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التقى ال�سي�سي على هام�ش قمة املناخ واأكد اأن حياة الكوكب يف خطر

بايدن: اأمريكا واأملانيا تتعهدان بتقدمي 500 مليون دوالر لتمويل حتول م�صر اإىل الطاقة النظيفة
نتانياهو يكلف ت�صكيل احلكومة االإ�صرائيلية غدًا

•• �لقد�س-�أ ف ب:

رئي�س  �أن  �جلمعة  �أم�س  �لإ�سر�ئيلية  �لرئا�سة  �أعلنت 
�لوزر�ء �لإ�سر�ئيلي �لأ�سبق بنيامني نتانياهو �لذي فاز 
يف �لنتخابات �لت�سريعية يف �لأول من نوفمرب )ت�سرين 

�لثاين(، �سيكلف غد�ً �لأحد ر�سمياً ت�سكيل �حلكومة.
�إ�سحق  �ل���دول���ة  رئ��ي�����س  �إن  ب��ي��ان  �ل��رئ��ا���س��ة يف  وق���ال���ت 
�لأحز�ب  ممثلي  م��ع  �جتماعاته  �أم�����س  �أن��ه��ى  هرت�سوغ 
�ملنتخبة يف �لكني�ست. و�أو�ست غالبية من �لنو�ب يبلغ 
لت�سكيل حكومة  تفوي�ساً  نتانياهو  64، مبنح  عددهم 

و�سيت�سلمه مبوجب ذلك، �لأحد.
و�سيكون �أمام نتانياهو 28 يوماً لتجميع فريقه �لوز�ري 
وميكن �أن يح�سل على 14 يوماً �إ�سافية �إذ� لزم �لأمر. 
بد�أ زعيم حزب �لليكود �جلمعة �ملا�سية مفاو�سات مع 
حلفائه من �ليمني �ملتدين و�ليمني �ملتطرف لت�سكيل 
حكومة يرّجح �أن تكون �لأكرث ميينية يف تاريخ �إ�سر�ئيل. 

فاز نتانياهو باأغلبية مقاعد �لكني�ست و�أظهرت �لنتائج 
32 مقعد�ً، و18  ح�سول حزب �لليكود برئا�سته على 
هتور�ه  يهودوت  �ملت�سددين  �ملتدينني  للحزبني  مقعد�ً 
لليهود  “�سا�س”  وح���زب  �لغربيني  �ل���س��ك��ن��از  لليهود 
�ليمني  لتحالف  مقعد�ً  و14  �ل�سفردمي،  �ل�سرقيني 

�ملتطرف �ل�سهيونية �لدينية.
وهي  مقعد�ً   64 و�لتحالفات  �لأح����ز�ب  ه��ذه  وت�سغل 
مقعد�ً،   120 من  �ملوؤلف  �لربملان  يف  م�ستقرة  �أغلبية 
من  م�سبوقة  غري  حقبة  على  بالتايل  �ل�ستار  لت�سدل 

�جلمود �ل�سيا�سي.
كانت �لنتخابات �لأخرية �خلام�سة خالل ثالث �سنو�ت 

ون�سف يف بلد منق�سم �سيا�سياً. 
رئي�س  ف��رة  لأط���ول  �ل�سلطة  ��ستلم  �ل��ذي  ونتانياهو 
تتعلق  ف�ساد  بق�سايا  متهم  ��سر�ئيل  ن�ساأة  منذ  وزر�ء 
بخيانة �لمانة و�لر�سوة لكنه ينفي هذه �لتهمة مر�ر�ً 

وتكر�ر.

الق�صاء التون�صي مينع �صفر الغنو�صي
•• تون�س-وكاالت:

قرر �لق�ساء �لتون�سي منع رئي�س حركة �لنه�سة ر��سد �لغنو�سي من �ل�سفر، حلني 
�تهامات  تالحقها  �ل��ت��ي  �ستالينغو  ب�سركة  ي��ع��رف  م��ا  ق�سية  يف  �لتحقيق  �نتهاء 

بتبيي�س �لأمو�ل و�لتج�س�س و�لتخطيط ل�سرب �أمن �لدولة.
جاء هذ� �لقر�ر بعد مثول �لغنو�سي �أم�س �أمام ق�ساة �لتحقيق مبحكمة �سو�سة يف 
جل�سة ��ستمرت نحو 14 �ساعة، ب�سبهة �مل�ساركة يف �لتخطيط لالعتد�ء على �أمن 
�إثرها منعه من �ل�سفر و�لإبقاء عليه بحالة  �لدولة وتبيي�س �لأم��و�ل، تقرر على 
و�لت�سالت  �لفنية  �لختبار�ت  نتائج  وورود  معه  �لأبحاث  ��ستكمال  حلني  �سر�ح، 

و�ملوؤيد�ت �لرقمية.
و�سملت هذه �لق�سية 27 �سخ�ساً، من بينهم �لغنو�سي �لذي مت ذكر ��سمه خالل 
�سيا�سيني  ج��ان��ب  �إىل  �لنه�سة،  ح��رك��ة  م��ن  ق��ي��اد�ت  وك��ذل��ك  متهمني،  ��ستنطاق 

و�إعالميني ورجال �أعمال و�إطار�ت �أمنية عليا ومدونني.
فيما وجه �لق�ساء للم�ستبه بهم، تهم �رتكاب جر�ئم تتعلق بغ�سيل �لأمو�ل يف �إطار 
�ملهني  و�لن�ساط  �لتوظيف  خ�سائ�س  خولتها  �لتي  �لت�سهيالت  وبا�ستغالل  وف��اق 
و�لجتماعي و�لعتد�ء �ملق�سود به تبديل هياأة �لدولة وحمل �ل�سكان على مو�جهة 

بع�سهم بع�ساً و�إثارة �لهرج و�لقتل و�ل�سلب بالر�ب �لتون�سي.
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الإمارات.. ق�صة جناح عاملية يف قطاع 

الطاقة النووية ال�صلمية واحللول املناخية

اأخبار الإمارات

لول يعد بعودة احلياة »الطبيعية« 

و »احلوار « اإىل الربازيل 

عربي ودويل

اإ�صبانيا ت�صتدعي فاتي 

وت�صتبعد رامو�ص 

الفجر الريا�صي

حكومة االإمارات تطلق اال�سرتاتيجية الوطنية لل�سياحة 2031

حممد بن را�صد: ال�صياحة جزء مهم من تنويع اقت�صادنا الوطني 
•• �أبوظبي-و�م: 

�أطلق �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد 
رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر����س��د  ب��ن 
�ل���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س �ل�����وزر�ء 
حاكم دبي رعاه �هلل �لإ�سر�تيجية 
�لوطنية لل�سياحة 2031، و�لتي 
�خلم�سني  م�ساريع  �سمن  تندرج 
م�ستهدفات  �أ�سخم  م��ن  ك��و�ح��دة 

وت�ستهدف  �ل��ق��ادم��ة،  �ل�����س��ن��و�ت 
رفع مكانة �لدولة كاأف�سل هوية 
وتر�سيخ  �ل��ع��امل،  ح��ول  �سياحية 
ر�ئدة،  �سياحية  وجهة  مكانتها 
مبنية على �لتنوع �ل�سياحي من 
�ملميز�ت  �ل���س��ت��ف��ادة م��ن  خ��الل 
لإمار�ت  �لفريدة  و�خل�سائ�س 

�لدولة �ل�سبع.
�ل�سيخ  �ل�����س��م��و  ���س��اح��ب  وق�����ال 

مكتوم  �آل  ر������س����د  ب����ن  حم���م���د 
�إ�سر�تيجيتنا  �ليوم  :�عتمدنا 
�لعام  حتى  لل�سياحة  �لوطنية 
2031 .. نحن �ليوم �سمن �أهم 
ع�سر وجهات �سياحية يف �لعامل، 
تناف�سيتنا  ت�����س��ري��ع  وه���دف���ن���ا 
م��ل��ي��ار درهم   100 ع��رب ج���ذب 
�إ�سافية  �سياحية  كا�ستثمار�ت 
لهذ� �لقطاع �حليوي، و�لو�سول 

ل�40 م��ل��ي��ون ن��زي��ل ف��ن��دق��ي يف 
.2031

�ل�سياحة   : ����س���م���وه  و�أ������س�����اف 
�قت�سادنا  تنويع  من  مهم  ج��زء 
لر�سيخ  مهم  ور�ف���د  �ل��وط��ن��ي، 
مطار�تنا  �ل��ع��امل��ي��ة،  تناف�سيتنا 
م�سافر  م��ل��ي��ون   22 ��ستقبلت 
�لعام  من  فقط  �لأول  �لربع  يف 
�جلاري،        )�لتفا�سيل �س2(

ماكرون يحاول اإعادة اإطالق احلوار 
بني ال�صلطات الفنزويلية واملعار�صة 

•• باري�س-�أ ف ب:

�ميانويل  �لفرن�سي  �لرئي�س  �سيحاول 
م���اك���رون �جل��م��ع��ة، مب��ن��ا���س��ب��ة منتدى 
�حلو�ر  �إط��الق  �إع���ادة  لل�سالم،  باري�س 
�لفنزويلي  �ل����رئ����ي���������س  ف����ري����ق  ب�����ني 
نيكول�س مادورو و�ملعار�سني له، بغية 
�ل�سيا�سية.   �أزمتها  فنزويال من  �إخر�ج 
وقال ماكرون �خلمي�س لدى ��ستقباله 
فرنانديز  �أل��ربت��و  �لأرجنتيني  نظريه 
�مل��ف��او���س��ات بني  �إن  �لإل��ي��زي��ه  يف ق�سر 
ت�ستاأنف  �أن  يجب  و�مل��ع��ار���س��ة  �ل��ن��ظ��ام 
وق��ت ممكن يف مك�سيكو، مع  �أق���رب  يف 

�سمانات  �إىل  �لتو�سل  ث��ّم  �أوىل،  مرحلة  يف  �إن�ساين  �ت��ف��اق  �إىل  �لتو�سل 
�سيا�سية كما �آمل.

و�أ�ساف �سنبذل ق�سارى جهودنا لنكون قادرين على دعم هذه �ملبادرة وهذ� 
�لعمل �ل�سلمي.

بيرو  غو�ستافو  �لكولومبي  نظريهما  مع  وفرنانديز  ماكرون  وي�سارك 
بعد ظهر �جلمعة يف �جتماع حول �لأزمة �لفنزويلية خالل منتدى باري�س 

لل�سالم �لذي ي�سارك فيه �ملفاو�سون �لرئي�سيون من كّل فريق فنزويلي.

اإيطاليا حتذر فرن�صا من 
ت�صعيد اخلالف ب�صاأن الالجئني

•• روما-وكاالت:

حذر �أحد �أقرب م�ساعدي رئي�سة �لوزر�ء �لإيطالية جورجيا ميلوين فرن�سا 
من ت�سعيد �خلالف �مل�ستمر حول �لهجرة بتقييد قدرة روما على �حل�سول 

على �أمو�ل �لحتاد �لأوروبي �ملخ�س�سة للتعايف من �جلائحة.
�حلكومة،  برنامج  بتنفيذ  �ملعني  �مل�سوؤول  فاتزولري،  جوفانباتي�ستا  وقال 
ل�سحيفة كوريريي ديال �سري� �ليومية �أم�س �جلمعة �آمل �أل يكونو� ي�سريون 
�إجر�ء  �أي  �أم��و�ل )�لحت��اد �لأوروب��ي �ملخ�س�سة ملا بعد �جلائحة(، لأن  �إىل 
من هذ� �لقبيل �سيكون خطري�ً للغاية«. وتعد �إيطاليا �مل�ستفيد �لأكرب من 
بني دول �لحتاد �لأوروبي، مما ي�سمى بال�سندوق �لأوروبي للتعايف و�ملرونة 

حيث حت�سل على حو�يل 200 مليار يورو )204.28 مليار دولر(.

 4 جت��ن��د  احل��وث��ي  ميلي�صيا 
ق��ذرة ملهمات  ام����راأة  اآالف 

•• �ليمن-وكاالت:

�ت�����ه�����م�����ت �ل���������س����ب����ك����ة �ل���ي���م���ن���ي���ة 
ل����ل����ح����ق����وق و�حل��������ري��������ات �جل����ن����اح 
للميلي�سيا  �ل��ن�����س��ائ��ي  �ل��ع�����س��ك��ري 
بارتكاب  )�ل��زي��ن��ب��ي��ات(  �حل��وث��ي��ة 
�ملدنيني  ����س���د  1444�نتهاكاً 
�ل�����ف�����رة من  خ�������الل  �ل����ي����م����ن  يف 
 2017 �لأول(  دي�����س��م��رب)ك��ان��ون 
وحتى نهاية �أكتوبر)ت�سرين �لأول( 

من �لعام �جلاري.
ووف����ق����اً ل�����س��ح��ي��ف��ة ع���ك���اظ، �أك����دت 
�ل�سبكة �نتهاكات ميلي�سيا �حلوثي 
�لن�سائية �لتي تنوعت بني �لعتقال 
للن�ساء،  �ل��ت��ع�����س��ف��ي  و�لح����ت����ج����از 
و�لتحر�س،  و�لع����ت����د�ء  و�ل��ن��ه��ب، 
مر�كز  يف  و�ل��ت��ع��ذي��ب  و�ل�������س���رب، 
عدد  ومالحقة  �ل�سرية،  �لحتجاز 
من �لنا�سطات �ليمنيات، و�لعتد�ء 
على �ملعت�سمات يف بع�س �ملحافظات 
�مليلي�سيا،  ع��ل��ي��ه��ا  ت�����س��ي��ط��ر  �ل���ت���ي 
�لتفتي�س  ن��ق��اط  ع��ل��ى  وت��وزي��ع��ه��ن 
�ملدن،  بع�س  وخم����ارج  م��د�خ��ل  يف 
�إ���س��اف��ة �ىل �ل��ت��ج��ن��ي��د �لإج���ب���اري 
لبع�س فتيات �ملد�ر�س و�جلامعات. 
و�أو���س��ح��ت �ل�����س��ب��ك��ة يف ت��ق��ري��ر �أن 
مبقتل  متورطة  �لزينبيات  كتائب 
مر�أه بجروح   42 و�إ�سابة  ن�ساء   9
وثق  فريقها  �أن  مبينة  م��ت��ف��رق��ة، 
�لعامة  ل��الأع��ي��ان  �ن��ت��ه��اك��اً   172
�لن�سائية  �ل���ع���ن���ا����س���ر  �رت���ك���ب���ت���ه���ا 
مد�همة   31 م���ن���ه���ا  �حل����وث����ي����ة، 
و�ل�سحية،  �خل���دم���ي���ة  ل��ل��م��ر�ف��ق 
وتفتي�س  �ق���ت���ح���ام  ع��م��ل��ي��ة  و76 
ل��ل��م��ر�ف��ق �ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة )�مل����د�ر�����س، 
لدور  مد�همة  و65  و�جلامعات(، 

�لعبادة ومر�كز حتفيظ �لقر�آن.

تقّدم  ال  الدولية:  الوكالة 
اإي���ران م��ع  امل��ف��او���ص��ات  يف 

•• جنيف-وكاالت:

�ل��دول��ي��ة للطاقة  �ل��وك��ال��ة  �أع��ل��ن��ت 
ت��ق��ّدم يف  �أي  �ل��ذري��ة ع��دم ت�سجيل 
�مل��ح��ادث��ات م��ع �إي�����ر�ن ب�����س��اأن مو�د 
ثالثة  يف  عنها  معلن  غ��ري  ن��ووي��ة 
م���و�ق���ع، م��ع وج����ود خ��ط��ة لإج����ر�ء 

زيارة �إىل طهر�ن هذ� �ل�سهر.
ل��ل��وك��ال��ة �طلعت  ت��ق��ري��ر  وج����اء يف 
�لعام  �ملدير  �أن  بر�س  فر�ن�س  عليه 
ر�ف���اي���ل غ��رو���س��ي ي�سعر  ل��ل��وك��ال��ة 
تقّدم  ع��دم حتقيق  م��ن  ب��ال��غ  بقلق 
�لعالقة  �مل�سائل  وح��ل  تو�سيح  يف 

�ملرتبطة بال�سمانات.
و���س��ي��ج��ري م�����س��وؤول��ون رف��ي��ع��ون يف 
قبل  ط���ه���ر�ن  �إىل  زي�����ارة  �ل���وك���ال���ة 

نهاية نوفمرب  وفق �لتقرير.
�لوكالة  ج�����ّددت  �ل��ت��ق��ري��ر  وت���اب���ع 
�لتاأكيد على �أنها تتوّقع خالل هذ� 
�إي����ر�ن بتقدمي  ت��ب��د�أ  �أن  �لج��ت��م��اع 
تف�سري�ت تقنية ذ�ت �سدقية لهذه 
�مل�سائل مبا يف ذلك �إتاحة �لو�سول 
عّينات  و�أخ����ذ  و�مل�����و�د  �مل���و�ق���ع  �إىل 

بال�سكل �ملنا�سب.

دعم غربي جديد لتاأمني �سماء اأوكرانيا.. وا�ستبعاد اللجوء للنووي

كييف ترفع علمها بعد ان�صحاب رو�صيا من خري�صون
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ذياب بن حممد بن زايد ي�صهد انطالق 
فعاليات مبادرة حلظات اأبوظبي 

•• �أبوظبي-و�م:

�سهد �سمو �ل�سيخ ذياب بن حممد بن ز�يد �آل نهيان، ع�سو �ملجل�س 
�لتنفيذي لإمارة �أبوظبي، �إطالق �لدورة �لثانية من مبادرة حلظات 
�أبوظبي   - �ملجتمع  تنمية  د�ئ���رة  تنظمها  و�ل��ت��ي   ،2022 �أبوظبي 
ب��ال��ت��ع��اون م��ع ع��دة ج��ه��ات يف �لإم�����ارة، وت�سمل ح��زم��ة متنوعة من 
مدينة  �ساحة  من  تبد�أ  �لرفيهية،  و�لأن�سطة  �ملجتمعية  �لفعاليات 
خليفة يف �أبوظبي، وت�ستمر حتى دي�سمرب 2022 يف خمتلف �ملو�قع 

يف كل من �أبوظبي و�لعني و�لظفرة. 
خمي�س  مغري  �لدكتور  معايل  بح�سور  �م�س  �لفعاليات  و�نطلقت 
�خلييلي رئي�س د�ئرة تنمية �ملجتمع، و�سعادة �ملهند�س حمد �لظاهري، 
�ل�سخ�سيات،  ك��ب��ار  م��ن  ك��ب��ري  وع���دد  �مل��ج��ت��م��ع،  تنمية  د�ئ����رة  وك��ي��ل 
�ت�سمت باحلما�س،  �أجو�ء  �ملجتمع، يف  �أفر�د  و�مل�ساركني من خمتلف 

و�لتالحم �ملجتمعي.                               )�لتفا�سيل �س4(

الهالل االأحمر يد�صن مبادرة قافلة العطاء 
للرعاية االإن�صانية ال�صاملة يف املرفاأ

•• �ملرفاأ - و�م:

لتوفري  �لعطاء  قافلة  مبادرة  �لإمار�تي،  �لأحمر  �لهالل  هيئة  د�سنت 
�ملرفاأ  ت�ستهدفها يف مدينة  �لتي  لل�سر�ئح  �ل�ساملة  �لإن�سانية  �لرعاية 
. تت�سمن �حلملة ع��دد� من �لرب�مج يف �ملجالت  �أي��ام  وت�ستمر ثالثة 
وي�ستمل  و�لجتماعية،  و�لتوعوية  و�لتثقيفية  و�لإن�سانية  �ل�سحية 
�جلانب �لطبي على توفري عياد�ت �سحية جمانية للك�سف على �ملر�سى 

و�ملر�جعني يف عدد من �لتخ�س�سات �حليوية  )�لتفا�سيل �س2(

�لرئي�سان �مل�سري و�لأمريكي خالل لقائهما على هام�س موؤمتر �ملناخ يف �سرم �ل�سيخ   )� ف ب(

•• �رشم �ل�شيخ-رويرتز:

�أ�ساد �لرئي�س �لأمريكي جو بايدن 
مب�����س��ر �أم�������س �جل��م��ع��ة وق�����ال �إن 
بقوة عن �حلرب  �لقاهرة حتدثت 
يف �أوكر�نيا، م�سيفا �أي�سا �أن م�سر 

و�سيط رئي�سي يف غزة.
وج���اء ذل���ك يف ح��دي��ث ل��ب��اي��دن يف 
�مل�سري  ب��ال��رئ��ي�����س  ل��ق��ائ��ه  �أث���ن���اء 
موؤمتر  يف  �ل�سي�سي  �ل��ف��ت��اح  ع��ب��د 
�ملناخ  بتغري  �ملعني  �ملتحدة  �لأمم 
�سرم  م���ن���ت���ج���ع  يف  )كوب27( 

�ل�سيخ.
وقال �لرئي�س �لأمريكي يف كلمته 
�ملعني  �ملتحدة  �لأمم  موؤمتر  �أم��ام 
م�سر  يف  )كوب27(  �مل��ن��اخ  بتغري 
و�إن  ثابت  �ملناخ  ب�ساأن  �لتز�مه  �إن 
لتحقيق  �أم����و�ل  تخ�س�س  �إد�رت����ه 
ما وعدت به فيما يتعلق بامل�ساءلة 

�ملناخية.
�ملتحدة  �ل���ولي���ات  ب���اي���دن:  وق����ال 
و�أمل��ان��ي��ا ت��ت��ع��ه��د�ن ب��ت��ق��دمي 500 
مليون دولر لتمويل حتول م�سر 

�إىل �لطاقة �لنظيفة
و�أكد �لرئي�س �لأمريكي �أن �لأزمة 
�ملناخية تهدد �حلياة على �لكوكب 

م�سر  يف  )كوب27(  �مل��ن��اخ  ح���ول 
كبرية  حملية  ب��اإجن��از�ت  مت�سلحا 
ح��ق��ق��ه��ا يف م���ك���اف���ح���ة �لح������ر�ر 
ل�سغوط  يتعر�س  �أن��ه  �إل  �ملناخي 
ل��ب��ذل �مل��زي��د ب��اجت��اه �ل����دول �لتي 

ترزح حتت وطاأة كو�رث طبيعية.
مي�����س��ي ب���اي���دن ���س��اع��ات ق��ل��ي��ل��ة يف 
�سرم  منتجع  يف  �مل��ن��ع��ق��د  �مل���وؤمت���ر 
�ل�سيخ �مل�سري على �لبحر �لأحمر، 
�نتخابات  ع��ل��ى  �أي�����ام  ث��الث��ة  ب��ع��د 
م��ن��ت�����س��ف �ل����ولي����ة يف �ل����ولي����ات 
حول  �أ�سئلة  ُطرحت  �لتي  �ملتحدة 
�ل�سيا�سة  على  نتائجها  ت��د�ع��ي��ات 

�لأمريكية يف جمال �ملناخ.
�لأمريكي  �لرئي�س  خطط  تعززت 
�ملناخية كثري� خالل �لعام �حلايل 
ت�سريعا  �ل��ك��ون��غ��ر���س  �أق���ر  ع��ن��دم��ا 
369 مليار� يف �لطاقة  ل�ستثمار 

�لنظيفة يف �لوليات �ملتحدة.
وكتب بايدن يف تغريدة قبل �ساعات 
�لرئا�سية  �ل��ط��ائ��رة  حت��ل��ي��ق  ع��ل��ى 
�لأمريكية فوق موقع �ملوؤمتر على 
�لبحر �لأحمر نعي�س عقد� حا�سما 
نثبت  �أن  فر�سة  خالله  لنا  ت�سنح 
�لكفاح  يف  ق��دم��ا  ومن�سي  �أنف�سنا 

من �أجل �ملناخ �لعاملي.

�لوليات  �أه���د�ف  حتقيق  متعهد� 
�لنبعاثات  خ��ف�����س  يف  �مل���ت���ح���دة 

بحلول 2030.
�أبلغ �لرئي�س �مل�سري عبد  ب��دوره، 
�لفتاح �ل�سي�سي �لرئي�س �لأمريكي 
�أطلقت  م�������س���ر  �أن  ب����اي����دن  ج����و 

�لإن�سان  حل���ق���وق  ����س��ر�ت��ي��ج��ي��ة 
�لرئا�سي  ل��ل��ع��ف��و  جل��ن��ة  ول��دي��ه��ا 
ت�ستحق  �ل��ت��ي  �ل��ق��و�ئ��م  يف  للنظر 

�لإفر�ج.
خالل  �مل�سري  �لرئي�س  و�أ���س��اف 
�جتماعه بالرئي�س �لأمريكي على 

�أن  �ل�سيخ  �ملناخ ب�سرم  هام�س قمة 
م�سر �أطلقت �أي�سا مبادرة للحو�ر 

�لوطني 
ه���ذ� وو����س���ل ب���اي���دن �جل��م��ع��ة �إىل 
�ل�����س��ي��خ يف حم��ط��ة ق�سرية  ���س��رم 
ل��ل��م�����س��ارك��ة يف م���وؤمت���ر �لأط�����ر�ف 

رئي�س الدولة و نائبه يعزيان خادم احلرمني 
يف وفاة والدة االأمري متعب بن عبداهلل

•• �أبوظبي-و�م: 

بعث �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه 
�مللك �سلمان بن  �ل�سريفني  �أخيه خادم �حلرمني  �إىل  �هلل برقية تعزية 
عبد �لعزيز �آل �سعود ملك �ململكة �لعربية �ل�سعودية �ل�سقيقة عرب فيها 
عن خال�س تعازيه و �سادق مو��ساته يف وفاة و�لدة �ساحب �ل�سمو �مللكي 

�لأمري متعب بن عبد�هلل بن عبد �لعزيز �آل �سعود.
كما بعث �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد �آل مكتوم نائب رئي�س 
�لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل برقية تعزية مماثلة 

�إىل خادم �حلرمني �ل�سريفني.

•• عو��شم-وكاالت:

�لعمليات  �ن��ط��الق  على  �أ�سهر   9 نحو  م��رور  بعد 
دول  ت��و����س��ل  �أوك���ر�ن���ي���ا،  يف  �ل��رو���س��ي��ة  �لع�سكرية 
ملو�جهة  لكييف  �لع�سكري  �ل��دع��م  تقدمي  غربية 

�جلي�س �لرو�سي.
و�أع��ل��ن��ت �ل��ولي��ات �مل��ت��ح��دة، �جل��م��ع��ة، ع��ن حزمة 
م�����س��اع��د�ت ع�����س��ك��ري��ة ج��دي��دة لأوك���ر�ن���ي���ا ت�سمل 
�إجمالية  بقيمة  �جلوي،  للدفاع  �إ�سافية  �سو�ريخ 

تناهز 400 مليون دولر.
للطائر�ت  م�سادة  �أنظمة  �أرب��ع��ة  �حل��زم��ة  ت�سمل 
متنقلة  و�أنظمة  �أفينجر  �ملدى من طر�ز  ق�سرية 
مثبتة على مدرعات خفيفة وعدد غري حمدد من 

�سو�ريخ �ستينغر.
�أي�سا  ت�سمل  �مل�����س��اع��د�ت  م��ن  �جل��دي��دة  �حل��زم��ة 
���س��و�ري��خ لأن��ظ��م��ة »ه����وك« م��ن �جل��ي��ل �لقدمي، 
�ملدفعية  لأن��ظ��م��ة  و���س��و�ري��خ  ق��ذ�ئ��ف  ع��ن  ف�سال 

�لدقيقة هيمار�س وذخائر متنوعة.
�أوليك�سي  �لأوك��������ر�ين  �ل���دف���اع  وزي�����ر  و����س��ت��ب��ع��د 
ريزنيكوف، �خلمي�س، �أن ت�ستخدم رو�سيا �لأ�سلحة 
�لنووية يف �أوكر�نيا لأن هذ� لن يكون عمليا، لكن 

يف حالة رو�سيا يتعني ح�ساب جميع �لحتمالت.

�لنتهاء  �لرو�سية  �ل��دف��اع  وز�رة  �أع��ل��ن��ت  وب��ع��دم��ا 
لنهر  �لغربية  �ل�سفة  من  كلياً  قو�تها  �سحب  من 
�أن  كييف  �أك��دت  �سمال منطقة خري�سون،  دنيربو 
�لعلم  رف��ع  معلنة  م��ه��م«،  »ن�سر  �لن�����س��ح��اب  ه��ذ� 

�لأوكر�ين يف �ملدينة �جلنوبية.
وكتب وزير �خلارجية دميرو كوليبا، على توير 
�أوكر�نيا ت�سطر ن�سر�ً مهًما �آخر يف �لوقت �حلايل، 

وتثبت �أنه مهما قالت رو�سيا �أو فعلت، �سننت�سر.
ف��ي��م��ا �أك����د جم��ل�����س خ��ري���س��ون �لإق��ل��ي��م��ي �مل���و�يل 
�ل�سيطرة  حت���ت  �أ���س��ب��ح��ت  �مل��دي��ن��ة  �أن  ل��ك��ي��ي��ف، 

�لأوكر�نية ب�سكل �سبه كامل.
و�أو����س���ح ���س��رج��ي خ����الن، �ل��ع�����س��و يف �مل��ج��ل�����س �أن 
�لقو�ت �لأوكر�نية يف �ملرحلة �لأخرية من ��ستعادة 

�ل�سفة �ليمنى لدنيربو يف خري�سون.
ك��م��ا �أ����س���اف يف �إف�����ادة ���س��ح��اف��ي��ة �أن �ل��ع��دي��د من 
�ملدينة  م��غ��ادرة  م��ن  يتمكنو�  �ل��رو���س مل  �جل��ن��ود 
�أنهم عمدو�  �إىل  �أ�سهر من �حتاللها، م�سري�ً  بعد 
�إىل خلع زيهم �لع�سكري و�رتد�ء �ملالب�س �ملدنية، 

بح�سب ما نقلت رويرز.
على  �ل�سحفي  م��وؤمت��ره  يف  فاأ�سر  �لكرملني  �أم��ا 
�لتاأكيد �أن هذ� �لن�سحاب ل ميثل يف �أي حال من 

�لأحو�ل �إحر�جاً للرئي�س �لرو�سي بوتني.
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اأخبـار الإمـارات
اأفرع بيت اخلري تقدم 70,3 مليون درهم ل� 7,767 اأ�صرة

•• دبي -�لفجر:

�أفرعها يف دبي وحتا  "بيت �خلري" �أن  �لأف��رع يف  �سوؤون  �إد�رة  �أعلنت   
�أكتوبر  نهاية  ق��دم��ت حتى  ق��د  و�ل��ف��ج��رية،  �خليمة  ور�أ�����س  وع��ج��م��ان 
2022، مبلغ 70،361،056 درهم، مت توزيعها على �لأ�سر �ملو�طنة 
�لأقل دخاًل و�مل�سجلة يف �جلمعية كم�ساعد�ت نقدية مع �لدعم �لغذ�ئي 

و�لعيني، و��ستفادت منها 7،767 �أ�سرة.
وتخ�سع �لأ�سر �مل�ستفيدة للبحث �لجتماعي باأنو�عه �ملكتبي، و�مليد�ين، 
�أنها حمدودة �لدخل، وت�ستحق  و�لإلكروين، فاإذ� تبني بعد �لتدقيق 
�مل�ساعدة، يتم ت�سجيلها يف �لفرع �لذي قدمت عليه �أو تقع يف �لإمارة 
�لتي ينتمي �إليها، وت�سرف لها �مل�ساعد�ت �لنقدية و�لغذ�ئية �ملنا�سبة 

ب�سكل �سهري، وتظل هذه �مل�ساعد�ت �سارية حتى يتح�سن و�سع �لأ�سرة، 
�إ�سايف  م��ورد  ياأتيها  �أو  عمل،  فر�سة  على  �أف��ر�ده��ا  �أح��د  يح�سل  ك��اأن 

يجعلها غري م�ستحقة، فيتحول �لدعم لأ�سرة �أكرث حاجة.
وت�سمل �ملبالغ �ملذكورة كل ما �أنفق على �لأ�سر �مل�سجلة خالل 10 �أ�سهر، 
12،230،500 درهم قدمت كم�ساعد�ت نقدية ب�سكل �سهري،  منها 
و7،099،800 درهم �أنفقت على �أ�سر �لأيتام، و2،041،250 درهما 
قدمت كدعم غذ�ئي �سهري، و394،400 درهم قدمت لأ�سر �أ�سحاب 
مو�سمي  كدعم  قدمت  درهما   14،515،328 �إليها  ي�ساف  �لهمم، 
خالل �سهر رم�سان �ملا�سي وعيدي �لفطر و�لأ�سحى، ويتوزع �لباقي 
على م�ساعد�ت �لتعليم لأبناء �لأ�سر وتقدمي �مل�ستلزمات �ملنزلية وجملة 

من �مل�ساعد�ت �لطارئة �لتي قدمت لرفع �لكرب عن بع�س �لأ�سر.

رئي�س الدولة ونائبه يهنئان رئي�س 
بولندا بذكرى ا�صتقالل بالده

•• �أبوظبي-و�م:

بعث �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة "حفظه �هلل" 
برقية تهنئة �إىل فخامة �أندجي دود� رئي�س جمهورية بولند�، مبنا�سبة ذكرى 
��ستقالل بالده. كما بعث �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد �آل مكتوم نائب 
رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي "رعاه �هلل" برقية تهنئة مماثلة 

�إىل فخامة �لرئي�س �أندجي دود�.
وبعث �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد �آل مكتوم برقية تهنئة مماثلة �إىل 

معايل ماتيو�س مور�فيت�سكي رئي�س وزر�ء جمهورية بولند�.

رئي�س الدولة ونائبه يهنئان رئي�س 
اأنغوال بذكرى ا�صتقالل لبالده

•• �أبوظبي-و�م:

بعث �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة 
�إىل فخامة جو�و مانويل غون�سالف�س  “حفظه �هلل” برقية تهنئة 
ل��وري��ن�����س��و رئ��ي�����س ج��م��ه��وري��ة �أن���غ���ول، مب��ن��ا���س��ب��ة ذك����رى ��ستقالل 
لبالده. كما بعث �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد �آل مكتوم 
“رعاه �هلل”  نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �ل��وزر�ء حاكم دبي 
برقية تهنئة مماثلة �إىل فخامة �لرئي�س جو�و مانويل غون�سالف�س 

لورين�سو.

•• �أبوظبي-و�م: 

�أطلق �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة 
�لوطنية  �هلل" �لإ���س��ر�ت��ي��ج��ي��ة  "رعاه  دب���ي  ح��اك��م  �ل�����وزر�ء  جمل�س  رئ��ي�����س 
لل�سياحة 2031، و�لتي تندرج �سمن م�ساريع �خلم�سني كو�حدة من �أ�سخم 
كاأف�سل هوية  �لدولة  �لقادمة، وت�ستهدف رفع مكانة  �ل�سنو�ت  م�ستهدفات 
على  مبنية  ر�ئ��دة،  �سياحية  وجهة  مكانتها  وتر�سيخ  �لعامل،  حول  �سياحية 
�لفريدة  و�خل�سائ�س  �ملميز�ت  من  �ل�ستفادة  خالل  من  �ل�سياحي  �لتنوع 

لإمار�ت �لدولة �ل�سبع.
�ليوم  :" �عتمدنا  مكتوم  �آل  ر��سد  بن  حممد  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  وق��ال 
�سمن  �ليوم  نحن   ..  2031 �لعام  حتى  لل�سياحة  �لوطنية  �إ�سر�تيجيتنا 
�لعامل، وهدفنا ت�سريع تناف�سيتنا عرب جذب  �أهم ع�سر وجهات �سياحية يف 
�حليوي،  �لقطاع  لهذ�  �إ�سافية  �سياحية  كا�ستثمار�ت  دره��م  مليار   100

و�لو�سول ل�40 مليون نزيل فندقي يف 2031 ".
و�أ�ساف �سموه : " �ل�سياحة جزء مهم من تنويع �قت�سادنا �لوطني، ور�فد 
م�سافر  مليون   22 ��ستقبلت  مطار�تنا  �لعاملية،  تناف�سيتنا  لر�سيخ  مهم 
�أن تكون م�ساهمة �لقطاع  يف �لربع �لأول فقط من �لعام �جل��اري، وهدفنا 

�ل�سياحي 450 مليار درهم من ناجتنا �ملحلي يف 2031".
ت�ستهدف �لإ�سر�تيجية �لوطنية لل�سياحة �لتي تاأتي بال�سر�كة مع خمتلف 
�لهيئات و�جلهات �ل�سياحية �لحتادية و�ملحلية و�سركات �لطري�ن �لوطنية 
�ل�سياحية  �لهوية  تعزيز  �لعاملية،  و�ل�سركات  �لدولية  �ملوؤ�س�سات  من  وع��دد 
�لتي  و�ل��ر����س��خ��ة  �ملتكاملة  �ل�سياحية  �ملنظومة  ودع���م  �مل��وح��دة،  �لوطنية 
متميزة  جتربة  توفري  �سبيل  يف  �ملتحدة،  �لعربية  �لإم���ار�ت  دول��ة  متتلكها 

للزو�ر من جميع �أنحاء �لعامل مبنية على �لتنوع �ل�سياحي.
من  جمموعة  م��ع  و�لتن�سيق  �لتعاون  خ��الل  م��ن  �لإ�سر�تيجية  و�ستعمل 
تنفيذ  على  و�خل��ا���س  �حلكومي  �لقطاعني  م��ن  �لإ�سر�تيجيني  �ل�سركاء 
�لقطاع  م�ساهمة  رف��ع  ي�سمل  مب��ا  �ملقبلة،  �ل�����س��ن��و�ت  خ��الل  م�ستهدفاتها 
مليار   450 �إىل  �لوطني  لالقت�ساد  �لإج��م��ايل  �ملحلي  �لناجت  يف  �ل�سياحي 
جديدة  ��ستثمار�ت  وج��ذب  دره���م،  مليار   27 �سنوية  زي���ادة  مبعدل  دره���م، 
بقيمة 100 مليار درهم للقطاع �ل�سياحي يف �لدولة، و��ستقطاب 40 مليون 

نزيل يف �ملن�ساآت �لفندقية.
وتطوير  تنمية  لدعم  و�سيا�سة  م��ب��ادرة   25 تنفيذ  �لإ�سر�تيجية  ت�سمل 
�لقطاع �ل�سياحي يف �لدولة، تقوم على 4 توجهات رئي�سة وهي تعزيز �لهوية 
وبناء  �ملتخ�س�سة،  �ل�سياحية  �ملنتجات  وتنوع  وتطوير  �لوطنية،  �ل�سياحية 
�ل�سياحي،  للقطاع  �لوطنية  �ل��ك��و�در  دخ��ول  وت�سجيع  �ل�سياحية  �ل��ق��در�ت 
وزيادة �ل�ستثمار�ت يف خمتلف �لقطاعات �ل�سياحية، مبا يعزز جهود �لدولة 
يف توفري بيئة �سياحية وطنية جاذبة و�آمنة وخدمات �سياحية ر�ئدة ومتكاملة 

ووجهات متنوعة وفريدة وبنية حتتية متطورة للقطاع �ل�سياحي.
�أن ت�سهم �لإ���س��ر�ت��ي��ج��ي��ة خ���الل �ل�����س��ن��و�ت �ل��ق��ادم��ة يف رفع  �مل��ت��وق��ع  وم���ن 
�لوطني،  لالقت�ساد  �لإجمايل  �ملحلي  �لناجت  يف  �ل�سياحي  �لقطاع  م�ساهمة 
وتعزيز �لهوية �ل�سياحية للدولة و�لرويج لها بالأ�سو�ق �ل�سياحية و ت�سجيع 
فر�س  وخلق  و�ل�سيافة  و�لطري�ن  �ل�سفر  قطاعات  يف  �ل�سياحي  �ل�ستثمار 
��ستثمارية جديدة، و��ستقطاب �ملزيد من �ل�سركات �لعاملية لأ�سو�ق �لدولة، 

�لقطاعات  خمتلف  يف  و�مل�ساركة  �ل��دخ��ول  على  �لوطنية  �ل��ك��و�در  وحتفيز 
�ل�سياحية، وتطوير �لبيانات و�لإح�سائيات �ل�سياحية.

�لر�سيدة  للقيادة  �ل�ست�سر�فية  �لروؤية  بف�سل  �لإم���ار�ت  دول��ة  و��ستطاعت 
قطع �أ�سو�ط و��سعة يف تطوير وتنمية �لقطاع �ل�سياحي، باعتباره م�ساهماً 
عاماً  للخم�سني  �لوطني  لالقت�ساد  �مل�ستد�م  �لقت�سادي  �لتنويع  يف  رئي�ساً 
�ملقبلة، حيث حقق هذ� �لقطاع قفز�ت نوعية ومعدلت منو قوية وقيا�سية 
و�لتي �أكدت ريادة �لدولة يف �ملوؤ�سر�ت �لتناف�سية �لعاملية �لرئي�سية �ملتعلقة 

مبجالت �ل�سفر و�لطري�ن و�لفندقة.

ويتم من خالل �لإ�سر�تيجية �جلديدة تد�سني مرحلة جديدة يف �مل�سرية 
�لعاملية  �ملمار�سات  �أف�سل  وف��ق  �لإم��ار�ت��ي��ة  لل�سياحة  و�مل�ستد�مة  �لتنموية 
2031، مبا ي�سهم يف  �إطالق �ل�سر�تيجية �لوطنية لل�سياحة  من خالل 
يف  �لعاملية،  و�ل�سياحة  �ل�سفر  خريطة  على  �لريادي  �لدولة  موقع  تر�سيخ 

�سوء م�ستهدفات وم�ساريع �خلم�سني.
و�لتن�سيق بني  بالتعاون   ،2031 لل�سياحة  �لوطنية  �لإ�سر�تيجية  تاأتي  و 
�ملعنية  و�لحت��ادي��ة  �ملحلية  و�ملوؤ�س�سات  �لهيئات  وخمتلف  �لقت�ساد  وز�رة 
بقطاع �ل�سياحة ومنها، وز�رة �خلارجية و�لتعاون �لدويل و�لهيئة �لحتادية 

للهوية و�جلن�سية و�جلمارك و�أمن �ملنافذ، وم�سرف �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 
�لإمار�تية،  �لطري�ن  و�سركات  �مل��دين،  للطري�ن  �لعامة  و�لهيئة  �مل��رك��زي، 
�لحتادي  و�ملركز  �لعاملية  �ل�سركات  من  وع��دد  �لعاملية،  �ل�سياحة  ومنظمة 
للتناف�سية و�لإح�ساء. وجنحت دولة �لإمار�ت يف تعزيز مكانتها على خريطة 
�ل�سياحة �لعاملية، لت�سبح و�حدة من �أهم �لوجهات �ل�سياحية �لعاملية، بعدما 
�لعاملية  �لتناف�سية  موؤ�سر�ت  من  عدد  يف  عاملياً  �لكبار  �لع�سرة  �سمن  ج��اءت 
2021، لتعك�س مدى  �ل�سياحة و�ل�سفر و�لفندقة يف عام  �ملرتبطة بقطاع 
�لثقة �ملتز�يدة بقطاع �ل�سياحة �لوطني و�ل�سمعة �لر�ئدة �لتي حققتها بيئة 
�ل�سياحة يف �لدولة، �سو�ء على م�ستوى �ل�سياحة �لد�خلية �أو من قبل �ل�سياح 

و�لزو�ر �لدوليني.

الهالل االأحمر يد�صن مبادرة قافلة العطاء للرعاية االإن�صانية ال�صاملة يف املرفاأ
•• �ملرفاأ - و�م:

�لعطاء" لتوفري  "قافلة  م��ب��ادرة  �لإم��ار�ت��ي،  �لأح��م��ر  �ل��ه��الل  هيئة  د�سنت 
�لرعاية �لإن�سانية �ل�ساملة لل�سر�ئح �لتي ت�ستهدفها يف مدينة �ملرفاأ وت�ستمر 

ثالثة �أيام .
و�لإن�سانية  �ل�����س��ح��ي��ة  �مل���ج���الت  يف  �ل���رب�م���ج  م��ن  ع����دد�  �حل��م��ل��ة  تت�سمن 
توفري  على  �لطبي  �جلانب  وي�ستمل  و�لجتماعية،  و�لتوعوية  و�لتثقيفية 
ع���دد من  و�مل��ر�ج��ع��ني يف  �مل��ر���س��ى  ع��ل��ى  للك�سف  ع���ي���اد�ت �سحية جم��ان��ي��ة 
�لدم،  �ل�سكري و�سغط  ملر�سى  �أجهزة طبية  وتوزيع  �لتخ�س�سات �حليوية، 

�إىل جانب تقدمي م�ساعد�ت �إن�سانية لالأ�سر �ملتعففة.
�ملحلية  لل�سوؤون  �لعام  �لأم��ني  نائب  �ملن�سوري  مبارك  ر��سد  �سعادة  �أك��د  و 
حتظى  �لتي  �ملبادرة  �أن  �ملنا�سبة  بهذه  ت�سريح  يف  �لأحمر،  �لهالل  هيئة  يف 
باهتمام �لقيادة �لعليا للهالل �لأحمر، تعزز �لقيم و�ملبادئ �لتي ت�سعى �لهيئة 
لر�سيخها د�خل �لدولة، من خالل �لرب�مج و�لأن�سطة �لتي تنفذها لذوي 
�سعفا  �لأ�سد  و�لفئات  �ملتعففة  و�لأ�سر  �حلاجات  و�أ�سحاب  �ملحدود  �لدخل 
�ل�سحة و�لتعليم و�لرعاية �لجتماعية  يف عدد من �ملجالت �حليوية مثل 
�مل�ستجد�ت  مع  با�ستمر�ر  تتفاعل  �لأحمر  �لهالل  هيئة  �إن  وق��ال  وغريها. 
�لتعامل معها  �ل�ساحة �لإن�سانية �ملحلية وتطور بر�جمها ملو�جهتها و  على 

مب�سوؤولية كبرية.. ويف هذ� �لإطار تاأتي مبادرة "قافلة �لعطا" �ل�ساملة يف 
�ملرفاأ لت�سيف بعد� جديد� مل�سرية �لهيئة د�خل �لدولة وحتقق نقلة نوعية يف 

م�ستوى �خلدمات �ملوجهة للم�ستهدفني حمليا.
�لهيئة  توليه  �ل��ذي  �ل�سحي  �جلانب  �خلدمات  هذه  ر�أ���س  "على   : و�أ�ساف 
ي�ستطيع  معافى  �إيجاد جمتمع  يف  وحيويته  لأهميته  نظر�  ق�سوى  �أولوية 
تخ�سي�س  على  �لوطنية  هيئتنا  درج��ت  لذلك  �ملن�سودة،  �لتنمية  يحقق  �أن 
م�ساحة كبرية من بر�جمها �ملحلية للم�ساعد�ت �لطبية �لتي توفر �لرعاية 
�لعمليات  نفقات  حتمل  خ��الل  م��ن  �مل��ع��وزي��ن  للمر�سى  �ل��الزم��ة  �ل�سحية 
جانب  �إىل  �لأدوي����ة  و  �لتعوي�سية  و  �لطبية  �لأج��ه��زة  وت��وف��ري  �جل��ر�ح��ي��ة 

بر�جمها �خلا�سة بالتوعية و �لتثقيف �ل�سحي".
�لظفرة،  منطقة  يف  و�ملوؤ�س�سات  �جلهات  جلميع  بال�سكر  �ملن�سوري  وتقدم 
�مل�سوؤولية  ج��و�ن��ب  تعزز  ب�سورة  �حلملة  لإجن���از  �لهيئة  م��ع  تتعاون  و�ل��ت��ي 

�ملجتمعية وحتقق �لتالحم �لوطني بني قطاعات �ملجتمع كافة.
و قال حممد جا�سم �ملزروعي مدير مركز �لهالل �لأحمر يف منطقة �لظفرة 

يف كلمته خالل تد�سني فعاليات �لقافلة
�أن تكون هذه �ملبادرة �ساملة ومتنوعة لذلك ت�ساحبها فعاليات  " �رتاأينا   :
على  �لطبية  و�لأجهزة  و�لعينية  �ملادية  �مل�ساعد�ت  تقدمي  يف  تتمثل  �أخ��رى 
�مل�ستهدفني ولتحقيق هذ� �لهدف بكفاءة وفاعلية وب�سكل موؤ�س�سي مت �إجر�ء 

�لحتياجات  للتعرف على  �مل�ستهدفة من �حلملة  �ملنطقة  م�سح ميد�ين يف 
خا�سة  �ل�سرورية  �ملتطلبات  وتلبية  �لأول��وي��ات  وحتديد  لالأهايل  �لفعلية 
هذه  لتعزيز  طموحة  خطة  و�سع  ومت  �حلملة،  تت�سمنها  �لتي  �ملجالت  يف 

�ملجالت".
�لتي  �ل�سابقة  �متد�د� للحمالت  �لعطاء" تاأتي  " قافلة  �أن  �ملزروعي  �أك��د  و 
�ملا�سية، و�لتي حققت جناحا كبري� يف  �ل�سنو�ت  �ملرفاأ يف  �لهيئة يف  نفذتها 
�لإن�سانية  �ملنطقة وم�ساندتهم وتوفري �حتياجاتهم  �أهايل  حتقيق تطلعات 
ما حد� بالهيئة للم�سي قدما يف هذ� �لنهج �لذي يوؤ�س�س ملرحلة جديدة من 

�لتو�سع و�لنت�سار لرب�مج �لهيئة على �ل�ساحة �ملحلية.
�لبذل  م��ن  “ ن�ست�سرف عهد� ج��دي��د�   : �مل��رك��ز يف ختام كلمته  وق��ال مدير 
ت�����س��اف��ر �جلهود  �مل��ح��ل��ي��ة، م��ا يتطلب  �ل�����س��اح��ة  و�ل��ع��ط��اء �لإن�����س��اين ع��ل��ى 
وتوحيدها لتحقيق غاياتنا �لنبيلة، ول ي�سعنا �إل �أن ن�سيد بجهود �ل�سركاء 
من موؤ�س�سات وهيئات حملية و�أف��ر�د يف �إجن��اح فعاليات �لقافلة" .. وتقدم 
و�ملنا�سرين  �مل�ساندين  وجميع  و�لعاملني  و�ملنت�سبني  للمتطوعني  بال�سكر 

لر�سالة �لهالل �لأحمر �لإن�سانية .
"�سوؤون  �ملجتمعية  �لإد�رة  مدير  �حلو�سني  جمعة  �إبر�هيم  �ألقى  ذل��ك  �إىل 
منطقة �لظفرة" ب�سركة برول �أبوظبي �لوطنية "�أدنوك" كلمة نيابة عن 
�لذر�ع  �لأحمر  �لهالل  لهيئة  بال�سكر  فيها  تقدم  �لعطاء"  "قافلة  �سركاء 

مبادر�تها  يف  �مل�����س��ارك��ة  فر�سة  �تاحتها  على  �لإم�����ار�ت،  ل��دول��ة  �لإن�����س��ان��ي��ة 
�إن ما ت�سطلع  �ملنت�سرة د�خل �لدولة وخارجها، وقال  �لإن�سانية و�لتنموية 
به موؤ�س�سات �لدولة �ملختلفة لدعم وتعزيز جهود هيئة �لهالل �لأحمر ما 
�لتي ي�ستظل بها كل ذي  �ل�سجرة و�رف��ة �لظالل  �إل نتاج طبيعي لتلك  هو 

حاجة.
كانت  �لعطاء  �ساحات  ب��ارز� يف  تعترب معلما  �لأحمر  �لهالل  هيئة  �أن  و�أك��د 
�ل�سقيقة  �ل�سعوب  مل�ساندة  �لأمي���ن  و�ساعدها  �لإم����ار�ت  �سفرية  ت��ز�ل  ل  و 
�لإن�سانية،  ومعاناتها  �لب�سرية  لآلم  �سافيا  بل�سما  و�أ�سبحت  و�ل�سديقة، 
�أنها مل  �إل  �لهيئة �خلارجية يف كل �جت��اه،  و�أ�ساف :"بالرغم من حتركات 
للم�ستجد�ت،  ومو�كبة  �سباقة  كانت  د�ئما  وكد�أبها  �ملحلية،  �ساحتها  تغفل 
و�آلت على نف�سها حتمل م�سوؤولياتها بكل جترد ون�سر �ملبادئ �لفا�سلة �لتي 
وتعزز  ن�سيجه  وت��وح��د  �ملجتمع،  �أف���ر�د  ب��ني  �ل��ر�ح��م  و  �لتكافل  قيم  تعزز 
حلمته، لذلك ت�ستحق منا �ملزيد من �لدعم و�مل�ساندة وتعزيز �ل�سر�كة مع 

بر�جمها و�أن�سطتها �ملتنوعة".
�سبيل  يف  ج��ه��د�  ت��دخ��ر  ل��ن  موؤ�س�ساتنا  �إن  كلمته  خ��ت��ام  يف  �حلو�سني  وق���ال 
�لوطني  دوره��ا  �أد�ء  عن  تتخلف  ولن  عاتقها،  على  �مللقاة  �مل�سوؤولية  حتمل 
وم�سوؤوليتها �ملجتمعية وو�جبها �لإن�ساين وحتقيق تطلعات �لهيئة يف خدمة 

�ملجتمع.

حكومة االإمارات تطلق اال�سرتاتيجية الوطنية لل�سياحة 2031 

حممد بن را�صد: ال�صياحة جزء مهم من تنويع اقت�صادنا الوطني .. وهدفنا اأن تكون م�صاهمة القطاع ال�صياحي 450 مليار درهم من ناجتنا املحلي يف 2031
درهم   مليار   100 بقيمة  الدولة  يف  �صياحية  ا�صتثمارات  جذب  اإىل  وتهدف  مبادرة   25 ت�صم  • اال�صرتاتيجية 

حممد بن را�سد: 
اليوم  نحن   ..  2031 العام  حتى  لل�صياحة  الوطنية  ا�صرتاتيجيتنا  •  اعتمدنا 

�صمن اأهم ع�صر وجهات �صياحية يف العامل
مليون   22 ا�صتقبلت  مطاراتنا  العاملية,  تناف�صيتنا  لرت�صيخ  مهم  رافد  •  ال�صياحة 

م�صافر يف الربع االأول فقط من العام اجلاري, 
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اأخبـار الإمـارات

حاكم عجمان يوؤدي �صالة اال�صت�صقاء مب�صجد ال�صيخ حميد 

عبد�هلل  �ل�سيخ  ف�سيلة  وت��ن��اول 
�جل��������ي��������ز�ين �إم��������������ام وخ���ط���ي���ب 
لل�سوؤون  �ل����ع����ام����ة  �ل���ه���ي���ئ���ة  يف 
�لإ�سالمية و�لأوق��اف يف عجمان 

�لنعيمي  عمار  بن  ر��سد  و�ل�سيخ 
نائب رئي�س نادي عجمان . 

يو�سف  �سعادة  �ل�سالة  �أدى  كما 
�ل���ن���ع���ي���م���ي م����دي����ر ع�������ام د�ئ�������رة 

وف�سله؛ وذلك من هدي �لأنبياء 
�ملوؤمنني  �سبيل  وه��و  و�ملر�سلني، 
ت���ع���اىل به  ي��ف��ت��ح �هلل  و�مل���ت���ق���ني، 
�أب�����و�ب �خل�����ري�ت، وي��ن��زل �لغيث 

�لنعيمي  حميد  ب��ن  ع��ب��د�ل��ع��زي��ز 
�ل�سياحية  �لتنمية  د�ئ���رة  رئي�س 
و�ل�سيخ ر��سد بن حميد �لنعيمي 
رئي�س د�ئرة �لبلدية و�لتخطيط 

�مل�سلني - يف خطبته  �أم  �ل��ذي   -
تعاىل،  �هلل  �إىل  �للتجاء  �أهمية 
�لفتقار  و�إظهار  �إليه،  و�لت�سرع 
بني يديه، وطلب عفوه ومغفرته 

�ل��ت�����س��ري��ف��ات و�ل�����س��ي��اف��ة وع���دد 
م���ن �مل�������س���وؤول���ني و�مل�����س��ل��ني من 
�أبناء  م��ن  و�مل��ق��ي��م��ني  �مل��و�ط��ن��ني 

�جلاليات �لعربية و�لإ�سالمية. 

•• عجمان-و�م:

�ل�سيخ  �ل�������س���م���و  ����س���اح���ب  �أدى 
ع�سو  �لنعيمي  ر����س��د  ب��ن  حميد 
�مل��ج��ل�����س �لأع���ل���ى ح��اك��م عجمان 
�أم���������س �����س����الة �ل����س���ت�������س���ق���اء يف 
ر��سد  ب��ن  حميد  �ل�سيخ  م�سجد 
�لر��سدية  منطقة  يف  �لنعيمي 
�جلمعة..  ���س��الة  ب��ع��د  ب��ع��ج��م��ان 
نبينا حممد  ب�سنة  �قتد�ء  وذل��ك 
باإقامة  و���س��ل��م  ع��ل��ي��ه  �هلل  ���س��ل��ى 
لنزول  ط��ل��ب��اً  �ل�ست�سقاء  ���س��الة 
�ساحب  ل��دع��وة  وتلبية   ، �لغيث 
�ل�����س��م��و �ل�����س��ي��خ حم��م��د ب��ن ز�يد 
"حفظه  �لدولة  رئي�س  نهيان  �آل 
�هلل" لإقامة �سالة �ل�ست�سقاء يف 

جميع م�ساجد �لدولة. 
و�أدى �ل�سالة �إىل جانب �سموه.. 
���س��م��و �ل�����س��ي��خ ع���م���ار ب���ن حميد 
�لنعيمي ويل عهد عجمان و�ل�سيخ 

و�لربكات. 
تعاىل  �هلل  �إىل  "توجهو�  وق���ال: 
بخال�س �لدعاء، و�سادق �لرجاء، 
�إذ لي�س  �أبو�ب �ل�سماء،  يفتح لكم 
���س��يء �أك����رم ع��ل��ى �هلل ت��ع��اىل من 
�سبحانه:  �ل��ق��ائ��ل  ف��ه��و  �ل���دع���اء 
�أ���س��ت��ج��ب ل��ك��م. وقال  �دع�����������������وين 
و�سلم  عليه  �هلل  �هلل �سلى  ر�سول 
موقنون  و�أن�����ت�����م  �هلل  �دع��������و�   :

بالإجابة". 
ختام  يف  و�مل�سلون  �لإم����ام  ورف���ع 
�إىل �هلل  �ل��ت�����س��رع  �أك����ف  �ل���دع���اء 
رحمة  �ل��غ��ي��ث  ي���ن���زل  �أن  ت���ع���اىل 
�لعباد  ب���ه  ي�����س��ق��ى  و�أن  ب��ال��ع��ب��اد، 
و�لبالد وينبت �لأر�س و�أن يكون 
غ��ي��ث��اً ه��ن��ي��ئ��اً م��ري��ئ��اً ن��اف��ع��اً غري 
�سار، و�ن يحفظ ويل �أمر دولتنا 
خطاهم  وي�سدد  �حلكام  و�خو�نه 
يرحم  و�ن  وي���ر����س���ى  ي���ح���ب  مل����ا 

�سهد�ء �لوطن. 

احلكام يعزون خادم احلرمني ال�صريفني بوفاة والدة االأمري متعب بن عبداهلل
•• �المار�ت-و�م:

بعث �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ �لدكتور �سلطان بن حممد �لقا�سمي ع�سو 
�حلرمني  خ��ادم  �أخيه  �إىل  تعزية  برقية  �ل�سارقة  حاكم  �لأعلى  �ملجل�س 
�لعربية  �ململكة  �سعود عاهل  �آل  بن عبد�لعزيز  �سلمان  �مللك  �ل�سريفني 
بوفاة  وم��و����س��ات��ه  ت��ع��ازي��ه  ���س��ادق  ع��ن  فيها  �أع���رب  �ل�سقيقة  �ل�سعودية 
�لعزيز  �لأم��ري متعب بن عبد�هلل بن عبد  �مللكي  �ل�سمو  و�ل��دة �ساحب 

�آل �سعود.
كما بعث �سمو �ل�سيخ �سلطان بن حممد بن �سلطان �لقا�سمي ويل عهد و 
نائب حاكم �ل�سارقة و�سمو �ل�سيخ عبد�هلل بن �سامل بن �سلطان �لقا�سمي 
نائب حاكم �ل�سارقة و�سمو �ل�سيخ �سلطان بن �أحمد بن �سلطان �لقا�سمي 

نائب حاكم �ل�سارقة برقيات تعزية مماثلة �إىل خادم �حلرمني �ل�سريفني 
�مللك �سلمان بن عبد�لعزيز �آل �سعود.

كما بعث �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حميد بن ر��سد �لنعيمي ع�سو �ملجل�س 
�لأعلى حاكم عجمان برقية تعزية �إىل �أخيه خادم �حلرمني �ل�سريفني 
�ل�سعودية  �لعربية  �ململكة  ملك  �سعود  �آل  عبد�لعزيز  بن  �سلمان  �مللك 
و�لدة  بوفاة  مو��ساته  و���س��ادق  تعازيه  خال�س  عن  فيها  عرب  �ل�سقيقة 
�آل  �ل��ع��زي��ز  عبد  ب��ن  ع��ب��د�هلل  ب��ن  متعب  �لأم���ري  �مللكي  �ل�سمو  �ساحب 

�سعود. 
كما بعث �سمو �ل�سيخ عمار بن حميد �لنعيمي ويل عهد عجمان و�سمو 
تعزية  برقيتي  عجمان  ح��اك��م  ن��ائ��ب  �لنعيمي  ر����س��د  ب��ن  نا�سر  �ل�سيخ 

مماثلتني �إىل خادم �حلرمني �ل�سريفني. 

كما بعث �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حمد بن حممد �ل�سرقي ع�سو �ملجل�س 
�لأعلى حاكم �لفجرية برقية تعزية �إىل �أخيه خادم �حلرمني �ل�سريفني 
�ل�سعودية  �لعربية  �ململكة  عاهل  �سعود  �آل  عبد�لعزيز  بن  �سلمان  �مللك 
و�ل��دة �ساحب  �أع��رب فيها عن �سادق تعازيه ومو��ساته بوفاة  �ل�سقيقة 

�ل�سمو �مللكي �لأمري متعب بن عبد�هلل بن عبد �لعزيز �آل �سعود. 
عهد  ويل  �ل�سرقي  حممد  ب��ن  حمد  ب��ن  حممد  �ل�سيخ  �سمو  بعث  كما 
�مللك  �ل�سريفني  �حل��رم��ني  خ���ادم  �إىل  مماثلة  تعزية  برقية  �ل��ف��ج��رية 

�سلمان بن عبد�لعزيز �آل �سعود.
كما بعث �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ �سعود بن ر��سد �ملعال ع�سو �ملجل�س �لأعلى 
حاكم �أم �لقيوين برقية تعزية �إىل �أخيه خادم �حلرمني �ل�سريفني �مللك 
�سلمان بن عبد�لعزيز �آل �سعود ملك �ململكة �لعربية �ل�سعودية �ل�سقيقة 

�ساحب  و�ل��دة  وف��اة  يف  مو��ساته  و�سادق  تعازيه  خال�س  عن  فيها  عرب 
�ل�سمو �مللكي �لأمري متعب بن عبد�هلل بن عبد�لعزيز �آل �سعود .

كما بعث �سمو �ل�سيخ ر��سد بن �سعود بن ر��سد �ملعال ويل عهد �أم �لقيوين 
برقية تعزية مماثلة �إىل خادم �حلرمني �ل�سريفني.

كما بعث �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ �سعود بن �سقر �لقا�سمي، ع�سو �ملجل�س 
�حلرمني  خ��ادم  �أخ��ي��ه  �إىل  تعزية  برقية  �خليمة،  ر�أ����س  حاكم  �لأع��ل��ى، 
�لعربية  �ململكة  �سعود، ملك  �آل  عبد�لعزيز  بن  �سلمان  �مللك  �ل�سريفني 
يف  مو��ساته  و�سادق  تعازيه  خال�س  عن  فيها  عرب  �ل�سقيقة  �ل�سعودية 
وفاة و�لدة �ساحب �ل�سمو �مللكي �لأمري متعب بن عبد�هلل بن عبد�لعزيز 
�آل �سعود.  كما بعث �سمو �ل�سيخ حممد بن �سعود بن �سقر �لقا�سمي، ويل 

عهد ر�أ�س �خليمة، برقية تعزية مماثلة �إىل خادم �حلرمني �ل�سريفني.

ال�صوؤون االإ�صالمية: اأداء �صالة اال�صت�صقاء يف م�صاجد الدولة
•• �أبوظبي-�لفجر:

م�ساجد  م�ستوى  على  �ل�ست�سقاء  �سالة  �مل�سلون  �أدى 
�ل�سامي  ��ستجابة للتوجيه  �لدولة بعد �سالة �جلمعة، 
ل�ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان رئي�س 
تاأ�سياً  �ل�ست�سقاء  �سالة  باإقامة  �هلل"  "حفظه  �لدولة 
بهدي �لنبي حممد �سلى �هلل عليه و�سلم يف طلب نزول 

�لغيث.
�لهيئة  رئي�س  �لكعبي،  مطر  حممد  �لدكتور  �أك��د  وق��د 
�لهيئة  �أن  و�لأوق�������اف  �لإ���س��الم��ي��ة  ل��ل�����س��وؤون  �ل��ع��ام��ة 
�سالة  لإق���ام���ة  �ل��ك��ام��ل  بالتجهيز  م�سبقا  ق��ام��ت  ق��د 
م�ستوى  على  فروعها  م��در�ء  مع  بالتن�سيق  �ل�ست�سقاء 
�لدولة، وتفعيل كل من�ساتها �لتو��سلية مع �جلمهور يف 
تو�سيح �سالة �ل�ست�سقاء وم�سروعيتها، هذ� بالإ�سافة 

�إىل �إعد�د خطبة �سالة �ل�ست�سقاء وتوزيعها على جميع 
�خلطباء يف �لدولة.

وق���د ���س��ه��دت �مل�����س��اج��د م�����س��ارك��ة م���ن �مل�����س��ل��ني �لذين 
��سادو� بدعوة �سموه لإقامة �سالة �ل�ست�سقاء د�عني له 
مبوفور �ل�سحة و�لعافية و�أن يجعل �هلل دولة �لإمار�ت 

و�حة خري وبركة ومناء.
�أن  �ل��رج��اء  و���س��ادق  �ل��دع��اء،  وتوجه �خلطباء بخال�س 
وي�سقي  �لغيث  وي��ن��زل  �ل�سماء  �أب���و�ب  تعاىل  �هلل  يفتح 
�لأر���س ويدمي �لرخاء على دولة �لإم��ار�ت، ويبارك يف 
بن  حممد  �ل�سيخ  �ل��دول��ة  رئي�س  يوفق  و�أن  خري�تها، 
ز�ي���د ون��ائ��ب��ه و�إخ���و�ن���ه ح��ك��ام �لإم�����ار�ت لكل خ��ري، و�أن 
�نتقلو�  �لذين  �لإم��ار�ت  �ل�سيخ ز�يد و�سيوخ  يرحم �هلل 
�إىل جو�ر ربهم تاركني ب�سماتهم �خلريية و�لتطويرية 

يف �لنه�سة �حل�سارية �لتي ت�سهدها دولتنا �ملباركة.

الهيئة الوطنية حلقوق االإن�صان ت�صتقبل وفدا 
من جمل�س االإمارات للتوازن بني اجلن�صني

•• �أبوظبي-و�م: 

ز�ر وفد من مركز �لإم��ار�ت للتو�زن بني �جلن�سني برئا�سة �سعادة �سم�سة 
يف  �لإن�سان  حلقوق  �لوطنية  �لهيئة  مقر  للمجل�س  �لعامة  �لأمينة  �سالح 
تعزيز وحماية حقوق  �لتعاون يف جم��الت  تعزيز  �إط��ار  وذل��ك يف  �أبوظبي 

�لإن�سان ول�سيما ما يتعلق بحقوق �ملر�أة.
كان يف ��ستقبال �لوفد .. �سعادة مق�سود كروز رئي�س �لهيئة �لوطنية حلقوق 
�لإن�سان ، و�سعادة فاطمة �لكعبي نائب رئي�س �لهيئة، و�سعادة �لدكتور �سعيد 
خالل   - ك��روز  مق�سود  �سعادة  و��ستعر�س   . للهيئة  �لعام  �لأم��ني  �لغفلي 
لقائه بالوفد - روؤية �لهيئة وتطلعاتها �حلقوقية وجلانها �لد�ئمة �ل�ست 
و�سبل �لتعاون �مل�سرك. وقال �سعادة مق�سود كروز : “ نثمن �لدور �لر�ئد 
�لذي يلعبه جمل�س �لإمار�ت للتو�زن بني �جلن�سني يف دعم �ملر�أة وتقلي�س 
�لوطنية  �لهيئة  �أن  م��وؤك��د�   ، كافة"  �لقطاعات  يف  �جلن�سني  بني  �لفجوة 
 ، ب��امل��ر�أة  �ملتعلقة  �حلقوق  لكافة  �لد�عم  بدورها  ملتزمة  �لإن�سان  حلقوق 
�أ�سل  ن�ساء من   6 �لأمناء  �إذ ي�سم جمل�س  �لهيئة  �أ�سا�سي يف  �سريك  وهي 
12 ع�سو�ً. من جهته �أعرب وفد جمل�س �لإمار�ت للتو�زن بني �جلن�سني 
عن �سكره للهيئة على ح�سن �ل�ستقبال و�طالعه عن قرب على خططها 

وم�ساعيها �لتي ت�سب يف �سالح �لإن�سان وحقوقه.

جمارك دبي حتتفل 
باليوم العاملي للجودة 

•• دبي-و�م:

�حتفلت د�ئرة جمارك دبي باليوم 
"رو�د  �سعار  حت��ت  للجودة  �لعاملي 
�جلمركي"،  و�ل���ت���م���ي���ز  �جل��������ودة 
�لتي  ع��ل��ى �لجن��������از�ت  ل���ل���وق���وف 
و�لتميز  �جل�����ودة  م���ب���ادئ  ر���س��م��ت 
و�أر�����س����ت دع���ائ���م حت��ق��ي��ق �ل���ري���ادة 
تعزيز�ً  عاما،   25 خ��الل  للد�ئرة 
لروؤيتها يف �أن تكون د�ئرة جمركية 

عاملية م�ستد�مة ومبتكرة. 
وبينت �لد�ئرة �أن هذه �ملنا�سبة تاأتي 
ملوظفي  �حلثيثة  �جل��ه��ود  لإب����ر�ز 
حتقيق  يف  دب�����ي  ج����م����ارك  د�ئ�������رة 
�لجناز�ت �ملتالحقة حملياً وعاملياً 
�ملمار�سات  �أف�سل  تبني  خالل  من 
�جلمركي، حيث  بالعمل  لالرتقاء 
�لفائزين  على  �ل�سوء  ت�سليط  مت 
�حلكومي  ل���الأد�ء  دب��ي  برنامج  يف 
و�أ�سحاب  �مل��وظ��ف��ني  م��ن  �مل��ت��م��ي��ز 
عاما   25 خالل  �ملبتكرة  �مل�ساريع 

م�ست. 
حمبوب  �أح�����م�����د  �����س����ع����ادة  وق��������ال 
دبي  جلمارك  �لعام  �ملدير  م�سبح 
�ملو�نئ  ملوؤ�س�سة  �لتنفيذي  �لرئي�س 
و�جل���م���ارك و�مل��ن��ط��ق��ة �حل����رة، �إن 
تطبيق  ع���ل���ى  ح���اف���ظ���ت  �ل�����د�ئ�����رة 
�أن��ظ��م��ة �جل�����ودة وح�����س��ول��ه��ا على 
�لعاملية  للمو��سفات  �سهادة   14
 ، �لآن  2002 وح��ت��ى  �ل��ع��ام  م��ن��ذ 
يف جمالتها �ملختلفة دعماً لريادة 

�لعمال و�خلدمات .

خليفة بن طحنون يوا�صل زياراته الأ�صر ال�صهداء يف اإمارة دبي
•• دبي-و�م:

نهيان  �آل  ط��ح��ن��ون  ب��ن  خليفة  �ل�سيخ  و����س��ل 
�ل�سهد�ء  �أ���س��ر  ���س��وؤون  مكتب  تنفيذي  م��دي��ر 
�سل�سلة زيار�ته لأ�سر وذوي �ل�سهد�ء يف �إمار�ت 
�لدولة يف �إطار حملة “تو��سل” �لتي ينظمها 

مكتب �سوؤون �أ�سر �ل�سهد�ء �سنوياً، حيث �سملت 
يف  �ل�سهد�ء  وذوي  �أ�سر  من  ع��دد�ً  �أم�س  جولة 
�إمارة دبي. و�لتقى �ل�سيخ خليفة بن طحنون �آل 
نهيان خالل �لزيار�ت عدد�ً من ذوي �ل�سهد�ء 
و�أف������ر�د �أ���س��ره��م، ون��ق��ل ل��ه��م حت��ي��ات �ساحب 
�ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان رئي�س 

�لدولة “حفظه �هلل” . وكان �ل�سيخ خليفة بن 
طحنون �آل نهيان قد ز�ر منازل �أ�سرة �ل�سهيد 
مهره  �ل�سهيدة  و�أ���س��رة  خمي�س  �سعيد  خمي�س 
�ل��زع��اب��ي و�ل�����س��ه��ي��د حم��م��د ع��ب��د�هلل م����ر�د يف 
�لدورية  �ل��زي��ار�ت  �سل�سلة  وت��اأت��ي  دب��ي.  �إم���ارة 
�ل�سهد�ء  �أ���س��ر  ���س��وؤون  ح��ر���س مكتب  �إط���ار  يف 

�سهد�ء  وذوي  �أ���س��ر  م��ع  �ل��د�ئ��م  �لتو��سل  على 
�لوطن يف خمتلف �أرجاء �لدولة و�لوقوف على 
خمتلف  يف  و�أحو�لهم  وظروفهم  �حتياجاتهم 
�ملجالت.. ويحر�س مكتب �سوؤون �أ�سر �ل�سهد�ء 
على متابعة �حتياجات �أ�سر �ل�سهد�ء ومتكينها 

من مو�جهة �لتحديات �لتي قد تو�جهها.

ال�صفري ال�صيني: العالقات بني ال�صني واالإمارات ت�صهد تطورًا كبريًا يف كافة املجاالت
•• �أبوظبي-و�م:

�أك�����د ����س���ع���ادة ت�����س��ان��غ ي���ى م��ي��ن��غ ، 
و�ملفو�س  �ل���ع���ادة  ف����وق  �ل�����س��ف��ري 
�أن  �ل�سعبية  �ل�سني  جلمهورية 
�ل��ع��الق��ات �ل��ث��ن��ائ��ي��ة ب��ني �ل�سني 
و�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة �سهدت 
من���و�ً و ت��ط��ور�ً ك��ب��ري�ً م��وؤخ��ر�ً يف 
ظل دعم قيادة �لدولتني، م�سري�ً 
�أن ع��الق��ات ب���الده م��ع �لإم����ار�ت 
و�ل�سد�قة  �لح�����ر�م  يف  ق��ائ��م��ة 

و�لتعاون و �مل�سالح �مل�سركة.
و �أ�����س����اف �ل�����س��ف��ري �ل�����س��ي��ن��ي يف 
�لإمار�ت  �أن��ب��اء  وكالة  مع  ح��و�ره 
باأبوظبي  �ل�سفارة  مقر  "و�م" يف 
�أن منو �لعالقات �لثنائية �نعك�س 
على كافة �جلو�نب من �لقت�ساد 
بني  �لإن�����س��ان��ي��ة  �ل���ع���الق���ات  �إىل 
تعزيز  �إىل  م�������س���ري�  �ل�����س��ع��ب��ني، 
جمال  يف  �جلانبني  ب��ني  �لتعاون 
�ل���ت���ع���ل���ي���م و�ل����ث����ق����اف����ة و�ل���ع���ل���وم 

و�لتقنية و�لريا�سة.
و�أكد يي مينغ �أن عدد� كبري� من 
�ملد�ر�س يف دولة �لإم��ار�ت تدر�س 
�ملنهج �ل�سيني و�أن هذ� �لعدد قد 

ت�ساعف منذ عام 2019.
و �أكد �سعادته �أن برنامج �لتعليم 

�لبلدين  يف  �لتعليمية  �لإد�ر�ت 
، ق����د ت����ط����ورت ب�����س��ك��ل ك���ب���ري يف 
على  وح�سلت  �ملا�سيني  �لعامني 
معدل ر�سا بن�سبة 99.5 يف �ملائة 

من �أولياء �أمور �لطالب.
و �أ�ساف يي مينغ �نه على �لرغم 
من بعد �مل�سافة بني �لدولتني �إل 
عالقات  تربطهما  �ل�سعبني  �أن 
�ل��ع��الق��ات تتعزز  وث��ي��ق��ة ، وه���ذه 

با�ستمر�ر.
- ت�ساعف �جلالية �ل�سينية.

