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تغيريات باجلملة يف امل�ؤمتر

ال�سني واأملانيا حتّذران رو�سيا من ا�ستخدام الأ�سلحة النووية

بوتن ياأمر باإجالء �سريع لكافة �سكان خري�سون
ي�سعى لتو�سيعها لتفادي الإ�سرار بعالقاته اخلارجية

نتنياهو يبداأ مفاو�سات لت�سكيل احلكومة
•• القد�س-وكاالت:

بداأ زعيم حزب الليك�د بنيامني نتنياه� اأم�س اجلمعة، 
باأن  ي��رّج��ح  حك�مة  لت�شكيل  حلفائه  م��ع  مفاو�شات 

تك�ن الأكرث ميينية يف تاريخ اإ�شرائيل.
الي�مية  اأح�����رون������ت  ي���دي���ع����ت  ���ش��ح��ي��ف��ة  ون�������ش���رت 
لنتنياه� مع  ان��ت�����ش��اراً، ���ش���راً  الأك���رث  الإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ة 
اإيتمار بن غفري، ال�شخ�شية اليمينية التي يبدو اأنها 
�شت�شبح لعباً رئي�شياً يف احلك�مة اجلديدة، وت�شاءلت 

اإىل اأين يتجه�ن؟.
واأظهرت  الكني�شت،  مقاعد  باأغلبية  نتنياه�  وف���از 
 32 ال��ل��ي��ك���د برئا�شته ع��ل��ى  ال��ن��ت��ائ��ج ح�����ش���ل ح���زب 
املتدينني  للحزبني  مقعداً   18 ذه��ب  بينما  مقعداً، 
لتحالف  م��ق��ع��داً  و14  و����ش���ا����س،  ه���ت����راه  ي���ه����دوت 

ال�شهي�نية الدينية.
وبذلك تك�ن الكتلة اليمينية برئا�شة نتنياه� ح�شلت 
على 64 مقعداً، اأي اأغلبية م�شتقرة يف الربملان امل�ؤلف 
من 120 مقعداً، لت�شدل ال�شتار بالتايل على حقبة 

غري م�شب�قة من اجلم�د ال�شيا�شي.
يائري  ولي��ت��ه  املنتهية  ال����زراء  لرئي�س  بالن�شبة  اأم��ا 

ل��ب��ي��د، زع��ي��م ح���زب »ي�����س ع��ت��ي��د« ال������ش��ط��ي فت�شري 
و51  حلزبه،  مقعداً   24 على  ح�ش�له  اإىل  النتائج 

لكتلته مع حلفائه.
ال����زاري���ة على  احل��ق��ائ��ب  ب��ت���زي��ع  نتنياه�  و���ش��ي��ب��داأ 
التحالف، وهذا يعني منح حقائب مهمة  �شركائه يف 
الذي  الأم���ر  الدينية”،  ال�شهي�نية  تكتل  لأع�����ش��اء 

يعترب �شابقة.
ليفني  ياريف  اإىل  تعليمات  بالفعل  نتنياه�  واأ���ش��در 
مع  حم��ادث��ات  ل��ب��دء  امل��ق��ّرب  وحليفه  الليك�د  ع�ش� 

ال�شهي�نية الدينية ب�شاأن احلقائب ال�زارية.
بن غفري،  اإيتمار  اليميني  الزعيم  من جهته، طالب 
ال�شفة  لكامل  اإ���ش��رائ��ي��ل  �شم  اإىل  دع��ا  لطاملا  ال���ذي 
ب��ت���يل حقيبة الأم���ن ال��ع��ام، وه��� من�شب  ال��غ��رب��ي��ة، 

�شيجعله م�ش�ؤوًل عن ال�شرطة.
من جانبه، �شرح بت�شلئيل �شم�تريت�س من ال�شهي�نية 

الدينية علناً اأنه يريد اأن ي�شبح وزيراً للدفاع.
ب�11  اأم��ا حزب �شا�س برئا�شة ارييه درع��ي ال��ذي فاز 
مفاو�شات  يف  حم�رياً  دوراً  يلعب  اأن  فيت�قع  مقعداً 
الئتالف. وترتّكز اأنظار درعي على وزارتي الداخلية 

اأو املالية.

الإمارات .. بيئة حا�سنة 
للتنوع الثقايف يرنو لها اجلميع

•• اأبوظبي-وام:

يف  بالبنان  اإليه  ي�شار  تط�راً  تاأ�شي�شها  منذ  املتحدة  العربية  الإم��ارات  دولة  ت�شهد 
املجالت القت�شادية كافة، وبكل املقايي�س التنم�ية.

فمن العتماد على �شيد الل�ؤل�ؤ والإنتاج الزراعي املحدود خالل املراحل الأوىل من 
ي�شهد  الآن من م�شت�يات عاملية -  اإليه  لتبلغ ما و�شلت  الدولة  انطلقت  الحت��اد، 
بها القا�شي والداين - من التن�ع القت�شادي والثقايف، مما مهد ال�شبيل للدولة 
لكي تتح�ل اإىل قبلة لل�شركات العاملية ورجال الأعمال وامل�شتثمرين من خمتلف 
اجلن�شيات والثقافات والعرقيات ممن يبحث�ن عن بيئة عمل راقية ولئقة وبنية 
حتتية تتمتع باأعلى املعايري العاملية واأنظمة ت�شريعية ت�شَمن حق�ق العّمال ب�شكل 
من�ذج  على  تعتمد  اإنتاجية  واأن�شطة  العمل،  اأ�شحاب  حق�ق  �شمان  مع  م��ت���ازن 

اقت�شادي عاملي قائم على املعرفة وطاقة امل�شتقبل.
)التفا�شيل �س2(

�ص 03

�ص 09

�ص 19

مزاينة �سويحان .. وجهة ال�سياح 
ل�ستك�ساف كنوز الرتاث الإماراتي 

اأخبار الإمارات

» cop27«.. اختبار جديد للتعاون 
الدويل يف مواجهة التغري املناخي

عربي ودويل

وداع لبيكيه ودربي 
الأندل�ص يف الواجهة 

الفجر الريا�سي

اأعلن موعد تتويج اأبطال التحدي يف 10 نوفمرب املقبل يف اأوبرا دبي 

حممد بن را�سد: اأطلقنا قبل 6 اأعوام حتدي القراءة 
العربي.. لأننا نوؤمن اأن الطريق للح�سارة يبداأ بالقراءة 

•• دبي-وام:

اأكد �شاحب ال�شم� ال�شيخ حممد 
رئي�س  نائب  مكت�م،  اآل  را�شد  بن 
ال���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال������زراء 
اأن حتدي  اهلل،  رع���اه  دب���ي  ح��اك��م 
ال����ق����راءة ال���ع���رب���ي اأك�����رب واأجن����ح 
ا���ش��ت��ث��م��ار يف ال��ع��ق��ل ال��ع��رب��ي ويف 
ال�عي العربي ومردوده �شي�شعنا 
على الطريق ال�شحيح ل�شتئناف 
ح�شارتنا العربية من خالل بناء 
اأجيال جديدة قادرة على الرتقاء 

مبجتمعاتها. 
الإعالن  مع  بالتزامن  ذل��ك  ج��اء 
النهائي  احل�����ف�����ل  م������ع�����د  ع�����ن 
ح�ش�رياً  �شيقام  ال���ذي  للتحدي 
ك�فيد  ج��ائ��ح��ة  ب��ع��د  م����رة  لأول 
2022 يف  10 ن�فمرب  19- يف 

دبي اأوبرا. 
ال�شيخ  ال�����ش��م���  ����ش���اح���ب  وق������ال 
حم��م��د ب��ن را���ش��د : اأط��ل��ق��ن��ا قبل 
حتدي القراءة العربي..  اأع�ام   6
لأننا ن�ؤمن اأن الطريق للح�شارة 
اخلمي�س  نحتفي  بالقراءة..  يبداأ 
22 ملي�ن ط��ال��ب من  ب���  ال��ق��ادم 

مل يخلو من مفاجاآت
ماذا حدث يف املوؤمتر الع�سرين 

للحزب ال�سيوعي ال�سيني؟
•• الفجر -بيري �شيل –ترجمة خرية ال�شيباين

متت  اأي���ام.  قبل  ال�شيني  ال�شي�عي  للحزب  الع�شرين  امل���ؤمت��ر  اختتم 
برجمته بامللليمرت، ومناق�شته على نطاق وا�شع، وجنح يف �شنع املفاجاأة. 
ل� )يل ت�شيانغ( والتعديالت  املفاجئ  بني ق�شية ه� جينتاو، وال��ش�ل 
الهامة على ميثاق احلزب، ل يزال من ال�شعب بع�س ال�شيء روؤية الأم�ر 

ب��ش�ح تام، ولكن حان ال�قت ل�شتخال�س ال�شتنتاجات الأوىل.
�شي جني  العام،  اأمينه  �شلطة  على  احلفاظ  يختم  اأن  امل�ؤمتر  على  كان 
وا�شح  تعيني  على  وال�شحفي  الأكادميي  الإجماع  اعتمد  وهكذا،  بينغ. 
�شيما من خالل  ول  ال�شيني،  ال�شي�عي  للحزب  احل��ايل  العام  لالأمني 
غالبية اأتباعه داخل الهيئات احلاكمة للحزب -املكتب ال�شيا�شي وجلنته 
ال��دائ��م��ة. وك���ان م��ن امل��ت���ق��ع اأن ي��رف��ع الأه��م��ي��ة امل��ع��ط��اة ل��ف��ك��ره �شمن 

املجم�عة النظرية التي ت�جه عمل احلزب.    )التفا�شيل �س11(

من  100 عن�سر  من  اأكرث  مقتل 
ال�سباب على يد اجلي�ش ال�سومايل

•• مقدي�شو-وكاالت:

الدفاع  وزارة  با�شم  املتحدث  قال 
ال�����ش���م��ال��ي��ة، اأم�����س اجل��م��ع��ة، اإن 
اجل���ي�������س ق���ت���ل اأك������رث م����ن 100 
م���ن ع��ن��ا���ش��ر ح��رك��ة ال�����ش��ب��اب يف 
وعيل  م���غ���ن  غ����ر�����س  م��ن��ط��ق��ت��ي 
ملحافظة  ال���ت���اب���ع���ت���ني  ه����ري����ري 

هريان و�شط البالد.
عان�د  اهلل  عبد  املتحدث  واأ�شاف 
مع  ب��ال��ت��ع��اون  ج���رت  العملية  اأن 

املقاومة ال�شعبية.
ال�ش�مايل  ال���ت���ل���ف���زي����ن  وك������ان 
م�ش�ؤولني  ع���ن  اأم�������س  ن��ق��ل  ق���د 
اجلي�س  اإن  ق���ل��ه��م  ع�����ش��ك��ري��ني 
حركة  م�شلحي  من  ع�شرات  قتل 
اإق��ل��ي��م ه���ريان بدعم  ال�����ش��ب��اب يف 

من غارة ج�ية اأمريكية.
ي��اأت��ي ه��ذا غ��داة مقتل �شخ�شني 
واإ�شابة خم�شة اآخرين يف انفجار 
جانب  ع���ل���ى  م������زروع������ة  ق���ن���ب���ل���ة 
الطريق اأ�شاب �شيارة تقل طالباً 

يف منطقة دينيلي يف مقدي�ش�.
ال�شرطة  ب��ا���ش��م  امل��ت��ح��دث  وق����ال 
بني  م����ن  اإن  دودي�������������س،  �����ش����ادق 
مع  ي�شافرون  اأ�شخا�شا  امل�شابني 
الطالب واآخرون كان�ا من املارة، 
القتلى كان�ا  اأن الطالب  م�شيفاً 
عائدين اإىل منازلهم من املدر�شة 

ي�م اخلمي�س.

اأمام تعرثهم: الدميقراطيون 
اأوباما! بباراك  ي�ستنجدون 

•• الفجر -خرية ال�شيباين

اإنقاذ  اأوب��ام��ا  ب���اراك  ي�شتطيع  ه��ل 
ال����دمي����ق����راط����ي����ني م������ن ه���زمي���ة 
انتخابية؟ بينما تظهر ا�شتطالعات 
للزخم  احل������زب  ف����ق����دان  ال���������راأي 
النتخابات  م���ع��د  م��ن  اأي����ام  ق��ب��ل 
املتحدة،  ال�����لي����ات  يف  ال��ن�����ش��ف��ي��ة 
ال�����ش��اب��ق رحالته  ال��رئ��ي�����س  ي��ك��ث��ف 
الدميقراطيني  املر�شحني  ل��دع��م 

الذين ي�اجه�ن �شع�بات.
اخل�ش��س  وج����ه  ع��ل��ى  زار  ل��ق��د 
وي�شك�ن�شن  ث��م  ج���رج��ي��ا،  ولي����ة 
حتى  اأو  ن���ي���ف���ادا  ث���م  وم��ي�����ش��ي��غ��ان 
م�����ؤخ����ًرا اأري����زون����ا و���ش��ي��ذه��ب اإىل 
ولي�������ة ب��ن�����ش��ل��ف��ان��ي��ا ���ش��ح��ب��ة ج� 
ا  اأي�شً اأوب�����ام�����ا  و����ش���ّج���ل  ب����اي����دن. 
التلفزي�نية  الإع���الن���ات  ع�����ش��رات 
للدميقراطيني  الفيدي�  ومقاطع 
ال��ت�����ش���ي��ت، ك��م��ا حدث  اإىل  ت��دع��� 

م�ؤخًرا يف فل�ريدا.
)التفا�شيل �س12(

م�سوؤول اأملاين: خمزون الغاز �سينفد 
املتجمد الطق�ش  من  اأي��ام  خالل 

•• برلني-وكاال:

الحتادية  ال���ك��ال��ة  رئ��ي�����س  ح���ذر 
م�لر،  كالو�س  لل�شبكات،  الأملانية 
اجلمعة، من احتمال نفاد الغاز من 
من�شاآت التخزين يف البالد ب�شرعة 
�شديد  ال�شتاء  يف  الطق�س  جاء  اإذا 
ال����ربودة. وق���ال م���ل��ر، يف مقابلة 
الأ�شب�عية:  ���ش��ب��ي��غ��ل  جم��ل��ة  م���ع 
الطق�س  م���ن  ق��ل��ي��ل��ة  اأي�����ام  جم����رد 
املتجمد �شتك�ن كافية للت�شبب يف 

زيادة كبرية يف ا�شتهالك الغاز.
يق�دها  ال��ت��ي  ال���ك��ال��ة  و���ش��ت��ك���ن 
م����ل���ر ه���ي امل�������ش����ؤول���ة ع���ن تقنني 
اإذا لزم الأم��ر، وه� �شيناري�  الغاز 
تعمل اأملانيا جاهدة على جتنبه من 
اإط���الق م��ن��ا���ش��دات متكررة  خ��الل 
 20 بن�شبة  ال���ش��ت��ه��الك  خلف�س 

باملئة على الأقل.
واأو�شح م�لر اأن املخزونات وحدها 
اقت�شاد  اأك��رب  عمل  مل�ا�شلة  تكفي 

يف اأوروبا لت�شعة اأو ع�شرة اأ�شابيع،

اأو�ساط ترامب تناق�ش اإعالن تر�سحه للرئا�سة الأمريكية
•• وا�شنطن-وكاالت:

ق����ال م���ق��ع اأك�����ش��ي������س الإخ���ب���اري 
ال����دائ����رة  اإن  اأم���������س،  الأم�����ريك�����ي، 
ال�شيقة املحيطة بالرئي�س ال�شابق 
دون����ال����د ت����رام����ب ت��ن��اق�����س اإع�����الن 
تر�شحه خل��س ال�شباق نح� البيت 

الأبي�س يف انتخابات عام 2024.
املت�قع  امل���ع��د  اأن  امل���ق��ع  واأ����ش���اف 
ن�فمرب   14 ه����  الإع�������الن  ل���ه���ذا 
اجلاري، اأي بعد اأيام من انتخابات 
للك�نغر�س  ال��ن�����ش��ف��ي  ال��ت��ج��دي��د 

الأمريكي.
ولفت اإىل اأن الإعالن يرجح اأن ياأتي 
بعد اأيام يت�قع اأن ت�شهد عددا من 
نقل  م��ا  وف��ق  ال�شيا�شية،  الأح���داث 
امل�قع عن م�شادر مطلعة على هذه 
املحادثات التي و�شفها ب�احل�شا�شة. 
قد  م�شت�شاريه  وكبار  ترامب  وك��ان 
الإعالن  اأن  اإىل  اأ�شابيع  منذ  ملّح�ا 
 2024 ع��ام  انتخابات  خ��س  عن 

و�شيك.
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خالل ا�ستقباله نهيان بن مبارك 
�سيخ الأزهر ي�سيد بجهود الإمارات 

يف ن�سر قيم الأخوة والت�سامح
•• املنامة -وام:

ال�شريف،  الأزه��ر  اأحمد الطيب �شيخ  د.  اأ.  الأك��رب  الإم��ام  ا�شتقبل ف�شيلة 
اإقامته يف مملكة  رئي�س جمل�س حكماء امل�شلمني، م�شاء اأم�س الأول مبقر 
الت�شامح  وزي���ر  ن��ه��ي��ان  اآل  م��ب��ارك  ب��ن  ن��ه��ي��ان  ال�شيخ  م��ع��ايل   ، ال��ب��ح��ري��ن 
للح�ار.. البحرين  ملتقى  يف  م�شاركتهما  هام�س  على  وذلك  والتعاي�س.. 
ال�شرق والغرب من اأجل التعاي�س الإن�شاين. ورحب ف�شيلة الإمام الأكرب 
العلمية  بالعالقات  اعتزازه  عن  معرًبا  مبارك،  بن  نهيان  ال�شيخ  مبعايل 
العربية  الإم��ارات  ال�شريف ودولة  الأزهر  التي جتمع  والدينية والثقافية 
املتحدة، وتقديره ملا تق�م به قيادات دولة الإم��ارات من جه�د لن�شر قيم 
الأخ�ة والت�شامح، ودعم ق�شايا الأمتني العربية والإ�شالمية، م�شريا اإىل 
اأن تن�شيق اجله�د يف جمال احل�ار بني الأديان ون�شر قيم الت�شامح والعي�س 

امل�شرتك بني ال�شع�ب؛ ت�ؤتي ثمارها ي�ما بعد ي�م. )التفا�شيل �س6(

الرئي�س ال�شيني خالل لقائه امل�شت�شار الأملاين �ش�لتز يف بكني. )رويرتز(

•• عوا�شم-وكاالت:

اأولف  الأمل������اين  امل�����ش��ت�����ش��ار  اأع���ل���ن 
زيارة  اإث��ر  اجلمعة،  اأم�س  �ش�لت�س 
اأملانيا وال�شني اتفقتا  اأن  اإىل بكني 
لل�شالح  ا�شتخدام  اأي  رف�س  على 
ال��ن���وي يف اإط���ار احل��رب الرو�شية 
على اأوكرانيا، يف وقت لّ�حت رو�شيا 

مرات عدة بهذا التهديد.
وقال �ش�لت�س لل�شحافة اإن احلرب 
اأوكرانيا تخلق و�شعاً خطرياً  على 
ال�شني  وه��ن��ا يف  ب���اأ����ش���ره،  ل��ل��ع��امل 
هناك  �شتك�ن  اأن  اأي�����ش��اً  ي��درك���ن 
العامل  على  ت�شعيد  لأي  تداعيات 
ك��ان من  ال�شبب  ل��ه��ذا  ك��ّل��ه.وت��اب��ع 
الإ�شارة  اإيّل  بالن�شبة  ج���داً  امل��ه��ّم 
وال���ق����ل ب������ش���ح اإن ت�����ش��ع��ي��داً يف 
�شالح  ا�شتخدام  �شكل  احل��رب على 
م�شيفاً  مرف��ٌس،  تكتيكي،  ن���وي 
اأنا �شعيد جداً لأن يف هذا امل��ش�ع 

على الأقّل مت الت��شل اإىل اتفاق.
الأمل������اين اجلمعة  امل�����ش��ت�����ش��ار  وق����ام 
ب����زي����ارة ا����ش���ت���م���ّرت ي�����ًم����ا واح������ًدا 
ا  خ�ش��شً ال��ت��ق��ى  ح��ي��ث  ب��ك��ني  اإىل 
جينبيغ  ���ش��ي  ال�����ش��ي��ن��ي  ال��رئ��ي�����س 

ورئي�س احلك�مة ال�شينية.
وغالباً ما يعترب الغرب اأن ال�شني 
رغم  م��شك�،  مع  ج��داً  مت�شاحمة 

واأو�شح انه متت تعبئة 318 األف 
اجلزئية  التعبئة  �شمن  �شخ�س 
اإىل  م��ن��ه��م  األ���ف���ا   49 اإر����ش���ال  ومت 

جبهات القتال يف اأوكرانيا.
ب�تني  ت��ع��ّه��د  م��ّت�����ش��ل،  ���ش��ي��اق  يف 
مب�����ش��اع��دة ج��م��ي��ع ال��الج��ئ��ني من 
م��ن��ط��ق��ة خ���ارك���ي���ف ال����ذي����ن ف����روا 
امل�شاد  ال��ه��ج���م  اإث����ر  رو���ش��ي��ا  اإىل 
ل��ل��ق���ات الأوك���ران���ي���ة.وك���ان ب�تني 
“تعبئة  �شبتمرب   21 يف  اأعلن  قد 
ق�����ات  ت���ع���ر����س  ظ����ل  يف  جزئية” 
النتكا�شات  م���ن  ل�شل�شلة  ب����الده 
اأوكرانيا. وقال وزير  الع�شكرية يف 
�ش�يغ�،  �شريغي  الرو�شي  ال��دف��اع 
ا�شتدعاء  ���ش��ت�����ش��ه��د  اخل���ط����ة  اإن 
الحتياط  جن�د  من  األ��ف   300
قان�نا  ب���ت��ني  وّق���ع  للخدمة.كما 
اجلرائم  مرتكبي  بتجنيد  ي�شمح 
القان�ن  هذا  وي�شتثني  اخلطرية. 
العتداء  جرائم  بارتكاب  املدانني 
اجلن�شي على اأطفال اأو اخليانة اأو 

التج�ش�س اأو الإرهاب.
قال اخلمي�س،  الكرملني قد  وكان 
 195 ب�������ش���رف  اأم������ر  ب����ت���ني  اإن 
ملرة  دولر(   3200( روب����ل  األ����ف 
واحدة للجن�د املتعاقدين واأولئك 
يف  للقتال  ا�شتدعاوؤهم  مت  ال��ذي��ن 

اأوكرانيا.

حيادياً  ر�شمياً  م�قفاً  تتبنى  اأن��ه��ا 
من النزاع يف اأوكرانيا.

واأع���ل���ن���ت ال�����لي����ات امل���ت���ح���دة هذا 
متزايد  ب�شكل  قلقة  اأنها  الأ�شب�ع 
�شربة  رو�شيا  ���ش��ّن  احتمال  ح��ي��ال 
على  احل��������رب  اإط����������ار  يف  ن������وي�����ة 
الرئي�س  وح�����ث  اأوك�����ران�����ي�����ا.ه�����ذا 

ال��رو���ش��ي، ف��الدمي��ري ب���ت��ن، اأم�س 
�شكان  اإج��الء جميع  اجلمعة، على 
����ش���ري���ع، فيما  ب�����ش��ك��ل  خ���ري����ش����ن، 
تتحدث تقارير غربية عن تراجع 
ال�ج�د الع�شكري الرو�شي يف هذه 
عن  م��شك�  اأعلنت  ال��ت��ي  املنطقة 
���ش��م��ه��ا اإىل الحت�����اد ال��رو���ش��ي يف 

وقت �شابق.وقال ب�تن: نعمل على 
اجلن�شية  م��ن��ح  اإج������راءات  ت�شهيل 
من  القادمني  لالجئني  الرو�شية 
�شن�شاعد  ب�تن  اأوك��ران��ي��ا.واأ���ش��اف 
ك�����ل ال����الج����ئ����ني ال����ق����ادم����ني من 
يف  م��ن��ط��ق��ة  اأي  م���ن  اأو  خ���ارك���ي���ف 

اأوكرانيا.

ومع اإظهار ا�شتطالعات الراأي تقدم 
الدميقراطيني،  على  اجلمه�ريني 
ي��خ��ط��ط ت���رام���ب لإل���ق���اء ك��ل��م��ة يف 
البناء  اأج���ل  م��ن  الن��ت��خ��اب��ات  ليلة 
ع��ل��ى زخ����م ج���ه����ده ل��ل������ش���ل اإىل 

البيت الأبي�س.
هذه  اإىل  ي�����ش��ع��ى  ت����رام����ب  وك������ان 
اللحظة منذ وقت ط�يل، وقد يلجاأ 

اإىل الإعالن عن تر�شحه حتى قبل 
م�عد انتخابات التجديد الن�شفي، 
يف حماولة لقطع الطريق اأمام اأي 

مناف�س يف احلزب اجلمه�ري.
يف الأ�شابيع الأخرية، اقرتاب ترامب 
ك��ث��ريا م���ن ال��ت�����ش��ري��ح ب���اأن���ه ين�ي 
اأن�شاره  بهتاف  وا�شتمتع  الرت�شح، 

الذين يدع�نه اإىل الرت�شح.

