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الد�ستوري احلر يحتج

�سيختار االمريكان الربملانيني الذين �سيجل�سون يف وا�سنطن 

كييف تتلقى اأول دفعة من �سواريخ نا�سامز

اجلي�ش الرو�سي يعلن اإحباط الهجوم االأوكراين على حمور نيكوالف
تقدم بها الد�ستوري احلّر

تون�ش: ق�سّية ا�ستعجالية الإيقاف م�سار االنتخابات الت�سريعية
•• الفجر - تون�س:

اأع��ل��ن احل���زب ال��د���س��ت��وري احلر 
اأن��ه تقدم بق�سية  اأم�����س االث��ن��ني 
املحكمة  اأم����������ام  ا����س���ت���ع���ج���ال���ي���ة 
االب��ت��دائ��ي��ة ب��ت��ون�����س ���س��د هيئة 
م�سار  الإي������ق������اف  االن����ت����خ����اب����ات 
املزمع  الت�سريعية  االن��ت��خ��اب��ات 
اإجراوؤها يف 17 دي�سمرب 2022 
املالية  امل���ب���ال���غ  ك���اف���ة  وجت���م���ي���د 
بالتنفيذ  واالإذن  لها  امل��ر���س��ودة 

على امل�سودة ل�سديد التاأكد. 
الق�سية  ه���ذه  ان  احل����زب  وق����ال 
ت���اأت���ي ع��ل��ى خ��ل��ف��ي��ة ت��ع��ن��ت هيئة 
ال�سرعية  غ�����ر  االن����ت����خ����اب����ات 
وم�سيها قدما يف اجن��از حمطة 

دون   2022 دي�������س���م���رب   17
كل  ال���ر����س���ح���ات يف  ا����س���ت���ك���م���ال 
اإ�سايف  �سارخ  اعتداء  يف  ال��دوائ��ر 

على حق التون�سيني يف انتخابات 
للمعاير  وم��ط��اب��ق��ة  ق��ان��ون��ي��ة 

الدولية

م�سوؤول اأمريكي : دور اإماراتي حموري 
يف معاجلة ق�سايا التغري املناخي 

•• �رشم ال�شيخ-وام:

الدور  اأهمية  على  االمريكية  اخلارجية  با�سم  االقليمي  املتحدث  ورب��رج  �سام  اأك��د 
الذي تلعبه دولة االإمارات يف معاجلة حتديات التغر املناخي من خالل براجمها 
وال�سم�سية،  املتجددة  والطاقة  الزراعة  يف  ج��داً  مهمة  حللول  وتقدميها  املتنوعة 
املتحدة ومبادراتهما يف مواجهة  والواليات  االإم��ارات  دولة  بالعالقات بني  م�سيداً 

التغر املناخي، وتن�سيقهما امل�ستمر ب�ساأن ذلك. 
وقال يف ت�سريحات لوكالة اأنباء االإمارات )وام(، اإن للواليات املتحدة جمموعة من 
االأولويات ملناق�ستها خالل فرة انعقاد قمة املناخ م�سدداً على اأهمية االنتقال من 
مرحلة التعهدات واملفاو�سات اإىل مرحلة التنفيذ الفعلي للحلول يف التغر املناخي 
احللول  اإي��ج��اد  ب�ساأن  ال���دول  م��ن  العديد  تقدمه  امل��ح��وري  ال���دور  اإىل  اأي�سا  الفتا 
الالزمة. واأ�ساد مبا قدمته م�سر الجناح )كوب 27( الذي يحظى بح�سور قرابة 

�س4( )التفا�سيل  �سخ�س.                                             األف   40

�ص 04

�ص 13

�ص 19

القراآن الذهبي.. �صفحات من الذهب 

اخلال�ص تزيّن اأرجاء ال�صارقة الدويل للكتاب

اأخبار الإمارات

مفاجاأة يف تقرير امل�صت�صفى.. عمران 

خان مل ي�صب بر�صا�صة مبا�رشة

عربي ودويل

�صيتي يواجه ليبزج.. وليفربول يتحدى الريال و�صان جريمان 

يلتقي بايرن يف اأقوى مواجهات دور الـ16 بدوري الأبطال 

الفجر الريا�صي

تراأ�س وفد الإمارات اإىل موؤمتر الأطراف COP27 يف �سرم ال�سيخ والتقى عددًا من القادة وامل�سوؤولني امل�ساركني 

رئي�ش الدولة: العامل يواجه حتديات معقدة.. ومعاجلتها تتطلب تعاونًا دوليًا
�سموه يوؤكد: الإمارات اأول دولة يف املنطقة تعلن مبادرة ا�سرتاتيجية لتحقيق احلياد املناخي بحلول عام 2050

رئي�س الدولة خالل كلمته اأمام اجلل�سة االفتتاحية لقمة املناخ على م�ستوى القادة يف �سرم ال�سيخ   )وام(

•• �رشم ال�شيخ-وام: 

تراأ�س �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان رئي�س 
اأعمال  امل�����س��ارك يف  ال��دول��ة حفظه اهلل وف��د دول���ة االإم�����ارات 
الدورة ال�سابعة والع�سرين ملوؤمتر الدول االأطراف يف اتفاقية 

.»COP27« االأمم املتحدة االإطارية ب�ساأن تغر املناخ
�� خالل اجلل�سة االفتتاحية لقمة املناخ  وا�ستهل �سموه كلمته 
27 ملوؤمتر الدول االأطراف بح�سور  �سمن اأعمال الدورة ال�� 
العربية  م�سر  جمهورية  رئي�س  ال�سي�سي  الفتاح  عبد  فخامة 
وروؤ���س��ائ��ه��ا وحكوماتها من  ال���دول  ق��ادة  م��ن  ال�سقيقة وع��دد 
اإىل  امل�سري  الرئي�س  دع���وة  بتاأييد   ���� ال��ع��امل  اأن��ح��اء  خمتلف 
ال�سالم واالأمن  االأوكرانية لتحقيق  االأزمة  اإنهاء  العمل على 

واال�ستقرار يف العامل.
ومعاجلتها   .. يواجه حتديات معقدة  العامل  اإن  �سموه  وق��ال 
اأن  اإىل  �سموه  دوليا ً.. م�سراً  تتطلب عماًل م�سركاً وتعاوناً 
واالإجراءات  القرارات  على  يعتمد  القادمة  االأجيال  م�ستقبل 

واخلطوات التي نتخذها اليوم.
نهيان..اإىل  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  ودع��ا 
ت��وح��ي��د اجل��ه��ود ال��دول��ي��ة مل��واج��ه��ة حت��دي��ات ال��ت��غ��ر املناخي 
واحلد من تداعياته والتي توؤثر على جميع دول العامل دون 

ا�ستثناء.
ال�سقيقة  العربية  اإىل جمهورية م�سر  بال�سكر  �سموه  وتوجه 
ب�ساأن  االإطارية  املتحدة  االأمم  التفاقية  العامة  االأمانَة  واإىل 
اأبرز  نحو  العامل  اأنظار  وتوجيه  املوؤمتر  لتنظيم  املناخ   تغر 

االأولويات ذات ال�سلة بتغر املناخ.      )التفا�سيل �س3-2(

انتخابات التجديد الن�سفي الأمريكية:
ماذا تقول ا�ستطالعات الراأي ع�سية االنتخابات الن�سفية؟

•• الفجر -خرية ال�شيباين

اليوم  اإج���راوؤه���ا  امل��ق��رر  امل��ت��ح��دة  ال��والي��ات  الن�سفية يف  االن��ت��خ��اب��ات  قبل 
الثالثاء، يبدو اأن اجلمهوريني يف طريقهم للفوز مبجل�س النواب، بح�سب 

ا�ستطالعات الراأي، ويبدو م�سر جمل�س ال�سيوخ اأكرث غمو�سا.
ال���والي���ات املتحدة؟  ال��ن�����س��ف��ي يف  ال��ت��ج��دي��د  ان��ت��خ��اب��ات  ���س��ي��ف��وز يف  م���ن 
اجلمهوريون هم املر�سحون للفوز مبجل�س النواب. واإذا كان االأمر كذلك، 
والف�سل  اجلمهوريني  انت�سار  م��دى  تقييم  يف  الرهانات  اأح��د  ف�سيتمثل 
مقعدا(   -54(  1994 الدميقراطي. الهزائم املريرة لبيل كلينتون يف 
وباراك اأوباما يف 2010 )63- مقعدا( �ستكون بعد ذلك معيارا. اما يف 

جمل�س ال�سيوخ، فال�سباق مل يح�سم بعد.            )التفا�سيل �س11(

تتبادالن  واأذربيجان  اأرمينيا 
االتهامات ب�ساأن ق�سف حدودي 

•• يريفان-اأ ف ب:
ت����ب����ادل����ت ارم����ي����ن����ي����ا واذرب�����ي�����ج�����ان 
االت���ه���ام���ات االث���ن���ني ب�����س��اأن ق�سف 
جديد على احلدود، قبل حمادثات 
و�سع  اإىل  ت����ه����دف  وا����س���ن���ط���ن  يف 
مئات  ب��ح��ي��اة  اأودى  ل�������س���راع  ح���د 

االأ�سخا�س يف االأ�سهر االأخرة.
البلدين  خ��ارج��ي��ة  وزي����را  وي��ت��وج��ه 
الواليات  اإىل  القوقاز  املتنازعني يف 
ل��ع��ق��د حمادثات  االث���ن���ني  امل��ت��ح��دة 
االأمركي  اخلارجية  وزي��ر  برعاية 

اأنتوين بلينكن.
االأرميني  ال������وزراء  رئ��ي�����س  وت��ع��ه��د 
ن����ي����ك����ول ب���ا����س���ي���ن���ي���ان وال���رئ���ي�������س 
االأذرب���ي���ج���اين اإل���ه���ام ع��ل��ي��ي��ف منذ 
للقوة،  اللجوء  ب��ع��دم  فقط  اأ���س��ب��وع 
الرئي�س  م��ع  رو�سيا  يف  قمة  خ��الل 
وزارة  اأك��دت  ولكن  بوتني.  الرو�سي 
ال��دف��اع االأرم��ي��ن��ي��ة يف ب��ي��ان اأن ليل 
اأطلقت وح��دات من  االأح��د االثنني 
النار  االأذربيجانية  امل�سلحة  القوات 
على مواقع اأرمينية تقع يف املنطقة 
اإىل  م�سرة  احل��دود،  من  ال�سرقية 

عدم وقوع اأي �سحايا.

يجب  ال��ع��راق:  وزراء  رئي�ش 
اإعادة االأموال املنهوبة من البالد

•• بغداد-وكاالت:

تفجرت  التي  الف�ساد  ملفات  بعد 
رئي�س  ج���دد  ال���ع���راق،  يف  م���وؤخ���راً 
التاأكيد  ال�سوداين  حممد  ال��وزراء 

على م�سيه قدماً يف هذا امللف.
جلنة  رئي�س  مع  اجتماع  يف  و�سدد 
االأم������ن وال����دف����اع ال��ن��ي��اب��ي��ة ج���واد 
اأع�سائها،  م���ن  وع�����دد  ال���ب���والين 
اأم�����س االث��ن��ني ع��ل��ى وج���وب اإع���ادة 

املبالغ امل�سروقة.
ك��م��ا اع���ت���رب اأن�����ه ل���ن ت���ك���ون هناك 
م����ن جهود  م����رج����وة  م�����س��داق��ي��ة 
تثبت  مل  م����ا  ال���ف�������س���اد  م���ك���اف���ح���ة 
اإمكانية  ل���ل���م���واط���ن  احل���ك���وم���ة 
وحمايتها،  االأم���وال  ه��ذه  ا�ستعادة 
امل��ك��ت��ب االإعالمي  ح�����س��ب م��ا ذك���ر 
لرئي�س جمل�س الوزراء. اإىل ذلك، 
االأمني  االنت�سار  اإع��ادة  اأهمية  اأك��د 
القانون  و����س���ي���ادة  امل�����دن  ك���اف���ة  يف 
اإىل  ال��دول��ة، داع��ي��اً  وف��ر���س هيبة 
اإبعاد املوؤ�س�سات االأمنية عما و�سفه 

»باال�ستثمار« احلزبي وال�سيا�سي.

اختبارات  جناح  تعلن  رو�سيا 
اجلديدة النووية  الغوا�سة 

•• مو�شكو-وكاالت:

الرو�سية،  ال���دف���اع  وزارة  اأع��ل��ن��ت 
النووية  ال���غ���وا����س���ة  اأن  اأم���������س، 
ب�نجاح  اأن��ه��ت  �سوفورف  اجل��دي��دة 
ك��ل ال��ت��ج��ارب واالخ���ت���ب���ارات التي 
موفدتنا  اأوردت  ما  وف��ق  اأجرتها، 

يف مو�سكو.
متكنت  بعدما  التطور  هذا  وياأتي 
بالطاقة  ت��ع��م��ل  ال��ت��ي  ال��غ��وا���س��ة 
اختبار  اج����ت����ي����از  م����ن  ال����ن����ووي����ة 
اخلمي�س  بال�ستي،  �ساروخ  اإطالق 
االختبارات  �سمن  وذل��ك  املا�سي، 
الغوا�سة  جتريها  ال��ت��ي  االأخ����رة 
واأطلقت  دخ��ول��ه��ا اخل��دم��ة.  ق��ب��ل 
العابر  بوالفا  ال�ساروخ  الغوا�سة 
ل���ل���ق���ارات م���ع راأ�������س ح���رب���ي ف���ارغ 
البحر  ����س���م���ال  يف  م��وق��ع��ه��ا  م����ن 
اأق�سى  يف  ه����دف  ن��ح��و  االأب���ي�������س 
ال�سرق الرو�سي. و�سمم ال�ساروخ 
ب��والف��ا، ال���ذي دخ��ل اخل��دم��ة بني 
2007-2008، من اأجل  عامي 
ح��م��ل روؤو�������س ن���ووي���ة ت��ط��ل��ق من 

ترامب : �سن�ستعيد جمل�سي النواب وال�سيوخ
•• وا�شنطن-اأ ف ب:

اآالف من منا�سري دونالد  ح�سر 
ترامب يف والية بن�سيلفانيا لر�س 
ال�������س���ف���وف م����ع رئ��ي�����س��ه��م ودع����م 
جمهورية  �سخمة  ح��م��راء  موجة 
يف انتخابات التجديد الن�سفي يف 

الواليات املتحدة.
الثالثاء  اليوم  ا�ستحقاق  وي�سكل 
رافعة لر�سحه املحتمل النتخابات 
ديك�سي  اأك����دت  م��ا  وف���ق   ،2024
اأثناء  ح�سانة،  يف  العاملة  �سابيل، 
ابنتها،  برفقة  التجمع،  مغادرتها 

واأختها، ووالديها.
�سافرت من  التي  امل���راأة  واأ���س��اف��ت 
�ساعات   4 ب��ع��د  ع��ل��ى  ف��رج��ي��ن��ي��ا 
الرئي�س  اإىل  لت�ستمع  ب��ال�����س��ي��ارة 
اأن���ه ي�سخ ط��اق��ة يف هذه  ال�����س��اب��ق 

احلملة.
مر�سحني  اإىل  ن��ح��ت��اج  وت���اب���ع���ت 
نحو  امل�����س��رة  ملتابعة  �سُينتخبون 

.2024
ي�سعوا  مل  ق���الئ���ل  ب����ني  وك����ان����ت 
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جوتريي�ش يحذر: ن�سري على 
طريقنا ال�سريع نحو جحيم املناخ 

•• �رشم ال�شيخ-وام:

كوكبنا  اأن  م��ن  املتحدة  االأمم  ع��ام  اأم��ني  جوتري�س  اأنطونيو  ح��ذر 
يقرب ب�سرعة من نقطة التحول التي �ستجعل الفو�سى املناخية ال 
موؤمتر  الزعماء يف  قمة  افتتاح  وق��ال جوتري�س خالل  فيها.  رجعة 
 8 كوكبنا  �سكان  �سيتخطى  اأي���ام  خ��الل  اأم�����س:   cop27 االأط���راف 
الرقم يف االعتبار ما يدور حوله موؤمتر  مليارات ن�سمة وي�سع هذا 
لعاملنا  فعلتم  م��اذا  اأب��ن��اوؤن��ا  ي�ساأل  عندما  �سنجيب  كيف  لكن   ، امل��ن��اخ 

وكوكبنا ، ماذا فعلتم عندما �سنحت لكم الفر�سة؟. 
وتابع : على مدار ال�ساعة نحن يف معركة حياتنا ونحن نخ�سر بالفعل 
، الأن انبعاثات غازات االحتبا�س احلراري يف تزايد م�ستمر ، درجات 
احلرارة العاملية ت�ستمر يف االرتفاع وكوكبنا يقرب ب�سرعة من نقطة 
يربهن  مبا  فيها،  رجعة  ال  املناخية  الفو�سى  �ستجعل  التي  التحول 

على اإننا ن�سر على طريقنا ال�سريع نحو جحيم املناخ. 
املناخية  التغرات  حيال  به  القيام  يجب  ما  نعرف  اأن  �سرورة  واأك��د 
ولدينا االأدوات املالية والتكنولوجية الإجناز املهمة ، فلقد حان الوقت 
الوقت  والتعهدات، حان  الوعود  تنفيذ  اأج��ل  ال��دول من  لكي جتتمع 
للت�سامن الدويل يف جميع املجاالت ، والت�سامن الذي يحرم جميع 
حقوق االإن�سان وي�سمن م�ساحة اآمنة للمدافعني عن البيئة وجميع 

اجلهات الفاعلة يف املجتمع للم�ساهمة يف ا�ستجابتنا املناخية. 
الطبيعة هي بحد  اأن احل��رب على  نن�سى  وق��ال جوتري�س:دعونا ال 
ذاتها انتهاك ج�سيم حلقوق االإن�سان ، فنحن بحاجة اإىل كل االأيدي 
على �سطح ال�سفينة من اأجل عمل مناخي اأ�سرع واأكرث جراأة ، وتظل 
ال�سوء  �سيق من  يبقى فقط عمود  ولكن   ، الفر�س مفتوحة  نافذة 
العقد  ه��ذا  يف  نخ�سرها  اأو  العاملية  املناخ  معركة  يف  ننت�سر  و�سوف   ،
اإ���س��راف��ن��ا ، ه��ن��اك ���س��يء واح���د م��وؤك��د : اأول��ئ��ك الذين  احلا�سم حت��ت 
ي�ست�سلمون �سيخ�سرون بالتاأكيد لذلك دعونا نقاتل معاً ، ودعونا نفوز 

من اأجل 8 مليارات فرد من عائلتنا الب�سرية ولالأجيال القادمة. 

اأوكرانيون يتناولون الغداء على �سوء ال�سموع ب�سبب انقطاع الكهربائي يف العا�سمة كييف. )ا ف ب(

•• عوا�شم-وكاالت:

بني  القتال  ت�ساعد  م��ع  بالتزامن 
والرو�سية  االأوك����ران����ي����ة  ال����ق����وات 
مناطق  بع�س  ويف  اأوكرانيا،  �سرقي 
اجلنوب، اأعلنت كييف اأم�س االثنني 
اأنظمة  اأنها تلقت دفعة جديدة من 

الدفاع اجلوي.
واأع���ل���ن وزي����ر ال���دف���اع االأوك������راين، 
ريزنيكوف، اأن بالده ت�سلمت حديثاً 
واإ�سبانيا  امل��ت��ح��دة  ال����والي����ات  م���ن 
والرنويج اأنظمة دفاع جوي، تهدف 
الكثيف  الرو�سي  الق�سف  �سد  اإىل 

على البنى التحتية.
ح�سابه  على  تغريدة  يف  اأو�سح  كما 
الدفاع اجلوي  اأنظمة  اأن  توير  يف 

نا�سامز واأ�سبيد و�سلت اإىل بالده.
االأ�سلحة  ت��ل��ك  اأن  اأك����د  ذل����ك،  اإىل 
االأوك���راين  اجلي�س  ق���درات  �ستعزز 
جمال  و���س��ت��ج��ع��ل  ك���ب���ر  ح����د  اإىل 
وختم  اأماناً.  اأكرث  اجلوي  اأوكرانيا 
اأهداف  اإ���س��ق��اط  �سنوا�سل  ق��ائ��ال: 

العدو التي تهاجمنا.
ال���ق���وات  ب���ا����س���م  م���ت���ح���دث���ا  اأن  اإال 
للعربية  اأك���د  االأوك���ران���ي���ة  اجل��وي��ة 
عدم امتالك كييف م�سادات فعالة 
متوقعا  ال��ب��ال��ي�����س��ت��ي��ة،  ل��ل�����س��واري��خ 
ال�سركاء الأوكرانيا بدفاعات  تزويد 

امل��دف��ع��ي��ة، هجوم  ب��اإ���س��ن��اد م��ن  روغ، 
ك��ت��ي��ب��ة جم���م���وع���ة ت��ك��ت��ي��ك��ي��ة من 
مناطق  يف  االأوك����ران����ي����ة  ال����ق����وات 
كامينكا  ونوفايا  دودت�ساين  بلدات، 

وبيلوغوركا، مبقاطعة خر�سون.
اإجبار  مت  اأن����ه  اإىل  ال��ب��ي��ان  واأ����س���ار 
مواقعه  اإىل  التقهقر  ع��ل��ى  ال��ع��دو 
االأ����س���ل���ي���ة. يف ال���وق���ت ن��ف�����س��ه، مت 
ال���ق�������س���اء ع���ل���ى اأك������رث م����ن 110 
 11 وتدمر  اأوكرانيني  ع�سكريني 

عربة مدرعة و13 مركبة.
واأفادت وكالة ريا نوفو�ستي الرو�سية 
عن م�سادر حملية بو�سول دفعات 
مقاطعة  اإىل  تعبئتهم  مت��ت  مم��ن 
بن�سرهم  واإي�����ع�����ازات  زاب����وروج����ي����ا 
اأولية يف  دف��اع  وتوزيعهم كخطوط 

حميط مدينة اإينرغودار.
الع�سكرية  ال��ت��ح��ل��ي��الت  وت���ت���وق���ع 
هجوما اأوكرانيا و�سيكا على حماور 
وحميط  وبردان�سك  اإي��ن��رغ��ودار 

حمطة زابوروجيا النووية.
مع  مباحثات  اإج���راء  اإمكانية  وع��ن 
كييف، قال املتحدث با�سم الكرملني 
على  منفتحة  ت��زال  م��ا  مو�سكو  اإن 
املباحثات مع الطرف االأوكراين، اإال 
اأنها يف الظروف احلالية م�ستحيلة 
جعلت  م��واق��ف  ات��خ��ذت  كييف  الأن 

قانونيا هذا االمر. غر ممكنا.

�سد ال�سواريخ بعيدة املدى.
�ست�ستخدم  رو���س��ي��ا  اأن  اإىل  واأ����س���ار 
البنية  �سد  امل���دى  بعيدة  ���س��واري��خ 

التحتية يف اأوكرانيا.
وكان املتحدث با�سم البنتاغون بات 
اأن  املا�سي،  �سبتمرب  اأك��د يف  راي���در، 
نظامني  اأول  كييف  �ست�سلم  ب��الده 
نا�سما�س يف غ�سون  للدفاع اجلوي 

ال�سهرين املقبلني.

هذا واأعلنت وزارة الدفاع الرو�سية، 
110 جنود  االث��ن��ني، مقتل  اأم�����س 
الت�سدي  اأثناء  واأجانب  اأوكرانيني 
لهجوم اأوك��راين على حمور حمور 

كوبيان�سك يف �سمال �سرق البالد.
وق��ال��ت ال���دف���اع ال��رو���س��ي��ة يف بيان 
�سد  م������ن  مت���ك���ن���ت  ق�����وات�����ه�����ا  اأن 
واإح�����ب�����اط ه���ج���وم اأوك���������راين على 
اأن  اإىل  م�����س��رة  ن��ي��ك��والف،  حم���ور 

حميط  ق�سفت  االأوكرانية  القوات 
ق����ذائ����ف خالل   7 ب�����  زاب����وروج����ي����ا 

ال�ساعات ال� 24 �ساعة املا�سية.
الدفاع  ل�������وزارة  اإع������الن  يف  وج�����اء 
اجلي�س  اأن  االإث����ن����ني،  ال���رو����س���ي���ة، 
كتيبة  �سنته  هجوما  �سد  الرو�سي 

تكتيكية اأوكرانية يف خر�سون.
القوات  ����س���دت  ال���ب���ي���ان:  واأو�����س����ح 
كريفوي  حم����ور  ع��ل��ى  ال���رو����س���ي���ة، 

مطبوعاً  قمي�ساً  اأو  حمراء  قبعة 
اأثناء  �����س����وداء  ����س���رة  ارت������دت  ب���ل 
الكبر  احل�����س��د  م���ع  م�����س��ارك��ت��ه��ا 
قائد  ت���رام���ب،  دون���ال���د  لت�سجيع 
انتخابات  يف  اجلمهورية  احلملة 
ياأمل  وال���ذي  الن�سفي،  التجديد 
لالنتخابات  تر�سحه  م��ن��ا���س��روه 

الرئا�سية املقبلة.
وقال ترامب من على مدرج مطار 
يف التروب بالقرب من بيت�سربغ: 

اإنهاء دمار بلدنا  اإذا كنتم تريدون 
واإن���ق���اذ احل��ل��م االأم��ري��ك��ي، عليكم 
هذا  ل��ل��ج��م��ه��وري��ني  ت�����س��وت��وا  اأن 
الثالثاء يف موجة حمراء �سخمة.

واأكد يف نهاية خطاب ا�ستمر اأكرث 
كثرون  وغ��������ادره  ���س��اع��ت��ني  م����ن 
ق��ب��ل ن��ه��اي��ت��ه ل��ط��ول��ه اإن���ن���ا اأم����ام 
الواليات  تاريخ  يف  انتخابات  اأه��م 
�سن�ستعيد  واأ������س�����اف  امل����ت����ح����دة. 

جمل�سي النواب وال�سيوخ.

مقتل 10 جنود �سوماليني بهجوم على قاعدة ع�سكرية
•• مقدي�شو-رويرتز:

قال �سابط باجلي�س ال�سومايل اإن ع�سرة جنود على 
على  ال�سباب  ح��رك��ة  ملقاتلي  ه��ج��وم  يف  قتلوا  االأق���ل 
البالد  و�سط  جلجدود  منطقة  يف  ع�سكرية  ق��اع��دة 
اأم�����س االث��ن��ني وذل���ك ب��ع��د اأي����ام م��ن اإع����الن القوات 

احلكومية ا�ستعادة ال�سيطرة على املنطقة.
وقال املتحدث با�سم وزارة الدفاع عبد اهلل علي عانود 

�سد  اجلي�س  اإن  )���س��ون��ا(  الر�سمية  االأن��ب��اء  ل��وك��ال��ة 
التي  قايب  قرية  يف  الواقعة  القاعدة  عن  املقاتلني 
مت انتزاع ال�سيطرة عليها من حركة ال�سباب االأ�سبوع 
بلدة  يف  ال�سابط  ف��رح  حممد  الرائد  وق��ال  املا�سي. 
بحدو القريبة اإن ع�سرة جنود وع�سرين من مقاتلي 

حركة ال�سباب قد قتلوا.
واأ�ساف تالحق قواتنا االآن مقاتلي حركة ال�سباب يف 

الغابات. يحدث اإطالق نار متقطع اأثناء املطاردة.

ترامب خالل جتمع قبل انتخابات التجديد الن�سفي يف ميامي.)رويرز(
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اأخبـار الإمـارات

تراأ�س وفد الإمارات اإىل موؤمتر الأطراف COP27 يف �سرم ال�سيخ

رئي�ش الدولة : العامل يواجه حتديات معقدة .. ومعاجلتها تتطلب عماًل م�سرتكًا وتعاونًا دوليًا

•• �رشم ال�شيخ-وام: 

تراأ�س �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
الدولة  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن 
ح��ف��ظ��ه اهلل وف����د دول�����ة االإم�������ارات 
ال�سابعة  ال��دورة  اأعمال  يف  امل�سارك 
االأطراف  ال��دول  ملوؤمتر  والع�سرين 
االإطارية  املتحدة  االأمم  اتفاقية  يف 

.COP27 ب�ساأن تغر املناخ
������ خالل  وا����س���ت���ه���ل ����س���م���وه ك��ل��م��ت��ه 
املناخ(  )لقمة  االفتتاحية  اجلل�سة 
����س���م���ن اأع�����م�����ال ال���������دورة ال���������� 27 
االأط�����راف بح�سور  ال����دول  مل��وؤمت��ر 
ال�سي�سي رئي�س  الفتاح  فخامة عبد 
ال�سقيقة  العربية  م�سر  جمهورية 
وروؤ�سائها  ال����دول  ق���ادة  م��ن  وع���دد 
اأنحاء  خم��ت��ل��ف  م���ن  وح��ك��وم��ات��ه��ا 
الرئي�س  دع�����وة  ب��ت��اأي��ي��د   ����� ال���ع���امل 
اإنهاء  ع��ل��ى  ال��ع��م��ل  اإىل  امل�������س���ري 
ال�سالم  لتحقيق  االأوكرانية  االأزمة 

واالأمن واال�ستقرار يف العامل.
يواجه  ال����ع����امل  اإن  ����س���م���وه  وق������ال 
ومعاجلتها   .. م���ع���ق���دة  حت����دي����ات 
تتطلب عماًل م�سركاً وتعاوناً دوليا 
م�ستقبل  اأن  اإىل  �سموه  م�����س��راً   ..ً
االأج�����ي�����ال ال����ق����ادم����ة ي��ع��ت��م��د على 
واالإج�����راءات واخلطوات  ال��ق��رارات 

التي نتخذها اليوم.
ال�سيخ حممد  ال�سمو  ودعا �ساحب 
توحيد  ن���ه���ي���ان..اإىل  اآل  زاي����د  ب���ن 
حتديات  ملواجهة  الدولية  اجل��ه��ود 
التغر املناخي واحلد من تداعياته 
والتي توؤثر على جميع دول العامل 

دون ا�ستثناء.

حرارة االأر�س.
االإم����ارات  دول���ة  اأن  �سموه  واأ���س��اف 
ما�سية يف االلتزام بنهج مد ج�سور 
املجتمع  م���ع  وال��ت��وا���س��ل  ال��ت��ع��اون 
الدويل ومببداأ اال�ستمرار واملثابرة 

يف العمل املناخي .
ن�ستعد  ف���ي���م���ا   : �����س����م����وه  وق���������ال 
الثامنة  ال�����������دورة  ال����س���ت�������س���اف���ة 
وال��ع�����س��ري��ن مل���وؤمت���ر االأط��������راف يف 
م���دي���ن���ة اإك�������س���ب���و دب�����ي خ�����الل عام 
دعم  على  �سرنكز  2023..فاإننا 
تنفيذ خمرجات املوؤمترات ال�سابقة 
وكذلك على اإجناز اأول تقييم عاملي 
للمناخ..  ب��اري�����س  ات��ف��اق  يف  للتقدم 
واحتواء  م�ساركة  على  و�سنحر�س 
التمثيل  ذل������ك  يف  مب�����ا  اجل���م���ي���ع 
ال�سباب  واإ����س���راك  ل��ل��م��راأة  املنا�سب 
اأن���ح���اء ال���ع���امل وح�سد  م���ن ج��م��ي��ع 
الكبر  �سغفهم  وحتفيز  طاقاتهم 

الإيجاد حلول م�ستدامة.
ووجه �ساحب ال�سمو رئي�س الدولة 
دعوة اإىل اجلميع يف العامل للتعاون 
يف اإي���ج���اد ح��ل��ول ع��م��ل��ي��ة ت�����س��ه��م يف 
وخلق  واالأ���س��رار  اخل�سائر  معاجلة 
م�ستدام  اق���ت�������س���ادي  من����و  ف���ر����س 

للب�سر يف كل مكان.
بتجديد  ك��ل��م��ت��ه  ����س���م���وه  واخ���ت���ت���م 
ال�سكر لالأ�سقاء يف جمهورية م�سر 
النجاح  اأمت���ن���ى  وق�����ال:  ال��ع��رب��ي��ة.. 
الأنَّ  امل�سركة  جل��ه��ودن��ا  وال��ت��وف��ي��ق 
ت�ستهدف  امل����ن����اخ  ت���غ���ر  خم����اط����ر 
ا�ستثناء..وم�ستقبل  دون  اجلميع 
اأب���ن���ائ���ن���ا واأح����ف����ادن����ا ي��ع��ت��م��د على 

اخلطوات التي نتخذها اليوم.

وتوجه �سموه بال�سكر اإىل جمهورية 
واإىل  ال�����س��ق��ي��ق��ة  ال���ع���رب���ي���ة  م�����س��ر 
االأم����ان����َة ال��ع��ام��ة الت��ف��اق��ي��ة االأمم 
املناخ   تغر  ب�ساأن  االإطارية  املتحدة 
اأنظار  وت��وج��ي��ه  امل���وؤمت���ر  ل��ت��ن��ظ��ي��م 
ال��ع��امل ن��ح��و اأب����رز االأول����وي����ات ذات 
�سموه  وق���ال  امل��ن��اخ.  بتغر  ال�سلة 
لكوكبنا،  ح�����رٍج  وق�����ٍت  يف  جن��ت��م��ع 
فعاملنا يواجه العديد من التحديات 
ومن اأهمها تغر املناخ الذي اأ�سبح 
ي��وؤث��ر ع��ل��ى اال���س��ت��ق��رار واالأم�����ن يف 
العامل.. ومبا اأننا ال منلك اإال اأر�سا 

يف  االنبعاثات  خف�س  على  م�ستمر 
مع  متا�سياً  احل��ي��وي،  القطاع  ه��ذا 
روؤي����ة ال���وال���د امل��وؤ���س�����س امل��غ��ف��ور له 
نهيان  اآل  �سلطان  ب��ن  زاي���د  ال�سيخ 
طيب اهلل ثراه. واأ�سار �سموه اإىل اأن 
دول��ة االإم��ارات تعد م��زوداً م�سوؤواًل 
الدور  ه���ذا  يف  و�ست�ستمر  للطاقة 
طاملا كان العامل بحاجة اإىل النفط 
فاإن  اجليولوجيا  وبحكم  وال��غ��از.. 
النفط والغاز يف دولة االإمارات هي 
كربونية  كثافة  االأق���ل  االأن����واع  م��ن 
على  الركيز  و�سنوا�سل  العامل  يف 

امل�ستدام. واأو�سح �سموه اأن االإمارات 
تعلن  امل��ن��ط��ق��ة  يف  دول����ة  اأول  ك��ان��ت 
مبادرة اإ�سراتيجية لتحقيق احلياد 
..كما   2050 ع��ام  بحلول  املناخي 
ال��ت��ي جرى  ال�����س��راك��ة  اإىل  ت��ط��رق 
اإطالقها موؤخراً بني دولة االإمارات 
وال�����والي�����ات امل���ت���ح���دة االأم���رك���ي���ة 
ب��ه��دف ت��ع��زي��ز اأم���ن ال��ط��اق��ة ودعم 
ا�ستثمار  خ��الل  من  املناخي  العمل 
100 مليار دوالر لبناء م�سروعات 
الإنتاج 100 جيجاواط من الطاقة 

النظيفة يف خمتلف اأنحاء العامل.

نوحد  اأن  ال�������س���روري  م���ن  واح�����دة 
من  الَتحدي  ه��ذا  ملعاجلة  جهودنا 
خ��الل ال��ع��م��ِل امل��ن��اخ��ي ال���ذي ننظر 
واإيجاد  لالبتكار  فر�سة  كونه  اإليه 

احللوِل وتنويع االقت�ساد.
ال�سيخ حممد  ال�سمو  واأكد �ساحب 
دولة  ن��ه��ي��ان..ال��ت��زام  اآل  زاي����د  ب���ن 
الطاقة  اأم�����ن  ب�����س��م��ان  االإم��������ارات 
االنبعاثات..مو�سحاً  خف�س  م��ع 
ال���دول���ة يعد  وال���غ���از يف  ال��ن��ف��ط  اأن 
م��ن ب��ني االأق����ل ك��ث��اف��ة يف الكربون 
العمل  واأن  ال��ع��امل،  م�ستوى  ع��ل��ى 

القطاع  ه��ذا  يف  االنبعاثات  خف�س 
وه�����ذا ل��ي�����س ب���ج���دي���د.. ف��ق��د وجه 
ال���وال���د امل��وؤ���س�����س ال�����س��ي��خ زاي����د بن 
ثراه  اهلل  ط��ي��ب  ن��ه��ي��ان  اآل  �سلطان 
بوقف عمليات حرق الغاز منذ عدة 
يف  اال�ستدامة  رك��ائ��ز  واأر���س��ى  عقود 
البيئة  على  االإم���ارات حفاظاً  دول��ة 
واملوارد الطبيعية.. و�سراً على هذا 
على  العمل  عقود  منذ  بداأنا  النهج 
تنويع اقت�سادنا.. وبناء القدرات يف 
الطاقة املتجددة والنظيفة لتحفيز 
واالجتماعي  االق��ت�����س��ادي  ال��ن��م��و 

واملكا�سب  املنافع  على  �سموه  و�سدد 
ال���ك���ث���رة ال���ت���ي حت��ق��ق��ه��ا م���ب���ادرات 
ال���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا  يف  اال�����س����ت����ث����م����ار 
والفر�س  املناخي  والعمل  النظيفة 
املتزايدة  وال��ت��ن��م��وي��ة  االق��ت�����س��ادي��ة 
نهاية  والتي ت�سبُّ يف  التي تتيحها 
االأمر يف م�سلحة االأجيال القادمة 
من خالل تاأمني م�ستقبل م�ستدام 
لكوكبنا .. وقال : اإن هذه املبادرات 
ومهارات  ج��دي��دة  ق��ط��اع��ات  تخلق 
ج��دي��دة ووظ��ائ��ف ج��دي��دة وت�ساعد 
يف اإبقاء االأمل بتفادي ارتفاع درجة 

حممد بن زايد..روؤية تدعم جهود العامل ملواجهة حتديات التغري املناخي 
 •• اأبوظبي-وام:

الدولة،  رئي�س  نهيان،  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  يحر�س 
املناخي،  التغر  ت��داع��ي��ات  ملواجهة  العاملية  اجل��ه��ود  دع��م  على  اهلل،  حفظه 
ويدرك �سموه اأهمية اإ�سراك دولة االإمارات كطرف فاعل وموؤثر يف املبادرات 
ن�سب  وتخفي�س  البيئة  على  املحافظة  ت�ستهدف  التي  العاملية  وال��ربام��ج 
الدولة يف خمتلف  تعزيز ح�سور  االأث��ر يف  بالغ  لها  ك��ان  والتي  االبنعاثات، 

املحافل املعنية باملناخ. 
وجت�سد م�ساركة �سموه يف فعاليات موؤمتر املناخ “كوب 27”، تاأكيداً على دعم 
اإجناح الن�سخة  دولة االإم��ارات جلهود جمهورية م�سر العربية ال�سقيقة يف 
املوؤمترات  باأهمية تنفيذ خمرجات  تاأتي و�سط رغبة دولية  احلالية، والتي 
ال�سابقة، واإطالق مرحلة جديدة من مراحل التعاون العاملي امل�سرك، نحو 

�سمان ا�ستدامة املوارد الطبيعية. 
اخلا�سة  العمل  منظومة  يف  الفاعل  �سموه  ل��دور  تر�سيخاً  امل�ساركة،  وتاأتي 
االإم��ارات اال�سراتيجية،  انعك�ست على مكانة  املناخي عاملياً، والتي  بالتغر 
حيث اأ�سبحت الدولة من�سة عاملية لبحث ومناق�سة ق�سايا التغر املناخي، 
ال��ط��اق��ة، مب��ا يتنا�سب مع  ال��ت��ح��ول يف جم���ال  ال��ع��م��ل ع��ل��ى حتقيق  و���س��ب��ل 

م�ستجدات العامل املناخية. 
الوا�سح  النهج  على   ،”27 “كوب  يف  ام�س  األقاها  التي  �سموه  كلمة  وتوؤكد 
لدولة االإمارات يف تعزيز اجلهود املبذولة على م�ستوى العامل، وتعك�س التزام 
“اتفاق باري�س للمناخ” لتحفيز  اأهداف  املتوائمة مع  العمل  باآليات  الدولة 
الدول على اإعداد واعتماد ا�سراتيجيات طويلة املدى خلف�س انبعاث غازات 

الدفيئة واحلد من ارتفاع درجات حرارة االأر�س. 
و�سهد العام املا�سي، بح�سور �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان، 
املناخي،  للحياد  االإم���ارات  ا�سراتيجية  اإط��الق  اهلل،  حفظه  الدولة،  رئي�س 
الفاعل واملوؤثر عاملياً يف  االإم��ارات توا�سل دوره��ا  باأن دولة  اأكد �سموه  حيث 
ق�سية التغر املناخي، ودعمها جهود العمل املناخي وتعزيز التعاون الدويل 

لال�ستفادة من جميع الفر�س االقت�سادية واالجتماعية. 
واأ����س���ار ���س��م��وه خ���الل االإط����الق اإىل اأن��ن��ا ن��ه��دف م��ن خ���الل حتقيق احلياد 
�سامل  حكومي  نهج  تطوير  اإىل   ،2050 ع��ام  بحلول  االإم���ارات  يف  املناخي 
ي�سمن النمو االقت�سادي امل�ستدام يف الدولة، ويقدم منوذجاً يحتذى للعمل 

والتعاون ل�سمان م�ستقبل اأف�سل للب�سرية. 
“منتدى االقت�سادات  اأكد �سموه خالل م�ساركته يف  العام اجل��اري،  وخالل 
من  يعد  امل��ن��اخ��ي  التغر  ب���اأن  املناخ”،  وت��غ��ر  بالطاقة  اخل��ا���س  الرئي�سية 

الق�سايا بالغة االأهمية، والبد من الت�سدي لها من خالل التعاون والعمل 
االإن�سان  ع��ل��ى  ال��ك��ب��رة  وتكلفتها  ال�سلبية  ت��داع��ي��ات��ه��ا  لتجنب  امل�����س��رك، 

واملجتمعات والبيئة واالقت�ساد العاملي. 
العمل  ال��ي��وم مبرحلة حا�سمة يف جم��ال  ال��ع��امل مي��ر  اأن  اإىل  �سموه  واأ���س��ار 
اإىل  �سموه  الف��ت��اً  امل�سرك،  والعمل  اجل��ه��ود  ت�سريع  علينا  تفر�س  املناخي 
وهذه  واملجتمعات  ال��دول  جميع  على  تنعك�س  املناخي  التغر  تداعيات  اأن 
التداعيات يف تزايد م�ستمر، و�سيكون لها تكلفة كبرة على االقت�ساد العاملي 

وحياة االإن�سان والتنوع البيئي. 
ويعك�س تنظيم دولة االإم��ارات لفعاليات ال��دورة ال� 28 ملوؤمتر االأط��راف يف 
اتفاقية االأمم املتحدة ب�ساأن التغر املناخي “كوب 28”، العام املقبل، املكانة 
اال�سراتيجية التي متتلكها دولة االإمارات يف قيادة اجلهود العاملية يف ملفات 
االإماراتي  ب��ال��دور  امل�ستوى  رفيع  دول��ي��اً  تقديراً  متثل  كما  املناخي،  التغر 

البارز. 
وُتظهر التجربة االإماراتية اأن العمل املناخي ميكن اأن يوؤثر اإيجاباً يف االأداء 
االقت�سادي للدولة ، اإذ ي�ساعد على دفع عجلة النمو، وا�ستقطاب ا�ستثمارات 
وحتديث  ج��دي��دة  ق��ط��اع��ات  لتطوير  ان��ط��الق  نقطة  ي�سّكل  ك��م��ا  ج��دي��دة، 

القطاعات القائمة، باالإ�سافة اإىل توفر وظائف م�ستدامة جمزية. 

وكانت االإمارات اأول دولة يف منطقة ال�سرق االأو�سط و�سمال اإفريقيا ت�ستخدم 
اأول من �سعى اإىل امتالك  اأي�ساً  الطاقة املتجددة على نطاق وا�سع. وكانت 
ب��داأت يف وقت �سابق من العام اجلاري  اإذ  ق��درات الطاقة النووية ال�سلمية؛ 
ال��ن��ووي��ة. وكانت  اأرب���ع وح���دات للطاقة  اأ���س��ل  م��ن  الثالثة  ال��وح��دة  بت�سغيل 
اأول من طّبق تقنية التقاط الكربون وا�ستخدامه وتخزينه  اأي�ساً  االإمارات 
على نطاق �سناعي وا�سع. وت�سعى الدولة جاهدًة اليوم اإىل ا�ستك�ساف تقنيات 

جديدة عدمية االنبعاثات مثل الهيدروجني االأخ�سر. 
وحتت�سن دولة االإمارات ثالثاً من اأكرب حمطات الطاقة ال�سم�سية واأف�سلها 
يف العامل، ومنها م�سروع الظفرة للطاقة ال�سم�سية يف اأبوظبي الذي �سجل 
الطاقة  من  الكهرباء  اإنتاج  تكلفة  النخفا�س  قيا�سياً  رقماً   2020 عام  يف 
ال�سم�سية اإىل 1.35 �سنت لكل كيلوواط �ساعة. وبتوفرها طاقة غر قابلة 
على  ملمو�ساً  دلياًل  اال�ستثمارات  هذه  ت�سكل  حيث  معقولة،  باأ�سعار  للنفاد 

الفوائد االقت�سادية للعمل املناخي. 
االإم���ارات مع  تتعاون  ال��دويل،  املجتمع  رائ��ًدا وم�سوؤواًل يف  وب�سفتها ع�سواً 
الدول االأخرى الغتنام فر�س العمل املناخي اإدراكاً منها لفوائده االقت�سادية 
الهائلة، فيما ت�سهد الفرة املقبلة توا�ساًل للدور االإماراتي الداعم جلهود 

املجتمع الدويل للتو�سل الإجناز امل�ستهدفات العاملية. 

�سموه يوؤكد: االإمارات كانت اأول دولة يف املنطقة تعلن مبادرة ا�سرتاتيجية لتحقيق احلياد املناخي بحلول عام 2050
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رئي�ش الدولة يلتقي عددًا من القادة وامل�سوؤولني امل�ساركني يف اأعمال موؤمتر كوب 27 ب�سرم ال�سيخ 

رئي�ش الدولة يزور منطقة معار�ش كوب 27 يف �سرم ال�سيخ 

•• �رشم ال�شيخ-وام:

التقى �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل - كاًل على حده - على 
27 ملوؤمتر الدول االأط��راف يف اتفاقية االأمم املتحدة االإطارية ب�ساأن تغر املناخ   هام�س الدورة ال�� 
كوب 27 الذي يعقد يف مدينة �سرم ال�سيخ يف جمهورية م�سر العربية ال�سقيقة .. فخامة اإ�سحاق 
هرت�سوغ رئي�س دولة اإ�سرائيل وفخامة ماكي �سال رئي�س جمهورية ال�سنغال ومعايل ري�سي �سوناك 

رئي�س وزراء اململكة املتحدة وال�سيدة كري�ستالينا غورغييفا مدير عام �سندوق النقد الدويل. 
وبحث �سموه مع امل�ساركني يف موؤمتر �سرم ال�سيخ .. عدداً من الق�سايا وامللفات املطروحة على جدول 
وح�سدها  الدولية  اجلهود  تعزيز  ت�ستهدف  والتي  امل�ساحبة  والفعاليات  والقمم   27 كوب  اأعمال 
الإيجاد حلول م�ستدامة ملواجهة التغرات املناخية وحتقيق التنمية امل�ستدامة و�سمان اأمن الطاقة 

مبا يعود باخلر على �سعوب العامل والب�سرية جمعاء. 
كما تبادل �سموه وال�سيوف وجهات النظر ب�ساأن عدد من الق�سايا واملو�سوعات ذات االهتمام امل�سرك.  
ح�سر املقابالت كل من .. �سمو ال�سيخ من�سور بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير 
ال��دويل و�سمو  اآل نهيان وزي��ر اخلارجية والتعاون  زاي��د  ال�سيخ عبداهلل بن  الرئا�سة و �سمو  دي��وان 
اآل نهيان  اآل نهيان ومعايل ال�سيخ حممد بن حمد بن طحنون  ال�سيخ حمدان بن حممد بن زايد 

م�ست�سار ال�سوؤون اخلا�سة يف ديوان الرئا�سة. 

•• �رشم ال�شيخ-وام:

الدولة حفظه اهلل  رئي�س  نهيان  اآل  زايد  ال�سيخ حممد بن  ال�سمو  زار �ساحب 
 27 ال���  ال��دورة  هام�س  على  تقام  التي  اجلانبية  والفعاليات  املعار�س  منطقة 
املناخ  ب�ساأن تغر  االإط��اري��ة  املتحدة  االأمم  اتفاقية  االأط���راف يف  ال��دول  ملوؤمتر 
العربية  م�سر  جمهورية  يف  ال�سيخ  �سرم  مدينة  يف  يعقد  وال��ذي   )27 )ك��وب 

ال�سقيقة. 
واطلع �سموه خالل جولته يف عدد من االأجنحة على مناذج للم�سروعات واأحدث 

اآثار تغر املناخ وتعزيز العمل املناخي  االبتكارات واملنتجات يف جمال مواجهة 
الفنية  والعرو�س  البيئية  والتجارب  النجاح  ق�س�س  اإىل  اإ�سافة  امل�ستدامة.. 

واملو�سيقية التي تهدف اإىل رفع الوعي بق�سية التغرات املناخية. 
وتبادل �سموه االأحاديث الودية مع امل�ساركني .. وا�ستمع منهم اإىل �سرح ب�ساأن اأهم 
اإبتكاراتهم ومعرو�ساتهم يف جمال العمل البيئي ومواجهة اآثار التغر املناخي..

بجانب اأبرز املو�سوعات والق�سايا التي يناق�سونها خالل ور�س العمل والندوات 
التي تعقد على هام�س كوب 27 .. م�سيداً �سموه بنوعية االأفكار املبتكرة التي 
يعر�سها امل�����س��ارك��ون يف ه��ذا احل���دث ال���دويل ال��ه��ام واأه��م��ي��ة امل��و���س��وع��ات التي 

تتناولها الور�س والندوات وتبحث عن حلول م�ستدامة لها يف رفد جهود العمل 
البيئي اجلماعي يف مواجهة التحديات امل�سركة التي ي�سهدها العامل. 

كما اأ�ساد �سموه مب�ستوى تنظيم املوؤمتر واملعار�س والفعاليات امل�ساحبة اإ�سافة 
م�سر  متتلكها  التي  االإم��ك��ان��ات  ي��ربز  وال���ذي  العاملية  امل�ساركات  م�ستوى  اإىل 

ال�سقيقة يف تنظيم مثل هذه االأحداث الدولية وفق اأعلى املعاير العاملية. 
البحرين  مملكة  وجناح  ال�سعودية  العربية  اململكة  جناح  �سموه  جولة  و�سملت 
حيث التقى �ساحب ال�سمو امللكي االأمر �سلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد 

رئي�س جمل�س وزراء البحرين وتبادال االأحاديث االأخوية الودية. 

كما �سملت اجلولة جناحي منظمة االأمم املتحدة ودولة االإم��ارات حيث التقى 
�سموه امل�ساركني يف جناح الدولة ميثلون خمتلف اجلهات واملوؤ�س�سات التي تعر�س 

عددا من املبادرات وامل�ساريع يف جماالت الطاقة النظيفة والعمل البيئي. 
ورافق �سموه خالل اجلولة..�سمو ال�سيخ من�سور بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س 
اآل نهيان  جمل�س ال��وزراء وزير ديوان الرئا�سة و�سمو ال�سيخ عبد اهلل بن زايد 
اآل  وزير اخلارجية والتعاون الدويل و�سمو ال�سيخ حمدان بن حممد بن زايد 
ال�سوؤون  اآل نهيان م�ست�سار  نهيان ومعايل ال�سيخ حممد بن حمد بن طحنون 

اخلا�سة يف ديوان الرئا�سة. 
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عبد اهلل املري يرتاأ�ش جمل�ش القيادات العليا يف �سرطة دبي 
•• دبي-الفجر:

ت����راأ�����س م���ع���ايل ال���ف���ري���ق ع��ب��د اهلل 
العام ل�سرطة  القائد  املري،  خليفة 
القيادات  جم��ل�����س  اج���ت���م���اع  دب�����ي، 
العليا يف �سرطة دبي، بح�سور اللواء 
عبدالّرزاق  القدو�س  عبد  الّدكتور 
ال��ق��ائ��د العام  ال��ع��ب��ي��ديل، م�����س��اع��د 
واللواء  وال���ّري���ادة،  الّتميز  ل�����س��وؤون 
طيار اأحمد حممد بن ثاين، م�ساعد 
القائد العام ل�سوؤون املنافذ، واللواء 
املن�سوري،  اإب��راه��ي��م  خليل  خ��ب��ر 
م�ساعد القائد العام ل�سوؤون البحث 
اجل���ن���ائ���ي، وال����ل����واء اأح���م���د حممد 
رفيع، م�ساعد القائد العام ل�سوؤون 
الدكتور  االأ���س��ت��اذ  وال��ل��واء  االإدارة، 
م�ساعد  ال�������س���وي���دي،  غ����امن  غ��ي��ث 
االأكادميية  ل�����س��وؤون  ال��ع��ام  ال��ق��ائ��د 
�سعيد  واللواء  بالوكالة،  والتدريب 

املوا�سيع  اإىل  اإ�سافة  تنفيذه منها، 
ومنها  االأعمال،  ج��دول  املُدرجة يف 
احليوية  ����رات  امل����وؤ�����سِّ ا���س��ت��ع��را���س 
ل���ل���ق���ي���ادة ال���ع���ام���ة ل�����س��رط��ة دب����ي، 
ومدى حتقيقها لالأهداف املرجوة 
ا�ستعرا�س م�ساركات  منها. كما مت 

حمد بن �سليمان اآل مالك، م�ساعد 
العمليات  ل�������س���وؤون  ال���ع���ام  ال��ق��ائ��د 

بالوكالة، وعدد من ال�سباط.
 وا�ستعر�س املقدم الّدكتور حمدان 
املجال�س  ع������ام  اأم�������ني  ����م����ت،  ال���������سّ
القياديَّة، القرارات ال�سابقة وما مت 

فئات  �سمن  التنظيمية  ال��وح��دات 
جائزة وزير الداخلية لعام 2022، 
التدقيق  ت��ق��ري��ر  اإىل  ب���االإ����س���اف���ة 
"الديلي  قاعات  وتقرير  الداخلي، 
املوا�سيع  م���ن  وغ���ره���ا  بريف"، 

االأخرى.

يعود للقرن الثالث ع�سر ويبلغ �سعر الن�سخة 500 األف درهم

القراآن الذهبي.. �سفحات من الذهب اخلال�ش تزّين اأرجاء ال�سارقة الدويل للكتاب
 •• ال�شارقة-الفجر:

ن�سخة  للكتاب، عر�س  الدويل  ال�سارقة  اأروق��ة معر�س  �سهدت 
ُمذّهبة ونادرة من القراآن الكرمي، اإذ ُتعد من بني اأهم واأثمن 
حيث  الكتب،  وع�ساق  ال���زوار  اهتمام  جذبت  التي  املعرو�سات 

ُدونت كل كلمة على ورق م�سنوع من الذهب.
وتعد هذه الن�سخة الفريدة من نوعها اإحدى اأقدم ن�سخ القراآن 
الكرمي املحفوظة، حيث يعر�سها ركن دار "اأديفا" النم�ساوي، 
والذي يعر�س معه اأي�ساً عدداً من روائع فن اخلط االإ�سالمي 

والنا�سر  العام  املدير  يقول  القدمية.  التاريخية  واخل��رائ��ط 
نادرة  تعد  الن�سخة  ه��ذه  اإن  ���س��روزل،  ب��ول  "اأديفا" دي  ل��دار 
اإىل القرن الثالث ع�سر امليالدي،  اأي�ساً، حيث تعود  وتاريخية 
اإح��دى التحف الفنية  وُق��د وج��دت يف دول��ة العراق حيث تعد 
ال��ع��راق��ي��ة، ن��ظ��راً ل��ك��ون اأوراق��ه��ا م��ن ال��ذه��ب اخل��ال�����س. وذكر 
ويبلغ  ن�سخ فقط،   10 الطبعة يوجد منها  تلك  اأن  �سروزل، 
�سعر الن�سخة الواحدة منها 500 األف درهم اإماراتي، حيث مت 
اأن هذا  اأيام املعر�س، مو�سحاً  اأول  اإحداهم بالفعل خالل  بيع 
باالإ�سافة  اإىل ع�سور قدمية،  ي�ستمد قيمته من عودته  الفن 

ال��ذي يطلي  الذهب اخلال�س  امل�ستخدمة فيه وهي  امل��واد  اإىل 
"باالإ�سافة  واأ����س���اف:  امل��م��ي��زة.  الن�سخة  ه��ذه  �سفحات  ك��اف��ة 
اأديفا ع��دداً من  القراآنية، يوجد لدى جناح  الن�سخة  اإىل هذه 
تعود  التي  البحرية  اخلرائط  وكذلك  القدمية،  املخطوطات 
اإىل الع�سور الو�سطى ومنها خريطة للعامل القدمي، وخريطة 
الركية"،  ل��الإم��رباط��وري��ة  خريطة  وك��ذل��ك  اأفريقيا،  ل��ق��ارة 
موؤكداً اأن هذه املخطوطات متثل قيمة فنية وتاريخية عظيمة 
من  الكثر  ل��دى  هواية  باعتبارها  القتنائها  البع�س  وي�سعى 

حمبي التحف الفنية القدمية.

�سحية الوطني تناق�ش تعديالت م�سروع قانون مزاولة مهنة الطب البيطري 
•• دبي-وام:

ال�سحية  ال�����س��وؤون  جلنة  ناق�ست 
الوطني  امل��ج��ل�����س  يف  وال��ب��ي��ئ��ي��ة 
االحت��ادي، خالل اجتماع عقدته 
االأمانة  م��ق��ر  االإث���ن���ني، يف  اأم�����س 
العامة للمجل�س يف دبي، برئا�سة 
ال�سرهان  عبداهلل  ناعمة  �سعادة 
املجل�س  لرئي�س  ال��ث��اين  ال��ن��ائ��ب 
قانون  م�����س��روع  ال��ل��ج��ن��ة،  رئي�سة 
احتادي ب�ساأن تعديل بع�س اأحكام 
ال��ق��ان��ون االحت�����ادي رق���م )10( 
مزاولة  ���س��اأن  يف   2002 ل�سنة 

تعديالت  ح���ول  ال��ن��ظ��ر  وج���ه���ات 
اللجنة على بنود م�سروع القانون، 
واال�ستماع اإىل مقرحات ممثلي 
بنود  بع�س  حول  املعنية  اجلهات 

م�سروع القانون. 
وي��ه��دف م�����س��روع ق��ان��ون احتادي 
ب�ساأن تعديل بع�س اأحكام القانون 
ل�سنة   )10( رق�����م  االحت���������ادي 
مهنة  م��زاول��ة  ���س��اأن  يف   2002
املذكرة  بح�سب  البيطري  الطب 
االإي�ساحية الواردة من احلكومة، 
القانون  م��واد  بع�س  تعديل  اإىل 
تنظيم  توجهات  مع  يتوافق  مبا 

بح�سور  البيطري،  الطب  مهنة 
املناخي  ال��ت��غ��ر  وزارة  مم��ث��ل��ي 
وبلدية  دب����ي،  وب��ل��دي��ة  وال��ب��ي��ئ��ة، 

راأ�س اخليمة. 
اأع�������س���اء  �����س����ارك يف االج����ت����م����اع 
نا�سر   : م��ن  ك��ل  ���س��ع��ادة  اللجنة 
اللجنة،  م��ق��رر  اليماحي  حممد 
ب��و���س��ه��اب، و�سمية  واأح��م��د ح��م��د 
عبداهلل ال�سويدي، و�سذى �سعيد 
النقبي، وعذراء ح�سن بن ركا�س، 
اأع�ساء  اليماحي  اأحمد  وحممد 

املجل�س الوطني االحتادي. 
وج����رى خ���الل االج��ت��م��اع تبادل 

االقت�سادية  االأع���م���ال  مم��ار���س��ة 
يف  االأجنبي  والتملك  الدولة،  يف 
بالطب  املتعلقة  اجل��وان��ب  ك��اف��ة 
يف  امل�ساهمة  وبالتايل  البيطري، 
اال�ستثمارات  ا���س��ت��ق��ط��اب  ت��ع��زي��ز 

العاملية يف هذا املجال. 
كم�����ا يه�����دف اإىل تنظيم ترخي�س 
املواطنني  ال��ب��ي��ط��ري��ني  االأط���ب���اء 
وخ������ريجي  ال���ت���خ���رج  ح��دي��ث��ي 
للعم�����ل  االإم��ارات��ي��ة،  اجل��ام��ع��ات 
البيطرية  امل���ن�������س���اآت  ك����اف����ة  يف 
العالجية  امل���ن�������س���اآت  ف��ي��ه��ا  مب����ا 
يحافظ  ومب����ا  وال��ت�����س��خ��ي�����س��ي��ة، 
على تنظي����م املم����ار�سات ال�سحية 
مل��ه��ن��ة ال���ط���ب ال���ب���ي���ط���ري ورف����ع 
يف  املهن����ة  ب��ه��ذه  العمل  كف�����اءة 
املعم����ول  ال��ت�����س��������������������ري��ع��ات  ���س��وء 
احلماية  تعزيز  ع��ن  ف�ساًل  ب��ه��ا، 
احلي������وانية،  ال�����رثوة  وت��ن��م��ي��ة 
اأف�سل  تطبي���ق  يف  ي�ساهم  وب�����ما 
العلمية  وامل���ع���اي���ر  امل���م���ار����س���ات 
تنظيم  واإع�������������������ادة  وال����دول����ي����ة، 
بقي�����د  امل��ت��������������ع��ل��ق��ة  ال�������س���ج���الت 
والعاملني  البيطريني  االأط��ب��اء 
البيطرية  ال��ط��ب��ي�����������ة  ب���امل���ه���ن 

امل�ساعدة.

•• اأبوظبي-وام: 

ال��ل��واء رك��ن ط��ي��ار فار�س  التقى م��ع��ايل 
خلف املزروعي قائد عام �سرطة اأبوظبي 
يف مكتبه، �سعادة ماريانا ني�سيال �سفرة 
. وجرى  الدولة  لدى  فنلندا  جمهورية 
عالقات  تعزيز  �سبل  بحث  اللقاء  خالل 
اخلدمات  بتطوير  ال�سلة  ذات  التعاون 
االإلكرونية والذكية باملجاالت ال�سرطية 
واالأمنية. ح�سر اللقاء .. اللواء حممد 
���س��ه��ي��ل ال���را����س���دي م��دي��ر ق��ط��اع االأم���ن 
اجلنائي واللواء مهند�س نا�سر �سلطان 
القيادة  ���س��وؤون  ق��ط��اع  م��دي��ر  اليبهوين 
والعميد خلفان عبداهلل املن�سوري مدير 
مركز اال�سراتيجية والتطوير املوؤ�س�سي 

يف �سرطة اأبوظبي.

قائد عام �سرطة اأبوظبي يلتقي �سفرية فنلندا

فقدان �سهادة اأ�سهم العدد 13692 بتاريخ 2022/11/8 

�سهادة  جعفري   عبدالرحيم  حممد  جا�سم   / ال�سيد  فقد 
اأ�سهم �سادرة عن �سركة دبي للإ�ستثمار �س.م.ع 

لل�سهادة رقم ) 29610 ( وحتمل عدد )1000( �سهم
 ي���رج���ى مم���ن ي��ع��ر ع��ل��ي��ه��ا الت�������س���ال ع��ل��ى ال��ه��ات��ف  
الرقم  على  بال�سركة  الت�سال  او   -  0503011186

املبا�سر 04-8122305 

فقدان �سهادات اأ�سهم العدد 13692 بتاريخ 2022/11/8 

فقد ال�سيد/ عبد اهلل �سعيد عبد اهلل �سهادتي ا�سهم �سادرتني 
عن )م�سرف ابوظبي ال�سلمي(:

�سهما  2274 بعدد   10237136 ال�سهادة  رقم   -  1
�سهما   212 بعدد   1027775 ال�سهادة  رقم   -  2

ف��روع  م��ن  ف���رع  لأق����رب  ت�سليمهم  ي��ج��ده��م  مم��ن  ال���رج���اء   
رقم  تلفون  على  الت�����س��ال  او  الإ���س��لم��ي.  ابوظبي  م�سرف 

م�سكورا  0506113388

ف��ق��د امل��دع��و / حم��م��د نظام 
ال����دي����ن حم���م���د ع�����رب على 
اجلن�سية  ب���ن���غ���الدي�������س     ،
رق������م  �������س������ف������ره  ج���������������واز   -
من   )0257775BM(
يجده عليه االت�سال بتليفون 

رقم  0506655560    

فقدان جواز �سفر
�سهيل   / امل�������دع�������و  ف�����ق�����د 
�سادق  ار�����س����د  ����س���ام���ى  اول 
باك�ستان   ، �����س����ادق  ار�����س����د 
�سفره رقم  اجلن�سية - ج��واز 
من   )5199603CX(
يجده عليه االت�سال بتليفون 

رقم  0555494939    

فقدان جواز �سفر

انفار�ساداث    / املدعو  فقد 
الهند     ، اب����و  ب��ري��ن��ث��ال��وت 
�سفره  ج�����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 )7370544R( رق�����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   االت�������س���ال 

0556984245

فقدان جواز �سفر

فقد املدعو / مقبايل خان 
ج��ول م��ات خ��ان ، باك�ستان   
�سفره  ج�����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 )4130892DN( رقم
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   االت�������س���ال 

0544203700

فقدان جواز �سفر

و�سام  ت��ال��ي��ا   / امل���دع���و  ف��ق��د 
االردن   ، �����س����م����اوى  ل���ب���ي���ب 
اجل��ن�����س��ي��ة ج����واز ���س��ف��ره رقم 
يرجى   -  )598865O(
ت�سليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���رث  مم����ن 
اقرب  او  االردن��ي��ة  بال�سفارة 

مركز �سرطة باالمارات.

فقدان جواز �سفر
ف��وزي��ه ن�سيم  امل��دع��و /  ف��ق��د 
باك�ستان   ، اخ������ر  ن�������س���ي���م  
اجل��ن�����س��ي��ة ج����واز ���س��ف��ره رقم 
)CX9856731(  يرجى 
ت�سليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���رث  مم����ن 
بال�سفارة الباك�ستانية او اقرب 

مركز �سرطة باالمارات.

فقدان جواز �سفر
ري���ن���ي�������س   / امل�������دع�������و  ف�����ق�����د 
الهند   ، رف���ي���ن���دران  ن���ان���وث 
اجل��ن�����س��ي��ة ج����واز ���س��ف��ره رقم 
يرجى   -  )T9233307(
ت�سليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���رث  مم����ن 
اقرب  او  الهندية  بال�سفارة 

مركز �سرطة باالمارات.   

