
اأ�س�سها عام 1975 عبيد حميد املزروعي 28 صفحة- الثمن درهمان

مواقــيت ال�صالة

 

الفجر........    05:08            
الظهر.......    12:09  
الع�رص........   03:22   
املغرب.....   05:50  
الع�صاء......   07:04

يومية - �صيا�صية - م�صتقلة
www.alfajrnews.ae

ا�ضتمرار ال�ضطرابات يف ال�ضودان احتجاجا على الأو�ضاع القائمة

الرئي�س ال�ضيني �ضي جني بينغ بعد تعيني اأع�ضاء اللجنة الدائمة للمكتب ال�ضيا�ضي للحزب

مو�ضكو حتيل ق�ضية القنبلة القذرة ملجل�س الأمن

زيلين�صكي يطالب املانحني بـ 38 مليار دوالر.. ورو�صيا تق�صف باخموت
�صدامات بني االأمن واملتظاهرين يف مليونية 25 اأكتوبر باخلرطوم

•• اخلرطوم-وكاالت

وق����ع����ت �����ض����دام����ات ب����ني الأم�����ن 
اأم�س  وامل��ت��ظ��اه��ري��ن  ال�����ض��وداين 
اأط��ل��ق��ت قوات  ال���ث���اث���اء، ح��ي��ث 
امل�ضيل  ال�����غ�����از  ق���ن���اب���ل  الأم���������ن 
الذين  املتظاهرين  على  للدموع 
اإح���ي���اًء للذكرى  ب����الآلف  ن��زل��وا 
الأوىل لت�ضريح احلكومة املدنية 
وللمطالبة بحكومة مدنية قادرة 
على اإخ��راج الباد من امل��اأزق، يف 
الت�ضال  فيه  ُقطع  الذي  الوقت 
ال�ضباح  ف���م���ن���ذ  ب�����الإن�����رن�����ت. 
الباكر، بداأ اجلانبان يف التحرك 
متاري�س  املتظاهرون  اأق��ام  حيث 
لإب��ط��اء تقدم ق��وات الأم���ن التي 
ق��ام��ت م���ن ج��ه��ت��ه��ا ب���اإغ���اق كل 
�ضفتي  بني  تربط  التي  اجل�ضور 
نهر النيل يف العا�ضمة ال�ضودانية 
اإىل  الو�ضول  من  املحتجني  ملنع 
الق�ضر اجلمهوري، مقر الفريق 
قائد  ال��ره��ان  ال��ف��ت��اح  عبد  اأول 

انقاب 25 اأكتوبر 2021.

�ضبكة  بقطع  ال�ضلطات  وق��ام��ت 
الإنرنت يف كل اأنحاء ال�ضودان.

يف  اخل�������رط�������وم  وايل  ون�����ا������ض�����د 
لقناتي  خ���ا����ض���ة  ت�������ض���ري���ح���ات 
يف  امل�ضاركني  واحل���دث،  العربية 
�ضلميني  يكونوا  اأن  ال��ت��ظ��اه��رات 
املمتلكات  بتخريب  يقوموا  واأل 
اأغ��ل��ق��ن��ا اجل�ضور  ق��ائ��ا  ال��ع��ام��ة، 

ملنع اأي عمليات تخريبية.
توافق  ي��ح��دث  اأن  نتمنى  وق���ال: 

ال�ضيا�ضية  الأزم��ة  ينهي  �ضيا�ضي 
ال���ت���ي ت�������ض���ررت م��ن��ه��ا ال���ب���اد.. 
على  الجتماع  ال�ضيا�ضيني  وعلى 
كلمة ���ض��واء لإخ����راج ال��ب��اد من 

اأزمتها.
لن�ضياب  اجلهود  نبذل  واأ���ض��اف 
والكهرباء  امل��ي��اه  مثل  اخل��دم��ات 
اإج����ازة  ل��ل��م��واط��ن��ني، ومل ن��ع��ل��ن 
ر�ضمية اليوم، وما يتم تداوله يف 

هذا ال�ضاأن لي�س �ضحيحا.

م�صوؤول اأممي لـ »وام«: االإمارات 
ع�صو فاعل يف منظمات االأمم املتحدة 

•• دبي-وام

برنامج  الإم���ارات مدير مكتب  املتحدة يف  ل��اأمم  املوؤقت  املقيم  املن�ضق  ق��ال جميد يحي 
التعاون  الرنامج يف منطقة دول جمل�س  دبي ممثل  املتحدة يف  العاملي لاأمم  الأغذية 
لدول اخلليج العربي، اإن الحتفال باإحياء الذكرى ال� 77 ليوم الأمم املتحدة، يتزامن مع 
مرور 50 عاماً على ع�ضوية دولة الإمارات يف املنظمة الدولية، موؤكداً على الدور الفعال 
فاعا يف  كونها ع�ضوا  ، ف�ضًا عن  اأر�ضها  على  الدولية  املنظمات  ا�ضت�ضافة  للدولة يف 

جمل�س الأمن منذ يناير 2021 وتلعب دورا مهما يف حتقيق ال�ضلم والأمن الدوليني. 
واأو�ضح امل�ضوؤول الأممي يف ت�ضريح خا�س لوكالة اأنباء الإمارات )وام( على هام�س حفل 
اإحياء الذكرى ال� 77 ليوم الأمم املتحدة يف دبي، اأن الإمارات حتت�ضن ما يقرب من 30 
منظمة اأممية تعمل جنباً اإىل جنب يف �ضراكات متينة مع حكومة دولة الإمارات العربية 
اأر�س  على  واملوجودة  املتحدة  الأمم  ملنظمة  الفرعية  املكاتب  جميع  اأن  م�ضيفاً  املتحدة، 
الإمارات تعمل على متكني ال�ضراكات مع دول جمل�س التعاون اخلليجي ، والتطلع قدماً 
لتمكني تلك العاقة وال�ضراكة املهمة.                                                   )التفا�ضيل �س4(

قدما التعازي اإىل خادم احلرمني بوفاة اجلوهرة بنت ممدوح اآل �ضعود 

رئي�س الدولة ونائبه يهنئان رئي�س وزراء بريطانيا اجلديد 
بحث - هاتفيا - مع رئي�س وزراء املجر تعزيز العالقات الثنائية   

حممد بن زايد ي�صتقبل رئي�س اجلابون ورئي�س 
وزراء األبانيا ويبحثون تعزيز اآفاق التعاون  

حممد بن زايد خال ا�ضتقباله رئي�س اجلابون )وام(

•• اأبوظبي-وام

بعث �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن زايد اآل نهيان رئي�س 
الدولة )حفظه اهلل( برقية تعزية اإىل اأخيه خادم احلرمني 
ملك  �ضعود  اآل  ال��ع��زي��ز  عبد  ب��ن  �ضلمان  امل��ل��ك  ال�ضريفني 
فيها عن خال�س  ال�ضقيقة عر  ال�ضعودية  العربية  اململكة 
امللكي  ال�ضمو  �ضاحبة  وف��اة  يف  موا�ضاته  ���ض��ادق  و  تعازيه 
الأمرية اجلوهرة بنت ممدوح بن عبد الرحمن بن �ضعود 

بن عبد العزيز اآل �ضعود. 
كما بعث �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل مكتوم 

نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي )رعاه( 
اهلل” برقية تعزية مماثلة اإىل خادم احلرمني ال�ضريفني. 

على �ضعيد اآخر بعث �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن زايد 
اإىل  تهنئة  برقية  اهلل(  )حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل 
اململكة  للوزراء يف  انتخابه رئي�ضاً  ري�ضي �ضوناك، مبنا�ضبة 

مالية.  املتحدة لريطانيا العظمى واإيرلندا ال�ضِّ
كما بعث �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل مكتوم 
ن��ائ��ب رئ��ي�����س ال��دول��ة رئ��ي�����س جمل�س ال�����وزراء ح��اك��م دبي 
�ضوناك بهذه  ري�ضي  اإىل  )رع��اه اهلل( برقية تهنئة مماثلة 

املنا�ضبة.  

•• اأبوظبي-وام

اآل  ا�ضتقبل �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن زايد 
فخامة  اأم�س  اهلل(  )حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان 
اجلابون  جمهورية  رئي�س  اأون��دمي��ب��ا  بونغو  علي 
الدولة  اإىل  ع��م��ل  ب��زي��ارة  ي��ق��وم  ال���ذي  ال�ضديقة 
ال�ضمو  �ضاحب  ا�ضتقبل  كما  اأي���ام.  ع��دة  ت�ضتغرق 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�ضيخ 
)حفظه اهلل( اأم�س معايل اإيدي راما رئي�س وزراء 

جمهورية األبانيا ال�ضديقة الذي يقوم بزيارة عمل 
اإىل الدولة ت�ضتغرق عدة اأيام.

من جانب اآخر تلقى �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد 
بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل اأم�س 
رئي�س  اأورب���ان  فيكتور  معايل  من  هاتفياً  ات�ضاًل 
الت�ضال  ال�ضديقة.وتناول  املجر  وزراء جمهورية 
الهاتفي العاقات الثنائية و�ضبل دعمها وتعزيزها 

يف خمتلف املجالت.
التفا�ضيل )�س2(
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الهالل الأحمر يد�شن تطبيق “نعمة” 
للتربع العيني مل�رشوع حفظ النعمة

اأخبار الإمارات

حكومة العراق اجلديدة ونظام 
النقاط اخلا�ص بتوزيع املنا�شب

عربي ودويل

قرعة خليجي 25 ت�شع منتخبنا يف 
مواجهة البحرين وقطر والكويت

الفجر الريا�شي

•• لندن-وكاالت

الريطاين  احلكومة  رئي�س  حذر 
الثاثاء  �ضوناك،  ري�ضي  اجلديد 
�ضُتتخذ  ����ض���ع���ب���ة  ق����������رارات  م�����ن 
ترا�س  ليز  عهد  اأخ��ط��اء  لإ���ض��اح 
ال��ت��ي ا���ض��ط��رت ل��ا���ض��ت��ق��ال��ة بعد 
برناجمها  اأث��اره��ا  مالية  عا�ضفة 

القت�ضادي.
اأول  يف  احل���ك���وم���ة  رئ��ي�����س  وق�����ال 
داون����ي����ن����غ   10 اأم����������ام  ت�������ض���ري���ح 
�ضريت: �ضاأ�ضع ال�ضتقرار والثقة 
القت�ضاديني يف قلب برنامج هذه 
هناك  اأن  يعني  وه���ذا  احل��ك��وم��ة. 

قرارات �ضعبة يجب اأن ُتتخذ.
ه��������ذا وه������ن������اأ رئ����ي���������س ال������������وزراء 
بوري�س  الأ�����ض����ب����ق،  ال���ري���ط���اين 

اأم�س  الريطانية  ميديا  اإي��ه  ب��ي 
ال��ث��اث��اء. وج����اءت ك��ل��م��ات رئي�س 
ال��وزراء الأ�ضبق بعد ان�ضحابه من 
املحافظني،  ح���زب  زع��ام��ة  ���ض��ب��اق 
على  املناف�ضة  انتهاء  اإىل  اأدى  م��ا 
زعامة احلزب يوم الثنني، المر 
�ضوناك  اأم��ام  الطريق  مهد  ال��ذي 
وبالتايل  للحزب،  رئي�ضا  لي�ضري 

رئي�ضا للوزراء.
وكتب جون�ضون، بعد وقت ق�ضري 
من خطاب �ضوناك الأول كرئي�س 
للوزراء، تغريدة على موقع توير 
قال فيها: تهانينا لري�ضي �ضوناك 
اإنها  ال���ت���اري���خ���ي.  ال���ي���وم  ه����ذا  يف 
ال��ل��ح��ظ��ة امل��ن��ا���ض��ب��ة ل��ك��ل حمافظ 
لكي مينح رئي�س ال��وزراء اجلديد 

دعمه الكامل وال�ضادق.

اجلديد  ال��وزراء  رئي�س  جون�ضون، 
من  زمائه  وح��ث  �ضوناك،  ري�ضي 
حزب املحافظني الريطاين، على 
وال�ضادق،  الكامل  دعمهم  منحه 
اأنباء  اأوردت������ه وك���ال���ة  ب��ح�����ض��ب م���ا 

بايدن يواجه احتمال خ�صارة 
االأغلبية يف الكونغر�س 

•• وا�شنطن-اأ ف ب

قبل اأ�ضبوعني من النتخابات الت�ضريعية احلا�ضمة للفرة املتبقية من ولية 
الرئي�س الأمريكي جو بايدن، يبدو اجلمهوريون يف موقع جّيد من �ضاأنه 

اأن ي�ضمح لهم ب�ضلب الأغلبية يف الكونغر�س من الرئي�س الدميوقراطي.
 8 انتخابات  يف  وال�ضيوخ  النواب  جمل�ضي  على  ال�ضيطرة  خ�ضارة  و�ضت�ضكّل 
ي��زال متقدًما  كان ل  ال��ذي  لبايدن  الثاين نوفمر هزمية كبرية  ت�ضرين 
يف ا�ضتطاعات الراأي قبل اأن تقّو�س ال�ضعوبات القت�ضادية التي ت�ضهدها 

الوليات املتحدة هذا التقدم.
وتنتقد امل��ع��ار���ض��ة اجل��م��ه��وري��ة ي��وم��ًي��ا ���ض��ج��ّل ب��اي��دن وح��زب��ه ع��ل��ى خلفية 
الت�ضخم الذي يعّد ال�ضاغل الأول للناخبني الأمريكيني وفق ا�ضتطاعات 
اإىل  الراأي. والأمريكيون مدعوون خال انتخابات منت�ضف الولية هذه 
النواب الأمريكي وثلث جمل�س  ال�435 يف جمل�س  املقاعد  جتديد جميع 
املحليني  وامل�����ض��وؤول��ني  املحافظني  منا�ضب  م��ن  ك��ب��رية  و�ضل�ضلة  ال�ضيوخ. 

ا على املحك. املنتخبني هي اأي�ضً
على  عامني  بعد  جتري  التي   )Midterms( الن�ضفية  النتخابات  وتعّد 
الأبي�س.  البيت  �ضاغل  على  ا�ضتفتاء  اإىل  اأق���رب  الرئا�ضية،  الن��ت��خ��اب��ات 
فخال اأكرث من 160 عاماً، مل يتمّكن حزب الرئي�س اإّل نادراً من الإفات 

من هذا الت�ضويت العقابي.

م�صرع 100 م�صلح من ال�صباب بينهم قيادات بارزة يف ال�صومال

جي�س ت�ضجيانغ اجلديد

ال�صني: �صي جني بينغ ينحاز لكتيبة املواالة...!
•• الفجر -اعداد خرية ال�شيباين

���ض��ن��وات، جنح  اأع��ي��د تعيينه ل��ولي��ة م��دت��ه��ا خ��م�����س 
فر�س  يف  ال�ضيني  ال�ضيوعي  للحزب  ال��ع��ام  الأم���ني 

جلنة دائمة تتاألف فقط من املوالني.
ال�ضيني  ال�ضيوعي  للحزب  الع�ضرين  املوؤمتر  اختتم 
اليوم  يف  ال��ع��امل  ومت��ك��ن  اأك��ت��وب��ر،   22 ال�ضبت  ي���وم 
القيادة  فريق  ت�ضكيلة  اكت�ضاف  من  الأح���د،  ال��ت��ايل، 

ال�ضحافة  غ��رف��ة  يف  امل�ضهد:  ت�ضميم  مت  اجل��دي��د. 
مت  تقليدية،  �ضينية  بلوحات  املزينة  ال�ضعب،  بق�ضر 
حمراء  لوحة  داكنة،  حمراء  �ضجادة  من�ضة:  تركيب 
اللجنة  اأع�ضاء  يدخل  موجزة،  مقدمة  بعد  زاهية. 
الدائمة يف طابور، برتيب هرمي: يكت�ضف اثر ذلك 
العامل من �ضيقود ال�ضني يف ال�ضنوات اخلم�س املقبلة.  
وكما هو متوقع، فاإن �ضي جني بينغ، الذي األغى احلد 
الرئا�ضي لفرتني عام 2018، يقود ال�ضفينة، حيث 

يبقى الأمني العام للحزب.    التفا�ضيل )�س11(

•• مقدي�شو-وكاالت

ال�ضومالية  احل���ك���وم���ة  اأع���ل���ن���ت 
100 م�ضلح  اأك��رث من  اإن  مقتل 
م����ن ح����رك����ة ال�������ض���ب���اب امل���وال���ي���ة 
ب���ارزة،  ق��ي��ادات  بينهم  ل��ل��ق��اع��دة، 
مبحافظة  ع�ضكرية  عمليات  يف 
�ضرق  ج��ن��وب  ال��و���ض��ط��ى،  �ضبيلي 
الأنباء  وكال����ة  وذك���رت  ال��ب��اد. 
اأن  ال��ث��اث��اء،  اأم�����س  ال�ضومالية، 
احل���ك���وم���ة اأ�����ض����درت ب���ي���ان���ا، عن 
الع�ضكرية  ال��ع��م��ل��ي��ات  ت���ط���ورات 
ال�����ض��ب��اب يف  ف��ل��ول م�ضلحي  ���ض��د 

املحافظة.
واأ�ضار البيان اإىل تدمري �ضيارات 
عمليات  يف  ع�����ض��ك��ري��ة  م����ع����دات 

نفذتها املخابرات الوطنية. 
الأوىل  العملية  اإن  البيان  وق��ال 
اأكتوبر)ت�ضرين   22 يف  ك��ان��ت 
ومنزًل  م��راآب��اً  ا�ضتهدفت  الأول( 
كانت جتتمع فيه قيادات وعنا�ضر 

   

تريندز وكلوب دي مدريد 
يناق�صان اأهمية البحث العلمي 

•• اأبوظبي-وام

قام وفد من كلوب دي مدريد )Club de Madrid( )اأكر منتدى 
يف العامل للروؤ�ضاء وروؤ�ضاء الوزراء ال�ضابقني( بزيارة ملقر مركز تريندز 
للبحوث وال�ضت�ضارات، اطلع خالها على طبيعة عمل تريندز البحثية 

وجمالت عمله، كج�ضر معريف عاملي بني املنطقة ودول العامل.
وق���د رح���ب ال��دك��ت��ور حم��م��د ع��ب��داهلل ال��ع��ل��ي ال��رئ��ي�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل� 
اأمني عام كلوب دي  اأجويرو  اإلينا  الذي �ضم، ماريا  "تريندز" بالوفد 
مدريد، وكًا من اإيفو يو�ضيبوفيت�س رئي�س كرواتيا الأ�ضبق، وجوي�س 
باندا رئي�ضة ماوي ال�ضابقة، م�ضيًدا بدور النادي الفاعل يف مد ج�ضور 
احلوار والتعاون بني مراكز البحث العلمي واملنتديات الدولية الفاعلة 
لاإ�ضهام يف ن�ضر املعرفة، وو�ضع حلول بناءة وموثوقة ووازنة ملواجهة 
التحديات الدولية الراهنة، مبيناً اأن التعاون بني املراكز البحثية من 
�ضاأنه اأن ي�ضهم ب�ضكل كبري يف و�ضع روؤى وخطط م�ضتنرية وم�ضتدامة 

تخدم ر�ضالة البحث العلمي.
وقد ُعقدت جل�ضة حوارية بني الوفد وعدد من باحثي مركز تريندز 
املناخ،  ق�ضية  على  ت��رك��زت  امل��رك��ز،  قطاعات  روؤ���ض��اء  بح�ضور  ال�ضباب 
وم�ضاركة كل من تريندز واملنتدى الإ�ضباين يف اأعمال قمة املناخ )كوب 
و)كوب 28( التي  املقبل،  ال�ضهر  ال�ضيخ  �ضرم  يف  �ضتنعقد  التي   )27
�ضتنعقد بعدها يف دولة الإمارات العام املقبل، كما ناق�ضا اأهمية البحث 
اخلرات  م��ن  وال���ض��ت��ف��ادة  وامل��ع��ريف  العلمي  ال��ت��ع��اون  وتعزيز  العلمي 

العلمية والبحثية املراكمة لدى اجلانبني.
و�ضعيه  البحثية  تريندز  مركز  جهود  مدريد،  دي  كلوب  وف��د  وثّمن   
موؤكدين  واملهتمني،  القرار  ل�ضانعي  مدرو�ضة  روؤى  لتقدمي  ال��دوؤوب 
الدور املهم واملحوري الذي يلعبه املركز يف ن�ضر قيم الت�ضامح والتعاون 

كَّمة، والتعاي�س من خال درا�ضات بحثية وازنة وحُمَ
)التفا�ضيل �س6(

•• كييف-اأ ف ب

اأكدت رو�ضيا على حتذيراتها من اأن كييف ت�ضتعد ل�ضتخدام 
التي  اإنها �ضتطرح الق�ضية،  اأوكرانيا وقالت  قنبلة قذرة يف 
جمل�س  على  ك��اذب��ة،  بو�ضفها  واأوك��ران��ي��ا  ال��غ��رب  يرف�ضها 

الأمن الدويل يف وقت لحق اأم�س الثاثاء.
املتحدة  الأمم  اإىل  ال�ضدد  ه��ذا  يف  بر�ضالة  رو�ضيا  وبعثت 
اإثارة  تعتزم  مو�ضكو  اإن  دبلوما�ضيون  وق��ال  املا�ضية،  الليلة 

الق�ضية يف جمل�س الأمن خال اجتماع مغلق .
نيبينزيا  فا�ضيلي  املتحدة  الأمم  ل��دى  رو�ضيا  �ضفري  وق��ال 
اأنطونيو غوتريي�س وجمل�س  لاأمني العام لاأمم املتحدة 
للقنبلة  كييف  نظام  ا�ضتخدام  �ضنعتر  الر�ضالة:  الأم��ن يف 

القذرة عما من اأعمال الإرهاب النووي.
زيلينك�ضي  ف��ول��ودمي��ري  الأوك�����راين  الرئي�س  وط��ال��ب  ه��ذا 

ال��دويل ببذل جهود مالية لتغطية عجز  الثاثاء املجتمع 
امليزانية املتوقع لباده العام املقبل بقيمة 38 مليار دولر، 
رو�ضي  ق�ضف  طال  الأثناء  تلك  الرو�ضي.ويف  الغزو  ب�ضبب 
)�ضرق(،  دونبا�س  مبنطقة  الواقعة  باخموت  مدينة  عنيف 
املعارك  دخ��ان  ت�ضاعد  بر�س  فران�س  مرا�ضلو  �ضاهد  حيث 
ال�ضر�ضة بني قوات مو�ضكو واجلي�س الأوكراين الذي يحاول 
�ضدهم.وقالت ال�ضلطات املوالية لرو�ضيا يف مدينة مليتوبول 
بجنوب اأوكرانيا، والتي ت�ضيطر عليها حاليا قوات مو�ضكو، 
اإحدى  اإن �ضيارة مفخخة انفجرت على مقربة من مكاتب 

و�ضائل الإعام املحلية ما اأدى اإىل جرح خم�ضة اأ�ضخا�س.
وخال موؤمتر دويل خم�ض�س لإعادة اإعمار اأوكرانيا، ح�س 
اأكر  مايل  دعم  تقدمي  على  الأوروب��ي��ني  القادة  زيلين�ضكي 
الرئي�س  اإر���ض��ال  على  اأ�ضهر  ثمانية  اأك��رث من  بعد  ل��ب��اده، 

الرو�ضي فادميري بوتني قواته اإىل اأوكرانيا.

بالذات  امل��وؤمت��ر  ه��ذا  يف  فيديو  ات�ضال  يف  زيلين�ضكي  وق��ال 
ميزانية  عجز  تغطي  م�ضاعدة  ب�����ض��اأن  ق���رار  ات��خ��اذ  ينبغي 
اإنه مبلغ كبري جدا، عجز  املقبل م�ضيفا  العام  اأوكرانيا يف 
الأملاين  امل�ضت�ضار  قال  ناحيته  دولر.م��ن  مليار   38 بقيمة 
اأولف �ضولت�س اإن اإعادة اإعمار اأوكرانيا �ضتكون مهمة جيل 
يتعني اأن تبداأ على الفور، حتى واإن توا�ضل الغزو الرو�ضي.

وراأى اأن امل�ضاألة لي�ضت اأقل من و�ضع خطة مار�ضال جديدة 
للقرن الواحد والع�ضرين، مهمة جيل يجب اأن تبداأ الآن.

بعد اإبعادها عن كييف يف بداية الغزو ومن منطقة خاركيف 
ب�ضمال ال�ضرق، و�ضعت القوات الرو�ضية ن�ضب اأعينها انتزاع 

م�ضاحات يف دونبا�س، املنطقة ال�ضناعية الواقعة �ضرقا.
ويف ب��اخ��م��وت، ���ض��اه��د اأح���د م��را���ض��ل��ي وك��ال��ة ف��ران�����س بر�س 
ت�����ض��اع��د ال���دخ���ان رغ���م امل��ط��ر ال��غ��زي��ر، واإ���ض��ق��اط �ضاروخ 

اأوكراين لطائرة م�ضرية رو�ضية.

عن  واأ�ضفرت  ال�ضباب،  ملي�ضيات 
القيادي  بينهم  منهم   21 مقتل 

عبداهلل علي عرايل.
واأ�ضاف اأن العملية الثانية كانت 
يف 23 اأكتوبر)ت�ضرين الأول( يف 
علي  م�����ض��اج��د  منطقة  ���ض��واح��ي 
ج���دود، واأ���ض��ف��رت ع��ن مقتل 11 
ال�ضباب،  ملي�ضيات  عنا�ضر  م��ن 

واإ�ضابة اأكرث من 30 اآخرين.
“التي  الثالثة  اأن  البيان  واأو�ضح 
منطقة  يف  ك���ان���ت  الأق������وى  ت��ع��د 
يجتمع  ك����ان  ح��ي��ث  “بورعولو 
القيادي  بقيادة  عنا�ضر اجلبهات 
وقيادات  �ضني،  ع��ب��داهلل  م�ضعب 
هجوم  ل�ضن  للتخطيط  اأخ����رى 

على اجلي�س الوطني.
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�صوناك يحذر من قرارات �صعبة الإ�صالح اأخطاء ترا�س

ميلوين : ال نريد تخريب االحتاد االأوروبي
•• روما-وكاالت

جورجيا  اجل��دي��دة  الإيطالية  ال���وزراء  رئي�ضة  قالت 
اأم�س  ال���رمل���ان،  اأم�����ام  الأول  خ��ط��اب��ه��ا  يف  م��ي��ل��وين، 
باإ�ضاعة  ي�ضمح  ل  اإيطاليا  يف  الو�ضع  اإن  ال��ث��اث��اء، 
الوقت.وعر�ضت ميلوين برنامج احلكومة ل�5 اأعوام، 
قبل  الطاقة،  مثل  الطارئة  الأزم���ات  م��ع  والتعامل 

ت�ضويت الرملان على حكومتها.
ومن املقرر اأن ي�ضوت جمل�س النواب، اليوم، وجمل�س 
ال�����ض��ي��وخ غ���داً.وم���ن امل��ت��وق��ع اأن ت��ف��وز احل��ك��وم��ة يف 

القراع، اإذ تتمتع باأغلبية قوية يف املجل�ضني.
وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية اأن�ضا اأن ميلوين قالت 
اإنها �ضعرت بثقل على كاهلها لأنها اأول امراأة تتوىل 

رئا�ضة الوزراء يف اإيطاليا.
وق���ال���ت: اإي��ط��ال��ي��ا ج���زء م���ن ال���غ���رب، م��ه��د احلرية 
�ضت�ضع  حكومتها  اأن  واأ���ض��اف��ت  والدميقراطية” 
نريد تخريب  الأول، ول  املقام  الوطنية يف  امل�ضلحة 
الحتاد الأوروبي، لكننا نريد اأن جنعله اأكرث فاعلية، 
الأوروبي  الحت��اد  موؤ�ض�ضات  داخ��ل  �ضتعمل  اإيطاليا 

و�ضنحرم القواعد ون�ضاعد يف التغيري.
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اأخبـار الإمـارات
رئي�س الدولة يتلقى ات�صااًل هاتفيًا 

من رئي�س وزراء املجر
•• اأبوظبي-وام:

نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  تلقى   
رئي�س الدولة حفظه اهلل اأم�س ات�ضاًل هاتفياً من معايل 

فيكتور اأوربان رئي�س وزراء جمهورية املجر ال�ضديقة.
وتناول الت�ضال الهاتفي العاقات الثنائية و�ضبل دعمها 
والطاقة  التجارة  خا�ضة  امل��ج��الت  خمتلف  يف  وتعزيزها 
اجلوانب  من  وغريها  والتكنولوجيا  املتجددة  والطاقة 

ال��ت��ي ت��ن��درج �ضمن ب��رن��ام��ج ال��ت��ع��اون الق��ت�����ض��ادي الذي 
اأطلقه البلدان ال�ضديقان خال �ضهر فراير املا�ضي.

الفر�س  من  ال�ضتفادة  اأهمية  اإىل  اجلانبان  تطرق  كما 
 " اإط����ار  يف  وا�ضتقطابها  ال���ض��ت��ث��م��ارات  لتعزيز  ال���واع���دة 
اتفاقية حماية ال�ضتثمارات وت�ضجيعها" التي وقعتها دولة 
عام  يوليو  �ضهر  خ��ال  واملجر  املتحدة  العربية  الإم���ارات 
التعاون القت�ضادي  اآفاق  ت�ضتهدف تنمية  والتي   2021
يحفز  مب��ا  للم�ضتثمرين  مثلى  ا�ضتثمارية  بيئة  وت��وف��ري 

امل�ضتدامة..  الق��ت�����ض��ادي��ة  وال��ت��ن��م��ي��ة  الأع���م���ال  م���ب���ادرات 
اأطلقه  " ال���ذي  الق��ت�����ض��ادي  ال��ت��ع��اون  "برنامج  ب��ج��ان��ب 
البلدان خال العام احلايل لتطوير التعاون يف جمالت 
املتجددة  املياه والطاقة  واإدارة موارد  التجارة وال�ضتثمار 

والتكنولوجيا والتعليم وغريها من املجالت احليوية.
كما تبادل �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن زايد اآل نهيان 
ورئ��ي�����س ال����وزراء امل��ج��ري وج��ه��ات النظر ب�����ض��اأن ع��دد من 

الق�ضايا الإقليمية والدولية حمل الهتمام امل�ضرك.

رئي�س الدولة ونائبه يهنئان رئي�س 
كازاخ�صتان بذكرى يوم اجلمهورية 

•• اأبوظبي-وام

اإىل فخامة قا�ضم  "حفظه اهلل" برقية تهنئة  اآل نهيان رئي�س الدولة  ال�ضيخ حممد بن زايد  ال�ضمو  بعث �ضاحب 
جومارت توكاييف رئي�س جمهورية كازاخ�ضتان ، مبنا�ضبة ذكرى يوم اجلمهورية لباده. 

كما بعث �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه 
اهلل" برقية تهنئة مماثلة اإىل فخامة الرئي�س قا�ضم جومارت توكاييف. 

وبعث �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل مكتوم برقية تهنئة مماثلة اإىل معايل علي خان ا�ضماعيلوف رئي�س 
وزراء جمهورية كازاخ�ضتان. 

رئي�س الــدولة ي�صــتقبل رئيــ�س اجلـابـون 

رئي�س الدولة ي�صتقبل رئي�س وزراء األبانيا

•• اأبوظبي-وام

الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  ا�ضتقبل 
رئي�س جمهورية اجلابون  اأوندميبا  بونغو  "حفظه اهلل" اأم�س فخامة علي 

ال�ضديقة الذي يقوم بزيارة عمل اإىل الدولة ت�ضتغرق عدة اأيام. 
 �� اأب��وظ��ب��ي  ال���ذي ج��رى يف ق�ضر ال�ضاطئ يف  ال��ل��ق��اء  ���� خ��ال  ورح���ب �ضموه 
اإىل م�ضار  اإ�ضافًة قويًة  الزيارة  ت�ضكل  اأن  اإىل  بونغو متطلعاً  بالرئي�س علي 

تطور العاقات بني البلدين و�ضعبيهما ال�ضديقني. 

وبحث اجلانبان عاقات ال�ضداقة واإمكانيات تو�ضيع اآفاق التعاون بني دولة 
الإمارات وجمهورية اجلابون. 

واملو�ضوعات  الق�ضايا  م��ن  ع���دداً  اجل��اب��ون  ورئ��ي�����س  �ضموه  ا�ضتعر�س  كما 
الإقليمية والدولية التي تهم البلدين وتبادل وجهات النظر ب�ضاأنها. 

ومعايل  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد  بن  حمدان  ال�ضيخ  �ضمو  اللقاء..  ح�ضر 
اخلا�ضة  ال�����ض��وؤون  م�ضت�ضار  نهيان  اآل  طحنون  ب��ن  حمد  ب��ن  حممد  ال�ضيخ 
اآل نهيان وزير دولة،  ال�ضيخ �ضخبوط بن نهيان  الرئا�ضة ومعايل  يف ديوان 

والوفد املرافق لفخامة الرئي�س اجلابوين. 

•• اأبوظبي-وام:

ا�ضتقبل �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة )حفظه 
الذي  ال�ضديقة  األبانيا  جمهورية  وزراء  رئي�س  رام��ا  اإي��دي  معايل  اأم�س  اهلل( 

يقوم بزيارة عمل اإىل الدولة ت�ضتغرق عدة اأيام.
 �� اأبوظبي  �� خال اللقاء الذي جرى يف جمل�س ق�ضر البحر يف  ورحب �ضموه 

مبعايل رئي�س وزراء البانيا.. متطلعاً اإىل موا�ضلة العمل الذي بداأه اجلانبان 
�ضعبي  مل�ضلحة  الأم����ام  اإىل  ودف��ع��ه��ا  الثنائية  ال��ع��اق��ات  لتنمية  ���ض��ن��وات  منذ 
البلدين ال�ضديقني.. فيما نقل معايل رئي�س الوزراء اإىل �ضموه حتيات فخامة 
والزدهار  التقدم  دوام  الإم���ارات  لدولة  ومتنياته  البانيا  رئي�س  بيغاي  ب��ريام 
..كما حمله �ضموه نقل حتياته اإىل الرئي�س الألباين ومتنياته له دوام ال�ضحة 

وال�ضعادة ولبلده ال�ضديق مزيداً من التطور والنماء.

وبحث اجلانبان خال اللقاء .. عاقات ال�ضداقة وفر�س تو�ضيع اآفاق التعاون 
بني دولة الإمارات والبانيا .. م�ضريين يف هذا ال�ضياق اإىل امل�ضتوى الذي و�ضل 
وال�ضتثمارية  القت�ضادية  اجلوانب  يف  خا�ضة  امل�ضرك  والعمل  التعاون  اإليه 
خال  البلدان  وقعها  القت�ضادي" التي  التعاون  "اتفاقية  ظل  يف  والتجارية 
ي�ضهده من تطور ومن��و م�ضتمرين يف جميع  وم��ا   2020 ع��ام  �ضهر نوفمر 
البلدين خال  بعاقات  الرتقاء  امل�ضرك على  املجالت.. موؤكدين احلر�س 

ويلبي  امل�ضتدامة  القت�ضادية  التنمية  اأول��وي��ات  ي��خ��دم  مب��ا  املقبلة  امل��رح��ل��ة 
تطلعاتهما اإىل امل�ضتقبل. وا�ضتعر�س �ضموه ورئي�س وزراء البانيا خال اللقاء 
عدداً من الق�ضايا واملو�ضوعات الإقليمية والدولية التي تهم البلدين وتبادل 
بن  حمد  ب��ن  حممد  ال�ضيخ  م��ع��ايل  ال��ل��ق��اء..  ح�ضر  ب�ضاأنها.  النظر  وج��ه��ات 
طحنون اآل نهيان م�ضت�ضار ال�ضوؤون اخلا�ضة يف ديوان الرئا�ضة ومعايل الدكتور 

علي را�ضد النعيمي و�ضعادة حممد العبار.

اأمام حممد بن را�صد .. اأربعة من اأع�صاء ال�صلطة 
الق�صائية يوؤدون اليمني القانونية

•• دبي-وام:

مكتوم،  اآل  را���ض��د  ب��ن  حم��م��د  ال�ضيخ  ال�ضمو  ���ض��اح��ب  اأم����ام 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دبي، رعاه 
اليمني  الق�ضائي  التفتي�س  اإدارة  يف  ق�ضاة  اأربعة  اأدى  اهلل، 
بدبي،  زعبيل  ق�ضر  يف  )ال��ث��اث��اء(  اأم�����س  �ضباح  القانونية 
بح�ضور �ضمو ال�ضيخ حمدان بن حممد بن را�ضد اآل مكتوم، 
ويل عهد دبي رئي�س املجل�س التنفيذي، و�ضمو ال�ضيخ مكتوم 
بن حممد بن را�ضد اآل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئي�س 

جمل�س الوزراء وزير املالية رئي�س جمل�س دبي الق�ضائي.
مكتوم،  اآل  را�ضد  بن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  ومتنى 
اجلديدة،  وم��ه��ام��ه��م  عملهم  يف  ال��ت��وف��ي��ق  اجل���دد  للق�ضاة 
وامل�ضاهمة يف تعزيز كفاءة املنظومة الق�ضائية يف اإمارة دبي، 
العامة  والنيابة  املحاكم  يف  وانتظامه  العمل  �ضري  و�ضمان 
القانون  اإع��اء حكم  ي�ضهم يف  اأف�ضل وجه ممكن، مبا  على 
الإن�����ض��ان و�ضون  واح���رام  املجتمع،  اأف���راد  وم��راع��اة حقوق 
كرامته. وقد اأدى اليمني القانونية كل من: امل�ضت�ضار حممد 
الق�ضائي،  التفتي�س  اإدارة  مدير  ال�ضبو�ضي،  عبيد  م��ب��ارك 

الرحامنة،  مفلح  كا�ضب  ج��م��ال  د.  الق�ضائيني  واملفت�ضني 
واأي���وب ���ض��امل ف��اح ال�����ض��واع��ري، وع���ادل ع���ادل عبدالف�ضيل 
عمران، على اأن يوؤدوا عملهم ب�ضدق واأمانة يف �ضوء احرام 

الت�ضريعات ال�ضارية يف الدولة واإعاء �ضلطة القانون.
اأحمد بن  ال�ضيخ  القانونية �ضمو  اليمني  اأداء  ح�ضر مرا�ضم 
لاإعام،  دب��ي  جمل�س  رئي�س  مكتوم،  اآل  را���ض��د  ب��ن  حممد 
العام  ال��ن��ائ��ب  احل��م��ي��دان،  عي�ضى  ع�ضام  امل�ضت�ضار  و���ض��ع��ادة 
لإمارة دبي، و�ضعادة طار�س عيد املن�ضوري مدير عام حماكم 

دبي.
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اأخبـار الإمـارات

�صهيل املزروعي: العالقات االإماراتية امل�صرية منوذج يحتذى 
•• اأبوظبي-وام

اأك�������د م����ع����ايل ���ض��ه��ي��ل ب����ن حممد 
ال��ط��اق��ة والبنية  امل���زروع���ي، وزي���ر 
الإم���������ارات  دول�������ة  اأن  ال���ت���ح���ت���ي���ة، 
املتحدة وجمهورية م�ضر  العربية 
العربية جتمعهما عاقات متميزة 
ن�ضجت  م���������ض����رك����ة،  وم���������ض����ال����ح 
لقيام  الأول  ال��ي��وم  منذ  خيوطها 
ي���د الوالد  احت����اد الإم�������ارات ع��ل��ى 
امل��وؤ���ض�����س امل��غ��ف��ور ل��ه ال�����ض��ي��خ زايد 
اهلل  "طيب  نهيان  اآل  �ضلطان  ب��ن 

مع  "جتمعنا  م��ع��ال��ي��ه:  واأ�����ض����اف 
م�ضر روؤى م�ضركة وخطط عمل 
م�����ض��ت��ق��ب��ل��ي��ة، ت�����ض��ب مب��ج��م��ل��ه��ا يف 
مل�ضتهدفات  ال��داع��م  العمل  تعزيز 
متطلبات  حت��ق��ي��ق  يف  ال���دول���ت���ني 
وريادتهما  امل�����ض��ت��دام��ة،  ال��ت��ن��م��ي��ة 
ال��ع��امل��ي��ة، وال���ت���اأث���ري الإي���ج���اب���ي يف 
الهتمام  ذات  ال��ق�����ض��اي��ا  خم��ت��ل��ف 
امل�ضرك، خا�ضة يف العمل املناخي 
ب���اع���ت���ب���اره اأول����وي����ة ح��ت��م��ي��ة لكا 
البلدين ال�ضقيقني، واإن ا�ضت�ضافة 
والع�ضرين  ال�ضابعة  ال��دورة  م�ضر 

الدولة  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم،  اآل 
دبي  حاكم  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س 
فعاليات  بتنظيم  اهلل”،  “رعاه 
خا�ضة احتفاًء وتر�ضيخاً للعاقات 
ال�ضتثنائية  امل�ضرية  الإم��ارات��ي��ة 
املمتدة منذ 50 عاماً، يعك�س منو 
م�ضتوى  اإىل  ال��ث��ن��ائ��ي��ة  ال��ع��اق��ات 
اإخوة امل�ضري امل�ضرك، مما ينعك�س 
بحيوية على التعاون الوطيد بني 
امل���ج���الت، ل  ال��ب��ل��دي��ن يف خمتلف 
والبنية  ال��ط��اق��ة  ق��ط��اع��ات  �ضيما 

التحتية والنقل". 

م�ضر  مبكانة  منه  اإمي��ان��اً  ثراه"، 
الر�ضيدة  ال��ق��ي��ادة  وا���ض��ل��ت  ..وق���د 
بني  ال��ع��اق��ة  لت�ضبح  ال��ن��ه��ج  ذات 
ال���ب���ل���دي���ن ال�����ض��ق��ي��ق��ني من����وذج����اً 
الإقليمي  امل�ضتويني  على  يحتذى 

والدويل. 
توجيهات  “اإن  م��ع��ال��ي��ه:  وق�����ال 
راأ�ضها  وع��ل��ى  ال��ر���ض��ي��دة  ال���ق���ي���ادة 
���ض��اح��ب ال�����ض��م��و ال�����ض��ي��خ حممد 
الدولة  رئي�س  نهيان،  اآل  زاي��د  بن 
�ضاحب  واأخ���ي���ه  اهلل"،  ”حفظه 
ال�����ض��م��و ال�����ض��ي��خ حم��م��د ب��ن را�ضد 

العاقات  اأن  م��ع��ال��ي��ه  واأو������ض�����ح 
بداأت  وال��ت��ي  امل�ضرية،  الإم��ارات��ي��ة 
الإمارات  بالتبلور منذ قيام احتاد 
تقدما  ����ض���ه���دت   ،1971 ع������ام 
القليلة  ال�����ض��ن��وات  خ����ال  ك���ب���رياً 
القيادة  دع�����م  ب��ف�����ض��ل  امل���ا����ض���ي���ة، 
املتبادلة  احلكيمة للبلدين والثقة 
امل�ضركة، ما  والح��رام وامل�ضالح 
التاريخية  لل�ضراكة  ام��ت��داداً  ُيعد 
ب���ني ال�����ض��ق��ي��ق��ت��ني ال��ق��ائ��م��ة على 
يف  وال��ت�����ض��اور  والتن�ضيق  ال��ت��ك��ام��ل 

خمتلف املجالت. 

الطاقة  قطاعات  يف  ال�ضتثمارية 
والبنية التحتية، اإذ ي�ضعى البلدان، 
من خالها، اإىل توطيد العاقات 
جمال  يف  بينهما  فيما  وال��رواب��ط 
الطاقات  م�������ض���اري���ع  يف  ال���ت���و����ض���ع 
وتطوير  وال���ن���ظ���ي���ف���ة،  امل���ت���ج���ددة 
يخدم  مبا  والنقل  التحتية  البنية 
امل�ضتقبلية،  وال�����روؤى  ال��ت��وج��ه��ات 
ا�ضتثمار  �����ض����رورة  ع��ل��ى  م�������ض���دداً 
يف  وامل�ضرية  الإماراتية  ال�ضركات 
ال��ب��ي��ئ��ة اخل�����ض��ب��ة واجل���اذب���ة التي 
وف���رت���ه���ا ت���ل���ك ال����ع����اق����ات، عر 

م���ن م���وؤمت���ر ال�����دول الأط������راف يف 
الإطارية  امل��ت��ح��دة  الأمم  اتفاقية 
 ،"COP27" املناخ  تغري  ب�ضاأن 
والإم���ارات  املقبل،  نوفمر  خ��ال 
والع�ضرين  ال���ث���ام���ن���ة  ل�����ل�����دورة 
�ضيدعم   ،2023 امل��ق��ب��ل  ال���ع���ام 
تعاونهما  وي��ع��زز  ال��ب��ل��دي��ن  ت��وج��ه 
بالعمل  امل���رت���ب���ط���ة  ال��ق�����ض��اي��ا  يف 

املناخي". 
العاقات  اأن  اإىل  معاليه  واأ����ض���ار 
وم�ضر  الإم�����ارات  ب��ني  التاريخية 
ت��ك��ل��ل��ت ب����ع����دد م����ن الت���ف���اق���ي���ات 

امل�ضرك  العمل  فر�س  ا�ضتك�ضاف 
خا�ضة  امل������ج������الت،  خم���ت���ل���ف  يف 
والغاز  والنفط  الطاقة،  قطاعات 

وال�ضناعات التحويلية. 

ا�ضتقبل رئي�س موزمبيق و�ضهدا توقيع مذكرات تفاهم لتعزيز التعاون بني البلدين 

حممد بن را�صد: االإمارات حر�صة على تعزيز عالقاتها التجارية واالقت�صادية مع موزمبيق ودول اأفريقيا  
•• دبي-وام

ا�ضتقبل �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل مكتوم، نائب رئي�س الدولة 
�ضا�ضنتو  فليبي  اأم�س فخامة  اهلل،  رع��اه  دب��ي،  ال���وزراء حاكم  رئي�س جمل�س 
ال�ضديقة، يف ق�ضر زعبيل بدبي، حيث  نيو�ضي، رئي�س جمهورية موزمبيق 
يخدم  مبا  املجالت  خمتلف  يف  الثنائية  العاقات  تعزيز  �ضبل  بحث  ج��رى 

الأهداف التنموية للجانبني. 
فليبي  بالرئي�س  مكتوم  اآل  را�ضد  بن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  ورّح��ب 
ويل  مكتوم،  اآل  را�ضد  بن  حممد  بن  حمدان  ال�ضيخ  �ضمو  بح�ضور  نيو�ضي، 
عهد دبي، و�ضمو ال�ضيخ مكتوم بن حممد بن را�ضد اآل مكتوم، نائب حاكم دبي 
نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير املالية، والفريق �ضمو ال�ضيخ �ضيف بن زايد 
اآل نهيان، نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية، موؤكداً �ضموه حر�س 
موزمبيق  مع  والقت�ضادية  التجارية  عاقاتها  تعزيز  على  الإم��ارات  دول��ة 
ودول اأفريقيا على وجه العموم، يف �ضوء روابط ال�ضداقة والتعاون املزدهرة 
نطاق  لتو�ضيع  م�ضارات جديدة  اإيجاد  البلدين، واحلر�س على  التي جتمع 
ال�ضراكات القائمة بني دولة الإمارات والدول الأفريقية، ومبا يدعم جهود 

التنمية فيها وي�ضهم يف حتقيق ال�ضتقرار والرخاء ل�ضعوبها. 

املجالت  خمتلف  يف  الثنائي  ال��ت��ع��اون  تعزيز  فر�س  اجل��ان��ب��ان  وا�ضتعر�س 
اخلطوات  اتخاذ  من  ذل��ك  يتطلبه  وم��ا  القت�ضادي،  ال�ضعيد  على  ل�ضيما 
التفاق  وال�ضتثماري، كذلك مت  التجاري  التبادل  لزيادة معدلت  الازمة 
الثنائي  التن�ضيق  م�ضتوى  زي��ادة  على  اخلا�س  القطاع  ت�ضجيع  اأهمية  على 
من اأجل ر�ضد املزيد من الفر�س ال�ضتثمارية يف البلدين وتبادل اخلرات 
والتجارب الناجحة ل�ضيما يف جمالت التجارة والزراعة وال�ضياحة، يف �ضوء 
اإىل  اجلانبني  بني  ال�ضراتيجية  بال�ضراكة  الأخ��ذ  جتاه  امل�ضركة  الرغبة 

اآفاق اأرحب تعود بالنفع على ال�ضعبني ال�ضديقني. 
واأبرز  امل�ضرك،  الهتمام  املو�ضوعات حمل  اإىل عدد من  اللقاء  كما تطّرق 
ال��ت��اأك��ي��د على  امل�����ض��ت��ج��دات ع��ل��ى ال�ضاحتني الإق��ل��ي��م��ي��ة وال��ع��امل��ي��ة، ح��ي��ث مت 
ودفع  امل�ضركة  التحديات  على  للتغلب  الدولية  اجلهود  م�ضافرة  �ضرورة 
والأحداث  الظروف  ما خّلفته  ُقدماً، وتخطي  القت�ضادية  التنمية  م�ضرية 
ال�ضتثنائية التي مر بها العامل خال ال�ضنوات القليلة املا�ضية، وجتاوزها 
اإىل حتقيق طموحات تنموية تخدم م�ضالح ال�ضعوب وت�ضمن لها مقومات 

الرخاء والتقدم وتدعم تطلعاتها نحو امل�ضتقبل. 
من جانبه، اأعرب فخامة فليبي نيو�ضي عن اعتزازه بالروابط الوثيقة التي 
طاملا جمعت البلدين ال�ضديقني، وبالغ تقديره للدور املهم الذي ت�ضطلع به 

دولة الإمارات على ال�ضاحتني الإقليمية والدولية، كذلك لاإ�ضهامات املهمة 
لدولة الإمارات يف دعم جهود التنمية يف اأفريقيا، موؤكداً حر�س باده على 
تعميق روابط التعاون والأمل يف النهو�س بها �ضمن خمتلف املجالت خال 

املرحلة املقبلة. 
اآل مكتوم وفخامة  را�ضد  بن  ال�ضيخ حممد  ال�ضمو  �ضهد �ضاحب  ذل��ك،  اإىل 
الرئي�س فليبي نيو�ضي توقيع عدد من التفاقيات ومذكرات التفاهم �ضملت: 
من  وقعها  الإره����اب  ومكافحة  الأم��ن��ي  امل��ج��ال  يف  للتعاون  تفاهم  م��ذك��رة 
اجلانب الإماراتي الفريق �ضمو ال�ضيخ �ضيف بن زايد اآل نهيان، نائب رئي�س 
املوزمبيقي معايل فريونيكا  الداخلية، ومن اجلانب  وزير  ال��وزراء  جمل�س 
رمي  معايل  قامت  كما  والتعاون.  اخلارجية  وزي��رة  دلوفو،  ماكامو  ناتاييل 
بنت اإبراهيم الها�ضمي، وزيرة دولة ل�ضوؤون التعاون الدويل بتوقيع مذكرة 
والفني  القت�ضادي  التعاون  ب�ضاأن  واتفاقية  الع�ضكري  التعاون  تفاهم حول 
ناتاييل  فريونيكا  معايل  املوزمبيقي  اجلانب  من  وقعتهما  البلدين،  بني 
ماكامو دلوفو، وزيرة اخلارجية والتعاون.  ح�ضر اللقاء �ضمو ال�ضيخ اأحمد 
ال�ضيخ  و�ضمو  دبي لاإعام،  رئي�س جمل�س  اآل مكتوم،  را�ضد  بن  بن حممد 
من�ضور بن حممد بن را�ضد اآل مكتوم، رئي�س جمل�س دبي الريا�ضي، ومعايل 

ال�ضيخ �ضخبوط بن نهيان اآل نهيان، وزير دولة. 

رئي�س موزمبيق يزور جامع ال�صيخ زايد الكبري يف اأبوظبي 
•• اأبوظبي-وام

زار فخامة فليبي �ضا�ضنتو نيو�ضي رئي�س جمهورية 
اأبوظبي،  الكبري يف  زايد  ال�ضيخ  موزمبيق، جامع 
امل��رف��ق، وذل���ك خ���ال زي��ارت��ه الر�ضمية  وال��وف��د 

للدولة. 
وا�ضتهل فخامته والوفد املرافق له اجلولة بزيارة 
�ضريح املغفور له ال�ضيخ زايد بن �ضلطان اآل نهيان 
ونهجه  اإرث����ه  م�ضتذكرين   ،- ث���راه  اهلل  ط��ي��ب   -
اأ���ض��ه��م يف ت��ع��زي��ز ث��ق��اف��ة الت�ضامح  احل��ك��ي��م ال���ذي 

والتعاي�س وال�ضام بني خمتلف �ضعوب العامل. 
ي�ضطحبهم  امل���راف���ق  وال���وف���د  ف��خ��ام��ت��ه  وجت����ول 
���ض��ع��ادة ال��دك��ت��ور ي��و���ض��ف ال��ع��ب��ي��ديل؛ م��دي��ر عام 
مركز جامع ال�ضيخ زايد الكبري يف قاعات اجلامع 
اأحد  واأروقته اخلارجية، حيث تعرفوا من خال 
امل��رك��ز ع��ل��ى ر�ضالة  ال��ث��ق��اف��ي��ني يف  الأخ�����ض��ائ��ي��ني 
والت�ضامح  للتعاي�س  الداعية  احل�ضارية  اجلامع 
م��اآث��ر وقيم  م��ن  املنبثقة  الآخ���ر؛  والن��ف��ت��اح على 
ال��وال��د امل��وؤ���ض�����س، وال����دور الكبري ال���ذي ي��ق��وم به 
ال��ك��ب��ري يف التعريف  ال�����ض��ي��خ زاي����د  م��رك��ز ج��ام��ع 

التوا�ضل  وتعزيز  ال�ضمحة،  الإ�ضامية  بالثقافة 
حول  وال�ضعوب  الثقافات  خمتلف  بني  احل�ضاري 

العامل. 
الكبري،  ال�ضرح  تاأ�ضي�س  تاريخ  على  تعرفوا  كما 
وجماليات اجلامع وبديع فنون العمارة الإ�ضامية 
التي جتلت بو�ضوح يف جميع زواي��اه، وما يحويه 
به  ج��ادت  ما  واأروع  فريدة،  مقتنيات  اجلامع من 
فنون  الع�ضور من  الإ�ضامية على مر  احل�ضارة 
وت�ضاميم هند�ضية التقت على اختافها وتنوعها 
ان�ضجام  ج���م���ال  ل��ت��ع��ك�����س  اجل����ام����ع،  ت�����ض��م��ي��م  يف 

الثقافات وتناغمها يف عمل اإبداعي واحد. 
اإه��داء فخامته، ن�ضخة من  ال��زي��ارة، مت  ويف ختام 
املركز،  اإ���ض��دارات  نور" اأح��د  "ف�ضاءات من  كتاب 
اخلا�ضة  وال�ضور  اللقطات  عددا من  ي�ضم  الذي 
ال�ضوئي،  للت�ضوير  نور"  من  "ف�ضاءات  بجائزة 
ترز  وال��ت��ي  دوري،  ب�ضكل  امل��رك��ز  ينظمها  ال��ت��ي 
جماليات العمارة الإ�ضامية يف اجلامع، بالإ�ضافة 
اهلل" الذي  "بيوت  كتاب  م��ن  ن�ضخة  اإه��دائ��ه  اإىل 
الإ�ضامي مبا  التاريخ  تاريخ اجلوامع يف  يتناول 

فيها جامع ال�ضيخ زايد الكبري. 

الهالل االأحمر يد�صن تطبيق »نعمة« للتربع العيني مل�صروع حفظ النعمة
•• اأبوظبي-وام

الإم��ارات��ي، تطبيق  الأح��م��ر  ال��ه��ال  د�ضنت هيئة 
النعمة(  )حفظ  مل�ضروع  العيني  للترع  "نعمة" 
التحول  الهيئة يف جم��ال  م��ب��ادرات  وذل��ك �ضمن 
ال����رق����م����ي وال������ذك������اء ال����ض���ط���ن���اع���ي، وم���واك���ب���ة 
التطورات املتاحقة فيما يخ�س تقنية املعلومات 
بالن�ضبة  امل��م��ار���ض��ات  اأف�ضل  وتبني  والت�����ض��الت، 
املائمة  ال����ظ����روف  وت��ه��ي��ئ��ة  ال���ع���م���اء،  خل���دم���ة 
هيئة  ب��رام��ج  م��ع  وامل��ان��ح��ني  املح�ضنني  ل��ت��وا���ض��ل 
وا�ضتقطاب  وخ��ارج��ي��ا،  حم��ل��ي��ا  الأح���م���ر  ال��ه��ال 

دعمهم وم�ضاندتهم مل�ضاريعها املختلفة. 
جاء ذلك خال املوؤمتر ال�ضحفي الذي عقد اأم�س 
مبقر الهيئة يف اأبوظبي بح�ضور �ضعادة حمود عبد 
الهال  لهيئة  املكلف  العام  الأم��ني  اجلنيبي  اهلل 

الأحمر، وعدد من امل�ضوؤولني يف الهيئة. 
واأكد �ضعادة را�ضد مبارك املن�ضوري نائب الأمني 
خال  الأح��م��ر  الهال  يف  املحلية  لل�ضوؤون  العام 
امل���وؤمت���ر ال�����ض��ح��ف��ي اأن ه����ذه اخل���ط���وة ج����اءت يف 
اللكرونية  ل��ل��رام��ج  امل�ضتمر  التحديث  �ضياق 

وال��ت��ط��ب��ي��ق��ات ال���ذك���ي���ة يف ال��ه��ي��ئ��ة، وال���ت���ي جتد 
يف  العليا  القيادة  من  وال��دع��م  واملتابعة  الهتمام 

الهال الأحمر. 
وقال اإن م�ضروع حفظ النعمة يعتر من املبادرات 
ال���رائ���دة، ال��ت��ي داأب���ت هيئة ال��ه��ال الأح��م��ر على 
ت��ب��ن��ي��ه��ا ل��ت��ع��زي��ز ق��ي��م ال��ت��ك��اف��ل وال����راح����م بني 
التوا�ضل  ج�ضور  ومتتني  املحلي،  املجتمع  �ضرائح 
والأ�ضر  املحدود  الدخل  واأ�ضحاب  املح�ضنني  بني 
املتعففة.. م�ضريا اإىل اأن امل�ضروع يهدف اإىل �ضكر 
الإ�ضراف  وع��دم   ، عباده  بها  اهلل  حبا  التي  النعم 
واإي�������ض���ال م���ا ف���ا����س ع���ن احل���اج���ة م���ن الطعام 
للمحتاجني، وجمع الفائ�س عن حاجة الأفراد و 
الفنادق من طعام، خا�ضة  و  ال�ضياحية  املوؤ�ض�ضات 
اإىل حمتاجيه  واإي�ضاله  املختلفة  املنا�ضبات  خال 
ب�ضورة ح�ضارية حتفظ لاإن�ضان كرامته وت�ضون 

للطعام حرمته. 
واأ�ضاف " للعام الثامن على التوايل ي�ضاهم حفظ 
النعمة يف تدوير كميات الطعام الزائدة لا�ضتفادة 
هذا  الهدر،  من  وحفظها  اإتافها  من  ب��دل  منها 

بالإ�ضافة اإىل تقليل م�ضادر التلوث البيئي". 

واأك����د امل��ن�����ض��وري اأن ح��ف��ظ ال��ن��ع��م��ة ���ض��اه��م بدور 
للمتاأثرين  وامل�����ض��ان��دة  ال���دع���م  ت��ق��دمي  يف  ك��ب��ري 
املبادرات  ع�ضرات  ونفذ  “كورونا”  جائحة  خال 
الآلف من  منها  ا�ضتفاد  الأزم��ة،  اأثناء  الإن�ضانية 
الدولة،  داخ��ل  املتعففة  والأ�ضر  الدخل  حم��دودي 
ك���ب���رية م���ن الطرود  ك��م��ي��ات  ت���وزي���ع  وت�����ض��م��ن��ت 

الغذائية والك�ضاء والأثاث. 
على  ت�ضيريها  يتم  التي  النعمة  قوافل  اإن  وق��ال 
م�����ض��ت��وى ال���دول���ة ت��ع��د م��ن اأه���م واأب�����رز املبادرات 
مع  ب��ال��ت��ع��اون  امل�����ض��روع،  اأطلقها  ال��ت��ي  املجتمعية 
مراكز الهال الأحمر يف جميع الإمارات، م�ضريا 
اإىل اأن التطبيق اجلديد �ضيحدث طفرة نوعية يف 
مبادرات امل�ضروع، وينتقل بها اإىل اآفاق اأرحب من 

التو�ضع والنت�ضار. 
كما اأكد نائب الأمني العام ا�ضتمرار مبادرات هيئة 
الهال الأحمر يف هذا ال�ضدد م�ضتقبا، ومواكبة 
امل�����ض��ت��ج��دات احل��دي��ث��ة، واب��ت��ك��ار احل��ل��ول التقنية 
ال��ت��ي ت��وف��ر اجل��ه��د وال���وق���ت وامل�����ال، وت�ضخريها 
خل���دم���ة الإن�������ض���ان���ي���ة.  م���ن ج��ان��ب��ه ق����ال �ضلطان 
امل�ضروع  اإن  النعمة،  حفظ  م�ضروع  مدير  ال�ضحي 

2004، الكثري من  قدم منذ انطاقته يف العام 
امل�ضاعدات �ضملت الغذاء والك�ضاء والأثاث وغريها 
تعزز  التي  الإن�ضانية،  وامل�����ض��اع��دات  ال��رام��ج  م��ن 
اأفراد  مبداأ ال�ضتدامة وغر�س ثقافة العطاء بني 
وال�ضتفادة  ال��ه��در  م��ن  امل����وارد  وح��ف��ظ  املجتمع، 
اإقامة �ضراكات  اإىل جانب  اأف�ضل،  منها على وجه 
ا���ض��رات��ي��ج��ي��ة م��ع امل��وؤ���ض�����ض��ات الأخ�����رى وتوطيد 
الدخل  واأ�ضحاب  املح�ضنني  بني  التوا�ضل  ج�ضور 

املحدود والأ�ضر املتعففة. 
ترعات  ل�ضتقبال  ال��ت��ام  امل�ضروع  ا�ضتعداد  واأك���د 
امل��ح�����ض��ن��ني م���ن ال���غ���ذاء وال��ك�����ض��اء والث������اث عر 
وموقع   8005011 امل��ج��اين  بالرقم  الت�����ض��ال 
الهيئة والأنظمة الذكية املختلفة التي خ�ض�ضتها 

الهيئة ل�ضتقبال ترعات املح�ضنني واملانحني. 
يذكر اأنه ميكن للمترعني تنزيل تطبيق "نعمة" 
من من�ضة "جوجل باي ا�ضتور" اأو "اأبل ا�ضتور" 

اأو الدخول على الرابط 
https://www.emiratesrc.ae/
من  التطبيق  ا�ضتخدام  ميكن  كما   ،neama
خال ان�ضاء ح�ضاب اأو بدونه، اأو ت�ضجيل الدخول 

با�ضتخدام بيانات تطبيق الهال الأحمر، ويختار 
امل�ضتخدم نوع الترع "غذاء، ك�ضاء، اأثاث" وتعبئة 
منوذج طلب الترع وحتديد موقع ا�ضتام الترع 
من على اخلريطة، وال�ضغط على ار�ضال الطلب. 
اخل�ضائ�س  م��ن  ب��ع��دد  "نعمة"  تطبيق  ويتميز 

منها: �ضهولة اإن�ضاء ح�ضاب وتقدمي طلب الترع، 
وحت���دي���د م��ك��ان ا���ض��ت��ام ال���ت���رع ب���دق���ة، وحفظ 
النظام  وي��ق��وم  لح��ق��ا،  للمتابعة  الطلب  اإي�����ض��ال 
باإر�ضال ر�ضائل ن�ضية للمترع يف كل مرة يتم فيها 

التغيري على حالة الطلب. 

احلكام  يعزون  خادم احلرمني ال�صريفني بوفاة اجلوهرة بنت ممدوح اآل �صعود 
القا�ضمي ع�ضو  �ضلطان بن حممد  الدكتور  ال�ضيخ  ال�ضمو  بعث �ضاحب 
احلرمني  خ��ادم  اأخيه  اإىل  تعزية  برقية  ال�ضارقة  حاكم  الأعلى  املجل�س 
العربية  اململكة  عاهل  �ضعود  اآل  عبدالعزيز  بن  �ضلمان  امللك  ال�ضريفني 
ال�ضعودية ال�ضقيقة اأعرب فيها عن �ضادق تعازيه وموا�ضاته بوفاة �ضاحبة 
ال�ضمو امللكي الأمرية اجلوهرة بنت ممدوح بن عبد الرحمن بن �ضعود 

بن عبد العزيز اآل �ضعود. 
كما بعث �ضمو ال�ضيخ �ضلطان بن حممد بن �ضلطان القا�ضمي ويل العهد 
نائب حاكم ال�ضارقة و�ضمو ال�ضيخ عبداهلل بن �ضامل بن �ضلطان القا�ضمي 
نائب حاكم ال�ضارقة و�ضمو ال�ضيخ �ضلطان بن اأحمد بن �ضلطان القا�ضمي 

نائب حاكم ال�ضارقة برقيات تعزية مماثلة اإىل خادم احلرمني ال�ضريفني 
امللك �ضلمان بن عبدالعزيز اآل �ضعود. 

املجل�س  النعيمي ع�ضو  ال�ضيخ حميد بن را�ضد  ال�ضمو  كما بعث �ضاحب 
الأعلى حاكم عجمان برقية تعزية اإىل خادم احلرمني ال�ضريفني امللك 
�ضلمان بن عبدالعزيز اآل �ضعود ملك اململكة العربية ال�ضعودية ال�ضقيقة 
ال�ضمو  �ضاحبة  وف��اة  يف  موا�ضاته  و�ضادق  تعازيه  خال�س  عن  فيها  عر 
امللكي الأمرية اجلوهرة بنت ممدوح بن عبد الرحمن بن �ضعود بن عبد 

العزيز اآل �ضعود. 
كما بعث �ضمو ال�ضيخ عمار بن حميد النعيمي ويل عهد عجمان و�ضمو 

تعزية  برقيتي  عجمان  ح��اك��م  ن��ائ��ب  النعيمي  را���ض��د  ب��ن  نا�ضر  ال�ضيخ 
مماثلتني اإىل خادم احلرمني ال�ضريفني. 

كما  بعث �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حمد بن حممد ال�ضرقي ع�ضو املجل�س 
الأعلى حاكم الفجرية برقية تعزية اإىل اأخيه خادم احلرمني ال�ضريفني 
ال�ضعودية  العربية  اململكة  عاهل  �ضعود  اآل  عبدالعزيز  بن  �ضلمان  امللك 
ال�ضمو  اأعرب فيها عن �ضادق تعازيه وموا�ضاته بوفاة �ضاحبة  ال�ضقيقة 
بن  �ضعود  ب��ن  عبدالرحمن  ب��ن  مم���دوح  بنت  اجل��وه��رة  الأم����رية  امللكي 
ال�ضيخ حممد بن حمد بن حممد  اآل �ضعود. كما بعث �ضمو  عبدالعزيز 
احلرمني  خ��ادم  اإىل  مماثلة  تعزية  برقية  الفجرية  عهد  ويل  ال�ضرقي 

ال�ضريفني امللك �ضلمان بن عبدالعزيز اآل �ضعود.
كما  بعث �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ �ضعود بن �ضقر القا�ضمي، ع�ضو املجل�س 
احلرمني  خ���ادم  اأخ��ي��ه  اإىل  تعزية  برقية  اخليمة،  راأ����س  ح��اك��م  الأع��ل��ى، 
العربية  اململكة  �ضعود، ملك  اآل  بن عبدالعزيز  �ضلمان  امللك  ال�ضريفني، 
ال�ضعودية ال�ضقيقة، عر فيها عن خال�س تعازيه و�ضادق موا�ضاته يف وفاة 
�ضاحبة ال�ضمو امللكي الأمرية اجلوهرة بنت ممدوح بن عبد الرحمن بن 
�ضعود بن عبد العزيز اآل �ضعود. كما بعث �ضمو ال�ضيخ حممد بن �ضعود بن 
�ضقر القا�ضمي، ويل عهد راأ�س اخليمة، برقية تعزية مماثلة اإىل خادم 

احلرمني ال�ضريفني.
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اأخبـار الإمـارات
م�صوؤول اأممي لـ »وام«: االإمارات ع�صو فاعل يف منظمات االأمم املتحدة 

•• دبي-وام

املتحدة  ل���اأمم  امل��وؤق��ت  املقيم  املن�ضق  يحي  جميد  ق��ال 
ب��رن��ام��ج الأغ���ذي���ة العاملي  يف الإم�������ارات م��دي��ر م��ك��ت��ب 
الرنامج يف منطقة دول  املتحدة يف دبي ممثل  ل��اأمم 
الحتفال  اإن  ال��ع��رب��ي،  اخلليج  ل���دول  ال��ت��ع��اون  جمل�س 
باإحياء الذكرى ال� 77 ليوم الأمم املتحدة، يتزامن مع 
مرور 50 عاماً على ع�ضوية دولة الإم��ارات يف املنظمة 
الدولية، موؤكداً على الدور الفعال للدولة يف ا�ضت�ضافة 
املنظمات الدولية على اأر�ضها ، ف�ضًا عن كونها ع�ضوا 
فاعا يف جمل�س الأمن منذ يناير 2021 وتلعب دورا 

مهما يف حتقيق ال�ضلم والأمن الدوليني. 
اأنباء  واأو�ضح امل�ضوؤول الأممي يف ت�ضريح خا�س لوكالة 
الإمارات )وام( على هام�س حفل اإحياء الذكرى ال� 77 
ليوم الأمم املتحدة يف دبي، اأن الإمارات حتت�ضن ما يقرب 
من 30 منظمة اأممية تعمل جنباً اإىل جنب يف �ضراكات 

متينة مع حكومة دولة الإمارات العربية املتحدة.
الأمم  ملنظمة  ال��ف��رع��ي��ة  امل��ك��ات��ب  ج��م��ي��ع  اأن  م�ضيف����اً 
امل��ت��ح��دة وامل�����������������وج��ودة ع��ل��ى اأر�����س الإم�����ارات تعمل على 
اخلليجي  التعاون  جمل���س  دول  مع  ال�ض������راكات  متكني 
املهمة  العاقة وال�ضراكة  لتمكني تلك  ، والتطلع قدماً 
خا�ضة  عاملياً  البلدان  تلك  وذل��ك لا�ضتفادة من جهود 

من  عديدة  مناطق  يف  والتنموي  الإن�ضاين  العم����ل  يف 
العامل . 

الهام  بالدور  للتذكري  تاأتي  املنا�ضبة  تلك  اأن  اإىل  واأ�ضار 
التي تقوم به منظمة الأمم املتحدة يف ن�ضر ثقافة ال�ضلم 
وال�ضعوبات  التحديات  رغ��م  التنمية  وحتقيق  والأم���ن 
والتغيري  ن���زاع���ات م�ضلحة  م��ن  ال��ع��امل  ب��ه��ا  ال��ت��ي مي��ر 
 1945 املناخي، ومنذ توقيع ميثاق الأمم املتحدة عام 
وال�ضلم والتنمية  الأمن  العمل اجلاد لتحقيق  ، ي�ضتمر 
النزاعات  مو�ضوعات  يخ�س  فيما  خا�ضة   ، ال��ع��امل  يف 
ال�ضعي لتحقيق  ���ض��رورة جهود  على  م��وؤك��داً  واحل���روب، 

اأهداف التنمية امل�ضتدامة بحلول 2030 .