92 األف مدر�شة �شارك�ا يف الدورة 
عربية.  م�شابقة  لأك��رب  ال�شاد�شة 
واأ����ش���اف ���ش��م���ه: ت��داف��ع ماليني 
كتابا   50 ق�����راءة  ن��ح���  ال�����ش��ب��اب 
م�شتقبل  نح�  تدافع  ه�  ع��ام  كل 

اأف�شل لنا جميعاً باإذن اهلل. 
وت��اب��ع ���ش��م���ه:  منذ ان��ط��الق��ه يف 
حتدي  يف  ����ش���ارك   2015 ال���ع���ام 
القراءة العربي 79 ملي�ن طالب 

وطالبة.    )التفا�شيل �س2(

•• اإ�شالم اأباد-وكاالت:

ا�شتباكات  اجل��م��ع��ة  اأم�����س  ان��دل��ع��ت 
ال����زراء  رئي�س  اأن�����ش��ار  ب��ني  عنيفة 
خان،  عمران  ال�شابق،  الباك�شتاين 
باإقليم  راولبندي  الأم��ن يف  وق���ات 
على  البالد  تعي�س  فيما  البنجاب، 
الغتيال  حم���اول���ة  ت��داع��ي��ات  وق���ع 
وزادت  اخل���م���ي�������س،  وق����ع����ت  ال����ت����ي 

من�ش�ب الت�تر ال�شيا�شي.
ال����ش���ت���ب���اك���ات ت���اأت���ي ب��ع��د ي�����م من 
ت��ع��ر���س ع��م��ران خ����ان، ال��ب��ال��غ 70 
كان يف  بينما  اغتيال  عاما، ملحاولة 

جتمع حا�شد لأن�شاره.
الرجل  يف  اأ����ش���ي���ب  خ�����ان  ع����م����ران 
الي�شري وجرى نقله اإىل امل�شت�شفى 
للعالج، ثم بادر اإىل طماأنة اأن�شاره 

بك�نه �شاملا.
رئي�س  اتهم  ال�شابق  ال���زراء  رئي�س 
�شريف،  ���ش��ه��ب��از  احل�����ايل،  ال�������زراء 
الغتيال  حم��اول��ة  وراء  ب��ال���ق���ف 

التي ا�شتهدفته.
رئ��ي�����س ال�������زرا احل����ايل اأم����ر بفتح 
يخل�س  التي  النتائج  ورف��ع  حتقيق 
اإليها، ب�شكل ف�ري، مدينا حماولة 

الغتيال.
ع���م���ران خ���ان ك���ان ي��ق���د ح���راك���ا يف 
باإجراء  املطالبة  اأج���ل  م��ن  ال�����ش��ارع 
ان���ت���خ���اب���ات ت�����ش��ري��ع��ي��ة م���ب���ك���رة يف 

البالد.

ا�ستباكات عنيفة بني اأن�سار عمران خان وقوات الأمن

وعمران خان خرج من ال�شلطة، 
يف  ث��ق��ة،  �شحب  عملية  اإث���ر  على 
اأبريل املا�شي، ثم دخل دوامة من 
امل�اجهة واملتاعب مع ال�شلطات.

باك�شتان  يف  الن��ت��خ��اب��ات  جل��ن��ة 
من  خ��ان  مبنع  م���ؤخ��را،  ق�شت، 
الرت�شح لالنتخابات مدة خم�س 

�شن�ات.
م�شت�شفى  يف  ليلته  خ��ان  اأم�شى 
اإ���ش��راف الأطباء  يف له���ر حت��ت 
لي�شت  حياته  اإن  يق�ل�ن  الذين 

يف خطر.
وقالت وزيرة ال�شحة يف البنجاب 
ي��ا���ش��م��ني ر����ش���ي���د ل����روي����رتز اإن 
اأ�شابتا خان يف �شاقه  ر�شا�شتني 

وفخذه.

جم�شيد  م�شرات  قالته  ملا  ووفقا 
حك�مة  ب��ا���ش��م  امل��ت��ح��دث��ة  ت�شيما 
بحركة  وال���ق���ي���ادي���ة  ال���ب���ن���ج���اب 
الإن���������ش����اف، ف���ق���د ط���ال���ب خان 
رئي�س  م��ع  بالتحقيق  ال�����ش��رط��ة 
الداخلية  ال���زراء �شريف ووزي��ر 
����ش���ن���اء اهلل وامل���������ش�����ؤول يف  ران������ا 
في�شل،  امليجر جرنال  املخابرات 

زاعما باأنهم وراء الهج�م.
دليل  اأي  وحزبه  خ��ان  يقدم  ومل 
ندد  بينما  الدع�����اء،  ه���ذا  ي��دع��م 
�شريف و�شناء اهلل بالهج�م ونفيا 

الت�رط فيه.
طلب  ع���ل���ى  اجل���ي�������س  ي�����رد  ومل 
لكنه  خ��ان،  مزاعم  على  للتعليق 

ا�شتنكر احلادث يف وقت �شابق.

اأن�شار ترامب يح�شرون حملة نظمها قبل النتخابات الن�شفية يف ولية اأي�ا  

�شباط ال�شرطة يعتقل�ن رجاًل خالل تظاهرة لأن�شار عمران خان
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اأخبـار الإمـارات

�سيف بن زايد يرفع علم الدولة على �سارية مبنى الداخلية يف يوم العلم�سيف بن زايد يلتقي وزير الداخلية والقانون ال�سنغافوري 
•• اأبو ظبي-وام:

�شيف  ال�شيخ  �شم�  الفريق  التقى 
ب��ن زاي���د اآل ن��ه��ي��ان، ن��ائ��ب رئي�س 
جمل�س ال�زراء وزير الداخلية مع 
معايل كا�شيفا�ش�انثان �شامن�غام 
وزي���������ر ال����داخ����ل����ي����ة وال�����ق�����ان������ن 
البالد  ي���زور  ال���ذي  ال�شنغاف�ري 
ح���ال���ي���اً.  مت خ����الل ال��ل��ق��اء بحث 
الثنائية  ال��ع��الق��ات  ت��ع��زي��ز  �شبل 
ال�شديقني  البلدين  بني  القائمة 

والرتقاء بها اإىل اآفاق جديدة. 
الل�اء خليفة حارب  اللقاء  ح�شر 
الداخلية،  وزارة  وك��ي��ل  اخلييلي 
الري�شي  ن��ا���ش��ر  اأح���م���د  وال����ل�����اء 
الداخلية،  وزارة  ع�����ام  م��ف��ت�����س 
ح�شني  امل����ه����ن����د�����س  وال����ع����م����ي����د 
اخلدمات  ع����ام  م���دي���ر  احل����ارث����ي 
ال��ذك��ي��ة والأم����ن ال��رق��م��ي ب����زارة 

•• اأبو ظبي-وام: 

�شيف  ال�شيخ  �شم�  الفريق  �شهد 
ن��ائ��ب رئي�س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن 
الداخلية  وزي���ر  ال������زراء  جمل�س 
وزارة  نظمتها  ال��ت��ي  الح��ت��ف��ال��ي��ة 
على  الدولة  علم  لرفع  الداخلية 
بالتزامن  ال������زارة  مبنى  ���ش��اري��ة 
كافة  على  خفاقاً  عالياً  رفعه  مع 
ال�زارة،  وقطاعات  اإدارات  مباين 
العامة  ال���ق���ي���ادات  م��ب��اين  وع��ل��ى 
لل�شرطة مبنا�شبة احتفال الدولة 

ب� "ي�م العلم".
 وك��ان��������������ت م��را���ش��م الح��ت��ف��ال قد 
تزامناً  العلم،  �شالم  بعزف  ب��داأت 
مع رفع الفريق �شم� ال�شيخ �شيف 
الدولة  علم  ن��ه��ي��ان،  اآل  زاي���د  ب��ن 
رم������ز ووح��������دة ال����ب����الد وع����ن�����ان 
عزفت  ثم  احل�شارية،  منجزاتها 
ال�شالم  ال�شرطة  م��شيقى  فرقة 

ال�طني. 
ال���ل����اء الركن  ح�����ش��ر الح��ت��ف��ال 

-وزارة  ال�����زي����ر  م�����ش��اع��د  ل���ي���م، 
الداخلية. وتريي جن، نائب مدير 
الدولية  وال�������ش���راك���ات  ال���ت���ع���اون 
ب������������زارة ال����داخ����ل����ي����ة، وي�����ج����ني 
بق�شم  امل�������ش����ؤول���ني  ك��ب��ري  ووجن، 

ال�شباط.   م��ن  وع����دد  ال��داخ��ل��ي��ة 
كما ح�شر اللقاء من جانب ال�فد 
�شبا�شتيان  ���ش��ع��ادة  ال�����ش��ن��غ��اف���ري 
تان، مدير عام التعاون وال�شراكات 
و�ش�ن  الداخلية،  ب���زارة  الدولية 

الدولية  وال�������ش���راك���ات  ال���ت���ع���اون 
تريو�شا،  وت.  ال��داخ��ل��ي��ة  ب������زارة 
التعاون  -ق�شم  تنفيذية  م�ش�ؤولة 
وال���������ش����راك����ات ال����دول����ي����ة ب�������زارة 

الداخلية.

وعدد  الإدارات،  ومديرو  العام�ن 
من �شباط ال�زارة. 

عنا�شر من  الح��ت��ف��ال  ���ش��ارك يف 
الأمني،  لالإ�شناد  العامة  الإدارة 
كلية  يف  امل���ر����ش���ح����ن  وال���ط���ل���ب���ة 
للدفاع  العامة  والقيادة  ال�شرطة، 

وكيل  اخل��ي��ي��ل��ي  ح������ارب  خ��ل��ي��ف��ة 
الدكت�ر  والل�اء  الداخلية،  وزارة 
عام  مفت�س  الري�شي  نا�شر  اأحمد 
ال�شام�شي  �شامل  ال���زارة،وال��ل���اء 
للم�ارد  امل�����ش��اع��د  ال�������زارة  وك��ي��ل 
واملديرون  امل�����ش��ان��دة  واخل���دم���ات 

الن�شائية،  وال�������ش���رط���ة   ، امل�����دين 
والق�ة  ال�شرطة  م��شيقى  وفرقة 
71 وعنا�شر �شرطية و�شباط من 
العامة  والقيادات  الداخلية  وزارة 
لل�شرطة اإىل جانب م�شاركة طلبة 

من املدار�س يف هذا احلفل.

م�ست�سار رئي�ش اأوزبك�ستان ل� »وام«: �سركات اإماراتية ت�ساهم يف بناء القبة الأوزبكية احلا�سنة مل�سحف عثمان
•• ط�شقند-وام: 

 ، م��ن��اوروف  �شاعظيم  ���ش��ع��ادة  ك�شف 
جمه�رية  لرئي�س  ال��دول��ة  م�شت�شار 
احل�شارة  مركز  رئي�س  اأوزبك�شتان، 
القبة  اأن   ، باأوزبك�شتان  الإ�شالمية 
الأوزب��ك��ي�����ة اجل���دي���دة، وال��ت��ي تزين 
م��رك��ز احل�����ش��ارة الإ���ش��الم��ي��ة ، اأكرب 
���ش��ام��ل يف منطقة  اإ���ش��الم��ي  م��رك��ز 
اآ���ش��ي��ا ال������ش��ط��ي، ي��ت��م ب��ن��اوؤه��ا مب�اد 
خ��ام اإم��ارات��ي��ة ب��الت��ف��اق م��ع �شركات 
م��ن دول���ة الإم������ارات. واأك����د اأن تلك 
امل���زرك�������ش�������ة وال�����ت�����ي حتمل  ال���ق���ب���ة 
�ش�ف  الأوزب��ك��ي  الإ���ش��الم��ي  الطابع 
للقران  الأ�شلية  الن�شخة  حتت�شن 
الكرمي "م�شحف عثمان بن عفان"، 
واملحف�ظة يف جممع ح�شرة الإمام 

يف ط�شقند.
تفا�شيل  "وام" ع��ل��ى  م���ف��د  واط��ل��ع 
مركز  اأول  ان�������ش���اء  وا�����ش����ت����ع����دادات 
األف   100 اأك��رث من  اإ�شالمي ي�شم 
لأه�����م علماء  ت��اري��خ��ي��ة  خم��ط���ط��ة 
الإمام  واأبرزهم،  الإ�شالمي  التاريخ 
والإمام  الرتمذي  والإم��ام  البخاري 
واخل�ارزمي  �شينا  واب���ن  امل��ات��ري��دي 
والذين  وغ���ريه���م؛  وال��ن��ق�����ش��ب��ن��دي 
ول����دوا وت��رع��رع���ا يف ب���الد م��ا وراء 

النهر ب��شط اآ�شيا ال��شطى.
جه�د  ح��������اره  يف  ����ش���ع���ادت���ه  وث�������م���ن 
دول�����ة الإم��������ارات يف ح��ف��ظ ال����رتاث 
اإن�شاء  م���ن  وال��ت��اري��خ��ي  الإن�������ش���اين 
م���راك���ز ت��ك��ن���ل���ج��ي��ة ح��دي��ث��ة داخل 
الإم���������ارات وخ���ارج���ه���ا يف ك��ث��ري من 
ال���ب���ل���دان الإ����ش���الم���ي���ة، ف�����ش��اًل عن 

البلدين  ل���ف���د  امل��ت��ب��ادل��ة  ال���زي���ارات 
والثقافية  الإن�����ش��ان��ي��ة  امل���ج���الت  يف 
يهدف  امل��رك��ز  اأن  م���ؤك��داً   ، امل�شرتكة 
الإ�شالمي  ال��دي��ن  تعاليم  نقل  اإىل 

التعاي�س  وم���ف���اه���ي���م  ال�����ش��ح��ي��ح��ة 
اإىل الأجيال القادمة، ونقل  ال�شلمي 
الدين  ع����ن  ال�����ش��ح��ي��ح��ة  ال�������ش����رة 
العربية  ال��ل��غ��ة  وتعليم  الإ���ش��الم��ي، 
والقراآن الكرمي ، واأي�شاً العمل علي 
�شراء وا�شرتداد املخط�طات الدينية 
الرتاثية. واأو�شح، اأن مركز احل�شارة 
اأكرب  ُيعد  اأوزبك�شتان  يف  الإ�شالمية 
م��ت��ح��ف حل��م��اي��ة وت���دق���ي���ق ال����رتاث 
منطقة  يف  والإن�������ش���اين  الإ����ش���الم���ي 
متحفاً  ي�����ش��م  و   ، ال������ش��ط��ى  اآ���ش��ي��ا 
للح�شارة الإ�شالمية والتي تع�د اإىل 
بالد ما وراء النهر، ومركزاً حلماية 
خمط�طات  من  الإ�شالمي  ال��رتاث 
ك��ب��رية ت�شع لأكرث  ، وق��اع��ة  ق��دمي��ة 
لحت�شان  ����ش���خ�������ش���اً   560 م�����ن 
مثل  العاملية  الإ���ش��الم��ي��ة  امل��ن��ت��دي��ات 

منظمة التعاون الدويل، وتخ�شي�س 
ق�شم للحرفيني وامل�شممني ومكتبة 
باأكملها،  للمنطقة  ت������ؤرخ  ث��ق��اف��ي��ة 
ع���������الوة ع����ل����ى ال����رق����م����ن����ة وح���ف���ظ 
واأر�شفتها  الأ���ش��ل��ي��ة  امل��خ��ط���ط��ات 

رقمياً .
اأن  اإىل  م���ن���اوروف،  �شاعظيم  ول��ف��ت 
من  ع�شر  وال��ث��اين  الثامن  القرنني 
القرون الذهبية للعامل الإ�شالمي اأو 
كما عرف بع�شر النه�شة الإ�شالمية 
، وظه�ر العلماء الأجالء يف منطقة 
ما وراء النهر ، قبل اأن يدخلها املغ�ل 
ت�شري  ال��درا���ش��ات  اأن  م���ؤك��داً  والتتار 
اأكرث  فيها  عا�س  بها  املنطقة  اأن  اإىل 
من 1000 عامل خا�شة يف منطقتي 

بخارى وترمذ يف اأوزبك�شتان .
و�ش�ف ينقل م�شحف عثمان والذي 

الثامن  ال���ق���رن  اإىل  ك��ت��اب��ت��ه  ت���ع����د 
امل���ي���الدي ، م��ن ح�����ش��رة الإم�����ام اإىل 
اأ�شفل  م��رك��ز احل�����ش��ارة الإ���ش��الم��ي��ة 
امل��زرك�����ش��ة والتي  الأوزب���ك���ي���ة  ال��ق��ب��ة 
وعر�س  م����رتاً   56 ارت��ف��اع��ه��ا  ي��ب��ل��غ 
قطرها ي�شل اإىل 32 مرتاً ويزينها 
احل�شنى،  اهلل  اأ�شماء  هي  ا�شماً   99
اأقدم  م��ن  م�شحفا   30 ج��ان��ب  اإىل 
وبها  الإن�شاين  التاريخ  يف  امل�شاحف 
ومركًز  ت��ي��م���ر،  الأم�����ري  م��ل��ف���ف��ات 
املجلدات  وتغليف  الدينية  للبح�ث 
اإىل  ترتجم  �ش�ف  والتي   ، القدمية 
العربي،  للخط  لغات، ومدر�شة  عدة 
ف�شاًل عن مطب�عات ال�شرق والغرب 
لالأكادميية  م����ق����راً  ي�����ش��م��ل  ك���م���ا   ،
الدينية  والإدارة  الأوزبكية  الدولية 

جلمه�رية اأوزبك�شتان.

اأعلن موعد تتويج اأبطال التحدي يف 10 نوفمرب املقبل يف اأوبرا دبي 

حممد بن را�سد: اأطلقنا قبل 6 اأعوام حتدي القراءة العربي.. لأننا نوؤمن اأن الطريق للح�سارة يبداأ بالقراءة

•• دبي-وام:

اأكد �شاحب ال�شم� ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكت�م، نائب رئي�س الدولة 
العربي  القراءة  اأن حتدي  "رعاه اهلل"،  دبي  ال���زراء حاكم  رئي�س جمل�س 
اأكرب واأجنح ا�شتثمار يف العقل العربي ويف ال�عي العربي ومردوده �شي�شعنا 
على الطريق ال�شحيح ل�شتئناف ح�شارتنا العربية من خالل بناء اأجيال 

جديدة قادرة على الرتقاء مبجتمعاتها. 
جاء ذلك بالتزامن مع الإعالن عن م�عد احلفل النهائي للتحدي الذي 
�شيقام ح�ش�رياً لأول مرة بعد جائحة ك�فيد 19- يف 10 ن�فمرب 2022 

يف دبي اأوبرا. 
وقال �شاحب ال�شم� ال�شيخ حممد بن را�شد : "اأطلقنا قبل 6 اأع�ام حتدي 
القراءة العربي.. لأننا ن�ؤمن اأن الطريق للح�شارة يبداأ بالقراءة.. نحتفي 
اخلمي�س القادم ب� 22 ملي�ن طالب من 92 األف مدر�شة �شارك�ا يف الدورة 

ال�شاد�شة لأكرب م�شابقة عربية". 
50 كتابا كل عام ه�  "تدافع ماليني ال�شباب نح� قراءة  واأ�شاف �شم�ه: 

تدافع نح� م�شتقبل اأف�شل لنا جميعاً باإذن اهلل." 
القراءة  �شارك يف حت��دي   2015 العام  انطالقه يف  " منذ  �شم�ه:  وتابع 
العربي 79 ملي�ن طالب وطالبة.. ه�ؤلء م�شاعل املعرفة الذين �شيق�دون 

م�شريتنا التط�رية يف العق�د املقبلة." 
واأ�شاف �شم�ه "اآمنا دائماً باأجيال امل�شتقبل وها ه� حتدي القراءة العربي 
يثبت للمرة ال�شاد�شة على الت�ايل اأن الأمل يف حمله والرجاء يف مكانه." 

"اأثبت  ق��ائ��اًل:  ال��ق��راءة  امل�شاركني يف حت��دي  بكل  ثقته  �شم�ه عن  واأع���رب 
واأثبت  ينطفئ..  اأن  ميكن  ل  باملعرفة  ال�شغف  اأن  العربي  ال��ق��راءة  حت��دي 
واأن رهاننا عليهم كان يف  الأم��ل والرجاء..  اأنهم على قدر  العربي  �شبابنا 

حمله." 
"حتدي  بالق�ل:  اآل مكت�م  را�شد  بن  ال�شيخ حممد  ال�شم�  وختم �شاحب 
وروحها:  اأمتنا  ه�ية  ت�شكل  اأ�شياء  ثالثة  باأجمل  يحتفي  العربي  القراءة 

�شغف املعرفة، ووعي �شبابنا، ولغة ال�شاد." 

بني  م��ن  تاأهلت  اأن  بعد  ال��ع��رب��ي،  ال��ق��راءة  لتحدي  ال�شاد�شة  ال���دورة  يف 
التحدي.  يف  �شاركت  مدر�شة   92،583

و�شتح�شد املدر�شة الفائزة باللقب التكرمي على من�شة احلفل اخلتامي 
اإمكاناتها  لتعزيز  ج��ائ��زة  ج��ان��ب  اإىل  ب��دب��ي،  ال��ع��رب��ي  ال���ق���راءة  ل��ت��ح��دي 
لال�شتثمار يف تكري�س مفه�م القراءة عادة ي�مية لدى الطلبة وم�ا�شلة 

رفع م�شت�ياتهم العلمية واملعرفية. 

تكرمي امل�سرف املتميز  
كما ي�شهد احلفل تت�يج "امل�شرف املتميز" من بني 126،061 م�شرف 

وم�شرفة �شاهم�ا بتمكني الطلبة.
 و�شيح�شل الفائز على جائزة مل�ا�شلة عطائه يف متكني اأجيال امل�شتقبل 
اأكرثها  واختيار  الكتب  من  وال�شتفادة  واملطالعة  ال��ق��راءة  مهارات  من 

قيمة. 

بطل اجلاليات  
و�شيتم يف احلفل اخلتامي لتحدي القراءة العربي تكرمي بطل التحدي 
على م�شت�ى اجلاليات، مبا ي�شمل امل�شاركني يف التحدي من خارج املنطقة 
العربية، خا�شة واأن التحدي �شجّل يف دورته ال�شاد�شة م�شاركات من 44 

دولة ح�ل العامل؛ 26 منها غري عربية. 
نهائيني  متاأهلني  ثالثة  لختيار  اجل��ال��ي��ات  م��ن  طالباً   23 ويتناف�س 
على  التحدي  من  ال�شاد�شة  ل��ل��دورة  اخلتامي  احلفل  خ��الل  يتناف�ش�ن 

لقب "بطل اجلاليات". 

جوائز حتفيزية  
اإماراتي للمدر�شة  العربي" جائزة ملي�ن درهم  القراءة  "حتدي  ويقدم 
املتميزة، و500،000 درهم للفائز بلقب بطل حتدي القراءة العربي، 
املتميز،  امل�����ش��رف  ب��ل��ق��ب  الأول  ب��امل��رك��ز  ل��ل��ف��ائ��ز  دره����م  و300،000 

و100،000 للفائز باملركز الأول بلقب "بطل اجلاليات". 

متناف�ش�ن على لقب البطل. 
ويح�شل  ال�شاد�شة  دورت��ه  يف  العربي  القراءة  حتدي  بلقب  البطل  و�شيت�ج 
على جائزة قّيمة مل�ا�شلة ت��شيع مداركه ومتابعة حت�شيله العلمي واملعريف 
مع  خرباته  وم�شاركة  بقدراته  والرتقاء  ذات��ه  لتط�ير  املمكنة  ال�شبل  بكل 

اأقرانه. 

