ساملة من  �سبكة  ال�سركة 
دولة   20 تغطي  ال�سحن  خطوط 
التعاون  جمل�س  دول  منطقة  يف 
والبحر  ال��ع��رب��ي��ة  اخل��ل��ي��ج  ل����دول 
الهندية  ال���ق���ارة  و���س��ب��ه  الأح���م���ر 

وجنوب �سرق اآ�سيا.
يف  الأك��رب  ال�ستحواذ  هذا  وي�سهم 
اأبوظبي  م��وان��ئ  ت��اري��خ جم��م��وع��ة 
م�سغل  اأك��رب  جعلها  يف  الآن،  حتى 
خلدمات ال�سحن البحري الإقليمي 
والثالث  امل��ن��ط��ق��ة،  يف  ل��ل��ح��اوي��ات 
ع��امل��ي��اً م��ن ح��ي��ث ط��اق��ة احلمولة 
ب�سعة ا�ستيعابية تبلغ 100،000 

وحتافظ جمموعة موانئ اأبوظبي 
على مركز مايل وميزانية قويني، 
كبرية  راأ�سمالية  م���وارد  توفر  م��ع 
تدعم فر�س النمو الع�سوي وغري 

الع�سوي.
حقق  الت�سغيلي،  ال�سعيد  وع��ل��ى 
ق���ط���اع امل����وان����ئ من������واً يف اأح���ج���ام 
 31% بن�سبة  احل��اوي��ات  م��ن��اول��ة 
اأ�سا�س  على  ال��ث��ال��ث  ال��رب��ع  خ��الل 
على   28% م���ن  )اأك������رث  ���س��ن��وي 
اأ�سا�س �سنوي خالل الأ�سهر الت�سعة 
2022( مدفوعاً  عام  الأوىل من 
بعد  ال�ستيعابية  ال��ط��اق��ة  ب��زي��ادة 
ال��ت��و���س��ع��ة ال��ت��ي ���س��ه��دت��ه��ا ك���ل من 
كو�سكو  وحمطة  اأب��وظ��ب��ي  م��راف��ئ 
اأبوظبي للحاويات يف ميناء خليفة 

عام 2021.
الرئي�سية  الإجن��ازات  اأهم  و�سملت 
الربع  خ����الل  ال��ت��ي مت حت��ق��ي��ق��ه��ا 
توقيع  احل���ايل،  ال��ع��ام  م��ن  الثالث 
ح�س�س  على  ال�ستحواذ  اتفاقية 
فيدر  “جلوبال  �سركة  يف   80%
اإ�س”(،  اإف  )“جي  �سيبينغ” 
احلاويات  ل�سحن  العاملية  ال�سركة 

التي تتخذ من دبي مقراً لها.
حل�سة  الإجمالية  القيمة  وبلغت 
مليار   2.9 ال�����س��رك��ة  م��ن   80%
دولر  م����ل����ي����ون   800( دره���������م 
القيمة  اأن  ح����ني  يف  اأم����ري����ك����ي( 
املوؤ�س�سية الكاملة تبلغ 3.7 مليار 
درهم )1.0 مليار دولراأمريكي(.

فيدر  “جلوبال  ���س��رك��ة  وت��ع��ت��رب 
يف  ���س��رك��ة  اأك����رب  ث��ال��ث  �سيبينغ” 
الإقليمي  ال�سحن  خدمات  جم��ال 
وتتمتع  ال����ع����امل،  يف  ل���ل���ح���اوي���ات 

“ نثمن  وق���ال:  ال�����س��وق.  ي�سهدها 
الر�سيدة  لقيادتنا  امل�ستمر  الدعم 
جهودنا  دع����م  يف  ���س��اه��م  وال������ذي 
وخارجها.  ال��دول��ة  داخ��ل  للتو�سع 
تاأ�سي�سنا  الأخ���رية  الفرتة  �سهدت 
لعدد من امل�ساريع امل�سرتكة واإمتام 
���س��ف��ق��ات ا����س���ت���ح���واذ اأ����س���ه���م���ت يف 
تعزيز �سل�سلة التوريد على امتداد 
الرئي�سية،  ال���ت���ج���اري���ة  ال����ط����رق 
ووفرت للمتعاملني �سرعة اأكرب يف 
تنفيذ عملياتهم التجارية ومرونة 
اأدت هذه  ال��ع��امل. لقد  اأك��رب ح��ول 
تو�سيع  يف  رئي�سياً  دوراً  امل�����س��اري��ع 
ع���رو����س خ��دم��ات��ن��اوم��ك��ن��ت��ن��ا من 
مراحل  جميع  يف  املتعاملني  دع��م 
اأعمالهم ومن حتقيق منو مت�سارع 
علىوجه  ال��ب��ح��ري��ة  ع��م��ل��ي��ات��ن��ا  يف 

اخل�سو�س«.
اآروب،  م����ارت����ن  ق�����ال  ج��ه��ت��ه  م����ن 
ملجموعة  ال���ت���ن���ف���ي���ذي  ال���رئ���ي�������س 
املالية - جمموعة موانئ  ال�سوؤون 
جمموعتنا  ت��ت��م��ت��ع   “ اأب���وظ���ب���ي: 
مبيزانية قوية توفر اأ�سا�ساً را�سخاً 
وطويلة  متكررة  اإي��رادات  لتحقيق 
امل��وان��ئ واملدن  الأم���د م��ن عمليات 
القت�سادية واملناطق احلرة، واإننا 
الأ�س�س  ب��ني  وثيقاً  ارت��ب��اط��اً  ن��رى 
اإمارة  ال��ت��ي ت��وف��ره��ا  الق��ت�����س��ادي��ة 
اأب��وظ��ب��ي وال��ن��ج��اح ال���ذي نحققه. 
لال�سرتاتيجية  وف���ق���اً  ع��م��ل��ن��ا  اإن 
لالإمارة،  الأم��د  طويلة  ال�سناعية 
والإط��الق املرتقب ل�سبكة الحتاد 
ل��ل��ق��ط��ارات خل���دم���ات ال�����س��ح��ن يف 
وال�سرتاتيجية   ،2023 ع����ام 
الغذائي2051،  لالأمن  الوطنية 

ال��ف��وائ��د وال�����س��رائ��ب والإه�����الك 
مدعومًة  الأداء  هذا  وال�ستهالك 
برافعة ت�سغيلية يف قطاعي املوانئ 
واملدن القت�سادية واملناطق احلرة 

يف املرحلة املقبلة.
اأرب��اح املجموعة منواً  وحقق �سايف 
ملمو�ساً بن�سبة %77 على اأ�سا�س 
لعام  ال��ث��ال��ث  ال��رب��ع  �سنوي خ��الل 
مليون   334 اإىل  لي�سل   2022
درهم )بن�سبة منو بلغت اأكرث من 
لي�سل  �سنوي  اأ�سا�س  على   58%
خالل  دره�����م  م��ل��ي��ون   941 اإىل 
عام  م��ن  الأوىل  الت�سعة  الأ���س��ه��ر 
ربحية  ارت��ف��ع��ت  فيما   ..)2022
ال�سهم الواحد مبعدل %27 على 
 0.19 اإىل  لت�سل  �سنوي  اأ���س��ا���س 
درهم خالل الأ�سهر الت�سعة الأوىل 

من عام 2022.
ووا�سلت جمموعة موانئ اأبوظبي 
برناجمها  ت��ط��ب��ي��ق  يف  ال���ت���ق���دم 
الراأ�سمايل  ل���الإن���ف���اق  ال���ط���م���وح 
اإىل حتقيق منو  الهادف  الع�سوي 
يف الإيرادات، مع اإنفاق 1.6 مليار 
و4.2  الثالث،  الربع  خالل  درهم 
الأ�سهرالت�سعة  خالل  درهم  مليار 

الأوىل من عام 2022.
وب��ل��غ ح��ج��م ال��ت��دف��ق ال��ن��ق��دي من 
مليار   1.3 الت�سغيلية  العمليات 
درهم خالل الأ�سهر الت�سعة الأوىل 
من عام 2022، ما يعني حتوياًل 
بقي  بينما   76% بن�سبة  ن��ق��دي��اً 
عند  �سلبياً  احل��ر  النقدي  التدفق 
2.6 مليار درهم ب�سبب ا�ستثمارات 
الكبرية  ال����راأ�����س����م����ايل  الإن�����ف�����اق 
امل�����س��ت��م��رة وامل����ول����دة ل����الإي����رادات. 

ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة ال��ت��ي ق��ام��ت بها 
تعزيز  على  كبري  ب�سكل  املجموعة 
ال��ت��اب��ع لها  ال��ب��ح��ري  ال��ق��ط��اع  اأداء 
الإي�����رادات  زي����ادة يف  وال����ذي �سهد 
على اأ�سا�س �سنوي بن�سبة 241% 
لي�سل اإىل 1.3 مليار درهم خالل 
العام  من  الأوىل  الت�سعة  الأ�سهر 

اجلاري.
وي��ع��ود ه���ذا الرت���ف���اع ج��زئ��ي��اً اإىل 
منو الأن�سطة يف قطاعات الأعمال 
التي  اجلديدة وعرو�س اخلدمات 
الإقليمي  البحري  ال�سحن  ت�سمل 
للحاويات، وتاأجري ال�سفن، واإعادة 
ال�����س��ح��ن، وخ����دم����ات الأوف�������س���ور، 
�سفقات  مب�������س���اه���م���ة  م����دع����وم����اً 
ال�ستحواذ الأخ��رية على عدد من 
ال�سركات من �سمنها “دايف تك” 
اإ�س  )“اإيه  �سيبينغ”  و”األيغيتور 
امل�سح  و�سفني خلدمات  اإل”(،  �سي 
البحرية،وتران�سمار،  والعمليات 
اإجمايل  من   27% �سّكلت  والتي 
اإي�����رادات ال��ق��ط��اع ال��ب��ح��ري خالل 
عام  م��ن  الأوىل  الت�سعة  الأ���س��ه��ر 

.2022
الأداء  ه������ذا  ع���ل���ى  ت��ع��ل��ي��ق��ه  ويف 
ال����ك����اب����نت حممد  اأك�������د  ال�����ق�����وي، 
املنتدب  الع�سو  ال�سام�سي،  جمعة 
ملجموعة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  وال���رئ���ي�������س 
النتائج  ه��ذه  اأن  اأب��وظ��ب��ي،  م��وان��ئ 
فعالية  جت�سد  والقيا�سية  الالفتة 
الطموحة  ال��ن��م��و  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
اإطار  يف  املجموعة  تنتهجها  التي 
لال�ستفادة  ال�����دوؤوب�����ة  ج���ه���وده���ا 
والواعدة  اجل��دي��دة  ال��ف��ر���س  م��ن 
ع��ل��ى ال��رغ��م م��ن ال��ت��ح��دي��ات التي 
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املال والأعمال

موارد ال�سارقة حت�سد �سهادة املعيار الوطني لنظام ا�ستمرارية الأعمال
•• ال�صارقة -الفجر:

ح�سلت دائرة املوارد الب�سرية بال�سارقة على �سهادة امتثال 
الأعمال  ا�ستمرارية  اإدارة  لنظام  الوطني  املعيار  متطلبات 
من  ال�سادر    AE/SCNS/NCEMA 7000:2021
الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث والذي 
ا�ستمرارية  �سمان  على  اجل��ه��ات  ق���درة  تعزيز  اإىل  ي��ه��دف 
الطوارئ  ح��الت  يف  للمجتمع  الأ�سا�سية  اخل��دم��ات  تقدمي 
والأزمات والكوارث. لتح�سد تكرمي هيئة الوقاية وال�سالمة 
بال�سارقة �سمن اجلهات احلكومية املمتثلة ملتطلبات املعيار 

الوطني . 
وقد اجتازت الدائرة كافة مراحل عمليات التقييم وا�ستوفت 

�ساحب  لتوجيهات  ترجمة  ت��اأت��ي  اجل��ه��ود  ه��ذه  اأن  م��وؤك��داً 
ع�سو  القا�سمي  حممد  بن  �سلطان  الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو 
املجل�س الأعلى حاكم اإمارة ال�سارقة حفظه اهلل ، التي حتث 
على بذل اأق�سى اجلهود خلدمة اأبناء الإم��ارة.  م�سرياً اإىل 
واأف�سل  واملتطلبات  باملعايري  اللتزام  على  الدائرة  حر�س 
املمار�سات يف جميع جمالت التميز �سمن كافة اأوجه العمل 

احلكومي. 
وي�ساهم  مايدعم  ك��ل  لتعزيز  امل�ستمر  ال��دائ��رة  �سعي  وب��ني 
الأ�سا�سية للمجتمع  ا�ستمرارية تقدمي اخلدمات  يف �سمان 
وال���ك���وارث، وتفعيل دورها  والأزم�����ات  ال��ط��وارئ  ح���الت  يف 
تنمية  ل��دع��م  وامل��وؤ���س�����س��ات  اجل��ه��ات  خمتلف  م��ع  التكاملي 

العن�سر الب�سري .

ت��ط��ب��ي��ق ج��م��ي��ع م��ع��اي��ري ال���ن���ظ���ام، ح��ي��ث جن��ح��ت يف اإع����داد 
ا�سرتاتيجية متكاملة لإدارة ا�ستمرارية الأعمال ملواجهة اأي 
حتديات اأو اأزمات تعطل �سري العمل وتعيق مقدرة الدائرة 
وفقاً  وذل���ك  خدماتها  وت��وف��ري  عملياتها  ا�ستمرارية  على 

لأف�سل املمار�سات . 
بن  �سلطان  ط��ارق  ال��دك��ت��ور  �سعادة  اأع���رب  املنا�سبة،  وب��ه��ذه 
ال�سارقة رئي�س دائرة  التنفيذي لإمارة  املجل�س  خادم ع�سو 
املوارد الب�سرية عن �سكره لهيئة الوقاية وال�سالمة ، معترباً 
تكرمي موارد ال�سارقة �سمن اجلهات احلكومية التي امتثلت 
؛  الأعمال  ا�ستمرارية  اإدارة  لنظام  الوطني  املعيار  ملتطلبات 
ال��دائ��رة ونتاٌج  اإجن����ازات  اإىل  واإجن����از ج��دي��د ي�ساف  جن��اح 

جلهود حثيثة للو�سول اإىل الأهداف والنتائج املرجوة.

اأول �سركة اإ�سرائيلية تن�سم اإىل برنامج البتكار ملكتب اأبوظبي لال�ستثمار

تيكوم تعلن موافقة م�ساهميها على توزيع اأرباح نقدية مرحلية بقيمة 200 مليون درهم

الربنامج التدريبي ي�ساعد ال�سركات النا�سئة الرقمية على توظيف امليتافري�ض يف تنمية اأعمالها

اأكادميية امليتافري�س التابعة لغرفة دبي لالقت�ساد الرقمي ت�ستقبل اأكرث من 150 طلب م�ساركة من 27 دولة

الأ�سهر  ف��رتة  خ��الل  ق��وي��اً  م��ال��ي��اً  اأداًء  �سجلت  تيكوم  جمموعة  اأن  ي��ذك��ر 
الت�سعة الأوىل من عام 2022، حيث ارتفع �سايف اأرباحها بن�سبة 51% 
النتائج  ه��ذه  دع��م   . دره���م  مليون   639 اإىل  لي�سل  �سنوي  اأ���س��ا���س  على 
القوية النمُو مزدوج الرقم يف الإيرادات بف�سل معدلت الإ�سغال املرتفعة، 
وانخفا�س النفقات الت�سغيلية نتيجة تنفيذ مبادرات عّدة لتعزيز م�ستويات 
التكاليف  اإىل جانب انخفا�س  الت�سغيلية على م�ستوى املجموعة،  الكفاءة 

املالية بف�سل الإدارة املالية املدرو�سة واملُحكمة.
متثل  التي  الت�سغيلية،  العمليات  من  النقدية  التدفقات  قيمة  بلغت  كما 
لفرتة  اإم��ارات��ي  دره��م  مليون   864 العمليات،  عن  الناجت  للنقد  مقيا�ساً 
الت�سعة اأ�سهر )1،228 مليون درهم على مدى الثني ع�سر �سهراً املا�سية(، 
اأ�سا�س �سنوي، مما يدل على جناح النهج الذي  %34 على  بزيادة قدرها 
تعتمده املجموعة يف حتقيق اإي��رادات عالية اجلودة و�سط ا�ستمرار حت�سن 

الظروف القت�سادية.
ومتتلك جمموعة تيكوم حمفظة متنّوعة من العقارات املخ�س�سة للتاأجري 
وامل�سّممة بح�سب احتياجات العمالء، والتي ت�سمل املكاتب وم�ساحات العمل 
امل�سرتكة وامل�ستودعات والأرا�سي، بحيث تقّدم خدماتها لأكرث من 7،800 
اأعمال.  األف موظف متخ�س�س ورائد   100 اأكرث من  عميل ويعمل فيها 
الأعمال  ورّواد  ال�سركات  متنح  م�سافة  قيمة  ذات  حلوًل  اأي�ساً  توّفر  كما 
بيئة عمل تناف�سية وجاذبة متكنهم من النمو والزدهار، اإىل جانب حتفيز 

التوا�سل والتفاعل بني اأع�ساء جمّمعاتها.
كما تعّد املجموعة م�ساهماً اأ�سا�سّياً يف م�سرية التنمية والتنويع القت�سادي 
يف دبي، حيث جنحت يف ا�ستقطاب كربى ال�سركات العاملية ورّواد الأعمال 
واملواهب املتميزة اإىل الإمارة لرت�سخ مكانتها وجهًة عامليًة رائدة لالأعمال 

واملواهب.

•• اأبوظبي -وام: 

ملكتب  التابع  البتكار  برنامج  وق��ع 
اتفاقية  ل���ال����س���ت���ث���م���ار  اأب����وظ����ب����ي 
لكويديتي  جم��م��وع��ة  م���ع  ���س��راك��ة 
الرائدة،  املالية  التكنولوجيا  �سركة 
اإىل  تن�سم  اإ�سرائيلية  �سركة  واأول 
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مليار درهم 545 مليون دولر.
وتهدف ال�سراكة اإىل دعم جمموعة 
ل��ك��وي��دي��ت��ي لإن�����س��اء م��رك��ز للبحث 
لتطوير  اأب���وظ���ب���ي  يف  وال���ت���ط���وي���ر 
املدعومة  الك����ت����ت����اب  خ����وارزم����ي����ة 
املالية  واحل����ل����ول  ب��ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
املهند�س  التفاقية  وق��ع  الأخ����رى. 
ال�سام�سي،  ال��ع��زي��ز  ع��ب��د  اهلل  ع��ب��د 
اأبوظبي  ملكتب  بالإنابة  العام  املدير 
الرئي�س  دان��ي��ال،  ورون  لال�ستثمار، 
لكويديتي،  مل��ج��م��وع��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
وذل�������ك خ������الل اأ�����س����ب����وع اأب���وظ���ب���ي 
�سوق  ينظمه  ال��ذي   ،2022 امل��ايل 
اأبوظبي العاملي، املركز املايل الدويل 
لأب����وظ����ب����ي، وي�����س��ت��ق��ط��ب احل����دث 
م��ن اخلرباء  وا���س��ع��اً  عاملياً  ح�����س��وراً 
التحول  ل��ت�����س��ري��ع  ال���ق���رار  و���س��ن��اع 

املايل يف الإمارة.

جميع جمالت التكنولوجيا يف دولة 
الإمارات العربية املتحدة«.