�مل���و�ط���ن���ني  ع������دد  �أن  و�أ�������س������اف 
�مل���ق���ي���م���ني يف دول����ة  �ل�����س��ي��ن��ي��ني 
 ، �أل�����ف   400 ي���ق���ارب  �لإم��������ار�ت 

�لعربية  �لإم�������ار�ت  يف  �ل�����س��ي��ن��ي 
�ملتحدة ي�سمل 54 �ألف طالب يف 
�إىل  158 مدر�سة عامة ويهدف 
تغطية 200 مدر�سة، و�أعرب عن 
ثقته يف �لو�سول �إىل هذ� �لهدف 

قريباً.
وقال يي مينغ �إن �ملدر�سة �ل�سينية 
يف دبي ، وهي �أول مدر�سة تدر�س 
مناهج وطنية �سينية يف �لإمار�ت 
ا  �أي�سً ه���ي   ، �مل���ت���ح���دة  �ل��ع��رب��ي��ة 
�مل��در���س��ة �خل��ارج��ي��ة �ل��وح��ي��دة يف 
بالنظام  ت��رت��ب��ط  �ل���ت���ي  �ل���ع���امل 
�أن  وك�����س��ف  �ل�����س��ي��ن��ي.  �لتعليمي 
�مل��در���س��ة ، �مل��ع��رف ب��ه��ا م��ن قبل 

�ل�سينية  �أن �جلالية  ذلك  ويعني 
يف �لدولة قد ت�ساعف عددها منذ 
عددها  ك��ان  عندما   2019 ع��ام 
200 �ألف، وتعمل يف �لدولة نحو 

. �سينية  �سركة  �آلف   6
�لثقايف  �ملركز  �أن  مينغ  يي  وق��ال 
�سيكون  �أب���وظ���ب���ي  يف  �ل�����س��ي��ن��ي 
للتفاعل  ج��دي��دة  من�سة  مبثابة 

بني �أفر�د �ل�سعبني يف �لدولتني.
�إن �ملوؤمتر �لوطني  وقال �ل�سفري 
�ل�سيوعي  ل���ل���ح���زب  �ل���ع�������س���ري���ن 
�أعماله  �خ��ت��ت��م  �ل����ذي  �ل�����س��ي��ن��ي 
مب�سر�ً،  ك����ان  ب��ك��ني  يف  م����وؤخ����ًر� 
و�أعلن خالله عن فر�س جديدة 
مل��زي��د م���ن �ل��ت��ع��اون ب���ني �ل�سني 
ومنها  �ل�����س��دي��ق��ة  �ل��ع��امل  دول  و 

�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
�أن بالده  �ل�سيني  �ل�سفري  �أو�سح 
�ل�ستثمار�ت  ل���زي���ادة  م�����س��ت��ع��دة 
تعزيز  يف  و�مل�����س��اه��م��ة  �مل�����س��رك��ة 
�ل��ن��م��و يف دول���ة �لإم������ار�ت و دول 
�لعامل �ل�سديقة . و�أكد �أن خرب�ته 
�نطباعه عن  ع���ززت  ق��د  �لأول��ي��ة 
دولة �لإمار�ت ،م�سري� �إىل �أن دولة 
للتو�زن  م��ث��اًل  تعترب  �لإم������ار�ت 
و�لتقاليد  �لعاد�ت  �ملحافظة  بني 

�لعريقة ومو�كبة �حلد�ثة.

التغري  مكافة  يف  التعاون   -
املناخي.

�لتعاون  �أن  �ل�سيني  �مل�سوؤول  �أكد 
يف جهود مكافحة �لتغري �ملناخي 
�ل�سا�سية  �ل��رك��ائ��ز  م���ن  �أ���س��ب��ح 
�مل��ت��ي��ن��ة ل���ع���الق���ات �ل���ت���ع���اون بني 

�لبلدين �ل�سديقتني.
�أعلنت  ق���د  �ل�����س��ني  �أن  و�أ����س���اف 
�ملناخي  ل���ل���ح���ي���اد  خ��ط��ت��ه��ا  ع����ن 
و�أطلقت   2060 ع����ام  ب��ح��ل��ول 
هذ�  يف  رئ��ي�����س��ي��ة  10مبادر�ت 
�لهادفة  �جل��ه��ود  ودف��ع��ت  �ل�سدد 
و�لتحول  �ل��ك��رب��ون  خ��ف�����س  �إىل 

�لأخ�سر.
و �ختتم �ل�سفري �ل�سيني حديثه 
موؤكد�ً �أن كل ما �سبق يوفر �أ�سا�ساً 
�ل��دول��ت��ني يف  ب��ني  للتعاون  ق��وي��اً 
�ملناخي.. �لتغري  مكافحة  جهود 
�ل�����س��ني و�لإم������ار�ت  �أن  م�����س��ي��ف��اً 
�سعيد  ع��ل��ى  �ل���ت���ح���رك  ب��ا���س��رت��ا 
م�سادر  جمال  يف  �لتعاون  تعزيز 
م���ث���ل طاقة  �مل���ت���ج���ددة  �ل���ط���اق���ة 
�ل�سم�سية،  و�ل���ط���اق���ة  �ل����ري����اح 
�لتعاون  ف����ر�����س  و�����س���ت���ك�������س���اف 
و�لعلوم  �ل���ط���اق���ة  جم������الت  يف 
�ملجالت  م��ن  وغ��ريه��ا  و�لتقنية 

�لهامة للبلدين.
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اأخبـار الإمـارات

ذياب بن حممد بن زايد ي�صهد انطالق فعاليات مبادرة حلظات اأبوظبي

م��ن 321 �أل���ف ز�ئ���ر و�أك����رث من 
م�ساركاً  و85  فنياً  عر�ساً   480
ونحو 19 �ألف م�سجل عرب �ملوقع 
باملبادرة،  �خل���ا����س  �لإل����ك����روين 
م��ا ي���دل ع��ن م���دى �ه��ت��م��ام �أف���ر�د 

�ملجتمع باملبادر�ت �ملجتمعية. 
�لعديد  �لعام  ه��ذ�  �مل��ب��ادرة  وت�سم 
م��ن �ل��ف��ع��ال��ي��ات و�لأن�����س��ط��ة �لتي 
و�لتي  �ملناطق  خمتلف  يف  �ستقام 
�ملجتمعية  �ل��ف��ئ��ات  م���ع  ت��ت��ن��ا���س��ب 
ك���اف���ة، و�أب������رز ه���ذه �لأم���اك���ن هي 

على  و�ح���د  كفريق  نحر�س  ول���ذ� 
ُتعنى  وف��ع��ال��ي��ات  م���ب���ادر�ت  تنفيذ 
باملجتمع �ملحلي، و�إر�ساء منظومة 
م�ساهمة  م����ن  ت����ع����زز  م��ت��ك��ام��ل��ة 
�لتنموي  �مل�������س���ه���د  يف  �مل���ج���ت���م���ع 
�مل�ستد�م، ل �سيما �أن �إمارة �أبوظبي 
جتمع خمتلف �جلن�سيات و�لفئات 
يتطلب  �ل��ذي  �لأم��ر  �لجتماعية، 
�أبوظبي  كلحظات  فعاليات  وج��ود 
ت�سهم بفاعلية يف متا�سك �ملجتمع 

وتالحمه". 

"�أدنوك"، وطري�ن �لحتاد، وبنك 
وجمموعة  �ل���ت���ج���اري،  �أب���وظ���ب���ي 
�لظنة،  ومدينة  �لقاب�سة،  �إث��م��ار 
�ل�سحية،  للرعاية  �سي"  �إم  و"�إن 
و�لذين  وتو�سيبا،  �لعني  وم���ز�رع 
حتقيق  يف  مهماً  ع��ام��اًل  ي�سكلون 
�إ�����س����اف����ة �إىل  �مل������ب������ادرة.  �أه��������د�ف 
د�ئرة   .. �ل�سركاء �ل�سر�تيجيني 
مدينة  وبلدية  و�لنقل،  �لبلديات 
�أب��وظ��ب��ي، وب��ل��دي��ة م��دي��ن��ة �لعني، 
وهيئة �أبوظبي للزر�عة و�ل�سالمة 

"�نطالقاً   : �خل��ي��ي��ل��ي  خ��م��ي�����س 
م��ن روؤي����ة ق��ي��ادت��ن��ا �ل��ر���س��ي��دة باأن 
�أف�سل  من  و�ح��دة  �أبوظبي  تكون 
و�ل�ستقر�ر  للعي�س  �ل��ع��امل  م��دن 
و�ل����س���ت���ث���م���ار، ف��اإن��ن��ا ن��ح��ر���س يف 
�ل���د�ئ���رة ع��ل��ى �ل��ع��م��ل وف���ق روؤي���ة 
�لكرمية  �حل��ي��اة  لتوفري  و��سحة 
ك��اف��ة، ع��رب و�سع  لأف���ر�د �ملجتمع 
و�سيا�سات  و��سر�تيجيات  خطط 
�ملجتمع  ���س��وت  ن��ك��ون  �أن  �أ�سا�سها 
�حتياجاته،  تلبية  يف  و�مل�ساهمني 

وحديقة  خ��ل��ي��ف��ة  م��دي��ن��ة  ���س��اح��ة 
�ل��ع��ا���س��م��ة وح���دي���ق���ة حم��م��د بن 
وحديقة  م�سفح،  ومنطقة  ز�ي���د 
�جلاهلي يف مدينة �لعني، ومدينة 

�لظنة يف منطقة �لظفرة. 
�ل�سركات  كربى  للتز�م  و�نعكا�ساً 
�سهدت  �مل��ج��ت��م��ع��ي��ة،  ب��امل�����س��وؤول��ي��ة 
�مل������ب������ادرة م�������س���ارك���ة ك����ب����رية من 
�جل����ه����ات �حل���ك���وم���ي���ة و�ل���ق���ط���اع 
ك�����ل من  م��ت��م��ث��ل��ة يف  �خل�����ا������س، 
�لوطنية  �أب��وظ��ب��ي  ب���رول  �سركة 

�أبوظبي" يف  "حلظات  �أن  و�أ�ساف 
�ملبادر�ت  من  ُتعد  �لثانية،  دورتها 
�ملهمة �لتي جُت�ّسد مفهوم �لتكامل 
و�لر�بط بني �أفر�د �ملجتمع، عرب 
باأجو�ء  مليئة  مرحة  بيئة  توفري 
م��ن �حل��م��ا���س و�مل��ت��ع��ة، م��وؤك��د�ً �أن 
�مل��ب��ادرة و�لتي  �لأوىل من  �ل���دورة 
2019 حققت  ع��ام  �إط��الق��ه��ا  مت 
ك��ب��ري�ً م��ن ح��ي��ث �لإقبال  جن��اح��اً 
وم�������س���ت���وى �مل�������س���ارك���ة؛ ح���ي���ث مت 
تنفيذ 25 فعالية ��ستقطبت �أكرث 

•• �أبوظبي-و�م:

�سهد �سمو �ل�سيخ ذياب بن حممد 
�ملجل�س  نهيان، ع�سو  �آل  ز�ي��د  بن 
�ل���ت���ن���ف���ي���ذي لإم����������ارة �أب����وظ����ب����ي، 
�إطالق �لدورة �لثانية من مبادرة 
 ،"2022 �أب���وظ���ب���ي  "حلظات 
تنمية  د�ئ��������رة  ت��ن��ظ��م��ه��ا  و�ل����ت����ي 
مع  بالتعاون  �أب��وظ��ب��ي   - �ملجتمع 
وت�سمل  �لإم������ارة،  ج��ه��ات يف  ع���دة 
�لفعاليات  م���ن  م��ت��ن��وع��ة  ح���زم���ة 
�لرفيهية،  و�لأن�سطة  �ملجتمعية 
خليفة"  مدينة  "�ساحة  من  تبد�أ 
يف �أبوظبي، وت�ستمر حتى دي�سمرب 
كل  �ملو�قع يف  2022 يف خمتلف 

من �أبوظبي و�لعني و�لظفرة. 
و�نطلقت �لفعاليات �أم�س بح�سور 
خمي�س  م��غ��ري  �ل���دك���ت���ور  م���ع���ايل 
تنمية  د�ئ�������رة  رئ���ي�������س  �خل��ي��ي��ل��ي 
حمد  �ملهند�س  و���س��ع��ادة  �ملجتمع، 
تنمية  د�ئ������رة  وك���ي���ل  �ل���ظ���اه���ري، 
�مل��ج��ت��م��ع، وع�����دد ك��ب��ري م���ن كبار 
�ل�����س��خ�����س��ي��ات، و�مل�������س���ارك���ني من 
�أجو�ء  يف  �ملجتمع،  �أف���ر�د  خمتلف 
و�لتالحم  ب���احل���م���ا����س،  �ت�����س��م��ت 

�ملجتمعي. 
�ل����دك����ت����ور مغري  م����ع����ايل  وق��������ال 

�لغذ�ئية، و�لقيادة �لعامة ل�سرطة 
و�ل�سركة  �سرطة،  وكلنا  �أبوظبي، 
�ل�سحي  ل���ل�������س���م���ان  �ل���وط���ن���ي���ة 
�مل�ساهمات  وه���ي���ئ���ة  ����س���م���ان،   -
ز�يد  وموؤ�س�سة  – معاً،  �ملجتمعية 
وموؤ�س�سة  �لهمم،  لأ�سحاب  �لعليا 
 - �لبيئة  �لأ�سرية، وهيئة  �لتنمية 
للرعاية  حياة  وجمعية  �أبوظبي، 
�ل����الح����ق����ة، وم����رك����ز حم���م���د بن 
ومتحف  �خل��ا���س،  للتعليم  ر����س��د 
لرعاية  �لعني  وم��رك��ز  �لغمو�س، 
وت�����اأه�����ي�����ل �مل�����ع�����اق�����ني، وج����اب����رز 
ويلن�س  و�سيڤن  �سول،  �أن��د  فتن�س 
�جتماعيني  ���س��رك��اء  ب��اع��ت��ب��اره��م 
�لدعم  �أ���س��ك��ال  ت��ق��دمي ج��م��ي��ع  يف 
مب�����ا ي�������س���م���ن حت���ق���ي���ق �أه���������د�ف 
�أبوظبي  حكومة  و��سر�تيجيات 
و�أكرث  �أف�سل  حياة  نوعية  باإيجاد 

تو�زناً. 
وت���������دع���������و �ل������������د�ئ������������رة �أف��������������ر�د 
�مل����وق����ع  زي������������ارة  �إىل  �مل����ج����ت����م����ع 
www. ل���ل���م���ب���ادرة  �ل���ر����س���م���ي 
abudhabimoments.

ح�سابات  ج��م��ي��ع  وم��ت��اب��ع��ة   ae
�لجتماعي  �ل���ت���و�����س���ل  م����و�ق����ع 
�مل�ستجد�ت  �آخ��ر  ملعرفة  �لر�سمية 
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جامعة ال�صوربون اأبوظبي حتتفل بالذكرى ال�صنوية العا�صرة لتاأ�صي�س منتدى التوظيف ال�صنوي ا�صرتوالب
•• �أبوظبي-�لفجر: 

ن�سخة  �أبوظبي  �ل�سوربون  جامعة  يف  �لوظيفي  �لتوجيه  ق�سم  عقد 
�لعام  ل��ه��ذ�  �لرئي�سي  و�ل��ت��دري��ب  �ل��ت��وظ��ي��ف  م��ن��ت��دى  م��ن  ��ستثناية 
�لتوظيف  منتدى  تاأ�سي�س  على  �لعا�سرة  �ل�سنوية  بالذكرى  �حتفاًل 
�ملهني �لأكرب  �ملنتدى  "��سرولب"، حيث نظمت �جلامعة يف مقرها 
بالن�سبة للجامعة مب�ساركة �أكرث من 70 �سركة من خمتلف �ملجالت 
و�لقطاعات �خلا�سة و�حلكومية �لتي تنوعت ما بني �سركات ��ست�سارية 
ر�ئدة و�سركات متخ�س�سة يف �لتكنولوجيا �ملتطورة �إىل جانب �جلهات 
�سركة  برعاية  �ملنتدى  و�أق��ي��م  �خلا�سة.  �ل�سركات  وك��ب��ار  �حلكومية 

دو�سيت  و   )IMKAN Properties LLC( �لعقارية  �إمكان 
 Pissettaz و)Dusit Thani Abu Dhabi( تاين �أبوظبي

.))Management Consultancy
500 ط��ال��ب وخ��ري��ج، حيث ميثل  م��ن  �أك���رث  و�سهد �حل���دث ح�سور 
�ملختلفة  و�لتدريب  �لعمل  فر�س  ل�ستك�ساف  قّيمة  من�سة  �ملنتدى 

مب�ساركة منظمات من خمتلف �لقطاعات.
�أبوظبي،  �ل�سوربون  �ملنتدى طلبة وخريجي جامعة  ي�ستهدف   حيث 
من خمتلف �لتخ�س�سات، �ملهتمني باحل�سول على فر�س عمل بدو�م 
جزئي �أو كامل، �أو �ملهتمني باحل�سول على تدريب د�خلي، �إ�سافة �إىل 
منح فر�سة �لتعرف و�لتو��سل مع �أ�سحاب �لأعمال لتو�سيع معارفهم 

م�سريتهم  تعزيز  يف  ي�ساهم  مم��ا  �أف�����س��ل  ب�سكل  �لعمل  ���س��وق  وف��ه��م 
�ملهنية.

عر�ست �ملوؤ�س�سات �مل�ساركة يف منتدى �لتوظيف جمموعة متنوعة من 
�أبوظبي،  فر�س �لعمل و�لتدريب لطلبة وخريجي جامعة �ل�سوربون 
وقدمو� معلومات عن عالماتهم �لتجارية �إىل جانب حتديد �ملوؤهالت 
�ملنتدى  يف  فعالة  ح��و�ر�ت  بخلق  �ساعد  مما  �ملتقدمني،  من  �ملطلوبة 

بهدف �لتعرف على جميع �لتفا�سيل �لتي حتكم �سوق �لعمل.
جامعة  يف  �لوظيفي  �لتوجيه  ق�سم  م��دي��رة  ف��و���س،  �سيلفي  وعلقت 
جناح  ن�سهد  �أن  "ي�سعدنا  بالقول:  �حل��دث  على  �أبوظبي،  �ل�سوربون 
�لعام،  م���د�ر  على  "��سرولب"  �ل�سنوي  �لتوظيف  منتدى  وت��ط��ور 

�ملهار�ت  �لعمل بطلبتنا ذوي  �أ�سحاب  �هتماًما متز�يًد� من  و�أن نرى 
بجامعة  �لوظيفي  �أ�سرولب  معر�س  متّكن  �إذ  �أكادميياً،  و�ملتفوقني 
70 منظمة من  �أك��رث م��ن  �ل��ع��ام م��ن ج��ذب  �أبوظبي ه��ذ�  �ل�سوربون 
على  �مل�ساركة  �ملوؤ�س�سات  وحر�ست  و�خل��ا���س،  �حلكومي  �لقطاعني 
�ملو�هب  �لعديدة ملجموعة كبرية من  �لتدريب و�لعمل  توفري فر�س 

من طلبة وخريجي �جلامعة".
ومن �ملتوقع �أن تقام �لن�سخة �لقادمة من منتدى �لتوظيف و�لتدريب 
�لرئي�سي يف نوفمرب 2023 علماً �أن �جلامعة تعتزم يف وقت مبكر من 
"�سل�سلة ��سرولب" و�لتي تت�سمن ور�سات عمل  �لعام �ملقبل تنظيم 

وعرو�س تقدميية.

لْي  من�صور بن زايد يح�صر حفل زفاف نجَ
حممد بن نعيف العامري يف اأبوظبي 

•• �أبوظبي-و�م:

ح�سر �سمو �ل�سيخ من�سور بن ز�يد �آل نهيان، نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء 
" باأبوظبي،  �ملُ�سلَّحة  �لقو�ت  "نادي �سباط  �أم�س يف  �لرئا�سة  دي��و�ن  وزير 
حفل �لزفاف �لذي �أقامه حممد بن عبد�هلل بن نعيف �لعامري، مُبنا�سبة 
زفاف جنليه )علي( �إىل كرمية �سامل عي�سة �لعامري، و)�سامل( �إىل كرمية 

�ساملني مبارك �لعامري. 
�آل  ز�ي��د  �ل�سيخ حممد بن من�سور بن  ر�ف��َق �سموه، خ��الل �حلفل جن��اله 

نهيان و�ل�سيخ حمد�ن بن من�سور بن ز�يد �آل نهيان. 
�أ�سرية  حياًة  لهما  ُمتمّنيا  �ملنا�سبة،  بهذه  وذويهما  �لعري�سنينْ  �سموه  وهّناأ 

�سعيدة.

خالد بن حممد بن زايد يح�صر اأفراح 
حممد بن نعيف العامري يف اأبوظبي 

•• �أبوظبي- و�م:

�ملجل�س  ع�سو  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  حممد  ب��ن  خالد  �ل�سيخ  �سمو  ح�سر 
حفل  �أم�س  �لتنفيذي  �أبوظبي  مكتب  رئي�س  �أبوظبي  لإم��ارة  �لتنفيذي 
زفاف  مبنا�سبة  �لعامري  نعيف  عبد�هلل  حممد  �أقامه  �ل��ذي  �ل�ستقبال 

جنليه �سامل وعلي. 
�أبوظبي  �مل�سلحة يف  �لقو�ت  �أقيم بنادي �سباط  كما ح�سر �حلفل �لذي 

عدد من كبار �مل�سوؤولني وجمع من �ملدعوين. 

تريندز وحمرم لل�صيا�صات العامة يوقعان مذكرة تفاهم لدعم التعاون البحثي
•• �أبوظبي -�لفجر:

على هام�س م�ساركتهما يف قمة �ملناخ ب�سرم �ل�سيخ، وقع مركز تريندز 
�لعامة  لل�سيا�سات  و�سركاه  حم��رم  و�سركة  و�ل�ست�سار�ت  للبحوث 
�سبل  تعزيز  ب��ه��دف  تفاهم  م��ذك��رة  على  �ل�سر�تيجي  و�لت�����س��ال 

�لتعاون �لبحثي بني �لطرفني يف �ملجالت ذ�ت �لهتمام �مل�سرك.
وت��ن�����س �مل���ذك���رة ع��ل��ى �إج�����ر�ء ب��ح��وث م��ف��ي��دة وق��ائ��م��ة ع��ل��ى �لأدل����ة 
�مل�����س��د�ق��ي��ة، مب��ا ي�سب يف م�سلحة  ع��ال��ي��ة  و�ل��ب��ي��ان��ات  و�حل��ق��ائ��ق 
�ملجتمعني �مل�سري و�لإمار�تي، مع دعم متخذي و�سانعي �لقر�ر يف 

�لبلدين.
ملركز  �لتنفيذي  �لرئي�س  �ل��ع��ل��ي،  ع��ب��د�هلل  حممد  �ل��دك��ت��ور  وع��رب 
ت��ري��ن��دز ل��ل��ب��ح��وث و�ل����س���ت�������س���ار�ت، ع���ن ���س��ع��ادت��ه ب��ت��وق��ي��ع مذكرة 
يف  �ل��ر�ئ��دة  �ل�سركة  و�سركاه،  حم��رم  م�سطفى  �سركة  مع  �لتفاهم 

جمال �ل�سيا�سات �لعامة و�لت�سال �ل�سر�تيجي بال�سوق �مل�سرية 
و�ملنطقة.

�لقت�سادية  و�ل���س��ت��ق�����س��اء�ت  و�ل����در������س����ات  �ل��ب��ح��وث  �إن  وق�����ال 
تطوًر�  ت�سهد  �ل�سر�تيجية  و�لت�سالت  و�ل�سيا�سية  و�لجتماعية 
كبرًي� خالل �ل�سنو�ت �لأخرية، نظًر� لدورها �ملحوري يف بناء نظام 
�مل�سد�قية،  عالية  و�لبيانات  و�لأرق���ام  �لعلم  على  قائم  معلوماتي 
وهو ما ي�ستفيد منه �سّناع �لقر�ر يف جمتمعاتنا �لعربية �لتي ظلت 
ل�سناعة  �لد�عمة  و�ل��در����س��ات  �لبيانات  ملوثوقية  مفتقرة  لفر�ت 
و�تخاذ �لقر�ر�ت �ل�سيا�سية و�لجتماعية و�لقت�سادية. و�أ�ساف �أن 
�آفاًقا جديدة  �إ�سافة تفتح  �لتعاون مع �سركة حمرم و�سركاه ميثل 
جميع  يف  �ملنطقة  و��سر�تيجيات  �سيا�سات  ت�سكيل  يف  ي�سهم  مب��ا 

�ملجالت.
�ملوؤ�س�س  �لتنفيذي و�ل�سريك  بدوره قال م�سطفى حمرم، �لرئي�س 

ل�سركة حمرم و�سركاه لل�سيا�سات �لعامة و�لت�سال �ل�سر�تيجي: 
"�إن �لتوقيع على مذكرة �لتفاهم مع مركز تريندز، وهو �أكرب �ملر�كز 
�لبحثية يف �ملنطقة، ميثل نقلة نوعية يف تعزيز �سر�كاتنا �لإقليمية 

يف جمال �لبحوث و�ل�ست�سار�ت".
تريندز  م��ع  "�سنتعاون  �لتفاهم،  م��ذك��رة  مبوجب  �أن��ه  �إىل  م�سرًي� 
وبحثية،  علمية  جم��الت   10 من  �أك��رث  يف  و�ل�ست�سار�ت  للبحوث 
مينح  ما  وه��و  �لبلدين،  م�ستوى  على  �مل�سركة  �لبحوث  ول�سيما 
بحوثنا �مل��زي��د م��ن �مل�����س��د�ق��ي��ة م��ن خ���الل �لع��ت��م��اد ع��ل��ى �لأرق����ام 
و�حلقائق و�لأدل��ة �ملحايدة، معرًب� عن �سعادته بالتوقيع على هذه 
هذ�  يف  �ملوؤ�س�ستني  لكلتا  �لقيم  م��ن  �لعديد  ت�سيف  �لتي  �مل��ذك��رة 
بالبحوث  م�سبوق  غري  �هتماًما  فيه  �لعامل  ي�سهد  �ل��ذي  �لتوقيت، 
من  وع���دد  و�لق��ت�����س��ادي��ة  و�ل�سيا�سية  �لجتماعية  و�ل���س��ت�����س��ار�ت 

جمالت �لتعاون �لأخرى".
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•• �أبوظبي -�لفجر:

للبحوث  ت���ري���ن���دز  م����رك����ز  �����س����ارك 
منتدى  �أع���م���ال  يف  و�ل����س���ت�������س���ار�ت 
�لإي�سي�سكو ملر�كز �لفكر �لذي نظمته 
للربية  �لإ���س��الم��ي  �ل��ع��امل  منظمة 
 )ICESCO( و�لثقافة  و�لعلوم 
يف �لعا�سمة �ملغربية �لرباط، �أم�س، 
�لبحثية  �مل��ر�ك��ز  من  نخبة  بح�سور 
�أب���رز  ملناق�سة  وب��اح��ث��ني  وم��ف��ك��ري��ن 
�ل���ت���ج���ارب �ل�����ر�ئ�����دة ل���ه���ذه �مل���ر�ك���ز 
��ست�سر�ف  جم������ال  يف  ول����س���ي���م���ا 
�مل�ستقبل و�لتخطيط له، مبا يحقق 
�أهد�ف �لدول و�ملجتمعات يف حتقيق 
و�ل�سالم، ويخدم  و�لزدهار  �لتنمية 
���س��ّن��اع �ل��ق��ر�ر و�ل�����س��ي��ا���س��ات، ويعزز 
قدرتهم على بناء �مل�ستقبل �لأف�سل 

ل�سعوبهم.
و�أكد �لدكتور حممد عبد �هلل �لعلي 
"تريندز"،  ل����  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي  �ل��رئ��ي�����س 
�لفتتاحية،  باجلل�سة  ل��ه  كلمة  يف 
�لأفكار  لتبادل  �ملنتدى  ه��ذ�  �أهمية 
و�خل�������رب�ت وت���ع���زي���ز �ل���ت���ع���اون بني 
يف  ول�سيما  و�لفكر،  �لبحث  مر�كز 

خا�سة  �مل�ستقبل،  ��ست�سر�ف  جم��ال 
يف �لظروف �لتي مير بها �لعامل من 
حولنا، و�لتي تنطوي على قدر كبري 
و�ل��اّلي��ق��ني وتفاقم  �ل��غ��م��و���س  م��ن 

�لأزمات وتعّقدها وت�سّعبها.
بقوة  يوؤمن  تريندز  مركز  �إن  وق��ال 
مر�كز  ب��ني  �ل��ت��ع��اون  ت��ع��زي��ز  بقيمة 
�أجل  من  و�أهميته،  و�لبحوث  �لفكر 
وتفاهمات،  روؤى،  �إىل  �ل���و����س���ول 
و�أف���ك���ار م�����س��رك��ة وب����ّن����اءة، خلدمة 
�أّنه  �إىل  م�سرًي�  �لب�سري،  جمتمعنا 
���س��م��ن ه���ذ� �ل�����س��ي��اق، ي��ن��ظ��م �ملركز 
�سنوًيا مائدًة م�ستديرًة ملر�كز �لفكر، 
و�لدر��سات  �لبحوث  م��ر�ك��َز  جتمع 
�ملوؤثرة، يف خمتلف دول �لعامل، حيث 
��ست�ساف يف �سبتمرب �ملا�سي �لدورة 
�ل�سنوي،  �لجتماع  هذ�  من  �لثالثة 

�إطار  �أو  من�سٍة  �أ�سبح مبنزلة  �لذي 
بني  �لبحثي،  �لعمل  لتن�سيِق  عاملي 

مر�كز �لفكر و�لدر��سات.
�ملنتدى  �إىل  �لإط���ار  ه��ذ�  وتطرق يف 
�ل��ع��امل��ي �ل�����ذي ع���ق���ده ت��ري��ن��دز عام 
بالتن�سيق  �ل��ف��ك��ر،  مل���ر�ك���ز   2021
و�ل�سر�كة مع معهد لودر يف جامعة 
 30 نحو  فيه  و���س��ارك��ت  بن�سلفانيا، 
ملناق�سة  ع���امل���ي���ة،  ب��ح��ث��ي��ة  م��وؤ���س�����س��ة 
تو�جهها  �ل��ت��ي  �لعلمية  �ل��ت��ح��دي��ات 

مر�كز �لفكر. 
�أن لدى مركز  �لعلي  �لدكتور  وب��نيَّ 
�سر�كة   170 م���ن  �أك�����رث  ت���ري���ن���دز 
موؤ�س�سات  م���ع  وم��ع��رف��ي��ة  ب��ح��ث��ي��ًة 
ب��ح��ث��ي��ة و�أك����ادمي����ي����ة ع����رب �ل���ع���امل، 
�لقمة  �أن م�ساركته يف هذه  مو�سًحا 
�لنهج  لهذ�  ��ستكماًل  تاأتي  �لفكرية 

ه، �لذي يوؤمن به. و�لتوجُّ
وق����ال �إن����ه م��ن خ���الل ت��ع��زي��ز �أوج���ه 
�ل��ت��ع��اون و�ل�����س��ر�ك��ات �ل��ب��ّن��اءة، بني 
مر�كز �لفكر، ميكن و�سع �لتو�سيات 
و�حل�������ل�������ول �ل�����ن�����اج�����ع�����ة، مل����و�ج����ه����ة 
�مل�سركة،  �ل��ع��ل��م��ي��ة  �ل���ت���ح���دي���ات 
لتطوير  �ملثلى  �لطريقة  باعتبارها 
�لدعم  وت��ق��دمي  �مل��ر�ك��ز،  عمل ه��ذه 
ل�سّناع  �مل��ط��ل��وب  و�مل���ع���ريف  �ل��ب��ح��ث��ي 

�لقر�ر و�ملجتمعات.
�ل��ت��ن��ف��ي��ذي ملركز  �ل��رئ��ي�����س  و����س���دد 
و�ملحوري  �ملهم  �ل���دور  على  تريندز 
�لذي توؤديه مر�كز �لتفكري يف عامل 
در��سة  لي�س فقط من خالل  �ليوم، 
و�ل�سيا�سية  �لجتماعية  �ل��ظ��و�ه��ر 
وتقدمي  وحت��ل��ي��ل��ه��ا،  و�لق��ت�����س��ادي��ة 
و�لأزمات  للتحديات  �لآنية  �حللول 

ما  خ��الل  من  ا  �أي�سً ولكن  �لنا�سئة، 
يف  وحا�سم  حيوي  دور  م��ن  ب��ه  تقوم 
�لظو�هر،  ه��ذه  م�ستقبل  ��ست�سر�ف 
�مل�ستقبلية،  ���س��ي��ن��اري��وه��ات��ه��ا  ور���س��م 

وكيفية �لتعامل معها.
�لتي  �لأخ������رية  �لأزم�������ات  �أنَّ  و�أك�����د 
���س��ه��ده��ا �ل����ع����امل، ول����س���ي���م���ا �أزم�����ة 
�أن  �أظ���ه���رت  كوفيد19-،  ج��ائ��ح��ة 
��ست�سر�ف  على  �لفكر  مر�كز  ق��درة 
حتديات  ت��و�ج��ه  ت���ز�ل  م��ا  �مل�ستقبل 
عدة، وهو ما يتطلب منا �لتفكري يف 
تطوير �لأدو�ت و�ملناهج، �لتي ميكن 
�ل���ق���در�ت على  ت��ع��زي��ز  ��ِه��م يف  ُت�����سنْ �أن 
�لتنبوؤ بالأحد�ث وحتديد م�سار�تها 
هذه  م��ث��ل  يف  وخ��ا���س��ة  �مل�ستقبلية، 
�لظروف، �لتي حتيط بها �ل�سبابية، 
�ليقني،  ع��دم  ح��ال��ة  عليها  وتهيمن 

ن��ت��ي��ج��ة �ل��ت��غ��ري�ت �مل��ت�����س��ارع��ة �لتي 
حتدث يف �لبيئة �لعاملية.

للبحوث  ت��ري��ن��دز  م��رك��ز  �إن  وق����ال 
ع��ل��ى تطوير  ع��م��ل  و�ل����س���ت�������س���ار�ت 
�أدو�ته �لبحثية، يف جمال ��ست�سر�ف 
�مل�������س���ت���ق���ب���ل، ل����ت����و�ك����ب �ل����ت����ط����ور�ت 
�ملجال،  ه���ذ�  �مل��ت�����س��ارع��ة يف  �ل��ع��امل��ي��ة 
��سمه،  ق��ري��ن   � ً م��ع��ربرِّ ���س��ع��اًر�  فو�سع 
�إىل  �مل�ستقبل  ��ست�سر�ف  "من  وه��و 
من  �ن��ط��الًق��ا  �سنعه"،  يف  �مل�����س��ارك��ة 
�ل��ف��ك��ر، مل  م��ر�ك��ز  دور  ب���اأن  قناعته 
��ست�سر�ف  على  فقط  مق�سوًر�  يعد 
�مل�ستقبل وتوّقع �لفر�س و�لتوجهات 
�مل�ستقبلية،  و�لتد�عيات  و�لتحديات 
�حللول  وو����س���ع  �آث�����اره�����ا،  وحت��ل��ي��ل 
�أو توفري �لبد�ئل عنها،  �ملبتكرة لها 
و�إمن����ا ت��ع��ّدى دور ه���ذه �مل��ر�ك��ز �إىل 

�مل�ساركة يف �سنع هذ� �مل�ستقبل، عرب 
و�ل�سيا�سات  �ل���ق���ر�ر�ت  ���س��ّن��اع  دع���م 
و�ل�سر�تيجيات  و�لأف��ك��ار  ب��ال��روؤى 
ت�ساعدهم  �لتي  و�ملبتكرة،  �جلديدة 
�ل�����س��ي��ا���س��ات، وحتديد  ت��وج��ي��ه  ع��ل��ى 
و�إحد�ث  �لأمثل،  بال�سكل  �لأولويات 
وتخليق  �ملن�سود،  �لإيجابي  �لتغيري 
�لأف��ك��ار �لإب��د�ع��ي��ة و�مل��ب��ت��ك��رة، �لتي 

ت�سهم يف تقدم �ل�سعوب ورفاهيتها.
�لتي  و�لأدو�ت  �مل���ن���اه���ج  �أن  وذك�����ر 
در��ساته  يف  "تريندز"  ي��وظ��ف��ه��ا 
متنوعة،  و�ل�ست�سر�فية  �مل�ستقبلية 
يف  مهم  "تريندز" ب���دور  ي��ق��وم  كما 
تطوير قدر�ت �لتخطيط �مل�ستقبلي، 
�لعديد  ل��دى  �ل�سيناريوهات  وب��ن��اء 
و�خلا�سة،  �حلكومية  �جل��ه��ات  م��ن 
عرب �سل�سلة من �ل��دور�ت �لتدريبية 

وِوَر���س �لعمل �لتي يقدمها ملنت�سبي 
��ست�سر�ف  جم���ال  يف  �جل��ه��ات  ه���ذه 

�مل�ستقبل.
و�أ�ساف �لدكتور �لعلي �أن "تريندز" 
ا يف جمال بحوث �لر�أي  ين�سط �أي�سً
�لعام، �لتي تقوم على قيا�س توجهات 
�ل���������ر�أي �ل����ع����ام جت�����اه �ل���ع���دي���د من 
�لق�سايا �لآنّية و�مل�ستقبلية، وهو ما 
ي�ساعد �سّناع �ل�سيا�سات على معرفة 
وطموحاتهم،  �مل��و�ط��ن��ني  ت��وق��ع��ات 
تطوير  ك��ي��ف��ي��ة  �إدر�ك  َث������ّم  وم�����ن 
هذه  لتنا�سب  �مل�ستقبلية  �ل�سيا�سات 
�ل�سياق،  ه��ذ�  و�سمن  �ل��ط��م��وح��ات. 
 30 م���ن  �أك�����رث  "تريندز"  �أج������رى 
�ل�سنو�ت  يف  �لعام  للر�أي  ��ستطالًعا 
مل�����س��ل��ح��ة جهات  �مل��ا���س��ي��ة،  �ل���ث���الث 
�أ�سهم  بحثية،  لأغ��ر����س  �أو  حم��ددة 
�ل�سيا�سات  بع�س  تطوير  يف  ها  بع�سُ
�سمن  "تريندز"  و�أدخ�����ل  �ل��ع��ام��ة، 
�ل�سرق  بحثية يف  �أه��م ع�سرة مر�كز 
جمال  يف  �أفريقيا،  و�سمال  �لأو�سط 
دعم جهود مكافحة �جلائحة، �سمن 
جامعة  �أ���س��درت��ه  �ل����ذي  �لت�سنيف 

بن�سلفانيا.

•• �لعني-�لفجر: 

و�ل�سالمة  للزر�عة  �أبوظبي  وهيئة  �ملتحدة،  �لعربية  �لإم���ار�ت  جامعة  بحثت 
�مل�سركة،  و�مل�ساريع  �لعلمي  �لبحث  لتعزيز  �مل�سرك  �لتعاون  �ُسبل  �لغذ�ئية، 
ومبا يخدم تلبية متطلبات �لتنمية يف جمال �لزر�عة و�لأمن �لغذ�ئي وتعزيز 
ب��ني �جلانبني،  ج��اء ذل��ك خ��الل �لج��ت��م��اع �مل�سرك  قدر�ت ومهار�ت �لطلبة. 
بح�سور �لدكتور �أحمد علي مر�د- �لنائب �مل�سارك للبحث �لعلمي يف �جلامعة- 
و�لدكتور حممد �سلمان يو�سف �حلمادي - مدير �إد�رة �خلدمات �لفنية يف هيئة 
�أبوظبي للزر�عة و�ل�سالمة �لغذ�ئية - وعدد من �خلرب�ء و�لباحثني و�أع�ساء 

هيئة �لتدري�س يف كلية �لزر�عة و�لطب �لبيطري يف جامعة �لإمار�ت.
و�أ�سار �لدكتور �أحمد مر�د، �إىل �أن هذ� �للقاء يهدف �إىل تعزيز �لتعاون يف جمالت 
�لزر�عة و�لطب �لبيطري، ومبا يخدم تدريب وتاأهيل �لطالب لالنخر�ط يف 
�سوق �لعمل، عالوة على دعم م�ساريع �لبحث �لعلمي بني �لطرفني، مبا ي�ساهم 
يف تزويد جهات �لخت�سا�س بنتائج بحثية ت�ساهم يف تطوير �لزر�عة و�سالمة 
�لأغذية، حيث ت�سع �جلامعة و�سمن خطتها �ل�سر�تيجية �لبحثية ��ستد�مة 
�لزر�عة و�لأمن �لغذ�ئي كاأولوية هامة كما وتعمل �جلامعة على بناء �ل�سر�كات 

و�لبحث  للمعرفة  كمركز  �جلامعة  روؤي���ة  حتقيق  يعزز  مب��ا  و�ل��دول��ي��ة  �ملحلية 
�لعلمي و�لتطوير و �خلرب�ت. 

كما ناق�س �لطرفان ُفر�س �لتعاون يف جمال �إن�ساء �مل�ست�سفى �لبيطري، بهدف 
�لتخ�س�س  ه��ذ�  م��ن  �لعمل  ���س��وق  لتلبية  و�خل��ري��ج��ات  �خل��ري��ج��ني  ��ستقطاب 
�لعلمي، �لذي بات مطلباً و�سرورة هامة ملا له من عالقة مبا�سرة ب�سحة �لإن�سان 
و�حليو�ن، من خالل بناء بنية حتتية نوعية حتقق جودة �ملخرجات �لأكادميية 
و�لبحثية، �إ�سافة لبحث �إمكانية تطوير خدمات �ملخترب�ت �لعلمية يف فلج هز�ع 
و�ل�ستفادة من �لكو�در  و�خلرب�ت �لفنية و�لإمكانات �حلديثة و�ملتطورة �لتي 
متتلكها جامعة �لإم��ار�ت. من جانبه �أكد مدير �إد�رة �خلدمات �لفنية يف هيئة 
�أبوظبي للزر�عة و�ل�سالمة �لغذ�ئية على �أهمية �لتعاون مع جامعة �لإمار�ت، 
�لعلمي،  �لبحث  جم��الت  يف  �ل��دول��ة  م�ستوى  على  �ل��ر�ئ��دة  �لوطنية  �جلامعة 
�أن هذ�  �إىل  �أكادميية، م�سري�ً يف �لوقت نف�سه  وملا متتلكه من كفاء�ت وخرب�ت 
تكامل  حتقيق  باأهمية  �لر�سيدة  حكومتنا  توجهات  من  �نطالقاً  ياأتي  �لتعاون 
وتعاون جهود جميع �ملوؤ�س�سات �لوطنية لتحقيق �خلطط و�لرب�مج و�لأهد�ف 
�ل�سر�تيجية �لوطنية، فكال �لطرفني لديهما خطط وبر�مج طموحة، ت�ساهم 

يف خدمة �لدولة و�ملجتمع يف جمالت �لزر�عة و�ل�سالمة �لغذ�ئية.

•• �أبوظبي-و�م:

ح�سد م�ست�سفى كليفالند كلينك �أبوظبي �ثنتني من �جلو�ئز �ملرموقة خالل 
حفل توزيع جو�ئز �لحتاد �لدويل للم�ست�سفيات 2022 . 

فقد نال �مل�ست�سفى جائزة م�ست�سفى �لدكتور كو�نغ تاي كيم �لكربى �لتي متثل 
�لتميز  من  عالية  م�ستويات  ُتظهر  �لتي  للم�ست�سفيات  �مل�ستوى  رفيع  تكرمياً 
ورفاه  �ملر�سى  وجتربة  و�جل���ودة  و�خل��دم��ة  �ل�سحة  ت�سمل  فئات  خم�س  �سمن 
كو�در �لعمل .. فيما ح�سد جائزة �أ�سيكاغا نيكني لتميز �مل�ست�سفيات �خل�سر�ء 

�لتي تكرم �مل�ست�سفيات �لتي ُتبدي �لتز�ماً عميقاً بال�ستد�مة �لبيئية. 
جاء �لإعالن عن �أ�سماء �لفائزين باجلو�ئز خالل حفل خا�س �أقيم على هام�س 
 11 �إىل   9 �ل��ف��رة م��ن  �ل���ذي عقد يف  �ل���دويل للم�ست�سفيات  م��وؤمت��ر �لحت���اد 
نوفمرب بدبي.  ويحتفي برنامج �جلو�ئز �ملرموقة باأبرز �مل�ست�سفيات وموؤ�س�سات 
�لرعاية �ل�سحية ويحظى ب�سهرة عاملية و��سعة وجتري عملية منح �جلو�ئز بناًء 
على �آر�ء جلنة من خرب�ء �لرعاية �ل�سحية �لعامليني �ملتمر�سني و�لذين يعملون 
�سمن �لحتاد �لدويل للم�ست�سفيات ويقومون بتقييم �مل�ست�سفيات �ملر�سحة وفق 
حزمة من �ملعايري �ل�سارمة.  وقال �لدكتور خورخيه غوزمان �لرئي�س �لتنفيذي 
مل�ست�سفى كليفالند كلينك �أبوظبي: “تكّرم هذه �جلو�ئز �ملرموقة �جلهود �لتي 
نبذلها لتقدمي �أف�سل رعاية ممكنة للمر�سى وترثي �سجلنا �حلافل بالإجناز�ت 
يف قطاع �لرعاية �ل�سحية .. و تر�سخ يف �لوقت نف�سه م�ساعينا �جلادة لتقدمي 
رعاية طبية متفوقة وم�ستد�مة لأكرث �حلالت �ل�سحية تعقيد�ً، ومتثل دللة 

على حر�سنا �لد�ئم لنكون �أف�سل وجهة للعمل ملقدمي �لرعاية �ل�سحية. 
و�أ�ساف : " منوذج عملنا �لقائم على مبد�أ �ملري�س �أوًل يدفعنا د�ئماً نحو حت�سني 
�لكفاءة �لت�سغيلية وجودة �خليار�ت �لعالجية وي�ساعدنا يف تر�سيخ مكانتنا بني 
�أف�سل م�ست�سفيات �ملنطقة .. وت�سمل �لإجناز�ت �لرئي�سية مل�ست�سفى كليفالند 
كلينك �أبوظبي �أي�ساً ��ستغالل �لطاقة باأ�سلوب ذكي ومرن يركز على �مل�ستقبل 
وحماية �ملو�رد �ملائية وتقلي�س �لنفايات وتعزيز �سبل �إعادة �ل�ستخد�م و�لتدوير 
وتاأ�سي�س  خ�سر�ء  بيئة  على  و�حلفاظ  و�لعافية  �ل�سحة  مب�ستويات  و�لرتقاء 
هياكل قوية ومرنة.  وعرب برناجمه لال�ستد�مة قطع �مل�ست�سفى �سوطاً طوياًل 
لزيادة معدلت ��ستخد�م �ملياه �ملعاجلة غري �ل�ساحلة لل�سرب وجنح بتح�سينها 
�ملحلية  �ملياه  ��ستهالك  تقلي�س معدلت  �ل��ذي مكنه من  �لأم��ر   70% بن�سبة 
برنامج  تنفيذ  %14 مع  بن�سبة  �لطاقة  ��ستهالك  و�حل��د من   32% بن�سبة 
2021 باحلد من ب�سمته  لتد�بري تر�سيد �لطاقة .  وجنح �مل�ست�سفى يف عام 
باإعادة  ق��ام  و   2017 بالعام  مقارنة   11.1% مبعدل  �لإجمالية  �لكربونية 

تدوير %21 من �لنفايات غري �لطبية مع جتنب �إر�سال 14 فئة من �لنفايات 
�أ�سيكاغا  �لفوز بجائزة  �أي�ساً  "ي�سعدنا  �ملكبات.  و�أ�ساف �لدكتور غوزمان:  �إىل 
�سحية  عمل  بيئة  بخلق  �لتز�منا  نظري  �خل�سر�ء  �مل�ست�سفيات  لتميز  نيكني 
�لد�ئم على تقدمي رعاية  �إىل جانب حر�سنا  �لبيئة،  �ملنخف�سة على  وب�سمتنا 
�سحية عاملية �مل�ستوى.. ول�سك �أن ت�سميم م�ست�سفى كليفالند كلينك �أبوظبي 
�ملر�سى  �سحة  تدعم  نطبقها  �لتي  �مل�ستد�مة  �لت�سغيلية  �لعمليات  ومنهجيات 
وكادر �لعمل و�لزو�ر وت�سمن تقدمي �أق�سى م�ستويات �لر�حة جلميع �ملتو�جدين 
يف �مل�ست�سفى، وتعزز جودة �لهو�ء �لد�خلي وكفاءة ��ستهالك �لطاقة مع تر�سيد 
��ستهالك �ملياه وكان لذلك �أثر �إيجابي جلي على �لبيئة �لطبيعية مبا ي�ساعدنا 
�لرعاية  ومقدمي  �ملر�سى  حياة  ج��ودة  وحت�سني  �لطبيعية  م��و�ردن��ا  حماية  يف 
كلينك  كليفالند  م�ست�سفى  يف  �ل�ستد�مة  برنامج  وي��دع��م  �سو�ء".   ح��د  على 
�أبوظبي �لروؤية �لبيئية 2030 )�أبوظبي( و�لر�مية لتحقيق �لتنمية �مل�ستد�مة 
�مل�ست�سفيات  �أو�ئ��ل  كاأحد  �مل�ست�سفى  لالأبنية �خل�سر�ء  �لأمريكي  �ملجل�س  وكرم 
غاز�ت  لنبعاثات  �أد�ة  ��ستخد�م  يف  �أفريقيا  و�سمال  �لأو�سط  �ل�سرق  منطقة  يف 
�لحتبا�س �حلر�ري متتثل ملعيار �لآيزو ISO 14064 Part 1 و�ملعتمد من 

معيار بروتوكول �ملوؤ�س�سات لغاز�ت �لحتبا�س �حلر�ري. 

تعاون يف جمال البحث العلمي بني جامعة االإمارات 
وهيئة اأبوظبي للزراعة وال�صالمة الغذائية

كليفالند كلينك اأبوظبي يح�صد اثنتني من جوائز االحتاد الدويل للم�صت�صفيات 

•• �أم �لقيوين-و�م:

�لذكاء  ��ح��اف��ة  �ل��ق��ي��وي��ن وم��وؤ���س�����س��ة ���سِ �أم  وق��ع��ت ج��ام��ع��ة 
مذكرة   )AIJRF( و�ل�ست�سر�ف  للبحث  �ل�سطناعي 
تعاون �أكادميية و تطبيقية ، لدمج وتعزيز ��ستخد�م تقنيات 
�لذكاء �ل�سطناعي يف �لدور�ت �لأكادميية �لتطبيقية و يف 

�لعديد من �مل�ساقات �لتعليمية بجامعة �أم �لقيوين. 
وقع �ملذكرة �لدكتور جالل حامت مدير جامعة �أم �لقيوين 
و �لدكتور حممد عبد �لظاهر �لرئي�س �لتنفيذي ملوؤ�س�سة 

حافة �لذكاء �ل�سطناعي .  �سِ
و ن�ست �ملذكرة على �إدماج كافة تقنيات �لذكاء �ل�سطناعي 

�لتطبيقية  ب��ني  لتتنوع  باجلامعة  �لتعلمية  �لعملية  يف 
جميع  يف  �جلامعة  لطلبة  �لفر�سة  �إت��اح��ة  و  �لنظرية،  و 
�ل��ت��خ�����س�����س��ات مب��رح��ل��ة �ل��ب��ك��ال��وري��و���س �ل���ت���زود بخرب�ت 
م��ع��رف��ي��ة ت�����س��اع��د ع��ل��ى دع���م ت��ف��وق��ه��م �لأك���ادمي���ي و�سقل 

مهار�تهم �لعملية. 
�إن  �لقيوين  �أم  جامعة  مدير  حامت  جالل  �لدكتور  قال  و 
و  �لإم���ار�ت  روؤي��ة حكومة  بالتو�فق مع  تاأتي  �ملذكرة  هذه 
يف  تتو�فق  �لتي  و  �جلامعة  يف  �ملعتمدة  �لتعليم  �أ�ساليب 
�لذكاء  وح��ل��ول  تطبيقات  م��ع  �لتعليم  م�ستقبل  �سناعة 
مبا  �لطلبة  م��ه��ار�ت  تعزيز  على  �لعمل  و  �ل�سطناعي، 
�ملذكرة  �أن  م�سيفا  �ل��ع��م��ل،  ���س��وق  متطلبات  م��ع  ي��ت��و�ف��ق 

�ستعمل على �إدماج �لعديد من �لتطبيقات يف كافة �مل�ساقات 
د�خل �جلامعة، مبا يعزز مهار�ت �لفريق �لأكادميي، ونقل 
للم�ستقبل  ج��ي��ل  ل��ت��خ��ري��ج  �ل��ط��الب  �إىل  �خل����رب�ت  ت��ل��ك 

مبهار�ت �أكرث �بد�عية. 
�أن موؤ�س�سة  �لدكتور حممد عبد�لظاهر  �أكد  و من جهته 
��ح��اف��ة �ل���ذك���اء �ل���س��ط��ن��اع��ي م��ن خ���الل �مل���ذك���رة على  ���سِ
��ستعد�د كامل لنقل كافة جتاربها يف �لذكاء �ل�سطناعي 
�أ�سكاله �إىل �لفريق �لأكادميي يف  و�سناعة �ملحتوى بكافة 
�جلامعة، �إىل جانب دعمها للموؤمتر�ت �لعلمية �مل�سركة، 
و�لعلوم  �ل�سطناعي  �ل��ذك��اء  جم��ال  يف  �لعلمي  و�لن�سر 

�لإن�سانية د�خل �جلامعة. 

جامعة اأم القيوين توقع مذكرة لدمج تقنيات الذكاء اال�صطناعي يف العملية التعلمية 

مركز تريندز ي�صارك يف اأعمال منتدى االإي�صي�صكو ملراكز الفكر بالرباط

عبداهلل بن زايد يهنئ هاتفيا وزير 
خارجية ال�صويد 

•• �أبوظبي - و�م:

بيل�ستورم وزير  توبيا�س  �لدويل معايل  و�لتعاون  نهيان وزير �خلارجية  �آل  ز�يد  �ل�سيخ عبد�هلل بن  �سمو  هناأ 
خارجية مملكة �ل�سويد على توليه من�سبه �جلديد. 

و�أعرب �سموه خالل �ت�سال هاتفي عن متنياته ملعاليه �لتوفيق و�لنجاح ..موؤكد� �حلر�س على تعزيز عالقات 
�لتعاون �لثنائي بني دولة �لإمار�ت و�ل�سويد مبا يخدم �مل�سالح �ملتبادلة للبلدين ويعود باخلري على �سعبيهما. 
وبحث �سموه ومعايل توبيا�س بيل�ستورم عدد� من �لق�سايا ذ�ت �لهتمام �مل�سرك و�لفر�س �ملتاحة لتنمية �آفاق 
�لإقليمي  �ل�سعيدين  على  �مل�ستجد�ت  ب�ساأن  �لنظر  وجهات  تبادل  كما  �ل�سويدي  �لإمار�تي  �مل�سرك  �لتعاون 

و�لدويل. 

الدكتور حممد العلي: 
الفكر والبحوث يف درا�سة االأحداث وا�ست�سراف م�ستقبلها ملراكز  وحا�سم  حيوي  • دور 

امل�ستقبلي التخطيط  قدرات  تطوير  يف  مهم  بدور  يقوم  • تريندز 
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-�لفجر: 

دبي  ل�سرطة  �لعامة  �لقيادة  نظمت 
وجمل�س  �لعلماء،  جمل�س  يف  ممثلة 
�جلامعات و�لكليات، وجمل�س �سرطة 
دبي �لطالبي، �حتفالية �ليوم �لعاملي 
للعلوم حتت �سعار "من �أجل �ل�سالم 
�لعا�سر  ي�سادف  و�ل��ذي  و�لتنمية"، 
من �سهر نوفمرب من كل عام، وذلك 
�ملجتمع،  يف  �لعلم  دور  تعزيز  بهدف 
ت�سخريه  على طرق  �ل�سوء  وت�سلط 
�ل�ستقر�ر  لتحقيق  �ملجتمع  خلدمة 

و�ل�سالم �لتنمية.
و�سارك يف �لحتفالية �لتي عقدت يف 
نادي �سباط �سرطة دبي، 9 مد�ر�س 

بعدد  حماية  م��د�ر���س  �سمنهم  م��ن 
140 طالباً وطالبة، و3 حما�سرين 
من مركز حممد بن ر��سد للف�ساء، 
و�سركة  للم�ستقبل،  دبي  وخمترب�ت 
و�سملت  �لأ����س���ي���اء،  لأن���رن���ت  رم����ال 
وعرو�س  حم���ا����س���ر�ت  �ل��ف��ع��ال��ي��ات 
و��ستعر��س  ت���رف���ي���ه���ي���ة،  ع��ل��م��ي��ة 
ل� 24 طالباً من طلبة  12م�سروعاً 

�ملد�ر�س و�جلامعات.
وق���������ال �ل����ن����ق����ي����ب خ����ب����ري ع����ب����د�هلل 
�لب�ستكي رئي�س جلنة علماء �ل�سباب 
يف جم��ل�����س ع��ل��م��اء ���س��رط��ة دب����ي �إن 
دعم  يف  دوره  من  و�نطالقاً  �ملجل�س 
�أ�سحاب �لقدر�ت  �لعلوم و��ستقطاب 
�لخت�سا�سات،  خمتلف  يف  �لعلمية 

وتعزيز �لبحوث �لعلمية وتطبيقاتها 
يف �سرطة دبي وخارجها، مبا يحقق 
ل�سرطة  �ل��ع��ام��ة  �ل��ق��ي��ادة  ت��ط��ل��ع��ات 
دب���ي ن��ح��و �مل�����س��ت��ق��ب��ل، ن��ظ��م �ملجل�س 
�جلامعات  جم��ل�����س  م���ع  ب���ال���ت���ع���اون 
و�ل���ك���ل���ي���ات، وجم��ل�����س ���س��رط��ة دبي 
�لطالبي �حتفاًل بهذ� �ليوم �لعاملي، 
�لذي يوؤكد على دور �لعلم و�لعلماء 
يف حتقيق �ل�سالم و�لرخاء لل�سعوب، 
عرب  �ل�ستقر�ر  حتقيق  يف  و�أهميته 
�لب�سرية  خل��دم��ة  �ل��ط��اق��ات  توجيه 
كافة  على  �حلياة  بنوعية  و�لرت��ق��اء 

�ل�سعد.
��سهاماً  ت�سهم  �ل��ع��ل��وم  �أن  و�أ����س���اف 
ك��ب��ري�ً يف ت��ع��زي��ز م��ه��ام ���س��رط��ة دبي 

خالل  من  �لأمنية،  �ملنظومة  لدعم 
رفد كو�درها باخلرب�ء و�ملتخ�س�سني 
�لتخ�س�سات،  ك��اف��ة  يف  و�ل��ب��اح��ث��ني 
جيل  �إن�ساء  يف  �مل�ساهمة  جانب  �إىل 
حمب للعلوم و�لكت�سافات ويوظفها 

موؤكد�ً  و�ل���وط���ن،  �مل��ج��ت��م��ع  خل��دم��ة 
���س��رط��ة دبي  ح��ر���س جمل�س ع��ل��م��اء 
ع��ل��ى دع����م �مل�������س���رية �ل��ع��ل��م��ي��ة على 
م�����س��ت��وى �ل����دول����ة وي���دع���م �أه�����د�ف 
جمل�س ع��ل��م��اء �لإم������ار�ت، و�أه����د�ف 

مكتوم  �آل  ر����س��د  ب��ن  حممد  جممع 
للعلماء، �إىل جانب دعم جهود وزيرة 
�ملتقدمة،  �ل��ع��ل��وم  م��ل��ف  يف  �ل���دول���ة 
ونه�سة  ومن���و  ت��ط��ل��ع��ات  يحقق  مب��ا 

�لوطن.

•• دبي-و�م:

8 جو�ئز خالل م�ساركتها يف  ح�سدت موؤ�س�سة �لإم��ار�ت للخدمات �ل�سحية 
موؤمتر �لحتاد �لدويل للم�ست�سفيات �ل�45 �لذي �ختتم �أعماله �أم�س مبركز 
"حتقيق �ل�ستد�مة وم�ستقبل قطاع  دبي �لتجاري �لعاملي و�أقيم حتت �سعار 

�مل�ست�سفيات يف 2030" . 
�لإمار�ت  موؤ�س�سة  ع��ام  مدير  �ل�سركال  حممد  يو�سف  �لدكتور  �سعادة  وق��ال 
للخدمات �ل�سحية �إن هذ� �لإجناز ياأتي تتويجاً للجهود �لكبرية �لتي تبذلها 
�ملوؤ�س�سة ور�أ�س مالها �لب�سري لالإ�سهام يف تطوير منظومة �لرعاية �ل�سحية 
و�لأزمات  �لتحديات  ملختلف  و��ستجابته  قدر�ته  وتعزيز  جاهزيته  و�سمان 
�أعلى  على  �حل�سول  يف  ما�سية  �ملوؤ�س�سة  م�سرية  �أن  �إىل  م�سري�ً   .. �ل�سحية 
حتقيق  نحو  وتوجيهاتها  �لر�سيدة  �لقيادة  دعم  ظل  يف  �لعاملية  �لت�سنيفات 
�سعادته  .. موجهاً  �لعاملية  �ل�سحة  و�لتناف�سية على خارطة  و�لتميز  �لريادة 
�ل�سكر و�لتقدير لكافة من عملو� و�أ�سهمو� بهذ� �لإجناز �لكبري للموؤ�س�سة .. 

د�عياً �إياهم لبذل �ملزيد من �لإبد�ع و�لبتكار . 
�ملوؤ�س�سة  عليها  ح��ازت  �لتي  للم�ست�سفيات  �ل���دويل  �لحت���اد  ج��و�ئ��ز  ت��ن��درج  و 
�لنف�سية  �ل�سحة  خدمات  م�سروع  ف��از  حيث  رئي�سية  فئات   6 حتت  باإقتد�ر 
لكبار �ملو�طنني مب�ست�سفى �لأمل بدبي - �لفريق �لإكلينيكي �لأكادميي متعدد 
�ل�سحية عن  �لرعاية  �لأمريكية للتنفيذيني يف  �لكلية  �لتخ�س�سات بجائزة 

فئة �لتميز يف �لقيادة و�لإد�رة. 

فئة  عن  �لأمريكية  �مل�ست�سفيات  جمعية  جائزة  �لأم��ل  م�ست�سفى  ح�سد  كما 
" �ل�سحة  �لتميز برفاهية �لعاملني يف جمال �لرعاية �ل�سحية عن م�سروع 
�ل�سارقة  يف  �لقا�سمي  م�ست�سفى  ف��از  فيما  �ملوظفني"..  ورف��اه��ي��ة  �لنف�سية 
�لتميز  بفئة  �ل�سحية  �ل��رع��اي��ة  يف  للتنفيذيني  �لأم��ري��ك��ي��ة  �لكلية  ب��ج��ائ��زة 
خلدمات  �لرقمية  �لإكلينيكية  "�مل�سار�ت  م�سروع  ع��ن  و�لإد�رة  �ل��ق��ي��ادة  يف 
�جللطات �لقلبية ومر�س �حل�سار �لأذيني �لبطيني وجر�حة �ل�سمنة".. كما 
" لفئة  كيم  تاي  "كو�نغ  �لدكتور  م�ست�سفى  بجائزة  �لقا�سمي  م�ست�سفى  فاز 
�ملتخ�س�س  �ل�سحي  �لعتماد  معايري  "تبني  م�سروع  عن  �لكربى  �مل�ست�سفى 

و�لتميز بتقدمي �خلدمات �ل�سحية". 
وفاز كل من م�ست�سفى عبد �هلل بن عمر�ن يف ر�أ�س �خليمة بجائزة "�أ�سيكاغا 
نيكني "لفئة �لتميز يف جمال �مل�ست�سفيات �خل�سر�ء عن م�سروع " �ل�ستد�مة 
مب�ست�سفى عبد �هلل بن عمر�ن" ومركز �لتدريب و�لتطوير يف �ملوؤ�س�سة بجائزة 
�لقيادة  يف  �لتميز  لفئة  �ل�سحية  �لرعاية  يف  للتنفيذيني  �لأمريكية  �لكلية 
�لعام يف  و�إطارها  �ل�سحية  �لإم��ار�ت للخدمات  "خطة موؤ�س�سة  و�لإد�رة عن 
جمال �لبتكار".و�سمن �جلو�ئز �أي�سا نال قطاع �ملعلومات يف �ملوؤ�س�سة جائزة 
�سديقي �لقاب�سة لفئة �لتميز يف �مل�سوؤولية �ملجتمعية لل�سركات عن م�سروع 
"تقدمي خدمات �سحية متكاملة باإ�ستخد�م �لتكنولوجيا �ملتقدمة" بالإ�سافة 
�إىل ح�سول �إد�رة �لبيانات و�لإح�ساء يف �ملوؤ�س�سة على جائزة "�و�ستكو" لفئة 
�لتميز يف �جلودة و�سالمة �ملر�سى عن م�سروع “�إد�رة مر�س �ل�سكري و�لتنبوؤ 
بعبء �ملر��سة لدى �سكان �لإمار�ت �ل�سمالية باإ�ستخد�م �لذكاء �ل�سطناعي. 

•• �أبوظبي-و�م:

�ل���������س����ن����اع����ة  وز�رة  وق��������ع��������ت 
�مل��ت��ق��دم��ة مذكرة  و�ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
تفاهم مع برجيل �لقاب�سة تهدف 
�إىل تقدمي خدمات رعاية �سحية 
ع��ال��ي��ة �مل�����س��ت��وى مل��وظ��ف��ي �ل����وز�رة 
وع����ائ����الت����ه����م، وذل�������ك �ن���ط���الق���اً 
توطيد  يف  �جل���ان���ب���ني  رغ���ب���ة  م���ن 
جمالت �لتعاون و�لتو��سل �لقائم 
خمتلف  م��ن  و�ل���س��ت��ف��ادة  بينهما 
�ملتعلقة  و�مل�������س���ارك���ات  �لأن�����س��ط��ة 
باعتبار  �لطبية  �خلدمات  بتوفري 
م�ست�سفيات برجيل جمهزة باأحدث 

�لإمكانات و�خلرب�ت �لعاملية.
�سام�سري  �ل��دك��ت��ور  �مل���ذك���رة  وق���ع 
جمل�س  ورئي�س  موؤ�س�س  فاياليل 
�سعادة  و   ، �لقاب�سة  برجيل  �إد�رة 
وز�رة  وك����ي����ل  �ل���������س����وي����دي  ع���م���ر 
�ملتقدمة،  و�لتكنولوجيا  �ل�سناعة 
فا�سل  �أ����س���ام���ة  ����س���ع���ادة  ب��ح�����س��ور 
لقطاع  �مل�����س��اع��د  �ل��������وز�رة  وك���ي���ل 
و�سعادة  �ل�����س��ن��اع��ي��ة،  �مل�����س��رع��ات 
�ل�����س��ام�����س��ي وك��ي��ل وز�رة  ع���ب���د�هلل 
م�ساعد لقطاع �لتنمية �ل�سناعية، 
وكيل  ت����وك����ل  ف���اط���م���ة  و�����س����ع����ادة 
�خلدمات  ل��ق��ط��اع  م�����س��اع��د  وز�رة 
برجيل  ج���ان���ب  وم�����ن  �مل�������س���ان���دة، 
�لرئي�س  �سونيل  ج���ون  �ل��ق��اب�����س��ة 
و�سفري  ل��ل��م��ج��م��وع��ة،  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي 
�أحمد �لرئي�س �لتنفيذي للعمليات 
باملجموعة، وحمد �أحمد �حلو�سني 
يف  لل�سر�كات  �لتنفيذي  �لرئي�س 

م�ست�سفيات برجيل.
وكيل  �ل�سويدي  عمر  �سعادة  وقال 
و�لتكنولوجيا  �ل�����س��ن��اع��ة  وز�رة 
�لتفاهم  م���ذك���رة  �إن  �مل���ت���ق���دم���ة، 
�ل����وز�رة على  ح��ر���س  م��ع  تن�سجم 
�ل�سحية  و�لرعاية  �لدعم  تقدمي 
�ملتخ�س�سة للمو�رد �لب�سرية لديها 
�لوظيفي  �لر�سا  وتعزيز  وذويهم 
و�لرت���ق���اء ب��ج��ودة �حل��ي��اة، ونقدم 
�سحية  رع��اي��ة  خ��دم��ات  ملوظفينا 
�ملعايري  لأح����دث  م��ت��ط��ورة ط��ب��ق��اً 
�ل��ع��امل��ي��ة، ون�����س��ع��ى يف ه���ذ� �لإط����ار 
مزودي  �أف�����س��ل  م��ع  �ل��ت��ع��اون  �إىل 
"برجيل  م��ث��ل  �لطبية  �خل��دم��ات 
�ل��ع��م��ل يف  ف���رق  �لقاب�سة" ل��دع��م 
�لرتقاء  م��ب��ادر�ت  �سمن  �ل����وز�رة، 
�ملوظفني  لدى  �ل�سعادة  مبعدلت 

و�لتي حتر�س عليها �لوز�رة.
�ل����دك����ت����ور  ق�������ال  و م������ن ج����ان����ب����ه 
ورئي�س  �ملوؤ�س�س  فاياليل  �سام�سري 
�لقاب�سة:  ب��رج��ي��ل  �إد�رة  جمل�س 
�ل�سحية  �ملتطلبات  تلبية  ي�سعدنا 
مل��وظ��ف��ي �ل�����وز�رة وع��ائ��الت��ه��م من 
عالية  طبية  رع��اي��ة  توفري  خ��الل 
�ستعمل  عاملية،  مبعايري  �مل�ستوى 
رعاية  ت��وف��ري  على  �ل�سر�كة  ه��ذه 
للمجتمع  �جل����ودة  ع��ال��ي��ة  �سحية 
�لدولة،  �ل�سحي يف  �لقطاع  ودعم 
جمال  يف  عاملًيا  ر�ئ���د�ً  ي�سبح  ب��اأن 
هذه  توؤكد  كما  �ل�سحية،  �لرعاية 
�ل�سر�كة على م�سوؤوليتنا و�لتز�منا 

جتاه هذ� �لبلد و�سعبه .
�ست�سدر   ، �لتفاهم  مل��ذك��رة  ووف��ًق��ا 
ب����رج����ي����ل �ل����ق����اب���������س����ة ب����ط����اق����ات 

�لوز�رة  ملوظفي  �ملتميزة  �خلدمة 
�ل�ستفادة  وميكنهم  وع��ائ��الت��ه��م، 
من �خلدمات �لطبية ذ�ت �لأولوية 
و�لرعاية �ملنزلية وخدمات تو�سيل 
�لأدوية �لتي تقدمها �سبكة برجيل 
�ل��ق��اب�����س��ة �ل��و����س��ع��ة �مل��ك��ون��ة من 
23 مركًز� طبًيا  16 م�ست�سفى و 
و�سيدليات وغريها من �خلدمات، 
�لطبية  برجيل  مدينة  و�ستكون 
م�ست�سفيات  �أكرب  �إحدى  باأبوظبي 
�لدولة،  يف  �ملتخ�س�سة  �ل��رع��اي��ة 
من  �سيتم  �ل��ذي  �لرئي�سي  �مل��رف��ق 
متخ�س�سة  رع��اي��ة  تقدمي  خالله 

ومتقدمة للم�ستفيدين.
كما �سيعمل �لطرفان على تقدمي 
�لدعم �لالزم فيما يتعلق بتنظيم 
حمالت �لتوعية �لوطنية �ل�سحية 
، بالإ�سافة �إىل �لأن�سطة �لريا�سية 
و�ل��ث��ق��اف��ي��ة �مل�����س��رك��ة وم���ب���ادر�ت 
و�ستقدم  �مل��ج��ت��م��ع��ي��ة،  �مل�����س��وؤول��ي��ة 
�ملجهزة  �لقاب�سة  برجيل  م��ر�ف��ق 
ب����اأح����دث �ل��ت��ق��ن��ي��ات و�لإم���ك���ان���ات 
وعائالتهم  �ل������������وز�رة  مل���وظ���ف���ي 
�خلدمات  على  خا�سة  خ�سومات 
�ل��ط��ب��ي��ة �لخ��ت�����س��ا���س��ي��ة �ل���ت���ي ل 
�إ����س���اف���ة �إىل   ، �ل���ت���اأم���ني  ي��غ��ط��ي��ه��ا 
�لرعاية  متخ�س�سو  �سيقدم  ذل��ك 
�لطبية  �مل���ح���ا����س���ر�ت  �ل�����س��ح��ي��ة 
�ل��ت��وع��وي��ة ع��رب �ل��ن��ظ��ام �مل��رئ��ي �أو 
�ل�سحة  جم����الت  يف  �حل�����س��وري 
يف  ي�ساهم  مبا  و�لنف�سية  �لبدنية 
�لإ�سر�تيجية  �لأه����د�ف  حتقيق 

وروؤية حكومة دولة �لإمار�ت.

•• �ل�شارقة- و�م:

ينظم �ملركز �لإقليمي للتخطيط �لربوي حتت رعاية �سمو �ل�سيخ �سلطان 
�ل�ساد�سة من  �لن�سخة  �ل�سارقة  نائب حاكم  �لقا�سمي  �سلطان  بن  �أحمد  بن 
�لعايل"  �لتعليم  م�ستقبل  ت�سميم  "�إعادة  بعنو�ن  �ل�ساد�س  �لدويل  موؤمتره 

 . �جلاري  نوفمرب  من 16 �إىل 17 
و �أكدت مهرة �ملطيوعي مدير �ملركز �لقليمي للتخطيط �لربوي �أن �ملوؤمتر 
�لذي �سيعقد �فر��سيا ياأتي متا�سيا مع روؤية �ملركز و �أهد�فه �ل�سر�جتية 
�لعايل  �لتعليم  خا�سة  و  �لتعليم  جم��ال  يف  �مل�ستجد�ت  �أح��دث  مع  ويتو�فق 
�لتعليم  جمال  يف  �لعاملة  �لدولية  �ملنظمات  من  عليها  �لركيز  يتم  و�لتي 

ووز�رت �لربية و�لتعليم يف �لقليم. 
وثانيا  ح��دود  ب��ال  �لتعلم  �أوًل  رئي�سية  حم��اور  ثالثة  على  �مل��وؤمت��ر  يركز  و 

ومهار�ت  �ل��ع��ايل  �لتعليم  وث��ال��ث��اً  و�لع��ت��م��اد  �حلوكمة  �لرقمية  �ل��ت��ح��ولت 
�لتعليم  جمال  يف  خمت�سا  و  خبري�   25 ،يناق�سها  و�حلياة  للعمل  �مل�ستقبل 
ع��دد من  م��ن خاللها حتقيق  ي��ه��دف  �ل��ت��ي  خ��رب�ت��ه��م  ي�ستعر�سون  �ل��ع��ايل 
�لأهدف ت�سمل ��ستعر��س �ملعرفة �ملتعلقة ب�سيا�سات �لتعليم �لعاملية و�ملبادر�ت 
�لناجحة �ملتعلقة مب�ستقبل �لتعليم �لعايل لإن�ساء فهم م�سرك لكيف ميكن 
فهم  تعزيز  و  �لعمل  و�سوق  للحياة  �ملهار�ت  ت�سكيل  �لعايل  �لتعليم  مل�ستقبل 
�ملهار�ت  م�ساركة  و  �ليون�سكو  �أطلقتها  �لتي  �لتعليم  م�ستقبل  ملبادرة  �أك��رب 
�لقابلة للتطبيق و�ملتعلقة بتكييف �لتعليم �لعايل لتلبية �حتياجات �مل�ستقبل 
مب��ا يف ذل��ك �مل��ج��الت �ل��ت��ي ت��رك��ز على �لع��ت��م��اد و�ل��ت��ح��ولت �لتكنولوجية 
و�حلوكمة.  و وفقا لربنامج �ملوؤمتر �لذي يت�سمن جل�سات رئي�سية وحلقات 
رئي�سية  كلمات  خ��الل  من  �إفتتاحه  �سيتم  متخ�س�سة  عمل  وور���س  نقا�سية 
و�لتعليم  �لربية  وزري���ر  �لفال�سي  بالهول  �أح��م��د  �لدكتور  معايل  يلقيها 

�ستيفانيا  و�سعادة  �لربوي  للتخطيط  �لقليمي  �ملركز  �إد�رة  جمل�س  رئي�س 
جياّنيني �ملديرة �لعاّمة �مل�ساعدة ل�سوؤون �لتعليم يف �ليون�سكو و�سعادة مهرة 

هالل �ملطيوعي مديرة �ملركز �لقليمي للتخطيط �لربوي. 
�لتعليم  م�ستقبل  "�سيناريوهات  بعنو�ن  رئي�سية  جل�سة  �مل��وؤمت��ر  ي�سهد  و 
من  لند  فانت  �لدكتورة  و�لتحديات" تقدمها  �لفر�س  ��ستك�ساف  �لعايل: 
عامل  يف  �لعايل  �لتعليم  دور  "حتول  و   )IAU( لحتاد �لدويل للجامعات�
تتز�يد فيه �لعوملة " مب�ساركة �ربعة من خرب�ء �لتعليم �لعايل هم �لربف�سور 
حممد يو�سف بني يا�س م�ست�سار �لتعليم �لعايل - مدير مفو�سية �لعتماد 
�ليون�سكو  معهد  من  هامر  �يديث  و  و�لتعليم  �لربية  وز�رة  يف  �لأك��ادمي��ي 
للتعلم مدى �حلياة و�لدكتورة مارثا بوكلي من جامعة �ريزونا و�لدكتور ليم 
جري بينغ رئي�س تقنيات �لتعلم و�لبتكار عميد م�سارك يف جامعة �لربية يف 

هونغ كونغ. 