�صرف املعا�صات التقاعدية اخلمي�س املقبل 
•• اأبوظبي- وام

اأعلنت الهيئة العامة للمعا�ضات والتاأمينات الجتماعية اإن املعا�ضات التقاعدية ل�ضهر اأكتوبر احلايل �ضت�ضرف يوم 
اخلمي�س املوافق 27 من ال�ضهر. 

عن  درهما   62،808،748.41 قدرها  بزيادة  دراه��م   676،193،163.08 امل�ضروفة  املعا�ضات  قيمة  وتبلغ 
اأكتوبر من العام املا�ضي الذي بلغت فيه قيمة املعا�ضات 613،384،414.67 درهما. 

واأ�ضارت الهيئة اإىل اأن عدد امل�ضتفيدين من ال�ضرف ل�ضهر اأكتوبر 2022 يبلغ 45،900 م�ضتفيد مقارنة بنحو 
املا�ضي.  العام  من  ال�ضهر  نف�س  خال  املعا�ضات  من  م�ضتفيدا   43،199

 ،1999 ل�ضنة   7 رقم  الجتماعية  والتاأمينات  املعا�ضات  قانون  لأحكام  املدنيني اخلا�ضعني  النفقات  وت�ضمل هذه 
وكذلك املدنيني والع�ضكريني الذين تدير الهيئة ملفاتهم عن وزارة املالية وفقاً لقوانني املعا�ضات التي يخ�ضعون 

لها. 

حاكم عجمان ي�صتقبل رئي�س جنوب ال�صودان 
•• عجمان-وام

املجل�س  ع�ضو  النعيمي  را���ض��د  ب��ن  حميد  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  ا�ضتقبل 
ويل  النعيمي  حميد  بن  عمار  ال�ضيخ  �ضمو  بح�ضور  عجمان  حاكم  الأع��ل��ى 
عهد عجمان، يف جمل�ضه بالديوان ، اأم�س ، رئي�س جمهورية جنوب ال�ضودان 
الدكتورة برنابا مريال  الذي �ضم  املرافق له  ، والوفد  �ضلفاكري ميارديت   ،
وزيرة �ضوؤون الرئا�ضة ، والدكتوره ناديه اوروب دودي وزيرة الثقافة والراث 
ال�ضودان  �ضفري جنوب  قرنق  وقرنق  اخلارجي،  المن  ،و�ضيمون نني مدير 

لدى الدولة، وكوندوك القن�ضل العام باأبوظبي. 
والوفد  �ضلفاكري  الرئي�س  بفخامة   ، عجمان  حاكم  ال�ضمو  �ضاحب  ورح��ب 
التعاون بني دولة الإم��ارات العربية  املرافق له، وبحثا �ضبل تعزيز عاقات 
املتحدة وجمهورية جنوب ال�ضودان، موؤّكداً دعم دولة الإمارات لكل ما يحقق 
كماتبادل  والتنمية،  الرخاء  نحو  وتطلعاته  ال�ضودان  جنوب  �ضعب  م�ضلحة 
الهتمام  ذات  الق�ضايا  من  ع��دد  ح��ول  احلديث  �ضلفاكري  والرئي�س  �ضموه 
وتقديره  امتنانه  عن  ال�ضودان  جنوب  رئي�س  اأع��رب  جانبه  من  امل�ضرك.  
حلفاوة ال�ضتقبال.. معّراً عن تقديره لدعم الإمارات لباده على امل�ضتوى 

كافة  يف  الإم���ارات  مع  الثنائي  بالتعاون  لارتقاء  ب��اده  وتطلع  التنموي، 
به  الذي تقوم  التنموي والإن�ضاين  املحوري  ال��دور  املجالت، خا�ضة يف ظل 
الإمارات يف القارة الأفريقية وح�ضورها على ال�ضعيدين الإقليمي والعاملي. 
واأ����ض���اد رئ��ي�����س ج��ن��وب ال�����ض��ودان ب��امل�����ض��رية ال��ت��ن��م��وي��ة ال���رائ���دة ل��ل��دول��ة وما 
ت�ضهده الإمارات عامة وعجمان خا�ضة من نه�ضة ح�ضارية �ضاملة يف كافة 

امليادين. 
عجمان  حاكم  ممثل  النعيمي  حميد  ب��ن  اأح��م��د  ال�ضيخ  ال�ضتقبال،  ح�ضر 
لل�ضوؤون املالية والإدارية، وال�ضيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئي�س دائرة 

البلدية  دائ��رة  رئي�س  النعيمي  حميد  بن  را�ضد  وال�ضيخ  ال�ضياحية  التنمية 
بن  ماجد  الدكتور  وال�ضيخ  النعيمي  عمار  بن  حميد  وال�ضيخ  والتخطيط، 
النعيمي  علي  ب��ن  �ضلطان  وال�ضيخ  احل��اك��م،  دي���وان  رئي�س  النعيمي  �ضعيد 
وال�ضيخ حممد بن علي النعيمي، وال�ضيخ اللواء �ضلطان بن عبداهلل النعيمي 
قائد �ضرطة عجمان، وال�ضيخ حممد بن عبد اهلل النعيمي رئي�س دائرة امليناء 
واجلمارك وال�ضيخ عبد اهلل بن ماجد النعيمي مدير عام �ضوؤون املواطنني، 
الدوائر واملوؤ�ض�ضات احلكومية يف  ال�ضيوخ وروؤ�ضاء وم��دراء  بجانب عدد من 

عجمان. 

املوقع االإلكرتوين لالأر�صيف واملكتبة الوطنية يح�صد جائزة خا�صة للتميز  

م�ضروع  يف  ال��ع��م��ل  ف��ري��ق  و���ض��ك��ر 
ت����ط����وي����ر امل������وق������ع الإل�������ك�������روين 
الوطنية  وامل���ك���ت���ب���ة  ل���اأر����ض���ي���ف 
ي�ضهده وقتنا احلا�ضر  ليواكب ما 
حر�ضاً  يبدون  والذين  تقدم،  من 
املتجدد  الب��ت��ك��ار  ا���ض��ت��م��رار  ع��ل��ى 
واهتماماً بالتميز التقني، وت�ضخري 

املوؤ�ض�ضية  ال��ه��وي��ة  ت����رز  م��وث��ق��ة 
لاأر�ضيف واملكتبة الوطنية”. 

اأن  على  حر�ضنا  “لقد  واأ����ض���اف: 
الت�ضفح  ب�����ض��ه��ول��ة  امل���وق���ع  مي��ت��از 
البحوث  يف  للمهتمني  وال��ت��ن��ق��ل 
بتاريخ  اخل���ا����ض���ة  والإ�������ض������دارات 
املن�ضة  اإذ مت��ت��از  الإم�����ارات؛  دول���ة 

واأهميته،  امل���وق���ع  ب���ج���ودة  ع��امل��ي��ة 
ومب�ضمونه ومن�ضته التاريخية. 

التحديث  “اإن  ال��ع��م��ي��م:  وق�����ال 
الذي يتميز به املوقع الإلكروين، 
حمطات  ت�ضتعر�س  التي  واملن�ضة 
مهمة يف تاريخ الإمارات هو خطوة 
على طريق اخلم�ضني عاماً القادمة 

مدير  ع��ل��ي  اآل  م���اج���د  اهلل  ع��ب��د 
الوطنية:  واملكتبة  الأر���ض��ي��ف  ع��ام 
على  ط����راأ  ال����ذي  ال��ت��ط��وي��ر  “اإن 
رقمية  كبوابة  الإلكروين،  املوقع 
حم���دث���ة، ج��ع��ل��ه ي��ف��ت��ح اأم�����ام زوار 
ذاكرة  على  نافذة  الإنرنت  �ضبكة 
تاريخية  من�ضة  يف  تتمثل  الوطن 

حفظ  خلدمة  احلديثة  التقنيات 
ذاكرة الوطن واإتاحتها. 

واأع��رب عبد العزيز العميم رئي�س 
ق�����ض��م ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا امل���ع���ل���وم���ات يف 
الأر���ض��ي��ف وامل��ك��ت��ب��ة ال��وط��ن��ي��ة عن 
به  حظي  ال��ذي  بالتكرمي  �ضعادته 
املوقع الإلكروين، واعتره �ضهادة 

بال�ضرعة العالية، ويف الوقت نف�ضه 
لاأر�ضيف  الإلكروين  املوقع  فاإن 
اجلديدة  بحلته  الوطنية  واملكتبة 
مرجعاً  ي�ضلح  وحتديثه  وت��ط��وره 
الذين  وال���ط���ل���ب���ة  ل���اإع���ام���ي���ني 
يريدون الطاع على جوانب من 

تاريخ الدولة”. 

•• اأبوظبي-وام

ح�ضد املوقع الإلكروين لاأر�ضيف 
خا�ضاً  ت��ك��رمي��اً  الوطنية  واملكتبة 
مل���ا مت��ي��ز ب���ه م���ن ت��ق��ن��ي��ات حديثة 
يف  ال�ضعد  جميع  على  وم��ت��ط��ورة، 

بيئة العمل. 
كمن�ضة  الإلكروين  املوقع  ويرز 
للجمهور  ي��ت��ي��ح  ���ض��ام��ل��ة  رق��م��ي��ة 
�ضفحات مهمة من ذاكرة الإمارات 
مبوا�ضفات  امل��ج��ي��د؛  وت��اري��خ��ه��ا 
تقنية عالية تقدم بيانات تاريخية 
م��ن تاريخ  50 ع��ام��اً  لأك����رث م��ن 

دولة الإمارات العربية املتحدة. 
وق���د ج���اء ال��ت��ك��رمي ب��ال��ت��زام��ن مع 
دبي  يف  جيتك�س  معر�س  فعاليات 
�ضركة  ك���رم���ت  ح���ي���ث   ،2022
الإلكروين  املوقع   )Liferay(
ل��اأر���ض��ي��ف وامل��ك��ت��ب��ة ال��وط��ن��ي��ة ملا 
يتميز به من تقنيات حديثة تدعم 
ب��ي��ئ��ة ال��ع��م��ل، ولأن������ه ي���ع���زز نظام 

الإدارة ال�ضاملة ورحلة العميل. 
وعن املوقع الإلكروين والتكرمي 
�ضعادة  ق����ال  ع��ل��ي��ه،  ال�����ذي ح�����ض��ل 

ونوؤديها  م�ضوؤوليتها  نحمل  التي 
باأمانة على �ضوء توجيهات قيادتنا 

الر�ضيدة”. 
امل����وق����ع  �����ض����ه����ده  م������ا  اأن  واأك�����������د 
واإ�ضافات  تطوير  الإلكروين من 
هو  واملحتوى  التقنية  �ضعيد  على 
الإدارة  ل��ت��وج��ي��ه��ات  دق��ي��ق  تنفيذ 
واملكتبة  الأر������ض�����ي�����ف  يف  ال���ع���ل���ي���ا 
املوقع  لهذا  اأرادت  التي  الوطنية 
اأن يكون نافذة على الدور الوطني 
واملكتبة  الأر����ض���ي���ف  ي���وؤدي���ه  ال����ذي 
بر�ضيخ  واه���ت���م���ام���ه  ال���وط���ن���ي���ة، 

الهوية الوطنية. 

ايدج ت�صارك يف معر�س اإندوني�صيا الدفاعي 2022
•• اأبوظبي-وام

ت�ضارك جمموعة ايدج يف معر�س 
الدفاعي،  اإن��دون��ي�����ض��ي��ا  وم��ن��ت��دى 
الذي �ضيعقد يف جاكرتا يف الفرة 
املقبل  ن���وف���م���ر   5 اإىل   2 م����ن 
ب��و���ض��ف��ه��ا واح������دة م���ن اأك�����ر 25 
يف  متقدمة  تكنولوجيا  جمموعة 
ال��ع��امل ل��ل��دف��اع وجم���الت اأخرى، 
وحلولها  منتجاتها  لعر�س  وذل��ك 
واأ�ضواق  الإن��دون��ي�����ض��ي��ة  ال�����ض��وق  يف 

جنوب �ضرق اآ�ضيا الأخرى. 
ايدج  ل���  اأول م�����ض��ارك��ة  وت��ع��د ه���ذه 
الدفاعي،  اإندوني�ضيا  معر�س  يف 
ال�ضراكات  تعزيز  اإىل  تهدف  حيث 
جديدة  �ضراكات  واإب���رام  القائمة، 
املحلية  ال��دف��اع  منظومات  �ضمن 
جمموعة  وع���ر����س  والإق��ل��ي��م��ي��ة، 
واحللول  ال����ق����درات  م���ن  وا����ض���ع���ة 

التقنية املتقدمة. 
وقال من�ضور املا، الع�ضو املنتدب 
والرئي�س التنفيذي يف ايدج: "هذه 

الذخائر ذات العيار ال�ضغري. 
والأنظمة،  امل��ن�����ض��ات  ق��ط��اع  وم���ن 
الرائدة  ال�����ض��رك��ة  من���ر،  �ضتعر�س 
يف دول���ة الإم����ارات لإن��ت��اج الآليات 
امل���درع���ة وامل��ن�����ض��ات ال���ري���ة التي 
اآلية  م���ي���دان���ًي���ا،  ك��ف��اءت��ه��ا  اأث��ب��ت��ت 
اخلفيفة  ال��ت��ك��ت��ي��ك��ي��ة  ال�����دوري�����ات 
املحمية   Mk2 4x4 ع��ج��ب��ان 
���ض��د امل���ق���ذوف���ات والن����ف����ج����ارات، 
 Mk2 والآل���ي���ة امل���درع���ة ح��ف��ي��ت
4x4 امل�ضادة  6x6، واآلية جي�س 

للكمائن والألغام. 
ال�ضركة  اأدا��������ض�������ي،  و����ض���ت���ع���ر����س 
ت�����ض��ن��ي��ع الأن���ظ���م���ة  ال������رائ������دة يف 
�ضل�ضلة  التحكم،  ذاتية  واخلدمات 
و   QX-1 اجل����وال����ة  ال���ذخ���ائ���ر 
 QX-4و  QX-3و  QX-2
الطائرات  اأدا���ض��ي  �ضتعر�س  ..كما 
امل�ضرية ذات الأجنحة ال��دوارة من 
ط����راز ق��رم��و���ض��ة، ب��الإ���ض��اف��ة اإىل 
اأن��ظ��م��ة ال���ذخ���رية امل��وج��ه��ة بدقة 
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الرائدة  ال�ضركة  هالكن،  �ضتعر�س 
يف ت�ضنيع اأنظمة وحلول الأ�ضلحة 
ذخائرها  ال��دق��ي��ق،  ال��ت��وج��ي��ه  ذات 
م��ت��ع��ددة امل���دى امل��وج��ه��ة ب��دق��ة جو 
اأر�س من طراز ثاندر وديزيرت   -
 SHADOW ضتينغ، و�ضل�ضلة�
من الذخائر اجلوالة ..و�ضتعر�س 
ال�����ض��رك��ة عاملية  ال���ط���ارق،  ���ض��رك��ة 
امل�ضتوى لت�ضنيع الذخائر املوجهة 
بدقة ذات الفعالية املثبتة يف املهام، 
التوجيه  دقيقة  املتطورة  ذخائرها 
ذات ال��وح��دات امل��ن��ف��ردة م��ن طراز 
القيا�ضي(  )امل�������دى   S-الطارق
املدى(،  )طويلة   LR وال��ط��ارق- 
اإىل جانب خياراتها من الباحثات. 
�ضتعر�س  ذل�����ك،  اإىل  ب���الإ����ض���اف���ة 
لت�ضنيع  العاملية  ال�ضركة  كراكال، 
بندقيتها  اخل��ف��ي��ف��ة،  الأ����ض���ل���ح���ة 
الهجومية CAR 816 باأطوال 
اإن�س  و10.5  اإن�س   7.5 �ضبطانة 
الإعداد  اإىل  بالإ�ضافة  اإن�س  و16 
اإن�س و14.5   10.5 الإندوني�ضي 

معر�س  يف  م�����ض��ارك��ات��ن��ا  اأوىل  ه��ي 
اإندوني�ضيا الدفاعي، حيث �ضيكون 
ل���ن���ا ح�������ض���ور ق������وي ن���ع���ر����س من 
املتقدمة من  اي��دج  ق��درات  خاله 
�ضركاتنا  م��ن  ���ض��رك��ات   10 خ��ال 
املعروفة، ويوؤكد ح�ضورنا الأهمية 
ال�ضراتيجية لل�ضوق الإندوني�ضية 
باأن  واثقون  ..ونحن  لنا  بالن�ضبة 
الت�ضدير  اأ�ضواق  �ضتعزز  م�ضاركتنا 
و�ضتفتح  ال���رئ���ي�������ض���ي���ةاحل���ال���ي���ة، 
اأنها  ..كما  جديدة  اأ�ضواًقا  اأمامنا 
لتطوير  اي��دج  ا�ضراتيجية  تدعم 
لتو�ضيع  املنفعة  متبادلة  �ضراكات 
على  بنا  اخلا�ضة  التوريد  �ضل�ضلة 

املدى الطويل". 
و���ض��ت��ع��ر���س 10 ���ض��رك��ات ت��اب��ع��ة ل� 
ومنتًجا  ح����ًا   60 ح����وايل  اي����دج 
متقدًما يغطي قطاعات ال�ضواريخ 
والأنظمة،  واملن�ضات  والأ���ض��ل��ح��ة، 
والتقنيات  الإل��ك��رون��ي��ة  واحل���رب 

الإلكرونية. 
والأ�ضلحة،  ال�ضواريخ  قطاع  ومن 

اإن�س. 
ال���ر����ض���ا����س الآيل  و���ض��ي��ت��م ع���ر����س 
القيا�ضية  باإ�ضداراته   CMP 9
م�ضد�س  اإىل  بالإ�ضافة  والق�ضرية 
القن�س  وب�����ن�����ادق   EF ك�����راك�����ال 
 CAR 817و  CSR 338

 .DMR
لاأنظمة  لهب  �ضركة  و�ضتعر�س 
ت�ضنيع  يف  ال����رائ����دة  ال���دف���اع���ي���ة، 
الكاملة  جم��م��وع��ت��ه��ا  ال���ذخ���ائ���ر، 
املتو�ضط  العيار  ذات  الذخائر  من 
والكبري، مثل ذخائر قاذفة قنابل 
�ضديدة  ال�����ض��رع��ة  ع��ال��ي��ة  ي���دوي���ة 
× 53 ملم،   40 الن��ف��ج��ار ع��ي��ار 
ملم،   60 ع���ي���ار  ه�����اون  وق����ذائ����ف 
وذخائر  م��ل��م،  و120  م��ل��م،  و81 
 155 عيار  املدى  مدفعية طويلة 
ملم،   122 عيار  و���ض��واري��خ  ملم، 
و���ض��ل�����ض��ل��ة ذخ���ائ���ر ال���ط���ائ���رات ذات 
 MK الأغرا�س العامة من طراز
..و�ضتعر�س �ضركة لهب لاأنظمة 
الكاملة من  الدفاعية جمموعتها 

والتقنيات  الإل��ك��رون��ي��ة  ل��ل��ح��رب 
نظام  خ�����ال  م����ن  الإل����ك����رون����ي����ة 
امل�ضاد  ب��روت��ي��ك��ت  اإ�������س-  ب���ي  ج���ي 
ل��ت�����ض��وي�����س اإ�����ض����ارات امل���اح���ة عر 
الأقمار ال�ضناعية ونظام الت�ضليل 
ونظام  نافكونرول-جي  املتطور 
الت�ضوي�س عايل القدرة بروتيكت-

يف ..بالإ�ضافة اإىل ذلك، �ضيعر�س 
ال��ق��ط��اع ح��ل��ول الت�����ض��الت فائقة 
وخ���دم���ات  "كامت"  م����ن  الأم���������ان 

..و����ض���ت���ع���ر����س ����ض���رك���ة اأب���وظ���ب���ي 
 ITEP  160 ال�����ض��ف��ن،  ل��ب��ن��اء 
ال�ضاحلي(،  ال����ض���ت���ب���اك  )زورق 
ال�ضاحلي  )ال���زورق   FIP و120 
)زورق   OPV و510  ال�ضريع(، 

الدوريات(. 
�ضيجنال،  ����ض���رك���ة  و����ض���ت���ع���ر����س 
امل��������زود ال�����رائ�����د حل����ل����ول احل����رب 
الإل���ك���رون���ي���ة وال���ض��ت��خ��ب��ارات يف 
دولة الإم��ارات، قدرات قطاع ايدج 

التدريب على الأمن وال�ضتخبارات 
واحل���ل���ول الإل���ك���رون���ي���ة وق����درات 

الختبار التي تقدمها بيكن رد. 
معر�س  يف  ل��ل��ح��ا���ض��ري��ن  ومي��ك��ن 
اإن���دون���ي�������ض���ي���ا ال����دف����اع����ي زي������ارة 
اي����دج وال�����ض��رك��ات ال��ت��اب��ع��ة ل��ه��ا يف 
 A 005 ج��ن��اح دول����ة الإم�������ارات
 JIExpo ل������دى   / A 045
جاكرتا  يف   Kemayoran

باإندوني�ضيا. 

�صحة دبي تعزز توجهاتها امل�صتقبلية وحتوالتها الرقمية 
•• دبي-وام

عززت هيئة ال�ضحة بدبي توجهاتها امل�ضتقبلية وحتولتها الرقمية بجل�ضة 
ع�ضف ذهني نظمتها بح�ضور �ضعادة عو�س �ضغري الكتبي املدير العام لهيئة 

ال�ضحة بدبي وكبار امل�ضوؤولني واملخت�ضني يف الهيئة. 
ت�ضمنت  رئي�ضية  حم���اور  اأرب��ع��ة  على  املكثفة  اجلل�ضة  مناق�ضات  وارت��ك��زت 
وهي  التنظيمي  والبتكار  البيانات  وج��ودة  ال�ضكان  و�ضحة  العامة  ال�ضحة 
لإحداث  اأعدتها  طموحة  ا�ضراتيجية  �ضمن  الهيئة  حددتها  التي  املحاور 

الدولة  توجهات  يخدم  مبا  ال�ضحي  القطاع  يف  املطلوبة  النوعية  الطفرة 
ويعزز تطلعات مدينة دبي. 

واأكد عو�س الكتبي اأن ملدينة دبي ا�ضتحقاقاتها العاملية على ال�ضاحة ال�ضحية 
واأن هذه ال�ضتحقاقات ت�ضتلزم موا�ضلة العمل وبذل املزيد من اجلهد بعيداً 

عن اأية اأ�ضاليب منطية اأو اأطر ماألوفة. 
وما  امل�ضتقبل  حول  العامل  مدن  خمتلف  بني  ال�ضديدة  املناف�ضة  اإىل  واأ�ضار 
بوترية  العمل  بدورها  تقت�ضي  وم�ضتجدات  تداعيات  من  امل�ضتقبل  يحمله 
منوذج  وجود  تكفل  التي  والنظم  ال�ضيا�ضات  تطوير  يف  وال�ضتمرار  �ضريعة 

�ضحي من الطراز الأول عاملياً يف دبي. 
وقال " ل�ضنا مبعزل عن ال�ضاحة ال�ضحية الدولية التي نتطلع اأن يكون لنا 
اإمكانيات وق��درات هائلة ومع  فيها دوراً موؤثراً ول�ضيما مع ما منتلكه من 

توفر بنية تقنية واأنظمة ذكية فائقة امل�ضتوى". 
واأ�ضاف اأن الع�ضف الذهني يعد جزءاً مهماً من مبادئ العمل يف الهيئة وهو 
ميثل فر�ضة لإنتاج الأفكار املبتكرة وحتديد ال�ضبل التي من �ضاأنها اخت�ضار 
من  ذل��ك  وغ��ري  ال�ضحي  وال��رف��اه  ال�ضحة  ا�ضتدامة  اإىل  الو�ضول  م��راح��ل 

الأهداف ال�ضراتيجية التي تعمل عليها "�ضحة دبي". 



األربعاء   26  أكتوبر    2022  م   -    العـدد   13681  
Wednesday    26    October    2022   -  Issue No   13681 اأخبـار الإمـارات

05

•• اأبوظبي – الفجر:

حر�ضاً على توفري م�ضاحات ترفيهية للعائات والأطفال وتعزيز التوا�ضل 
بني كافة �ضرائح واأفراد املجتمع، اأن�ضاأت بلدية مدينة اأبوظبي، من خال 
مركز بلدية املدينة، منطقة األعاب ومتارين ريا�ضية جديدة تخدم اأ�ضحاب 
الأحياء  حديقة  يف  مربعاً  م��راً   1،439 م�ضاحة  على  واأق��ران��ه��م،  الهمم 
�ضارع اخلليج  تقاطع  الواقعة عند  البطني،  رقم )24( مبنطق�ة  ال�ضكنية 

العربي مع �ضارع حممد بن خليفة يف مدينة اأبوظبي.
والأخرى  لاألعاب  اإحداهما  مظللتني،  منطقتني  اإن�ضاء  الأعمال  و�ضملت 
ملمار�ضة التمارين الريا�ضية خلدمة اأ�ضحاب الهمم واأقرانهم، حيث ت�ضمنت 
اأعمال منطقة الألعاب تركيب معدات األعاب جديدة تخدم خمتلف الفئات 
اختيار  مت  كما  �ضرائحهم،  مبختلف  الهمم  اأ�ضحاب  فيهم  مبا  العمرية، 
معدات الألعاب وفقاً لأعلى املعايري واملوا�ضفات العاملية، بالإ�ضافة اإىل اأنها 

م�ضنعة من مواد م�ضتدامة و�ضديقة للبيئة كالأخ�ضاب الطبيعية.
بينما ت�ضمنت اأعمال منطقة التمارين جتهيزها مبعدات حديثة، وتركيب 
�ضا�ضات لعر�س تعليمات تو�ضح كيفية ال�ضتخدام، حتى يتمكن مرتادوها 

من معرفة طريقة ا�ضتخدام الأجهزة الريا�ضية بكل �ضهولة.
واملتعة  ال�ضامة  لتوفري  مطاطية  باأر�ضيات  املنطقتني  جتهيز  مت  وق��د 
للم�ضتخدمني، وتركيب �ضياج معدين حول امللعب، واإن�ضاء مظات جديدة 
منطقة  لربط  للم�ضاة،  ومم���رات  اأر�ضفة  اإن�ضاء  وك��ذل��ك  الأل��ع��اب،  ملناطق 
الألعاب باملمرات القائمة، ول�ضمان و�ضول رواد احلديقة اإىل جميع مناطق 
الألعاب مع توفري اأعلى معايري ال�ضامة، هذا بالإ�ضافة اإىل تنفيذ اأعمال 
يف  ل�ضتخدامها  املزهرة  الأ�ضجار  من  العديد  وزراع��ة  الطبيعي  التجميل 
توفري الظل ملناطق الألعاب، وزراعة اأ�ضجار حول احلديقة، مبا يتوافق مع 

معايري ا�ضتدامة الأعمال، وتعزيز املظهر احل�ضاري العام. 
ال�ضكنية،  الأح��ي��اء  ح��دائ��ق  مل��راف��ق  ج��دي��دة  اإ���ض��اف��ة  املنطقة  ه��ذه  وتعتر 
وحت�ضني املظهر العام يف منطقة البطني والأحوا�س ال�ضكنية املجاورة لها، 
كما ياأتي افتتاح موقع الألعاب اجلديد ا�ضتكماًل للمناطق التي مت تاأهيلها 
من  اإي��ج��اب��اً  ذل��ك  انعك�س  وق��د  و2021،   2020 العامني  يف  وافتتاحها 
ال�ضكنية  الأحياء  الألعاب يف حدائق  ازدي��اد عدد م�ضتخدمي مناطق  حيث 

واحلدائق العامة.

•• اأبوظبي-الفجر:

على  القب�س  اأبوظبي  �ضرطة  األقت 
�ضخ�ضني من جن�ضية عربية حاول 
املخدرة  احل��ب��وب  م��ن  كمية  تهريب 
اإىل اإحدى الدول املجاورة يف عملية 
امل�ضتمرة  اجل��ه��ود  �ضمن  ا�ضتباقية 

لتعزيز اأمن و�ضامة املجتمع . 
غريب  ط����اه����ر  ال���ع���م���ي���د  وك�������ض���ف 
مكافحة  مديرية  مدير  ال��ظ��اه��ري 
الأم����ن اجلنائي  ب��ق��ط��اع  امل���خ���درات 
تكللت  العملية  اأن  اأبوظبي  ب�ضرطة 

اأمنية  ت��ن��ف��ي��ذ خ��ط��ة  ب��ع��د  ب��ال��ن��ج��اح 
املحاولة  خ���ي���وط  ل��ت��ت��ب��ع  حم��ك��م��ة 
حيث  امل�ضبوطني  حت��رك��ات  ور���ض��د 
ك����ان اأح���ده���م���ا ي��دي��ر ال��ع��م��ل��ي��ة من 
اإىل  و����ض���ل  اأن  اإىل  ال����دول����ة  خ�����ارج 
الدولة ل�ضتكمال حماولته الفا�ضلة 
لتهريب املخدرات اإىل اإحدى الدول 
امل���ج���اورة ظ��ن��اً م��ن��ه اأن ال�����ض��رط��ة ل 

تراقب املحاولة منذ بدايتها.
الرئي�ضي  امل�ضبوط  اأن  اإىل  واأ���ض��ار 
التنفيذ  حل����ظ����ات  خ�����ال  ت���ف���اج���اأ 
وال���ت���ف���او����س ب���و����ض���ول ف���رق���ة من 

لتلقي  امل����خ����درات  م��ك��اف��ح��ة  رج�����ال 
املهرب  معاونه  وعلى  عليه  القب�س 
بعدما  املخدرة  احلبوب  وبحوزتهما 
ال��وق��ت واملكان  اأن��ه��م��ا اخ���ت���ارا  ظ��ن��ا 
حماولتهما  لإمت���������ام  امل���ن���ا����ض���ب���ني 

اليائ�ضة.    
وذكر اأن امل�ضبوطني حاول ا�ضتخدام 
طريق  عن  للتهريب  جديداً  اأ�ضلوًبا 
اإخ��ف��اء احل��ب��وب امل��خ��درة على �ضكل 
الأكيا�س  ب��داخ��ل  )ل��ف��ائ��ف(  رولت 
واأمام  اأنهما  اإل  للقمامة  املخ�ض�ضة 
الأمنية  ل��ل��خ��ط��ة  امل��ت��ق��ن  ال��ت��ن��ف��ي��ذ 

ب��اأن كمية احل��ب��وب املخدرة  اع��رف��ا 
تخ�ضهما، بغر�س التك�ّضب بطريقة 
اإحالتهما  وج����رى  م�����ض��روع��ة،  غ��ري 
العامة،  النيابة  اإىل  وامل�����ض��ب��وط��ات 

ل�ضتكمال التحقيقات.
اأب��وظ��ب��ي على  واأك���د ح��ر���س �ضرطة 
ومواجهتها  املخدرات،  اآفة  مكافحة 
الطرق  وب�����ض��ت��ى  واق����ت����دار  ب���ك���ف���اءة 
وال��و���ض��ائ��ل احل��دي��ث��ة، م�����ض��رياً اإىل 
�ضرب  يف  متميزة  جن��اح��ات  حتقيق 
خمططات متاجري املخدرات الذين 
ل ي��ت��وان��ون ع��ن ا���ض��ت��خ��دام خمتلف 

لت�ضريب  الإج���رام���ي���ة  الأ����ض���ال���ي���ب 
وا�ضتهداف  املجتمع  اإىل  �ضمومهم 

ال�ضباب.
واأ�������ض������اف اأن��������ه ع���ل���ى ال�����رغ�����م من 
ي�ضتخدمها  التي  املتعددة  الأ�ضاليب 
دائماً  ت���ب���وء  اأن���ه���ا  اإل  امل�����روج�����ون، 
ب��ال��ف�����ض��ل ب��ف�����ض��ل ي��ق��ظ��ة الأج���ه���زة 
لفتاً  املعنية،  واجل��ه��ات  ال�ضرطية 
�ضرطة  ت��ب��ذل��ه��ا  ال��ت��ي  اجل���ه���ود  اإىل 
و  ال�ضراتيجية  اأبوظبي واخلطط 
يف  تتبعها  التي  ال�ضتباقية  الأمنية 
مكافحة املخدرات، مبا يعزز اجلهود 

وتر�ّضيخ  اجل���رمي���ة،  م��ن  ال��وق��ائ��ي��ة 
موؤكداً  وا���ض��ت��ق��راره  امل��ج��ت��م��ع  اأم����ن 

واملعلومات  املجتمعي  الوعي  اأهمية 
املجتمع، مبا  اأف��راد  بها  التي يتق�ّدم 

و�ضبط  واإجها�س  تفكيك  يف  ي�ضهم 
حماولت الرويج والتهريب.

•• راأ�س اخليمة- وام 

الأعلى  املجل�س  ع�ضو  القا�ضمي  �ضقر  ب��ن  �ضعود  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  اأك���د 
�ضاملة  تنموية  ا�ضراتيجية  تتبنى  راأ���س اخليمة  اإم��ارة  اأن  راأ���س اخليمة،  حاكم 
وم�ضتدامة تقوم على ركائز قوية اأهمها توفري البينات الدقيقة التي تتيح و�ضع 

خطط م�ضتقبلية ا�ضتناداً اإىل اأ�ض�س علمية ومعطيات ميدانية دقيقة. 
لأبناء  اخليمة،  راأ���س  حاكم  ال�ضمو  �ضاحب  وجهها  م�ضورة  كلمة  يف  ذل��ك  ج��اء 
اإطاق  اليوم،  راأ���س اخليمة لاإح�ضاء،  اإع��ان مركز  الإم��ارة، مبنا�ضبة  و�ضكان 
يف  واملن�ضاآت  وامل�ضاكن  لل�ضكان  ال��ع��ام  التعداد  مل�ضروع  الأوىل  امليدانية  املرحلة 

الإمارة لعام 2023، وذلك اعتباراً من الأول من �ضهر نوفمر القادم. 
وقال �ضموه يف كلمته : خال الأعوام املا�ضية، متكنا بف�ضل اهلل وتوفيقه وبجهود 
اأبناء اإمارتنا املخل�ضني، من حتقيق الكثري من الإجن��ازات والنجاحات، وجنينا 
ثمارها يف كافة جوانب حياتنا وخمتلف القطاعات، واليوم ن�ضعى لتكري�س هذه 
راأ�س  اأبناء  وتطلعات  بطموحات  يرتقي  اإ�ضراقاً  اأكرث  م�ضتقبل  وبناء  النجاحات 

اخليمة. 
واأ�ضاف �ضموه : نحن على ثقة تامة باأن هذا امل�ضروع �ضي�ضهم يف حتقيق توجهاتنا 
يف التنمية ال�ضاملة و�ضيوفر البيانات الإح�ضائية للجهات واملوؤ�ض�ضات املعنية يف 
لارتقاء  وامل��ب��ادرات  اخلطط  وو�ضع  ال�ضيا�ضات  ر�ضم  من  ميكنها  مما  الإم���ارة، 
الإم��ارة و�ضكانها،  اأبناء  التحتية وتعزيز م�ضتويات جودة احلياة جلميع  بالبنية 
منوهاً �ضموه اإىل اأن جناح هذا امل�ضروع احليوي يحتاج اإىل ت�ضافر اجلهود، واإىل 

جتاوب جميع اأفراد جمتمعنا ملا فيه خري لإمارتنا. 
اأ�ضا�ضية  ركيزة  بو�ضفها  الدقيقة  البيانات  اأهمية  اإىل  كلمته،  يف  �ضموه،  واأ�ضار 
لو�ضع اخلطط امل�ضتقبلية واتخاذ القرارات ال�ضليمة، وقال �ضموه: لأننا نوؤمن 
بذلك، وجهنا باإطاق م�ضروع التعداد العام لل�ضكان وامل�ضاكن واملن�ضاآت يف الإمارة 

راأ�س  "روؤية  امل�ضتقبل  ل�ضناعة  الطموحة  روؤيتنا  �ضمن  وذل��ك   ،2023 لعام 
اخليمة 2030"، على اأن يتوىل "مركز راأ�س اخليمة لاإح�ضاء" تنفيذه. 

اإدارة مركز  النقبي، رئي�س جمل�س  الدكتور عبدالرحمن  اأكد �ضعادة  من جانبه 
لل�ضكان  ال��ع��ام  التعداد  مل�ضروع  العليا  اللجنة  رئي�س  لاإح�ضاء،  اخليمة  راأ����س 
2023، اأن هذا امل�ضروع هو ترجمة عملية  وامل�ضاكن واملن�ضاآت يف الإم��ارة للعام 
الأعلى  املجل�س  ع�ضو  القا�ضمي،  �ضقر  بن  �ضعود  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  لروؤية 
اأ�ض�س  اإىل  ا�ضتناداً  الإم���ارة  يف  ال�ضاملة  التنمية  حتقيق  يف  اخليمة،  راأ���س  حاكم 

علمية وا�ضحة. 
و�ضدد النقبي على اأهمية ال�ضتفادة من البيانات الدقيقة واحلديثة، لفهم واإدارة 
الرعاية  امل�ضاكن ومن�ضاآت  الأمثل يف تطوير  بال�ضكل  وا�ضتثمارها  املالية،  املوارد 
ال�ضحية والتعليم واخلدمات العامة، اإىل جانب دعم اخلطط التنموية ال�ضاملة 

يف الإمارة بال�ضتناد على الأدلة والأرقام. 
وقال : حققت راأ�س اخليمة يف الأعوام املا�ضية منواً ملحوظاً، مدعومة بخطط 
وا�ضراتيجيات وا�ضحة، اأ�ضهمت با �ضك يف تر�ضيخ ازدهارها، ويف تعزيز جودة 
للم�ضتثمرين  اأر�ضها، وجعلت منها وجهة مف�ضلة  على  واملقيمني  اأبنائها  حياة 
وال�����زوار، ون��ح��ن ع��ل��ى ث��ق��ة ت��ام��ة ب���اأن ال��ت��ع��داد ال��ع��ام ل���اإم���ارة، �ضيوفر بيانات 
الجتماعية  واخل�ضائ�س  العمرية،  والفئات  ال�ضكانية،  الركيبة  عن  �ضاملة 
والقت�ضادية للمواطنني واملقيمني، كما �ضيوفر معلومات عن حالت الأ�ضر، مما 
�ضيوؤدي ذلك  وبالتايل  املجتمع،  اأفراد  باحتياجات  للتنبوؤ  اأر�ضية �ضلبة  �ضي�ضكل 

اإىل حتديث اأو تطوير ال�ضيا�ضات اجلديدة كلما دعت احلاجة. 
يف  اأ�ضا�ضية  رك��ي��زة  �ضت�ضكل  ال��ع��ام  التعداد  �ضيوفرها  التي  البيانات  اأن  واأو���ض��ح 
الأهداف  اإح��دى  اأن  اإىل  منوهاً   ،"2030 اخليمة  راأ���س  "روؤية  اأه��داف  حتقيق 
لت�ضميم  والازمة  ال�ضاملة  الإح�ضائية  الأطر  تاأ�ضي�س  هي  للتعداد،  الرئي�ضية 
وحتديد عينات امل�ضوح املتعمقة م�ضتقبًا، واإجراء درا�ضات الظروف القت�ضادية 

والجتماعية والدميوغرافية يف الإمارة. 
و�ضيتم اإجراء التعداد العام على مرحلتني ل�ضمان تغطية جميع مناطق الإمارة، 
�ضهر  يف  ت��ب��داأ  التي  الأوىل  املرحلة  وتت�ضمن   .. فيها  ال�ضكان  جميع  واإح�����ض��اء 
اخليمة  راأ���س  مركز  عمل  لفرق  ميدانية  زي��ارات  نهايته،  اإىل   2022 نوفمر 
والوحدات  وامل�ضاكن،  املباين،  بجميع  قوائم  واإع��داد  ت�ضنيف  بهدف  لاإح�ضاء، 
العقارية واملن�ضاآت التجارية يف كل منطقة، وخال هذه الزيارات، �ضتجري الفرق 
حمددة  قائمة  با�ضتخدام  وذلك  الأعمال،  واأ�ضحاب  الأ�ضر  اأولياء  مع  مقابات 

من الأ�ضئلة. 
وتنطلق املرحلة الثانية، وهي مرحلة )التعداد( من 1 اإىل 28 فراير 2023، 
امليدانيون  الباحثون  فيها  يعود  حيث  التف�ضيلية،  البيانات  جمع  فيها  و�ضيتم 
للمواقع ال�ضكنية املدرجة التي مت حتديدها وتعدادها يف املرحلة الأوىل، للح�ضول 
على املزيد من املعلومات مثل الركيبة ال�ضكانية، واحلالة الجتماعية، وتكوين 
الأ�ضرة، مبا يف ذلك العمر عند الزواج، واملهنة، ومكان العمل، وجمال الن�ضاط 

القت�ضادي، واملوؤهات التعليمية، وممتلكات الأ�ضر. 
فرة  غ�ضون  يف  نتائجه  اإتاحة  مع  بدقة  احليوي  امل�ضروع  ه��ذا  تنفيذ  وبهدف 
ذات  البيانات  واختبار منظومة حديثة جلمع  اعتماد  ن�ضبياً، مت  زمنية ق�ضرية 

ال�ضلة. 
تدريبهم  مت  ميداين  باحث  وقد ا�ضتعان مركز راأ�س اخليمة لاإح�ضاء، ب� 400 
ذلك  وت�ضمن  العاملية،  املعايري  اأرق���ى  وف��ق  ال�ضرورية  باملعلومات  واإحاطتهم 
و�ضيتم  اجلميع،  خ�ضو�ضية  حلماية  �ضارم  بروتوكول  اللتزام  على  تدريبهم 
ت�ضهيل عمل الباحثني من خال تزويدهم باأحدث �ضور الأقمار ال�ضطناعية 
باملناطق  اإىل جانب اخلرائط اخلا�ضة  راأ�س اخليمة،  بلدية  دائرة  التي وفرتها 
اجلغرافية والإداري��ة يف الإم��ارة والتي عمل على جتهيزها مركز راأ���س اخليمة 

لاإح�ضاء. 

و�ضماناً للتوا�ضل الفعال مع الأ�ضر والأف��راد خال عملية جمع البيانات، عني 
يحظون  بالعربية،  ناطقني  ميدانيني  باحثني  لاإح�ضاء،  اخليمة  راأ���س  مركز 
بدعم فريق من املرجمني، ويحملون اأجهزة لوحية متطورة حتمل �ضعار املركز 
ب�ضكل وا�ضح وذلك لت�ضهيل عملية نقل ومزامنة البيانات التي يقومون بجمعها.  
ولتي�ضري عملية اإجراء التعداد ال�ضكاين والعمليات امليدانية بدقة وجودة عاليتني، 
باإ�ضراف فريق من املخت�ضني املهتمني مبراقبة اجلودة والتنفيذ ال�ضحيح، اأن�ضاأ 
مركز راأ�س اخليمة لاإح�ضاء، غرفة عمليات متطورة، ومراكز للدعم امليداين، 

اإىل جانب مركز ات�ضال خا�س بهذا ال�ضاأن. 
ولإجناح امل�ضروع احليوي لاإمارة، دعا مركز راأ�س اخليمة لاإح�ضاء جميع اأبناء 
و�ضكان راأ�س اخليمة يف جميع مناطق الإمارة، للتعاون مع الفرق امليدانية التي 

�ضتعمل على تنفيذ التعداد العام، وذلك عر تقدمي البيانات الدقيقة لهم. 
وعند ا�ضتكمال عملية جمع بيانات التعداد ال�ضكاين، �ضيقوم مركز راأ�س اخليمة 
لاإح�ضاء، مب�ضاركة النتائج عر القنوات الر�ضمية مع الهيئات احلكومية، كما 
اأن نتائج التعداد العام �ضتتاح للجمهور مبا ي�ضمل �ضركات القطاع اخلا�س التي 

تخطط لا�ضتثمار يف اإمارة راأ�س اخليمة. 
اإن�ضاء مركز راأ�س اخليمة لاإح�ضاء، الذي يحمي البيانات  ومتا�ضياً مع قانون 
جميع  على  ال��ت��ع��داد  عملية  خ��ال  جمعها  تتم  ال��ت��ي  املعلومات  ف���اإن  ال��ف��ردي��ة، 
تامة  ب�ضرية  معها  التعامل  �ضيتم  واملوؤ�ض�ضية،  والأ���ض��ري��ة  الفردية  امل�ضتويات 
اأو الك�ضف عنها  وا�ضتخدامها لاأغرا�س الإح�ضائية فقط، ولن تتم م�ضاركتها 

حتت اأي ظرف من الظروف. 

وجه باإطالق املرحلة امليدانية الأوىل مل�ضروع التعداد العام 

  �صعود بن �صقر : راأ�س اخليمة تتبنى ا�صرتاتيجية تنموية �صاملة وم�صتدامة اأ�صا�صها البيانات الدقيقة 

•• اأبوظبي -وام 

مع  ال�ضراكة  اتفاقية  �ضمن  العربية  للغة  اأبوظبي  مركز  ينظم 
ال����دورات  م��ن  �ضل�ضلة  للكتاب"،  ال����دويل  ف��ران��ك��ف��ورت  "معر�س 
التدريبية لتقدمي تدريب احرايف للنا�ضرين الإماراتيني والعرب، 
واأف�ضل  الن�ضر  باملعرفة الازمة عن م�ضتجّدات قطاع  وتزويدهم 
من  ال�ضل�ضلة  ه��ذه  وتن�ضجم  امل��ج��ال.   ه��ذا  يف  العاملية  امل��م��ار���ض��ات 
النا�ضرين  جمعية  م��ن  ك��ل  م��ع  بالتن�ضيق  تعقد  ال��ت��ي   - ال����دورات 
الدويل  النا�ضرين  واحت��اد  العرب،  النا�ضرين  واحت��اد  الإماراتيني، 
ال����دويل للكتاب بو�ضفه  اأب��وظ��ب��ي  مل��ع��ر���س  ال����دور احل��ي��وي  - م��ع 
�ضريكاً اأ�ضا�ضياً يف جمال الن�ضر، وم�ضاهماً فّعاًل يف تطويره وتعزيز 
معر�س  م��ع  بالتعاون  ال���دورات  لهذه  ومنظماً  وحا�ضناً  ق��درات��ه، 

فرانكفورت الدويل للكتاب، وداعماً لقطاع الن�ضر و�ضناعة الكتاب 
يف الدولة.  واأكد �ضعيد حمدان الطنيجي، املدير التنفيذي للمركز 
ب��الإن��اب��ة وم��دي��ر م��ع��ر���س اأب��وظ��ب��ي ال����دويل ل��ل��ك��ت��اب، اأن معر�س 
اأهم �ضركاء املركز، وي�ضهم  اأحد  فرانكفورت الدويل للكتاب ي�ضكل 
يف دعم روؤية املركز ال�ضراتيجية نحو تعزيز مكانة اللغة العربية 
بني لغات العامل وتو�ضيع نطاق انت�ضارها.  وقال الطنيجي : من 
للنا�ضرين  املركز  ينظمها  التي  التدريبية  ال��دورات  �ضل�ضلة  خال 
وال��ع��رب، نخطو خ��ط��وة ج��دي��دة ونوعية يف م�ضرية  الإم��ارات��ي��ني 
العاملية مبا  املمار�ضات  اأف�ضل  والن�ضر وفق  الكتاب  تطوير �ضناعة 
تواكب هذه اخلطوة  املعا�ضر، حيث  القارئ  يتوافق مع متطلبات 
ومعر�س  العربية  للغة  اأبوظبي  مبركز  امل��ن��وط  احلقيقي  ال���دور 
اأبوظبي الدويل للكتاب الذي ينظمه املركز �ضنوياً، وي�ضعى لتحويله 

اإىل من�ضة حتت�ضن رّواد القطاع وتقّدم الفر�س لهم لإن�ضاء �ضبكات 
اأفكار مبتكرة  تعاون جديدة وخلق  واإب��رام عاقات  توا�ضل مهمة 
دورة   12 ال�ضل�ضلة  و�ضت�ضمل  به.   واملخت�ضني  الن�ضر  تدعم قطاع 
تدريبية تنّظم خال الفرة من اأكتوبر اجلاري اإىل مايو 2023، 
الإماراتيني  للنا�ضرين  ا�ضتجابة  اأف�����ض��ل  حتقيق  على  و���ض��رّك��ز 
والعرب على التدريب الحرايف يف جمال �ضناعة الن�ضر والكتاب، 
اأف�ضل  ا���ض��ت��ع��را���س  م��ع  وع��م��ل��ي��اً  ع��ل��م��ي��اً  �ضتت�ضمن حم��ت��وى  ك��م��ا 
املمار�ضات يف املجال.  يقّدم الدورات خمت�ضون يف قطاعات الن�ضر 
و�ضناعة الكتاب وتنظيم املعار�س من جميع اأنحاء العامل.  وت�ضهم 
وتقدمي  الإماراتية  الن�ضر  �ضناعة  تطوير  يف  التدريبية  ال��دورات 
على مو�ضوعات  ال�ضوء  ت�ضّلط  كما  املجال،  هذا  عاملية يف  خ��رات 

حقوق الن�ضر و�ُضبل افتتاح دور ن�ضر من بلد اإىل اآخر. 

 : اخليمة  راأ�س  • حاكم 
للواقع  الدقيقة  املعرفة  من  يبداأ  امل�ضتقبل  • بناء 

• البيانات الإح�ضائية متكن اجلهات املعنية من ر�ضم ال�ضيا�ضات وو�ضع اخلطط لتعزيز م�ضتويات جودة احلياة جلميع اأبناء الإمارة و�ضكانها 
املجتمع  اأفراد  جميع  جتاوب  واإىل  اجلهود  ت�ضافر  اإىل  يحتاج  امل�ضروع  • جناح 

مركز اأبوظبي للغة العربية ينظم �صل�صلة دورات تدريبية للنا�صرين املحليني والعرب 

بط حماولة تهريب خمدرات يف عملية ا�صتباقية لتعزيز اأمن املجتمع �صرطة اأبوظبي حتحُ

على م�ضاحة 1,439 مرتًا مربعًا �ضمن حديقة الأحياء ال�ضكنية

بلدية مدينة اأبوظبي تن�صئ منطقة األعاب ومتارين ريا�صية الأ�صحاب الهمم واأقرانهم يف منطقـة البطني باأبوظبي

عبداهلل بن زايد ووزير اخلارجية الربيطاين 
يبحثان هاتفيا العالقات الثنائية

•• اأبوظبي-وام:

 بحث �ضمو ال�ضيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان وزير اخلارجية والتعاون الدويل خال ات�ضال هاتفي مع معايل 
جيم�س كليفريل وزير اخلارجية والتنمية الريطاين عاقات ال�ضداقة وم�ضارات التعاون الثنائي الإماراتي 
الريطاين و�ضبل تعزيزه مبا يخدم امل�ضالح املتبادلة للبلدين ال�ضديقني. وا�ضتعر�س اجلانبان امل�ضتجدات 
�ضيا�ضية لها وتعزيز ال�ضتجابة  اإىل ت�ضوية  التو�ضل  واأهمية  اأوكرانيا  الأزمة يف  الإقليمية والدولية ومنها 
لتداعياتها الإن�ضانية. واأ�ضار �ضمو ال�ضيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان خال الت�ضال الهاتفي اإىل العاقات 
اآفاق التعاون امل�ضرك مبا يخدم م�ضاحلهما امل�ضركة  املتميزة بني البلدين واحلر�س على تعزيز وتنمية 
ويعود باخلري على �ضعبيهما. واأكد �ضموه اأهمية تعزيز التعاون الدويل الإيجابي والبّناء ملعاجلة التحديات 
املبذولة  كافة اجلهود  وت�ضاند  تدعم  الإم���ارات  دول��ة  اأن  على  م�ضددا  الدوليني  والأم��ن  ال�ضلم  تواجه  التي 

لر�ضيخ ال�ضام وال�ضتقرار الإقليمي والعاملي وتلبية تطلعات ال�ضعوب اإىل التنمية والزدهار امل�ضتدام.

•• اأبوظبي-وام

�ضفارة  يف  بالأعمال  القائم  املهري  غ��ازي  �ضارا  �ضاركت 
ال��دول��ة مب��دري��د، يف الح��ت��ف��ال ب��ال��ي��وم ال��وط��ن��ي ململكة 
اإ�ضبانيا، وذلك تلبية لدعوة جالة امللك فيليب ال�ضاد�س 
اأقيم  وال����ذي  ليتي�ضيا،  امل��ل��ك��ة  وق��ري��ن��ت��ه  اإ���ض��ب��ان��ي��ا  م��ل��ك 
رئي�س  �ضان�ضيز  بيدرو  معايل  بح�ضور  امللكي،  بالق�ضر 
وزراء مملكة اإ�ضبانيا، ومرييت�ضيل باتيت لمينيا رئي�ضة 
جمل�س  رئي�س  جار�ضيا  جيل  واأن��دي��ر  ال��ن��واب،  جمل�س 

ال�ضيوخ. 
امل��ل��ك فيليب  اإىل ج��ال��ة  امل��ه��ري خ��ال احل��ف��ل  ونقلت 
حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  وتهنئة  حتيات  ال�ضاد�س، 
بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة )حفظه اهلل(، و�ضاحب 
رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�ضد  بن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو 
ال����دول����ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال��������وزراء ح���اك���م دب����ي "رعاه 
التقدم  م��ن  باملزيد  و�ضعبه  ل��ب��اده  ومتنياتهما   ، اهلل" 

والزدهار. 
وحمل جالته القائم بالأعمال يف �ضفارة الدولة حتياته 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  اإىل 
ال�ضيخ  ال�ضمو  و�ضاحب  اهلل"،  "حفظه  ال��دول��ة  رئي�س 
رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�ضد  بن  حممد 
"رعاه اهلل". معربا جالته  ال��وزراء حاكم دبي  جمل�س 
يف  الإم���ارات  دول��ة  مل�ضاركة  وتقديره  �ضكره  خال�س  عن 
دوام  ل��اإم��ارات  متمنياً  الوطني،  باليوم  ب��اده  احتفال 
الرفعة والنماء.  واأثنى جالته على العاقات الوطيدة 
على  البناء  وبالتعاون  ال�ضديقني،  البلدين  التي جتمع 
ك��اف��ة الأ���ض��ع��دة، م��وؤك��دا وج���ود ال��ع��دي��د م��ن الإمكانات 

والفر�س لدعمها وتعزيزها يف خمتلف املجالت. 
م��ن ج��ان��ب��ه��ا اأك����دت امل��ه��ري ع��م��ق ال��ع��اق��ات ب��ني دولة 
اآفاق  فتح  على  واحل��ر���س  اإ���ض��ب��ان��ي��ا،  ومملكة  الإم�����ارات 
للبلدين  امل�ضركة  امل�ضالح  يحقق  مبا  للتعاون  جديدة 

وال�ضعبني ال�ضديقني. 

 �صفارة الدولة مبدريد ت�صارك يف 
االحتفال باليوم الوطني الإ�صبانيا 
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اأخبـار الإمـارات

•• ال�شارقة-وام

ت���راأ����س ���ض��م��و ال�����ض��ي��خ ���ض��ل��ط��ان بن 
ويل  القا�ضمي  �ضلطان  ب��ن  حممد 
رئي�س  ال�ضارقة  حاكم  نائب  العهد 
اجتماع  اأم�����س  التنفيذي،  املجل�س 
ال�ضيخ  ���ض��م��و  ب��ح�����ض��ور  امل��ج��ل�����س 
�ضلطان  ب����ن  اأح����م����د  ب����ن  ���ض��ل��ط��ان 
القا�ضمي نائب حاكم ال�ضارقة نائب 

رئي�س املجل�س التنفيذي. 
اجتماعه  خ���ال  امل��ج��ل�����س  ون��اق�����س 
التي  العامة  املو�ضوعات احلكومية 
م��ن ���ض��اأن��ه��ا ت��ع��زي��ز م��ك��ان��ة الإم����ارة 

وتعزيز ريادتها يف املجالت املتنوعة، 
وتطوير اأنظمة العمل احلكومي مبا 
يواكب التنمية ال�ضاملة يف خمتلف 
القطاعات.  واأ�ضدر املجل�س القرار 
ب�ضاأن   ،  2022 ل�����ض��ن��ة   28 رق����م 
رقم  للقانون  التنفيذية  الائحة 
امل�ضريات  ب�ضاأن   2017 ل�ضنة   8
واملناق�ضات واملزايدات وامل�ضتودعات 
القرار  ويهدف  ال�ضارقة.   حلكومة 
واإج�������راءات  ���ض��ي��ا���ض��ات  ت��ن��ظ��ي��م  اإىل 
واأ�����ض����ال����ي����ب ال���������ض����راء وال���ت���ع���اق���د 
احلكومية،  اجلهات  يف  وتب�ضيطها 
كفاءة  اجلهات  ه��ذه  ت�ضمن  بحيث 

فيها  مت��ت  ال��ت��ي  العملية  وفعالية 
التكلفة  وت��خ��ف��ي�����س  امل�����ض��ري��ات.. 
احلكومية،  اجلهات  تتحملها  التي 
واأ�ضولها  اأم��وال��ه��ا  على  واحل��ف��اظ 
امل�ضار  والإج����راءات  لاأحكام  وف��ق��اً 
اإليها يف هذا القرار.. و�ضمان وجود 
ن���ظ���ام ف���ع���ال ل��ل��م�����ض��ري��ات ميكن 
م���ن حتقيق  اجل���ه���ات احل��ك��وم��ي��ة 
اجلودة والكفاءة يف عمليات ال�ضراء 
خ������ال ف������رة زم���ن���ي���ة ق�������ض���رية.. 
وحت����ق����ي����ق اأع������ل������ى م�������ض���ت���وى من 
معايري  اأع��ل��ى  وحت��ق��ي��ق  ال�ضفافية 
وتطوير  امل���وردي���ن..  ب��ني  املناف�ضة 

املناق�ضات  واإدارة  اإع������داد  اآل���ي���ات 
ع��ل��ى توفري  وال���ع���م���ل  احل��ك��وم��ي��ة 
التعاقد  ع��م��ل��ي��ات  يف  امل����ايل  ال��وف��ر 
وال�ضراء مع املحافظة على م�ضتوى 
املطلوبة..  وامل���وا����ض���ف���ات  اجل�����ودة 
وحت����دي����د الأح�����ك�����ام والإج����������راءات 
ال����واج����ب الل�����ت�����زام ب���ه���ا م����ن قبل 
موظفي اجلهات احلكومية املعنيني 
العقد،  اإدارة  بامل�ضريات وم�ضوؤويل 
املمار�ضات  واأف�������ض���ل  ت��ت��ف��ق  وال���ت���ي 
الواجب  الأ�ض�س  العاملية.. وحتديد 
اإتباعها  احل��ك��وم��ي��ة  اجل��ه��ات  ع��ل��ى 
وذل����ك وفقاً  ال�������ض���راء،  ع��م��ل��ي��ات  يف 

اإليها  امل�ضار  والإج����راءات  لاأحكام 
يف هذا القرار.. وحتديد ال�ضيا�ضات 
بعمليات  امل��ت��ع��ل��ق��ة  والإج������������راءات 
و�ضرف  وتقييم  وتخزين  ا�ضتام 
وحفظها  ط��ل��ب��ه��ا  واإع��������ادة  امل�������واد، 
وال����رق����اب����ة ع���ل���ي���ه���ا.. ال���ع���م���ل على 
ت��ط��وي��ر ال�����ض��ي��ا���ض��ات والإج�������راءات 
اخلا�ضة  والأن���ظ���م���ة  وال��ت��ق��ن��ي��ات 
كفاءة  حت�ضني  ل�ضمان  بامل�ضريات 
للم�ضريات.   والإداري  املايل  الأداء 
تعديات  ع���ل���ى  امل��ج��ل�����س  واط����ل����ع 
املجل�س ال�ضت�ضاري لإمارة ال�ضارقة 
تعديل  ب�ضاأن  ق��ان��ون  م�ضروع  ح��ول 

 2010 ل�����ض��ن��ة   5 رق����م  ال���ق���ان���ون 
اإمارة  يف  العقاري  الت�ضجيل  ب�ضاأن 

ال�������ض���ارق���ة.  ووج����ه امل��ج��ل�����س برفع 
م�ضروع القانون اإىل �ضاحب ال�ضمو 

لدورته  ا�ضتكماًل  ال�ضارقة  ح��اك��م 
الت�ضريعية. 

•• دبي-الفجر:

خليفة  عبداهلل  الفريق  معايل  اأك��د 
امل����ري ال��ق��ائ��د ال��ع��ام ل�����ض��رط��ة دبي، 
الإن�ضان،  حلقوق  العامة  الإدارة  اأن 
القيادة،  يف  املهمة  الإدارات  اإح���دى 
ال�ضرطي،  اأ�ضا�ضية يف عملنا  وركيزة 
كوادرها  وك��ف��اءة  الكبرية  بجهودها 
ما  ك��ل  اأدائ��ه��م يف  ومت��ي��ز  الب�ضرية، 
والتعامل  الإن�ضان،  بحقوق  يخت�س 
ال�ضريع واملرن مع كل الق�ضايا التي 
اجلوانب،  ك��اف��ة  يف  حقوقهم  مت�س 
حتقيق  يف  ����ض���اه���م  ال�������ذي  الأم���������ر 

موؤ�ضرات اأداء عالية.
معاليه  اط�����اع  خ����ال  ذل����ك  ج����اء 
حلقوق  ال��ع��ام��ة  الإدارة  نتائج  على 

التفتي�س  ب��رام��ج  ���ض��م��ن  الإن�������ض���ان، 
ومراكز  العامة  ل����اإدارات  ال�ضنوي 
اللواء  ���ض��ع��ادة  ب��ح�����ض��ور  ال�����ض��رط��ة، 
الدكتور حممد عبد اهلل املر، مدير 
الن�ضان،  حل��ق��وق  ال��ع��ام��ة  الدارة 
ونائبه العميد عبدالرحمن ال�ضاعر، 
الدكتور �ضالح احلمراين،  والعميد 
للتميز  العامة  الإدارة  مدير  نائب 
�ضعيد  خ���ال���د  وال��ع��م��ي��د  وال�����ري�����ادة، 
املكتب  ن���ائ���ب م���دي���ر  ���ض��ل��ي��م��ان  ب���ن 

التنظيمي، وعدد من ال�ضباط.
موؤ�ضرات  نتائج  على  معاليه  واطلع 
وامل���م���ك���ن���ات  وال�������ق�������درات  الأداء، 
وال�ضعادة  النفقات  تر�ضيد  ونتائج 
الوظيفية، والرابط ال�ضراتيجي 
والأه�����داف  الإدارة  م���وؤ����ض���رات  ب���ني 

ال����ض���رات���ي���ج���ي���ة ل�������ض���رط���ة دب�����ي، 
واخل���ط���ة ال���ض��رات��ي��ج��ي��ة ل�����اإدارة 
ونتائج  الإن�������ض���ان،  ال��ع��ام��ة حل��ق��وق 
واإدارة  والطفل،  امل��راأة  حماية  اإدارة 
واإدارة  واحل��ري��ات،  احل��ق��وق  حماية 
مراقبة  ومركز  القانونية،  ال�ضوؤون 

جرائم الجتار بالب�ضر.
اإح�ضائيات

وا�ضتمع معاليه ل�ضرح يو�ضح نتائج 
والذي  والطفل،  امل��راأة  حماية  اإدارة 
حقق انخفا�ضاً كبرياً يف عدد امللفات 
تكثيف  نتيجة  م��ع��ه��ا،  ت��ع��ام��ل  ال��ت��ي 
الرامج التوعوية، فقد تعامل ق�ضم 
ح��م��اي��ة امل����راأة م��ع 53 م��ل��ف��اً خال 
العام 2021 مقارنة ب� 119 ملفاً 

يف العام 2020.

نتائج  ع���ل���ى  م���ع���ال���ي���ه  اط����ل����ع  ك���م���ا 
"�ضفراء  جم���ل�������س  واإح���������ض����ائ����ي����ات 
البلو�ضي  فاطمة  فقدمت  الأمان"، 
رئ���ي�������س جم��ل�����س ����ض���ف���راء الأم�������ان، 
�ضفراء  ب���رن���ام���ج  ت��ق��ري��ر  م��ل��خ�����س 
الأمان، والذي بلغ عدد امل�ضتفيدين 
منه 1150 يف العام 2021، وبلغ 
مدر�ضة   115 امل����دار�����س  اإج���م���ايل 
م�����ض��ت��ف��ي��دة، وق����دم ال��رن��ام��ج ور�س 
احلكومية  ل���ل���م���دار����س  ت����وع����وي����ة 
واخل��ا���ض��ة، ح��ي��ث ب��ل��غ ع���دد الور�س 
81 ا�ضتفاد منها 810 من الطلبة 

وامل�ضاركني.
مليون م�ضاهدة

ملخ�س  الإدارة  ا���ض��ت��ع��ر���ض��ت  ك��م��ا 
املعرفة"  "م�ضبار  ب��رن��ام��ج  ت��ق��ري��ر 

الذي ُعر�س على قناة �ضما دبي، يف 
باإجمايل عدد م�ضاهدات  72 حلقة 
و532  األ���ٍف  و200  مليوناً  بلغت 
م�ضاهدة، كما عر�ضت نتائج مبادرة 
"�ضوت الطفولة"، والتي نفذت 11 
حما�ضرة باإجمايل عدد م�ضتفيدين 
وت�ضمنت  م�ضتفيداً،   7574 ب��ل��غ 
ج��ل�����ض��ات م��ث��ل ال��وق��اي��ة م��ن التنمر 
املخدرات  الطفل، وخماطر  وحقوق 
والأطفال  الإل��ك��رون��ي��ة  واجل��رائ��م 
ال��رق��م��ي، وغريها  ال��ع�����ض��ر  يف ظ���ل 
اأي�ضاً  ُق��دم��ت  التي  املحا�ضرات  م��ن 
الفورية،  وال��رج��م��ة  الإ���ض��ارة  بلغة 
بتو�ضيات  اجلل�ضات  ه��ذه  وخ��رج��ت 
اجلهات  خمتلف  على  تعميهما  مت 
ذات ال�����ض��ل��ة، و���ض��اه��م��ت امل���ب���ادرة يف 

ال�ضلوكية  الظواهر  ن�ضبة  انخفا�س 
 ،33.3% ب��ن�����ض��ب��ة   2021 ل���ع���ام 

مقارنة بالعام 2020.
ال�ضعادة الوظيفية 

الوظيفية،  ال�ضعادة  يخ�س  وفيما 

الإدارة،  ن��ت��ائ��ج  ع��ل��ى  م��ع��ال��ي��ه  اط��ل��ع 
يف   99.7% ن�ضبة  ح��ق��ق��ت  وال��ت��ي 
يف  ب�92%  م��ق��ارن��ة   2020 ال��ع��ام 
العام 2019، وح�ضد مركز مراقبة 
جرائم الجتار بالب�ضر، املركز الأول 

الإدارة  ال�ضعادة، يف حني ح�ضلت  يف 
املركز  على  الإن�ضان  حلقوق  العامة 
ال��ث��اين ع��ل��ى م�����ض��ت��وى ���ض��رط��ة دبي 
يف ا���ض��ت��ط��اع ب��رن��ام��ج دب���ي ل����اأداء 

احلكومي املتميز.

•• اأبوظبي – الفجر:

مدريد  دي  ك���ل���وب  م���ن  وف����د  ق����ام 
 )Club de Madrid(
للروؤ�ضاء  العامل  يف  منتدى  )اأك��ر 
ال�ضابقني(  ال�����������وزراء  وروؤ�������ض������اء 
بزيارة ملقر مركز تريندز للبحوث 
على  خالها  اطلع  وال�ضت�ضارات، 
البحثية  ت���ري���ن���دز  ع���م���ل  ط��ب��ي��ع��ة 
وجم������الت ع��م��ل��ه، ك��ج�����ض��ر معريف 

عاملي بني املنطقة ودول العامل.
حممد  ال������دك������ت������ور  رح��������ب  وق��������د 
التنفيذي  الرئي�س  العلي  عبداهلل 
�ضم،  ال����ذي  ب��ال��وف��د  "تريندز"  ل��� 
م���اري���ا اإل��ي��ن��ا اأج����وي����رو اأم�����ني عام 
اإيفو  كلوب دي م��دري��د، وك��ًا م��ن 
كرواتيا  رئ��ي�����س  ي��و���ض��ي��ب��وف��ي��ت�����س 
رئي�ضة  ب���ان���دا  وج��وي�����س  الأ����ض���ب���ق، 

م����اوي ال�����ض��اب��ق��ة، م�����ض��ي��ًدا بدور 
ج�ضور  م����د  يف  ال���ف���اع���ل  ال�����ن�����ادي 
احل��������وار وال����ت����ع����اون ب����ني م���راك���ز 
البحث العلمي واملنتديات الدولية 
املعرفة،  ن�ضر  يف  لاإ�ضهام  الفاعلة 
وموثوقة  ب����ن����اءة  ح���ل���ول  وو�����ض����ع 
ووازنة ملواجهة التحديات الدولية 
اأن ال��ت��ع��اون بني  ال��راه��ن��ة، م��ب��ي��ن��اً 
املراكز البحثية من �ضاأنه اأن ي�ضهم 
ب�ضكل كبري يف و�ضع روؤى وخطط 
ر�ضالة  وم�ضتدامة تخدم  م�ضتنرية 

البحث العلمي.
وق����د ُع���ق���دت ج��ل�����ض��ة ح���واري���ة بني 
ال���وف���د وع�����دد م���ن ب��اح��ث��ي مركز 
روؤ�ضاء  بح�ضور  ال�����ض��ب��اب  ت��ري��ن��دز 
قطاعات املركز، تركزت على ق�ضية 
امل��ن��اخ، وم�����ض��ارك��ة ك��ل م��ن تريندز 
قمة  اأعمال  يف  الإ�ضباين  واملنتدى 

�ضتنعقد يف  التي   )27 املناخ )كوب 
و)كوب  املقبل،  ال�ضهر  ال�ضيخ  �ضرم 
28( التي �ضتنعقد بعدها يف دولة 

ناق�ضا  كما  املقبل،  ال��ع��ام  الإم����ارات 
وتعزيز  ال��ع��ل��م��ي  ال��ب��ح��ث  اأه���م���ي���ة 
التعاون العلمي واملعريف وال�ضتفادة 

والبحثية  العلمية  اخل����رات  م��ن 
املراكمة لدى اجلانبني.

