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لوال على �سفيح �ساخن

بعد �شمانات مكتوبة.. مو�شكو ت�شتاأنف امل�شاركة باتفاق احلبوب

اأمريكا: ال موؤ�سرات حول نية رو�سيا ا�ستخدام النووي
ب�شبب ت�شارب م�شالح القوى ال�شيا�شية 

م�ست�سار رئي�س العراق: احلكومة اجلديدة لن تدوم!
•• بغداد-وكاالت:

فيما مل مي�ض اأ�سبوع بعد على العمل الفعلي للحكومة 
اجل����دي����دة ال���ت���ي ���س��ك��ل��ت يف ال����ع����راق ب��رئ��ا���س��ة حممد 
ال�سوداين، بعد �سنة من ال�سلل واالن�سداد ال�سيا�سي، بث 
اأحد امل�ست�سارين يف الرئا�سة العراقية اأجواء مت�سائمة.

اأن  اأم�����ض،  كناين  اأم��ر  الرئا�سي  امل�ست�سار  اعترب  فقد 
ال�سيا�سية  القوى  م�سالح  بعقبة  �سي�سطدم  ال�سوداين 

خالل عمله.
اأعمال  من  االأوىل  اجلل�سة  يف  ت�سريحات  خالل  وق��ال 
للبحوث  االأو�سط  ال�سرق  موؤ�س�سة  مللتقى  الثاين  اليوم 
طوياًل  ي��دوم  لن  احلكومة  ت�سكيل  اتفاق  اإن  )م��ري( 

الأن امل�سالح �ستكون حاكمة.
اأن اخللل يف العراق، ال يكمن يف الد�ستور بل  اأك��د  كما 

يف عدم تطبيقه.
اأما فيما يتعلق باملجتمع املدين، فراأى اأنه ال يجوز اأن 
يكون هناك نظام دميقراطي يف غيابه. وتابع قائال ال 
ب��دون جمتمع  نظام دميقراطي  هناك  يكون  اأن  يجوز 

مدين، بح�سب ما نقلت �سبكة روداو.
العديد  ف��ي��ه  يجمع  وق���ت  يف  الت�سريحات  ت��ل��ك  ت��اأت��ي 
احلكومة  تنتظر  جمة  حتديات  اأن  على  املراقبني  من 

الوليدة.
ال�سمري،  اإح�سان  بغداد  االأ�ستاذ يف جامعة  اأو�سح  فقد 
باحلكومات  فقط  ترتبط  ال  ال��ع��راق  اأزم���ة  اأن  �سابقاً 
تعاطي  وك��ي��ف��ي��ة  ال��ن��ظ��ام  ببنية  خ��ل��ل  ب��ل يف  امل��ت��ع��اق��ب��ة 
ال��ط��ب��ق��ة ال�����س��ي��ا���س��ي��ة م��ع ال��ت��ح��والت يف امل��ج��ت��م��ع ومع 

الدميقراطية.
امل�سكلة  اأن  البيدر،  علي  ال�سيا�سي  املحلل  راأى  ب��دوره، 
اأ�ساليب  ب��ن��ف�����ض  ج����اءت  احل��ك��وم��ة  ه���ذه  اأن  يف  ت��ك��م��ن 
واالأحزاب  ال�سيا�سية  الكتل  ونف�ض  ال�سابقة  احلكومات 
والتيارات با�ستثناء التيار ال�سدري، الذي حكم امل�سهد 
العام  بعد  ح�سني  �سدام  نظام  اإ�سقاط  منذ  ال�سيا�سي 
التي  االأحزاب  بعقلية  تتعلق  الق�سية  وقال:   .2003
اأ�سبحت ترى يف م��وارد الدولة واإمكانياتها ج��زءاً من 
اأن يوزع فيما بينها، بح�سب ما نقلت  مراث يفرت�ض 

فران�ض بر�ض.

�ص 07

�ص 11

�ص 19

»تريندز «  يفتح حواراً حول ظاهرة الإ�سالموية 

ويحلل خطابها وي�ست�رشف م�ستقبلها

اأخبار الإمارات

هل يواجه بول�سونارو 

ال�سجن بعد هزميته؟

عربي ودويل

ال�سنغايل مانيه يحمل 

اآمال الكرة الإفريقية 

الفجر الريا�سي

بعد فوزه على بول�شونارو
رئا�سية الربازيل: لوال 
�سيم�سي على االأ�سواك!

•• الفجر -خرية ال�شيباين

بعد انتخابه ب�سعوبة يف مواجهة جاير بول�سونارو م�ساء االأحد، �سيتعني 
بول�سوناريني  حكام  اأغلبية  م��ع  التعامل  الثالثة  والي��ت��ه  يف  ل��وال  على 

وبرازيل منق�سمة.
يناير.  م��ن  االأول  يف  من�سبه  �سيلفا  دا  ل��وال  اإينا�سيو  لوي�ض  �سيتوىل 
ال��ربازي��ل ع��ادت! �ساح رئي�ض ال��دول��ة اجل��دي��د. واأم���ام ح�سد من مئات 
باولو، دعا  �ساو  باولي�ستا يف  اأفينيدا  املتجمعني يف  املوؤيدين  االآالف من 

اإىل »ال�سالم والوحدة«. 
اإىل ال�سلطة �ست�سعه يف مواجهة ع��دد من  ل��وال  ف��اإن ع��ودة  وم��ع ذل��ك، 
ال�سعوبات. �سيتعني على مر�سح حزب العمال، الفائز يف احلاالت الق�سوى 
بن�سبة 51.9 باملائة من االأ�سوات مقابل 49.1 باملائة لبول�سونارو، اأن 
يتعامل مع بلد منق�سم متاًما. تنق�سم الربازيل االآن اإىل ق�سمني يو�سح 

با�سكال دروهود، املتخ�س�ض يف العالقات الدولية والربازيل. 
)التفا�سيل �ض11(

تدعم  اإقليمية  دول  ال�سي�سي: 
امليلي�سيات للتدخل ب�سوؤون املنطقة

•• اجلزائر-وكاالت:

عبدالفتاح  امل�سري  الرئي�ض  اأك��د 
ال�سي�سي، اأم�ض االأربعاء، اأن االأمن 
يتجزاأ،  ال  ك���ل  ال��ع��رب��ي  ال��ق��وم��ي 
الفتا اإىل اأن االأخطار التي تواجه 

الدول العربية واحدة.
بالقمة  ك��ل��م��ت��ه  خ����الل  واأ�����س����اف 
العربية ال�31 املنعقدة يف اجلزائر، 
االإقليمية  ال���ق���وى  ت���دخ���الت  اأن 
و�سوال  النزاعات  تغذي  االأجنبية 
املبا�سر  الع�سكري  االع���ت���داء  اإىل 
اإىل  م�سرا  العربية،  ال���دول  على 
�سوؤون  يف  تتدخل  اأجنبية  دوال  اأن 

املنطقة عرب دعم امليلي�سيات.
مقاربة  تبني  ���س��رورة  على  و�سدد 
���س��ام��ل��ة ت���ه���دف ل��ت��ع��زي��ز ق����درات 
مواجهة  ع��ل��ى  ال��ع��رب��ي��ة  ال������دول 
االأزم������ات، م���وؤك���دا االإ����س���رار على 
ت����ق����وي����ة ع����الق����ات����ن����ا وم����واج����ه����ة 

التحديات امل�سرتكة.
ك��م��ا ���س��دد ال��رئ��ي�����ض امل�����س��ري على 
املواطنة  م��ف��ه��وم  ت��ع��زي��ز  ����س���رورة 
امليلي�سيات  ع����ل����ى  وال����ق���������س����اء 
اأي  ن��ب��ذ  اإىل  داع���ي���ا  االإره����اب����ي����ة، 
�سيا�سي  غ��ط��اء  ل��ت��وف��ر  حم��اول��ة 

لالإرهاب.
الق�سية  ي����خ���������ض  ف����ي����م����ا  اأم����������ا 
اأن  ال�سي�سي  ف��اأك��د  الفل�سطينية، 
امل���ب���ادرة ال��ع��رب��ي��ة ه��ي اأ���س��ا���ض حل 
الق�سية الفل�سطينية، م�سددا على 
اأن هذه املبادرة تعيد للفل�سطينيني 

دولتهم وتنهي اأزمة الالجئني.

ميقاتي: �سمانات اأمريكا �ستحمي 
اتفاق الرت�سيم اإن فاز نتنياهو

•• بريوت-وكاالت:

اأم�ض  ميقاتي  جنيب  لبنان  يف  االأع��م��ال  ت�سريف  حكومة  رئي�ض  اأعلن 
مع  البحرية  احل��دود  اتفاق  �ستحمي  االأمركية  ال�سمانات  اأن  االأرب��ع��اء 

ال��وزراء ال�سابق بنيامني نتنياهو باأغلبية يف  اإ�سرائيل يف حال فوز رئي�ض 
االنتخابات.

وقال لرويرتز يف ات�سال هاتفي اإن االتفاق اأ�سبح يف عهدة االأمم املتحدة، 
املحتدة”،  االأمم  يف  اأودع  ال���ذي  االت��ف��اق  ب��ه��ذا  ملتزم  ناحيته  م��ن  ولبنان 

م�سيفاً: نحن ال نعتقد اأن اأحداً ميكن اأن يزيح قيد اأمنلة بهذا املو�سوع.
الذي دخل  اأن هدد نتنياهو بتحييد االتفاق  الت�سريحات بعد  تاأتي تلك 

مدى  على  مبا�سرة  غر  حم��ادث��ات  بعد  املا�سي  االأ�سبوع  التنفيذ  حيز 
احلدود  تر�سيم  اإىل  واأف�ست  املتحدة  الواليات  فيها  تو�سطت  �سنوات، 

البحرية بني لبنان واإ�سرائيل.
اإن  اإذ  ال�سهل،  باالأمر  التوافق مل يكن  اإىل هذا  التو�سل  اأن  اإىل  ي�سار 
املفاو�سات التي بداأت عام 2020 تعرثت مرات عدة، قبل اأن تت�سارع 
اإنتاج وتخزين على مقربة من  �سفينة  اإث��ر و�سول  يونيو  بداية  منذ 
متنازع  منطقة  يف  يقع  اأن���ه  يعترب  لبنان  ك��ان  ال���ذي  ك��اري�����ض،  حقل 

عليها.
ل��ك��ن مب��وج��ب االت���ف���اق اجل���دي���د، اأ���س��ب��ح ح��ق��ل ك��اري�����ض ب��ال��ك��ام��ل يف اجلانب 
بني  الفا�سل  الرت�سيم  خط  يتجاوز  ال��ذي  قانا  حقل  �سم  فيما  االإ�سرائيلي، 
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الرئي�ض الرو�سي يرتاأ�ض اجتماًعا ملجل�ض االأمن عرب رابط فيديو يف �سوت�سي.  )ا ف ب(

•• عوا�شم-وكاالت:

�سمانات  على  رو�سيا  ح�سول  بعد 
ا�ستغالل  بعدم  كييف  من  خطية 
مم���رات احل��ب��وب ع�����س��ك��ري��اً، اأعلن 
ال���رئ���ي�������ض ال����رتك����ي رج�����ب طيب 
رو�سيا  اأن  االأربعاء  ام�ض  اأردوغ��ان 
�ست�ستمر يف اتفاق ت�سدير احلبوب 
عرب البحر االأ�سود. وفق ما نقلت 

وكالة االأنا�سول الر�سمية.
ات�سااًل  اأج���ري���ت  اأردوغ������ان  وق����ال 
الرو�سي  ال��رئ��ي�����ض  م���ع  ه��ات��ف��ي��اً 
فالدمير بوتني و�ساأجري ات�سااًل 
مم��اث��اًل م��ع ال��رئ��ي�����ض االأوك����راين 
ب�ساأن ممر  زيلين�سكي  فولودمير 
اأم����ام الربملان  احل��ب��وب. واأ����س���اف 
�سرغي  الرو�سي  الدفاع  وزي��ر  اأن 
ب��ن��ظ��ره الرتكي  ات�����س��ل  ���س��وي��غ��و 
خلو�سي اأكار الإبالغه باأن �سحنات 
اخلطة  وف��ق  �ست�ستاأنف  احل��ب��وب 

اعتباراً من ظهر )االأربعاء(.
الدفاع  وزارة  اأعلنت  جهتها،  م��ن 
الرو�سية اأنه ت�سنى احل�سول على 
بعدم  كييف  من  مكتوبة  �سمانات 
احلبوب” للقيام  مم��ر  ا���س��ت��خ��دام 
رو�سيا،  ���س��د  ع�����س��ك��ري��ة  ب��ع��م��ل��ي��ات 
اأف���ادت وك��ال��ة اإنرتفاك�ض  وف��ق م��ا 

الرو�سية.

م�سرين اإىل اأن اإخفاقات القوات 
ال��رو���س��ي��ة ع��ل��ى االأر�����ض يف بع�ض 
امل��ن��اط��ق ب��اأوك��ران��ي��ا ق��د ت�����س��رع يف 

ا�ستخدام النووي.
امل���ع���ل���وم���ات  اإن  ق�����ال�����وا  ل���ك���ن���ه���م 
اإدارة  و����س���ل���ت  اال����س���ت���خ���ب���ارات���ي���ة 
اأكتوبر  منت�سف  ب��اي��دن  الرئي�ض 
اأدل�����ة  اأي  ي���ق���دم���وا  مل  امل���ا����س���ي، 
ل�سربة  حت�����س��ر  رو���س��ي��ا  اأن  ع��ل��ى 

باالأ�سلحة النووية التكتيكية.
ي��ذك��ر اأن ب��وت��ني ك��ان ح���ّذر طوال 
اأوكرانيا،  يف  ال��رو���س��ي��ة  ال��ع��م��ل��ي��ة 
�سبعة  م��ن��ذ  امل�����س��ت��م��رة  ورو����س���ي���ا 
اأنه  ذل��ك( من  قبل  اأ�سهر )وحتى 

�سي�ستخدم االأ�سلحة النووية.
وتعترب رو�سيا اأكرب قوة نووية يف 
الروؤو�ض  عدد  اإىل  ا�ستناداً  العامل 
ال��ت��ي متلكها،  ال��ن��ووي��ة  احل��رب��ي��ة 
راأ�ساً حربياً،   5977 اإن لديها  اإذ 
املتحدة  ال���والي���ات  مت��ت��ل��ك  بينما 
العلماء  احت����اد  بح�سب   5428

االأمركيني.
الرو�سية  ال��ق��وات  متتلك  ك��ذل��ك 
األ��ف��ي ���س��الح ن���ووي تكتيكي  ن��ح��و 
ب��ي��ن��م��ا متتلك  ال��ت�����س��غ��ي��ل،  ق���ي���د 
االأ�سلحة،  200 من هذه  اأمركا 
تن�سر ن�سفها يف قواعد يف اإيطاليا 

واأملانيا وتركيا وبلجيكا وهولندا.

القلقة  ال��ت�����س��ري��ح��ات  وب��ع��د  ه���ذا 
التي اأطلقها م�سوؤولون اأمركيون 
اجلي�ض  يف  ق�������ادة  ب���ح���ث  ب���������س����اأن 
نووية  اأ�سلحة  ا�ستخدام  الرو�سي 
البيت  ف��اإن  اأوك��ران��ي��ا،  يف  تكتيكية 
االأبي�ض عاد وطماأن اجلميع على 

الو�سع.

فقد اأعلن يف بيان، عدم وجود اأي 
مو�سكو  نية  على  ت��دل  م��وؤ���س��رات 
نووية يف خ�سم  اأ�سلحة  ا�ستخدام 

العملية الع�سكرية يف اأوكرانيا.
االأبي�ض  ال��ب��ي��ت  ���س��دد  ذل����ك،  م���ع 
تتعامل  املتحدة  الواليات  اأن  على 
على  املوؤ�سرات  كل  وتاأخذ  بجدية 

االأ�سلحة  حممل اجلد مع م�ساألة 
النووية.

بينما  ال�����ت�����ط�����ورات  ه�������ذه  اأت��������ت 
اأك�����د م�������س���وؤول���ون اأم���رك���ي���ون اأن 
الرو�سي  ال��رئ��ي�����ض  ت�����س��ري��ح��ات 
با�ستخدام  ب����وت����ني  ف����الدمي����ر 
تهديدات،  تكن جمرد  النووي مل 

اأدل��ة  لندن  �ست�سلم  مو�سكو 
القرم هجوم  يف  تورطها  على 

•• مو�شكو-اأ ف ب:

رو�سيا  ان  االأرب���ع���اء  مو�سكو  اعلنت 
الربيطاين  ال�����س��ف��ر  ���س��ت�����س��ت��دع��ي 
اأدل��ة على ت��ورط لندن يف  لتقدم له 
االأ�سطول  على  االأخ���رة  الهجمات 

الرو�سي يف �سبه جزيرة القرم.
هذه  الربيطانية  ال�سلطات  ون��ف��ت 
ع��ل��ى مو�سكو  واخ�����ذت  االت���ه���ام���ات، 
�سعيها ل�سرف االنتباه عن نك�ساتها 

الع�سكرية يف اأوكرانيا.
املتحدثة  زاخ���اروف���ا  م��اري��ا  وق��ال��ت 
با�سم اخلارجية الرو�سية لل�سحافة 
اال�ستخبارات  ت������ورط  يف  ����س���ك  ال 
الربيطانية يف الهجوم على ال�سفن 
البحر  اأكتوبر يف  نهاية  الرو�سية يف 
اأنابيب  االأ�سود ويف تخريب خطوط 

الغاز يف اأيلول �سبتمرب.
ال�سفر  ا���س��ت��دع��اء  �سيتم  واأ���س��اف��ت 
عليه  و�����س����ت����ع����ر�����ض  ال�����ربي�����ط�����اين 
العنا�سر الالزمة ... و�سيتم اإطالع 
ال�����راأي ال���ع���ام ع��ل��ى ال��ع��ن��ا���س��ر التي 
�ستقدم كدليل للجانب الربيطاين.

مقلدة  كاأ�سًا   140 ت�سبط  قطر 
جلائزة كاأ�س العامل يف كرة القدم 

•• الدوحة-اأ ف ب:

القطرية  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  اأع��ل��ن��ت 
اأك����رث من  اأّن���ه���ا �سبطت  االأرب���ع���اء 
كاأ�ض  جلائزة  مقّلدة  كاأ�ساً   140
ال��ع��امل يف ك��رة ال��ق��دم، م�سرة اإىل 
اأ�سحابها  ك���ان  الب�سائع  ه���ذه  اأّن 
يف  االإن��رتن��ت  عرب  بيعها  يعتزمون 
االإم��ارة. وقالت ال��وزارة يف تغريدة 
“متّكنت  اأجهزتها  اإّن  تويرت  على 
من �سبط 144 كاأ�ساً مقلداً مياثل 
ك���اأ����ض ب��ط��ول��ة ال���ع���امل ف��ي��ف��ا قطر 
رقم  لقانون  خمالفة  يف   ،2022
يخ�ض  م��ا  يف   2021 ل�سنة   10
العامل«.  ك��اأ���ض  ا�ست�سافة  ت��داب��ر 
الب�سائع  ه��ذه  �سبط  اأّن  واأ�سافت 
معلومات  ت���واف���ر  ب��ع��د  مّت  امل������زّورة 
ت��ف��ي��د ب����وج����ود م���وق���ع اإل����ك����رتوين 
ال�سكل  حتاكي  ك��وؤو���ض  لبيع  ي���رّوج 

احلقيقي لكاأ�ض العامل.
اإىل  ال��ت��و���س��ل  مّت  اأّن�����ه  واأو����س���ح���ت 
بحوزتهم  �سبطت  حيث  املتهمني، 

جمموعة من الكوؤو�ض املقلدة.

كوريا ال�شمالية ت�شاعف اإطالق �شواريخها:
هكذا ا�ستفاد كيم جونغ اأون 

من احلرب يف اأوكرانيا!
•• الفجر -خرية ال�شيباين

م�ستفيًدا من احلرب يف اأوكرانيا وحماية رو�سيا وال�سني، ي�ساعف زعيم كوريا ال�سمالية 
اإطالق ال�سواريخ، وميكن اأن ي�سرع قريبا يف اختبار نووي.

يف معظم ال�سور التي ن�سرتها وكالة االأنباء املركزية الر�سمية، يظهر ال�ساب كيم جونغ 
اأم�سية احتفالية؟ لي�ض �سحيحا. يف  اأ�سود.  اأون مرتدًيا �سرتة بي�ساء نظيفة و�سروااًل 
وهج  عرب  ���س��اروخ  يرتفع  بينما  تل  قمة  على  متاأماًل  اأون  جونغ  كيم  يجل�ض  اإح��داه��ا، 
الفجر الوردي. من جهة اأخرى، نراه من اخللف يراقب طلقة ت�سيء الليل املظلم. ويف 

الثالثة، يالحظ �سباط مركزون ي�سجلون كتابيا كلمة »قائدهم االأعلى«.
اأفادت وكالة االأنباء الكورية الر�سمية، اأن كيم جونغ اأون اأ�سرف �سخ�سيا على مناورات 
)التفا�سيل  اأك��ت��وب��ر.   و9  �سبتمرب   25 ب��ني  التكتيكية«  ال��ن��ووي��ة  »للعمليات  حم��اك��اة 

خالل اجتماع القمة العربية الـ31 يف اجلزائر

حممد بن را�سد: االإمارات ت�سطلع بدور بارز يف 
الت�سدي للتحديات املاثلة اأمامنا اإقليميا ودوليا 

•• اجلزائر -وام: 

اأكد �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
رئي�ض  نائب  مكتوم  اآل  را�سد  بن 
ال����وزراء  رئ��ي�����ض جمل�ض  ال���دول���ة 
دول���ة  اأن  اهلل  رع�����اه  دب����ي  ح���اك���م 
االإم����ارات ت�سطلع ب��دور ب��ارز يف 
احلا�سمة  ل��ل��ت��ح��دي��ات  ال��ت�����س��دي 
امل�ستويني  ع��ل��ى  اأم��ام��ن��ا  امل��اث��ل��ة 
اأ�سا�ض  على  وال���دويل،  االإقليمي 
والعمل  ال��ت�����س��ام��ن  ت��ع��زي��ز  م���ن 
حل  وتغليب  امل�����س��رتك،  ال��ع��رب��ي 
ال�سلمية  ب���ال���ط���رق  ال����ن����زاع����ات 
لالإغاثة  االأول������وي������ة  واإع�����ط�����اء 
االإن�سانية، واحلفاظ على ال�سالم 
ال�سحية  االأزم�������ات  وم��ع��اجل��ة   ،
الت�سامن  م���ن  ب�����روح  ال��ع��امل��ي��ة، 
ال�����ع�����ايل، ودع�������م مت���ك���ني امل�������راأة 
وال��ت��اأك��ي��د ع��ل��ى دور ال�����س��ب��اب يف 
اإمكانات  االأوط��ان، وت�سخر  بناء 
املتقدمة،  والتكنولوجيا  االبتكار 
الدولية  امل���ن���ظ���وم���ة  وت���ط���وي���ر 

ملكافحة التطرف واالإرهاب. 
وقال �سموه انه يف ظل التحديات 
غ�����ر امل�������س���ب���وق���ة ال����ت����ي ت���واج���ه 
اأ�سبحنا  وال��ع��امل  العربية  دولنا 

تكثيف  اإىل  م���ل���ح���ة  ح����اج����ة  يف 
التن�سيق  وت����رة  وزي�����ادة  ال��ع��م��ل 
االأزمات  وحل  العربي،  والتعاون 
امل��ن��ط��ق��ة، توخيا  ت��ع��ي�����س��ه��ا  ال��ت��ي 
والوحدة  والتفاوؤل  االأم��ل  لن�سر 
القيم  ه��ذه  والت�سامح.  وال�سالم 

ه��ي اأ���س��ا���ض ن��ه��ج دول���ة االإم����ارات 
امل����ت����ح����دة، م���ن���ذ عهد  ال���ع���رب���ي���ة 
�سلطان  بن  زاي��د  ال�سيخ  املوؤ�س�ض 
املوؤ�س�سني،  واإخ���وان���ه  ن��ه��ي��ان،  اآل 

طّيب اهلل ثراهم. 
)التفا�سيل �ض2(

بحث مع نائب رئي�س اإندوني�شيا العالقات الثنائية وخمرجات »قمة بايل«

رئي�س الدولة يبحث خالل ات�سال مرئي مع الرئي�س االأمريكي 
العالقات بني البلدين ومبادرة ال�سراكة يف الطاقة النظيفة 

•• اأبوظبي-وام:

زايد  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  بحث 
اآل نهيان رئي�ض الدولة )حفظه اهلل( وفخامة 

االأمريكية  املتحدة  الواليات  رئي�ض  بايدن  جو 
ال�سداقة  ع���الق���ات  م���رئ���ي-  ات�����س��ال  -خ����الل 
ال��ت��اري��خ��ي��ة وال�����س��راك��ة االإ���س��رتات��ي��ج��ي��ة بني 

البلدين و�سبل دعمها يف خمتلف املجاالت. 

واأك��د اجلانبان يف هذا ال�سدد عمق العالقات 
االإ�سرتاتيجية بني البلدين ال�سديقني وتناوال 

التحديات العاملية مبا فيها اأمن الطاقة. 
من جهة اخرى ا�ستقبل �ساحب ال�سمو ال�سيخ 

حممد بن زايد اآل نهيان رئي�ض الدولة حفظه 
اهلل اأم�ض يف ق�سر ال�ساطىء.. معايل الدكتور 
معروف اأمني نائب رئي�ض جمهورية اإندوني�سيا 

ال�سديقة.            )التفا�سيل �ض2(

رئي�ض الدولة خالل االت�سال املرئي مع الرئي�ض االأمريكي    )وام(



اخلميس   3  نوفمبر    2022  م   -    العـدد   13688  
Thursday    3    November    2022   -  Issue No   13688

02

اأخبـار الإمـارات

خالل اجتماع القمة العربية الـ31 يف اجلزائر

حممد بن را�سد: االإمارات ت�سطلع بدور بارز يف الت�سدي للتحديات احلا�سمة املاثلة اأمامنا على امل�ستويني االإقليمي والدويل 

الدوام، داعمة لل�سالم واال�ستقرار 
من اأجل خر الب�سرية وتقدمها. 

والفخامة  اجل����الل����ة  اأ�����س����ح����اب 
من  االإم�����ارات،  دول���ة  اإن  وال�سمو، 
خالل جناح جتربتها يف ا�ست�سافة 
 ،  2020 دب����ي  اإك�����س��ب��و  م��ع��ر���ض 
الدائمة  غر  احلالية  وع�سويتها 
يف جمل�ض االأم��ن ال��دويل للفرتة 
اأجندة  2023 ، وقمم   - 2022
احل���ك���وم���ات ال���ع���امل���ي���ة، وال�������دورة 
 COP28 وال��ع�����س��رون  الثامنة 
االأمم  التفاقية  االأط���راف  مل��وؤمت��ر 
املناخي،  للتغر  االإطارية  املتحدة 
وخم���ت���ل���ف امل���ن���ا����س���ب���ات االأخ�������رى، 
الت�سدي  يف  ب��ارز  ب��دور  ا�سطلعت 
للتحديات احلا�سمة املاثلة اأمامنا 
على امل�ستويني االإقليمي والدويل، 
الت�سامن  تعزيز  من  اأ�سا�ض  على 
والعمل العربي امل�سرتك، وتغليب 
ال�سلمية  ب��ال��ط��رق  ال��ن��زاع��ات  ح��ل 
واإع������ط������اء االأول�������وي�������ة ل���الإغ���اث���ة 
ال�سالم  االإن�سانية، واحلفاظ على 
ال�سحية  االأزم��������ات  وم���ع���اجل���ة   ،
الت�سامن  م����ن  ب������روح  ال���ع���امل���ي���ة، 
ال������ع������ايل، ودع��������م مت����ك����ني امل��������راأة 
ال�����س��ب��اب يف  وال���ت���اأك���ي���د ع��ل��ى دور 
اإمكانات  وت�سخر  االأوط���ان،  بناء 
املتقدمة،  والتكنولوجيا  االبتكار 
وت����ط����وي����ر امل���ن���ظ���وم���ة ال���دول���ي���ة 

ملكافحة التطرف واالإرهاب. 
وحت���ر����ض دول�����ة االإم���������ارات على 
اقت�ساد  ببناء  التزامها  موا�سلة 
التقدم  ق���وام���ه  وم���ت���ن���وع  م���ع���ريف 

ال��ت��وف��ي��ق وال���ن���ج���اح. ون���ع���رب عن 
امتناننا  وع��ظ��ي��م  �سكرنا  خ��ال�����ض 
عبداملجيد  ال���رئ���ي�������ض  ل��ف��خ��ام��ة 
وكرم  اال���س��ت��ق��ب��ال  حل�سن   ، ت��ب��ون 
مو�سول  وال�������س���ك���ر   ، ال�����س��ي��اف��ة 
�سعيد،  ق��ي�����ض  ال��رئ��ي�����ض  ل��ف��خ��ام��ة 
تراأ�ض  املقدرة خالل  اجلهود  على 
فخامته للقمة العربية يف دورتها 
ان  ي�سرنا  كما  الثالثني.  العادية 
اأحمد  معايل  اإىل  بال�سكر  نتقدم 
العام جلامعة  اأب��و الغيط، االأم��ني 
الدول العربية والعاملني باالأمانة 
ب��ذل��وه م��ن جهود  م��ا  العامة على 
القمة.   ل��ه��ذه  للتح�سر  ك��ب��رة 
والفخامة  اجل����الل����ة  اأ�����س����ح����اب 
وال�����س��م��و، يف ظ��ل ال��ت��ح��دي��ات غر 
امل�سبوقة التي تواجه دولنا العربية 
ملحة  حاجة  يف  اأ�سبحنا  والعامل 
وترة  وزي����ادة  العمل  تكثيف  اإىل 
وحل  العربي،  والتعاون  التن�سيق 
املنطقة،  تعي�سها  ال��ت��ي  االأزم�����ات 
والتفاوؤل  االأم������ل  ل��ن�����س��ر  ت��وخ��ي��ا 
والت�سامح.  وال�����س��الم  وال���وح���دة 
اأ���س��ا���ض نهج دولة  ه��ي  القيم  ه��ذه 
االإم�����ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة، منذ 
ع��ه��د امل��وؤ���س�����ض ال�����س��ي��خ زاي�����د بن 
واإخ�����وان�����ه  ن���ه���ي���ان،  اآل  ����س���ل���ط���ان 

املوؤ�س�سني، طّيب اهلل ثراهم. 
اإىل  احل�����اج�����ة  اأم�����������ض  يف  ن����ح����ن 
وم�ستقبل  غ���د  اأج����ل  م���ن  ال��ع��م��ل 
االأجيال  به  تنعم  اأف�سل  و  اأجمل 
ال���ق���ادم���ة، ل����ذا ف�����اإن خ���ي���ار دول���ة 
هذه  ���س��ع��ار  ي���ك���ون  اأن  االإم���������ارات 

زايد بن �سلطان اآل نهيان، واإخوانه 
املوؤ�س�سني، طّيب اهلل ثراهم.  وقال 
بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
ك��ل��م��ة خالل  م��ك��ت��وم يف  اآل  را���س��د 
اج��ت��م��اع جم��ل�����ض ج��ام��ع��ة ال����دول 
ال��ق��م��ة يف  ع��ل��ى م�ستوى  ال��ع��رب��ي��ة 
دورتها العادية ال�31 يف اجلزائر.. 
يكون  اأن  االإم����ارات  دول��ة  اإن خيار 
"ال�سالم  ���س��ع��ار ه���ذه امل��رح��ل��ة ه��و 
اإطار  �سمن  واالزدهار"،  والتعايف 
على  قائم  منفتح،  ودويل  اإقليمي 
ال����دويل، و�سبكة  ق��واع��د ال��ق��ان��ون 
االإقليمية  ال��ع��الق��ات  م��ن  متينة 
وال���دول���ي���ة ل��ل��ت��ع��اون امل�����س��رتك يف 
والتنمية  االق���ت�������س���اد  جم������االت 
املتقدمة  والتكنولوجيا  امل�ستدامة 
على  وللتغلب  ال��ع��ل��م��ي،  وال��ب��ح��ث 
التهديدات  ومواجهة  التحديات 

القائمة. 
وفيما يلي ن�ض كلمة �سموه.. 

ف����خ����ام����ة ع����ب����دامل����ج����ي����د ت�����ب�����ون ، 
اجلزائرية  اجل��م��ه��وري��ة  رئ��ي�����ض 
الدميقراطية ال�سعبية ال�سقيقة، 

والفخامة  اجل����الل����ة  اأ�����س����ح����اب 
وال�سمو 

اأبو  اأحمد  معايل  املعايل  اأ�سحاب 
ال���ع���ام جلامعة  االأم������ني  ال���غ���ي���ط، 

الدول العربية ال�سيدات وال�سادة 
لكم  ننقل  اأن  ال��ب��داي��ة  يف  ي�سرنا 
حتيات اأخي �ساحب ال�سمو ال�سيخ 
رئي�ض  نهيان،  اآل  زاي��د  بن  حممد 
ومتنيات  اهلل”،  “حفظه  ال��دول��ة 
���س��م��وه الأع���م���ال ه����ذه ال��ق��م��ة كل 

وتعزيز  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي  ال��ع��ل��م��ي 
والتنموية  االقت�سادية  ال�سراكة 
ن�ساأة  اليوم  ن�سهد  اإذ  يف منطقتنا، 
جمتمع من اأجل التقدم يف منطقة 
دعامة  �سي�سكل  ال��و���س��ط  ال�����س��رق 
االأولويات  ح��ول  امل�سرتك  للعمل 
العاملية الكربى، حيث ت�سر دولة 
لتعزيز  حثيثة  بخطى  االإم�����ارات 
القت�سادها  ال��ت��ن��اف�����س��ي��ة  ال���ق���درة 
وا���س��ت��دام��ت��ه، وا���س��ت��ك�����س��اف فر�ض 
الرا�سخة  ل��ق��ن��اع��ت��ه��ا  ج�����دي�����دة، 
ال��ق��وي��ة متعددة  ال�����س��راك��ات  ب����اأن 
االأط�������راف مت��ه��د ال��ط��ري��ق ملزيد 
ل�سعوب  امل���ت���اح���ة  ال���ف���ر����ض  م����ن 
املنطقة لتحقيق التنمية احليوية 
وت��ع��زي��ز اال���س��ت��ق��رار واالزده�������ار ، 
بالدنا  ت��ك��ون  ل��ك��ي  ن�سعى  ون��ح��ن 
لال�ستثمار  ع����امل����ي����ة  ع���ا����س���م���ة 
والثقايف.  االق��ت�����س��ادي  واالإب������داع 
كما اأطلقت دول��ة االم��ارات حزمة 
ا�سرتاتيجية  وم��ب��ادرات  م�ساريع 
تهدف  اخلم�سني  م�ساريع  �سمن 
متقدمة  مل��رح��ل��ة  ال��ت��اأ���س��ي�����ض  اإىل 
واخلارجي،  ال��داخ��ل��ي  ال��ن��م��و  م��ن 
وت�����وف�����ر زخ������م ل���ال����س���ت���ث���م���ار يف 
والدائرية  الرقمية  االقت�سادات 
القائمة  ال��ق��ط��اع��ات  ع���ن  ف�����س��ال 
والثورة  اال�سطناعي  الذكاء  على 

ال�سناعية الرابعة. 
بات  امل��ن��اخ��ي  ال��ت��غ��ر  اأن  ���س��ك  وال 
اأ�سبح ي�سكل  اإذ  اأولوية لنا جميعا 
تهديداً وجوديا يحّتم علينا جميعا 
م�ستقبل  نحو  العمل  يف  االإ���س��راع 

والتعايف  "ال�سالم  ه���و  امل���رح���ل���ة 
اإقليمي  اإط���ار  �سمن  واالزدهار"، 
قواعد  على  قائم  منفتح،  ودويل 
متينة  و�سبكة  ال����دويل،  ال��ق��ان��ون 
من العالقات االإقليمية والدولية 
ل���ل���ت���ع���اون امل�������س���رتك يف جم����االت 
امل�ستدامة  وال��ت��ن��م��ي��ة  االق��ت�����س��اد 
والبحث  املتقدمة  والتكنولوجيا 
التحديات  على  وللتغلب  العلمي، 
القائمة.  ال��ت��ه��دي��دات  وم��واج��ه��ة 
املتحدة  العربية  االإم���ارات  فدولة 
امل�ستقبل، وترى  اإىل  دائما  تتطلع 
اأن الفرتة املقبلة تتطلب الرتكيز 
على احلوار والتعاون وبناء ج�سور 
ل��ب��ل��ورة ح��ل��ول مبتكرة  ال��ت��وا���س��ل 

ودائمة لتحديات الع�سر. 
وهذا نهج �سرنا عليه منذ التاأ�سي�ض، 
والتاأكيد  اإت��ب��اع��ه  ال��ي��وم  ون��وا���س��ل 
اأخي  قيادة  وتقويته، يف ظل  عليه 
بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
اهلل”،  “حفظه  ن��ه��ي��ان،  اآل  زاي����د 
ال�سعب  اإىل  كلمته  يف  اأك���د  ال���ذي 
13 يوليو  االإم�����ارات، يف  يف دول���ة 
ال�سداقة  يد  مند  اأننا   ،  2022
اإىل كل دول املنطقة والعامل التي 
واالحرتام  التعاي�ض  قيم  ت�ساركنا 
املتبادل لتحقيق التقدم واالزدهار 
عالقاتنا  ون����ب����ن����ي  ول�����ه�����م،  ل����ن����ا 
ع��ل��ى اأ����س�������ض را����س���خ���ة م���ن ح�سن 
والتعاون  وامل�����س��داق��ي��ة  ال��ت��ع��ام��ل 
�سراكات  اإقامة  موا�سلني  البّناء، 
خمتلف  م��ع  نوعية  ا�سرتاتيجية 
الدول، واأن �سيا�ستنا �ستبقى، على 

•• اجلزائر -وام: 

ال�سيخ حممد  ال�سمو  اأكد �ساحب 
رئي�ض  ن��ائ��ب  اآل مكتوم  را���س��د  ب��ن 
ال���دول���ة رئ��ي�����ض جم��ل�����ض ال�����وزراء 
دول����ة  اأن  اهلل  رع������اه  دب�����ي  ح���اك���م 
ب���ارز يف  ب���دور  االإم�����ارات ت�سطلع 
احلا�سمة  ل��ل��ت��ح��دي��ات  ال��ت�����س��دي 
امل�ستويني  ع��ل��ى  اأم���ام���ن���ا  امل���اث���ل���ة 
االإقليمي والدويل، على اأ�سا�ض من 
العربي  والعمل  الت�سامن  تعزيز 
النزاعات  ح��ل  وتغليب  امل�����س��رتك، 
بالطرق ال�سلمية واإعطاء االأولوية 
واحلفاظ  االإن�����س��ان��ي��ة،  ل��الإغ��اث��ة 
االأزمات  ومعاجلة   ، ال�سالم  على 
ال�����س��ح��ي��ة ال���ع���امل���ي���ة، ب�������روح من 
ال��ت�����س��ام��ن ال��ع��ايل، ودع���م متكني 
املراأة والتاأكيد على دور ال�سباب يف 
اإمكانات  وت�سخر  االأوط���ان،  بناء 
املتقدمة،  والتكنولوجيا  االبتكار 
وت����ط����وي����ر امل���ن���ظ���وم���ة ال���دول���ي���ة 

ملكافحة التطرف واالإرهاب. 
وقال �سموه انه يف ظل التحديات 
دولنا  ت��واج��ه  التي  امل�سبوقة  غ��ر 
ال���ع���رب���ي���ة وال����ع����امل اأ���س��ب��ح��ن��ا يف 
العمل  تكثيف  اإىل  ملحة  ح��اج��ة 
والتعاون  التن�سيق  وت��رة  وزي���ادة 
التي  االأزم����������ات  وح�����ل  ال����ع����رب����ي، 
لن�سر  ت��وخ��ي��ا  امل��ن��ط��ق��ة،  ت��ع��ي�����س��ه��ا 
االأمل والتفاوؤل والوحدة وال�سالم 
اأ�سا�ض  هي  القيم  هذه  والت�سامح. 
العربية  االإم�����������ارات  دول������ة  ن���ه���ج 
املوؤ�س�ض ال�سيخ  املتحدة، منذ عهد 

ال��ك��رب��ون. ويف  انبعاثات  خ��اٍل م��ن 
هذا ال�سدد، اأعلنت دولة االإمارات 
اإىل �سفر  ل��ل��و���س��ول  ه��دف��ه��ا  ع��ن 
ان��ب��ع��اث��ات ك��رب��ون��ي��ة ب��ح��ل��ول عام 
روؤيتها  تعزيز  اإط���ار  يف   2050
النظيفة،  الطاقة  ا�ستخدام  لدعم 
وتعمل دولة االمارات على االإعداد 
ل��ل��م�����س��ارك��ة يف م���وؤمت���ر االأط�����راف 
االطارية  املتحدة  االأمم  التفاقية 
يف   COP 27 امل��ن��اخ��ي  للتغر 
�سرم ال�سيخ، والتن�سيق مع االأ�سقاء 
من  العربية  م�سر  جمهورية  يف 
ت�ستعد  امل��وؤمت��ر، كما  اإجن���اح  اأج���ل 
 COP دولة االإمارات ال�ست�سافة
28 خالل عام 2023 ، يف مدينة 
دبلوما�سية  لتعزيز  دب���ي،  اإك�سبو 

املناخ ومعاجلة التغر املناخي. 
والفخامة  اجل����الل����ة  اأ�����س����ح����اب 
وال�������س���م���و، ن��ع��ت��ق��د ج���ازم���ني ب���اأن 

التي  وال���ت���ه���دي���دات  ال���ت���ح���دي���ات 
ت����واج����ه����ه����ا امل���ن���ط���ق���ة ال���ع���رب���ي���ة 
ال��ت��غ��ل��ب عليها  وال���ع���امل ال مي��ك��ن 
امل�سرتك  والتعاون  بالت�سامن  اإال 
ع����ل����ى ال�������س���ع���ي���دي���ن االإق���ل���ي���م���ي 
وال��دويل، ومن خالل اإع��الء �ساأن 
ال��ت�����س��ام��ح وامل�������س���اواة واالع���ت���دال 
الدول  واإ�سراك  والعطاء  واملرونة 
ج��م��ي��ع��اً ���س��غ��ره��ا وك���ب���ره���ا يف 
امل�سرة التاريخية لالإن�سانية نحو 
امل�ستقبل.  ويف اخلتام، ال ي�سعنا اإال 
اأن جندد �سكرنا وتقديرنا لفخامة 
الرئي�ض عبداملجيد تبون، وجلميع 
القائمني على جهود اإجناح اأعمال 
للعمل  ون���ت���ط���ل���ع  ال���ق���م���ة  ه������ذه 
امل�����س��رتك ل��ت��ج��اوز ال��ظ��روف التي 
�سعوبنا  لتنعم  املنطقة  ب��ه��ا  مت��ر 
واال�ستقرار  ب����االأم����ن  ال���ع���رب���ي���ة 

واالزدهار واحلياة الكرمية. 

رئي�س الدولة يبحث مع نائب رئي�س اإندوني�سيا العالقات الثنائية وخمرجات قمة بايل

رئي�س الدولة يبحث خالل ات�سال مرئي مع الرئي�س االأمريكي العالقات بني البلدين ومبادرة ال�سراكة يف الطاقة النظيفة 

•• اأبوظبي-وام:

الدولة  رئي�ض  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  ا�ستقبل 
حفظه اهلل اأم�ض يف ق�سر ال�ساطىء.. معايل الدكتور معروف اأمني نائب 

رئي�ض جمهورية اإندوني�سيا ال�سديقة. 
ونقل نائب الرئي�ض خالل اللقاء .. حتيات فخامة جوكو ويدودو رئي�ض 

اإندوني�سيا اإىل �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ومتنياته 
التقدم  م��ن  م��زي��داً  االإم����ارات  ول��دول��ة  والعافية  ال�سحة  م��وف��ور  ل�سموه 
الدولة معايل معروف  ال�سمو رئي�ض  والنماء.  من جانبه حمل �ساحب 
اأم��ني..ن��ق��ل حت��ي��ات��ه اإىل ف��خ��ام��ة ج��وك��و وي����دودو ومت��ن��ي��ات��ه ل��ه ال�سحة 

وال�سعادة والإندوني�سيا ال�سديقة و�سعبها دوام اخلر واالزدهار. 
مبا  تعزيزها  و�سبل  الثنائية  اللقاء..العالقات  خ��الل  اجلانبان  وتناول 

يخدم البلدين و�سعبيهما ال�سديقني. 
كما تناول اللقاء قمة جمموعة الع�سرين "قمة بايل" التي �ست�ست�سيفها 
اإندوني�سيا خالل �سهر نوفمرب احلايل.. متمنيا �سموه النجاح الإندوني�سيا 
يف ا�ست�سافتها القمة والتوفيق ملخرجاتها يف دفع اجلهود الدولية وتعزيز 
امل�سرتكة  التحديات  ملواجهة  الع�سرين  جمموعة  �سمن  البناء  التعاون 
والتنمية  اال�ستقرار  ويحقق  الب�سرية  يخدم  مبا  العامل  ي�سهدها  التي 

اآل نهيان  ال�سيخ عبداهلل بن زايد  اللقاء �سمو  العاملي.  ح�سر  واالزده��ار 
وزير اخلارجية والتعاون الدويل و�سمو ال�سيخ حمدان بن حممد بن زايد 
اآل نهيان وال�سيخ حممد بن حمد بن طحنون اآل نهيان م�ست�سار ال�سوؤون 
اخلا�سة يف ديوان الرئا�سة ومعايل �سهيل بن حممد فرج فار�ض املزروعي 
وزير الطاقة والبنية التحتية ومعايل مرمي بنت حممد املهري وزيرة 

التغر املناخي والبيئة والوفد املرافق لنائب الرئي�ض االإندوني�سي. 

•• اأبوظبي-وام:

بحث �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان رئي�ض الدولة )حفظه 
اهلل( وفخامة جو بايدن رئي�ض الواليات املتحدة االأمريكية -خالل ات�سال 
مرئي- عالقات ال�سداقة التاريخية وال�سراكة االإ�سرتاتيجية بني البلدين 

و�سبل دعمها يف خمتلف املجاالت. 
البلدين  بني  االإ�سرتاتيجية  العالقات  عمق  ال�سدد  هذا  يف  اجلانبان  واأك��د 

ال�سديقني وتناوال التحديات العاملية مبا فيها اأمن الطاقة. 
وا���س��ت��ع��ر���ض ���س��اح��ب ال�����س��م��و رئ��ي�����ض ال���دول���ة وال��رئ��ي�����ض االأم��ري��ك��ي خالل 
االت�سال..املبادرة االإماراتية - االأمريكية ال�ساملة التي اأعلنها البلدان اأم�ض 
امل�سرتكة  املناخية  االأه��داف  وتعزيز  النظيفة  الطاقة  يف  لال�ستثمار  االأول 
واأمن الطاقة العاملي حيث �ستعمل هذه ال�سراكة على ا�ستثمار 100 مليار 

دوالر لتوليد 100 غيغاوات اإ�سافية من الطاقة النظيفة يف دولة االإمارات 
حول  النا�سئة  واالقت�سادات  االأمركية  املتحدة  والواليات  املتحدة  العربية 

العامل بحلول �سنة 2035. 
الطموح  بتعزيز  التزامهما  م��وؤك��دي��ن  ال�سراكة  مب��ب��ادرة  اجل��ان��ب��ان  ورح���ب 
 ،2050 �سنة  بحلول  املناخي(  )احلياد  ه��دف  مع  متا�سياً  املناخي  والعمل 
وذلك مع قرب انعقاد الدورة ال�سابعة والع�سرين ملوؤمتر الدول االأطراف يف 
اتفاقية االأمم املتحدة االإطارية ب�ساأن تغر املناخ )كوب 27( والتي �ستعقد يف 
جمهورية م�سر العربية يف وقت الحق من ال�سهر احلايل واإىل الدورة الثامنة 
28( والتي �ست�ست�سيفها دولة االإمارات خالل العام  والع�سرين منه )كوب 
املقبل.  كما اأ�سارا اإىل اأهمية املبادرة بكونها حمفزاً مهماً للو�سول اإىل هدف 
املناخي( من خالل ت�سريع اال�ستثمار يف م�ساريع وتقنيات وموارد  )احلياد 

الطاقة النظيفة، وخلق فر�ض اقت�سادية كبرة ودفع النمو امل�ستدام. 

واأكدا امل�سلحة امل�سرتكة يف حتقيق اال�ستقرار يف �سوق الطاقة العاملي وزيادة 
ا�ستثماراتهما يف الطاقة املتجددة وتعميق تعاونهما الوثيق يف هذا ال�ساأن.. 
واأ�سار �ساحب ال�سمو رئي�ض الدولة يف هذا ال�سدد اإىل اال�ستثمارات الكبرة 
الطاقة  كل من  االإنتاجية من  قدرتها  لزيادة  االإم���ارات  دول��ة  تنفذها  التي 
الطلب  تلبية  اأج��ل  م��ن  الكربون  منخف�سة  التقليدية  والطاقة  املتجددة 

العاملي وتعزيز اأمن الطاقة. 
املناخ  تغر  ت��اأث��رات  من  للحد  اإج���راءات  اتخاذ  ���س��رورة  على  �سموه  و�سدد 
واالحتبا�ض احلراري ال �سيما على دول املنطقة ذات املوارد املائية الطبيعية 
ال�سحيحة واخلطوط ال�ساحلية الطويلة واملناخ القا�سي.. م�سراً اإىل الدور 
الذي توؤديه دولة االإمارات يف حتّول الطاقة، حيث و�سعت طاقتها املتجددة 
التي  جهودها  خالل  من  املا�سية  الع�سر  ال�سنوات  مدى  على  �سعف   200
واالأقل  االأك��رب  بني  من  تعّد  ال�سم�سية  للطاقة  حمطات  ثالثة  بناء  �سملت 

الذي ح�سره  املرئي  العامل.  وا�ستعر�ض �سموه - خالل االت�سال  تكلفة يف 
معايل يو�سف مانع العتيبة �سفر الدولة لدى الواليات املتحدة االأمركية 
- التمويل وامل�ساعدات التي تقدمها دولة االإمارات مل�ساريع الطاقة النظيفة 
يف �ست قارات، مبا يف ذلك 31 دولة جزرية �سغرة نامية يف منطقة البحر 
جميع  يف  امل�ساريع  من  متزايد  ع��دد  اإىل  اإ�سافة  الهادئ  واملحيط  الكاريبي 

اأنحاء الواليات املتحدة. 
ال�سراكة االإماراتية -  اإط��الق مبادرة  اأم�ض االول  وكان �سموه قد �سهد يوم 
االأمريكية لال�ستثمار يف الطاقة النظيفة والتي وقع عليها كلٌّ من الدكتور 
املبعوث  املتقدمة  والتكنولوجيا  ال�سناعة  وزي��ر  اجلابر  اأحمد  بن  �سلطان 
اخلا�ض لدولة االإم��ارات للتغر املناخي واآمو�ض هو�ستاين املن�سق الرئا�سي 
الدويل  اأبوظبي  ومعر�ض  موؤمتر  فعاليات  وذلك خالل  اخلا�ض  االأمريكي 

للبرتول )اأديبك 2022(. 

منفتح   ودويل  اإقليمي  اإطار  �سمن  واالزدهار  والتعايف  ال�سالم  هو  املرحلة  هذه  �سعار  يكون  اأن  االإمارات  • خيار 
والت�سامح وال�سالم  والوحدة  والتفاوؤل  االأمل  لن�سر  املنطقة،  اأزمات  وحل  العربي،  والتعاون  وتعزيز  العمل  تكثيف  اإىل  احلاجة  يوؤكد  • �سموه 
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اأخبـار الإمـارات

عبداهلل بن زايد يرتاأ�س اجتماع اللجنة العليا لالإ�سراف على اال�سرتاتيجية الوطنية ملواجهة غ�سل االأموال ومتويل االإرهاب

الدولية للطاقة الذرية: االإمارات تقطع �سوطًا كبريًا يف تطوير بنيتها التحتية للوقاية من االإ�سعاع املهني

•• اأبوظبي-وام:

تراأ�ض �سمو ال�سيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان وزير اخلارجية والتعاون الدويل، 
الوطنية  اال�سرتاتيجية  على  لالإ�سراف  العليا  للجنة  ع�سر  ال�ساد�ض  االجتماع 

ملواجهة غ�سل االأموال ومتويل االإرهاب.
االجتماع،  خ��الل  االقت�ساد  وزي��ر  امل��ري  ط��وق  ب��ن  ع��ب��داهلل  معايل  وا�ستعر�ض 
اال�سرتاتيجية  لتنفيذ متطلبات  رقابية  ال��وزارة كجهة  بها  تقوم  التي  اجلهود 
ال��وط��ن��ي��ة مل��واج��ه��ة غ�����س��ل االأم�����وال ومت��وي��ل االإره������اب، واخل��ط��ط الت�سغيلية 
والتنفيذية لتحقيق املبادرات واالأن�سطة التي تغطي متطلبات التقييم املتبادل 
االأنظمة  وب��ن��اء  الوظيفي  ال��ك��ادر  ت��وف��ر  على  الرتكيز  ي��ج��ري  حيث  ل��ل��دول��ة، 
التقنية، اإ�سافًة اإىل عقد الور�ض التوعوية والتدريبية للقطاع اخلا�ض وم�سجلي 

ال�سركات بالدولة مبا فيها املناطق احلرة.
واأو�سح معاليه اأن الوزارة عقدت اأكرث من 30 ور�سة عمل ل� 2،226 م�ساركاً 
اللجنة  خالل  من  ال�سركات  م�سجلي  مع  اجتماعاً  و22  اخلا�ض،  القطاع  من 
الفرعية مل�سجلي ال�سركات بالدولة، وذلك بهدف تنفيذ خطط التوعية وتعزيز 
الفهم لدى امل�سجلني وتطبيق منظومة وطنية متكاملة ملواجهة غ�سل االأموال 

ومتويل االإرهاب.
قطاعات  من  �سركة   288 ح��وايل  على  بالتفتي�ض  ال���وزارة  جهود  اإىل  وتطرق 
االأعمال واملهن غر املالية املحددة، نتج عنها ت�سجيل حوايل 84 غرامة مالية 

بقيمة ت�سل اإىل نحو 7 ماليني درهم، وتوجيه 31 اإن��ذاراً، اإ�سافة اإىل فر�ض 
9.8 مليون درهم على ال�سركات املخالفة، وذلك بهدف  اإدارية بقيمة  جزاءات 

حتقيق متطلبات تنظيم بيانات امل�ستفيد احلقيقي.
االأموال  غ�سل  مواجهة  متطلبات  بتنفيذ  ال���وزارة  ا�ستمرار  على  معاليه  واأك��د 
اقت�سادية  بيئة  يحقق  ورادع��ة، ومبا  فعالة  ب�سورة  االإره��اب  ومكافحة متويل 

اآمنة و�سديقة لبيئة االأعمال يف دولة االإمارات.
وخالل االجتماع، قّدم املكتب التنفيذي ملواجهة غ�سل االأموال ومتويل االإرهاب 
عر�ساً تقدميياً حول اأبرز م�ستجدات العمل الوطني لتطوير منظومة مواجهة 
غ�سل االأموال ومتويل االإرهاب، اإ�سافًة اإىل ا�ستعرا�ض خمرجات اجلل�سة العامة 
ملجموعة العمل املايل )فاتف( يف باري�ض بتاريخ 20 و21 اأكتوبر 2022، حيث 
متت االإ�سادة بجهود دولة االإمارات يف تنفيذ متطلبات خطة العمل املتفق عليها 
مع املجموعة، والثناء على التقدم االإيجابي املحرز من قبل الدولة، وذلك يف 
املنبثقة  املراقبة  بالدولة مع جمموعة  املتابعة اخلا�ض  تقرير  اأعقاب مناق�سة 

عن ال� “ فاتف ” يف �سبتمرب 2022.
وقد ت�سمن العر�ض املقدم من املكتب التنفيذي عدداً من التطورات االإيجابية 
على امل�ستوى الوطني، ومنها ارتفاع طلبات امل�ساعدة الق�سائية بن�سبة 400 يف 
املائة لت�سل اإىل 179 طلباً، مما يعك�ض جهود الدولة يف التوا�سل مع �سركائها 

يف العامل للحد من اجلرائم العابرة للحدود.
املفرو�سة  والغرامات  املخالفات  قيمة  اإجمايل  و�سول  اإىل  العر�ض  تطرق  كما 

دره��م، مع موا�سلة وحدة  65 مليون  يزيد عن  ما  اإىل  الرقابية  من اجلهات 
التدريب  ور����ض  م��ن  امل��زي��د  وع��ق��د  الب�سرية  ق��درات��ه��ا  تعزيز  امل��ال��ي��ة  املعلومات 
املا�سية  الثالث  االأ�سهر  خالل  ور�سة   12 يف  الوحدة  �ساركت  حيث  والتوعية، 
فقط. كما بلغت قيمة اأوامر التجميد ال�سادرة عن الوحدة ما يزيد عن 1.2 

مليار درهم.
وعلى �سعيد مت�سل، اأبرز العر�ض اجلهود امل�ستمرة مع القطاع اخلا�ض ل�سمان 
تطبيق العقوبات املالية امل�ستهدفة ورفع من�سوب الوعي حيالها، حيث مت عقد 
األف م�سارك من   12 15 ور�سة تدريبية ح�سرها ما يزيد على  ما يزيد عن 
االأدل����ة االر�سادية،  م��ن  ع��دد  اإ���س��دار  ع���الوًة على  ال��ع��ام واخل��ا���ض،  القطاعني 
لهذه  اخل��ا���ض  القطاع  امتثال  م��ن  للتحقق  الرقابية  اجل��ه��ات  م��ع  والتن�سيق 
املتزايدة  املتطلبات  على  بناًء  تيك"  "فوري  نظام  حتديث  مت  كما  املتطلبات. 
متويل  وق�����س��اي��ا  امل�ستهدفة  امل��ال��ي��ة  ال��ع��ق��وب��ات  تطبيق  يف  ال��ن��ظ��ام  ال���س��ت��خ��دام 

االنت�سار.
الوطني  التقييم  مب�����س��روع  العليا  اللجنة  اإح��اط��ة  ج���رى  االج��ت��م��اع،  وخ���الل 
للمخاطر )الدورة الثانية(، والذي مت البدء به موؤخراً بال�سراكة مع جمموعة 
االأموال  غ�سل  ملواجهة  التنفيذي  املكتب  ق��ام  واأن  �سبق  حيث  ال���دويل،  البنك 
ومتويل االإرهاب بتوقيع اتفاقية مع املجموعة يف وقت �سابق من العام احلايل 
حيث  للمخاطر،  الوطني  التقييم  عملية  يف  البنك  منهجية  ا�ستخدام  بهدف 
ع��الوًة على م�ساركة  الدولة،  75 جهة على م�ستوى  امل�سروع نحو  ي�سرتك يف 

الهيئات  با�ستعرا�ض خمرجات قمة  العليا  اللجنة  القطاع اخلا�ض. كما قامت 
التنظيمية الرابعة ع�سر ملنطقة ال�سرق االأو�سط و�سمال اأفريقيا والتي عقدت 
يف اأبوظبي بتاريخ 25 اأكتوبر، برعاية املكتب التنفيذي ملواجهة غ�سل االأموال 
ومتويل االإرهاب، وبتنظيم م�سرتك مع جمموعة بور�سة لندن لالأوراق املالية، 
جمال  يف  متخ�س�سا   450 م��ن  اأك���رث  وح�سور  م�ساركة  القمة  �سهدت  حيث 

االمتثال املايل ومواجهة غ�سل االأموال من خمتلف اأنحاء العامل.
ح�سر االجتماع ..معايل حممد بن هادي احل�سيني وزير الدولة لل�سوؤون املالية 
و معايل ح�سة بنت عي�سى بو حميد وزيرة تنمية املجتمع و معايل عبداهلل بن 
طوق املري وزير االقت�ساد و معايل عبداهلل بن �سلطان بن عواد النعيمي وزير 
العدل و معايل اأحمد بن علي حممد ال�سايغ وزير دولة و معايل خالد حممد 
املركزي،  املتحدة  العربية  االإم���ارات  م�سرف  حمافظ  التميمي  بالعمى  �سامل 
واالأزمات  الطوارئ  الإدارة  الوطنية  الهيئة  رئي�ض  النيادي  �سعيد  علي  ومعايل 
الدولة  اأم��ن  رئي�ض جهاز  الفال�سي  بالهول  الفريق طالل  ومعايل  وال��ك��وارث، 
يف دبي، ومعايل علي بن حماد ال�سام�سي نائب االأمني العام يف املجل�ض االأعلى 
لالأمن الوطني، ومعايل الفريق عبد اهلل خليفة املري القائد العام ل�سرطة دبي 
كما ح�سر االجتماع .. �سعادة �سعيد مبارك الهاجري م�ساعد وزير اخلارجية 
حممد  اإب��راه��ي��م  و�سعادة  والتجارية،  االقت�سادية  لل�سوؤون  ال���دويل  وال��ت��ع��اون 
الزعابي مدير عام جهاز اأمن الدولة، و�سعادة حامد �سيف الزعابي مدير عام 

املكتب التنفيذي ملواجهة غ�سل االأموال ومتويل االإرهاب.

•• اأبوظبي -وام:

بتعزيز  يتعلق  فيما  كبرة  تطورات  املتحدة  العربية  االإم���ارات  دول��ة  حققت 
وقاية  تقييم  بعثة  زي���ارة  منذ  املهني  االإ���س��ع��اع  م��ن  للوقاية  التحتية  بنيتها 
العاملني من االإ�سعاع املهني اإىل الدولة يف عام 2015، وذلك وفقاً خلرباء 
ملدة  ا�ستمرت  متابعة  بعثة  اختتموا  الذين  الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة 
االإ�سعاع.  م��ن  للوقاية  ال��دول��ة  ترتيبات  م�ستجدات  على  ل��الط��الع  اأ���س��ب��وع 
الدولية للطاقة  الوكالة  �سكلت   ، االإم��ارات  اإىل طلب حكومة دولة  وا�ستناداً 
الذرية َبعثة املتابعة املو�سعة خلدمة تقييم وقاية العاملني من االإ�سعاع املهني 
حيث �سملت �سبعة خرباء دوليني وم�سوؤول من الوكالة الدولية لالطالع على 

اإجنازات الدولة وفقاً لتو�سيات الَبعثة يف عام 2015 فيما يتعلق بالوقاية 
اإدراج اأن�سطة جديدة مثل برنامج االإمارات للف�ساء  من االإ�سعاع ف�ساًل عن 
واملواد امل�سعة طبيعية املن�ساأ، واملخترب املعياري لثاين لقيا�ض اجلرعات التابع 
يف  ال�سريعة  التغيرات  وت���رة  لتلبية  ال��ن��ووي��ة  للرقابة  االحت��ادي��ة  للهيئة 

خمتلف القطاعات بالدولة.
والتي نفذتها   ،2015 الوكالة يف عام  بعثة  وت�سمنت تو�سيات واقرتاحات 
اإجراءات املراقبة  اإن�ساء �سجل اجلرعات الوطني، ومواءمة  بالكامل الدولة، 
ال�سحية، واملوافقة على خدمات قيا�ض اجلرعات، ف�ساًل عن توفر التدريب 
البنية  البعثة،  اأع�ساء  وا�ستعر�ض  االإ���س��ع��اع.  م��ن  احلماية  ب�ساأن  لل�سركاء 
التحتية الت�سريعية والرقابية للحماية من االإ�سعاع املهني من خالل زيارة 

للرقابة  االحتادية  الهيئة  ذلك  يف  مبا  بالدولة  احلكومية  اجلهات  خمتلف 
النووية ووكالة االإمارات للف�ساء وغرهم. كما اطلعت البعثة على مقدمي 
اخلدمات الفنية مثل املخترب املعياري لثاين لقيا�ض اجلرعات التابع للهيئة، 
والذي متت مراجعته الأول مرة يف البعثة. كما زارت حمطة براكة للطاقة 
اأخ��رى. وقال راوؤول ع��ّواد، نائب املدير العام ل�سوؤون  النووية ومرافق طبية 
العمليات بالهيئة االحتادية للرقابة النووية: “حققت دولة االإمارات تقدماً 
كبراً يف بناء بنيتها التحتية القوية للوقاية من االإ�سعاع على مدى االأعوام 
املا�سية. تعد بعثة املتابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية فر�سة لالطالع 
على هذه االإجنازات والعمل اأي�ساً على الرقابة على قطاعات جديدة يف دولة 
ال�سركاء  التام مع  بالتعاون  البعثة  الف�ساء. ومتيزت  برنامج  االإم��ارات مثل 

املطلوبة.  التفا�سيل  ك��اف��ة  وم�ساركتكم  بال�سفافية  واالل���ت���زام  الوطنيني 
ونحن نعتزم موا�سلة الوفاء بهذا االلتزام ودعوة الوكالة مرة اأخرى ملتابعة 

االإجنازات املحرزة.”
واأ�ساد فريق الوكالة الدولية بعدة مزايا تتمتع بها ترتيبات الدولة فيا يخ�ض 
الوقاية من االإ�سعاعي املهني ومنها التاأكيد على االلتزام بتنفيذ خطط تتعلق 
لوقاية  الوطني  لالإطار  واملنا�سب  الفعال  والتطبيق  االإ�سعاع،  من  بالوقاية 

العاملني من االإ�سعاع املهني.
برناجماً  ون��ف��ذت  ط��ورت  النووية  للطاقة  ب��راك��ة  حمطة  اأن  البعثة  واأك���دت 
متكاماًل للوقاية من االإ�سعاع وفقاً للوائح الوطنية ومعاير الوكالة الدولية 

للطاقة الذرية اخلا�سة باالأمان.

»معًا« حتتفي بتخريج الدفعة اخلام�سة من برنامج غاية للثقافة املالية 
•• اأبوظبي-وام:

افرتا�سياً  حفاًل  موؤخرا  "معاً"  املجتمعية  امل�ساهمات  هيئة  نظمت 
لتخريج الدفعة اخلام�سة من برنامج "غاية" للثقافة املالية، املبادرة 
االجتماعية املبتكرة الهادفة اإىل تعزيز قدرة اأفراد املجتمع على اإدارة 
�سوؤونهم املالية بطريقة م�ستدامة.  وانطلق برنامج "غاية" للثقافة 
�سوق  "معاً" واأكادميية  هيئة  مع  بال�سراكة   2020 العام  يف  املالية 
وب��دع��م من  وال��ت��م��وي��ل،  ل��ن��دن لل�سرفة  ال��ع��امل��ي، ومعهد  اأب��وظ��ب��ي 
االإمارات  جمعية  اليوم  وتتوىل  االجتماعي،  للدعم  اأبوظبي  هيئة 
من  ب��دع��م  وذل���ك  ال��ربن��ام��ج،  وتنفيذ  اإدارة  وامل��دق��ق��ني  للمحا�سبني 
دائرة تنمية املجتمع يف اأبوظبي.  وكّرمت هيئة "معاً" خالل احلفل، 

قاموا  الذين  وامل�سرفية  املالية  بال�سوؤون  متخ�س�ساً  متطوعاً   25
بناء جمتمع  وامل�ساهمة يف  املجتمعي  التغير  قيادة  رئي�سي يف  بدور 
يتمتع بقدر عايل من امل�سوؤولية اإزاء اإدارة ال�سوؤون املالية، من خالل 
م�ساركة خرباتهم مع امل�ساركينفي الربنامج وتوجيههم طيلة انعقاد 
بتهنئة  االفرتا�سي  احلفل  خالل  امل�سوؤولون  وق��ام  الربنامج.   دورة 
235 م�ساركاً وم�ساركة من  خريجي الدفعة اخلام�سة التي �سمت 
للربنامج من  تر�سيحهم لالن�سمام  الذين مت  واملقيمني  املواطنني 
قبل هيئة اأبوظبي للدعم االجتماعي، واأكادميية اأبوظبي احلكومية 
 5 ع��ن  العملية  خربتهم  تقل  ال��ت��ي  اأب��وظ��ب��ي  حكومة  موظفي  م��ن 
�سنوات، وهيئة املوارد الب�سرية ، ودائرة التعليم واملعرفة يف اأبوظبي، 

وكليات التقنية العليا. 

�شكر امل�شاركون الإمارات وقيادتها على دعم املوؤمتر ورعايته

االأر�سيف واملكتبة الوطنية واالحتاد العربي للمكتبات 
واملعلومات يختتمان الن�سخة 33 من موؤمتر االحتاد 

بقلوب موؤمنة بق�شاء اهلل وقدره  

تتقدم  جريدة الفجر  

بخال�س العزاء و�شادق املوا�شاة اإىل الزميل 

 علي بن �سيد علي 
وذلك يف وفاة املغفور لها باإذن اهلل تعاىل

والدته 
�شائلني اهلل العلي القدير اأن يتغمد الفقيدة 

بوا�شع رحمته واأن ي�شكنها ف�شيح جناته ويلهم 

اأهلها وذويها ال�شرب وال�شلوان 

اإنا هلل واإنا اإليه راجعون 

•• ابوظبي-الفجر:

واملعلومات  للمكتبات  العربي  الوطنية واالحتاد  واملكتبة  االأر�سيف  اختتم 
الن�سخة الثالثة والثالثني من موؤمتر االحتاد الذي ا�ست�سافه االأر�سيف 
�سعار:  حتت  اأي��ام  ثالثة  م��دار  على  وعقد  اأبوظبي،  يف  الوطنية  واملكتبة 
املكتبات  ال��دول��ة:  يف  الوطنية  وامل��ع��رف��ة  املعلومات  موؤ�س�سات  "تكامل 
ليتقدموا  اخلتامية  اجلل�سة  امل�ساركون  واغتنم  واملتاحف"،  واالأر�سيفات 
وقيادتها،  املتحدة  العربية  االم���ارات  دول��ة  اإىل  وال��ع��رف��ان  ال�سكر  بفائق 
املوؤمتر  لقيها  ال��ت��ي  للرعاية  االإم��ارات��ي��ة  الوطنية  واملكتبة  واالأر���س��ي��ف 

ودعمهم له، وللم�ساهمني يف اأعماله. 
وجاءت تو�سيات املوؤمتر مركزة يف اأهمية ن�سر الوعي املعلوماتي والثقافة 
املعلوماتية بني املجتمعات العربية ل�سمان انتقالها اإىل جمتمع املعلومات 
املكتبات  ق��ي��ام  ذل����ك، و����س���رورة  ف��اع��ل��ة لتحقيق  ب��رام��ج  ت��ب��ن��ى  و����س���رورة 
املكتبات  ممار�سات  لتطوير  القيادي  ب��دوره��ا  العربية  ب��ال��دول  الوطنية 
العاملني،  وتدريب  تاأهيل  ويف  خا�ض  ب�سكل  العامة  واملكتبات  عام  ب�سكل 
واالأر�سيفات  للمكتبات  الالزمة  واملعاير  والقوانني  الت�سريعات  وو�سع 
متطلبات  تواكب  لكي  وتطويرها  تطبيقها  ومتابعة  العربية  واملتاحف 
العربية  واملتاحف  واالأر�سيفات  املكتبات  ق��درة  وتعزيز  الرقمي،  الع�سر 
على التعامل مع االأزمات املختلفة التي تواجهها من خالل تقدمي الدعم 

الر�سمي واملجتمعي الالزم لرباجمها واأن�سطتها املختلفة.
ت�سمن  عربية  ا�سرتاتيجية  و�سع  ب�سرورة  اأي�ساً  التو�سيات  واهتمت 
الوطنية ومراكز  ب�سكل عام واملكتبات  العربية  املكتبات  التعاون بني  قيام 
االأر�سيف واملتاحف ب�سكل خا�ض، واأكدت اأهمية ودور املكتبات واالأر�سيفات 
امل�ستدامة  التنمية  واأه����داف  املجتمعية  امل�سوؤولية  حتقيق  يف  وامل��ت��اح��ف 
العربي  الفكري  ال��رتاث  رقمنة  على  العمل  و�سرورة  العربية،  البالد  يف 
واالهتمام  ل��ل��ب��اح��ث��ني،  ات��اح��ت��ه  اأج���ل  م��ن  املختلفة  االأوع���ي���ة  يف  امل��ن�����س��ور 
مب��و���س��وع ت��ك��ام��ل م��وؤ���س�����س��ات امل��ع��ل��وم��ات وامل��ع��رف��ة يف ال�����دول وتطوير 
واأكدت  لذلك.  املنا�سبة  واالأدوات  النظم  وتطوير  املجال،  يف  الت�سريعات 
العربية  واملتاحف  واالأر�سيفات  املكتبات  يف  املعلومات  اأم��ن  اأهمية  اأي�ساً 
مو�سوع  تدري�ض  و���س��رورة  القادمة،  لالأجيال  ونقلها  مقتنياتها  حلفظ 
ال��ت��ك��ام��ل ب���ني م��وؤ���س�����س��ات امل��ع��ل��وم��ات وامل��ع��رف��ة يف ب���رام���ج ت��دري�����ض علم 
ويذكر  املجال.  يف  املتخ�س�سة  التدريبية  وال���دورات  واملعلومات  املكتبات 
علمية،  جل�سة  ع�سرة  اثنتا  االأخ��ري��ن  اليومني  يف  ناق�ض  قد  امل��وؤمت��ر  اأن 

تناولت موا�سيع وق�سايا مهمة، مثل: حتمية التقارب الرقمي من اأجل 
التكامل املعريف لبناء الذاكرة اجلمعية لر�سم امل�ستقبل، والتكامل املعريف 
والتحالفات اال�سرتاتيجية باأنظمة املعلومات العربية النا�سئة، ومتاحف 
اإىل دورها  باالإ�سافة  ك��اأداة تعليم حديثة  التكاملي  الكويت ودوره��ا  دولة 
يف حفظ وتوثيق تاريخ الدولة، والدور اال�ست�سرايف للمكتبات الوطنية يف 
ع�سر تكنولوجيا املعلومات واالت�ساالت، واملكتبة الوطنية الليبية ودورها 
يف جمع وحفظ الرتاث الوطني، ودور االأر�سيف واملكتبة الوطنية يف دولة 
املكتبات  ودور  اجلامعات،  ط��الب  ل��دى  العلمي  البحث  دع��م  االإم���ارات يف 
واالأر�سيفات واملتاحف الوطنية يف املدن الذكية، وتكامل االأدوار واملهام بني 
املوؤمتر  جل�سات  بع�ض  واهتمت  الوطنية.  واملتاحف  واالأر�سيفات  املكتبات 
بقيا�ض م�ستوى وعي العاملني باملكتبات االأكادميية يف م�سر، ودور راأ�ض 
املال الفكري يف دعم تكامل منظمات املعرفة، ودور املكتبة الوطنية الطبية 
االإلكرتونية يف �سلطنة عمان يف مواجهة الوباء املعلوماتي الإن�ساء جمتمع 
التنمية  وروؤى  دعم خطط  ال�سودانية يف  املكتبات  ودور  منيع معلوماتياً، 
خرائط  بناء  دور  على  ال�سوء  امل��وؤمت��ر  �سلط  كما  ال�سودانية.  الوطنية 
احلديثة  التقنيات  ودور  املعرفة،  ملوؤ�س�سات  اال�ستدامة  دع��م  يف  املعرفة 
املراكز  يف  املعلومات  خ��دم��ات  ت�سهيل  يف  اال�سطناعي  ال��ذك��اء  وتقنيات 
يف  ت��ي  اإف  االإن  لال�ستبدال  القابلة  غ��ر  ال��رم��وز  تقنية  ودور  الثقافية، 
فهد  امللك  مكتبة  يف  املفتوحة  والبيانات  الوثائقي،  ال��رتاث  ون�سر  حفظ 
الوطنية. ومن البحوث التي ناق�سها املوؤمتر: املن�سات املعرفية ال�ساملة 
ودوره��ا يف دعم ا�سرتاتيجية دولة االإم��ارات، نحو تطبيق تقنية االإن اإف 
تي يف اإعداد اأدلة خمطوطات املتاحف، واإدارة وا�ستثمار االأ�سول الرقمية 
يف املتاحف العاملية واملحلية، و�سيا�سات وت�سريعات االأر�سيف يف املوؤ�س�سات 
املعلومات،  واأدوات  نظم  تكامل  دعم  يف  املكانز  ودور  بال�سودان،  امل�سرفية 
والتعاون بني موؤ�س�سات املعلومات الوطنية ودوره يف احلفاظ على الرتاث، 
ودور مكتبة الكويت الوطنية يف حفظ وتوثيق الرتاث الوطنية وحمايته، 
املكتبات  اأن�سطة  فعاليات  واأث���ر  واالآم����ال،  ال��واق��ع  احلكومي  واالأر���س��ي��ف 
الوطنية يف دول اخلليج العربي يف تعزيز الوعي املعلوماتي للم�ستفيدين. 
ويف ثالث اأيام املوؤمتر ركزت اجلل�سات اأي�ساً يف عر�ض االإ�سدارات اجلديدة 
لالحتاد العربي للمكتبات واملعلومات من معاير واأدلة واأهميتها.  ورحب 
امل�ساركون باإعالن �سعادة املدير التنفيذي لهيئة املكتبات يف اململكة العربية 
ال�سعودية بانعقاد موؤمتر االحتاد الرابع والثالثني العام القادم يف اململكة 

العربية ال�سعودية.