فقدان جواز �سفر

�سلطان اجلابر : كلمة رئي�ش الدولة خالل كوب 27 ر�سمت روؤية وا�سحة لنهج االإمارات يف العمل املناخي واال�ستدامة 
••�رشم ال�شيخ-وام: 

قال معايل الدكتور �سلطان بن اأحمد اجلابر 
وزير ال�سناعة والتكنولوجيا املتقدمة املبعوث 
اإن  املناخي،  للتغر  االإم���ارات  لدولة  اخلا�س 
زايد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  كلمة 
اأمام  اهلل"  "حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل 
موؤمتر  فعاليات  �سمن  ال��ع��امل  ق��ادة  اجتماع 
االأط��راف يف اتفاقية االأمم املتحدة االإطارية 
ب�ساأن تغر املناخ COP27، يف مدينة �سرم 
لنهج  وا�سحة  روؤي���ة  ر�سمت  امل�سرية  ال�سيخ 
دول����ة االإم�������ارات اال���س��رات��ي��ج��ي يف جماالت 
�سموه  اأكد  حيث  واال�ستدامة،  املناخي  العمل 
فر�س  ي�سّرع  الفعال  املناخي  العمل  اأن  على 
التنمية االقت�سادية واالجتماعية امل�ستدامة. 
ي�ستند  ال��ن��ه��ج  ه���ذا  اأن  اإىل  م��ع��ال��ي��ه  واأ����س���ار 
حول  وواق��ع��ي��ة  ومتكاملة  �ساملة  ن��ظ��رة  اإىل 
الطاقة  اأم���ن  ب��ني �سمان  ال��وث��ي��ق  االرت��ب��اط 
وال��ع��م��ل امل��ن��اخ��ي، الأن����ه يف ح���ال ع���دم تلبية 
احتياجات الطاقة االأ�سا�سية للعامل، �سيتباطاأ 

النمو االقت�سادي، مما يوؤثر ب�سدة على املوارد 
الالزمة لدعم العمل املناخي وحتقيق انتقال 
ع��م��ل��ي وواق���ع���ي وجم����ٍد اق��ت�����س��ادي��اً يف قطاع 
ال�سمو  اأك���ده �ساحب  م��ا  اإىل  ال��ط��اق��ة، الف��ت��ا 
ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان من اأن دولة 
م�سوؤواًل  م����ورداً  دوره���ا  يف  ما�سيٌة  االإم����ارات 
وللطاقة  االن���ب���ع���اث���ات  م��ن��خ��ف�����س��ة  ل��ل��ط��اق��ة 
النظيفة مبا ي�سمن ا�ستمرارية النمو ويتيح 

املوارد الالزمة لدعم العمل املناخي. 
وقال معايل الدكتور �سلطان اجلابر اإن كلمة 
“حفظه اهلل”،  ال�سمو رئي�س الدولة  �ساحب 
اأو�سحت اأن االإمارات تعتمد نهج اال�ستمرارية 
وامل���ث���اب���رة واأن���ن���ا ���س��ن��دع��م ج��م��ه��وري��ة م�سر 
العربية ال�سقيقة يف رئا�ستها ملوؤمتر االأطراف 
الدويل  املجتمع  مع  و�سنتعاون   COP27
االأط���راف، و�سرنكز  كافة  اأول��وي��ات  ال�ستيعاب 
ع��ل��ى رب���ط ال��ن��ت��ائ��ج وامل��خ��رج��ات ب��ني موؤمتر 
للمناخ"  االإم�����ارات  و"موؤمتر  ال�����س��ي��خ،  ���س��رم 
COP28 الذي ن�ست�سيفه يف مدينة اإك�سبو 
اأن يكون  �سنحر�س  وال��ذي  القادم،  العام  دبي 

م�ساركة  ل�سمان  اجلميع  وي��ح��ت��وي  ���س��ام��اًل 
وا�سعة النطاق يف ر�سم مالمح العمل املناخي 

يف امل�ستقبل. 
هذا  م��ن  املقبلة  ال����دورة  اأن  معاليه  واأو���س��ح 
�ست�سهد  كونها  اأهمية خا�سة  تكت�سب  املوؤمتر 
يف  ل��ل��ت��ق��دم  ال��ع��امل��ي��ة  للح�سيلة  ت��ق��ي��ي��م  اأول 
على  و�سرنكز  باري�س،  اتفاق  اأه���داف  حتقيق 
لتحقيق  الطموح  �سقف  ورف��ع  االآراء  توفيق 
امل�سارات، مبا يف ذلك  تقدم فعلّي يف خمتلف 
تغر  لتداعيات  تعر�ساً  االأك���رث  ال���دول  دع��م 
ومعاجلة  التكيف  اإج�����راءات  وحت��دي��د  امل��ن��اخ 
ال�سمو  �ساحب  اأكد  كما  واالأ�سرار.  اخل�سائر 
التنمية  ن��ه��ج  اأن  ك��ل��م��ت��ه  يف  ال���دول���ة  رئ��ي�����س 
دولة  يف  ع��دي��دة  عقود  منذ  را���س��خ  امل�ستدامة 
امل��وؤ���س�����س املغفور  ال��وال��د  االإم�����ارات فقد ك��ان 
اأول  ن��ه��ي��ان،  اآل  �سلطان  ب��ن  زاي���د  ال�سيخ  ل��ه 
م��ن اأر���س��ى رك��ائ��ز اال���س��ت��دام��ة و���س��ون البيئة 
اهلل  ط��ي��ب  وّج����ه،  ف��ق��د  الطبيعية،  وم���واردن���ا 
ث���راه، ب��وق��ف ح��رق ال��غ��از قبل 30 ع��ام��اً من 
لتحقيق هذا  م��ب��ادرة  ال���دويل  البنك  اإط���الق 

العمل  مب�ساعفة  م�ستمرون  ونحن  الهدف. 
با�ستمرار  ال��ر���س��ي��دة  ال��ق��ي��ادة  روؤي���ة  لتحقيق 
والغاز  النفط  قطاع  م��ن  االنبعاثات  خف�س 
الطاقة  اال�ستثمار يف منظومة  بالتزامن مع 
العمل  يف  التقدم  ودف��ع  النظيفة  امل�ستقبلية 

املناخي. 
وقال معايل �سلطان اجلابر: “ لدينا العديد 
من االإجنازات يف هذا امل�سار، فكانت االإمارات 
ا�سراتيجية  عن  تعلن  املنطقة  يف  دول��ة  اأول 
عام  بحلول  املناخي  احل��ي��اد  لتحقيق  وطنية 
ثالثًة  ال��ي��وم  ال���دول���ة  وحت��ت�����س��ن   ،2050
م���ن اأك�����رب حم���ط���ات ال���ط���اق���ة ال�����س��م�����س��ي��ة يف 
�سجلنا  كما  ال��ع��امل.  يف  تكلفة  واأقلها  ال��ع��امل 
الرياح  طاقة  لتوليد  جديدة  قيا�سية  اأرقاماً 
حملياً  التكلفة  ح��ي��ث  م��ن  تناف�سية  االأك����رث 
اأول دولة يف املنطقة ت�ستخدم  ودولياً. ونحن 
الطاقة النووية ال�ِسلمية، ونعمل كذلك على 
اجلديدة  ال��وق��ود  الأن����واع  قيمة  �سل�سلة  ب��ن��اء 
ن�ستمر  ك��م��ا  ال��ه��ي��دروج��ني.  م��ث��ل  والنظيفة 
الدويل  املجتمع  م��ع  ال��ت��ع��اون  ج�سور  م��ّد  يف 

الطاقة،  اأم��ن  لتعزيز  نوعية  �سراكات  وب��ن��اء 
املتحدة  ال��والي��ات  مع  توقيعنا  اأحدثها  وم��ن 
االأم��ري��ك��ي��ة م���وؤخ���راً ���س��راك��ة ل��ال���س��ت��ث��م��ار يف 

الطاقة النظيفة”. 
الطاقة  جم����ال  ويف   "  : م��ع��ال��ي��ه  واأ�����س����اف 
التقليدية، يعترب النفط والغاز الذي تنتجه 
اأدن����وك يف دول���ة االإم�����ارات م��ن االأق����ل كثافة 
ون�ستهدف  ال��ع��امل،  يف  ال��ك��رب��ون  انبعاثات  يف 
 25% بن�سبة  االن��ب��ع��اث��ات  خف�س  موا�سلة 
اإ�سافية بحلول 2030. و�سجلت اأدنوك اأدنى 
م��ع��دالت يف ك��ث��اف��ة امل��ي��ث��ان يف ق��ط��اع الطاقة 
الذي  العاملي  التعهد  اإب���رام  من  عقدين  قبل 
تتخذ  كما  تدريجياً.  امليثان  خف�س  اإىل  دع��ا 
الب�سمة  خلف�س  ملمو�سة  خ��ط��وات  اأدن����وك 
فقد  الت�سغيلية،  عملياتها  م��ن  ال��ك��رب��ون��ي��ة 
املنطقة تطبق  دول���ة يف  اأول  االإم����ارات  ك��ان��ت 
تقنية التقاط الكربون وا�ستخدامه وتخزينه 
اأدنوك  و�ستوا�سل  وا�سع،  �سناعي  نطاق  على 
الكربون  التقاط  جم��ال  يف  ق��درات��ه��ا  تو�سيع 
ماليني   5 نحو  اإىل  وتخزينه  وا�ستخدامه 

واأ�سبحت   .2030 ع��ام  بحلول  �سنوياً  ط��ن 
تعتمد  الربية  اأدن��وك  عمليات  كهرباء  �سبكة 
على الطاقة ال�سم�سية والنووية اخلالية من 
االنبعاثات لتاأمني %100 من احتياجاتها، 
الكهرباء  ل��ت��وف��ر  ال��ع��م��ل  ب����دء  ج���ان���ب  اإىل 
واال�ستمرار  ال��ب��ح��ري��ة،  لعملياتها  النظيفة 
يف رف���ع ك��ف��اءة ا���س��ت��ه��الك ال��ط��اق��ة وامل��ي��اه يف 
ك���ل جم�����االت وم����راح����ل ع��م��ل��ي��ات��ه��ا. ومتثل 
انتقال  لتحقيق  مهمة  ركائز  اخلطوات  هذه 
الطاقة،  ق��ط��اع  يف  وعملي  وواق��ع��ي  منطقي 
ال��ط��اق��ة من  اأم����ن  ب�����س��م��ان  تلخي�سه  مي��ك��ن 
خ���الل ال��ع��م��ل ب�����س��ك��ل م��ت��زام��ن ع��ل��ى خف�س 
ال��ط��اق��ة احلالية،  م�����س��ادر  م���ن  االن��ب��ع��اث��ات 
للطاقة  ج��دي��دة  م��ن��ظ��وم��ة  ب��ن��اء  ج��ان��ب  اإىل 
امل�ستقبلية النظيفة، وبداأت اأدنوك بالفعل يف 
اجلديدة  الوقود  الأن��واع  القيمة  �سل�سلة  بناء 

مثل الهيدروجني. 
ال�سمو  �ساحب  كلمة  اأن  اإىل  معاليه  ول��ف��ت 
املوؤمتر  يف  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ 
قدمت خريطة طريق وا�سحة وروؤية �ساملة 

مل��ع��اجل��ة ال��ت��ح��دي��ات، ون��ح��ن م�����س��ت��م��رون يف 
اال���س��ر���س��اد ب���روؤي���ة ���س��م��وه يف ال��ت��ع��ام��ل مع 
ال��ت��ح��دي��ات ب��ذه��ن��ي��ة اإي��ج��اب��ي��ة وال��ع��م��ل على 
�سركاء  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  منا�سبة  ح��ل��ول  اإي��ج��اد 
والتوجهات،  واالأف��ك��ار  ال���روؤى  نف�س  يتبّنون 
يف  ه��و  ال��ت��ق��دم  لتحقيق  ال��دائ��م  ال�سعي  الأن 

�سلب وجوهر نهجنا. 

م�سوؤول اأمريكي : دور اإماراتي حموري يف معاجلة ق�سايا التغري املناخي 
•• �رشم ال�شيخ-وام:

اأهمية  على  االمريكية  اخلارجية  با�سم  االقليمي  املتحدث  ورب��رج  �سام  اأكد 
ال��ذي تلعبه دول��ة االإم���ارات يف معاجلة حتديات التغر املناخي من  ال��دور 
خالل براجمها املتنوعة وتقدميها حللول مهمة جداً يف الزراعة والطاقة 
املتجددة وال�سم�سية، م�سيداً بالعالقات بني دولة االإمارات والواليات املتحدة 

ومبادراتهما يف مواجهة التغر املناخي، وتن�سيقهما امل�ستمر ب�ساأن ذلك. 
املتحدة  للواليات  اإن  “وام”،  االإم����ارات  اأن��ب��اء  لوكالة  ت�سريحات  يف  وق��ال 
م�سدداً  املناخ  قمة  انعقاد  ف��رة  خ��الل  ملناق�ستها  االأول��وي��ات  من  جمموعة 
على اأهمية االنتقال من مرحلة التعهدات واملفاو�سات اإىل مرحلة التنفيذ 
تقدمه  املحوري  ال��دور  اإىل  اأي�سا  الفتا  املناخي  التغر  يف  للحلول  الفعلي 
واأ�ساد مبا قدمته م�سر  الالزمة.  اإيجاد احللول  ب�ساأن  ال��دول  العديد من 

األ��ف �سخ�س، ف�سال   40 27« ال��ذي يحظى بح�سور قرابة  الجن��اح »ك��وب 
عن و�سائل االإعالم من خمتلف دول العامل، والتي جاءت لتقدمي التغطية 
االإعالمية اخلا�سة باحلدث م�سرِا اإىل اأن م�سر �سخت ا�ستثمارات �سخمة 
العاملي  العمل  اأهمية  توؤكد  ا�ستثمارات  وهي  ال�سم�سية،  والطاقة  الرياح  يف 
امل�سرك لال�ستفادة من التجارب املتنوعة وتبادل اخلربات، وتقدمي احللول 

وتنفيذها. 
وحول ال�سراكة مع دولة االإمارات، اأو�سح وربرج، اأن اأحد اأهم االإجنازات التي 
متت خالل الدورة ال�سابقة من “كوب” يف غال�سكو، هو االإعالن امل�سرك 
بني دولة االإمارات والواليات املتحدة، لتقدمي مبادرة بعثة االبتكار الزراعي 
للمناخ، اإ�سافة اإىل التن�سيق امل�ستمر والذي �سيتوا�سل خالل الفرة املقبلة، 
ب�ستى  امل�ساعدة  لتقدمي  ال�سديقني  للبلدين  الالزمة  االإمكانيات  مو�سحاً 

اأنواعها �سواء املالية والتقنية والفنية للدول النامية،. 

النيابة العامة للدولة تو�سح عقوبة د�ش املواد املخدرة يف �سراب اأو طعام الغري 
•• اأبوظبي-وام:

اأو�سحت النيابة العامة للدولة، من خالل مادة فيلمية ن�سرتها ام�س 
على ح�ساباتها يف مواقع التوا�سل االجتماعي عقوبة د�س املواد املخدرة 

يف �سراب اأو طعام الغر . 
50 من املر�سوم بقانون  اأنه طبقا للمادة  اإىل  واأ�سارت النيابة العامة 
احتادي رقم 30 ل�سنة 2021 ب�ساأن مكافحة املراد املخدرة واملوؤثرات 
العقلية، يعاقب بال�سجن مدة ال تزيد على خم�س �سنوات وبغرامة ال 
تقل عن 20 األف درهم كل من د�س اأياً من املواد املخدرة اأو املوؤثرات 
املر�سوم  بهذا  املرفقة  اجل���داول  من  اأي  يف  عليها  املن�سو�س  العقلية 
منه  علم  ب��دون  يتعاطاها  جعله  اأو  للغر،  طعام  اأو  �سراب  يف  بقانون 

بحقيقتها.  ولفتت اإىل اأن العقوبة تكون ال�سجن مدة ال تقل عن 10 
�سنوات اإذا ارتكبت االأفعال املن�سو�س عليها يف الفقرة االأوىل من هذه 
املادة بق�سد ارتكاب جرمية على املجني عليه اأو جعله مدمناً على تلك 
املواد املخدرة اأو املوؤثرات العقلية، فاإذا حتققت تلك النتيجة عد ذلك 
ظرفاً م�سدداً. وتكون العقوبة ال�سجن املوؤبد اأو االإعدام اإذا ترتب على 
االأفعال املن�سو�س عليها يف الفقرة االأوىل من هذه املادة موت املجني 

عليه. 
وياأتي ن�سر هذه املعلومات يف اإطار حملة النيابة العامة للدولة امل�ستمرة 
لتعزيز الثقافة القانونية بني اأفراد املجتمع ون�سر جميع الت�سريعات 
امل�ستحدثة واملحدثة بالدولة، ورفع م�ستوى وعي اجلمهور بالقانون، 

وذلك بهدف ن�سر ثقافة القانون كاأ�سلوب حياة. 
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•• ال�شارقة- وام:

تراأ�س �ساحب ال�سمو ال�سيخ الدكتور 
ع�سو  القا�سمي  حممد  بن  �سلطان 
ال�سارقة،  ح��اك��م  االأع���ل���ى  امل��ج��ل�����س 
رئ��ي�����س ج��ام��ع��ة خ���ورف���ك���ان، �سباح 
اأم�س االإثنني، اجتماع جمل�س اأمناء 

اجلامعة. 
االجتماع  ب��داي��ة  يف  ���س��م��وه  ورح����ب 
ال�������ذي ُع����ق����د يف م���ق���ر اجل���ام���ع���ة، 
ب����احل���������س����ور، وت�����ن�����اول روؤي�����ت�����ه يف 
كافة  على  خورفكان  جامعة  تطور 
موؤ�س�سة  ت���ك���ون  ح���ت���ى  االأ�����س����ع����دة 
االآداب  يف  رائ���دة  وعلمية  اأك��ادمي��ي��ة 
موؤكداً  البحرية،  والعلوم  والفنون 
البيئة  ت��وف��ر  ���س��رورة  على  �سموه 
املنا�سبة  وال��ت��دري��ب��ي��ة  االأك���ادمي���ي���ة 
للطلبة.  وتناول �سموه دور املجل�س 
اجلامعة  �سوؤون  بكافة  االهتمام  يف 
على  والعمل  االأكادميية  وبراجمها 
تكثيف اجلهود لتطورها يف خمتلف 

املجاالت العلمية واالإدارية. 
واطلع �ساحب ال�سمو رئي�س جامعة 
خ��ورف��ك��ان خ���الل االج���ت���م���اع، على 
التي مت تنفيذها  عدد من االأعمال 
وعلى  اجلامعة،  مرافق  خمتلف  يف 

واعتمد  ال��ك��ل��ي��ات،  ال��ع��م��ل يف  ���س��ر 
ت��دع��م تقدم  ال��ت��ي  ال��ق��رارات  �سموه 
كافة  وت���ل���ب���ي���ة  اجل���ام���ع���ة  وت����ط����ور 

احتياجاتها. 
من  ع������دد  اإىل  ����س���م���وه  وا����س���ت���م���ع 

االأكادميي  االأداء  ح���ول  ال��ت��ق��اري��ر 
للجامعة خالل الفرة املا�سية، اإىل 
جانب اخلطط امل�ستقبلية، االإدارية 
عليها  ���س��ت��ع��م��ل  ال���ت���ي  وال��ع��ل��م��ي��ة، 
ي�����س��ه��م يف حتقيق  اجل���ام���ع���ة، مب���ا 

املر�سومة لالرتقاء بكافة  االأه��داف 
وتطور  التعليمية  العملية  اأرك����ان 

االأداء االإداري. 
ووجه �ساحب ال�سمو حاكم ال�سارقة 
اللجان  بت�سكيل  االج��ت��م��اع  خ���الل 

اللجنة  وهي:  اجلامعة  يف  املختلفة 
املالية، وجلنة  واللجنة  االأكادميية، 
املوارد املالية، على اأن ت�سم كل جلنة 
اأو  ع�سوين  ال�����س��اب��ق��ة  ال��ل��ج��ان  م��ن 

اأكرث من اأع�ساء جمل�س االأمناء. 

واأعرب اأع�ساء جمل�س االأمناء خالل 
وامتنانهم  تقديرهم  عن  االجتماع 
ال�سمو رئي�س اجلامعة  اإىل �ساحب 
ومتابعته  ����س���م���وه  اه���ت���م���ام  ع���ل���ى 
ب��اجل��ام��ع��ة.  ح�سر  م��ا يتعلق  ل��ك��ل 

االج��ت��م��اع ك��ل م���ن: امل��ه��ن��د���س علي 
رئي�س  ال�سويدي  �ساهني  بن  �سعيد 
والدكتورة  العامة،  االأ�سغال  دائ��رة 
رئي�سة  ال��ه��ا���س��م��ي  ي��ح��ي��ى  حم��دث��ة 
اخلا�س،  للتعليم  ال�����س��ارق��ة  ه��ي��ئ��ة 
وال��ع��م��ي��د ال��دك��ت��ور حم��م��د خمي�س 
العثمني مدير عام اأكادميية العلوم 
جمول  حميد  والدكتور  ال�سرطية، 
ال�سارقة،  ج��ام��ع��ة  م��دي��ر  النعيمي 
ال�سماع  اإب��راه��ي��م  اأح��م��د  وال��دك��ت��ور 
والدكتور  خورفكان،  جامعة  مدير 
ها�سم عبد اهلل بن �سرحان الزعابي 
للعلوم  العربية  االأك��ادمي��ي��ة  م��دي��ر 
يف  البحري  والنقل  والتكنولوجيا 
اإمارة ال�سارقة، وعي�سى �سيف اأحمد 
بن حنظل مدير الدائرة القانونية 
حل��ك��وم��ة ال�����س��ارق��ة، وف��وزي��ة را�سد 
مدينة  ب���ل���دي���ة  م����دي����ر  ال���ق���ا����س���ي 
خ��ورف��ك��ان، وحم��م��د اأح��م��د حممد 
غرفة  اإدارة  جمل�س  ع�سو  ال�سحي 

جتارة و�سناعة ال�سارقة. 

•• ال�شارقة : اأ�شامة عبد املق�شود 

دورته  للكتاب يف  ال��دويل  ال�سارقة  لفعاليات معر�س  ا�ستمراراً 
ال�41 ، يبداأ ركن التوقيع يف ا�ست�سافة الكتاب الذين يوقعون 
الركن  وه��ذا  ك��اأه��داء،  املعر�س  جلمهور  اجل��دي��دة  كتبهم  على 
يقوم بببناء ج�سر يومي وعلى مدار اأيام املعر�س بني اجلمهور 
املعر�س على  زوار  م��ن  ت��واج��د كبر  ال��رك��ن  وي�سهد  وال��ك��ت��اب، 
الكتب  م��ن  ن�سخهم  ع��ل��ى  يح�سلون  وه���م  وامل��وؤل��ف��ني  ال��ك��ت��اب 
الركن  يف  يومي  تواجد  وللفجر   ، امل��ج��االت  جميع  يف  املتنوعة 

لر�سد الكتب اجلديد وتفاعل القراء والزوار مع الكتاب.
وقعت االأديبة اإقبال �سالح بانقا جمموعتها الق�س�سية  "ليلة 
راأ�س ال�سنة " يف ركن التواقيع �سمن فعاليات معر�س ال�سارقة 
الدويل للكتاب يف دورته ال�41 والتى تقع يف  98 �سفحه من 
متكنت  ق�سرة  ق�سة   11 ت�سم  واملجموعة  املتو�سط،  احلجم 
من خاللها من �سرد الواقع يف �سور اإبداعية ومبفردات ب�سيطة 
و�سهلة، وعر�ست ق�س�سها الق�سرة ب�سكل متميز وبلغة جمالية 
وجتلياتها  ال��دائ��م  ح�سورها  العربي  ال��ق��ارئ  عنها  ع��رف  كما 
���س��ع��ادت��ه��م باهدائها  ال���راق���ي���ة، وع���رب احل�����س��ور ع���ن  االأدب���ي���ة 
املجموعة وبع�س موؤلفاتها القدمية. كما وقع الكاتب الدكتور 
يو�سف احل�سن كتاب جديد بعنوان " تاأمالت يف ثقافات رديئة 
معر�س ال�سارقة الدويل  فعاليات  �سمن  التواقيع  ركن  "  يف 
�سلوكيات  من  الرديئة  املنظومات  الكاتب  ر�سد  حيث   للكتاب، 
�سلبية مثل التعايل والف�ساد وعدم االهتمام، ناقداً لهذه الثقافة 
التى ابتعدت كثراً عن نفهوم التفكر النقدي ال�سوي والتاأمل 

هذه  هيمنة  الكاتب  وينقد  االأخ���ر،  تقبل  على  االأم��ة  وت�سجيع 
الثقافات التى تروج لعدم املنطقية وال�سلوكيات الغر اإن�سانية 
اأم���ر حتمي و����س���روري، وا���س��ت��ه��دف م��ن خ���الل الكتاب  وك��اأن��ه 
وا�ستبدالها  ال�سيئة  اخل�سال  وط��رد  النفو�س  يف  االأم��ل  يقظة 
ب��االإي��ج��اب��ي��ة وال���ري���ادة وال��وع��ي ال��ف��ك��ري واالإب���داع���ي. ووقعت 
الكاتبة فاطمة عبد الرحمن كتابها اجلديد " �سدف البحر يف 

تطوير الذات، �سمن فعاليات معر�س ال�سارقة الدويل للكتاب 
اأ�ساليب تطوير  ال�41 ، وتناولت الكاتبة العديد من  يف دورته 
الذات واحلياة من خالل تعاي�سها يف املجتمع وما يرد اإليها من 
وامللتقيات  الندوات  على  ترددها  خالل  من  اأو  ملهمة،  ق�س�س 
الكاتبة،  اأ�سارت  الكتاب  عنوان  وح��ول  ال�سلة،  ذات  والفعاليات 
الردد  ودائمة  فيه  ما  بكل  نف�سها  يف  خا�سة  مكانة  للبحر  اأن 

املو�سوعات  عناوين  واتخذت  اجلميلة،  االأ�سداف  لرى  عليه 
من خالل ال�سدف الذي ي�سبه احلياة. وقع الكاتب اإياد جميل 
ال����دويل للكتاب  ال�����س��ارق��ة  ف��ع��ال��ي��ات م��ع��ر���س  حم��ف��وظ �سمن 
يهود  " حكايات  اجل��دي��د  حتت عنوان  ،كتابه  ال�41  دورت��ه  يف 
اجلميلية " والذي يقع يف 286 �سفحة من القطع املتو�سطة، 
وقد تناول الكاتب اأهم �سمات املجتمع يف مدينة حلب ال�سورية، 

ودور  املختلفة  الطوائف  م��ن  ال�سكانية  الركيبة  �سكلته  وم��ا 
الت�سامح والتعاي�س ال�سلمي الذي قوامه هو االعراف باالأخر، 
الكاتب  ورك��ز  اليهود،  ب��وج��ود  نظره  وجهة  على  الكاتب  ودل��ل 
يف  املدينة  تعي�سه  ال��ذي  االجتماعي  ال�سلم  ظاهرة  على  اأي�سا 
اطار املحبة وانكار الذات بعيداً عن ال�سراعات وغرها، مهذا 

ما ورد التعريف االأويل لفكرة الكتاب.

•• ال�شارقة-وام:

افتتح �ساحب ال�سمو ال�سيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي ع�سو املجل�س 
اأم�����س االإث��ن��ني، م��در���س��ة فيكتوريا ال��دول��ي��ة يف  االأع��ل��ى ح��اك��م ال�����س��ارق��ة، �سباح 

خورفكان وذلك يف منطقة احلراي. 
وتف�سل �سموه فور و�سول اإىل موقع املدر�سة، باإزاحة ال�ستار عن اللوح التذكاري 
اإيذاناً بافتتاح املدر�سة ر�سمياً، والتي جاء اإن�ساوؤها �سمن توجيهات �ساحب ال�سمو 
حاكم ال�سارقة وروؤيته الثاقبة، ال�ستكمال وتهيئة بيئة التعليم النوعية وتوفرها 

لكافة املناطق باإمارة ال�سارقة، مما ي�سهم يف تطور م�سرة العلم واملعرفة. 
اأق�سام ت�سم  املبنى من  على ما ي�سمه  املدر�سة مطلعاً  �سموه، يف مبنى  وجت��ّول 
الرو�سة وال�سف االأول، وال�سفوف االأوىل للتعليم االأ�سا�سي اإىل جانب ال�ساحات 
التعليمية املختلفة وامل�سرح وغرها من املرافق اخلا�سة بعملية التعلم والتعليم 

واملباين االإدارية امللحقة. 
وتعرف �سموه خالل اجلولة على ما يتوفر باالأق�سام من ف�سول درا�سية ومرافق 
متنوعة ت�سمل خمتلف االأن�سطة ال�سفية والال�سفية، والريا�سية والرفيهية 
وغرها، اإىل جانب الت�سميم املتميز للمبنى والذي يوفر جواً منا�سباً للمعلمني 
العنا�سر  فيها  تتكامل  مدرو�سة،  تعليمية  بيئة  �سمن  اأعمالهم  الأداء  والطلبة 
يجعل  مما  املدر�سة،  الأه��داف  واملنا�سبة  املختلفة  مب�ساحاتها  والفنية  املعمارية 

املدر�سة جاهزة لتقدمي اأف�سل اخلدمات التعليمية. 
وتوقف �سموه يف بداية جولته يف مبنى الرو�سة حيث اطلع على ما ي�سمه املبنى 
من جتهيزات ومرافق متنوعة تعمل على ت�سهيل وتطوير عملية التعليم والتعلم 

لالأطفال املنت�سبني للمدر�سة. 
اإىل �سرح مف�سل عما ي�سمه ق�سم الرو�سة من ف�سول درا�سية،  وا�ستمع �سموه 
والفنية  الريا�سية  االأن�سطة  ملمار�سة  و���س��اح��ات  للتعلم،  متخ�س�سة  وق��اع��ات 
املتنوعة، كما تابع �سموه خالل جولته، جزءاً من درا�سة االأطفال وتفاعلهم داخل 

ال�سفوف. 
وتابع �سموه اجلولة باملدر�سة، حيث اطلع على امل�سرح اخلا�س باملدر�سة، مطلعاً 
نوعية  اإ�سافة  تقدمي  ت�سهم يف  به من جتهيزات حديثة،  يتوفر  ما  على  �سموه 
للمدر�سة ملزاولة خمتلف االأن�سطة، اإىل جانب تنظيم املنا�سبات العامة به، مما 

يوفر جواً مميزاً للطبة مل�ساركة االأن�سطة العامة والتفاعلية. 
كما توقف �ساحب ال�سمو حاكم ال�سارقة خالل جولته يف ق�سم التعليم االأ�سا�سي 
عمليات  م��ن  ج���زءاً  وت��اب��ع  ال��درا���س��ي��ة،  الف�سول  �سموه  تفقد  حيث  للمدر�سة، 

التدري�س بالف�سول املختلفة. 
وت��ب��ادل ���س��م��وه خ���الل ج��ول��ت��ه االأح���ادي���ث م��ع ع���دد م��ن معلمي امل��در���س��ة اأثناء 
اأثناء  الطلبة  اأن�سطة  �سموه جانبا من  تابع  بالف�سول، حيث  الطلبة  تدري�سهم 
يومهم الدرا�سي، واطلع عرب اال�ستماع اإىل طرق التدري�س ومناهج التعلم للمواد 
التي يتلقاها االأطفال والدار�سني باملدر�سة، والتي متثل جزءاً من التميز العلمي 

لها. 
ويف ختام اجلولة، اطلع �ساحب ال�سمو حاكم ال�سارقة على املخططات الهند�سية 
للمراحل املختلفة لتو�سعة م�سروع مدر�سة فيكتوريا الدولية بخورفكان، والتي 

�سيتم فيها اكتمال امل�سروع لكامل مراحل التعليم. 
وت�سم مدر�سة فيكتوريا الدولية يف خورفكان، والتي تعترب اأحدث فروع املدر�سة 

ال�سارقة، ق�سمني للرو�سة واالأ�سا�سي، وتقدم كافة ما ي�ستلزم لتوفر  اإمارة  يف 
ي�سهل  مما  متميز  موقع  يف  وتقع  الطلبة،  من  للدرا�سني  مهياأة  تعليمية  بيئة 
والقاطنني يف  املواطنني  اإليها جلميع  االنت�ساب  اإمكانية  ويتيح  اإليها،  الو�سول 
منطقة خورفكان، واال�ستفادة من خدمات املدر�سة التي بداأت منذ انطالقة العام 

الدرا�سي احلايل با�ستقبال الطلبة. 
اإم���ارة  ن��وع��ي��ة ل�سجل  اإ���س��اف��ة  ب��خ��ورف��ك��ان  ال��دول��ي��ة  وت��ع��ت��رب م��در���س��ة فيكتوريا 
ال�سارقة التعليمي البارز وتاأ�سي�س مدار�س متكاملة عاملية، وتتبع املدر�سة املنهاج 
قدرات  ا�ستيعاب  يف  واملتقدمة  املرموقة  العاملية  املناهج  اأح��دث  اأح��د  االأ�سرايل 
يف  ال�سارقة  عليه  تعمل  ما  ويحقق  تطويرهم،  يف  ي�سهم  مما  الطلبة،  ومواهب 

تخريج طلبة قادرون على موا�سلة تعليمهم وفق اأعلى امل�ستويات. 
وت�سم املدر�سة 4 مباٍن رئي�سية على م�ساحة ت�سعة اآالف مر مربع باالإ�سافة اإىل 
مباين اخلدمات وغرف احلرا�س حيث ي�سم املبنى االأول املبنى االإداري ومركز 
املكاتب  وع��دد من  ا�ستقبال  ورده��ة  اأر�سي  ويتكون من طابق  ال�سحية  الرعاية 

االإدارية وغرف االجتماعات والتدريب واملرافق ال�سحية اخلدمية املتنوعة. 
اأما املبنى الثاين املخ�س�س لريا�س االأطفال فيتاألف من طابق اأر�سي ويت�سمن 
رئي�سية  و�ساحة  االبتدائي،  االأول  وال�سف  الرو�سة  مبرحلة  ا  خا�سً �سفاً   19
املرافق  وكافة  االإداري��ة  االأغرا�س ومكتبة، كما توجد مباين اخلدمات  متعددة 

ال�سحية الالزمة، باالإ�سافة اإىل �ساحتي األعاب خارجيتني مغطاتني. 
اأر�سي  طابق  م��ن  ويتكون  االأ���س��ا���س��ي،  التعليم  ملدر�سة  الثالث  املبنى  وخ�س�س 
�س ملراحل التعليم االأ�سا�سي حيث ي�ستمل على 11 ف�ساًل درا�سياً خم�س�سة  خ�سّ

لل�سفوف الدرا�سية من الثاين اإىل ال�ساد�س. 

�ساحتني  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة  للمعلمني،  خم�س�سة  م��راف��ق  على  املبنى  ي�سمل  كما 
م��غ��ط��ات��ني وم��ك��ي��ف��ت��ني وم��ك��ات��ب وق��اع��ة م��ت��ع��ددة االأغ���را����س وم���راف���ق �سحية 

وخدمية. 
اأر�سي مب�ساحة  يتكون من طابق  وال��ذي  للم�سرح  الرابع  املبنى  ومت تخ�سي�س 
م�سرح،  وخ�سبة  كر�سياً،   430 ب��ع��دد  م��رب��ع��اً،  م���راً   450 م��ق��داره��ا  اإجمالية 

باالإ�سافة اإىل مرافق �سحية وخدمية واجتماعية. 
كما تت�سمن مرافق املدر�سة مباين اخلدمات العامة، وت�سم امل�ساحات اخلارجية 
للمدر�سة، منطقتني لالألعاب، ت�سمل املنطقة االأوىل مالعب لكرة القدم والثانية 

ت�سم ملعبني لكرة ال�سلة ومنطقتي األعاب مظللة. 
و�سمن االأعمال املعمارية، مت اإحاطة املدر�سة باأ�سوار ديكورية حتتوي على عدد 
5 بوابات مداخل للمدر�سة، كما ي�سمل امل�سروع على اأ�سوار داخلية فا�سلة، وتبلغ 
االأمور  املدر�سية والأولياء  156 موقفا خم�س�سة للحافالت  ال�سيارات  مواقف 
املباين املختلفة،  اإن�ساء ممرات مغطاة تربط بني  باملدر�سة.  كما مت  والعاملني 
اإىل جانب تزويد ال�ساحات اخلارجية مب�سطحات خ�سراء من الع�سب الطبيعي 

مب�ساحة 27،660 مرا مربعا. 
ح�سر االفتتاح اإىل جانب �سموه كل من ال�سيخ حممد بن �سعود القا�سمي رئي�س 
التنفيذي  الرئي�س  القا�سمي  حممد  بن  �سعود  وال�سيخ  املركزية،  املالية  دائ��رة 
لقطاع العقارات يف ال�سارقة الإدارة االأ�سول، واملهند�س على بن �ساهني ال�سويدي 
الت�سريفات،  دائرة  رئي�س  الزعابي  عبيد  العامة، وحممد  االأ�سغال  دائرة  رئي�س 
وعدد من  اخلا�س،  للتعليم  ال�سارقة  هيئة  رئي�س  الها�سمي  حمدثة  والدكتورة 

امل�سوؤولني يف قطاع التعليم والربويني وعدد من اأعيان املنطقة والعاملني. 

•• اأبوظبي-وام:

قانون  اإن  االجتماعية  وال��ت��اأم��ي��ن��ات  للمعا�سات  ال��ع��ام��ة  الهيئة  ق��ال��ت 
اإىل  )امل��ت��ق��اع��د(  امل��ع��ا���س  �ساحب  ع���ودة  على  ق��ي��وداً  ي�سع  مل  املعا�سات 
اإت��اح��ة الفر�سة  العمل م��ن ج��دي��د، واإمن���ا �سجع على ذل��ك م��ن خ��الل 
عمره  ك��ان  اإذا  جديد  من  التاأمني  مظلة  حتت  بالعمل  بااللتحاق  له 
التي  اإىل منحه فر�سة �سم مدة اخلدمة  اإ�سافة  ال�ستني،  يتجاوز  مل 
ا�ستحق عنها معا�ساً اإىل مدة خدمته اجلديدة دون تكلفة اإذا كان راتبه 

من العمل اجلديد اأقل من معا�سه.
واأو�سحت الهيئة - يف اإجابة على اأ�سئلة م�سابقة "ق�س�سنا" التي تن�سر 
اأن   - االجتماعي  التوا�سل  مبواقع  الهيئة  ح�سابات  على  دوري  ب�سكل 
من التحديات التي واجهت �ساحب اإحدى الق�س�س الذي تقاعد عن 

43 عاماً، كانت يف ربط معا�سه عند التقاعد حتى بلوغه  عمر يناهز 
�سن اخلم�سني، ولذلك فاإن الهيئة تن�سح املوؤمن عليهم باال�ستمرار يف 
اإىل  اإ�سافة  التقاعد  املعا�س مبجرد  اأجل �سرف  اأط��ول من  العمل ملدة 

�سرفه على ن�سبة اأكرب.
واإجابة عن �سوؤال حول ما يجب على املتقاعد فعله عند العودة للعمل 
من جديد، ذكرت الهيئة اأنه ينبغي على املتقاعد عند العودة اإىل العمل 
من جديد حتديث بياناته لدى "هيئة املعا�سات" من اأجل التاأكد من 
ال،  اأو  حالته  على  وال��رات��ب  املعا�س  بني  اجلمع  �سروط  انطباق  م��دى 
اإىل  بعد  فيما  ي�سطر  بالزيادة  الهيئة  من  معا�سات  له  ت�سرف  لكيال 

ردها.
وقالت الهيئة يف تو�سيح ملدى جواز ا�سراك �ساحب املعا�س حتت مظلة 
التاأمني يف الهيئة عند العودة اإىل العمل مرة اأخرى، اأنه لو كانت العودة 

لدى �ساحب عمل خا�سعة الأحكام قانون املعا�سات، وكان عمر املتقاعد 
دون ال�ستني ي�سبح الت�سجيل واال�سراك عنه لدى الهيئة اإلزامياً.

اأح��ق��ي��ة املتقاعد يف اجل��م��ع بني  ���س��وؤال يتعلق مب��دى  ويف ج��واب��ه��ا ع��ن 
املعا�س والراتب عن مدة عمله يف القطاع اخلا�س، اأو�سحت اأن املتقاعد 
يف  عاماً  وع�سرين   25 اإىل  ت�سل  امل��دة  كانت هذه  اإذا  ي�ستطيع اجلمع 

القطاع احلكومي.
مّتكن  التي  االأخ���رى  احل��االت  الهيئة  بينت  احلالة  ه��ذه  اإىل  واإ�سافة 
على  ال�سابقة  احل��االت  وهي  والراتب  املعا�س  بني  اجلمع  من  املتقاعد 
اأو  العمل باأحكام القانون، وكذلك حق االأرملة يف اجلمع بني معا�سها 
راتبها وح�ستها من معا�س زوجها املتويف، وكذلك امل�ستحق ملعا�س من 
�سندوق اآخر، اإذا التحق بعمل لدى جهة خا�سعة الأحكام قانون املعا�سات 

وا�ستحق معا�ساً عن هذه الفرة، فله اأن يجمع بني املعا�سني.

اأن تنطبق عليه  املتقاعد للعمل دون  اإن��ه يف حالة ع��ودة  الهيئة  وقالت 
اإذا ك��ان ال��رات��ب م��ن العمل  ال�����س��روط، يتم وق��ف ���س��رف معا�سه  ه��ذه 
اأو اأكرب من قيمة املعا�س، اأما اإذا كان الراتب اأقل من  اجلديد م�ساوياً 

مقدار املعا�س في�سرف له من املعا�س بحدود الفرق بينهما.
وعن مدى اأحقية املتقاعد يف �سم مدة اخلدمة التي ا�ستحق عنها معا�ساً 
.. اأو�سحت اأنه يجوز له ذلك، ب�سروط منها تقدمي طلب ال�سم خالل 
�سنة من عودته للعمل، واأال يزيد عمره عند العودة عن 55 عاماً، واأن 
ت�سمل املدة التي يرغب يف �سمها كامل املدة التي ُربط له عنها املعا�س 

�سواء كانت فعلية اأو م�سمومة اأو م�سراة.
وحول تكلفة ال�سم يف هذه احلالة .. اأ�سارت الهيئة اإىل اأنها توؤدى بواقع 
املعا�س ورات��ب ح�ساب اال�سراك  ح�ساب  راتب  بني  الفرق   ×  20%

بتاريخ تقدمي طلب ال�سم× مدة اخلدمة املراد �سمها باالأ�سهر.

املعا�سات: القانون مل ي�سع قيودًا على عودة املتقاعد للعمل واال�سرتاك جمددًا لدى الهيئة

حاكم ال�سارقة يفتتح مدر�سة فيكتوريا الدولية يف خورفكان 

�سلطان القا�سمي يرتاأ�ش اجتماع جمل�ش اأمناء جامعة خورفكان 

تفاعل جماهريي مع املوؤلفني يف معر�ش ال�سارقة الدويل للكتاب 
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي -وام: 

يفتتح معايل ال�سيخ نهيان بن مبارك 
والتعاي�س  الت�سامح  وزي���ر  نهيان  اآل 
فعاليات  ال����ث����الث����اء  ال����ي����وم  ����س���ب���اح 
امل���ه���رج���ان ال���ع���امل���ي اإ����س���راق���ات ال���ذي 
والتعاي�س  ال��ت�����س��ام��ح  وزارة  ت��ن��ظ��م��ه 
املعرفة"  "الت�سامح يرثي  �سعار  حتت 
وي�ستمر ثالثة اأيام يف املجمع الثقايف 
وعاملية  حملية  مب�ساركة  اأبوظبي  يف 

بارزة.
ي�ستهدف املهرجان الو�سول باأن�سطته 
طالب  م��ن  اآالف  ع�����س��رة  ح���وايل  اإىل 
جامعي،  ط��ال��ب  و2000  امل����دار�����س 
من   2500 م���ن  اأك����رث  اإىل  اإ���س��اف��ة 
واجلمهور  واملعلمني  االأم����ور  اأول��ي��اء 

العام.
اأن�سطة املهرجان وجل�ساته  ي�سارك يف 
عامليا،  وم��ف��ك��را  وف��ن��ان��ا  ك��ات��ب��ا   90
وجل�سة  ب��رن��اجم��ا   82 يف  ي�����س��ارك��ون 
وت��ت��وا���س��ل جل�سات  حم��ل��ي��ة ودول���ي���ة، 
ب�7 لغات  اأي��ام   3 املهرجان على مدى 
املجاالت  دولة يف  عاملية مب�ساركة 22 
والفنية  وال�����رب�����وي�����ة  االإب�����داع�����ي�����ة 

واملعرفية املختلفة.
نهيان بن مبارك  ال�سيخ  واأك��د معايل 
وا�سعا  ال����ب����اب  ي��ف��ت��ح  امل���ه���رج���ان  اأن 
واجلامعات  امل��دار���س  ط��الب  مل�ساركة 
وامل���در����س���ني، واأول����ي����اء االأم������ور، جنبا 
املهتم  ال����ع����ام،  اجل���م���ه���ور  ج��ن��ب  اإىل 
حل�سور  وامل��ع��رف��ة  الت�سامح  بق�سايا 
احل����ل����ق����ات ال���ن���ق���ا����س���ي���ة وال����ل����ق����اءات 
الفكرية واالإبداعية واالأن�سطة وور�س 
ال��ت��دري��ب، م���وؤك���دا اأن ه���دف ال����وزارة 
من  ن���اب���ع  "اإ�سراقات"  اإط������الق  م���ن 
العامل  تعريف  باأهمية  وا�سحة  روؤي��ة 
الت�سامح  يف  االإم���ارات���ي���ة  ب��ال��ت��ج��رب��ة 
داخل املوؤ�س�سات الربوية، وبني فئات 
املجتمع، ولذا تتنوع اأن�سطة املهرجان 
ويحا�سر  ك���اف���ة،  امل����ج����االت  ل��ت�����س��م��ل 
ومبدعون  م��ف��ك��رون  وي��دي��ره��ا  ف��ي��ه��ا 

واأكادمييون وكتاب عامليون.
وعرب معايل ال�سيخ نهيان بن مبارك 
املوؤ�س�سات  لكافة  العميق  تقديره  عن 
امل�ساركة والداعمة للمهرجان، ولكافة 
الدوليني  اخل������رباء  م���ن  امل�����س��ارك��ني 
والربويني  وال���ط���ل���ب���ة  وامل���ف���ك���ري���ن 
ال��ذي��ن حر�سوا على  واأول��ي��اء االأم���ور 

تاأكيد تواجدهم يف مهرجان اإ�سراقات، 
هي  اجل���م���ي���ع  م�������س���ارك���ة  اأن  م����وؤك����دا 
حتقيق  يف  املهرجان  لنجاح  ال�سامن 
"اإ�سراقات"  واأن  ال�����س��ام��ي��ة،  اأه���داف���ه 
�سيظل من�سة حقيقية لتبادل االأفكار 
املعرفية  موؤ�س�ساتنا  ب��ني  واخل����ربات 
واالأك���ادمي���ي���ة وال��رب��وي��ة واخل����ربات 
الت�سامح  م����ن  اإط��������ار  يف  ال���ع���امل���ي���ة، 

والتعاي�س واالأخوة االإن�سانية.
الثانية من املهرجان  الدورة  اإن  وقال 
واإبداعي  زخ��م فكري  وم��ا حتمله من 
مكثف،  وطالبي  جماهري  وح�سور 
الت�سامح  وزارة  اه��ت��م��ام  ع��ل��ى  ي���وؤك���د 
والتعاي�س بتعزيز املعرفة والقيم لدى 
طالب  �سيما  وال  االإم���ارات���ي  املجتمع 
املدار�س احلكومية واخلا�سة بالدولة 
قيم  تعزيز  على  حر�سا  واجل��ام��ع��ات، 
وث��ق��اف��ة ال��ت�����س��ام��ح وال��ت��ع��اي�����س لدى 
ت�ستلهم  متجددة  روؤي��ة  عرب  اجلميع، 
اإىل  العاملية  والت�سامح  امل��ع��رف��ة  قيم 

جانب قيمنا االإماراتية االأ�سيلة.
من  االأول  ال��ي��وم  اأن�����س��ط��ة  وتت�سمن 
ر�سميا  املهرجان  انطالق   .. املهرجان 
نهيان  ال�سيخ  ملعايل  افتتاحية  بكلمة 

تتحدث  ث���م  ن��ه��ي��ان  اآل  م���ب���ارك  ب���ن 
كي�سيا ثورب مدر�سة اللغة االإجنليزية 
الفائزة  االأمريكية  املتحدة  بالواليات 
 2021 للعام  العاملية  املعلم  بجائزة 
لتقدم جتربتها، وت�سرح اأ�سرار متيزها 
واإمي���ان���ه���ا مب��ه��م��ت��ه��ا ال���رب���وي���ة، ثم 
تعزف اأورك�سرا االإمارات ال�سيمفوين 
مو�سيقية  م��ق��ط��وع��ات  ع���دة  لل�سباب 

خم�س�سة للمهرجان.
مطر،  اإ�سماعيل  الكابنت  ي�سارك  كما 
ك��اب��نت االإم�������ارات ون�����ادي ال���وح���دة يف 
ك���رة ال��ق��دم ج��م��ه��ور امل��ه��رج��ان بلقاء 
يركز حول اللعب النظيف والت�سامح 
وروح الفريق ورحلته مع االنت�سارات، 
وع����الق����ت����ه ال����رائ����ع����ة م�����ع امل����درب����ني 
 20 اأك��رث م��ن  والالعبني على م��دى 
عاما يف املالعب االإماراتية واخلليجية 
والدولية، وروؤيته للتع�سب الريا�سي 
الفوز والهزمية، كما يقدم  يف ح��االت 
العديد من الن�سائح لالأجيال القادمة 

من ممار�سي الريا�سة وامل�سجعني.
بال�سيخ  امل��ه��رج��ان  ج��م��ه��ور  وي��ل��ت��ق��ي 
ع��ب��د ال���ع���زي���ز ال��ن��ع��ي��م��ي وه����و �سفر 
وثاين  االجتماعية  للم�سوؤولية  دويل 

وهي  امل�سركة،  لالأر�س  عربي  �سفر 
ت��ع��م��ل ع��ل��ى حماية  م��ن��ظ��م��ة دول���ي���ة 
الكوكب واحلفاظ على ال�سالم، الذي 
ي��ق��دم روؤي��ت��ه ح��ول ال��ت��ق��دم والنه�سة 
واالأخوة  االأخالقية  بالقيم  وعالقتها 
االإن�سانية، واحلفاظ على الكوكب من 

اجل م�ستقبل اأف�سل لالإن�سانية.
وم����ن اأه�����م اجل��ل�����س��ات ال��ت��ف��اع��ل��ي��ة يف 
حتمل  والتي  للمهرجان  االأول  اليوم 
الكلمة" يلتقى جمهور  " ق��وة  عنوان 
امل��ه��رج��ان م�����س��اًء، ب��ال�����س��ع��ودي حممد 
اجلماهري  امل���ت���ح���دث  ال��ق��ح��ط��اين 
"تو�ستما�سرز"  ب��ب��ط��ول��ة  ال���ف���ائ���ز 
ل��ل��خ��ط��اب��ة، ورام���ون���ا �سميث  ال��ع��امل��ي��ة 
العامل،  ببطولة  وال��ف��ائ��زة  املتحدثة 
وي�سارك  املعتمدة،  اخلطابة  وم��درب��ة 
النقا�س  امل��ه��رج��ان  جمهور  ال�سيفان 
ح���ول اأه��م��ي��ة االإ����س���رار ع��ل��ى حتقيق 
يف  الكلمة  دور  اإىل  اإ�سافة  االأه����داف، 

التاأثر على االآخر وحتفيزه.
اأهم برامج اليوم االأول التلوين  ومن 
براوين،  ف����رن  ال��ع��امل��ي  ال��ف��ن��ان  م���ع 
وجل�سة قرائية ب�سحبة املبدعة ابت�سام 
البيتي، وجل�سة تفاعلية مع املبدعتني 

جون�سون،  وج��ول��ي��ا  اخل��ي��اط  اب��ت�����س��ام 
الدكتورة ماجدة  وجت��ارب ملهمة مع 
على  حا�سلة  اإم��ارات��ي��ة  اأول  العزعزي 
االأعمال  اإدارة  يف  ال���دك���ت���وراه  درج����ة 
متتلك  اإم���ارات���ي���ة  واأول  وال��ت�����س��ن��ي��ع 
طالب  يلتقى  ك��م��ا  ���س��ي��ارات،  م�سنع 
�سحر  اللبنانية  املبدعة  م��ع  امل��دار���س 

جن��ا حم��ف��وظ ح��ول االإب����داع يف ق�سة 
االإماراتية  املبدعة  اأما  اأمي"،  "عطر 
جمهور  مع  فتحلق  ال�سام�سي  بدرية 
املعر�س من طالب املدار�س اإىل " �سقف 
االحالم"، اأما مرمي ال�سحي فتتحدث 
عن كيفية االنتماء واأهميته من اأجل 
يتابع  كما  وال��وط��ن،  واملجتمع  ال��ف��رد 

التي  واجلل�سات  االأن�سطة  اجل��م��ه��ور 
الربيطانية  الكاتبة  من  كل  يقدمها 
والنا�سر  و���س��ارة جون�س،  وي��ب،  ه��ويل 
واخلطاطة  ال�سعيبي،  اأحمد  الدكتور 
ف��اط��م��ة ج������وري، ال���ت���ي ت���زخ���ر بقيم 
ال��ت�����س��ام��ح وال��ت��ع��اي�����س واحل�����ث على 

املعرفة يف خمتلف جماالت احلياة

•• دبي-وام:

جمال  يف  عمل  ور���س��ة  االنت�سار  وحظر  للرقابة  التنفيذي  املكتب  عقد 
التحقيق املايل وجمع املعلومات اال�ستخبارية لغايات التحقيق واالإدعاء 
م��ع مكتب  بالتعاون  لها  االإع���داد  وال��ت��ي مت  االإره����اب،  يف ق�سايا متويل 
اخلرباء  من  نخبة  ومب�ساركة  املتحدة  ل��الأمم  التابع  االإره���اب  مكافحة 
الدوليني، وذلك بهدف تعزيز م�ستوى الوعي وبناء القدرات لدى كافة 
االأجهزة الرقابية و�سلطات اإنفاذ القانون، للت�سدي ملحاوالت اجلماعات 
والتنظيمات االإرهابية ا�ستغالل املوؤ�س�سات املالية اأو االأعمال واملهن غر 
املالية املحددة اأو املنظمات غر الهادفة للربح يف دعم متويل االأن�سطة اأو 

االأعمال االإرهابية. 

وحظر  للرقابة  التنفيذي  املكتب  مدير  الطنيجي  ط��الل  �سعادة  وق��ال 
املمار�سات  اأف�سل  اإن   “  : ال��ور���س��ة  اأع��م��ال  بها  افتتح  كلمة  يف  االنت�سار 
ملكافحة اجلرائم املالية، خا�سة جرائم متويل االإرهاب، تتطلب وجود اأطر 
قانونية وت�سغيلية ت�سمح بتبادل وم�ساركة املعلومات املالية اال�ستخبارية 
بني كافة اجلهات الوطنية، حتى ي�سهل على جهات التحقيق تتبع االأموال 
الالزمة  التدابر  وات��خ��اذ  االإره��اب��ي��ة،  للجماعات  تعود  التي  واالأ���س��ول 
دعمه، حيث  اأو  اإره��اب��ي  اأي عمل  ارتكاب  االأم���وال يف  تلك  ا�ستخدام  ملنع 
لتلك  ملا  للدول،  ي�سكل حتدياً  االإره��اب  الك�سف عن عمليات متويل  بات 
اجلرائم من خ�سو�سية متكن مرتكبيها من نقل وحتويل مبالغ ب�سيطة 
اأو معرفة الغاية منها، اإال اأن دولة االإم��ارات وبحمد اهلل  ي�سعب تتبعها 
رائدة  القانون قد خطت خطوات  اإنفاذ  ق��درات وحرفية جهات  وبف�سل 

بدرا�سة  القيام  خ��الل  م��ن  وذل��ك  االإره����اب،  متويل  وقمع  ردع  �سبيل  يف 
ومواطن  التهديدات  حتليل  فيها  مت  االإره���اب،  متويل  خماطر  لتقييم 
اإىل  وعمدت  االإره���اب،  قبل مم��ويل  ا�ستغاللها من  التي ميكن  ال�سعف 
تلك  من  للحد  ا�ستباقية  وتدابر  ا�سراتيجية  وخطط  �سيا�سات  و�سع 

املخاطر ” . 
“ تاأتي هذه الور�سة �سمن �سل�سلة من الربامج التي  واأ�ساف �سعادته : 
التابع  االإره����اب  متويل  مكافحة  مكتب  م��ع  بالتعاون  لها  االإع����داد  يتم 
لالأمم املتحدة، والتي نتطلع للتعرف من خاللها على اأف�سل املمار�سات 
اإىل  اإ�سافة  فاعل،  ب�سكل  امل��ايل  بالتحقيق  القيام  يف  املتبعة  واالأ�ساليب 
يلجاأ  ال��ت��ي  املعلومات  م�����س��ادر  على  ال��ت��ع��رف  كيفية  اخل���ربات يف  ت��ب��ادل 
اإليها املحققون لتحديد م�سادر جمع االأموال وا�ستخداماتها يف متويل 

االإره����اب، وذل��ك م��ن خ��الل ح��االت عملية �ساملة مت اإع��داده��ا م��ن قبل 
اخلرباء”. 

ورّكزت الور�سة التي ا�ستمرت ملدة ثالثة اأيام وبح�سور نخبة من اخلرباء 
واأ�ساليب  االإره����اب  مت��وي��ل  مكافحة  جم��ال  يف  املتخ�س�سني  ال��دول��ي��ني 
التحقيق فيها، ومب�ساركة قيمة من قبل القطاع احلكومي من اجلهات 
الرقابية االحتادية واملحلية، على اأهمية التعاون الدويل ملكافحة اجلرائم 
اأو  النظراء  مع  املالية  املعلومات  وح��دات  م�ستوى  على  اجلهود  وتن�سيق 
املتبادلة، خا�سة  القانونية  امل�ساعدات  الر�سمية من خالل  عرب اجلهات 
واأن اجلرائم املالية وجرائم متويل االإرهاب تعترب من اجلرائم العابرة 
اجلهات  ا�ستغالل  ملنع  ال��دول��ي��ة  اجل��ه��ود  ت�سافر  م��ن  ب��د  وال  ل��ل��ح��دود، 

الدولية والنظام املايل العاملي لتمرير العمليات املالية امل�سبوهة. 

املكتب التنفيذي للرقابة وحظر االنت�سار ومكتب مكافحة متويل االإرهاب يعقدان ور�سة عمل حول التحقيقات املالية 

نهيان بن مبارك يفتتح اليوم الدورة الثانية من مهرجان اإ�سراقات

•• اأبوظبي -الفجر:

اإ�سدارات   10 توقيع  للكتاب،  ال��دويل  ال�سارقة  معر�س  يف  التواقيع  ركن  �سهد 
جديدة اأعدها باحثون وموؤلفون من مركز تريندز للبحوث واال�ست�سارات، وتاأتي 
حفالت تد�سني الكتب اجلديدة ترجمة الأهداف مبادرة »تريندز لدعم االأقالم 
االإماراتية الواعدة«، و�سمن الربنامج العلمي والثقايف امل�ساحب مل�ساركة املركز 

يف فعاليات الن�سخة ال� 41 من معر�س ال�سارقة الدويل للكتاب 2022.
و�سملت االإ�سدارات اجلديدة، التي د�سنها »تريندز«: كتاب »االجتاهات املتباينة 
لالأمن ال�سيرباين: مبادرة النب�س ال�سيرباين.. درا�سة حالة«، ل�سعادة الدكتور 
حممد الكويتي رئي�س جمل�س االأمن ال�سيرباين حلكومة دولة االإمارات، وكتاب 
»اأ�سواق االأوراق املالية.. الدور التنظيمي وحمددات الكفاءة واالآفاق امل�ستقبلية« 
ل�سعادة الدكتور عبيد الزعابي، نائب رئي�س جمل�س اإدارة املنظمة الدولية لهيئات 
االأوراق املالية »االأيو�سكو« �سابًقا، وكتاب »القوة الناعمة ودور الق�ساء يف تعزيزها« 
ل�سالح خمي�س اجلنيبي، نائب رئي�س جمل�س اإدارة �سركة اأبوظبي الوطنية ملواد 
واآثارها  واأبعادها..  االأم��وال: مفهومها..  غ�سل  »جرمية  وكتاب  »بلدكو«،  البناء 
الب�سري حمجوب،  االأمني  الدكتور حممد  للواء  وا�سراتيجيات مكافحتها«   ..

م�ست�سار يف وزارة الداخلية االإماراتية.
كما �سمت االإ�سدارات اجلديدة: كتاب »املراأة واملجتمع املدين: الطريق الثالث 
واال���س��ت�����س��ارات يف  ال��ب��ح��وث  ق��ط��اع  رئي�س  نائبة  احلب�سي  ل��ن��ورة  ال��دول��ة«  لبناء 
»تريندز«، وكتاب »العالقة بني حت�سني بيئة االأعمال وتدفق اال�ستثمار االأجنبي 
املبا�سر« ملوزة املرزوقي الباحثة يف اإدارة الدرا�سات االقت�سادية ب� »تريندز«، وكتاب 
»احلرب الرو�سية - االأوكرانية وم�ستقبل احلروب البيولوجية« للدكتور ي�سري 
اأحمد العزباوي الباحث الرئي�سي يف »تريندز«، وكتاب »جرمية غ�سل االأموال: 
واالأكادميي  للباحث  وا�سراتيجيات مكافحتها«   .. اآثارها  اأبعادها..  مفهومها.. 
اليورو«  منطقة  يف  والنمو  والتناف�سية  »االبتكار  وكتاب  حميد،  عبداهلل  ع��ادل 
وكتاب  »ت��ري��ن��دز«،  ب���  االقت�سادية  ال�����س��وؤون  يف  اخلبر  عفيفي  حممد  للدكتور 
»ا�سراتيجية االحتاد االأوروبي ملكافحة القر�سنة ال�سومالية.. جناح مل يكتمل« 
ب�  اال�سراتيجية  الدرا�سات  اإدارة  يف  الباحث  مازوكو،  ماريا  جاكوبو  لليوناردو 

»تريندز«.

»الجتاهات املتباينة للأمن ال�سيرباين«
يناق�س كتاب »االجتاهات املتباينة لالأمن ال�سيرباين: مبادرة النب�س ال�سيرباين.. 
درا�سة حالة« ل�سعادة الدكتور حممد الكويتي رئي�س جمل�س االأمن ال�سيرباين 
حلكومة دولة االإمارات، مفهوم االأمن ال�سيرباين الذي ظهر حديًثا ن�سبًيا، ومع 
تزايد التطور التقني وما رافقه من تزايد للمخاطر والتهديدات ال�سيربانية، 
ب�سكل باتت معه ت�سكل تهديًدا لالأمن الوطني والعاملي، وهو االأمر الذي يتطلب 
اإجراءات  اتخاذ  يت�سمن  ملواجهتها  ال��دويل  املجتمع  �سعيد  على  من�سًقا  حترًكا 
�سرورية؛ منها: �سرورة عقد اتفاقيات دولية، واإيجاد مبادرات وترتيبات لدعم 
اال�ستجابة وال�سمود على امل�ستوى الدويل، وتعزيز اإجراءات الردع، وتفعيل دور 

االإنربول الدويل.
ويتناول الكتاب دور دولة االإمارات العربية املتحدة يف تعزيز االأمن ال�سيرباين، 
من خالل اإطالق العديد من املبادرات، ومنها مبادرة »النب�س ال�سيرباين«، وهي 
مبادرة مبتكرة، وم�سدر ابتكارها يعود اإىل تعزيزها لفكرة امل�سوؤولية املجتمعية 
لكل  �سموليتها  اإىل  يعود  كما  االإم���ارات،  لدولة  االإل��ك��روين  الف�ساء  تاأمني  يف 
الوطني  ال���والء  مفهوم  تنمي  اأن��ه��ا  اإىل  باالإ�سافة  ون��وًع��ا،  كًما  املجتمع  �سرائح 
ال�سيرباين،  االأمن  املتباينة يف ت�سور  الكتاب االجتاهات  ال�سيرباين، كما يحلل 

وي�ستقرئ ال�سبل ملواجهة التهديدات ال�سيربانية وتقليل اآثارها.

»اأ�سواق الأوراق املالية«
واالآفاق  الكفاءة  التنظيمي وحم��ددات  الدور  املالية..  االأوراق  »اأ�سواق  كتاب  اأما 
املنظمة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  نائب  الزعابي  عبيد  الدكتور  ل�سعادة  امل�ستقبلية« 
خربات  دفتيه  بني  م  في�سُ �سابًقا،  )االأيو�سكو(  املالية  االأوراق  لهيئات  الدولية 
االأوراق  اأ�سواق  تنظيم  يطرحه  ملا  وافًيا  �سرًحا  ويقدم  متنوعة،  وعملية  علمية 
املالية من مقومات ومناذج وحتديات، وي�ستمل على ف�سول �ستة ومباحث عدة، 
والدول  املتقدمة  ال��دول  يف  املالية  االأ���س��واق  كفاءة  على حم��ددات  ال�سوء  األقت 
املالية االإ�سالمية، كما تو�سح  ال�سناعة  الراهنة يف  واأب��رزت التطورات  النامية، 

مل�ستقبل  ا�ست�سرافية  بنظرة  الكتاب  وُيختتم  ال�سناعة،  تلك  م�ستقبل  حتديات 
تنظيم هذه االأ�سواق املالية يف ظل الثورة ال�سناعية الرابعة، وما اأ�سفرت عنه من 

حتديات اإ�سافية للدول التي تن�سد اال�ستدامة يف منوها االقت�سادي.

»القوة الناعمة«
ينق�سم كتاب »القوة الناعمة ودور الق�ساء يف تعزيزها« ل�سالح خمي�س اجلنيبي، 
نائب رئي�س جمل�س اإدارة �سركة اأبوظبي الوطنية ملواد البناء »بلدكو«، اإىل ثالثة 
مباحث، يتطرق يف املبحثني االأول والثاين اإىل تعريف م�سطلح القوة الناعمة، 
وحتليل عنا�سرها املختلفة، ويخترب يف املبحث الثالث دور العدالة يف تعزيز تلك 
العنا�سر، مع التطبيق على دائرة الق�ساء يف اإمارة اأبوظبي، وُيعرف الكتاب القوة 
ب��اإرادة االأ�سياء  اإقناع االآخرين  باأنها العوامل التي تعطينا القدرة على  الناعمة 
التي نريدها، �سواء اأكان ذلك عن طريق قوة اجلاذبية واالإعجاب، اأم عن طريق 

ال�سداقات، اأم امل�سالح امل�سركة.

»جرمية غ�سل االأموال«
واآثارها  واأبعادها..  مفهومها..  االأم��وال:  غ�سل  »جرمية  كتاب  ي�ستعر�س  بينما 
الب�سري حمجوب،  االأمني  الدكتور حممد  للواء  وا�سراتيجيات مكافحتها«   ..
م�ست�سار يف وزارة الداخلية االإماراتية، والباحث واالأكادميي عادل عبداهلل حميد، 
ظاهرة غ�سل االأموال، ويقع الكتاب يف �ستة ف�سول تنطلق من التاأ�سيل النظري 
الرئي�سية يف  واملحطات  ن�ساأتها  بتحليل ظروف  م��روًرا  االأم��وال،  لظاهرة غ�سل 
تطورها، لت�سل اإىل ال�سكل الذي باتت عليه حالًيا يف االقت�ساد العاملي، ثم يبحث 
واجلرمية  واالإره���اب  والف�ساد  كاملخدرات  االأخ���رى،  باجلرائم  عالقتها  الكتاب 
املنظمة، كما تقف ف�سول الكتاب على اأبرز اجلهود الدولية واالإقليمية والوطنية 

الرامية اإىل مكافحة هذه اجلرمية العاملية الطابع.

»املراأة واملجتمع املدين«
فيما ي�سلط كتاب »امل��راأة واملجتمع املدين: الطريق الثالث لبناء الدولة« لنورة 
على  ال�سوء  »تريندز«،  يف  واال�ست�سارات  البحوث  قطاع  رئي�س  نائبة  احلب�سي 

ق�سية دور املراأة داخل منظمات املجتمع املدين، انطالًقا من روؤية عامة وقناعة 
املدنية احلديثة، من خالل  الدولة  بناء  اأجل  ال��دور وحيويته من  باأهمية هذا 
طرح عدد من الق�سايا واملو�سوعات الدالة واملف�سرة التي تربهن على اأهمية هذا 
ا اأهم املفاهيم املت�سلة بدور املراأة يف العمل العام؛ مثل مفاهيم:  الدور، م�ستعر�سً
امل�ساركة العامة، والتمكني، والطريق الثالث، اإ�سافة اإىل املفاهيم املت�سلة بعملية 
التنمية، �سواء التنمية ال�ساملة اأو االإن�سانية، وما يرتبط بها من ق�سايا احلوكمة 

واحلكم الر�سيد.
وتطرق الكتاب اإىل اأهم موؤ�س�سات التن�سئة الوطنية وعالقتها بتمكني املراأة، وقد 
حددتها يف اأربع موؤ�س�سات؛ هي: االإعالم، واملوؤ�س�سة الدينية، واملوؤ�س�سة التعليمية، 
امل��دين يف التن�سئة  ب��دور املجتمع  ا  اأف��رد ق�سًما خا�سً اإىل االأُ���س��رة، كما  باالإ�سافة 
ا روؤية م�ستقبلية لتعزيز دور املراأة، باعتبار اأن اكتمال هذا  الوطنية، ويقدم اأي�سً
الدور ال يتم اإال من خالل منظمات املجتمع املدين، وهو الطريق الثالث لبناء 

الدولة املدنية احلديثة.

دعم الأقلم الإماراتية
للبحوث  تريندز  ملركز  التنفيذي  الرئي�س  العلي  عبداهلل  الدكتور حممد  وقال 
واال�ست�سارات، اإن حفل التوقيع الذي احت�سنه ركن التواقيع يف معر�س ال�سارقة 
لدعم  تريندز  م��ب��ادرة  الأه���داف  ترجمة  ياأتي   ،41 ال���  بن�سخته  للكتاب  ال��دويل 
االأقالم االإماراتية الواعدة من ُكّتاب وباحثني ومفكرين وخرباء ومتخ�س�سني.

اأهمية كربى  اأ�سحاب الفكر والباحثني والكتاب  اأن »تريندز« يويل  واأكد العلي 
يف  وفعال  بّناء  دور  من  لهم  ملا  العاملية؛  وتوجهاته  املركز  ا�سراتيجية  �سمن 
اإىل  ت�ستند  وه��ادف��ة،  �سائقة  باأ�ساليب  والعاملية  االإقليمية  الق�سايا  ا�ستعرا�س 

معطيات البحث العلمي الر�سني واملعلومات الدقيقة.
يف  م�ساركته  خ��الل  من  ي�سعى  املركز  اأن  »تريندز«  ل�  التنفيذي  الرئي�س  وذك��ر 
معار�س الكتب االإقليمية والعاملية اإىل ن�سر املعرفة وا�ست�سراف امل�ستقبل باأدوات 
مبتكرة، اإ�سافة اإىل التفاعل البناء مع دور الن�سر الدولية و�سناع املعرفة واأهل 
الثقافة، وياأتي على راأ�س هذه املحافل الدولية معر�س ال�سارقة الدويل للِكتاب 

الذي يعد ِقبلة عاملية للباحثني واملفكرين من اأهل االإبداع واملعرفة.

ترجمة لأهداف مبادرة دعم الأقلم الإماراتية الواعدة

باحثو وموؤلفو تريندز يوّقعون 10 اإ�سدارات جديدة يف ال�سارقة الدويل للكتاب 

اخلارجية تت�سلم 
الرباءة القن�سلية 

لقن�سل عام ال�سودان 
•• دبي-وام:

وزارة  مكتب  م��دي��ر  مكتوم  اآل  بطي  ب��ن  مكتوم  ال�سيخ  �سعادة  ت�سلم 
زاهر  ل�سعادة  القن�سلية  ال��رباءة  دبي  يف  ال��دويل  والتعاون  اخلارجية 
ع��ب��دال��ف��ا���س��ل ع��ج��ب، ال��ق��ن�����س��ل ال��ع��ام جل��م��ه��وري��ة ال�����س��ودان يف دبي 

واالإمارات ال�سمالية وذلك مبقر مكتب الوزارة بدبي. 
بالعالقات  واأ���س��اد  تعيينه  مبنا�سبة  ال��ع��ام  بالقن�سل  �سعادته  ورح��ب 
ال�سيا�سية واالقت�سادية والتجارية واال�ستثمارية التي تربط البلدين 

ال�سقيقني، متمنياً له التوفيق والنجاح يف مهام عمله اجلديد. 

العدد 13692 بتاريخ 2022/11/8 
اعالن حكم بالن�شر        

                  يف  الدعوى رقم:1624/2022/16 جتاري جزئي 
املنظورة يف:الدائرة اجلزئية التجارية الثالثة رقم 13

مو�سوع الدعوى : الزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ وقدره )75.335.40( درهم باال�سافة للفائدة 
القانونية بواقع 5% من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام . 

املدعي:الرهام للخدمات الفنية �س.ذ.م.م
عنوانه:امارة دبي

املطلوب اإعالنه :  1- ال بي ا�س للمقاوالت �س.ذ.م.م  -  �سفته : مدعي عليه 
مو�سوع االإعالن :  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ:2022/9/20 يف مادة جتارية انتهائية 
الزام املدعي عليها ان توؤدي اىل املدعيه مبلغ وقدره )75.335.40( خم�سة و�سبعون الف وثالثمائة وخم�سة 
ال�سداد  متام  وحتى   2022/8/22 من  �سنويا   %5 بواقع  القانونية  والفائدة  فل�سا  واربعون  درهما  وثالثون 
لال�ستئناف  قابال  احل�سوري  مبثابة  حكما   ، املحاماة  اتعاب  مقابل  دره��م  وخم�سمائة  امل�ساريف  والزمتها 
خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن 

را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70197 العدد 13692 بتاريخ 2022/11/8 

اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
  6986/2022/207 تنفيذ جتاري 

تفا�سيل االإعالن بالن�سر 
اىل املنفذ �سده/1- بي اي �سي للمقاوالت �س.ذ.م.م  -   جمهول حمل االقامة

مبا ان الطالب التنفيذ/جريت يوني�سون كونرا كتورز اإنديا برايفت ليمتد )حاليا( يوني�سون 
اجنينرينج اند كون�سراك�سن برايفت ليمتد )�سابقا( ومتثلها امل�سفي الق�سائي/ديبتي ميهتا

وقدره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  ب��دف��ع  وال��زام��ك��م  اع���اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى  عليكم  اأق���ام  ق��د 
املحكمة باال�سافة اىل مبلغ ر�سوم خلزينة  او خزينة  التنفيذ  )3415219.62( درهم اىل طالب 
االلتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  وعليه   - املحكمة.  