 وثّمن وفد كلوب دي مدريد، جهود 

و�ضعيه  ال��ب��ح��ث��ي��ة  ت��ري��ن��دز  م���رك���ز 
مدرو�ضة  روؤى  ل��ت��ق��دمي  ال������دوؤوب 
ل�������ض���ان���ع���ي ال������ق������رار وامل���ه���ت���م���ني، 

واملحوري  امل��ه��م  ال�����دور  م��وؤك��دي��ن 
ال����ذي ي��ل��ع��ب��ه امل���رك���ز يف ن�����ض��ر قيم 
والتعاي�س  وال���ت���ع���اون  ال��ت�����ض��ام��ح 
وازنة  بحثية  درا����ض���ات  خ���ال  م��ن 
متّكن  اأنه  اإىل  م�ضريين  كَّمة،  وحُمَ
ا�ضمه  و���ض��ع  م��ن  ف��رة ق�ضرية  يف 
بني اأهم املراكز الفكرية والبحثية 

عاملياً.
التعاون  رغ��ب��ت��ه يف  ال��وف��د  واأب����دى 
لعاقات  يوؤ�ض�س  مب��ا  ت��ري��ن��دز  م��ع 
ويو�ضع  ال���ط���رف���ني،  ب���ني  م��ت��م��ي��زة 
من  لا�ضتفادة  املعرفية  ال��ق��اع��دة 
اخل���رات ل��دى اجل��ان��ب��ني يف كافة 

املجالت ذات الهتمام امل�ضرك. 
 Club( ُيذكر اأن كلوب دي مدريد
اأك�����ر  ه�����و   )de Madrid
منتدى يف العامل للروؤ�ضاء وروؤ�ضاء 
الدميقراطيني،  ال�ضابقني  ال��وزراء 

ي�����ض��ت��ف��ي��دون م���ن خرتهم  ال���ذي���ن 
واجلماعية  ال���ف���ردي���ة  ال���ق���ي���ادي���ة 
وانت�ضارهم العاملي لتعزيز املمار�ضة 
وحت�ضني  ال�ضاملة  الدميقراطية 
اأنحاء  ج��م��ي��ع  يف  ال��ن��ا���س  رف��اه��ي��ة 

العامل.
ي��ت��األ��ف ن�����ادي م���دري���د م���ن 121 
ع�����ض��ًوا م��ن��ت��ظ��ًم��ا م���ن 72 دول����ة، 
7 من احلائزين على  مبا يف ذل��ك 
جائزة نوبل لل�ضام و20 من اأوائل 
وي�ضعى  الدول واحلكومات،  روؤ�ضاء 
اجل�ضور  وب��ن��اء  احل���وار  اإىل حتفيز 
لتعزيز  الدعوة  جهود  يف  وي�ضارك 
ال�ضيا�ضات العامة والقيادة الفعالة 
من خال التو�ضيات التي تت�ضدى 
للتحديات؛ مثل الإدماج، والتنمية 
امل�ضتدامة، وال�ضام على امل�ضتويني 

الوطني واملتعدد الأطراف.

•• اأبوظبي-وام

العاملي  "املوؤمتر  26 من  ال���  ال���دورة  اأع��م��ال  اأم�س  انطلقت 
"التطوع  �ضعار  حت��ت  اأبوظبي  ت�ضت�ضيفه  ال��ذي  للتطوع" 
لاأفراد  احلياة  ظ��روف  حت�ضني  امل�ضركة:  املنفعة  بهدف 
اجلاري،  اأكتوبر   27 حتى  اأعماله  وت�ضتمر  واملجتمعات"، 
اأك��ر جتمع دويل  املوؤمتر  اأدن��وك لاأعمال. ويعد  يف مركز 
خلراء العمل التطوعي واملتطوعني على م�ضتوى العامل، 
ويتم تنظيمه من قبل الرابطة الدولية للجهود التطوعية، 
تعمل  ال��ت��ي  ال��وط��ن��ي��ة  امل��وؤ���ض�����ض��ة  الإمارات"،  و"موؤ�ض�ضة 
بال�ضراكة مع القطاعني العام واخلا�س لر�ضيخ امل�ضوؤولية 

الأبحاث  على  مبنية  ب��رام��ج  تنفيذ  خ��ال  م��ن  املجتمعية 
وتلبي احتياجات الدولة وتعزز املرونة نحو تنمية جمتمعية 
داعمة وم�ضجعة  بيئة  اإىل خلق  املوؤمتر  م�ضتدامة. ويهدف 
على التوا�ضل والتبادل املعريف واكت�ضاب املزيد من اخلرات 
لأولئك الذين يوؤمنون ب�ضرورة العمل التطوعي لتح�ضني 
وتطوير املجتمعات، وحياة املتطوعني على حد �ضواء، حيث 
اأحد املرتكزات ال�ضراتيجية الهامة لتحقيق  يعد التطوع 
اأهداف التنمية امل�ضتدامة لاأمم املتحدة. ويعد املوؤمتر من 
ودوره  التطوع  تتناول ق�ضايا  التي  الدولية  الفعاليات  اأهم 
�ضواء،  حد  على  وال���دول  املجتمع  تنمية  عملية  يف  امل�ضتمر 
احلكومية  اجلهات  من  امل�ضاركني  مئات  بح�ضور  ويحظى 

ورواد  امل���دين  املجتمع  وموؤ�ض�ضات  والأك��ادمي��ي��ة  واخل��ا���ض��ة 
العامل،  دول��ة ح��ول   100 م��ن  اأك��رث  م��ن  التطوعي  العمل 
اأهمية  ع��ن  وتطلعاتهم  خ��رات��ه��م  م�����ض��ارك��ة  ب��ه��دف  وذل���ك 

التطوع ودوره يف تنمية املجتمعات والدول.
وتاأتي ا�ضت�ضافة دولة الإمارات للموؤمتر تاأكيداً على مكانتها 
جلهودها  وا���ض��ت��م��راراً  التطوعي  العمل  يف  ري���ادي  كمركز 
على  ال�ضوء  ت�ضليط  ي�ضهم يف  القطاع مبا  هذا  املبذولة يف 
رائ��د يف متكني  عاملي  كنموذج  الإم����ارات  دول��ة  وثقافة  قيم 
لتاأ�ضي�س  التكنولوجي  ال��ت��ط��ور  وت�ضخري  املجتمع،  اأف����راد 
وق���ادة يف  للتطوع  ك���رواد  دوره���م  ُت��ك��ّر���س  من�ضات تطوعية 

العمل الإن�ضاين واملجتمعي.

•• اأبوظبي-وام 

امل����خ����درات ع��ل��ى م�����ض��ت��وى الدولة،  ع��ق��د جم��ل�����س م��ك��اف��ح��ة 
اجتماعه ال�ضابع للمجل�س للعام اجلاري 2022م افرا�ضياً، 
رئي�س  ن��ائ��ب  مت��ي��م،  خلفان  �ضاحي  الفريق  م��ع��ايل  برئا�ضة 
ال�ضرطة والأمن العام بدبي، وبح�ضور العميد �ضعيد عبداهلل 
املخدرات  مل��ك��اف��ح��ة  ال��ع��ام��ة  الإدارة  ع���ام  م��دي��ر  ال�����ض��وي��دي، 
الوطنية  اللجان  وروؤ���ض��اء  املجل�س،  رئي�س  نائب  الحت��ادي��ة، 
ومديري  امل�ضوؤولني  من  وع��دد  املجل�س،  من  املنبثقة  العليا 

مكافحة املخدرات بالدولة. 
اطلع املجل�س على نتائج املوؤ�ضرات الإ�ضراتيجية املتعلقة باأداء 
اجلاري،  العام  من  الأول  للن�ضف  املخدرات  مكافحة  اإدارات 
وال�ضبط  املكافحة  م�ضتهدفات  من  ع��دد  يف  حتقيقه  مت  وم��ا 
وخف�س معدل الوفيات الناجتة عن تعاطي املخدرات، وحظر 

عمليات الرويج الإلكرونية وغريها. 
جدول  على  املدرجة  املوا�ضيع  من  ع��دداً  املجل�س  وا�ضتعر�س 
الوطنية  الإ�ضراتيجية  ور�ضة  عقد  مقرح  اأهمها،  اأعماله، 

ملكافحة املخدرات القادمة 2023م - 2026م. 

انطالق اأعمال املوؤمتر العاملي للتطوع يف اأبوظبي جمل�س مكافحة املخدرات يناق�س املوؤ�صرات 
اال�صرتاتيجية للن�صف االأول 

ويل عهد ال�صارقة يرتاأ�س اجتماع املجل�س التنفيذي 

عبداهلل املري يتفقد االإدارة العامة حلقوق االإن�صان

يف جل�صة حوارية .. كلوب دي مدريد وتريندز ي�صتعر�صان اأهمية البحث العلمي ويناق�صان م�صاركتهما يف قمتي املناخ كوب 27 و28

•• اأبوظبي-وام

اعتمد جمل�س اأبوظبي للجودة واملطابقة 5 اأدلة اإر�ضادية ومعايري فنية لعدد 
من املمار�ضات التي تقدمت بها 3 جهات حكومية حملية يف اإمارة اأبوظبي 
وذلك لإ�ضافتها يف جمالت الدليل الر�ضادي للبنية التحتية للخدمات يف 

اإمارة اأبوظبي. 
اأبوظبي  ملعايري  الدائمة  الفنية  للجنة  ال�42  الجتماع  خ��ال  ذل��ك  ج��اء 
جمال  الدكتور  الثاين  النائب  برئا�ضة  عقد  ال��ذي  للمجل�س  التابعة  الفنية 
املطوع النقبي املدير التنفيذي لقطاع نظام ال�ضحة العامة بالإنابة - مركز 
�ضخ�ضاً   44 ت�ضم  التي  اللجنة  اأع�ضاء  بح�ضور  العامة،  لل�ضحة  اأبوظبي 

ميثلون 22 جهة حكومية بالإ�ضافة اإىل ممثلني عن القطاع الأكادميي. 
وقال الدكتور جمال املطوع النقبي نائب رئي�س اللجنة اإن خمرجات اجتماع 

اللجنة ال�42 �ضملت اعتماد 4 اأدلة ار�ضادية مت طلبها من قبل دائرة البلديات 
اأبوظبي  العنونة يف  اأماكن احلاويات وعنا�ضر  والنقل يف جمالت تخطيط 
اإر�ضاديا  ودليا  العامة،  املرافق  تخطيط  ومعايري  امل�ضاجد  تطوير  ولوائح 
مت طلبه من قبل اأبوظبي لل�ضحة العامة للمناطق اخل�ضراء ال�ضحية حول 
املدار�س ومناطق لعب الأطفال، ومعايري اأبوظبي الفنية مت طلبها من قبل 

مركز اأبوظبي لإدارة النفايات "تدوير" يف جمال ال�ضماد الع�ضوي. 
واأكد حر�س اللجنة الفنية الدائمة ملعايري اأبوظبي الفنية علىتقدمي الدعم 
الدليل  رف��د  وذل��ك من خ��ال  اأبوظبي  اإم��ارة  للجهات احلكومية يف  الفني 
الر�ضادي ملوا�ضفات البنية التحتية للخدمات باملزيد من الأدلة الر�ضادية 
الفنية يف جمالت البنية التحتية مبا يعزز من تناف�ضية الإمارة يف خمتلف 

القطاعات واملجالت اخلدمية. 
اأماكن  لتخطيط  الإر���ض��ادي  الدليل  ال�42  اجتماعها  يف  اللجنة  واعتمدت 

احلاويات الذي يهدف اىل حتديد اأنظمة جتميع النفايات للم�ضاريع القائمة 
والتنظيم  التخطيط  معايري  حت��دي��د  يت�ضمن  بحيث  اأب��وظ��ب��ي  اإم����ارة  يف 
ال�ضحة  ع��ل��ى  واحل��ف��اظ  اأب��وظ��ب��ي  اإم����ارة  ال��ق��ائ��م��ة يف  للم�ضاريع  حل��اوي��ات 

وال�ضامة العامةواملظهر العام. 
�ضمان  اأب��وظ��ب��ي  اإم���ارة  يف  العنونة  لعنا�ضر  الإر���ض��ادي  الدليل  وي�ضتهدف 
تنفيذ عنا�ضر منظومة العنونة يف النطاق اجلغرايف لبلدية مدينة اأبوظبي 
هو  ملا  تو�ضحيه  ر�ضومات  خالإ�ضافة  من  موحد  وتنظيمي  جمايل  ب�ضكل 
متبع ومنفذ من قبل البلديةاإ�ضافة اىل ر�ضومات تف�ضيلية لتوحيد ت�ضنيع 

وتنفيذ عنا�ضر املنظومة. 
واعتمدت اللجنة الدليل الإر�ضادي للوائح تطوير امل�ضاجد، والدليل الإر�ضادي 
ملعايري تخطيط املرافق املجتمعية، وذلكبهدف احل�ضول على بيانات حمدثة 
للت�ضهيل  امل�ضاجد  وتطوير  بت�ضميم  اخلا�ضة  الفنية  املتطلبات  جميع  عن 

على املقاولني وال�ضت�ضاريني العاملني يف هذا املجال. 
حول  ال�ضحية  اخل�ضراء  للمناطق  الإر�ضادي  اأبوظبي  دليل  اعتماد  مت  كما 
املدار�س ومناطق لعب الأطفال والذي يهدف اىل خلق بيئة �ضحية وخالية 
امل���دار����س وذل���ك م��ن خ���ال ت�ضجيع وت�ضهيل  ال��ت��ب��غ وم��ن��ت��ج��ات��ه ح���ول  م��ن 
ا�ضتهاك  وتقليل  الأطفال  بني  وا�ضتهاكه  ال�ضحي  الغذاء  على  احل�ضول 
الأطعمة غري ال�ضحية بني الأطفال وحتفيز املن�ضاآت الغذائية حول املدار�س 

لتوفري خيارات غذائية �ضحية. 
مرجعاً  ليكون  الع�ضوي  لل�ضماد  الفنية  اأبوظبي  معايري  اللجنة  واعتمدت 
���ض��ام��ًا ي��ت��م ا���ض��ت��خ��دام��ه م��ن ق��ب��ل م�ضنعي ال�����ض��م��اد ال��ع�����ض��وي ال��ن��اجت عن 
الع�ضوي من  ال�ضماد  اآلية ت�ضنيع منتج  النفايات اخل�ضراء، بهدف توحيد 
الع�ضوي �ضمن  ال�ضماد  اإنتاج  للنفايات اخل�ضراء وحتى  ال�ضتقبال  مرحلة 

اأف�ضل املعايري. 

اأبوظبي للجودة يعتمد 5 اأدلة اإر�صادية ملمار�صات خدمية بطلب من 3 جهات حكومية 
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام

للن�ضاط  الدولية  اجلمعية  موؤمتر  من  التا�ضعة  ال���دورة  توا�ضل 
البدين وال�ضحة والذي يعقد لأول مرة يف ال�ضرق الأو�ضط حتت 
اأبوظبي بح�ضور عدد من  ة" فعالياتها يف  "كلُّ خطوة ُمهمَّ �ضعار 
امل�ضوؤولني من اجلهات احلكومية والعاملية ومنهم معايل عبداهلل 
، كما يتواجد  اأبوظبي  ال�ضحة  دائ��رة  اآل حامد رئي�س  بن حممد 
بهدف  القوى  لألعاب  الأ�ضطوري  النجم  مايكل جون�ضون  العداء 

الت�ضجيع على ممار�ضة الن�ضاط البدين. 
الذي  له  امل�ضاحب  واملعر�س  املوؤمتر  امل�ضاركني يف  واأك��د عدد من 
اأنباء  ل��وك��ال��ة  م��ع  ل��ق��اءات  اجل���اري يف  اأك��ت��وب��ر   26 ي�ضتمر حتى 
لتبادل  الهامة  املن�ضة  ه��ذه  م�ضاركتهم يف  " وام" تاأتي  الم���ارات 
من  الأفكار  تك  تدعم  التي  الطرق  ومناق�ضة  واخل��رات  الأفكار 
الريا�ضة  اأه��م��ي��ة مم��ار���ض��ة  ع��ل��ى  وت��ع��ري��ف��م  اأج���ل تثقيف الف����راد 

اليومية وما مدى تاثريها الإيجابي على ال�ضحة العامة. 
وع���ر����س ال��دك��ت��ور ع��ام��ر ���ض��ري اأح���م���د ع���امل اأب���ح���اث يف علوم 
لطالبة  درا���ض��ة  اأبوظبي  نيويورك  جامعة  يف  احل��ي��وي  الإح�����ض��اء 
الدكتوراة ميثاء البلو�ضي حول )م�ضتقبل �ضحي لاإمارات( ،وهي 
درا�ضة م�ضتقبلية تهدف اإىل توفري بيانات جوهرية وتعزيز املعرفة 
الإم��ارات وهي مبثابة  اأكرث �ضحة لدولة  العلمية لبناء م�ضتقبل 

هدية ثمينة يعزز فيها اجليل احلايل �ضحة الأجيال املقبلة. 
من   20،000 �ضحة  ت��اأث��ر  ك�ضف  اإىل  ال��درا���ض��ة  ت�ضعى  واأ���ض��اف 
مواطني دولة الإمارات باأمناط احلياة وعوامل البيئة واجلينات 
باأمرا�س  الإ�ضابة  معدلت  ارتفاع  اأ�ضباب  لفهم  الدرا�ضة  وتهدف 

ولبناء  م�ضتقبا  منها  للوقاية  احللول  واإيجاد  الدولة  يف  معينة 
م�ضتقبل �ضحي اأف�ضل بدولة الإمارات. 

واأ�ضار اىل اأن هذه الدرا�ضة حتت اإ�ضراف جامعة نيويورك اأبوظبي 
عدد  مع  وبالتعاون  نيويورك  بجامعة  ومركز "لجنون" الطبي 
اأبوظبي  ال�ضحة يف  هيئة  اأبوظبي مثل  املحليني يف  ال�ضركاء  من 
، ومن  امل��دى  الدرا�ضة طويلة  ه��ذه  بدبي لإج��راء  ال�ضحة  وهيئة 
املقرر اأن ي�ضارك بالدرا�ضة 20 األف متطوع من مواطني الدولة 

الذين تراوح اأعمارهم بني 18 اإىل 40 عاماً. 
وت�ضعى الدرا�ضة العلمية اإىل متكني جمموعة وا�ضعة من العلماء 
اأكرث  وراء  الأ���ض��ا���ض��ي��ة  الأ���ض��ب��اب  فهم  م��ن  املخت�ضني  وال��ب��اح��ث��ني 
وتهدف  الراهن  الوقت  يف  العامة  ال�ضحة  على  امل��وؤث��رة  العوامل 
اإىل حتديد العوامل امل�ضببة لت�ضجيل �ضكان دولة الإمارات واحداً 
من اأعلى معدلت الأمرا�س املتعلقة بنمط احلياة يف العامل مثل 
تلعب هذه  اأن  املتوقع  ومن  وال�ضكري.   القلب  واأم��را���س  ال�ضمنة 
مهماً  دوراً   2014 ع��ام  منذ  لها  التح�ضري  مت  ال��ت��ي  ال��درا���ض��ة 
كمن�ضة عاملية للمعلومات العلمية والبحثية ملا ت�ضمه من جهوداً 
كبرية تهدف لبناء م�ضتقبل اأكرث �ضحة يف دولة الإمارات العربية 
ال��ع��امل��ي ل��اأط��ف��ال ال�ضحاء  ال��ت��ح��ال��ف  امل��ت��ح��دة.  وق��ال��ت ممثلة 
الدولية  اجلمعية  م��وؤمت��ر  اإىل  اأت��ي��ت  اأوب���ري  �ضالومي  ال��دك��ت��ورة 
للن�ضاط البدين وال�ضحة 2022 لتمثيل التحالف وهي منظمة 

مكر�ضة لتعزيز الن�ضاط البدين لدى الأطفال واملراهقني. 
حول   4.0 العاملية  امل�ضفوفة  اليوم  �ضيقدم  التحالف  ان  اأ�ضافت 
الن�ضاط البدين لاأطفال واملراهقني هذا م�ضروع دويل حيث قام 
لاأطفال  البدين  الن�ضاط  على  موؤ�ضرات   10 بتقييم  بلدا   57

املراهقني ويظهر اأن ن�ضاطهم البدين قد تلقى D اإجماليا م�ضريا 
اإىل اأن غالبية الأطفال يف العامل لي�ضوا ن�ضطني مبا فيه الكفاية. 
وا�ضافت ان نتائج عملنا متاحة على ال�ضعيدين الوطني والعاملي 
الو�ضع  للم�ضاعدة يف حت�ضني  والتو�ضيات  الأولويات  وقد حددنا 
نتائج  تقدمي  م��ن  للتمكن  ان��ط��اق مم��ت��ازة  نقطة  امل��وؤمت��ر  ويعد 
من  اجلمهور  اإىل  واإي�ضالها  ال��دويل  العلمي  املجتمع  اإىل  عملنا 

اأجل امل�ضاعدة يف اإحداث تغيري اإيجابي يف جمتمعنا. 
من جهتها قالت �ضفية ال�ضاطري رئي�س وحدة الوملبياد اخلا�س 
وفئة ال�ضم يف نادي اأبوظبي لأ�ضحاب الهمم التابع ملوؤ�ض�ضة زايد 
طابها  ت�ضجع  العليا  زاي��د  موؤ�ض�ضة  اإن  الهمم  لأ�ضحاب  العليا 
لاإنخراط يف الريا�ضات املختلفة على �ضبيل املثال ل احل�ضر لدى 
الطفرة  ونادي  العني  ونادي  ابوظبي  نادي  اندية  املوؤ�ض�ضة ثاثة 
لأ�ضحاب الهمم ولديها اأبطال وبطات ميثلون الدولة يف املحافل 
والبطلة  امل���ري  �ضالح  البطل  منهم  البولنغ  كريا�ضة  ال��دول��ي��ة 
األعاب القوة البطلة حمدة  ال�ضباقات  مرمي احلو�ضني وكذلك يف 
البلو�ضي  عبدالعزيز  كالبطل  وال�ضهم  القو�س  وفريق  احلو�ضني 
بال�ضراكة مع منتجع الفر�ضان وفريق ال�ضوزن البطلتان و ي�ضم 
تاأهيلهن للخو�س  املن�ضوري ويتم حالياً  الها�ضمي وعفراء  حنان 
يف البطولت الدولية القادمة وكذلك لدينا فريق كرة القدم ذكور 
ق��دم لاأناث من فئة  ك��رة  ال�ضمعية ( وفريق  الإع��اق��ة  ) من فئة 
البطل  وي�ضم  الذهنية  الفئة  ال�ضباحة  وفريق  الذهنية  الإعاقة 
ع��م��ر ال�����ض��ام��ي وحم��م��د ���ض��ال��ح ال��زب��ي��دي وغ��ريه��م م��ن البطال 
وت�ضتمر امل�ضرية بدعم من قادتنا الر�ضيدة لأ�ضحاب الهمم هذه 

الفئة املتميزة يف جمتمعنا الإماراتي. 

•• دبي –الفجر:

من  الثالث  الربع  نهاية  حتى  اأنفقت  اأعلنت "بيت اخلري" اأنها 
هذا العام مبلغ 93،829،650 ا�ضتفادت منه 16،888 حالة 
الإنفاق،  الأكر من هذا  "فزعة" اجلزء  برنامج  واأ�ضرة، وي�ضكل 
 40،599،032 بقيمة  ط��ارئ��ة  م�ضاعدات  اجلمعية  قدمت  اإذ 
درهم لفك كربة الأ�ضر واحلالت الأكرث حاجة وا�ضطراراً، �ضمن 
التي ترزح حتت  الأولوية لهذه احلالت  خطة اجلمعية لإعطاء 

"عاج"  واأنفقت على م�ضروع  �ضغوط مالية واجتماعية قاهرة، 
نهاية  ح��ت��ى  دره���م   5،972،977 امل��ق��ي��م��ني  للمر�ضى  امل��وج��ه 
لرفع  كدعم  دره��م  مليون   1،3 تقدمي  اإىل  بالإ�ضافة  �ضبتمر، 
املديونيات عن الغارمني. واأنفقت اجلمعية على برنامج "اأمان" 
20،243،950 درهم، منها  الأقل دخًا  املواطنة  الأ�ضر  لدعم 
11،465،500 درهم قدمت كم�ضاعدات نقدية ب�ضكل �ضهري، 
و6،410،300  �ضهري،  غذائي  كدعم  دره��م  و1،973،750 
درهم لدعم اأ�ضر الأيتام، و394،400 درهم كدعم لأ�ضر اأ�ضحاب 

"بيت احلري"  الهمم، بالإ�ضافة للدعم ال�ضتثنائي الذي قدمته 
14،515،328 درهم،  الأ�ضر يف رم�ضان والأعياد بقيمة  لهذه 
 4،262،755 مبلغ  الأ���ض��ر  ه��ذه  اأب��ن��اء  تعليم  على  اأنفقت  كما 
مبعا�س  لارتقاء  اإ�ضافية  م�ضاعدات  اجلمعية  وق��دم��ت  دره���م. 
الأ����ض���ر م���ن خ����ال ت��ق��دمي ال���دع���م ال��ل��وج�����ض��ت��ي ل��ب��ي��وت الأ�ضر 
منزل"  "�ضيانة  م�ضروعي  دره��م من خال   211،490 بقيمة 
باملواد  اإ���ض��ايف  دع��م  لتقدمي  بالإ�ضافة  املنزلية"،  و"امل�ضتلزمات 

الغذائية بلغ 6،169،160 درهم.

موؤمتر اجلمعية الدولية للن�صاط البدين وال�صحة يوا�صل فعالياته يف اأبوظبي 

  93,8 مليون درهم اإنفاق بيت اخلري يف 9 اأ�صهر

•• عجمان-وام

ا�ضتقبل ال�ضيخ اأحمد بن حميد النعيمي ممثل �ضاحب ال�ضمو 
حاكم عجمان لل�ضوؤون الإدارية واملالية، يف ديوان احلاكم اأم�س، 
املتحدة  للوليات  العام  القن�ضل  جريجوني�س  ميجان  �ضعادة 
الأمريكية يف دبي، بح�ضور ال�ضيخ عبداهلل بن ماجد النعيمي 

مدير عام �ضوؤون املواطنني. 
ورح����ب ال�����ض��ي��خ اأح���م���د ب���ن ح��م��ي��د ال��ن��ع��ي��م��ي ب��ال��ق��ن�����ض��ل العام 
يف  والنجاح  التوفيق  لها  متمنياً  الأمريكية،  املتحدة  للوليات 
بني  ال�ضداقة  عاقات  تعزيز  يف  ي�ضهم  مبا  عملها  مهام  اأداء 
دولة الإمارات والوليات املتحدة الأمريكية يف خمتلف امليادين 

تربط  التي  وال�ضتثمارية  والتجارية  والقت�ضادية  ال�ضيا�ضية 
البلدين ال�ضديقني. 

م���ن ج��ان��ب��ه��ا، اأ����ض���ادت م��ي��ج��ان ج��ري��ج��ون��ي�����س ال��ق��ن�����ض��ل العام 
الأمريكي يف دبي، بعمق العاقات الثنائية بني دولة الإمارات 
الإم����ارات عامة  ت�ضهده  الأم��ري��ك��ي��ة، ومب��ا  املتحدة  وال��ولي��ات 

وعجمان خا�ضة من نه�ضة ح�ضارية �ضاملة يف كافة امليادين. 
عقب ذلك قامت �ضعادة القن�ضل الأمريكي والوفد املرافق لها 
بزيارة م�ضجد ال�ضيخة اآمنة الغرير يف منطقة ال�ضفيا باإمارة 
عجمان الذي يعترمن اأحدث م�ضاجد الإمارة واأكرثها متيزاً، 
التقليدية  الت�ضاميم  عن  اخل��ارج  الع�ضري  ت�ضميمه  باأ�ضلوب 
وب�ضكله املعماري املت�ضمن لقبة ذهبية كبرية جتاورها مئذنة 

املوحدي  بالطراز  �ضممت  �ضغرية  قبة  تعلوها  ال�ضكل  مربعة 
الداعية  امل�ضجد احل�ضارية،  ر�ضالة  اإىل  تعرفوا  املغربي، حيث 

للتعاي�س والت�ضامح وقبول الآخر. 
يف  �ضاهدته  مبا  اإعجابها  الأمريكي  القن�ضل  �ضعادة  واأع��رب��ت 
امل�ضجد وبنهج دولة الإمارات املعتدل وانفتاحها على ال�ضعوب 

والثقافات واحل�ضارات. 
دائرة  لها  امل��راف��ق  وال��وف��د  الأم��ري��ك��ي  القن�ضل  �ضعادة  وزارت 
التنمية القت�ضادية وهيئة املناطق احلرة يف عجمان واختتمت 

جولتها يف الإمارة بزيارة غرفة جتارة و�ضناعة عجمان. 
ال�ضتثمارية  بالفر�س  جريجوني�س  ميجان  �ضعادة  واأ���ض��ادت 

الواعدة التي تتمتع بها الإمارة. 

اأحمد بن حميد النعيمي ي�صتقبل قن�صل عام الواليات املتحدة االأمريكية 

•• اأبوظبي-وام

يف  ت��ن��درج  ا�ضراتيجية  اتفاقيات   3 ال��ع��ام��ة  لل�ضحة  اأب��وظ��ب��ي  م��رك��ز  وق��ع 
القطاع  مبخرجات  ل��ارت��ق��اء  امل��رك��ز  يبذلها  ال��ت��ي  امل�ضتمرة  اجل��ه��ود  اإط���ار 
ال�ضحي واإبراز الدور الهام لرامج ال�ضحة العامة تعزيزاً ل�ضامة و�ضحة 

املجتمعات. 
الدولية  موؤمتر اجلمعية  التا�ضعة من  الن�ضخة  فعاليات  املركز خال  اأب��رم 
العربية  الإم���ارات  جامعة  من  كل  مع  اتفاقيات  وال�ضحة  البدين  للن�ضاط 

املتحدة واملعهد الوطني لل�ضحة وجامعة اأبوظبي. 
وقال �ضعادة مطر �ضعيد النعيمي مدير عام مركز اأبوظبي لل�ضحة العامة: 
نحر�س يف مركز اأبوظبي لل�ضحة العامة على التعاون البّناء مع املوؤ�ض�ضات 

الأكادميية والإقليمية لارتقاء بخدماتنا اإىل م�ضتويات متقدمة يف القطاع 
التحتية  البنية  اأ�ض�س  وُير�ضخ  العامة  ال�ضحة  برامج  دور  ُيعزز  ما  ال�ضحي 
املتينة للرعاية ال�ضحية يف الإم��ارة اإمياناً منا ب�ضرورة تكاتف اجلهود بني 
الداعمة  البيئة  لتوفري  الأك��ادمي��ي��ة  واملوؤ�ض�ضات  ال�ضحية  ال��رع��اي��ة  قطاع 

ولر�ضيخ مكانة اأبوظبي وجهًة عامليًة رائدة يف الرعاية ال�ضحية. 
العامة  لل�ضحة  اأبوظبي  ملركز  التفاقيات خطوة جناح ومتيز  وُت�ضكل هذه 
العلمية  والأبحاث  ال�ضحية  اأرقى اخلدمات  تقدمي  ريادته يف  وتاأكيدا على 
لتعزيز  مثالية  بيئة  يف  ومعرفتنا  خراتنا  و�ضع  على  قادرين  نكون  بحيث 

مفهوم ال�ضحة العامة عر كافة املجتمعات. 
متتد  التي  املتحدة  العربية  الإم���ارات  جامعة  مع  ال�ضراكة  اتفاقية  وج��اءت 
بالعاقات  امل�ضرك والرتقاء  التعاون  اأوا�ضر  �ضنوات بهدف توطيد  خم�س 

املتينة بني الطرفني وحتديد جمالت الهتمام امل�ضرك يف الدرا�ضة والتعلم 
والبحث العلمي. 

وبح�ضب هذه التفاقية �ضتنطلق اجتماعات منتظمة بني الطرفني لتحديد 
والتدريب  والتعليم  العامة  ال�ضحة  اأب��ح��اث  يف  التعاون  جم��الت  وتن�ضيق 
للخروج باأف�ضل نتائج ممكنة يف جمالت الرعاية ال�ضحية كافة ولر�ضيخ 

مكانة اأبوظبي مركزاً رئي�ضياً لابتكار ولاأبحاث العلمية يف املنطقة. 
ومقره  لل�ضحة  الوطني  املعهد  م��ع  امل��رم��ة  الثانية  التفاقية  تهدف  كما 
املبادرات  تعزيز  اإىل  �ضنوات  والتي متتد ثاث  الأمريكية  املتحدة  الوليات 
والتعليم  املنطقة  اأنحاء  جميع  يف  العامة  لل�ضحة  اأبوظبي  ملركز  البحثية 
املهني يف  والتطوير  القدرات  ببناء  املتعلقة  الأن�ضطة  والتدريب يف خمتلف 
امل�ضرك يف جمال  التعاون  اأ�ض�س  العامة ف�ضًا عن تر�ضيخ  ال�ضحة  جمال 

الدولية  واملعايري  املمار�ضات  اأف�ضل  على  احلفاظ  ل�ضمان  العامة  ال�ضحة 
بالإ�ضافة اإىل اإر�ضاء اأ�ض�س للعمل �ضمن جمالت رئي�ضية ذات اأهمية كبرية 
اأبوظبي  يف  العامة  لل�ضحة  عاملية  م��وؤمت��رات  وا�ضت�ضافة  تنظيم  يف  تتمثل 

ل�ضتقطاب خراء عامليني بارزين وال�ضتفادة من خراتهم. 
و تهدف التفاقية الثالثة مع جامعة اأبوظبي اإىل زيادة الوعي حول اخلدمات 
املركز وذلك لتعزيز معارف ومهارات طلبة اجلامعة  التي يقدمها  الرائدة 
املتعلقة مبجال درا�ضتهم من خال العمل على برنامج تدريبي حتت اإ�ضراف 
العامة لتمكني  اأبوظبي لل�ضحة  العاملني يف مركز  جمموعة من اخل��راء 
اأفراد  ولت�ضجيع  ال��ع��ام��ة  ال�ضحة  جم��ال  يف  م��ه��ارات��ه��م  �ضقل  م��ن  الطلبة 
املجتمع املحلي يف اإمارة اأبوظبي على ممار�ضة الريا�ضة ب�ضكل منتظم واتباع 

اأ�ضلوب حياة �ضحي. 

اأبوظبي لل�صحة العامة يوقع اتفاقيات ا�صرتاتيجية مع 3 موؤ�ص�صات اأكادميية 

•• دبي-وام 

موؤمتر  م��ن  ال��ع��ا���ض��رة  ال����دورة  فعاليات  اأم�����س  انطلقت 
ومعر�س دبي لأمرا�س وجراحة الأذن واأع�ضابها الذي 
العوي�س  حممد  بن  عبدالرحمن  معايل  برعاية  يقام 
اأي��ام يف مركز  وزير ال�ضحة ووقاية املجتمع ملدة ثاثة 

دبي التجاري العاملي. 
عام  مدير  الكتبي  �ضغري  عو�س  �ضعادة  احل��دث  افتتح 
الدكتور  ال�ضفري  �ضعادة  بح�ضور  بدبي  ال�ضحة  هيئة 
ومعر�س  ملوؤمتر  التنفيذي  الرئي�س  املدين  عبدال�ضام 
دبي لأمرا�س وجراحة الأذن واأع�ضابها رئي�س "اندك�س 

القاب�ضة". 
اأمرا�س  وع��اج��ات  تقنيات  اأب���رز  امل��وؤمت��ر  وي�ضتعر�س 
خطورة  واأ�ضدها  والرقبة  وال��راأ���س  الأذن  وا�ضطرابات 
والتكنولوجيا  وال��ع��اج��ات  الطبية  الأب��ح��اث  واأح���دث 
ن��خ��ب��ة من  الأذن مب�����ض��ارك��ة  ق��ط��اع ط���ب  امل��ت��ق��دم��ة يف 

اخلراء والأطباء املخت�ضني من املنطقة والعامل . 
ويهدف املوؤمتر اإىل توفري من�ضة لتبادل اخلرات بني 
الأط��ب��اء واجل��راح��ني والط���اع على اأح��دث ما تو�ضل 

والأن��ف واحلنجرة  الأذن  الطب يف جمال جراحة  اإليه 
تبادل  الأبحاث من خال  ودعم  العامل  وال�ضمعيات يف 

املعرفة ومواكبة اأحدث التقنيات . 
من  اأك���رث  ي�ضم  معر�س  امل��وؤمت��ر  م��ع  بالتزامن  وي��ق��ام 
30 عامة جتارية من اأكرث من 20 دولة ويهدف اإىل 
تطوير ال�ضراكات امل�ضتدامة والتوا�ضل بني املخت�ضني. 

املوؤمتر  ه���ذا  ا�ضت�ضافة  اإن  امل���دين  ع��ب��دال�����ض��ام  وق���ال 
هو  ال��ت��وايل  على  العا�ضر  للعام  املتخ�ض�س  وامل��ع��ر���س 
دل��ي��ل ع��ل��ى ال��ت��زام��ن��ا ال���دائ���م وامل�����ض��ت��م��ر جت���اه تطوير 
قطاعي ال�ضحة والتعليم وتعزيز مكانة دولة الإمارات 
كمركز رئي�س وهام لتطوير القطاع ال�ضحي يف املنطقة 
وعاملياً.  وتناق�س الدورة العا�ضرة من موؤمتر ومعر�س 
من  جمموعة  واأع�ضابها  الأذن  وجراحة  لأمرا�س  دبي 
اأبرزها  اأي����ام م��ن  ث��اث��ة  امل��وا���ض��ي��ع الطبية ع��ل��ى م���دار 
ورم  واإدارة  الأذن  يف  ال��ك��ول��ي�����ض��رويل  ال����ورم  ج��راح��ة 
الوجه  الكولي�ضرول عند الأطفال و�ضلل الأع�ضاب يف 
بالإ�ضافة اإىل جل�ضة ت�ضلط ال�ضوء على ق�ض�س واقعية 
للم�ضابني بالورم الكولي�ضرويل وكيفية تعاي�ضهم مع 

الت�ضخي�س. 

انطالق موؤمتر ومعر�س دبي الأمرا�س وجراحة االأذن واأع�صابها 

حمدان بن زايد يوجه برفع قيمة جوائز مهرجان ومزاد ليوا للتمور يف دورته املقبلة
 •• ليوا - الظفرة - وام:

وجه �ضمو ال�ضيخ حمدان بن زايد اآل نهيان ممثل احلاكم يف منطقة الظفرة، 
الدورة  م��ن  اعتبارا  للتمور  ليوا  وم���زاد  مهرجان  م�ضابقات  ج��وائ��ز  برفع 
الثانية، وذلك بعد النجاح الكبري وامل�ضاركة الوا�ضعة التي �ضهدها املهرجان 
يف دورته الأوىل التي اختتمت م�ضاء اأم�س يف مدينة ليوا مبنطقة الظفرة 
وعقد خال الفرة من 15 اإىل 24 اأكتوبر اجلاري وذلك برعايه �ضموه 

وبتنظيم جلنة اإدارة املهرجانات والرامج الثقافية والراثية يف اأبوظبي.
امل��زروع��ي قائد ع��ام �ضرطة  ال��ل��واء رك��ن طيار ف��ار���س خلف  واأع���رب معايل 
اأبوظبي رئي�س جلنة اإدارة املهرجانات والرامج الثقافية عن �ضكره العميق 
اآل نهيان ممثل احلاكم يف منطقة الظفرة،  ال�ضيخ حمدان بن زايد  ل�ضمو 
اأ�ضحاب  لتحفيز  ي��ه��دف  ال���ذي  للمهرجان  الكرمية  ورع��اي��ت��ه  دع��م��ه  على 
وتقدميه  وتوثيقه  بالراث  والتعريف  الإماراتية،  التمور  وت�ضويق  امل��زارع 

لاأجيال.
اإن املهرجان �ضلط ال�ضوء على هذا القطاع احليوي الواعد بالدولة  وقال 
بالإ�ضافة اإىل منتجات النحالني للحفاظ على املوروث الثقايف والزراعي يف 
الدولة والحتفاء به، وتبادل اخلرات بني املزارعني من كافة دول العامل 

حول اأ�ضاليب الزراعة احلديثة والعناية ب�ضجرة النخيل.
وحقق املهرجان جناحا باهرا كمن�ضة متميزة لعر�س جزء من تراث دولة 

�ضواء  بالتمور  للمهتمني  ملتقى  و�ضكل  العامل،  من  ال��زوار  اأم��ام  الإم���ارات 
حتقيق  جانب  اإىل  ومنتجاتها،  والدولية  املحلية  التمور  لبيع  اأو  لت�ضويق 
اأبوظبي  اإم���ارة  مكانة  وتعزيز  امل��زارع��ني  بني  اخل��رات  تبادل  من  الفائدة 
كعا�ضمة حا�ضنة للمهرجانات الراثية والرامج الثقافية اإ�ضافة اإىل دعم 

كافة املنتجات املحلية وتعزيز منظومة الأمن الغذائي للدولة.
اإن  اإدارة التخطيط وامل�ضاريع باللجنة،  وقال عبيد خلفان املزروعي، مدير 
املهرجان جنح على مدار الأيام الع�ضرة املا�ضية يف ر�ضم �ضورة وا�ضحة تعرف 
العادات والتقاليد  زائ��ر للمهرجان على  األ��ف   100 اأك��رث من  من خالها 
املوروثة التي متيز ال�ضعب الإماراتي اأمام الزوار من العامل، ل�ضيما يف ما 
املنتجات  يخ�س املوروث الثقايف والفكري جتاه �ضجرة النخيل ودعم كافة 
املحلية وتعزيز منظومة الأمن الغذائي للدولة وحتقيق الفائدة من تبادل 
حا�ضنة  كعا�ضمة  اأبوظبي  اإم���ارة  مكانة  وتعزيز  امل��زارع��ني،  ب��ني  اخل���رات 
للمهرجانات الراثية والرامج الثقافية وملتقى للمهتمني بالتمور �ضواء 
بف�ضل  ذلك  وياأتي  ومنتجاتها،  والدولية  املحلية  التمور  لبيع  اأو  لت�ضويق 
توجيهات القيادة الر�ضيدة يف احلفاظ على التقاليد الأ�ضيلة للدولة و�ضون 

الراث العريق باعتباره اأحد مقومات ا�ضتدامة الهوية الوطنية.
الو�ضول  ا�ضتهدفت  ال��زوار  اإىل  تقدميها  مت  التي  الفعاليات  اأن  اإىل  ولفت 
لأكر �ضريحة من الفئات امل�ضاركة من خال تعريفها بالعادات والتقاليد 
الإماراتية الأ�ضيلة، واإ�ضراك اجليل اجلديد يف الراث، اإ�ضافة اإىل تعزيز 

الروابط الأ�ضرية وم�ضاركة جميع �ضرائح املجتمع يف هذا احلدث الراثي 
الذي  للزوار  املقدمة  امل�ضاحبة  الفعاليات  من  جمموعة  �ضهد  ال��ذي  الهام 
و�ضاحة  العاملية،  التمور  قرية  �ضمنها  وم��ن  املهرجان  زي��ارة  على  يحر�س 
مزاينات  م�ضابقات  تنظيم  اإىل  اإ�ضافة  امل�ضاحبة،  وامل�ضابقات  الفعاليات 
التمور، واملزادات وم�ضابقة التغليف وامل�ضابقة الدولية للتمور وزيت الزيتون 

وزيت البان العربي )ال�ضوع(، وم�ضابقة الر�ضم والت�ضوير ال�ضوئي.
اأكرث  بيع  اأي��ام متتالية   10 م��دار  التمور �ضجلت على  م���زادات  اأن  واأو���ض��ح 
من 52 طنا من التمور القادمة من مزارع دولة الإمارات اإنتاج هذا العام 
2022، بقيمة بلغت نحو مليون و900 األف درهم، كما ا�ضتقبلت مزاينة 
التمور وم�ضابقة تغليف التمور نحو 18 طنا و500 كيلوغرام من التمور 
الفاخرة، وذلك �ضمن 8 اأ�ضواط )الدبا�س، واخلا�س، والفر�س، وال�ضي�ضي، 
ليوا  ونخبة  اخلليجي،  التعاون  جمل�س  لأبناء  املفتوح  وال�ضكري  وبومعان، 
م�ضابقة  اأن  كما  املح�ضوة،  التمور  وتغليف  ال�ضادة،  التمور  وتغليف  للتمور، 
الع�ضل بفئتيها )الع�ضل ال�ضائل، و�ضمع الع�ضل( ا�ضتقبلت 372 كيلوغراما 
ع�ضل من 186 ُم�ضاَركة �ضجلها املهرجان، وقد مت زيادة عدد جوائز م�ضابقة 
الع�ضل بفئتيها بواقع 34 جائزة لريتفع عدد جوائز امل�ضابقة من 10 جوائز 

اإىل 44 جائزة.
 124 900 عمل من  ا�ضتقبلت  ال�ضوئي  الت�ضوير  اأن م�ضابقة  اإىل  واأ�ضار 
117 فنانا ت�ضكيليا،  156 �ضورة من  م�ضوراً، وم�ضابقة الر�ضم ا�ضتقبلت 

حيث �ضكلت ال�ضور واللوحات الفنية معر�ضاً مميًزا يف قلب املهرجان حتدث 
عن النخلة والتمور واحلياة الرية والبحرية يف منطقة الظفرة، و�ضهدت 
 7 44 م�ضاركا من  املمتاز م�ضاركة  البكر  الزيتون  لزيت  الدولية  امل�ضابقة 
الزيتون  وزي��ت  للتمور  الدولية  الطبخ  ق��ارات، و�ضجلت م�ضابقة   3 دول يف 

م�ضاركة 12 �ضيف من اأمهر الطهاة يف الطبخ.
التمور  لبيع  اأ���ض��واق حملية وعاملية   3 ل���زواره  ق��دم  املهرجان  اأن  اإىل  ون��وه 
 11 23 �ضركة من  العاملية للتمور �ضهدت م�ضاركة  اأن القرية  اإذ  والع�ضل، 
�ضوق  و�ضهد  العامل،  حول  من  ومنتجاته  التمور  لبيع  منفذاً  وكانت  دول��ة 
التمور الإماراتية مبيعات كبرية واإقبال من الزوار من خمتلف اجلن�ضيات 
املا�ضي،  بنكهة  امل��م��زوج��ة  والع�ضرية  املبتكرة  ومنتجاته  ال��ت��م��ور  ل�����ض��راء 
و�ضجلت قرية الع�ضل من خال 18 حمًا مبيعات جتاوزت كميتها 2000 

كيلوغرام من خمتلف اأنواع الع�ضل.
م�ضابقة   17 للتمور  ليوا  وم���زاد  مهرجان  م��ن  الأوىل  ال���دورة  وت�ضمنت 
والت�ضوير،  وال��ر���ض��م  وال��ط��ب��خ  ال��زي��ت��ون  وزي���ت  وال��ع�����ض��ل  للتمور  رئي�ضية 
خ�ض�س لها 159 جائزة بقيمة بلغت نحو 3.7 مليون درهم، اإ�ضافة اإىل 
وقرية  الراثية،  والقرية  التمور،  وم��زاد  للتمور،  العاملية  القرية  فعاليات 
الع�ضل، وركن م�ضابقات الطبخ وزيت الزيتون والر�ضم والت�ضوير، وفعاليات 
تراثية متنوعة يف �ضاحة الفعاليات وامل�ضابقات، وعرو�س حية تقدم احلرف 

الإماراتية، وبرامج تدريبية وتعليمية قيمة ملختلف الفئات العمرية.
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عربي ودويل

وحتدث الكاتب عما و�ضفه ب� “غرائز” ك�ضفها �ضوناك حينها، 
قبل اأن مي�ضي يف تف�ضيل التحديات.

فعن ال�ضرائب، قال ال�ضحيقة، اإن �ضوناك تعهد بخف�ضها من 
20 اإىل %16 فقط، لكنها توقعت األ يكون ذلك قبل نهاية 

عهد الرملان املقبل اأي يف 2029.
اأن �ضوناك التزم ال�ضمت على  وعن الإنفاق، ذكرت ال�ضحيفة 
ذلك،  وم��ع  ال�ضابقة.  احل���زب  ل��ق��ي��ادة  احلملة  خ��ال  خططه 
ت�ضمنت ميزانيته امل�ضغرة النهائية يف مار�س )اآذار(  حني كان 

وزيراً للمالية، تخفي�ضات ب� 17 مليار جنيه ا�ضرليني.
لفتت ال�ضحيفة اإىل اأن  وعن ا�ضراتيجية “�ضفر انبعاثات”، 
�ضوناك قال يف ال�ضيف اإنه �ضيجعل الطاقة يف بريطانيا م�ضتقلة 
بحلول 2045، وتعهد بتب�ضيط التخطيط وقواعد الرخي�س 

ويف جزء من هذه اخلطط، تعهد بت�ضديد تعريف الذي يحق 
له طلب اللجوء يف بريطانيا. كما قالت حملته اإنه يريد ربط 
الهجرة غري ال�ضرعية بامل�ضاعدات والتفاقيات التجارية، مبا 
ا�ضتعادة مواطنيها من  ال��دول  بنود تطلب من  ذل��ك و�ضع  يف 

بريطانيا.
:”يقف  ال�ضحيفة  الدفاع، قالت  والإنفاق على  اأوكرانيا  وعن 
يوليو  ويف  لكييف.  املتحدة  اململكة  دعم  وراء  بالكامل  �ضوناك 
)متوز(  قال: اإذا اأ�ضبحت رئي�ضاً للوزراء، ف�ضاأ�ضاعف جهودنا 

واأعزز �ضيا�ضتنا للدعم الكامل لأوكرانيا«.
ومع ذل��ك، اختلف مع وزي��ر الدفاع بن وال���س ال��ذي ادع��ى اأن 
يف  امل�ضلحة  للقوات  �ضنوات  لعدة  ت�ضوية  منع  ح��اول  �ضوناك 

.2019

•• لندن-وكاالت

التي  التحديات  الريطانية  تلغراف”   “ �ضحيفة  عر�ضت 
تنتظر ري�ضي �ضوناك مع توليه رئا�ضة احلكومة الريطانية، 

خلفاً لليز ترا�س.
ري�ضي  ت��واج��ه  رئي�ضية  حت��دي��ات  “ت�ضعة  ع��ن��وان��ه  ت��ق��ري��ر  ويف 
���ض��ون��اك، م���ن ب��ي��ن��ه��ا ���ض��ف��ر ان��ب��ع��اث��ات وال�����ض��رائ��ب وتكاليف 
تنتظر  ال��ت��ي  امل��ه��ّم��ة  الق�ضايا  ال�ضحيفة  عر�ضت  املعي�ضة”، 

احلكومة. 
ولفتت ال�ضحيفة اإىل اأن املناف�ضة الثانية هذا العام على قيادة 
حزب املحافظني مل ت�ضهد تقريباً اأي نقا�س �ضيا�ضي، بعد ثاثة 

ثاثة اأ�ضهر من املناف�ضة بني �ضوناك، وليز ترا�س.

للطاقة النظيفة للم�ضاعدة يف حتقيق هذا الهدف.
وعن بروتوكول اإيرلندا ال�ضمالية، يبدو اأن �ضوناك ملتزم به، 
يتعلق  ما  متزيق  على  القدرة  الريطانية  احلكومة  مينح  ما 
باأيرلندا يف اتفاق اخل��روج من الحت��اد الأوروب��ي دون تدقيق 

ُيذكر.
الأوروب����ي  م��ع الحت���اد  ال��ع��اق��ات  اأن  اإىل  ال��ك��ات��ب ي�ضري  لكن 
�ضهدت دفئاً يف عهد ترا�س الق�ضري، وهو ما قد ي�ضعى �ضوناك 

للحفاظ عليه.
وحول الهجرة، قال �ضوناك يف ال�ضيف اإنه �ضي�ضع حداً اأق�ضى 
لعدد الاجئني الذين �ضت�ضتقبلهم بريطانيا كل عام، و�ضيفعل 
“كل ما يتطلبه الأمر” لإجناح برنامج احلكومة لنقل طالبي 

اللجوء اإىل رواندا.

تلغراف: 9 حتديات تواجه ري�صي �صوناك

•• القد�س-اأ ف ب

يف م���دي���ن���ة راه�������ط ال����ب����دوي����ة يف 
على  ال��ام��ب��الة  ت�ضيطر  ال��ن��ق��ب، 
الت�ضريعية  اإزاء النتخابات  النا�س 
القادمة، فا مظاهر  الإ�ضرائيلية 
حلمات انتخابية يف وقت تخو�س 
رئي�ضية  ع���رب���ي���ة  ق����وائ����م  ث������اث 
يهّددها  م��ا  الكني�ضت،  ان��ت��خ��اب��ات 
الأدنى  احل���ّد  ن�ضبة  اج��ت��ي��از  ب��ع��دم 

الازمة لدخول الرملان.
يف  اإ�ضرائيل  يف  الت�ضويت  ويجري 
نوفمر  الثاين  ت�ضرين  من  الأول 
ثاث  خ��ال  انتخابات  خام�س  يف 
و�ضكلت  ال�����ض��ن��ة.  ون�����ض��ف  ���ض��ن��وات 
لل�ضام  ال��دمي��وق��راط��ي��ة  اجل��ب��ه��ة 
التي  للتغيري  والعربية  وامل�����ض��اواة 
قائمة  ال��ط��ي��ب��ي  اأح���م���د  ي��راأ���ض��ه��ا 
كما  ع���ودة.  اأمي���ن  برئا�ضة  واح���دة 
حزب  قائمتا  النتخابات  تخو�س 
برئا�ضة  ال��دمي��وق��راط��ي  التجمع 
والقائمة  ����ض���ح���ادة،  اأب������و  ����ض���ام���ي 
امل�����وح�����دة احل�����رك�����ة الإ����ض���ام���ي���ة 

برئا�ضة من�ضور عبا�س.
فايز  راه���ط  بلدية  رئي�س  وي��ق��ول 
احلركة  يف  القيادي  �ضهيبان،  اأب��و 
بر�س،  فران�س  لوكالة  الإ�ضامية، 
الأوىل  ال��ق�����ض��ي��ة  ل��ن��ا،  “بالن�ضبة 
ه��ي ك��ي��ف ن��خ��رج امل��واط��ن العربي 
النتخابات  �ضندوق  اىل  بيته  من 
ن�ضبة  ن��رف��ع  حتى  ب�ضوته  ل��ي��ديل 
ه����ذه ق�ضية  ال���ع���رب.  امل��ق��رع��ني 

�ضعبة ومع�ضلة كبرية جدا«.
ويعّر اأبو �ضهيبان عن خ�ضيته من 
“األ جتتاز اأكرث من قائمة عربية 

التي   ”3،25% ن�����ض��ب��ة  واح�����دة 
باأربعة  الكني�ضت  ل��دخ��ول  توؤهلها 

اأع�ضاء دفعة واحدة.
لليمني  �ضتكون  “عندها،  وي�ضيف 
ة  من�ضّ امل���ت���ط���رف  الإ����ض���رائ���ي���ل���ي 
ال�ضيا�ضية  اأجندته  لتنفيذ  وا�ضعة 

مب�ضادرة الأر�س وهدم البيوت«.
�ضغلت  الأخ������رية،  الن��ت��خ��اب��ات  يف 
الأح�����زاب ال��ع��رب��ي��ة ع�����ض��رة مقاعد 
ف��ق��ط م��ن اأ���ض��ل 120 م��ق��ع��دا يف 
القائمة  تفّككت  بعدما  ال��رمل��ان، 
ال���ت���ي كانت  امل�������ض���رك���ة  ال���ع���رب���ي���ة 
عام  يف  م��ق��ع��دا   15 ع��ل��ى  ح�ضلت 

2015 و�ضّمت اأربعة اأحزاب.
رئي�س  ع���ب���ا����س،  م���ن�������ض���ور  وك�������ان 
ال��ت��ي ت�ضغل يف  امل���وح���دة  ال��ق��ائ��م��ة 
مقاعد،  اأرب���ع���ة  احل����ايل  ال���رمل���ان 
ين�ضم  ع���رب���ي  ح�����زب  زع���ي���م  اأول 
اإ�ضرائيلية  ائتافية  حكومة  اىل 
اأ�ضا�ضي  حت��ال��ف  ن��ت��ي��ج��ة  ت�����ض��ّك��ل��ت 
بينيت،  ون��ف��ت��ايل  لبيد  ي��ائ��ري  ب��ني 
وكان هدفها اإ�ضقاط رئي�س الوزراء 

ال�ضابق بنيامني نتانياهو.
ت��ع��ت��ر م��دي��ن��ة راه�����ط م���ن اأك���ر 
النقب  �ضحراء  يف  ال��ب��دوي��ة  امل���دن 
يف جنوب اإ�ضرائيل، وي�ضكو �ضكانها 
التحتية  ال��ب��ن��ي��ة  يف  ال��ت��م��ي��ي��ز  م��ن 
املجتمع  م����ن  ج�������زًءا  وي�������ض���ّك���ل���ون 

العربي الأو�ضع.
ويقول ريا�س اأبو فريح، وهو اأحد 
�ضكان امل��دي��ن��ة، اإن���ه ل��ن ي�����ض��ارك يف 
انتخابات الكني�ضت، م�ضريا اىل اأن 

معترا اأن “امل�ضكلة مع احلكومات، 
الكني�ضت  اأع���������ض����اء  م����ع  ول���ي�������س 

العرب«.
وي�ضيف “مل يعد اأحد من العرب 

يرى اأي اأفق �ضيا�ضي له«.
بلوطني  روز  تقول  مينة حيفا،  يف 
اأديل  األ  “اأمتنى  ع���ام���ا(   70(
ب�ضوتي”، قبل اأن ت�ضتدرك “لكن، 
اإذا مل اأنتخب، �ضيذهب �ضوتي اىل 

نتانياهو«.
وي���ق���ول م��ط��ان�����س ����ض���ح���ادة، ثاين 
التجمع،  ح���زب  ق��ائ��م��ة  م��ر���ض��ح يف 
وه���و ج��ال�����س حت��ت ���ض��ج��رة زيتون 
كانت  ����ض���ه���ر،  “قبل  م���ط���ع���م،  يف 
الأجواء بني النا�س حمبطة ب�ضبب 
التناف�س بني قائمتني، الآن، هناك 
ثاث قوائم، اإ�ضافة اىل املقاطعني 

اأيديولوجيا«.
اأن  ال����راأي  ا�ضتطاعات  واأظ��ه��رت 
احل�ضم  ن�ضبة  يتجاوز  لن  التجمع 
�ضحادة  ل��ك��ن  ال��ك��ن��ي�����ض��ت.  ل��دخ��ول 
دائ���م���ا  “ال�ضتطاعات  ي����ق����ول 
بكل  “�ضنعمل  م�ضيفا  تظلمنا”، 
لتقّبل  ومهّياأ  جيد  اجلو  طاقاتنا. 

التجمع«.
على  ن��ح�����ض��ل  اأن  “يكفي  وي��ت��اب��ع 
اأرب����ع����ة م��ق��اع��د ح��ت��ى ن���وؤث���ر على 

املجال ال�ضيا�ضي. هذا دورنا«.
املوحدة  القائمة  ���ض��ح��ادة  وينتقد 
لدخولها  ع��ب��ا���س  من�ضور  ب��ق��ي��ادة 
الئ���ت���اف احل��ك��وم��ي م��ع��ت��ق��دة اأن 
فتبنّي  اأكر”.  �ضيكون  ت��اأث��ريه��ا 

لكن  مم�����ك�����ن«.  وق�������ت  اأق����������رب  يف 
امل�ضتقلني  اخل���راء  م��ن  جمموعة 
حقوق  جمل�س  ق��ب��ل  م��ن  املعينني 
املتحدة  ل����اأمم  ال��ت��اب��ع  الإن�������ض���ان 
اأن  ال���������ض����ه����ر م������ن  ح���������ذرت ه�������ذا 
املنظمات  على  ال�ضابقة  احلمات 
غري احلكومية والنا�ضطني خلقت 
ودع����ت  اخلوف”،  م����ن  “مناخا 
اآمنة  م�����ض��ارك��ة  ���ض��م��ان  اإىل  م�ضر 
وجمدية للمجتمع املدين يف كوب 
قدمتها  عري�ضة  دع���ت  ك��م��ا   .27
على  ت��رك��ز  حقوقية  منظمة   12
امل�ضرية  ال�ضلطات  امل�ضري  ال�ضاأن 

“وجود الأحزاب العربية فيها هو 
املزيفة،  ل��ل��دمي��وق��راط��ي��ة  جتميل 
مقاطعون”  ك��ث��ريي��ن  ���ض��ب��ان��ا  واأن 

مثله.
يف بلدة حورة، يقول رامي ابو �ضارب 
مدر�ضة،  اأ�ضتاذ  وه��و  ع��ام��ا(،   29(
“كنا دائما ن�ضّوت. لكنني وعائلتي 
املرة.  هذه  الت�ضويت  عن  �ضنمتنع 
التي  الوعود  اأي �ضيء من  ل نرى 

يعدوننا فيها قد حتّقق«.
وي��رى اأب��و ���ض��ارب اأن��ه “لو �ضّوتت 

 ،”2021 اأي���ار/م���اي���و  ب����اأح����داث 
العنيفة  امل��واج��ه��ات  اىل  اإ���ض��ارة  يف 
واليهود،  ال���ع���رب  امل��واط��ن��ني  ب���ني 
عن  ب���الغ���راب  ال��ع��رب  و”�ضعور 
الدولة، والو�ضع ال�ضيا�ضي، اإ�ضافة 
اإىل خ��ي��ب��ات الأم����ل ال�����ض��دي��دة من 

اأداء اأع�ضاء الكني�ضت العرب«.
اأن  الأط��ر���س  عا�س  املحّلل  وي��رى 
الت�ضويت  عن  “يعر�ضون  العرب 
�ضيا�ضات  الأم��ل من  ب�ضبب خيبات 
املتتالية”،  احلكومات الإ�ضرائيلية 

تغيري”،  لن يحدث  اأ�ضّوت،  اأو مل 
اجلرمية  ازدي��������اد  ع����ن  م��ت��ح��دث��ا 
و�ضوء  التعليم  ال�ضتثمار يف  وعدم 
وخ�ضو�ضا  الثانوية،  طاب  نتائج 
امل�ضتمر.  ال��ب��ي��وت  وه���دم  بالنقب، 

“الو�ضع من �ضيء اىل اأ�ضواأ«.
متار  ال�ضرائيلية  الباحثة  وتقول 
الإ�ضرائيلي  امل��ع��ه��د  م��ن  ه��ريم��ان 
فران�س  ل��وك��ال��ة  ل��ل��دمي��وق��راط��ي��ة 
العرب،  ي�����ض��ّوت  مل  “اإذا  ب���ر����س، 
يف  ونتانياهو  اليمني  ف��ر���س  ف���اإن 

مقعدا،   61 م��ن  ائ��ت��اف  ت�ضكيل 
�ضرتفع«.

يحدث  ق��د   ، امل��رة  “هذه  وت�ضيف 
الأح��������زاب  م����ن  اأي  ي��ح�����ض��ل  األ 
العربية على مقاعد يف الرملان اإذا 
الت�ضويت  يف  امل�ضاركة  ن�ضبة  كانت 
م��ن��خ��ف�����ض��ة ل��ل��غ��اي��ة. ���ض��ت��ك��ون لها 
العرب  الناخبون  اأقبل  اإذا  حظوظ 

بن�ضة 45%«.
“عدم  اىل  ال��ع��رب  ميل  اأن  وت���رى 
كبرية  عاقة  ل��ه  ال��ع��رب  امل�ضاركة 

م�ضريون اأن اأ�ضعار الفنادق حتركها 
الحتجاجات  واأن  ال�����ض��وق،  ق���وى 
ترحيب  مو�ضع  �ضتكون  ال�ضلمية 
خال القمة مع حتديد م�ضاحات 

خم�ض�ضة لها.
وقال املتحدث با�ضم رئا�ضة املوؤمتر 
اإنها تبذل ما يف و�ضعها ل�ضمان اأن 
ويف  “مرئية  امل�ضاحات  ه��ذه  تكون 
بجميع  وجمهزة  امل��وؤمت��ر،  حميط 
اخلدمات مبا يف ذلك مياه ال�ضرب 
اأن  واأ����ض���اف  مظللة”.  وم��ن��اط��ق 
م�ضرية  تنظيم  يف  ال��راغ��ب��ني  على 
املخت�ضة  ال�ضلطات  “مع  التن�ضيق 

•• القاهرة-رويرتز

ق��ال ن�ضطاء ب��ارزون اإن ق��رار عقد 
قمة املناخ )كوب27( ال�ضهر املقبل 
اإىل  بالإ�ضافة  �ضياحي  منتجع  يف 
القيود على الو�ضول اإىل املنطقة، 
املدين  املجتمع  م�ضاركة  من  يحد 

يف املوؤمتر.
�ضرم  �ضتعقد مبدينة  التي  والقمة 
ال�����ض��ي��خ امل�����ض��ري��ة يف ال���ف���رة من 
ت�ضرين  18 نوفمر  اإىل  ال�ضاد�س 
املناخ  م���وؤمت���رات  اأول  ه��ي  ال��ث��اين 
التي  امل���ت���ح���دة  ل�����اأمم  ال�����ض��ن��وي��ة 
كوفيد  قيود  تخفيف  بعد  �ضتعقد 
القمة  ال��ن�����ض��ط��اء  وي��ع��ت��ر   .19
فر�ضة مهمة لدق ناقو�س اخلطر 
على  وال�ضغط  امل��ن��اخ  تغري  ب�����ض��اأن 

احلكومات للتحرك.
ال��ت��ع��ب��ري عن  اإن  ي��ق��ول��ون  ل��ك��ن��ه��م 
امل�ضريات  خ����ال  م���ن  خم���اوف���ه���م 
والح����ت����ج����اج����ات ك���م���ا ف���ع���ل���وا يف 
ال�ضابقة  امل�ضيفة  املدن  اأو  البلدان 
م�ضر،  يف  اأ�ضعب  حت��دي��ا  �ضي�ضكل 
حمظورة  العامة  املظاهرات  حيث 
الن�ضطاء  ي���واج���ه  وح��ي��ث  ف��ع��ل��ي��ا، 
قانوين  ب�����ض��ك��ل  ل��ل��ع��م��ل  ���ض��ع��وب��ة 

على  النطاق  وا�ضعة  حملة  و���ض��ط 
كانت  ولطاملا  ال�ضيا�ضية.  املعار�ضة 
العتماد  ب���ط���اق���ات  ع��ل��ى  ال���ق���ي���ود 
من  خا�ضة  للنا�ضطني،  واحل�ضور 
ال���دول ال��ف��ق��رية، نقطة خ��اف يف 
ال�ضابقة  املتحدة  الأمم  اجتماعات 
ل��ل��م��ن��اخ. وت���ق���ول م�����ض��ر، ال���ت���ي ل 
غري  م��ن��ظ��م��ة  اإل  ل���دي���ه���ا  ي���وج���د 
حكومية واحدة فقط حا�ضلة على 
اجتماعات  دائ���م حل�����ض��ور  اع��ت��م��اد 
القمة ال�ضنوية، اإن اإ�ضراك املجتمع 
اأول��وي��ة، و�ضاعدت يف  امل��دين ميثل 
35 منظمة غري حكومية  اإ�ضافة 
اعتماد  ن��ظ��ام  خ��ال  م��ن  م�ضرية 
ي�ضري ملدة عام واحد و�ضالح فقط 

ملوؤمتر كوب 27.
املبادرة  مدير  بهجت،  ح�ضام  وقال 
ال�ضخ�ضية  ل��ل��ح��ق��وق  امل�������ض���ري���ة 
اإن  الن�ضطاء يف م�ضر،  اأب��رز  واأح��د 
اإي��ج��اب��ي��ة، لكنه  تلك ك��ان��ت خ��ط��وة 
اأ���ض��اف اأن اإج�����راءات الع��ت��م��اد مل 
يتم الإع��ان عنها علنا ومل متنح 
عادلة  ف��ر���ض��ة  امل��ن��ظ��م��ات  ب��ع�����س 

للتقدمي.
لذلك،  “نتيجة  ب��ه��ج��ت  واأو����ض���ح 
ل  املعتمدة  املنظمات  قائمة  ف���اإن 

م��ن��ظ��م��ة واح������دة حلقوق  ت�����ض��م��ل 
جماعات  م���ن  اأي�����ا  ول  الإن�������ض���ان 
امل�ضتقلة يف م�ضر،  الإن�ضان  حقوق 
ترابط  العاملني على  ذلك  مبا يف 
البيئية  والعدالة  الإن�ضان  حقوق 

والعدالة املناخية«.
م�ضر  رئا�ضة  با�ضم  متحدث  وق��ال 
م��ك��ت��وب على  امل���ن���اخ يف رد  مل���وؤمت���ر 
كانت  الخ��ت��ي��ار  عملية  اإن  اأ���ض��ئ��ل��ة 
على  وح���ازت  ال�ضفافية”  “كاملة 
موافقة الأمم املتحدة بعد الت�ضاور 
م���ع امل��ن��ظ��م��ات الإق��ل��ي��م��ي��ة وف���رق 

التفاو�س الوطنية.
تزكية  اأن  امل����ت����ح����دث  واأ�������ض������اف 
على  بناء  متت  امل�ضرية  املنظمات 
وتغري  البيئة  جم��ايل  يف  خرتها 
الأمم  با�ضم  متحدث  وق��ال  املناخ. 
امل��ت��ح��دة ل�����ض��وؤون ت��غ��ري امل��ن��اخ اإنه 
اآلف   10 ح���وايل  ت�ضجيل  ج���رى 
منظمة   2000 حل���وايل  اع��ت��م��اد 
م����راق����ب����ة م����ع����رف ب���ه���ا مل���وؤمت���ر 
كوب27، وهو ما ي�ضبه الو�ضع يف 

كوب26 يف جا�ضجو.
م������ن ب������ني امل�������خ�������اوف الأخ����������رى 
ل��ل��ن�����ض��ط��اء ال�������ض���ع���وب���ة ال���ت���ي قد 
يف  ال��ع��ادي��ون  امل��واط��ن��ون  يواجهها 

حيث  ال�ضيخ،  ���ض��رم  اإىل  ال��و���ض��ول 
اجلنوبي  ال��ط��رف  يف  امل��دي��ن��ة  تقع 
ويحدها  �ضيناء،  ج��زي��رة  �ضبه  م��ن 
ال���ب���ح���ر م����ن ج���ان���ب وج�������دار من 
الأ�ضاك واخلر�ضانة يف ال�ضحراء 

من اجلانب الآخر.
من  “�ضيكون  اأن���ه  بهجت  ويعتقد 
�ضخ�س  اأي  على  فعليا  امل�ضتحيل 
اأن  امل��وؤمت��ر  غ��ري معتمد حل�����ض��ور 
املدينة  اإىل  ال��و���ض��ول  م��ن  يتمكن 
اأن  م�ضيفا  املوؤمتر”،  خال فرة 
موؤمترا  يتوقعون  كانوا  الن�ضطاء 
“اأكرث هدوءا واأكرث تنظيما” هذا 

العام.
وق���د ت��راج��ع ب��ع�����س ال��ذي��ن كانوا 
ياأملون يف ح�ضور القمة من خارج 
التي  الفنادق  اأ�ضعار  ب�ضبب  م�ضر 
و���ض��ل��ت اإىل م��ئ��ات ال�������دولرات يف 

الليلة يف وقت �ضابق من العام.
ل��ك��ن ب��ع��د م��ط��ال��ب��ات م��ن املجتمع 
املدين، تفاو�ضت احلكومة امل�ضرية 
على  النجمتني  ذات  ال��ف��ن��ادق  م��ع 
اأق�ضى  ك��ح��د  دولرا   120 ���ض��ع��ر 
يف ال��ل��ي��ل��ة ال���واح���دة واأع��ل��ن��ت عن 
خ����ي����ارات لإق�����ام�����ات خم��ف�����ض��ة يف 

الأ�ضابيع الأخرية.