رئي�س الدولة يعني طارق 
عبد الرحيم احلو�سني 

اأمينا عاما ملجل�س التوازن
•• اأبوظبي- وام:

زايد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اأ���س��در 
مر�سوماً  اهلل  حفظه  ال��دول��ة  رئي�ض  نهيان  اآل 
احت���ادي���ا ب��ت��ع��ي��ني ���س��ع��ادة ط����ارق ع��ب��د الرحيم 

احلو�سني اأميناً عاماً ملجل�ض التوازن.

عبداهلل بن زايد يهنئ يف ات�سال هاتفي وزير 
خارجية اإيطاليا على توليه من�سبه اجلديد 

•• اأبوظبي-وام:

اأنطونيو تاجاين  الدويل معايل  والتعاون  نهيان وزير اخلارجية  اآل  زايد  ال�سيخ عبداهلل بن  �سمو  هناأ 
وزير خارجية اإيطاليا على توليه من�سبه اجلديد. 

تعزيز  والنجاح موؤكدا احلر�ض على  التوفيق  ملعاليه  ات�سال هاتفي عن متنياته  �سموه خالل  واأع��رب 
املتبادلة للبلدين ويعود باخلر على  امل�سالح  االإيطايل مبا يخدم  االإماراتي  الثنائي  التعاون  عالقات 

�سعبيهما. 
على  وامل�ستجدات  امل�سرتك  االهتمام  ذات  الق�سايا  من  ع��ددا  تاجاين  اأنطونيو  ومعايل  �سموه  وبحث 

ال�سعيدين االإقليمي والدويل وتبادال وجهات النظر ب�ساأنها. 
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اأخبـار الإمـارات

النائب العام للدولة: راية ال�سموخ والعزة ن�ستمد منها العزمية واالإ�سرار ملوا�سلة م�سرية االإجنازات

وزير الرتبية:علم االإمارات رمز ريادتنا ووحدة اأهدافنا

وزير العدل : يوم العلم منا�سبة وطنية غالية ترت�سخ فيها مبادئ حب الوطن

مرمي االأمريي: يوم العلم جت�سيد النتمائنا ووفائنا لدولتنا وقيادتنا
•• اأبوظبي-وام:

قالت �سعادة مرمي حممد االأمري، وكيل الوزارة امل�ساعد 
لقطاع االإدارة املالية احلكومية يف وزارة املالية اإن علمنا 
هو رمزنا واحرتامه ينعك�ض يف ممار�ساتنا و�سلوكياتنا 
تفرد  اإىل  ة  م��ن��وه  االإم��ارات��ي��ة  وقيمنا  هويتنا  ويج�سد 
م�سرة االإمارات بريادتها على ال�سعيد العاملي بعمقها 
الب�سرية  وال��ك��ف��اءات  لالإن�سان  وتقديرها  احل�����س��اري، 

وال�سعي الدائم لبناء م�ستقبل االأجيال القادمة. 

واأ�سافت االأمري يف ت�سريح لها يف يوم العلم : "نقف 
راية  ال��والء حتت  يف  متوحدين  اأطيافنا  وبكافة  اليوم، 
اإماراتنا، التي ت�سمو �ساخمة يف �سماء االمارات.. ي�سكل 
النتمائنا ووفائنا لدولتنا وقيادتنا  اليوم جت�سيداً  هذا 
ودفع  الوطن  بنيان  تعزيز  على  عملت  التي  الر�سيدة، 
امل�ستدامة،  واالجتماعية  االقت�سادية  التنمية  عجلة 
على  التناف�سية  م��راك��ز  اأع��ل��ى  ب��ذل��ك  االإم����ارات  لتتبواأ 
امل�ستوى العاملي، وتكون حا�سرة لالأمن واالأمان ومنارة 

لل�سالم والتعاي�ض، الأبنائها واملقيمني على اأر�سها". 

•• اأبوظبي- وام:

ال�سام�سي  �سيف  حمد  الدكتور  امل�ست�سار  ق��ال 
النائب العام للدولة :" يف هذا اليوم الوطني 
بعلم  واع���ت���زاز  ف��خ��ر  ب��ك��ل  ال��ت��اري��خ��ي نحتفل 
دولتنا، رمز الكرامة الوطنية، وراية ال�سموخ 
اأبناء  منه  ي�ستمّد  ال���ذي  وال��ك��ربي��اء،  وال��ع��زة 
االإجنازات  لتحقيق  والعزمية  القوة  الوطن 
التميز  م�����س��رة  وم���وا����س���ل���ة  وال���ط���م���وح���ات 
والريادة التي بداأها االآباء املوؤ�س�سون العظماء 
الت�سحيات  وق��دم��وا  باأنف�سهم  ج��ادوا  الذي�ن 
ليبقى علم الدولة يف علوه راية خفاقة ومنارة 

م�سيئًة يف �سماء االإمارات ت�سع بقيٍم ح�ساريٍة عنوانها الت�سامح 
وال�سالم والنماء والعطاء" .

االحتفاء  اأن   - العلم”  “يوم  مبنا�سبة  ل��ه  كلمة  يف   - واأ���س��اف 
الوحدة  معاين  الأ�سمى  جت�سيداً  ميثل  الوطنية  املنا�سبة  بهذه 
املعطاء،  اإىل وطننا  واالنتماء  الوالء  لعهد  والتالحم، وجتديداً 

وقيادتنا الر�سيدة التي م�ست بدولة االإمارات 
ت�سدر  اإىل  الثاقبة  ونظرتها  بف�سل حكمتها 

قمة االإجنازات العاملية.
االإمارات  علم  اأن  للدولة  العام  النائب  واأك��د 
والبذل  العطاء  م��ن  ممتدة  م�سرة  يلخ�ض 
على  قائمة  اإن�سانية  قيم  برمزيته  ويج�سد 
الدولة  اح��ت��ف��ال  اأن  و  وال��ت�����س��ام��ح،  ال��ت��اآخ��ي 
اإمنا هو احتفال  اليوم الوطني العظيم  بهذا 
باإجنازات عظيمة، ومنا�سبة متجددة نتوقف 

عندها كل عام.
بهامات  ون��رن��و  امل��ج��ي��د،  تاريخنا  لن�ستذكر   
بحا�سرنا  وف��خ��راً  ث��ق��ة  لن�ست�سعر  م��رف��وع��ة 
بعزميتها  الر�سيدة  قيادتنا  ت�سنعه  ال��ذي  امل�سرق  وم�ستقبلنا 
التي ال تلني وبروؤيتها اال�ست�سرافية النرة، لتبقى راية الوطن 
نحو  الواثقة  خطواتها  دولتنا  ولتوا�سل  عالياً  خفاقة  �ساخمة 
جميع  يف  املتميزة  اإجن��ازات��ه��ا  وت�سجل  العاملية  ال��ري��ادة  حتقيق 

القطاعات التنموية وعلى كافة امل�ستويات.

املحيا�س: جندد يف يوم العلم الوالء واالنتماء الأر�س االإمارات الغالية 
•• اأبوظبي-وام:

قال حمد عبداهلل املحيا�ض الرئي�ض التنفيذي لل�سركة الوطنية لل�سمان ال�سحي – �سمان 
اإن االإمارات حتتفي مبنا�سبة وطنية جت�سد اأ�سمى معاين التالحم والتكاتف املتجذرة بيننا 
بالوالء  لنجدد عهدنا  ال��وط��ن  راي��ة  لنلتف جميعاً حت��ت  االحت���اد  ق��ادة  فينا  وال��ت��ي غر�سها 

واالنتماء الأر�ض االإمارات الغالية. 
راية  ال��ي��وم  "نرفع   : العلم  ي��وم  يف  املحيا�ض  واأ���س��اف 
ال��وط��ن خ��ف��اق��ة حت��ت ق��ي��ادة ���س��اح��ب ال�����س��م��و ال�سيخ 
حممد بن زايد اآل نهيان رئي�ض الدولة "حفظه اهلل" 
الذي  التاريخ  م�ستح�سرين  االأمم  بدولتنا  لنفاخر 
خطه املوؤ�س�سون االأوائل لبناء وطننا احلبيب لنحتفي 
مبا حققته دولة االإمارات من نه�سة وتقدم يف خمتلف 
م�سرة  موا�سلة  اإىل  متطلعني  االإجن�����ازات  م��ي��ادي��ن 
املجد يداً بيد نحو حتقيق الروؤى والتوجهات الوطنية 
م�ست�سرفني   2071 االإم������ارات  م��ئ��وي��ة  اإىل  و����س���واًل 
الإعالء  الر�سيدة  القيادة  وتوجيهات  بروؤية  امل�ستقبل 
مكانة االإمارات وتر�سيخ مكانتها ب�سفتها منارة للتقدم 

واحل�سارة ال تعرف امل�ستحيل". 

•• اأبوظبي-وام:

اأك�����د م���ع���ايل ال���دك���ت���ور اأح���م���د بن 
الفال�سي  بالهول  حميد  ع��ب��داهلل 
اأن يوم  وال��ت��ع��ل��ي��م  ال��رتب��ي��ة  وزي����ر 
على  غالية  وطنية  منا�سبة  العلَم 
قلب كل مواطن ومقيم على اأر�ض 
دولة االإم��ارات، يربز قيم االنتماء 
للقيادة الر�سيدة، وير�سخ مفاهيم 
احل�ض  وينمي  ال�ساحلة،  املواطنة 
وال���وع���ي ب��ه��ذا ال��ع��ل��م ال���ذي ميثل 
اجلميع،  حوله  يلتف  عزيزاً  رم��زاً 
ح����ي����ث ت���ت���ج���ل���ى ق����وت����ن����ا ووح�������دة 
على  للحفاظ  وتالحمنا  اأهدافنا 
ومكت�سباته  ال����وط����ن  م���ن���ج���زات 
العلمية واالقت�سادية واحل�سارية 
واالإن�سانية، ملوا�سلة م�سرة العمل 
والعطاء لتبقى راية دولة االإمارات 

عالية خفاقة بني االأمم.
وق����ال م��ع��ال��ي��ه يف ك��ل��م��ة ل���ه بهذه 
املنا�سبة اإن" اجلميع يقفون اإجالاًل 
ونه�ستنا  وع��زت��ن��ا  وح��دت��ن��ا  ل��رم��ز 
و����س���م���وخ���ن���ا، وجت�����دي�����دا ل���ل���والء 
اأ�سبح  الذي  الوطن  لهذا  والوفاء 

امل��وؤ���س�����ض امل��غ��ف��ور ل��ه ال�����س��ي��خ زايد 
اهلل  "طيب  نهيان  اآل  �سلطان  ب��ن 
اإيذاناً  ال��ع��ل��م  رف���ع  ال����ذي  ثراه"، 
ومبا�سينا  ال��ع��زي��زة،  دولتنا  بقيام 
اخل���ال���د، وح��ا���س��رن��ا ال���زاه���ر، وما 
م�سرق  م�ستقبل  م��ن  اإل��ي��ه  نتطلع 
الوطن  اأب���ن���اء  وال���ت���ف���اف  وواع������د، 
حول قيادتهم ومت�سكهم بهويتهم، 
م�ستدام،  مل�����س��ت��ق��ب��ل  ا���س��ت�����س��راف��اً 
العلمي  التطور  م�سرة  وموا�سلة 
ت�سهدها  التي  ال�ساملة  والتنمية 
خمتلف  يف  االإم������������������ارات  دول����������ة 
اأن  اإىل  معاليه  واأ���س��ار  املجاالت". 
نه�ستها  ر���س��خ��ت  االإم������ارات  دول���ة 
املمار�سات  اأف�سل  عرب  وازده��اره��ا 
واملعرفة  واالإب���داع  االبتكار  بتبني 
مل�سرتها  موجهات  والتكنولوجيا 
امل�����س��ت��دام��ة يف خمتلف  ال��ت��ن��م��وي��ة 
الذي  التعليم  ال�سيما  القطاعات، 
اهتمامها  الر�سيدة  القيادة  اأولته 
وعنايتها، باعتباره حمركاً اأ�سا�سياً 
ع�سرية  دول�������ة  ب����ن����اء  يف  ي�����س��ه��م 
العاملية  ريادتها  تكّر�ض  ومتطورة 

واقت�سادها املعريف.

والقيم  ل��ل��ري��ادة  يحتذى  من��وذج��اً 
بتوجيهات  والتعاي�ض  والت�سامح 
ال�سمو  ل�ساحب  الر�سيدة  القيادة 
نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ 
اهلل”  “حفظه  ال�����دول�����ة  رئ���ي�������ض 
و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن 
را�سد اآل مكتوم نائب رئي�ض الدولة 
دبي  حاكم  ال���وزراء  جمل�ض  رئي�ض 
اأ�سحاب  واإخ��وان��ه��م  اهلل"  "رعاه 

ال�سمو حكام االإمارات".
هذه  يف  نعتز  معاليه:"  واأ����س���اف 
الوالد  ب����دور  ال��وط��ن��ي��ة  امل��ن��ا���س��ب��ة 

•• اأبوظبي-وام:

اأكد معايل عبداهلل بن �سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل اأن يوم العلم 
وال��والء واالنتماء  الوطن  منا�سبة وطنية غالية ترت�سخ فيها مبادئ حبِّ 
بني اأبناء دولة االإمارات واملقيمني فيها على حد �سواء، وهو فر�سة مثالية، 
قيادة  ظل  يف  الغايل  لوطننا  والعرفان  الوفاء  م�ساعر  خالله  من  لنقدم 

حكيمة ذات روؤية ا�ست�سرافية ثاقبة.
وقال معاليه - يف كلمة له مبنا�سبة “يوم العلم” الذي ي�سادف 3 نوفمرب 
والتعاي�ض  والت�سامح  لل�سالم  رم��ز  االإم����ارات  علم  “ اإن   :  - ع��ام  ك��ل  م��ن 
وحدتنا،  رم��ز  لرنفع  واح���داً،  �سفاً  ال��ي��وم  فلنقف  نعي�سها  التي  وال�سعادة 
وجندد والئنا، ونوؤكد عمق انتمائنا ووفائنا لهذا الوطن املعطاء، الذي بات 

منوذجاً يحتذى به للتقدم والبناء واأر�ساً للخر والعطاء”.

حاكم راأ�س اخليمة ي�ستقبل 
�سفري الربتغال

•• راأ�س اخليمة-وام:

ا�ستقبل �ساحب ال�سمو ال�سيخ �سعود بن �سقر القا�سمي ع�سو املجل�ض االأعلى حاكم راأ�ض اخليمة 
، بق�سر �سموه يف مدينة �سقر بن حممد، ام�ض، �سعادة فرناندو فيجرينها�ض، �سفر جمهورية 

الربتغال لدى الدولة، الذي قدم لل�سالم على �سموه مبنا�سبة ت�سلمه مهام عمله اجلديد.
ورحب �ساحب ال�سمو حاكم راأ�ض اخليمة، ب�سعادة ال�سفر، متمنياً له التوفيق والنجاح يف اأداء 
مهام عمله، مبا ي�سهم يف تعزيز عالقات التعاون بني البلدين ال�سديقني على خمتلف ال�سعد.

من جانبه، عرّب �سعادة فرناندو فيجرينها�ض، عن بالغ �سكره وتقديره ل�ساحب ال�سمو حاكم 
راأ�ض اخليمة، على كرم ال�سيافة وح�سن اال�ستقبال.

وكيل وزارة العدل باالإنابة: العلم رمز وطننا الغايل وعنوان �سموخه
•• اأبوظبي-وام:

قال �سعادة املهند�ض عبدالرحمن حممد احلمادي وكيل 
وزارة العدل باالإنابة اإن احتفالنا بيوم العلم يف الثالث 
لوطننا  حبنا  عن  تعبر  هو  عزتنا،  رم��ز  نوفمرب،  من 
اأبناء  بني  اللحمة  تعزز  ومنا�سبة  الر�سيدة  ولقيادتنا 
الوطن  حب  القادمة  االأج��ي��ال  وتعلم  ال��واح��د،  ال�سعب 
ل��ه. واأ���س��اف - يف كلمة  ال��والء واالنتماء  وتر�سخ فيهم 
يقودها  ال��ت��ي  ال��دول��ة  م�سرة  اأن   - املنا�سبة  ب��ه��ذه  ل��ه 

اآل نهيان رئي�ض  �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد 
على  مكانتها  تعزيز  يف  اهلل” �ساهمت  “حفظه  الدولة 
م�ستوى العامل باعتبارها اأحد اأف�سل النماذج يف التطور 
االإن�ساين واحل�ساري واالجتماعي واالقت�سادي. وقال 
: “ اإن االحتفال بيوم العلم ي�سكل ملحمة وطنية نعرب 
فيها عن اأن امل�سلحة العامة لوطننا ورفعة �ساأنه دائما 
رمزاً  العلم  و�سيبقى   ، جميعاً  لنا  االأ�سمى  الهدف  هي 
حتت  ين�سوي  ال���ذي  ال�سموخ  وع��ن��وان  ال��غ��ايل  لوطننا 

رايته جميع اأبناء هذه االأر�ض الطيبة”.

يون�س اخلوري: يوم العلم منا�سبة وطنية جت�سد 
م�ساعر الوالء واالنتماء الأر�س االإمارات الطيبة 

•• اأبوظبي-وام:

قال �سعادة يون�ض حاجي اخلوري وكيل 
وزارة املالية، اإن يوم العلم ميثل منا�سبة 
وطنية جن�سد من خاللها م�ساعر الوالء 
الطيبة،  االإم�������ارات  الأر������ض  واالن���ت���م���اء 
اأ�سا�سي وهام  ونر�ّسخ قيمة العلم كجزء 
والوالء  الوطنية  الهوية  مكونات  م��ن 
اإرث  على  يرتكز  �سعب طموح  اأبناء  بني 
وطني اأ�سيل، وقيادة حكيمة اأخذت على 
الوطن  م�سرة  بناء  م�سوؤولية  عاتقها 
دولة  مكانة  م��ن  وع���ززت  �ساأنه،  واإع���الء 

واأ�ساف  املجتمعي.   للتعاي�ض  وملتقى  والت�سامح  لل�سالم  وجهة  االإم��ارات 
دولة  �سعب  "ي�سر   : العلم  ي��وم  يف  ل��ه  ت�سريح  يف  اخل���وري  حاجي  يون�ض 
زايد  ال�سيخ  له  املغفور  املوؤ�س�ض  االأب  اأر�ساها  وقيم  مبادئ  وف��ق  االإم���ارات 
"رحمهم  املوؤ�س�سون  اآل نهيان، طيب اهلل ثراه" واإخوانه االآباء  بن �سلطان 
اهلل"، وجندد العهد بااللتزام بالوفاء والوالء واالإخال�ض للوطن وقيادته، 
واإكمال م�سرة التنمية والنه�سة وفق توجيهات قيادتنا الر�سيدة للو�سول 

بدولتنا اإىل م�ساف الدول االأكرث تقدماً يف العامل". 

�سقر غبا�س: يوم العلم منا�سبة جت�سد اأ�سمى معاين الوحدة والتالحم وبناء االأوطان

حممد احل�سيني: يوم العلم يعك�س تالحم وتعا�سد اأبناء االإمارات وفخرهم بقيادتهم ووطنهم

عبد الرحمن العور: يوم العلم منا�سبة للتعبري عن احلب والوالء لوطن معطاء

عبد اهلل املري: منا�شبة لتعزيز الولء للقيادة الر�شيدة وحب الوطن

�سرطة دبي ُتهنئ القيادة الر�سيدة و�سعب االإمارات بيوم العلم

•• اأبو ظبي-وام: 

رئي�ض  غبا�ض  �سقر  م��ع��ايل  اأك���د 
املجل�ض الوطني االحتادي، اأنَّ يوم 
العلم يج�سد اأ�سمى معاين الوحدة 
فعلُم  االأوط���ان،  وبناء  والتالحم 
احتادها،وعزتها  رمُز  هو  الدولة 
لقيادتنا  ووف������اء  ح���ب  ور����س���ال���ة 
ال��ر���س��ي��دة، وت��ع��ب��را ���س��ادق��ا علي 
م��اي��ك��ن��ه ���س��ع��ب االم�������ارات ال���ويف 
اإىل  وان���ت���م���اء  م�����س��اع��ر والء  م���ن 

بقيادة  احلكيمة  للقيادة  ال���والء 
���س��اح��ب ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حممد 
الدولة  اآل نهيان رئي�ض  زاي��د  بن 
ال�سمو  و�ساحب  اهلل"،  "حفظه 
ال�������س���ي���خ حم���م���د ب����ن را�����س����د اآل 
مكتوم نائب رئي�ض الدولة رئي�ض 
جمل�ض الوزراء حاكم دبي "رعاه 
اهلل" ، واإخ���وانهم اأ�سحاب ال�سمو 
اأع�������س���اء امل��ج��ل�����ض االأع���ل���ى حكام 

االإمارات .
ان �سعب دولة  واأ�سار معاليه اىل 

ومنا�سبه  وقيادته..  الوطن  هذا 
اأوفياء  نبقى  ب��اأن  العهد  لتجديد 
اأر�ساها  جلميع قيم االحتاد التي 

املوؤ�س�سون .
واأ�ساَف معاليه، مبنا�سبة احتفال 
االإمارات بيوم العلم، الذي يوافُق 
الثالث من نوفمرب من كل عاٍم، 
اأنَّ هذه املنا�سبة كما حتمل ُاأ�سمى 
الوطن،  ل���رم���ز  ال��ت��ق��دي��ر  ����س���ور 
لرمز وطني كبر  منا�سبٌة  فاإنها 
وتاأكيد  لتجديِد  واملعنى  الداللة 

املنا�سبة  ب��ه��ذه  يفخر  االإم������ارات 
احل�ساريه  االجن�����ازات  مب�����س��رة 
ال�����س��ام��ل��ة ال��ت��ي ي��ق��وده��ا �ساحب 
ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل 
نهيان رئي�ض الدولة "حفظه اهلل 
املراتب على م�ستوي  اأرفع  " اإىل 
العامل.. واأ�سبحت دولة االإمارات 
املباركة  امل�������س���رة  ه����ذه  ب��ف�����س��ل 
الرقي  اأف�سل من���اذج  اأح���د  ت��ق��دم 
املجاالت  خمتلف  يف  احل�����س��اري 

وعلى جميع ال�سعد .

•• اأبوظبي -وام:

ق�������ال م����ع����ايل حم����م����د ب�����ن ه�����ادي 
لل�سوؤون  ال��دول��ة  وزي���ر  احل�سيني، 
العلم،  ي���وم  اح��ت��ف��ال��ي��ة  اإن  امل��ال��ي��ة، 
لتوجيهات  ا�ستجابًة  انطلقت  التي 
����س���اح���ب ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حممد 
ن��ائ��ب رئي�ض  اآل م��ك��ت��وم  ب��ن را���س��د 
ال����دول����ة رئ��ي�����ض جم��ل�����ض ال������وزراء 
حاكم دبي "رعاه اهلل" تعك�ض مدى 
ال��ت��الح��م وال��ت��ع��ا���س��د ال���ذي يربط 
ووطنهم،  بقيادتهم  االإم��ارات  اأبناء 

م�سرة  الإك��م��ال  جهودنا  م�ساعفة 
دولتنا  لتحافظ  والعطاء،  التنمية 
الدول  على مكانتها �سمن م�ساف 
االأكرث تقدماً يف العامل، فطموحات 
ن�سعى  ودائ��م��ا  لها  ح��دود  دولتنا ال 

الأن نكون الرقم واحد عاملياً."
ه���ذه  خ������الل  م����ن  "نعرب  وق��������ال: 
واعتزازنا  فخرنا  ع��ن  االحتفالية 
واالإن�سانية  ال��ت��ن��م��وي��ة  ب��امل�����س��رة 
يف  دول��ت��ن��ا  ت�سهدها  ال��ت��ي  ال�ساملة 
ظ���ل ق��ي��ادت��ن��ا ال���ر����س���ي���دة، وجن���دد 
ال��ت��زام��ن��ا ب��ال��ع��م��ل ل��ل��م�����س��اه��م��ة يف 

وح����ر�����س����ه����م ع����ل����ى ب�������ذل ال����غ����ايل 
والنفي�ض يف �سبيل �سون �ساأن ورفعة 
وعزة الوطن، وال�سر بخطى ثابتة 
ن��ح��و م��وا���س��ل��ة حت��ق��ي��ق امل��زي��د من 
الوطنية.  واملكت�سبات  االإجن�����ازات 
واأ������س�����اف م��ع��ال��ي��ه يف ك��ل��م��ة ل����ه : 
قيادتنا  وبتوجيهات  نتابع  "اليوم، 
الر�سيدة م�سرة التقدم التي بداأها 
فيها  ويجمعنا  امل��وؤ���س�����س��ون  االآب�����اء 
اإماراتنا  رف��ع��ة  وه���و  واح����د  ه���دف 
واإعالء �ساأنها وال�سر يداً بيد وفق 
ون��وؤك��د على  ق��ي��ادت��ه..  ن��ه��ج وروؤى 

واإعالء  احلكومية  ال���روؤى  حتقيق 
�ساأن االإمارات، وليبقى علمنا خفاقاً 
و�ساخماً يف �سمائنا الغالية، ك�ساهد 
وازدهارها..  االإم�����ارات  ت��ق��دم  على 
ونبارك لقيادتنا الر�سيدة وجلميع 
اأبناء دولة االإمارات االحتفال بيوم 
ال��ت��زام��ن��ا بالعمل  ال��ع��ل��م م��وؤك��دي��ن 
ليبقى علم دولتنا �ساخماً خفاقاً يف 
نبقى  واأن  جميعاً،  وقلوبنا  �سمائنا 
اأوفياء للقيم واملبادئ التي تاأ�س�سنا 
دولة  اأ�سا�سها  على  وق��ام��ت  عليها 

االإمارات العربية املتحدة."

•• اأبوظبي -وام: 

عبدالرحمن  الدكتور  معايل  اأكد 
املوارد  وزي��ر  ال��ع��ور  عبداملنان  ب��ن 
االحتفال  اأن  والتوطني  الب�سرية 
عن  للتعبر  منا�سبة  العلم  بيوم 
احل��ب واالن��ت��م��اء وال����والء لوطٍن 
ب����اخل����ر على  ي��ف��ي�����ض  م���ع���ط���اء 
الب�سرية جمعاء، واالعتزاز برايته 
التي متثل رمزاً للوحدة وال�سيادة 
والفخر باالإجنازات ال�سّباقة التي 
اأف�سل  االإم���ارات يف م�ساف  ت�سع 

الدول يف العامل.

بوحدتنا الوطنية وهويتنا ليبقى 
علمنا عالياً خفاقاً يف �سماء وطن 

عجزت الكلمات اأن توفيه حقه".
ه����ذه  يف  “ ن�������س���ت���ذك���ر  وت������اب������ع: 
وطننا  ح�����ي�����اة  م�����ن  ال����ل����ح����ظ����ات 
لدولة  املوؤ�س�سني  االآب��اء  احلبيب، 
االإم�������ارات، وح��ك��ي��م االأم����ة وباين 
زايد  ال�سيخ  ل��ه  امل��غ��ف��ور  نه�ستها 
اهلل  ”طيب  نهيان  اآل  �سلطان  بن 
ال�سيخ خليفة  “ واملغفور له  ثراه 
بن زاي��د اآل نهيان ” رحمه اهلل " 
، وجن��دد العهد وال��والء ل�ساحب 
ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حم��م��د ب���ن زايد 

وقال معاليه - يف كلمة له مبنا�سبة 
"يوم العلم" الذي ي�سادف الثالث 
من نوفمرب من كل عام : " نوؤكد 
التزامنا  الوطنية  املنا�سبة  بهذه 
ب��االل��ت��ف��اف ح���ول قيادتنا  امل��ط��ل��ق 
يف  جهدا  تدخر  ال  التي  الر�سيدة 
�سبيل بناء الوطن و�سون كرامته 
الأبنائه  ال��ك��رمي  العي�ض  وت��وف��ر 
ونعاهدها  اأر���س��ه،  على  واملقيمني 
اأن ن���ورث االأج���ي���ال ال��ق��ادم��ة من 
ب��ع��دن��ا ح���ب ال���وط���ن وال������ذود عن 
ترابه باأغلى ما لدينا، واأال نبخل 
عليه باأنف�سنا واأبنائنا، واأن نتم�سك 

“حفظه  الدولة  رئي�ض  نهيان  اآل 
اهلل” ، الذي يوا�سل حمل الر�سالة 
�ساحب  اأخيه  مع  واقتدار  باأمانٍة 
ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل 
مكتوم نائب رئي�ض الدولة رئي�ض 
جمل�ض ال��وزراء حاكم دبي “رعاه 
ال�سمو  اأ�سحاب  واإخوانهما  اهلل” 
لالحتاد  االأع��ل��ى  املجل�ض  اأع�����س��اء 

حكام االإمارات".
واأك���������د م���ع���ال���ي���ه احل�����ر������ض على 
والقيم  امل��ع��اين  اإع����الء  م��وا���س��ل��ة 
علمنا  يف  امل��ت��ج�����س��دة  ال�����س��ام��ي��ة 
العدل  ق��ي��م  ���س��ي��م��ا  ال  ال�����س��ام��خ، 

•• دبي-الفجر:

ال��ع��ام��ة ل�سرطة  ال��ق��ي��ادة  ت��ت��ق��دم 
دبي باأ�سدق التهاين والتربيكات 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  مقام  اإىل 
اآل نهيان، رئي�ض  حممد بن زايد 
اأخيه  واإىل  اهلل،  حفظه  ال��دول��ة، 
���س��اح��ب ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حممد 
نائب رئي�ض  اآل مكتوم،  را�سد  بن 
ال���دول���ة رئ��ي�����ض جم��ل�����ض ال����وزراء 
واإخوانهما  اهلل،  رعاه  دبي،  حاكم 
املجل�ض  اأع�ساء  ال�سمو  اأ�سحاب 
االإمارات،  حكام  لالحتاد  االأعلى 
مبنا�سبة  االإم�����ارات،  �سعب  واإىل 
االح����ت����ف����اء ب����ي����وم ال���ع���ل���م ال����ذي 

منا�سبة  ت���ع���ت���رب  ع������ام  ك����ل  م����ن 
الوطن  حب  عن  للتعبر  وطنية 
وكرامته،  وع��زت��ه  ع��ل��م��ه  ورف��ع��ة 
ال��روح من  وعن اال�ستعداد لبذل 
بعزة  خفاقاً  العلم  يبقى  اأن  اأج��ل 
�ساخماً  الوطن  ويبقى  وك��ربي��اء، 

ك�سموخ اأبنائه.
واأكد معايل الفريق املري اأن يوم 
العلم يعترب اأي�ساً منا�سبة �سنوية 
الر�سيدة  للقيادة  الوالء  لتجديد 
وا���س��ت��ح�����س��ار ت���اري���خ االإم�������ارات 
احلافل بالعطاء والبناء والتنمية 
ال�سنوات  م���دار  ع��ل��ى  امل�����س��ت��دام��ة 
اأ�سبحت  اأن  اإىل  و�سواًل  املا�سية 
ال��دول املتقدمة  اليوم يف م�ساف 

نوفمرب من  الثالث من  ي�سادف 
كل عام.

اأك������د معايل  امل���ن���ا����س���ب���ة،  وب����ه����ذه 
املري  ع��ب��د اهلل خ��ل��ي��ف��ة  ال��ف��ري��ق 
دب��ي على  ل�سرطة  ال��ع��ام  ال��ق��ائ��د 
االأه����م����ي����ة ال���ك���ب���رة وال���رم���زي���ة 
ال���ت���ي ميثلها  ال��ع��ال��ي��ة  وامل���ك���ان���ة 
تعزيز  يف  االإم��������ارات  دول�����ة  ع��ل��م 
الر�سيدة والوطن  للقيادة  الوالء 
الغايل، واحلفاظ على املكت�سبات 
ال��وط��ن��ي��ة، وع��ك�����ض روح االحت���اد، 
اأبناء  ب���ني  ال���ت���الح���م  وم�����س��اع��ر 

الوطن والقيادة الر�سيدة.
احتفالية  اأن  اإىل  معاليه  واأ���س��ار 
رفع العلم يف الثالث من نوفمرب 

يف خمتلف املجاالت والقطاعات.
علم  ح���ف���ظ  معاليه:"  وق�������ال 
اأعناقنا،  يف  اأم����ان����ة  االإم����������ارات 
واالحتفال بيومه افتخار واعتزاز 
بوحدتنا وتقديراً واإجالاًل الآبائنا 
املوؤ�س�سني، اللذين بذلوا حياتهم 
لرفعة هذا الوطن الغايل وبناءه 
ع��ل��ى اأ����س�������ض ال����وح����دة واالحت�����اد 

واملحبة والت�سامح".
ودعا الفريق املري، اهلل عز وجل 
اأن يحفظ دولة االإمارات وعلمها 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  ورئي�سها 
حممد بن زايد اآل نهيان، واأخيه 
���س��اح��ب ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حممد 
واإخوانهم  م��ك��ت��وم،  اآل  را���س��د  ب��ن 

واحل�������ق وال���ت�������س���ام���ح وال����ت����اآخ����ي 
واحرتام االآخر.

املجل�ض  اأع�ساء  ال�سمو  اأ�سحاب 
االإمارات،  حكام  لالحتاد  االأعلى 
باالأمن  واأه��ل��ه  الوطن  ينعم  واأن 

واالأمان وال�سعادة.
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•• اأبوظبي-وام:

اأن  اأبوظبي،  اإدارة غرفة  املزروعي، رئي�ض جمل�ض  �سعادة عبداهلل حممد  اأكد 
علم االإمارات رمز لق�سة وطن جنح موؤ�س�سوه يف حتويل التحديات اإىل فر�ض 
واالنطالق نحو قمم النجاح واالإجنازات، مت�سلحني باالإ�سرار واالأمل واحللم 
خفاقة  �ستبقى  التي  املجد  راي��ة  حتت  وال�سعب  القيادة  لتتالحم  اأف�سل  بغد 

عالية ترفرف يف �سماء ال�سموخ واالزدهار. 
واأ�ساف �سعادته يف ت�سريح له يف هذه املنا�سبة : "مع كل احتفال بيوم العلم، 
يزداد فخرنا باالإجنازات والنجاحات التي مل يت�سع لها كوكب االأر�ض لتغزو 
الف�ساء، ويزداد حجم امل�سوؤولية امللقاة على عاتقنا ملوا�سلة جهودنا يف م�سرة 

االإم���ارات،  دول��ة  ت�سهدها  التي  ال�ساملة  واالجتماعية  االقت�سادية  التنمية 
اأهداف  لتحقيق  اإمكاناتنا  واال�ستفادة من  تكري�ض خرباتنا  يف  وامل�سي قدماً 
قيادة  و�سعتها  التي  اال�ست�سرافية  ال��روؤي��ة  ه��ذه   ،2071 االإم����ارات  مئوية 

حكيمة لتبقى االإمارات منارة للريادة ووجهة ل�سناعة امل�ستقبل". 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  امل�سرة  لقائد  التهاين  املنا�سبة  بهذه  �سعادته  ورف��ع 
ال�سمو  �ساحب  واأخيه  اهلل  حفظه  الدولة  رئي�ض  نهيان،  اآل  زاي��د  بن  حممد 
ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم، نائب رئي�ض الدولة رئي�ض جمل�ض الوزراء 
حاكم دبي، رعاه اهلل، واإخوانهم اأ�سحاب ال�سمو حكام االإمارات جمددا العهد 
القيادة احلكيمة لتعزيز ريادة وتناف�سية دولة  بالعمل وفق روؤية وتوجيهات 

االإمارات باعتبارها بوابًة عامليًة لتدفق التجارة واال�ستثمار بني دول العامل. 

•• العني-الفجر:

ق���ال ال�����س��ي��خ حم��م��د ب���ن ن��ه��ي��ان بن 
ركا�ض ، ان االحتفال ب� " يوم العلم 
للقيادة واالنتماء  للوالء  " جتديدا 
للوطن الغايل  يج�سد اأ�سمى معاين 
ال��وح��دة وال��ت��الح��م وب��ن��اء االأوط���ان 
بعزمية  ث��م  ت��ع��اىل  اهلل  م��ن  بف�سل 
جتاوزت  ال��ذي��ن  االأوائ����ل  املوؤ�س�سني 
احلا�سر  وب�������س���رت���ه���م  روؤي����ت����ه����م 
وجت�سيدا  امل�ستقبل  اآف���اق  لتالم�ض 
اإم���ارات���ي���ة م�����س��رق��ة تخفق  ل�����س��ورة 
الرايات فيها فوق كل البيوت تاأكيدا 
العلم  وال����والء وخ��دم��ة  على احل��ب 
ورفعته وبذل الروح من اأجله ليبقى 
وقوة  ك�سموخ  ق��وي��ا  خ��ف��اق��ا  ���س��اخم��ا 

اأبناء االإمارات 
ويبقى " علم االإمارات " عنوان وطن 

لدولة  وانتماء  والء  وق�سة  و�سعب 
الوطنية  ل��ل��ه��وي��ة  ورم�����زا  االحت�����اد 

يروي حكاية وطن وانتماء �سعب،
ويطيب يل وبهذه املنا�سبة املجيدة اأن 
اأ�سجل كلمة وفاء ووالء اإىل �ساحب 
اآل  زاي���د  ب��ن  حم��م��د  ال�سيخ  ال�سمو 
ن��ه��ي��ان رئ��ي�����ض ال���دول���ة ح��ف��ظ��ة اهلل 

ال�سيح  ال�سمو  واأخيه �ساحب  ورعاه 
اآل م��ك��ت��وم نائب  ب��ن را���س��د  حم��م��د 
رئي�ض الدولة رئي�ض جمل�ض الوزراء 
اأ�سحاب  واإخ���وان���ه���م���ا  دب����ي  ح���اك���م 
ال�سمو اأع�ساء املجل�ض االأعلى حكام 
مقرونة باأ�سدق  التهاين ايل �سعب 
م��ع قيادته  ال��ذي يحتفل  االأم����ارات 
غالية  بذكرى  الوطنية  وموؤ�س�ساته 

على قلوبنا   
وهذه منا�سبة لها مكانتها ورمزيتها 
يف دولة االإمارات التي ت�ستمد قوتها 
القيادة  ب��ني  ال��وث��ي��ق��ة  اللحمة  م��ن 
يحتل  التي  اللحمة  هذه  وال�سعب.. 
باعتباره  رفيعة  مكانة  فيها  العلم 
رمزا من رموز الوحدة وم�سدرا من 
م�سادر الفخر والعزة واالحرتام لذا 
والقيادة  العلم  ب��ني  االرت��ب��اط  ك��ان 
وثيقا اإىل درجة اأنه ي�سعب الف�سل 

�سموخ  من  العلم  �سموخ  الأن  بينهما 
ال���دول���ة ال��ت��ي ي��ل��ت��ف اأب���ن���اوؤه���ا حول 

قيادتها وعلمها.
ان دولتنا العزيزة التي لن ت�ستطيع 
اإيفاءها حقها ولكن �سجل  احلروف 
اإجنازاتها  بلمعان  ي�����س��رق  ال��ت��اري��خ 
اإن  ال��ق��دي��ر  ال��ذه��ب��ي��ة. ون���دع���و اهلل 
�سمو  اهلل  ب����اإذن  ل��ه  امل��غ��ف��ور  يتغمد 
نهيان  اآل  �سلطان  ب��ن  زاي���د  ال�سيخ 
ووطنه  �سعبه  ع��ن  وج���زاه  برحمته 
ل���ن���ا يف  ي����ب����ارك  واأن  اجل�������زاء  خ����ر 
ال�سمو  ل�ساحب  الر�سيدة  قيادتنا 
اآل نهيان  زاي����د  ب��ن  ال�����س��ي��خ حم��م��د 
واإخوانه  اهلل  حفظه  ال��دول��ة  رئي�ض 
اأع�ساء  ال�����س��ي��وخ  ال�����س��م��و  اأ���س��ح��اب 
ل����الحت����اد حكام  االأع����ل����ى  امل��ج��ل�����ض 
االأم��������ارات وي��وف��ق��ه��م مل���ا ف��ي��ه خر 

للبالد والعباد.

•• دبي-وام: 

اأكدت ال�سيخة اأمينة بنت حميد الطاير رئي�سة جمعية النه�سة الن�سائية 
يف دبي رئي�سة جمل�ض االإدارة اأن علم االإمارات هو رمز خالد للوطن منذ 
ي�سادف  ” ال��ذي  العلم  “يوم  لها مبنا�سبة  كلمة   - وقالت  احت��اده.  قيام 
عام - : “ يف الثالث من نوفمرب من كل عام نتوقف  كل  من  نوفمرب   3
عند اإ�سراقات ت�سع يف ف�ساءات االإمارات جم�سدة احتفاالت اإمارات العزة 
والكرامة بيوم العلم االإماراتي وهي الوحدة الوطنية وهي ما ميثل العمل 
اأن  التاأكيد على  اأف��راد املجتمع وفئاته االحت��اد وهي  امل�سرتك بني جميع 
الذي  الرمز  باعتباره  املجتمع  الأف��راد  االأ�سا�سية  الهوية  هو  الدولة  علم 
التعاي�ض  على  احلر�ض  وه��و  ال�سالم  كافة  اجلهود  فيه  وتتوحد  تتوجه 
ال�سلمي امل�سرتك بني اأبناء الوطن واملقيمني ورفع رايات االإمارات خفاقة 
والبيت متوحد وهو والء  بكل حب  ي�سع اجلميع  ال��ذي  الوطن  �سماء  يف 
الت�سامح  امل��وح��د  ووط��ن��ه يف ظ��ل علمه  لقائده  االإم��ارات��ي  ال�سعب  وح��ب 
وتعترب دولة االإمارات خر مثال للدولة املت�ساحمة اإذ يعي�ض حتت رايتها 

خمتلف اجلن�سيات ب�سماحة وحب ووالء وانتماء خال�ض”.
" ونحن نحتفل بيوم العلم االإماراتي يف الثالث من نوفمرب  واأ�سافت : 
البد اأن نرتحم على روح باين اإم��ارات اخلر ورافع علم العزة والكرامة 
حكيم العرب .. زايد اخلر "طيب اهلل ثراه" وعلى روح رفيق دربه ال�سيخ 
لل�سيخ  واملغفرة  والرحمة  ثراه"  اهلل  "طيب  مكتوم  اآل  �سعيد  بن  را�سد 
خليفة بن زايد اآل نهيان .. فار�ض التمكني االإماراتي رحمهم اهلل جميعا". 
ورفعت ال�سيخة اأمينة بنت حميد الطاير اأ�سمى اآيات التهاين والتربيكات 
اإىل �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان رئي�ض الدولة "حفظه 
اهلل" و �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�ض الدولة 
اأ�سحاب ال�سمو  “رعاه اهلل” واإخوانهم  رئي�ض جمل�ض الوزراء حاكم دبي 
اأع�ساء املجل�ض االأعلى لالحتاد حكام االإمارات مبنا�سبة احتفاالت الدولة 
بيوم العلم يف 3 من نوفمرب من كل عام. واأ�سافت : “اإننا بفخر واعتزاز 
�ساحب  ح��دده  ال��ذي  اليوم  يف  اخلال�سة  الوطنية  املنا�سبة  بهذه  نحتفل 
الوحدة  م�ساعر  تتاأجج  حيث  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو 

وال�سالم يف قلوب جميع اأبناء الدولة يف هذا التاريخ من كل عام”.

•• اأبوظبي-وام:

اأكدت �سمو ال�سيخة خولة بنت اأحمد خليفة ال�سويدي حرم �سمو ال�سيخ 
موؤ�س�سة  رئي�سة  الوطني  االأم��ن  م�ست�سار  نهيان  اآل  زاي��د  بن  طحنون 
ال��ب��الد هو  اأرج���اء  كافة  ال��دول��ة يف  رف��ع علم  اأن  والثقافة  للفن  خولة 
تعبر عن الوالء للوطن ور�سالة بالغة املعاين تعك�ض اأ�سمى قيم الوالء 

واالنتماء للوطن والقيادة الر�سيدة.
العلم  ي��وم  اإن  العلم” -  “يوم  لها مبنا�سبة  كلمة  - يف  �سموها  وقالت 
هو منا�سبة فخر واعتزاز باإجنازات دولة االإمارات وم�سرتها التنموية 
التي اأر�سى قواعدها املوؤ�س�ض الراحل املغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان 
الذي  والنهج  املوؤ�س�سني  االآب��اء  ثراه” واإخ��وان��ه  اهلل  “طيب  نهيان،  اآل 

وا�سلته القيادة احلكيمة نحو املزيد من االإجنازات الرائدة ليبقى علم 
الدولة رايًة العزة وال�سموخ وعنوناً للتقدم واالزدهار والنماء.

وتوجهت �سمو ال�سيخة خولة بنت اأحمد خليفة ال�سويدي باأ�سمى اآيات 
التهاين والتربيكات للقيادة الر�سيدة مبنا�سبة يوم العلم .. م�سرة اإىل 
اأن حر�ض كافة اجلهات واملوؤ�س�سات واأبناء الوطن على االحتفاء بهذه 
االإمارات  �سيادة  رمز  لعلمنا  احرتامنا  عمق  يعك�ض  الوطنية  املنا�سبة 
منجزات  على  للحفاظ  وتالحمنا  اأه��داف��ن��ا،  ووح���دة  قوتنا  ويج�سد 
اأبناء  نفو�ض  يف  وجُت���دد  واالإن�سانية،  احل�سارية  ومكت�سباته  ال��وط��ن 
رفعة  �سبيل  العمل يف  م�سرة  ملوا�سلة  والعطاء  البذل  الوطن عزمية 
االإم��ارات مرفوعة عالياً يف خمتلف  الوطن وتقدمه ولكي تبقى راية 

امليادين.

•• اأبوظبي-وام: 

قال �سعادة حممد �سيف ال�سويدي، مدير عام �سندوق 
عام  كل  من  نوفمرب  من  الثالث  اإن  للتنمية  اأبوظبي 
يعد منا�سبة وطنية غالية على قلب كل مواطن ومقيم 
بيوم  االحتفال  يج�سد  اإذ  االإم����ارات،  دول��ة  اأر����ض  على 
العلم اأ�سمى معاين االنتماء والوالء بني اأبناء الوطن 
والقيادة الر�سيدة، وهو منا�سبة تعزز التم�سك بالقيم 
رفعوا  الذين  املوؤ�س�سني  االآب���اء  من  املتوارثة  وامل��ب��ادئ 
اإرادة الوحدة تخطت  اأن  راي��ة االحت��اد معلنني للعامل 

التحديات و�سنعت املعجزات. 
احتفال  ال��ع��ل��م  ي���وم  اأن  ل��ه  ���س��ع��ادت��ه يف كلمة  واأ����س���اف 
حققتها  التي  والنه�سة  الريادية  االإجن���ازات  مب�سرة 
كّر�ست  التي  قيادتنا احلكيمة،  االإم���ارات يف ظل  دول��ة 
م�ساف  ب��ني  لتكون  ال��دول��ة  مكانة  لرت�سيخ  جهودها 
ال��دول املتقدمة يف خمتلف املجاالت وامليادين وقال : 
“ �سنوا�سل م�سرة التنمية والتقدم لتحقيق تناف�سية 
دولة االإمارات وريادتها حملياً وعاملياً ب�سواعد وجهود 
راية  تظل  باأن  اأق�سموا  الذين  املخل�سني  الوطن  اأبناء 

االإمارات خّفاقة على الدوام”. 

•• دبي-وام:

اأكدت القا�سي الدكتورة ابت�سام علي البدواوي مدير عام 
معهد دبي الق�سائي اأن يوم العلم الذي يحّل علينا يف ال� 
نوفمرب من كّل عام؛ يعّد منا�سبة وطنّية جت�سد  من   3
االإم���ارات، وجنّدد  اأب��ن��اء  وال�سالم بني  ال��وح��دة  م�ساعر 
فيها حّبنا وانتماءنا ووالءنا لرمز �سيادة دولتنا، ونفخر 
اأر�سته قيادتنا احلكيمة من  باالحتفال خاللها بكّل ما 

قيم ومبادئ منذ قيام االحتاد حتى اليوم.
معهد  يف  ن��ح��ن   : املنا�سبة  ب��ه��ذه  ت�سريح  يف  ق��ال��ت  وو 

لقيادتنا  التهاين  اآيات  باأ�سمى  نتوجه  اإذ  الق�سائي  دبي 
و�سعبنا؛ فاإّننا نوؤّكد على موا�سلة ت�سخر كافة اجلهود 
واملوارد يف �سبيل احلفاظ على منجزاتنا، وتعزيز دورنا 
تتمتع  التي  الوطنّية  ال��ك��وادر  واإع���داد  وتاأهيل  بناء  يف 
والقانونّية،  الق�سائّية  امل��ج��االت  يف  واملهنّية  بالكفاءة 
الذي  ال�سديد  للنهج  وف��ق��اً  ال�سر  على  ق���ادرة  لتكون 
اأق��رت��ه ال��ق��ي��ادة ال��ر���س��ي��دة يف ���س��ون د���س��ت��ورن��ا وعلمنا، 
واإعالئه بني �ستى االأمم مبا يليق باملكانة التي و�سلت 
االقت�سادية  امل��ج��االت  االإم���ارات يف خمتلف  دول��ة  اإليها 

والقانونّية واالجتماعّية وغرها.

•• دبي –الفجر:

���س��رح ���س��ع��ادة ط��ار���ض عيد امل��ن�����س��وري م��دي��ر ع��ام حماكم 
الثالث من  ال��ي��وم،  ال��ذي ي�سادف  الَعلَم  ي��وم  ق��ائ��اًل،  دب��ي 
دولة  مل�سرة  وطنية  منا�سبة  ميثل  ع��ام،  ك��ل  م��ن  نوفمرب 
له  املغفور  بنيانها  اأ�س�ض  ال��ذي  املتحدة  العربية  االإم���ارات 
نهيان، طيب  اآل  �سلطان  بن  زاي��د  ال�سيخ  تعاىل  اهلل  ب��اإذن 
عندها  نقف  منا�سبة  وه��ي  املوؤ�س�سون،  واإخ��وان��ه  ث��راه  اهلل 
لن�ستح�سر ما حققناه من جناحات مبهرة �سملت املجاالت 
كافة، والتي نطمح من خاللها اىل الو�سول اإىل اأن نكون 
“مئوية  اإىل  ا�ستناًدا  العاملي،  ال�سعيد  على  ال���دول  اأوىل 

العلم  ليوم  واإن  املن�سوري،  واأ�ساف   .”2071 االإم��ارات 
الوطن،  لهذا  عرفاناً  وميثل  نفو�سنا  يف  املتاأ�سلة  قيمته 
لدولتنا  االنتماء  ورم��ز  الوطنية  الهوية  رم��ز  ميثل  كونه 
ووحدتنا وتالحمنا وااللتفاف خلف قيادتنا الر�سيدة التي 
اأبناء الوطن،  ال تدخر جهداً لال�ستثمار يف تنمية قدرات 
ونوؤكد فيه عزمنا على موا�سلة م�سرة البناء وال�سر على 
نهج قيادتنا الر�سيدة يف العمل من اأجل رفعة الوطن لكي 
املحافل  كافة  االإم���ارات خفاقة عالية يف  دول��ة  راي��ة  تبقى 
اليوم الذي نحيي فيه علم دولة  الدولية، وجندد يف هذا 
االإم�����ارات ال����والء واالن��ت��م��اء واالل���ت���زام وامل�����س��وؤول��ي��ة جتاه 

الوطن الغايل.

•• دبي-وام:

اأكد معايل �سعيد حممد الطاير، 
الع�سو املنتدب الرئي�ض التنفيذي 
ل��ه��ي��ئ��ة ك���ه���رب���اء وم���ي���اه دب����ي اأن 
احتفال  هو  العلم  بيوم  االحتفال 
وحلمتنا  وع��زت��ن��ا  �سيادتنا  ب��رم��ز 
الوطنية وانتمائنا اخلالد لدولة 

االإمارات.
وق��ال معاليه - يف كلمة له بهذه 
اأن  يل  ي��ط��ي��ب   "  :  - امل��ن��ا���س��ب��ة 
اآيات  اأتقدم بهذه املنا�سبة باأ�سمى 
�ساحب  اإىل  والتربيكات  التهاين 
ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حم��م��د ب��ن زايد 

"حفظه  الدولة  رئي�ض  نهيان  اآل 
ال�سيخ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب  و  اهلل" 
نائب  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد 
ال����دول����ة رئ��ي�����ض جمل�ض  رئ��ي�����ض 
"رعاه اهلل"  دب���ي  ح��اك��م  ال�����وزراء 
ال�سمو  اأ����س���ح���اب  واإخ���وان���ه���م���ا   ،
امل��ج��ل�����ض االأع���ل���ى حكام  اأع�������س���اء 
واإىل  العهود،  واأول��ي��اء  االإم����ارات، 
على  وامل��ق��ي��م��ني  االإم������ارات  �سعب 
اأر����������ض ه������ذا ال�����وط�����ن امل���ع���ط���اء، 
�سائلني املوىل عز وجل دوام العزة 

واالزدهار لدولتنا احلبيبة."
املنا�سبة  ه�����ذه  يف   " واأ������س�����اف: 
قلوبنا،  ع��ل��ى  ال��غ��ال��ي��ة  ال��وط��ن��ي��ة 

باإجالل واح��رتام جهود  ن�ستذكر 
اأر�سوا  ال��ذي��ن  امل��وؤ���س�����س��ني،  االآب����اء 

اأ����س�������ض وم����رت����ك����زات ق���ي���ام دول����ة 
االإمارات، لتكون الدولة، كما هي 
اليوم، يف م�ساف الدول املتقدمة، 
عظيمة  ق��ي��ادت��ه��ا،  بحكمة  ق��وي��ة 
القيادة  ح���ول  اأب��ن��ائ��ه��ا  ب��ال��ت��ف��اف 
ليبقى  االحت���اد،  وراي���ة  الر�سيدة 
علم دولتنا عالياً خفاقاً، ومن�سي 
املكت�سبات  ع��ل��ى  ل��ل��ح��ف��اظ  ق��دم��اً 
وحت��ق��ي��ق امل��زي��د م��ن االإجن�����ازات، 
لتعزيز ريادة دولة االإمارات عاملياً 
يف كافة املجاالت، وحتقيق اأهداف 
 ،"2071 االإم���������ارات  "مئوية 
جلعل دولة االإمارات اأف�سل دولة 

يف العامل."

•• دبي-الفجر:

الن�ساء  لرعاية  دب��ي  موؤ�س�سة  �ساركت 
ووزارات  دوائ��������ر   ك���اف���ة  واالأط�����ف�����ال 
وموؤ�س�سات الدولة  يف االحتفال ب�يوم 
�سيخة  ���س��ع��ادة  بح�سور  وذل���ك  ال��ع��ل��م 
باالإنابة  العام  املدير  املن�سوري  �سعيد 
م��ن موظفي  وع��دد  االإدارات  وم���دراء 
اخلا�سة  املرا�سم  ب��داأت  حيث  املوؤ�س�سة 
يف مقر املوؤ�س�سة برفع العلم مع عزف 
باملكان  �سدح  ال��ذي  الوطني  الن�سيد 
ت��ع��ب��راً ع��ن م��ع��اين ال��وح��دة والوفاء 
وال���ت�������س���ام���ن احل���ق���ي���ق���ي ب����ني اأب���ن���اء 
اأي�سا  االإمارات. وت�سمنت االحتفالية 
الرتحيب بجميع املوظفني واملوظفات 
ح��ي��ث اأ�����س����ادت  ���س��ع��ادة ���س��ي��خ��ة �سعيد 
امل��ن�����س��وري ب��ان�����س��م��ام ك��وك��ب��ة جديدة  
من الطاقات ال�سابة للموؤ�س�سة  الذين 
وعلمهم  ب���خ���ربات���ه���م  ����س���رف���دون���ه���ا 
 . الب�سري  امل��ال  براأ�ض  اإياهم  وا�سفة  
�سيخة  ���س��ع��ادة  اأك���دت  املنا�سبة  وب��ه��ذه 
موؤ�س�سة  ع��ام  مدير  املن�سوري  �سعيد 
دبي لرعاية الن�ساء واالأطفال باالإنابة 

ياأتي هذا  االإم��ارات��ي  العلم  يوم  اأن   "
العام وقد حققت دولة االإمارات حزمة 
التاريخية، ما و�سعها  من االإجن��ازات 
ور�سخت  املتقدمة،  ال��دول  م�ساف  يف 
مكانتها على اخلارطة العاملية كواحدة 
التي حققت تطوراً  ال���دول  اأك��رث  م��ن 
ومن����واً يف زم���ن ق��ي��ا���س��ي، مم��ا يجعلنا 
نفخر ب��ذل��ك ال��ي��وم ال���ذي ارت��ف��ع فيه 
علم االإم��ارات وان�سوت يف ظله وحدة 
اإماراتنا، حيث  بات دلياًل على عزمية 
وطنياً  وعر�ساً  االإم���ارات  اأب��ن��اء  واإرادة 
 . ب��ه  نفخر  واأن  نحتفل  اأن  ل��ن��ا  ي��ح��ق 
املنا�سبة ت�سلط  اأن ه��ذه  اإىل   واأ���س��ارت 
ال�سوء على اإجنازات االإمارات التي ال 
تعد وال حت�سى يف خمتلف القطاعات 
والتاأهيل  ال��رع��اي��ة  ق���ط���اع   ���س��ي��م��ا  ال 
و�سوء  االأ������س�����ري  ال���ع���ن���ف  ل�����س��ح��اي��ا 
بالب�سر،   االجت���ار  مكافحة  و  املعاملة 
لرعاية  دب���ي  "موؤ�س�سة  ت��ع��ت��رب   ال��ت��ي 
امل�ساهمني  " م��ن  واالأط���ف���ال  ال��ن�����س��اء 
كبراً  ت��ط��وراً  وي�سهد  فيه  الفاعلني 
وم�ساريع   م��ب��ادرات  حزمة  خ��الل  من 
واأ�سافت  وعاملياً.  حملياً  اإجن��ازه��ا  مت 

موؤ�س�سة  اأن  الوطنية  املنا�سبة  هذه  يف 
بدبي،  واالأط��ف��ال  الن�ساء  لرعاية  دبي 
�ساحب  اإىل  ال��ت��ه��اين  اأ����س���دق  ت��رف��ع 
ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حم��م��د ب���ن زاي����د اآل 
نهيان رئي�ض الدولة حفظ اهلل، واأخيه 
�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد 
رئي�ض  الدولة،  رئي�ض  نائب  اآل مكتوم 
جمل�ض ال��وزراء، حاكم دبي رعاه اهلل، 
االإم���ارات  �سيوخ  اإخ��وان��ه��م  مقام  واإىل 
يوم  اأن  اإىل  م�سرة  ال��ع��ه��ود،  واأول��ي��اء 
ال��ع��ل��م االإم���ارات���ي ي��اأت��ي ه���ذا ال��ع��ام يف 

ال�����س��م��و رئي�ض  ق���ي���ادة ���س��اح��ب  ظ���ل 
االآباء  م�سرة  يوا�سل  ال���ذي  ال��دول��ة 
امل�سرة  يف  ق��دم��اً  للم�سي  واالأج����داد، 
اأطلقها  التي  امل�سبوقة  غر  التنموية 
من  مزيدا  لتحقيق  املوؤ�س�سون،  اآباوؤنا 
االإجنازات ونرفع علم االإمارات خفاقاً 
يف خمتلف املحافل املحلية واالإقليمية 
وال��ع��امل��ي��ة. وحت��ت��ف��ل دول����ة االإم������ارات 
العربية املتحدة بيوم العلم يف الثالث 
من نوفمرب من كل عام، حيث اعتمد 
�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد 
اآل مكتوم، نائب رئي�ض الدولة، رئي�ض 
جم��ل�����ض ال�������وزراء، ح��اك��م دب���ي )رع���اه 
اهلل( مبادرة "يوم العلم" عام 2012 
بها  يحتفل  �سنوية،  وطنية  منا�سبة 
�سعب االإم��ارات  والذي يعك�ض تالحم 
واملقيمني على  االإم�����ارات  دول���ة  اأب��ن��اء 
اأر�سها حتت راية العلم، للحفاظ على 
وهي  ومكت�سباته،  ال��وط��ن  م��ن��ج��زات 
على  ال��ع��ه��د  لتجديد  منا�سبة  اأي�����س��اً 
من  والعطاء  العمل  م�سرة  موا�سلة 
اأج���ل رف��ع��ة ال��وط��ن وت��ق��دم��ه، لتبقى 

راية االإمارات عالية خفاقة .

•• العني-وام:

اأكد معايل ال�سيخ الدكتور �سعيد بن طحنون اآل نهيان، اأن 
راية االإمارات �ستبقى دائما خفاقة ت�سمو يف كل يوم بفعل 
اإجنازات القيادة الر�سيدة ممثلة يف �ساحب ال�سمو ال�سيخ 
"حفظه اهلل" و  الدولة  رئي�ض  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد 
نائب  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
رئي�ض الدولة رئي�ض جمل�ض الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" 

واإخوانهم اأ�سحاب ال�سمو حكام االإمارات. 
االإمارات  علم  اإن  العلم  ي��وم  يف  له  كلمة  يف  معالية  وق��ال 
اإج���الل وتعظيم، هو  ال��وط��ن م��ن  اأب��ن��اء  ل��ه  بكل م��ا يكنه 
و�سدق  انتمائه  وعمق  ال�سعب  ه��ذا  اأ�سالة  تعك�ض  م���راآة 

والئه لوطنه وقيادته، ، موؤكدا اأن التقليد ال�سنوي الذي 
علم  رف��ع  يف  اجلميع  مب�ساركة  الر�سيدة،  القيادة  اأر�سته 
الدولة يف توقيت واحد من كل عام، حتول اإىل احتفالية 
�سنوية يتبارى فيها اأبناء االإمارات الإظهار مدى تقديرهم 
واإج��الل��ه��م ل��راي��ة وطنهم بكل م��ا ترمز ل��ه م��ن قيم وما 

متثله من مكانة. 
اإىل  العلم" ر�سالة  " يوم  ب�  االحتفال  اأن  معالية  واأ�ساف 
الوطني  التالحم  ملعنى  حقيقية  وترجمة  اأج��م��ع  ال��ع��امل 
االإمارات  علم  حول  لتلتف  الوطنية  امل�ساعر  فيه  جتتمع 
رم��ز ال��وح��دة وال��ع��روب��ة واالن��ت��م��اء ال��ت��ي اأر���س��ى قواعدها 
موؤ�س�ض الوطن املغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان 

 ." اهلل  "رحمهم  املوؤ�س�سون  ثراه" واإخوانه  اهلل  "طيب 

•• اأبوظبي-وام:

ملواجهة  العربي  لل�سندوق  العام  االأم��ني  نهيان،  اآل  خالد  بن  حممد  بن  خليفة  ال�سيخ  معايل  اأك��د 
الكوارث واالأزمات اأن يوم الَعلَم ، منا�سبة تختزل تاريخ الوطن وح�سارته واإرثه. 

وقال معاليه يف ت�سريح بهذه املنا�سبة : "نعتز بهذا اليوم املجيد، التي يحتفل به الوطن يف كل عام، 
بت حمرته دماء ال�سهداء، والتي مل تنك�سر يوماً،  لرت�سيخ عالقتنا برمزية الَعلَم واأهميته، والتي خ�سَّ

و �سيبقى علم دولتنا خافقاً يف املعايل ، فوق هام الرجال، زاهياً اأهيبا". 
به  الذي تعّلق  الوطني،  الن�سيد  الوطن، وتتجّدد معها كلمات  اليوم ق�سة  واأ�ساف: تتجدد مع هذا 

االإماراتيون، ليوا�سل الَعلَم �سموخه خمتزاًل اأجماد االأجداد واإرث االآباء املوؤ�س�سني. 
وتوجه معاليه بهذه املنا�سبة العزيزة التي تبعث يف وجداننا معاين الفخر ، بالتهنئة للقيادة الر�سيدة 

ول�سعب دولة االإمارات الويف. 

•• راأ�س اخليمة -وام:

قال ال�سيخ املهند�ض �سامل بن �سلطان بن �سقر القا�سمي 
يوم  اإن  ب��راأ���ض اخليمة  امل���دين  ال��ط��ران  دائ���رة  رئي�ض 
�سيظل مبعث فخرنا  ع��ام  كل  نوفمرب من  الثالث من 
االإجنازات  بعظمة  فخرنا  بقدر  االإم���ارات،  اأب��ن��اء  نحن 
واملكانة الريادية التي حققتها دولتنا، حتت راية وروؤية 
املنا�سبة  ه��ذه  م��ن  ن�ستلهم  الر�سيدة  قيادتنا  وفل�سفة 
حتمل  اإم���ارات،  ل�سبع  واالحت���اد  التوحد  قيم  الوطنية 

هوية واحدًة، وعلماً واحداً، يعرب عن وطن �سامخ، هو 
وطننا جميعاً، دولة االإمارات العربية املتحدة.

كلمة  يف  القا�سمي  �سلطان  ب��ن  ���س��امل  ال�سيخ  واأ���س��اف 
مب��ن��ا���س��ب��ة اح��ت��ف��ال ال���دول���ة ب��ي��وم ال��ع��ل��م ال����ذي يوافق 
الثالث من نوفمرب كل عام "يحمل يوم االحتفاء بعلم 
دولتنا  ا�ستطاعت  فقد   .. عظيمة  م��دل��والت  االإم���ارات 
بف�سل من اهلل ومن ثم مت�سكها بنهج املوؤ�س�سني يف اأن 
تكون يف م�ساف االأمم من خالل اإجنازات قل نظرها 

يف املجاالت كافة .

•• ال�شارقة - وام:

اأن  القا�سمي  �سامل  �سلطان بن  ال�سيخ في�سل بن  اأكد 
غالية  وطنية  منا�سبة  اأ�سبح  العلم  بيوم  االحتفال 
على قلوب جميع اأبناء دولة االإمارات وذلك ملا ميثله 
العلم من م�ساعر احلب والوالء وتاأكيد على االنتماء 

لدولتنا الغالية والوفاء لقيادتنا الر�سيدة.
يف   - القا�سمي  �سلطان  ب��ن  في�سل  ال�سيخ  واأ����س���اف 
لت�سحيات  يرمز  العلم  اأن   - املنا�سبة  بهذه  له  كلمة 
بن  زاي��د  ال�سيخ  له  املغفور  بقيادة  االأوائ���ل  املوؤ�س�سني 
�سلطان اآل نهيان “طيب اهلل ثراه” لبناء دولة قوية 

و  ق���درات  على  وتقدمها  تطورها  يف  تعتمد  م��وح��دة 
اإمكانيات اأبنائها للو�سول اإىل ما نحن عليه اليوم من 

تطور يجعلنا نناف�ض به دول العامل املتقدمة.
و قال اإن راي��ة دول��ة االإم��ارات �ستبقى عالية وخفاقة 
ك��اف��ة وذلك  امل���ج���االت  اإجن������ازات يف  مب��ا نحققه م��ن 
اآل  زايد  ال�سيخ حممد بن  ال�سمو  بتوجيهات �ساحب 
ال�سمو  �ساحب  نهيان رئي�ض الدولة "حفظه اهلل" و 
ن���ائ���ب رئي�ض  اآل م��ك��ت��وم  را����س���د  ب���ن  ال�����س��ي��خ حم��م��د 
الدولة رئي�ض جمل�ض الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" 
االأعلى  املجل�ض  اأع�ساء  ال�سمو  اأ�سحاب  واإخوانهما 

حكام االإمارات.