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70197 العدد 13692 بتاريخ 2022/11/8 

مذكرة اعالن بالن�شر  )اإ�شتئناف(    
                  يف  اال�شتئناف رقم:2130/2022/305 ا�شتئناف جتاري 

املنظورة يف:دائرة اال�ستئناف التجارية الثالثة رقم 87
اجراءات  رق����م:33/2022  ال��دع��وى  يف  ال�سادر  احلكم  اإ�ستئناف   : اال�ستئناف  مو�سوع 

افال�س. 
امل�ستاأنف:�سركة اأرما الكروبانت�س لاللكروميكانيك ذ.م.م

عنوانه:دبي - �سارع ال�سيخ زايد - برج لطيفة - الطابق 36 - مكتب رقم 3601 - رقم 
هاتف:043521131 - وميثله:حممد مرت�سى يعقوب مرت�سى برهان الها�سمي 
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-وام: 

اأم�س،  اإك�����س��ب��و دب���ي  اأع��ل��ن��ت م��دي��ن��ة 
الفعاليات  من  ع��ددا  احت�سانها  عن 
وامل���ب���ادرات امل��ت��ن��وع��ة؛ م��ع ب���دء العد 
ملوؤمتر  الدولة  ال�ست�سافة  التنازيل 
28” يف  “كوب  ل��ل��م��ن��اخ  االإم�������ارات 
نوفمرب   17 اإىل   6 م���ن  ال���ف���رة 
جهود  يف  ال��ت��ق��دم  ل��دف��ع   2023
العمل  وتعزيز  املناخ،  تغر  مكافحة 
اأكرث  اأحد  اأجل معاجلة  الدويل من 

التحديات اإحلاحاً يف العامل.
ت�سعى  ال��ت��ي  ال��ف��ع��ال��ي��ات  و�ستنطلق 
للمناخ  االإم����������ارات  م����وؤمت����ر  ل���دع���م 
الأجيال  ال��ع��امل��ي  للمجل�س  بجل�سة 
اإك�سبو  ب���رن���ام���ج  ���س��م��ن  امل�����س��ت��ق��ب��ل 
اجلاري  نوفمرب   21 يف  للمدار�س، 
امل��دار���س يف جميع  ط��الب  مب�ساركة 

اأزمة  مناق�سة  بهدف  الدولة،  اأنحاء 
املناخ وما دور قادة العامل واملوؤ�س�سات 
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة يف م���ع���اجل���ة االأزم��������ة، 
العاملي،  ال��ط��ف��ل  ي���وم  وي��ت��زام��ن م��ع 
ال������ذي ي��ح��ت��ف��ل ب����ه ����س���ن���وي���اً يف 20 
نوفمرب لتعزيز الوعي بني االأطفال 

يف جميع اأنحاء العامل.
للمدار�س،  اإك�����س��ب��و  ب��رن��ام��ج  وي��ق��دم 
م��ب��ادرة جن���وم اإك�����س��ب��و ع��رب عرو�س 
نوفمرب  و25   24 ي��وم��ي  اإب��داع��ي��ة 
تتمحور  الو�سل،  �ساحة  يف  اجل��اري 
لتحفيز  وت���دع���و  اال���س��ت��دام��ة  ح���ول 
املمار�سات  وتبني  اجل��م��اع��ي  العمل 
���س��ي��ن��ظ��م معر�س  ك��م��ا  امل�����س��ت��دام��ة، 
والذي  املناخ"  تغر  حول  "تاأمالت 
يعرف الزوار بتاريخ واأهداف موؤمتر 
االأمم  اتفاقية  يف  االأط����راف  ال���دول 
املناخ،  تغر  ب�ساأن  االإطارية  املتحدة 

واأ�سباب اأزمة املناخ.
كما ت�سلط ال�سوء على اأفكار ال�سباب 
ح����ول اال����س���ت���دام���ة، وت�����س��ج��ي��ع زوار 
املدينة من جميع االأعمار والثقافات 
املناخ،  لتغر  الت�سدي  يف  للم�ساركة 

االإمارات  دول��ة  روؤي��ة  من  وانطالقاً 
رئي�سية  على حم��اور  الركيز  �سيتم 
ت�سمل تنفيذ االلتزامات والتعهدات 
التخاذ  اجل��ه��ود  وت�سافر  امل��ن��اخ��ي��ة، 
اإج������راءات م��ل��م��و���س��ة واإي���ج���اد حلول 

التحديات  جت���اوز  يف  ت�سهم  عملية 
ي�سمن  مب�����ا  ال����ف����ر�����س  واغ����ت����ن����ام 
م�ستقباًل م�ستداماً الأجيال احلا�سر 

وامل�ستقبل.
ف��ري��دوين، رئي�س  اأع��رب��ت مرجان  و 

اإك�سبو  مدينة  يف  والثقافة  التعليم 
اإك�سبو  م���دي���ن���ة  ف���خ���ر  ع�����ن  دب�������ي، 
االإمارات للمناخ،  با�ست�سافة موؤمتر 
والعمل على تعزيز نتائجه وتاأثره 
ال��ع��دي��د م��ن االأح����داث  ع��رب تنظيم 

ال���ب���ّن���اء  االأث��������ر  ذات  وال���ف���ع���ال���ي���ات 
التعامل مع  اأن  واالإي��ج��اب��ي، م��وؤك��دة 
تغر املناخ يندرج على راأ�س اأولويات 
مدينة  وب�سفتها  االإم�������ارات،  دول����ة 
ووجهة  اال�ستدامة  لتحقيق  ت�سعى 
ل����ذا حتر�س  ت��ع��ل��ي��م��ي��ة وت��ث��ق��ي��ف��ي��ة، 
على اأن نكون طرفاً فاعاًل وم�سوؤواًل 
للدفع  امل��ن��اخ  تغر  ب�ساأن  احل���وار  يف 
جتاه  امل�سوؤولية  م��ن  امل��زي��د  لتحمل 

البيئة.
دبي  اإك�����س��ب��و  م��دي��ن��ة  اأن  اإىل  ول��ف��ت��ت 
للتخطيط  من��وذج��اً  لتكون  �سممت 
االبتكار،  ع��ل��ى  امل�����س��ت��ن��د  احل�����س��ري 
ومثااًل َحياً ملدن امل�ستقبل امل�ستدامة، 
م�سيفة اأن املدينة توا�سل م�سرتها 
نحو �سايف انبعاثات �سفري، ويهدف 
�سرائح  ج��م��ي��ع  ل��ت��ع��ري��ف  ال���ف���ري���ق 
امل��ج��ت��م��ع ب���اأح���دث ال��ت��وج��ه��ات التي 

وعلى  االإن�سانية  م�سلحة  يف  ت�سب 
املناخي،  ال��ت��غ��ر  م��واج��ه��ة  راأ����س���ه���ا 
وامل�ساركة يف حتقيق االأثر االإيجابي 
للمناخ وما  االإم���ارات  خ��الل موؤمتر 

بعده.
اإلهام  يف  اال�ستدامة  جناح  وي�ستمر 
باخليارات  ت��ع��ري��ف��ه��م  ع���رب  زواره 
اأ����س���ل���وب حياة،  ل��ت��ك��ون  امل�����س��ت��دام��ة 
ك��م��ا حت��ت��ف��ظ م��دي��ن��ة اإك�����س��ب��و دبي 
البنية  م���ن  امل���ائ���ة  يف   80 ب��ن�����س��ب��ة 
 2020 اإك�سبو  يف  املبنية  التحتية 
على  مبنى   123 ح�سل  ك��م��ا  دب���ي، 
لال�ستدامة،  "لييد"  �����س����ه����ادات 
على  م�����س��اري��ع  ثمانية  ح�سلت  ك��م��ا 
منها  ك��ل  "�سيكول" وح��ق��ق  ���س��ه��ادة 
ن��ح��و يج�سد  ت�����س��ن��ي��ف ع��ل��ى  اأع���ل���ى 
والبناء  الت�سميم  م�ستويات  اأف�سل 

والعمليات امل�ستدامة.

•• دبي-وام:

حتقيقاً لروؤية �ساحب ال�سمو ال�سيخ 
نائب  م��ك��ت��وم  اآل  را����س���د  ب���ن  حم��م��د 
الوزراء  الدولة رئي�س جمل�س  رئي�س 
حاكم دبي رعاه اهلل، الداعمة للمراأة 
وتر�سيخ م�ساركتها يف م�سرة التنمية 
اأط��ل��ق��ت موؤ�س�سة  ك��اف��ة،  امل��ج��االت  يف 
اال�سراتيجية  خطتها  ل��ل��م��راأة  دب��ي 

 .  2027-2023
اجلديدة،  اال�سراتيجية  وتت�سمن 
�ساحب  ت���وج���ي���ه���ات  ت����واك����ب  ال����ت����ي 
اآل  را���س��د  ب��ن  حم��م��د  ال�سيخ  ال�سمو 
حمدان  ال�سيخ  �سمو  ومتابعة  مكتوم 
اآل مكتوم ويل  را���س��د  ب��ن  ب��ن حممد 
التنفيذي،  املجل�س  رئي�س  دب��ي  عهد 
باالرتقاء مبنظومة العمل احلكومي 
العاملية مبا  امل��م��ار���س��ات  اأف�����س��ل  وف��ق 
ثالثة  التناف�سية،  دب��ي  مكانة  ي��ع��زز 
: خلق  ه����ي  ا���س��رات��ي��ج��ي��ة  حم������اور 
العمل،  �سوق  يف  للمراأة  ِكنة  مُمَ بيئة 
وتعزيز  الن�سائية،  القيادات  وتطوير 
ت�سعى  املجتمع،  امل��راأة يف  ج��ودة حياة 
املوؤ�س�سة من خاللها لتحقيق روؤيتها 
"دبي منوذج عاملي للمدن  املتمثلة يف 
من  حزمة  ع��رب  للمراأة"،  ال�سديقة 
امل�����س��اري��ع وامل����ب����ادرات ال��ن��وع��ي��ة التي 
تعتزم املوؤ�س�سة تنفيذها خالل الفرة 
املقبلة بالتعاون مع اجلهات املعنية يف 
احلكومي  ال��ق��ط��اع��ني  م���ن  االإم�������ارة 
العامليني،  وال���������س����رك����اء  واخل�����ا������س 
الالحمدود  الدعم  من  وباال�ستفادة 
الذي توفره القيادة الر�سيدة والبنية 
وال�سيا�سات  ال��داع��م��ة  ال��ت�����س��ري��ع��ي��ة 

املوؤ�س�سة  ال��ت��زام  يعك�س  ما  املتطورة، 
تاأثرها  وزي������ادة  دع��م��ه��ا  مب��وا���س��ل��ة 
اجتماعياً واقت�سادياً وتعزيز وجودها 

يف املحافل العاملية. 

- روؤية اإبداعية. 
بن  ال�سيخ من�سور  �سمو  وقالت حرم 
جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان  اآل  زاي��د 
�سمو  الرئا�سة،  دي���وان  وزي��ر  ال���وزراء 
را�سد  بن  حممد  بنت  منال  ال�سيخة 
دبي  م��وؤ���س�����س��ة  رئ��ي�����س��ة  م���ك���ت���وم  اآل 
" يف وق����ت ت�����س��ت��ع��د دول���ة  ل���ل���م���راأة : 
ن��ح��و مرحلة  ل��الإن��ط��الق  االإم�������ارات 
ج����دي����دة م����ن االزده����������ار، ن��ع��ل��ن عن 
العمل اجلديدة  ا�سراتيجية  اإطالق 
روؤية  مت�سمنًة  للمراأة،  دبي  ملوؤ�س�سة 
اإب��داع��ي��ة جل��ع��ل دب���ي من��وذج��اً عاملياً 
ل��ل��م��دن ال�����س��دي��ق��ة ل��ل��م��راأة واأه����داف 
وتوجيهات  روؤية  حتقق  ا�سراتيجية 
���س��اح��ب ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حم��م��د بن 
را�سد اآل مكتوم بتعزيز م�ساركة املراأة 

اأوجه  وت��وف��ر  امل���ج���االت  خمتلف  يف 
ال�����س��ع��ادة ل��ه��ا ���س��م��ن ح��ر���س �سموه 
باعتباره  االإن�سان  يف  اال�ستثمار  على 
التطور  لقيادة  احلقيقي  امل��ال  راأ����س 
على  اأثبتت  امل��راأة  اأن  خا�سًة  والنمو، 
كفاءة  املا�سية  عاماً  اخلم�سني  مدى 
وتفانيها  بعطائها  و�ساهمت  عالية 
االقت�سادي واالجتماعي  االزدهار  يف 
ل���دول���ة االإم��������ارات وم����ا و���س��ل��ت��ه من 

مكانة عاملية مرموقة". 

- نهج داعم للمراأة 
واأك�����دت ���س��م��وه��ا اأن دول����ة االإم�����ارات 
داع�����م وم�سجع  ن��ه��ج  ع��ل��ى  ت��اأ���س�����س��ت 
قدراتها  م���ن  واال����س���ت���ف���ادة  ل���ل���م���راأة 
التنمية  م�سارات  يف  رئي�سي  ك�سريك 
ك��اف��ة، وي��ع��د ت��اأ���س��ي�����س م��وؤ���س�����س��ة دبي 
2006 مب��ر���س��وم من  ع���ام  ل��ل��م��راأة 
���س��اح��ب ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حم��م��د بن 
را�سد اآل مكتوم “رعاه اهلل” منوذجاً 
ح����ي����اً ل���ل���دع���م ال������الحم������دود ال�����ذي 
ت��وف��ره ال��ق��ي��ادة ال��ر���س��ي��دة ل��ل��م��راأة يف 
اإن  خمتلف املجاالت.  وقالت �سموها 
مع  تتواكب  اجلديدة  اال�سراتيجية 
روؤية وتوجهات حكومة دبي يف توفر 
�سواء  ل��ل��م��راأة  وم��رن��ة  �سديقة  بيئة 
زائ���رة  اأو  مقيمة  اأو  م��واط��ن��ة  ك��ان��ت 
لدبي  التناف�سية  ال��ق��درة  ي��ع��زز  مب��ا 
لي�س فقط  للعي�س،  كمدينة مالئمة 
موؤكدًة  ككل،  للمجتمع  ولكن  للن�ساء 
العديد  فيها  يوجد  دب��ي  اأن  �سموها 
من املمار�سات التي ت�ساعد يف جعلها 
ال�سيا�سات  حيث  من  للمراأة  �سديقة 

واخلدمات مبختلف اأنواعها. 

واأ�����س����ارت ���س��م��و ال�����س��ي��خ��ة م��ن��ال بنت 
اأن  اإىل  اآل م��ك��ت��وم  ب��ن را���س��د  حم��م��د 
للموؤ�س�سة  اجل��دي��دة  اال�سراتيجية 
ت��ع��زز ن��ت��ائ��ج خ��ط��ة ال��ع��م��ل اخلم�سية 
امل��ا���س��ي��ة ال��ت��ي ���س��ه��دت ال��ع��دي��د من 
االإجن�����������ازات يف جم�����ال دع�����م امل������راأة 
وتعزيز م�ساركتها وتاأثرها يف احلياة 
االجتماعية واالقت�سادية وال�سيا�سية 
وزيادة متثيلها يف الوظائف القيادية 
ال��ق��رار، مب��ا ي�سهم يف  وم��راك��ز �سنع 
اقت�ساد  ت��ن��م��ي��ة  ن��ح��و  ق���دم���اً  ال�����س��ر 
اإمارة دبي وتعزيز تناف�سيتها عاملياً . 

اخلطة  اأن  اإىل  ����س���م���وه���ا  ول���ف���ت���ت 
تركز  اجل�����دي�����دة  اال����س���رات���ي���ج���ي���ة 
الت�سريعات  تعزيز  يف  االإ���س��ه��ام  على 
وتر�سيخ  ال����داع����م����ة  وال�������س���ي���ا����س���ات 
للمراأة  امل���ج���ال  واإف�������س���اح  ال�����س��راك��ات 
ل��ل��ت��اأث��ر حم��ل��ي��اً وع��امل��ي��اً م���ن خالل 
واجتماعياً  اقت�سادياً  ال��ب��ارز  دوره���ا 
وتواجدها الفعال يف املحافل الدولية 
ومنظمات،  ومنتديات  موؤمترات  من 

ل���الأداء  م��وؤ���س��رات  ع��ل��ى  ت�ستمل  ك��م��ا 
ومنهجيات للتطوير امل�ستمر. 

- الحتياجات امل�ستقبلية. 
غامن  منى  �سعادة  قالت  جانبها،  من 
موؤ�س�سة  اإدارة  جمل�س  رئي�سة  امل��ري، 
دب����ي ل���ل���م���راأة وال��ع�����س��و امل���ن���ت���دب اإن 
-2023 اال���س��رات��ي��ج��ي��ة  اخل���ط���ة 

على  تركيزها  جانب  اإىل   ،2027
دعم املراأة مهنياً واقت�سادياً واالرتقاء 
والقيادية،  ال��وظ��ي��ف��ي��ة  مب��ه��ارات��ه��ا 
املقومات  ج��م��ي��ع  ع��ل��ى  ت���وؤك���د  ف��اإن��ه��ا 
وحتقيق  حياتها  ج��ودة  ت�سمن  التي 
العمل  م���ت���ط���ل���ب���ات  ب�����ني  ال������ت������وازن 
الفر�س  وخلق  االجتماعية  واحلياة 
كل  ال���س��ت��ق��ط��اب��ه��ا يف  امل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة 
اال�ست�سارات  ت��وف��ر  م��ع  ال��ق��ط��اع��ات، 
وم�ساركة اخلربات اخلا�سة بتمكينها 
وبناء مركز معريف الأف�سل املمار�سات 

العاملية. 
حم���ت���وى  اإىل  امل����������ري  وت�����ط�����رق�����ت 
اجل�����دي�����دة، حيث  اال����س���رات���ي���ج���ي���ة 
لتنفيذ  حم������ددة  اآل�����ي�����ات  ت��ت�����س��م��ن 
الرئي�سية،  وحم�����اوره�����ا  اأه����داف����ه����ا 
املتعلق  االأول  ب��امل��ح��ور  يتعلق  ففيما 
�سوق  يف  ل��ل��م��راأة  ممكنة  بيئة  بخلق 
حتقيقه  ع��ل��ى  ال��ع��م��ل  �سيتم  ال��ع��م��ل، 
البيئة  تعزيز  يف  االإ�سهام  خ��الل  من 
مبا  تطبيقها  و���س��م��ان  ال��ت�����س��ري��ع��ي��ة 
للمراأة،  امل�ستقبلية  يلبي االحتياجات 
الالزمة  واالآل��ي��ات  املحفزات  وتوفر 
اجلديدة  االأف����ك����ار  وت��ط��ب��ي��ق  ل��ت��ب��ن��ي 
لالأعمال،  امل�������راأة  ب����ري����ادة  امل��ت��ع��ل��ق��ة 
امل�ستقبل  ا�ست�سراف  على  وال��رك��ي��ز 

العمل  ف���ر����س وجم������االت  ل��ت��ح��دي��د 
املهارات  وحتديد  للمراأة،  امل�ستقبلية 

الالزمة لذلك. 
الثاين اخلا�س  باملحور  يتلعق  وفيما 
بتطوير القيادات الن�سائية، �سيتم من 
وتطوير  بناء  جهود  موا�سلة  خ��الل 
لزيادة  القيادية  وامل��ه��ارات  الكفاءات 
متثيل املراأة وتعزيز تقلدها منا�سب 
قيادية متكنها من حتقيق تطلعاتها 
وحت��ق��ي��ق ال���ت���وازن ب��ني اجل��ن�����س��ني يف 
ومبادرات  م�ساريع  وط���رح  املجتمع، 
للمراأة  اخل���ارج���ي  ال��ت��م��ث��ي��ل  ت���دع���م 
وبناء  العاملية،  االإدارة  جمال�س  مثل 
التقنية  واملهارات  الكفاءات  وتطوير 
للمنا�سب  امل�����راأة  ل��ت��اأه��ي��ل  وال��ف��ن��ي��ة 
جديدة  عمل  فر�س  وخلق  القيادية 
للثورة  م���واك���ب���ة  امل����ج����االت  ه����ذه  يف 

ال�سناعية الرابعة. 
واأ�����س����اف����ت ����س���ع���ادة م���ن���ى امل������ري اأن����ه 
ال��ع��م��ل ع��ل��ى حت��ق��ي��ق املحور  ���س��ي��ت��م 
بتعزيز  املتعلق  الثالث  اال�سراتيجي 
ج����ودة ح��ي��اة امل�����راأة يف امل��ج��ت��م��ع عرب 
�سمان  م��ق��دم��ت��ه��ا  يف  اآل����ي����ات  ع�����دة 

ال�سيا�سات  تطبيق  وف��اع��ل��ي��ة  ك��ف��اءة 
واملحلية  االحت����ادي����ة  وال��ت�����س��ري��ع��ات 
املبادرات  وط����رح  ل���ل���م���راأة،  ال��داع��م��ة 
واإيجاد املمار�سات التي تدعم التوازن 
ب��ني احل��ي��اة وال��ع��م��ل وت��ع��زي��ز جودة 

حياة املراأة. 

- مبادرات نوعية باخلطة. 
ع�سو  �سالح،  �سم�سة  �سعادة  وق��ال��ت 
التنفيذي  وامل���دي���ر  االإدارة  جم��ل�����س 
اخلطة  اإن  ل���ل���م���راأة  دب�����ي  مل��وؤ���س�����س��ة 
 2027-2023 اال���س��رات��ي��ج��ي��ة 
نوعية  م�������ب�������ادرات  ع����ل����ى  ت�������س���ت���م���ل 
تنفيذها  على  العمل  �سيتم  ج��دي��دة 
وف�����ق ج������دول زم���ن���ي و����س���ي���ك���ون لها 
م��������ردود ك���ب���ر يف حت���ق���ي���ق امل����ح����اور 
و�سيتم  اال���س��رات��ي��ج��ي��ة،  واالأه������داف 
اأداء،  م��وؤ���س��رات  وف��ق  التنفيذ  تقييم 
املبادرات،  ه��ذه  من  ع��دد  اإىل  م�سرًة 
الريادي  دب��ي  "منوذج  م��ب��ادرة  منها 
حيث  للمراأة"،  ال�����س��دي��ق��ة  ل��ل��م��دن 
النموذج  لهذا  معاير  تطوير  �سيتم 
على  دبي”  “قيادة  وم��ب��ادرة  العاملي، 

تعزيز  ب��ه��دف  دب��ي  حكومة  م�ستوى 
حكومة  يف  ال��ع��ل��ي��ا  االإدارات  ال���ت���زام 
دبي بدعم املراأة واأجندة التوازن بني 
اجلن�سني، ومبادرة "املراأة يف جمال�س 
"حا�سنات  ومبادرة  العاملية"،  االإدارة 
تطوير  ع���ل���ى  وت�����س��ت��م��ل  االبتكار" 
ي��دع��م االبتكار  اإط����ار ع��م��ل  وت��ف��ع��ي��ل 
االأفكار  ك��اف��ة  وت��ط��ب��ي��ق  وامل��ب��ت��ك��رات 
االإبداعية والتطويرية املتعلقة باملراأة 
وا�ستقطاب  ب��ه��ا،  امل�ساركة  وت�سجيع 
ال��رائ��دات يف جم��ال عملهن  ال�سابات 
واإب�����رازه�����ن ك��م��واه��ب واع�������دة.  كما 
لت�سجيع  م���ب���ادرة  اخل��ط��ة  ت��ت�����س��م��ن 
امل��راأة يف اجلوائز وموؤ�سرات  م�ساركة 
ومبادرة  والعاملية،  املحلية  التناف�سية 
مع  متا�سياً  ال��ث��ق��ايف،  االإرث  لتعزيز 
دب����ي ودع�����وة �ساحب  ا���س��رات��ي��ج��ي��ة 
اآل  را���س��د  ب��ن  حم��م��د  ال�سيخ  ال�سمو 
الثقايف،  االإرث  على  للحفاظ  مكتوم 
حيث �سركز املبادرة على ربط االإرث 
الثقايف باملراأة، اإ�سافة ملبادرات اأخرى 
تدعم حتقيق االأهداف اال�سراتيجية 

للخطة. 

موؤ�س�سة دبي للمراأة تطلق خطتها اال�سرتاتيجية 2027-2023 

•• الريا�س -وام: 

وقع جمل�س ال�سارقة للتعليم اتفاقية تعاون مع موؤ�س�سة امللك عبد العزيز 
ورجاله للموهبة واالإبداع )موهبة( وذلك يف جمال رعاية الطلبة املوهوبني 

ودعم ومتكني منظومة املوهبة واالإبداع.
وقع االتفاقية يف مقر املوؤ�س�سة .. �سعادة الدكتور �سعيد م�سبح الكعبي رئي�س 
جمل�س ال�سارقة للتعليم و�سعادة الدكتورة اآمال الهزاع االمني العام ملوؤ�س�سة 
)موهبة(. واأكد الدكتور �سعيد م�سبح الكعبي اأهمية ال�سراكة مع موؤ�س�سة 
العمل  و�سيتم  االإم���ارات  ودول��ة  ال�سارقة  موهوبي  ومتكني  لرعاية  موهبة 
من خالل بنود االتفاقية على اكت�ساف ورعاية املوهوبني ومتكني منظومة 
يف  املوهوبني  الطالب  مواهب  و�سقل  ال�سارقة  اإم��ارة  يف  واالإب���داع  املوهبة 

املدار�س ودفعهم اإىل اآفاق اأرحب من التميز يف ظل الدعم املقدم من قبل 
اأ�سحاب القدرات العقلية  اإم��ارة ال�سارقة لدعم  قيادة دولة االإم��ارات ومن 
الفائقة. من جانبها قالت الدكتورة اآمال الهزاع اأن االتفاقية تتيح ملوهبة 
اإىل  املوؤ�س�سة  جتربة  ونقل  للتعليم  ال�سارقة  جمل�س  مع  اخل��ربات  تبادل 
االإم��ارات��ي��ني يف  واملبدعني  املوهوبني  اإ�سهام  وزي���ادة  االإم����ارات  االأ���س��ق��اء يف 
املجل�س  ب��دور  م�سيدة   .. االإم����ارات  دول��ة  ت�سهده  ال��ذي  والتطور  النه�سة 
الفاعل يف رفع امل�ستوى التعليمي يف اإمارة ال�سارقة من خالل العديد من 

اخلطط واملبادرات والربامج الربوية والتعليمية.
يف  املوهوبني  الطلبة  اكت�ساف  يف  اجلانبني  تعاون  على  االتفاقية  وتن�س 
الرعاية لهم من خالل الربامج  االإم��ارات وتقدمي  ال�سارقة ودول��ة  اإم��ارة 
املتنوعة واال�ستفادة من اخلربات واالإمكانات امل�سركة وتبادل اال�ست�سارات 

املعرفية واالأكادميية مبا يعود بالنفع على املوهوبني.
ووفق بنود االتفاقية �سيتعاون اجلانبان يف جمال اكت�ساف املوهوبني وتنظيم 
واملوؤمترات  والندوات  املعار�س  واإقامة  الطلبة  وتبادل  االإثرائية  الربامج 
وامللتقيات يف جمال املوهبة واالإبداع اإىل جانب التعاون يف تنفيذ مبادرات 

موؤ�س�سة موهبة يف مدار�س اإمارة ال�سارقة ودولة االإمارات .
يذكر اأن جمل�س ال�سارقة للتعليم يهدف اإىل بناء ن�سء واٍع مت�سمك بثوابته 
من خالل التح�سني والتطوير امل�ستمرين للمنظومة الربوية يف اإطار من 
التناف�سية واالبتكار وتقدمي خدمات متميزة ملجتمع اإمارة ال�سارقة ودولة 
تهتم  للربح  هادفة  غر  وقفية  موؤ�س�سة  )موهبة(  تعد  بينما  االإم����ارات.. 
باكت�ساف املوهوبني ورعايتهم من خالل التحفيز والتمكني وال�سراكة مع 

قطاعات املجتمع احلكومي واخلا�س واملنظمات غر احلكومية .

ال�سارقة للتعليم و موهبة ال�سعودية يعززان فر�ش رعاية املوهوبني

اإك�سبو دبي تعلن عن فعالياتها تزامنًا مع بدء العد التنازيل ملوؤمتر كوب 28

�سفارة االإمارات ت�سرف على مبادرة غر�ش �سجريات الغاف يف كوت ديفوار  •• اأبيدجان-وام:

اأ���س��رف��ت �سفارة دول��ة االإم����ارات يف 
غ��ر���س �سجرات  ع��ل��ى  اأب���ي���دج���ان، 
اأب���وب���و، وذلك  ال���غ���اف يف م��ن��ط��ق��ة 

بح�سور معايل كانديا كامارا وزيرة 
االأفريقي  وال��ت��ك��ام��ل  اخل��ارج��ي��ة 
كوت  ج���م���ه���وري���ة  يف  وامل���غ���رب���ني 
ديفوار، ومعايل لوران �ساكبا وزير 

املياه والغابات يف اجلمهورية. 
القائم  ال��رئ��ي�����س  وع����ربت جن���الء 
االإمارات  �سفارة دولة  باالأعمال يف 
اأثناء  ل��ه��ا  ك��ل��م��ة  اأب���ي���دج���ان، يف  يف 
�سعادتها  ع����ن  امل�����ب�����ادرة  اإط��������الق 
اخلم�سني  ب��ال��ذك��رى  ب��االح��ت��ف��ال 
االأفريقية  االإم��ارات��ي��ة  للعالقات 
وال��ت��ي ت��ق��وم ع��ل��ى م��ب��ادئ االأخ���وة 
املتبادل،  واالح������رام  وال�����س��داق��ة 
ال��غ��اف حتظى  ���س��ج��رة  اأن  م��وؤك��دة 
كبرة  وتاريخية  ثقافية  باأهمية 

لدولة االإم��ارات حيث كان يجتمع 
حتت ظلها اأفراد املجتمع مما يعزز 

الوحدة والت�سامح والتعاي�س. 
كانديا  م��ع��ايل  ثمنت  جهتها  م��ن 
املهمة، موؤكدة  املبادرة  كامارا هذه 
ح��ر���س ك���وت دي���ف���وار ع��ل��ى تعزيز 
التي  وامل��زده��رة  القوية  العالقات 
تربط البلدين اإىل اآفاق اأو�سع، مبا 
يحقق م�سلحة البلدين وال�سعبني 
ال�سديقني.  من جانبه اأكد معايل 
والغابات  املياه  وزي��ر  �ساكبا  ل��وران 
امل��ب��ادرة، واأن��ه��ا تدخل  اأهمية ه��ذه 
�سمن برنامج ال��وزارة يف مكافحة 
الغابات  على  واملحافظة  الت�سحر 

واالأ�سجار. 

العدد 13692 بتاريخ 2022/11/8 
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

  5367/2022/209 تنفيذ عمايل 
تفا�سيل االإعالن بالن�سر 

اىل املنفذ �سده/1- كرم الن�سامه خلدمات التنظيف
جمهول حمل االقامة

مبا ان الطالب التنفيذ/حممد �سفوت فرحات بندارى
قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )49623.50( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة  - وعليه فان 
بالقرار  االلتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  االج��راءات  �ستبا�سر  املحكمة 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13692 بتاريخ 2022/11/8 70197

اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
  4161/2022/207 تنفيذ جتاري 

تفا�سيل االإعالن بالن�سر 
اىل املنفذ �سده/1- مرمي حممد خلفان بن دبا�س املهري

جمهول حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/دار التمويل �س.م.ع

قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )59238.73( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة  - وعليه فان 
بالقرار  االلتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  االج��راءات  �ستبا�سر  املحكمة 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70197

العدد 13692 بتاريخ 2022/11/8 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  15713/2022/253 تنفيذ �شيكات 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ التا�سعة رقم 230

مو�سوع التنفيذ : املطالبة بقيمة ال�سيك املرجتع رقم )000057( وال�سادر عن بنك دبي التجاري بقيمة 
)56521( درهم اماراتي  .

طالب التنفيذ : ال�سراي لتجارة ال�سراميك والرخام واالدوات ال�سحية ذ.م.م
عنوانه:االمارات - امارة ال�سارقة - منطقة ال�سجعة ال�سناعية - �سارع �سارع خلف �سارع امللك في�سل

املطلوب اإعالنهما : 1- جدار اخلليج لال�ست�سارات االدارية 2- ح�سام كاظم جميد التميمي - �سفتهما : 
منفذ �سدهما

مو�سوع االإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)58166( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية 

بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70408

العدد 13692 بتاريخ 2022/11/8 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  288/2021/211 تنفيذ عقاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186

وقدره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  ب�سداد   ، كلي  ع��ق��اري   2018/272 رق��م  ال��دع��وى  يف  ال�سادر  احلكم  تنفيذ   : التنفيذ  مو�سوع 
)3013109( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف .

طالب التنفيذ : حممد حنيف مر�سنت
عنوانه:امارة دبي �سارع ال�سيخ زايد مركز دبي املايل الطابق رقم 6 املكتب رقم 605 وحمله املختار مكتب الدكتور/

بي ا�س اية احمد بن هزمي وم�ساركوه امارة دبي �سارع ال�سيخ زايد املركز املايل العاملي البوابة رقم 3 - وميثله:احمد 
�سعيد �سامل بن هزمي ال�سويدي

اإعالنه : 1- امرت�س �سن الند بي يف دبي ليمتد - �سابقا - امرت�س بي يف دبي ليمتد - حاليا- �سفته :  املطلوب 
منفذ �سده

مو�سوع االإعالن : قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ:2022/11/1 اخطاركم ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره )3013109( 
درهم خالل 15 يوم من تاريخ التبليغ واال بيع الوحدة العقارية رقم V1 - باملبنى امل�سمى بالوز فر�سات�سي املقام 
على قطعة االر�س رقم 460 مبنطقة اجلداف والعائدة لكم بطريق املزايدة وفقا ملقت�سيات ن�س املادة 295 من قانون 
االج��راءات املدنية ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االج��راءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور 

خالل )15( يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70021 العدد 13692 بتاريخ 2022/11/8 

مذكرة اإعالن بالن�شر )اإ�شتئناف(
 يف االإ�شتئناف رقم 975/2022/300 ا�شتئناف مدين   

املنظورة يف : دائرة االإ�ستئناف املدنية الثالثة رقم 83  
 مو�سوع الدعوى : اإ�ستئناف احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 10/2022 والر�سوم وامل�ساريف واالتعاب. 

م�ستاأنف  : بركا�س جايك�سني بهوجواين 
عنوانه : االإمارات - اإمارة دبي القرهود - ديرة - دبي - �سارع 57 - مبنى بو�سقر اجلديدة - �سقة الدور 

 sharif.jamous@dubaiholding.com - 108 االول - مكتب
وميثله : فهد عبداهلل قمرب حممد  

املطلوب اإعالنه : 1- روبرت روميليقيت�س - �سفته : م�ستاأنف �سده   
   2022/7/20 بتاريخ  االإع�سار  اإج���راءات   2022/10 رق��م  بالدعوى  ال�سادر  احلكم  ا�ستاأنف  قد 
وحددت لها جل�سه يوم الثالثاء املوافق 2022/11/22 ال�ساعة 10.00 �سباحا بقاعة التقا�سي عن 

بعد وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70197

ف��ق��د امل��دع��و / ي��و���س��ف عادل 
م�سري   ، م�����دب�����وىل  ����س���ي���د 
اجل��ن�����س��ي��ة ج����واز ���س��ف��ره رقم 
)A23143406( - يرجى 
ت�سليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���رث  مم����ن 
اقرب  او  امل�سرية  بال�سفارة 

مركز �سرطة باالمارات.

فقدان جواز �سفر
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العدد 13692 بتاريخ 2022/11/8 

اإع����������لن
ال�س�����ادة/القرار  التنمية االقت�سادية بان  تعلن دائ���رة 

للت�سطيبات والديكور
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:3759143 

الغاء رخ�سة
االعالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية االقت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غر م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

االجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13692 بتاريخ 2022/11/8 

اإع����������لن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/جوبري 

و�سيط خدمات
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:3776392 

الغاء رخ�سة
االعالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية االقت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غر م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

االجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13692 بتاريخ 2022/11/8 

اإع����������لن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/�سكيور 

انتيليجن�س للتكنولوجيا
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:4188035 

الغاء رخ�سة
االعالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية االقت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غر م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

االجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13692 بتاريخ 2022/11/8 

اإع����������لن
ال�س�����ادة/غيمة  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

لتنظيم الفعاليات
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:4253390 

الغاء رخ�سة
االعالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية االقت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غر م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

االجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13692 بتاريخ 2022/11/8 

اإع����������لن
تعلن دائرة التنمية االإقت�سادية باأن / ال�سادة : النطاق االآمن لالبواب 

االتوماتيكية
رخ�سة رقم:CN 1009459 قد تقدموا اإلينا بطلب:

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
 اإ�سافة عبداهلل �ساهني عيد النعيمي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف ابراهيم عبداهلل �ساهني عيد النعيمي

دائرة  مراجعة  االإعالن  هذا  على  اعرا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوما  ع�سر  اأربعة  خالل  االقت�سادية  التنمية 
بعد  دعوى  اأو  حق  اأي  عن  م�سوؤولة  غر  الدائرة  فاإن  واإال  االإعالن 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13692 بتاريخ 2022/11/8 

اإع����������لن
تعلن دائرة التنمية االإقت�سادية باأن / ال�سادة : كافتريا اول وي ايت

رخ�سة رقم:CN 2314663 قد تقدموا اإلينا بطلب:
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

 اإ�سافة حمدان عقيل عبداهلل حممد املرزوقي %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف فاطمه عبدالرحمن احمد املرزوقي
دائرة  مراجعة  االإعالن  هذا  على  اعرا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوما  ع�سر  اأربعة  خالل  االقت�سادية  التنمية 
بعد  دعوى  اأو  حق  اأي  عن  م�سوؤولة  غر  الدائرة  فاإن  واإال  االإعالن 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13692 بتاريخ 2022/11/8 

اإع����������لن
تعلن دائرة التنمية االإقت�سادية باأن / ال�سادة : 4 اأف لل�سيانة العامه

رخ�سة رقم:CN 4640299 قد تقدموا اإلينا بطلب:
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

 اإ�سافة عبدالرحمن جودت عاي�س م�سطفى الربغوثي %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف عاي�س جودت عاي�س م�سطفى الربغوثي
دائرة  مراجعة  االإعالن  هذا  على  اعرا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوما  ع�سر  اأربعة  خالل  االقت�سادية  التنمية 
بعد  دعوى  اأو  حق  اأي  عن  م�سوؤولة  غر  الدائرة  فاإن  واإال  االإعالن 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13692 بتاريخ 2022/11/8 

اإع����������لن
تعلن دائرة التنمية االإقت�سادية باأن / ال�سادة : ا�سواق زهرة املقام

رخ�سة رقم:CN 3710635 قد تقدموا اإلينا بطلب:
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

 اإ�سافة حمدان عقيل عبداهلل حممد املرزوقي %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف فاطمه عبدالرحمن احمد املرزوقي
دائرة  مراجعة  االإعالن  هذا  على  اعرا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوما  ع�سر  اأربعة  خالل  االقت�سادية  التنمية 
بعد  دعوى  اأو  حق  اأي  عن  م�سوؤولة  غر  الدائرة  فاإن  واإال  االإعالن 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13692 بتاريخ 2022/11/8 

اإع����������لن
تعلن دائرة التنمية االإقت�سادية باأن / ال�سادة : مطعم عيون ال�سام

رخ�سة رقم:CN 1126455 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

 �سعيد قنون مطر حممد ال�سام�سى من وكيل خدمات اإىل مالك
 تعديل ن�سب ال�سركاء 

 �سعيد قنون مطر حممد ال�سام�سى من 0% اإىل %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف �سعيد حممد دبا�س

دائرة  مراجعة  االإعالن  هذا  على  اعرا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوما  ع�سر  اأربعة  خالل  االقت�سادية  التنمية 
بعد  دعوى  اأو  حق  اأي  عن  م�سوؤولة  غر  الدائرة  فاإن  واإال  االإعالن 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13692 بتاريخ 2022/11/8 

اإع����������لن
الكهربائية  االجهزة  لتجارة  في�سون  بلو   : ال�سادة   / باأن  االإقت�سادية  التنمية  دائرة  تعلن 

والتربيد   رخ�سة رقم:CN 2547426 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل مدير / اإ�سافة �سام موثريل كوريال

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة �سام موثريل كوريال %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف ن�سرين حممد �سليم وزير

تعديل راأ�س املال / من null اإىل 150000
تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�سم جتاري من/ بلو في�سون لتجارة االجهزة الكهربائية والتربيد

BLUE VISION ELECTRICAL APPLANCES AND COOLING TRADING

 اإىل / بلو في�سون لتجارة االجهزة الكهربائية والتربيد - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
BLUE VISION ELECTRICAL APPLANCES AND COOLING TRADING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

االقت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة  االإعالن  هذا  على  اعرا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل اأربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غر م�سوؤولة عن اأي 

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

العدد 13692 بتاريخ 2022/11/8 

اإع����������لن
تعلن دائرة التنمية االإقت�سادية باأن / ال�سادة : مطعم وكافيه كولدرن

رخ�سة رقم:CN 1040845 قد تقدموا اإلينا بطلب:
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة احمد ال�سيد ابراهيم �سليمان %100

تعديل مدير / اإ�سافة احمد ال�سيد ابراهيم �سليمان
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف حمدان حممد �سعيد حماد املن�سورى

تعديل راأ�س املال / من null اإىل 150000
تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�سم جتاري من/ مطعم وكافيه كولدرن
THE CAULDRON CAFE & RESTAURANT

اإىل/ مطعم وكافيه كولدرن - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
THE CAULDRON CAFE & RESTAURAN - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C 

االقت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة  االإعالن  هذا  على  اعرا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل اأربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غر م�سوؤولة عن اأي 

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

العدد 13692 بتاريخ 2022/11/8 

اإع����������لن
تعلن دائرة التنمية االإقت�سادية باأن / ال�سادة : ور�سة ما�سر بي�س للنجارة

رخ�سة رقم:CN 4323043 قد تقدموا اإلينا بطلب:
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة �سالمات نور اال�سالم كازى %100

تعديل مدير / اإ�سافة �سالمات نور اال�سالم كازى
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف عفره �سعيد حممد احمد

تعديل راأ�س املال / من null اإىل 50000
تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�سم جتاري من/ ور�سة ما�سر بي�س للنجارة
MASTERPIECE CARPENTRY WORKSHOP

اإىل/ ور�سة ما�سر بي�س للنجارة - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
MASTER PIECE CARPENTRY WORKSHOP - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

االقت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة  االإعالن  هذا  على  اعرا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل اأربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غر م�سوؤولة عن اأي 

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

العدد 13692 بتاريخ 2022/11/8 

اإع����������لن
تعلن دائرة التنمية االإقت�سادية باأن / ال�سادة : مطعم برو�ستد و�ساورما الزين الدم�سقي

رخ�سة رقم:CN 4064184 قد تقدموا اإلينا بطلب:

تعديل مدير / اإ�سافة عروه احمد خر اجلباوى

تعديل وكيل خدمات / حذف على احمد طالب احمد الهمامى

تعديل راأ�س املال / من null اإىل 10000

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

تعديل اإ�سم جتاري من/ مطعم برو�ستد و�ساورما الزين الدم�سقي

BROASTED AND SHAWARMA AL ZAIN DAMASCENE RESTAURANT

اإىل / مطعم برو�ستد و�ساورما الزين الدم�سقي - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

BROASTED AND SHAWARMA AL ZAIN DAMASCENE RESTAURANT - SOLE PROPRIETORSHIP   L.L.C

االقت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة  االإعالن  هذا  على  اعرا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 

خالل اأربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غر م�سوؤولة عن اأي 

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

مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13692 بتاريخ 2022/11/8 

اإع����������لن
تعلن دائرة التنمية االإقت�سادية باأن / ال�سادة : �سما العوينات لل�سيانة واملقاوالت العامة

رخ�سة رقم:CN 1139901 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل مدير / اإ�سافة عبداجلليل عبداملطلب

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة عبداجلليل عبداملطلب %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف �سامل م�سلم ح�سن حممد الرا�سدى

تعديل راأ�س املال / من null اإىل 50000
تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�سم جتاري من/ �سما العوينات لل�سيانة واملقاوالت العامة
SAMA ALOWEINAT CONTRACTING & GENERAL MAINTENANCE

اإىل / �سما العوينات لل�سيانة العامة - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
SAMA ALOWEINAT GENERAL MAINTENANCE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C. 

�سعيد حارب  زايد   / بناية   106 رقم  يا�س غرب مكتب  بني  يا�س  بني  اأبوظبي  / من  تعديل عنوان 
 1601-RCS - RCS-1604885   4 غرب  يا�س  بني  يا�س  بني  اأبوظبي  اإىل  املن�سوري 

حارب �سعيد  زايد   1601-1604885
تعديل ن�ساط / حذف مقاوالت م�ساريع املبانى بانواعها  4100002

اأو اعرا�س على هذا االإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية خالل اأربعة  فعلى كل من له حق 
بعد  دعوى  اأو  حق  اأي  عن  م�سوؤولة  غر  الدائرة  فاإن  واإال  االإعالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوما  ع�سر 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13692 بتاريخ 2022/11/8 

اإع����������لن
تعلن دائرة التنمية االإقت�سادية باأن / ال�سادة : باملرا خلدمات رجال االأعمال واال�ست�سارات القانونية 

- �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م  رخ�سة رقم:CN 1053895 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حممد جمال م�سطفى عكيدى من مالك اإىل �سريك

 تعديل ن�سب ال�سركاء / حممد جمال م�سطفى عكيدى من 100 % اإىل %49
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة را�سد عبداهلل را�سد �سعيد الظاهرى %51

تعديل مدير / اإ�سافة را�سد عبداهلل را�سد �سعيد الظاهرى
تعديل �سكل قانوين / من �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م اإىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

ال�سخ�س  �سركة   - القانونية  واال�ست�سارات  االأعمال  رجال  باملرا خلدمات  اإ�سم جتاري من/  تعديل 
الواحد ذ م م

PALMIRA FOR BUSINESSMEN SERVICES AND LEGAL CONSULTATION - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

اإىل / باملرا خلدمات رجال االعمال و اال�ست�سارات القانونية ذ.م.م
PALMIRA FOR BUSINESSMEN SERVICES AND LEGAL CONSULTATION L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرا�س على هذا االإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية خالل يوم واحد 
من تاريخ ن�سر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غر م�سوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد انق�ساء هذه املدة 

حيث �ست�ستكمل االإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13692 بتاريخ 2022/11/8 

 اإعـــالن �شطب قيد
جراوندووتر  جيه  دبليو  ال�سادة/�سركة  باأن  االقت�ساد  وزارة  تعلن 
�سطب  بطلب  تقدمت  قد  املتحدة(  اململكه  )اجلن�سية:  ليمتد 
�س.ب:53758  )العنوان:  ابوظبي  اإمارة  يف  ال�سركة  فرع  قيد 
 - اأبوظبي   - العامري  حممد  حمد  بناية   - اال�ستقالل  �سارع   -
ال�سركات  �سجل  يف   )2874( رقم  حتت  واملقيدة  �س.ب:53758( 
رقم  االحتادي  القانون  الحكام  وتنفيذا  الوزارة.  يف  االجنبية 
القرار  و  وتعديالتة  التجارية  ال�سركات  �ساأن  يف   2015 ل�سنة   )2(
اجراءات  دليل  اعتماد  �ساأن  يف  2010م  ل�سنة   )377( رقم  الوزاري 
واملناطق  باخلارج  املوؤ�س�سة  املن�ساآت  ومكاتب  لفروع  الرخي�س 
االعرا�س  يف  احلق  ا�سحاب  ال�سادة  من  يرجى   . بالدولة  احلرة 
ان يتقدموا باعرا�سهم اىل الوزارة يف ميعاد ال يتجاوز �سهر من 
اإدارة الت�سجيل  تاريخ الن�سر على العنوان التايل: وزارة االقت�ساد 

التجاري �س.ب:)901( - ابوظبي.
 ادارة الت�شجيل التجاري

االمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

العدد 13692 بتاريخ 2022/11/8 

اإع����������لن
تعلن دائرة التنمية االإقت�سادية باأن / ال�سادة : امل�ساريع العامة الجهزة االمن وال�سالمة - جيكو ذ م م  

رخ�سة رقم:CN 1189797 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة جمموعة البطحاء الهند�سية ذ م م

albatha engineering group llc

تعديل مدير / اإ�سافة ال�سيخ �سامل بن حممد بن �سلطان القا�سمى
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف اوتاد لال�ستثمار ذ م م -

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف �سركة البطحاء للتجارة وال�سناعة ذ م م 
تعديل راأ�س املال / من null اإىل 500000

تعديل �سكل قانوين / من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�سم جتاري من/ امل�ساريع العامة الجهزة االمن وال�سالمة - جيكو ذ م م

GENERAL ENTERPRISES SAFETY & SECURITY EQUIPMENT - GECO LLC

اإىل/ امل�ساريع العامة الجهزة االمن وال�سالمة - جيكو - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
GENERAL ENTERPRISES SAFETY & SECURITY EQUIPMENT - GECO - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرا�س على هذا االإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية خالل يوم واحد 
من تاريخ ن�سر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غر م�سوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد انق�ساء هذه املدة 

حيث �ست�ستكمل االإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13692 بتاريخ 2022/11/8 
اإنذار عديل بالن�شر

رقم 2022/1/357384
املن�����ذر : بنك دبي اال�سالمي ) �س م ع (

املنذر اليه : بالل حممد نا�سر -  ) جمهول حمل االقامة (  
�سيغة االعالن بالن�سر 

) ينذر املنذر املنذر اليه باالتي :
اوال – �سداد مبلغ املديونية والبالغ قيمته 89226 درهم يف خالل املواعيد القانونية

ثانيا -  اإذا مل يقم املنذر اليه ب�سداد املبلغ �سوف يقوم املنذر باللجوء اىل املحكمة املخت�سة لالذن 
ببيع ال�سيارة املرهونة ل�سالح بنك دبى اال�سالمى

 – دبي  S– اإمارة  – كود  خ�سو�سي   -   61709 رقم  – لوحة     70 اك�س  كيو  " انفينتي 
قيمته  والبالغ  اليه  املنذر  علي  امل�ستحق  للدين  وفاء    2016 ال�سنع  –  موديل  ا�سود  اللون 
89226 درهم ، مع اإخالء طرف البنك املخطر من اأي م�سوؤولية جتاه اأية ممتلكات �سخ�سية 

قد تكون موجودة داخل ال�سيارة املرهونة .
الكاتب العدل 

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197 العدد 13692 بتاريخ 2022/11/8 
اإنذار عديل بالن�شر

رقم 2022/1/357368
املن�����ذر : بنك دبي اال�سالمي ) �س م ع (

املنذر اليه : عادل ح�سني كوماىل ح�سني   - ) جمهول حمل االقامة (  
�سيغة االعالن بالن�سر 

) ينذر املنذر املنذر اليه باالتي : اوال – �سداد مبلغ املديونية والبالغ قيمته 56979 درهم يف 
خالل املواعيد القانونية - ثانيا -  اإذا مل يقم املنذر اليه ب�سداد املبلغ �سوف يقوم املنذر باللجوء 
هيونداي   " اال�سالمى  دبى  بنك  ل�سالح  املرهونة  ال�سيارة  ببيع  لالذن  املخت�سة  املحكمة  اىل 
ابي�س  – اللون  دبي  Q– اإمارة  – كود  87404  - خ�سو�سي  – لوحة رقم  �سانتافيي      
–  موديل ال�سنع 2015   وفاء للدين امل�ستحق علي املنذر اليه والبالغ قيمته 56979  درهم 
، مع اإخالء طرف البنك املخطر من اأي م�سوؤولية جتاه اأية ممتلكات �سخ�سية قد تكون موجودة 

داخل ال�سيارة املرهونة .
الكاتب العدل 

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197 العدد 13692 بتاريخ 2022/11/8 
اإنذار عديل بالن�شر

رقم 2022/1/357373
املن�����ذر : بنك دبي اال�سالمي ) �س م ع (

املنذر اليه : ميدون كري�سنا رادهاكري�سنان - ) جمهول حمل االقامة (  
�سيغة االعالن بالن�سر 

) ينذر املنذر املنذر اليه باالتي : اوال – �سداد مبلغ املديونية والبالغ قيمته26630.73 درهم 
املنذر  يقوم  �سوف  املبلغ  ب�سداد  اليه  املنذر  يقم  مل  اإذا    - ثانيا   - القانونية  املواعيد  خالل  يف 
باللجوء اىل املحكمة املخت�سة لالذن ببيع ال�سيارة املرهونة ل�سالح بنك دبى اال�سالمى " ني�سان 
�سنرا   – لوحة رقم 41040  - خ�سو�سي – كود D– اإمارة دبي – اللون ف�سي –  موديل 
ال�سنع 2016   وفاء للدين امل�ستحق علي املنذر اليه والبالغ قيمته 26630.73  درهم ، مع 
تكون موجودة  قد  �سخ�سية  اأية ممتلكات  م�سوؤولية جتاه  اأي  املخطر من  البنك  اإخالء طرف 

داخل ال�سيارة املرهونة .
الكاتب العدل  

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197
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اأوكرانيا ت�ستعد  اأن  اأعلن الرئي�س االأوك��راين فولودمير زيلين�سكي 
رئي�س  حث  اأن  بعد  التحتية،  بنيتها  على  جديدة  رو�سية  لهجمات 
خطط  باإعداد  �سيناريو  الأ�سواأ  اال�ستعداد  على  ال�سكان  كييف  بلدية 
يا�سنو  ل�سركة  التنفيذي  ال��رئ��ي�����س  وق���ال  امل��دي��ن��ة.  مل��غ��ادرة  ط��ارئ��ة 
للطاقة، �سرغي كوفالينكو، يف �سفحته على في�س بوك، اإن البالد 

تواجه عجزا ب� %32 يف اإمدادات الكهرباء املتوقعة اأم�س االثنني.
الكهرباء،  اإم���دادات  انقطاع  من  الوطنية  الطاقة  �سلطات  وح��ذرت 
اإىل اح��ت��م��ال و���س��ع امل��زي��د م��ن ال��ق��ي��ود يف العا�سمة  واأ���س��ارت اأي�����س��اً 

واملنطقة املحيطة بها باالإ�سافة اإىل 6 مناطق اأخرى يف البالد.
رئي�س  كليت�سكو  لفيتايل  ت�سريحات  اأعقاب  يف  التحذيرات  وج��اءت 
مبا  �سيء”  ك��ل  يف  “التفكر  على  ال�سكان  فيها  ح��ث  كييف  بلدية 
الكهرباء  اإم���دادات  العا�سمة  تفقد  االأ���س��واأ حيث  ال�سيناريو  ذلك  يف 
كانت  “اإذا  االأ���س��ب��وع:  مطلع  يف  تلفزيوين  حديث  يف  وق��ال  وامل��ي��اه. 
لديك عائلة كبرة اأو اأ�سدقاء خارج كييف، حيث يوجد م�سدر مياه 
م�ستقل، وموقد، وتدفئة..رجاء النظر يف اإمكانية البقاء هناك لفرة 
معينة من الوقت«. وقال زيلين�سكي يف خطابه الليلي عرب االت�سال 
املرئي اإن اأكرث من 4.5 ماليني م�ستهلك باتوا دون كهرباء بالفعل. 
وو�سائلها  قواتها  تركز  االإرهابية  الدولة  اأن  اأي�ساً  “ندرك  واأ�ساف 
وقبل  اأواًل  التحتية.  بنيتنا  على  ال�ساملة  الهجمات  تكرار  الحتمال 
كل �سيء، الطاقة، لهذا كانت رو�سيا يف حاجة اإىل �سواريخ اإيرانية. 

نحن ن�ستعد للرد«.

طائرتهم  حتّطم  جراء  الفنزويلي  اجلي�س  من  عنا�سر  خم�سة  ُقتل 
اأثناء مهّمة تدريب، وفق ما اأفادت ال�سلطات.

اإن  ال��دف��اع اجل���رنال ف��الدمي��ر بادرينو لوبيث يف بيان  وق��ال وزي��ر 
بعد  على  ا”  اأر�سً “�سقطت  بي”،  “�سي-208  ط��راز  من  الطائرة 
يف  اجل��وي��ة،  باييث  اأنتونيو  خو�سيه  ق��اع��دة  م��ن  كيلومرات  ثالثة 

والية اأمازونا�س اجلنوبية الفنزويلية«.
البحث متوا�سلة  اأربع جثث وعمليات  انُت�سلت  االآن،  “حتى  واأ�ساف 
نيكوال�س مادورو  الفنزويلي  الرئي�س  واأمر  للعثور على اخلام�سة«. 
كل  و”تقدمي  للحادث”  املحتملة  االأ�سباب  لتحديد  “حتقيق  بفتح 

الدعم الالزم الأقارب الفقداء«.
وغّرد حاكم والية اأمازونا�س ميغيل رودريغيث قائاًل اإن واليته “يف 

حداد. احلزن يغمرنا” م�سيًفا “لالأ�سف، لي�س هناك اأي ناٍج«.
وق����ال اإن ال��ط��ائ��رة ت��اب��ع��ة ل��ل��م��ج��م��وع��ة ال��ت��ا���س��ع��ة م���ن ���س��الح اجلّو 
البوليفاري التي تقّدم امل�ساعدة لل�سكان االأ�سليني يف منطقة الغابات 

الكثيفة بالوالية.
 
 

بني  تعلن  مل  حمادثات  جورنال”  �سريت  “وول  �سحيفة  ك�سفت   
م�ست�سار االأمن القومي االأمريكي جيك �سوليفان، وكبار امل�سوؤولني 
اأو  اأوكرانيا،  امتداد احل��رب يف  اأم��ل احلد من خماطر  الرو�س على 

ت�سعيدها اإىل �سراع نووي.
ونقلت ال�سحيفة عن م�سوؤولني اأمريكيني وحلفاء اأن �سوليفان، كبر 
م�ساعدي الرئي�س جو بايدن ل�سوؤون االأمن القومي، حتادث �سراً يف 
جمل�س  �سكرتر  باترو�سيف  نيكوالي  نظره  م��ع  املا�سية  االأ�سهر 

االأمن الرو�سي ويوري اأو�ساكوف م�ساعد الرئي�س الرو�سي.
ورف�س البيت االأبي�س التعليق على التقرير.

اتهم  ال���ذي  ال��وق��ت  يف  عنها  االأن���ب���اء  وردت  ال��ت��ي  امل��ح��ادث��ات  ودارت 
كييف  اتهام  اآخ��ره��ا  ال��ن��ووي،  اخلطاب  بتكثيف  مو�سكو  الغرب  فيه 

بالتخطيط ال�ستخدام “قنبلة قذرة«.
“الثابت  وا�سنطن  واأكد بدعم  اإىل كييف اجلمعة،  �سوليفان  و�سافر 

والقوي” الأوكرانيا. 

عوا�شم

كييف

كراكا�ص

وا�صنطن

اآمال كبرية للم�ستوطنني االإ�سرائيليني بعد فوز نتنياهو 

هل حترك الو�ساطة االإفريقية املياه الراكدة يف امل�سهد الليبي؟

حياة »ماأ�ساوية« تالحق اأطفال خميم الهول يف �سوريا 
•• بريوت-اأ ف ب

حذرت منظمة اأطباء بال حدود  اأم�س االثنني من حياة “ماأ�ساوية” يعي�سها اأطفال خميم 
الهول يف �سمال �سرق �سوريا جراء نق�س اخلدمات والرعاية ال�سحية وازدياد العنف. ودعت 
املنظمة التحالف الدويل بقيادة وا�سنطن والدول التي ُيحتجز مواطنوها يف املخيم، الذي 
“يف وقت مل يتم احراز تقدم كاف  تديره االإدارة الذاتية الكردية، اإىل ايجاد حلول بديلة 
معاناة �سكان املخيم، و64 يف  “بني نارين”  املنظمة، يف تقرير بعنوان  الإغالقه«. ووثقت 
املئة منهم اأطفال. وقال مدير العمليات يف املنظمة مارتن فلوك�سرا “راأينا و�سمعنا الكثر 
ال�سحية  الرعاية  تلقيهم  يف  التاأخر  ج��راء  ميوتون  اأطفال  ح��ول  املاأ�ساوية  الق�س�س  من 
اأن  دون  من  عاماً،   11 بلوغهم  مبجرد  اأمهاتهم  عن  بالقوة  يفرقون  وفتيان  ال�سرورية، 
من  ن�سفهم  نحو  �سخ�س،  األ��ف   50 من  اأك��رث  الهول  خميم  وي���وؤوي  �سيئاً«.  عنهم  ُيعرف 
وال  بهم.  خا�س  ق�سم  يف  يقبعون  دول��ة   60 نحو  من  اأجنبياً  األ��ف   11 وبينهم  العراقيني 

يتمتع �سكان املخيم بحرية احلركة وخ�سو�ساً القاطنون يف الق�سم اخلا�س باالأجانب.

عون يف بداية االأ�سبوع من دون اختيار خلف له، وذلك 
اقت�سادية  اأزم��ة  البلد من  ال��ذي يعاين فيه  الوقت  يف 

منذ اأكرث من ثالث �سنوات.
وبوجود حكومة انتقالية تدير �سوؤون البالد يف الوقت 
الالزمة  االإ���س��الح��ات  ���س��ّن  املمكن  م��ن  لي�س  احل���ايل، 
ل��ل��ح�����س��ول ع��ل��ى م��ل��ي��ارات ال������دوالرات م��ن املقر�سني 
حالة  م��ن  االق��ت�����س��اد  اإن��ق��اذ  يف  للم�ساعدة  ال��دول��ي��ني 

االنهيار التي بداأت منذ اأواخر العام 2019.
اختيار  الربملان على  اللبنانيون يف  امل�سّرعون  وي�سّوت 
ت�سويت  ج��والت  اأرب��ع  الربملان عقد  اأّن  الرئي�س. غر 
منذ �سبتمرب -اأيلول، من دون اأن يتمّكن اأّي مر�ّسح من 

•• بريوت-اأ ف ب

دع���ا ال��ب��اب��ا ف��رن�����س��ي�����س ال�����س��ي��ا���س��ي��ني ال��ل��ب��ن��ان��ي��ني اإىل 
اإىل  وال��ت��و���س��ل  ال�سخ�سية”  م�ساحلهم  “تنحية... 
اأزم��ة وحيث ال  اتفاق مللء فراغ ال�سلطة يف بلد يعي�س 

يوجد رئي�س حالياً.
وقال البابا يف موؤمتر �سحفي خالل عودته من رحلته 
اإىل البحرين “اأدعو ال�سيا�سيني اللبنانيني اإىل تنحية 
اإىل البلد والتو�سل  م�ساحلهم ال�سخ�سية، وااللتفات 

اإىل اتفاق«.
واأ�سبح لبنان من دون رئي�س بعد انتهاء والية مي�سال 

احل�سول على العدد الكايف من االأ�سوات خلالفة عون. 
وقال فرن�سي�س “ال اأريد اأن اأقول +اأنقذوا+ لبنان، الأننا 
ادعموا  اأرج��وك��م:  “ولكن  واأ���س��اف  منقذين”.  ل�سنا 
لبنان، �ساعدوه كي يخرج من هذا الو�سع ال�سيء. دعوا 

لبنان ي�ستعيد عظمته«.
اأ�سواأ  م��ن  واح����دة  ���س��ن��وات  ث���الث  م��ن��ذ  ل��ب��ن��ان  وي�سهد 
للبنك  وفقاً  التاريخ احلديث  االقت�سادية يف  االأزم��ات 

الدويل.
ومنذ العام 2019، خ�سرت اللرة اللبنانية اأكرث من 
%95 من قيمتها مقابل الدوالر يف ال�سوق ال�سوداء، 

بينما ارتفعت معّدالت الفقر لتطال معظم ال�سكان.

البابا يدعو ال�سيا�سيني اللبنانيني اإىل »تنحية« م�ساحلهم ال�سخ�سية

•• ال�شفة الغربية-رويرتز

ال�سفة  ت��ل��ة ���س��خ��ري��ة يف  ق��م��ة  ع��ل��ى 
ا�ستك�سف  امل����ح����ت����ل����ة،  ال����غ����رب����ي����ة 
تغمرهم  اإ�سرائيليون،  م�ستوطنون 

ال�����س��ع��ادة ب��االن��ت�����س��ار االن��ت��خ��اب��ي امل����دوي ال���ذي حققه 
بحثا  الفل�سطينية،  القرى  فيها  تنت�سر  اأر�سا  اليمني، 

عن مواقع جديدة ال�ستيطانها.
الثاين  ت�سرين  نوفمرب  من  االأول  يف  االق���راع  و�سهد 
اال�ستيطاين  ال��دي��ن��ي��ة(  )ال�����س��ه��ي��ون��ي��ة  ح���زب  ���س��ع��ود 
الربملان، مما جعله  الثالث يف  املركز  ليحتل  املتطرف، 
لبنيامني  املرتقب  االئ��ت��الف  يف  حمتمال  قويا  �سريكا 
نتنياهو. وبداأت املفاو�سات اأم�س االأحد، ومن املمكن اأن 

ت�ستغرق اأ�سابيع.
اأنف�سهم  يعتربون  الذين  للم�ستوطنني  بالن�سبة  ولكن 
روادا يف ا�ستعادة االأر�س التي وعدهم بها الرب، هناك 
ويف  ميزانيات  على  احل�سول  يف  بالفعل  ك��ب��رة  اآم���ال 
ازدهار  على  للحفاظ  التحتية  البنية  وت�سييد  البناء 

م�ستوطناتهم.
وقالت دانييال فاي�س، وهي م�ستوطنة خم�سرمة قادت 
�سخمة...  “توقعاتنا  ال�سغرة  اال�ستك�سافية  املهمة 
هذه احلكومة اأف�سل لليهود منها للعرب. هذا هو اأهم 

�سيء«.
وقالت  ث��ورة.  باأنها  االنتخابات  نتائج  فاي�س  وو�سفت 
ن�سر...  ه���ذا  ا���س��ت��ي��ط��ان��ي��ة،  حل��رك��ة  ق��ائ��دة  “ب�سفتي 
لي�س لدي �سك يف اأنه �سيكون هناك ت�سريع يف تطوير 

امل�ستوطنات«.
وتعترب معظم القوى العاملية امل�ستوطنات التي اأقيمت 
يف االأرا�����س����ي ال��ت��ي اح��ت��ل��ت��ه��ا اإ���س��رائ��ي��ل يف ح���رب �سنة 
1967 غر قانونية مبوجب القانون الدويل، وكذلك 
تعترب تو�سعها عقبة اأمام ال�سالم نظرا الأنه يحدث على 
اإقامة  يف  الفل�سطينيون  ي��اأم��ل  التي  االأرا���س��ي  ح�ساب 

دولتهم امل�ستقبلية عليها.
وم���ع ت��وق��ف حم��ادث��ات ال�����س��الم، ال��ت��ي ت��ه��دف الإقامة 
والقد�س  غ��زة  وقطاع  الغربية  ال�سفة  يف  الدولة  ه��ذه 

•• عوا�شم-وكاالت

ك��ّث��ف االحت���اد االإف��ري��ق��ي م��ن حت��رك��ات��ه للتو�سط بني 
ل�سنوات، مدفوعا  بعيدا  بعدما ظل  الليبيني،  الفرقاء 
القارة،  داخ��ل  النزاعات  حل  يف  اخل��ربات  من  بالعديد 
هذه  اإىل  املتحدة  ل��الأمم  مبعوث  لوجود  نظرا  واأي�سا 
اإف��ري��ق��ي��ة جنوب  دول���ة  االأوىل م��ن  ال��ب��الد ج��اء للمرة 
ال�سحراء. خالل جوالته االأخرة يف املدن الليبية، ركز 
جاكو�سو،  كلود  ج��ان  برازافيل  الكونغو  خارجية  وزي��ر 
الد�ستوري  امل�سار  “تعزيز  اأول��ه��ا  حم���اور،  ثالثة  على 
عرب دعم مفاو�سات رئا�ستي جمل�سي النواب والدولة، 
منا�سب  مناخ  لتهيئة  الوطنية  امل�ساحلة  جهود  ودع��م 
االأطراف  كل  التزام  على  اأي�سا  والتاأكيد  لالنتخابات، 
ب��ات��ف��اق وق���ف اإط�����الق ال���ن���ار م���ع حم���اول���ة ت��ف��ع��ي��ل كل 

بنوده«.