ق�سة جناح ومنوذج يحتذى   
مل�ؤ�ش�شة مبادرات  العام  الأم��ني  القرقاوي،  بن عبداهلل  واأك��د معايل حممد 
ال�شيخ حممد  ال�شم�  روؤي��ة �شاحب  اأن  العاملية،  اآل مكت�م  را�شد  حممد بن 
بن را�شد اآل مكت�م باإطالق حتدي القراءة العربي ومن ثم ت��شيع نطاقه 
اأنحاء  خمتلف  م��ن  فيه  امل�شاركة  ب��اب  ويفتح  عاملي  م�شت�ى  على  لي�شبح 
العامل، ..�شّكل نقلة ن�عية للحراك القرائي يف ال�طن العربي، وبّث طاقة 
ال�ش�ء  العربي و�شلطت  املحت�ى  واأث��رت  العربية  اللغة  اأحيت  جديدة فيه، 
على طاقات وقدرات جيل جديد طم�ح وواثق من حمبي لغة ال�شاد وقّرائها 
واملبدعني فيها.  وقال معاليه: "حتدي القراءة العربي ق�شة جناح ومن�ذج 
ومتّكن  واملعرفة،  العلم  تن�شر  التي  والفاعلة  الهادفة  للمبادرات  يحتذى 

الأفراد واملجتمعات، وتبني امل�شتقبل، وتدعم املجتمع العلمي العاملي." 
واأ�شار القرقاوي اإىل اأن "الإيجابية احلا�شرة دائماً يف فكر حممد بن را�شد 
�شكلت الأ�شا�س ملبادرات ن�عية ت�ؤمن باإن�شان ال�طن العربي وحتر�س على 
العربي  القراءة  والبناء. وحتدي  التنمية  الفاعلة يف  امل�شاهمة  متكينه من 
م��ث��ال عملي ع��ل��ى ه���ذا ال��ف��ك��ر الإي��ج��اب��ي ال���ذي ي��ب��ادر اإىل اب��ت��ك��ار احلل�ل 

باملبادرات والأفعال وتكرمي املتميزين واملجتهدين واملبدعني." 
واأكد معاليه اأن دبي التي ت�شت�شيف اأبطال حتدي القراءة العربي يف حفله 
اخلتامي ي�م 10 ن�فمرب �شتبقى وجهة لكل املبدعني والن�ابغ واملتفائلني 

بغد اأف�شل. 

ثالث مدار�س متناف�سة 
املتميزة"  "املدر�شة  بلقب  الفائزة  املدر�شة  اإع��الن  اخلتامي  احلفل  وي�شهد 

حتكيم  
ومت اختيار املتاأهلني اإىل املرحلة النهائية من التحدي وفق معايري التحدي 
جلان  نفذتها  متكاملة  اإلكرتونية  تاأهيلية  ت�شفيات  عقب  وذل��ك  ال�شاملة، 
املقايي�س  بح�شب  امل�شاركات  كافة  وقّيمت  العربي"  القراءة  "حتدي  حتكيم 

التي يعتمدها التحدي منذ انطالقته. 

الأكرب يف تاريخ التحدي  
اأخرى،  تل�  العربي دورة  القراءة  امل�شاركني يف حتدي  اأع��داد  وا�شتمر �شع�د 
حيث �شارك يف الدورة الأوىل من التحدي نح� 3.5 ملي�ن طالب وطالبة، 
وت�شاعف العدد يف الدورة الثانية ليتجاوز7 ماليني طالب وطالبة. ومع فتح 
املت�اجدين خارج العامل العربي واجلاليات يف الدورة  امل�شاركة للطلبة  باب 
الثالثة من التحدي، قارب عدد امل�شاركني 10.5 ملي�ن طالب وطالبة، فيما 
13.5 ملي�ن طالب  ال��دورة الرابعة من التحدي  جتاوز عدد امل�شاركني يف 
وطالبة من 49 دولة، حتى بلغت اأعداد امل�شاركني يف الدورة اخلام�شة اأكرث 
من 20 ملي�ن طالب وطالبة، لت�شل يف هذه الدورة ال�شاد�شة اإىل 22.27 
ملي�ن م�شارك وم�شاركة. وبلغت ن�شبة من� عدد الطالب امل�شاركني يف الدورة 
%536، وهي ن�شبة كبرية جداً  ال�شاد�شة مقارنة بالدورة الأوىل للتحدي 

تعك�س الأهمية املتنامية للتحدي يف غر�س حب القراءة باللغة العربية. 

حتدي القراءة العربي  
اآل  را�شد  بن  تنظمه مبادرات حممد  الذي  العربي،  القراءة  ويهدف حتدي 
مكت�م العاملية، اإىل اإنتاج حراك قرائي ومعريف �شامل، ير�شخ قيم الت�ا�شل 
القراءة  وي��ك��ّر���س  املختلفة،  ال��ث��ق��اف��ات  على  والن��ف��ت��اح  واحل�����ار  وال��ت��ع��ارف 
ن  واملطالعة والتح�شيل العلمي واملعريف ثقافة ي�مية يف حياة الطلبة، ويح�شّ
وامل�شاركة يف  املعرفة  ون�شر  واإنتاج  لنقل  دوره��ا ك�عاء  العربية، ويعزز  اللغة 
اإثراء التقدم الب�شري ورفد احل�شارة الإن�شانية وا�شتئناف م�شاهمة املنطقة 

فيها. 

حممد بن را�سد: 
عربية   م�سابقة  لأكرب  ال�ساد�سة  الدورة  يف  �ساركوا  مدر�سة  األف   92 من  طالب  مليون  ب�22  القادم  اخلمي�ش  • نحتفي 

اهلل  باإذن  جميعًا  لنا  اأف�سل  م�ستقبل  نحو  تدافع  هو  عام  كل  كتابا   50 قراءة  نحو  العربي  ال�سباب  ماليني  • تدافع 
من  العربية  ح�سارتنا  ل�ستئناف  ال�سحيح  الطريق  على  �سي�سعنا  مردوده  العربي..  الوعي  ويف  العربي  العقل  يف  ا�ستثمار  واأجنح  اأكرب  العربي  القراءة  • حتدي 

خالل بناء اأجيال جديدة قادرة على الرتقاء مبجتمعاتها  
املقبلة   العقود  يف  التطورية  م�سريتنا  �سيقودون  الذين  املعرفة  م�ساعل  هوؤلء  وطالبة..  طالب  مليون   79 العربي  القراءة  حتدي  يف  �سارك   2015 العام  يف  انطالقه  • منذ 
حمله   يف  كان  عليهم  رهاننا  واأن  والرجاء..  الأمل  قدر  على  اأنهم  العربي  �سبابنا  واأثبت  ينطفئ..  اأن  ميكن  ل  باملعرفة  ال�سغف  اأن  العربي  القراءة  حتدي  • اأثبت 

الإمارات .. بيئة حا�سنة للتنوع الثقايف يرنو لها اجلميع
•• اأبوظبي-وام:

اإليه  ي�شار  تاأ�شي�شها تط�راً  املتحدة منذ  العربية  الإم��ارات  دولة  ت�شهد 
بالبنان يف املجالت القت�شادية كافة، وبكل املقايي�س التنم�ية.

فمن العتماد على �شيد الل�ؤل�ؤ والإنتاج الزراعي املحدود خالل املراحل 
الآن من  اإل��ي��ه  و�شلت  م��ا  لتبلغ  ال��دول��ة  انطلقت  الحت���اد،  م��ن  الأوىل 
م�شت�يات عاملية - ي�شهد بها القا�شي والداين - من التن�ع القت�شادي 
لل�شركات  قبلة  اإىل  تتح�ل  لكي  للدولة  ال�شبيل  مهد  مم��ا  وال��ث��ق��ايف، 
العاملية ورجال الأعمال وامل�شتثمرين من خمتلف اجلن�شيات والثقافات 
حتتية  وبنية  ولئ��ق��ة  راق��ي��ة  عمل  بيئة  ع��ن  يبحث�ن  مم��ن  والعرقيات 
العّمال  حق�ق  ت�شَمن  ت�شريعية  واأنظمة  العاملية  املعايري  باأعلى  تتمتع 
ب�شكل مت�ازن مع �شمان حق�ق اأ�شحاب العمل، واأن�شطة اإنتاجية تعتمد 

على من�ذج اقت�شادي عاملي قائم على املعرفة وطاقة امل�شتقبل.
- وجهة ُملهمة ت�سمن اأف�سل خيارات العي�س والعمل.

ال��دويل، احتلت  البنك  ال�شادر عن  اأن�شطة الأعمال  يف تقرير ممار�شة 
الإمارات املرتبة 16 عاملياً والأوىل عربياً. ويرجع هذا يف املقام الأول اإىل 
نظام �شريبي �شل�س واإ�شالحات تنظيمية ناجحة اأثبتت اأن الدولة نقطة 
وتط�يرها.  الأعمال  بيئة  ت�شهيل  خالل  من  النا�شئة  لل�شركات  جذب 
 ،NATIXIS يق�ل ج�ن رابي، الرئي�س التنفيذي ل�شركة ناتيك�شيز
وهي �شركة عاملية لإدارة الأ�ش�ل متتلك ما يناهز 1389 مليار دولر 
اأمريكي من الأ�ش�ل اخلا�شعة لإدارتها، اإن دولة الإمارات ت�فر مزيجاً 
مثالياً يجمع بني الثقافات املتباينة واملمار�شات التجارية العاملية بف�شل 
الذين يتقاطرون للدولة نتيجة قلة  امل�اهب  اأ�شحاب  النم� املطرد يف 

القي�د الإدارية باملقارنة بدول اأخرى.

اختتام اأعمال املوؤمتر الإماراتي الدويل الثالث للتمري�ش والقبالة 2022 
•• دبي-وام:

اختتمت م�ؤ�ش�شة الإمارات للخدمات ال�شحية امل�ؤمتر الإماراتي الدويل 
ن�فمرب  و3   2 ي�مي  انطلق  ال��ذي   2022 والقبالة  للتمري�س  الثالث 
اجلاري حتت �شعار "التمري�س والقبالة جزء من روؤية الإمارات 2071" 

تزامنا مع الي�م العربي للتمري�س والقبالة . 
م�شيدا  املهنة  ه��ذه  اأهمية  ال�شركال  حممد  ي��شف  الدكت�ر  �شعادة  واأك��د 
القّيمة  والع��رتاف مب�شاهماتهم  التمري�شية  لك�ادرنا  الكبرية  باجله�د 
كركيزة اأ�شا�شية وحم�رية يف قطاعات الرعاية ال�شحية ودعمهم للتغطية 

ال�شحية ال�شاملة يف جميع اأنحاء العامل العربي والدويل. 
يف  املتبعة  املمار�شات  اأف�شل  بحث  امل���ؤمت��ر  اأن  ال�شركال  ي��شف  واأو���ش��ح 

الدولة  يف  التمري�شية  ال��ك���ادر  واإر���ش��اد  تدريب  اأهمها  التمري�س  مهنة 
من  ال���ش��ت��ف��ادة  واأه��م��ي��ة  الطبية  امل��ع��ل���م��ات  تكن�ل�جيا  ا���ش��ت��خ��دام  ع��ل��ى 
الكفاءة  تط�ير  يف  وا�شتغاللها  املتط�رة  والتقنيات  ال�شطناعي  الذكاء 
التمري�شية لتح�شني م�شت�ى الرعاية ال�شحية املقدمة للمر�شى و�شعياً 
لتحقيق ا�شرتاتيجية امل�ؤ�ش�شة يف تعزيز �شحة املجتمع من خالل ت�فري 

خدمات �شحية �شاملة ومبتكرة وم�شتدامة تف�ق الت�قعات". 
تفاعلية  من�شة  والقبالة  للتمري�س  ال��دويل  الإم��ارات��ي  امل���ؤمت��ر  ويعترب 
العامل  اأن��ح��اء  جميع  م��ن  واملمر�شات  للممر�شني  الفر�شة  تتيح  دول��ي��ة 
والدرا�شات  ال��ب��ح���ث  م��ن  وال���ش��ت��ف��ادة  البع�س  بع�شهم  م��ع  بالت�ا�شل 
التي متت مناق�شتها مب�شاركة نخبة من اخلرباء واملخت�شني يف القطاع 

ال�شحي. 
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اأخبـار الإمـارات

برعاية رئي�ش الدولة .. مهرجان ال�سيخ زايد ينطلق مبنطقة الوثبة 18 نوفمرب

العاملية،  امل���������ش����ريات  ج���ان���ب  اإىل 
�ش�"،  كا�شتم  "ال�ثبة  ومناف�شات 
وغريها من الفعاليات التي تنا�شب 
ال���ع���ائ���ل���ة.  ويحر�س  اأف������راد  ك���اف���ة 
مهرجان ال�شيخ زايد منذ انطالقته 

اأب���ظ��ب��ي ك�جهة  يف ت��ع��زي��ز م��ك��ان��ة 
�شياحية وثقافية رائدة على م�شت�ى 
املنطقة والعامل.  وحتظى الن�شخة 
بقائمة  امل���ه���رج���ان  م���ن  اجل���دي���دة 
والعرو�س  ال��ف��ع��ال��ي��ات  م���ن  ث��ري��ة 

واملقيمني  ال���ع���امل  ودول  ال���دول���ة 
وال�������ش���ي���اح وال�����زائ�����ري�����ن.  وداأب������ت 
للمهرجان  املنظمة  العليا  اللجنة 
جديدة  اأن�شطة  تقدمي  على  �شن�ياً 
اأف�شل  كاأحد  املهرجان  تعزز مكانة 

ر�شالته  ت����ق����دمي  ع���ل���ى  ال���رتك���ي���ز 
على  احلفاظ  يف  املتمثلة  الرئي�شة 
ال������رتاث ال����ط���ن���ي، وت���اأك���ي���د عمق 
ونقلها  الإم�����ارات�����ي�����ة،  احل�������ش���ارة 
دوره  عن  ف�شاًل  القادمة  لالأجيال 

على نقل امل�روث الفكري والثقايف 
تقاليدها،  ثراء  واإظهار  لالإمارات، 
واإب������راز م���دى ت��ن���ع��ه��ا م���ن خالل 
املقايي�س  تنظيم حدث ثقايف عاملي 
م�اطني  ا���ش��ت��ق��ط��اب  ع���ل���ى  ق������ادر 

الرتفيهية الكربى التي تتن�ع بني 
والريا�شية،  والثقافية  ال��رتاث��ّي��ة 
املهرجان  فعاليات  �شتت�شمن  كما 
الي�م  واح��ت��ف��الت  الحت���اد  م�شرية 
ال�شنة،  راأ����س  واح��ت��ف��الت  ال�طني، 

•• اأبوظبي-وام:

ال�شيخ  ال�شم�  �شاحب  رعاية  حتت 
ن��ه��ي��ان رئي�س  اآل  ب��ن زاي���د  حم��م��د 
�شم�  ومبتابعة  اهلل  حفظه  الدولة 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  من�ش�ر  ال�شيخ 
وزير  ال����زراء  جمل�س  رئي�س  نائب 
مهرجان  ينطلق  ال��رئ��ا���ش��ة،  دي����ان 
يف   2023-2022 زاي���د  ال�شيخ 
يف  وذل�����ك  اجل�����اري  ن���ف��م��رب   18

منطقة ال�ثبة باأب�ظبي. 
ملهرجان  املنظمة  اللجنة  واأع��ل��ن��ت 
املهرجان  فعاليات  اأن  زاي��د  ال�شيخ 
خ��الل ال���دورة اجل��دي��دة تزيد على 
اإىل  اإ����ش���اف���ة  ف��ع��ال��ي��ة،  ال�4000 
على  جماهريياً  عر�شاً   750 نح� 
الت�ش�يق  م���ن  ي����م���اً   120 م����دار 
فعالياته يف  املهرجان  يختتم  حيث 
 " �شعار  حتت   ،2023 مار�س   18

الإمارات ملتقى احل�شارات". 
املهرجان  اأن  ال��ل��ج��ن��ة  واأو����ش���ح���ت 
احلالية  ن�����ش��خ��ت��ه  يف  ����ش���ي����ا����ش���ل 

والرتاثية  الثقافية  ال��ع��ام  اأح���داث 
الأ����ش���ي���ل���ة ال���ت���ي ت��ع��رب ع���ن ه�ية 
املهرجان  ي��ح��م��ل  ح���ي���ث  ال����دول����ة 
ا���ش��م امل��غ��ف���ر ل���ه ال�����ش��ي��خ زاي����د بن 
ثراه،  اهلل  طّيب  نهيان،  اآل  �شلطان 
املح�ري يف احلفاظ  بدوره  عرفاناً 
الأ�شيل،  الإم���ارات���ي  امل�����روث  على 
وا���ش��ت��ك��م��اًل مل�����ش��ريت��ه ال�����ش��ام��ل��ة يف 
الأ�شيلة  القيم  على  الإن�شان  بناء 
و�شيحظى  ل����الأج����ي����ال.   ون���ق���ل���ه���ا 
ي�مي  ب���ربن���ام���ج  امل���ه���رج���ان  زوار 
والرتفيه  الإب������داع  ب���األ����ان  ح��اف��ل 
والثقافة والرتاث املعرب عن الإرث 
من  والعديد  ل��الإم��ارات  احل�شاري 
�شع�ب العامل وثقافاته، من خالل 
ح�ل  العار�شني  من  وا�شع  ح�ش�ر 
اإىل  عاملية  تراثية  واأح��ي��اء  ال��ع��امل، 
والف�لكل�ر  ال����رتاث  لآل����ئ  ج��ان��ب 
وفعاليات  الإم������ارات������ي  ال�����ش��ع��ب��ي 
اإىل  ت�����ق�����ّدم  ت���رف���ي���ه���ي���ة وع���ائ���ل���ي���ة 
على  اجلن�شيات  كل  من  اجلماهري 

مدى اأيام املهرجان. 

 COP27 طلبة جامعة زايد ي�ساركون يف فعاليات منوذج حماكاة قمة املناخ
•• دبي-وام: 

متداخلة  الدرا�شات  كلية  يف  الطلبة  من  جمم�عًة  زاي��د  جامعة  اختارت 
يف  للم�شاركة  وط��ال��ب��ة  ط��ال��ب��اً   2000 م��ن  اأك���رث  ب��ني  م��ن  التخ�ش�شات 
فعاليات من�ذج حماكاة قمة املناخ COP27 الذي ترعاه الأمم املتحدة 

يف اجلامعة الربيطانية يف القاهرة. 
�شم الفريق املمثل جلامعة زايد طالباً من الإمارات وباك�شتان والربازيل 
وت�شيلي، حيث �شارك يف الفعالية التي جمعت 130 طالباً من 24 دولة 

بهدف تعزيز اأهمية احل�ار الدويل بني ال�شباب يف جمال العمل املناخي. 
وي�شكل من�ذج حماكاة قمة املناخ COP27 م�ؤمتراً عاملياً للمناخ يق�ده 

ال�شباب ويجمع الطلبة من جميع اأنحاء العامل لتاأدية دور مندوبي الدول 
احلقيقية.  امل���ؤمت��ر  ن�شاطات  مياثل  اإط���ار  يف  الدولية  املنظمات  وممثلي 
ال��دي��ن، رائ���د املناخ  ال��دك��ت���ر حم��م���د حم��ي��ي  ب��رع��اي��ة  وُع��ق��دت الفعالية 
املناخي،  للتغري  املتحدة  الأمم  اتفاقية  اأط��راف  مل�ؤمتر  امل�شرية  للرئا�شة 
حيث اأج��رى الطلبة ح����اراٍت مع ع��دد من ال����زراء من ح���ل العامل من 
ال�شباب  ووزي���ر  ك��ي��ج��ان؛  جيليان  الربيطانية،  اخل��ارج��ي��ة  وزي���رة  بينهم 
خالل  زاي��د  جامعة  طلبة  وت���درب  �شبحي.   اأ���ش��رف  امل�شري،  والريا�شة 
عمل  وم�ا�شيع  هيكلية  �شمن  والنقا�س  املناخية  الأن�شطة  على  الفعالية 
املالية،  وال�ش�ؤون  الإ�شكاليات،  وت�ش�ية  التكيف  ومنها   ،COP27 قمة 
امل�شاركني فر�شة  للطلبة  الفعالية  ووف��رت  وال��دويل.  الإقليمي  والتعاون 

ال�شيا�شي وزودتهم باخلربة  جتربة اخلط�ات العملية لآلية �شنع القرار 
الناقد، ف�شاًل عن  النزاع والتفكري  الدبل�ما�شية ومهارات احل�ار وف�س 
�ش�زانا  الدكت�رة  وقالت  اجلمه�ر.   وخماطبة  البحثية  الكتابة  مهارات 
امل�شاح، الأ�شتاذة امل�شاعدة يف كلية الدرا�شات متداخلة التخ�ش�شات بجامعة 
اأظهروا  الذين  بطلبتنا  نفخر  اجلامعة:  فريق  قيادة  ت�لت  والتي  زاي��د 
 ، الإم���ارات  لدولة  �شفراًء حقيقني  وكان�ا  زاي��د  تقدمه جامعة  ما  اأف�شل 
و�شكلت الفعالية جتربًة مذهلًة منحت الطلبة الفر�شة للتفكري ملياً يف 
كافة الق�شايا املتعلقة بالأزمة املناخية، ويهدف هذا النم�ذج اإىل ت�شجيع 
الطلبة على التفكري الإبداعي واعتماد احلل�ل املبتكرة حلل هذه امل�شاألة 
ال�شباب  ب��ني  احل���اري��ة  اجلل�شات  ���ش��رورة  ي��شح  ب�شكٍل  وذل��ك  العاجلة. 

ح�ل ال�شتدامة.  وبدورها، قالت رمي اجلابري، طالبة يف كلية الدرا�شات 
م�شر  يف  الربيطانية  اجلامعة  اإن  زايد  جامعة  يف  التخ�ش�شات  متداخلة 
اأتاحت من خالل حماكاة قمة COP27، الفر�شة اأمام ال�شباب لتاأدية 
دور قادة امل�شتقبل، وتقييم الآث��ار واملعاير التي تتخذها الأط��راف املعنية 
الأ�شا�شي من هذا الجتماع  الهدف  التقدم احلا�شل نح� حتقيق  ومدى 
املناخي  التغري  مع  التعامل  اأهمية  اإي�شاح  اإىل  املحاكاة  من���ذج  ويهدف   ،
انتهاء  COP27".  وقام الطلبة بعد  املناخ  اأف�شل من�ذج لقمة  وو�شع 
اإىل  زي��ارة  ت�شمنت  امل�شرية  احل�شارة  على  فيها  تعرف�ا  بج�لة  امل���ؤمت��ر 
اإىل  باقية  تزال  التي ل  وال�حيدة  الدنيا  اأقدم عجائب  اأهرامات اجليزة، 

ي�منا هذا، واأب� اله�ل واملتحف الق�مي للح�شارة امل�شرية. 