خليفة بن حممد بن خالد اآل نهيان : يوم الَعَلم منا�سبة تختزل تاريخ الوطن وح�سارته واإرثه �سعيد بن طحنون : �سيبقى علم االإمارات دائما رمزا لتقدمنا 

في�سل بن �سلطان القا�سمي : االحتفال بيوم العلم يوؤكد على انتمائنا ووالئنا لوطننا�سامل بن �سلطان القا�سمي: الثالث من نوفمرب �سيظل مبعث فخرنا نحن اأبناء االإمارات

اأمينة الطاير: علم االإمارات رمز خالد للوطن منذ قيام احتادهحممد بن نهيان بن ركا�س : يوم العلم احتفال تاريخي ا�ستثنائي 

خولة ال�سويدي: يوم العلم منا�سبة فخر واعتزاز باإجنازات الدولة وم�سريتها التنموية

�سيف ال�سويدي: يوم العلم يج�سد م�سرية االإجنازات الريادية التي حققتها االإمارات 

ابت�سام البدواوي: يوم العلم منا�سبة متجّددة للفخر مبنجزات دولتنا

مدير عام حماكم دبي :يوم العلم ميثل رمز الهوية الوطنية والوحدة وااللتفاف خلف قيادتنا

�سعيد الطاير: يوم العلم منا�سبة لالحتفال برمز �سيادتنا وعزتنا وانتمائنا اخلالد لالإمارات

موؤ�س�سة دبي لرعاية الن�ساء واالأطفال حتتفل بيوم العلم

رئي�س جمل�س اإدارة غرفة اأبوظبي: علمنا رمز لق�سة وطن عنوانها الطموح 
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اأخبـار الإمـارات

•• ال�شارقة : اأ�شامة عبد املق�شود

41 من  ال������دورة  ان���ط���الق  ����س���وء  يف 
للكتاب،  ال�����دويل  ال�����س��ارق��ة  م��ع��ر���ض 
من   13 اإىل  ن��وف��م��رب   2 يف  امل��ن��ع��ق��د 
املعرفة  لن�سر  وتعزيزاً  ال�سهر،  نف�ض 
ينظم  الثقايف،  االإرث  على  واحل��ف��اظ 
بالتعاون مع  ب��االإم��ارات  الكتاب  ن��ادي 
ل��ل��ن�����س��ر وال����ذي  دار مم�����دوح ع�����دوان 
ال��ع��دوان، عدة لقاءات  ميثلها م��روان 
اأهم االأدباء واملثقفني من  ثقافية مع 
خمتلف اأنحاء الوطن العربي، ويدير 
االإعالميني  م����ن  ن��خ��ب��ة  ال����ل����ق����اءات 
والكتاب، باالإ�سافة اإىل توزيع العديد 
من الهدايا العينية على زوار املعر�ض. 
اأمني،  اأم��رة م�سعود  واأك��دت الدكتور 

رئي�ض نادي الكتاب باالإمارات، �سرورة 
امل�ساركة يف هذا احلدث الكبر الذي 
عام،  ك��ل  ننتظره  ثقايف  عر�ض  يعترب 
تعترب  ال�����س��ارق��ة  اإم������ارة  واأن  خ��ا���س��ة 

م�ستوى  على  والفنانني  الكتاب  قبلة 
فعالية  يف  تقريبا  �سهر  فكل  ال��ع��امل، 
ون�سر  باملعرفة  املهتمني  فيها  ت�سم 
يقوم  ال�����س��ي��اق  ن��ف�����ض  ويف  االإب���������داع، 

ال���ن���ادي ب�����دوره، ح��ي��ث ي��اأت��ي معر�ض 
مع  متناغماً  للكتاب  الدويل  ال�سارقة 
�سعارنا" اأمة تقراأ" ومن هذا املنطلق 
ن�سعى قدما نحو تاأ�سيل روح التعاون 
العام  اجلمهور  وح��ث  ال�سالم  ون�سر 
باملعرفة  وااله���ت���م���ام  ال����ق����راءة  ع��ل��ى 
واأ�سارت  واكت�سافها.  امل��واه��ب  و�سقل 
براءة النويرانى ع�سو موؤ�س�ض اإىل اأن 
فعاليات  ياأتي �سمن  اللقاءات  تنظيم 
للكتاب،  ال�����دويل  ال�����س��ارق��ة  م��ع��ر���ض 
لهم  الذين  واملثقفني  بالُكتاب  ويهتم 
كتب باملعر�ض، ويدير اللقاءات نخبة 
االإع��الم��ي��ني واملثقفني،  خم��ت��ارة م��ن 
هذا  تنظيم  ع��ل��ى  ال��ق��ائ��م��ني  ون�����س��ك��ر 
املعر�ض الكبر الذي يحر�ض اجلميع 

على زيارته وح�سور فعالياته.

•• عجمان-وام:

 د�ّسن �ساحب ال�سمو ال�سيخ حميد بن را�سد النعيمي ع�سو املجل�ض االأعلى حاكم 
عجمان ال�سعار اجلديد جلامعة املدينة عجمان وكّرم �سموه خريجي اجلامعة 
يف  ط��ال��ًب��ا   316 خ��ري��ج��اً..  خ��الل حفل ال��ت��خ��رج اخل��ام�����ض ال���ذي �سم 396 
البكالوريو�ض، و80 طالًبا يف مرحلة الدرا�سات العليا يف خمتلف التخ�س�سات 

مبا يف ذلك اإدارة االأعمال والقانون، والعالقات العامة ،واالإعالن، والرتبية.
واأعلنت كلية املدينة اجلامعية بعجمان عن ارتقائها اىل جامعة من قبل وزارة 
10 �سنوات على  – �سوؤون التعليم العايل تزامننا مع مرور  الرتبية والتعليم 
تاأ�سي�سها، حيث اأ�سبحت االآن جامعة املدينة عجمان، وو�سلت اإىل هذا االإجناز 
اأجرتها  التي  واملتعمقة  والدقيقة  املف�سلة  املراجعات  من  �سل�سلة  بعد  املرموق 
مفو�سية االعتماد االأكادميي على امل�ستوى املوؤ�س�سي. وبهذه املنا�سبة، احتفلت 
الدفعة  تخرج  حفل  خالل  اجلديدة،  املوؤ�س�سية  هويتها  عن  بالك�سف  اجلامعة 

اخلام�سة الذي اأقيم �سباح اليوم يف مركز االإمارات لل�سيافة يف عجمان.
دفعة  بتخريج  حتتفل  وه��ي  اجلامعة  اإن  عجمان  حاكم  ال�سمو  �ساحب  وق��ال 
جديدة من الطالب والطالبات فاإنها ت�سهم يف التنمية الب�سرية ودفع م�سرة 
يف  امل��وؤه��ل��ة  العلمية  ال��ك��وادر  م��ن  املجتمع  اح��ت��ي��اج��ات  وتلبية  العلمي  البحث 
خمتلف التخ�س�سات وتر�سخ ر�سالة اجلامعة يف الريادة والتميز مقدماً التهنئة 

يف  اأحدثتها  التي  والعلمية  االأكادميية  النقلة  على  اجلامعة  الأ�سرة  اخلال�سة 
م�سوارها والتي �سوف تعزز ح�سورها و�سط اجلامعات داخل الدولة وخارجها.

كما قّدم �سموه التهنئة للطالب والطالبات اخلريجني واأولياء اأمورهم متمنياً 
لهم م�ستقباًل �سعيداً يف خمتلف ميادين العمل والعطاء، �ساكرا جهود جامعة 
املثلى  البيئة  توفر  يف  واالإداري���ة  التدري�سية  هيئتها  واأع�ساء  عجمان  املدينة 

للتح�سيل العلمي.
وثّمن �سموه جهود �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان رئي�ض الدولة 
اآل مكتوم؛ نائب  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اهلل" واأخيه  "حفظه 
رئي�ض الدولة ؛ رئي�ض جمل�ض الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" لدعمهما املتوا�سل 
مل�سرة العلم وموؤ�س�ساته واإميانهما املطلق باأهمية دور العلم واملعرفة يف تطور 
االأ�سا�سية يف تطور  الركيزة  الت�سلح بالعلم الذي يعد  ال�سعوب و�سرورة  ومناء 

ومناء الوطن واملواطن.
رئي�ض  عجمان  عهد  ويل  النعيمي  حميد  بن  عمار  ال�سيخ  �سمو  احلفل  ح�سر 
البلدية  دائ���رة  رئي�ض  النعيمي  حميد  ب��ن  را���س��د  وال�سيخ  التنفيذي  املجل�ض 
االأكادميي  والتطوير  للتعليم  اآر  اإدارة  جمل�ض  رئي�ض  عجمان  يف  والتخطيط 
النعيمي  وال�سيخ حميد بن عمار  املدينة عجمان،  اأمناء جامعة  رئي�ض جمل�ض 
ومعايل عمر بن �سلطان العلماء، وزير الدولة للذكاء اال�سطناعي واالقت�ساد 
الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد و�سعادة فوؤاد �سهاب نبيه دندن �سفر لبنان 

لدى الدولة.
كما ح�سر حفل التخرج.. �سعادة اللواء ال�سيخ �سلطان بن عبداهلل النعيمي قائد 
دائرة  رئي�ض  النعيمي  اهلل  عبد  بن  حممد  ال�سيخ  و�سعادة  عجمان  �سرطة  عام 
الت�سريفات  دائرة  النعيمي مدير عام  يو�سف حممد  و�سعادة  امليناء واجلمارك 
ال�سيوخ  من  وع��دد  احلاكم  مكتب  مدير  غليطة  بن  ط��ارق  و�سعادة  وال�سيافة 
ومديري الدوائر االحتادية واملحلية بعجمان واأولياء وذوي اخلريجني و�سيوف 

اجلامعة من كبار ال�سخ�سيات وامل�سوؤولني واالأكادمييني.
وهناأ ال�سيخ را�سد بن حميد النعيمي جامعة املدينة عجمان على هذا االإجناز 
املوؤ�س�سي  التميز  “ اإن  اأمورهم قائاًل  واأولياء  الرائع وهناأ الطالب اخلريجني 
الذي اأدى لبناء ثقة قوية مع وزارة الرتبية قد اأك�سبها م�سمى اجلامعة موفرا 
بذلك من�سة ممتازة للعديد من االإجن��ازات امل�ستقبلية التي تنبثق من روؤيتها 

االإ�سرتاتيجية”.
2022، �ستكون خر ر�سول وخر ممثل ملبادئ  باأن دفعة  " كلي ثقة  واأ�ساف 
وقيم اجلامعة، ويطيب يل اأن اأقدم التهاين احلارة لهذه الدفعة على تخرجهم، 

وامتنى لهم دوام التوفيق يف تطلعاتهم امل�ستقبلية".
اإن  كلمته  يف  احل��ف��ل  �سيف  العلماء  �سلطان  ب��ن  عمر  م��ع��ايل  ق��ال  جانبه  م��ن 
خ��ري��ج جامعي   45 فيها  دول���ة  م��ن  وج��ي��زة  ف��رتة  انتقلت يف  احلبيبة  دول��ت��ن��ا 
للريادة  تطمح  دولة  ومن  وعلمائه،  العامل  اأف�سل جامعات  دولة حتت�سن  اىل 

العاملية اىل دولة تقود العامل يف قطاعات عديدة مثل الطران، واللوج�ستيات، 
وال�سياحة، وغرها.. هذه املعجزة ما كانت لتحقق لوال قيادتنا الر�سيدة التي 
عملت واخل�ست، الكل منا ي�سنع التغير.. والكلمة هي التي تبداأ حراكاً يغر 

م�ستقبلنا جميعاً".
وقدم عمران خان، رئي�ض جامعة املدينة عجمان التهنئة خلريجي دفعة 2022 
بالنيابة عن جمل�ض االأمناء واالإدارة واأع�ساء هيئة التدري�ض، على حتقيق هذا 
االإجناز يف حياتهم ومتنى لهم كل التوفيق يف حياتهم امل�ستقبلية، موؤكدا اأنهم 

�سي�ساهمون ب�سكل اأ�سا�سي يف بناء اقت�ساد االأمة القائم على املعرفة.
االإجناز  �سيكون هذا  بعد احل�سول على مكانة جامعة،  اأن��ه  وق��ال عمران خان 
التاريخي م�سدر ممتاز لالإلهام والت�سجيع ملجتمع جامعة املدينة بعجمان لكي 
اأن  اىل  واالإقليمي م�سرا  ال��دويل  ال�سعيدين  التقدم على  للمزيد من  يطمح 
اجلامعة تطمح اإىل تو�سيع ب�سمتها الدولية من حيث االعتمادات والت�سنيفات 
العاملية، وزيادة جهود ا�ستقطاب الطلبة، والرتكيز على التعاون االكادميي مع 
وتو�سيع  املتكاملة  املوؤ�س�سي  البحث  اإىل ممار�سات  باالإ�سافة  االعمال،  قطاعات 

الربامج االأكادميية مبا يتما�سى مع قطاع التوظيف النا�سئ.
وتلقى �ساحب ال�سمو حاكم عجمان يف نهاية احلفل درع اجلامعة بهذه املنا�سبة 
حميد  ب��ن  عمار  ال�سيخ  �سمو  تلقى  كما  النعيمي  حميد  ب��ن  را���س��د  ال�سيخ  م��ن 

النعيمي ومعايل عمر بن �سلطان العلماء درعني مماثلني.

•• اأبوظبي-وام:

ال�سابع  امل��وؤمت��ر  يف  م�ساركته  خ��الل  ل��الأر���س��اد  الوطني  امل��رك��ز  ي�ستعر�ض   
والع�سرين للدول االأطراف يف اتفاقية االأمم املتحدة االإطارية ب�ساأن تغر 
 18 6 وحتى  ال�سيخ من  �سرم  ت�ست�سيفه مدينة  الذي   COP 27 املناخ

نوفمرب اجلاري جتربته الرائدة مبجاالت تطوير بحوث اال�ستمطار .
وي�سارك الدكتور عبداهلل املندو�ض مدير عام املركز الوطني لالأر�ساد رئي�ض 
االإمارات  الر�سمي لدولة  الوفد  االآ�سيوي لالأر�ساد اجلوية �سمن  االحتاد 
املتحدة  االأمم  اتفاقية  يف  االأط���راف  للدول  والع�سرين  ال�سابع  املوؤمتر  يف 
COP 27 الذي ت�ست�سيفه جمهورية م�سر  املناخ  االإطارية ب�ساأن تغر 

العربية .

يف  اإجن��ازات��ه  ال�ستعرا�ض  مهمة  خطوة  امل��وؤمت��ر  يف  امل��رك��ز  م�ساركة  ومتثل 
جم���ال االأر����س���اد اجل��وي��ة ودرا����س���ة احل����االت اجل��وي��ة امل��ت��ط��رف��ة وعالقتها 
تطوير  الرائدة يف جم��االت  اإب��راز جتربته  اإىل جانب  املناخية،  بالتغرات 

بحوث اال�ستمطار واأحدث التقنيات امل�ستخدمة يف هذا املجال احليوي.
املجاالت  وثيقة  عن  ر�سمي  ب�سكل  باالإعالن  املوؤمتر  خالل  املركز  و�سيقوم 
ل��ب��ح��وث علوم  االم�����ارات  ب��رن��ام��ج  م��ن منحة  ل��ل��دورة اخل��ام�����س��ة  البحثية 
اال�ستمطار، التي حتدد املجاالت البحثية امل�ستهدفة للدورة اجلديدة، التي 
�سهر  ال�ساد�ض لال�ستمطار يف  ال��دويل  امللتقى  هام�ض  على  اإطالقها  �سيتم 
اأبوظبي، ف�ساًل عن عقد جمموعة من االجتماعات مع  2023 يف  يناير 
م�سوؤولني وخرباء تتناول موا�سيع اال�ستمطار واأهميته كو�سيلة مهمة يف 

حتقيق االأمن املائي العاملي.

وقال �سعادة الدكتور عبداهلل املندو�ض، اإن التغر والتطور من �سمات احلياة 
اإىل ع�سر جديد تخطى احل��دود، وجتاوز  ، والتكنولوجيا احلديثة نقلتنا 
موؤ�س�ساتنا  متتلكه  فما  امل��ب��ادرة،  اأ�سحاب  نكون  اأن  علينا  ل��ذا  اجلغرافيا، 
الوطنية من قدرة ب�سرية وفنية، وبنية حتتية متطورة، يوؤهلنا الأن نعزز 
الطبيعية،  ال��ك��وارث  ومبخاطر  املناخي  التغر  بحتمية  التوعية  يف  دورن��ا 
بال�سكل االأمثل، وحت�سني اإجراءات الوقاية والتاأهب واال�ستجابة وتوظيفها 

يف خدمة االإن�سانية.
اإر�ساء قواعد  الوطني لالأر�ساد يحر�ض على  املركز  اأن  �سعادته على  واأكد 
التعاون االإيجابي البناء القائم على ال�سراكة والتوعية بتطورات الظواهر 
الطبيعية التي قد تهدد املجتمعات الب�سرية، مع كافة اجلهات واملوؤ�س�سات 
املعنية باحلفاظ على اأمن املجتمع، باالإ�سافة اإىل دورنا يف تطوير عمليات 

اال�ستمطار، واالأبحاث املتعلقة بها، من خالل برناَمج االإمارات لبحوث علوم 
اال�ستمطار الذي يعد من اأهم مبادرات اال�ستدامة على م�ستوى العامل.

واأ�ساف �سعادته: اأولويتنا النهو�ض مب�ستوى الوعي وخلق املرونة الكافية 
نحو التعامل بواقعية مع التغرات املناخية املحتملة، وتوؤكد م�ساركتنا يف 
امل�سرتك  العمل  يف  املتحدة  العربية  االإمارات  دولة  "COP 27" التزام 
واالأمن  اال�ستقرار  عمق  مت�ض  التي  املناخية  الظواهر  ومواكبة  الفاعل 
العامل،  القطاعات احليوية يف  ب�سكل كبر على خمتلف  وتوؤثر  املجتمعي، 
تعزيز  يف  االأر���س��اد  موؤ�س�سات  دور  على  ال�����س��وء  لت�سليط  فر�سة  وي�سكل 
والتغر  الطق�ض  ظ��واه��ر  اأخ��ط��ار  وا�ست�سراف  بالتنبوؤ،  اخلا�سة  املفاهيم 
املناخي وندرة املياه، وتوفر املعلومات التي ت�ساهم يف اإنقاذ االأرواح وتي�سر 

�سبل العي�ض.

COP27 الوطني لالأر�ساد ي�ستعر�س جتربته الرائدة مبجاالت تطوير بحوث اال�ستمطار خالل م�ساركته يف

حميد النعيمي يد�سن ال�سعار اجلديد جلامعة املدينة عجمان ويكّرم اخلريجني

•• ال�شارقة -وام:

ال�سارقة،  القا�سمي، نائب حاكم  اأحمد بن �سلطان  ال�سيخ �سلطان بن  كّرم �سمو 
ظهر اليوم الفائزين بجائزة معر�ض ال�سارقة الدويل للكتاب 2022، وجائزة 
ترجمان، وجائزة ات�ساالت لكتاب الطفل، وذلك يف اأول اأيام املعر�ض، الذي تنظمه 

هيئة ال�سارقة للكتاب يف مركز اإك�سبو ال�سارقة، حتت �سعار )كلمة للعامل(.
الرتجمة  عن  االإيطايل  َنِلّيُنو  األفون�سو  كارلو   - ال�سرق  معهد  �سموه  كرم  فقد 
ال�سادرة باللغة االإيطالية ملقدمة �سليمان الب�ستاين الإلياذة هومرو�ض، الفائز 
حركة  بتن�سيط  ُتعنى  العامل،  يف  للرتجمة  جائزة  اأك��رب  وهي  ترجمان،  بجائزة 
الرتجمة عن اللغة العربية، وتبلغ قيمتها مليونا وثالثمائة األف درهم اإماراتي. 
اأحمد  ويف جوائز معر�ض ال�سارقة الدويل للكتاب كرم �سمو ال�سيخ �سلطان بن 
الفائزة  النابودة  اإبراهيم  م�ساعل  الدكتورة  الكاتبة  وه��م  الفائزين،  القا�سمي 
اإماراتي )يف جمال الرواية( عن روايتها )جراح  بجائزة ال�سارقة الأف�سل كتاب 
مزمنة(، و)يف جمال الدرا�سات( كانت اجلائزة من ن�سيب الكاتب الدكتور عبد 
كتابات  االإم��ارات من خالل  تاريخ  املغني عن موؤلفه )مالمح من  �سليمان  اهلل 
اإماراتي )يف  كتاب  اأف�سل  ذهبت جائزة  بينما  الغربيني(،  وال�سيا�سيني  الرحالة 
جمال االإبداع االأدبي( اإىل الكاتبة �سيخة مبارك �سيف الناخي عن كتابها )وتلك 

االأيام(.
منى  الكويتية  الكاتبة  ال��رواي��ة  جم��ال  يف  عربي(  كتاب  )اأف�سل  بجائزة  وف��ازت 
راندوم  بينغوين  ن�سر  دار  املقام(، فيما ح�سدت  روايتها )خادمات  ال�سمري عن 
اأجنبي خيايل( عن كتاب )احلياة امل�سغرة - ك�سف  هاو�ض جائزة )اأف�سل كتاب 
واقعي(  اأجنبي  كتاب  )اأف�سل  جائزة  نالت  فيما  امل�سغر(،  العامل  عن  املعجزات 

الكاتبة فاثي ن�سثنينغيال من جنوب اأفريقيا عن كتابها )ذاي غت يو توو(.
للعام  حملية(  ن�سر  دار  )اأف�سل  جائزة  نالت  الن�سر،  دور  جوائز  �سعيد  وعلى 

2022، دار روايات – االإمارات.
العربي من  االنت�سار  دار موؤ�س�سة  ن�سر عربية(  دار  )اأف�سل  وح��ازت على جائزة 
لبنان، فيما جاءت جائزة )اأف�سل دار ن�سر اأجنبية للعام( من ن�سيب الدار العاملية 

للكتاب االإ�سالمي.
ويف "جائزة ات�ساالت لكتاب الطفل"، البالغ جمموعها 1.2 مليون درهم، نال 
جائزة فئة )الطفولة املبكرة( كتاب "كيف ت�سعر اليوم؟" للكاتبة م�سرة طوقان، 

والر�سامة هيا حالو، وال�سادر عن دار كليلة ودمنة، يف االأردن.
هزاع،  منار  للكاتبة  االأناتيخ"  "مملكة  كتاب  ف��از  امل�����س��ّور(،  )الكتاب  فئة  وع��ن 

والر�سامة با�سمة ح�سام، وال�سادر عن العالية للن�سر والتوزيع يف م�سر.
مو�سى،  يّفء  االأ�سجار" للكاتبة  "هم�ض  كتاب  ف��از  ف�سول(،  ذي  )كتاب  فئة  ويف 

والر�سامة فاطمة ما�سي، وال�سادر عن دار اأ�سفار يف اململكة العربية ال�سعودية.
ويف فئة )كتاب العام لليافعني( فاز كتاب "�ساأبداأ االآن هل ت�سمعينني؟" للكاتب 
اأن�ض اأبو رحمة، وال�سادر عن دار دينا�سون يف فل�سطني.. ومت حجب الفائز بفئة 

الق�س�ض امل�سورة )الكوميك�ض( لهذا العام بقرار من جلنة التحكيم.
وكرم �سمو ال�سيخ �سلطان بن اأحمد القا�سمي اأي�سا اأع�ساء جلنة حتكيم جوائز 
املعر�ض لدورة هذا العام، وهم �سنان �سوي�ض، والدكتورة ليلى فامليار، والدكتورة 

لينا مرهج، والدكتورة هنادي �سليط، والدكتورة ن�سيبة العزيبي.
كما مت تكرمي رعاة و�سركاء املعر�ض وهم �سركة ات�ساالت، وهيئة ال�سارقة لالإذاعة 
والتلفزيون الرعاة الر�سميون، ومركز اإك�سبو ال�سارقة؛ ال�سريك اال�سرتاتيجي، 

وموؤ�س�سة اأبوظبي لالإعالم؛ ال�سريك االإعالمي.
ح�سر حفل توزيع اجلوائز اإىل جانب �سمو نائب حاكم ال�سارقة كل من ال�سيخة 
بدور بنت �سلطان القا�سمي رئي�سة االحتاد الدويل للنا�سرين، واأحمد بن ركا�ض 
العامري رئي�ض هيئة ال�سارقة للكتاب، واللواء �سيف الزري ال�سام�سي قائد عام 
جتارة  غرفة  اإدارة  جمل�ض  رئي�ض  العوي�ض  �سلطان  وعبداهلل  ال�سارقة،  �سرطة 
للرتاث،  ال�سارقة  معهد  رئي�ض  امل�سلم  عبدالعزيز  والدكتور  ال�سارقة،  و�سناعة 
وعبدالعزيز ترمي مدير عام »ات�ساالت من e&« يف االإمارات ال�سمالية، وعدد 

من امل�سوؤولني واالأدباء واملثقفني.

�سلطان بن اأحمد القا�سمي يكّرم الفائزين بجوائز معر�س ال�سارقة الدويل للكتاب 2022 وترجمان وات�ساالت لكتاب الطفل

نادي الكتاب باالإمارات ينظم لقاءات ثقافية يف معر�س ال�سارقة الدويل للكتاب 
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي -الفجر:

اأكد خرباء واأكادمييون متخ�س�سون 
اأن  يف ح���رك���ات االإ����س���الم ال�����س��ي��ا���س��ي 
هناك حاجة ملحة الإجراء حوار بني 
لفهم  والغربية  العربية  االأك��ادمي��ي��ا 
اإىل  االإ���س��الم��وي��ة، م�سرين  ظ��اه��رة 
اأ�سالت  ال�سيا�سي  االإ�سالم  ظاهرة  اأن 
ُتفهم  مل  اأنها  اإال  احل��رب  من  الكثر 
بال�سكل  اأغ���واره���ا  ُت�����س��رب  ومل  ب��ع��د، 
الكايف حتى االآن، وذلك نظًرا لتاأثر 
تيار متعاطف مع االإ�سالموية ي�سود 
ال��غ��رب��ي��ة، وت��ي��ار موؤدلج  االأك��ادمي��ي��ا 
وتيارات  ال��ع��رب��ي��ة،  ن��ظ��رت��ه��ا  ي�����س��ود 
اأخ�����رى ب���ني ال��ت��ي��اري��ن ت�����س��ود بقية 

االأكادمييا يف العامل.
10 خ������رباء ع�����رب واأج����ان����ب  واأك�������د 
م��ن ع���دة دول يف م��داخ��الت ل��ه��م يف 
املنتدى االفرتا�سي الثالث لالإ�سالم 
تريندز  نظمه مركز  الذي  ال�سيا�سي 
ل��ل��ب��ح��وث واال���س��ت�����س��ارات ع��ل��ى مدى 
االإ�سالموية  اأن  متتاليني،  ي��وم��ني 
لل�سالم  ال��ت��اري��خ حت��دًي��ا  ع��رب  �سكلت 
فهم  �سرورة  على  م�سددين  والوئام، 
ك�سف  على  وال��ع��م��ل  اأيديولوجيتها 
ال��ل��ث��ام ع���ن خ��ف��اي��ا خ��ط��اب��ه��ا وك�سف 
االأوطان  ت�ستهدف  التي  خمططاتها 

واالإن�سان.
ح���رك���ات  اأن  م����ن  اخل��������رباء  وح�������ذر 
االإ�سالم ال�سيا�سي معتادة على التلون 
وحتنينُّ الفر�ض للعودة باأفكارها بعد 
االنتكا�سات التي تعر�ست لها وف�سلها 
يف احلكم يف املراحل التاريخية كافة.

وا����س���ت���م���ل امل����ن����ت����دى ع���ل���ى ن���دوت���ني 
رئي�سيتني، االأوىل بعنوان "االأكادمييا 
لالإ�سالموية"  وروؤي���ت���ه���ا  ال��ع��رب��ي��ة 
االأكادمييا  "روؤية  ب��ع��ن��وان  وال��ث��ان��ي��ة 

غر العربية لالإ�سالموية.

روؤى واأفكار مبتكرة
العلي  الدكتور حممد عبداهلل  واأك��د 
يف  تريندز  ملركز  التنفيذي  الرئي�ض 
كلمة اف��ت��ت��ح ب��ه��ا اأع��م��ال امل��ن��ت��دى اإن 
ان��ط��الًق��ا من  ي��اأت��ي  امل��ن��ت��دى  تنظيم 
يف  دوره  اأداء  على  "تريندز"  حر�ض 
ال�سيا�سي  االإ���س��الم  ح��رك��ات  متابعة 
وحت����ل����ي����ل خ���ط���اب���ه���ا وا����س���ت�������س���راف 
م�ستقبلها، والتزاًما منه بتعزيز قيم 
ال�سالم والت�سامح والوئام من خالل 
االأيديولوجيات واالأفكار ذات  حتليل 
�سواء  وتفنيدها،  املتطرفة  الطبيعة 

يف العامل العربي اأو خارجه.
ينظمه  ال���ذي  املنتدى  ه��ذا  اأن  وب��ني 
جتمع  من�سة  بات  �سنوًيا  "تريندز" 
امل��ت��خ�����س�����س��ني يف جم�����ال االإ�����س����الم 
وتن�سيق  وبحث  لتدار�ض  ال�سيا�سي، 
التي  الق�سايا  خمتلف  جت��اه  ال���روؤى 
اأن  اإىل  م�����س��ًرا  امل��ج��ال،  ب��ه��ذا  تتعلق 
املنتدى يكت�سب زخًما وترحيًبا يت�سع 
عاًما تلو االآخر، وهو ما ي�سجع على 
امل�سي قدًما يف موا�سلته وتر�سيخه.

االهتمام  رغ���م  اأن����ه  ال��ع��ل��ي  واأو����س���ح 
ال�سيا�سي،  االإ���س��الم  بظاهرة  الكبر 
بال�سكل  ب���ع���د  ُت���ف���ه���م  مل  اأن����ه����ا  اإال 
متعاطف  تيار  ت��اأث��ر  ب�سبب  ال��ك��ايف؛ 
االأكادمييا  ي�����س��ود  االإ���س��الم��وي��ة  م��ع 

ي�سود  م�����وؤدل�����ج  وت�����ي�����ار  ال����غ����رب����ي����ة، 
اأخرى  وت��ي��ارات  العربية،  االأكادمييا 
االأكادمييا  بقية  ت�سود  التيارين  بني 

يف العامل.
واأ�ساف اأن املنتدى يهدف اإىل اإجراء 
ح������وار ب����ني ه�����ذه االأك����ادمي����ي����ا حول 
ظاهرة االإ�سالم ال�سيا�سي، وذلك من 
ُيتفق  منطلقات  اإىل  ال��و���س��ول  اأج���ل 
الظاهرة  لتلك  اأف�����س��ل  لفهم  عليها 
�سلوكها  وحت��ل��ي��ل  خطابها  وتفكيك 
امل���ث���ارة حولها  وال��ب��ت يف اجل��دل��ي��ات 
الربع  يف  عنها  االأوىل  الكتابات  منذ 

الثاين من القرن املا�سي.
حتقيق  اأج�����ل  م���ن  اأن�����ه  اإىل  واأ�����س����ار 
تريندز  مركز  يجمع  االأه���داف  ه��ذه 
هذا  خ���الل  واال���س��ت�����س��ارات  للبحوث 
املتخ�س�سني  من  جمموعة  املنتدى 
يف ه�����ذا امل����ج����ال م����ن اأج�������ل اإج�������راء 
واخلروج  الق�سية،  ه��ذه  ح��ول  ح��وار 
والتو�سيات  النتائج  م��ن  مبجموعة 
التي ميكن اأن ت�سهم يف زيادة الوعي 
هذه  بطبيعة  االأك���ادمي���ي  واالإدراك 

الظاهرة وحقيقتها. 
واأع����رب ال��دك��ت��ور حم��م��د ال��ع��ل��ي عن 
البحثية  ال��ك��وك��ب��ة  ه���ذه  اأن  يف  ثقته 
امل�ساركة قادرة على طرح روؤى واأفكار 
وت��و���س��ي��ات م��ب��ت��ك��رة ت��ر���س��م مالمح 
الذي  ال��ه��دف  حتقيق  نحو  الطريق 

نن�سده من اأعمال هذا املنتدى.

وروؤيتها  العربية  الأكــادميــيــا 
لالإ�شالموية

وقد ا�سُتهّلت اأعمال اليوم االأول بكلمة 
ترحيبية ل�سقر ال�سريف نائب مدير 
ُعقدت  ثم  احلكومي،  االت�سال  اإدارة 
االأكادمييا  ب��ع��ن��وان:  االأوىل  ال��ن��دوة 
لالإ�سالموية"،  وروؤي���ت���ه���ا  ال��ع��رب��ي��ة 
مبارك  خ��ل��ي��ف��ة  ال���دك���ت���ور  واأداره���������ا 
ملنتدى  التنفيذي  امل��دي��ر  ال��ظ��اه��ري، 
اأهمية  اأو�سح  حيث  لل�سلم،  اأبوظبي 
ظاهرة  عن  اللثام  اإماطة  يف  املنتدى 
االإ����س���الم���وي���ة، م��ع��رًب��ا ع���ن اأم���ل���ه يف 
امل�������س���ارك���ون م���ن اخل����رباء  ي���ق���دم  اأن 
وامل���ت���خ�������س�������س���ني ع�����رب ح����وارات����ه����م 
زيادة  يف  ت�سهم  وتو�سيات  خمرجات 
هذه  ب��ط��ب��ي��ع��ة  واالإدراك  ال����وع����ي 
املجتمعات  على  الظاهرة وخطورتها 
ال��ع��رب��ي��ة وال���غ���رب���ي���ة. وث���ّم���ن جهود 
املجال، م�سًرا اإىل  "تريندز" يف هذا 
اأن املنتدى يعد ترجمة ال�سرتاتيجية 

ر�سالته،  وع��امل��ي��ة  وت��وج��ه��ات��ه  امل��رك��ز 
اأهم  بات من  اإن مركز تريندز  وق��ال 
بتحليل  ُتعنى  التي  البحثية  امل��راك��ز 
ت��ي��ارات االإ���س��الم ال�سيا�سي  اجت��اه��ات 
اأ�سبح مرجًعا يف  بل  وعاملًيا،  اإقليمًيا 

هذا ال�ساأن.

حتليل اخلطابات وتفنيدها
اأو���س��ح��ت االأ���س��ت��اذة عائ�سة  ب��دوره��ا 
البحث  ق����ط����اع  رئ���ي�������ض  ال���رم���ي���ث���ي 
مداخلة  يف  ت��ري��ن��دز  مب��رك��ز  العلمي 
ل���ه���ا ك���ي���ف ي�����رى امل����رك����ز وب���اح���ث���وه 
م�سرة  ال�سيا�سي،  االإ�سالم  جماعات 
كبًرا  ج��ه��ًدا  ي��ب��ذل  ت��ري��ن��دز  اأن  اإىل 
واخلطابات  ال��ن�����س��و���ض  حت��ل��ي��ل  يف 
القلب  ويف  لالإ�سالموية،  التاأ�سي�سية 
امل�سلمني.  االإخ�������وان  ج��م��اع��ة  م��ن��ه��ا 
واخلطابات  ال��ن�����س��و���ض  اأن  وب��ي��ن��ت 
عن  تك�سف  لالإ�سالموية  التاأ�سي�سية 
والدين،  للحقيقة  منت�سبيها  احتكار 
املجتمع،  ع��ن  ال�����س��ع��وري��ة  وع��زل��ت��ه��م 
للعنف  غ  امل�سوِّ التكفر  مبداأ  و�سيادة 
املواطنة  م��ف��ه��وم  وغ���ي���اب  ل���دي���ه���م، 
هناك  اأن  اإىل  واأ����س���ارت  وال��وط��ن��ي��ة. 
التطرف  درا�����س����ات  ب�������س���اأن  م�����س��ك��ل��ة 
االإ�سالموية  وع����الق����ة  واالإره����������اب 
الباحثني  ي�ستثني بع�ض  بهما، حيث 
هذه  م��ن  امل�سلمني  االإخ���وان  جماعة 
اأن���ه���ا جماعة  ب���دع���وى  ال���درا����س���ات؛ 
�سلمية، مو�سحة اأن هوؤالء الباحثني 
على  ت��ن��اول��ه��م  ق�����س��ر  اإىل  مي��ي��ل��ون 
درا����س���ة ال��ع��ن��ف اجل�����س��دي اأك����رث من 
الذي  ال���رم���زي  اأو  ال��ف��ك��ري  ال��ع��ن��ف 
ال�سرورية  االأول���ي���ة  امل��رح��ل��ة  ي�سكل 
وا�ستغربت  الأي عنف ج�سدي الحق. 
فئات  ت��دع��ي  ك��ي��ف  ال��رم��ي��ث��ي  عائ�سة 
ك�����ث�����رة م�����ن جم���ت���م���ع اجل����ام����ع����ات 
وجه  على  الغربية  البحوث  ومراكز 
"االإخوان" عن  اخل�سو�ض، اختالف 
وو�سفها  املتطرفة  اجل��م��اع��ات  بقية 

ا اعتقاد  باملعتدلة، كما ا�ستغربت اأي�سً
اأن ينخرط  اإمكانية  هوؤالء الباحثني 
دميقراطية  عملية  يف  "االإخوان" 
احلد  ي���ح���رتم���وا  اأن  اأو  ح��ق��ي��ق��ي��ة 
امل�سرتك  العي�ض  االأدن��ى من معاير 

مًعا ب�سالم اإن و�سلت للحكم.

ف�شل الإ�شالم ال�شيا�شي يف دورته 
احل�شارية الراهنة

م����ن ج���ان���ب���ه ق������ال ال����دك����ت����ور اأُن���������ض 
احلديثة  احل�سارة  اأ�ستاذ  الطريقي 
مداخلة  يف  ال��ت��ون�����س��ي��ة  ب��اجل��ام��ع��ة 
قيمة  يف  "قراءة  ع����ن����وان  ح���م���ل���ت 
التكّهن  يف  احلداثة  بعد  ما  املفاهيم 
�سدد  ال�سيا�سي"،  االإ�سالم  مب�ستقبل 
ال�سيا�سي  االإ�����س����الم  اأن  ع��ل��ى  ف��ي��ه��ا 
ل���ن ي���ك���ّف ع���ن ال����وج����ود، ورمب�����ا هو 
م�ساره  م���ن  ج���دي���دة،  دورة  يف  االآن 
ال��ت��ق��ّي��ة الذي  ال��ت��اري��خ��ي، يف و���س��ع 
ال��ع��ادة، وه��و يف انتظار  يلي ف�سله يف 
واأو�سح  ج���دي���دة،  ت��اري��خ��ي��ة  ف��ر���س��ة 
االإ�سالمية،  الدينية  الت�سورات  اأن 
اأجنبت  ال��ت��ي  ال�سيا�سية  واالأو����س���اع 
االإ����س���الم ال�����س��ي��ا���س��ي ه���ي ن��ف�����س��ه��ا يف 
معظم دول املنطقة. وقال اإن االإ�سالم 
ال�سيا�سي يعاين يف م�ستوى الطرحني 
والديني، م�سكالت نظرية  ال�سيا�سي 
ال  ان���ح���راًف���ا معطِّ ع��م��ي��ق��ة، جت��ع��ل��ه 
مًعا،  ال��دي��ن  ال��دول��ة وجت��دي��د  لبناء 
تقول  ال��ع��رب��ي��ة  االأك���ادمي���ي���ا  اأن  ك��م��ا 
دورته  يف  ال�سيا�سي  االإ���س��الم  بف�سل 
بزوال  وتتكهن  الراهنة،  احل�سارية 
ال��ظ��اه��رة ع��ل��ى االأم�����د البعيد  ه���ذه 
القريب،  االأم������د  ع��ل��ى  ي��ك��ن  مل  اإن 
وتطرق اإىل ثالثة مفاهيم باعتبارها 
ال�سيا�سي  لالإ�سالم  ممكنة  م�سارات 
ال��ع��رب��ي. وه��ي مفاهيم  ال��رب��ي��ع  بعد 
ما�سوية،  اأو  ارت���دادي���ة  اإ���س��الم��وي��ة 
واإ�سالموية  ج���دي���دة،  واإ���س��الم��وي��ة 
الدرا�سات  اأن  مو�سحا  ه��وي��ة،  دون 

لالإ�سالم  متوقع  ل  حت��ونُّ عن  تتحدث 
فارغة  اإ����س���الم���وي���ة  اإىل  ال�����س��ي��ا���س��ي 
وفاقدة لالأ�سا�سات النظرية االأ�سلية 

لالإ�سالم ال�سيا�سي.

مقاربات نظرية متعددة امل�شارب
منت�سر  االأ�����س����ت����اذ  اأو������س�����ح  ب�������دوره 
املتخ�س�ض  امل��غ��رب��ي  ال��ب��اح��ث  ح��م��ادة 
مداخلة  يف  االإ�سالمية  احل��رك��ات  يف 
تتطلب  االإ���س��الم��وي��ة  مقاربة  اأن  ل��ه 
امل�سارب  م��ت��ع��ددة  ن��ظ��ري��ة  م��ق��ارب��ات 
مركًبا  ف���ك���ًرا  ت��ت��ط��ل��ب  اأو  ال��ع��ل��م��ي��ة، 
بتعبر املفكر الفرن�سي اإدغار موران، 
واأنه كلما تعددت معامل هذه القراءة 
َفر  امل��رك��ب��ة، اق��رتب��ن��ا م��ن م��ق��ام الظَّ
مبيًنا  من��وذج��ي،  اأو  م��ث��ايل  بتف�سر 
اأنه بالرغم من الرتاكم الكمي الذي 
حتقق يف املنطقة العربية بخ�سو�ض 
االإ�سدارات التي تتناول االإ�سالموية، 
ومرور املنطقة العربية بعدة اأحداث 
مرتبًطا  ب��ع�����س��ه��ا  ك�����ان  م��ف�����س��ل��ي��ة 
ب��ح�����س��ور مل����ح����ددات االإ����س���الم���وي���ة، 
ف���الي���زال ال���رتاك���م ال��ن��وع��ي يف هذه 
اإىل  م�سًرا   ، متوا�سًعا  االإ����س���دارات 
�سبًبا  ك��ان��ت  ال��زم��ن��ي��ة  ال�����س��ي��اق��ات  اأن 
يف ان��خ��راط االأك��ادمي��ي��ا ال��ع��رب��ي��ة يف 
االإ�سالموية،  على  البحثي  اال�ستغال 
�سياقات  املثال  �سبيل  على  ذلك  ومن 
 ،2001 ���س��ب��ت��م��رب   11 اأح����������داث 
املنطقة  يف   2011 يناير  واأح����داث 
الظاهرة  ق��راءة  اأن  واأو�سح  العربية. 
ال  فل�سفي  منظور  م��ن  االإ�سالموية 
�سة  املوؤ�سَّ بالقراءة  اإجمااًل  له  عالقة 
على علم النف�ض ولكن تبقى االأقالم 
التي  االأ���س��م��اء  مقدمة  يف  التون�سية 

تخ�س�ست يف املو�سوع.

العربية  غري  الأكادمييا  روؤيــة   
لالإ�شالموية

الثاين  يومه  يف  املنتدى  ناق�ض  وق��د 

العربية  غ���ر  االأك���ادمي���ي���ا  "روؤية 
الباحثة  واأك������دت  لالإ�سالموية"، 
اإدارة  ره���ف اخل���زرج���ي ن��ائ��ب م��دي��ر 
مركز  اأن  بديتها  يف  العلمي  الن�سر 
يكون  الأن  دائ��ًم��ا  ي�سعى  "تريندز" 
ه��ن��اك ح���وار ح���ول ظ��اه��رة االإ�سالم 
ال�سيا�سي من اأجل زيادة الوعي بهذه 
على  ت�سّكله  الذي  واخلطر  الظاهرة 

املجتمعات العربية والغربية.
اإن������ه م����ن االأه���م���ي���ة مبكان  وق����ال����ت 
التي  النمطية  االأفكار  بع�ض  تفكيك 
الدرا�سات  م���ن  ك���ث���ًرا  ت�����س��ود  ب��ات��ت 
الغربية التي تتناول ظاهرة االإ�سالم 
اأحيانا  ت�����ربر  وال����ت����ي  ال�������س���ي���ا����س���ي، 
وطرحت  احل���رك���ات،  ت��ل��ك  �سلوكيات 
ت��ع��اط��ف �سرائح  ���س��ب��ب  ����س���وؤاًل ح���ول 
ك��ث��رة م��ن ال��ب��اح��ث��ني ال��غ��رب��ي��ني مع 
خطورته  ب��رغ��م  ال�سيا�سي  االإ���س��الم 
وال���دول  املجتمعات  ع��ل��ى  ال��وا���س��ح��ة 

الوطنية؟

تعاطف غربي 
ال���ن���دوة لورينزو  ب����دوره ق���ال م��دي��ر 
التطرف  ���س��وؤون  يف  اخلبر  فيدينو، 
االأمريكية  وا�سنطن  ج��ورج  بجامعة 
االأك����ادمي����ي����ا  اه����ت����م����ام  ت���ن���ام���ي  اإن 
االأم��ري��ك��ي��ة ب��ال�����س��رق االأو����س���ط، كان 
االأفكار  واأ�سبحت  ال�سبعينيات،  منذ 
"اال�ست�سراق"  ك���ت���اب  يف  ال���������واردة 
 ،1978 عام  ال�سادر  �سعيد  الإدوارد 
اأنه  اإىل  م�سًرا  كبر،  اهتمام  حم��ل 
منذ ذلك احلني، تبنى جزء كبر من 
االأو�ساط االأكادميية الغربية وجهات 
االأيديولوجيات  م��ع  تعاطفت  نظر 
ذات امليول مبا يف ذلك االإ�سالموية. 
امل�سلمني  االإخ�����وان  ���س��ورة  اأن  وذك���ر 
ال���غ���رب  امل���م���اث���ل���ة يف  واجل����م����اع����ات 
تراوحت بني االإيجابية وبني التقليل 
اأو ت���ربي���ره من  اأه��م��ي��ة ع��م��ل��ه��ا  م���ن 
اأفعال  ردود  اأن��ه  خالل ت�سويره على 

الغربية  ال�����س��ي��ا���س��ات  ع��ل��ى  م��ف��ه��وم��ة 
هناك  اأن  م��و���س��ًح��ا  ال���ع���ادل���ة،  غ���ر 
عاملني اإ�سافيني اأ�سهما يف التعاطف 
الغرب؛  يف  االإ�سالموية  مع  الوا�سع 
االأكادميية  امل��وؤ���س�����س��ات  مت��وي��ل  ه��م��ا 
اأو�سطيني،  ����س���رق  رع������اة  ق���ب���ل  م����ن 
وتويل عدد متزايد من االإ�سالميني 

منا�سب اأكادميية.

مناهج اأوروبية
رجاء  الدكتورة  تطرقت  جانبها  من 
�سكراين اأ�ستاذة احل�سارة االإ�سالمية- 
اإىل وج����ود  االأمل����ان����ي����ة  ب�����ون  ج���ام���ع���ة 
االأوروب���ي���ة  االأك���ادمي���ي���ا  يف  منهجني 
ح���ول االإ���س��الم��وي��ة، م�����س��رة اإىل اأن 
املو�سوع  اأول����ت  الفرن�سية  امل��در���س��ة 
ا،  اأي�سً اأمني  ُبْعٌد  له  ا  خا�سً اهتماًما 
وبذلت جهوًدا كبرة لفهم الظاهرة، 
الفرن�سيني  الباحثني  اأن  مو�سحة 
اأث��روا يف  لديهم خطاب وا�سح، وق��د 

باحثني اأوروبيني اآخرين.
يف  ال������روؤي������ة  اأن  ����س���ك���راين  وذك��������رت 
م��ا، حيث يركز  ن��وًع��ا  اأمل��ان��ي��ا تختلف 
مع  التعاطف  اأ�سباب  على  الباحثون 
الدرا�سات  تركز  كما  االإ�سالمويني، 
حول فهم اأ�سول االإرهاب واالأ�سولية 
االإ�سالموية،  االأف��ك��ار  و�سيكولوجية 
متحدثة عما ي�سمونه اجليل الثالث 
لالإ�سالم،  فهمه  طريقة  يف  املختلف 
دولية،  ظ��اه��رة  االإره�����اب  اأن  وي����رون 
وذك���رت اأن ال��درا���س��ات االأمل��ان��ي��ة حول 
مهدت  وق������د  م����ت����ع����ددة،  ال����ظ����اه����رة 
الظاهرة  ع��ل��ى  وان���ف���ت���اح  مل��ن��اق�����س��ات 

لدرا�ستها وحتليلها.

اهتمام  قلة  اجلنوبية:  اأمريكا 
بالظاهرة 

تو�سيج،  ���س��ل��ي��ف��ي  ال����دك����ت����ورة  اأم�������ا 
اخل���ب���رة ب���االإ����س���الم ال�����س��ي��ا���س��ي يف 
اأن  اأو���س��ح��ت  فقد  اجلنوبية  اأم��ري��ك��ا 
اأمريكا اجلنوبية  امل�سلمني يف  معظم 
اأخرى،  ديانات  هم ممن حتولوا من 
واأن الباحثني هناك ال يولون ظاهرة 
االإ���س��الم��وي��ة اه��ت��م��اًم��ا ك���ب���ًرا، لكن 
�سيا�سي  ك��ُب��ع��د  ت��ن��اول��ه��ا  م���ن  ه��ن��اك 

وكمناق�سة لطبيعة الظاهرة.
يف  ت���ب���اي���ًن���ا  ه����ن����اك  اأن  واأو�����س����ح����ت 
ال��ع��م��ل االأك����ادمي����ي، ول��ي�����ض ل���ه اأثر 
اجلوانب  عك�ض  االإ���س��الم��ي��ني،  ع��ل��ى 
االأم���ن���ي���ة، ح��ي��ث ي��ت��م ال��رتك��ي��ز على 

ق�سية االإرهاب.
حول  ال���ك���ت���اب���ات  م��ع��ظ��م  اأن  وب��ي��ن��ت 
اجلنوبية  اأم��ري��ك��ا  يف  االإ���س��الم��وي��ة 
ككبار  اج��ت��م��اع��ي��ة  ج���وان���ب  ت��ت��ن��اول 
االإ�سالم،  اعتنقت  التي  ال�سخ�سيات 
االأكادميي  امل�سهد  اأن  اإىل  وخل�ست 
يف  ال�سيا�سي  االإ���س��الم  لظاهرة  العام 
اأمريكا الالتينية ال يهتم كثًرا بهذه 

الظاهرة.

اختطاف الإ�شالم 
غوناراتنا،  لروهان  �سدد  جانبه  من 
جامعة  يف  االأمنية  ال��درا���س��ات  اأ�ستاذ 
�سنغافورة،  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة،  ن��ان��ي��ان��غ 
ا�سُتخدمت  االأدي�����ان  جميع  اأن  ع��ل��ى 
واأُ�سيء ا�ستخدامها لتحقيق اأغرا�ض 
م�سًرا  �سيقة،  و�سخ�سية  �سيا�سية 
قبل  م����ن  امل���ت���ن���ام���ي  ال���ت���ه���دي���د  اإىل 
جمموعة من الكيانات ذات التطرف 
العرقية  واحل��رك��ات  االأي��دي��ول��وج��ي، 
ال�سيا�سية  واحل����رك����ات  ال�����س��ي��ا���س��ي��ة 

والدينية.
اإن قوة الدين العاطفية ميكن  وقال 
اأن حت�سد اأتباعه وتقودهم اإىل القتل 
واملوت ون�سر اأيديولوجياتهم بالقوة، 
وق��ال اإن��ه مت اختطاف االإ���س��الم مثل 
االأدي�����ان االأخ�����رى، م��ن ق��ب��ل حركات 
اأيديولوجياتها  لن�سر  وت��ن��ظ��ي��م��ات 
اأن  م����و�����س����ًح����ا  وع������دائ������ي������ة  ب�����ق�����وة 
التاريخ  ع���رب  ���س��ك��ل��ت  االإ����س���الم���وي���ة 
حتدًيا لل�سالم والوئام؛ ما ي�ستدعي 
اأي���دي���ول���وج���ي���ت���ه���ا م����ن خالل  ف���ه���م 
خماطرها.  ملواجهة  اأتباعها  كلمات 
م�����������س�����دًدا ع����ل����ى اأه����م����ي����ة اخل�������ربات 
اأن  يف  امل�ستفادة  وال��درو���ض  ال�سابقة 
منوذًجا  وال�سركاء  للحكومات  تقدم 
ل��ل��ت��خ��ف��ي��ف م����ن ت���ه���دي���د االإ�����س����الم 

ال�سيا�سي.

مفهوم متناَزع عليه
واخ��ُت��ت��م��ت اأع��م��ال امل��ن��ت��دى يف يومه 
كينيدي  جليليان  مب��داخ��ل��ة  ال��ث��اين 
والعالقات  ال�سيا�سة  يف  امل��ح��ا���س��رة 
���س��اوث هامبتون  ب��ج��ام��ع��ة  ال��دول��ي��ة 
ال��ربي��ط��ان��ي��ة، ح��ي��ث ت��ن��اول��ت روؤي����ة 
ال��ع��رب لالإ�سالم  االأك��ادمي��ي��ني غ��ر 
كانت يف  االإ�سالموية  اأن  اإىل  م�سرة 
املا�سي مفهوًما متنازًعا عليه، داخلًيا 
االإ���س��الم��ي��ة، وخارجًيا  ب��ني احل��رك��ة 
بني الالعبني ال�سيا�سيني غر العرب 
الرئي�سيني الذين ا�ستخدموا املفهوم 
و�سيا�سية.  بالغية  الأغرا�ض  كمحور 
وقالت هناك العديد من االختالفات 
داخ������ل احل����رك����ات االإ����س���الم���ي���ة؛ ما 
غر  اأك��ادمي��ي��ني  بو�سفنا   - ي��ق��ودن��ا 
دقيقة  ط��ري��ق��ة  ع��ن  للبحث   - ع���رب 

للتعامل مع مو�سوع االإ�سالموية.
وبينت اأن بع�ض احلركات االإ�سالموية 
حركات  باعتبارها  ت�سنيفها  يتم  قد 
يف  النه�سة  ح��زب  مثل  عنيفة،  غ��ر 
يحملون  الي��زال��ون  اأن��ه��م  اإال  تون�ض، 
حول  دميقراطية  غر  نظر  وجهات 
دور املراأة يف املجتمع وحقوق املواطنة 
لغر امل�سلمني يف الدول ذات االأغلبية 
االإ�سالمية  ال���روؤى  ظ��ل  يف  امل�سلمة، 

التي تتطور ب�سكل مثر.

•• الفجرية -وام:

ال�سيخ  ال�����س��م��و  ����س���اح���ب  ا���س��ت��ق��ب��ل 
ال�������س���رق���ي ع�سو  ب����ن حم���م���د  ح���م���د 
ال��ف��ج��رة، يف  املجل�ض االأع��ل��ى ح��اك��م 
يف  امل�ساركني  بالرميلة،  �سموه  ق�سر 
الربنامج التدريبي االأممي للبلديات 
بلدية  نظمته  ال��ذي  العربية  وامل���دن 
ال��ف��ج��رة حت��ت ع��ن��وان )املرونة  دب���ا 
خماطر  م�����ن  واحل��������د  احل���������س����ري����ة 

الكوارث الطبيعية(. 
ورّحب �ساحب ال�سمو حاكم الفجرة 
يف  التوفيق  لهم  متمنًيا  بال�سيوف، 
واال�ستفادة  الربنامج  اأهداف  تطبيق 

من خمرجاته املر�سودة. 
واط���ل���ع ���س��م��وه خ����الل ال���ل���ق���اء على 
تفا�سيل الربنامج الذي اأقامته بلدية 
نوفمرب   2 و   1 ي��وم��ي  الفجرة  دب��ا 
الفجرة  دب�����ا  م���دي���ن���ة  يف  اجل�������اري 
العربية  امل��دن  منظمة  م��ع  بالتعاون 
االإقليمي  امل���ت���ح���دة  االأمم  وم��ك��ت��ب 
م��ن خماطر  للحد  ال��ع��رب��ي��ة  ل��ل��دول 

املتحدة  امل�����دن  وم��ن��ظ��م��ة  ال����ك����وارث 
املدن  وم��ن��ظ��م��ة  امل��ح��ل��ي��ة  واالإدارات 
لل�سرق  املحلية  واحلكومات  املتحدة 
االأمم  وبرنامج  اآ�سيا  وغرب  االأو�سط 

املتحدة للم�ستوطنات الب�سرية. 
ا�ستعرا�ض  ال��ل��ق��اء  خ����الل  ج����رى  و 
حم���اور ال��ربن��ام��ج ال���ذي ي��ه��دف اإىل 
ب���اإدارة  البلديات  وع��ي  م�ستوى  رف��ع 

ال���ك���وارث وب���ن���اء ال���ق���درات يف جمال 
منطقة  اأن��ح��اء  جميع  يف  منها  احل��د 

ال�سرق االأو�سط وغرب اآ�سيا. 
والتقدير  بال�سكر  ال�سيوف  وت��ق��دم 

الفجرة  ح��اك��م  ال�سمو  �ساحب  اإىل 
�سموه  ودع��م  اال�ستقبال،  حفاوة  على 
للم�ساريع واملبادرات التي تهدف اإىل 
واال�ستفادة  العاملية  اخل���ربات  ت��ب��ادل 

منها يف جمال الكوارث الطبيعية. 
�سعيد  حم��م��د  ���س��ع��ادة  ال��ل��ق��اء  ح�سر 
االأمري  الديوان  مدير  ال�سنحاين 
اأحمد  املهند�ض  وم��ع��ايل  بالفجرة، 

ال�����س��ب��ي��ح اأم�����ني ع����ام م��ن��ظ��م��ة امل���دن 
العربية، و�سعادة حممد دومان اأمني 
االإقليمي  املتحدة  االأمم  مكتب  ع��ام 
للحد  اآ�سيا  وغ���رب  االأو���س��ط  لل�سرق 

وامل���ه���ن���د����ض ح�سن  ال������ك������وارث،  م����ن 
الفجرة،  دب��ا  بلدية  مدير  اليماحي 
وعدد من روؤ�ساء البلديات وم�سوؤويل 

اإدارة الكوارث يف الدول العربية. 

حمد ال�سرقي ي�ستقبل امل�ساركني يف الربنامج التدريبي االأممي للبلديات واملدن العربية 

•• اأبوظبي-وام:

بالتعاون مع �سركائها حول  الرائدة عامليا  االإم��ارات جهودها   توا�سل دولة 
ودعم  النظيفة  التكنولوجيا  تطبيقات  ون�سر  الطاقة  اأمن  تعزيز  يف  العامل 
االإمارات  بني  ا�سرتاتيجية  �سراكة  بتوقيع  اأم�ض  توج  وال��ذي  املناخي  العمل 
100 مليار دوالر يف تنفيذ م�سروعات للطاقة النظيفة  واأمريكا ال�ستثمار 
العامل  اأنحاء  البلدين وخمتلف  100 غيغاواط يف  االإنتاجية  تبلغ طاقتها 
الطاقة  ال��رائ��دة يف قطاع  االإم���ارات مكانتها  ور�سخت   .2035 ع��ام  بحلول 
ال��ع��امل مبا  القطاع يف  دف��ع عجلة من��و  فاعل يف  ب��دور  وامل�ساهمة  امل��ت��ج��ددة 
النظيفة  التقنيات  ن�سر  اإىل  الرامية  الر�سيدة  القيادة  يتما�سى مع توجهات 
اأو�سع نطاق وتعزيز اجلهود العاملية يف جمال  وحلول الطاقة املتجددة على 
اال�سرتاتيجية  االإم�����ارات  م��ب��ادرة  تنفيذ  يف  ق��دم��اً  وامل�����س��ي  امل��ن��اخ��ي  العمل 
لتحقيق احلياد املناخي بحلول عام 2050. وتعك�ض ال�سراكة اال�سرتاتيجة 

عمق ومتانة العالقات بني دولة االإمارات والواليات املتحدة االأمريكية.
وتن�سط �سركة اأبوظبي لطاقة امل�ستقبل "م�سدر" يف �سوق الطاقة املتجددة 

االأمريكي من خالل حمفظة متنوعة من م�ساريع الطاقة املتجددة ت�سمل 
ب��اإج��م��ايل قدرة  ال��ط��اق��ة  ب��ط��اري��ات تخزين  ون��ظ��م  وال��ري��اح  ال�سم�ض  ط��اق��ة 
رينوبلز  اإف  دي  و"اإي  "م�سدر"  وتت�سارك  جيجاواط.   1.8 تبلغ  اإنتاجية 
اأمريكا ال�سمالية" يف ثمانية م�ساريع للطاقة املتجددة ت�سمل ثالث حمطات 
لطاقة الرياح على نطاق املرافق اخلدمية يف واليتي نربا�سكا وتك�سا�ض ت�سل 
قدرتها االإجمالية اإىل 815 ميجاواط وخم�سة م�ساريع للطاقة ال�سم�سية 
بطارية  بنظام  منها  اثنني  ت��زوي��د  مت  كاليفورنيا  والي��ة  يف  الكهرو�سوئية 
ميجاواط   689 اإىل  االإنتاجية  طاقتها  اإج��م��ايل  وي�سل  الطاقة  لتخزين 
من الطاقة ال�سم�سية و75 ميجاواط من الطاقة التي يتم تخزينها �سمن 

الواليات  نظام بطارية "ليثيوم اأيون". وت�سم حمفظة م�ساريع "م�سدر" يف 
ميجاواط   243 بقدرة  ال��ري��اح  لطاقة  "كويوت"  حمطة  م�سروع  املتحدة 
ماجادا�ض"  "ال�ض  حمطة  وم�����س��روع  تك�سا�ض  ب��والي��ة  ���س��ك��وري  مقاطعة  يف 
تك�سا�ض  273 ميجاواط يف مقاطعة ويال�سي بوالية  الرياح بقدرة  لطاقة 
يف  ميجاواط   300 بقدرة  ال��ري��اح  لطاقة   "1 "ميليغان  حمطة  وم�سروع 
مقاطعة �سالني بوالية نربا�سكا..وحمطتي "ديزرت هارفي�ست 1" و"ديزرت 
ال�سم�سية  213 ميجاواط من الطاقة  اإجمالية تبلغ  2" بقدرة  هارفي�ست 
4" بقدرة  1" و"مافريك  "مافريك  حمطة  اإىل  باالإ�سافة  الكهرو�سوئية 
"بيغ بيو" للطاقة  309 ميجاواط وم�سروعا يف كاليفورنيا  اجمالية تبلع 

ال�سم�سية الكهرو�سوئية بقدرة 128 ميجاواط وهو مزود ببطارية تخزين 
ويقع يف مقاطعة  ال�ساعة  160 ميجاواط يف   / 40 ميجاواط  با�ستطاعة 
تاأ�سي�سها  "م�سدر" منذ  امل�ستقبل  لطاقة  اأبوظبي  �سركة  ومتثل  "كرن". 
التغر  اآث���ار  م��ن  احل��د  يف  اأ�سا�سياً  وم�ساهماً  حياً  من��وذج��اً   2006 ع��ام  يف 
املناخي وانبعاثات غازات االحتبا�ض احلراري . وت�ستثمر "م�سدر" حالياً يف 
م�ساريع م�ستدامة بقيمة اإجمالية تزيد عن 20 مليار دوالر اأمريكي وت�سمل 
ت�ساهم يف دعم  التي  للتقنيات اجلديدة  الناجح  الت�سويق  اال�ستثمارات  هذه 
"م�سدر"  وال��ع��امل. ومتكنت  االإم����ارات  ل��دول��ة  اال���س��ت��دام��ة  اأه���داف  حتقيق 
اإقامة  من  اأنواعها  بكافة  املتجددة  الطاقة  جمال  يف  عاملياً  الرائدة  ال�سركة 
وت�سغيل عدد كبر من م�سروعات الطاقة املتجددة حول العامل حيث تنت�سر 
حمفظة م�ساريعها يف اأكرث من 40 دولة حول العامل. وخالل العام املا�سي 
 40 بن�سبة  النظيفة  للطاقة  م�ساريعها  حمفظة  "م�سدر"  و�سعت  وح��ده 
15 جيجاواط، ف�ساًل  اأكرث من  االإجمالية  االإنتاجية  لتبلغ قدرتها  باملائة 
19.5 مليون طن من  اإط��الق قرابة  امل�ساريع يف تفادي  عن م�ساهمة هذه 

االنبعاثات الكربونية �سنوياً.

االإمارات.. جهود عاملية رائدة لتعزيز اأمن 
الطاقة ون�سر تطبيقات التكنولوجيا النظيفة

يف منتداه الفرتا�شي الثالث لالإ�شالم ال�شيا�شي

)تريندز( يفتح حوارًا حول ظاهرة االإ�سالموية ويحلل خطابها وي�ست�سرف م�ستقبلها

العلي: )تريندز( يتابع دوره يف تفنيد الظاهرة التزامًا بتعزيز قيم ال�شالم والت�شامح  حممد  • الدكتور 
يوؤكدون: دوليون  • خرباء 

الأكادمييا العربية والغربية لفهم اأف�شل واأعمق لظاهرة الإ�شالموية بني  حلوار  ملّحة  • احلاجة 
ال�شيا�شي تتلون وتتحني الفر�س للعودة باأفكارها الإ�شالم  • جماعات 
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العدد 13688 بتاريخ 2022/11/3 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/�سعودي 

بال�ست التجارة املواد البال�ستيكية
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1009299 

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

االجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13688 بتاريخ 2022/11/3 

اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/�سدر  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

املدينة للع�سل
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:3771075 

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

االجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13688 بتاريخ 2022/11/3 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/�سمارت 

للدعم التقني
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:3778832 

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

االجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13688 بتاريخ 2022/11/3 

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

ا�سرتمي للتجارة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1515555 

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

االجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13688 بتاريخ 2022/11/3 

اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/بقالة  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

�سال�سيدو
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1106159 

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

االجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13688 بتاريخ 2022/11/3 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/جنجر 

دو�ض للحلويات والع�ساير
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2692214 

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

االجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13688 بتاريخ 2022/11/3 

اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/ذوق  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

امليث كافيه
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:3758015 

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

االجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13688 بتاريخ 2022/11/3 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�سادية باأن / ال�سادة : ا�ستيديو واحة حميم 

رخ�سة رقم:CN 1395818 قد تقدموا اإلينا بطلب:
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

 اإ�سافة يعقوب دروي�ض �سعيد رباحه اخلمري %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف نا�سر عبدالعزيز عبداهلل حممد املرزوقي
دائرة  مراجعة  االإعالن  هذا  على  اعرتا�ض  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوما  ع�سر  اأربعة  خالل  االقت�سادية  التنمية 
بعد  دعوى  اأو  حق  اأي  عن  م�سوؤولة  غر  الدائرة  فاإن  واإال  االإعالن 

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

العدد 13688 بتاريخ 2022/11/3 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�سادية باأن / ال�سادة : بريز للتجارة اال�سماك  

رخ�سة رقم:CN 3947783 قد تقدموا اإلينا بطلب:
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

 اإ�سافة علي عبداهلل عبدالرحمن علي املرزوقي %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف �سلطان حممد �سيد علي
دائرة  مراجعة  االإعالن  هذا  على  اعرتا�ض  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوما  ع�سر  اأربعة  خالل  االقت�سادية  التنمية 
بعد  دعوى  اأو  حق  اأي  عن  م�سوؤولة  غر  الدائرة  فاإن  واإال  االإعالن 

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

العدد 13688 بتاريخ 2022/11/3 

اإعــــــــــالن
لال�ست�سارات  ديفيلومبنت  فور�سايت   : ال�سادة   / باأن  االإقت�سادية  التنمية  دائرة  تعلن 

الهند�سية  رخ�سة رقم:CN 4429542 قد تقدموا اإلينا بطلب:
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة وائل رجب الدربوىل %100

تعديل مدير / اإ�سافة وائل رجب الدربوىل
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف �سعود �سيف عتيق �سيف الفال�سى

تعديل راأ�ض املال / من null اإىل 100000
تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ال�سخ�ض الواحد ذ م م

تعديل اإ�سم جتاري من/ فور�سايت ديفيلومبنت لال�ست�سارات الهند�سية
FORESIGHT DEVELOPMENT ENGINEERING CONSULTANCY

اإىل/ فور�سايت ديفيلومبنت لال�ست�سارات الهند�سية - �سركة ال�سخ�ض الواحد ذ م م
FORESIGHT DEVELOPMENT ENGINEERING CONSULTANCY - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C. 

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

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

العدد 13688 بتاريخ 2022/11/3 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�سادية باأن / ال�سادة : كافتريا ومرطبات هالل مريخ

رخ�سة رقم:CN 3777131 قد تقدموا اإلينا بطلب:
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة عبود حممد عبدالرحمن ابراهيم %100

تعديل مدير / اإ�سافة عبود حممد عبدالرحمن ابراهيم
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف خليفه على حمد بالكور املزروعى

تعديل راأ�ض املال / من 100000 اإىل 50000
تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ال�سخ�ض الواحد ذ م م

تعديل اإ�سم جتاري من/ كافتريا ومرطبات هالل مريخ
HILAL MARIYKH CAFETERIA AND REFRESHMENTS

اإىل/ كافتريا ومرطبات هالل مريخ - �سركة ال�سخ�ض الواحد ذ م م
HILAL MARIYKH CAFETERIA AND REFRESHMENTS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

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

العدد 13688 بتاريخ 2022/11/3 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�سادية باأن / ال�سادة : مطعم اأف اأت�ض اأ�ض فود

رخ�سة رقم:CN 2873236 قد تقدموا اإلينا بطلب:
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة ر�سوان يو�سف �سودرى �سودرى حممد يو�سف %100

تعديل مدير / اإ�سافة ر�سوان يو�سف �سودرى �سودرى حممد يو�سف
تعديل وكيل خدمات / حذف وفاء �سامل عو�ض حم�سن الواحدى

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف ر�سوان يو�سف �سودرى �سودرى حممد يو�سف
تعديل راأ�ض املال / من null اإىل 50000

تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ال�سخ�ض الواحد ذ م م
تعديل اإ�سم جتاري من/ مطعم اأف اأت�ض اأ�ض فود

FHS FOOD RESTAURANT
اإىل/ مطعم اأف اأت�ض اأ�ض فود - �سركة ال�سخ�ض الواحد ذ م م

FHS FOOD RESTAURANT - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
االقت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة  االإعالن  هذا  على  اعرتا�ض  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل اأربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غر م�سوؤولة عن اأي 

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

العدد 13688 بتاريخ 2022/11/3 

اإعــــــــــالن
ال�سخ�ض  �سركة   - للعبايه  فا�سن  ميكو   : ال�سادة   / باأن  االإقت�سادية  التنمية  دائرة  تعلن 

الواحد ذ م م  رخ�سة رقم:CN 4509800 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل مدير / اإ�سافة جمتبى احمد �سرف

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة جمتبى احمد �سرف %80
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / رمي حمادى من مالك اإىل �سريك

 تعديل ن�سب ال�سركاء / رمي حمادى من 100 % اإىل %20
تعديل �سكل قانوين / من �سركة ال�سخ�ض الواحد ذ م م اإىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

تعديل اإ�سم جتاري من/ ميكو فا�سن للعبايه - �سركة ال�سخ�ض الواحد ذ م م
MKQ FASHION ABAYA - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

اإىل / ميكو فا�سن للعبايه ذ.م.م
MKQ FASHION ABAYA L.L.C

االقت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة  االإعالن  هذا  على  اعرتا�ض  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل يوم واحد من تاريخ ن�سر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غر م�سوؤولة عن اأي حق اأو 

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

العدد 13688 بتاريخ 2022/11/3 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�سادية باأن / ال�سادة : نورالهدى للمفرو�سات - ذ م م

رخ�سة رقم:CN 1044556 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل مدير / اإ�سافة ملحم عا�سم عطر�سان

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة ملحم عا�سم عطر�سان %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف ملحم عا�سم عطر�سان

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف خالد عبداهلل احمد حممد احلو�سنى
تعديل راأ�ض املال / من 150000 اإىل 50000

تعديل �سكل قانوين / من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اإىل �سركة ال�سخ�ض الواحد ذ م م
تعديل اإ�سم جتاري من/ نورالهدى للمفرو�سات - ذ م م

NOOR AL HUDA FURNITURES - L L C
اإىل/ نورالهدى للمفرو�سات - �سركة ال�سخ�ض الواحد ذ م م

NOOR AL HUDA FURNITURES - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
االقت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة  االإعالن  هذا  على  اعرتا�ض  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل ثالثون يوما من تاريخ ن�سر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غر م�سوؤولة عن اأي حق 

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

العدد 13688 بتاريخ 2022/11/3 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�سادية باأن / ال�سادة : كافتريا كويك فود - فرع 2

رخ�سة رقم:CN 2029302 -2 قد تقدموا اإلينا بطلب:

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة حممد �سعد الدين عبدالرحيم عو�ض %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف هادى على �سامل هادى املن�سورى

تعديل راأ�ض املال / من null اإىل 150000

تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل فرع

تعديل اإ�سم جتاري من/ كافتريا كويك فود - فرع 2

QUICK FOOD CAFETERIA - BRANCH  2

اإىل/ كافتريا كويك فود - �سركة ال�سخ�ض الواحد ذ م م

CAFETERIA QUICK FOOD SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

االقت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة  االإعالن  هذا  على  اعرتا�ض  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 

خالل يوم واحد من تاريخ ن�سر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غر م�سوؤولة عن اأي حق اأو 

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

مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13688 بتاريخ 2022/11/3 

اإعــــــــــالن
للمواد  خاطر  بن  عبداهلل   : ال�سادة   / باأن  االإقت�سادية  التنمية  دائرة  تعلن 

الغذائية ذ م م  فرع ابوظبي
  رخ�سة رقم:CN 1020549 قد تقدموا اإلينا بطلب:

تعديل �سكل قانوين / من فرع اإىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة
فرع  م   م  ذ  الغذائية  للمواد  خاطر  بن  عبداهلل  من/  جتاري  اإ�سم  تعديل 

ابوظبي
ABDULLA BIN HADIR FOODSTUFF L L C - ABU DHABI

اإىل/ ثمر اخلليج الطيب للمواد الغذائية ذ.م.م
THAMAR AL KHALIJ AL TAYB FOOD STUFF L.L.C

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

املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13688 بتاريخ 2022/11/3 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�سادية باأن / ال�سادة : يونيك هومز ورلد وايد العقارية ذ.م.م

رخ�سة رقم:CN 2753144 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حممد نايف عزت اجلبور من �سريك اإىل مالك

 تعديل ن�سب ال�سركاء / حممد نايف عزت اجلبور من 49 % اإىل %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حممد نايف عزت اجلبور من �سريك اإىل مدير

 تعديل ن�سب ال�سركاء / حممد نايف عزت اجلبور من 49 % اإىل %0
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف عبيد جا�سم عبيد حممد الزعابى

تعديل راأ�ض املال / من null اإىل 100000
تعديل �سكل قانوين / من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اإىل �سركة ال�سخ�ض الواحد ذ م م

تعديل اإ�سم جتاري من/ يونيك هومز ورلد وايد العقارية ذ.م.م
UNIQUE HOMES WORLDWIDE PROPERTIES L.L.C

اإىل/ يونيك هومز ورلد وايد العقارية - �سركة ال�سخ�ض الواحد ذ م م
UNIQUE HOMES WORLDWIDE PROPERTIES - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

االقت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة  االإعالن  هذا  على  اعرتا�ض  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل يوم واحد من تاريخ ن�سر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غر م�سوؤولة عن اأي حق اأو 

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

العدد 13688 بتاريخ 2022/11/3 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�سادية باأن / ال�سادة : جولدن �ساند للو�ساطة التجارية ذ.م.م

رخ�سة رقم:CN 2048629 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / هاجر بوعود من �سريك اإىل مدير

تعديل ن�سب ال�سركاء / هاجر بوعود من 49 % اإىل %0
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / هاجر بوعود من �سريك اإىل مالك

 تعديل ن�سب ال�سركاء / هاجر بوعود من 49 % اإىل %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف ثانى �سيف جمعه عبداهلل املزروعى

تعديل راأ�ض املال / من null اإىل 150000
تعديل �سكل قانوين / من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اإىل �سركة ال�سخ�ض الواحد ذ م م

تعديل اإ�سم جتاري من/ جولدن �ساند للو�ساطة التجارية ذ.م.م
GOLDEN SAND COMMERCIAL BROKERS L.L.C

اإىل/ جولدن �ساند للو�ساطة التجارية - �سركة ال�سخ�ض الواحد ذ.م.م
GOLDEN SAND COMMERCIAL BROKERS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

االقت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة  االإعالن  هذا  على  اعرتا�ض  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل يوم واحد من تاريخ ن�سر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غر م�سوؤولة عن اأي حق اأو 

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

العدد 13688 بتاريخ 2022/11/3 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�سادية باأن / ال�سادة : ركن الك�سخه للخياطة الرجاليه

رخ�سة رقم:CN 1162300 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل مدير / اإ�سافة روح االمني حممد ار�ساد ح�سني �سركار

تعديل وكيل خدمات / حذف مبارك على عبداهلل �سامل �سمالن
تعديل راأ�ض املال / من null اإىل 100000

تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ال�سخ�ض الواحد ذ م م
تعديل اإ�سم جتاري من/ ركن الك�سخه للخياطة الرجاليه

AL KASHKHA CORNER GENTS TAILORING

اإىل/ ركن الك�سخه خلياطة املالب�ض الرجاليه - �سركة ال�سخ�ض الواحد ذ م م
ALKASHKHA CORNER GENTS DRESS TAILORING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

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

العدد 13688 بتاريخ 2022/11/3 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�سادية باأن / ال�سادة : �ستار �سبيز خدمات ادارة املن�ساأت

رخ�سة رقم:CN 4646421 قد تقدموا اإلينا بطلب:

تعديل راأ�ض املال / من null اإىل 100000

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

تعديل اإ�سم جتاري من/ �ستار �سبيز خدمات ادارة املن�ساأت

STAR SHAPEZ FACILITIES MANAGEMENT

اإىل/ �ستار �سيبز خدمات ادارة املن�ساأت - �سركة ال�سخ�ض الواحد ذ م م

STAR SHAPEZ FACILITIES MANAGEMENT SERVICES - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�ض على هذا االإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية 

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

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

مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(
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اأمريكيني  م�سوؤولني  عن  نقاًل  تاميز”  “نيويورك  �سحيفة  قالت   
كبار، مل تك�سف هوياتهم، اإن قادة بارزين يف اجلي�ض الرو�سي، بحثوا، 

توقيت وكيفية ا�ستخدام �سالح نووي تكتيكي يف اأوكرانيا.
ونقلت وكالة بلومربغ االأربعاء عن م�سوؤولني اأمريكيني اأن الرئي�ض 

الرو�سي فالدمير بوتني مل ي�سارك يف املناق�سات.
امل��ن��اق�����س��ات، اإىل احلكومة  ا���س��ت��خ��ب��ارات��ي��ة ع��ن  وت�����س��رب��ت م��ع��ل��وم��ات 

االأمريكية يف منت�سف اأكتوبر “ت�سرين االأول” املا�سي.
يعتقدون  الزال��وا  اأنهم  اأمريكيني  م�سوؤولني  عن  ال�سحيفة  ونقلت 
اأو حتى قنبلة  اأن بوتني، ال يخطط ال�ستخدام �سالح نووي تكتيكي 

قذرة.
وقال بوتني يف ال�سهر املا�سي اإن رو�سيا ال حتتاج اإىل “�سربة نووية 
على  رداً  “تلميحات”  فقط  اأطلقت  رو�سيا  اأن  زاع��م��اً  الأوكرانيا”، 

نقا�ض اأمريكي واأوروبي عن �سراع ذري حمتمل. 