لكويديتي  جم��م��وع��ة  و���س��ت��وؤ���س�����س 
مركز البحث والتطوير اخلا�س بها 
يف �سوق اأبوظبي العاملي الذي يقدم 
ومدعومة  م��وات��ي��ة،  تنظيمية  بيئة 
للخدمات  م��ت��ط��ورة  حت��ت��ي��ة  ب��ب��ن��ي��ة 
مكانة  ال�سراكة  هذه  وتعزز  املالية. 
مالياً  م��رك��زاً  الإم��ارات��ي��ة  العا�سمة 
رائداً، ي�سم عدداً من اأكرب �سناديق 
ويعد  ال��ع��امل،  يف  ال�سيادية  ال���رثوة 
ومركزاً  م���زده���رة،  م��ال��ي��ة  ب��ور���س��ة 
بالعديد  �سجله  يحفل  دول��ي��اً  مالياً 
من اجلوائز. وقال ظاهر بن ظاهر 
املهريي، الرئي�س التنفيذي ل�سلطة 
العاملي  اأبوظبي  �سوق  يف  الت�سجيل 
“ نحن �سعداء باملكانة التي يحظى 
بها �سوق اأبوظبي العاملي، وباختياره 
وج���ه���ة م��ف�����س��ل��ة مل���رك���ز الأب����ح����اث 
واملتخ�س�س  ال����واع����د،  وال��ت��ط��وي��ر 
التمويل  جمال  يف  البتكار  بتحفيز 
مميزة  عمل  بيئة  وتقدمي  املعا�سر، 
النا�سئ  القطاع  ه��ذا  وازده���ار  لنمو 
ن��ه��ن��ئ جمموعة  امل��ن��ا���س��ب��ة،  وب���ه���ذه 
ل��ك��وي��دي��ت��ي ع��ل��ى ان�����س��م��ام��ه��ا اإىل 
ملكتب  ال��ت��اب��ع  البتكار”  “برنامج 

التعلم  يف  للتميز  »م��رك��ز  �سين�سئ 
ال�سركات  لدعم  للموؤ�س�سات«  الآيل 
اأبوظبي يف  داخ��ل  الأخ��رى  النا�سئة 
تطبيق منهجيات ومناذج املجموعة، 
وتعاونها  الأخ��رية  عمل  اإىل  اإ�سافة 
مع جامعات اأبوظبي لتطوير برامج 
تركز  و���س��ه��ادات  تعليمية  ت��دري��ب��ي��ة 

على التعلم الآيل.
من جانبه، قال روين دانيال، الرئي�س 
 “ لكويديتي  جمموعة  التنفيذي، 
ال�سخ�سية  ح��م��ا���س��ت��ي  ع���ن  مب��ع��زل 
على  اإبراهيم”  “اتفاقات  لتنفيذ 
العالقات  وت��ط��وي��ر  ال���واق���ع  اأر������س 
املتنامية  وال�����س��راك��ات  وال�����س��داق��ات 
يف دولة الإم��ارات، لدي اعتقاد دائم 
ب��اأن دول��ة الإم���ارات، و�سوق اأبوظبي 
هما  اخل�سو�س،  وج��ه  على  العاملي، 
لتطوير  العامل  يف  الأم��اك��ن  اأف�سل 
وتو�سيع نطاق �سركات التكنولوجيا. 
اأبوظبي  �سركائنا يف مكتب  وبف�سل 
اجلديد  مركزنا  ي�سهد  لال�ستثمار، 
مت�سارعاً،  من��واً  والتطوير  للبحث 
من  مبجموعة  �سريعاً  �سغله  وي��ت��م 
ال��ع��امل��ي��ة. ونتطلع  امل���واه���ب  اأف�����س��ل 
مكتب  م���ع  ���س��راك��ت��ن��ا  ت��ط��وي��ر  اإىل 
منها  لت�ستفيد  لال�ستثمار  اأبوظبي 

بالإنابة  ال��ع��ام  امل��دي��ر  ال�����س��ام�����س��ي، 
“ ت�سكل  لال�ستثمار  اأبوظبي  ملكتب 
قوية  اإ���س��اف��ة  لكويديتي  جمموعة 
يف  امل��ال��ي��ة  اخل��دم��ات  منظومة  اإىل 
خربات  من  �ستقدمه  مبا  اأبوظبي، 
الآيل  ال���ت���ع���ل���م  جم�����ال  يف  وا����س���ع���ة 
لتنمية م�سهد متويل امل�ساريع ومن 
خالل الرتكيز على احللول املنا�سبة 
عاملياً،  للت�سدير  وال��ق��اب��ل��ة  حم��ل��ي��اً 
يف  امل���ط���ورة  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  �ست�سهم 
الإمارة، يف دعم ال�سركات النا�سئة يف 
اأبوظبي واملنطقة. و�ستعمل ال�سراكة 
ب��ني ال��ط��رف��ني اأي�����س��اً ع��ل��ى توطيد 
الإمارات  دول��ة  بني  التعاون  اأوا�سر 
واإ�سرائيل، مع �سعي اأ�سواق البلدين 
اإىل تبني تقنيات واأن�سطة مدفوعة 
بالبتكار، وذات تاأثري بعيد املدى”. 
و�سيقدم مكتب اأبوظبي لال�ستثمار، 
الدعم  البتكار،  برنامج  خالل  من 
مل��ج��م��وع��ة ل��ك��وي��دي��ت��ي يف امل���ب���ادرات 
يف  الآيل  التعلم  ق���درات  تبني  التي 
���س��ريك��ز مركز  ح���ني  اأب���وظ���ب���ي، يف 
البحث والتطوير التابع للمجموعة 
تكنولوجيا  ح���ل���ول  ت���ط���وي���ر  ع���ل���ى 
الآيل  التعلم  تدعم  التي  الإق��را���س 
كما  ب��ه،  اخلا�سة  الكتتاب  لأع��م��ال 

لكويديتي  جم���م���وع���ة  وت���اأ����س�������س���ت 
الرائدة يف جمال التكنولوجيا املالية 
املقر�س  واأ�سبحت   ،2018 عام  يف 
ال�سركات  ق��ط��اع  يف  من����واً  الأ����س���رع 
متو�سطة احلجم وتلك التي تتمتع 
بح�سور قوي يف الأ�سواق من خالل 
اأمتتة دورة اإقرا�س الديون بالكامل 
ومت��ك��ن��ت ال�����س��رك��ة، مب���ا ت��ت��م��ت��ع به 
الآيل وعلوم  التعلم  تكنولوجيا  من 
براءة  على  احلا�سلة  ال��ق��رار  ات��خ��اذ 
اخ������رتاع، م���ن ت��وظ��ي��ف امل���زي���د من 
راأ�س املال عرب �سفقات اأكرث �سرعة 
اأ�سواق راأ�س  اأي �سركة يف تاريخ  من 

املال.
لال�ستثمار  اأب��وظ��ب��ي  مكتب  وم��ن��ح 
مالية  حوافز  لكويديتي  جمموعة 
تناف�سية، و�سيدعم ال�سركة بحوافز 
اإ���س��اف��ي��ة غ���ري م��ال��ي��ة ط����وال فرتة 
املجموعة  و���س��ت�����س��ت��ف��ي��د  ال�����س��راك��ة 
�سبكة  م��ن  اأبوظبي  يف  تو�سعها  م��ن 
الوا�سعة  وال��ت��ط��وي��ر  ال��ب��ح��ث  دع���م 
املواهب  اإىل  الإم����ارة، وال��و���س��ول  يف 
امل��ح��ل��ي��ة، وامل��ن��ط��ق��ة ال��زم��ن��ي��ة التي 
الأ�سواق  اإيجابي مع  ب�سكل  تتداخل 

العاملية.
وقال املهند�س عبد اهلل عبد العزيز 

•• اأبوظبي-وام:

بالتعاون  اأم�����س،  امل��ال��ي��ة  وزارة  نظمت 
م�����ع م���وؤ����س�������س���ة ال���ت���م���وي���ل ال���دول���ي���ة 
بعنوان  ت���وع���وي���ة  ج��ل�����س��ة   ،)IFC(
املنقولة  ب���الأم���وال  احل��ق��وق  “�سمان 
ا�ستهدفت ق�ساة الدولة  والتخ�سيم”، 
ع��ل��ى امل�����س��ت��وي��ني امل��ح��ل��ي والحت�����ادي، 
بح�سور �سعادة يون�س حاجي اخلوري 
وكيل وزارة املالية، وعدد من اخلرباء 
وموؤ�س�سة  ال���وزارة  م��ن  واملتخ�س�سني 
التمويل الدولية.  واأكد �سعادة يون�س 
الربامج  ه��ذه  اأهمية  اخل���وري  حاجي 
ال��ت��وع��وي��ة وال���ور����س ال��ت��دري��ب��ي��ة التي 
تفعيل  على  ال���وزارة  من  حر�ساً  تاأتي 
يف  �ساهمت  التي  الحت��ادي��ة  القوانني 
القوانني  ���س��م��ن��ه��ا،  وم���ن  ت�����س��ري��ع��ه��ا، 
ب��ت�����س��ه��ي��ل احل���������س����ول على  امل���ع���ن���ي���ة 
القرتا�س، خا�سة لل�سركات وامل�ساريع 
ال�����س��غ��رية وامل��ت��و���س��ط��ة، م�����س��رياً اإىل 
الحتادية  ال��ق��ان��ون��ي��ة  ال��ت��غ��ي��ريات  اأن 
احلديثة اأحدثت نقلة نوعية يف جمال 
ت�سهيل ح�سول الأعمال على القرو�س 
التكاليف،  باأقل  لها  ال��الزم  والتمويل 
وذل���ك م��ن خ���الل ا���س��ت��ع��م��ال م��ا لدى 
اأم�����وال م��ن��ق��ول��ة )�سواء  ال�����س��رك��ة م��ن 
م�ستقبلية(  اأو  ح��ال��ي��ة  اأم�����وال  ك��ان��ت 
اأو  اآلت  اأو  اأو خمزون،  الأولية،  كاملواد 

“و�سعت  واأ�����س����اف:  امل�����س��ت��ث��م��ري��ن«.  
على  ل��ل��رتك��ي��ز  ب���رام���ج  امل��ال��ي��ة  وزارة 
بالقوانني  الوعي  ون�سر  تنفيذ  عامل 
اجل���دي���دة ال��ت��ي ���س��اه��م��ت ال�������وزارة يف 
تنفيذ  و�سيتم  واإ����س���داره���ا،  اإع���داده���ا 
القادمة،  ال�����س��ن��وات  خ���الل  ال��ربن��ام��ج 
الئتمان  رف�����ع  جم������الت  يف  خ���ا����س���ة 
العام لت�سهيل احل�سول على التمويل، 
اإع��ادة هيكلة ال�سركات التي  وجم��الت 

تواجه ال�سعوبات املالية والفال�س«. 

 ،2021 العام  يف  �سدر  ال��ذي  املدينة 
على  ت�سهل  حديثة  قانونية  وق��واع��د 
امل�ساريع والأفراد تقدمي �سمانات حلق 
الدائنني من البنوك واجلهات املقدمة 
للخدمات املالية، كما اأن هذه القوانني 
ت�سريعية  من��اذج  اإىل  ت�ستند  احلديثة 
ال�ستثمارات  ي�ستقطب  مم��ا  دول��ي��ة، 
ال��ت��م��وي��ل على  اخل���ارج���ي���ة يف جم����ال 
اأ�سا�س الأ�سول، وذلك كنتيجة ملواكبة 
ياألفها  ال���ت���ي  ل��ل��ت�����س��ري��ع��ات  ال����دول����ة 

ح�سابات دائنة، مع ا�ستمرار حق املدين 
الأم��وال يف عملياته  تلك  ا�ستعمال  يف 
اأن هذه  �سعادته  واأو���س��ح  الإن��ت��اج��ي��ة.  
القوانني تنظم م�ساألة حتديد الأموال 
لتقدمي  ا����س���ت���خ���دام���ه���ا  مي���ك���ن  ال���ت���ي 

ال�سمانات املقبولة للدائنني  . 
اجلديدة،  ال��ق��وان��ني  “قدمت  وق����ال: 
بالأموال  احلقوق  �سمان  قانون  مثل 
 ،2020 املنقولة الذي �سدر يف العام 
وق���ان���ون ال��ت��خ�����س��ي��م وح���وال���ة الذمم 

ال�سراكة  ه����ذه  وت���ع���زز  اأب�����راه�����ام«. 
لال�ستثمار  اأب��وظ��ب��ي  مكتب  ج��ه��ود 
ال�سوقني.  ب��ني  بالتعاون  ل��الرت��ق��اء 
لال�ستثمار  اأب��وظ��ب��ي  مكتب  اف��ت��ت��ح 
مكتباً له يف تل اأبيب يف عام 2021 
لدعم ال�سركات الإ�سرائيلية املبتكرة 
لها  مقار  تاأ�سي�س  اإىل  تتطلع  التي 
العا�سمة  يف  ح�����س��وره��ا  تو�سعه  اأو 

الإماراتية.

يتما�سى وروؤي��ة الإم��ارة يف الو�سول 
اإىل اقت�ساد متنوع«.

هي  لكويديتي  جمموعة  اأن  ي��ذك��ر 
بدعم  حتظى  اإ�سرائيلية  �سركة  اأول 
برنامج البتكار التابع ملكتب اأبوظبي 
التعاون  ه���ذا  ومي��ث��ل  ل��ال���س��ت��ث��م��ار، 
منعطفاً هاماً يف العالقات بني دولة 
التوقيع  منذ  واإ���س��رائ��ي��ل  الإم�����ارات 
»اتفاقات  على  للدولتني  التاريخي 

لال�ستفادة  ل��ال���س��ت��ث��م��ار،  اأب��وظ��ب��ي 
من الدعم امل��ايل وغري امل��ايل الذي 
يقدمه الربنامج، والذي �سي�سهم يف 
تعزيز خطط املجموعة التو�سعية يف 
جمال البحث والتطوير. و�سيوا�سل 
���س��وق اأب��وظ��ب��ي ال��ع��امل��ي دع���م جهود 
اأبوظبي لال�ستثمار لرت�سيخ  مكتب 
اأبوظبي مركزاً عاملياً للبحث  مكانة 
وال����ت����ط����وي����ر وب�����ن�����اء امل�����ع�����ارف مبا 

•• دبي-الفجر:

لالقت�ساد  دب������ي  غ����رف����ة  ك�������س���ف���ت 
الرقمي عن ا�ستقبالها ل� 153 طلب 
العامل  27 دولة حول  م�ساركة من 
لأكادميتها  التدريبي  الربنامج  يف 
امليتافري�س،  ب���ع���امل  امل��ت��خ�����س�����س��ة 
وال�����ذي ي��رك��ز ع��ل��ى ت��غ��ي��ري طريقة 
الرقمية،  النا�سئة  ال�سركات  تفكري 
من  ال���س��ت��ف��ادة  لكيفية  وتوجيهها 
تعزيز  يف  “ميتافري�س”  ع�����امل 

وتطوير اأعمالها.
العربية  الإم�����ارات  وت�����س��درت دول���ة 
تقدمت  التي  ال��دول  قائمة  املتحدة 
بطلبات  الرقمية  النا�سئة  �سركاتها 

ال��دول��ي��ة، للم�ساركة يف  الأ���س��واق  يف 
ي�ستهدف  الذي  التدريبي  الربنامج 
النا�سئة  ال�سركات  ا�ستقطاب  اأي�ساً 

الرقمية العاملية اإىل دبي.
على  التدريبي  ال��ربن��ام��ج  وي�ستمر 
جل�سات   4 وي�سم  اأ���س��ب��وع��ني  م���دار 
“امليتافري�س”.  ���س��م��ن  م��ت��ن��وع��ة 
و���س��ت��ح��ظ��ى ال�����س��رك��ات امل�����س��ارك��ة يف 
ال����ربن����ام����ج ال���ت���دري���ب���ي ب����ع����دد من 
اأبرزها  واخلا�سة  التناف�سية  املزايا 
العمل  م�����س��اح��ات  م���ن  ال����س���ت���ف���ادة 
ال�سركة،  لتطوير خدمات  امل�سرتكة 
ت���دري���ب  ت����وف����ري  اإىل  ب����الإ�����س����اف����ة 
وا�ستعرا�س  متخ�س�س،  وت��وج��ي��ه 
ق�س�س النجاح يف الفعاليات املقبلة. 

امل�ساركة بالربنامج با�ستحواذها على 
حوايل %67 من اإجمايل الطلبات، 
وتركيا  والأردن  والهند  تليها م�سر 
املتحدة  والوليات  املتحدة  واململكة 

الأمريكية وغريها من الدول.
وي����ع����ت����رب ال�����ربن�����ام�����ج ال���ت���دري���ب���ي 
املتخ�س�س بعامل امليتافري�س تعاون 
 SEE ���س��ي  “معهد  م���ع  م�����س��رتك 
عن  ع���ب���ارة  وه���و    ،»Institute
هو  متطور  رقمي  تدريبي  برنامٍج 
الأول من نوعه يف املنطقة يت�سمن 
التدريبية  ال����دورات  م��ن  جمموعة 
القت�ساد  “ م�ستقبل  ع��ن��وان  حت��ت 
ع����امل  ال���������س����رك����ات يف  ال�����رق�����م�����ي: 

امليتافري�س«.

NFTs( والبلوك ت�سني بالإ�سافة 
الإنرتنت  م��ن  ال��ث��ال��ث  اجل��ي��ل  اإىل 

 .)Web 3.0(
وق��������ال خ����ال����د اجل�������������روان، امل����دي����ر 
لالقت�ساد  دب���ي  ل��غ��رف��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
ال��الف��ت على  اإن الإق���ب���ال  ال��رق��م��ي 
التدريبية  الأك��ادمي��ي��ة  يف  امل�ساركة 
والعاملي  املحلي  ال��وع��ي  من��و  يعك�س 
باأهمية امليتافري�س يف عامل الأعمال، 
ودورها احليوي يف �سناعة م�ستقبل 
الربنامج  اأن  اإىل  لف��ت��اً  الق��ت�����س��اد، 
غرفة  جهود  مع  ين�سجم  التدريبي 
لتوفري  ال��رق��م��ي  ل��الق��ت�����س��اد  دب����ي 
الرقمية،  النا�سئة  لل�سركات  الدعم 
النوعية  الرقمية  ال�سركات  وج��ذب 

الربنامج  ج��ل�����س��ات  اأوىل  و���س��ت��ب��داأ 
املقبل  دي�سمرب  ب��داي��ة  يف  التدريبي 
دي�سمرب،   14-5 ال���ف���رتة  خ����الل 

حيث ت�سمل
رقمية  ت��ق��ن��ي��ات  ت��ط��ب��ي��ق  ال��������دورة 
املمتد  ال��واق��ع  تغطي  م�سبوقة  غري 
 )VR( والواقع الفرتا�سي )XR(
مل�ساعدة   )AR( امل���ع���زز  وال����واق����ع 
ت�سريع  ع��ل��ى  ال��ن��ا���س��ئ��ة  ال�������س���رك���ات 
ومواكبة  الرقمية  التقنيات  اعتماد 
الدعم  وتوفري  العاملية،  الجتاهات 
لل�سركات لال�ستفادة من امليتافري�س 
ويتناول  والنجاح.  النمو  حتقيق  يف 
“امليتافري�س”  املتخ�س�س  التدريب 
القابلة لال�ستبدال )  والرموز غري 

القادرة على اإحداث التغيري يف بيئة 
الأعمال اإىل دبي. 

واأكد اجلروان اإن موا�سيع التدريب 
لأهداف  ومواكبة  وع�سرية  حديثة 
املرحلة املقبلة من النمو، معترباً ان 
حمفزة  بيئة  تهيئة  الغرفة  اأول��وي��ة 
الرقمية،  النا�سئة  ال�سركات  لنمو 
املتخ�س�س  ال��ت��دري��ب  يعترب  ح��ي��ث 
الرابعة  ال�سناعية  ال��ث��ورة  بتقنيات 
املبذولة  اجلهود  من  اأ�سا�سياً  ج��زءاً 
اإم��ارة دبي كعا�سمة  لرت�سيخ مكانة 

عاملية لالقت�ساد الرقمي.
نا�سئة  �سركة   30 اخ��ت��ي��ار  و�سيتم   
ال�سوق  يف  ي��ع��م��ل  ن�����س��ف��ه��ا  رق��م��ي��ة، 
املحلية بدبي، والن�سف الأخر يعمل 

•• دبي-وام:

ع��ن موافقة  اأم�����س  امل���ايل،  دب��ي  �سوق  امل��درج��ة يف  تيكوم؛  اأعلنت جمموعة 
م�ساهميها على تو�سية جمل�س اإدارتها بتوزيع اأرباح نقدية مرحلية بقيمة 
200 مليون درهم )4 فلو�س لل�سهم الواحد( وذلك خالل اجتماع اجلمعية 
العمومية الأول للمجموعة منذ اإدراجها يف �سوق دبي املايل بتاريخ 5 يوليو 

.2022
التي  الأرب���اح  توزيع  �سيا�سة  مع  ه��ذه  النقدية  الأرب���اح  توزيعات  وتتما�سى 
توزيع  على  تن�س  والتي  اكتتابها،  ن�سرة  يف  �سابقاً  املجموعة  عنها  اأعلنت 
�سكل  امل�ساهمني على  800 مليون درهم على  بقيمة  �سنوية  نقدية  اأرب��اح 
دفعات ن�سف �سنوية حتى اأكتوبر 2025. وتخ�سع جميع القرارات املتعلقة 
املجموعة  اإدارة  جمل�س  لتو�سيات  امل�ستقبلية  النقدية  الأرب���اح  بتوزيعات 

وموافقة م�ساهميها.
اإن املجموعة  وقال مالك اآل مالك، رئي�س جمل�س اإدارة جمموعة “تيكوم”، 
يف  امللحوظ  الرتفاع  مع  ان�سجاماً  العام  بداية  منذ  القوي  اأدائها  توا�سل 
ما  دب��ي،  اإم���ارة  يف  وال�سناعية  التجارية  العقارات  ب�سوق  الطلب  م�ستوى 
واملبادرات  بال�سرتاتيجيات  املدعوم  بالدولة  القت�سادي  الزده��ار  يعك�س 
مزاولة  وت�سهيل  والتميز  النمو  م�سرية  تعزيز  اإىل  ال��رام��ي��ة  احلكومية 
الأعمال وجذب ال�ستثمارات الأجنبية املبا�سرة وا�ستقطاب اأف�سل املواهب 

من جميع اأنحاء العامل«.
ومن املتوقع اأن تقوم جمموعة تيكوم بتوزيع اأرباح نقدية كما يلي: 200 
مليون درهم ل�سهر اأكتوبر 2022 ، و200 مليون درهم يف اأبريل 2023 
، و 400 مليون درهم يف اأكتوبر واأبريل 2024 ، و400 مليون درهم يف 

. اأبريل واأكتوبر 2025 

وزارة املالية تنظم جل�سة توعوية بعنوان »�سمان احلقوق بالأموال املنقولة والتخ�سيم«

امل�سرف املركزي ي�سارك يف معر�س توظيف لتعزيز م�ساركة الكوادر الوطنية يف تطوير القطاع املايل
•• اأبوظبي-وام:

ي�����س��ارك م�����س��رف الإم�����ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة امل��رك��زي يف ف��ع��ال��ي��ات ال���دورة 
 16 اإىل   14 م��ن  ال��ف��رتة  “توظيف” خ��الل  معر�س  م��ن  ع�سرة  ال�ساد�سة 

)اأدنيك(.  للمعار�س  الوطني  اأبوظبي  مركز  يف  نوفمرب 2022 
اأه����داف  اإط����ار ال��ت��زام��ه بتحقيق  وت���اأت���ي م�����س��ارك��ة امل�����س��رف يف امل��ع��ر���س يف 
وا�سرتاتيجية التوطني �سمن الأجندة الوطنية للدولة، وتعزيز دور الكوادر 
الوطنية يف ر�سم م�ستقبل القطاع املايل، وحر�سه على ت�سريع وترية تنفيذ 
الربنامج الوطني لتمكني املوارد الب�سرية الوطنية يف القطاع امل�سريف وقطاع 
التاأمني، من خالل ت�سجيع الكوادر الإماراتية على النمو والتقدم، والرتقاء 

ويحر�س  ال��ق��ط��اع.   ت��ط��ور  ظ��ل  يف  خ��ربات��ه��م  وت��ط��وي��ر  املهنية  مب�ساراتهم 
م�سرف الإمارات العربية املتحدة املركزي على توفري فر�س عمل وظيفية 
مميزة عرب جمموعة من الخت�سا�سات يف الإدارات الأ�سا�سية وامل�ساندة، مع 
الرتكيز ب�سكل اأ�سا�سي على ا�ستقطابالكفاءات، التي من �ساأنها اأن ت�ساهم يف 
دعم روؤية واأهداف امل�سرف املركزي ليكون من بني اأف�سل امل�سارف املركزية 