بالتعليم  تتعلق  مو��سيع  ��ستعر��س  فيها  يتم  خ��رب�ء  جل�سة  �ستعقد  كما 
�لعايل ومهار�ت �مل�ستقبل مب�ساركة �لدكتور �ستيفان فن�سنت لنكرين خبري 
دويل يف �لتعليم و�لبتكار و�لبحث و�لرقمنة و�لتعليم �لعايل و�لدكتوة كيت 
دريزيك مكونيل نائب �لرئي�س لالبتكار �ملناهج و�لربوية و�ملدير �لتنفيذي 
بادن  ولي��ة  جامعة  يف  �أك��ادمي��ي  �لباحث  �إيجربخت  ول���ور�   VALUE ل��� 
�ل�سهاد�ت  �إد�رة معادلة  �ملال مدير  و�لدكتورة �سمرية  �لتعاونية  فورمتبريغ 
يف وز�رة �لربية و�لتعليم .  و يبد�أ �ليوم �لثاين من �ملوؤمتر بجل�سة رئي�سية 
�لعايل  �لتعليم  يف  �مل�ستقبلية  بني  "�ملو�ءمة  بعنو�ن  نقا�سية  جل�سة  تعقبها 
مارتن  ميكايال  بها  ي�سارك   " �لعايل  �لتعليم  موؤ�س�سات  و�عتماد  وحوكمة 
و جان  )�ليون�سكو(  �لربوي  للتخطيط  �لدويل  �ملعهد  بر�مج يف  �خ�سائية 
�لدكتورة  )CHEA(و  �حلكومية  لل�سوؤون  �لأول  �لرئي�س  نائب   - فري�س 

ماجنا كليمينتيك من جامعة هارفارد. 

املركز االإقليمي للتخطيط الرتبوي ينظم موؤمتره الدويل ال�صاد�س حول اإعادة ت�صميم م�صتقبل التعليم العايل 

االإمارات للخدمات ال�صحية حت�صد 8 جوائز 
خالل موؤمتر االحتاد الدويل للم�صت�صفيات 

مذكرة تفاهم بني وزارة ال�صناعة 
والتكنولوجيا املتقدمة وبرجيل القاب�صة

�صرطة دبي حتتفي باليوم العاملي للعلوم

•• �أبوظبي-و�م:

�لأط����ر�ف يف  م��وؤمت��ر  �ملجتمعني يف  م��ع  �لإم����ار�ت جهودها  دول��ة  تو��سل  بينما 
�تفاقية �لأمم �ملتحدة �لإطارية ب�ساأن تغري �ملناخ "كوب 27" �ملنعقد يف مدينة 
ملو�جهة  �ل�سبل  �أف�����س��ل  ب��ل��ورة  ب��ه��دف  �لعربية  م�سر  بجمهورية  �ل�سيخ  ���س��رم 
�إبهار �لعامل  تد�عيات ظاهرة �لتغري �ملناخي و�حلد منها فاإنها ت�ستعد ملو��سلة 

خالل ��ست�سافتها ل�"كوب 28" �لعام �ملقبل 2023.
وت�ستعر�س وكالة �أنباء �لإمار�ت "و�م" يف �لتقرير �لتايل جهود �لدولة �لر�ئدة 
و��ستباقيتها يف ت�سخي�س �أزمة �ملناخ وو�سع �حللول �لكفيلة باحلد منها ول �سيما 
�أن �ملنطقة ُتعد من �أكرث مناطق �لعامل تاأثر�ً بهذه �لظاهرة لتكتب دولة �لإمار�ت 
ق�سة جناح عاملية جديدة يف قطاع �لطاقة �لنووية عنو�نها �نتهاج م�سرية و�ثقة 
لالنتقال مل�سادر �لطاقة �ل�سديقة للبيئة وتنويع حمفظتها من م�سادر �لطاقة 

يف �إطار م�سرية �لتحول مل�سادر �لطاقة �خلالية من �لنبعاثات �لكربونية.
م�سادر  حمفظة  يف  �أ�سا�سياً  مكوناً  �لنووية  �لطاقة  �أ�سبحت  �لإط���ار  ه��ذ�  ويف 

�لإمار�تي وخالل فرة قيا�سية  �ل�سلمي  �لنووي  �لطاقة حيث متكن �لربنامج 
من �أن ي�سبح منوذجاً يحتذى به حول �لعامل يف تطوير م�سروع جديد للطاقة 
�لنووية �ل�سلمي ول �سيما �أن حمطات بر�كة للطاقة �لنووية �ل�سلمية يف منطقة 
�لب�سمة  خف�س  ت�سريع  جهود  يف  ق��ي��ادي  ب��دور  تقوم  �أبوظبي  ب��اإم��ارة  �لظفرة 
�لكربونية لقطاع �لطاقة وبالتايل توؤكد على �أن �لطاقة �لنووية هي حل مناخي 

على �ملدى �لقريب.
طويل  بال�ستثمار  �خلا�سة  للدولة  �ل�سر�تيجية  �لروؤية  �إط��ار  يف  ذلك  وياأتي 
�لأجل لتنويع م�سادر �لطاقة �لإمار�تية و�لو�سول للحياد �ملناخي حيث �ستكون 
�لكهرباء �ل�سديقة للبيئة �أحد �لركائز �لأ�سا�سية للم�ستقبل بينما تعد حمطات 
�لإمار�ت  موؤ�س�سة  قبل  من  تطويرها  �جل��اري  �ل�سلمية  �لنووية  للطاقة  بر�كة 
�لبتكار  لتحفيز  من�سة  �أبوظبي  ب��اإم��ارة  �لظفرة  منطقة  يف  �لنووية  للطاقة 
ذلك تطوير مناذج  للبيئة مبا يف  �ل�سديقة  �لطاقة  مل�سادر  �لتحول  يف م�سرية 
�ملفاعالت �ملعيارية �مل�سغرة ومفاعالت �جليل �لتايل ومتهيد �لطريق لتطوير 
�لهيدروجني  مثل  �لكربونية  �لنبعاثات  من  �خلالية  للطاقة  جديدة  م�سادر 

و�لوقود �ل�سناعي.
�أ�سا�سية للتنمية �مل�ستد�مة يف دولة  ويتعدى دور حمطات بر�كة ب�سفتها ركيزة 
ت�سدير  يخ�س  فيما  للم�ستقبل  �لرئي�سية  �لركائز  �أح��د  كونها  �إىل  �لإم����ار�ت 
�ملحطات  ملوقع  ن��ظ��ر�ً  و�آ�سيا  و�أوروب����ا  �أفريقيا  �إىل  للبيئة  �ل�سديقة  �لكهرباء 

�ل�سر�تيجي.
�لنبعاثات  م��ن  �خلالية  �لكهرباء  �إن��ت��اج  على  ب��ر�ك��ة  حمطات  دور  يقت�سر  ول 
�مل�ستوى  على  �ل�ستثمار  ري��ادي يف  ب��دور  �لقيام  �إىل  ذلك  يتعدى  بل  �لكربونية 
�لعاملي يف حا�سر وم�ستقبل �لتكنولوجيا �ملتعلقة بالطاقة �لنووية ول �سيما �أن 
ول  �لإمار�تي  �ل�سلمي  �لنووي  للربنامج  �لبد�ية فقط  ت�سكل مرحلة  �ملحطات 

متثل �سوى %20 من �أهد�ف �لربنامج.
وتتمثل �ملهمة �لأو�سع ملوؤ�س�سة �لإمار�ت للطاقة �لنووية يف ��ستك�ساف �ل�ستثمار�ت 
�ل�سر�تيجية يف �لطاقة �لنووية حملياً ودولياً لدعم �أهد�ف �لنمو و�لتنمية يف 
�لدولة �إىل جانب متكني �لدولة من مو��سلة �لقيام بدور ريادي يف قطاع �لطاقة 
�لنووية و�ل�ستثمار يف �لرب�مج  �لطاقة  �لتو�سع يف تطوير حمطات  من خالل 

و�لتطوير  �لبحث  وك��ذل��ك  �ل��ن��ووي��ة،  �ل�ست�سار�ت  خ��دم��ات  وت��ق��دمي  �خلارجية 
�ل�سلة  �لنووي و�لقطاعات ذ�ت  و�لبتكار يف جمالت جديدة، كتقنية �لندماج 

بالف�ساء و�لطب و�لزر�عة.
�لأجنبية  لال�ستثمار�ت  جاذباً  م�سروعاً  بر�كة  حمطات  �أ�سبحت  �ملح�سلة،  ويف 
حر�ست  ذل��ك  م���و�ز�ة  ويف  مبتكرين.  متويل  وهيكل  �إد�ري����اً  من��وذج��اً  لمتالكه 
�لتاأ�سي�سية  ب��امل��ب��ادئ  �ل��ت��ز�م��ه��ا  �إط���ار  ويف  �ل��ن��ووي��ة  للطاقة  �لإم�����ار�ت  موؤ�س�سة 
�مل�سوؤولة  كافة  �جلهات  مع  �لتعاون  على  �لإم��ار�ت��ي  �ل�سلمي  �لنووي  للربنامج 

حول �لعامل لتطبيق �أف�سل �ملمار�سات.
ومن خالل �كت�ساب �ملعرفة من �أف�سل حمطات �لطاقة �لنووية �لعاملة يف جميع 
�أنحاء �لعامل طورت دولة �لإمار�ت برناجماً �سلمياً للطاقة �لنووية على م�ستوى 
عاملي يعتمد على تبادل �خلرب�ت و�لدرو�س �مل�ستفادة مع قطاع �لطاقة �لنووية 
�لعاملي وعلى نحو م�ستمر �لأمر �لذي من �ساأنه �إ�سافة �ملزيد من �لإبهار �لذي 
حققته �لدولة يف خمتلف �ملجالت و�لقطاعات وذلك لدى �جتماع قادة �لعامل 

جمدد�ً يف قمة �ملناخ �خلا�سة ب�"كوب 28" على �أر�س �لإمار�ت.

االإمارات.. ق�صة ناح عاملية يف قطاع الطاقة النووية ال�صلمية واحللول املناخية

دبي للثقافة ت�صتح�صر ذكرى الراحل 
حممد اجلناحي عرب برنامج راحلون باقون 

•• دبي - و�م:

تعقد هيئة �لثقافة و�لفنون يف دبي "دبي للثقافة" �سباح يوم �لثالثاء �ملقبل 
"ر�حلون باقون" ت�سيء فيه على  مبتحف �لحت��اد حلقة جديدة من برنامج 
للفّن  �سفري  �أول  �جلناحي  حممد  �ل��ر�ح��ل  للفنان  �لإب��د�ع��ي��ة  �ملحطات  �أب���رز 
�لإمار�تي �إىل دول �خلليج وم�سر و�لأردن و�سوريا مب�ساركاته و�أدو�ره �لدر�مية 
�لفن  �سفر�ء  لذكرى  وتكرمياً  و�سناعه  بالإبد�ع  �حتفاًء  ذلك  ياأتي  �خلالدة.  

�لإمار�تي �لذين تركو�ً �إرثاً خالد�ً من �لأعمال �لفنية، وتقدير�ً لعطاء�تهم . 
ُتعقد �جلل�سة باإد�رة �لكاتبة �ساحلة عبيد �سمن برنامج متكامل ي�ستمل على 
كلمة رئي�سة للدكتور �سعيد مبارك بن خربا�س �ملدير �لتنفيذي لقطاع �لفنون 
و�لثقافية  �لأدب��ي��ة  بالقامات  �لحتفاء  �أهمية  فيها  ي��وؤك��د  �لهيئة  يف  و�لآد�ب 
و�لفنية �ملحلية وتر�سيخ قيمة �لتقدير �ملجتمعي مل�ساهماتهم يف �إثر�ء �حلر�ك 
ت�سلط  �سامل  �سعيد  و�لفنان  �أحمد  �سمرية  �لفنانة  ت�سم  ندوة  تليها  �لإبد�عي 
�لتي  ب��الإجن��از�ت  �ملليئة  وم�سريته  �لر�حل  �لفنان  �أب��رز حمطات  على  �ل�سوء 

�متدت منذ �ستينيات �لقرن �لع�سرين و حتى و�فته �ملنّية يف �لعام 2008. 
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•• �ل�شارقة-�لفجر:

�لتاأليف  ع��امل  يف  بد�يتها  �إن  �مل�سباحي،  با�سمة  و�ملرجمة  �لأدي��ب��ة  قالت 
و�لرجمة كانت مع قر�ءة �لكتب، "فعرب �لكتب ن�ستطيع �أن جند �إجابات ل 
جتيب عنها �حلياة �ليومية، ون�ستطيع �أن ننهل من جتارب �أخرى، حيث جند 
يفي�س عنه  ما  �لقر�ء�ت  �لإن�سان من هذه  وبعد فرة يجمع  �أنف�سنا،  فيها 

ويود �أن ي�سارك به غريه �سو�ء كان كتابة ذ�تية �أو مع �لآخرين".
فعاليات  �سمن  ومرجماً"  موؤلفاً  "�ل�ساب  بعنو�ن  جل�سة  خ��الل  و�أ�سافت 
�لدورة 41 من "معر�س �ل�سارقة �لدويل للكتاب": "�لإن�سان ل يعتمد فقط 
على ردود �لفعل من �لآخرين قدر �لعتماد على �ل�سغف ومو��سلة �مل�سرية 
وي��وج��د من  ي�سجع  م��ن  يوجد  مكان  ك��ل  ففي  ي��ود حتقيقه،  �سيء  لتحقيق 

يحبط، وعلى �لإن�سان �أن ينتقي ملَن ي�ستمع ومن �لذي ياأخذ منه �لت�سجيع 
�لإجنليزية  باللغة  �لقر�ءة  "بد�أت  وتابعت:  م�سريته".  عليه  ويبني  و�لنقد 
مبا �أن در��ستي كانت بالإجنليزية، وكانت م�ستمرة بعد �جلامعة و�أثناء �لعمل 
�لبد�ية لكن مع �ل�ستمر�ر  �للغة �لعربية ووج��دت �سعوبة يف  �إىل  ثم عدت 
مازلت  �لأدب��ي��ة  غ��ري  يف  لكن  �لأدب��ي��ة،  �ملن�سور�ت  يف  وخا�سة  �للغة  ت��ط��ورت 
م�ستمرة باللغة �لإجنليزية"، م�سرية �إىل �أن �لرجمة و�لكتابة تقاطعا �سوياً 
حيث عملت عليهما يف وقت و�حد. وو��سلت با�سمة �مل�سباحي، �أن دور �لن�سر 
تعر�س عليها عدة كتب �أحياناً لرجمتها وهي تختار من بينها �ملو�سوعات 
ح�سب �لهتمام �ل�سخ�سي، مو�سحة �أنه بالن�سبة للكتب �مل�سورة فقد وجدت 
لأن هذه  �لعربية،  باللغة  ر�ئجة  تكن  �لوقت ومل  ذ�ت  متوفرة يف  �أنها غري 
�لكتب لي�ست ق�س�سية لكنها تتحدث عن �أفكار م�سورة، قائلة: "عند قر�ءتها 

بالإجنليزية وددت لو كانت مكتوبة بالعربية لذلك حر�ست ب�سغف على هذ� 
�لعمل". و�أو�سحت �أنه من �لطبيعي �أن مير �ل�سخ�س ببع�س �حلالت �لتي ل 
يكون خاللها بكامل قوته �أو يتمكن من �ملتابعة و�لإنتاج وحتفيز �لذ�ت؛ بل 
يحتاج �إىل �لهتمام و�لتحفيز �خلارجي، فيوجد من يحفز وي�سجع ليمكنه 
بات  �ليوم  عاملنا  لكن  موؤ�س�سة،  �أو  قريباً  �أو  �سديقاً  كان  �سو�ء  �ل�سعود  من 
�أن يجد من يحبطه يجده، ومن يبحث  مفتوحاً على كل �سيء، فمن يريد 
عمن ي�سجعه يجده �أي�ساً. وقالت: "يف عام 2018 ��سركت مع برنامج دبي 
�لدويل للكتابة وكان نتاجه ق�سة )عندما ت�سهر �ل�سم�س(، وهي �أول كتبي يف 
و�أكدت  �لربنامج".  �ملقدمة من هذ�  �لتوجيهات  و��ستفدت من  �لطفل  �أدب 
�إىل  منوهة  و�لن�سر،  �لتحرير  قبل  �ملحتوى  على  �لتح�سينات  �إدخ��ال  �أهمية 
تدريباً  �أو  نوعية  �إ�سافة  كانت هناك  �إذ�  �إل  للرجمة  �أحد  يتجه  �أل  �أهمية 

على �لكتابة، فالرجمة بالن�سبة لل�سخ�س قد تكون تدريباً على �لكتابة كما 
يتاح يل فر�سة در��سة ن�س موجود وكتابة لغته، مبا ي�ساعدين م�ستقباًل على 
�لن�س فقط،  �لعربي يعتمد على  �أن �ملرجم  �إىل  و�أ�سارت  �لتنظيم و�لنقد. 
و�لنا�سر ين�سره كما ياأخذه من �لكاتب مبا�سرة، لكن يف �لغرب يوجد فريق 

كامل للتدقيق و�ملالحظة.

•• �لفجر : �أ�شامة عبد �ملق�شود 

�ل��ت��وق��ي��ع يف معر�س  ����س��ت�����س��اف رك���ن 
من  نخبة  للكتاب  �ل����دويل  �ل�����س��ارق��ة 
ل��ت��وق��ي��ع كتبهم  و�ل�������س���ع���ر�ء،  �ل��ك��ت��اب 
و�سهدت   ،٢٠٢٢ ع�����ام  يف  �ل���������س����ادرة 
�ملحب  للجمهور  كبري  تو�جد  �ملن�سة 
ل���ل���ق���ر�ءة و�مل����ع����رف����ة، وم���ن���ح���ت هذه 
�لكاتب  �ل��ف��ر���س��ة لل��ت��ق��اء  �ل��ف��ع��ال��ي��ة 
ح�سوله  ع��ل��ى  ب��الإ���س��اف��ة  ب���ال���ق���ارئ، 
مما  مبا�سرة  �لكاتب  من  توقيع  على 
مميزة،  خ�سو�سية  ل��ل��ت��و�ج��د  يجعل 
وك��م��ا ع����ودت �ل��ف��ج��ر ق���ر�ءه���ا بر�سد 
ع����دد ي��وم��ي م���ن ه����ذ� �مل���ك���ان فاليوم 
نقدم كتاب و�سعر�ء وقعو� �إهد�ء على 

�إ�سد�ر�تهم.
وقع �ل�ساعر �ل�سود�ين �أبو بكر �جلنيد 
�أ���س��دره هذ�  دي���و�ن �سعر  �أح��د  يون�س 
�لعام من قبل د�ئرة �لثقافة �ل�سارقة، 
�سجن"  م���ن  ���س��م��ا  "ما  ع���ن���و�ن  حت���ت 
وذلك �سمن ركن �لتوقيع يف معر�س 

�ل�سارقة �لدويل للكتاب يف دورته ٤١ ، 
يقع �لكتاب يف  ١٣١ �سفحة من �لقطع 
متنوعة  ق�سيدة   ١٦ وي�سم  �ملتو�سطة 
بني �لع�سق و�حلب و�لهجر و�حلكمة، 
�لثقايف  على موروثه  �ل�ساعر  و�عتمد 
وم��ع��رف��ت��ه ب��ه��م��وم �ل��ع��ا���س��ق��ني، ف�سال 
ع���ن ل��غ��ت��ه �ل�����س��ل�����س��ة �ل��ت��ى مت��ي��ل �إىل 
�مل��و���س��ي��ق��ى �ل��ل��ف��ظ��ي��ة �مل��ع��ت��م��دة على 
�تقانه  و�لد�لة على  �ملتقاربة  �لكلمات 
يف �سناعة �ل�سعر و�لتحكم يف هو�يته 
�ل�سور  وق�������وة  ب���احل���ي���وي���ة  �مل���ف���ع���م���ة 
�حلالة  ت�سوير  يف  بها  ��ستعان  �ل��ت��ى 

�لد�خلية لأبطال ق�سائده.
�إ�سد�رها  �إبر�هيم  وقعت �لكاتبة رفاه 
�جل��دي��د بعنو�ن " زه���رة م��وخل��ا " يف 
ركن توقيع �لكتب �حلديثة، يف معر�س 
�ل�سارقة �لدويل للكتاب يف دورته ٤١، 
من  ملونة  طبعة  يف  �لق�سة  وج���اءت 
�لقطع �لكبرية لكتب �لأطفال يف �سكل 
متميز، وكان غالف �لق�سة عبارة عن 
طائر ��سطوري مع حمارب ��سطوري، 

بالإ�سافة �إىل نقل مقدمة �لق�سة �إىل 
�لغالف �خللفي، و�عترب هذه �ملقدمة 
وكاأنها  �لق�سة،  و�أح��د�ث  ملكان  متهيد 
�أر�دت بهذه �ل�سطور �لقليلة �أن تعطي 
�ل���ق���ارئ ن��ب��ذة ع��ن �لأح������د�ث، خا�سة 
��سكندر  حكم  ف��رة  بعد  ت��اأت��ي  و�أن��ه��ا 

�ل�سور  من  حتمل  و�لق�سة  �ملقدوين، 
و�أ�سلوبها  �لكثري،  �جلميلة  و�مل��ع��اين 
�تقان  ع��ن  ينم  و�لت�سويق  �ل�����س��رد  يف 
يف �لكتابة و�لتمكن من �أدو�ت �لإبد�ع 

و�لتميز.  
ووق�����ع �ل���ك���ات���ب حم��م��د ����س���ادق على 

�لتوقيع   ب��رك��ن  ك��ت��ب��ه  جم��م��وع��ة م��ن 
للكتاب،  �ل��دويل  �ل�سارقة  معر�س  يف 
وك���ان �أب���رزه���م ك��ت��اب " �إزم����ا " �لذي 
لنيل  �لقر�ء  من  �لكثري  عليه  تهافت 
م��ب��ا���س��رة، وظل  �ل��ك��ات��ب  م��ن  �لتوقيع 
�إب���ر�ه���ي���م ي��وق��ع ع��ل��ى �لكتب  حم��م��د 
�ملدة  �خ��ت��ي��ار �جل��م��ه��ور خ���الل  ح�سب 
�لزمنية �ملحددة له، وعرب �لقر�ء عن 
�أهمية كتبه و�أ�سلوبه يف تناول �لق�سايا 

وطرح �حللول لها باأ�سلوب متميز.
ووق�������ع �ل����دك����ت����ور ح����م����اد �خل����اط����ري 
�ل��ن��ع��ي��م��ي دي�����و�ن ���س��ع��ر ���س��در حديثا 
ب��ع��ن��و�ن "  ج��وي��ه��ر �ل�����س��اي��غ " وذلك 
معر�س  يف  �لكتب  توقيع  رك��ن  �سمن 
�ل�سارقة �لدويل للكتاب، ويقع �لكتاب 
يف ق��ط��ع ك��ب��رية، و�ع��ت��م��د �ل�����س��اع��ر يف 
ومدى  �ملعرفية  ثقافته  على  دي��و�ن��ه 
ت��اأث��ري �مل��ك��ان يف �أ���س��ع��اره �ل��ت��ى جاءت 

خمتلفة  �أحا�سي�س  تخاطب  متنوعة، 
هناك  �أن  حتى  و�لهموم،  �مل�ساعر  من 
له،  م��وج��ه  �ل��ق��ارئ  يعتربها  ق�سائد 
تناول  �ل�����س��اع��ر يف  م���ن مت��ي��ز  وه�����ذ� 
كلماته وتطويعها للتعبري عن م�ساعر 
�لآخر. كما وقع �لكاتب فار�س عا�سور 
 " " بقو لكم ق�سة  �إ���س��د�ره �جل��دي��د 
�ل��ت��وق��ي��ع يف معر�س  رك����ن  وذل����ك يف 
نظر  ولفت  للكتاب،  �ل��دويل  �ل�سارقة 

�ل����ق����ر�ء غ�����الف �ل���ك���ت���اب ح���ي���ث جاء 
�لغالف �لأمامي �سورة له بزي �ستاء 
فكانت  �خللفي  �ل��غ��الف  �م��ا  بوجهه، 
من  �ملنظر  لكن  �ل���زي  بنف�س  ���س��وره 
مفادها  للقارئ،  ر�سالة  وكاأنها  ظهره 
ثم  ق�س�سه  عليكم  ليق�س  ج���اء  �أن���ه 
غ����ادر يف ه�����دوء، ه��ك��ذ� لح���ظ بع�س 
�لكتاب �لغالف، وهذ� يعد �إبد�ع وفكر 

متميز من �لكاتب

ركن التوقيع يف معر�س ال�صارقة الدويل للكتاب يرحب باالإ�صدارات اجلديدة  

با�صمة امل�صباحي: الكتب متنحنا اإجابات ال جتيب عنها احلياة اليومية

•• �ل�شارقة-�لفجر:

كاثلني  �لأم��ري��ك��ي��ة  �لبولي�سية  �ل���رو�ي���ات  كاتبة  ت��ن��اول��ت 
�أن����رمي، و�ل���رو�ئ���ي �مل�����س��ري حم��م��د ���س��ادق �مل��ك��ان��ة �لتي 
�جلماهري،  ب��ني  �ل��ب��ول��ي�����س��ّي��ة  �ل���رو�ي���ات  �أدب  ب��ه��ا  يحظى 
موؤكدين على �أّن هذه �ل�سعبّية تنبع من حّب �لقّر�ء لعو�مل 
و�لفل�سفية  و�ل�سيكولوجية  �لتاريخية  باأ�سكاله  �لت�سويق 
وغريها، وتطلعهم للح�سول على �حلّل و�لنتيجة �لنهائّية 

للرو�ية.
�لت�سويقية"  �ل��رو�ي��ة  "�سعبية  جل�سة  خ��الل  ذل��ك  وج���اء 
 ،2022 للكتاب  �لدويل  �ل�سارقة  فعاليات معر�س  �سمن 

حتت �سعار "كلمة للعامل".
�لرو�ئي  ق��ال  توفيق،  ملياء  �أد�رت��ه��ا  �لتي  �جلل�سة  وخ��الل 
حممد �سادق: "�أميل د�ئماً للتوجه نحو �لكتابة �لت�سويقّية 
�لرومان�سّية،  �ملثال  �سبيل  على  ورو�ياتي  كتاباتي  يف  حتى 
لأنني �أرى �أّن هذ� �لعن�سر و�ملّيزة يجب �أن تر�فق �أي كاتب 
مبدع، لينجح يف جذب �نتباه �لقارئ وت�سويقه ل�ستك�ساف 
�مل��زي��د م��ن �أح�����د�ث ه���ذه �ل���رو�ي���ة �أو �مل��ن��ت��ج �لأدب�����ي حتى 

نهايته".
ي�ساهد  �أن  دوم��اً  �ل��ق��ارئ يحب  ف��اإّن  "باعتقادي  و�أ���س��اف: 
به، كقوة ظالم  �ملحيطني  �أو  بد�خله  �سيئاً  �لبطل يحارب 
لهذه  ينتمي  �ل���ق���ارئ  ف����اإّن  وب��ال��ت��ايل  �مل���ث���ال،  �سبيل  ع��ل��ى 
فيها  ي���رى  وي�سبح  �ل��ب��ط��ل،  منها  ي��ع��اين  �ل��ت��ي  �لق�سية 
�سمن  ح��ي��ات��ه  يف  �سخ�سياً  ه��و  ي��و�ج��ه��ه��ا  �ل��ت��ي  �مل���خ���اوف 
�أحد�ثها، لي�ستمتع ب�سكل �أكرب يف هذه �لرحلة �لأدبّية على 
هذ�  جت��اوز  يف  �لبطل  ينجح  كيف  وي�ساهد  ي��رى  �أن  �أم��ل 
�لتحّدي، لأن �لأمر �أ�سبح يعني له طريق �لعبور �خلا�س 

به �إىل �لأمان".

"جميعنا لدينا جانب م�سيء و�آخر مظلم، و�أثناء  وتابع: 
رحلة  يف  �ل��ب��ط��ل  ي�سحب  ف��ال��ك��ات��ب  �لت�سويقية  �ل��ك��ت��اب��ة 
�سيكولوجية، و�لتي توؤثر على هذه �ل�سخ�سية �سو�ء نحو 
�لتو��سل مع  �لقارئ متعة  �لأ�سوء، وهنا يجد  �أو  �لأف�سل 
�جل��ان��ب �مل��ظ��ل��م �خل��ا���س ب���ه، وه���و م��ا ي��ج��ذب��ه وي��زي��د من 
�سعبية هذه �لرو�يات". من جهتها، قالت كاثلني �أنرمي: 
له  باعتقادي  �لبولي�سية  �ل��رو�ي��ات  على  �لكبري  "�لإقبال 
و�لإث���ارة  �لت�سويق  ح��ب  بينها  م��ن  �لأ���س��ب��اب،  م��ن  �لعديد 
�ل�سيكولوجي،  كالت�سويق  �ملختلفة،  باأ�سكالها  و�لغمو�س 
و�ل�����س��ي��ا���س��ي، و�ل��ت��اري��خ��ي، و�ل��ن��ف�����س��ي، وغ���ريه���ا، وطبيعة 
جتربة  م�ساهدة  �إىل  متيل  ع��ام  ب�سكل  و�لإن�����س��ان  �ل��ق��ارئ 
عميقة متّر باأحد�ث �سعبة �أو حتديات جّمة، وكيف مّت حل 
هذه �لتحديات وجتاوزها، و�لو�سول �إىل �لنتيجة �لنهائّية 
و�لإح�سا�س بالأمان. لأن حّب �كت�ساف �ل�سخ�س �لعدو�ين 
�لرو�يات،  من  �لنوع  ه��ذ�  متابعة  �إىل  بنا  متيل  �ل�سيء  �أو 
ونقدم  نعطي  �أن  نحاول  وموؤلفني  ككتاب  بالطبع  ونحن 
للقارئ هذ� �ل�سيء، وهنا تكمن قوة تاأثري �لكاتب يف هذ� 
�أو  �لق�سة  �أكتب  �أن  "�أحاول  و�أ�سافت:  �لأدب".  من  �لنوع 
و�لأخري  �لأول  وه���ديف  ممكنة،  طريقة  باأف�سل  �ل��رو�ي��ة 
عنه من  يبحث  ما  للقارئ  �لرو�ية  وتقدم هذه  تعطي  �أن 
ت�سويق و�إث��ارة وغمو�س، و�سوًل �إىل �حلل و�لنتيجة، ول 
�أهتّم �أبد�ً �أثناء كتابتي �إن كانت هذه �لرو�ية �ستتحول �إىل 
�أب��د�ً، بل  �أفكر فيه  �أم ل، هذ� �لأم��ر ل  فيلم على �ل�سا�سة 
�أهتم بالتخطيط ومعرفة �إىل �أين �أجته برو�يتي و�أحد�ثها، 
�أفكار وو�سع  و�أب��د�أ مب�سودة وط��رح  �سخ�سياتها،  ومن هم 
�خلطوط �لعامة، و�لأهم من ذلك كيفية توظيف �ملرونة 
على �لأحد�ث و�سخ�سياتها لكي ل حتدث �أي مفاجاآت، �إىل 

�أن �أ�سل �إىل �لهدف �لنهائي من �لكتاب �أو �لرو�ية".

•• �ل�شارقة-�لفجر: 

�ل����ك����ات����ب و�ل�������رو�ئ�������ي حممد  �ت����ف����ق 
دومينيكو  �لإيطايل  و�لأدي��ب  توفيق، 
�أهمية ودور كال�سيكيات  �سكاربا، على 
و�لتحدث  �مل�����س��ت��ق��ب��ل  ف��ه��م  يف  �لأدب 
"قر�ءة  جل�سة  خ��الل  ��ن  م��وؤك��َدينْ عنه، 
�لكال�سيكيات" �أقيمت �سمن فعاليات 
للكتاب"،  �ل��دويل  �ل�سارقة  "معر�س 
�سعبة  لي�ست  �لكال�سيكية  �للغة  �أن 
بل  �لبع�س،  يتخيلها  �لتي  بال�سورة 
�حلدود  ت��ع��دت  ب�����س��ورة  للفهم  قابلة 

وو�سلت �إىل �لعاملية.
وقال �لكاتب و�لرو�ئي حممد توفيق، 
�إن �لعمل �لأدبي �لكال�سيكي هو �لعمل 
�لذي بقي عرب �سنو�ت طويلة، لذلك 
ل جند �أعماًل كال�سيكية رديئة، حيث 
ظل معنا حتى �لآن �لأعمال �ملمتازة؛ 
ي�ستجيب  �أدب  �ل��ك��ال���س��ي��ك��ي  ف�����الأدب 

لرغبة �لإن�سان يف �حلكمة.
يحمل  �لكال�سيكي  �أدب  �أن  و�أو����س���ح 
�إىل  ننظر  �أن  ومي��ك��ن  �إن�سانياً،  ث��ق��اًل 
فعلى  �أخ��رى؛  نظرة  من  �لكال�سيكية 
بالقاهرة  ط��ف��ول��ت��ي  يف  �مل��ث��ال  �سبيل 
ك����ان و�ل�����دي ي���اأخ���ذين �إىل م��ك��ان يف 
�مل�ستعملة  �لكتب  لبيع  �لقاهرة  و�سط 
يدعى )���س��ور �لأزب��ك��ي��ة( وك��ان يحوي 
كتباً ممتازة لكنها تباع باأ�سعار زهيدة 
ج����ًد�. و�أ����س���اف: "يف ه���ذ� �مل��ك��ان كان 
�لإن�سان ي�سري كل �لكتب �لتي ياأمل 
���س��ر�ئ��ه��ا، وك��ن��ت ط��ف��اًل �أخ��ت��ار �لكتب 
و�ألف  �لإغريقية  بالأ�ساطري  �ملتعلقة 
�لأ�ساطري  �كت�سفت  ث��م  ول��ي��ل��ة،  ليلة 
�مل�����س��ري��ة �ل��ق��دمي��ة وك�����ان م���ن يبيع 
تقليدي  م�سري  �سخ�س  �لكتب  ه��ذه 

هذه  م��ع  ويتعامل  و�لعمة  باجللباب 
�ل�سابقة  �ل��ث��ق��اف��ة  ك��ج��زء م��ن  �ل��ك��ت��ب 
ندر�س  بد�أنا  �ملدر�سة  ذلك يف  بعد  ثم 
���س��ك�����س��ب��ري ورو�ي�������ات ف��رن�����س��ي��ة، وطه 
�جلاهلي  و�ل�����س��ع��ر  و�ل���ع���ق���اد  ح�����س��ني 
و�ل�سعر �لعبا�سي، و�سعر �ملهجر. وكل 
�سيء  يف  و�م���ت���زج  وذ�ب  �خ��ت��ل��ط  ه���ذ� 
و�حد؛ هذ� �ل�سئ هو �لروح �لإن�سانية، 
ول����ذل����ك ف��ال��ع��م��ل �ل��ك��ال���س��ي��ك��ي هو 
و�لزمان  �ملكان  �سيق  عمل حت��رر من 
�لإن�سانية  م�������س���رية  �إىل  و�ن���ط���ل���ق 
عن  نتحدث  فعندما  لذلك  �لرحبة، 
�مل�ستقبل ل ميكن �أن نتحدث عنه دون 
�أن نبد�أ من �جلذور". وتابع: "حينما 
هي  �لعربية  �للغة  �إن  �لبع�س  يقول 
لغة �سعبة يف كال�سيكياتها، �أرد عليهم 
�لتوحيدي  لأب��و حيان  �ق���ر�أو�  قائاًل: 
لغتهما  ك���ان���ت  ف��ق��د  خ����ل����دون،  و�ب�����ن 
ب�سيطة وبليغة وكاأنها ُكتبت بالأم�س"، 
كال�سيكي  ع��م��ل  �أي  �أن  �إىل  م�����س��ري�ً 
ي��ح��م��ل ت��ع��دد ل��وج��ه��ات �ل��ن��ظ��ر، فال 

دون  �مل�ستقبل  ع��ن  نتحدث  �أن  ميكن 
�لكال�سيكيات، ول ميكن  نبد�أ من  �أن 
�أن  دون  نبحث عن �حلكمة  �أن  كذلك 

نرجع �إليها.
يف  �ساهمو�  �لعرب  "�إن  توفيق:  وق��ال 
�أكرث  من  �لب�سرية  �حل�سارة  م�سرية 
م��ن ز�وي���ة ويف �أك��رث م��ن ع�سر وهذ� 
�سيء مهم لكنه لي�س كافياً؛ فاملهم �أن 
�أن �لعامل يت�سكل ب�سكل جديد  ندرك 
�ليوم ويجب علينا �أن ن�ساهم يف ذلك 
�أي�������س���اً، ف��ع��ن��دم��ا ن��ت��ح��دث ع���ن �لأدب 
حولنا  م��وج��ودة  �لكتب  جن��د  �لعربي 
�ملوجود  �لأدب  ع��ن  ت��ق��ل  ل  وب�����س��ورة 
�لآن، وهذه �لثقة هي نقطة �لنطالق 
�لتي يجب �أن نبد�أ منها، لذلك �أقول: 
ن��ب��د�أ ب���ق���ر�ءة �ل��ك��ال���س��ي��ك��ي��ات ل��ك��ن ل 
ن��ه��م��ل م���ا ي��ك��ت��ب �ل���ي���وم ون�������س���ارك يف 
ب�سكل  �ل��ب�����س��ري��ة  م�����س��رية �حل�����س��ارة 
ما  �أخطر  �أن  �إيجابي وفعال"، موؤكد�ً 
فاملا�سي  �لتقوقع؛  هو  �ليوم  نو�جهه 

هو �أ�سا�س للحا�سر وبناء �مل�ستقبل.

دومينيكو  �لإي���ط���ايل  �لأدي�����ب  وق����ال 
�ملا�سي  �لقرن  يف  �لُكّتاب  �إن  �سكاربا، 
ك��ان��و� ذوي ت���اأث���رٍي ك��ب��ري، ول��ذل��ك ل 
�لكتاب  ه������وؤلء  مل�����اذ� حت����رك  ن���ع���رف 
و�نتقلو� من على �أرفف �ملكتبات، على 
بطريقة  يتكلمون  �أن��ه��م  م��ن  �ل��رغ��م 

خمتلفة عن ُكّتاب �ليوم.
عن  �أحت���������دث  "حينما  و�أ��������س�������اف: 
ف�ساأحتدث  �لإيطالية  �لكال�سيكيات 
عن 3 ُكّتاب هم كالفينو وبرميوليفي 
فالظروف  ج���ي���ن���زب���ورج؛  ون���ات���ال���ي���ا 
�ل�سيا�سية �أّثرت يف �لُكّتاب �لثالثة؛ �إذ 
ول��دو� يف فرة زمنية متقاربة، حيث 
ع��ا���س��و� خ���الل ف���رة �حل���رب �لعاملية 
�لثانية من عام 1939 �إىل 1945، 
وخ��الل هذه �حل��رب كان هناك حرب 

�أهلية يف �إيطاليا".
�ل���ُك���ّت���اب  "هوؤلء  ����س���ك���ارب���ا:  وت����اب����ع 
�ل��ك��ال���س��ي��ك��ي��ني �ن��ت��ق��ل ت��اأث��ريه��م �إىل 
فمثاًل  �لإي���ط���ال���ي���ة،  �حل������دود  خ�����ارج 
باللغة  ُك���ت���ب���ت  ب��ي��ن��وك��ي��و  �أ�����س����ط����ورة 

كتبت  �ل���و�ق���ع  يف  لكنها  �لإي��ط��ال��ي��ة، 
ُكتبت  �ل��ت��ي  للمقاطعة  حملية  بلغة 
�لإيطالية"،  )تو�سكاين(  وه��ي  فيها 
لي�سو�  �لثالثة  �لُكّتاب  �أن  �إىل  م�سري�ً 
�لكتاب  من  يعتربون  فهم  فلكلوريني 
كبري  وب�سكل  ينتمون  �ل��ذي��ن  �جل���دد 

�إىل ثقافة �سمال �إيطاليا.
�أبدعها  �أن هناك كلمات جديدة  وذكر 
بطريقة  �خ���ت���ريت  �ل��ث��الث��ة  �ل���ُك���ّت���اب 
ج���دي���دة، ح��ي��ث ق���ام���و� ب��ال��ب��ح��ث عن 
من���ط لم��ت��ه��ان م���ه���ارة ت��ق��دمي �سرح 
قليلة  ك��ل��م��ات  �إىل  ل��ل��ت��ح��ول  �أف�����س��ل 
منف�سل،  ب�سكل  ���س��وي��اً  �إل��ي��ه��ا  ُي��ن��ظ��ر 
كان �سحية  برميوليفي  �أن  �إىل  لفتاً 
�لتاريخية  �ل��ر�ج��ي��دي��ات  �أك���رب  �أح���د 
دور  ي��اأخ��ذ  مل  لكنه  �لع�سرين  للقرن 
ما  يفهم  �أن  فقط  �أر�د  بل  �ل�سحية؛ 
فقد  ي�سكك،  �سخ�ساً  وك��ان  ل��ه  ح��دث 
�لإن�سان كل  مل��اذ� يخرج من  ق��ال يل: 
هذ� �ل�سرر لتدمري بع�س �لأ�سخا�س. 
يف  خلقو�  �لثالثة  �لُكّتاب  �أن  و�أو���س��ح 
كانت  ولغتهم  �لع�سرين،  �لقرن  فرة 
د�ئماً  �لإيطاليني  ف��اإن  للفهم،  قابلة 
وهوؤلء  ُجملهم،  لإنهاء  يكافحون  ما 
�ل��ك��ت��اب خ��ل��ق��و� يف ه���ذه �لأع�����و�م لغة 
�للعب  ي�����س��ت��ط��ي��ع��ون  وك���ان���و�  ع��م��ل��ي��ة 
�أن  غ��ري��ب��اً  ول��ي�����س  و�ل��ل��غ��ة،  بالكلمات 
مثاًل..  برميوليفي  ع��ن  ذل���ك  �أق����ول 
فالكتاب �لثالثة ي�ستحقون �أن تقر�أو� 
كتبهم لأن لديهم �لكثري من �لأمناط 
و�مل�سرح  و�ل�����س��ع��ر  و�ل��ن��رث  �لأدب  ع��ن 
يخرعون  ما  د�ئ��م��اً  فهم  و�ل�سيا�سة، 
�لعامل،  �إىل  للنظر  ج��دي��دة  و���س��ي��ل��ة 
من  �ليوم  �لعامل  ن��رى  �أن  ون�ستطيع 

خالل �أعمالهم.

•• �ل�شارقة-�لفجر:

�جلديدة  �لأدب��ي��ة  �لأع��م��ال  �سمن 
�ل�سارقة  م��ع��ر���س  ي�����س��ه��ده��ا  �ل��ت��ي 
�ل��دويل للكتاب، يف دورت��ه �حلادية 
"ق�سة  د�ر  �أط���ل���ق���ت  و�لأرب�����ع�����ني، 
�لأول  �ل��ك��ت��اب  و�لتوزيع"  للن�سر 
حممد  عي�سى  �ل�����س��اب  ل��الإم��ار�ت��ي 
�ل�سويدي، وهو ق�سة بعنو�ن "حلم 

من �مل�ستقبل".
 110 ي����اأت����ي يف  �ل������ذي  و�ل����ك����ت����اب 
هو  �ل�سغري،  �لقطع  من  �سفحات 
من ق�سة و�حدة، تر�وح يف طولها 
ما بني �لق�سة و�لنوفيال )�لرو�ية 
"�سلطان"  عن  وحتكي  �لق�سرية(، 
�لطفل �لإمار�تي ذي �لت�سع �سنو�ت 
�ل�سارقة  مدينة  يف  يعي�س  و�ل���ذي 
ب��امل�����س��ت��ق��ب��ل، ح��ي��ث جت���ري �أح����د�ث 

�لق�سة يف �لعام 2062.
وتدور �أحد�ث �لق�سة حول �لرحلة 
�مل��ف��اج��ئ��ة �ل��ت��ي ي��ج��د ف��ي��ه��ا بطلها 
يتغري  �أن  بعد  نف�سه،  "�سلطان" 

حم��ي��ط��ه وك����ل م���ا �ع���ت���اد ع��ل��ي��ه يف 
باأكرث  �ل���ز�خ���رة  �ل��ط��ائ��رة  مدينته 
ليكت�سف  تطور�ً،  �لعلمية  �لتقنيات 
�أنه عاد �إىل �ملا�سي يف رحلة خيالية 

ي��ل��ت��ق��ي ب��ه��ا مب��و�ط��ن��ة م���ن مدينة 
�ل�سارقة تعي�س يف ع�سرينات �لقرن 
�حلادي و�لع�سرين، قبل �أن يكت�سف 
"�بت�سام"،  �ملتوفية  �أمه  �أنها  لحقاً 
�لإمارة  ل�سعار  و��سحة  رم��زي��ة  يف 
�أن����ت يف �ل�����س��ارق��ة( حيث  )�ب��ت�����س��م 
تاأخذه يف رحلة بني نو�حي مدينة 
�ل�����س��ارق��ة ل���ريى م��ع��امل��ه��ا �ل��ت��ي مل 
يرها �سوى يف �ل�سور، وكيف عا�س 

�أباوؤه و�أجد�ده حياتهم هناك. 
�لق�سة،  ه��ذه  لتاأليف  د�فعه  وع��ن   
حممد  ع���ي�������س���ى  �ل�����ك�����ات�����ب  ق��������ال 
معظم  �أن  "وجدت   : �ل�����س��وي��دي 
�ملحيطني بي خا�سًة �أ�سدقائي غري 
مهتمني بالقر�ءة كهو�ية، وهذ� ما 
كي  �لق�سة  ه��ذه  كتابة  على  حثني 
مع  خ�سو�ساً  ذل��ك،  على  �أ�سجعهم 
حجمها �ل�سغري �لذي لن ي�ستغرق 

و��سعاً  �ساعة".  �لن�سف  قر�ءته  يف 
�للغوية  �لخ���ت���ي���ار�ت  �لع��ت��ب��ار  يف 
فالكتاب  �جل������دي������دة،  ل����الأج����ي����ال 
من�سور�ً  �لق�سة  ن�س  على  يحتوي 

باللغتني �لعربية و�لإجنليزية.
وعن �ختياره لأن تدور �لأحد�ث يف 
"�أ�سعر  �ل�سويدي:  علق  �مل�ستقبل، 
�أن��ن��ا يف �ل�����س��ارق��ة ودول����ة �لإم����ار�ت 
د�ئماً ما نفكر يف �مل�ستقبل،  عموماً 
�لنظر  على  م��رك��زة  باتت  فروؤيتنا 
عن  م��ع��رب��اً  �لوقت".  ط���و�ل  ق��دم��اً 
�ل�����ذي لقته  ���س��ع��ادت��ه ب��الح��ت��ف��اء 
و�لن�سر،  �لكتابة  �لأوىل يف  جتربته 
خا�سًة بعد نفاذ �لطبعة �لأوىل قبل 
�ل�سارقة  معر�س  فعاليات  �ن��ت��ه��اء 
�لدويل للكتاب، قائاًل: "�سعوري ل 
يو�سف، و�أ�سكر كل من ح�سر حفل 

�لتوقيع بد�ر �لن�سر لدعمي". 
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•• �ل�شارقة-�لفجر:

�سغف �لتحّدي و�ملناف�سة �مل�سوقة حا�سرة بقوة يف معر�س 
"حتّدي"  2022، فعرب من�سة  �لدويل للكتاب  �ل�سارقة 
�لتحفيز  �أ���س��و�ت  تعلو  للمعر�س،  �لرئي�سية  �ل��رده��ة  يف 
�ملتناف�سني  �لطلبة و�حل�سور، لزمالئهم  و�لت�سجيع من 
باإمكان  ممتعاً  وثقافّياً  معرفّياً  تناف�ساً  وُتتيح  ة،  �ملن�سّ يف 

خمتلف �لفئات �لعمرّية �مل�ساركة فيها.
�أ�سئلة من �ستى مناهل �ملعرفة و�لثقافة و�لعلوم و�لتاريخ 
�ملتناف�سني،  و�لأدب و�ل�سعر و�لطّب وغريها، ُتطرح على 
ل��الأ���س��رع يف �ل�سغط على  ت��ك��ون  و�لأول���وي���ة يف �لإج��اب��ة 
هيئة  م��ن  �مل�����س��رف��ني  وبح�سب  �أم���ام���ه.  �مل��ث��ّب��ت  "�لزر" 
ة فاإّن �لإقبال عليها كبري جد�ً  �ل�سارقة للكتاب على �ملن�سّ
وعلى �أ�سا�س يومي، و�سط ح�سور �لإثارة و�ملتعة و�ملو�قف 

�لطريفة.
ة باحل�سور �ملدر�سي �لكبري، حيث ت�سابق  وقد تاأّلقت �ملن�سّ
�لطلبة �إىل �مل�ساركة ومتثيل �أنف�سهم �أو مد�ر�سهم، يف �سعي 
للفوز و�حل�سول على �جلائزة �ملعرفّية �لقيمة، و�ملتمثلة 
�ل�سارقة  �لأك��رث مبيعاً يف معر�س  �لكتب  مبجموعة من 

�لدويل للكتاب، مقّدمة من هيئة �ل�سارقة للكتاب.
ة متعة �لتناف�س و�لتحّدي على مد�ر فرتني  ُتطِلق �ملن�سّ
حتى  �سباحاً   11 �ل�ساعة  م��ن  �سباحية  �لأوىل  يومياً، 
�ل�ساعة 12 ظهر�ً، و�لثانية م�سائّية من �ل�ساعة 6 م�ساًء 
41 من  �ل��دورة  وُتر�فق جمهور  م�ساًء،   7 �ل�ساعة  حتى 
معر�س �ل�سارقة �لدويل للكتاب، �لذي ينّظم حتت �سعار 
�نعقاده  من  �لأخ���رية  �للحظات  حتى  للعامل"؛  "كلمة 
�مل�ستمر لغاية تاريخ 13 نوفمرب 2022 يف مركز �إك�سبو 

�ل�سارقة.

الكتب االأكرث مبيعًا ُتقّدم كجوائز للفائزين

يف معر�ش ال�سارقة الدويل للكتاب 2022

عي�صى ال�صويدي يطلق جتربته االإبداعية االأوىل )حلم من امل�صتقبل(
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العدد 13696 بتاريخ 2022/11/12 

اإعــــــــــالن
�ل�س�����ادة/نور  بان  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�لفالح للفو�كه وخ�سرو�ت
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�سة رقم:2932665 

�لغاء رخ�سة
�لعالن  هذ�  على  �عر��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��سبوع من  �لتنمية �لقت�سادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�سر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء �ملدة حيث �ست�ستكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13696 بتاريخ 2022/11/12 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/مطعم 

م�سر �سناك
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�سة رقم:3014104 

�لغاء رخ�سة
�لعالن  هذ�  على  �عر��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��سبوع من  �لتنمية �لقت�سادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�سر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء �ملدة حيث �ست�ستكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13696 بتاريخ 2022/11/12 

اإعــــــــــالن
�ل�س�����ادة/فريق  بان  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�لبد�ع لأعمال تفيذ �لديكور
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�سة رقم:3821871 

�لغاء رخ�سة
�لعالن  هذ�  على  �عر��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��سبوع من  �لتنمية �لقت�سادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�سر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء �ملدة حيث �ست�ستكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13696 بتاريخ 2022/11/12 

اإعــــــــــالن
�ل�س�����ادة/ بان  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�أوليفيوميد للتجارة
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�سة رقم:3640225 

�لغاء رخ�سة
�لعالن  هذ�  على  �عر��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��سبوع من  �لتنمية �لقت�سادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�سر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء �ملدة حيث �ست�ستكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13696 بتاريخ 2022/11/12 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/��س جي 

تي للنقليات �لعامة
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�سة رقم:1694782 

�لغاء رخ�سة
�لعالن  هذ�  على  �عر��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��سبوع من  �لتنمية �لقت�سادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�سر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء �ملدة حيث �ست�ستكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13696 بتاريخ 2022/11/12 

اإعــــــــــالن
�ل�س�����ادة/فريو  بان  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

للمو�د �لغذ�ئية
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�سة رقم:3812859 

�لغاء رخ�سة
�لعالن  هذ�  على  �عر��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��سبوع من  �لتنمية �لقت�سادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�سر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء �ملدة حيث �ست�ستكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13696 بتاريخ 2022/11/12 

اإعــــــــــالن
�ل�س�����ادة/ بان  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�ورجنينا للتجارة �لعامة
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�سة رقم:2941582 

�لغاء رخ�سة
�لعالن  هذ�  على  �عر��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��سبوع من  �لتنمية �لقت�سادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�سر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء �ملدة حيث �ست�ستكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13696 بتاريخ 2022/11/12 

اإعــــــــــالن
�ل�س�����ادة/نقو�س  تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان 

�لذهب لعمال �لديكور
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�سة رقم:4240072 

�لغاء رخ�سة
�لعالن  هذ�  على  �عر��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��سبوع من  �لتنمية �لقت�سادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�سر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء �ملدة حيث �ست�ستكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13696 بتاريخ 2022/11/12 

اإعــــــــــالن
�ل�س�����ادة/ بان  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

فريمينك�س لد�رة �ملن�ساآت وخدمات �لتنظيف
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�سة رقم:4108955 

�لغاء رخ�سة
�لعالن  هذ�  على  �عر��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��سبوع من  �لتنمية �لقت�سادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�سر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء �ملدة حيث �ست�ستكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13696 بتاريخ 2022/11/12 

اإعــــــــــالن
�لو�حة  �ساهني   : �ل�سادة   / باأن  �لإقت�سادية  �لتنمية  د�ئرة  تعلن 

للنقليات و�ل�سيانة �لعامة
رخ�سة رقم:CN 2191637 قد تقدمو� �إلينا بطلب:

 تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع
 �إ�سافة حمد علي حمد�ن �سامل �ل�سام�سي ١٠٠%

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع
حذف نا�سر حممد حمد حممد �لكلباين

د�ئرة  مر�جعة  �لإعالن  هذ�  على  �عر��س  �أو  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�سر  تاريخ  من  يوما  ع�سر  �أربعة  خالل  �لقت�سادية  �لتنمية 
بعد  دعوى  �أو  حق  �أي  عن  م�سوؤولة  غري  �لد�ئرة  فاإن  و�إل  �لإعالن 

�نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لإجر�ء�ت �ملطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13696 بتاريخ 2022/11/12 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئرة �لتنمية �لإقت�سادية باأن / �ل�سادة : مطعم بيت �خلري

رخ�سة رقم:CN 2169315 قد تقدمو� �إلينا بطلب:
 تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / �إ�سافة معتز ر�سيد �ل�سعد١٠٠%

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / حذف �يهم ح�سن دويعر
تعديل وكيل خدمات / حذف فاطمه �سامل حممد �سامل

تعديل ر�أ�س �ملال / من null �إىل 75٠٠٠
تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية �إىل �سركة �ل�سخ�س �لو�حد ذ م م

تعديل �إ�سم جتاري من/ مطعم بيت �خلري
BAIT ALKHAIR RESTAURANT

�إىل/ مطعم و م�ساوي جود �لفر�ت - �سركة �ل�سخ�س �لو�حد ذ م م
JOUD AL FURAT GRILLS AND RESTAURANT SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

�لقت�سادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لإعالن  هذ�  على  �عر��س  �أو  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل �أربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لإعالن و�إل فاإن �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن �أي 

حق �أو دعوى بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لإجر�ء�ت �ملطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13696 بتاريخ 2022/11/12 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئرة �لتنمية �لإقت�سادية باأن / �ل�سادة : كى جى �ر 3 �ستار لل�سيانة �لعامة

رخ�سة رقم:CN 3952229 قد تقدمو� �إلينا بطلب:
تعديل مدير / �إ�سافة حممد كمال �سافى علم

 تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / �إ�سافة حممد كمال �سافى علم ١٠٠%
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / حذف حممد �سلطان عتيق جمعه �ملهريى

تعديل ر�أ�س �ملال / من null �إىل ١٠٠٠٠
تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية �إىل �سركة �ل�سخ�س �لو�حد ذ م م

تعديل �إ�سم جتاري من/ كى جى �ر 3 �ستار لل�سيانة �لعامة
K J R 3 STAR GENERAL MAINTENANCE

�إىل/ حممد كمال لل�سيانة �لعامة - �سركة �ل�سخ�س �لو�حد ذ م م
MOHAMMAD KAMAL    GENERAL MAINTENANCE SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

�لقت�سادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لإعالن  هذ�  على  �عر��س  �أو  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل �أربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لإعالن و�إل فاإن �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن �أي 

حق �أو دعوى بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لإجر�ء�ت �ملطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13696 بتاريخ 2022/11/12 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئرة �لتنمية �لإقت�سادية باأن / �ل�سادة : خمترب بازلت لفح�س �لربة

رخ�سة رقم:CN 2128963 قد تقدمو� �إلينا بطلب:
 تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / �إ�سافة فاروق �حمد عبد�هلل %5٠

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / خالد ن�سيب نعيم من مالك �إىل مدير
 تعديل ن�سب �ل�سركاء / خالد ن�سيب نعيم من ١٠٠ % �إىل ٠%

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / خالد ن�سيب نعيم من مالك �إىل �سريك
 تعديل ن�سب �ل�سركاء / خالد ن�سيب نعيم من ١٠٠ % �إىل %5٠

تعديل وكيل خدمات / حذف �سباح حممد جالل
تعديل ر�أ�س �ملال / من null �إىل ١5٠٠٠٠

تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية �إىل �سركة ذ�ت م�سوؤولية حمدودة
تعديل �إ�سم جتاري من/ خمترب بازلت لفح�س �لربة

BASALT LABORATORIES FOR SOIL TESTING
�إىل/ خمترب بازلت لفح�س �لربة ذ.م.م

BASALT LABORATORIES FOR SOIL TESTING L.L.C
�لقت�سادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لإعالن  هذ�  على  �عر��س  �أو  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل �أربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لإعالن و�إل فاإن �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن �أي 

حق �أو دعوى بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لإجر�ء�ت �ملطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13696 بتاريخ 2022/11/12 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئرة �لتنمية �لإقت�سادية باأن / �ل�سادة : �رد�ن للعقار�ت و�ل�سيانة 

�لعامة رخ�سة رقم:CN 3827817 قد تقدمو� �إلينا بطلب:

 تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع 

 �إ�سافة حممد عبيد عبد�هلل حممد �لعبيديل ١٠٠%

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع 

 حذف عبد�هلل حيدر �بر�هيم علي �حلمادي

فعلى كل من له حق �أو �عر��س على هذ� �لإعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 

�لقت�سادية خالل �أربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لإعالن و�إل فاإن 

�لد�ئرة غري م�سوؤولة عن �أي حق �أو دعوى بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث 

�ست�ستكمل �لإجر�ء�ت �ملطلوبة.

مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13696 بتاريخ 2022/11/12 

اإعالن ت�سفية �سركة
نوع �ل�سركة:�سركة ذ�ت م�سوؤولية حمدودة

�ل�سم �لتجاري:�مل�سعود �لعاملية لتكنولوجيا �لبيئة و�خلدمات �لبرنولية ذ.م.م
عنو�ن �ل�سركة:�أبوظبي - �سارع بني يا�س - بناية عبد�هلل بن حممد �مل�سعود

CN 1175929 :رقم �لقيد يف �ل�سجل �لقت�سادي
التعديل الذي طراأ على ال�سركة:

�ل�سركة وت�سفية  حل   -  1
قانوين  كم�سفي   - ذ.م.م  �حل�سابات  لتدقيق  �ل�سادة/�سارتفورد  تعيني   -  2
�جلمعية  حم�سر  قر�ر  على  بناء  وذلك  بتاريخ:2022/9/11  لل�سركة 
�لعمومية غري �لعادية ، �ملوثق لدى كاتب �لعدل بالرقم:2205046554 

- تاريخ �لتعديل:2022/11/11
�ملعني  �مل�سفي  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عر��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 

خالل مدة 30 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13696 بتاريخ 2022/11/12 

اإعالن ت�سفية �سركة
نوع �ل�سركة:�سركة ذ�ت م�سوؤولية حمدودة

�ل�سم �لتجاري:�ل�سم�س �لعظيمة للمقاولت و�ل�سيانة �لعامة ذ.م.م
عنو�ن �ل�سركة:�أبوظبي - �سارع �ل�سالم - بناية/�سا�س لال�سثمار - �سرق 16-

�سي  2/20
CN 1177448 :رقم �لقيد يف �ل�سجل �لقت�سادي

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

�أبوظبي  فرع   - �حل�سابات  لتدقيق  عبيد  ر��سل  �ل�سادة/باركر  تعيني   -  2
على  بناء  وذلك  بتاريخ:2022/1/11  لل�سركة  قانوين  كم�سفي   -  1
�لعدل  كاتب  لدى  �ملوثق   ، �لعادية  غري  �لعمومية  �جلمعية  حم�سر  قر�ر 

بالرقم:2205045207 - تاريخ �لتعديل:2022/11/11
�ملعني  �مل�سفي  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عر��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 

خالل مدة 30 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13696 بتاريخ 2022/11/12 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئرة �لتنمية �لإقت�سادية باأن / �ل�سادة : كال�سيك وي للحد�دة و�لنجارة �مل�سلحة

رخ�سة رقم:CN 2144941 قد تقدمو� �إلينا بطلب:
 تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / �إ�سافة منري �حمد نظري على ١٠٠%

تعديل مدير / �إ�سافة منري �حمد نظري على
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / حذف �سليمان �سعيد حممد �سامل �ل�ساعدى

تعديل ر�أ�س �ملال / من null �إىل ١٠٠٠٠
تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية �إىل �سركة �ل�سخ�س �لو�حد ذ م م

تعديل �إ�سم جتاري من/ كال�سيك وي للحد�دة و�لنجارة �مل�سلحة
CLASSIC WAY BLACKSMITH & REINFORCED CARPENTRY

�إىل/ كال�سيك وي للحد�دة و �لنجارة �مل�سلحة - �سركة �ل�سخ�س �لو�حد ذ م م
CLASSIC WAY BLACKSMITH & REINFORCED CARPENTRY- SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C. 

�لقت�سادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لإعالن  هذ�  على  �عر��س  �أو  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل �أربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لإعالن و�إل فاإن �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن �أي 

حق �أو دعوى بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لإجر�ء�ت �ملطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13696 بتاريخ 2022/11/12 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئرة �لتنمية �لإقت�سادية باأن / �ل�سادة : مطعم وم�ساوي حو�س �ل�سمك

رخ�سة رقم:CN 2426057 قد تقدمو� �إلينا بطلب:
 تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / �إ�سافة حممد �سديق ح�سني �ل�سريف ١٠٠%

تعديل مدير / �إ�سافة حممد �سديق ح�سني �ل�سريف
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / حذف وليد حمزه حممد عثمان

تعديل وكيل خدمات / حذف على عبد�هلل على على �لعيد
تعديل ر�أ�س �ملال / من null �إىل 5٠٠٠٠

تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية �إىل �سركة �ل�سخ�س �لو�حد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من/ مطعم وم�ساوي حو�س �ل�سمك

HOSH AL SAMAK RESTURANT & GRILLS
�إىل/ مطعم وم�ساوي حو�س �ل�سمك - �سركة �ل�سخ�س �لو�حد ذ م م

HOSH AL SAMAK   RESTURANT & GRILLS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
�لقت�سادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لإعالن  هذ�  على  �عر��س  �أو  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل �أربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لإعالن و�إل فاإن �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن �أي 

حق �أو دعوى بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لإجر�ء�ت �ملطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13696 بتاريخ 2022/11/12 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئرة �لتنمية �لإقت�سادية باأن / �ل�سادة : عقار �مل�ستقبل للمقاولت و�ل�سيانة �لعامة

رخ�سة رقم:CN 3871137 قد تقدمو� �إلينا بطلب:
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / �إ�سافة حممد عيد �حمد حممد �ملغربى ١٠٠%

تعديل مدير / �إ�سافة حممد عيد �حمد حممد �ملغربى
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / حذف على ح�سن على �ل�سيخ �لرميثى

تعديل ر�أ�س �ملال / من  null �إىل 5٠٠٠٠
تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية �إىل �سركة �ل�سخ�س �لو�حد ذ م م

تعديل �إ�سم جتاري من/ عقار �مل�ستقبل للمقاولت و�ل�سيانة �لعامة
AQAR EL MUSTAQBAL FOR CONSTRUCTION AND GENERAL MAINTENANCE

�إىل/ عقار �مل�ستقبل للمقاولت و�ل�سيانة �لعامة - �سركة �ل�سخ�س �لو�حد ذ م م
 AQAR EL MUSTAQBAL FOR CONSTRUCTION AND GENERAL

MAINTENANCE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
�لقت�سادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لإعالن  هذ�  على  �عر��س  �أو  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل �أربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لإعالن و�إل فاإن �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن �أي 

حق �أو دعوى بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لإجر�ء�ت �ملطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13696 بتاريخ 2022/11/12 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئرة �لتنمية �لإقت�سادية باأن / �ل�سادة : فارنك خلدمات تزويد �لعمالة ذ.م.م

رخ�سة رقم:CN 2538995 قد تقدمو� �إلينا بطلب:
تعديل مدير / �إ�سافة من�سور عبد�لرحمن عي�سى �سالح �لبلو�سى

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / �سوفريجن بارترن�س لالإ�ستثمار �س ذ م م
Sovereign Partners Investment Llc من �سريك �إىل مالك

تعديل ن�سب �ل�سركاء / �سوفريجن بارترن�س لالإ�ستثمار �س ذ م م
 Sovereign Partners Investment Llc  من 99 % �إىل ١٠٠%

تعديل مدير / حذف حممد �سبت مبارك �ملرى
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / حذف حممد �سبت مبارك �ملرى

تعديل ر�أ�س �ملال / من ١٠٠٠٠٠٠ �إىل ٢٠٠٠٠٠
تعديل �سكل قانوين / من �سركة ذ�ت م�سوؤولية حمدودة �إىل �سركة �ل�سخ�س �لو�حد ذ م م

تعديل �إ�سم جتاري من/ فارنك خلدمات تزويد �لعمالة ذ.م.م
FARNEK MANPOWER SUPPLY SERVICES L.L.C

�إىل/ فارنك خلدمات تزويد �لعمال - �سركة �ل�سخ�س �لو�حد ذ.م.م
FARNEK MANPOWER SUPPLY SERVICES - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
�لقت�سادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لإعالن  هذ�  على  �عر��س  �أو  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل ثالثون يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لإعالن و�إل فاإن �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن �أي حق 

�أو دعوى بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لإجر�ء�ت �ملطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(
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 توقع تقرير للمركز �لعاملي للتنقل من �أجل �ملناخ، �أن جترب تاأثري�ت 
و�لهجرة  �لنزوح  على  �أفريقيا،  ق��ارة  �سكان  من  باملئة   5 �ملناخ  تغري 
للهجرة  �لأف��ري��ق��ي  �ملر�سد  م��دي��رة  وبح�سب   .2050 ع��ام  بحلول 
باملغرب، �ل�سفرية منرية جنم، فاإن هذه �لتوقعات “تاأتي على خلفية 
�لنزوح �لعاملي د�خل �لبلد�ن، وعرب �حلدود، �لذي و�سل بالفعل �إىل 
“تغري �ملناخ  �إن  قائلة  م�ستويات قيا�سية خالل �ل�سنو�ت �لأخرية”، 
�أجل  من  للتنقل  �لعاملي  �ملركز  تقرير  ويقول  عاملنا«.  ت�سكيل  يعيد 
�ملتحدة،  �لأمم  �لأمريكية، و�سريك  �لتابع جلامعة كولومبيا  �ملناخ، 
لتغيري  �سي�سطرون  وحدها  �إفريقيا  يف  �سخ�س  مليون   113“ �إن 
باملئة من   1.5 �أن تعر�س  “�سبق  �أنه  �إىل  لفتا  �إقامتهم”،  مو�طن 

�سكان �لقارة يف وقت �سابق لهذ� �لأمر«.
نهج  “�تباع  �إىل  و�ل��ع��امل��ي��ة،  �ملحلية  �ل��ف��اع��ل��ة  �جل��ه��ات  جن��م  ودع���ت 
�لتي �ستتز�يد  �لق�سرية و�لت�سرد،  خم�س�س ملعاجلة حالت �لهجرة 

مع تغري�ت �ملناخ«.
�ملناخ، �جلمعة، جل�سة بعنو�ن  �أجل  �لعاملي للتنقل من  ويعقد �ملركز 
يف جناحه مبوؤمتر  “حماية �لأ�سخا�س �ملتنقلني و�سط �أزمة �ملناخ”، 
قمة �ملناخ “كوب 27” �ملنعقدة مبدينة �سرم �ل�سيخ �مل�سرية، �سمن 

فعاليات “يوم �لعد�لة«.
 

ج�سر  �إن  قولهم  �سكان  ع��ن  �لأوك��ر�ن��ي��ة  �ل��ع��ام��ة  �ل��ب��ث  هيئة  نقلت 
�لذي يعرب من مدينة  �لقريب  �لوحيد  �لطريق  �أنتونيف�سكي، وهو 
خري�سون بجنوب �أوكر�نيا �إىل �ل�سفة �ل�سرقية �لتي ت�سيطر عليها 

رو�سيا لنهر دنيربو، قد �نهار.
�نهارت.  �أج��ز�ء كاملة من �جل�سر وقد  �لهيئة �سورة تظهر  ون�سرت 
ويقع �لطريق �لتايل �لذي يعرب نهر دنيربو على بعد �أكرث من 70 

كيلومر� من مدينة خري�سون.
�لأربعاء  ي��وم  رو�سيا  و�أعلنت  �جل�سر.  �نهيار  �سبب  بعد  يت�سح  ومل 

�ن�سحابها من �ل�سفة �لغربية لنهر دنيربو �إىل �جلانب �لآخر.
 

عرِث على جثث خم�سة �أفغان ُقِتلو� طعًنا يف �سّقة بالعا�سمة �لركّية 
�أنقرة  �أم�س �لأول �خلمي�س، ح�سبما �أفادت و�سائل �إعالم حمّلية.

ب��اأّن �جلثث  �لركّية  �لتلفزيونّية �حلكومّية  تي  �آر  تي  قناة  و�أف��ادت 
�ألتند�غ  �لو�قعة يف منطقة  �ل�سّقة  د�خل  �أّي��ام عّدة  كانت ملقاة منذ 
�سمايل �سرق �أنقرة. ومل ُيحّدد �ملحّققون حّتى �لآن �أّي دو�فع لهذه 
عنا�سر  تركّية  �إع��الم  و�سائل  ن�سرتها  لقطات  و�أظ��ه��رت  �جل��رمي��ة. 
متعّدد  مبنى  مدخل  عند  ينت�سرون  �ل�سرعي  و�لطّب  �ل�سرطة  من 
�إىل مكان  ت��وّج��ه  ق��د  �ل�سرطة  م��ن  وك��ان فريق  �لطبقات وخ��ارج��ه. 
�أ�سخا�س  م��ن  تنبيًها  تلّقيه  بعد  �خلمي�س،  �سابق  وق��ت  يف  �لو�قعة 
ف��ق��دو� �أق���ارب لهم. يعي�س ح��و�يل 140 �أل��ف لج��ئ وط��ال��ب جلوء 
�أفغاين يف تركيا، وفقا لأحدث �لأرقام �ل�سادرة عن مفّو�سية �لأمم 

�ملّتحدة ل�سوؤون �لالجئني.
 
 

قال م�سوؤول �أمريكي �أم�س �جلمعة �إن و��سنطن تريد �سر�ء قذ�ئف 
مدفعية كورية جنوبية لإر�سالها �إىل �أوكر�نيا، حتى مع �إ�سر�ر �سول 
على �أن �لوليات �ملتحدة يجب �أن تكون �مل�ستخدم �لنهائي للذخرية 
�أن �سيا�ستها �لر�ف�سة لتقدمي م�ساعد�ت فتاكة لأوكر�نيا مل  وعلى 

تتغري.
و�أكد �مل�سوؤول �لأمريكي، �لذي ��سرط عدم ن�سر هويته، �أن و��سنطن 
تريد �إر�سال قذ�ئف مدفعية كورية جنوبية عيار 155 مليمر� �إىل 

�أوكر�نيا.
�أم����و�ل م��ب��ادرة �مل�ساعدة �لأم��ن��ي��ة لأوك��ر�ن��ي��ا قد  �إن  وق���ال �مل�����س��وؤول 

ت�ستخدم ل�سر�ء �لذخرية.
�ل��ر�ف�����س لتقدمي  م��وق��ف��ه��ا  �إن  ق��ال��ت  ���س��ول  �ل���دف���اع يف  وز�رة  ل��ك��ن 
“على  ج��اري��ة  �مل��ف��او���س��ات  و�إن  يتغري  مل  لكييف  فتاكة  م�����س��اع��د�ت 
�أ�سا�س �أن �لوليات �ملتحدة هي �مل�ستخدم �لنهائي«. و�أ�سافت �لوز�رة 
يف بيان “من �أجل تعوي�س �لنق�س يف خمزونات �لذخرية من عيار 
155 مليمر� يف �لوليات �ملتحدة، جترى مفاو�سات بني �ل�سركات 

�لأمريكية و�لكورية لت�سدير �لذخرية«.

عو��شم

الرباط

كييف

انقره

وا�صنطن

 وا�صنطن تدين م�صاركة اإيتمار بن 
غفري يف مرا�صم لذكرى حاخام متطرف 

•• و��شنطن-�أ ف ب

�ملتطرف  �ليميني  �لإ�سر�ئيلي  �ل�سيا�سي  م�ساركة  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  �أد�ن���ت 
�ملقبلة  �حلكومة  يف  وز�ري���ة  حقيبة  يتوىل  �أن  ميكن  �ل��ذي  غفري  ب��ن  �إيتمار 
�غتيل يف  �لذي  كاهانا  للحاخام مئري  نتانياهو، يف مر��سم تكرمي  لبنيامني 
كان  �سابق  �إ�سر�ئيلي  ونائب  �ملولد  �أمريكي  حاخام  كاهانا  ومئري   .1990
يقود حركة كاخ �لعن�سرية �لتي حظرتها �إ�سر�ئيل يف 1994، بينما �أدرجت 
�لوليات �ملتحدة فرعها “كاهانا حي” “كاهانا �ساي” على لئحة �ملنظمات 
ورد� على �سوؤ�ل عن هذه �مل�ساركة خالل لقاء  �لإرهابية �لأجنبية يف 1997. 
�إن  با�سم وز�رة �خلارجية �لأمريكية نيد بر�ي�س  �لناطق  مع �سحفيني، قال 
“�لحتفاء باإرث منظمة �إرهابية يثري �ل�سمئز�ز. لي�س هناك كلمة �أخرى«. 
و�أ�ساف �أن �لوليات �ملتحدة ما ز�لت “قلقة، كما قلنا من قبل، من �إرث كاهانا 
�ساي و�ل�ستخد�م �مل�ستمر خلطاب مييني متطرف”، د�عيا “جميع �لأطر�ف” 
�إىل “�سبط �لنف�س و�لمتناع عن �أي �أعمال ل توؤدي �سوى �إىل تفاقم �لتوتر« 
وزير�  تعيينه  يف  للعرب،  �ملعادية  بخطبه  �ملعروف  غفري  بن  �إيتمار  وياأمل   .
�لإ�سر�ئيلي  �ل��ن��ز�ع  �ساحة  على  �أ�سا�سيا  موقعا  تعد  �لتي  �ل��د�خ��ل��ي  ل��الأم��ن 
�إن  �لقد�س  �أقيمت �خلمي�س يف  قال يف مر��سم  بن غفري  وك��ان  �لفل�سطيني. 
“�ل�سمة �لرئي�سية للحاخام كاهانا هي �حلب حب �إ�سر�ئيل من دون م�ساومة 

كما نقلت عنه و�سائل �لإعالم �ل�سر�ئيلية. �أو �عتبار�ت �أخرى”، 

»البحرين« .. احلياة النيابية تدخل عقدها الثاين واكتمال اال�صتعدادات للعر�س االنتخابي اليوم

 لوال يعد بعودة احلياة »الطبيعية« و »احلوار« اإىل الربازيل 

مهاجم ال�صرطي يف بروك�صل اأمني عام حكماء امل�صلمني ورئي�س جمل�س ال�صيوخ الكازخي يناق�صان تعزيز احلوار بني االأديان
معروف لدى ال�صلطات

•• بروك�شل-�أ ف ب

�لرجل  �أن  �أم�س �جلمعة  �لفيدر�يل   �لعام  �ملدعي  �أعلن مكتب 
بروك�سل  يف  �خلمي�س  م�ساء  �مل���وت  حتى  �سرطًيا  طعن  �ل���ذي 
لو�ئح هيئة  وك��ان على  �لعام،  �لقانون  �سابق يف جر�ئم  معتقل 

“�أوكام” �لبلجيكية �ملكلفة حتليل �لتهديد �لإرهابي.
“يا�سني  �أنه  �لذي قدم على  به  �مل�ستبه  �إن  نف�سه  �مل�سدر  وقال 
و�سرخ “�هلل �أكرب”  م. من مو�ليد �لعام 1990 يف بروك�سل”، 
�أثناء مهاجمته ب�سكني �ثنني من �سباط �ل�سرطة يف �سيارتهما. 