“االأولوية  اإن  االأرب���ع���اء  اأم�����ض  ال��رو���س��ي��ة  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  ق��ال��ت 
هي جتنب احلرب بني القوى النووية التي �ستكون لها  الق�سوى” 
حول  وال��غ��رب  مو�سكو  بني  متوتر  و�سع  و�سط  كارثية”،  “عواقب 

اأوكرانيا.
واأكدت وزارة اخلارجية الرو�سية يف بيان �سحايف “نحن على قناعة 
نتيجة   - وامل�سطرب  ال�سعب  احل��ايل  الو�سع  ظ��ل  يف  ب��اأن��ه  را�سخة 
القومي  اأمننا  تقوي�ض  اإىل  تهدف  ووق��ح��ة  م�سوؤولة  غ��ر  الأع��م��ال 
القوى  بني  ع�سكري  �سدام  اأي  منع  هي  الق�سوى  االأول��وي��ة  ف��اإن   -
ودعت مو�سكو القوى النووية االأخرى اإىل “التخلي عن  النووية”. 

املحاوالت اخلطرة النتهاك امل�سالح احليوية لالآخرين«.
 

اإطالق  االأرب��ع��اء  اأم�ض  مي�سال   �سارل  االأوروب���ي  املجل�ض  رئي�ض  دان 
كوريا ال�سمالية اأكرث من 20 �ساروخا وا�سفا االأمر باأنه عمل “غر 

ومبديا دعمه لكوريا اجلنوبية. م�سوؤول”، 
ويف تغريدة اأطلقها اأعرب مي�سال عن “غ�سبه اإزاء ال�سلوك العدائي 
والعدمي امل�سوؤولية لبيونغ يانغ بعد اإطالقها �سواريخ عرب احلدود 
االأوروبي  االحت��اد  “با�سم  واأ�ساف  اجلنوبية”.  كوريا  مع  البحرية 
اأع�����رب ع���ن ت�����س��ام��ن��ي م���ع ك���وري���ا )اجل��ن��وب��ي��ة( وب���ل���دان اأخ�����رى يف 

املنطقة«.

اأمريكيني  م�سوؤولني  عن  نقاًل  تاميز”  “نيويورك  �سحيفة  قالت 
كبار، مل تك�سف هوياتهم، اإن قادة بارزين يف اجلي�ض الرو�سي، بحثوا، 

توقيت وكيفية ا�ستخدام �سالح نووي تكتيكي يف اأوكرانيا.
اأن  اأمريكيني  م�سوؤولني  عن  االأرب��ع��اء  اأم�ض  بلومربغ  وكالة  ونقلت 

الرئي�ض الرو�سي فالدمير بوتني مل ي�سارك يف املناق�سات.
امل��ن��اق�����س��ات، اإىل احلكومة  ا���س��ت��خ��ب��ارات��ي��ة غ��ن  وت�����س��رب��ت م��ع��ل��وم��ات 

االأمريكية يف منت�سف اأكتوبر -ت�سرين االأول املا�سي.
يعتقدون  الزال��وا  اأنهم  اأمريكيني  م�سوؤولني  عن  ال�سحيفة  ونقلت 
اأو حتى قنبلة  اأن بوتني، ال يخطط ال�ستخدام �سالح نووي تكتيكي 
قذرة. وقال بوتني يف ال�سهر املا�سي اإن رو�سيا ال حتتاج اإىل “�سربة 
رداً  “تلميحات”  فقط  اأطلقت  رو�سيا  اأن  زاعماً  الأوكرانيا”،  نووية 

على نقا�ض اأمريكي واأوروبي عن �سراع ذري حمتمل. 

 14 انت�سلوا  اأنهم  االأرب��ع��اء  اأم�ض  اليونانيون   ال�سواحل  خفر  اأعلن 
جثة الأ�سخا�ض كانوا على منت مركبني للمهاجرين غرقا يف وقت 

�سابق من االأ�سبوع احلايل.
اإيفيا حيث  االأرب��ع��اء ق��رب جزيرة  13 من ه��ذه اجلثث  وع��رث على 
غ��رق يف بحر  �سخ�سا   70 ك��ان على متنه  �سراعيا  اأن مركبا  يعتقد 
هائج، وفق متحدثة با�سم جهاز خفر ال�سواحل اليوناين. كذلك ُعرث 
الثالثاء على جثة قبالة �سواحل جزيرة �سامو�ض يعتقد اأنها ل�سخ�ض 
ق�سى يف حادث غرق قارب �سغر اأبحر من ال�سواحل الرتكية وكان 

يقل 12 �سخ�سا.

عوا�شم

وار�سو

مو�سكو

بروك�سل

وا�سنطن

اأثينا

 اإ�سراب مفاجئ يف قطاع 
النقل ي�سّل العا�سمة تون�س 

•• تون�س-اأ ف ب

نفذ موظفو قطاع النقل احلكومي بالعا�سمة تون�ض االأربعاء ا�سرابا مفاجئا �سل 
خطوط النقل عرب احلافالت وامليرتو )القطارات( لالحتجاج على تاأخر �سرف 
الفجر  اأفاد مرا�سل فران�ض بر�ض. منذ �ساعات  ال�سركة، على ما  رواتب موظفي 
اكتظت حمطات احلافالت يف و�سط العا�سمة بامل�سافرين الذين ينتظرون و�سط 
النقل  عام جامعة  كاتب  وق��ال  االلتحاق مبقّر عملهم.  لعدم متكنهم من  تذمر 
)نقابة( وجيه الزيدي يف ت�سريحات �سحافية اإن “اأكرث من 8300 موظف واإىل 
اليوم مل ت�سل رواتبهم...هذا ت�سبب يف احتقان داخل املوؤ�س�سة وبني املوظفني«. 
باإقليم  العا�سمة  250 حافلة و15 عربة قطار تربط  ت�سغل �سركة نقل تون�ض 
تون�ض الكربى الذي ي�سم اأربع حمافظات يقطنها اأكرث من مليوين ن�سمة. وندد 
امل�سوؤول النقابي “بعدم جتاوب اأي م�سوؤول من الوزارة )النقل( يف خ�سو�ض تاريخ 
�سرف الرواتب” و”بتدهور” و�سعية اأ�سطول ال�سركة من احلافالت. ومل حتدد 
موعدا  النقابية(  لل�سغل”)املركزية  التون�سي  العام  “لالحتاد  التابعة  النقابة 
تفاقمت  �سنوات  منذ  متوا�سلة  اقت�سادية  اأزم��ة  تون�ض  ت�سهد  اال�سراب.  النتهاء 
�سندوق  واأعلن  كوفيد-19.  واأزم��ة  االأوك��ران��ي��ة  الرو�سية  احل��رب  تداعيات  اث��ر 
النقد الدويل منذ اأ�سبوعني تو�سله التفاق على م�ستوى اخلرباء مع ال�سلطات 
التون�سية ملنحها قر�سا بقيمة 1،9 مليار دوالر على 48 �سهرا يف انتظار موافقة 

نهائية يتم اقرارها يف كانون االأول/دي�سمرب القادم.

ال�سني تفر�س اإغالقا ي�سمل 600 األف �سخ�س 

 انتخابات ت�سريعية يف اإ�سرائيل ونتانياهو م�سمم على العودة 

•• بكني-اأ ف ب

اأم�ض  ال�سينية   ال�سلطات  ف��ر���س��ت 
 600 اإغالق ت�سمل  االأربعاء تدابر 
األف �سخ�ض يف املنطقة املحيطة باأكرب 

م�سنع لهواتف “اآي فون” بعدما فّر عمال اإثر اكت�ساف 
اإ�سابات بكوفيد وخوفا من القيود الناجمة عن ذلك. 
وقال م�سوؤولون يف منطقة مطار ت�سنغت�سو االقت�سادية 
يف  املتطوعني  با�ستثناء  االأ�سخا�ض  جميع  اإن  )و�سط( 
“يتعنّي  االأ�سا�سيني  والعمال  كوفيد  مكافحة  جم��ال 
لفحو�ض  للخ�سوع  اإال  منازلهم  م��غ��ادرة  ع��دم  عليهم 

كوفيد واحل�سول على رعاية طبية طارئة«.
وت���اأت���ي اخل���ط���وة ب��ع��دم��ا ان��ت�����س��رت ���س��ور ع��ل��ى و�سائل 
املا�سي  االأ����س���ب���وع  ال�����س��ي��ن��ي  االج���ت���م���اع���ي  ال���ت���وا����س���ل 
تديرها جمموعة  التي  املن�ساأة  يهربون من  الأ�سخا�ض 
“فوك�سكون” التايوانية للتكنولوجيا وت�سنع منتجات 

“اآبل«.
الظروف  م��ن  االإن��رتن��ت  ع��رب  املوظفني  بع�ض  ي�ستكي 
من  للفرار  ا�سطروا  وه��م  االإم����دادات  ونق�ض  ال�سيئة 
التي  كوفيد  قيود  لتجّنب  االأق����دام  على  �سرا  املعمل 
تطال و�سائل النقل. وتوظف “فوك�سكون” مئات اآالف 

العمال يف ت�سنغت�سو.
ت��ع��د ال�����س��ني اآخ�����ر ق����وة اق��ت�����س��ادي��ة ك����ربى ملتزمة 
با�سرتاتيجية “�سفر كوفيد”، اإذ تفر�ض تدابر اإغالق 
�سريعة وعمليات فح�ض وا�سعة النطاق واإجراءات حجر 

�سحي مطّولة لوقف تف�سي الوباء.
امل�سوؤولني  ق���درة  اخ��ت��ربت  امل��ت��ح��ورات اجل���دي���دة  ل��ك��ن 
يتجاوز  ب�سكل  الفرو�ض  على  ال�سيطرة  على  املحليني 
�سرعة تف�سيه، ما دفع اجلزء االأكرب من البالد للعي�ض 

يف ظل قيود تتغر كل فرتة.
باأنه  االأرب��ع��اء  ت�سنغت�سو  يف  املحلية  ال�سلطات  واأف���ادت 
التجارية  االأع��م��ال  جميع  يف  امل��وظ��ف��ني  على  �سيتعني 

•• القد�س-اأ ف ب

ت�سريعية  انتخابات  يف  باأ�سواتهم  االإ�سرائيليون  يديل 
اأرب����ع ���س��ن��وات فيما ي�سعى  اأق���ل م��ن  ه��ي اخل��ام�����س��ة يف 
العودة  اإىل  نتانياهو  بنيامني  ال�سابق  ال���وزراء  رئي�ض 
بنيامني  ال�سابق  ال��وزراء  رئي�ض  وي�سعى  ال�سلطة.  اإىل 
ائتالف  به  اأط��اح  بعدما  ال�سلطة  اإىل  للعودة  نتانياهو 
لكنه  متباينة  اأح���زاب  ثمانية  جمع  ال��ذي  “التغير” 

ف�سل يف النهاية يف حتقيق اال�ستقرار ال�سيا�سي.
يف  ب�����س��وت��ه  االدالء  ب��ع��د  )73عاما(  ن��ت��ان��ي��اه��و  وق����ال 
االأمر  لكن  بابت�سامة  ال��ي��وم  نختم  اأن  “اآمل  ال��ق��د���ض 
ح���ك���وم���ة ت�سريف  رئ���ي�������ض  اأم������ا  ل��ل�����س��ع��ب«.  م������رتوك 
فيما  بال�سلطة  التم�سك  فيحاول  لبيد  يائر  االأعمال 
“ي�ض  الو�سطي  حزبه  اأن  ال��راأي  ا�ستطالعات  اأظهرت 
الليكود  �سيتخلف عن حزب  )يوجد م�ستقبل(  عتيد” 
�ستليه  ال���ذي  االق����رتاع  يف  نتانياهو  ب��زع��ام��ة  اليميني 
كالعادة م�ساومات معقدة للتو�سل اإىل ت�سكيل ائتالف 

حكومي.
وبعد اإدالئه ب�سوته، حث لبيد الناخبني على الت�سويت 
اأجل  م��ن  ال��ي��وم  و���س��وت��وا  “اذهبوا  ق��ائ��ال  وخ��اط��ب��ه��م 

م�ستقبل اأطفالنا، من اأجل م�ستقبل بلدنا«.
انتقال مقعد  ي��وؤدي فيه  لكن يف ظل نظام �سيا�سي قد 
اإىل  ح��زب  م��ن   120 ال���  الكني�ست  مقاعد  م��ن  واح���د 
اآخر، اإىل تعزيز ائتالف حاكم اأو اإىل مزيد من اجلمود 
النتيجة  تبقى  انتخابات جديدة حمتملة،  اإىل  و�سوال 

غر موؤكدة مرة اأخرى.
ب���دا ���س��اي باركان  اأب���ي���ب،  ويف م��رك��ز ل���الق���رتاع يف ت��ل 

منزعجا من العودة اإىل �سناديق االقرتاع جمددا.
وقال لوكالة فران�ض بر�ض “عجز االأحزاب عن ت�سكيل 

ائتالف واختيار حكومة اأمر رهيب«.
حزب  مل��رت�����ض،  “�ساأ�سوت  ع��ام��ا(   66( ب��ارك��ان  واأك���د 
املدنية وحقوق  اجتماعي مهتم باحلقوق  دميوقراطي 

االإن�سان«.
اأما يل النز التي تعي�ض يف اإ�سرائيل منذ خم�ض �سنوات 

فت�سر اإىل اأنها �سوتت ل�سالح نتانياهو.

“�ستعّقم ب�سكل مكّثف”  االأربعاء باأن ال�سلطات املحلية 
املوظفني  م�ساكن  ذل��ك  يف  مبا  “فوك�سكون”،  من�ساآت 
العمال  على  و�سيتعنّي  املقبلة.  الثالثة  االأي���ام  خ��الل 
اإب�����راز فحو�ض  امل�����س��ن��ع  اخل��ا���س��ع��ني حل��ج��ر �سحي يف 
كوفيد بنتية �سلبية على مدى �سبعة اأيام متتالية قبل 

املغادرة للتوجه اإىل بلداتهم.
ت��ع��ّه��دت تقدمي  احل��ك��وم��ة  ب���اأن  ال�سحيفة  ذك���رت  ك��م��ا 

وجبات وتاأ�سي�ض خط ا�ست�ساري �ساخن للعمال.
واأفادت “فوك�سكون” فران�ض بر�ض االأربعاء اأن جمّمعها 
حلقة  ���س��م��ن  ال��ع��م��ل  ع��ل��ى  “يحافظ  ت�����س��ن��غ��ت�����س��و  يف 

العمل من املنزل ولن ُي�سمح اإال “للكيانات االأ�سا�سية” 
التجارية  االأع��م��ال  حتديد  دون  م��ن  العمل،  موا�سلة 

التي �ستندرج �سمن هذه الفئة.
تو�سل  التي  وتلك  الطبية  للمركبات  اإال  ي�سمح  ول��ن 

االأ�سا�سيات التجول يف ال�سوارع.
وذكرت ال�سلطات اأنه �سيتعنّي على اأكرث من 600 األف 
احلم�ض  الختبار  اخل�سوع  املدينة  يقطنون  �سخ�ض 
النووي كل يوم، حمذرة من اأنها “�ستنّفذ حملة اأمنية 

حازمة �سد كافة االنتهاكات«
وذكرت �سحيفة “داهي” ال�سادرة عن احلزب ال�سيوعي 

نريد حكومة ميينية بالكامل«. وقال تاجر ما�ض يدعى 
ج��ون��اث��ان ك��رن )40 ع��ام��ا( اأح���د م��وؤي��دي ب��ن غفر 
“اإنه )بن غفر( يركز على االأمور التي تهمني واأريد 
اأولوياته  اإىل  م�سرا  �سيا�سة ميينية”  هناك  تكون  اأن 

املتمثلة ب� “الهوية اليهودية والو�سع االأمني«.
وت��ت��زام��ن االن��ت��خ��اب��ات ال��ت�����س��ري��ع��ي��ة يف اإ���س��رائ��ي��ل مع 
الغربية  وال�سفة  ال�سرقية  القد�ض  يف  العنف  ت�ساعد 

اللتني احتلتهما ا�سرائيل يف العام 1967.
وقتل يف ال�سفة الغربية منذ مطلع ال�سهر احلايل 29 
لوكالة  ح�سيلة  وف��ق  اإ�سرائيليني  وثالثة  فل�سطينيا 

فران�ض بر�ض.
ال�سفة  مع  املعابر  اإغ��الق  االإ�سرائيلي  اجلي�ض  واأعلن 
االإن�سانية  احل��االت  م�ستثنيا  الثالثاء  املحتلة  الغربية 

من ذلك.
م�سدر  االأم��ن  اأن  املر�سحني  من  الكثر  اأعترب  وفيما 

وقالت النز )29 عاما( “نحن نعي�ض يف فقاعة يف تل 
اأعتقد  ولذلك  اإرهابية  هجمات  هناك  وخارجها  اأبيب 

اأننا بحاجة اإىل مزيد من احلزم«.
احلكومة  لت�سكيل  اخ��ت��ي��اره  يتم  �سخ�ض  اأي  �سيحتاج 
احل�����س��ول ع��ل��ى دع���م ال��ك��ث��ر م��ن االأح�����زاب ال�سغرة 

ليحظى بفر�سة الفوز بغالبية 61 مقعًدا.
اإيتمار  الدينية”  “ال�سهيونية  زعيم حزب  يكون  وقد 
بن غفر اليميني املتطرف هو املفتاح مل�ساعدة نتانياهو 
زخماً  كتلته  اكت�سبت  حيث  ال�سلطة  اإىل  ال��ع��ودة  على 
الثالثة يف  امل��رت��ب��ة  االأ���س��اب��ي��ع االأخ����رة، وق��د حتتل  يف 
االنتخابات. ويعرف بن غفر بخطابه املعادي للعرب 
اإىل  باأكملها  املحتلة  الغربية  ال�سفة  �سم  اإىل  ودعوته 
امل�ستوطنات  اإح��دى  يف  لالقرتاع  مركز  ويف  اإ�سرائيل. 
قال  الغربية،  ال�سفة  جنوب  يف  اخلليل  مدينة  ق��رب 
بن غفر “نحن بحاجة اإىل موا�سلة العمل اجلاد ... 

تفا�سيل.  تقدمي  دون  من  مغلقة”، 
باأنها  االأ�سبوع  نهاية  ال�سركة  وذكرت 
للموظفني  يومية  فحو�سات  جتري 
مغلقة”  “حلقة  ���س��م��ن  وت��ب��ق��ي��ه��م 
للراغبني  ال���ن���ق���ل  و����س���ائ���ل  وت����وف����ر 
انت�سرت  م�سّورة  ت�سجيالت  اأظ��ه��رت  بعدما  باملغادرة، 
ي�سرون  موظفني  االجتماعي  التوا�سل  و�سائل  على 

على الطرقات ال�سريعة حاملني حقائبهم.
ومل ترد “اآبل” فورا على طلب فران�ض بر�ض احل�سول 

على تعليق.
مبدينة  املحيطة  املنطقة  يف  املحلية  ال�سلطات  وطلبت 
ال�سلطات  اإب���الغ  “فوك�سكون”  ع��م��ال  م��ن  ت�سنغت�سو 
لدى  الأي���ام  �سحي  حلجر  واخل�سوع  عودتهم  ح��ال  يف 

و�سولهم.
باأربع  �ست�ساعف  ب��اأن��ه��ا  ال��ث��الث��اء  ال�سركة  ذك���رت  كما 
مّرات املكافاآت للموظفني امل�ستعدين للبقاء يف امل�سنع 

اأثناء تف�سي الفرو�ض.
ال��ت��وا���س��ل االج��ت��م��اع��ي يف  و���س��ائ��ل  واّت��ه��م م�ستخدمو 
كوفيد  قيود  برفع  االأربعاء  ت�سنغت�سو  �سلطات  ال�سني 
باأنها  يوم  قبل  املدينة  اأعلنت  بعدما  “�سَوري”  ب�سكل 

“�ستعيد االإنتاج واحلياة اإىل طبيعتهما«.
تدابر  “ترفعون  تاودي�سينغ  وي��ب��و  م�ستخدم  و���س��األ 
الليل،  ال�سباح وتفر�سونها جمددا خالل  االإغ��الق يف 

ما الذي حتاولون القيام به؟«.
جديدة  حملية  اإ�سابة  األفي  من  اأك��رث  ال�سني  �سّجلت 

االأربعاء لليوم الثالث على التوايل.
ويف مقاطعة خنان، حيث تقع ت�سنغت�سو، �سّجلت ر�سميا 
ب�104 حاالت  مقارنة  االأربعاء،  بكوفيد  اإ�سابة   359

الثالثاء.
ويف غوانزو التي تعد مركزا �سناعيا يف جنوب ال�سني، 
اأع��ل��ن ع��ن ت��داب��ر اإغ����الق ج��زئ��ي��ة يف ع���دة اأح��ي��اء هذا 

االأ�سبوع ا�ستجابة الرتفاع عدد االإ�سابات.

برنامج  اأ���س��ا���ض  ع��ل��ى  بحملة  منهم  اأي  ي��ق��م  مل  ق��ل��ق، 
الإحياء حمادثات ال�سالم املحت�سرة مع الفل�سطينيني.

من جانبها، �سددت حركة حما�ض يف بيان على اأن اإجراء 
“لن ي�سفي على دولة الكيان  االنتخابات االإ�سرائيلية 
اأي �سرعية اأو يغر من طبيعة ال�سراع«. واأكدت احلركة 

اال�ستمرار يف “املقاومة«.
ا�ستحال غالء املعي�سة يف البالد ق�سية �ساخنة يف مو�سم 
االنتخابات هذا يف ا�سرائيل، حيث يعانى اال�سرائيليون 
ي�سعرون  وباتوا  طويلة  فرتة  منذ  االأ�سعار  ارتفاع  من 
اأكرث بتداعيات االأزمة و�سط اال�سطرابات االقت�سادية 

العاملية املرتبطة بغزو رو�سيا الأوكرانيا.
املتكررة منذ ني�سان-اأبريل  لكن يف جوالت االنتخابات 
الناخبني  م���ن  ق��ل��ي��ل  ع����دد  ����س���وى  ي��غ��ر  مل   2019
التحالف  مهند�ض  لبيد  ك��ان  ك��ب��ر.  ب�سكل  والءات��ه��م 
االأوىل  للمرة  الذي �سم  بينت  نفتايل  برئا�سة  االأخ��ر 
-احلركة  امل���وح���دة  ال��ع��رب��ي��ة  “القائمة  ع��رب��ًي��ا  ح���زًب���ا 
ي�ساريني  و�سم  عبا�ض،  من�سور  برئا�سة  اال�سالمية” 
بينيت  حزيران-يونيو،اأعلن  يف  وميينيني.  وو�سطيني 
الدعوة  ومتت  لال�ستمرار  قابال  يعد  مل  االئتالف  اأن 

اإىل انتخابات.
ويف االنتخابات االأخرة �سغلت االأحزاب العربية ع�سرة 

مقاعد فقط من اأ�سل 120 مقعدا يف الربملان.
االنق�سامات  ظ��ل  يف  احباطا  العربي  املجتمع  وي�سهد 
التي حدثت يف القوائم العربية اإذ تخو�ض ثالث قوائم 

عربية االنتخابات.
وك���ان م��ن�����س��ور ع��ب��ا���ض ان��ف�����س��ل ع��ن ال��ق��ائ��م��ة العربية 
امل�����س��رتك��ة يف ال��ع��ام 2021 م��ا م��ه��د الن�����س��م��ام��ه اىل 
 15 على  ح�سلت  امل�سرتكة  القائمة  وكانت  االئتالف. 

مقعدا يف العام 2015 و�سمت اأربعة اأحزاب.
واأدىل عبا�ض ب�سوته من مدينته املغار وعرب عن اأمله 
يف ارت���ف���اع ن�سبة ال��ت�����س��وي��ت ب��ني امل��ج��ت��م��ع ال��ع��رب��ي يف 
يف  الثقة  ع��ن  “تعبرا  ذل��ك  عبا�ض  واع��ت��رب  اإ�سرائيل. 
نرتقي  هكذا   ... مواطنتنا  على  والتاأكيد  االنتخابات 
مبوقفنا كمواطنني يف دولة اإ�سرائيل ونقدم ما هو مهم 

للمجتمع العربي«.

•• القد�س-اأ ف ب يائري لبيد من جنم تلفزيوين اإىل رئي�س حكومة 

التلفزيوين  النجم  لبيد  يائر  جنح 
ال�����س��اب��ق ال����ذي ت�����س��ر ال��ن��ت��ائ��ج غر 
الت�سريعية  ل��الن��ت��خ��اب��ات  ال��ن��ه��ائ��ي��ة 
االإ�سرائيلية اإىل حلول حزبه يف املرتبة 
الثاينة، يف اكت�ساب �سدقية بعد ع�سر 
ال�سيا�سة،  يف  ان��خ��راط��ه  على  �سنوات 
اإق�ساء  يف  جن���اح���ه  ب��ع��د  خ�����س��و���س��ا 
املخ�سرم  االإ�سرائيلي  ال��وزراء  رئي�ض 
نتانياهو من احلكم، عندما  بنيامني 
جمع اأحزابا من تيارات متناق�سة يف 

حكومة واحدة.
توقعات  اإع��������الن  ب���ع���د  ل��ب��ي��د  وق������ال 
النتائج م�ساء الثالثاء والتي اأظهرت 
وراء  الثانية  املرتبة  يف  ح��زب��ه  ح��ل��ول 
ننوي  “ال  نتانياهو  بزعامة  الليكود 
اإ�سرائيلي يجب  التوقف. كل مواطن 
اأن��ن��ا �سنوا�سل  امل�����س��اء  ي���درك ه��ذا  ان 
الن�سال لتكون اإ�سرائيل دولة يهودية 

ودميوقرطية ليربالية وتقدمية«.
وك���ات���ب���ا �سحفيا  م��ذي��ع��ا  ل��ب��ي��د  ك����ان 
ناجحا وممثال يف االإعالنات، وت�سبب 
الكثرين  رف�ض  يف  االإع��الم��ي  عمله 

له على اعتبار اأنه ي�سعى اإىل ال�سهرة 
فقط.

اأما زمالء لبيد واأ�سدقاوؤه في�سرون 
ع���ل���ى اأن�������ه واح�������د م����ن اأك�������رث رج����ال 
�سيما  املرغوب بوجودهم ال  ال�سيا�سة 
اأو  عتيد”  “ي�ض  حزبه  اأ�ّس�ض  بعدما 
“يوجد م�ستقبل” الو�سطي انطالقا 
من اإح�سا�سه باأهمية اخلدمة العامة. 
يف بدايته يف العام 2012، رّكز احلزب 
يف  املعي�سة  كلفة  ارت��ف��اع  على  النا�سئ 
احتجاجات  حينها  هزت  اإذ  اإ�سرائيل، 
اأبيب  تل  مدينة  االأ�سعار  ارتفاع  �سد 

ال�ساحلية حيث يعي�ض لبيد.
وتعترب هذه املع�سلة عنوانا رئي�سيا يف 

احلمالت االنتخابية احلالية.
الثاين-يناير  ك���ان���ون  ان��ت��خ��اب��ات  يف 
املركز  ع��ل��ى  ل��ب��ي��د  ح�����س��ل   ،2013
الثاين يف الربملان، خلف حزب الليكود 
بنيامني  خ�����س��م��ه  ي���ت���زع���م���ه  ال�������ذي 

نتانياهو، ما �سّكل �سدمة لكثرين.
بداأ لبيد )58 عاما( حياته ال�سيا�سية 

كوزير للمال يف عهد نتانياهو قبل اأن 
اإىل العب   2015 ال��ع��ام  يف  ي��ت��ح��ّول 
برئي�ض  ل���الإط���اح���ة  ي�����س��ع��ى  رئ��ي�����س��ي 

الوزراء االأ�سبق.
جن�����ح ل���ب���ي���د يف حت���ق���ي���ق ه����دف����ه يف 
2021، بعدما �سّكل  حزيران-يونيو 
حتالفا متنوعا من الي�ساريني وحزب 
اإىل  ��ل لبيد  اإ���س��الم��ي. وت��و���سّ ع��رب��ي 
الزعيم  على  بعر�سه  ال�سفقة  تلك 
بينيت  ن���ف���ت���ايل  ال���ق���وم���ي  ال��ي��م��ي��ن��ي 
رئا�سة الوزراء، رغم اأن اأداء حزب هذا 
االأخر “ميينا” كان اأ�سواأ بكثر من 

حزب لبيد يف ا�ستطالعات الراأي.
حقيبة  ل���ل���ب���ي���د  اأوك������ل������ت  وع����ل����ي����ه، 
حزيران-يونيو،  يف  لكن  اخل��ارج��ي��ة. 
يعد  االئ���ت���الف مل  اأن  ب��ي��ن��ي��ت  اأع���ل���ن 
اإىل  الدعوة  قابال لال�ستمرار، فتمت 
ان��ت��خ��اب��ات ه��ي اخل��ام�����س��ة م��ن��ذ العام 

.2019
وقال بينيت يومها اإنه �سيحرتم اتفاق 
ال��ذي توىل  ال�سلطة مع لبيد  تقا�سم 

رئ��ا���س��ة ال����وزراء ب��ع��ده. بعد اأي���ام من 
توليه من�سبه، ا�ستقبل لبيد الرئي�ض 
التقى  ك��م��ا  ب���اي���دن  االأم����رك����ي ج���و 
ماكرون  اإميانويل  الفرن�سي  الرئي�ض 
اأوالف  االأمل���اين  وامل�ست�سار  باري�ض  يف 

�سولت�ض يف برلني.
وت���رك���زت م��ب��اح��ث��ات رئ��ي�����ض ال�����وزراء 
االإي����راين.  ال��ن��ووي  امل��ل��ف  معهم على 
اإ���س��رائ��ي��ل اللدود،  وت���رد اإي����ران، ع��دو 
االإ�سرائيلية  احل��ك��وم��ات  اأول��وي��ات  يف 
املتعاقبة، على اعتبار اأن و�سولها اىل 
ال�سالح النووي مي�ض باالأمن القومي 
اأ�سرف  اآب-اأغ�سط�ض،  االإ�سرائيلي. يف 
ل��ب��ي��د ع��ل��ى ع��م��ل��ي��ة ع�����س��ك��ري��ة وا�سعة 
ا�ستمرت ثالثة اأيام �سد حركة اجلهاد 

االإ�سالمي يف قطاع غزة املحا�سر.
االأول- ت�سرين   27 يف  لبيد  ووّق����ع 

ات��ف��اق��ا لرت�سيم احل���دود مع  اأك��ت��وب��ر 
لبنان، اجلار العدو.

ي�سعر لبيد بالقلق الفتقار جيله اإىل 
زميله  ي��روي  ما  وفق  �سيا�سية،  قيادة 

لبيد  ينقل عن  ال��ذي  اإي��ف��ان فالنربغ 
قوله “اأنت تعلم اأن حياتي رائعة«.

كتب  ت��رج��م  ال���ذي  فالنربغ  وي�سيف 
االأخر  هذا  اأن  االنكليزية،  اىل  لبيد 
اأن  يجب  ي��وم  “�سياأتي  اأي�سا  ل��ه  ق��ال 
منطقة  من  �ساأخرج  اأنني  فيه  تقول 
ال���راح���ة خ��ا���س��ت��ي... ورمب����ا اأح����اول 

اإحداث فرق«.
ال���ذي  ل��ي��ب��م��ان  ي���ق���ول دوف  ك���ذل���ك، 
عتيد”  “ي�ض  حزب  عن  نائبا  انتخب 
يف العام 2013، وقد اعتزل ال�سيا�سة 
اإن لبيد  وان�سحب من احلزب الحقا، 
كان  ذل������ك،  اإىل  ب���ح���اج���ة  ي���ك���ن  “مل 
ويتمتع  م�ستقرا  االقت�سادي  و�سعه 

بال�سهرة«.
يف  “انخرط  ل���ب���ي���د  اأن  وي�������س���ي���ف 
ال�����س��ي��ا���س��ة الأن����ه ���س��ع��ر اأن االأم������ور يف 

اإ�سرائيل بحاجة اإىل تغير«.
ال���وزراء تومي لبيد  ك��ان وال��د رئي�ض 
اأح���د ال��ن��اج��ني م��ن امل��ح��رق��ة النازية. 
اإىل  وحت����ّول  ال�سحفي  ال��ع��م��ل  ت���رك 

اأما  ال��ع��دل.  وزارة  وت����وىّل  ال�سيا�سة 
والدته �سوالميت، فهي كاتبة روايات 
اأ�سدرت  اإ�سرائيل  بولي�سية �سهرة يف 

�سل�سلة حتقيقات بطلتها �سحافية.
ويتدرب  ك��ه��او  امل��الك��م��ة  لبيد  م��ار���ض 

على الفنون القتالية.
نف�سه  ي����ق����ّدم  ال������ذي  ل��ب��ي��د  ومت����ّك����ن 
وعلماين،  ول��ي��ربايل  وطني  اأّن���ه  على 
م����ن ر�������ضّ ����س���ف���وف ال���و����س���ط، فيما 
اليهود  اأو�ساط  يتعّر�ض النتقادات يف 

املت�سددين.
بالتوحد،  م�����س��اب��ة  اب��ن��ة  ل��ب��ي��د  ل���دى 
�ض  خ�سّ للمالية  وزي��را  ك��ان  وعندما 
اأعماله  ج�����دول  م���ن  م��ن��ت��ظ��م��ا  وق���ت���ا 

االأ�سبوعي لروؤيتها.
االإ�سرائيلي  ب���ال���ن���زاع  ي��ت��ع��ل��ق  م���ا  يف 
ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي، مت���ّث���ل م���واق���ف لبيد 
ميول  مع  كبر  ب�سكل  الو�سط  ميني 

اىل اليمني اأحيانا.
ت�سّدر  امل��ن�����س��رم،  اأيلول-�سبتمرب  يف 
ال�سحف  ع���ن���اوي���ن  ال��������وزراء  رئ��ي�����ض 
فل�سطينية يف  دول��ة  اإقامة  دعمه  بعد 
العامة لالأمم  اأم��ام اجلمعية  خطابه 

املتحدة.

رئي�س احلكومة الربيطانية يقرر ح�سور كوب27 
•• لندن-اأ ف ب

قرر رئي�ض الوزراء الربيطاين ري�سي �سوناك االأربعاء يف نهاية 
املطاف ح�سور موؤمتر االأطراف حول املناخ )كوب27( الذي 
ت�ست�سيفه م�سر، بعد اأن اأعلن عدم م�ساركته ب�سبب التزامات 

داخلية.
وقال زعيم املحافظني البالغ 42 عاماً يف تغريدة “ال يوجد 
ازدهار طويل االأمد بدون اتخاذ اإجراءات ب�ساأن تغر املناخ. ال 
يوجد اأمن للطاقة دون اال�ستثمار يف م�سادر الطاقة املتجددة. 
لهذا ال�سبب �ساأح�سر كوب27 االأ�سبوع املقبل: حتى يرتجم 

اإرث غال�سغو اإىل م�ستقبل اآمن وم�ستدام«.

ال�سابق  ال����وزراء  اإع���الن رئي�ض  ق���راره غ��داة  ع��اد �سوناك ع��ن 
بوري�ض جون�سون اأنه �سيح�سر قمة املناخ.

اإىل  اإنه لن يذهب وعزا غيابه  اأعلن يف البداية  وكان �سوناك 
باإعداد عر�ض للميزانية  تتعلق خ�سو�سا  “التزامات ملحة” 
ترقب  ب��ات مو�سع  اأم��ر  وه��و  نوفمرب  الثاين  ت�سرين   17 يف 
�سديد بعد اأ�سابيع عدة من التقلبات املالية يف اململكة املتحدة.

بعد ت�ساعد االنتقادات، مبا يف ذلك من رئي�ض القمة ال�سابقة 
با�سم  املتحدث  ق��ال  �سارما،  األ���وك  الربيطاين   ”26 “كوب 
“قيد  هو  “كوب27”  اإن وج��وده يف  الثالثاء  ال��وزراء  رئي�ض 
الطريق  ميهد  �سرتيت  داونينغ  اأن  اإىل  ا�سارة  يف  الدرا�سة”، 

للرتاجع عن القرار.

لن  الثالث  ت�سارلز  امللك  اأن  �سرتيت  داونينغ  اأعلن  اجلمعة، 
ن�سيحة  على  ب��ن��اء   ”27 “كوب  حل�سور  م�سر  اإىل  ي��ذه��ب 

احلكومة.
واأو�سحت ناطقة با�سم رئا�سة احلكومة اجلمعة “مبا يتما�سى 
مع املمار�سات املتبعة، الُتم�ست امل�سورة احلكومية )...( واُتفق 
باالإجماع على اأن هذه لي�ست املنا�سبة الف�سلى للملك ت�سارلز 

للذهاب اإىل هناك �سخ�سيا«.
باكنغهام، يجمع  ا�ستقبال اجلمعة يف ق�سر  امللك حفل  ينظم 
غر  واملنظمات  ال��ق��رار  و�سناع  ال�سركات  روؤ���س��اء  م��ن   200
احلكومية “لالحتفال بنهاية الرئا�سة الربيطانية ل�كوب26 

والتطلع اإىل قمة كوب27” وفًقا لفريقه.

مقتل مهاجم فل�سطيني بعد 
عملية ده�س يف ال�سفة 

•• القد�س-اأ ف ب

اأن مهاجما  اأم�������ض االأرب����ع����اء  اأع���ل���ن اجل��ي�����ض اال���س��رائ��ي��ل��ي  
نفذ  بعدما  اال�سرائيلي  اجلي�ض  بر�سا�ض  قتل  فل�سطينيا 
عملية ده�ض اأ�ساب خاللها جنديا اإ�سرائيليا بجروح خطرة 

يف ال�سفة الغربية املحتلة.
واأ�سار اجلي�ض االإ�سرائيلي يف البداية اإىل اأنه” �سل حركة” 
الرجل الذي نفذ الهجوم على حاجز “مغابيم” وهو حاجز 
بيت �سرا الذي يقع بالقرب من قرية بيت �سرا الفل�سطينية 

غرب مدينة رام اهلل.
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جورجتاون ما ن�سه “مع اقرتاب انتخابات التجديد الن�سفي، وخ�سوع 
الناجمة عن ق�سايا  ال�سابق للتحقيق، واال�سطرابات العنيفة  الرئي�ض 
مثرة للجدل مثل االإجها�ض وال�سيطرة على االأ�سلحة، من االأرجح اأن 

ي�سن املتطرفون هجمات انتقامية«.
ويف وقت �سابق من ال�سهر اجلاري، �سّرحت النائبة اجلمهورّية يف جمل�ض 
ال�سيوخ �سوزان كولينز عن والية مني ل�سحيفة “نيويورك تاميز” باأن 
اأم�ست  االأمريكي  الكونغر�ض  الأع�ساء  العنف  اإىل  باللجوء  التهديدات 
اأو  ُقِتَل ع�سو جمل�ض �سيوخ  اإذا  اأنده�ض  “اأين لن  متواترة جداً لدرجة 

ع�سو جمل�ض نواب«.
وال ُيفرت�ض اأن ي�سطر امل�سوؤولون احلكوميون وعائالتهم اإىل التعاي�ض 
مع هذا اخلوف والرتهيب. واإنه ملن املروع اأن ي�سيح مو�سم االنتخابات 
فرتة ميزتها العنف والتهديدات بدل النقا�ض ال�سحّي لق�سايا ال�ساعة. 

الفرق  اأن  غر  االفتتاحية،  تقول  نف�سها،  اأمريكا  ِق��َدم  قدمي  املختلفة 
االآن يكمن يف تواتره.

ففي ال�سنوات اخلم�ض التي تلت انتخاب ترامب يف 2016، ارتفع عدد 
اأ�سعاف،  ع�سرة  م��ن  اأك��رث  االأم��ري��ك��ي  الكونغر�ض  الأع�ساء  التهديدات 
“نيويورك  �سحيفة  حتليل  وف��ق   ،2021 يف  تهديداً   9625 فبلغت 

تاميز” الأرقام من �سرطة العا�سمة.
ويوم اجلمعة، اأقّر رجل بتهديده بقتل النائب اإريك �سوولويل دميقراطي 
من اأوهايو وموظفيه. ويف وقت �سابق من �سيف هذا العام، حاول رجل 
زيلدين، وهو ع�سو جمهوري  نيويورك يل  املُر�سح ملن�سب حاكم  طعن 
يف الكونغر�ض االأمريكي، يف حملته االنتخابية يف يوليو -متوز املا�سي، 
براميال  الدميقراطية  النائب  تهديده  يف  لال�ستباه  ُم�سلح  واع��ُت��ِق��َل 

غايابال بالقتل خارج منزلها يف �سياتل.

•• وا�شنطن-وكاالت

باتت الواليات املتحدة دولة ميكن التنبوؤ بالعنف ال�سيا�سي فيها ب�سهولٍة 
نان�سي  النواب  جمل�ض  رئي�سة  منزل  ُمعتٍد  يقتحم  اأن  قبل  اأن��ه  لدرجة 
خرباء  ح��ذر  املا�سية،  اجلمعة  زوجها  ويهاجم  كاليفورنيا  يف  بيلو�سي 
منذ اأ�سهر من الواقعة. هذا ما كتبته �سحيفة “لو�ض اأجنل�ض تاميز” 
االأمريكية يف افتتاحيتها التي نقلت عن را�سيل كالينفيلد الباحثة رفيعة 
امل�ستوى يف موؤ�س�سة كارنيغي لل�سالم الدويل يف �سهادتها بللكونغر�ض يف 
مار�ض -اآذار املا�سي قولها اإن “اأعمال الُعنف ذات الدوافع ال�سيا�سية من 
املتوقع اأن تزيد بالتزامن مع  االنتخابات وترتاجع فيما بني احلمالت 

االنتخابية«.
ويف اأغ�سط�ض -اآب املا�سي، كتب خبران يف مكافحة االإرهاب يف جامعة 

كانت النائب الدميقراطية نان�سي بيلو�سي يف وا�سنطن العا�سمة عندما  
نان�سي؟  “اأين  ي�سرخ:  وراح  فران�سي�سكو  �سان  يف  منزلها  دخيل  اقتحم 
اأين نان�سي؟” قبل اأن يهاجم زوجها مبطرقة، ويك�سر جمجمته، ويجرح 

ذراعه جرحاً قطعياً.
اعتقلت ال�سرطة ديفيد ديبيب، الذي قال اإنه كان “ينتظر نان�سي” بعد 
و�سول ال�سرطة اإىل املنزل  لال�ستباه يف ارتكابه عدة جرائم، مبا فيها 

ال�سروع يف القتل واالعتداء ب�سالٍح قاتل.
على  ديبيب  لن�ساط  تاميز”  اأجنل�ض  “لو�ض  ل�سحيفة  عر�ض  واأظ��ه��َر 
ون�سَر  املتطرف،  اليمني  م��وؤام��رات  ب��ّث  ت���ورَط يف  اأن��ه  االإن��رتن��ت  �سبكة 
خطاباً يوؤيد معاداة ال�سامية ونظريات املوؤامرة، ومقاطع فيديو ملوؤيدي 

دونالد ترامب تروج للزعم باأن انتخابات 2020 �ُسِرقت.
االأيديولوجية  االأط��ي��اف  ع��رب  ال��ع��ار���ض  ال�سيا�سي  العنف  اأن  �سحيح 

لو�س اأجنل�س تاميز: هذا االجتاه و�سمة عار .. العنف ال�سيا�سي عملة �سائعة يف الواليات املتحدة

مقعدا يف الربملان املوؤلف من 179 مقعدا.
حتالف  وه���و  “االأزرق”،  ال��ي��م��ي��ن��ي  ال��ت��ك��ت��ل  اأم����ا 
ليربايل وحمافظ تدعمه ثالثة اأحزاب �سعبوية، 
ومقعدا  ال���دمن���ارك  يف  م��ق��ع��دا   72 ح�سد  ف��ق��د 

واحدا يف جزر فارو.
واأدى انت�سار اللحظة االأخرة لفريدريك�سن اإىل 
الو�سطي  “املعتدلون”  حزب  اآم��ال  على  الق�ساء 
الليربايل  ال��وزراء  رئي�ض  العام  اأ�س�سه هذا  ال��ذي 
دور  يلعب  اأن  يف  را�سمو�سن  لوكه  الر���ض  ال�سابق 

�سانع امللوك.
وج����رت االن��ت��خ��اب��ات امل��ب��ك��رة ع��ل��ى خ��ل��ف��ي��ة اأزم���ة 
عليها  بالق�ساء  اأم���ر  فبعد  “املنك”،  ح��ي��وان��ات 
ب�سكل عاجل على خلفية خماوف متعلقة بانت�سار 
فرو�ض كورونا يف خطوة ثبت الحقا اأنها خمالفة 
للحكومة  الداعمة  االأح���زاب  اأح��د  ه��دد  للقانون، 
انتخابات تتيح  الدعوة اىل  باإ�سقاطها ما مل تتم 

اإعادة ك�سب ثقة الناخبني.

•• كوبنهاغن-اأ ف ب

ح��اف��ظ��ت رئ��ي�����س��ة ال��������وزراء ال���دمن���ارك���ي���ة ميته 
فوز  بعد  ال�سلطة  يف  موقعها  على  فريدريك�سن 
التكتل الي�ساري الذي تنتمي اليه يف االنتخابات 
ال��ع��ام��ة ال��ت��ي اأج���ري���ت ال��ث��الث��اء ب��غ��ال��ب��ي��ة مقعد 

واحد.
���س��اع��ة مبكرة  ال���ربمل���ان يف  اإىل  و���س��ول��ه��ا  وع��ن��د 
اال�سرتاكية  ف��ري��دري��ك�����س��ن  ق���ال���ت  االأرب������ع������اء، 
على  ال���وزراء  رئا�سة  تولت  التي  الدميوقراطية 
�سعيدة جدا،  “اأنا  املا�سية  االأرب��ع  ال�سنوات  م��دار 

جدا«.
واأع��ط��ت اآخ���ر االأ���س��وات ال��ت��ي مت ف��رزه��ا يف هذه 
االنتخابات ال�سديدة التناف�سية 87 مقعدا لتكتل 
اأخرى  مقاعد  وثالثة  “االأحمر”،  فريدريك�سن 
ما وراء البحار يف غرينالند وجزر فارو التابعتني 
 90 غالبية  تكتلها  م��ن��ح  م��ا  ال���دمن���ارك،  ململكة 

الي�سار يحقق فوزا بغالبية ب�سيطة يف االنتخابات الدمناركية 

•• مقدي�شو-وكاالت

ال�سومالية على  الفعل  ردود  اأظهرت 
االأخرين  االإره��اب��ي��ني  التفجرين 
احلكومة  ب��ني  ت��الح��م��ا  مقدي�سو  يف 
وال�����س��ع��ب، واإ�����س����رارا م�����س��رتك��ا على 
“حركة  اال���س��ت��م��رار يف احل���رب ع��ل��ى 
ال�سباب” االإرهابية؛ ما يفقد احلركة 
هدفها من التفجرات وهو ال�سيطرة 

على ال�سوماليني، وفق خرباء.
اأمام  مفخختان  ���س��ي��ارت��ان  ان��ف��ج��رت 
ال�سبت،  مطعم،  وقرب  التعليم  وزارة 
اإىل  اأدى  م���ا  م��ق��دي�����س��و؛  ب��ال��ع��ا���س��م��ة 
 150 واإ���س��اب��ة  �سخ�سا   120 مقتل 
اآخ���ري���ن، ح�����س��ب وزي����ر ال�����س��ح��ة علي 

حاجة.

الفر�شة الكبرية
هيبة،  اآدم  ال�سومايل  الباحث  ُي��ع��دد 
ما  عربية”،  ن���ي���وز  “�سكاي  مل���وق���ع 
يف  ظهرت  اإيجابية  ج��وان��ب  يعتربها 
التفجرات،  ه���ذه  ع��ل��ى  ال��ف��ع��ل  ردود 
لزيادة  كبرة”  “فر�سة  منها  جتعل 

التالحم، ومنها:
على  ���س��ع��ب��ي،  ا���س��ط��ف��اف  ع��ن  ك�سفت 

احلكومة ح�سن ا�ستغالله وزيادته.
�ساند  ك���ل���ه  ال���������س����وم����ايل  امل���ج���ت���م���ع 

احلكومة وامل�سابني.
التجار وال�سركات الكربى التي كانت 
االإرهابية  ال�سباب”  “حركة  تخ�سى 
امل�ساندة  اأب���دت  االإت����اوات،  وت��دف��ع لها 

للحكومة وتقدمي الدعم.
مثل  احلكومة،  ب��ق��رارات  هيبة  ي�سيد 
ل�سحايا  م�ساعدة  ���س��ن��دوق  تد�سني 
التفجرات لعالج امل�سابني، والتكفل 

مبثل هذه التفجرات، اإال اأن اجلي�ض 
“م�سجد  منطقة  ا���س��ت��ع��ادة  يف  جن��ح 
علي جدود” التي كانت حتت �سيطرة 
عدد  وت�سفية  ���س��ن��وات،  منذ  احل��رك��ة 

من قيادات احلركة وعنا�سرها.

�شربات متالحقة
االإج��راءات احلكومية اجلديدة  تاأتي 
وجهتها  م���ت���الح���ق���ة  ����س���رب���ات  ب���ع���د 
اأعلن  ح���ي���ث  ال�����س��������������ب��اب،  حل��رك�����������������ة 
املا�سي،  االأ�سبوع  ال�سومايل،  اجلي�ض 
“حركة  ع���ن���ا����س���ر  م�����ن   3 م���ق���ت���ل 
يف  ع�����س��ك��ري��ة  ع��م��ل��ي��ة  يف  ال�سباب” 
لبلدة  التابعة  “مقوكوري”  منطقة 
و�سط  ه������ران  ب���اإق���ل���ي���م  “حما�ض” 

ال�سومال.
ووفق قيادة الفرقة 27 من اجلي�ض، 
ف������اإن ال��ق��ت��ل��ى ه����م امل���������س����وؤول����ون عن 
ل�سالح  )االإت�����اوات(  ال�سرائب  جمع 

احلركة.
جاءت ت�سفية م�سوؤويل االإت��اوات بعد 
ال�سيطرة  اجلي�ض  ا�ستعادة  م��ن  اأي���ام 
وبكجيح،  ورك��ل��ن،  ق��رى  على  الكاملة 
وغ���ال���ي���ف، ورع��ي�����س��ي، وق����ورط����ري، 
�سبيلي  حم����اف����ظ����ة  يف  وج���ي���ل���ب���ل���ي 
اإعالنه  الو�سطى، وذلك بعد يوٍم من 
ال�سباب”  “حركة  من  الع�سرات  قتل 

قرب �سبيلي وهران.
�سربات  االإرهابية  احلركة  تلقت  كما 
املا�سي،  ال�����س��ه��ر  ف��ف��ي  اخل������ارج،  م���ن 
االأمركية  اخل���زان���ة  وزارة  ف��ر���س��ت 
“حركة  اأع�����س��اء يف   6 ع��ق��وب��ات ع��ل��ى 
نوا �سبكة ل�سراء االأ�سلحة  ال�سباب” كوَّ
وا�ستقطاب  املالية  الت�سهيالت  وعمل 

االأفراد.

بتعليم اأطفال �سحايا التفجرات.
يف اأول رد فعل ر�سمي، عقدت احلكومة 
اجتماعا طارئا برئا�سة رئي�ض الوزراء، 
حمزة عبدي بري، مع قيادات اجلي�ض 

وال�سرطة واملخابرات.

اإجراءات اأمنية
اأ���س��ف��ر االج��ت��م��اع احل��ك��وم��ي الطارئ 
عن قرارات اأمنية، اأكد بها امل�سوؤولون 
“حركة  اإن����ه����اء  يف  امل�������س���ي  ع���زم���ه���م 

ال�سباب” االإرهابية، وهي:
وا�سحة وجديدة  اأمنية  و�سع خطط 

حلماية اأمن العا�سمة من الهجمات.
تاأهب جميع وحدات اجلي�ض ملوا�سلة 

ت�سفية احلركة من قواعدها.
اجلي�ض  ت����ق����اري����ر  اإىل  اال�����س����ت����م����اع 
وال�سرطة واملخابرات، وتد�سني جلنة 

خا�سة لدعم ل�سحايا التفجرات.
القتناع  ال��والي��ات،  يف  االأمني  احل�سد 
احلكومة باأن تهديدات حركة ال�سباب 

تاأتي من الواليات.
االأمنية  اخل��ط��ط  بع�ض  وج���ود  رغ���م 
فاإن هناك اجتاها لالإ�سراع يف وترة 

تنفيذها الإرباك احلركة االإرهابية.

رئي�ض  زار  حم��ل��ي��ة،  ت���ق���اري���ر  ووف�����ق 
ال����������وزراء م�������س���اب���ي ال���ت���ف���ج���رات يف 
لل�سعب  بالثاأر  متعهًدا  امل�ست�سفيات، 
ال�سوماليني لدعم  ال�سومايل، ودعا 

اجلي�ض يف اقتالع حركة ال�سباب.

تفجريات متوقعة
التفجرات  ف���اإن  ه��ي��ب��ة،  اآدم  بتعبر 
من  م����ت����وق����ع����ة  “كانت  االأخ�������������رة 
ذلك  واأرج�����ع  واملراقبني”،  ال�����س��ع��ب 
تفقد  ال�سباب”  “حركة  اأن  اإىل 
مناطق  ع��ل��ى  ت��دري��ج��ي��ا  ���س��ي��ط��رت��ه��ا 

اق��ت�����س��ادي��ة م��ه��م��ة؛ وه���و م��ا يجعلها 
لتخفيف  ال���ت���ف���ج���رات  ب���ه���ذه  ت���ق���وم 
وتخويف  عليها  احل��ك��وم��ي  ال�سغط 

ال�سوماليني.
ال�سومال  و���س��ط  يف  امل��ن��اط��ق  وه����ذه 
ا����س���رتده���ا اجل���ي�������ض ال�������س���وم���ايل يف 
تعتمد  وك���ان���ت  االأخ��������رة،  ع��م��ل��ي��ات��ه 
حت�سيل  يف  االإرهابية  احلركة  عليها 
االإت��اوات واالأم��وال بالقوة والرتهيب 

من ال�سكان.
“حركة  م���ع حم�����اوالت  وب���ال���ت���زام���ن 
عليها  احل�����س��ار  ت��خ��ف��ي��ف  ال�سباب” 

•• اأبوظبي-وام: 

التي   »cop« م�������س���رة  ك�����س��ف��ت 
1995عن  انطلقت يف برلني عام 
والتوافق  ال��ت��ذب��ذب  ب��ني  ال��ت��اأرج��ح 
التغرات  م���ع  ال��ت��ع��ام��ل  ت��ب��اط��وؤ  و 
امل���ن���اخ���ي���ة وع��������دم االت�����ف�����اق على 
م�سارات م�سرتكة فاعلة ف�ساًل عن 
بالتعهدات  بالوفاء  االلتزام  غياب 
املالية مل�ساريع مواجهة اآثار التغر 
الدول  بها  تعهدت  وال��ت��ي  املناخي 
امل��ت��ق��دم��ة يف ق��م��ة ك��وب��ن��ه��اغ��ن عام 
2009، وم�ساعدة الدول املتقدمة 
مليار  بتوفر30  النامية  ل��ل��دول 
الرامية  اجل���ه���ود  ل��ت��م��وي��ل  دوالر 
اإىل خف�ض االنبعاثات ، ومبا يقدر 
�سنوياً  دوالر  م��ل��ي��ار   100 ب��ن��ح��و 

اعتباراً من 2020.
نوفمرب   6 املقبل  االأح��د  تنطلق  و 
ال�سيخ  ����س���رم  م��دي��ن��ة  يف  اجل������اري 
بجمهورية م�سر العربية فعاليات 
االأمم  التفاقية  االأط���راف  م��وؤمت��ر 
املتحدة االإطارية ب�ساأن تغر املناخ 
حتت  ي��ع��ق��د  وال�����ذي   ،»cop27«
لتحقيق  التنفيذ  نحو  “معاً  �سعار 
�سعياً  وطموحة”،  ع���ادل���ة  ن��ت��ائ��ج 
الت���خ���اذ اإج�������راءات ح��ا���س��م��ة للحد 
غازات  انبعاثات  من  عاجل  ب�سكل 
القدرة  وبناء  احل��راري  االحتبا�ض 
االآثار  م��ع  والتكيف  ال�سمود  على 
اإىل  و�سواًل  املناخ،  لتغر  احلتمية 

ال��وف��اء ب��ال��ت��زام��ات مت��وي��ل العمل 
املناخي يف البلدان النامية.

الدكتور  م��وؤخ��راً،  به  اأف��اد  وح�سبما 
املناخ  رائ��د  ال��دي��ن،  حممود حميي 
اأطراف  مل��وؤمت��ر  امل�سرية  للرئا�سة 
للتغر  امل���ت���ح���دة  االأمم  ات��ف��اق��ي��ة 
واملبعوث   »COP27»املناخي
امل��ت��ح��دة لتمويل  ل����الأمم  اخل��ا���ض 
اأجندة التنمية امل�ستدامة 2030، 
باأن هناك �سبع نقاط عمل لت�سريع 
الوفاء  تت�سمن  املناخي  التمويل 
بالتزام 100 مليار دوالر وتو�سيع 
نطاقه، وتعزيز دور القطاع اخلا�ض، 
اال�ستثمارات،  م��ن  م��زي��د  وح�����س��د 
مبتكرة  مت��وي��ل��ي��ة  اأدوات  وت��ف��ع��ي��ل 
باال�ستثمار  ال��دي��ون  م��ب��ادل��ة  مثل 
تطوير  ع��ل��ى  ع���الوة  الطبيعة،  يف 
ال��ك��رب��ون، ورب���ط موازنات  اأ���س��واق 

الدول بالتنمية امل�ستدامة.
ال���دورة من قمة  ه��ذه  اأهمية  تاأتي 
ارتفاع  العلماء  رج��ح  اأن  بعد  املناخ 
درج��ة ح��رارة االأر���ض من 2-1.5 
درج�����ة م��ئ��وي��ة ف����وق م�����س��ت��وى ما 
 ،1880 ال�����س��ن��اع��ي  ال��ع�����س��ر  ق��ب��ل 
موؤكدين اأن ارتفاع درجات احلرارة 
�سطح  م�ستوى  زي���ادة  اإىل  �سيوؤدي 
ذوب��ان اجلليد  زي��ادة  ب�سبب  البحر 

يف القطبني.
واأ����س���ار ت��ق��ري��ر ل����الأمم امل��ت��ح��دة يف 
العام املا�سي اإىل اأن املوجات احلارة 
اأي ظروف  اأك��رب من  بوترة  تزيد 

مناخية قا�سية اأخرى نتيجة تغر 
املناخ، واأن املوجات �سديدة احلرارة 
التي كانت حتدث مرتني يف القرن 
فح�سب قد حتدث تقريباً مرة كل 
�ست �سنوات مع ارتفاع درجة حرارة 
االأر���ض مبقدار 1.5 درجة مئوية 
وهو معدل قال التقرير:” اإننا قد 

نتخطاه خالل عقدين«.
موؤمتر  من  االأوىل  الن�سخة  كانت 
االأط��راف قد عقدت يف برلني عام 
يعقد  امل���وؤمت���ر  وا���س��ت��م��ر   1995
ب�����س��ك��ل ����س���ن���وي و������س�����واًل ل���ل���دورة 

احلالية ال�27.
-1995 م����ن  ال����ف����رتة  و����س���ه���دت 

على  ال��ت��واف��ق  يف  ت��ذب��ذب��اً   2015
املناخية،  ال��ت��ح��دي��ات  م��ع  التعامل 
املناخ  21 من قمة  ال��دورة  لت�سهد 
اتفاق  اأول   2015 ب���اري�������ض  يف 
التغرات  مب��واج��ه��ة  م��ل��زم  ع��امل��ي 
 195 املناخية �سادقت عليه وفود 
 ،»cop21« يف  م�����س��ارك��ة  دول�����ة 
يف ن�ض  ب�”االأطراف”  اإليهم  ي�سار 
احتواء  اإىل  تهدف  التي  االتفاقية 
درجتني  دون  احل���راري  االحتبا�ض 

و�سواًل اإىل 1.5 درجة مئوية.

»cop»ق�شة الـ-
الدولية  املفاو�سات  وب��داأت م�سرة 
مل��ك��اف��ح��ة ال��ت��غ��ر امل��ن��اخ��ي يف قمة 
االأر���������ض ال���ت���ي ع���ق���دت ب���ري���و دي 
واأعقبها   ،1992 ع����ام  ج���ان���رو 

 »cop1« الدروة االأوىل لقمة املناخ
يف برلني عام 1995.

ع��ام يف  ك��ل   »cop»�ال وت��ق��ررع��ق��د 
االإقليمية  املجموعات  ب��ل��دان  اأح��د 
املتحدة،  ل���الأمم  ال��ت��اب��ع��ة  اخل��م�����ض 
 »cop»�ال م���ن  دورة  ك���ل  وت��ت��ي��ح 
وحتديد  االتفاقية  تطبيق  تقييم 
والتفاو�ض  ال��ق��رارات  تنفيذ  �سبل 
ب�ساأن التزامات جديدة م�سرتكة اأو 
التابعة  املنظمات  وت�سارك  اأحادية، 
املحادثات  تلك  يف  املتحدة  ل��الأمم 

وفقاً ملجاالت اخت�سا�سها.
املتحدة  االأمم  اتفاقية  واع��ت��م��دت 
املناخ يف عام  ب�ساأن تغر  االإط��اري��ة 
1992 اإبان انعقاد قمة االأر�ض يف 
ريو دي جانرو بالربازيل، ودخلت 
حيز النفاذ يف عام 1994، و�سادق 
دولة   196 ط���رف���اً   197 ع��ل��ي��ه��ا 

واالحتاد االأوروبي.
اع���ت���م���اد  مت   1997 ع�������ام  ويف 
ب��روت��وك��ول ك��ي��وت��و، و���س��ادق عليه 
التنفيذ  ح��ي��ز  ودخ����ل  دول����ة   192
الربوتوكول  وفر�ض   ،2005 عام 
تخفي�ض  متقدمة  دول��ة   37 على 
 5% يبلغ  ع��ام  مبعدل  االنبعاثات 
1990، وتخفي�ض  بالعام  مقارنة 
%8 م��ن االن��ب��ع��اث��ات يف االحت���اد 
االأوروب��������ي وذل�����ك يف ال���ف���رتة من 

.2012-2008
ويف عام 2009 يف قمة كوبنهاغن 
ملزمة  غر  التفاقية  التو�سل  مت 

امل���ن���اخ االأخ�������س���ر لدعم  ����س���ن���دوق 
م�����س��اري��ع ال����دول ال��ن��ام��ي��ة خلف�ض 

انبعاثاتها.
ومت مت��دي��د ب��روت��وك��ول ك��ي��وت��و يف 
لفرتة   2012 ال���دوح���ة  م���وؤمت���ر 
يتمثل  هدفاً  تفر�ض  ثانية  ال��ت��زام 
العامة  االن���ب���ع���اث���ات  ت��ق��ل��ي�����ض  يف 
ال���ب���ل���دان  ال���دف���ي���ئ���ة يف  ل����ل����غ����ازات 
املتقدمة مبعدل %18 على االأقل 
مقارنة   ،2020-2013 ب���ني 
مبعدل االنبعاثات يف عام 1990.
ومت التو�سل اإىل اتفاق التزمت به 
دول  منه  وان�سحبت  ال���دول  بع�ض 

لتمويل  دوالر  م��ل��ي��ار  بتوفر30 
خف�ض  اإىل  ال����رام����ي����ة  اجل�����ه�����ود 

االنبعاثات.
اتفاقية  يف  امل�ستقبلي  ال��ه��دف  اأم��ا 
الدول  بتعهد  فتمثل  ك��وب��ن��ه��اغ��ن 
مليار   100 بتخ�سي�ض  املتطورة 
من  ب�����دءاً  ���س��ن��وي��اً  اأم���رك���ي  دوالر 
ال������دول  مل�������س���اع���دة   2020 ع������ام 
منخف�ض  اقت�ساد  بناء  يف  النامية 
ال��ك��رب��ون، وات��ف��ق��ت ال���دول املوقعة 
على اتفاقية كوبنهاغن اأن تخ�سع 
للدول  املقدمة  التمويل  اإج���راءات 
النامية اإىل مراجعة دولية، واإن�ساء 

كوبنهاغن”  ات��ف��اق��ي��ة   “ ق��ان��ون��ي��اً 
م�سئوليات  م���ب���داأ  دع���م���ت  وال���ت���ي 
م�سرتكة لكن خمتلفة، من خالل 
ب�سكل  االنبعاثات  اإج��راءات خف�ض 
املتقدمة  للدول  بالن�سبة  اإج��ب��اري 
والعمل التطوعي من جانب الدول 
ال��ن��ام��ي��ة، وال��ت��واف��ق ح���ول اأه���داف 
والتمويل  االن����ب����ع����اث����ات  خ���ف�������ض 
وا���س��ت��خ��دام ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا وال���ذي 
املتحدة  االأمم  ات��ف��اق��ي��ة  و���س��ع��ت��ه 
املناخي  ال��ت��غ��ر  ح����ول  االإط����اري����ة 
وم�ساعدة  ك���ي���وت���و،  وب����روت����وك����ول 
النامية  ل��ل��دول  امل��ت��ق��دم��ة  ال����دول 

رئي�س الربازيل يتجنب 
االعرتاف بالهزمية اأمام لوال  

•• برازيليا-رويرتز:

جتنب الرئي�ض الربازيلي املنتمي لليمني املتطرف جاير بول�سونارو اأم�ض 
االأول الثالثاء االعرتاف بهزميته يف اأول ت�سريحات علنية يديل بها منذ 
خ�سارته انتخابات الرئا�سة يوم االأحد، وقال اإن االحتجاجات التي ت�سهدها 

البالد منذ ذلك الوقت ناجتة عن “ال�سخط واالإح�سا�ض بالظلم«.
وقال �سرو نوجرا مدير مكتبه الذي حتدث بعد كلمة بول�سونارو العلنية 
مع  بالتعاون  ال�سلطة  نقل  عملية  ب��دء  يف  فو�سه  بول�سونارو  اإن  امل��وج��زة 

ممثلني للرئي�ض املنتخب املنتمي للي�سار لوي�ض اإينا�سيو لوال دا �سيلفا.
ومل يدل بول�سونارو باأي ت�سريح علني اإال بعد مرور 44 �ساعة على اإعالن 
رئي�ض  اأول  مبوجبها  بول�سونارو  �سار  التي  النتيجة  االنتخابية  ال�سلطات 
اإىل  االآن مل يتحدث بول�سونارو  واإىل  انتخابه.  ُيعاد  برازيلي يف احلكم ال 

لوال.
ال�سريعة  الطرق  اأن�ساره  اأغلق  بول�سونارو  به  الذ  ال��ذي  ال�سمت  وو�سط 
عودة  مينع  ع�سكري  ان��ق��الب  اإىل  بع�سهم  ودع���ا  هزميته  على  احتجاجا 

الرئي�ض ال�سابق لوال اإىل احلكم.
اأنه  واأث��ار تاأخر بول�سونارو يف االع��رتاف بخ�سارة االنتخابات خماوف من 

�سرف�ض النتيجة املتقاربة لالقرتاع.
ا�ستغرقت دقائق معدودة �سكر  اأم�ض االأول الثالثاء  ال�سعب  اإىل  ويف كلمة 
بول�سونارو الربازيليني الذين انتخبوه وكرر القول اإنه �سيحرتم الد�ستور 

الذي ين�ض على نقل لل�سلطة يجري يف االأول من يناير- كانون الثاين.
واأ�سار اإىل املظاهرات باعتبارها “حركة �سعبية” وقال اإن املتظاهرين يجب 

اأن يتجنبوا تدمر املمتلكات اأو “اإعاقة احلق يف التنقل«.
وق���د ال ي��ك��ون ذل���ك ك��اف��ي��ا ل��ن��زع فتيل االح��ت��ج��اج��ات ال��ت��ي ت�����س��ارك فيها 
تعطيل  يف  ب��داأت  والتي  البالد  اأن��ح��اء  يف  موؤيديه  من  �سغرة  جمموعات 
اإىل مطالبة  امل���زارع���ني وال��ت��ج��ار  ال��ن�����س��اط االق��ت�����س��ادي مم��ا دع���ا ممثلي 

بول�سونارو باأن يبداأ يف نقل ال�سلطة.
وهاملتون  مكتبه  مدير  بينهم  وم��ن  املقربون،  ال�سيا�سيون  حلفاوؤه  وب��داأ 
موراو نائب الرئي�ض، يف التوا�سل مع مع�سكر لوال لبحث االنتقال. ودعا 
اآخرون، من بينهم رئي�ض الربملان، حكومة بول�سونارو اإىل احرتام نتيجة 

االنتخابات.