مبعوثة  ال��ع��م��راين،  اأمنية  وق��ال��ت 
رئ����ي���������س م�����وؤمت�����ر امل�����ن�����اخ )ك�����وب 
تلك  اإن  ل��روي��رز  لل�ضباب،   )27
اخليارات ت�ضمل غرفا تت�ضع لنحو 
ب�ضعر  ال�����ض��ب��اب  م���ن  ف����رد   400
40 دولرا يف  و   30 ب��ني  ي���راوح 
الليلة، وتهدف مل�ضاعدة اجلماعات 
الأفريقية يف التغلب على العقبات 
حتول  وال��ت��ي  واجهتها  طاملا  التي 

دون ح�ضورها موؤمترات املناخ.
وي���رى ع��م��ر امل�����اوي، ن��ا���ض��ط املناخ 
)حتالف  وع�ضو  اأفريقيا  �ضرق  يف 
كوب 27(، والذي �ضعى للح�ضول 
على تاأ�ضرية لل�ضفر اإىل القمة، اأن 
جاءت  املخف�ضة  الإق��ام��ة  ع��رو���س 

متاأخرة للغاية.
ه���ذه  ن�����واج�����ه  زل����ن����ا  “ما  وق��������ال 
باإمكانية  املتعلقة  الكبرية  امل�ضكلة 
الأفريقية”،  ���ض��ع��وب��ن��ا  ح�������ض���ور 
الرحات  تكاليف  اأن  اإىل  م�ضريا 
اجل��وي��ة وال��ف��ن��ادق وع����دم اليقني 
عوائق  ت�ضكل  ال��ت��اأ���ض��ريات  ب�����ض��اأن 
فر�س  اأن  واأ���ض��اف  امل�ضاركة.  اأم��ام 
من  يحد  اأن  ميكن  م�ضددة  رق��اب��ة 
التي  ال�ضعبة  “لاأ�ضئلة  التطرق 
م�ضوؤولون  واأك���د  ط��رح��ه��ا«.  يجب 

لأنها  �ضحيح،  غ��ري  ك��ان  “هذا  اأن 
املجتمع  يف  ال���ت���غ���ي���ري  ح�����اول�����ت 
العربي ولي�س التغيري يف ال�ضيا�ضة 

الإ�ضرائيلية«.
حملته  نتانياهو  يرّكز  املقابل،  يف 

النتخابية �ضد العرب.
ونقلت و�ضائل اإعام اإ�ضرائيلية اأن 
نتانياهو ن�ضر مقاطع فيديو باللغة 
التوا�ضل  م���واق���ع  ع��ل��ى  ال��ع��رب��ي��ة 
الج���ت���م���اع���ي واأن����ف����ق ك���ث���ريا من 
العربية  باللغة  لدعايات  الأم���وال 
يتهم فيها اأع�ضاء الكني�ضت العرب 

بالف�ضاد.
عايدة  ال��ك��ن��ي�����ض��ت  ع�����ض��و  وت��ت��ه��م 
بالقيام  الإ�ضرائيلي  اليمني  توما 
بحملة كبرية �ضد القوائم العربية 
“علينا  ال��ن��ا���س. وت��ق��ول  لإح��ب��اط 
العمل اأكرث لإقناع النا�س باخلروج 
اأ�ضعب،  ف��ال��و���ض��ع  وال��ت�����ض��وي��ت، 
لديهم  واأحبطوا...  تعبوا  والنا�س 

اإحباط تراكمي«.
قومية  اأق��ل��ي��ة  “العرب  وت�����ض��ي��ف 
اأم������ل يف  اأي  ل جت����د  م�����ض��ط��ه��دة 
ظل  يف  اأف�ضل  و�ضع  اإىل  النتقال 

الو�ضع ال�ضيا�ضي الإ�ضرائيلي«.
ح���ك���وم���ة  ت�����وج�����د  “ل  وت�����ت�����اب�����ع 
اإ���ض��رائ��ي��ل��ي��ة ت��ري��د ال��ت��غ��ي��ري، �ضواء 
)بيني  وغانت�س  لبيد  اأو  نتانياهو 
الإ�ضرائيلي(  الدفاع  وزير  غانت�س 
ال���ل���ذان مل ي���ج���راأان ع��ل��ى اإع���ان 
العن�ضرية  القوانني  اإلغاء  نيتهما 
اجلرمية  على  الق�ضاء  اأو  �ضدنا، 
املجتمع  يف  وم��ك��اف��ح��ت��ه��ا  امل��ن��ظ��م��ة 
العربي، اأو الإعان اأنهما �ضيبداأان 

العمل على اإنهاء الحتال«.

اإىل معاجلة القيود املفرو�ضة على 
“العمل  اإن  قائلة  امل��دين،  املجتمع 
امل��ن��اخ��ي ال��ف��ع��ال غ��ري مم��ك��ن دون 

توفر م�ضاحة مفتوحة«.
املديرة  اإي�������ض���وب،  ت�ضنيم  وذك�����رت 
املناخي  العمل  ل�ضبكة  التنفيذية 
 1500 اأك������رث م����ن  ت�����ض��م  ال���ت���ي 
اأنه ب�ضبب  منظمة جمتمع مدين، 
ق���ل���ة ع�����دد ال�������ض���ك���ان امل��ح��ل��ي��ني يف 
املنتجع ال�ضياحي، �ضيتم الحتفال 
للن�ضاط  ال��ع��امل��ي  ال���ي���وم  ب��ت��ق��ل��ي��د 
اأخ������رى حول  اأم����اك����ن  ال��ب��ي��ئ��ي يف 

العامل ولي�س يف �ضرم ال�ضيخ.

عرب اإ�صرائيل.. حمبطون ومنق�صمون يف مواجهة انتخابات الكني�صت

معوقات منها التكاليف واحل�ضول على بطاقات اعتماد 

ن�صطاء املناخ يخ�صون تقييد اأ�صواتهم يف قمة كوب27 

من رحم احلرب.. رحلة طالب م�صريني للنجاة من الدمار يف اأوكرانيا
•• عوا�شم-وكاالت

يف حماولة لن�ضيان معاناتهم مع الق�ضف وم�ضاهد املوت اأقام عدد 
اأوكرانيا حفل تخرجهم يف  العائدين من  امل�ضريني  الطاب  من 
القاهرة بح�ضور ذويهم واأحد اأع�ضاء جمل�س ال�ضيوخ، وفقا حلديث 

عبد احلكيم اإبراهيم، رئي�س احتاد طاب م�ضر باأوكرانيا.
احلرب  “ظروف  عربية”:  نيوز  “�ضكاي  ملوقع  اإب��راه��ي��م  وي��ق��ول 
بح�ضولهم  الحتفال  من  الطب  بكليات  الطاب  ع�ضرات  منعت 
على �ضهادات التخرج، توا�ضلنا عر الإنرنت للحديث عن الفكرة 
وحتم�س اإليها نحو 100 طالب، اأردنا �ضنع ذكرى طيبة مع الأهل 

بعد تعر�ضنا للعديد من ال�ضعوبات يف اأوكرانيا«.
كليات  خريجي  من  الطاب  ع�ضرات  تكرمي  الحتفالية  و�ضهدت 
تذكارية  دروع  وت�ضليمهم  الأوكرانية  اجلامعات  من  بعدد  الطب 
بح�ضور حممود القط، اأمني �ضر جلنة الثقافة وال�ضياحة والآثار 
اإىل  �ضكر  كلمة  وج��ه  ال��ذي  امل�����ض��ري،  ال�ضيوخ  مبجل�س  والإع����ام 
و�ضائل  ك��اف��ة  لتوفري  ال��ه��ج��رة  وزارة  ِق��ب��ل  م��ن  امل��ب��ذول��ة  اجل��ه��ود 

التاأمني والأمان لهوؤلء الطاب حتى عودتهم اإىل بادهم.
كانت احلياة هادئة مطلع العام اجلاري يف مدينة خاركيف حيث 
يف  عقب  على  راأ�ضا  الأم��ور  تنقلب  اأن  قبل  امل�ضري  ال�ضاب  يعي�س 
24 فراير بح�ضب ت�ضريحاته ملوقع “�ضكاي نيوز عربية” حيث 
الدبابات  وانت�ضار  الق�ضف  اأ���ض��وات  دوي  على  مفزوعا  ا�ضتيقظ 

الرو�ضية يف ال�ضوارع و�ضط �ضدمة من ت�ضارع وترية الأحداث.
“توقفت احلياة يف  وي�ضيف اإبراهيم ملوقع “�ضكاي نيوز عربية”: 
خاركيف، رائحة املوت يف كل مكان، بقيت يف منزيل لأيام طويلة، 
كما  لل�ضرب  قابلة  غري  وه��ي  العادية  املياه  ل�ضتخدام  ا�ضطررت 
واجهت �ضعوبة يف النوم و�ضعور بالعزلة لكن قاومت تلك احلالة 
ب��ال��ت��وا���ض��ل م��ع زم��ائ��ي ال��ط��اب وال�����ض��ع��ي لإي���ج���اد خم���رج من 

الأزمة«.
العديد  “�ضاركت يف  باأوكرانيا:  رئي�س احتاد طاب م�ضر  ويتابع 
من اللقاءات الإلكرونية مع الدكتورة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة 
و�ضوؤون امل�ضريني باخلارج حينذاك واجلالية امل�ضرية يف اأوكرانيا 
من  للطاب  الآم���ن  اخل���روج  خطة  و�ضعنا  ال�ضفارة،  ع��ن  ف�ضا 

خاركيف، وكانت احلدود املجرية هي الختيار الأن�ضب«.
املتبقية  الفرة  ل�ضتكمال  اأوكرانيا  داخل  املكوث  اإبراهيم  واختار 
من الدرا�ضة مو�ضحا ملوقع “�ضكاي نيوز عربية” قلقه من ال�ضفر 
قبل ا�ضتام �ضهادة التخرج من جامعة كرازن الوطنية ثم العدول 
الفور  بال�ضواريخ، على  بيته خال هجوم  اهتزاز  بعد  ق��راره  عن 
نحو  �ضريعا  لينطلق  كبرية  حقيبة  يف  ومتعلقاته   ماب�ضه  جمع 

مدينة لفيف ومنها اإىل احلدود املجرية رفقة اأحد اأ�ضدقائه.
“كان  عربية”:  نيوز  “�ضكاي  ملوقع  امل�ضري  الطبيب  وي�ضر�ضل 
اأقدامنا دون  ل�ضاعات طويلة على  للغاية، وقفنا  القطار مزدحما 
راحة، زحف الإرهاق على ج�ضدي وظهر جليا على وجهي فقامت 

بيني  وزع��ت��ه��ا  ال�ضوكولتة  م��ن  قطعة  مبنحي  ال�����ض��ي��دات  اإح���دى 
لزاما  �ضار  املن�ضودة  للمحطة  الو�ضول  وبعد  ال�ضغري،  وطفلها 
اإىل احلدود  للو�ضول  داخل غابة مظلمة  �ضاعات   6 ال�ضري  علينا 

املجرية«.
اإبراهيم و�ضديقه دعم كامل من ال�ضفارة امل�ضرية يف املجر  تلقى 
وفقا حلديثه ملوقع “�ضكاي نيوز عربية” من خال توفري مكان 
لاإقامة وطائرة العودة اإىل القاهرة لي�ضتقبل يف الوقت نف�ضه خر 
حزين بتعر�س بيته يف خاركيف للهدم يف ق�ضف جديد باملنطقة، 
يقول عن ذلك: “حمدت اهلل على اإنقاذ حياتي من موت حُمقق«.

جتربة مماثلة خا�ضها حممود عطية، اأحد امل�ضاركني يف احتفالية 
التخرج، حيث ق�ضى اأوقاتا ع�ضيبة يف مدينة اإيفانو فرانكيف�ضك 
بداية من  “�ضكاي نيوز عربية”  اأوكرانيا، كما يوؤكد ملوقع  غربي 
مفاجاأة احلرب القا�ضية التي مل يتوقعها رغم املناو�ضات ال�ضابقة 
ثم تدمري املن�ضاآت احليوية يف املنطقة وحالة النفات الأمني يف 

ال�ضوارع.
نق�س  م��ن  “عانينا  عربية”:  نيوز  “�ضكاي  ملوقع  عطية  وي��ذك��ر 
اإيفانو فرانكيف�ضك  واإغاقها، حتولت  املحات  بعد نهب  الطعام 
املخ�ض�ضة حلمايتنا  املخابئ  اإىل  اأ�ضباح، جلاأنا جميعا  اإىل مدينة 
خال احلرب، توقفت البنوك عن العمل ومل نتمكن من احل�ضول 
منت�ضرة يف  ال��دم��ار  واآث����ار  �ضبابية  ال��روؤي��ة  ك��ان��ت  اأم��وال��ن��ا،  على 

الأرجاء«.
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ي��وم��اً من   49 ال��ث��اث��اء بعد  ت��را���س داون��ي��ن��غ �ضريت   غ���ادرت ليز 
رئي�ضاً  ت�ضّلمها ال�ضلطة، وقبل تعيني خليفتها ري�ضي �ضوناك ر�ضمياً 

للحكومة من قبل امللك ت�ضارلز الثالث.
اأعربت ليز ترا�س  اإقامة رئي�س احلكومة،  ولدى خروجها من مقر 

عن متنياتها ب�”كل النجاح املمكن” خلليفتها “ل�ضالح بلدنا«.
لعتماد  ن���داًء  ع��ام��اً،   47 العمر  م��ن  تبلغ  التي  املحاِفظة  واأطلقت 
اأي وقت م�ضى  اأك��رث من  “مقتنعة  اإنها  ال�ضلطة. وقالت  اجل��راأة يف 

باأننا يجب اأن نتحّلى باجلراأة ملواجهة التحّديات«.
اإليزابيث  امللكة  جنازة  معّددًة  امل�ضحونة،  حكمها  فرة  وا�ضتعر�ضت 
الأُ�ضر  دع��م  اإىل  بالإ�ضافة  العر�س،  الثالث  ت�ضارلز  وت��ويّل  الثانية 
ال�ضيارة  اإىل  �ضعدت  ذل��ك،  بعد  الطاقة.  فواتري  ارتفاع  مواجهة  يف 
متوّجهة اإىل ق�ضر باكنغهام لتقّدم ا�ضتقالتها للملك ت�ضارلز الثالث، 
احلكومة.  بت�ضكيل  ذل��ك  بعد  ر�ضمياً  �ضوناك  ري�ضي  �ضيكّلف  ال��ذي 
ومن املتوّقع اأن يحافظ جريميي هانت على من�ضب وزير املالية يف 
احلكومة اجلديدة. وبذلك، يدخل �ضوناك البالغ 42 عاماً التاريخ 
بريطاين  زعيم  اأول  اأنه  كما  الريطانية.  للحكومة  رئي�س  كاأ�ضغر 
اأخرياً،  �ضابقة.  بريطانية  م�ضتعمرة  م��ن  والأول  هندي  اأ���ض��ل  م��ن 
خطاباً  �ضيلقي  حيث  �ضريت،  داونينغ  اإىل  �ضوناك  ري�ضي  �ضيتوّجه 

حواىل ال�ضاعة 11،35 �ضباحاً )10،35 بتوقيت غرينت�س(.
    

وه��و هندو�ضي مم��ار���س من  ���ض��ون��اك،  ري�ضي  بتعيني  الهنود  ف��رح     
للعاقات  حا�ضمة  حلظة  يف  بريطانيا،  ل��وزراء  رئي�ضا  هندي،  اأ�ضل 
ال�ضابق  امل�ضريف  اأ�ضبح  ال�ضابقة.  ال�ضتعمارية  وال��ق��وة  الهند  ب��ني 
حكومة  رئي�س  اأ�ضغر  عاما،   42 البالغ  �ضوناك  ري�ضي  امل��ال  ووزي��ر 
يف التاريخ املعا�ضر للمملكة املتحدة، بعد ارتقاء �ضريع يف ال�ضيا�ضة. 
وه��و اأي�����ض��ا اأول زع��ي��م ب��ري��ط��اين م��ن اأ���ض��ل ه��ن��دي وم��ن م�ضتعمرة 
بريطانية �ضابقة. وقال كري�ضنا كومار، وهو موظف هندي يف قطاع 
تكنولوجيا املعلومات لوكالة فران�س بر�س يف العا�ضمة نيودلهي “اأنا 
�ضعيد جدا«. واأ�ضاف “بريطانيا حكمت الهند لأكرث من 300 عام، 
والآن �ضيحكم اململكة املتحدة �ضخ�س من اأ�ضل هندي«. يحمل ري�ضي 
على  �ضاوثهامبتون  يف   1980 اأي��ار/م��اي��و   12 يف  امل��ول��ود  �ضوناك 
ال�ضاحل اجلنوبي لإنكلرا اأ�ضوله الهندية من اأج��داده. اأما والداه 
الهند، فكانا جزءا  �ضمال  البنجاب يف  وهما متحّدران من عائلة يف 
من املغربني الهنود يف �ضرق اإفريقيا. تزوج �ضوناك �ضيدة الأعمال 
“اإنفو�ضي�س”  امل�ضارك ل�ضركة  املوؤ�ض�س  ابنة  اأك�ضاتا مورتي،  الهندية 

الهندية العماقة لتكنولوجيا املعلومات.

تلقى الرئي�س الأمريكي جو بايدن جرعة معززة اإ�ضافية من اللقاح 
امل�ضاد لكوفيد-19، ما ي�ضكل فر�ضة له لدعوة الأمريكيني للتمثل 

به مع اقراب ف�ضل ال�ضتاء.
والذي  ع��اًم��ا،   79 العمر  من  البالغ  الدميوقراطي  الرئي�س  وك��ان 
اأُ�ضيب بكوفيد-19 قبل ثاثة اأ�ضهر، قد تلقى جرعة معززة ثانية 

من لقاح كوفيد-19 يف نهاية اآذار مار�س.
وت�ضتهدف هذه اجلرعة الإ�ضافية، التي �ضيتلقاها يف البيت الأبي�س 

اأمام �ضحافيني، متحورتني فرعيتني من الفريو�س.
اأن بايدن �ضيعلن عن مبادرات هادفة اإىل حّث  ولفت م�ضوؤولون اإىل 
ل��ق��اح كوفيد-19 قبل  م��ن  م��ع��ززة  ج��رع��ة  تلقي  الأم��ريك��ي��ني على 

مو�ضم الأعياد الذي يكرث فيه ال�ضفر واللقاءات العائلية.
حال  يف  الأم��ريك��ي��ني،  ملعظم  “ميكن  بيان  يف  الأبي�س  البيت  وق��ال 
هذا  احلياة  من  ال�ضتفادة  املعززة،  كوفيد-19  لقاح  جرعة  تلقيهم 
اخلريف وهذا ال�ضتاء براحة البال، مع العلم اأنهم حمميون من هذا 

املر�س اخلطري«.
حتى الآن، تلقى 20 مليون اأمريكي فقط هذه اجلرعة املعززة، مبن 

فيهم اأربعة مايني م�ضّن.

عوا�شم

لندن

نيودلهي

وا�شنطن

اإيران تعلن عن اعتقاالت جديدة 
يف ق�صية اجلوا�صي�س الفرن�صيني 

•• دبي-رويرتز

قال املتحدث با�ضم ال�ضلطة الق�ضائية يف اإيران اأم�س الثاثاء اإن ال�ضلطات 
اأن  اإىل  م�ضريا  الفرن�ضيني”،  اجلوا�ضي�س  “ق�ضية  يف  اآخ��ري��ن  اعتقلت 
بالأمن  الإ���ض��رار  بهدف  والتواطوؤ”  “بالتاآمر  متهمون  اجل��دد  املعتقلني 
واحتجاز  الإيرانية  الديكتاتورية”  “املمار�ضات  فرن�ضا  وانتقدت  القومي. 
اثنني من مواطنيها رهينتني يف وقت �ضابق من هذا ال�ضهر بعد بث مقطع 
احتجازهما  فرن�ضا  واأدان���ت  بالتج�ض�س.  يعرفان  اأنهما  فيه  ب��دا  م�ضور 
م�ضعود  الق�ضائي  املتحدث  يذكر  ومل  عنهما.  الفوري  ب��الإف��راج  وطالبت 
التي  اأ�ضبوعي، عدد العتقالت اجلديدة  �ضتاي�ضي، خال موؤمتر �ضحفي 
عن  يك�ضف  اأو  الفرن�ضيني”،  اجلوا�ضي�س  “ق�ضية  �ضماه  ما  اإط��ار  يف  متت 
جن�ضياتهم اأو اأي تفا�ضيل اأخرى. وقال “يف هذه الق�ضية، مت القب�س على 
اآخرين، كما اأن �ضل�ضلة املعلومات على و�ضك الكتمال، و�ضيتم الإعان عنها 
مبجرد النتهاء منها”، م�ضيفا اأن التحقيق يجري بوترية �ضريعة. وقالت 
اأوروبيني  على  القب�س  األقت  اإنها  اأي��ار  مايو  يف  الإيرانية  املخابرات  وزارة 
بتهمة التحري�س على “زعزعة الأمن” يف اإيران، قبل اأن ت�ضهد احتجاجات 
ال�ضهر  لها  الأخ���اق  �ضرطة  احتجاز  اأث��ر  على  اأميني  مه�ضا  وف��اة  اأثارتها 
املا�ضي. وكثريا ما تن�ضر و�ضائل الإعام احلكومية الإيرانية ما تقول اإنها 
اعرافات للم�ضتبه بهم يف ق�ضايا م�ضحونة �ضيا�ضيا. ويف الت�ضجيل امل�ضور 
كولر  �ضي�ضيل  الفرن�ضية  قالت  ال�ضهر،  ه��ذا  �ضابق  وق��ت  يف  بثه  مت  ال��ذي 
بالنظام  والإطاحة  للثورة  الو�ضع  “لتهيئة  اإي��ران  اإىل  و�ضريكها جاءا  اإنها 
الإ�ضامي احلاكم«. واأثار الت�ضجيل امل�ضور غ�ضبا يف باري�س، وقالت وزارة 
اإىل جانب  اإي��ران  املواطنني الثنني حمتجزان يف  اإن  اخلارجية لأول مرة 
وقالت اإن العرافات املن�ضوبة لهما انتزعت  اثنني اآخرين “رهائن دولة”. 

بالإكراه ول اأ�ضا�س لها ول يوجد ما يرر العتقال التع�ضفي.

  للمرة الرابعة على التوايل ف�ضل النواب يف انتخاب رئي�س  

فراغ �صيا�صي وتعقيدات تنتظر لبنان بعد انتهاء والية عون

العفو الدولية حت�س على التحقيق بجرائم حرب يف غزة 

ماكرون طلب من البابا فرن�صي�س االت�صال ببوتني 
واأ�ضاف “نحن بحاجة اإىل اأن جتل�س الوليات املتحدة حول الطاولة 

من اأجل تعزيز عملية ال�ضام يف اأوكرانيا«.
متابًعا  واعتر اأن “جو بايدن لديه عاقة ثقة حقيقية مع البابا”، 
الأمريكية يف  امل�ضاركة  اإع��ادة  اأج��ل  التاأثري عليه من  للبابا  “ميكن 

هايتي واأوكرانيا«.
الثالثة  للمرة  الفرن�ضي الثنني  الرئي�س  البابا فرن�ضي�س  وا�ضتقبل 
اأ�ضا�ضي على  ب�ضكل  اللقاء  ورّكز  لفرن�ضا.  رئي�ًضا  اأ�ضبح ماكرون  مذ 

الو�ضع يف اأوكرانيا.
وعن  الأديان”  “حوار  ���ض��رورة  ع��ن  الفرن�ضي  ال��رئ��ي�����س  وحت���دث 
مع  متا�ضيا  الكاثوليكية  الكني�ضة  توؤديه  اأن  ميكن  ال��ذي  “الدور” 

خطابه حول ال�ضام الأحد.

يف اأوكرانيا  “ال�ضام ممكن”  اأن  واعتر ماكرون يف خطابه الأحد 
حني “يقرره الأوكرانيون«.

ان��دلع��ه يف  منذ  اأوك��ران��ي��ا  يف  بالنزاع  التنديد  عن  البابا  يكّف  ومل 
ال��وق��ت نف�ضه الإب��ق��اء على حوار  ���ض��ب��اط/ف��راي��ر، حم��اول يف   24
دبلوما�ضي مع مو�ضكو والكني�ضة الرثوذك�ضية الرو�ضية التي متيل 

كثرًيا اىل مواقف الكرملني.
وت�ضهد هايتي اأزمة متعددة الأبعاد، على امل�ضتوى الأمني والجتماعي 

القت�ضادي وال�ضيا�ضي والن�ضاين وال�ضحي.
ووافق جمل�س الأمن الدويل بالإجماع اجلمعة على نظام عقوبات 
ذلك  يف  مب��ا  هايتي،  يف  ال�ضكان  ت��ره��ب  ال��ت��ي  الع�ضابات  ي�ضتهدف 

جتميد اأ�ضول زعيم ع�ضابة قوية.

•• باري�س-اأ ف ب

فرن�ضي�س  البابا  م��ن  م��اك��رون  امي��ان��وي��ل  الفرن�ضي  الرئي�س  طلب 
وبالبطريرك  ب��وت��ني  ف���ادمي���ري  ال��رو���ض��ي  ب��ال��رئ��ي�����س  ي��ت�����ض��ل  اأن 
من  بايدن  جو  الأمريكي  وبالرئي�س  كرييل  الرو�ضي  الأرثوذك�ضي 
اأوردت �ضحيفة  اأوكرانيا، وفق ما  يف  ال�ضام”  “تعزيز عملية  اأجل 

فرن�ضية الثاثاء.
يف  الأ�ضبوعية   Le Point ب���وان«  “لو  ل�ضحيفة  م��اك��رون  وق��ال 
مقابلة اأعقبت لقاء الرئي�س الفرن�ضي بالبابا يف الفاتيكان “�ضجعت 
البابا فرن�ضي�س على الت�ضال بفادميري بوتني وببطريرك مو�ضكو 

ا«. كرييل، وبجو بايدن اأي�ضً

•• بريوت-اأ ف ب

مع قرب انتهاء ولية الرئي�س مي�ضال 
عون، ي�ضتعد لبنان للدخول يف مرحلة 
م���ن ال���ف���راغ ال�����ض��ي��ا���ض��ي، ج����راء عدم 
وجود مر�ضح قادر حتى اللحظة على 
ح�ضد الأكرثية املطلوبة يف الرملان، 
اأزمات الباد و�ضط  ما يهّدد بتعميق 

انهيار اقت�ضادي مت�ضارع.
اأّن  وم���ع���ار����ض���ون  وي������رى حم���ل���ل���ون 
بعدم  رئي�ضي  ب�ضكل  مرتبط  ال��ف��راغ 
ال�ضيا�ضي  ال��اع��ب  اهلل،  ح��زب  ق��ب��ول 
اقراع  بعملية  الأق���وى،  والع�ضكري 
تو�ضل مر�ضحا من خارج دائرة تاأثريه 
اىل الرئا�ضة، و�ضعيه اإىل التو�ضل اإىل 
ت�����ض��وي��ة، ع��ل��ى غ����رار م���ا ح�����ض��ل عند 
ان��ت��خ��اب ع���ون رئ��ي�����ض��اً ب��ع��د اأك���رث من 

عامني من ال�ضغور الرئا�ضي.
ال�ضرق  ب���رن���ام���ج  م����دي����رة  وت����ق����ول 
الأو���ض��ط و���ض��م��ال اإف��ري��ق��ي��ا يف مركز 
لينا  ل��اأب��ح��اث  هاو�س”  “ت�ضاثام 
بر�س،  ف��ران�����س  ل��وك��ال��ة  اخل��ط��ي��ب، 
بعد  ت��رج��ي��ح��اً  الأك����رث  “ال�ضيناريو 
انتهاء ولية عون هو الفراغ الرئا�ضي 

املطّول اإىل اأن تتفق الأحزاب ال�ضيا�ضية الرئي�ضية على 
النواب  ف�ضل  ال��ت��وايل،  على  ال��راب��ع��ة  للمرة  م��ر���ض��ح«. 
انعقاد  ن�ضاب  ت��وّف��ر  رغ��م  رئي�س،  انتخاب  يف  الإث��ن��ني 
بح�ضور  الأوىل،  ال���دورة  يف  الثلثني  باأكرثية  اجلل�ضة 
اأن ين�ضحب عدد كبري  نواب حزب اهلل وحلفائهم، قبل 
اأطاح  منهم قبل بدء الدورة الثانية من الت�ضويت، ما 

بالن�ضاب.
اإىل  الت�ضويت  م��ن  الأوىل  ال���دورة  يف  امل��ر���ّض��ح  ويحتاج 
جرت  ح��ال  ويف  للفوز.  �ضوتاً   86 اأي  الثلثني  غالبية 

دورة ثانية، ت�ضبح الغالبية املطلوبة 65 �ضوتاً.
 ،2016 غ��رار ما حدث عام  “على  وت�ضيف اخلطيب 

�ضي�ضّر حزب اهلل على فر�س مر�ضح«.
وغالباً ما ي�ضتغرق انتخاب رئي�س اأ�ضهراً يف لبنان، البلد 
القوى  واملحا�ض�ضة بني  الت�ضويات  القائم على منطق 
عون  انتخب   ،2016 العام  يف  والطائفية.  ال�ضيا�ضية 

•• القد�س-اأ ف ب

امل��ح��ك��م��ة اجلنائية  ال���دول���ي���ة  ال��ع��ف��و  دع����ت م��ن��ظ��م��ة 
الدولية اىل اإج��راء حتقيق يف جرائم حرب حمتملة 
وم�ضلحني  اإ�ضرائيلية  ق��وات  يد  على  غزة  ارتكبت يف 
يف  الدامي  نزاعهما  خال  ال�ضواء  على  فل�ضطينيني 

�ضهر اآب اأغ�ضط�س املا�ضي.
وقالت املنظمة احلقوقية يف تقرير جديد اأ�ضدرته اإن 
31 مدنيا كانوا من بني 49 فل�ضطينيا قتلوا خال 
املحا�ضر  القطاع  اأي��ام يف  ا�ضتمر ثاثة  ال��ذي  النزاع 

من قبل ا�ضرائيل.
لها  م��ق��را  ل��ن��دن  م��ن  تتخذ  ال��ت��ي  املنظمة  وط��ال��ب��ت 
عاجل  ب�ضكل  “التحقيق  الدولية  اجلنائية  املحكمة 
الهجوم  خال  ارُتكبت  حمتملة  حرب  جرائم  اأي  يف 

الإ�ضرائيلي يف اآب اأغ�ضط�س 2022«.
اأدلة  الدولية بجمع  العفو  “قامت منظمة  واأ�ضافت 
جديدة على هجمات غري قانونية وحتليلها، مبا يف 
ذلك جرائم حرب حمتملة ارتكبتها قوات اإ�ضرائيلية 

وجماعات م�ضلحة فل�ضطينية على حد �ضواء«.
��ل ال��ت��ق��ري��ر غ����ارة ا���ض��ت��ه��دف��ت خم��ي��م جباليا  وف�����ضّ
�ضبعة  مقتل  ع��ن  واأ���ض��ف��رت  غ��زة  �ضمال  يف  لاجئني 

مدنيني.

اهلل، واإن كان احلزب مل يعلن دعمه علنا له. لكنه لي�س 
بال�ضرورة مر�ضحه الأوحد. وفرجنية �ضديق �ضخ�ضي 
ا�ضمه  ُيطرح  ما  الأ�ضد. وغالباً  ب�ضار  ال�ضوري  للرئي�س 

كمر�ضح عند كل ا�ضتحقاق رئا�ضي.
ال�ضراكي  واحل���زب  وال��ق��وات  الكتائب  ح��زب��ا  وي��وؤي��د 
ب���زع���ام���ة ال���زع���ي���م ال�������درزي ول���ي���د ج��ن��ب��اط وبع�س 
امل�ضتقلني املر�ّضح مي�ضال معّو�س الذي نال 39 �ضوتاً 

يف اآخر جل�ضة انتخاب.
ذات  زغرتا  منطقة  من  املتحدران  وفرجنية  ومعو�س 
الغالبية امل�ضيحية املارونية يف �ضمال لبنان على طريف 
نقي�س. فالأول مقّرب من وا�ضنطن وُيعّد من معار�ضي 
ح���زب اهلل وامل��ط��ال��ب��ني ب��ن��زع ���ض��اح��ه. ل��ك��ن ح���زب اهلل 

.» يعتره مر�ّضح “حتدٍّ
“تعطيًا  يتبع  الآخر”  “الفريق  اأن  حنك�س  وراأى 
حتت  رمب��ا  اآخ��ري��ن،  اأف��رق��اء  بقبول  �ضينتهي  ممنهجاً 

ال�ضغط، باإي�ضال مر�ضحه” اىل الرئا�ضة.

رئي�ضاً بعد 46 جل�ضة انتخاب خال اأكرث من عامني.
وغّرد رئي�س حزب القّوات اللبنانّية �ضمري جعجع، اأحد 
“توير”  ع��ل��ى  ع��ل��ى ح�ضابه  اهلل،  ح���زب  خ�����ض��وم  اأب����رز 
جران  يراأ�ضه  ال��ذي  احل��ر  الوطني  التيار  اإن  الثنني 
“يحاولن  ع����ون، وح����زب اهلل  ب��ا���ض��ي��ل، ���ض��ه��ر م��ي�����ض��ال 

تعطيل ملف انتخاب الرئي�س كونه ل ينا�ضبهم«.
هذا  تعطيل  يريدون  كبار  جمرمون  “هوؤلء  واأ���ض��اف 
ب�اأي رئي�س، وهذا لن  النا�س ويقبلوا  امللف حتى يتعب 

يح�ضل«.
املعار�س  اللبنانية  ال��ك��ت��ائ��ب  ح���زب  ع��ن  ال��ن��ائ��ب  وق���ال 
اأن  “لي�س مقبوًل  بر�س  لوكالة فران�س  اليا�س حنك�س 
يّتبع طباخو ال�ضلطة املقاربة ذاتها”، يف اإ�ضارة اىل حزب 
اهلل وحلفائه، اأي “الذهاب اىل فراغ لي�ضبح اأمراً واقعاً 

ويح�ضل بعدها توافق بالإكراه” على مر�ّضحهم.
ال�ضابق  والنائب  الوزير  اىل  وا�ضع  نطاق  على  وُينظر 
�ضليمان فرجنية، على اأنه املر�ضح الأمثل بالن�ضبة حلزب 

وتدعم ال�ضلطة الفل�ضطينية التحقيق، لكن اإ�ضرائيل 
وليتها  وترف�س  اجلنائية  املحكمة  يف  ع�ضوا  لي�ضت 

الق�ضائية يف املناطق الفل�ضطينية.
وقبل اأعمال العنف يف اآب/اأغ�ضط�س �ضهدت غزة منذ 

وقالت منظمة العفو اإن الق�ضف “�ضببه على الأرجح 
عن  م�ضلحة  فل�ضطينية  ج��م��اع��ات  اأطلقته  ���ض��اروخ 

طريق اخلطاأ«.
اأغ�ضط�س  اآب  ال��ق��ت��ال يف غ��زة اخل��ام�����س م��ن  وان��دل��ع 
حلركة  م��واق��ع  اإ�ضرائيلية  غ���ارات  ا�ضتهدفت  عندما 
ا�ضتباقية  �ضربات  باأنها  بررتها  الإ���ض��ام��ي  اجل��ه��اد 

لتفادي �ضن هجمات.
واب�����ل من  ب����اإط����اق  ال��ف��ل�����ض��ط��ي��ن��ي��ة  امل��ن��ظ��م��ة  وردت 
ال�������ض���واري���خ مل ي�����ض��ف��ر ع����ن وق������وع اإ�����ض����اب����ات بني 

الإ�ضرائيليني.
اأن  اىل  اأي�ضا  الدولية  العفو  منظمة  بحث  وتو�ضل 
ه��ج��وم��ا ُق��ت��ل ف��ي��ه خ��م�����ض��ة اأط���ف���ال يف م��ق��رة “من 
موجه  اإ�ضرائيلي  ب�ضاروخ  ��ذ  ُن��ِفّ قد  يكون  اأن  املرجح 

اأطلقته طائرة م�ضرّية«.
ويف حادثة ثالثة تعتر منظمة العفو اأنها قد ترقى 
اإ�ضرائيلية  دبابة  اأطلقت  اأن تكون جرمية حرب،  اإىل 
النار على منزل يف منطقة خان يون�س اجلنوبية ما 

اأ�ضفر عن مقتل مدين.
وفتحت املحكمة اجلنائية الدولية حتقيقا يف النزاع 
الإ�ضرائيلي الفل�ضطيني من املتوقع اأن يركز يف جزء 
نزاع  ارتكبت خ��ال  منه على جرائم ح��رب حمتملة 

عام 2014 يف غزة.

ال���و����ض���ول اىل  ي��ج��ب  “ل  واأ�����ض����اف 
31 ت�ضرين الأول/اأك��ت��وب��ر من دون 
ذلك،  ت��ع��ّذر  واإذا  رئي�س”.  ان��ت��خ��اب 
ي��ت��ع��ني ع��ل��ى رئ��ي�����س جم��ل�����س النواب 
نبيه بري اأن “يبقي املجل�س مفتوحاً 
ع����دم مغادرة  ال���ن���واب  م���ن  وي��ط��ل��ب 

القاعة حتى انتخاب رئي�س«.
امل���ه���ل  اح�����������رام  ع�������دم  اأّن  ورغ���������م 
اأن  اإل  ل��ب��ن��ان،  يف  �ضائع  ال��د���ض��ت��وري��ة 
انهيار  ياأتي يف ظل  املرة  الفراغ هذه 
اقت�ضادي مت�ضارع ومع وجود حكومة 
اتخاذ  ع��ن  ع��اج��زة  اأع��م��ال  ت�ضريف 
احل�ضول  ل�ضمان  �ضرورية  ق���رارات 
حمدودة،  واإن  دولية  م�ضاعدات  على 
ثاث  وب��ع��د  ب��ق��وة،  ل��ب��ن��ان  يحتاجها 
�����ض����ن����وات ع���ل���ى اح����ت����اج����اج����ات غري 
الطبقة  ب��رح��ي��ل  ط��ال��ب��ت  م�����ض��ب��وق��ة 

ال�ضيا�ضية كاملة.
ث���اث �ضنوات  ل��ب��ن��ان م��ن��ذ  وي�����ض��ه��د 
البنك  ���ض��ّن��ف��ه  اق��ت�����ض��ادي��اً  ان���ه���ي���اراً 
الدويل من بني الأ�ضواأ يف العامل منذ 
املحلية  العملة  م��ع��ه  خ�����ض��رت  ع��ق��ود، 
وبات  قيمتها  من  املئة  يف   95 قرابة 
م��ع��ه اأك����رث م��ن ث��م��ان��ني يف امل��ئ��ة من 

ال�ضكان حتت خط الفقر.
حكومة  ت�ضكيل  دون  ال�ضيا�ضية  النق�ضامات  وحت���ول 
منذ النتخابات الرملانية يف اأيار/مايو، بينما ي�ضغط 
املجتمع الدويل لنتخاب رئي�س لتجّنب تعميق الأزمة.

عن  الك�ضف  رف�����س  غ��رب��ي  دبلوما�ضي  م�ضدر  وي��ق��ول 
هويته لفران�س بر�س، اإن معظم ال�ضفارات لدى بريوت 
بعد  رئي�س  للبنان  ي��ك��ون  “األ  اح��ت��م��ال  م��ن  “قلقة” 
هي  ال�ضيا�ضية  “الأزمة  وي�ضيف  عون”.  ولي��ة  انتهاء 

اآخر ما يحتاجه اللبنانيون الآن«.
ومن �ضاأن انتقال ال�ضلطة اىل حكومة ت�ضريف اأعمال 
وفق امل�ضدر  اأن يوؤدي اىل “خلق و�ضع مقلق للغاية”، 
ال�ضيا�ضي  وامل��ح��ل��ل  الأ���ض��ت��اذ اجل��ام��ع��ي  وي��ق��ول  ذات����ه. 
التوافق  عدم  “ا�ضتمرار  اإن  بر�س  لفران�س  ن��ادر  �ضامي 
اأو تدخا  ي�ضتدعي �ضغطاً  الداخل على مر�ضح قد  يف 

خارجياً بغياب اللجوء اىل املوؤ�ض�ضات«.

وجماعات  اإ�ضرائيل  ب��ني  ح��روب  اأرب��ع��ة   2008 ع��ام 
فل�ضطينية م�ضلحة.

منذ  اإ�ضرائيل  تفر�ضه  حمكم  حل�ضار  غزة  وتخ�ضع 
عام 2007 بعد �ضيطرة حركة حما�س على القطاع.

مقتل 6 فل�صطينيني خالل عملية اإ�صرائيلية يف ال�صفة  •• نابل�س-اأ ف ب

واأ�ضيب  فل�ضطينيني  �ضتة  ُق��ت��ل 
اآخرون ليل الثنني الثاثاء   20
للجي�س  ع�������ض���ك���ري���ة  ع���م���ل���ي���ة  يف 
و�ضط  ا���ض��ت��ه��دف��ت  الإ����ض���رائ���ي���ل���ي 
رام  ق��رى  واإح����دى  نابل�س  مدينة 
املحتّلة،  الغربية  ال�ضفة  يف  اهلل 
ال�ضحة  وزارة  اأع��ل��ن��ت  م��ا  ح�ضب 

الفل�ضطينية.
واأف��ادت ال��وزارة يف اأحدث ح�ضيلة 
ن�ضرتها على �ضفحتها على موقع 
�ضاب  مقتل  عن  �ضباًحا  في�ضبوك 
فجر  احلرجة  باإ�ضابته  “متاأثراً 
اليوم يف نابل�س، ما يرفع ح�ضيلة 
خم�ضة  اإىل  امل��دي��ن��ة  يف  ال�����ض��ه��داء 
وكانت  اإ�ضابة”.   20 اإىل  اإ�ضافة 
قد اأعلنت يف وقت �ضابق “ا�ضت�ضهاد 
مواطن بر�ضا�س الحتال احلي 
النبي �ضالح،  ال�ضدر، يف قرية  يف 

�ضمال رام اهلل«.
اأ�ضماء  ال�����ض��ح��ة  وزارة  ون�����ض��رت 
م�ضعل  وه����م  ن��اب��ل�����س  يف  ال��ق��ت��ل��ى 
زاه��ي اأح��م��د ب��غ��دادي )27 �ضنة( 

قيم )30  رم��زي  �ضبيح  وحمدي 
�ضنة( وعلي خالد عمر عنر )26 
���ض��ن��ة( وح���م���دي حم��م��د �ضري 
ووديع  �ضنة(   35( ���ض��رف  ح��ام��د 

�ضبيح احلوح )31 �ضنة(.
واحل���وح ق��ي��ادي ب��ارز يف جمموعة 
التي  امل�ضلحة  الأ�ضود”  “عرين 
ا�ضرائيل  وتتهمها  موؤخًرا  تكّونت 
اأهداف  �ضد  هجمات  يف  بال�ضلوع 
يف  املجموعة  وت��ب��ّن��ت  ا�ضرائيلية. 
11 ت�ضرين الأول/اأكتوبر هجوًما 
اأ�ضفر عن مقتل جندي اإ�ضرائيلي.

وع���ق���ب ال��ع��م��ل��ي��ة ال��ع�����ض��ك��ري��ة يف 
ت�ضامنية  م�ضريات  جرت  نابل�س، 
وم����واج����ه����ات يف م���ن���اط���ق اأخ�����رى 
ال�����ض��اب ق�ضي  اأ���ض��ف��رت ع��ن مقتل 
بر�ضا�ضة  اإ�ضابته  بعد  التميمي 
�ضالح،  النبي  قرية  يف  ال�ضدر  يف 

بح�ضب الوزارة.
الإ�ضرائيلي  اجل��ي�����س  ي��ع��ّق��ب  مل 
اأكد  لكّنه  ال��ث��اث��اء  ح�ضيلة  على 

وا�ضعة  ع�����ض��ك��ري��ة  ع��م��ل��ي��ة  ت��ن��ف��ي��ذ 
�ضد  وال�ضتخبارات  ال�ضرطة  مع 
اأ�ضلحة”  وم�����ض��غ��ل  ال���ع���ام  “املقّر 
يف  الأ�ضود”  “عرين  مل��ج��م��وع��ة 
واأ�ضار  نابل�س.  يف  القدمية  البلدة 
اجلي�س اإىل اأن خال هذه العملية 
بهم  امل�����ض��ت��ب��ه  م���ن  ع���دد  “اأُ�ضيب 

بالر�ضا�س«.
ال���ت���وت���ر يف الأ����ض���ه���ر  وت�������ض���اع���د 
الأخرية يف �ضمال ال�ضفة الغربية 
منطقتي  يف  ���ض��ي��م��ا  ل  امل��ح��ت��ل��ة، 
معقان  وه���م���ا  وج���ن���ني  ن��اب��ل�����س 
امل�ضلحة  الفل�ضطينية  للف�ضائل 
الإ�ضرائيلية  ال��ق��وات  كّثفت  حيث 
هجمات  اأع���ق���اب  يف  م��داه��م��ات��ه��ا 
يف  اإ�ضرائيلية  اأه���داف  �ضد  دامية 

اآذار/مار�س وني�ضان/ابريل.
اإىل  امل��ت��ح��دة  الأمم  اأرق����ام  وت�ضري 
مقتل اأكرث من مئة فل�ضطيني يف 
الغربية  ال�ضفة  يف  ح�ضيلة  اأك��ر 

منذ ما يقرب من �ضبع �ضنوات.

وفًقا حل�ضيلة وكالة فران�س بر�س، 
 29 الآن  ح��ت��ى  ال�ضهر  ه���ذا  ُق��ت��ل 

فل�ضطينًيا وجنديان اإ�ضرائيليان.
اأع���ل���ن رئي�س  ال���ث���اث���اء،  و���ض��ب��اح 
ال����وزراء ال���ض��رائ��ي��ل��ي ي��ائ��ري لبيد 
الإ�ضرائيلية  “كان”  اإذاع����ة  ع��ر 
جمموعة  ق���ي���ادي���ي  اأح������د  م��ق��ت��ل 
احلوح.  ودي���ع  الأ�ضود”  “عرين 
اأننا  ي���ع���رف���وا  اأن  “يجب  وق������ال 
�ضن�ضل اإليهم اأينما كانوا، اإ�ضرائيل 
ل��ن ت��ت��وق��ف اأب�����ًدا ع��ن ال��ع��م��ل من 
اأج�����ل اأم���ن���ه���ا و���ض��ن��ف��ع��ل م���ا يجب 
ب��ه، والهدف هو احل��د من  القيام 
اأن��ه ل يوؤثر  الإره��اب والتاأكد من 

على املواطنني الإ�ضرائيليني«.
الفل�ضطينية  ال��رئ��ا���ض��ة  وو���ض��ف��ت 
ال�ضرائيلية  الع�ضكرية  العملية 
“جرمية حرب”.  باأنها  نابل�س  يف 
الرئا�ضة  ب��ا���ض��م  امل��ت��ح��دث  وق�����ال 
نبيل اأبو ردينة يف بيان اإن الرئي�س 
ات�ضالت  “يجري  عبا�س  حممود 

ل��وق��ف ع����دوان الحتال  ع��اج��ل��ة 
على اأبناء �ضعبنا يف نابل�س«.

الإ�ضامية  واأف��ادت حركة اجلهاد 
مقاتليها  اأن  ال���ث���اث���اء  ب���ي���ان  يف 
القوات  م��ع  ا�ضتباكات  يخو�ضون 
الإ���ض��رائ��ي��ل��ي��ة يف ن��اب��ل�����س وه����ّددت 
م��ا و�ضفته  ب��ال��رّد على  اإ���ض��رائ��ي��ل 

ب�”اجلرائم«.
لوكالة  حم��ل��ي��ة  م�������ض���ادر  اأك������دت 
اجل���ي�������س  اأن  ب�����ر������س  ف�����ران�����������س 
ال���ض��رائ��ي��ل��ي ح��ا���ض��ر ل���ي���ًا عدة 
اأماكن يف املدينة حيث كانت ُت�ضمع 
ان���ف���ج���ارات ب���ني احل����ني والآخ�����ر 
للتعّرف على  واأقام نقاط تفتي�س 
الأ�ضخا�س الذين يغادرون املدينة 
يف ح����ني ك����ان����ت حت����ّل����ق ط����ائ����رات 

م�ضرّية ب�ضكل متوا�ضل.
ليل ال�ضبت الأحد، ُقتل النا�ضط يف 
تامر  الأ�ضود”  “عرين  جمموعة 
نا�ضفة  عبوة  انفجار  يف  الكياين 
مدينة  يف  ال���ق���دمي���ة  ال���ب���ل���دة  يف 

نابل�س، يف هجوم ن�ضبته جمموعته 
اإىل  الإ����ض���رائ���ي���ل���ي���ة  وال�����ض��ح��اف��ة 
اجلي�س الإ�ضرائيلي الذي مل يعّلق 

على احلادثة.
ع��ل��ى خ����ّط م�������واٍز، دع����ت منظمة 
املحكمة  الثاثاء  الدولية  العفو 
اإج�����راء  ال���دول���ي���ة اىل  اجل��ن��ائ��ي��ة 
حرب”  “جرائم  يف  حت���ق���ي���ق 
غ�����زة على  ارت���ك���ب���ت يف  حم��ت��م��ل��ة 
اإ���ض��رائ��ي��ل��ي��ة وم�ضلحني  ق���وات  ي��د 
خال  ال�����ض��واء  على  فل�ضطينيني 
اآب/ ���ض��ه��ر  ال���دام���ي يف  ن��زاع��ه��م��ا 

اأغ�ضط�س املا�ضي.
الأخرية  الت�ضعيد  ج��ول��ة  وب���داأت 
اخلام�س  يف  املحا�ضر  القطاع  يف 
وا�ضتمّرت حتى  اآب/اأغ�ضط�س  من 
ال�ضابع منه اإذ �ضنت اإ�ضرائيل عملية 
ت�ضتهدف من  اإنها  قالت  ع�ضكرية 
الإ�ضامي  اجلهاد  حركة  خالها 
واأ�ضفرت عن مقتل ما ل يقّل عن 
49 فل�ضطينًيا، بينهم 17 طفا، 
ف��ي��م��ا اأ����ض���ي���ب اأك������رث م����ن 350 
ال�ضحة  وزارة  اأف�������ادت  م���ا  ع��ل��ى 

الفل�ضطينية يف القطاع.
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حكومة العراق اجلديدة ونظام النقاط اخلا�س بتوزيع املنا�صب •• بغداد-وكاالت

تعتمد الكتل ال�ضيا�ضية العراقية، 
اجلديدة،  احل��ك��وم��ة  ت�ضكيل  يف 
توزيع  يف  ال���ن���ق���اط  ن���ظ���ام  ع���ل���ى 
املنا�ضب العليا، وكذلك الوزارات، 
يف ظ��ل خ��اف��ات حم��ت��دم��ة حول 
املنا�ضب وح�ضة كل حزب يف هذه 

احلكومة.
ال�ضهر  م����ن  ع�������ض���ر  ال����ث����ال����ث  يف 
العراقي،  ال��رمل��ان  كّلف  اجل���اري، 
بت�ضكيل  ال�ضوداين،  �ضياع  حممد 
احل���ك���وم���ة اجل�����دي�����دة، ب���ع���د عام 
بني  ال�ضيا�ضية،  اخل��اف��ات  ع��ل��ى 
ال��ت��ي��ار ال�����ض��دري، وق���وى الإط���ار 

التن�ضيقي، املدعومة من اإيران.
ت�������وزع امل���ن���ا����ض���ب ب����ني امل���ك���ون���ات 
ال�����ب�����اد، وه����ي:  ال���رئ���ي�������ض���ي���ة يف 
وفق  والأك������راد،  وال�����ض��ن��ة  ال�ضيعة 
ع���رف ج���رى م��ن��ذ ���ض��ق��وط نظام 
وفق   ،2003 ع��ام  ح�ضني  �ضدام 

اآلية نظام النقاط.
ال��ن��ق��اط وف��ق عدد  حتت�ضب ه��ذه 
املقاعد النيابية التي متلكها الكتل 

ال�ضيا�ضية يف جمل�س النواب.
النيابي  املجل�س  يف  مقعدين  ك��ل 

ميثل نقطة واحدة.
)النفط،  ال�����ض��ي��ادي��ة  ال���������وزارات 
املالية،  ال���داخ���ل���ي���ة،  اخل���ارج���ي���ة، 

•• لندن-اأ ف ب

بعد فوزه يف رئا�ضة حزب املحافظني، 
ت�ضارلز  امللك  �ضوناك  ري�ضي  يلتقي 
الثالث الذي �ضي�ضميه ر�ضمياً رئي�ضاً 
رئي�س  ثالث  بذلك  لي�ضبح  للوزراء 
للحكومة الريطانية خال �ضهرين 
يف بلد يعاين من عدم ا�ضتقرار غري 

م�ضبوق واأزمة اجتماعية عميقة.
وهذه املرة الأوىل التي ي�ضّمي فيها 
امللك ت�ضالز الثالث رئي�ضاً للحكومة. 
احلكومة  رئ���ي�������ض���ة  ���م���ي���ت  ����ضُ ف���ق���د 
امللكة  قبل  ترا�س من  ليز  امل�ضتقيلة 
من  ال�����ض��اد���س  يف  الثانية  اإل��ي��زاب��ي��ث 
بلمورال  ق�ضر  يف  �ضبتمر  اأي���ل���ول 
بعد  امللكة  توّفيت  ثّم  الأ�ضكتلندي. 

ذلك بيومني.
ال���ت���ي قّدمت  ت����را�����س  ل���ي���ز  وُت���ل���ق���ي 
يوماً   44 بعد  اخلمي�س  ا�ضتقالتها 
خطاب  اآخ��ر  من�ضبها،  ت�ضّلمها  على 
اأم���ام مقر رئ��ا���ض��ة احل��ك��وم��ة يف  لها 
داونينغ �ضريت عند حواىل ال�ضاعة 
بتوقيت   9،15( وال��رب��ع  ال��ع��ا���ض��رة 
ق�ضر  اإىل  ت��ت��وج��ه  ث����ّم  غ��ري��ن��ت�����س( 
ا�ضتقالتها  �ضُت�ضّلم  حيث  باكنغهام 
ت�ضالز  ي�ضتقبل  ذل��ك،  بعد  للملك. 
ال����ث����ايل ري�������ض���ي ����ض���ون���اك، ع���ل���ى اأن 
�ضريت  داونينغ  اإىل  بعدها  يتوجه 
حواىل  ع��ن��د  خ��ط��اب��اً  �ضيلقي  ح��ي��ث 
ال�ضاعة 11،35 )10،35 بتوقيت 

غرينت�س(.
 42 البالغ  �ضوناك  يدخل  وب��ذل��ك، 
�ضخ�س غري  ك����اأول  ال��ت��اري��خ  ع��ام��اً 
اأبي�س يدير حكومة اململكة املتحدة. 
اأ�ضول  م��ن  م��ه��اج��ري��ن  حفيد  وه���و 
�ضلك  ث��ري،  �ضابق  وم�ضريف  هندية 
الطريق املعتاد للنخبة الريطانية.

املحافظني  داخ��ل ح��زب  ف��وزه  وبعد 
ب�”ال�ضتقرار  �ضوناك  وعد  الثنني، 
اإّن “جمع احلزب  وقال  والوحدة”. 
والباد �ضيكون اأولويتي الق�ضوى”، 

و�ضيعتمد   ،4 ال��ك��ردي��ة،  ال��ق��وى 
لكن  النقاط،  ع��دد  على  توزيعها 
ووزن  ثقل  اإغفال  ميكن  ل  اأي�ضا 
الكتلة داخل جمل�س النواب، وهذا 

�ضيكون اأي�ضا معترا«.
ت�ضريح  يف  ح�������ض���ني  واأ�������ض������اف 
ل�”�ضكاي نيوز عربية” اأن “هناك 
خافات جتري حاليا، حول عدد 
وذل���ك  اأي�������ض���ا،  وزارة  ك���ل  ن���ق���اط 
اع��ت��ب��ارات وم��ع��اي��ري، مثل  جلملة 
ثقل هذه الوزارة، وقوتها، وكذلك 

املوارد التي تت�ضمنها«.
واأثار انغما�س القوى العراقية، يف 
والطائفية،  احلزبية  املحا�ض�ضة 
احلالية، جدل  ملنا�ضب احلكومة 
املواطنني،  ل��دى  وا�ضعا  وا�ضتياًء 
ال�ضخ�ضيات  مبنح  طالبوا  الذين 
التمثيل  يف  ف���ر����ض���ة  امل�����ض��ت��ق��ل��ة 
الفنية،  امل��واق��ع  خا�ضة  ال����وزاري، 
واملالية  والكهرباء،  ال�ضحة،  مثل 

والنفط. 
ويف ح����ال اأخ���ف���ق ال�������ض���وداين، يف 
الرملان،  اإىل  ح��ك��وم��ت��ه  ت��ق��دمي 
خال 30 يوماً، تبداأ منذ تكليفه، 
اإىل  �ضيتحول  الر�ضيح  حق  ف��اإن 
عبداللطيف  اجلمهورية  رئي�س 
الكتل  اإىل  ال���ع���ودة  دون  ر���ض��ي��د، 
تخ�ضاه  �ضيناريو  وهو  ال�ضيا�ضية، 

القوى ال�ضيعية.

تقرير: حل اأمريكي قدمي مل�صكلة 
ات الرو�صية يف اأوكرانيا امل�صريرّ

•• وا�شنطن-وكاالت

الثاثاء، نقا عن م�ضوؤولني اأمريكيني اثنني، اأن  ذكرت وكالة “رويرز”، 
الوليات املتحدة تدر�س اإر�ضال نظام الدفاع اجلوي املتو�ضط “هوك” اإىل 

اأوكرانيا، مل�ضاعدة كييف على الت�ضدي للم�ضرّيات وال�ضواريخ الرو�ضية.
ونظام الدفاع اجلوي “هوك” يقوم على ترقية �ضواريخ “اإ�ضتنغر” التي 
التي  اأوكرانيا  اإىل  اأر�ضلتها  اأن  املتحدة  للوليات  و�ضبق  الكتف،  حتمل على 

ا�ضتخدمتها يف مواجهة القوات الرو�ضية.
من  الرئا�ضي  ال�ضحب  �ضلطة  ا�ضتخدام  بايدن  جو  الرئي�س  اإدارة  وتعتزم 
اأجل نقل معدات نظام “هوك” اإىل اأوكرانيا، علما باأن هذه املعدات تعتمد 

تكنولوجيا تعود اإىل اأيام حرب فيتنام.
وت�ضمح هذه ال�ضلطة حلكومة الوليات املتحدة بنقل املعدات الع�ضكرية من 

املخازن ب�ضرعة دون احلاجة اإىل موافقة الكونغر�س يف احلالة الطارئة.
وذكرت “رويرز” باأنها مل تتمكن من حتديد اأعداد اأنظمة “هوك” ول 

اأعداد ال�ضواريخ امللحقة بها املتوفرة للنقل.
للدفاع  “باتريوت”  منظومة  �ضبقت  التي  الن�ضخة  ه��و  “هوك”  ون��ظ��ام 

اجلوي، والذي ل يزال مطروحا على الطاولة ب�ضاأن نقله اإىل اأوكرانيا.
على  التحليق  وت�ضتطيع  كلم   40 اإىل  النظام  ه��ذا  �ضواريخ  م��دى  وي�ضل 

ارتفاع 20 كلم، ويتم اإطاقها من مركبة.
وياأتي هذا التقرير بعيد اإجراء وزير الدفاع الأوكراين اأوليك�ضي ريزنيكوف 

مكاملة مع نظريه الأمريكي، لويد اأو�ضنت.
وقال ريزنيكوف: “لقد اأجريت حمادثة مثمرة مع �ضديقي لويد اأو�ضنت 
وزير الدفاع الأمريكي. نقدر املوقف الوا�ضح للوليات املتحدة فيما يتعلق 

بال�ضتفزازات الرو�ضية وعدم الت�ضامح مطلًقا مع البتزاز«.

خم�س  اإىل  بحاجة  التخطيط(، 
ن�����واب   10 ي���ع���ن���ي  م�����ا  ن�����ق�����اط، 

للح�ضول على اإحداها.
اأما ال��وزارات الأخ��رى، فُتمنح ملن 
ثمانية  ب��واق��ع  ن��ق��اط،   4 ميتلك 

نواب.
امل�����ن�����ا������ض�����ب ال����ع����ل����ي����ا )رئ����ي���������س 
اجلمهورية، والوزراء، والرملان(، 
ما  اأي  ن��ق��ط��ة،   15 اإىل  حت���ت���اج 

يعادل 30 مقعدا نيابيا.
لكن القيادي يف الإطار التن�ضيقي، 
عائد الهايل، اأكد اأن “تلك الآلية 
ال�ضيء،  بع�س  الآن  تغريت  رمب��ا 
وهذا يعود اإىل اختاف احلجوم، 
وت�����ب�����دل ال�����ق�����وى، وغ������ري ذل�����ك، 
فمثًا رئي�س الوزراء، ح�ضل على 
التي  النقاط  وف��ق  لي�س  من�ضبه 
ميتلكها، واإمنا بر�ضيح من قوى 
الإطار”، م�ضريا اإىل اأن “الق�ضمة 
اأ�ضبحت حاليا، 12 وزارة للمكون 
لل�ضنة،  وزارات  و���ض��ت  ال�����ض��ي��ع��ي، 
ووزارت����ني  ل��ل��ك��رد،  وزارات  واأرب����ع 

للمكونات الأخرى«.
تعليق  يف  ال�����ه�����ايل  واأ��������ض�������اف 
“اآلية  اأن  ل�”�ضكاي نيوز عربية” 

دولة  املتحدة  “اململكة  اأّن  م�ضيفاً 
نواجه  اأننا  يف  �ضّك  ل  لكن  عظيمة 

حتّدياً اقت�ضادياً عميقاً«.
للحكومة  رئي�ضاً  �ضوناك  و�ضي�ضبح 
اقت�ضادية  اأزم�������ة  ي����واج����ه  ب���ل���د  يف 
تخّطى  فقد  خ��ط��رية.  واجتماعية 
املئة وهو  ال�10 يف  الت�ضّخم معّدل 
ال�ضبع.  جمموعة  دول  ب��ني  الأع��ل��ى 
اأ�ضعار  ت����زال  ل  ف��ي��م��ا  ذل���ك  وي���اأت���ي 
ال��ط��اق��ة اآخ���ذة يف الرت��ف��اع وكذلك 
امل���واد ال��غ��ذائ��ي��ة، ويف الوقت  اأ���ض��ع��ار 
ال���ذي حت���وم ف��ي��ه خم��اط��ر الركود. 
تهدئة  ����ض���ون���اك  ع���ل���ى  و����ض���ي���ت���ع���نّي 
الأ�ضواق التي اهتّزت ب�ضبب اإعانات 

املكونات،  داخ���ل  امل��ن��ا���ض��ب،  ح���ول 
اجلل�ضة  بتاأجيل  ت�ضبب  م��ا  وه��و 
املا�ضي  ال�ضبت  كانت مقررة  التي 

للت�ضويت على احلكومة.
ُعقدة  ال��داخ��ل��ي��ة،  وزارة  ���ض��ك��ل��ت 
ال�ضيعية،  والقوى  الأحزاب  داخل 
ب�ضبب رغ��ب��ة ع��دد م��ن الأط���راف 
اختلفت  فيما  عليها،  باحل�ضول 
وزارة  ح�����ول  ال�������ض���ن���ي���ة،  ال����ق����وى 

التخطيط.
اأم���������ا ال�����ق�����وى ال�����ك�����ردي�����ة، ف�����اإن 
ال���وط���ن���ي يرغب  ح����زب الحت������اد 
ب��احل�����ض��ول ع��ل��ى وزارت��������ني، من 
4 خم�ض�ضة لاأكراد، وهو  اأ�ضل 
ما يرف�ضه احلزب الدميقراطي، 
ب��داع��ي ح�����ض��ول ن��ظ��ريه الحتاد 
رئا�ضة  م��ن�����ض��ب  ع��ل��ى  ال���وط���ن���ي، 

اجلمهورية.
با�ضل  العراقي،  ال�ضاأن  اخلبري يف 
ت�ضكيل  “م�ضار  اأن  راأى  ح�ضني، 
توزيع  اإىل  اأف�������ض���ى  احل���ك���وم���ة، 
ال��������وزارات ع��ل��ى امل���ك���ون���ات، حيث 
ح�ضلت القوى ال�ضيعية على 12 
ال�ضنية، ح�ضلت  وزارة، والأحزاب 
ُمنحت  ف��ي��م��ا  وزارات،   6 ع���ل���ى 

اأن ن��وزع ال���وزارات، وفق  ن�ضتطيع 
نظام النقاط ب�ضكل تام«.

اأن  اإىل  الهايل  القيادي  وي�ضري 
بع�س  اإل���غ���اء  ب�ضبب  ج���اء  “ذلك 

املكونات  داخ���ل  ال�����وزارات  ت��وزي��ع 
النقاط،  لنظام  تخ�ضع  الثاثة 
اأو ح�ضب التفاق ما بني ال�ضركاء 
داخ�����ل امل���ك���ون ال����واح����د، لأن���ن���ا ل 

ال�������وزراء«. ووج����د املكلف  رئ��ي�����س 
العراقية،  احل���ك���وم���ة  ب��ت�����ض��ك��ي��ل 
اأمام  حكومته  اإم�ضاء  يف  �ضعوبة 
املجل�س النيابي، ب�ضبب اخلافات 

الوزارات، وبع�ضها ذهب جزء من 
كما  املحافظات،  اإىل  �ضاحياتها 
مت ح��ذف ع��دد من املنا�ضب مثل 
ونواب  اجلمهورية،  رئي�س  ن��واب 

خماطر  ظ���ّل  يف  لغالبيته،  ن��ة  امل��ك��وِّ
ترا�س. كذلك،  ليز  مواجهة م�ضري 
�ضيتعنّي عليه �ضرح نواياه خ�ضو�ضاً 
اأنه مل يتحّدث عنها خال احلملة 
املحافظني  ح��زب  لرئا�ضة  ال�ضريعة 

التي بداأت اخلمي�س.
فقد ف��از ���ض��ون��اك ب���دون ب��رن��ام��ج اأو 
تخّلي  بعد  الأع�����ض��اء،  م��ن  ت�ضويت 
بوري�س  ال�����ض��اب��ق  ال��������وزراء  رئ��ي�����س 
وف�ضل  ����ح  ال����ر�����ضّ ع����ن  ج���ون�������ض���ون 

مناف�ضته بيني موردنت يف التاأّهل.
وخال احلملة النتخابية ال�ضابقة 
والتي خ�ضر  ال�ضيف،  التي جرت يف 
اأم��ام ليز ترا�س، �ضّدد وزير  خالها 
 )2022-2020( ال�����ض��اب��ق  امل����ال 
الت�ضّخم  حم���ارب���ة  �����ض����رورة  ع��ل��ى 
بخف�س  ت�����را������س  وع��������ود  وا�����ض����ف����اً 

ال�ضرائب ب�”احلكاية اخليالية«.
اأع�����رب  ويف م����ا ي��ت��ع��ّل��ق ب���ال���ه���ج���رة، 
املثري  للرنامج  تاأييده  �ضوناك عن 
للجدل واملتمّثل يف اإر�ضال املهاجرين 
قانوين  غ��ري  ب�ضكل  و���ض��ل��وا  ال��ذي��ن 
روان�����دا.  اإىل  امل��ت��ح��دة  امل��م��ل��ك��ة  اإىل 
ومع ذلك، مّت حظر هذا امل�ضروع يف 

املحكمة.
والثنني، و�ضف الرئي�س الأمريكي 
ب��اي��دن اخ��ت��ي��ار ري�����ض��ي �ضوناك  ج��و 
اأبي�س  غ���ري  وزراء  رئ��ي�����س  ك������اأول 

لريطانيا باأنه اإجناز “رائد«.
وهّناأ رئي�س املجل�س الأوروبي �ضارل 
مي�ضال الثنني �ضوناك، م�ضّدداً على 
اإىل  “ال�ضتقرار”  اإع�����ادة  ����ض���رورة 

اململكة املتحدة.
الهندي  ال���وزراء  رئي�س  هّناأ  ب��دوره، 
ن������اري������ن������درا م���������ودي زع�����ي�����م ح����زب 
بوجود  مرّحباً  اجلديد،  املحافظني 
ب���اده  م���ع  احلي”  “اجل�ضر  ه����ذا 
والذي ي�ضكله هنود اململكة املتحدة، 
“يف الوقت الذي نقوم فيه بتحويل 
�ضراكة  اإىل  ال��ت��اري��خ��ي��ة  رواب���ط���ن���ا 

حديثة«. 

املوت”،  اأو  “الحتاد  عليهم  ي��ج��ب 
العّمالية  املعار�ضة  حتقيق  ظ��ّل  يف 
قبل  ال���راأي  ا�ضتطاعات  يف  تقّدماً 

عامني من النتخابات العاّمة.
ال�ضفحات  على  التحذير  هذا  وحّل 
اليومية  ال�������ض���ح���ف  م����ن  الأوىل 
الريطانية. فقد اأ�ضادت “ذي ديلي 
بينما  جديدة”،  ب�”حقبة  ميل” 
تكون  اأن  “ع�ضى  �ضن”،  “ذا  قالت 
�ضيفاً  وا�ضعة  ري�ضي”،  معك  القوة 
الكبري  ع  امل�ضجِّ ه��ذا  ي��د  يف  �ضوئياً 

ل�ضل�ضلة “حرب النجوم«.
مبكرة  ان��ت��خ��اب��ات  ���ض��ون��اك  ا�ضتبعد 
ولكن  “العّمال”.  يطالب بها حزب 

ميزانية حكومة ليز ترا�س يف نهاية 
اأيلول/�ضبتمر، والتي اأُلغيت معظم 
ات���خ���ذ منحى  ���ض��ي��اق  يف  اأج���زائ���ه���ا 
ال�ضلطة  اإىل  �ضوناك  كارثياً. وي�ضل 
خ���ال م��رح��ل��ة غ���ري م�����ض��ب��وق��ة من 
عدم ال�ضتقرار. وهو خام�س رئي�س 
العام  م��ن��ذ  ال��ري��ط��ان��ي��ة  للحكومة 
الباد  اخ����ت����ارت  ع��ن��دم��ا   ،2016
اخل����روج م��ن الحت����اد الأوروب������ي يف 

ا�ضتفتاٍء اأُجري حينها.
املحافظني  ح��زب  �ضوناك  �ضيراأ�س 
بعد  عميقة  انق�ضامات  ي�ضهد  ال��ذي 
ال�ضلطة.  وج��وده يف  على  عاماً   12
اأنه  م��ن  ال��ن��واب يف مع�ضكره  وح���ّذر 

�ضركة  اأج����رت����ه  ل���ض��ت��ط��اع  وف���ق���اً 
“اإيب�ضو�س” الإثنني، فقد اأعرب 62 
يف املئة من الناخبني عن رغبتهم يف 
اإج����راء م��ث��ل ه���ذه الن��ت��خ��اب��ات قبل 

نهاية العام 2022.
اأج��راه مركز  اأف��اد ا�ضتطاع  كذلك، 
فقط  املئة  يف   38 ب���اأّن  “يوغوف” 
تبّوء  را�ضون عن  الريطانيني  من 

ري�ضي �ضوناك رئا�ضة احلكومة.
و�����ض����ي����ت����ع����نّي ع����ل����ى ه��������ذا امل������وؤّي������د 
اإليه  ي��ن��ظ��ر  وال����ذي  ل�”بريك�ضت” 
ت�ضكيل حكومة  براغماتي،  اأنه  على 
�ضمانات  م��ن��ح  اأج�����ل  م���ن  ب�����ض��رع��ة 
املجموعات  واإر�������ض������اء  ل����اأ�����ض����واق 

كلف دافعي ال�صرائب املليارات �صيا�صة بايدن يف الطاقة... تحُ

 �صتاينماير اإىل كييف يف زيارة مفاجئة 
•• برلني- ف ب

كييف  اإىل  �ضتاينماير  الأمل��اين فرانك-فالر  الرئي�س  و�ضل 
بر�س،  فران�س  وكالة  با�ضمه  املتحدث  اأفاد  ح�ضبما  الثاثاء، 
موؤكداً زيارته املفاجئة لأوكرانيا وهي الأوىل منذ بدء الغزو 
الرو�ضي. وقبل اأ�ضبوع، اأُلغيت زيارة له كانت مقررة اإىل كييف 
لأ�ضباب اأمنية، ما اأثار انتقادات من جانب املعار�ضة املحافظة 
الئتاف  يف  الأع�ضاء  الليراليني،  جانب  من  ا  اأي�ضً واإمن��ا 

احلكومّي.
وقال �ضتاينماير، وفق ما جاء يف ن�ّس اأر�ضله املتحدث با�ضمه، 
يف  زيلين�ضكي  فولودميري  الرئي�س  مع  لقائي  اإىل  “اأتطّلع 

كييف ومع ال�ضكان يف �ضمال الباد” حيث يرغب “بتكوين 
فكرة عن حياتهم يف خ�ضم احلرب«.