عاملياً. 
تقدمي  م��ع  وامل��رون��ة،  لالبتكار  داع��م��ة  بيئة عمل  امل��رك��زي  امل�سرف  وي��وف��ر 
تعزيزال�ستقرار  يف  للم�ساهمة  امل�ستمر  املهني  للتطوير  وا�سعة  جم���الت 
يتما�سى مع  الإم��ارات، مبا  لدولة  التناف�سية  القدرة  ودعم  والنقدي،  املايل 

التوجهات القت�سادية امل�ستقبلية. 
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املال والأعمال

طوال  ال�ساعة  م���دار  على  اإك�سبو 
اأي����ام الأ���س��ب��وع ك��م��ا ت��ت��وف��ر اأماكن 
جمانية خم�س�سة لركن ال�سيارات 
ل���ل���م�������س���اف���ري���ن ع����رب م����ط����ار دب���ي 
والتي   DWC ���س��ن��رتال  ورل����د 
مركبة   2،500 من  لأك��رث  تت�سع 
مركبات  خ���دم���ة  اإىل  ب���الإ����س���اف���ة 
الطرق  ل��ه��ي��ئ��ة  ال��ت��اب��ع��ة  الأج�������رة 

واملوا�سالت لكافة الرحالت. 
جميع  دب��������ي  م�������ط�������ارات  وحت��������ث 
اإت���ب���اع جمموعة  امل�����س��اف��ري��ن ع��ل��ى 

رحلة  ل���ق�������س���اء  ال���ن�������س���ائ���ح  م�����ن 
مم��ت��ع��ة واحل�������س���ول ع��ل��ى جتربة 
مع  التوا�سل  ت�سمل  مريحة  �سفر 
�سركات الطريان للتحقق من اآخر 
و�سروط  ل��وائ��ح  ح��ول  التحديثات 

ال�سفر قبل الو�سول اإىل املطار. 
كما ي�سرتط على جميع امل�سافرين 
عرب رحالت يوم املباراة التاأكد من 
املباراة  ح�����س��ور  ت��ذك��رة  �سالحية 

واإبراز بطاقة “هيا«. 
امل�سموح  الأم��ت��ع��ة  وزن  وي��ق��ت�����س��ر 

�سنرتال  ورل�����د  دب����ي  م���ط���ار  ع���رب 
�سيتم تقدمي جمموعة   DWC
املتميزة عرب جميع  من اخلدمات 
م���راف���ق اخل���دم���ة ل��ت��ع��زي��ز جتربة 
مريحة  رحلة  و�سمان  امل�سافرين 
ت�����س��م جمموعة  م��ت��ك��ام��ل��ة وال��ت��ي 
ومراكز  وامل���ق���اه���ي  امل���ط���اع���م  م���ن 
تقدمي  ع����ن  وف���������س����اًل  ال���ت�������س���وق 
عمليات خمتلفة ل�سركات الطريان 

الدولية خالل مو�سم ال�ستاء. 
ومع ا�ستقطاب نحو 26.5 مليون 
م�سافرا �سنويا ت�سري التوقعات اإىل 
مطار  يف  امل�سافرين  حركة  ارتفاع 
 DWC ���س��ن��رتال«  ورل����د  “دبي 
مب����ق����دار ث���الث���ة اأ����س���ع���اف خالل 
رحالت  ظ��ل  يف  املقبلة  الأ���س��اب��ي��ع 
الطريان  ورح��الت  املباراة”  “يوم 
فعاليات  خ����الل  امل���ج���دول���ة  غ���ري 
FIFAقطر  العامل  كاأ�س  بطولة 
امل�سافرين  ع���دد  ل��ي�����س��ل   2022
م�سافراً  األ�����ف   494 م���ن  اأك�����رث 
خ���الل الأ���س��ه��ر ال��ث��الث��ة الأخ���رية 

من العام اجلاري. 

•• دبي -وام: 

اأعلنت مطارات دبي عن ا�ستعدادها 
الكامل للتعامل مع الزيادة الكبرية 
يف اأعداد امل�سافرين عرب مطار دبي 
ورلد �سنرتال DWC من خالل 
ت�سيري رحالت “يوم املباراة” اإىل 
بطولة  فعاليات  حل�سور  الدوحة 
قطر   FIFA ال�����ع�����امل  ك�����اأ������س 
2022 والتي تنطلق اعتبارا من 

20 نوفمرب احلايل. 
و�سيتم ت�سيري ما ي�سل اإىل 120 
رحلة يومية ذهابا واإيابا تابعة لكل 
من “اخلطوط اجلوية القطرية” 
خالل الفرتة بني  و”فالي دبي” 
دي�سمرب   19 وحتى  نوفمرب   20
مب��ا ي��وف��ر راح���ة ك��ب��رية يف ال�سفر 
للم�سجعني  ف�����ري�����دة  وف����ر�����س����ة 
كاأ�س  بطولة  ب��اأج��واء  لال�ستمتاع 
قطر  يف  املباريات  وح�سور  العامل 
ثم العودة اإىل دبي يف نف�س اليوم. 

حركة  زي���������ادة  م�����ع  وب����ال����ت����زام����ن 
الفرتة  ه����ذه  خ����الل  امل�����س��اف��ري��ن 

الرئي�س  غ���ري���ف���ي���ث  ب�����ول  وق�������ال 
دبي  م��ط��ارات  ملوؤ�س�سة  التنفيذي 
اأع�����داد  يف  امل���ت���زاي���د  الرت����ف����اع  اإن 
ال�سخم  احل��ج��م  ب��ه��ذا  امل�سافرين 
مطار  لأي  حتديا  ي�سكل  اأن  بد  ل 
ح�����ول ال����ع����امل ل���ذل���ك ن��ع��ت��م��د يف 
م�����ط�����ارات دب�����ي ع���ل���ى ج���م���ل���ة من 
ال��ت��ي متكننا  امل��ب��ت��ك��رة  امل��م��ار���س��ات 
ال��ت��ع��ام��ل م���ع ه���ذه الظروف  م���ن 
ب��ك��ف��اءة واح���رتاف���ي���ة ع��ال��ي��ة �سبق 
مماثلة  ف��رتة  اإدارة  يف  النجاح  لنا 
امتدت من �سهر مايو حتى يونيو 
 1000 ن��ح��و  ت�سيري  م��ع  امل��ا���س��ي 
رح���ل���ة اأ���س��ب��وع��ي��ا م���ن م���ط���ار دبي 
اإىل م��ط��ار دبي   DXB ال����دويل  
اأثناء   DWC ���س��ن��رتال   ورل����د 
ال�سمايل  امل����درج  م�����س��روع جت��دي��د 
 DXB ال������دويل  دب����ي  م���ط���ار  يف 
والذي ا�ستمر ملدة 45 يوما يتمتع 
فريق عملنا يف مطارات دبي بروح 
تعاونية متينة الأمر الذي ي�ساهم 
فر�س  اإىل  ال��ت��ح��دي��ات  يف حت��وي��ل 
�ستكون  والزده���ار  والنمو  للتقدم 

الأ���س��اب��ي��ع ال��ق��ادم��ة ف��ر���س��ة رائدة 
لإثبات قدرة مطارات دبي وريادتها 
العاملية.  واأو�سح اأن اإدارة العمليات 
خ�������الل ب����ط����ول����ة ك������اأ�������س ال����ع����امل 
�ستوفر ملطارات   FIFA 2022
ل�ستعرا�س  م��ث��ال��ي��ة  ف��ر���س��ة  دب���ي 
الفريدة  وامل����زاي����ا  ال��ق��وي��ة  ن��ق��اط 
ورلد  دب��ي  م��ط��ار  بها  يتمتع  ال��ت��ي 
وامل��ت��م��ث��ل��ة يف   DWC ���س��ن��رتال 
املتميز بالقرب من مدينة  موقعه 
مواكبته  و���س��رع��ة  اجل���دي���دة  دب���ي 
ل�سركات  امل���ت���غ���رية  ل��ل��م��ت��ط��ل��ب��ات 
كفاءته  ع�����ن  ف�������س���ال  ال�����ط�����ريان 
�سفر  جت��رب��ة  ل��ت��وف��ري  الت�سغيلية 
�سريعة و�سهلة.  وحتر�س مطارات 
التعاون  ت��ع��زي��ز  ع��ل��ى  دائ���م���ا  دب����ي 
من  املعنية  اجلهات  مع  والتن�سيق 
ت��وف��ري جت��رب��ة �سفر مريحة  اأج���ل 
اإىل  املتجهني  امل�����س��اف��ري��ن  جلميع 
قطر عرب مطار دبي ورلد �سنرتال 
DWC حيث �سيتم تعيني فريق 
الأمامية  اخل��ط��وط  موظفي  م��ن 
يف املطار لت�سهيل حركة امل�سافرين 

اخلدمة  م����راح����ل  ج��م��ي��ع  خ�����الل 
مريحة  ���س��ف��ر  جت���رب���ة  ل�����س��م��ان 
تتوافق مع اجلدول الزمني املحدد 
اأكرث  ت�سغيل  �سيتم  كما  للمغادرة. 
اإج�����راءات  لإمت����ام  مكتبا   60 م��ن 
ال�����س��ف��ر وت�����س��ج��ي��ل ال����دخ����ول اإىل 
اإىل  ال�����س��ع��ود  ب��واب��ة  امل��ط��ار و21 
مكاتب   60 ج��ان��ب  اإىل  ال��ط��ائ��رة 
مراقبة اجلوازات ت�سجيل الدخول 
اأو اخلروج من الدولة و10 بوابات 
الذكية بالإ�سافة اإىل اأربعة اأحزمة 
الو�سول  ع��ن��د  الأم��ت��ع��ة  ل���س��ت��الم 
للتعامل  ال��ب��ط��ول��ة  ف����رتة  ط�����وال 
امل��ت��وق��ع��ة يف حركة  ال����زي����ادة  م���ع 

امل�سافرين. 
متنوعة  خيارات  توفري  �سيتم  كما 
واإىل مطار  النقل من  و�سائل  من 
 DWC ����س���ن���رتال  دب������ي ورل�������د 
يف  مبا  امل�سافرين  حلركة  ت�سهياًل 
املجانية  احل���اف���الت  خ��دم��ة  ذل���ك 
�سنرتال  ورل������د  دب�����ي  م���ط���ار  ب����ني 
اب���ن  م������رتو  وحم����ط����ة   DWC
م����رتو مدينة  ب��ط��وط��ة وحم���ط���ة 

امل���رك���ز  اأح������ادي������ة ال�����س����ت����خ����دام يف 
ومنطقة  وال�����ب�����ادوك  الإع�����الم�����ي 
اخلا�سة  ال�سيافة  وف��ل��ل  ال�سيانة 
مر�سى  حلبة  اأع��ل��ن��ت  كما  ب��ال��ف��رق. 
ي���ا����س ع����ن اع���ت���م���اده���ا ع���ل���ى نظام 
يف  املياه  تدوير  باإعادة  يقوم  مبتكر 
ت�ستخدم  ال��ت��ي  الرئي�سية  امل���واق���ع 
م��ول��دات امل��ي��اه يف ال��غ��الف اجلوي 
ذات  �سرب  )AWG( لإنتاج مياه 
ال���ه���واء. وياأتي  ج����ودة ع��ال��ي��ة م���ن 
لريا�سة  اأب���وظ���ب���ي  ���س��رك��ة  ت��ع��ه��د 
انبعاثات  �سايف  بتحقيق  ال�سيارات 

•• اأبوظبي-وام:

لإدارة  اأب����وظ����ب����ي  ����س���رك���ة  اأع���ل���ن���ت 
ري���ا����س���ة ال�������س���ي���ارات ر����س���م���ي���اً عن 
املتحدة  الأمم  ات��ف��اق��ي��ة  ت��وق��ي��ع��ه��ا 
ل��ل��ع��م��ل ال��ري��ا���س��ي م���ن اأج����ل املناخ 
ال�سركة  وت�سعى   .)UNS4CA(
ال��ربام��ج واملبادرات  ع��رب ع��دد م��ن 
احلياد  اإىل  ل��ل��و���س��ول  امل�����س��ت��دام��ة 

الكربوين بحلول عام 2040.
حققته  ال��ذي  الكبري  النجاح  وبعد 
ريا�سة  لإدارة  اأب���وظ���ب���ي  ����س���رك���ة 
بتنظيم   2021 ع��ام  يف  ال�سيارات 
ال��ن�����س��خ��ة الأك������رث ا����س���ت���دام���ة على 
���س��ب��اق جائزة  الإط����الق يف م�����س��رية 
اأب��وظ��ب��ي ال��ك��ربى ل��ل��ف��ورم��ول 1 ، 
على  احل�سول  من  ال�سركة  متكنت 
البيئي  ل��الع��ت��م��اد  م�����س��ت��وى  اأع���ل���ى 
ذي ثالث جنمات من قبل الحتاد 
ال����دويل ل��ل�����س��ي��ارات، وذل���ك بف�سل 
ت��ب��ن��ي��ه��ا جم���م���وع���ة م����ن امل����ب����ادرات 
العتماد  �سملت  وال��ت��ي  امل�ستدامة 
املعاد  ال��ب��ال���س��ت��ي��ك��ي��ة  امل�������واد  ع���ل���ى 
الر�سمي  ال��زي  تدويرها يف �سناعة 
جل��م��ي��ع م��وظ��ف��ي احل���ل���ب���ة، وع���دم 
بال�ستيكية  م�����واد  اأي�����ة  ا���س��ت��خ��دام 

���س��ف��ري��ة م���ن ال���ك���رب���ون وال���غ���ازات 
م�سريتها  يف  هامة  خطوًة  الدفيئة 
امل�����س��ت��دام��ة، وي�����س��ع ح��ل��ب��ة مر�سى 
يا�س على الطريق ال�سحيح لتقليل 
من  امل��زي��د  وحتقيق  البيئي  اأث��ره��ا 
التقدم يف هذا املجال عرب جمموعة 
التي  اجل������دي������دة  امل�������ب�������ادرات  م�����ن 
اتفاقية  ا�سرتاتيجية  مع  تتما�سى 
الريا�سي  ل��ل��ع��م��ل  امل��ت��ح��دة  الأمم 
م��ن اأج���ل امل��ن��اخ وال��ت��ي ت��رت��ك��ز على 
التعهد،  رئي�سية هي:  اأربعة حماور 
واملتابعة.  والتنفيذ،  والتخطيط، 

وتاأكيداً على هذا اللتزام بالو�سول 
 ،2040 لعام  املو�سوع  الهدف  اإىل 
لريا�سة  اأب��وظ��ب��ي  ���س��رك��ة  و���س��ع��ت 
بتقليل  ن�����س��ف��ي��اً  ه���دف���اً  ال�����س��ي��ارات 
والغازات  ال��ك��رب��ون  م��ن  انبعاثاتها 
بحلول   50% ب��ن�����س��ب��ة  ال��دف��ي��ئ��ة 
عملها  ج���ان���ب  اإىل   ،2030 ع����ام 
حمددة  متكاملة  خطة  و�سع  على 
الو�سول  للموؤ�س�سة  تتيح  امل��راح��ل 

اإىل احلياد الكربوين.
الكربى  اأبوظبي  جائزة  �سباق  ويف 
تنفذ   ،2022 ل��ع��ام   1 للفورمول 
ريا�سة  لإدارة  اأب���وظ���ب���ي  ����س���رك���ة 
يا�س عدداً  ال�سيارات وحلبة مر�سى 
مدار  على  الرئي�سية  امل��ب��ادرات  من 
الأ�سبوع،  نهاية  عطلة  �سباق  اأي���ام 
معاد  م��واد  ا�ستخدام  ت�سمل  وال��ت��ي 
البال�ستيك  زجاجات  من  تدوريها 
يف �سنع الزي الر�سمي لفريق حلبة 
م��ر���س��ى ي��ا���س وال�����ذي ي��ح��م��ل ا�سم 
على  وال��ت��اأك��ي��د   ،™Greenspun
اإعادة تدوير بقايا الطعام والزيوت 
ب�سكل فّعال يف مناطق الواحات حول 
احللبة، اإىل جانب ا�ستخدام الطاقة 
ال�سم�سية ومولدات الوقود احليوي 
عمل  و�سمان  امل�سجعني  منقطة  يف 

ال��ت��دوي��ر على مدار  اإع����ادة  ور���س��ات 
اأ�سبوع ال�سباق بكامله.

�سيف  ق����ال  اخل�����س��و���س،  ه����ذا  ويف 
النعيمي، الرئي�س التنفيذي ل�سركة 
 : ال�سيارات  ريا�سة  لإدارة  اأبوظبي 
“نوؤكد التزامنا املوؤ�س�سي الكامل يف 
الأمم  باتفاقية  يا�س  مر�سى  حلبة 
اأجل  من  الريا�سي  للعمل  املتحدة 
�سمنها،  املحددة  والإج���راءات  املناخ 
وتخفي�س انبعاثاتنا الكربونية عرب 
جمموعة من املبادرات املبتكرة التي 
التجارية  اأن�سطتنا  جميع  ت�سمل 

وعملياتنا الت�سغيلية«.
اأهدافا  لأنف�سنا  “و�سعنا  واأ�ساف: 
حم����ددة ووا���س��ح��ة، ون��ع��م��ل بجهد 
انبعاثاتنا  ت��خ��ف��ي�����س  ع��ل��ى  دوؤوب 
احلياد  اإىل  ل��ل��و���س��ول  ال��ك��رب��ون��ي��ة 
الزمني  الإط�����ار  ���س��م��ن  ال��ك��رب��وين 
موا�سلني  امل���و����س���وع���ة،  ل��ل��خ��ط��ة 
م�سرية العمل والتطوير نحو مزيد 
الطويل  املدى  على  ال�ستدامة  من 
البيئية  الأه����������داف  م����ع  مت���ا����س���ي���اً 
يف  الر�سيدة  القيادة  و�سعتها  التي 

اأبوظبي«.

فاريان�س ت�ستهدف طرح اأ�سهمها يف 
اأ�سواق الإمارات خالل 5 �سنوات 

•• اأبوظبي- وام: 

اإن  “فاريان�س”  ل�سركة  التنفيذي  الرئي�س  ع���ارف  م��اج��د  املهند�س  ق��ال 
الإم��ارات��ي��ة يف  امل��ال  اأ���س��واق  اأ�سهمها يف  ت�ستهدف ط��رح ح�سة من  ال�سركة 
املحلية  الأ�سواق  الذي ت�سهده  امللحوظ  الن�ساط  �سنوات يف ظل   5 غ�سون 

مع الهدف بو�سول قيمتها ال�سوقية اإىل نحو 6 تريليونات درهم. 
واأ�ساف يف ت�سريحات لوكالة اأنباء الإمارات “وام” “نعتزم طرح ح�سة من 
الإم��ارات يف وقت ت�سهد  اأ�سواق  العام الأوىل يف  اأ�سهم املجموعة لالكتتاب 
الأولية والإدراجات  الأ�سواق ن�ساطاً ملحوظاً على �سعيد الطروحات  فيه 
يعد مبثابة  املحلية  الأ���س��واق  الإدراج يف  اأن  اإىل  ع��ارف  ولفت  اجل��دي��دة«.  
فر�سة قوية للم�ساركة يف م�سرية النمو القوي لالقت�ساد الإماراتي، كما 

ميهد الطريق اأمام املجموعة لبدء رحلتها يف عامل اأ�سواق املال. 
وذكر عارف اأن راأ�س املال ال�سوقي لل�سركة يقدر حالياً بنحو 100 مليون 
دولر ومن املتوقع اأن يرتفع اإىل نحو 500 مليون دولر يف خالل اخلم�سة 
�سنوات القادمة بالتزامن مع اإمتام عملية الطرح يف اأ�سواق املال الإماراتية.  
العاملية  الأ���س��واق  للتو�سع يف  ال�سركة  بوابة  الإم���ارات هي  دول��ة  اأن  واأو�سح 
باعتبارها �سركة نا�سئة طورت اأول تكنولوجيا ات�سالت موحدة يف الوطن 
والواقع  امل��ي��ت��اف��ري���س  ت�سمل   »Vconnct “يف.كونكت  وه���ي  ال��ع��رب��ي 
الفرتا�سي واملعزز وغريها من من�سات التوا�سل وامل�ساركة التي يتوقع ان 

تزيد قيمتها ال�سوقية عن 10 مليارات دولر بحلول 2028. 
وذكر اأن الهدف من اإدراج اأ�سهم ال�سركة والتو�سع يف اأ�سواق الإمارات ياأتي 
يف ظل مناخ الأعمال الإيجابي لل�سركات اإ�سافة اإىل الت�سهيالت واخلدمات 
ي�سهم يف  اأن  �ساأنه  الإم���ارات وهو ما من  دول��ة  التي تقدمها  التكنولوجية 

ت�سريع منو قطاع الأعمال والتكنولوجيا. 

اليد  حقائب  على  للم�سافرين  به 
ح�����س��ب درج�����ة ���س��ف��ره��م ول����ن يتم 
با�ستثناء  م�سجلة  اأمتعة  اأي  قبول 
ال����ك����را�����س����ي امل���ت���ح���رك���ة وع����رب����ات 
اأنه �ستقوم فالي  الأطفال.  يذكر 
القطرية  اجلوية  واخلطوط  دبي 
ب���ت�������س���غ���ي���ل ال�������رح�������الت اجل����وي����ة 
لالرتفاع  ا���س��ت��ج��اب��ة  امل�����س��ت��اأج��رة 
املتزايد يف حركة امل�سافرين طوال 
 FIFA فرتة بطولة كاأ�س العامل

قطر 2022. 