اأ�سفرت   ،2021 ع��ام  ويف  اأخ���رى. 
عقدت  ال���ت���ي   »cop26« ق���م���ة 
اللم�سات  و���س��ع  ع���ن  غ��ال���س��ك��و  يف 
النهائية على قواعد تطبيق اتفاق 
اأ�سا�سي  ب�سكل  تعمل  التي  باري�ض 
الغازات  ان��ب��ع��اث��ات  م��واج��ه��ة  ع��ل��ى 
اي���ج���اد احللول  ال��دف��ي��ئ��ة وك��ي��ف��ي��ة 
ل��ل��ت��ك��ي��ف م��ع��ه��ا وال��ت��خ��ف��ي��ف من 
والنظر  البيئة  على  �سررها  ح��دة 
بجدية لالآثار الوا�سحة للتغرات 
امل����ن����اخ����ي����ة، واحل��������د م�����ن ارت����ف����اع 
درج��ات احل��رارة الأقل من درجتني 

مئويتني.

تفجريات ال�سومال.. ردود فعل �سعبية مل يتوقعها االإرهابيون

م�سرية »cop« .. من برلني اإىل �سرم ال�سيخ

اال�سكندرية مهددة بالغرق بفعل تغري املناخ  
•• االإ�شكندرية-اأ ف ب

مدن  وث��اين  الع�سور  مر  على  ا�سمها  ذاع  التي  االإ�سكندرية  مدينة  تواجه 
املتو�سط يف  االأبي�ض  البحر  اأم��واج  تبتلعها  اأن  واأك��رب موانئها خطر  م�سر 

غ�سون عقود.
حافة  على  النيل  دلتا  على  االأك��رب  االإ�سكندر  اأ�س�سها  التي  املدينة  ترتنح 
البحر  �سطح  م�ستوى  ارت��ف��اع  ج��راء  اأرا�سيها  م��ن  ج��زء  غ��رق  م��ع  الهاوية 

ب�سبب االحرتار املناخي.
املدينة  ثلث  �سي�سر  املتحدة،  االأمم  و�سعته  ت��ف��اوؤاًل  �سيناريو  اأك��رث  فوفق 
حتت املاء اأو غر �سالح لل�سكن بحلول عام 2050 اإذ �سُي�سطر ُربع �سكانها 

البالغ عددهم �ستة ماليني ن�سمة على ترك منازلهم.
وقد ال تنجو اآثارها القدمية وكنوزها التاريخية من اخلطر.

وحتى اليوم، ا�سطر مئات من �سكان االإ�سكندرية على هجر م�ساكنهم التي 
اختلت جدرانها بفعل زحف املياه وال�سيول يف عام 2015 وكذلك يف عام 

.2020
املقامة  ال�سدود  بفعل  باأكرث من ثالثة مليمرتات،  املدينة  فكل عام تغرق 
على نهر النيل التي متنع و�سول الطمي الذي اأ�سهم يف املا�سي يف توطيد 

تربتها وعمليات ا�ستخراج الغاز من احلقول البحرية.
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هل يواجه بول�سونارو ال�سجن بعد هزميته؟
•• ريو دي جانريو-اأ ف ب

يف اآب-اأغ�سط�ض 2021 ، قبل اأكرث من عام من هزميته اأمام 
الرئا�سية  �سيلفا باالنتخابات  دا  اإينا�سيو لوال  مناف�سه لوي�ض 
“اأمامي  بول�سونارو  ج��اي��ر  اليميني  الرئي�ض  ق��ال  االأح����د، 

ثالثة احتماالت للم�ستقبل: اأن اأُ�سجن اأو اأموت اأو اأنت�سر«.
واأعلن بول�سونارو خالل لقاء مع االإجنيليني “كونوا متاأكدين 

من اأن اخليار االأول )ال�سجن( غر وارد«.
التهديد  اإن  ب��ر���ض  فران�ض  لوكالة  حمللون  ق��ال  ذل���ك،  وم��ع 

بال�سجن حقيقي للغاية، واإن ا�ستغرقت االإجراءات �سنوات.
وخا�سة  بول�سونارو عدة حتقيقات،  واجه  واليته،  بداية  منذ 
فيما يتعلق باملعلومات امل�سللة، واأكرث من 150 طلباً بحجب 

اأودى  ال��ذي  اأزم��ة كوفيد-19  ب��اإدارت��ه  يتعلق معظمها  الثقة 
بحياة 685 الف �سخ�ض على االأقل يف الربازيل .

مت ا�ستبعاد التهديدات بتقلي�ض فرتة واليته بف�سل حليفني 
ي�سغالن من�سبني رئي�سيني، هما املدعي العام اأوغو�ستو اأرا�ض 
الذي امتنع عن توجيه اأي اتهام ر�سمي �سد الرئي�ض، ورئي�ض 
ال��ذي جتاهل عقد جل�سة ت�سويت  اآرث��ر لرا  النواب  جمل�ض 
من  اعتباراً  �سيتغر  الو�سع  لكن  العزل.  اإج���راءات  يف  للبدء 
االأول من كانون الثاين-يناير لدى تويل لوال �سدة الرئا�سة 

وفقدان بول�سونارو ح�سانته الرئا�سية.
وحينها ميكن حماكمته امام حماكم ابتدائية ولي�ض فقط من 

قبل املحكمة العليا.
عائلة  ق�سايا  اإىل  اهتمامه  بالفعل  الربازيلي  الق�ساء  يوجه 

العامة  النيابة  وّج��ه��ت   ،2020 ع��ام  نهاية  يف  ب��ول�����س��ون��ارو. 
االتهام اإىل اأكرب اأبناء الرئي�ض، فالفيو بول�سونارو، وهو ع�سو 

يف جمل�ض ال�سيوخ، بتهمة االختال�ض وتبيي�ض االأموال.
واُتهم باختال�ض مبالغ مالية من رواتب موظفني حكوميني 

عندما كان نائبا عن ريو دي جانرو.
مت رف�ض الق�سية يف اأيار-مايو املا�سي، بعد اأن اعتربت املحكمة 
العليا اأن التحقيق انتهك ح�سانته الربملانية وبخا�سة عندما 

مت رفع ال�سرية امل�سرفية عن ح�ساباته.
لكن جمموعة تقارير قام بها موقع يول االإخباري اأظهرت اأن 
النيابة العامة متلك اأدلة قوية ت�سر اإىل اأن اختال�ض مبالغ 
�سائعاً لدى عائلة بول�سونارو،  اأمراً  من رواتب املوظفني كان 
توليه  قبل  عاما   27 م��دة  نائبا  ك��ان  ال��ذي  جاير  وال�سيما 

فلومينين�سي  ج��ام��ع��ة  يف  ال��ق��ان��ون  ا���س��ت��اذ  واأك�����د  ال��رئ��ا���س��ة. 
انتهاء  “عند  �سانتو�ض  دو����ض  دول����رتا  روج����رو  ال��ف��درال��ي��ة، 
الوالية الرئا�سية، �سيكون مثول جاير بول�سونارو ممكًنا اأمام 
العدالة العامة و�ستتمكن النيابة من فتح حتقيقات جديدة«.

ينفي الرئي�ض على الدوام ارتكاب اأي اختال�ض، م�سراً اإىل اأنه 
�سحية “ا�سطهاد �سيا�سي”، وبخا�سة عندما ك�سفت حتقيقات 
 51 ا�ستحوذوا على  اأف��راداً من عائلته  اأن  موقع يول موؤخراً 
 1990 اأو جزًءا منه نقًدا بني  عقاراً مت دفع ثمنها بالكامل 

و2022، مببلغ اإجمايل ي�سل اإىل نحو 4،8 مليون يورو.
خالل فرتة واليته، فر�ض بول�سونارو ال�سرية ملدة 100 عام 
على عدد من الوثائق، الر�سمية اأو ال�سخ�سية، التي ميكن اأن 

تدينه.

•• األتي-اأ ف ب

ي��وؤم��ن ال��ن��ي��ل ال���ذي ك���ان يعتربه 
الفراعنة �سريان احلياة، ا�ستمرار 
م�����الي�����ني م������ن �����س����ك����ان ال�����ق�����ارة 
التغر  م���ع  ل��ك��ن  االإف���ري���ق���ي���ة.. 
با�ستغالل  امل�����س��ح��وب  امل���ن���اخ���ي 
الب�سر لهذا املجرى املائي الكبر، 
اأطول  ل��ث��اين  العك�سي  ال��ع��د  ب���داأ 

اأنهر العامل.
النهر  يلتقي  النيل، حيث  دلتا  يف 
يخ�سر  ق���د  امل���ت���و����س���ط،  ب��ال��ب��ح��ر 
����س���ي���د حممد  امل�������س���ري  امل���������زارع 
اأرا����س���ي���ه. وع��ن��د م��ن��ب��ع ال��ن��ه��ر يف 
اأوغندا، تخ�سى كري�ستني مالوادا 
الكهرباء  م���ن  حت���رم  اأن  ك��ال��ي��م��ا 
ال���ت���ي ت�������س���يء م���ن���زل���ه���ا. اأم������ا يف 
ال�سودان فيعرب حممد جمعة عن 

قلقه على حما�سيله.
عاما   17 ال��ف��ت��ىال��ب��ال��غ  وي���ق���ول 
تعمل  اأ����س���رة  اىل  ينتمي  وال����ذي 
بالزراعة اأبا عن جد يف قربة األتي 
بوالية اجلزيرة يف و�سط ال�سودان 
م���ا من��ل��ك، ال  اأغ���ل���ى  ه���و  “النيل 

ينبغي باأي حال اأن يتغر«.
مل يتبق �سيء يف واقع االأم��ر من 
املمتد  للنيل  ال�ساعرية  ال�سورة 
وال����ذي  ك��ي��ل��وم��رت   6500 ع��ل��ى 
ال��رتاث الفرعوين كنهر  يربز يف 
ا�سطوري تنبت على �سفافه اأوراق 

نبات الربدي.
وقد بداأ التحول بالفعل. فخالل 
من�سوب  انخف�ض  عاما،  خم�سني 
النيل من 3000 مرت مكعب يف 
2830 مرت مكعب،  اىل  الثانية 
ع��ن من�سوب  م��رة   100 اأق���ل  اأي 
انخفا�ض  وم���ع  االأم�������ازون.  ن��ه��ر 
االأمطار وتكاثر موجات اجلفاف 
ق���د يرتاجع  اإف��ري��ق��ي��ا،  ���س��رق  يف 
وفقا   ،70% ب��ن�����س��ب��ة  م��ن�����س��وب��ه 
املتحدة  االأمم  ت���وق���ع���ات  الأك�����رث 
البحر  ق�سم  الدلتا،  يف  ت�ساوؤما. 
75 مرتا  اإىل   5 �سنويا  املتو�سط 
م���ن االأرا������س�����ي ال�����س��اح��ل��ي��ة منذ 
ما  واذا  امل��ا���س��ي.  ال��ق��رن  �ستينات 
ارتفع م�ستوى البحر مرتا واحدا 
من   34% �ستغمر  م��ي��اه��ه  ف���اإن 
�سمال  يف  ال��واق��ع��ة  املنطقة  ه���ذه 
ماليني   9 و���س��ي�����س��ط��ر  م�����س��ر 
النيل  فدلتا  النزوح.  اىل  �سخ�ض 
هو واحد من اأكرث ثالث مناطق 

يف العامل عر�سة للتغر املناخي.
اأكرب م�سدر  اأما بحرة فكتوريا، 
مياه للنيل، مهددة ب�سبب انح�سار 
والتغرات  وال��ت��ب��خ��ر  االأم����ط����ار 
وقد  االأر�����ض،  البطيئة يف حم��ور 

تختفي هذه البحرة يوما ما.
�سهية  ال��ت��وق��ع��ات  ه����ذه  وت���وؤج���ج 
النهر.  م��ي��اه  ال�����دول ال���س��ت��غ��الل 
وتعجل ال�سدود، التي �سيدت على 
النيل على مر ال�سنني، من كارثة 

متوقعة.
م�سر  من  املنبع،  اإىل  البحر  من 
من  ف�����رق  اأرادت  اأوغ�����ن�����دا،  اإىل 
احلقائق  ن���ق���ل  ب����ر�����ض  ف���ران�������ض 

مثل  فهو،  اأرا�سيهم،  على  اأ�سوان 
وال�سودان واوغندا  اثيوبيا  �سدود 
الكهرباء،  لتوليد  ت�ستخدم  التي 
يعمل  ال�������ذي  ال���ط���م���ي  ي��ح��ت��ج��ز 

ك�سماد طبيعي للرتبة.
بوالية  اخل�������س���راء  احل����ق����ول  يف 
اجلزيرة املعروفة بخ�سوبة تربتها 
الهادي  عبد  عمر  ي���زرع  العالية 
والبطاط�ض  وال��ب��اذجن��ان  اخل��ي��ار 
بف�سل قنوات متفرعة من النيل. 
وه��و ي��ع��رف ت��اأث��ر ال�����س��دود على 

الرتبة.
ع��ل��ى م��ر ال�����س��ن��ني اأ���س��ب��ح العمل 
بالن�سبة  ف����اأك����رث  اأك�������رث  ����س���اق���ا 
ل��ل��م��زارع ال��ب��ال��غ 35 ع��ام��ا الذي 
مبا�سرة  ال�����س��غ��ر  م��ن��زل��ه  ي��ط��ل 

على النهر.
وي��ح��ك��ي ال��رج��ل اأن����ه ع��ن��دم��ا بداأ 
ي���زرع اأر�����ض اأ���س��رت��ه ق��ب��ل ثمانية 
جيد  ط��م��ي  ه��ن��اك  “كان  اأع������وام 
ب�سكل منا�سب  يغذي  النيل  وك��ان 

زراعاتنا«.
ال�سدود  وم��ع  ف�سيئا،  �سيئا  لكن 
التي بنيت بالقرب من منابع النيل 
“بداأت املياه ت�سبح اأكرث نقاء ومل 
ال��ط��م��ي وحتى  ت��ع��د حت��م��ل معها 
ت��ع��د جتلبه  ال��ف��ي�����س��ان مل  وق����ت 
ال�سيا�سية  الفو�سى  وم��ع  معها«. 
واالقت�سادية التي ي�سهدها بفعل 
االنقالبات الع�سكرية التي تتالت 
 ،1955 ال���ع���ام  ا���س��ت��ق��الل��ه  م��ن��ذ 
مل يعد ال�سودان ق��ادرا على ادارة 

موارده املائية.
كل عام، تهطل اأمطار غزيرة على 
وتوقع  في�سانا  فت�سبب  ال�سودان 
 150 العام �سقط  �سحايا - هذا 
قتيال ودمرت قرى باأكملها - اإال 
الزراعة  ت��ف��ي��د  ال  امل��ي��اه  ه���ذه  اأن 
مياه  لتحزين  نظام  وج��ود  لعدم 

االأمطار.
ال�سكان  ثلث  ي��ه��دد اجل���وع  ال��ي��وم 
العبا  ك�����ان  ال���������س����ودان  اأن  رغ�����م 
العاملية  االأ�������س������واق  يف  رئ��ي�����س��ي��ا 
ال�سم�سم  وخ�����س��و���س��ا  ل��ل��ح��ب��وب 
ف�سال  ال�سوداين  والفول  وال��ذرة 

عن ال�سمغ العربي.
تقبع  ال�����������س�����ودان،  غ��������رار  ع���ل���ى 
 - ال����ن����ي����ل  ح�����و������ض  دول  ب���ق���ي���ة 
الكونغو  ج��م��ه��وري��ة  ب����ورون����دي، 
اثيوبيا،  م�سر،  الدميوقراطية، 
ك��ي��ن��ي��ا، اأوغ����ن����دا، روان������دا، جنوب 
ال�سودان وتنزانيا، يف ذيل ت�سنيف 
اآثار  القادرة على مواجهة  الدول 

التغر املناخي.
من  تينيكوغايا  كالب�ست  وي��ق��ول 
االأوغندية  وال��ب��ي��ئ��ة  امل��ي��اه  وزارة 
حرارة  درج���ة  ارت��ف��اع  “تاأثر  اإن 

االأر�ض �سيكون هائال«.
اأمطار  “اذا كانت عندنا  وي�سيف 
ف�سنكون  غ����زي����رة  ول���ك���ن  ن�������ادرة 
بقينا  واذا  للفي�سانات  معر�سني 
فرتات طويلة بال اأمطار ف�ستقل 

مواردنا من املياه«.
ن�سطيع  ال  “لكننا  قائال  ويختم 

اأن نحيا بال مياه«.

ييمتد  ال��ذي  النيل  انح�سار  حول 
حو�سه على 10 % من م�ساحة 
اأ�سا�سيا  م���وردا  وي�سكل  اإف��ري��ق��ي��ا 

لقرابة 500 مليون �سخ�ض.
يف �����س����ور م���ل���ت���ق���ط���ة م�����ن اجل���و 
يعد  مل  اال�سطناعية،  ب��االق��م��ار 
)اللذان  النيل  نهر  م�سبا  يظهر 
ب�سكل  مرتفعني  عقود  قبل  كانا 
البخر(  ����س���ط���ح  ع�����ن  م���ل���ح���وظ 
ور�سيد  دم���ي���اط  م��دي��ن��ت��ي  ع��ن��د 
بالبحر  النهر  فرعا  يلتقي  حيث 
امل��ت��و���س��ط. وع��ل��ى االأر�����ض يتك�سر 
م���وج ال��ب��ح��ر ب��ع��ن��ف ف���وق اأرا�����ض 
انخ�سافها.  اإىل  ي��وؤدي  ما  زراعية 
ف��ف��ي دل���ت���ا ال���ن���ي���ل، غ���م���رت مياه 
اأرا�����س����ي ال��ي��اب�����س��ة بعمق  ال��ب��ح��ر 
العامني  ب��ني  كيلومرتات  ثالثة 

1968 و2009.
وامل����ي����اه ن�سف  ال����رم����ل  وي���غ���ط���ي 
اأقيمت  التي  اال�سمنتية  احلوائط 

ملنع مياه البحر من التقدم .
للنيل  ال�سعيف  املن�سوب  ويعجز 
عن الت�سدي للبحر الذي يرتفع 
درجة  ارتفاع  مع  باطراد  م�ستواه 
�سنتيمرتا   15( االأر�����ض  ح���رارة 

خالل القرن الع�سرين(.
اأم��ا الطمي ال��ذي كان على مدى 
حاجزا  ي�����س��ك��ل  ال�������س���ن���ني  اآالف 
ط��ب��ي��ع��ي��ا، ف��ل��م ي��ع��د ي�����س��ل حتى 
ال���ب���ح���ر ب����ل ي��ب��ق��ى حم���ت���ج���زا يف 
جنوب م�سر منذ بناء �سد اأ�سوان 
مبن�سوب  للتحكم  ال�ستينات  يف 

النهر.
حماية  ه���ي���ئ���ة  رئ���ي�������ض  وي�����ق�����ول 
ال�������س���واط���ئ اأح���م���د ع��ب��د ال���ق���ادر 
لوكالة فران�ض بر�ض “كان هناك 
في�سان  كل  فمع  طبيعيا.  ت��وازن��ا 
الذي  ال��ط��م��ي  ال��ن��ي��ل يجلب  ك���ان 
كان يقوي م�سبي ر�سيد ودمياط 
لبع�ض  ت��ع��ر���ض  ال����ت����وازن  ول��ك��ن 

االختالل ب�سبب اإن�ساء ال�سد«.
ا�ستمرت درج��ات احل��رارة يف  واإذا 
االرتفاع، �سيتقدم البحر املتو�سط 
100 مرت كل عام يف الدلتا، وفق 

برنامج االأمم املتحدة للبيئة.
ك���ي���ل���وم���رتا من   15 ب���ع���د  ع���ل���ى 
م�ستقيم،  خ����ط  ع���ل���ى  ال�������س���اح���ل 
تبدو مدينة كفر الدوار الزراعية 
االأحمر  بالطوب  املبنية  مبنازلها 
وكاأنها مل تتغر .. اأقله ظاهريا.

الثالثة  يف  م����زارع  حم��م��د،  ���س��ي��د 
وال�����س��ب��ع��ني ي��ع��ي��ل 14 ف����ردا من 
عائلته من اأبناء واأحفاد من خالل 
زراعة الذرة واالأرز يف اأر�سه التي 

ترويها قناة تتفرع من النيل.
ل��ك��ن م��ي��اه ال��ب��ح��ر امل��احل��ة لوثت 
اأ�سعف  م��ا  االأرا���س��ي  م��ن  الكثر 
ب���ل ق�سى  امل����زروع����ة ال  ال��ن��ب��ت��ات 

لكن كاليما التي تزرع يف حديقتها 
ونبات  وال������ن  امل������وز  ال�������س���غ���رة 
املنيهوت الإطعام اأ�سرتها، ال تفهم 

كثرا كالم اخلرباء.
حياتها  يف  ت����الح����ظ،  اأن����ه����ا  اإال 
الكهربائي  ال��ت��ي��ار  اأن  ال��ي��وم��ي��ة، 

ينقطع مبعدل اأكرب.
الكهرباء  تقنني  “ب�سبب  وت��ق��ول 
يجد ابني �سعوبة يف اأداء واجباته 
االنتهاء  عليه  وينبغي  الدرا�سية 
منها قبل الغروب اأو اإكمالها على 

�سوء �سمعة«.
 110( االثيوبيني  ن�سف  يعي�ض 
م��الي��ني( م��ن دون ك��ه��رب��اء على 
البلد يحقق  ه��ذا  اأن  م��ن  ال��رغ��م 
واح���دا م��ن اأ���س��رع م��ع��دالت النمو 
اأبابا  اأدي�����ض  اإف��ري��ق��ي��ا. وت��ع��ول  يف 
ال���ك���ب���ر، �سد  ع���ل���ى م�������س���روع���ه���ا 
النق�ض  ه���ذا  مل��ع��اجل��ة  ال��ن��ه�����س��ة، 
ت�سبب ذلك بقطيعة مع  لو  حتى 

جرانها.
العام  النه�سة يف  �سد  ت�سييد  ب��داأ 
2011 على النيل االأزرق، الذي 
يلتحم بالنيل االأبي�ض يف ال�سودان 
لي�سكل نهر النيل، بهدف ت�سغيل 
االف   5 ل��ت��ول��ي��د  ت���ورب���ي���ن���ا   13
اآب/اغ�سط�ض  م��ن��ذ  م���ي���غ���اوات. 
22 م��ل��ي��ار مرت  ي���ح���وي خ���زان���ه 
مكعب من املياه و�ست�ستمر عملية 
امللء خالل ال�سنوات املقبلة حتى 
 74 وه��ي  االإجمالية  �سعته  يبلغ 

مليار مرت مكعب.
ال�سد  بهذا  اب��اب��ا  اأدي�����ض  وتتباهي 
الطاقة  ل���ت���ول���ي���د  االأك�������رب  وه�����و 
“النيل  الكهرومائية يف افريقيا: 
لالثيوبيني  اهلل  منحها  هبة  ه��و 
حد  على  منها”،  ي�ستفيدوا  ك��ي 
االثيوبي  ال�����وزراء  رئ��ي�����ض  تعبر 
اأن ه��ذا ال�سد  اأح��م��د. غ��ر  اأب��ي��ي 
بالن�سبة للقاهرة يوؤثر على ح�سة 
ويخالف  ال��ن��ي��ل  م��ي��اه  م��ن  م�سر 
مع   1959 ع�����ام  اأب�������رم  ات���ف���اق���ا 
طرفا  اثيوبيا  ولي�ست  اخلرطوم، 
على  مبوجبه  م�سر  حت�سل  فيه، 
�سنويا  ال��ن��ي��ل  م��ي��اه  م���ن   66%

وال�سودان على 22%.
للحفاظ على هذا املكت�سب، اقرتح 
امل�سري  ل��ل��رئ��ي�����ض  م�����س��ت�����س��ارون 
العام  م��ر���س��ي يف  اآن������ذاك حم��م��د 
علنية  ت�����س��ري��ح��ات  يف   2013
عرب التلفزيون اأن يتم ق�سف �سد 

النه�سة.
ال���ي���وم، م���ا ت�����زال م�����س��ر يف عهد 
من  تخ�سى  ال�سي�سي  الفتاح  عبد 
النيل  من�سوب  يف  كبر  انخفا�ض 
يف حال ح�سول عملية ملء �سريع 

خلزان ال�سد االثيوبي.
جهتهم  من  امل�سريون  امل��زارع��ون 
ي��ع��رف��ون ت��اأث��ر ال�����س��د ال��ع��ايل يف 

عليها يف بع�ض االأحيان.
اخل�سروات  اأن  امل��زارع��ون  ويوؤكد 
ب�سبب  نف�سه  الطعم  لها  يعد  مل 

ملوحة املياه.
املاحلة  امل��ي��اه  ت�����س��رب  ولتعوي�ض 
املياه  من  اأك��رب  كمية  �سح  ينبغي 

العذبة من النيل يف احلقول.
م��ن��ذ ال��ث��م��ان��ي��ن��ات، ك����ان حممد 
م�سخات  ي�ستخدمون  وج��ران��ه 
والكهرباء  ب����ال����دي����زل  “تعمل 
ويقول  للغاية”.  عالية  كلفتها 
اإنه ي�سعب على �سكان كفر الدوار 
اأنهم  خ�سو�سا  ال��ن��ف��ق��ات  حت��م��ل 
امل�سريني،  من  كغرهم  يعانون، 
�سعر  وحت����ري����ر  ال���ت�������س���خ���م  م����ن 

ال�سرف.
يف ب��ع�����ض م��ن��اط��ق ال��دل��ت��ا، هجر 
الفالحون حقولهم اأو تخلوا عن 

بع�ض الزراعات.
خ��������الل ال���������س����ن����وات 
ا�ستطاع  االأخ��������رة، 
����������س���������ي���������د حم�����م�����د 
من  اال�������س������ت������ف������ادة 
ب�������رن�������ام�������ج ل�����ل�����ري 
ال�سم�سية  بالطاقة 
زي������ادة  اىل  ب����ه����دف 
العذبة  امل��ي��اه  ك��م��ي��ة 
وخ�������ف���������������ض ك����ل����ف����ة 
وبالتايل  ال����زراع����ة 
جت��ن��ب ال����ن����زوح من 

الريف.
وب��ف�����س��ل اأك�����رث من 
لتوليد  ل���وح   400
ال�سم�سية  ال��ط��اق��ة 
ال������������دوار،  ك����ف����ر  يف 
وه���و م�����س��روع موله 
االأمم  م�����ن�����ظ�����م�����ة 
لالأغذية  امل���ت���ح���دة 
وال������زراع������ة )ف������او(، 
ي�ستطيع هذا الفالح 
ي���روي  اأن  امل�������س���ري 
التي  اأر����س���ه  ي��وم��ي��ا 
ن�سف  ع���ن  ت��زي��د  ال 

هكتار.
ويوؤكد م�سوؤول ادارة 
تطوير الري يف غرب 
الدلتا عمرو الدقاق 
لوكالة فران�ض بر�ض 
اأن���������ه م������ع ال���ط���اق���ة 
“يوفر  ال�����س��م�����س��ي��ة 
امل��زارع��ون 50 %” 
من الكلفة. واإ�سافة 
يبيعون  ذل������ك  اىل 
الكهرباء  ف���ائ�������ض 
توليده  ي��ت��م  ال�����ذي 
ال�سم�سية  بالطاقة 
الكهرباء  �سركة  اىل 

احلكومية.

اأن  االأممية  الهيئة  ويوؤكد خرباء 
الغزيرة  واالأم���ط���ار  الفي�سانات 
اإفريقيا  �سرق  على  �ستهطل  التي 
تعو�ض  لن  املقبلة  العقود  خ��الل 
من   25% اىل   15% ����س���وى 

هذه اخل�سارة.
الع�سر  ال����دول  يف  ال��ن��ي��ل  وي�سكل 
رئي�سيا  م�����س��درا  ي��ع��ربه��ا  ال���ت���ي 
�سكانها  ويعتمد  والطاقة  للمياه 
ب�����س��ك��ل اأ����س���ا����س���ي ع��ل��ى االأم���ط���ار 

والنهر.
فال�سودان على �سبيل املثال، يوفر 
كهرباء  م��ن  ي�ستهلكه  م��ا  ن�سف 
اأما يف  الكهرومائية.  الطاقة  من 
اإىل  الن�سبة  ه��ذه  اأوغ��ن��دا، فت�سل 

.80%
نالوادا  ت�ستطيع  النيل،  وبف�سل 
الثانية  يف  اأم  وه������ي  ك���ال���ي���م���ا، 
واالرب�������������ع�������������ني م����ن 
ع�����م�����ره�����ا، اإ�������س������اءة 
م������ن������زل������ه������ا وحم������ل 
البقالة الذي متتلكه 
بقرية  ف��ق��ر  يف ح��ي 
نامياغي بالقرب من 
ب���ح���رة ف��ك��ت��وري��ا يف 

�سرق اأوغندا.
ال��ك��ه��رب��اء التي  ل��ك��ن 
جذري  ب�سكل  ب��دل��ت 
ح�����ي�����ات�����ه�����ا وح������ي������اة 
قد  االأرب��ع��ة،  اأبنائها 
االأب����د،  اإىل  ت����دوم  ال 
ريفاكاتو�ض  وف������ق 
من�سق  توينموهانغي 
مركز التغر املناخي 

يف جامعة ماكرير.
وي��������ح��������ذر اخل����ب����ر 
ندرت  “اإذا  اأن����ه  م��ن 
االأم������������ط������������ار، ف��������اإن 
م���������س����ت����وى ب����ح����رة 
�سيهبط  ف���ك���ت���وري���ا 
من�سوب  وب����ال����ت����ايل 

النيل �سينخف�ض«.
“خالل  وي�������س���ي���ف 
الع�سر  ال���������س����ن����وات 
االأخرة راأينا موا�سم 
ع��ل��ى فرتات  ج��ف��اف 
اأكرث تقاربا، كما اأنها 

اأكرث حدة«.
اأعدها  درا�سة  ا�سارت 
يف العام 2020 �ستة 
باحثني من جامعات 
اأمركية وبريطانية، 
اأ�ستنادا اىل معطيات 
وجغرافية  تاريخية 
املئة الف �سنة  خالل 
اأن  اىل  االأخ�������������رة، 
ب��ح��رة ف��ك��ت��وري��ا قد 
قرابة  ب��ع��د  ت��خ��ت��ف��ي 

500 �سنة.

اأح�������د من  وم������ع ذل������ك ال ي����ري����د 
يف  العمل  احفاده  اأو  حممد  اأبناء 

الزراعة.
على  املتو�سط  البحر  يبتلع  وق��د 
100 الف هكتار  املدى الطويل، 
الدلتا  الزراعية يف  االأرا���س��ي  من 
اأمتار   10 من  اأق��ل  على  الواقعة 
يوازي  ما  اأي  البحر،  �سطح  ف��وق 
م�����س��اح��ة ج���زي���رة ري���ن���ي���ون، وفق 

برنامج االأمم املتحدة للبيئة.
ل�سمال  ك���ارث���ة  ذل����ك  و���س��ي�����س��ك��ل 
اإىل   30% ي��ن��ت��ج  ال�����ذي  م�����س��ر 
الزراعية  املحا�سيل  م��ن   40%

يف البالد.
% من   97 ي��ع��ي�����ض  م�������س���ر،  يف 
ال�����س��ك��ان ال��ب��ال��غ ع���دده���م 104 
لنهر  م��واز  �سريط  على  ماليني 
ال��ن��ي��ل مي��ث��ل اأق���ل م��ن 8 % من 

ن�سف  ويعي�ض  ال��ب��الد.  م�ساحة 
اأربعني  اخلم�سة  ال�����س��ودان  �سكان 
% من م�ساحة   15 مليونا على 
البالد مبحاذاة النيل الذي يوفر 
67 % من احتياجات البالد من 
�سيت�ساعف   ،  2050 يف  امل��ي��اه. 
و�ستكون  ال��ب��ل��دي��ن  ���س��ك��ان  ع����دد 
احل�������رارة ارت���ف���ع���ت درج���ت���ني اىل 
و�سيكون  م��ئ��وي��ة  درج�����ات  ث����الث 

النيل �سهد تغرات اإ�سافية.
احلكومية  ال���ه���ي���ئ���ة  وت����وق����ع����ت 
ال��دول��ي��ة امل��ع��ن��ي��ة بتغر امل��ن��اخ يف 
التبخر  ي��وؤدي  اأن  املتحدة،  االأمم 
الناجم عن االحرتار املناخي اىل 
بن�سبة  النيل  من�سوب  انخفا�ض 
%70 وتراجع ن�سيب الفرد من 
العام  %75 بحلول  بن�سبة  املياه 

.2100

�شد النه�شة م�شدر توتر بني القاهرة واأدي�س اأبابا

من م�سر اإىل اأوغندا... اجلفاف يتهدد النيل خالل العقود املقبلة 

من التحديات، ا�ستعادة زعامة اأمريكا الالتينية بعد عدة �سنوات من »الربازيل اأوال«
لوال على �سفيح �ساخن

دمج الربازيل، وان ت�سبح جمددا 
���س��ك��اًل م���ن اأ����س���ك���ال ال���زع���ام���ة يف 
ال�ساحة  وعلى  الالتينية  اأمريكا 
���س��ن��وات من  ع���دة  ب��ع��د  الدولية” 

“الربازيل اأوال«.

•• الفجر -خرية ال�شيباين
   بعد انتخابه ب�سعوبة يف مواجهة 
االأحد،  م�ساء  بول�سونارو  جاير 
واليته  يف  ل�����وال  ع���ل���ى  ���س��ي��ت��ع��ني 
حكام  اأغلبية  مع  التعامل  الثالثة 

بول�سوناريني وبرازيل منق�سمة.
اإينا�سيو لوال دا     �سيتوىل لوي�ض 
�سيلفا من�سبه يف االأول من يناير. 
رئي�ض  ���س��اح  عادت!”  “الربازيل 
ال����دول����ة اجل����دي����د. وام������ام ح�سد 
املوؤيدين  م��ن  االآالف  م��ئ��ات  م��ن 
باولي�ستا  اأف��ي��ن��ي��دا  يف  املتجمعني 
“ال�سالم  اإىل  دع��ا  ب��اول��و،  ���س��او  يف 

والوحدة«. 
   وم��ع ذل���ك، ف���اإن ع���ودة ل��وال اإىل 
ال�سلطة �ست�سعه يف مواجهة عدد 
م���ن ال�����س��ع��وب��ات. ���س��ي��ت��ع��ني على 
م��ر���س��ح ح���زب ال��ع��م��ال، ال��ف��ائ��ز يف 
 51.9 بن�سبة  الق�سوى  احل��االت 
مقابل  االأ�������س������وات  م����ن  ب���امل���ائ���ة 
اأن  ل��ب��ول�����س��ون��ارو،  ب��امل��ائ��ة   49.1

متاًما.  منق�سم  ب��ل��د  م��ع  يتعامل 
اإىل  االآن  ال�����ربازي�����ل  “تنق�سم 
ق�سمني” يو�سح با�سكال دروهود، 
الدولية  العالقات  يف  املتخ�س�ض 
“�سّوت  وي���ر����س���م  وال�������ربازي�������ل. 
الو�سط  و����س���ّوت  ل�����وال،  ال�����س��م��ال 
وال�سعوبة  بول�سونارو،  واجلنوب 
االأوىل التي يواجهها لوال كرئي�ض 
والبدء  امل��ج��ت��م��ع  ت��ه��دئ��ة  ���س��ت��ك��ون 
بعمل ي�سمح باإيجاد روؤية للوحدة 
يحلل اخلبر. وتزداد  الوطنية”، 
���س��ع��وب��ة ح���ل ه����ذه امل���ع���ادل���ة الأن 
“مت�سادان للغاية”،  م�سروعيهما 

وفق با�سكال دروهود.

حاكم بول�شوناري  14
 من اأ�شل 27

الربازيليني  م�ساحلة  �ستكون     
الرئي�ض  ي���د  الأن  ���س��ع��وب��ة  اأك�����رث 
اجل��دي��د ���س��ت��ك��ون �سبه م��ق��ّي��دة يف 
لكنه  بول�سونارو،  “خ�سر  احلكم. 
متّكن من و�سع حلفاء يف الواليات، 

اأ���س��خ��ا���ض ال جت��م��ع��ه��م نف�ض  م���ع 
االأخالقية  الروؤية  ونف�ض  املقاربة 
الظروف  وتغرت  وحلفائه.  مثله 
ان��ت��ق��ل��ن��ا م���ن العقد  اأي�������س���ا، ف��ق��د 
ال�سحري، العقد االأول من القرن 
اأ�سعار  م���ع  وال��ع�����س��ري��ن،  احل�����ادي 
والنمو  ل��ل��غ��اي��ة  امل��رت��ف��ع��ة  ال�����س��ل��ع 
اإىل  وامل�ستقر،  وامل�ستمر  امل�ستعاد 
التوتر”.  ����س���دي���دة  دول���ي���ة  ب��ي��ئ��ة 
وم��������ن ب������ني ال�����ت�����ح�����دي�����ات ال���ت���ي 
ت��ن��ت��ظ��ره حم���ل���ًي���ا، ���س��ي��ت��ع��ني على 
الطبقات  ث��ق��ة  “ا�ستعادة  ل����وال 
التي  الو�سطى  والطبقات  العاملة 
���س��ع��رت ب��اخل��ي��ان��ة خ���الل االأزم����ة 
 ،”2015 ل����ع����ام  االق���ت�������س���ادي���ة 

يعتقد با�سكال دروهود.

انق�شامات اجتماعية
   اإن�����ه ره�����ان ���س��ع��ب امل���ن���ال مثل 
“الذي  ال��ق�����س��ائ��ي  ل����وال  م��ا���س��ي 
ا�ستخدم خالل احلملة الرئا�سية، 
عالمات”،  ���س��ك  ب���ال  و����س���ي���رتك 

ال �سيما يف �ساو باولو، ويف جمل�ض 
ال��ن��واب ال��ف��ي��درايل، ح��ي��ث ح�سل 
حزبه، احلزب الليربايل على 99 

يو�سح با�سكال دروهود. نائًبا”، 
��ا انتخاب      ومت ي��وم االأح���د اأي�����سً
ح����ك����ام ك�����ل والي��������ة م�����ن والي�������ات 
ال�����ربازي�����ل ال���ب���ال���غ ع����دده����ا 27 
والتي، كما هو احلال يف الواليات 
لعمل  قوية  م�سادة  ق��وة  املتحدة، 
املجاالت.  من  العديد  يف  الرئي�ض 
اإىل   14 27، ينتمي  ال�  ومن بني 
ومنذ  بول�سونارو.  جاير  مع�سكر 
االنتخابات الربملانية يف 2 اأكتوبر، 
املنتهية  ال��رئ��ي�����ض  ح����زب  اأ����س���ب���ح 
والي���ت���ه ه���و احل����زب ال��رئ��ي�����س��ي يف 
جمل�ض النواب بحوايل 20 باملائة 

من املقاعد.
لوال  ي��ع��د  مل   2022 »ل�����وال      
با�سكال  ي���ل���خ�������ض   ،”2003
ال���رج���ل،  ت���غ���ر  “لقد  دروه���������ود. 
تقدم يف ال�سن، وهذا اأمر طبيعي، 
و�سيتعني عليه التعامل والتفاو�ض 

باأكرث  ال��غ��اب��ات  اإزال����ة  زادت  بينما 
من 70 باملائة حتت رئا�سة جاير 

بول�سونارو.
   اأخ��ًرا، على امل�ستوى اخلارجي، 
“اإعادة  يف  ل��وال  �سعوبة  �ستتمثل 

يعاين  ب���ل���د  يف  االجتماعية” 
�سخ�ض  م���ل���ي���ون   33 م����ن  اأك������رث 
لوال  ع��ل��ى  و�سيتعني  اجل����وع.  م��ن 
مع  االقت�ساد  “تكييف  ذل��ك  بعد 
وفًقا للخبر،  الرهانات البيئية”، 

ح�����س��ب اخل��ب��ر، ع��ل��ى ال��رغ��م من 
اأن الرئي�ض ال�سابق راأى اإداناته قد 

األغيت يف ق�سية الفا جاتو.
   حتديات اأخرى: “اإعادة ا�ستثمار 
االنق�سامات  وتقلي�ض  االقت�ساد 

بعد فوزه على بول�شونارو

رئا�سية الربازيل: لوال �سيم�سي على االأ�سواك...!
مل يعد لوي�س اإينا�شيو لول دا �شيلفا 2022 هو لول 2003
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عربي ودويل

   م�شتفيًدا من احلرب 
اأوكرانيا وحماية  يف 
رو�ـــشـــيـــا والـــ�ـــشـــني، 
ي�شاعف زعيم كوريا 
ـــالق  الــ�ــشــمــالــيــة اإط
وميكن  الــ�ــشــواريــخ، 
يف  قريبا  ي�شرع  اأن 

اختبار نووي.

•• الفجر -خرية ال�شيباين

كوريا ال�شمالية ت�شاعف اإطالق �شواريخها:

هكذا ا�ستفاد كيم جونغ اأون من احلرب يف اأوكرانيا...!
ي�شعى كيم جونغ اأون جعل الأمر اأكرث �شعوبة على اإدارة بايدن، امل�شغولة بتهديدات اأخرى حارقة 

•• الفجر –القاهرة -تون�س
التون�شي  الرئي�س  اأن  امل�شرية  الرئا�شة  اأعلنت     
قي�س �شعّيد اأكد خالل لقاء جمعه بالرئي�س امل�شري 
عبد الفتاح ال�شي�شي على هام�س الدورة 31 ملجل�س 
“تطلع  عــن  باجلزائر  امللتئم  العربية  اجلامعة 
تون�س لال�شتفادة من التجربة امل�شرية الناجحة يف 
تنفيذ امل�شاريع التنموية والإ�شالحات القت�شادية 

ال�شاملة ويف مكافحة الإرهاب والتطرف«.

لقاء بني �سعيد وال�سي�سي على هام�ض جمل�ض اجلامعة العربية

يف تنفيذ امل�شاريع التنموية ومكافحة الإرهاب

�سعّيد لل�سي�سي: نتطلع لال�ستفادة من جتربة م�سر الناجحة

زعيم كوريا ال�سمالية كيم جونغ اأون يح�سر مناورة ع�سكرية يف 8 اأكتوبر 2022.

   ونقلت الرئا�سة امل�سرية يف بالغ 
ب�سفحتها  ن�����س��رت��ه  ع��ن��ه��ا  �����س����ادر 
ع���ن �سعّيد  ف��ي�����س��ب��وك  ع��ل��ى م��وق��ع 
جتمع  التي  الروابط  عمق  “ابرازه 
على  تون�ض  وح��ر���ض  البلدين  ب��ني 
اإىل  م��ع م�سر  ب��ال��ت��ع��اون  االرت���ق���اء 
اال�سرتاتيجية  ال�����س��راك��ة  م�ستوى 
ال�سقيقني  ال�������س���ع���ب���ني  مل�����س��ل��ح��ة 
اأ�����س����ا�����ض ل��ل��ح��ف��اظ على  وك���ح���ج���ر 
االأمن واال�ستقرار االإقليمي واإعادة 
�سوء  يف  وذل���ك  للمنطقة  ال��ت��وازن 
اإقليمياً  مل�����س��ر  امل��ح��وري��ة  االأه��م��ي��ة 

ودولياً«.
“اأعرب  ال�����س��ي�����س��ي  اأن  واأ����س���اف���ت    
للعالقات  التقدير  عن  جانبه  من 
ال��وث��ي��ق��ة وال��ت��اري��خ��ي��ة ال��ت��ي جتمع 
امل�ستويني  على  ال�سقيقني  البلدين 

ال��ر���س��م��ي وال�����س��ع��ب��ي، ف�����س��اًل عن 
والثقايف  احل���������س����اري  ال���ت�������س���اب���ك 
التوفيق  ك��ل  “متنى  واأن���ه  املمتد” 
والنجاح لل�سلطة التنفيذية بتون�ض 
حتت قيادة الرئي�ض قي�ض �سعيد يف 
املنعطف  ه��ذا  خ��الل  ال��دول��ة  اإدارة 
التون�سي  ال�سعب  ت��اري��خ  م��ن  ال��ه��ام 

ال�سقيق«.
“اأكد  ال�سي�سي  اأن  اإىل  واأ����س���ارت     
تطوير  اإىل  م�����س��ر  ت��ط��ل��ع  اي�������س���ا 
البلدين  ب��ني  ال��ث��ن��ائ��ي��ة  ال��ع��الق��ات 
التكامل  م���ن  م�����س��ت��دام  اإط�����ار  اإىل 
االقت�سادي والتعاون اال�سرتاتيجي 
ودع���م���ه���ا ك���اف���ة اجل����ه����ود اجل���اري���ة 
التنمية  م�سرة  ملوا�سلة  احلثيثة 

واالإ�سالح بتون�ض«.
“ا�ستعر�ض  ال��ل��ق��اء  اأن  واأب������رزت    

   يف معظم ال�سور التي ن�سرتها وكالة 
االأنباء املركزية الر�سمية، يظهر ال�ساب 
بي�ساء  �سرتة  مرتدًيا  اأون  جونغ  كيم 

نظيفة و�سروااًل اأ�سود.
يف  �سحيحا.  لي�ض  احتفالية؟  اأم�سية   
اإحداها، يجل�ض كيم جونغ اأون متاأماًل 
على قمة تل بينما يرتفع �ساروخ عرب 
وهج الفجر ال��وردي. من جهة اأخرى، 
ت�سيء  طلقة  يراقب  اخللف  من  ن��راه 

الليل املظلم.
 ويف الثالثة، يالحظ �سباط مركزون 
“قائدهم  ك��ل��م��ة  ك��ت��اب��ي��ا  ي�����س��ج��ل��ون 
املركزية  االأنباء  وكالة  اأفادت  االأعلى«. 
اأون  جونغ  كيم  اأن  الر�سمية،  الكورية 
مناورات حماكاة  على  �سخ�سيا  اأ�سرف 
بني  التكتيكية”  ال��ن��ووي��ة  “للعمليات 

25 �سبتمرب و9 اأكتوبر. 
وخ���الل ه���ذه ال��ف��رتة ���س��اع��ف النظام 
ال�سيوعي اإطالق ال�سواريخ البالي�ستية 

انتخابات منت�سف الوالية 
االأمريكية.. خماطر من اأعمال عنف 

•• وا�شنطن-اأ ف ب

اأدى الهجوم العنيف على زوج الزعيمة الدميوقراطية نان�سي بيلو�سي اإىل 
ال�سيا�سية  واالنق�سامات  امل�سللة  املعلومات  تف�سي  اأن  من  املخاوف  زي��ادة 

العميقة اإىل اأعمال عنف قبل انتخابات منت�سف الوالية االأمركية.
يعتقد م�سوؤولون اأن هذه العنا�سر هي القوة الدافعة وراء بع�ض الهجمات 
- مثل الهجوم الذي نفذه اأحد املوؤمنني بنظرية املوؤامرة الذي اأراد خطف 
على  واعتدى  “اأكاذيبها”  ب�سبب  بيلو�سي  نان�سي  الدميوقراطية  النائبة 

زوجها.
امل�ستبه به ديفيد ديباب على االنرتنت فر�سيات م�سكوك فيها حول  ن�سر 
التغر  اأو  كوفيد  لقاحات  اأو  االن��ت��خ��اب��ات  ت��زوي��ر  مثل  متنوعة  موا�سيع 

املناخي اأو املحرقة اأو حتى االأ�سخا�ض املتحولني جن�سيا.
الوالية  منت�سف  انتخابات  م��ن  اأ���س��ب��وع  م��ن  اأك��رث  قبل  الهجوم  ه��ذا  وق��ع 
ونواب  االنتخابات  عن  م�سوؤولون  وق��ال  متوترة.  اأج��واء  و�سط  احلا�سمة، 

انهم �سهدوا زيادة يف التهديدات والرتهيب.
اأري��زون��ا، ق��ام م�سلحون ب��دوري��ات ح��ول �سندوق ميكن للناخبني  يف والي��ة 

و�سع بطاقة االقرتاع فيه م�سبقا، مما اأثار قلق الناخبني.
االأمنية  االأج��ه��زة  كانت  بيلو�سي،  منزل  على  الهجوم  وق��وع  ي��وم  اجلمعة 
متطرفون  ي��ط��رح��ه  ال���ذي  املتزايد”  “التهديد  م��ن  ح���ذرت  االأم��رك��ي��ة 

عنيفون ويغذيه ب�سكل خا�ض اإميانهم بوجود تزوير انتخابي.
رف�ض  منذ  املتحدة  ال��والي��ات  يف  ال�سيا�سي  العنف  م��ن  امل��خ��اوف  ت��زاي��دت 
دونالد ترامب قبول هزميته يف ت�سرين الثاين/نوفمرب 2020 مما اأدى 

اإىل اقتحام مبنى الكابيتول يف ال�ساد�ض من كانون الثاين/يناير 2021.
ثقل  اإىل  ذل��ك جزئيا  ويعود  ال�سيا�سي  التوتر يف اخلطاب  يهداأ  م��ذاك مل 
اجلهات الداعمة لدونالد ترامب يف احلزب اجلمهوري وادعاءات بالتزوير 

من قبل الدميوقراطيني يف االنتخابات املقبلة.
اأثناء زيارته لتك�سا�ض االأ�سبوع املا�سي، اأعاد الرئي�ض ال�سابق دعوة منا�سريه 
اإىل عدم ت�سديق نتائج االنتخابات، وو�سف نان�سي بيلو�سي باأنها “جمنونة” 

واتهم “بايدن وجماعات الي�سار املتطرف” ب”�سن حرب” على تك�سا�ض.
“ال�ساد�ض  اأن  مكررا  بولي�سية”  اأمركا اىل دولة  “يحولون  اأنهم  واأ�ساف 

من كانون الثاين/يناير نتيجة النتخابات م�سروقة«.

 كندا تخطط ال�ستقبال
 ن�سف مليون مهاجر 

•• اأوتاوا-اأ ف ب

املتعلقة  اأهدافها  �ستعزز  كندا  اأن  فريزر  �سون  الكندي  الهجرة  وزير  اأعلن 
اجلدد  الوافدين  من  قيا�سية  اأع��داد  با�ستقبال  اأمله  عن  معربا  بالهجرة، 

ملعاجلة م�سكلة نق�ض العمالة يف البالد.
وقال فرايزر خالل موؤمتر �سحفي “كندا بحاجة ملزيد من النا�ض«.

وت��ت��ج��ه ���س��ري��ح��ة ك��ب��رة م��ن ال�����س��ك��ان يف ك��ن��دا اإىل ���س��ن ال��ت��ق��اع��د، فوفقا 
اأ�سل �سبعة  الح�ساءات �سكانية �سدرت موؤخرا يراوح �سن كل �سخ�ض من 
يف كندا بني 55 و64 عاما. كما تواجه ال�سركات الكندية اأكرب اأزمة عمالة 
على االإطالق، حيث مت ت�سجيل مليون وظيفة �ساغرة يف �سهر اآذار-مار�ض.

عدد  زي��ادة  يف  اال�ستمرار  اإىل  احلاجة  الكنديون  “يتفهم  فريزر  واأ���س��اف 
�سكاننا اإذا اأردنا تلبية احتياجاتنا من القوى العاملة«.

والعام املا�سي ا�ستقبلت كندا اأكرث من 405 اآالف مهاجر، وهو اأكرب عدد 
على االإط��الق يف عام واحد. واأ�سار فريزر اىل اأن احلكومة تاأمل اأن ي�سل 

العدد هذا العام اإىل 431 األف مهاجر.
الزيادة  برفع  املقبل  للعام  اأهدافها  بتعديل  الكندية  احلكومة  قامت  كما 
عام  مهاجر  األ��ف  و485  مهاجر،  األ��ف   465 اإىل  الوافدين  من  املتوقعة 
1،3 مليون مهاجر  كندا  وا�ستقر يف   .2025 عام  األ��ف  و500   ،2024

جديد باالإجمال بني عامي 2016 و2021.
وقال فريزر اإنه بحلول عام 2025 �سيكون الهدف هو اأن يكون اأكرث من 
60 باملئة من اإجمايل املقبولني من املهاجرين الأ�سباب اقت�سادية. وتهدف 
اأ�سرع، ولكنها ت�ستقبل  اأي�سا اإىل مّل �سمل املزيد من العائالت ب�سكل  كندا 

عددا اأقل من الالجئني.
مليون   39 اإىل  كندا  �سكان  عدد  منا   2021 عام  �سكاين  الإح�ساء  ووفقا 

ن�سمة، و�سخ�ض واحد من كل اأربعة مولود يف اخلارج.

الت�ساور  جانب  اإىل  العربية  القمة 
ب�ساأن اأبرز الق�سايا االإقليمية.

الفتاح  ع���ب���د  ال���رئ���ي�������ض  واأ������س�����اد    
فرتة  خ��الل  تون�ض  ب��دور  ال�سي�سي 
الدفاع  يف  العربية  للقمة  رئا�ستها 
ع��ن ال��ق�����س��اي��ا ال��ع��رب��ي��ة، ون����ّوه مبا 
ت�سمنته كلمة قي�ض �سعيد يف افتتاح 
اأف����ك����ار وروؤى  ال��ق��م��ة م���ن  اأ����س���غ���ال 

لتطوير العمل العربي امل�سرتك.

احلدود  ع��ربت  اأن��ه��ا  معتقدا  ال�سمال، 
-الطريق  االأ�سفر  البحر  يف  البحرية 
الكورية  احل����رب  م��ن��ذ  عليها  امل��ت��ن��ازع 
يانغ  “بيونغ   .”1953-1950“
ت�����س��ل��ي��ح��ه��ا. وعلى  ال��ث��ق��ة يف  اك��ت�����س��ب��ت 
عك�ض م��ا راأي��ن��اه يف امل��ا���س��ي، ل��ن تكون 
يف  ال��ط��رف��ان  ا�ستمر  اإذا  ه��دن��ة  ه��ن��اك 
ال��ب��اح��ث هونغ  “، يقلق  ال��ت��وت��ر  زي���ادة 
مني.    يف الواقع، ت�سر وكالة االأنباء 
يانغ  بيونغ  اأن  اإىل  ال��ك��وري��ة،  املركزية 
ب�����س��اأن��ه مع  ت��ت��ح��دث  “ما  ل��دي��ه��ا  لي�ض 
ب�����اأي ح���اج���ة لبدء  ن�����س��ع��ر  ال����ع����دو. ال 
قمة  منذ  احل���وار  وتعرث  املحادثات”. 
اأون  جونغ  كيم  ب��ني  الفا�سلة   2019

والرئي�ض االأمريكي دونالد ترامب.
   لقد تعزز الهدوء ال��ذي اأب��داه وريث 
ال�����ذي حتميه  ال�����س��ي��وع��ي��ة،  ال�����س��الل��ة 
الن�سبي  ب����االإف����الت  وب���ك���ني،  م��و���س��ك��و 
بداية  به منذ  ال��ذي متتع  العقاب  من 
احلرب يف اأوكرانيا. ال بد من القول اإن 
كوريا ال�سمالية كانت واحدة من ثالث 
دول يف العامل، مع �سوريا ورو�سيا، التي 
االأوكرانية  املقاطعات  ب�سم  اع��رتف��ت 
من قبل بوتني. وكمقابل، فاإن مو�سكو، 
من  ذخ���رة  خم���زون  ل�����س��راء  امل�ستعدة 
الت�سويت  ت��ن��وي  ال  ال�سمالية،  ك��وري��ا 
على عقوبات جديدة يف االأمم املتحدة 
�سد بيونغ يانغ وميكنها حتى التوقف 
ع���ن ت��ط��ب��ي��ق ت��ل��ك ال�������س���اري���ة. وميكن 
واأول  وا�سنطن،  م��ع  ف��ت��ور  يف  لل�سني، 
اق��ت�����س��ادي ودب��ل��وم��ا���س��ي لبيونغ  داع���م 
املوقف  ن��ف�����ض  تتبنى  اأن  مي��ك��ن  ي��ان��غ، 
حتى لو كانت ال حتب مطلقا التجارب 

النووية الكورية ال�سمالية... 
عن لك�شربي�س

جمل�ض جامعة الدول العربية على 
م�ستوى القمة، حمادثة مع الرئي�ض 

امل�سري عبد الفتاح ال�سي�سي. 
ومت، خالل هذا اللقاء، التطرق اإىل 
ب�سبل  املتعلقة  املوا�سيع  من  جملة 
واملتميزة  االأخوية  الروابط  تطوير 
ب��ني ت��ون�����ض وم�����س��ر واالرت���ق���اء بها 
�سيغ  وف�����ق  امل����رات����ب  اأف�������س���ل  اإىل 
تطلعات  ت���ل���ب���ي  ج�����دي�����دة  وروؤى 

املتينة  الثنائية  �سبل دفع العالقات 
ال�سقيقني يف خمتلف  البلدين  بني 
ب�ساأن  الت�ساور  جانب  اإىل  املجاالت 
اأب�������رز ال��ق�����س��اي��ا االإق���ل���ي���م���ي���ة ذات 

االهتمام امل�سرتك«.
   وجاء يف بالغ للرئا�سة التون�سية 
ان ال��رئ��ي�����ض ق��ي�����ض ���س��ع��ي��د، اأج���رى 
العا�سمة  ب����اجل����زائ����ر  االأرب������ع������اء 
اجتماعات  يف  م�ساركته  مبنا�سبة 

ال�سعبني ال�سقيقني نحو مزيد من 
الت�سامن والتكامل، ف�سال عن رفع 
ال  للبلدين،  امل�����س��رتك��ة  ال��ت��ح��دي��ات 
االقت�سادي  ال�سعيدين  على  �سيما 
ال���ظ���رف  واالج����ت����م����اع����ي، يف ظ�����ل 
االق���ل���ي���م���ي ال�����راه�����ن وال���ت���ح���والت 

الدولية املت�سارعة.
ا�ستعرا�ض  ب��امل��ن��ا���س��ب��ة،  مت،  ك��م��ا    
اأعمال  النقاط املدرجة على جدول 

اليابان.  ف��وق  اأح��ده��ا  حلق  )ثمانية(، 
وخ�سو�سا، هناك جتربة نووية �سابعة 
قيد االإعداد، تتوقعها اأجهزة املخابرات 
انتخابات  ق��ب��ل  اجل��ن��وب��ي��ة  ال���ك���وري���ة 
يف  نوفمرب   8 ي��وم  الن�سفي  التجديد 

الواليات املتحدة:
 ط��ري��ق��ة ل��ت��ذك��ر ج��و ب��اي��دن بذكرى 
جميلة...   ملاذا ت�سل�سل كوريا ال�سمالية 
بها  ت��ن��دد  ال��ت��ي  “اال�ستفزازات”  ه��ذه 
“يف  اأو ط��وك��ي��و؟  ���س��ي��ول  اأو  وا���س��ن��ط��ن 
املا�سي، كانت كوريا ال�سمالية تزيد من 
املفاو�سات،  يف  ثقال  لتك�سب  �سغوطها 
الواليات  اع����رتاف  ع��ل��ى  احل�����س��ول  اأو 
رفع  وحتى  نووية،  كدولة  بها  املتحدة 

العقوبات. 

»اكت�شبت بيونغ يانغ
 الثقة يف ت�شليحها«

“الرد  ا  اأي�سً يانغ  بيونغ  تريد    ورمب��ا 
الرادعة  لقدراتها  �سيول  تعزيز  على 
من  ي��ح��ل��ل  املتحدة”،  ال����والي����ات  م���ع 
الكوري  املعهد  من  م��ني،  هونغ  جانبه 
مار�ض  يف  انتخب  الوطنية.    للوحدة 
املا�سي على وعد بت�سديد اللهجة �سد 
ي��ان��غ واالن��ف�����س��ال ع��ن �سيا�سة  ب��ي��ون��غ 
التقدمي  �سلفه  اتبعها  التي  التقارب 
 ،”2022-2017“ اإن  ج���اي  م���ون 
الرئي�ض اجلديد  اأعاد يون �سوك يول، 
املحافظ، اإطالق ب�سكل كبر-مناورات 
والتي  االأمريكيني،  النطاق مع  وا�سعة 
تعتربها كوريا ال�سمالية ا�ستعداًدا لغزو 

ت�سعى  يانغ  بيونغ  اأن  يبدو  امل��رة،  ه��ذه 
يرى جو  فقط الإظهار قوتها للعامل”، 
ميونغ هيون من معهد اآ�سان للدرا�سات 
ال�سمالية  “كوريا  ان  ال�����س��ي��ا���س��ي��ة. 
ت�����س��ت��ف��ي��د م����ن االإل�����ه�����اء ال���ن���اج���م عن 
احلرب يف اأوروبا لتعزيز و�سعها كدولة 
متتلك اأ�سلحة نووية ميكنها ا�ستهداف 
االأمريكية. ورمب��ا يرى كيم  االأرا���س��ي 
اأكرث  االأم���ر  م��ي��زة يف جعل  اأون  ج��ون��غ 
امل�سغولة  ب��اي��دن،  اإدارة  ع��ل��ى  �سعوبة 
لفالدمير  ال���ن���ووي���ة  ب���ال���ت���ه���دي���دات 
التي  الع�سكرية  وال��ت��دري��ب��ات  ب��وت��ني، 
يقوم بها �سي جني بينغ حول تايوان”، 
الدرا�سات  م���رك���ز  ج��ه��ت��ه  م���ن  ي��ع��ت��رب 

الدولية واال�سرتاتيجية.

ذت هذه التدريبات يف  اأرا�سيها.     وُنِفّ
نهاية �سهر اأغ�سط�ض واأطلق عليها ا�سم 
هذا  وك��ان��ت  الأول�سي”،  احل��ري��ة  “درع 
عام  منذ  ن�سهده  مل  نطاق  على  ال��ع��ام 
يف  ال��ت��وت��رات  و�سلت  عندما   ،2017
كما حتدث  ذروتها.  اإىل  اجلزيرة  �سبه 
مع  املو�سع”  “الردع  تعزيز  ع��ن  ي��ون 
الواليات املتحدة يف حالة اإجراء جتربة 
ومل  ال�سمالية.  لكوريا  جديدة  نووية 
ت���رتدد ك��وري��ا اجل��ن��وب��ي��ة يف ال���رد على 
مبا  ال�ساروخية  بنرانها  يانغ  بيونغ 

يكفي لتاأجيج الت�سعيد.
   اإ�سارة اأخرى مقلقة، يف 24 اأكتوبر، 
اأطلق اجلي�ض الكوري اجلنوبي طلقات 
حت���ذي���ري���ة ع���ل���ى ���س��ف��ي��ن��ة ق����ادم����ة من 

ترامب يلجاأ جمددا اإىل اتهامات التزوير 
•• وا�شنطن-اأ ف ب

الت�سكيك  اىل  ترامب  دونالد  ال�سابق  االأمركي  الرئي�ض  عاد 
ب��اآل��ي��ات ال��دمي��وق��راط��ي��ة االأم��رك��ي��ة م��ع اق���رتاب االنتخابات 
باأن  لها  اأ�سا�ض  ال  ادع��اءات  اأطلق  حيث  للكونغر�ض،  الن�سفية 

االنتخابات يف والية بن�سلفانيا املتاأرجحة يجري تزويرها.
وكان ترامب البالغ 76 عاما قد حاول جاهدا قلب هزميته يف 
بايدن من خالل  اأمام جو   2020 الرئا�سية عام  االنتخابات 

�سيل من املعلومات امل�سللة حول عمليات تزوير مزعومة.
“تروث  االج��ت��م��اع��ي  للتوا�سل  من�سته  ع��ل��ى  ت��رام��ب  وك��ت��ب 
“ها قد عدنا جمددا”، معقبا “انتخابات مزورة”،  �سو�سال”: 
غر  مييني  ال��ك��رتوين  م��وق��ع  على  بتقرير  من�سوره  واأرف����ق 

معروف ي�سر اإىل اإمكان تعّر�ض مئات اآالف بطاقات االقرتاع 
عرب الربيد يف والية بن�سلفانيا للتزوير بطرق احتيالية.

والية  يف  جمهوريا  م�سّرعا   15 ادع���اء  اىل  التقرير  وا�ستند 
االأول/ ت�سرين   21 حتى  ب��اأن��ه  امل��ا���س��ي  االأ���س��ب��وع  بن�سلفانيا 
اأك��ت��وب��ر، مت اإر���س��ال اأك��رث م��ن 240 األ��ف بطاقة اق���رتاع اإىل 

ناخبني “مل يتم التحقق من هويتهم«.
وقال امل�سّرعون يف ر�سالة اإىل حكومة الوالية “هذا عدد هائل 
من بطاقات االقرتاع التي يجب وفقا للقانون و�سعها جانبا 
وعدم احت�سابها يف انتخابات عام 2022 اال اذا اأبرز الناخب 

بطاقة هويته«.
الر�سالة  اإن  قالت  بن�سلفانيا  والي��ة  يف  اخلارجية  وزارة  لكن 
ا�ستندت اإىل فهم �سعيف للعملية يف الوالية، حيث مزجت بني 

االقرتاع  وبطاقات  الربيد  عرب  ل��الق��رتاع  املقدمة  الطلبات 
ع��رب ال��ربي��د التي ح��ازت على امل��واف��ق��ة. وق��ال��ت ال���وزارة التي 
تدير انتخابات الوالية يف بيان “لي�ض هناك اأكرث من 240 
بع�ض  يزعم  كما  منها  التحقق  يتم  اق��رتاع مل  بطاقة  األف” 

امل�سرعني. هذه معلومات م�سللة«.
وتطلب والية بن�سلفانيا من املتقدمني للح�سول على بطاقات 
اإىل جنب مع  الهوية جنبا  اإثبات  اق��رتاع عرب الربيد تقدمي 
قبل  ال��ه��وي��ة  م��ن  التحقق  وي��ت��م  منف�سل.  ب�سكل  اأو  الطلب 
احت�ساب ال�سوت. واإذا ف�سل الناخب يف حتقيق هذا املطلب قبل 
اإج��راء االنتخابات، فال  اأي��ام من  اأي بعد �ستة  املهلة النهائية، 

يتم احت�ساب �سوته.
وقالت وزارة اخلارجية اإنه مل يتم التحقق حتى االآن من نحو 

7،600 طلب لالقرتاع عرب الربيد على م�ستوى الوالية.
وك����ان ت���رام���ب ق���د و���س��ف اجل��م��ع��ة ال��ع��م��ل��ي��ة االن��ت��خ��اب��ي��ة يف 
“الدميوقراطيون  قائال  تامة”،  “فو�سى  باأنها  بن�سلفانيا 
اأن��ه��م يف ورطة  اأخ���رى الأن��ه��م يعرفون  ب��األ��ع��اب م��رة  يقومون 

عميقة بعد ت�ساعد اجلرمية الهائل والت�سخم القيا�سي«.
وبن�سلفانيا هي واحدة من 35 والية �ستجري انتخابات جمل�ض 
ال�سيوخ االأمركي يف 8 ت�سرين الثاين-نوفمرب، باالإ�سافة اإىل 

اختيار حاكم جديد وقائمة من امل�سوؤولني املحليني.
والية  يف  ال�سيوخ  جمل�ض  لع�سوية  ت��رام��ب  مر�سح  ويخو�ض 
مع  ح����ادة  مناف�سة  اأوز  حم��م��د  ال�����س��ه��ر  اجل����راح  بن�سلفانيا 
الدميوقراطي جون فيرتمان، بينما من املتوقع اأن يف�سل دوغ 

ما�سرتيانو مر�سح ترامب حلاكمية الوالية يف م�سعاه.

كينيا تر�سل قوات اإىل الكونغو ملواجهة املتمردين  •• نريوبي-اأ ف ب

�سرق  اإىل  ق�������وات  ك��ي��ن��ي��ا  اأر�����س����ل����ت 
الدميوقراطية  الكونغو  جمهورية 

يف اإطار عملية اإقليمية م�سرتكة �سد هجوم ي�سّنه متمّردون، بح�سب ما 
اأعلن الرئي�ض وليام روتو االأربعاء.

الدميوقراطية  الكونغو  جمهورية  �سرق  يف  م�سّلحة  جمموعات  وكّثفت 
العنان الزدياد م�ستوى  واأطلق  اإحياء عداوات قدمية  اأعاد  هجماتها، ما 

التوتر مع رواندا املجاورة.
اأبريل على ت�سكيل قوة  يف ني�سان  اإفريقيا”  “جمموعة �سرق  اتفق قادة 

م�سرتكة للم�ساعدة يف اإعادة االأمن اإىل املنطقة.
وخ����الل ح��ف��ل يف ن���روب���ي، ق���ال روت����و اإن ق����وات ب����الده ت��ق��وم “مبهمة 
الكونغو  جمهورية  م�سر  ف��اإن  ج��راًن��ا،  باعتبارنا  الب�سرية..  حلماية 

الدميوقراطية مرتبط مب�سرنا«.

واإرهابيني  جمرمني  اأو  م�سلحة  جمموعات  الأي  ن�سمح  “لن  واأ���س��اف 
بحرماننا من االزدهار ب�سكل م�سرتك«.

واأوغندا  ب��ورون��دي  م��ن  ج��ن��ودا  اأي�سا  �ست�سم  التي  ال��ق��وة  كينيا  �ستقود 
وجنوب ال�سودان.

ورف�ض م�سوؤولون ع�سكريون يف نروبي الك�سف عن عدد اجلنود الكينيني 
املنخرطني يف املجموعة مربرين االأمر ب�”اأ�سباب اأمنية وا�سحة«.

الكونغو  ج��م��ه��وري��ة  يف  “مونو�سكو”  ب��ا���س��م  ت��ع��رف  اأمم��ي��ة  ق���وة  تن�سط 
الدميوقراطية. كما اأر�سلت اأوغندا وبورندي قوات اإىل جمهورية الكونغو 

الدميوقراطية يف وقت �سابق بدعوة من احلكومة الكونغولية.
كونغوليني  م��ن  مبعظمها  املكّونة  “اإم23”  حركة  متمّردو  وا�ستاأنف 
متهمني  ل�سنوات،  خالياهم  خمدت  بعدما   2021 العام  اأواخ��ر  القتال 

الدميوقراطية  ال��ك��ون��غ��و  ح��ك��وم��ة 
ب��ع��دم االإي����ف����اء ب��ات��ف��اق ي��ن�����ض على 
انخراط عنا�سر احلركة يف �سفوف 

اجلي�ض.
ودفع تقّدم امليلي�سيات يف اأنحاء مقاطعة �سمال كيفو ال�سهر املا�سي بعثة 
االأمم املتحدة حلفظ ال�سالم هناك لرفع م�ستوى التاأهب وزيادة الدعم 

للجي�ض الكونغويل.
وكانت لعودة “اإم23” تداعيات على العالقات يف و�سط اإفريقيا.

وهو  امليلي�سيا،  بدعم  روان���دا  الدميوقراطية  الكونغو  جمهورية  تتهم 
الرواندي.  ال�سفر  ط��رد  كين�سا�سا  ق��ررت  وال�سبت،  كيغايل.  تنفيه  اأم��ر 
الت�سعيد  موا�سلة  طريق  “على  باأنها  كين�سا�سا  روان��دا  اّتهمت  بدورها، 

الع�سكري«.
واأثار ارتفاع من�سوب العنف قلق املجتمع الدويل اإذ دعا االحتاد االإفريقي 

لوقف اإطالق النار.
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املال والأعمال
�شمن الدورة الرابعة للجائزة 2022

بلدية مدينة اأبوظبي حت�سد جائزة االإمارات للطاقة - فئة الكفاءة يف الطاقة 
توفر  اإىل  ال��ه��ادف��ة  التقنيات  اأح����دث  ا���س��ت��خ��دام  يف  ال��ب��ل��دي��ة 
تر�سيخ  يف  املميزة  وجهودها  وم�ساريعها،  مبانيها  يف  الطاقة 
قيم اال�ستدامة.  وقد تاأهلت بلدية مدينة اأبوظبي لنيل جائزة 
املجل�ض االأعلى للطاقة بناء على م�ساريعها املميزة والتي من 
مدينة  بلدية  مباين  يف  الطاقة  كفاءة  اإدارة  برامج  �سمنها: 
تنفيذ نظام متكامل  اإىل  الربامج  اأبوظبي، حيث تهدف هذه 
الإدارة املباين ل�سمان ا�ستمرارية كفاءة الطاقة يف املباين من 

خالل م�ساريع اأو مبادرات خمتلفة.