وقتل �أحدهما، و�أ�سيب �لآخر يف ذر�عه وو�سعه لي�س خطر�ً.

�لأديان و�لثقافات،  �لد�عمة لل�سالم و�حلو�ر بني  �مل�سلمني 
�أحمد  د.  �أ.  �لأك��رب  �لإم��ام  �ملتميزة لف�سيلة  �مل�ساركة  مثمنا 
يف  �مل�سلمني،  حكماء  جمل�س  رئي�س  �لأزه���ر،  �سيخ  �لطيب، 
موؤمتر قادة وزعماء �لأديان �لعاملية و�لتقليدَيّة؛ �لذي ُعِقَد 

يف �سهر �سبتمرب �ملا�سي.
و�أع����رب ع��ن ت��ط��ُلّ��ِع ب���الده لف��ت��ت��اح مكتب �إق��ل��ي��م��ي ملجل�س 
حكماء �مل�سلمني يف كاز�خ�ستان؛ ليكون نقطة تو��سل مهمة 
�ملهِمّ �لذي يقوم به جمل�س  �آ�سيا �لو�سطى نظًر� للدور  مع 
حكماء �مل�سلمني يف تعزيز �ل�سلم د�خل �ملجتمعات �مل�سلمة ويف 
�حلو�ر بني �أتباع �لأديان �لذي يتالقى مع جهود كاز�خ�ستان 

يف هذ� �ملجال.

•• �أ�شتانا - و�م:

ملجل�س  �ل��ع��ام  �لأم���ني  عبد�ل�سالم  حممد  �مل�ست�سار  ناق�س 
�إ�سيمبايف رئي�س جمل�س �ل�سيوخ  حكماء �مل�سلمني ومولني 
�آ�سيا  �لأدي����ان يف  ب��ني  �حل���و�ر  تعزيز  �سبل  ك��از�خ�����س��ت��ان،  يف 

�لو�سطى.
�����د رئ��ي�����س جم��ل�����س �ل�����س��ي��وخ �ل��ك��ازخ��ي - خ���الل �للقاء  �أَكّ و 
�أَنّ بالده تتميز  �أ�ستانا -  �لذي عقد يف �لعا�سمة �لكاز�خية 
بعالقات تعاون ر��سخة مع دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة يف 
�لعديد من �ملجالت، ُم�سيًد� بدور دولة �لإم��ار�ت يف تعزيز 
حكماء  جمل�س  وبجهود  �لعامل،  ح��ول  و�لتعاي�س  �لت�سامح 

�مل�سلمني  ملجل�س حكماء  �ل��ع��ام  �لأم���ني  �أع���رب  ج��ان��ب��ه،  م��ن 
حو�ر  تعزيز  يف  كاز�خ�ستان  جمهورية  جلهود  تقديره  عن 
لديه  �ملجل�س  �أَنّ  �إىل  م�سرًي�  �لإن�ساين،  و�لتعاي�س  �لأدي��ان 
�حلو�ر  قيم  لدعم  كاز�خ�ستان  مع  للتعاون  و��سحة  خطة 
�لعديد  هناك  �أن  �إىل  لفًتا  �لإن�سانية،  و�لأخ��وة  و�لت�سامح 
من �ملبادر�ت و�ل�سر�كات �لتي ميكن �أن يعقدها �ملجل�س مع 

كاز�خ�ستان.
�لعاملية  �لأدي��ان  و�أ�ساد مبخرجات وتو�سيات موؤمتر زعماء 
�سبتمرب  �لكازخية  �لعا�سمة  يف  ُع��ِق��َد  �ل���ذي  و�لتقليدية؛ 
�لإن�سانية  لالأخوة  �أبوظبي  لوثيقة  �ملوؤمتر  وتبِنّي  �ملا�سي، 

ا للحو�ر بني �لأديان و�لثقافات. باعتبارها م�سدًر� مهًمّ

•• �ملنامة - و�م:

�ل�سقيقة  �ل��ب��ح��ري��ن  مملكة  حتتفي 
�نتخابات  �أول  ع��ل��ى  ع��ق��دي��ن  مب���رور 
نيابية وبلدية يف �لوقت �لذي يتوجه 
�ليوم  �لق��ر�ع  �إىل مر�كز  �لناخبون 
من  �لأوىل  �جل����ول����ة  �ن����ط����الق  م����ع 

“�نتخابات 2022«.
�لإم����ار�ت  �أن��ب��اء  وك��ال��ة  ت�ستعر�س  و 
“و�م” يف �لتقرير �لإح�سائي �لتايل 
م�سرية �لنتخابات �لنيابية و�لبلدية 
��ستعد�د�ت  �ك��ت��م��ال  م��ع  �لبحرينية 
مر�كز �لقر�ع ل�ستقبال �لناخبني.

�أول  �ل���ب���ح���ري���ن  مم���ل���ك���ة  و�����س����ه����دت 
�نتخابات نيابية وبلدية عام 2002 
�لنتخابات  ت��ن��ظ��ي��م  مت  ذل����ك  ع��ق��ب 
ك��ل �أرب��ع��ة ���س��ن��و�ت �أع����و�م 2006 و 

2010 و 2014 و 2018.
�ل�سمت  تطبيق  �جلمعة  �م�س  وب��د�أ 
�لنتخابي قبل 24 �ساعة من توجه 
�لبحرينيني للم�ساركة يف �لنتخابات 

�لنيابية و�لبلدية.
لالنتخابات  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي��ة  �لإد�رة  لح�����س��اء�ت  ووف��ق��ا 
�لنيابية و�لبلدية 2022، تبلغ �إجمايل �لكتلة �لناخبة 
�لكتلة  �أن  �لأرق���ام  �أظ��ه��رت  و  ناخبا.   344713 نحو 
�لنتخابية يف حمافظة �لعا�سمة �لتي ت�سم 10 دو�ئر 
بلغت 66148 ناخبا ويف حمافظة �ملحرق �لتي ت�سم 
�ل�سمالية  �مل��ح��اف��ظ��ة  ويف  ن��اخ��ًب��ا،   81637 دو�ئ����ر   8
�لتي ت�سم 12 د�ئرة 121581 ناخًبا، ويف �ملحافظة 
�جلنوبية �لتي ت�سم 10 دو�ئر 75347 ناخًبا. وبلغ 

•• بر�زيليا-�أ ف ب

توليه  م��ن  �سهرين  وق��ب��ل  ب��ر�زي��ل��ي��ا  �إىل  ع��ودت��ه  غ���د�ة 
�لرئي�س  ع��ق��د  ج����دي����دة،  ل���ولي���ة  �ل��رئ��ا���س��ي��ة  م��ه��ام��ه 
�سيلفا  د�  ل���ول  �إينيا�سيو  ل��وي�����س  �ملنتخب  �ل��رب�زي��ل��ي 
يف  دع��ا  بر�زيليا،  يف  �ل�سيا�سية  �مل��ح��ادث��ات  م��ن  �سل�سلة 
�أعقابها �إىل �إىل عودة “�حلو�ر” و”�حلياة �لطبيعية” 

�إىل �لرب�زيل �ملنق�سمة.
وكان لول “77 عاما” �نتخب يف 30 ت�سرين �لأول-
زعيم  ع��ل��ى خ�سمه  ب��ف��ارق طفيف  ف���وزه  ب��ع��د  �ك��ت��وب��ر 

�ليمني �ملتطرف جايري بول�سونارو.
ب�سعة  �أم�����س��ى  �أن  بعد  ن�ساطه  �لإث��ن��ني  ��ستاأنف  وق��د 
�أيام لال�سر�حة يف باهيا )�سمال �سرق( يف ختام حملة 

�نتخابية مرهقة.
ب��رئ��ي�����س جمل�س  ل��ل��م��رة �لأوىل  �ل��ي�����س��ار  و�ل��ت��ق��ى رم���ز 
�ليمني  للرئي�س  �ل�سابق  �حلليف  ل��ري�  �آرت���ور  �ل��ن��و�ب 

�ملتطرف جايري بول�سونارو.
وك��ت��ب ل���ول يف ت��غ��ري��دة ع��ل��ى ت��وي��ر �أرف��ق��ه��ا بت�سجيل 
“�لبلد  ب��ر�زي��ل��ي��ا  يف  ل��ري�  قبل  م��ن  ل�ستقباله  فيديو 

بحاجة �إىل �حلو�ر و�حلياة �لطبيعية«.
�ل�سنو�ت  �إىل  ي��ب��دو  م��ا  على  �ملنتخب  �ل��ري�����س  وي�سري 
بول�سونارو  ولي���ة  خ��الل  �أزم����ات  �سهدت  �ل��ت��ي  �لأرب����ع 
��ستقطابا  �سببت  �لتي  �ل�سر�سة  �لنتخابية  و�حلملة 

حاد� يف �لرب�زيل.
جمل�س  رئي�س  م��ع  حم��ادث��ات  �سيلفا  د�  ل��ول  و�أج����رى 
خليفته  بح�سور  �أي�����س��ا،  بات�سيكو  رودري���غ���و  �ل�����س��ي��وخ 
�لفريق  ت��ن�����س��ي��ق  ع����ن  �مل���������س����وؤول  �أل���ك���م���ني  ج����ري�ل����دو 

�لنتقايل.
وفاز لول بفارق 1،8 نقطة فقط يف �لدورة �لثانية من 

�لنتخابات �لرئا�سية يف نهاية ت�سرين �لأول-�أكتوبر.
وقال لل�سحافيني م�ساء �لأربعاء �إنه “من �ملمكن �إعادة 
�لطبيعية  �حل��ي��اة  و��ستعادة  �ل�سلطات  ب��ني  �لن�سجام 
�أ�سيء  �ل���ت���ي  �ل���رب�زي���ل���ي���ة  �مل��وؤ���س�����س��ات  ب���ني  ل��ل��ت��ع��اي�����س 

وذلك عن جميع �لدو�ئر �لأربعني مبحافظات �ململكة، 
�ملجال�س  لع�سوية  ل��ل��ر���س��ح  ط��ل��ًب��ا   192 ت��ل��ق��ت  ك��م��ا 

�لبلدية، منهم 24 �مر�أة.
�أبناء  ب��ني  �لتطوعي  �لعمل  روح  تنامي  على  وت��اأك��ي��د� 
�ل��ب��ح��ري��ن��ي و�ل��رغ��ب��ة يف جن���اح ه���ذ� �لعر�س  �ل�����س��ع��ب 
لالنتخابات  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي��ة  �لإد�رة  ت��ل��ق��ت  �لن��ت��خ��اب��ي 
14318 طلبا من �ملو�طنني �لر�غبني يف �مل�ساركة يف 
تنظيم �ل�ستحقاق �لنتخابي وذلك خالل خم�سة �أيام 
فقط من �لإعالن عن فتح باب �لتطوع. كما و�سل �لعدد 

�لنيابية  لالنتخابات  �ل��ر���س��ح  لطلبات  �لكلي  �ل��ع��دد 
قيا�سي جت���اوز جميع  رق��م  ط��ل��ًب��ا، يف   561 و�ل��ب��ل��دي��ة 
جتاوزت  زي���ادة  ت�سجيل  مت  كما  �ل�سابقة،  �لن��ت��خ��اب��ات 
�لنيابية  ل��الن��ت��خ��اب��ات  �مل��ر���س��ح��ات  ع����دد  يف  �ل�����س��ع��ف 
و�لبلدية مقارنة بالنتخابات �ل�سابقة وو�سل عددهن 
�ملر�سحني  ع���دد  �إج���م���ايل  م��ن  م��ر���س��ح��ات   107 �إىل 
على  �لإ�سر�فية  �للجان  وتلقت   .2022 �نتخابات  يف 
�سالمة �لنتخاب 369 طلبا للر�سح لع�سوية جمل�س 
�مر�أة،   83 منهم  �ل�ساد�س،  �لت�سريعي  للف�سل  �لنو�ب 

�ملحكمة �لنتخابية �لعليا �ألك�سندر دي مور�ي�س، وهما 
�لرئي�س  قبل  م��ن  عنيف  لهجوم  تعر�ستا  موؤ�س�ستان 

بول�سونارو.
�ل���رب�زي���ل وق���ت ملو��سلة  ل���دى  ي��ع��د  “مل  ل���ول  وق����ال 
و�أ�ساف �أن “�لوقت لي�س لالنتقام �أو �لغ�سب  �لقتال”. 

�أو �لكر�هية. حان �لوقت للحكم«.
بر�زيليا  يف  ب�����س��رع��ة  �لن��ت��ق��ايل  �ل��ف��ري��ق  ت�سكيل  ومت 
خ�����س��و���س��ا م���ع �لإع�����الن �ل��ث��الث��اء ع���ن �خ��ت��ي��ار �أربعة 
مقربان  و�ث��ن��ان  �لليرب�ليني  من  �ثنان   - �قت�ساديني 
ل����ول -. وكلفت  ي���ق���وده  �ل�����ذي  �ل��ع��م��ايل  م���ن �حل�����زب 
�سيمون تيبيت )و�سط( �لتي حلت يف �ملرتبة �لثالثة يف 
�لدورة �لأوىل من �لنتخابات �لرئا�سية، تن�سيق �ل�سق 

�لجتماعي.
�لأول  �لرب�زيل حتى  رئي�س  بول�سونارو  ز�ل جايري  ما 

�سلطات  قبل  م��ن  بها  م��رغ��وب  غ��ري  بلغة  ��ستخد�مها 
حمددة مرتبطة باحلكومة«.

و�لق�سية �لتي ت�سكل �أولوية يف حمادثات لول مع قادة 
للميز�نية  كبرية  لزيادة  �إيجاد طريقة  �لكونغر�س هي 
�ل��ت��ي قطعها خالل  �ل��وع��ود  تنفيذ  �أج���ل مت��وي��ل  م��ن 
حملته �لنتخابية بعد توليه مهامه يف �لأول من كانون 

�لثاين/يناير.
لكن  د�ستوري.  تعديل  �إج��ر�ء  �ملطروحة  �حللول  وم��ن 
جري�لدو �ألكمني �أكد �أنه مل يتم �تخاذ �أي قر�ر يف هذ� 

�ل�ساأن.
و�سيكون دعم �لكونغر�س �سرورًيا من �أجل �ملو�فقة على 
�لجتماعية  �مل�ساعدة  بر�مج  لدفع  ��ستثنائية  نفقات 

قدما.
ورئي�س  روز� ويرب،  �لعليا  �ملحكمة  رئي�سة  و�لتقى لول 

�لكلي للمو�طنني �لبحرينيني �لذين 
�لناخبني  ج����د�ول  ق��ام��و� مب��ر�ج��ع��ة 
فرة  خ���الل  �أل��ف��ا،   265138 �إىل 
�ل��ن��اخ��ب��ني وتقدمي  ع��ر���س ج�����د�ول 
يف  �لع��ر����س  �أو  �لت�سحيح  طلبات 
ي��ت��م حتقيق خالل  ق��ي��ا���س��ي مل  رق���م 
ذلك  �إىل  كافة.  �ل�سابقة  �لنتخابات 
�مل���ب���اين يف مملكة  �أزد�ن������ت و�ج���ه���ات 
و�لطرقات  و�ل���������س����و�رع  �ل��ب��ح��ري��ن 
ن�سوت   ”2022 �ن��ت��خ��اب��ات  ب�سعار 
لتحفيز  وذل��ك   ،”2022 للبحرين 
�مل��و�ط��ن��ني ع��ل��ى �خ��ت��ي��ار م��ن يحمل 
�أمانة وم�سئولية متثيلهم يف �ملجل�س 

�لنيابي و�ملجال�س �لبلدية.
يف  ق��دًم��ا  �لبحرين  مملكة  ومت�سي 
ت��ر���س��ي��خ �مل�������س���ار �ل���دمي���ق���ر�ط���ي من 
�ختيار  يف  �ملو�طنني  م�ساركة  خ��الل 
من  �ن��ط��الًق��ا  �ل��ن��ي��اب��ي��ني،  ممثليهم 
بعد  وذل��ك  �ل�سعبية،  �مل�ساركة  م��ب��د�أ 
�أك����رث م���ن ع��ق��دي��ن م���ن �ل���زم���ن من 

�نطالق �لف�سل �لت�سريعي �لأول.
�لبحرين  يف  �لن���ت���خ���اب���ات  وحت���ظ���ى 
ب���الإ����س���ر�ف �ل��ق�����س��ائ��ي �ل��ك��ام��ل ع��ل��ى ج��م��ي��ع مر�حل 
وحتى  �لناخبني  ك�سوف  من  بدًء�  �لنتخابية،  �لعملية 
�إعالن �لنتائج �لنهائية وهو ما يج�سد نز�هة و�سفافية 

�لنتخابات.
وكانت قد جرت يف �لثامن من نوفمرب �جلاري مبقار 
�لبعثات �لدبلوما�سية ململكة �لبحرين يف �خلارج، عملية 
يف   2022 �لنيابية  لالنتخابات  و�لت�سويت  �لق��ر�ع 

37 عا�سمة ومدينة خمتلفة حول �لعامل.

�حلياة  ع��ن  فعليا  �ل��ث��اين/ي��ن��اي��ر حمتجبا  ك��ان��ون  م��ن 
منذ  �لجتماعي  �لتو��سل  و�سائل  ذل��ك  يف  مبا  �لعامة 

هزميته �أمام لول.
ومنذ 30 ت�سرين �لأول-�أكتوبر، يلزم �لرئي�س �ملنتهية 
�أكرث من  ي�ستغرق  �ل�سمت و�كتفى بحديث مل  وليته 
�أمام  �لتايل  �ليوم  حتى  �نتظرو�  ل�سحافيني  دقيقتني 
مقر �إقامته �لر�سمي. ومل يعرف بهزميته ومل يهنئ 
�أعان  �ل��ذي  خ�سمه على ف��وزه بل ترك �لأم��ر مل�ساعده 
�لي�سارية  �حلكومة  �إىل  �ل�سلطة  بانتقال”  “�سمح  �أنه 

�ملقبلة.
�أخ��رى يف مقطع فيديو  �لتايل، حتدث مرة  �ليوم  ويف 
ليطلب  �لجتماعي  �لتو��سل  مو�قع  على  ُن�سر  ق�سري 
�أقامو�  �ل��ت��ي  �لرئي�سية  �ل��ط��رق  “فتح”  م��وؤي��دي��ه  م��ن 
فيها حو�جز منذ بد�ية �لأ�سبوع. وقد و�سف بعد ذلك 
“بامل�سروعة” تظاهر�ت ملوؤيديه �أمام ثكنات للمطالبة 

بتدخل ع�سكري ملنع لول من �لو�سول �إىل �ل�سلطة.
ومنذ ذلك �حلني، لزم �ل�سمت.

ويفيد برناجمه �لر�سمي باأنه �عتكف يف مقر �إقامته يف 
�ألفور�د� منذ �لأول من ت�سرين �لثاين-نوفمرب.

ونقلت �سحيفة “�أوغلوبو” عن م�سادر قولها �إن �سبب 
هذ� �لغياب هو م�ساكل �سحية، مو�سحة �أن بول�سونارو 

)67 عاما( “�أ�سيب بنوبات حمى وبد� مكتئبا«.
ورد� على �سوؤ�ل لوكالة فر�ن�س بر�س، مل تذكر �لرئا�سة 

�أي معلومات عن �سحة جايري بول�سونارو.
لكن فالدميار ك�ستان نيتو زعيم �حلزب �لليرب�يل �لذي 
ينتمي �ليه بول�سونارو قال يف موؤمتر �سحفي �لثالثاء 
“�عتقدنا �أننا �سنفوز )يف �لنتخابات(. وعندما نخ�سر 
ن�سعر  �حل���د،  ه��ذ�  �إىل  طفيف  ب��ف��ارق  ك��ه��ذه  �نتخابات 

بحزن حقيقي«.
ح�سور  ع����دم  ���س��ب��ب  ه���و  ه����ذ�  �أن  “�أعتقد  و�أ�����س����اف 
�لذي  توير  على  بول�سونارو  ح�ساب  �أما  بول�سونارو«. 
كان ل يتوقف طو�ل فرة وليته، فال ي�سم �أي تغريدة 

منذ �لدورة �لثانية لالنتخابات.
 
 

رفع اأمريكا عقوباتها عن بعثات رو�صيا.. هل ميثل انفراجا لالأزمة؟
•• عو��شم-وكاالت

يف ت��ط��ور لف��ت ق��د ي��وؤ���س��ر حلدوث 
�نفر�جات يف �لعالقات �ملتوترة بني 
�ل�سفري  و�سف  وو��سنطن،  مو�سكو 
�ملتحدة  �ل���ولي���ات  ل���دى  �ل��رو���س��ي 
�أن���ات���ويل �أن��ت��ون��وف، �جل��م��ع��ة، قر�ر 
و��سنطن رفع �لقيود �ملفرو�سة على 
�لبعثات �لدبلوما�سية �لرو�سية باأنه 
خ��ط��وة ب���الجت���اه �ل�����س��ح��ي��ح. وقال 
�خلز�نة  وز�رة  “قر�ر  �إن:  �أنتونوف 
عن  �ملالية  �لقيود  برفع  �لأمريكية 
�لرو�سية،  �ل��دب��ل��وم��ا���س��ي��ة  �ل��ب��ع��ث��ات 
رغ���م �أن����ه ج���اء م��ت��اأخ��ر�، خ��ط��وة يف 
�لجتاه �ل�سحيح«. و�أ�ساف: “�أملنا 
�لأمريكية  �ل��ب��ن��وك  ت����درك  �أن  يف 
�جلهة  �إ�������س������ارة  ����س���ح���ي���ح  ب�������س���ك���ل 
عن  تتوقف  و�أن  �مل��ال��ي��ة،  �ل��رق��اب��ي��ة 
عرقلة �لتحويالت �لالزمة ل�سمان 

�سري عمل �ملوؤ�س�سات �لرو�سية ب�سكل 
طبيعي«.

بوادر انفراج
�أن ه����ذ� �لإج�����ر�ء  ي����رى م���ر�ق���ب���ون 
�لأمريكي قد يكون نتاج تقارب ولو 
ب��ني �جل��ان��ب��ني، م��ن خالل  طفيف 
�لدبلوما�سية  �لت�������س���ال  ق���ن���و�ت 
و�أن  �ل��ك��و�ل��ي�����س،  ور�ء  و�لأم���ن���ي���ة 
تطور  تعك�س  ب��ه  �لرو�سية  �لإ���س��ادة 
مناخ �أقل ت�سنجا وحدة يف �لتعاطي 
بني �لعا�سمتني، بعد �سهور طويلة 
على  بينهما  �ل�����س��ر�ع  �ح��ت��د�م  م��ن 

وقع �حلرب �لأوكر�نية.
�لأمريكية  �خل��ز�ن��ة  وز�رة  �أ���س��درت 
ترخي�سا  �خل��م��ي�����س  �لأول  �أم�������س 
�لأف���ر�د  لالأمريكيني  ي�سمح  ع��ام��ا 
يف  و�مل�ساركة  بالإ�سهام  و�ل�سركات، 
ل�سمان  �ل��الزم��ة  �ملالية  �لعمليات 
�لدبلوما�سية  �ل���ب���ع���ث���ات  ع���م���ل 

�لرو�سية، كاملعامالت �لو�جبة لدفع 
ن��ف��ق��ات موظفي  �ل���رو�ت���ب و����س���د�د 

�ل�سفارة �لرو�سية

تفا�سيل
 القرار االأمريكي

كافة  م�����س��ل��ح��ة  �أن  خ�����رب�ء  وي�����رى 
�لأطر�ف �ملتورطة و�ملعنية بالأزمة 
�حلادة �لتي فجرتها حرب �أوكر�نيا، 
ويف مقدمهما �أمريكا ورو�سيا، باتت 
تقت�سي تغليب �خليار �لدبلوما�سي 
مل��ع��اجل��ة �لأزم�����ة، �ل��ت��ي رمب���ا يكون 
يف  وفقهم  تاأجيجها  يف  �ل�ستثمار 
�لنفوذ  ومز�حمات  �سر�عات  �سياق 
قد  �لكبار،  لعبيها  بني  و�ل�سيطرة 

بات خيار� مكلفا ومدمر� للجميع.

تخفيف حدة التوتر
وفق رئي�س مركز �لأم�سار للدر��سات 

ر�ئد  و�لقت�سادية  �ل�سر�تيجية 
�ملتحدة  “�لوليات  ف���اإن  �ل���ع���ز�وي، 
وح�سب م�سادر متطابقة وموثوقة، 
حدة  لتخفيف  �سهرين  منذ  ت�سعى 
ع���ل���ى خلفية  رو����س���ي���ا  م����ع  �ل���ت���وت���ر 
تو��سل  وهناك  �لأوكر�نية،  �حلرب 
�ل�ستخبار�ت  �أج��ه��زة  ق��ي��اد�ت  ب��ني 
وثمة  �ل���ب���ل���دي���ن،  ك���ال  و�لأم�������ن يف 
�خلطوط  تفعيل  ع��ن  حديث  حتى 

�لدبلوما�سية بني �لطرفني«.
و�أو����س���ح �ل���ع���ز�وي يف ح��دي��ث ملوقع 
“�إىل  عربية”:  ن����ي����وز  “�سكاي 
ت�����س��ج��ي��ع و����س��ن��ط��ن كييف  ج���ان���ب 
ع��ل��ى �لن���خ���ر�ط يف ح���و�ر ج���اد مع 
�لأوروبية  �لعو��سم  وح��ّث  مو�سكو، 
ك��ذل��ك ع��ل��ى �حل�����و�ر م��ع��ه��ا، هناك 
�ت�سال  قنو�ت  لفتح  و��سنطن  �سعي 
�لرو�س،  م���ع  ث��ال��ث��ة  �أط������ر�ف  ع���رب 
متهد  �إيجابية  مناخات  بلورة  بغية 

ل��ل�����س��ر�ع يف  حل��ل �سلمي و���س��ي��ا���س��ي 
�أوكر�نيا«.

�لأم����ريك����ي����ة  “�خلطوة  وت�����اب�����ع: 
�لعقوبات  ب��ع�����س  ورف����ع  ب��ت��خ��ف��ي��ف 
و�لقيود على �لتحويالت �ملالية �إىل 
�لبعثات و�ل�سخ�سيات �لدبلوما�سية 
�لرو�سية يف �خلارج، و�لتي رحب بها 
دليل  بو��سنطن،  �لرو�سي  �ل�سفري 
ت�سعى  �مل��ت��ح��دة  �ل���ولي���ات  �أن  ع��ل��ى 
�خلطرية  �لتبعات  حجم  لتقلي�س 
ل���ل���ح���رب �ل���رو����س���ي���ة �لأوك����ر�ن����ي����ة، 
�لقا�سية على �لقت�ساد  وتد�عياتها 
�ليورو  منطقة  و�قت�ساد  �لأمريكي 

وخمتلف �قت�ساد�ت �لعامل«.
بايدن  ج��و  �لرئي�س  �إد�رة  �أن  وب��نّي 
مت����ادي  وط�������اأة  ت��خ��ف��ي��ف  “حتاول 
�مللعب  يف  رو�سيا  م��ع  �أك��رث  �ل�سر�ع 
�لأوكر�ين، حيث �أن تكاليف �ل�سر�ع 
ع��ل��ى �أم���ن �ل��ع��امل مب��ج��ال �لطاقة 

�جلميع  ق��درة  تفوق  باتت  و�ل��غ��ذ�ء 
يف  و�مل�سي  و�مل��ك��اب��رة  �لتحمل  على 
معدلت  �نفالت  ظل  يف  �لت�سعيد، 
�ملحروقات  �أ�سعار  و�رتفاع  �لت�سخم 
و�حل���ب���وب و�ل���غ���الل ب�����س��ك��ل مهول 
�ل�ستقر�ر  بتفجري  يهدد  ما  عامليا، 
�لوليات  يف  و�ل�سيا�سي  �لجتماعي 
�لكتلة  ب���ل���د�ن  وخم��ت��ل��ف  �مل���ت���ح���دة 
حديثه  �لعز�وي  و�ختتم  �لغربية«. 
نهاية  و����س���ع  م����ن  “لبد  ق����ائ����ال: 
لهذه �حلرب �لفظيعة باأ�سرع وقت، 
�لتفاو�س و�حلو�ر،  و�لركون خليار 
ح��ي��ث ل مي��ك��ن ب��ق��اء �لأزم������ة على 
على  وي��ب��دو  ه��ك��ذ�،  �مل�ستعل  حالها 
�نفر�جات ولو  �سوء ما يحدث من 
�لت�سادم  م�سهد  يف  و�أول��ي��ة  رم��زي��ة 
كافة  �أن  �لأم������ريك������ي،  �ل����رو�����س����ي 
�إن��ه��اء �حلرب  �لآن  تريد  �لأط���ر�ف 

بطريقة �أو �أخرى«.
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دخلت معه يف معركة �نتهت بتهدئة بو�ساطة دولية.
خاللها  �متنعت  �أ�سهر   3 بعد  �إن��ه  “معاريف”  وت��ق��ول 
على  �ل�����س��و�ري��خ  �إط�����الق  ع���ن  �لإ�سالمي”  “�جلهاد 
�أخرى، وخ�سو�ساً  �ملُعادلة مرة  �إحياء  �إ�سر�ئيل، حاولت 
�سالمة،  ف���اروق  ج��ن��ني،  كتيبة  يف  �ل��ق��ي��ادي  �غتيال  بعد 
�ل��ق��ط��اع جتاه  4 ���س��و�ري��خ م��ن  �إط����الق  �إ����س���ارة �إىل  يف 
�إ�سر�ئيل، �سقطت ثالثة منها يف �أر��س فل�سطينية، فيما 
“�لقبة  م��ن قبل منظومة  ���س��اروخ و�ح��د  �ع��ر����س  مت 

�حلديدية” �لإ�سر�ئيلية.
�أر�دت  �لإ�سالمي”  “�جلهاد  �أن  �ل�سحيفة،  و�أ���س��اف��ت 
�لعملية  م��ن  تعافيها  ف��رة  �أن  م��ف��اده��ا  ر���س��ال��ة  �إي�����س��ال 
�لأخرية قد �نتهت. و�أ�سارت “معاريف” �إىل �أنه بالنظر 

•• �لقد�س-وكاالت

�أم�س  �سباح  �لإ�سر�ئيلية،  “معاريف”  �سحيفة  تناولت 
�جل��م��ع��ة، �ل��ع��الق��ة م���ع �ل�����س��ف��ة �ل��غ��رب��ي��ة وق���ط���اع غزة 
�لدفاع  وزي���ر  قبل  م��ن  معهما  �لتعامل  و�سيناريوهات 
بقيادة  �ملُقبلة  �لإ���س��ر�ئ��ي��ل��ي��ة  �حل��ك��وم��ة  يف  �لإ���س��ر�ئ��ي��ل��ي 
بنيامني نتانياهو. وبح�سب و�سائل �لإعالم �لإ�سر�ئيلية، 
منذ  بالهدوء مع قطاع غزة  هناك مطالبات  �أن  يت�سح 
منذ  �ساروخ  �أول  �إط��الق  عندما مت  �ملا�سي  �ل�سبت  ي��وم 
عملية “�لفجر �ل�سادق” �لتي �سنها �جلي�س �لإ�سر�ئيلي 
على �لقطاع ُم�ستهدفاً حركة “�جلهاد �لإ�سالمي” �لتي 

فاإن   ،2005 �لأح���د�ث م��ع قطاع غ��زة منذ  ت��اري��خ  �إىل 
ب�سكل  يتبعها  حيث  بت�سعيد،  ُتنذر  �لأوىل”  “�لطلقة 
�إىل قمة  تدريجي مزيد من �لأح���د�ث �لتي تعيد  غ��زة 
�حلكومة  �أن  �ل�سحيفة،  و�أك����دت  �ل�سيا�سية.  �لأج��ن��دة 
�لإ�سر�ئيلية �ملُقبلة مقبلة على حتديات كبرية يف عامها 
فيها  مبا  �ملطلوبة  �ل��ت��و�زن��ات  من  للعديد  نظر�ً  �لأول، 
قطاع  يف  �لقت�سادي  �لو�سع  وحت�سني  �لقوة،  ��ستخد�م 
غزة، وحُماولة حل ق�سية �لأ�سرى و�ملفقودين �لتي مل 

تتقدم يف �ل�سنو�ت �لأخرية.
وذكرت �ل�سحيفة، �أنه مع كل �إطالق نار من قطاع غزة 
يف �جتاه �إ�سر�ئيل، تت�سرر �لأ�سول �جليدة �لتي جتمعها 

حركة “حما�س” لنف�سها بحجة رعاية “�ل�سالم«.

حتديات وزير الدفاع االإ�صرائيلي اجلديد مع غزة وال�صفة �صمال قرب�س ع�صو مراقب  يف »منظمة الدول الرتكية« 

•• عو��شم-وكاالت

من  �ن�سحابها  خ��الل  رو�سيا  تتبع 
��سر�تيجية  خ���ري����س���ون  م��دي��ن��ة 
�أمريكية قدمية تقوم على �ل�سماح 
و�إع����ادة  �ل���س��ت��ب��اك  ل��ل��ق��و�ت بف�س 
ثالث  تكتيك  تتبع  فيما  �لنت�سار، 
ي�سمى  �مل�����ج�����اورة،  م���اري���وب���ول  يف 
وفقا لتقدير�ت  ب�”�أنياب �لتنني”، 
“�سكاي نيوز  خرب�ء حتدثو� ملوقع 

عربية«.
�سكانها  �لبالغ  ماريوبول،  وملدينة 
�أهمية  ن�����س��م��ة،  �آلف   410 ن��ح��و 
��سر�تيجية بالن�سبة لرو�سيا لأنها 
يف  قو�تها  ب��ني  بالربط  لها  ت�سمح 
�ملوجودة  وتلك  �لقرم  جزيرة  �سبه 
�إقليم  يف  �لنف�سالية  �مل��ن��اط��ق  يف 

دونبا�س.
�لعا�سمة  خ���ري����س���ون  ت���ع���د  ك���م���ا 
�سيطرت  �لتي  �لوحيدة  �لإقليمية 
هجومها،  ب��دء  منذ  رو���س��ي��ا  عليها 
�نتكا�سة  ع��ن��ه��ا  �ل��ت��خ��ل��ي  و���س��ي��م��ث��ل 

كبرية ملو�سكو.
�أمر  �أن  بعد  تاأتي  �لتطور�ت  وتلك 
�سريغي  �ل���رو����س���ي  �ل����دف����اع  وزي�����ر 
�سويغو، �لأربعاء، قو�ته بالن�سحاب 
دنيربو،  لنهر  �لغربية  �ل�سفة  من 
يف مو�جهة هجمات �أوكر�نية قرب 
�أوكر�نيا،  مدينة خري�سون جنوبي 
ونقطة  كبري�  تر�جعا  ميثل  فيما 

حتول حمتملة يف �حلرب.
قال  �أم�����ريك�����ي،  ت��ع��ل��ي��ق  �أول  ويف 

•• عو��شم-وكاالت

�����س���ت���ع���ل���ت �حل����������رب �ل����رو�����س����ي����ة 
�لأوك������ر�ن������ي������ة م������رة �أخ���������رى مع 
�ل������ه������ج������م������ات �ل�������������س������اروخ������ي������ة، 
�لرو�سية  طيار  دون  وبالطائر�ت 
�لتحتية  �ل��ب��ن��ي��ة  ع��ل��ى  �لأخ�������رية 
�أخرى  ومناطق  كييف  يف  �ملدنية 
�مل�ساد  �ل���ه���ج���وم  ي�����س��ت��م��ر  ب��ي��ن��م��ا 
�لأوكر�ين يف خري�سون �جلنوبية، 
�إىل  �ل��رو���س��ي��ة  �ل�سلطات  دف���ع  م��ا 

�إجالء �ل�سكان منها.
يويت�سي  �لياباين  �لكاتب  وح�سب 
“جابان  �سحيفة  يف  ف��ون��اب��ا���س��ي، 
تاميز” يف ن�سخة مرجمة مبجلة 
“بوجني �سونغو” �ل�سهرية، يبدو 
��ستعادة  كانت  �لتحول،  نقطة  �أن 
هذ�  �أوبال�ست  خلاركيف  �أوكر�نيا 
�ل�سيف، حيث ميكن ت�سبيه ذلك، 
قيا�ساً على �حلرب �لعاملية �لثانية، 
�لقاتلة يف معركة  �ليابان  بهزمية 

ميدو�ي يف 1942.
�أ���س��د�ء �لتاريخ  ت��ب��دو  �ل��و�ق��ع،  يف 
م���ن���ع���ط���ف من  ك�����ل  و������س����ح����ة يف 
�أوكر�نيا، وفق  �ل�سر�ع �جلاري يف 

�لكاتب.
يف خ���ط���اب ع��ل��ى �لإن����رن����ت �أم����ام 
�مل��ن��ت��دى �لق��ت�����س��ادي �ل��ع��امل��ي يف 
قال  )�أي����������ار(،  م���اي���و  د�ف����و�����س يف 
ووزير  �ل��ق��وم��ي  �لأم����ن  م�ست�سار 
�لأ�سبق  �لأم����ري����ك����ي  �خل���ارج���ي���ة 
�لناحية  “من  ك�سينجر:  ه���رني 
ي���ك���ون �خلط  �أن  ي��ج��ب  �مل��ث��ال��ي��ة، 
ورو�سيا،  �أوك��ر�ن��ي��ا  ب��ني  �ل��ف��ا���س��ل 

�لعودة �إىل �لو�سع �ل�سابق«.
كي�سنجر  ك���ل���م���ات  ف���ه���م  مي���ك���ن 

�لن�سحاب  �إن  بايدن  جو  �لرئي�س 
يعاين  �لرو�سي  �جلي�س  �أن  ُيظهر 

“م�ساكل حقيقية” يف �حلرب.

تخطيط اأمريكي
م��ن خري�سون  �لن�����س��ح��اب  وح����ول 
وما ميثله للجي�س �لرو�سي، يقول 
�ل���س��ر�ت��ي��ج��ي و�جلرن�ل  �خل��ب��ري 
�ل�سابق يف �جلي�س �لأ�سر�يل ميك 

ريان:
ت�ستخدم  م��ه��م��ة  ه���و  �لن�����س��ح��اب 
�ملتاأخر  �ل����دف����اع  �أث����ن����اء  ب��ان��ت��ظ��ام 
يف  �ملتمثل  �ل��ع��ام  �ل��ه��دف  لتحقيق 

��ستئناف �لعمل �لهجومي.
ي���ج���ب �ل���ت���ع���ام���ل م���ع���ه ع���ل���ى �أن����ه 
كارثة  نذير  ولي�س  روتيني  تكتيك 

لرو�سيا.
�جل���ي�������س  ع�����ق�����ي�����دة  يف  م�������وج�������ود 

�لأمريكي.
مت ت�سميمه لل�سماح لقوة ع�سكرية 
و�إعادة  �ل��ع��دو  م��ع  �ل�ستباك  بفك 
�أو  ج����دي����دة  م��ه��م��ة  �لن���ت�������س���ار يف 

�لنت�سار ملوقع جديد.
تقليل  حم��اول��ة  يف  تكمن  �أه��م��ي��ت��ه 

�خل�سائر �إىل �حلد �لأدنى.

كيف جتري رو�سيا ان�سحابا 
اآمنا؟

�لرو�س  جلوء  �أ�سباب  ري��ان  ويف�سر 

“ل  �أن��ه��ا حتذير لأوك��ر�ن��ي��ا:  على 
جزيرة  �سبه  ل�ستعادة  تخططو� 

�لقرم«.
فورياً  رد�ً  كي�سنجر  كلمات  �أث��ارت 
من �لرئي�س �لأوكر�ين فولودميري 
�ساخر�ً:  ق���ال  �ل����ذي  زي��ل��ي��ن�����س��ك��ي، 
لي�س  كي�سنجر  تقومي  �أن  “يبدو 

عام 2022، بل 1938«.
كان 1938، عام �لذي �لتقى فيه 
نيفيل  �لربيطاين  �ل��وزر�ء  رئي�س 
�لفرن�سي،  ون��ظ��ريه  ت�سامربلني 
هتلر يف  ب��اأدول��ف  د�لدي���ي،  �إدو�رد 
على  �لنهاية  يف  و�ت��ف��ق��ا  ميونيخ، 
�أملانيا لل�سوديت. كانت وجهة  �سم 
�سيا�سة  �أي  �أن  زي��ل��ي��ن�����س��ك��ي  ن��ظ��ر 
�ستكون  بوتني  لرو�سيا  ��سر�ساء 

ميونيخ �أخرى.
وق����ال ي��وي��ت�����س��ي ف��ون��اب��ا���س��ي، وهو 
ل�سحيفة  ���س��اب��ق  حت��ري��ر  رئ��ي�����س 
�ليابانية  �سيمبون”  “�أ�ساهي 
�ل�سهرية: “يذكرنا �لغزو �لرو�سي 
لأوك���ر�ن���ي���ا �أي�������س���اً ب��غ��زو �لحت����اد 
نوفمرب)ت�سرين  يف  �ل�����س��وف��ي��ت��ي 
�لثاين( 1939 لفنلند� �ملحايدة، 
�ل�سوفيتية  �ل��ق��و�ت  قوبلت  حيث 
مبقاومة بطولية و�نتهى �ل�سر�ع 
يف �ل��ن��ه��اي��ة مب��ع��اه��دة ����س���الم. يف 
�حللقة  ه���ذه  �إىل  ي�����س��ار  ف��ن��ل��ن��د�، 
بحرب �ل�ستاء. رمبا تدخل �حلرب 
“حرب  حل��ظ��ة  �لآن  �أوك���ر�ن���ي���ا  يف 

�لتي ت�سيطر عليها  عمق �لأر��سي 
يف  �سريع  �أوك���ر�ين  تقدم  �أي  “ملنع 

حال �لتطور�ت«.
وي�������س���م���ل ه������ذ� ت���رك���ي���ب ح���و�ج���ز 
“�أنياب  ب��ا���س��م  ت��ع��رف  خ��ر���س��ان��ي��ة 
يف  �ل�����دب�����اب�����ات  ل����وق����ف  �لتنني” 
مناطق من بينها تلك �لقريبة من 
للم�ساعدة  �جل��ن��وب  يف  م��اري��وب��ول 
�لربي”  “�جل�سر  ح����م����اي����ة  يف 
جزيرة  �سبه  �إىل  �مل����وؤدي  �ل��رو���س��ي 
�لقرم حتى يف حال خ�سارة مو�سكو 
�أر��سي �أخرى �أو حدوث �خر�قات 

جلبهاتها �لع�سكرية.

وب����ح���������س����ب ت����ق����ري����ر �مل�����خ�����اب�����ر�ت 
�لتنني”  “�أنياب  ف��اإن  �لربيطانية 
خر�سانية  دف���اع���ي���ة  ه��ي��اك��ل  ه����ي: 

هرمية م�سادة للدبابات.
من �ملحتمل تركيبها بني ماريوبول 
ون��ي��ك��ول�����س��ك��ي وم������ن م���اري���وب���ول 

�ل�سمالية �إىل قرية �ستاري كرمي.
�لتح�سينات  لتجهيز  �إر�سالها  مت 
ز�ب�����وري�����ج�����ي�����ا  يف  �ل������دف������اع������ي������ة 

وخري�سون.
رو�سيا حت�سن خطوطها يف جميع 
عليها  ت�سيطر  �لتي  مناطق  �أنحاء 

منذ 19 �أكتوبر �ملا�سي.
يتم بناء تلك �حلو�ئط يف منطقة 

لوغان�سك �أوبال�ست �أي�سا.

�سي جني بينغ عبارة عن تاأكيد�ت 
�أ�سئلة  “يتفهم  ب��اأن��ه  م��ت��و����س��ع��ة 
�حلرب  م��ن  وخماوفها”  �ل�سني 

يف �أوكر�نيا.
مت����ك����ن �����س����ي م������ن ك����ب����ح ق���ل���ق���ه، 
ملوقفه  �إل��ي��ه  �ملوجهة  و�لن��ت��ق��اد�ت 
�لإيجابي من رو�سيا و�أعطى �لعامل 
ب���اأن �ل�سني  �خل���ارج���ي �لن��ط��ب��اع 

تبتعد عن �حلرب �لرو�سية.
وح�سب �لكاتب، لن يتخلى �سي عن 
�ملت�ساعدة  �ملو�جهة  و�سط  بوتني 

بني �لوليات �ملتحدة و�ل�سني.
�سينية  ��ستبد�دية  كتلة  �ستظهر 
رو�سية بينما يتجذر �عتماد رو�سيا 
�لق��ت�����س��ادي ع��ل��ى �ل�����س��ني وتعيق 

�ل�سني تقرب رو�سيا من �لغرب.

ق�سة خمتلفة 
�ستكون  �لكاتب،  يقول  ذل��ك،  وم��ع 
�ن�سحبت  �إذ�  خمتلفة  ق�سة  لدينا 
�ل���ق���و�ت �ل��رو���س��ي��ة ب��ال��ك��ام��ل من 
�أوك����ر�ن����ي����ا. ق���د ي������وؤدي ذل����ك �إىل 
��ستقر�ر  وزع��زع��ة  ب��وت��ني  �سقوط 

رو�سيا.
وميكن �أن يظهر نظام جديد يو�يل 
�لغرب ب�سورة �أكرب يف رو�سيا رغم 
م��رج��ح��اً، وفق  ي��ب��دو  ذل���ك ل  �أن 
�ل��ك��ات��ب، يف �ل��وق��ت �ل��ر�ه��ن. و�إذ� 
ح�������دث، ف���ق���د ت���ن���ت���ج ع���ن���ه حلظة 

1972 يف �لجتاه �ملعاك�س.

خ���د�ع  �إىل حم���اول���ة  ل��الن�����س��ح��اب 
ل��ك��ن ذل���ك يتطلب  �لأوك���ر�ن���ي���ني، 

وفق قوله: تكثيف �لدوريات.
وحماكاة  �ل����ن����اري  �ل���دع���م  زي������ادة 
و�ن�سباط  �ل����ع����ادي����ة  �لأن�������س���ط���ة 

�لت�سالت
م��ن �ل�����س��ع��ب �إب���ق���اءه ���س��ري��ا طو�ل 

�لوقت.

�لعمليات  ��ستئناف  �أو  ه��ج��وم  �أي 
�لهجومية �لرو�سية يف �مل�ستقبل.

تكتيك “اأنياب التنني«
ماريوبول  م��ع��رك��ة  ي��خ�����س  وف��ي��م��ا 
وز�رة  ق���ال���ت  �أوك����ر�ن����ي����ا،  ب��ج��ن��وب 
رو�سيا  �إن  �ل��ربي��ط��ان��ي��ة،  �ل���دف���اع 
جتهز خطوطاً حم�سنة جديدة يف 

�ل�سر�تيجي:  �خل���ب���ري  وت����اب����ع 
فالن�سحاب  ل��ل��رو���س  “بالن�سبة 
دنيربو،  لنهر  �لغربية  �ل�سفة  يف 
���س��ي��ك��ون �أم����ر� ���س��ع��ًب��ا ول��ك��ن��ه لي�س 
“لإجر�ء  م�ستدركا:  م�ستحيال”، 
يتوجب  �آم�����ن  �ن�����س��ح��اب  �ل����رو�����س 
ع���ل���ي���ه���م زي���������ادة �ل�����دف�����اع �جل�����وي 
وع���م���ل���ي���ات �ل���ت�������س���وي�������س ون������ري�ن 

�أكرب،  جوي  دعم  وتو�جد  �ملدفعية 
�لأوك��ر�ن��ي��ني من  ق���در�ت  لتعطيل 

�لتدخل يف �لن�سحاب«.
وقال ريان: “�سيحر�س �لأوكر�نيون 
على تدمري �أو �ل�ستيالء على �أكرب 
قدر ممكن من �لقوة �لرو�سية على 
تاأثرًي�  له  و�سيكون  دن��ي��ربو،  �سفة 
����س��ر�ت��ي��ج��ًي��ا ك���ب���رًي� ع��ل��ى جناح 

�ل�ستاء«.
يف �ل���و�ق���ع، ي��ق��ول �ل��ك��ات��ب: “من 
�ملحتمل �أن تو�جه رو�سيا �سيناريو 
�أكرث خطورة حلظة تذكر باحلرب 
-1904 �ل���ي���اب���ان���ي���ة  �ل���رو����س���ي���ة 
مو�سكفا،  غرق  ويذكرنا   .1905
�أ�سطول  يف  �ل��رئ��ي�����س��ي��ة  �ل��ب��ارج��ة 
�لرو�سي، ب�سو�ريخ  �لأ�سود  �لبحر 
)ني�سان(  �أب����ري����ل  يف  �أوك����ر�ن����ي����ة 

“�أخطر  ب����  �أوك���ر�ن���ي���ا  يف  �حل�����رب 
حل��ظ��ة ج��ي��و���س��ي��ا���س��ي��ة م��ن��ذ �أزم����ة 

�ل�سو�ريخ �لكوبية«.
ع���الوة ع��ل��ى ذل���ك، ت��غ��ذي �حلرب 
رو�سية  ���س��ي��ن��ي��ة  ك��ت��ل��ة  ت�����س��ك��ي��ل 
�ملتحدة.  ل����ل����ولي����ات  م��ن��اه�����س��ة 
����س���م���رق���ن���د �لأوزب����ك����ي����ة  ق���م���ة  يف 
ك��ان��ت كلمات  ب�����س��ب��ت��م��رب)�أي��ل��ول(، 
�ل�سيني  للرئي�س  �لأوىل  ب��وت��ني 

�مل���ا����س���ي، ب��ت��دم��ري �أ����س���ط���ول بحر 
�لبلطيق �لإمرب�طوري �لرو�سي يف 
�ليابان  �نت�سار  �أدى  تلك �حل��رب. 
�لإمربيالية  �حلكومة  �نهيار  �إىل 

يف رو�سيا«.

االأ�سلحة النووية التكتيكية
حما�سرة  ز�دت  كلما  ذل���ك،  وم���ع 
�خل�سوع  �ح���ت���م���ال  ز�د  رو����س���ي���ا، 

لإغر�ء ��ستخد�م �لأ�سلحة �لنووية 
�حلرب  ت�ساعدت  �إذ�  �لتكتيكية. 
�إىل �لدرجة �لتي تفكر فيها رو�سيا 
فاإن  �لنووي،  �خليار  �إىل  باللجوء 
�ملرجعية  �ل���ت���اري���خ���ي���ة  �ل��ل��ح��ظ��ة 
�لكوبية  �ل�سو�ريخ  �أزم���ة  �ستكون 

يف 1962.
يف �لو�قع، ي�سف ت�سارلز كوب�سان، 
�لدولية،  �ل��ع��الق��ات  يف  �ل��ب��اح��ث 

�حلرب”  در�������س�����ات  “معهد  �أم������ا 
�لرو�سية  �ل�����ق�����و�ت  �إن  ف���ي���ق���ول 
يف  �لدفاعية  �ل�ستعد�د�ت  و��سلت 
خري�سون، كما جتري دفاًعا ن�سًطا 
وحت���اول �لح��ت��ف��اظ ب��امل��و�ق��ع �لتي 
�أنحاء  ج��م��ي��ع  ع��ل��ي��ه��ا يف  ���س��ي��ط��رت 

�لإقليم.
و�ل�سور  �ل��ل��ق��ط��ات  ُت��ك�����س��ف  ك��م��ا 
وجود  �لث��ن��ني،  جغر�فياً،  �مل��ح��ددة 
هياكل دفاعية خر�سانية رو�سية يف 
هول بري�ستان، على بعد حو�يل 8 
كيلومر�ت جنوب مدينة خري�سون 
على �ل�سفة �ل�سرقية لنهر دنيربو، 

وفق �ملعهد �لأمريكي.

توقعات ما بعد االن�سحاب
م����ن ج���ان���ب���ه ي���ت���وق���ع �ل���ب���اح���ث يف 
�أن  ع��ادل،  مينا  �لع�سكرية  �ل�سوؤون 
�ملقبلة  �لأي��ام  �ملعارك خالل  ت�سهد 

عقب �لن�سحاب �لآتي:
�لرو�سية  �ل��ربي��ة  �ل��ق��و�ت  ت��ع��ر���س 
ل��ل��ه��ج��م��ات �جل����وي����ة �لأوك����ر�ن����ي����ة 

و�ملدفعية يف �لوقت نف�سه.
�لدفاعات  ل���وح���د�ت  ق���وي  ت��دخ��ل 
�جلوية من �جلانبني مما �سيتطلب 

حتييدها من طري�ن �لدولتني.
�لنتحارية  طيار  ب��دون  �لطائر�ت 
و����س���و�ري���خ �ل���ك���روز ���س��ت��ل��ع��ب دور� 
ك���ب���ري� م���ن �جل���ان���ب �ل���رو����س���ي يف 
�لقو�ت  لت�ستيت  خمتلف  مناطق 
�لأوك�������ر�ن�������ي�������ة ع������ن �لن���������س����ح����اب 

�لتكتيكي.

ل��ل�����س��ني يف  ن��ي��ك�����س��ون  زي�����ارة  �أدت 
�أكرث  عالقات  تطور  �إىل   1972
دفئا بني �لوليات �ملتحدة و�ل�سني 
�ل�سوفيتي،  �لحت�������اد  لح�����ت�����و�ء 
ميكن  �مل�ستقبل،  يف  �سيناريو  ويف 
�إقامة  �ملتحدة  و�ل��ولي��ات  لرو�سيا 

عالقات �أوثق لحتو�ء �ل�سني.
منذ بد�ية �حلرب، ظلت �لوليات 
تفر�س  �أخ�������رى  ودول  �مل���ت���ح���دة 
ع���ق���وب���ات ع���ل���ى رو����س���ي���ا وت���ر�ق���ب 
�أنها  من  للتاأكد  كثب  عن  �ل�سني 
�أو  �أ����س���ب���اه م���و����س���الت  ت�����س��در  ل 
من  غريها  �أو  طيار  دون  طائر�ت 
�خلام  و�مل���و�د  و�مل��ك��ون��ات  �ملنتجات 

�ل�سر�تيجية �إىل رو�سيا.
�ل�سني  ق��ل��ق  �أن  �ل��ك��ات��ب  و�و����س���ح 
ي��زي��د ب�����س��ب��ب �ل��ع��ق��وب��ات �ل��ت��ي ل 
ن��ح��و متز�يد  ع��ل��ى  ف��ي��ه��ا  ه������و�دة 
�ل�سركات  على  �ل�سارم  و�لت�سييق 
�لرو�سية  للحرب  نتيجة  �ل�سينية 

�لأوكر�نية.
�ل���ع���الق���ات  �ل����ب����اح����ث يف  وك����ت����ب 
يقول:  ك���وب���الن���د  دي����ل  �ل���دول���ي���ة 
�ل�سينيون  �مل�����س��وؤول��ون  “ي�سكك 
تتخذ  �ملتحدة قد  �ل��ولي��ات  �أن  يف 
�ل�سينيني  و�سول  لقطع  خطو�ت 
�لتايو�نية  �مل��و���س��الت  �أ���س��ب��اه  �إىل 
كما حدث بال�سبط يف 1941 مع 

حظر �لنفط �لأمريكي«.
بالقول:  م��ق��ال��ه  �ل��ك��ات��ب  و�خ���ت���م 
�أك��رث حيوية،  �ل��ه��دف  ك��ان  “كلما 
�لعقوبات  ت����وؤدي  �أن  �ح��ت��م��ال  ز�د 
�أن  ن��ت��ذك��ر  �أن  ي��ج��ب  �إىل �حل����رب. 
ماأ�ساوي  م��ث��ال   ،1941 حل��ظ��ة 
�لعقوبات  تف�سل  عندما  يحدث  ملا 

�لقت�سادية«.

ف�س اال�صتباك و»اأنياب التنني«.. 3 تكتيكات رو�صية مبعركة خري�صون

ميكن اأن يظهر نظام جديد يوايل الغرب ب�سورة اأكرب 

التاريخ يعيد نف�صه يف حرب رو�صيا على اأوكرانيا...كيف تنتهي؟

الكرملني: بوتني لن يح�صر 
قمة جمموعة الع�صرين

•• مو�شكو-�أ ف ب

قمة  يح�سر  ل��ن  ب��وت��ني  ف��الدمي��ري  �ل��رو���س��ي  �لرئي�س  �أّن  �لكرملني  �أك���د 
جمموعة �لع�سرين يف �ندوني�سيا �لأ�سبوع �ملقبل لأن جدول �أعماله يحول 

دون ذلك، ول يعتزم توجيه ر�سالة عرب �لفيديو خالل �لقمة.
وُيعترب غياب بوتني عالمة على عزلته يف ظل �حلرب يف �أوكر�نيا.

“عدم  “قر�ر  بي�سكوف  دميري  �لرو�سية  �لرئا�سة  با�سم  �ملتحدث  وق��ال 
�حل�سور” �تخذه رئي�س �لدولة �سخ�سياً ويتعلق بجدول �أعماله و�سرورة 
�أي�ساً  يعتزم  بوتني ل  �أن فالدميري  بي�سكوف  و�أو�سح  رو�سيا«.  تو�جده يف 
لوكالت  �أك��د  �لكرملني  وك��ان  �لقمة.  خ��الل  �لفيديو  عرب  ر�سالة  توجيه 
وزير  �سري�أ�سه  �إندوني�سيا  �إىل  مو�سكو  وفد  �أن  �خلمي�س  �لرو�سية  �لأنباء 
ا قمة  �خلارجية �لرو�سي �سريغي لفروف، �لذي من �ملقرر �أن يح�سر �أي�سً
�آ�سيا )�آ�سيان( يف كمبوديا يف نهاية هذ� �لأ�سبوع.  ر�بطة دول جنوب �سرق 
جاء هذ� �لإعالن بعد �أ�سهر من �لغمو�س ب�ساأن م�ساركة �لرئي�س �لرو�سي 
يف قمة روؤ�ساء دول وحكومات جمموعة �لع�سرين �لتي تنظمها �إندوني�سيا يف 
15 و16 ت�سرين �لثاين-نوفمرب. ويعك�س غياب بوتني عن قمة جمموعة 
منذ  �لكربى  �لعامل  �قت�ساد�ت  لقادة  جتمع  �أه��م  �ستكون  �لتي  �لع�سرين 
�لدولية  �ل�ساحة  على  �ملتز�يدة  مو�سكو  عزلة  كوفيد-19،  جائحة  بد�ية 

ب�سبب غزو قو�تها لأوكر�نيا يف نهاية �سباط/فرب�ير.
 

مع تراجع نفوذ رو�سيا الغارقة يف حرب اأوكرانيا

اأردوغان يدعو اإىل تعزيز التعاون بني منظمة الدول الرتكية 
•• �شمرقند-�أ ف ب

�أوزبك�ستان  يف  �جلمعة  �أم�����س  �أردوغ����ان  رج��ب طيب  �ل��رك��ي  �لرئي�س  دع��ا 
�لبلد�ن �لأع�ساء يف “منظمة �لدول �لركية” يف �آ�سيا �لو�سطى �لتي متثل 
مفرق طرق رئي�سًيا للطاقة و�لتجارة، �إىل تعزيز تعاونها مع �أنقرة، على 

�أمل �ل�ستفادة من �سعف نفوذ مو�سكو �لغارقة يف �حلرب يف �أوكر�نيا.
وق��ال �أردوغ��ان خالل قمة هذه �ملنظمة يف �سمرقند �إن��ه يف ظل �حل��رب يف 
�أوكر�نيا �لتي �أدخلت �ملنطقة يف “فرة ح�سا�سة وحمفوفة باملخاطر، تزد�د 

�حلاجة �إىل تعزيز تعاوننا وت�سامننا وتناغمنا«.
و�لزيارة هي �لثالثة للرئي�س �لركي �إىل �آ�سيا �لو�سطى خالل �سهرين يف 
�إطار جهوده لتعزيز �لعالقات مع �جلمهوريات �ل�سوفياتية �ل�سابقة يف هذه 
�ملنطقة و�لقوقاز �لتي ت�سرك تركيا معها يف �لعالقات �لثقافية و�للغوية 

و�لدينية.
�أق��رب وقت  “يف  �أن يتم  ا �إىل  �أي�سً �أردوغ��ان  و�أم��ام نظر�ئه يف �ملنطقة، دعا 
ممكن” �إن�ساء �سندوق ��ستثماري تركي ي�سهل تعزيز �لتعاون �لقت�سادي 

بني هذه �لدول.
قبل  �لركي”  “�ملجل�س  ��سمها  وك��ان   2009 ع��ام  �ملنظمة  ه��ذه  تاأ�س�ست 
�أربع جمهوريات  وهي ت�سم  �لدول �لركية”.  “منظمة  ت�سميتها  تعاد  �ن 
)كاز�خ�ستان  �لو�سطى  و�آ�سيا  )�ذرب��ي��ج��ان(  �لقوقاز  يف  �سابقة  �سوفياتية 

تركمان�ستان-  هما  مر�قبتني  دولتني  وكذلك  و�وزبك�ستان(  وقرغيز�ستان 
وهي جمهورية �سوفياتية �سابقة يف �آ�سيا �لو�سطى- و�ملجر.

ومن خاللها، تاأمل �أنقرة يف زيادة نفوذها يف منطقة هيمنت عليها مو�سكو 
�ل�سوفياتي بنفوذها فيها من  لعقود و�حتفظت حتى بعد �سقوط �لحت��اد 

خالل �لتحالفات �لع�سكرية و�لقت�سادية.
لكن �لغزو �لرو�سي لوكر�نيا يف نهاية �سباط-فرب�ير فتح ثغر�ت جديدة 
باتت تتطلع  �لتي  �ملنطقة  �أث��ار قلق دول يف  �نتباه مو�سكو ما  عرب حتويل 

�أكرث من �أي وقت م�سى يف �جتاه �ل�سني و�وروبا.
و�أكد �لرئي�س �لكاز�خ�ستاين قا�سم جومارت توكاييف �لذي يحكم �أغنى دول 
يف  �آ�سيا �لو�سطى خالل �لقمة على �أهمية “وحدة �أر��سي جميع �لدول”، 
موقف يتعار�س مع �سم رو�سيا ملناطق �أوكر�نية على �لرغم من �لعالقات 

�لقوية بني �أ�ستانا ومو�سكو.
�إىل  “�حلاجة  على  ج��ب��اروف  ���س��در  �لقرغيزي  �ل��زع��ي��م  ���س��دد  جانبه  م��ن 
ب�سبب  �ملنظمة  دول  ب��ني  �لتجاري”  �مل�ستوى  على  �أوث���ق  ب�سكل  �ل��ت��ع��اون 

“�لأزمة �حلالية«.
يف �لإعالن �لرئي�سي للقمة، �أ�سارت �أنقرة �إىل �أن “جمهورية ل�سمال قرب�س 
�لركية” �لتي مل يعرف بها �ملجتمع �لدويل، �ستن�سم �إىل منظمة �لدول 

�لركية كع�سو مر�قب.
وقال بريم باجلي ��ستاذ �لعلوم �ل�سيا�سية و�ملدير �ل�سابق للمعهد �لفرن�سي 

لوكالة  �ل��و���س��ط��ى  �آ���س��ي��ا  ل���در�����س���ات 
فر�ن�س بر�س “منذ بد�ية هذ� �حللم 
ب��اإق��ام��ة جم��م��وع��ة ت��رك��ي��ة، ك���ان ثقل 

رو�سيا ونفوذها ي�سكالن عر�قيل«.
ل��ك��ن ه���ذ� �ل��ن��ف��وذ �ل��رو���س��ي يتال�سى 
م���ن���ذ ع�����دة ����س���ن���و�ت خ�����س��و���س��ا منذ 
ب��اغ بني �رمينيا  ح��رب ناغورين ق��ره 
و�ذربيجان يف 2020 ومن ثم �لغزو 

�لرو�سي لوكر�نيا.
و�أ�ساف �خلبري �ل�سيا�سي �أن “تركيا جتني ب�سكل غري مبا�سر ثمار �إخفاقات 

رو�سيا و�أخطائها ما يتيح لدول �أخرى �ن جتد موطىء قدم يف �ملنطقة«.
يرى �ندريه غروزين �ملتخ�س�س �لرو�سي يف �سوؤون �آ�سيا �لو�سطى يف معهد 
“ر�بطة �لدول �مل�ستقلة” �أن “كل ن�ساط يف �آ�سيا �لو�سطى تعتربه مو�سكو 

غري مرغوب فيه«.
�أن جتد�  �مللفات ميكن  �لعديد من  تتعاونان يف  �للتني  لكن تركيا ورو�سيا 

�أر�سية تفاهم ملحاولة ممار�سة نفوذ م�سرك يف �آ�سيا �لو�سطى كما قال.
لي�ست  �لو�سطى  �آ���س��ي��ا  يف  ورو���س��ي��ا  تركيا  “م�سالح  �أن  غ��روزي��ن  و�أو���س��ح 
�لأحو�ل  مبطلق  لديها  لي�س  �أنقرة  �أن  موؤكد�  �أ�سا�سي”  ب�سكل  متعار�سة 

“مو�رد كثرية مثل مو�سكو«.

•• �إ�شطنبول-�أ ف ب

�أعلن وزير �خلارجية �لركي مولود ت�ساو�س �أوغلو  �أم�س �جلمعة �أن “جمهورية 
“منظمة �لدول  �إىل  �ملعلنة من جانب و�حد �ستن�سم  �سمال قرب�س �لركية” 
�لركية« )OET( كع�سو مر�قب. وكتب وزير �خلارجية �لركي على توير 
�لدول  منظمة  يف  مر�قب  كع�سو  �لركية  قرب�س  �سمال  جمهورية  قبول  “مت 
�لركية. �سنكون بجانبكم د�ئًما ويف كل مكان”، و�أرفق �لتغريدة بو�سم ي�سري �إىل 

“جمهورية قرب�س �لركية” �ملعرف بها من جانب �أنقرة فقط.
تاأ�س�ست هذه �ملنظمة عام 2009 وكان ��سمها “�ملجل�س �لركي” قبل �ن تعاد 
يف  قمة  �ملنظمة  ه��ذه  وتعقد  �لركية”.  �ل��دول  “منظمة   2021 يف  ت�سميتها 

�سمرقند يف �أوزبك�ستان �جلمعة.
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•• باري�س- �أ ف ب

ي��ح��م��ل ت���غ���رّي �مل���ن���اخ خ��ط��ر �إذك�����اء 
ليفاقم  �ل���ع���امل،  ح���ول  �ل���ن���ز�ع���ات 
�لتد�عيات  ع��ن  �ل��ن��اج��م��ة  �مل��ع��ان��اة 
�ملبا�سرة لالرتفاع �ل�سريع يف درجة 

حر�رة �لأر�س.
بينما  �ل��ت��ن��اف�����س  ح����دة  و���س��ت�����س��ّت��د 
�إىل �سح  ت����وؤدي م��وج��ات �جل��ف��اف 
متز�يد يف �لغذ�ء و�ملياه فيما يفّر 
تاأّثر� ويفتح  �لأكرث  �ملناطق  �سكان 
ذوبان �جلليد يف �ملنطقة �لقطبية 
�ل�سمالية جمالت جديدة للبلد�ن 
للتز�حم على �ملو�رد و�لنفوذ، وهي 
�إمكانية  ت���ع���زز  ع���و�م���ل  ج��م��ي��ع��ه��ا 

�ندلع نز�عات.
وبينما يطرح تغرّي �ملناخ تهديد�ت 
�أمنية جديدة، ميّثل �أي�سا حتديات 
بالن�سبة للجي�س �لأمريكي  كبرية 
لردع  �ل��ع��امل  ح���ول  ين�سط  �ل����ذي 

�خل�سوم و�لتعامل مع �لأزمات.
و�لفي�سانات  �ل��ع��و����س��ف  ت�سببت 
كلفتها  ت���ق���ّدر  ب���اأ����س���ر�ر  ب��ال��ف��ع��ل 
بالن�سبة  �ل���������دولر�ت  مب���ل���ي���ار�ت 
تبدو  وقت  يف  �لأمريكية  للقو�عد 
للتدهور.  ط��ري��ق��ه��ا  يف  �لأم��������ور 
�لكو�رث  ت��ك��ر�ر  ي��زي��د  �لأث���ن���اء،  يف 
�ل��ط��ل��ب ع��ل��ى �جل���ن���ود وم���ن �ساأن 
�أن  �ل��ظ��روف �لبيئية �لأك��رث ح��ّدة 
بر�مج  تغيري�ت يف  �إدخ��ال  تتطلب 

�لتدريب و�ملعّد�ت.
ويف هذ� �ل�سدد، كتب وزير �لدفاع 
�لأمريكي يف مقّدمة لتقرير للعام 

•• بنوم بنه-�أ ف ب

لفت قادة ر�بطة دول جنوب �سرق �آ�سيا 
بنه  ب��ن��وم  خ���الل قمتهم يف  )����س��ي��ان( 
�لطريق  �ىل  �جلمعة  �أم�س  بكمبوديا  
بورما  م����ع  �مل���ف���او����س���ات  يف  �مل�������س���دود 
عن  و�لغائبة  عنف  دو�م���ة  يف  �لغارقة 
هذ� �للقاء �ل�سنوي. �لتقى قادة �لدول 
�لع�سر �لع�ساء يف ر�بطة دول جنوب 
���س��رق �آ���س��ي��ا ���س��ب��اح �جل��م��ع��ة يف فندق 
�سورة  للتقاط  �لكمبودية  بالعا�سمة 
م�����س��رك��ة غ���اب ع��ن��ه��ا رئ��ي�����س �ملجل�س 
�لثانية  لل�سنة  �ل��ب��ورم��ي.  �لع�سكري 
�أونغ  �ل��ت��و�يل، مل تتم دع��وة مني  على 
�ىل  �لآخرين  �لقادة  قبل  من  هالينغ 
�لرئي�س  �إل��ي��ه��ا  �سين�سم  �ل��ت��ي  �ل��ق��م��ة 

�لأمريكي جو بايدن �ل�سبت.
�لتفاعل  بعدم  نايبيد�و  ��سيان  وتتهم 
م��ع �ل��ت��و�ف��ق �ل���ذي مت �ل��ت��و���س��ل �ليه 
�ل�����س��ن��ة �مل��ا���س��ي��ة لإخ������ر�ج �ل���ب���الد من 
�ل���ف���و����س���ى �ل���ت���ي غ���رق���ت ف��ي��ه��ا منذ 
�أعلن  �نقالب �سباط-فرب�ير 2021. 
ماركو�س  فرديناند  �لفيليبني  رئي�س 

•• �رشم �ل�شيخ-�أ ف ب

و����س���ل �ل���رئ���ي�������س �لأم�����ريك�����ي جو 
�إىل موؤمتر �لأط��ر�ف حول  بايدن 
�ملناخ )كوب27( يف م�سر �جلمعة 
كبرية  حملية  ب��اإجن��از�ت  مت�سلحا 
ح��ق��ق��ه��ا يف م���ك���اف���ح���ة �لح�������ر�ر 
ل�سغوط  يتعر�س  �أن��ه  �إل  �ملناخي 
ل��ب��ذل �مل��زي��د ب��اجت��اه �ل����دول �لتي 

ترزح حتت وطاأة كو�رث طبيعية.
مي�����س��ي ب���اي���دن ���س��اع��ات ق��ل��ي��ل��ة يف 
�سرم  منتجع  يف  �مل��ن��ع��ق��د  �مل���وؤمت���ر 
�ل�سيخ �مل�سري على �لبحر �لأحمر، 
�نتخابات  ع��ل��ى  �أي�����ام  ث��الث��ة  ب��ع��د 
م��ن��ت�����س��ف �ل����ولي����ة يف �ل����ولي����ات 
حول  �أ�سئلة  ُطرحت  �لتي  �ملتحدة 
�ل�سيا�سة  على  نتائجها  ت��د�ع��ي��ات 

�لأمريكية يف جمال �ملناخ.
وتعززت خطط �لرئي�س �لأمريكي 
�ملناخية كثري� خالل �لعام �حلايل 
ت�سريعا  �ل��ك��ون��غ��ر���س  �أق����ر  ع��ن��دم��ا 
�لطاقة  369 مليار� يف  ل�ستثمار 

�لنظيفة يف �لوليات �ملتحدة.
“نعي�س  ت��غ��ري��دة  ب��اي��دن يف  وك��ت��ب 
ع��ق��د� ح��ا���س��م��ا ت�����س��ن��ح ل��ن��ا خالله 
و�مل�سي  �أنف�سنا  نثبت  �أن  فر�سة 
�أج����ل �ملناخ  �ل��ك��ف��اح م���ن  ق��دم��ا يف 

�لعاملي«.
و�أ�������س������اف �ل���رئ���ي�������س �لأم�����ريك�����ي 
نلبي  حم��ط��ة  ذل���ك  م��ن  “لنجعل 
�لرئي�س  وك�����ان  �لند�ء”.  ف��ي��ه��ا 
�لأم�����ريك�����ي غ�����اب ع����ن ق���م���ة ق����ادة 
مطلع  يف  و�حل����ك����وم����ات  �ل��������دول 

لدمج �عتبار�ت �لتغرّي �ملناخي«.
ت�ستجيب �لقو�ت �لأمريكية بالفعل 
�إىل عدد متز�يد من �لكو�رث �سو�ء 

يف �لد�خل �أو �خلارج.
�زدي�����اد� يف  “ن�سهد  ب��ول��وك  وق���ال 
ت��ك��ر�ر �ل���ك���و�رث وب��ال��ت��ايل �زدي����اد� 
�لع�سكرية  �لقو�ت  على  �لطلب  يف 
عمليات  يف  للم�ساهمة  �لأمريكية 

�ل�ستجابة«.
ود�خ���ل �ل��ولي��ات �مل��ت��ح��دة، �أوكلت 
�ل���وط���ن���ي مهمة  �حل����ر�����س  ق������و�ت 
مكافحة حر�ئق �لغابات على مد�ر 
�لعام، بدل من �لقيام بذلك خالل 
�أم����ر “يثقل  م��و���س��م م���ع���نّي، وه���و 
�جلهوزية”،  ويقّل�س  قّوتنا  كاهل 

بح�سب بولوك.
ت�سمن مقرح مو�زنة �لدفاع للعام 
باملناخ  مرتبطا  مت��وي��ال   2023
ي��زي��د ع��ن ث��الث��ة م��ل��ي��ار�ت دولر 
�لأمريكي  �جل��ي�����س  ���س��ّل��ط  ب��ي��ن��م��ا 
�ل�سوء على �لتهديد �لذي ي�سّكله 
“��سر�تيجية  يف  �مل����ن����اخ  ت���غ���ري 
�ل��دف��اع �ل��وط��ن��ي ل��ل��ع��ام 2022” 

�لتي و�سعها.
لكن تبّدل �ل�سخ�سية �لتي تت�سّلم 
�لأبي�س  �ل��ب��ي��ت  يف  �حل���ك���م  ����س���دة 
�لهتمام  تخفيف  �إىل  ي����وؤدي  ق��د 
ب��ال��ت��ح��دي��ات �ل��ن��اج��م��ة ع���ن تغري 
�أن  �أمر �سددت هيغمان  �ملناخ، وهو 

على �لبنتاغون جتنبه.
وقالت “ل ميكن للجي�س �أل يفّكر 
�مل��خ��اط��ر كبرية  �مل���ن���اخ..  ت��غ��رّي  يف 

جد� وعديدة«.

�لوليات �ملتحدة لدعم �إقامة �آلية 
“�خل�سائر و�لأ�سر�ر” �لتي تدفع 
فيها �لدول �لغنية تعوي�سات لتلك 
بها  �ل��الح��ق  �ل��دم��ار  على  �لنامية 
ك���و�رث طبيعية ناجمة  م��ن ج��ر�ء 

عن تغري �ملناخ.
�لفكرة  ه���ذه  و����س��ن��ط��ن  وق���اوم���ت 
و�ف���ق���ت على  �ن��ه��ا  �إل  �ل�����س��اب��ق  يف 
�ملناخ  م���وؤمت���ر  خ����الل  م��ن��اق�����س��ت��ه��ا 

�لر�هن.
�إىل  بايدن  يتوجه  كوب27،  وبعد 
�آ�سيا  قمة ر�بطة دول جنوب �سرق 
نهاية  ع��ط��ل��ة  خ���الل  ك��م��ب��ودي��ا  يف 
�إندوني�سيا  �إىل  وم��ن��ه��ا  �لأ���س��ب��وع 
جمموعة  ق���م���ة  يف  ل���ل���م�������س���ارك���ة 

�لع�سرين.
فر�سة  ك����ذل����ك  ب����اي����دن  ومي����ل����ك 
عندما  �ل�سني  مع  �لتعاون  �إحياء 
خالل  جينبيغ  �سي  نظريه  يلتقي 
�لأ�سبوع  �لع�سرين  جمموعة  قمة 
�ملقبل. وقال م�سوؤول �أمريكي �آخر 
“كيفية  مناق�سة  �إىل  �سي�سعى  �إن��ه 
�مل�������س���رك حول  �ل����دف����ع ب��ع��م��ل��ن��ا 

�لتغري �ملناخي«.
�ملناخ  �ملفاو�سات حول  علقت بكني 
رئي�سة  ز�رت  بعدما  و��سنطن  م��ع 
نان�سي  �لأمريكية  �لنو�ب  جمل�س 

بيلو�سي تايو�ن يف �آب-�غ�سط�س.
تلويثا  دولتني  �أكرث  بني  و�لتعاون 
�سعيد  ع���ل���ى  ح����ي����وي  �ل����ع����امل  يف 
�لحر�ر  حل�سر  �لدولية  �جلهود 
وهو  مئوية  درج���ة  ب�1،5  �ملناخي 

هدف تزد�د �سعوبة حتقيقه.