مطار دبي ورلد �سنرتال يعلن ا�ستعداده للتعامل مع تزايد عدد 
رحالت الطريان اليومية خالل بطولة كاأ�س العامل قطر 2022 

اتفاقية تعاون بني طريان الإمارات واإقامة دبي لت�سريع اإجراءات ال�سفر مبطار دبي الدويل 
وق���ال ���س��ع��ادة ال��ف��ري��ق حممد اأح��م��د امل���ري: “تعد دب��ي واح���دة م��ن اأكرث 
 8 اأكرث من  اإذ �سهد العام اجل��اري و�سول  الوجهات ا�ستقطابا يف العامل، 
ماليني �سائح اإليها. لذا نحن نوا�سل دعم �سركائنا الرئي�سيني بخدمات 
تعزيز  يف  والبتكار  للتميز  جاهدين  ن�سعى  بينما  فئتها،  يف  الأف�سل  هي 
مكانة دبي كمركز اأعمال ووجهة �سياحية رائدة يف العامل وذلك من خالل 

تقدمي اأف�سل اخلدمات للم�سافرين. 
واأو�سح اأن البيانات البيو مرتية عبارة عن اأنظمة تعتمد كلياً على الذكاء 
ال�سطناعي التي تتعرف على �سمات الوجه الفريدة وتربطها مع جواز 
بهذه  يتمتع  اأن��ه  اإىل  لفتاً  ال�سخ�س،  هوية  من  الفوري  للتحقق  ال�سفر 
اخلدمة يف الوقت الراهن مواطنو الدولة واملقيمون على اأر�سها ومواطنو 
دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية، يف حني من املخطط اأن تدخل 

هذه اخلدمة حيز التنفيذ للم�سافرين الدوليني العام املقبل 2023. 

•• دبي-وام:

الأجانب  و���س��وؤون  لالإقامة  العامة  “ والإدارة  الإم���ارات  “طريان  اأبرمت 
البيانات  ا���س��ت��خ��دام  ع��ل��ى  تعتمد  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة  ���س��راك��ة  ات��ف��اق��ي��ة  ب��دب��ي، 
البيومرتية لتح�سني اإجراءات حركة امل�سافرين الدوليني و�سمان جتربة 
دبي  اإىل  ي�سلون  الذين  واأولئك  )الرتانزيت(،  للم�سافرين  واأكفاأ  اأ�سرع 
3 مبطار دبي الدويل وذلك بحلول العام  كوجهتهم النهائية عرب املبنى 

املقبل 2023. 
الإدارة  ع��ام  مدير  امل��ري  اأح��م��د  حممد  الفريق  �سعادة   .. التفاقية  وق��ع 
العامة لالإقامة و�سوؤون الأجانب يف دبي، وعادل الر�سا الرئي�س التنفيذي 
امل�����س��وؤول��ني من  ك��ب��ار  م��ن  ع��دد  الإم�����ارات، بح�سور  للعمليات يف ط���ريان 

الطرفني. 

حمو�سبة  قاعدة  هي  البيومرتية  البيانات  قاعدة  اأن  اإىل  �سعادته  واأِ���س��ار 
فح�سو�سات  اإج���راء  بهدف  �سخ�س  لكل  خا�سة  بيانات  ت�سمل  وم��وؤم��ن��ة 
ومقارنات للوجه وب�سمات الأ�سابع للتعرف على هوية الأ�سخا�س ا�ستناداً 
باأنها  البيومرتية  البيانات  وا�سفاً  وال�سلوكية  البيولوجية  �سماتهم  اإىل 
اأ�سبه بتوقيعات ب�سرية فريدة تت�سمن م�سح قزحية العني ومالمح الوجه 

وب�سمات الأ�سابع كما اأنها من اأكرث الو�سائل موثوقية. 
من جانبه توجه عادل ر�سا بالثناء والتقدير اإىل الإدارة العامة لالإقامة 
با�ستمرار  الإم�����ارات  “ت�ستثمر ط���ريان  ق��ائ��اًل:  ب��دب��ي  الأج��ان��ب  و���س��وؤون 
لتح�سني جتربة العمالء، ومتد الإدارة العامة لالإقامة و�سوؤون الأجانب، 
والتن�سيق  والتوا�سل  التعاون  ج�سور  املهمة،  التفاقية  ه��ذه  خ��الل  م��ن 
دائم يف  بتميز  لنا بخدمة عمالئنا  وال�سماح  اإىل خدماتنا  قيمة  لإ�سافة 

�سفرهم«. 

قيمة تداولت �سناديق ال�ستثمار املتداولة يف �سوق 
اأبوظبي لالأوراق املالية تتجاوز 1.4 مليار درهم 

•• اأبوظبي-وام: 

جتاوزت قيمة التداولت يف �سناديق ال�ستثمار املتداولة لدى �سوق اأبوظبي لالأوراق 
املالية حاجز 1.4 مليار درهم اإماراتي منذ بداية العام وحتى تاريخه، مما يجعلها 
ال�سناديق الأعلى �سيولة مقارنة بالأ�سواق العربية املماثلة.  دعم هذا النمَو الكبري 
�سوق  ل��دى  املتداولة  ال�ستثمار  �سناديق  �سوق  ت��داولت  قيمة  يف  العام  بداية  منذ 
اأبوظبي لالأوراق املالية، ارتفاُع عدد �سفقات التداول التي جتاوزت 11،400 األف 
�سفقة تداول ل� 227 مليون وحدة من وحدات ال�سناديق.  وير�سخ هذا الإجناز املهم 
املتداولة، مع  ال�ستثمار  رائد ل�سناديق  اإقليمي  املايل كمركز  اأبوظبي  �سوق  مكانة 
ت�سجيله اأكرب عدد لهذه ال�سناديق بني نظرائه الإقليميني؛ مما يوفر للم�ستثمرين 
خيارات ا�ستثمارية متنوعة، مبا يف ذلك ال�سناديق املتوافقة مع ال�سريعة الإ�سالمية 

وال�سناديق التي يقت�سر نطاقها على مناطق جغرافية حمددة .

اأبوظبي لإدارة ريا�سة ال�سيارات حتقق احلياد الكربوين بحلول عام 2040

Date 16/ 11/ 2022  Issue No : 13699
Summoning the defendant by publication

At the Case Management Office
Sharjah Federal Court - the Federal Civil Court of First Instance

In the Case No. SHCFICIREA2022/0002896 / Civil (Partial)
To the Defendant: Green House Facility Management Services
Unknown place of residence.
As per the request of the Plaintiff / Emad u Din AbdulHameed Hadla.
And his address is / Sharjah, phone number : 564456211
You are obligated to attend the hearing of 19/12/2022 before the Case Management Office, 
Sharjah Federal Court, Civil Court of First Instance - Office No. (Case Manager Office No. 
3) in person or through an authorized agent, and submit a response memo to the lawsuit 
with all documents attached, within a period not exceeding Ten days from the date of the 
publication in both Arabic and foreign languages to correct the form of the lawsuit (Green 
House for Facilities Management Services for its owner: Muhammad Asif Naveed Ali 
Muhammad) in order to consider the lawsuit with the number is mentioned above - as 
your capacity as defendant.
Judicial Services Office
Nujoud Taleb Al-Amri
Issued 10/11/2022 AD

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70535 Date 16/ 11/ 2022  Issue No : 13699
Defendant Published Notice 

To Case Management Office Ajman 
Federal Court Federal Civil Court of First Instance 

In case No. AJCFICIPOR2022/0003842 Partial Commercial
To Defendant : Rabin Thapa - Unknown address:
You are required to attend a hearing 29/11/2022, at the Case 
Management Office, Ajman Federal Court, Civil Court of First 
Instance, office No (Case manager's Office No.6) In person or by 
an authorized lawyer, and submit a reply memorandum to the case, 
accompanied by all documents, within a period not exceeding ten 
days from the date of publication, in order to consider the case whose 
number is mentioned above - as a defendant.
Judicial Services Office 
Iman Ahmed Al-Awadi
Issued 15/11/2022 

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70608 Date 16/ 11/ 2022  Issue No : 13699
Dubai Court of First Instance

Notification by Publication
In the Case No.: 16/2022/1794 - real estate - partial
Considered at : 3rd partial commercial department No. 13
Subject of Appeal : claiming the defendant to pay an amount of (Euro 63860.40) or equivalent amount in 
UAE dirham which is an amount of AED 258448.17 including the fees, expenses, attorneys' fee.
Plaintiff : President FRSSRL - Address : Al Owais & Al Matrosshi Advocates & Legal Consultants 
- Emirate of Dubai-Deira - Port Saeed area - Behind Nissan Showroom- Business Point Building - 
Mezzanine - Office No. 9- Tel: 042595777- Emailb : info@omalc.ae
Represented by : Abdulla Marwan Abdulla Ahmed Bakeet AL Matrooshi
Notifiee : The Modist FZCO, its capacity : Defendant
Subject of Notification : We hereby notify you that the Court issued its verdict in presence in its session 
held on 08-11-2022:  First: obliging the defendant to pay the plaintiff an amount of Euro 3.856 Euro (three 
thousands eight hundred fifty six) or equivalent amount in UAE dirham plus the legal interest of 5% 
annually with effect from 8/9/2022 until full payment. Second: obliging the defendant to pay the plaintiff 
an amount of Euro 60.004.40 (sixty thousand four euro and forty cent or equivalent amount in UAE 
dirhams plus the legal interest of 5% annually with effect from 8/9/2022 until full payment.
Third : obliging the defendant with expenses and five hundred as attorneys' fee.  This verdict is in presence 
subject to appeal within thirty days from the next day of publishing this notification. Issued in the name of 
HH Shiekh Mohammed bin Rashed Al Maktoum, The Ruler of Dubai and publicly announced.
- To review the details of the case, statement of claim, memos and to submit the defenses and requests, 
it is necessary to use the smart electronic services of Dubai Courts. To subscribe, please click the link.
Prepared by/Elham Ishaaq Rozkard 
Date of approval/ 14-11-2021 07:34:13

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70472

Date 16/ 11/ 2022  Issue No : 13699
Dubai Courts of First Instance

Notice of seizure record by publication
Execution No : 207/2022/3665- Commercial Execution
Held In : Third Execution Department No. 185
Execution Subject : Execution of the judgment issued in Case No 285/2022 Payment order, to 
pay execution amount of 15284551.25 AED included all fees and charges.
Execution request : National Bank of Fujairah and others - Address : UAE- Emirate of Dubai 
Burj Khalifa area -dowen town - Emaar Square Building 4 - second floor - Office No. 208 - 
Makani no. 2607688261- phone no. 042622217 email: info@masadvocates.com
To be notified : 1- Rajesh Kumar Krishna - as Respondent
Subject of Notice : The Dubai Court of First Instance decided on (14/11/2022) notifing you 
to pay the amount executed (15284551.25) AED Within 15 days from the date of notification, 
otherwise the property (1802 in Golf Towers 206) - (in T1 Golf Towers T1) - (Villa 507 in Dubai 
Investments First Park) will be sold to you by way of auction in accordance with the provisions 
of Article 152 of the Civil Procedures Law
Based on a court decision issued on 14/11/2022
 - To review the details of the case, the statements and memoranda and to 
submit the defense request and other requests, Dubai Court's electronic smart services should 
be used. For subscription, kingly click on this link.
Prepared by: Salma Ali Al Shehhi
Date of approval : 13:35:51 15-11-2022

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70608 Date 16/ 11/ 2022  Issue No : 13699
Dubai Courts of First Instance

Payment Order Notification by Publication
Execution No. : 253/2022/10929 - Cheque Execution
Heard before : Nineth Execution Circuit No. 230
Subject of Execution : To claim the value of cheque No. 476358 issued on 18/01/2021 
drawn on National Bank of Ras Al Khaimah of AED (49,919.91).
Claimant : INTERPLAST CO. LTD.
Address :Emirate of Sharjah, Al Khan, Prestige Advocates and Legal Consultants, 
Al Ghanem Business Centre -6th floor office no. 606 - Tel no: 065289955 - Fax: 
065289922.
Notified party: 1. Irfan Hussein Bausakar, Capacity : Execution Debtor
Notification Subject : pay the adjudged amount of AED 49919.91 to the claimant or 
the court treasury. Therefore, the court will initiate the execution procedures against 
you in the event of not complying with the said decision within 15 days as from the 
publication date of this notification.
For details of the case, regulations, pleadings and submission of defence and 
applications, you shall use Dubai's electronic and Smart Court Services. For 
subscription, please press the link.
Prepared by: Mohammed Abdul Fattah Abdulla Hassan
Approval Date: 07-11-2022 13:26:11

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70608 Date 16/ 11/ 2022  Issue No : 13699
Dubai Courts of First Instance

Notification of a Judgment by Publication
Case No. 38/2022/363-Commercial -Banks -Summary Jurisdiction
Heard before Third Banks Summary Jurisdiction Circuit no. 257
Case Subject To claim a ruling to order the defednants, jointly and severally, to pay AED (6538422) plus 
the charges, expenses and attorney fees as well as the interest of 12% from the date of filing the case until 
full payment.
Plaintiff National Bank of Fujairah (Dubai Branch)
Address UAE Emirate of Dubai - Bur Dubai - Khaled Bin Al-Waleed Street - National Bank of Fujairah 
Building - Abdulla.abdulkarim@nbf.ae - Makani No. 2908894348
Represented by. Ali Ismail Ibrahim Al Jarman
Notified Parties: 1- Fawaz Hussein Yousef, Capacity : Defendant
 2- Jamal Hussein Yousef, capacity : Joined adversary
 3- Fawaz Al Khateeb Trading Company LLC, Capacity : Defendant
Notification Subject. We inform you that the court has ruled in its session held on 10-08-2022 in the 
aforementioned case in favour of/ National Bank of Fujairah (Dubai Branch)
First: To accept the joining in form and merits, Second: To order the first and second defednants and the 
joined adversary, jointly and severally, to pay AED 6,384,433.77 (Six million three hundred eighty four 
thousand four hundred thirty three UAE dirhams and seventy seven fils) plus the legal interest of 5% per 
annum as from the date of filing the lawsuit on 09/03/2022 until full payment, and order them to pay the 
charges, expenses and AED 2000 as attorney fees. 
This judgment was issued as if in presence. It is subject to appeal within thirty days from the next day of 
the publication of this notification. This judgment was issued in the name of H.H. Sheikh Mohammed Bin 
Rashid Bin Saeed Al Maktoum, Ruler of Dubai. It was read publicly.
To view the details of the case, statements, memos and to submit the defense and applications, you shall use 
Dubai's Electronic and Smart Court Services. To subscribe, please press the link.
Prepared by: Rouhiya Siddique Mohammed Approval date: 03-11-2022 07:15:40

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70608

Date 16/ 11/ 2022  Issue No : 13699
Dubai Courts of First Instance

Notice and assignment to fulfill by publication
Execution No : 253/2022/14802 - Cheques Execution
Held In : Ninth Execution Department No.230
Execution Subject : Claiming the value of the returned Cheque no (000001) Issued by 
Emirates NBD Bank amount of (45000 AED)
Execution request : Rajkumar ShewaKramani - Address : UAE- Emirate of Dubai - 
Bur Dubai - Al Fahidi Street - Juma Bin Ahmed Building - Souk Al Kabeer - 3rd Floor 
Apartment Office 15 Next to Ali Bin Abi Talib Mosque
To be notified : 1 - UMANGKUMAR HARESHBHAI PATEL - as Respondent
Subject of Notice : A case has been filed against you, the above-mentioned executive 
case and obligated you to pay the amount executed 45000 to execution request or to 
court treasury Accordingly, the court will initiate executive procedures against you in 
the event of non- compliance with the aforementioned decision within 15 days from 
the date of publishing this announcement
- To review the details of the case, the statements and memoranda and to submit the 
defense request and other requests, Dubai Court's electronic smart services should be 
used. For subscription, kingly click on this link.
Prepared by: Ruqaya Syed Hashem
Date of approval: 09:23:46 14-11-2022

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70608
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•• العني-الفجر:

ب��رع��اي��ة ك��رمي��ة م��ن ���س��م��ّو ال�سيخ 
رئي�س  نهيان،  اآل  زاي���د  ب��ن  نهيان 
جم��ل�����س اأم�����ن�����اء م���وؤ����س�������س���ة زاي����د 
ل���الأع���م���ال اخلريية  ���س��ل��ط��ان  ب���ن 
جمل�س  رئ���ي�������س  والإن���������س����ان����ّي����ة، 
تتوا�سل  ال���ري���ا����س���ي،  اأب���وظ���ب���ي 
للرماية  العامل  بطولة  مناف�سات 
العني  مبدينة   2022 الباراملبية 
اأبوظبي  اإم������ارة  حتت�سنها  ال��ت��ي 
دول  م�ستوى  على  الأوىل  للمرة 
ال�سرق الأو�سط و�سمال اإفريقيا يف 
وللرماية  الفرو�سية  العني  ن��ادي 
نوفمرب    18 ح���ت���ى  واجل�����ول�����ف 
296 لعبا ولعبة من  مب�ساركة 
54 دولة من تنظيم موؤ�س�سة زايد 
بالتعاون  الهمم  لأ�سحاب  العليا 
وال��ت��ن�����س��ي��ق م���ع الحت������اد ال����دويل 
واللجنة  ال���ب���ارامل���ب���ي���ة  ل���ل���رم���اي���ة 

الباراملبية الدولية

مناف�سات اليوم 
اأمتار   10 م�سابقة  ال��ي��وم  اأقيمت 
الوقوف  و�سعية  ه��وائ��ي  بندقية 
ف�����رق   SH1 خم�����ت�����ل�����ط،ف�����ئ�����ة 

فاز  ال��ف��رق  م�سابقة  يف   ، وف����ردي 
الذهبية  وامليدالية  الأول  باملركز 
جاكار  من  املكون  الهندي  الفريق 
وروبينا  ���س��ن��ج��ا  ودب����ن����در  راوول 
 1050،8 حم���ق���ق���اً،  ف��ارن�����س��ي��ي 
الثاين  ب��امل��رك��ز  ف��از  بينما  نقطة، 
للفريق  كانت  الف�سية  وامليدالية 
الكوري اجلنوبي املكون من كيون 
وايكيوجن  بارك وجنجام كني  �سي 

نقطة،   1046.10 حمققاً  مون 
ومت حجب املركز الثالث وامليدالية 
العدد  وج�����ود  ل���ع���دم  ال���ربون���زي���ة 
امل�ساركة  ال���ف���رق  م���ن  ال���ق���ان���وين 

بامل�سابقة.
باملركز  ف���از  ال���ف���ردي  م�سابقة  يف 
ال���ذه���ب���ي���ة  وامل�����ي�����دال�����ي�����ة  الأول 
�سواني�سكي  ���س��امي��ون  ال��ب��ول��ن��دي 
واملركز  نقطة،   363.4 حمققاً 

كانت  الف�سية  وامل��ي��دال��ي��ة  ال��ث��اين 
من ن�سيب الكوري اجلنوبي كيون 
�سي بارك حمققاً 361.6 نقطة، 
وامليدالية  ال��ث��ال��ث  امل���رك���ز  ب��ي��ن��م��ا 
الربونزية من ن�سيب لالأوكراين 
حمققاً  دن����ي����ا�����س����وك  اأول���������س����ك����ي 

نقطة.   358.6
املطريي  نايف  العزيز  عبد  اأ���س��اد 
يف  امل�سارك  الكويتي  الوفد  رئي�س 

بتنظيم  ال���ب���ط���ول���ة  م���ن���اف�������س���ات 
للرماية  العامل  بطولة  مناف�سات 
العني  مبدينة  الباراملبية 2022 
من  املناف�سني  م�ساركة  وا���س��ف��اً   ،
خمتلف ال����دول ب��ال��ق��وي��ة واأن����ه ل 

ميكن ال�ستهانة باأي فريق.
واأع����������رب ع����ن ����س���ك���ره وت���ق���دي���ره 
حل��ك��وم��ة و���س��ع��ب دول����ة الإم�����ارات 
اأبوظبي  واإم���ارة  املتحدة  العربية 

املنظمة، وموؤ�س�سة  العليا  واللجنة 
على  الهمم  لأ�سحاب  العليا  زاي��د 
وال�سيافة،  ال���س��ت��ق��ب��ال  ح�����س��ن 
م�����س��ي��داً مب��ا ت��ق��دم��ه اب��وظ��ب��ي من 
تنظيم على اعلى م�ستوى يف كافة 
 ، الريا�سية  واملناف�سات  الفعاليات 
اأبوظبي  تقدمه  ما  اأبهرنا  وق��ال: 
ع��ل��ى ك��اف��ة امل�����س��ارك��ني ����س���واء من 
لعبني  اأو  ال���ر����س���م���ي���ة  ال�����وف�����ود 

وكافة  وف���ن���ي���ة،  اإداري��������ة  واأج����ه����زة 
اأع�ساء اللجان العاملة، 

الباراملبية  " اللجنة  حر�س  واأك��د 
الكويتية للرماية  "  على امل�ساركة 
لريا�سة  ال���س��ت��ح��ق��اق��ات  ك��اف��ة  يف 
البطولت  ول����س���ي���م���ا  ال����رم����اي����ة 
بطولة  ومنها  ال��ك��ب��رية،  ال��دول��ي��ة 
العامل للرماية الباراملبية 2022 
مب���دي���ن���ة ال���ع���ني ل����زي����ادة خ����ربات 

وحتقيق  الكويتي  املنتخب  لعبي 
م����راك����ز م���ت���ق���دم���ة، ف�������س���اًل عن 
ال��ت��واج��د م��ع الأ���س��ق��اء على ار�س 

زايد اخلري طيب اهلل ثراه.
وعن تاأهل البطل الباراليمبي عبد 
دورة  اإىل  ال��ع��ري��اين  ���س��ل��ط��ان  اهلل 
 ،2024 الباراملبية  باري�س  العاب 
املطريي:   ، ال���ع���زي���ز  ع��ب��د  ي���ق���ول 
ول�سعب  الإم��ارت��ي  لبطلنا  ن��ب��ارك 
هو  ال��ع��ري��اين  ال�سقيق،  الإم�����ارات 
يناف�س  ب��ارال��ي��م��ب��ي  ع���امل���ي  ب��ط��ل 
الأوىل يف كل  امل��راك��ز  ع��ل��ى  دائ��م��ا 
فيها،  ي�������س���ارك  ال���ت���ي  ال���ب���ط���ولت 
عاملية،  ق��ي��ا���س��ي��ة  ارق������ام  وي��ح��ق��ق 
باري�س  يف  ال��ت��وف��ي��ق  ل���ه  ون��ت��م��ن��ى 
جميعا  العرب  طموحات  وحتقيق 

والو�سول ملن�سة التتويج . 
املنتخب  لع���ب���ي  اأن  اىل  واأ�����س����ار 
ال��ك��وي��ت��ي اك��ت�����س��ب��وا اخل�����ربه من 
العامليني  ب��ال��الع��ب��ني  الح��ت��ك��اك 
ن��ت��ائ��ج م��ب�����س��رة باخلري  وح��ق��ق��وا 
الأمر الذي يجعلنا ندعم الفريق 
التدريبات  باخلربات وباملزيد من 
الأمر الذي يجعلنا نخطط لرفع 
كفاءة املنتخب الوطني بامل�ساركات 

القادمة.