•• اأبوظبي – الفجر:

ح�سلت بلدية مدينة اأبوظبي من خالل قطاع البنية التحتية 
الكفاءة     - للطاقة  االإم���ارات  “جائزة  على  البلدية  واأ���س��ول 
العام والتي نظمها  الرابعة لهذا  خالل دورتها  يف الطاقة”  
االبتكار  تعزيز  �سعار”  حتت  موؤخراً  للطاقة  االأعلى  املجل�ض 

لطاقة م�ستدامة«.
وا�سرتاتيجيات  على جناح خطط  تاأكيداً  وتاأتي هذه اجلائزة 

كما جنحت البلدية يف تطبيق ا�سرتاتيجية االإنارة امل�ستدامة
اأب���وظ���ب���ي ح��ي��ث مت م���ن خ����الل هذه  يف م��دي��ن��ة     ADM
التي  امل�ستدامة  امل��ب��ادرات  م��ن  حزمة  اإط���الق  اال�سرتاتيجية 
الطرق وال�سوارع واحلدائق  اإىل حتقيق اال�ستدامة يف  تهدف 
ت�سمن  وو�سع منهجيات  اأبوظبي،  واملرافق يف مدينة  العامة 
اال�ستدامة يف مراحل الت�سميم والتنفيذ وت�ساهم ب�سكل فعال 
املدى  على  البيئية  املعاير  م��ع  املتوافق  الت�سغيل  �سمان  يف 

الطويل.

بقيمة 5.87 مليار درهم 

اأدنوك للحفر حت�سل على عقد خلدمات احلفر املتكاملة

خالل ور�شة عمل نظمتها بالتعاون مع مكتب »بي ا�س ايه« اأحمد بن هزمي وم�شاركوه وبح�شور 83 م�شاركًا

غرفة جتارة دبي ت�ستعر�س اأمام جمتمع االأعمال قانون ال�سركات التجارية اجلديد يف االإمارات

تعاون ا�سرتاتيجي بني مبادلة للرعاية ال�سحية وممتلكات يف البحرين

% من اأ�سهمها لالكتتاب يف اأبوظبي وال�سعودية من خالل طرح اأويل مزدوج اأمريكانا تطرح 30 
•• اأبوظبي -وام:

اأعلنت �سركة اأمريكانا للمطاعم العاملية بي اإل �سي، ام�ض عن 
املالية وال�سوق  ل��الأوراق  اأبوظبي  اأ�سهمها يف �سوق  نيتها طرح 
اأويل مزدوج  من خالل طرح عام  “تداول”  ال�سعودية  املالية 

ومتزامن.
“امل�ساهم  املحدودة  اإنف�ستمنت�ض  دي  اإيه  اأدبتيو  �سركة  وتعتزم 
البائع” طرح 2،527،089،930 �سهماً من اأ�سهمها العادية، 
اإجمايل االأ�سهم امل�سدرة يف راأ�ض مال  %30 من  التي متثل 
�سركة اأمريكانا للمطاعم، يف طرٍح عام اأويل مزدوج ومتزامن 
املالية  ل��الأوراق  اأبوظبي  اأ�سهم الطرح يف كٍل من �سوق  واإدراج 
يف دولة االإمارات وال�سوق املالية ال�سعودية )تداول( يف اململكة 
العربية ال�سعودية “اململكة” و�سيتم ا�ستالم �سايف متح�سالت 

الطرح من قبل امل�ساهم البائع.
 21 14 حتى  م��ن  االك��ت��ت��اب  ف��رتة  ت�ستمر  اأن  امل��ت��وق��ع  وم��ن 
دولة  االأف������راد يف  امل�����س��ت��ث��م��ري��ن  ل�����س��ري��ح��ة   2022 ن��وف��م��رب 
ومن   ، ال�سعودية  العربية  واململكة  املتحدة  العربية  االإم��ارات 
املوؤهلة،  املوؤ�س�سات  ل�سريحة   2022 نوفمرب   22 حتى   14
اأبوظبي  ���س��وق  ت���داول االأ���س��ه��م يف  ي��ب��داأ  اأن  امل��ت��وق��ع  فيما م��ن 
تاريخ  يف  “تداول”  ال�سعودية  املالية  وال�سوق  املالية  ل��الأوراق 

6 دي�سمرب2022 اأو حوايل ذلك التاريخ.
لظروف  ال��ت��داول  ب��دء  وقبول  الطرح  عملية  اإك��م��ال  ويخ�سع 
ذات  ال��الزم��ة  التنظيمية  امل��واف��ق��ات  على  واحل�����س��ول  ال�����س��وق 
واململكة  امل��ت��ح��دة  العربية  االإم����ارات  دول���ة  م��ن  ك��ٍل  يف  ال�سلة 

العربية ال�سعودية.
من  �سابقاً  وم�سغلة  مملوكة  للمطاعم  اأمريكانا  اأعمال  كانت 

مظلة  حتت  “االأمريكانا”  لالأغذية  الكويتية  ال�سركة  قبل 
جمموعة اأمريكانا االأو�سع والتي كانت ت�سمل قطاعي املطاعم 
واالأغذية. الطرح العام االأويل �سي�سمل اأعمال �سركة اأمريكانا 
�سوق  يف  وموؤ�س�سة  م�سجلة  ال�سركة  وت��ع��د  ف��ق��ط.  للمطاعم 
للعام  بال�سركات  اخلا�سة  للوائحه  وتخ�سع  العاملي  اأبوظبي 
2020 وتعديالته. ميتلك امل�ساهم البائع %96 من اإجمايل 
ا�ستثمارية  اأداة  وه��ي  للمطاعم،  اأم��ري��ك��ان��ا  �سركة  م��ال  راأ����ض 
م�سرتكة مملوكة من حممد علي را�سد العبار، موؤ�س�ض �سركة 

اإعمار العقارية، و�سندوق اال�ستثمارات العامة ال�سعودي.
اأمريكانا  اإدارة  رئي�ض جمل�ض  العبار،  را�سد  وقال حممد علي 
العام  ال��ط��رح  عملية  ب��دء  ع��ن  نعلن  اأن  “ي�سرنا  للمطاعم: 
االأويل، وهي عالمٌة فارقة يف تاريخ �سركتنا املمتد على مدى 

خم�سني عاماً.

مع  ت��ت��ن��ا���س��ب  متخ�س�سة  خ���دم���ات  وت���ق���دمي  ال�����س��ح��ي��ة 
االحتياجات املتنامية يف القطاع ال�سحي.

التنفيذي  الرئي�ض  الرميحي  خالد  ال�سيد  �سعادة  وق��ال 
مع  اال���س��رتات��ي��ج��ي  ت��ع��اون��ن��ا  “يقدم  مم��ت��ل��ك��ات:  ل�سركة 
ذات  نت�سارك  اإذ  واع���دة  اآف���اًق  ال�سحية  للرعاية  مبادلة 
مع  تن�سجم  وم�ستدامة  مثمرة  �سراكات  الإب��رام  االلتزام 

اأ�س�ض وقيم اال�ستثمار امل�سرتكة بيننا«.
امل�ساريع  ت��ط��وي��ر  ع��ل��ى  ال��ع��م��ل  “�سنوا�سل  واأ�����س����اف: 
واال�ستثمارات التي تدعم النمو االقت�سادي يف اململكة من 
خالل الرتكيز على القطاعات االقت�سادية الرئي�سية مبا 
يف ذلك قطاع الرعاية ال�سحية وهذا التعاون مع مبادلة 
مهمة  من�ساأة  تطوير  م��ن  �سيمكننا  ال�سحية  للرعاية 
�ست�سمن تعزيز اخلدمات يف هذا القطاع احليوي والتي 

�ستعزز من منظومة الرعاية ال�سحية يف البحرين«.
من جانبه قال ح�سن جا�سم النوي�ض الرئي�ض التنفيذي 
التعاون  ه����ذا  “ ي��ع��ك�����ض  ال�����س��ح��ي��ة:  ل��ل��رع��اي��ة  مل��ب��ادل��ة 
يف  ال�سحية  للرعاية  مبادلة  يف  روؤي��ت��ن��ا  اال�سرتاتيجي 
والتي  املنطقة  يف  ال�سحية  اخل��دم��ات  وت��ع��زي��ز  تطوير 
اأف�سل اخلدمات  توفر  الرئي�سي يف  ت�ستند على هدفنا 
التي  ال�����س��راك��ة  “هذه   : واأ����س���اف  ل��ل��م��ر���س��ى.  ال��ط��ب��ي��ة 
�ستمكننا من توظيف خرباتنا يف هذا املجال املهم لتوفر 
الرعاية ال�سحية الالزمة للمر�سى يف املنطقة ال �سيما 
طويلة  ال�سحية  ال��رع��اي��ة  خل��دم��ات  ي��ح��ت��اج��ون  ال��ذي��ن 

االأجل واإعادة التاأهيل«.

•• اأبوظبي-وام:

اأعلنت مبادلة للرعاية ال�سحية - �سبكة مرافق الرعاية 
مبادلة  �سركة  مظلة  حت��ت  وتعمل  املتكاملة  ال�سحية 
البحرين  �سركة ممتلكات  تعاونها مع  - عن  لال�ستثمار 
ململكة  ال�سيادي  ال��رثوة  �سندوق  “ممتلكات”  القاب�سة 
البحرين لدرا�سة تاأ�سي�ض م�سروع م�سرتك بني اجلانبني 
للرعاية  طبية  م��ن�����س��اأة  ت��ط��وي��ر  يف  يتمثل  ال��ب��ح��ري��ن  يف 
ال�سحية  احل���االت  بعد  التاأهيل  واإع����ادة  االأج���ل  طويلة 
اإدارتها  ال�سحية  للرعاية  اأمانة  تتوىل  اأن  على  احلرجة 

باعتبارها جزءاً من �سبكة مبادلة للرعاية ال�سحية.
و�ستقدم املن�ساأة الطبية املزمع تاأ�سي�سها خربات الرعاية 
املتميزة التي تتمتع بها مرافق مبادلة للرعاية ال�سحية 
طويلة  ال�سحية  ال��رع��اي��ة  خ��دم��ات  جم���ال  يف  ال���رائ���دة 
االأجل وخدمات التاأهيل املتخ�س�ض لي�ستفيد منها قطاع 
الرعاية ال�سحية يف مملكة البحرين حيث �سيتمكن من 
ال��رع��اي��ة وال��ع��الج ال�سيما  رف��د املر�سى وت��ق��دمي ح��ل��ول 
للمر�سى االأكرث حاجة خلدمات الرعاية طويلة االأجل.

معقدة  �سحية  ب��ح��االت  امل�����س��اب��ون  امل��ر���س��ى  و�سيتمكن 
التاأهيل  اإع��ادة  االأج��ل وخدمات  رعاية طويلة  تلقي  من 
تقدمي  و�سي�ساهم  كما  احلرجة  ال�سحية  احل��االت  بعد 
متطورة  طبية  م��ن�����س��اأة  �سمن  امل��ت��م��ي��زة  اخل��دم��ات  ه���ذه 
يف  ال�����س��ح��ي��ة  ال��رع��اي��ة  م��ن��ظ��وم��ة  دع���م  يف  ومتخ�س�سة 
للمنظومة  اإ�سافية  اأ���س��رة  توفر  خ��الل  م��ن  البحرين 

تغطيته  جت��اوزت  البور�سة  تاريخ 
31 �سعف القيمة امل�ستهدف، هذا 
من  اع��ت��ب��اراً  ال�سركة  متكنت  وق��د 
حتقيق  من   2022 �سبتمرب   30
بن�سبة  للم�ساهمني  عائد  اإجمايل 

.53.7%

م�ساعيها لتحقيق هذه االأهداف.
للحفر”  “اأدنوك  �سركة  اأن  يذكر 
 2022 اأك���ت���وب���ر   3 يف  اح��ت��ف��ل��ت 
مب��رور ع��ام على اإدراج��ه��ا يف �سوق 
اأبوظبي لالأوراق املالية الذي عرف 
مع ال�سركة اأكرب طرح عام اأويل يف 

يف  ال��رائ��دة  ومكانتها  “اأدنوك”، 
قطاع خدمات حقول النفط«.

مثل هذه  تر�سية  “ت�سمن  وتابع: 
العقود حتقيق منو قوي وم�ستدام 
�سركة  ، ومتكني  االإم����ارات  ل��دول��ة 
قيمة  خ��ل��ق  م��ن  للحفر‘  ’اأدنوك 
اأكرب للم�ساهمني، حيث اإن اإ�سافة 
2.75 مليار درهم )750 مليون 
دوالر اأمريكي( اإىل قيمة توجيهات 
موا�سلة  ���س��ت�����س��م��ن  االإي�����������رادات 

ال�سركة م�سرة منوها القوية«.
وتلتزم “اأدنوك للحفر”، التي تعد 
�سركة رائدة على م�ستوى املنطقة، 
جمال  يف  خدماتها  نطاق  بتو�سيع 
حفر وتهيئة االآبار لال�ستفادة من 
ال�سوق. كما  التي يتيحها  الفر�ض 
جهودها  تعزيز  ال�سركة  ُتخطط 
حقول  خ��دم��ات  ع��ائ��دات  مل�ساعفة 
حيث   2025 ب��ح��ل��ول��ع��ام  ال��ن��ف��ط 
خدمات  ع���ق���د  ت��ر���س��ي��ة  ���س��ت�����س��ه��م 
�سوائل  ل��ت��ق��دمي  املتكاملة  احل��ف��ر 
ح���ف���ر االآب���������ار وخ���دم���ات���ه���ا ال����ذي 
فيدعم  م�����وؤخ�����راً  ع��ل��ي��ه  ح�����س��ل��ت 

•• اأبوظبي-وام:

للحفر”  “اأدنوك  ���س��رك��ة  اأع��ل��ن��ت 
ح�سولها على عقد خلدمات احلفر 
املتكاملة ملدة خم�ض �سنوات بقيمة 

ت�سل اإىل 5.87 مليار درهم 
)1.6 مليار دوالر اأمريكي( لتوفر 
وخدماتها  االآب������ار  ح��ف��ر  ���س��وائ��ل 
بهدف دعم جهود “اأدنوك” لرفع 
�سعتها االإنتاجية من النفط والغاز 
واالنبعاثات،  التكلفة  منخف�ض 
واال�ستجابة للطلب العاملي املتزايد 
على الطاقة. وُيغطي نطاق العقد 
الذي �سي�سيف 2.75 مليار درهم 
)750 مليون دوالر اأمريكي( اإىل 
خدمات  اإي����رادات  توجيهات  قيمة 
�سنوياً  يعادل  ما  اأو  النفط  حقول 
مليون   550.96 قيمة  اإ���س��اف��ة 
درهم )150 مليون دوالر اأمريكي( 
كل من حقول جمموعة “اأدنوك” 
ال������ربي������ة وال�����ب�����ح�����ري�����ة. وي����رف����ع 
�سركة  عليه  ح�سلت  ال��ذي  العقد 
قيمة  اإج��م��ايل  للحفر”  “اأدنوك 

عليها  تر�سيتها  متت  التي  العقود 
اإىل32.50   2022 ع���ام  خ���الل 
دوالر  مليار   8.85( دره��م  مليار 
اأمريكي(، منها 4.22 مليار درهم 
اأمريكي(  دوالر  م��ل��ي��ار   1.15(
توجيهاتاإيرادات  ع��ل��ى  اإ���س��اف��ي��ة 
وقال  �سابقاً.  عنها  املعلن  ال�سركة 
ال�سيعري،  ع��ب��داهلل  عبدالرحمن 
اأدنوك  ل�سركة  التنفيذي  الرئي�ض 
للحفر - بهذه املنا�سبة - : “ُي�سكل 
احلفر  خ����دم����ات  اأع�����م�����ال  ق����ط����اع 
امل��ت��ك��ام��ل��ة ل��ت��وف��ر ����س���وائ���ل حفر 
االآب����ار وخ��دم��ات��ه��ا ق��ط��اع��اً حيوياً 
ن���دع���م ب����ه ع��م��ل��ي��ات ح���ف���ر االآب������ار 
�سعتها  رف��ع  من  ’اأدنوك‘  لتمكني 
االإن��ت��اج��ي��ة وامل�����س��اه��م��ة يف حتقيق 
لدولة  الغاز  من  ال��ذات��ي  االكتفاء 
االإمارات«. واأ�ساف: “توؤكد تر�سية 
العقود  ح��زم��ة  �سمن  العقد،  ه��ذا 
عليها  ح�سلنا  التي  االأج��ل  طويلة 
’اأدنوك  اأه��م��ي��ة   ،2022 خ����الل 
كمزود  اال���س��رتات��ي��ج��ي��ة  للحفر‘ 
ح�سري خلدمات احلفر ملجموعة 

االإمارات العاملية لالأملنيوم تن�سم اإىل حتالف 
فري�ست موفرز لدعم خف�س االنبعاثات

•• اأبوظبي - وام: 

عايل  لالأملنيوم  منتج  اأك��رب  لالأملنيوم-  العاملية  االإم����ارات  �سركة  ان�سمت 
اجلودة يف العامل- اإىل حتالف »First Movers« بهدف دعم التقنيات 

النظيفة النا�سئة يف القطاعات التي ي�سعب تخفيف انبعاثاتها.
املنتجات  ع��ل��ى  ال��ط��ل��ب  دع���م  اإىل   »First Movers« حت��ال��ف  ي��ه��دف 
القطاعات  يف  التجارية  التناف�سية  ال��ق��درة  وت�سريع  الكربون  منخف�سة 
والطران  االأملنيوم  �سناعة  قطاع  مثل  انبعاثاتها،  تخفيف  ي�سعب  التي 

والكيماويات واخلر�سانة وال�سحن وال�سلب وال�ساحنات.
و تعترب االإمارات العاملية لالأملنيوم اأول �سركة اإماراتية تن�سم اإىل حتالف 
�سركة كربى   50 اأك��رث من  ي�سم حالياً  وال��ذي   ،  »First Movers«
من جميع اأنحاء العامل ، ويقود هذا التحالف املنتدى االقت�سادي العاملي 

ومكتب املبعوث الرئا�سي اخلا�ض للواليات املتحدة للمناخ جون كري.
%30 من انبعاثات  ت�سبب القطاعات التي ي�سعب تخفيف انبعاثاتها يف 
اإىل  التحالف  وي�سعى   ، العامل  م�ستوى  على  احل���راري  االحتبا�ض  غ��ازات 
ا�ستخدام قوة الطلب اإىل ت�سريع تطوير التقنيات اجلديدة الالزمة الإزالة 
حتالف  اإىل  وباالن�سمام   . القطاعات  ه��ذه  يف  نطاقها  وتو�سيع  الكربون 
»First Movers« ، تلتزم ال�سركات على مدار هذا العقد ب�سراء ن�سبة 
من متطلباتها من القطاعات التي ي�سعب تخفيف انبعاثاتها من املنتجات 
حتديد  لالأملنيوم  العاملية  االإم���ارات  �سركة  و�ستقوم   ، الكربون  منخف�سة 
ابتكارات  تقدمي  على  ال��ق��درة  لديهم  ال��ذي��ن  القطاعات  ه��ذه  يف  امل��وردي��ن 
 ، الهدف  هذا  لتحقيق  تعاونية  م�ساريع  عن  والبحث  االنبعاثات،  خلف�ض 
املواد  من  كبرة  كميات  لالأملنيوم  العاملية  االإم���ارات  �سركة  ت�ستخدم  حيث 
كلبان،  بن  النا�سر  عبد  وق��ال  وال�ساحنات.  ال�سحن  وعمليات  الكيميائية 
الرئي�ض التنفيذي ل�سركة االإمارات العاملية لالأملنيوم اإن االن�سمام اإىل هذه 
املبادرة ياأتي تاأكيداً على التزامنا باال�سرتاتيجية الوطنية لتحقيق احلياد 
2050، وعزمنا نحو حتقيق �سفرية االنبعاثات يف  العام  املناخي بحلول 
جميع عملياتنا و�سال�سل التوريد اخلا�سة بنا ، كما ناأمل باأن هذه اخلطوة 
�ستعد مبثابة ر�سالة للموردين يف القطاعات التي ي�سعب تخفيف انبعاثاتها 

باأننا �سن�ستخدم قدرتنا ال�سرائية لتعزيز اإزالة الكربون.

•• دبي-الفجر:

موؤخراً  دب���ي  جت���ارة  غ��رف��ة  نظمت 
ا�ض  “بي  م��ك��ت��ب  م����ع  ب���ال���ت���ع���اون 
وم�ساركوه  ه��زمي  ب��ن  اأح��م��د  ايه” 
ال���غ���رف���ة  ور������س�����ة ع����م����ل يف م����ق����ر 
قانون  يف  ال��ت��غ��ي��رات  اأه�����م  ح����ول 
ال�����س��رك��ات ال��ت��ج��اري��ة اجل���دي���د يف 
دول���ة االإم�����ارات، وال���ذي دخ��ل حيز 
التنفيذ بداية العام اجلاري، وذلك 
وا�سعة من خمتلف  م�ساركة  و�سط 
و�سلت  االأع��م��ال  جمتمع  قطاعات 

اإىل 83 م�ساركاً.
م�ساعدة  اإىل  العمل  ور�سة  وهدفت 
وامل�ستثمرين  ال�����س��رك��ات  اأ���س��ح��اب 
على فهم االختالفات بني القانون 
لل�سركات  واجل������دي������د  ال�����ق�����دمي 
ال���ت���ج���اري���ة يف دول�������ة االإم�����������ارات، 
واالمتثال  امل�ستحدثة،  والتغيرات 
اإىل  باالإ�سافة  اجل��دي��دة،  لالأحكام 
حت��دي��ات وت��اأث��ر ال��ق��ان��ون اجلديد 

على ال�سركات يف الدولة. 
بربري،  الرا  من  كل  الور�سة  واأدار 
�سريك يف “بي ا�ض ايه” اأحمد بن 
ديك�سون،  وك��ني  وم�ساركوه،  ه��زمي 
م�ست�سار يف “بي ا�ض ايه” اأحمد بن 

جمتمع االأعمال يف دبي على اأحدث 
املتغرات القانونية يف بيئة العمل، 
ممار�سة  على  ال�سركات  وم�ساعدة 
وتعزيز  وي�����س��ر،  ب�سهولة  االأع���م���ال 
بكافة  االأع������م������ال  جم���ت���م���ع  وع������ي 
املوا�سيع القانونية التي توؤثر على 
وبدورها  ون�ساطاتهم.«  اأع��م��ال��ه��م 
اأكدت الرا بربري ان قانون ال�سركات 
التجارية اجلديد يف دولة االإمارات، 
الذي دخل حيز التنفيذ يف 2 يناير 
التغيرات  بع�ض  اأدخ����ل   ،2022
االأعمال  ع��ل��ى  ت���وؤث���ر  ال��ت��ي  امل��ه��م��ة 
اإىل  ال��دول��ة، م�سرة  ال��ت��ج��اري��ة يف 
ال��ع��م��ل هذه  ور���س��ة  تنظيم  اأه��م��ي��ة 
مثل  اإىل  االأع��م��ال  جمتمع  حلاجة 
هذه اجلل�سات لت�سليط ال�سوء على 
بيئة  القانونية يف  املتغرات  اأحدث 
هذه  على  امل��رتت��ب��ة  واالآث����ار  العمل 

امل�ستجدات القانونية.
بانتظام  دب��ي  جت��ارة  غرفة  وتنظم 
التي تهم  العمل  العديد من ور���ض 
قطاع االأعمال يف االإم��ارة، وت�ساهم 
التطورات  ب��اآخ��ر  وعيهم  تعزيز  يف 
وامل�ستجدات القانونية والت�سريعية 
وت�ساهم  االأع��م��ال  بيئة  تنظم  التي 

بخلق بيئٍة حمفزٍة لها.

هزمي وم�ساركوه، وديريك روبينز، 
ا�ض  “بي  يف  ق����ان����وين  م�����س��ت�����س��ار 
وم�ساركوه،  ه��زمي  بن  اأحمد  ايه” 
وم�سعب افتخار، حمام يف “بي ا�ض 
وم�ساركوه،  ه��زمي  بن  اأحمد  ايه” 
ح��ي��ث ���س��ل��ط��وا ال�������س���وء ع��ل��ى اأه���م 
ال�سركات  ق���ان���ون  يف  ال���ت���غ���ي���رات 

جاءت  اجلديد  التجارية  ال�سركات 
االأعمال  جمتمع  تناف�سية  لتعزز 
يف دول����ة االإم��������ارات، وحت�����س��ن ثقة 
امل�ستثمرين ببيئة العمل وذلك من 
اأف�سل  مع  القانون  مواءمة  خالل 
الدولية،  وال��ق��وان��ني  ال��ت�����س��ري��ع��ات 
م�سيفة اأن القانون اجلديد �سيعزز 

التجارية اجلديد يف دولة االإمارات، 
الدولة  م��ك��ان��ة  ت��ع��زي��ز  يف  ودوره 
وريادتها كوجهة جاذبة لال�ستثمار 

و�سهولة ممار�سة االأعمال. 
رئي�ض-  نائب  كاظم،  جهاد  واأك��دت 
غرفة  يف  ال���ق���ان���ون���ي���ة  اخل�����دم�����ات 
قانون  التغيرات يف  ان  دبي  جتارة 

�سمعة وريادة الدولة كوجهة جاذبة 
من  املزيد  وي�ستقطب  لال�ستثمار، 

اال�ستثمارات االأجنبية املبا�سرة.
ولفتت كاظم قائلة: “ور�سة العمل 
هذه تغطي مو�سوعاً هاماً يف �سوق 
ال��ع��م��ل ال��ي��وم، وغ��رف��ة جت���ارة دبي 
حت���ر����ض ب��ا���س��ت��م��رار ع��ل��ى اط���الع 

Date 3/ 11/ 2022  Issue No : 13688
Defendant Published Notice
To Case Management Office 

Ajman Federal Court Federal Civil Court of First Instance 
In case No. AJCFICIPOR2022/0003306 Partial Commercial

To Defendant: Himani Narayan Rajuni  - Unknown address
You are required to attend a hearing 15/11/2022, at the Case 
Management Office, Ajman Federal Court, Civil Court of First 
Instance, office No (Case manager's Office No.6) In person or by 
an authorized lawyer, and submit a reply memorandum to the case, 
accompanied by all documents, within a period not exceeding ten 
days from the date of publication, in order to consider the case whose 
number is mentioned above - as a defendant.
Judicial Services Office 
Iman Ahmed Al-Awadi
Date : 02/11/2022 

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70608Date 3/ 11/ 2022  Issue No : 13688
Dubai First Instance Court

Notification and ordering for payment by Publication
In the execution No : 253/2022/1920-Execution of cheques
Considered at : 9th execution department No: 230
Execution subject :  claim for the returned cheque amount No (000006-000010) issued 
by the enforcee by National Bank of Fujairah by an amount of AED 18724 including 
the fees and expenses
Execution applicant : AL INTISHAR INSULATION MATERIAL WORKS EST.
Address : address: Sharjah - Al Majaz - Sharjah, street behind King Faisal Street -King 
Abdul Aziz Muhammed Majid Almal Building - apartment No 1
Notified parties : 1- Circular Square Building Contracting (LLC) Capacity: Enforcee
Subject of the notification : The said execution case has been established against you 
and you are obliged for paying the executed amount of AED 20684 to the applicant 
or court's treasury.
Therefore, the court will initiate executive procedures against you in the event of 
non-compliance with the aforementioned decision within 15 days from the date of 
publishing this notification.
In order to view the details of the case, the regulations, memoranda, and submit the 
defense and requests, it is necessary to use the services of the smart Dubai electronic 
courts. To subscribe, please click on the link.
Prepared by Usama Ahmed Zaki

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70608 Date 3/ 11/ 2022  Issue No : 13688
Dubai Courts of First Instance

Notice by Publication
In the Lawsuit No.347/2022/20- Commercial Plenary 
Deliberated in the Eighth Circuit No. 410 of the Lawsuit's managment.
The Subject matter: Claiming the invalidity of the resolution issued by the general assembly meeting of the Second 
Defendant dated 15/08/2021 to dissolve and liquidate the first defendant and the invalidity of the resolution 
issued by the minutes of the creditors' meeting of the first defendant dated 12/09/2021 to appoint a liquidator for 
the company and the absence of any effect for them, including an interlocutory request to suspend Commercial 
Execution Procedures No. 5610/2021 filed by the fourth defendant against the first defendant and execution No. 
596/222, Commercial execution, fees, expenses and attorneys' fees.
The Plaintiff : DOA TRADING DMCC and Others - Address : United Arab Emirates, Dubai, Bur Dubai, Al Khail 
Street, Mazaya Business Avenue Tower Building B2 - Flat 1501 - Makanie No.1284773765
The Notified Party: Hakan Holdings Limited in its capacity as the Defendant The Notice Subject Matter: Claiming 
the invalidity of the resolution issued by the general assembly meeting of the Second Defendant dated 15/08/2021 
to dissolve and liquidate the first defendant and the invalidity of the resolution issued by the minutes of the creditors' 
meeting of the first defendant dated 12/09/2021 to appoint a liquidator for the company and the absence of any 
effect for them, including an interlocutory request to suspend Commercial Execution Procedures No. 5610/2021 
filed by the fourth defendant against the first defendant and execution No. 596/222, Commercial execution, 
fees, expenses and attorneys' fees. You are assigned to present in the Hearing held on Monday corresponding to 
07/11/2022 at 09:00 a.m. in the Remote litigation room & Desc_ Building personally or by an approved Attorney 
in addition to submit a Memorandum to the Court at least three days.
- To find the Lawsuit's details, regulations and memorandums in addition to submitting the defense and requests, 
use Dubai Courts electronic and smart services. To subscribe, please click on the link.
Prepared by : Eman Sadiq Alawi Al Sawy
Approval Date : 01/11/2022 at 13:43:18

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70392 Date 3/ 11/ 2022  Issue No : 13688
Notices by publication  

1835/2022/16 -Partial Commercial
Notice by publication Details

To: The Defendants : 1. SAYED RASUL SAYED AZIM, 2.FARIDA RAHMATULLAH,
3. FAISAL SAYED RASUL - Residence unknown
The Plaintiff : MOHAMED BARAKAT HAMID ISMAIL has filed a lawsuit against you and the 
subject matter is the judgment to terminate the contract dated 10/10/2021 which concluded by and 
between the Plaintiff and The first and Second Defendants for usurpation, dismissal, breach of 
contractual obligations and handing over the company and the center with all equipment, electrical 
appliances and movables free of damage and breakage and free of persons.  Second - Judging to cancel 
all amendments made to the commercial license and the amendments annex and cancel the Fourth 
Defendant's bail for the Plaintiff at the Dubai Economic Department.  Third - All The Defendants shall 
be judged collectively of paying the profits earned by the center from 1/2/2022 to 1/9/2022 and any 
new profits until the date of delivery to The Plaintiff with legal interest of (12%) on the amounts from 
the date of filing the Lawsuit until the date of full payment. Fourth - Judging to compensate all The 
Defendants collectively for the material, moral damages that The Plaintiff sustained as a result of its 
dismissal from the company and their unlawful use of the Plaintiff's money and its loss of earnings in 
the amount of 200000 with legal interest of 12% of the amount value from the date of filing the lawsuit 
until the date. A hearing session was set on Monday, 07/11/2022 at 09:00 am in the remote litigation 
room &BUILDING_DESC. You or your legal representative shall attend and you shall submit your 
notes or exhibits to the court at least three days before the hearing session. 
Lawsuit management office

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70392
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املال والأعمال

% خالل 2023 البنك الدويل يتوقع ا�ستمرار انتعا�س اقت�ساد االإمارات ومنو الناجت غري النفطي 4.7 

واقرتحوا  ال�����س��ي��ا���س��ات  وع��ن��ا���س��ر 
�سيا�سات جديدة ملعاجلة الفجوات 
امل��ح��ت��م��ل��ة ون���اق�������س���وا االإج��������راءات 
لتعميم  التعاون  واآف��اق  امل�ستقبلية 
م��ف��ه��وم االق���ت�������س���اد ال����دائ����ري يف 

القطاع.
الوزراء  جمل�ض  اأن  بالذكر  جدير 
ك���ان ق��د اع��ت��م��د يف ال��ع��ام 2021 
لالقت�ساد  االإم�����������ارات  ���س��ي��ا���س��ة 
الدائري 2021 – 2031، والتي 
االإدارة  لتحقيق  عاماً  اإط��اراً  ت�سع 
الفعال  واال���س��ت��خ��دام  امل�����س��ت��دام��ة 
من  ال��دول��ة  يف  الطبيعية  للموارد 
اأ�ساليب اال�ستهالك  اعتماد  خالل 
اعتماد  وعقب  امل�ستدام،  واالإن��ت��اج 
جمل�ض  ت�����س��ك��ي��ل  مت  ال�������س���ي���ا����س���ة 
االإم��������ارات ل��الق��ت�����س��اد ال���دائ���ري، 
على  االإ���س��راف  م�سوؤولية  ليتوىل 
تنفيذ ال�سيا�سة من خالل متابعة 
تنفيذ املبادرات القطاعية وحتديد 
للتقدم  الرئي�سة  االأداء  م��وؤ���س��رات 
اال�سرتاتيجيات  ومواءمة  املحرز، 
متطلبات  مع  واملحلية  االحت��ادي��ة 

ال�سيا�سة.
تهدف جل�سات “ مرونة االقت�ساد 
من�سة  ت���وف���ر  اإىل  الدائري” 
املعنية  اجل��ه��ات  لكافة  اجتماعات 
واأ������س�����ح�����اب امل�������س���ل���ح���ة ل���ت���ب���ادل 
القدرات  وبناء  واخل��ربات  املعارف 
وا�ستك�ساف فر�ض تعزيز ممار�سات 
القطاعات  يف  ال��دائ��ري  االقت�ساد 

ذات االأولوية.

•• دبي - وام:

املناخي  ال���ت���غ���ر  وزارة  ن���ظ���م���ت 
والبيئة ور�سة العمل الثالثة �سمن 
�سل�سلة اجلل�سات احلوارية “مرونة 
االقت�ساد الدائري”، والتي تناولت 
االقت�ساد  و���س��ي��ا���س��ات  ت���وج���ه���ات 
الدائري يف دولة االإم��ارات لقطاع 

�سناعة البال�ستيك .
اأقيمت  ال��ت��ي  ال��ور���س��ة  ا���س��ت��ه��دف��ت 
بال�ستيك  “نحو  ����س���ع���ار  حت�����ت 
ال�������س���ارق���ة  جم���م���ع  يف  دائري” 
لالأبحاث والتكنولوجيا واالبتكار، 
بالتعاون مع برنامج االأمم املتحدة 
اآ�سيا،  غ�����رب  م��ك��ت��ب   – ل��ل��ب��ي��ئ��ة 
ومب�����س��ارك��ة حت��ال��ف ���س��رك��ل، رفع 
الوعي القطاعي وتعزيز ممار�سات 
الدائري لقطاع �سناعة  االقت�ساد 
فهم  وت����ط����وي����ر  ال����ب����ال�����س����ت����ي����ك، 
م�������س���رتك ل��الق��ت�����س��اد ال����دائ����ري 
فيما يتعلق بهذا القطاع احليوي، 
وامل�ساريع  امل�����ب�����ادرات  وم��ن��اق�����س��ة 
م�ستقباًل  وامل��ح��ت��م��ل��ة  احل���ال���ي���ة 
ب�سكل  وال��ت��ع��رف  امل���ج���ال،  ه���ذا  يف 
ومتطلبات  التحديات  على  اأو���س��ع 
االقت�ساد  م��ف��ه��وم  تطبيق  ت��ع��زي��ز 

الدائري.
تاأتي  التي  العمل  ور�سة  يف  �سارك 
لتعزيز منظومة  اإطار جهودها  يف 
 76 الدولة  الدائري يف  االقت�ساد 
واملوؤ�س�سات  ال�سركات  ع��ن  ممثال 
قطاع  يف  امل�������س���ل���ح���ة  واأ�����س����ح����اب 

البال�ستيكية، مبا يف ذلك انتاجها 
وت�سميمها والتخل�ض منها.

ال��ف��ع��ال��ي��ات ق���دم ائتالف  و���س��م��ن 
حجم  ح���ول  ع��ر���س��اً  “�سركل”، 
واال�سرار  ال��ب��ال���س��ت��ي��ك��ي  ال��ت��ل��وث 
واأهمية  ع��ن��ه،  ال��ن��اج��م��ة  ال��ب��ي��ئ��ي��ة 
تبني املمار�سات امل�ستدامة ومعاير 
التعامل  يف  ال���دائ���ري  االق��ت�����س��اد 
ال��ب��ال���س��ت��ي��ك ب�سكل  م��ع م��ن��ت��ج��ات 
منها  ا�ستفادة  اأعلى  حتقيق  ميكن 

والق�ساء على �سررها البيئي.
من جهتها قدمت �سركات، اأبوظبي 
 ،DGradeو ل���ل���ب���ال����س���ت���ي���ك، 

حول  ع��رو���س��ا   ،Dowو وب����روج، 
اأف�����س��ل امل��م��ار���س��ات وال���ت���ج���ارب يف 
حلول اال�ستدامة وتطبيق معاير 
قطاع  يف  ال������دائ������ري  االق���ت�������س���اد 
وعمليات  ال��ب��ال���س��ت��ي��ك،  ���س��ن��اع��ة 

اإعادة التدوير.
واختتمت الور�سة فعالياتها بحوار 
 22 5 م��ن ب��ني  تفاعلي رك��ز على 
���س��ي��ا���س��ة مت���ت امل���واف���ق���ة ع��ل��ي��ه��ا يف 
االإمارات  ملجل�ض  االأخر  االجتماع 
وتت�سل  ال�����دائ�����ري،  ل��الق��ت�����س��اد 

بقطاع البال�ستيك.
نطاق  احل��وار  يف  امل�ساركون  تناول 

باالإ�سافة  ال��ب��ال���س��ت��ي��ك،  ���س��ن��اع��ة 
االإم��������ارات  جم��ل�����ض  اأع�������س���اء  اإىل 
وممثلني  ال����دائ����ري،  ل��الق��ت�����س��اد 
االحتادية  احلكومية  اجلهات  عن 
واملحلية املعنية بالقطاع وعدد من 

املوؤ�س�سات البحثية واالأكادميية.
م���ن ج��ه��ت��ه��ا ق���ال���ت م���ع���ايل مرمي 
بنت حممد املهري، وزيرة التغر 
مفهوم  اإن   “ وال��ب��ي��ئ��ة:  امل��ن��اخ��ي 
يوماً  يكت�سب  ال��دائ��ري  االقت�ساد 
مقابل  يف  عاملياً  زخما  االأخ���ر  بعد 
الت�سنيع  اأو  االق��ت�����س��اد  منظومة 
ت��ع��ت��م��د على  ال����ت����ي  االع����ت����ي����ادي 

 7 ال����  ي��ق��ارب  م�ستمر، ف��ه��ن��اك م��ا 
اأ�سل  م���ل���ي���ارات ط���ن م����رتي م���ن 
منذ  انتاجها  مت  ط��ن  مليار   9.2
 ،2017 وح���ت���ى   1950 ال���ع���ام 
بال�ستيكية  ن��ف��اي��ات  اإىل  حت��ول��ت 
البيئة  على  مبا�سرا  تهديدا  متثل 
وم��وائ��ل��ه��ا ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة وم���وارده���ا 
وت��ن��وع��ه��ا ال��ب��ي��ول��وج��ي، ل����ذا فاإن 
تبني ممار�سات االقت�ساد الدائري 
مع  للتعامل  االأف�سل  احل��ل  متثل 
التلوث البال�ستيكي ب�سكل ي�سمن 
تدريجي  ب�����س��ك��ل  ����س���رره  ت��خ��ف��ي��ف 
التلوث  ه��ذا  على  للق�ساء  و�سواًل 

وا�ستخدامها  امل��ن��ت��ج��ات  ت�����س��ن��ي��ع 
ث���م ال��ت��خ��ل�����ض م��ن��ه��ا، وال���ت���ي تعد 
غ��ر ف��ع��ال��ة وغ���ر م�����س��ت��دام��ة، يف 
الدائرية  املنظومة  ف��وائ��د  مقابل 
االقت�سادية والبيئية واالجتماعية 
املوارد  ا�ستخدام  كفاءة  رفع  ومنها 
على  ال��ق�����س��اء  ح��ت��ى  اأو  وت��ق��ل��ي��ل 
نهائي  ب�سكل  وال��ت��ل��وث  ال��ن��ف��اي��ات 
االعمال،  بيئة  ا���س��ت��دام��ة  وت��ع��زي��ز 
وخ��ل��ق وظ��ائ��ف ج��دي��دة، وحت�سني 

ال�سحة العامة.«
البال�ستيكي  التلوث  واأ�سافت:” 
اأزم�����ة ع��امل��ي��ة ت��ت��ف��اق��م ب�سكل  ب���ات 

ب�سكل كامل«.
وخ�����الل ف��ع��ال��ي��ات ال���ور����س���ة، قدم 
مكتب غرب اآ�سيا يف برنامج االأمم 
املتحدة للبيئة �سرحاً مو�سعاً حول 
التلوث  ل��دح��ر  ال��ع��امل��ي��ة  “احلملة 
اطالقها  مت  ال��ت��ي  البال�ستيكي” 
ر���س��م��ي �سمن  ب�����س��ك��ل  وت���ن���اول���ه���ا 
جلمعية  اخلام�سة  ال���دورة  اأع��م��ال 
نروبي،  يف  للبيئة  املتحدة  االأمم 
ومت خ��الل��ه��ا االت���ف���اق ع��ل��ى اإب����رام 
بحلول  قانونياً  ملزم  دويل  اتفاق 
ال���ق���رار  وي���ت���ن���اول   ،2024 ع�����ام 
للمواد  ال���ك���ام���ل���ة  احل����ي����اة  دورة 

التغري املناخي والبيئة تنظم اجلل�سة احلوارية الثالثة حول مرونة االقت�ساد الدائري مب�ساركة ممثلي القطاعني احلكومي واخلا�س

و14.6%   ،2022 يف  املحلي  ال��ن��اجت  اإج��م��ايل  م��ن   17.2% اإىل  املجل�ض 
اأنه يف ظل هذا االأداء القوي امل�سجل من بداية العام  اإىل  واأ�سار   .2023 يف 
اأن حتقق اقت�سادات دول جمل�ض التعاون اخلليجي منواً  اجلاري من املتوقع 
لدول  املحلي  ال��ن��اجت  اإج��م��ايل  يبلغ  واأن   ،2022 ع��ام  خ��الل   6.9% بن�سبة 
 6 اإىل  ي�سل  اأن  على   ،2022 ع��ام  خ��الل  دوالر  تريليوين  التعاون  جمل�ض 

تريليونات دوالر بحلول عام 2050.
اإذا عمدت اإىل تنفيذ ا�سرتاتيجية النمو  اأن دول املجل�ض  اأبو �سليمان  واأو�سح 
ت�سرع من  واأن  االقت�سادي  التنويع  ت�ساعد على  اأن  �ساأنها  التي من  االأخ�سر 
عام  بحلول  دوالر  تريليون   13 املحلي  ال��ن��اجت  ي��ت��ج��اوز  اأن  فيمكن  وت��رت��ه 
االقت�ساد  اعتماد  لتقليل  واجلريئة  املت�سارعة  اجلهود  اأن  اإىل  الفتاً   ،2050
العاملي على الكربون ت�سر اإىل اأهمية ا�ستثمار املكا�سب النفطية غر املتوقعة 

يف دول جمل�ض التعاون لتحقيق التحول االقت�سادي والبيئي.

االإمارات  لدولة  االإج��م��ايل  املحلي  الناجت  منو  تقدر  التوقعات  اأن  اإىل  واأ���س��ار 
النفطي  ال��ن��اجت  من��و  م��ع   ،2023 ال��ع��ام  يف   4.1% بن�سبة  املتحدة  العربية 
تتعزز  اأن  م��ت��وق��ع��اً   ،4.7% بنحو  ال��ن��ف��ط��ي  غ��ر  وال���ن���اجت   2.7% بن�سبة 
اإىل  باالإ�سافة  النفط،  ارتفاع عوائد  االإم���ارات مع  دول��ة  املالية يف  االإي���رادات 
التعايف التدريجي للقطاعات غر النفطية، مما يوؤدي اإىل فائ�ٍض مايل يقارب 
%4.4 من اإجمايل الناجت املحلي خالل عام 2022، على اأن يزيد الفائ�ض 

املايل اإىل نحو %5 يف العام 2023.
ف��ائ�����ض يف احل�����س��اب اجل����اري ي�سل  االإم������ارات  اأن حت��ق��ق  اأب���و �سليمان  وق���در 
اإىل  2022، ويرتفع  ع��ام  املحلي خ��الل  ال��ن��اجت  اإج��م��ايل  م��ن   11.2% اإىل 
%11.9 يف 2023، بدعم رئي�سي من اتفاقيات التجارة احلرة الثنائية التي 

وقعتها االإمارات موؤخراً مع �سركاء اآ�سيويني.
واأو�سح اأن دول جمل�ض التعاون اخلليجي �سهدت انتعا�ساَ اقت�سادياً قوياً بعد 

جائحة كورونا وذلك يف عام 2021 وحتى العام اجلاري اإ�سافة اإىل جناحها 
املالية العامة واحل�ساب اجلاري بعد تاأثرها ب�سدة يف عام  يف تعزيز مراكزها 

.2020
اإىل  ال��دويل،  بالبنك  التعاون اخلليجي  االإقليمي لدول جمل�ض  املدير  واأ�سار 
التطورات  بجانب   ،”19- “كوفيد  بجائحة  املرتبطة  القيود  تخفيف  اأن 
االإيجابية يف اأ�سواق النفط اأدت اإىل حتقيق حاالت تعاف قوي خالل العامني 

املا�سي واجلاري يف جميع دول جمل�ض التعاون اخلليجي.
وتوقع اأن ت�سجل منطقة دول جمل�ض التعاون اخلليجي فائ�ساً مزدوجاً قوياً 
خالل عام 2022 واأي�ساً على املدى املتو�سط، مدفوعاً بارتفاع اأ�سعار النفط 
والغاز، م�سراً اإىل اأن ر�سيد املالية العامة لدول املجل�ض من املتوقع اأن ي�سجل 
2022، وهو اأول فائ�ض  فائ�ساً بن�سبة %5.3 يف اإجمايل الناجت املحلي يف 
ُي�سجل منذ عام 2014، فيما ُيتوقع اأن ي�سل فائ�ض امليزان اخلارجي لدول 

•• اأبوظبي-وام:

ارتفاع  مع  انتعا�سه  االإم���ارات  دول��ة  اقت�ساد  يوا�سل  اأن  ال��دويل  البنك  توقع 
عائدات النفط والتعايف التدريجي للقطاعات غر النفطية مبا يعزز مكانة 
االإمارات كاأحد اأ�سرع االقت�سادات يف ا�ستعادة م�ستويات ما قبل جائحة “كوفيد 
التعاون  جمل�ض  ل���دول  االإقليمي  امل��دي��ر  �سليمان،  اأب���و  ع�سام  واأك���د   .»19-
“وام”،  االإم���ارات  اأن��ب��اء  لوكالة  خا�ض  ت�سريح  يف  ال��دويل  بالبنك  اخلليجي 
 – التنمية االقت�سادية  بالتعاون مع دائرة  على هام�ض موؤمتر �سحفي عقد 
اأبوظبي، لالإعالن عن اآخر م�ستجدات النمو االقت�سادي ملنطقة دول جمل�ض 
التعاون اخلليجي، على التوقعات بنمو الناجت املحلي االإجمايل لدولة االإمارات 
بن�سبة %5.9 خالل 2022، مع منو الناجت النفطي بن�سبة %9.2 وغر 

النفطي بنحو 4.6%.

تعاون بني موانئ اأبوظبي وفوجرو لتعزيز قدرات
 القطاع البحري يف جماالت التحكم عن بعد والقيادة الذاتية

االإن�ساءات البرتولية الوطنية توقع اتفاقية طلب �سراء مع الغربية لالأنابيب دعما مل�سروع خط الغاز الرئي�سي اجلديد يف حقل زاكوم ال�سفلي
•• اأبوظبي- وام: 

وق��ع��ت ���س��رك��ة االإن�����س��اءات ال��ب��رتول��ي��ة ال��وط��ن��ي��ة ال��ت��اب��ع��ة ملجموعة 
اجلرافات البحرية الوطنية، اتفاقية طلب �سراء مع �سركة الغربية 
لالأنابيب التي تتخذ من اأبوظبي مقراً لها، لتوريد 87 كيلومرتاً 
من االأنابيب امل�سنعة عن طريق اللحام الطويل بقطر 34 بو�سة 
ال�سفلي”  “زاكوم  حقل  يف  اجل��دي��د  الرئي�سي  ال��غ��از  خ��ط  مل�����س��روع 
 LZ( احلقل  لتطوير  االأم��د  طويلة  االأوىل  املرحلة  �سمن  وذل��ك 
الرئي�ض  الظاهري،  اأحمد  املهند�ض  االتفاقية  وّقع   .)LTDP-1
وميت�سورو  ال��وط��ن��ي��ة،  ال��ب��رتول��ي��ة  االإن�������س���اءات  ل�سركة  التنفيذي 
بح�سور  لالأنابيب،  الغربية  ل�سركة  التنفيذي  الرئي�ض  اأنيزاكي، 
والتكنولوجيا  ال�سناعة  وزارة  وكيل  ال�سويدي  عمر  �سعادة  كل من 
اإدارة  جمل�ض  رئي�ض  الرميثي،  غمران  �سعيد  املهند�ض  و  املتقدمة، 
�سركة الغربية لالأنابيب واملهند�ض يا�سر زغلول، الرئي�ض التنفيذي 
فعاليات  هام�ض  على  وذلك  الوطنية  البحرية  اجلرافات  ملجموعة 

العاملي.  الطاقة  لقطاع  واالأب��رز  االأ�سخم  التجمع   ،2022 اأديبك 
ويف وقت �سابق من هذا العام، اأعلنت �سركة برتول اأبوظبي الوطنية 
واالإن�ساء  والتوريد  الهند�سة  الأع��م��ال  عقد  تر�سية  عن  “اأدنوك” 
مل�سروع خط الغاز الرئي�سي اجلديد يف حقل “زاكوم ال�سفلي” قبالة 

�سواحل اأبوظبي ل�سالح �سركة االإن�ساءات البرتولية الوطنية.
اأنابيب  اإن�ساء خط  اإىل   ،2025 ويهدف امل�سروع الذي �سيكتمل يف 
بحري جديد ميتد من جممع “زاكوم الغربي” ال�سخم مل�سافة 85 

كيلومرتاً اإىل جزيرة “دا�ض«.
وتركيب  لبناء  جتهيزات  اإن�ساء  امل�سروع  اأع��م��ال  نطاق  ي�سمل  كما 
اإن�ساء  اإىل  باالإ�سافة  ال�سخم  املجمع  يف  ج��دي��دة  من�سة  واخ��ت��ب��ار 

من�سة جديدة ال�ستقبال الغاز يف جزيرة “دا�ض«.
وتن�سجم املذكرة مع م�ستهدفات اال�سرتاتيجية الوطنية لل�سناعة 
التي  االإمارات”  يف  “ا�سنع  حملة  وجهود  املتقدمة،  والتكنولوجيا 
تطوير  لتعزيز  املتقدمة،  والتكنولوجيا  ال�سناعة  وزارة  اأطلقتها 
وفر�ض  م��ي��زات  وت��وف��ر  ال��وط��ن��ي��ة  واخل���دم���ات  للمنتجات  م��زاي��ا 

من  ت��ع��زز  ك��م��ا  ال���دول���ة،  يف  وامل���وردي���ن  لل�سركاء  بالن�سبة  جم��دي��ة 
�سال�سل التوريد املحلية. وبهذه املنا�سبة، قال املهند�ض يا�سر زغلول، 
الرئي�ض التنفيذي ملجموعة اجلرافات البحرية الوطنية: “ال �سك 
لنا  اأتاحت  اال�ستثنائية  العاملة  قوانا  وكفاءة  قدراتنا وخرباتنا  اأن 
موا�سلة تنفيذ م�ساريع البنية التحتية الرئي�سية وتو�سيع حمفظة 
م�ساريعنا يف دولة االإمارات. نحن ن�سعى با�ستمرار اإىل تعزيز مكانتنا 
الريادية باعتبارنا اخليار املف�سل على ال�سعيد الوطني وذلك من 
خالل اال�ستثمار يف تطوير البنية التحتية واال�ستفادة من قدراتنا 

لتلبية احتياجات عمالئنا«.
م��ن ج��ان��ب��ه، ق���ال امل��ه��ن��د���ض اأح��م��د ال��ظ��اه��ري، ال��رئ��ي�����ض التنفيذي 
“لن ن��دخ��ر يف �سركة  ال��وط��ن��ي��ة:  ال��ب��رتول��ي��ة  ل�����س��رك��ة االإن�������س���اءات 
االإن�ساءات البرتولية الوطنية اأي جهد يف �سبيل دعم م�ساعي اأدنوك 
العاملي  الطلب  وتلبية  الغاز  من  الذاتي  االكتفاء  اإىل  الو�سول  يف 
الهند�سة والتوريد  الطاقة من خالل تنفيذ م�ساريع  املتزايد على 

واالإن�ساء بالغة التعقيد مبا ين�سجم مع اأرقى املعاير العاملية. 

نائب رئي�س الوزراء االأوزبكي ل� »وام«: نعتز بال�سراكة 
املهم��ة م�ع االإم��ارات يف قط��اع ال�س��ياحة والطريان

وكاالت ال�سفر اخلليجية والعاملية جللب مزيد من ال�سياح 
خالل االأعوام القادمة.

االأوزبكي  ال�����س��ي��اح��ة  اأ���س��ب��وع  ف��ع��ال��ي��ات  اإن  م��ع��ال��ي��ه  وق����ال 
الدويل يعد مبثابة من�سة مهمة للرتويج ملزايا ال�سياحة 
االأوزبكي�ة  امل��دن  بها  تتمتع  التي  وال��رتاث��ي��ة  االإ�سالمية 
ف�ساًل عن ثقافتها الغنية وتاريخها العريق، حيث اأ�سبح 
قطاع ال�سياحة االإ�سالمية واحداً من اأكرث االأ�سواق منواً 
ال���دول امل�سلمة  اأع���داد �سكان  ت��زاي��د  ال��ع��امل خا�سة م��ع  يف 
ب����الده  اأن  اإىل  م�������س���را   ،
الوجهات  م��ن  واح����دة  ت��ع��د 
ال�������س���ي���اح���ي���ة االإ����س���الم���ي���ة 

الرئي�سية يف العامل.
وذكر اأن اأوزبك�ستان ح�سلت 
على لقب املنطقة ال�سياحية 
ال����ف����رتة  خ��������الل  االأوىل 
ل�سهولة  ن����ظ����راً  امل���ا����س���ي���ة 
وال�سفر  اإل���ي���ه���ا  ال����دخ����ول 
تاأ�سرة،  اإىل  احل��اج��ة  دون 
الت�سهيالت  ت�����س��م��ل  ح��ي��ث 
ي���وم���اً   30 م���دت���ه���ا  ف�����رتة 
بدون  ال�سفر  امتيازات  من 
ت���اأ����س���رة ل����ل����زوار م���ن 65 
دولة، وتقدمي نظام تاأ�سرة 
ملواطني  مب�سط  اإلكرتونية 
عن  م����ع����رب����اً  دول����������ة،   77
منظمة  الخ��ت��ي��ار  اع���ت���زازه 
ال�سياحة  عا�سمة  “خيوة”  مدينة   ، االإ�سالمي  التعاون 
يف العامل االإ�سالمي، وح�سول مدينة �سمرقند التاريخية 
يف اأوزبك�ستان على لقب “عا�سمة ال�سياحة العاملية” لعام 
ال�سياحة  ملنظمة   24 ال���  ال���دورة  اجتماع  خ��الل   2023
اأنه  اإىل  االإ���س��ارة  جت��در  امل��ت��ح��دة.  ل��الأمم  التابعة  العاملية 
العاملية  ال�سياحة  من املقرر عقد اجلمعية العامة ملنظمة 
التابعة لالأمم املتحدة )UNWTO( يف �سمرقند عام 

2023، بعد اختيارها عا�سمة ال�سياحة العاملية.

•• �شمرقند-وام:

اأك����د م��ع��ايل ع��زي��ز ع��ب��داحل��ك��ي��م��وڤ ن��ائ��ب رئ��ي�����ض وزراء 
اأوزبك�ستان وزير ال�سياحة، على العالقات املتينة بني بالده 
ودولة االإم��ارات العربية املتحدة يف �ستى املجاالت خا�سة 
اأنه  اإىل  الفتا  وال��ط��ران،  كال�سياحة  احليوية  القطاعات 
يف هذا االإطار قامت �سركات النقل اجلوي لدى البلدين 
بالت�سهيالت  ال��رح��الت اجل��وي��ة، م�����س��ي��داً  اأع����داد  ب��زي��ادة 

ال���ت���ي ت��ق��دم��ه��ا اإم��������ارة دبي 
لالأوزبكيني القادمني اإليها، 
وال�سائحني املغادرين عربها 

اإىل اأوزبك�ستان .
مع  ح���وار  يف  معاليه،  وق���ال 
)وام(  االإم���ارات  اأنباء  وكالة 
على هام�ض انطالق فعاليات 
االأوزبكي  ال�سياحة  اأ���س��ب��وع 
ال��دويل، يف مدينة �سمرقند 
يف جمهورية اأوزبك�ستان ، اإن 
بالده ت�سعى اإىل عقد مزيد 
واالتفاقيات  ال�سراكات  من 
م�����ع دول��������ة االإم�������������ارات من 
لل�سياحة  ال����رتوي����ج  اأج������ل 
التي  وال��ك��ن��وز  االإ���س��الم��ي��ة 
اأوزبك�ستان  م��دن  بها  تتمتع 
م���ث���ل ����س���م���رق���ن���د وب����خ����اري 
وط�سقند وخيوة، و�سهر�سبز 

وغ��ره��ا م��ن امل���دن االأوزب��ك��ي��ة، وذل���ك يف ���س��وء االأهمية 
اال�سرتاتيجية التي تتمتع بها دولة االإمارات يف املنطقة.

الرتويجية  واالإ�سالحات  ال�سياحية  اخلريطة  اأن  وبي�ن 
الطريق  متهد  االأوزبكية  ال�سياحة  وزارة  بها  قامت  التي 
جل���ذب امل��زي��د م��ن اال���س��ت��ث��م��ارات يف ذل���ك ال��ق��ط��اع املهم 
خا�سة من الدول االإ�سالمية املهتمني بزيارة اأوزبك�ستان، 
الفتا اإىل اأن الوزارة اأعدت اأفكاراً مبتكرة مع عدة �سركات 
�سياحية م��ن االإم������ارات وال��ه��ن��د وم��ال��ي��زي��ا وغ��ره��ا من 

•• اأبوظبي-وام:

اأبوظبي،  م��وان��ئ  جمموعة  اأب��رم��ت 
وال�سناعة  للتجارة  الرائد  املحرك 
و�سركة  ال��ل��وج�����س��ت��ي��ة،  واخل���دم���ات 
ف�����وج�����رو، ال���ع���امل���ي���ة امل���خ���ت�������س���ة يف 
والتي  اجلغرافية  البيانات  جم��ال 
تخفيف  يف  امل���ت���ع���ام���ل���ني  ت����دع����م 
وت�سييد  ت�سميم  خ���الل  امل��خ��اط��ر 
وت�����س��غ��ل االأ����س���ول ال��ت��اب��ع��ة ل��ه��م يف 
على  تن�ض  اتفاقية  وال��ب��ح��ر؛  ال��رب 
االأهداف  اإر�ساء  تعاون اجلانبني يف 
توظيف  اإىل  وال��رام��ي��ة  امل�����س��رتك��ة 
والقيادة  بعد  ع��ن  التحكم  تقنيات 

الذاتية يف املنطقة.
الكابنت  م���ن  ك���ل  االت��ف��اق��ي��ة  وق����ع 
الع�سو  ال�سام�سي،  جمعة  حم��م��د 
التنفيذي  وال����رئ����ي���������ض  امل����ن����ت����دب 
ومارك  اأب��وظ��ب��ي؛  م��وان��ئ  ملجموعة 
ل�سركة  التنفيذي  ال��رئ��ي�����ض  ه��اي��ن 
فعاليات  ���س��م��ن  وذل�����ك  ف����وج����رو، 
الدويل  اأب��وظ��ب��ي  وم��وؤمت��ر  معر�ض 
للبرتول “اأديبك” 2022، املنعقد 

يف اأبوظبي.
ون�سر  ت���ط���وي���ر  ف�����وج�����رو  وت�����ق�����ود 
والقيادة  ب��ع��د  ع��ن  ال��ت��ح��ك��م  ح��ل��ول 
ل�سبكة  ال��ت��اأ���س��ي�����ض  ع���رب  ال���ذات���ي���ة 
عاملية من مراكز العمليات القائمة 
علىالتحكم عن بعد واملركبات ذاتية 
القيادة التي تدعم القطاع البحري 

بهدف بناء عامل اآمن وم�ستدام.

التعاون  ه��ذا  و�سي�سهم  وا�ستدامة، 
يف تو�سيع نطاق تقنيات التحكم عن 
امل�ستخدمة  ال��ذات��ي��ة  وال��ق��ي��ادة  بعد 
ومبوجب  ال���ب���ح���ري«.  ال��ق��ط��اع  يف 
موانئ  جمموعة  �ستعمل  االتفاقية 
اأبوظبي و�سركة فوجرو على تطوير 
ال�سفن  ون�سر  ال�ستخدام  اإج���راءات 
ال�سطحية غراملاأهولة مبا يتوافق 
االإماراتية؛  واملتطلبات  املعاير  مع 
م��وق��ع معتمد جت���ري فيه  واإن�����س��اء 
اخ���ت���ب���ارات ال��ق��ي��ادة ال��ذات��ي��ة لتلك 
ال�����س��ف��ن ع���ن ب��ع��د. ب��االإ���س��اف��ة اإىل 
مع  يتوافق  تدريبي  برنامج  توفر 
متطلبات القطاع موجه للمواطنني 
الدوليني،  وال��ب��ح��ارة  االإم��ارات��ي��ني 
ال�سطحية  ال�سفن  ت�سغيل  يغطي 
البحرية  ال�سفن  اأو  امل��اأه��ول��ة  غ��ر 
القيادة  ذاتية  البحرية  ال�سطحية 

.)MASS(
وا������س�����ربوك، مدير  دي���ف���ي���د  وق������ال 
ال�سرق  البحرية  االأ���س��ول  جاهزية 
فوجرو:  �سركة  يف  والهند  االأو�سط 
لل�سفن  تقنياتنا  اإط���الق  ي�سكل   “
ال�����س��ط��ح��ي��ة غ���ر امل���اأه���ول���ة حلظة 
البحري  للقطاع  بالن�سبة  ف��ارق��ة 
اأدى الدعم الذي  يف املنطقة، ولقد 
موانئ  جمموعة  من  عليه  ح�سلنا 
ما  حتقيق  يف  حيوياً  دوراً  اأبوظبي 
فخورون  ونحن  اليوم،  اإليه  و�سلنا 
امل���رف���اأ موطناً  ي�����س��ب��ح م��ي��ن��اء  ب����اأن 
جديداً ل�سفينة فوجرو بيغا�سو�ض«.

التعاون  ات��ف��اق��ي��ات  ع���رب  اأب��وظ��ب��ي 
جناحات  حتقيق  يف  اال�سرتاتيجي 
توظيف  جم���������االت  يف  م����ت����م����ي����زة 
التكنولوجيا خلدمة اأعمال القطاع 
قاطرات  ب��ا���س��ت��ق��دام  ق���ام���ت  ح��ي��ث 
القيادة  ذات����ي����ة  جت����اري����ة  ب���ح���ري���ة 
يف  ن��وع��ه��ا  م���ن  واالأوىل  ب��ال��ك��ام��ل 
ل��ل�����س��اح��ن��ات ذاتية  ال���ع���امل، ون���ظ���ام 
القيادة للموانئ االأول من نوعه يف 
اإىلدولة  االأو���س��ط،  ال�سرق  منطقة 

االإمارات العربية املتحدة«.
االتفاقية  توقيع  “ ياأتي  واأ���س��اف: 
اإط����ار �سعينا  م��ع ف��وج��رو ال��ي��وم يف 
�سالمة  اأك����رث  م�����س��ت��ق��ب��ل  ب��ن��اء  اإىل 

ال�سفن  اأول  و���س��ول  ُقبيل   2022
“فوجرو  امل��اأه��ول��ة  غ��ر  ال�سطحية 
موؤخراً  قِدمت  والتي  بيغا�سو�ض” 
اإىل الدولة وتتمركز يف ميناء املرفاأ 

يف اأبوظبي.
اليحيائي،  حم��م��د  ال��ك��اب��نت  واأك����د 
االإدارة البحرية - جمموعة  رئي�ض 
املجموعة  ال��ت��زام  اأب��وظ��ب��ي  م��وان��ئ 
االب���ت���ك���ار وحت�سني  ث��ق��اف��ة  ب��ت��ب��ن��ي 
املتعاملني،  اإىل  املقدمة  اخل��دم��ات 
وتوظيف اأحدث التقنيات واالأمتتة 
حتقيق  يف  ي�سهم  مب��ا  عملياتها  يف 

كفاءة اأكرب.
موانئ  جم��م��وع��ة  “جنحت  وق����ال: 

وت�����س��ه��م ه���ذه ال�����س��راك��ة م��ن خالل 
اجلمع بني املعارف الوا�سعة ل�سركة 
ال����ق����ط����اع واخل�������ربات  ف�����وج�����رو يف 
اأبوظبي،  موانئ  ملجموعة  الكبرة 
تقنيات  لتطبيق  من�سة  ت��وف��ر  يف 
الذاتية،  والقيادة  بعد  عن  التحكم 
ك���م���ا حت�����دد االإر�������س������ادات ال���الزم���ة 
ل�����س��م��ان ج��اه��زي��ة دول����ة االإم�����ارات 
ل��ت�����س��ل��م ه����ذه ال��ت��ق��ن��ي��ات ال��ت��ي تعد 
واال�ستفادة  ال��ق��ط��اع،  يف  االأح�����دث 

منها وا�ستخدامها بكفاءة.
الر�سمية  املظلة  االتفاقية  وت�سكل 
ف���وج���رو وجمموعة  ب���ني  ل��ل��ت��ع��اون 
موانئ اأبوظبي والذي بداأ يف مار�ض 
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املال والأعمال

ال�شناعة
 “ ت���رك���ي���ز  اإىل  ال���ت���ن���ر  واأ�������س������ار 
ال�سناعة  ق��ط��اع  ع��ل��ى  امل�سعود” 
�سمن توجهات احلكومة الر�سيدة 
لزيادة م�ساهمة القطاع ال�سناعي 
مو�سحاً  ال��وط��ن��ي،  االق��ت�����س��اد  يف 
اإج��راء تعديل  املجموعة ب�سدد  اأن 
4 من�ساآت  باأحد مواقعها الإطالق 
منها  ت�سنيع يف جم��االت خمتلفة 
النظيفة  وال���ط���اق���ة  اال����س���ت���دام���ة 
وت�������س���ن���ي���ع احل������دي������د. وذك��������ر ان 
امل��ج��م��وع��ة حت��ر���ض ع��ل��ى اإط����الق 
يف  �سنع  �سعار”  حت��م��ل  منتجات 
القادمة  الفرتة  خالل  االإمارات” 
ح��ي��ث ت��ت��ع��اون م��ع ���س��رك��ات عاملية 
والتجميع  ال�����س��ن��اع��ة  جم����ال  يف 
خطط  م��ع  يتما�سى  مب��ا  املحليني 
احلكومة، والرتكيز على ال�سناعة 
والنفط  احل��دي��د  ملنتجات  املحلية 
ال�سناعية  وال��ت��ط��ب��ي��ق��ات  وال���غ���از، 
والتوجه نحو اخلدمات يف املوقع.

وا�ستعر�ض  م�����س��ت��دام��ة  م��ن��ت��ج��ات 
ال����ت����ن����ر امل����ن����ت����ج����ات اجل�����دي�����دة 
الطاقة  يف  للمجموعة  امل�ستدامة 
املتجددة واملياه وال�سرف ال�سحي، 
النفط  الكهربائية،  الطاقة  توليد 
والغاز والبرتوكيماويات، الزراعة، 
ال�سناعة،  ال��ب��ح��ري��ة،  اخل���دم���ات 
ت�ستهدف  “ امل�سعود”  اأن  مو�سحاً 
لتحقيق  واخلدمات  املنتجات  هذه 
الطاقة  �سواء يف قطاع  اال�ستدامة 
النفط والغاز، والعمل  اأو  واملرافق 
ع����ل����ى حت����دي����ث ا����س���رتات���ي���ج���ي���ات 
يتما�سى  مبا  وعالقاتها  املجموعة 
مع اأهداف دولة االإمارات العربية 

املتحدة ب�ساأن اال�ستدامة.

•• اأبوظبي: الفجر

فعاليات  يف  امل�سعود”   “ ت�����س��ارك 
الدويل  اأبوظبي  ومعر�ض  موؤمتر 
للبرتول” اأديبك 2022” الذي 
ي����وم االثنني  ف��ع��ال��ي��ات��ه  ان��ط��ل��ق��ت 
 3 اإىل  وي�������س���ت���م���ر  اأك����ت����وب����ر   31
ن��وف��م��رب اجل�����اري، ح��ي��ث حر�ست 
هذا  يف  بامل�ساركة  اال�ستمرار  على 
انطالقته. م��ن��ذ  ال����دويل  احل���دث 
ل�”  االأك���رب  امل�ساركة  ه��ذه  وتعترب 
امل�سعود” من حيث م�ساحة وحجم 
االأق�سام  وع���دد  امل�����س��ارك،  اجل��ن��اح 
املن�سوية  ال���ع���امل���ي���ة  وال�������س���رك���ات 
هاين  ال�سيد  وق���ال  مظلته.  حت��ت 
التنر، الرئي�ض التجاري ملجموعة 
على  �سحفي  ت�سريح  يف  امل�سعود 
باملعر�ض:”  امل�������س���ارك���ة  ه���ام�������ض 
تكت�سب م�ساركتها يف الدورة ال�23 
ل��ل��م��ع��ر���ض اأه���م���ي���ة ك���ب���رة، حيث 
ن�������س���ارك يف ج���ن���اح ي��ع��ت��رب االأك����رب 
الدويل  احل����دث  ه���ذا  يف  لل�سركة 
مظلتنا  حت���ت  وت���ت���واج���د  ال����ه����ام، 
متخ�س�سة  ع���امل���ي���ة  ����س���رك���ات   9
وال�سيانة  امل����ع����دات  خ����دم����ات  يف 
وال���ت���وري���د وغ���ره���ا، ا���س��اف��ة اىل 
�سمن  م��ت��خ�����س�����س��ة  ن���������س����اط����ات 

املجموعة«.
وا�ستعر�ض التنر ال�سركات العاملية 
 “ امل�ساركة واملن�سوية حتت مظلة 
امل�سعود” يف املعر�ض، و من �سمنها 
�سركة “ بي بي يف” االإيطالية التي 
مطاطية  و���س��الت  بت�سنيع  ت��ق��وم 
خم�س�سة لتطبيقات النفط والغاز 
 “ والتطبيقات ال�سناعية، و�سركة 
كيه اأ�ض �سرفي�سز” التابعة ل�سركة 

االأملانية ل�سناعة  اأ�ض بي”  كيه   “
 “ معها  تتحالف  ال��ت��ي  امل�����س��خ��ات 
عالقة  ب��ه��ا  وت��رب��ط��ه��ا  امل�سعود” 
ت���ع���اون م��ن��ذ ال��ث��م��ان��ي��ن��ي��ات، حيث 
امل�سخات  واإع���م���ار  ب�سيانة  ت��ق��وم 
وال�سمامات، بينما تعمل �سركة “ 
املتطلبات  خلدمة  اليك”  كوارتز 
العاملية يف �سيانة واإ�سالح املولدات 
و  املتو�سط  اجلهد  ذات  واالأن��ظ��م��ة 
اأبوظبي،  م��رك��زه��ا يف  م��ن  ال��ع��ايل 
وام������ت������داداً ل��ل��م��ن��ط��ق��ة وال����ق����ارات 
املجاورة، اإىل جانب م�ساركة �سركة 
ال��ك��وري��ة التي  ان��د دبليو”  ا���ض   “
وا�سعة  جمموعة  وت�سنع  ت�سمم 
والغاز  ل��ل��ن��ف��ط  ال�����س��م��ام��ات  م���ن 
وال�سناعة، مبا فيها اال�ستخدامات 

املتخ�س�سة.