لقاءات مكثفة
امل�ستوى  رفيعة  اللجنة  رئي�س  ممثل  وه��و  جاكو�سو، 
اأج��ل ليبيا، حر�س على لقاء  االإف��ري��ق��ي م��ن  ل��الحت��اد 
ورئي�س  ح��ف��ر،  خليفة  امل�سر  للجي�س  ال��ع��ام  ال��ق��ائ��د 
جمل�س النواب امل�ست�سار عقيلة �سالح، ورئي�س احلكومة 
املكلف فتحي با�ساغا، كما �سبق اأن التقى خالل ال�سهور 
املا�سية رئي�س املجل�س الرئا�سي حممد املنفي، ورئي�س 
ال��ل��والي��ة ع��ب��د احل��م��ي��د الدبيبة  امل��ن��ت��ه��ي��ة  احل��ك��وم��ة 

وغرهم. 
اأجل  من  جهوده  تعزيز  اإىل  االإفريقي  االحت��اد  ي�سعى 
االأهمية  باعتبار  ال�سلمية،  ال�سيا�سية  الت�سوية  دع��م 
بني  ال��و���س��ل  حلقة  تعد  ال��ت��ي  لليبيا،  اال�سراتيجية 

تنت�سر الفتات حزب ال�سهيونية الدينية االنتخابية يف 
ال�سوارع “اأ�سعر باإثارة بالغة لعودتي اإىل نف�س االأماكن 

التي عا�س فيها اأجدادي«.
واأ�ساف جوردون “اإنه وطننا ال�سرعي الذي ورثناه عن 

اأجدادنا”.
اإ�سرائيل تب�سط �سيادتها على   وعرب عن اأمله يف روؤية 

املنطقة، فيما �سيكون �سما فعليا لالأرا�سي.
واأكرث من 450 األف �سخ�س، ميثلون اأقل من خم�سة 
اليهود  امل�ستوطنني  اإ�سرائيل، هم من  �سكان  باملئة من 
يف ال�سفة الغربية، التي يقطنها حوايل ثالثة ماليني 

فل�سطيني ميار�سون حكما ذاتيا حمدودا هناك.
وميثل امل�ستوطنون الذين مت دفعهم بدوافع اأيديولوجية 
اإىل اجليوب االأ�سغر حجما، يف عمق املنطقة، اأقلية بني 

ال�سرقية منذ عام 2014، ومع عدم وجود اأي موؤ�سر 
على اإحيائها، فاإن حكومة نتنياهو املنتظرة تزيد ال�سعور 

بالت�ساوؤم املوجود بالفعل على اجلانب الفل�سطيني.
وقال وا�سل اأبو يو�سف، ع�سو اللجنة التنفيذية ملنظمة 
�سيكون  “بالتاأكيد  ل��روي��رز  الفل�سطينية،  التحرير 
اأي  واإغ��الق  اال�ستيطانية  الن�ساطات  يف  ت�سعيد  هناك 

اأفق اأمام اأي عملية �سيا�سة«.

نتانياهو
وت�ست�سهد  امل�ستوطنات  �سرعية  ع��دم  اإ���س��رائ��ي��ل  تنفي 
التي  ال��غ��رب��ي��ة،  بال�سفة  وت��اري��خ��ي��ة  ت��ورات��ي��ة  ب��رواب��ط 

ت�سميها با�سمها التوراتي )يهودا وال�سامرة(.
اإي���ل، حيث  ب���اروخ ج���وردون م��ن م�ستوطنة بيت  وق���ال 

باالأكمل،  وال�����س��ح��راء  ال�ساحل  ودول  املتو�سط،  غ��رب 
بح�سب الفار�سي.

و�سدد على اأن عدم اال�ستقرار ال�سيا�سي واالأمني وجمود 
االحتاد  دف��ع  املوؤ�س�سي  واالنق�سام  التفاو�س  م�سارات 

االإفريقي اإىل تعزيز حتركاته.
وحول دفع االحتاد االإفريقي نحو حتقيق امل�ساحلة يف 
ليبيا، اأكد الفار�سي �سعوبة املهمة الأن االأمر يحتاج اإىل 

القارة واأوروبا، كما اأن ا�ستقرار ليبيا ي�سهم يف ا�ستقرار 
دول اجلوار مثل ال�سودان وت�ساد والنيجر، ح�سب اأ�ستاذ 

العلوم ال�سيا�سية الليبي الدكتور يو�سف الفار�سي.

تهديدات اأمنية
ت��ت��ع��ر���س اإف��ري��ق��ي��ا ل��ت��ه��دي��دات اأم��ن��ي��ة خ��ط��رة جراء 
التطورات يف ليبيا، حيث اإن االأو�ساع بها مت�س منطقة 

ال�سكان امل�ستوطنني. لكنهم مع ذلك 
نتنياهو  �سيا�سية قوية يف ح��زب  ق��وة 

)ليكود(.
الدينية، حيث  اإي��ل  بيت  ويف مدر�سة 
للتنمية،  م���دي���را  ج�������وردون  ي��ع��م��ل 
االنتخابات،  ليلة  والرق�س  الغناء  يف  الطالب  انطلق 

عندما ظهرت النتائج.
وذه����ب ح����وايل 80 ب��امل��ئ��ة م��ن اأ����س���وات ب��ي��ت اإي����ل اإىل 
جلنة  ب��ي��ان��ات  اأظ��ه��رت  ح�سبما  ال��دي��ن��ي��ة،  ال�سهيونية 
حلزب  باملئة  ع�سرة  وح��وايل  الكني�ست،  يف  االنتخابات 

ليكود.
وحتالف نتنياهو، الذي اأ�سبح يف طريقه لوالية �ساد�سة 
ال�سهيونية  م��ع  ق��ي��ا���س��ي،  ع���دد  وه���و  ل���ل���وزراء  كرئي�س 
وعد  وه��و  امل�ستوطنات،  �سم  اإىل  يدعو  ال��ذي  الدينية 
عنه  يتخلى  اأن  ق��ب��ل   2020 ع���ام  يف  نتنياهو  قطعه 

مقابل تطبيع العالقات مع االإمارات.
لي�سمل  وجيزة  ف��رة  بعد  التطبيع  اتفاق  متديد  ومت 
االأمريكي  الرئي�س  بو�ساطة  اإب��رام��ه  بعد  ال��ب��ح��ري��ن، 
حكومة  اأن  اإدارت���ه  راأت  بعدما  ترامب،  دونالد  ال�سابق 
 ،2019 اإىل   2015 م��ن  القوية،  اليمينية  نتنياهو 

تزيد اال�ستثمار يف تطوير امل�ستوطنات.
�سد  موقفها  يف  ت�سددا  االأك���رث  ب��اي��دن،  اإدارة  ظ��ل  ويف 
امل�ستوطنات، �سيتعني على نتنياهو موازنة االأمور بدقة 

بني ائتالفه النا�سئ والبيت االأبي�س.
اإيجال  وق��ال  باالنزعاج.  ي�سعرون  ال  امل�ستوطنني  لكن 
الرئي�سية  للمنظمة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����س  دمل��ون��������������ي، 
نتنياهو  يكثف  اأن  يتوقع  اإن��ه  للم�ستوطنني،  اجلامعة 
بقمع  ي��ق��وم  بينما  بامل�س�����توطنات  التطوي������ر  اأع��م��ال 
ت�ساريح  ب���دون  تتم  ال��ت��ي  الفل�سطينية  البناء  اأع��م��ال 

اإ�سرائيلية.
وو�سف دملوين نتنياهو باأنه رجل دولة ذكي وقادر على 
حل اأي خالف دبلوما�سي حول هذا املو�سوع، م�سيفا اأن 

ال�سم م�ساألة وقت فقط.
وقال “اإذا مل يحدث ذلك يف القريب العاجل، ف�سيحدث 

خالل 10 اأو 15 عاما. ل�سنا يف عجلة من اأمرنا«. 

تفاو�س وحل م�سكالت املهجرين، وهو مو�سوع يحتاج 
اإىل فرة طويلة، م�سددا على اأن االأف�سل هو الركيز 
على اعتماد قاعدة د�ستورية من اأجل اإجراء االنتخابات 

العامة.

 ملف الهجرة
تاأخر االإجراءات االإفريقية الهادفة حلل االأزمة الليبية 
املتحدة  االأوروب����ي واالأمم  ج��اء يف ظ��ل ت�سدر االحت���اد 
للم�سهد، رغم اأنها كانت من املفر�س اأن تكون اأولوية 
في�سل  ال�سيا�سي  املحلل  ي�سر  كما  االإفريقي  لالحتاد 

باكر.
لكن االحت��اد االإفريقي االآن يريد ت��دارك املوقف؛ الأن 
القارة هي االأكرث ت�سررا من تدهور االأو�ساع يف ليبيا، 
�سواء على امل�ستوى االأمني اأو ال�سيا�سي، وكان اأثر هذا 
التدهور مدمر، كما يرى باكر. واأ�سار اإىل اأن االحتاد 
كون  ال�سرعية،  غر  بالهجرة  املتعلق  امللف  على  يركز 
ليبيا بوابة اإفريقيا اإىل اأوروبا، ودولة عبور الأ�سخا�س 

من جميع اجلن�سيات االإفريقية.

خطوات حا�سمة
دع���ا ج��اك��و���س��و، خ���الل ل��ق��ائ��ه رئ��ي�����س جم��ل�����س النواب 
حا�سمة”  “خطوات  قطع  اإىل  �سالح،  عقيلة  امل�ست�سار 
اأن يتخذ االحت��اد االإفريقي  الليبية، على  حلل االأزم��ة 
وطلب  ليبيا.  يف  االأجنبية  التدخالت  �سد  “موقفا” 
ال��وزي��ر ال��ك��ون��غ��ويل دع���م رئ��ي�����س ال��ربمل��ان للم�ساحلة 
الوطنية وم�سار االحتاد االإفريقي، مو�سحا اأنه ا�ستمع 
“العديد من االأفكار والن�سائح  اإىل  اللقاء معه  خالل 

القيمة«.

جدل اخلدمة االإلزامية يحتد بالعراق.. هل هي �سرورة وطنية؟
•• بغداد-وكاالت

العراقي  ال����ن����واب  جم��ل�����س  اأرج�������اأ 
قانون  مل�������س���روع  االأوىل  ال����ق����راءة 
اجلل�سة  اإىل  العلم”  “خدمة 
املقبلة، الثالثاء، بعد اأن كان مقررا 
االأح����د، و�سط  ذل��ك خ��الل جل�سة 
ت�ساعد النقا�س حول هذا القانون 
امل��ث��ر ل��ل��ج��دل داخ����ل اأروق���ت���ه ويف 

االأو�ساط ال�سعبية وال�سيا�سية.
ن�����س م�����س��روع ال��ق��ان��ون ط���رح اأول 
خ���الل   2021 ال�����ع�����ام  يف  م������رة 
برئا�سة  ال�سابقة  احلكومة  والي��ة 
م�سطفى الكاظمي، ولي�س وا�سحا 
قانون  م�����س��روع  ك����ان  اإذا  م���ا  ب��ع��د 
يحظى  ����س���وف  العلم”  “خدمة 

بتاأييد غالبية النواب احلاليني.

تفا�سيل 
م�سروع القانون

اأع�����س��اء يف جل��ن��ة ال��دف��اع واالأم���ن 
النيابية، اأكدوا اأن “ت�سريع قانون 
اخل�����دم�����ة االإل�����زام�����ي�����ة �����س����روري 

باالإرهاب  تتعلق  خم��اط��ر  ل��وج��ود 
يف البالد«.

يرغم  “القانون  اأن  م�����س��ي��ف��ني 
يف ح��ال اإق�����راره، ك��ل ع��راق��ي �ساب 
يراوح عمره بني 18 و35 عاما، 
على اأن يلتحق بالتجنيد االإلزامي 
ملدة اأق�ساها 18 �سهرا، واأدناها 3 
العلمي  التح�سيل  بح�سب  اأ�سهر، 

لل�سخ�س املعني«.
ق����ان����ون خدمة  م�������س���روع  ت��ط��ب��ي��ق 
�سيتم  االإل��زام��ي(  )التجنيد  العلم 
ون�سره  ت�سريعه  م��ن  �سنتني  بعد 
ب����ج����ري����دة ال����وق����ائ����ع ال���ع���راق���ي���ة، 
هذا  وف���ق  امل��ج��ن��دون  و�سيتقا�سى 
�سهرية تراوح ما  رواتب  القانون 
دينار  األ���ف   700 اإىل   600 ب��ني 
عراقي اأي ما يعادل ما بني 410 

اإىل 475 دوالرا اأمركيا.

ع�سكرة املجتمع
تاأهيل  االأب��دى  اأن  منتقدون يرون 
ومهنيا  علميا  العراقيني  ال�سباب 
االإلزامي  التجنيد  تطبيق  ولي�س 

ب��ح��ق��ه��م، ب���دع���وى احل���ر����س على 
انتمائهم  وتعزيز  قدراتهم  تنمية 
ال����وط����ن����ي، حم����ذري����ن م����ن خطر 
وتعزيز  املجتمع  لع�سكرة  ال��ع��ودة 

النزعة الع�سكرية.
القانون،  يرى مدافعون عن  فيما 
الكثر  يف  ب��ه  م��ع��م��ول  تقليد  اأن����ه 
من دول العامل، وهو حاجة ملحة 
ل��ل��ع��راق يف ظ���ل م���ا ي��واج��ه��ه من 
و�سيا�سية ج�سيمة،  اأمنية  حتديات 
االإرهابية  التنظيمات  كتهديدات 
اأن  اإىل  م�����س��ري��ن  داع���������س،  م��ث��ل 
تطبيقها،  ح���ال  يف  ال��ع��ل��م  خ��دم��ة 
ال�سالح  ظ��اه��رة  ملعاجلة  تقود  ق��د 

املنفلت يف يد امليلي�سيات بالبالد.

تعزيز النتماء الوطني
يقول الباحث ال�سيا�سي وامل�ست�سار 
حممد  ال������ع������راق������ي  ال������ق������ان������وين 
موقع  م��ع  ح��دي��ث  يف  ال�سامرائي، 
�سكاي نيوز عربية: “قانون خدمة 
العلم هو من اأهم القوانني امللحة 
ت�سريعه  مت  اإن  وال�����ذي  ل��ل��ع��راق، 

يف ه���ذه ال������دورة ال��ربمل��ان��ي��ة  فهو 
�سيح�سب ملجل�س النواب واحلكومة، 
حيث يعد قانون اخلدمة الع�سكرية 
لتعزيز  م��ه��م��ا  ع��ام��ال  االإل���زام���ي���ة 
اأوا�سر  وتقوية  الوطني  االنتماء 
تعر�س  ال���ذي  ال��ع��راق��ي،  املجتمع 
بفعل  ج��دا  كبرة  وخ�سات  لهزات 
والتجاذبات  االأم���ن���ي���ة  االأح�������داث 
ال�سيا�سية طيلة العقدين املا�سيني، 
وتركيز االأحزاب املتنفذة واحلاكمة 
اهتمامها على كعكة ال�سلطة، على 
ح�ساب تع�سيد الدولة مبوؤ�س�ساتها 

الع�سكرية منها واملدنية«.
فت�سريع  “وهكذا  واأ��������س�������اف: 
ق��ان��ون خ��دم��ة ال��ع��ل��م ���س��ي��ع��زز من 
موؤ�س�ساتها  وتنظيم  ال��دول��ة  ق��وة 
الع�سكرية، وهو بالتاأكيد ال يندرج 
كما  املجتمع  ع�سكرة  �سياق  �سمن 
كوننا  ع��ل��ي��ه،  امل��ع��ر���س��ني  ي���ق���ول 
يجند  وا�سح  قانوين  تنظيم  اأم��ام 
�سخ�سياتهم  وي�����س��ق��ل  ال�����س��ب��اب 
لديهم،  ال��وط��ن��ي��ة  ال�����روح  وي���ع���زز 
وهو جتنيد موؤقت ولفرات زمنية 

التح�سيل  وب��ح�����س��ب  حم��������دودة، 
امل�سمولني  ل���ل�������س���ب���اب  ال���ع���ل���م���ي 

باأحكامه«.
تكون  املجتمع  فع�سكرة  »وبالعك�س 
والكيانات  املجاميع  انت�سار  ع��رب 
امل�����س��ل��ح��ة ال��ت��ي ت��ع��م��ل خ����ارج اطار 
الدولة،  �سلطة  وخ����ارج  ال��ق��ان��ون 
ول��ي�����س ع���رب ال��ت��ج��ن��ي��د االإل���زام���ي 
ال  �سرفا  تعد  التي  العلم  وخ��دم��ة 
البلد”،  اأبناء  جلميع  �سرف  يعلوه 

كما يقول ال�سامرائي .

�سلبيات اأكر من الإيجابيات
ال��ك��ات��ب واملحلل  ي��ق��ول  امل��ق��اب��ل  يف 
ال��ع��راق��ي ع��ل��ي ال��ب��ي��در، يف حديث 
مع �سكاي نيوز عربية: “اجليو�س 
العامل  ح��ول  احلديثة  الع�سكرية 
ه��ي ن��وع��ي��ة ول��ي�����س��ت ك��م��ي��ة، تركز 
الردعية  تر�ساناتها  تطوير  على 
وق���درات���ه���ا ال��ق��ت��ال��ي��ة وف���ق اأح���دث 
واملتطورة،  الفتاكة  التكنولوجيات 
ع���رب جيو�س  ب���ال�������س���رورة  ول��ي�����س 
وتفتقر  متثاقلة،  ج����رارة  ع��ددي��ة 

موؤهلة  وغ����ر  ال���ن���وع���ي  ل��ل�����س��الح 
ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا، ول���ه���ذا ف���ط���رح هذا 
احلالية  الظروف  ظل  يف  القانون 

هو عبث �سيا�سي حم�س«.
االإيجابية  “امليزة  ي�سيف:  البيدر 
الوحيدة لهذا القانون هي اأنه رمبا 
الق�ساء  يف  اع��ت��م��اده  ح��ال  ي�ساهم 
وال�سالح  امليلي�سيات  ظ��اه��رة  على 
ا�ستغرق  ول���و  ت��دري��ج��ي��ا،  امل��ن��ف��ل��ت 
يتحقق  ك��ي  طويلة  �سنوات  االأم���ر 
ب�سكل كامل، لكنه يف املقابل �سيقود 
و�سرافق  امل��ج��ت��م��ع  ع�����س��ك��رة  ن��ح��و 
ف�ساد  عمليات  ري���ب  وال  تطبيقه 
اأن����ه �سيكلف  ك���ب���رة، ع����الوة ع��ل��ى 

الدولة ميزانيات طائلة جدا«.
“بع�س  بالقول:  ي�ستطرد  وال��ذي 
لهذا  الداعمة  ال�سيا�سية  اجلهات 
القانون رمبا تراهن يف �سرها على 
االإلزامية،  اخل��دم��ة  ن��ظ��ام  جن���اح 
ب��اإب��ع��اد امل��ي��ل��ي�����س��ي��ات امل�����س��ل��ح��ة عن 
دورها،  وحتجيم  ال�سيا�سي  امل�سهد 
رهانا  االأح����وال  ك��ل  يف  يبقى  لكنه 

غر م�سمون التحقق«.

اجلي�ش االإ�سرائيلي ي�ستعد 
ل�سيناريو »يوم القيامة«

•• القد�س-وكاالت

االإ�سرائيلي  اجلي�س  يخو�سها  ا���س��ت��ع��دادات  ع��ن  اإ�سرائيلي،  تقرير  ك�سف 
حزب  �سد  عمليات  حت��اك��ي  القيامة”  “يوم  عليها  اأط��ل��ق  وا���س��ع��ة  ملعركة 
االإ�سرائيلي من اجل��والن، يف  اهلل وجمموعات م�سلحة قد تهاجم اجلي�س 
“والال”  اإ�سرائيل ولبنان. وبح�سب ما ذكر موقع  حال اندلعت حرب بني 
وا�سع  لهجوم  ي�سعد  االإ�سرائيلي  اجلو  �سالح  كان  بينما  فاإنه  االإ�سرائيلي، 
�سد اإيران، كانت القوات الربية تطور اأ�سلحة مبتكرة واأنظمة تكنولوجية 
متطورة للتعامل مع احتمال اندالع مواجهة م�سلحة مع حزب اهلل. ونقل 
املوقع عن م�سوؤول يف اجلي�س االإ�سرائيلي، اإن “البالد تقف على اأعتاب حتٍد 
تاريخي، ولهذه الغاية حتول اجلي�س االإ�سرائيلي من جي�س حملي يحمي 
حدود البالد اإىل قوة اإقليمية ت�سارك يف كبح جماح قوة اإقليمية عدوانية”، 
“اجلي�س االإ�سرائيلي يعمل على مواجهة  اأن  اإي��ران. واأ�ساف  اإ�سارة اإىل  يف 
قواعد قوة ع�سكرية تابعة الإيران يف لبنان و�سوريا واليمن والعراق وقطاع 
غزة ووجهات اأخرى من اأجل تهديد اإ�سرائيل«. واأو�سح اأنه �سيناريو املواجهة 
الذي ي�ستعد له اجلي�س االإ�سرائيلي، يتمثل يف قيام القوة اجلوية باخلروج 
للهجوم يف عمق اإيران، و�ستكون اأنظمة الدفاع اجلوي حا�سرة العرا�س 
اإيران والعراق ولبنان، فيما �سيكون مطلوباً من  التهديدات ال�سديدة من 
قوات اجلي�س الدخول يف واحدة من اأكرث املناورات تعقيداً وعمقاً يف لبنان، 

لوقف اآالف عمليات االإطالق اليومية باجتاه العمق االإ�سرائيلي.
فقط  لي�س  ال��ربي��ة  قوته  ببناء  يقوم  االإ�سرائيلي  اجلي�س  اأن  اإىل  واأ���س��ار 
ملواجهة التهديد من لبنان، ولكن من �سوريا اأي�ساً، م�سيفاً “ن�ستعد دائما 

ملناورة برية ملواجهة نران احلزب امل�سادة للدبابات«.
�ساروخ   1500 اإط��الق  اإمكانية  يت�سمن  لبنان  من  التهديد  اأن  واأو���س��ح 
املناورة يف عمق  فيه  لو�سع ميكن  للو�سول  احلاجة  ي�ستدعي  يومياً، مما 

لبنان، بحيث يكون اجلي�س االإ�سرائيلي قريب منه برياً.
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عربي ودويل

نافذة 
م�سرعة

   اآراء ل تلزمنا ولكنها متنحنا فر�سة اكت�ساف كيف يفكر الآخر

•• األيك�س باييت

   يف اأعقاب املوؤمتر الع�سرين للحزب ال�سيوعي يف 
اإىل دعم فكرة ان �سي جني  بكني، �سارع البع�س 
بينغ حقق ن�سرا كامال. ومع ذلك، فاإن “حادثة 
هو جينتاو”، بعيًدا عن تاأكيد �سلطته، جعلت �سي 
اأع��ني كبار ق��ادة احل��زب االآخرين.  يبدو �سيًئا يف 
وي�سر و�سول كوادر جديدة اإىل املكتب ال�سيا�سي 
اأكرث  ال��و���س��ع  اأن  اإىل  ��ا  اأي�����سً امل��رك��زي��ة  وال��ل��ج��ن��ة 
اإعالن  امل�ستحيل  من  لذلك  يبدو.  مما  تعقيًدا 
“ن�سر �ساحق” ل�سي. بالتاأكيد الرئي�س ال�سيني 
على  الداخلي  ال�سراع  لكن  االأغلبية،  موقع  يف 

ال�سلطة داخل احلزب مل ينته بعد.
   ان التمييز �سروري بني و�سول الكوادر املوالية 
اأو  ل�سي جني بينغ واالنتهازيني و”التائبني” - 
الذين  واأول��ئ��ك   - اأخ���رى  م��ن ف�سائل  ال��ف��اري��ن 
تاريخها  يعود  التي  القطاعية  امل�سالح  ميثلون 
مع  مثال  ال�سلطة.  اإىل  �سي  و�سول  قبل  ما  اإىل 
اللجنة الدائمة: ثالثة من اأع�سائها على االأقل 
�سوك�سيانغ  ودي��ن��غ  ه��ون��ي��ن��غ  -وان����غ  “تائبون” 
ي�سغل  ال�سيا�سي،  امل��ك��ت��ب  داخ���ل  ل��ي��ج��ي.  وت�����س��او 
“التكنوقراط  الف�سائية”،  “الزمرة  ممثلو 
2.0” ع����دًدا ك��ب��ًرا م��ن امل��ق��اع��د. وت��دي��ن هذه 
الزمرة بالكثر جليانغ ميانهينغ، جنل الرئي�س 
من  ال�����س��وؤال:  هنا  وم��ن  زمي���ني.  جيانغ  ال�سابق 

يحتاج حًقا اإىل من؟
    يربز ما بني �سطور تقرير عمل االأمني العام 
الذاتي،  واالك��ت��ف��اء  اال�ستقاللية  ه��دف  للحزب 
�سي،  يحتاج  ذل��ك،  ولتحقيق  وامل��دين.  الع�سكري 
ال����ذي ت��خ��ل�����س م���ن االإ���س��الح��ي��ني، اإىل ه���وؤالء 
التكنوقراط لتنفيذ اإ�سالحاته اخلا�سة. وجتدر 
االإ���س��ارة اإىل اأن هذه االأخ��رة ترقى ع��الوة على 
ذلك اإىل ت�سحيح �سيا�سي للي�سار. وبهذا املعنى، 
ل�  موؤيدين  بال�سرورة  لي�سوا  “التائبني”  ف��اإن 
التي  ال�سيا�سة  ه��ذه  ي��وؤي��دون  خا�سة  ولكن  �سي، 
متيل نحو االكتفاء الذاتي، بقدر ما ت�سمن لهم 

هذه االأجندة مكانة متميزة وفوائد مبا�سرة.
ي���زال يف  ت�سيانغ ال  ت�سو  اأخ�����رى:  م��الح��ظ��ة      
الكوادر  م���ن  ال��ع��دي��د  م��ث��ل  امل���رك���زي���ة،  ال��ل��ج��ن��ة 
�سبكة  القدمي”،  “النظام  من  املقربة  االأخ���رى 
كان  لو  حتى  وهكذا،  ال�سلطة.  يف  زمي��ني  جيانغ 
من ال�سروري انتظار التعديل الوزاري يف مار�س 
الكبار يف  اخلا�سرين  ف��اإن  اأو���س��ح،  ل��روؤي��ة  املقبل 
املوؤمتر الع�سرين هم قبل كل �سيء االإ�سالحيون 
����س���واء ك���ان���وا مرتبطني  وح��ل��ف��اء ه���و ج��ي��ن��ت��او، 

بال�سيوعيني ال�سباب اأم ال.
���س��ي جني  ع��ل��ى  ك����ان   ،2017 ع����ام     وك���م���ا يف 
بينغ، على ما يبدو، التفاو�س مع اأع�ساء املكتب 
“النظام  ل�  ا  خمل�سً والبقاء  ال�سابقني  ال�سيا�سي 
وهذا من �ساأنه اأن يف�سر �سبب وجود  القدمي”. 
ت�سني وينكينغ -الذي لي�س من حلفائه املقربني 
-على راأ�س جلنة ال�سوؤون ال�سيا�سية والقانونية. 
نف�س ال�سيء ينطبق على ت�سانغ قاويل – مع انه 
منزعج من �سي وق�سية بينغ �سواي -وعلى ت�سنغ 
ل��� جيانغ زميني،  االمي���ن  ال����ذراع  ه��ون��غ،  ت�سينغ 
والعديد من املقربني من الرجل االأول ال�سيني 
املوؤمتر.  يف  كانوا حا�سرين جيًدا  الذين  �سابًقا، 
وهذا يو�سح، باالإ�سافة اإىل عدم قدرة �سي جني 
يف د�ستور احلزب  “فكر �سي”  بينغ على تر�سيخ 
ت��زال هناك  اأن��ه ال  ال�سعب”،  “زعيم  ك�  ومكانته 
ال  ال��ت��ف��او���س.  على  واأج��ربت��ه  تعار�سه  عنا�سر 
ا ما ي�سر اإىل اأن هو جينتاو هو اأحد  يوجد اأي�سً

هوؤالء املعار�سني.

بذور اخللف
   لقول احلقيقة، حتى لو كان �سي جني بينغ االآن 
ب��اأي حال  يف موقع االأغلبية، ف��اإن هذا ال يح�سم 
العك�س  ب��ل على  داخ���ل احل���زب،  ال�����س��راع  منطق 
�سيكونون  “النظام القدمي”  متاًما. الأن �سركاء 
قادرين على الراجع وترك اخلالف ينمو داخل 
حلفاء �سي، الذين �سي�سطرون حتماً اإىل تف�سيل 
جم��م��وع��ة ع��ل��ى اأخ����رى. وم���ن امل��رج��ح اأن توؤدي 
اال�ستياء،  اأو  الغ�سب  اإث��ارة  اإىل  املح�سوبية  ه��ذه 

وبالطبع التوترات بني خمتلف موؤيدي الرئي�س. 
�سيجد �سي �سعوبة يف احل�سم وقد ال يعجبه دوره 
خالل  من  نف�سه  يخون  وبينما  كحكم.  اجلديد 
احلديث با�ستمرار عن “االأمن” وحاجة اجلميع 
اإىل “الت�سرف كما لو” من خالل رمي الزهور 
ل���ه، مل ي��ن��ج��ح ���س��ي ج���ني ب��ي��ن��غ ح��ًق��ا يف تر�سيخ 
م��وق��ع��ه داخ����ل احل����زب. ويف ال���واق���ع، ه��و نف�سه 
ال�سيني  ال�سيوعي  زرع بذور اخلالف يف احلزب 

ل�سنوات قادمة.
   وعلى الرغم من كل �سيء، جنح �سي يف توحيد 
ال�سلطات العليا للحزب حول اأيديولوجيته -وهو 
االإ�سالحيني  غياب  اإن  وج��د.  اإن  انقالبي  خطاأ 
املوؤيدين  اأو  االنفتاح،  اأو  لالإ�سالح،  املوؤيدين  اأو 
اأو الكوادر املوؤيدة للت�سوية  للتناغم االجتماعي، 
اجلديد”،  “الي�سار  ل�����س��ال��ح  ال��و���س��ط،  واحل����ل 
والكوادر امل�ستعدة ملنح خط �سي مكانته، �سيجرب 
بكني على اال�ستمرار يف نف�س امل�سار على م�ستوى 
ال�����س��ي��ا���س��ة ال��داخ��ل��ي��ة واخل���ارج���ي���ة. وم����ن االآن 
ف�ساعًدا، مل يعد هناك تقريًبا، او �سينتفي وجود 
اأفكار  اق��راح  اأو  ك��ادر واح��د ق��ادر على معار�سة 
خمتلفة يف ال�سلطات العليا للحزب. وهذا يخاطر 
بدفع احلزب ال�سيوعي ال�سيني اإىل تبني املزيد 
من ال�سيا�سات الي�سارية التي تدعو اإىل االنغالق 

االقت�سادي واالأيديولوجي.
    ميكن اأن ت�سبح ال�سني اأكرث عدوانية و�سرا�سة 
ان  ال��داخ��ل.  يف  وحمائية  ال���دويل  ال�سعيد  على 
اخل��ط��اب ال�����س��ائ��د االآن ه��و ع���دم ال���راج���ع عن 
املتحدة، ف�ساًل  ال��والي��ات  ب��داأ مع  ال��ذي  الف�سل 
عن احلاجة اإىل ت�سوية امل�ساألة التايوانية، بغ�س 
النظر عما تعتقده الدول الغربية. وهذا املوقف، 
الذي يهدد باإدانات متزايدة من اخلارج، �سيوؤكد 
اأي�سا اأن احلزب “ي�سر على الطريق ال�سحيح”، 
واأن ال�سني يجب اأن “تدافع عن م�ساحلها”، واأن 
املنطق  ه��ذا  ومثل  املنطقة.  يف  قدما”  “مت�سي 
االقت�ساد  ت�سحيح  ���س��وء  يف  االن��ت��ب��اه  ي�ستدعي 
باأن ال�سني قد تطورت  ان �سي مقتنع  الوطني: 
بدرجة كافية واأن احلزب ميكنه االآن العودة اإىل 

خط اأقرب اإىل روؤية ماو.

فو�سى حمتملة؟
   اأخ����ًرا، م���اذا ع��ن اجل��ان��ب االأك���رث ح�سا�سية: 
من �سيخلف �سي؟ اإن ال�سعود “املتفرد” ل� دينغ 
ال�ساد�س،  للجيل  الوحيد  املمثل  �سيانغ،  �سيويه 
ير�سل ر�سالة وا�سحة اإىل احلزب: �سي جني بينغ 
لي�س م�ستعًدا وال راغًبا يف تقا�سم ال�سلطة، كما اأنه 
انتقايل.  اأو فريق  لت�سمية خليفة  لي�س م�ستعًدا 
ال  اجلديدة:  املركزية  اللجنة  اإىل  بدقة  انظروا 
يوجد كوادر من اجليل ال�سابع. مل يف�سل احلزب 
يف متابعة �سيا�سته اخلا�سة بالت�سبيب والتجديد 
ف��ح�����س��ب، ب���ل اإن�����ه م��ن��ذ ع����ام 2012 ي���غ���رق يف 
الركود. مل يعني �سي اأي خليفة حمتمل، واالأ�سواأ 
اليوم  حتى  ال�سعب  م��ن  �سيكون  اأن���ه  ذل���ك،  م��ن 
العثور على كادر يقبل هذه املهمة اجلاحدة. ما 
هي ميزة اأن تكون خليفة �سي؟ الغالبية العظمى 
من الكوادر الذين هم يف و�سع ي�سمح لهم بتويل 

املن�سب يرف�سون هذا اللقب.
املر�سومة  ال�����س��ورة  اأن  ع��ل��ى  ال����راأي  يف  لنتفق    
ا�ستبعاد  ف���اإن  ذل���ك،  وم���ع  متفائلة.  لي�ست  ه��ن��ا 
املتعلم”  ال�سابق  “ال�سباب  ل�سالح  االإ�سالحيني 
االجتماعية  امل�سكالت  حل  يعيق  اأن  املرجح  من 
ت��وت��رات بني  �ستن�ساأ  ال�����س��ني.  واالق��ت�����س��ادي��ة يف 
وكذلك  التكنوقراط وهوؤالء “ال�سباب املتعلم”، 
داخل خمتلف �سبكات �سي، كل جمموعة �ست�سعى 
اإىل احتكار الو�سول اإىل الرجل االأول يف ال�سني. 
اله�س  التوازن  ا�ستقرار  بزعزعة  يهدد  هذا  وكل 
الف�سائل  ب���ني ه����ذه  اأن����ه م���وج���ود  ي��ب��دو  ال����ذي 
املختلفة اليوم ويوؤدي اإىل فرة فو�سى حمتملة 
يف ال�����س��ني. وم���ع ذل���ك، ف���اإن ال��ت��اري��خ مل يكتب 
بعد. وال �سيء مينعنا من التفكر يف اأن احلزب 
اأولوياته للعودة  اإع��ادة تقييم  ق��ادًرا على  �سيكون 
ان  من  النظام  ومنع  “االإنتاجي”  النموذج  اإىل 

ينقلب.
ترجمة خرة ال�سيباين

ال�سني: لهذا انت�سار �سي جني بينغ مل يكتمل...!

*متخ�س�س يف النظام ال�سيا�سي ال�سيني، وحركاته املوؤ�س�سية، ودينامياته البروقراطية، 
ف�ساًل عن تياراته الفكرية.

اإىل اأن مراكز اإعادة توطني الالجئني يف الواليات املتحدة، 
تتعاطى مع كل احتياجاتهم االأ�سا�سية، فنحن م�سوؤولون 
اآمنة، ونظيفة، واإمكانية و�سولهم اىل  عن توفر منازل 
الطعام وانخراط اأبنائهم يف املدار�س، واأن يتلقوا الرعاية 
يف  عليهم  نعر�س  اأننا  كما  ال��الزم��ة،  واللقاحات  الطبية 
بع�س االأحيان وظائف متوفرة، باالإ�سافة اىل م�ساعدتهم 

على تعلم اللغة االإجنليزية«.
اإىل  ت�سل  املك�سيك  مع  طويلة  بحدود  تت�سارك  تك�سا�س 
2000 ك��ي��ل��وم��ر ت��ق��ري��ب��ا، وه���و م���ا ���س��ع��ب م���ن مهمة 
�سبط احلدود، وزاد العبء االقت�سادي على هذه الوالية 

احلدودية ب�سكل غر م�سبوق يف االآونة االخرة.

النواب  الكونغر�س مبجل�سيه،  اأمركا، واحلديث هنا عن 
وال�سيوخ.

�سوؤون  اأ�ستاذة حما�سرة خمت�سة يف  وقالت جيل فاميلي 
“ال�سبب  القانونية:  للدرا�سات  الهجرة بجامعة وايدنر 
الرئي�سي يف اأن نظام الهجرة باأمركا ال يعمل كما ينبغي 
مع  بالتعاطي  يقم  مل  والكونغر�س  ج���دا،  ق��دمي  اأن���ه  ه��و 
قوانني الهجرة منذ عام 1996 حيث مت اإدخال تعديالت 
طفيفة، وال نزال نتعامل االآن مع قوانني هجرة تعود اىل 
اأهمية  الع�سرين، اجلميع موافقون على  القرن  منت�سف 
اجلميع  موافقة  هو  االأ�سعب  لكنَّ  القوانني،  تلك  تغير 

على ماهية تلك التغيرات«.

••ت ك�شا�س-وكاالت

الواليات  اإىل  ال�����س��رع��ي��ة  غ��ر  ال��ه��ج��رة  م�سكلة  ت��ك��اد  ال 
املتحدة، تهداأ حتى تتفاعل من جديد.

لتوافد  بالن�سبة  ال��ث��ق��ل  م��رك��ز  تك�سا�س  والي����ة  وت�����س��ك��ل 
املهاجرين من دول اأمركا الالتينية، اإىل داخل االأرا�سي 
االأمركية، يف ظل معاناة اإن�سانية الأولئك الالجئني من 
واقت�سادية ترافق مع و�سولهم  �سيا�سية  واأزم��ات  جهة، 

اإىل اأمركا من جهة اأخرى.
وق��ال��ت ج��ويل ث��ورت��ون م��دي��رة م��رك��ز خ��دم��ة املهاجرين 
مبدينة �سان اأنتونيو بوالية تك�سا�س: “من املهم االإ�سارة 

واأو�سح: اأورالندو �سان�سيز موؤ�س�س جلنة العمل ال�سيا�سي 
لالأمركيني من اأ�سل التيني يف والية تك�سا�س وم�سوؤول 
 254 م��ن  تتكون  “تك�سا�س  ل��ل��والي��ة:  ال�سابق  اخل��زان��ة 
غراند  ري��و  لنهر  امل��ج��اورة  املقاطعات  وحتديدا  مقاطعة، 
تتحمل العبء االقت�سادي االأكرب من موجات املهاجرين 
امل��ت��واف��دي��ن على ه��ذه ال��ب��الد ب�سكل غ��ر ق��ان��وين، وبعد 
اأموال ال�سرائب لتوفر خدمات لهم  �سنوات من �سرف 

فاإن �سكان تلك املناطق يقولون االآن، كفى«.
اأم����ا ال��ب��ح��ث ع���ن اأ����س���ل امل�����س��ك��ل��ة يف م��ل��ف ال��ه��ج��رة غر 
واأزماته  تعقيداته  بكل  املتحدة  ال��والي��ات  اإىل  ال�سرعية 
املتجددة، فرجعها خمت�سون اإىل ال�سلطة الت�سريعية يف 

الهجرة غري ال�سرعية.. مع�سلة والية تك�سا�ش االأمريكية

•• وا�شنطن-اأ ف ب

ترامب  ودونالد  بايدن  جو  ت�سّدر 
ال��ي��وم االأخ���ر م��ن احلملة  م�سهد 
ع�سية  االث������ن������ني،  االن����ت����خ����اب����ي����ة 
التي  الن�سفي  التجديد  انتخابات 
الرئي�س  بقية والية  اإط��ار  �ستحّدد 
اأن متّهد  ك��م��ا مي��ك��ن  االأم����رك����ي، 
البيت  اإىل  �سلفه  ل��ع��ودة  ال��ط��ري��ق 

االأبي�س.
�سراعاً  الدميوقراطيون  ويواجه 
حمموماً للحفاظ على الكونغر�س، 
ب��ع��د ���س��ب��اق و���س��ف��ه ال��رئ��ي�����س باأنه 
للدميوقراطية  “حا�سمة”  حلظة 
ال����ذي  ال����وق����ت  االأم����رك����ي����ة، ويف 
الت�سّخم  فيه ق�سايا مثل  هيمنت 

اإىل حّد كبر على احلملة.
اجلمهوريون  ي��ب��دو  جهتهم،  م��ن 
لهم  ي�������س���م���ح  م�����ري�����ح  و������س�����ع  يف 
النواب  جمل�س  يف  غالبية  بانتزاع 
الثالثاء، بينما يخ�سى العديد من 
ال��دمي��وق��راط��ي��ني خ�����س��ارة جمل�س 
ال�سيوخ، يف هزمية �ست�سمح الأعداء 
الت�سريعية  امل��ه��ّم��ة  ب��ت��ويّل  ب��اي��دن 
العامني  خ��الل  كامل  �سبه  ب�سكل 

االأخرين له يف البيت االأبي�س.
اأّن  وت��ظ��ه��ر ا���س��ت��ط��الع��ات ال������راأي 
ب�ساأن  قلقون  االأم��رك��ي��ني  معظم 
االق��ت�����س��اد وي�����س��ع��رون ب����اأّن البالد 
ت�����س��ر ع��ل��ى ال��ط��ري��ق اخل���ط���اأ، ما 
املر�ّسحني  موقع  تقوية  اإىل  اأّدى 
اجلمهوريني يف مناطق كانت تبدو 

بعيدة املنال بالن�سبة اإليهم.
جمل�س  مقاعد  جميع  تتاح  وفيما 
 435 ال����ب����ال����غ ع����دده����ا  ال�����ن�����واب 
جمل�س  مقاعد  وثلث  للمناف�سة، 
ال�سيوخ البالغ عددها 100 مقعد 
احلكومية،  امل��ن��ا���س��ب  م���ن  وع����دد 
ي�سع الدميوقراطيون اآمااًل ب�ساأن 
االآف��اق التي قد يحّققونها يف هذا 

ال�سباق.
نيوجر�سي  ع���ن  ال�����س��ن��ات��ور  وق����ال 
بي  “اآي  ل�����س��ب��ك��ة  ب����وك����ر  ك�������وري 
املوجود  “احلزب  االأح�����د،  �سي” 
يخ�سر  ما  ع��ادة  االأبي�س  البيت  يف 

•• الفجر -تون�س
ال����د�����س����ت����وري  اأع�����ل�����ن احل��������زب     
اأن�����ه تقدم  احل����ر اأم�������س االث���ن���ني 
املحكمة  اأم��ام  ا�ستعجالية  بق�سية 
ب��ت��ون�����س ���س��د هيئة  االب���ت���دائ���ي���ة 
م�سار  الإي������ق������اف  االن�����ت�����خ�����اب�����ات 
املزمع  ال��ت�����س��ري��ع��ي��ة  االن��ت��خ��اب��ات 
 2022 17 دي�سمرب  اإجراوؤها يف 
املالية  امل���ب���ال���غ  ك����اف����ة  وجت���م���ي���د 
بالتنفيذ  واالإذن  ل��ه��ا  امل��ر���س��ودة 

على امل�سودة ل�سديد التاأكد. 
   وق���ال احل���زب ان ه��ذه الق�سية 
ت���اأت���ي ع��ل��ى خ��ل��ف��ي��ة ت��ع��ن��ت هيئة 
ال�سرعية  غ�����ر  االن�����ت�����خ�����اب�����ات 
حمطة  اإجن���از  يف  ق��دم��ا  وم�سيها 
دون   2022 دي�������س���م���رب   17
كل  يف  ال����ر�����س����ح����ات  ا����س���ت���ك���م���ال 
ال��دوائ��ر يف اع��ت��داء ���س��ارخ اإ�سايف 
انتخابات  يف  التون�سيني  حق  على 
للمعاير  وم���ط���اب���ق���ة  ق���ان���ون���ي���ة 
ال��دول��ي��ة ف�����س��ال ع��ن اه����دار املال 
وفق  باأمره،  للحاكم  اإر�ساء  العام 

ما اأورده يف ن�س بالغ له.
   واتهم الهيئة باالعتداء على حق 
قانونية  انتخابات  يف  التون�سيني 
الدولية  ل��ل��م��ع��اي��ر  وم���ط���اب���ق���ة 
واإه����دار امل��ال ال��ع��ام، وذل��ك ب�سبب 
م�سيها قدما يف اجناز االنتخابات 
كل  يف  الر�سحات  ا�ستكمال  دون 
الدوائر، بعد ثبوت عدم تلقيها اأي 
تر�سح يف 7 دوائر من جملة 161 

دائرة انتخابية.
الد�ستوري  احل������زب  واع����ت����رب     
احلر، اأن ذلك يوؤكد عدم انخراط 

ولكن  ال��ن�����س��ف��ي��ة  االن���ت���خ���اب���ات  يف 
نحافظ  زلنا  ما  اأننا  هي  احلقيقة 
ع���ل���ى م�������س���ار ق�������وي، ل���ي�������س فقط 
ال�سيوخ  جم��ل�����س  ع��ل��ى  ل��ل��ح��ف��اظ 
مقاعد  ع���ل���ى  ل��ل��ح�����س��ول  ول����ك����ن 

اإ�سافية«.
املر�ّسحون  ُم��ن��ح  االأث���ن���اء،  ه���ذه  يف 
ال����دمي����وق����راط����ي����ون دف����ع����اً ق���وي���اً 
خ����الل احل��م��ل��ة االن��ت��خ��اب��ي��ة من 
�سعبية  االأك����رث  ال�سيا�سيني  ق��ب��ل 
الرئي�سان  فيهم  مب��ن  احل���زب،  يف 
اأوب����ام����ا وبيل  ب������اراك  ال�����س��اب��ق��ان 

كلينتون.
ك��م��ا ا���س��ت��ف��اد اجل���م���ه���وري���ون من 
اأ���س��ي��ق من  ق��ائ��م��ة  وت�سجيع  دع���م 
ت�سليط  ظ����ل  يف  ال�������س���ي���ا����س���ي���ني، 
االنتخابية  احلملة  خالل  ال�سوء 
ترامب  على  االأخ��رة  االأ�سابيع  يف 
تر�ّسح  ف���ك���رة  ي���غ���ازل  ك����ان  ال�����ذي 
ال����ع����ام  ل���ل���رئ���ا����س���ي���ة يف  حم���ت���م���ل 

.2024
ع�سية  وترامب  بايدن  و�سيتناف�س 
االنتخابات، حيث ي�سارك الرئي�س 
ب���ال���ق���رب من  يف جت����ّم����ع ح���ا����س���د 
العا�سمة يف والية ماريالند، بينما 
انتخابية  حملة  ت��رام��ب  ي��خ��و���س 
ال�سيوخ  جم��ل�����س  ���س��ب��اق  اإط�����ار  يف 

امل�سطرب يف اأوهايو.
بعيداً  مييل  ال�سيا�سي  امل�سهد  كان 
عن الدميوقراطيني منذ ال�سيف، 
م���ع اإظ���ه���ار ا���س��ت��ط��الع��ات ال����راأي 
يتمو�سعون  اجل���م���ه���وري���ون  اأّن 
للح�سول على غالبية من رقمني 

يف جمل�س النواب.
وقال احلاكم اجلمهوري لفرجينيا 
غلني يونغكني “�سيكون ذلك دعوة 

اإيقاظ للرئي�س جو بايدن«.
جمل�س  يف  ال�������س���ب���اق  اأّن  ورغ�������م 
اأّن  اإاّل  حم��ت��دم��اً،  ي��ب��دو  ال�����س��ي��وخ 
ال����دمي����وق����راط����ي����ني ي����اأم����ل����ون يف 
الذي  املجل�س  ه��ذا  على  احل��ف��اظ 
�سّيقة  بغالبية  عليه  ي�سيطرون 
كاماال  ال���رئ���ي�������س  ن���ائ���ب���ة  ب��ف�����س��ل 
ال�سوت  حت���م���ل  ال����ت����ي  ه����اري���������س 

الكا�سر للتعادل.

ويف هذا ال�سياق، حتتدم ال�سباقات 
يف بن�سلفانيا ونيفادا ووي�سكون�سن 
وجورجيا ونيو هامب�سر واأوهايو، 
حيث ميكن الأّي من هذه الواليات 

اأن يغّر ميزان القوى.
رّكز  االنتخابية،  احلملة  وخ���الل 
حقوق  ع���ل���ى  ال���دمي���وق���راط���ي���ون 
االإجها�س  يف  واحل����ق  ال��ت�����س��وي��ت 
بايدن،  ح��ال��ة  ويف   - وال��رف��اه��ي��ة 
ميثله  ال���������ذي  ال����ت����ه����دي����د  ع����ل����ى 
ب��ني اجلمهوريني  امل��ت��زاي��د  ال��دع��م 
املوؤيدين لرامب لنظرية املوؤامرة 

ال�سيا�سية.
على  اجل�������م�������ه�������وري�������ون  وي���������������رّد 
الت�سويت  اأّن  م����وؤك����دي����ن  ذل�����ك 
ل��ل��دمي��وق��راط��ي��ني ي��ع��ن��ي اأّن�����ه لن 
تكون هناك نهاية للت�سّخم املرتفع 
وذل��ك يف  العنف،  وت�ساعد جرائم 
اإطار �سعيهم اإىل جعل االنتخابات 

الن�سفية ا�ستفتاًء على الرئي�س.
الرئي�س  تاأييد  ن�سبة  و�سول  وم��ع 
جتّنب  امل���ئ���ة،  يف   42 ح����واىل  اإىل 
احتداماً.  االأك��رث  ال��والي��ات  بايدن 
ولكنه �سارك يف احلملة االنتخابية 
باراك  ال�سابق  رئي�سه  ج��ان��ب  اإىل 
يف  ال�����س��ب��ت،  بن�سلفانيا  يف  اأوب���ام���ا 

اإطار جدول اأعمال مليء باملحّطات 
اإلينوي  ذل��ك  االن��ت��خ��اب��ي��ة، مب��ا يف 

وفلوريدا ونيويورك.
املتطّرفني  االأن�سار  الرئي�س  ووّبخ 
ترامب،  املهزوم”  ل�”الرئي�س 
“حقكم  بالقول  للح�سد  متوّجهاً 
ع��ل��ى ورقة  م���وج���ود  يف االخ���ت���ي���ار 
الت�سويت  يف  ح��ق��ك��م  االق��������راع. 

موجود على ورقة االقراع«.
يوا�سل  ال������ذي   - ت����رام����ب  ات���ه���م 
االدعاء باأّن انتخابات العام 2020 
الدميوقراطيني   - م��ن��ه  ���ُس��رق��ت 
بالت�سبب  “املتطّرفني واملجانني” 
اأمركا”،  و���س��ق��وط  “تراُجع  يف 
وذلك خالل م�ساركته يف جتّمعات 
ان��ت��خ��اب��ي��ة يف ن��ه��اي��ة االأ����س���ب���وع يف 

الواليات املتاأرجحة.
مع ذلك، حّقق الرئي�س االأمركي 
ال����روي����ج لها،  اإجن��������ازات مي��ك��ن��ه 
اأ�سعار  ع��ل��ى  ال��ق��ي��ود  ذل���ك  مب���ا يف 
االأدوية التي ت�ستلزم و�سفة طبية، 
وت�سريع ت�سنيع الرقائق الدقيقة، 
البنية  يف  ق��ي��ا���س��ي��ة  وا���س��ت��ث��م��ارات 

التحتية.
كافحوا  الدميوقراطيني  اأّن  غر 
ل����ت����ح����وي����ل ه��������ذه االن�����ت�����������س�����ارات 

الت�سريعية اإىل حما�سة يف الداخل 
االأمركي.

املر�ّسحة  ك��ل��وب��و���س��ار  اإمي����ي  ل��ك��ّن 
العام  يف  ال��رئ��ا���س��ي��ة  ل��الن��ت��خ��اب��ات 
2016، تراجعت االأحد عن فكرة 
حرب  خ�سروا  الدميوقراطيني  اأّن 
انتخابية  ليلة  متوّقعة  الر�سائل، 

�سعيدة حلزبها.
الناخبني  م��ن  امل��ئ��ة  يف   48 وق���ال 
االأخر  اال�ستطالع  يف  املحتملني، 
�سي  ب��ي  “ان  �سبكة  اأج���رت���ه  ال��ت��ي 
الوطني،  امل�����س��ت��وى  ع��ل��ى  نيوز” 
ي�سيطر  كونغر�س  لون  يف�سّ اإنهم 
بينما  ال���دمي���وق���راط���ي���ون،  ع��ل��ي��ه 
لون  يف�سّ اإن��ه��م  امل��ئ��ة  يف   47 ق���ال 
اإدارة  اأن يتوىّل اجلمهوريون زمام 

الكونغر�س.
الناخبني  م��ن  امل��ئ��ة  80 يف  ول��ك��ن 
ذوي امليول اجلمهورية قالوا اإنهم 
�سي�سّوتون  اأن��ه��م  م��ن  م��ت��اأك��دون 
وفقاً  ب��ال��ف��ع��ل،  ب���ذل���ك  ق���ام���وا  اأو 
ال������س�����ت�����ط�����الع ج������دي������د اأج������رت������ه 
مع  بالتعاون  بو�ست”  “وا�سنطن 
اأعلى  وذل��ك  نيوز”،  �سي  ب��ي  “اإي 
املتعّلقة  االأرق����ام  م��ن  ن��ق��اط  ب�ست 

باحلزب الدميوقراطي.

االنتخابات  م�����س��ار  يف  امل��واط��ن��ني 
منقو�سا  ب���رمل���ان���ا  ���س��ت��ف��رز  ال���ت���ي 
وخم��ت��ل ال��رك��ي��ب��ة وغ���ر مطابق 
الذي  االنتخابي  القانون  ملر�سوم 
االنتخابات،  ه���ذه  عليه  تاأ�س�ست 
وال�����ذي و���س��ف��ه ب��امل��ر���س��وم “غر 

ال�سرعي«.

  كما انتقد ما و�سفها ب�”املغالطات 
رئي�س  ق��دم��ه��ا  ال��ت��ي  اخلطرة” 
واأع�ساء هيئة االنتخابات، للت�سر 
على عدم �سرعية هذه االنتخابات 
من خالل اإيهام الراأي العام بجواز 
ت��ن��ظ��ي��م ان���ت���خ���اب���ات ج���زئ���ي���ة بعد 
العدد،  منقو�س  جمل�س  انتخاب 

ين�س على  امل��ر���س��وم ال  اأن  م��وؤك��دا 
تغطية  ع��دم  لت�سوية  طريقة  اأي 

الر�سحات لكافة الدوائر.
“ ت��ع��م��د ه�����وؤالء اخللط     وق����ال 
امل���ف�������س���وح ب����ني و����س���ع���ي���ة اج�����راء 
ان��ت��خ��اب��ات م��ب��ت��ورة ال ت�����وؤدي اإىل 
انتخاب العدد املطلوب من املقاعد 

والتي ال ت�ستقيم اأ�سا�سا وال يجوز 
امل�سي يف اإجنازها، وحالة ال�سغور 
النواب  النهائي للمقاعد مبجل�س 
التي قد حت�سل بعد انطالق عمل 
واملن�سو�س  املقاعد  كامل  جمل�س 
ح�������س���ري���ا �سلب  اأ����س���ب���اب���ه���ا  ع���ل���ى 

القانون االنتخابي«.

لون كونغر�س ي�سيطر عليه الدميوقراطيون  يف املئة يف�سّ  48

 بايدن وترامب يح�سدان الدعم ع�سية االنتخابات الن�سفية 

تقدم بها الد�ستوري احلّر

تون�ش: ق�سّية ا�ستعجالية الإيقاف م�سار االنتخابات الت�سريعية

»اإجراء انتخابات دون تر�سحات بكل الدوائر �سابقة خطرية«
الد�ستوري احلر يحتج
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النتخابات  قبل      
ال����ن���������س����ف����ي����ة يف 
املتحدة  ال���ولي���ات 
امل���ق���رر اإج����راوؤه����ا 
ال���ي���وم ال���ث���لث���اء، 
يبدو اأن اجلمهوريني 
للفوز  ط��ري��ق��ه��م  يف 
مب��ج��ل�����س ال���ن���واب، 
ا�ستطلعات  بح�سب 
ال��راأي، ويبدو م�سري 
اأكر  ال�سيوخ  جمل�س 

غمو�سا.

•• الفجر -خرية ال�شيباين
�سيختار االمريكان الربملانيني الذين �سيجل�سون يف وا�سنطنافق مظلم بالن�سبة للرئي�س بايدن

   من �سيفوز يف انتخابات التجديد 
املتحدة؟  ال���والي���ات  يف  ال��ن�����س��ف��ي 
اجلمهوريون هم املر�سحون للفوز 
االأمر  ك��ان  واإذا  ال��ن��واب.  مبجل�س 
كذلك، ف�سيتمثل اأحد الرهانات يف 
تقييم مدى انت�سار اجلمهوريني 
الهزائم  ال��دمي��ق��راط��ي.  والف�سل 
 1994 يف  كلينتون  لبيل  املريرة 
اأوب��ام��ا يف  )-54 مقعدا( وب��اراك 
�ستكون  م��ق��ع��دا(   63-(  2010

•• عوا�شم-وكاالت

التجديد  انتخابات  نتائج  تنعك�س 
االأمريكي،  للكونغر�س  الن�سفي 
ال��ي��وم الثالثاء  اإج���راوؤه���ا  وامل��زم��ع 
ن��وف��م��رب اجل�������اري، ع��ل��ى ملف   8
االأمركية  اخل��ارج��ي��ة  ال�سيا�سات 
ب�سكل كامل، فيما يتوقع مراقبون 
حتول جذري للعالقات مع الغرب 
ومنطقة ال�سرق االأو�سط، يف �سوء 
ت�ساعد موؤ�سرات فوز اجلمهوريني 

باالأغلبية.
الثالثاء  االأم���رك���ي���ون،  وي��رق��ب 
الت�سريعية  االن��ت��خ��اب��ات  امل��ق��ب��ل، 
املناف�سة  ت�����س��ت��د  ح��ي��ث  ال��ن�����س��ف��ي��ة 
ب������ني احل������زب������ني ال����دمي����ق����راط����ي 
واجلمهوري، يف ظل اأزمات داخلية 
وخارجية لها تداعيات وانعكا�سات 

على الداخل االأمركي.
وت�����������وق�����������ع اخل����������ب����������ر مب������رك������ز 
ال�سيا�سية  ل���ل���درا����س���ات  االأه��������رام 
�سيد  اأح����م����د  واال����س���رات���ي���ج���ي���ة، 
اأح��م��د، ع��الق��ات اأك���رث ت��ق��ارب��اً مع 
حال  يف  االأو������س�����ط  ال�������س���رق  دول 
االأغلبية،  اإىل  �سعود اجلمهوريني 
االأمركية  ال�سيا�سات  ت�سهد  واأن 
فيما  اخل���ارج���ي���ة حت�����واًل ج����ذري����اً 
فيما  حيوية  ملفات  بثالث  يتعلق 

يخ�س منطقة ال�سرق االأو�سط.
ال�سيا�سيات مع  االأول هو مراجعة 

دول املنطقة.
الثاين: اأن يكون املوقف االمركي 
اأكرث �سرامة يف التعامل مع امللف 

االإيراين.
ب�����س��ك��ل حا�سم  ال��ت��ع��ام��ل  ال��ث��ال��ث: 
م��ع ال��ت��ج��اوزات احل��وث��ي��ة يف امللف 

اليمني.

   يف والية اأريزونا، حيث اأ�سبحت 
مو�سوعا  االإج����ه����ا�����س  م�������س���األ���ة 
الدميقراطي  ال�سناتور  انتخابيا، 
كيلي  م�������ارك  والي����ت����ه  امل���ن���ت���ه���ي���ة 
ه���و امل��ع��ار���س ل��ل��ج��م��ه��وري بليك 
ما�سرز. هذا االأخ��ر، ال��ذي كان 
حتى وقت قريب يقارن االإجها�س 
اأُج���رب  اجلماعية”،  “االإبادة  ب���� 
اأريزونا  يف  خ��ط��اب��ه.  تعديل  على 
جمل�س  يف  دميقراطيان  ع�سوان 
ول��ك��ن ح��اك��م جمهوري.  ال�����س��ي��وخ 
ترامب  لدونالد  ال��والي��ة  �سوتت 
لعام  ال��رئ��ا���س��ي��ة  االن���ت���خ���اب���ات  يف 
بايدن  جو  ل�سالح  ولكن   2016
املر�سح  واأ����س���ب���ح   .2020 ع����ام 
الدميقراطي املنتهية واليته االآن 
 65 بن�سبة  حظا  االوف���ر  امل��ر���س��ح 

باملائة.
   ومن بني الواليات االأخرى التي 
الثالثاء،  االنتباه م�ساء  ت�ستدعي 
امل���ر����س���ح ال���دمي���ق���راط���ي احل����ايل 
ه��و امل��ر���س��ح االوف����ر ح��ظ��ا بن�سبة 
هامب�ساير.  ن��ي��و  يف  ب��امل��ائ��ة   73
كارولينا  ون���ورث  وي�سكون�سن  يف 
املر�سحني  اأن  ي���ب���دو  واأوه�����اي�����و، 
ال����ث����الث����ة ل���ل���ح���زب اجل���م���ه���وري 
ه���م االأق�����رب ل��الح��ت��ف��اظ مبقعد 

حزبهم.

بعد ذل��ك م��ع��ي��ارا. ام��ا يف جمل�س 
ال�سيوخ، فال�سباق مل يح�سم بعد. 

اجلمهوريون مر�سحون
 للفوز مبجل�س النواب

   هل �ستغّر الغرفة جلدها؟ بينما 
باالأغلبية  الدميقراطيون  يتمتع 
هناك منذ عام 2018 وي�سغلون 
 212 221 مقعًدا مقابل  حالًيا 
 218 )اأغ���ل���ب���ي���ة  ل��ل��ج��م��ه��وري��ني 
مقعًدا(، فاإن موقع “فايف ثرتي 
االأمريكية  ل��الن��ت��خ��اب��ات  ايت” 
فر�سة  حالًيا  اجلمهوريني  مينح 
للفوز مبجل�س  باملائة   85 بن�سبة 
النواب. ان الزخم حالًيا يف جانب 
غ�سون  يف  االأف����ي����ال.  جم��م��وع��ة 
اأ���س��اب��ي��ع، زادت ف��ر���س فوز  ث��الث��ة 

حيث  جورجيا  يف  ج���ًدا  منح�سرة 
رافائيل  ال���دمي���ق���راط���ي  ي���ح���اول 
وارنوك، اأول �سناتور اأ�سود منتخب 
على االإطالق يف هذه الوالية ذات 
اإعادة  ال�سديد،  العن�سري  املا�سي 
انتخابه �سد هر�سل والكر، وهو 
ريا�سي اأمريكي من اأ�سل اأفريقي 
دونالد ترامب. مت  �سابق، يدعمه 
انتخاب الدميقراطي باأغلبية 94 
2021. ويحظى  األف �سوت عام 
اجلمهوريون باأ�سبقّية 58 باملائة، 

وفًقا ملوقع “فايف ثرتي ايت«.
   يف نيفادا، جتري مبارزة �سديدة 
اآدم  اجل����م����ه����وري  ب�����ني  ال����ت����وت����ر 
الك�سالت واملنتهية واليتها كاثرين 
ك��ورت��ي��ز م��ا���س��ت��و، اجل��م��ه��وري هو 

االوفر حظا بن�سبة 59 باملائة.

ال�����راأي  ا���س��ت��ط��الع��ات  ك���ان���ت  اإذا 
ومع  خاطئة “مبقدار 6 نقاط”. 
ذلك، جتدر االإ�سارة اإىل اأن احلزب 
خ�سر   ،1860 ع��ام  منذ  احلاكم، 
االنتخابات  خ��الل  مقاعده  دائًما 

الن�سفية.

عدم اليقني يف جمل�س 
ال�سيوخ

  يف جم��ل�����س ال�����س��ي��وخ، ح��ي��ث يتم 
اأ�سبح  املقاعد فقط،  ثلث  جتديد 
متقاربني  االآن  ال��دمي��ق��راط��ي��ون 
م��ع اجل��م��ه��وري��ني. وف��ًق��ا لنموذج 
يتمتع  ايت”،  ث���رت���ي  “فايف 
بفر�سة  االآن  اجلمهوري  احل��زب 
واحل�سول  ل���ل���ف���وز  ب���امل���ائ���ة   55
 49 م���ق���اب���ل  م���ق���ع���ًدا   51 ع���ل���ى 

)احلزب  ال��ق��دمي  الكبر  احل���زب 
16 نقطة  اجل��م��ه��وري( مب��ق��دار 
ب��امل��ائ��ة. يف ظل   85 اإىل   69 م��ن 
ايت”،  ث���رت���ي  “فايف  من������وذج 
اجلمهوريون  يح�سل  اأن  مي��ك��ن 
 210 مقابل  مقعًدا   225 على 

مقاعد للدميقراطيني.
   وم���ع ذل���ك، ي��ج��ب ال��ت��ع��ام��ل مع 
هذه االأرقام بحذر واعتدال. يذكر 
خاطئة  اال�ستطالعات  اأن  املوقع، 
انتخابات  خالل  نقاط   6 مبعدل 
جم��ل�����س ال���ن���واب. وه���و م��ا يجعل 
“فايف ثرتي  االنتخابات  حملل 
“اجلمهوريني  اإن  ي��ق��ول  ايت” 
ق��ري��ب��ني من  ي���ك���ون���وا  اأن  مي��ك��ن 
ب��داًل من  اأو،  �ساحق  ن�سر  حتقيق 
ذلك، هزمية اأمام الدميقراطيني، 

يتقاعد  ح��ي��ث  بن�سلفانيا،  والي���ة 
اجل��م��ه��وري ب���ات ت��وم��ي. يف هذه 
فيها  ف��از  التي  الرئي�سية  الوالية 
 2016 ع������ام  ت����رام����ب  دون�����ال�����د 
 ،2020 ع��������ام  ب������اي������دن  وج��������و 
اأوز،  ي���واج���ه اجل��م��ه��وري حم��م��د 
ال�سابق،  ال���ت���ل���ف���زي���وين  ال���ن���ج���م 
فيرمان،  ج���ون  ال��دمي��وق��راط��ي 
دماغية  �سكتة  م��ن  اأ�سعف  ال���ذي 
ال�سحية  حالته  والح���ت  م��اي��و  يف 
خالل  خا�س  ب�سكل  للقلق  مثرة 
اأكتوبر  نهاية  يف  املتلفزة  املناظرة 
موقع”  ووف�������ق  خ�������س���م���ه.  ����س���د 
يتمتع  ايت”،  ث����رت����ي  ف����اي����ف 
يف  الفوز  بفر�سة  الدميقراطيون 

الوالية بن�سبة 53 باملائة.
تكون  ب���اأن  ��ا  اأي�����سً املناف�سة  تعد     

ملحوظ  تغير  للدميقراطيني. 
ال�سباق  الدميقراطيون  قاد  حيث 
لتتقاطع  ي���ول���ي���و  اأواخ���������ر  م���ن���ذ 

املنحنيات يف نهاية اأكتوبر.
   حاليا، 50 مقعدا للدميقراطيني 
 50 م��ق��اب��ل  ال�����س��ي��وخ،  يف جمل�س 
احلمار  حزب  لكن  للجمهوريني. 
يحظى باالأغلبية بف�سل الت�سويت 
االحتياطي لنائب الرئي�س كاماال 
مقعًدا  وثالثون  خم�سة  هاري�س. 
ل���ل���ت���ج���دي���د يف ه���ذه  م����ط����روح����ة 
يحتفظ  مقعًدا   21 االنتخابات، 
ب��ه��ا اجل���م���ه���وري���ون ح��ال��ًي��ا و14 
للعديد  وميكن  للدميقراطيني. 
من ال�سباقات املتنازع عليها ب�سدة 

اأن تقرر م�سر االقراع.
   ه��ذا هو احل��ال ب�سكل خا�س يف 

انتخابات التجديد الن�سفي الأمريكية:

ماذا تقول ا�ستطالعات الراأي ع�سية االنتخابات الن�سفية؟
يف جمل�س النواب، ميكن اأن يح�سل اجلمهوريون 

على 225 مقعًدا مقابل 210 مقاعد للدميقراطيني
 يف جمل�س ال�سيوخ، يتمتع احلزب اجلمهوري بفر�سة 
احل�س�ول على 51 مقع���ًدا مقاب�ل 49 للدميقراطيني

 اأهمية ا�ستثنائية
ل�”�سكاي  ت�سريح  يف  اأحمد  يقول 
نيوز عربية” اإن انتخابات التجديد 
االأمركي  ل��ل��ك��ون��غ��ر���س  ال��ن�����س��ف��ي 
حت��ظ��ي ب��اأه��م��ي��ة ا���س��ت��ث��ن��ائ��ي��ة هذه 
ت���ن���ام���ي حالة  ل�������:  ن����ظ����راً  امل��������رة، 

اال�ستقطاب ال�سيا�سي.
احلزبني  ب��ني  االت��ه��ام��ات  ت�ساعد 

الدميوقراطي واجلمهوري.
حت��ذي��ر ال��رئ��ي�����س ج���و ب���اي���دن من 
وت�سكيكه  الفو�سى  �سيناريوهات 

امل�سبق بنتائج االنتخابات.
اجلمهوريون  ي�ستغل  امل��ق��اب��ل  ويف 
ال�سارع  ل����دى  االم��ت��ع��ا���س  ح���ال���ة 
احلزب  �سيا�سات  ج��راء  االأم��رك��ي 
ال���دمي���وق���راط���ي م���ن اأج����ل ح�سد 
غالبية  ت�����س��ر  ف��ي��م��ا  االأغ���ل���ب���ي���ة، 
التقديرات اإىل اأن اجلمهوريني يف 

مع  العالقات  تتجه  اأن  االأم��رك��ي 
االأو�سط، يف حال فوز  ال�سرق  دول 
احلزب اجلمهوري، اإىل مزيد من 
بعيداً  امل�سرك  والتعاون  التقارب 
عن �سيا�سة ال�سغط التي مار�ستها 
ال�سنوات  م���دار  على  ب��اي��دن  اإدارة 
املا�سية با�ستغالل بع امللفات، منها 
احلقوقي  امللف  امل��ث��ال  �سبيل  على 

لل�سغط على دول املنطقة.
ك��م��ا اأث������رت ت��ل��ك ال�����س��ي��ا���س��ات مع 
م��ن��ط��ق��ة ال�������س���رق االأو������س�����ط على 
حلفاءها  م��ع  االأم��رك��ي��ة  امل�سالح 
الفرة  و����س���ه���دت  ك���ب���ر،  ب�����س��ك��ل 
امل��ا���س��ي��ة ح���ال���ة م���ن ال���ف���ت���ور بني 
ال�سرق  ودول  امل��ت��ح��دة  ال���والي���ات 
ال�سيا�سات  ت��ل��ك  ل��ك��ن  االأو�����س����ط، 
�سيتجه  ل���ذل���ك  ن���ف���ع���اً،  جت����د  مل 
لعالقات  العودة  اإىل  اجلمهوريني 

طريقهم لل�سيطرة على الكونغر�س 
بتحقيق ن�سبة االأغلبية يف جمل�سي 
اأحمد،  وبح�سب  وال�سيوخ.  النواب 
اجلمهوريني  ت��ق��دم  اأ���س��ب��اب  ت��ع��ود 
اإىل  رئي�سي  ب�سكل  االنتخابات  يف 
ال�����س��ي��ا���س��ات اخل��اط��ئ��ة م���ن جانب 
الرئي�س احلايل وحزبه �سواء على 
ن�سبة  بارتفاع  ال��داخ��ل��ي،  امل�ستوى 
التجاري  امل��ي��زان  وعجز  الت�سخم 
م�ستوى  ع��ل��ى  اأو  ال���ب���الد،  داخ�����ل 
بت�سعيد  اخل���ارج���ي���ة  ال�����س��ي��ا���س��ات 
ح��ال��ة ال���ع���داء م���ع ب��ع�����س ال����دول، 
الأوكرانيا،  امل��ح��دود  غ��ر  وال��دع��م 

واأي�ساً ا�ستفزاز ال�سني.