•• اأبوظبي- وام:

اليوم  ال���وط���ن���ي  م��ن��ت��خ��ب��ن��ا  ي��ل��ت��ق��ي 
الأرجنتني  منتخب  م��ع  الأرب���ع���اء 
ودي��ا على ا�ستاد حممد بن زاي��د يف 
 7:30 ال�ساعة  اأبوظبي،  العا�سمة 
اإطار  يف  وذل���ك  الإم�����ارات،  بتوقيت 
الأرجنتني  م��ن��ت��خ��ب  ا����س���ت���ع���دادات 
العامل  ك����اأ�����س  ن���ه���ائ���ي���ات  خل���و����س 
له  الأخ���رية  ال��ربوف��ة  يف   ،2022
ق��ب��ل امل�����س��ارك��ة يف امل��ون��دي��ال، فيما 
الإم��ارات للمرحلة  ي�ستعد منتخب 
 3 خ��و���س  تت�سمن  وال��ت��ي  امل��ق��ب��ل��ة 
بطولت هي كاأ�س اخلليج العربي " 
اآ�سيا،  غرب  خليجي 25" وبطولة 

وبطولة كاأ�س اأمم اآ�سيا.
وانهي منتخب الإمارات ا�ستعداداته 
املرتقبة  ل��ل��م��ب��اراة  ال��ث��الث��اء  ام�����س 
رودلفو  الأرج��ن��ت��ي��ن��ي  اأع���ل���ن  ح��ي��ث 
����س���اب���ق عن  اأرواب�����اري�����ن�����ا يف وق�����ت 
ا�ستعدادا  لع��ب��ا   24 ت�سم  ق��ائ��م��ة 
يخو�س  ال���ذي  احل����ايل،  للمع�سكر 
م����ن خ���الل���ه م�����ب�����اراة الأرج���ن���ت���ني 
الأحد  ي��وم  وكازاخ�ستان  الأرب��ع��اء، 
امل���ق���ب���ل، وت�����س��م ال��ق��ائ��م��ة ك���ل من 
ع��ل��ي خ�سيف،  ال�����س��ام�����س��ي،  حم��م��د 
خالد  جميل،  اأح��م��د  عي�سى،  خالد 

الظنحاين، خليفة احلمادي، �ساهني 
عبد الرحمن، عبد ال�سالم حممد، 
�سالح،  احل�����س��ن  ال��ع��ط��ا���س،  خ��ال��د 
ع��ب��د ال��ع��زي��ز ه��ي��ك��ل، م��اج��د ح�سن، 
رم�سان،  اهلل  ع��ب��د  را����س���د،  م��اج��د 
يحيى  �ساملني،  علي  اهلل حمد،  عبد 
الزعابي، حارب عبد  نادر، طحنون 
كايو  ليما،  فابيو  �سالح،  علي  اهلل، 
ويحيى  م���ب���خ���وت  ع���ل���ي  ك����ان����ي����دو، 

الغ�ساين.
اأجرى  الإم���ارات قد  وك��ان منتخب 
الفرعي  امل���ل���ع���ب  ع���ل���ى  ت���دري���ب���ات���ه 
يف  الريا�سية  زاي���د  مدينة  ل���س��ت��اد 
الث���ن���ني يف  الأول  اأم�������س  اأب��وظ��ب��ي 
اإطار ا�ستعداداته للقاء، فيما جري 

تدريبه اخلتامي ام�س الثالثاء.
الأرجنتني  م��ن��ت��خ��ب  اأج������رى  ك��م��ا 
على  الإثنني  الأول  اأم�س  تدريباته 
و�سط  اأبوظبي  يف  نهيان  اآل  ا�ستاد 
ح�������س���ور ج���م���اه���ريي جت������اوز 11 
اجلن�سيات،  األ��ف متفرج من جميع 
ح�سروا خ�سي�سا ملتابعة اأبرز جنوم 
اأبرز النجم ليونيل مي�سي،  الفريق 
واأنخيل دي ماريا، حيث ركز مدرب 
ال���ف���ري���ق ل��ي��ون��ي��ل ���س��ك��ال��وين على 

التدريبات اخلفيفة.
واأك���ت���م���ل���ت ب��ع��ث��ة الأرج���ن���ت���ني بعد 

و���س��ول لع��ب��ي��ه��ا ي���وم اأم�����س الأول 
الفريق  يخو�س  اأن  قبل  الث��ن��ني، 
حيث   ، اأم�����س  املفتوحة  ال��ت��دري��ب��ات 
اعتبارا  الأرجنتني  بعثة  توافد  ب��داأ 

من يوم اجلمعة املا�سي.
الأرجنتني  منتخب  قائمة  وت�سم 
26 لعبا  العامل  كاأ�س  امل�ساركة يف 
هم : اإمييليانو مارتينيز، جورنيمو 
اأرم����اين حلرا�سة  ف��رام��ك��و  رول��ل��ي، 

املرمى، وللدفاع جونزالو مونتيال، 
كري�ستيان رومريو، جريمان بيزيال، 
لي�ساندرو  اأوت��ام��ي��ن��دي،  نيكول�س 
مارتينيز، ماركو�س اأكونا، نيكول�س 
ناهويل  فوي�س،  خوان  تاغليافيكو، 
رودريغو  الو�سط  خط  ويف  مولينا، 
ماك  باريدي�س،  لياندرو  ب��اأول،  دي 
األي�ستري، األيخاندرو غوميز، جايدو 
اإيزيكل  اإنزو فرينانديز،  رودريغيز، 

ليونيل  ول���ل���ه���ج���وم  ب���ال����س���ي���و����س، 
اأنخيل  مارتينيز،  لوت���ارو  مي�سي، 
جونزالي�س،  نيكول�س  م��اري��ا،  دي 
األ��ف��اري��ز، خ��واك��ني كوريا،  خ��ول��ي��ان 

باولو ديبال.
ومن املتوقع اأن تكون مباراة منتخب 
الإمارات هي الودية الأخرية لنجم 
ليونيل مي�سي مع منتخب  الفريق 
الن�سخة  اأن  اأع���ل���ن  ب��ع��دم��ا  ب�����الده، 

احل��ال��ي��ة م��ن ك��اأ���س ال��ع��امل �ستكون 
الأخرية له مع املنتخب.

وي����خ����و�����س م��ن��ت��خ��ب الأرج����ن����ت����ني 
ال����ع����امل �سمن  ك����اأ�����س  م���ن���اف�������س���ات 
كل  ت�سم  وال��ت��ي  الثالثة  املجموعة 
وبولندا،  واملك�سيك  ال�سعودية  من 
ال�سعودي  امل��ن��ت��خ��ب  ي���واج���ه  ح��ي��ث 
من   22 ي��وم  م�سواره  انطالقة  يف 

ال�سهر اجلاري.

توا�سل مناف�سات بطولة العامل للرماية الباراملبية 2022 مبدينة  العني 

بولندا حت�سد اأول ذهبية يف البطولة وكوريا واأوكرانيا والهند يوا�سلن ح�سد امليداليات امللونة 

اليوم.. منتخبنا يواجه نظريه الأرجنتيني وديا 
على ا�ستاد حممد بن زايد

•• اأبوظبي-وام:

البطولت  يف  خ��ا���س  باهتمام  دائ��م��ا  الأر�����س  �ساحب  م�ساركة  جت��ت��ذب 
البطولة  اأدائ����ه يف  ك��ون  ال��ع��امل  ك��اأ���س  ب��ط��ولت  ال��ك��ربى، ويف مقدمتها 

ونتائجه من عوامل النجاح املوؤثرة على كافة امل�ستويات. 
على   2022 العامل  كاأ�س  فعاليات  القطري  املنتخب  يخو�س  وعندما 
لي�س  واأن���ه  خا�سة  بالطبع  كبري  باهتمام  م�ساركته  �ستحظى  اأر���س��ه، 
بطولت  يف  له  الأوىل  امل�ساركة  �ستكون  واإمن��ا  فح�سب  للبطولة  م�سيفا 

كاأ�س العامل. 

ويتطلع الفريق بالطبع اإىل ترك ب�سمة جيدة تتنا�سب مع فرتة الإعداد 
التي خا�سها لهذه البطولة على مدار �سنوات. 

على  ليو�سع  امل�سيف  البلد  ممثل  كونه  من  القطري  املنتخب  وا�ستفاد 
اأبريل  من  الأول  يف  اأقيمت  التي  القرعة  خ��الل  الأوىل  املجموعة  راأ���س 

املا�سي. 
وو�سعته  اللعبة،  عمالقة  م��ن  ع��دد  مواجهة  ع��ن  بهذا  الفريق  وابتعد 
وال�سنغال  هولندا  منتخبات  م��ع  ن�سبيا  متوازنة  جمموعة  يف  القرعة 

والإكوادور. 
اإىل  املجموعة  ه��ذه  من  القطري  املنتخب  عبور  مفتاح  اأن  امل��وؤك��د  وم��ن 

الأدوار الإق�سائية يكمن يف املباراة الفتتاحية التي يلتقي فيها املنتخب 
الإكوادوري يوم الأحد املقبل. 

ومت��ث��ل امل��ب��اري��ات الف��ت��ت��اح��ي��ة دائ��م��ا ���س��رب��ة ب��داي��ة مهمة يف م��ث��ل هذه 
يف  متدرجني  اختبارين  بعدها  �سيخو�س  الفريق  اأن  خا�سة  البطولت 
ال�سعوبة اأمام نظرييه ال�سنغايل بطل اأفريقيا والهولندي الذي ي�سعى 
ل�ستغالل هذه الن�سخة للمناف�سة على اللقب العاملي الذي مل يحرزه من 
قبل.  وكان املنتخب القطري بداأ الإعداد مل�ساركته يف البطولة منذ �سنوات 
النجاحات،  بع�س  حقق  الالعبني  م��ن  جيل  لتكوين  جل��اأ  حيث  طويلة 
من  العديد  اكت�سب  كما   2019 اآ�سيا  كاأ�س  بلقب  الفوز  مقدمتها  ويف 

اخل��ربات عرب م�ساركاته يف بطولت عديدة من بينها بع�س البطولت 
عرب بطاقات دعوة مثل كاأ�س اأمم اأمريكا اجلنوبية )كوبا اأمريكا( 

والآن، يتاأهب املنتخب القطري مل�ساركة تاريخية يخترب بها فرتة الإعداد 
الطويلة التي مر بها حتت قيادة مدربه الإ�سباين فيليك�س �سان�سيز، الذي 
بف�سل  احلالية  الفرتة  حتى  معه  وظل   2017 يف  الفريق  قيادة  توىل 

ب�سماته مع الفريق ومنها الفوز بكاأ�س اآ�سيا. 
ويربز من جنوم املنتخب القطري حتت قيادة �سان�سيز كل من املعز علي 
مهاجم الفريق وح�سن الهيدو�س واأكرم عفيف وعبد الكرمي ح�سن وعبد 

العزيز حامت وكرمي بو�سياف وحار�س املرمى �سعد ال�سيب. 

كاأ�س العامل 2022.. الأر�س واجلمهور وال�ستقرار الفني اأ�سلحة املنتخب القطري يف املونديال 

•• اأبوظبي-وام:

اإبراهيم  احلكم  بقيادة  العربية  م�سر  جمهورية  من  حتكيم  طاقم  يدير 
ونظريه  الوطني  منتخبنا  من  كال  جتمع  التي  الودية  املباراة  الدين  نور 

الأرجنتيني، اليوم على ا�ستاد حممد بن زايد.
وي��ع��اون احل��ك��م اإب��راه��ي��م ن��ور ال��دي��ن ك��ل م��ن اأح��م��د ح�سام ال��دي��ن "حكم 
زكريا  وحممود  "حكم م�ساعد ثان"  اأبوزيد  اأول" و�سامي حممد  م�ساعد 
حكم  احلربي  رابع" وحممد  ال�سمراين"حكم  وماجد  رابع"،  "حكم  البنا 

م�ساعد فيديو.

»املحرتفني« تعلن عن الفائزين يف اجلولة 
العا�سرة مببادرة »دوري اجلماهري«

•• اأبوظبي- وام:

اأع��ل��ن��ت راب��ط��ة امل��ح��رتف��ني الإم��ارات��ي��ة، ع��ن ال��ف��ائ��زي��ن مب��ب��ادرة "دوري 
اجلماهري"، يف اجلولة العا�سرة لدوري اأدنوك للمحرتفني، وفق الآلية 
اجلديدة للمو�سم الريا�سي 2022-2023، حتفيزاً للم�سجعني على 

دعم وم�ساندة اأنديتهم على مدار اجلولت.
وخ�س�ست الرابطة جوائز لالأندية الأكرث ح�سوًرا جماهريًيا؛ يف فئتي 

»النادي امل�سيف« و»النادي ال�سيف« بكل جولة.
وفاز باملركز الأول يف فئة النادي امل�سيف نادي اجلزيرة، بجائزة قيمتها 
الفئة نادي ال�سارقة،  نف�س  يف  الثاين  باملركز  فاز  فيما  درهم،  األف   60

بجائزة قيمتها 40 األف درهم.
الأول،  املركز  الوحدة  ن��ادي  ح�سد  ال�سيف«،  »النادي  فئة  �سعيد  وعلى 
املركز  على  العني  فريق  ح�سل  فيما  دره���م،  األ��ف   40 قيمتها  بجائزة 

الثاين، بجائزة قيمتها 30 األف درهم.

طاقم حتكيم من م�سر يدير لقاء 
منتخبنا الوطني مع الأرجنتني
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الفجر الريا�ضي

•• دبي-الفجر

العربية  للخيول  دب��ي  مربط  �سجل 
املو�سم  خ������الل  ج����ي����دة  اإجن������������ازات 
و�سول   ،2022 الأخ���ري  اخل��ارج��ي 
اإىل املحطة قبل الأخ��رية يف بطولة 
اجل���دي���دة ال���دول���ي���ة ب��ال��ت��زام��ن مع 
باململكة  للجديدة  الفر�س  معر�س 
النهائية  امل��ح��ط��ة  وق��ب��ي��ل  امل��غ��رب��ي��ة، 
للمو�سم ببطولة العامل التي �ستقام 
اإىل   17 م��ن  الفرن�سية  بالعا�سمة 

نوفمرب.   19
امل���ح���ل���ي ملربط  اأك������د الإن�����ت�����اج  وق�����د 
دب��ي خ��الل امل��و���س��م اخل��ارج��ي قوته 
ال��ن��وع��ي��ة وج���ودت���ه ال��ف��ائ��ق��ة، وحاز 
النفي�سة  امل���ع���ادن  م���ن  ك��ب��ريا  ع����ددا 
واألقاب الأف�سلية، مما منحه موقع 
التي  العاملية  امل��راب��ط  اأع��ت��ى  ت�سدر 
ناف�ست على الألقاب ب�سرا�سة تنا�سب 
الإن���ت���اج ال��ع��امل��ي احل����ايل. ك��م��ا مكن 
تذوق  املرابط من  ع��ددا من  املربط 
اعتمادها  م��ن خ���الل  ال��ت��م��ي��ز  ط��ع��م 
وهو  للمربط،  املتميز  الإن��ت��اج  على 
اإنتاج مل يتوقف اختياره كرهان رابح 
م�ستوى  وتطوير  الألقاب  اإح��راز  يف 

اجلودة يف امل�سهد العاملي املعا�سر.
الأول تاريخيا

لهذا  ال��دول��ي��ة  م�����س��ارك��ات��ه  اأوىل  يف 
بطولة  يف  دب��ي  مربط  تاألق  املو�سم، 
جلمال  ال���دول���ي���ة  ف��ي�����س��وف��ي��و  درع 
اخليل العربية 2022 التي اأقيمت 
باإيطاليا، حيث نال املهر املتميز دي 

فارع ذهبية املهور. 
 ويف واحدة من اأقوى ثالث بطولت 
اأك�����د م���رب���ط دب����ي عالمته  ع���امل���ي���ة، 
املربط  بو�سفه  املتميزة  التاريخية 

البطولة منذ  ب��األ��ق��اب  ف��وزا  الأك���رث 
عاما   30 ق��ب��ل  دورات����ه����ا  ان���ط���الق 
اإليها  اأ����س���اف  ل��ق��ب��ا،   33 ب��ر���س��ي��د 
األ��ق��اب��ا جديدة  ال����دورة الأخ����رية  يف 
القيا�سي  م��وق��ع��ه  ع��ل��ى  ل��ي��ح��اف��ظ 

باملركز الأول تاريخيا. 
الرغم  على  جيدة  احل�سيلة  وكانت 
امل��ت��وق��ع ل�سبب  اأق���ل م��ن  م��ن كونها 
قاهر. فقد اأحرز بطل العامل الفحل 
اأي��ق��ون��ة الإنتاج  ���س��رار وه��و م��ن  دي 
�سراج  ال��ف��ح��ل دي  ال��ع��امل��ي اجل��دي��د 
والفر�س العاملية اإف تي �سيال ذهبية 
املهور، ونالت املهرة دي جنالء وهي 
املهرات  ف�سية  �سراج  دي  من  اأي�سا 
املهرة  اكتفت  ح��ني  يف  ال�سنة،  بعمر 
بالو�سافة  ال��ن��ه��ائ��ي  يف  جن���الء  دي 
بر�سيد  املناف�سات  يف  تفوقها  رغ��م 
دي  الفحل  وع��زز  نقطة.   93.42
�سراج احل�سور الإنتاجي ملربط دبي 
بي�سان  دي  العاملية  البطلة  ب��اإح��راز 
للمهرات  راأ�س  اأف�سل  الذهب ولقب 
انتقال  م��ع  وذل���ك  ال�����س��ن��ت��ني،  بعمر 
ملكيتها اإىل مربط ال�سقب القطري 
ال�����ذي اأع���ل���ن م���دي���ره ال���ع���ام خالد 
�سكره  م��ع  بي�سان  دي  �سم  اجلهني 

وتقديره ملربط دبي.
وك��ع��ادت��ه حقق م��رب��ط دب��ي يف ختام 
ال��دول��ي��ة يف دورتها  ب��ط��ول��ة م��ن��ت��ون 
األقاب الأف�سلية،  الأخرية عددا من 
ل��ق��ب اأف�����س��ل م��رب��ي وم��ال��ك، ولقب 
مع  البطولة  يف  منتج  فحل  اأف�سل 
دي �سراج ابن اأيقونة الإنتاج العاملي 
ر�سيم.  اإل  اإي���ه  اإف  الفحل  املعا�سر 
للمهرات  راأ���س  اأف�سل  لقب  نال  كما 
بعمر ال�سنة وكان من ن�سيب املهرة 
اأف�سل  اإك�����س��ب��و، ول��ق��ب  ال��واع��دة دي 

راأ�س للمهور بعمر ال�سنتني مع املهر 
الفر�س  وع����ززت  ���س��رار،  ال��ع��امل��ي دي 
هنايا  مل��رب��ط  امل��م��ل��وك��ة  ع���زي���زة  دي 
الإنتاجية  ال��ع��الم��ة  ال�����س��وي�����س��ري 
راأ�س  اأف�سل  لقب  بنيلها  دبي  ملربط 

لالأفرا�س فوق 8 �سنوات.

�سرتوهن الذهبية
الأمل���ان���ي���ة  ����س���رتوه���ن  ب���ط���ول���ة  ويف 
دب��ي ح�سوره  ج��دد مربط  الدولية، 
والف�سة  ال����ذه����ب  ب��ن��ي��ل��ه  امل��ت��م��ي��ز 
والربونز، واأكد كرمه الإنتاجي مبنح 
ب�سماته  من  بع�سا  العاملية  املرابط 
دي  الفاتنة  املهرة  متكنت  الذهبية. 
جهراء من اإحراز امليدالية الذهبية. 
كما متكن املهر دي را�سل، من الفحل 
امليدالية  نيل  من  ر�سيم  اإل  اإي��ه  اإف 
امل��ه��ر دي فارع  ث���م ع����زز  ال��ف�����س��ي��ة. 
الربونزية  بانتزاع  امل��رب��ط  ح�سيلة 
واثق.  بتاألق  را�سل  دي  رفيقه  خلف 
ومتكن اإنتاج مربط دبي من ت�سجيل 
ب�سمته مع الفر�س دي نوا�سي التي 
الأوروبي  دانوبيو�س  مربط  منحت 
ف�سية الأفرا�س ولقب اأف�سل حركة 

فر�س يف البطولة.

بريق براغ وبريغامو
الذهبي  دب��ي ح�سوره  واأع��اد مربط 
حقق  التي  الدولية  ب��راغ  بطولة  يف 
اأف�سلية  فيها على مدى 10 �سنوات 
امل��ع��ادن والأل��ق��اب، ب��اإح��راز ذهبيتني 
على  حم��اف��ظ��ا  وب��رون��زي��ة،  وف�سية 
اإل  اإي����ه  اإف  ال��ذه��ب��ي��ة م���ع  ���س��ورت��ه 
مثل  اأ�سماء  �سطرتها  والتي  ر�سيم، 
امل���ه���رور وامل���ه���رات دي ج��ه��راء ودي 
ودي  مم��ي��زة  ودي  غ���رام  ودي  غالية 

يارا ودي ابن ر�سيم ودي �سعلة ودي 
�سام. 