جهود  يف  �ل���ت���ق���ّدم  ع����ن   2022
�لتكّيف مع تغرّي �ملناخ �أن “�رتفاع 
درج�����ات �حل������ر�رة وت���غ���رّي �أمن����اط 
و�أح���و�ل �لطق�س  هطول �لأم��ط��ار 
�لأك������رث ت����ك����ر�ر� وح������ّدة و�ل���ت���ي ل 
�لتغرّي  نتيجة  ب��ه��ا  �ل��ت��ن��ب��وؤ  مي��ك��ن 
�لأمنية  �مل��خ��اط��ر  ت��ف��اق��م  �مل��ن��اخ��ي 

�حلالية وتخلق حتديات جديدة.
يزيد  �مل��ن��اخ  “تغرّي  ب����اأن  و�أ����س���اف 
�لع�سكرية  �لعمليات  على  �لطلب 
�لد�خلي  �ل�سعيد  على  وحجمها 
وح�����ول �ل���ع���امل. يف �ل���وق���ت ذ�ت����ه، 
يقّو�س �لأمر �جلهوزية �لع�سكرية 
قابلة  غ����ري  ت���ك���ال���ي���ف  وي����ف����ر�����س 
ل��ال���س��ت��د�م��ة ب���درج���ة �أك�����رب على 

وز�رة �لدفاع«.
�لباحثة  هيغمان،  م��ورغ��ان  ت�سري 
�إ�س  �آي  �إ����س  ���س��ي  “برنامج  ل���دى 
 CSIS »لأمن �لطاقة وتغري �ملناخ
 Energy Security and
 Climate Change Program
ب�ساأن  بالفعل  �لقائم  �لتوتر  �إىل 
يف  �ملناخ  تغرّي  مع  �لتعامل  كيفية 
�مللمو�سة  تد�عياته  �ستمّهد  وق��ت 
وعرب  �سمن  نز�عات  “�ندلع  �إىل 

حدود �لدول«.

 ت�سرر القواعد 
من  “�لعديد  �إن  هيغمان  وق��ال��ت 
مرتبطة  �سعوبات  ت��و�ج��ه  �ل���دول 
ب���اجل���ف���اف و����س���ح �مل����ي����اه و�رت����ف����اع 
�حل����ر  و/�أو  �ل����ب����ح����ر  م�������س���ت���وى 
�ستوؤدي  ت��د�ع��ي��ات  �ل�����س��دي��د، وه���ي 

�نه  �حلا�سرين  �ل��ق��ادة  �أم���ام  جونيور 
“تطبيق  ح�������س���ول  �ل���������س����روري  م����ن 
�سريع” لهذ� �لتو�فق. طلب ماركو�س 
�أي�����س��ا م��ن �أ���س��ي��ان ف��ت��ح �ت�����س��الت مع 

�لنتخابات  مع  لتز�منها  �لأ�سبوع 
�لأم����ريك����ي����ة. و�أظ�����ه�����رت �أب���ح���اث 
�لق�سوى  �ل�������س���ع���وب���ة  ج�����دي�����دة 
�لح����ر�ر  ح�����س��ر  ه���دف  لتحقيق 
مئوية  درج�������ة  ب1،5  �مل����ن����اخ����ي 
�لثورة  قبل  ما  مب�ستويات  مقارنة 
خف�س  يتطلب  و�ل��ذي  �ل�سناعية 
�لنبعاثات بالن�سف تقريبا بحلول 

.2030
ن�سرت  �ل��ت��ي  �ل���در�����س���ة  وخ��ل�����س��ت 
“�إيرث  نتائجها �جلمعة يف جملة 
�أن  �إىل  د�تا”  �ساين�س  �سي�ستيم 
يف  �لكربون  �أك�سيد  ثاين  �نبعاثات 
 1 بن�سبة  �لرت���ف���اع  �إىل  ط��ري��ق��ه��ا 
% يف 2022 لت�سل �إىل م�ستوى 

قيا�سي.
وتهيمن على �ملفاو�سات يف موؤمتر 
م�ساألة  �حل����اج����ة  �ل�������س���ي���خ  ����س���رم 
وق���ف مم��اط��ل��ة �ل�����دول �ل��غ��ن��ي��ة يف 
م�ساعدة �لدول �لنامية على جعل 
للبيئة  م��ر�ع��اة  �أك��رث  �قت�ساد�تها 
وتعوي�س �خل�سائر و�لأ�سر�ر �لتي 
تتكبدها ب�سبب كو�رث ناجمة من 

تبدل �ملناخ.
وقالت �لنا�سطة �لأوغندية فاني�سا 
�حل�سنة  �لنو�يا  �سفرية  نامكاتيه 
 25 �لبالغة  يوني�سف،  منظمة  يف 
عاما لوكالة فر�ن�س بر�س “يحتاج 

�ل�سمالية  �لقطبية  �ملنطقة  كانت 
تاريخيا منطقة تعي�س حالة �سالم 

وناأمل باأن نبقيها كذلك«.
ف�����س��ال �زدي�����اد �ح��ت��م��الت �ن���دلع 
ن��ز�ع��ات، ي��ط��رح ت��غ��رّي �مل��ن��اخ �لذي 
يناق�سه قادة �لعامل خالل موؤمتر 
�ملنعقد يف م�سر هذ�  “كوب27” 
بالن�سبة  �أخرى  حتديات  �لأ�سبوع، 

للجي�س �لأمريكي.
ب��اأن ث��الث قو�عد  و�أو���س��ح بولوك 
�إىل  ت��ع��ّر���س��ت  �أم��ريك��ي��ة  ع�سكرية 
�أ�سر�ر تقّدر كلفتها بت�سعة مليار�ت 
وفي�سانات  �أعا�سري  نتيجة  دولر 
 2018 �ل���ع���ام���ني  يف  ���س��رب��ت��ه��ا 
مو�قع  ت���وج���د  ب��ي��ن��م��ا  و2019، 
“يرّجح  �ل����ع����امل  ح�����ول  رئ��ي�����س��ي��ة 
�إىل  م��ت��ز�ي��د  ب�سكل  ت��ت��ع��ّر���س  ب���اأن 
�ملرتبطة  �ل��ع��و�م��ل  بفعل  �خل��ط��ر 
بتغرّي �ملناخ، �سو�ء كان ذلك نتيجة 
�أو  �ل�ساحلية  �ملناطق  يف  �لتعرية 

�لفي�سانات �أو �زدياد �لأعا�سري«.

 »يقّل�ش اجلهوزية« 
�جلنود  �أن  �أي�سا  �ملناخ  تغرّي  يعني 
���س��ي��خ��و���س��ون م���ع���ارك يف ظ���روف 
�سعبة، وهو �أمر �أقّرت وز�رة �لدفاع 
باأنه قد ي�ستدعي �إدخال تعديالت 

على بر�مج �لتدريب و�ملعد�ت.
وجاء يف تقرير للجي�س �لأمريكي 
�ملناخ  مع  �لتكّيف  يف  تقّدمه  ب�ساأن 
بر�مج  وير�جع  “يقّيم  حاليا  باأنه 
�لخ���ت���ب���ار و�ل����ت����دري����ب و�مل����ع����د�ت 
�ل�ستحو�ذ  وعمليات  و�لتمرينات 

غاز  �نبعاثات  تعزيز جهود خف�س 
�مليثان �مل�ساهم �لكبري يف �لحر�ر 
�ملناخي من خالل برنامج ي�سرط 
ب�ساأن  �ل���ت���ح���رك  �ل�����س��رك��ات  ع��ل��ى 
�أخرى  �ط��ر�ف  تر�سدها  ت�سربات 

“جديرة بالثقة«.
�مل�����س��اه��م��ة مببلغ  ب���اي���دن  وت��ع��ه��د 
11،4 مليار دولر يف �آلية �سنوية 
لتقدمي مئة مليار دولر من �لدول 
�لغنية �إىل �لدول �لنامية لالنتقال 
�إىل م�سادر طاقة متجددة وتعزيز 

مقاومتها للتغري �ملناخي.
�أم��������ام  ي����ن����ف����د  �ل������وق������ت  �أن  �إل 
لإق���������ر�ر هذ�  �ل���دمي���وق���ر�ط���ي���ني 
�أن  ي��ب��دو  �إذ  �ل��ك��ون��غ��ر���س  �مل��ب��ل��غ يف 
�جل��م��ه��وري��ني ���س��ي�����س��ي��ط��رون على 
كانون  من  �عتبار�  �لنو�ب  جمل�س 
ع��ل��ى ���س��وء نتائج  �ل��ث��اين-ي��ن��اي��ر 
خالل  �لولية  منت�سف  �نتخابات 

�لأ�سبوع �لر�هن.
كا�ستور  ك��اث��ي  �ل��ربمل��ان��ي��ة  وق��ال��ت 
�خلا�سة  �ل��ل��ج��ن��ة  ت����ر�أ�����س  �ل���ت���ي 
بالأزمة �ملناخية يف جمل�س �لنو�ب 
�لأم���ريك���ي ل��وك��ال��ة ف��ر�ن�����س بر�س 
لتمرير  جهدنا  ق�سارى  “�سنبذل 
هذه �لت�سريعات. وناأمل �أل يعرقل 
�جلمهوريون يف �لكونغر�س ذلك«.

�إىل  �لنامية  �ل��دول  �أن��ظ��ار  وتتجه 

ب����ول����وك، مدير  �أّك������د غ���ري���غ���وري 
�ل�سمالية  �لقطبية  �ملنطقة  مكتب 
�لتابع  �ل��ع��امل��ي  �ل�سمود  و�سيا�سة 
للبنتاغون و�لذي يتوىل م�سوؤولية 
�لأمنية  �لنعكا�سات  م��ع  �لتعامل 
�ملتحدة  �ل��ولي��ات  �أن  �ملناخ،  لتغرّي 
�لزدي��������اد  كثب”  ع����ن  “تر�قب 

�لقت�سادي  �لإنتاج  �نخفا�س  �إىل 
وت��ف��اق��م �ل��ه��ج��رة وت��ت��ط��ل��ب زي���ادة 

م�ستويات �مل�ساعد�ت �لإن�سانية«.
مت��ث��ل ج��ن��ي��ف �ل���دول���ي���ة ب���ال ريب 
ُيعرف  ملا  مهما  دبلوما�سيا  مركز� 
ُتو�جه  لكنها  �لأط����ر�ف  بتعددية 
�ليوم عدة حتديات غري م�سبوقة.

�ل�سمالية و�لتناف�س �لذي �سيخلقه 
ذلك، م�سدر عدم ��ستقر�ر �آخر.

وق���ال ب��ول��وك �إن���ه يف وق���ت ت�سعى 
�أه���د�ف  لتحقيق  �ل����دول  خمتلف 
قلقنا  م�سدر  “يكمن  �ملنطقة  يف 
يف �أن يت�سبب ذلك بتغرّي يف �لبيئة 
�لأمنية يف هذ� �جلزء من �لعامل. 

�ملحتمل يف �لتناف�س على �ملو�رد.
�لهجرة  �زدي��������اد  �أن  �إىل  ول���ف���ت 
“ميكن  �مل���ن���اخ  ب��ت��غ��رّي  �مل���دف���وع���ة 
�ل���س��ت��ق��ر�ر يف خمتلف  ي��زع��زع  �أن 
ي�سّكل  ب��ي��ن��م��ا  �لعامل”،  م��ن��اط��ق 
ت�سبب ذوبان �جلليد بفتح ممّر�ت 
�لقطبية  �مل���ن���ط���ق���ة  يف  ج����دي����دة 

�لإندوني�سية  �خلارجية  وزي��رة  وقالت 
�تفقو�  �ل���ق���ادة  �إن  م���ار����س���ودي  ري��ت��ن��و 
�نها  رغ��م  نقطة.   15 م��ن  على خطة 
مل تعط تفا�سيل حول �لتفاق، قالت 

جمموعات �ملعار�سة يف بورما، كما ورد 
�طلعت  �ل���ذي  �لقمة  ب��ي��ان  م�سروع  يف 
عليه وكالة فر�ن�س بر�س ويقرح فتح 

حو�ر مع حكومة �لوحدة �لوطنية.

جت���اري جل��ن��وب ���س��رق �آ���س��ي��ا، عالقات 
جيدة مع �لع�سكريني �لبورميني رغم 
�ن��ه��ا ع���ربت ع��ن بع�س �لن���زع���اج من 

�لفو�سى �ل�سائدة يف �لبالد.
يل  �ل�سيني  �ل���وزر�ء  رئي�س  �سيتحدث 
ظهر  بعد  ��سيان  ق��ادة  مع  ت�سيانغ  كه 
بايدن  �ىل  �لن�����س��م��ام  ق��ب��ل  �جل��م��ع��ة 
�سرق  قمة  يف  �آخرين  �إقليميني  وق��ادة 

�آ�سيا يف بنوم بنه �لأحد.
قبل �لجتماع، قال م�سوؤول من ��سيان 
بورما  ط��رد  �ن  ب��ر���س  فر�ن�س  لوكالة 

من �لتكتل لي�س و�رد�.
�لبورمية  �لع�����الم  و���س��ائ��ل  �ن��ت��ق��دت 
تدخل ��سيان متهمة �لتكتل بانه يخدم 
�ملتحدة فيما حذرت  �لوليات  م�سالح 
�ملجموعة �لع�سكرية من فر�س جدول 
هذ�  �ن  م��وؤك��دة  �ل�سالم  لعملية  زمني 

ميكن �ن يرك “تد�عيات �سلبية«.
من جانب �آخر، تو�سل قادة ر�بطة دول 
ج��ن��وب ���س��رق �آ���س��ي��ا �ىل �ت��ف��اق مبدئي 
ع��ل��ى �ن�����س��م��ام ت��ي��م��ور �ل�����س��رق��ي��ة �ىل 
�أعلنو� �جلمعة  �لإقليمية كما  �ملنظمة 

خالل قمتهم �ل�سنوية يف بنوم بنه.

ني بالتج�ص�س  اّتهام �صويديجَ
ل�صالح اال�صتخبارات الرو�صية 

•• ��شتوكهومل-�أ ف ب

“�لتج�س�س �خلطري”  �أعلن �ملدعي �لعام يف �ل�سويد �جلمعة توجيه تهمة 
�ل�ستخبار�ت  جهاز  ل�سالح  جت�س�سا  باأنهما  لال�ستباه  �سويديني  ل�سقيقني 
�لع�سكرية �لرو�سي بني �لعامني 2011 و2021، علما باأن �أحدهما كان 
م�سوؤول ��ستخبار�تيا �سابقا. وقال �ملدعي �لعام �ل�سويدي بري ليندكفي�ست 
و�لك�سف  ونقلها  عليها  �حل�سول  مت  �لتي  �ملعلومات  “باإمكان  �إن��ه  بيان  يف 
�ل�سويد«.  باأمن  �ل�سرر  �أن تلحق  �أجنبية  �أيدي قوة  �إىل  �إذ� و�سلت  عنها.. 
مت �لتعريف عن �ل�سقيقني يف لئحة �لتهامات على �أنهما بايام كيا )35 
باأنهما  �سويدية  �إعالمية  تقارير  وذك��رت  عاما(.   42( كيا  وبيمان  عاما( 
من �أ�سل �إير�ين. عمل بيمان كيا يف جهاز �ل�ستخبار�ت �ل�سويدي “�سابو” 

ووحد�ت ��ستخبار�تية يف �جلي�س.
وذكرت �سحيفة “د�غنز نيهر” باأنه عمل يف مرحلة ما يف “مكتب جمع 
�ملعلومات �خلا�سة” �لذي يعد �لق�سم �لأكرث �سّرية يف جهاز �ل�ستخبار�ت 
هم باحل�سول ب�سكل غري قانوين على معلومات �أثناء فرة  �لع�سكرية. و�تُّ

عمله مع “�سابو” و�لقو�ت �مل�سلحة.
وتويل  للفعل  �لتخطيط  يف  “�مل�ساركة  تهمة  ف��ي��و�ج��ه  ك��ي��ا،  ب��اي��ام  و�أم����ا 
ي�سمل  مبا   GRU �لع�سكرية  ��ستخبار�تها  وجهاز  رو�سيا  مع  �لت�سالت 

ت�سليم معلومات و�حل�سول على مقابل«.
وذكر �لإعالم �ل�سويدي باأن �ل�سقيقني �للذين يو�جهان �إمكانية �سجنهما 

مدى �حلياة يف حال �أُدينا، نفيا �لتهامات.

للمجموعة  �سديد�  حتذير�  ميثل  �إن��ه 
�و  تتحرك  لكي  �حل��اك��م��ة  �لع�سكرية 
منعها  مثل  خطرية  ع��و�ق��ب  مو�جهة 
من �مل�ساركة يف قمم �أ�سيان على �ملدى 
�لطويل. وقالت مار�سودي لل�سحافيني 
قوية من جانب  ور�سالة  “�إنه حتذير 
�لقادة«. د�خل �لتكتل، كانت �إندوني�سيا 
�أحد �أبرز �لأ�سو�ت �ملطالبة باجر�ء�ت 
مع  �لع�سكرية،  �ملجموعة  حيال  �أ���س��د 
�لعديد  ح�ست  و�سنغافورة.  ماليزيا 
�آ�سيان  �لإن�����س��ان  ح��ق��وق  منظمات  م��ن 
على �تخاذ �جر�ء�ت قوية مثل �لحتاد 
�لأوروبي �لذي مدد �لثالثاء عقوباته 

جمدد� �سد م�سوؤولني بورميني.
�سد  �لعقوبات  �لغربية  �لقوى  كثفت 
�ملجموعة �لع�سكرية وح�ست �لوليات 
�مل��ت��ح��دة ����س��ي��ان ع��ل��ى �ع��ت��م��اد موقف 
�لع�سكرية  �ملجموعة  لرغ��ام  “قوي” 
ع��ل��ى خ��ف�����س �ل��ع��ن��ف �ل����ذي ت���ز�ي���د يف 
جوية  �سربات  م��ع  �ملا�سية  �لأ���س��اب��ي��ع 
مدنية  �أه����د�ف  ع��ل��ى  د�م��ي��ة  ع�سكرية 
مو�سيقي.  وح��ف��ل  م��در���س��ة  ���س��ي��م��ا  ل 
ل��ط��امل��ا �أق���ام���ت �ل�����س��ني، �أك���رب �سريك 

تاأخذ  �مل��ت��ح��دة  �ل���ولي���ات  �أن  �إىل 
وعلى  ك��ربى  بجدية  �مل�ساألة  ه��ذه 
نحتاج  ون���ح���ن  �مل�����س��ت��وي��ات  �أع���ل���ى 
�لأمن  م�ست�سار  وق��ال  ذلك”.  �إىل 
�لقومي �لأمريكي جايك �ساليفان 
�حلاجة  على  “�سي�سدد  ب��اي��دن  �إن 
�أك���رب  �مل���زي���د وب�����س��رع��ة  ب����ذل  �إىل 
على  �ملجتمعات  �أ���س��ع��ف  مل�����س��اع��دة 

�ملتحدة  �لأمم  ل���ت���ك���ون  �ل����ع����امل 
�مل��ن��اخ يف ن�سالنا  ق��ائ��دة يف جم��ال 
م��ن �أج���ل �ل��ع��د�ل��ة �مل��ن��اخ��ي��ة«. من 
جهتها قالت مبعوثة �ملناخ �لأملانية 
�إن ح�سور بايدن  جنيفري مورغن 

�إىل كوب27 “بادرة ممتازة«.
�أن  “�أظن  ل�سحافيني  و�أو���س��ح��ت 
و�ل�سعوب  �ل�����دول  ي��ط��م��ئ��ن  ذل����ك 

�أر�����س����دة  ن����ظ����ام  �إىل  ب���ال����س���ت���ن���اد 
�نتقدو�  ن��ا���س��ط��ني  �أن  �إل  ك��رب��ون 
�لبيت  و�أع����ل����ن  �ل����ربن����ام����ج.  ه�����ذ� 
للطلب  خططا  �جلمعة  �لأب��ي�����س 
حتديد  �لفدر�ليني  �ملقاولني  من 
�أهد�ف خلف�س �نبعاثاتهم متا�سيا 

مع ما ين�س عليه �أتفاق باري�س.
وت��ه��دف ه���ذه �خل��ط��ط �أي�����س��ا �إىل 

ودفع  �ملقاومة”  على  قدرتها  بناء 
�إىل خف�س  �لرئي�سية  �لقت�ساد�ت 

�نبعاثاتها “ب�سكل جذري«.
وعر�س �ملبعوث �لأمريكي �خلا�س 
ل��ل��م��ن��اخ ج���ون ك���ريي ���س��ر�ك��ة بني 
تهدف  و�ل��ع��ام  �خلا�س  �لقطاعني 
م�سادر  �إىل  �لن���ت���ق���ال  دع����م  �إىل 
�لطاقة �ملتجددة يف �لدول �لنامية 

يزيد الطلب على العمليات الع�سكرية وحجمها 

تغري املناخ يفاقم خطر اندالع النزاعات

•• �إ�شطنبول-�أ ف ب النيابة تطلب ال�صجن لرئي�س بلدية اإ�صطنبول 

��سطنبول  بلدية  رئي�س  ب�سجن  �أم�س �جلمعة  �لركي   �لق�ساء  طالب 
�ملعار�س �أكرم �إمام �أوغلو �أحد وجوه �ملعار�سة �لركية، ملدة عام وثالثة 
�أ�سهر على �لأقل بعد حماكمة بتهمة “�إهانة” �أع�ساء �ملجل�س �لأعلى 

لالنتخابات، بح�سب ما �أعلن حماميه لوكالة فر�ن�س بر�س.
و�أكد �ملحامي كمال بولت �أن �لق�ساء طلب �ل�سجن ملدة تر�وح بني �سنة 
وثالثة �أ�سهر �إىل �أربع �سنو�ت و�سهر بحق �إمام �أوغلو، ما قد يق�سيه من 

�حلياة �ل�سيا�سية ملدة �أربع �سنو�ت.
��ستوؤنفت حماكمة رئي�س بلدية ��سطنبول قبل �سبعة �أ�سهر من �نتخابات 

رئا�سية وت�سريعية يرجح �أن ت�سهد مناف�سة حادة.
غياب  يف  �أيلول-�سبتمرب،   21 يف  عقدت  �لتي  �ل�سابقة  �جلل�سة  وكانت 
كوميدية”،  “تر�جيديا  باأنها  �ملحاكمة  ه��ذه  ي�سف  �ل��ذي  �أوغلو  �إم��ام 
ومنعت و�سائل �لإعالم من ح�سورها، علقت ب�سرعة و�أرجئت من قبل 

�لق�ساة.

�إمام �أوغلو )52 عاما( �لع�سو يف حزب  ونظريا، ميكن �أن يحكم على 
�لرئي�سي  �ملعار�سة  �ل�سعب �جلمهوري )��سر�كي دميوقر�طي(، حزب 
�أربع  �أردوغ��ان بال�سجن ملدة قد ت�سل �إىل  ل�سلطة �لرئي�س رجب طيب 

�سنو�ت بتهمة “�إهانة” �أع�ساء �ملجل�س �لأعلى �لركي لالنتخابات.
�سيا�سية”  “ق�سية  �أنها  معترب�  �ملحاكمة  ب��ولت  كمال  حماميه  ود�ن 
ويوم”،  ع��ام  “حتى  ع���ام،  م��ن  لأك���رث  بال�سجن  حكم  �أي  ب���اأن  وم��ذك��ر� 

�سيوؤدي �إىل ��ستبعاده تلقائيا من �حلياة �ل�سيا�سية ملدة �أربع �سنو�ت.
ويف مقابلة مع قناة “فوك�س تي يف” �لركية �جلمعة، بد� رئي�س بلدية 
��سطنبول غري مبال. وقال “ل�ست مهتما على �لإطالق مبا �سيحدث يل 

ول �أ�سعر باأي قلق �أو خوف، لكني �أ�سعر باخلجل من هذه �ملحاكمة«.
و�أ�ساف “ل ميكن �إجر�ء حماكمة كهذه. �نها تر�جيديا كوميدية«.

لكنه �أكد �أنه “يثق بالق�ساء �لركي �لعظيم«.

ويتابع �ملر�قبون هذه �ملحاكمة بدقة كموؤ�سر على مدى ��ستقالل �لق�ساء 
قبل �لنتخابات. وتاأتي هذه �جلل�سة بعد �أ�سبوع على �تهام رئي�س حزب 
�أوغلو  كيليت�سد�ر  كمال  للرئا�سة  �ملحتمل  و�ملر�سح  �جلمهوري  �ل�سعب 
�مل�سللة،  �ملعلومات  �أخبار كاذبة«. ومبوجب قانون جديد حول  “بن�سر 
�سنو�ت،  ثالث  �ل�سجن  �إىل  ت�سل  قد  عقوبة  �أوغلو  كيليت�سد�ر  يو�جه 

و�سيمنع بذلك من �لر�سح لالنتخابات.
�أنه يحمل حكومة  �أوغلو كتب يف تغريدة على توير  وكان كيليت�سد�ر 
حزب �لعد�لة و�لتنمية ذ�ت �مليول �لإ�سالمية، م�سوؤولية ما �أ�سماه “وباء 
�مليثامفيتامني” يف تركيا، م�سري� �إىل �أن �ل�سلطات ت�سحب �لأمو�ل من 

مبيعات �ملخدر�ت للم�ساعدة يف �سد�د �لديون �لوطنية.
ويف �آذ�ر-مار�س 2019، �ألغت �ل�سلطات �لركية �لنتخابات �لتي فاز 
فيها بفارق �سئيل �إمام �أوغلو برئا�سة بلدية ��سطنبول، لكنها ��سطرت 

للر�جع بعد ثالثة �أ�سهر يف مو�جهة تعبئة للناخبني مما �سكل �نت�سار� 
كبري� للمعار�س.

لبلدية  ك��رئ��ي�����س  �ل�سيا�سية  ح��ي��ات��ه  ب���د�أ  �ل���ذي  �أردوغ������ان  رف�����س  ف��ق��د 
��سطنبول ويعترب �ملدينة معقال له، �لعر�ف بالنتيجة. ودعا م�سوؤولو 
�لن��ت��خ��اب��ات �إىل �إج����ر�ء �ق����ر�ع ج��دي��د ب��ع��د �أن �ك��ت�����س��ف��و�، ك��م��ا �أف���ادت 

معلومات، مئات �لآلف من “�لأ�سو�ت �مل�سبوهة«.
و�أثار قر�ر �لدعوة �إىل �إعادة �لنتخابات بعدما �أدى �إمام �أوغلو �ليمني 

�لد�ستورية، �إد�نة عاملية وموجة دعم كبرية لرئي�س �لبلدية �ملنتخب.
�لنتخابات  نتائج  �أل��غ��و�  �ل��ذي��ن  �أوغ��ل��و  �إم���ام  �أك���رم  و�سف  �أ�سهر،  وبعد 
�لأوىل �نتخاباته �لأوىل باأنهم “حمقى” وهذ� ما �أدى �إىل رفع دعوى 

ق�سائية �سده.
“منع  �ملناورة  بهذه  حتاول  �ل�سلطة  �أن  �أوغلو  كيليت�سد�ر  كمال  ويرى 
حزب  رئي�س  وق��ال  �سيا�سي«.  ن�ساط  �أي  ممار�سة  م��ن  �لبلدية  رئي�س 
�ل�سعب �جلمهوري “لكنني �أقول لكم بو�سوح: �إمام �أوغلو �سوكة كبرية 

�ستبقى يف حلقكم. لن ندع �أي �سخ�س يبتلع �إمام �أوغلو«.

مت�سلحا باإجنازات حملية كبرية حققها يف مكافحة االحرتار املناخي 

ترقب كبري مل�صاركة بايدن مبوؤمتر املناخ يف �صرم ال�صيخ

ا�صيان تعقد قمة يف كمبوديا و�صط ان�صداد املفاو�صات مع بورما 
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العدد 13696 بتاريخ 2022/11/12 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئرة �لتنمية �لإقت�سادية باأن / �ل�سادة : �نف�ستنق 71 �سلو�سن

رخ�سة رقم:CN 3961788 قد تقدمو� �إلينا بطلب:

تعديل ر�أ�س �ملال / من null �إىل 5٠٠٠٠

تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية �إىل �سركة �ل�سخ�س �لو�حد ذ م م

تعديل �إ�سم جتاري من/ �نف�ستنق 71 �سلو�سن

INVESTING71 SOLUTIONS

�إىل/ �نف�ستنق 71 �سلو�سن - �سركة �ل�سخ�س �لو�حد ذ م م

INVESTING71 SOLUTIONS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق �أو �عر��س على هذ� �لإعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية 

خالل �أربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لإعالن و�إل فاإن �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن 

�أي حق �أو دعوى بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لإجر�ء�ت �ملطلوبة.

مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13696 بتاريخ 2022/11/12 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئرة �لتنمية �لإقت�سادية باأن / �ل�سادة : �سيعة �سايعة للتجارة �لعامة

رخ�سة رقم:CN 4388404 قد تقدمو� �إلينا بطلب:
تعديل �إ�سم جتاري من/ �سيعة �سايعة للتجارة �لعامة

DAYAA ESTATE FOR GENERAL TRADING

�إىل/ مطعم ح�سرم كوزين
HOSROM CUISINE  RESTAURANT

 تعديل ن�ساط / �إ�سافة مطبخ �عد�د �لولئم للحفالت  5٦٢١٠٠٢
 تعديل ن�ساط / حذف جتارة عامة  ٤٦9٠٠١8

تعديل ن�ساط / حذف ��ستري�د  ٤٦١٠٠٠8
فعلى كل من له حق �أو �عر��س على هذ� �لإعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية 
خالل يوم و�حد من تاريخ ن�سر هذ� �لإعالن و�إل فاإن �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن �أي 

حق �أو دعوى بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لإجر�ء�ت �ملطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13696 بتاريخ 2022/11/12 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئرة �لتنمية �لإقت�سادية باأن / �ل�سادة : �فورد�بل للتجارة �لعامة ذ.م.م

رخ�سة رقم:CN 4436937 قد تقدمو� �إلينا بطلب:
 تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / �إ�سافة ر�سمى بود�ر جني�س لل بود�ر  %5٠

 تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / �إ�سافة ميناك�سى كومارى  %5٠
تعديل مدير / �إ�سافة ميناك�سى كومارى

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / حذف �سقر رم�سان حممد �بر�هيم مامدى
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / حذف في�سل تهازهاتيتيل
تعديل �إ�سم جتاري من/ �فورد�بل للتجارة �لعامة ذ.م.م

AFFORDABLE GENERAL TRADING L.L.C

�إىل/ �لي�سيب للتجارة �لعامة ذ.م.م
ALLYSHIP GENERAL TRADING L.L.C

فعلى كل من له حق �أو �عر��س على هذ� �لإعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية 
خالل يوم و�حد من تاريخ ن�سر هذ� �لإعالن و�إل فاإن �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن �أي 

حق �أو دعوى بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لإجر�ء�ت �ملطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13696 بتاريخ 2022/11/12 

اإعــــــــــالن
�ملعد�ت  بر�مج  لت�سميم  �ستيت   : �ل�سادة   / باأن  �لإقت�سادية  �لتنمية  د�ئرة  تعلن 

�للكرونية  رخ�سة رقم:CN 2669276 قد تقدمو� �إلينا بطلب:
 تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / �إ�سافة حممود مالك �لعيا�س ١٠٠%

تعديل مدير / �إ�سافة حممود مالك �لعيا�س
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / حذف حممد بريك عبد�لقادر حممد �لعامرى

تعديل ر�أ�س �ملال / من  null �إىل 5٠٠٠٠
تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية �إىل �سركة �ل�سخ�س �لو�حد ذ م م

تعديل �إ�سم جتاري من/ �ستيت لت�سميم بر�مج �ملعد�ت �للكرونية
STATE ELECTRONIC EQUIPMENT SYSTEMS DESIGNING

�إىل/ �ستيت لت�سميم بر�مج �ملعد�ت �للكرونية - �سركة �ل�سخ�س �لو�حد ذ م م
STATE ELECTRONIC EQUIPMENT SYSTEMS DESIGNING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C.  

فعلى كل من له حق �أو �عر��س على هذ� �لإعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية 
خالل �أربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لإعالن و�إل فاإن �لد�ئرة غري م�سوؤولة 

عن �أي حق �أو دعوى بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لإجر�ء�ت �ملطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13696 بتاريخ 2022/11/12 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئرة �لتنمية �لإقت�سادية باأن / �ل�سادة : مطعم قدوره ل�سوي �ل�سماك

رخ�سة رقم:CN 1020687 قد تقدمو� �إلينا بطلب:

تعديل ر�أ�س �ملال / من null �إىل ٣٠٠٠٠

تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية �إىل �سركة �ل�سخ�س �لو�حد ذ م م

تعديل �إ�سم جتاري من/ مطعم قدوره ل�سوي �ل�سماك

QUDURUH FISH GRILL RESTURANT

�إىل/ مطعم قدوره ل�سوى �ل�سماك - �سركة �ل�سخ�س �لو�حد ذ م م

QUDURUH FISH GRILL RESTURANT - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق �أو �عر��س على هذ� �لإعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية 

خالل �أربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لإعالن و�إل فاإن �لد�ئرة غري م�سوؤولة 

عن �أي حق �أو دعوى بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لإجر�ء�ت �ملطلوبة.

مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13696 بتاريخ 2022/11/12 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئرة �لتنمية �لإقت�سادية باأن / �ل�سادة : �م بي �ت�س �لقاب�سة - �سركة �ل�سخ�س 

�لو�حد ذ م م رخ�سة رقم:CN 2089905 قد تقدمو� �إلينا بطلب:
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / �إ�سافة �م بي �ت�س هولدينج �ر ��س �سي ليمتد

MBH HOLDING RSC LTD

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / حذف �ل�سيخ حممد بن حمد بن طحنون �ل نهيان
تعديل �إ�سم جتاري من/ �م بي �ت�س �لقاب�سة - �سركة �ل�سخ�س �لو�حد ذ م م

M B H HOLDING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

�إىل/ �م بي �ت�س �لقاب�سة - �سركة �ل�سخ�س �لو�حد ذ م م
M B H HOLDING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق �أو �عر��س على هذ� �لإعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية 
خالل يوم و�حد من تاريخ ن�سر هذ� �لإعالن و�إل فاإن �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن �أي 

حق �أو دعوى بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لإجر�ء�ت �ملطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13696 بتاريخ 2022/11/12 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئرة �لتنمية �لإقت�سادية باأن / �ل�سادة : �ل�سعالن لل�سيانة �لعامة

رخ�سة رقم:CN 4014786 قد تقدمو� �إلينا بطلب:
تعديل �إ�سم جتاري من /�ل�سعالن لل�سيانة �لعامة

ALSHAALAN GENERAL MAINTENANCE

�إىل/ �ل�سعالن لد�رة �لعقار�ت و�ل�سيانه �لعامه
ALSHAALAN REAL ESTATE MANAGEMENT AND GENERAL MAINTENANCE

 تعديل ن�ساط / �إ�سافة خدمات تاجري �لعقار�ت و�د�رتها  ٦8٢٠٠٠١
�لتنمية  د�ئرة  �لإعالن مر�جعة  �عر��س على هذ�  �أو  له حق  كل من  فعلى 
�لد�ئرة  فاإن  و�إل  �لإعالن  ن�سر هذ�  تاريخ  يوم و�حد من  �لقت�سادية خالل 
�ست�ستكمل  حيث  �ملدة  هذه  �نق�ساء  بعد  دعوى  �أو  حق  �أي  عن  م�سوؤولة  غري 

�لإجر�ء�ت �ملطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13696 بتاريخ 2022/11/12 
MOJAU_2022- 0100808 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
�عالن ن�سر

 ، �جلن�سية  �إمار�تي   - �جل�سمي  �حمد  عبا�س  مو�سى  خليل  �ل�سيد/  باأن  للجميع  معلوما  ليكن 
يرغب يف �لبيع و�لتنازل عن جزء من ح�سته �لبالغة )100%( بن�سبة )49%( يف �لرخ�سة 
�لتجارية �مل�سماة )�لعودة ل�سحب وقطر �ل�سيار�ت ذ م م( و�ل�سادرة من د�ئرة �لتنمية �لإقت�سادية 
 - ثابت  عبد�لعزيز  �حمد  عبد�لكرمي  �ل�سيد/  �ىل   )  510722( برقم  �ل�سارقة  حكومة   -
فل�سطيني �جلن�سية ، تعديالت �أخرى :- تغيري �ل�سكل �لقانوين من موؤ�س�سة فردية �ىل �سركة 

ذ�ت م�سوؤولية حمدودة ذ م م ،
2013 يف  ل�سنة  �لقانون �لحتادي رقم )4(  �حكام   �ملادة )14( فقرة )5( من  وعمالبن�س 
�سان �لكاتب �لعدل. فقد �قت�سى ن�سر هذ� �لعالن للعلم و�نه �سوف يتم �لت�سديق  على �لجر�ء 
عليه  ذلك  حيال  �عر��س  �ي  لديه  فمن  �لعالن  هذ�  تاريخ  من  ��سبوعني  بعد  �ليه  �مل�سار 

مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية.
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات  

70608

العدد 13696 بتاريخ 2022/11/12 
MOJAU_2022- 0100773 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
�عالن / بيع وتنازل عن �لرخ�سة �لتجارية ))�سالة �لطاقة �لق�سوى لكمال �لج�سام((

يرغب  �جلن�سية  هندي  كري�سنان  ر�فى  �سودها  ر�فى  �سيناى   / �ل�سيد  باأن  للجميع  معلوما  ليكن 
1/ �بني �سريوكودي ماتوفايل  100% وذلك �ىل  �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�سته و�لبالغة  يف 
�لرخ�سة  يف  �جلن�سية،،  هندي  فيتيل  كاروبام  2/�سامل  �جلن�سية  هندي  �سريوكودي،،،  ��سوكان 
�مل�سماه )�سالة �لطاقة �لق�سوى لكمال �لج�سام( و�لتي تاأ�س�ست باأمارة �ل�سارقة مبوجب رخ�سة 
تنازل   : �خرى  تعديالت   ، بال�سارقة  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئرة  من  �ل�سادرة   )788781( رقم 
�ساحب �لرخ�سة لآخر ، ��سافة ن�ساط من )نادي كمال �أج�سام( �إىل )نادي كمال �أج�سام لياقة بدنيه 
للن�ساء( وعمالبن�س �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 
يف �سان �لكاتب �لعدل. فقد �قت�سى ن�سر هذ� �لعالن للعلم و�نه �سوف يتم �لت�سديق  على �لجر�ء 
�مل�سار �ليه بعد ��سبوعني من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عر��س حيال ذلك عليه مر�جعة 

مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية.
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات  

70408

العدد 13696 بتاريخ 2022/11/12 
تنازل/ بيع

MOJAU_2022- 0100595 رقم املعاملة
�لبيع  يف  يرغب  �جلن�سية  باك�ستاين  خان،  ن�سري  خان  �سبري  �ل�سيد/  باأن  للجميع  معلوما  ليكن 
�جلن�سية   - وحيد  غالم  �لدين  �ل�سيد/جالل  �ىل  50% وذلك  �لبالغه  ح�سته  كامل  عن  و�لتنازل 
باك�ستان، و �ل�سيد/جميد �هلل غالم ح�سني - باك�ستاين �جلن�سية - يرغب يف �لبيع و�لتنازل عن كامل 
ح�سته �لبالغة 50% وذلك �ىل �ل�سيد / جالل �لدين غالم وحيد - �جلن�سية باك�ستان يف �لرخ�سة 
�مل�سماة )ور�سة �ملجرة �لزرقاء ل�سالح �ل�سيار�ت( و�لتي تاأ�س�ست باأمارة �ل�سارقة مبوجب رخ�سة رقم 
�أخرى : خروج �سركاء و  بال�سارقة، تعديالت  �لتنميه �لقت�سادية  )795278( �ل�سادرة من د�ئرة 
�ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي  �آخر، تغيري وكيل خدمات. وعمالبن�س  دخول 
رقم )4( ل�سنة 2013 يف �سان �لكاتب �لعدل. فقد �قت�سى ن�سر هذ� �لعالن للعلم و�نه �سوف يتم 
�لت�سديق  على �لجر�ء �مل�سار �ليه بعد ��سبوعني من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عر��س حيال 

ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية.
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات  

70535

العدد 13696 بتاريخ 2022/11/12 
تنازل/ بيع

�إعالن بالن�سر 
ليكن معلوما للجميع باأن �ل�سيد / ر��سد عي�سي حممد عي�سي �ملري �جلن�سية : �لمار�ت 
يرغب يف �لبيع �لتنازل عن كامل ح�سته �لبالغه 100% ل�سالح �ل�سيد/ ر�كي�س با�سابا 
- �جلن�سية : �لهند يف �لرخ�سة �مل�سماه )�سالون �لركن �لهادي للحلقة( �سادرة من د�ئرة 
�ل�سكل  تغيري   : �خري  تعديالت   )735028( بالرقم  �ل�سارقة  يف  �لقت�سادية  �لتنمية 

�لقانوين من موؤ�س�سة فردية �يل وكيل خدمات. 
وعمالبن�س �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 
يف �سان �لكاتب �لعدل. فقد �قت�سى ن�سر هذ� �لعالن للعلم و�نه �سوف يتم �لت�سديق  على 
�لجر�ء �مل�سار �ليه بعد ��سبوعني من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عر��س حيال ذلك 

عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية.
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات  

70555

العدد 13696 بتاريخ 2022/11/12 
اإعلن مدعى عليه بالن�صر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�صارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(    مدين   SHCFICIREA2022 /0007825 يف  الدعوى رقم

�إىل �ملدعي عليه : �وي�س فقري حممد - جمهول حمل �لإقامة  
نعلمكم �أن �ملدعية �أجرة �ل�سارقة )ذ م م( قد �أقامت �لدعوى �ملذكورة �أعاله ويطالب فيها بالتي : 
تلتم�س �إد�رة ق�سايا �لدولة بوز�رة �لعدل وبالنيابة عن �ملدعية )�جرة �ل�سارقة( من �ملحكمة �ملوقرة 
بناء على ما تقدم وملا تر�ه عد�لتكم �حلكم لها بالآتي :  �أول : قيد�لدعوى وحتديد موعد لنظرها 
و�إعالن �ملدعى عليه. ثانيا : �لز�م �ملدعى عليه ب�سد�د مبلغ وقدره )20284.42 درهم( ع�سرون 
�لفا ومائتان و�ربعة وثمانون درهم و�ثنان و�ربعون فل�سا ، و�لفائدة �لقانونية بو�قع %12 من تاريخ 
�ملطالبة �لق�سائية وحتى تاريخ �ل�سد�د �لتام.  �نت مكلف باحل�سور بجل�سة 2022/11/22 �أمام 
مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة �ل�سارقة �لإحتادية �ملحكمة �لإبتد�ئية �ملدنية - مكتب رقم )مكتب مدير 
�لدعوى( �سخ�سيا �و بو��سطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جو�بية على �لدعوى مرفقا بها كافة 
�مل�ستند�ت وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�سرة �يام من تاريخ �لن�سر وذلك للنظر يف �لدعوى �ملذكور 

رقمها �عاله - بو�سفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2022/11/8

مكتب اخلدمات الق�صائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70522 العدد 13696 بتاريخ 2022/11/12 
اإعلن يف الق�صية التنفيذية بالن�صر 

)جزئي(    مدين   AJCEXCIREA2022 /0004310 اإخطار دفع يف  الق�صية رقم
�إىل �ملحكوم عليه : �إياد ح�سني فرحات �لطويل  

حيث �نه  قد �سدر �حلكم �ملرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح �ملدعي  
�ملنفذ ربيع حممد مرزوق �حلالمى �لكتبي - �جلن�سية �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة

يف �لق�سية �مل�سار �ليها �أعاله. 
ومبا �أن �ملحكوم له �ملذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم �ملذكور ودفع �لر�سم �ملحدد لذلك ، ومبا 

�ن �حلكم �ملطلوب  تنفيذه كالآتي : �ملجموع �لكلي �سامال �لر�سوم و�مل�ساريف : 91042.0 
لذلك �نت مكلف بتنفيذ ما جاء يف �ل�سند �لتنفيذي �مل�سار �ليه �أعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ �إعالنك / �إعالنكم بهذ� �لإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن �ملحكمة �ستتخذ 

بحقك �إجر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي �ملقررة قانونا.  
حمكمة عجمان االإحتادية 
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70608 العدد 13696 بتاريخ 2022/11/12 
اإعلن منفذ �صده بالن�صر 

حمكمة ال�صارقة االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - �صالون جنة الفردو�س لل�صيدات  
)جزئي(  عمايل   SHCEXCILABMIN2021 اإخطار دفع يف الق�صية رقم 0002180/ 

�إىل �ملحكوم عليه : �سالون جنة �لفردو�س لل�سيد�ت 
حيث �نه بتاريخ قد �سدر �حلكم �ملرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح �ملدعي 

�ملنفذ رخ�سانه بروين عبد�لرب 
يف �لق�سية �مل�سار �ليها �أعاله 

�أن �ملحكوم له �ملذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم �ملذكور ودفع �لر�سم �ملحدد لذلك ،  ومبا 
ومبا �ن �حلكم �ملطلوب تنفيذه كالآتي : 

�ملجموع �لكلي �سامال �لر�سوم و�مل�ساريف 13813 درهم
لذلك �نت مكلف بتنفيذ ما جاء يف �ل�سند �لتنفيذي �مل�سار �ليه �أعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ �إعالنك / �إعالنكم بهذ� �لإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن �ملحكمة �ستتخذ 

بحقك �إجر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي �ملقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535

العدد 13696 بتاريخ 2022/11/12 
انـــــــــــــذار    

رقم املحرر )372163/1/2022(
بيانات منذر : بن حم �لعقارية )�س ذ م م( رخ�سة جتارية رقم 519661

وثيقة   ، وكيل   : �لعالقة   ،  784199514806415  : رق��م  هوية   ، �جلن�سية  �ليمن   - �لعامري  �سامل  على  عبد�هلل   : �ملنذر  ممثل  بيانات 
�لإنابة : 2055013653

بيانات منذر �ليه : جنم �مل�ستقبل لال�سقف و�ل�سباغ - �س ذ م م - رخ�سة جتارية رقم : 594470 
مو�سوع �لإنذ�ر : �إنذ�ر تكليف بالوفاء بالأجرة

حيثيات �لإنذ�ر : �ملو�سوع
مبوجب عقد �إيجار موؤرخ يف 2022/7/19 ي�ستاأجر �ملنذر �إليه من �ملنذر ما هو عبارة عن مكتب نظري قيمة �إيجارية قدرها 41،275 درهم 

)و�حد و�أربعون �ألفا ومئتان وخم�سة و�سبعون درهما( ملدة �سنة تدفع وفقاً للثابت بعقد �لإيجار
ملا كان ما تقدم وكان �ملنذر �إليه مل يقم ب�سد�د �لقيمة �لإيجارية و�ملتوجب عليه دفعها �إ�ستناد�ً للقانون رقم )26( ل�سنة 2007 ب�ساأن �إيجار 
�لأماكن وتنظيم �لعالقة �لإيجارية بني �ملوؤجرين و�مل�ستاأجرين باملادة “19”، لذلك فاإن �ملنذر يهيب باملنذر �إليه وينبه عليه ب�سرورة �سرعة 
�سد�د �لقيمة �لإيجارية �ملتاأخرة وقدرها 10،320 درهم وذلك خالل �أ�سبوع من تاريخ �لإعالن بهذ� �لإنذ�ر. و�ل �سوف ي�سطر �ملنذر �إىل �للجوء 
�إىل جلنة ف�س �ملنازعات �لإيجاريه لإقامة دعوى �سد �ملنذر �إليه باإخالءه من �ملكان �مل�ستاأجر وت�سليمها للمنذر خاليه من �ل�سو�غل و�لأ�سخا�س 

مع �إلز�مه ب�سد�د �لقيمة �لإيجاريه �ملتاأخره وذلك حتى تاريخ �لت�سليم مع �إلز�مه بتقدمي بر�ءة ذمة من هيئة �لكهرباء و�ملياه.
�آلف  )ع�سرة  دره��م   10،320 وقدرها  �ملتاأخرة  �لإيجارية  �لقيمة  �س�د�د  �سرعة  ب�سرورة  �إليه  �ملنذر  على  �ملنذر  ينبه    ، علي�ه  بن�اء   : �ملطالبة 
�إحتو�ه ونفاذ مفعوله قانوناً مع حفظ  للعلم مبا  .. وهذ�  �لإن��ذ�ر  �لإع��الن بهذ�  تاريخ  . من  �أ�سبوع  وثالثمئة وع�سرون درهما( وذلك خالل 
905 - رق��م مكاين  ب��ور �سعيد - بناية �لحت��اد - مكتب رق��م  �إل��ي��ه.  عنو�ن �لتبليغ : �لعنو�ن / دب��ي -  كافة حقوق �ملنذر �لأخ��رى قبل �ملنذر 

رقم 0508400797 هاتف   -  3234793883
يتعهد �ملنذر باأخطار �ملنذر �إليه

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70533

العدد 13696 بتاريخ 2022/11/12 
اإعلن بالن�صر

رقم )2022/151492(
�ملنذر : ح�سني �إ�سماعيل �إبر�هيم - بوكالة �ملحامية/ قمر�سالح �سامل �لك�سادي

�سد / �ملخطر �إليها : ميد �ي�ست كاترو�ي - ذ.م.م
�ملو�سوع : طلب �إعالن بالن�سر يف �لإخطار �لعدىل حمرررقم 2022/1/349319 �لطو�ربتاريخ 27/10/2022

حيث �أنه بتاريخ 27/10/2022 مت �لت�سديق على �لإنذ�ر �لعديل �لو�رد بياناته �أعالة و بتاريخ 3/11/2022 
تعذر �لإعالن بالإنذ�ر �لعديل وهذ� ما �أ�ستوجب �لتحري عن �لرخ�سة �لتجارية �خلا�سة باملخطر �إليها وبالتحري 
�أرقام  �أو  عناوين  �أية  يتبني  مل  �لقت�سادي  �ل�سجل  نظام  من   09/11/2022 بتاريخ  �لتجارية  �لرخ�سة  عن 

تو��سل جديدة وتبني �ن �لرخ�سة منتهية وغري جمددة.
47،000 درهم )�سبعة  �ملبلغ �ملر�سد يف ذمتها وقدره  �إليها ب�سرورة �سد�د  �ملنذر  �ملنذر ينذر  ، فاإن  بناء� عليه 
�تخاذ كافة  �إىل  �ملنذر  و�إل �سي�سطر   ، �لإن���ذ�ر  تاريخ تبليغها بهذ�  �أي��ام من  �أل��ف دره��م( خ��الل خم�سة  و�أرب��ع��ون 
وحتميلها  �لقانونية  �لفائدة  مع  �ملبلغ  ب�سد�د  ق�سائيا  ملطالبتها  �إليها  �ملنذر  �سد  �لالزمة  �لقانونية  �لإج��ر�ء�ت 

�لر�سوم و�مل�سروفات �لق�سائية و�أتعاب �ملحاماة.
وكيل وكيل املنذرة �صعد 

حممد زين العابدين اأبواخلري

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70608

العدد 13696 بتاريخ 2022/11/12 
اإعلن اإنذار عديل بالن�صر

رقم )151459/2022(
�ملنذر : مكتب عبد�لرحمن �حمد للمحاماة و�ل�ست�سار�ت �لقانونية

�ملنذر �ليه : �مل مزيد غز�ى مزيد �ملطريي.
�لوقائع

- حيث �نه قد مت ت�سجيل �لنذ�ر �لعديل رقم 2022/1/85894 بتاريخ 2022/4/1 �سد �ملنذر �ليها : 
�مل مزيد غز�ى مزيد �ملطريي

- وقد مت ورود �فادة �عالن �ر�مك�س بتاريخ 2022/4/5 بتعذر �لعالن حيث �نه مت طرق �لباب ومل يفتح 
�حد وبالت�سال باملطلوب �عالنها ل ترد.

- وبتاريخ 2022/11/2 مت تقدمي طلب حتري عن �ملنذر �ليها وقد مت ��ستالم �فادة �لتحري ول يوجد بها 
عنو�ن �و رقم هاتف جديد.

ل�ذلك ،  فاأن �ملنذر ينذر �ملنذر �ليها ب�سرعة �سد�د مبلغ 50،000 درهم قيمة �تعاب �ملحاماة وذلك خالل مدة 
�ق�ساها خم�سة �يام عمل من تاريخه و�ل �سن�سطر ��سفني �ىل �تخاذ كافة �لجر�ء�ت �لقانونية �سدكم عن عدم 

�لتز�مكم بدقع �ملبلغ �ملذكور �عاله.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70021

العدد 13696 بتاريخ 2022/11/12 
اعلن حكم بالن�صر 

يف  الدعوى 1793/2022/16 جتاري جزئي 
�ملنظورة يف : �لد�ئرة �جلزئية �لتجارية �لثالثة رقم 13     

مو�سوع �لدعوى : �لز�م �ملدعى عليها بان ت�سدد للمدعية مبلغ 513669 درهم )خم�سمائة وثالثة ع�سر �لفا 
 �ستمائة ت�سعة و�ستون درهما( و�لفائدة �لقانونية بو�قع 5% من تاريخ �إقامة �لدعوى وحتى متام �ل�سد�د.

�ملدعي  : بالنيت لال�سرد�د �ل�سريبي - �س ذ م م  
عنو�نه : دبي - بردبي - �خلليج �لتجاري - برج وي�ست بريي 1 - �لطابق �لر�بع - مكتب 401  

�ملطلوب �إعالنه : 1 - رويال دي �ف ��س للتجارة �س ذ م م - �سفته : مدعي عليه 
2022/11/3 يف مادة جتارية  بتاريخ  �ملنعقدة  �ملحكمة حكمت بجل�ستها  بان  نعلنكم   : �لإع��الن  مو�سوع 
�لفا  ع�سر  وثالثة  خم�سمائة   513669 وق��دره  مبلغ  �ملدعية  �ىل  ت��وؤدي  �ن  عليها  �ملدعى  �ل��ز�م  �نتهائية 
�ستمائة ت�سعة و�ستون درهما و�لفائدة �لقانونية بو�قع 5% �سنويا من 2022/9/9 وحتى متام �ل�سد�د 
لال�ستئناف  قابال  �حل�سوري  مبثابة  حكما  �ملحاماة.  �تعاب  مقابل  دره��م  وخم�سمائة  �مل�ساريف  و�لزمتها 
خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�سر هذ� �لعالن �سدر با�سم �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن 

ر��سد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70197 العدد 13696 بتاريخ 2022/11/12 

اعلن بالن�صر 
يف الدعوى رقم 1758/2022/11 مدين جزئي 

�ملنظورة يف : د�ئرة �إد�رة �لدعوى �لتا�سعة رقم 412 
مو�سوع �لدعوى : دعوى مطالبة بالز�م �ملدعي عليهما ت�سامنا وت�سامما بان يوؤديا للمدعي مبلغ )296910( مائتان و�ست 
وت�سعون �لف وت�سعمائة وع�سرة در�هم مع �لتعوي�س عن �ل�سر�ر �ملادية و�ملعنوية �لتي حلقت باملدعي من جر�ء بالإ�سافة 
 �ىل �لفائدة �لقانونية بو�قع 12% من تاريخ �ملطالبة وحتى �ل�سد�د �لتام و�لر�سوم و�مل�ساريف ومقابل �تعاب �ملحاماة. 
�إم��ارة عجمان - �جلرف - عجمان - �سارع  �ملدعى : �سركة �لهام�سا جينري�ل تريدينج - م م ح - عنو�نه : �لإم��ار�ت - 

�لق�سي�س - مبنى بر�ستيج 8 - �سقة �لطابق 7 �سقة رقم 703   وميثله : لبنى وليد حممد طمليه  
�ملطلوب �إعالنه : 1- بينود كومار ياد�ف  - �سفته : مدعى عليه 

بان  �ملدعي عليهما ت�سامنا وت�سامما  بالز�م  �لدعوى ومو�سوعها   دعوى مطالبة  �أق��ام عليك���  �لإع��الن : قد  مو�سوع 
يوؤديا للمدعي مبلغ )296910( مائتان و�ست وت�سعون �لف وت�سعمائة وع�سرة در�هم مع �لتعوي�س عن �ل�سر�ر �ملادية 
و�ملعنوية �لتي حلقت باملدعي من جر�ء بالإ�سافة �ىل �لفائدة �لقانونية بو�قع 12% من تاريخ �ملطالبة وحتى �ل�سد�د 
�ل�ساعة   2022/11/14 �ملو�فق  �لإثنني  يوم  لها جل�سة  وح��ددت  �ملحاماة.  �تعاب  ومقابل  و�مل�ساريف  و�لر�سوم  �لتام 
9.00 �سباحا يف قاعة �لتقا�سي عن بعد لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل. 
رئي�س ال�صعبة

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

70392

العدد 13696 بتاريخ 2022/11/12 
اعلن بالن�صر 

يف املنازعة رقم 5171/2022/461 نزاع حمدد القيمة 
�ملنظورة يف : �لت�سوية �لودية للمنازعات �لر�بعة ع�سر رقم 763 

مو�سوع �ملنازعة : �لز�م �ملتنازع �سدها مبلغ وقدره 50،000 درهم )خم�سون �لف درهم( و�لفائدة �لقانونية 5% من 
تاريخ �ل�ستحقاق يف 2022/4/20 وحتى �ل�سد�د �لتام ، مع �لز�مها بتعوي�س �ملتنازع بقيمة مبلغ وقدره 10،000 

درهم وذلك تعوي�س عن �ل�سر�ر �ملادية و�ملعنوية مع �لز�مها بالر�سوم و�مل�ساريف ومقابل �تعاب �ملحاماة. 
�ملتنازع : مكتب / عبد�لرحمن �حمد للمحاماة و�ل�ست�سار�ت �لقانونية - عنو�نه : �لإمار�ت - دبي - ديرة - بور�سعيد 
/ بناية دبي �لوطنية للتاأمني و�إعادة �لتاأمني  ، �لطابق �حلادي ع�سر - مكتب 1101 �ىل 1104 - مقابل ديرة �سيتي 

�سنر - وميثله : عبد�لرحمن �حمد عبد�هلل حممد  
�ملطلوب �إعالنه : عذر� بانو �سيخ �سهاب �لدين عبد�حلميد  - �سفته : متنازع �سده    

مو�سوع �لإعالن : قد �أقام عليك��� �لدعوى ومو�سوعها  �لز�م �ملتنازع �سدها مبلغ وقدره 50،000 درهم )خم�سون �لف 
2022/4/20 وحتى �ل�سد�د �لتام ، مع �لز�مها بتعوي�س  5% من تاريخ �ل�ستحقاق يف  درهم( و�لفائدة �لقانونية 
�ملتنازع بقيمة مبلغ وقدره 10،000 درهم وذلك تعوي�س عن �ل�سر�ر �ملادية و�ملعنوية مع �لز�مها بالر�سوم و�مل�ساريف 
قاعة  يف  �سباحا   9.00 �ل�ساعة   2022/11/22 �ملو�فق  �لثالثاء  ي��وم  جل�سة  لها  وح��ددت  �ملحاماة.  �تعاب  ومقابل 
�لتقا�سي عن بعد لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت 

للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل.
رئي�س ال�صعبة

حماكم دبي

الت�صويات   الودية 

70021

العدد 13696 بتاريخ 2022/11/12 
اعلن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

 يف التنفيذ رقم 13639/2022/253 تنفيذ �صيكات
�ملنظورة يف : د�ئرة �لتنفيذ �لتا�سعة رقم 230 

مو�سوع �لتنفيذ : �سعادة / قا�سي �لتنفيذ �ملحرم ،،، حتيه طيبة وبعد 
�ملو�سوع / حررت �ملنفذ �سدها / مروه ر��سد عزيز ر��سد �لبلو�سي - �جلن�سية �لإم��ار�ت عدد )1( �سيك ل�سالح �ملنفذ 
/ م�سرف �ل�سارقة �لإ�سالمي ، و�ملرتد لعدم كفاية �لر�سيد ، يوجد �سد�د جزئي من �ل�سيك مبلغ )175،225.68( 
و�ملبلغ �ملتبقي �ملطلوب �لتنفيذ عليه هو )389،963.00( درهم لذ� نطالب باملبلغ �ملتبقي من قيمة �ل�سيك �ملرجتع رقم 
 )000002( و�مل�سحوب على م�سرف �ل�سارقة �لإ�سالمي وتذيله بختم �ل�سيغة �لتنفيذية بق�سايا �ل�سيكات وقيد �لتنفيذ. 
طالب �لتنفيذ : م�سرف �ل�سارقة �لإ�سالمي عنو�نه : �لإمار�ت - �إمارة �ل�سارقة - �ل�سناعية 18 - �سارع مليحه - مبنى 

فرع م�سرف �ل�سارقة �لإ�سالمي - �سقة �لر�سي - �سركة ��سا�س �لعقارية  
�ملطلوب �إعالنه : مروه ر��سد عزيز ر��سد �لبلو�سي - �سفته : منفذ �سده   

مو�سوع �لإعالن : قد �أقام عليك��� �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �أعاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 401093 
�لتنفيذية بحقك يف حالة عدم  �ستبا�سر �لج��ر�ء�ت  �ملحكمة  �ملحكمة.  وعليه فان  �و خزينة  �لتنفيذ  دره��م �ىل طالب 

�للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن.

رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70535

العدد 13696 بتاريخ 2022/11/12 
اعلن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

 يف التنفيذ رقم 4210/2022/253 تنفيذ �صيكات
�ملنظورة يف : د�ئرة �لتنفيذ �لتا�سعة رقم 230 

مو�سوع �لتنفيذ : �ملطالبة بقيمة �ل�سيك �ملرجتع رقم )000307( و�ل�سادر عن بنك �بوظبي �لتجاري - 
بقيمة )981000( و�ملبلغ �لإجمايل بالر�سوم 986535 

�إم��ارة دبي - �جلمري� �لوىل - دبي - �سارع  طالب �لتنفيذ : ت�سيمادكو - م د م �س - عنو�نه : �لإم��ار�ت - 
جمري� - مبنى بناية و�ن جى �ل تي - �سقة �لطابق �خلام�س  

�ملطلوب �إعالنهما : 1- �بهاى جو�ساين فرييندر �سينغ - �سفته : منفذ �سده  
�سده    منفذ   : �سفته   - م  م  ذ  �س   - للتكنولوجيا  ديجيتال  ليف  �ى   -2

�أقام عليك��� �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �أعاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره  مو�سوع �لإعالن : قد 
�ملحكمة.  خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب  �ىل  درهم   922.070

وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر �لج��ر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 
يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن.

رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13696 بتاريخ 2022/11/12 
مذكرة اإعلن حكم بالن�صر 

�صادرة من حمكمة ال�صارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية
)جزئي(   جتاري   SHCFICIPOR2022 /0002140 يف  الدعوى رقم

�إىل : �ملحكوم عليه على عدنان م�سلم �لبي�ساين، �لعنو�ن : 9491682
نحيطكم علما باأنه بتاريخ 2022/06/20 قد حكمت عليك هذه �ملحكمة يف �لدعوى �ملذكورة 
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عربي ودويل

�سباقات مهمة ما زالت حمتدمة يف كال املجل�سني 

اجلمهوريون ال يزالون االأوفر حظا للفوز مبجل�س النواب

 ال�صني تخفف قيود مكافحة كوفيد اأمام الوافدين 

�ملناف�س  دي�سانتي�س،  رون  فلوريد� 
�ملحتمل  �ل��رئ��ي�����س��ي  �جل���م���ه���وري 
 ،2024 �ن���ت���خ���اب���ات  يف  ل���ر�م���ب 
�لدميقر�طي  �ملناف�س  بتفوقه على 

بنحو 20 نقطة مئوية.
وجترى �لنتخابات على 35 مقعد� 
مقاعد  وك����ل  �ل�����س��ي��وخ  يف جم��ل�����س 
جمل�س �لنو�ب �لبالغ عددها 435 
مقعد� ف�سال عن �أكرث من ثالثني 
�سباقا على منا�سب حكام �لوليات. 
و�ل��ق�����س��ي��ة �لأ���س��ا���س��ي��ة �ل��ت��ي تثقل 
كاهل �لدميقر�طيني هي �لت�سخم 
 8.2 بلغ  و�ل���ذي  �ملرتفع  �ل�سنوي 
ب��امل��ئ��ة، يف �أع���ل���ى م��ع��دل م��ن��ذ 40 

عاما.

�لدفع  يف  ن�سطا  دور�  ل��ع��ب  �ل���ذي 
خلو�س  ج��م��ه��وري��ني  مب��ر���س��ح��ني 
بقوة  يلمح  مما  �لكوجنر�س  �سباق 
ثالثا  �سباقا  خ��و���س��ه  �ح��ت��م��ال  �إىل 

على �لرئا�سة عام 2024.
وحقق �جلمهوريون �لن�سر يف ولية 
�أوهايو، حيث فاز �ملوؤلف جيه. دي. 
�ل�سيوخ،  جمل�س  يف  مبقعد  فان�س 
مقعد  على  بال�سيطرة  ليحتفظو� 
�لولية. لكن دوج ما�سريانو، وهو 
ب�سهولة  ُهزم  لر�مب،  �آخر  حليف 
يف �ل�سباق �إىل من�سب حاكم ولية 

بن�سلفانيا.
موؤ�س�سة  توقعت  ذل���ك،  غ�سون  يف 
�ن���ت���خ���اب حاكم  �إع��������ادة  �إدي���������س����ون 

•• �ألفاريتا-رويرتز

�سي�سيطر  م����ن  ب���ع���د  ي��ت�����س��ح  مل 
�لأمريكي  �ل�����س��ي��وخ  جم��ل�����س  ع��ل��ى 
ب��ي��ن��م��ا �ق�����رب �جل���م���ه���وري���ون من 
�لنو�ب  �لأغ��ل��ب��ي��ة يف جم��ل�����س  ن��ي��ل 
ي��وم �لأرب��ع��اء، بعد ي��وم من حتقيق 
من  �أف�����س��ل  �أد�ء  �ل��دمي��ق��ر�ط��ي��ني 
“موجة حمر�ء”  �ملتوقع وجتنبهم 
�نتخابات  يف  �جل���م���ه���وري���ني  م����ن 

�لتجديد �لن�سفي.
���س��ب��اق��ات جمل�س  ب��ع��د  ومل حت�����س��م 
�ل�سيوخ يف وليتي نيفاد� و�أريزونا، 
�ملقاعد  ����س���اغ���ل���و�  ي����ح����اول  ح���ي���ث 
مناف�سيهم  ���س��د  �ل��دمي��ق��ر�ط��ي��ون 
�آلف  وج������ود  م����ع  �جل���م���ه���وري���ني، 
قد  �لتي  �ملح�سوبة  غ��ري  �لأ���س��و�ت 

ي�ستغرق فرزها �أياما.
�ل�سيوخ  ي��وؤول م�سري جمل�س  وقد 
جورجيا  يف  �إع�����ادة  �ن��ت��خ��اب��ات  �إىل 
ل��ل��م��رة �ل��ث��ان��ي��ة خ���الل ع���ام���ني، �إذ 
ري�سري�س  �إدي�سون  موؤ�س�سة  توقعت 
�ملر�سح  ي���ح�������س���ل  �أل  �ل���ب���ح���ث���ي���ة 
�ل��دمي��ق��ر�ط��ي و�ل�����س��ن��ات��ور �حلايل 
�جلمهوري  ول  و�رن�����وك  ر�ف��اي��ي��ل 
هري�سل و�كر على ن�سبة 50 باملئة 
�لالزمة لتجنب �لإعادة يف �ل�ساد�س 

من دي�سمرب كانون �لأول.
وي���ق���رب �جل���م���ه���وري���ون م���ن نيل 

لن���ت���ز�ع  �ل����الزم����ة  م��ق��ع��د�   218
من  �لنو�ب  جمل�س  على  �ل�سيطرة 
�ل��دمي��ق��ر�ط��ي��ني، م��ع وج���ود 208 
وفقا  ح���وزت���ه���م،  يف  �لآن  م��ق��اع��د 

لتوقعات �إدي�سون ري�سري�س.
لكن حتليال �أجرته رويرز لتوقعات 
�لبارزة  �ل��ر�أي  ��ستطالعات  مر�كز 
غري �حلزبية يو�سح �أن 23 �سباقا 
�ل�سباقات �لأكرث  53 من  من بني 
بحلول  ب��ع��د  ت��ن��اف�����س��ي��ة مل حت�����س��م 
ي��وم �لأرب��ع��اء، مما يزيد  بعد ظهر 
�لنهائية  �لنتيجة  بقاء  �ح��ت��م��الت 

غري معروفة لبع�س �لوقت.
�ل�سئيلة  �لأغ�����ل�����ب�����ي�����ة  وح������ت������ى 
�ست�سمح  �ل�������ن�������و�ب  جم����ل���������س  يف 
ب��ال��ت�����س��ي��ي��ق على  ل��ل��ج��م��ه��وري��ني 
بايدن  ج��و  �ل��دمي��ق��ر�ط��ي  �لرئي�س 
�مل��ق��ب��ل��ني، بعرقلة  �ل��ع��ام��ني  خ���الل 
قد  حتقيقات  و�إط��الق  �لت�سريعات 

تكون م�سرة �سيا�سيا.
وت����ع����ه����د ب�����اي�����دن خ�������الل م����وؤمت����ر 
بالعمل  �لأب��ي�����س  بالبيت  �سحفي 
يتفهم  �إن��ه  وق��ال  م��ع �جلمهوريني 
�أمل  بخيبة  م�سابون  �لناخبني  �أن 
على �لرغم من �أد�ء �لدميقر�طيني 

�لتناف�سي �ملفاجئ.
�ل�سعب  �أو���س��ح  “لقد  ب��اي��دن  وق��ال 
�لأم���ري���ك���ي، ع��ل��ى م���ا �أع���ت���ق���د، �أنه 
�جلمهوريون  ي���ك���ون  �أن  ي���ت���وق���ع 

مز�عم  �جل��م��ه��وري��ني  �مل��ر���س��ح��ني 
�لرئا�سية  �لنتخابات  ب��اأن  ت��ر�م��ب 

لعام 2020 قد “�ُسرقت«.
وقال بايدن “كان يوما جيد�، على 

ما �أعتقد، للدميقر�طية«.
�رتكاب  م��ن  خم����اوف  تتحقق  ومل 
�ليمني  م����ن  �لق���������ر�ع  م���ر�ق���ب���ي 
�إثارتهم  �أو  عنف  �أع��م��ال  �ملتطرف 
�لت�سويت.  م��ر�ك��ز  يف  ����س��ط��ر�ب��ات 
رئي�سة  �إي�������س���ريل،  ج���ني  وق���ال���ت 
وك���ال���ة �لأم�����ن �ل�����س��ي��رب�ين و�أم����ن 
�إنها مل  �لبنية �لتحتية �لأمريكية، 
�أي نظام  �أي دليل على �خ��ر�ق  تر 

ت�سويت.

* فوز الدميقراطيني
 يف بن�سلفانيا

من �ساأن �سيطرة �جلمهوريني على 
جمل�س �ل�سيوخ �أن متنحهم �سلطة 
للمنا�سب  ب���اي���دن  م��ر���س��ح��ي  م��ن��ع 
فوز  يف  لكن  و�لإد�ري����ة.  �لق�سائية 
�نتزع  ل���ل���دمي���ق���ر�ط���ي���ني،  ح���ا����س���م 
ي�سيطر  م��ق��ع��د�  ف���ي���رم���ان  ج����ون 
جمل�س  يف  �جل���م���ه���وري���ون  ع��ل��ي��ه 
بن�سلفانيا ملحقا  ولية  �ل�سيوخ يف 
�ل�سهري  �ملتقاعد  باجلر�ح  �لهزمية 
تر�مب  م���ن  �مل����دع����وم  �أوز  حم��م��د 
�لحتفاظ  يف  حزبه  فر�س  ومعزز� 

بال�سيطرة على �ملجل�س.

م�ستعدين للعمل معي �أي�سا”. كما 
رئا�سية  ل��ولي��ة  �لر�سح  نيته  �أك��د 
قال  لكنه   2024 ع��ام  يف  ج��دي��دة 
�إن�����ه ���س��ي��ت��خ��ذ �ل���ق���ر�ر �ل��ن��ه��ائ��ي يف 
يتمكن  ومل  �مل��ق��ب��ل.  �ل���ع���ام  �أو�ئ������ل 
�لن�سر  حتقيق  م��ن  �جل��م��ه��وري��ون 
�ل�ساحق �لذي �سعو� �إليه، �إذ تفادى 
�لفادحة  �لهزمية  �لدميقر�طيون 
�لن�سفي  �ل��ت��ج��دي��د  �ن��ت��خ��اب��ات  يف 
�لتي غالبا ما تع�سف بالرئي�س �أيا 

كان �حلزب �لذي ينتمي �إليه.
�لناخبني  �أن  �إىل  �ل��ن��ت��ائ��ج  وت�����س��ري 
�لقت�ساد  ب�سبب  ب��اي��دن  يعاقبون 
�حلاد،  �لت�سخم  م��ن  ي��ع��اين  �ل���ذي 
م�ساعي  �أي�����س��ا  ي��ع��ار���س��ون  ب��ي��ن��م��ا 
�لإجها�س  حل��ظ��ر  �جل���م���ه���وري���ني 
�ل�����س��ك��وك يف ع��م��ل��ي��ة فرز  و�إث��������ارة 

�لأ�سو�ت يف �لبالد.
لبع�س  �ل�سعيف  �لأد�ء  يعك�س  كما 
دونالد  م��ن  �مل��دع��وم��ني  �ملر�سحني 
�لرغبة  ت��ر�م��ب، مب��ن فيهم و�ك���ر، 
�لتي  مثل  فو�سى  وق���وع  جتنب  يف 
�سببها �لرئي�س �جلمهوري �ل�سابق، 
مم��ا ي��ث��ري ت�����س��اوؤلت ح���ول جدوى 
ت��ر���س��ح��ه �مل��ح��ت��م��ل ل��ل��رئ��ا���س��ة عام 

.2024
و�سّور بايدن �نتخابات يوم �لثالثاء 
للدميقر�طية  �خ��ت��ب��ار  �أن���ه���ا  ع��ل��ى 
�لأمريكية يف وقت تبنى فيه مئات 

•• بكني-�أ ف ب

�جلمعة  �أم���������س  �ل�������س���ني  �أع���ل���ن���ت 
�إجر�ء�ت مكافحة كوفيد- تخفيف 
�حل���ج���ر  م�������دة  خ���ف�������س  م�����ع   19
ع�سرة  م����ن  ل���ل���و�ف���دي���ن  �ل�����س��ح��ي 
�لإغ���الق  و�إل���غ���اء  ثمانية  �ىل  �أي����ام 
�ملفاجئ مل�سار�ت طري�ن �أمام بع�س 

�لرحالت �جلوية.
ه���ذه �ل���دول���ة �لآ���س��ي��وي��ة ه���ي �آخر 
�سحية  �سيا�سة  على  يبقي  �قت�ساد 
تبقى  �ل��ف��ريو���س.  ملكافحة  م�سددة 
غالبية  �أم��������ام  م��غ��ل��ق��ة  ح�����دوده�����ا 
�ل�سني  تطبق  �لأج���ان���ب.  �ل��رع��اي��ا 
�لتي  كوفيد”  “�سفر  ���س��ي��ا���س��ة 
مدن  �أو  �أح����ي����اء  �إغ������الق  ت��ت�����س��م��ن 
�إ�سابات،  ظ��ه��ور  مب��ج��ّرد  بكاملها 
�أو  �لنطاق  و��سعة  و�إج��ر�ء فحو�س 
�لذين ثبتت  �لأ�سخا�س  حتى عزل 
�لقادمني  و�مل�����س��اف��ري��ن  �إ���س��اب��ت��ه��م 
م��ن �خل���ارج. ول��ك��ن ه��ذه �ل�سيا�سة 
ت��رك تد�عيات كربى  �مل��رن��ة  غ��ري 
و�سال�سل  �ل�سيني  �لقت�ساد  على 
�لم������د�د�ت �ل��ع��امل��ي��ة وح��رك��ة تنقل 

�ل�سينيني و�لجانب.
�لتلفزيون  ن�������س���ره���ا  م����ذك����رة  يف 
�لر�سمي، قالت �حلكومة �ن �للجنة 
�لتي  �ل�سيا�سي  للمكتب  �ل��د�ئ��م��ة 
حت��ظ��ى ب��ن��ف��وذ و����س��ع و�مل��وؤل��ف��ة من 
�خلمي�س  �جتمعت  �أ�سخا�س  �سبعة 

لقر�ر تخفيف �لقيود.
وجاء فيها �أي�سا �نه �سيظل مطلوبا 
ل�ستة  �خل�������س���وع  �ل����و�ف����دي����ن  م����ن 

�لفريو�س  ع��ن  للك�سف  فحو�سات 
خالل  ب���اخل���روج  ل��ه��م  ي�سمح  ول���ن 
�لأي�������ام �ل��ث��م��ان��ي��ة. و�أ����س���اف���ت �أن���ه 
���س��ي��ط��ل��ب م����ن �مل�������س���اف���ري���ن فقط 
�إظهار �ختبار �لك�سف عن كوفيد يف 
غ�سون 48 �ساعة قبل �ل�سعود �ىل 
�لطائرة �ملتوجهة لل�سني، بدل من 

فح�سني حاليا.
�لقو�عد  حت���دد  ج���دي���د،  ت��ط��ور  يف 
�جلديدة “رجال �لأعمال �ملهمني” 
كاأمثلة  �لريا�سية”  و”�ملجموعات 
بعدم  ل��ه��ا  ي�سمح  جم��م��وع��ات  ع��ل��ى 
ل����زوم �حل��ج��ر �ل�����س��ح��ي ط��امل��ا بقي 
�آمنة  مغلقة”  “حلقة  يف  �أف��ر�ده��ا 

كل هذه �لجر�ء�ت �أعلن عنها بعد 
�جتماع �خلمي�س للمكتب �ل�سيا�سي 
�لذي  �ل�سيني  �ل�سيوعي  للحزب 
�لبالد  ق��ادة  �أعلى  من  �سبعة  ي�سم 

وبينهم �لرئي�س �سي جينبينغ.
وك����ان����و� �أع���ل���ن���و� ع����ن رغ���ب���ة بكني 
“�لثابتة” يف �حلفاظ على �سيا�سة 
���س��ف��ر ك��وف��ي��د، ل��ك��ن ه���ذ� ل مينع 

�إجر�ء تعديالت.
�ل�سينية  �ل�����س��ح��ة  وز�رة  و�أع��ل��ن��ت 
�إ�سابة   10،535 ع���ن  �جل��م��ع��ة 
جديدة يف �ل�ساعات �ل24 �ملا�سية 

غالبيتها بدون عو�ر�س.
وه������و رق������م �أع����ل����ى مم����ا ����س���ج���ل يف 

من �لفريو�س طو�ل مدة �إقامتهم.
�أي�����س��ا �جلمعة  �أع��ل��ن��ت �حل��ك��وم��ة 
�نتقاد�ت  �آل��ي��ة و�ج��ه��ت  �إل���غ���اء  ع��ن 
�إغالقا  ت��ف��ر���س  وك���ان���ت  ����س���دي���دة 
مفاجئا مل�سار�ت �لرحالت �إذ� ثبتت 
�لركاب  م��ن  معينة  ن�سبة  �إ���س��اب��ة 
�جلمعة  �إع��الن  ي�سكل  بالفريو�س. 
�مل�سافرين  م��ن  ل��ل��ع��دي��د  �ن��ف��ر�ج��ا 
�ل��ذي��ن ك��ان��و� ي��خ�����س��ون ح��ت��ى �لآن 
�للحظة  يف  رح���الت���ه���م  ت��ل��غ��ى  �أن 

�لأخرية.
عدة  �لنتظار  على  يرغمون  كانو� 
خارج  �أ���س��ه��ر،  ع��دة  حتى  �و  �أ�سابيع 

�ل�سني قبل �إيجاد رحلة.