�سيا�سات اأكر دفئًا
 مع ال�سرق الأو�سط

بال�ساأن  امل��خ��ت�����س  اخل��ب��ر  ي��ت��وق��ع 

اأكرث دفئاً مع دول املنطقة.

امللف النووي الإيراين
امل���ف���او����س���ات بني  اأن  اأح���م���د  ي����رى 
ب�ساأن  واإي����ران  االأم��رك��ي��ة  االإدارة 
ال���ن���ووي �سوف  ال��ث��ان��ي��ة  ب��رن��ام��ج 
و�سول  ح��ال  ب�سكل كبر يف  يتاأثر 
اجل���م���ه���وري���ني ل��الأغ��ل��ب��ي��ة داخ����ل 
اإدارة  تبدو  حني  ففي  الكونغر�س، 
ال���رئ���ي�������س ب����اي����دن ح��ري�����س��ة على 
اإحياء االتفاق النووي دون مراعاة 
ل�سمانات ت�سع حداً مل�ساعي اإيران 
ن�����ووي، وكذلك  ���س��الح  ب��ام��ت��الك 
الربنامج  ب��اي��دن  اإدارة  ت��ت��ج��اه��ل 
ميثل  ال���ذي  االإي����راين  البالي�ستي 

تهديداً مبا�سراً على دول اجلوار.
اجلمهوريني  يرغب  ال  املقابل  يف 
و�سيحاولون  االت���ف���اق،  اإح���ي���اء  يف 
االأغلبية  ما جنحوا يف حتقيق  اإذا 
االأمركية  االإدارة  على  ال�سغط 
جتاه  �سيا�ساتها  لتغير  ال��راه��ن��ة 

اإيران.

امللف اليمني
تتجه  اأن  اأي�������س���اً  اأح���م���د  وي��ت��وق��ع 
اأكرث  مل�سار  االمركية  ال�سيا�سات 
بالتجاوزات  يتعلق  ف��ي��م��ا  ح�����س��م��اً 
ففي  اليمنية،  ب���االأزم���ة  احل��وث��ي��ة 
حني خففت اإدارة بايدن العقوبات 
الإي���ران  ال��ت��اب��ع��ة  امليلي�سيات  ع��ل��ى 
ال�سيا�سة  ت��ت��ج��ه  ك���ب���ر،  ب�����س��ك��ل 
اجل�����م�����ه�����وري�����ة ن�����ح�����و حت�����رك�����ات 
احلوثيني  �سد  حا�سمة  وعقوبات 
للعودة  ���س��غ��وط  ه��ن��اك  و���س��ت��ك��ون 
دونالد  ال�سابق  الرئي�س  ق��رار  اإىل 
على  و�سعها  اإىل  ب��ال��ع��ودة  ت��رام��ب 

قوائم االإرهاب.

الفل�سطينيون يعتربونه تهديدا لهم

اليميني املتطرف بن غفري يحاول طماأنة االإ�سرائيليني 
•• القد�س-رويرتز

�سعى �سيا�سي مييني متطرف ي�ستعد لتويل من�سب رفيع يف احلكومة 
اإ�سرائيل  يف  االأقليات  طماأنة  اإىل  االثنني  اأم�س  املقبلة  االإ�سرائيلية 
ي�سعرون  الذين  الفل�سطينيني  اإىل  ي�سر  مل  لكنه  �سيحميهم،  باأنه 

ب�سكل خا�س باأن �سعوده ي�سكل تهديدا لهم.
وبعد النجاح الذي حققه حزب “ال�سهيونية الدينية” يف االنتخابات 
ي��ق��وده م�ستوطنون قوميون  ال���ذي  امل��ا���س��ي، ���س��ار احل���زب  االأ���س��ب��وع 
الوزراء  اأقوى حليف حمتمل لرئي�س  الغربية  ال�سفة  مت�سددون يف 

ال�سابق بنيامني نتنياهو يف االئتالف.
واأحاط باأحد زعماء احلزب، وهو اإيتمار بن غفر، تدقيق �سديد يف 
امل�سلحة  كاخ  ي�سمل ع�سوية حركة  تاريخ  ب�سبب  وخارجها  اإ�سرائيل 
العرب، وعرقلة مل�سرات  بالتحري�س �سد  واإدانة جنائية  املحظورة، 

املثليني.

وقال بن غفر )46 عاما( يف مقال على ال�سفحة االأوىل يف �سحيفة 
معتدال،  اأ�سبحت  ن�سجت،  “لقد  انت�سارا  االأو�سع  هيوم(  )اإ�سرائيل 

واأدركت اأن احلياة اأكرث تعقيدا«.
زعامة  اآخ��ر لنب غفر يف  زمي�������ل  اإث��������ارة  يوم من  بعد  املقال  وج��اء 
الدول�������ة  اأن  اإىل  التلمي������ح  خالل  من  الو�سط  ي�سار  غ�سب  احل��زب 
رابني  اإ�س������حق  االأ�س������بق  ال�����وزراء  رئي�س  اغتي������ال  يف  دور  لها  ك��ان 
1995 على يد متع�سب يهودي ي�سعى لوقف ت�سليم االأرا�سي  عام 

للفل�سطينيني.

الذكرى  الإح��ي��اء  م��را���س��م  خ�������الل  �سموتريت�س  بت�سلئيل  وق������ال 
�سيا�سات  على  احتجاجهم  يف  حمقني  كانوا  اليمينيني  اإن  بالربملان 

رابني.
 واأ�ساف اأن االأجهزة االأمنية “ا�ستخدمت التالعب الذي يدل على 
انعدام ال�سعور بامل�سوؤولية، والذي مل يتم الك�سف عنه بالكامل حتى 

يومنا هذا، لت�سجيع القاتل«.
بيت(  )�سني  الداخلي  االأم��ن  جهاز  اأن  اإىل  كتلميح  تعليقاته  وب��دت 
الفرة  يف  امل��ت��ط��رف  اليمني  ب��ني  حم��ر���س  عميل  توجيه  وراء  ك��ان 

حكومية  حتقيق  جلنة  تناولتها  م�ساألة  وهي  االغتيال،  �سبقت  التي 
وحماكمات ق�سائية.

مل ي�سر بن غفر  ويف مقال بعنوان “ر�سالة اإىل اإخواين يف الي�سار”، 
اإىل املحادثات االإ�سرائيلية التي ترعاها الواليات املتحدة حول اإقامة 
الرئي�س  اإدارة  وقالت  �سنوات،  منذ  توقفت  والتي  فل�سطينية،  دول��ة 

االأمريكي جو بايدن يوم ال�سبت اإنها ترغب يف اإحيائها.
ويعار�س “ال�سهيونية الدينية”، مثل االأحزاب االإ�سرائيلية اليمينية 
تفكيك  اإىل  بن غفر  دعا  كما  الفل�سطينية.  الدولة  قيام  االأخ��رى، 
وهي  الغربية،  ال�سفة  من  اأج��زاء  حتكم  التي  الفل�سطينية  ال�سلطة 
اإ�سرائيلي  حكم  اإىل  فعليا  الفل�سطينيني  تعيد  اأن  �ساأنها  من  خطوة 

غر حمدود دون حقوق وطنية.
يرغب يف  ال��ذي  بن غفر  كتب  الداخلية،  الق�سايا  على  تركيز  ويف 
بعرب  تع�سف  التي  اجلرمية  �سيكافح  اإن��ه  ال�سرطة  م�سوؤولية  تويل 

اإ�سرائيل -وهي اأقلية دعا اإىل طردها ذات مرة.

كيف توؤثر االنتخابات االأمريكية على العالقات مع ال�سرق االأو�سط؟

ا�سابات كوفيد يف ال�سني اإىل اأعلى م�ستوى منذ 6 اأ�سهر 
•• بكني-اأ ف ب

اأعلى عدد من حاالت كوفيد- اأف��ادت ال�سني االثنني عن 
املتعّددة  اأ�سهر، على الرغم من االإغالقات  19 منذ �ستة 

التي تعّطل االقت�ساد واحلياة اليومية.
االآمال  االأ�سبوع،  نهاية  خالل  ال�سحية  ال�سلطات  وب��ددت 
اأنها  اإىل  اإ�سارتها  عرب  كوفيد”،  “�سفر  �سيا�سة  بتخفيف 

�ستوا�سل تطبيقها “بثبات” رغم اإرهاق ال�سكان.
اأو مدن  اأح��ي��اء  اإغ���الق  م��ن  اال�سراتيجية  ه��ذه  وت��ت��ك��ّون 
بكاملها مبجّرد ظهور اإ�سابات، واإجراء فحو�سات وا�سعة 
اإ�سابتهم  ثبتت  الذين  االأ�سخا�س  ع��زل  حتى  اأو  النطاق 

وامل�سافرين القادمني من اخلارج.
االأح��ي��ان م��ع �سعف  ت��راف��ق يف بع�س  القيود  ولكن ه��ذه 
التنّقل  و�سعوبة  الطبية  الرعاية  اأو  الغذاء  اإىل  الو�سول 
ي�ستنفد �سرب  ال����ذي  االأم�����ر  وخ���ارج���ه���ا،  ال�����س��ني  داخ����ل 

ال�سينيني.
واأعلنت وزارة ال�سحة ال�سينية االإثنني عن حواىل 5500 
غوانغدونغ  مقاطعة  يف  منها  كبر  ج��زء  ج��دي��دة،  اإ�سابة 

ال�ساحلية )جنوب(، والتي تعّد مركزاً ت�سنيعياً مهماً.
لل�”اآي فون”  اأكرب م�سنع  يف ت�سنغت�سو )و�سط(، ال يزال 

يف العامل مغلقاً.

وقالت املجموعة االأمركية “اآبل” االأحد اإّن املوقع “يعمل 
واأّن هذا اال�سطراب  حالياً بقدرة منخف�سة ب�سكل كبر”، 

�سيوؤّدي اإىل تاأخر يف الت�سليم.
العمر  تبلغ من  ام��راأة  انتحار  ت�سّبب  اإىل ذلك،  باالإ�سافة 
55 عاماً يف مدينة هوهوت املغلقة، يف منغوليا الداخلية 
االأ�سبوع الأّن قيود كوفيد  نهاية هذا  )�سمال(، بغ�سب يف 
اأع���اق���ت ت���دّخ���ل خ���دم���ات ال����ط����وارئ، ب��ن��اء ع��ل��ى اع����راف 

ال�سلطات نف�سها بذلك.
مّت  ال�سني،  معّينة يف  يف مناطق  اأح��ي��ان��اً  احل��ال  ه��و  فكما 

اإغالق اأبواب املباين ال�سكنية ملنع اأي دخول وخروج.
ذاتها  ال�سقة  يف  تعي�س  اإحداهما  امل���راأة،  ه��ذه  ابنتا  وكانت 
من  تعاين  والدتهما  اأّن  من  ال�سلطات  ح��ّذرت��ا  قد  معها، 

القلق ولديها اأفكار انتحارية، وطالبتا عبثاً باإخراجها.
�سبكة  على  بغ�سب  االإن��رن��ت  م�ستخدمي  اأح��د  وت�����س��اءل 
اإغالق  يف  احلق  له  “من  “ويبو”،  االجتماعي  التوا�سل 
م�سيفاً “يف حالة وقوع زلزال اأو حريق،  اأبواب املباين؟”، 

من �سيكون امل�سوؤول؟«.
قبل  من  ال�سيئة  االإدارة  علناً  املحلية  ال�سلطات  وانتقدت 

م�سوؤويل االأحياء.
وحت����دث امل��اآ���س��ي ال��ن��اجت��ة ع���ن ال��ق��ي��ود امل�����س��ادة لكوفيد 

بانتظام.
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تعلن حمكمة دبي االبتدائية – ادارة التنفيذ – عن بيع ال�سيارات التالية عن طريق �سركة االإمارات للمزادات �س.ذ.م.م يف متام ال�ساعة 
اخلام�سة م�ساءاً يوم االأثنني املوافق 14 نوفمرب 2022 وعلى من يرغب مبعاينة ال�سيارات بزيارة موقع املزاد اأو بزيارة املوقع االلكروين 

الر�سمي. الدوام  اأثناء  واحلجوزات  البيوع  ق�سم  مراجعة  االعرا�س  حالة  يف  و   WWW.EmiratesAuction.COM

تعلن حمكمة دبي االبتدائية  
ادارة التنفيذ

#    
1 869893 RENAULT KERAX VF634DPA47D001557 C 15460 849\2022  (    )    
2 893104 RENAULT KERAX VF634DPA97D000808 B 99581 849\2022  (    )    
3 892822 SCANIA 410 G YS2G8X405H5492336 C 16077 849\2022  (    )         
4 894064 SCANIA 410 G YS2G8X404H5492277 C 38532 849\2022  (    )         
5 892823 MERCEDES 4140 WDANHBAAX7L236927 F 99028 849\2022  (    )     
6 892821 RENAULT KERAX 350 40 VF633DVC06E106513 H 18061 849\2022  (    )    
7 868038 TOYOTA HILUX MR0FX22G981308951 B 36771 849\2022  (    )    
8 877811 RENAULT KERAX 350 40 VF633DVC06E106811 H 17980 849\2022  (    )    
9 867361 RENAULT KERAX 350 40 VF633DVC06E106637 R 16462 849\2022  (    )    
10 896332 RENAULT KERAX 350 40 VF633DVC06E106567 A 92447 253\2022\849 (    )    
11 894515 RENAULT KERAX 350 40 VF633DVC07E107584 H 80135 253\2022\849 (    )    
12 896204 RENAULT KERAX VF634DPA87D001593 I 81384 253\2022\849 (    )    
13 896203 RENAULT KERAX VF634DPA87D000752 O 34417 253\2022\849 (    )    
14 894503 SCANIA P 410 YS2P6X400G5395259 S 92537 253\2022\849 (    )    
15 892692 RENAULT KERAX VF634DPA47D000697 B 92815 849\2022  (    )    
16 2000419532 Hyundai H1 2012 KMJWA37R6CU415960 N 74384 1789/2017         
17 2000015383 Mitsubishi Lancer 2013 RKMGS41L9DY035148 J 13352 529/2019  ( . . . )   
18 885440 IVECO 380E37H WJME3TPT00C096461 V 22418 209\2021\1902        
19 885398 SUBARU IMPREZA JF1GE35E29G008598 M 32512 209\2021\1902        
20 885281 NISSAN CIVILIAN JN6DW11S96Z021288 G 74662 209\2021\1902        
21 885219 MITSUBISHI CANTER JL6BCE6J88K017696 A 21532 2020/7796  ( . . . )            
22 885209 ISUZU NPR JAMKP33T1F7P26813 R 34169 2020/7796  ( . . . )            
23 885302 RENAULT C 1347 VF633GVB090000467 D 12898 209\2021\1902        
24 886540 CHEVROLET LUMINA 6G1EK54H07L932510 S 68396 253\2022\6556 (   )      
25 873671 NISSAN ALTIMA 1N4AL21D68C196969 D 17134 209\2020\4421           
26 883267 TOYOTA LAND CRUISER JTEHT05J662090596 A 27058 2012/1373    (   )    
27 871981 TOYOTA HIACE JTFHX02P2A0048701 L 49754 2020/7796  (    )       
28 872090 TOYOTA HIACE JTFHX02P4F0095042 Q 58024 2020/7796  (    )      
29 886481 MITSUBISHI LANCER RKMGS41L8EY041380 I 20180 2020/7446  (    )    
30 667570 MITSUBISHI LANCER JMYSTCY4AGU748491 T 46206 2659\2019            
31 201307 Toyota Yaris 2010 JTDKW9239A5147294 D 90667 1725/2017  (    )         
32 863737 TOYOTA PRADO JTEBU25J275103505 I 88793 2018\574  (    )    
33 855834 NISSAN MICRO JN6BE6DS9G9024454 U 59288 2021\5130       
34 879173 DAIHATSU TERIOS JD2GJ522681078954 E 48017 2016 242      . .   
35 826228 TOYOTA YARIS JTDBW933561014240 H 28353 4724/2019/207      
36 856972 VOLKSWAGEN TOUAREG WVGBC2BP9ED007000 G 90812 209\2017\4424          
37 891776 HONDA CIVIC JHMES86163S404961 E 12362 208\2021\562     . .    
38 891993 TOYOTA COASTER JTGFK518XE4018532 P 50856 208\2020\2052          
39 890805 MITSUBISHI CANTER JL7BCE1J27K033488 I 71288 5533\2019            
40 863043 ASHOK LEYLAND FALCON MB1PBEHD8KU0B0711 W 52833 1209\2021  (    )         
41 893743 HYUNDAI SANTA FE KMHST81C1GU461729 Q 69351 7359\2022         
42 893669 TOYOTA YARIS JTDKW9D30CD523001 M 24171 7161\2020  (    )     
43 881593 NISSAN ALTIMA 1N4AL2A94BC126678 C 25510 4267\2022          
44 881040 MITSUBISHI L200 MMBJNKA50CD032633 H 52463 4267\2022          
45 894100 VOLVO S40 YV1MS665382402722 U 72134 789\2022      
46 879816 JEEP GRAND CHEROKEE 1J4GX58Y2VC570289 F 49583 1096/2007       
47 893187 TOYOTA YARIS JTDKW9D39ED547915 P 29431 655\2021                   
48 893366 TOYOTA YARIS MR2BT9F30E1111177 P 29428 655\2021                   
49 873784 HYUNDAI H1 KMHWG81R4EU610125 K 25650 5455\2021        
50 885303 Iveco Truck WJME3TNS00C025698 B 67849 209\2021\1902        
51 885460 TOYOTA COROLLA JTDBW23E843047372 A 29597 209\2021\1902        
52 885404 IVECO 380E37H WJME3TPT00C096395 T 31292 209\2021\1902        
53 885289 IVECO 380E37H WJME3TPT00C096659 T 31293 209\2021\1902        
54 885297 JCB 135HD HAR135WSTG2498013 T 48172 209\2021\1902        
55 885444 IVECO EUROTRACKER WJMS3TPS00C029198 D 49475 209\2021\1902        
56 885459 TOYOTA COROLLA JTDBR23E033075902 E 63099 209\2021\1902        
57 885417 SUBARU IMPREZA JF1GE35E99G008243 O 76340 209\2021\1902        
58 885437 IVECO 380E37 WJME3TPT00C096658 T 79860 209\2021\1902        
59 885447 IVECO EUROTRACKER WJME3TPT00C096815 V 86639 209\2021\1902        
60 885312 SCANIA 360 YS2P6X40001241979 A 91050 209\2021\1902        
61 885301 IVECO 380 E WJME3TPT00C096611 T 91958 209\2021\1902        
62 885288 MAN TGA 33 360 WMAHW2ZZ77M49048 T 98051 209\2021\1902        
63 885461 TOYOTA COROLLA JTDBW23E543045014 E 98843 209\2021\1902        
64 885463 Toyota Corolla JTDBR23E530131513 E 59837 209\2021\1902        
65 885416 Toyota Hilux MR0FR22G380655661 K 26350 209\2021\1902        
66 885311 RENAULT 385 VF633GVB090000443 I 86776 209\2021\1902        
67 885402 TOYOTA RAV4 JTMBD33VX65036179 H 24858 209\2021\1902        
68 885399 SUBARU IMPREZA JF1GE35E09G008647 M 32501 209\2021\1902        
69 885310 IVECO 190 30 WJME3TNS00C031385 G 97289 209\2021\1902        
70 871012 TOYOTA HIACE JTGRX12P5F8046486 I 51620 1855\2021  (    )    
71 891675 HYUNDAI H1 KMJWA37R5FU762779 V 98499 2472\2021             
72 892710 TOYOTA CAMRY 6T1BF9FK2DX469222 M 97636 11\2016         
73 892745 TOYOTA COASTER JTGFK5185E4015084 O 34651 3009\2021           
74 885045 SCANIA P 410 YS2P6X400F5367394 R 39252 4105\2019          
75 882033 ASHOK LEYLAND FALCON MB1PBEFA9GUDA3939 S 56814 4154\2021          
76 831693 NISSAN 2400 3N6DD23X1FK040001 N 78465 5500\2020   (    )   
77 828914 ASHOK LEYLAND FALCON MB1PBEJA7BH1B6513 F 34223 1216\2021     
78 882967 TOYOTA HILUX MR0FR22GXF0734533 Q 50281 3226\2022      
79 892584 NISSAN SUNNY MDHBN7AD8JG614890 N 79094 3711\2020\             
80 892583 NISSAN SUNNY MDHBN7AD8JG614873 N 86691 3711\2020\             
81 892581 NISSAN SUNNY MDHBN7AD9JG614817 N 82788 3711\2020\             
82 892574 NISSAN SUNNY MDHBN7AD9JG614865 N 81209 3711\2020\             
83 824793 ASHOK LEYLAND FALCON MB1PBEFA3GU1A1434 R 29350 5393\2020           
84 830001 ASHOK LEYLAND FALCON MB1PBEFA3GUTA5702 T 13577 7265\2020                
85 873855 VOLKSWAGEN TIGUAN WVGAE2AX8JW964921 S 86176 3379\2022           
86 893367 TOYOTA CAMRY 4T1BF1FK2GU955757 G 91428 4996\2021  (    )    
87 882824 TOYOTA COROLLA RKLBV42E9C4438414 N 88213 3542\2021  (    )     
88 855045 NISSAN MURANO JN8AZ08W45W001518 K 74033 2012/133      
89 875707 NISSAN SUNNY KNMCC42H28P700894 F 80464 2016 324        . .   
90 874639 RENAULT DUSTER VF1HSRCH6GA572373 J 64132 610 2017    (    )     
91 893271 FORD EXPLORER 1FM5K8D80EGA57243 L 45562 207\2020\4013     
92 889330 NISSAN SUNNY MDHBN7AD8GG707093 R 49241 207\2018\4228 (    )      
93 889466 TOYOTA HIACE JTGJX02P590024658 P 69276 207\2020\3532           
94 889587 MAZDA 6 JM7GJ4S37G1216822 S 17550 59\2021\18       
95 889281 KIA CERATO KNAFZ4112H5693647 U 62994 59\2021\2538      
96 894498 CHEVROLET MALIBU 1G1ZC5E13BF333945 S 35938 207\2020\500     
97 895570 CHEVROLET SPARK KL1CD6CA8HC714369 S 50876 207\2021\2021           
98 894807 CHEVROLET SPARK KL1CD6CA1HC704914 S 50875 207\2021\2021           
99 896191 TOYOTA YARIS JTDBW9239C1225857 I 41240 5090\2019\209           
100 877308 TCM FD70Z8 30F30172 P 45877 207\2018\4746 (    )     
101 889470 KIA RIO KNADM5127E6331856 H 44073 208\2019\2061     
102 890211 MITSUBISHI MIRAGE MMBXTA03AEH015156 G 47513 209\2021\1876         
103 889770 NISSAN URVAN JN6BE6DSXF9014269 U 10595 209\2021\1876         
104 889510 NISSAN 2400 JN6BD23S03X134490 E 15784 207\2019\6864                
105 889327 FORD RANGER MNCBS32736W514048 G 32728 207\2020\397         
106 890331 NISSAN 25 E JN6FE54S53X402125 L 63347 207\2020\397         
107 895075 NISSAN PATHFINDER 5N1AR2M55GC621203 D 62776 207\2020\9124 (    )   
108 889515 DODGE NITRO 1D4PU5GK7BW601173 K 43668 207\2018\1849 (    )     
109 889263 TOYOTA CAMRY 6T1BE32K46X551347 H 36514 207\2017\3790     
110 894203 NISSAN URVAN JN6AE54S08X000045 F 69043 207\2017\720 (    )      
111 890723 JEEP GRAND CHEROKEE 1C4RJFJT6EC255497 L 1457 207\2018\2914        
112 895577 TOYOTA HIACE JTFHX02PXB0062105 N 68757 207\2019\2197 (    )   
113 889543 MITSUBISHI OUTLANDER JMYXTGF3WGZ702636 H 22425 207\2020\7211 (    )      
114 877532 TOYOTA PRADO JTEJU3FJ0FK079754 I 21168 207\2021\10425         
115 891241 MITSUBISHI CANTER JL6B6E6P6GK014161 T 40184 207\2021\10425         
116 891104 MITSUBISHI CANTER JL6B6E6P8GK014159 T 40186 207\2021\10425         
117 887863 TOYOTA HILUX MR0DX8CD1J0592442 U 38422 207\2021\10425         
118 891106 TOYOTA HILUX MR0DX8CD1J0592439 U 40141 207\2021\10425         
119 891396 ASHOK LEYLAND FALCON MB1PBEFA0HUBA7275 U 43062 207\2021\10425         
120 891408 ASHOK LEYLAND FALCON MB1PBEFA2HUJA9106 U 86408 207\2021\10425         
121 888929 ASHOK LEYLAND FALCON MB1PBEFA4HUJA9088 U 86409 207\2021\10425         
122 888892 ASHOK LEYLAND FALCON MB1PBEFA6HUJA9108 U 86499 207\2021\10425         
123 888888 ASHOK LEYLAND FALCON MB1PBEFA6HUVA8911 U 86501 207\2021\10425         
124 888893 ASHOK LEYLAND FALCON MB1PBEFA2HUJA9090 U 86504 207\2021\10425         
125 889520 MITSUBISHI LANCER JMYSRCS1A7U717527 J 76743 209\2020\404         
126 896378 LEXUS NX 200T JTJBARBZ3G2082694 S 64524 207/2020/5829 (    )    
127 889338 NISSAN SENTRA MNTBB7A96E6009002 O 89167 207\2018\1106 (    )     
128 889456 MITSUBISHI LANCER RKMGS41L2DY036688 I 81101 207\2019\5136 (    )      
129 894441 TOYOTA HIACE JTFPX22P5G0069381 T 43794 207\2021\6977          
130 889682 MITSUBISHI PAJERO JMYLRV93W8J705158 J 25223 207\2018\1210      
131 891097 HYUNDAI SONATA KMHEB41C3BA230818 H 91802 207\2020\850 (    )   
132 820808 TOYOTA HILUX MR0EX12G092018826 E 70203 207\2017\1867        
133 895237 Nissan Urvan JN6BE6DS8E9006623 N 53088 209\2021\7142 (    )        
134 889522 NISSAN VERSA NOTE 3N1CE2CP9FL409602 U 37870 209\2021\222        3  
135 896325 ASHOK LEYLAND FALCON MB1PBEJA3AH1A7161 F 79948 207\2020\8241          
136 889467 RENAULT DUSTER VF1HSRCA8FA525024 R 54007 207\2019\3519          
137 896787 NISSAN SUNNY MDHBN7AD2FG701790 F 50235 8501\2021\209       
138 889324 MITSUBISHI LANCER JMYSRCS1ACU707455 H 12613 207\2019\81 (    )    
139 867971 NISSAN SUNNY MDHBN7AD9DG024637 C 45270 59 2015 4810     
140 889717 NISSAN ALTIMA 1N4AL21D18C276437 N 28550 1078/2012          
141 889179 HYUNDAI H1 KMHWH81RACU496596 S 54094 207\2021\2155 (    )      
142 889527 NISSAN ARMADA 5N1AA08C18N610936 I 92724 207\2015\2105          
143 890024 VOLKSWAGEN JETTA WVWSK1AJ2HM397571 F 90896 207\2020\7956    
144 889227 GREAT WALL WINGLE LGWCA2192GB613150 S 73204 207\2019\5864          
145 890836 NISSAN SENTRA MNTBB7A90G6035422 S 15804 207\2020\7561         
146 876734 NISSAN SENTRA MNTBB7A95G6034802 R 98329 207\2020\7561         
147 895060 TOYOTA HIACE JTGRX12P8F8043758 S 90386 207\2020\7561         
148 890731 KIA PICANTO KNABX5124FT975543 L 49827 207\2018\2414       
149 889564 TOYOTA YARIS JTDBW9234BL013175 B 53661 207\2017\1680         
150 889354 NISSAN MICRA MDHAK3CR0FG504770 Q 65913 207\2020\1018             
151 856336 TOYOTA YARIS JTDKW9234B5185694 R 95997 59 2016 671   .       
152 889958 HYUNDAI H1 KMJWA37R8CU494399 B 56693 207\2019\7182 (    )         
153 888741 TOYOTA COROLLA RKLBL9HE4F5247315 O 88147 207\2021\1623 (    )    
154 871011 TOYOTA HIACE JTGSX23P5D6131696 N 65148 207\2021\1855 (    )    
155 889537 TOYOTA HILUX MR0FX22G0B1055090 K 61892 209\2021\56 (    )    
156 889343 NISSAN PATROL JN8AY2NY7F9119020 T 50277 207\2018\4777         
157 891119 MITSUBISHI L200 MMBJNKA50DD026539 I 72511 208\2019\1413 (    )        
158 891107 NISSAN MT MNTDD23S1A6003074 N 29835 208\2019\1413 (    )    
159 889316 HYUNDAI ACCENT KMHCT41D0FU771794 B 73770 207\2019\2465 (    )   
160 891076 MITSUBISHI CANTER JL6BDG6J67K015131 C 44148 207\2019\2465 (    )   
161 889588 NISSAN SENTRA MNTAB7A9XG6007171 S 32260 59\2021\333       
162 889553 HYUNDAI ACCENT MALC741C5KM138957 M 61345 207\2020\2814         
163 896058 NISSAN NAVARA VSKDD3C29KA103062 W 36489 207\2021\7237       
164 896059 NISSAN NAVARA VSKDD3C28KA105563 W 36490 209\2022\4952       
165 896141 RANGE ROVER SPORT SALLSAA549A198412 K 71523 209\2022\3452 (    )    
166 889325 KIA RIO KNADM5120E6891914 O 67873 208\2019\1034         
167 889229 MERCEDES ML 350 WDC1631541A273249 A 26246 207\2018\4367        
168 890525 TOYOTA COROLLA RKLBL9HEXE5206170 P 32295 208\2019\1754             
169 889544 TOYOTA COROLLA RKLBB9HE8E5027533 P 39601 208\2019\1754             
170 896206 TOYOTA COROLLA RKLBB9HE3F5046251 F 51399 208\2019\1754             
171 604380 MITSUBISHI PAJERO JMYLRV93W8J723214 A 90395 520/2017   (    )      
172 888145 MITSUBISHI PAJERO JMYLRV95WBJ702985 O 71033 59\2021\781       
173 895469 TOYOTA HILUX MR0EX12G682312665 E 53678 207\2021\6965 (   )      
174 895281 TOYOTA COROLLA JTDER23E450189483 F 54214 207\2021\6965 (   )      
175 895277 TOYOTA HIACE JTGJX02P875007644 F 65418 207\2021\6965 (   )      
176 895272 MITSUBISHI CANTER JL6BCE6J48K016450 J 68612 207\2021\6965 (   )      
177 895477 ISUZU NPR JAMKP34H297P04057 L 42904 207\2021\6965 (   )      
178 895280 MITSUBISHI PAJERO JMYLRV95WDJ703054 O 25373 207\2021\6965 (   )       
179 891570 Nissan Xterra 5N1AN0N68EN802675 K 26914 205\2019\867 (   )     
180 889477 NISSAN XTERRA 5N1AN0N63CC506102 L 32706 205\2019\867 (   )     
181 889454 NISSAN PATHFINDER 5N1AR2M77EC610234 O 32260 205\2019\867 (   )     
182 889500 NISSAN X TRAIL JN1BT2MM7FW001213 Q 18271 205\2019\867 (   )      
183 889519 TOYOTA HIACE JTGJX02P1F5042010 R 97226 209\2021\4201 (   )       
184 610855 Nissan Tiida 3N1BC1A6XCK803777 C 63675 207\2019\2311 (   )     
185 610571 Chevrolet Tahoe 1GNFK33J79R110828 D 7532 4867\2020 (   )     
186 890721 TOYOTA HIACE JTFPX22PXF0057855 R 31483 207\2018\1435 (   )    
187 889561 TOYOTA YARIS JTDBT923X84033295 J 98694 207\2020\1473 (   )     

188 889641 NISSAN TIIDA JN1CC11C98T016780 F 49302 209\2022\3616  (   )     
189 889250 TOYOTA PRADO JTEBU25J285121133 D 27857 207\2019\1648  (    )    
190 889427 TOYOTA FORTUNER MHFYX59G4C8028907 K 5148 207\2016\1526 (   )       
191 889495 TOYOTA YARIS MHFBT9F36G6046742 T 90350 207\2020\3457 (   )     
192 891261 MITSUBISHI CANTER JL7BCE1J8BK006899 L 60240 207\2017\2436 (   )      
193 889240 KIA PICANTO KNABX512XFT840275 H 27803 205\2019\605             
194 889745 HYUNDAI SANTA FE KMHST81C1FU334381 P 56698 205\2019\605            
195 891044 MITSUBISHI PAJERO JMYLYV97W9J709682 D 90395 207\2017\2858 (    )    
196 872971 MANITOU MT X 1840 920584 M 19853 209\2019\4105         
197 891118 NISSAN PATHFINDER JN8DR05Y63W603921 F 50844 207\2019\1717 (    )    
198 856335 TOYOTA COROLLA JTDBZ42E7AJ060948 Q 36025 59 2016 1741          
199 896190 SUZUKI GRAND VITARA JS3TA0D11D4100038 G 99577 207\2020\5470      
200 889568 FORD MUSTANG 1FA6P8TH0H5310725 V 54710 59\2021\651       
201 895156 FORD FIESTA WF0TJ3JP0CCE38334 H 44651 59 2016 1228       
202 891601 RANGE ROVER SPORT SALLSAA346A975031 R 80012 207\2019\6402            
203 849985 ASHOK LEYLAND FALCON MB1PBEFA3GUFA3327 F 81503 9133\2021\207     
204 818767 TOYOTA HILUX MR0DX9CD1K2635690 N 12908 9133\2021\207     
205 889460 HONDA ACCORD JHMCP2636BC406757 C 89218 207\2018\4944 (   )      
206 891281 MITSUBISHI CANTAR HD JL6BCE6J67K028338 I 46197 209\2020\4010          
207 889517 NISSAN URVAN JN6AE54S38X002436 J 75035 209\2020\4010          
208 892103 MITSUBISHI CANTER JL7BCE1J88K022951 J 92675 209\2020\4010          
209 889355 MITSUBISHI L200 MMBJNKA50FD015063 V 43472 209\2020\4010          
210 895071 NISSAN 2400 JN6DD23Y29X048264 L 14303 209\2020\4010          
211 895487 MITSUBISHI CANTER JL7B6E1P0FK012696 O 50645 209\2020\4010           
212 877392 TOYOTA HIACE JTGJX02P180016815 J 36858 207\2017\4239 (    )    
213 891071 NISSAN NAVARA MNTBD0ES3D6605326 D 72783 207\2020\2315            
214 896678 TOYOTA FORTUNER MHFYX59G4C8028650 D 57946 207\2020\7796 (    )       
215 896909 TOYOTA HIACE JTFHX02PXF0095109 Q 58025 207\2020\7796 (    )      
216 896682 TOYOTA HIACE JTGJX02P1F5041424 C 40596 207\2021\5298 (    )      
217 896680 TOYOTA HIACE JTFHX02P0B0056412 F 91521 207\2021\5298 (    )           
218 896911 ISUZU NPR JAMKP33T0F7P27435 R 34168 207\2021\5298 (    )            
219 889513 FORD EDGE 2FMDK49C97BB51858 F 74007 9627/2009/59     
220 889318 MITSUBISHI LANCER JMYSRCY1AFU719416 B 97884 205\2019\1211          
221 895271 VOLKSWAGEN PASSAT WVWAR7A36JC021835 V 46172 209\2022\3379              
222 889604 Kia Cerato KNAFK411XF5908046 C 79063 59\2020\94       
223 889269 TOYOTA YARIS MR2KW9F37F1062343 P 98105 207\2020\1667              
224 890309 NISSAN JUKE JN1BF5MD9ET301599 C 83452 207\2017\2067        
225 870047 Mitsubishi Lancer JMYSRCS1AAU705976 J 28608 207\2017\2067        
226 889326 MITSUBISHI LANCER JMYSRCS1A7U731674 I 13448 209\2011\818          
227 889531 FORD RANGER AFAFP5MP1FJM07358 P 96413 207\2021\1743               
228 888756 MITSUBISHI ROSA LW JL5B3G6P18PF01509 C 89505 207\2021\3383        
229 889375 CHEVROLET LUMINA 6G1EK52799L306189 T 32735 240\2018\113     
230 891486 NISSAN QASHQAI SJNBJ01B78A251061 E 3556 207\2019\3218     
231 891335 TOYOTA YARIS JTDKW923685106390 H 53121 205\2018\406 ( ) (    )      
232 889450 TOYOTA HIACE JTFHX02P580029568 J 42326 205\2018\406 ( ) (    )      
233 889809 TOYOTA CAMRY 6T1BE42K38X525430 K 20741 205\2018\406 ( ) (    )      
234 890725 FIAT ABARTH 595 COMPETIZION ZFABFLKH2KJA88357 L 18927 207\2020\1530        
235 889320 HYUNDAI SANTA FE KMHSH81DX9U462164 K 18795 207\2017\1685 (    )       
236 889313 NISSAN X TRAIL JN8BT0TS2EW000362 J 13054 1711\2020\207 (    )     
237 895853 NISSAN ALTIMA 1N4BL11EX6C115735 S 85183 207\2021\4641         
238 895240 AUDI A6 WAUAFCFC2DN019838 L 53038 211\2021\365      
239 894689 TOYOTA FJ CRUISER JTEBU11F99K061611 I 9853 207\2019\4534      
240 889438 TOYOTA COROLLA RKLBB9HE1F5053599 Q 18540 208\2020\1612          
241 889473 MITSUBISHI PAJERO JMYLRV95WEJ705762 D 99140 207\2020\5347     (  )  
242 889462 TOYOTA COROLLA JTDBZ42E0AJ064145 H 63040 207\2019\6241 (    )   
243 889300 TOYOTA YARIS JTDKW9D39DD534452 D 83061 208\2020\2052          
244 889563 TOYOTA YARIS MR2BW9F31E1009118 O 61969 208\2020\2052          
245 889428 TOYOTA HIACE JTGJX02P150001419 K 16554 207\2017\662          
246 889293 TOYOTA HIACE JTGRX12P2E8040515 P 23873 207\2018\885              
247 885414 CATERPILLAR 140H CAT0140HPXZH01574 V 60263 209\2021\1902        
248 892691 NISSAN ALTIMA 1N4AL21DX8C109509 A 20647 207\2016\1630 (   )      
249 891786 TOYOTA HILUX MR0CW12G1E0032508 Transpor 84716 207\2019\6402            
250 891355 CHEVROLET AVEO KL1TD51Y44B223517 M 98852 207\2016\2841     
251 891972 NISSAN URVAN JN6FE52S35X407829 M 72866 207\2019\2758         
252 891573 MITSUBISHI CANTER JL7B6E1P4GK005882 Q 76757 207\2020\4792        
253 891476 MITSUBISHI CANTER JL7BCE1J0DK013591 O 33419 207\2020\7959 (   )     
254 890797 TOYOTA YARIS MR2BW9F32E1005563 G 90738 207\2021\10425         
255 888860 MERCEDES E300 WDDHF5FB8FB122308 N 81568 207\2021\1471          
256 892589 TRANS MARK1 CA6980D8084004711 A 41626 207\2021\2436 (    )    
257 892590 TATA LPO 1316 55 MAT38906780L01344 F 60822 207\2021\2436 (    )    
258 892591 MITSUBISHI CANTER JL7BCE1J19K005345 F 60975 207\2021\2436 (    )    
259 889444 NISSAN ALTIMA 1N4AL2A93CC171211 N 67381 207\2021\4098 (    )    
260 892235 TOYOTA YARIS MHFBT9F33F6031162 L 17734 207\2021\4154         
261 891581 TOYOTA YARIS JTDBT923584037996 B 41080 207\2021\4939        
262 892169 MITSUBISHI L200 MMBJNKL40GH056821 V 93680 207\2021\5596 (    )      
263 892029 TOYOTA HILUX MR0EW12G1E3027185 O 15058 207\2021\5810 (    )     
264 892407 Case 821F JEE315341 T 88356 207\2021\6814           
265 891804 HYUNDAI ELANTRA KMHDG41C1EU926738 O 20513 207\2021\7439          
266 891538 MITSUBISHI ATTRAGE MMBSTA13AEH016532 Q 43073 209\2021\1841     
267 892596 TOYOTA COROLLA RKLBV42E3D4491983 C 79807 209\2021\3793             
268 879679 KIA/OPTIMA / KNAGE222075126735 A 57445 2228\2009/59      
269 891361 FORD FIGO MAJTJ2ZD8FAK08342 F 15528 59\2021\2619    
270 891311 BMW X4 WBAUJ3A07KLF98541 C 77045 59\2022\543        
271 877195 HOWO 371 LZZ5BXSB8GN123145 S 10153 6075\2020\207 (    )      
272 882274 Nissan Sunny MDHBN7ADXDG017423 K 33946 207\2017\3335          
273 875554 NISSAN ALTIMA 1N4AL3A95HC102372 V 81231 207/2022/5920        
274 887942 TOYOTA CAMRY 6T1BE42K27X452646 I 76347 2013/1334      
275 845617 RENAULT DUSTER VF1HSRCH7GA556893 G 58948 2017/3671  ( . . . )    
276 656943 Hyundai Tucson MHSC81VP1U10776 O 62976 2016/1          
277 889238 NISSAN PATHFINDER N8DR05Y35W80111 M 35433 2021/3939              
278 896650 TOYOTA PRADO TEBU25J175074174 G 5362 2021/323      
279 883780 TOYOTA CAMRY 6T1BF9FK6EX53068 Taxi 5890 2021/4014      
280 883773 TOYOTA CAMRY 6T1BF9FK7EX53035 Taxi 5902 2021/4014      
281 883772 TOYOTA CAMRY 6T1BF9FK9FX54371 Taxi 5855 2021/4014      
282 883781 TOYOTA CAMRY 6T1BF9FK1FX54170 Taxi 5926 2021/4014      
283 883748 TOYOTA CAMRY 6T1BF9FK3FX54159 Taxi 5849 2021/4014      
284 883776 TOYOTA CAMRY 6T1BF9FK6EX53066 Taxi 5897 2021/4014      
285 883785 TOYOTA CAMRY 6T1BF9FK5EX53071 Taxi 5901 2021/4014      
286 883784 TOYOTA CAMRY 6T1BF9FK2FX54327 Taxi 5912 2021/4014      
287 883747 TOYOTA CAMRY 6T1BF9FK5EX53075 Taxi 5851 2021/4014      
288 883774 TOYOTA CAMRY 6T1BF9FK6EX53015 Taxi 5858 2021/4014      
289 883786 TOYOTA CAMRY 6T1BF9FK9FX54278 Taxi 5843 2021/4014      
290 883762 TOYOTA CAMRY 6T1BF9FK9EX53009 Taxi 5940 2021/4014      
291 883756 TOYOTA CAMRY 6T1BF9FK9EX53001 Taxi 5953 2021/4014      
292 883758 TOYOTA CAMRY 6T1BF9FK4EX53056 Taxi 5922 2021/4014      
293 883759 TOYOTA CAMRY 6T1BF9FK6EX53053 Taxi 5892 2021/4014      
294 883761 TOYOTA CAMRY 6T1BF9FK9FX54369 Taxi 5865 2021/4014      
295 883754 TOYOTA CAMRY 6T1BF9FK8EX53065 Taxi 5918 2021/4014      
296 883777 TOYOTA CAMRY 6T1BF9FK5FX54245 Taxi 5846 2021/4014      
297 883779 TOYOTA CAMRY 6T1BF9FK5EX53051 Taxi 5856 2021/2455    
298 883755 TOYOTA CAMRY 6T1BF9FK0FX54175 Taxi 5862 2021/2455    
299 883771 TOYOTA CAMRY 6T1BF9FK6EX53031 Taxi 5946 2021/2455    
300 883766 TOYOTA CAMRY 6T1BF9FK6EX53017 Taxi 5933 2021/2455    
301 883783 TOYOTA CAMRY 6T1BF9FK0FX54178 Taxi 5861 2021/2455    
302 883775 TOYOTA CAMRY 6T1BF9FK6EX53071 Taxi 5924 2021/2455    
303 883770 TOYOTA CAMRY 6T1BF9FK6EX53007 Taxi 5866 2021/2455    
304 883765 TOYOTA CAMRY 6T1BF9FK6EX52985 Taxi 5844 2021/2455    
305 883769 TOYOTA CAMRY 6T1BF9FK8EX53054 Taxi 5932 2021/2455    
306 883768 TOYOTA CAMRY 6T1BF9FK5FX54233 Taxi 5847 2021/2455    
307 880118 MITSUBISHI L200 MBJNKJ40GH00817 R 64903 2016/1671          . .   
308 N/A HIGER 6798KLQ KLR1CS91HA72447 U 78913 2020/7300  (   )    (   )    
309 N/A HIGER KLQ6123K KLR1FSM5JA72896 W 40857 2020/7300  (   )      
310 N/A FOTON BJ6129 VCB4SEB6HG80006 W 26156 2020/7300  (   )      
311 904767 JCB 537 135 **********078612 Q 40976 4072/2022  . .       
312 2009904966 Lexus ES 350 2015 THBK1GG6F219071 L 28626 2284/2019  . . .      
313 2009903460 Nissan Sunny 2009 N1FN61C69W10258 i 33961 1409/2015     
314 331838 Ashok Leyland Falcon 201B1PBEFA6GU1A19 C 46585 9134/2021   ?        
315 840989 Land Rover Discovery ALLJGMM8MA4939 C 16441 1998/340      
316 890644 Mitsubishi Pajero MYLRV95WDJ70955 C 39891 2020/2939             
317 890590 TOYOTA YARIS TDKW9D38DD52927 H 21107 2020/2939             
318 890600 TOYOTA HILUX MR0FX22G2E140067 J 54794 2020/2939             
319 890647 TOYOTA HILUX MR0FX22G9E139510 J 79734 2020/2939                 
320 890210 TOYOTA FORTUNER HFYX59G6D804225 Q 24517 2020/2939             
321 879439 MITSUBISHI PAJERO MYLYV95WFJ70819 C 12751 2021/7373  (    )      
322 826240 MITSUBISHI L200 SPORTEROMBJRKB90ED00174 Q 25332 2021/7373  (    )       
323 831470 IVECO TURBO DELE CFC050A5HD57578 F 48175 2021/1933        
324 820383 NISSAN URVAN N6BE6DS3D900176 O 86302 2021/1933     
325 895455 NISSAN MICRA DHAK3CR6EG50200 P 50252 2019/33    (    )    
326 895449 HYUNDAI GENESIS MHGC41D9EU2414 L 14435 2019/33    (    )   
327 895450 NISSAN SUNNY DHBN7ADXCG0073 N 10324 2019/33    (    )   
328 889254 KIA CADENZA NALM4141F518953 N 95113 2019/1336             
329 890025 TOYOTA HIACE TGRX12P6G804685 C 93310 2021/7852  (    )         
330 884762 HEVROLET CAPRICE POLICG1MZ55H28L93448 H 29048 2020/6706          
331 892696 TOYOTA PRADO TEBL29J785105717 No PlateNo Plate 2018/2696  (    )     
332 890398 TOYOTA RAV4 TMBD31V38515885 P 38825 2019/853               
333 881596 FIAT FIORINO ZFCVFEAR2J6L78008 L 17915 2020/2463         
334 878891 NISSAN TIIDA MNTBC2C94E600313 U 29511 2021/1829         
335 885943 TOYOTA COROLLA RKLBL9HE6F523187 Q 68938 2020/5820         
336 879026 NISSAN PATROL N1TBSY61Z040707 B 21788 2019/2953        
337 842879 TOYOTA PRADO TEBU9FJ5C5033354 N 17328 2021/1307  (   )      
338 883024 SUZUKI SWIFT S2ZC6C21J6100434 V 35755 2021/1147        
339 885925 Trailer Box 3XL D11416TT5010021 Trailer 16506 2021/8015   . . .        

العدد 13692 بتاريخ 2022/11/8 
االمارات للمزادات

تنفيذ رقم 2022/18893

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�سرَا (
تعلن المارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�س املنازعات الإيجارية يف دبي باأنه �سينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  الم��ارات  موقع  على  علني  مزاد 
للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2022/11/14 الثنني  يوم  م�ساءا   6:00 ال�ساعة 

�سده اميا حللول تقنية املعلومات �س.ذ.م.م و او�ساف املحجوزات على النحو التايل :
�سعر التقييم                                                              الو�سف  

 1،010                                                      اأغرا�س مكتبيه   
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�سيك �سمان وللمزيد من املعلومات التف�سل 
بزيارة املوقع اللكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�س التقدم 

باعرتا�سه معززا اإياه مبا يربره من م�سنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثلثة اأيام على الأقل .
المارات للمزادات

مركز ف�س املنازعات االيجارية

العدد 13692 بتاريخ 2022/11/8 70363
مذكرة اإعالن بالن�شر )اإ�شتئناف(

 يف االإ�شتئناف رقم 975/2022/300 ا�شتئناف مدين   
املنظورة يف : دائرة االإ�ستئناف املدنية الثالثة رقم 83  

 مو�سوع الدعوى : اإ�ستئناف احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 10/2022 والر�سوم وامل�ساريف واالتعاب. 
م�ستاأنف  : بركا�س جايك�سني بهوجواين 

عنوانه : االإمارات - اإمارة دبي القرهود - ديرة - دبي - �سارع 57 - مبنى بو�سقر اجلديدة - �سقة الدور 
 sharif.jamous@dubaiholding.com - 108 االول - مكتب

وميثله : فهد عبداهلل قمرب حممد  
املطلوب اإعالنه : 1- مارينا كليويفا - �سفته : م�ستاأنف �سده   

   2022/7/20 بتاريخ  االإع�سار  اإج���راءات   2022/10 رق��م  بالدعوى  ال�سادر  احلكم  ا�ستاأنف  قد 
وحددت لها جل�سه يوم الثالثاء املوافق 2022/11/22 ال�ساعة 10.00 �سباحا بقاعة التقا�سي عن 

بعد وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70197 العدد 13692 بتاريخ 2022/11/8 

اعالن بالن�شر 
الدعوى رقم 1775-2021 ا�شتئناف مدين - حمكمة دبي

امل�ستاأنف / حممد ربيع نا�سر حممد خليفه - ميثله / مكتب حممد الها�سمي للمحاماة واال�ست�سارات القانونية
info@mhadvocates.ae ، o.alawadhi@mhadvocates.ae ، reemalhammadi96@hotmail.com بريدي   عنوان 

رقم الهاتف 043521131
�سد : امل�ستاأنف �سدها االأوىل / االمارات لالت�ساالت املتكاملة )م�ساهمة عامة( 

 ميثلها مكتب �سمر كنعان وعبداهلل العبيديل للمحاماة واال�ست�سارات القانونية عنوان بريدي info@kanlaw.ae رقم الهاتف : 042775444
امل�ستاأنف �سده الثاين / بنك ابو ظبى االول �س م ع- فرع دبى - ميثلها مكتب حبيب املال للمحاماة واال�ست�سارات القانونية

 عنوان بريدي uae.courts@bakermckenzie.com  ، aliahabibalmulla@gmail.com  - رقم الهاتف 044230000
اخل�سم املدخل / ح�سني تيكومتودييل ان�س ان�س تيكمتوييل - عنوان بريدي/          رقم الهاتف : 0506790641  /  0563700327

اخل�سم املدخل / حممد ر�سيد بايفاليكي  - عنوان بريدي            رقم الهاتف 0501400167
اخل�سم املدخل / حممد ا�سرف كاكي�سي - عنوان بريدي    mohammedashraf@gmail.com - رقم الهاتف 0554251667
اخل�سم املدخل / ح�سني تيكومتودييل ان�س ان�س تيكمتوييل ، اخل�سم املدخل / حممد ر�سيد بايفاليكي ، اخل�سم املدخل / حممد ا�سرف كاكي�سي

باال�سارة اىل حكم املحكمة التمهيدي ال�سادر بتاريخ 24/10/2022 يف الدعوى املذكورة اأعاله ب�ساأن ندب خبر متخ�س�س يف تقنية املعلومات وامن 
�سبكات االت�ساالت فاإنكم مدعوين للح�سور مبمثلكم او وكيلكم القانوين املعتمد الجتماع اخلربة الهند�سية واملقرر عقده يوم اخلمي�س القادم املوافق 

03:30 ع�سرا وذلك عرب الكونفران�س كول )تطبيق زووم( عرب الرابط ادناه : ع�سرا  والن�سف  الثالثة  ال�ساعة   10/11/2022
https://us04web.zoom.us/j/72670963456?pwd=epPtRQpqeQSNcWfgWieeMIXPAm852w.1
Meeting ID: 726  7096  3456
Passcode: 8LA8z7

اخلبري الهند�شي  / م/ اأحمد بهجت ح�شن
خبري تقنية املعلومات واأمن �شبكات االت�شاالت

اإعالن اإجتماع خربة 

70197 العدد 13692 بتاريخ 2022/11/8 
الدعوى رقم 1914 ل�شنة 2022 جتارى جزئی - دبی

املطلوب اإعالنها : هارب اإنرنا�سيونال �س.م.ح
اي�ست  جولف  �سركة  من  واآخرون  �سدكم  واملرفوعة  اأعاله  الدعوى  يف  ح�سابي  خبر  انتدابنا  مت  انه  علماً  نحيطكم 
-11-21 املوافق  االأول يوم االثنني  بح�سور اجتماع اخلربة  اأو من ميثلكم قانوناً  اأنتم مكلفني  �س.ذ.م.م  - وعليه 

بعد عرب تطبيق zoom  من خالل الرابط التايل: - عن  ظهراً  الواحدة  ال�ساعة  متام  يف   2022
Topic: Abdulaziz Alawar Office's Zoom Meeting 
Time : Nov 01:00  2022  ،21 PM Dubai
Join Zoom Meeting
https://us05web.zoom.us/j/83121052037?pwd=emV2UVZqSXNhMmp
pbkUzY3VhTjFWUT09 Meeting ID: 831  2105  2037
Passcode: kJ4Men
يرجى احل�سور باملوعد وتقدمي امل�ستندات املوؤيدة لدفاعكم بالدعوى اأعاله على ان تكون امل�ستندات مرتبة ومرجمة 
للغة العربية اأ�سواًل، علماً باأنه يف حال تخلفكم عن احل�سور فان اخلربة �ستبا�سر اأعمالها وفقاً لل�سالحيات املخولة 

لها قانوناً.
للتوا�سل مع اخلبر : هاتف : 2990070 04 /4440344 050

اخلبري احل�شابي / عبد العزيز العور
قيد حماكم دبي رقم 188

اإعالن اإجتماع خربة 

70197
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عربي ودويل

وا�سنطن بو�ست: طلب امل�سوؤولني الأمريكيني ل يهدف اإىل ال�سغط على كييف

 اأمريكا حتث اأوكرانيا على االنفتاح على املحادثات مع رو�سيا 

رو�سيا واحلملة �سد عنجهية الغرب

الرئي�ش الرو�سي يعد العدة للتفاو�ش مع الغرب

•• وا�شنطن-كييف-رويرتز

ذكرت �سحيفة وا�سنطن بو�ست اأن 
اأوكرانيا  ت�سجع  املتحدة  الواليات 
على  باالنفتاح  التلميح  على  �سرا 
ال��ت��ف��او���س م���ع رو����س���ي���ا، ب��ع��د اأن 
االأمريكية  اخلارجية  وزارة  قالت 
اإن مو�سكو ت�سعد احلرب ولي�ست 
راغ����ب����ة ب���ج���دي���ة يف امل�������س���ارك���ة يف 

حمادثات �سالم.
م�سادر  ع���ن  ال�����س��ح��ي��ف��ة  ون��ق��ل��ت 
اإن  ال����ق����ول  اأ����س���م���اءه���ا  ت���ذك���ر  مل 
ط��ل��ب امل�����س��وؤول��ني االأم��ري��ك��ي��ني ال 
اأوكرانيا  يهدف اإىل ال�سغط على 
املفاو�سات،  طاولة  اإىل  للجلو�س 
ل�سمان  حم�سوبة  حماولة  واإمن��ا 
دول  دع��م  على  كييف  اأن حت��اف��ظ 

اأخرى.
م�سوؤولني  اأن  ال�سحيفة  واأ�سافت 
واأوكرانيا  املتحدة  ال��والي��ات  م��ن 
الرئي�س  رف���������س  ب��������اأن  اأق�����������روا 
زيلين�سكي  االأوك��راين فولودمير 
نظره  م����ع  حم�����ادث�����ات  اإج����������راء 
ت�سبب  بوتني  فالدمير  الرو�سي 
اأوروب�������ا  اأج���������زاء م����ن  ق���ل���ق يف  يف 
الالتينية،  واأم���ري���ك���ا  واأف��ري��ق��ي��ا 
باأكرب  امل��ن��اط��ق  ت��ل��ك  ت�سعر  ح��ي��ث 
الغذاء  تكلفة  على  للحرب  تبعات 

والوقود.
م�سوؤول  ع���ن  ال�����س��ح��ي��ف��ة  ون��ق��ل��ت 
ا���س��م��ه قوله  ت���ذك���ر  اأم���ري���ك���ي مل 

وتقول كييف اإن االإجراءات �سملت 
وهي  للمدنيني  ق�سريا  ت��رح��ي��ال 
من جرائم احلرب، وهو ما تنفيه 

رو�سيا.
و�سط  بوتني  ت�سريحات  وج���اءت 
ت�ستعد  رو�سيا  اأن  على  م��وؤ���س��رات 
قدمها  م����وط����ئ  ع�����ن  ل���ل���ت���خ���ل���ي 
الغربية  ال�سفة  على  الع�سكري 
مدينة  ي�سمل  مب��ا  دن��ي��ربو  لنهر 

خر�سون.
امل��دي��ن��ة الكربى  وخ��ر���س��ون ه��ي 
���س��ي��ط��رت عليها  ال��ت��ي  ال���وح���ي���دة 
الغزو يف فرباير  ب��دء  منذ  رو�سيا 
�سباط. و�ست�سكل خ�سارتها واحدة 
ال�����س��رب��ات يف احلرب  اأك�����رب  م���ن 

للقوات الرو�سية.
وجرى تداول �سور على االإنرنت 
الرئي�سي يف  االإداري  املبنى  تظهر 
خر�سون ومل يعد العلم الرو�سي 
م��رف��وع��ا ف���وق���ه. وع�����ربت كييف 
تلك  م��ث��ل  اإن  وق��ال��ت  قلقها  ع��ن 
االإ�سارات قد تكون خديعة رو�سية 
ال����س���ت���دراج ال���ق���وات االأوك���ران���ي���ة 

لكمني.
متاأخر  وق��ت  يف  زيلين�سكي  وق���ال 
من م�ساء اجلمعة اإن اأعنف معارك 
على مدى االأ�سبوع املنق�سي دارت 
حول باخموت و�سولدار يف منطقة 
بعد  على  ال��ب��الد  �سرق  دونيت�سك 
ال�سمال  اإىل  500 كيلومر  نحو 

ال�سرقي من خر�سون.

امللف  ت����ب����ع����ات  م�����ن  “االإرهاق 
بالن�سبة  االأوكراين حقيقة واقعة 

لبع�س �سركائنا«.
ووق�����ع زي��ل��ي��ن�����س��ك��ي م��ر���س��وم��ا يف 
االأول  ت�سرين  اأكتوبر  من  الرابع 
حمادثات  اأي  اآف���اق  اأن  فيه  يعلن 
“منعدمة”  بوتني  م��ع  اأوك��ران��ي��ة 
الإجراء  الباب مفتوحا  ترك  لكنه 

حمادثات مع رو�سيا.
ومل يعلق جمل�س االأم��ن القومي 
االأم���ري���ك���ي ب��ع��د ع��ل��ى م����دى دقة 

تقرير وا�سنطن بو�ست.
وزارة  ب���ا����س���م  امل����ت����ح����دث  وق��������ال 
قبل  م������ن  “قلنا  اخل�����ارج�����ي�����ة 
االأفعال  اأخ���رى:  م��رة  و�سنقولها 

اأبلغ من االأق�وال.
م�ستعدة  رو����س���������������ي���ا  ك����ان����ت  اإذا   
للتفاو�س فعليها اأن توقف قنابلها 
من  قواتها  وت�سحب  و�سواريخها 

اأوكرانيا«.
الكرملني  “يوا�سل  واأ������س�����اف 
الكرملني  احل���رب.  ه��ذه  ت�سعيد 
لالنخراط  ا���س��ت��ع��دادا  يظهر  مل 
بجدية يف املفاو�سات حتى قبل اأن 

يبداأ غزوه ال�سامل الأوكرانيا«.

دوالر مما رفع القيمة االإجمالية 
للم�ساعدات الع�سكرية االأمريكية 
لكييف اإىل اأكرث من 18.2 مليار 

دوالر منذ بدء الغزو.

* قتال
تقهقر  ع��ل��ى  م���وؤ����س���ر  اأح������دث  يف 
رو�سيا يف واحدة من اأكرث املناطق 
ال���ت���ي ي������دور ح���ول���ه���ا ال���ق���ت���ال يف 
على  علنا  بوتني  اأوك��ران��ي��ا، �سدق 
اإج����الء امل��دن��ي��ني م��ن اأج�����زاء من 
منطقة خر�سون يف اجلنوب يوم 

اجلمعة.
وبدا اأن تلك هي املرة االأوىل التي 
عمليات  على  بوتني  فيها  ي�سدق 
اأن  رغ��م  �سخ�سية،  ب�سفة  اإج���الء 
م��و���س��ك��و ن��ق��ل��ت ���س��ك��ان��ا م���ن قبل 
م���ن م��ن��ط��ق��ة ت�����س��ي��ط��ر ع��ل��ي��ه��ا يف 
ال�سفة  على  تقع  التي  خر�سون 

الغربية لنهر دنيربو.
االأ�سبوع  ق���ال���ت  رو����س���ي���ا  وك���ان���ت 
االإخ�������الء  م��ن��ط��ق��ة  اإن  امل����ا�����س����ي 
عازلة  م��ن��ط��ق��ة  اأي�������س���ا  ���س��ت�����س��م��ل 
بعر�س 15 كيلومرا على ال�سفة 

الغربية للنهر.

وقال زيلين�سكي يف خطابه امل�سائي 
اجلمعة  ي���وم  االأوك�����راين  لل�سعب 
احرام  موقفنا.  يعرف  “العامل 
واح����رام  امل��ت��ح��دة  االأمم  م��ي��ث��اق 

وحدة اأرا�سينا واحرام �سعبنا«.

اإىل  اأي���������س����ا  امل����ت����ح����دث  واأ�������س������ار 
ت�سريحات زيلين�سكي يوم اجلمعة 
والتي قال فيها “نحن م�ستعدون 
ل�����س��الم ع���ادل ومن�سف  ل��ل�����س��الم، 

وقد عربنا عن ذلك مرارا«.

للكوجنر�س  الن�سفي  ال��ت��ج��دي��د 
يوم الثالثاء.

واأع�����ل�����ن�����ت ال�������والي�������ات امل���ت���ح���دة 
م���������س����اع����دات اأم����ن����ي����ة اإ����س���اف���ي���ة 
مليون   400 قيمتها  الأوك��ران��ي��ا 

القومي  االأم�����ن  م�����س��ت�����س��ار  وق����ال 
خالل  �سوليفان  جيك  االأمريكي 
اإن  اجلمعة  ي��وم  كييف  اإىل  زي���ارة 
�سيظل  الأوك��ران��ي��ا  وا�سنطن  دع��م 
انتخابات  بعد  ورا�سخا”  “ثابتا 
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األقى الرئي�س الرو�سي فالدمير 
ب��وت��ني يف االأ���س��ب��وع امل��ا���س��ي كلمة 
ف���ال���داي، م��رك��ز البحث  ن���ادي  يف 
الق�سايا  فيه  ُتناَق�س  مو�سكو  يف 
م��ا تتبلور فيه  امل��ح��وري��ة، وك��ث��راً 

ال�سيا�سة الرو�سية.
واملحلل  الكاتب  ذك��ر  وباملنا�سبة، 
ال�����س��ي��ا���س��ي ج�����ورج ف���ري���دم���ان يف 
“جيوبوليتيكال  مب��وق��ع  تعليق 
فيوت�سرز” بكلمة األقاها هناك يف 
 ،2014 االأول  -ك��ان��ون  دي�سمرب 
يف  امل��ي��دان  انتفا�سة  ان����دالع  ب��ع��د 
اع��ت��ق��د الرو�س  اأوك��ران��ي��ا، وال��ت��ي 
اأنها ا�ستعلت باإيعاٍز من املخابرات 

املركزية االأمريكية.

مكيدة ي�سعب تنفيذها
مكيدة  “هذه  ق�������ال:  وي����وم����ه����ا 
االإ����س���اءة  ت��ن��ف��ي��ذه��ا دون  ي�����س��ع��ب 
على  االأط���������راف  م����ن  ك���ث���ر  اإىل 
املخابرات  اأن  ورغ��م  وا���س��ع،  نطاق 
ت��ن��ف��ي��ذ مهام  ب��و���س��ع��ه��ا  امل���رك���زي���ة 

اإ���س��ع��ال فتيل ثورة،  ف���اإن  ع��دي��دة، 
االآالف،  ع�سرات  م�ساعر  وتاأجيج 
وتوفر الطعام وال�سراب لهم، يف 
م�ساحة حمدودة بال نهاية، لي�س 

من تلك املهام«.
وتابع بقوله: “ت�ستطيع الواليات 
كما  ال���ك���ع���ك،  ت�����وزع  اأن  امل���ت���ح���دة 
ف���ع���ل���ت ن����ائ����ب وزي�������ر اخل���ارج���ي���ة 
ب�سبٍب  متعللة  االأوروبية  لل�سوؤون 
امليدان  انتفا�سة  اأن  غر  غريب، 
داخلياً  حراكاً  االأغلب  على  كانت 
ب�سدة  موؤيد  رئي�ٍس  على  �ساخطاً 
لرو�سيا، والف�ساد امل�ست�سري الذي 

اأحاط به. 
االنتفا�سة  ك��ان��ت  ل���و  اإن����ه  وُق���ل���ت 
نتيجة انقالب، فال بد اأنه االأو�سح 
التاريخ.  م��ر  على  االإط����الق  على 
اأن  ال�ساخر  باأ�سلوبي  اأعني  وكنت 
الواليات املتحدة مل حُتّرك �ساكناً 
الإخفاء دعمها احلما�سي. وف�سرت 
و�سائل االإعالم الرو�سية مقولتي 
تلك باأين اأعني حقاً اأنه االنقالب 

االأو�سح يف التاريخ«.
انقالب  اأن����ه  ال���رو����س  “ظن  وزاد 

رو�سيا قوة عظمى، وُتظهر للعامَل 
املُ�ستبعد  ومن  االأمريكي.  الوهن 
مما  اأي  يتحقق  اأن  متزايد  ب�سكٍل 

�سبق«.
اأنه  اإىل  ال��ن��ظ��ر  ف��ري��دم��ان  ول��ف��ت 
من  اأن  “غر  م�ستحياًل  �سيء  ال 
بوتني  ُي��ع��ي��د  اأن  ج����داً  املُ�����س��ت��ب��ع��د 
حت��دي��د ���س��روط احل���رب، وه��و ما 
خالل  حت���دي���داً  يفعله  اأن  ح���اول 
كلمته التي األقاها يف نادي فالداي. 
واالأه��م من ذلك اأن��ه مل ُي�ِسر اإىل 
العدو  بو�سفها  املتحدة  الواليات 
الرئي�سي، فالعدو عنده هو الغرب 
االأع����راف  لف�ساد  ا�ست�سلم  ال���ذي 
وتال�سي  اجل����دي����دة  ال��ع��ل��م��ان��ي��ة 
االجتماعية  االأن���واع  احل��دود بني 
وغر ذلك من الرهات الثقافية، 
التي يحاول اأن يفر�سها االآن على 

رو�سيا«.

حملة �سد عنجهية الغرب
الغرب،  ي��ق��و���س  ال��ف�����س��اد  وه�����ذا 
له  تت�سدى  ورو�سيا ح�سب بوتني 
ال اأكرث. كانت كلمته اأي�ساً ت�سطبغ 

االأمريكيون  ع���ده  بينما  غ��رب��ي، 
ال�سيا�سي.  تعبراً عن اال�ستقالل 
واأعتقد اأن اجلانبني خمل�سان يف 
تف�سرهما لالأحداث. فمن وجهة 
النظر االأمريكية، كانت االنتفا�سة 
الدميقراطية نتيجة الئقة. ومن 
ال���رو����س���ي���ة، كانت  ال��ن��ظ��ر  وج���ه���ة 
االنتفا�سة خطوًة اإىل االأمام نحو 
زع��زع��ة ا���س��ت��ق��رار رو���س��ي��ا. رف�س 
الرو�سية  امل���خ���اوف  االأم��ري��ك��ي��ون 
يكن  مل  الرو�س  اأن  غر  بالطبع، 
بو�سعهم اأن يرف�سوا فكرة اأن هذه 
عدائياً  ع��م��اًل  ك��ان��ت  االنتفا�سية 
ت���ل���ك ال��ل��ح��ظ��ة يف  حم�������س���اً. ويف 
احلرب  ���س��رارة  ا�ستعلت   2014

الدائرة االآن«.