وتوزعت الألقاب بني ذهبية املهرات 
ابنة دي  را�سيل  ال�سنة مع دي  بعمر 
�سراج، واملهر دي فنان باإحرازه ذهبية 
را�سل  دي  امل��ه��ر  متكن  فيما  امل��ه��ور، 
الف�سي، وهو من  اللقب  اإح��راز  من 
فحل الإنتاج العاملي املعا�سر اإف اإيه 
�سناين  املهرة دي  وع��ززت  ر�سيم.  اإل 
كما  املهرات،  دبي بربونزية  ح�سيلة 
من  وهي  ظهرية  دي  املهرة  اأ�سافت 
ال��ف��ح��ل دي ���س��راج امل��م��ل��وك��ة لرتكي 
حممد عبد الرحمن عثمان ميدالية 
املحلي  الإنتاج  ح�سنات  اأكدت  ف�سية 

لدبي.
ال���دول���ي���ة  ب���ريغ���ام���و  ب���ط���ول���ة  ويف 
اأن  دب��ي  م��رب��ط  ا�ستطاع  ب��اإي��ط��ال��ي��ا، 
النوعية  الإن��ت��اج��ي��ة  م��ك��ان��ت��ه  ي��وؤك��د 
منذ  بتميز  توقيعها  على  داأب  التي 
بنيله ذهبية  خا�سة، وذلك   1917
املهر دي �ساهني. ولفت  الأمهار مع 
الأنظار  ر���س��ي��م  اإل  اإي���ه  اإف  ال��ف��ح��ل 
املرابط  م��ن  ال��ع��ددي  ملجد  كم�سدر 
يف البطولة كما يف �سابقتها، باإحراز 
الفحل  م���ن  ن��رج�����س��ي��ة  دي  امل���ه���رة 
ملربط  امل��م��ل��وك��ة  ر���س��ي��م  اإل  اإي����ه  اإف 
للمرة  الذهب  البولندي  لوبو�سينيا 
الأف��را���س مع  ب��رون��زي��ة  ث��م  الثانية، 
اإيه  اإف  الفحل  دي م��ودي وه��ي من 

اإل ر�سيم.

قيادة "كل االأمم" 
يف الن�سخة 38 من بطولة كاأ�س كل 
اأكد مربط  اأملانيا،  2022 يف  الأمم 
كاأف�سل  ال��ت��اري��خ��ي��ة  ق���ي���ادت���ه  دب����ي 
واأف�سل  البطولة  ت��اري��خ  يف  م��رب��ط 

م��رب��ط يف ال��ع��امل. وق��د مت ل��ه ذلك 
وكاأ�سني  ذهبيتني  كاأ�سني  ب��اإح��رازه 
ف�سيتني، ولقب اأف�سل مربط منتج، 
لالأبطال  منتج  فحل  اأف�سل  ولقب 
كان من ن�سيب فحل الإنتاج العاملي 
اجلديد املتميز دي �سراج ابن اأيقونة 
اإف  الفحل  املعا�سر  العاملي  الإن��ت��اج 
يتقا�سم  لزال  ال���ذي  ر�سيم  اإل  اإي���ه 
اأجماد  �سراج  مع وريثه احليوي دي 
ج��ودة الإن��ت��اج. كما ق��اد مربط دبي 
دول��ة الإم��ارات اإىل نيل لقب اأف�سل 
الأمم.  ب����ني  وم����ال����ك  م����رب����ي  ب���ل���د 
اإجناز  حتقيق  م��ن  مكنته  ح�سيلة 
البطولة  ت��اري��خ  يف  ج��دي��د  ق��ي��ا���س��ي 
من  مت��ك��ن  ع��ام��ا.  ع��ل��ى م���دى 38 
كاأ�س  ب���اإح���راز  الكا�سحة  ال�سيطرة 
ذهبية مع املهرة دي جنلة وهي من 
الو�سافة  �سراج، وف�سية  الفحل دي 
مع �سقيقتها دي ر�سيل. وتاألق املهر 
دي �سرار وهو من الفحل دي �سراج 
وال��ف��ر���س ال��ع��امل��ي��ة ال��ع��ت��ي��دة اإف تي 
���س��ي��ال، ب��ام��ت��ي��از ذه��ب��ي خ��ا���س، ومل 
يجد له من مناف�س يف امليدان غري 
نال  ال��ذي  �سهار  دي  الو�سيف  املهر 

الكاأ�س الف�سية.
اأ�سبح  ال������ذي  دب�����ي  م���رب���ط  اإن����ت����اج 
واأ����س���ح���ى ح���دي���ث جم��ت��م��ع اخليل 
ح�سوره  �سجل  ال��ع��امل،  يف  العربية 
 2022 الأمم  ك��ل  ك��اأ���س  بطولة  يف 
مانحا  الإنتاجي،  الداعم  زاوي��ة  من 
املرابط  م��ن  للعديد  اأجم���اده  بع�س 
ال�سقب  م����رب����ط  م���ن���ه���ا  ال���ع���امل���ي���ة؛ 
ال�سوي�سري  هنايا  ومربط  القطري 
البولندي  ل���وب���وت�������س���ي���ا  وم�����رب�����ط 
ال�سعودي  العلي  �سامي  وعبدالعزيز 

ومربط عجمان.

االأول يف اجلديدة 
ويف البطولة الدولية جلمال اخليل 
معر�س  م��ع  ت��زام��ن��ت  ال��ت��ي  العربية 
املغربية،  باململكة  للجديدة  الفر�س 
كال  �سمت  قوية  اإماراتية  مب�ساركة 
م���ن م���رب���ط دب����ي وم���رب���ط عجمان 
وم��رب��ط الأري����ام وم��رب��ط اجلواهر، 
اح��ت��ل م��رب��ط دب���ي امل��رك��ز الأول يف 
الوطنية  املرابط  مت�سدرا  البطولة 

والدولية امل�ساركة. 
املهرة  م��ن  ك��ل  ال��ذه��ب لدبي  وحقق 
كالورز،  روي��ال  الفحل  دي نهب من 
الفحل  م�����ن  ������س�����رط  دي  وامل�����ه�����ر 
اإيه ذهبية. واأحرزت  اإي  اإك�سكاليبور 
الأفرا�س  ف�سية  رمي��ة  دي  ال��ف��ر���س 
بينما  �سراج،  دي  العاملي  الفحل  من 
نال ملهر "ا�س ام م�سهور من الفحل 

دي �سراج واململوك لل�سيخ �سعيد بن 
جمعة اآل مكتوم برونزية املهور.

واأث���ب���ت م��رب��ط دب���ي م��ك��ان��ت��ه ودوره 
ال���ق���ي���ادي ل��ل��ح�����س��ور الإم�����ارات�����ي يف 
ال���ب���ط���ول���ة، ب��ت��ح��ق��ي��ق خ��ي��ول��ه لقب 
الدول  البطولة بني  اأعلى معدل يف 
املتبارية، ليقود الإمارات للتمركز يف 

ال�سدارة واحتالل املركز الأول.
دبي يف قمة العامل

�سفته  لتاأكيد  دب��ي  مربط  ويتاأهب 
 2022 العامل  بطولة  يف  القيادية 
�ساعات  �سوى  عنها  ليف�سلنا  التي 
ال�سابقة  ال��ن�����س��خ��ة  يف  ن�����ال  ح���ي���ث 
الإنتاجي  ب�����دوره  خ��ا���س��ا  اع���رتاف���ا 
اأف�سل  لقب  مبنحه  وذل��ك  النوعي، 
ولقب  الرابعة،  للمرة  ومنتج  مربي 
اأف�����س��ل ف��ح��ل م��ن��ت��ج جم�����ددا وك���ان 

العاملي  الإن��ت��اج  اأي��ق��ون��ة  ن�سيب  م��ن 
ر�سيم،  اإل  اإي���ه  اإف  الفحل  املعا�سر 
وكان  منتجة  ف��ر���س  اأف�����س��ل  ول��ق��ب 
اإيلي  م���ن ن�����س��ي��ب ال��ف��ر���س ال���ول���ود 

فالمينكا.
ك��م��ا مت��ك��ن م��رب��ط دب���ي م��ن ح�سد 
ذه��ب��ي��ت��ني ث��م��ي��ن��ت��ني؛ اأوله����م����ا مع 
البطل  م��ن  وه��ي  بي�سان  دي  امل��ه��رة 
العاملي الفحل دي �سراج، والثانية مع 
املهر دي �سرار من الفحل دي �سراج. 
كما اأحرز الكاأ�س الربونزية مع املهر 
اإيه  اإف  الفحل  من  وه��و  �سيماز  دي 
دبي  مربط  اإنتاج  و�سجل  ر�سيم.  اإل 
م��زي��دا م��ن الإجن�����ازات ال��ذه��ب��ي��ة يف 
البطولة مع املهر دي مزيان اململوك 
من  وه��و  الفل�سطيني  ال�سيخ  ملربط 

الفحل اإف اإيه اإل ر�سيم .

•• دبي -وام:

ينظم احتاد الإمارات للتن�س مناف�سات الن�سخة الع�سرين من 
بطولة دبي - ال�سوق احلرة لل�سباب خالل الفرتة من 14 اإىل 
 14 119 لعبا ولعبة من  اجلاري، مب�ساركة  نوفمرب   19

دولة من حول العامل. 
دبي،  يف  �سن  ت��وب  اأك��ادمي��ي��ة  البطولة  مناف�سات  وت�ست�سيف 

ويقام نظام البطولة بخروج املغلوب و�سول للمباراة النهائية 
التي �ستقام يوم ال�سبت املقبل. 

الرو�سي  ومنهم  مميزين  لعبني  م�ساركة  البطولة  وت�سهد 
والملاين  فا�سيليف  الك�سندر  والبلغاري  بي�سونوف  دمييرتي 
ي�����س��ارك م��ن الإم������ارات م����روان نا�سر  ك����ارل لب��ي��زي��ك بينما 

املرزوقي. 
والفرن�سية  �ستيفانيا  داري��ا  الرومانية  ت�سارك  البنات  فئة  ويف 

اإىل لعبات واع��دات مثل الهندية �سمرية  اإ�سافة  ليا باثيلري، 
باهوا والرو�سية انا كي�سيلياك. 

ال��ع��ام لحتاد  الأم���ني  امل��رزوق��ي  اأك��د نا�سر يو�سف  م��ن جانبه 
البطولة  ملناف�سات  �سن  ت��وب  اأكادميية  ا�ست�سافة  اأن  التن�س 
وامل�ساركة يف تنظيمها يج�سد قيمة التعاون امل�سرتك بني احتاد 
لتحقيق  �سعيا  مظلته  حتت  تعمل  التي  والأك��ادمي��ي��ات  التن�س 

الهدف الأ�سمى وهو النهو�س بريا�سة التن�س. 

قال جناح املنتخب الربازيلي رافينيا، اإن كاأ�س العامل 
ال�سعب  لتوحيد  رائ��ع��ة  فر�سة  قطر،  يف  ال��ق��دم  لكرة 
الربازيلي، وا�ستدعى ذكريات الفوز باللقب لآخر مرة 

يف 2002.
لأول  ال��ربازي��ل  ملنتخب  ان�سم  ال��ذي  رافينيا  ي�سارك 
كاأ�س  يف   ،2021 الأول(  )ت�����س��ري��ن  اأك��ت��وب��ر  يف  م���رة 

العامل للمرة الأوىل.
ناديه  موقع  م��ع  مقابلة  يف  بر�سلونة  لع��ب  واأ���س��اف 
الإ�سباين: "جاهز لكاأ�س العامل، واجتهد من اأجل اأ�سل 
البدنية  الناحية  �سواء من  باأف�سل حال ممكن  هناك 
اأ�سبه بفريق فائز وطموح يريد  الأج��واء  الذهنية،  اأو 

ح�سد اللقب، هناك حالة اإيجابية داخل الفريق".
هو  كالربازيل  ففريق  �سغط،  ب��اأي  اأ�سعر  "ل  وت��اب��ع: 
مر�سح دائم للفوز باللقب، اأو اأي بطولة اأخرى ي�سارك 
�ساحب  فريق  لأن��ن��ا  طبيعية  اجلماهري  رغبة  فيها، 

كفاءة كبرية واأ�سماء �سهرية".

ال��ف��وز 2-0 على  وق���ال ال��الع��ب 25 ع��ام��اً م��ت��ذك��راً 
اليابان  يف  النهائي  يف  رون��ال��دو  ثنائية  بف�سل  اأملانيا، 
اأن  ال��ط��ب��ي��ع��ي  "من   :2002 يف  اجل��ن��وب��ي��ة  وك���وري���ا 
ت��ري��د اجل��م��اه��ري ف���وز ال���ربازي���ل بلقبها ال�����س��اد���س يف 
كاأ�س العامل ونحن اأي�ساً، ل اأتذكر الكثري من ن�سخة 
�سعوراً  ك��ان  لكنه  العمر،  �سغري  كنت  لأن��ن��ي   2002
ك��ان��وا يحت�سنون  ال��ربازي��ل��ي��ني  ك��ل  ل ميكن و���س��ف��ه، 
اأمام  نحن  الآن  متحدين،  وك��ان��وا  البع�س  بع�سهم 

فر�سة رائعة لتكرار ذلك".
وي��اأم��ل راف��ي��ن��ي��ا، ال���ذي اأح���رز خم�سة اأه����داف يف 11 
كاأ�س  ت�سفيات  يف  ث��الث��ة  منها  املنتخب  م��ع  م��ب��اراة 
العامل، يف تكرار اإجناز 2002 عندما نالت الربازيل 

لقبها اخلام�س وهو رقم قيا�سي.
ما  ���س��اأك��رر  ال��ع��امل  بكاأ�س  فزنا  اإذا  "اأعدكم  واأ���س��اف: 
فعلته عندما جنح ليدز يف البقاء يف الدوري، �ساأ�سري 

على ركبتي بطول امللعب".

»دويل املالكمة« يعتمد تعيني احلكم الإماراتي �سلطان 
الوايل لإدارة نزالت بطولة العامل يف اإ�سبانيا

•• اأبوظبي-وام:

اعتمد الحتاد الدويل للمالكمة اختيار احلكم الإماراتي 
الدويل �سلطان الوايل للم�ساركة كحكم حمايد يف بطولة 
العامل للمالكمة التي �ستقام يف اإ�سبانيا خالل الفرتة من 

اجلاري. نوفمرب   27 وحتى   16
واأك�����د ح�����س��ن احل���م���ادي الأم�����ني ال���ع���ام لحت����اد الم�����ارات 
الوايل  �سلطان  الإم���ارات���ي  احل��ك��م  اخ��ت��ي��ار  اأن  للمالكمة 
ك��ح��ك��م حم���اي���د يف اأك�����رب حم��ف��ل ع���امل���ي ل��ل��م��الك��م��ة يعد 
بتمكني  كثريا  اهتمت  التي  الإم��ارات��ي��ة  للمالكمة  اإجن���ازا 
اأو  الدولًة خالل الفرتة الأخ��رية �سواء كانوا حكاما  اأبناء 

مدربني، من خالل عقد الدورات وور�س العمل التاأهيلية 
الدورات  يف  بامل�ساركة  لهم  وال�سماح  ال��دول��ة،  داخ���ل  لهم 
اأ���س��ب��ح ل��دى الإم����ارات ع��دد من  املتقدمة ب��اخل��ارج، حتى 

نخبة احلكام واملدربني احلا�سلني على اأعلى ال�سهادات.
وقال احلمادي : " ثقتنا بال حدود يف حكمنا الدويل �سلطان 
الإم����ارات يف بطولة  يكون خ��ري ممثل ملالكمة  اأن  ال���وايل 
املالكمة  لنجاحات  ام��ت��دادا  ي��ك��ون  واأن  باإ�سبانيا،  ال��ع��امل 
الإماراتية يف ح�سورها القوي على امل�سهد العاملي، خا�سة 
بعد اأقل من اأ�سبوعني على ا�ست�سافة الإمارات لكوجنر�س 
الحتاد الدويل للمالكمة يف دبي والذي و�سع النقاط فوق 

احلروف للت�سورات امل�ستقبلية لتطوير اللعبة".

قبيل بطولة العامل بباري�ض 2022

مربط دبي ي�سجل مو�سما خارجيا متميزا

للتن�س  دبي  بطولة  يف  ي�ساركون  لعبًا   119

هذا ما �سيفعله رافينيا اإذا توجت 
»ال�سامبا« بلقب كاأ�س العامل
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هدف  منها  جاء  التي  اإنيي�ستا  لأندري�س  احلا�سمة  التمريرة  �ساحب  الأذه��ان  يف  �سيبقى 
ظفرت به اإ�سبانيا بكاأ�س العام عام 2010. ي�ستعيد �سي�سك فابريغا�س يف مقابلة مع 

وكالة فران�س بر�س ن�ساأة هذا النت�سار، حلظات ال�سك واليقني، ولكن اأي�ساً ب�سمة 
جناحه املطبوعة يف الذاكرة الإ�سبانية.

�س: يف العام 2010، كانت اإ�سبانيا املر�سح الأوفر حظاً...
ج: "بعد اللقب الأوروبي يف العام 2008 وموؤهالتنا املثالية، كان لدى الكثري منا، 
ونحن يف مقتبل العمر، �سخ�سية قوية وعرفنا كيف نفوز. لقد كنا فريقاً حقيقياً، 

قوياً جداً. مل يقل اأحد ذلك، ولكننا عرفنا اأنه كانت لدينا فر�سة فريدة".
�س: ملاذا �سّجلتم اإذاً بداية �سيئة جداً اأمام �سوي�سرا )�سفر1-(؟

ج: "كانت اخل�سارة مبثابة �سدمة. لكن رغم التوترات، مل يكن هناك �سك. 
كانت لدينا ثقة. اأف�سل الفرق هي تلك التي لديها اأفكار وا�سحة للعب، 

حيث ُيحّدد دور اأي �سخ�س يف اأي حلظة. كان رّد فعل الفريق جيداً 
جداً. خارج امللعب، كنا متحدين. ما زلنا كذلك. وعلى اأر�س امللعب، 

عرف كل منا مهمته".
�س: ما كان دورك؟ج: "لقد ك�سرت عظمة �ساقي يف بداية ني�سان/
اأب��ري��ل. ف��رن��ان��دو ت��وري�����س خ�سع جل��راح��ة يف ال��رك��ب��ة، واأ�سيب 

اإىل مدريد ملتابعة  باأوتار الركبة. كنا نذهب كل �سهر  اإنيي�ستا 
قال:  بنا.  بو�سكي  ديل  في�سنتي  )امل��درب(  اآمن  تعافينا. لطاملا 
اأنني  اأخ��ربين  الت�سكيلة+.  يف  ف�ستكونون  متاماً،  تعافيتم  +اإذا 
ال��ع��امل بهذه  ك��اأ���س  ال��ث��اين ع�سر. لقد ع�ست  ال��رج��ل  ���س��اأك��ون 
اأو الربتغال. و�سد  اأمام �سوي�سرا  األعب  اأن  الطريقة، من دون 
هي  م��ا  لها".�س:  ت��ع��ر���س��ت  ���س��رب��ة  ب�سبب  األ��ع��ب  مل  اأمل��ان��ي��ا، 

اللحظات احلا�سمة؟
يوم  ت�سيلي،  م��ب��اراة  قبل  الأوىل  حلظتني.  اأذك���ر  زل��ت  "ل  ج: 
يف  املو�سيقى  اإىل  ن�ستمع  �سعيداً،  فريقاً  كنا  املطلق.  ال�سغط 
امللعب، كان اجلميع مركزاً ومتوتراً.  احلافلة. ويف طريقنا يف 

خ�سرنا.  ل��و  ب�سدة  �سينتقدوننا  ال��ع��ام  وال���راأي  ال�سحافة  كانت 
فاأجاين دل بو�سكي )املدرب( عندما قال +اخل�سارة ل تعني �سيئا. 

ثمة امور اهم يف احلياة+ كيف ميكن ان يقول ذلك؟ اخل�سارة كانت 
�ستكون كارثية! يف الواقع كان يقول لنا +انتم فريق كبري، دعوا ال�سغوط 

جانبا لكي ت�ستفيدوا من الوقت احلايل+. اما اللحظة الثانية، فكانت قبل 
ثمة  بان  اثبتت  املباراة  تلك  منر.  ان  علينا  يتعني  كان  الباراغواي،  �سد  املباراة 

على  لكننا ح�سلنا  قويا،  املناف�س  الفريق  كان  واخل�سارة.  الفوز  بني  رفيعا  خيطا 
حظ البطال".

كنت �ساحب التمريرة احلا�سمة لهدف دافيد فيا...
كان يل تاأثري يف املباريات الثالث: ت�سيلي، الباراغواي وهولندا. عندما اهدر ت�سابي 
ارتكاب خطاأ �سدي، لكن  الكرة ايل ومت  ارت��دت  الباراغواي،  ركلة ج��زاء �سد  الون�سو 
احلكم مل يحت�سبها خمالفة. انه قرار ف�سيحة. لكن بف�سل ت�سايف وانيي�ستا جنحنا يف 
التفوق. يف املباراة النهائية �سد هولندا، كان بامكان الخرية الفوز، على الرغم من 
انه لو كانت تقنية فيديو احلكم امل�ساعد موجودة لكانت انهت املباراة بثمانية لعبني 
بعد العتداء الذي مت على انيي�ستا والون�سو من قبل هايتينغا وفان بومل ودي يونغ. 

بداأت تلك املباراة ب�سكل جيد. انها احدى املباريات التي كان يل اكرب تاأثري يف م�سريتي. 
لكن احلار�س ابعد ت�سديدتي )94(، كان بالمكان ان اأكون انا )بطل املباراة(.

تبقى انت �ساحب التمريرة احلا�سمة لهدف الفوز...
اجلميع كان يريد ان يكون القوى من اجل م�ساعدة املنتخب. الالعب الطموح ل يفكر 

دائما +اأنا الف�سل+، يف املقابل، كنا منلك اجلراأة للتفكري +اليوم ل احد ي�ستطيع التغلب 
علينا+. بال�سافة اىل املوهبة، كنا دائما نكافح على ار�سية امللعب. عام 2008 )الفوز بكاأ�س 

اوروبا(، كان ال�سرارة، اما عام 2010 فكان انت�سار الن�سوج. ثم ت�سبح التوقعات اعلى. هذا المر 
ي�ساعدك على البقاء يف اعلى م�ستوى. املناف�سون يحرتمونك لكنهم يريدون ا�سقاطك. ما فعلناه ذو قيمة 

2012، اجلميع يريد قتلك. الفوز املتوا�سل ل  2010، اجلميع كان يريد الفوز عليك. عام  كبرية. عام 
يقدر بثمن!".

ما يبقى لك من هذا النت�سار؟
اياها. يتذكرون كل  التي منحاناهم  بامل�ساعر  النا�س دائما  انه الجمل، عندما تعتزل، تبقى الذكريات. يذكرك 

�سيء. انه اجمل �سيء يف العامل.