�سديد  بخف�س  للمطالبة  �سغط 
�مل�ساعد�ت  وت��ق��ل��ي�����س  �لإن���ف���اق  يف 

لأوكر�نيا.
وع�������ادة م����ا ي��خ�����س��ر �حل������زب �ل����ذي 
�ل��ب��ي��ت �لأب��ي�����س م��ق��اع��د يف  ي�سغل 
�لنتخابات يف منت�سف فرة ولية 
�أربع  مدتها  �لتي  �لأوىل  �لرئي�س 
ب��اي��دن م��ن �سعف  �سنو�ت، وي��ع��اين 

معدلت �لتاأييد �ل�سعبي.
وت����ر�ج����ع����ت م�����وؤ������س�����ر�ت �لأ����س���ه���م 
�لأمريكية �إذ �أثرت حالة �ل�سبابية 

على معنويات �ملتعاملني.

* نتائج متباينة لرتامب
لر�مب  بالن�سبة  �لنتائج  تباينت 

وكان للدميقر�طيني �أي�سا ن�سيبهم 
ممثل  �ع�����رف  �إذ  �لإح���������ر�ج،  م���ن 
ب��ات��ري��ك مالوين،  ���س��ون  ن��ي��وي��ورك 
بال�سعي  �مل��ك��ل��ف��ة  �ل��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����س 
يف  �لدميقر�طيني  �نتخاب  لإع���ادة 

جمل�س �لنو�ب، بخ�سارة �سباقه.
�أي  على  �جلمهوريون  �سيطر  و�إذ� 
يخططون  ف��اإن��ه��م  �ملجل�سني،  م��ن 
بر�مج  تكاليف  خف�س  �إىل  لل�سعي 
�لجتماعي  �ل�����س��م��ان  �أم����ان  �سبكة 
و�ل������رع������اي������ة �ل���������س����ح����ي����ة وج���ع���ل 
يف  �سنها  مت  �سريبية  تخفي�سات 

عام 2017 د�ئمة.
كما ميكنهم �أي�سا ��ستخد�م حتديد 
كورقة  �لحت�������ادي  ل��ل��دي��ن  ���س��ق��ف 

�أقل  يبقى  لكنه  �ملا�سية  �لأ�سابيع 
مقارنة مع غالبية دول �لعامل.

كوفيد  ���س��ف��ر  ���س��ي��ا���س��ة  ك���ان���ت  �إذ� 
معنويات  على  ب�سدة  بثقلها  �أل��ق��ت 
�ل�سينيني فانها �سمحت بدون �سك 

باحلد ب�سكل كبري من �لإ�سابات.
وف�����اة   5200 ح��������و�يل  ����س���ج���ل���ت 
�حل�سيلة  بح�سب  �ل�سني  يف  فقط 
�لر�سمية خالل �لوباء، مقابل �أكرث 

من مليون يف �لوليات �ملتحدة.
��ستياء  ت��ث��ري  �ل�سيا�سة  ه���ذه  ل��ك��ن 
�و حتى  �ل�����س��ع��ب،  ل����دى  م���ت���ز�ي���د� 

تظاهر�ت متفرقة.
�لق��ت�����س��ادي��ة كبرية  و�ل��ت��د�ع��ي��ات 
باتو�  �ملحللني  غالبية  �ن  ح��د  �ىل 
يعتربون �نه من �مل�ستحيل لل�سني 
�ن تبلغ هدفها بتحقيق منو بن�سبة 

“حو�يل %5،5” عام 2022.
�ل�����س��ل��ط��ة يف موقف  ف����ان  ب��ال��ت��ايل 
ن�سرت  �ل���ت���ي  و�مل����ذك����رة  ح�����س��ا���س، 
عدة  �ىل  �أي�������س���ا  ت���دع���و  �جل���م���ع���ة 

�جر�ء�ت تخفيف �أخرى.
م�سدد”  ب�������س���ك���ل  “متنع  ف����ه����ي 
�و لفرة  وق���ائ���ي  ب�����س��ك��ل  �لغ�����الق 
ط��وي��ل��ة و�غ����الق �مل���د�ر����س �ل���ذي ل 
�و حتى  �ل�����س��ل��ط��ات  ع��ل��ي��ه  ت���و�ف���ق 
�حللول �جلاهزة �لتي تطبق ب�سكل 

ع�سو�ئي.
“ت�سريع”  �ىل  �أي�سا  �ملذكرة  تدعو 
ع��م��ل��ي��ات �ل��ت��ل��ق��ي��ح ���س��د ك��وف��ي��د يف 
�مل�سنني  ل���دى  �ل�����س��ني وخ�����س��و���س��ا 
�لذين يرددون �أحيانا وكذلك �ىل 

تعزيز خمزونات عالجات كوفيد.

 لوال يتوجه اإىل م�صر 
للم�صاركة يف كوب 27 

•• بر�زيليا-�أ ف ب

�ملنتخب  �لرب�زيلي  �لرئي�س  �أعلن 
�سيلفا  د�  ل����ول  �إي��ن��ا���س��ي��و  ل��وي�����س 
�لثنني  م�سر  �ىل  �سيتوجه  �أن���ه 
ل��ل��م�����س��ارك��ة يف م��وؤمت��ر ك���وب 27، 
�إىل �خل���ارج منذ  ل��ه  �أول رح��ل��ة  يف 
فوزه على �لرئي�س �ملنتهية وليته 

جايري بول�سونارو.
وقال لول خالل كلمة �ألقاها �أمام 
�إىل  “�ساأتوجه  ب��ر�زي��ل��ي��ا  يف  ن���و�ب 
حمادثات  �ساأجري  �لثنني.  م�سر 
م���ع زع���م���اء �ل���ع���امل يف ي���وم و�حد 
بول�سونارو يف  �أك��رث من حمادثات 
�لقادة  يحدد  ومل  �سنو�ت”.  �أرب��ع 

�لذين �سيلتقيهم يف �سرم �ل�سيخ.
وي���ب���د�أ ل���ول ولي��ت��ه �ل��ث��ال��ث��ة على 
يناير،  م��ن  �لأول  �ل��ب��الد يف  ر�أ����س 
 2003 م��ن  �ل��ب��الد  حكم  �أن  بعد 
“�أننا  ع��ل��ى  و����س���دد   .2010 �إىل 
مركز  �إىل  �ل������رب�زي������ل  ���س��ن��ع��ي��د 

�جليو�سيا�سة”.

اأقرباء �صريين اأبو عاقلة يطالبون االأمم املتحدة بالعدالة
•• جنيف-�أ ف ب

عاقلة  �أبو  �سريين  �لأمريكية  �لفل�سطينية  �ل�سحفية  �أق��ارب  �أكد   
ملحققي �لأمم �ملتحدة �خلمي�س �أنها ُقتلت عمد� يف �أيار-مايو �ملا�سي 
يف �إطار “حرب و��سعة” ت�سنها ��سر�ئيل �سد ممثلي و�سائل �لإعالم 
�لفل�سطينيني. و�سكلت ق�سية مقتل هذه �ل�سحفية �ملخ�سرمة يف 
قناة �جلزيرة بالر�سا�س يف 11 �أيار-مايو �أثناء تغطيتها لعملية 
�ملحتلة، وهي تعتمر خوذة  �لغربية  �ل�سفة  �إ�سر�ئيلية يف  ع�سكرية 
وترتدي �سرة و�قية من �لر�سا�س كتب عليها “�سحافة”، حمور 

جل�سة علنية نادرة يف �لأمم �ملتحدة يف جنيف.
لوكالة  �ل��ر�ح��ل��ة  �ل�سحفية  �سقيق  �ب��ن��ة  ع��اق��ل��ة  �أب���و  لينا  وق��ال��ت 
فر�ن�س بر�س بعد �لإدلء ب�سهادتها �أمام حمققي �لأمم �ملتحدة يف 

وتنظم  “تاريخية«.  حلظة  �أنها  معتربة  �لعد�لة”،  “نريد  جنيف 
جل�سات  م��ن  �لأوىل  �ل�سل�سلة  ه��ذه  �لث��ن��ني  منذ  �لتحقيق  جلنة 
هذه  �لتحقيق  جلنة  وك��ان��ت  ب�����س��دة.  �إ���س��ر�ئ��ي��ل  �نتقدتها  ��ستماع 
�لإ�سر�ئيلي  للنز�ع  �لعميقة  �لأ�سباب  يف  للنظر   2021 يف  �سكلت 

�لفل�سطيني.
�أنه ل �سك  �أبو عاقلة على  �إىل �ملحققني، �سددت لينا  ويف حديثها 
��ستهد�ف  “تعمدو�  �لإ�سر�ئيليني  �جل��ن��ود  �أن  يف  �إط��الق��ا  لديها 
هو  �لر�حلة  لل�سحافية  زميل  عنه  عرب  نف�سه  و�ل���ر�أي  عمتها”. 
علي �سمودي منتج �جلزيرة �لذي كان حا�سر� عند حدوث �إطالق 

�لنار.
“�لزي  ي��رت��دون  ك��ان��و�  �إن��ه��م  �ملتحدة  �لأمم  ملحققي  �سمودي  ق��ال 
يف  م�سلحون  هناك  يكن  مل  �أن��ه  على  م�سدد�  �لكامل”،  �ل�سحايف 

�أن  قبل  “ر�سا�سة �نفجرت يف �لهو�ء فجاأة”  �أن  �ملحيط. و�أ�ساف 
�أن ي�سرخ “تر�جعو�” وي�سعر بانفجار خلفه.

�أنها  �لو��سح  �أنه من  �أبو عاقلة  وتابع وهو يحمل �سورة ل�سريين 
“قتلت بدم بارد عمد�«.

�لأوىل  للمرة  �أيلول-�سبتمر  يف  �عرف  �لإ�سر�ئيلي  �جلي�س  وكان 
�أحد  بيد  قتلت  �ل�سحافية  ت��ك��ون  ب���اأن  قوي”  “�حتمال  ب��وج��ود 

جنوده.
و�أكدت لينا �أبو عاقلة لفر�ن�س بر�س �أن هذ� �لعر�ف �ملتاأخر مل 
“مل يعرفو� ب�سكل كامل باأنهم كانو� هم.  ي�سكل مو��ساة. وقالت 
“�أنهم ل يريدون حتى  معتربة  مل يعطونا ��سم �جلندي فعليا”، 

فتح حتقيق جنائي يف �لأمر«.
باأ�سرة  �لإ�سر�ئيلية  لل�سلطات  ممثل  �أي  يت�سل  مل  �أن��ه  و�أ�سافت 

�ل�سحافية منذ ت�سييع جثمانها يف 13 �أيار-مايو، يف جتمع �سهد 
يف بد�يته �سرب �ل�سرطة �ل�سر�ئيلية مل�ساركني فيه.

وطلبت �لأ�سرة �إجر�ء حتقيق م�ستقل.و�أكدت لينا �أبو عاقله �أن هذه 
�لق�سية “لي�ست حادثا منف�سال«.

بكر  �أب��و  نا�سر  �لفل�سطينيني  �ل�سحفيني  نقيب  �ل���ر�أي  وو�فقها 
�سحافًيا  خ��م�����س��ني  ن��ح��و  �إن  �مل��ت��ح��دة  �لأمم  مل��ح��ق��ق��ي  ق���ال  �ل����ذي 
�أي  حتميل  يتم  “مل  و�أن���ه   2000 �ل��ع��ام  منذ  قتلو�  فل�سطينًيا 

�سخ�س �مل�سوؤولية«.
و�أ�ساف �أن “�إ�سر�ئيل ت�ستهدف �ل�سحفيني �لفل�سطينيني يف �إطار 
وقال  و�إ�سكاتنا”.  �لفل�سطينية  �لأ���س��و�ت  خلنق  منهجية  �سيا�سة 
لالعتد�ء�ت  ف��ق��ط  نتعر�س  ل  فل�سطينيني  ك�سحفيني  “نحن 

و�لنتهاكات، بل حلرب و��سعة ت�سنها دولة �لحتالل«.

اإيران تتهم دواًل غربية بتعليم 
اإيرانيني على �صنع االأ�صلحة 

•• طهر�ن-�أ ف ب

�لعنف يف  بن�سر  �لغربية  �ل��دول  �لإي���ر�ين ع��دًد� من  �تهم وزي��ر �خلارجية 
�إير�ن من خالل تعليم �ملحتجني على �سنع �أ�سلحة وقنابل مولوتوف.

وقال �لوزير ح�سني �أمري عبد �للهيان “يف تناق�س مع ميثاق �لأمم �ملتحدة، 
�سلمية  �سعار�ت  ور�ء  �ملختبئة  �لغربية  �حلكومات  من  �سغري  عدد  ي�سجع 
على �لعنف ويعّلم )�ملتظاهرين( كيفية �سنع �أ�سلحة وزجاجات مولوتوف 

يف �إير�ن من خالل و�سائل �لتو��سل �لجتماعي وو�سائل �لإعالم«.
لالأمم  �ل��ع��ام  �لأم���ني  م��ع  �خلمي�س  م�ساء  هاتفياً  �للهيان  عبد  وحت���دث 
�ملتحدة �أنطونيو غوتريي�س، وُن�سرت مو�قفه على �ملوقع �لإلكروين لوز�رة 

�خلارجية.
رجال  مقتل  �إىل  “�أدت  �لغربية  �ل���دول  ه��ذه  ت�سرفات  �أن  �ل��وزي��ر  و�أك���د 
�سرطة و�نعد�م �لأمن يف �إير�ن، كما مهدت �لطريق لن�ساط تنظيم د�ع�س 
ت�سرين   26 بينهم طفالن، يف  �لأق��ل،  على  ا  �سخ�سً  13 ُقتل  �لإرهابي”. 
�إي��ر�ن، يف هجوم تبناه  �لأول/�أكتوبر، يف �سريح �سيعي يف �سري�ز يف جنوب 

تنظيم )د�ع�س(.
�إي��ر�ن موجة �حتجاجات منذ نحو  وجاء �لهجوم على �سري�ز بينما ت�سهد 
�سهرين �ندلعت بعد مقتل �ل�سابة �لكردية �لإير�نية مه�سا �أميني �لبالغة 
22 عاًما، يف 16 �أيلول/�سبتمرب، عقب ثالثة �أيام على توقيفها من قبل 

�سرطة �لأخالق يف طهر�ن.
ور�ءها  يقف  �سغب”  “�أعمال  باأنها  �لتحركات  معظم  �ل�سلطات  وو�سفت 

“�أعد�ء” �إير�ن.
لن  �أنهم  �إي���ر�ن من  �أع���د�ء  �ل��ث��وري �جلمعة،  للحر�س  �لعام  �لقائد  وح��ذر 
وكالة  عنه  نقلت  ما  وف��ق  م�ساجعكم”،  “�سنق�س  قائاًل  �ل�سالم،  يعرفو� 

“�إرنا” �لر�سمية.
باخلوف  ي�سعرون  وه��م  �أي���ام،  ع��دة  “منذ  �سالمي  �ل��ل��و�ء ح�سني  و�أ���س��اف 

وير�سلون عرب دول خمتلفة ر�سائل لنا يطلبون منا �أل ن�ستهدفهم«.
وكان ي�سارك يف �حتفال �أقيم يف �ملقربة �لكربى يف طهر�ن يف ذكرى ح�سن 
�لثاين/ ت�سرين  �لذي قتل يف  �ل�سو�ريخ”  “�أبو  ب�  �مللقب  طهر�ين مقدم، 

نوفمرب 2011 يف �نفجار يف قاعدة ع�سكرية غرب �لعا�سمة.
و�ك���د ���س��الم��ي “�ننا ل��ن من��ر م���رور �ل��ك��ر�م ع��ل��ى �جل��ر�ئ��م �ل��ت��ي �رتكبها 

و�أ�ساف “�سننتقم لدم �ل�سهد�ء«. �لأعد�ء”، 

قائد اجلي�س االأمريكي: 100 األف جندي رو�صي قتلوا اأواأ�صيبوا يف اأوكرانيا 
•• و��شنطن-رويرتز

قال رئي�س هيئة �لأرك��ان �لأمريكية �مل�سركة �جلرن�ل مارك 
ميلي �إن �جلي�س �لرو�سي تكبد خ�سائر ب�سرية تقدر باأكرث من 
100 �ألف جندي �سقطو� بني قتيل وجريح يف �أوكر�نيا، م�سري� 
من  “على �لأرجح”  �إىل �أن �لقو�ت �مل�سلحة �لأوكر�نية عانت 

م�ستوى مماثل من �خل�سائر يف �حلرب.
ب�سكل  �ل��ت��ق��دي��ر�ت  ه���ذه  م��ن  �ل��ت��ح��ق��ق  ل���روي���رز  يت�سن  ومل 

م�ستقل.
�لأربعاء  ي��وم  �لقت�سادي  نيويورك  ن��ادي  ملنظمة  ميلي  وق��ال 
�ألف جندي رو�سي قتلو�   100 �أكرث من  �إىل  “�إنكم تنظرون 
�لأوكر�ين.  �جلانب  يف  �لأرج��ح  على  �ل�سيء  ونف�س  وجرحو�. 

هناك �لكثري من �ملعاناة �لإن�سانية«.
و�أ�ساف �أن 40 �ألف مدين �أوكر�ين قتلو� �أي�سا على �لأرجح يف 

�ل�سر�ع منذ بدء �لغزو �لرو�سي يف فرب�ير �سباط.
�ل�سحايا  �أمريكي لعدد  �أعلى تقدير  وتقدم ت�سريحات ميلي 

حتى �لآن يف �ل�سر�ع �مل�ستمر منذ حو�يل ت�سعة �أ�سهر، وتاأتي 
�أوكر�نيا ورو�سيا ه��دوء� حمتمال  �ل��ذي تو�جه فيه  �لوقت  يف 
يتيح فر�سة  ق��د  �إن��ه  �خل���رب�ء  يقول  �ل�ستاء  خ��الل  �لقتال  يف 

للجلو�س على طاولة �ملفاو�سات.
ميلي  �أ�سار  �أوكر�نيا،  يف  �لدبلوما�سية  �آف��اق  �سوؤ�له عن  ولدى 
�إىل �أن �لرف�س �ملبكر للتفاو�س يف �حلرب �لعاملية �لأوىل فاقم 

�ملعاناة �لإن�سانية و�أدى �إىل �سقوط ماليني �ل�سحايا.
للتفاو�س  فر�سة  هناك  تكون  عندما  “لذلك  ميلي  و�أ���س��اف 
وعندما يكون حتقيق �ل�سالم ممكنا... يجب �غتنام �لفر�سة«.
ويف وقت �سابق يوم �لأربعاء، �أعلنت رو�سيا �أن قو�تها �ستن�سحب 
من �ل�سفة �لغربية لنهر دنيربو بالقرب من مدينة خري�سون 
كبرية  �نتكا�سة  ميثل  فيما  �أوك��ر�ن��ي��ا،  بجنوب  �ل�سر�تيجية 

ملو�سكو ونقطة حتول حمتملة يف �حلرب.
ت�سمح  قد  ملو�سكو  �نتكا�سة  �أح��دث  �إن  �خل��رب�ء  بع�س  ويقول 
لكييف بالتفاو�س من موقع قوة بينما يرى �آخرون �أن رو�سيا 
قد ت�ستخدم �ملفاو�سات لك�سب �لوقت لإع��ادة تنظيم وجتهيز 

قو�تها من �أجل هجوم جديد يف �لربيع.
و�أو�سح ميلي �أن �ملوؤ�سر�ت �لأولية ت�سري �إىل �أن رو�سيا مت�سي 
قدما يف �ن�سحابها من خري�سون. لكنه حذر من �أن �لأمر قد 

ي�ستغرق بع�س �لوقت.
بل  ي��وم��ني،  �أو  ي��وم��ا  منهم  �لأم���ر  ي�ستغرق  “لن  ميلي  وق���ال 
�سي�ستغرق �أياما ورمبا �أ�سابيع ل�سحب تلك �لقو�ت جنوب ذلك 
مقّدر� �أن يكون لرو�سيا ما بني 20 و30 �ألف جندي  �لنهر”، 

�سمال نهر دنيربو يف تلك �ملنطقة.
15 و30  ب��ني  م��ا  �لآن ح���ّول  �ل�����س��ر�ع ح��ت��ى  �إن  وق���ال ميلي 
 40 �أوك��ر�ين �إىل لجئني، و�أودى على �لأرج��ح بحياة  مليون 
�ألف مدين �أوكر�ين.وعلى �لرغم من �رتفاع �أعد�د �ل�سحايا، 
تتمكن من  م��و���س��ك��و مل  �إن  �لأم��ري��ك��ي��ون  �مل�����س��وؤول��ون  ي��ق��ول 
�أوكر�نيا و�أث��ارو� ت�ساوؤلت حول �ملدة �لتي  �أهد�فها يف  حتقيق 
�ستتمكن فيها رو�سيا من مو��سلة غزو �أدى �أي�سا �إىل �لق�ساء 
و��ستنز�ف  مب��درع��ات  �مل���زودة  �لربية  قو�تها  من  �لكثري  على 

خمزونات �ملدفعية.



السبت   12  نوفمبر    2022  م   -    العـدد   13696  
Saturday    12    November    2022   -  Issue No   13696

14

املال والأعمال
م�صوؤول �صنغافوري ل� »وام«: م�صاركة قوية ل�صنغافورة يف كوب 28 لتاأكيد التزامنا بتحقيق احلياد املناخي بحلول 2050 

على  ت��اأك��ي��د�ً  �خلليجي،  �ل��ت��ع��اون 
�لقر�ر  �سناعة  يف  �ل��ر�ئ��د  دوره���ا 
�لقت�سادية  �ل�����س��ي��ا���س��ات  و����س���م 
�لقطاع  م�����س��ت��ق��ب��ل  و����س���ي���اغ���ة 
و�خلليجي،  �لعربي  �لقت�سادي 
�ملبا�سر  للتو��سل  فر�سة  و�إيجاد 
و�ل�سناعة  �ل���ت���ج���ارة  غ����رف  م���ع 
�أف�سل  ل��ت��ب��ادل �خل���رب�ت ور���س��د 

�ملمار�سات. 

•• عجمان -�لفجر:

�لتجارة  حتت مظلة �حتاد غرف 
و�ل�����س��ن��اع��ة ب���دول���ة �لإم��������ار�ت، 
و�سناعة  جت����ارة  غ��رف��ة  ���س��ارك��ت 
ع��ج��م��ان يف �ج��ت��م��اع��ات �ل�����دورة 
�لغرف  �حت���اد  ملجل�س   ”133“
و�ج���ت���م���اع���ات جمل�س  �ل��ع��رب��ي��ة، 
�حتاد غرف دول جمل�س �لتعاون 

تنويع  يف  �خل���ل���ي���ج���ي  �ل����ت����ع����اون 
ممكنات �لقت�ساد �خلليجي ودعم 
ر�سد  على  و�ل��وق��وف  تناف�سيته 
�ل��ت��ح��دي��ات وم��ع��اجل��ت��ه��ا، �لأم����ر 
�لتبعات  �نعك�س يف تخطي  �ل��ذي 
�لقت�ساد  �سهدها  �لتي  �ل�سلبية 
مبا�سر  ب�سكل  و���س��اه��م  �ل��ع��امل��ي، 
�لإجمايل  �ل��ن��اجت  ح��ج��م  يف من��و 
لقت�ساديات دول جمل�س �لتعاون 

�لدعم  ظل  يف  ل�سيما  �خلليجي 
�لذي توفره �حلكومات �لر�سيدة 
لدول جمل�س �لتعاون �خلليجي.

و�أ�����س����ارت م����رمي �ل��ن��ع��ي��م��ي، �إىل 
حر�س غرفة عجمان بتوجيهات 
تعزيز  ع���ل���ى  �إد�رت������ه������ا  جم���ل�������س 
جمل�س  �جتماعات  يف  ح�سورها 
وجمل�س  �لعربية،  �لغرف  �حت��اد 
جمل�س  دول  غ���������رف  �حت�����������اد 

و�ل���������ذي   ”59“ �خل����ل����ي����ج����ي 
��ست�سافته غرفة جتارة و�سناعة 
ومناق�سة  بحث  ب��ه��دف  �ل��ك��وي��ت، 
�أخ��������ر م�������س���ت���ج���د�ت وت�����ط�����ور�ت 
و�خلليجي،  �ل��ع��رب��ي  �لق��ت�����س��اد 
�سعادة  ع���ج���م���ان  غ���رف���ة  وم���ث���ل 
�ل��ن��ع��ي��م��ي ع�سو  م����رمي خ��ل��ي��ف��ة 
عجمان،  غ���رف���ة  �إد�رة  جم��ل�����س 
بح�سور �سعادة حميد حممد بن 

�لبينية بني  �لتجارة  زي��ادة حجم 
�ملمكنات  ظ��ل  يف  وخا�سة  �ل���دول 
�لدول  ب��ه��ا  تتميز  �ل��ت��ي  و�مل�����و�رد 

�لعربية ككل.
وتو�سيات  “خمرجات  و�أ���س��اف��ت 
�لعربية  �لغرف  �حتاد  �جتماعات 
�ن�سيابية  يف  رئ��ي�����س��ي  دور  ل��ه��ا 
وم��رون��ة ح��رك��ة �ل��ت��ج��ارة وزي���ادة 
�ل�ستثمارية  �ل���ف���ر����س  ح���ج���م 

�سامل �لأم��ني �لعام لحتاد غرف 
�لمار�ت. 

�لنعيمي،  م��رمي  �سعادة  و�أ���س��ادت 
يف  �لعربية  �لغرف  �حت��اد  بجهود 
توفري من�سة م�ستد�مة للتن�سيق 
و�لعالقات  �ل���ت���ع���اون  وت���وط���ي���د 
�لقت�سادية بني �لغرف �لعربية، 
وت��ع��زي��ز و����س��ت��د�م��ة من��و �عمال 
م��ن�����س��اآت �ل��ق��ط��اع �خل���ا����س عرب 

�لعربية،  �ل���دول  ب��ني  وتدفقاتها 
وكذلك تبادل �خلرب�ت و�لطالع 
على �أف�سل �ملمار�سات �لتي تتبعها 
و��ستد�مة  ت��ن��م��ي��ة  يف  �ل����غ����رف 
وجذب  �خل��ا���س  �لقطاع  �أن�سطة 

�ل�ستثمار�ت �ملبا�سرة«.
وع��ل��ى ج��ان��ب �آخ���ر �أك����دت، ع�سو 
جمل�س �إد�رة غرفة عجمان، على 
ج��ه��ود �حت���اد غ��رف دول جمل�س 

غرفة عجمان ت�صارك يف اأعمال جمل�س احتاد الغرف العربية وغرف دول التعاون يف الكويت

 COP« يف  �سنغافورة  جناح  �أن  �إىل  و�أ���س��ار  �ل�ساملة.   �ل�ستد�مة 
�لكامل  �للتز�م  �إط��ار  �ملبتكرة يف  �حللول  �ملزيد من  �سيعر�س   »28
خالل  من   2050 عام  بحلول  �ملناخي  �حلياد  بتحقيق  ل�سنغافورة 
حتقيق  طريق  على  كبري  تقني  وت��ط��ور  ر�ئ���دة  �إجن����از�ٍت  ��ستعر��س 
�لتعاون  �آف���اق  ��ستك�ساف  �مكانية  �إىل  بالإ�سافة  �لبيئية،  �أه��د�ف��ن��ا 
�لدويل يف جمال �لتطبيقات �لتقنية وغريها من �ملجالت �لرئي�سية، 

بهدف دعم جهود �لعامل يف مو�جهة �لتغري �ملناخي. 
دوليا  تتطلب حتركاً  عاملية  م�سكلة  �ملناخي  �لتغري  �أن  هينغ  و�أو�سح 
و�ل��دول لتحويل  �لقطاعات  �لتعاون على م�ستوى جميع  من خالل 
�أن  �إىل  �أو�سع، م�سري�ً  و�قع وتطبيق �حللول على نطاق  �إىل  �لأفكار 
�حلياد  �إىل  بالو�سول  طموحها  تعزيز  على  تعمل  �سنغافورة  دول��ة 
�ملناخي بحلول عام 2050، و�لرتقاء باإ�سهاماتها �ملحددة وطنياً لعام 

�ل�سركات و�ملنظمات غري �حلكومية و�لأو�ساط �لأكادميية وجمموعات 
و�لتي  �سنغافورة،  يف  �حلكومية  و�جل��ه��ات  و�ل�سباب  �مل��دين  �ملجتمع 
�ملناخي  بالعمل  �سنغافورة  �لتز�م  على  �ل�سوء  ت�سليط  �إىل  �جتمعت 

و�لو�سائل �لتي تعتمدها لبناء م�ستقبل �أخ�سر ز�خر بالإمكانات. 
�إىل ج��م��ع �جلهات  ك��ذل��ك  ي��ه��دف  ���س��ن��غ��اف��ورة  �أن ج��ن��اح  �إىل  و�أ����س���ار 
على  تعمل  و�لتي  ب�سنغافورة،  �لبيئي  �ملجال  يف  �لفاعلة  �لرئي�سية 
�سالح  فيه  ملا  �ملناخي  �لعمل  وتقود  �ملبتكرة  �حللول  ورعاية  تطوير 

�سنغافورة و�ملنطقة و�لعامل. 
و�أعرب عن �أمله يف �أن ت�ساهم هذه �لعرو�س يف تقدمي �أفكار مبتكرة 
�ملتعلقة  �حل��ل��ول  �آف���اق  تو�سيع  على  وت�ساعد  غنية،  ح��و�ر  وجل�سات 
باحلد من �لتغري �ملناخي و�لتكيف مع �لظروف �ملناخية على م�ستوى 

�لعامل. 

•• �رشم �ل�شيخ-و�م:

�لأمانة  يف  و�لتخطيط  �ل�سيا�سات  ق�سم  مدير  وي،  جيان  هينغ  �أك��د 
�سنغافورة  وزر�ء  جمل�س  رئي�س  ملكتب  �لتابعة  �ملناخ  لتغري  �لوطنية 
�لأط��ر�ف يف  �سنغافورة يف موؤمتر  لدولة  �لقوي  �مل�ساركة و�حل�سور 
�تفاقية �لأمم �ملتحدة �لإطارية ب�ساأن تغري �ملناخ »COP28« �لذي 

يعقد يف �لإمار�ت �لعام 2023. 
على هام�س  وقال هينغ يف ت�سريحات لوكالة �أنباء �لإمار�ت “و�م”، 
موؤمتر �لأمم �ملتحدة �ملعني بتغرّي �ملناخ »COP 27« �ملنعقد حالياً 
مبدينة �سرم �ل�سيخ �مل�سرية، �إن »COP 28« �سيكون فر�سة مثالية 
�سنغافورة وطرح  �لتي تطورها  �ملبتكرة  و��ستعر��س �حللول  ملناق�سة 
روؤى �خلرب�ء حول �مل�ساكل �ملرتبطة بالتغري �ملناخي وكيفية حتقيق 

2030 لتجنب و�سول �نبعاثات ثاين �أك�سيد �لكربون �إىل �لذروة، ما 
يخف�س �لنبعاثات من 65 �إىل 60 مليون طن بحلول عام 2030.  
وقال : “ هذه �أهد�ف طموحة بالن�سبة لنا كجزيرة �سغرية ل متلك 
نطاق  على  �مل��ت��ج��ددة  �لطاقة  حلول  لعتماد  �خل��ي��ار�ت  م��ن  �لكثري 
�أزمة  ملو�جهة  �لعاملية  �جلهود  يف  بامل�ساهمة  ملتزمون  لكننا  و��سع، 
و�قعية  �سيا�سات  �عتماد  خ��الل  من  �لطموحة  �أهد�فنا  ودع��م  �ملناخ، 
 COP« و�تخاذ �إجر�ء�ت ملمو�سة ناأمل �أن نت�ساركها مع �سيوفنا يف

 .»27
ي�سعي بالتعاون مع �أكرث   »COP 27« وذكر �أن جناح �سنغافورة يف
من 100 من �سركائه، �إىل ت�سليط �ل�سوء على �لعديد من �مل�ساكل 
�ملرتبطة باملناخ و�لتوعية باأهميتها، مع �قر�ح �حللول و�لبتكار�ت 
بني  �لوثيق  �لتعاون  يج�سد  �إي��ج��اب��ي، مب��ا  تغيري  لإح���د�ث  �ل��الزم��ة 

•• �أبوظبي–�لفجر: 

�أعلنت �سركة �أدنوك للتوزيع، �لر�ئدة على م�ستوى �لدولة يف قطاع �لوقود 
�لرقم  �ملالية حتت  ل��الأور�ق  �أبوظبي  �سوق  و�ملدرجة يف  �لتجزئة،  ومتاجر 
)AEA006101017( و)�لرمز:ADNOCDIST(، �م�س عن ت�سجيل 
�أرباح �أ�سا�سية قبل خ�سم �لفائدة و�ل�سريبة و�ل�ستهالك و�لإطفاء بقيمة 
وحققت  �سنوي،  �أ���س��ا���س  على   26% بن�سبة  ب��زي��ادة  دره���م،  مليار   2.86
بلغ �سايف  �أ�سا�س �سنوي، حيث  %39 على  بن�سبة  �لربح  �رتفاعاً يف �سايف 
 .2022 ع��ام  م��ن  �لأوىل  �لت�سعة  �لأ���س��ه��ر  يف  دره���م  مليار   2.33 �ل��رب��ح 
�ل��ف��ائ��دة و�ل�سريبة  �لأرب����اح قبل خ�سم  �رت��ف��ع��ت  �ل��ث��ال��ث،  �ل��رب��ع  وخ���الل 
و�ل�ستهالك و�لإطفاء بن�سبة %18 على �أ�سا�س �سنوي لتبلغ 868 مليون 
درهم، بينما بلغ �سايف �لربح 767 مليون درهم، بزيادة بن�سبة %45 على 

�أ�سا�س �سنوي.
فمن  �ل��ع��ام،  م��ن  �لأوىل  �أ�سهر  �لت�سعة  ع��ن  �لقيا�سية  �لنتائج  على  وب��ن��اًء 
�أدن��وك للتوزيع وترية منوها يف �لربع �لأخ��ري من هذ�  �ملتوقع �أن تو��سل 
�ل�سركة  وتو�سع  �ملباعة،  �لوقود  كميات  بارتفاع  مدعومًة  بعده،  وما  �لعام 
�ملبيعات غري  قطاع  �أرب��اح  هو�م�س  و�رت��ف��اع  و�لدولية  �ملحلية  �لأ���س��و�ق  يف 

�ملرتبطة بالوقود.

منو متوا�سل يف اأعمال ال�سركة
و�سجلت �ل�سركة �رتفاعاً بن�سبة %7 على �أ�سا�س �سنوي يف �إجمايل كميات 
وذل��ك على   ،2022 ع��ام  �لأوىل من  �أ�سهر  �لت�سعة  �ملباعة خ��الل  �ل��وق��ود 
حركة  وزي���ادة  �ل��دول��ة،  ت�سهده  �ل��ذي  �ملتو��سل  �لقت�سادي  �لنمو  خلفية 
�لت�سوق يف حمطات �خلدمة، و�رتفاع مبيعات وقود �ل�سركات بن�سبة 27% 
على �أ�سا�س �سنوي خالل هذه �لفرة. وبالإ�سافة �إىل ذلك، �سهدت �أدنوك 
�إم��ارة دبي، حيث  �ملباعة يف حمطاتها يف  للتوزيع تز�يد�ً يف كميات �لوقود 
ت�سّغل �ل�سركة �لآن 37 حمطة خدمة يف �لإم��ارة. وتدير �أدن��وك للتوزيع 
 30 �أن��ح��اء دول��ة �لإم����ار�ت، وذل��ك كما يف  481 حمطة خدمة يف جميع 

�سبتمرب 2022.
كما �سجل قطاع مبيعات �لتجزئة غري �ملرتبطة بالوقود منو�ً قوياً خالل 

�للمكي، �لرئي�س �لتنفيذي ل�سركة �أدنوك للتوزيع: “ي�سعدين �لإعالن �أن 
�ل�سركة �سجلت �أد�ًء مالياً وت�سغيلياً قوياً، وحافظت على م�سار منو �إيجابي 
مع تدفقات نقدية كبرية وميز�نية عمومية قوية. كما قمنا بافتتاح حمطة 
لنعر�س من  دب��ي  ز�ي��د يف  �ل�سيخ  �سارع  على  ��سر�تيجي  مميزة يف موقع 
�لتكنولوجيا  �أحدث تطبيقات  �لتي تعتمد على  خاللها خدماتنا �لرقمية 
�لتز�منا  على  و�لتاأكيد  لعمالئنا،  مميزة  ت�سّوق  جتربة  تقدمي  ل�سمان 

بالنمّو �مل�ستد�م وحتقيق عائد�ت جاذبة للم�ساهمني على �ملدى �لطويل«. 

تعزيز االعمال التجارية يف امل�ستقبل
من  �لعديد  للتوزيع  �أدن��وك  �إط��الق  �أي�ساً  �لعام  من  �لثالث  �لربع  و�سهد 
وترية  وت�سريع  م�ستقباًل،  �لتجارية  �أعمالها  تعزيز  �إىل  �لر�مية  �ملبادر�ت 
�أهد�فها �مل�ستد�مة على �ملدى �لطويل. ويف دبي، �فتتحت �ل�سركة  حتقيق 
موؤخر�ً �أوىل حمطات خدمة �أدنوك على �سارع �ل�سيخ ز�يد، وتقدم �ملحطة 
�لذكية  �لكامري�ت  ت�سمل  للعمالء  مميزة  رقمية  ت�سوق  جتربة  �جلديدة 
�سل�سة  رقمية  جت��رب��ة  لتقدمي  وذل���ك  �مل�سخة،  عند  �لرقمية  و�ل�سا�سات 

وممتعة للعمالء ت�سفي على رحلتهم طابعاً فريد�ً.
ب��امل��ز�ي��ا �مل�����س��ت��د�م��ة ح��ي��ث تعمل ج��زئ��ّي��اً مب�سادر  �أي�����س��اً  وت��زخ��ر �مل��ح��ط��ة 
�لطاقة �ملتجددة، كما ت�سم �ملحطة �أول متجر جتزئة و�حة �أدنوك متعدد 

�لطو�بق.

عائدات جمزية للم�ساهمني
وتن�س �سيا�سة �ل�سركة لتوزيع �لأرباح لعام 2022 على توزيعات �أرباح ل 
%4.6 )بناء  2.57 مليار درهم، مما يوفر عائد ربحي بن�سبة  تقل عن 

على �سعر �ل�سهم 4.47 درهم كما يف 10 نوفمرب 2022(. 
وكانت �ل�سركة قد وزعت �أرباحاً قدرها 1،285 مليار درهم )10.285 
فل�س لل�سهم( عن �لن�سف �لأول من عام 2022، حيث مت دفعها يف �أكتوبر. 
2022 يف  لعام  �لأرب���اح  توزيعات  �لثاين من  �جل��زء  دف��ع  يتم  �أن  ويتوقع 
ومو�فقة  �ل�سركة  �إد�رة  جمل�س  لتقدير  وفقاً  وذل��ك   ،2023 �أبريل  �سهر 
�مل�ساهمني. ولالأعو�م �لالحقة، تن�س �سيا�سة توزيع �لأرباح على توزيعات 

�أرباح بن�سبة ل تقل عن %75 من �لأرباح �لقابلة للتوزيع. 

وو��سلت مبيعات متاجر �لتجزئة حتقيق �ملزيد من �لزخم يف �لربع �لثالث 
نتيجة للتز�م �ل�سركة با�سر�تيجية قطاع مبيعات �لتجزئة غري �ملرتبطة 
بالوقود، بالإ�سافة �ىل �لإقبال �لكبري �لذي �سهدته منتجات قهوة �أدنوك 

�حل�سرية.
للتوزيع  �أدن��وك  تو�سع  �أي�ساً  �لعام  �لأوىل من  �لت�سعة  �لأ�سهر  �سهدت  كما 
على �ل�سعيد �لعاملي باإبر�مها �تفاقية �سر�كة مع �سركة “توتال �إنرجيز” 
حيث �أعلنت عن �أكرب �سفقة ��ستثمارية يف تاريخها لال�ستحو�ذ على ح�سة 
%50 من حمفظة �أعمال �سركة “توتال �إنرجيز للت�سويق، م�سر”، �إحدى 
�أكرب �أربع �سركات لتوزيع �لوقود يف م�سر. وتاأتي عملية �ل�ستحو�ذ هذه يف 
�إطار روؤية �ل�سركة لر�سيخ مكانتها �لر�ئدة �إقليمياً يف قطاع توزيع �لوقود. 
2023، حيث  �لأول من عام  �لربع  �ل�ستحو�ذ خالل  �إمت��ام  �ملتوقع  ومن 
�جلهات  مو�فقات  ذل��ك  يف  مبا  معينة،  �سروط  ل�ستيفاء  �لت��ف��اق  يخ�سع 
�سعيد  بدر  �ملهند�س  قال  �لنتائج،  هذه  على  وتعليًقا  �ملخت�سة.  �لتنظيمية 

�لوقود  غري  معامالت  ز�دت  حيث  �ل��ع��ام،  من  �لأوىل  �أ�سهر  �لت�سعة  ف��رة 
بن�سبة %18، كما �رتفع �إجمايل ربح قطاع مبيعات �لتجزئة غري �ملرتبطة 
بالوقود بن�سبة %9، و�ساعد على ذلك �ملبادر�ت �لتي تركز على �لعمالء، 
�إط��الق �حلمالت  �إىل جانب  �لت�سوق يف حمطات �خلدمة  و�رت��ف��اع حركة 

�لرويجية �جلاذبة عرب برنامج “مكافاآت �أدنوك«.

موا�سلة م�سرية النمو الذكي
للتوزيع  �أدن��وك  ��ستمرت   ،2022 ع��ام  من  �لأوىل  �أ�سهر  �لت�سعة  وخ��الل 
�لرقمية و�حلديثة لعمالئها  و�لت�سوق  بالوقود  �لتزود  يف تقدمي خدمات 
21 حمطة خدمة جديدة  �لتي تخدمها، حيث �فتتحت  و�ملناطق �ملحلية 
9 حمطات خالل �لربع �لثالث من �لعام، مبا يف  يف دولة �لإم��ار�ت، منها 
ذلك حمطة مميزة مت �إن�ساوؤها وفقاً لأحدث �ملعايري �لعاملية تقع على �سارع 

�ل�سيخ ز�يد يف و�سط �إمارة دبي. 

اأدنوك للتوزيع حتقق اأرباحًا قيا�صية خالل 9 اأ�صهر

ومتويل  �لأم����و�ل  غ�سل  مل��و�ج��ه��ة 
�حلكومية  و�جل����ه����ات  �لإره��������اب 
 289 م��ن  �أك���رث  بتنفيذ  �ملعنية، 
زي�����ارة م��ي��د�ن��ي��ة ت��ف��ت��ي�����س��ي��ة على 
�ملن�ساآت �لعاملة يف قطاع �لأعمال 
و�مل��ه��ن غ��ري �مل��ال��ي��ة �مل��ح��ددة، مبا 
يدعم جهود �لدولة يف خلق بيئة 
وبعيدة عن �جلر�ئم  �آمنة  �أعمال 

�ملالية.

�لعمل باخلطة �لت�سغيلية مل�سجلي 
�ل�سركات و�لتي ت�سهد ت�سافر�ً يف 
�جلهود �لوطنية لتعزيز منظومة 
�إجر�ء�ت �مل�ستفيد �حلقيقي ملن�ساآت 
�ل���ق���ط���اع �خل����ا�����س، ومب����ا يحقق 
و�لقر�ر�ت  للت�سريعات  �لمتثال 
مبو�جهة  �خل���ا����س���ة  و�ل����ل����و�ئ����ح 
متويل  ومكافحة  �لأم���و�ل  غ�سل 
�لإرهاب ومتويل �لتنظيمات غري 

�مل�سروعة، وير�عي �أف�سل �ملعايري 
ونتائج  �ل���دول���ي���ة  و�مل���م���ار����س���ات 
ومتطلبات جمموعة �لعمل �ملايل 

“فاتف«.
ون��اق�����س��ت �ل��ل��ج��ن��ة م��ا مت �إجن����ازه 
�لتفتي�س  عمل  خطة  بخ�سو�س 
و�ل�سركات،  �ملن�ساآت  على  �مليد�ين 
�لقت�ساد  وز�رة  ق���ام���ت  ح���ي���ث 
�لتنفيذي  �مل��ك��ت��ب  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون 

�لأثر و�لقيمة �مل�سافة للمو�طنني 
و�ملقيمني يف دولة �لإمار�ت.

�ل���س��ر�ت��ي��ج��ي��ة ثالثة  وت�����س��م��ل 
جودة  رف���ع  وه���ي  رئي�سة  �أه����د�ف 
�ملجتمع،  �أف�������ر�د  ل��ك��اف��ة  �حل���ي���اة 
وحت���ق���ي���ق �ل���ن���م���و �لق���ت�������س���ادي 
�مل�ستد�م، وتعزيز �سهولة ممار�سة 
و�ل�سركات،  ل����الأف����ر�د  �لأع����م����ال 
ك��م��ا ت��ق��وم �ل���س��ر�ت��ي��ج��ي��ة على 
4 حم�����اور وه�����ي، ت��ع��زي��ز ج���ودة 
�لأعمال،  ورو�د  �مل�ستثمرين  حياة 
�مل�ستهلكني،  ح��ي��اة  ج����ودة  ودع����م 
وت��ع��زي��ز ج���ودة ح��ي��اة �ملخرعني 
حياة  ج���ودة  وتعزيز  و�ملبتكرين، 
بالقطاع  و�مل�ستثمرين  �ل�سائحني 

�ل�سياحي.
جهود  �أي�ساً  �للجنة  و��ستعر�ست 
�لتنمية  ودو�ئ���ر  �لقت�ساد  وز�رة 
�لربط  ن��ظ��ام  ب�ساأن  �لقت�سادية 
لل�سجل  �جل���دي���د  �لإل�����ك�����روين 
�لقت�سادي يف �لدولة، مبا ي�سهم 
يف توحيد �أطر �لت�سجيل و�لرقابة 
من  �ل�سركات  لأن�سطة  و�ملتابعة 
موحدة،  رقمية  منظومة  خ��الل 
ومب����ا ي���ع���زز م���ن ت��ن��اف�����س��ي��ة بيئة 

�لأعمال.
�سري  �ل��ل��ج��ن��ة  ت��اب��ع��ت  ذل����ك،  �إىل 

•• �أبوظبي-و�م:

عقدت جلنة �لتكامل �لقت�سادي 
 ،2022 لعام  �لثامن  �جتماعها 
برئا�سة معايل عبد �هلل بن طوق 
وبح�سور  �لقت�ساد،  وزير  �مل��ري، 
وع�����س��وي��ة م��ع��ايل �ل��دك��ت��ور ثاين 
ب��ن �أح��م��د �ل���زي���ودي، وزي���ر دولة 
ممثلي  و  �خل���ارج���ي���ة،  ل��ل��ت��ج��ارة 
دو�ئر �لتنمية �لقت�سادية �ملحلية 

يف كافة �إمار�ت �لدولة.
وناق�ست �للجنة عدد�ً من �مللفات 
��ستعر��س  وم���ن���ه���ا  �حل����ي����وي����ة، 
جم����م����وع����ة م������ن �ل���ت�������س���ري���ع���ات 
�جلديدة،  �لقت�سادية  و�لقو�نني 
�لت�سريعات �لد�عمة  ر�أ�سها  وعلى 
�لقت�ساد �جلديد  لنمو قطاعات 
�لتعاون  �إىل  �إ���س��اف��ة  �ل��دول��ة،  يف 
ب��ني �جل��ه��ات �ملعنية لإجن���از هذه 
�لقو�نني، كما بحثت �للجنة تعزيز 
و�سركائها  �لقت�ساد  وز�رة  جهود 
م��ن �جل��ه��ات �لحت��ادي��ة و�ملحلية 
م�ستهدفات  ل��ت��ن��ف��ي��ذ  �مل���ع���ن���ي���ة 
جودة  ��سر�تيجية  وم�سروعات 
-2022 �لق��ت�����س��ادي��ة  �حل���ي���اة 

.2026
و�أك��������د م����ع����ايل ب����ن ط�������وق، على 

ومبادئ  م�ستهدفات  مع  يتما�سى 
�خلم�سني.

�أن�����ه مت خالل  و�أو�����س����ح م��ع��ال��ي��ه 
مناق�سة  �ل��ي��وم  �ل��ل��ج��ن��ة  �ج��ت��م��اع 
جم����م����وع����ة م������ن �ل���ت�������س���ري���ع���ات 
�جلديدة،  �لقت�سادية  و�لقو�نني 
�لد�عمة  �لت�سريعات  �أب��رزه��ا  من 
�لقت�ساد �جلديد  لنمو قطاعات 
تعزيز  يف  ي�سهم  مب��ا  �ل���دول���ة،  يف 
ب���ي���ئ���ة �لأع������م������ال و�ل�����ت�����ج�����ارة يف 
�لدولة �عتماد�ً على �لتكنولوجيا 
وحتقيق  �حل���دي���ث���ة،  و�ل��ت��ق��ن��ي��ات 
�ملناخ  تناف�سية  يف  نوعية  ن��ق��الت 
�لقت�سادي، ومبا يعزز من مرونة 

و��ستد�مة �لقت�ساد �لوطني.
�لت�سريعات  �أن  �إىل  معاليه  و�أ�سار 
�لتي  �لق��ت�����س��ادي��ة  و�ل�����س��ي��ا���س��ات 
�ملرحلة  خ��الل  �ل��دول��ة  �أ�سدرتها 
�ملوؤ�سر�ت  على  �نعك�ست  �ملا�سية، 
�ملحلي  للناجت  �ملحققة  �لإيجابية 
ل��الق��ت�����س��اد �ل��وط��ن��ي خ���الل عام 
2022، و�أي�ساً �ملوؤ�سر�ت �لأولية 
 ،2023 لعام  �لقت�سادي  للنمو 
�لدولية  �ملوؤ�س�سات  �أكدته  وهو ما 
بهذ�  �مل���ت���خ�������س�������س���ة  و�ل����ع����امل����ي����ة 

�ل�سدد.
عمل  خطة  �للجنة  و��ستعر�ست 

�ل����������دور �ل���رئ���ي�������س���ي و�حل�����ي�����وي 
�لقت�سادية  �ل��ت��ن��م��ي��ة  ل����دو�ئ����ر 
و�ل�����دو�ئ�����ر �مل��ح��ل��ي��ة �مل���ع���ن���ي���ة، يف 
�لدولة،  يف  �لأع��م��ال  بيئة  تعزيز 
تطوير  يف  �ل����ر�ئ����دة  وج���ه���وده���م 
و�ل�سيا�سات  �لت�سريعات  و�إجن���از 
ب�سكل  وتطبيقها  �لق��ت�����س��ادي��ة، 
ف��ع��ال و����س���ري���ع، مب���ا ي��ل��ب��ي روؤي����ة 
يف  �لر�سيدة  قيادتنا  وتوجيهات 
�أعمال تناف�سية ومرنة  خلق بيئة 
وم�����س��ت��د�م��ة، ومب���ا ي��ر���س��خ مكانة 
عاملية  وج���ه���ة  �لإم����������ار�ت  دول������ة 

لالأعمال و�ل�ستثمار و�لتجارة.
�لتكامل  جلنة  �إن  معاليه:  وق��ال 
�لعمل  ت����و������س����ل  �لق����ت���������س����ادي 
لتطوير  �مل���������س����رك  �ل����وط����ن����ي 
�لت�سريعات  م��ن  �مل��زي��د  وحت��دي��ث 
�لق�����ت�����������س�����ادي�����ة و�ل�����ت�����ج�����اري�����ة 
�ل���دول���ة وفق  و�ل���س��ت��ث��م��اري��ة يف 
�أف�����س��ل �مل��م��ار���س��ات �ل��ع��امل��ي��ة، مبا 
ي�سهم يف دعم جهودها يف ت�سريع 
�لنموذج  ن��ح��و  �ل���ت���ح���ول  وت�����رية 
وتوفري  �جل����دي����د،  �لق���ت�������س���ادي 
م�ستد�مة،  �����س���ت���ث���م���اري���ة  ب��ن��ي��ة 
ورجال  �مل�ستثمرين  ثقة  وتعزيز 
�لأعمال و�أ�سحاب روؤو�س �لأمو�ل 
مبا  �ل�����وط�����ن�����ي،  �لق����ت���������س����اد  يف 

�ملو�رد  وز�رة  من  مقدمة  جديدة 
�إىل  تهدف  و�ل��ت��وط��ني،  �لب�سرية 
للتقليل  �لوطنية  �جلهود  تعزيز 
وقو�عد  ق���و�ن���ني  م���ن خم��ال��ف��ات 
�ل���ع���م���ل ل���ل�������س���رك���ات و�مل���ن�������س���اآت 

�لتجارية يف �لدولة.
معايل  وج����ه  �لإط��������ار،  ه����ذ�  ويف 
عمل  ف��ري��ق  بت�سكيل  ط����وق،  ب���ن 
�ملخت�سة  �جل��ه��ات  م��ن  م�����س��رك 
�لحتادية و�ملحلية خالل �ملرحلة 
�ملالك  م��ع��اي��ري  لتقييم  �مل��ق��ب��ل��ة، 
ومعايري  �ل��ت��ج��اري��ة،  ل��ل��م��ن�����س��اآت 
مبا  �ل��ت��ج��اري��ة،  �لر�خي�س  منح 
�أعد�د  زي���ادة  م��ن  �حل��د  ي�سهم يف 
�لعمل  لقو�نني  �ملخالفة  �ملن�ساآت 

يف �لدولة.
�للجنة على م�ستهدفات  و�طلعت 
جودة  ��سر�تيجية  وم�سروعات 
-2022( �لق��ت�����س��ادي��ة  �حل��ي��اة 
وز�رة  �أط��ل��ق��ت��ه��ا  �ل��ت��ي   ،)2026
�لتكاملي  عملها  �سمن  �لقت�ساد 
�حلكومية  و�لهيئات  �جلهات  مع 
هذه  وت��اأت��ي  و�ملحلية،  �لحت��ادي��ة 
لروؤية  ��ستكماًل  �ل�سر�تيجية 
�لوطنية  �ل�سر�تيجية  و�أه��د�ف 
خلق  يف   ،2031 �حل��ي��اة  جل���ودة 
وتعظيم  م��زده��ر،  وطني  �قت�ساد 

جلنة التكامل االقت�صادي ت�صتعر�س م�صتجدات القوانني 
االقت�صادية وموا�صلة تطوير منظومة الت�صريعات يف الدولة
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املال والأعمال
�صوق اأبوظبي العاملي يطلق خدمات الو�صاطة يف عامل امليتافري�س

للمنازعات  �ملبكرة  �لت�سوية  خ��دم��ات  ت�ساعد  كما  �لأط����ر�ف.  م��ن 
وحُتدث  �لتجارية  �لعالقات  على  �حلفاظ  �لو�ساطة يف  من خالل 
توفري يف مو�رد �ل�سركات، مما مينح �ملوؤ�س�سات �لقدرة على تركيز 
جهودها على �أولويات �لعمل �لأ�سا�سية. و�ستوفر خدمة “�لو�ساطة 
يف �مليتافري�س” من �سوق �أبوظبي �لعاملي جتربة مالئمة و�ساملة 
�لإنرنت  م��ن  �ل��ث��ال��ث  للجيل  �مل��ت��اح��ة  تقنيات  �أح���دث  با�ستخد�م 
)وي���ب 3(، و�ل��ت��ي ت��ع��زز قيمة �ل��و���س��اط��ة �لف��ر����س��ي��ة م��ن خالل 
�ل�سماح للم�ساركني بالو�سول �إىل م�ساحات مكتبية ثالثية �لأبعاد. 
�مل�ساحات  �سكل  على  هذه  �لفر��سية  �ملكتبية  م�ساحات  و�ستعتمد 
بالفيديو مع  �مل�ساركني  لنقل �سور  �لتحكيم،  د�خل مركز  �لفعلية 
�لتحكيم  “مركز  �إىل  �ل��دخ��ول  �لف��ر����س��ي. وميكن  �ملحيط  دم��ج 
عرب �حلو��سيب باأنو�عها مبا فيها �أجهزة �حلا�سوب  �لفر��سي” 

•• �أبوظبي-�لفجر: 

يف  �ملتميز  �مل��رك��ز  �لعاملي،  �أبوظبي  �سوق  يف  �لتحكيم  مركز  �أط��ل��ق 
�لعاملي �ملركز  �أبوظبي  �لو�ساطة يف �سوق  جمال �لتحكيم وخدمات 
م�ستوى  على  خدمة  �أول  �لإم��ار�ت��ي��ة،  �لعا�سمة  يف  �ل���دويل  �مل��ايل 
“�مليتافري�س”.  �لو�ساطة من خالل عامل  �لعامل لتقدمي خدمات 
وهي �خلدمة �لتي �ستحدث نقلة نوعية يف تقدمي خدمات �لو�ساطة 
�أنحاء �لعامل وحتويل مبا�سرًة خدمات �لو�ساطة �مللحقة  يف جميع 
مبحاكم �سوق �أبوظبي �لعاملي �إىل نهج �جليل �لتايل لتقدمي هذه 
�لنز�ع  �أط��ر�ف  لتمكني  �أ�سا�سية  �لو�ساطة  خدمات  وتعد  �خلدمة. 
من �لتفاو�س لت�سوية ق�ساياهم مبنتهى �ل�سرية من خالل و�سيط 
�أي طرف  �إط��ار تو�فقي ل يتم فيه فر�س ق��ر�ر على  حمايد، وفق 

�إ�سافية.  �أجهزة  �ل�ستثمار يف  �إىل  دون �حلاجة  �ملحمول،  و�لهاتف 
وبذلك يقدم “مركز �لتحكيم �لفر��سي” جتربة �ساملة، حتاكي 
ويتما�سى  �ملعنية.   �لأط��ر�ف  بني  �لتو��سل  وتعزز  �لو�قعي  �لعامل 
مركز  �أه�����د�ف  م��ع  �مليتافري�س”  يف  �ل��و���س��اط��ة  “خدمة  �إط����الق 
�لتحكيم يف �سوق �أبوظبي �لعاملي، �ملتمثلة يف زيادة تفاعل �لأطر�ف 
�ملعنية �لتي ترغب يف ��ستك�ساف حلول منازعاتهم وفق ما يالئمهم 
وتقييم مدى فعالية هذه �خلدمة عند عدم تو�جدهم �سخ�ساً يف 
رئي�سية حلل  بو�سفها طريقة  بالو�ساطة  و�لقبول  �لتحكيم  مركز 
مركز  جن��اح  ن�سبة  �أن  �لتنويه  يقت�سي  �لإط���ار  ه��ذ�  ويف  �ملنازعات، 
�لتحكم يف �سوق �أبوظبي �لعاملي يف حل �ملنازعات عرب �لو�ساطة ت�سل 
%. كما تتما�سى �ملبادرة �ملبتكرة، مع �لتز�م �لدولة باحلد  �إىل 80 

من �لنبعاثات �لكربونية لأن�سطة ت�سوية �ملنازعات �لدولية.

للتباحث حول متثيل دولة االإمارات يف البنك االأوروبي الإعادة االإعمار والتنمية

يون�س اخلوري يلتقي املدير التنفيذي ملجموعة اإ�صبانيا 
واملك�صيك واالإمارات يف البنك االأوروبي الإعادة االإعمار والتنمية

انطالق فعاليات »يوم الكربون« يف »كوب 27« 

االإمارات العاملية لالأملنيوم ت�صتاأنف �صراكتها 
البحثية مع معهد ما�صات�صو�صت�س للتكنولوجيا

�سركة �لإمار�ت �لعاملية لالأملنيوم و�لذي ي�ستمر لثمانية 
و�ملاج�ستري  �ل��دك��ت��ور�ه  ط���الب  و���س��ي��ت��ع��اون   . �أ���س��اب��ي��ع 
�لت�سعة، �إ�سافة �إىل �لدكتور بريان �ستوت، مدير وحدة 
تطبيقات �لهند�سة �لكيميائية يف معهد ما�سات�سو�ست�س 
�لعاملية  �لإم���ار�ت  �سركة  فريق  ق��ادة  مع  للتكنولوجيا، 
�ل�سناعية  للتحديات  لالأملنيوم لتطوير حلول جديدة 
يف خمتلف �ملجالت �لت�سغيلية، و�لتي ت�سمل هذ� �لعام 

تكرير �لألومينا.
يف  �لتنفيذي  �لرئي�س  كلبان،  ب��ن  �لنا�سر  عبد  وق���ال 
���س��رك��ة �لإم�����ار�ت �ل��ع��امل��ي��ة ل��الأمل��ن��ي��وم: ي��وؤك��د ��ستمر�ر 
للتكنولوجيا  م��ا���س��ات�����س��و���س��ت�����س  م��ع��ه��د  م���ع  ���س��ر�ك��ت��ن��ا 
�لتز�منا بدعم �لبحث و�لتطوير وتزويد �جليل �لقادم 
من قادة �ل�سناعة باملهار�ت و�خلرب�ت �لتي يحتاجون 
�لدر��سات  ل��ط��الب  و���س��ت��ت��اح  �ل��ن��ج��اح.  لتحقيق  �إل��ي��ه��ا 
�لعليا �مل�ساركني يف �لربنامج فر�سة لتطبيق معارفهم 
وخرب�تهم �لأكادميية من خالل �قر�ح حلول مبتكرة 
�سركة  يف  قيمنا  �إح��دى  تتمثل  �ل�سناعية.  للم�سكالت 
�مل�ستمر  �ل��ت��ح�����س��ني  ل��الأمل��ن��ي��وم يف  �ل��ع��امل��ي��ة  �لإم�������ار�ت 
لأعمالنا وعملياتنا و�أنف�سنا من خالل �لبتكار، و�أتطلع 

�إىل روؤية �لنتائج �ملبتكرة لربنامج هذ� �لعام.

•• �أبوظبي-و�م:

�أع��ل��ن��ت ���س��رك��ة �لإم������ار�ت �ل��ع��امل��ي��ة ل��الأمل��ن��ي��وم ع��ن بدء 
م��ع معهد  �لبحثية  ���س��ر�ك��ت��ه��ا  م��ن  �ل�����س��اد���س��ة  �جل��ول��ة 
ما�سات�سو�ست�س للتكنولوجيا حيث ��ستقبلت ت�سعة من 
فريق  ق���ادة  م��ع  للعمل  و�ملاج�ستري  �ل��دك��ت��ور�ه  ط��الب 

�لعمل يف �ل�سركة.
�أكرث  2015 و���س��ارك فيه  �ل��ع��ام  �ل��ربن��ام��ج يف  �أُط��ل��ق 
لتطبيقات  ك��وخ  �إت�س  ديفيد  كلية  من  طالباً   45 من 
ما�سا�سو�ست�س  ملعهد  �ل��ت��اب��ع��ة  �لكيميائية  �ل��ه��ن��د���س��ة 
للتكنولوجيا. حيث �سمم �لربنامج للجمع بني �أحدث 

�لأفكار �لأكادميية و�خلرب�ت �ل�سناعية لل�سركة.
ت��ر���س��ل كلية ديفيد  100 ع���ام،  �أك���رث م��ن  ع��ل��ى م���د�ر 
�إىل  �لكيميائية طالبها  �لهند�سة  �إت�س كوخ لتطبيقات 
�لعامل  ح��ول  �ل�سناعي  �لقطاع  يف  �ل��ر�ئ��دة  �ل�سركات 
�أجل  م��ن  �لأك��ادمي��ي��ة  وخ��رب�ت��ه��م  م��ع��ارف��ه��م  لتطبيق 
وتعد  �ل�سناعية،  للتحديات  مبتكرة  ح��ل��ول  ت��ط��وي��ر 
�سركة �لإمار�ت �لعاملية لالأملنيوم �أول �سركة يف �ل�سرق 

�لأو�سط ت�سارك يف هذ� �لربنامج.
ي�سارك يف برنامج هذ� �لعام �أكرث من 30 موظفاً من 

•• �بوظبي-�لفجر: 

ي���ون�������س حاجي  ����س���ع���ادة  �ج���ت���م���ع 
�خلوري وكيل وز�رة �ملالية، موؤخر�ً 
مع �ل�سيد فيليب مارتينيز، �ملدير 
�إ�سبانيا  مل���ج���م���وع���ة  �ل���ت���ن���ف���ي���ذي 
و�ملك�سيك ودولة �لإمار�ت �لعربية 
�ملتحدة يف �لبنك �لأوروبي لإعادة 
�لإعمار و�لتنمية، وذلك للتباحث 
�لهامة  �ل��ق�����س��اي��ا  م���ن  ج��م��ل��ة  يف 
ب�����س��اأن مت��ث��ي��ل دول����ة �لإم������ار�ت يف 
�ملعلومات  ت��ب��ادل  و�آل���ي���ات  �ل��ب��ن��ك 
و�خلطط  �مل�ساريع  ب�ساأن  �لثنائية 

�ل�سر�تيجية.
�ملالية  وز�رة  مقر  يف  �للقاء  وعقد 
�ل�سيدة  بح�سور  وذلك  باأبوظبي، 
موزة �سعيد �ملطرو�سي رئي�س ق�سم 
�ملنظمات �لدولية، و�ل�سيد �إنريكي 
�لتنفيذي  �مل���دي���ر  ن���ائ���ب  �أل���ي���خ���و 
�إ�سبانيا و�ملك�سيك ودولة  ملجموعة 
�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة يف �لبنك 
�لأوروبي لإعادة �لإعمار و�لتنمية، 
�إىل جانب جمموعة من �ملخت�سني 

من كال �جلانبني.
�للقاء رحب �سعادة يون�س  وخالل 
ب��ال�����س��ي��د فيليب  ح��اج��ي �خل����وري 
مارتينيز و�لوفد �ملر�فق له، و�أ�ساد 
�لإمار�ت  دول��ة  متثيل  يف  بجهوده 
�إد�رة  �ج��ت��م��اع��ات جم��ل�����س  ���س��م��ن 
�لإعمار  لإع����ادة  �لأوروب����ي  �لبنك 
ع��ل��ى �سرورة  م�����س��دد�ً  و�ل��ت��ن��م��ي��ة، 

لتحقيق �لنمو �لقت�سادي.
دول����ة  �أن  �إىل  �لإ�������س������ارة  جت������در 
�إىل  �ن�سمت  ق��د  ك��ان��ت  �لم�����ار�ت 
�لإعمار  لإع����ادة  �لأوروب����ي  �لبنك 
 .2021 ���س��ب��ت��م��رب  يف  و�ل��ت��ن��م��ي��ة 
وق�����د ت���اأ����س�������س �ل���ب���ن���ك �لأوروب��������ي 
�أبريل  لإعادة �لإعمار و�لتنمية يف 
1991 بهدف تعزيز �لتحول �إىل 
�ل�سوق  يف  �مل��وج��ه��ة  �لق��ت�����س��اد�ت 
�ملفتوحة وتعزيز �ملبادر�ت �خلا�سة 

وريادة �لأعمال. 

�أول���وي���ات���ه���ا، ملا  �أب�����رز  ���س��م��ن   28
�لنمو  ����س���م���ان  يف  دور  م����ن  ل���ه���ا 
�ل�ستقر�ر  وحت��ق��ي��ق  �لق��ت�����س��ادي 
لالأجيال  �مل�������س���ت���د�م  �لإق���ل���ي���م���ي 
حتر�س  �إذ  و�مل�ستقبلية،  �حلالية 
�لدولة وب�سفتها رئي�س قمة �ملناخ 
COP 28 على �ملتابعة �ل�ساملة 
باملناخ،  �مل���رت���ب���ط���ة  ل��ل��م��و����س��ي��ع 
�مل�ساريع  يف  �ل�ستثمار  وت�سجيع 
و�ل�ستثمار�ت  للبيئة  �ل�سديقة 
�لنظيفة  �ل��ط��اق��ة  م��ث��ل  �مل��ن��اخ��ي��ة 

�ل��ق��ط��اع �خل���ا����س، و���س��ب��ل تعيني 
وت�����دري�����ب م���وظ���ف���ني م�����ن دول�����ة 
نهاية  ويف  �ل��ب��ن��ك.  يف  �لإم�������ار�ت 
�لجتماع �أكد �سعادة يون�س حاجي 
م�ساركة  �أه���م���ي���ة  ع��ل��ى  �خل������وري 
�لبنك يف �لقمة �لعاملية للحكومات 
 COP 28 2023، وقمة �ملناخ
�لإم����ار�ت  دول���ة  �ستعقد يف  و�ل��ت��ي 

عام 2023.
دولة  قيادة  “ت�سع  �سعادته:  وقال 
 COP �مل����ن����اخ  �لإم�����������ار�ت ق���م���ة 

�لدولة،  �أول��وي��ات  ح��ول  �لتباحث 
�لتن�سيق  �آل���ي���ات  ع��ل��ى  و�لت����ف����اق 
�مل�سرك ب�ساأن دور دولة �لإمار�ت 

يف �لبنك.
وناق�س �سعادته عدد�ً من �ملو��سيع 
��سر�تيجية  م��ن��ه��ا  �ل��رئ��ي�����س��ي��ة، 
�لإعمار  لإع����ادة  �لأوروب����ي  �لبنك 
و�لتنمية، و�مل�ساريع �لقائمة لدى 
�لتباحث ب�ساأن  �لبنك، ف�ساًل عن 
لإعادة  �لأوروب����ي  �لبنك  �إمكانية 
منو  حتفيز  يف  و�لتنمية  �لإع��م��ار 

م�����س��ت��ه��دف��ات م���ب���ادرة �لإم������ار�ت 
�ملناخي  للحياد  �ل���س��ر�ت��ي��ج��ي��ة 

.»2050
وكانت �لد�ر �لعقارية، قد �أعلنت 
�لعام �جلاري،  يف وقت �سابق من 
وحت����دي����د�ً يف ���س��ه��ر ي���ن���اي���ر، عن 
لتعزيز  م�ستد�م  م�سروع  �إط��الق 
�ملتوقع  من  و�ل��ذي  �لطاقة  �إد�رة 
��ستهالك  خف�س  �إىل  ي���وؤدي  �أن 
�لكهرباء بن�سبة %20 عرب 80 

�أ�ساًل من حمفظتها.
�ل������د�ر ع���ن عزمها  �أع���ل���ن���ت  ك��م��ا 
��ستثمار مبلغ 25 مليون درهم يف 
كفاءة  تعزيز  م�ساريع  من  حزمة 
����س��ت��ه��الك �ل��ط��اق��ة ���س��م��ن 13 
و�لتي  لها،  تابعاً  �سكنياً  جممعاً 
�ست�سهم يف حتقيق وفور�ت كبرية 
للمالك و�مل�ستاأجرين يف خدمات 
�ملر�فق، يف �إطار جهودها �ملبذولة 
لر�سيخ مبادئ �ل�ستد�مة ورفع 
ك����ف����اءة �����س���ت���ه���الك �ل���ط���اق���ة يف 
جممعاتها �ل�سكنية ومبا يتما�سى 
�إتباع  يف  �مل��ب��ذول��ة  م�ساعيها  م��ع 

ممار�سات �سديقة للبيئة.