ح�سابات خطاأ
“خل�ست  ف����ري����دم����ان  واأو�������س������ح 
مو�سكو اإىل اأن اأوكرانيا اخلا�سعة 
لل�سيطرة االأمريكية متثل تهديداً 
ل��ه��ا. وب��ع��د ث��م��ان��ي��ة اأع�����وام، �سنت 
رو�سيا حرباً لتفر�س اإرادتها على 
اأوكرانيا، وتثبت للمنطقة كلها اأن 
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خامن،  �سوكت  م�ست�سفى  اأ���س��در 
الذي يتلقى رئي�س وزراء باك�ستان 
ال�سابق عمران خان، العالج جراء 
اإطالق النار عليه خالل مظاهرة 
اأكد  تقريًرا طبًيا،  اآب���اد،  وزي��ر  يف 
فيه عدم تعر�س خان الأي اإ�سابة 
بع�س  لكن  بالر�سا�س،  مبا�سرة 

ال�سظايا اأ�سابت رجله اليمنى.
ال�سادر  الطبي  للتقرير  ووف��ق��ا 
اأن  خانوم،  �سوكت  م�ست�سفى  عن 
الر�سا�س  م��ن  �سظايا   4 ه��ن��اك 
لرئي�س  اليمنى  ال�ساق  وجدت يف 
ملا  ال�سابق، وه��و خمالف  ال���وزراء 
ذك��ره عمران خ��ان، ي��وم اجلمعة، 
اأن اأرب�����ع ر���س��ا���س��ات اأ���س��اب��ت��ه يف 

�ساقيه.
اأكد تقرير امل�ست�سفى، الذي اطلع 
عليه موقع “�سكاي نيوز عربية”، 
اأن “خان كان على وعي تام حني 
اجلراحة  اإج������راء  ومت  و���س��ول��ه، 
الإزالة  م�ساًء   8.15 ال�ساعة  يف 
العثور  ومت  �ساقه،  م��ن  ال�سظايا 
بالقرب  ال��ر���س��ا���س  �سظايا  على 

من الوريد الرئي�سي لل�ساق، كما 
مت العثور على جزء من ر�سا�سة 
يف  ت�سبب  مم��ا  ال�����س��اق  ق�سبة  يف 

ك�سر«.
واأ�����س����اف ت��ق��ري��ر امل�����س��ت�����س��ف��ى اأن 
يوم  امل�ست�سفى  اإىل  و�سل  “خان 
اخلمي�س يف متام ال�ساعة 5:30 
من  وي�سكو  وعيه  يف  وه��و  م�ساًء، 
اليمنى،  ���س��اق��ه  يف  م��ربح��ة  اآالم 
اإعطاء خان م�سكنات لالأمل،  ومت 
وفح�س  �سينية،  اأ���س��ع��ة  واإج�����راء 
وجميعها  امل��ق��ط��ع��ي��ة،  ب��االأ���س��ع��ة 
اأخ�سائي  ق��ب��ل  م��ن  فح�سها  مت 

االأ�سعة والطاقم الطبي«.
عملية  اإج��������راء  اإىل  اأ�����س����ار  ك���م���ا 
جراحية يف ال�ساعة 8:00 م�ساًء 
الإزالة �سظايا الر�سا�س من فخذ 
ع���م���ران خ����ان ورج����ل����ه، ووج����دت 
الوعاء  م��ن  ب��ال��ق��رب  ال�سظيتان 
الدموي الرئي�سي يف الفخذ، كما 
مت العثور على جزء من ر�سا�سة 
يف  ت�سبب  مم��ا  ال�����س��اق  ق�سبة  يف 

الك�سر«.
وفًقا للتقرير الطبي الذي ن�سره 
قالب جب�س  و�سع  امل�ست�سفى، مت 

كان يقف عليها عمران خان يبلغ 
طولها خم�سة ع�سر قدما، ويوجد 
�سياج حتى ن�سف اجل�سم للوقوف 
حولها، وخان ح�سب ما مت اإعالنه 
يف  ر�سا�سات  باأربع  اإ�سابته  متت 
ر�سا�سة  “هل  وت�����س��اءل  ال��ق��دم. 
ت�سيب  ال���ط���ري���ق  م����ن  اأط���ل���ق���ت 
15 قدما؟ ال  ارتفاع  القدم على 

م�ستحيل.
وت��وق��ع اخل��ب��ر ال��ب��اك�����س��ت��اين اأن 
ع��م��ل��ي��ة اإط������الق ال���ن���ار ي��ج��ب اأن 
�سخ�س  ق���ب���ل  م����ن  ت����ك����ون مت����ت 
م��ا ف��وق احل��اف��ل��ة، واأ���س��ار اإىل اأن 
القيادي يف حزب االإن�ساف اإعجاز 
امل�سوؤول  ال�سخ�س  اأبلغ  ���س��ودري، 
يقع  ق��د  ه��ج��وًم��ا  اأن  ب��ي��وم  قبلها 
خ���الل امل��ظ��اه��رة، وه���و م��ا حدث 
ت�ساوؤالت  اأي�سا  وه��ن��اك  بالفعل، 
حكومة  ا���س��ت��ط��اع��ة  ع����دم  ح����ول 
برئا�سة  للحزب  التابعة  البنجاب 

برويز اإلهي حماية زعيمها.

الدفع نحو انتخابات مبكرة
للدرا�سات  ك�سمر  م��رك��ز  م��دي��ر 
يقول  حممود،  خالد  ال�سيا�سية، 

يف  للم�ساعدة  اليمنى  �ساقه  على 
التئام ك�سر ق�سبة ال�ساق.

اأ�سئلة بل اإجابات
اخلبر الباك�ستاين ف�سل بانغ�س، 
يقول اإن “عمران خان كان يجب 
اأن يفكر اأوال قبل حماولة اإ�سعال 
باك�ستان، فقد طلب من  النار يف 
�سحفي  م��وؤمت��ر  عقد  عمر  اأ���س��د 
واتهام اأ�سخا�س يف مراكز ح�سا�سة 

بدون اأي اأدلة وا�سحة«.
“�سكاي  مل��وق��ع  ب��ان��غ�����س،  واأ����س���اف 
التي  احل��اوي��ة  اأن  عربية”،  نيوز 

مفاو�سات �ساقة
اإن بي�سكوف هو املتحدث الر�سمي 
با�سم بوتني، وي�سغل هذا املن�سب 
الأنه حري�س كل احلر�س على ما 

ينطق به.
حقيقي،  به  تقدَم  الذي  والعر�س 
اأن بوتني  ي��ق��ول ف��ري��دم��ان، غ��ر 
العدة  ي���ع���د  اأن������ه  ي���ب���دو  ي������زال  ال 
ُي�ستدل  ما  وهو  �ساقة،  ملفاو�سات 
عليه من جهوده ال�ساعية لعرقلة 

�سحنات احلبوب االأوكرانية.
بعد اأن اأعاَد بوتني �سياغة احلرب 
يف اأوكرانيا بالكامل، لتكون حملة 
يكون  لن  الغرب،  اإمربيالية  �سد 
غر  معه،  التفاو�س  ال�سهل  م��ن 
تفاو�س  ل��ن  اأن���ه  يعني  ه��ذا ال  اأن 

قط.

ومن  ال�سيء.  بع�س  ديني  بطابٍع 
ثم، فامل�ساعي الرو�سية يف اأوكرانيا 
لي�ست احلرب كلها، واإمنا هي ُبْعد 
وثقايف  جيو�سيا�سي  ل�سراع  واحد 
فاإن  ولذلك،  بكثر.  نطاقاً  اأو�سع 
ُتعادل  ال  اأوك���ران���ي���ا  يف  ال��ه��زمي��ة 
ال���ه���زمي���ة يف ال�������س���راع االأك������رب. 
َعرْفَنا  اإذا  واملنطق  يت�سق  ما  وهو 
�سد  بحملًة  اأوك��ران��ي��ا  يف  احل���رب 
عنجهية الغرب ال مكاناً لل�سيطرة 

عليه.
ومنذ ذل��ك احل��ني، اأ���س��دَر بوتني 
املتحدث  ل�سان  على  واح���داً  بياناً 
ال����ر�����س����م����ي ب����ا�����س����م����ه دم����ي����ري 
التفاو�س.  فيه  عار�ساً  بي�سكوف، 
وي��ن�����س��ج��م ذل���ك م���ع ك��ل��م��ت��ه التي 

األقاها يف نادي فالداي.

رئي�س  ل���دى  ���س��ع��وًرا  “هناك  اإن 
ال�سابق  ال��ب��اك�����س��ت��اين  ال��������وزراء 
املوؤ�س�سة  ب�������اأن  خ�������ان،  ع����م����ران 
يدها  رفعت  ب��الده  يف  الع�سكرية 
ال�سلطة  و�سلمت  ح��ك��وم��ت��ه،  ع��ن 

اإىل االإدارة اجلديدة«.
اأن خ��ان يحاول  واأ���س��اف حممود 
الع�سكرية  امل���وؤ����س�������س���ة  اإق�����ن�����اع 
احلكومة  عمل  الإن��ه��اء  بالتدخل 
اإقامة  على  واإج��ب��اره��ا  احل��ال��ي��ة، 

انتخابات مبكرة يف البالد.
بقيادة  ي����ق����وم  “خان  وت�����اب�����ع: 
التظاهرات ال�سعبية نهاًرا، بينما 
اإق��ن��اع ق��ادة اجلي�س  ي��ح��اول لياًل 
ب�سرورة التدخل من اأجل اإجراء 

انتخابات مبكرة«.
واأ�سار اإىل اأن اجلي�س يقابل هذه 
املحاوالت باأنها موؤ�س�سة ع�سكرية 
ال�سيا�سية،  ب��االأم��ور  لها  ���س��اأن  ال 
ال�سيا�سيني  ب��ع�����س  اأن  م����وؤك����ًدا 
اأن حماولة  ي��رون  واالإع��الم��ي��ني 
خان  لها  تعر�س  ال��ت��ي  االغ��ت��ي��ال 
م���دب���رة، خ��ا���س��ة اأن���ه���ا وق���ع���ت يف 
عليها  ي�����س��ي��ط��ر  ال���ت���ي  امل�����واق�����ع 

اأن�ساره.

حما�ش تعتقل �سخ�سني  اأطلقا �سواريخ على اإ�سرائيلماكرون ي�سغط على دول لتدفع ح�ستها يف جمال املناخ 
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اأم�س  م���اك���رون   اإمي��ان��وي��ل  الفرن�سي  ال��رئ��ي�����س  ق���ال 
االثنني يف �سرم ال�سيخ اإنه يريد “ممار�سة ال�سغوط” 
وال�سيما  االأوروبية”  غ���ر  ال��غ��ن��ي��ة  “الدول  ع��ل��ى 
م�ساعدة  يف  “ح�ستها”  لتدفع  امل��ت��ح��دة،  ال��والي��ات 

الدول الفقرة على مواجهة التغر املناخي.
اإفريقيا  من  �سباب  مع  لقاء  خالل  ماكرون  واأو�سح 
املناخ  ح��ول  االأط����راف  م��وؤمت��ر  هام�س  على  وفرن�سا 
)كوب27( املنعقد يف م�سر “يجب اأن نحمل الواليات 
املتحدة وال�سني لتكونا على املوعد فعال” يف جمال 

خف�س انبعاثات غازات الدفيئة والت�سامن املايل.
وراأى اأن فرن�سا واأوروب��ا هما على الطريق ال�سحيح 
الدول  ع��ل��ى  ل��ك��ن  االن��ب��ع��اث��ات.  خف�س  �سعيد  ع��ل��ى 

النامية الكربى اأن “تتخلى �سريعا عن الفحم«.
حول  كوب27  يف  والنقا�سات  اجل��دل  يحتدم  وفيما 
الدول  اإىل  ت��ق��دم  اأن  ينبغي  ال��ت��ي  امل��ال��ي��ة  امل�����س��اع��دة 
اأن  اأك����د م���اك���رون  امل��ن��اخ��ي،  ال��ت��غ��ر  اإزاء  ال�����س��ع��ي��ف��ة 
الذي  الوحيد  الطرف  لكنهم  يدفعون،  “االأوربيون 
ال�����س��غ��وط على  “يجب مم��ار���س��ة  ي���دف���ع«. واأ����س���اف 
اأن  “يجب  الغنية غر االأوروبية والقول لها  ال��دول 

تدفعي ح�ستك«.

•• غزة-وكاالت

قال م�سدر اأمني بحركة حما�س يف قطاع غزة اأول من اأم�س اإن قوات 
باإطالق  لتورطهما  اثنني  مواطنني  اعتقلت  للحركة  التابعة  االم��ن 

�سواريخ من غزة على اإ�سرائيل.
اأن  الك�سف عن هويته،  امل�سدر لوكالة فران�س بر�س طالباً عدم  واأك��د 
اعتقال ال�سخ�سني جاء بعد اأن “تبني جلهاز االأمن الداخلي اأن لهما 

عالقة مبا�سرة باإطالق اأربعة �سواريخ يوم اخلمي�س” على اإ�سرائيل.
بهذه  ل��ه��ا  ع��الق��ة  ال  الفل�سطينية  “الف�سائل  اأن  ع��ل��ى  ���س��دد  ك��م��ا 
العدوان،  اإعطاء االحتالل ذريعة ملوا�سلة  اإىل  التي تهدف  ال�سواريخ 
الف�سائل ملتزمة باتفاق الغرفة امل�سركة بتن�سيق اأي رد على العدوان 
االإ�سرائيلي«. واأ�سار اإىل اأن املتهمني ينتميان جلماعة �سلفية يف قطاع 

غزة، واأنهما من �سكان بلدة بيت حانون �سمال القطاع.
واأ�ساف “ال�سواريخ مل تكن حم�سوة باملتفجرات وروؤو�سها فارغة من 
املواد املتفجرة، اأي الأنها لو �سقطت يف م�ستوطنات االحتالل مل تكن 

�ستوؤدي الأي اأ�سرار، �سقط عدد منها داخل حدود القطاع«.
ت�سل  مل  غ��زة  م��ن  �سواريخ  اأرب��ع��ة  اأُطلقت  املا�سي،  اخلمي�س  وم�ساء 
ثالثة منها اإىل االأرا�سي االإ�سرائيلية، فيما اعر�س اجلي�س �ساروخاً 
املواجهة  منذ  القطاع  م��ن  ُتطلق  ���س��واري��خ  دف��ع��ة  اأول  وه���ذه  واح����داً، 
اأغ�سط�س )اآب(، ومل  اأيام يف  ا�ستمرت ثالثة  التي  االأخ��رة  الع�سكرية 

يتنبَّ اأي ف�سيل فل�سطيني الهجمات بال�سواريخ.
االإ�سرائيلي  احلربي  الطران  ا�ستهدف  ال�سواريخ،  اإط��الق  على  ورداً 
يف  حما�س  حلركة  تابعة  ع�سكرية  مواقع  ع��دة،  ب��غ��ارات  اجلمعة  فجر 

القطاع.

بيونغ يانغ تهدد برد »حازم و�ساحق«
•• �شول-وكاالت

و�ساحقة”  وحازمة  “م�ستدامة  ب��اإج��راءات  ال�سمايل  الكوري  اجلي�س  هدد 
رداً على املناورات اجلوية الع�سكرية امل�سركة بني الواليات املتحدة وكوريا 

اجلنوبية.
وقالت هيئة االأركان العامة الكورية ال�سمالية اإن التدريبات امل�سركة “يف 
الواقع، ا�ستفزاز �سريح للت�سعيد املتعمد للتوتر يف املنطقة وتدريبات حرب 

خطرة ذات طبيعة عدوانية ت�ستهدف ب�سكل مبا�سر” كوريا ال�سمالية.
املركزية  االأن��ب��اء  وك��ال��ة  االث��ن��ني  اأم�����س  نقلته  باالإجنليزية  ب��ي��ان  وج���اء يف 
الكورية ال�سمالية الر�سمية اأن “الو�سع اخلطر ال�سائد يف �سبه اجلزيرة 
الكورية الناجت عن اله�ستريا الع�سكرية الطائ�سة للواليات املتحدة وكوريا 

اجلنوبية يتجه االآن نحو مواجهة اأكرث ا�سطرابا«.
القواعد اجلوية  اأجرى تدريباته ملحاكاة الهجمات على  اإنه  وقال اجلي�س 

والطائرات و”الق�ساء على ه�ستريا احلرب امل�ستمرة لدى االأعداء«.
واأكد اأنه اأطلق ع�سرات ال�سواريخ من خمتلف الطرازات، و”جتربة اإطالق 
�ساروخ بالي�ستي مهم للتحقق من حركة راأ�س حربي وظيفي خا�س يعمل 
توا�سلت  “كلما  اأنه  التقرير  للعدو«. وذكر  العمليات  قيادة  �سل نظام  على 
ال�سعبي  اجلي�س  واجههم  كلما  ل��الأع��داء،  امل�ستفزة  الع�سكرية  التحركات 

الكوري ال�سمايل مبزيد من الدقة والق�سوة«.

اإ�سرائيل تعتقل 20 فل�سطينيًا يف ال�سفة الغربية
•• رام اهلل-وكاالت

اعتقلت القوات االإ�سرائيلية، اأم�س االثنني، 20  فل�سطينياً بعد مداهمات 
يف ال�سفة الغربية. وقالت وكالة االأنباء الفل�سطينية اأن االعتقاالت طالت 

12 يف اخلليل، و8 يف رام اهلل، وجنني، ونابل�س، وقلقيلية، وطوبا�س.
واأفادت م�سادر حملية باقتحام ع�سرات امل�ستوطنني، اليوم، باحات امل�سجد 

االأق�سى املبارك بحماية م�سددة من القوات االإ�سرائيلية.

مفاجاأة يف تقرير امل�ست�سفى.. عمران خان مل ي�سب بر�سا�سة مبا�سرة

رئي�ش جنوب اأفريقيا ال�سابق يتهم خلفه ب�سراء من�سبه
•• جوهان�شبريغ-اأ ف ب

خلفه  زوم��ا  جايكوب  ال�سابق  اأفريقيا  جنوب  رئي�س  هاجم 
ق���رار حا�سم حول  م��ن  واح���د  �سهر  قبل  رام��اف��وزا  �سريل 
االنتخابات الرئا�سية املقررة يف 2024، مّتهماً اإياه ب�سراء 

من�سبه رئي�ساً للحزب احلاكم املوؤمتر الوطني االإفريقي.
منت�سف  يف  اجتماعا  االإف��ري��ق��ي  ال��وط��ن��ي  امل��وؤمت��ر  ويعقد 
لوالية  رام���اف���وزا  تر�سيح  حل�سم  االأول  -ك��ان��ون  دي�سمرب 
انتخابه  اإع��ادة  عرب  املقبلة،  الرئا�سة  االنتخابات  يف  ثانية 
يف  منا�سريه  م��ن  ح�سد  اأم���ام  زوم���ا  وق���ال  للحزب.  رئي�ساً 

وا�سح  ب�سكل  اُت��ه��م  رام���اف���وزا  “�سريل  دورب����ان:  منطقة 
املوؤمتر  راأ���س  على  من�سبه  ل�سراء  امل��ال  من  الكثر  باإنفاق 
ة ويهتف  الوطني االإفريقي«. وراح زوما يرق�س على املن�سّ
احلايل  الرئي�س  اإن  وق���ال  “ال�سلطة”.  اأي  “اأماندال!” 
ب��االآل��ي��ة ال��دمي��وق��راط��ي��ة«. واأث���ار مت��وي��ل حملة  “يتالعب 
2017، جداًل. واُتهم بالكذب  رامابوزا لرئا�سة احلزب يف 
األف دوالر(  راند )28  األف  ب�500  على الربملان عن هبة 
بّراأته  الد�ستورية  املحكمة  اأن  اإال  �سناعية.  جمموعة  من 
اأخراً ليم�سك بزمام ال�سلطة، بعد ا�ستقالة زوما يف 2018 

ب�سبب ف�سائح واتهامات بالف�ساد.
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املال والأعمال
تكرمي اجلهات املمتثلة ملتطلبات املعيار الوطني لنظام اإدارة ا�ستمرارية االأعمال يف ال�سارقة

والزوار لق�ساء وقت ممتع يف جتربة 
ال��ت�����س��وق امل��ب��ا���س��ر م���ن امل����زارع����ني، 
االأن�سطة  م���ن  ب���ع���دٍد  واال���س��ت��م��ت��اع 
العمل  ور�������س  م���ث���ل  ال���رف���ي���ه���ي���ة، 
اخلارجية،  ال�����س��ي��ن��م��ا  ل���الأط���ف���ال، 
اإ�سافة   ،360 ال�  بتقنية  الت�سوير 
اإىل الر�سم على الوجه وغرها، كما 
اأك�ساك طعام متنوعة  ال�سوق  ي�سم 

الإر�ساء اأذواق جميع اأفراد العائلة.
العديد  تنظيم  ال�����س��وق  و�سي�سهد 
م����ن ال���ف���ع���ال���ي���ات ال����ك����ربى م���ث���ل “ 
التي  الوطني”  “اليوم  ف��ع��ال��ي��ة 
 ،2022 نوفمرب   26 ي��وم  �ستقام 
اأخ�����رى غ���ره���ا، وميكن  واأن�����س��ط��ة 
ال�سوق  يف  ب��امل�����س��ارك��ة  ل��ل��م��ه��ت��م��ني 
امل�سرفني  م��ع  ال��ت��وا���س��ل  زي��ارت��ه  اأو 
من  املزارعني”  “�سوق  ع����ل����ى 
 : لل�سوق  االإل��ك��روين  املوقع  خالل 

.  farmersmarketae.com

•• اأبوظبي-وام:

بتوجيهات ورعاية كرمية من �سمو 
نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  من�سور  ال�سيخ 
وزير  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  نائب 
ديوان الرئا�سة، رئي�س جمل�س اإدارة 
وال�سالمة  للزراعة  اأبوظبي  هيئة 
“�سوق  فعاليات  انطلقت  الغذائية، 
يف  ال��وث��ب��ة  منطقة  يف  املزارعني” 
اإط�����ار حر�س  اأب���وظ���ب���ي، وذل����ك يف 
اأ�سحاب  دخ���ل  تنمية  ع��ل��ى  ���س��م��وه 
موا�سلة  على  وحتفيزهم  امل����زارع، 
ال��زراع��ة، وزي���ادة االإن��ت��اج الزراعي، 

ودعم منظومة االأمن الغذائي.
الوثبة  امل���زارع���ني يف  ���س��وق  وي��وف��ر 
خم�س�سة  ت�����س��وي��ق��ي��ة  م��ن�����س��ة   40
اأبوظبي  اإم���������ارة  يف  ل���ل���م���زارع���ني 
مبا�سرة  م��زارع��ه��م  منتجات  لبيع 
اأبوابه  ال�سوق  ويفتح  للم�ستهلكني، 

وح���ث امل���زارع���ني ع��ل��ى امل�����س��ارك��ة يف 
ال�����س��وق ب��اإن��ت��اج م��زارع��ي��ه��م وذلك 
الت�سويقية  اخل�������ربة  الك���ت�������س���اب 
والتعرف على احتياجات امل�ستهلكني، 
زيارة  اإىل  امل�ستهلكني  جمهور  ودع��ا 
املحلية  امل��ن��ت��ج��ات  و����س���راء  ال�����س��وق 
مزارع  اإنتاج  فخر  الأنها  و  جلودتها 

اأبوظبي.
العامري،  ���س��امل��ني  ق���ال  ج��ه��ت��ه  م��ن 
�سالل:  ل�سركة  التنفيذي  الرئي�س 
املزارعني”  “�سوق  اف��ت��ت��اح  “ياأتي 
الذي يعد االأول من نوعه يف اإمارة 
اأب���وظ���ب���ي، ب���ه���دف دع����م امل���زارع���ني 
امل��ح��ل��ي��ني ع���رب ت��وف��ر م��ن��اف��ذ بيع 
الفر�سة  واإتاحة  اأعمالهم  لت�سهيل 
اأمامهم لعر�س وت�سويق منتجاتهم 

املتواجد  ال�سوق  وي�سكل  الزراعية. 
باأحدث  واملجهز  الوثبة  منطقة  يف 
من�سة  االإمكانيات،  واأف�سل  املرافق 
حما�سيلهم  ل���ب���ي���ع  ل���ل���م���زارع���ني 
اأعمالهم  ا���س��ت��م��راري��ة  ي�سمن  مب��ا 
ن�سجع  وبدورنا،  منوهم،  وموا�سلة 
املزارعني”  “�سوق  ل��زي��ارة  اجلميع 
خل��و���س جت��رب��ة ت�سوق ف��ري��دة من 

نوعها.«
يف  املزارعني”  “�سوق  وي�����س��رط 
اأْن تكون املنتجات املعرو�سة  الوثبة 
ف��ي��ه ط���ازج���ة واآم����ن����ة، ب��ح��ي��ث يتم 
ع��ر���س��ه��ا ع��ل��ى امل�����س��ت��ه��ل��ك��ني خالل 
اأقًل من 24 �ساعة من ح�سادها يف 

مزارع اأبوظبي .
للعائالت  الفر�سة  ال�سوق  وُي��ق��ّدم 

خالل اأيام اجلمعة وال�سبت واالأحد 
م���ن ك���ل اأ����س���ب���وع، ح��ي��ث ي��ف��ت��ح يوم 
ظهراً  الثانية  ال�ساعة  من  اجلمعة 
يفتح  بينما  م�ساًء،  العا�سرة  وحتى 
واالأح����د من  ال�سبت  ي��وم��ي  اأب���واب���ه 
ال�����س��اع��ة ال��ع��ا���س��رة ���س��ب��اح��اً وحتى 

العا�سرة م�ساء.
املزارعني بجوار م�سلخ  �سوق  ويقام 
الوثبة على م�ساحة تزيد على 15 
اإدارته  األف مر مربع، وتقوم على 
ل�سركة  ال��ت��اب��ع��ة  “�سالل”  ���س��رك��ة 
يحظى  كما   ،)ADQ( القاب�سة 
اأبوظبي  ه��ي��ئ��ة  م����ن  ك���ب���ر  ب���دع���م 
الغذائية  وال�������س���الم���ة  ل����ل����زراع����ة 
ال��ت��ي ت�����س��رف ع��ل��ى ���س��م��ان تطبيق 
وجودة  الغذائية  ال�سالمة  معاير 

البحري  ���س��ع��ي��د  ����س���ع���ادة  اأك�������د  و 
اأبوظبي  هيئة  ع��ام  مدير  العامري 
ل��ل��زراع��ة وال�����س��الم��ة ال��غ��ذائ��ي��ة اأن 
�سوق املزارعني ميثل نافذة ت�سويقية 
اأبوظبي  اإم��������ارة  مل����زارع����ي  م��ه��م��ة 
مبا�سرة  م��زارع��ه��م  منتجات  لبيع 
للم�ستهلكني  وي��ت��ي��ح  ل��ل��ج��م��ه��ور، 
اخل�سروات  من  احتياجاتهم  �سراء 
ف�ساًل  الطازجة،  املحلية  والفواكه 
ف��ع��ال��ة للرويج  و���س��ي��ل��ة  اأن�����ه  ع���ن 
امل��ح��ل��ي وتعزيز  ال���زراع���ي  ل��الإن��ت��اج 

تناف�سيته ومكانته يف ال�سوق.
الوثبة  امل��زارع��ني يف  اإن �سوق  وق��ال 
ال�سيخ  �سمو  ودع��م  باهتمام  يحظى 
ن��ه��ي��ان نائب  اآل  ب��ن زاي���د  م��ن�����س��ور 
ال��وزراء وزي��ر ديوان  رئي�س جمل�س 

ال�سوق،  يف  امل���ع���رو����س���ة  امل��ن��ت��ج��ات 
بدعم  ال���ت���زام���ه���ا  اإط������ار  يف  وذل�����ك 
وت�سهيل  امل��ح��ل��ي  ال���زراع���ي  االإن���ت���اج 
قنوات  وفتح  للم�ستهلكني  و�سوله 
املنتجني  ل�سغار  مبتكرة  ت�سويقية 
النباتي  ب�سقيه  ال��زراع��ي  املجال  يف 

واحليواين.
املزارعني”  “�سوق  م��ب��ادرة  وتهدف 
ت�سويقية  ق�����ن�����وات  ت�����اأم�����ني  اإىل 
القطاع  يف  امل��ح��ل��ي��ني  ل��ل��م��ن��ت��ج��ني 
ل��ت��م��ك��ي��ن��ه��م م�����ن بيع  ال�������زراع�������ي، 
م���ن���ت���ج���ات م�����زارع�����ه�����م م���ب���ا����س���رة 
ا�ستمراريتهم،  و�سمان  للجمهور، 
اأنها  اإىل  اإ�سافة  منّوهم،  وموا�سلة 
املحلي  ل��ل��م��ن��ت��ج  ل��ل��روي��ج  و���س��ي��ل��ة 

وتعزيز تناف�سيته يف ال�سوق.

اإدارة  جم��ل�����س  رئ���ي�������س  ال���رئ���ا����س���ة، 
الهيئة، وذلك يف اإطار حر�س �سموه 
وزيادة  امل��زارع��ني  دخ��ل  تنمية  على 
تطلعات  لتحقيق  املحلي  ال��زراع��ي 
العاملية  الريادة  اأبوظبي نحو  اإمارة 

يف االأمن الغذائي.
�سركة  جهود  على  العامري  واأث��ن��ى 
تنظيم  ت�سرف على  التي  “�سالل” 
الهيئة  ح���ر����س  م����وؤك����داً   ، ال�������س���وق 
ع��ل��ى دع���م امل���ب���ادرات ك��اف��ة الرامية 
للمنتجات  ت�سويقية  ق��ن��وات  لفتح 
املحلية ، الفتا اإىل اأن الهيئة �ستعمل 
واملزارعني  �سركائها  م��ع  بالتعاون 
ع��ل��ى اإجن����اح ال�����س��وق وج��ع��ل��ه نافذة 
املحلي  ال��زراع��ي  ل��الإن��ت��اج  للرويج 

وزيادة دخل �سغار املنتجني.

و مت تكرمي كاًل من القيادة العامة ل�سرطة ال�سارقة وهيئة مطار ال�سارقة 
ال���دويل ودائ����رة امل��ال��ي��ة امل��رك��زي��ة ودائ����رة االأ���س��غ��ال ال��ع��ام��ة ودائ����رة التنمية 
لتطبيقهم  الب�سرية  امل����وارد  ودائ����رة  امل���دين  ال��ط��ران  ودائ����رة  االق��ت�����س��ادي��ة 
ادارة  لنظام  الوطني  املعيار  ملتطلبات  امتثال  �سهادة  على  وح�سولهم  املعيار 
الرئي�سية  للمتطلبات  اآلية  اإع��داد  على  النظام  ويعمل  االأعمال.  ا�ستمرارية 
ا�سراتيجيات  وج���ود  اإىل  اإ���س��اف��ة  اجل��ه��ات  يف  االأع��م��ال  ا���س��ت��م��راري��ة  الإدارة 
ال�سيناريوهات  حتديد  خالل  من  باجلهات  االأ�سا�سية  االأعمال  ال�ستمرارية 
تقدمي  انقطاع  اإىل  وت��وؤدي  املوؤ�س�سات  بها  متر  قد  التي  واملخاطر  املحتملة 
خدماتها االأ�سا�سية كما يتم و�سع التحديات واحللول التي من �ساأنها تفادي 

االأخطار .
قراري  على  ب��ن��اًء  ال�سارقة  اإم���ارة  يف  االأع��م��ال  ا�ستمرارية  جلنة  اإن�����س��اء  ومت 
املجل�س التنفيذي رقم )30( ورقم )31( ل�سنة 2017م والذي يهدف اإىل 

احليوية باالإمارة. وتوجه �سعادته - خالل كلمته يف حفل التكرمي - بال�سكر 
ا�ستمرارية  جلنة  ت�سكيل  على  ال�سارقة  الإم��ارة  التنفيذي  للمجل�س  اجلزيل 
انقطاع  دون  باالإمارة  احليوية  اخلدمات  ا�ستمرارية  �سمان  بهدف  االأعمال 
التي  اللجنة  تكوين  باأهمية  واإميانهم  واالأزم��ات  الطوارئ  ح��االت  خا�سة يف 
توؤتي ثمار جهودها اليوم بف�سل دعمهم الالحمدود. من جانبه قال �سعادة 
اللواء �سيف الزري ال�سام�سي قائد عام �سرطة ال�سارقة رئي�س الفريق املحلي 
الإدارة الطوارئ واالأزمات والكوارث بال�سارقة : “ ي�سعدين اأن اأهنئ اجلهات 
االأعمال  ا�ستمرارية  الوطني لنظام  املعيار  احلا�سلة على االمتثال ملتطلبات 
واأبارك  وال��ك��وارث  واالأزم���ات  ال��ط��وارئ  الإدارة  الوطنية  الهيئة  من  املعتمدة 
لهم هذا االإجناز الذي يعك�س اجلاهزية التامة يف التعامل مع كافة االأزمات 
والكوارث التي قد يواجهونها و�سمان ا�ستمرارية تنفيذ  االأعمال على الوجه 

االأمثل مبا يعزز جودة احلياة ملجتمع االإمارات”.

•• ال�شارقة -وام:

التي  احلكومية  اجل��ه��ات  لتكرمي  حفال  وال�����س��الم��ة  ال��وق��اي��ة  هيئة  نظمت 
AE/(( االأعمال  ا�ستمرارية  اإدارة  لنظام  الوطني  املعيار  ملتطلبات  امتثلت 
الإدارة  الوطنية  الهيئة  م��ن  ال�����س��ادر   SCNS/NCEMA 7000:2021
ال��ط��وارئ واالأزم���ات وال��ك��وارث وال��ذي يهدف اإىل تعزيز ق��درة اجلهات على 
ا�ستمرارية تقدمي اخلدمات االأ�سا�سية للمجتمع يف حاالت الطوارئ  �سمان 
واالأزمات والكوارث. ح�سر احلفل .. ال�سيخ خالد بن �سقر القا�سمي رئي�س 
�سرطة  ع��ام  قائد  ال�سام�سي  ال��زري  �سيف  وال��ل��واء  وال�سالمة  الوقاية  هيئة 
ال�سيخ �سيف بن حممد القا�سمي مدير هيئة الوقاية وال�سالمة  ال�سارقة و 
و عدد من  والكوارث  واالأزم��ات  الطوارئ  الإدارة  الوطنية  الهيئة  و وفد من 

روؤ�ساء ومدراء الدوائر احلكومية باالإمارة و ممثلي و�سائل االإعالم .

املحلية  االأعمال يف اجلهات  ا�ستمرارية  ت�سكيل فرق عمل متخ�س�سة الإدارة 
باإمارة ال�سارقة اإىل جانب تاأهيل الكوادر الوظيفية يف فرق العمل باجلهات 
من خالل اإ�سراكهم يف برامج تدريبية تخ�س�سية يف جمال اإدارة ا�ستمرارية 
لهم  ال�سبع متمنياً  القا�سمي، اجلهات  ال�سيخ خالد بن �سقر  االأعمال. وهّناأ 
االإج���راءات  من  متكاملة  منظومة  بناء  يف  دوره��م  وا�ستمرار  التوفيق  دوام 
رفيع  م�ستوى  على  االأعمال  ال�ستمرارية  فاعلة  اإدارة  حتقيق  يف  ت�سهم  التي 
من التميز يعود بالنفع على املجتمع ويخدم م�ساحله .. مو�سحا اأن الهدف 
االأ�سمى هو تعزيز دور اجلهات احلكومية يف االإمارة وحتقيق الريادة يف ركب 
التطور العاملي .. معرباً عن اعتزازه بنجاح اجلهات ال�سبع يف تطبيق النظام 
بفاعلية وجودة عالية، داعياً اجلهات االأخرى يف االإمارة اإىل احلذو بحذوهم 
وتطبيق النظام ملا له من اإيجابيات تنعك�س على املوؤ�س�سة ب�سكل وا�سح وخا�سة 
االأعمال  بتقدمي  املوؤ�س�سة  ا�ستمرارية  ي�سمن  مما  وال��ك��وارث  االأزم���ات  عند 

من�سة عاملية مبتكرة لت�سويق التمور االإماراتية  ...  eZad

كهرباء دبي ُتّعني ائتالف �سركات لتقدمي اخلدمات اال�ست�سارية  لتنفيذ املرحلة ال� 6 من جممع حممد بن را�سد للطاقة ال�سم�سية
•• دبي-وام:

�سركات  ائ��ت��الف  ع��ن تعيني  دب���ي  ك��ه��رب��اء وم��ي��اه  اأع��ل��ن��ت هيئة 
اآند يونغ« )EY Consulting( لتقدمي  “اإيرن�ست  بقيادة 
جممع  م��ن  ال�ساد�سة  امل��رح��ل��ة  لتنفيذ  اال�ست�سارية  اخل��دم��ات 
املنتج  نظام  وفق  ال�سم�سية  للطاقة  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد 
امل�ستقل للطاقة. و�سيتم ت�سغيل املرحلة ال�ساد�سة، والتي �ست�سل 
قدرتها االإنتاجية اإىل 900 ميجاوات بتقنية االألواح ال�سم�سية 

الكهرو�سوئية، على مراحل بني عامي 2025 و2027.
وت�سمل اخلدمات اال�ست�سارية التي يقدمها االئتالف، االطالع 
على الت�سريعات القائمة واالإطار التنظيمي املعمول به يف دولة 
واملناق�سات،  بالعطاءات  اخلا�سة  الوثائق  واإع���داد   ، االإم����ارات 
و�سياغة منوذج التمويل، واإدارة وتقييم العرو�س التي يقدمها 
املطورون، و�سياغة االتفاقيات التكميلية، واملفاو�سات التجارية، 
واإب����رام اتفاقية ���س��راء ال��ك��ه��رب��اء وات��ف��اق��ي��ة االإغ����الق امل���ايل مع 
االأن�سطة  يف  وامل�����س��ارك��ة  الت�سويقية  اخل��ط��ط  واإع�����داد  امل��ط��ور، 
واحلمالت الرويجية حملياً وعاملياً. ي�سار اإىل اأن جممع حممد 

بن را�سد اآل مكتوم للطاقة ال�سم�سية، الذي تنفذه هيئة كهرباء 
للطاقة  اأك��رب جممع  يعد  امل�ستقل،  املنتج  نظام  وفق  دبي  ومياه 
و�ست�سل قدرته  العامل،  ال�سم�سية يف موقع واحد على م�ستوى 
االإنتاجية االإجمالية اإىل 5،000 ميجاوات بحلول عام 2030 

با�ستثمارات ت�سل اإىل 50 مليار درهم.
ميجاوات   1،827 للمجمع  احلالية  االإنتاجية  ال��ق��درة  وتبلغ 
الهيئة  وتنفذ  الكهرو�سوئية،  ال�سم�سية  االأل����واح  با�ستخدام 
م�ساريع اأخرى يف املجمع باإجمايل 1،033 ميجاوات با�ستخدام 
ال�سم�سية  والطاقة  الكهرو�سوئية  ال�سم�سية  االأل���واح  تقنيتي 

املركزة.
للمجمع  االإنتاجية  القدرة  �ست�سل  ال�ساد�سة،  املرحلة  وباكتمال 
اإىل 3،760 ميجاوات يف �سبيل الو�سول اإىل 5،000 ميجاوات 

بحلول عام 2030.
ب��اه��ت��م��ام وا���س��ع م��ن املطورين  اإط���الق���ه، يحظى امل��ج��م��ع  وم��ن��ذ 
العامليني، االأمر الذي يعك�س ثقة امل�ستثمرين من خمتلف اأنحاء 
مع  بالتعاون  الهيئة  تنفذها  التي  الكربى  بامل�سروعات  العامل 

القطاع اخلا�س وفق منوذج املنتج امل�ستقل.

اأع��رب �سعادة مبارك على  من جانبه 
الق�سيلي املن�سوري املدير التنفيذي 
ل��ق��ط��اع ال�����س��وؤون ال��زراع��ي��ة يف هيئة 
اأبوظبي للزراعة وال�سالمة الغذائية 
الكبر  بالنجاح  البالغة  �سعادته  عن 

للمزادات الفعلية على اأر�س الواقع.
ال�����س��روري اال�ستمرار  “ م��ن  وق���ال: 
يف اإيجاد حلول ملوا�سلة دعم مزارعي 
على  الفعلية  امل����زادات  ف��ه��ذه  التمور 
�سليمة  ه���ي ط��ري��ق��ة  ال���واق���ع  اأر������س 
لت�سجيع املزارعني على جتربة من�سة 
حديًثا  اإط��الق��ه��ا  مت  ال��ت��ي   eZad
واكت�ساب معرفة مبا�سرة مبوا�سفات 

التمور االأكرث اأهمية للم�سرين«.
لعر�س  م��ن�����س��ة  ت��وف��ر  اأن  واأو����س���ح 
منتجات املزارعني وامل�ساركة يف املزاد 
يخلق اأجواء من املناف�سة التي حتفز 
وت�سجع  االإن��ت��اج  ج���ودة  حت�سني  على 
امل����زارع����ني ع��ل��ى تطبيق  امل���زي���د م���ن 
اأف�����س��ل امل��م��ار���س��ات ال���زراع���ي���ة التي 

ت�سمن حت�سني االإنتاج كماً ونوعاً.
وق����د ���س��ه��ل��ت ال��ل��ج��ن��ة ال��ق��ائ��م��ة على 
ت�سجيل  ع���م���ل���ي���ة  امل�����������زادات  اإدارة 
امل�ساركة  يف  ال���راغ���ب���ني  امل����زارع����ني 
ت�ستغرق  ح��ي��ث  مت���وره���م  وت�����س��وي��ق 
يف  مت��وره��م  اإدراج  الت�سجيل  عملية 
اأق��ل من  امل���زادات الفعلية يف  اأي م��ن 

واحل�سور  موعد،  واأخ��ذ  ثانية،   30
االأربعة  اال�ستالم  مراكز  من  اأي  اإىل 
والت�سديق على متورهم قبل ال�ساعة 
امل����زاد  يف  ل��ل��م�����س��ارك��ة  ���س��ب��اًح��ا   11

الفعلي.
واإدراج  مت���وره���م  اع���ت���م���اد  ومب���ج���رد 
الكمية كمزاد، ميكن للم�سرين من 
جميع اأنحاء العامل تقدمي عرو�سهم 
ب����اأن معاير  ل��ل��م��زاي��دة ع��ل��ي��ه ع��ل��م��اً 
واإ�سدار  التمور  ج���ودة  م��ن  التحقق 
تتم  ���س��ارم��ة  عملية  ه��ي  ال�����س��ه��ادات 
باأخذ عينات كاملة من املزارع وتقييم 
ال��ت��م��ور ع��ل��ى ج��ودت��ه��ا، مب���ا يف ذلك 
اللون وفح�س ن�سبة التق�سر والعفن 
مثل  املظهرية  العيوب  م��ن  وخلوها 

اال�سابة واحلجم.
ال����ق����ن����وات  اأن  ب�����ال�����ذك�����ر  اجل������دي������ر 
تت�سع  البديلة  لالأ�سواق  الت�سويقية 
يف  ال��ف��اخ��رة  التمور  منتجي  لت�سمل 
واملوؤ�س�سات  وامل��ن��ازل  اخلا�سة  امل���زارع 
برنامج  خالل  من  واخلا�سة  العامة 
ل�سراء التمور الفاخرة دون ا�سراط 
اأن يكونوا من املزارعني امل�سجلني يف 
بهدف  وذل��ك  التمور،  ت�سويق  مو�سم 
ت��وف��ر ق��ن��اة ت�����س��وي��ق��ي��ة ل��ه��ذا الفئة 
من املنتجني، وتنويع م�سادر التمور 
املحلية عالية اجلودة، مبا ي�ساهم يف 
االماراتية  ال��ت��م��ور  ب��ج��ودة  االرت��ق��اء 
وت���ع���زي���ز ق���درت���ه���ا ال��ت��ن��اف�����س��ي��ة على 

امل�ستويني املحلي والدويل.

•• اأبوظبي -وام:

اأحد   »eZad« زاد  اإي  من�سة  ت��ع��د 
البديلة  االأ������س�����واق  م�����ب�����ادرات  اأه������م 
لت�سويق التمور والتي اأطلقتها هيئة 
اأبوظبي للزراعة وال�سالمة الغذائية 
بالتعاون مع جمموعة اأغذية و�سركة 
اأغ�سط�س  يف  ل��ه��ا  ال��ت��اب��ع��ة  ال��ف��وع��ة 

املا�سي.
وتقوم املن�سة على نوعني من املزادات 
التي  االإلكرونية  امل��زادات  هو  االأول 
تتم عرب املن�سة االإلكرونية ، والثاين 
هو املزادات الفعلية على اأر�س الواقع 
مبا يتيح للمزارعني ومنتجي التمور 
�سقف  ع��ن  الفائ�سة  التمور  ت�سويق 

االإنتاج املدعوم ب�سهولة.
على  القائمة  اللجنة  لتقرير  ووفقاً 
بلغ   )eZad( زاد  اإي  من�سة  اإدارة 
املن�سة  على  امل�سجلني  ع��دد  اإج��م��ايل 
 1451 و  ب���ائ���ع���ا   5130 ح������وايل 
م�سريا، وبلغ اإجمايل كميات التمور 
امل��ب��اع��ة ع��ل��ى امل��ن�����س��ة ح����وايل 576 
طنا، كما بلغ عدد زوار املن�سة حوايل 
ابتداء مو�سم  117026 زائرا منذ 
اال����س���ت���الم واإج����م����ايل ع����دد امل�����زادات 
على  مت����ت  م��������زاداً   613 امل����درج����ة 
التمور  اأ�سناف  من  �سنفاً   21 نحو 

املعروفة.
 »eZad« زاد  اإي  م��ن�����س��ة  وح��ق��ق��ت 
لت�سويق التمور جناحاً الفتاً مع بدء 

اأهمية  نرى  “اإننا   : اأغذية  ملجموعة 
ه����ذه امل�������زادات ال��ف��ع��ل��ي��ة ع��ل��ى اأر�����س 
الواقع لكل من املزارعني وامل�سرين، 
يتم  ما  اأن  للم�سرين  ن�سمن  حيث 
للمعاينة  م��ت��اح  املن�سة  على  عر�سه 
على اأر�س الواقع لتحقيق املزيد من 

ال�سفافية«. واأ�ساف : “ لقيت من�سة 
eZad االإلكرونية اهتماًما اإيجابًيا 
للغاية من امل�سرين، ولدينا العديد 
من امل�سرين من جميع اأنحاء العامل 
ال���ذي���ن ح���ر����س���وا ع��ل��ى ال���ت���واج���د يف 
الواقع«.  اأر���س  الفعلية على  امل��زادات 

التجار  مع  املبا�سر  للتوا�سل  التمور 
وامل���������س����ري����ن م�����ن خم���ت���ل���ف اأن����ح����اء 
ال����ع����امل، وع���ر����س م��ن��ت��ج��ات��ه��م، كما 
نف�سه  ال���وق���ت  ل��ل��م�����س��ري��ن يف  ت��ت��ي��ح 
يرغبون  التي  التمور  على  االط���الع 
من  والتحقق  ومعاينتها  �سرائها  يف 

ال�سفافية  يحقق  مما  جودتها  م��دى 
ويعزز الثقة بني املزارعني وامل�سرين 
وي���دع���م ك���ف���اءة اأ����س���واق ب��ي��ع وجت���ارة 

التمور يف اإمارة اأبوظبي والدولة.
املن�سوري  ه���ذي���ل���ي  م����ب����ارك  وق������ال 
الرئي�س التنفيذي لل�سوؤون املوؤ�س�سية 

انطالق مو�سم ا�ستالم التمور، وتّوج 
هذا النجاح باإقامة 3 م��زادات فعلية 
ا�ستالم  ال��واق��ع يف مراكز  اأر���س  على 

التمور يف ال�ساد واأبو كريه والذيد.
وبلغ اإجمايل عدد املزادات التي متت 
خ��الل امل��و���س��م ح���وايل 175 م���زاداً، 
التمور  اأ�سناف  من  �سنفاً   19 على 
املعروفة، حيث �سهدت املزادات املقامة 
الواقع ح�سوراً الفتاً من  اأر���س  على 
دولة   24 م��ن  امل�سجلني  امل�����س��ري��ن 

حول العامل.
الفعلية على  امل��زادات  و�سهد انطالق 
املهند�س  �سعادة  الواقع ح�سور  اأر�س 
املن�سوري  ال��ق�����س��ي��ل��ي  ع��ل��ى  م���ب���ارك 
ال�سوؤون  ل��ق��ط��اع  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل���دي���ر 
للزراعة  اأبوظبي  هيئة  يف  ال��زراع��ي��ة 
وال�����س��الم��ة ال��غ��ذائ��ي��ة، و���س��ع��ادة االن 
ملجموعة  التنفيذي  الرئي�س  �سميث 
هذيلي  م����ب����ارك  و����س���ع���ادة  اأغ�����ذي�����ة، 
املن�سوري الرئي�س التنفيذي لل�سوؤون 
و�سعادة  اأغ��ذي��ة،  ملجموعة  املوؤ�س�سية 
حممد غامن الق�سيلي املن�سوري من 
كبار  عدد من  اإىل  باالإ�سافة  الفوعة 
وت�سويق  باإنتاج  واملهتمني  امل�سوؤولني 

التمور.
اأر�س  ع��ل��ى  الفعلية  امل�����زادات  وت��ت��ي��ح 
الواقع الفر�سة للمزارعني ومنتجي 

بتوجيهات من�سور بن زايد .. انطالق فعاليات �سوق املزارعني يف الوثبة

العربية للطريان تطلق 
رحالتها اإىل ثالث وجهات 

جديدة اإىل رو�سيا االحتادية 
•• ال�شارقة -وام:

اأعلنت العربية للطران عن بدء ت�سير رحالت 
وجهات  ث��الث  اإىل  ال�سارقة  مدينة  م��ن  ج��وي��ة 
ج��دي��دة يف رو���س��ي��ا االحت���ادي���ة ان��ط��الق��ا م��ن 1 

دي�سمرب 2022. 
و�سُتمّكن الرحالت اجلديدة املبا�سرة امل�سافرين 
الدويل  ال�سارقة  ال�سفر مبا�سرة بني مطار  من 
انطالقا  “اأوفا”  ت�سمل  وال��ت��ي  ال��ث��الث  وامل���دن 
 2 انطالقا  و”يكاترينبورغ”  دي�سمرب،   1 من 

دي�سمرب، و”كازان” انطالقا من 3 دي�سمرب. 
وباإ�سافة الوجهات اجلديدة ي�سل جمموع عدد 
ورو�سيا  ال�سارقة  للطران بني  العربية  وجهات 
العا�سمة  ت�����س��م��ل  وج���ه���ات   4 اىل  االحت����ادي����ة 

مو�سكو. 
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املال والأعمال

مطارات اأبوظبي توقع اتفاقية 
لتعزيز م�ستقبل النقل اجلوي املتقدم 

•• اأبوظبي-وام: 

جمال  يف  ال��رائ��دة  الفرن�سية  ال�سركة  مع  تفاهم  مذكرة  اأبوظبي  م��ط��ارات  وّقعت 
الهند�سة والعمليات الت�سغيلية Groupe ADP  ال�ستك�ساف اإمكانات اأبوظبي يف 
جمال النقل اجلوي املتقدم، وهو مفهوم جديد للنقل يرتكز على ا�ستخدام طائرات 

االإقالع والهبوط العمودي الكهربائية Evtol لنقل الركاب والب�سائع. 
للطران  اأبوظبي  معر�س  يف  اال�سراتيجية  ال�سراكة  اتفاقية  على  التوقيع  ومت 
2022 من قبل �سعادة املهند�س جمال �سامل الظاهري، الع�سو املنتدب والرئي�س 
 Groupe( املنتدب ل�سركة الع�سو  اأبوظبي، وفيليب مارتيني،  التنفيذي ملطارات 
اأحمد احلمادي، ع�سو  نادر  �سعادة  ADP Airport Services( وذلك بح�سور 
جمل�س اإدارة مطارات اأبوظبي.  ويف اإطار هذه االتفاقية، �ستقوم مطارات اأبوظبي 
البنية  وت�سغيل  وتطوير  وت�سميم  امل�سرك،  بالتخطيط   )Groupe ADP(و
التحتية االأر�سية الالزمة للنقل اجلوي املُتقّدم يف اأبوظبي، وذلك بعد االنتهاء من 
عمل درا�سة جدوى �ساملة وعدة مراحل من التقييم الدقيق لل�سوق بهدف و�سع 
الع�سو  الظاهري  �سامل  جمال  املهند�س  �سعادة  وق��ال  للتنفيذ.   الالزمة  اخلطط 
�سركة  للتعاون مع  ُقدما  “نتطلع  اأبوظبي:  التنفيذي مبطارات  والرئي�س  املنتدب 
يف  املتقدم  اجل��وي  النقل  حلول  تقدمي  اإمكانات  ال�ستك�ساف   )Groupe ADP(
اأبوظبي. يدمج هذا النظام اجلديد تقنيات الطران مع ت�ساميم حديثة تعتمد على 
ا�ستخدام الطاقة الكهربائية للتحليق واالإقالع والهبوط عمودياً، االأمر الذي يعّزز 
ا�ستدامة النقل اجلوي لكل من الركاب والب�سائع. وجُت�سد هذه االتفاقية التزامنا 
لتقدمي  �سركائنا  مع  املثمر  التعاون  خالل  من  املجال،  هذا  يف  �سباقني  نكون  ب��اأن 
يف  واال�ستدامة  وال��راح��ة  الكفاءة  معاير  تعزز  التي  والتقنيات  االبتكارات  اأح��دث 
 Groupe/ املقام االأول«.  ومن جانبه قال فيليب مارتيني، الع�سو املنتدب ل�سركة
ADP Airport Services/ نفخر باإبرامنا لهذا ال�سراكة مع مطارات اأبوظبي 
اجلوي  للنقل  التحتية  البنية  تطوير  وت��رة  لت�سريع  ل  الالزمة  اخلطط  لو�سع 
املُتقدم يف اأبوظبي، ومن خالل خربتنا العملية يف باري�س املتعلقة بو�سع اخلطط 
التحتية  والبنية  للقطاع  العميق  وفهمنا  املُتقّدم،  اجلوي  النقل  لتطوير  الالزمة 
لتطبيق  التمهيد  يف  اأبوظبي  م��ط��ارات  دع��م  من  �سنتمكن  الت�سغيلية  والتحديات 
مفهوم النقل اجلوي املُتقّدم يف اأبوظبي. واأ�ساف مارتيني: “لدينا تاريخ حافل من 
لدعم  ُقدماً  ونتطلع  املجال،  هذا  يف  ال�سركاء  من  العديد  مع  الناجحة  ال�سراكات 

مطارات اأبوظبي يف تطبيق ا�سراتيجيتها اخلا�سة باالبتكار واال�ستدامة«. 

لدعم جهود ال�ستدامة يف الإمارة

ة نهج دبي                     كلية دبي لل�سياحة تطلق دورة تدريبية متقدمة على من�سّ
•• دبي-الفجر: 

اأعلنت كلية دبي لل�سياحة، ومبادرة “دبي لل�سياحة امل�ستدامة”، 
حتديث  ع��ن  ب��دب��ي،  وال�سياحة  االقت�ساد  ل��دائ��رة  التابعتني 
امل�ستدامة، واملتوفرة  منهاج الدورة التدريبية لدبي لل�سياحة 
ويتزامن  “نهج دبي”.  للكلية  املبتكرة  التعليمية  املن�سة  على 
اإطالق الن�سخة املح�ّسنة من الدورة مع ا�ستعداد دولة االإمارات 
ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة ل���ل���دورة ال��ث��ام��ن��ة وال��ع�����س��ري��ن م��ن موؤمتر 
االأطراف يف اتفاقية االأمم املتحدة االإطارية ب�ساأن تغر املناخ 

امل�����س��ت��وى متنح  ع��امل��ي��ة  ت���دري���ب  م��ن�����س��ة  دبي”  “نهج  وُت���ع���د 
ال�����س��ي��اح، جمموعًة  م��ع  م��ب��ا���س��رًة  يتعاملون  امل��وظ��ف��ني، مم��ن 
املن�سة  وت��دع��م  والتثقيفية،  التعليمية  ال��ربام��ج  م��ن  ك��ب��رًة 
التخ�س�سي  بالتدريب  تزويدهم  خالل  من  املوظفني  ه��وؤالء 
التاريخ والثقافة والراث وخدمة العمالء،  الذي يركز على 
والتي متثل جميعها عوامل حموريًة لتقدمي جتربة عمالء 
مميزة لزوار دبي. ولعب منهاج اال�ستدامة منذ اإطالق الدورة 
يف عام 2019 دوراً مهماً يف تعزيز اجلهود بهذا املجال يف دبي، 
ليتكامل مع جهود مبادرة “دبي لل�سياحة امل�ستدامة” يف تعزيز 

)كوب 28(، املزمع اإقامته يف عام 2023 مبدينة اإك�سبو دبي، 
اأجل  املناخي من  التغر  ملناق�سة م�سكلة  املوؤمتر  يهدف  حيث 

اإر�ساء م�ستقبل اقت�سادي اأكرث ا�ستدامًة وتطوراً.
وت��وف��ر ال����دورة امل��ح��دث��ة جم��م��وع��ًة م��ن امل�����س��اق��ات التعليمية 
تر�سيد  على  تركز  والتي  التخ�س�سات،  خمتلف  يف  اجلديدة 
ا�ستهالك املياه والطاقة، و�سبل ت�سكيل فريق متخ�س�س بدعم 
تزود  كما  ال�سياق،  فاعلة يف هذا  تدابر  وتطبيق  اال�ستدامة، 
الدورة امل�ساركني باملعارف الالزمة ل�سمان مراعاتهم مبادئ 

اال�ستدامة، وتطبيقها يف قطاعي ال�سفر وال�سيافة.

تطبيق  على  تركز  �سياحيًة  وجهًة  باعتبارها  االإم���ارة  مكانة 
الفندقية  املن�ساآت  من  ع��دد  ق��ام  حيث  اال�ستدامة؛  ممار�سات 
األواح طاقة �سم�سية،  بتطوير حمطات لتعبئة املياه، وتركيب 
وكذلك تنفيذ مبادرات تر�سيد ا�ستهالك املياه وغرها الكثر 
االأعوام  يف  اأي�ساً  ال�سياحي  القطاع  �سهد  كما  امل��ب��ادرات.  من 
اخل�سروات  الإن��ت��اج  الداخلية  امل���زارع  مفهوم  انت�سار  املا�سية 
حملياً، ف�ساًل عن دعم الفنادق للموردين املحليني للمنتجات 
الطازجة والدواجن واملاأكوالت البحرية ومنتجات االألبان، ما 

ين�سجم مع مبادرات االأمن الغذائي يف دولة االإمارات. 

خ�����س��ارة االق��ت�����س��اد ال��ع��امل��ي 23 
املئة  يف   10 اأي  دوالر،  تريليون 
من قيمته، بحلول عام 2050. 

توؤكد  التداعيات،  ه��ذه  وملواجهة 
دوره�����ا  ال�سيخ”  “�سرم  ق���م���ة 
عن  اإع��الن��اً  باعتبارها  امل��ح��وري، 
مرحلة  ل����دخ����ول  ال����ع����امل  ب������دء 
التنفيذ الفعلي، تفادياً للتداعيات 
املناخي  ال��ت��غ��ر  ج���راء  املحتملة 

�سواء بيئياً اأو اقت�سادياً. 

•• �رشم ال�شيخ -وام:

تاأتي فعاليات موؤمتر االأطراف يف 
االإطارية  املتحدة  االأمم  اتفاقية 
ال�سابعة  دورت����ه  يف  امل��ن��اخ  لتغر 
و�سط   ،»27 »ك����وب  وال��ع�����س��ري��ن 
رغبة عاملية باالنتقال من مرحلة 
مرحلة  دخ�����ول  اإىل  ال���ت���ع���ه���دات 
بتحقيق  واالل������ت������زام  ال���ت���ن���ف���ي���ذ 
اخلا�سة  ال����دول����ي����ة  االأه�����������داف 
تداعيات  م��واج��ه��ة  مب�ستهدفات 

التغر املناخي. 
من   120 نحو  ح�سور  ويعك�س 
قادة الدول، وممثلي 197 دولة 
”من  م�سارك  األ��ف   40 “قرابة 
املنظمات  العامل، وع�سرات  اأنحاء 
رغبة  واالإق���ل���ي���م���ي���ة..  ال���دول���ي���ة 
لو�سع  ق���دم���اً  امل�����س��ي  يف  ج���دي���ة 
املعنية  وال��ت��و���س��ي��ات  ال��رت��ي��ب��ات 
ال�سلبية  ال��ت��اأث��رات  م��ن  ب��احل��د 
مع  والتكيف  املناخية  للتغرات 

تداعياتها. 
وتكر�س دورة �سرم ال�سيخ االأهمية 
املتزايدة لهذه القمة العاملية التي 
اكت�سبتها خالل العقود املا�سية و 
جهود  من  ل�سل�سلة  نتاجاً  ج��اءت 

االت���ف���اق���ي���ة، ك��م��ا ���س��ادق��ت دولة 
 .1995 االإم���ارات عليها يف ع��ام 
�سادقت  ال���ت���ي  ال������دول  وُت�����س��م��ى 
’االأطراف‘.   ب����  االت��ف��اق��ي��ة  ع��ل��ى 
امللحق  كيوتو  ب��روت��وك��ول  واأل����زم 
باتفاقية االأمم املتحدة االإطارية 
عليه  واملتفق  امل��ن��اخ،  تغر  ب�ساأن 
 COP3 االأط�����راف  يف م��وؤمت��ر 
املتقدمة  ال�����دول   ،1997 ع����ام 
انبعاثاتها  اإج�����م�����ايل  ب��ت��ق��ل��ي��ل 
عما   5% ب��ن�����س��ب��ة  ال���ك���رب���ون���ي���ة 
 .1990 ك��ان��ت عليه خ��الل ع��ام 
يف   COP15 م���وؤمت���ر  وح�����دد 
عتبة   2009 ع����ام  ك��وب��ن��ه��اغ��ن 
التي  العاملي  االحتبا�س احل��راري 
درجتني  البالغة  ح��ال��ي��اً  نعرفها 
قبل  ما  م�ستويات  فوق  مئويتني 

الثورة ال�سناعية. 
تبنيه  الذي مت  باري�س  اتفاق  اأما 
العا�سمة  يف   COP21 خ��الل 
فقد   ،2015 ع����ام  ال��ف��رن�����س��ي��ة 
واألزم  كيوتو،  ب��روت��وك��ول  اأع��ق��ب 
باالإعالن عن م�ساهمات  البلدان 
التغرات  ل��وق��ف  وطنياً  حم���ددة 
من  باحلد  األزمها  كما  املناخية، 
ظ����اه����رة االح���ت���ب���ا����س احل������راري 

هذه  عقد  اإع��الن  اإىل  اأدت  عاملية 
القمة ب�سكل �سنوي. 

ت�����ن�����اول   1949 ع���������ام  ف�����ف�����ي 
العلمي  امل��ت��ح��دة  االأمم  م���وؤمت���ر 
امل���ع���ن���ي ب���احل���ف���اظ ع���ل���ى امل������وارد 
والأول  ر���س��م��ي��اً  وا���س��ت��خ��دام��ه��ا، 
املوارد  ا�ستنزاف  مو�سوع   .. مرة 
اإدارتها  اإىل  واحل��اج��ة  الطبيعية 
االجتماعية  ال��ت��ن��م��ي��ة  ل��ت��ح��ق��ي��ق 
واالق��ت�����س��ادي��ة. وب��ع��د اأك����رث من 
اأث���م���رت ه���ذه اخلطوة  ع��ق��دي��ن، 
املعني  امل���ت���ح���دة  االأمم  م���وؤمت���ر 
اأي�ساً  املعروف  الب�سرية،  بالبيئة 
الذي  �ستوكهومل،  م��وؤمت��ر  با�سم 

اأقيم يف عام 1972. 
اإن�ساء  حينها  امل��وؤمت��ر  ح��ف��ز  ك��م��ا 
للبيئة  امل��ت��ح��دة  االأمم  ب��رن��ام��ج 
دويل  ���س��ك  اأول  اع��ت��م��د  ال�����ذي 
 ،1979 ع�����ام  يف  امل����ن����اخ  ب�������س���اأن 
وه����و ات��ف��اق��ي��ة ال���ت���ل���وث اجل���وي 
البعيد امل��دى عرب احل��دود. ومع 
جت��ل��ي اآث������ار ال��ت��غ��ر امل���ن���اخ���ي يف 
’املطر  مثل  الثمانينيات،  خ��الل 
واأمريكا  اأوروب������ا  يف  احلم�سي‘ 
االأمم  برنامج  اأو�سى  ال�سمالية؛ 
اإنتاج  م��ن  باحلد  للبيئة  املتحدة 

الكربون  م���رك���ب���ات  وا����س���ت���خ���دام 
ال�سائعة  ف����ل����وري����ة  ال����ك����ل����وري����ة 
ومواد  البخاخات  يف  اال�ستخدام 
حمايًة  وال����ث����الج����ات،  ال��ت��ع��ب��ئ��ة 
االأر������س  ع��ل��ى  االأوزون  ل��ط��ب��ق��ة 
التي ت�ساعد على امت�سا�س اأ�سعة 
ال�سم�س ومنعها من الو�سول اإىل 

�سطح الكوكب. 
اتفاقية  اع��ت��م��اد  اإىل  ذل��ك  واأدى 
االأوزون  ط��ب��ق��ة  حل��م��اي��ة  ف��ي��ي��ن��ا 
“بروتوكول  تالها   ،1985 عام 
امل�ستنِفدة  املواد  ب�ساأن  مونريال 
لطبقة االأوزون” يف عام 1987، 
اأعلنت قمة االأر���س يف ريو  بينما 
عام  ال���ربازي���ل���ي���ة  ج����ان����رو  دي 
االأمم  ات���ف���اق���ي���ة  ع����ن   ،1992
امل��ت��ح��دة االإط����اري����ة ب�����س��اأن تغر 
املناخ واتفاقية التنوع البيولوجي، 

واتفاقية مكافحة الت�سحر. 
ومنذ اعتمادها، اأ�سبحت اتفاقية 
ب�ساأن  االإط���اري���ة  امل��ت��ح��دة  االأمم 
االأ�سا�سية  ال��رك��ي��زة  امل��ن��اخ  ت��غ��ر 
جلهود املجتمع الدويل يف مكافحة 
ظ���اه���رة االح���ت���ب���ا����س احل������راري، 
كانت   ،1994 م��ار���س  وب��ح��ل��ول 
على  وق����ع����ت  ق�����د  دول��������ة   165

ال��ك��رب��ون��ي��ة ال���ت���ي ت�����س��ب��ب تغر 
والتكيف  االأول،،  امل��ق��ام  يف  امل��ن��اخ 
عرب جتنب االأ�سرار الناجمة عن 
واالأ�سرار  واخل�سائر  املناخ،  تغر 
من خ��الل احل��د من االآث��ار التي 
اإ�سافة  امل��ن��اخ��ي،  التغر  ي�سببها 
باري�س  اتفاق  تنفيذ  و�سائل  اإىل 

خا�سًة مع الدعم املايل. 
ال��ي��وم تداعيات  ال��ع��امل  وي��واج��ه 
تقت�سر  ال  والتي  املناخي  التغر 

ع���ل���ى اجل����وان����ب ال��ب��ي��ئ��ي��ة فقط 
ب�����ل ت�������س���م���ل اأي�����������س�����اَ اجل����وان����ب 
درا�سة  حذرت  حيث  االقت�سادية، 
عاملية اأجرتها اأكرب �سركة الإعادة 
“�سوي�س  ال����ع����امل  يف  ال���ت���اأم���ني 
العام  خ����الل  رياإن�سوران�س”، 
التغر  تاأثر  يت�سبب  اأن  املا�سي، 
واالأمرا�س  الزراعة  على  املناخي 
اإىل  باالإ�سافة  التحتية،  والبنية 
االإن����ف����اق احل���ك���وم���ي وغ������ره، يف 

ووق�������ف زي��������ادة درج�������ة احل�������رارة 
العاملية اإىل درجتني مئويتني مع 
ال�سعي اإىل احلد من الزيادة اإىل 
1.5 درجة فوق م�ستويات ما قبل 
الثورة ال�سناعية، حيث تعد دولة 
دول��ة عربية توقع  اأول  االإم���ارات 

وت�سادق على اتفاق باري�س. 
ال��دورة احلالية يف م�سر،  وتركز 
ت���ت���م���ث���ل يف  4 جم����������االت  ع����ل����ى 
االنبعاثات  من  واحل��د  التخفيف 

•• دبي -وام:

�سلّيم،  ب���ن  اأح���م���د  ���س��ل��ط��ان  اأع���ل���ن 
والرئي�س  االإدارة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س 
بي  “دي  مل���ج���م���وع���ة  ال���ت���ن���ف���ي���ذي 
ا�ستثمار  ال�����س��رك��ة  اع���ت���زام  ورلد”، 
اأمريكي  دوالر  م��ل��ي��ون   500 ن��ح��و 
م���ن اأج�����ل خ��ف�����س ان��ب��ع��اث��ات ثاين 
بنحو  عملياتها  يف  الكربون  اأك�سيد 
ال�سنوات  خ��الل  طن   700،000
“دي  ال��ت��زام  واأّك���د  املقبلة.  اخلم�س 
من  اأعمالها  با�ستدامة  ورلد”  ب��ي 
“حتدي  م��ب��ادرة  امل�ساركة يف  خ��الل 
ال�سحن االأخ�����س��ر« .  ج���اء ذل���ك يف 
عرب  اأم�����س،  م�ساركته  خ��الل  كلمته 
تقنية الفيديو اأمام الوفود امل�ساركة، 

التي  احل��اوي��ات  وحم��ط��ات  موانئنا 
الطاقة  يف  واال���س��ت��ث��م��ار  ن�����س��ّغ��ل��ه��ا، 
البحث  م�����س��اري��ع  واإدارة  امل��ت��ج��ددة، 
البديل  ال��وق��ود  لدرا�سة  والتطوير 
وال�سفن ومركبات النقل يف املوانىء 
اأعمالنا  حم��ف��ظ��ة  ع���رب  وامل��ح��ط��ات 
’دي  اأع��م��ال  اأن  اإىل  الفتاً  ال�ساملة، 
بي ورلد‘ يف املوانئ واملحطات حترز 
تقدًما ثابًتا عرب اتباع ا�سراتيجية 
وا�ستخدام  ال��ك��ف��اءة،  م��ع��اي��ر  رف���ع 
الكهربائية،  ب���ال���ط���اق���ة  امل�����ع�����دات 
م�سادر  با�ستخدام  الكهرباء  واإمداد 
الطاقة املتجددة، والوقود منخف�س 

الكربون. 
ب��ي ورلد”  “دي  دخ��ل��ت  ي��ن��اي��ر،  ويف 
مركز  م��ع  اإ�سراتيجية  ���س��راك��ة  يف 

يف موؤمتر االأطراف التفاقية االأمم 
املناخ  تغر  ب�ساأن  االإط��اري��ة  املتحدة 
ال�سيخ  �����س����رم  يف   )COP27(
بجمهورية م�سر العربية.  واأ�ساف 
�سلطان اأحمد بن �سلّيم، اأن التجارة 
ال���ع���امل���ي���ة ال ت������زال ال����ق����وة امل����وؤث����رة 
لتحقيق اخلر والتنمية من خالل 
ربط اأوا�سر العامل وانت�سال ماليني 
الفقر على مدى  براثن  النا�س من 
ال��ع��ق��ود امل��ا���س��ي��ة، ول��ك��ن ه��ذا النمو 
ال ي��خ��ل��و م���ن ال���ع���واق���ب ب������دًءا من 
لت�سنيع  امل��ط��ل��وب��ة  ال��ط��اق��ة  ح��ج��م 
ال�����س��ل��ع ون��ق��ل��ه��ا وا���س��ت��خ��دام��ه��ا، اإىل 
ح���ج���م ووف��������رة م��������وارد اخل����دم����ات 
التحديات  وك���ذل���ك  ال��ل��وج�����س��ت��ي��ة، 
االقت�سادي.   ال��ن��م��و  ت���واج���ه  ال��ت��ي 

ثاين  انبعاثات  اأن تخفي�س  واأو�سح 
بنحو  له  املُخطط  الكربون  اأك�سيد 
تبلغ  ن�سبة  700،000 طن، ميثل 
عام  مب�����س��ت��وي��ات  م���ق���ارن���ًة   20%
بي  “دي  خ��ط��ط  وت�سمل   .2021
العاملي  اأ�سطولها  ا�ستبدال  ورلد” 
الديزل  على  العاملة  االأ���س��ول  م��ن 
اإىل الطاقة الكهربائية، واال�ستثمار 
وا�ستك�ساف  امل��ت��ج��ددة،  ال��ط��اق��ة  يف 
التزام  البديل، موؤكداً  الوقود  اأن��واع 
ال�سركة باأن ت�سبح حمايدة للكربون 
بحلول عام 2040، وحتقيق �سايف 
  .2050 ع��ام  بحلول  كربون  �سفر 
واأ���س��ار اإىل ث��الث رك��ائ��ز رئي�سية يف 
ا�ستخدام  يف  تتمثل  ال�سركة،  عمل 
امل���ع���دات ب��ال��ط��اق��ة ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة يف 

اال����س���رات���ي���ج���ي���ة ال���ع���امل���ي���ة الإزال������ة 
االنبعاثات  ت��ق��ل��ي��ل  اإىل  ال���ك���رب���ون 
ومن  اأواًل،  امل�ستطاع  ق���در  املطلقة 
الوقود  ا�ستبدال  على  الركيز  ث��م 
االأحفوري مبوارد الطاقة املتجددة، 
االنبعاثات  م��وازن��ة  ���س��راء  واأخ�����راً 
من  تخفيفها  ي�سعب  التي  املتبقية 
اأجل حتقيق هدف احلياد الكربوين 
بي  “دي  وت��ت��ع��اون   .2040 ل��ع��ام 
ورلد” تتعاون مع املجتمعات املحلية 
التي تعمل فيها لو�سع حلول قائمة 
على التكنولوجيا لقطاع النقل مثل 
كذلك  وال��وق��ود،  املركبات  ا�ستبدال 
الكربون  ت��ع��وي�����س  خ���ط���ط  و����س���ع 
وتطوير م�سارف الكربون الطبيعية 

مثل غابات املانغروف. 