اأنه  رون��ال��دو  كري�ستيانو  الربتغايل  النجم  ك�سف 
يونايتد،  مان�س�سرت  ق��ب��ل  م��ن  "باخليانة"  ���س��ع��ر 
وبع�س  ه��اغ  تن  اإري��ك  الهولندي  اأن مدربه  زاع��ًم��ا 
الإنكليزي  ال��ن��ادي  يف  التنفيذيني  امل�سوؤولني  كبار 
يحاولون اإجباره على اخلروج من "اأولد ترافورد" 

يف مقابلة نارية اأجراها الأحد.
وتراجع دور ال�"دون" الفائز بجائزة الكرة الذهبية 
"ال�سياطني احلمر" منذ  ت�سكيلة  م��رات يف  خم�س 
تويل تن هاغ القادم من اأياك�س اأم�سرتدام امل�سوؤولية 

يف �سهر اأيار/مايو املا�سي.
وقال رونالدو عن تن هاغ يف مقابلة مع الإعالمي 
بري�س م��ورغ��ان "لي�س ل��دّي الح���رتام ل��ه لن��ه ل 

يظهر اأي احرتام يل".
ال���ذي ي�ستعد  واأ���س��اف ال��الع��ب ال��ب��ال��غ 37 ع��ام��اً 
"لي�س  2022 يف قطر  خلو�س نهائيات مونديال 
فقط املدرب، بل اأي�سا �سخ�سني او ثالثة يف النادي. 

�سعرت باخليانة".
م�����س��وؤول��ون تنفيذيون  ك��ان  اإذا  ع��ّم��ا  ���س��وؤال��ه  وع��ن��د 
رئ��ي�����س��ي��ون يف ال���ن���ادي ي�����س��ع��ون لإخ����راج����ه، اأج����اب 
الربتغايل "نعم، �سعرت باخليانة و�سعرت اأن هناك 
لي�س  هنا،  يريدونني  ل  ال��ذي��ن  ال�سخا�س  بع�س 

فقط هذا العام اإمنا العام املا�سي اأي�ساً".
واأ�سدر النادي بياًنا يف وقت لحق من يوم الثنني 
التغطية  ي��ون��اي��ت��د  م��ان�����س�����س��رت  "تابع  ف��ي��ه  ق����ال 
كري�ستيانو  اأج��راه��ا  مقابلة  بخ�سو�س  الإعالمية 
ال��ت��اأك��د من  بعد  رد  ال��ن��ادي يف  �سينظر  رون���ال���دو. 

احلقائق الكاملة".
ال�ستعداد  ع��ل��ى  ت��رك��ي��زن��ا  "يظل  وت���اب���ع 

وموا�سلة  امل��و���س��م  م��ن  ال��ث��اين  للن�سف 
ال���زخ���م والإمي������ان والإل���ف���ة ال��ت��ي يتم 

ب���ن���اوؤه���ا ب���ني ال��الع��ب��ني وامل����درب 
واملوظفني وامل�سجعني".

وعاد رونالدو اىل �سفوف يونايتد يف اآب/اأغ�سط�س 
من يوفنتو�س اليطايل.  2021

يف  ال�سابق  ال�سباين  ري��ال مدريد  ينجح جنم  ومل 
يف  وحت��دي��داً  يونايتد  م��ع  املا�سي  اأجم���اد  ا�ستعادة 
حقبة املدرب ال�سطوري ال�سكتلندي ال�سري األيك�س 
النكليزي  ال����دوري  بلقب  ف���از  ح��ني  ف��ريغ��ي�����س��ون، 

ثالث مرات، اإ�سافة اىل لقب دوري ابطال 
للمرة  الذهبية  الكرة  وج��ائ��زة  اوروب���ا 

الوىل يف م�سريته عام 2008.
يف  ه���دف���اً   24 ت�سجيله  ورغ����م 
جميع امل�سابقات املو�سم املا�سي، 
ع���ان���ى ال�����س��ي��اط��ني احل���م���ر من 
مو�سم م�سطرب اأنهاه يف املركز 
ال�ساد�س يف الربميريليغ ليخفق 

يف التاأهل اىل دوري البطال.
اآنذاك  اإعالمية  تقارير  وذك��رت 

اّن رون���ال���دو ح����اول الن��ت��ق��ال قبل 
بداية املو�سم غري اّن اتفاقاً مل يح�سل 

مع اأي ناد.
ال�سري  رح��ي��ل  "منذ  رون��ال��دو  واردف 

األيك�س، مل اأر تقدماً يف النادي. 

مل يتغرّي �سيئاً".
عدت  ال�سبب  لهذا  للنادي.  الف�سل  "اأريد  وتابع 
حت�سل  ا�سياء  هناك  لكن  يونايتد.  مان�س�سرت  اىل 
على  القمة  ب��ل��وغ  على  ت�ساعدنا  ول  ال��ن��ادي  داخ���ل 
اأر�سنال  وح��ت��ى  ليفربول  �سيتي،  مان�س�سرت  غ���رار 
يف ال��وق��ت احل���ايل...ن���اد بهذا 
يكون  ان  ي��ج��ب  احل���ج���م 
الوائل  الثالثة  بني 
ولال�سف  ب����راأي����ي 

لي�س كذلك".

•• دبي -وام: 

 8 الفرتة من  ت�ست�سيف دبي خالل 
مناف�سات  امل��ق��ب��ل  دي�سمرب   16 اإىل 
القدم  لكرة  دبي  �سوبر  كاأ�س  بطولة 
اآل  ا���س��ت��اد  ت��ق��ام، على  ال��ت��ي   2022
م��ك��ت��وم ب��ن��ادي ال��ن�����س��ر مب�����س��ارك��ة 4 
ف��رق اأوروب��ي��ة ك���ربى، ه��ي ليفربول 
�سي  واإي  الإجن���ل���ي���زي���ني  واآر����س���ن���ال 
م��ي��الن الإي���ط���ايل، واأومل��ب��ي��ك ليون 

الفرن�سي. 
تقام  ال���ت���ي   - ال��ب��ط��ول��ة  وت��ت�����س��م��ن 
بن  ال�سيخ حمدان  �سمو  رعاية  حتت 
حممد بن را�سد اآل مكتوم ويل عهد 
دبي وبتنظيم جمل�س دبي الريا�سي، 
�سبورت�س”  اإت�������س  اإم  “اأي  و���س��رك��ة 
الفرق  ب���ني  م���ب���اري���ات   4 اإق����ام����ة   -
بكامل  �سي�ساركون  ال��ذي��ن  املتبارية 
ملنتخبات  املن�سمني  غ��ري  جنومهم، 

بلدانهم. 
وجت���م���ع امل�����ب�����اراة الف���ت���ت���اح���ي���ة بني 
8 دي�سمرب  ي���وم  ل��ي��ون  اآر���س��ن��ال م��ع 
 11 املقبل، وليفربول مع ليون يوم 
م��ن ن��ف�����س ال�����س��ه��ر، ث��م اآر���س��ن��ال مع 
وتختتم  دي�سمرب،   13 ي��وم  م��ي��الن 

ميالن  مع  ليفربول  بلقاء  البطولة 
تكون هناك  ول��ن  دي�سمرب،   16 ي��وم 
الفريقني  ب�����ني  جت���م���ع  م����ب����اري����ات 

الإجنليزيني ليفربول واآر�سنال. 
اأع�����ل�����ن ع�����ن ذل�������ك خ�������الل م����وؤمت����ر 
الثالثاء  اأم�����س  ظ��ه��ر  ع��ق��د  �سحفي 
�سعادة  بح�سور  بدبي،  الن�سر  بنادي 
اأم��ني ع��ام جمل�س دبي  �سعيد ح��ارب 
الريا�سي، و�سعادة مروان بن غليطة 
الن�سر،  ن���ادي  اإدارة  جمل�س  رئ��ي�����س 
و�سعادة اأحمد خوري نائب رئي�س اأول 
طريان الإمارات للعمليات التجارية.  
امل����وؤمت����ر عن  الإع��������الن خ�����الل  ومت 
احل�������س���ول ع��ل��ى م���واف���ق���ات الحت����اد 
الدويل لكرة القدم )فيفا( والحتاد 
)يويفا(  ال����ق����دم  ل���ك���رة  الأوروب����������ي 
اإي  والحت��اد الآ�سيوي لكرة القدم ) 
البطولة،  ه��ذه  اإقامة  على  �سي(  اأف 
بكامل  الأرب����ع����ة  ال���ف���رق  مب�����س��ارك��ة، 
حيث  الفنية،  واأج��ه��زت��ه��م  جنومهم 
�ستكون هذه البطولة مبثابة مع�سكر 
ل�ستكمال  ا���س��ت��ع��داداً  ���س��ت��وي  اإع����داد 
ختام  بعد  الأوروب��ي��ة  املحلية  املوا�سم 

املونديال. 
واأع��������رب ����س���ع���ادة ���س��ع��ي��د ح�������ارب، يف 

الإم����ارات  اأن��ب��اء  ل��وك��ال��ة  ت�سريحات 
دبي  با�ست�سافة  �سعادته  ع��ن  )وام( 
الكربى،  ال��ك��روي��ة  ال��ب��ط��ول��ة  ل��ه��ذه 
التي ي�سارك فيها 4 من اأقوى الفرق 
والتي  الأوروبية،  القارة  �سعيد  على 
جت�سد قدر ومكانة دبي على خريطة 

الريا�سة العاملية. 
وقال : ناأمل اأن تكون هذه البطولة 
الريا�سي  امل�سهد  يف  اأ�سا�سية  ركيزة 
مكانة  تر�سيخ  يف  وت�سهم  ال�����س��ت��وي 
ملا متتلكه  عاملية مف�سلة  دبي وجهة 
حل�سور  وق���������درات  اإم����ك����ان����ات  م����ن 

ك��ربى ال��ف��رق التي ت��زوره��ا يف فرتة 
املباريات  وخ��و���س  للتدريب  ال�ستاء 
يف  ح�سورها  ت��ع��زز  ال��ت��ي  التناف�سية 

امل�سهد الكروي”. 
دبي  " ما يعزز من مكانة  واأ���س��اف: 
ودول��ة الإم���ارات هو ع��دد البطولت 

العاملية  ال���ري���ا����س���ي���ة  وال���ف���اع���ل���ي���ات 
القدم  ك����رة  امل��ت��ن��وع��ة يف  وال���دول���ي���ة 
الدولة  ت�ست�سيفها  ال��ت��ي  وغ��ريه��ا، 
ككل يف هذا التوقيت من العام، وهو 
املتميزة  الريا�سية  اللوحة  يكمل  ما 

للدولة على اخلريطة العاملية". 

م���ن ج��ه��ت��ه ع���رب ���س��ع��ادة م�����روان بن 
نادي  با�ست�سافة  فخره  عن  غليطة 
الن�سر لهذه البطولة الكربى، والتي 
مالعب  درة  على  مبارياتها  �ستقام 
الإمارات وهو ا�ستاد اآل مكتوم، التحفة 
الريا�سية املعمارية املتميزة.  وقال: 
نهجه  على  الن�سر  ن��ادي  "يحافظ 
والفرق  ال��ن��ج��وم  ك��ب��ار  ا�ست�سافة  يف 
العاملية عرب تاريخه، مثلما فعل من 
قبل عندما ا�ست�ساف نادي �سانتو�س 
الكبري  ال��ن��ج��م  ب��ق��ي��ادة  ال���ربازي���ل���ي 
املا�سي،  القرن  �سبعينيات  يف  بيليه، 
واأي�سا  ل���ي���ف���رب���ول،  ن�����ادي  وك���ذل���ك 
افتتاح  كان حا�سرا يف  ال��ذي  اأر�سنال 
ا�ستاد اآل مكتوم بحلته اجلديدة عام 
2019، وهاهو يعود اإليه جمدداً".  
نادي  اإدارة  جمل�س  رئ��ي�����س  واع��ت��رب 
احلدث  ه��ذا  ا�ست�سافة  اأن  الن�سر، 
���س��ي��ك��ون مبثابة  ال���ع���امل���ي،  ال����ك����روي 
فر�سة للرتويج للريا�سة الإماراتية 
ولنادي الن�سر وا�ستاد اآل مكتوم على 
وج���ه ال��ت��ح��دي��د، وا���س��ت��ق��ط��اب مزيد 
وجود  ظل  يف  خا�سة  اجلماهري  من 
برنامج فعاليات م�ساحب للبطولة.  
بدوره قال �سعادة اأحمد خوري : " اإن 

رعاية �سمو ال�سيخ حمدان بن حممد 
البطولة  لهذه  مكتوم،  اآل  را�سد  بن 
و�سركائنا  الإم������ارات  ط���ريان  ودع���م 
الآخ���ري���ن ي��وؤك��د م���دى ع��زم��ن��ا على 
ا�ستثنائية  ال���ب���ط���ول���ة  جن���ع���ل  اأن 
اأن  اإىل  بالإ�سافة  امل�ساركني،  جلميع 
ا�ست�سافة اأندية كبرية بهذا امل�ستوى 
ُي��ع��ُد اإ���س��اف��ة ك��ب��رية لأي م��دي��ن��ة يف 
رائ���ع���ة جلماهري  وف��ر���س��ة  ال���ع���امل، 
هذه الأندية من داخ��ل وخ��ارج دولة 
الإمارات لال�ستمتاع بتجارب مذهلة 

داخل امللعب وخارجه". 
واأو�سح اأنه مت ال�ستقرار على اإقامة 
الفرق،  جميع  مب��واف��ق��ة  ال��ب��ط��ول��ة، 
على  يح�سل  ح��ي��ث  ال��ن��ق��اط  ب��ن��ظ��ام 
لقب البطولة الفريق الأكرث ح�سداً 
للنقاط، م�سريا اإىل اأن هناك تن�سيقا 
مع احتاد الإمارات لكرة القدم حول 
اإم��ك��ان��ي��ة ال���س��ت��ع��ان��ة ب��اأط��ق��م حتكيم 
اإماراتية لإدارة مباريات يف البطولة. 
تتطلع  الإم������ارات  ط����ريان  اأن  واأك����د 
لتكون داعما وراعيا لأي فريق عامل، 
مرحلة  ال��ب��ط��ول��ة  ه����ذه  ت��ك��ون  واأن 
ب��داي��ة ت��ع��اون م��ع امل��زي��د م��ن الفرق 

الكربى. 

ليفربول واآر�سنال وميالن وليون يتناف�سون على كاأ�س �سوبر دبي 

فابريغا�س.. ب�سمة جناح 
مطبوعة يف مونديال 2010

 رونالدو يك�سف عن تعّر�سه للخيانة وحماولة الإبعاد من يونايتد 

قطر  مل��ون��دي��ال  حت�سرياته  ال��ق��دم  ل��ك��رة  ال�سعودي  املنتخب  يختتم 
2022، عندما يواجه كرواتيا الأربعاء على ملعب الأمري في�سل بن 

فهد بالريا�س يف مباراة ودية دولية هي الأوىل بني املنتخبني.
الأوىل  كانت  مراحل،  ثالث  عرب  العامل  "الأخ�سر" لكاأ�س  وا�ستعد 
كانت  بينما  ودي���ة،  م��ب��اري��ات   4 خاللها  ول��ع��ب  اإ�سبانيا  يف  والثانية 
اأقام مع�سكراً  اأبوظبي، حيث  الإماراتية  العا�سمة  الثالثة يف  املرحلة 
5 مباريات ودي��ة فاز يف اثنتني وتعادل  25 يوماً خا�س خالله  ملدة 

يف ثالث.
وت�سارك ال�سعودية يف كاأ�س العامل للمرة ال�ساد�سة، اأف�سلها يف الأوىل 

عام 1994 عندما بلغت دور ال�16.
اأمام الأرجنتني  اأوىل مبارياتها يف املونديال الثالثاء املقبل  تخو�س 
�سمن مناف�سات املجموعة الثالثة التي ت�سم اأي�ساً املك�سيك وبولندا.

وكان الفرن�سي هريفيه رونار املدير الفني لل�سعودية، اأعلن اجلمعة 
املا�سي عن القائمة النهائية التي �سمت 7 لعبني �سبق لهم امل�ساركة 

يف املونديال املا�سي عام 2018 يف رو�سيا.
وّجه رونار ر�سالة حتفيزية لالعبني الذي وقع عليهم الختيار، قال 
فيها "و�سفوها باأنها لعبة تافهة، كرة م�ستديرة مليئة بالهواء، لكنها 
غريت كل القواعد، غريت التاريخ، حولتني اإىل حمارب، يحارب من 

اأجل اأحالمك واأحالمهم، هذه ال�سعلة بداخلك، ل ت�ست�سلم اأبداً، يوماً 
ما �ستح�سل على فر�ستك، وحينها �ستلعب من اأجل عائلتك، من اأجل 

وطنك واجلميع �سرياك، وحينها �ستعلم اأنك ت�ستحق اأن تكون هنا".
"�ستنغم�س يف هذه اللعبة، و�ستكون حلياتك معنى، لأنك دائماً  تابع 
لديك الدافع، و�ستعلم باأن العامل �سيختربك، ولكن ثق باأن اأقدامك 
�ستحملك دائماً، لأن هذه اللعبة حمورها احلركة بالأقدام والتقدم 
لالأمام، والتقدم مع فريقك للقمة، البع�س عليه اأن يهاجم، والبع�س 
عليه اأن يحمي ويراقب، والبع�س عليه اأن يحافظ، والبع�س عليه اأن 
يدافع، وكما يقول ال�سوت الذي يرتدد دائماً داخل راأ�سي، اإىل الأمام 

اأيها املحاربون".
التي �سيعتمد عليها  الأ�سا�سية  بالعنا�سر  اأن يزج رونار  املنتظر  ومن 
يف املباريات الر�سمية، ل�سيما بعد تعايف �سلمان الفرج و�سلطان الغنام 

و�سالح ال�سهري من الإ�سابات وو�سولهم اىل اجلاهزية.
وكان املهاجم فهد املولد ا�سُتبعد عن ت�سكيلة بالده "كاإجراء احرتازي" 

الأحد ب�سبب ق�سية من�سطات، وا�ستدعي نواف العابد بدل منه.
املباراة  فيعترب  الأخ����رية،  الن�سخة  و�سيف  ال��ك��روات��ي،  املنتخب  اأم���ا 
23 اجلاري �سمن  اختباراً منا�سباً قبل مواجهة املنتخب املغربي يف 

جمموعة �ساد�سة ت�سم اأي�ساً بلجيكا وكندا.

ال�سعودية ت�ستقبل كرواتيا وديًا 



بيزو�س يعتزم التربع برثوته للجمعيات اخلريية 
التربع  بيزو�س عن عزمه  امللياردير جيف  اأم��ازون  اأع��رب موؤ�س�س 
مبعظم ثروته جلمعيات خريية، خالل مقابلة مع �سبكة "�سي اإن 

اإن" ُعر�ست الثنني.
ورداً على �سوؤال حول ما اإذا كان يخطط للتربع مبعظم ثروته وهو 

على قيد احلياة، اأجاب بيزو�س ب� "نعم".
58 عاماً  البالغ  الأعمال  بها رجل  التي يفيد  الأوىل  امل��رة  وه��ذه 
بت�سريح مماثل علناً. ومل ي�سر بيزو�س يف حديثه اإىل "ذي غيفينغ 
بافيت وبيل  الأمريكيان وارن  اأطلقها  ت�سكل مبادرة  بليدج" التي 
على  امل��الي��ني  اأ���س��ح��اب  ت�سجيع  اإىل  وت��ه��دف   2010 ع��ام  غايت�س 

التربع باأكرث من ن�سف ثرواتهم للجمعيات اخلريية.
وتبلغ ثروة جيف بيزو�س حالياً 124 مليار دولر، مما يجعله رابع 

اأغنى �سخ�س يف العامل، بح�سب "بلومربغ".
بو�ست" اليومية  "وا�سنطن  �سحيفة  اأي�ساً  بيزو�س  جيف  ويحوز 
بيزو�س  و"�سندوق  الف�سائية  لل�سناعات  اأوريجن"  "بلو  و�سركة 
عام  امل��ل��ي��اردي��ر  اأطلقه  وال���ذي  الأر����س  لكوكب  املخ�س�س  اإيرث" 
2020 خم�س�ساً له ع�سرة مليارات دولر. ويرغب رجل الأعمال 
يف �سمان اأن ُت�ستخدم تربعاته باأف�سل طريقة ممكنة. وقال خالل 
�سان�سيز  �سريكة حياته لورين  اإىل جانب  التي ظهر فيها  املقابلة 

الأمر. بهذا  للقيام  الإمكانات" الالزمة  نعزز  "نحن 

زفاف رئا�سي يف البيت الأبي�س
ي�ستعد البيت الأبي�س قريبا ل�ست�سافة زفاف رئا�سي جديد، حيث 

ي�سهد زواج حفيدة الرئي�س الأمريكي جو بايدن.
ال�سبت  اجلنوبية  احلديقة  يف  نيل  وبيرت  بايدن  نعومي  وت��ت��زوج 
القادم فيما �سيكون حفل الزفاف التا�سع ع�سر الذي ي�سهده البيت 

الأبي�س على مدار تاريخه.
�سديق  ع��رب  عاما"   25" نيل  على  عاما"   28" نعومي  وتعرفت 
م�سرتك قبل نحو 4 �سنوات يف نيويورك، وقال البيت الأبي�س اإن 

عالقتهما ا�ستمرت منذ ذلك احلني.
نيل  اأم��ا  ب��اي��دن،  هانرت  ووال��ده��ا  ب��اي��دن حمامية  نعومي  وتعمل 
و�سيقيم  بن�سلفانيا،  بجامعة  احلقوق  كلية  يف  موؤخرا  تخرج  فقد 

العرو�سان يف وا�سنطن.
ي�سار اإىل اأن 9 من اأ�سل 18 حفل زفاف موثقة يف البيت الأبي�س 
كانت لبنات روؤ�ساء، اآخرهم تري�سيا ابنة الرئي�س ريت�سارد نيك�سون 

عام 1971، وليندا ابنة الرئي�س ليندون جون�سون عام 1967.
كليفالند  غروفر  الأ�سبق  الأمريكي  الرئي�س  عقد  اأن  �سبق  كما 

قرانه هناك اأي�سا اأثناء توليه من�سبه، وحتديدا عام 1886.