حلول
 الطاقة املختلفة

مبجموعة  الطاقة  ق�سم  اأن  وذك��ر 
– ال��ذي ين�سط يف توفر  امل�سعود 
�سي�سلط  املختلفة-  الطاقة  حلول 
ال���������س����ور ع����ل����ى من�����و ال����ع����الق����ات 
“نيديك  ���س��رك��ة  م���ع  ال��ت��اري��خ��ي��ة 
الفرن�سية  �سومر”  ل���������روي 
الرائدة يف هند�سة وت�سنيع اأنظمة 
وتطبيقاتها،  كهربائية  وحمركات 
�سركور”  “�سرودال  و����س���رك���ة 
ت�سميم  يف  املتخ�س�سة  االأمل��ان��ي��ة 
وبناء ال�سمامات لتطبيقات النفط 

والغاز وال�سناعة.
خالل  �ستطلق  ال�سركة  ان  وك�سف 
 ”2022 اأدي�����ب�����ك   “ ف���ع���ال���ي���ات 
جمموعة  م����ع  ج�����دي�����داً  حت���ال���ف���اً 

الت�سنيع  رائ��دة يف جمال  �سعودية 
اأر�ض  خ��دم��ات  منها  واخل���دم���ات، 
وفقاً  والغاز  النفط  حلقول  املوقع 

ملعاير بيئية عاملية.
عدد  م�ساركة  ع��ن  التنر  وك�سف 
من اأق�سام “ امل�سعود” يف املعر�ض 
وم����ن����ه����ا ق�������س���م ت�����اأج�����ر م����ع����دات 
ت�سنيع  وق�سم  وامل��ول��دات،  امل��واق��ع 
تاأ�سي�سه  ج�����رى  ال������ذي  احل����دي����د 
بال�سناعات  واملتخ�س�ض  م��وؤخ��راً 
�سركات  م��ع  وي��ت��ع��اون  احل��دي��دي��ة 
وق�سم  امل������دين،  وال����دف����اع  ال��ن��ف��ط 
الهند�سية  واخل���دم���ات  امل�����س��اري��ع 

التابع للمجموعة.

خطط م�شتقبلية
امل�سعود”   “ اأن  ال��ت��ن��ر  واأو�����س����ح 

لزيادة  دوم���ا  خططها  يف  ما�سية 
امل�سافة،  ال��ق��ي��م��ة  ذات  اخل���دم���ات 
ب��ع��د البيع،  وت��ق��دمي خ��دم��ات م��ا 
وت���ف���ه���م اح����ت����ي����اج����ات ال���ع���م���الء، 
مع  التعاون  تعزيز  اإىل  باالإ�سافة 
وزيادة  اال�سرتاتيجيني،  ال�سركاء 

حجم اخلدمات.
ال���ف���رتة  خ������الل  ن���ت���ج���ه  وقال:” 
منوناعلى  خ��الل  للرتكيز  املقبلة 
عليها  ت���رك���ز  ال���ت���ي  اال����س���ت���دام���ة 
ال�����س��رك��ات، ح��ي��ث ن�سعى  خم��ت��ل��ف 
لزيادة حلول اال�ستدامة، وحتقيق 
خف�ض  يف  امل���ت���م���ث���ل���ة  االأه������������داف 
واحلفاظ  الكربونية  االن��ب��ع��اث��ات 
لتوجيهات  ات��ب��اع��اً  ال��ب��ي��ئ��ة،  ع��ل��ى 
احلكومية  وامل��وؤ���س�����س��ات  ال��ه��ي��ئ��ات 

املعنية بهذا االأمر«.

% من جوردون  األفا ظبي القاب�سة ت�ستحوذ على 25 
تكنولوجيز يف �سفقة قيمتها 602 مليون درهم

•• اأبوظبي-وام: 

اأعلنت �سركة األفا ظبي القاب�سة �ض.م.ع.، اإحدى اأ�سرع ال�سركات القاب�سة 
اأبوظبي لالأوراق  �سوق  واملُ��درج��ة يف  االإم���ارات  دول��ة  يف  اال�ستثمارية من��واً 
من   25% ح�سة  على  ا�ستحواذها   )Alphadhabi( بالرمز  املالية 
احلفر  اأث��ن��اء  القيا�ض  لتقنية  ال��رائ��د  امل���زود  تكنولوجيز،  ج���وردون  �سركة 

)MWD( يف قطاع النفط والغاز مقابل 602 مليون درهم .
املايل  امل�ست�سار  كابيتال”  “�سيمرا  �سركة  القاب�سة  األفا ظبي  عّينت  وقد 

الوحيد لل�سفقة.
�سركة  ومتتلك   ،2014 ع��ام  يف  تكنولوجيز  ج����وردون  �سركة  وتاأ�س�ست 
االأغلبية فيها، يف حني  بارترنز ح�سة  اإنرجي  بيليكان  امل�ساهمة اخلا�سة 
ميتلك فريق اإدارة جوردون تكنولوجيز ح�سة يف ال�سركة اأي�ساً، مبن فيهم 
موؤ�س�ض ال�سركة، الذي �سيوا�سل عمله يف ال�سركة بعد اإمتام ال�سفقة التي 
�ست�سهد ح�سول األفا ظبي على ح�ستها من امل�ساهمني احلاليني على اأ�سا�ض 
تنا�سبي. وتعليقاً على ال�سفقة، قال املهند�ض حمد �سامل العامري، الرئي�ض 
هذه  “تعك�ض  القاب�سة:  ظبي  األ��ف��ا  ل�سركة  امل��ن��ت��دب  والع�سو  التنفيذي 
ال�سفقة التزامنا الرا�سخ باإ�سفاء املزيد من القيمة اإىل حمفظتنا وتعزيزها 
والتكنولوجيا،  االبتكار  جماالت  يف  ا�ستثماراتنا  قاعدة  تو�سيع  خالل  من 
وهو ما نعتربه اأمراً اأ�سا�سياً يف ا�سرتاتيجية منو األفا ظبي.. نوا�سل �سعينا 
الدوؤوب اإىل اال�ستثمار يف اأحدث التقنيات، ومن خالل ال�سراكة مع �سركات 
رائدة يف ال�سوق مثل جوردون تكنولوجيز، نهدف اإىل ت�سريع م�سرة منونا 
يف هذا املجال بينما ن�ستكمل تو�سيع حمفظة الطاقة لدينا وتنويعها عرب 

خمتلف االأ�سواق واملناطق اجلغرافية«.
ا�سرتاتيجية اال�ستثمار والتو�سع بعيدة  ب�سكل وثيق مع  ال�سفقة  وتتناغم 
املتنامية  حمفظتها  وتنويع  الدولية  االأ���س��واق  يف  ظبي  األفا  ل�سركة  امل��دى 
عرب قطاعاتها االأ�سا�سية والفرعية من اأجل حتقيق منو واإيرادات قوية.. 
و�ستدعم األفا ظبي �سركة جوردون تكنولوجيز يف خططها التو�سعية على 
االأو�سط،  ال�سرق  �سوق  على  رئي�سي  ب�سكل  الرتكيز  مع  اجلغرايف  ال�سعيد 
احلافل  تكنولوجيز  ج����وردون  و�سجل  ال��ق��وي  االأداء  اإىل  ا���س��ت��ن��اداً  ذل��ك  و 

بالنجاحات التي حققها فريق االإدارة احلايل حتى االآن.
م���ن ج��ان��ب��ه، ق���ال ت���ري ف���ري���ث، ال��رئ��ي�����ض ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل�����س��رك��ة ج����وردون 
تكنولوجيز: “�سهدت ال�سركة منواً كبراً خالل ال�سنوات املا�سية، ومتتلك 
�سجاًل حافاًل يف تقدمي خدمات متميزة يف جميع اأنحاء الواليات املتحدة.. 
نتطلع اإىل العمل مع األفا ظبي لت�سريع وترة منونا والتو�سع دولياً نحو 
�سوق منطقة ال�سرق االأو�سط الذي ميثل فر�سة كبرة بالن�سبة لنا لتحقيق 
والغاز  النفط  اأ�سواق  اأحد  نوا�سل منونا وندخل  بينما  القيمة،  املزيد من 

االأهم على م�ستوى العامل عرب خدمات التكنولوجيا اخلا�سة بنا«.

ي�شم اجلناح عددًا من ال�شركات العاملية

»امل�سعود« ت�ستعر�س حلول الطاقة وال�سناعة واال�ستدامة يف »اأديبك 2022«

�سة من 17 اإىل 28 فريقًا ومودو�س يو�ّسع عدد فرقه املوؤ�سِ  HUB71برنامج بناء امل�ساريع من
•• اأبوظبي -وام:

اأبوظبي، و”مودو�ض”،  Hub71، منظومة التكنولوجيا العاملية يف  اأعلنت 
الذراع  وت�سّكل  املخاطر  املال  راأ���ض  �سركات  وبناة  �سناديق  ت�سم  التي  املن�سة 
Ventures Lab االبتكارية لل�سركات، عن تو�ّسع برنامج بناء امل�ساريع 

املقبلة مقارنًة  املرحلة  موؤ�س�ساً يف  28 فريقاً  ال�%65 لي�سم  بن�سبة تقارب 
ب�17 التحقوا به العام املن�سرم.

للفرق  مت��وي��ل  بجمع  االآن  ح��ت��ى  و”مودو�ض”   HUB71 جن��ح��ت  وق���د 
ال�سركات  بناء  يف  �ست�ستخدمانه  اإم��ارات��ي  دره��م  مليون   40 بقيمة  املوؤ�ِس�سة 

.Ventures Lab النا�سئة والو�سول اإىل راأ�ض املال من خالل برنامج
برنامج  و”مودو�ض”  اأبوظبي  يف  العاملية  التكنولوجيا  منظومة  واأطلقت 
Ventures Lab قبل عام لدعم رواد االأعمال حول العامل بهدف تطوير 

من�سة  وه��ي   ،  Kobleاالأخرى الناجحة  ال�سركات  قائمة  وت�سمل  دوالر. 
قائمة على الذكاء اال�سطناعي مقرها اململكة املتحدة تدعم امل�ستثمرين يف 

اتخاذ قرارات ا�ستثمارية اأف�سل.
مليون  بقيمة  اأويل  متويل  جولة  من  النهائية  امل��راح��ل  ال�سركة  بلغت  وق��د 
مت  اال���س��ت��دام��ة  ع��ل��ى  ت��رك��ز  م�����س��رتي��ات  ���س��رك��ة  وه���ي   ،Oscarاأما دوالر. 
Ventures Lab، فتخ�سع حالياً لالختبار من  اإن�ساوؤها وتطويرها يف 
املنطقة..  ت��وزي��ع مهمة يف  لعقد �سفقات  اجل��ه��ات وجت���ري حم��ادث��ات  اأب���رز 
باالإ�سافة اإىل Mayadin،من�سة حجز االأماكن الريا�سية عرب االإنرتنت 
برنامج من  وانطلقت  منتجها  ببناء  قامت  والتي  االإم���ارات،  اأنحاء  كافة  يف 
وباتت ت�سّم اأبرز املواقع الريا�سية يف اأبوظبي ودبي.  Ventures Lab

وتوا�سل ال�سركات النا�سئة املتبقية يف الربنامج العمل يف الكوالي�ض على اأن 
يجري اإطالقها قريباً.

�سركات نا�سئة ناجحة وقابلة للنمّو انطالقاً من اأبوظبي. وميّكن الربنامج 
والتعاون يف  “مودو�ض”  العمل مع  املوؤ�ّس�سني من  اأ�سهر  الذي ي�ستمّر ت�سعة 
بناء االأفكار وحتويلها اإىل �سركات عاملة، وكذلك اختبار املنتجات والتاأّكد من 

مالءمتها وجهوزّيتها لل�سوق ومن اإمكانية طرحها وت�سويقها فيه.
 Hub71 و�ست�ستفيد ال�سركات النا�سئة امل�ساركة يف الربنامج من منظومة
احليوية التي حتت�سن رّواد اأعمال و�سناديق و�سركاء حكوميني وموؤ�س�سيني.

قرابة 1700 طلب ان�سمام من رواد   Ventures Lab وتلّقى برنامج
االأعمال الذين ي�سعون اإىل بناء �سركات نا�سئة، و�سّكل املواطنون االإماراتيون 
�سات اأكرث من %60 من املقبولني يف الربنامج. فقد اختتمت  اأو الن�ساء املوؤ�ِسّ
Fit on Click،   وهي �سركة مقرها االإمارات تقّدم حلواًل تعنى مبوا�سيع 
ال��ل��ي��اق��ة ال��ب��دن��ي��ة وال�����س��ح��ة وال��ري��ا���س��ة، ج��ول��ة مت��وي��ل ك��ج��زء م��ن برنامج 
Ventures Lab ح�سلت خاللها على متويل اأويّل بقيمة 1.5 ماليني 

•• اأبوظبي -الفجر: 

اأعلنت وزارة ال�سناعة والتكنولوجيا 
من  االأوىل  الدفعة  عن  املتقدمة، 
م�ساريع التحول التكنولوجي، التي 
تت�سمن 13 م�سروعاً حتت مظلة 
التكنولوجي”  التحول  “برنامج 
الر�سيدة  ال��ق��ي��ادة  اأط��ل��ق��ت��ه  ال���ذي 
موؤخراً، ويت�سمن 1000 م�سروع 
التحول  ت�����س��ري��ع  ب���ه���دف  م��ت��ن��وع 
التكنولوجي يف كافة القطاعات مبا 
ي�سهم يف حتويل الدولة اإىل مركز 
عاملي لريادة التكنولوجيا املتقدمة 
مبا  ال��راب��ع��ة،  ال�سناعية  وال��ث��ورة 
يعزز مكانة االإمارات كوجهة رائدة 
و�سناعات  واالبتكار،  للتكنولوجيا 

امل�ستقبل.
ج���اء ذل���ك، خ���الل ف��ع��ال��ي��ات اليوم 
ال����ث����اين م����ن م���ع���ر����ض وم����وؤمت����ر 
اأديبك  للبرتول  ال���دويل  اأبوظبي 
تنفيذ  ����س���ي���ت���م  ح���ي���ث   ،2022
كربى  قبل  من  اجلديدة  امل�ساريع 
والدولية،  ال��وط��ن��ي��ة  ال�������س���رك���ات 
و”ات�ساالت”  “�سي�سكو”  م��ث��ل 
و”اأوريك�ض   “ ����س���ي  ت����ي  ب����ي  و” 
و�ستعمل  موتو”،  و”وان  داتا” 

اأديبك 2022
اأبوظبي  وم��وؤمت��ر  معر�ض  ي�سّكل 
 ،2022 اأديبك  للبرتول  ال��دويل 
تاأثراً  االأك�����رث  ال��ت��ج��م��ع��ات  اأح����د 
يف ال���ع���امل ل��ل��م��ه��ن��ي��ني واخل�����رباء 
الطاقة،  ق���ط���اع  يف  وامل��خ��ت�����س��ني 
الطاقة  ح��ل��ول  تبني  اإىل  وي��ه��دف 
تواجهها،  التي  التحديات  ودرا�سة 
خ����اٍل  م�����س��ت��ق��ب��ل  اإىل  وال����و�����س����ول 
م������ن ال������ك������رب������ون، وا�����س����ت����ع����را�����ض 
وا�ستك�ساف  ال��رائ��دة  التكنولوجيا 
العملية  واحللول  اال�سرتاتيجيات 
تخلقها  التي  والفر�ض  للتحديات 
ل�سوق  امل���ع���ق���دة  ال���دي���ن���ام���ي���ك���ي���ات 
ال���ط���اق���ة ال���ع���امل���ي���ة. وي�������س���ارك يف 
30 دول�����ة،  ي����ق����ارب  امل���ع���ر����ض م����ا 
اإ�سافة اإىل حوايل 2،200 �سركة. 
 150،000 اأدي��ب��ك  وي�ست�سيف 
من  انعقاده  ف��رتة  خ��الل  م�ساركاً 

31 اأكتوبر اإىل 3 نوفمرب.

متطورة«. واختتمت معاليها: نحن 
ملتزمون با�ستك�ساف �سبل التعاون 
ت�سعى  ال��ت��ي  ال�����س��رك��ات  م��ع جميع 
التحول  انطالقة  اإىل  لالن�سمام 
ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي يف دول���ة االإم�����ارات، 
امل�����س��اري��ع اجلديدة  ���س��ت��ع��زز  ح��ي��ث 
ال�����س��رك��ات، من  اأداء  ت��ط��وي��ر  م���ن 
التكنولوجيا  اال�ستفادة من  خالل 
املتقدمة وحلول الثورة ال�سناعية 
قادرة  ال�سركات  و�ستكون  الرابعة، 
الطاقة  ا���س��ت��ه��الك  خ��ف�����ض  ع��ل��ى 
الت�سغيلي،  تكاليف  من  يوفر  مبا 
ويعزز الكفاءة واالإنتاجية، و�سواًل 
يف  التناف�سية  ال��ق��درات  تعزيز  اإىل 

االأ�سواق العاملية. 

م�شاريع اجلديدة 
التحول التكنولوجي 

وي���دع���م م�������س���روع ���س��ي�����س��ك��و ثالث 
م�سراتها  �سمن  حملية  �سركات 
ن���ح���و ال����ت����ح����ول ال����رق����م����ي، وه���ي 
م�������س���ن���ع م���ع���ك���رون���ة االإم������������ارات، 
الوطنية  االأ�سباغ  م�سانع  و�سركة 
و�سرتكز  باك.  وفالكون  املحدودة، 
على  ب��رن��اجم��ه��ا  اإط����ار  يف  �سي�سكو 
املعلومات  ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ت���ك���ام���ل 

وترة  ت�سريع  على  ال�سركات  هذه 
التحول التكنولوجي يف القطاعات 
ذات االأول���وي���ة يف دول���ة االإم����ارات، 
االقت�ساد  تطوير  يف  ي�ساهم  مب��ا 
ال��ق��ائ��م على امل��ع��رف��ة واالب��ت��ك��ار يف 
امل�ساريع  هذه  وت�ستقطب  الدولة، 
الختبار  العاملية  ال�سركات  ك��ربى 
الداعمة  البيئة  ظل  يف  ابتكاراتها 

التي توفرها دولة االإمارات.

تعزيز مكانة الإمارات العاملية
واأك����دت م��ع��ايل ���س��ارة ب��ن��ت يو�سف 
للتعليم  دول����ة  وزي�����رة  االأم�������ري، 
اأن  املتقدمة:  والتكنولوجيا  العام 
توجيهات  وبف�سل  االإم���ارات  دول��ة 
تنفيذ  توا�سل  الر�سيدة،  ال��ق��ي��ادة 
النوعية  امل����ب����ادرات  م���ن  ال���ع���دي���د 
ال�سناعي  القطاع  الأداء  الداعمة 
املبادرات  وت��ط��ل��ق  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي، 
وال�������ربام�������ج ل����ت����ع����زي����ز ال���ت���ح���ول 
القطاعات،  كافة  يف  التكنولوجي 
التحول  ه��ذا  اأهمية  من  انطالقاً 
الدولة،  يف  ال�سناعات  ج��ودة  على 
يحقق  ومب��ا  العاملية،  وتناف�سيتها 
اأه��داف االإم��ارات خالل اخلم�سني 
عاماً املقبلة، ويعزز موقع االإمارات 

العاملي كمركز �سناعي وتكنولوجي 
وال�سراكات  لال�ستثمارات  ج���اذب 

الدولية«.
متثل   “ م���ع���ال���ي���ه���ا  واأ�������س������اف������ت 
امل�����س��اري��ع ال��ت��ي مت االإع�����الن عنها 
برنامج  االأوىل يف  اخل��ط��وة  ال��ي��وم 
ال����ت����ح����ول ال���ت���ك���ن���ول���وج���ي ال�����ذي 
�سيدعم اأولوياتنا الوطنية وي�سهم 
الرئي�سية  ال��ق��ط��اع��ات  ت��ط��وي��ر  يف 
�سي�سهد  وال����ذي  امل��ق��ب��ل��ة،  ل��ل��ع��ق��ود 
اإطالق 1000 م�سروع تكنولوجي 
نوعي بحلول العام 2031، والذي 
ميثل اإطالقه بداية حقبة جديدة 
الوطنية  ال��ت��ن��اف�����س��ي��ة  ت��ع��زي��ز  م���ن 
والنمو ال�سناعي امل�ستدام، املدعوم 
والتكنولوجيا  والتطوير  بالبحث 

املتقدمة.
الوطنية  ال�سركات  معاليها  ودعت 
من  اال�����س����ت����ف����ادة  اإىل  وال���ع���امل���ي���ة 
التكنولوجي  ال���ت���ح���ول  ب���رن���ام���ج 
ال�سراكات يف دولة االإمارات  وعقد 
التكنولوجية  اال�ستثمارات  لتعزيز 
وزيادة تناف�سيتها، واال�ستفادة من 
باملزايا  املدعومة  املتاحة  الفر�ض 
التمويلية،  واحل��ل��ول  وامل��م��ك��ن��ات، 
ولوج�ستية  حت��ت��ي��ة  ب��ن��ي��ة  ب���وج���ود 

حيث   4.0 ال�سناعة  لتكنولوجيا 
م�ساريع  خ��م�����س��ة  ال�����س��رك��ة  ت��ن��ف��ذ 
ل��دع��م تبني  ال��ت�����س��ن��ي��ع  ق��ط��اع  يف 

التكنولوجيا املتقدمة.
اأوريك�ض  ح��ا���س��ن��ة  ت���ت���ع���اون  ك��م��ا 
النا�سئة  ال�������س���رك���ة  ل���ل���ب���ي���ان���ات، 
اإن���رتن���ت  امل��ت��خ�����س�����س��ة يف ح���ل���ول 
تنفيذ  يف  ال�����س��ن��اع��ي��ة،  االأ����س���ي���اء 
مع  التكنولوجية  امل�ساريع  بع�ض 
م�سنع االحتاد لل�سناعات الورقية 
و�سرتاتا بهدف حت�سني العمليات، 
تقليل  امل�������س���روع  ه�����ذا  و����س���ي���دع���م 
ا���س��ت��ه��الك ال���ط���اق���ة ب��ن�����س��ب��ة 10 
 93 باملئة اإ�سافة اإىل جانب توقع 
باملئة من االأعطال املحتملة، ب�سكل 
االإنتاج،  فاعلية  يعزز  مما  م�سبق، 
خ�����س��ائ��ر حمتملة  اأي�����ة  وي��خ��ف�����ض 

ب�سبب االأعطال.
اإحدى  م��وت��و،  ���س��رك��ة وان  وت��ع��م��ل 
ال���ع���امل���ي���ة، على  ال���ن���ق���ل  ����س���رك���ات 
دولة  يف  من�ساأة  اأول  لبناء  م�سروع 
يف  الكهربائية  لل�سيارات  االإم��ارات 
ت�سنيعها  ث��م  وم��ن  للتجميع  دب��ي 
ب�سكل نهائي، �سمن �سياق مهمتها 
مركبات  ك����ل  ل��ك��ه��رب��ة  ال���ه���ادف���ة 
التو�سيل يف دولة االإمارات بحلول 

ال�سركة  اأ�س�ست  وقد   ،2024 عام 
مقرها العاملي يف مركز دبي املايل 
العاملي وتخطط ال�ستهداف 100 

مدينة بحلول عام 2024.

برنامج التحول التكنولوجي
اأع���ل���ن���ت���ه ال����ق����ي����ادة ال���ر����س���ي���دة، يف 
اأك���ت���وب���ر امل���ا����س���ي، وي��ت��م��ا���س��ى مع 
لل�سناعة  الوطنية  اال�سرتاتيجية 
والتكنولوجيا املتقدمة، التي تدعم 
ال�سناعة  لقطاع  الرقمي  التحول 
�سمن هدف اال�سرتاتيجية لزيادة 
املحلي  الناجت  القطاع يف  م�ساهمة 

االإجمايل.
وي���ه���دف ال���ربن���ام���ج اجل���دي���د اإىل 
املنتجات  �����س����ادرات  ق��ي��م��ة  زي������ادة 
مليار   15 ب��ن��ح��و  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة 
درهم �سنوياً. و�سي�سيف الربنامج 
الناجت  اإىل  دره�����م  م��ل��ي��ار   110
���س��ن��وي��اً ويقود  امل��ح��ل��ي االإج���م���ايل 
تبلغ  ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة  ا����س���ت���ث���م���ارات 
وعرب  دره����م.  م��ل��ي��ار   11 قيمتها 
�سي�ساعد  ال�سناعة،  ق��ط��اع  اأمت��ت��ة 
االإنتاجية  زي����ادة  ع��ل��ى  ال��ربن��ام��ج 
15 مليار درهم  ال�سناعية بقيمة 

�سنوياً.

والتكنولوجيا الت�سغيلية، و�سيمنح 
ال�سركات  يف  ال��ق��ادة  التكامل  ه��ذا 
روؤي����ة وا���س��ح��ة مل��ا ي��ح��دث يف خط 
االإنتاج، مبا يعزز التوا�سل الفعال 
التحول  توجيه  وُيعد  ال�سركة.  يف 
ال�سناعية  املوؤ�س�سات  عرب  الرقمي 
الوطنية ركيزة اأ�سا�سية يف برنامج 
�سي�سكو  ل�سركة  الرقمي  الت�سريع 

باالإمارات.
25 �سركة  وت��ت��ي��ح ب��ي ت��ي ���س��ي ل��� 
ثينغ  من�سة  اإىل  املفتوح  الو�سول 
الإنرتنت  ل��ه��ا  ال��ت��اب��ع��ة  وورك���������ض 
�ستمّكن  والتي  ال�سناعية،  االأ�سياء 
كفاءتها  زي�������ادة  م����ن  ال�������س���رك���ات 
حت�سني  ���س��م��ان  ع��رب  الت�سنيعية 
العاملة  القوى  واإنتاجية  االأ�سول 
الت�سنيع،  �سرعة  ورف���ع  واجل����ودة 
االإنتاجية  زي���ادة  للمن�سة  وميكن 
باملئة،   20 اإىل  ت�����س��ل  ب��ن�����س��ب��ة 
املفاجئة  االأع��ط��ال  م��دة  وتقلي�ض 
بن�سبة ت�سل اإىل 30 باملئة، وتقليل 
ا�ستهالك الطاقة بن�سبة ت�سل اإىل 

13 باملئة.
اإح����دى  “ات�ساالت”  ت��ع��م��ل  ك��م��ا 
اأك�����رب جم��م��وع��ات االت�������س���االت يف 
ب��ن��اء من�سة  دول���ة االإم�����ارات، على 

ال�سياحية اجلديدة يف االإمارة. 
التنمية  دائ����������رة  وت�������س���ت���ع���ر����ض 
العديد  ع���ج���م���ان  يف  ال�����س��ي��اح��ي��ة 
التي  وامل�������س���اري���ع  ال���وج���ه���ات  م���ن 
الفرتة  ت��ط��وي��ره��ا يف  ع��ل��ى  داأب�����ت 

ال�سياحية  التنمية  دائ���رة  وت�سعى 
م�ساركتها  خ��الل  م��ن  عجمان  يف 
احلافلة  اأج��ن��دت��ه��ا  ا���س��ت��ك��م��ال  اإىل 
ل��ه��ذا ال���ع���ام وا���س��ت��ع��را���ض خطط 

االإم���ارةال���ت�������س���وي���ق���ي���ة وال���ت���ع���اون 
اال�سرتاتيجيني  ���س��رك��ائ��ه��ا  م���ع 
امل�����س��ارك��ني يف ج��ن��اح االإم������ارة من 
اأجل الرتويج للخدمات وامل�ساريع 

ال�سياحية، اإىل جانبت�سليط ال�سوء 
على اأحدث التطورات ال�سياحية يف 
املتاحة  املتنوعة  االإمارة والتجارب 

لبناء قطاع �سياحي م�ستدام. 

•• عجمان-وام:

اأعلنت دائرة التنمية ال�سياحية يف 
عجمان عن م�ساركتها يف “معر�ض 
 ”2022 ال���ع���امل���ي  ال�����س��ف��ر  ����س���وق 
الذي يقام يف العا�سمة الربيطانية 
7 وحتى  الفرتة من  لندن خ��الل 
9 نوفمرب اجلاري ، بهدف ت�سليط 
ال�سياحية  امل��ق��وم��ات  على  ال�����س��وء 
م�ستقبل  وا���س��ت�����س��راف  االإم�����ارة  يف 
���س��ن��اع��ة ال�����س��ف��ر وال�����س��ي��اح��ة حول 

العامل. 
تاأتي م�ساركة �سياحة عجمان يف هذا 
التزامها  واقع  العاملي من  احلدث 
للمقومات  ب���ال���رتوي���ج  ال���را����س���خ 
ال�������س���ي���اح���ي���ة يف االإم�����������ارة، ودع����م 

وامل�ستقبلية  احلالية  اأبرزامل�ساريع 
ال�سياحية  الوجهات  وتعزيز  فيها، 
م���ن اأج�����ل ا���س��ت��ق��ط��اب م���زي���د من 
واكت�ساف  اإل��ي��ه��ا،  وال����زوار  ال�سياح 
تعاوجنديدة مع نخبة من  فر�ض 
العاملية  وال�سركات  املوؤ�س�سات  اأه��م 
ال�سياحي،  ال���ق���ط���اع  يف  ال��ع��ام��ل��ة 
وا�ستقطاب اأ�سواق م�سّدرة جديدة 

لالإمارة. 
وت�����س��ّل��ط ال���دائ���رة ال�����س��وء خالل 
ا�سرتاتيجيات  ع���ل���ى  امل����ع����ر�����ض 
لتعزيز  ع��ج��م��ان  �سياحة  وخ��ط��ط 
ال�سياحي  ال�����س��وق  يف  ع��امل��ي��اً  الثقة 
التعايف  تخّطيمراحل  بعد  املحلي 
الطبيعي،  لو�سعه  القطاع  وع��ودة 
للم�ساريع  ال���رتوي���ج  ع���ن  ف�����س��ال 

االإمارة. 
و ت��وا���س��ل ال���دائ���رة ال��رتك��ي��ز على 
امل�سدرة  الرئي�سية  االأ���س��واق  دع��م 
هذه  خ��الل  وم��ن  اإليها،  لل�سياحة 
با�ستهداف  الدائرة  تقوم  امل�ساركة 
ال�سوق  م��ث��ل  ال��ع��امل��ي��ة  االأ������س�����واق 
ال�سياح  ال���س��ت��ق��ط��اب  ال��ربي��ط��اين 

منه. 
ومن هذا املنطلق، حتر�ض �سياحة 
امل�������س���ارك���ة يف هذا  ع���ل���ى  ع���ج���م���ان 
نظراً  �سنوي  الدوليب�سكل  املعر�ض 
ا�ستثنائية  ف��ر���ض  م��ن  ي���وّف���ره  مل��ا 
�سناعة  يف  ال���ع���ام���ل���ني  جل���م���ي���ع 
والتوا�سل  ل��الل��ت��ق��اء  ال�����س��ي��اح��ة 
وت���ب���ادل اخل����ربات وال��ت��ع��ّرف على 

اأف�سالملمار�سات يف هذا املجال. 

االأخرة، و�سملت عدداً مناملتاحف 
متحف  مثل  االإم���ارة  يف  الرئي�سية 
عجمان ومتحف م�سفوت ومتحف 
حيث  اخل�سر،  را�سد  وبيت  املنامة 
ت��ع��ت��رب م��ت��اح��ف االإم��������ارة اإح����دى 
ال�سياحية يف الدولة  اأهمالوجهات 
وي��ت��واف��د اإل��ي��ه��ا ال�����س��ي��اح وال�����زوار 
افتتاح  اىل  ب���االإ����س���اف���ة  ب����ك����رثة؛ 
املتفّرد  ال�����س��ح��ي  زوي������ا  م��ن��ت��ج��ع 
ب���ع���رو����س���ه ال����ع����الج����ي����ة،واإط����الق 
ال���ع���ائ���ل���ي  اأوب��������������روي  “منتجع 
يف  5 جن���وم  ف��ئ��ة  م��ن  ال�ساطئي” 
منطقة الزورا والذي يتم تطويره 
م��ن ق��ب��ل ���س��رك��ة ال����زورا للتطوير 
فريدة  جت��رب��ة  ال��ع��ق��اري��الإ���س��اف��ة 
يف  الفاخرة  املنتجعات  قائمة  على 

تت�شمن 13 م�شروعًا ل�شركات كربى وطنية وعاملية

وزارة ال�سناعة والتكنولوجيا املتقدمة تعلن يف اأديبك الدفعة االأوىل من برنامج التحول التكنولوجي 

�سياحية عجمان تروج لالإمارة خالل �سوق ال�سفر العاملي يف لندن 
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العدد 13688 بتاريخ 2022/11/3 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�سادية باأن / ال�سادة : بغداد العقارية

رخ�سة رقم:CN 1138596 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حممد تركى يحى الدورى من مالك اإىل مدير

 تعديل ن�سب ال�سركاء / حممد تركى يحى الدورى من 100 % اإىل %0
تعديل وكيل خدمات / حذف خلفان حممد را�سد حممد املن�سورى

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

تعديل اإ�سم جتاري من/ بغداد العقارية
BAGHDAD REAL ESTATE

اإىل/ بغداد العقارية - �سركة ال�سخ�ض الواحد ذ م م
BAGHDAD REAL ESTATE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

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

العدد 13688 بتاريخ 2022/11/3 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�سادية باأن / ال�سادة : بقالة ال�سحراء اخل�سراء

رخ�سة رقم:CN 2466490 قد تقدموا اإلينا بطلب:
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة ا�سماعيل بوتو فاداكايل %50
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة بوناتوميل يو�سف بوكر %50

تعديل مدير / اإ�سافة بوناتوميل يو�سف بوكر
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف عبدالنا�سر فتحى قا�سم ال�سابر

تعديل وكيل خدمات / حذف جالل حممد ابوبكر الها�سمى
تعديل راأ�ض املال / من null اإىل 150000

تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة
تعديل اإ�سم جتاري من/ بقالة ال�سحراء اخل�سراء
AL SAHRA AL KHADRA BAQALA

اإىل/ بقالة ال�سحراء اخل�سراء ذ.م.م
AL SAHRA AL KHADRA BAQALA  L.L.C

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

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

العدد 13688 بتاريخ 2022/11/3 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�سادية باأن / ال�سادة : بيزن�ض �سنرتو انرتنا�سونال الدارة العقارات 

ذ.م.م رخ�سة رقم:CN 4410845 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حممد يو�سف حممد احمد عزت من �سريك اإىل مدير

 تعديل ن�سب ال�سركاء / حممد يو�سف حممد احمد عزت من 49 % اإىل %0
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حممد يو�سف حممد احمد عزت من �سريك اإىل مالك

 تعديل ن�سب ال�سركاء / حممد يو�سف حممد احمد عزت من 49 % اإىل %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف بينه مبارك �سلطان الزعابى

تعديل �سكل قانوين / من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اإىل �سركة ال�سخ�ض الواحد ذ م م
تعديل اإ�سم جتاري من/ بيزن�ض �سنرتو انرتنا�سونال الدارة العقارات ذ.م.م

BUSINESS CENTRO INTERNATIONAL FOR REAL ESTATE MANAGEMENT L.L.C
اإىل/ بيزن�ض �سنرتو انرتنا�سونال الدارة العقارات - �سركة ال�سخ�ض الواحد ذ م م

BUSINESS CENTRO INTERNATIONAL FOR REAL ESTATE MANAGEMENT SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C 

االقت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة  االإعالن  هذا  على  اعرتا�ض  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل يوم واحد من تاريخ ن�سر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غر م�سوؤولة عن اأي حق اأو 

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

العدد 13688 بتاريخ 2022/11/3 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�سادية باأن / ال�سادة : كافتريا االأغا ال�سامى

رخ�سة رقم:CN 2967565 قد تقدموا اإلينا بطلب:
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة جيهان ممدوح النجم %100

تعديل مدير / اإ�سافة جيهان ممدوح النجم
تعديل وكيل خدمات / حذف �سعود عبدالعزيز عبدالرحيم احمد ال�سيبانى

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف هيثم حممد عيد جاوي�ض امل�سرى
تعديل راأ�ض املال / من null اإىل 30000

تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ال�سخ�ض الواحد ذ م م
تعديل ا�سم جتاري من/ كافتريا االأغا ال�سامى
ALAGA AL SHAMI CAFETERIA

اإىل/ كافتريا االأغا ال�سامى - �سركة ال�سخ�ض الواحد ذ م م
CAFETERIA ALAGA ALSHAMI - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

تعديل عنوان / من اأبوظبي جزيرة ابوظبي �سرق 20 - 1 349247 ال�سيد ماجد �سامل جمعه 
طناف اإىل اأبوظبي جزيرة ابوظبي  �سرق 20-1 349247 349247 ماجد �سامل جمعه طناف

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

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

العدد 13688 بتاريخ 2022/11/3 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�سادية باأن / ال�سادة : ماك�ض هوم للو�ساطة العقارية ذ.م.م

رخ�سة رقم:CN 1963927 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / على خ�سرى �سديق حممد من �سريك اإىل مدير

تعديل ن�سب ال�سركاء / على خ�سرى �سديق حممد من 49 % اإىل %0
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / على خ�سرى �سديق حممد من �سريك اإىل مالك

تعديل ن�سب ال�سركاء / على خ�سرى �سديق حممد من 49 % اإىل %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف عبداهلل حارب خلفان حممد النيادى

تعديل راأ�ض املال / من 150000 اإىل 100000
تعديل �سكل قانوين / من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اإىل �سركة ال�سخ�ض الواحد ذ م م

تعديل اإ�سم جتاري من/ ماك�ض هوم للو�ساطة العقارية ذ.م.م
MAX HOME REAL ESTATE BROKER L.L.C

اإىل/ ماك�ض هوم العقارية - �سركة ال�سخ�ض الواحد ذ م م
MAX HOME PROEPRTIES - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

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

العدد 13688 بتاريخ 2022/11/3 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�سادية باأن / ال�سادة : بقالة اإيالف

رخ�سة رقم:CN 3010605 قد تقدموا اإلينا بطلب:
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة فا�سل بن حمد بن حميد بن م�سعود البادى %51

تعديل مدير / اإ�سافة نياز واىل �ساهدام خان
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة نياز واىل �ساهدام خان %49

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف فا�سل بن حمد بن حميد بن م�سعود البادى
تعديل راأ�ض املال / من null اإىل 40000

تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة
تعديل اإ�سم جتاري من/ بقالة اإيالف

BAQALA EYLAF
اإىل/ بقالة ايالف ذ.م.م

  EYLAF BAQALA L.L.C.

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

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

العدد 13688 بتاريخ 2022/11/3 

اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/بقالة  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

الزهر االبي�ض
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:3934275 

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

االجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13688 بتاريخ 2022/11/3 

اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/اإدراك  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ال�ست�سارات تقنية املعلومات
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:4104093 

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

االجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13688 بتاريخ 2022/11/3 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/ايي اند 

ايي للتجارة العامة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:4069656 

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

االجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13688 بتاريخ 2022/11/3 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�سادية باأن / ال�سادة : وادي ال�سمال لتجارة 

الزهور والنباتات الطبيعية
رخ�سة رقم:CN 2179472 قد تقدموا اإلينا بطلب:

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
 اإ�سافة عبداهلل عي�سى حممد عبداهلل البلو�سي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف عبيد �سامل خمي�ض غامن ال�سام�سي

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

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

العدد 13688 بتاريخ 2022/11/3 

اإعــــــــــالن
لل�سيانة  املرنيف   : ال�سادة   / باأن  االإقت�سادية  التنمية  دائرة  تعلن 

واملقاوالت العامة
رخ�سة رقم:CN 1016148 قد تقدموا اإلينا بطلب:

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
 اإ�سافة �سامل حممد �سعيد بن بداح العامري %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف م�سلم �سعيد عبداهلل حوا�ض العامري

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

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

العدد 13688 بتاريخ 2022/11/3 

اإعالن ت�شفية �شركة
نوع ال�سركة:�سركة ال�سخ�ض الواحد ذ.م.م

اال�سم التجاري:اولد تاون للمالب�ض اجلاهزة - �سركة ال�سخ�ض الواحد ذ.م.م
عنوان ال�سركة:  تاجر اأبوظبي

CN 4622146 :رقم القيد يف ال�سجل االقت�سادي
التعديل الذي طراأ على ال�شركة:

ال�سركة وت�سفية  حل   -  1
2 - تعيني ال�سادة/مكتب دلتا لتدقيق احل�سابات - كم�سفي قانوين لل�سركة 
العمومية  اجلمعية  حم�سر  قرار  على  بناء  وذلك  بتاريخ:2022/11/1 
تاريخ   - بالرقم:2224002082  العدل  كاتب  لدى  املوثق   ، العادية  غر 

التعديل:2022/11/2
املعني  امل�سفي  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 

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

العدد 13688 بتاريخ 2022/11/3 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�سادية باأن / ال�سادة : بر�ستيج لتدقيق احل�سابات - �سركة ال�سخ�ض 

الواحد ذ م م   رخ�سة رقم:CN 2264307 قد تقدموا اإلينا بطلب:

تعديل اإ�سم جتاري من/ بر�ستيج لتدقيق احل�سابات - �سركة ال�سخ�ض الواحد ذ.م.م

PRESTIGE AUDITING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

اإىل / بر�ستيج لتدقيق احل�سابات حمد ال�سام�سي - �سركة ال�سخ�ض الواحد ذ م م

PRESTIGE AUDITING HAMAD ALSHAMSI - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

االقت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة  االإعالن  هذا  على  اعرتا�ض  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 

خالل يوم واحد من تاريخ ن�سر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غر م�سوؤولة عن اأي حق اأو 

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

مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

فقدان �سهادات اأ�سهم العدد 13688 بتاريخ 2022/11/3 

ُفقدت �شهادات اأ�شهم �شادرة من ال�شركة العاملية القاب�شة لزراعة الأ�شماك 
)اأ�شماك( ASMAK(( بال�شماء التالية: 

الهاملي  �شباح  علي  حممد  علي  مرمي   -  1
 �شهادة رقم ASMAK1730419 عدد الأ�شهم 1800 �شهم

الهاملي  �شباح  علي  حممد  علي  ظبابه   -  2
 �شهادة رقم ASMAK1730420 عدد الأ�شهم 1800 �شهم

الهاملي  �شباح  علي  حممد  علي  حممد   -  3
 �شهادة رقم ASMAK1730421 عدد الأ�شهم 1800 �شهم

الهاملي  �شباح  علي  حممد  علي  فاطمة   -  4
 �شهادة رقم ASMAK1730422 عدد الأ�شهم 1800 �شهم

الهاملي  �شباح  علي  حممد  علي  �شاره   -  5
 �شهادة رقم ASMAK1730423 عدد الأ�شهم 1800 �شهم

على  الت�شال  اأو  اعــاله  املذكورة  لل�شركة  ت�شليمها  يجدهم  ممن  الرجاء 
موبايل رقم 0507222088 م�شكورا.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد 

اإدارة العلمات التجارية
اخلمي�س  3  نوفمرب 2022 العدد 13688

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد 

اإدارة العلمات التجارية
اخلمي�س  3  نوفمرب 2022 العدد 13688

العدد 13688 بتاريخ 2022/11/3 
اإعلن منفذ �صده بالن�صر 

حمكمة ال�صارقة االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية
حممد عبداجلليل ابراهيم متوىل العو�صي  

)جزئي(  مدين   SHCEXCIREA2022 اإخطار دفع يف الق�صية رقم 0006903/ 
اإىل املحكوم عليه : حممد عبداجلليل ابراهيم متوىل العو�سي  

حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 
املنفذ ال�سيخ �سقر بن حميد بن �سقر القا�سمي - اجلن�سية االإمارات العربية املتحدة  

يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله 
ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، 

ومبا ان احلكم املطلوب   تنفيذه كاالآتي :
املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف 54821.0 درهم

لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا االإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �ستتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70608

العدد 13688 بتاريخ 2022/11/3 
MOJAU_2022- 0097872 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
االمارات  اجلن�سية  احلو�سني،  ح�سني  جمعه  مرمي   : ال�سيدة  باأن  للجميع  معلوما  ليكن 
ترغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغه 100% و ذلك اىل ال�سيد : اآزاد نا�سر - 
اجلن�سيه افغان�ستان يف الرخ�سة ) ن�سيم ال�سباح لتاأجر مواقف ال�سيارات( والتي تاأ�س�ست 
باأمارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )786766( ال�سادرة من دائرة التنميه االقت�سادية 
بال�سارقة  تعديالت اخرى : تغير ال�سكل القانوين من موؤ�س�سه فرديه اىل وكيل خدمات، 

تنازل �ساحب الرخ�سه الخر
وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 
يف �سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 
االجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك 

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية.
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات  

70535

العدد 13688 بتاريخ 2022/11/3 
MOJAU_2022- 0098608 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
ليكن معلوما للجميع باأن ال�سيد / �سكر موتيكاتيل �سيد على كوتي موتيكاتيل، اجلن�سية الهند 
يرغب يف البيع والتنازل عن ن�سبة 50% من كامل ح�سته البالغه 100% و ذلك اىل ال�سيد 
/ حممد جليل �سيتاكات فارياثازاثي - اجلن�سية الهند ، يف الرخ�سة امل�سماة ) الهديه خلياطة 
املالب�ض الر�سميه( والتي تاأ�س�ست باأم�ارة ال�س��ارق�ة مبوجب رخ�سة امل�سماه رقم )729634( 
ال�سادرة من دائرة التنميه االقت�سادية بال�سارقة تعديالت اخرى : تنازل �ساحب الرخ�سة عن 

ن�سبة 50% من ح�سته ، ا�سافة �سريك
2013 يف  ل�سنة  القانون االحتادي رقم )4(  احكام   املادة )14( فقرة )5( من  وعمالبن�ض 
�سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على االجراء 
عليه  ذلك  حيال  اعرتا�ض  اي  لديه  فمن  االعالن  هذا  تاريخ  من  ا�سبوعني  بعد  اليه  امل�سار 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية.
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات  

العدد 13688 بتاريخ 2022/11/3 70535
MOJAU_2022- 0098742 رقم املعاملة

 تنازل/ بيع 
يرجى العلم اإنه �سيقوم الكاتب العدل العام بالت�سديق على تنازل عن الرخ�سة بني االأطراف املذكوره

من الطرف االأول : خالد را�سد على الناعور النقبي - اجلن�سية : االإمارات
 اإىل الطرف الثاين : زكريا حممد �سامل املر النقبي - اجلن�سية : االإمارات

 باال�سم التجاري )لقمة �سعادة كافيه( ن�ساط الرخ�سة )م�سروبات باردة و�ساخنة، بيع احللويات - 
بالتجزئة ، ن�ساط 24 �ساعة( واملرخ�ض من دائرة التنمية االقت�سادية يف خورفكان - ال�سارقة رخ�سة 

جتارية رقم : 779836 
ال�سادرة بتاريخ : 22/12/2020 يف دائرة التنمية االقت�سادية بخورفكان

تعديالت اأخرى : مت تغير االإ�سم التجاري من )لقمة �سعادة كافية( اإىل )مظلة كافية(
 وعليه �سيقوم الكاتب العدل العام بالت�سديق على التنازل 

بعد اإنق�ساء 14 يوم من تاريخ ن�سر هذا االعالن،

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات  

70349

الإعالناتكم
يرجى الت�شال على ف����ي 

هاتف:024488300 

 فاك�س:024489891

email:advt@alfajrnews.ae
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البطوالت  من�سات  على  ح�سوره  العربية  للخيول  الرميا�ض  مربط  وا�سل 
االأوربية هذا املو�سم، بتحقيق نتائج جيدة يف بطولة ويل العهد البلجيكية 
وهي م�سنفة يف  اأم�ض،  اأول  اختتمت  التي    2022 العربية  اخليل  جلمال 
بعد  ثمينتني  ف�سيتني  نيل  وا�ستطاع  االإيكاهو.  اأنظمة  ( ح�سب  ب   ( الفئة 
مناف�سات قوية على األقاب البطولة مع مرابط قوية، و�سعت كافة اإمكانياتها 
مل�ساركة اإيجابية، وهو ما ا�ستطاع مربط الرميا�ض اأن يقوم به ويحقق هدفه 
يف البطولة، باإحرازه ف�سيتني ثمينتني اأكد بهما م�ستواه التناف�سي اجلمايل 
املتميز، وذلك مع املهرة دي ريعانة وهي من اأيقونة االإنتاج العاملي املعا�سر 
الف�سية  الكاأ�ض  نالت  والتي  رن��ان��ة،  دي  والفر�ض  ر�سيم  اإل  اإي��ه  اإف  الفحل 
من  وه��ي  الرميا�ض  رميا�ض  املهرة  واأ�سافت  ال�سنة.  بعمر  املهرات  لبطولة 
الفحل اإ�ض اإم اإيه ماجيك وان والفر�ض ماهري�سا الكاأ�ض الف�سية من بطولة 

املهرات.
املو�سم،  اأوىل م�ساركاته اخلارجية هذا  اأح��رز يف  الرميا�ض قد  وك��ان مربط 
كل اأنواع املعادن النفي�سة، وذلك يف بطولة برغامو الدولية جلمال اخليل 
العربية االأ�سيلة 2022 ويف ن�سخة ال�ساللة امل�سرية منها، حني نال لقب 

الكاأ�ض الذهبية لالأفحل مع الفحل كيه ايه نربا�ض  وهو من الفحل العاملي 
�سجله  ال��ذي  الذهبي  ن��زوة،  معززا احل�سور  ج  ع  والفر�ض  ايه  اي  �سنغهاي 
يف  الربونزية  الكاأ�ض  ينتزع  اأن  ا�ستطاع  كما  امل��ه��ور.  بطولة  يف  دب��ي  مربط 
بطولة االأمهار مع املهر الواعد فرند الرميا�ض وهو من الفحل عكاب الريان 
والفر�ض حا�سينة الزبر. كما حقق لقب الكاأ�ض الف�سية يف بطولة االأفحل 
مع الفحل ريعان الرميا�ض وهو من عقاب الريان والفر�ض حا�سينةالزبر. 

ك��م��ا ت��األ��ق م��رب��ط ال��رمي��ا���ض للخيول ال��ع��رب��ي��ة ب���اإح���راز ه��ات��ري��ك ذه��ب��ي يف 
"كي  اجلميل  مع    2022 العربية  اخليل  جلمال  الدولية  ميالن  بطولة 
اإيه نربا�ض"، وهو من الفحل �سنغهاي اإي اإيه والفر�ض ع ج جنوى، متفوقا 
على عدد من اخليول ذات املوا�سفات الدولية املناف�سة. ويف بطولة ال�ساللة 
واجلمايل  التناف�سي  وجوده  يفر�ض  اأن  الرميا�ض  ا�ستطاع مربط  امل�سرية، 
يف  الذهبي  اللقب  فنال  العالية،  اجل���ودة  ذات  اخل��ي��ول  م��ن  مناف�سيه  على 
الريان  عكاب  الفحل  من  وهو  الرميا�ض  ريعان  الفحل  مع  االأفحل  بطولة 
املهور  ذهبية  العربية  للخيول  الرميا�ض  وانتزع  الزبر.  حا�سينة  والفر�ض 
مع املهر اجلميل فرند الرميا�ض من الفحل عكاب الريان والفر�ض حا�سينة 

الزبر. 

الكبي�شي: منعطف اإيجابي
العربية  للخيول  الرميا�ض  الكبي�سي مالك مربط  اأرك��ان مالك حمود  اأك��د 
اأهدافه يف الوقوف على  املو�سم احلايل من حتقيق  اأن املربط متكن خالل 
عن  معربا  ال��دول��ي��ة،  ال��ب��ط��والت  يف  املتميزة  امل��راب��ط  ب��ني  التتويج  من�سات 
االإمارات  ومرابط  الرميا�ض  مربط  خيول  حققتها  التي  بالنتائج  �سعادته 
خارجيا هذا العام. وقال الكبي�سي:" م�ساركتنا يف بطوالت املو�سم دوليا هذا 
العام، تعترب منعطفا اإيجابيا فا�سال بني مرحلتني، اقت�سرت اأوالهما على 
ال��دويل، وهي مرحلة  التناف�ض  على  الثانية  وركزنا يف  الوطنية،  امل�ساركات 
اأكدت خاللها خيول املربط اأنها ذات ح�سور تناف�سي جيد، �سواء منها تلك 
التي قمنا باختيارها لدعم ر�سيد مربطنا من اخليول املتميزة، اأو تلك التي 
حالفنا التوفيق يف اإنتاجها. نحن عازمون على االإ�ستمرار يف العمل من اجل 
حتقيق اأعلى م�ستويات ممكنة يف م�ساركاتنا املقبلة، مبا يليق مبكانة املرابط 

االإماراتية دوليا".

مناف�سات   2022 نوفمرب   4 اجلمعة  غ��د  م�ساء   7:00 ال�ساعة  يف  تنطلق 
الن�سخة الرابعة من بطولة العامل كرة القدم لل�سركات التي ينظمها االحتاد 
الريا�سي  دب��ي  جمل�ض  مع  بالتعاون  )فيفكو(  لل�سركات  القدم  لكرة  ال��دويل 
وت�ست�سيف دبي مناف�ساتها للعام الثاين على التوايل، وتقام على مدار 3 اأيام 
يف مالعب مدينة دبي الريا�سية وتختتم يوم 6 نوفمرب. وي�سارك يف البطولة 
 3 العامل، هي:  ق��ارات  16 فريًقا من خمتلف  بنظام اخلما�سيات،  تقام  التي 
فرق من االإم��ارات، فريقني من موناكو، بنغالدي�ض، �سوي�سرا، الهند، لبنان، 
و�ستق�سم  والكونغو،  عمان،  من  فريقني  تون�ض،  ال�سعودية،  نيجريا،  م��ايل، 
البطولة من  امل�ساركة يف  الفرق  وتاأهلت  4 جمموعات.  على  امل�ساركة  الفرق 

خالل الت�سفيات التي اأقيمت يف كل دولة بني ال�سركات، وكانت الن�سخ ال�سابقة 
من البطولة قد اأقيمت يف دبي عام 2021 وفاز بها فريق اإيران، ويف موناكو 
عام  بكندا  ا، ويف مونرتيال  اأي�سً اإي��ران  فريق  فها  وف��از   2019 ع��ام  بفرن�سا 
2018 وفاز بها فريق املك�سيك.  كما ت�ست�سيف دبي يف ال�ساعة 9:00 م�ساء 
الدويل  لالحتاد  العمومية  اجلمعية  اجتماعات  نوفمرب   3 اخلمي�ض  اليوم 
لكرة القدم لل�سركات يف فنقد �سراتون مول االإمارات حيث �سيتواجد اأع�ساء 
20 دولة يف االجتماع فيما �سيكون بقية االأع�ساء عرب االت�سال املرئي.  من 
"ان تنظم  ال��دويل لكرة القدم لل�سركات:  األ��ربت زبيلي رئي�ض االحت��اد  وق��ال 
الن�سخة الرابعة لنهائيات بطولة العامل لل�سركات يف دبي جاء بناء على طلب 
اأع�ساء اجلمعية العمومية لالحتاد باالإجماع نظًرا ملا متتلكه دبي من من�ساآت 
البطوالت  اأقوى  ا�ست�سافة  امل�ستوى متكنها من  عالية  وبنية حتتية  ريا�سية 
الو�سول  و�سهولة  والرتفيه  الت�سوق  م��راف��ق  توفر  اإىل  باالإ�سافة  العاملية، 
الفرق  اأع��داد كبرة من  ا�ستقبال  املطارات وقدرتها على  اإىل دبي من خالل 
امل�ساركة، ويتوقع لهذه الن�سخة من البطولة اأن ت�سهد جناحا كبر، كما حر�ض 

كافة اأع�ساء اجلمعية العمومية على ان تعقد جمعيتها العمومية يف دبي".

مربط الرميا�س ينتزع ف�سيتني ثمينتني يف كاأ�س ويل العهد ببطولة بلجيكا جلمال اخليول العربية 2022

دبي ت�ست�سيف بطولة العامل لل�سركات غًدا 

•• ط�شقند-الفجر

ينطلق املجل�ض االأوملبي االآ�سيوي اإىل اآفاق جديدة من خالل املرحلة الثانية 
عا�سمة  ط�سقند  يف  تنطلق  التي  واحل��ك��ام  امل��درب��ني  لتطوير  برناجمه  من 

اأوزبك�ستان اليوم يف الثالث من نوفمرب وت�ستمر حتى ال�سابع منه. 
 12 ميثلون  وحكما  مدربا   217 الربنامج  من  الثانية  املرحلة  يف  ي�سارك 
اآ�سيا، �سيخ�سعون اإىل ندوات  اأوملبية وطنية يف منطقة و�سط وجنوب  جلنة 
ودورات تطبيقية يف خم�ض ريا�سات هي املالكمة واجل��ودو وال�سباحة ورفع 

الريا�سيني  رئي�ض ق�سم تطوير  ت��وين ط��راف  وق��ال  وامل�����س��ارع��ة.   االأث��ق��ال 
اإنها فرتة مثرة. املجل�ض  وامل�ساريع اخلا�سة يف املجل�ض االأوملبي االآ�سيوي: 
االأوملبي االآ�سيوي يفتح اأفاقا جديدة من خالل برنامج التطوير. اإ�ست�سفنا 
نحن  واالن  بالكويت،  املجل�ض  مقر  يف  الربنامج  من  االأوىل  املرحلة  �سابقا 
الذي  ال��ربن��ام��ج  م��ن  االوىل  املرحلة  و�سهدت  التالية.   للخطوة  ج��اه��زون 
ا�ستحدثه املجل�ض االوملبي اال�سيوي لتطوير املدرين واحلكام جناحا الفتا، 
حيث �سارك فيه 520 مدربا وحكما من 12 جلنة اأوملبية يف منطقة غرب 

اآ�سيا يف 9 ريا�سات يف مقر املجل�ض بالكويت بوقت �سابق من العام احلايل. 

تابعني  خ��ربة حما�سرين  االوىل من  املرحلة  واحل��ك��ام يف  امل��درب��ون  ا�ستفاد 
لالحتادات الريا�سية الدولية واال�سيوية، وهو ما �سيطبق اأي�سا يف املرحلة 
اللجنة  من  الكامل  الدعم  على  ح�سلنا  ط��راف:  وتابع  بط�سقند.   الثانية 
اأوزبك�ستان، ف�سال عن دعم االحتادات الدولية واالآ�سيوية التي  االأوملبية يف 

اأر�سلت عددا من خربائها لتقدمي الدرو�ض العملية والنظرية للم�ساركني. 
واأر�سلت كل 6 جلان اأوملبية من و�سط اآ�سيا ومثلها من جنوب اآ�سيا مدربني 
وحكمني يف كل من الريا�سات اخلم�ض يف املرحلة الثانية.  اللجان االوملبية يف 
و�سط اآ�سيا هي اإيران وكازخ�ستان وقرغز�ستان وتركمان�ستان وطاجك�ستان 

واأوزبك�ستان امل�سيفة، واللجان االوملبية يف جنوب اآ�سيا هي بنغالد�ض وبوتان 
واملالديف ونيبال وباك�ستان و�سريالنكا. 

واأ�ساف طراف: كانت ردود الفعل اإيجابية من جميع اللجان االأوملبية الوطنية 
يف غرب اآ�سيا، واأي�سا من االحتادات الدولية واال�سيوية بعد املرحلة االوىل 
من الربنامج. اإنها لي�ست فر�سة للتعلم وح�سب، بل اأي�سا من�سة للتوا�سل 
االأوملبي  املجل�ض  و�سينظم  بلدان خملتفة.   النظراء من  االأفكار مع  وتبادل 
الثالثة من الربنامج خا�سة باللجان االأوملبية يف منطقة  االآ�سيوي املرحلة 

�سرق اآ�سيا وجنوب �سرق اآ�سيا العام املقبل، على اأن يحدد مكانها الحقا. 

م�شاركا من و�شط وجنوب اآ�شيا يف املرحلة الثانية بط�شقند   217

انطالق برنامج املجل�س االأوملبي االآ�سيوي لتطوير املدربني واحلكام 

العدد 13688 بتاريخ 2022/11/3 
اإعلن مدعى عليه بالن�صر 

لدى حمكمة عجمان االإحتادية املحكمة االإبتدائية املدنية االإحتادية 
م�صتعجل    AJCFICIINJ2022 /0004046 يف  الدعوى رقم

اىل : �سعيد �سامل علي حممد ال�سيخ  
جمهول حمل االإقامة : اإمارة دبي �سارع ال�سيخ زايد ميدكر بناية املطلوب مكتب 1092   

نعلمكم باأن املدعي )ة( / جمدى حنا ميخائيل العنوان / حمل االإقامة : اإمارة دبي بناية ان جى اى �سارع االحتاد 
ديرة بور�سعيد الطابق 7 مكتب 703 رقم الهاتف : 971544452538   

قد اأقام الدعوى املذكورة اأعاله للمطالبة ب������ : 
عليها  املدعى  بها  قام  التي  املالية  الت�سرفات  كافة  مراجعة  مهمته  تكون  خمت�ض  ح�سابي  خبر  بندب   : اأوال 

واملخالفات املالية اإن وجدت وذلك من تاريخ بدء ال�سراكة وحتى تاريخ �سدور تقرير اخلربة املحا�سبية 
ثانيا : الزام املدعى عليه بالر�سوم وامل�سروفات واتعاب املحاماة. 

لذا يتوجب عليكم احل�سور اأمام الدائرة دائرة الدعاوى امل�ستعجلة والتظلمات حمكمة عجمان االإحتادية �سباح 
يوم .... املوافق 2022/11/9 ال�ساعة 9.00 لتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ستندات ، ويف حالة عدم ح�سوركم 

اأو اإر�سال وكيل معتمد ينوب عنكم فاإن املحكمة �ستبا�سر االإجراءات القانونية يف غيابكم. 
حرر بتاريخ 2022/11/2 م. 

مكتب اخلدمات الق�صائية 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70021

العدد 13688 بتاريخ 2022/11/3 
 اإخطار عديل بالوفاء 

MOJAU_2022- 0091473 رقم املعاملة
اإخطار عديل بالوفاء مببلغ 60،000 درهم

املخط�ر / نادر على اكرب متيز، ايراين اجلن�سية ويحمل بطاقة هوية رقم 784196854631353 
 العن�وان / ال�سارقة - التعاون - بناية ابوظبي - طابق 11 - �سقة رقم 1107 - هاتف رقم / 0508457011 

املخطر اإليه / خالد احمد فوالد ح�سن – اماراتي اجلن�سية
العن�وان/ دبي هاتف رقم / 0562704446

املو�سوع / اإخطار عديل بالوفاء مببلغ 60،000 درهم 
60،000 )�ستون الف( درهم اماراتي فقط مبوجب قر�ض بني  اإليه حرر �سيك للمخطر مببلغ  املخطر 

املخطر و املخطر اليه 
ارتد دون �سرف ب�سبب ثم اقفال  اأنه  اإال  ال�سيك  ال�سيك توجه املخطر ل�سرف  ا�ستحقاق  انه بتاريخ  حيث 
ا�ستحقاق  بتاريخ  درهم   60،000 مببلغ   000060 رقم  �سيك  كالتايل:  ال�سيك  وبيانات   ، احل�ساب 

التجاري ابوظبي  بنك  على  وامل�سحوب    2018/1/5
حيث ان املخطر اليه قد تخلف بالوفاء باملبلغ رغم م�سي تاريخ ا�ستحقاقه و املطالبة الودية مرارا وتكرارا 
لكن دون جدوى  لذلك فاأننا نخطركم ب�سرورة �سداد املبلغ املذكور خالل خم�سة اأيام من تاريخ اإخطاركم 
ال�سيد الكاتب العدل التوثيق على هذا االإخطار  واال �سن�سطر التخاذ االإجراءات القانونية.  واطلب من 

للعلم مبا جاء به،
الكاتب العدل     

          االإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�صوؤون الفنية والتعاون الدويل

  اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات )ال�صارقة(   

70533 العدد 13688 بتاريخ 2022/11/3 
اإعلن بالن�صر

رقم املحرر )151351/2022(
مقدمه / املخطر : ح�سام الدين حممد الب�سيوين �سومان -  بوكالة املحامي /احمد ح�سن املازمي

فقر  جاويد  حممد  ملالكها   - فردية  موؤ�س�سة   - الكهروميكانيكية  للخدمات  فقر  جاويد   -1  : اإليهم  املخطر   : �سد 
حممد. 2-  جاويد فقر للخدمات الكهروميكانيكية - فرع اأبوظي ، 3-  حممد جاويد فقر حممد

اإليهم ب�سرعة �سداد املبالغ املرت�سدة بذمتكم ل�سالح املخطر والتي تبلغ  مبوجب هذا االإخطار العديل ننذر فيه املخطر 
اأيام عمل من تاريخ   5 األف درهماً وذلك خالل  – مائتان وخم�سة وخم�سون  قيمتها )مبلغ وقدرة )255،000( درهم 
اعالنكم باالإخطار احلايل، باالإ�سافة اإىل الفائدة القانونية مبعدل 12% من تاريخ االإخطار احلا�سر، واإال �سوف ن�سطر 

اآ�سفني التخاذ كافة االإجراءات القانونية بحقكم، والتي من �سمنها ما يلي: 1- اإ�سدار املنع من ال�سفر بحقكم.
املرت�سد. املبلغ  �سداد  حلني  واإح�سار  �سبط  اأمر  اإ�سدار   -2

اإليه. للمخطر  العائدة  البنكية  االأر�سدة  جميع  على  احلجز   -3
ال�سيارات اأو االأرا�سي اأو العقارات االأخرى. �سواء  اإليهم  للمخطر  العائدة  املمتلكات  جميع  على  احلجز   -4

التي تتعامل معكم للحجز على ما لديكم لديها من اأموال. اجلهات  كافة  خماطبة   -5
بكم لدى جهة عملكم. اخلا�ض  ال�سخ�سي  الراتب  من  املحكمة  تقرره  ما  على  احلجز   -6

اأكرث ق�سوة بحقكم.  مع العلم اأن كل تلك االإجراءات �ستكون على م�سوؤوليتكم ونفقتكم،   اأخرى  اإجراءات  اإىل  باالإ�سافة   -7
حمتفظني بكافة احلقوق القانونية االأخرى الأي جهة كانت .

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197 العدد 13688 بتاريخ 2022/11/3 
اإعلن بالن�صر

رقم املحرر )151352/2022(
مقدمه

املخطرة : �سركة بيج كرين للنقل العام )�ض.ذ.م.م( - بوكالة املحامي /احمد ح�سن املازمي
�س�د / املخطر اإليهما : 1- نور امل�ستقبل للمقاوالت العامة ذ.م.م. 2- نور احل�سن تنوير عبد 

الغفور )من اجلن�سية الباك�ستانية( - ب�سفته مفو�ض بالتوقيع على ال�سيكات.
تتقدم املنذرة باالإنذار الراهن وتنبه على املنذر اليهما ب�سرورة الوفاء بقيمة ال�سيكات املرجتعة 
وت�سعة  وثالثمائة  )مليون  درهم   )1،339،173،00( وقدره  مبلغ  �سداد  ب�سرورة  وذلك 
بني  احلا�سلة  التجارية  التعامالت  عن  الناجت  درهم(  و�سبعون  وثالثة  ومائة  األف  وثالثون 
اإعالنهما قانونا بهذا االنذار،  اأيام من تاريخ  اليها االوىل، وذلك خالل خم�سة  املنذرة واملنذر 
واإال فان املنذرة �ست�سطر التخاذ كافة االإجراءات القانونية يف مواجهة املنذر اليهما لتح�سيل 
حقوقها، ف�ساًل. املطالبة بالتعوي�ض عما حلقها من خ�سارة وما فاتها من مك�سب نتيجة عدم 

تنفيذ املنذر اليهم اللتزاماتهما عن العقدية.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13688 بتاريخ 2022/11/3 70197
مذكرة اإعلن املدعى عليها بالن�صر للح�صور اأمام اخلربة 

بالدعوى رقم )1912 ل�صنة 2022( مدين جزئي- دبي
اإيل املدعي عليها �سركة / باري�ض غالري )�ض.ذ.م.م - فرع(

PARIS GALLERY )L.L.C(-)BR(
- نحيطكم علم�ا ان�ه ت�م ان�ت�دابنا خبر ح�سابي بالق�سية اأعاله واملرفوعة �س�دك�م م�ن امل�دعية �سركة / بالنورا للتجارة 

العامة )�ض.ذ.م.م(. 
PLETHORA GENERAL TRADING )L.L.C(
املوافق  االربعاء  ي��وم  عقده  املقرر  اخلربة  اجتماع  قانونا  ميثلكم  من  او  باحل�سور  مكلفون  فاأنتم  وعليه   -
 )ZOOM( 14/11/2022 يف متام ال�ساعة 4:00 ع�سراً، و�سوف يتم عقد االجتماع عن بعد با�ستخدام برنامج
تنفيذاً لتعميم حماكم دبي مع �سرورة تزويد اخلربة ب�سور الهويات والتوكيالت والتفوي�سات وامييل ورقم تليفون 
قبل  بامل�ستندات  تزويد اخلربة  يتم  ان  وعلى  باحل�سور  للمفو�ض  االجتماع  رابط  الإر�سال  االجتماع  بح�سور  املفو�ض 

موعد االجتماع املحدد بيومني على االأقل.
- علماً بانه يف حال التخلف عن احل�سور فاإن اخلربة �ستبا�سر اعمالها وفقا لل�سالحيات املخولة لها قانوناً.

اخلبرية احل�صابية 
اآمنة اإبراهيم املري

اإعلن اإجتماع خربة 

70197

فقدان �سهادة اأ�سهم العدد 13688 بتاريخ 2022/11/3 

فقد ال�شيد / خالد �شديق فتح علي اخلاجة )امارات اجلن�شية(  
�شهادة اأ�شهم �شادرة من م�شرف اأبوظبي الإ�شالمي.

رقم ال�شهادة 10196658 - عدد ال�شهم151 �شهما
فــروع  مــن  فـــرع  ــــرب  لأق ت�شليمها  يــجــدهــا  ممــن  الـــرجـــاء    
رقم   تيلفون  على  الت�شال  او  الإ�شالمي..  ابوظبي  م�شرف 

م�شكورا.  0506169187
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الفجر الريا�ضي

•• دبي –الفجر:

 �سجل ال�سوي�سري توما�ض كورث االأمني العام لالحتاد الدويل لل�سباقات البحرية -يو اآي اأم- 
زيارة اإىل مقر نادي دبي الدويل للريا�سات البحرية بحث خاللها العالقات بني املوؤ�س�ستني يف 

جمال ريا�سات الزوارق ال�سريعة والدراجات املائية والريا�سات احلديثة .
وحر�ض حممد عبداهلل حارب الفالحي املدير التنفيذي لنادي دبي الدويل للريا�سات البحرية 
اإمارة  اإىل  اأم-  اآي  البحرية -يو  العام لالحتاد الدويل لل�سباقات  على الرتحيب بزيارة االأمني 
دبي والنادي والذي يعد اأول نادي يف الدولة يح�سل على ع�سوية االحتاد الدويل  عام 1990 
البلجيكية  العا�سمة  100 عام يف  تاأ�س�ض قبل نحو  وال��ذي  احل��ايل لالحتاد  املقر  من موناكو 

بروك�سل.
وهناأ حممد عبداهلل حارب الفالحي اأمني عام االحتاد الدويل لل�سباقات البحرية -يو اآي اأم- 
بنجاح اأعمال اجتماعات االحتاد الدويل وجلانه واإنعقاد الدورة رقم 95 من اجتماع اجلمعية 
العمومية التي احت�سنتها عرو�ض ال�ساحل ال�سرقي يف �سيافة نادي الفجرة الدويل للريا�سات 
البحرية  وكذلك حفل املئوية مبنا�سبة مرور قرن على تاأ�سي�ض االحتاد الدويل 2022-1922 

وحفل تكرمي جنوم مو�سم 2021.
العديد  التنفيذي  وامل��دي��ر  ام-  اآي  -ي��و  ال���دويل  ع��ام االحت���اد  اأم��ني  ب��ني  ال���ودي  اللقاء  وناق�ض 
يدعم  مبا  دعمها  يف  النادي  ودور  الدولية  الفعاليات  وم�ستقبل  ق�سايا  ح��ول  املو�سوعات  من 

ا�ستمراريتها يف امل�ستقبل حيث يحر�ض نادي دبي الدويل للريا�سات البحرية منذ عام 1992 
املائية  الدراجات  اأنواعها وبطوالت  ال�سريعة مبختلف  ال��زوارق  اإ�ست�سافة كربى بطوالت  على 
حيث ا�سهم النادي بدور فاعل يف ن�سرها ومتيز معا مع فريق الفيكتوري الذي ذاع �سيته عامليا 

منذ تلك الفرتة.
وقال حممد عبداهلل حارب الفالحي املدير التنفيذي لنادي دبي الدويل للريا�سات البحرية ان 
مثل هذه اللقاءات تاأتي يف اإطار تعزيز التعاون بني اجلانبني وبحث التعاون امل�ستمر من اأجل 
م�ستقبل اأكرث اإ�سراقا يف جمال الريا�سات البحرية و�سباقات الزوارق ال�سريعة والدراجات املائية 
اآخرى مثل معاير  الدويل موؤخرا واالهتمام بجوانب  التي �سمها االحتاد  واالألعاب احلديثة 

االمن وال�سالمة واملحافظة على البيئة وغرها من االأمور .
واأكد توما�ض كورث امني عام االحتاد الدويل لل�سباقات البحرية -يو اآي ام- على الدور الكبر 
نادي  ان  البحرية م�سرا  الريا�سات  املتحدة على خارطة  العربية  االم��ارات  دول��ة  تلعبه  ال��ذي 
دبي الدويل للريا�سات البحرية يعد احد ال�سروح املهمة والتي قدمت وما تزال تقدم الكثر 

لل�ساحتني االإقليمية والدولية.
واأ�ساد كورث باحل�سور املتميز الأبناء االمارات يف جلان االإحتاد الدويل لل�سباقات البحرية -يو 
جمموعة  بينها  من  اللجان  من  عدد  واأي�سا  التنفيذي  املجل�ض  يف  امل�ستمر  وتواجدهم  ام-  اآي 
االإم��ارات حممد عبداهلل حارب  ت�سم يف ع�سويتها ممثل  التي  املتجددة  والطاقة  البيئة  عمل 

الفالحي.