مزاينة �سويحان .. وجهة ال�سياح ل�ستك�ساف كنوز الرتاث الإماراتي

لالطالع على اأحدث ما تو�سلت اإليه التكنولوجيا يف العامل

بلدية مدينة اأبوظبي تنظم جل�سة معرفية ملوظفيها حول »تقنيات امليتافري�ش« يف قاعة البتكار باملبنى الرئي�سي

ا�شتقطب  ول����ذل����ك  الإم������ارات������ي، 
وو�شائل  وال�شياح  ال����زوار  اه��ت��م��ام 
الإعالم من خمتلف اأنحاء العامل، 

وا���ش��ت��ط��اع م��ه��رج��ان ال��ظ��ف��رة اأن 
ي��ك��ر���س ح�����ش���ره ب��اع��ت��ب��اره حدثا 
ع���امل���ي���اً ف����ري����داً مب����ا ي���ق���دم���ه من 

الت�شامح  اإىل  ت���دع����  ف���ع���ال���ي���ات 
تراثيا  واح����ت����ف����ال  وال���ت���ع���اي�������س، 
بامتياز لحت�شانه عنا�شر الرتاث 

وي��ع��ت��رب ال��ن�����ش��خ��ة اجل����دي����دة من 
على  باعتماده  ويتميز  الإن��رتن��ت، 
اخل������ادم ال���ال م��رك��زي��ة ب����دًل من 
البل�ك  اأم����ا  امل���رك���زي���ة،  ال�����ش��ب��ك��ات 
ت�شني -اأو �شل�شلة الكتل- فه� نظام 
اآين،  م�شرتك،  اإل��ك��رتوين  ل�شجل 

امل�����ي�����ت�����اف�����ري������س،  يف  وامل�����ح�����ل�����ي�����ة 
املحلية  ال�شرتاتيجيات  ومناق�شة 

للميتافري�س.
اأن  اجلل�شة  يف  املتحدث�ن  واأو���ش��ح 
امليتافري�س ه� ن�ع من اأن�اع العامل 
يجمع  ال��ذي  ال���اق��ع��ي  اأو  الرقمي 

وو�شائل  ت�شني،  بل�ك  تقنية  بني: 
وال�اقع  الج��ت��م��اع��ي،  ال��ت���ا���ش��ل 
الف����رتا�����ش����ي، وال������اق�����ع امل���ع���زز، 

والرم�ز الرقمية والأ�ش�ل.
يعد   )3.0 ال���)وي��ب  اأن  واأ���ش��اف���ا 
امليتافري�س،  م����ن  ك����ب����رياً  ج�������زءاً 

•• �شويحان-وام:

الأجانب  ال�شياح  م��ن  ع��دد  اأب���دى 
اإعجابهم بكن�ز الرتاث الإماراتي 
وخ�ش��شاً الرتاث املرتبط بالإبل 
زيارتهم  خالل  وذل��ك  وال�شحراء 
حمطات  اأوىل   - �ش�يحان  ملزاينة 
م��ه��رج��ان ال��ظ��ف��رة - وال��ت��ي تقام 
زايد  �شلطان بن  ال�شيخ  يف ميدان 
للرتاث مبدينة �ش�يحان، بتنظيم 
والربامج  املهرجانات  اإدارة  جلنة 

الثقافية والرتاثية يف اأب�ظبي. 
واأكد ال�شياح الذين ق�ش�ا �شاعات 
�ش�يحان  م��زاي��ن��ة  داخ����ل  ط���ي��ل��ة 
وت��ع��رف���ا ع��ل��ى م���ا���ش��ف��ات الإب���ل 
وم����ع����اي����ري ج���م���ال���ه���ا وال�����ف�����روق 
املت�اجدة  الأن����اع  بني  اجل�هرية 
يف الدولة، اأنهم ا�شتمتع�ا بتجربة 

الإماراتي واخلليجي. 
اأرثر، �شائحة  اآنا  من جهتها قالت 
من اجلن�شية الفرن�شية، اإن وج�د 
اجلميلة  الإب���ل  م��ن  كثيف  جتمع 
اأبهرها ل�شيما واأنها للمرة الأوىل 
تراثية  ف��ع��ال��ي��ة  ���ش��م��ن  ت��ت���اج��د 
�شيحات  اأن  اإىل  لف��ت��ة  ع��رب��ي��ة، 
التي  امل���ن�������ش���ة  داخ�������ل  اجل���م���ه����ر 
يخاطب�ن من خاللها اإبلهم التي 
ت��رف��ع راأ���ش��ه��ا، دل��ي��ل ع��ل��ى الألفة 
الإبل ومالكها، كما  والتفاهم بني 
اأن امل�����ش��اب��ق��ات ال��ت��ي ت��ق��ام ك��ل ي�م 
لإبراز الفائزين من الإبل الأكرث 
امل��ن��اف�����ش��ة التي  ت�����ش���ده��ا  ج���م���ال 
ترثي امل�شهد.  بدورها قالت اإيرنا 
الفرن�شية  اجلن�شية  م��ن  األ����ربت 
تبذل ج��ه���دا حثيثة  الإم����ارات  اإن 
اخلليجية  املنطقة  ت���راث  ل�ش�ن 

ل م��ث��ي��ل ل��ه��ا ح��ي��ث اط��ل��ع���ا على 
العربية  الثقافة  م��ن  مهم  جانب 
التقاط  اإىل  اإ����ش���اف���ة  الأ����ش���ي���ل���ة 
ال��ت��ذك��اري��ة ب��ج���ار الإبل  ال�����ش���ر 
�ش�يحان  م���دي���ن���ة  رم������ال  وع���ل���ى 

"الذهبية". 
مزاينة  م���ق��ع  يف  ال�شياح  وجت����ل 
الإبل واطلع�ا على الإبل امل�شاركة 
واملجاهيم  امل��ح��ل��ي��ات  اأ����ش����اط  يف 
وزاروا  الأ�����ش����اي����ل،  وامل���ه���ج���ن���ات 
ال�ش�ر يف جمل�س ميدان  معر�س 
للرتاث  زاي���د  ب��ن  �شلطان  ال�شيخ 
القيادة  اه���ت���م���ام  ي�����روي  وال������ذي 
زاروا  ك��م��ا  ب����ال����رتاث،  ال���ر����ش���ي���دة 
ال�ش�ق ال�شعبي الذي ي�شم 116 
الإبل  اأدوات  لبيع  متن�عاً  حم��اًل 
ال�شعبية  ورحالت الرب واملاآك�لت 

وغريها. 

تر�شيخ  يف  م�شاهمته  ع��ن  ف�شال 
بالتاريخ  ال��غ��ن��ي��ة  امل���ن���اط���ق  ا����ش���م 
العاملية،  ال�شياحية  اخلارطة  على 
الق��ت�����ش��ادي��ة يف  احل��رك��ة  وتفعيل 
لبيع  جت��اري  �ش�ق  وخلق  املنطقة 
بالنفع على  الإبل ما يع�د  و�شراء 

اأهايل املنطقة وزوارها. 
وق���������ال ف����ي����ت����ايل ف�����الف�����ي������، من 
انتهز  اإن���ه  الإي��ط��ال��ي��ة،  اجلن�شية 
فر�شة وج���ده يف الإم��ارات �شمن 
مزاينة  ل��ي�����ش��اه��د  ���ش��ي��اح��ي،  ف�����ج 
الإبل يف �ش�يحان والتي �شمع عنها 
الجتماعي  ال��ت���ا���ش��ل  و���ش��ائ��ل  يف 
ج����ذاب����ة جلمال  �����ش�����راً  و����ش���اه���د 
الإبل، لفتا اإىل اأنه ا�شتمتع كثريا 
منطقة  يف  ين�شى  ل  ي����م  بق�شاء 
����ش����ي���ح���ان ل����ش���ت���ك�������ش���اف اأج��������اء 
مهرجان الظفرة ومالمح الرتاث 

ال�شعبية  ال�ش�ق  خ��الل  من  �ش�اء 
مزاينات  ا�شتعرا�س  خالل  من  اأو 
وامل��ن��اف�����ش��ة بني  ي����م  ب�شكل  الإب����ل 
اإىل  م�شرية  الإب���ل،  تلك  اأ���ش��ح��اب 
اأن����ه����ا ���ش��م��ع��ت ك���ث���ريا ع����ن جه�د 
الإم��ارات يف احلفاظ على الرتاث 
ال��رتاث يعد مبثابة  اإن ه��ذا  حيث 
كن�ز ينبغي املحافظة عليها، ولكن 
اهتمام اجلمه�ر فاق كل ت�قعاتها 
بال�شعادة ل�شيما و�شط  واأ�شعرتها 
ح�������ش����د امل��ت�����ش��اب��ق��ني م����ن مالك 
اإدارة  جل���ن���ة  وح���ر����ش���ت  الإب���������ل.  
الثقافية  وال���ربام���ج  امل��ه��رج��ان��ات 
تنظيم  على  باأب�ظبي  وال��رتاث��ي��ة 
الدورة  يف  الفعاليات  من  العديد 
الظفرة  م��ه��رج��ان  م���ن  احل��ال��ي��ة 
والتي انطلقت اأوىل حمطاتها من 

منطقة �ش�يحان. 

•• اأبوظبي – الفجر:

اأب�ظبي  م��دي��ن��ة  ب��ل��دي��ة  ن��ظ��م��ت 
اجلل�شة املعرفية التا�شعة مل�ظفيها 
حتت عن�ان "تقنيات امليتافري�س" 
يف  ح�ش�رياً   ،)Metaverse(
الرئي�شي  ب��امل��ب��ن��ى  الب��ت��ك��ار  ق��اع��ة 
ل��ل��ب��ل��دي��ة، واف��رتا���ش��ي��اً ع���رب اأحد 
الربامج التقنية، وذلك من خالل 
ال�شرتاتيجي  التخطيط  ق��ط��اع 
املعرفة  اإدارة  الأداء-  واإدارة 

والبتكار. 
تعزيز  اإىل  اجل���ل�������ش���ة  وه�����دف�����ت 
البلدية  ق��ادة  ب��ني  الت�ا�ش�ل  �شبل 
وامل����ظ���ف���ني لإث���������راء امل��ع��رف��ة بني 
اخلرباء  وت�شجيع  البلدية،  ك���ادر 
خرباتهم  م�������ش���ارك���ة  ع���ل���ى  م��ن��ه��م 
امل�ظفني  ب��اق��ي  م���ع  وم��ع��������ارف��ه��م 
املعريف  ال��ن�����ش��ج  م�����ش��ت���ى  ل���رف���ع 
املع�رفة  ق��ي��م  وت��ع��زي��ز  امل���ؤ���ش�����ش��ي، 

�شت�شمح  والتي  امليتافري�س،  داخ��ل 
ب��احل�����ش���ل على  ل��ل��م�����ش��ت��خ��دم��ني 
امللكية الكاملة لأ�ش�لهم و�شتجعل 
رم�ز  اإن��ه��ا  ح��ي��ث  اأ���ش��ه��ل،  حفظها 
ي�جد  ول  ن����ع���ه���ا  م����ن  ف����ري����دة 
رم�����زان م��ت�����ش��اب��ه��ان، وب���ال���ت���ايل ل 
باآخر،  رم����ز  اأي  ا���ش��ت��ب��دال  مي��ك��ن 
بعدم  ُت�����ع�����رف  خ���ا����ش���ي���ة  وه��������ذه 
القابلية لال�شتبدال، ويتم فر�شها 
ب�ا�شطة العق�د الذكية التي متنع 
املتحدث�ن  وت��ط��رق  الزدواج���ي���ة. 
امل�شفرة،  وال���رم����ز  ال��ع��م��الت  اإىل 
م��شحني اأن امليتافري�س ي�شتخدم 
بالعامل  مقارنة  خمتلفة  ع��م��الت 
ا�شتبدال  �شيتم  ح��ي��ث  احل��ق��ي��ق��ي، 
بالرقمية،  ال����رق���ي���ة  ال���ع���م���الت 
و�����ش����ت����ك�����ن ال�������رم��������ز ال���رق���م���ي���ة 
امل�شدر  ه���ي  امل�����ش��ف��رة  وال���ع���م���الت 
النظام.  داخ���ل  للقيمة  الرئي�شي 
ال�اقعني  عن�شر  بخ�ش��س  اأم���ا 

املعريف  ل��ل��ت��ب��ادل  امل���ج���ال  واإف�������ش���اح 
امل�شتمر  الرتقاء  من  ميكن  ب�شكل 
باأداء امل�ظفني وحت�شني عطائهم، 
البلدية  روؤي��ة  دع��م  اإىل  بالإ�شافة 
وتبادل  الأدوار  تكامل  خ��الل  م��ن 
ت�����ش��اه��م يف تط�ير  ال��ت��ي  امل���ع���ارف 

الأداء امل�ؤ�ش�شي.
ومت خ��الل اجلل�شة الط���الع على 
التكن�ل�جيا  اإليه  اآخر ما ت��شلت 
يف العامل، ومناق�شة اأهمية تطبيق 
Metaverse ال�������  ت���ق���ن���ي���ات 

مب���������ش����اري����ع ال����ب����ل����دي����ة، وك����ذل����ك 
وعنا�شره  بامليتافري�س  التعريف 
ت�شني،  والبل�ك   ،3.0 ويب  مثل: 
لال�شتبدال  القابلة  غري  والرم�ز 
والرم�ز  وال��ع��م��الت   ،)NFT(
الفرتا�شي  وال�����اق����ع  امل�������ش���ف���رة، 
 ،)AR( امل��ع��زز وال���اق��ع   ،)VR(
وا�شتعرا�س  ط��رح  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة 
العاملية  امل�����ش��اري��ع  ل��ب��ع�����س  اأم��ث��ل��ة 

وم�����ش��ف��ر، وغ���ري م��رك��زي، ملعاجلة 
والعق�د  املالية  املعامالت  وتدوين 
ومعل�مات  امل�����ادي�����ة،  والأ������ش������ل 

�شل�شلة الت�ريد، وما اإىل ذلك.
"بل�ك  اأن تكن�ل�جيا  اإىل  واأ�شاروا 
على  احل��ف��اظ  يف  ت�شني" ت�����ش��اع��د 
ق�ائم مقاومة للتالعب يف �شجالت 
با�شتمرار،  امل��ت��ن��ام��ي��ة  ال���ب���ي���ان���ات 
القّيمة،  للم�اد  اآمناً  تبادًل  وتتيح 
حق�ق  اأو  الأ���ش��ه��م  اأو  ك����الأم�����ال 
وخالفاً  ال��ب��ي��ان��ات،  اإىل  ال������ش���ل 
لأن��ظ��م��ة ال��ت��ج��ارة ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة، ل 
ت�شجيل  ن��ظ��ام  اأو  ل��شيط  ح��اج��ة 
بل  التبادل،  حركة  ملتابعة  مركزي 
تق�م كل اجلهات بالتعامل مبا�شرة 

مع بع�شها البع�س.
وفيما يتعلق بالرم�ز غري القابلة 
اأف������اد   ،)NFT( ل���ال����ش���ت���ب���دال 
اأو  للدفع  طريقة  اأنها  املتحدث�ن 
احلقيقي  ال��ع��امل  اأ���ش���ل  لتمثيل 

 VR &( وامل����ع����زز الف���رتا����ش���ي 
يف  املتحدث�ن  اأو�شح  فقد   )AR
الفرتا�شي  ال����اق���ع  اأن  اجل��ل�����ش��ة 
يعمل عن طريق  ع��امل خيايل  ه� 
امل���راد  للبيئة  احل��ا���ش���ب  حم��اك��اة 
ال��ش�ل  وط���ري���ق���ة  حم���اك���ات���ه���ا، 
ل���ه���ذا ال���ع���امل ت���ك����ن ع���رب ارت�����داء 
لذلك،  خم�ش�شة  خ���ذة  اأو  نظارة 
بينما ال�اقع املعزز ه� دمج العامل 
الفرتا�شي والعامل احلقيقي معاً 
عن طريق تطبيقات خا�شة متكن 
امل�����ش��ت��خ��دم��ني م���ن ال��ت��ف��اع��ل مع 
التمييز  على  ال��ق��درة  م��ع  العاملني 
بينهما. ومت يف اجلزء الأخري من 
اجلل�شة فتح باب النقا�س ح�ل ما 
ال�شتثمار  فر�س  ملعرفة  فيها  دار 
اإىل  ب���الإ����ش���اف���ة  امل��ي��ت��اف��ري���س،  يف 
ومن  الذكية  العق�د  على  التعرف 
امل�شاريع  العقد، وعلى بع�س  يقّيم 

العاملية واملحلية يف هذا املجال.
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اأخبـار الإمـارات
حاكم عجمان يعزي خادم احلرمني 
بوفاة والدة الأمري �سعود بن م�ساعد

•• عجمان-وام: 

حاكم  الأعلى  املجل�س  ع�ش�  النعيمي  را�شد  بن  حميد  ال�شيخ  ال�شم�  �شاحب  بعث 
عجمان برقية تعزية اإىل اأخيه خادم احلرمني ال�شريفني امللك �شلمان بن عبدالعزيز 
تعازيه  خال�س  عن  فيها  عرب  ال�شقيقة  ال�شع�دية  العربية  اململكة  ملك  �شع�د  اآل 
و�شادق م�ا�شاته يف وفاة والدة �شاحب ال�شم� امللكي الأمري �شع�د بن م�شاعد بن 
�شع�د بن عبد العزيز اآل �شع�د. كما بعث �شم� ال�شيخ عمار بن حميد النعيمي ويل 
برقيتي  نائب حاكم عجمان  النعيمي  را�شد  بن  نا�شر  ال�شيخ  �شم�  و  عهد عجمان 

تعزية مماثلتني اإىل خادم احلرمني ال�شريفني.

حاكم الفجرية يعزي خادم احلرمني 
بوفاة والدة الأمري �سعود بن م�ساعد

•• الفجرية-وام:

حاكم  الأعلى  املجل�س  ع�ش�  ال�شرقي  حممد  بن  حمد  ال�شيخ  ال�شم�  �شاحب  بعث 
ال��ف��ج��رية ب��رق��ي��ة ت��ع��زي��ة اإىل اأخ��ي��ه خ���ادم احل��رم��ني ال�����ش��ري��ف��ني امل��ل��ك �شلمان بن 
عبدالعزيز اآل �شع�د ملك اململكة العربية ال�شع�دية ال�شقيقة عرب فيها عن خال�س 
تعازيه و�شادق م�ا�شاته يف وفاة والدة �شاحب ال�شم� امللكي الأمري �شع�د بن م�شاعد 

بن �شع�د بن عبد العزيز اآل �شع�د.
كما بعث �شم� ال�شيخ حممد بن حمد بن حممد ال�شرقي ويل عهد الفجرية، برقية 

تعزية مماثلة اإىل خادم احلرمني ال�شريفني.

•• املنامة-وام:

ا�شتقبل جاللة امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة، ملك مملكة 
اأحمد  د.  اأ.  الأك���رب  الإم���ام  ف�شيلة  الأول  اأم�����س   ، البحرين 
الطيب، �شيخ الأزهر ال�شريف، رئي�س جمل�س حكماء امل�شلمني، 
بح�ش�ر عدد من ال�زراء وكبار امل�شئ�لني البحرينيني وذلك 

يف مطار قاعدة ال�شخري اجل�ية.
لدع�ة  تلبية  ال��ب��ح��ري��ن  مملكة  اإىل  ف�شيلته  زي����ارة  ت��اأت��ي 
اآل خ��ل��ي��ف��ة.. ل��ل��م�����ش��ارك��ة يف  ج��الل��ة امل��ل��ك ح��م��د ب��ن عي�شى 
ملتقى البحرين للح�ار "ال�شرق والغرب من اأجل التعاي�س 
د  الإن�شاين" التي انطلقت اأعماله اأم�س الأول يف املنامة. واأكَّ

جاللة امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة، اأنَّ جه�د �شيخ الأزهر 
وح�ار  ال��ع��امل��ي  وال�����ش��الم  الإن�شانية  الأخ�����ة  ثقافة  ن�شر  يف 
الأديان، ت�ؤتي ثمارها ب�شكل ملح�ظ، واأن ما يق�م به ف�شيلته 
القادة واحلكماء ح�ل  منذ �شن�ات ه� حمل تقدير من كل 
العامل، وبخا�شة يف مملكة البحرين؛ حيث تتالقى اأهدافنا 

جميًعا يف العمل من اأجل الإن�شانية، والتعاي�س بني الب�شر.
من جانبه، اأعرب ف�شيلة الإمام الأكرب، عن �شعادته بالت�اجد 
يف بلده الثاين مملكة البحرين، ولقاء جاللة امللك حمد بن 
عي�شى اآل خليفة، م�ؤكًدا تقديره ملا يق�م به جاللته يف خدمة 
�شعبه، ودعمه لق�شايا الأمتني العربية والإ�شالمية، وجه�د 

جاللته يف ن�شر ال�شالم حمليًّا وعامليًّا.

ملك البحرين ي�ستقبل �سيخ الأزهر ال�سريف

بح�سور �سموها.. مركز دبي للرعاية اخلا�سة يحتفل مبرور 40 عامًا على اإن�سائه

لطيفة بنت حممد : بتوجيهات حممد بن را�سد .. دبي ت�سع رعاية وتاأهيل اأ�سحاب الهمم يف مقدمة الأولويات
•• دبي-وام:

�شهدت �شم� ال�شيخة لطيفة بنت حممد بن را�شد اآل مكت�م، رئي�شة هيئة دبي 
للثقافة والفن�ن "دبي للثقافة" حفل مركز دبي للرعاية اخلا�شة مبنا�شبة 

مرور 40 عاماً على اإن�شائه.
وهّناأت �شم� ال�شيخة لطيفة بنت حممد بن را�شد اآل مكت�م القائمني على 
املركز مب�شرية عطاء ت�ا�شلت على مدار اأربعة عق�د، معربًة عن تقديرها ملا 
يق�م به املركز من جه�د وما يقدمه من خدمات يف اإطار تنفيذ ت�جيهات 
القيادة الر�شيدة مبنح اأ�شحاب الهمم كل الهتمام والرعاية بهدف ت�شجيعهم 
قدراتهم  وتنمية  مهاراتهم  �شقل  على  وحتفيزهم  والتعلُّم  التح�شيل  على 
وتط�ير م�شاركاتهم واندماجهم يف املجتمع، ومتكينهم كاأفراد قادرين على 

بل�غ اأعلى م�شت�يات التميز يف خمتلف املجالت.
اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شم�  �شاحب  " بت�جيهات   : �شم�ها  وق��ال��ت 

“رعاه اهلل”،  دبي  ال���زراء حاكم  رئي�س جمل�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكت�م 
ت�شع حك�مة دبي رعاية وتاأهيل اأ�شحاب الهمم يف مقدمة الأول�يات، تاأكيداً 
على النهج الذي طاملا �شارت عليه دبي يف دعم اأ�شحاب الهمم وتهيئة البيئة 
يف  والتميز  النجاح  من  متكنهم  التي  املق�مات  كافة  و�شمان  لهم  الداعمة 

حياتهم".
وا�شتعر�س الدكت�ر عبد اهلل اخلياط، رئي�س جمل�س اإدارة مركز دبي للرعاية 
اخلا�شة يف كلمة خالل احلفل اأبرز الإجنازات والنجاحات التي قدمها املركز 
خالل الفرتة ال�شابقة، واأعرب عن خال�س ال�شكر والتقدير اإىل �شم� ال�شيخة 
لطيفة بنت حممد بن را�شد اآل مكت�م لدورها الفّعال يف دعم هذا احلدث، 
اأجل  م��ن  ج��ه���ده  وم�شاعفة  م�شريته  م�ا�شلة  على  امل��رك��ز  حر�س  م���ؤك��داً 
ت�شعى  والتي  الهمم  الداعمة لأ�شحاب  تقدمي من�ذج يحتذى يف اخلدمات 

اإىل اتباع اأف�شل املعايري واملمار�شات العاملية يف هذا املجال.
العاملني يف  �شكره وتقديره جلميع  الدكت�ر اخلياط عن  اأع��رب  ذل��ك،  اإىل 

م�شيداً  الهمم،  لأ�شحاب  املقدمة  وخدماتهم  لعطائهم  وال�شركاء  امل��رك��ز 
تاأكيد  الأث��ر يف  بالغ  له  املركز، ما كان  الفعالة يف دعم  املجتمعية  بامل�شاركة 
لأ�شحاب  وال�تاأهيل  الرعاية  ت�فري  يف  ال��رائ��دة  املراكز  اأب��رز  كاأحد  مكانته 

الهمم على م�شت�ى املنطقة.
للرعاية  دب��ي  مركز  مديرة  �شاحلي،  مه�شيد  الدكت�رة  قالت  جانبها،  من 
اخلا�شة يف كلمتها : " يتمح�ر احلفل ال�شن�ي لهذا العام على مرور اأربعني 
عاماً على تاأ�شي�س مركز دبي للرعاية اخلا�شة. اإنه لأمر م�ؤثر، خا�شًة اأننا يف 

هذه الأم�شية نحتفل بنجاحات املركز مع جميع امل�شاركني يف حتقيقها."
واأ�شافت: "اأ�شعر بقدر كبري من التميز لأنني جزء من قيمة �شامية للغاية. 
معظم الطالب امل�شاركني قد راأيتهم يكربون اأمام عيني واأ�شعر اأنني انتمي 

لأجمل عائلة."
وخالل احلفل، �شهدت �شم� ال�شيخة لطيفة بنت حممد بن را�شد اآل مكت�م 
للرعاية  دبي  مركز  "ي�ميات  بعن�ان  م��شيقي  م�شرحي  عر�س  من  جانباً 

اأظهر  املركز، حيث  ع��دد من ط��الب  وتقدميه  اإع���داده  يف  �شارك  اخلا�شة"، 
اخلا�شة  للرعاية  دب��ي  مركز  اإدارة  جمل�س  اأع�شاء  ح�شره  ال��ذي  العر�س، 
الطالب،  جانب  من  املبذول  اجلهد  واأ�شدقائهم،  الطالب  ذوي  من  وجمع 
واألقى ال�ش�ء على ما يتمتع�ن به من م�اهب فنية وملكات اإبداعية متميزة، 
كما جرى خالل احلفل تكرمي الداعمني الدائمني للمركز من قبل رئي�س 

واأع�شاء جمل�س اإدارته.
اخلا�س  املعر�س  والفن�ن  للثقافة  دب��ي  هيئة  رئي�شة  �شم�  زارت  ذل��ك،  اإىل 
جه�د  على  �شم�ها  اأثنت  حيث  املركز،  لطالب  واليدوية  الفنية  بالأعمال 
الطالب واإبداعاتهم الفنية التي جاءت على قدر رفيع من الإتقان والدقة، 

معربة عن خال�س اأمنياتها لهم مبزيد من التف�ق والتميز.
ُيذكر اأن "مركز دبي للرعاية اخلا�شة" ه� م�ؤ�ش�شة غري ربحية ت�فر جملة 
من اخلدمات رفيعة امل�شت�ى يف جمالت التعليم املتخ�ش�س لأ�شحاب الهمم، 

لتمكينهم من تنمية ح�شيلتهم العلمية واملعرفية.