جينيفر اأني�ستون تفجع بوفاة والدها
جون  وال���ده���ا،  ب��وف��اة  اأن��ي�����س��ت��ون  جينيفر  ال��ع��امل��ي��ة  املمثلة  فجعت 
عن   ،"Days Of Our lives" اأنطوين اأني�ستون بطل م�سل�سل
عمر يناهز ال� 89 عاماً. و�ساركت جينيفر اجلمهور جمموعة �سور 
جتمعها بها مبختلف مراحل حياتها، وعلقت بكلمات موؤثرة: "اأبي 
العزيز، جون اأنطوين اأني�ستون. كنت واحد من اأجمل الأ�سخا�س 
اجلنة   اإىل  رحلت  اأن��ك  اهلل  اإىل  ممتنة  اأن��ا  حياتي،  يف  م��رت  التي 
دون اأمل. رحلت يف ال� 11 من ال�سهر ال� 11، دائماً تختار التوقيت 
تواريخ حياتي،  اأهم  التاريخ من  �سي�سبح هذا  الآن  الأف�سل. من 

�ساأحبك حتى نهاية العامل. ل تن�َس اأن متر".
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

عدد �سكان العامل يتخطى 8 مليارات ن�سمة 
لالأمم  التابعة  ال�سكان  �سعبة  تقديرات  بح�سب  الثالثاء،  اأم�س  مليارات  ثمانية  عتبة  العامل  �سكان  ع��دد  يتجاوز 

املتحدة.
وقال الأمني العام لالأمم املتحدة يف بيان اإن "هذه العتبة فر�سة لالحتفال بالتنوع والتطّور مع مراعاة امل�سوؤولية 

امل�سرتكة للب�سرية جتاه الكوكب".
اأكرث بف�سل حت�سن خدمات  النا�س باتوا يعّمرون  اأن  اإذ  الب�سرية  اإىل تطور  ال�سكاين  وترجع الأمم املتحدة النمو 

ال�سحة العامة والتغذية والنظافة ال�سخ�سية والأدوية.
كما اأن الأمر ياأتي ثمرة لرتفاع معدلت اخل�سوبة، خ�سو�سا يف بلدان العامل الأكرث فقرا، ومعظمها يف منطقة 

اإفريقيا جنوب ال�سحراء، ما يعّر�س اأهداف التنمية اإىل اخلطر.
وفاقم النمو ال�سكاين التداعيات البيئية للتنمية القت�سادية.

لكن فيما يخ�سى البع�س من اأن يتجاوز عدد ثمانية مليارات ن�سمة اإمكانيات الكوكب، ي�سري معظم اخلرباء اإىل اأن 
امل�سكلة الأكرب تكمن يف ال�ستهالك املفرط للموارد من قبل الأ�سخا�س الأكرث ثراء.
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وائل ج�سار يوجه ر�سالة اإىل جمهوره امل�سري
الكلمات عرّب  بهذه  املوت"..  قلبي حتى  �سيظل يف  امل�سري  للجمهور  حبي 
املطرب اللبناين، وائل ج�سار، عن حبه لل�سعب امل�سري، وذلك يف ت�سريحات 
ملوقع "�سكاي نيوز عربية"، حتدث خاللها عن جديد اأعماله، وراأيه يف عدد 
من الق�سايا املطروحة على ال�ساحة، ل �سيما فيما يتعلق باأغاين "الراب".
بداية، اختار وائل ج�سار و�سف "م�سوار كفاح" تعبريا عن م�سريته الفنية، 
مردفا: "هذا اأكرث عنوان يعرب عن م�ساعب وحتديات واإجنازات م�سواري، 
واحلمد هلل حققت معظم طموحاتي؛ لكن ي�سعى الفنان دائما ويبحث عن 

التطّور والختالف يف اأعماله، ليح�سد جناحا اأكرب".
"لو  اأغ��ان��ي��ه  اأح���دث  ال��ت��ي ح�سدتها  الأف��ع��ال  ب���ردود  �سعادته  واأك���د ج�سار 
"اأ�سعدين  تخا�سمني"، والتي طرحت على موقع يويتوب موؤخرا، قائال: 
اجليد  العمل  النهاية  ويف  الدائم،  الدعم  على  جمهوري  واأ�سكر  التفاعل، 
يفر�س نف�سه على ال�ساحة الفنية". ويف �سياق اآخر، ك�سف املطرب اللبناين، 
ال�31 يف  بدورته  العربية  املو�سيقى  اأ�سباب عدم م�ساركته يف مهرجان  عن 
م�سر،. وقال: "قررت البتعاد يف الدورة ال� 31 للمهرجان، بعد م�ساركتي 4 

�سنوات متتالية، وهذا رقم كبري و�سرف اأ�سكر عليه اإدارة املهرجان".

بريندا يفوز بجائزة مهرجان الأردن امل�سرحي 
اأف�سل  بجائزة  �ساهل  اأم��ني  اأح��م��د  للمخرج  ب��رين��دا  املغربي  العر�س  ف��از 
الأردن  ملهرجان  والع�سرين  التا�سعة  ال���دورة  يف  متكامل  م�سرحي  عر�س 

امل�سرحي التي اأ�سدل ال�ستار عليها اأم�س الأول الثنني.
وذهبت جائزة الإخراج منا�سفة اإىل علي البلو�سي من الكويت عن عر�س 

"الطوافة". عر�س  عن  الأردن  من  اجلراح  ال�ساد�س" و�سفاء  "الطابور 
كما فاز منا�سفة بجائزة اأف�سل ممثل حممود الزغول من الأردن عن دوره 
يف عر�س "فا�سل زمني" ويا�سر جماهد من م�سر عن دوره يف عر�س "ليلة 
اأف�سل ممثلة عن  العراقية �سهى �سامل على جائزة  القتلة" بينما ح�سلت 

دورها يف عر�س "خالف".
والعر�س  ال�سينوغرافيا  ب��ج��ائ��زة  القتلة"  "ليلة  امل�����س��ري  ال��ع��ر���س  وف���از 
جلنة  منحت  بينما  م�����س��رح��ي،  ن�����س  اأف�����س��ل  "خالف" ب��ج��ائ��زة  ال��ع��راق��ي 
التحكيم جائزتها اخلا�سة للموؤلفة الأردنية ر�سا املليفي عن ن�س م�سرحية 

"الطوافة".
وزيرة  وقامت  ال��ع��ام،  ه��ذا  املهرجان  يف  م�سرحية  عرو�س  ع�سرة  و�ساركت 
امللكي  الثقايف  املركز  يف  اجل��وائ��ز  بت�سليم  النجار  هيفاء  الأردن��ي��ة  الثقافة 
بعدما األغت الوزارة مرا�سم حفل اخلتام ب�سبب نباأ وفاة امل�سرحي الأردين 

جاي لينو ي�ساب 
بجروح خطرة 

الأمريكي  ال���ربام���ج  م���ق���دم  ُن���ق���ل 
عاماً"   72" ل��ي��ن��و  ج���اي  ال�����س��ه��ري 
نتيجة  الث���ن���ني  امل�����س��ت�����س��ف��ى  اإىل 
اإ�سابته بحروق خطرة بعدما �سّب 
حريق يف اإحدى �سياراته، لكّنه اأّكد 
الفكاهي  واأ���س��ي��ب  "بخري".  اأن����ه 
برنامج  تقدمي  �سابقاً  ت��وىّل  ال��ذي 
بحّبه  وامل���ع���روف  �سو"  "تونايت 
ل��ع��امل ال�������س���ي���ارات، ب���ج���روح عقب 
ا�ستعال النريان يف اإحدى �سياراته 
امل��رك��ون��ة داخ���ل م����راآب ت��اب��ع ل��ه يف 

لو�س اأجنلي�س.
واأ����س���ار ل��ي��ن��و ل��ف��ران�����س ب��ر���س اإىل 
ت�ستغرق  ق���د  ���س��ف��ائ��ه  ع��م��ل��ي��ة  اأن 
اأ�سبوعني، م�سيفاً "اأُ�سبت بحروق 
خزان  يف  �سّب  حريق  نتيجة  بالغة 
اإىل  و�ساأحتاج  بخري.  اأن��ا  ال��وق��ود. 
لأ�ستعيد  اأ����س���ب���وع���ني  اأو  اأ����س���ب���وع 

ن�ساطي".
واأفاد موقع "تي ام زد" باأّن النريان 
ا�ستعلت يف اإحدى �سياراته مما اأدى 
اإ���س��اب��ة اجل��ان��ب الأي�����س��ر من  اإىل 

وجهه  دون ت�سرر عينه واأذنه.
وقد األغى لينو ح�سوره اإىل اإحدى 
الأحد  فيغا�س  ل���س  يف  املنا�سبات 
ب�سبب "حالة طبية طارئة" متنعه 
جملة  نقلت  م��ا  على  ال�سفر،  م��ن 

"بيبل".
برنامج  تقدمي  لينو  ج��اي  وت���وىّل 
جلوين  خ���ل���ف���اً  �سو"  "تونايت 
البارز  الأم��ريك��ي  ال�سم  كار�سون، 
ال�����ربام�����ج احل����واري����ة  اأي���������س����اً يف 

الأمريكية.

حيلة ت�ستخدمها كيت ميدلتون 
عند ارتداء اأحذيتها 

ت�����س��ت��ه��ر اأزي������اء اأم�����رية وي��ل��ز كيت 
باأنها مزيج من املالب�س  ميدلتون 
التقليدية  والأزي����������اء  ال���ف���اخ���رة 
راقية  واإك�����س�����س��وارات  عنا�سر  م��ع 
مرتبطة مبن�سبها امللكي، وعندما 
يتعلق الأمر بالأحذية، تتطلع كيت 

اإىل املزيد من اخليارات الراقية.
وت�����س��م جم��م��وع��ة الأح���ذي���ة التي 
عالمات  وي���ل���ز  اأم�������رية  مت��ت��ل��ك��ه��ا 
قبيل  م�������ن  ف�������اخ�������رة  جت�������اري�������ة 
 Rupert و   Jimmy Choos
 Gianvito و   Sanderson's
Rossi و L.K. ومع ذلك، فاإن ما 
قد ل يدركه حمبو اأ�سلوب كيت هو 
يختلف  الأم���رية  ح��ذاء  مقا�س  اأن 

بني كل هذه العالمات التجارية.
بثالثة  ح���ذاءه���ا  ك��ي��ت  وت�����س��رتي 
و6.  و5.5   5 خم��ت��ل��ف��ة:  اأح����ج����ام 
للغاية:  ب�سيط  وال�سبب وراء ذلك 
حذاء  م��ق��ا���س  ويختلف  ال���راح���ة.  
ك���ي���ت م����ن ع����الم����ة جت����اري����ة اإىل 
اأخرى، على �سبيل املثال، �سندلها 
 Jimmy م���ن  ال���ع���ايل  ال��ك��ع��ب  ذو 
يبلغ  ب��ي��ن��م��ا   ،5.5 ي��ب��ل��غ   Choo
العايل  الكعب  ذو  حذائها  مقا�س 
 .Rupert Sanderson 5 م��ن 
 L.K. اأم����ا م��ق��ا���س ���س��ن��دل��ه��ا م���ن
Bennett فيبلغ 6. ومن املحتمل 
اأن تقوم كيت بزيادة قيا�س اأحذيتها 
من  حيث  الأربطة  ذات  و�سنادلها 
ا���س��ت��خ��دام��ه��ا يف  ي��ت��م  اأن  امل���رج���ح 
الطق�س الأكرث دفئاً، وبالتايل فاإن 
احلجم الأكرب ي�ساعد على جتنب 
ال�سعور بعدم الراحة من القدمني 
�سحيفة  ب��ح�����س��ب  امل����ت����ورم����ت����ني، 

اإك�سربي�س الربيطانية.

غوغل تدفع 392 مليون 
دولر مبوجب ت�سوية 

ولية  اأرب��ع��ني  م��ع  ت�سوية  اإىل  غ��وغ��ل  ���س��رك��ة  تو�سلت 
اأمريكية وافقت مبوجبها على دفع 391،5 مليون دولر 
لإنهاء حتقيقات تتمحور على الطريقة التي جتمع من 

خاللها بيانات امل�ستخدمني ال�سخ�سية.
اأّن ما  اإىل  ع��ام نيوجري�سي  اأ���س��دره مدعي  بيان  واأ���س��ار 
على  اإبرامها  يتّم  ت�سوية  اأه��م  ي�سّكل  له  ل  التو�سّ جرى 
الإط�����الق م��ع ولي����ات ع���دة يف ���س��اأن ح��م��اي��ة املعلومات 
الوليات  وت���وؤك���د  امل��ت��ح��دة.  ال���ولي���ات  ال�����س��خ�����س��ي��ة يف 
حق  تنتهك  ك��ان��ت  "غوغل"  اأّن  التحقيق  ق���ادت  ال��ت��ي 
امل�ستخدمني يف ال�سرية من خالل جمع بيانات مرتبطة 
على  احل�����س��ول  دون  م��ن  اجل��غ��راف��ي��ة  امل��واق��ع  بتحديد 
اإذن���ه���م، وذل����ك لأه�����داف م��رت��ب��ط��ة ب���الإع���الن���ات. وقال 
ناطق با�سم "غوغل" توا�سلت معه وكالة فران�س بر�س 
"متا�سياً مع التح�سينات التي اأجريناها خالل ال�سنوات 
الأخرية، اأنهينا هذا التحقيق الذي كان مرتبطاً بقواعد 

متقادمة قمنا بتغيريها قبل �سنوات".

مراهق فعل امل�ستحيل.. وحل 
روبيك مكعب  اآلف   7

يعترب مكعب روبيك من اأ�سعب الألغاز املركبة يف العامل، 
لكن مراهقا  �ساعات حلّله.  اأحيانا  الأم��ر  ي�ستغرق  حيث 
هذا  وخ��و���س  ال�سعوبات  ك��ل  م��واج��ه��ة  اخ��ت��ار  بريطانيا 

التحدي لتحطيم الرقم القيا�سي العاملي.
ال�ساب  فاإن  اإك�سربي�س"،  "اإنديان  موقع  ذكر  ما  وح�سب 
عاما،   20 العمر  من  البالغ  �سكويل،  ج��ورج  الربيطاين 
دخل مو�سوعة غيني�س لالأرقام القيا�سية، بعدما جنح يف 

حل 6931 مكعب روبيك يف غ�سون 24 �ساعة فقط.
وحّطم �سكويل الرقم القيا�سي ال�سابق الذي كان يحمله 
 24 5800 مكعبا يف  اإري��ك ليمباك، وال��ذي حل  الكندي 

�ساعة يف عام 2013.
ك��ل مكعب  املتو�سط،  ي��ح��ل، يف  ال��ربي��ط��اين  الفتى  وك���ان 
 14.89 12 ثانية، بينما بلغ متو�سط ليمباك  روبيك يف 

ثانية.
الالعبني  اأف�سل  م��ن  واح���دا  يعد  ال��ذي  �سكويل،  وحقق 
ال�ساعة  التحدي على  ب��داأ  اإجن��ازه بعدما  املجال،  يف هذا 
املوايل  اليوم  يف  واأكمله  نوفمرب،   9 يوم  �سباحا  الثامنة 

على ال�ساعة الثامنة �سباحا.
وق���د ب��ث ���س��ك��ويل ك��ل تفا�سيل الإجن�����از م��ن خ���الل بث 

مبا�سر، ن�سره على ح�سابه على يوتيوب يف عدة اأجزاء.

ق�سة خامت امللك ت�سارلز.. 
عمره 175 عاما

على  ال�سوء  الربيطانية  ميرتو  ل�سحيفة  تقرير  �سلط 
امللك الربيطاين، ت�سارلز  اخلامت الذهبي الذي يرتديه 
القرن  �سبعينيات  منت�سف  م��ن��ذ  خ��ن�����س��ره  يف  ال��ث��ال��ث، 

املا�سي.
ون��ق��ل��ت ال�����س��ح��ي��ف��ة ال��ربي��ط��ان��ي��ة ع���ن خ����رباء يف �سركة 
م�سنوع  اخلامت  اإن  قولهم  �ستون" للمجوهرات  "�ستيف 
العائلة  اأف����راد  ي�ستخدمه  ال���ذي  ال��وي��ل��زي،  ال��ذه��ب  م��ن 
املالكة ل�سناعة خوامت زفافهم، منذ اأن تزوجت امللكة الأم 

.1923 اأبريل   26 يف  يورك  دوق  ت�سارلز" من  "جدة 
20 غ��رام��ا، نق�سا يرمز  ي��زن  ال��ذي  امللك  ويحمل خ��امت 
لأمري ويلز، الأمر الذي يعد تذكريا لت�سارلز الثالث باأنه 
رغم تاأكيد مقولة "ولد ليحكم"، فاإنه اأم�سى 64 عاما 

من حياته كاأمري لويلز.
�ستون  ماك�سويل  املجوهرات  "ميرتو" عن خبري  ونقلت 
قوله: "للخامت معنى وثيق مت�سل برتاث عائلي رمزي. 
امل�ستندات،  لتمييز  وا�ستخدامه  �سناعته  تتم  البداية  يف 
با�ستخدام  العائلة  �سعار  اخل��امت  وج��ه  يحمل  م��ا  وع���ادة 

ال�سمع ال�ساخن".
امللكية  العائالت  لدى  اخل��وامت  "ارتداء  �ستون:  واأ�ساف 

اإرث يتم تناقله عرب الأجيال".
الذي  ب��ذل��ك  �سبيه  خ���امت  ث��م��ن  ي�سل  اأن  ���س��ت��ون  وت��وق��ع 
يرتديه امللك ت�سارلز، لقرابة 4 اآلف اإ�سرتليني، يف حال 

اأراد �سخ�س ما ت�سميم ن�سخة عنه من الذهب.

البطارية �سعيفة.. فيلم م�سري يواجه تغري املناخ
الق�سري  امل�������س���ري  ال��ف��ي��ل��م  ���اع  ����س���نَّ ُي���ط���ِل���ق 
التلوث،  "البطارية �سعيفة" �سرخة يف وجه 
راف�سني ما تعر�ست له الكرة الأر�سية، حيث 
بعد  الإن�سانية  تهدد  كارثة  الفيلم من  يحذر 
ما �سهده العامل من تغريات مناخية خطرية، 
وذل���ك وف���ق روؤي����ة ���س��ن��اع ه���ذا ال��ع��م��ل الفني، 
ال�سينما  ع���رو����س  ���س��م��ن  ع��ر���س��ه  مت  ال����ذي 

امل�ستقلة باملجل�س القومي لل�سينما.
�س له العامل من كوارث  وير�سد الفيلم ما تعرَّ
طبيعية خالل ال�سنوات الأخرية؛ مثل جفاف 
وتزايد  الغابات  يف  احلرائق  وا�ستعال  الأنهار 
غذائي.  بفقر  ت��ه��دد  ال��ت��ي  الت�سحر  ظ��اه��رة 
"اآدم"  ال��دك��ت��ور  ح���ول  الفيلم  اأح����داث  ت���دور 
اأمريكا، وبعد  العامل امل�سري الذي يعي�س يف 
مع  العودة  "كورونا" يقرر  بفريو�س  اإ�سابته 
زوجته الدكتورة "لبنى" التي تتفرغ ملرافقته 
يف رحلة ال��ع��الج، وي��ق��رران ال��ع��ودة للحياة يف 

ووقع  والفريو�سات.  التلوث  عن  بعيد  مكان 
اختياره على مدينة "�سانت كاترين" الواقعة 
زالت  ما  والتي  غ��رب م�سر،  �سيناء  يف جنوب 
يف  وذل���ك  ال�سنني،  اآلف  منذ  طبيعتها  على 
الب�سرية يف  حماولٍة للبحث عن طوق لنجاة 

ر�سالة للعامل من بلد ال�سالم والت�سامح.
اأعلى جبال  وم��ن  �سيناء  وب��دو  اأه��ايل  وو�سط 
اإطالق  الفيلم  �سناع  يحاول  كاترين،  �سانت 
�سرختهم لينتبهوا اإىل الكوكب الذي يقرتب 
يف  الب�سري  ال�سلوك  ا�ستمر  اإذا  ال��ف��ن��اء  م��ن 
مبلوثات  الطبيعية  واحل��ي��اة  البيئة  تلويث 

خمتلفة اأثرت ب�سكل �سلبي على الكوكب كله.
وبطولة  ق�����س��ة  �سعيفة"  "البطارية  ف��ي��ل��م 
دينا  البطولة  وت�ساركه  عبداللطيف،  عاطف 
چوزيف  وم��ع��اجل��ة  وح���وار  و�سيناريو  ���س��الح 
ف�����وزي، واإخ������راج ���س��ام��ح م���اه���ر، وي�����س��ارك يف 

بطولته بدو �سيناء.

املمثلة االأرجنتينية جري�سيلدا �سي�سيلياين حت�سر حفل LACMA Art + Film يف متحف مقاطعة لو�ض اأجنلو�ض للفنون -ا ف ب

كايت وين�سلت تتربع لأم لديها 
طفلة على اأجهزة الإنعا�س

قامت النجمة العاملية كايت وين�سلت بالتربع لأم لديها طفلة تعاين من �سلل 
اأم  دماغي �سديد وحتتاج للبقاء على اجهزة النعا�س للبقاء على قيد احلياة، 
الطفلة تعاين من م�ساعفة فواتري الكهرباء ب�سبب ارتفاع اأ�سعار الطاقة ب�سكل 

كبري والت�سخم يف اململكة املتحدة.
فاتورة  ل�سد  ام��ريك��ي  ل�20000  بحاجة  كانت  ا�سكتلندا  يف  تعي�س  التي  الأم 
املبلغ  ب��ه��ذا  لها  ب��ال��ت��ربع  وين�سلت  ك��اي��ت  فقامت  امل��ق��ب��ل،  ال��ع��ام  الكهرباء 
والت�سال بها لالطمئنان عليها. وهذه اللفتة الكرمية من النجمة 
تقوم  خ��ريي��ة  موؤ�س�سة  ع��ن  م�����س��وؤول��ة  فوين�سلت  ال��وح��ي��دة  لي�ست 

مب�ساعدة العائالت املحرومة يف اإنكلرتا.