من  وغ��ريه��ا  و”�إينوك”  باور” 
�ل�سركات متعددة �جلن�سيات مثل 
و”توتال  ت�سارترد”  “�ستاندرد 

�إنرجيز” و”�إجني«.
�ل�����س��ع��ي��دي، رئي�س  ن��ا���س��ر  وق����ال 
جم����ل���������س �����س����ن����اع����ات �ل����ط����اق����ة 
�ل��ن��ظ��ي��ف��ة - ب��ه��ذه �مل��ن��ا���س��ب��ة - : 
“ ي�����س��وب �ل��ن��ق��ا���س �ل��ق��ائ��م حول 
�ل���ط���اق���ة بع�س  �أزم������ة  م���و����س���وع 
�لثغر�ت يف تناول م�ساألة �لعر�س 
و�ل��ط��ل��ب، ف��ع��ادًة م��ا يتم جتاهل 
جانب �لطلب على عك�س �لعر�س 
�لأكرب.  بالهتمام  يحظى  �ل��ذي 
من  �حل��������ايل  �جل����ي����ل  ظ�����ل  ويف 
�حللول �لتكنولوجية �ملتخ�س�سة 
يف جم����ال ك���ف���اءة �ل���ط���اق���ة، ف���اإن 
�لعامل بات ق��ادر�ً على خف�س ما 
��ستهالك  من   40% �إىل  ي�سل 
�لطاقة. وي�سعدنا �ن�سمام �سركة 
ومكانة  بحجم  �ملنطقة  يف  ر�ئ��دة 
جمل�س  �إىل  �ل���ع���ق���اري���ة  �ل��������د�ر 
�سناعات �لطاقة �لنظيفة. وكلنا 
كبرية  قيمة  �ست�سيف  باأنها  ثقة 
�إىل جمموعة عمل �ملجل�س �ملعنية 

لتبادل  ة  من�سّ لتوفري  م�ساعيها 
�ل�سيا�سات  وم��ن��اق�����س��ة  �لآر�ء 
�لفّعال  �لن��ت��ق��ال  م�����س��ار  و�إن�����س��اء 
م�سادر  �إىل  �ل�����س��ل�����س  و�ل��ت��ح��ّول 
مع  بالتعاون  �لنظيفة،  �ل��ط��اق��ة 
�حلكومية  و�ل��ه��ي��ئ��ات  �مل��وؤ���س�����س��ات 
و�ل�سركات  �ل�����س��ي��ا���س��ات  و���س��ّن��اع 
جمل�س  وي�����س��م  و�مل�����س��ت��ه��ل��ك��ني. 
�لنظيفة  ل��ل��ط��اق��ة  �ل�����س��ن��اع��ات 
�ل�سركاء  م����ن  ك����ب����رية  ق����اع����دة 
�ل�سركات  �لأع�����س��اء، مبا يف ذل��ك 
“�أكو�  مثل  �ل��ك��ربى،  �لإقليمية 

تعزيز  ب���ج���ان���ب  �ل���ت�������س���غ���ي���ل���ي���ة، 
وحتفيز  �ملجتمعات  م��ع  �ل��ت��ع��اون 
�أفر�دها على تبني ممار�سات �أكرث 

��ستد�مة يف حياتهم �ليومية.
وتدرك �لد�ر دورها وم�سوؤوليتها 
�ل���ت���ح���ّول  ق�����ي�����ادة م������ب������ادر�ت  يف 
�لنظيفة،  �ل��ط��اق��ة  م�����س��ادر  �إىل 
يف  �لر�ئدة  مكانتها  من  �نطالقاً 
�لعقارية  �لأ�سول  و�إد�رة  تطوير 
�ل�������س���رق �لأو�����س����ط  يف م��ن��ط��ق��ة 
و�سمال �أفريقيا، وقاعدة �أ�سولها 
 30 قيمتها  ت��ب��ل��غ  �ل��ت��ي  �ملُ������د�رة 
�لأر��سي  وحمفظة  دره��م  مليار 

�لكبرية �لتابعة لها.
و����س���ت���ت���ع���اون ����س���رك���ة �ل��������د�ر مع 
جمل�س �سناعات �لطاقة �لنظيفة 
“تعزيز  ع���م���ل  جم���م���وع���ة  ع����رب 
ترجمة  بهدف  �لطاقة”،  كفاءة 
مبادرة  ودع��م  �ملن�سودة  �لأه���د�ف 
للحياد  �ل�سر�تيجية  �لإم���ار�ت 

�ملناخي 2050.
�لتي  �ملجموعة،  ه��ذه  و�ستو��سل 
�أ����س���ل خم�س  ُت���ع���د و�ح������دة م���ن 
جمموعات عمل تابعة للمجل�س، 

بكفاءة �لطاقة، كما �أنها �ست�ساهم 
يف رف��ع �ل��وع��ي ب�سكل �أك��رب حول 

دور �ملجل�س وروؤيته«.
من جانبها قالت �سلوى �ملفلحي، 
مدير �إد�رة �ل�ستد�مة و�مل�سوؤولية 
�مل��ج��ت��م��ع��ي��ة �مل��وؤ���س�����س��ي��ة يف �ل���د�ر 
�لن�سمام  “ي�سعدنا  �ل��ع��ق��اري��ة: 
جمل�س  �إىل  ����س���ري���ك  ك���ع�������س���و 
�لنظيفة،  �ل���ط���اق���ة  ����س���ن���اع���ات 
للدفع  معاً  �لتعاون  �إىل  ونتطلع 
قدماً بجهود �ملنطقة نحو تعزيز 
ك���ف���اءة �ل���ط���اق���ة. وت��ف��خ��ر �ل����د�ر 
�جلهود  دعم  يف  �لريادي  بدورها 
�لتغري  �أزم�����ة  مل��ع��اجل��ة  �مل���ب���ذول���ة 
وكذلك  �مل���ن���ط���ق���ة،  يف  �مل���ن���اخ���ي 
�إر�ساء  يف  �ل��ك��ب��رية  م�����س��اه��م��ات��ه��ا 
و�جلّودة  �لكفاءة  ومعايري  �أ�س�س 
�لعقاري.  �لقطاع  م�ستوى  على 
ه��ن��اك حاجة  �أن  ج���ي���د�ً  ون�����درك 
و�إيجاد  �جل��ه��ود  لت�سافر  ُملّحة 
ملعاجلة  وف��ّع��ال��ة  ملمو�سة  ح��ل��ول 
�لتغري �ملناخي، لذ� نو��سل تنفيذ 
لتقليل  �ل�ستد�مة  ��سر�تيجية 
مع  متا�سياً  �لكربونية  ب�سمتنا 

•• �أبوظبي-و�م:

�أع����ل����ن����ت �ل���������د�ر �ل����ع����ق����اري����ة عن 
�سريك  ع�سو  ك����اأول  �ن�سمامها 
من �لقطاع �لعقاري �إىل جمل�س 
حيث  �لنظيفة،  �لطاقة  �سناعات 
تعزيز  يف  �ملجل�س  م��ع  �ستتعاون 
ك���ف���اءة ����س��ت��ه��الك �ل��ط��اق��ة على 

م�ستوى �ملنطقة.
�لطاقة  �سناعات  جمل�س  وُي��ع��د 
ربحية  غ��ري  م��وؤ���س�����س��ًة  �لنظيفة 
وترية  ت�سريع  يف  روؤي��ت��ه  تتمّثل 
�لتحّول  يف  �مل���ب���ذول���ة  �جل����ه����ود 
�عتماد  �إىل  �ل�����س��ل�����س  و�لن��ت��ق��ال 
م�����س��ادر �ل��ط��اق��ة �ل��ن��ظ��ي��ف��ة على 
�لأو�سط  �ل�سرق  م�ستوى منطقة 
و�سمال �أفريقيا، وذلك من خالل 
�لقطاعني  ب��ني  �ل��ت��ع��اون  ت��ع��زي��ز 

�لعام و�خلا�س.
وميكن للقطاع �لعقاري لعب دور 
�لنبعاثات  خ��ف�����س  يف  حم����وري 
تقليل  خ�����الل  م����ن  �ل���ك���رب���ون���ي���ة 
�لناجتة  �ل��ك��رب��ون��ي��ة  �لن��ب��ع��اث��ات 
و�لعمليات  �ل��ب��ن��اء  �أع���م���ال  ع���ن 

معقولة،  بتكلفة  �مل���و�رد  ه��ذه  �إىل 
�لكربون  �إز�ل������ة  ج���ه���ود  دف����ع  م���ع 
�لتنمية  م���������س����ار�ت  م����ن  ك����ج����زء 

�مل�ستد�مة �ملحتملة للقارة. 

•• �رشم �ل�شيخ-و�م:

�ل�ساد�س  �ليوم  فعاليات  تتو��سل 
ملوؤمتر �لأمم �ملتحدة �ملعني بتغرّي 
�ملناخ »COP 27« مبدينة �سرم 
�مل�����س��ري��ة، و���س��ط ح�سور  �ل�����س��ي��خ 
�سبل  ل��ب��ح��ث  وم��ك��ث��ف  ب����ارز  دويل 
مو�جهة حتديات �لتغري �ملناخي. 
�ملوؤمتر �م�س،  ويعقد على هام�س 
�لكربون”،  “�إز�لة  ي��وم  فعاليات 
�إز�لة  �سبل  على  �ل�سوء  لت�سليط 
باعتباره  �ل��ك��رب��ون  �أك�����س��ي��د  ث���اين 
درجة  �رتفاع  يف  �لرئي�سي  �مل�سبب 
حر�رة �لأر�س، بالإ�سافة �إىل و�سع 
تو�جده  من  للحد  �سريعة  حلول 
يف �ل��غ��الف �جل���وي ل��الأر���س، �إما 
تخزينه  �أو  �سناعات،  يف  باإدخاله 
�أو حتى �ملتاجرة به يف  �مل��اء،  حتت 

�أ�سو�ق �لكربون. 
�إز�لة �لكربون و�حلد من  ويعترب 

�لعالية  �لقطاعات  يف  �لنبعاثات 
للتخفيف  �لأه���م���ي���ة  ب���ال���غ  �أم������ر� 
�حلر�ري،  �لحتبا�س  ظاهرة  من 
حيث تعد �سناعات �لنفط و�لغاز، 
و�ل�����س��ل��ب و�لأ���س��م��ن��ت، م��ن �أكرث 
��ستخد�م  يف  ك��ث��اف��ة  �ل�����س��ن��اع��ات 
�ل��ك��رب��ون، ومت��ث��ل �ن��ب��ع��اث��ات هذه 
ربع  �أكرث من  �ملبا�سرة  �ل�سناعات 
�لكربون  �أك�����س��ي��د  ث���اين  �ن��ب��ع��اث��ات 

�لعاملية. 
باري�س  �ت��ف��اق��ي��ة  �ع���ت���م���اد  وم���ن���ذ 
عام  يف  جال�سكو  وح��ت��ى   2015
من  �ل���ع���دي���د  ت��ق��دم��ت   ،2021
كثيفة  و�ل�������س���رك���ات  �ل���ق���ط���اع���ات 
بخطط  ل���ل���ط���اق���ة  �ل����س���ت���ه���الك 
�إىل  تهدف  و�إج����ر�ء�ت  و�سيا�سات 
�خلا�سة  �لكربون  ب�سمات  تقليل 
ب���ه���ا و�ل���ت���ح���رك ت���دري���ج���ي���اً نحو 
هدف  �إىل  و�سول  �لكربون  �إز�ل���ة 
“�سفر  �إىل  �ل��و���س��ول  يف  �ل����دول 

�لكربون  �إز�ل��ة  �أخ��ري حول رحلة 
ت�سلط  و�ل��غ��از  �لنفط  �سناعة  يف 
ممار�سات  �أف�����س��ل  ع��ل��ى  �ل�����س��وء 
�لتقنيات  ذل��ك  يف  مب��ا  �ل�سناعة، 
�جلديدة، ومناق�سة عو�مل متكني 
�لكربون  �إز�ل��ة  لت�سجيع  �ل�سيا�سة 

يف �ل�سناعة. 
ت�سمل فعاليات يوم �لكربون كذلك 
جل�سة عن �سناعة �أ�سمدة منزوعة 
�لكربون، ملناق�سة م�سار�ت تطوير 
للحفاظ  �خل�������س���ر�ء؛  �لأ����س���م���دة 
�لكربون،  �لزر�عة منخف�سة  على 
�سيما  ل  و�آم��ن��ة،  معقولة  باأ�سعار 
�ل��دول �لنامية، وكذلك جل�سة  يف 
�لعاملي  �لتعهد  تعزيز  عن  �أخ��ري 
ت�سريع  �مليثان للركيزعلى  ب�ساأن 
�لعمل على �لأر�س لإنهاء تنفي�س 
غاز �مليثان، وخف�س ت�سرب �مليثان 
يف عمليات �لنفط و�لغاز، وحتديد 
تت�سمن  و�ل���ت���ي  �ل���دع���م،  و���س��ائ��ل 

�نبعاثات«. 
 7 �ل��ك��رب��ون  ي��وم  فعاليات  وت�سم 
جل�سة  تت�سمن  رئي�سية،  جل�سات 
�ل����ك����رب����ون، حيث  �إز�ل���������ة  حت�����دي 
ت�����س��ت��ع��ر���س ن��ط��اق و�أه������د�ف يوم 
�إز�لة �لكربون، من حيث م�ساركة 
�ل��ت��ق��دم، و�ل��ب��ح��ث ع��ن �مل��زي��د من 
�لإج������ر�ء�ت لإز�ل����ة �ل��ك��رب��ون من 
�لقطاعات �لتي ي�سعب تخفيفها، 
وحت����دي����د �ل���ت���ق���ن���ي���ات �جل����دي����دة 
لتحقيق هذه �لغاية، مع �لركيز 
و�لغاز  �ل��ن��ف��ط  ع��ل��ى  �ل��ق��ط��اع��ي 

و�ل�سلب و�لأ�سمنت. 
�أي�����س��ا جل�سة  وت�����س��م��ل �جل��ل�����س��ات 
بعنو�ن ت�سريع �إز�لة �لكربون من 
�ست�سلط  ح��ي��ث  �ل�����س��ل��ب،  �سناعة 
�ل�سوء على �سرورة زي��ادة �لدعم 
�ل��ع��امل��ي��ة �ل��ت��ي تقود  ل��ل��م��ب��ادر�ت 
�لكربون  لإز�ل���ة  �ملبذولة  �جلهود 
من �لفولذ، بالإ�سافة �إىل جل�سة 

ق�س�س  لعر�س  �لأ�سمنت  �سناعة 
�لذين  �لأ���س��م��ن��ت،  منتجي  جن���اح 
�لكربون،  لإز�ل�����ة  ج���ه���ود�  ب���ذل���و� 
وجل�سة عن دعم م�سار�ت �لتنمية 

لإفريقيا  �ل���ك���رب���ون  م��ن��خ��ف�����س��ة 
وبحث  ملناق�سة  �لنامية  و�ل����دول 
�إفريقيا  ت��و�ج��ه  �ل��ت��ي  �ل��ت��ح��دي��ات 
وجنوب �لكرة �لأر�سية؛ للو�سول 

�لقدر�ت  وبناء  �لتكنولوجيا  نقل 
و�لتمويل. 

ك���ذل���ك ���س��ت��ع��ق��د ج���ل�������س���ات حول 
تعزيز ج��ه��ود �إز�ل���ة �ل��ك��رب��ون من 

مليون درهم �صايف دخل الدار تن�صم اإىل جمل�س �صناعات الطاقة النظيفة للم�صاهمة يف تعزيز كفاءة الطاقة باملنطقة  474
اإ�صراق لال�صتثمار يف الربع الثالث 

•• �أبوظبي-و�م:

�سجلت “�إ�سر�ق لال�ستثمار” �أعلى �سايف دخل ربع �سنوي لها على �لإطالق 
�سعفاً   27 قدرها  بزيادة  �لثالث  �لربع  خالل  دره��م  مليون   474 بقيمة 
عن  �ل�سادرة  �ملالية  للنتائج  وفقا  �ملا�سي  �لعام  من  ذ�تها  بالفرة  مقارنة 
 481 �جل���اري  �ل��ع��ام  م��ن  �أ�سهر   9 لفرة  �ل��رب��ح  �سايف  بلغ  فيما  �ل�سركة 
�لقيمة  بلغت   ،2022 �لعام  من  �لثالث  �لربع  نهاية  ويف  دره���م.   مليون 
�لدفرية ل�سركة “�إ�سر�ق” 0،9238 درهم لل�سهم �لو�حد.. وهي �لقيمة 
�لتي تتاألف بالكامل من �لأ�سول �مللمو�سة مثل �لأ�سول �لعقارية لل�سركة 
ت�سييل  يف  �سريع  تقدم  �إح��ر�ز  �ل�سركة  و��ستطاعت  �ملالية.   و�ل�ستثمار�ت 
ثالث  بيع  يف  �ملا�سيني  �ل�سهرين  خ��الل  جنحت  بعدما  �أر��سيها  حمفظة 
�لإجمالية،  �أر��سيها  م�ساحة  من   %27 بنحو  تقدر  مب�ساحة  �أر����س  قطع 
�لنقدية  �ل�سيولة  حت�سني  يف  �أ�سهم  م��ا  وه��و  دره��م  مليون   160 مبقابل 

و�سّكل �إ�سافة مهمة �إىل �لأ�سول �ملدرة للدخل. 
حمفظتها  م��ن  ت�سغيلية  �إي�����ر�د�ت  �إج��م��ايل  ت�سجيل  “�إ�سر�ق”  و�أع��ل��ن��ت 
 30 ب��ت��اري��خ  �ملنتهية  �ل��ف��رة  ع��ن  دره���م  م��ل��ي��ون   29،5 بقيمة  �ل��ع��ق��اري��ة 
“برج  �سقق  حققت  بعدما  و�ل�سيافة  �لتاأجري  باأعمال  مدفوعًة  �سبتمرب، 
جزيرة  يف  ر�ي��ز  ومارينا  مارينا”  “نور�ن  يف  �لفندقية  و�ل�سقق  �سمان” 
�لتو�يل و�سهدت  100% و89% و93% على  بلغت  �إ�سغال  �لرمي معدلت 
“نور�ن مارينا” زيادة بن�سبة 50% يف متو�سط �أ�سعار �لغرف مقارنة بالعام 
تبذلها  �لتي  و�ل�سر�تيجية  �ل�ستباقية  �جلهود  بف�سل  وذل��ك  �ملا�سي، 

�ل�سركة يف قطاع �لتاأجري. 
من  “جولديلوك�س”  وقد �أكملت �ل�سركة �سفقة �ل�ستحو�ذ على �سندوق 
وتنويع  تو�سيع  بهدف  وذل��ك  جديد،  �سهم  مليار   1،385 �إ���س��د�ر  خ��الل 

��ستثمار�تها �ملالية خارج قطاعي �لعقار�ت و�ل�سيافة. 
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املال والأعمال

�إىل �لعا�سمة �لإمار�تية. 

-«�سوق ال�سفر«. 
�لإمناء  هيئة  �ساركت  جهتها  من 
بال�سارقة  و�ل�����س��ي��اح��ي  �ل��ت��ج��اري 
 ،2022 �لعاملي  �ل�سفر  ���س��وق  يف 
لندن،  يف  م����وؤخ����ر�  �أق����ي����م  �ل������ذي 
ب�سل�سلة من �للقاء�ت و�حلو�ر�ت، 
متّثل  ج��ه��ة   18 خ��الل��ه��ا  جمعت 

و�لخت�سا�سات  �ملجالت  خمتلف 
�ل��ع��ام و�خلا�س،  �ل��ق��ط��اع��ني  م��ن 
مكاتب  مم���ث���ل���ي  م������ن  وع�������������دد�ً 
�ل�سياحة ووكالت �ل�سفر و�ملن�ساآت 
للرويج  �ل�����س��ارق��ة،  يف  �لفندقية 
و��ستعر��س  ���س��ي��اح��ي��اً،  ل���الإم���ارة 
تزخر  �ل��ت��ي  �ل�سياحية  �مل��ق��وم��ات 
�لهيئة على هام�س  بها.  ونظمت 
�سحافياً،  م����وؤمت����ر�ً  �ل��ف��ع��ال��ي��ة، 

بال�سفر  �ملتعلقة  �لبيانات  قو�عد 
“�سوق  م��ع  بالتعاون  و�ل��ط��ري�ن، 

�ل�سفر �لعاملي«. 
وذكر �لتقرير �أن �لإمار�ت تقرب 
�إىل م�ستويات  �ل��ع��ودة  م��ن  ك��ث��ري�ً 
يزورونها  ك��ان��و�  �ل��ذي��ن  �ل�����س��ي��اح، 
 ،”19 “كوفيد  ت���ف�������س���ي  ق���ب���ل 
�ست�سفيد  �لإم���ار�ت  �أن  �إىل  و�أ���س��ار 
ت�سهده منطقة  �ل��ذي  �لزخم  من 
�خلليج مع �قر�ب ��ست�سافة كاأ�س 
�لعامل 2022، منوها �أن �حلدث 
�سيمنح زخماً �إ�سافياً �أي�ساً حلركة 

�ل�سياحة يف �لإمار�ت. 

-مكانة دبي . 
ل�  تقرير  توقع  مت�سل  �سياق  ويف 
“�ستاندرد �آند بورز” �أن ت�ست�سيف 
�أع������د�د�ً  �ل��ع��رب��ي  دول �خل��ل��ي��ج��ي 
�ل��زو�ر خ��الل نهائيات  كبرية من 
م�سري�   ،2022 �ل���ع���امل  ك���اأ����س 
ق��د تكون  �لإم�����ار�ت  دول���ة  �أن  �إىل 
لقربها  ن��ظ��ر�ً  �لرئي�س  �مل�ستفيد 
�ل�سياحية  وم��ك��ان��ت��ه��ا  �جل���غ���ر�يف 

•• �أبوظبي-و�م:

دولة  يف  �ل�سياحي  �لقطاع  �سجل 
�جلاري  �لأ�سبوع  خالل  �لإم���ار�ت 
�أد�ء مميز� �أكدته �لتقارير �لعاملية 
مطار�ت  على  �لإقبال  وم�ستويات 
�لدولة ، ما يوؤكد جاهزية �لقطاع 
و�عد  �سياحي  م��و���س��م  ل�ستقبال 
�نطالق  �ق���ر�ب  م��ع  و��ستثنائي 
م����ن حملة  �جل����دي����دة  �ل��ن�����س��خ��ة 

�أجمل �ستاء يف �لعامل. 
ول��ع��ب��ت م��ك��ان��ة دول�����ة �لإم�������ار�ت 
حتولها  يف  ب���ارز�  دور�  وجاذبيتها 
يف  �لأب���رز  �ل�سياحية  �لوجهة  �إىل 
يف  �لثابتة  �سبه  و�ملحطة  �ملنطقة، 
�لرب�مج �ل�سياحة لزو�ر �ملنطقة. 

- املركز الـ11 عامليًا . 
�ل��  �مل����رك����ز  �لإم�����������ار�ت  وح���ق���ق���ت 
�أف�سل  ق���ائ���م���ة  ع���ل���ى  11عاملياً 
�لتي  �ل�سياحي،  �لأد�ء  يف  �ل���دول 
كيز”  “فور�رد  �سركة  �أ���س��درت��ه��ا 
حتليل  يف  �ملتخ�س�سة  �لإ�سبانية 

�ل�����ر�������س�����خ�����ة، وم������ع������امل �جل������ذب 
�ل�سياحي �لرئي�سة فيها، و�سركات 
باملنطقة  تربطها  �لتي  �ل��ط��ري�ن 
�ل�سياحية  و�ل��ت��اأ���س��ري�ت  و�ل��ع��امل 
تذ�كر  حلاملي  �ل��دخ��ول  متعددة 

بطولة كاأ�س �لعامل لكرة �لقدم. 
�لطاقة  �إىل  �ل���ت���ق���ري���ر  و�أ������س�����ار 
لفنادق  �ل�����س��خ��م��ة  �ل���س��ت��ي��ع��اب��ي��ة 
�إم������ارة دب���ي �ل��ت��ي ���س��ت��ك��ون خيار� 
�لقادمني  �ل������زو�ر  �أم�����ام  رئ��ي�����س��ي��ا 
حل�������س���ور �ل���ب���ط���ول���ة ب���دع���م من 
�ل�����رح�����الت �ل���ي���وم���ي���ة ب�����ني دب���ي 
�أق��ل من  ت�ستغرق  �لتي  و�لدوحة، 
�لقيود  ف�����س��ال ع���ن رف����ع  ���س��اع��ة، 
�مل��ت��ع��ل��ق��ة ب��اجل��ائ��ح��ة مب��ا يف ذلك 
�ختبار  لإج��������ر�ء  �حل����اج����ة  ع�����دم 
)م�����ن معظم  ك�����ورون�����ا  ف����ريو�����س 
�لوجهات( مما يب�سط �ل�سفر من 

و�إىل دبي. 

- حركة الطريان. 
ويف �إطار �لنتائج �لإيجابية �ملتعلقة 
بقطاع �ل�سياحة �لإمار�تي، �أعلنت 

جم��م��وع��ة �لإم���������ار�ت �أم�������س عن 
قيا�سية  ���س��اف��ي��ة  �أرب�����اح  ت�سجيل 
دره��م )1.2  مليار�ت   4.2 بلغت 
خالل  �أم�����ريك�����ي(  دولر  م���ل���ي���ار 
�ملالية  �ل�سنة  م��ن  �لأول  �لن�سف 
�جلارية 23/22، حمّققًة بذلك 
م��ل��ي��ار�ت درهم   10 بنحو  حت��وًل 
مليار�ت   5.7 بلغت  خ�سائر  م��ن 
يف  دولر(  م��ل��ي��ار   1.6( دره�����م 

�لفرة ذ�تها من �لعام �ملا�سي. 
و���س��ج��ل��ت �مل���ج���م���وع���ة ت��و���س��ع��ا يف 
 ،10% بن�سبة  موظفيها  قاعدة 
ك��م��ا و�����س���ل���ت ط�����ري�ن �لإم�������ار�ت 
�سبكة  �����س���ت���ع���ادة  ع���ل���ى  �ل���رك���ي���ز 
من  و�ت�سالتها  �لعاملية  �ل��رك��اب 
خالل مركزها يف دبي، و��ستئناف 
لتلبية  و�إ�سافة رحالت  �خلدمات 

طلب �لعمالء عرب �لأ�سو�ق. 
وك����ان����ت م�����ط�����ار�ت �أب����وظ����ب����ي قد 
�أك����رث م���ن 15  ت��وق��ع��ت �أن ي��ع��رب 
م���ل���ي���ون م�����س��اف��ر ع����رب م���ط���ار�ت 
�أب��وظ��ب��ي �خل��م�����س ب��ح��ل��ول نهاية 
ظل  يف   2022 �جل������اري  �ل���ع���ام 

��ستمر�ر حالة �لنتعا�س يف قطاع 
11 مليون  ع��ب��ور  م��ع  �ل���ط���ري�ن 
�أبوظبي  م����ط����ار�ت  م���ن  م�����س��اف��ر 
�لعام �جلاري  بد�ية  �خلم�س منذ 

وحتى بد�ية نوفمرب �جلاري. 

- �سراكة دولية. 
�ل�سر�كات  ت��ع��زي��ز  ���س��ع��ي��د  وع��ل��ى 
�لثقافة  د�ئ�����رة  وق��ع��ت  �ل���دول���ي���ة، 
�تفاقية  و�ل�������س���ي���اح���ة-�أب���وظ���ب���ي 
مع  ج��دي��دة  ��سر�تيجية  �سر�كة 
“ويب بيدز”، �ملزود �لعاملي حللول 
توزيع خدمات �لإقامة و�ل�سيافة 

و�ملنتجات لقطاع �ل�سياحة. 
وتهدف �لتفاقية �إىل تعميق �أطر 
جو�نب  يف  �جلانبني  بني  �لتعاون 
خمتلفة ت�سمل تعزيز وعي وكالء 
�ل�سفر وبر�مج �لعطالت �خلارجية 
بيدز”  “ويب  ����س���ب���ك���ة  ����س���م���ن 
�ل�ستثنائية  �ل�سياحية  باملقومات 
من  �سل�سلة  وتنظيم  �أبوظبي،  يف 
�لندو�ت عرب �لإنرنت و�جلولت 
�لرويجية و�لرحالت �لتعريفية 

�����س���ت���ع���ر����س م���ق���وم���ات �لإم��������ارة 
دور  تفعيل  و�أه��م��ي��ة  �ل�����س��ي��اح��ي��ة، 
ودعم  �ل��ن��م��و  ت��ع��زي��ز  يف  �ل�سياحة 
بني  �لتو��سل  وتعزيز  �لقت�ساد 
لبحث  �مل���ع���ن���ي���ة،  �لأط����������ر�ف  ك����ل 
�لفر�س  م����ن  �ل����س���ت���ف���ادة  ���س��ب��ل 
�ستعيد  �ل���ت���ي  �مل���ت���اح���ة  �حل���ال���ي���ة 
�ل�سفر  منظومة  م�ستقبل  ت�سكيل 

و�ل�سياحة �لعاملية. 

مو�صم �صياحي واعد يف االإمارات مع اقرتاب حملة اأجمل �صتاء 

الطاقة والبنية التحتية حتول 28 من خدماتها اإىل ا�صتباقية 
•• دبي-و�م:

�أعلنت وز�رة �لطاقة و�لبنية �لتحتية عن �نتهاءها من حتويل 
�ل��دف��ع��ة �ل��ث��ان��ي��ة م��ن خ��دم��ات��ه��ا �إىل خ��دم��ات ب��ن��ظ��ام �لطابع 
�ملتعامل  ب��اح��ت��ي��اج��ات  �ل��ت��ن��ب��وؤ  ع��ل��ى  �ل���ذي يعتمد  �ل���س��ت��ب��اق��ي 
وتوقعها قبل �أن يطلبها وذلك من خالل قاعدة من �لبيانات 
�ملحتملة  �لتطلعات  ع��ن  �ل�����وز�رة  ت��وف��ره��ا  �ل��ت��ي  و�مل��ع��ل��وم��ات 
�لوز�رة  يف  �ل�ستباقية  �خلدمات  جمموع  لي�سل  للمتعاملني 

�إىل 28 خدمة. 
و�مل�ستقبل  �ل�سر�تيجية  �إد�رة  مديرة  �لبلو�سي  ليلى  ولفتت 
�خلدمات  ق��ائ��م��ة  �أن  �إىل  �لتحتية  و�ل��ب��ن��ي��ة  �ل��ط��اق��ة  ب����وز�رة 

بطاقة ت�سغيلية للمركبات �لوطنية وجتديد بطاقة ت�سغيلية 
�لد�ئمة  �لت�سغيلية  �لرخ�سة  وجت��دي��د  �لوطنية  للمركبات 
ل�سفينة  م��وؤق��ت  ت�سجيل  �سهادة  ومت��دي��د  �لوطنية  للمن�ساآت 
جتارية  ل�سفينة  د�ئم  ت�سجيل  �سهادة  و�إ�سد�ر  وطنية  جتارية 
وطنية  جت��اري��ة  �سفينة  ملكية  نقل  طلب  ج��ان��ب  �إىل  وطنية 
وطنية  جت��اري��ة  ل�سفينة  م��الح��ي  ت��رخ��ي�����س  �إ����س���د�ر  وط��ل��ب 
و�أجنبية وتعديل بيانات وثيقة �لتطقيم �لأدنى �لآمن ل�سفينة 
ل�سفينة  �لإعفاء  �سهادة  �إ�سد�ر متديد  وطلب  وطنية  جتارية 
�لناقلة  ت��اأم��ني  ح��ول  �سمان  �سهادة  و�إ���س��د�ر  وطنية  جت��اري��ة 
�إىل  بالإ�سافة  وطنية”  جتارية  ل�سفينة  �ملدنية  “�مل�سوؤولية 
وطلب  جت��اري��ة  ل�سفينة  �مللكية  بيانات  �سهادة  �إ���س��د�ر  طلب 

�ل�ستباقية ت�سمل جتديد �سهادة عدم ممانعة جتديد رخ�سة 
وجتديد  �ل�سامن  ترخي�س  جتديد  وطلب  �ل�سيار�ت  ن��ادي 
ل�سفينة جت��اري��ة وطنية  م��الح��ي  ت��رخ��ي�����س  �إ����س���د�ر  و�إع�����ادة 
و�أجنبية طلب جتديد بطاقة مندوب بحري وجتديد �ل�سهادة 
�إق����ر�ر �عر�ف  �إ���س��اف��ة �إىل طلب جت��دي��د  �لأه��ل��ي��ة و�لإق�����ر�ر 
ب�سهادة �أهلية وجتديد ترخي�س بحار للعمل على منت �ل�سفن 
وطلب �إ�سد�ر �سهادة ملن يهمه �لأمر خلدمات �لإ�سكان وطلب 
�سكنية  تنفيذ م�ساعدة  �مل�ساكن �حلكومية وفتح ملف  متليك 

وطلب �ل�ستالم �لبتد�ئي للم�ساكن �لفردية. 
طلب  كذلك  ت�سمل  �ل�ستباقية  �خلدمات  قائمة  �أن  و�أ�سافت 
�إ�سد�ر  وط��ل��ب  �ل�سكنية  �مل�����س��اع��دة  م��ت��اأخ��ر�ت  ج��دول��ة  �إع����ادة 

�سجل  و�إ���س��د�ر  و�أجنبي  وطني  نزهة  ق��ارب  ترخي�س  جتديد 
�لبحار �إ�سافة �إىل طلب جتديد �سجل �لبحار وطلب �لعتماد 

�ل�سنوي لبيان �متثال مرفق مينائي. 
لف��ت��ة يف عملية  ج��ه��ود�ً  ت��ب��ذل  �ل����وز�رة  �أن  �لبلو�سي  و�أك����دت 
ت��ط��وي��ر خ��دم��ات��ه��ا ع���رب �ب��ت��ك��ار ج��ي��ل ج��دي��د م���ن �خلدمات 
مع  ي��ت��و�ءم  م��ا  مب��ا  �لطلب”  “قبل  للمتعاملني  �ل�ستباقية 
�ملتحدة  �لعربية  �لإم���ار�ت  دول��ة  وحكومة  �ملتعاملني  تطلعات 
وم���ع ����س��ر�ت��ي��ج��ي��ة �لإم������ار�ت ل��ل��خ��دم��ة �حل��ك��وم��ي��ة �ملتميزة 
دورة  وج���ودة  �ملتعاملني  ���س��ع��ادة  وم��ا يحقق  �حل��ك��وم��ة  ووع���د 
�ل��دول��ة عاملياً يف جم��ال �خلدمات  وري���ادة  �إجن���از معامالتهم 

�حلكومية. 

لت�سجيع اأكرب عدد من امل�ستفيدين حول العامل على �سقل مهاراتهم الريادية

»بادري« لريادة االأعمال يتحول اإىل من�صة رقمية ح�صرية بعد متكني اأكرث من 1000 رائدة اأعمال 
•• �ل�شارقة-�لفجر:

لريادة  “بادري”  ب��رن��ام��ج  �أع��ل��ن 
�لأع������م������ال، �ل���ت���اب���ع لأك���ادمي���ي���ة 
“بادري” للمعرفة وبناء �لقدر�ت 
ملوؤ�س�سة  �ل��ت��ع��ل��ي��م��ي  �ل��������ذر�ع   -
عن  ب����امل����ر�أة،  ل��الرت��ق��اء  “مناء” 
�لو�قعي،  ب�سكله  �لربنامج  �نتهاء 
رقمية  م��ن�����س��ة  �إىل  و�ن���ت���ق���ال���ه 
مفتوحة لر�ئد�ت ورو�د �لأعمال، 
�أكرب  ع��دد  ت�سجيع  ب��ه��دف  وذل���ك 
من �مل�ستفيدين حول �لعامل على 

مدير املركز العاملي للتنقل: املنطقة 
العربية من االأكرث تاأثرًا بالتغري املناخي 

•• �رشم �ل�شيخ-و�م:

�أكد كمال �أمكر�ن مدير �ملركز �لعاملي للتنقل من �أجل �ملناخ �لتابع جلامعة 
و�أفريقيا هي  �لعربية  �ل��دول  �أن  �ملتحدة،  �لأمم  �سريك منظمة  كولومبيا 

�لأكرث تاأثر�ً بتد�عيات �لتغري �ملناخي. 
م�ساركته  هام�س  على  “و�م”  �لإم����ار�ت  �أن��ب��اء  لوكالة  ت�سريح  يف  �أ���س��ار  و 
�إجناز�ت  ��ستكمال  على  يعمل  �ملركز  �أن  �إىل  �ل�سيخ،  ب�سرم   »cop27« يف 

»cop27« يف »cop28« �لذي ت�ست�سيفه �لإمار�ت �لعام �ملقبل. 
ولفت �أمكر�ن �إىل �أنه مت �ختيار جمهورية بت�سو�نا ر�ئدة ملبادرة �لتنقل من 
�أجل �ملناخ يف �إفريقيا، وذلك �أثناء جل�سة “ت�سخري �لتنقل �ملناخي للتكيف 
�ملناخي على هام�س موؤمتر  �لعاملي للتنقل  و�لتي نظمها �ملركز  و�ملرونة” 
�ملناخ »cop27«، منوهاً �إىل �أن فاعليات برنامج جل�سات �ملركز يف جناحه 

ب�«cop27« تتو�فق وبر�مج �لأيام �ملوؤمتر. 
و�أفاد �أن �ملركز �لذي مت �إن�ساوؤه �لعام �ملا�سي يهدف لدعم �جلهود �لدولية يف 
مو�جهة �لتغري �ملناخي ورفع �لوعي �ملجتمعي، مو�سحاً �أن �ملركز كيان تابع 
ويركز  �ملناخ  تغري�ت  للتعامل مع  ويهدف لتخاذ خطو�ت  �ملتحدة  لالأمم 
�ملجتمعات لن  �أن  �ملقبلة  �لأع��و�م  �أمكر�ن:”�سرنى يف  وق��ال  �لإن�سان   على 
تتمكن من �لتعامل بال�سكل �ملنا�سب مع �ل�سدمات �لناجمة عن �لتغري�ت 
�ملناخية«.  وتابع :”دورنا هو م�ساعدة �لنا�س يف �لتعامل بقوة مع �لتغري�ت 
�ملناخية ونحاول خلق تناغم �جتماعي ون�سعى لتوعية �جلميع باملجهود�ت 
�حلكومات  توعية  و�أي�ساً  �نبعاثات،  �سفر  �إىل  للو�سول  بذلها  يتم  �لتي 

لتعمل على دعم مو�طنيها كي تتو�فق �أعمالهم مع �لتغري�ت �ملناخية«. 
و�أ�ساد بنجاح »cop27« منذ �نطالقته يف �ل�ساد�س من نوفمرب �جلاري، 
معرباً عن �أمله �أن يكون »cop27« فر�سة حقيقية لاللتز�م بالتعهد�ت 
و�أن تكون هذه �لقمة نقلة نوعية يف تقليل �لنبعاثات �لكربونية وحت�سني 

حياة �سكان �لكوكب. 

ج��ل�����س��ات �ل��ت��وج��ي��ه �ل���ف���ردي على 
مد�ر �سبعة �أ�سهر.

لريادة  “بادري”  برنامج  ّمم  و�سُ
�ملوؤ�س�سات  مع  بال�سر�كة  �لأعمال 
و�لدولية،  �مل��ح��ل��ي��ة  �لأك���ادمي���ي���ة 
�ملتخ�س�سة،  �مل��ح��ل��ي��ة  و�جل���ه���ات 
تعزيز  يف  �ل��ربن��ام��ج  و�سي�ستمر 
لل�سيد�ت  �لق��ت�����س��ادي��ة  �ل��ف��ر���س 
�إط��ار هذه �ملن�سة  يف كل مكان يف 
و�ستو��سل  �جل���دي���دة،  �ل��رق��م��ي��ة 
خريجات برنامج �ملن�سة �لرقمية 
حتت  جتريبية  م�����س��اري��ع  �إط����الق 
�أعمال  ���س��ي��د�ت  “جمل�س  مظلة 
�ل�سارقة”، �لتابع ملوؤ�س�سة “مناء” 
م�سرية  يف  ب������امل������ر�أة،  ل����الرت����ق����اء 
�لدعم  ل��ه��ن  ���س��ت��وف��ر  ت��وج��ي��ه��ي��ة 
يف  طموحاتهّن  لتعزيز  �ملنا�سب 

ريادة �لأعمال.
�ل���ربن���ام���ج م���ع جهات  وي���ت���ع���اون 
عاملية ر�ئدة يف هذ� �ملجال، ومنها 
مدر�سة ريادة �لأعمال �لجتماعية، 
ومتنزه  �ملتحدة،  �ململكة  ومقرها 
�لوطني  و�ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  �ل��ع��ل��وم 
ح�سول  ل�����س��م��ان   - ب��اك�����س��ت��ان  يف 
ر�ئ����د�ت �لأع��م��ال �ل��ط��م��وح��ات يف 
�لإم�����ار�ت �ل��ع��رب��ي��ة �مل��ت��ح��دة على 
يف  لتوجيههّن  �ملر�سدين  �أف�سل 

رحلة تعلمهّن.

��سر�تيجية  ف��ر���س��اً  و�مل�����س��ت��د�م 
ج�����دي�����دة خل����ري����ج����ات ب���رن���ام���ج 
وتو�سعة  تاأ�سي�س  نحو  )ب����ادري( 
ن���ط���اق �أع���م���ال���ه���ّن �ل���ت���ج���اري���ة يف 

�ملنطقة وخارجها«.

منهج تعليمي �سامل
ويدعم �ملنهج �لقائم على �لدور�ت 
�لتدريبية �ل�ساملة و�ملتكاملة من 
�ملهني  �لتطور  “بادري”  برنامج 
م���ن خ����الل �سقل  ل��ل��م�����س��ارك��ات 
�أ�سا�س  ل��ب��ن��اء  �مل��ط��ل��وب��ة  �مل���ه���ار�ت 
ي���ق���وم ع��ل��ي��ه ع���م���ل ناجح  م���ت���ني 
�ملبادرة  ح�����س  ول��ت��ع��زي��ز  وُم���رب���ح، 
وريادة �لأعمال لديهّن لتمكينهّن 

يف م�سريتهّن �لريادية.
�لتدريبية  �ل����دور�ت  ج��ان��ب  و�إىل 
�جلماعية، يتميز �لربنامج �أي�ساً 
بتقدمي �لتوجيه �لفردي وزيار�ت 
م���ي���د�ن���ي���ة ل���ل���م�������س���اري���ع، وور������س 
و�لتقييمات  �لتطبيقية،  �لعمل 
�لأفكار  تطبيق  قابلية  لخ��ت��ب��ار 
�لتو�سع،  على  وقدرتها  �لريادية 
من  �لأخ���رية  �لن�سخة  و��ستملت 
برنامج “بادري” لريادة �لأعمال 
و�سبع  در����س��ي��ة  وح���د�ت  �ست  على 
وزيارتني  تطبيقية  ع��م��ل  ور�����س 
م��ي��د�ن��ي��ت��ني وع�����دة ����س���اع���ات من 

�ستو��سل  و�مل��ح�����ّس��ن��ة،  �جل���دي���دة 
تّلقي دعم  �مل�ستفيدين  �ملزيد من 
لبناء  خ�سي�ساً  وم�سمم  حم��دد 
خارطة طريق بروؤية ��سر�تيجية 
�إيجابياً  تنعك�س  نتائج  وحتقيق 
�ل�سياق،  هذ�  ويف  �أعمالهم«.  على 
ريا�س،  ر����س���و�ن  �ل���دك���ت���ور  �أّك������د 
�لعلوم  م���ت���ن���زه  رئ���ي�������س  ن����ائ����ب 
و�لتكنولوجيا �لوطني، على ثقته 
يف قدرة �ل�سر�كة �لتي جتمع بني 
�لوطنية  و�جل��ام��ع��ة  “بادري” 
�لوطنية،  و�لتكنولوجيا  للعلوم 
�لريادية  �لطموحات  رعاية  على 
�مل�ساهمة  من  ومتكينهّن  للن�ساء 
�لفعالة يف �قت�ساد�ت بالدهّن عرب 
تزويدهّن مبجموعة من �ملهار�ت 
و�ملعارف. وقالت �سعادة مرمي بن 
�سيد�ت  “جمل�س  مديرة  �ل�سيخ، 
“ي�سعدنا  �ل�سارقة”:  �أع����م����ال 
برنامج  ب��خ��ري��ج��ات  �ل���رح���ي���ب 
)بادري( لريادة �لأعمال، وتقدمي 
كل �لإر�ساد �لالزم لهّن من خالل 
لتزويدهّن  �ل��ت��وج��ي��ه  ب���رن���ام���ج 
يخطنَي  وه��ّن  �ملالئمة،  باملهار�ت 
م�سريتهّن  يف  �لأوىل  خطو�تهّن 
�لأعمال،  ري����ادة  مب��ج��ال  �مل��ه��ن��ي��ة 
حيث تتيح �خلدمات �لقّيمة �لتي 
�ل�سامل  ونهجه  �ملجل�س  يقدمها 

و�لأط����ر  �لأدو�ت  م���ن  جم��م��وع��ة 
�ملرتبطة بامل�ساريع �لنا�سئة.

ويهدف برنامج “بادري” لريادة 
�لأع���م���ال �ل�����س��ام��ل، �ل���ذي �نطلق 
�إىل   ،2016-2015 بني عامي 
دع��م ط��م��وح��ات ر�ئ����د�ت �لأعمال 
خالل  م��ن  وخ��ارج��ه��ا  �ملنطقة  يف 
�لتدريب  ع��ل��ى  ق��ائ��م��ة  م��ن��ه��ج��ي��ة 
ومهار�ت  معارفهّن  لبناء  �لعملي 

قيادة �لأعمال لديهّن.
�لربنامج  خ���ري���ج���ات  ومت���ّك���ن���ت 
م��ن �إط����الق م�����س��اري��ع ن��اج��ح��ة يف 
وي�سّكلن  متخ�س�سة،  جم����الت 
من  لغريهّن  �إلهام  م�سدر  �ليوم 
�ل��ن�����س��اء ل��ت��ع��زي��ز ط��م��وح��ات��ه��ن يف 
ري���ادة �لأع��م��ال م��ن خ��الل �سقل 

مهار�تهّن �ملطلوبة.
�لعلي،  م��ن��ى  �ل���دك���ت���ورة  وق���ال���ت 
“بادري”  �أك�����ادمي�����ي�����ة  م�����دي�����رة 
ل���ل���م���ع���رف���ة وب�����ن�����اء �ل������ق������در�ت: 
م�سار�ت  ت���ق���دمي  خ�����الل  “من 
�لأعمال  ل��رو�د  متعددة  تعليمية 
�ل����ط����م����وح����ني، ي���ع���م���ل ب���رن���ام���ج 
)ب������ادري( ل���ري���ادة �لأع���م���ال على 
ب��ن��اء �ل��ك��ف��اء�ت �ل��ف��ردي��ة ومتكني 
�مل�����س��ارك��ني م���ن حت��ق��ي��ق �أه�����د�ف 
�إطار  ف��ف��ي  م��غ��زى،  وذ�ت  عملية 
من�سة �لتعلم �لرقمية �حل�سرية 

�سقل مهار�تهم �لريادية.
هذ�  “بادري”  ب��رن��ام��ج  و���س��ه��د 
�ل����ع����ام ت���خ���ري���ج �آخ������ر دف���ع���ة من 
ر�ئد�ت �لأعمال، بعد متكني �أكرث 
مبجموعة  خريجة   1000 م��ن 
م�����ن �مل������ه������ار�ت �مل��ت��خ�����س�����س��ة يف 
وم�ساعدتهّن  و�ل��ري��ادة،  �لأع��م��ال 
على حتويل �أفكارهّن �إىل م�ساريع 
و�سيو��سل  ن���اج���ح���ة،  جت����اري����ة 
�لربنامج -عرب من�سته �لرقمية- 
�لأع���م���ال  رو�د  مت��ك��ني  يف  ع��م��ل��ه 
�لو�عدين ومن ذوي �خلربة عرب 

Date 12/ 11/ 2022  Issue No : 13696
Defendant's notification by publication

Case Management Office of Sharjah Federal Court, Federal Civil Court of First 
Instance in Case No. SHCFICIREA2022/0007825 civil (partial)

To the defendant : Awais Faqir Muhammad  - Unknown Place of residence
We inform you that the Claimant Sharjah Taxi L.L.C has filed the above lawsuit and 
demands the following:
First:- Registration of the case, setting a date for its consideration. and announcing the 
defendant.
Second :- Obligate the defendants to pay an amount of (20284.42) Twenty thousand two 
hundred eighty-four dirhams and forty-two fils. and the legal interest at 12% from the date 
of the judicial claim until the date of full payment. 
Third :- Obligate the defendant to pay charges and expenses and attorney fees.
You are assigned to attend the hearing 22/11/2022 in front of the Case Management 
Office of Sharjah Federal Court. Civil Court of First Instance - Office No. (Case Manager 
Office) in person or authorized agent/ attorney, and to submit a plea (rejoinder) to the 
case, accompanied by all the documents. within a period not exceeding ten days from the 
date of publication. in order to hear and examine the case mentioned above, as a you are 
the defendant.
Judicial Services Office 
Humaid Abdalla AlSaeidi

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70522

Date 12/ 11/ 2022  Issue No : 13696
SERVING NOTICE TO THE DEBTOR BY PUBLICATION

Sharjah Federal Court - Civil Execution Court - Shah Maksoud Paints Contracting 
Payment Notice in Case no. - SHCEXCIBOUNCE2022/0004378, Returned Cheques
To : Convicted : SHAH MAKSOUD PAINTS CONT.
Whereas on (...), the judgment, a copy of which attached is attached, was issued against 
you in favor of the Plaintiff, the Creditor, National Paints Factories Co. Ltd, in the Case 
referred to above.
Whereas the aforementioned Prevailing Party submitted a request to execute the said 
judgment, and paid the specified fee for that, and whereas the judgment requested to be 
executed is as follows: 
Grand total, including fees and charges, is: 303350
Therefore, you are requested to execute what was stated in the writ of execution referred 
to above within (15) days as of the date on which you were notified by this notice.
In the event of your failure to do so, the Court will take the compulsory execution 
measures prescribed by law against you.
Judge/Hossam El Din Hassan Mustafa Mohamed Khader
Sharjah Federal Court
Civil Execution Court

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70608 Date 12/ 11/ 2022  Issue No : 13696
SERVING MEMORANDUM OF A JUDGMENT BY PUBLICATION

Issued by Sharjah Federal Court - Civil Court of First Instance
in Lawsuit No. SHCFICIPOR2022/0002140, Commercial (Partial)

To : Convicted: Ali Adnan Muslim Al-Baydani, address : 9491682
We inform you that on 20/06/2022, this Court adjudicated against you in the above-
mentioned Lawsuit in favor of AMEX (Middle East) B.S.C. (c), UAE, accordingly:

Judgment
The Court adjudicated as if in presence of the Defendant as follows:
 To obligate the Defendant to pay the Plaintiff Company an amount of $ 5,961.72 (Five 
Thousand Nine Hundred Sixty-One Dollars And Seventy-Two Cents) or its equivalent 
in AED, and the delayed interest of 5% annually as of the date of the judicial claim until 
payment is completed, provided that the interest does not exceed the adjudged amount, 
and to obligate the Defendant to pay fees, expenses and 500 dirhams for attorney's 
remunerations.
It is a judgment subject to appeal within the legal period as of the day that following 
its publication.
Judge / Salama Rashid Salem Al Katbi 
Sharjah Federal Court
Civil Court of First Instance

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70608

Date 12/ 11/ 2022  Issue No : 13696
Notification by publication 

(151492/2022)
Warning party : HUSSEIN ISMAIL IBRAHIM 
Represented by : lawyer : Qamar Saleh Salem Al Kassadi
Versus
Warned party : MIDEAST CATERWAY LLC

Subject : request for notification by publication for the judicial notification number 
349319/1/2022 Al Tawar dated 27/10/2022

Whereas on 27/10/2022 AD, the above detailed judicial warning has been registered and on 
3/11/2022 it was not to possible to perform the notification with the judicial warning which 
necessitated enquiring about the trade license of the warned party and by enquiring about the 
trade license on 09/11/2022 from the economic record system, no addresses or new contact 
numbers have been found and it has been found that the trade license is expired and not renewed. 
Therefore : The warning party warns the warned party with the urgency of paying the amount 
due from it amounting to AED 47,000 (forty seven thousand dirhams) within five days as of its 
notification with this notice, otherwise the warning party will be forced to take all the necessary 
legal procedures against the warned party in order to claim it judicially with paying the amount 
in addition to the legal interest and impose it to pay the fees and expenses and attorney fees.
Attorney of the representative of the warning party 
Moahmed Zain Al Abedeen Saad Abulkhair
Seal of Dubai Courts - Notary Public

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70608 Date 12/ 11/ 2022  Issue No : 13696
Dubai Courts of First Instance

Notice of Payment by Publication
In the Execution No. 6936/2022/253-Execution of Cheques.
Heard in Ninth Execution Circuit No. 230
Subject of Execution The judgment debtor Fredrick Kimambo issued cheque No. (000053) + cheque 
No. (000054) withdrawn on Sharjah Islamic Bank on 20.4.2022 with total value of both cheques 
amounting to AED 80400, the sum of AED 37,400 was collected & the amount for execution is AED 
43000. Upon submitting the cheque to the withdrawer bank, they were bounced without being honored 
due to insufficient balance. Being requested to pay the balance, he refrained to pay.
Execution Applicant Sharjah Islamic Bank
Address UAE, Emirate of Sharjah, Industrial 18, Maliha Road, Sharjah Islamic Bank Branch Building, 
Ground Floor Apartment, Department of Economic Development.
Requested to be Notified 1- Fredrick Kimambo, Capacity : judgment debtor.
Subject of Notice The aforementioned Executive Case was filed against you in order to oblige you to 
pay the adjudicated amount at AED 45450 to the Applicant or the Court's treasury. Accordingly, the 
Court shall commence the executive procedures against you in case you refrained from complying with 
the aforementioned decision within 15 days from the date of this notice publication. 
For perusing the case details along with the regulations and memos and providing defenses and requests, 
you must utilize Dubai Courts e-services and smart services. To subscribe, kindly click the link.
Prepared by Mariam  Saad Mohamed
Date of Approval 8.11.2022-12:32:21

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70535 Date 12/ 11/ 2022  Issue No : 13696
Notification of judgment by Publication

Case No. 11/2022/1758- Civil Partial
Heard in Ninth Circuit of the case management No. 412
The subject matter of the case is a claim process to obligate the defendants jointly and severally to pay the 
plaintiff an amount of (296,910) two hundred and ninety-six thousand nine hundred and ten dirhams with 
compensation for material and moral damages incurred by the plaintiff resulting from that, in addition to 
the legal interest at the rate of 12% from the date of the claim until full payment is made, fees, expenses, 
and for attorneys' fees.
Plaintiff : Al Hamsa General Trading- F.Z.E - Address: UAE- Emirate of Ajman - Al Jarf - Ajman - Al Qusais 
Street - Prestige Building 8 - Apartment, 7th Floor, Apartment No. 703.
Represented by : Lubna Walid Mohamed Tamlia.
The defendant : Binod Kumar Yadav as the defendant.
Notification subject: the plaintiff has filed the said case against you and its subject matter is a claim process 
to obligate the defendants jointly and severally to pay the plaintiff the amount of (296910) two hundred 
and ninety-six thousand nine hundred and ten dirhams, with compensation for material and moral damages 
incurred by the plaintiff as a result, in addition to the legal interest at the rate of 12% from the date of the 
claim until Full payment is made, fees, expenses and for attorneys' fees. Hearing date scheduled on Monday, 
14/11/2022 at 09:00 am in the remote courtroom & BUILDING_DESC, so you are required to appear or 
your legal representative, and you must submit your memoranda or documents to the court at least three 
days prior to the hearing.
In order to view the details of the case, the regulations, memoranda, and submit the defense and requests, it 
is necessary to use the electronic and smart services of Dubai Court. To subscribe, please click on the link.  
Prepared by: Alyaa Mohamed El hag
accreditation date: 07-11-2022 11:57

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70392
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•• �أبو ظبي-و�م:

ب��ع��د ���س��ل�����س��ل��ة م���ن �مل���ف���اج���اآت �لتي 
�ل��ث��ال��ث يف بطولة  �ل�����دور  ���س��ه��ده��ا 
�لإجنليزية  �ملحرفني  ر�بطة  كاأ�س 
لكرة �لقدم، جاءت قرعة دور �ل�16 
م��زي��د� من  لت�سفي  �ل��ب��ط��ول��ة  م��ن 
�لإث�������ارة �مل��ب��ك��رة ع��ل��ى ن�����س��خ��ة هذ� 
و�ملناف�سة  �ل�����س��ر�ع  وت��ع��م��ق  �مل��و���س��م 
يف  وليفربول  �سيتي  مان�س�سر  بني 
و�أوقعت  �لإجن��ل��ي��زي��ة.  �ل��ق��دم  ك���رة 
�لقرعة �لفريقني �سويا يف مو�جهة 
تكون  لأن  ت�سلح  بالبطولة  مبكرة 
�ل��ن��ه��ائ��ي �حل��ق��ي��ق��ي خ��ا���س��ة يف ظل 
�لكبرية،  �لفرق  من  �لعديد  خ��روج 
وتوتنهام  �أر����س���ن���ال  م��ق��دم��ت��ه��ا  ويف 
�لدور  مناف�سات  خ��الل  وت�سيل�سي 
�ل�سنو�ت  م������د�ر  وع���ل���ى  �ل����ث����ال����ث. 
�مل��ا���س��ي��ة، �ج��ت��ذب��ت �مل��و�ج��ه��ات بني 
معظم  وليفربول  �سيتي  مان�س�سر 
م�����س��ت��وى كرة  ع��ل��ى  �له��ت��م��ام لي�س 
�ل����ق����دم �لإجن���ل���ي���زي���ة ف���ق���ط و�إمن�����ا 
و�لعاملي  �لأوروب����ي  �مل�ستويني  على 
�ملو�جهات  �أب���رز  م��ن  �أ�سبحت  حيث 
�لعامل.  م�ستوى  على  �لكال�سيكية 
وك��������ان �ل���ت���ن���اف�������س �ل���������س����دي����د بني 
�لإجنليزي  �ل�����دوري  يف  �ل��ف��ري��ق��ني 
�لتي  �ملا�سية،  �ل�سنو�ت  م��د�ر  على 
�سهدت تتويج مان�س�سر �سيتي بلقب 
�لبطولة 4 مر�ت يف �آخر 5 مو��سم 
مقابل فوز ليفربول باللقب �لآخر، 
�سببا يف �أن تخطف �ملو�جهة بينهما 

�لكال�سيكيات  ب��اق��ي  م��ن  �لأ����س���و�ء 
�ل���دوري  كال�سيكو  وم��ن��ه��ا  �ل��ك��ب��رية 
�لإ����س���ب���اين ب���ني ب��ر���س��ل��ون��ة وري����ال 

مدريد على �سبيل �ملثال.
ومب���ج���رد �ن���ت���ه���اء ف��ع��ال��ي��ات �ل����دور 
�ل��ث��ال��ث يف ك��اأ���س ر�ب��ط��ة �ملحرفني 
ملان�س�سر  �ملثري  بالفوز  �لإجنليزية 
ي��ون��اي��ت��د ع��ل��ى �أ���س��ت��ون ف��ي��ال 2-4، 
و�أ�سفرت   16 �ل�  دور  قرعة  �أجريت 
ع���ن وق�����وع م��ان�����س�����س��ر ���س��ي��ت��ي مع 
جديدة  نارية  مو�جهة  يف  ليفربول 
دي�سمرب  خ��الل  �إقامتها  �مل��ق��رر  م��ن 
�مل��ق��ب��ل ب��ع��د �ن��ت��ه��اء ف��ع��ال��ي��ات كاأ�س 

�آخ�����ر  وك�����ان�����ت   .2022 �ل�����ع�����امل 
كاأ�س  �ل��ف��ري��ق��ني يف  ب���ني  م��و�ج��ه��ة 
مان�س�سر  ب��ف��وز  �ن��ت��ه��ت  �ل��ر�ب��ط��ة 
بركالت   1-3 ليفربول  على  �سيتي 
�لرجيح يف نهائي ن�سخة 2015-
�ملو�جهات  ت���ع���ددت  ف��ي��م��ا   2016
�لتالية  �ل�سنو�ت  يف  �لفريقني  بني 
�أب�����رز  ويف  �ل����ب����ط����ولت.  مب��خ��ت��ل��ف 
�ل�16  ب�����دور  �لأخ������رى  �مل���و�ج���ه���ات 
مان�س�سر  يلتقي  �ل��ر�ب��ط��ة،  لكاأ�س 
يونايتد مع برينلي وبالكبرين مع 
مع  ونيوكا�سل  فوري�ست  نوتنجهام 

بورمنوث وت�سارلتون مع بر�يتون.

•• �أبو ظبي-و�م:

�لهزمية  م����ن  ����س���ن���و�ت   4 ب���ع���د 
�لبلجيكي  نظريه  �أم��ام  ب�سعوبة 
كاأ�س  ل��ب��ط��ول��ة   16 �ل�����  دور  يف 
مل  ب���رو����س���ي���ا،   2018 �ل����ع����امل 
�ل��ي��اب��اين يتمنى  �مل��ن��ت��خ��ب  ي��ك��ن 
للغاية  �ل�����س��ع��ب��ة  �ل��ب��د�ي��ة  ه���ذه 
يف  م�سريته  بها  �سي�ستهل  �ل��ت��ي 

مونديال 2022.
ول��ك��ن ق��رع��ة �مل��ون��دي��ال، و�سعت 
�أ�سعب  يف  �ل���ي���اب���اين  �مل��ن��ت��خ��ب 
بالن�سبة  مم���ك���ن���ة  جم����م����وع����ة 
يحدث  مل  م����ا  وه�����و  ل���ل���ف���ري���ق، 
�ل�6  �مل�ساركات  على مد�ر جميع 

�ل�سابقة.
�ملنتخب  �ل����ق����رع����ة  و�����س����دم����ت 
�ملجموعة  ب��ال��وق��وع يف  �ل��ي��اب��اين 
مع  "�لنارية"  �خل����ام���������س����ة 
و�إ�سبانيا  �أمل����ان����ي����ا  م���ن���ت���خ���ب���ات 
م�ساركة  ل��ت��ك��ون  وك��و���س��ت��اري��ك��ا 
مو�جهة  يف  باملخاطر  حمفوفة 
�ملر�سحة  �مل��ن��ت��خ��ب��ات  م��ن  �ث��ن��ني 

د�ئما للو�سول بعيد� يف �لبطولة 
�إ�سافة  �ل��ل��ق��ب  ع��ل��ى  و�مل��ن��اف�����س��ة 

للمنتخب �لكو�ستاريكي �لعنيد.
�ملنتخب  ع���ل���ى  ي��ت��ع��ني  ول����ه����ذ�، 
�ل�سديد  �حل��ذر  توخي  �لياباين 
و�ل��ب��ح��ث عن  �ملجموعة  ه��ذه  يف 
مفاجاأة كبرية يف مو�جهة �أي من 
و�لإ�سباين،  �لأمل����اين  �ملنتخبني 
�سابقا،  �لعاملي  باللقب  �لفائزين 
�لفريق يف عبور دور  ح��ال رغ��ب 
للن�سخة  للبطولة  �مل��ج��م��وع��ات 

�لثانية على �لتو�يل.
وك�����ان �مل��ن��ت��خ��ب �ل���ي���اب���اين على 
و���س��ك حتقيق م��ف��اج��اأة م��ن هذ� 
16 مبونديال  �ل���  دور  �ل��ن��وع يف 
على   1-2 تقدم  حيث   2018
�لبلجيكي حتى قبل ربع  نظريه 
���س��اع��ة م��ن ن��ه��اي��ة �مل���ب���ار�ة ولكن 
�نتزع  ثم  �لتعادل  �نتزع  �لأخ��ري 
�ل�سائع  ب���دل  �ل��وق��ت  يف  �ل��ف��وز 
�لياباين  �ملنتخب  ليحرم  للقاء 
للمرة  �ل��ث��م��ان��ي��ة  دور  ب��ل��وغ  م���ن 
م�ساركاته  ت���اري���خ  يف  �ل��وح��ي��دة 

م�ساركات  ت��ب��د�أ  ومل  بالبطولة. 
�ملونديال  يف  �ل��ي��اب��اين  �ملنتخب 
لكنه  ب��ف��رن�����س��ا   1998 ع���ام  �إل 
ذلك  �لبطولة منذ  يغب عن  مل 
�حلني. وبرغم هذ�، ظلت �أف�سل 
نتائجه يف �لبطولة هي بلوغ دور 
�ل�16 يف 3 ن�سخ �أع��و�م 2002 

و2010 و2018.
وت������اأه������ل �مل���ن���ت���خ���ب �ل����ي����اب����اين 
حل  ب��ع��دم��ا   2022 مل���ون���دي���ال 
خلف  جم����م����وع����ت����ه  يف  ث����ان����ي����ا 
بالت�سفيات  �ل�سعودي،  �ملنتخب 
�لفريق  وف��از  �ملوؤهلة،  �لأ�سيوية 
7 مباريات وتعادل يف و�حدة  يف 
وخ�سر مبار�تني، و�سجل لعبوه 

�ملباريات. يف  هدفا   12
يتمتع  �ل��ي��اب��اين  �ملنتخب  ول��ك��ن 
نتيجة  ج����ي����دة  ب����خ����ربة  ح���ال���ي���ا 
�ح���ر�ف ع��دد كبري م��ن لعبيه 

يف �لدوريات �لأوروبية.
هاجيمي  �مل����������درب  جن�����ح  ك����م����ا 
�لذي توىل م�سوؤولية  موريا�سو، 
بث  يف   "2018 يف  �ل����ف����ري����ق 

لدى  و�ل���ط���م���وح  �حل��م��ا���س  روح 
�ملميز  ل�سجله  �إ�سافة  �لالعبني 
جناح  يفوق  و�ل��ذي  �لفريق،  مع 
�أي مدرب �سابق مع �لفريق حيث 
57 مبار�ة حتى  �لفريق يف  ق��اد 
�لآن، وحقق �لفوز يف 39 مبار�ة 
هز�ئم  و10  ت��ع��ادلت   8 مقابل 
بن�سبة جناح بلغت �أكرث من 68 
�لفريق  قاد  موريا�سو  وكان   .%
م���ن توليه  ق��ل��ي��ل��ة  ���س��ه��ور  ب��ع��د 
لنهائي  �ل��ت��اأه��ل  �إىل  �مل�����س��وؤول��ي��ة 
بالإمار�ت   2019 �آ���س��ي��ا  ك��اأ���س 

ليحتل  �ل���ن���ه���ائ���ي  خ�����س��ر  ل��ك��ن��ه 
�ملنتخب  وي�ستهل  �لثاين.  �ملركز 
�لبطولة  يف  م�سريته  �ل��ي��اب��اين 
مب��و�ج��ه��ة ن��ظ��ريه �لأمل�����اين قبل 
�لكو�ستاريكي  نظرييه  مو�جهة 
و�لإ�����س����ب����اين ع��ل��ى �ل���رت���ي���ب يف 

�جلولتني �لتاليتني.

•• �أبو ظبي-و�م:

�لحر�فية  �خل��ربة  بنف�س  �لقدم  لكرة  �ل�سعودي  �ملنتخب  يحظى  ل  رمب��ا 
، ولكن   2022 �لتي يتمتع بها مناف�سوه يف بطولة كاأ�س �لعامل  �لأوروبية 
�لفريق ميتلك من �لأ�سلحة ما يجعله قادر� على مو�جهة �لتحديات �ل�سعبة 

يف جمموعته بالدور �لأول للبطولة.
�سمن   2022 ملونديال  �لأول  �ل��دور  فعاليات  �ل�سعودي  �ملنتخب  ويخو�س 
�ملجموعة �لثالثة مع منتخبات �لأرجنتني وبولند� و�ملك�سيك، �لذين ينت�سر 
لعبوهم يف �لأندية �لأوروبية �لكبرية وميتلكون خربة �حر�فية تر�كمية 

من �حر�فهم �لأوروبي على مد�ر �سنو�ت.
ولكن �ملنتخب �ل�سعودي ميتلك �لأ�سلحة �خلا�سة به، و�لتي ل جتعله مبثابة 
�سيف �سرف يف هذه �ملجموعة حيث ميكنه �ل�سمود يف مو�جهة هذه �خلرب�ت 

�لحر�فية.
�لعالية  �مل��ه��ارة  �ل��ف��ري��ق  بها  يتمتع  �ل��ت��ي  �لأ�سلحة  ه��ذه  مقدمة  يف  وي��اأت��ي 
�لبطولت  يف  �ململكة  �أن��دي��ة  م�ساركات  يف  بو�سوح  تظهر  و�ل��ت��ي  لالعبيه، 

�لت�سفيات  خ��الل  لف��ت  ب�سكل  �ل�سعودي  �ملنتخب  لتاألق  �إ�سافة  �لآ�سيوية 
�ل��ف��ري��ق جمموعته يف  2022 ح��ي��ث ت�����س��در  �لآ���س��ي��وي��ة �مل��وؤه��ل��ة مل��ون��دي��ال 

�لت�سفيات بجد�رة متفوقا على �ملنتخب �لياباين.
�لو��سح  �لن�سجام  يف  تكمن  �أخ���رى  مب��ي��زة  �ل�سعودي  �ملنتخب  يتمتع  كما 
وينتمي  �ل�سعودي  �ل��دوري  يف  جميعا  يلعبون  كونهم  �مللعب  يف  لعبيه  بني 
معظمهم لأندية �لهالل و�لن�سر و�ل�سباب و�حتاد جدة ما مينحهم فر�سة 
�أف�سل لالن�سجام �سويا �إ�سافة لفر�سة �ل�ستعد�د �جليدة بعيد� عن مو�عيد 
�لأجندة �لدويل، وهو ما و�سح من خالل عدد �ملباريات �لودية �لكبري �لذي 

خا�سه �لفريق يف �ل�سهور �ملا�سية.
وي�ساعد �ملدرب �لفرن�سي هرييف رينار �ملدير �لفني للفريق يف �إ�سفاء ب�سمته 
�لتي  �للعب  �أ�ساليب  جميع  وجتربة  لأخ��رى  م��ب��ار�ة  من  �لفريق  �أد�ء  على 

يرغب يف تطبيقها.
وقد ي�سبح �ل�سالح �لأكرث �أهمية للمنتخب �ل�سعودي يف مونديال 2022 
هو �إقامة �لبطولة يف بلد جماور )قطر( ما ي�سمح للجماهري بالزحف خلف 
مناف�سيه  مو�جهة  يف  هائلة  �أف�سلية  �لفريق  ومنح  هائلة  ب��اأع��د�د  فريقها 

باملجموعة �لثالثة يف �لدور �لأول للبطولة.
ويعترب وجود رينار على ر�أ�س �لقيادة �لفنية للفريق من �أهم �لأ�سلحة �أي�سا 
بف�سل �خلربة �لهائلة �لتي ميتلكها و�لتي مكنته من �سنع �إجناز�ت مميزة 

على مد�ر �سنو�ت م�ست.
2019 بعدما قاد  وكان رينار توىل تدريب �ملنتخب �ل�سعودي يف منت�سف 
�ملنتخب �ملغربي يف كاأ�س �لعامل 2018 برو�سيا وقدم معه عرو�سا قوية يف 

جمموعة �سعبة �سمت منتخبات �إ�سبانيا و�لربتغال و�إير�ن.
ول يز�ل رينار هو �ملدرب �لوحيد �لذي قاد منتخبني خمتلفني للفوز بلقب 
كاأ�س �لأمم �لأفريقية، حيث كان هذ� مع منتخبي ز�مبيا يف 2012 وكوت 

ديفو�ر يف 2015 .
ويطمح رينار �إىل ��ستغالل هذه �خلربة �لكبرية يف قيادة �لفريق �إىل �لأدو�ر 
�لإق�سائية للمونديال للمرة �لأوىل منذ 1994، و�لتي �سهدت بلوغ �لفريق 
دور �ل�16 للمرة �لوحيدة يف تاريخ م�ساركات �ملنتخب �ل�سعودي باملونديال 

علما باأنها كانت �لظهور �لأول للفريق يف �ملونديال.
 4 �ل�سعودي يف �جتياز دور �ملجموعات يف  �ملنتخب  ومنذ ذلك �حلني، ف�سل 

م�ساركات �أخرى باملونديال، وهو ما ي�سعى �لفريق �إىل تغيريه يف م�ساركته 
�ل�سادة بالبطولة عن طريق ن�سخة 2022 .

وي��ع��ت��م��د �مل��ن��ت��خ��ب �ل�����س��ع��ودي يف �مل��ون��دي��ال ع��ل��ى جم��م��وع��ة م��ن �لالعبني 
�لفرج  و�سلمان  �لربيكان  فر��س  مثل  �لعالية  �مل��ه��ار�ت  �أ�سحاب  �ملوهوبني 
�إ�سافة  �ل�سهر�ين  ويا�سر  �لدو�سري  و�سامل  �ملولد  وفهد  �ل�سهري  و�سالح 

حلار�س �ملرمى حممد �لعوي�س.
وتتبقى قدرة �لفريق على �ل�ستفادة من مهار�ت هوؤلء �لالعبني مع خربة 
رينار �لتدريبية و�لدعم �جلماهريي �لكبري �ملتوقع من �أهم �لعو�مل �لتي 
يعول عليها �ملنتخب يف مو�جهة م�سريته �ل�سعبة بالدور �لأول للمونديال، 
و�لذي ي�ستهله باأ�سعب مو�جهة ممكنة حيث يلتقي �ملنتخب �لأرجنتيني يف 

�حلايل. نوفمرب   22
�ملبار�ة  ه��ذه  من  و�خل��روج  �ملفاجاأة  حتقيق  �إىل  �ل�سعودي  �ملنتخب  ويتطلع 
مبار�تيه  يف  للفريق  ج��ي��د�  وح��اف��ز�  د�ف��ع��ا  ل��ت��ك��ون  ممكنة  نتيجة  ب��اأف�����س��ل 
�لتاليتني باملجموعة �أمام منتخبي بولند� و�ملك�سيك يف 26 و30 من �ل�سهر 

نف�سه.

كاأ�س العامل 2022... منتخب اليابان.. م�صاركة 
حمفوفة باملخاطر يف املجموعة النارية باملونديال

كاأ�س العامل 2022.. املنتخب ال�صعودي.. املهارة واالن�صجام والدعم اجلماهريي اأ�صلحة الفريق يف املونديال

قرعة كاأ�س الرابطة.. نهائي مبكر بني 
مان�ص�صرت �صيتي وليفربول يف دور ال� 16

•• �أبوظبي -و�م:

و�سل �لطاقم �لإد�ري و�لفني ملنتخب �لأرجنتني �إىل �أبوظبي 
�أمام  �ل��ودي��ة  �مل��ب��ار�ة  ����س��ت��ع��د�د� خل��و���س  �لأول  �أم�����س  م�ساء 
منتخب �لإمار�ت يف 16 نوفمرب �جلاري على ��ستاد حممد 

بن ز�يد.
�لأرجنتني خلو�س  منتخب  ��ستعد�د�ت  �سمن  �ملبار�ة  وتاأتي 

20 نوفمرب  2022، �لذي ينطلق يف  نهائيات كاأ�س �لعامل 
�جل��اري، فيما يقيم منتخب �لإم��ار�ت مع�سكر� خالل فرة 

�لتوقف ��ستعد�د� ل�ستحقاقات �ملرحلة �ملقبلة.
2022 كل من  وت�سم جمموعة �لأرجنتني يف كاأ�س �لعامل 

�ل�سعودية وبولند� و�ملك�سيك.
ت��اب��ي��ا رئ��ي�����س �لحتاد  وي���ر�أ����س بعثة �لأرج��ن��ت��ني ك���الودي���و 
من  كل  �لأوىل  �لبعثة  �سمت  فيما  �لقدم،  لكرة  �لأرجنتيني 

�مل��دي��ر �ل��ف��ن��ي ل��ي��ون��ي��ل ���س��ك��ال��وين، وح���ار����س �مل��رم��ى فر�نكو 
�أرماين، و�أع�ساء �لطاقمني �لفني و�لإد�ري.

�نتهاء  بعد  تباعا  �لأرجنتني  منتخب  �أع�ساء  بقية  و�سي�سل 
م�ساركتهم مع فرقهم �لأوروبية خالل �ليومني �ملقبلني.

كما يخو�س منتخب �لأرجنتني ح�سة تدريبية يوم �لثنني 
�ملقبل على ��ستاد �آل نهيان، قبل �أن يخو�س �ملبار�ة مع منتخب 

�لإمار�ت يوم �لأربعاء على ��ستاد حممد بن ز�يد.

الطاقم الفني واالإداري ملنتخب االأرجنتني 
ي�صل اأبوظبي ا�صتعدادا للقاء منتخبنا الوطني

العدد 13696 بتاريخ 2022/11/12 
اإعلن منفذ �صده بالن�صر 

حمكمة ال�صارقة االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - �صاه مق�صود ملقاوالت اال�صباغ   
املرجتعة  ال�صيكات   SHCEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�صية رقم 0004378/ 

�إىل �ملحكوم عليه :  �ساه مق�سود ملقاولت �ل�سباغ 
حيث �نه بتاريخ قد �سدر �حلكم �ملرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح �ملدعي 

�ملنفذ �سركة م�سانع �لأ�سباغ �لوطنية �ملحدودة  
يف �لق�سية �مل�سار �ليها �أعاله 

ومبا �أن �ملحكوم له �ملذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم �ملذكور ودفع �لر�سم �ملحدد لذلك ، ومبا 
�ن �حلكم �ملطلوب   تنفيذه كالآتي : �ملجموع �لكلي �سامال �لر�سوم و�مل�ساريف 303350   

لذلك �نت مكلف بتنفيذ ما جاء يف �ل�سند �لتنفيذي �مل�سار �ليه �أعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ �إعالنك / �إعالنكم بهذ� �لإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن �ملحكمة �ستتخذ 

بحقك �إجر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي �ملقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13696 بتاريخ 2022/11/12 70608
اعلن اإعلن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

جتاري تنفيذ   3409/2018/207
اإعلن حم�صر حجز بالن�صر 

تفا�سيل �لإعالن بالن�سر 
�ىل �ملنفذ �سده/١-  دليب ر�هولن -  جمهول حمل �لقامة

مبا �ن �لطالب �لتنفيذ/م�سرف �ل�سارقة �لإ�سالمي - فرع ١  
�ملوجود�ت  بانه مت �حلجز على �مو�لكم �خلا�سة وهي عبارة عن  نعلنكم 
و�ملوجوده يف �لعنو�ن �ملو�سح )�ل�سارقة - �خلان - مركز �لغامن لالعمال( 

وفاء للمبلغ �ملطالب به هذ� للعلم وذلك ملا جاء به ونفاذ مفعوله. 
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70197

�������س�����الم   / �مل�������دع�������و  ف�����ق�����د 
باك�ستان     ، دي���ن  لل  ب��اد���س��اه 
�سفره رقم  �جلن�سية - ج��و�ز 
)3419222AN( يرجى 
ت�سليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���رث  مم����ن 
بال�سفارة �لباك�ستانية �و �قرب 

مركز �سرطة بالمار�ت.