نظمت املوؤمتر الوطني للر�ساعة الطبيعية

وزارة ال�سحة ووقاية املجتمع تعزز الوعي باأهمية الر�ساعة الطبيعية يف احلفاظ على �سحة الأم والطفل  

����ش���دي���ق���ة ال���ط���ف���ل ���ش��ل�����ش��ل��ة من 
واملحا�شرات،  التثقيفية  الندوات 
تتناول ف�ائد الر�شاعة الطبيعية 
ل�������الأم وال���ط���ف���ل م����ع����اً، واأه���م���ي���ة 
ا�شتمراريتها، واآليات دعم الأمهات 
ناجحة  طبيعية  ر�شاعة  لتحقيق 
م�����ن خ������الل خ�����دم�����ات ال���رع���اي���ة 
مكان  يف  وخ�����ش������ش��اً  ال�����ش��ح��ي��ة 
املجتمع  دع���م  ج��ان��ب  اإىل  ال��ع��م��ل 

ال�طنية  ال�شاحة  على  امل�شتجدات 
والعاملية ح�ل الر�شاعة الطبيعية 
التجربة  ع��ل��ى  ال�����ش���ء  وت�شليط 
"م�شت�شفيات  مل���ب���ادرة  ال��ن��اج��ح��ة 
ال����دول����ة،  يف  الطفل"  ����ش���دي���ق���ة 
اعتماد  خ���الل���ه���ا  م����ن  مت  وال����ت����ي 
امل�شت�شفيات  م����ن  ب���امل���ئ���ة   87
كما  للطفل،  ك�شديق  احلك�مية 
م�شت�شفيات  ع����دة  ت��ك��رمي  ج����رى 

الكافية،  الأطعمة  اإدخال  اأكرث مع 
مل��ا ل��ه��ا م��ن اأث���ر يف ت��ق���ي��ة اجلهاز 
املناعي وحماية امل�اليد اجلدد من 
الأم��را���س، كما حت��د م��ن خماطر 
ب�شرطان  امل��ر���ش��ع��ة  الأم  اإ����ش���اب���ة 
امل��ب��ي�����س وال����ث����دي ووق��اي��ت��ه��ا من 
ح���الت الك��ت��ئ��اب م��ا بعد ال����لدة، 
حياتهم  ج�������دة  حت�����ش��ني  ب���ه���دف 

ال�شحية. 

املجتمع،  ووق���اي���ة  ال�����ش��ح��ة  وزي����ر 
وع����دد م���ن م���ظ��ف��ي ق�����ش��م �شحة 
الأ���ش��رة ب��ال���زارة، وخمت�شني من 
خدمات  ت���ف��ر  م�شت�شفيات  ع���دة 

ال�لدة والر�شاعة.

مبادرة  على  ال�سوء  ت�سليط 
م�ست�سفيات �سديقة الطفل 

و����ش���ه���د امل�����ؤمت����ر ع���ر����س اأح�����دث 

والأ�شرة.

ع حت�سني جودة حياة الُر�سّ
عبد  الدكت�ر ح�شني  �شعادة  واأ�شار 
امل�شاعد  ال���ك��ي��ل  ال��رن��د  ال��رح��م��ن 
لقطاع ال�شحة العامة اإىل حر�س 
ال��������زارة ع��ل��ى ت�����ش��ج��ي��ع الأم���ه���ات 
الطبيعية،  ال���ر����ش���اع���ة  لع���ت���م���اد 
وال�شتمرار بها حتى �شن عامني اأو 

كم�ؤ�ش�شات  العتماد  على  حا�شلة 
اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  للطفل،  �شديقة 
التزمّن  الل�اتي  الأم��ه��ات  تكرمي 
لك�نه  ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة  ب���ال���ر����ش���اع���ة 
لتك�ين عالقة  الأجن���ح  الأ���ش��ل���ب 

اأ�شرية �شحية.
ال�طني  الأ�شب�ع  فعاليات  �شمن 
تنظم  ال���ط���ب���ي���ع���ي���ة  ل���ل���ر����ش���اع���ة 
ال�شحية  وامل���راك���ز  امل�����ش��ت�����ش��ف��ي��ات 

•• دبي-الفجر

اح����ت����ف����اء ب����الأ�����ش����ب�����ع ال����ط���ن���ي 
ميتد  وال��ذي  الطبيعية  للر�شاعة 
يف الفرتة بني 1 و7 ن�فمرب من 
ال�شحة  وزارة  اأط��ل��ق��ت  ع����ام،  ك���ل 
ووق�����اي�����ة امل���ج���ت���م���ع ���ش��ل�����ش��ل��ة من 
تعزيز  ا�شتهدفت  التي  الفعاليات 
ال�عي املجتمعي باأهمية الر�شاعة 
لتغذية  و�شيلة  كاأف�شل  الطبيعية 
يف  دوره���������ا  ج����ان����ب  اإىل  ال���ط���ف���ل 
ح��م��اي��ة ال��ر���ش��ع م���ن الأم���را����س، 
وتقليل خطر الإ�شابة بال�شرطان 

والأمرا�س الأخرى لدى الأم.
وت�������ش���م���ن���ت ال����ف����ع����ال����ي����ات ال���ت���ي 
�شعار  ال����ع����ام حت����ت  ه�����ذا  اأق���ي���م���ت 
الطبيعية:  بالر�شاعة  "لننه�س 
م�ؤمتر  ت��ن��ظ��ي��م  وندعم"،  ن��ث��ق��ف 
ال�����ط����ن����ي  "امل�ؤمتر  ب�����ع�����ن������ان 
بدبي،  الطبيعية"  ل��ل��ر���ش��اع��ة 
املعنية  والهيئات  امل�ؤ�ش�شات  �شم 
بالأ�شرة والطف�لة يف الدولة من 
واخلا�س،  احل��ك���م��ي  ال��ق��ط��اع��ني 
الدكت�ر  ���ش��ع��ادة  ب��ح�����ش���ر  وذل����ك 
معايل  م�شت�شار  ال��درم��ك��ي  ���ش��امل 

تر�سيخ ممار�سة الر�ساعة الطبيعة  
واأكد �شعادة الدكت�ر �شامل الدرمكي 
افتتاح  يف  ال���زي��ر  م��ع��ايل  م�شت�شار 
امل�ؤمتر اأن الحتفال بهذه املنا�شبة، 
لت�شليط  م���ه���م���ة  ف���ر����ش���ة  مي���ث���ل 
الإمارات  دول��ة  جه�د  على  ال�ش�ء 
الطبيعية،  ال��ر���ش��اع��ة  ح��م��اي��ة  يف 
وت��ر���ش��ي��خ مم��ار���ش��ت��ه��ا م��ا ي�شهم يف 
اإر�شاء جمتمع �شحي يتمتع اأفراده 

بال�شحة والعافية. 
واأ�شاف �شعادته اأن الأ�شب�ع ال�طني 
للر�شاعة الطبيعية يج�شد الهتمام 
ع واأمهاتهم  احلك�مي ب�شحة الر�شّ
باأهمية  ال����ع���ي  زي�����ادة  م���ن خ���الل 
ال��ر���ش��اع��ة ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة، مل��ا ل��ه��ا من 
ال�شحة  حت�شني  يف  اإيجابي  ت��اأث��ري 
اجل�شدية والنف�شية لالأطفال، كما 
من�  �شمان  يف  اأ�شا�شية  ركيزة  تعد 
بتح�شني  ي�شهم  مب��ا  ل��ه��م،  �شحي 
الإ�شابة  خ��ط��ر  وت��ق��ل��ي��ل  ال��ت��غ��ذي��ة 
ب���الأم���را����س غ���ري ال�����ش��اري��ة ودعم 
واملعريف لالأطفال،  الإدراك��ي  النم� 
يدعم  ا�شرتاتيجي  اإط���ار  يف  وذل��ك 
اأهدف  لتعزيز  املتكاملة  اخل��ط��ط 

التنمية امل�شتدامة 2030.

بهدف الطالع على جتربتها الرثية وتعزيز اآفاق التعاون

وفد من قن�سلية جمهورية فيتنام ال�سرتاكية يزور موؤ�س�سة دبي لرعاية الن�ساء والأطفال
والإبهار  الت�سويق  من  يوما   50
بانتظار زوار مدينة اإك�سبو دبي

•• دبي - وام:

والإبهار  الت�ش�يق  من  ي�ماً   50 احت�شانها  دبي عن  اإك�شب�  اأعلنت مدينة 
ت�شمل  ي��ن��اي��ر،   8 اإىل  ن�فمرب   20 م��ن  العائلة  اأف����راد  جلميع  وال��رتف��ي��ه 

احتفالت الي�م ال�طني، وفعاليات مدينة ال�شتاء ومدينة امل�شجعني.
وبراجمها  امل�شجعني"  "مدينة  مع  ن�فمرب   20 ي���م  الفعاليات  وتنطلق 
اخل��ا���ش��ة ب��ك��اأ���س ال��ع��امل ل��ك��رة ال��ق��دم، واح��ت��ف��الت ال��ي���م ال���ط��ن��ي لدولة 
الإم��ارات من 30 ن�فمرب اإىل 2 دي�شمرب والتي حتتفي بالذكرى ال� 51 

لالحتاد وتت�شمن حفاًل غنائياً خا�شاً يف �شاحة ال��شل يف 2 دي�شمرب.
 2023 8 يناير  23 ن�فمرب اإىل  كما تنطلق فعاليات مدينة ال�شتاء من 
اأر�س  اإىل  ال��شل  و�شاحة  دبي  اإك�شب�  التنقل يف مدينة  لتتح�ل منطقة   ،
�شاحرة ترتدي ُحلة �شت�ية، وت�شطف فيها منافذ البيع التي ت�شبه الأك�اخ 
�شجرة عمالقة،  املتن�عة، ف�شاًل عن  والألعاب  ال�شن�بر  واأ�شجار  اجلبلية 
لربيد  ومكتب  �شخمة  ثلج  وك���رة  اخل��راف��ي��ة،  احل��ك��اي��ات  م��ن  وجم�شمات 

الأطفال اإىل �شانتا كل�ز.
 9 ي���م  ال��شل  �شاحة  يف  حفاًل  ال�شتاء  مدينة  يف  الأح���داث  اأب���رز  وت�شمل 
دي�شمرب حيث �شت�شاء �شجرة مزّينة عمالقة يبلغ ارتفاعها اأكرث من 15 
مرتاً لت�شفي اأج�اًء مميزة على ال�شاحة، وعر�س ال�شيدة كل�ز من 20 اإىل 
29 دي�شمرب، وعر�س "كارولز باي كاندليت" من 20 اإىل 25 دي�شمرب، 

بالإ�شافة اإىل العرو�س الليلية ال�ش�ئية املبهرة.

•• دبي-الفجر:

التابعة   القن�شلية  م��ن  وف���د  زار   
يف  ال�شرتاكية  فيتنام  جلمه�رية 
الن�شاء  لرعاية  دب��ي  م�ؤ�ش�شة  دب��ي 
والأط���ف���ال، ب��ه��دف الط����الع على 
امل����ؤ����ش�������ش���ة يف جم�����الت  جت����رب����ة 
من  وحمايتها  امل��راأة  ثقافة  تعزيز 
اأ�شكاله،  مبختلف  الأ�شري  العنف 
الأ�شاليب  اإىل  التعرف  عن  ف�شاًل 
تقدمي  يف  امل�ؤ�ش�شة  تنتهجها  التي 

امل�شاعدة للن�شاء والأطفال 
 وا�شتقبلت �شعادة �شيخة املن�ش�ري 
لرعاية  دب���ي  م�ؤ�ش�شة  ع���ام  م��دي��ر 
ال�فد  بالإنابة،  والأط��ف��ال  الن�شاء 
الزائر الذي تراأ�شه ال�شيدة نغ�ين 
الدائمة  اللجنة  ع�ش�  ه�ونغ  لن 
جلنة  رئي�شة  هان�ي  ح��زب  للجنة 
الفيتنامية  ال�طن  جلبهة  هان�ي 

ال�شاأن.
واأ�شافت اأن امل�ؤ�ش�شة قدمت لل�فد 
ن�شاأة  ح�ل  تقدميياً  عر�شاً  الزائر 
امل���ؤ���ش�����ش��ة والأه�����داف ال��ت��ي ت�شعى 
ور�شالتها  وروؤي���ت���ه���ا  ل��ت��ح��ق��ي��ق��ه��ا 
كما  ظلها،  يف  تعمل  ال��ت��ي  والقيم 
ا���ش��ت��ع��ر���ش��ت اأم����ام����ه ح���زم���ة من 
احل���م���الت ال��ت���ع���ي��ة وامل����ب����ادرات 
ان  قبل   ، اأطلقتها  التي  املجتمعية 
يف  ج���ل��ة  بتنظيم  ال��زي��ارة  تختتم 

اإدارة الرعاية والتاأهيل.
واأع�������رب ال����ف���د ال��ف��ي��ت��ن��ام��ي عن 
�شعادته بهذه الزيارة التي وفرت له 
فر�شة الطالع على عمل امل�ؤ�ش�شة، 
م�اجهة  يف  امل�����ح������ري  ودوره���������ا 
جرائم الجتار بالب�شر، ف�شاًل عن 
مما  والأط���ف���ال،  الن�شاء  م�شاعدة 
اآفاقه  يتيح جمال التعاون وي��شع 

امل�شتقبلية للجانبني.

ال�شرتاكية،  فيتنام  جمه�رية  يف 
و�شم ال�فد الزائر ال�شيد ف� دوك 
باو، وال�شيد ها مينة هاي، وال�شيد 
ف� دانغ دينة، و ال�شيدة ل� كيم اآنه، 
و ال�شيد تران ثي ك�نغ، و ال�شيدة 

تران ثي ف�نغ
املن�ش�ري  �شيخة  ���ش��ع��ادة  واأك����دت 
اإط���ار التعاون  ت��اأت��ي يف  ال��زي��ارة  اأن 
اجلهات  خم��ت��ل��ف  م����ع  امل�������ش���رتك 
الراغبة يف الطالع على التجربة 
دب�����ي يف جمال  لإم���������ارة  ال����رثي����ة 
والطفل  امل���������راأة  ح����ق�����ق  ت���ع���زي���ز 
العنف،  اأن���اع  كافة  من  وحمايتها 
مع  ين�شجم  ك���ن��ه  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة 
نح�  وم�شاعيها  امل�ؤ�ش�شة  ت�جهات 
وتعزيز  ال�����ش��رك��اء  ق��اع��دة  ت��شيع 
اآف�����اق ال��ت��ع��اون وت���ب���ادل اخل���ربات 
م���ع خم��ت��ل��ف اجلهات  وال���ت���ج���ارب 
بهذا  املهتمة  واخل��ا���ش��ة  الر�شمية 
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•• دبي -د.حممود علياء

ال���دك���ت����ر حم���م���د كامل  ا���ش��ت��ق��ب��ل 
جاد، مدير عام مركز جمعة املاجد 
للثقافة وال���رتاث ب��دب��ي، وف���داً من 
القاهرة،  يف  الأم��ري��ك��ي��ة  اجل��ام��ع��ة 
اأحمد  الدكت�ر  �شعادة  ُكاًلّ من  �شَمّ 
الأمريكية  اجل��ام��ع��ة  رئي�س  ل،  دَلّ
ب��ال��ق��اه��رة، وال�����ش��ي��د ري��ت�����ش��ارد برو، 
للتط�ير  اجل��ام��ع��ة  رئ��ي�����س  ن���ائ���ب 
امل����ؤ����ش�������ش���ي، وال�������ش���ي���دة رمي�����ن����دا 
ل�ش�ؤون  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل���دي���ر  رائ�����ف، 

اخلريجني.
ال���زي���ارة اإىل الط����الع على  ه��دف��ت 
التعاون  تعزيز  �شبل  وبحث  امل��رك��ز 
وامل��رك��ز يف املجالت  ب��ني اجل��ام��ع��ة 
وق�����د رحب   . ب��ي��ن��ه��م��ا  امل�������ش���رتك���ة 
بال�فد  ك���ام���ل  حم���م���د  ال����دك����ت�����ر 
الزائر، واأب��ان لهم عن ال��دور الذي 
ي��ق���م ب��ه امل��رك��ز م��ن حفظ للرتاث 
ال��ع��امل��ي، وذل���ك م��ن خ��الل تاأ�شي�س 
ت�ش�ير  وخمتربات  ترميم  معامل 

التي بحاجة  ال��دول  العديد من  يف 
رافق  ث��م  خمط�طاتها.  حفظ  اإىل 
رئي�س  ال���ظ���اه���ري،  اأن������ر  الأ����ش���ت���اذ 
املركز،  يف  العامة  ال��ع��الق��ات  �شعبة 
ال����ف���َد يف ج���ل��ة م������ش��ع��ة ب����داأت يف 
م���ع���ر����س م�������ش���رية ال���ع���ط���اء ال����ذي 
النادرة  املقتنيات  م��ن  ع����دداً  ي�شم 
ت�ثق  و���ش���راً  املركز،  ميتلكها  التي 
التي  العلمية والتفاقيات  الزيارات 
املركز مع م�ؤ�ش�شات ثقافية  عقدها 

، ثم زار ال�فد ق�شم املكتبات  عاملية 
لكبار  م��ك��ت��ب��ات  و����ش���اه���د  اخل���ا����ش���ة 
وُختمت   ، العرب  واملثقفني  العلماء 

الزيارة يف ق�شم املخط�طات.
اأ�شاد  ويف ختام زيارة ال�فد للمركز 
ل، رئي�س اجلامعة  الدكت�ر اأحمد دَلّ
وما  باملركز   ، بالقاهرة  الأمريكية 
ُمه من خدمات خمتلفة لعم�م  ُيَقِدّ
وطلبة  باحثني  م��ن  املجتمع  ف��ئ��ات 

علم .

•• دبي-الفجر:

اأع���������ش����اء جم���م����ع���ة جلنة  ال���ت���ق���ى 
مع  الإم��ارات��ي��ة  الربملانية  ال�شداقة 
املجل�س  الأوروبية يف  الدول  برملانات 
�شعادة  ب��رئ��ا���ش��ة  ال���ط��ن��ي الحت�����ادي 
�شارة حممد فلكناز رئي�شة املجم�عة، 
ال��ك�����ش��ان��در ر�����ش�����ان ع�ش�  ����ش���ع���ادة 
)الب�ند�شتاغ(،  الأمل������اين  ال���ربمل���ان 
العامة  الأم������ان������ة  م���ق���ر  يف  وذل�������ك 

للمجل�س بدبي.
املجم�عة  اأع�������ش���اء  ال���ل���ق���اء  ح�����ش��ر 
�شعادة كل من: �شرار حميد باله�ل 
الفال�شي نائب رئي�س املجم�عة، ود. 
ومروان  املن�ش�ري،  ال�شحاك  ح���اء 
عبيد املهريي اأع�شاء املجل�س ال�طني 

الحتادي.
وج���رى خ���الل ال��ل��ق��اء ال��ت��اأك��ي��د على 
اأهمية تعزيز اأوجه التعاون والتن�شيق 
ال�شديقني،  املجل�شني  بني  الربملاين 
وت�حيد امل�اقف والروؤى والت�جهات 
حيال خمتلف الق�شايا ذات الهتمام 

امل�شرتك يف خمتلف املحافل الربملانية 
الإقليمية والدولية، وتبادل اخلربات 
مبا  الربملانية،  واملمار�شات  واملعارف 
ي�شب يف م�شلحة البلدين وال�شعبني 

ال�شديقني.
ا�شتعرا�س  ال��ل��ق��اء  خ��الل  ج��رى  كما 
الأملانية  الإم��ارات��ي��ة  ال��ع��الق��ات  عمق 

و�شبل  ع���ام���اً،   50 اإىل  مت��ت��د  ال��ت��ي 
العلمية  املجالت  يف  خا�شة  تعزيزها 
والبتعاث،  واجل��ام��ع��ات  وال�����ش��ح��ي��ة 
املت��شطة  امل�ؤ�ش�شات  م�شاركة  ودع��م 
امل�شاريع  يف  ب��ال��ب��ل��دي��ن  وال�����ش��غ��رية 

القت�شادية امل�شرتكة.
اأن تدعم  ال��ل��ق��اء على ���ش��رورة  واأك���د 

ال����ع����الق����ات ال���ربمل���ان���ي���ة ال���ع���الق���ات 
امل���ت���م���ي���زة وال���را����ش���خ���ة ال���ت���ي جتمع 
البلدين، خا�شة يف ظل وج�د العديد 
ال����ش���رتات���ي���ج���ي���ة ومن  ال�������ش���راك���ات 
للتعاون  الن�ايا"  "اإعالن  اأب���رزه���ا 
امل�������ش���رتك ال�����ذي وق���ع���ه ال���ب���ل���دان يف 

خمتلف املجالت. 

وبحث اللقاء اإمكانية اإطالق امل�شاريع 
التكن�ل�جيا  ���ش��رك��ات  م��ع  امل�شرتكة 
التقنيات  يف  وال�شتثمارات  ال��رائ��دة 
النظيفة والقت�شاد الخ�شر، وان�شاء 
مراكز ابتكار م�شرتكة والتعاون بني 
مراكز الأبحاث والبتكار يف البلدين 

لدعم قطاع الطاقة.

•• اأبوظبي-وام:

اأعلنت جائزة زايد لال�شتدامة عن انعقاد جلنة التحكيم لختيار الفائزين بدورة 
اجلائزة لعام 2023، والذين �شيتم الإعالن عنهم خالل حفل لت�زيع اجل�ائز 
يقام �شمن فعاليات اأ�شب�ع اأب�ظبي لال�شتدامة 2023 يف �شهر يناير 2023. 
�شيتناف�ش�ن لنيل ع�شر ج�ائز �شمن خم�س  ومت اختيار قائمة من 30 مر�شحاً 
فئات ت�شمل ال�شحة والغذاء والطاقة واملياه واملدار�س الثان�ية العاملية. وكانت 
مقارنة  املائة  يف   13 ب��زي��ادة  م�شاركة،  طلب   4538 العام  ه��ذا  تلقت  اجل��ائ��زة 

بالدورة املا�شية، يف حني ا�شتقطبت م�شاركات من 152 دولة. 
عاملية  و�شخ�شيات  ووزراء  دول  روؤ�شاء  ت�شم  التي  وكانت جلنة حتكيم اجلائزة، 
اأكت�بر ملراجعة القائمة  اأب�ظبي خالل �شهر  بارزة يف قطاع الأعمال، عقدت يف 

الق�شرية للطلبات املر�شحة التي و�شعتها جلنة الختيار التابعة للجائزة. 
ال�شناعة  وزي��ر  اجلابر،  اأحمد  بن  �شلطان  الدكت�ر  معايل  قال  املنا�شبة،  وبهذه 
والتكن�ل�جيا املتقدمة، املدير العام جلائزة زايد لال�شتدامة: "ت�ا�شل اجلائزة 
اآل نهيان، طّيب اهلل  اإرث وروؤي��ة ال�الد امل�ؤ�ش�س ال�شيخ زايد بن �شلطان  تر�شيخ 
الإن�شانية وذلك من خالل جت�شيد  ال�شتدامة ودعم اجله�د  تكري�س  ث��راه، يف 
املا�شية، قامت اجلائزة   14 ال�  ال�شن�ات  ال�اقع. وعلى مدى  اأر���س  روؤيته على 
بدور مهم يف ت�شريع ن�شر احلل�ل العملية وامل�شتدامة التي اأثرت ب�شكل اإيجابي 

يف حياة اأكرث من 370 ملي�ن �شخ�س ح�ل العامل". 
"�شاهمت جائزة زايد لال�شتدامة يف دعم حتقيق روؤية دولة الإمارات  واأ�شاف: 
الدور  دع��م  اجل��ائ��زة  و�شت�ا�شل  ال�شامل.  املناخي  العمل  حتفيز  اإىل  ال��ه��ادف��ة 
الريادي للدولة يف تعزيز البتكار والنم� وفق اأ�ش�س م�شتدامة ح�ل العامل، اإىل 
التي ت�شهم بدور فاعل يف دعم  امل�ؤ�ش�شات واملدار�س  بتمكني  امل�شي قدماً  جانب 
التنمية امل�شتدامة".  وت�شم قائمة امل�شاريع املبتكرة للمر�شحني النهائيني لهذا 
بالت�ازي مع  البيئية  الق�شايا  تعالج  التي  امل�شتدامة  العديد من احلل�ل  العام 
اإمكاناتهم يف جمال ريادة الأعمال.  متكني املجتمعات املحلية من خالل تعزيز 
الذكاء  م��ث��ل  ال��ت��ايل  اجل��ي��ل  تقنيات  م��ن  احل��ل���ل  ه���ذه  م��ن  ال��ع��دي��د  وت�شتفيد 

ال�شطناعي واإنرتنت الأ�شياء من اأجل اإحداث التاأثري املطل�ب. 
اآي�شلندا  جلمه�رية  ال�شابق  الرئي�س  غرمي�ش�ن،  راغنار  اأولف���ر  فخامة  واأ�شار 
ورئي�س جلنة حتكيم جائزة زايد لال�شتدامة، اإىل متيز طلبات امل�شاركة يف دورة 
اجلائزة لهذا العام بالبتكار والتن�ع، ف�شاًل عن امل�شاريع امللهمة التي تقدم بها 
ال�شتدامة  رواد  ا�شتقطاب  على  للجائزة  املت�ا�شلة  القدرة  يعك�س  ال�شباب، مما 
ح�ل العامل، وك�نها متثل من�شة فريدة ت�شهم يف اإحداث نقلة ن�عية لتح�شني 

ج�دة احلياة. 
وركزت م�شاريع املر�شحني النهائيني �شمن فئة ال�شحة على ت�فري رعاية �شحية 
خم�ش�شة للمجتمعات املت�شررة، و�شملت قائمة املر�شحني النهائيني �شمن فئة 

ال�شحة كاًل من: 
اجلمعية ال�شتك�شافية لل�شحة )الربازيل(، وهي منظمة غري ربحية تقدم رعاية 
طبية وجراحية متخ�ش�شة ملجتمعات ال�شكان الأ�شليني املعزولة جغرافياً �شمن 

منطقة الأمازون من خالل جممع امل�شت�شفيات املتنقل التابع لها. 