مدينة  اإىل  �ضتاينماير  �ضيتوجه  زيلين�ضكي،  لقائه  وق��ب��ل 
كورجوكيوا ال�ضغرية )الواقعة يف �ضمال الباد قرب احلدود 

البيارو�ضية( التي كانت حمتّلة من قبل القوات الرو�ضية.
ب��ارًدا، يف ظّل  اأن تواجه طق�ًضا  وُح��ّررت املدينة ومن املتوقع 
الدمار الذي حلق ببنيتها التحتية. و�ضيقّدم الرئي�س الأملاين 

امل�ضاعدة لهذه املدينة لإعادة اإعمار البنية التحتية للطاقة.
وقال �ضتاينماير “ر�ضالتي اإىل الأوكرانيني: ميكنكم العتماد 
و�ضيا�ضياً  ع�ضكرياً  اأوك��ران��ي��ا:  دع��م  يف  �ضن�ضتمر  اأملانيا!  على 

ومادياً وعلى امل�ضتوى الإن�ضاين«.

 مقتل 7 مدنيني يف باخموت ب�صرق اأوكرانيا 
•• كييف-اأ ف ب

بلدة  يف  الث��ن��ني  اآخ���رون  ثاثة  واأ���ض��ي��ب  مدنيني  �ضبعة  ُقتل 
باخموت الواقعة يف منطقة دونيت�ضك يف �ضرق اأوكرانيا، والتي 
اأ�ضهر،  منذ  الرو�ضي  اجلي�س  مع  عنيفة  ملعارك  م�ضرحاً  تعّد 

ح�ضبما اأفاد احلاكم املحّلي الثاثاء.
العثور  مّت  اإّن��ه  “تلغرام”  بافلو كرييلينكو عر  وقال احلاكم 
�ضابق يف موقَعني يف  ُقتلوا يف وقت  على جثث ثاثة مدنيني 
املنطقة. من جهته، اأ�ضار اجلي�س الأوكراين اإىل هجوم رو�ضي 
اأفدييفكا  املنطقة، ومدينة  الواقعة يف �ضمال  باجتاه باخموت 
القوات  و���ض��ّدت  جنوباً.  كيلومراً  خم�ضني  ح��واىل  بعد  على 
الأوكرانية الإثنني هجمات رو�ضية بالقرب من ع�ضر بلدات من 

بينها باخموت، يف منطقتي دونيت�ضك ولوغان�ضك )�ضرق(.

•• وا�شنطن-وكاالت

روان  ال�ضريبي”  الإ���ض��اح  اأج��ل  من  “اأمريكيون  موقع  يف  الكاتب  توقع 
�ضايدلوف�ضكي اأن يكلف قرار اإدارة بايدن ا�ضتنزاف جزء كبري من احتياطي 
الأمريكيني  ال�ضرائب  دافعي  انتخابية،  لغايات  ال�ضراتيجي  ال��ب��رول 

مليارات الدولرات.
ففي حماولة لل�ضيطرة على اأ�ضعار النفط املرتفعة والناجتة عن �ضيا�ضات 
غري حكيمة يف الطاقة، بداأت اإدارة بايدن اإطاق مايني براميل النفط من 

احتياطي البرول ال�ضراتيجي يف نوفمر )ت�ضرين الثاين( 2021.

اأكرث من اأ�ضالفه
ال�ضراتيجي يف  البرول  احتياطي  فورد  الأ�ضبق جريالد  الرئي�س  اأ�ض�س 
1975 لدعم اإمدادات النفط يف الوليات املتحدة، ملواجهة طارئ اأو حظر 

نفطي.
مليون   200 من  اأك��رث  عن  بايدن  الرئي�س  اأف��رج  املا�ضي،  الأ�ضبوع  حتى 
اأف���رج عنه  برميل م��ن الح��ت��ي��اط��ي ال���ض��رات��ي��ج��ي، وه��ي كمية ت��ف��وق م��ا 

الروؤ�ضاء ال�ضابقون جمتمعني، وتوازي %40 من جمموع الحتياطات.
ودق عدد من اأع�ضاء الكونغر�س ناقو�س اخلطرمن تداعيات الإفراج الهائل 
للوليات  ال�ضراتيجية  الحتياطات  و�ضع  وال��ذي  القومي،  الأم��ن  على 

املتحدة عند اأدنى م�ضتوى يف اأربعني عاماً.

ال��ن��ف��ط لإع�����ادة ملء  ���ض��راء  ال��ط��اق��ة نيتها  اأع��ل��ن��ت وزارة  ت��وق��ي��ت خ��اط��ئ 
الحتياطي يف “ال�ضنة املقبلة” كما اأعلن البيت الأبي�س اأنه يخطط لهذه 
– 72 دولراً   67 اأدن��ى من نحو  اأو  “عند  الأ�ضعار  اخلطوة عندما تكون 

للرميل«.
اأن يبلغ متو�ضط  اإدارة معلومات الطاقة الأمريكية، من املتوقع  لكن وفق 
ال�ضعر الفوري خلام برنت 95 دولراً للرميل يف 2023، اأي اأعلى حتى 

من ال�ضعر احلايل.
يف  املحتملة  “ال�ضطرابات  اأن  اإىل  اأي�ضاً  الطاقة  معلومات  اإدارة  وت�ضري 
اإمدادات النفط والنمو الأبطاأ من املتوقع لإنتاج النفط اخلام” ميكن اأن 

توؤدي اإىل اأ�ضعار اأعلى من املرتقب.

مناكفات دميوقراطية
ولية  يف  برنت  خلام  الفوري  ال�ضعر  متو�ضط  كان  الكاتب،  تابع  باملقارنة، 
ترامب 57.90 دولراً للرميل، وتراجع حتت 25 دولراً يف ذروة تف�ضي 

جائحة كورونا.
يف مار�س )اآذار( 2020، حاولت اإدارة ترامب ملء الحتياطي ال�ضراتيجي 

بالكامل بنفط رخي�س الثمن، لكن دميوقراطيي جمل�س ال�ضيوخ منعوها 
من ذلك باعتبارها “خطة اإنقاذ” لل�ضناعة.

والآن، قد تدفع اإدارة بايدن ما يقرب من اأربعة اأ�ضعاف ثمن كمية النفط 
احتياطي  ع��ن  الإف����راج  ي�ضاعد  ال�����ض��رائ��ب. مل  داف��ع��ي  اأم����وال  م��ن  نف�ضها 
البرول ال�ضراتيجي  الأمريكي العادي. اإذ تبقى اأ�ضعار النفط قريبة من 

4 دولرات للغالون الواحد.
اإع��ادة ملء الحتياطي  بايدن يف  اإدارة  اأنه مع بداية  �ضايدلوف�ضكي  اأ�ضاف 
ال�ضنة املقبلة، �ضيدفع الأمريكيون مرتني، الأوىل عر ال�ضرائب مع �ضراء 
احلكومة كميات جديدة من النفط، والثانية باأ�ضعار اأعلى عند امل�ضخة مبا 
املتبقي  النفط  املتاح من  املعرو�س  يقيد  الطلب اجلديد من احلكومة  اأن 

يف ال�ضوق.
كما طلب الرئي�س بايدن من ال�ضعودية تاأجيل خف�س اإنتاج اأوبك بل�س حتى 
يف  للدميوقراطيني  �ضيا�ضية  انتكا�ضة  لتفادي  الثاين(  )ت�ضرين  نوفمر 
النتخابات الن�ضفية، يبدو اأن بايدن اختار جدولة الإفراج عن الحتياطي 

يف اأكتوبر)ت�ضرين الأول( للهدف نف�ضه.
حتى اليوم، كانت هذه اخلطوة غري الفعالة اإىل حد بعيد ال�ضراتيجية 

الوحيدة لإدارة بايدن خلف�س اأ�ضعار النفط قبل انتخابات 2022.
واملياه  الأرا���ض��ي  يف  اجل��دي��دة  التنقيب  رخ�س  بتعليق  رئا�ضته  ب��اي��دن  ب��داأ 
باري�س  اتفاقية  اإىل  والعودة  األ،  اأك�س  كي�ضتون  اأنابيب  واإلغاء خط  العامة 
الت�ضخم”  خف�س  “قانون  مثل  الت�ضريعية  م�ضاريعه  واأ�ضافت  للمناخ.  

�ضرائب ت�ضخمية جديدة على اإنتاج النفط والغاز الطبيعي.

اإخفاقات مرتاكمة
رغم حتميل البيت الأبي�س منتجي النفط م�ضوؤولية نق�س الإم��داد، اأجر 
بايدن م�ضاحات يف الأوف�ضور والأرا�ضي الفيديرالية للتنقيب اأقل من اأي 

رئي�س منذ احلرب العاملية الثانية.
وراأى الكاتب اأن الإدارة ف�ضلت يف اتخاذ اأي اإجراء لزيادة الت�ضاريح اأو تقلي�س 
الأعباء التنظيمية اأو تخفي�س ال�ضرائب على امل�ضتهلكني واملنتجني. عو�س 

ذلك، فعلت العك�س.
ب�”اإنهاء الوقود  ال�ضيا�ضات مع وعود حملة بايدن النتخابية  تتوافق هذه 
عن  �ضيا�ضاته  اأ�ضفرت  عندما  ولكن  اإ�ضايف.  تنقيب  اأي  ومنع  الأحفوري” 
الحتياطي  من  الق��را���س  الإدارة  اختارت  �ضيا�ضياً،  جمدية  غري  اأ�ضعار 
دفع  لإع��ط��اء  للخطر  الأمريكي  القومي  الأم��ن  وتعري�س  ال�ضراتيجي 

حلزب الرئي�س يف النتخابات الن�ضفية.
مواتية  بيئة  وتاأ�ضي�س  امل�ضار  عك�س  اإىل  بايدن  اإدارة  �ضايدلوف�ضكي  ودع��ا 

لإنتاج طاقة اأرخ�س حتى ل يدفع الأمريكيون الثمن يومياً.

بعد فوزه يف رئا�ضة حزب املحافظني   

ي �صوناك ر�صميًا رئي�صًا للوزراء امللك ت�صارلز ي�صمرّ
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بكني, تعتزم ردع 
االنف�صاليني التايوانيني

يدين  بيانا  د�ضتوره  يف  ال�ضبت  يوم  ال�ضيني  ال�ضيوعي  احل��زب  كتب 
ا�ضتقال  “معار�ضة  اإىل  اجلديد  الن�س  ويدعو  ت��اي��وان.  ا�ضتقال 
تايوان بحزم وردع النف�ضاليني الذين ي�ضعون وراءه”. ولئن مل تكن 
اللغة امل�ضتخدمة جديدة، فاإن ت�ضمينها يف د�ضتور احلزب هو و�ضيلة 
لر�ضيخ معار�ضة احلزب ال�ضيوعي ال�ضيني ل�ضتقال تايوان. وقبل 
اأ�ضبوع، كرر �ضي جني بينغ التزامه ب� “اإعادة توحيد” تايوان “بالقوة 

اإذا لزم الأمر«.
اإىل  ال�ضيني  ال�ضيوعي  احل��زب  ق��ادة  ب��دع��وة  ت��اي��وان  حكومة  وردت 
من  النزاعات  وحل  القدمية  والغزو  املواجهة  عقلية  عن  “التخلي 
خ��ال حل �ضلمي وع��ادل وواق��ع��ي«. ويف الأي��ام الأخ���رية، ح��ذر وزير 
ال�ضم  خ��ط��ط  ت�ضريع  م��ن  بلينكني  اأن��ت��وين  الأم��ري��ك��ي  اخل��ارج��ي��ة 
ي�ضتعد  اأن���ه  اإىل  الأم��ري��ك��ي��ة  البحرية  ق��ائ��د  اأ���ض��ار  بينما  ال�ضينية، 

ملحاولة غزو يف وقت مبكر من عام 2024.

اللجنة الدائمة اجلديدة للحزب ال�صيوعي ت�صمرّ االآن اأتباع �صي فقط

جي�س ت�ضجيانغ اجلديد

ال�صني: �صي جني بينغ ينحاز لكتيبة املواالة...!
•• الفجر -اعداد خرية ال�شيباين

جنح  �ضنوات,  خم�س  مدتها  لولية  تعيينه  اأعيد 
فر�س  يف  ال�ضيني  ال�ضيوعي  للحزب  العام  الأمييني 

جلنة دائمة تتاألف فقط من املوالني.
ال�ضيني  ال�ضيوعي  للحزب  الع�ضرين  املوؤمتر  اختتم 

اليوم  يف  العامل  ومتكن  اأكتوبر,   22 ال�ضبت  يييوم 
التايل, الأحد, من اكت�ضاف ت�ضكيلة فريق القيادة 

اجلديد.
بق�ضر  ال�ضحافة  غرفة  يف  امل�ضهد:  ت�ضميم  مت   
مت  تقليدية,  �ضينية  بلوحات  املزينة  ال�ضعب, 
لوحة  داكيينيية,  حييمييراء  �ضجادة  من�ضة:  تركيب 

حمراء زاهية. بعد مقدمة موجزة, يدخل اأع�ضاء 
اللجنة الدائمة يف طابور, برتتيب هرمي: يكت�ضف 
ال�ضنوات  يف  ال�ضني  �ضيقود  من  العامل  ذلييك  اثيير 

اخلم�س املقبلة. 
األغى  الييذي  بينغ,  جني  �ضي  فيياإن  متوقع,  هو  وكما 
احلد الرئا�ضي لفرتتني عام 2018, يقود ال�ضفينة, 

الرجل  خلفه,  للحزب.  العام  الأمييني  يبقى  حيث 
الثاين اجلديد يل ت�ضيانغ, الأمني العام للحزب يف 
مثل  بينغ,  جني  �ضي  لي  خمل�س  موؤيد  اإنه  �ضنغهاي. 
الأع�ضاء اجلدد الآخرين يف اللجنة الدائمة, مما 
يكفل للزعيم ال�ضيني �ضيطرة مطلقة, اأكرث من اأي 

وقت م�ضى, على مقاليد ال�ضلطة.

اأع�ضاء اللجنة الدائمة للمكتب ال�ضيا�ضي اجلددالرئي�س ال�ضيني �ضي جني بينغ بعد تعيني اأع�ضاء اللجنة الدائمة للمكتب ال�ضيا�ضي للحزب

جاء ال�ضتاء
اأث������ار م���وق���ع يل ت�����ض��ي��ان��غ، ال���ذي 
رئي�ًضا  تعيينه  يتم  اأن  املرجح  من 
للوزراء يف املوؤمتر الوطني لنواب 
ال�ضعب يف مار�س املقبل، الده�ضة 
ال�ضكان  عا�س  حيث  �ضنغهاي،  يف 
ال�ضحي  احل���ج���ر  م����ن  ���ض��ه��ري��ن 
“يل  املا�ضي.  الربيع  يف  ال�ضديد 
�ضيء  ب�ضكل  ال��وب��اء  اأدار  ت�ضيانغ 
رئي�ًضا  واأ�����ض����ب����ح  ����ض���ن���غ���ه���اي،  يف 
�ضكان  اأح����د  ي��ح��ت��ج  للوزراء؟”، 
امل��وق��ع يف  ت��وي��ر )مت حظر  على 
ال�ضني(. يف املقابل، على ال�ضبكات 
الجتماعية ال�ضينية، جاء النقد 
قادم”،  “ال�ضتاء  حت��ّف��ظ��ا:  اأك���رث 
امل�ضتخدمني  م��ن  العديد  ي��ج��روؤ 
ع���ل���ى وي����ب����و، وي���ت���وق���ع���ون ف���رة 

مظلمة.
اأن  ت�����ض��ي��ان��غ  ت��ع��ي��ني يل  ُي���ظ���ه���ر 
���ض��ي ج���ني ب��ي��ن��غ ي��ك��اف��ئ ق��ب��ل كل 
����ض���يء ال�������ولء، ول��ي�����س ال���ق���درات 
اللجنة  ل��ل��م�����ض��وؤول��ني.  الإداري�������ة 
ت�����ض��ّم الآن  ال���دائ���م���ة اجل����دي����دة 
ت�ضاو  تعيني  اأعيد  فقط:  الأت��ب��اع 
الف�ضاد  م��ك��اف��ح��ة  رئ��ي�����س  ل��ي��ج��ي، 
ووان�������غ ه���ون���ي���ن���غ، امل���������ض����وؤول عن 
الأيديولوجية. وكان ت�ضاي ت�ضي، 
لبكني، قد عمل يف  العام  الأم��ني 
مقاطعة  يف  بينغ  ج��ني  �ضي  عهد 
الزعيم  �ضي،  يل  مثل  ت�ضجيانغ، 
ق��وان��غ��دون��غ، يف  ملقاطعة  احل���ايل 
مدير  �ضوي�ضيانغ،  دينغ  اأن  ح��ني 
ال�ضيوعي  للحزب  املركزي  املكتب 
ال�ضيني، وهو من�ضب رئي�ضي مبا 
اأنه ي�ضرف على تعيني امل�ضوؤولني، 
هو الذراع المين ل�ضي جني بينغ 

يف الرئا�ضة.

طرد هو جينتاو
املده�ضة حدثت  الأخرى  ال�ضورة 
امل��وؤمت��ر. مع دخول  اختتام  اأث��ن��اء 
الكرى،  القاعة  اإىل  ال�ضحفيني 
اأع�ضاء  م��ن   205 ان��ت��خ��اب  ب��ع��د 
يقرب  للحزب،  املركزية  اللجنة 
ال�ضابق  ال��زع��ي��م  م��ن  ملثم  رج���ل 
 ،)2012-2002( جينتاو  هو 
ويهم�س بكلمة يف اأذنه، ثم يرفعه، 
ميرر ذراعيه حتت كتفيه. الرجل 
ال��ع��ج��وز ي��ب��دو م��ت��م��رًدا. يتدخل 
�ضابط ثان ملرافقته خارج القاعة. 
ال من  امل�ضهد حم��رج ومل يف�ضر 
ال�����ض��ني اجلديدة  وك���ال���ة  ال���غ���د: 
احلكومية ت�ضري فقط يف تغريدة 
على توير، اأنه “مل يكن على ما 
يف ال�ضني،  يرام خال اجلل�ضة”. 
تف�ضري،  اأي  ت����ق����دمي  ي����ت����م  مل 
للرقابة  ي���خ�������ض���ع  وامل�����و������ض�����وع 

الكاملة.
 79( هو  ال�ضيد  �ضحة  كانت  اإذا 
اإقالته  ف����اإن  ه�����ض��ة،  ت��ب��دو  ع��ام��ا( 
املوؤمتر  م��ن��دوب يف   2500 اأم���ام 
العامل كله هي رمزية  وكامريات 
اإىل  و���ض��ول��ه  منذ  خ��ا���س.  ب�ضكل 
ال�����ض��ل��ط��ة، ف��ع��ل ���ض��ي ج���ني بينغ 
الأع�ضاء  على  للق�ضاء  �ضيء  كل 
املتناف�ضة؛  الف�ضائل  يف  املوؤثرين 
ال�ضباب  ج��ي��ن��ت��او مي��ث��ل  ه���و  ك���ان 
حملة  اأهلكتهم  الذين  ال�ضيوعي، 
تقاعد  كما  الف�ضاد.  �ضد  طويلة 

للرجل  خ����رية  ل  ���ض��ن��غ��ه��اي.  يف 
املركزية،  احلكومة  م�ضتوى  على 
الوزراء  روؤ�ضاء  جميع  عك�س  على 
ال�ضابقني تقريًبا. “اإذا كان هناك 
على  يتفوق  ال��ولء  اأن  على  دليل 
�ضي،  ال�ضني يف عهد  اجل���دارة يف 
واحدة”  ت�ضيانغ  يل  ترقية  ف���اإن 
من  ماكجريجور  ريت�ضارد  يعتر 

معهد لوي يف �ضيدين.
ليجي،  ت�ضاو  ك��ان  ليجي:  -ت�ضاو 
للجنة  الهادئ  الزعيم  عاًما،   65
الن�����ض��ب��اط ب��احل��زب ع��ل��ى مدى 
املا�ضية،  اخل���م�������س  ال���������ض����ن����وات 
املعركة  ب��ق��ي��ادة  تكليفه  مت  ح��ي��ث 
وي�ضري  الف�ضاد.  ملكافحة  الوا�ضعة 
الثالث  ال��رج��ل  باعتباره  موقعه 
يف احلزب اإىل اأنه ميكن اأن يكون 
اأكر امل�ضرعني يف ال�ضني، ويراأ�س 
اللجنة الدائمة للموؤمتر الوطني 

لنواب ال�ضعب ال�ضيني.
جني  و�ضي  ليجي  ت�ضاو  م��ن  لكل 
مقاطعة  يف  ع��ائ��ل��ي��ة  ج���ذور  بينغ 
�ضان�ضي، التي كانت قاعدة �ضلطة 
الثوري  ب��ي��ن��غ،  ج���ني  ���ض��ي  وال�����د 

ال�ضابق �ضي ت�ضونغ �ضيون.
-وان���������غ ه���ون���ي���ن���غ: ي���ع���ت���ر ه���ذا 
العمر  من  البالغ  الفرنكوفوين، 
الأيديولوجي  املنظر  ع��اًم��ا،   67
ال�ضيني.  ال�������ض���ي���وع���ي  ل���ل���ح���زب 
“احللم  اأب���������وة  اإل�����ي�����ه  وت���ن�������ض���ب 
ال�ضعار الرئي�ضي ل�ضي  ال�ضيني”، 
�ضنغهاي،  بينغ. من مواليد  جني 
وم�����ن امل����ع����روف اأن������ه ق���ري���ب من 
ال�����ض��اب��ق جيانغ  ال��رئ��ي�����س  ���ض��ب��ك��ة 
زمي����ني، ك���ان وان����غ ه��ون��ي��ن��غ اأحد 
بينغ  ج��ني  �ضي  م�ضت�ضاري  اأق���رب 
وغالًبا  املا�ضي  العقد  م��دار  على 

ما يرافقه يف الرحات.
- ت�����ض��اي ت�����ض��ي: رئ��ي�����س احل���زب 
احلايل يف بكني، 66 عاًما، يدخل 
ق��د���س الأق���دا����س. ت��ع��ود عاقاته 
اأك��رث من  اإىل  بينغ  �ضي جني  مع 
عقدين عندما كان الرجل الأول 
يف ال�����ض��ني احل����ايل م��ت��م��رك��ًزا يف 
ال�ضاحلية.  ف��وج��ي��ان  م��ق��اط��ع��ات 
وك����ان ���ض��ي ج���ني ب��ي��ن��غ ق���د اأب���دى 
ثقته فيه بتعيينه زعيًما للحزب يف 
 .2014 عام  ال�ضينية  العا�ضمة 
-دينغ �ضوي�ضيانغ: يف ال�ضتني من 
اخلا�س  ال�ضكرتري  يدخل  عمره، 
اللجنة  بينغ  ج��ني  ل�ضي  املتكتم 
اأنه  ي��دع��ي  اأن  ال���دائ���م���ة. مي��ك��ن��ه 
الرئي�س  م�ضت�ضاري  اأق����رب  اأح���د 
دائًما  ي�ضافر معه  ال�ضيني، حيث 
اإدارة �ضوؤون احلزب.  وي�ضاعده يف 
عندما  لفريقه  ان�ضم  ان  و�ضبق 
عمل �ضي جني بينغ لفرة وجيزة 
كرئي�س للحزب ال�ضيوعي ال�ضيني 

يف �ضنغهاي عام 2007.
ُي��ع��رف ع��ن يل �ضي،  -يل �ضي: ل 
66 عاًما، اأنه عمل ب�ضكل مبا�ضر 
ك��ان يف  لكنه  بينغ،  �ضي ج��ني  م��ع 
حلليف  ����ض���ك���رت���رًيا  ال��ث��م��ان��ي��ن��ات 
مقرب م��ن وال��د �ضي ج��ني بينغ. 
احلايل  احل���زب  زع��ي��م  تكليف  مت 
ال�ضناعية  ق��وان��غ��دون��غ  ملقاطعة 
الغنية باملهمة الدقيقة املتمثلة يف 
موا�ضلة مكافحة الف�ضاد، كرئي�س 

للجنة الن�ضباط باحلزب.

يل ك���ه ت�����ض��ي��ان��غ، رئ��ي�����س ال�����وزراء 
وحامي هو جني ت��او، خ��ال هذا 
امل����وؤمت����ر، ب��ي��ن��م��ا ي�����ض��م��ح ل���ه �ضّنه 
اأخ��رى. وانغ  بالبقاء فرة ولي��ة 
ال�ضت�ضارية  اللجنة  رئي�س  يانغ، 
من  ال��ب��ال��غ  ال�����ض��ي��ن��ي��ة،  ال�ضعبية 
��ا، والذي  اأي�����ضً 67 ع��اًم��ا  ال��ع��م��ر 
ُينظر اإليه على اأنه معتدل، وكان 
ال��ب��ع�����س ي���رى اأن����ه رئ��ي�����س وزراء 
يتم  و�����ض����ط، مل  ك���ح���ل  حم��ت��م��ل 

ا. التجديد له اأي�ضً

عبادة املال
قاد هو جينتاو الباد خال فرة 
ال��ن�����ض��ب��ي، ل �ضيما  م��ن الن��ف��ت��اح 
بني 2002 و2007، مما �ضمح 
ملجتمع مدين ديناميكي بالظهور 
وع��ر���س ب��ع�����س امل�����ض��اح��ة حلركة 
مع  املدنية،  احل��ق��وق  ع��ن  للدفاع 
اتباع �ضيا�ضة خارجية مائمة اإىل 
ح��د م��ا. غ��ري ك��اري��زم��ات��ي، ج�ضد 
ا فرة من احلكم اجلماعي،  اأي�ضً
ارادها القادة ال�ضيوعيون لتجنب 
جتاوزات املاوية. لكن بالن�ضبة اإىل 
�ضلفه  حكم  ت��رك  بينغ،  جني  �ضي 
“لقد  الفو�ضى:  �ضفا  على  دول��ة 
وُجّوفت،  احل���زب،  ق��ي��ادة  �ضعفت 
حتللت... وتعددت تيارات الأفكار 
اخلاطئة مثل عبادة املال والبحث 
الفو�ضى  �ضادت   )...( املتعة.  عن 
“، اأعلن يف افتتاح  على الإنرنت 

املوؤمتر، يف 16 اأكتوبر.
ي�������وم ال���������ض����ب����ت، ع�������دل امل�����وؤمت�����ر 
�ضي  لي�ضبح  م��ي��ث��اق��ه  ب��الإج��م��اع 
جميع  مطالبا  احل���زب،  “قلب” 
املركزي  املوقع  “دعم  ب�  اأع�ضائه 
املركزية  اللجنة  يف  �ضي  للرفيق 
عر�س  ب��ع��د  باأكمله”.  واحل����زب 
بداية  يف  القوية  ال�ضلطة  م��زاي��ا 
املوؤمتر، و�ضع �ضي جني بينغ هذه 
وعني  التنفيذ،  مو�ضع  النظرية 

باإقامة  ل��ه  ���ض��م��ح  ج��وان��ب��ه��ا، مم��ا 
التقى  ال���ع���اق���ات.  م���ن  ال��ع��دي��د 
وم�ضوؤويل  امل��ق��اط��ع��ات،  ب��روؤ���ض��اء 
البلديات،  وروؤ����ض���اء  امل��ح��اف��ظ��ات، 
اإلخ. وقام بالركيز على اأ�ضخا�س 
موؤهلني التقى بهم وعمل معهم، 
ل����ذل����ك ل ي�������ض���ت���غ���رب م����ا ح���دث 
ع��ل��ى الإط������اق«. ف��ري��ق خمل�س 
للرئي�س، اأطلق عليه البع�س ا�ضم 
مع  اجلديد”.  ت�ضجيانغ  “جي�س 
ال�ضخ�ضية الرئي�ضية يل ت�ضيانغ، 
ال�ضيوعي  احل��������زب  ����ض���ك���رت���ري 
لديه  ال��ذي  �ضنغهاي  يف  ال�ضيني 
رئي�ضيتني  مقاطعتني  يف  خ���رة 
وكذلك  وجيانغ�ضو(  )ت�ضجيانغ 
القت�ضادية  العا�ضمة  راأ���س  على 
عليها  ف���ر����س  ال���ت���ي  ال�����ض��ي��ن��ي��ة 
ال�����ض��ح��ي ط��ي��ل��ة ثاثة  احل���ج���ر 
 .2022 رب��ي��ع  يف  تقريًبا  اأ���ض��ه��ر 
لكنه يفتقر اإىل العمق ال�ضيا�ضي، 
ميلك  ل  احل��������������الت،  ك������ل  ويف 
ال���وزراء يف  لرئي�س  كنائب  خ��رة 
وزراء  رئي�س  املركزية.  احلكومة 
ال���ذي  اذن،  خم��ل�����س  م�����ض��ت��ق��ب��ل��ي 
عليه ان ميحي بعد خم�ضة اأ�ضهر 

وراء رئي�س الدولة.

رجال الرئي�س
يل ت�ضيان: مت ترقيته اإىل الرجل 
ال�ضيوعي  احل�������زب  يف  ال����ث����اين 
املقبل،  ال���وزراء  ورئي�س  ال�ضيني 
رئ��ي�����س ح���زب ���ض��ن��غ��ه��اي احل���ايل، 
ال����رج����ال  اأح�������د  63 ع����ام����ا، ه����و 
املوثوق بهم الأقرب اإىل �ضي جني 
عندما  دي��وان��ه  مدير  �ضغل  بينغ، 
كان هذا الأخ��ري زعيم احل��زب يف 
ت�ضجيانغ بني 2004 و2007.

ت�ضيان  يل  ح�ضول  احتمال  ب��دى 
امل��ن�����ض��ب الرفيع  ع��ل��ى م��ث��ل ه���ذا 
الفو�ضوي  ت��ع��ام��ل��ه  ب��ع��د  �ضعيفا 
م��ع ح��ج��ر ق��ا���ض��ي ط��ي��ل��ة �ضهرين 

للمكتب ال�ضيا�ضي للجنة املركزية 
�ضكلت  التي  اخلا�ضة”،  للبحوث 

فريق تفتي�س الكوادر.
كما اأعطى تعليمات ب�ضاأن العملية 
ومعايري الختيار -ومن الوا�ضح 
يف هذه املعايري اأن الولء لرئي�س 
“املوؤ�ض�ضتني”.  وم���ب���داأ  ال���دول���ة 
و�ضعها  ال���ت���ي  ال��ن��ظ��ري��ة  ت���ه���دف 
ال���ق���رار ال��ت��اري��خ��ي ل��ل��ح��زب لعام 
مكانة  “تر�ضيخ  اإىل   2021
باعتباره  بينغ  ج��ني  �ضي  الرفيق 
للحزب  امل��رك��زي��ة  اللجنة  ج��وه��ر 
“حتديد  و  باأكمله”  واحل������زب 
�ضي جني  لفكر  التوجيهي  ال��دور 
ب��ي��ن��غ ب�������ض���اأن ال����ض���راك���ي���ة ذات 
للع�ضر  ال�����ض��ي��ن��ي��ة  اخل�����ض��ائ�����س 

اجلديد«.
باعتباره  ال��دول��ة  رئي�س  اح���رام 
اأفكاره.  وات��ب��اع  احل���زب  “نواة” 

من  بالكامل  مكونة  دائمة  جلنة 
احللفاء.

عملية الختيار
ويف برقية طويلة، ك�ضفت ال�ضني 
اختيار  مت  كيف  جزئًيا  اجل��دي��دة 
رئي�ضي  ����ض���ي���ن���ي  زع����ي����م   300
التي  امل���رك���زي���ة،  ال��ل��ج��ن��ة  داخ�����ل 
املوؤمتر  نهاية  يف  اأ�ضماوؤها  ُن�ضرت 
ال�ضيوعي  ل���ل���ح���زب  ال���ع�������ض���ري���ن 
ال�ضيني. ووفًق الوكالة الر�ضمية، 
�ضارك �ضي جني بينغ �ضخ�ضًيا يف 

اختيار املر�ضحني.
بداأ اختيار رجال الرئي�س يف وقت 
 ،2020 م��ب��ك��ر م���ن ن��ه��اي��ة ع����ام 
الأمني  ب�ضفته  ل�ضينخوا.  وف��ًق��ا 
ال��ع��ام ل��ل��ح��زب، ت���راأ����س ���ض��ي جني 
اج��ت��م��اع مار�س  ���ض��خ�����ض��ًي��ا  ب��ي��ن��غ 
الدائمة  “اللجنة  ل�����   2021

عندما  م��ب��ا���ض��رة  م��ع��ه  ال��ب��ع�����س 
ك��ان �ضي جني بينغ الأم��ني العام 
ال�ضرقية  ت�����ض��ج��ي��ان��غ  مل��ق��اط��ع��ة 

الغنية )غرب(.

»جي�س ت�ضجيانغ اجلديد«
�ضكرتري  ب��ي��ن��غ  ج���ني  ���ض��ي  »ك�����ان 
ت�ضجيانغ،  م��ق��اط��ع��ة  يف  احل����زب 
منخرًطا  ك��ان  املن�ضب،  ه��ذا  ويف 
ب�����ض��ك��ل ك��ب��ري يف �����ض����وؤون احل���زب 
وكذلك  احل��ك��وم��ي��ة،  وال�������ض���وؤون 
قاو  ي�ضري  ال��ع�����ض��ك��ري��ة،  ال�����ض��وؤون 
م���دي���ر مركز  ن���ائ���ب  ت�������ض���ي���ك���اي، 
لل�ضني  ال�������ض���ي���ن���ي  الأب�������ح�������اث 
ا  مفو�ضً وب�������ض���ف���ت���ه  وال����ع����ومل����ة، 
حامية  قوة  من  �ضاعف  �ضيا�ضًيا، 
ت�ضجيانغ،  يف  ال�����ض��ع��ب��ي  اجل��ي�����س 
ي���ت���اب���ع اخل����ب����ري ال�������ض���ي���ا����ض���ي، يف 
املحافظة من جميع  اأدار  الواقع، 

�ضحيفة  ع���ن  ���ض��ي��ن��خ��وا  ون��ق��ل��ت 
“�ضاوث ت�ضاينا مورنينغ بو�ضت”، 
اأن  اأي�ضا  املر�ضحني  ك��ان على  اأن��ه 
“حماربة”  على  ق��ادري��ن  يكونوا 
العقوبات الغربية وحماية الأمن 
التحقق  مت  اأخ���������رًيا،  ال���ق���وم���ي. 
“انتبهوا  املر�ضحني.  ن��زاه��ة  م��ن 
ل�������ض���ل���وك ال������زوج������ات، والأب�����ن�����اء 
وزوج���ات���ه���م، وال���ك���وادر يف جمال 
التي  تقول الإر�ضادات  الأعمال”، 
�ضينخوا...  اأن��ب��اء  وك��ال��ة  ن�ضرتها 
غ���ال���ب���ا م����ا ي����اأت����ي ال���ف�������ض���اد من 

الأقارب.
اإىل  الطويلة  العملية  ه��ذه  اأدت   
ال�ضيا�ضي.  املكتب  ن�ضف  جتديد 
ال���ق���ادم���ون الأرب����ع����ة اجل�����دد من 
اللجنة  يف  ال�ضبعة  الأع�ضاء  بني 
ال�ضلطة  راأ��������س  ع���ل���ى  ال����دائ����م����ة 
عمل  للرئي�س.  موالون  ال�ضينية 

بداأ اختيار رجال الرئي�س مع نهاية عام 2020 و�ضارك �ضي جني بينغ �ضخ�ضًيا يف اختيار املر�ضحني

يل ت�ضيانغ، ع�ضو جديد يف اللجنة الدائمة للمكتب ال�ضيا�ضي للحزب ال�ضيوعي ال�ضينيت�ضي على كل ال�ضفحات الوىل

مت م�ضاعدة الرئي�س ال�ضابق هو جينتاو على اخلروج من القاعة يف ختام املوؤمتر الع�ضرين للحزب ال�ضيوعي ال�ضيني
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اإعييييييييييالن
البيت  :بقالة  ال�ضادة   / باأن  الإقت�ضادية  التنمية  دائرة  تعلن 

الخ�ضر
CN قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�ضة رقم:1060846 

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع 
 اإ�ضافة احمد علي عبداهلل ا�ضماعيل احلو�ضني %100

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع 
حذف دروي�س علي حاجي حممد اخلوري 

فعلى كل من له حق اأو اعرا�س على هذا الإعان مراجعة دائرة 
التنمية القت�ضادية خال اأربعة ع�ضر يوما من تاريخ ن�ضر هذا 
الإعان واإل فاإن الدائرة غري م�ضوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد 

انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13681 بتاريخ 2022/10/26 

اإعييييييييييالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�ضادية باأن / ال�ضادة :مطعم ليمون اند 

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: بير  رخ�ضة رقم:2058802 
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع 

 اإ�ضافة عبداملنعم احمد حممد خليفه البوعينني %100
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع 

حذف �ضامل را�ضد مبارك وليد الزعابي 
فعلى كل من له حق اأو اعرا�س على هذا الإعان مراجعة دائرة 
التنمية القت�ضادية خال اأربعة ع�ضر يوما من تاريخ ن�ضر هذا 
الإعان واإل فاإن الدائرة غري م�ضوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد 

انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13681 بتاريخ 2022/10/26 

اإعييييييييييالن
الياقوت   ال�ضادة :مطعم  باأن /  التنمية الإقت�ضادية  تعلن دائرة 

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�ضة رقم:1017856 
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع 

 اإ�ضافة ا�ضماء �ضعيد حممد بن غبا�س املهريي %100
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع 

حذف عبداهلل لفى احمد حممد املزروعي 
فعلى كل من له حق اأو اعرا�س على هذا الإعان مراجعة دائرة 
التنمية القت�ضادية خال اأربعة ع�ضر يوما من تاريخ ن�ضر هذا 
الإعان واإل فاإن الدائرة غري م�ضوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد 

انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13681 بتاريخ 2022/10/26 

اإعييييييييييالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�ضادية باأن / ال�ضادة :موؤ�ض�ضة النفتاح 

للمقاولت وال�ضيانة العامة والنقليات العامة
CN قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�ضة رقم:1017245 

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع 
 اإ�ضافة عبداهلل ابراهيم عبداهلل علي احلو�ضني %100

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع 
حذف حممد عبداهلل ابراهيم عبداهلل احلو�ضني 

فعلى كل من له حق اأو اعرا�س على هذا الإعان مراجعة دائرة 
التنمية القت�ضادية خال اأربعة ع�ضر يوما من تاريخ ن�ضر هذا 
الإعان واإل فاإن الدائرة غري م�ضوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد 

انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13681 بتاريخ 2022/10/26 

اإعييييييييييالن
ال�ض�����ادة/غرين  بان  القت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ببلز لتلميع وغ�ضيل ال�ضيارات
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:4515106 

الغاء رخ�ضة
العان  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية القت�ضادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا العان وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13681 بتاريخ 2022/10/26 

اإعييييييييييالن
ال�ض�����ادة/نات�س  بان  القت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

كافيه
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:3740167 

الغاء رخ�ضة
العان  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية القت�ضادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا العان وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13681 بتاريخ 2022/10/26 

اإعييييييييييالن
ال�ض�����ادة/يور  بان  القت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

كورنر تكنولوجي
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:3826320 

الغاء رخ�ضة
العان  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية القت�ضادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا العان وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13681 بتاريخ 2022/10/26 

اإعييييييييييالن
ال�ض�����ادة/ بان  القت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

كا�ضيكو للتخزين
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:4216741 

الغاء رخ�ضة
العان  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية القت�ضادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا العان وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13681 بتاريخ 2022/10/26 

اإعييييييييييالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/فولتاج 

�ضتور للهدايا والاك�ض�ضوارات
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:3639765 

الغاء رخ�ضة
العان  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية القت�ضادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا العان وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13681 بتاريخ 2022/10/26 

اإعييييييييييالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/تركيب 

تكنولوجي لاأجهزة الأمنية
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:3790478 

الغاء رخ�ضة
العان  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية القت�ضادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا العان وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13681 بتاريخ 2022/10/26 

اإعييييييييييالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�ضادية باأن / ال�ضادة : �ضرينكل لل�ضيانة العامة

رخ�ضة رقم:CN 3793772 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / اإ�ضافة �ضجاد على حممد ح�ضني %100

تعديل مدير / اإ�ضافة �ضجاد على حممد ح�ضني
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / حذف على حممد �ضامل حممد اجلنيبى

تعديل راأ�س املال / من null اإىل 20000
تعديل �ضكل قانوين / من موؤ�ض�ضة فردية اإىل �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�ضم جتاري من/ �ضرينكل لل�ضيانة العامة
SPRINKL GENERAL MAINTENANCE

اإىل/ �ضرينكل لل�ضيانة العامة - �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ م م
SPRINKL GENERAL MAINTENANCE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرا�س على هذا الإعان مراجعة دائرة التنمية القت�ضادية 
خال اأربعة ع�ضر يوما من تاريخ ن�ضر هذا الإعان واإل فاإن الدائرة غري م�ضوؤولة عن 

اأي حق اأو دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13681 بتاريخ 2022/10/26 

اإعييييييييييالن
باحلافات  الركاب  لنقل  وى  رايت   : ال�ضادة   / باأن  الإقت�ضادية  التنمية  دائرة  تعلن 

املوؤجرة  رخ�ضة رقم:CN 2902002 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل مدير / اإ�ضافة زاهد جول مهراب جول

 تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / اإ�ضافة زاهد جول مهراب جول %100
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / حذف بطى حممد احمد �ضيف املزروعى

تعديل راأ�س املال / من null اإىل 50000
تعديل �ضكل قانوين / من موؤ�ض�ضة فردية اإىل �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�ضم جتاري من/ رايت وى لنقل الركاب باحلافات املوؤجرة
RIGHT WAY TRANSPORT PASSENGER BY BUSES LEASED

اإىل/ رايت وى لنقل الركاب باحلافات املوؤجرة - �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ م م
RIGHT WAY TRANSPORT PASSENGER BY BUSES LEASED - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C. 

فعلى كل من له حق اأو اعرا�س على هذا الإعان مراجعة دائرة التنمية القت�ضادية 
خال اأربعة ع�ضر يوما من تاريخ ن�ضر هذا الإعان واإل فاإن الدائرة غري م�ضوؤولة عن 

اأي حق اأو دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13681 بتاريخ 2022/10/26 

اإعييييييييييالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�ضادية باأن / ال�ضادة : مركز �ضد ماأرب الطبي ذ.م.م 

 رخ�ضة رقم:CN 1037720 قد تقدموا اإلينا بطلب:
 تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / اإ�ضافة �ضامل على%100

تعديل مدير / اإ�ضافة �ضامل على
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / حذف على عامر �ضعيد عبيد امل�ضجرى

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / حذف �ضامل على
تعديل راأ�س املال / من 150000 اإىل 100000

تعديل �ضكل قانوين / من �ضركة ذات م�ضوؤولية حمدودة اإىل �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�ضم جتاري من/ مركز �ضد ماأرب الطبي ذ.م.م

SADD MAAREB MEDICAL CENTER L.L.C
اإىل/ مركز �ضد ماأرب الطبي - �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ م م

SADD MAAREB MEDICAL CENTER - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
فعلى كل من له حق اأو اعرا�س على هذا الإعان مراجعة دائرة التنمية القت�ضادية 
خال ثاثون يوما من تاريخ ن�ضر هذا الإعان واإل فاإن الدائرة غري م�ضوؤولة عن اأي 

حق اأو دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13681 بتاريخ 2022/10/26 

اإعييييييييييالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�ضادية باأن / ال�ضادة : جمموعة بريل لاإ�ضتثمار ذ.م.م 

 رخ�ضة رقم:CN 3808354 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / جمموعة ام اي بي ذ.م.م

 .M A B Group L.L.C من �ضريك اإىل مالك
تعديل ن�ضب ال�ضركاء / جمموعة ام اي بي ذ.م.م/

M A B Group L.L.C  من 49 % اإىل %100
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / حذف ار ام بي انرنا�ضيونال لدارة ال�ضركات ذ.م.م

RMB INTERNATIONAL COMPANIES MANAGEMENT L.L.C
تعديل لوحه الإعان / اإجمايل من م�ضاحة null*null اىل 1*1

تعديل �ضكل قانوين / من �ضركة ذات م�ضوؤولية حمدودة اإىل �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�ضم جتاري من/ جمموعة بريل لاإ�ضتثمار ذ.م.م

PEARL INVESTMENTS GROUP L.L.C
اإىل/ جمموعة بريل لاإ�ضتثمار - �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ م م

PEARL INVESTMENTS GROUP - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
اأو اعرا�س على هذا الإعان مراجعة دائرة التنمية القت�ضادية خال  فعلى كل من له حق 
يوم واحد من تاريخ ن�ضر هذا الإعان واإل فاإن الدائرة غري م�ضوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد 

انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13681 بتاريخ 2022/10/26 

اإعييييييييييالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�ضادية باأن / ال�ضادة : مطعم �ضاورما العافية

رخ�ضة رقم:CN 4617487 قد تقدموا اإلينا بطلب:

تعديل اإ�ضم جتاري من/ مطعم �ضاورما العافية

SHAWARMA ALAFIYA RESTAURANT

اإىل/ مطعم �ضاورما احللبي

SHAWARMA ALHALABI RESTURANT

دائرة  مراجعة  الإعان  هذا  على  اعرا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 

التنمية القت�ضادية خال يوم واحد من تاريخ ن�ضر هذا الإعان واإل 

اأو دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة  فاإن الدائرة غري م�ضوؤولة عن اأي حق 

حيث �ضت�ضتكمل الإجراءات املطلوبة.

مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13681 بتاريخ 2022/10/26 

اإعييييييييييالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�ضادية باأن / ال�ضادة : �ضالون توب هري للرجال 

رخ�ضة رقم:CN 2556120 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع 

 اإ�ضافة عبداهلل متعب �ضيف حميد الكتبى  %100
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع 

 حذف �ضلطان عبيد الزفنه ح�ضريم الكتبى
تعديل ن�ضاط / حذف مركز جتميل وعناية �ضخ�ضية للرجال 9609005

فعلى كل من له حق اأو اعرا�س على هذا الإعان مراجعة دائرة التنمية 
القت�ضادية خال اأربعة ع�ضر يوما من تاريخ ن�ضر هذا الإعان واإل فاإن 
الدائرة غري م�ضوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث 

�ضت�ضتكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13681 بتاريخ 2022/10/26 

اإعييييييييييالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�ضادية باأن / ال�ضادة : مركز الملاين املتقدم الطبي ذ.م.م

رخ�ضة رقم:CN 1978971 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل مدير / اإ�ضافة �ضامل على

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / اإ�ضافة �ضامل على %100
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / حذف على عامر �ضعيد عبيد امل�ضجرى

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / حذف �ضامل على
تعديل راأ�س املال / من null اإىل 150000

تعديل �ضكل قانوين / من �ضركة ذات م�ضوؤولية حمدودة اإىل �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�ضم جتاري من/ مركز الملاين املتقدم الطبي ذ.م.م

GERMAN ADVANCE MEDICAL CENTRE L.L.C
اإىل/ مركز الملاين املتقدم الطبي - �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ م م

GERMAN ADVANCE MEDICAL CENTRE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
فعلى كل من له حق اأو اعرا�س على هذا الإعان مراجعة دائرة التنمية القت�ضادية 
خال يوم واحد من تاريخ ن�ضر هذا الإعان واإل فاإن الدائرة غري م�ضوؤولة عن اأي حق 

اأو دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13681 بتاريخ 2022/10/26 

اإعييييييييييالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�ضادية باأن / ال�ضادة : يالو �ضان فاور لل�ضيانه العامه

رخ�ضة رقم:CN 3910543 قد تقدموا اإلينا بطلب:
 تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / اإ�ضافة قا�ضى نظر ال�ضام لوكيوت اهلل %100

تعديل مدير / اإ�ضافة قا�ضى نظر ال�ضام لوكيوت اهلل
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / حذف يو�ضف احمد �ضليمان �ضعيد املهرى

تعديل راأ�س املال / من null اإىل 100000
تعديل �ضكل قانوين / من موؤ�ض�ضة فردية اإىل �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�ضم جتاري من/ يالو �ضان فاور لل�ضيانه العامه
YELLOW SUNFLOWER GENERAL MAINTENANCE

اإىل/ يالو �ضان فاور لل�ضيانه العامه - �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ م م
YELLOW SUNFLOWER GENERAL MAINTENANCE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرا�س على هذا الإعان مراجعة دائرة التنمية القت�ضادية 
خال اأربعة ع�ضر يوما من تاريخ ن�ضر هذا الإعان واإل فاإن الدائرة غري م�ضوؤولة عن 

اأي حق اأو دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13681 بتاريخ 2022/10/26 

اإعييييييييييالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�ضادية باأن / ال�ضادة : لتيليه للفنون

رخ�ضة رقم:CN 1197759 قد تقدموا اإلينا بطلب:
 تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / اإ�ضافة �ضفيان �ضبحى ال�ضالح %100

تعديل مدير / اإ�ضافة �ضريين عمر بح�ضلى
تعديل وكيل خدمات / حذف �ضعيد عبداهلل حمدان غميل ال�ضام�ضى

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / حذف �ضريين عمر بح�ضلى زوجه �ضفيان ال�ضالح
تعديل راأ�س املال / من null اإىل 150000

تعديل �ضكل قانوين / من موؤ�ض�ضة فردية اإىل �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�ضم جتاري من/ لتيليه للفنون

L ATELIER DES ARTS
اإىل/ لتيليه للفنون - �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ م م

L ATELIER DES ARTS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
فعلى كل من له حق اأو اعرا�س على هذا الإعان مراجعة دائرة التنمية القت�ضادية 
خال اأربعة ع�ضر يوما من تاريخ ن�ضر هذا الإعان واإل فاإن الدائرة غري م�ضوؤولة عن 

اأي حق اأو دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13681 بتاريخ 2022/10/26 

اإعييييييييييالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�ضادية باأن / ال�ضادة : مرحبا لتجاره املياه املعدنيه

رخ�ضة رقم:CN 3761643 قد تقدموا اإلينا بطلب:
 تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / اإ�ضافة عزيز اهلل حممد خان %50

تعديل مدير / اإ�ضافة عزيز اهلل حممد خان
 تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / اإ�ضافة جهاجنري على نور الهادى %50
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / حذف �ضلطان عامر �ضامل �ضليم الزرعى

تعديل راأ�س املال / من null اإىل 1000
تعديل �ضكل قانوين / من موؤ�ض�ضة فردية اإىل �ضركة ذات م�ضوؤولية حمدودة

تعديل اإ�ضم جتاري من/ مرحبا لتجاره املياه املعدنيه
MARHABA MINERAL WATER TRADING

اإىل/ مرحبا لتجارة املياه املعدنية ذ.م.م
MARHABA MINERAL WATER TRADING L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرا�س على هذا الإعان مراجعة دائرة التنمية القت�ضادية 
خال اأربعة ع�ضر يوما من تاريخ ن�ضر هذا الإعان واإل فاإن الدائرة غري م�ضوؤولة عن 

اأي حق اأو دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(
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لحُث قطاع الطاقة االأوكراين  زيلين�صكي: رو�صيا دمرت اأكرث من ثحُ
•• كييف-رويرتز

ق������ال ال���رئ���ي�������س الأوك������������راين ف���ول���ودمي���ري 
باده  اإع��م��ار  اإع���ادة  ح��ول  ملوؤمتر  زيلين�ضكي 
امل�ضرية  والطائرات  الرو�ضية  ال�ضواريخ  اإن 
ُثُلث قطاع  اأك��رث من  دم��رت  ال�ضنع  اإيرانية 

الطاقة يف اأوكرانيا.
الذي  للموؤمتر  فيديو  راب���ط  ع��ر  واأ���ض��اف 
حت�ضل  مل  اأوك���ران���ي���ا  اأن  ب���رل���ني  يف  ي��ع��ق��د 
للتعايف  خطة  من  واحد”  “�ضنت  على  بعد 

ال�ضريع بتكلفة اإجمالية 17 مليار دولر.

يح�ضره  ال���ذي  للموؤمتر  زيلين�ضكي  وق���ال 
ورئي�ضة  �ضولت�س  اأولف  الأمل���اين  امل�ضت�ضار 
اأور�ضول فون دير لين  املفو�ضية الأوروبية 
وامل�ضوؤولني  ال�ضيا�ضيني  اآخر من كبار  وعدد 
علينا  ت���زداد  ���ض��يء حتى  ك��ل  ت��دم��ر  “رو�ضيا 

�ضعوبة جتاوز ال�ضتاء«. 
اأور�ضول  الأوروبية  املفو�ضية  رئي�ضة  وقالت 
فون دير لين الثاثاء اإنه يتعني على العامل 
الأوكرانيني  ي�ضاعد  واأن  ال��وق��ت  ي�ضيع  األ 
اأن  �ضريعا، م�ضيفة  بناء بادهم  اإع��ادة  على 
اإجراءات  الحت��اد الأوروب��ي م�ضتعد لتن�ضيق 

اإع��ادة الإعمار من خال توفري اأمانة لهذه 
اإعمار  م���وؤمت���ر لإع������ادة  امل��ه��م��ة. وذك�����رت يف 
لدينا  “لي�س  ب��رل��ني  يف  م��ن��ع��ق��د  اأوك���ران���ي���ا 
البنك  الدمار هائل.  لن�ضيعه، فحجم  وقت 
 350 ي��ق��در تكلفة الأ����ض���رار ع��ن��د  ال����دويل 

مليار يورو )345 مليار دولر(«.
واأ�ضارت اإىل احلاجة لإطاق من�ضة تن�ضيق 
دولية لإعادة الإعمار “يف اأقرب وقت ممكن، 
العام  مطلع  اأو  ال��ع��ام  ن��ه��اي��ة  ق��ب��ل  ويف�ضل 
م�ضتعدة  امل��ف��و���ض��ي��ة  اأن  م�ضيفة  املقبل”، 

لتوفري الأمانة لها.

و�صول اأكرث من 42 األف مهاجر 
اإفريقي اإىل اليمن منذ بداية 2022

•• �شنعاء-وكاالت

اأعلنت املنظمة الدولية للهجرة، اأن اليمن ا�ضتقبل اأكرث من 42 األف مهاجر اإفريقي، منذ بداية العام 2022. 
وقالت املنظمة التابعة لاأمم املتحدة يف بيان: “و�ضل 42 األفا و70 مهاجرا اإفريقيا اإىل اليمن، منذ بداية 
العام احلايل«. واأو�ضح البيان اأن 92 باملئة من املهاجرين هم من الإثيوبيني فيما البقية من ال�ضومال. واأ�ضار 
البيان اإىل اأن “الو�ضع على طول املناطق احلدودية لليمن ل يزال حمفوفا باملخاطر مع ا�ضتمرار الإباغ عن 
النتهاكات املرتكبة �ضد املهاجرين«. ويعد اليمن وجهة ملهاجرين من دول القرن الإفريقي، �ضيما ال�ضومال 
واإثيوبيا، حيث يقطع الآلف منهم م�ضافات طويلة حمفوفة باملخاطر، وغالبا ما يتخذون اليمن طريق عبور 

نحو دول اأخرى. 

قتلى وماليني امل�صردين   9
ب�صبب اإع�صار بنغالد�س 

•• كيوكاتا-اأ ف ب

الأقل  على  اأ�ضخا�س  ت�ضعة  ق�ضى 
بنغاد�س،  اإع�����ض��ار  ���ض��رب  ب��ع��دم��ا 
م��ا اأرغ����م ح����واىل م��ل��ي��ون �ضخ�س 
اأفاد  منازلهم، ح�ضبما  اإخاء  على 

م�ضوؤولون الثاثاء.
وت�������ض���ّك���ل الأع�����ا������ض�����ري ت���ه���دي���داً 
اإّن  يقولون  العلماء  لكّن  منتظماً، 
اأكرث  ق��د يجعلها  امل��ن��اخ��ي  ال��ت��غ��رّي 
الإع�ضار  وو����ض���ل  وت����ك����راراً.  ق����ّوة 
“�ضيرانغ” اإىل الياب�ضة يف جنوب 
الإثنني  متاأخر  وقت  يف  بنغاد�س 
نقل  م��ن  متّكنت  ال�ضلطات  ول��ك��ن 
بر  اإىل  ���ض��خ�����س  م��ل��ي��ون  ح�����واىل 

الأمان قبل و�ضوله.
وقال امل�ضوؤول يف احلكومة جيبون 
“ق�ضى  نهار لوكالة فران�س بر�س 
ب�ضبب  غالبيتهم  اأ�ضخا�س،  ت�ضعة 
وقوع الأ�ضجار، مبا يف ذلك ثاثة 
اأ���ض��خ��ا���س م��ن ع��ائ��ل��ة واح����دة )يف 

املقاطعة ال�ضرقية( كوميا«.
من جهته، قال �ضكرتري احلكومة 
الكوارث كامر ح�ضن  اإدارة  ل�ضوؤون 
الأ�ضخا�س  اإّن  ب���ر����س  ل��ف��ران�����س 
اإج��اوؤه��م م��ن املناطق  ال��ذي��ن مّت 
النائية  اجل�����زر  م��ث��ل  امل��ن��خ��ف�����ض��ة 
اآلف  اإىل  ُنقلوا  الأن��ه��ار  و�ضفاف 

املاجئ املتعّددة الطوابق.
واأ�ضاف “اأم�ضوا الليلة يف ماجئ 

)لاحتماء( من الأعا�ضري«.
ال�ضرطة  اأّن  اإىل  م�ضوؤولون  واأ�ضار 
ا���ض��ط��ّرت يف ب��ع�����س احل����الت اإىل 
ت���رّددوا يف  الذين  القرويني  اإق��ن��اع 

ترك منازلهم.

مي�صال عون.. الرئي�س اللبناين الذي ال يعرتف بالهزائم  •• بريوت-اأ ف ب

الرئا�ضة،  ���ض��ّدة  اىل  و���ض��ول��ه  عند 
باأن  اللبنانيني  ع��ون  مي�ضال  وع��د 
الذي  القوي”  “الرئي�س  ي��ك��ون 
ويف�ضح  الإ������ض�����اح�����ات  ي���ح���ّق���ق 
الف�ضاد، لكنه ينهي بعد اأيام ولية 
اأثقلها انهيار اقت�ضادي وتظاهرات 
وانفجار  م�����ض��ب��وق��ة  غ���ري  ���ض��ع��ب��ي��ة 

مروع.
مع ذلك، يعتزم “اجلرنال” الذي 
والثمانني،  الثامنة  ع��م��ره  يناهز 
بعد  ال�ضيا�ضية،  معاركه  موا�ضلة 
مغادرته الق�ضر الرئا�ضي مبواكبة 
نهاية  يف  اأن�������ض���اره  م���ن  م��ت��وق��ع��ة 

الأ�ضبوع.
خال عقود من م�ضريته الع�ضكرية 
قيادة  انتقل عون من  وال�ضيا�ضية، 
اجلي�س اإىل رئا�ضة حكومة موؤقتة 
يف نهاية الثمانينات. ثم تزّعم اأحد 
وحتالف  امل�ضيحية  الأح���زاب  اأك��ر 
ال�ضيا�ضية  ال��ق��وة  اهلل،  ح���زب  م��ع 
ما  ال��ب��اد،  يف  الأب����رز  والع�ضكرية 
التي لطاملا كان  الرئا�ضة  اإىل  قاده 

اإثر  الرئا�ضة  �ضدة  اإىل  عون  و�ضل 
باب  من  خ�ضومه  بها  قبل  ت�ضوية 
كما قالوا.  “الواقعية ال�ضيا�ضية”، 
اأنه  واأ�ضّر طيلة فرة وليته على 
الإ�ضاحات  حتقيق  م��ن  “ُمنع” 

التي كان يطمح لها.
ل���ك���ن م���ع���ار����ض���ي���ه ي���ع���ت���رون اأن����ه 
التقليدية،  العائات  طريق  �ضلك 
لأفراد  �ضيا�ضية  اأدوار  اإعطاء  عر 
�ضهره  راأ���ض��ه��م  وع��ل��ى  عائلته  م��ن 
با�ضيل الذي يعتره مبثابة وريثه 

ال�ضيا�ضي.

معرك  دخ��ول��ه  منذ  اإليها  ي�ضعى 
ال�ضيا�ضة.

اإثر   2016 ولي��ت��ه يف  ب���دء  م��ن��ذ 
نف�ضه  ع��ون  ق��ّدم  �ضيا�ضية،  ت�ضوية 
وع�����ّراب  الكل”،  “اأب  اأن�����ه  ع��ل��ى 
امل�ضيحية  الطائفة  حقوق  ا�ضتعادة 
“امل�ضلوبة”، واأطلق منا�ضروه على 

وليته ت�ضمية “العهد القوي«.
وتعّهد عون الذي قّدم نف�ضه على 
اأنه الرئي�س املنقذ، بتحقيق نه�ضة 
اجتماعي  وا���ض��ت��ق��رار  اق��ت�����ض��ادي��ة 
وعود  لكنها  الف�ضاد.  وا�ضئت�ضال 
الثاين  مل تتحّقق، وات�ّضم الن�ضف 
وانهيار  �ضيا�ضي  ب�ضلل  عهده  م��ن 
اقت�ضادي مت�ضارع وتظاهرات غري 
الأول/اكتوبر  ت�ضرين  م�ضبوقة يف 
وعك�ضت  اأ�ضهرا،  ا�ضتمرت   2019
نقمة على اأداء الطبقة ال�ضيا�ضية، 
وكان �ضهره النائب جران با�ضيل 

اأبرز امل�ضتهدفني فيها.
 4 يف  ب��ريوت  مرفاأ  انفجار  و�ضّكل 

نتج عن تدخل دويل لإنهاء احلرب 
-1975( ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة  الأه���ل���ي���ة 

1990(، واعتره مي�ّس بال�ضيادة 
اللبنانية.

ورف�س بعدها ت�ضليم ال�ضلطة اإىل 
معو�س  ري��ن��ي��ه  املنتخب  ال��رئ��ي�����س 
عملية  ا�ضتدعى  م��ا   ،1989 ع��ام 
ع�����ض��ك��ري��ة وا���ض��ع��ة لإخ����راج����ه من 

الق�ضر الرئا�ضي.
احلكومة  رئ��ي�����س  اغ���ت���ي���ال  واإث������ر 
الأ�ضبق رفيق احلريري يف �ضباط/

ان�ضحاب  ث�����ّم   ،2005 ف����راي����ر 
ال��ق��وات ال�����ض��وري��ة م��ن ل��ب��ن��ان، عاد 
عون اىل لبنان ليكّر�س زعامته يف 

اأول انتخابات نيابية.
القوى،  م��وازي��ن  قلبت  خطوة  ويف 
 2006 ���ض��ب��اط/ف��راي��ر  وق���ع يف 
وثيقة تفاهم مع حزب اهلل. وبعد 
عداء طويل، زار عون �ضوريا ثاث 
ب�ضار  ال��رئ��ي�����س  وال���ت���ق���ى  م������رات، 
 ،2016 العام  الأ�ضد. واأخ��رياً، يف 

هويتها.  عن  الك�ضف  ع��دم  لت  ف�ضّ
اأث��ارت غ�ضبا وا�ضعا  يف ت�ضريحات 
مل  القت�ضادية،  الأزم���ة  خ�ضم  يف 
يرّدد يف القول ردا على منتقديه 
يف  اآدم���ي���اً  اأح�����داً  يعجبهم  ل  “اإذا 
يهاجروا”.  ي����روح����وا  ال�����ض��ل��ط��ة، 
اإن الباد  اأخ��رى  وق��ال يف منا�ضبة 

تتجه اىل “جهنم«.
كبرياً  ج����زءاً  ف��ق��د  ع���ون  ك���ان  واإن 
يف  ي����زال  ل  اأن����ه  اإل  �ضعبيته،  م��ن 
“قائداً  واأن�����ض��اره  حمازبيه  عيون 
�ضجاعاً نظيف الكف” وزعيماً من 
ال�ضيا�ضية  ال��ع��ائ��ات  ���ض��رب  خ���ارج 
ذي  بلد  يف  والإقطاعية  التقليدية 

تركيبة طائفية بامتياز.
“طموحه  عليه  خ�ضومه  ويحمل 
كان على  اأنه  معترين  اجلامح”، 
�ضيء  اأي  ي��ف��ع��ل  “لأن  ا���ض��ت��ع��داد 
وفق  الرئا�ضة”،  اإىل  ل��ل��و���ض��ول 
ال�ضابقني  املقربني  اأح��د  يقول  ما 

منه.

ال�ضربة   2020 اآب/اأغ�����ض��ط�����س 
اللبنانيون  بعدما حّمل  القا�ضمة، 
عون،  �ضمنها  ال�ضيا�ضية،  الطبقة 
تبنّي  اإذ  الن���ف���ج���ار.  م�����ض��وؤول��ي��ة 
اأن امل�����ض��وؤول��ني ك���ان���وا ع��ل��ى دراي���ة 
بوجود كميات �ضخمة من نيرات 
يف  �ضنوات  منذ  خمزنة  الأمونيوم 
املرفاأ من دون تدابري وقائية، ومل 

يفعلوا �ضيئا.
ابن  ع�����ون،  اآلن  ال��ن��ائ��ب  وي���ق���ول 
بر�س  فران�س  لوكالة  ع��ون،  �ضقيق 
حتى  اأمل،  خيبة  الرئا�ضة  “�ضّكلت 

بالن�ضبة اإليه«.
نووية  لقنبلة  “تعّر�س  وي�ضيف 
مالية واقت�ضادية ثم انفجار مرفاأ 
لو مل يكن م�ضوؤوًل  ب��ريوت. حتى 
م���ب���ا����ض���رة، ل��ك��ّن��ه وج����د ن��ف�����ض��ه يف 

اخلطوط الأمامية«.
ب��دا ع��ون وكاأنه  ال��وق��ت،  منذ ذاك 
كما  اإنكار”،  “حالة  يف  ي��ع��ي�����س 
ت��ق��ول م�����ض��ادر ك��ان��ت م��ق��ّرب��ة منه 

لبريوت.  اجلنوبية  ال�ضاحية  يف 
اأب لثاث بنات ولديه ع�ضرة  وهو 
ال�ضلك  اأح��ف��اد. وان�����ض��م ع��ون اىل 
 ،1955 ال�����ع�����ام  يف  ال���ع�������ض���ك���ري 
وتدّرج يف منا�ضب عدة. كما خا�س 
ُع��رف فيها  ب��ارزة  معارك ع�ضكرية 
 ،1984 العام  بعزمه وتفانيه. يف 
ع��ني ق���ائ���داً ل��ل��ج��ي�����س، وب����ات لقب 
احل���ني  ذاك  م���ن���ذ  “اجلرنال” 

ملت�ضقاً با�ضمه.
الأوىل  املف�ضلية  امل��ح��ط��ة  وك��ان��ت 
 ،1988 يف  ال�ضيا�ضية  حياته  يف 
اإثر  ع�ضكرية  ح��ك��وم��ة  �ضكل  ح��ني 
انتهاء ولية الرئي�س ال�ضابق اأمني 

اجلمّيل.
خال �ضنتني، خا�س عون حربني، 
�ضد  ال���ت���ح���ري���ر«  »ح������رب  الأوىل 
ال���ق���وات ال�������ض���وري���ة، ث���م م���ا عرف 
ميلي�ضيا  ���ض��د  الإل����غ����اء«  ب����«ح���رب 

القوات اللبنانية اآنذاك.
الذي  الطائف  ات��ف��اق  ع��ون  رف�س 

رافقه  ال�����ذي  ع����ون  اآلن  وي���ق���ول 
“اإنه  ف���رن�������ض���ا  يف  م���ن���ف���اه  خ�����ال 
زعيم عنيد، ل ي�ضت�ضلم ول ي�ضعر 

بالياأ�س اأبداً«.
اإرغامه  وب��ع��د   1990 ال���ع���ام  يف 
واللجوء  بعبدا  ق�ضر  مغادرة  على 
بريوت  يف  الفرن�ضية  ال�ضفارة  اىل 
اإثر عملية ع�ضكرية قادها اجلي�س 
اأن  ك��رث  اعتر  لبنان،  يف  ال�ضوري 

م�ضرية عون قد انتهت.
ل��ك��ن م��ن م��ن��ف��اه ال��ف��رن�����ض��ي الذي 
ا�ضتمر 15 عاماً، اأ�ّض�س عون التيار 
ن�ضاله  ووا�����ض����ل  احل����ر  ال���وط���ن���ي 
التي  ال�������ض���وري���ة  ال���و����ض���اي���ة  ����ض���د 
احلياة  مبفا�ضل  ل�ضنوات  حتكمت 
اأن يعود  الباد، قبل  ال�ضيا�ضية يف 
اىل لبنان يف 2005 ويتحالف مع 

حلفاء �ضوريا.
ويتحدر عون املعجب ب�ضوت فريوز 
و�ضعر اأبو الطيب املتنبي، من اأ�ضرة 
متوا�ضعة يف منطقة حارة حريك 

ال�ضيطرة على ثلث الباد.
تكون  ق��د  ال��ه��دف،  ه��ذا  ولتحقيق 
تركيا مرغمة على تنازلت لإيران 
جتعل  اأن  ���ض��اأن��ه��ا  م���ن  ورو����ض���ي���ا، 
خ�����ض��وم ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة، اأكر 

الرابحني.
م��ن ن��اح��ي��ة اأخ�����رى، حت���اول قوات 
����ض���وري���ا ال���دمي���ق���راط���ي���ة اإح����ي����اء 
ال�ضماح  اإي���������ران  م����ع  ال����ع����اق����ات 
مل��ي��ب��ل��ي�����ض��ي��ات ط���ه���ران ب��ال��ت��ق��دم يف 
لإ�ضعاف  و�ضمالها،  ���ض��وري��ا  ���ض��رق 
ب���ني تركيا  ال��ت��ح��ال��ف  اح���ت���م���الت 

واإيران.
امل��ت��ح��دة تكييف  ال���ولي���ات  وع��ل��ى 
ال��وق��ائ��ع، ملنع  م�ضاحلها م��ع ه��ذه 
قواتها من التعر�س لهجمات من  
ودفع  اأواإي��ران��ي��ني،  رو���س  مقاتلني 
لتح�ضني  خ��ط��وات  لت��خ��اذ  دم�ضق 

حياة ال�ضوريني.