فقدان جواز �صفر
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الفجر الريا�ضي

•• دبي -و�م:

�جتماعات  يف  م�ساركته  خ��الل  و�ل�سنوكر،  للبلياردو  �لإم����ار�ت  �حت��اد  ق��دم 
مبدينة   ،IBSF و�ل�سنوكر  للبلياردو  �لدويل  لالحتاد  �لعمومية  �جلمعية 
�أنطاليا �لركية على هام�س بطولة �لعامل لل�سنوكر، 3 مقرحات لالرتقاء 

مب�ستوى �للعبة عاملياً.
رئي�س  نائب  �حلمادي  عبد�هلل  خالد  �لجتماعات  �لإم���ار�ت يف  �حت��اد  ومثل 
�ملو�سوعات  م��ن  جم��م��وع��ة  �لعمومية  �جلمعية  �أع�����س��اء  ون��اق�����س  �لحت����اد، 
و�لتقارير �ملهمة، وبرنامج �لبطولت �لتي نظمها �لحتاد يف �لعام �حلايل، 

و�لبطولت �ملقبلة �ملزمع تنظيمها خالل �لأعو�م �ل�3 �لقادمة.
"و�م" �أن م�ساركة  �لإم���ار�ت  �أنباء  لوكالة  �حل��م��ادي، يف ت�سريحات  و�أو���س��ح 
�لحتاد يف هذه �لجتماعات جاءت ترجمة لتوجيهات �ل�سيخ جمعة بن مكتوم 
بن جمعة �آل مكتوم رئي�س �حتاد �لبلياردو و�ل�سنوكر، ب�سرورة و�أهمية تو�جد 
�لدولية  و�ملنظمات  �لحت���اد�ت  �جتماعات  يف  وم�ساركتها  �لوطنية  ك��و�درن��ا 
على  بالنفع  تعود  وفعالة  �إيجابية  م�ساركة  تكون  و�أن  و�لإقليمية،  و�لقارية 

�للعبة و�لحتاد و�لالعبني ب�سكل خا�س.
و�كد �أن �مل�ساركة �ساحبها �لعديد من �لإيجابيات؛ �أبرزها �للقاء�ت �لثنائية 

مع ممثلي عدد من �لحتاد�ت �لأهلية �مل�ساركني يف �لفعاليات بغر�س �لتعاون 
وتبادل �خلرب�ت.

خالل  �ملهمة  و�مل���ب���ادر�ت  �لأف��ك��ار  بع�س  ط��رح  يف  �لف�سل  لنا  "كان  وق���ال: 
�ملالية  �ملطالبة ب�سرورة رفع �جلو�ئز  �لعمومية؛ منها  �جتماعات �جلمعية 
على  لالعبني  وت�سجيعا  �ل��دول��ي��ة،  للم�ساركات  ت��ع��زي��ز�ً  �ل��ع��امل،  ل��ب��ط��ولت 
�لدويل  �لحت��اد  بطولت  ت�سويق  ب�سرورة  طالبنا  كما  م�ستوياتهم،  تطوير 

و�لعمل باحر�فية �أكرب يف هذ� �جلانب".
و�أ�ساف: طالبنا �أي�سا بتعزيز م�ساركة �ل�سيد�ت و�لنا�سئات يف خمتلف فعاليات 

وبطولت �لحتاد �لدويل، ما يحقق �لتو�زن يف �مل�سابقات بني �جلن�سني.
�أنطاليا  مبدينة  حاليا  �ملقامة  �ل��ع��امل،  بطولة  يف  منتخبنا  م�ساركة  وع��ن 
�لركية، �أو�سح �حلمادي �أن �لالعبني بذلو� جهود� كبري� يف ظل مناف�سات 
قوية للغاية، وحاولو� قدر �إمكانهم �لتغلب على �لتحديات �لفنية و�لتنظيمية 

�لتي و�جهتهم.
ومتنى �حلمادي �لتوفيق لباقي �لالعبني �لذين تنتظرهم �مل�ساركة يف �لأيام 
�ملقبلة وحتقيق نتائج طيبة، ووجه �ل�سكر لرئي�س �لحتاد �ل�سيخ جمعة بن 
دعمه  على  و�ل�سنوكر،  �لبلياردو  �حت��اد  رئي�س  مكتوم  �آل  جمعة  بن  مكتوم 
و�هتمامه باملنتخب، وم�ساهمته يف توفري مقومات �مل�ساركة ببطولة �لعامل.

•• �لعني - �لفجر

برعاية �سمّو �ل�سيخ نهيان بن ز�يد �آل 
موؤ�س�سة  �أمناء  جمل�س  رئي�س  نهيان، 
ل��الأع��م��ال �خلريية  �سلطان  ب��ن  ز�ي��د 
�أبوظبي  جمل�س  رئي�س  و�لإن�سانّية، 
بطولة  مناف�سات  تتو��سل  �لريا�سي، 
 2022 �لبار�ملبية  للرماية  �ل��ع��امل 
�إمارة  حتت�سنها  �لتي  �لعني  مبدينة 
م�ستوى  على  �لأوىل  للمرة  �أبوظبي 
�إفريقيا  �لأو�سط و�سمال  �ل�سرق  دول 
وللرماية  �لفرو�سية  �لعني  ن��ادي  يف 
و�جلولف حتى 18 نوفمرب  مب�ساركة 
296 لعب ولعبة من 54 دولة من 
تنظيم موؤ�س�سة ز�يد �لعليا لأ�سحاب 
�لهمم بالتعاون و�لتن�سيق مع �لحتاد 
و�للجنة  �لبار�ملبية  للرماية  �ل��دويل 

�لبار�ملبية �لدولية .

م�سابقات اأم�ش
هو�ئية   بندقية  �أم��ت��ار   10 م�سابقة 
خمتلط  للمكفوفني  �لر�قد   و�سعية 
�لذهبية  و�مليد�لية  �لأول  باملركز  فاز 
تاك�سالر�تيجي  �سولباريتا  �لإ�سباين 
وف����از   ، ن��ق��ط��ة   245.8 ب��ت��ح��ق��ي��ق 
�لف�سية  و�مل��ي��د�ل��ي��ة  �ل��ث��اين  ب��امل��رك��ز 
ك��ل��وز ج��ريك��ل��وز بتحقيق  ل��ل��ب��ول��ن��دي 

�لثالث  �ملركز  بينما  نقطة،   241،4
و�مليد�لية �لربونزية كانت من ن�سيب 
ك���ار�م���ال بتحقيق  ����س��ك��و  ل��ل��ب��ول��ن��دي 

نقطة.   195.1
�ساكتون   بندقية  م��ر   50 م�سابقة 
و����س���ع���ي���ة �ل�����ر�ق�����د خم���ت���ل���ط �إع����اق����ة 
فئة  �ل��ي��دي��ن  �إح����دى  ت�سمل  ج�سدية 
، للفرق و�لفردي، يف م�سابقة   SH2
و�مليد�لية  �لأول  ب��امل��رك��ز  ف��از  �ل��ف��رق 
�ملكون  �لتايالندي  �لفريق  �لذهبية 

ليتيبات  و  �سي�سامنان  �أن��و���س��ون  م��ن 
بتحقيق  ���س��ان��ام  ت��ان��ون��غ  و  م���اجن���اك 
نقطة   1861،7 ج��دي��د  ع��امل��ي  ق���م 
و�مليد�لية  �ل���ث���اين  ب���امل���رك���ز  وف�����از   ،
�ملكون  �لإي���ط���ايل  �ل��ف��ري��ق  �ل��ف�����س��ي��ة 
وربرتو  ���س��ي�����س��اج��ي��ل��ي��ن��ي  ل��ي��ف��ي��ا  م���ن 
بتحقيق  كوفات�سيك  وفا�سيل  لز�رو 
�ملركز  ب��ي��ن��م��ا  ن���ق���ط���ة،   1860،3
�ل��ث��ال��ث و�مل��ي��د�ل��ي��ة �ل��ربون��زي��ة كانت 
من ن�سيب �لفريق �لأوك��ر�ين �ملكون 

وفيتايل  ب��الك��و���س��ي�����س��ي  ف��ي��ت��ايل  م���ن 
بتحقيق  كوفت�سيك  وفا�سيل  �سيتنيك 

نقطة  1858،8
باملركز  فاز  نف�سها  �مل�سابقة  ف��ردي  يف 
�لفرن�سي  �لذهبية  و�مليد�لية  �لأول 
بتحقيق  دي�����الف�����رو������س�����ت  ت�����وجن�����ي 
�لثاين  باملركز  وف��از  نقطة،   250.8
ليفيفا  �لأيطالية  �لف�سية  و�مليد�لية 
 249،5 ب��ت��ح��ق��ي��ق  ���س��ي�����س��اج��ال��ي��ن��ي 
و�مليد�لية  �ل��ث��ال��ث  و�مل���رك���ز  ن��ق��ط��ة، 

ك��ان��ت ن�سيب �لأوك����ر�ين  �ل��ربون��زي��ة 
�ل���������ذي حقق  ب����الك����و�����س����ي  ف����ي����ت����ايل 

نقطة   228.6
مدير  �لنعيمي  �سيف  قال  جانبه  من 
�لهمم ع�سو  لأ���س��ح��اب  �ل��ع��ني  ن���ادي 
�أنها  للبطولة  �ملنظمة  �لعليا  �للجنة 
�أف�سل �لرماة من  ت�سم مناف�سة بني 
خمتلف دول �لعامل �لأمر �لذي يدل 
على متيز دولة �لإمار�ت يف �إحت�سان 
��ست�سافة  �أن  �إىل  م�����س��ري�ً  �حل����دث، 

م�ستوى  على  �لأوىل  للمرة  �لبطولة 
�أفريقيا  �لأو�سط و�سمال  �ل�سرق  دول 
��ست�سافة  يف  �مل��ل��ف��ت  �ل���ن���ج���اح  ب��ع��د 
���س��ل�����س��ل��ة م����ن ب����ط����ولت ك����اأ�����س عامل 
�لبار�ملبية خم�س مر�ت على  للرماية 
للدولة  جن��اح  ك�سهادة  ت��اأت��ي  �ل��ت��و�يل 
و�إمارة �أبوظبي وملوؤ�س�سة ز�يد �لعليا. 

�ملنظمة  �ل��ل��ج��ن��ة  �أع�������س���اء  �إن  وق�����ال 
بتنظيم  �خل��روج  على  �لعزم  عاقدون 
ن���اج���ح وم��ت��م��ي��ز ل���ه���ذ� �حل�����دث على 

�لهمم  �أ����س���ح���اب  ري���ا����س���ة  م�����س��ت��وى 
�سيكون �إ�سافة جديدة للتميز �لر�ئع 
�لريا�سية  �مل�����س��اب��ق��ات  حققته  �ل���ذي 
�ملا�سية �لتي �حت�سنتها �إمارة �أبوظبي 
معرب�ً   ، �لعليا  ز�يد  موؤ�س�سة  بتنظيم 
�ملوؤ�ّس�سة  تقدير  عن  نف�سه  �لوقت  يف 
ل��ل��دع��م �ل��ك��ب��ري �ل����ذي حت�����س��ل عليه 
�أبوظبي �لريا�سي وكافة  من جمل�س 

�ل�سركاء �ل�سر�تيجيني و�لرعاة.
منتخب  �أب���ط���ال  �أن  �ل��ن��ع��ي��م��ي  و�أك�����د 

�لإم�������������ار�ت ل���ل���رم���اي���ة �ل���ب���ار�مل���ب���ي���ة 
�لبطولة  م��ن��اف�����س��ات  يف  �مل�������س���ارك���ون 
يبذلون ف�سارى جهدهم يف �ملناف�سات 
ورفع  �لتتويج  �سعياً لعتالء من�سات 
ع��ل��م �ل��دول��ة يف ه���ذ� �حل���دث �لعاملي 
�لكبري على م�ستوى ريا�سات �أ�سحاب 
�لهمم وحتقيق �لأرق��ام �لتي توؤهلهم 
�لبار�ملبية  للم�ساركة يف دورة �لألعاب 
م�ساركة  ظ���ل  يف   ،2024 ب���اري�������س 

�أبطال من خمتلف دول �لعامل .

•• �أبوظبي-�لفجر

نفذت �سرطة �بوظبي مبادرة توعوية �سحية وتثقيفية حتت �سعار "من�سي ل�سحة �أف�سل" ت�سجيعاً لعمال مدينة 
وجمموعة  م�سفح،  �أبوظبي-بلدية  مدينة  بلدية  مع  بالتعاون  وذل��ك  �مل�سي   ريا�سة  ممار�سة  على  �ل�سكنية  �يكاد 

برجيل �لقاب�سة ومب�ساركة كيز�د. 
 و�أو�سحت مديرية �سرطة �ملناطق �خلارجية بقطاع �لأمن �جلنائي �أن �ملبادرة تاأتي ت�سجيعاً للعمال  على  �أمناط 
�حلياة �ل�سحية �ل�سليمة  وتر�سيخ مبادىء �لر�بط �ملجتمعي مبا يحقق �ل�سعادة و�لتو�زن �ل�سحي �ل�سليم للعمال 

.
�مل�سابقات  �لعمال وتعد من   " �سهدت مناف�سة كبرية بني  "ل�سد �حلبل  �لفعالية  م�سابقة  و�أقيمت على  هام�س   
�أف�سل �إىل جانب تعزيز  �لرو�بط  �لجتماعية  �لريا�سية  �لرفيهية و�لعملية يف رفع �ملهار�ت �جل�سدية ل�سحة 

بني �لعمال   .

�صرطة اأبوظبي تنفذ مبادرة �صحية للعمال حتت �صعار »من�صي ل�صحة اأف�صل«

االإمارات تطرح عدة مبادرات يف اجتماعات دويل»البلياردو وال�صنوكر«

بطولة العامل للرماية الباراملبية 2022 مبدينة  العني

�صيف النعيمي: عاقدو العزم على اخلروج بتنظيم ناجح ومتميز لهذا احلدث على م�صتوى ريا�صة اأ�صحاب الهمم
خمتلط الراقد  و�سعية  �ساكتون   بندقية  مرتا  الفرن�سي ديالفرو�ست يح�سل على ذهبية 50 

�صيلي�صن خارج ح�صابات 
فان غال يف ت�صكيلة هولندا 
��ستبعد مدّرب �ملنتخب �لهولندي لوي�س فان غال �حلار�س �ملخ�سرم يا�سرب 
�سيلي�سن �أم�س �جلمعة، من قائمة "�لطو�حني" �لتي �ست�سارك يف مونديال 

قطر 2022 �لذي ينطلق يف 20 ت�سرين �لثاين-نوفمرب �حلايل.
ل فان غال حار�سي فينورد جا�سنت  وبدًل من �سيلي�سن )33 عاماً(، ف�سّ
بيلو و�أياك�س رميكو با�سفري )�أياك�س(، و�لختيار �ملفاجئ لأندري�س نوبرت 

)هرينفني(.
لعب  �ل��ذي  �سيلي�سن  غ��ادر  للعب،  وق��ت  و�إي��ج��اد  �ختياره  ول��رف��ع حظوظ 
 "2019-2016" �لإ���س��ب��اين  وبر�سلونة   "2016-2011" لأياك�س 

نادي فالن�سيا �لإ�سباين �ل�سيف �ملا�سي للعودة �إىل ناديه �لأول نيميخن.
وح�سب و�سائل �إعالم هولندية، فاإن �سيلي�سن "�نفجر غا�سباً" عندما علم 
�أنه لي�س جزء�ً من �ملنتخب �لهولندي، وهو �لذي �سارك معه يف �حتالل 
ف��ان غال  �إ���س��ر�ف  �ل��رب�زي��ل حت��ت  2014 يف  �لثالث يف مونديال  �مل��رك��ز 

نف�سه.
ولعب �سيلي�سن ما جمموعه 63 مبار�ة دولية مع �ملنتخب "�لربتقايل"، 
�ملا�سي،  �لعام  �أوروب��ا  كاأ�س  �لتي خا�ست  �لهولندية  �لت�سكيلة  وكان �سمن 

قبل �أن يحل بدًل منه مارتن �ستيكلنربغ عندما �أ�سيب بفريو�س كورونا.
ليخت،  دي  ماتي�س  د�ي���ك،  ف��ان  فريجيل  م��ن  ك��ل  يلعب  �أن  �ملتوقع  وم��ن 
خاكبو،  وك��ودي  دي��ب��اي،  ممفي�س  بريخهو�س،  �ستيفن  يونغ،  دي  وفرنكي 
�أدو�ر�ً حا�سمة يف ت�سكيلة هولند� �لتي تغّيبت عن كاأ�س �لعامل 2018 يف 

رو�سيا.
21 ت�سرين  وتخو�س هولند� مناف�سات �ملجموعة �لأوىل مع �ل�سنغال يف 
�لثاين-نوفمرب، �لإكو�دور يف 25 منه، وقطر �ساحبة �لأر�س يف 29 من 

�ل�سهر نف�سه.

�أعلن �لحتاد �ل�سنغايل لكرة �لقدم متديد عقد مدربه �لوطني 
�أليو �سي�سيه حّتى عام 2024، وذلك قبل �لإعالن عن �لقائمة 

�لنهائية لالعبني �مل�ساركني يف مونديال قطر �أم�س �جلمعة.
لكرة  �ل�سنغايل  �لحت��اد  "يّرحب  للعبة  �ملحلي  �لحت��اد  وغ��رد 

�لقدم بتمديد عقد �ملدرب �لوطني �أليو �سي�سيه".
وتابع متحدثاً عن �سي�سيه من دون حتديد قيمة �لعقد "بطل 
�أفريقيا 2022، �سيكون م�سوؤوًل عن �لفريق �لأّول حتى عام 

."2024
�آذ�ر-مار�س  منذ  تري�نغا"  "�أ�سود  ت��دري��ب  �سي�سيه  وي��ت��وىل 
�سلبة  ت�سكيلة  ببناء  �لنادر  �ل�ستقر�ر  هذ�  له  �سمح   .2015

2017، و�إىل نهائي  �أفريقيا  �أمم  �إىل ربع نهائي كاأ�س  قادها 
2019، قبل �أّن يكر�س يف عام 2022 يف �أول �ألقاب �ل�سنغال 
خالله  حمل  �ل���ذي   2002 ع��ام  نهائي  �أي�����س��اً  خ�سرت  �ل��ت��ي 

�سي�سيه �سارة �لقيادة.
يف  �لنهائي  رب��ع  �ل���دور  م��ن  تري�نغا"  "�أ�سود  منتخب  وخ���رج 
رو�سيا  م��ون��دي��ال  يف  �لأول  �ل����دور  وم���ن   ،2022 م��ون��دي��ال 

.2018
�ل�����س��ن��غ��ال حملتها يف ق��ط��ر مب��و�ج��ه��ة ه��ول��ن��د� يف  وت�����س��ت��ه��ل 
21�ل�سهر �حلايل، �سمن �ملجموعة �لوىل �ىل جانب �لدولة 

�مل�سيفة قطر و�لكو�دور.

•• �أبوظبي-و�م:

�أبوظبي  يف  مبارك  بنت  فاطمة  ب�سالة  �ل�سبت  �ليوم  و�جل���ودو،  �مل�سارعة  �حت��اد  ينظم 
بطولة كاأ�س �ل�سفري �لياباين �ل�سنوية للجودو لفئتي �لنا�سئني و�لأ�سبال و�لتي تتجدد 
و�سط  �ل��دول��ة،  يف  �ليابانية  و�ل�سفارة  للجودو  �لإم���ار�ت  �حت��اد  بني  بالتعاون  �إقامتها، 
�جلودو  جلنة  فرغت  �أن  بعد  �خلا�سة  و�لأن��دي��ة  �لأع�ساء  �لأندية  من  و��سعة  م�ساركة 
�ملحلية من كافة �لرتيبات �لتنظيمية و�لفنية لإجناحها وفقا لل�سروط �لفنية، �لتي 

بد�أ تنفيذها �عتبار� من �م�س �جلمعة بعملية �مليز�ن لالعبني �مل�ساركني.
وتبد�أ فعاليات �لبطولة يف �لعا�سرة من �سباح �ليوم �ل�سبت مبناف�سات �لدور �لتمهيدي، 
فيما تبد�أ �لأدوؤر �لنهائية �عتبار� من �ل�ساعة �لر�بعة ع�سر� وي�سارك يف �لبطولة 180 

لعبا من فئتي �لأ�سبال و�لنا�سئني من 9 �أكادمييات ومر�كز.

�سيقوم �خلبري  �ل�ساعة �خلام�سة م�ساء  �لغد يف متام  �لفائزين يف بطولة  تتويج  وقبل 
و�لبطل �لعاملي �لياباين ريكي ناكايا بتقدمي فقرة ��ستعر��سية ختاما لزيارته �لناجحة 
�ليابانية  �ل�سفارة  �إىل  �ل�سكر  �لدرعي رئي�س �لحت��اد،  للبالد. ووجه حممد بن ثعلوب 
لدى �لدولة على تعاونها �مل�ستمر و�ملثمر مع �لحتاد، و�هتمامها �لكبري بتطوير �جلودو 
من جامعة  �لهتمام  و�لتي جتد  �لعمرية،  �ملر�حل  م�ستوى  على  وحتديد�  �لإم��ار�ت��ي، 
تلك  ت��اأت��ي  حيث  و�جل��ام��ع��ة،  �لحت���اد  ب��ني  �لتعاون  لتفاقية  تنفيذ�  �ليابان  يف  ت��وك��اي 
�لبطولة يف �إطار عالقات �لتعاون �ملتميزة بني �جلهتني، خا�سة على م�ستوى �ملد�ر�س 

وقطاع �لنا�سئني.
وثمن �لدرعي ح�سور �خلبري و�لبطل �لعاملي �لياباين ريكي ناكايا وتقدميه �سل�سلة من 
�ملحا�سر�ت وور�س �لعمل و�لتدريبات �لعملية يف �لفجرية و�ل�سارقة و�أبوظبي للجن�سني 

من �لفئات �لعمرية، و�سط م�ساركة و��سعة من �لالعبني �ل�ساعدين.

انطالق مناف�صات بطولة كاأ�س ال�صفري الياباين للجودو يف اأبوظبيمتديد عقد مدرب منتخب ال�صنغال حتى عام 2024 
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•• لندن-و�م:

�لقدم  لكرة  �لإجنليزي  للمنتخب  �لفني  �ملدير  �ساوثجيت  �أعلن جاريث 
عن �لقائمة �لنهائية لفريقه، �لتي �سيخو�س بها فعاليات بطولة كاأ�س 

�لعامل 2022 . 
و�سم �ساوثجيت �لالعب كايل ووكر مد�فع مان�س�سر �سيتي رغم عدم 

تعافيه من �لإ�سابة، كما �سهدت �لقائمة عودة �لالعب ماركو�س ر��سفورد 
مهاجم مان�س�سر يونايتد. 

ويف �ملقابل، تاأكد غياب ريي�س جيم�س وبن ت�سيلويل ثنائي فريق ت�سيل�سي 
ب�سبب �لإ�سابة. 

بيكفورد-  ج���ورد�ن  �مل��رم��ى  حر��سة  يف  ه��م:  لعبا   26 �لقائمة  و�سمت 
�أرنولد- كونور كودي-  �ألك�سندر  �آرون ر�م�سد�يل.. للدفاع ترينت  بوب- 

�إيريك د�ير- هاري ماجو�ير- لوك �ساو- جون �ستونز- كري�ن تريبري- 
�ل��و���س��ط ج���ودي بيلينجهام- جورد�ن  ب��ن و�ي����ت.. وب��خ��ط  ك��اي��ل ووك���ر- 
ديكالن  فيليب�س-  كالفن  مونت-  ما�سون  كالجر-  كونور  هيندر�سون- 
جيم�س  فودين-  فيل  جريلي�س-  ج��اك  كاين-  ه��اري  وللهجوم  ر�ي�����س.. 
كالوم  �ستريلنج-  رحيم  �ساكا-  بوكايو  ر��سفورد-  ماركو�س  مادي�سون- 

ويل�سون. 

�لعامل  ك��اأ���س  �ل��ر�ب��ع يف بطولة  ب��امل��رك��ز  ف��از  �ملنتخب �لإجن��ل��ي��زي  وك���ان 
كما بلغ نهائي كاأ�س �أمم �أوروبا �ملا�سية "يورو 2020"  برو�سيا   2018

، �لتي �أقيمت يف منت�سف �لعام �ملا�سي. 
مبو�جهة   2022 مونديال  يف  م�سريته  �لإجنليزي  �ملنتخب  وي�ستهل 
منتخبي  معهما  ت�سم  �لتي  �لثانية،  �ملجموعة  �سمن  �لإي���ر�ين  نظريه 

�لوليات �ملتحدة وويلز. 

�جلمعة  �أنريكي  لوي�س  �إ�سبانيا  منتخب  م��درب  ��ستدعى 
"20 عاماً" و��ستبعد  �أن�سو فاتي  مهاجم بر�سلونة �ل�ساب 
�سريخيو  �ملخ�سرم  �لفرن�سي  جرمان  �سان  باري�س  مد�فع 
لعباً   26 من  نهائية  قائمة  عاماً" �سمن   36" ر�مو�س 

للم�ساركة يف مونديال قطر.
ت�سكيلة  على  �لعتماد  ق��رر  �أنريكي  �أن  م��ن  �ل��رغ��م  وعلى 
�مل��ف��اج��اآت، م��ع ت��و�ج��د لع��ب �لو�سط  �سابة فقد خلت م��ن 

�لوحيد يف  �ملخ�سرم �سريجيو بو�سكيت�س، وهو �لالعب 
�لت�سكيلة من بني �لفائزين بلقب مونديال 

2010، �إ�سافة �إىل �لعديد من �لأ�سماء 
غيامون  ه����وغ����و  �أم�����ث�����ال  �جل�����دي�����دة 

)فالن�سيا(، ويرميي بينو )فياريال(، 
بلباو(،  )�أت��ل��ت��ي��ك  ول��ي��ام�����س  ن��ي��ك��و 

وبيدري وغايف )بر�سلونة(، ولكن 
�لقدمية  �لكو�در  من دون بع�س 
على غر�ر ر�مو�س وجري�ر بيكيه 

�ملعتزل حديثاً.
و����س���ي�������س���ب���ح غ���������ايف، ج����وه����رة 

بعيد  �حتفل  �لذي  بر�سلونة، 
 5 �ل��ث��ام��ن ع�سر يف  م��ي��الده 
لعب  �أ�سغر  �آب-�أغ�سط�س، 
كاأ�س  يف  ي�������س���ارك  �إ����س���ب���اين 
�ل�����ع�����امل، حم���ط���م���اً �ل���رق���م 
بحوزة  �ل�������س���اب���ق  �ل��ق��ي��ا���س��ي 
ف��اب��ري��غ��ا���س يف عام  ���س��ي�����س��ك 
و�سهر  ع��ام��اً   19"  2006

و�حد".
�لقائمة  ن�����س��ف  م���ن  �أق�����ل  وم����ع 
ع���ام���اً،   25 دون  م����ا  ل���الع���ب���ني 
�لعر�س  �����س���ب���ان���ي���ا  ����س���ت���خ���و����س 

�إحدى  م��ع  قطر  يف  �لعاملي  �ل��ك��روي 
�لتكري�س  وح��ل��م  �ل��ت�����س��ك��ي��الت  �أ���س��غ��ر 

�لثاين �لعاملي بعد 12 عاماً من �لفوز يف 
جنوب �إفريقيا 2010.

�لنهائية  �لقائمة  ع��ن  �لغائبني  �أب���رز  �أم��ا 
بلباو(  )�أت��ل��ت��ي��ك  مارتيني�س  �إينيغو  فهم 

�لدفاع،  يف  )بر�سلونة(  �ألون�سو  وماركو�س 
وتياغو �ألكانتار� )ليفربول �لنكليزي( �لذي 

�أ�سيب يف �أوتار ركبته يف بد�ية �ملو�سم، يف و�سط 
بورخا  بيتي�س  ري���ال  مهاجم  يغيب  كما  �مل��ل��ع��ب. 

�لأوىل  للمرة  �أنريكي  ��ستدعاه  �لذي  �إيغلي�سيا�س 
خالل �لنافذة �لدولية يف نهاية �أيلول-�سبتمرب.

يف �ملقابل، تعافى مد�فع بر�سلونة �إريك غار�سيا من 
ليلتحق  �ملنا�سب  �لوقت  يف  �لأي�سر  فخذه  يف  �إ�سابة 

�لدوحة، على غر�ر كوكي، ولكن  �إىل  �ملتجهة  بالطائرة 
ل  ب��خ��الف ج����ري�رد م��وري��ن��و م��ه��اج��م ف��ي��اري��ال �ل���ذي ف�سّ
��سمه يف �لقائمة كونه تعافى للتو من  �در�ج  �أنريكي عدم 

�إ�سابته يف �أوتار ركبته يف �ساقه �لي�سرى.
قال �أنريكي يف موؤمتر �سحفي ظهر �أم�س �جلمعة "فكرنا 
يف �لقائمة حتى �للحظة �لأخرية. حتى �لليلة �ملا�سية ما 
ز�ل لدينا �سك يف �لهجوم لكن �نتهى بنا �لأمر باإز�لتها بني 

ع�سية و�سحاها".
"كل �سي  "لوت�سو" �نه ل يريد تغيري  و�أك��د �مل��درب �ملكنى 

قبل �ملونديال"، وت�سجع على �لوثوق مبجموعته �ل�سابة.

���س��ي��ت��ي فر�سة  م��ان�����س�����س��ر  مي��ل��ك 
�لرتقاء �إىل �ل�سد�رة �أقله ل�ساعات 
�سيفه  ع��ل��ى  ف����وزه  ح���ال  يف  قليلة 
�أن  قبل  �ل�سبت،  �ل��ي��وم  ب��رن��ت��ف��ورد 
�أمام م�سيفه  �أر�سنال  يلعب لحقاً 
ولفرهامبتون على �أمل �أن ي�ستعيد 
�لنقطتني،  وف�����ارق  �لأول  �مل���رك���ز 
�ل�ساد�سة  �ملرحلة  مناف�سات  �سمن 
�لنكليزي  �ل�������دوري  م���ن  ع�����س��رة 

�ملمتاز لكرة �لقدم.
يحتل �أر�سنال �ملركز �لأّول بر�سيد 
�سيتي  م��ط��ارده  خلف  نقطة   34
مبار�ة  �ل���ورق  على  يخو�س  �ل��ذي 
�ملركز �حلادي  �أم��ام �ساحب  �سهلة 

ع�سر مع 16 نقطة.
�لقوية  ب��ن��ت��ائ��ج��ه  ���س��ي��ت��ي  ي��ت�����س��ل��ح 
حقق  ح��ي��ث  "�لحتاد"  ملعبه  يف 
دون  م��ن  م��ب��ار�ة   16 م��ن  �سل�سلة 
منذ  �مل�سابقات  خمتلف  يف  خ�سارة 
ني�سان-�أبريل، م�سجاًل 61 هدفاً.

�لإ�سباين  �مل���درب  رج��ال  ويخو�س 
�ل�سبت  ل���ق���اء  غ������و�ردي������ول  ب���ي���ب 
فوزهم  ب��ع��د  ع���ال���ي���ة،  مب��ع��ن��وي��ات 
 1-2 فولهام  على  لعبني  بع�سرة 
يف �ملرحلة �ملا�سية، قبل �أن يتبعونه 
بفوز ثاٍن بعد 5 �أيام على ت�سل�سي 
�لدور �لثالث مل�سابقة  يف  -2�سفر 

كاأ�س ر�بطة �لأندية.
وي�����س��ع��ى ���س��ي��ت��ي ل��ت��ح��ق��ي��ق ف����وزه 
�ل�����ر�ب�����ع ت����و�ل����ي����اً ع���ل���ى �أر������س�����ه يف 
توقف  ق���ب���ل  �ل�"برميريليغ" 
�ف�ساحاً  �لبطولة  مناف�سات  عجلة 

ملونديال قطر.
ف��وزه يف �سبع من مبارياته  ورغ��م 
�سيتي  ز�ل  م��ا  �لأخ�����رية،  �ل��ث��م��اين 
�أر�سنال  يتاأخر بفارق نقطتني عن 
�أن ي�سدي  ي��اأم��ل يف  ل��ذ�  �مل��ت�����س��ّدر، 
له ولفرهامبتون خدمة جليلة يف 
لطموحات  عرثة  حجر  �سّكل  حال 
�لإ����س���ب���اين ميكيل  �مل�����درب  ف���ري���ق 

�أرتيتا.
ي������درك ت���وم���ا����س ف����ر�ن����ك م����درب 
برنتفورد �سعوبة �ملهمة �أمام �سيتي 
�نه  ذ�ت��ه  �لوقت  يف  �ل�سبت، موؤكد�ً 
تعلم �لدرو�س من �للعب �أمام بطل 

�نكلر� يف �ملو�سم �ملا�سي.
ن�سبة  �إب�����ق�����اء  م����ن  "متكنا  ق�����ال 
كلتا  يف  م��ن��خ��ف�����س��ة  ت�����س��دي��د�ت��ه��م 
هذه  "من  م�����س��ي��ف��اً  �ملبار�تني"، 
تكت�سب  �أن  مي���ك���ن���ك  �ل���ن���اح���ي���ة، 
�أب��د�ً عن  �لثقة ولكنك غري ر����ٍس 

-2�سفر.  �أو  -1�سفر  �خل�����س��ارة 
نريد �أن نلعب من �أجل �لفوز".

�أن���ه م��ن �ل�سعب  وب��ال��ف��ع��ل، ي��ب��دو 
هذ�  �أر���س��ه  على  �سيتي  جماح  كبح 
�ملو�سم حيث فاز يف جميع مبارياته 
ه���دف���اً، فيما   29 و���س��ج��ل  �ل�����س��ب��ع 

�هتزت �سباكه 7 مر�ت فقط.
�لهجومية  بنجاعته  �سيتي  ويدين 
�إرلينغ  �ل���رنوج���ي  م��ه��اج��م��ه  �إىل 
�سيكون مرة جديدة  �ل��ذي  هالند 
�ملناف�س،  للفريق  ك��ب��ري�ً  ت��ه��دي��د�ً 
علماً �نه جل �سعلى مقاعد �لبدلء 

�أمام ت�سل�سي.
مت�سدر  هالند  على  فر�نك  �أثنى 
�ل��ه��د�ف��ني م��ع 18 ه��دف��اً يف 12 
�أه���د�ف �سيحطم  �آل��ة  "هو  م��ب��ار�ة 

�لأرقام �لقيا�سية".
�أف�سل  ل�����ه  "يوفرون  و�أردف 
فالأمر  ل���ذ�  للت�سجيل  �ل��ف��ر���س 
�مل�سدر.  �إي��ق��اف  مب��ح��اول��ة  يتعلق 
ل ن��خ��و���س �أب�����د�ً م���ب���ار�ة م��ن دون 
�لفوز.  ع��ل��ى  ب��ق��درت��ن��ا  �لع���ت���ق���اد 
�أف�سل  �سد  �سعباً  �لأم���ر  �سيكون 

فريق يف �لعامل".
�أن  �أر�سنال  ياأمل  �لآخ��ر،  �ملقلب  يف 
ينهي �جلولة �لأخرية قبل �لتوقف 
على  �ل���������س����د�رة،  يف  ل��ل��م��ون��دي��ال 
تلقاها  �ل��ت��ي  �ل�سفعة  م��ن  �ل��رغ��م 
يف منت�سف �لأ�سبوع بخروجه من 
�أمام  خ�سارته  بعد  �لر�بطة  ك��اأ���س 

�سيفه بر�يتون 3-1.
باكر�ً  �ملدفعجية  خ��روج  يكون  ق��د 
مقّنعة  نعمة  �ملحلية  �مل�سابقة  من 
�أرت��ي��ت��ا ولع��ب��ي��ه �لذين  ل��ل��م��درب 
�لفوز  �أق�����وى يف  ع��زمي��ة  �أظ���ه���رو� 
ت�سل�سي  ع���ل���ى  ل����ن����دن  ب����دي����رب����ي 
ما  �ملا�سية،  �جلولة  يف  -1�سفر 

�أبقاه يف �ل�سد�رة.
�نت�سار�ت  �ستة  �أرتيتا  فريق  حقق 
مقابل تعادل يف �آخر �سبع مباريات 
�لنقاط  �أن  ح��ني  ويف  �ل����دوري،  يف 
�ملو�سم  ه��ذ�  �أه��دره��ا  �لتي  �خلم�س 
�سباكه  �أن  �إّل  �لديار،  ج��اءت خ��ارج 
�أف�سل  م��ر�ت يف   4 �سوى  مل تهتز 
���س��ج��ل دف����اع����ي ب����ني �ل����ف����رق هذ� 

�ملو�سم.
�سباك  زي��ارة  �أر�سنال  وياأمل لعبو 
مناف�سيهم للمبار�ة �لثالثني على 

�لتو�يل يف نهاية هذ� �لأ�سبوع.
ويلعب �ل�سبت �أي�ساً ليفربول �أمام 
�سيفه �ساوثمبتون �ملهدد بالهبوط 
بخدمات  �ل���س��ت��ع��ان��ة  �إىل  ليعمد 
ناثان جونز خلفاً  �لويلزي  �مل��درب 
�ملقال  هازنهوتل  ر�ل��ف  للنم�سوي 

من مهامه.
و�أق������������ال �����س����اوث����م����ب����ت����ون م����درب����ه 
هزميته  تلقى  ب��ع��دم��ا  ه��ازن��ه��وت��ل 
بالدوري،  م��ب��ار�ة   14 يف  �لثامنة 
�أمام نيوكا�سل 1-4 �لأحد، ليقبع 
يف �ملركز �لثامن ع�سر بر�سيد 12 

ب��ف��ارق نقطتني  ن��ق��ط��ة، م��ت��ق��دم��اً 
�لقاع  و�سيف  ولفرهامبتون  ع��ن 
متذيل  ف���وري�������س���ت  ون���وت���ن���غ���ه���ام 

�لرتيب.
��ستعاد �ل� "ريدز" بع�ساً من رونقه 
بفوزه  �حل���ايل  �ل�سهر  ب��د�ي��ة  منذ 
م�سابقة  يف  -2�سفر  ن��اب��ويل  على 
�أوروب���ا وث��م توتنهام  �أب��ط��ال  دوري 
خ�سارتني  منهياً  �لدوري  يف   1-2

تو�لياً على ملعب مناف�سه.
���س��ج��ل �مل���ه���اج���م �مل�������س���ري حممد 
���س��الح ث��ن��ائ��ي��ة ���س��د ف��ري��ق �سمال 
لندن يف نهاية �لأ�سبوع �ملا�سي قبل 
�أن يرد هاري كاين بهدف تقلي�س 

�لفارق.
غري �أن ليفربول يبقى خارج د�ئرة 
�لأندية �ملتاأهلة �إىل دوري �لأبطال 
يف �ملو�سم �ملقبل حيث يحتل حالياً 
نقطة   19 م����ع  �ل���ث���ام���ن  �مل����رك����ز 
مر�كز  ع��ن  ن��ق��اط  ب�سبع  وي��ت��اأخ��ر 
�أنه  ع��ل��م��اً  �لأم،  �ل��ق��اري��ة  �مل�سابقة 

ميلك مبار�ة موؤجلة.
ومي��ل��ك ل��ي��ف��رب��ول ف��ر���س��ة حتقيق 
مرة  لأول  ت���و�ل���ي���اً  �ل���ر�ب���ع  ف�����وزه 
نظافة  على  و�حلفاظ  �ملو�سم  هذ� 
�أنفيلد للمبار�ة  �سباكه على ملعب 
���س��ت يف جميع  �آخ����ر  �خل��ام�����س��ة يف 
�أمام  �خل�سارة  با�ستثناء  �مل�سابقات، 

ليدز يونايتد 2-1.
�ل�������س���اب���ع على  ت�����س��ل�����س��ي  وي����ح����ّل 

ن��ي��وك��ا���س��ل �ل�����س��ب��ت �ل�����ذي ميلك 
�لثالث  مبركزه  �لحتفاظ  فر�سة 

يف حال فاز على م�سيفه.
بنتيجة  �لعودة  يف  ت�سل�سي  وياأمل 
جيم�س  "�سانت  ملعب  م��ن  ج��ي��دة 
على  �خل�سارة  بعد  خا�سة  بارك" 
�أر�سنال و�خل���روج من  �أم��ام  �أر���س��ه 
كاأ�س �لر�بطة �أمام �سيتي، يف �أربعة 
�أ�سابيع بائ�سة منذ فوزه �لأخري يف 

�لدوري.
م��������ذ�ك، مل ي�����ذق رج�������ال �مل�����درب 
�أربع  يف  �لفوز  طعم  بوتر  غ��ر�ه��ام 
�ثنتني  يف  ت���ع���ادل���و�  �ذ  م���ب���اري���ات، 

وخ�سرو� �أمام بر�يتون و�أر�سنال.
للعودة  �ل�ساعي  توتنهام  وي�ستقبل 
ليدز  �سيفه  �لنت�سار�ت  �سكة  �إىل 
يحّل  فيما  �أي�ساً،  �ل�سبت  يونايتد 
م��ان�����س�����س��ر ي��ون��اي��ت��د ���س��ي��ف��اً على 

فولهام �لأحد يف ختام �ملرحلة.
�حلمر"  "�ل�سياطني  ف���ري���ق  رّد 
�ع��ت��ب��اره �أم����ام �أ���س��ت��ون ف��ي��ال فثاأر 
1-3 يف �ل��دوري بالفوز  خل�سارته 
عليه 4-2 بعد �أربعة �أيام يف كاأ�س 
�لر�بطة يف مبار�ة غاب عنها �لنجم 

�لربتغايل كري�ستيانو رونالدو.
�ملركز  ي��ون��اي��ت��د ���س��اح��ب  وي��ع��ت��زم 
نقطة   23 ب���ر����س���ي���د  �خل���ام�������س 
ن����ق����اط عن   3 ب����ف����ارق  م����ت����اأخ����ر�ً 
بالنقاط  �ل��ع��ودة  �ل��ر�ب��ع  توتنهام 
�أك��رث من فرق  �لثالث ل��الق��ر�ب 

اإ�صبانيا ت�صتدعي فاتي 
وت�صتبعد رامو�س 

ليفربول ملتابعة االنت�سارات 

اأر�صنال ي�صعى لالحتفاظ بال�صدارة اأمام �صيتي املرتّب�س 

كني وفودين و�صاكا يقودون املنتخب االإنليزي يف املونديال.. واالإ�صابة تبعد جيم�س وبن ت�صيلويل 

يف �سابقة تاريخية يف نهائيات كاأ�س �لعامل لكرة �لقدم، �سيكون مونديال قطر 
�أول ن�سخة على �لإطالق ي�سم حكمات، حيث �ستدخل ثالث �سيد�ت   2022

�لتاريخ وهن ياأملن �أن يتم �حلكم على قدر�تهن ولي�س جن�سهن.
و�أدرجت �لفرن�سية �ستيفاين فر�بار و�لرو�ندية �سليمة موكان�سانغا، و�ليابانية 
يو�سيمي ياما�سيتا �سمن قائمة 36 حكماً �ختارهم �لحتاد �لدويل )فيفا(، 

يف حني �ست�سارك ثالث �سيد�ت �أخريات كحكمات م�ساعد�ت.
�مل�ساعد�ت، وهن  �إىل �حلكمات  �ل�ساحة �لثالث بالإ�سافة  و�ختريت حكمات 
كاثرين  و�لأمريكية  ديا�س ميدينا  كارين  و�ملك�سيكية  باك  نويز�  �لرب�زيلية 

ني�سبيت، بعد �أن �أثبنت �أنف�سهن يف لعبة �لرجال.
و�أكد رئي�س جلنة �حلكام يف فيفا �ليطايل بيارلويجي كولينا "نوؤّكد بو�سوح 

�أن �جلودة هي �لتي تهمنا ولي�س �جلن�س".
بالن�سبة �إىل فر�بار "38 عاماً" بد� �ختيارها لكاأ�س �لعامل مبثابة �خلطوة 
�أعلى  على  �لتحكيم  جم��ال  يف  لها  �ل�سريع  �ل�سعود  بعد  �لتالية،  �ملنطقية 
�لدرجة  دوري  م��ب��ار�ة يف  ت��دي��ر  �م���ر�أة  �أول  ك��ان��ت  �أوروب����ا. فهي  م�ستوى يف 

�لأوىل �لفرن�سي عام 2019 ، ويف �لعام نف�سه تولت �د�رة نهائي كاأ�س �لعامل 
لل�سيد�ت يف بلدها �لأم.

ليفربول  بني   2019 �لأوروب���ي  �ل�سوبر  �لكاأ�س  نهائي  �أي�سا  فر�بار  �أد�رت 
عام  �أوروب���ا  �أب��ط��ال  دوري  يف  مباريات  تقود  �أن  قبل  �لنكليزيني،  وت�سل�سي 

�ملا�سي. �ملو�سم  فرن�سا  كاأ�س  نهائي  ثم   2020
مل  لأنني  فعال  متاأثرة  "�أنا  �لعامل  كاأ�س  يف  م�ساركتها  على  فر�بار  وعلقت 

�أتوقع ذلك، فال �سيء يعلو على كاأ�س �لعامل".
�أما ياما�سيتا �لتي ت�سغر فر�بار بعامني، فقد برزت ب�سكل لفت يف �ليابان 
و�أ�سبحت �أول �مر�أة تدير مبار�ة يف دوري �أبطال �آ�سيا للرجال عام 2019.

�نتقلت �ىل عامل �لحر�ف يف وقت �سابق من هذ� �لعام، بعد �ن تخّلت عن 
عملها كمدربة لياقة بدنية.

وقالت ياما�سيتا لوكالة فر�ن�س بر�س �إن �لتحكيم يف كاأ�س �لعامل "م�سوؤولية 
كبرية لكني �سعيدة باحل�سول عليها" م�سرية �ىل �أنها "مل تتخّيل �أبد�" �أن 

مُتنح مثل هذه �لفر�سة.
�أقنعها �سديق جامعي، وك�سفت  �أن  �أ�سبحت �ليابانية حكمة بعد  يف �لو�قع، 

�ىل �نه "دفعها" لتويل �مل�سوؤولية للمرة �لأوىل.
كما مت ��ستدعاء موكان�سانغا "34 عاماً" عاما للم�ساركة يف كاأ�س �لعامل بعد 
�أن �أ�سبحت �أول �مر�أة تتوىل �ل�سر�ف على مبار�ة يف كاأ�س �لأمم �لأفريقية 

للرجال يف كانون �لثاين/يناير �ملا�سي.
باأن ت�سبح لعبة كرة �سلة حمرفة ولكنها  كانت �لرو�ندية حتلم ذ�ت يوم 

كانت تدير مباريات يف �لدوري �ملحلي لل�سيد�ت يف بلدها يف �سن �لع�سرين.
بيد �ن �حلكمات �لثالث يجمعن على �نهن ل يردن �أن يكون جن�سهم جمال 

للنقا�س، و�أّكدن باأنهن ل ي�سعن �إىل �لأ�سو�ء.
�لدويل  �لحت��اد  مع موقع  �أخ��ري�ً  �جريت معها  مقابلة  ياما�سيتا يف  وقالت 
"�ساأفعل كل ما بو�سعي لكي يتم �لتاأكيد على جمالية كرة �لقدم. ل�ست مهتمة 

بال�سلطة �أو �ل�سيطرة".
�ما فر�بار �لتي حتظى بتقدير كبري يف فرن�سا بف�سل �أ�سلوبها �لدبلوما�سي 
يتعلق  �إن��ه  بجن�سك.  يتعلق  �لأم���ر  يعد  "مل  م�ستو�ها  ثبات  �إىل  بالإ�سافة 

بقدرتك".
على �لرغم من ذلك، فاإن حقيقة �أن هوؤلء �لن�ساء يقمن ب�سق �آفاق جديدة 
يف مباريات �لرجال يف كاأ�س �لعامل �ملقررة يف قطر، وهي دولة غالباً ما يتم 

�نتقادها ب�سبب �سجلها يف حقوق �ملر�أة، لي�س بالأمر �ل�سهل.
�لقادم من  للجيل  به  �أن تكون منوذجا يحتذى  تاأمل  �لتي  و�أ�سافت فر�بار 
وجود  خ��الل  م��ن  قوية  بر�سالة  تبعث  �لإد�ري����ة  و�لهيئات  "فيفا  �حلكمات 
ولكن  �لن�ساء،  با�سم  متحدثة  ل�ست  "�أنا  وختمت  �لدول".   ه��ذه  يف  حكمات 

رمبا ميكن �أن ي�ساعد هذ� يف دفع �لأمور �إىل �لأمام".

مونديال قطر.. ثالث حمكّمات يف �صابقة تاريخية 



اجلدة دوروثي قادت دراجتها من ال�صويد اإىل م�صر
قبل 10 �أ�سهر تقريبا، خطرت على بال �مل�سنة �ل�سويدية دوروثي 
�آمنت  لكنها  م�ستحيلة  منها  �ملقربون  �عتربها  فكرة  هيلدبر�نت 
بالدر�جة  م�سر  يف   "27 "كوب  �ملناخ  قمة  �إىل  �ل��ذه��اب  هي  بها، 

�لهو�ئية مرور� ب�17 دولة.
وكان قر�ر �ل�سيدة �ل�سبعينية، وهي نا�سطة يف جمال �ملناخ، قا�سيا، 
�مل�سافة بد�ية من  8228 كيلو مر�، هي  �أم��ام  فاجل�سد ل يرحم 
�ل�سيخ  �سرم  �إقامتها، وحتى مدينة  �ل�سويد حمل  كاترينهومل يف 

�لتي ت�ست�سيف �لقمة.
عبد  �مل�سري  �لرئي�س  �لتقى  �لقمة،  ت�ست�سيف  �لتي  �ملدينة  ويف 
�لفتاح �ل�سي�سي دوروثي �أثناء جولته �لتفقدية بالدر�جة �لهو�ئية، 
�آلف  خاللها  قطعت  كبرية  رحلة  بعد  ب��ه،  قامت  ما  على  و�أث��ن��ى 

�لكيلومر�ت.
وحتكي دوروثي ملوقع "�سكاي نيوز عربية" كو�لي�س رحلتها �ل�ساقة، 
�لدرجات  ف��رك��وب  �لإط���الق،  على  ي�سري�  يكن  مل  "�لأمر  قائلة: 
�لهو�ئية �سعب للغاية، و�ل�سري كل تلك �لكيلومر�ت كان قا�سيا، 

لكن كانت لدي �لرغبة يف حتقيق �سيء فريد وغري م�سبوق".
"منذ �ل�سغر و�أنا لدّي �هتمامات حول �لتغري �ملناخي وما ي�سيب 
يف   "26 "كوب  �نتهاء  ومنذ  ك��ربى،  مناخية  حت��دي��ات  م��ن  عاملنا 
حيث  م�سر،  يف   "  27 "كوب  يف  بامل�ساركة  ق���ر�ري  ك��ان  غال�سكو 

�سعرت �أن �ملوؤمتر �لأول مل يحقق �ملطلوب منه" هكذ� حتكي.

اإقفال الفم بالال�صق لياًل.. ملنع ت�صو�س االأ�صنان!
�أثناء  �لفم  �إغ��الق  يف  يتمثل  ت��وك  تيك  على  �جت��اه جديد  �نت�سر 
�لأ�سنان  ت�سو�س  ملنع  حماولة  يف  �لال�سق  بال�سريط  لياًل  �لنوم 

وتعزيز �ل�سحة �لعامة.
ويقول �خلرب�ء، �أن ل�سق �لفم يجرب �ملرء على �لتنف�س من خالل 
�أنفه، وهو �أمر له فو�ئد ت�سمل منع ت�سو�س �لأ�سنان ووقف �ل�سخري 

وتعزيز �لنوم ب�سكل �أف�سل.
وق���ال �ل��دك��ت��ور �أوده����ان دو���س��ريت��ي، وه��و طبيب �أ���س��ن��ان مقيم يف 
�سيدين، �إن هذ� �لجتاه ميكن �أن يكون له فو�ئد لبع�س �لأ�سخا�س، 
و�أو�سح �أن �لتنف�س �لأنفي ميكن �أن يح�سن نومك، و�أن فتح �لفم 
لفر�ت طويلة ميكن �أن يوؤدي يف �لو�قع �إىل ت�سو�س �لأ�سنان لأن 

�لتنف�س من �لفم يوؤدي �إىل جفاف �للعاب �لذي يحمي �لأ�سنان.
�أن �للعاب مثل �ملاء،  “ يعتقد �لنا�س  و�أ�ساف �لدكتور دو�سريتي: 
ملو�زنة  �لكميائية  �مل���و�د  م��ن  �أك���و�م  على  يحتوي  �ل��و�ق��ع  يف  لكنه 

�لأحما�س يف �لفم”
و�أكد �لدكتور دو�سريتي، على �أن هذ� �لجتاه ينطوي على �لعديد 
كيمياء  وتغري  �أف�سل،  ن��وم  على  �مل��رء  يح�سل  حيث  �لفو�ئد،  من 
من  �لتخل�س  على  ي�ساعد  �ل���ذي  �لأن���ف  م��ن  و�لتنف�س  �جل�����س��م، 
�لذين  �لنا�س  بع�س  �أن  من  �لوقت  نف�س  يف  ح��ذر  لكنه  �ل�سخري، 
جتنب  عليهم  يجب  �لأن��ف  من  �لتنف�س  يف  �سعوبات  من  يعانون 

��ستخد�م هذه �لطريقة.
ي�سمل هوؤلء �لأ�سخا�س �لذين يعانون من ��سطر�بات �لنوم مثل 
�نقطاع �لنف�س �لنومي و�أي �سخ�س يعاين من فتحات �أنف �سغرية 

�أو �أنف مك�سور �أو �أي م�سكلة �أخرى متنع �لتنف�س �لأنفي �لكايف.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

التكنولوجيا تك�صف �صكل اأول مومياء م�صرية حامل
جنح علماء يف بولند� يف �إ�سفاء طابع �إن�ساين على ما يعتقد �أنها �أول مومياء م�سرية حامل، بعد �أكرث من �ألفي 

عام من وفاتها.
ومت حتليل �ملر�أة �ملحنطة، �ملعروفة با�سم "�ل�سيدة �لغام�سة"، �لعام �ملا�سي من قبل فريق من �لباحثني �لبولنديني، 

�لذين �كت�سفو� دليال على وجود جنني د�خل بطنها.
ويعتقد �لعلماء �أنها ماتت منذ حو�يل �ألفي عام، بينما كانت يف �لأ�سبوع �ل�28 من حلمها. وكان عمرها على �لأرجح 
20 و30 عاما. و��ستخدم �خلرب�ء جمجمتها وبقايا �أخرى، لإنتاج �سورتني تظهر�ن كيف كانت تبدو عندما  بني 

كانت على قيد �حلياة يف �لقرن �لأول قبل �مليالد.
وقالت عاملة �لأنرثوبولوجيا �جلنائية �لإيطالية و�لع�سو مب�سروع "مومياء و�ر�سو"، �سانتال ميالين: "عظامنا، 
و�جلمجمة على وجه �خل�سو�س، تقدم �لكثري من �ملعلومات ب�ساأن وجه �لفرد. ورغم �أنه ل ميكن �عتبارها �سورة 
�لأ�سكال  من  جمموعة  وتظهر  نوعها  من  فريدة  �لت�سريحية،  �لأج���ز�ء  من  �لعديد  مثل  �جلمجمة  ف��اإن  دقيقة، 

و�لن�سب �لتي �ستظهر يف �لوجه �لنهائي".
�إجر�ء�ت  "�لوجه �لذي يغطي �لهيكل �لعظمي يتبع قو�عد ت�سريحية خمتلفة، وبالتايل ميكن تطبيق  و�أ�سافت: 
معيارية لإعادة بنائه، على �سبيل �ملثال لتحديد �سكل �لأنف. �لعن�سر �لأكرث �أهمية هو �إعادة بناء �سماكة �لأن�سجة 

�لرخوة يف نقاط عديدة على �سطح عظام �لوجه".
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العثور على اأكرب قطعة من املكوك امل�صوؤوم
مكوك  من  كبري  ج��زء  على  غو��سون  عرث  حتطمه،  من  عاما   37 نحو  بعد 
و�أعلن  فلوريد�.  �ساحل  قبالة  �لأطل�سي  �ملحيط  قاع  "ت�سالنجر" يف  �لف�ساء 
عن �لك�سف، �خلمي�س، من قبل مركز كينيدي للف�ساء �لتابع لإد�رة �لطري�ن 

و�لف�ساء �لأمريكية )نا�سا(.
ثانية فقط من   73 "ت�سالنجر" بعد  �ملكوك  1986 حتطم  يناير   28 يف   •

�إقالعه، يف حادث �أودى بحياة 7 رو�د ف�ساء.
25 للمكوك، ت�سببت موجة باردة يف  رقم  �ملهمة  كان  �لذي  �لإطالق،  • قبل 

تر�كم �جلليد على هيكل �ملكوك.
�إطالق  على  �ملو�فقة  متت  خماوفهم،  عن  �أعربو�  �لعمال  بع�س  �أن  • رغم 

�ملهمة.
على  �أثرت  �ملتوقعة  غري  �لربودة  �أن  "نا�سا" لحقا  �أجرته  حتقيق  • �أظهر 

�سالمة �ملكوك.
ور�سد �حلطام غو��سون وم�سورون كانو� يبحثون عن بقايا طائرة من حقبة 
برمود�  وثائقي عن مثلث  ت�سوير م�سل�سل  �إط��ار  �لثانية، يف  �لعاملية  �حلرب 

ل�سالح قناة "هي�ستوري".
وحتققت "نا�سا" من �أن �لبقايا كانت جزء� من مكوك "ت�سالنجر" �مل�سوؤوم.

وقطعة �حلطام هي �أكرب قطعة من �ملكوك عرث عليها على �لإطالق منذ وقوع 
�ملاأ�ساة، وفقا ملدير "نا�سا" �مل�سوؤول عن رفات "ت�سالنجر" مايكل �سيانيلي.

يف م�صر.. الجئون �صوريون يحّولون اأ�صطح املنازل ملزارع
حّوَل �لعديد من �لالجئني �ل�سوريني يف م�سر، �أ�سطح �ملنازل، �إىل م�ساحات 

�سديقة للبيئة، ت�ساعدهم على ك�سب رزقهم.
وع��ل��ى �أ���س��ط��ح �مل���ن���ازل يف حم��اف��ظ��ة �جل��ي��زة �مل�����س��ري��ة، ي����زرع �ل��ع��دي��د من 
دخال  يوفر  مم��ا  �لبقالة،  حم��الت  يف  لبيعه  �خل�س  �ل�سوريني  �لالجئني 
�سديقة  خ�سر�ء  م�ساحات  �إىل  �ملباين  �أ�سطح  ويحّول  جهة،  من  لأ�سرهم 

للبيئة من جهة �أخرى.
وتاأتي هذه �جلهود �سمن م�سروع مُتّوله �ملنظمة �لدولية للهجرة، بالتعاون 
يف  �ل��ذك��ي��ة  �ل��زر�ع��ة  لتقنيات  حملية  �سركة  وه��ي  "�سادوف"،  �سركة  م��ع 

م�سر.
 19 على  زر�ع��ي��ة  وح���د�ت  تركيب  فقد مت  �مل�����س��روع،  على  �لقائمني  ووف���ق 

�سطحا حتى �لآن، ويديرها لجئون وعائالت م�سرية.
�مل�سروع  ف��اإن  ح�سني  �سريف  "�سادوف"  ل�سركة  �لتنفيذي  �لرئي�س  وف��ق 

��ستطاع توفري فر�س عمل لالجئني، وذلك بالزر�عة على �أ�سطح �ملباين.
"�مل�سروع ممول من منظمة �لهجرة، وقد �سيدت بف�سله  و�أ�ساف ح�سني: 

30 مزرعة، يباع �إنتاجها ملتجر يف �لعا�سمة �مل�سرية".
�إيجاد فر�سة عمل توفر لهم  "�إىل جانب م�ساعدة �ملهاجرين على  وتابع: 

الفكاهي روك بعر�س 
مبا�صر على نتفليك�س 

عر�ساً  م��ب��ا���س��رة  نتفليك�س  تنقل 
للفكاهي �لأمريكي كري�س روك، يف 
�سابقة للمن�سة �لعمالقة يف جمال 
لتعزيز  �ل�ساعية  �ل��ت��دف��ق��ي  �ل��ب��ث 
�ملتز�يدة  �ملناف�سة  ظل  يف  موقعها 
�إىل  �سبقتها  �أخ����رى  من�سات  م��ن 

نقل �لعرو�س �ملبا�سرة.
يف  عامليا  �ل��ر�ئ��دة  �ملن�سة  و�أع��ل��ن��ت 
�لتدفقي  ب��ال��ب��ث  �ل��ف��ي��دي��و  جم���ال 
�لعر�س  ���س��ت��ن��ق��ل  �أن���ه���ا  �خل��م��ي�����س 
مبا�سرة مطلع 2023، وفق ما ورد 
يف ب��ي��ان وع���دت ف��ي��ه ن��ائ��ب��ة رئي�س 
�لفكاهية  ل��ل��م��ح��ت��وي��ات  �ل�����س��ب��ك��ة 
ل  ب�"�أوقات  �مل�سركني  ب��رو  روب��ي 
�أزمة  �ل�سبكة  وو�ج��ه��ت  ُتن�سى". 
�لعام  م��ن  �لأول  �ل��ن�����س��ف  يف  من��و 
ومئتي  مليوناً  ف��ق��دت  �إذ  �حل���ايل، 
�ألف م�سرك، ما دفعها �إىل �تخاذ 

تد�بري خمتلفة لتبديل �لو�سع.
�عتبار�ً  خ�سو�ساً  نتفليك�س  وتتيح 
م����ن ت�������س���ري���ن �ل���ث���اين-ن���وف���م���رب 
ب�سعر  ���س��ه��ري��اً  ����س��ر�ك��اً  �حل����ايل، 
�أدن�����ى ل��ك��ن م���ع �إع����الن����ات، بهدف 
��ستقطاب م�سركني جدد وحتقيق 

�إير�د�ت �إ�سافية.
ك��م��ا ي�����س��ك��ل �ل��ن��ق��ل �حل���ي لعر�س 
�لفكاهي كري�س روك �لذي ت�سّدر 
عناوين �لأخبار �إثر حادثة �ل�سفع 
�ل�سهرية �لتي تعر�س لها على يد 
�مل��م��ث��ل وي���ل ���س��م��ي��ث خ���الل حفلة 
�لعر�س  لتنويع  و�سيلة  �لأو�سكار، 
نتفليك�س  وت��ع��ت��زم  �مل��ن�����س��ة.  ل���دى 
ريا�سية  م���ب���اري���ات  ن���ق���ل  �أي�������س���ا 
م���ب���ا����س���رة ع���ل���ى م��ن�����س��ت��ه��ا، وف���ق 
�سريت  "وول  ن�سرتها  معلومات 

جورنال" هذ� �لأ�سبوع.

فيديو يعيد لالأذهان اأ�صل 
كورونا.. وعقوبة تنتظر الفاعلة

يف �لوقت �لذي ل يز�ل فيه فريو�س 
كورونا �لذي �ُتهم �خلفا�س بالت�سبب 
�ل�سحايا،  م���ن  �مل���زي���د  ي��ح�����س��د  ب���ه 
بن�سر  ت���اي���الن���دي���ة  م���دون���ة  ق���ام���ت 
فيديو وه��ي ت��اأك��ل ه��ذ� �حل��ي��و�ن يف 

طبق من �حل�ساء.
وت������و�ج������ه �مل������دون������ة ف���ون�������س���ان���وك 
ل�5  �ل�سجن  ع��ق��وب��ة  �سري�سوناكلو 
�سنو�ت بعد ن�سرها للفيديو "�ملقزز" 

وهي تاأكل �خلفا�س.
وو�سفت �سري�سوناكلو وجبتها باأنها 
�خلفا�س  طعم  �أن  موؤكدة  "لذيذة"، 

�سبيه ب�"�للحوم �لنيئة".
�لفيديو  مقطع  يف  �ملدونة  و�أ���س��ارت 
�إىل �أن "عظام �خلفا�س طرية قابلة 

للطحن بالأ�سنان ب�سهولة".
غا�سبة  ف��ع��ل  ردود  �ل��ف��ي��دي��و  و�أث����ار 
�لجتماعي،  �لتو��سل  م��و�ق��ع  على 
حيث قال �أحد �ملعلقني على �ملقطع: 
"مل ننته بعد من كورونا، و�لآن نعود 
جمدد� لأكل �خلفافي�س". وعّلق �آخر 
ب�سلوكك  تعر�سني  "�إنك  ب��ال��ق��ول: 
هذ� حياة �ملاليني للخطر"، و�أ�ساف 
كوفيد- ب��وب��اء  ت�سمعي  "�أمل  �آخ���ر: 

ووفق  �لغبية".  �أيتها  قبل  م��ن   19
�خلفا�س  ف�����اإن  �ل�����س��ح��ة  يف  خ�����رب�ء 
�لكثري  �ل��ت��ي ت�سم  م��ن �حل��ي��و�ن��ات 
من م�سببات �لأمر��س، و�أنه ما من 
دليل على �أن طهوها يقتل �جلر�ثيم 
فيها. ووفقما نقلت �سحيفة "ديلي 
�ل�سلطات  ع��ن  �ل��ربي��ط��ان��ي��ة  ميل" 
جانب  �إىل  �ملدونة  ف��اإن  �لتايلندية، 
�رت���ك���اب���ه���ا خم��ال��ف��ة ���س��ح��ي��ة، فقد 
�حلياة  حماية  قانون  �أي�سا  خالفت 
ي�����س��ّن��ف �خلفا�س  و�ل�����ذي  �ل���ربي���ة، 

كحيو�ن مينع �سيده و�أكله.

يف مهرجان القاهرة ال�صينمائي.. الفن ي�صالح املناخ
�لقاهرة  م��ه��رج��ان  ف��ع��ال��ي��ات  تنطلق  ج���دي���دة،  بنكهة 
�ل�سينمائي �لدويل يف دورته �ل� 44، م�ساء �لأحد، و�سط 
�هتمام من منظميه باإنتاج �سناعة �سينمائية "�سديقة 
تغري  لأزم����ة  �ل��ع��امل��ي  �ل��ت�����س��دي  يف  م�ساهمة  للبيئة"، 
�ملناخ. ويقول �ملخرج �أمري رم�سي�س ملوقع "�سكاي نيوز 
عربية"، �إن "�لدورة �جلديدة تهتم بال�سناعات �سديقة 
�لبيئة، من خالل فعاليات، من بينها ندوة "كيف ميكن 
على  للبيئة  �سد�قة  �أك��رث  �لأف���الم  �سناعة  ت�سبح  �أن 
�ل�سا�سة وخلف �لكامري�". ويتحدث يف �لندوة كل من 
مرييام �سا�سني وهويل موري�س ومايكل كوقنات، ويدير 
�لندوة �سامويل روبني. ويتز�من �نطالق �ملهرجان مع 
�سرم  مدينة  �نعقاد موؤمتر �ملناخ �لعاملي "كوب 27" يف 
�ل�سيخ �مل�سرية، �لذي يناق�س فيه قادة �لعامل و�ملنظمات 
غري  لال�سطر�بات  �لالزمة  �حلثيثة  �جلهود  �ملعنية، 

�مل�سبوقة يف �ملناخ، و�لتي تهدد كوكب �لأر�س برمته.
وحول تفا�سيل فعاليات �ملهرجان، يذكر رم�سي�س:

على  ون���دو�ت  فنية  وور����س  �أن�سطة  �سي�سهد  �مل��ه��رج��ان 
مد�ر 10 �أيام متو��سلة، جنبا �إىل جنب مع �لعرو�س 
�ل�سينمائية �لتي ت�سل حلو�يل 100 فيلم من خمتلف 

دول �لعامل.

القب�س على قاتل اأ�صبح مليونريًا  بعد 29 �صنة
�ألقت �ل�سرطة يف جنوب �ل�سني �لقب�س على م�ستبه به 
�لت�سع  �ل�سنو�ت  خ��الل  مليونري�ً  �أ�سبح  قتل  جرمية  يف 
و�لع�سرين �لتي كان فار�ً فيها، على ما �أفادت و�سائل �إعالم 
"بكني يوث د�يلي" �أّن  �سينية �جلمعة. وذكرت �سحيفة 
ب�سبب  للق�ساء  ب�"�سونغ" كان مطلوباً  �مللّقب  به  �مل�ستبه 

قتله رجاًل طعناً خالل م�ساجرة عام 1993.
و�جتاز عنا�سر من �سرطة مدينة �سيانغيانغ يف مقاطعة 
هوباي و�سط �ل�سني �أكرث من 1200 كيلومر للو�سول 
و�عتقال  غ��و�ن��غ��دون��غ  م��ق��اط��ع��ة  يف  ه��وي��زو  م��دي��ن��ة  �إىل 
�ل�سرطة  عنا�سر  �أّن  �إىل  م�سّور  تقرير  و�أ�سار  "�سونغ". 
م��ن��زل��ه ح��ي��ث ي�سكن  "�سونغ" م��ن  �إخ�����ر�ج  م��ن  مت��ّك��ن��و� 
�سحيني  عمال  �سفة  �نتحالهم  عرب  �مل�سّنة  و�ل��دت��ه  مع 
مقاطعة  وت�����س��ه��د   .19 ك���وف���ي���د-  ج���ائ���ح���ة  ي���ك���اف���ح���ون 
 ،19 بكوفيد-  لالإ�سابات  ت�ساعدياً  �رتفاعاً  غو�نغدونغ 
و�أو�سح  للفريو�س.  ب��وؤرة  غو�نغجو  عا�سمتها  ُتعّد  فيما 
تلت  �ل��ت��ي  �ل��ع��ق��ود  خ���الل  "�سونغ" حت���ّول  �أّن  �ل��ت��ق��ري��ر 
�جلرمية �ملزعومة من عامل عادي �إىل مليونري يعي�س يف 
�سقة فارهة،  دون �لتطرق �إىل كيفية جمعه هذه �لرثوة.

حار�س م�صريف ي�صرق 180 األف دوالر
�سرق حار�س م�سريف تون�سي مبلغ 600 �ألف دينار "180 
ذهاب  ��ستغل  بعدما  حمايته،  مكلفا  ك��ان  دولر"  �أل���ف 
بيته،  يف  �سّباك  للقاء  برفقته  ك��ان  �ل��ذي  �لبنك  موظف 
حملية،  �إع���الم  وو�سائل  ق�سائي  م�سدر  �أف���اد  م��ا  ح�سب 
�خلمي�س. ويف تفا�سيل �حلادثة، كان موظف يف م�سرف 
حملي يتنقل �لأربعاء يف �ساحنة خم�س�سة لنقل �لعملة 
�ل�سعبة وتوزيعها على فروع �لبنك يف �لعا�سمة تون�س، 
برفقة �سائق وحار�س. وطلب �ملوظف من �سائق �ل�ساحنة 
لكي  بالعا�سمة  �ل���دن���د�ن  منطقة  �إىل  وجهتها  تغيري 
�نتظاره،  �سّباك يف  كان  لبيته، حيث  �لذهاب  يتمكن من 
على ما �أفادت �سند�س �لنويوي، �لناطقة �لر�سمية با�سم 
حمكمة منطقة منوبة حيث وقعت �حلادثة، يف ت�سريحات 
"��ستغل  �ل�ساحنة،  م��ن  �مل��وظ��ف  ن���زول  وع��ن��د  �إع��الم��ي��ة. 
�لتي حتتوي على ما  �لفر�سة" و�أخ��ذ �حلقيبة  �حلار�س 
�ل�سعبة  �لعملة  من  دينار  �أل��ف   600 من  "�أكرث  قيمته 

�لق�سائية. �لناطقة  بح�سب  ودولر" وهرب"،  "يورو 
و�حلار�س يعمل يف �سركة حر��سة خا�سة، وكانت مهمته 
�ل�سو�بق  �أً�سحاب  من  وه��و  �لأم���و�ل،  نقل  عملية  تاأمني 
�لعدلية �إذ �سدرت يف حقه �أكرث من ع�سر مذكر�ت تفتي�س 

يف ق�سايا �سرقة وخمدر�ت، بح�سب �لنويوي.

تعوي�صًا من هاغي�س المراأة  دوالر  ماليني   7,5
د�نت حمكمة مدنية يف نيويورك �ل�سينمائي �لكندي �حلائز 
جائزتي �أو�سكار، بتهمة �غت�ساب وكيلة �إعالنية �سنة 2013، 
دولر.  ماليني   7،5 ق��دره  لها  تعوي�س  دفع  عليه  وفر�ست 
دولر  "ميليني  �سيناريو  وك��ات��ب  "كر��س"  خم��رج  وح��وك��م 
جلنة  �أم����ام  ع��ام��ا،   69 �ل��ب��ال��غ  رويال"،  و"كازينو  بايبي" 
حماكمة  �إث��ر  �لعليا،  نيويورك  حمكمة  يف  مدنية  حملفني 
�نطلقت يف 19 ت�سرين �لأول-�أكتوبر. ويو�جه هاغي�س منذ 
كانون �لأول-دي�سمرب 2017 �تهاما من �لوكيلة �لإعالنية 
كانون  يف  باغت�سابها  �ل�سينما،  يف  �لعاملة  بري�ست  ه��ايل 

�لثاين-يناير 2013 حني كانت تبلغ 26 عاما.

مئات االأنواع من ال�صالحف مهددة باالنقرا�س
�أن  �إىل  �ل��ربي��ة  للحياة  ع��امل��ي  م��وؤمت��ر  خل�س 
دول  م��ن  ع��دد  لل�سالحف يف  �جل��ائ��ر  �ل�سيد 
�لعامل يهدد مئات �لأنو�ع من هذه �حليو�نات 

�لأليفة بالنقر��س.
"�لغارديان"  ���س��ح��ي��ف��ة  ذك�����رت  م���ا  وح�����س��ب 
لل�سالحف  �جلائر  �ل�سيد  ف��اإن  �لربيطانية، 
�أكرث  ج��ع��ل  ع��ل��ي��ه��ا،  �مل��ت��ز�ي��د  �ل��ط��ل��ب  لتلبية 
م���ه���دد�  �ل�������س���الح���ف  م����ن  ن����وع����ا   150 م����ن 

بالنقر��س.
�لتجارة  �ت��ف��اق��ي��ة  ت�����س��ه��د  "قد  و�أ����س���اف���ت: 
�لربية  و�لنباتات  �حليو�نات  باأنو�ع  �لدولية 
 184 عليها  وقعت  �لتي  بالنقر��س،  �ملهددة 
تقييد  �أو  حظر  يخ�س  فيما  تعديال  دول���ة، 
�لتجارة يف �أكرث من 20 نوعا من �ل�سالحف 

�لطينية".
قد  �أخ���رى  10 مقرحات  تقدمي  ج��رى  كما 
بنما  �ل��دول، خ��الل �جتماعها يف  تنظر فيها 
بني 11 و25 نوفمرب، و�لتي من �ساأنها زيادة 

حماية �ل�سالحف يف �ملياه �لعذبة.

��ست�سهد  �مل�����ق�����رح�����ات،  ت����ق����دمي  وخ��������الل 
من  و�لعديد  �ملتحدة  �لوليات  يف  م�سوؤولون 
�ملك�سيكية،  بالبيانات  �لالتينية  �أمريكا  دول 
�ألفا   20 م��ن  يقرب  م��ا  مب�سادرة  تفيد  �لتي 
م���ن ه����ذه �ل�����س��الح��ف ب���ني ع���ام���ي 2010 و 

2022، معظمها يف مطار مك�سيكو �سيتي.
�ل�سود�ء  �ل�سوق  يف  �ل�سالحف  مبيعات  و�أدت 
يف �لوليات �ملتحدة و�أوروب��ا و�آ�سيا �إىل زيادة 
بتعد�د  �أ�سر  �ل��ذي  �جلائر  �ل�سيد  م�ستويات 

�ل�سالحف.
و�حلياة  �لأ����س���م���اك  ب��ي��ان��ات  لتحليل  ووف���ق���ا 
ف��ق��د ز�دت  �مل���ت���ح���دة،  �ل����ولي����ات  �ل���ربي���ة يف 
يف  �لطينية  لل�سالحف  �لتجارية  �ل�سادر�ت 
 40000 �إىل   1844 م��ن  �مل��ت��ح��دة  �ل���ولي���ات 
بني عامي 1999 و2017.  وقال لو بريوتي، 
يف  ويليامز"  "روجر  ح���ي���و�ن  ح��دي��ق��ة  م���ن 
�لأمريكية:  �آي��الن��د  رود  بولية  بروفيدن�س 
�آلف  نرى  حيث  قا�سيا،  �لأمر  �أ�سبح  "لقد 

�ل�سالحف تغادر �لوليات �ملتحدة �سنويا".

املغنية االأمريكية تينا�سي لدى و�سولها حل�سور حفل اأمفار غاال لو�ش اأجنلو�ش جلمع االأموال الأبحاث اأمفار حول فريو�ش االإيدز. ا ف ب

جينيفر اأني�صتون تتحدث عن 
معاناتها ب�صبب عدم اإنابها 

عن  �أني�ستون  جينيفر  �لأمريكية  �ملمثلة   Friends م�سل�سل  جنمة  حتدثت 
معاناتها من �لعقم ولهذ� �ل�سبب مل تنجب �أولد�ً.

ق��ال��ت �أن��ي�����س��ت��ون خ���الل م��ق��اب��ل��ة م��ع جم��ل��ة Allure �ن��ه��ا ع��ن��دم��ا ك��ان��ت يف 
�لأربعني من عمرها قامت بعدة حماولت لكي ت�سبح حاماًل بينها �لتلقيح 

�ل�سطناعي لكن ل �سيء جنح معها م�ستنتجة �أنها تعاين من �لعقم.
و�أ�سافت �أني�ستون �أن �أكرث ما �آملها هو مو�جهة �ل�سائعات �لتي لحقتها طو�ل 
�ل�سنني، خ�سو�ساً عند طالقها من بر�د بيت بعد خم�س �سنو�ت من �لزو�ج، 
تف�سل  �أني�ستون  لأن  عليها  ج��ويل  �أجنلينا  ل  ف�سّ �أن��ه  كثريون  تكهن  حيث 

�إعطاء �لأولوية لنجاحها �ملهني، بينما �لأمر مل يكن كذلك على �لإطالق.