"هيلمه�لتز" لأبحاث العدوى )اأملانيا(، وه� منظمة غري ربحية ط�رت  مركز 
رقمية  من�شة  عن  عبارة  وه���  البيانات،  وحتليل  واملراقبة  لال�شتجابة  نظاماً 

مفت�حة امل�شدر للك�شف املبكر عن تف�شي الأمرا�س واإدارة مكافحة الأوبئة. 
وقام  واملت��شطة،  ال�شغرية  امل�ؤ�ش�شات  فئة  من  وه�  "اأوري" )اليابان(،  خمترب 
العزلة  لتقليل  الإعاقة  ذوي  لالأ�شخا�س  هيم" امل�شمم  "اأوري  روب���ت  بتط�ير 

الجتماعية واإتاحة الفر�شة لهم للعمل والت�ا�شل مع املجتمع. 
على  خا�س  ب�شكل  ال��ع��ام  لهذا  ال��غ��ذاء  فئة  ع��ن  النهائي�ن  املر�شح�ن  رّك��ز  وق��د 
حت�يل املزارعني اأ�شحاب احليازات ال�شغرية اإىل رواد اأعمال يتمتع�ن باإنتاجية 
ا�شتخدام  اأو من خالل  املبتكرة  الأعمال  اإما عن طريق مناذج  زراعية حم�ّشنة، 

التقنيات املتقدمة. 
و�شملت قائمة املر�شحني النهائيني عن فئة الغذاء كاًل من: 

املتحدة الأمريكية(، وهي منظمة غري ربحية  انرتنا�ش�نال" )ال�ليات  "ن�رو 
الأعمال  اإىل  ال��ك��ف��اف  زراع���ة  م��ن  الن��ت��ق��ال  على  اإفريقيا  يف  امل��زارع��ني  ت�شاعد 
املزارع�ن  يق�دها  وال��ت��ي  للمزارعني  اململ�كة  التعاونية  ال��زراع��ي��ة  التجارية 
اأنف�شهم، بالإ�شافة اإىل تكييف اأن�شطة تنمية القدرات لديهم مع اجله�د احلالية 

التي تبذلها ال�كالت احلك�مية وحتقيق الندماج مع املجتمع املحلي. 
امل�ؤ�ش�شات ال�شغرية واملت��شطة تعمل على  فئة  من  وهي  "�شنريجي" )كينيا(، 
ت�افر  وانخفا�س  الزراعية،  املدخالت  اأ�شعار  بارتفاع  املتعلقة  الق�شايا  مكافحة 
الإم��دادات، وتده�ر خ�ش�بة الرتبة التي ي�اجهها املزارع�ن يف اأفريقيا جن�ب 
ال�شحراء من خالل ت�شنيع الأ�شمدة الع�ش�ية وبروتني احل�شرات من م�شادر 

النفايات املتن�عة.
ين�شيكت )فرن�شا(، وهي من فئة امل�ؤ�ش�شات ال�شغرية واملت��شطة تنتج الربوتينات 

احل�شرية والأ�شمدة الطبيعية للح�شرات، ولديها اأول مزرعة ح�شرات من ن�عها 
يف اأوروبا جمّهزة بتقنيات الزراعة الراأ�شية املبتكرة واإع��دادات التكرير احلي�ي 

املتكاملة. 
من جهتهم، قدم املتناف�ش�ن يف فئة الطاقة جمم�عة متن�عة من احلل�ل التي 
ركزت على ت��شيع رقعة ال��ش�ل اإىل م�شادر الطاقة النظيفة �شمن املجتمعات 
امل��ت�����ش��ررة، م��ع ت��ق��دمي من����اذج اأع���م���ال ج��دي��دة ت��ع��زز ق��ط��اع ال��ط��اق��ة النظيفة 
الجتماعي  امل�شت�يني  ع��ل��ى  ف��ر���ش��اً  وي���ف��ر  اجلن�شني  م�����ش��ارك��ة  ي�شمن  ال���ذي 

والقت�شادي. 
و�شملت قائمة املر�شحني النهائيني عن فئة الطاقة كاًل من: 

ت�شتخدم  ربحية  غ��ري  منظمة  وه��ي  )ال��ك��ام��ريون(،  جريلز"  "جرين  منظمة 
خ�ارزميات حا�شلة على براءة اخرتاع لتحديد املجالت التي ميكن اأن ت�شتفيد 
املنظمة  تق�م  ثم  لديهن،  الطاقة  م�شادر  ت�فر  حال  يف  والفتيات  الن�شاء  منها 
يف  الالمركزية  احلي�ي  والغاز  الكهرو�ش�ئية  ال�شم�شية  الطاقة  اأنظمة  بن�شر 

مناطق حمددة ل�شتخدامات الإنارة والطهي بدون انبعاثات. 
ط�رت  واملت��شطة  ال�شغرية  امل�ؤ�ش�شات  فئة  من  وه��ي  )الأردن(،  تك"  "ني�رو 
�شل�شلة  تقنية  على  قائماً  ونظاماً  ال�شطناعي  الذكاء  على  تعتمد  خ�ارزميات 
خميمات  �شمن  للطاقة  م�ث�ق  م�شدر  ت�فري  بهدف  ت�شني"  "البل�ك  الكتل 

الالجئني. 
ال�شغرية  امل�ؤ�ش�شات  فئة  م��ن  وه��ي   ، )اأمل��ان��ي��ا(  �ش�لي��شنز"  كي�ش�ك  "�ش�لر 
واملت��شطة ط�رت نظام “اي هاب"، ومركزاً للطاقة ال�شم�شية مت�شاًل بال�شبكة 
الطاقة  ا�شتخدام  من  ال�شغرية  وال�شركات  املحليني  املزارعني  متكني  اأجل  من 

املتجددة لأغرا�س الإنتاج. 

وقدم املر�شح�ن النهائي�ن عن فئة املياه جمم�عة من احلل�ل مي�ش�رة التكلفة 
جلعل ال��ش�ل اإىل مياه ال�شرب الآمنة ومرافق ال�شرف ال�شحي اأكرث �شه�لة 

�شمن املجتمعات البعيدة. 
و�شملت قائمة املر�شحني النهائيني عن فئة املياه كاًل من: 

ت�شتخدم  واملت��شطة  ال�شغرية  امل�ؤ�ش�شات  فئة  من  وه��ي  )النم�شا(،  "هيلي�ز 
اآمنة لل�شرب،  جهازاً يعمل بالطاقة ال�شم�شية لإعالم النا�س عندما تك�ن املياه 

وهي طريقة تقلل من انبعاثات ثاين اأك�شيد الكرب�ن وتل�ث اله�اء الداخلي. 
"ليدرز" )بنغالدي�س(، وهي منظمة غري ربحية تدمج مناذج اإدارة امل�ارد املائية 
غري  امل��ي��اه  ت�شبح  حيث  للك�ارث  املعر�شة  املناطق  يف  امل��ي��اه  ن��درة  م�شاكل  حل��ل 

�شاحلة لال�شتخدام ب�شبب املل�حة والفي�شانات. 
امل�ؤ�ش�شات ال�شغرية واملت��شطة  اندي�شرتيز" )اليابان(، وهي من فئة  "�شي�ش�ي 
والتي ميكن تخ�شي�شها  ال�شحي  ال�شرف  ملعاجلة مياه  ط�رت حمطة متنقلة 

وفقاً للحاجة ون�شرها متى وكيفما دعت ال�شرورة. 
حل�ًل  قدم�ا  فقد  العاملية  الثان�ية  املدار�س  فئة  عن  النهائي�ن  املر�شح�ن  اأما 
م�شتدامة قائمة على م�شاريع يق�دها الطالب، حيث مت تق�شيم املتاأهلني اإىل 6 

مناطق جغرافية. و�شملت قائمة املر�شحني النهائيني عن هذه الفئة كاًل من: 
ديل  �شين�را  "ن��شرتا  املتكامل  الريفي  التعليمي  املركز  الأمريكيتان:  منطقة 
 3 رق��م  التقنية"  ت�م�ش�ن  دي  �شان�شيز  "ماريا  مدر�شة  )ك�ل�مبيا(،  كارمن" 

)الأرجنتني(، م�ؤ�ش�شة "بي��س تريا" )ك�ل�مبيا(. 
منطقة اأوروبا واآ�شيا ال��شطى: "اي ا�س كريتيفن� بريو" )�شربيا(، معهد "ن�رث 

فليت تكن�ل�جي" )اململكة املتحدة(، "رومني رولند جيمنازي�م" )اأملانيا(. 
منطقة ال�شرق الأو�شط و�شمال اإفريقيا: مدر�شة الطالب امل�ه�بني )العراق(، 
اأ�س" اخلا�شة )الإم��ارات العربية املتحدة( ، ومدر�شة العب�ر  اأ�س  "جي  مدر�شة 

)م�شر(. 
الثان�ية  "�شي�شاير"  م��در���ش��ة  ال���ك���ربى:  ال�����ش��ح��راء  ج��ن���ب  اأف��ري��ق��ي��ا  منطقة 
)نيجرييا(، مدر�شة "ماري ماونت" الثان�ية )كينيا(، وكليات العامل املتحد يف 

�شرق اإفريقيا – اأرو�شا كامبا�س )تنزانيا(. 
اآ�شيا: كلية دكا ال�شكنية النم�ذجية )بنغالدي�س(، مدر�شة وادي  منطقة جن�ب 

ك�بيال )نيبال(، مدر�شة "اأوبهيزاتريك" )بنغالدي�س(. 
كلية  )الفلبني(،  وي��زدوم  ب�ه�ل  مدر�شة  الهادئ:  واملحيط  اآ�شيا  �شرق  منطقة 

كامل م�شلم )فيجي(، كلية "�شانغام �شادو ك�ب��ش�امي مم�ريال")فيجي(. 
600 األف  ويح�شل كل فائز �شمن فئات ال�شحة والغذاء والطاقة واملياه على 
دولر اأمريكي. فيما تكّرم اجلائزة �شتة فائزين عن فئة املدار�س الثان�ية العاملية 
األف   100 ميثل�ن �شت مناطق عاملية، ويح�شل كل فائز على منحة ت�شل اإىل 
دولر اأمريكي. ومنذ اإطالقها يف عام 2008، �شاهمت جائزة زايد لال�شتدامة 
ب�ش�رة  اإي��ج��اب��ي،  ت��اأث��ري  اإح���داث  اأم��ري��ك��ي يف  دولر  م��الي��ني   3 قيمتها  البالغة 
مبا�شرة اأو غري مبا�شرة، يف حياة اأكرث من 370 ملي�ن �شخ�س يف 150 دولة. 
والي�م، تبقى اجلائزة من�شة لت�شجيع احلل�ل املبتكرة التي تعالج اأكرث الق�شايا 
العاملية اإحلاحاً، حيث ت�ا�شل مهمتها الرائدة للم�شاهمة يف اإحداث تاأثري ط�يل 

املدى �شمن املجتمعات املختلفة يف خمتلف اأنحاء العامل. 

جائزة زايد لال�ستدامة تختار 30 مر�سحًا نهائيًا لدورة 2023 

•• اأبوظبي-الفجر

ناق�شت هيئة اأب�ظبي للدفاع  املدين اأهمية تثقيف ال�شر بطرق ا�شتخدام  
ظرف  اأي  ل�ق�ع  حت�شبا  باملنازل  واملداخل  املطابخ  يف  احلريق   طفايات 
وذل��ك  خالل حما�شرة ت�عية  واملمتلكات  الأرواح  ط��ارئ، وحفاظا على 
طناف   ب��ن  خ��ال��د  جمل�س  �شمن  املنازل"  يف  العامة  "ال�شالمة  بعن�ان 
اأب���ظ��ب��ي مبكتب �ش�ؤون  امل��ن��ه��ايل يف ب��ن��ي ي��ا���س ب��ال��ت��ع��اون م��ع جم��ال�����س 

امل�اطنني واملجتمع يف دي�ان الرئا�شة.
لتثقيف  ت�عية  حما�شرات  عقد  ب�شرورة   باملجل�س  امل�شارك�ن  واأو�شى 
ربات البي�ت والعمالة املنزلية باإجراءات ال�شالمة  يف املنازل  م�ؤكدين 
اإبقاء  وع��دم  املجل�س،  يف  الهيئة  قدمتها  التي  القيمة  املعل�مات  اأهمية 

الطفايات يف املنازل كديك�رات دون الملام  بكيفية وطرق ا�شتخدامها يف 
احلالت الطارئة.

 وا�شتعر�س العقيد �شامل املن�ش�ري مدير اإدارة الإنقاذ والطفاء باملناطق 
اخل��ارج��ي��ة من��اذج��ا م��ن احل������ادث ال��ت��ي وق��ع��ت يف امل���ن���ازل ب�شبب �ش�ء 
املياه واملطابخ   الته�ئة يف دورات  الكهربائية  وترك مراوح  الت��شيالت 

تعمل ل�شاعات ط�يلة دون اطفائها. 
امل�ؤ�ش�شي  الت�شال  ق�شم  رئي�س  ذيبان  بن  ح�شن  حمدان  املقدم  وحت��دث 
ال�عي  وزي���ادة  املنزلية  ال�شالمة  بثقافة  الهتمام   اأهمية  عن  بالنابة 
ب�ج�د طفايات حريق لطفاء احلريق يف بدايته قبل ان يتفاقم ووج�د 
يف  ال�شرورية  الإ���ش��ع��اف��ات  تقدمي  يف  لهميتها  اأول��ي��ة  ا�شعافات  حقيبة 

حالت الإ�شابات الب�شيطة التي لت�شتدعي الذهاب للم�شت�شفيات.

اإدارة ال�شالمة ال��ع��ام��ة يف  وت��ط��رق ال��رائ��د ع���ارف اح��م��د اجل��اب��ري م��ن 
امل��ن��ازل وم��ع��رف��ة طرق  اأه��م��ي��ة وج����د ط��ف��اي��ات ح��ري��ق يف  اإىل  املحا�شرة 
ا�شتخداماتها واهمية وج�د حقيبة ا�شعافات اأولية    وحث  على �شرورة 
منع ا�شتخدام الأطفال لأح�ا�س ال�شباحة مبفردهم و و�شع �شياج اآمن 
واأدوات  ب��اأط���اق  الأط��ف��ال  بال�شباحة وت��زوي��د  ح���ل الح���ا���س والإمل����ام 
مبادئ  الأم����ر  اأول��ي��اء  وتعّلم  ال�شباحة  ممار�شة  اأث��ن��اء  النجاة  و���ش��رتات 
ال�شباحة يف حال  اأح�ا�س  اإىل  امل�ؤدية  الأب���اب  الأولية وقفل  الإ�شعافات 
عدم ا�شتخدامها  وال�قاية  من  خماطر الت��شيالت الع�ش�ائية للكهرباء 
يف املنازل، والتاأكد من ت��شيالت الغاز وو�شع الغاز يف مكان امن بعيدا 
باإجراءات  املنزلية   والعمالة  امل��ن��ازل  رب��ات  وتثقيف  ال�شم�س  ا�شعة  عن 
الغاز وح�ادث احلريق  ال�شالمة ال�شرورية لل�قاية من ح�ادث ت�شرب 

والخطار التي يتعر�س لها الأطفال.
وحت����دث ال���رائ���د ع��ب��داهلل �شعيد ال���درع���ي م��دي��ر م��رك��ز ال���دف���اع املدين 
انقاذ واطفاء ت�شتخدم يف الطرق  �شيارة  بني يا�س عن دوري��ة برق وهي 
يف  املح�ش�رين  ل�شتخال�س  معدات  على  وحتت�ي  الرئي�شية  اخلارجية 
اإلكرتونية تعمل بنظام �شريع  اإطفاء  ح���ادث الطرق و م��زودة مب�شخة 
احلركة بالن�شبة حلجمها مقارنة باآليات الطفاء الكبرية   و�شرح طرق 

ا�شتخدام طفايات احلريق واأن�اعها ومعدات الإنقاذ.
ووزع ق�شم الت�شال امل�ؤ�ش�شي يف الهيئة كتيبات ت�عية على امل�شاركني يف 
اإجراءات  املجل�س وهي كتيب الطفل ر�ش�د  وال��ذي يحفز الأطفال على 
ال�����ش��الم��ة وال����ق���اي���ة ال�����ش��روري��ة م���ن امل��خ��اط��ر وك��ت��ي��ب ح����ل الطرق 

ال�شحيحة ل�شتخدام طفايات احلريق وكتيب عن ال�شالمة املنزلية.

هيئة اأبوظبي للدفاع املدين تناق�ش تعزيز ثقافة الأ�سر بطفايات احلريق مبجل�ش يف بني يا�ش 

جمموعة جلنة ال�سداقة الربملانية الإماراتية الأوروبية 
تبحث تعزيز عالقات التعاون مع الربملان الأملاين

cop28 ومتهد ل�ست�سافة cop27 الإمارات ت�ستعر�ش منجزاتها املناخية يف
•• �رشم ال�شيخ -اأبوظبي-وام:

ت�شتعر�س الإمارات خالل م�شاركتها يف م�ؤمتر الأطراف "cop27" الذي 
منجزاتها  ال�شيخ،  �شرم  مدينة  يف  اجل��اري  ن�فمرب   6 الأح��د  غ��دا  ينطلق 
وتكثيف  الطاقة،  قطاع  يف  النتقال  يف  احلافل  و�شجلها  املناخي  العمل  يف 
اجله�د الدبل�ما�شية واملتعددة الأطراف وتعزيز احت�اء اجلميع يف العمل 
الإم���ارات  يف   "cop28" ل�شت�شافة  املنا�شبة  الأر���ش��ي��ة  واإر���ش��اء  املناخي 
العام املقبل حيث تعمل عرب �شراكتها ال�ثيقة مع م�شر على ربط النتائج 
واملخرجات بني م�ؤمتري "cop27" و"cop28"، لتعزيز ودعم العمل 
املناخي وزيادة ال�عي العاملي بروؤية الإمارات وحفز امل�شار الإماراتي الريادي 

نح� ال�شتدامة والعمل املناخي.
وخ�ش��شا  املجالت  خمتلف  يف  باملنجزات  حافاًل  �شجل  الإم��ارات  ومتتلك 
العمل املناخي، اإذ ترى اأن العمل املناخي فر�شة للم�شاهمة يف اإيجاد حل�ل 
عملية مل�شكلة عاملية ت�ؤثر علينا جميعاً وذلك بالتزامن مع تن�يع اقت�شادنا 

وخلق معرفة ومهارات ووظائف لل�شباب.
العامل  يف  الإن�شانية  للمع�نات  املانحة  اجل��ه��ات  اأك��رب  م��ن  الإم����ارات  وتعد 
التي  وال�شراعات  املناخية  الك�ارث  حالت  يف  املبا�شرة  الإغاثة  تقدم  حيث 
املنطقة  دول��ة يف  اأول  اأنها  كما  املناخ،  تغري  نتيجة  ب�شدة  تداعياتها  تتفاقم 
ت�قع وت�شادق على اتفاق باري�س 2015، والأوىل يف املنطقة التي تعلن عن 

مبادرة ا�شرتاتيجية لتحقيق احلياد املناخي بحل�ل 2050.
ي�شار اإىل اأن "COP21" يف باري�س عام 2015، �شهد التفاق على ح�شد 
اإج��راءات مناخية اأق�ى واأكرث طم�ًحا من قبل جميع الأط��راف واأ�شحاب 
امل�شلحة من غري الأطراف اأمر مطل�ب ب�شكل عاجل لتحقيق اأهداف اتفاق 

باري�س.
املناخي يف  التغري  ب�شاأن  املتحدة  الأمم  النهائي لتفاقيات  الهدف  ويرتكز 
تثبيت تركيزات غازات الحتبا�س احلراري يف الغالف اجل�ي عند م�شت�ى 
ي�شمح  زمني  اإط���ار  يف  املناخي  النظام  يف  اخلطري  الب�شري  التدخل  مينع 
امل�شتدامة.  التنمية  ومتكني  طبيعي  ب�شكل  بالتكيف  الإيك�ل�جية  للنظم 

املناخ  ب�شاأن تغري  املتحدة الإطارية  ويعد م�ؤمتر الأط��راف لتفاقية الأمم 
والذي ينعقد �شن�ياً اأكرب م�ؤمتر �شن�ي لالأمم املتحدة.

وتتمتع اتفاقية الأمم املتحدة الإطارية ب�شاأن التغري املناخي بع�ش�ية �شبه 
عاملية )197 طرًفا( وهي املعاهدة الأم لعام 2015 لتفاقية باري�س الهدف 
احلرارة  درجة  مت��شط  ارتفاع  على  الإبقاء  ه�  باري�س  لتفاقية  الرئي�شي 
العاملية هذا القرن اأقرب ما يك�ن اإىل 1.5 درجة مئ�ية ف�ق م�شت�يات ما 

قبل الع�شر ال�شناعي.
كما اأعلنت الإمارات خطة زيادة اأعداد اأ�شجار القرم امل�شتهدف زراعتها اإىل 
القائمة على  تعزيز احلل�ل  بهدف   ،2030 بحل�ل  �شجرة  ملي�ن   100
البي�ل�جي  التن�ع  وحلماية  املناخي  التغري  تداعيات  من  للحد  الطبيعة 

وامل�شاهمة يف خماز الكرب�ن الطبيعية.
وت�شت�شيف الإمارات ال�كالة الدولية للطاقة املتجددة "اآيرينا" كما اأطلقت 

�شركة م�شدر الرائدة عاملياً يف جمال الطاقة املتجددة.
ال��ث��اين من  الإ����ش���دار  امل��ح��دث��ة م��ن  الن�شخة  امل��ا���ش��ي  �شبتمرب  واأع��ل��ن��ت يف 

الثلث  بن�شبة  الكرب�ن  انبعاثات  خف�س  بهدف  وطنياً،  املحددة  م�شاهماتها 
.2030 بحل�ل   31%

والإمارات من اأكرب امل�شتثمرين يف م�شروعات الطاقة املتجددة عاملياً حيث 
تلتزم بتخ�شي�س 100 مليار دولر بحل�ل 2030 مل�شروعات يف اأكرث من 
70 دولة، كما تعمل على متكني املجتمعات يف خمتلف اأنحاء العامل واي�شال 

احلل�ل امل�شتدامة اإليها من خالل مبادرات مثل جائزة زايد لال�شتدامة.
وتدعم الإمارات بناء مهارات جيل ال�شباب من خالل م�ؤ�ش�شات مثل جامعة 

حممد بن زايد للذكاء ال�شطناعي.
العامل،  يف  ال�شم�شية  الطاقة  اأك��رب حمطات  من  الإم���ارات ثالثة  حتت�شن 
واأول دولة يف املنطقة تطبق تقنية التقاط الكرب�ن با�شتخدامه وتخزينه 
من  اخلالية  الطاقة  م�شادر  تن�يع  اإىل  اإ�شافة  وا�شع  �شناعي  نطاق  على 
�شجلت  كما  والهيدروجني،  ال�شلمية  الن�وية  الطاقة  فيها  مبا  النبعاثات 
الدولة اأرقاماً قيا�شية جديدة لأقل تكلفة للطاقة ال�شم�شية وطاقة الرياح 

حملياً ودولياً .