رافعة بوجه اإيران
الوقت  اأن���ه  اإىل  الكاتبة  وتخل�س 
اخلليج،  دول  م��ع  للعمل  املنا�ضب 

•• وا�شنطن-وكاالت

دع����ت ال�����ض��ح��ف��ي��ة امل��ت��خ�����ض�����ض��ة يف 
والزميلة  الأو���ض��ط  ال�ضرق  ���ض��وؤون 
يف معهد “فيلو�س” هديل عوي�س 
اإنر�ضت”  “نا�ضيونال  جم��ل��ة  يف 
اإىل  املتحدة  ال��ولي��ات  الأمريكية، 
دم�ضق،  م��ع  ج��دي��دة  �ضيا�ضة  تبني 
الرئي�س  م��ع  ال��ت��ط��ب��ي��ع  اإن  ق��ائ��ل��ة 
ال�ضوري ب�ضار الأ�ضد مقاربة رمزية 
ال��رك��ي رج��ب طيب  م��ن الرئي�س 
اأردوغ���ان، ال��ذي كان العدو اللدود 
لدم�ضق. ويف ال�ضهر املا�ضي، اأبدى 
الأ�ضد  ل��ق��اء  يف  رغ��ب��ت��ه  اأردوغ�������ان 

خال قمة يف اأوزبك�ضتان.
وترى الكاتبة اأن تركيا، التي كانت 
توؤيد تغيري النظام يف �ضوريا، تبعث 

ا�ضتعدادها  ع��ن  وا�ضحة  ب��اإ���ض��ارات 
للم�ضاحلة مع دم�ضق، ما يجب اأن 
يقود بالوليات املتحدة، اإىل در�س 

�ضيا�ضة جديدة مع دم�ضق.

رفع العقوبات
وعلى الوليات املتحدة رفع بع�س 
العقوبات لتح�ضني معي�ضة ال�ضعب 
تعاون  �ضمان  مقابل  يف  ال�����ض��وري 
الأ���ض��د يف اإزال����ة ال��ن��ف��وذ الإي���راين 

من �ضوريا.
فاإن  املتحدة،  للوليات  وبالن�ضبة 
العاقات  بتطبيع  ل��دول  ال�ضماح 
هي  ت���ك���ون  اأن  دون  الأ������ض�����د  م����ع 
يعقد  الوقائع اجلديدة  من  ج��زءاً 
تتعر�س  حيث  �ضوريا،  يف  موقفها 
القوات الأمريكية لهجمات متكررة 

العقوبات،  ت��خ��ف��ي��ف  وا����ض���ت���خ���دام 
م����ن فر�س  اإي����������ران  مل���ن���ع  راف����ع����ة 

�ضروطها على دم�ضق.
املتحدة  الوليات  الوقت  و�ضيفوت 
���ض��ي��ا���ض��ي��ة من  اأي م��ك��ا���ض��ب  جل��ن��ي 
التفاق  اإىل  ع���ادت  اإذا  ال��ع��ق��وب��ات، 
النووي مع اإيران، ما �ضيتيح تدفق 
امل�ضارف  اإىل  ال����دولرات  مليارات 
الإي��ران��ي��ة ومي��ك��ن ط��ه��ران عندها 
الإقت�ضادية  امل�����ض��اع��دة  ا���ض��ت��خ��دام 
ق��ب�����ض��ت��ه��ا على  ل���ل���ح���ف���اظ ع���ل���ى 

دم�ضق.
وا�ضتناداً اإىل تقرير اأوردته �ضحيفة 
الأمريكية،  تاميز”  “نيويورك 
ال�����ض��وري��ة طلبت  ف�����اإن احل��ك��وم��ة 
م��ن اإي����ران ال��ت��وق��ف ع��ن مهاجمة 

اإ�ضرائيل من اأرا�ضيها.

وحت�ضل  اإي������ران،  ميلي�ضيات  م��ن 
����ض���دام���ات م��ن��ت��ظ��م��ة م���ع دوري�����ات 
التوغات  ت��ه��دد  ب��ي��ن��م��ا  رو����ض���ي���ة، 
املناطق  ا�ضتقرار  بزعزعة  الركية 
�ضوريا  ق���وات  ل�ضيطرة  اخلا�ضعة 

الدميقراطية.
م�ضت 8 اأعوام على التدخل الأول 
ل��ل��ولي��ات امل��ت��ح��دة يف ���ض��وري��ا، ويف 
ال���وق���ت ال����ذي ل ي��ك��اد ي��ع��ري فيه 
انتباهاً  الأم���ري���ك���ي  ال���ع���ام  ال�����راأي 
الذي  التهديد  ف��اإن  البلد،  لذلك 
ت����واج����ه����ه ال������ق������وات الأم���ري���ك���ي���ة 
�ضيا�ضة  تنتهج  مل  اإذا  �ضيت�ضاعد 

اأكرث واقعية.

عامًا   11
اأكرث  اأم�ضت  اإنها  الكاتبة  وتقول 
م���ن 40 ي���وم���اً خ���ال ���ض��ب��اب��ه��ا يف 
الأوىل  الأي������ام  ال�����ض��ج��ون يف  اأح����د 
ل��ان��ت��ف��ا���ض��ة. وم���ع ذل���ك، تعرف 
عن  للتوقف  كافية  عاماً   11 ب��اأن 
لتغيري  ذات��ه��ا  الو�ضائل  ا�ضتخدام 
الوقائع يف �ضوريا، واأن الوقت حان 

ل���ل���دول الإق��ل��ي��م��ي��ة تبني  وي��ت��ي��ح 
ا���ض��رات��ي��ج��ي��ة ج���دي���دة، ل��ي�����س من 
م�ضلحة اأمريكا األ يكون لها قول 

فيه.
ويذكر اأن الهدف الرئي�ضي لركيا 
ائ��ت��اف مع  اإق��ام��ة  التطبيع،  م��ن 
مينع  وط��ه��ران،  ومو�ضكو،  دم�ضق، 
ق����وات ���ض��وري��ا ال��دمي��ق��راط��ي��ة من 

النظام،  تغيري  فكرة  ع��ن  للتخلي 
املعار�ضة  جم��م��وع��ات  اأن  خ��ا���ض��ًة 
ع��ل��ى معظمها  ت��ه��ي��م��ن  ال�����ض��وري��ة 
ميكن  بحيث  جهادية،  جمموعات 
النفوذ  واإزال����ة  ال�ضتقرار  حتقيق 

الإيراين مرة واحدة واإىل الأبد.
الأ�ضد  التطبيع مع  اأن  اإىل  ولفتت 
وا�ضنطن،  م��واف��ق��ة  دون  ح��ا���ض��ل 

االحتاد االأوروبي يدعو اإىل اأهداف طموحة قبل كوب 27 

نا�صيونال اإنرت�صت: حان الوقت لتغري وا�صنطن �صيا�صتها يف �صوريا

•• لوك�شمبورغ-اأ ف ب

“كوب  املتحدة للمناخ  اأعلن الحت��اد الأوروب��ي عن موقفه من قمة الأمم 
دون اأن يخو�س يف تفا�ضيل  27” بالدعوة اإىل و�ضع “اأهداف طموحة”، 
امل�ضاعدات املالية املخ�ض�ضة للدول النامية لتعوي�ضها عن اأ�ضرار الحتبا�س 
احلراري. واأقرت دول التكتل ال27 باأن “الطموح العاملي يجب اأن يتعزز 
املتمثلة يف احلد  باأهداف اتفاق باري�س  لعدم التفريط  ب�ضكل كبري جدا” 

من زيادة درجة حرارة الأر�س.
املناخ  قبل قمة  ب��اأه��داف طموحة”  “التقدم  ال��دول على  الإع��ان  وح�س 

ال�ضنوية التي �ضتعقد يف �ضرم ال�ضيخ ال�ضهر املقبل.
اأن الحتاد الأوروب��ي م�ضتعد لتحديث م�ضاهمات الدول الأع�ضاء  واأ�ضاف 
“يف اأقرب وقت ممكن” بعد مباحثات بينها لو�ضع اللم�ضات الأخرية على 

خطة املناخ اخلا�ضة بها.
احلراري  لاحتبا�س  امل�ضببة  الغازات  انبعاثات  تقليل  اإىل  اخلطة  وتهدف 
2030، مقارنة  ع��ام  بحلول  باملئة   55 بن�ضبة  الأوروب���ي  الحت��اد  دول  يف 

مب�ضتويات عام 1990.

ودعا الن�س الذي تبناه وزراء البيئة يف الحتاد الأوروبي خال اجتماع يف 
لوك�ضمبورغ جميع الأطراف اإىل و�ضع حد ل�ضتخدام الفحم ب�ضكل نهائي 

“من خال خف�س تدريجي«.
لكن الإعان ظل حذرا فيما يتعلق بامل�ضاعدات املالية التي يجب تخ�ضي�ضها 

للدول النامية.
الحتبا�س  ت��اأث��ريات  ع��ن  الناجمة  والأ�ضرار”  “اخل�ضائر  متويل  اأن  اإل 
يف  الأط����راف  ل��ل��دول  ال27  “املوؤمتر  يف  ملحة  ق�ضية  �ضتكون  احل����راري 

اتفاقية الأمم املتحدة للتغريات املناخية«.
ومل حترم الدول الغنية حتى الآن التزامها بتقدمي ما ل يقل عن 100 
مليار دولر �ضنويا من امل�ضاعدات املناخية، وهو هدف مت حتديده مبدئيا 
انبعاثاتها  تقليل  على  الفقرية  البلدان  م�ضاعدة  اأج��ل  من   ،2020 لعام 
والتكيف معها. وتتوقع دول الحتاد الأوروب��ي اأن “يتحقق الهدف يف عام 

2023” كما جاء يف الإعان، دون تقدمي اأي اأرقام جديدة.
اخل�ضائر  عن  التعوي�س  اإن  هوباكوفا  اآن��ا  الت�ضيكية  البيئة  وزي��رة  وقالت 
ال�ضروط  “نحن م�ضتعدون ملناق�ضة”  م�ضيفة  “�ضوؤال �ضعب”،  والأ�ضرار 

املحتملة.

العدد 13681 بتاريخ 2022/10/26 
اإعلن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية    
املرجتعة  ال�شيكات   SHCEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0005600/ 

اإىل املحكوم عليه : علي ح�ضن علي حممد ال علي 
حيث انه بتاريخ قد �ضدر احلكم املرفق �ضورة عنه �ضدك ل�ضالح املدعي 

املنفذ ترمي مطر حممد ترمي - اجلن�ضية الإمارات العربية املتحدة  
يف الق�ضية امل�ضار اليها اأعاه

اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�ضم املحدد لذلك ،  ومبا 
ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �ضاما الر�ضوم وامل�ضاريف 4850.0  

لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�ضند التنفيذي امل�ضار اليه اأعاه خال )15( يوما من 
تاريخ اإعانك / اإعانكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �ضتتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلري املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13681 بتاريخ 2022/10/26 70555
تنازل/ بيع

اإع�ان بالن�ض�ر
ليكن معلوما للجميع باأن : ال�ضيد/اربانا جو�ضى جو�ضى ماثيو - اجلن�ضية الهند - يرغب يف البيع 
والتنازل عن 50% من كامل ح�ضته البالغة 100% يف الرخ�ضة امل�ضماه )الرقم واحد لا�ضت�ضارات 
اإىل  الدارية( ال�ضادرة من دائرة التنمية القت�ضادية بال�ضارقة برخ�ضة جتارية رقم )757376(، 
ال�ضيد / اأجي�س موندايات فابيل - اجلن�ضية الهند ، ال�ضيد/اربانا جو�ضى جو�ضى ماثيو - اجلن�ضية 
امل�ضماه  الرخ�ضة  100% يف  البالغة  الهند - يرغب يف البيع والتنازل عن 50% من كامل ح�ضته 
برخ�ضة  بال�ضارقة  القت�ضادية  التنمية  دائرة  من  ال�ضادرة  الدارية(  لا�ضت�ضارات  واحد  )الرقم 
، تعديات  ال�ضيد/ برامودكومار بوثياء بورابيل - اجلن�ضية الهند  اإىل  جتارية رقم )757376(، 
اأخرى: ل يوجد. وعمابن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�ضنة 
يف �ضان الكاتب العدل. فقد اقت�ضى ن�ضر هذا العان للعلم وانه �ضوف يتم الت�ضديق  على   2013
تاريخ هذا العان فمن لديه اي اعرا�س حيال ذلك عليه  ا�ضبوعني من  اليه بعد  امل�ضار  الجراء 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية.
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70555

�ضارى مهري   / املدعو  فقد 
ال �ضعدى ، كندا   اجلن�ضية 
رق�����م  ������ض�����ف�����ره  ج������������واز   -
 )N001078131 (
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������ض���ال 

0506113826

فقدان جواز �صفر
احمد  �ضكيل   / املدعو  فقد 
باك�ضتان     ، ر����ض���ول  غ����ام 
اجلن�ضية - جواز �ضفره رقم 
 )1168802VW (
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������ض���ال 

0553862936

فقدان جواز �صفر
فقد املدعو / عمران زكريا 
اجلن�ضية  ���ض��وري   ، ال��غ��زى 
رق�����م  ������ض�����ف�����ره  ج������������واز   -
 )N014375734 (
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������ض���ال 

0523023556

فقدان جواز �صفر
/ وح���دات م�ضال  امل��دع��و  فقد 
حم����م����د �����ض����ري ع����ل����ي ������ض�����اه ، 
باك�ضتان اجلن�ضية جواز �ضفره 
 )AP0844263( رق�����م 
يرجى ممن يعرث عليه ت�ضليمه 
بال�ضفارة الباك�ضتانية او اقرب 

مركز �ضرطة بالمارات.

فقدان جواز �صفر
خ�ضر  ل�������وؤى   / امل�����دع�����و  ف���ق���د 
�ضوريا   ، ال�������ض���اي���ل  الح�����م�����د 
اجل��ن�����ض��ي��ة ج������واز ����ض���ف���ره رقم 
يرجى    )014247697N(
ت�ضليمه  ع���ل���ي���ه  ي����ع����رث  مم�����ن 
اقرب  او  ال�����ض��وري��ة  ب��ال�����ض��ف��ارة 

مركز �ضرطة بالمارات.

فقدان جواز �صفر فقدان �شهادة اأ�شهم ت
ف����ق����دت ����ض���ه���ادة اأ����ض���ه���م �����ض����ادرة 
القاب�ضة  ال��ع��امل��ي��ة  ال�����ض��رك��ة  م���ن 
فاطمة   / ب���ا����ض���م  "اأ�ضماك" 
ها�ضم  غ����ل����وم  اإب����راه����ي����م  ح�������ض���ن 
 حم��م��د احل��م��ر ، رق���م ال�����ض��ه��ادة /

ع���دد   ،  ASMAK1793
الأ�ضهم 1200، فمن يعرث عليها 
الرقم  ع��ل��ى  الإت�������ض���ال  ال����رج����اء 

التايل : 0504466374

فقدان �شهادة اأ�شهم ت
ف����ق����دت ����ض���ه���ادة اأ����ض���ه���م �����ض����ادرة 
القاب�ضة  ال��ع��امل��ي��ة  ال�����ض��رك��ة  م���ن 
اإبراهيم  /ح�ضن  با�ضم  "اأ�ضماك" 
رقم  ، احلمر  حممد  ها�ضم   غلوم 

 ، ASMAK1790/ ال�ضهادة
يعرث  1200، فمن  الأ�ضهم  عدد 
عليها الرجاء الإت�ضال على الرقم 

التايل : 0504466374

فقدان �شهادة اأ�شهم ت
ف����ق����دت ����ض���ه���ادة اأ����ض���ه���م �����ض����ادرة 
القاب�ضة  ال��ع��امل��ي��ة  ال�����ض��رك��ة  م���ن 
حممد   / ب����ا�����ض����م  "اأ�ضماك" 
ها�ضم  غ����ل����وم  اإب����راه����ي����م  ح�������ض���ن 
 حم��م��د احل��م��ر ، رق���م ال�����ض��ه��ادة /

ع���دد   ،  ASMAK1792
الأ�ضهم 1200، فمن يعرث عليها 
الرقم  ع��ل��ى  الإت�������ض���ال  ال����رج����اء 

التايل : 0504466374

فقدان �صهادة اأ�صهم العدد 13681 بتاريخ 2022/10/26 

)امييارات  ال�ضام�ضي  حممد  نا�ضر  اإبراهيم  ال�ضيد/  ُفقد 
اجلن�ضية(  �ضهادة اأ�ضهم �ضادرة من �ضركة اأبوظبي الوطنية 

للتكافل )تكافل(.
رقم ال�ضهادة 20853  - عدد ال�ضهم 5145 �ضهما  

اأو  اعاله  املذكورة  لل�ضركة  ت�ضليمها  يجدها  ممن  الرجاء 
الت�ضال على موبايل رقم  0506429444  م�ضكورا.

فقدان �صهادة اأ�صهم العدد 13681 بتاريخ 2022/10/26 

فقد ال�ضيد/ �ضامل مبارك عو�س مبارك بن حيدر التميمي 
)امارات اجلن�ضية(  �ضهادة اأ�ضهم �ضادرة من �ضركة اإ�ضكان 

العقارية �س.م.خ )اإ�ضكان(.
رقم ال�ضهادة 160161  - عدد ال�ضهم 537.500 �ضهم  

اأو    الرجاء ممن يجدها ت�ضليمها لل�ضركة املذكورة اعاله 
الت�ضال على موبايل رقم  0506112246  م�ضكورا.
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املال والأعمال
 االإمارات الثالثة عامليًا يف ن�صاط حركة الطريان الدولية 

املتطلبات  ه��ذه  لتحديد  الأ���ض��واق 
حمفظة  ت���ط���ل���ع���ات  ي����خ����دم  مب�����ا 
لل�ضركات  ال�ضتثمارية  الأع��م��ال 
الأع�ضاء.  و�ضدد على اأن الو�ضول 
اجلماعي  العمل  يتطلب  للنجاح 
ال��ق��ادة املوؤمنني  ال��ع��دي��د م��ن  م��ع 
مب����ا ي���ق���وم���ون ب����ه خل���ل���ق اأ�����ض����واق 
وف���ر����س ج���دي���دة و����ض���راك���ات من 
لتلك  القت�ضادية  التنمية  �ضاأنها 

الأ�ضواق. 
“اإنف�ضتوبيا”  م��ن�����ض��ة  ومت���ث���ل 
العاملية لا�ضتثمار اإحدى املبادرات 
احلزمة  ���ض��م��ن  ال���ض��رات��ي��ج��ي��ة 
اخلم�ضني”  “م�ضاريع  من  الأوىل 
التي اأعلنت عنها حكومة الإمارات 
اإىل  وتهدف   ،2021 �ضبتمر  يف 
الواردة  ال�ضتثمارات  تدفق  تعزيز 
قطاعات  يف  الإم�������ارات  دول����ة  اإىل 
الق��ت�����ض��اد اجل��دي��د، وق���د جنحت 
الذي عقد  الأول  خال موؤمترها 
اإط�����اق  يف   ،2022 م����ار�����س  يف 
ح�����وارات ا���ض��رات��ي��ج��ي��ة دول���ي���ة يف 
حيوياً،  اق��ت�����ض��ادي��اً  ق��ط��اع��اً   12
وذل�����ك مب�����ض��ارك��ة اأك�����رث م���ن 90 
متحدثاً و 1000 �ضخ�ضية بارزة 
م��ن �ضناع ال��ق��رار وامل�����ض��وؤول��ني يف 
والعامل،  واملنطقة  الإم���ارات  دول��ة 
احلوارات  م��ن  �ضل�ضلة  جانب  اإىل 
يف  املن�ضة  اأطلقتها  ال��ت��ي  العاملية 
الهند واملغرب و�ضوي�ضرا والوليات 

املتحدة. 
ومن املقرر اأن ت�ضت�ضيف العا�ضمة 
ملن�ضة  ال���ث���اين  امل���وؤمت���ر  اأب���وظ���ب���ي 
م���ار����س  و2   1 يف  اإن���ف�������ض���ت���وب���ي���ا 
“ا�ضت�ضراف  2023، حتت عنوان 

الفر�س يف ع�ضر التغريات«. 
كما تعد موؤ�ض�ضة التمويل الدولية 
ع�����ض��و جم��م��وع��ة ال��ب��ن��ك ال���دويل 
اأكر موؤ�ض�ضة اإمنائية عاملية تركز 
الأ�ضواق  يف  اخلا�س  القطاع  على 
اأك������رث من  ال���ن���ا����ض���ئ���ة، وت���ع���م���ل يف 
الأ�ضواق  دول��ة، بهدف خلق   100

والفر�س يف البلدان النامية. 

•• القاهرة-وام

يف اإطار الحتفاء مبرور 50 عاماً 
الإماراتية  العاقات  تاأ�ضي�س  على 
احتفالية  ت��ن��ظ��ي��م  ع���ر  امل�����ض��ري��ة 
“م�ضر  ������ض�����ع�����ار  حت�������ت  ك���������رى 
تت�ضمن  واحد”  قلب  والإم����ارات 
الفعاليات  م���ن  م��ت��ن��وع��ة  اأج���ن���دة 
“اإنف�ضتوبيا”  من�ضة  اأط��ل��ق��ت   ..
العاملية لا�ضتثمار اأم�س بالتعاون 
الدولية  ال��ت��م��وي��ل  م��وؤ���ض�����ض��ة  م���ع 
ح�������وارات الق���ت�������ض���اد اجل���دي���د يف 
بح�ضور  العربية  م�ضر  جمهورية 
معايل عبداهلل بن طوق املري وزير 
يف  امل�ضوؤولني  من  وعدد  القت�ضاد 

البلدين ال�ضقيقني. 
ون������اق�������������س ك������ب������ار امل�����������ض�����وؤول�����ني 
يف  الأع���م���ال  وق����ادة  وامل�ضتثمرين 
دول���ت���ي الإم��������ارات وم�����ض��ر خال 
نظمته  ال�����ذي  الأع����م����ال  م��ل��ت��ق��ى 
امل�ضهد  “اإنف�ضتوبيا”  م��ن�����ض��ة 
ال�����ض����ت����ث����م����اري واجت������اه������ات������ه يف 
جمهورية م�ضر العربية ال�ضقيقة، 
مب����ا يف ذل�����ك ال���ف���ر����س ال����واع����دة 
اجلديد،  الق��ت�����ض��اد  ق��ط��اع��ات  يف 
واأهمية  امل�ضتدام،  التمويل  واأدوات 

القطاع املايل لاقت�ضاد العاملي. 
وتركزت املناق�ضات خال اجلل�ضات 
حول  الأع���م���ال  مللتقى  الرئي�ضية 
يف  النا�ضئة  ال�ضتثمارية  الفر�س 
ال��ق��ط��اع املايل،  م�����ض��ر، خ��ا���ض��ة يف 
الرعاية  م��ث��ل  اأخ�����رى  وق��ط��اع��ات 
والت�ضنيع  والأدوي��������ة،  ال�����ض��ح��ي��ة 
التحتية  وال���ب���ن���ي���ة  امل���������ض����ت����دام، 
الطاقة  ب��ي��ن��ه��ا  وم����ن  ال��رئ��ي�����ض��ي��ة 
تلك  ت����ط����وي����ر  و�����ض����ب����ل  وامل�������ي�������اه، 

القطاعات. 
خال  “اإنف�ضتوبيا”  وا�ضتعر�ضت 
اجلل�ضات، فر�س ال�ضتثمار يف عدة 
قطاعات رئي�ضية، يف ظل احلوارات 
حول  دول  ع��دة  يف  اأطلقتها  ال��ت��ي 

العامل. 
وق�����ال م���ع���ايل ع���ب���داهلل ب���ن طوق 

يف  واجتاهاته  ال�ضتثماري  امل�ضهد 
م�ضر، مبا يف ذلك الفر�س الواعدة 
اجلديد،  الق��ت�����ض��اد  ق��ط��اع��ات  يف 

واأدوات التمويل امل�ضتدام. 
لوكالة  ت�����ض��ري��ح��ات  يف  واأ�����ض����اف 
اأن حوارات  “وام”  اأنباء الإم��ارات 
العامل  ال���ت���ي جت����وب  اإن��ف�����ض��ت��وب��ي��ا 
اإىل املغرب ثم �ضوي�ضرا  من الهند 
وال�����ولي�����ات امل���ت���ح���دة، وال����ي����وم يف 
م�ضر، ترّكز على جمع امل�ضتثمرين 
العامل  يف  ال�������ض���ي���ا����ض���ات  و����ض���ن���اع 
م��ن اأج��ل اإر���ض��اء الأ���ض�����س مل�ضتقبل 
وم�ضتدام،  م�������ض���وؤول  اق���ت�������ض���ادي 
وتوجيه ال�ضتثمارات نحو الأ�ضواق 
قطاعات  يف  خ���ا����ض���ة  ال���ن���ا����ض���ئ���ة 
�ضبيل  ..وع��ل��ى  اجلديد  القت�ضاد 
امل���ث���ال، ت��رك��زت امل��ن��اق�����ض��ات خال 
اجلل�ضات الرئي�ضية مللتقى الأعمال 
حول الفر�س ال�ضتثمارية النا�ضئة 
قطاعات  يف  خ���ا����ض���ة  م�������ض���ر،  يف 
ال����رع����اي����ة ال�����ض��ح��ي��ة والأدوي����������ة، 
والبنية  امل�������ض���ت���دام،  وال��ت�����ض��ن��ي��ع 
ال��رئ��ي�����ض��ي��ة وم���ن بينها  ال��ت��ح��ت��ي��ة 
الطاقة واملياه، و�ضبل تطوير تلك 

القطاعات. 
جتري  اإنف�ضتوبيا  اأن  اإىل  واأ���ض��ار 
ا�ضتعدادات �ضاملة لعقد موؤمترها 
 2023 ال�ضنوي الثاين يف مار�س 
�ضعار  حت������ت  ����ض���ي���ك���ون  وال�����������ذي 
ع�ضر  يف  ال���ف���ر����س  “ا�ضت�ضراف 
�ضت�ضت�ضيف  ..اأي�����ض��ا،  التغريات” 
اإنف�ضتوبيا حدًثا مهًما يف دي�ضمر 

2022 بالتعاون مع القمة العاملية 
ال�ضتثمارات  ملناق�ضة  ل��ل�����ض��رك��ات 

امل�ضتقبلية يف جمال الريا�ضة. 
ومن جهته قال �ضعادة جمال �ضيف 
لوكالة  ت�����ض��ري��ح��ات  يف  اجل�����روان 
“تاأتي  “وام”:  الإم������ارات  اأن���ب���اء 
م�ضاركتنا يف ملتقى الأعمال تزامًنا 
عام  خم�ضني  مب��رور  الحتفاء  مع 
الإماراتية  العاقات  تاأ�ضي�س  على 
اأع�ضاء  �ضتة  وبح�ضور  امل�ضرية، 
من جمل�س الإمارات للم�ضتثمرين 
وه����م جم��م��وع��ة �ضرف،  ب���اخل���ارج 
اللولو  جمموعة  اإف��ك��و،  جمموعة 
جمموعة  ال����ق����اب���������ض����ة،  امل����ال����ي����ة 
العربي  اخلليج  جمموعة  ليفكو، 

لا�ضتثمار، و�ضركة م�ضدر. 
املجل�س  اه����ت����م����ام  اإىل  واأ�������ض������ار 
امل��ل��ت��ق��ى ج��ن��ًب��ا اإىل  ب��امل�����ض��ارك��ة يف 
ج��ن��ب م��ع وم��ن�����ض��ة اإن��ف�����ض��ت��وب��ي��ا و 
حيث  ال��دول��ي��ة  التمويل  موؤ�ض�ضة 
متا�ضتعرا�س اأبرز مامح قطاعات 
وجهود  امل�����ض��ت��ق��ب��ل��ي��ة  ال���ض��ت��ث��م��ار 
للدخول  اخل��ا���س  القطاع  حتفيز 

يف قطاعات جديدة جمدية. 
اإىل  اجل��روان  جمال  �ضعادة  واأ�ضار 
اأن جمل�س الإمارات للم�ضتثمرين 
ملتقيات  تنظيم  ي�ضجع  ب��اخل��ارج 
بالنفع على  ت��ع��ود  ال��ت��ي  الأع���م���ال 
العاملي  ال����ض���ت���ث���م���اري  ال���ق���ط���اع 
املتطلبات  ف��ه��م  و����ض���ول  ل�����ض��م��ان 
لقطاعات  الأ�ضا�ضية  والحتياجات 
موؤ�ضرات  درا�ضة  ثم  الأعمال ومن 

الق��ت�����ض��اد، ورئي�س  وزي����ر  امل����ري، 
لوكالة  ت�ضريحات  يف  اإنف�ضتوبيا 
اإن حوارات  “وام”  اأنباء الإم��ارات 
انف�ضتوبيا يف م�ضر تاأتي بالتزامن 
باليوبيل  ال��ب��ل��دي��ن  اح��ت��ف��ال  م���ع 
العاقات  ت��د���ض��ني  ع��ل��ى  ال��ذه��ب��ي 
الإم������ارات������ي������ة امل�������ض���ري���ة وال������ذي 
الأخوية  ال��ع��اق��ات  ق���وة  ي��ج�����ض��د 
�ضهدت  وال����ت����ي  ال����دول����ت����ني  ب����ني 
التفاقيات  م����ن  ح���زم���ة  ت���وق���ي���ع 
العقود  خ�����ال  ال����ض���رات���ي���ج���ي���ة 
امل�ضتثمرون  ياأتي  وال��ي��وم  املا�ضية 
ال��ق��اه��رة لبحث  اإىل  الإم��ارات��ي��ون 
الواعدة  ال���ض��ت��ث��م��اري��ة  ال��ف��ر���س 
�ضيما  ل  ال��ق��ط��اع��ات  خم��ت��ل��ف  يف 
القت�ضاد اجلديد مع امل�ضتثمرين 
موؤ�ض�ضة  م��ع  بالتعاون  امل�ضريني 
ال��ت��م��وي��ل ال��دول��ي��ة وال��ع��م��ل �ضويا 
فر�س  اإىل  ال��ت��ح��دي��ات  ل��ت��ح��وي��ل 
اإىل  م�������ض���ر  م������ن  ل���ا����ض���ت���ث���م���ار 

اأفريقيا. 
و�ضع  مت  اأن�����ه  م��ع��ال��ي��ه  واأ�����ض����اف 
وا�ضحة  ع���م���ل  ط���ري���ق  خ���ري���ط���ة 
تعزيز  وك��ي��ف��ي��ة  ل��ل��م�����ض��ت��ث��م��ري��ن 
ا�ضتدامة النمو يف م�ضر واأفريقيا 
لتوجيهات  ام��ت��ث��ال  ي��اأت��ي  وال����ذي 
الإمارات  لدولة  الر�ضيدة  القيادة 
بالعمل  ال��وا���ض��ح��ة  وت��وج��ي��ه��ات��ه��ا 
اقت�ضادية  اآف����اق  ف��ت��ح  ع��ل��ى  دائ��م��ا 

جديدة فيم�ضر واأفريقيا. 
ال����ع����اق����ات  اإن  م���ع���ال���ي���ه  وق��������ال 
را�ضخة  – امل�����ض��ري��ة  الإم���ارات���ي���ة 

التمويل  ملوؤ�ض�ضة  الإقليمي  املدير 
والقرن  اأفريقيا  ل�ضمال  الدولية 
القطاع  “بقيادات  الأف����ري����ق����ي: 
العربية  الإم�������ارات  م���ن  اخل���ا����س 
على  للتعرف  القاهرة  يف  املتحدة 
ف��ر���س الأع��م��ال ال��ع��دي��دة املتاحة 
املوؤ�ض�ضة  اأن  م�����ض��ي��ف��ا  م�����ض��ر؛  يف 
ت�����ض��ت��ث��م��ر يف م�������ض���ر م���ن���ذ وق���ت 
ط��وي��ل، وق���د راأي��ن��ا م��ب��ا���ض��رة كيف 
اإىل  اخلا�س  القطاع  تنمية  ت��وؤدي 
امل�ضتدام  القت�ضادي  النمو  تعزيز 

وال�ضامل للجميع«. 
التحديات،  خ�ضم  “يف  واأ����ض���اف: 
بالتغيري  حقيقًيا  ال��ت��زاًم��ا  ن�ضهد 
يف امل���ن���ط���ق���ة، م����ن ق���ب���ل ك����ل من 
القطاعني العام واخلا�س، واأو�ضح 
الأمم  موؤمتر  هو  ذل��ك  على  دليل 
 COP« املناخي  للتغري  املتحدة 
ال�ضيخ  �����ض����رم  يف  ال�����ق�����ادم   »27
يف  �ضيعقد  ال��ذي   »COP 28»و
املتحدة،  العربية  الإم����ارات  دول���ة 
البيئية  ال�ضيا�ضات  اإىل  بالإ�ضافة 
من  ك��ل  تتبناها  ال��ت��ي  امل�����ض��اح��ب��ة 

حكومتي الإمارات و م�ضر«. 
�ضيف  جمال  �ضعادة  امللتقى  ح�ضر 
ملجل�س  ال���ع���ام  الأم������ني  اجل�������روان 
باخلارج  للم�ضتثمرين  الإم�����ارات 
الزعابي  ن��ا���ض��ر ح��م��دان  وحم��م��د 
لنف�ضتوبيا  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����س 
وحممد عبد القادر الرحمي مدير 
التقنية  واخلدمات  الأ�ضول  اإدارة 
العي�ضى  و���ض��ف��ي��ان  “م�ضدر”  يف 

م�ضتداماً  من��واً  وت�ضهد  ومتجذرة 
مدفوعة  ال�������ض���ع���د،  ك����اف����ة  ع���ل���ى 
امل�ضركة  وامل�������ض���ال���ح  ب������ال������روؤى 
ل����ق����ي����ادت����ي و�����ض����ع����ب����ي ال���ب���ل���دي���ن 
مع  بالتزامن  ونتطلع  ال�ضقيقني؛ 
الح��ت��ف��ال مب���رور 50 ع��ام��اً على 
تاأ�ضي�س العاقات بني البلدين، اإىل 
الرتقاء بعاقات التعاون الثنائي 
ومبا  زخ��م��اً  اأك���رث  م�ضتويات  نحو 
يدعم م�ضرية التنمية القت�ضادية 

للبلدين ب�ضكل م�ضتدام«. 
حوارات  “تاأتي  معاليه:  واأ���ض��اف 
م�ضر  يف  ال��ع��امل��ي��ة  “اإنف�ضتوبيا” 
القت�ضاد  وزارة  متا�ضياً مع جهود 
ال�ضتثمار  ع���امل  يف  اجل�����ض��ور  مل���د 
من خال تبادل املعرفة، وتطوير 
القت�ضاد  قطاعات  ح��ول  الأف��ك��ار 
اخلطط”،  وت�������ض���ري���ع  اجل����دي����د، 
دولة  ب��واب��ة  ه��ي  اأن م�ضر  م��وؤك��دا 
اأفريقيا من خال  الإم��ارات نحو 
..كما  الدولية  التمويل  موؤ�ض�ضة 
موؤ�ض�ضة  م���ع  ���ض��راك��ت��ن��ا  ت��ت��م��ا���ض��ى 
جهودنا  م���ع  ال���دول���ي���ة  ال��ت��م��وي��ل 
جل����م����ع امل�������ض���ت���ث���م���ري���ن و����ض���ن���اع 
ال�����ض��ي��ا���ض��ات يف ال����ع����امل واإر�����ض����اء 
الأ�ض�س مل�ضتقبل اقت�ضادي م�ضوؤول 
ال�ضتثمارات  وتوجيه  وم�ضتدام، 
نحو الأ�ضواق النا�ضئة مبا يتما�ضى 
مع م�ضتهدفات ومبادئ اخلم�ضني 
وحم�����������ددات م����ئ����وي����ة الإم�����������ارات 

 .»2071
ومن جهته، رحب �ضيخ عمر �ضيا، 

التمويل  م��وؤ���ض�����ض��ة  م��ك��ت��ب  رئ��ي�����س 
الدولية يف دولة الإمارات. 

كبار  م��ن  ع��دد  امللتقى  و���ض��ارك يف 
وامل�ضتثمرين  الأع�����م�����ال  رج������ال 
امللتقى  وم�����ض��ر يف  الإم������ارات  م��ن 
الدرعي،  عبداهلل  “خدمي  منهم: 
املنتدب  املوؤ�ض�س والع�ضو  ال�ضريك 
ل�ضركة الظاهرة، و�ضاح اإبراهيم 
جمل�س  رئ���ي�������س  ن����ائ����ب  ������ض�����رف، 
وخليفة  ����ض���رف،  جم��م��وع��ة  اإدارة 
���ض��ي��ف امل��ح��ريب��ي، رئ��ي�����س جمل�س 
العربي  اخل��ل��ي��ج  جم��م��وع��ة  اإدارة 
الكعبي،  وخ��م��ي�����س  ل��ا���ض��ت��ث��م��ار، 
جت،  غلوبال  اإدارة  جمل�س  رئي�س 
ورئي�س  موؤ�ض�س  الأل��ف��ي،  واأح��م��د 
�����ض����واري  ����ض���رك���ة  اإدارة  جم���ل�������س 
رئي�ضة  فهمي،  ونان�ضي  فينت�ضرز، 
قطاع عاقات امل�ضتثمرين ب�ضركة 
القاب�ضة،  املتكاملة  الت�ضخي�س 
واأحمد خليفة نائب رئي�س جمل�س 
اإدارة جمموعة ايڤرجرو، وفي�ضل 

عي�ضى مدير عام - ليكياباور. 
نا�ضر  ق�����ال حم���م���د  ج���ان���ب���ه  م����ن 
ملتقى  اإن  ال����زع����اب����ي  ح�����م�����دان 
من�ضة  ن��ظ��م��ت��ه  ال�����ذي  الأع����م����ال 
لا�ضتثمار  العاملية  “اإنف�ضتوبيا” 
موؤ�ض�ضة  مع  بالتعاون  القاهرة  يف 
ال�ضركاء  اأح���د  ال��دول��ي��ة  التمويل 
هدفنا  مي���ّث���ل  ال����ض���رات���ي���ج���ي���ني 
امل�ضوؤولني  كبار  جمع  يف  الرئي�ضي 
يف  الأع���م���ال  وق����ادة  وامل�ضتثمرين 
ملناق�ضة  وم�ضر،  الإم����ارات  دول��ت��ي 

واأ�ضار اإىل اأن م�ضاهمة قطاع النقل اجلوي وال�ضناعات املرتبطة بها يف 
%12 وهو  اإىل قرابة  الإم��ارات ت�ضل  الإجمايل لدولة  املحلى  الناجت 
اأكرث من �ضعف املتو�ضط العاملي، وهو ما يوؤكد اأهمية ال�ضتثمار يف هذا 

القطاع احليوي وتعزيز بنيته التحتية مب�ضاريع عماقة و�ضخمة. 
النقل  العمل على دع��م قطاع  الإم���ارات توا�ضل  اأن حكومة دول��ة  واأك��د 
اجلوي مع الركيز ب�ضكل رئي�ضي على البعد القت�ضادي لهذا القطاع 
ل �ضيما اأنه اأحد القطاعات التي ت�ضاهم ب�ضكل رئي�ضي يف منو اقت�ضادات 
الو�ضل  رئي�ضياً يف  الإم��ارات تعتر مركزاً  اأن دولة  اإىل  الدولة، م�ضرياً 
بني ال�ضرق والغرب وال�ضمال واجلنوب، وهو امتداد لتاريخها العريق يف 

كونها نقطة تاق بني الب�ضر يف العامل. 
وتوقع الأمني العام لاحتاد العربي للنقل اجلوي، عودة ن�ضاط النقل 

%17.6، واقل بن�ضبة %5.7 يف عدد الأ�ضطول العامل، واأقل بن�ضبة 
%40 يف عدد ال�ضياح القادمني حول العامل، ويرافق ذلك مع ارتفاع 
تكاليف الت�ضغيل ب�ضبب ارتفاع اأ�ضعار وقود الطريان بن�ضبة %57 من 
ناحية، وزيادة الت�ضخم وارتفاع �ضعر الدولر الأمريكي مقابل الكثري 

من العمات من ناحية اأخرى«. 
اأن �ضناعة الطريان هي حمرك اقت�ضادي جوهري ومنتج  و�ضدد على 
بهذه  املعنني  جميع  ال��ت��زام  اإىل  حت��ت��اج  ولكنها  ال��ع��م��ل،  لفر�س  كبري 
ال�ضناعة من حكومات وم�ضنعني وموردي التقنيات واخلدمات والوقود 
واللتزام  ال��رق��م��ي  ب��ال��ت��ح��ول  امل��ط��ل��وب��ة  ال��ن��وع��ي��ة  النقلة  يحققوا  ب���ان 
الطريان،  ل�ضناعة  زاه��راً  م�ضتقبًا  ن�ضمن  وبذلك  املناخي،  بالتحول 

ولدورها املحوري يف التنمية القت�ضادية. 

 •• اأبوظبي-وام

للنقل اجلوي،  العربي  العام لاحتاد  الأمني  الوهاب تفاحة،  قال عبد 
اإن دولة الإمارات العربية املتحدة تلعب دوراً حمورياً ورئي�ضياً يف قطاع 
ال��دول يف  اأك��ر  قائمة  الثالثة يف  املرتبة  العاملي، حيث حتتل  الطريان 

ن�ضاط حركة الطريان الدولية والنقل اجلوي. 
“وام”  الإم����ارات  اأن��ب��اء  لوكالة  ت�ضريحات  - يف  ال��وه��اب  عبد  واأ���ض��اف 
اأم�س على هام�س اأعمال اجلمعية العامة اخلام�ضة واخلم�ضني لاحتاد 
دولة  – اأن  اأب��وظ��ب��ي  العا�ضمة  يف  تعقد  ال��ت��ي  اجل���وي  للنقل  ال��ع��رب��ي 
%8 من ن�ضاط النقل اجل��وي وحركة  الإم��ارات ت�ضتحوذ على ح��وايل 

الطريان على م�ضتوي العامل. 

اجلوي مل�ضتويات عام 2019 وتخطي ذلك امل�ضتوى خال العام القادم 
2023، بعد اأن كانت التوقعات ت�ضري يف ال�ضابق اإىل ا�ضتعادة الن�ضاط 
اإىل اأن الزم��ات الناجتة عن جائحة “كوفيد  يف العام 2025، م�ضرياً 
-19” مل ي�ضبق لها مثيل منذ بداية النقل اجلوي التجاري يف العامل.  
واأو�ضح اأن عام 2022 اأظهر القبال املرتفع على ال�ضفر بعد رفع قيود 
وهو ما يوؤكد اأنه ل غني عن اأن ي�ضتمر النقل  جائحة “كوفيد -19”، 
تعزيز  يف  ي�ضهم  ما  وه��و  لل�ضفر،  املف�ضلة  النقل  و�ضيلة  بكونه  اجل��وي 
�ضبيل  امل�ضتدامة والتي على  التنمية  الكبرية يف  م�ضاهمته القت�ضادية 

املثال يف دولة الإمارات العربية املتحدة هي الأعلى يف العامل. 
الطبيعية،  احلياة  اإىل  كبري  ب�ضكل  العودة  من  الرغم  “على  واأ���ض��اف: 
لكننا ما زلنا اأقل باحلركة من �ضنة 2019 على م�ضتوى العامل بن�ضبة 

�صلطة مدينة دبي املالحية تناق�س مع �صركائها �صبل تنمية القطاع البحري  % ن�صبة ارتفاع االإيرادات احلكومية و1 % ن�صبة  وزارة املالية: 26 
ارتفاع النفقات احلكومية خالل العام 2021, مقارنة بالعام 2020

اإىل ارتفاع قيمة النفقات على م�ضتوى الدولة من 399.5 مليار درهم خال 
العام 2020، اإىل 402.4 مليار درهم خال العام 2021 اأي بن�ضبة 1%، 
 ،2021 %8 خال عام  يف حني ارتفعت قيمة امل�ضروفات اجلارية بن�ضبة 
لتبلغ 382.4 مليار درهم، مقارنة ب� 353.0 مليار درهم يف العام 2020. 
ال�ضلع  وا���ض��ت��خ��دام  العاملني  تعوي�ضات  م��ن  اجل��اري��ة  امل�����ض��روف��ات  وت��ت��ك��ون 
والإعانات  املدفوعة،  والفوائد  الثابت،  امل��ال  راأ���س  وا�ضتهاك  واخل��دم��ات، 
اأما فيما يخ�س  الأخ��رى.  املالية، واملنح، واملنافع الجتماعية، والتحويات 
46.5 مليار درهم  %57 من  النفقات الراأ�ضمالية، فقد انخف�ضت بن�ضبة 
خال العام 2020 اإىل 20.0 مليار 

درهم يف العام 2021.  
وبالن�ضبة ل�ضايف الإقرا�س القرا�س، 
ملحوظ  ارت��ف��اع  اإىل  النتائج  اأ���ض��ارت 
يف ���ض��ايف الإق���را����س الق��را���س على 
اأظهرت  ف��ب��ي��ن��م��ا  ال����دول����ة،  م�����ض��ت��وى 
هذا  يف  ع���ج���زاً   2020 ع����ام  ن��ت��ائ��ج 
درهم،  مليار   )31.7( بقيمة  املوؤ�ضر 
بقيمة  فائ�ضاً  املوؤ�ضر  ه��ذا  حقق  فقد 
61.5 مليار درهم يف العام 2021. 
القرا�س  الإق��را���س  ���ض��ايف  ويعتر 
مقيا�س موجز لقدرة احلكومات على 
لاقرا�س  ح��اج��ت��ه��ا  اأو  الإق����را�����س 
للتاأثري املايل  وميكن اعتباره موؤ�ضراً 

لن�ضاط احلكومة على القت�ضاد. 

•• دبي-الفجر:

 عمًا ب�ضيا�ضة البيانات املفتوحة التي تتبعها دولة الإمارات العربية املتحدة، 
�ضندوق  عن  ال�ضادر  احلكومة  مالية  اإح�ضاءات  دليل  معايري  اىل  وا�ضتناداً 
احلكومة  مالية  اإح�ضاءات  نتائج  اليوم  املالية  وزارة  اأعلنت  ال��دويل،  النقد 

النهائية لل�ضنة املالية املنتهية 2021.
واأظهرت النتائج ارتفاعاً بقيمة الإيرادات على م�ضتوى الدولة من 367.9 
 2021 463.9 مليار دره��م يف ع��ام  اإىل   2020 مليار دره��م خ��ال ع��ام 

ارتفعت  ك���م���ا   ،26% ن�����ض��ب��ت��ه  مب����ا 
اإيرادات امل�ضاهمات الجتماعية بن�ضبة 
12.9 مليار دره��م يف عام  %5، من 
2020 اإىل 13.5 مليار درهم يف عام 

.2021
وبلغت قيمة الإيرادات الأخرى حوايل 
العام  خ����ال  دره����م  م��ل��ي��ار   251.8
مليار   203.8 ب����  م��ق��ارن��ة   2021
2020، م�ضجلة  ال��ع��ام  خ��ال  دره���م 
وتتكون   ،24% ب��ن�����ض��ب��ة  ارت����ف����اع����اً 
الفوائد  م����ن  الأخ��������رى  الإي������������رادات 
والريوع،  امل��وزع��ة  والأرب����اح  املقبو�ضة 
ومبيعات ال�ضلع واخلدمات، والغرامات 
واجل�������زاءات وال��ت��ح��وي��ات الأخ�����رى.  
النتائج  اأ�ضارت  النفقات،  وعلى �ضعيد 

•• دبي-وام

نظمت �ضلطة مدينة دبي املاحية 
مب���وؤ����ض�������ض���ة امل�����وان�����ئ واجل�����م�����ارك 
واملنطقة احلرة ور�ضة عمل مع عدد 
املعنيني  واملخت�ضني  ال�ضركاء  م��ن 
ذات  واجلهات  البحرية  بالعمليات 
العاقة يف القطاع البحري، بهدف 
للقطاع  احل���ايل  ال��و���ض��ع  مناق�ضة 
الإم��ارة، و�ضبل تعزيزه  البحري يف 
وامل�ضاريع  وال����رام����ج  ب���امل���ب���ادرات 
ال��ت��ن��م��وي��ة، ح��ي��ث ت��ط��رق ع���دد من 
ال��وك��اء ال��ب��ح��ري��ني اإىل ع���دد من 
كوكاء  تواجههم  التي  التحديات 
الأفكار  وط��رح  البحرية  للخدمات 

املائمة ملواجهة تلك التحديات. 
وبين�ت �ضلطة مدينة دبي املاحية 
وا�ضحة  روؤي������ة  وف����ق  ت��ع��م��ل  اأن���ه���ا 
اآمن  “قطاع بحري  ت�ضتهدف خلق 
اإم��ارة دبي، وت�ضخري  يف  ومتجّدد” 
بالتعاون  حللها  الإم��ك��ان��ات  جميع 
امل�ضتدام  للنمو  �ضعياً  ال�ضلطة،  مع 

للقطاع البحري يف دبي. 
اأحمد بن  ال�ضيخ �ضعيد بن  واأو�ضح 
التنفيذي  املدير  مكتوم،  اآل  خليفة 
اأنه  امل��اح��ي��ة،  دب��ي  مدينة  ل�ضلطة 
مت��ا���ض��ي��اً م��ع روؤي����ة ���ض��اح��ب ال�ضمو 

التي  ال���ت���ح���دي���ات  ع���ل���ى  ال���ت���ع���رف 
والرتقاء  البحري  القطاع  تواجه 
تطلعاتهم  تلبية  اإىل  و����ض���وًل  ب��ه 
ملكانة  تر�ضيخاً  وذل���ك  وجت���اوزه���ا، 
دبي كمركز بحري عاملي من الطراز 
الأول.  و ا�ضاف ان ال�ضلطة املاحية 
لتوا�ضل  ق�����ض��ارى ج��ه��وده��ا  ت��ب��ذل 
دبي تواجدها �ضمن م�ضاف اأف�ضل 
كما  عاملياً،  ال��رائ��دة  البحرية  امل��دن 
اجلهود  امل��اح��ي��ة  ال�ضلطة  ت��دع��م 
احلثيثة التي تبذلها كافة اجلهات 
القطاع  وتطوير  لتح�ضني  املعنية 
واأو�ضح  دب����ي.   اإم�����ارة  ال��ب��ح��ري يف 
املاحية  ال�ضلطة  اأن  �ضعيد  ال�ضيخ 
ح��ري�����ض��ة ع��ل��ى ت��ع��زي��ز م��ك��ان��ة دبي 
�ضمن اأف�ضل خم�ضة مراكز بحرية 
وذل���ك عر  ال��ع��امل،  ع��ل��ى م�ضتوى 
ت���ق���دمي حم��ف��ظ��ة م����ن اخل���دم���ات 
اجلهات  مع  بالتعاون  والت�ضهيات 
الإج�����راءات  تي�ضري  ب��ه��دف  املعنية 
ال�ضلطة،  متعاملي  م��ن  امل��ط��ل��وب��ة 
لفتاً اإىل عزم ال�ضلطة اإطاق عدد 
املقبلة  الفرة  امل��ب��ادرات خال  من 
مياه  يف  البحرية  العمليات  لدعم 
اأي�ضاً  دب��ي  مكانة  وتعزيز  الإم����ارة 
ال�ضحن  ل�ضركات  مف�ضلة  كوجهة 

البحري. 

ال��ب��ح��ري يف دب����ي وذل�����ك يف اإط����ار 
تذليل العقبات وتي�ضري الإجراءات 
ب���ال���ت���ن�������ض���ي���ق م�����ع ك����اف����ة اجل���ه���ات 
احلكومية واخلا�ضة.  واأ�ضار املدير 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل�����ض��ل��ط��ة م��دي��ن��ة دبي 
على  ال�ضلطة  حر�س  اإىل  املاحية 
التعاون  وعاقات  التوا�ضل  تعزيز 
مع خمتلف اجلهات املعنية، بهدف 

اآل مكتوم،  را�ضد  بن  ال�ضيخ حممد 
جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب 
اهلل”،  “رعاه  دب���ي  ح��اك��م  ال�����وزراء 
موا�ضلة  ع���ل���ى  ال�����ض��ل��ط��ة  ت��ع��ك��ف 
القطاع  لتطوير  احلثيثة  جهودها 
ال��ت��ع��اون املثمر  ال��ب��ح��ري وت��ع��زي��ز 
م�����ع ك����اف����ة اجل�����ه�����ات والأط����������راف 
املعنية والكيانات البارزة يف القطاع 

اإنف�صتوبيا تطلق حوارات االقت�صاد اجلديد يف م�صر بالتعاون مع موؤ�ص�صة التمويل الدولية 

- ابن طوق: حوارات اإنف�ضتوبيا يف م�ضر تعزز ج�ضور التعاون ال�ضتثماري وتطوير الأفكار حول قطاعات القت�ضاداجلديد 
- �ضيخ عمر �ضيال: قيادات القطاع اخلا�س من الإمارات يف القاهرة يناق�ضون فر�س الأعمال العديدة املتاحة يف م�ضر 

- من�ضة اإنف�ضتوبيا تنظم ملتقى الأعمال يف القاهرة لبحث الفر�س ال�ضتثمارية النا�ضئة يف م�ضر 
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عار�صا و 200 عالمة جتارية يف معر�س التخييم واملغامرات باإك�صبو الذيد   45
للزوار  الفر�ضة  يتيح  كما  وال�ضيد،  اخلارجية  والريا�ضات  الرحات 
والبحرية  الرية  ال�ضياحية  الرحات  م�ضتجدات  اآخر  على  للتعرف 
املوجهة  واملفاجاآت  املثرية  وامل�ضابقات  احلية  بالعرو�س  وال�ضتمتاع 

لل�ضباب والعائات. 
ولع�ضاق املركبات رباعية الدفع والدراجات النارية ال�ضحراوية موعد 
الفريدة،  املركبات  من  متنوعة  ملجموعة  ومبا�ضرة،  حية  عرو�س  مع 
وذات املحركات القوية، والت�ضميمات املميزة، وت�ضمل ال�ضيارات فائقة 
بناء  جانب  اإىل  الوعرة،  بالطرق  اخلا�ضة  املعدلة  وال�ضيارات  الأداء، 
والإك�ض�ضوارات  واملعدات  املخ�ض�ضة  املنتجات  من  واأدوات��ه��ا  املحركات 
ال�ضركات  مع  قرب  عن  للتوا�ضل  للزوار  الفر�ضة  يتيح  كما  وغريها، 
ال�ضيد  ه���واة  م��ع  وال��ت��ف��اع��ل  ال��ري��ة  م��ا يخ�س احل��ي��اة  ب��ك��ل  املهتمة 

الفريدة، مبا تتميز به من مناظر طبيعية خابة، وتنوع بيئي مينح 
خدمية  مقومات  عن  ف�ضا  الن�ضاطات،  ه��ذه  ل��رواد  والرفيه  املتعة 
الأن��ظ��ار وقبلة  ال�ضارقة حم��ط  اإم���ارة  عالية اجل���ودة، وه��ذا م��ا جعل 

ال�ضياح وكل من يهوى ال�ضتك�ضاف واملغامرة. 
ويعتر معر�س “التخييم واملغامرات” احلدث الأول من نوعه وجتربة 
الزوار،  من  وا�ضعا  اإق��ب��ال  ي�ضهد  اأن  املتوقع  وم��ن  املنطقة،  يف  فريدة 
ال�ضفاري والتخييم يف  وم�ضاركة من مكاتب و�ضركات تنظيم رحات 
الإمارات لاإطاع على اأف�ضل واأحدث منتجات وم�ضتلزمات الرحات 
والتخييم، ويفتتح اأبوابه للزوار جمانا يوميا من ال�ضاعة الثانية ظهرا 
حتى العا�ضرة م�ضاء عدا يوم اجلمعة من ال�ضاعة الثالثة ع�ضرا حتى 

ال�11 ليا، مع توفر م�ضاحات وا�ضعة لركن املركبات جمانا للزوار.

•• ال�شارقة-وام

من  ال��راب��ع��ة  الن�ضخة  فعاليات  غ��دا  ال��ذي��د  اإك�ضبو  م��رك��ز  يف  تنطلق 
بدعم من  املركز  ينظمه  الذي   ،2022 واملغامرات  التخييم  معر�س 
غرفة جتارة و�ضناعة ال�ضارقة وباإ�ضراف من مركز اإك�ضبو ال�ضارقة و 

ت�ضتمر حتى 30 اأكتوبر اجلاري. 
وخارجيا،  داخ��ل��ي��ا  م��رب��ع  م��ر   3000 م�ضاحة  ع��ل��ى  امل��ع��ر���س  ي��ق��ام 
املعر�س م�ضاركة حملية وعاملية وا�ضعة  الرابعة من  الن�ضخة  وت�ضجل 
التخييم  ع�����ض��اق  اأم����ام  ي�ضتعر�ضون  ال��ع��ار���ض��ني  م��ن   45 اإىل  ت�ضل 
 10 و  200 عامة جتارية  اأك��رث من  والبحرية  الرية  وال��رح��ات 
ومنتجات  ومعدات  التخييم  جتهيزات  اأح��دث  بني  تتنوع  منتج  اآلف 

والريا�ضات ال�ضحراوية، ف�ضا عن �ضركات اأجهزة الأمان وال�ضامة 
املتطلبة يف التخييم، بالإ�ضافة اإىل القطاعات العاملة يف و�ضائل النقل 

اخلا�ضة بالرحات. 
وي��خ�����ض�����س امل��ع��ر���س م�����ض��اح��ة مل��ح��ب��ي امل��ق��ت��ن��ي��ات ال��راث��ي��ة املازمة 
التي  وال��رام��ج،  الفعاليات  م��ن  ج��دي��دة  جمموعة  �ضمن  للرحات، 
اإطاع  اإىل جانب  ���ض��واء،  على حد  وف��ائ��دة  متعة  ال��زائ��ر  فيها  �ضيجد 
الزوار على م�ضتجدات عامل الرحات ال�ضياحية عموما، والرية على 
ال�ضارقة،  يف  ال�ضياحية  املناطق  اأروع  اإىل  والتعرف  اخل�ضو�س،  وج��ه 
التي تتيح فر�ضا لنهاية لها اأمام الزائر الذي يق�ضدها بحكم املوقع 
واملكان والتاريخ والأ�ضالة والراث الغني الذي يجذب اجلميع اإليه، 
حيث متنح الإمارة لزوارها جمموعة متنوعة من املغامرات والوجهات 

كهرباء دبي تنجز 52.61 باملئة من املحطة الكهرومائية يف حتا واكتمال اإن�صاء جدار ال�صد الرئي�صي

�ضركات من�ضمة للربنامج يف الإمارات  107

جمارك دبي تبحث امتيازات امل�صغل االقت�صادي املعتمد مع البلدية

اأدنيك تفتح باب الت�صجيل يف فعاليات الدورة االأوىل من معر�س اأبوظبي الدويل لالأغذية 
اإيران، املغرب، جنوب اأفريقيا، بلغاريا، اليونان، لبنان، ماليزيا، تاياند، هولندا، 
اأي�ضاً م�ضاركة كريات  اأوكرانيا، ورو�ضيا.  و�ضت�ضهد  اإىل جانب كل من ليتوانيا، 
اإىل  بالإ�ضافة  وال�ضيافة  وامل�ضروبات  الأغذية  قطاعي  يف  املتخ�ض�ضة  ال�ضركات 
عدد كبري من اخلراء واملتخ�ض�ضني و�ضناع القرار يف هذه القطاعات احليوية.  
وي�ضم املعر�س جمموعة متنوعة من الأن�ضطة والفعاليات امل�ضاحبة التي ت�ضلط 
ال�ضوء على اأهم الق�ضايا املتعلقة باإنتاج الأغذية، بالإ�ضافة اإىل خدمات ال�ضيافة 
املتخ�ض�ضة،  العاملية  وامل�ضابقات  العمل  لعدد من ور�س  املختلفة و�ضوًل  والطعام 
مبا فيها برنامج امل�ضرين العامليني، وبطولة الإمارات الوطنية للقهوة، وبطولة 

فنون الاتيه العاملية 2022، ومعر�س الذواقة العاملي يف اأبوظبي. 
 

•• اأبوظبي-وام

 حتت رعاية �ضمو ال�ضيخ من�ضور بن زايد اآل نهيان، نائب رئي�س جمل�س الوزراء، 
وال�ضامة  ل��ل��زراع��ة  اأب��وظ��ب��ي  هيئة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  الرئا�ضة،  دي���وان  وزي��ر 
الغذائية، اأعلنت جمموعة اأدنيك بالتعاون مع هيئة اأبوظبي للزراعة وال�ضامة 
الغذائية عن فتح باب الت�ضجيل يف فعاليات الدورة الأوىل ملعر�س اأبوظبي الدويل 
لاأغذية الذي يقام يف الفرة من 6 اإىل 8 دي�ضمر املقبل يف مركز اأبوظبي الوطني 
للمعار�س.  وت�ضتقطب الدورة الأوىل من املعر�س م�ضاركة حملية ودولية وا�ضعة، 
15 جناحاً وطنياً لكل تركيا، الهند، الرازيل،  اأكرث من  حيث �ضت�ضهد م�ضاركة 

بها  الهيئة  �ضبكة  وتزويد  الكهرباء 
من خال ال�ضتفادة من قوة اندفاع 
املياه املنحدرة من ال�ضد العلوي اإىل 
���ض��د ح��ت��ا، وذل����ك ع���ن ط��ري��ق قناة 
ي�ضل طولها  الأر�����س  م��ائ��ي��ة حت��ت 
1.2 كيلومر، و�ضت�ضل كفاءة  اإىل 
دورة عملية اإنتاج وتخزين الكهرباء 
فورية  ا�ضتجابة  مع   78.9% اإىل 
ل��ل��ط��ل��ب ع��ل��ى ال��ط��اق��ة خ����ال 90 

ثانية. 

•• دبي-وام

اأعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي عن 
م�ضروع  يف  الإجن����از  ن�ضبة  و���ض��ول 
املحطة الكهرومائية بتقنية الطاقة 
امل��ائ��ي��ة امل��خ��زن��ة يف ���ض��د ح��ت��ا التي 

تنفذها الهيئة اإىل 52.61%. 
اكتمال  ع���ن  ال��ه��ي��ئ��ة  ك�����ض��ف��ت  ك��م��ا 
لل�ضد  ال��رئ��ي�����ض��ي  اجل������دار  اإن�������ض���اء 
م�����راً من   72 ب���ارت���ف���اع  ال���ع���ل���وي 

منطقة حتا ياأتي �ضمن امل�ضروعات 
الهيئة  اأط��ل��ق��ت��ه��ا  ال��ت��ي  وامل����ب����ادرات 
الطاقة  اإن����ت����اج  م�������ض���ادر  ل��ت��ن��وي��ع 
والتي  دب��ي  يف  والنظيفة  امل��ت��ج��ددة 
املتاحة  ال��ت��ق��ن��ي��ات  خم��ت��ل��ف  ت�ضمل 
الكهرو�ضوئية  الأل��واح  ذلك  مبا يف 
واإنتاج  املركزة،  ال�ضم�ضية  والطاقة 
با�ضتخدام  الأخ�����ض��ر  ال��ه��ي��دروج��ني 

الطاقة املتجددة. 
يف  الكهرومائية  املحطة  و�ضتعتمد 

من  ال�ضتفادة  على  الكهرباء  اإنتاج 
املياه املخزنة يف �ضد حتا، و�ضد اآخر 
علوي مت اإن�ضاوؤه يف املنطقة اجلبلية. 
تعتمد  متطورة  توربينات  و�ضتقوم 
يف  املنتجة  النظيفة  ال��ط��اق��ة  ع��ل��ى 
مكتوم  اآل  را�ضد  بن  حممد  جممع 
بطريقة  بالعمل  ال�ضم�ضية  للطاقة 
عك�ضية ل�ضخ املياه من �ضد حتا اإىل 
�ضيتم  احلاجة  وعند  العلوي،  ال�ضد 
لإنتاج  ال��ت��ورب��ي��ن��ات  ه����ذه  ت�����ض��غ��ي��ل 

اخل��ر���ض��ان��ة امل�����ض��غ��وط��ة، ك��ذل��ك مت 
اكتمال اإن�ضاء اجلدار اجلانبي لل�ضد 
اأن  العلوي بارتفاع 37 مراً. علماً 
يف  �ضتعتمد  الكهرومائية  املحطة 
من  ال�ضتفادة  على  الكهرباء  اإنتاج 
املياه املخزنة يف �ضد حتا، و�ضد اآخر 
علوي مت اإن�ضاوؤه موؤخراً يف املنطقة 
اجلبلية. و�ضت�ضل القدرة الإنتاجية 
للمحطة اإىل 250 ميجاوات ب�ضعة 
�ضاعة  ميجاوات   1،500 تخزينية 

الكهرومائية  امل��ح��ط��ة  م�����ض��روع  اأن 
امل��خ��زن��ة يف  امل��ائ��ي��ة  ال��ط��اق��ة  بتقنية 
الهيئة  جهود  �ضمن  ياأتي  حتا  �ضّد 
ال�ضمو  �ضاحب  توجيهات  لتحقيق 
مكتوم،  اآل  را�ضد  بن  حممد  ال�ضيخ 
جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب 
ال����������وزراء ح����اك����م دب�����ي رع�������اه اهلل، 
للطاقة  دبي  ا�ضراتيجية  لتحقيق 
وا�ضراتيجية   2050 ال��ن��ظ��ي��ف��ة 
2050 لإم���ارة  ال��ك��رب��وين  احل��ي��اد 

 80 اإىل  ي�����ض��ل  وب��ع��م��ر اف��را���ض��ي 
عاماً. وتعد هذه املحطة الأوىل من 
العربي،  اخلليج  منطقة  يف  نوعها 
وت�����ض��ل ا���ض��ت��ث��م��ارات امل�������ض���روع اإىل 
م��ل��ي��ار و421 م��ل��ي��ون دره���م حيث 
من املتوقع الإنتهاء من امل�ضروع يف 

الربع الأخري من عام 2024. 
واأ�ضار معايل �ضعيد حممد الطاير، 
التنفيذي  الرئي�س  املنتدب  الع�ضو 
ل��ه��ي��ئ��ة ك���ه���رب���اء وم���ي���اه دب�����ي، اإىل 

القدرة  م��ن   100% لتوفري  دب��ي 
م�ضادر  م���ن  ل��ل��ط��اق��ة  الإن���ت���اج���ي���ة 
العام  ب��ح��ل��ول  ال��ن��ظ��ي��ف��ة  ال���ط���اق���ة 
2050، ويف اإطار اخلطة التنموية 
ال�ضاملة لتطوير منطقة حتا وتلبية 
والجتماعية  التنموية  احتياجاتها 
وتوفري  وال��ب��ي��ئ��ي��ة  والق��ت�����ض��ادي��ة 
يف  للمواطنني  مبتكرة  عمل  فر�س 
اأن  اإىل  الطاير  معايل  ولفت  حتا.  
م�����ض��روع امل��ح��ط��ة ال��ك��ه��روم��ائ��ي��ة يف 

الر�ضيد  زاد  الإح�����ض��اءات،  ووف���ق 
ال��راك��م��ي ل��ائ��ت��م��ان امل���ق���دم من 
قطاعي  اإىل  ال��وط��ن��ي��ة  ال���ب���ن���وك 
التجارة وال�ضناعة خال الثمانية 
اجلاري  ال��ع��ام  م��ن  الأوىل  اأ���ض��ه��ر 
اأو  دره������م  م���ل���ي���ار   33.7 ب��ن��ح��و 
نحو  م��ق��اب��ل   4.9% ن�����ض��ب��ت��ه  م���ا 
دي�ضمر  يف  دره��م  مليار   683.6
2021.  ويعادل حجم التمويات 
البنوك  م��ن  املمنوحة  الئتمانية 
ال����وط����ن����ي����ة ل���ق���ط���اع���ي ال����ت����ج����ارة 
ن�ضبته  م��ا  ال���دول���ة  وال�����ض��ن��اع��ة يف 
الر�ضيد  اإج��م��ايل  م��ن   89.6%
املمنوح  ل���ائ���ت���م���ان  ال����راك����م����ي 
للقطاعني والبالغ 800.6 مليار 
املا�ضي،  اأغ�ضط�س  نهاية  يف  دره��م 

••اأبوظبي-وام

ارتفع حجم التمويات الئتمانية 
الوطنية  ال��ب��ن��وك  م���ن  امل��م��ن��وح��ة 
ل��ق��ط��اع��ي ال��ت��ج��ارة وال�����ض��ن��اع��ة يف 
درهم  مليار   33.9 بنحو  الدولة، 
اإح�ضاءات  وف��ق  �ضهراً،   12 خ��ال 

م�ضرف الإمارات املركزي. 
الر�ضيد  اأن  الإح�ضاءات  واأظهرت 
ال��راك��م��ي ل��ائ��ت��م��ان امل���ق���دم من 
قطاعي  اإىل  ال��وط��ن��ي��ة  ال���ب���ن���وك 
ال��ت��ج��ارة وال�����ض��ن��اع��ة، و���ض��ل اإىل 
نهاية  يف  دره����م  م��ل��ي��ار   717.3
اأغ�����ض��ط�����س امل���ا����ض���ي، م��ق��اب��ل نحو 
اأغ�ضط�س  683.4 مليار درهم يف 

2021، بزيادة بن�ضبة 5%. 

اإيه اإم اآي جيت االإماراتية توقع مذكرة تفاهم 
مع وفد حكومي من مملكة اإ�صواتيني االأفريقية

•• اأبوظبي-وام

وقعت �ضركة “اإي اأم اآي جيت” القاب�ضة مذكرة تفاهم مع وفد حكومي من 
مملكة اإ�ضواتيني الأفريقية لت�ضليط ال�ضوء على فر�س ال�ضتثمار والتجارة 
يف اإ�ضواتيني. �ضهد توقيع مذكرة التفاهم جالة امللك م�ضواتي الثالث، ملك 
مملكة اإ�ضواتيني، بح�ضور �ضعادة نيال ار�ضيكان بريج وزير املالية الإ�ضواتيني، 
و�ضعادة مانكوبا كومالو وزير التجارة وال�ضناعة الإ�ضواتيني، و�ضعادة �ضيفي�ضو 
ماندوفو �ضفري مملكة اإ�ضواتيني لدي دولة الإمارات العربية املتحدة. واأكد 
جالة امللك م�ضواتي الثالث، اهتمام باده بتعزيز العاقات ال�ضراتيجية 
يف  القت�ضادي  التعاون  فر�س  وتوفري  املتحدة،  العربية  الإم���ارات  دول��ة  مع 
منو  م��ن  يعزز  مب��ا  ال�ضناعي  القطاع  على  الركيز  م��ع  القطاعات  خمتلف 
متقدمة.  م�ضتويات  اإىل  البلدين  ب��ني  وال�ضتثمارية  التجارية  ال��ع��اق��ات 
اإ�ضواتيني على عقد �ضراكات فاعلة وبناءة  اإىل حر�س مملكة  واأ�ضار جالته 
مع خمتلف القطاعات بدولة الإمارات العربية املتحدة، م�ضريا اإىل اأن لدى 
متكنها  التي  املحرفة  الب�ضرية  والكوادر  املتطورة  التحتية  البني  اإ�ضواتيني 

من تعزيز مناخ ال�ضتثمار باململكة يف كافة املجالت.

فيما بلغت ح�ضة البنوك الأجنبية 
 83.3 %10.4 مبا قيمته  نحو 

مليار درهم. 
امل�ضرف  اإح�����������ض�����اءات  وب���ح�������ض���ب 
املركزي، و�ضل الر�ضيد الراكمي 
البنوك  م����ن  امل����ق����دم  ل���ائ���ت���م���ان 
دب���ي لقطاعي  اإم����ارة  ال��وط��ن��ي��ة يف 
التجارة وال�ضناعة لنحو 355.5 
اأغ�ضط�س  ن��ه��اي��ة  يف  دره����م  م��ل��ي��ار 
 346.5 ن��ح��و  ب��ل��غ  فيما  امل��ا���ض��ي، 
يف  الوطنية  للبنوك  دره���م  مليار 

مليار  و98.6  اأب���وظ���ب���ي،  اإم������ارة 
درهم للبنوك الوطنية يف الإمارات 
البنوك  وا����ض���ت���ح���وذت  الأخ��������رى.  
مليار   662 نحو  على  التقليدية 
اأو م��ا ي��ع��ادل %82.7 من  دره��م 
املمنوحة  الئتمانية  ال��ت��م��وي��ات 
ل��ق��ط��اع��ي ال��ت��ج��ارة وال�����ض��ن��اع��ة يف 
امل���ا����ض���ي، فيما  اأغ�����ض��ط�����س  ن��ه��اي��ة 
الإ�ضامية  البنوك  ح�ضة  و�ضلت 
مبا  دره���م  م��ل��ي��ار   138.6 لنحو 

يوازي 17.3%.