مولر”  ك���ي���ن���ي  م������اك  “مر�سك 
وهي  الكربون،  لل�سحن اخلايل من 
للربح  هادفة  غر  م�ستقلة  منظمة 
مكثًفا  وت���ط���وي���ًرا  ب���ح���وًث���ا  جت����ري 
الإيجاد طرق عملية الإزالة الكربون 
ال��ب��ح��ري.  وتعترب  النقل  ق��ط��اع  يف 
واالأعمال  ال��ب��ح��ري  النقل  خ��دم��ات 
حيث  ال��ت��ح��دي��ات  اأب���رز  اللوج�ستية 
الب�سمة  م���ن  ك���ب���ًرا  ج������زًءا  مت��ث��ل 
من  ورلد”  ب��ي  “دي  ل���  الكربونية 
و�ساحنات  ال�سفن  اأ���س��اط��ي��ل  خ��الل 
النقل يف املوانىء واملحطات.  وت�سعى 
ال�سركة اإىل تطوير احللول املنا�سبة 
ك��ج��زء اأ���س��ا���س��ي م��ن خ��ط��ة معاجلة 
اإىل  ال��و���س��ول  ب��ه��دف  امل�سكلة  ه���ذه 
وتهدف  �سفرية.   انبعاثات  ���س��ايف 

»كوب 27«..رغبة عاملية لالنتقال من مرحلة التعهدات اإىل التنفيذ 

دي بي ورلد ت�ستثمر 500 مليون دوالر بهدف خف�ش انبعاثات الكربون خالل 5 �سنوات

•• عوا�شم-وام:

اأم�س،  ت��داوالت  خالل  العاملية  الذهب  اأ�سعار  تراجعت 
لتخ�سر اأكرث من 8 دوالرات يف التعامالت الفورية.

ووفقا لبيانات االأ�سواق العاملية، انخف�ست اأ�سعار املعدن 
ما  اأو   0.51% بن�سبة  الفورية  املعامالت  يف  االأ�سفر 
دوالر   1672.84 اإىل  لت�سل  دوالر   8.59 ي��ع��ادل 
�سباحاً   09:39“ ال�ساعة  بحلول  وذل��ك  لالأون�سة، 

بتوقيت االإمارات«.
�سهر  ت�سليم  ل��ل��ذه��ب  االآج���ل���ة  ال��ع��ق��ود  ت��راج��ع��ت  فيما 
دي�سمرب ما ن�سبته %0.02 تعادل 0.4 دوالراً لت�سل 
اإىل 1676.25 دوالر لالأون�سة. وعلى �سعيد املعادن 
 0.64% النفي�سة االأخ��رى، انخف�ست الف�سة بن�سبة 
بن�سبة  البالتني  وهبط  لالأوقية،  دوالر   20.64 اإىل 
%0.72 اإىل 960.1 دوالر، يف حني ارتفع البالديوم 

بنحو %1.36 اإىل 1885 دوالر.

دوالرات خ�سائر الذهب  يف التعامالت الفورية  8

مكا�سب قوية لالأ�سهم 
اليابانية يف م�ستهل االأ�سبوع 

•• طوكيو-وام:

ام�س،  تعامالت  ختام  قوية يف  مكا�سب  اليابانية  االأ�سهم  موؤ�سرات  حققت 
لتعو�س جانب من خ�سائرها يف اآخر جل�سات االأ�سبوع املن�سرم. 

بن�سبة  مرتفعاً  املالية  ل���الأوراق  طوكيو  بور�سة  يف  نيكاي  موؤ�سر  واأغ��ل��ق 
 27527.64 م�ستوى  ع��ن��د  ليغلق  نقطة   327.9 ت��ع��ادل   1.21%
توازي   0.98% بن�سبة  ن��ط��اق��ا  االأو����س���ع  ت��وب��ك�����س  م��وؤ���س��ر  وزاد  ن��ق��ط��ة.  
18.69 نقطة ليغلق عند م�ستوى 1934.09 نقطة.  يف �سياق مت�سل، 
ارتفع اأداء موؤ�سرات االأ�سهم ال�سينية مع منو موؤ�سر “اإي اإ�س اآي” املركب 
يف بور�سة �سنغهاي بنحو %0.23 اأو ما يوازي 7.02 نقطة لي�سل عند 
3077.82 نقطة.  و�سعد موؤ�سر هاجن �سينج ال�سيني بن�سبة 2.69% 

توازي 434.77 نقطة لي�سل اإىل م�ستوى 16595.91 نقطة. 

Date 8/ 11/ 2022  Issue No : 13692
Defendant's Issued Notification
At Lawsuit Management office

Federal Court of Sharjah- First- instance Federal Civil Court
In Lawsuit no.: 0007872/2022SHCFICIREA - Partial Civilian.

To The Defendant: Mohmmed Haroon Hamza. His residence: is unknown
A notification to be issued in both Arabic and English language.
Upon a request from the Claimant : Top Gear for Hiring Cars.
The above-mentioned lawsuit has been prosecuted herein to demand the execution of 
the following: - Oblige the Defendant to pay for the Claimant a sum of 6.585 AED (six 
thousand, five hundred eighty five dirhams only) along with an interest of 5% as of the 
date of demand till the full payment as well as the incurred charges, expenses and fees.
You, as the defendant, are assigned on 10/11/2022 before Lawsuit Management office 
- Federal Court of Sharjah- First- instance Federal Civil Court- office no.: (Lawsuit 
Head office no. 2) in personal or represented by authorized gent, and to submit a reply 
memorandum for the lawsuit attached with all necessary documents during a period not 
over than ten days since the date of publication in order to hear the above-mentioned 
lawsuit.
Legal Service office,
Mohamed Hussein Amin Al Mulla
Issued on: 3/11/2022 AD.

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70608 Date 8/ 11/ 2022  Issue No : 13692
Notification implemented against them by publication

Fujairah Federal Court - Civil Execution Court - Arabian Engineering Industries (formerly 
known as Arabian Engineering and Fabrication) represented by Panjikaran Ouseph 

Anthony, Indian Nationality in his cpacity as the owner of the establishment, 
Payment notice in case No. FUCEXCIBOUNCE2022/0000513- Bounced Cheques

To : The convicted : - Arabian Engineering Industries (formerly known as Arabian Engineering and 
Fabrication) represented by Panjikaran Ouseph Anthony, Indian Nationality in his cpacity as the 
owner of the establishment,  Address : unknown place of residence
Whereas, on 3/11/2022 the attached copy of judgment was issued against you in favor of the 
executing plaintiff: Baghlaf Al Zafer Metal IND, the United Arab Emirates nationality, in the 
above-mentioned case. 
And since the aforementioned prevailing party has applied for the execution of the aforementioned 
judgment, and paid the specified fees for that, and since the judgment required to be executed is as 
follows : Grand total including fees and charges: 278,674.0 dirhams
Therefore, you are required to implement what was stated in the above-mentioned executive 
document within [15] days from the the date of your notification/declaration of this notice. In the 
event that you fail to do so, you are summoned to attend the hearing of today - corresponding to the 
hour before the aforementioned court. In the case of your failure, the court will take the compulsory 
enforcement measures established by law against you.
Judge / Issam Atoud Al-Osaili
Fujairah Federal Court - Civil exection court

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70392 Date 8/ 11/ 2022  Issue No : 13692
Dubai Courts of First Instance

Notification by Publication
In lawsuit No 121/2022/203 inheritance of non-Muslims

To be Considered before : 1st Notification and inheritance Circuit No 61
Subject matter of the lawsuit : to open an inheritance file of the deceased : ODETA 
JOKUBAUSKIENE, Nationality, Lithuania
Applicant : AUDREI JOKUBAUSKYTEI
Address : UAE, Emirate of Dubai, Bur Dubai Dubai - Business Bay Street - Regal Tower 
Building - flat No. 706
Represented by : Amira Muhammad Saqr Muhammad al-Suri
Name of the person to be notified : ODETA JOKUBAUSKIENE, in her capacity as a deceased
Subject matter of the Notification : Based on the decision of H.H the Judge of inheritance, we 
inform you in the event that there is any plaintiff for inheritance or a debt on the inheritance, 
please apply to the court within one month from the date of the Notification.
To see the Lawsuit details, the regulations, the memoranda, the submission of the defense and 
the requests, the electronic services of the Dubai Courts must be used. To subscribe, please 
click on the link.
Prepared by : Faisal Ahmed Al-Marzouq 
Date of accreditation: 14/9/2022 at 9:36:33

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70392
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املال والأعمال
االإمارات تعتمد قرار احلياد املناخي ال�سفري لقطاع الطريان 

اأح��م��د اجل��اب��ر وزي���ر ال�سناعة  ب��ن  ال��دك��ت��ور �سلطان  امل���دين؛ وم��ع��ايل 
والتكنولوجيا املتقدمة املبعوث اخلا�س لدولة االإمارات للتغر املناخي؛ 
املناخي  التغر  ومعايل مرمي بنت حممد �سعيد حارب املهري وزي��رة 

والبيئة. 
كما مت اعتماد القرار من اجلهات املعنية بقطاع الطران بالدولة والتي 
ت�سمنت كاًل من: دائرة البلديات والنقل اأبوظبي، وهيئة دبي للطران 
املدين، ودائ��رة الطران املدين – ال�سارقة، ودائ��رة الطران املدين – 
– الفجرة، وم�سدر، ومطارات  راأ�س اخليمة، ودائرة الطران املدين 
االإمارات،  وط��ران  ال��دويل،  ال�سارقة  ومطار  دب��ي،  ومطارات  اأبوظبي، 

واالحتاد للطران، والعربية للطران، وفالي دبي. 
املقبلة على  املرحلة  الطران يف  املناخي لقطاع  و�سيعمل فريق احلياد 
وو�سع  ال��ق��رار،  بتنفيذ  للبدء  عمل  وخ��ط��ة  متكاملة،  منهجية  و���س��ع 

ال�ست�سافة »COP 28«، والذي �سيمثل حمطة رئي�سية لو�سع حلول 
مبتكرة اقت�سادياً لتعزيز العمل املناخي. 

م�ستوى  على  ومهم  حيوي  قطاع  ال��ط��ران  قطاع  “ اأن  معاليه  وتابع 
العامل، ودول��ة االإم��ارات كونها من ال��رواد يف هذا املجال، ف��اإن االلتزام 
باحلياد املناخي يثبت للعامل مدى جدية القطاع و�سعيه الدائم من اأجل 
النمو واال�ستدامة  التي تعزز  اأف�سل احللول االقت�سادية  اال�ستثمار يف 

البيئية«. 
من جهته قال �سعادة �سيف حممد ال�سويدي، مدير عام الهيئة العامة 
للطران املدين : “ اإن اعتماد القرار يعك�س مدى التزام الدولة بتطبيق 
ال�سدد،  هذا  يف  العاملية  لالأجندة  ودعمها  واملناخية،  البيئية  اأجندتها 
واإطالق  ال��ك��رب��ون،  اأك�سيد  ث��اين  ان��ب��ع��اث��ات  م��ن  التقليل  يف  وجديتها 

املبادرات واال�سراتيجيات م�ستقباًل ملا يخدم هذه االأجندة”. 

•• اأبوظبي-وام:

اأعلنت دولة االإمارات - ممثلة بالهيئة العامة للطران املدين - اعتماد 
قرار احلياد املناخي اخلا�س بقطاع الطران الوطني بالدولة، ليكون 
باحلياد  التزامه  ق��رار  يعتمد  املنطقة  م�ستوى  على  ط��ران  اأول قطاع 
املناخي، واأول قطاع على م�ستوى الدولة يحقق التزاماً متكاماًل بهذا 

التوجه . 
ال�سلة  ذات  االأخ��رى  القطاعات  جلميع  الطريق  القرار  ه��ذا  و�سُيمهد 
للعمل ع��ل��ى و���س��ع اال���س��رات��ي��ج��ي��ة واخل��ط��ط ال��الزم��ة اخل��ا���س��ة بهم 

للو�سول اإىل احلياد املناخي بحلول عام 2050. 
اعتمد قرار احلياد املناخي لقطاع الطران كل من معايل عبداهلل بن 
طوق املري وزير االقت�ساد رئي�س جمل�س اإدارة الهيئة العامة للطران 

جميع االأولويات املتعلقة به، كما �سيبداأ مرحلة جديدة للعمل مع فريق 
الدولة ال�ست�سافة موؤمتر االأطراف يف اتفاقية االأمم املتحدة االإطارية 
COP28، وو�سع قطاع الطران واإجنازاته �سمن  ب�ساأن تغر املناخ 

اأجندة وبرنامج العمل اخلا�س باال�ست�سافة. 
“ نحن فخورون بقرار احلياد   : امل��ري  وق��ال معايل عبداهلل بن ط��وق 
املناخي لقطاع الطران والذي يعترب االأول على �سعيد املنطقة، وكذلك 

اأول قطاع بالدولة يعلن التزامه جتاه هذا الهدف الطموح«. 
الر�سيدة  ال��ق��ي��ادة  روؤي���ة  م��ع  ي��اأت��ي متا�سياً  ال��ق��رار  اأن  معاليه  واأ���س��اف 
راأ�س  على  امل��ن��اخ  تغر  وت��داع��ي��ات  البيئية  اال�ستدامة  اأج��ن��دة  و�سع  يف 
اأولوياتها، وتاأكيداً على جدية والتزام الدولة بتحقيق تقدم يف خمتلف 
القطاعات االقت�سادية الرئي�سية و�سواًل للهدف العاملي الطموح ب�ساأن 
الدولة  وروؤي��ة  اأه��داف  مع  يتوافق  ومبا  الكربونية،  االنبعاثات  خف�س 

راكز ت�سارك يف معر�ش جلفود للت�سنيع 2022 لتطرح حلول 
تاأ�سي�ش اأعمال للم�ستثمرين العاملني يف قطاع االأغذية وامل�سروبات

�سوق اأبوظبي الأعلى م�ستوى يف تاريخه  •• اأبوظبي - وام: 

اأ���س��واق االأ���س��ه��م املحلية  ع���ززت 
م��ك��ا���س��ب��ه��ا يف خ���ت���ام ت������داوالت 

اأم�س، وربح راأ�سمالها ال�سوقي ما يناهز 40 مليار درهم، فيما 
ن�ساط  و�سط  تاريخه  يف  م�ستوي  الأعلى  اأبوظبي  �سوق  �سعد 
اإعالن  ب��دع��م  امل��ع��ن��وي��ات  على  ال��ت��ف��اوؤل  �سيطرة  م��ع  ملحوظ 

ال�سركات والبنوك املدرجة عن اأرباح ف�سلية قوية. 
 3.099 م��ن  امل��درج��ة  لالأ�سهم  ال�سوقي  امل���ال  راأ����س  وارت��ف��ع 
 3.139 اإىل  املا�سية  تريليون درهم يف نهاية جل�سة اجلمعة 
 2.562 بواقع  موزعة  اليوم،  جل�سة  بنهاية  دره��م  تريليون 
لالأوراق  اأبوظبي  �سوق  يف  امل��درج��ة  لالأ�سهم  دره��م  تريليون 

دبي  �سوق  يف  املدرجة  لالأ�سهم  دره��م  مليار  و577.4  املالية 
 2.03 امل��ايل.  وا�ستقطبت االأ�سهم املحلية �سيولة باأكرث من 
مليار درهم موزعة بواقع 1.59 مليار درهم يف �سوق اأبوظبي 
ال��ت��داول على  دب��ي، وج��رى  �سوق  دره��م يف  و436.5 مليون 
األف   24.2 على  يربو  ما  تنفيذ  عرب  �سهم  مليون   587.8
بن�سبة   ”15 “فادك�س  اأبوظبي  �سوق  وارتفع موؤ�سر  �سفقة.  
موؤ�سر  زاد  فيما  نقطة،   10574.93 عند  ليغلق   1.14%
فوت�سي �سوق اأبوظبي العام “فادجي” بن�سبة %1.18 ليغلق 
م�ستوي يف  اأعلى  املوؤ�سرين  لي�سجل  نقطة،   10606.7 عند 

تاريخهما. 
اأبوظبي  ����س���وق  اأداء  وت����ع����زز 
“اأبوظبي  مثل  اأ�سهم  بارتفاع 
 2.95% و”ملتيبالي”   3.63% ب��ن�����س��ب��ة  التجاري” 
 2.48% اآند”  و”اأي   2.81% االإ�سالمي”  و”اأبوظبي 
وت�سدر   .1.41% و”الدار”   1.5% للحفر”  و”اأدنوك 
من  ب��اأك��رث  �سيولة  م�ستقطباً  الن�ساط  القاب�سة”  “العاملية 
 199.02 بنحو  ظبي”  “األفا  تاله  دره��م،  مليون   262.1
مليون درهم.  ويف �سوق دبي املايل، ارتفع املوؤ�سر العام بن�سبة 
%0.84 اأو ما يعادل 28.44 نقطة ليغلق عند 3378.91 
نقطة بدعم �سعود موؤ�سر قطاع العقار %1.93 واال�ستثمار 

%3.05 والنقل 1.09%. 

املدير العام ملوؤمتر االأطراف COP28 : تنفيذ 
االلتزامات والتعهدات اأ�سا�ش جناح العمل املناخي

التي  ال�سعبة  االق��ت�����س��ادي��ة  ال�����س��غ��وط  ظ��ل  “يف  واأ����س���اف: 
العمل  ن���دف���ع ع��ج��ل��ة  ال���وق���ت الأن  ال���ع���امل، ح����ان  ي��ع��ان��ي��ه��ا 
الطاقة  ق��ط��اع  االن��ت��ق��ال يف  اأن  اإىل  واأ���س��ار  ع��امل��ي��اً«.  املناخي 
النمو  املناخي ودعم  العمل  العاملي فر�سة حقيقية لتحفيز 
دفع  ما  “هذا  �سعادته:  وق��ال  متزامن.  ب�سكل  االقت�سادي 
االآن  حتى  دوالر  مليار   50 تخ�سي�س  اإىل  االإم���ارات  دول��ة 
الإجناز م�سروعات للطاقة املتجددة يف اأكرث من 70 دولة يف 
اأنحاء العامل، منها 31 من الدول اجُلُزرية النامية االأكرث 
مليار   50 �ست�ستثمر  فيما  امل��ن��اخ.  تغر  لتداعيات  تعر�ساً 
دوالر اإ�سافية خالل العقد القادم يف اأكرث من دولة لت�سريع 
الواليات  م��ع  اتفقت  ول��ذا  النظيفة،  الطاقة  اإىل  االنتقال 
دوالر  مليار   100 جمع  حتفيز  على  االأم��ري��ك��ي��ة  امل��ت��ح��دة 
العامل  عليها  يعتمد  ال��ت��ي  الطاقة  م��ن  االن��ب��ع��اث��ات  الإزال���ة 
الطاقة  م�سادر  يف  اال�ستثمار  زي���ادة  م��ع  بالتزامن  ح��ال��ي��اً، 
اخلالية من االنبعاثات فالبلدين والدول ذات االقت�سادات 

النا�سئة يف اأنحاء العامل«.
والعمل من  الطموح  �سقف  رف��ع  ���س��رورة  تاأكيده  اإط��ار  ويف 
باأهداف  االل��ت��زام  “ اأن   : اأو�سح  فعلية،  نتائج  اأج��ل حتقيق 
ملواجهة تداعيات تغر  اأكرب م�سوؤولياتنا  باري�س من  اتفاق 
املناخ وحماية م�ستقبل االأجيال القادمة، وهذا االلتزام اأي�ساً 
يف حد ذاته فر�سة �سخمة لدفع عجلة التنمية االقت�سادية 
واالجتماعية العاملية عرب العمل املناخي املن�سق. ولذا يجب 
اأال نتاأخر يف اغتنام هذه الفر�سة، واأن ن�ستفيد من كل حلظة 

.»COP27 يف اجتماعنا هنا مبوؤمتر االأطراف

•• �رشم ال�شيخ-وام:

ج��دد ���س��ع��ادة م��اج��د ال�����س��وي��دي، امل��دي��ر ال��ع��ام ملكتب موؤمتر 
التاأكيد  للمناخ(،  االإم��ارات  COP28 )موؤمتر  االأط��راف 
على دعم دولة االإمارات جلمهورية م�سر العربية ال�سقيقة 
يف رئا�ستها ملوؤمتر االأطراف COP27، والذي يركز على 
تنفيذ التزامات وتعهدات العمل املناخي، مبا يف ذلك التكيف 

مع تداعيات تغر املناخ.
واأ�ساد �سعادته - يف كلمته خالل اجلل�سة االفتتاحية للدورة 
ال�سابعة والع�سرين من موؤمتر االأط��راف يف اتفاقية االأمم 
اأم�س  انطلقت  التي   COP27املناخ تغر  ب�ساأن  املتحدة 
العامة  و”االأمانَة  م�سر  بجهود   - ال�سيخ  �سرم  مدينة  يف 
يف  املناخ”  تغر  ب�����س��اأن  االإط���اري���ة  امل��ت��ح��دة  االأمم  التفاقية 
اإح��راز تقدم حقيقي يف العمل لوقف  جمع العامل من اأجل 

تداعيات تغر املناخ.
وقال : “لقد حان وقت اتخاذ القرارات ب�ساأن اال�ستثمارات، 
وت��وظ��ي��ف االب���ت���ك���ارات، و���س��خ ال��ت��م��وي��ل، وحت��وي��ل االأق����وال 

والتعهدات اإىل اأفعال واإجراءات. اإنه وقت العمل«.
اإىل  و�سدد على الفوائد االقت�سادية للعمل املناخي، م�سراً 
االقت�سادي  للنمو  العنان  “الإطالق  اأم��ام فر�سة  العامل  اأن 
رائد  اإىل  “اإن حت���ّول دول��ت��ن��ا  ال�����س��وي��دي:  ال��ع��امل��ي«. وق���ال 
قيادتنا  توجيهات  بف�سل  النظيفة  الطاقة  جمال  يف  عاملي 
الر�سيدة، فتح اأمامنا اآفاق من الفر�س واملهارات اجلديدة، 
وعّزز االزدهار والرفاه للمواطنني واملقيمني يف االإمارات«. 

 •• راأ�س اخليمة-الفجر: 

اخليمة  راأ���������س  م���ن���اط���ق  اأع���ل���ن���ت 
االقت�سادية )راكز( عن م�ساركتها 
ال��ق��ادم��ة م��ن معر�س  ال�����دورة  يف 
�سيفتح  وال����ذي  للت�سنيع  ج��ل��ف��ود 
اأبوابه اعتباراً من تاريخ 8 نوفمرب 
اجل��اري وملدة ثالثة اأي��ام يف مركز 

دبي التجاري العاملي.
املعر�س  وت��اأت��ي م�����س��ارك��ة راك���ز يف 
امل�ستثمرين  مع  التوا�سل  بغر�س 
قطاع  يف  العاملة  ال�سركات  وكبار 
وامل�����س��روب��ات من  االأغ��ذي��ة  ت�سنيع 
التجارية  الفر�س  ا�ستعرا�س  اأجل 
اإمارة  اأمامهم يف  واملتاحة  املتنوعة 
راأ�������س اخل���ي���م���ة. ك��م��ا ت���ه���دف اإىل 
على  �سركة  ك��ل  متطلبات  حتديد 
ح����دة واط�����الع امل�����س��ت��ث��م��ري��ن على 
بيئة  يف  اأع��م��ال��ه��م  تاأ�سي�س  م��زاي��ا 
ال��ع��م��ل ل���دى راك����ز وال���ت���ي تتمتع 

بالفعالية من حيث التكلفة.
رام��ي جاّلد،  ق��ال  املنا�سبة  وب��ه��ذه 
الرئي�س التنفيذي ملجموعة راكز: 
الطلب  ي��رت��ف��ع  اأن  امل��ت��وق��ع  “من 

االأغ�����ذي�����ة  ق����ط����اع  ال���ع���ام���ل���ني يف 
من�ستها  ل�����زي�����ارة  وامل���������س����روب����ات 
جلفود  م���ع���ر����س  يف   2 ج���ن���اح  يف 
دبي  مب���رك���ز   2022 ل��ل��ت�����س��ن��ي��ع 
التجاري العاملي من اأجل احل�سول 
ع��ل��ى امل���زي���د م���ن امل��ع��ل��وم��ات حول 
وللتوا�سل  الرويجية  عرو�سها 

مع خرباء تاأ�سي�س ال�سركات.

جمتمع اأعمال راكز احلاليني.«
اأثناء  للم�ستثمرين  راك��ز  و�ستقدم 
جلفود  م���ع���ر����س  يف  م�����س��ارك��ت��ه��ا 
جذابة  اأ�سعار  العام  هذا  للت�سنيع 
ال����ت����ي ميكن  امل�������س���ت���ودع���ات  ع���ل���ى 
�سناعية  ل������وح������دات  حت���وي���ل���ه���ا 
االأرا����س���ي.  ق��ط��ع  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة 
امل�ستثمرين  دع���وة  راك���ز  ت�سر  كما 

التوابل. واأ�ساف جاّلد: “حتت�سن 
العاملة  ال�سركات  من  املئات  راك��ز 
يف خم��ت��ل��ف ق���ط���اع���ات االأغ����ذي����ة 
من  ج��زءاً  ُت�سكل  وهي  وامل�سروبات 
والتي  املتنامية  االإم��دادات  �سل�سلة 
تتيح لل�سركات اجلديدة اال�ستفادة 
م����ن ف���ر����س ال���ت���ع���اون وال���ت���ب���ادل 
اأع�ساء  م��ع  ب��ال��ت��وا���س��ل  ال��ت��ج��اري 

املنطقة  ال��غ��ذائ��ي��ة يف  امل�����واد  ع��ل��ى 
م��ع ازدي����اد من��و ال��ت��ع��داد ال�سكاين 
يف دول جمل�س التعاون اخلليجي، 
مما يفتح املجال خللق العديد من 
للم�ستثمرين  التجارية  الفر�س 
وامل�سروبات  االأغ����ذي����ة  ق���ط���اع  يف 
اأعمالهم  نطاق  بتو�سعة  الراغبني 
لتغطي االأ�سواق املحلية والدولية. 
الدعم  لتقدمي  دورن���ا  ي��اأت��ي  وه��ن��ا 
ال�سركات  وك���ب���ار  ل��ل��م�����س��ت��ث��م��ري��ن 
ع���ن طريق  ال���ق���ط���اع  ال��ع��ام��ل��ة يف 
ت�����س��ك��ي��ل��ة وا����س���ع���ة م���ن اخل���دم���ات 
تلبي  حديثة  حتتية  بنية  وتوفر 
كافة متطلباتهم.« وجدير بالذكر 
اأن العديد من العالمات التجارية 
ال���ع���امل���ي���ة وامل���ح���ل���ي���ة ال���ع���ام���ل���ة يف 
تتخذ  وامل�سروبات  االأغ��ذي��ة  قطاع 
م���ن راك����ز م���ق���راً ل��ع��م��ل��ي��ات��ه��ا مثل 
اإي��ت��ال��ف��ود وي��ون��ي��ك��اي ف���ودز لل�سلع 
اال���س��ت��ه��الك��ي��ة ���س��ري��ع��ة ال���ت���داول 
منتجات  ل�سناعة  املراعي  و�سركة 
العاملية  اأح����م����د  و�����س����اي  االأل�����ب�����ان 
و�سركة  امل��خ��ل��وط  ال�����س��اي  الإن���ت���اج 
بت�سنيع  املخت�سة  ف��الف��ورز  �ساي 

تعليميني،  م���ر����س���دي���ن  ب���رف���ق���ة 
���س��ي��ت��ع��رف خ��الل��ه��ا ال���ط���الب على 
االإمارات  لدولة  التقليدية  احلرف 
العربية املتحدة مبا يف ذلك حرفة 
واحلبال  الفخار  و�سناعة  ال�سدو، 
اأّن مهرجان  ذكره  والتلي. اجلدير 
احلرف وال�سناعات التقليدية ُيقام 
ال��راث��ي��ة مبا  ال��ق��ط��ارة  يف منطقة 
م��ك��ان��ة منطقة  ت��ر���س��ي��خ  ي�����س��ه��م يف 
وثقافية  �سياحية  ك��وج��ه��ة  ال��ع��ني 
اأر�سيًفا حًيا للتعرف  توفر لزوارها 
على ت��اري��خ وت���راث دول��ة االإم���ارات 
 20 اإىل   1 م����ن  ال����ف����رة  خ�����الل 
نوفمرب، وي�ستقبل زّواره يومًيا من 
ال�ساعة 9 �سباًحا وحتى ال�ساعة 1 
ظهراً، ومن ال�ساعة 4 ع�سراً حتى 

ال�ساعة 11 م�ساًء. 

•• اأبوظبي-الفجر: 

طحنون  ال�سيخ  �سمو  رع��اي��ة  حت��ت 
بن حممد اآل نهيان، ممثل احلاكم 
اف��ت��ت��ح معايل  ال���ع���ني،  م��ن��ط��ق��ة  يف 
حممد خليفة املبارك، رئي�س دائرة 
اأبوظبي   – وال�����س��ي��اح��ة  ال��ث��ق��اف��ة 
مهرجان  م���ن  ال��ث��ام��ن��ة  ال��ن�����س��خ��ة 
التقليدية  وال�����س��ن��اع��ات  احل�����رف 
“حرفة االأج��داد، فخر  حتت �سعار 
االأحفاد”، والذي ي�ستمر على مدار 
1 لغاية  20 ي��وم��اً يف ال��ف��رة م��ن 
يف  القطارة  �سوق  يف  نوفمرب،   20

منطقة العني.
حتفل ن�سخة هذا العام من املهرجان 
بربنامج حافل بالفعاليات الثقافية 
العمل،  ور�����س  االأن�����س��ط��ة،  احل���ّي���ة، 

ن�سجت  ال��ت��ي  التفا�سيل  ت��ل��ك  ك��ل 
التاريخية  االجتماعية  ال��رواب��ط 
�سينظم  ك��م��ا  االأجداد”.  ب���اأي���دي 
على مدار املهرجان ور�س للطالب 

ودورات تدريبية.
للفنون  القطارة  وي�ست�سيف مركز 
ع���ل���ى ه���ام�������س م���ه���رج���ان احل����رف 
برنامج  ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة،  وال�����س��ن��اع��ات 
عن  ع���ب���ارة  وه����و  “ال�سويعية”، 
الراثية  العمل  ور���س  من  �سل�سلة 
املهارات  ت��ن��م��ي��ة  اإىل  ت��ه��دف  ال��ت��ي 

احلفاظ  يف  وت�������س���اه���م  احل���رف���ي���ة 
وتقاليده  االإم���ارات���ي  ال���راث  على 
تنظيمه  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة  ال��ع��ري��ق��ة. 
االأغنية  ذاك���رة  م��ن  ال��ث��اين  املو�سم 
الدائرة  برنامج  �سمن  االإم��ارات��ي��ة 
االمارات”  من  “اأ�سوات  املو�سيقي 
مب�ساركة نخبة من الفنانني، وهم، 
عبداملنعم العامري، عريب حمدان 

وعمر �سهيل. 
كما يوفر املهرجان للطالب خالل 
الفرة ال�سباحية جوالت مدر�سية 

وال���ع���رو����س ال���ت���ي حت��ت��ف��ي ب���راث 
دولة االإم��ارات العريق من احلرف 
وُت�سّجع  التقليدية،  وال�����س��ن��اع��ات 
على املحافظة عليها وتطويرها، مع 
ت�سّليط ال�سوء على اأبرز احلرفيني 

املوهوبني يف هذا القطاع.
�سعود  �سعادة  ق��ال  املنا�سبة،  وبهذه 
الثقافة  دائ�����رة  وك��ي��ل  احل��و���س��ن��ي، 
“ُيعّد  اأب����وظ����ب����ي:   - وال�������س���ي���اح���ة 
وال�سناعات  احل������رف  م���ه���رج���ان 
الفّعاليات  اأه���م  اإح���دى  التقليدية 

الراثية االأ�سيلة«.
امل���ه���رج���ان،  ف���ّع���ال���ي���ات  اإط��������ار  ويف 
بفر�سة  ال��������زائ��������رون  ����س���ي���ح���ظ���ى 
احلرفية  ب��ال��ع��رو���س  ل��ال���س��ت��م��ت��اع 
االأدوات  ُت���ظ���ه���ر  ال���ت���ي  امل���ب���ا����س���رة 
امل�ستخدمة  التقليدية  واالأ�ساليب 
امل�سنوعات  م��ن  جمموعة  البتكار 
اجلميلة  االإم�����ارات�����ي�����ة  ال����ي����دوي����ة 

والفريدة من نوعها.
وي���ت�������س���ّم���ن امل����ه����رج����ان ع���رو����س���اً 
والفنانون  ال�سعبية  الفرق  ُتقدمها 

ال��ث��ق��اف��ي��ة، ومن�سة  اأج��ن��دت��ن��ا  ع��ل��ى 
العريق  اإرثنا  مثالية للحفاظ على 
و����س���م���ان ا����س���ت���دام���ة ت��ن��اق��ل��ه عرب 
الفّعالية  ه��ذه  ُتركز  كما  االأج��ي��ال. 
على دعم املوهوبني يف هذا املجال، 
م��ن خ��الل اإت��اح��ة ال��ف��ر���س املهنية 
اأمامهم،  اجل����دي����دة  واالإب����داع����ي����ة 
والو�سائل  ب�������االأدوات  وت���زوي���ده���م 
الالزمة، والتعريف بهم على نطاق 
تاأ�سي�س  ل��ه��م  ي�����س��م��ن  وا����س���ع، مب���ا 
حياة مهنية مزدهرة ُتعنى بالفنون 

“العيالة”،  املعروفون، من �سمنها 
ال�����ربام�����ج ال���ث���ق���اف���ي���ة وال���راث���ي���ة 
عرو�س  امل�����س��اب��ق��ات،  ال��ت��ف��اع��ل��ي��ة، 
�سة لعر�س  ال�سقور، وال�سوق املخ�سّ
امل�سنوعات  من  متنّوعة  جمموعة 
التقليدية،  واالأط��ع��م��ة  وامل��الب�����س 
وغ����ره����ا. وُي�������س���ه���م امل���ه���رج���ان يف 
تعريف االأجيال احلالية وال�ساعدة 
وال��راغ��ب��ني يف االط����الع ع��ن كثب 
على الثقافة االإماراتية، من خالل 
ليتاأملوا  لهم  الفر�سة  تلك  توفر 

حتت رعاية طحنون بن حممد اآل نهيان

مهرجان احلرف وال�سناعات التقليدية يعود اإىل جمهوره يف �سوق القطارة بالعني
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•• العني - الفجر

ال�����س��ي��خ نهيان  ���س��م��ّو  ب���رع���اي���ة م���ن 
ب��ن زاي���د اآل ن��ه��ي��ان، رئ��ي�����س جمل�س 
ب���ن �سلطان  زاي����د  م��وؤ���س�����س��ة  اأم���ن���اء 
واالإن�سانّية،  اخل���ري���ة  ل���الأع���م���ال 
الريا�سي،  اأب��وظ��ب��ي  جمل�س  رئي�س 
العامل  ب��ط��ول��ة  مناف�سات  ت��ت��وا���س��ل 
2022 مبدينة  الباراملبية  للرماية 
العني التي حتت�سنها اإمارة اأبوظبي 
دول  م�����س��ت��وى  ع��ل��ى  االأوىل  ل��ل��م��رة 
يف  اأفريقيا  و�سمال  االأو�سط  ال�سرق 
وللرماية  ال��ف��رو���س��ي��ة  ال��ع��ني  ن����ادي 
واجل���ول���ف ح��ت��ى 18 ن��وف��م��رب  من 
تنظيم موؤ�س�سة زايد العليا الأ�سحاب 
ال���ه���م���م ب���ال���ت���ع���اون وال��ت��ن�����س��ي��ق مع 
الباراملبية  للرماية  ال��دويل  االحت��اد 

واللجنة الباراملبية الدولية . 
اهلل  عبد  �سعادة  رح��ب  ناحيته  وم��ن 
التنفيذي  املدير  الكمايل  اإ�سماعيل 
مبوؤ�س�سة  ال��ه��م��م  اأ���س��ح��اب  ل��ق��ط��اع 
ال��ل��ج��ن��ة العليا  ال��ع��ل��ي��ا رئ��ي�����س  زاي����د 

امل�ساركة  ال���وف���ود  ب��ج��م��ي��ع  امل��ن��ظ��م��ة 
الدولية  االإحت���������ادات  اأع�������س���اء  م���ن 
واحل�����ك�����ام وال����الع����ب����ني واالأج�����ه�����زة 
الفنية واالإدارية على اأر�س االإمارات 
اأبوظبي،  ب��اإم��ارة  ال��ع��ني  مدينة  ويف 
اللجان  وكافة  العليا  اللجنة  وق��ال: 
ال�ساعة  ت��ع��م��ل ع��ل��ى م����دار  ال��ع��ام��ل��ة 
من اأجل تقدمي حدث ريا�سي ناجح 
لدولة  الطيبة  ال�سمعة  مع  يتنا�سب 
اللجنة  اأن  اإىل  م�����س��راً  االإم�������ارات، 
نظام  العام  ه��ذا  ا�ستحدثت  املنظمة 
للدول  االأل����ي����ك����روين  ال��ت�����س��ج��ي��ل 
الت�ساريح  اإ�سدار  ليت�سنى  امل�ساركة 
واملوافقات يف فرة زمنية ال تتجاوز 
مع  وال��ت��ع��اون  بالتن�سيق  ع��م��ل  ي���وم 
الدولة  م�ستوى  على  اجلهات  كافة 
الرغبة  عن  يعرب  منوذجي  عمل  يف 

ال�سادقة لتحقيق النجاح املن�سود  
وتقدم باأ�سمى اآيات ال�سكر والتقدير 
اآل  زاي��د  ب��ن  خالد  ال�سيخ  �سمّو  اإىل 
موؤ�س�سة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  نهيان 
زايد العليا الأ�سحاب الهمم لت�سريف 
اإىل  اإ���س��ارة  يف  االف��ت��ت��اح  �سموه حفل 
االه��ت��م��ام ال��ك��ب��ر م��ن ���س��م��وه بدعم 
وا�ست�سافة  ت��ن��ظ��ي��م  اجن�����اح  ج���ه���ود 
ال��ب��ط��ول��ة، واأع�����رب ع��ن مت��ن��ي��ات��ه يف 
واأن  ب��ب��ط��ول��ة من���وذج���ي���ة  اخل�������روج 
الوطني  م��ن��ت��خ��ب��ن��ا  اأب���ط���ال  ي��ت��م��ك��ن 
الو�سول  م��ن  ال��ب��ارامل��ب��ي��ة  ل��ل��رم��اي��ة 
بطاقات  وح��ج��ز  ال��ت��ت��وي��ج  مل��ن�����س��ات 
التاأهيل للم�ساركة يف مناف�سات دورة 

باري�س الباراملبية 2024  
من ناحيتها تقدمت جي�سلني بريز 
لبطوالت  ال��ف��ن��ي��ة  ال��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����س��ة 

بالنيابة  الباراملبية  للرماية  العامل 
الدولية  ال��ب��ارامل��ب��ي��ة  ال��ل��ج��ن��ة  ع���ن 
و�سعب  حلكومة  والتقدير  بال�سكر 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  االإم��������ارات  دول�����ة 
واإمارة اأبوظبي وموؤ�س�سة زايدالعليا 
اللجنة  ال��ه��م��م واأع�����س��اء  الأ���س��ح��اب 
العليا املنظمة وجميع اللجان العامل 
وامل�ساركني على عملهم لتقدمي هذا 
بجميع  ورح��ب��ت  التاريخي،  احل��دث 
واملتطوعني  وامل�سوؤولني  الريا�سيني 
2022 يف مدينة  العامل  يف بطولة 
للجنة  ع��امل��ي��ة  ب��ط��ول��ة  اأول  ال���ع���ني 
العربية  االإم���ارات  دول��ة  يف  الرماية 

املتحدة.
واأ�سافت: ي�سعدنا اأن نعمل جنًبا اإىل 
املحلية،  املنظمة  اللجنة  م��ع  جنب 
املناف�سة  م��ن  يوما  ع�سر  اأرب��ع��ة  مل��دة 

من  ريا�سًيا   270 مب�ساركة  املثرة 
وهذه  العامل،  بطولة  يف  دولة   54
ي�ست�سيف  ال��ت��ي  االأوىل  امل����رة  ه���ي 
فيها مدينة العني هذا العدد الكبر  
تاأهيلية  بطاقة   31 على  يتناف�سون 
للم�ساركة يف مناف�سات  دورة االألعاب 

الباراملبية يف باري�س 2024.

رقم قيا�سي عاملي
البندقية  م�����س��اب��ق��ة  م��ن��اف�����س��ات  يف 
10 مر  ���س��غ��ط ه���وائ���ي مل�����س��اف��ة  
والفردي  ل��ل��ف��رق  ال���راق���د  و���س��ع��ي��ة 
باملركز  ف����از   SH1 ف��ئ��ة  خم��ت��ل��ط 
يف  ال���ذه���ب���ي���ة   وامل����ي����دال����ي����ة  االأول 
جديد  عاملي  قيا�سي  وبرقم  الفردي 
�سلوفاكيا  فادوفيكوفا من  فرونيكا 
واملركز  ن��ق��ط��ة،   255.2 بتحقيق 

من  ك��ان  الف�سية  وامليدالية  الثاين 
اأملانيا  م��ن  هليروب  نات�سا  ن�سيب 
املركز  اما  نقطة،   253.9 بتحقيق 
ال��ث��ال��ث وامل��دال��ي��ة ال��ربون��زي��ة كانت 
اإ�سرائيل بتحقيق  يوليا �سرين من 

نقطة.   230.8
املركز  ل��ل��ف��رق  امل�����س��اب��ق��ة  ن��ف�����س  ويف 
للفريق  ال��ذه��ب��ي��ة  امل��ي��دال��ي��ة  االأول 
هليروب  نات�سا  من  املكون  االأمل���اين 
يانكر  وك��ل��ي��ف  ف��ي��ن��دت  وب���رن���ه���ارد 
املركز  1905.8نقطة،  وح���ق���ق 
للفريق  الف�سية  وامليدالية  ال��ث��اين 
وانيبا  م����ن  امل����ك����ون  ال����ت����اي����الن����دي 
انتانون  وات�����ي�����دت  ل���ي���وجن���ف���ي���الي 
وحقق  ب���ي���وجن���ب���وك  وف������راف������وجن 
املركز  ب��ي��ن��م��ا  1893.6نقطة، 
كانت  ونزية  ال��رب  وامليدالية  الثالث 

اأرينا  من  املكون  االأوك���راين  للفريق 
واندريل  �ستوييف  وي��وري  �سيكنيك 
دورو�سينكو وحقق 1888.5نقطة.
25  مر م�سد�س ناري   يف م�سابقة 
ف����ردي خم��ت��ل��ط ف���از ب��امل��رك��ز االأول 
وامليدالية الذهبية كيم جوجننم من 
كوريا اجلنوبية بالطلقة الرجيحية 
واملركز  نقطة،   28 بتحقيق  الثالثة 
اولي�سكي  الف�سية  وامليدالية  الثاين 
دانيا�سك من اأوكرانيا بتحقيق نف�س 
الثالث  وامل��رك��ز  نقطة،   28 النقاط 
جاكار  راوول  الربونزية  وامليدالية 

من الهند بتحقيق 21 نقطة . 
ويف نف�س امل�سابقة للفرق فاز  باملركز 
الفريق  الذهبية  وامل��ي��دال��ي��ة  االأول 
جاكار  راوول  م���ن  امل���ك���ون  ال��ه��ن��دي 
بتحقيق  �سنجا  ون��ه��ال  ���س��ن��ج��اراج  و 

الثاين  واملركز  نقطة،   1712،32
للفريق  ك����ان  ال��ف�����س��ي��ة  وامل��ي��دال��ي��ة 
ال��ك��وري اجل��ن��وب��ي امل��ك��ون م���ن  كيم 
يوجن  و  كيون  �سي  وب���ارك  جوجننم 
نقاط  جم��م��وع  بتحقيق  ���س��ي��و  ك���ون 
ا�ستبعاد  ومت  نقطة،   1701،41
الربونزية  وامليدالية  الثالث  املركز 
من  الكايف  العدد  وج��ود  لعدم  نظرا 

الفرق امل�ساركة  .   
يف م�سابقة 10 مر بندقية هوائية 
خمتلط،  الواقف  و�سعية  مكفوفني 
�سيطرت بولندا على املركز ين االأول 
والثاين حيث ح�سلت مو�سكال على 
االأول  وامل���رك���ز  ال��ذه��ب��ي��ة  امل��ي��دال��ي��ة 
نقطة،   220،9 ن���ق���اط  مب��ج��م��وع 
اأورزي�سوف�سكا  م��واط��ن��ت��ه��ا  وج����اءت 
الف�سية  وامليدالية  الثاين  املركز  يف 
نقطة،   207،7 ن���ق���اط  مب��ج��م��وع 
وامليدالية  ال���ث���ال���ث  امل����رك����ز  ب��ي��ن��م��ا 
ال����ربون����زي����ة ل���الإ����س���ب���اين ري���ف���رو 
 191،3 نقاط  مبجموع  فرنانديز 

نقطة .

•• الفجرية-وام:

لبطولة  امل��ن��ظ��م��ة  ال��ل��ج��ن��ة  اأع���ل���ن���ت 
العامل حلل م�سائل ال�سطرجن والتي 
تقام برعاية �سمو ال�سيخ حممد بن 
عهد  ويل  ال�سرقي  حممد  بن  حمد 
ال��ف��ج��رة خ��ارط��ة ال��ب��ط��والت التي 
بطولة  م��ع  ت��زام��ن��ا  تنظيمها  �سيتم 
االحتاد  كونغر�س  واج��ت��م��اع  ال��ع��امل 
ال�سطرجن  م�����س��ائ��ل  حل���ل  ال������دويل 
 )19-12( م����ن  ال����ف����رة  خ������الل 

نوفمرب احلايل.
ج��اء ذل��ك خ��الل امل��وؤمت��ر ال�سحفي 
نوفوتيل  ف����ن����دق  يف  اأق����ي����م  ال�������ذي 
ال���ف���ج���رة ب��ح�����س��ور ال���دك���ت���ور عبد 
اإدارة  جمل�س  رئ��ي�����س  ب��رك��ت  اآل  اهلل 
والثقافة  لل�سطرجن  الفجرة  ن��ادي 
رئي�س اللجنة املنظمة ونائبه حممد 

الزعابي.
�سارك يف املوؤمتر عرب تقنية االت�سال 
املرئي .. اليوناين هاري فوجياكي�س 
رئي�س االحت��اد ال��دويل حلل م�سائل 
كوفا�سيفيت�س  مرجان  و  ال�سطرجن 

الدويل  االحت��اد  اإدارة  ع�سو جمل�س 
املنظمة  ال���ل���ج���ن���ة  ع�����س��و  ال���ع���رب���ي 
للبطولة ، كما ح�سر اأع�ساء جمل�س 
اإدارة النادي املهند�س اإبراهيم جالل 
 ، املطرو�سي  وم���رمي  هيكل  وجا�سم 
ح�سورا  ال�سحفي  امل���وؤمت���ر  و���س��ه��د 
مم��ي��زا ل��و���س��ائ��ل االإع����الم م��ن داخل 

وخارج الدولة.
بطولة  اأن  امل���وؤمت���ر  خ����الل  واأع���ل���ن 
الأول  �ستقام  وال��ت��ي  احلالية  ال��ع��امل 
مرة يف دولة االإم��ارات و دول ال�سرق 
االأو�سط �ست�سهد فقرات عديدة مما 
ال��ن��اح��ي��ة الفنية  مي��ن��ح��ه��ا ق���وة م���ن 

والتنظيمية.
الدكتور عبد  تقدم  ال�سياق  ويف هذا 
والتقدير  ب��ال�����س��ك��ر  ب��رك��ت  اآل  اهلل 
بن  حمد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اإىل 
حممد ال�سرقي ع�سو املجل�س االأعلى 
ال�سيخ  �سمو  واإىل  ال��ف��ج��رة  ح��اك��م 
حممد بن حمد بن حممد ال�سرقي 
�سمو  واإىل  ال���ف���ج���رة  ع���ه���د  ويل 
ال�سرقي  حم��م��د  ب��ن  ���س��ال��ح  ال�سيخ 
رئي�س دائرة ال�سناعة واالقت�ساد يف 

الريا�سية  احلركة  وراع��ي  الفجرة 
ع���ل���ى ال����دع����م ال���ك���ب���ر ال������ذي مهد 
�سطرجن  ي�����س��ه��ده  ال������ذي  ل��ل��ت��ط��ور 
الفجرة على امل�ستوى العاملي ومهد 

احلدث  ل��ه��ذا  ال��ف��ج��رة  ال�ست�سافة 
العاملي الكبر.

خ�س�ست  املنظمة  اللجنة  اأن  وذك��ر 
ج����وائ����ز م���ال���ي���ة ه����ي االأع�����ل�����ى على 

وتبلغ  ال�سابقة  البطوالت  م�ستوى 
األف   40 االإج��م��ال��ي��ةن��ح��و  قيمتها 
ي��ورو لبطولة  األ��ف   30 ي��ورو منها 
العامل حلل م�سائل ال�سطرجن و40 

األف درهم لبطولة الفجرة الدولية 
لل�سطرجن اخلاطف.

م����ن ج���ه���ت���ه ق������ال حم���م���د ع���ب���داهلل 
للجاهزية  الو�سول  مت  اإنه  الزعابي 

العاملي  احل����دث  ال��ت��ام��ة ال���س��ت��ق��ب��ال 
الأول  يقام  الذي  املتميز  اال�ستثنائي 
االأو�سط  وال�سرق  االإم����ارات  يف  م��رة 
عملت  املنظمة  اللجنة  اأن  مبينا   ..
عملية  لنجاح  امل�ساعدة  الإب��داء  بجد 
ال��ت�����س��ج��ي��ل ل��الع��ب��ني ب��ال��ت��ع��اون مع 
ف��ري��ق ع��م��ل االحت�����اد ال�����دويل حلل 
اأن  اإىل  الف��ت��ا  ال�����س��ط��رجن..  م�سائل 
واالجتماعات  امل���ن���اف�������س���ات  ج��م��ي��ع 
الفجرة  نوفوتيل  فندق  يف  �ستقام 
. بدوره اأ�ساد رئي�س االحتاد الدويل 
باجلهود  ال�����س��ط��رجن  م�����س��ائ��ل  ب��ح��ل 
ال���ت���ي ب��ذل��ت��ه��ا ال��ل��ج��ن��ة امل��ن��ظ��م��ة يف 
باالحرافية  وو���س��ف��ه��ا  ال��ف��ج��رة 
وال��ع��امل��ي��ة م���وؤك���دا اأن����ه م��ع��روف عن 
دولة االإمارات متيزها العاملي خالل 
ومنها  العاملية  االأح���داث  ا�ست�سافة 
الريا�سية .. متمنيا للمحفل العاملي 

ال�سطرجني النجاح والتوفيق.
اإن  كوفا�سوفيت�س  ق��ال  ناحيته  م��ن 
الن�سخة  اإق��ام��ة  �سي�سهد  ال��ربن��ام��ج 
االحتاد  كونغر�س  الجتماعات   64
ال�سطرجن  م�����س��ائ��ل  حل���ل  ال������دويل 

بطوالت   6 اإىل  اإ�سافة   ،WCcc
العاملي  احل�����دث  م���ع  ت���زام���ن���ا  ت���ق���ام 
العامل  ببطولة  متمثلة  الرئي�سي 
يعك�س  مما  ال�سطرجن  م�سائل  حلل 
ال�سطرجني  التجمع  ومكانة  قيمة 
م�ساركة  ي���ت���وق���ع  وال�������ذي  ال���ك���ب���ر 
خمتلف  م���ن  م�����س��ارك��ا   550 ن��ح��و 
بداية  ���س��ت��ك��ون  ب��ي��ن��م��ا  ال���ع���امل  دول 
املناف�سات من خالل بطولة التحدي 
م�سائل  لتاأليف  للنا�سئني  ال�ساد�سة 
وبطولة   ،YCCC ال�������س���ط���رجن 
 ،QCT ال�سطرجن  م�سائل  تاأليف 
امل��ف��ت��وح��ة حل���ل م�سائل  وال��ب��ط��ول��ة 
ال�����س��ط��رجن، ق��ب��ل ان���ط���الق احلدث 
حلل  ال��ع��امل  بطولة  وه��و  الرئي�سي 
 ،WCSC ال�������س���ط���رجن  م�������س���ائ���ل 
بن�سختها 45، يليها اإقامة البطولة 
اال�ستعرا�سية املفتوحة حلل م�سائل 
املناف�سات  وت��خ��ت��ت��م   ، ال�����س��ط��رجن 
اجتماعات  م��ع��ه��ا  ���س��ي��ت��زام��ن  ال��ت��ي 
باإقامة مناف�سات بطولة  الكونغر�س 
ال��ف��ج��رة ال��دول��ي��ة ال��راب��ع��ة للقدرة 
ال�سطرجنية )ال�سطرجن اخلاطف(.

•• اأبوظبي-الفجر:

الفجرة  ن���ادي  �سالة  ت�ست�سيف 
ل��ل��ف��ن��ون ال��ق��ت��ال��ي��ة اع���ت���ب���ارا من 
اخلام�سة من م�ساء اليوم الثالثاء 
العاملي  والالعب  الياباين  البطل 
ريكي ناكايا )33 �سنة( الذي و�سل 
االإمارات  احتاد  بدعوة من  البالد 
للم�سارعة واجلودو بالتن�سيق مع 

الدولة يف  لدى  اليابانية  ال�سفارة 
 11-13 ي��وم  ت�ستمر حتى  زي��ارة 
الياباين  البطل  وي��ق��وم  اجل����اري، 
تبداأ  التي  احلالية  زي��ارت��ه  خ��الل 
م��ن ال��ف��ج��رة ب��ح�����س��ور ع���دد من 
الع��ب��ي احت����اد ك��ل��ب��اء وخ����ور فكان 
ال�سرقية  ب��امل��ن��ط��ق��ة  وال���راغ���ب���ني 
با�ستعرا�س م�سرك للوقوف على 
جديد اللعبة الذي تقدمه املدر�سة 

الياباين  البطل  اليابانية.. ويقوم 
جديد  با�ستعرا�س  ري��ك��ي  ال��ع��امل��ي 
يوم غد االأربعاء يف نادي ال�سارقة 
ال��ري��ا���س��ي ب��ح�����س��ور الع��ب��ي نادي 
ال�����س��ارق��ة ل��ري��ا���س��ات ال���دف���اع عن 
مفتوحة  الدعوة  و�ستكون  النف�س 
خالل  امل�سرك  التدريب  حل�سور 
بعد  وخ�س�س  امل�سائية..  ال��ف��رة 
نوفمرب  العا�سر من  غد اخلمي�س 

الن�سائي  العن�سر  لتدريب  موعدا 
بالتن�سيق  امل�سائية،  الفرة  خالل 
لريا�سة  ال�����س��ارق��ة  م��وؤ���س�����س��ة  م���ع 
الزيارة  برنامج  ويت�سمن  امل���راأة.. 

جولة يف اأبو ظبي.
اأم�س  – اختتمت  اآخ��ر  م��ن جانب 
فاطمة  ال�����س��ي��خ��ة  ب�����س��ال��ة  االأول 
ب��ن��ت م���ب���ارك يف اب��وظ��ب��ي ال����دورة 
للجودو  امل���ت���ق���دم���ة  ال���ت���دري���ب���ي���ة 

نظمها  ال�����ت�����ي   ،2022 ل�����ع�����ام 
احت���اد امل�����س��ارع��ة واجل�����ودو بدعم 
الريا�سي  ظ��ب��ي  اأب���و  جمل�س  م��ن 
ثعلوب  ب��ن  حممد  �سعادة  ورع��اي��ة 
وباإ�سراف  االحت��اد  رئي�س  الدرعي 
االحت����اد ال����دويل ل��ل��ج��ودو، والتي 
الكرواتي  املحا�سر  عليها  اأ���س��رف 
هرفات�سكو  ����س���رت���ي���ك  اخل���ب���ر 
ا�ستملت  وال��ت��ي  دان"..   7 "حزام 

وعملية  نظرية  حم��ا���س��رات  على 
وتطبيقية والتي �سخر لها االحتاد 
ال���ن���ج���اح و�سط  م��ت��ط��ل��ب��ات  ك���اف���ة 

جتاوب امل�ساركني من اجلن�سني. 
التي  ال����دورة  يف  امل�ساركني  وث��م��ن 
ودار���س��ة جهود  دار���س��ا   50 �سمت 
الدرعي  ثعلوب  بن  حممد  �سعادة 
ت��ط��ور وازده���ار  رئي�س االحت���اد يف 
م�ستوى  ع���ل���ى  اجل�������ودو  ري���ا����س���ة 

ال�����دويل وامل��ن��ط��ق��ة، ون���ق���ل ع�سو 
اإدارة احتاد اجل��ودو احمد  جمل�س 
الدويل  واحلكم  البلو�سي  �سليمان 
�سكر  ال���������دورة  يف  �����س����ارك  ال������ذي 

للمحا�سر  االحتاد  رئي�س  وتقدير 
�سرتيك  ال����ك����روات����ي  واخل����ب����ر 
تراثية  له هدية  هرفات�سكو وقدم 

تذكارية.

  SH1 10 مرت و�سعية الراقد خمتلط فئة مل�سافة   هوائي  �سغط  البندقية  م�سابقة  يف  عاملي  قيا�سي  • رقم 
يف م�سابقة 10 مرت بندقية هوائية مكفوفني و�سعية الواقف خمتلط والثاين  الأول  • بولندا 

برعاية نهيان بن زايد اآل نهيان

توا�سل مناف�سات بطولة العامل للرماية الباراملبية 2022 بنادي العني للفرو�سية والرماية واجلولف 

االإعالن عن فعاليات بطولة العامل حلل م�سائل ال�سطرجن يف الفجرية

ختام دورة املدربني يف اأبوظبي 

بطل اجلودو الياباين العاملي ي�ستعر�ش يف الفجرية اليوم 
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الفجر الريا�ضي

•• دبي-الفجر

العربية  للخيول  دب��ي  مربط  اأح��رز 
املركز االأول بني الفائزين، يف ختام 
للجواد  ال���دويل  ال�سارقة  مهرجان 
العربي االإنتاج املحلي م�ساء اأول اأم�س 
االأح��د، وال��ذي نظمه نادي ال�سارقة 
مع  ب��ال��ت��ع��اون  وال�����س��ب��اق  للفرو�سية 
العربية  للخيول  االأورب��ي��ة  املنظمة 
االإمارات  وجمعية   )ECAHO(
ل��ل��خ��ي��ول ال��ع��رب��ي��ة. ومت��ك��ن مربط 
دب�����ي م����ن ت�������س���در امل���ت���ب���اري���ن على 
مناف�سات  ب��ع��د  ال��ب��ط��ول��ة،  األ����ق����اب 
العربية  اخليول  اأجمل  بني  �سر�سة 
االأ�سيلة املنتجة حمليا من املرابط 
عاملية  م��راب��ط  تتقدمها  ال��وط��ن��ي��ة، 
االإم���ارات  وم��رب��ط  عجمان  كمربط 
الهواجر.  ومربط  البداير  ومربط 
ومل متنع ح�سيلة دبي من االألقاب 
وف�سيتني،  بذهبية  الن�سخة....  يف 
القيا�سي  ب��ال��رق��م  االح���ت���ف���اظ  م���ن 
املحلي،  االإنتاج  وبطولة  للمهرجان 

م��ن بطولة  اأك���رث  �سجله يف  وال���ذي 
اأكدها  التي  التاريخية  هيمنته  منذ 
العامل.  يف  اإن��ت��اج��ا  االأق���وى  بو�سفه 
�سيخة  دي  املتميزة  امل��ه��رة  افتتحت 
�سجل األقاب مربط دبي يف البطولة 
وهي  ال�سنة،  عمر  م��ه��رات  بذهبية 
من الفحل ع ج مرزان والفر�س  دي 
�سيهانة. ونالت املهرة دي راما ف�سية 
املهرات، وهي من الفحل اإف اإيه اإل 
ر�سيم والفر�س العاملية دي عجايب، 
اأ�سافت الفر�س دي غرام ف�سية  ثم 
اإيه  اإف  الفحل  االأف��را���س، وه��ي من 
اإل ر�سيم والفر�س االأ�سطورة العاملية 
و�ساحبة اأغلى بوي�سة يف العامل اإف 
االألقاب  ح�سيلة  ومكنت  �سيال.  تي 
مربط دبي من احتالل املركز االأول 

كما جرت العادة منذ �سنوات.

ر�سيم ي�ستمر
وبو�سوح الب�سمات االإنتاجية ملربط 
دبي يف هوية اخليول التي نالت بها 
عددا  البطولة  يف  املناف�سة  امل��راب��ط 

االإنتاجي  االأث���ر  األ��ق��اب��ه��ا، ظهر  م��ن 
العاملي  االإن����ت����اج  الأي���ق���ون���ة  امل��ب��ا���س��ر 
والذي  ر���س��ي��م؛  اإل  اإي���ه  اإف  ال��ف��ح��ل 
مكن مربط الهواجر ملالكه الدكتور 
غ���امن حم��م��د ع��ب��ي��د ال��ه��اج��ري من 
اإح������راز ذه��ب��ي��ة ال��ف��ح��ل م���ع الفحل 
اجل��م��ي��ل ���س��ه��وان ال��ه��واج��ر، ومكن 
ال�سيخ  ملالكه  البداير  مربط  ر�سيم 
من  القا�سمي  �سلطان  �سعود  حممد 
مزيون  املهر  م��ع  امل��ه��ور  ف�سية  نيل 
ال���ب���داي���ر. ث���م م��ك��ن ر���س��ي��م مربط 
بن  ع��ب��داهلل  ال�سيخ  ملالكه  االإم����ارات 
ماجد القا�سمي من الفوز بربونزية 
اإ�����س زين.  اإي  ال��ف��ح��ل  االأف���ح���ل م��ع 
دبي،  ملربط  مبا�سر  اإن��ت��اج��ي  وب���دور 
ن����ال م���رب���ط راأ������س اخل��ي��م��ة ف�سية 
االأفحل مع الفحل دي م�سجي، وهو 
من الفحل �سنغهاي اإي اإيه والفر�س 

دي جوان.

�سجل قيا�سي
بر�سيد  دب������ي  م����رب����ط  وي���ح���ت���ف���ظ 

القيا�سية  ب�سماته  اآخر  كان  قيا�سي 
 3 ب��ح�����س��ي��ل��ة   2020 امل���و����س���م  يف 
اأبطالها  وك���ان  وب��رون��زي��ة،  ذه��ب��ي��ات 
العاملي  البطل  م��ن  امل��ه��رة دي رمي��ه 
الفحل دي �سراج والفر�س دي نوال،. 
من  �سيهانة   دي  االأف���را����س  وبطلة 
ف��ح��ل االإن���ت���اج ال��ع��امل��ي امل��ع��ا���س��ر اف 
�سهلة،  دي  وال��ف��ر���س  ر���س��ي��م  ال  اي���ه 
واملهرة  دي را�سل من الفحل اف ايه 
فرونيكا،  ليدي  والفر�س  ر�سيم  ال 
وهي  نهدة  دي  برونزية  اإىل  اإ�سافة 
والفر�س  ج��رن��ا���س  دي  ال��ف��ح��ل  م��ن 
املحلي  االإنتاج  �سجل  تالية. كما  دي 
امل�ساركة  امل��راب��ط  ل���دى  دب���ي  مل��رب��ط 
ال  اي��ه  اف  للفحل  االإنتاجية  القوة 
اأب����ن����اوؤه ذهبيتني  ن���ال  ر���س��ي��م ح��ي��ث 
اأبناء الفحل  وبرونزية، يف حني نال 

دي �سراج ذهبية وبرونزية.
الدويل  ال�سارقة  مهرجان  وي�سجل 
دبي  م��رب��ط  تتويج  العربي  للجواد 
ب��ك��اأ���س ف��خ��ر االإن���ت���اج امل��ح��ل��ي خالل 
ال��دورة 22 التي نال فيها كل اأنواع 

يف  م��ع��دل  واأع���ل���ى  النفي�سة  امل���ع���ادن 
مناف�سات  خ���الل  ال��ت��ح��ك��ي��م  ت��ق��ي��ي��م 
النتائج  ب��ه��ذه  ل��ي��وا���س��ل  ال��ب��ط��ول��ة، 
االإنتاج  يف  بالتميز  ع��ه��ده  النوعية 

املحلي الذي يقوده عامليا.

التوحيدي: اأمانة �سامية
التوحيدي  حممد  املهند�س  اأع���رب 
امل�������س���رف ال���ع���ام م���دي���ر ع����ام مربط 
�سعادته  ع��ن  العربية  للخيول  دب��ي 
ب��ال��ن��ت��ائ��ج ال���ت���ي ح��ق��ق��ه��ا امل���رب���ط يف 
تاأكيدا  احل�سيلة  معتربا  البطولة، 
االإنتاج  ب��ه��ا  ي��ت��م��ت��ع  ال��ت��ي  ل��ل��م��ك��ان��ة 
املرابط  اأق��وى  بني  للمربط  املحلي 
وقال  ال��ع��امل��ي.  بحجمها  ال��وط��ن��ي��ة 
ق�سية  املحلي  االإنتاج  التوحيدي:" 
ج��وه��ري��ة وره������ان ا���س��رات��ي��ج��ي يف 
العربية  اخل���ي���ل  ع���ل���ى  امل���ح���اف���ظ���ة 
االأ�سيلة، و�سمان تطورها يف بيئتها 
االأم قبل اأن تطاأ حوافرها كل العامل. 
باأمر  مربط دبي - ومنذ انطالقته 
م��ن ���س��ي��دي ف��ار���س ال��ع��رب والعامل 

���س��اح��ب ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حم��م��د بن 
– اأخذ  اآل مكتوم - رع��اه اهلل  را�سد 
النبيلة،  امل��ه��م��ة  ه����ذه  ع��ات��ق��ه  ع��ل��ى 
ا�سراتيجيا  ه���دف���ا  م��ن��ه��ا  وج���ع���ل 
للنهو�س بق�سايا اخليل العربية يف 

موطنها".
التوحيدي:" اليوم يت�سدر  واأ�ساف 
اإن���ت���اج���ن���ا امل���ح���ل���ي اإح�������س���ائ���ي���ا من 
والتوليد  االإن����ت����اج  م�����س��ت��وى  ح��ي��ث 
واألقاب  واالإجن��������ازات  وال���ب���ط���والت 
العامل.  م��راب��ط  اأق����وى  االأف�����س��ل��ي��ة 
كما يعترب مربط دبي م�سدر تطور 
الوطنية  امل���راب���ط  م���ن  ه��ائ��ل  ع����دد 
والدولية. لقد حققنا االأهداف التي 
البداية،  يف  اأعيننا  ن�سب  و�سعناها 
واأ�سحت االإجنازات اأمانة يف اأعناقنا 
االإم����ارات  امل��ح��ل��ي يف  االإن���ت���اج  ليظل 
العامل.  م�ستوى  على  االأول  باملركز 
العرفان  وج��م��ي��ل  ال�����س��ك��ر  ف��ج��زي��ل 
وعظيم االإمتنان لقائد هذه امل�سرة 
املباركة �سيدي �ساحب ال�سمو ال�سيخ 
رعاه   - مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن  حممد 

يديه  ع��ل��ى  وال�����ذي حت��ق��ق��ت   ،- اهلل 
ال��ك��رمي��ت��ني اأجم����اد االإن���ت���اج املحلي 
ومركزها  االأ�سيلة  العربية  للخيل 

االأول يف العامل".