رئي�ش اجلامعة الأمريكية يف القاهرة 
يزور مركز جمعة املاجد
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-وام:

عرب  اجتماعات  اأب�ظبي"  "ح�ار  يف  الأع�شاء  ال��دول  يف  امل�ش�ؤولني  كبار  عقد 
تقنية الت�شال املرئي برئا�شة جمه�رية باك�شتان الإ�شالمية ومب�شاركة ممثلي 
حك�مات الدول الأع�شاء املر�شلة وامل�شتقبلة للعمالة وعددها 16 دولة اإ�شافة 

اىل خرباء وممثلني عن القطاع اخلا�س واملنظمات الدولية املعنية. 
تاأتي اجتماعات كبار امل�ش�ؤولني متهيدا للقاء ال�زاري الت�شاوري ال�شابع مل�شار 
"ح�ار اأب�ظبي" املقرر اأن ت�شت�شيفه دولة المارات العام املقبل مب�شاركة معايل 
الدكت�ر عبد الرحمن عبد املنان الع�ر، وزير امل�ارد الب�شرية والت�طني ، ومعايل 
وزراء العمل يف الدول الأع�شاء التي ت�شم �شبعة دول م�شتقبلة للعمالة وهي: 
البحرين، الك�يت، �شلطنة عمان، قطر، ال�شع�دية، الإمارات، وماليزيا، اإ�شافة 
اإندوني�شيا،  الهند،  بنغالدي�س،  للعمالة، وهي:  اآ�شي�ية مر�شلة  دول  ت�شعة  اإىل 

نيبال، باك�شتان، الفلبني، �شرييالنكا، تايالند، وفيتنام. كما ت�شارك منظمات 
دولية، و�شركات من القطاع اخلا�س واملجتمع املدين ب�شفة مراقب. 

والعالقات  الت�شال  لقطاع  امل�شاعد  ال�كيل  الع��شي،  �شيماء  �شعادة  وقالت 
اإجراء  بدء  املهم  اإنه من  والت�طني  الب�شرية  امل���ارد  وزارة  بالإنابة يف  الدولية 
مناق�شات مفت�حة للق�شايا املتعلقة بالتعاقد والت�ظيف مع العمالة التعاقدية 
اأخ��رى م�شتقبلة  اآ�شي�ية  دول  للعمل يف  للعمالة  املر�شلة  الآ�شي�ية  ال��دول  من 
لتخاذ  احلك�مات  وفر�س  الق�شايا  ه��ذه  ملعاجلة  املتاحة  والبدائل  للعمالة، 
الإقليمي، لتح�شني  التعاون  اإط��ار  اأو يف  الثنائي  بالتعاون  اأو  اإج��راءات منفردة 
دورة العمالة التعاقدية امل�ؤقتة، وخا�شة من ناحية اإجراءات ما قبل ال�شتخدام 
للعمالة،  املر�شلة  ال��دول  يف  الت�جيه  وب��رام��ج  للت�ظيف،  ال�شابقني  وامل��غ��ادرة 

وق�شايا العمل والإقامة يف الدول امل�شتقبلة للعمالة. 
تنتهجها  اأن  ميكن  التي  واخل��ط���ات  التحديات  حتديد  على  نعمل  واأ�شافت: 

احلك�مات �ش�اء ب�ش�رة منفردة اأو بالتعاون مع حك�مات اأخرى ب�شكل ثنائي اأو 
متعدد الأطراف ملعاجلة تلك التحديات بغية تعزيز الف�ائد اليجابية للعمالة 

التعاقدية امل�ؤقتة واأثرها على دعم فر�س التنمية الب�شرية والقت�شادية. 
قدرة  دع��م  منها  العمل،  واأوراق  امل��ش�عات  من  حزمة  الجتماعات  وتناولت 
الدول الع�شاء على اإدارة اأ�ش�اق العمل وتعزيز رفاه العمال من خالل ال��شائل 
التكن�ل�جية احلديثة، ومد مظلة نظم حماية الأج�ر لت�شمل يف نطاقها حماية 
اأج�ر العمال املنزليني، وتقييم اخليارات املتاحة والآثار املت�قعة.. وا�شتعر�س 
التكلفة،  مقب�لة  اآمنة،  وحت�يالت  بنكية  خدمات  ي�شري  �شبل  ال��دويل  البنك 
املنازل  يف  العاملني  فيهم  مب��ا  امل���ؤق��ت��ة  التعاقدية  العمالة  خل��دم��ة  وم�جهة 
ال�شحة  جمل�س  ورق��ة  �شتناق�س  كما  احلديثة،  التكن�ل�جيا  من  بال�شتفادة 
الدول  ال�شحية يف  للمعل�مات  العمال  اآليات حت�شني فر�س و�ش�ل  اخلليجي 

الع�شاء بح�ار اأب�ظبي. 

القت�شادي  التعاون  و  التنمية  منظمة  عمل  ورق��ة  الجتماعات  ناق�شت  كما 
وامل�شروع  املهارات،  على  القائمة  ال�شراكات  لت�شميم  الت�جيهية  املبادئ  ب�شاأن 
العمل،  اأ���ش���اق  احتياجات  بني  امل���اءم��ة  ح���ل  الدولية  العمل  ملنظمة  البحثي 
واجتاهات انتقال العمال ، وا�شتكمال للدور الفعال حل�ار اأب�ظبي يف ت�شليط 
ال�ش�ء على الق�شايا ذات العالقة باملراأة العاملة، ناق�شت لجتماعات امل�شروع 
البحثي ملنظمة الأمم املتحدة للمراأة ب�شاأن اإدماج مفه�م الن�ع الجتماعي يف 
وامل�شتقبلية  احلالية  والجتاهات  والت�ظيف،  ال�شتقدام  تعزيز  �شيا�شات  اإطار 
للطلب على الن�شاء العامالت يف خمتلف القطاعات القت�شادية، مع الرتكيز 
الدولية  الهجرة  منظمة  ورق��ة  ناق�شت  كما  بالتكن�ل�جيا،  املتعلقة  تلك  على 
يف  العامالت  الن�شاء  ت�ظيف  وتي�شري  انتقال  فر�س  لتعزيز  املمار�شات  اأف�شل 
على  الرتكيز  مع  الن�شاء  على  مرتفعة  طلب  معدلت  ت�شهد  التي  القطاعات 

القطاع ال�شحي. 

- منرب حوار. 
اآلية ت�شاورية حك�مية   2008 العام  وي�شكل "ح�ار اأب�ظبي" الذي انطلق يف 
ومنربا  م�شارها،  ت�جيه  فيها  الأع�شاء  ال��دول  تت�ىل  ملزمة،  غري  ط�عية، 
الرئي�شية  الق�شايا  ح�ل  املمار�شات  واأف�شل  الفكار  وتبادل  والت�شاور  للح�ار 
املتعلقة بالعمل التعاقدي امل�ؤقت مبا يدعم تط�ير ال�شراكات الثنائية ومتعددة 
الطراف وتعزيز الف�ائد التنم�ية لتنقل العمالة بني الدول الع�شاء املر�شلة 
وامل�شتقبلة للعمالة.  وي�شعى "ح�ار اأب�ظبي" اإىل ت�فري منرب عام للح�ار بني 
الدول الآ�شي�ية املر�شلة وامل�شتقبلة للعمالة، يتم من خالله دعم وتعزيز جه�د 
دورة  اإدارة  وتفعيل  للتط�ير  الهادفة  وال�شراكات  والإقليمي  الثنائي  التعاون 
العمل التعاقدي امل�ؤقت، والتعظيم من منافع ومزايا كل من العمال املتعاقدين 
واأ�شحاب العمل واقت�شاديات الدول امل�شدرة وامل�شتقبلة لهذه العمالة امل�ؤقتة. 

•• اأبوظبي-وام:

اأك���د م��ع��ايل ال��دك��ت���ر ح��م��دان م�شلم 
املزروعي رئي�س جمل�س اأمناء جامعة 
الإن�شانية،  للعل�م  زاي���د  ب��ن  حممد 
ثُِّل  مُيَ الإم���اراِت  الت�شامَح يف دول��ِة  اأن 
الإن�شانيِة  رائ��ُد  �َشَها  �شَّ اأَ اأ�شيلًة  قيمًة 
�ُس  امل�ؤَ�شِّ ال�اِلُد  الفا�شلِة،  والأخ��الِق 
املغف�ر له ال�شيُخ زايُد بُن �شلطان اآل 
يف  وتتعزز  ثراه"  اهلُل  "َطيََّب  َن��ْه��َي��ان 
ال�شم�  �شاحب  الت�شامِح  َفاِر�ُس  عهد 
نهيان  اآل  زاي����د  ب���ن  حم��م��د  ال�����ش��ي��خ 
َفُه�  اهلل"،  "حفظه  ال��دول��ة  رئ��ي�����س 
َو�َشمائِله  �شفاِته  يِف  ��َخ��ْت  َت��َر���شَّ َرج���ٌل 
ِقيمُة الت�شامِح، َوَما يزاُل يج�ُد قلُبه 
الإن�شاينُّ َوِفْكُره الَعْقالينُّ باملبادراِت 
الإن�شانيِة واحل�اراِت احل�شاريِة الّتي 
ُتِعيُد َرْوَنَق احرتاِم الأدياِن واملعتقداِت 

اإىل مكاِنه.
دولُة  َتْبَعُث  املنطلق  واأ�شاف من هذا 
الَعامَلِ  اإىل  ���ه���ا  اأَْر����شِ ِم���ن  الإم�������اراِت 
ِبِجدٍّ  َت��ْع��َم��ُل  ال��ّت��ي  الت�شامِح  ِب��ِر���َش��اَل��ِة 
قيمًة  ِباعتبارَها  �ِشيِخَها  ِلرَتْ َوَع����ْزٍم 

اإن�����ش��ان��ي��ًة رف��ي��ع��ًة، َب��ل َج��َع��لَ��ْت��َه��ا ُروح���اً 
���ُت����ِرَه���ا َوَق���َ�اِن���ي���ِن���ه���ا، َوَع���الَم���ًة  ِل���ُد����شْ
َوِقَيِمَها  ْخ��الِق��ه��ا،  َواأَ اَرِتها  َح�شَ علَى 

َوَعاَداِتها النَّبيلِة.
ج����اء ذل����ك يف ك��ل��م��ة م��ع��ال��ي��ه خالل 
الأوىل  الأدي�������ان  ق��م��ة  م�����ش��ارك��ت��ه يف 
اأنهت  ال���ت���ي  ال���ع�������ش���ري���ن،  مل��ج��م���ع��ة 
م�����ؤخ����را يف ج���زي���رة بايل  اأع���م���ال���ه���ا 
باإندوني�شيا، ونظمتها من�شة ت�ا�شل 

الإ�شالمي  ال��ع��امل  وراب��ط��ة  الأدي�����ان 
الإندوني�شية،  العلماء  نه�شة  وهيئة 
حت��ت ���ش��ع��ار " اإب����راز ال��دي��ن م�شدرا 
تاأثريه  ب��اع��ت��ب��ار  ال��ع��امل��ي��ة،  ل��ل��ح��ل���ل 

الروحي يف جمتمعاته".
اإىل  َت�ْشَعى  الإم����ارات  دول���ة  اإن  َوق���ال 
وتكرمِي  الإن�����ش��ان��ي��ِة  ال��ق��ي��ِم  اإح����ي����اِء 
ِقْبلًَة  َغ��َدْت  َحتى  َك��ان،  اأينَما  الإن�شان 
ْرحاً  َو�شَ لل�شالِم،  َوُع��ْن���ان��اً  للت�شامِح 

ِلَتالِقي  ��ًة  ��طَّ َوحَمَ َوالأْخ����الِق،  ِلْلِقَيِم 
ال��ع��ق��الِء واحل��ك��م��اِء والأ���ش��ف��ي��اِء ِمن 
رجالِت الفل�شفِة والأدياِن، َفال َعَجَب 
اأر�شها  علَى  ال��دول��ُة  َن  َت�شِ حَتْ اأَْن  اإذاً 
َيعي�ش�َن  جن�شيٍة،   200 ِم���ن  اأك����رَث 
على  واجتماٍع  وتعاي�ٍس  ودٍّ وحبٍّ  بكلِّ 

اخلرِي.
الإماراِت  دول��ُة  اأَْطلََقت  َلَقد  واأ���ش��اف 
العربيِة املتحدِة الَعديَد ِمن املبادراِت 

�شاأِن  ِم����ن  ُت���ْع���ِل���ي  ال���ت���ي  الإن�������ش���ان���ي���ِة 
را�شخًة،  ق��ي��م��ًة  ���َع���ُل���ه  َوجَتْ ال��ت�����ش��ام��ِح 
الإن�شانيِة  الأخ���ِة  َوثيقُة  اآِخَرَها  كاَن 
الَعاملي  ال�شالِم  اأج��ل  ِم��ن  َك��اَن��ت  التي 
������رَتِك، وال�����ت�����ي مت  وال����ع����ي���������ِس امل�������������شْ
الإماراتيِة  ال��ع��ا���ش��م��ِة  يف  َت���ق��ي��ُع��ه��ا 
�شاحب  ِمن  كرميٍة  برعايٍة  اأَُب�ظبي 
ال�����ش��م��� ال�����ش��ي��خ حم��م��د ب��ن زاي����د اآل 
اهلل"  "حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان 
الدكت�ر  الأزه�����ر  ���ش��ي��ِخ  وب��ح�����ش���ِر   ،
رئي�س  الفاتيكان  وبابا  الطيب  اأحمد 
الكني�شة الكاث�ليكية البابا فران�شي�س 

يف فرباير 2019".
ال���ث��ي��ق��ة يعد  ت���ق��ي��ع  اأن  اإىل  واأ����ش���ار 
ت�ا�شِل  م�����ش��اِر  يف  َت��اري��خ��ي��اً  َح����َدث����اً 
تاريِخ  يف  َف���ري���دًة  َوَن���ْق���لَ���ًة  الأَدي��������ان، 
باحل�اِر  للنه��ِس  ُلَها  هِّ ُي�ؤَ الإن�شانيِة 
ُنَها ِمن ِخْدَمِة  كِّ اإىل قيم التََّعارِف َومُيَ
ْلِم  الإن�شاِن والأوطاِن، َوَزْرِع ُبُذوِر ال�شِّ
َوَمدِّ  وال��ِ�َئ��اِم  الت�شامِح  َثَقاَفِة  َوَن�ْشِر 
رِق  ال�شَّ َب��نْيَ  ��َداَق��ِة  َوال�����شَّ ال��ُ�دِّ  ُج�ش�ِر 
َتق�ُم  وبناِء مرحلٍة جديدٍة  َوال��َغ��ْرِب، 
ع��لَ��ى ال��ت��اآخ��ي الإِن�����ش��اين والح����رتاِم 

املتباَدِل.
الإم������اراِت  دول�����َة  خ�ش�شت  واأ����ش���اف 
واأ�شدرت  للت�شامِح،  َع��ام��اً   2019
ق���ان����ِن ال��ت��م��ي��ي��ِز وال��ك��راه��ي��ِة يف عاِم 
يَّزاً  مُمَ َق��ان���ن��اَ  ُي��َع��د  ي  ال���ذِّ  ،2015
باإن�شاِء  َق��اَم��ت  كما  الأدي����اِن  حلمايِة 
وزارٍة للت�شامِح يف عام 2016، ِلَتْعَمَل 
علَى َماأْ�َش�َشِة الت�شامِح من اأجِل حمايِة 
التن�ِع ونبِذ التَّع�شِب، واأَْن�َشاأَْت يف عام 
لم، َوِمن  2014 ُمنتدى اأَب� ظبي لل�شِّ
اأه����مِّ ُم��ن��ج��زات ه���َذا امل��ن��ت��دى اإط���الُق 
اإع����الن امل���اط��ن��ة ال�����ش��ام��ل��ة، َواأَْط����لَ����َق 

2018 ُمَباَدرَة ِحْلِف  املنتدى يف عام 
ال��َف�����ش��ي��ل��ِة يف وا���ش��ن��ط��ن، وه���� حلٌف 
العائلِة  بيِت  ِمن  ِديِنيًَّة  قياداٍت  مُّ  َي�شُ
اأي�شاً  ن�عيٌة  َنْقلٌَة  وُه�  الإبراهيميِة، 
يف َم�َشاِر ال�شراكِة والتعاوِن بنَي اأدياِن 
العائلِة الإبراهيميِة علَى تر�شيِخ قيِم 
التعاي�ِس والتعارِف واملحبِة وال�شيافِة 

الإبراهيميِة.
بتعزيز  اأي�شا  الإم����ارات  َق��اَم��ت  َوق���ال 
التعليميِة  ُم�ؤ�ش�شاتها  يف  الت�شامح 
بكال�ري��س  اأوِل  اإط���الِق  خ��الِل  ِم��ن 
وَماج�شتري يف املنطقِة ُيْعَنى بتخ�ش�ِس 

حممِد  جامعُة  وا�ْشَتاأَْثَرت  الت�شامِح، 
ب����ِن زاي����د ل��ل��ع��ل���م الإن�����ش��ان��ي��ة بهِذه 
املْنَقَبِة اجَلليلِة، ول َغْرَو يف ذلك َفاإنَّها 
وال�شالِم  الإن�شانيِة  رجِل  ا�ْشَم  ِمُل  حَتْ
واأكد  الدولة.  رئي�س  ال�شم�  �شاحِب 
امل���زروع���ي اأن ق��م��ة ت���ا���ش��ل الأدي����ان 
�شانحًة،  وُفر�شًة  عامليًَّة  ًة  ِمَن�شَّ ُر  ُت�فِّ
يِنيِّنَي  الدِّ للقادِة  ِخالِلها  ِم��ن  ��ِك��ُن  مُيْ
وا  ُ ُيَعربِّ اأَْن  ال��َع��امَلِ  اأن��ح��اِء  َجميِع  ِم��ن 
َعن َتَطلَُّعاِتهم الَعَمِليَِّة لإِ�ْشَماِع �ش�ِت 
العقِل والأخالِق والت�شامِح والتعاي�ِس 

والأمِن وال�شالِم.

•• املنامة-وام:

ال�����ش��رع��ي يف ملتقى  ل��الإف��ت��اء  الإم������ارات  ي�����ش��ارك جمل�س 
التعاي�س  اأج���ل  م��ن  وال��غ��رب  ال�����ش��رق   : ل��ل��ح���ار  البحرين 
املنامة حتت  البحرينية  العا�شمة  الذي يقام يف  الإن�شاين 
رعاية جاللة امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة ملك مملكة 
البارزة  الدينية  ال��ق��ي��ادات  م��ن  ع��دد  وبح�ش�ر  البحرين 
امل��ج��ل�����س يف ه���ذا امللتقى  ال���ع���امل. م��ث��ل  م��ن خم��ت��ل��ف دول 
ف�شيلة الدكت�ر اإبراهيم عبيد اآل علي وف�شيلة الدكت�رة 
لالإفتاء  الإم���ارات  جمل�س  اأع�شاء  الظاهري  ي��شف  �شمة 

ال�شرعي. و�شلم ال�فد ر�شالة من معايل العالمة عبداهلل 
بن بيه رئي�س جمل�س الإمارات لالإفتاء ال�شرعي، اإىل معايل 
اآل خليفة رئي�س  ال�شيخ عبدالرحمن بن حممد بن را�شد 
البحرين،  مبملكة  الإ�شالمية  لل�ش�ؤون  الأع��ل��ى  املجل�س 
ال�شالم  قيم  تعزيز  يف  البحرين  مملكة  جه�د  فيها  ثّمن 
والت�شامح بالدع�ة لهذا املحفل الهام. ويهدف امللتقى اإىل 
اإر�شاء دعائم احل�ار واأهميته بني الأديان، وت�شليط ال�ش�ء 
على اأبرز التجارب الرائدة يف جمال تعزيز التعاي�س العاملي 
والأخ�ة الإن�شانية، وبيان اأهمية دور رجال وعلماء الأديان 

يف معاجلة حتديات الع�شر.

•• اأبوظبي -وام:

لفروف  �شريجي  الرو�شي  اخلارجية  وزي��ر  معايل  زار 
 7 يف  افتتاحها  مت  التي  اأب�ظبي  يف  الرو�شية  املدر�شة 
بن  من�ش�ر  ال�شيخ  �شم�  بت�جيهات  امل��ا���ش��ي  �شبتمرب 
اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س ال�زراء وزير دي�ان  زايد 

الرئا�شة. 
وق���ام ال���زي��ر ال��رو���ش��ي بج�لة يف اأروق����ة امل��در���ش��ة التي 
اأهم  "برمي�ك�ف" اإح��دى  تعاون مع مدر�شة  نتاج  تعد 

امل�ؤ�ش�شات التعليمية احلك�مية يف م��شك� . 
راف����ق م��ع��ايل ال����زي���ر ال��رو���ش��ي وف���د ���ش��م ن��ائ��ب وزير 
اخلارجية واملبع�ث اخلا�س للرئي�س الرو�شي فالدميري 

ميخائيل  واأف���ري���ق���ي���ا  الأو�����ش����ط  ال�������ش���رق  اإىل  ب����ت���ني 
اخلارجية  وزارة  با�شم  الر�شمية  واملتحدثة  ب�غدان�ف 
الإمارات  دول��ة  فيما ح�شر من جانب  زاخ��اروف��ا  ماريا 
الرتبية  وزي��ر  معايل  الفال�شي  باله�ل  اأحمد  الدكت�ر 
الإم��ارات لدى رو�شيا الحتادية  والتعليم و�شفري دولة 
�شعادة الدكت�ر حممد اأحمد بن �شلطان اجلابر و�شعادة 
الدكت�ر عبداهلل مغربي وكيل قطاع الدرا�شات والبح�ث 
رئي�شة  ال�ش�يدي  �شعاد  والدكت�رة  الرئا�شة،  دي���ان  يف 

جمل�س اإدارة املدر�شة الرو�شية يف اأب�ظبي. 
اجلابر  �شلطان  بن  اأحمد  حممد  الدكت�ر  �شعادة  وق��ال 
التعليم  لقطاع  اأهمية خا�شة  ت�يل  الإم��ارات  دول����ة  اإن 
من�ها اإىل اأن افتتاح املدر�شة الرو�شية يف اإمارة اأب�ظبي 

الإم���ارات وحر�س  دول��ة  القيادة يف  ياأتي من حر�س   ..
حك�مة اأب�ظبي يف تعزيز التعليم والتعرف على ثقافات 

اأخرى. 
املدر�شة  اإن  ال�ش�يدي  �شعاد  الدكت�رة  قالت  جهتها  من 
املنهاج  اماراتيه تقدم  اب�ظبي هي مدر�شة  الرو�شية يف 
الإم���ارات  ل��دول��ة  ال�طني  املنهاج  اإىل  اإ�شافة  الرو�شي 

بال�شافة ايل اللغه الجنليزيه. 
دامريوفنا  اأولي�شيا  اأب�ظبي  يف  املدر�شة  مديرة  وقالت 
اأول  تعد  اب�ظبي  يف  الرو�شية  امل��در���ش��ة  اأن  ب�بينك�فا 
م�ؤ�ش�شة تعليمية اماراتيه تقدم املنهاج الرو�شي يف اإمارة 
اأب�ظبي معربة عن تطلعها يف اأن تك�ن لديهم فروع يف 

اإمارات اأخرى. 

جمل�ش الإمارات لالإفتاء ال�سرعي 
ي�سارك يف ملتقى البحرين للحوار

وزير اخلارجية الرو�سي يزور املدر�سة الرو�سية يف اأبوظبي 

حمدان املزروعي خالل قمة الأديان باإندوني�سيا: الت�سامح يف الإمارات قيمة اأ�سيلة

كبار امل�سوؤولني يف دول حوار اأبوظبي يناق�سون حزمة ملفات لتطوير دورة العمل التعاقدي املوؤقت بني الدول املر�سلة وامل�ستقبلة للعمالة 

•• املنامة -وام:

�شيخ  الطيب  اأحمد  د.  اأ.  الأك��رب  الإم���ام  ف�شيلة  ا�شتقبل 
امل�شلمني،  ح��ك��م��اء  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  ال�������ش���ري���ف،  الأزه�������ر 
 ، ال��ب��ح��ري��ن  اإق��ام��ت��ه يف مملكة  اأم�����س الأول مب��ق��ر  م�����ش��اء 

الت�شامح  وزي��ر  نهيان  اآل  مبارك  بن  نهيان  ال�شيخ  معايل 
ملتقى  يف  م�شاركتهما  هام�س  على  وذل���ك  وال��ت��ع��اي�����س.. 
التعاي�س  اأج��ل  م��ن  وال��غ��رب  للح�ار.."ال�شرق  البحرين 

الإن�شاين".
بن  نهيان  ال�شيخ  مبعايل  الأك���رب  الإم���ام  ف�شيلة  ورح��ب 

والدينية  العلمية  بالعالقات  اعتزازه  عن  معرًبا  مبارك، 
الإمارات  ودول��ة  ال�شريف  الأزه���ر  جتمع  التي  والثقافية 
ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة، وت��ق��دي��ره مل���ا ت��ق���م ب���ه ق���ي���ادات دولة 
ودعم  والت�شامح،  الأخ���ة  قيم  لن�شر  الإم���ارات من جه�د 
اأن  اإىل  م�����ش��ريا  والإ���ش��الم��ي��ة،  ال��ع��رب��ي��ة  الأم��ت��ني  ق�شايا 

تن�شيق اجله�د يف جم��ال احل���ار بني الأدي���ان ون�شر قيم 
ثمارها  ت�ؤتي  ال�شع�ب؛  بني  امل�شرتك  والعي�س  الت�شامح 

ي�ما بعد ي�م.
م��ب��ارك، عن  ب��ن  نهيان  ال�شيخ  معايل  اأع���رب  م��ن جانبه، 
تقديره الكبري جله�د �شيخ الأزهر، والتي �شاعدت ب�شكل 

كبري يف ت�شحيح املفاهيم ح�ل الدين الإ�شالمي واإظهار 
جمل�س  يبذله  مل��ا  ت��ق��دي��ره  وك���ذا  احل��ن��ي��ف،  ديننا  حقيقة 
يف  م�ؤثر  عمل  من  ف�شيلته  قيادة  حتت  امل�شلمني  حكماء 
تعزيز الأخ�ة الإن�شانية ون�شر �شماحة الإ�شالم ومكافحة 

خطاب الكراهية.