•• دبي – الفجر:

عقدت جمارك دبي اجتماعاً مع اإدارة 
�ضامة الأغذية يف بلدية دبي لبحث 
املعتمدة  ال�����ض��رك��ات  ام��ت��ي��ازات  ت��ع��زي��ز 
القت�ضادي،  امل�����ض��غ��ل  ب��رن��ام��ج  ل���دى 
وذل������ك ���ض��م��ن ج���ه���ود ج����م����ارك دبي 
على  بالعمل  الغذائي  الأم���ن  لتعزيز 
تي�ضري حركة التجارة باملواد الغذائية 
لتلبية احتياجات الأ�ضواق املحلية من 
الأغذية، وتقدمي ت�ضهيات ا�ضتثنائية 
للم�ضغلني القت�ضاديني املعتمدين يف 

الرنامج العاملي.
وقالت اإميان بدر ال�ضويدي مدير اإدارة 
القيمة اجلمركية، مدير فريق برنامج 
امل�ضغل القت�ضادي املعتمد يف جمارك 
دبي:” حتر�س جمارك دبي على كل 
ال�ضركات  على  الت�ضهيل  �ضاأنه  من  ما 
والتجار لتحقيق روؤية دبي بالو�ضول 
بقيمة جتارة دبي اإىل تريليوين درهم 
وتاأتي  ال���ق���ادم���ة.   ال�����ض��ن��وات  خ����ال 
القت�ضادي  امل�ضغل  فريق  اجتماعات 
احلكومية  اجل���ه���ات  م���ع  ال���دائ���رة  يف 
لتعزيز  اخل����ا�����س  ال���ق���ط���اع  وك����ذل����ك 
املن�ضمة  وال�����ض��رك��ات  ال��رن��ام��ج  دور 
عر  الوطني  القت�ضاد  دع��م  يف  اإل��ي��ة 
بامل�ضغلني  خ��ا���ض��ة  ام��ت��ي��ازات  ت��وف��ري 
القت�ضاديني م�ضرية اإىل اأن مناق�ضات 

تعزيز دور برنامج امل�ضغل القت�ضادي 
جمارك  م��ب��ادرات  يف  حا�ضرة  املعتمد 
املجل�س  اج�����ت�����م�����اع�����ات  م����ث����ل  دب��������ي 
ال���ض��ت�����ض��اري وم����ب����ادرة ارت����ب����اط مع 

الوفود والهيئات الدبلوما�ضية.
واأ�ضافت:” تناول الجتماع مع بلدية 
دبي اإجراءات واآلية العتماد واأهداف 
الرنامج حيث يعد امل�ضغل القت�ضادي 
املعتمد نقلة نوعية يف العمل اجلمركي 

ي��وف��ره م��ن �ضهولة  مل��ا  يف الإم�������ارات، 
بالتخلي�س  امل��ت��ع��ل��ق��ة  الإج�������راءات  يف 
اجل��م��رك��ي ل��ل�����ض��رك��ات امل��ل��ت��زم��ة، وفق 
ت��ع��زز منظومة  واإج�������راءات  ���ض��واب��ط 
تي�ضري  وت�����ض��م��ن  اجل��م��رك��ي  الأم�����ن 
الرنامج  تطبيق  وي��ع��م��ل  ال��ت��ج��ارة، 
م�ضتوى  على  احت���ادي  برنامج  -وه��و 
الدولة  رب����ط  الإم����ارات-ع����ل����ى  دول����ة 
العامل،  دول  م���ع  وج��م��رك��ي��اً  جت���اري���اً 

من  له  املن�ضمة  ال�ضركات  مُيّكن  كما 
الأ�ضواق  اإىل  ب�ضائعها  ن��ف��اذ  �ضهولة 
التي  الدول  اأ�ضواق  العاملية، خ�ضو�ضاً 
اتفاقيات اعراف متبادل  يتم توقيع 
املن�ضمة  ال�ضركات  ع��دد  ويبلغ  معها، 
م�ضتوى  على  �ضركة   107 للرنامج 
الإم��ارات، ومن جانبه ا�ضتعر�س وفد 
بلدية دبي املمار�ضات املتبعة يف جمال 

�ضامة الأغذية«.

مليار درهم متويالت البنوك الوطنية للتجارة وال�صناعة خالل 12 �صهرًا  33.9

تعلن حمكمة راأ�س اخليمة البتدائية – دائرة المور امل�ضتعجلة – عن بيع ال�ضيارات التالية عن طريق �ضركة الإمارات للمزادات �س.ذ.م.م 
اأو بزيارة  يف متام ال�ضاعة اخلام�ضة م�ضاءاً يوم الثنني املوافق 31 اكتوبر 2022 وعلى من يرغب مبعاينة ال�ضيارات بزيارة موقع املزاد 

املوقع اللكروين WWW.EmiratesAuction.COM ويف حالة العرا�س مراجعة ق�ضم التنفيذ املدين اأثناء الدوام الر�ضمي.

حمكمة راأ�س اخليمة االبتدائية
دائرة االأمور امل�ستعجلة

     
2020 5  5220/2022   13852 M 22000    

BMW X6 50 2012 5221/2022   15408 14 25000    
2016  5214/2022   78986 G 19000 .  

2016  5212/2022   84465 V 18000       
S3 2017 5219/2022   20046 B 12000       

2014  5222/2022   23275 C 13000     
C 200 2019 5211/2022   22695 S 130000 .  
2016  5230/2022   21178  C 13000      
2014  5229/2022   37461 1 13000      
2014  5232/2022   81667  20000     
2014  5231/2022   53349 7 21000    
2017  5250/2022   61753 R 19000   
2015  5243/2022   24317 13 17000      

2015   5245/2022   81773 14 18000    
2018  5248/2022   93371 9 42000     
2017  5244/2022   20264 3 45000         

E 400 2018 5213/2022   87967 P 110000    
2019  5268/2022   29357 9 40000        
2018  5263/2022   97588 4 30000     

2015  5267/2022   38142  16000 . .    
2012  5261/2022   95837 16 8000     
2012  5264/2022   95128 16 9000       
2022  5265/2022   86748 18 50000     
2016 508 5269/2022   54796 T 24000  .  
2015  5266/2022   19086 B 14000    
2014  5262/2022   65493 P 26000       

GL 500 2013 5271/2022   11096 6 50000     
2012  5272/2022   33803 B 7000    
A6 2014 5275/2022   13297 U 28000    

2017  5278/2022   34928 L 14000    
2016  5279/2022   71492 3 62000   

2016  5280/2022   97768 R 35000    
2012   5285/2022   99019   10000         
X5 2011   5282/2022   51398 R 21000   
2015  5283/2022   17701 P 15000     

2016  5284/2022   55326 R 38000    
2019  5287/2022   15040 H 21000 . . .      
2021  5311/2022   65887 O 130000     
E 350 2014 5329/2022   89336 1 27000            
2021  5333/2022   57085 18 110000     
GS 350 2014 1396/2022   67145 9 32000    
2013  3924/2019   35664 2 29000     
2013  3922/2019   35697 2 30000     
2012  1441/2022   98137 15 7000    

2015  4418/2022   13172  A 13000 . 
2015  2921/2021   899 E 55000     
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املال والأعمال

العربية  ال��ت��ج��اري��ة  للغرفة  ال���دويل 
الرازيلية يف دبي، نبذة حول تاريخ 
زراع�������ة ال�����ن يف ال�����رازي�����ل وم����دى 
م�����ض��اه��م��ة ه���ذا ال��ق��ط��اع احل��ي��وي يف 
الرازيلي،وامل�ضاحات  الق��ت�����ض��ادي 
زراعة  من  الرازيل  واإنتاج  املزروعة 
الن والأ�ضواق العربية الأكرث جتارة 

مع الرازيل. 
هذا و�ضهد امللتقى معر�س م�ضاحب 
ل��ت��ع��ري��ف احل�������ض���ور ب����اأج����ود اأن������واع 
اللقاءات  ع��ق��د  ومت  ال���ن،  م��ن��ت��ج��ات 
اأ�ضحاب  من  احل�ضور  بني  الثنائية 
وعقد  التعاون  �ضبل  لبحث  العمال 

ال�ضفقات املحتملة. 
واأف������اد ���ض��ع��ادة ال�����ض��ي��خ ع���ب���داهلل بن 
� رجل  ال��ن��ع��ي��م��ي  را�����ض����د  ب����ن  ع���ل���ي 
القهوة  ا���ض��ب��وع  فعاليات  اأن  اأع��م��ال، 
للتعرف  الفر�ضة  اأتاحت  الرازيلية 
منتجات  م��ن  وا�ضعة  جمموعة  على 
هامة  توفري من�ضة  اإىل جانب  الن 
ا�ضحاب  ب���ني  ال���ع���اق���ات  ل��ت��وط��ي��د 

•• عجمان- وام

اأعمال  و���ض��اح��ب��ات  اأ����ض���ح���اب  اأ����ض���اد 
القهوة  “ا�ضبوع  ف��ع��ال��ي��ات  ب��اأه��م��ي��ة 
ت�ضليط  يف  ودوره�����ا   ، الرازيلية” 
واأهميته  ال���ن  ق��ط��اع  ع��ل��ى  ال�����ض��وء 
العاملية يف منو اأعمال قطاع ال�ضيافة 
والذي  وال��ت��ج��زئ��ة،  اجلملة  وجت���ارة 
و�ضناعة  جت���ارة  غ��رف��ة  ا�ضت�ضافته 
الرازيل  ���ض��ف��ارة  ب��ال��ت��ع��اون  عجمان 
الغرفة  مع  وبال�ضراكة  الدولة  لدى 

التجارية العربية الرازيلية. 
القهوة  اأ����ض���ب���وع  ف���ع���ال���ي���ات  وت����وف����ر 
لتوطيد  ه��ام��ة  من�ضة  ال��رازي��ل��ي��ة 
العمال  اأ����ض���ح���اب  ب���ني  ال���ع���اق���ات 
ل�ضيما  وال�����رازي�����ل،  ع��ج��م��ان  م���ن 
يف ظ���ل ت���ط���ور ق���ط���اع ال�����ض��ي��اف��ة يف 
امل���ب���ا����ض���ر على  ع���ج���م���ان وت������اأث������ريه 
بالتايل  و  ال�����ض��ي��اح��ي  ال��ق��ط��اع  من���و 
ال��ق��ط��اع الق��ت�����ض��ادي، الم����ر الذي 
كوجهة  عجمان  اإم��ارة  جاذبية  يعزز 
من  وا�ضعة  بنخبة  تتميز  ا�ضتثمارية 

امل�ضاريع الريادية. 
اأ�ضبوع  ف��ع��ال��ي��ات  خ����ال  ذل����ك  ج����اء 
�ضعادة  بح�ضور  الرازيلية،  القهوة 

اإل���ي���ان���ا زغ����ي����ب، ����ض���ف���رية ال����رازي����ل 
القائمة بالأعمال لدى الدولة 

املدير  اجل���ن���اح���ي  ع���ل���ي  وحم���م���د   ،
التجارة  ت��ن��م��ي��ة  ل��ق��ط��اع  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
غرفة  يف  ال����دول����ي����ة  وال�����ع�����اق�����ات 
مدير  �ضوليمو،  ورف��ائ��ي��ل  ع��ج��م��ان، 
التجارية  ل��ل��غ��رف��ة  ال�����دويل  امل��ك��ت��ب 

العربية الرازيلية يف دبي. 
وت�ضتهدف غرفة عجمان من خال 
القهوة  اأ�ضبوع  لفعاليات  ا�ضت�ضافتها 
التجاري  التبادل  تعزيز  الرازيلية 
ب��ني ع��ج��م��ان وال���رازي���ل م��ن خال 
تنمية اأعمال اأكرث من 500 من�ضاأة 
منها 88 حمم�ضة عاملة يف الإمارة 
و433 من�ضاأة متخ�ض�ضة يف تقدمي 

امل�ضروبات يف عجمان. 
واأكد حممد اجلناحي خال كلمته، 
على اأهمية امللتقى ودوره يف فتح قناة 
العاقات  لتوطيد  مبا�ضرة  توا�ضل 
وب��ح��ث اأط���ر ال��ت��ع��اون امل�����ض��رك بني 
عجمان والرازيل وخا�ضة ا�ضتعرا�س 

ال��ت��ج��اري��ة يف ق��ط��اع الن،  ال��ف��ر���س 
للتعرف  فر�ضة  امللتقى  اأن  مو�ضحاً 
واأهميته  ال����ن  زراع�����ة  ت���اري���خ  ع��ل��ى 
اأكر  باعتبارها  ال��رازي��ل  لقت�ضاد 
دولة منتجة وم�ضدرة للن يف العامل، 
�ضياحية  من�ضة  اللقاء  يوفر  كذلك 
الرازيلية  الثقافة  على  ل��اط��اع 

وارتباطها مبنتجات الن. 
تنمية  التنفيذي لقطاع  املدير  وقال 
التجارة والعاقات الدولية يف غرفة 
على  حري�ضة  ال��غ��رف��ة  اأن  ع��ج��م��ان، 
بهدف  اخل��ارج��ي��ة  �ضراكاتها  تقوية 
اقت�ضادية  ع��اق��ات  �ضبكة  ت��ط��وي��ر 
عاملية متجددة تدعم فر�س التو�ضع 
وتطوير الأعمال والرويج لاإمارة 
م�ضيدا  لا�ضتثمار،  مثالية  كوجهة 
تنمية  ع��ل��ى  امللتقى  وت��اأث��ري  بنتائج 
حجم التجارة يف قطاع الن ل�ضيما 
يف ظل ح�ضور جمموعة من اأ�ضحاب 
جمال  يف  ال��ع��ام��ل��ني  الع��م��ال  ورواد 
ممثلي  وك��ذل��ك  وال�ضيافة  املطاعم 

التجزئة.  من جانبها وجهت  قطاع 
�ضعادة اإليانا زغيب، ال�ضكر اإىل غرفة 
عجمان على ا�ضت�ضافة ملتقى اأ�ضبوع 
القهوة الرازيلية يف عجمان، واأثنت 
بني  والقوية  املتينة  العاقات  على 
ال��ب��ل��دي��ن وان��ع��ك��ا���س ذل���ك ع��ل��ى منو 
الإمارات  البينية بني  التجارة  حجم 
امللتقى  ان  اىل  واأ���ض��ارت  وال���رازي���ل، 
على  ال�ضوء  لت�ضليط  فر�ضة  ي�ضكل 
يف  املتاحة  ال�ضتثمارية  الإمكانيات 
ال��رازي��ل وع��ج��م��ان اإىل ج��ان��ب منو 
وخ���ا����ض���ة يف قطاع  ال���ت���ج���ارة  ح��ج��م 

الن. 
الدول  اأك��ر  ال��رازي��ل  ان  واأو�ضحت 
ل���ل���ن، بحيث  وت�������ض���دي���راً  ان���ت���اج���اً 
ال��ن خال  ���ض��ادرات منتجات  بلغت 
ال���ع���ام امل��ا���ض��ي م���ا ي��ق��رب م���ن 6.5 
بالعاقات  اأ���ض��ادت  كما  دولر،  مليار 
ال�����ض����رات����ي����ج����ي����ة ب�����ني الإم�����������ارات 
والرازيل يف جمال المن الغذائي، 
ا�ضتحوذت  الإم�������ارات  ان  م��و���ض��ح��ة 

�ضادرات  م���ن   2.4% ن�����ض��ب��ة  ع��ل��ى 
�ضادرات  اإجمايل  من  املحم�س  الن 

الرازيل خال العام 2021. 
العرياين،  ح��ارب  م��روان  وا�ضتعر�س 
والعاقات  ال���روي���ج  اإدارة  م���دي���ر 
الدولية فر غرفة عجمان، مقومات 
ال��ق��ط��اع الق��ت�����ض��ادي اإم����ارة عجمان 
وامل���زاي���ا وال��ف��ر���س ال���ض��ت��ث��م��اري��ة يف 
وقدم  القطاعات،  مبختلف  الم���ارة 
للح�ضور ابرز القطاعات يف عجمان 
املحلي  الناجت  يف  م�ضاهمتها  وم��دى 
القطاع  ي�����ض��اه��م  ب��ح��ي��ث  ل�����اإم�����ارة 
وقطاع   19.7% بن�ضبة  ال�ضناعي 
 19.7% بن�ضبة  والت�ضييد  البناء 
والتجزئة  اجل��م��ل��ة  جت�����ارة  وق���ط���اع 
خ���ال  وذل�������ك   17.1% ب��ن�����ض��ب��ة 
ا�ضتعر�س  ك���م���ا   ،2020 ال�����ع�����ام 
املتاحق  وال��ن��م��و  ال�ضتثمار  ف��ر���س 
ال�ضياحة،  “العقارات،  ل��ق��ط��اع��ات 

التعليم، ال�ضحة وغريها«. 
املكتب  �ضوليمو، مدير  رفائيل  وقدم 

الع���م���ال م���ن ع��ج��م��ان وال����رازي����ل، 
واأ�ضاف “تطور ومنو قطاع ال�ضيافة 
يف عجمان يعتمد ب�ضكل مبا�ضر على 
ومدى  ال�ضياحي  ال��ق��ط��اع  ت��ط��ورات 
ال�ضياحي  ال���روي���ج  ق��ن��وات  ف��ع��ال��ي��ة 
�ضرورة  ع��ل��ى  م����وؤك����داً  لاإمارة”، 
التجارية  ال����ع����ام����ات  م�������ض���اه���م���ة 
الوطنية يف الرويج لقطاع ال�ضيافة 

يف عجمان. 
واأ�ضاد بجهود غرفة عجمان يف تنويع 
اأ�ضحاب ورواد العمال يف  م�ضاركات 
معار�س وملتقيات متخ�ض�ضة تدعم 
امل�ضاريع  اأع���م���ال  وا���ض��ت��م��راري��ة  من��و 
����ض���ع���ود عبداهلل  واأك�������د  ال���وط���ن���ي���ة.  
اآر،  اأو  اآر  �ضاحب حمم�ضة  النعيمي، 
القهوة  ا�ضبوع  فعاليات  اأهمية  على 
العاملية  لل�ضمعة  ن��ظ��را  ال��رازي��ل��ي��ة 
ال��ت��ي مت��ت��از ب��ه��ا دول����ة ال���رازي���ل يف 
ه���ذا ال��ق��ط��اع احل���ي���وي، م�����ض��ريا اإىل 
على  تعتمد  املحم�ضة  منتجات  اأن 
الرازيلي،  ال��ن  %60 من  ح��وايل 
تنظيم  يف  عجمان  غرفة  دور  وثمن 
ه���ذا احل����دث ال���ه���ام وال��ت��ع��رف على 
وم�ضوؤويل  ال����ن  م��ن��ت��ج��ات  م�����وردي 
الرازيلية،الأمر  العربية  ال��غ��رف��ة 

ال������ذي ���ض��ي��ع��زز م����ن اإم���ك���ان���ي���ة عقد 
اأ�ضحاب  ب��ني  م�ضتقبا  ال�����ض��ف��ق��ات 
ال��ب��ل��دي��ن.  ويف ختام  الع���م���ال م���ن 
ب�ضرورة  احل�����ض��ور  اأو����ض���ى  امل��ل��ت��ق��ى 
وتعزيز  امل�ضتقبلية  اللقاءات  تكثيف 
امل�ضاركة يف الفعاليات واملعار�س التي 
ُتنظم يف كا من عجمان والرازيل 
بهدف فتح قنوات للتعاون وال�ضراكة 
ب���ني اأ����ض���ح���اب الع����م����ال والط�����اع 
يف  واخل��رات  املمار�ضات  اأف�ضل  على 

خمتلف القطاعات. 
امل��ل��ت��ق��ى يف فندق  ف��ع��ال��ي��ات  ح�����ض��ر 
ف���ريم���ون���ت ع���ج���م���ان، ���ض��اه��ني علي 
للغرفة  الإقليمي  امل�ضت�ضار  �ضاهني، 
ال���ت���ج���اري���ة ال���ع���رب���ي���ة ال���رازي���ل���ي���ة، 
جمل�س  اإدارة  جم��ل�����س  وع�������ض���وات 
الدكتورة   � ع��ج��م��ان  اأع��م��ال  ���ض��ي��دات 
نورا املرزوقي وفاطمة ح�ضن ال�ضحي 
واإمي��ان عبيد ال�ضوم، وم��روان حارب 
الرويج  اإدارة  م���دي���ر  ال���ع���ري���اين، 
كاجور  وجميلة  الدولية  والعاقات 
مديرة مركز عجمان لدعم الأعمال 
يف غ���رف���ة ع��ج��م��ان وجم��م��وع��ة من 
اأ���ض��ح��اب و���ض��اح��ب��ات الأع���م���ال من 

عجمان والرازيل. 

غرفة عجمان ت�صت�صيف ملتقى اأ�صبوع القهوة الربازيلية  

م�صدر ت�صتحوذ على اأرلينغتون اإنرجي •• اأبوظبي-وام

ال�ضركات  اإح��دى   - “م�ضدر”  امل�ضتقبل  لطاقة  اأبوظبي  �ضركة  اأم�س  اأعلنت 
ال���رائ���دة ع��امل��ي��اً يف جم���ال ال��ط��اق��ة امل��ت��ج��ددة -  ع��ن ا���ض��ت��ح��واذه��ا ع��ل��ى �ضركة 
ومقرها  الطاقة  لتخزين  نظم  تطوير  يف  املتخ�ض�ضة  اإنرجي”  “اأرلينغتون 
تواجد  نطاق  تو�ضيع  يف  امل�ضاهمة  اخلطوة  ه��ذه  �ضاأن  وم��ن  املتحدة.   اململكة 
اإىل جانب  واأوروب��ا،  املتحدة  باململكة  املتجددة  الطاقة  �ضوق  �ضمن  “م�ضدر” 

دعم جهود الدول لتحقيق اأهدافها اخلا�ضة باحلياد املناخي. 
�ضجًا  لها،  مقراً  لندن  من  تتخذ  التي  اإنرجي”،  “اأرلينغتون  �ضركة  ول��دى 
املرنة، حيث  الطاقة  وت�ضغيل ومتويل حلول  واإن�ضاء  حافًا يف جمال تطوير 
�ضمت اإىل حمفظتها خال العامني املا�ضيني اأ�ضوًل قيد الت�ضغيل تبلغ قدرتها 
170 ميجاواط. و�ضوف تف�ضح عملية ال�ضتحواذ املجال  اأكرث من  الإنتاجية 
اأمام “م�ضدر” لتطوير ومتويل واإدارة وت�ضغيل م�ضاريع نظم بطاريات تخزين 

الطاقة املتجددة حتت مظلة من�ضة “م�ضدر-اأرلينغتون«. 
 “ “م�ضدر”..  ل�ضركة  التنفيذي  ال��رئ��ي�����س  ال��رحم��ي،  جميل  حم��م��د  وق���ال 

العاملية يف قطاع الطاقة املتجددة، يف حتقيق املزيد من التقدم. فهذه ال�ضراكة 
اإجن��ازات فورية على م�ضتوى  اإىل حتقيق  اإمكانات كبرية �ضتقود  تنطوي على 
املزيد  هناك  �ضيكون  حيث  امل�ضتقبل،  يف  اأخ��رى  اأ�ضواق  �ضمن  وكذلك  اململكة، 
من الدول التي �ضتحذو حذو دولة الإم��ارات واململكة املتحدة من حيث و�ضع 
اأوروبا  اأن  اإىل  التقارير  اآخ��ر  وت�ضري  امل��ن��اخ��ي«.   احلياد  اإىل  للو�ضول  اأه���داف 
2030، وذلك  التخزين بحلول عام  �ضعة  200 جيجاواط من  ل�  قد حتتاج 
لتلبية اأهدافها املتعلقة بالطاقة املتجددة.  وبح�ضب �ضركة الطاقة “نا�ضيونال 
جيجاواط   50 تبلغ  تخزينية  �ضعة  اإىل  املتحدة  اململكة  حتتاج  ق��د  غريد”، 
بحلول عام 2050، لتحقيق هدفها املتمثل يف الو�ضول اإىل احلياد الكربوين 
طاقة  م�ضادر  الطاقة  تخزين  بطاريات  حلول  وتوفر    .2050 ع��ام  بحلول 
مرنة لل�ضبكة، مما ي�ضاعد يف التغلب على حتديات عدم ال�ضتمرارية يف تزويد 
ال��ذي ي�ضهم يف  الأم��ر  ال��ذروة،  الطاقة، وال�ضماح بتوفري الطاقة خال فرة 

تت�ضارك م�ضدر واأرلينغتون انرجي الروؤى والأهداف املتعلقة ب�ضرورة تعزيز 
حجم ال�ضتثمار يف حلول تخزين الطاقة للم�ضاهمة يف دعم تطلعات الدول اىل 
تو�ضيع حمفظة م�ضاريعها من الطاقة املتجددة وحتقيق طموحاتها اخلا�ضة 
باحلياد املناخي وبت�ضافر جهودنا، �ضيكون مبقدورنا توفري م�ضادر طاقة اأكرث 
النظيفة  الطاقة  نحو  التحول  وترية  ت�ضريع  يف  ي�ضهم  ما  ومرونة،  موثوقية 
يف اململكة املتحدة والدول الأوروبية الأخرى، اإىل جانب دعم جهودنا الرامية 
اإىل تو�ضيع نطاق حمفظة م�ضاريعنا يف جمال طاقة الرياح البحرية والطاقة 
املتجددة ب�ضكل ع��ام«.  من جانبه ، قال ماثيو كلري، ال�ضريك املوؤ�ض�س ومدير 
عام اأرلينغتون اإنرجي “ اإن ال�ضراكة مع م�ضدر �ضتتيح لنا ت�ضريع ن�ضر حلولنا 
لتخزين الطاقة على م�ضتوى اململكة املتحدة وتر�ضيخ مكانتنا كمن�ضة رائدة يف 
هذا املجال. وي�ضهم اجلمع بني كل من خرة اأرلينغتون يف جمالت امل�ضريات 
والإن�ضاء واإدارة ت�ضغيل نظم بطاريات تخزين الطاقة، وخرة م�ضدر وقدراتها 

�ضمان اأمن النظام مع احلفاظ على انخفا�س تكاليف ال�ضتهاك.  وبالإ�ضافة 
تعتزم “م�ضدر” زيادة حجم  اإىل ال�ضتحواذ على �ضركة “اأرلنغتون اإنرجي”، 
ا�ضتثماراتها يف م�ضاريع طاقة الرياح البحرية والطاقة املتجددة ب�ضكل عام يف 

الأ�ضواق اجلديدة والقائمة، مبا يف ذلك اململكة املتحدة. 
اململكة  يف  البحرية  ال��ري��اح  طاقة  قطاع  يف  رائ���داً  م�ضتثمراً  “م�ضدر”  وتعد 
اأكر  اإح���دى  لندن”،  “م�ضفوفة  م��ن  ك��ل  يف  ح�ض�ضاً  متتلك  حيث  امل��ت��ح��دة، 
حمطات طاقة الرياح البحرية يف العامل، وحمطة “دادجون” لطاقة الرياح 
“هايويند  ن��ورف��ول��ك، وحم��ط��ة  ���ض��اح��ل مقاطعة  م��ق��اب��ل  ال��واق��ع��ة  ال��ب��ح��ري��ة 

اأول حمطة جتارية عائمة لطاقة الرياح البحرية يف العامل.  ا�ضكوتاند”، 
وتعتر �ضركة “م�ضدر” واحدة من �ضركات الطاقة املتجددة الأ�ضرع منواً يف 
50 جيجاواط  اإىل  العامل مع توقعات باأن ت�ضل القدرة الإجمالية مل�ضاريعها 
الاحقة.  ال�ضنوات  يف  جيجاواط   100 من  اأك��رث  2030،واإىل  ع��ام  بحلول 
“اأدنوك”  ا�ضراتيجية بني  اتفاقية  املا�ضي عن  دي�ضمر  الإع��ان يف  وقد مت 
بهدف تو�ضيع  “م�ضدر”  لمتاك كل منها ح�ضة يف  و”مبادلة”  و”طاقة” 
نطاق التطوير وال�ضتثمار يف جمال الطاقة املتجددة والهيدروجني الأخ�ضر. 

Date 26/ 10/ 2022  Issue No : 13681
Defendant's notification by publication

Case Management Office of Sharjah Court, the Federal Civil Court of First Instance
in Case No. SHCFICIREA2022/0007459 - Civil (Partial)

To the defendant : Azuka Valentine Amaechi - Unknown Place of residence
As per the Claimant request: Sharjah Taxi L.L.C
They sued you and demands the following:
1. Registration of the lawsuit, setting a date for its consideration, and announcing the 
defendant. 2. Obligate the defendant to pay an amount of (21123.77 dirhams) Twenty-
one thousand one hundred twenty-three dirhams and seventy-seven fils, and the legal 
interest at 12% from the date of the judicial claim until the date of full payment.
3. Obligate the defendant to pay the fees. expenses and attorney fees.
You are assigned to attend the hearing 07/11/2022 in front of the Case Management 
Office of Sharjah Court of First Instance Civil Court - Office No. (Case Manager 
Office No. 10) in person or authorized agent/ attorney, and to submit a plea (rejoinder) 
to the case. accompanied by all the documents, within a period not exceeding ten 
days from the date of publication, in order to hear and examine the case mentioned 
above, as a you are the defendant. Notification by Publication in Arabic and English 
Language.
Judicial Services Office 
Aisha Ali Mohamad

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70522 Date 26/ 10/ 2022  Issue No : 13681
Defendant’s notification by publication 

Case Management Office of Sharjah Court
the Federal Civil Court of First Instance

in Case No. SHCFICIREA2022/0002775 - Civil (Partial)
To the defendant : Muhammed Faizmah - Unknown Place of residence
1. Obligate the defendants jointly to pay an amount of (1090.62 dirhams) One 
thousand ninety dirhams and sixty-two fils.
2. Obligate the defendants the late interest at 12% from the date of the judicial 
claim until the date of full payment.
3. Obligate the defendants to pay the fees. expenses and attorney fees.
You are assigned to attend the hearing 03/11/2022 in front of the Case 
Management Office of Sharjah Court of First Instance Civil Court - Office No. 
(Case Manager Office No. 10) in person or authorized agent/ attorney, and to 
submit a plea (rejoinder) to the case, accompanied by all the documents. within 
a period not exceeding ten days from the date of publication, in order to hear 
and examine the case mentioned above, as a you are the defendant.
Judicial Services Office
Aisha Abdullah Al Ali

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70522 Date 26/ 10/ 2022  Issue No : 13681
Sharjah Federal Court

Civil Court of First Instance
in Case No. SHCFICIREA2022/0003771 - Civil (Partial)

Case Management Meeting Minutes
At today’s meeting : 24/10/2022
In the presence of the Case Manager: Aisha Abdullah Al Ali 
Submitted Case No. SHCFICIREA2022/0003771/Civil (Partial)
Filed by the Claimant / Sharjah Taxi L.L.C.
Against/Defendant : Tasswur Mushtaq Muhammad Mushtaq 
- Defendant : Qatar Insurance Co
The hearing : The Claimant Attorney. Mr. Sami Muhammad, attended and 
proved their presence by virtue of a power of attorney attached to the case’s 
electronic system 
No one attended on behalf of the first defendant
The attorney for the second defendant, Mr. Mohamed Helmy, attended and 
confirmed their presence by virtue of a power of attorney attached to the case’s 
electronic system.
Meeting on 03/11/2022 to announce the first defendant, published in Arabic 
and English
Case Manager

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70522 Date 26/ 10/ 2022  Issue No : 13681
Notification by Publication
460/2022/1103 Civil Dispute

Notification by Publication Details 
To the Defendant : 1- Arslan Sheraz Sheraz Ahmed
Place of Residence : Unknown
Whereas the Plaintiff : Yacoob Mousa Mohamed Hussain Almaazmi
Has been filed a lawsuit against you with a subject matter of a Claim to 
obligate the Defendant to pay an amount of (10827 Dirhams) with fees, 
expenses, attorney fees and interest by 12% from the date of the Claim until 
full payment the Judgment shall be self-executing immediately without bail.
The Defendant Notification by Litigation Termination Decision
We decided as if in presence of the Defendant: The Defendant shall be 
obligated to pay for the Plaintiff an amount of ten thousand Eight hundred 
Twenty Seven Dirhams and the legal interest by 5% from the date of the 
Judicial Claim occurring on 20/6/2022 until the full payment and obligating 
him to pay the expenses of Attorney Fees by an amount of Three hundred 
Dirhams.
The Centre for Amicable Resolution of Disputes

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70392

Date 26/ 10/ 2022  Issue No : 13681
NOTIFICATION TO JUDGMENT DEBTOR BY PUBLICATION

AJMAN FEDERAL COURT-CIVIL EXECUTION COURT
DURAT AL KHALEEJ PLASTIC SACS MANFULLC 

PAYMENT NOTICE 
IN LAWSUIT NO.0002457/2021 AJCEXCICPL - PAYMENT ORDER

To : Judgment Debtor : DURAT AL KHALEEJ PLASTIC SACS MANFULLC
Address : Ajman, Town 401, New Industrial Zone, No. 4011, Street: 42, Showroom 
No. 17, P. O. Box: 4711, Tel : 0504771975
Whereas, the judgment of which copy is attached was rendered against you in favor of 
the judgment creditor\ VEECHEM GLOOBAL FZCO
- In the abovesaid lawsuit. Since the abovesaid judgment creditor has applied for the 
execution of the said judgment and paid the prescribed fee, and since the judgment 
requested to be executed is as follows : Grand total, including the fees and expenses: 
AED 141533 (one hundred forty-one thousand five hundred thirty-three dirhams) 
Therefore, you are obliged to execute the content of the abovesaid execution document 
during fifteen (15) days from the date of notification. In case of nonpayment, the Court 
shall pursuit forceable execution procedures prescribed by law. 
Judge Ali Al Mahalaby  - Ajman Federal Court - Civil Execution Court

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70408 Date 26/ 10/ 2022  Issue No : 13681
Dubai Court of First Instance

Notification by Publication
In the execution No.: 211/2022/796 - real estate execution
Considered at : 4th execution department No. 186
Subject of execution : executing the judgment issued in the case No. 1445/2021_partial 
real estate, by paying the amount executed amounted to (AED 473858), including the 
fees and expenses.
Execution Applicant : Aqaar Corporation
Address : Emirate of Dubai | Airport St | Port Saeed area | Business Point Building 
Mezzanine | Office No. 9 | Tel : 0504643947 |  Email: Execution1@omalc.ae | Makkani 
: 3244594826 | IBAN AE090500000000020106942
Notifiee : Azra Jamal Mohammed Irfan, his capacity: Defendant 
Subject of Notification : has filed the abovementioned execution case against you by 
obliging you to pay the amount executed amounting to (AED 473858) to the execution 
applicant or court's treasury. Accordingly, the court will proceed the execution 
procedures against you if you failed to be abided by the said judgment within 15 days 
from the date of publishing this notification.
Prepared by/Halima Mohammed Al Balooshi
Date of approval /17-10-2022 07:00:24

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70530 Date 26/ 10/ 2022  Issue No : 13681
Dubai Court of First Instance

Notification by Publication
In the execution No. : 211/2022/805 - real estate execution 
Considered at : 4th execution department No. 186
Subject of execution : executing the judgment issued in the case No. 1442/2021_partial 
real estate, by paying the amount executed amounted to (AED 503.182), including the 
fees and expenses.
Execution Applicant : Aqaar Corporation - Address : Emirate of Dubai Airport St | Port 
Saeed area | Business Point Building | Mezzanine | Office No. 9 | Tel : 0504643947 :  
Email : Execution1@omalc.ae | Makkani : 3244594826
IBAN AE090500000000020106942
Notifiee : Muhammad Rafique Abdul Samad, his capacity : Defendant 
Subject of Notification : has filed the abovementioned execution case against you 
by obliging you to pay the amount executed amounting to (AED 503.182) to the 
execution applicant or court's treasury. Accordingly, the court will proceed the 
execution procedures against you if you failed to be abided by the said judgment 
within 15 days from the date of publishing this notification.
Prepared by/Mahmoud Gholam Al Balooshi
Date of approval/17-10-2022 10:25:36

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70530 Date 26/ 10/ 2022  Issue No : 13681
Dubai Court of First Instance

Notification by Publication
In the execution No. : 211/2022/797 - real estate execution 
Considered at : 4th execution department No. 186
Subject of execution : executing the judgment issued in the case No. 1447/2021_partial 
real estate, by paying the amount executed amounted to (AED 595.027), including the 
fees and expenses.
Execution Applicant : Aqaar Corporation - Address : Emirate of Dubai Airport St | Port 
Saeed area | Business Point Building | Mezzanine | Office No. 9 |  Tel : 0504643947 | 
Email : Execution1@omalc.ae | Makkani : 3244594826
IBAN AE090500000000020106942
Notifiee : ElSiddiq Elaghbash Elsheikh Elhassan, his capacity : Defendant
Subject of Notification : has filed the abovementioned execution case against you 
by obliging you to pay the amount executed amounting to (AED 595.027) to the 
execution applicant or court's treasury. Accordingly, the court will proceed the 
execution procedures against you if you failed to be abided by the said judgment 
within 15 days from the date of publishing this notification.
Prepared by/Fazaa Mohammed Yahya Mohammed Al Ghazali
Date of approval/17-10-2022 09:38:44

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70530

Date 26/ 10/ 2022  Issue No : 13681
Dubai Court of First Instance

Notification by Publication
In the execution No : 4th execution department No. 186
Considered at : 211/2022/798 - real estate execution
Subject of execution : executing the judgment issued in the case No. 1101/2021_partial 
real estate, by paying the amount executed amounted to (AED 89.687), including the 
fees and expenses.
Execution Applicant : Aqaar Corporation 
Address : Emirate of Dubai Airport St | Port Saeed area | Business Point Building | 
Mezzanine Office No. 9 | Tel: 0504643947 | Email : Execution1@omalc.ae | Makkani 
: 3244594826 IBAN AE090500000000020106942
Represented by : Abdulla Marwan Ahmed Bakheit Al Matrooshi
Notifiee : Aref Yousef Aref Hassan, his capacity: Defendant 
Subject of Notification has filed the abovementioned execution case against you by 
obliging you to pay the amount executed amounting to (AED 89.688) to the execution 
applicant or court's treasury. Accordingly, the court will proceed the execution 
procedures against you if you failed to be abided by the said judgment within 15 days 
from the date of publishing this notification.
Prepared by/Huda Ali Al Zarouni
Date of approval/17-10-2022 08:14:17

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70530 Date 26/ 10/ 2022  Issue No : 13681
Dubai Court of First Instance

Notification by Publication
In the execution No : 211/2022/800 - real estate execution
Considered at : 4th execution department No. 186
Subject of execution : executing the judgment issued in the case No. 1569/2021_partial 
real estate, by paying the amount executed amounted to (AED 120.268), including the 
fees and expenses.
Execution Applicant : Aqaar Corporation
Address : Emirate of Dubai Airport St | Port Saeed area | Business Point Building | 
Mezzanine Office No. 9 | Tel: 0504643947 | Email : Execution1@omalc.ae | Makkani 
: 3244594826 IBAN AE090500000000020106942
Represented by : Abdulla Marwan Ahmed Bakheit Al Matrooshi
Notifiee : Waleid Hassan Mahmoud Mostafa Ali, his capacity : Defendant 
Subject of Notification : has filed the abovementioned execution case against you 
by obliging you to pay the amount executed amounting to (AED 120.268) to the 
execution applicant or court's treasury. Accordingly, the court will proceed the 
execution procedures against you if you failed to be abided by the said judgment 
within 15 days from the date of publishing this notification.
Prepared by/Hajer Mohammed Al Balooshi
Date of approval/17-10-2022 07:43:35

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70530 Date 26/ 10/ 2022  Issue No : 13681
Civil dispute 1082/2022/460

By Publication 
Notification details

To the defendants :
1- Muhsan Husin Mohammad, 2- Mohammed Parvez Mohammed Naser, 3- Abdallah 
Mahmoud Mousa Banat, 4- Al Qabdah Global Building Contracting L.L.C 
Residence : unknown
As the Plaintiff : Diya Shankar Prajapati Mono 
Represented by Muhammad Eid Jassim Muhammad Al-Suwaidi
Files a case against you and the subject matter of which is a claim to obligate the 
defendants for an amount of (AED 150.000), fees, expenses, attorneys' fees and 
interest 9% from the date until full payment and including the judgment with 
expedited enforcement without bail.  Announcing the disputant against him with the 
decision terminating his opponents
We decided, as the defendants, to obligate them to jointly pay to the plaintiff the 
amount of eighty thousand dirhams in compensation for the material and moral 
damages he sustained, and the legal interest at the rate of 5% from the date of this 
decision becoming final until full payment, and to obligate them to pay the expenses 
and in the amount of one thousand dirhams in return for attorney's fees.

NOTIFICATION

70530 Date 26/ 10/ 2022  Issue No : 13681
Dubai Courts of First Instance 

Notification payment by Publication
In Execution No 207/2022/4663 commercial execution
To be Considered before: 2nd Execution Circuit No 184
Subject matter of the Execution: Executing the judgment issued in lawsuit No. 2255 
of 2021, commercial partial by paying the executed amount of (AED 2347871.28), 
including fees and expenses
Plaintiff : Nowaco A/S       Address : UAE,, Dubai, Raqqa Al-Bateen, Deira, Al-
Maktoum Street, MM Towers, flat 1203
Represented by : Nawal Salem Saeed Salem Batweeh
Name of the person to be notified : SHAH PUR Foodstuff trading LLC
Subject matter of the Notification : The Plaintiff has filed the above-mentioned 
executive lawsuit against you and obliges you to pay the amount executed of AED 
2347871.28 to the Plaintiff or the treasury of the court. In addition to the amount of 
(AED-) fees for the treasury of the court. Therefore, the court will initiate the executive 
procedures against you in the event of non-compliance with the said decision within 
15days from the date of publication this Notification.
Prepared by: Abdullah Abdul Rahim Ahli  
Date of accreditation : 23/10/2022 at 11:07:40

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70392
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•• ال�شارقة –الفجر:

الن�ضخة اخلام�ضة من بطولة  تنطلق 
 �  2022 املدر�ضية  للريا�ضة  ال�ضارقة 
مدار�س  من  والبنات  للبنني   2023
واخلا�ضة،  احلكومية  ال�ضارقة  اإم��ارة 
يف الأول من نوفمر املقبل، مب�ضاركة 

طالباً من 390 مدر�ضة.  3698
للتعليم  ال�������ض���ارق���ة  جم��ل�����س  وك�����ض��ف 
موؤمتر  ع��ر  ال��ب��ط��ول��ة  تفا�ضيل  ع��ن 
�ضحفي يف مقره مبنطقة الرحمانية، 
بح�ضور �ضعادة الدكتور �ضعيد م�ضبح 
ال�ضارقة  جم��ل�����س  رئ���ي�������س  ال���ك���ع���ب���ي 
للتعليم، و�ضعادة الأ�ضتاذ حممد اأحمد 
�ضعادة  و  العام للمجل�س،  الأم��ني  املا 
رئي�س جمل�س  نائب  امللك جاين  عبد 
الر�ضيد  ح�ضة  و  الريا�ضي،  ال�ضارقة 
ممثلة عن موؤ�ض�ضة الإم��ارات للتعليم 
امل��در���ض��ي، و ع��ب��داهلل امل��رزوق��ي ممثًا 
اخلا�س،  للتعليم  ال�ضارقة  هيئة  عن 
اإىل جانب ممثلي الحتادات الريا�ضية 
واملدار�س احلكومية واخلا�ضة يف اإمارة 

ال�ضارقة وعدد من و�ضائل الإعام.
تعزيز  ال��ب��ط��ول��ة يف  اأه������داف  ت��ت��م��ث��ل 
تنمية  خ��ال  م��ن  الريا�ضية  الثقافة 
ال�ضريف  التناف�س  روح  وبث  الأخ��اق 
املدار�س، وتنمية مهاراتهم  بني طلبة 

واك���ت�������ض���اف امل����واه����ب ال���ري���ا����ض���ي���ة يف 
للمناف�ضات  واإعدادهم  ال�ضارقة  اأندية 

الريا�ضية.
الهمم  اأ���ض��ح��اب  دم��ج  اإىل  تهدف  كما 
بالبطولت الريا�ضية، واإر�ضاء �ضراكة 
فاعلة بني الأندية الريا�ضية واملدار�س 
للنهو�س  واخل����ا�����ض����ة  احل���ك���وم���ي���ة 
ب��ال��ري��ا���ض��ة الإم���ارات���ي���ة، ودع���م خطة 
ال�ضارقة  ملجل�س  الريا�ضي  التطوير 
الريا�ضية  الأن�ضطة  وخطة  الريا�ضي 

ملجل�س ال�ضارقة للتعليم.
ت�����ض��ت��م��ل ن�����ض��خ��ة ه����ذا ال���ع���ام ع��ل��ى 4 
ال�ضلة،  ك����رة  يف  ج��م��اع��ي��ة  م�����ض��اب��ق��ات 
ك���رة ال��ي��د، ك���رة ال��ط��ائ��رة، وك���رة قدم 
طالباً   2748 مب�����ض��ارك��ة  ال�����ض��الت، 

وخا�ضة،  حكومية  مدر�ضة   200 من 
التايكواندو،  يف  ف���ردي���ة  األ���ع���اب  و6 
القو�س  ال��ط��اول��ة،  تن�س  ال�����ض��ط��رجن، 
ال���ط���ائ���رة، وكرة  وال�����ض��ه��م، ال��ري�����ض��ة 
 950 مب�ضاركة  الإلكرونية،  القدم 

طالباً من 190 مدر�ضة.
�ضعيد م�ضبح  الدكتور  �ضعادة  رّحب  و 
ال�ضارقة  جم��ل�����س  رئ���ي�������س  ال���ك���ع���ب���ي 
ل��ل��ت��ع��ل��ي��م يف ك��ل��م��ت��ه اأث����ن����اء امل���وؤمت���ر 
على  و�ضكرهم  وال�ضركاء،  باحل�ضور 

�ضبيل  ي��ب��ذل��ون��ه��ا يف  ال��ت��ي  ج��ه��وده��م 
اإجن���اح ال��ب��ط��ول��ة، م��وؤك��داً اأن الأرق���ام 
الن�ضخ  ع��ل��ى جن��اح��ه��ا يف  دل��ي��ل  اأك����ر 
من  اب��ت��داء  اجلميع  بجهود  ال�ضابقة 
و�ضركائه  للتعليم،  ال�ضارقة  جمل�س 

موؤ�ض�ضة  الريا�ضي،  ال�ضارقة  جمل�س 
موؤ�ض�ضة  امل��در���ض��ي،  للتعليم  الإم����ارات 
موؤ�ض�ضة  اخل��ا���س،  للتعليم  ال�����ض��ارق��ة 
على  اأك��د  و  امل����راأة.  لريا�ضة  ال�ضارقة 
����ض���رورة غ��ر���س ال��ق��ي��م الإي��ج��اب��ي��ة يف 
نفو�س الطاب للو�ضول  اإىل جمتمع 
ريا�ضي �ضايف الذهن يزخر باملواهب، 
م�ضدداً على ان تكون الأخاق والقيم 
الريا�ضة  ل���واء  يحمل  م��ن  ك��ل  ���ض��ع��ار 

قبل الكوؤو�س والبطولت. 

م��ن ج��ان��ب��ه اأو���ض��ح ���ض��ع��ادة ع��ب��د امللك 
ال�ضارقة  جمل�س  رئي�س  نائب  ج��اين  
ال�ضارقة  جم���ل�������س  اأن  ال����ري����ا�����ض����ي 
موؤ�ض�ضة  كل  مع  ي��ده  ي�ضع  الريا�ضي 
الإن�ضان  اأج�����ل  م���ن  ت��ع��م��ل  اأن  ت���ري���د 
املجل�س  ح��ر���س  مبيناً  ب��ه،  والرت��ق��اء 
ال��ري��ا���ض��ي ع��ل��ى رع��اي��ة ال��ن�����سء  منذ 
نعومة اأظفارهم و الرتقاء مبهارتهم، 
الريا�ضية  امل�����ض��ت��وي��ات  اإىل  و����ض���وًل 
من�ضات  اعتاء  ذل��ك  بعد  ثم  املميزة 

التتويج املحلية والدولية.
ال�ضارقة  جمل�س  رئي�س  نائب  و���ض��دد 
ياألو  ل��ن  املجل�س  اأن  ع��ل��ى  ال��ري��ا���ض��ي 
ج����ه����داً يف ت���وف���ري ك����ل الإم���ك���ان���ي���ات 
ولدت  التي  البطولة  بهذه  لارتقاء 
اأن  ق��ول��ه، متمنياً  ع��ل��ى ح��د  ع��م��اق��ة 
وت�ضهد  اآخ����ر،  اإىل  جن���اح  م��ن  ت�ضتمر 
هذه الن�ضخة اجلديدة تناف�ضاً كبرياً، 
على  كبرياً  اإقباًل  هناك  اأن  خ�ضو�ضاً 

مناف�ضاتها يف الن�ضخ ال�ضابقة. 
جمل�س  ك���ّرم  �ضلة  ذي  �ضعيد  وع��ل��ى 
املوؤمتر  هام�س  على  للتعليم  ال�ضارقة 
واخلا�ضة  احلكومية  املدار�س  ممثلي 
جهودهم  ع��ل��ى  ال�������ض���ارق���ة،  اإم������ارة  يف 
بالعملية  ل��ارت��ق��اء  ي��ب��ذل��ون��ه��ا  ال��ت��ي 
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة وال��ري��ا���ض��ي��ة يف الإم�����ارة 

خال الفرة ال�ضابقة

الكعبي: القيم والأخالق يف الريا�ضة قبل البطولت والكوؤو�س  �ضعيد  • الدكتور 
جاين: يد ال�ضارقة الريا�ضي مع كل موؤ�ض�ضة تريد اأن ترتقي بالإن�ضان امللك  • عبد 

•• ح�شن �شيد اأحمد – العني 

ال���ع���ني ع���ن خ�ضوع  ن�����ادي  ك�����ض��ف 
مدافعه الكولومبي دانيلو اأربوليدا 
جلراحة على م�ضتوى وتر اكيلي�س 
اأجراها الدكتور �ضبي�ضتيان اأوردونا 
بالنادي  ال��ط��ب��ي��ة  ال��ل��ج��ن��ة  ع�����ض��و 
ب��ن��ج��اح ، م���ا ي���رت���ب ع��ل��ي��ه فرة 
ت�ضتمر  ل��اع��ب  طويلة  ا�ضت�ضفاء 
ملدة 6 اأ�ضهر ، وبذلك ينتهي مو�ضم 

اربوليدا مع العني.
الإدارة  ال���اع���ب  مت��ن��ي��ات  وت��ل��ق��ى 
وجماهري  ال���اع���ب���ني  وزم��������اءه 
اإ�ضابة  مع  تفاعلوا  الذين  النادي 
ح���ال���ة ترقب  ال���اع���ب وظ���ل���وا يف 
وانتظار لنتيجة الفحو�س الطبية 
التي اأكدت قطع وتر اأكيلي�س وهي 

لفرة  حتتاج  التي  الإ���ض��اب��ات  من 
وحدثت   ، ال���ت���ع���ايف  م����ن  ط���وي���ل���ة 
الفريق  م���ب���اراة  اأث���ن���اء  الإ����ض���اب���ة 
الن�ضر  م�����ض��ي��ف��ه  اأم������ام  الأخ�������رية 
���ض��م��ن اجل���ول���ة ال�����ض��اب��ع��ة ل���دوري 
اأدنوك للمحرفني بعد مرور نحو 
ن�����ض��ف ���ض��اع��ة م��ن امل��واج��ه��ة التي 

انتهت بفوز العني 1-3.
قلب  غياب  تعوي�س  مهمة  وتبقى 
دف����اع ال��ف��ري��ق ب��اع��ب م��ن قائمة 
الفريق مهمة �ضعبة يعكف املدرب 
وطاقمه  ري����ب����ريوف  الوك���������راين 
امل�����ض��اع��د ع��ل��ى اأي��ج��اد ح��ل م��ع قلة 
يحتاج  واأن�����ه  خ��ا���ض��ة   ، اخل����ي����ارات 
الُيمنى  بالقدم  يلعب  دف��اع  لقلب 
�ضارك يف  �ضاكر قد  وك��ان حممد   ،
ولكن  اربوليدا  اإ�ضابة  بعد  املباراة 

مع  امل�ضاركة  ع��ن  غيابه  ط��ول  م��ع 
ال�ضاب  ال���اع���ب  ي��ح��ت��اج  ال��ف��ري��ق 

ل���ل���ت���ع���ود على  ال�����وق�����ت  ل���ب���ع�������س 
ح��ي��ث يخو�س   ، ال������دوري  اأج������واء 

م��ك��ث��ف��ة لختبار  ت��دري��ب��ات  ال��ع��ني 
املركز  املحتمل يف  البديل  جاهزية 

احل�ضا�س.
وعلمت "الفجر" اأن العني �ضينتظر 

مو�ضم النتقالت ال�ضتوية للتعاقد 
م��ع م��داف��ع ب��دي��ل يف اإع����ادة لنف�س 

امل��ا���ض��ي عندما  امل��و���ض��م  ���ض��ي��ن��اري��و 
ال�ضتاء  يف  ارب���ول���ي���دا  م���ع  ت��ع��اق��د 
لتعوي�س املدافع الدويل  التون�ضي 
داهمته  ال��ذي  مرياح  ي�س  ال��دويل 
اإ�ضابة يف الرباط ال�ضليبي حتمت 

عليه الغياب الطويل عن العني.
العيناوي  ال��ل��ق��ب  ح��ام��ل  وت��ن��ت��ظ��ر 
مهمة �ضعبة يف ا�ضتاد را�ضد عندما 
���ض��ب��اب الأهلي  ع��ل��ى  ي��ح��ل ���ض��ي��ف��اً 
م�ضاء ال�ضبت املقبل �ضمن اجلولة 
حيث   ، ال����دوري  مل�ضابقة  ال��ث��ام��ن��ة 
 13 ب���  ال��ث��اين  امل��رك��ز  يحتل العني 
نقطة خلف املت�ضدر فريق الو�ضل 
بينما   ، ن��ق��ط��ة   15 ال������  ����ض���اح���ب 
ميتلك �ضباب الأهلي  نف�س ر�ضيد 
العني من النقاط يف املركز الرابع 

بفارق الأهداف.

•• دبي-وام

العديد  اإق��ام��ة  يف  التو�ضع  عن  الإلكرونية  للريا�ضات  الإم���ارات  احت��اد  اأعلن 
من البطولت وامل�ضابقات، بالتعاون مع عدد من اجلهات احلكومية املختلفة، 
ال�ضراكة  اأج��ل  بدبي، من  وال�ضياحة  القت�ضاد  دائ��رة  لقاءات مع  واأن��ه مت عقد 
�ضتقام  التي  الإلكرونية  بالريا�ضات  والفعاليات اخلا�ضة  الأح��داث  تنظيم  يف 
والذي  الإلكرونية  للريا�ضات  دب��ي  مهرجان  تفا�ضيل  بحث  وك��ذل��ك  ب��دب��ي، 

�ضيقام خال ال�ضهر املقبل بتنظيم من دائرة القت�ضاد وال�ضياحة. 
واأكد �ضعيد علي الطاهر الأمني العام لحتاد الإمارات للريا�ضات الإلكرونية 
ال�ضياحي  والتطوير  لا�ضتثمار  ال�ضارقة  هيئة  مع  اأي�ضا  اجتمع  الحت��اد  اأن 
اآلية التعاون بني الطرفني، بهدف تنظيم الفعاليات بال�ضراكة  "�ضروق" لبحث 
بينهما، حيث �ضتكون على واجهة املجاز املائية خال �ضهر دي�ضمر املقبل، اإ�ضافة 

اإىل و�ضع قاعدة لأوجه التعاون بني الحتاد والهيئة خال الفرة املقبلة. 
وفيما يتعلق بانطاقة املو�ضم اجلديد لاحتاد قال الطاهر: “توا�ضل اللجنة 
 2023/2022 الريا�ضي  املو�ضم  انطاقة  اأج��ل  من  عملها  بالحتاد  الفنية 

مبناف�ضات دوري الإمارات للريا�ضات الإلكرونية”. 
اأخ���ريا جدول  ا�ضتعرا�س  ق��د  الإل��ك��رون��ي��ة  للريا�ضات  الإم����ارات  احت���اد  وك���ان 
اإقامة العديد من البطولت وامل�ضاركات  املا�ضية التي �ضهدت  اإجن��ازات الفرة 
اأك��ادمي��ي��ة رب���دان باأبوظبي  اأب��رزه��ا امل�ضاركة م��ع  اخل��ارج��ي��ة وال��داخ��ل��ي��ة، وم��ن 
فعالية  تنظيم  يف  الإلكرونية  للريا�ضات  جي"  يو  و"اأو  اخلا�س  والأومل��ب��ي��اد 
الفكرية  الإع���اق���ة  م��ن ذوي  ال��ه��م��م  اأ���ض��ح��اب  لفئة  الإل��ك��رون��ي��ة  ل��ل��ري��ا���ض��ات 
والنمائية يف مقر اأكادميية ربدان، وكذلك اإقامة مهرجان الإمارات للريا�ضات 
الإلكرونية، واإقامة بطولة دائرة �ضوؤون ال�ضواحي والقرى برعاية من جمل�س 

ال�ضارقة الريا�ضي. 

وبالن�ضبة لعتماد الألعاب الإلكرونية �ضمن الرنامج الك�ضفي قال الطاهر: 
الذي يقدم لل�ضغار وال�ضباب  الك�ضفي  الرنامج  قبل  من  اعتمادنا  ر�ضميا  "مت 
الأمر  والتكنولوجيا،  احلديثة  التقنيات  نحو  توجهاتهم  تدعم  التي  بال�ضورة 
الأجيال اجلديدة والهتمام  ب�ضاأن تطوير  الذي يكمل منظومة عمل الحتاد 

بها". 
واأو�ضح اأنه من �ضمن الرامج الأ�ضا�ضية التي مت ا�ضتحداثها هذا العام امل�ضاركة 
يف فعاليات املخيم الك�ضفي العاملي الذي اأقيم يف راأ�س اخليمة الأ�ضبوع املا�ضي، 
بالتعاون مع جمعية الإمارات للك�ضافة، حيث كان فر�ضة لل�ضباب للتعرف على 
اقبال  لق��ت  وق��د  الإلكرونية،  الريا�ضات  وممار�ضة  الحت��اد  وبرامج  اأن�ضطة 
على  اجلمعية  ي�ضجع  ما  وه��و  اجلن�ضني،  من  املخيم  يف  امل�ضاركني  من  �ضديدا 
تطوير العاقة مع احتاد الريا�ضات الإلكرونية، لتكون هناك برامج م�ضتمرة 

تقدم الأن�ضطة والفعاليات الك�ضفية لدعم الريا�ضات وامل�ضاهمة يف انت�ضارها. 

•• دبي-الفجر:

اأوقعت قرعة بطولة كاأ�س اخلليج العربي "خليجي 25"  التي جرت اأم�س 
منتخبات  جانب  اإىل  الثانية  املجموعة  يف  الوطني  منتخبنا   ، بالب�ضرة 
البحرين وقطر والكويت، فيما �ضمت املجموعة الأوىل منتخبات ال�ضعودية 

وُعمان واليمن والعراق امل�ضت�ضيف.
مبدينة  والع�ضرين  اخلام�ضة  ن�ضختها  يف  املهمة  البطولة  مباريات  وُتقام 
2023 مب�ضاركة  ي��ن��اي��ر   19 اإىل   6 م��ن  ال��ف��رة  ال��ع��راق��ي��ة يف  ال��ب�����ض��رة 

املنتخبات الثمانية.
ال��ق��دم ، حممد  ل��ك��رة  الإم����ارات  القرعة م��ن ج��ان��ب احت���اد  ح�ضر مرا�ضم 
عبداهلل هزام الظاهري الأمني العام لاحتاد، نائب رئي�س جلنة امل�ضابقات 
يف الحتاد اخلليجي ، رودولفو اأروابارينا مدرب منتخبنا الوطني، ويا�ضر 
�ضامل مدير املنتخب ، وعبدالرحمن حممد كابنت منتخبنا الوطني �ضابقاً 
يف  الإعامية  اللجنة  ع�ضو  بالحتاد  الإع��ام  اإدارة  مدير  النقبي  �ضامل   ،

البطولة .

اأروابارينا: قرعة متوازنة ونحرتم كل املنتخبات
اعتر الأرجنتيني رودلفو اأروابارينا املدير الفني ملنتخبنا الوطني، قرعة 
امل�ضاركة،  املنتخبات  لكل  اح��رام��ه  م��وؤك��داً  متوازنة،   25 خليجي  بطولة 
اللقب،  على  للمناف�ضة  والطموح  الرغبة  متلك  جميعها  اأن  اإىل  م�ضرياً 
يف  الآن  حتتله  ال���ذي  امل��رك��ز  اأو  البطولة  يف  تاريخها  ع��ن  النظر  ب�ضرف 

الت�ضنيف الدويل .
وقال: "ل يوجد منتخب �ضعيف واآخر قوي، اجلميع �ضيكونون يف العراق 
من اأجل املناف�ضة على بطاقات التاأهل يف املرحلة الأوىل، ثم ال�ضراع على 
واحلر�س  الأهمية  بذات  املباريات  كل  مع  �ضنتعامل  لذلك  الكبري،  اللقب 

حتى ن�ضمن الو�ضول اإىل اأبعد مدى يف البطولة".
واأبان رودلفو اأن ا�ضتعدادات املنتخب م�ضتمرة منذ فرة مبع�ضكرات خارجية 
وداخلية ومباريات جتريبية، يف اإطار حت�ضرياته لعدد من البطولت من 

�ضيكون  املقبلة  املرحلة  خال  الركيز  اأن  اإىل  م�ضرياً   ،25 خليجي  بينها 
على بطولة خليجي 25 وهي اأول ا�ضتحقاق قادم لاأبي�س.

ولفت املدرب اإىل اأن الرنامج املو�ضوع ي�ضمل مع�ضكر داخلي يف العا�ضمة 
اأبوظبي للفرة من 13 اإىل 19 نوفمر املقبل، يخو�س خاله الأبي�س 
مباراتني وديتني اأمام منتخب الأرجنتني يوم 16 ومنتخب كازخ�ضتان يوم 
اأواخر  يف  اأي��ام  ع�ضرة  ومل��دة  جم��دداً  للتجمع  املنتخب  �ضيعود  كما   ،19

دي�ضمر حتى موعد انطاق البطولة. 
املقبلة،  البطولة  يف  امل��رج��وة  النتائج  املنتخب  يحقق  اأن  رودل��ف��و  ومت��ن��ى 
موؤكداً اأنهم يف اجلهاز الفني يولون هذه البطولة الهتمام الذي ت�ضتحقه، 

ويدركون ما متثله للجماهري الإماراتية.

يا�ضر �ضامل: ندرك اأهمية البطولة ون�ضعى لظهور مميز
ظهور  على  حر�ضهم  الأول،  ال��وط��ن��ي  منتخبنا  م��دي��ر  ���ض��امل  يا�ضر  اأك���د  
الأبي�س بال�ضورة التي تليق بتاريخه يف بطولة خليجي 25، م�ضدداً على 

والعمل  اجلاهزية،  من  درج��ة  باأعلى  التناف�ضية  البطولة  خو�س  �ضرورة 
اأجل حتقيق الأه��داف ورفع راية كرة القدم الإماراتية  بجد واجتهاد من 

يف هذا املحفل املهم.
احتاد  قبل  من  املنتخب  يجده  ال��ذي  الكبري  بالهتمام  �ضامل  يا�ضر  واأ�ضاد 
الحتاد  حر�س  مثمناً  الوطنية،  املنتخبات  وجلنة  القدم،  لكرة  الإم���ارات 
واللجنة على توفري مع�ضكرات خارجية وداخلية وجتارب ودية قوية ت�ضهم 

يف اإعداد املنتخب بال�ضورة املطلوبة.
التجربتني  خ��ال  من  جيدة  فر�ضة  الفني  اجلهاز  اأم��ام  "�ضتكون  وق��ال: 
الإعداديتني يف مواجهة منتخبي الأرجنتني وكازاخ�ضتان، وناأمل اأن ت�ضهم 
ومعاونيه  امل��درب  ومتنح  الاعبني  جاهزية  معدل  رف��ع  يف  التجارب  ه��ذه 

�ضورة وا�ضحة عن موقف الاعبني".
هي  املنطقة،  منتخبات  لكل  بالن�ضبة  البطولة   اأهمية  "ندرك  واأ���ض��اف: 
اأف�ضل  تقدمي  يف  نوفق  اأن  واأمت��ن��ى  اجلميع،  على  وع��زي��زة  غالية  بطولة 

م�ضتوى وحتقيق التطلعات ل�ضعاد اجلماهري الإماراتية".

انتهاء مو�ضم املدافع الكولومبي مع العني 

 اأربوليدا يجري جراحة يف وتر اأكيلي�س ويغيب 6 اأ�صهر 

بطولة ال�صارقة للريا�صة املدر�صية تنطلق يف االأول من نوفمرب املقبل مب�صاركة 3698 طالبًا من 390 مدر�صة

قرعة خليجي 25 ت�صع منتخبنا يف مواجهة البحرين وقطر والكويت

الريا�صات االإلكرتونية يتعاون مع جهات حكومية لتو�صيع قاعدة بطوالته 
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الفجر الريا�ضي

•• دبي –الفجر:

دب��ي الدويل  ل��ن��ادي  التنفيذي  امل��دي��ر  ���ض��ارك حممد ع��ب��داهلل ح��ارب الفاحي   
ال�ضم�ضية  وال��ط��اق��ة  البيئة  ع��م��ل  اإج��ت��م��اع جم��م��وع��ة  ال��ب��ح��ري��ة يف  ل��ل��ري��ا���ض��ات 
والكهربائية الدولية على هام�س اإجتماعات الإحتاد الدويل لل�ضباقات البحرية 
اجلاري   23-16 من  الفرة  الفجرية يف  ام��ارة  اإ�ضت�ضافتها  التي  اأم-  اآي  -يو 

برعاية كرمية من �ضمو ال�ضيخ حممد بن حمد ال�ضرقي ويل عهد الفجرية.
اأقدم اأع�ضاء جمموعة  ويعتر ممثل الإم��ارات حممد عبداهلل حارب الفاحي 
بتحقيق  تعنى  ال��ت��ي  ال��دول��ي��ة  والكهربائية  ال�ضم�ضية  وال��ط��اق��ة  البيئة  عمل 
جلعل  املبتكرة  احللول  واإيجاد  البيئة  على  املحافظة  اأه��داف  تواكب  ممار�ضات 
من  كا  جانبه  اىل  املجموعة  ت�ضم  حيث  للبيئة  �ضديقة  البحرية  ال�ضباقات 
الإيطايل ريكاردو بالي�ضيو )رئي�س املجموعة( والأع�ضاء اللبنانية كارل �ضغوري 
وال��ه��ول��ن��دي��ان ج��ريوي��ن دروغ�����ض��م��ا وج��ورري�����س ميلكريت  والأ���ض��ت��وين فاهور 

جوال.
ملزمة   �ضيا�ضة  اع��ان  اىل  الفجرية  يف  البيئة  عمل  جمموعة  اجتماع  وخل�س 

للت�ضجيع على  والأن��دي��ة  الوطنية  ل��احت��ادات  نقاط  ع��دة  م��ن  وب��رن��ام��ج عمل 
الكربون  اإن��ب��ع��اث��ات  لتقليل  ال�����ض��ارة  الآث����ار  م��ن  واحل���د  البيئة  على  املحافظة 
الأطراف  لكل  الوعي  على  املمار�ضات اخل�ضراء واحلث  ال�ضتدامة يف  وت�ضجيع 

�ضواءا جلان اأو فرق اأو �ضركات م�ضنعة.

تكرمي
الدويل  دبي  لنادي  التنفيذي  املدير  الفاحي  تلقى حممد عبداهلل حارب  كما 
مبرور  البحرية  لل�ضباقات  ال��دويل  الحت��اد  اإحتفالية  يف  البحرية  للريا�ضات 
100 عام على التاأ�ضي�س )1922-2022( تكرميا خا�ضا ت�ضلمه من الدكتور 
رافئيللي ميويل رئي�س  الحتاد تقديرا لدوره الكبري كاأحد الإداريني املتميزين 
يف الحتاد الدويل -يو اآي اأم- وجهوده املمتدة لأكرث من 10 �ضنوات متوا�ضلة 
ع�ضو  اخ��ت��ي��اره  ث��م   2012 ع���ام  يف  ال����دويل  الحت����اد  اإدارة  جمل�س  يف  كع�ضو 
 2016-2012 والكهربائية  ال�ضم�ضية  وال��ط��اق��ة  البيئة  عمل  جمموعة  يف 

و2016-2020 و2024-2020.
اأعمال  بنجاح  الإج��ت��م��اع��ات  ختام  بعد  الفاحي  ح��ارب  ع��ب��داهلل  حممد  واأ���ض��اد 

بح�ضور  اأم-   اآي  البحرية-يو  لل�ضباقات  ال��دويل  لاحتاد  العمومية  اجلمعية 
اأكرث  ووف��ود مثلت  ال��دويل  رئي�س الحت��اد  رافئيللي كيويل  الدكتور  الإي��ط��ايل 
عر�ضيني  م��ع  موعد  على  ال�ضرقي  ال�ضاحل  ع��رو���س  كانت  حيث  دول��ة   60 م��ن 
عامليني الأول اختيار دولة المارات العربية املتحدة وامارة الفجرية لحت�ضان 
الحتاد  تاأ�ضي�س  على  ع��ام   100 مب���رور  البحرية  ال�ضباقات  ا���ض��رة  اإحتفالية 
الدويل )1922-2022( وتكرمي امل�ضاهمني يف ان�ضطته واأي�ضا حفل اأو�ضكار 
اأبطال البطولت العاملية يف عام 2021 والذي اأقيم للمرة الأوىل خارج اأوروبا 

و�ضهد تكرمي اأبناء الإمارات يف فريقي ابوظبي و�ضرطة دبي.
وقال حممد حارب �ضعدنا اأينما �ضعادة بت�ضريف �ضمو ويل عهد الفجرية ورعايته 
الكبري وتكرمي �ضخ�ضيات موؤثرة  العاملي  واأي�ضا احل�ضور  التاريخي  لاحتفال 
95 من اجلمعية  قدمت الكثري للريا�ضات البحرية حيث �ضتبقى الدورة رقم 
يف  اأع��م��ال��ه��ا  اختتمت  وال��ت��ي  البحرية  لل�ضباقات  ال���دويل  ل��احت��اد  العمومية 
الفجرية باقية يف ذاكرة اأهل البحر باإعتباره اإ�ضت�ضراق اإىل م�ضتقبل جديد يدعو 
للتفاوؤل بواقع اأف�ضل لل�ضباقات البحرية وعودة متجددة بعد فرة اإنقطاع عن 

ال�ضاحة ب�ضبب تداعيات جائحة كوفيد 19.