املرزوقي: قيمة عاملية
من جهته اأكد عبد العزيز املرزوقي 
امل���دي���ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي مل���رب���ط دب����ي اأن 
االإنتاج املحلي يف االإم��ارات ذو قيمة 
عاملية يف بطولة ال�سارقة ويف غرها 
ال��دول��ي��ة. وو�سفها  ال��ب��ط��والت  م��ن 
م�ستوى  ل��ق��ي��ا���س  ال���ه���ام  ب���احل���دث 
يوؤ�س�س  ال�����ذي  ال���داخ���ل���ي  االإن����ت����اج 
وقال  الكربى.  الدولية  لالإجنازات 
ال��دورة عن  املرزوقي:" ك�سفت هذه 
تطور كبر يف اإنتاج املرابط الوطنية 

يبعث على االإطمئنان والر�سا، وهو 
ما جعل التناف�س يف اأعلى م�ستوياته. 
ب�سدارة  ي��ح��ت��ف��ظ  دب�����ي  وم����رب����ط 
االإجنازات يف تاريخ البطولة، ويوؤكد 

اليوم تلك ال�سدارة".
املحلي  املرزوقي:" االإن��ت��اج  واأ���س��اف 
ي�سهد  االإم���ارات،  العربية يف  للخيل 
�ستت�سح  م���ب���ارك���ة  ج���دي���دة  ط���ف���رة 
االألقاب  اإجن���ازات  من  خ�سو�سيتها 
االإنتاج  اإجن������ازات  اإىل  وال��ب��ط��والت 
يتوا�سل  �����س����وف  ال�������ذي  ال����ن����وع����ي 
متميزة.  ونوعية  كمية  مب�ستويات 
ف��ي��ه��ا فائدة  ���س��ت��ع��م  اإن���ه���ا م��رح��ل��ة 
املرابط  ع��م��وم  على  املحلي  االإن��ت��اج 
اآفاقا  اأم���ام���ه���ا  و���س��ت��ف��ت��ح  ال��وط��ن��ي��ة 

وا�سعة لتحقيق النتائج املرجوة".

مهرجان ال�سارقة للجواد العربي - الإنتاج املحلي 2022

مربط دبي يتاألق ويحافظ على ال�سدارة

•• ح�شن �شيد اأحمد – العني 

االأهداف  معدل  يف  طفيف  تراجع 
����س���ه���دت���ه اجل����ول����ة ال���ت���ا����س���ع���ة من 
للمحرفني  اأدنوك  دوري  م�سابقة 
اأق��ل بثالثة   ، 20 هدفاً  ال��ذي بلغ 
اأه����داف م��ن ح�سيلة االأه�����داف يف 
 ، هدفاً   23 وك��ان  الثامنة  اجلولة 
يف  ال�سلبي  التعادل  نتيجة  وغابت 
التعادل  ح�����س��ر  بينما   9 اجل��ول��ة 
م���رة وح��ي��دة يف مباراة  االإي��ج��اب��ي 
بهدف  ك���ل���ب���اء  واحت���������اد  ال����و�����س����ل 

نظيف.
ال��ع��ني الب��ا كودجو  ارت��ق��ى مهاجم 
امل�سابقة   ه����دايف  ت��رت��ي��ب  ل�����س��دارة 
منفرداً الأول مرة يف املو�سم اجلاري 
ب� 10 اأهداف بعد هدفه يف مرمى 
خورفكان متفوقاً على علي مبخوت 
الوحدة  مهاجم  وحل   ، اأهداف   9
ج���واو ب��ي��درو ث��ال��ث��اً ب��� 7 اأه����داف ، 
�سناعة  ت��رت��ي��ب  ي��ت��غ��ر  مل  ب��ي��ن��م��ا 
االأه������داف ال����ذي ي��ت�����س��دره  العب 

ويليه   ،  6 ب�  �سفيان رحيمي  العني 
اإ�سماعيل مطر ب� 5.

ك��م��ا ���س��ه��دت اجل��ول��ة ال��ت��ا���س��ع��ة  3  
ب��ال��ب��ط��اق��ة احلمراء  ط���رد  ح����االت 
املبا�سرة  ، فار�س جمعة ) الوحدة( 
، خالد ع��ب��داهلل ) دب��ا ال��ف��ج��رة( ، 

حممد اإ�سماعيل ) عجمان(.

اأبوظبي عنابية 
باللون  اأبوظبي  العا�سمة  اكت�ست 
ال��ع��ن��اب��ي ب��ع��د ف����وز م�����س��ت��ح��ق على 
كل  بثالثية  ال��ف��ج��رة  دب��ا  �سيفه  
اأ�سحاب  ع���ودة  ي��وؤك��د  ه��دف منها  
ال�سعادة والعود اأحمد لتقدمي كرة 
القدم التي يريدها ع�ساقه االأوفياء 
ا�ستاد  بهم مدرجات  الذين �ساقت 

اآل نهيان.
جاء الرد قا�سياً من العبي الوحدة 
و�سيفهم  ال�����س��اب��ق  م��درب��ه��م  ع��ل��ى 
حيث   ، ج����ري����ج����وري  ال���ف���رن�������س���ي 
اأح����رز ج���واو ب��ي��درو ث��ن��ائ��ي��ة رائعة 
وكان    ،  67 و   35 الدقيقتني  يف 

بحتاً  "مارادونياً"  ال��ث��اين  ال��ه��دف 
مدافعي  ك��ل  ب��ي��درو  ج���واو  راوغ  اإذ 
دبا قبل اأن ي�سدد �ساروخية �سكنت 

ال�سباك.
جواو  الربازيلي  املدفعجي  انتظر   
بيدرو طوياًل و�سول مدرب يعرف 
كيف يفرغ له املكان حوله وقد كان 
ال�سابق ما حال  للغاية يف  مزدحماً 
ول��ك��ن ط��ري��ق��ة مدرب  ت��األ��ق��ه  دون 
مانويل خمينيز  االإ�سباين  الوحدة 

اأطلقت له عنان االبداع.
الإ�سماعيل  بالن�سبة  احلال  وكذلك 
مطر ، فقد ع��رف امل��درب اأن مطر 
يوؤدي بتميز وا�سح عندما يدفع به  
ب��دي��اًل يف ال�����س��وط ال��ث��اين وه��و ما 
الذي  الثالث  بالهدف  مطر  اأك���ده 

اأحرزه يف الدقيقة 87 .

حتية توجولية 
 يف م�سهد لقي كثراً من االعجاب 
وال��ت�����س��ف��ي��ق  ، ح��ي��ا م��ه��اج��م العني 
العلم  ك����ودج����و  الب�����ا  ال����ت����وج����ويل 

االم����ارات����ي ب��ع��د اح�����رازه ه���دف���اً يف 
مرمى ال�سيف خورفكان  حمتفياً 
مع ال�سعب االإماراتي مبنا�سبة يوم 
ت�ستغرب  ومل   ، االإم����ارات����ي  ال��ع��ل��م 
املهاجم  الأن  الب��ا  حتية  اجلماهر 
التوجويل كل  يوم على والءه وحبه 

لدولة االإمارات ولنادي العني.

ال�سماوي ل يحلق 
ال ي��ق��دم ب��ن��ي ي��ا���س م��و���س��م��اً جيداً 
، ذل��ك  م��ا ت���ردده جماهره يف كل 
التوا�سل  وم���ن�������س���ات  جم��ال�����س��ه��ا 
تع�س  ت���زال  ال  وه��ي   ، االجتماعي 

اأ�سابع الندم على مغادرة الربازيلي 
جواو بيدرو الذي قدم لها مو�سماً 
 ، ال��وح��دة  بنادي  والتحق  ُين�سى  ال 
يعود  حتى  يا�س  بني  يفوز  اأن  فما 
يخ�سر  ذا  هو  وها   ، اخل�سائر  ملربع 
ب��ث��ن��ائ��ي��ة م��ق��اب��ل ه����دف م���ن منور 

كلباء.
و للمباراة الثالثة يف املو�سم اجلاري 
ال�سربي  يا�س  بني  مدافع  ي�سجل 
وجاء   ، لفريقه  اأفكوفيت�س  �سا�سا 
ه��دف��ه يف م��رم��ى احت����اد ك��ل��ب��اء يف 
الدقيقة 78 بعد اأن عجز مهاجمي 

الفريق من الت�سجيل.

روؤو�س اأينعت ثم طارت
اإقالة  ال��ت��ا���س��ع��ة  اجل���ول���ة  ���س��ه��دت 
زاناردي  كايو  ال��ربازي��ل��ي  امل��درب��ني 
فينك  واالأمل����اين   ، البطائح  م���درب 
النتائج  وذلك  ل�سوؤ  الن�سر  م��درب 
ال�  �ساحب  البطائح  �سقوط  عقب 
نقاط من اأ�سل 27   ب�سدا�سية   9
اأمام �سيفه �سباب االأهلي ، وخ�سارة 
ن��ق��اط من   6 ال����   الن�سر ���س��اح��ب 
ن��ظ��ي��ف��ة من  ب��ث��ن��ائ��ي��ة    27 اأ����س���ل 

ال�سيف اجلزيرة.
 وك������ان ن������ادي ال���ظ���ف���رة ق����د اأق�����ال 

وتعاقد  نيبو�سا  ال�����س��رب��ي  امل����درب 
مع مواطنه الك�سندرفي�سولينفت�س  
الذي اأقيل يف املو�سم املا�سي ليعود 
االأوىل  اخل�����س��ارة  ويتلقى  جم����دداً 
بهدف  ال�����س��ارق��ة  ال�سيف  ي��د  على 

نظيف.

امللك والزعيم
وال�سارقة  العني  ت�سعر جماهر  ال 
فريقيهما  م�ستويات  م��ن  بالر�سا 
رغ�����م حت��ق��ي��ق ك��ل��ي��ه��م��ا ال����ف����وز يف 
اجلولة التا�سعة ، اإال اأن اجلماهر 
ال���ع���ني ع���ل���ى  �سيفه  ت��ع��ت��رب ف�����وز 

اأقل  ب����اأداء  ب��اه��ت��اً   1-2 خ��ورف��ك��ان 
كما   ، املتو�سط  م��ن  اأق��ل  وم�ستوى 
اأن جماهر امللك خا�سة تلك التي 
حمدان  ا���س��ت��اد  يف  ال��ف��ري��ق  اآزرت 
ي��ف��رح��ه��ا ف����وز امللك  ب���ن زاي�����د مل 
من  ج��اء  نظيف  بهدف  ال�سرقاوي 

ركلة جزاء.
 كل هذا وذاك ُيعزز دوافع كل فريق 
مل�ساعفة اجلهد و اإر�ساء جماهره 
اأر�سية  على  املرتقبة  امل��واج��ه��ة  يف 
املقبل  ال�سبت  ال��ب��ي�����س��اوي  امل��ل��ع��ب 
للم�سابقة  العا�سرة  اجلولة  �سمن 

، فمن يبت�سم اأخراً ؟.

الإماراتي  العلم  وُيحيي  الهدافني  �سدارة  يعتلي  • لبا 
• بثلثية نارية يف مرمى النواخذة .. اأبوظبي عنابية

وفينك زاناردي  باملدربني  اأطاحت  التا�سعة  • اجلولة 

اأبرز م�ساهد اجلولة 9 لدوري اأدنوك للمحرتفني

فريق »بن دري« يتوج باأول 
األقاب املو�سم اجلديد للبولو

•• دبي-وام: 

توج فريق بن دري بطال لكاأ�س الهالوين للبولو ملو�سم 2022 ليح�سد اأوىل بطوالت املو�سم اجلديد عقب مباراة قوية 
اأمام فريق احلبتور وذلك بنتيجة 5/4.

ومثل فريق بن دري كل من حممد وخالد ورا�سد بن دري، وكيم رو�س، فيما مثل فريق احلبتور كل من حممد احلبتور 
ولورين دي�سكون، ونيكوال�س ودياز الربيدي. ونال العب فريق احلبتور دياز الربيدي جائزة اأف�سل العب يف املباراة، كما 

نال اخليل "كومبيا" ملحمد بن دري لقب اأف�سل خيل يف املباراة.
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•• نيون-وام:

اأ�سفرت قرعة دور ال�16 لبطولة دوري اأبطال اأوروبا لكرة القدم، والتي 
اأجريت ام�س االثنني مبدينة نيون ال�سوي�سرية عن مواجهتني ناريتني 

منهما مواجهة مكررة لنهائي البطولة يف املو�سم املا�سي. 
و�سيفه  مواجهة  يف  اللقب  حامل  مدريد  ري��ال  فريق  القرعة  واأوق��ع��ت 
ليفربول بعد �سهور من لقائهما يف نهائي البطولة نف�سها للمو�سم املا�سي 
اأخرى  مواجهة  يف  ميونخ  بايرن  مع  جرمان  �سان  باري�س  اأوقعت  كما 

ت�سلح الأن تكون نهائيا مبكرا للبطولة يف ظل م�ستوى الفريقني. 
�سيتي  مان�س�سر  ب��ني  م��واج��ه��ة مرتقبة  ع��ن  اأي�����س��ا  ال��ق��رع��ة  واأ���س��ف��رت 
وت�سيل�سي  دورمت��ون��د  بورو�سيا  ب��ني  مثرة  اأخ���رى  وم��واج��ه��ة  والي��ب��زج 
ك��م��ا يلتقي م��ي��الن ب��ط��ل ال����دوري االإي���ط���ايل م��ع ت��وت��ن��ه��ام يف مواجهة 
اأخرى مثرة ويلتقي انر ميالن مع بورتو واإنراخت فرانكفورت مع 
نابويل االإيطايل.  وو�سعت القرعة فريق كلوب بروج البلجيكي مفاجاأة 
البطولة هذا املو�سم اأمام بنفيكا يف مواجهة مكررة  وتقام مباريات جولة 
الذهاب يف دور ال�16 اأيام 14 و15 و21 و22 فرباير 2023، فيما 

تقام مباريات جولة االإياب يف اأيام 7 و8 و14 و15 مار�س 2023 . 
ا�ستاد  على  املو�سم  ه��ذا  للبطولة  النهائية  امل��ب��اراة  تقام  اأن  املقرر  وم��ن 

 .  2023 يونيو   10 يف  اإ�سطنبول  يف  "اأتاتورك" االأوملبي 

نلتقي يف قطر اإن �ساء اهلل"، بهذه الكلمات وعد املدافع اأ�سرف حكيمي جماهر املنتخب املغربي لكرة القدم عقب النافذة الدولية االأخرة 
االإعدادية لنهائيات كاأ�س العامل املقررة يف الدولة اخلليجية.

اإىل تخطي الدور االأول يف املونديال للمرة الثانية يف تاريخهم  اأعرق االأندية االأوروبية لقيادته  اأن ي�ستثمر خربته يف  اأمله يف  عرّب عن 
واالأوىل منذ عام 1986 "فخور بتمثيل منتخب بلدي املغرب بهذا القمي�س".

مونديال قطر �سيكون الثاين حلكيمي بعد االول يف رو�سيا 2018 الذي اأنهاه مبركز اأخر ونقطة يتيمة 
يف جمموعة �سمته اىل جانب منتخبني عريقني هما الربتغال واإ�سبانيا اإىل جانب اإيران.

انتماء حكيمي، املولود يف مدريد، لبلده كان وا�سحا وجليا منذ �سبابه، حيث لعب مع منتخبات حتت 
20 عاما وحتت 23 عاما، قبل اأن يخو�س مباراته االأوىل مع املنتخب االأول يف  وحتت  عاما   17

2016 �سد كندا )-4�سفر( خ�سم اأ�سود االأطل�س يف اجلولة الثالثة  االأول-اكتوبر  ت�سرين   11
االأخرة من مناف�سات املجموعة ال�ساد�سة يف قطر.

يدرك حكيمي، اأف�سل العب نا�سئ يف اإفريقيا يف 2018 و2019، جيدا �سعوبة املهمة التي ال 
تختلف عن املونديال الرو�سي الأن القرعة اأوقعته يف جمموعة قوية اأي�سا مع منتخبني يح�سب 

لهما األف ح�ساب هما كرواتيا و�سيفة الن�سخة االأخرة وبلجيكا ثالثتها.
لكنه �سدد على اأن الو�سع �سيكون خمتلفا يف قطر بالنظر اىل اخلربة التي اكت�سبها منذ ذلك 

احلني "وقتها كنت اأبلغ من العمر 19 عاما ومل تكن لدي خربة املواعيد الكربى واملواجهات 
القوية، لكنني االآن بلغت من الن�سج درجة كبرة واأمتنى اأن ي�ساعد ذلك يف حتقيق نتائج 

اأف�سل وبلوغ الدور الثاين".
اأف�سل  اأح��د  بني  اأن��ه  عاما(   23( حكيمي  يثبت  مو�سم  بعد  ومو�سما  م��ب��اراة  بعد  م��ب��اراة 
االأظهرة العاملية اإن مل يكن اأف�سلها ب�سهادة جنوم �سابقني تاألقوا واأبلوا البالء احل�سن يف 

مركز الظهر االأمين.
اأنه  اأنا متاأكٌد من  اأمثاله،  "هناك عدًدا قلياًل من الالعبني  اإن  اأندريا�س برميه  قال الدويل االأملاين ال�سابق 

�سيكون ورقة رابحة مهمة"، معتربا اأن ميزة حكيمي االف�سل هي "قدرته على القيام بتمريرة حا�سمة بعد انطالقة 
�سريعة بالكرة، يعرف كيف يكون حا�سًما".

اأ�ساد به مدربه يف فريقه ال�سابق اإنر ميالن اأنتونيو كونتي موؤكًدا "اأنه لديه اإمكانات هائلة ولكن عليه اأن يتطّور اأكرث 
بعد، باإمكانه اأن يتح�سن كثًرا يف ال�سق الدفاعي".

ال تقت�سر موهبته فقط على �سرعته الهائلة وتاألقه يف املراوغات الفردية، اإذ اإنه قادٌر على �سغل مراكز عدة، اأكان كجناح 
اأو كظهر اأمين مع مهام دفاعية اأكرب، اأو كمدافع اأي�سر، ف�سال عن نزعته الهجومية.

فات  اأما النجم الربازيلي ال�سابق كافو، فقال اإنه يتواجد يف خانة االأظهرة القليلة على ال�سعيد العاملي التي تتميَّز بال�سّ
التي على من ي�سغل هذا املركز التحّلي بها اإذا ما اأراد التاألق وال�سطوع".

واأو�سح "اإذا ما كان علي اأن اأن�سح بظهر اأمين، فاإنني �ساأن�سح باأ�سرف حكيمي، ال�سيء الذي افتقدته ُمقارنة به هو اأنه 
يلعب كثراً بدون كرة ويتحّرك نحو العمق وب�سكل ُقطري. لي�س هناك الكثر من االأظهرة التي توائم بني اجلانبنْي 

البدين والفني، ولديها قراءة جيدة للعب، اأ�ستطيع اأن اأذكر حكيمي ومار�سيلو وكارفاخال واأرنولد".
"ميلك  مل يردد مدرب منتخب باله ال�سابق البو�سني وحيد خليلودجيت�س يف اعتباره االأف�سل يف مركزه بالقول 
جميع املقومات. هذا الالعب يتمتع مبوهبة كبرة، وهو االأف�سل يف مركزه اإىل جانب ظهر ليفربول ترنت الك�سندر 

ارنولد".
ل حكيمي من العب غر مرغوب فيه بالنادي امللكي لعدم اقتناع مدربه ال�سابق الفرن�سي زين  ب�سرعة رهيبة، حتوَّ

الدين زيدان مبوؤهالته يف ظل اعتماده على داين كارفاخال ولوكا�س فا�سكي�س، اإىل اأحد اأف�سل االأظهرة يف العامل.
فرط ريال يف خدماته يف منا�سبتني، حيث كانت ذريعته يف االأوىل )بورو�سيا دورمتوند االأملاين( احل�سول على املزيد من 

االحتكاك ودقائق للعب، فيما كانت الثانية ببيع نهائي اإىل اإنر ميالن االإيطايل.
ويف احلالتني، دخل حكيمي يف حتد مع نف�سه ليثبت للريال اأنه كان خمطًئا، وجنح يف ك�سب الرهان والدليل انتقاله اإىل 
باري�س �سان جرمان الفرن�سي املر�سعة �سفوفه بالنجوم اأبرزهم كيليان مبابي واالأرجنتيني ليونيل مي�سي والربازيلي 

نيمار وزميله ال�سابق يف ريال القائد �سرخيو رامو�س.
ن�ساأ حكيمي كم�سجع للريال الذي �سمه اىل �سفوفه يف �سن الثامنة يف فرق الفئات العمرية وحقق معه عن 18 عاًما اأول 
ظهور يف دوري اأبطال اأوروب��ا يف مو�سم 2017-2018 حيث فاز باللقب القاري، قبل اأن ينتقل اىل دورمتوند على �سبيل 

االإعارة.
وبعد عامني مميزين يف اأملانيا، اعتقد اجلميع اأن حكيمي، املولود يف مدريد، �سيعود حتما اىل ملعب "�سانتياغو برنابيو".

"كوفيد19-"، مبن فيها ريال  ب�سبب تداعيات  �سّكل �سائقة مالية جلميع االندية  الذي   2020-2019 ولكن بعد مو�سم 
مدريد اأحد اأغناها يف العامل، مل يقاوم امللكي القيمة الكبرة التي ميثلها حكيمي. اإذ وفًقا ملوقع "تران�سفرماركت" املتخ�س�س، 

زادت قيمته ال�سوقية ع�سرة اأ�سعاف، من خم�سة ماليني اإىل 54 مليون يورو، بعد تاألقه يف دورمتوند.
)حكيمي(  نراه  مرة  "كل  جنح اإنر يف �سمه مقابل 40 مليون يورو، وت�ساءلت �سحيفة "كوريري ديلو �سبورت" االيطالية 

فيها على اأر�س امللعب، نبداأ بالتفكر يف زيدان: كيف �سمح له بالرحيل اىل مكان اآخر؟".
علق حكيمي وقتها اأنه يعتقد اأن ريال مل يكن يرغب يف اأن يراهن عليه، وقال "هي حقيقة اأنك عندما تن�سم اإىل ريال مدريد 

للمرة االأوىل قادما من كا�ستيا، من الطبيعي اأن النادي ال يراهن كثرا عليك الأنك تكون العبا �سابا".
واأكد حكيمي الذي ان�سم اىل �سان جرمان مقابل 70 مليون يورو اأنه ال يحمل اأي �سغينة اإزاء الفريق امللكي، وقال "هو فريق له 

مكانة يف قلبي ب�سبب كل ما قدمه يل. لقد طوَّرين ك�سخ�س وكالعب وجعلني اأتعلم".
يبقى الهدف االأبرز حلكيمي هو اأن ي�سل اإىل املونديال يف ذروة م�ستواه لتقدمي االإ�سافة وم�ساعدة االأ�سود على تخطي الدور االأول 

اأن نكون عند ح�سن ظن جماهرنا التي لن تذخر جهودا  املوؤهالت واملقومات لت�سريف كرة القدم املغربية ونتمنى  كل  "لدينا 
مل�ساندتنا وعلينا اأال نخذلها. نلتقي يف قطر اإن �ساء اهلل".

تنتظر املدرب اجلديد للمنتخب املغربي لكرة القدم 
وليد الركراكي مهمة �سعبة يف نهائيات كاأ�س العامل 
يف قطر بعد ثالثة اأ�سهر على تعيينه خلفا للبو�سني 

وحيد خليلودجيت�س املقال من من�سبه.
النهائي  ربع  ال��دور  اإىل  االأطل�س  اأ�سود  هدفه؟ قيادة 

للمرة االأوىل يف تاريخ م�ساركاتهم يف كاأ�س العامل.
العقد  نهاية  الرباطي  الفتح  م��ع  واع��د  م�سوار  بعد 
امل��ا���س��ي واآخ���ر وج��ي��ز م��ع ال��دح��ي��ل ال��ق��ط��ري، ح�سد 
املدافع الدويل ال�سابق املولود يف فرن�سا جمداً قارياً 

مع الوداد املو�سم املا�سي.
قاده للتتويج بلقب دوري اأبطال اأفريقيا على ح�ساب 
ال���دوري املحلي،  ب��درع  االأه��ل��ي امل�سري واالح��ت��ف��اظ 
رغم معاناة الفريق من حمدودية التعاقدات ب�سبب 
الدويل )فيفا(، على خلفية ق�سايا  عقوبات االحتاد 

تتعلق بعقود مع العبني �سابقني.
بلو�س"  "كنال  ق��ن��اة  م��ع  مقابلة  يف  ال��رك��راك��ي  ق���ال 
�سابق  ل��الع��ب  ا�ستثنائية  فر�سة  "اإنها  الفرن�سية: 
مثلي، ارتدى قمي�س املنتخب اأكرث من اأربعني مرة"، 

موؤكدا اأنه م�ستعد "لرفع التحدي".
ال�ساد�سة  اب�����ن  امل�����س��اك�����س  ل���ك���ن  ����س���ع���ب،  ال���ت���ح���دي 
واالأربعني يجيد توظيف العبيه وحتفيزهم وتعزيز 
القوية  و�سخ�سيته  ب�سرامته  ُي��ع��رف  اإمكانياتهم، 
وطني  م��درب  اأول  ه��و  ب�سهولة.  اخل�سارة  يقبل  وال 
الزاكي مديرا  بادو  2016 عندما كان  مغربي منذ 
للفرن�سي  اأن يرك مكانه  االأطل�س قبل  الأ�سود  فنيا 
وخليلودجيت�س   "2019-2016" رون��ار  هرفيه 

."2022-2019"
االأطل�س"  ل�"اأ�سود  الفنية  االإدارة  ا�ستالمه  مبجرد 
اأع���اد جن��م ت�سل�سي  امل��ا���س��ي،  اآب-اأغ�����س��ط�����س  يف نهاية 
بعدما  املنتخب  �سفوف  اإىل  زيا�س  حكيم  االإنكليزي 
اإع��الن اعتزاله دوليا ب�سبب  كان االأخ��ر ا�سطر اإىل 

خالف مع "املدرب وحيد".
بّرر قرار ا�ستدعائه لزيا�س ب�"اإنه العب يحب بالده 
ب��داي��ات��ه باختياره ال��دف��اع عن  اأث��ب��ت ذل��ك منذ  وق��د 

األوان املغرب".
واأ�ساف "اأنا اأف�سل الالعبني الذين لديهم �سخ�سية. 
اأنت بحاجة  باأي �سيء،  الفوز  االأغنام، ال ميكنك  مع 

اإىل اأ�سود".
ال��رك��راك��ي امل���ول���ود يف ك��ورب��اي-اإي�����س��ون ال��واق��ع��ة يف 
من  ي��ن��ح��دران  ل��وال��دي��ن  اجلنوبية،  باري�س  �ساحية 
املتو�سطي،  ال�ساحل  على  ال�سمالية  الفنيدق  مدينة 
اأن حقق حلم وال��ده الذي  اأوروبية بعد  راك��م جتربة 
اراد ار�سال �سورة جنله اىل البالد وهو يجل�س وراء 
االقت�سادية  العلوم  يف  جامعية  �سهادة  فحاز  مكتب، 

واالجتماعية.
متاأخراً  االح��راف��ي��ة  م�سرته  االأمي���ن  الظهر  ب��داأ 
 ،"1998" الثالثة  ال��درج��ة  يف  باري�س  را�سينغ  م��ع 
-1999" االأوىل  ال��درج��ة  اإىل  تولوز  مع  �سعد  ثم 

مع  الثانية  للدرجة  بطاًل  يتّوج  اأن  قبل   ،"2001
مدافع،  اأف�سل  جائزة  حا�سداً   "2002" اأجاك�سيو 

فيما كان اأحد اأبرز عنا�سر املغرب يف م�سوار و�سافته 
لكاأ�س اأمم اإفريقيا 2004 اأمام تون�س وخا�س معه 

دولية. مباراة   45
را�سينغ  بوابة  من  االإ�سباين  للدوري  انتقل  وبعدما 
���س��ان��ت��ان��در مل��و���س��م��ني ح��ي��ث الح��ق��ت��ه اال����س���اب���ة، عاد 
م���ع ديجون  ك���الع���ب  م�������س���واره  م��ن��ه��ي��اً  ف��رن�����س��ا  اإىل 

وغرونوبل.
الذي  االأن��ي��ق،  امل��داف��ع  دخ��ل  فرن�سا،  يف  دورات  ع��رب 
�سريعا  غ��ار���س��ي��ا،  رودي  ال��ف��رن�����س��ي  امل����درب  اكت�سفه 
ر�سيد  املغرب  ملدرب  فبداأ م�ساعدا  التدريبي،  ال�سلك 

الطاو�سي ملدة �سنة "2013".
ملع جنمه �سريعاً باأ�سلوب ع�سري مع الفتح الرباطي 
وقاد فريق العا�سمة اإىل لقب كاأ�س العر�س 2014. 
بت�سّيده  ال�ساعدين  امل��درب��ني  اأب���رز  اأح��د  نف�سه  ق��ّدم 
اأم��ام القطبني الوداد   2016 ال��دوري املحلي ملو�سم 

والرجاء البي�ساويني.
ف��ت��ح ال��ت��األ��ق امل��ح��ل��ي االآف����اق اأم���ام���ه، ف��اخ��ت��ار جتربة 
خليجية من بوابة الدحيل القطري وفاز معه بلقب 
الدوري 2020، لكن م�سواره مل ي�ستمر طوياًل اثر 

اخلروج من الدور االأول لدوري اأبطال اآ�سيا.
للتون�سي  خلفاً  ال���وداد  مع  املغربي  ال���دوري  اإىل  ع��اد 
اأم��ن��ي��ة ال��ل��ع��ب يف ملعب  ف����وزي ال��ب��ن��زرت��ي، حم��ق��ق��اً 
حممد اخل��ام�����س اأم���ام اجل��م��ه��ور االأح��م��ر الكبر يف 

املو�سم املا�سي.
انتهج اأ�سلوب لعب هجومي جاذب جعله حمبوباً لدى 
واملحلي،  القاري  اللقبني  اجلماهر مب��وازاة حتقيق 
ف�ساًل عن الو�سول لنهائي كاأ�س العر�س حيث خ�سر 

بركالت الرجيح اأمام نه�سة بركان.
متّيز بت�سريحاته التهكمية وقال بعد التتويج القاري 
"كالمي يف املوؤمترات ال�سحفية لي�س نف�سه يف غرف 
اإي�سال  اإىل  اأ���س��ع��ى  ال��الع��ب��ني، الأن��ن��ي  م��ع  امل��الب�����س 
ر�سائل، اأو رفع ال�سغوط عن الالعبني واإلقائها على 

عاتق املناف�سني".
وعن ت�سريحاته، اأ�ساف الركراكي الذي ن�سج عالقة 
مميزة مع جمهور الوداد "تنق�سم اإىل نوعني، هناك 
وحم�سوبة،  مق�سودة  واأخ����رى  ع��ف��وي��ة،  ت�سريحات 
وعلى ال�سحافيني الفرز بينها. �سخ�سياً ل�ست مهتماً 
اأق��وم بعملي  التي تثرها ت�سريحاتي،  الفعل  ب��ردود 
بكل تفاٍن، وحينما اأ�سرح ب�سيء فاأنا اأقول ما اأعتقده 
فعاًل، غر اآبه بال�سدى الذي يخلفه، وليغ�سب من 

يغ�سب".
حيث  ق��ط��ر،  يف  بالكثر  مطالباً  ال��رك��راك��ي  �سيكون 
م��ن اجلالية  ك��ب��ر  ج��م��ه��ور  ب����الده  ي�����س��ان��د منتخب 
امل��غ��رب��ي��ة. ال��ه��دف االأ���س��م��ى ه��و حتقيق اأف�����س��ل من 
عربي  منتخب  اأول  ب��ات  عندما   1986 ع��ام  ن�سخة 
يد  على  اخل��روج  قبل  النهائي،  ثمن  يبلغ  واإفريقي 

اأملانيا الغربية ب�سعوبة �سفر1-.
بداية املهمة �ستكون يف املجموعة ال�ساد�سة ومقارعة 
بلجيكا  االأخ�����رة،  الن�سخة  بطلة  و�سيفة  ك��روات��ي��ا 

ثالثتها وكندا.

حكيمي ظهري �ساعد يف �سماء الكرة املغربية والعاملية  الركراكي واملهمة ال�سعبة 
مع اأ�سود االأطل�ش

�سيتي يواجه اليبزج.. وليفربول يتحدى الريال و�سان جريمان 
يلتقي بايرن يف اأقوى مواجهات دور ال�16 بدوري االأبطال 

مل يكن وا�سع ال�سهرة بني اأبناء كرواتيا عندما توىل قيادة املنتخب الوطني 
قبل خم�سة اأعوام، كتب املدرب الكرواتي زالتكو داليت�س تاريخ كرة القدم يف 

البلد البلقاين، بعدما بلغ مع "فاتريني" نهائي كاأ�س العامل 2018.
نهائيات  56 عاماً،  البالغ  املدرب اال�سراتيجي  �سنوات، يخو�س  اأربع  وبعد 
و18  الثاين-نوفمرب  ت�سرين   20 بني  قطر  يف  جديدة،  م��رة  العامل  كاأ�س 

كانون االأول-دي�سمرب.
االحتاد  رئي�س  راأى   ،2017 االأول-اأكتوبر  ت�سرين  يف  داليت�س  تعيني  لدى 
اإيجابية" لفريق  "�سدمة  اإح��داث  يريد  اأنه  �سوكر  داف��ور  ال�سابق  الكرواتي 

لديه حظوظ �سئيلة يف التاأهل اىل مونديال رو�سيا.
اأم�����س��ى غالبية م�سرته  اإخ��ت��ي��ار الع��ب ال��و���س��ط ال��دف��اع��ي ال�����س��اب��ق، ال���ذي 
�سعب  لدى  بالثقة  يحظ  مل  العربي،  اخلليج  منطقة  يف  اجليدة  التدريبية 

الدولة ال�سغرة البالغ تعداد �سكانها نحو 4 ماليني ن�سمة.
نهائي  مودريت�س  ل��وك��ا  بقيادة  الفريق  بلغ  ف��ق��ط،  اأ�سهر  ت�سعة  م���رور  بعد 

املونديال الرو�سي، فاأ�سحى داليت�س من بني اأ�سهر الكرواتيني.
اأكرث من 550 األف �سخ�س، احت�سدوا ال�ستقبال الالعبني بفرحة عارمة يف 

زغرب. ومنذ اال�ستقالل عام 1991، كان اأكرب جتمع �سعبي �سهدته البالد 
يف تاريخها احلديث منذ اإ�ستقبال البابا يوحنا بول�س الثاين عام 1994، يف 

هذا البلد الكاثوليكي، يف العا�سمة الكرواتية.
وجاء يف مقدمة كتاب "رو�سيا اأحالمنا" الذي يروي ق�سة امللحمة الكرواتية 
الكرواتي االأكرث قوة الذي خّط  النيزك  "داليت�س هو   2018 يف مونديال 
طريق امل�سوار املذهل بالن�سبة اىل �سخ�س ُيعّد جمهواًل "للنا�س العاديني"... 
يف  م��ت��ع��ددة  لطعنات  التعر�س  ب�سبب  رقبته  يف  االآالم  ي��ع��اين  �سخ�س  اىل 
ظهره ن�سبة اىل اإجنازاته...". االأب لطفلني الذي لطاملا حتدث عن تفانيه 
لعائلته، ولد عام 1966 يف مدينة ليفنو التي باتت حالياً جزءاً من البو�سنة 

والهر�سك بعد تفكك يوغو�سالفيا ال�سابقة.
ُيكّنى باإ�سم "داال"، يف عمر ال�سابعة ع�سرة ا�ستهل م�سواره يف نادي هايدوك 
�سبليت الكرواتي، يف الفرة التي كان البلدان يتبعان لالحتاد اليوغو�ساليف. 

فيها  ال�سابقة مبا  اليوغو�سالفية  االندية  كاماًل يف  م�سواره كالعب  ق�سى 
الكرواتية، قبل ان ينتقل اىل التدريب عام 2000. ويف اخلام�سة والع�سرين، 

بداأ يكّون اأ�سلوبه يف مهماته اجلديدة.
روى �سديقه والالعب الدويل ال�سابق دافور فوغرينيت�س يف اأعقاب اإحدى 
احل�س�س التدريبية "كان يدّون كل ما نقوم به يف دفر مالحظات مبجرد 
خروجنا من امللعب. هذه هي الطريقة التي �سنع بها دلياًل تدريبياً كاماًل". 
بني 2010 و2017، دّرب داليت�س يف الكثر من االأندية الكبرة يف اململكة 
العربية ال�سعودية )الفي�سلي والهالل( واالإمارات العربية املتحدة )العني(، 
 2016 اآ�سيا  اأبطال  حيث اختر مرتني كاأف�سل مدرب. وبلغ نهائي دوري 
مع العني االإماراتي. نال اإ�سادات كثرة من قبل خرباء كرة القدم، بهدوئه 
عنا�سره،  من  االإيجابية  الطاقة  ا�ستخراج  على  ق��ادر  وك��م��درب  ومثابرته، 

ف�ساًل عن قدرته على اتخاذ القرار املنا�سب.

ويعد داليت�س من اأ�سد املوؤيدين للعمل اجلماعي والتما�سك، خارج اإجراءات 
العمل التدريبي. ُعِرف لدى الكرواتيني خالل م�سواره يف مونديال رو�سيا 

والوحدة". ب�"النبل   ،2018
تاريخ  املدربني يف  اأه��م  اأح��د  وه��و  "ت�سرو" بالجيفيت�س،  اأك��د مرو�سالف 
منتخب كرواتيا والذي قاد املنتخب اىل املركز الثالث يف يف مونديال 1998 
املدربني  "�سيخ  واأو���س��ح  املهم".  ه��و  م��ا  �سريع  نحو  على  "فهم  داليت�س  ان 
الدوؤوب،  العمل  الالعبني،  ذكاء  الكاريزما،  الدافع،  "املوهبة،  كرواتيا":  يف 
مواجهة التحديات، كل هذا مهم"، وتابع "عمل داليت�س يف رو�سيا بروحية "+ 

الكل للواحد، والواحد للكل+ وهو �سعار و�سعه داليت�س فوق اجلميع".
باأنه  لل�سحافة  الكاثوليكي،  الديني  باإلتزامه  امل��ع��روف  داليت�س،  ويك�سف 
يحمل ال�سبحة يف جيبه ويكرث ال�سالة قبل كل مباراة. الرجل الذي اأ�سبح 
"اإذا  ق��ال  ك��ربى،  ب��ط��والت  ث��الث  "فاتريني" )اللهب( يف  يقود  م��درب  اأول 
راأيتم يدي يف جيبي خالل اأي مباراة فهذا يعني اأنني اأ�سعر بالتوتر واأم�سك 
حتول  وهًما  "ع�سنا  رو�سيا  يف  مذكراته  يف  الحًقا  داليت�س  كتب  بال�سبحة". 

اإىل حقيقة".

زالتكو داليت�ش ال�ستكمال حتفة كرواتيا يف 2018 

بايرن ي�سعى للحفاظ على �سدارة الدوري االأملاين
اآب- اأواخ���ر  منذ  االوىل  للمرة  ال�����س��دارة  ا�ستعاد  اأن  بعد 
اأغ�سط�س الفائت وبات يف موقع ماألوف بالن�سبة له، يتطلع 
بايرن ميونيخ حامل اللقب يف االعوام الع�سرة االخرة يف 
البقاء فيها منفرًدا، عندما ي�ستقبل فردر برمين �سمن 
مناف�سات املرحلة الرابعة ع�سرة من الدوري االملاين لكرة 
مونديال  انطالق  قبل  االخ��رة  قبل  ما  الثالثاء،  القدم 
اأونيون  قطر. وا�ستفاد بايرن من �سقوط املت�سدر ال�سابق 
برلني بخما�سية نظيفة �سد م�سيفه باير ليفركوزن نهاية 
هرتا  م�سيفه  على   2-3 ال�سعب  ف��وزه  مقابل  اال�سبوع، 
منذ  االوىل  للمرة  ال�سدارة  يف  ما  مرحلة  لينهي  برلني، 

اجلولة الرابعة يف اآب-اأغ�سط�س.
نقطة  وبفارق  نقطة   28 مع  البافاري  العمالق  ويت�سدر 
يتيمة عن فرايبورغ الثاين الذي خرج فائًزا من مبارياته 
اأون��ي��ون ال���ذي �سقط يف  ال��ث��الث االخ����رة، ونقطتني ع��ن 

اثنتني من اآخر ثالث مراحل.
وكاد بايرن اأن يفرط بالفوز على هرتا ال�سبت رغم تقدمه 
بثالثية نظيفة يف اأول 38 دقيقة قبل اأن ي�سجل م�سيفه 

هدفني قبل اال�سراحة.
ويدرك فريق املدرب يوليان ناغل�سمان اأن املهمة لن تكون 
ب�سبع نقاط، بعد  املتخلف عنه  ال�سابع  اأم��ام برمين  �سهلة 
اآخر مباراتني بعد  العا�سمة بفوزين يف  انتف�س فريق  اأن 
هزميتني توالًيا. وعاد احلار�س مانويل نوير للوقوف بني 
اأبعدته عن  االأي�سر  كتفه  اإ�سابة يف  بعد  الثالث  اخل�سبات 
مباريات بايرن ال�سبع االأخرة وحتديًدا منذ التعادل مع 
و3  االأبطال  دوري  ال��دوري )3 يف  دورمتوند يف  بورو�سيا 
الفرن�سي  باال�سافة اىل  ال��ك��اأ���س(،  ال���دوري وواح���دة يف  يف 
ل��وك��ا���س ه��رن��ان��دي��ز ال���ذي دخ��ل يف ال�����س��وط ال��ث��اين بديال 

للكندي األفون�سو ديفي�س الذي اأ�سيب يف فخذه.
ومير بايرن بفرة رائعة، اإذ حقق ثمانية انت�سارات توالًيا 
امل�سابقات  خمتلف  يف  االأخ��رة  ال�11  املباريات  يف  وع�سرة 

دون اأن يتذوق طعم اخل�سارة.
و�سياأمل يف االإفادة من القمة التي �ستجمع االربعاء اليبزيغ 

مع �سيفه فرايبورغ لالبتعاد اأكرث عن االخر.
من  نقاط  �ست  بعد  على  ال�ساد�س  املركز  اليبزيغ  ويحتل 
الفرن�سي  مهاجمه  بقيادة  مم��ي��زة  ف��ورم��ة  يف  وه��و  ب��اي��رن 
ال�"بوند�سليغا"  نكونكو مت�سدر ترتيب هدايف  كري�ستوفر 
بر�سيد 11 هدًفا، بينها ثنائية يف الفوز االخر 3-1 على 
هوفنهامي. ومل يخ�سر اليبزيغ يف مبارياته ال�11 االخرة 
امل�����س��اب��ق��ات وح��ج��ز خ��الل��ه��ا م��ق��ع��ده اىل الدور  يف ج��م��ي��ع 
ثمن النهائي من دوري اأبطال اأوروب��ا بعد اأن حل ثانًيا يف 

املجموعة خلف ريال مدريد اال�سباين.
ال�سغط  موا�سلة  فياأمل  املو�سم،  مفاجاأة  ف��راي��ب��ورغ،  اأم��ا 
على بايرن ميونيخ، اأقله قبل التوقف من اأجل النهائيات 
العاملية يف قطر التي تنطلق يف 20 ال�سهر احلايل، على اأن 

تقام املرحلة 15 يف نهاية هذا اال�سبوع.
اأما اأونيون برلني الذي تعر�س خل�سارة مذلة غر متوقعة 
نظًرا مل�ستوياته وموقعه هذا املو�سم، �سياأمل اأال ت�سكل هذه 
ال�سقطة منعطًفا ملو�سمه الرائع واأن ي�ستعيد توازنه عندما 

ي�ست�سيف اأوغ�سبورغ �ساحب املركز الثالث ع�سر.
الدوري  يف  دف��اع  اأق��وى  و�ساحب  العا�سمة  قطب  و�سمد 
قبل املرحلة االخ��رة )9 اأه��داف دخلت مرماه فقط قبل 
اأن  قبل  االأول  ال�سوط  طيلة  ليفركوزن(،  اأم��ام  ال�سقوط 
ليتعر�س  م��رات  خم�س  �سباكه  وتهتز  الثاين  يف  ي�ست�سلم 

لثالث خ�سارة يف املو�سم.



تنجو من 12 ورمًا �سرطانيًا بف�سل مورث خا�ش
تغلبت امراأة اإ�سبانية على 12 ورماً يف ج�سمها، بف�سل وجود مورث 
الباحثون  ويقول  ال�سرطان.  على  الق�ساء  يف  �ساهم  لديها  ن��ادر 
ا�ستثنائي، ويعتقد  املناعة لديها  اإن جهاز  الذين يراقبون حالتها 
الذي  امل��ورث  الذي ميتلك هذا  العامل  الوحيد يف  ال�سخ�س  باأنها 
يعمل ك�سيف ذي حدين. فمن ناحية، لدى املراأة قدرة غر طبيعية 
ف��اإن هذا  اأخ��رى  ناحية  ولكن من  ال�سرطاين،  النمو  على هزمية 
اإن  االأطباء،  ويقول  االأورام.  لتكوين  عر�سة  اأكرث  يجعلها  امل��ورث 
جني  يف  طفرتان  لديها  هويتها،  ع��ن  الك�سف  يتم  مل  التي  امل���راأة 
اأن  قبل  اجلنني  قتل  العادية  الظروف  يف  ميكنهما   ،MAD1L1
انق�سام  عملية  يف  مهم  اجلني  الرحم.  يف  التطور  فر�سة  له  تتاح 
اخللية وتكاثرها والطفرات جتعل اخلاليا تتعرث وتبداأ يف تكرار 
نف�سها ب�سكل مفرط. عندما تبداأ اخللية يف االنق�سام مبعدل غر 
طبيعي، ميكن اأن يوؤدي ذلك اإىل منو ورم ميكن اأن يتحول غالباً 
لل�سرطان  ال�سريرية  الوحدة  املري�سة  زارت  عندما  �سرطان.  اإىل 
العائلي التابعة ملركز ال�سرطان االإ�سباين الأول مرة، مت اأخذ عينة 
دم لت�سل�سل اجلينات االأكرث ارتباطاً بال�سرطان الوراثي، ولكن مل 
اجلينوم  بتحليل  الباحثون  قام  ثم  فيها.  تغير  اأي  اكت�ساف  يتم 
الكامل للمراأة ووجدوا طفرات يف جني ي�سمى MAD1L1، الذي 

يعترب �سرورياً يف عملية انق�سام اخلاليا وتكاثرها.

�سجن وتغرمي زوج عرو�ش االإ�سماعيلية
ق�ست حمكمة م�سرية، يوم االأح��د، بال�سجن ملدة عام مع ال�سغل 
اأحمد  عبداهلل  دوالًرا" بحق   84" جنيه   2000 وغرامة  والنفاذ، 

زوج مها حممد املعروفة اإعالمًيا ب�"عرو�س االإ�سماعيلية".
االإ�سماعيلية" من تهمة  "عرو�س  ب��رباءة زوج  كما ق�ست املحكمة 

احتجاز زوجته.
احتجاز زوجته  بتهمة  الق�سية  املحتجز على ذمة  ال��زوج  ويحاكم 
و�سربها عمًدا باالإ�سماعيلية، يف ق�سية اأثارت جداًل كبًرا يف م�سر 

خالل االأيام املا�سية.
وك���ان حم��ام��ي مها حم��م��د، نفى م��ا ت���ردد ح��ول وج���ود م�ساحلة 
بعيًدا عن  ودي  ب�سكل  االأم��ور  الإنهاء  وموّكلته؛  املتهم  ال��زوج  بني 

املحاكم.
"عرو�س  اأ���س��رف ���س��رف حم��ام��ي املتهم ع��ب��داهلل اأح��م��د زوج  وك���ان 
االإ�سماعيلية"، قد اأعلن عن رغبة والد املتهم اإنهاء الق�سية ودًيا 

بالت�سالح واإمتام الطالق، واعتذار جنله للراأي العام.
لكن حمامي "عرو�س اال�سماعيلية" اأ�سرف ثابت، اأكد يف ت�سريحات 
ا تاًما من جانب اأ�سرة الزوجة  خا�سة ل�"اإرم نيوز"، اأن هناك رف�سً

لت�سوية االأمور بهذا ال�سكل.
واأ�ساف ثابت اأن اأ�سرة الزوجة اأكدت اال�ستمرار يف امل�سار القانوين، 
وهناك ق�سية منظورة اأمام الق�ساء، وهو الفي�سل، مت�سائاًل: "هل 
ي�سح بعد املهرجان ده كله، يف يوم وليلة يحدث ت�سالح كده ؟". 
وتابع: "الزوجة اأكدت اأنها لو راأت املتهم ببدلة االإعدام لن تتنازل 
امل�سار  يف  وم�ستمرة  متاًما،  مرفو�س  وال�سلح  معه،  تت�سالح  ولن 

القانوين للح�سول على حقها".
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

رقم قيا�سي عاملي.. يان�سيب يناهز ملياري دوالر
 ارتفعت قيمة اجلائزة الكربى ليان�سيب باوربول االأمركي لل�سحب الذي يجرى االثنني اإىل 1،9 مليار دوالر، وهو 

رقم قيا�سي عاملي، بعد غياب اأي رابح تتطابق تذكرته مع االأرقام التي اأ�سفر عنها �سحب ال�سبت.
اإىل عدم ت�سمن اأي تذكرة  1،9 مليار دوالر نظراً  واأو�سح املنظمون اأن اجلائزة الكربى يف �سحب االثنني �ستكون 

االأرقام اخلم�سة 28 و45 و53 و56 و69 والرقم االإ�سايف "باوربول".
اإال اأن 16 �سخ�ساً ا�ستطاعوا رغم ذلك مطابقة االأرقام اخلم�سة االأوىل يف �سحب ال�سبت "اأي من دون رقم "باوروبول" 
االإ�سايف"، ما يعني اأن كاًل منهم �سيح�سل على مليون دوالر. وكانت قيمة اجلائزة الكربى ال�سبت 1،6 مليار، وهو 

اأ�ساًل رقم قيا�سي.
وال تتعدى فر�سة الفوز باجلائزة اأ�ساًل ن�سبة واحد على 292،2 مليوًنا، مع العلم، على �سبيل املثال واملقارنة، اأن 

احتمال اإ�سابة �سخ�س ب�ساعقة هو واحد على مليون، بح�سب بيانات ال�سلطات ال�سحية االأمركية.
وميثل مبلغ 1،6 مليار دوالر ما �سيح�سل عليه الفائز املحظوظ اإذا وافق على اأن ُتدفع جائزته يف 30 ق�سطاً خالل 

29 عاماً.
اأما اإذا �ساء ت�سّلم جائزته دفعة واحدة، فلن يتلقى �سوى 782،4 مليون دوالر.
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قفزة بنجي تنهي حياة  �سابة 
تاأدية  اأثناء  �ساهق  ارتفاع  �سقوطها من  بعد  كولومبية حتفها  �سابة  لقيت 

قفزة “بنجي”، ب�سبب اإ�ساءة فهم مدربتها.
ذهبت يا�سينيا مورالي�س غوميز، ملمار�سة ريا�سة قفز “البنجي” الأول مرة 
برفقة �سديقتها، وتزعم التقارير املحلية باأن الفتاة البالغة من العمر 25 
عاماً، �سمعت املدربة وهي تقول اقفزي االآن باخلطاأ يف الوقت الذي كان اأمر 

القفز موجهاً ل�سديقتها.
�سقطت  فقد  ج�سمها،  على  ثبتا  قد  يكونا  مل  واحلبل  االأم���ان  ح��زام  والأن 
ال�سابة من ارتفاع �ساهق، ومت االإعالن عن وفاتها يف مكان احلادث، وك�سفت 

التقارير الطبية يف وقت الحق اأنها توفيت بنوبة قلبية خالل ال�سقوط.
وقالت �سركة “�سكاي باجني” التي تنظم عمليات القفز، باأن احلادث كان 
جراء �سوء فهم ال�سابة الأوامر املدربة، واأنها تتعاون مع التحقيقات لك�سف 
تتمتع  كانت  الراحلة،  ابنتهم  اإن  ال�سابة،  مالب�سات احل��ادث. وقالت عائلة 
دون  االآخرين  م�ساعدة  وحتب  والعفوية،  امل��رح  اإىل  اإ�سافة  املغامرة  ب��روح 

مقابل، وفق ما اأوردت �سحيفة ديلي �ستار الربيطانية. 

قالدة لكلب �سعرها يفوق 70 األف دوالر
�سممت �سانعة جموهرات يف العا�سمة الربيطانية لندن اأغلى قالدة من 
دوالرات   74008 �سعرها  يبلغ  حيث  بالكالب،  خا�سة  ال��ع��امل  يف  االأمل��ا���س 

اأمريكية.
"كناوف  �سركتي  موؤ�س�سة  ك��ن��اوف،  ن��ات��ايل  ف���اإن  "يورونيوز"،  ق��ن��اة  ووف���ق 
بالكالب،  اخل��ا���س��ة  للمنتجات  بومز"  و"�سوهو  ل��ل��م��ج��وه��رات،  جويلز" 
ل�سديقه من  ت�سميمها  وال��ذي طلب  لديها،  لزبون  القالدة  �سممت هذه 

ذوي الفراء، حتى تتنا�سب مع قالئده واأقراطه.
و�سنعت كناوف القالدة من االأملا�س والتي ت�سم نوًعا من االأحجار الكرمية 

على �سكل كمرثى واملعروفة با�سم "بارايبا تورمالني".
وحتدثت كناوف، لقناة "يورونيوز" الثقافية، اأن الكالب لطاملا لعبت دورا 
من  كلبها  اأنقذها  عمرها  من  الثالثة  يف  كانت  فعندما  حياتها،  يف  مهما 
البولندية  ال��ك��الب  �ساللة  م��ن  كلبا   11 لديها  واالآن  اختطاف،  حم��اول��ة 
م�سروعها  اإطالق  فكرة  اأن  املجوهرات  �سانعة  واأو�سحت  "بومرانيان". 
جاءت عندما الحظت اأن الكثر من منتجاتها اخلا�سة بكالبها من اأحبال 
وقت  بعد  تتعطل  وغرها  واالأ���س��ّرة  ال�ستوية  واملعاطف  واالأح��زم��ة  املقود 
ق�سر من �سرائها، ولذلك قررت االإبداع يف ت�سميمها بنف�سها، كما ابتكرت 

�سامبو خا�سا الأ�سدقائها من ذوي الفراء.

وفاة 4 طالب 
غرقا يف نهر النيل

غرقا  ح��ت��ف��ه��م  ط�������الب،   4 ل���ق���ي 
"بري"  مبنطقة  ال��ن��ي��ل  ن��ه��ر  يف 
ج����ن����وب ال���ع���ا����س���م���ة اخل�����رط�����وم، 
النه�سة  ك��ل��ي��ة  م�����س��ت�����س��ار  ب��ح�����س��ب 
القيوم.  ع��ب��د  ال��ب��اق��ر  اجل��ام��ع��ي��ة، 
نيوز"،  "اإرم  ل���  القيوم  عبد  وق���ال 
اأول اأول اأم�س ال�سبت، اإن الطالب 
م����زرع����ة  اإىل  رح�����ل�����ة  يف  ك������ان������وا 
الرغم  وع��ل��ى  "بري"  مب��ن��ط��ق��ة 
املزرعة  ���س��اح��ب  حت����ذي����رات  م���ن 
اإال  لهم بعدم االق��راب من النيل 

اأنهم مل يتقيدوا بالتحذير. 
اأن احلادثة جرت تباعا  اإىل  واأ�سار 
حيث غرق االأول وحاول االآخرون 
اإن����ق����اذه واح������دا ت��ل��و االآخ������ر حتى 
اإىل  احل��ي��اة جميعاً، الف��ت��ا  ف��ارق��وا 
اجلن�سية  ميني  امل��ت��وف��ني  اأح���د  اأن 
يبلغ من العمر 23 عاماً. وتعددت 
ال��ن��ي��ل خالل  ال���غ���رق يف  ح������وادث 
الفرة االأخرة ب�سكل كبر ما دعا 
الإطالق  ال�سوداين  امل��دين  ال��دف��اع 
بعدم  للمواطنني  متكررة  ن��داءات 
ال�سباحة  اأو  النيل  م��ن  االق���راب 

فيه اأثناء في�سان النهر.
و�سائل  ع��ل��ى  ن��ا���س��ط��ون  وت��ف��اع��ل 
بكثافة  االج���ت���م���اع���ي  ال���ت���وا����س���ل 
ح���������ول احل��������ادث��������ة امل������اأ�������س������اوي������ة، 
م��ط��ال��ب��ني ال�����س��ل��ط��ات ب��و���س��ع حد 
�سروط  ب��و���س��ع  ال���غ���رق  حل������وادث 
نقل  يف  العاملة  ل��ل��ق��وارب  �سالمة 

املواطنني.

بالك اآدم يت�سدر �سباك 
التذاكر مرة اأخرى

�سباك  اآدم  ب����الك  ف��ي��ل��م  ت�������س���ّدر 
االأ�سبوع  ن��ه��اي��ة  لعطلة  ال��ت��ذاك��ر 
الثالثة على التوايل حمققا 18.5 
نهاية  ع��ط��ل��ة  يف  دوالر،  م��ل��ي��ون 
قبل  ال�سينما  دور  هادئة يف  اأ�سبوع 
االإ�سدار القادم من لفيلم ”بالك 
وفًقا  فوراإيفر”،  واك��ن��دا  ب��ان��رث: 

ل�سركات التوزيع.
من  اآدم"،  "بالك  ف��ي��ل��م  جت�����اوز 
بطولة دواين جون�سون ل�سخ�سية 
مليون   300 ال��ب��ط��ول��ي��ة،  ���س��ي  دي 
من  اأ�سابيع  ثالثة  يف  عاملًيا  دوالر 
ح�سيلة  ذل����ك  يف  مب���ا  االإ������س�����دار، 
مليون   137.4 ب���ل���غ���ت  حم���ل���ي���ة 
الذي  ال��ف��ي��ل��م  ي�����س��ع  ه���ذا  دوالر. 
195 مليون دوالر  بلغت ميزانيته 
الذي  ال��ع��ام  ه��ذا  الثالث  الفيلم   -
ملدة ثالثة  التذاكر  �سباك  يت�سدر 
من  م�سار  على   - متتالية  اأ�سابيع 
 366 م��ب��ل��غ  ي��ت��ج��اوز  اأن  امل��ح��ت��م��ل 
فيلم  ح��ق��ق��ه  ال����ذي  دوالر  م��ل��ي��ون 
ولكنه   ،2019 ع���ام  يف  "�سازام" 
اأق��ل ثقة يف حتقيق ربح يف م�ساره 

ال�سينمائي.
بانرث:  "بالك  فيلم  ي�سل  عندما 
والت  �سركة  فوراإيفر" من  واكندا 
العر�س يوم اخلمي�س،  ديزين دور 
ي�����س��ج��ل واح����دة  اأن  امل���ت���وق���ع  م���ن 
االأ�سبوع  نهاية  عطالت  اأك��رب  من 
االفتتاحية لهذا العام. حقق اجلزء 
اإخ����راج  م���ن  ال�سل�سلة  م���ن  االأول 
راين كوغلر اأكرث من 200 مليون 
االأمركية  العر�س  دور  يف  دوالر 
وت�سر   ،2018 ع��ام  يف  وال��ك��ن��دي��ة 
اأنه قد يح�سد نحو  اإىل  التوقعات 

175 مليون دوالر يف االفتتاح.

ما�سك يحدد مهمة تويرت اجلديدة 
اإيلون  توير  ل�سركة  اجلديد  التنفيذي  الرئي�س  ق��ال 
اأن  ه��ي  االجتماعي  التوا�سل  من�سة  مهمة  اإن  ما�سك 
العامل،  ح��ول  للمعلومات  دق��ة  االأك���رث  امل�����س��در  ت�سبح 
م��ث��را اجل����دل ح���ول كيفية حت��ق��ي��ق ذل���ك وم���ن الذي 

�سيحدد ما هو دقيق.
على  ا�ستحوذ  اأن  منذ  �سارمة  اإج���راءات  ما�سك  واتخذ 
اأ�سبوع  قبل  دوالر  مليار   44 بقيمة  �سفقة  يف  ت��وي��ر 
ر�سوم  وف��ر���س  امل��وظ��ف��ني  ن�سف  اإق��ال��ة  �سملت  تقريبا، 
على امل�ستخدمني، مما قدم بع�س املوؤ�سرات املبكرة على 

طريقة اإعادة اأغنى �سخ�س يف العامل هيكلة املن�سة.
اأن  اإىل  توير  "حتتاج  االأح��د  االأول  اأم�س  وق��ال ما�سك 
ت�سبح اإىل حد بعيد امل�سدر االأكرث دقة للمعلومات حول 

العامل. هذه هي مهمتنا"، وفقا لرويرز.
وعلى الفور، اأثارت تغريدته ع�سرات االآالف من الردود 

واملناق�سات حول كيفية حتقيق هذه املهمة.
وت�ساءل موؤ�س�س توير والرئي�س التنفيذي ال�سابق جاك 

دور�سي "دقيق ملن؟"

انتحرت بعد رف�ش زوجها �سفرها اإىل اأهلها
اأقدمت �سيدة حتمل جن�سية اآ�سيوية على االنتحار �سنقا 
داخل حمل �سكنها يف العا�سمة امل�سرية القاهرة؛ ب�سبب 

رف�س زوجها �سفرها اإىل اأ�سرتها.
وت��ل��ق��ت االأج����ه����زة االأم���ن���ي���ة امل�����س��ري��ة ب���الغ���اً م���ن اأح���د 
على  العمل،  من  عودته  لدى  بالعثور،  ُيفيد  االأ�سخا�س 
زوجته، التي حتمل جن�سية اإحدى دول جنوب اآ�سيا، جثة 

داخل م�سكن الزوجية يف مدينة بالقاهرة اجلديدة.
وتبني من خالل حتريات رجال االأمن اأن ال�سيدة انتحرت 
ب�سنق نف�سها ب�"حزام جلد" ربطته حول رقبتها، واأكدت 
التحريات عدم وجود اإ�سابات ظاهرية بج�سم املتوفاة اإال 

الرقبة، وعدم وجود �سبهة جنائية يف الواقعة.
وتو�سلت حتقيقات النيابة امل�سرية اإىل اأن ال�سيدة كانت 
متر بحالة نف�سية �سيئة؛ الأنها تعي�س بعيداً عن اأ�سرتها، 
نف�س  "من  زوجها  رف�س  هو  انتحارها  وراء  ال�سبب  واأن 

جن�سيتها" �سفرها اإىل اأهلها.

ي�ستيقظ من الغيبوبة مبهارات فنية غريبة
الغيبوبة  ا���س��ت��ي��ق��ظ م���ن  ك��ي��ف  ب��ري��ط��اين  ك�����س��ف رج����ل 
بدء  اإىل  االأط��ب��اء ودفعته  مب��ه��ارات فنية جديدة ح��رت 
م��وي هانر  وك��ان  مهنة ج��دي��دة كنجار و�سانع من���اذج. 
الغيبوبة،  �سهر يف  م��ن  اأك���رث  اأم�����س��ى  ق��د  ع��ام��اً-   38  -
نادر من  ب�سكل  اإ�سابته  ت�سخي�س  بعد  قلبه  توقف  حيث 
وا�ستيقظ  دماغه.  يف  وال�سل  البكتري  ال�سحايا  التهاب 
ذاك��رة، لكنه �سرعان ما ترك  الدماغ بال  من جراحة يف 
اأ�سدقاءه وعائلته مذهولني عندما بداأ يف عر�س موهبة 

خا�سة مل يكن ميتلكها من قبل.
واك��ت�����س��ف م���وي ف��ج��اأة اأن���ه يتمتع ب���ذوق اإب���داع���ي جديد 
وبناء  والتلوين  الر�سم  يف  تف�سرها  ميكن  ال  وموهبة 
ال��ن��م��اذج ع��ل��ى ال��رغ��م م��ن اأن����ه ك���ان ف��ا���س��اًل يف ال��ف��ن يف 
املدر�سة. وا�ستخدم مهاراته اجلديدة لبدء حياته املهنية 
كنجار يعمل حل�سابه اخلا�س وبداأ يف بناء مناذج متماثلة 
التلفزيون  ع����امل  ���س��خ�����س��ي��ات  م���ن  ال��ط��ب��ي��ع��ي  ب��احل��ج��م 
اأعماله  م��ن  قطعاً  يبيع  اأن  م��وي  وا���س��ت��ط��اع  واالأف�����الم. 
اأحداث كوميك كون  اإبداعاته املذهلة يف  الفنية وعر�س 
اعتادوا  ال��ن��ا���س  اأن  م��و  وك�سف  ال��ب��الد.  اأن��ح��اء  جميع  يف 
ال�سحك على اأعماله الفنية عندما كان اأ�سغر �سنا قبل 
بح�سب  م��وه��وب،  فنان  اإىل  ي�سدق  ال  ب�سكل  يتحول  اأن 

�سحيفة مرور الربيطانية.

عامل النظافة يدخل عامل الفن
الراأي  �سغل  الذي  النظافة  عامل  لق�سية  يف تطور جديد 
املا�سية بعد طرده من مطعم  االأي��ام  العام امل�سري خالل 
ال�ساب  اأن  فني  م�سدر  ك�سف  اأي���ام،  قبل  التحرير  ك�سري 
ب�سدد الدخول يف عامل التمثيل. وكان العامل الذي يدعى 
ع�سام  ال�سعبي  املطرب  مع  فيديو  مقطع  يف  ظهر  حممد 
يجمع  "دويتو"  ت��ق��دمي  ع��ن  معلًنا  ع��ب��دال��رح��ي��م،  �سعبان 
بينهما، لكن االأمر مل يقف عند الغناء. وعلمت "اإرم نيوز" 
من م�سدر موثوق داخل ال�سركة املنتجة لفيلم "التاروت"، 
الذي تقوم ببطولته املمثلتان رانيا يو�سف و�سمية اخل�ساب، 
اأن ال�سركة تعاقدت مع عامل النظافة للم�ساركة يف الفيلم، 
ب�موقع  م�ساهده  اأول  بت�سوير  ال�سبت  اليوم  �سيقوم  واأن��ه 

الت�سوير املقام يف منطقة �سربامنت باجليزة.

االعتداء على اللوحات الفنية اأحدث �سيحات ن�سطاء املناخ
االأخ��رة وترة هجمات  االأ�سابيع  ارتفعت يف 
لكبار  ل����وح����ات  ع���ل���ى  ال��ب��ي��ئ��ي��ني  ال��ن�����س��ط��اء 
يكاد  ف��ال  االأوروب���ي���ة،  املتاحف  يف  الر�سامني 
مي��ر ي���وم دون وق����وع اع���ت���داء ع��ل��ى ل��وح��ة يف 
اأحد املتاحف االأوروبية. هذه اخلطوات التي 
م��ن خاللها  ي�سعون  اإن��ه��م  م��ن��ّف��ذوه��ا  ي��ق��ول 
انتقادات  املناخية، تثر  التوعية باالأزمة  اإىل 
م����ن ج���ه���ات ك���ث���رة م����ن ع�����امل ال���ف���ن حول 
"تخريبية" ذات  اأع��م��ااًل  فيها  ت��رى  ال��ع��امل، 
كانت  االع��ت��داءات  اأح��دث  عك�سي".  "مردود 
املناخ يف �سرم  ال�سبت قبيل انطالق قمة  يوم 
األ��ق��ت ن��ا���س��ط��ات يف  ال�سيخ امل�����س��ري��ة، ع��ن��دم��ا 
لفن�سنت  "الزارع"  ل��وح��ة  على  ح�ساء  روم���ا، 
فان غوخ، التي ر�سمها عام 1888 ويبدو فيها 
فالح ينرث البذور يف حقله مع �سم�س �سخمة 
بالزجاج  املحمية  القطعة  اأن  اإال  اخللفية،  يف 
للر�سام  خم�س�س  معر�س  �سمن  وامل��وج��ودة 
ب��ون��اب��رت« يف بياتزا  »ب��االت��زو  ال��ه��ول��ن��دي يف 

فيني�سيا و�سط روما، مل تتعر�س الأي اأ�سرار.
املعر�س  داخ���ل  ���س��ور  فيديو  مقطع  واأظ��ه��ر 
�سابتني ترميان مادة �سائلة يف اجتاه اللوحة. 
ول�سقن  اأخ����رى  ام����راأة  اإل��ي��ه��م��ا  ان�سمت  ث��م 
�سرخات  و�سط  الغرفة  ج��دار  على  اأي��دي��ه��ن 

ال�سخط من الزوار.
نا�سطتان  األ�����س��ق��ت  واح������د،  ب���ي���وم  وق��ب��ل��ه��ا 
م��ن��اخ��ي��ت��ان ي��دي��ه��م��ا، ع��ل��ى اإط������اري لوحتني 
يف  ب���رادو  متحف  يف  غويا  االإ���س��ب��اين  للر�سام 
ال�سلطات  على عدم حترك  احتجاجاً  مدريد 

للحد من االحرار املناخي.
ويف مقطع فيديو ن�سرته حركة "اإك�ستنك�سن 
ريبيلني" البيئية التي تتبع اأ�سلوب الع�سيان 
قاعة  يف  النا�سطتني  اإح���دى  ظ��ه��رت  امل���دين، 
اإحدى  اإط����ار  امل��ت��ح��ف تل�سق ي��ده��ا ع��ل��ى  م��ن 
اللوحتني، فيما راحت الثانية تكتب "+ 1،5 
تل�سق  اأن  ق��ب��ل  اجل����دار  درج���ة مئوية" ع��ل��ى 

يدها على اللوحة الثانية.

املمثلة ال�سوي�سرية ميليا كريلينج خلل ح�سورها العر�س الأول لفيلم Mammals يف وي�ست هوليود، كاليفورنيا - ا ف ب

جورجينا رودريغيز ترد على �سائعات انف�سالها 
�سجت مواقع التوا�سل االجتماعي يف االأيام القليلة املا�سية بخرب انف�سال عار�سة 
االأزياء العاملية جورجينا رودريغيز عن حبيبها العب كرة القدم العاملي كري�ستيانو 
رونالدو، حيث ت�سدر ا�سميهما مواقع التوا�سل وحمركات البحث، اإال اأن الثنائي 
كانا قد التزما ال�سمت حيال االأمر ومل يعلقا، حتى خرجت رودريغيز لتنفي االأمر 

متاما من خالل جمموعة من ال�سور وتعليق منها.
اجلمهور،  و�ساركت  اأ�سرتها،  برفقة  بالهالوين  احتفالها  عن  جورجينا  وك�سفت 
جمموعة من ال�سور توثق احتفاالتها، حيث وظهرت برفقة كري�ستيانو رونالدو، 

يف بع�س ال�سور بلقطات رومان�سية ردا على �سائعات االنف�سال.
 ... وال��ث��واين  والدقائق  ال�ساعات  "معنى  ال�سور:  على  معلقة  جورجينا  وكتبت 

احلمد هلل على كل هذا احلب. اأنا اأم و�سديقة حمظوظة جدا".