•• دبي-وام:

وقع احتاد االإمارات لكرة ال�سلة عقد تنظيم بطولة دبي الدولية 
املقبل،  يناير   27 من  اعتبارا   32 ال���  ن�سختها  يف  ال�سلة  لكرة 

وذلك مع �سركة بريزما الإدارة العالقات العامة. 
"م"  ال��ل��واء  ���س��ع��ادة  بح�سور  ال��ب��ط��ول��ة،  تنظيم  عقد  توقيع  مت 
والعربي  االإم���ارات���ي  االحت��ادي��ن  رئي�ض  ال��ق��رق��اوي،  اإ�سماعيل 
ل��ك��رة ال�����س��ل��ة، و���س��امل امل��ط��وع االأم����ني ال��ع��ام ل��الحت��اد، وعي�سى 

دروي�ض مدير �سركة بريزما الإدارة العالقات العامة، وم�سوؤويل 
االحتاد. 

ال��ب��ط��ول��ة االأع�����رق ع��رب��ي��ا ال�ستئناف  ت��ع��ود   ، ال��ع��ق��د  وب��ت��وق��ي��ع 
ظروف  ب�سبب  ع��ام��ني  دام  ت��وق��ف  بعد  ج��دي��د  م��ن  مناف�ساتها 
جائحة كوورنا، حيث كانت ن�سختها االأخرة رقم 31 قد اأقيمت 

يف يناير عام 2020. 
التي حتظى  البطولة من جديد،  اأهمية عودة  القرقاوي  واأك��د 
كرة  بطوالت  اع��رق  من  واح��دة  جتعلها  كبرة  ومكانة  ب�سعبية 

ال�سلة الدولية. 
واأ�ساد القرقاوي باختيار االحتاد توقيع عقد تنظيم البطولة مع 
�سركة متخ�س�سة تدار بكوادر وطنية �سابة لديهم حما�ض ورغبة 
كبرة يف تنظيم الن�سخة ال� 32 ب�سكل مميز يليق ويتنا�سب مع 

مكانة البطولة وم�ستواها الفني و�سعبيتها اجلماهرية. 
وعرب عن اأمنياته باأن تتكاتف اجلهود من اجلميع الإجناح هذا 
احلدث الريا�سي الكبر الذي تنتظره جماهر كرة ال�سلة على 

امل�ستويني االإقليمي والدويل. 

•• اأبوظبي-وام:

اأبوظبي  ال��ع��ا���س��م��ة  ت�����س��ت�����س��ي��ف 
امل��واج��ه��ة امل��رت��ق��ب��ة ب���ني دميرتي 
ل��ق��ب وزن خفيف  ب��ي��ف��ول، ح��ام��ل 
املالكمة  راب�����ط�����ة  م�����ن  ال���ث���ق���ي���ل 
ال���ع���امل���ي���ة، وج��ي��ل��ربت��و رام���ري���ز، 
ال�سبت  "زوردو" ي���وم  ب���  امل��ع��روف 
اأرينا  5 نوفمرب يف االحت��اد  املقبل 

بجزيرة يا�ض. 
"�سل�سلة  ف��ع��ال��ي��ات  اأويل  وت�����س��ه��د 
تنظيمها  يجري  التي  االأبطال"، 
يف اإطار �سراكة بني دائرة الثقافة 
و"مات�ض  وال�������س���ي���اح���ة-اأب���وظ���ب���ي 

اأبطال   3 تتويج  بوك�سينج"،  روم 
مباراة  اأول  ذل���ك  يف  مب��ا  ل��ل��ع��امل، 
االأو���س��ط على  ال�����س��رق  يف منطقة 
للمالكمة  ال��ع��امل  لبطولة  ح���زام 
لل�سيدات، بني االأمريكية جي�سيكا 
�سانتيل  وال��ربي��ط��ان��ي��ة  مكا�سكيل 
بطولة  ل���ق���ب  حل�����س��م  ك����ام����رون 
العامل لوزن خفيف ال�سوبر، فيما 
ي��واج��ه ال��ربي��ط��اين زي��ل��ف��ا باريت 
راكيموف  �سوكتجون  الطاجيكي 
الري�سة  ال�ساغر لوزن  اللقب  على 
ال�������س���وب���ر م����ن االحت��������اد ال������دويل 

للمالكمة. 
وق��ال اإي��دي ه��رن، رئي�ض جمل�ض 

بوك�سينج"،  روم  "مات�ض  اإدارة 
ال�سركة املروجة للحدث : “نتطلع 
دائما لتنظيم مثل هذه الفعاليات 
ال��ك��ربى ال��ت��ي جت��م��ع ك��وك��ب��ة من 
اأمل���ع امل��الك��م��ني، وي�����س��ع��دن��ا العمل 
دائرة  مبكانة  دول��ي��ني  �سركاء  م��ع 
وال�سياحة-اأبوظبي  ال���ث���ق���اف���ة 
لتحقيق نتائج اإيجابية للجميع”. 
واأ�ساف :" لن ندخر جهداً ل�سمان 
التاريخية،  االأم�����س��ي��ة  ه���ذه  جن���اح 
التي �ست�سع اأبوظبي حمط اأنظار 
التحتية  بالبنية  واأ�ساد  العامل".. 
يف  احل��دي��ث��ة  الريا�سية  وامل��ن�����س��اآت 
االإم���ارة خا�سة االحت��اد اأري��ن��ا وما 

يحيطها من مرافق تالئم جميع 
الفعاليات. 

االأم�سية  ب����رن����ام����ج  وي���ت�������س���م���ن 
اأي�����س��ا م�����س��ارك��ة ث��الث��ة مالكمني 
باالإ�سافة  واع���دي���ن،  اإم���ارات���ي���ني 
ابن  ه���ات���ون،  ك��ام��ب��ل  اإىل ح�����س��ور 
اأ�سطورة احللبة الربيطاين ريكي، 

الأول مرة يف املنطقة. 
و�سدد هرن على اأن اأوىل فعاليات 
نقطة  جمرد  االأبطال"  "�سل�سلة 
التطور  م��ن  امل��زي��د  ان��ط��الق نحو 
اأبوظبي  يف  للمالكمة  واالزده����ار 

واملنطقة. 
فعاليات  تنظيم  "نعتزم   : وق���ال 

اأخرى يف اأبوظبي خالل 2023، 
وعلى مدار ال�سنوات التالية، وهو 
�سيعزز مكانتها وجهة مف�سلة  ما 

يف  و�سي�سعها  امل��الك��م��ة،  جلمهور 
العاملية،  املالكمة  عوا�سم  م�ساف 

ال�ض فيغا�ض ونيويورك ولندن". 

احتاد ال�سلة يوقع عقد تنظيم الن�سخة 
ال�32 لبطولة دبي الدولية 

مواجهة مرتقبة بني »بيفول« و »رامرييز« ال�سبت املقبل يف 
اأبوظبي حل�سم لقب خفيف الثقيل من رابطة املالكمة العاملية 

بحث العالقات بني املوؤ�ش�شتني

اأمني عام »دويل ال�سباقات البحرية« يزور  نادي دبي
حممد حارب : تعاون م�شتمر بني اجلانبني نحو م�شتقبل م�شرق

الن�سر يعتمد ت�سكيل جلنة لالإ�سراف على 
الفريق االأول لكرة القدم وفريق حتت 21 �سنة

•• دبي-وام:

اأعلن جمل�ض اإدارة نادي الن�سر الريا�سي اعتماد ت�سكيل جلنة لالإ�سراف 
على الفريق االأول لكرة القدم وفريق حتت 21 �سنة، برئا�سة عبداهلل 
رب��ي��ع بو�سماح،  ���س��امل  ك���اًل م��ن  ب��ن ط���وق، وت�����س��م يف ع�سويتها  ���س��امل 

وعبدالرحمن حممد عبداهلل، وحممد عتيق ثاين.
القدم،  كرة  اأكادميية  على  لالإ�سراف  جلنة  ت�سكيل  املجل�ض  اعتمد  كما 
�سعيد  م��ن:  ك��اًل  ع�سويتها  يف  وت�سم  ���س��اك��ري،  حممد  ع���ادل  برئا�سة 

دروي�ض بو�سمرة ، وحممد اإ�سحاق مال اهلل.
ا�ستقالة  عقب  االأول  الفريق  على  االإ���س��راف  جلنة  ت�سكيل  ق��رار  وج��اء 
حممد املري رئي�ض �سركة الكرة من من�سبه، باالإ�سافة اإىل الع�سوين 

ح�سن �سهيل وحممد علي الغيثي.
اأه��داف مقابل ثالثة  اأم��ام احتاد كلباء بخم�سة  وكان الن�سر قد خ�سر 
يتواجد  حيث  للمحرتفني،  اأدن���وك  دوري  من  الثامنة  اجلولة  �سمن 
اجلزيرة  ملواجهة  ي�ستعد  فيما  نقاط،   6 بر�سيد  ع�سر  الثاين  باملركز 
اآل  ا�ستاد  على  امل�سابقة  التا�سعة من  املقبل �سمن اجلولة  يوم اجلمعة 

مكتوم.

•• اأبوظبي-وام:

�ستكون  برو�سيا،   2018 العامل  كاأ�ض  بطولة  يف  الثالث  باملركز  ف��وزه  بعد 
لهذا  االأخ���رة  الفر�سة  مبثابة  العام  ه��ذا  املونديال  من  اجل��دي��دة  الن�سخة 
كاأ�ض  القدم يف بطوالت  لكرة  البلجيكي  املنتخب  الذهبي من العبي  اجليل 
مما  اأف�سل  اإجن��از  لتحقيق  كثرا  الفر�سة  بهذه  الفريق  ويتم�سك  العامل. 
يف  البلجيكي  املنتخب  م�ساركات  ب��دء  وب��رغ��م   .2018 مونديال  يف  حتقق 
اأوروجواي  ا�ست�سافتها  التي  االأوىل،  الن�سخة  خ��الل  من  العاملية  البطولة 
 2018 اأف�سل اإجناز للفريق يف البطولة قبل مونديال  1930 ، ظل  عام 

برو�سيا هو الفوز باملركز الرابع يف ن�سخة 1986 .

بروين  دي  كيفن  بقيادة  البلجيكي  للمنتخب  احلايل  الذهبي  اجليل  ولكن 
الفوز باملركز  اأف�سل من خالل  اإجنازا  واإيدن هازارد وروميلو لوكاكو حقق 
الثالث يف مونديال 2018 برو�سيا. واأ�سبح الهدف التايل للفريق هو تتويج 
م�سرة هذا اجليل بلقب البطولة من خالل مونديال 2022 . وعلى مدار 
ال�سنوات املا�سية، ا�ستحوذ املنتخب البلجيكي على �سدارة الت�سنيف العاملي 
لفرتة  وذل��ك  )فيفا(  للعبة  ال���دويل  االحت���اد  ع��ن  ال�����س��ادر  اللعبة  ملنتخبات 
طويلة قبل اأن ي�ستعيد املنتخب الربازيلي ال�سدارة بفارق �سئيل عن املنتخب 

البلجيكي الذي تراجع للمركز الثاين.
�سدارة  يف  املميزة  والنتائج  الراقي  االأداء  �ساحب  البلجيكي  املنتخب  وظل 
اأملانيا  االأوروبية متفوقا على فرق كبرة وعريقة مثل منتخبات  املنتخبات 

واإجنلرتا واإ�سبانيا بل وعلى املنتخب الفرن�سي حامل لقب كاأ�ض العامل.
االآن  البلجيكي حتى  املنتخب  اإجن��ازات  اأن  املحللني  كثر من  يعترب  ولهذا، 
ال ترقى ملكانته احلقيقية واإمكانياته وما ميكن اأن يقدمه، ومن ثم �سيكون 
يتوج  لقب  واإح��راز  ال�سورة  هذه  لتعديل  جديدة  فر�سة   2022 مونديال 
بالعمق  البلجيكي  املنتخب  ويتمتع  وج��ه��وده.  اإمكانياته  ال��ف��ري��ق  ه��ذا  ب��ه 
واخلطورة الهجومية م�ستفيدا من مهارات دي بروين وهازارد وانطالقات 
يف  االأ�سا�سية  ال�سعف  ونقطة  امل�سكلة  ولكن  التهديفية.  وق��درات��ه  لوكاكو 
ب�سكل كبر على  ال��ذي يعتمد  الدفاع  اأعمار خط  الفريق هي كرب متو�سط 
توبي األديرفريلد "33 عاما" ويان فرتوجنن "35 عاما" . وبرغم هذا، 
الفريق  مينح  ال��ذي  كورتوا  تيبو  هو  للمرمى  عامليا  حار�سا  الفريق  ميتلك 

كثرا من الثقة والقوة، و�ساهم يف ح�سم الكثر من املباريات ل�سالح فريقه 
ريال  احل��ايل  فريقه  مقدمتها  ويف  لها  لعب  التي  االأن��دي��ة  ل�سالح  وكذلك 
مدريد االإ�سباين. ويخو�ض املنتخب البلجيكي فعاليات الدور االأول ملونديال 
واإمكانية  فعليا  الفريق  ق���درات  اختبار  ميكنها  جمموعة  �سمن   2022
م�ساركته  البلجيكي  املنتخب  وي��ب��داأ  اللقب.  على  املناف�سة  ملراحل  و�سوله 
كرواتيا  منتخبات  معه  ت�سم  التي  ال�ساد�سة  املجموعة  �سمن  املونديال  يف 
وكندا واملغرب. وقد ت�سب معظم الرت�سيحات يف �سالح املنتخبني البلجيكي 
ال�16" لكن  الثاين"دور  ال��دور  اإىل  املجموعة  ه��ذه  من  للعبور  والكرواتي 
اجتياز املنتخبني الكندي واملغربي لن يكون اأمرا �سهال على االإطالق، ومن 

ثم �ستكون هذه املجموعة اختبارا جيدا لقدرات الفريق البلجيكي.

كاأ�س العامل 2022... اجليل الذهبي للمنتخب البلجيكي يتطلع للقب مونديال 2022

العدد 13688 بتاريخ 2022/11/3 
وزارة العدل - حمكمة ال�صارقة االبتدائية االحتادية

ق�صم احلجوزات والبيوع

اإعلن بيع عقار باملزاد العلني للمنفذ �صده )ن�صرا(
اإىل املنفذ �سدهما / 1- مو�سى بن عبيد بن خلف احلربي  2-حممد بن عبداهلل بن �سفر الب�سر  

ل�سالح املنفذ لهم يف الق�سايا التنفيذية اأعاله  
www. تعلن حمكمة ال�سارقة االإبتدائية االإحتادية للجميع باأنه �سينعقد مزاد علني على موقع االإمارات للمزادات

emiratesauction.ae يف متام ال�ساعة الثانية ع�سر ظهرا يوم االربعاء املوافق 2022/11/16 وذلك لبيع 
العقار العائد ملكيته للمنفذ �سده واأو�ساف العقار على النحو التايل : 

- العقار قطعة رقم 839 ملك مبنطقة املجاز 2 باإمارة ال�سارقة ، ب�سعر التقييم : 15،070،000 درهم )خم�سة 
ع�سر مليونا و�سبعون الف درهم( والعقار عبارة عن ار�ض ف�ساء )ا�ستعمال : جتاري / مكاتب / �سكني( االرتفاع : ار�سي 

+ 45 طابق بن�سبة طابقية 25 طابق. 
يتوجب على الراغب باالإ�سرتاك باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او مبوجب �سيك م�سدق بقيمة 20% من الثمن 
املقدر للعقار.  فعلى من يرغب بال�سراء او اال�ستف�سار عن ذلك مراجعة ق�سم احلجوزات والبيوع باملحكمة او املوقع 
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اعرتا�ض التقدم باعرتا�سه معززا اإياه مبا يربره من م�ستندات قبل املوقع املحدد للبيع بثالثة اأيام على االأقل. 
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له  من  كل  وعلى  البيع  موعد  قبل  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  لالإمارات  االلكرتوين 

اعرتا�ض التقدم باعرتا�سه معززا اإياه مبا يربره من م�ستندات قبل املوقع املحدد للبيع بثالثة اأيام على االأقل. 
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����س���ي���رتا   / امل������دع������و  ف����ق����د 
����س���و����س���ي���الن ����س���ري���ده���اران 
مادهافان ، الهند   اجلن�سية 
رق������م  �������س������ف������ره  ج�������������واز   -
)L7508476( من يجده 
عليه االت�سال بتليفون رقم  

0554585597

فقدان جواز �سفر
جم����ي����ب   / امل����������دع����������و  ف�������ق�������د 
كونهى  اوراف��ي��ن��ج��ال  ال��رح��م��ن 
الهند   ، اوراف���ي���ن���ج���ال  حم��م��د 
اجل��ن�����س��ي��ة ج������واز ����س���ف���ره رقم 
)L2976547(  يرجى ممن 
بال�سفارة  ت�سليمه  عليه  ي��ع��رث 
�سرطة  اق��رب مركز  او  الهندية 

باالمارات.   

فقدان جواز �سفر
ف��ق��د امل��دع��و / حم��م��د حريز 
الهند   ، ك��والت��ي��ن��ج��ال  ق�����ادر 
اجل��ن�����س��ي��ة ج����واز ���س��ف��ره رقم 
يرجى   -  )K9753489(
ت�سليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���رث  مم����ن 
اقرب  او  الهندية  بال�سفارة 

مركز �سرطة باالمارات.

فقدان جواز �سفر

على  اك������رب   / امل�����دع�����و  ف���ق���د 
بنغالدي�ض   ، ع���ل���ى  ج����ن����اب 
 اجل����ن���������س����ي����ة ج����������واز ����س���ف���ره

  )BY0036771( رق����م 
ي������������رج������������ى مم��������������ن ي�����ع�����رث 
بال�سفارة  ت�����س��ل��ي��م��ه  ع���ل���ي���ه 
البنغالدي�سية او اقرب مركز 

�سرطة باالمارات.   

فقدان جواز �سفر
ري���ج���ي���ن���ا   / امل������دع������و  ف����ق����د 
الفلبني   ، ���س��اي��دون  ه���اج���ان 
اجل��ن�����س��ي��ة ج����واز ���س��ف��ره رقم 
)P6637379B( - يرجى 
ت�سليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���رث  مم����ن 
اقرب  او  الفلبينية  بال�سفارة 

مركز �سرطة باالمارات.

فقدان جواز �سفر

اري����ج����ي����ت   / امل������دع������و  ف����ق����د 
�ساترجى ا�سوك �ساتريجى، 
�سفره  ج���واز  اجلن�سية  الهند 
رقم )2045726L(  يرجى 
ت�سليمه  ع���ل���ي���ه  ي���ع���رث  مم����ن 
اقرب  او  ال��ه��ن��دي��ة  ب��ال�����س��ف��ارة 

مركز �سرطة باالمارات.

فقدان جواز �سفر

فقدان �سهادة اأ�سهم العدد 13688 بتاريخ 2022/11/3 

اأ�شهم  �شهادة  فروغي  علي  جابر  فاطمة  ال�شيدة/  فقدت 
رقم  لل�شهادة  ع  م.  �س.  لال�شتثمار  دبي  �شركة  عن  �شادرة 

)3513( وحتمل عدد )1000( �شهًما.
ــى الــهــاتــف  ــل ــرث عــلــيــهــا التـــ�ـــشـــال ع ــع ـــن ي يـــرجـــى مم
الرقم  على  بال�شركة  الإت�شال  اأو   )050-7474577(

املبا�شر ) 04-8122305 ( 
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•• اأبوظبي-وام:
متاأخرة  �سحوة  ف��ران��ك��ف��ورت،  واإن���رتاخ���ت  لتوتنهام  م�ستحق  ت��اأه��ل 
ميونخ وحممد  بايرن  لكل من  قيا�سي جديد  ورق��م  لرب�سلونة، 
االأول من اجلولة  الن�سف  اأب��رز مالمح  كانت  �سالح.. هكذا 
ال�ساد�سة "االأخرة" من مباريات دوري اأبطال اأوروبا لكرة 

القدم.
فقد اأ���س��ف��رت م��ب��اري��ات ه��ذه اجل��ول��ة، ال��ت��ي اأق��ي��م��ت م�ساء 
واإنرتاخت  توتنهام  فريقي  تاأهل  الثالثاء عن  االأول  اأم�ض 
على  والثاين   1-2 مار�سيليا  على  االأول  بفوز  فرانكفورت 
املجموعة  مناف�سات  �سمن  النتيجة  بنف�ض  ل�سبونة  �سبورتنج 

الرابعة.
وارتفع بهذا عدد املتاأهلني لدور ال�16 اإىل 14 فريقا فيما 
حت�سم باقي مباريات هذه اجلولة االأربعاء بطاقتي التاأهل 

االأخرتني.
بطاقات  على  املناف�سة  م��ن  اليدين  �سفر  خ��روج��ه  وبعد 
متاأخرا  بر�سلونة  اأف���اق   ، ال�16  ل���دور  ال��ت��اأه��ل 
م�سرته  واختتم  ال�سيئة  النتائج  دوام���ة  وودع 
م�سيفه  على   2-4 بنتيجة  بالفوز  البطولة  يف 
املركز  يف  موقعه  ليعزز  الت�سيكي  بلزن  فيكتوريا 

الثالث باملجموعة الثالثة للبطولة.
وكان الفريق �سمن بالفعل تواجده يف هذا املركز 
االأوروبي  ال��دوري  م�سابقة  يف  اللعب  اإىل  واالنتقال 

قبل مباريات هذه اجلولة.
ويف املجموعة نف�سها، حقق بايرن ميونخ االأملاين انت�سارا 
اأ�سبح  ح��ي��ث  االإي���ط���ايل  م��ي��الن  ان���رت  ع��ل��ى   0-2 مهما 
االنت�سار ال�ساد�ض على التوايل للفريق ليحافظ على 

العالمة الكاملة يف دور املجموعات.
قيا�سيا جديدا  رق��م��ا  ال��ف��وز  ب��ه��ذا  ب��اي��رن  وح��ق��ق 
التي  مبارياته  يف  ل��ه  ال�22  االنت�سار  بتحقيق 

يخو�سها على ملعبه بدوري اأبطال اأوروبا.
اختتم  ل��ي��ف��رب��ول،  يف  "اآنفيلد"  ا���س��ت��اد  وع��ل��ى 
ليفربول م�سرته يف دور املجموعات بفوز ثمني 
النتزاع  ك��اف��ي��ا  ي��ك��ن  مل  لكنه   0-2 ن��اب��ويل  ع��ل��ى 
نابويل  ح�سمها  ال��ت��ي  االأوىل  املجموعة  ���س��دارة 
املواجهة  ب��ف��ارق  نقطة   15 بر�سيد  ل�ساحله 

املبا�سرة اأمام ليفربول.
و�سهدت املباراة هدفا جديدا للم�سري حممد 
�سالح جنم ليفربول ليعتلي الالعب �سدارة 
املو�سم حتى االآن  امل�سابقة هذا  قائمة هدايف 
بهذا  ع��ادل �سالح  اأه���داف. كما   7 بر�سيد 
الهدف رقما قيا�سيا مهما حيث اقت�سم مع 
النجم االإجنليزي ال�سابق �ستيفن جرارد 
لليفربول يف  ال��ت��اري��خ��ي  ال��ه��داف  ل��ق��ب 
41 هدفا  بر�سيد  االأوروب��ي��ة  امل�سابقات 
اآخر  ه��دف  اأي  اأن  يعني  م��ا  منهما  لكل 
�سي�سجله �سالح يف امل�سابقة هذا املو�سم 
بلقب  ي���ن���ف���رد  ���س��ي��ج��ع��ل��ه 
التاريخي  الهداف 
ل�������ل�������ي�������ف�������رب�������ول 

اأوروبيا.

من جماهل قرية مزارعني متوا�سعة، اأ�سبح �ساديو مانيه ملكاً يف ال�سنغال 
عقود.  �ستة  انتظار  بعد  اإفريقيا  كاأ�ض  لقب  اإىل  الترانغا"  "اأ�سود  قاد 
 2022 العامل  كاأ�ض  اللقب يف  بهذا  اأحقيته  الكرة" تثبيت  "�ساحر  يريد 

يف قطر.
كما  و"بالونبوا"   2022 ال��ذه��ب��ي��ة  ال��ك��رة  و���س��ي��ف 

ك��رة القدم بعدما قاد  ب��الده، دخ��ل تاريخ  ُيكنى يف 
�سباط  يف  اإفريقيا  اأمم  كاأ�ض  لقب  اإىل  ال�سنغال 
فرباير املا�سي، مرتجماً ركلة ترجيح حا�سمة يف 

النهائي �سد م�سر.
اإىل  التاأهل  كّر�ض عقدته مل�سر، عندما حرمها 
واأي�ساً  الفا�سل،  ال���دور  يف  امل��ون��دي��ال  نهائيات 

بركالت الرتجيح.
و�سافة  اإىل  اأو�سله  الرائع  املو�سم  هذا 

لالعب  �سابقة  يف  ال��ذه��ب��ي��ة،  ال��ك��رة 
�سنغايل.

عليه  يتعنّي  الثالثني،  وبعمر 
ت���ق���دمي م�����س��وار ي���ع���ادل على 

االأقل دفعة 2002 الرائعة 
يف  النهائي  رب��ع  بلغت  ال��ت��ي 
واليابان،  اجلنوبية  ك��وري��ا 
احلايل  مدّربها  كان  عندما 

األيو �سي�سيه قائداً للفريق.
ل���ك���ن ����س���ط���وة م���ان���ي���ه على 
تكن  مل  ال�سنغالية،  ال��ك��رة 

�سهلة على االطالق.
�سيارته  ُرم��ي��ت   ،2017 يف 

بعد  دك��������ار،  يف  ب����االأح����ج����ار 
اه��������داره رك���ل���ة ت���رج���ي���ح �سد 

الكامرون يف ربع نهائي كاأ�ض 
اأمم اإفريقيا.

مونديااًل  خ���ا����ض   ،2018 ويف 
ف��ي��ه مرة  ع��ادي��اً يف رو���س��ي��ا، �سجل 

فيما   ،)2-2( ال��ي��اب��ان  ���س��د  يتيمة 
اأم�����ام  اإف���ري���ق���ي���ا  اأمم  ن���ه���ائ���ي  خ�����س��ر 

اجلزائر.
ليفربول  م���ن  امل��ن��ت��ق��ل  "بالونبوا"،  ل��ك��ن 

هذا  االأمل����اين  ميونيخ  ب��اي��رن  اإىل  االإن��ك��ل��ي��زي 
�سلب  جعلته  قا�سية  طفولة  م��ن  خ��رج  املو�سم، 

العود.
بالن�سبة ملانيه، وهو ابن اإمام قريته بامبايل بالقرب 

كان  بي�ساو،  غينيا  م��ع  واحل���دود  كازامان�ض  نهر  م��ن 
 ،2016 ل��ي��ف��رب��ول يف  اإىل  ���س��اوث��م��ب��ت��ون  م���ن  ق���دوم���ه 

م�ستويات  اأعلى  لبلوغ  موؤمل  واأحياناً  طويل  مل�سار  تتويجاً 
كرة القدم.

اأكرث من �سغف: طموح وه��روب من  اللعبة  اأ�سبحت  ب�سرعة 
م�سر مر�سوم �سلفاً.

�سرح املهاجم الذي كان ميار�ض كرة القدم يف طفولته بوا�سطة 
ب��ع�����ض اأن�����واع ال��ف��اك��ه��ة ذات ال�����س��ك��ل ال���دائ���ري ل��ع��دم وج����ود كرة 

نع يف  "�ساديو مانيه: �سُ "راكوتن" با�سم  فعلية، يف وثائقي لقناة 
ال�سنغال": "يف القرية يجب اأن تكون مزارعاً، ال مهنة اأخرى. كان 

حلم طفولتي اأن اأدخل التاريخ واأحرز كل االألقاب".
ن���ادي متز  ال��الع��ب ال���ذي خ�سر وال����ده بعمر ال�����س��اب��ع��ة، ر���س��ده 
نف�سه على  نفى  دك��ار، حيث  �سريك يف  ن��اد  خ��الل  الفرن�سي من 

بعد 400 كلم من م�سقط راأ�سه، فان�سم اإىل القارة العجوز يف عز 

مو�سم ال�ستاء عام 2011 واأ�سبح العباً حمرتفاً بعمر التا�سعة ع�سرة.
�سرح املدير ال�سابق ملركز تكوين متز اأوليفييه بران لوكالة فران�ض بر�ض 
تقنيته  باإيجابية.  ويت�سّرف  كرمياً  ك��ان  ا�ستثنائية،  باأمور  يقوم  "كان 

وقدرته على مراوغة اخل�سوم كانتا من نقاط قوته".
كانت البدايات معقدة بالن�سبة لالعب ال�ساب الذي اأخفى اإ�سابة خوفاً من 

اإعادته اإىل ال�سنغال.
ُيظهر  ومل  االأخ���رى،  اأم��ام  قدماً  ي�سع  "مل  بر�ض  لفران�ض  ب��ران  يو�سح 
بالن�سبة  ب��ارداً  اأن اجلو رمبا كان  مل��اذا. اعتقدت  اأفهم  ما ميكنه فعله ومل 
ع�سالت  اأ�سفل  يف  اإ�سابة  من  معاناته  ال�سبب  كان  احلقيقة  يف  لكن  له، 
البطن. عندما اكت�سفنا ذلك، خ�سع لعملية جراحية و�سرعان ما ان�سم 
اأ�سهر قليلة �سعبة،  اإىل الالعبني املحرتفني وبقي هناك دائما". بعد 
اإىل  انتقاله  يف  ع��ّج��ل  متز  ه��ب��وط  لكن  موهبته،  ب���رزت 
 2014 النم�سوي عام  ريد بول �سالزبورغ 
ي����ورو،  م���الي���ني  ب���اأك���رث م���ن 4 
وه��ن��اك ا���س��ب��ح ق����ادراً على 

التحدث باالأملانية.

رقمان قيا�سيان لبايرن ميونيخ و�سالح.. و�سحوة 
متاأخرة لرب�سلونة يف اجلولة ال�ساد�سة من دوري االأبطال

اأر�سنال ومان�س�سرت يونايتد لل�سدارة وروما للتاأهل يف يوروبا ليغ
يتطلع اأر�سنال ومان�س�سرت يونايتد االنكليزيان حل�سم �سدارة جمموعتيهما يف 
ختام مناف�سات الدوري االوروبي لكرة القدم "يوروبا ليغ" من اأجل عبور مبا�سر 

اىل ثمن النهائي، فيما ياأمل روما االيطايل تفادي اأي انتكا�سة وبلوغ امللحق.
يواجه  فيما  النهائي،  ثمن  ال��دور  اىل  مبا�سرة  جمموعة  كل  مت�سدر  ويتاأهل 
القادمني من دوري االبطال  الثالث  املركز  اأ�سحاب  اأحد  الثاين  املركز  �ساحب 
القارية  امل�سابقة  من  القادمة  للفرق  ونظًرا  ال��دور.  ه��ذا  اىل  املوؤهل  امللحق  يف 
اإليها  ين�سم  وقد  الهولندي  واأياك�ض  اال�سبانيني  واإ�سبيليه  بر�سلونة  االأم، مثل 

يوفنتو�ض االيطايل، �ست�سعى االأندية لتفادي الو�سافة يف يوروبا ليغ.
بفارق  االوىل  املجموعة  يت�سدر  اإذ  يونايتد،  من  اأ�سهل  اأر�سنال  مهمة  وتبدو 
االولني،  امل��رك��زي��ن  اأح���د  ��ا  اأي�����سً ال�سامن  ال��ه��ول��ن��دي  اأي��ن��ده��وف��ن  ع��ن  نقطتني 
و�سيكون مر�سًحا لتخطي عقبة زيوريخ ال�سوي�سري املتذيل على اأر�سه يف لندن 
و�سمان ال�سدارة بغ�ض النظر عن نتيجة اأيندهوفن مع م�سيفه بودو غليمت 
الرنوجي الثالث. وُمني اأر�سنال يف اجلولة ال�سابقة باخل�سارة الثانية فقط هذا 
خ�سارته  بعد  اأيندهوفن،  يف  -2�سفر  �سقط  عندما  امل�سابقات  جميع  يف  املو�سم 

�سد مان�س�سرت يونايتد يف الدوري يف وقت �سابق.
اإال اأن ذلك مل يوؤثر على معنوياته، اإذ عزز �سدارته للربمرليغ بخما�سية نظيفة 
يف مرمى نوتنغهام فوري�ست نهاية اال�سبوع، يف مباراة تعر�ض فيها بوكايو �ساكا 

الإ�سابة يف كاحله وخرج بعد مرور ن�سف �ساعة.
اأرتيتا اأن الفريق ال يفكر �سوى بال�سدارة لتفادي  اأكد املدرب اال�سباين ميكيل 
ملحق من ذهاب واإياب يف �سباط/فرباير بعد كاأ�ض العامل )20 ت�سرين الثاين/

االول/دي�سمرب(. كانون  نوفمرب - 18 
اأب��ًدا ه��ذا الكم من  اأم��ر مهم الأننا مل نلعب  "بالطبع ه��ذا  ق��ال يف ه��ذا ال�سدد 
املباريات بعد كاأ�ض العامل. اأي مباراة ممكن تفاديها هي اأف�سلية كبرة. ناق�سنا 
ذلك. هناك �سببان، االول اأنك توّفر خو�ض مباراتني وثانًيا الأنك تتفادى بع�ض 
يحتل  اإذ  اأ�سعب،  يونايتد  مان�س�سرت  مهمة  تبدو  املقابل،  يف  الكربى".  الفرق 
�سوي�سييداد  ريال  عن  نقاط  ثالث  بفارق  اخلام�سة  املجموعة  يف  الثاين  املركز 
لت�سدر  اإ�سبانيا  يف  م�سيفه  �سد  اأك��رث  اأو  هدفني  ب��ف��ارق  بالفوز  مطالب  وه��و 

ترافورد  اأول���د  يف  البا�سكي  الفريق  اأم���ام  اأر���س��ه  على  �سقط  اأن  بعد  املجموعة، 
ا فارق االهداف 9+  اأي�سً اال�سباين  الفريق  )ميلك  االوىل  اجلولة  يف  -1�سفر 
املولدايف  ترا�سبول  �سريف  على  نظيفة  بثالثية  يونايتد  تفوق   .)+6 مقابل 
يف اجلولة املا�سية يف مباراة �سجل فيها الربتغايل العائد كري�ستيانو رونالدو، 
هدًفا بعد ا�ستبعاده عن لقاء ت�سل�سي يف الدوري ملغادرته امللعب قبل نهاية املباراة 

�سد توتنهام لرف�سه الدخول كبديل.
�سارك اأ�سا�سًيا يف الفوز على و�ست هام يونايتد اال�سبوع املا�سي يف الدوري، لكن 
100 مع  رق��م  الوحيد م�سجال هدفه  امل��ب��اراة  ه��دف  اأح��رز  را�سفورد  ماركو�ض 

ال�سياطني احلمر ليتقدم يونايتد اىل املركز اخلام�ض.
اأكد را�سفورد اأن الفريق ال ي�سعى �سوى للفوز يف اإ�سبانيا "نحن بحاجة للذهاب 
اىل هناك والفوز بفارق هدفني لت�سدر املجموعة، لذا �سنحاول القيام لذلك. 
هذه مهمتنا وهدفنا عندما بداأنا املو�سم، اأن نت�سدر املجموعة وال زلنا كذلك".

و���س��م��ن��ت اأرب���ع���ة ف���رق ����س���دارة جم��م��وع��ات��ه��ا بغ�ض ال��ن��ظ��ر ع��ن ن��ت��ائ��ج اجلولة 
االملاين  البلجيكي، فرايبورغ  �سان جيلواز  اال�سباين،  بيتي�ض  ريال  االخرة هي 
وف��ري��ن��ت�����س��ف��ارو���ض امل���ج���ري. وال خ��ي��ار اأم����ام روم����ا ���س��وى ال��ف��وز ع��ل��ى �سيفه 
لودوغوريت�ض البلغاري يف العا�سمة من اأجل خطف املركز الثاين عن املجموعة 
الثالثة، اإذ يت�ساوى الفريقني يف النقاط )7( خلف بيتي�ض املحّلق )13(، اإال اأن 
الفريق البلغاري تفوق عليه 2-1 يف اجلولة االوىل. ويف حال اإخفاقه يف ذلك، 
�سي�سقط اىل امل�سابقة القارية الثالثة "كونفرن�ض ليغ" التي اأحرز لقب ن�سختها 
اأول لقب  االوىل املو�سم املا�سي بقيادة املدرب الربتغايل جوزيه مورينيو، وهو 
قاري لنادي العا�سمة االيطالية. اأكد املهاجم �ستيفن ال�سعرواي "علينا اأن نفوز 
على لودوغوريت�ض للتاأهل. اإنها معركة مبا�سرة من اأجل املركز الثاين. �سنقدم 

اأف�سل ما لدينا يف روما".
نقاط( يخو�ض معركة مفتوحة على جميع م�سراعيها  اأما اجلار الت�سيو )8 
املركزين  الفرق يف خطف  الفر�سة متاحة جلميع  ال�ساد�سة حيث  يف املجموعة 
يحل  فيما  االولني، عندما يحل الفريق االيطايل على فينورد الهولندي )5(، 

�ستورم غرات�ض النم�سوي )8( على ميدتيالند الدمناركي )5(.
ال�سنغايل مانيه يحمل اآمال 

الكرة االإفريقية 

نت�س ي�سقط بعد رحيل نا�س وخ�سارة ثالثة توالًيا لووريرز 
مدربه  رح��ي��ل  م��ن  �ساعات  بعد  نت�ض  بروكلني  ج���راح  م��ن  ب��ول��ز  �سيكاغو  ع��ّم��ق 
الكندي �ستيف نا�ض واأحلق به اخل�سارة ال�ساد�سة هذا املو�سم، بفوزه عليه يف عقر 
داره 108-99 الثالثاء يف دوري كرة ال�سلة االمركي للمحرتفني، فيما مني 

غولدن �ستايت ووريرز حامل اللقب باخل�سارة الثالثة توالًيا.
راأ�ض  على  مو�سمني  بعد  الطرفني  بني  متبادل  باتفاق  نا�ض  برحيل  اليوم  ب��داأ 
اأن اأهدر اأ�سحاب االر�ض تقدم  اجلهاز الفني وانتهى بخ�سارة يف بروكلني، بعد 
الفني بولز ب��اأداء رائع يف الربع  زاك  قاد  اأن  بعد  الثالث  الربع  يف  نقطة   12
امل��وؤق��ت ج��اك ف��ون املهام يف نت�ض، لكنه اكتفى مب�ساهدة  امل��درب  االخ��ر. ت��وىل 
بروكلني ينهار يف الربع االأخر الذي �سجل فيه فريقه 19 نقطة فقط مقابل 
29 نقطة، باال�سافة  املباراة مع  اأنهى  20 لالفني الذي  31 ل�سيكاغو، بينها 

اىل خم�ض متريرات حا�سمة واأربع متابعات.
 15 دراغيت�ض  غ��وران  ال�سلوفيني  واأ���س��اف  نقطة  ب�20  دي���روزن  دمي��ار  �ساهم 
وباتريك وليام�ض 12، كما �سجل اأيو دو�سنومو 17 نقطة من مقاعد البدالء.

ومل تكن نقاط كيفن دورانت ال�32، باال�سافة اىل 9 متابعات و�ست متريرات 
حا�سمة و20 نقطة من روي�ض اأونيل كافية لربوكلني لتفادي اخل�سارة ال�ساد�سة 
يف ثماين مباريات، علًما اأن كايري اإرفينغ عانى يف االم�سية مكتفًيا باأربع نقاط 
وحماولتني ناجحتني من اأ�سل 12. وك�سف دورانت اأنه علم برحيل نا�ض من 
االإعالم "ا�ستيقظت من القيلولة والتفت اىل اليمني وراأيت اخلرب على اي اأ�ض 
هذا  من  �سيء  يح�سل  عندما  دائًما  بال�سدمة  ت�ساب  م�سدوًما.  كنت  اأن.  بي 
القبيل، ولكن هذا طبيعي يف اأن بي ايه". وتابع "لذا عليك اأن ت�ستعد للمباراة، 
اإنه منعطف �سريع يف الدوري لذا ال ميكنك التفكر كثًرا به، ولكنه خطر على 
بايل كثًرا اليوم". وُيعتقد اأن االنف�سال بني النادي والكندي البالغ 48 عاًما 

اجلديد  للمو�سم  التح�سر  خ��الل  االإدارة  طالب  ال��ذي  دوران���ت  ب�سبب  ح�سل 
االختيار بني االحتفاظ به اأو االبقاء على اجلهاز الفني.

ولكنه اأ�سر على اأن عالقته كانت جيدة مع املدرب "كنت اأحب العمل مع �ستيف. 
"كانت هناك تقلبات كثرة يف االعوام القليلة  اأحببت اجلهاز الفني". واأ�ساف 
�ستيف"،  مع  العمل  اأحببت  ال�سلة.  كرة  اجلوهر:  جميًعا  نحب  ولكن  االخ��رة 
ما يحدث يف  ه��ذا  ب�سكل جيد.  نلعب  لدينا فريق جيد، ومل  يكن  "مل  م�سيًفا 
اأو كيف يدّر�ض  ال��دوري. هذا ال عالقة له مب�ستوى ذكاء �ستيف يف كرة ال�سلة، 
اللعبة. االأمور مل تنجح". يحتل بروكلني املركز الثالث ع�سر يف املنطقة ال�سرقية 
فيما حقق �سيكاغو فوزه االول بعد خ�سارتني توالًيا والرابع هذا املو�سم ومثلها 
هزائم يف املركز ال�سابع. يف مكان اآخر، ُمني غولدن �ستايت ووريرز حامل اللقب 

باخل�سارة الثالثة توالًيا ب�سقوطه يف ميامي 116-109 اأمام هيت.
اح�سائية(  فئات  ث��الث  يف  اأك��رث  اأو  دابل" )ع�سر  "تريبل  ك��وري  �ستيفن  حقق 
كافية  تكن  مل  حا�سمة،  متريرة  و13  متابعة   13 نقطة،   23 مع  لووريرز 

لتفادي اخل�سارة اخلام�سة هذا املو�سم مقابل ثالثة انت�سارات.
الدقائق  ل�ساحله يف  يح�سمه هيت  اأن  قبل  اللقاء  م��رات يف  ت�سع  التقدم  تبّدل 
االخرة من الربع االخر ليحقق فوزه الثالث هذا املو�سم مقابل خم�ض هزائم. 
كان ماك�ض �سرتو�ض اأف�سل م�سجل يف �سفوفه مع 24 نقطة فيما اأ�ساف جيمي 

باتلر 23 مع �ست متابعات وثماين متريرات حا�سمة.
اأننا  "اأعتقد  اخل�سارة  رغ��م  االيجابيات  ووري���رز عن  م��درب  �ستيف كر  حت��دث 
لعبنا ب�سكل جيد مبا يكفي للفوز لكننا مل نح�سم املباراة. كل الثناء مليامي، لقد 
اأنهم �سيناف�سون بقوة، وقدموا  خنقونا يف الدقائق اخلم�ض االأخ��رة. كنا نعلم 

اأف�سل ما لديهم يف الربع الرابع".

مانويل  ميونيخ  وبايرن  االمل��اين  املنتخب  حار�ض  اأعلن 
نوير اأنه �سبق اأن اأ�سيب ب�سرطان اجللد وخ�سع لثالث 

عمليات جراحية ناجحة يف وجهه.
وك�����س��ف ن��وي��ر )36 ع���اًم���ا( ع��ن ذل���ك م��ن خ���الل بيان 
اإطالق  عن  فيه  اأعلن  اإن�ستغرام  على  وفيديو  �سحايف 
جانب  اىل  "نيوكي"  ب��ال��ب�����س��رة  للعناية  خ��ا���ض  م��ن��ت��ج 
املتوجة  كربر  اأجنليك  امل�سرب  ك��رة  العبة  مواطنته 

بثالثة األقاب كربى.
ق�سة  ل��دي��ن��ا  "كالنا   2014 ع���ام  ال���ع���امل  ب��ط��ل  ق���ال 

اجللد.  باأمرا�ض  االأم��ر  يتعلق  عندما  للغاية  �سخ�سية 
غ الناجت عن ال�سم�ض ويف  اأجنليك م�سابة بفرط الت�سبنُّ
على  خ�سعت  وال��ذي  وجهي،  يف  اجللد  �سرطان  حالتي 

اإثره لثالث عمليات جراحية".
ا لعدم جتاهل  وتابع "لهذا ال�سبب اأولينا اهتماًما خا�سً
اأي اأمر يتعلق باحلماية من اأ�سعة ال�سم�ض: الأنني اأتدرب 
ا ق�ساء وقت فراغي  يف اخلارج طوال الوقت واأحب اأي�سً

يف الطبيعة".
ويغيب نوير عن بايرن ميونيخ منذ اأوائل ت�سرين االأول 

يوليان  م��درب��ه  ال��ك��ت��ف، لكن  اإ���س��اب��ة يف  ب�سبب  امل��ا���س��ي 
امل�سيف  اأم��ام  يعود  قد  احلار�ض  اأن  اىل  اأمل��ح  ناغل�سمان 
اأق���ل من  ال�سبت، وذل���ك قبل  ال����دوري  ب��رل��ني يف  ه��رت��ا 

ثالثة اأ�سابيع على انطالق كاأ�ض العامل.
وخا�ض نوير اآخر مباراة تناف�سية يف التعادل 2-2 مع 
فاز  اإذ  بغيابه،  ب��اي��رن  يتاأثر  ومل  دورمت��ون��د،  بورو�سيا 
بجميع املباريات التي خا�سها يف جميع امل�سابقات )3 يف 
الدوري ومثلها يف دوري اأبطال اأوروب��ا( بوجود �سفيلن 

اأولراي�ض يف حرا�سة املرمى.

نوير يعلن اإ�سابته �سابًقا ب�سرطان اجللد 



ينب�سون قربا وي�سرقون جثة �ساحبه
تداول مينيون حادثة غريبة وقعت يف مدينة العدين يف حمافظة 
اإب عن عملية �سطو �سحيتها جثة اأحد االأ�سخا�ض. وقام الل�سو�ض 
بنب�ض قرب ال�سخ�ض املعني واإخراج اجلثة، وذلك بعد وفاته بعدة 
اأ�سهر. ووفق ما نقل موقع "قناة العربية"، فقد اأثارت اجلثة �سهية 
ل�سو�ض بعد تداول اأنباء عن اأن �ساحبها ميلك فقرات م�سنوعة 
من الذهب مت تركيبها �سمن عموده الفقري يف عملية جراحية اإثر 
حادثة انزالق اأملت به خالل حياته. واإثر ذلك، اأقدم الل�سو�ض على 
نب�ض قرب املتوفى و�سحب رقائق ذهبية مثبته يف ظهره وكذلك قلع 
اأ�سرا�ض ذهبية من فكه، بح�سب ما تناقله �سهود عيان من املنطقة. 
وكان �ساحب اجلثة، املدعو بجا�ض حممد �سالح، تويف قبل 7 اأ�سهر 
بعد اإ�سابته بجلطة دماغية، وهو كهربائي يقطن حمافظة املهرة. 
لكن بعد دفنه، بداأت اأخبار تنت�سر بكونه ميتلك فقرات ذهبية يف 
عموده الفقري كان قد و�سعها بعدما تعّر�ض حلادث انزالق، حيث 

متت معاجلته على نفقة �سركة عمالقة يعمل بها.

اكت�سف بال�سدفة منزاًل يحرتق فاأنقذ �سكانه
اكت�سف �ساب اأمريكي بال�سدفة حريقاً هائاًل يلتهم منزال يف والية 
اأيوا االأمريكية، وذلك بعدما تاه ب�سيارته على طريق "ريد اأوك"، 
يف وقت متاأخر من الليل. وجنح ال�ساب الذي يدعى بريندون برت 
من اإنقاذ جميع �سكان املنزل، املكون من اأربعة اأ�سقاء، وحتدث برت 
اأنه  ملحطة االأخبار املحلية KETV عن تفا�سيل ما حدث، مبيناً 
املا�سي،  االأح��د  يوم  على منعطف طريق خطاأ  يقود مركبته  كان 

وراأى اآنذاك احلريق يندلع من داخل منزل.
وقال: "كل ثانية كانت متر كانت تزداد فيها النران �سوًءا، و�سعرت 
ا ما يف املنزل، والأن الوقت كان متاأخًرا جًدا، كان يجب  وكاأن �سخ�سً
النار،  واأ�سرخ  املنزل  نوافذ  اأطرق على  بداأت  ب�سرعة،  اأت�سرف  اأن 
الإيقاظ اأي �سخ�ض قد يكون يف الداخل، لكن مل يخرج اأحد لفرتة 
اأعمارهم  ت��رتاوح  امل��ن��زل،  اأ�سقاء من  ال��وق��ت، ثم خ��رج ثالثة  من 
بني ثمانية اأعوام واأربعة ع�سر عاماً و�سبعة ع�سر عاماً، ويف نف�ض 
الوقت كان احلريق اجتاح ال�سرفة االأمامية للمنزل، وتبعهم بعد 
ذلك �سقيقهم البالغ من العمر 22 عاًما، بعدما خرجوا من املنزل 
املنزل  كامرا  لقطات  واأظهرت  البكاء".  واأردت  باالنهيار  �سعرت 
على  للعائلة  ب��رت  م�ساعدة  وحل��ظ��ة  للحريق،  م��روع��ة  م�ساهد 

الفرار، حيث رك�سوا جميعهم عرب الباب االأمامي للمنزل.

خالف يوؤدي ملقتل مغني راب اأمريكي
�سالة  اأن  اأوف" ي��ت��وق��ع  "تيك  االأم���رك���ي  ال����راب  مغني  ي��ك��ن  مل 
لل�سهر  ذهب  عندما  حياته،  يف  �سيدخله  مكان  اآخ��ر  هي  البولينغ 

هناك مع اأ�سدقائه ليلة االثنني.
"ميغو�ض"  ف��رق��ة  ع�����س��و  اأوف"،  "تيك  اأن  ه��و  الح��ق��ا  ح���دث  م��ا 
ال�سهرة، تعر�ض الإطالق نار داخل �سالة البولينغ بوالية تك�سا�ض 

االأمركية، مما اأرداه قتيال.
اأن مغني  اأخبار امل�ساهر،  اإم زي" املتخ�س�ض يف  "تي  واأف��اد موقع 
وكان  الثالثاء.  فجر  قتل  قد  عاما   28 العمر  من  البالغ  ال��راب 
تيكوف )وا�سمه االأ�سلي كر�سنيك كاري بول( ي�سهر برفقة اأحد 
اأع�ساء فرقته عندما تلقت ال�سرطة قرابة الثانية والن�سف فجرا 
بالغا عن اإطالق نار يف ناد للبولينغ ومبقتل �سخ�ض، وفقا ملوقع 
"تي اإم زي". واأ�سيب �سخ�سان اآخران بجروح ونقال اإىل امل�ست�سفى. 
مل�سرح اجلرمية تظهر  �سا�سة  اإم زي" لقطات  "تي  وعر�ض موقع 

فيها جثة ملقاة على االأر�ض وحولها عدد من االأ�سخا�ض.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

فك لغز جرمية وقعت قبل 50 عامًا 
حّدد مكتب التحقيقات الفدرايل )اف بي اأي( والق�ساء االأمريكي هوية امراأة ُعرث عليها مقتولة على �ساطئ على 

ال�ساحل ال�سرقي للواليات املتحدة عام 1974، فيما مل ُيعرث على قاتلها.
وجرى التعريف عن هذه املراأة التي كانت ُتعرف اإعالمياً ب� "�سيدة الكثبان الرملية"، على اأنها روث ماري تري، 
وهي امراأة من والية تيني�سي كانت تبلغ 37 عاماً عند وفاتها، على ما اأعلنت ال�سرطة الفدرالية االأمريكية خالل 

موؤمتر �سحايف قرب بو�سطن بوالية ما�سات�سو�ست�ض.
ون�سر مكتب التحقيقات الفدرايل مذكرة بحث عليها اأربع �سور قدمية لل�سحية باالأ�سود واالأبي�ض اأو البني الداكن. 
اأنه رغم حتديدنا روث على اأنها �سحية جرمية القتل املروعة هذه، فذلك لن  واأ�ساف بونافولونتا "ندرك اأي�ساً 
يخفف من اآالم عائلتها" التي مت اإخطارها باالأمر اأخراً. ومنذ ما يقرب من 50 عاماً، تتّبع املحققون اأثر العديد 

من امل�ستبه بهم، من دون النجاح يف حتديد القاتل.
وكان ُعرث على روث ماري تري ميتة يف 26 يوليو -متوز 1974، وجثتها العارية كانت ملقاة على الكثبان الرملية 
على �ساطئ يف بروفين�ستاون يف كيب كود، وهو قطاع من االأر���ض يف املحيط االأطل�سي ي�ستقطب زائرين كثرين 

خالل ال�سيف.
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احليتان تبتلع 10 ماليني قطعة من البال�ستيك يوميًا 
البال�ستيك  من  قطعة  ماليني  ع�سرة  نحو  يومياً  الزرقاء  احليتان  تبتلع 
لهذا  اأن  يبنّي  ما  الثالثاء،  االأول  اأم�ض  ُن�سرت   تقديرات  بح�سب  الدقيق، 

التلوث تاأثراً اأكرب مما كان ُيعتقد �سابقاُ على اأكرب حيوان يف العامل.
فقد ُعرث على �سظايا بال�ستيكية �سغرة �سواء يف اأعماق املحيطات اأو على 

اأعلى اجلبال، وحتى داخل االأع�ساء الب�سرية والدم.
واأج�����رى ع���دد م���ن ال��ب��اح��ث��ني درا����س���ة من��ذج��ة ُن�����س��رت يف جم��ل��ة "نيت�سر 
كوميونيكي�سنز" تهدف اإىل تقدير كمية املواد البال�ستيكية الدقيقة التي 
تبتلعها احليتان. وو�سع العلماء لهذا الغر�ض نوعاً من املل�سقات على 191 
�سواحل  قبالة  تعي�ض  التي  واحل��دب��اء  الزعانف  ذات  ال��زرق��اء  احليتان  من 
الباحثة يف  الرئي�سية للدرا�سة،  املعّدة  كاليفورنيا لتتبع حتركاتها. وقالت 
جامعة والية كاليفورنيا يف فولرتون �سريل كاهاين رابورت، "هي اأ�سبه 
ب�+اآبل ووت�ض+ على ظهر حوت". واأو�سحت االخت�سا�سية يف جمال احليتان 
اأن هذه احليوانات  اأظهرت  ُجِمَعت  التي  البيانات  اأن  بر�ض  لوكالة فران�ض 
تتغذى ب�سكل رئي�سي على اأعماق ترتاوح بني 50 و250 مرتاً، حيث يوجد 

املائي". العمود  يف  الدقيق  البال�ستيك  من  تركيز  "اأكرب 
تقدير عدد  اإىل  �سيناريوهات  الباحثون من خالل منذجة ثالثة  ثم جلاأ 

ت�سفيه. كانت  وما  منها  كل  وحجم  للحيتان  "اللقمات" اليومي 
ويف ال�سيناريو االأكرث احتمااًل، تبنّي اأن احليتان الزرقاء تبتلع ما ي�سل اإىل 

ع�سرة ماليني قطعة من البال�ستيك الدقيق يومياً.

م�سكلة اإن�ستغرام تنذُر في�سبوك مبزيد من املتاعب
فوجئ املاليني من م�ستخدمي اإن�ستغرام ، اأم�ض االأول، بتعليق ح�ساباتهم اأو 

ح�سابات متابعيهم على التطبيق التابع ل�سركة "ميتا".
ومل يتمكن من واجهوا امل�سكلة من ت�سجيل الدخول متاما، وحتى الذين 

متكنوا من الدخول الحظوا انخفا�ض اأعداد متابعيهم فجاأة ب�سكل كبر.
وانخفا�ض  تعليقها  من  �ساعات  بعد  طبيعتها  اإىل  احل�سابات  ع��ودة  ورغ��م 
متابعيها فاإن م�ستخدمي اإن�ستغرام لن ي�سمنوا خدمة م�ستقرة م�ستقبال.

وعادت اخلدمة اإىل طبيعتها يوم الثالثاء، ومل يعرف امل�ستخدمون ال�سبب 
رغم  امل�سكلة  ماهية  اإن�ستغرام  يو�سح  مل  حيث  املفاجئ،  العطل  ه��ذا  وراء 
اأن املن�سة  "تويرت" االثنني،  اعرتافها بها، واكتفت بالت�سريح على �سبكة 
اإن�ستغرام  ح�ساب  اإىل  الو�سول  يف  م�سكالت  يواجه  بع�سكم  اأن  "تدرك 

اخلا�ض به.. نحن نتحرى االأمر ونعتذر عن االإزعاج".
يقول ا�ست�ساري االإعالم الرقمي والت�سويق االإلكرتوين، حممد احلارثي، 
اإن مثل تلك امل�سكالت يكون املت�سبب فيها واحدا من اثنني: االأول حتديثات 
اإىل التطبيق  امل�سوؤولة عن الدخول  تت�سبب يف عطل ببع�ض اخلوارزميات 

والتي تربط احل�سابات بع�سها ببع�ض، واالآخر هجوم �سيرباين.

تايلور �سويفت تعاود 
الغناء على امل�سرح 

تايلور  االأم��رك��ي��ة  النجمة  اأعلنت 
الكبر  ال���ن���ج���اح  و����س���ط  ���س��وي��ف��ت 
اجلديد،  األ��ب��وم��ه��ا  ح��ق��ق��ه  ال�����ذي 
ان��ه��ا ���س��ت��ع��اود ال��غ��ن��اء ع��ل��ى امل�سرح 
بعد  املو�سيقية،  احل��ف��الت  واإح��ي��اء 
لها.  جولة  اآخ��ر  على  �سنوات  اأرب��ع 
عاماً   32 البالغة  املغنية  واأطلقت 
ع��ل��ى ج���ول���ة ح��ف��الت��ه��ا امل��ق��ب��ل��ة يف 
"اإيرا�ض"  عنوان  املتحدة  الواليات 
اإذ �ساءتها  "الع�سور"،  اأي   )Eras(
"رحلة عرب كل الع�سور املو�سيقية" 
�سويفت  وق����ال����ت  م�������س���رت���ه���ا.  يف 
"غود  ب��رن��ام��ج  يف م��ق��اب��ل��ة ���س��م��ن 
عرب  ال�سباحي  اأمركا"  مورنينغ 
االأمركية  �سي"  ب��ي  "اإيه  حمطة 
املاليني  خماِطبَة مبا�سرة ع�سرات 
من املعجبني بها "اأردت اأن اأخربكم 
ب���اأم���ر اأن����ا م��ت�����س��وق��ة ل���ه م��ن��ذ مدة 
ط���وي���ل���ة واأخ����ط����ط ل����ه م���ن���ذ زمن 
طويل: �ستكون يل جولة حفالت". 
وت��ق��ام اأوىل ه��ذه احل��ف��الت يف 18 
اآذار-مار�ض املقبل يف والية اأريزونا، 
و�سيكاغو  واأتالنتا  هيو�سنت  تليها 
اآب-اأغ�سط�ض  يف  اأجنلي�ض  ول��و���ض 
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�سابر الرباعي: هذه 
ر�سالة اأغنيتي اجلديدة

���س��ك��اي نيوز  ل���ق���اء خ���ا����ض م���ع  يف 
التون�سي  ال��ف��ن��ان  حت���دث  ع��رب��ي��ة، 
اأغنيته  ع�����ن  ال����رب����اع����ي  ����س���اب���ر 
التي  "يا بنات احلالل"،  اجلديدة 
�سّورها يف بروت، كما حتّدث عن 
ج���دي���ده ال��غ��ن��ائ��ي امل��رت��ق��ب، وعن 
رغبته بتقدمي عمل ثنائي مع عدد 

من فناين اخلليج.
"يا  اجل��دي��دة  الأغنيته  وبالن�سبة 
الرباعي:  ق����ال  احلالل"،  ب���ن���ات 
اأن  مفادها  ر�سالة  ه��ي  "االأغنية 
اجل��م��ال ه��و ج��م��ال ال����روح ولي�ض 
اجل��م��ال اخل���ارج���ي، ل���ذا ي��ج��ب اأن 

جنمل اأنف�سنا باأخالقنا وقيمنا".
التي  االأع��م��ال اخلليجية  ع��ن  اأم���ا 
املطرب  ق��ال  ك��ب��رة،  �سعبية  تلقى 
االأغنية  يل  "بالن�سبة  التون�سي: 
مرتبطة  ل���ي�������س���ت  اخل���ل���ي���ج���ي���ة 
ب�����ارزة بعمقها  ب���ل ه���ي  ب�����س��خ�����ض، 
بالعامل  م���ك���ان���ة  ول���ه���ا  وك���الم���ه���ا 
العربي.. من االأ�سوات التي اأحبها 
املاجد  را�سد  معها  العمل  واأمت��ن��ى 
املجيد  وع���ب���د  امل��ه��ن��د���ض  وم���اج���د 

عبداهلل وح�سني اجل�سمي".
لل�ساعر  الغناء  اأن  الرباعي  واأك���د 
بلهجة  ق����ب����اين  ن�������زار  ال���������س����وري 
ك��ب��رة الأي  اإ���س��اف��ة  ه��ي  الف�سحة 
لكل  ك��ب��ر  مك�سب  وه���ي  م��ط��رب، 

من يغنيها.
قال  ورا�سي"،  "�سابر  اأغنية  وعن 
عليه  عر�ست  اإنها  الرباعي  �سابر 
لغنائها لكنه رف�سها الأنه �سعر باأن 
غناءه باأغنية بها كلمة من ا�سمه، 
"الرنج�سية"،  من  نوعا  تبدي  قد 

على حد تعبره.

القاتل ال�سهري جي�سون يعود 
يف �سل�سلة رعب جديدة

واف��ق��ت خ��دم��ة ب��ث ال��ف��ي��دي��و االأم��ري��ك��ي��ة فائقة 
اجلودة Peacock على اإعادة اإحياء �سل�سلة اأفالم 
الرعب Friday the 13th و�سخ�سيتها املرعبة 
كري�ستال  ع��ن��وان  يحمل  جديد  بعر�ض  جي�سون 
ليك. ومل يتم الك�سف عن تف�سايل حبكة اجلزء 
بريان  العر�ض  و�سيكتب  ال�سل�سلة،  من  اجلديد 
فولر، وهو اأي�ساً مقدم العر�ض واملنتج التنفيذي.  
الفيلم  ���س��اغ  ال����ذي  م��ي��ل��ر،  ف��ي��ك��ت��ور  �سينتج  ك��م��ا 
االأ�سلي اأي�ساً اجلزء اجلديد مع مارك توبروف 

.A24 وروب بار�ساميان وا�ستديو
وقالت �سوزان روفرن، رئي�سة املحتوى الرتفيهي 
 NBCUniversal Television and يف 
هي   Friday the 13th اإن   Streaming
اأكرث �سال�سل الرعب �سهرة يف تاريخ  واحدة من 
االأفالم، وكنا نت�سوق الإعادة النظر يف هذه الق�سة 
 Crystal ال��ق��ادم  ال��درام��ي  امل�سل�سل  خ��الل  م��ن 

."Lake

تتزوج يف دار للجنازات بف�ستان اأ�سود
بالتزامن مع االحتفاالت بعيد الهالووين، عقد عرو�سان 
الرعب داخل  اأج��واء من  اأمريكيان حفل زفافهما �سمن 
دار للجنازات. وو�سلت نورما نينو )27 عاماً( اإىل حفل 
زفافها الفريد من نوعه على اأك�سل نينو )29 عاماً( وهي 
حماطة بالقرع والتوابيت، وبالطبع كانت ترتدي ف�ستان 

زفاف اأ�سود بداًل من الثوب االأبي�ض التقليدي.
العرو�سان  اختبار  الهالووين،  الأج��واء  ع�سقهما  وب�سبب 
ال��زواج يف حفل زف��اف على الطراز القوطي على الرغم 
لكن  واالأ���س��دق��اء.  العائلة  م��ن  االأول��ي��ة  التحفظات  م��ن 
وو�سفت  التقليدي،  غ��ر  ب��ال��زف��اف  ف��وج��ئ��وا  ال�سيوف 
ن���ورم���ا، ال��ت��ي ت��ع��م��ل يف جم���ال دف���ن امل���وت���ى، ه���ذا اليوم 
اليوم باأنه مثايل. وقالت نورما، من ريديل، كاليفورنيا 
يف  الزواج  اأريد  اأنني  وعرفت  الهالووين  اأحببت  "لطاملا 
اأوىل دور اجلنازات  دار للجنازات. لقد كانت واح��دة من 
ك��ب��راً يف حياتي  ام����راأة، وق��د لعبت دوراً  ت��دي��ره��ا  ال��ت��ي 
"عائلتي  نورما  واأ�سافت  ل�سنوات".  هناك  عملت  حيث 
توؤمن باخلرافات اإىل حد كبر، لذا فقد كانت خائفة يف 
البداية، ولكن يف ذلك اليوم اأكد اجلميع اأنهم ا�ستمتعوا 

بتجربة حفل زفاف من نوع خمتلف".
اأق��ي��م��ت يف املنطقة  وب��ع��د ق�����راءة ع��ه��ود ال�������زواج، ال��ت��ي 
املحتفلون  املخ�س�سة عادًة خلدمات حرق اجلثث، توجه 
بنظام  الهالووين  ا�ستقبال م�ستوحى من عيد  اإىل حفل 

االألوان االأحمر واالأ�سود والقرع وال�سموع املعلقة.

و�سعت مولودها يف التاك�سي
بريطانيا،  يف  اأج����رة  ���س��ي��ارة  ك��ك��ان��ي��ن��دي��ن  ف���رح  ا�ستقلت 
روتيني  اإج��راء فح�ض  اأج��ل  امل�ست�سفى من  اإىل  متوجهة 
الربيطانية  "ال�سن"  �سحيفة  واأف���ادت  حامال.  لكونها 
باأن املخا�ض باغت فرح، البالغة من العمر 26 عاما، وهي 
"التاك�سي" يف مقاطعة باكينغهام�سر، و�سط  على منت 

بريطانيا.
وبداأ املخا�ض بعد 5 دقائق فقط من ركوبها �سيارة االأجرة 

يف رحلة م�سافتها 20 كيلومرتا.
"التاك�سي"، و�سمتها نايا، وكان  وو�سعت فرح مولودة يف 
بحالة  هاتفيا  امل�ست�سفى  طاقم  اأب��ل��غ  ق��د  ال�سيارة  �سائق 

الو�سع التي تطلب ا�ستجابة �سريعة.
وبعد اأيام، تلقت فرح فاتورة بقيمة تعادل 103 دوالرات، 
تكاليف  اإنها  االأج��رة  �سيارة  عن  امل�سوؤولة  ال�سركة  قالت 
 34 اإىل  باالإ�سافة  ال���والدة،  عملية  من  ال�سيارة  تنظيف 

دوالرا اأجرة النقل.
ويدعى  �سهرا   15 العمر  م��ن  يبلغ  لطفل  االأم،  وق��ال��ت 
لكن  البلبلة،  اأحدثت حالة من  باأنها  تقر  اإنها  "كايرو"، 

تغرميي". يتم  اأن  ال�سفاقة  "من 
واأ�سافت: "لقد كانت اأ�سرع عملية و�سع على االإطالق"، 
 5 "ماء اجلنني" انفجر بعد  امل��اء  "كي�ض  اأن  اإىل  م�سرة 

دقائق من انطالق الرحلة".

مبادرات حركة ال�سعر العاملي الإذكاء الروح االإبداعية بني ال�سعوب
مهرجان  وخ���الل   ،2011 ال��ع��ام  م��ن  ي��ول��ي��و  يف 
ميدلني الدويل لل�سعر يف كولومبيا، اجتمع نحو 
37 مديًرا من مدراء مهرجانات ال�سعر الدولية 
من 4 قارات، ومت و�سع اللم�سات االأوىل ملا اأ�سبح 

يعرف اليوم ب�"حركة ال�سعر العاملي".
وخالل ال�سنوات الع�سر املا�سية، ا�ستطاعت هذه 
العامل  ���س��ع��راء  م��ع  عالقاتها  ت��ع��ّزز  اأن  احل��رك��ة 
حتى اأ�سبح عدد املنتمني لها حتى االآن اأكرث من 
2000 �ساعر من 150 دولة من جميع القارات.

احلني،  ذل��ك  منذ  امل�ستمرة  بجهودها  واإحل��اق��اً 
ويف خطوة م�ستقبلية هامة جداً، اجتمع من�سقو 
يف  وافرتا�سياً  ح�سورياً  العاملي،  ال�سعر  حركة 
فنزويال ال�سهر املا�سي ملناق�سة جملة من امل�ساكل 
العاملية  احل��رك��ة  ه��ذه  ت��واج��ه  ال��ت��ي  التنظيمية 
وتوجيه  تن�سيق  يف  حم���وري���اً  دورا  ت��ل��ع��ب  ال��ت��ي 
املبادرات  وال�سعراء عرب جمموعة من  املنظمات 
اإقامة مهرجانات �سعرية دولية، وم�ساريع  منها 

تعليمية ودور ن�سر تهتم بال�سعر.
ُعقد االجتماع االأول الأع�ساء من 21 دولة على 

ع�سر  ال�ساد�ض  العاملي  ال�سعر  مهرجان  هام�ض 
الفنزويلي  اخلارجية  وزي��ر  وافتتحه  لفنزويال، 
االإقليمي  رئي�ض فنزويال  ونائب  فاريا،  كارلو�ض 
ف��ري��دي ن��ان��ي��ز، وال�����س��اع��ر ال��ك��ول��وم��ب��ي ال�سهر 
ال�سعر  ال��ع��ام حل��رك��ة  املن�سق  ري��ن��دون  ف��رن��ان��دو 
العاملي. وكان اأبرز قرارات هذه االجتماع هو تنظيم 
املوؤمتر العاملي االأول حلركة ال�سعر العاملي االأول 
الكولومبية،  ميديلني  مدينتي  يف  �سيقام  ال��ذي 
على   .2023 ي��ول��ي��و  يف  الفنزويلية  وك��اراك��ا���ض 
اأفريقيا  ت�سبقه عدة موؤمترات حت�سرية يف  اأن 
يف  واالأمركيتني.  واأوروب���ا  واأوقيانو�سيا  واآ�سيا 

االأ�سهر االأوىل من العام 2023.
اإىل حت��ق��ي��ق جم���م���وع���ة من  احل����رك����ة  ت�����س��ع��ى 
االأهداف من بينها: دعم تاأثر ال�سعر يف جميع 
الطبقات االجتماعية من خالل دجمه يف حياة 
املدن والقرى والعمل ب�سكل موجه جلعله متاحاً 
االإعالم  توظيف  واالأطفال.  واملراهقني  لل�سباب 
يحقق  مب��ا  ال�سعر  روح  لن�سر  وا���س��ع  ن��ط��اق  على 

روؤية عادلة وم�سرقة مل�ستقبل االإن�سان.

مزارع يح�شد اأرًزا يف حقل اأرز خارج هانوي ، فيتنام - رويرتز

حمامي �سريين يهّدد مروجي �سائعة وفاتها 
رغم دخولها يف قوقعة منعزلة عن االأ�سدقاء وو�سائل االإعالم منذ يوم الك�سف عن دخول 
�سرين امل�سحة النف�سية للعالج من اإدمان املخدرات، غر اأن �سائعة وفاتها اأ�سبحت تتجّدد 
يومياً على و�سائل التوا�سل االجتماعي مما دفع حماميها اإىل اإ�سدار بيان اليوم يهّدد فيه 

مرّوجي هذه ال�سائعة باللجوء اإىل الق�ساء.
م�سدر  بتتبع  فيه  هّدد  بياناً  �سرين،  حمامي  قنطو�ض،  يا�سر  القانوين  امل�ست�سار  واأ�سدر 
القانونية جتاه من يطلق هذه  االإج��راءات  اتخاذ كافة  اأجل  وال�سائعات، من  االأخبار  تلك 
احلياة  حلرمة  م��راع��اة  وب���دون  دل��ي��ل،  اأو  م�ستند  ب��دون  �سرين  بحق  املغر�سة  ال�سائعات 

اخلا�سة للفنانة.
وحتول التكتم الذي تفر�سه العائلة وامل�ست�سفى، اأر�ساً خ�سبة ملّروجي ال�سائعات على مواقع 
التوا�سل وال�سحافة ال�سفراء يف ظل بحث جمهور �سرين عن معلومات حول مطربتهم 

املف�سلة، وم�ستجدات حالتها ال�سحية.