•• اأبوظبي-وام

اأك�����م�����ل ن��������ادي ت��������راث الإم�����������ارات 
الن�ضخة  يف  للم�ضاركة  ا�ضتعداداته 
دملا  �ضباق  مهرجان  من  اخلام�ضة 
التاريخي للمحامل ال�ضراعية فئة 
60 قدماً، الذي يقام حتت رعاية 
اآل  زاي���د  ب��ن  ح��م��دان  ال�ضيخ  �ضمو 
ن��ه��ي��ان مم��ث��ل احل��اك��م يف منطقة 
اأبوظبي  ن��ادي  وينظمه   ، الظفرة 
للريا�ضات البحرية، بالتعاون مع 
والرامج  املهرجانات  اإدارة  جلنة 
بوظبي،  بفي  والراثية  الثقافية 
وحتى  اأكتوبر   27 من  الفرة  يف 

دملا.  بجزيرة  املقبل  نوفمر   3
وقال اأحمد عبداهلل املهريي مدير 
نادي  يف  البحرية  ال�ضباقات  اإدارة 
تراث الإمارات، اإن م�ضاركة النادي 
الكبري  ال���راث���ي  ه���ذا احل����دث  يف 

واملهم، تاأتي يف اإطار التعاون املثمر 
التي  ب���ني اجل���ه���ات وامل���وؤ����ض�������ض���ات 
والراثي  الثقايف  تعمل يف احلقل 
بالتزام  م�����ض��ي��داً  الإم�������ارة،  داخ����ل 

بالإجراءات  وال��ن��واخ��ذة  ال��ب��ح��ارة 
وال�ضراطات املو�ضوعة للم�ضاركة 

يف ال�ضباق. 
الجتماع  املهريي- خال  واأو�ضح 

اأم�س  اأول  ع��ق��د  ال���ذي  ال��ت��ن��وي��ري 
اأن   - خ���ل���ف  حم���م���د  جم���ل�������س  يف 
فعاليات  يف  ي���������ض����ارك  ال������ن������ادي 
امل���ه���رج���ان ب��ت��ن��ظ��ي��م »����ض���ب���اق دملا 

فئة  ال��راث��ي��ة  التجديف  ل��ق��وارب 
اإجمايل  يبلغ  ال���ذي  ق���دم���اً«،   40
جوائزه 2.3 مليون درهم، وجرى 
-12 الفرة من  له يف  الت�ضجيل 
اأربعة  يف  و�ضينظم  اأك��ت��وب��ر،   21
خام�س  و���ض��وط  تاأهيلية  اأ���ض��واط 
ن���ه���ائ���ي، حت���م���ل اأ�����ض����م����اء ه����ريات 
العنر،  واأم  دمل��ا،  دمل��ا، وه��ي: حالة 
حيث  وب��وج��ف��ري،  بو�ضفري،  وح��د 
والثاين  الأول  ال��ف��ائ��زان  ي��ت��اأه��ل 
م����ن ك����ل ����ض���وط ب���الإ����ض���اف���ة اإىل 
ف��ائ��زي��ن ي��خ��ت��اران ب��ال��ق��رع��ة من 
املركز  ح���ق���ق���وا  ال����ذي����ن  الأرب�����ع�����ة 
الثالث لان�ضمام اإىل املتاأهلني يف 
الذي  اخلتامي  اخلام�س  ال�ضوط 

يحمل ا�ضم »ح�ضباة دملا". 
فاطمة  اأو����ض���ح���ت  ج��ه��ت��ه��ا،  م����ن 
املن�ضوري مديرة اإدارة مركز زايد 
لنادي  التابع  والبحوث  للدرا�ضات 

تراث الإم��ارات، اأن م�ضاركة املركز 
تعزيز  اإط���ار  ت��اأت��ي يف  املهرجان  يف 
اجل����ان����ب ال���ث���ق���ايف ل���ه���ذا احل����دث 
ندوة  امل��رك��ز  ينظم  حيث  ال��ك��ب��ري، 
ع��ن ت��اري��خ دمل���ا، واأم�����ض��ي��ة �ضعرية 
النبطي«،  ال�ضعر  يف  »دمل���ا  ب��ع��ن��وان 
وم���ع���ر����ض���اً لإ�������ض������دارات ال���ن���ادي 
تعنى  التي  الكتب  على  بالركيز 

اأهمها  وم���ن  ال��ب��ح��ري،  ب���ال���راث 
»الأطل�س البحري لإمارة اأبوظبي« 
والإجنليزية،  العربية  بن�ضختيه 
وك��ت��اب »البحر يف دول��ة الإم���ارات 
العربية املتحدة«، وكتاب »الأهازيج 
اإىل  اإ�ضافة  ال��دول��ة«،  يف  البحرية 
التي  »ت���راث«  مبجلة  خا�س  ق�ضم 
�ضور  ومعر�س  ال��ن��ادي،  ي�ضدرها 

زايد  ال�ضيخ  معر�س  اأر���ض��ي��ف  م��ن 
يعر�س جوانب من تاريخ دملا. 

ك��م��ا ت�����ض��م��ل م�����ض��ارك��ة ال���ن���ادي يف 
الأحياء  ل�ضور  معر�ضاً  املهرجان، 
لاأطفال،  وم��ر���ض��م��اً  ال��ب��ح��ري��ة، 
اإدارة  تنظيم  م��ن  ب��ح��ري��ة  وور����ض���اً 
�ضعبية،  واألعاباً  بالنادي،  الأن�ضطة 

وجمل�ضاً تراثياً. 

••  املنامة-الفجر: 

التدريبية  ال���دورات  باإ�ضتقطاب  اهتمامها  البحرينية  الأوملبية  اللجنة  اأك��دت 
والرامج وور�س العمل الدارية والفنية ملا فيه م�ضلحة الريا�ضيني. 

واأ�ضار الأمني العام للجنة الأوملبية البحرينية فار�س الكوهجي لدى ا�ضتقباله 
الدار�ضني يف دورة دبلوم الدارة الريا�ضية املتقدمة اإىل "اهتمام اللجنة الأوملبية 
الإداري����ة  ال��ع��م��ل  وور�����س  وال���رام���ج  ال��ت��دري��ب��ي��ة  ال�����دورات  با�ضتقطاب خمتلف 
والفنية بالتعاون مع اف�ضل اجلامعات واملعاهد اخلارجية واإتاحة الفر�ضة اأمام 

الريا�ضيني لاإ�ضتفادة منها يف عملهم امليداين بالأندية والحتادات الريا�ضية 
لينعك�س ذلك ب�ضكل اإيجابي على ازدهار وتطور احلركة الريا�ضية. 

واأ�ضاد باجلهود التي يبذلها مدير الأكادميية الأوملبية د. نبيل طه يف الرتقاء 
باأدائها وتبني خمتلف ال��دورات اجلديدة التي ت�ضهم يف تطوير العمل الإداري 

والفني. 
دبلوم  دورة  البحرينية  الوملبية  للجنة  التابعة  الوملبية  الكادميية  ونظمت 
الحتادات  خمتلف  ن  ودار�ضة  دار�ضا   29 الدارة الريا�ضية املتقدمة مب�ضاركة 

والندية والهيئات الريا�ضية. 

•• اأبوظبي-وام

باأنها مهد  دائما  اإليها  يف دول��ة ينظر 
ك����رة ال���ق���دم احل���دي���ث���ة، ي�����ض��ب��ح من 
الهزيل  احل�ضاد  ه��ذا  ت�ضور  ال�ضعب 
البطولت  يف  الإجن��ل��ي��زي  للمنتخب 

الكبرية. 
وعلى مدار تاريخه الطويل واحلافل 
ظل  والعاملية،  الأوروب��ي��ة  بامل�ضاركات 
قا�ضرا  الإجن��ل��ي��زي  املنتخب  ر���ض��ي��د 
ب���ط���ولت كاأ�س  ل��ق��ب واح����د يف  ع��ل��ى 
ن�ضخة  يف  اأح�������رزه  وال������ذي  ال����ع����امل، 
باده  ا���ض��ت�����ض��اف��ت  ع��ن��دم��ا   1966
البطولة، فيما ل يزال �ضجل الفريق 
كاأ�س  بطولت  يف  الأل��ق��اب  من  خاليا 
اإجناز  اأف�ضل  الأوروب��ي��ة، وك��ان  الأمم 
املباراة  ب��ل��غ  ع��ن��دم��ا  ال��ب��ط��ول��ة  ل���ه يف 
)ي���ورو  امل��ا���ض��ي��ة  للن�ضخة  ال��ن��ه��ائ��ي��ة 
 2021 ع��ام  منت�ضف  يف   )2020
وخ�ضر اأمام نظريه الإيطايل بركات 

الرجيح. 
ونتائج  م�������ض���ارك���ات  م��ع��ظ��م  وك����ان����ت 
املنتخب الإجنليزي يف بطولت كاأ�س 
العامل تت�ضم دائما باأنها دون م�ضتوى 
ال��ت��وق��ع��ات ال��ت��ي ت��راف��ق ال��ف��ري��ق اإىل 

هذه البطولت خا�ضة مع النجاحات 
ال���ه���ائ���ل���ة ال����ت����ي ح��ق��ق��ت��ه��ا الأن����دي����ة 
تاريخها  م������دار  ع���ل���ى  الإجن���ل���ي���زي���ة 
وظ��ه��ور ال��ع��دي��د م��ن ال��ن��ج��وم الكبار 

الذين ارتدوا قمي�س هذا املنتخب. 
ولكن م�ضاركة املنتخب الإجنليزي يف 
امل��ون��دي��ال قد  الن�ضخة اجل��دي��دة م��ن 
حتمل طابعا خمتلفا يف ظل الطفرة 
ال�ضنوات  يف  املنتخب  اأح��دث��ه��ا  ال��ت��ي 
يف  ثمارها  وظ��ه��رت  املا�ضية  القليلة 
ويورو   2018 العامل  كاأ�س  بطولتي 
الوطني  امل�����درب  وك����ان    .  2020

من�ضب  ت����وىل  ���ض��اوث��ج��ي��ت  ج���اري���ث 
 2016 يف  ل��ل��ف��ري��ق  ال��ف��ن��ي  امل���دي���ر 
ل�ضعف  النتقادات  من  موجة  و�ضط 
يف  نتائجه  ولكن  التدريبية،  خرته 
وعملية  الفريق  م��ع  م�ضريته  ب��داي��ة 
اإعادة البناء التي انتهجها يف �ضفوف 
وتطعيمه  الإجن�����ل�����ي�����زي  امل���ن���ت���خ���ب 
كان  وطموحة  مميزة،  �ضابة  بعنا�ضر 

ردا عمليا على هذه النتقادات. 
الأول  احل���ق���ي���ق���ي  الخ����ت����ب����ار  وك�������ان 
ل���ل���م���ن���ت���خ���ب الإجن������ل������ي������زي ب���ق���ي���ادة 
 2018 م��ون��دي��ال  خ��ال  �ضاوثجيت 

ب��اق��ت��دار �ضديد  ب��رو���ض��ي��ا، وجن��ح فيه 
مبجموعة  ال����ف����ري����ق  و�����ض����ل  ح���ي���ث 
املربع  اإىل  ال�ضباب  عليها طابع  يغلب 
ال��ذه��ب��ي واح���ت���ل امل���رك���ز ال���راب���ع بعد 
البطولة  اأدوار  ع��ر  ناجحة  م�ضرية 
يف  ال��ك��روات��ي  املنتخب  اإل  يوقفها  مل 

ن�ضف النهائي. 
وم�����ع اخل������رة ال���ت���ي اك��ت�����ض��ب��ه��ا هذا 
اجل��ي��ل م��ن ال��اع��ب��ني ع��ر ال�ضنوات 
اإىل  التاأهل  الفريق  ا�ضتطاع  املا�ضية، 
املباراة النهائية يف البطولة الأوروبية 
اأف�ضل  املا�ضي حمققا  العام  منت�ضف 

بالبطولة  م�ضاركاته  تاريخ  يف  اإجن��از 
بركات  ال��ل��ق��ب  خ�����ض��ر  واإن  ال��ق��اري��ة 
املنتخب  ي��ت��اأه��ب  والآن،  ال��رج��ي��ح.  
الإجن��ل��ي��زي اإىل اخ��ت��ب��ار ج��دي��د من 
للمونديال،  املرتقبة  الن�ضخة  خ��ال 
اإىل  �ضاوثجيت  م��درب��ه  م��ع  ويتطلع 
جني الثمار هذه املرة من خال لقب 
ث��ان يف امل��ون��دي��ال بعد 56 ع��ام��ا من 

الفوز بلقبه الوحيد. 
احلايل  الإجن��ل��ي��زي  املنتخب  ويت�ضم 
بال�ضرعة والقدرة على تكثيف اللعب 
باملناف�س،  اخل��ا���س  امل��ل��ع��ب  ن�ضف  يف 

اأف�ضل لعبيه يف خطي  حيث ميتلك 
امل�ضكلة يف  ال��و���ض��ط وال��ه��ج��وم، ول��ك��ن 
هجومه تكمن يف عدم وجود القدرات 
واملرور  املراوغة  على  القادرة  املهارية 
املناف�ضة يف حال  ال��ف��رق  م��ن دف��اع��ات 
لرجل"،  "رجل  امل��ب��ا���ض��رة  امل��واج��ه��ات 
وهو ما ي�ضع الفريق يف ماأزق اأحيانا 
خطوط  متتلك  التي  املنتخبات  اأم��ام 

دفاع قوية ومنظمة. 
ويقود خط الهجوم الهداف اخلطري 
هاري كني جنم توتنهام، واإىل جواره 
يرز فيل فودين )مان�ض�ضر �ضيتي(، 

وب��وك��اي��و ���ض��اك��ا اأي��ق��ون��ة اأر���ض��ن��ال هذا 
املو�ضم.  كما ي�ضم خط الو�ضط عدد 
من اأبرز النجوم مثل الاعب ال�ضاب 
املتاألق جودي بيلينجهام /19 عاما/ 
لع���ب ب��ورو���ض��ي��ا دورمت���ون���د الأمل����اين، 
جوردان  الطويلة  اخل���رة  و���ض��اح��ب 

هيندر�ضون لعب ليفربول. 
ويف املقابل، ل يبدو الدفاع الإجنليزي 
الو�ضط  بها  يتميز  التي  القوة  بنف�س 
وال���ه���ج���وم ل��ك��ن��ه ظ��ه��ر ب�����ض��ك��ل مميز 
للغاية يف الت�ضفيات الأوروبية املوؤهلة 
اه���ت���زت  ح���ي���ث   ،2022 مل����ون����دي����ال 

����ض���ب���اك ال���ف���ري���ق 3 م������رات ف���ق���ط يف 
10 مباريات بالت�ضفيات فيما �ضجل 

هدفا.  مهاجمو الفريق 39 
الدفاع  م�ضاكل  ظهرت  ه��ذا،  وب��رغ��م 
الفريق  مباريات  خال  اأو�ضح  ب�ضكل 
اأوروب��ا يف املرحلة  اأمم  ببطولة دوري 
الفريق  �ضباك  اهتزت  حيث  الأخ��رية 
اأب��رزه��ا يف الهزمية اأمام  م��رارا وك��ان 
املجر 0-4 ، والتعادل مع اأملانيا 3-3 
الفريق  ي��ع��اجل��ه  اأن  ي��ج��ب  م��ا  وه���و   ،
اإذا  املونديال  ب�ضكل فعال قبل خو�س 
حقيقية  فر�ضة  على  احل�����ض��ول  اأراد 

للمناف�ضة على اللقب العاملي. 
الإجنليزي  املنتخب  يخو�س  وعندما 
ال���ق���ادم، �ضيكون  امل��ون��دي��ال  ف��ع��ال��ي��ات 
جمموعته  ل�����ض��دارة  املر�ضحني  اأب���رز 
�ضمن  يناف�س  حيث  الأول،  ال��دور  يف 
منتخبات  م����ع  ال���ث���ان���ي���ة  امل���ج���م���وع���ة 
وويلز  واإي���������ران  امل���ت���ح���دة  ال�����ولي�����ات 
املجموعة  ه���ذه  م��واج��ه��ات  لتجتذب 
املنتخب  ت�ضدر  واإذا  كبريا.   اهتماما 
�ضيوؤكد  امل��ج��م��وع��ة  ه���ذه  الإجن��ل��ي��زي 
يف  بقوة  للمناف�ضة  اجليد  ا�ضتعداده 
الأدوار الإق�ضائية واأحقيته بالتناف�س 

على لقب كاأ�س العامل. 

تراث االإمارات يكمل ا�صتعداداته للم�صاركة يف مهرجان �صباق دملا التاريخي 

االأوملبية البحرينية توؤكد اهتمامها باإ�صتقطاب 
الدورات التدريبية وور�س العمل االإدارية والفنية

املنتخب االإجنليزي ي�صعى لتجاوز االإخفاقات ويرتب�س بلقب املونديال 

تلقى تكرميًا خالل حفل الفجرية

حممد حارب ي�صارك يف اجتماعات االحتاد الدويل لل�صباقات البحرية

•• اأبوظبي- وام

عطلة  خ��ال  الإم����ارات  يف  الإجن��ل��ي��زي  �ضيتي  مان�ض�ضر  فريق  م�ضجعو  ���ض��ارك 
الأ�ضبوع املا�ضي يف احتفالت النادي بلقب الدوري ملو�ضم 2021-2022، حيث 
كما  املمتاز،  الجنليزي  ال��دوري  بلقب  الحتفالية  العاملية  ال�ضيتي  جولة  تقام 

احتفى امل�ضجعون باأ�ضطورة الفريق األك�ضندر كولروف. 
املجانية  الفعاليات  اإىل  الإم����ارات  اأن��ح��اء  خمتلف  م��ن  ال��ن��ادي  م�ضجعو  وت��واف��د 
التي نظمها النادي يف كل من اأبوظبي ودبي، وت�ضمنت ا�ضتعرا�س كاأ�س الدوري 

الإجنليزي املمتاز ولقاء األيك�ضندر كولروف يف دبي مول. 
فعالية  اأقيمت  حيث  باأبوظبي،  ال�ضعديات  مم�ضى  يف  الثانية  اجلولة  واأقيمت 
التقى  املواجهة الكروية بني ناديي مان�ض�ضر �ضيتي وبرايتون،  جمانية لعر�س 
الدوري  كاأ�س  على  قريبة  نظرة  واألقوا  ك��ولروف  األيك�ضندر  امل�ضجعون  خالها 
الإجن��ل��ي��زي امل��م��ت��از.  وق���ال األ��ي��ك�����س ك����ولروف يف ت�����ض��ري��ح��ات خ���ال اجلولة: 
 .. الإم��ارات  يف  الأوفياء  ال�ضيتي  م�ضجعي  مع  اللقاء  بتجديد  كثريا  "ا�ضتمتعت 
خال م�ضريتي الحرافية مع ال�ضيتي كنت اأتطلع دائما للقدوم اإىل الإمارات 

ولقاء امل�ضجعني هنا، حيث تتوا�ضل جماهريية النادي يف الزدياد. 

 م�صجعو ال�صيتي باالإمارات يحتفون بكاأ�س 
الدوري االإجنليزي 
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قام ه�ضام الطاهر الأمني العام لاحتاد الآ�ضيوي لل�ضطرجن بتتويج اأبطال اآ�ضيا 
و   16 و   14 و  لاأ�ضبال والنا�ضئني وال�ضباب والفتيات حتت 8 و 10 و 12 

وذلك �ضنة،   18
الإندوني�ضي  ال��رمل��ان  ع�ضو  ادي��ان��ت��و  ات���وت  الكبري  ال���دويل  ال���ض��ت��اذ  بح�ضور 
فيتنام  ف��ازت  اآ�ضيا،  �ضرق  جنوب  منطقة  ورئي�س  الندوني�ضي  الحت��اد  رئي�س 
اآ�ضيا لل�ضباب والنا�ضئني والفتيات  باملركز الأول يف الرتيب العام يف بطولت 
البطولة  ذهبية يف  بر�ضيد خم�س ميداليات  الكا�ضيكي  لل�ضطرجن  والأ�ضبال 

التي اختتمت بنجاح يف جزيرة بايل باأندوني�ضيا .
وحلت الهند يف املركز الثاين بر�ضيد ثاث ذهبيات تليها اإيران مبيدالية واحدة 
ذهبية  تناف�س يف البطولة 500 طفل وطفلة من خمتلف البلدان الآ�ضيوية 
ونظمها احتاد اإندوني�ضيا لل�ضطرجن حتت اإ�ضراف الحتاد الأ�ضيوي لل�ضطرجن 

اأقيمت البطولة وفقا للنظام ال�ضوي�ضري من 9 جولت واأ�ضرف على التحكيم 
، اخلبري واملحا�ضر واحلكم الدويل الإماراتي مهدي عبدالرحيم رئي�س جلنة 
الأ�ضيوي  بالحتاد  احلكام  جلنة  رئي�س  لل�ضطرجن  ال��دويل  بالحتاد  القوانني 

لل�ضطرجن 

�ضيكون بر�ضلونة الإ�ضباين اأمام مهمة م�ضتحيلة تتمثل 
م�ضابقة  نهائي  ثمن  اإىل  بالتاأهل  اأمله  على  بالإبقاء 
ي�ضت�ضيف  عندما  ال��ق��دم  ل��ك��رة  اأوروب����ا  اأب��ط��ال  دوري 
الأرب��ع��اء، يف حني يجد  اليوم  الأمل��اين  بايرن ميونيخ 
التاأهل  ح�ضم  فر�ضة  اأم��ام  نف�ضه  النكليزي  ليفربول 
ع��ن��دم��ا ي��ح��ّل ���ض��ي��ف��اً ع��ل��ى اأي��اك�����س ال��ه��ول��ن��دي �ضمن 

مناف�ضات اجلولة اخلام�ضة من دور املجموعات.
ويف حال جنح اإنر الإيطايل يف التغلب على فيكتوريا 
بلزن الت�ضيكي �ضاحب القاع من دون نقاط يف مباراة 
خارج  نف�ضه  ب��ر���ض��ل��ون��ة  �ضيجد  م��ب��ك��ر،  وق���ت  يف  ت��ق��ام 
امل�ضابقة القارية الأم للمو�ضم الثاين توالياً حتى قبل 

اأن يلعب اأمام العماق البافاري.
يف  اأي�����ض��اً  ال��ت��اأه��ل  "نريات�ضوري" فر�ضة  اأم���ام  وت��ل��وح 
اذ  اأف�ضل،  حال تعادله وعدم حتقيق بر�ضلونة نتيجة 
متيل الكفة للنادي الإيطايل من اأف�ضلية املواجهتني 
عقب عودته بتعادل ثمني من ملعب "كامب نو" 3-3 
-1�ضفر  داره  عقر  يف  الفوز  بعد  املا�ضية،  املرحلة  يف 

)املرحلة الثالثة(.
و���ض��ت��ك��ون امل���ب���اراة ف��ر���ض��ة ل��ل��ث��اأر ل��ر���ض��ل��ون��ة ال�ضاعي 
اأمامه  تعر�س  مناف�س  مب��واج��ه��ة  �ضمعته  ل���ض��ت��ع��ادة 

خل��م�����س ه���زائ���م ت���وال���ي���اً، ع��ل��م��اً اأن 

)الثالثة(  املوت"  "جمموعة  عن  تاأهله  �ضمن  بايرن 
ب��ت�����ض��دره ال��رت��ي��ب ب��ال��ع��ام��ة ال��ك��ام��ل��ة )12 م��ن 4 

انت�ضارات(.
من  ال���ذي  هرنانديز  لوكا�س  الفرن�ضي  امل��داف��ع  ق��ال 
عن  لا�ضابة  ب��اي��رن  �ضفوف  ع��ن  يغيب  اأن  امل��ت��وق��ع 
اإذا  يهم  ل  جهدنا،  ق�ضارى  "�ضنبذل  املرتقبة  املباراة 

تاأهلنا اأم ل. هذه هي العقلية الأملانية".
وتابع "ميلك اإنر كل �ضيء للتاأهل اإىل ثمن النهائي، 
اجلهود  بعد  لر�ضلونة  قا�ضياً  اخل��روج  �ضيكون  بينما 

التي قام بها يف ال�ضيف" يف �ضوق النتقالت.
من ناحيته، ياأمل بلزن يف تعوي�س خيبة خروجه من 
يف  ليغ"  "يوروبا  اإىل  بالتاأهل  الأم  القارية  امل�ضابقة 
تعادل  اذ  اأما  بر�ضلونة،  فوز  حال عدم خ�ضارته وعدم 
الت�ضيك وخ�ضر النادي الكاتالوين ف�ضيدخل طرفاً يف 

ال�ضراع على املركز الثالث.
الذي  الإي��ط��ايل  ن��اب��ويل  �ضمن  الأوىل،  املجموعة  يف 
اإىل  تاأهله  ال�ضكتلندي  رينجرز  غا�ضكو  ي�ضت�ضيف 

ثمن النهائي.
 12 مع  الكاملة  بالعامة  اجلنوبي  النادي  ويت�ضدر 
ري��ن��ج��رز قاع  ي��ت��ذي��ل  ان��ت�����ض��ارات، فيما   4 م��ن  نقطة 

الرتيب من دون نقاط.
نابويل على رينجرز، �ضيحتاج ليفربول  ويف حال فاز 
من  فقط  واح���دة  نقطة  اإىل  نقاط   9 ال��ث��اين م��ع 
مواجهته يف اأم�ضردام اأمام م�ضيفه اأياك�س الثالث 

)3 نقاط( للحاق بركب املتاأهلني.
اآماله  على  "ريدز" �ضُيبقي  ال���  ف��وز  اأن  ح��ني  يف 
املواجهة  ن��اب��ويل، قبل  ال�����ض��دارة م��ن  ب��ان��ت��زاع 
رود"  "اأنفيلد  ملعب  على  بينهما  الأخ��رية 
الثاين/نوفمر  ت�ضرين  من  الأول  يف 

املقبل.
ي���ورغ���ن كلوب  الأمل�������اين  اأم�����ل 

م����درب ل��ي��ف��رب��ول يف ع����ودة م��ه��اج��م��ه الوروغ���وي���اين 
اأوت��ار ركبته  غ��اب لإ�ضابة يف  نونيي�س بعدما  داروي��ن 
اأم����ام ن��وت��ن��غ��ه��ام ف��ور���ض��ت �ضفر1- يف  ع��ن اخل�����ض��ارة 

الدوري ال�ضبت.
اأن يعود داروي��ن، هذه املباراة )نوتنغهام(  "يجب  قال 
اأن  "اأعتقد  كانت مبكرة للغاية" بالن�ضبه له، م�ضيفاً 
يوماً اآخر من التعايف كان �ضي�ضاعده. على الأقل هذه 

هي معرفتي يف الوقت احلايل".
الفوز  ب��ع��دم  ب��ال��ت��اأه��ل  اآم��ال��ه  على  اأي��اك�����س  و�ضيق�ضي 
وخ�ضر  بينهما  التعادل  �ضاد  ح��ال  ويف  ليفربول،  على 
رينجرز، �ضيكون املركز الثالث املوؤهل اإىل ملحق ثمن 
النهائي مل�ضابقة دوري الأبطال "يوروبا ليغ" مبتناول 

النادي الرتغايل.
اأما رينجرز اخلارج من امل�ضابقة، فبامكانه اأن يحفظ 
ليغ"، ولكن يف حال  "يوروبا  اإىل  بالتاأهل  الوجه  ماء 
خ�ضارته مقابل فوز اأياك�س اأو تعادله على الأقل، اأو يف 
حال تعادل النادي ال�ضكتلندي وفوز اأياك�س، ف�ضيخرج 

خايل الوفا�س.
يف املجموعة الثانية، حقق كلوب بروج البلجيكي تاأهًا 
اإىل ثمن النهائي بت�ضدره للرتيب مع 10  تاريخياً 

نقاط من 3 انت�ضارات وتعادل.
 6( ال��رت��غ��ايل  ب��ورت��و  و���ض��ي��ف��ه  امل��ت�����ض��در  وي�ضتقبل 
اأتلتيكو  ح�ضد  وع���دم  الأخ���ري  ف��وز  اأن  حيث  ن��ق��اط(، 

�ضيفه  اأم���ام  ال��ث��اث  للنقاط   )4( الثالث  م��دري��د 
ب��اي��ر ل��ي��ف��رك��وزن الأمل�����اين ال���راب���ع م���ع 3 

اإىل  "التنانني"  اأن يوؤهل  نقاط ميكن 
الدور التايل.

على  "روخيبانكو�س"  وي��ق��ب�����س 
على  ف����وزه  اأن  اإذ  ب��ي��ده  م�����ض��ريه 
حتى  احل�ضم  �ضيوؤجل  ليفركوزن 

اجلولة الخرية حني �ضيخو�س 

على  للتناف�س  ب��ورت��و  اإىل  باملخاطر  حمفوفة  رح��ل��ة 
بطاقة التاأهل.

ميلك  احل�ضابية،  الناحية  م��ن  ل��ي��ف��رك��وزن،  زال  وم��ا 
فر�ضة �ضئيلة ملتابعة مغامرته اذا خرج فائزاً. اأما يف 
بورتو،  خ�ضارة  ع��دم  مقابل  التعادل  اأو  اخل�ضارة  ح��ال 

ف�ضتتبخر اآماله بثمن النهائي.
النكليزي  ت��وت��ن��ه��ام  ب��ام��ك��ان  ال��راب��ع��ة،  امل��ج��م��وع��ة  يف 
املت�ضدر مع 7 نقاط ح�ضم بطاقة التاأهل قبل اجلولة 
اخلتامية يف حال فاز على �ضيفه �ضبورتينغ الرتغايل 
ال��و���ض��ي��ف مر�ضيليا  م���ع  ي��ت�����ض��اوى  وال������ذي  ال��ث��ال��ث 

منهما. لكل  نقاط  الفرن�ضي بر�ضيد 6 
النادي  معه  يجر  اأن  املمكن  فمن  توتنهام،  ف��از  واإذا 
اأينراخت  ع��ل��ى  الأخ������ري  ف����از  ح����ال  يف  امل��ت��و���ض��ط��ي 
اذ  4 نقاط،  فرانكفورت الملاين متذيل الرتيب مع 

يتفوق على �ضبورتينغ بفارق املواجهتني.
وتبقى البواب م�ضّرعة على كافة الحتمالت يف هذه 
فاز  ح��ال  يف  تاأهله  �ضبورتينغ  �ضي�ضمن  اذ  املجموعة، 
يف  اأم��ا  ومر�ضيليا.  فرانفكورت  وت��ع��ادل  توتنهام  على 
حال خ�ضارة النادي الرتغايل وفاز نظريه الفرن�ضي، 
ثمن  ب���دل  ت��ر���ض��ي��ة  ليغ" ج��ائ��زة  "يوروبا  ف�����ض��ت��ك��ون 

النهائي.
�ضيخرج  ناحيته،  من 
فرانفكورت نهائياً 
م������������ن �������ض������ب������اق 
ال��ت��اأه��ل يف حال 
اأو  اخل�����������ض�����ارة، 
�ضبورتينغ  ف��از  اذا 
ع�����ل�����ى ت����وت����ن����ه����ام، 
الأملان  �ضيجد  حيث 
ق����اع  يف  اأن����ف���������ض����ه����م 

الرتيب.

بر�صلونة يف مهمة م�صتحيلة وليفربول حل�صم التاأهل 

فيتنام فازت باأغلبية امليداليات 

ه�صام الطاهر يتوج اأبطال �صطرجن اآ�صيا يف جزيرة بايل باإندوني�صيا 

•• اأبوظبي-وام

الثاين  اجتماعه  واجل���ودو  للم�ضارعة  الإم���ارات  احت��اد  اإدارة  جمل�س  عقد 
اأبوظبي جراند �ضام للجودو لعام  يف دورته اجلديدة على هام�س بطولة 
الدرعي، و بح�ضور كافة  ثعلوب  بن  �ضعادة حممد  برئا�ضة  وذلك   ،2022
الأع�ضاء.  وا�ضتعر�س الجتماع التقرير املايل، وخطة اإعداد املنتخب الأول 
للجودو ا�ضتعدادا للم�ضاركة يف اأوملبياد باري�س 2024، على �ضوء ت�ضنيف 
الاعبني الدويل الذي ي�ضمن لهم التاأهل، كما مت بحث تقارير الن�ضاط 
املحلي وم�ضاركات منتخبات املراحل ال�ضنية على خمتلف امل�ضتويات العربية 
واخلليجية والآ�ضيوية وخطط اإعداد تلك املنتخبات.  ومت ا�ضتعرا�س اآخر 
ما و�ضل اإليه العمل يف مقر الحتاد اجلديد مبنطقة بني يا�س �ضرق، والذي 
ي�ضري بخطى ثابتة وفقا خلطة التاأ�ضي�س املتفق عليها واملعتمدة فنيا وزمنيا.  

واأكد الحتاد يف بيانه ال�ضادر اأم�س اأنه من املتوقع افتتاح املقر اجلديد قبل 
الواقع،  اأر�س  امل�ضروع تكتمل على  العام احلايل، حيث بداأت مامح  نهاية 
الريا�ضية  للمرافق  التحتية  البنية  يف  للحداثة  حقيقيا  منوذجا  وتقدم 
ال�ضباب والريا�ضة.  وقال  القيادة الر�ضيدة لقطاع  يف الدولة، بف�ضل دعم 
الريا�ضية  للمن�ضاآت  مهمة  م�ضافة  قيمة  اجلديد  امل�ضروع  ي�ضكل  الدرعي 
الريا�ضية  الأح���داث  خمتلف  ل�ضت�ضافة  املوؤهلة  وال�ضياحية  والرفيهية 
وتعظيم  ع��امل��ي��ا،  الإم����ارات  مكانة  تعزيز  يف  ي�ضهم  مب��ا  وال��ق��اري��ة،  العاملية 
مكا�ضبها كوجهة ميكنك من خالها م�ضاهدة اأف�ضل الريا�ضيني يف العامل، 
واملنا�ضبات  الريا�ضي،  والتدريب  للمناف�ضات  �ضالت  عده  امل�ضروع  وي�ضم 
ا�ضتثمارية..  م�ضاحات  بجانب  دولية،  مبوا�ضفات  واملوؤمترات  الجتماعية 
البدنية  للياقة  ت�ضييد فندق ريا�ضي ومركز  امل�ضتقبلي  ويت�ضمن املخطط 

املنطقة.  لأهل  خدمة  للت�ضوق  ومركز  ا�ضتثماري،  "GYM" كم�ضروع 

احتاد امل�صارعة واجلودو ي�صتعر�س خطة اإعداد املنتخب الأوملبياد باري�س 

كني يطارد رقمني قيا�صيني 
يف مونديال 2022 

اأبوظبي-وام
ب�ضتة اأه��داف، خطف املهاجم الإجنليزي هاري كني الأ�ضواء يف بطولة 
من  الن�ضخة  ل��ه��ذه  ه��داف��ا  ت��وج  عندما  برو�ضيا   2018 ال��ع��امل  ك��اأ���س 

املونديال. 
ويحتاج كني اإىل ن�ضف هذا العدد فقط يف الن�ضخة القادمة من املونديال 
هذا العام ليحقق اإجنازا تاريخيا، حيث تكفيه 3 اأهداف لي�ضبح الهداف 

التاريخي للمنتخب الإجنليزي. 
ويحتل كني املركز الثاين حاليا يف قائمة هدايف املنتخب الإجنليزي على 
51 هدفا بفارق هدفني فقط خلف واي��ن روين  التاريخ بر�ضيد  م��دار 

الهداف التاريخي. 
ولهذا، تبدو الفر�ضة �ضانحة اأمام كني لنتزاع �ضدارة القائمة وحتقيق 
هذا الإجناز خال بطولة كاأ�س العامل املقبلة وهو ما ي�ضاعف من حجم 

الإجناز. 
وي�ضتطيع كني من خال اإ�ضافة هدف اآخر يف املونديال اأن يعادل رقما 
العامل  ك��اأ���س  ب��ط��ولت  اأه���داف يف   10 اإىل  ر�ضيده  برفع  اآخ���ر،  قيا�ضيا 
يف  اإجن��ل��را  ه���دايف  اأف�ضل  قائمة  مت�ضدر  لينكر  ج���اري  م��ع  ليت�ضاوى 

بطولت كاأ�س العامل. 
وبرغم عدم ان�ضمامه لأي من الأندية العماقة يف اإجنلرا اأو خارجها، 
يحظى كني مهاجم توتنهام الإجنليزي مبكانة مميزة بني اأبرز الهدافني 
عليها  يعتمد  التي  املهمة  العنا�ضر  م��ن  ويعتر  الأخ���رية  ال�ضنوات  يف 

توتنهام وكذلك املنتخب الإجنليزي. 
وبداأت م�ضاركات كني مع املنتخب الإجنليزي يف 2015 ، لكن انطاقته 
2017 ، ثم توجها بلقب هداف املونديال  املميزة مع الفريق بداأت يف 
املا�ضي يف 2018 عر 6 اأهداف من بني 8 اأهداف �ضجلها للفريق يف 

ذلك العام. 
ولعبت اأهداف كني دورا بارزا ومهما يف بلوغ املنتخب الإجنليزي الدور 

ن�ضف النهائي يف مونديال 2018. 
املا�ضي  العام  بلغ ذروت��ه يف  ال��ذي  التهديفي  تاألقه و�ضجله  ووا�ضل كني 
املنتخب الإجنليزي من  16 مباراة دولية مع  16 هدفا يف  من خال 
بينها 4 اأهداف يف بطولة كاأ�س اأمم اأوروبا )يورو 2020( التي اأقيمت 

منت�ضف العام املا�ضي. 
اإلغاء  الفريق يف ظل  الأ���ض��واأ يف �ضجله مع  2020 هو  ك��ان  املقابل  ويف 
امل��ب��اري��ات ب�ضبب ج��ائ��ح��ة ك���ورون���ا ل��ي��خ��و���س م��ع املنتخب  ال��ع��دي��د م��ن 

الإجنليزي 6 مباريات فقط مل ي�ضجل فيها اأي هدف. 
وخال العام احل��ايل، �ضجل كني 3 اأه��داف، جاءت جميعها من ركات 
الاعب  لكن  الإجن��ل��ي��زي  املنتخب  م��ع  خا�ضها  م��ب��اري��ات   8 يف  ج���زاء، 
املنتخب  م��ع  قيا�ضيني  رق��م��ني  وحت��ق��ي��ق  ال��ر���ض��ي��د  ه���ذا  رف���ع  ي�ضتطيع 
ك���ان عليه يف مونديال  ال���ذي  امل�����ض��ت��وى  بنف�س  ح���ال ظ��ه��ر  الإجن��ل��ي��زي 

 .2020 ويورو   2018
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بناء و�ضيانة  اأعمال موؤمتر  اأبوظبي  الأول يف  اأم�س  ب��داأت 
الدويل  الحت��اد  من  بتنظيم  الريا�ضية  وال�ضالت  الثلج 
ل��ه��وك��ي اجل��ل��ي��د لأول م���رة يف ال��ق��اري��ة الآ���ض��ي��وي��ة خال 
تدريب  ب��ه��دف  اجل�����اري،  اأك��ت��وب��ر   27-24 م���ن  ال���ف���رة 
م�ضغلي ال�ضالت الريا�ضية على اأحدث الطرق والو�ضائل 
الثلج  �ضناعة  يف  العاملية  التكنولوجيا  اإليها  و�ضلت  التي 
ل��زي��ادة اجل����ودة وخ��ف�����س ال��ت��ك��ل��ف��ة.  وي��ح��ا���ض��ر يف املوؤمتر 
الذي ي�ضتمر ملدة اأربعة اأيام 5 خراء من اأمريكا وال�ضويد 
وفلندا، وت�ضارك فيه الدول ال�ضيوية الأع�ضاء يف الحتاد 
الآ�ضيوي بعدد 2 من م�ضغلي كل �ضالة من �ضالت التزلج 
ال�����ض��الت يف الإم����ارات  م��ن ك��ل دول����ة، و10 م��ن م�ضغلي 
حما�ضرات  امل��وؤمت��ر  وي��ق��دم  امل�ضيفة.   ال��دول��ة  باعتبارها 
نظرية عن الثلج، وتطبيقا عمليا يف �ضالة ابوظبي للتزلج 
ختام  يف  امل�ضاركون  يح�ضل  كما  الريا�ضية،  زاي��د  مبدينة 
املوؤمتر على �ضهادات معتمدة من الحت��اد ال��دويل لهوكي 
احتاد  رئي�س  نائب  القبي�ضي  احمد  هامل  وق��ال  اجلليد.  

الدويل  الحت��اد  اختيار  اإن  ال�ضتوية  للريا�ضات  الم���ارات 
لهوكي اجلليد العا�ضمة الإماراتية اأبوظبي كاأول حمطة 
يف  امل�����ض��وؤول��ون  بها  يعتز  ثقة  امل��وؤمت��ر،  ه��ذا  لعقد  اآ�ضيوية 
المارات  وت�ضتحقها  ال�ضتوية،  للريا�ضات  الإم��ارات  احتاد 
لدورها املميز يف الريا�ضات ال�ضتوية، وتاأكيد على التعاون 
الدائم والبناء بني احتاد الإمارات والحتاد الدويل لهوكي 
املكتب  اأن وجود مقر  اإىل  اللعبة، م�ضريا  لتطوير  اجلليد 
العا�ضمة  ابوظبي، يجعل من  ال�ضيوي لهوكي اجلليد يف 
الإماراتية مركزا قاريا ودوليا لرامج وم�ضروعات تطوير 
اآ�ضيا والعامل.  ووجه احتاد المارات للريا�ضات  اللعبة يف 
ال�ضتوية الدعوة مل�ضغلي �ضالت التزلج يف المارات حل�ضور 
بعدد  للتزلج  ابوظبي  ت�ضارك كل من �ضالة  املوؤمتر حيث 
للتزلج، و�ضالة "�ضبورت  مول  دبي  و�ضالة  مهند�ضني،   4
�ضو�ضايتي" للتزلج، و�ضالة "هيلي" يف العني، بعدد 2 من 
و�ضيانة  بناء  كيفية  على  ويتدربون  واح��دة،  لكل  الفنيني 
الثلج من حيث �ضمكة وحرارته ورطوبته ب�ضكل امثل على 
مدى يومي وا�ضبوعي و�ضهري و�ضنوي بهدف زيادة جودته 

وتقليل تكلفة بنائه. 

لأول مرة يف اآ�ضيا

اأبوظبي ت�صت�صيف موؤمترًا دوليًا ل�صيانة الثلج وبناء �صاالت التزلج 

نهيان بن زايد يعيد ت�صكيل جمل�س 
اإدارة نادي اأبوظبي لل�صيدات 

•• اأبوظبي- وام

اأ�ضدر �ضمو ال�ضيخ نهيان بن زايد اآل نهيان رئي�س جمل�س اأبوظبي الريا�ضي، قراراً 
ب�ضاأن اإعادة ت�ضكيل جمل�س اإدارة نادي اأبوظبي لل�ضيدات. 

جمل�س  رئا�ضة  نهيان  اآل  ه��زاع  بنت  فاطمة  ال�ضيخة  تتوىل  اأن  على  القرار  وا�ضتمل 
اإدارة النادي، وعارف حمد العواين نائباً للرئي�س، وري�ضة حميد الكتبي، ونورة طالب 
الرميثي،  دروي�س  الهنائي، وعائ�ضة  �ضيف  و�ضم�ضة  الزعابي،  املنهايل، وحممد عبيد 

وعالية ح�ضن حممد الزرعوين اأع�ضاء ونهى �ضالح عبداهلل اأع�ضاء مقررين. 
ومتتد فرة املجل�س اجلديد لثاث �ضنوات من تاريخ �ضدور القرار. 



مقتل مذيع تلفزيوين باك�صتاين �صهري 
ُقتل مذيع تلفزيوين باك�ضتاين فّر من الباد قبل ب�ضعة اأ�ضهر هرباً 
اأثار  مّما  كينيا،  ال�ضرطة يف  بر�ضا�س  الفتنة،  بتهمة  العتقال  من 
�ضريف )49  اأر�ضد  . وكان  الإع��ام  غ�ضب منّظمات حماية و�ضائل 
عاماً( من اأ�ضّد املنتقدين للجي�س الباك�ضتاين القوي، وداعماً لرئي�س 
اأبريل بقراٍر  الوزراء ال�ضابق عمران خان، الذي اأطيح به يف ني�ضان 
اإنه  �ضريف  �ضهباز  الباك�ضتاين  ال��وزراء  رئي�س  وقال  الثقة.  ل�ضحب 
حتّدث اإىل الرئي�س الكيني ويليام روتو، مطالباً اإياه "بتحقيق عادل 
و�ضفاف يف هذا احلادث املرّوع". واأ�ضار روتو اإىل اأنه "وعد بالتعاون 
الكامل، مبا يف ذلك عملية �ضريعة لإعادة اجلّثة اإىل باك�ضتان". من 
جهته، قال املتحدث با�ضم ال�ضرطة الكينية برونو �ضيو�ضو يف بيان 
اأ�ضيب  �ضريف  اأر�ضد  اأّن  واأو�ضح  املوؤ�ضف".  احلادث  لهذا  "ناأ�ضف 
عرت  بعدما  �ضرطي،  بر�ضا�س  الأح���د  م�ضاء  قاتلة"  "بجروح 
ال�ضيارة التي كان ي�ضتقّلها من دون توّقف حاجزاً لل�ضرطة اأقيم يف 

منطقة مغادي على بعد اأربعني كيلومراً من العا�ضمة نريوبي.

�صلحفاة تق�صي 80 عامًا حبي�صة اأحوا�س ال�صمك
بحرية  �ضلحفاة  اأك���ر  ���ض��راح  لإط���اق  ب��ري��ط��ان��ي��ون،  ن�ضطاء  دع��ا 
خ�ضراء وتركها تعي�س ما تبقى من حياتها بحّرية بعدما اأم�ضت 

80 عاماً حبي�ضة اأحوا�س الأ�ضماك يف اململكة املتحدة.
تبلغ ال�ضلحفاة من العمر لولو 82 عاماً وقد اأم�ضت ثمانية عقود 
“�ضي  الآن يف  املائية، وهي تعي�س  ال�ضمك  اأحوا�س  من حياتها يف 

ليف برايتون” اأقدم حو�س مائي يف العامل.
يف  لي��ف  �ضي  حديقة  يف  ع��ام��اً   19 اأم�ضت  ق��د  ال�ضلحفاة  وك��ان��ت 
باكبول، و30 عاماً يف حديقة حيوان لندن، قبل نقلها اإىل حديقة 
“لولو” من الرية يف عام  “�ضي ليف برايتون” املائية. مت اأخذ 
اإع��ان عن  يف  لتظهر  تلفزيونية  اإعانات  وكالة  قبل  1940 من 
ال�ضابون، وعاي�ضت بع�س الأحداث التاريخية الكرى مثل احلرب 
العاملية الثانية، وعا�ضرت كامل عهد امللكة اإليزابيث الثانية، واأول 
و�ضرحت  الإن��رن��ت.  اخ���راع  اإىل  بالإ�ضافة  للف�ضاء  ا�ضتك�ضاف 
حمزن  لأم��ر  “اإنه  قائلة:  اأنيمالز”  موفينج  “ت�ضاريتي  منظمة 
الرائع ي�ضبح يف دوائ��ر حول حو�س �ضغري  اأن ترى هذا احليوان 
روؤية  املا�ضية. يرغب ع�ضاق احليوانات يف  الثمانية  العقود  طوال 

احليوانات يف بيئاتها الطبيعية، ولي�س يف بيئات ا�ضطناعية”.

ت�صرق 10 اآالف دوالر من جدتها الأجل زميالتها 
الطالبات  من  جمموعة  بعائات  اأمريكية  مدر�ضة  مدير  ات�ضل 
ل�ضتعادة مبلغ من املال قامت طالبة ب�ضرقته من جدتها وتوزيعه 
من  دولر  اآلف   10 الطالبة  و�ضرقت  املدر�ضة.  يف  زمياتها  على 
جدتها وزعت املبلغ على زمياتها، وفقاً ملا قال جي�ضون جاكوب�س، 
الأمور  لأولياء  �ضمرفيلد،  يف  الإع��دادي��ة  وير  ليك  مدر�ضة  مدير 
اأكتوبر )ت�ضرين الأول(.   20 اأُر�ضلت م�ضاء  يف ر�ضالة بريد �ضوتي 
ا�ضتعادة  الطالبات م�ضاعدته يف  اأمور  اأولياء  وطلب جاكوب�س من 
الأموال. وقال املدير يف ر�ضالة الريد ال�ضوتي التي اأر�ضلها كيفني 
ماريون  مقاطعة  يف  العامة  امل��دار���س  با�ضم  املتحدث  كري�ضتيان 
فريجى  زمياتها،  اإحدى  من  اأمواًل  تلقت  قد  ابنتك  كنت  "اإذا 
"لن  واأ�ضاف كري�ضتيان  باملدر�ضة".  املوارد  اإىل م�ضوؤويل  ت�ضليمها 
تكون هناك عواقب لت�ضليم الأموال". وا�ضتجاب نواب مكتب عمدة 
مقاطعة ماريون للمدر�ضة يف حوايل ال�ضاعة 3:30 م�ضاًء وقاموا 
يف  دولراً   2587 وج��دوا  املتهمة،  الطالبة  ظهر  حقيبة  بتفتي�س 

حقيبة ظهرها و�ضلموها اإىل م�ضوؤول املوارد باملدر�ضة.
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يومية - �صيا�صية - م�صتقلة 
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

اكت�صاف حطام مطابق ل�صفينة فا�صا ال�صهرية 
اكت�ضف علماء اآثار بحرية �ضفينة مطابقة متاماً لل�ضفينة ال�ضويدية ال�ضهرية "فا�ضا" يف فاك�ضهومل، على بعد حوايل 

30 كيلومراً من �ضتوكهومل، على ما اأعلن الثنني متحف "فراك" حلطام ال�ضفن.
وحتمل ال�ضفينة ا�ضم "اآبليت" )Applet( اي "التفاحة"، وقد َبَنتها عام 1629 ال�ضركة نف�ضها التي بنت "فا�ضا"، 

بعد عام من غرق ال�ضفينة ال�ضهرية يف رحلتها الأوىل.
"اآبليت" يوفر  اأن العثور على  امل�ضوؤولني عن احلفريات يف بيان  واعتر عامل الآث��ار جيم هان�ضون الذي كان بني 
معطيات "رئي�ضية" عن "تطّور �ضناعة ال�ضفن ال�ضويدية"، مذّكراً باأن الأ�ضطول ال�ضويدي كان عامًا حا�ضماً يف 

متكني اململكة من اأن تفر�س نف�ضها كقوة عظمى يف القرن ال�ضابع ع�ضر.
واأو�ضح املتحف اأن احلطام ال�ضخم �ضوهد للمرة الأوىل يف كانون الأول/دي�ضمر 2021 يف م�ضيق قبالة فاك�ضهومل، 

على مقربة عن �ضتوكهومل.
اإحدى  العثور على  ناأمل يف  ج��داً، مما جعلنا  ماألوفني  ب��َدوا  املذهل  البناء واحلجم  "طريقة  اأن  هان�ضون  واأ�ضاف 

ال�ضفن امل�ضابهة" ل�"فا�ضا".
وك�ضفت درا�ضة اأخرى للحطام اأجريت يف ربيع 2022 عن تفا�ضيل يف ال�ضفينة مل ت�ضاَهد قبل اليوم اإل على "فا�ضا". 
و�ضرح متحف "فراك" اأن التفا�ضيل الفنية والأحجام وعينات اخل�ضب اأكدت اأن احلطام يعود اإىل "اآبليت"، ال�ضفينة 

التواأم ل�+فا�ضا+".
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تالل البطاريات امل�صتهلكة م�صكلة بيئية جديدة تواجه غزة
واحد من 5 مواقع مت تخ�ضي�ضها لتخفيف اآثار التداعيات البيئية لنقطاع 

التيار الكهربائي، الذي بات من �ضمات احلياة اليومية يف القطاع.
اأماكن مفتوحة وتفقد فعاليتها ببطء،  التي تو�ضع يف  البطاريات،  وتاأتي 
من منظومات الطاقة ال�ضم�ضية ووحدات تخزين الكهرباء حت�ضبا لنقطاع 
التيار، وهي من احللول البديلة املكلفة التي يلجاأ اإليها �ضكان غزة عندما 

يبداأ انقطاع التيار الكهربائي.
ولتقليل تاأثري اآلف الأطنان من البطاريات القدمية التي تراكمت بعد 15 
عاما من احل�ضار، خ�ض�س م�ضوؤولو البيئة خم�ضة مواقع تخزين بعيدا عن 

املناطق املكتظة بال�ضكان.
لكن ت�ضرب بع�س امللوثات اأمر ل مفر منه، مما يزيد من امل�ضاكل املتفاقمة 

يف القطاع، حيث يعي�س نحو 2.3 مليون ن�ضمة يف منطقة �ضاحلية.
وقال اأحمد املناعمة، من �ضلطة املياه وجودة البيئة: "وجود البطاريات يف 
يوؤثر وي�ضكل خطرا. هناك احتمال و�ضول جزء  البيئة  اأماكن قريبة من 
البطاريات  غبار  تطاير  وخطر  ال�ضرب  مياه  م�ضادر  اإىل  الر�ضا�س  من 
لتجار  بالن�ضبة  ذل��ك،  وم��ع  اأي�ضا".  وال��رب��ة  والأ���ض��ج��ار  للنباتات  وت��ل��وث 
اخلردة املبتكرين با�ضتمرار يف القطاع، فاإنها ت�ضكل فر�ضة، ويجوب جامعو 
القمامة ال�ضوارع بعربات اجلر )الكارو(، وي�ضرون البطاريات القدمية اأو 

يلتقطونها من مقالب النفايات لإعادة بيعها واإعادة تدويرها.

من�صة اإلكرتونية متخ�ص�صة يف الطالق 
بني  للطاق  ا�ضت�ضارات  تقدمي  يف  متخ�ض�س  مبوقع  خا�س  اإع���ان  اأث���ار 
مرتفعة  طاق  معدلت  ي�ضهد  بلد  يف  وا�ضعة  فعل  ردود  تون�س  يف  الأزواج 

بح�ضب ال�ضلطات.
والأ�ضبوع املا�ضي، ظهرت يف �ضوارع العا�ضمة تون�س لفتات كبرية مرفقة 
بعنوان على النرنت للتعريف مبوقع الكروين جديد "اأّول موقع تون�ضي 
يدعم قرارك" يقدم خدمات ا�ضت�ضارية لت�ضهيل م�ضار عملية الطاق بني 
الأزواج يف الباد. وكتب على الافتة "الطاق، القرار قرارك واحنا علينا 

الجراءات )ونحن نتكفل الجراءات(".
واأثارت احلملة تنديدا من عمادة املحامني التي اعترت اأن اإطاق �ضركة 

وظيفتها "الت�ضجيع" على الطاق اأمر "غري مقبول ويهدد الأ�ضر".
ال�ضباب  "توعية  املوجود على موقعها، على  للتعريف  ال�ضركة، وفقاً  تعمل 
القادمني على الزواج باأهمية اإختيار �ضريك احلياة وال�ضتفادة من الق�ض�س 

واخلرات ال�ضابقة حتي يتمكن من �ضمان حياة زوجية م�ضتقرة �ضليمة.
ويف حالة كان هنالك قرار نهائي لانف�ضال نوفر خدمات اآمنة اقت�ضادية 

وم�ضمونة وندعم قرارك رجا كنت اأو امراأة".
يورو(   374 )نحو  تون�ضي  دينار   1200 ب  ماليا  ال�ضركة مقابا  وح��ددت 

زيادة مقلقة يف اإ�صابات 
اإيبوال باأوغندا

قال تقرير ملنظمة ال�ضحة العاملية 
اإن امل�ضوؤولني يف اأوغندا اأبلغوا عن 
11 حالة اإ�ضابة بفريو�س اإيبول يف 
منذ  كمبال  الأوغ��ن��دي��ة  العا�ضمة 
اجلمعة املا�ضي، وهي زيادة مقلقة 
يف الإ�ضابات بعد تف�ضي املر�س يف 

منطقة نائية.
وزيرة  اأ�ضينغ  روث  ج��ني  واأع��ل��ن��ت 
ال�ضحة الأوغ��ن��دي��ة ال��ي��وم وف��اة 9 
اأ�ضخا�س اآخرين يف منطقة كمبال 
اإ�ضابتهم  ثبتت  اأن  بعد  احل�ضرية 

باإيبول اأم�س الأحد.
ال�ضحية  ال�������ض���ل���ط���ات  واأك�����������دت 
اإ�ضابة  ح����ال����ة   75 الأوغ�����ن�����دي�����ة 
�ضبتمر   20 منذ  اإيبول  بفريو�س 
 28 )اأي��ل��ول( املا�ضي، مب��ا يف ذل��ك 
19 حالة  ح��ال��ة وف����اة، م��ع وج����ود 

ن�ضطة حالياً.
"ميديكال  م�����وق�����ع  وب����ح���������ض����ب 
اإك�ضري�س"، ل يوجد لقاح ل�ضالة 

اإيبول املنت�ضرة حالياً يف اأوغندا.
ووّث�����ق امل�������ض���وؤول���ون الأوغ���ن���دي���ون 
�ضخ�س   1800 م��ن  اأك���رث  اإ���ض��اب��ة 
م�ضاب باإيبول منذ بداية التف�ضي، 
ي��وم��اً من   21 م��ن��ه��م   747 اأك��م��ل 
التحقيق  ولي����������زال  امل�����راق�����ب�����ة. 
تف�ضي  �ضبب  عن  اأوغندا  يف  جارياً 

املر�ضي.
وق�����د ت�����ض��ب��ب ه�����ذا ال���ف���ريو����س يف 
وفاة اأكرث من 11 األف �ضخ�س يف 
اإفريقيا حتى الآن، وهو اأكر عدد 
منذ  م��ر���س  ب�ضبب  ال��وف��ي��ات  م��ن 

بداية هذا التف�ضي عام 2000.

ميتا:عطل �صرب وات�صاب 
ون�صعى حلل امل�صكلة

اأك������دت ���ض��رك��ة م��ي��ت��ا ال���ت���ي متلك 
ت���ط���ب���ي���ق ال�����ت�����وا������ض�����ل ال�����ف�����وري 
"وات�ضاب"، الثاثاء، وجود م�ضكلة 
ف��ن��ي��ة ت���واج���ه امل�����ض��ت��خ��دم��ني فيه، 
تعمل جاهدة على حل  اأن  م��وؤك��دة 

هذه امل�ضكلة.
عن  "رويرز"  وك����ال����ة  ون���ق���ل���ت 
علم  على  "نحن  قولها:  "ميتا" 
يواجهون  الأ���ض��خ��ا���س  بع�س  ب���اأن 
حاليا �ضعوبات يف توجيه الر�ضائل 
)عر وات�ضاب(، ونعمل حاليا على 
للجميع  التطبيق  خدمة  ا�ضتعادة 

يف اأقرب وقت ممكن".
ت��و���ض��ح طبيعة  ال�����ض��رك��ة مل  ل��ك��ن 

امل�ضكلة.
الو�ضوم  "وات�ضاب" قائمة  وت�ضدر 
الأك����������رث ت����������داول ح�������ول ال����ع����امل 
ماحظة  ف������ور   ،" "توير  يف 
التطبيق،  ت��ع��ط��ل  امل�����ض��ت��خ��دم��ني 
اآلف   7 م��ن  اأك��رث  الو�ضم  وح�ضد 

تغريدة.
وكان م�ضتخدمو تطبيق التوا�ضل 
يف  حت���دث���وا  "وات�ضاب"،  ال���ف���وري 
وقت �ضابق اليوم عن م�ضكلة فنية 
لحظها عدد منهم يف مناطق عدة 
حول العامل، مثل فرن�ضا يف الغرب 

والهند يف ال�ضرق.
ل�"وات�ضاب"  م�����ض��ت��خ��دم��ون  وق����ال 
اإنهم  ال���ع���امل  يف  ع����دة  م��ن��اط��ق  يف 
اإر������ض�����ال  ي����واج����ه����ون م�����ض��ك��ل��ة يف 

الر�ضائل وا�ضتقبالها.
العطل  اأن  اإخبارية  وذكرت تقارير 
ال�ضخ�ضية  ال�����درد������ض�����ات  ط������ال 
اخلا�ضة  وت��ل��ك  الأ���ض��خ��ا���س  ب���ني 

باملجموعات.

وفاة املمثل االأمريكي لي�صلي جوردان
لقي املمثل الفكاهي الأمريكي لي�ضلي جوردان، 
احلا�ضل على جائزة اإميي عن دوره يف م�ضل�ضل 
"ويل اند جري�س"، حتفه يوم الثنني عن 67 
عاما يف حادث ت�ضادم �ضيارة عندما كان ذاهبا 

اإىل عمله يف هوليوود.
جوردان  اإن  لوكلري  دون  اأعماله  وكيل  وق��ال 
تعر�س فيما يبدو "مل�ضكلة طبية" غري حمددة 
بينما كان يقود �ضيارته التي ا�ضطدمت بجانب 
مبنى وهو يف طريقه اإىل موقع ت�ضوير تابع 
ل�ضركة وارنر براذرز حيث ي�ضارك يف م�ضل�ضل 
كات" )نادين  م��ي  "كول  ب��ع��ن��وان  ت��ل��ف��زي��وين 

كات(. وتويف يف موقع احلادث.
يبلغ  ال��ذي  احلجم  ال�ضئيل  املمثل  وي�����ض��ارك 
ط��ول��ه م���را ون�����ض��ف امل���ر ف��ق��ط يف امل�ضل�ضل 
اأع��زب يف مقهى بلويفيل يف ولية  ب��دور خباز 
كنتاكي متلكه ال�ضخ�ضية الرئي�ضية كات التي 

تلعب دورها مامي بيالك.
وامل�ضل�ضل الذي ُينتج حاليا املو�ضم الثالث منه 
الفكاهي  امل�ضل�ضل  من  بعيد  حد  اإىل  مقتب�س 

الريطاين "مرياندا".

اأغطية راأ�س ملكافحة الغ�س يف االمتحانات
�ضور  ف��ريو���ض��ي  ب�ضكل  ال��ت��وا���ض��ل  �ضبكات  على  انت�ضرت 
امل�ضادة  "القبعات  ب��ا���ض��م  بع�ضها  ت��ع��رف  راأ�����س  اأغ��ط��ي��ة 
"نيويورك بو�ضت"  الفلبني. وذكرت �ضحيفة  للغ�س" يف 
الكليات يف  اإح��دى  اأظهرت طلبة يف  اأن �ضورا  الأمريكية 
روؤو�س  التي تغطي  القبعات  يرتدون هذه  الفلبني، وهم 
اإىل  امتد  بل  القبعات،  على  الأم��ر  يقت�ضر  الطلبة. ومل 
اأغطية و�ضناديق تغطي الراأ�س، بحيث ل ت�ضمح للطالب 

بالنظر يف ورقة زميله الذي يجل�س بجواره.
حذو  ي��ح��ذو  لكي  اأخ���رى  كليات  التجربة  ه��ذه  واأل��ه��م��ت 
زم���ائ���ه���م. وب������داأت احل��ك��اي��ة ع��ن��دم��ا ُط���ل���ب م���ن طلبة 
الغريبة  احللة  ه��ذه  ي��رت��دوا  اأن  ليغازي  مدينة  يف  كلية 
زمائهم  اأوراق  اإىل  النظر  ا���ض��راق  من  ملنعهم  ال�ضكل، 
يف المتحانات. وما كان من الطلبة اإل اأن �ضنعوا قبعات 
من اأغرا�س منزلية والورق املقوى وحتى علب البي�س، 
وو�ضل الأمر باأحدهم اأن �ضنع نظارات اأنبوبية ال�ضكل ل 

تتيح له اأكرث من النظر يف الورقة التي اأمامه.
بيكول،  جامعة  يف  امليكانيكية  الهند�ضة  اأ���ض��ت��اذة  وق��ال��ت 

ماري اأورتيز، اإن فكرتها فعالة يف الواقع.
واأ�ضافت اأنها ا�ضتلهمت الفكرة من تكتيك اتبع يف تاياند 
يكونوا  اأن  طلبتها  م��ن  طلبت  وب��ع��دم��ا  ���ض��ن��وات.   9 قبل 
ي�ضعونها  التي  والأغ��ط��ي��ة  القبعات  ابتكار  يف  مبدعني 
على روؤو�س ملنع الغ�س، ن�ضرت اأ�ضتاذة الهند�ضة امليكانيكية 
رواد  تلفقها  ما  و�ضرعان  التوا�ضل،  �ضبكات  على  ال�ضور 

هذه املواقع ب�ضكل كبري يف الفلبني وخارجها.

مقربة ت�صم 15000 مانيكان 
ت�صت�صيف حدثًا مرعبًا للهالوين

مع اقراب عيد الهالووين، يتناف�س املحتفلون باأزياءهم 
ودي��ك��ورات��ه��م امل��رع��ب��ة. وت��اأم��ل اإح����دى ال��ن�����ض��اء اأن يكون 
م�ضروعها املخيف يف عيد الهالوين الأكرث رعباً وغرابة 
اإحدى  ب��ت��ح��وي��ل  ق��ام��ت  الآن، ح��ي��ث  ب��ري��ط��ان��ي��ا ح��ت��ى  يف 

ال�ضاحات اإىل مقرة مروعة ت�ضم 15000 مانيكان.
وبداأت روز اإدواردز )50 عاماً( يف �ضراء وا�ضتعادة الدمى 
قبل بيعها اإىل املتاجر وتوظيفها يف الرامج التلفزيونية 
حيث  مربحة،  جتارة  وهي  املو�ضيقية،  الفيديو  ومقاطع 
اإ�ضرليني  جنيه   600 م��ن  ب��اأك��رث  اأح��ي��ان��اً  ال��دم��ى  تبيع 

)680 دولر( لكل منها.
اإمكانات  لديها  دم��اه��ا  اأن  اأدرك����ت  م��ا  ���ض��رع��ان  روز  لكن 
غرابة  م��دى  على  التعليق  يف  النا�س  ب��داأ  حيث  خميفة، 
�ضاحة  لفتح  ذل��ك  واألهمها  املانيكانات.  من  جمموعتها 
يف  الآن  تاأمل  وه��ي  الهالوين،  عيد  مبنا�ضبة  بها  خا�ضة 

اإثارة خماوف الزائرين من مو�ضوع هذا العام.
ويف عام 2021، مت حتويل املوقع يف فولبيك، لينكولن�ضاير، 
اإىل م�ضهد مقرة تق�ضعر لها الأب��دان. و�ضارت روز الآن 
الأم��ام من  اإىل  اأخ��رى  املفهوم وذهبت خطوة  على نف�س 
�ضحيفة  بح�ضب  املخيفة،  املانيكان  دم��ى  اإ�ضافة  خ��ال 

مريور الريطانية.
و �ضيدفع الزوار 15 جنيه اإ�ضرليني )17 دولر( مقابل 
عليهم  و�ضيتعني  �ضاعة،  ت�ضتغرق  التي  ال��رع��ب  م�ضرية 
خالها حل عدد من القرائن ملعرفة اأي من امل�ضتبه بهم 

مذنب بارتكاب جرمية قتل مروعة.

م�صر تعانق الف�صاء باأقمار 
ا�صطناعية جديدة

الطرق،  ك��اف��ة  م��ن  م�ضر  تخو�ضه  حم��م��وم  �ضباق 
نحو مواجهة تغري املناخ، كان اآخرها اإعان جلنة 
اخلطة  ع��ن  امل�ضرية  املهند�ضني  بنقابة  الف�ضاء 
اأول قمر  امل�����ض��ري��ة، لإط�����اق  ل��ل��دول��ة  اجل���دي���دة 
املناخية  ال��ت��غ��ريات  مب��راق��ب��ة  خمت�س  ا�ضطناعي 
اإف��ري��ق��ي��ا، وذل���ك ب��ال��ت��زام��ن م��ع اإقامة  داخ���ل دول 
موؤمتر املناخ مبدينة �ضرم ال�ضيخ، يف �ضهر نوفمر 
املقبل. واأك��دت جلنة الف�ضاء بنقابة املهند�ضني يف 
الدولة يف  ال�ضبت، مواكبتها جهود  موؤمتر عقدته 
اأحدث و�ضائل  القطاع العلمي والبيئي، با�ضتخدام 
يف  ال�ضاملة  التنمية  اإىل  الو�ضول  يف  التكنولوجيا 
م�ضر، والعتماد على املوؤ�ض�ضات البحثية والأقمار 
ال�ضطناعية متعددة املهام التي متتلكها الباد يف 

الوقت احلايل.
م���ن ج��ه��ت��ه، ك�����ض��ف ال��دك��ت��ور اأح���م���د ف����رج، رئي�س 

خا�س  حديث  يف  املهند�ضني  بنقابة  الف�ضاء  جلنة 
ملوقع "�ضكاي نيوز عربية"، تفا�ضيل خطة اإطاق 
م�ضر لقمر ا�ضطناعي جديد، يعمل على مراقبة 
�ضُيعر�س  وال���ذي  اإف��ري��ق��ي��ا،  يف  املناخية  ال��ت��غ��ريات 
منه منوذج حماكاة اأويل على طاولة موؤمتر املناخ 
عوائده  اإىل  التعرف  بهدف  ال�ضيخ،  �ضرم  مبدينة 

وحتديد موعد انطاقه.
عزمت  امل�ضرية  الف�ضاء  "وكالة  اأّن:  فرج  واأو�ضح 
التنمية  اإط������اق ق��م��ر  ف����رة وج���ي���زة ع��ل��ى  م��ن��ذ 
املناخية  التغريات  ملراقبة  يهدف  ال��ذي  الإفريقي 
ن�ضبة  وزي����ادة  الت�ضحر  ظ��اه��رة  م��ث��ل  اإف��ري��ق��ي��ا  يف 
البحث  اأك��ادمي��ي��ة  م��ن  ومت��وي��ل  بدعم  النبعاثات، 
العلمي والتكنولوجيا، حتى تكون الدول الإفريقية 
الظروف  ملواجهة  ا�ضتعداد  اأمت  على  والأوروب���ي���ة 

املناخية املتوقعة".

املغنية الأمريكية كيانا ليدي حت�ضر العر�س الأول لفيلم »مدر�ضة اخلري وال�ضر« يف لو�س اأجنلو�س, كاليفورنيا. ا ف ب

ق رقمًا  تايلور �صويفت حتقرّ
ًا باألبومها اجلديد قيا�صيرّ

اأحدث األبوم النجمة العاملية تايلور �ضويفت �ضجًة كبريًة حول العامل، 
بعدما ا�ضتطاع اأن يحّقق رقماً قيا�ضّياً يف ن�ضب ال�ضتماع يف يوم واحد 

فقط.
 "Midnights" ة "�ضبوتيفاي" اأّن األبوم ويف التفا�ضيل، اأعلنت من�ضّ
ة،  املن�ضّ تاريخ  واحد عر  يوم  يف  ا�ضتماعاً  الألبومات  اأكرث  اأ�ضبح من 
قيا�ضّي  رق��م  حتقيق  يف  �ضويفت  تايلور  العاملية  النجمة  جنحت  فقد 
اأن  "قبل  الإجن��از:  هذا  على  معلقًة  اخلر  ة  املن�ضّ ون�ضرت  وتاريخّي. 
ينت�ضف ليل 22 ت�ضرين الأول، حّطمت تايلور �ضويفت الرقم القيا�ضّي 
"�ضبوتيفاي"..  ت��اري��خ  يف  واح����د  ي���وم  يف  ��ا  ب��ًثّ الأك����رث  ل��األ��ب��وم 

تهانينا".