خالل ا�ستقباله نهيان بن مبارك 

�سيخ الأزهر ي�سيد بجهود الإمارات يف ن�سر قيم الأخوة والت�سامح

العدد 13690 بتاريخ 2022/11/5 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة : دياليت ايج خلدمات الت��شيل

  رخ�شة رقم:CN 4331834 قد تقدم�ا اإلينا بطلب:
تعديل اإ�شم جتاري من/ دياليت ايج خلدمات الت��شيل

DELIGHT EDGE DELIVERY SERVICES

اإىل/ الرائد خلدمات ت��شيل الطلبات
ALRAYID DELIVERY SERVICES

احمد  �شارى  202201339085 حمد   10 �شرق  الدانة  اأب�ظبي  / من  عن�ان  تعديل 
عي�شى اإىل اأب�ظبي الدانة �شرق 18-2 110093 110093 ي��شف  عمري ي��شف احمد
التنمية  دائرة  مراجعة  الإعالن  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
القت�شادية خالل ي�م واحد من تاريخ ن�شر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري 
م�ش�ؤولة عن اأي حق اأو دع�ى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الإجراءات 

املطل�بة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13690 بتاريخ 2022/11/5 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة : فري واي لل�شياحة و ال�شفر - 

�شركة ال�شخ�س ال�احد ذ م م
رخ�شة رقم:CN 2128937 قد تقدم�ا اإلينا بطلب:

تعديل اإ�شم جتاري من/ فري واي لل�شياحة و ال�شفر - �شركة �شركة ال�شخ�س 
ال�احد ذ م م

FAIR WAY TOURS AND TRAVELS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

اإىل/ فريوي لل�شياحة و ال�شفر ال�شخ�س ال�احد ذ م م
FAIRWAY TOURS AND TRAVELS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C.

التنمية  دائرة  مراجعة  الإعالن  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
القت�شادية خالل ي�م واحد من تاريخ ن�شر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري 
م�ش�ؤولة عن اأي حق اأو دع�ى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الإجراءات 

املطل�بة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13690 بتاريخ 2022/11/5 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة : رويال �شكاي للديك�ر ذ.م.م

رخ�شة رقم:CN 3829634 قد تقدم�ا اإلينا بطلب:
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة عمار عمر احمد على %100

تعديل مدير / اإ�شافة عمار عمر احمد على
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف مطر �شامل م�شبح خمي�س النيادى

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف عمار عمر احمد على
تعديل راأ�س املال / من null اإىل 100000

تعديل �شكل قان�ين / من �شركة ذات م�ش�ؤولية حمدودة اإىل �شركة ال�شخ�س ال�احد ذ م م
تعديل اإ�شم جتاري من/ رويال �شكاي للديك�ر ذ.م.م

ROYAL SKY DECOR L.L.C
اإىل/ رويال �شكاي لال�شت�شارات الهند�شة املعمارية - �شركة ال�شخ�س ال�احد ذ م م

ROYAL SKAY ARCHITECTURAL ENGINEERING CONSULTANCY - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
 تعديل ن�شاط / اإ�شافة ا�شت�شارات فى الهند�شة املعمارية  7110202

 تعديل ن�شاط / حذف ا�شت�شارات هند�شية يف الت�شميم الداخلي  7110201
القت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة  الإعالن  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل ي�م واحد من تاريخ ن�شر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�ش�ؤولة عن اأي حق اأو 

دع�ى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الإجراءات املطل�بة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

اج����م����ل   / امل��������دع���������  ف������ق������د 
ك��ال��ي��ات ك�����روت حم��م��د على 
الهند   ، ك���ان���دى  ����ش���ان���دران 
�شفره رقم  اجلن�شية - ج���از 
 )6159026V( من يجده
رقم   بتليف�ن  الت�شال  عليه 

    0561321804

فقدان جواز �سفر
ج�لزار  اعظم   / املدع�  فقد 
باك�شتان     ، اح����م����د  ك�����ل�����زار 
�شفره  ج��������از   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
)4718973AM(  رق��م 

م���������������ن ي�������������ج�������������ده ع�����ل�����ي�����ه 
الت�����������ش�����ال ب���ت���ل���ي���ف����ن رق����م  

    0506120631

فقدان جواز �سفر
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اأخبـار الإمـارات

•• ابوظبي-الفجر: 

دافيدوني�س  رام����ن���ا����س  ���ش��ع��ادة  ق���ال 
�شفري جمه�رية ليت�انيا لدى الدولة 
عالقاتها  لتط�ير  تتطلع  ب���الده  ان 
مع دولة الم��ارات العربية املتحدة يف 
�شتى املجالت ال�شيا�شية والقت�شادية 

والتجارية وال�شياحية والتعليمية .
وذك������ر يف ت�����ش��ري��ح ����ش���ح���ايف اأم�������س، 
عاماً   30 مب��رور  الحتفال  مبنا�شبة 
الدبل�ما�شية  ال��ع��الق��ات  اق��ام��ة  على 
بني دولة المارات وجمه�رية ليت�انيا 
ازدهرت  عق�د،  ثالثة  م�شي  بعد  ان��ه 
م��ا بني  وال��ت��ع��اون  ال�شداقة  ع��الق��ات 
اأكرث  لت�شبح  تنم�  زالت  ول  البلدين 

عمًقا مبا يخدم م�شلحة ال�شعبني .
وم�شى قائال " لقد جاء اعرتاف دولة 
بليت�انيا  املتحدة  العربية  الإم����ارات 
دميقراطيًة  ج���م���ه����ري���ًة  ب������ش��ف��ه��ا 
 ،1992 عام  اأكت�بر   16 يف  م�شتقلة 
خط�ة مهمة بالن�شبة لنا ، ومنذ ذلك 

احلني انطلقت العالقات الدبل�ما�شية 
املتينة بني البلدين ال�شديقني .  

الع�امل  م��ن  العديد  ه��ن��اك  ان  واك���د 
امل�شرتكة التي جتمع ما بني ليت�انيا 
�شيما  ل  املتحدة  العربية  والإم�����ارات 
امل�شتقبلية  ب���ال���روؤي���ة  ي��ت��ع��ل��ق  ف��ي��م��ا 
الدولتان  فكلتا  التنم�ية،  والأه���داف 
جمال  ال�����ش��دارة  لح��ت��الل  تطمحان 
م��ن��ه��م��ا مركًزا  ك����ٌل  ل��ت��ك���ن  الب���ت���ك���ار 
ونقطة  اجلديدة  الأف��ك��ار  ل�شتك�شاف 
و�شفريًة  النا�شئة،  لل�شركات  انطالٍق 
مدافعًة عن البيئة والتنمية امل�شتدامة 
فيهما  متّيزت  جم��الٌت  كلها  – تلك 
ع���اًم���ا   30 م�������دار  ع���ل���ى  ال����دول����ت����ان 
و�شتك�ن بال �شك منبع ازدهاٍر وتعاوٍن 

ما بينهما يف امل�شتقبل القريب. 
وا�شار اىل انه مت افتتاح �شفارة ليت�انيا 
لدى دولة الإمارات العربية املتحدة يف 
اأب�ظبي يف عام 2020 بهدف تعزيز 
وبحل�ل  البلدين.  ب��ني  م��ا  العالقات 
ذل��ك ال���ق��ت، ك��ان ال��ع��دي��د م��ن رجال 

قد  املحرتفني  الليت�انيني  الأع��م��ال 
دولة  يف  بالفعل  طيبًة  �شمعًة  �شنع�ا 

الإمارات. 
اأعداد الأوروبيني  وقال انه مع ازدياد 
الذين يتخذون دولة الإمارات م�طًنا 
الإماراتيني  ع��دد  وازدي���اد  لهم،  ثانًيا 
ليت�انيا،  ج��م��ال  ي��ك��ت�����ش��ف���ن  ال���ذي���ن 
التعاون  �شبل  تعزيز  من  بد  ل  اأ�شبح 
البلدين  ب��ني  م��ا  امل�����ش��رتك  والتفاهم 

مع العمل يًدا بيد لتحقيق خري ورفاه 
�شعبهما. 

ال�شن�ات  م������دار  ع���ل���ى  ان�����ه  واو�����ش����ح 
ال���ع���الق���ات  م����ن  الأوىل  ال����ث����الث����ني 
ال��ر���ش��م��ي��ة ال��ت��ي جت��م��ع م��ا ب��ني دولة 
الإمارات وليت�انيا، بدت اأوجه الت�شابه 
نح�  البلدين  لكال  املتبادل  وال�شعي 
جمالت  يف  اخل��ا���ش��ة  ب�شمتهم  ت���رك 

خربتهم وا�شحًة وجلّية. 
ال�شن�ات  حت��م��ل   " ق���ائ���ال  وا�����ش����اف 
اآفاًقا  طياتها  يف  ال��ق��ادم��ة  ال��ث��الث��ني 
اإّن  بينهما.  والتعاون  لل�شداقة  اأعمق 
الإقليمية  وخ��ربات��ن��ا  نظرنا  وج��ه��ات 
حتفز  ب��ط��رٍق  البع�س  بع�شها  تكمل 
م�شاعفة  نح�  �شعينا  وتعزز  اإبداعنا 
جه�دنا،  وبت�حيد  والب��ت��ك��ار،  العمل 
ب�شكٍل فّعال يف خلق  امل�شاهمة  ب��شعنا 

عامٍل اأكرث ا�شتدامة و�شلًما."
وقال انه على الّرغم من ك�ن ليت�انيا 
دول�����ٌة ���ش��غ��ريًة م���ن ح��ي��ث امل�����ش��اح��ة - 
على  ممتدٌة  مربع  مرت  األ��ف   65.3

ال�����ش��اح��ل ال�����ش��م��ايل ال�����ش��رق��ي لبحر 
 3 �شكانها  ع��دد  يتجاوز  ول  البلطيق 
ميتاز  �شعبها  اأن  اإّل   – ن�شمة  ملي�ن 
ب��ط��م���ح��ه ال��ك��ب��ري و���ش��ع��ي��ه ال������دوؤوب 
ال�شعيد  على  اخلا�شة  ب�شمته  لرتك 

الدويل. 

التميز والبتكار
لدى  الليت�اين  ال�شفري  �شعادة  وق��ال 
اإحدى الكن�ز  " تعد الطبيعة  الدولة 
ال�شعب  اأف������راد  ق��ل���ب  ال���ع���زي���زة ع��ل��ى 
ت�ارث�ها  ق��ي��م��ٌة  وه����ي  ال���ل���ي���ت����اين، 
جياًل بعد جيل. لذا، جند اأّن العلماء 
يدخرون  ل  ال��ل��ي��ت���ان��ي��ني  وامل��ب��دع��ني 
لظاهرة  حل�ٍل  اإيجاد  �شبيل  يف  جهًدا 
ت��غ��ري امل��ن��اخ م��ع ال��رتك��ي��ز ع��ل��ى عل�م 

احلياة. 
واأ�شار اىل انه على غرار دولة الإمارات 
ليت�انيا  و���ش��ع��ت  امل��ت��ح��دة،  ال��ع��رب��ي��ة 
ن�����ش��ب ع��ي��ن��ي��ه��ا ه���دًف���ا ط���م����ًح���ا ب���اأن 
ت�شبح رائدة يف جمال عل�م احلياة يف 

2030، ل �شيما  املنطقة بحل�ل عام 
ن�شبته  فيما  ي�شاهم  القطاع  ك�ن هذا 
املحلي،  الناجت  اإجمايل  من  باملئة   5
يف  ي���رو  ملي�ن   400 ا�شتثمار  مت  اإذ 
املخ�ش�شة  التحتية  ال��ب��ن��ي��ة  ت��ط���ي��ر 
الذي  الأم��ر  الدولة،  احلياة يف  لعل�م 
ال��ق��ط��اع احل���ي����ي النم�  ل���ه���ذا  اأت�����اح 
م�شاهًما  ���ش��ن���ًي��ا،  ب��امل��ائ��ة   22 بن�شبة 
بن�شبة %2 من اإجمايل الناجت املحلي 
يف ليت�انيا، اأي ما يف�ق �شتة اأ�شعاف 

مت��شط الحتاد الأوروبي.
وك�شف النقاب عن التط�رات العلمية 
ليت�انيا  تتمتع   " ب��ال��ق���ل  ب����الده  يف 

ب��دًءا من   - بالبتكارات  ب�شجل حافل 
اأجهزة  اأك��رب  اأح��د  اإن�شاء  م�شاركتها يف 
الليزر العلمية يف العامل، وحتى دورها 

يف بناء اأقمار النان� ال�شطناعية.

الأمن  حتقيق  يكفل  بيئي  نظام 
والتنوع الغذائي

وقال ان ليت�انيا ت�شتهر بك�نها جتمع 
ما بني اأف�شل خريات الطبيعة واأحدث 
ال��ت��ق��ن��ي��ات امل����ت����ط�����رة. الأم�������ر ال����ذي 
التي  ل��ل��دول  مثاليًة  �شريكًة  يجعلها 
تتطلع اإىل تن�يع م�شادرها من حيث 
وال�شلع  ال��زراع��ي��ة  الغذائية  املنتجات 

ال���ش��ت��ه��الك��ي��ة ال�����ش��ري��ع��ة ال����ت����داول 
))FMCG املبتكرة وال�شحية على 

حٍد �ش�اء. 
وع��ل��ى ال�����ش��ع��ي��د ال��ت��ق��ن��ي، او����ش���ح ان 
ي�شم  مزدهًرا  جمتمًعا  متتلك  ب��الده 
نا�شئة، وت�يل  �شركة   700 اأكرث من 
اهتماًما  امل��ف��ت���ح��ة  ال��ب��ي��ان��ات  ال��دول��ة 
كبرًيا، ف�شاًل عن حر�شها على تعزيز 
ال���ت���ع���اون م���ا ب���ني ال��ب��اح��ث��ني ورج����ال 
الأعمال. وعلى الرغم من اأّن التحرير 
مزدهًرا  بحثًيا  جم��اًل  ي�شّكل  اجليني 
املحا�شيل  زراع���ة  اأّن  اإل  ليت�انيا،  يف 

املعدلة جينًيا حمظ�رًة يف البالد.

�سفري ليتوانيا لدى الدولة  رامونا�س دافيدوني�س:

العالقات الدبلوما�سية بني المارات وليتوانيا  اإقامة  على  عامًا   30
نتطلع مل�سارات اأعمق لل�سداقة والتعاون وحتفيز الإبداع والبتكار

•• العني -الفجر: 

اجتماعاً  ال�شحية  للتخ�ش�شات  ال�طني  املعهد  اإدارة  عقد جمل�س 
الرتبية  – وزي��ر  الفال�شي  باله�ل  اأحمد  الدكت�ر  برئا�شة معايل 
والتعليم،عرب تقنية الت�شال املرئي، بح�ش�ر اأع�شاء املجل�س املك�ن 
من ممثلي الهيئات ال�شحية : �شعادة الدكت�ر ح�شني عبد الرحمن 
و�شعادة  ال��ع��ام��ة،  ال�شحة  لقطاع  امل�شاعد  ال�����زارة  -وك��ي��ل  ال��رن��د 
و�شعادة  اأب���ظ��ب��ي،  ال�شحة  دائ���رة  الكعبي-وكيل  ج��م��ال  ال��دك��ت���ر 
الإم���ارات  م�ؤ�ش�شة  ع��ام  مدير  ال�شركال-  حممد  ي��شف  الدكت�ر 
للخدمات ال�شحية، و�شعادة الدكت�ر مروان املال -املدير التنفيذي 
لقطاع التنظيم ال�شحي يف هيئة ال�شحة يف دبي، و�شعادة الدكت�ر 

مدير  والتعليم  الرتبية  وزارة  -م�شت�شار  يا�س  بني  ي��شف  حممد 
غ��امن علي احل�شاين-  وال��دك��ت���ر  الأك��ادمي��ي،  الع��ت��م��اد  مف��شية 
رئي�س اللجنة العلمية املحلية ومدير التعليم والبحث يف جمم�عة 
مدينة  ل�شلطة  التنفيذي  املدير   - ال�شالم  عبد  وجمال  "�شحة"، 
دبي الطبية، والأ�شتاذ الدكت�ر حممد ح�شن القا�شم -ممثل جامعة 
الإمارات، و�شعادة الدكت�ر حممد احل�قاين -الأمني العام للمعهد 

ال�طني للتخ�ش�شات ال�شحية. 
الهامة  امل��ش�عات  م��ن  العديد  ا�شتعرا�س  الجتماع  خ��الل  ومت 
وفق  ال�شحية  للتخ�ش�شات  ال���ط��ن��ي  امل��ع��ه��د  م��ن��ج��زات  اأب���رزه���ا، 
�شحية  م�ؤ�ش�شات   9 اعتماد  �شملت  والتي  ال�شرتاتيجية  املحاور 
م�شت�شفى  الطبية،  خليفة  ال�شيخ  مدينة   : وه��ي  املعهد   قبل  من 

ت�ام،  م�شت�شفى  الطبية،  �شخب�ط  ال�شيخ  مدينة  الع�شكري،  زاي��د 
م�شت�شفى الك�رني�س، اخلدمات العالجية اخلارجية، م�شت�شفى دانة 
الإمارات، كليفالند كلينك اأب�ظبي، وم�ؤ�ش�شة الإمارات للخدمات 
ال�شحية.   كما مت خالل الجتماع اعتماد ثالثة برامج اإقامة وهي: 
طب الأطفال يف مدينة �شخب�ط الطبية، طب الأطفال يف مدينة 

خليفة الطبية، وطب الأ�شرة يف اخلدمات العالجية اخلارجية.
 وك���ذل���ك مت ت�����ش��م��ني ت��خ�����ش�����ش��ات ع��ل��م��ي��ة ج���دي���د حت���ت مظلة 
املخ  جراحة  العظام،  جراحة  التنف�شي،  اجلهاز  طب  مثل:  املعهد 
املجل�س على  واطلع  والقبالة.  التمري�س  والأع�شاب، وتخ�ش�شات 
اخلطة التنفيذية ملبادرات اخلطة ال�شرتاتيجية، وا�شتعر�س خالل 

الجتماع خمرجات وت��شيات جمل�س التعليم وامل�ارد الب�شرية.

جمل�ش اإدارة املعهد الوطني للتخ�س�سات ال�سحية يعتمد ت�سكيل جلان علمية تخ�س�سية جديدة 

•• اأبوظبي-الفجر:

ق���ال ���ش��ع��ادة ال��دك��ت���ر م��ب��ارك �شعيد 
اأب�ظبي  مركز  ع��ام  مدير  ال�شام�شي 
واملهني،  التقني  وال��ت��دري��ب  للتعليم 
الهام  م�����ش��در  الإم����������ارات؛  راي�����ة  اأن 
را���ش��خ لتنمية  واأ���ش��ا���س  الأج��ي��ال  لكل 
ل��دى الطلبة  الإب��ت��ك��ار والإب����داع  روح 
وامل�اطنات،  امل�اطنني  وكل  وال�شباب 
ال���ذي���ن ي��ب��ذل���ن ك���ل م���ا ل��دي��ه��م من 
طاقة وروح من اأجل م�ا�شلة التقدم 
والإزده���ار يف دول��ة الإم���ارات العربية 
خفاقة  ال�طن  راي��ة  ولتظل  املتحدة، 
عالية يف كل الأوق���ات والأزم���ان، وه� 
و  ين�شجم مع ت�جيهات  ال��ذي  الأم��ر 
يف  ممثلة  الر�شيدة  القيادة  اإجن���ازات 
�شاحب ال�شم� ال�شيخ حممد بن زايد 
اهلل،  حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل 
و���ش��اح��ب ال�����ش��م��� ال�����ش��ي��خ حم��م��د بن 
الدولة  رئي�س  نائب  مكت�م،  اآل  را�شد 
و  دب��ي،  ال����زراء حاكم  رئي�س جمل�س 
الإم��ارات، فهي  ال�شم� حكام  اأ�شحاب 
دائماً  تعمل  ال��ت��ي  ال��ر���ش��ي��دة  ال��ق��ي��ادة 
مب��ا ي�شمن ع��ز ال���ط��ن وامل����اط���ن و 
املحافل  كافة  يف  الإماراتية  ال�شدارة 
الدولية. جاء ذلك خالل الإحتفالت 
امل��شعة التي نظمها"اأب�ظبي التقني" 

التطبيقية  التكن�ل�جيا  جم��م��ع  يف 
باأب�ظبي،  زاي���د  ب��ن  مب��دي��ن��ة حم��م��د 
والتي   ،2022 العلم  ي���م  مبنا�شبة 
للم�شروعات  م���ع���ر����ش���اً  ت�����ش��م��ن��ت 
ثان�ية  طلبة  نظمه  ال��ذي  الإبتكارية 
التكن�ل�جيا التطبيقية فرع اأب�ظبي، 
ع���ل���ى ه���ام�������س الإح�����ت�����ف�����الت، حيث 
التقني"  "اأب�ظبي  ع��ام  م��دي��ر  اأ���ش��اد 
خمتلف  يف  للطلبة  العالية  بالقدرات 
التط�ر  ي��ع��ك�����س  مب���ا  ال��ت��خ�����ش�����ش��ات، 
التقني  التعليم  منظ�مة  يف  ال��دائ��م 
مب�شتقبل  ويب�شر  ب��ال��دول��ة،  وامل��ه��ن��ي 

اإماراتي م�شرق.
كما �شملت الإحتفالت املقر الرئي�شي 

اإ����ش���اف���ة اىل  اأب����ظ���ب���ي،  ل��ل��م��رك��ز يف 
امل�ؤ�ش�شات اجلامعية والثان�ية التابعة 
ل"اب�ظبي التقني" وهي كلية فاطمة 
للعل�م ال�شحية، وب�ليتكنك اأب�ظبي، 
التطبيقية،  ال��ت��ك��ن���ل���ج��ي��ا  وم��ع��ه��د 
والتدريب  للتعليم  اأب���ظ��ب��ي  ومعهد 
والتط�ير  ال��ت��ع��ل��ي��م  وم��ع��ه��د  امل��ه��ن��ي، 
اأب�ظبي  وجم��م��ع  بال�شهامة،  املهني 
ال��ت��ق��ن��ي يف م��دي��ن��ة حم��م��د ب��ن زاي���د، 
وجم�����م�����ع ط����ح����ن�����ن ب�����ن حم����م����د يف 
ب��ي��ن���ن��ة يف منطقة  ال���ع���ني، وجم��م��ع 
التقني،  ع��ج��م��ان  وجم��م��ع  ال��ظ��ف��رة، 
وكافة  التقني،  القي�ين  اأم  وجم��م��ع 
التطبيقية،  ال��ت��ك��ن���ل���ج��ي��ا  ث��ان���ي��ات 

مبختلف  للمركز  التابعة  وامل�ؤ�ش�شات 
ال��دول��ة، بح�ش�ر علي حممد  اإم���ارت 
امل���رزوق���ي رئ��ي�����س م���ه���ارات الإم�����ارات، 
ونخبة من امل�ش�ؤولني، والطلبة حيث 
تغني اجلميع بالن�شيد ال�طني لدولة 

الإمارات العربية املتحدة.
حما�شية  وط���ن���ي���ة  اأج����������اء  وو�����ش����ط 
وع��ق��ب رف��ع��ة ع��ل��م الإم������ارات، حتدث 
ال�شام�شي،  م��ب��ارك  ال��دك��ت���ر  ���ش��ع��ادة 
فر�شة  ال��ع��ل��م؛  ي����م  فقال"  للجميع 
ويتذكر  وال�������داين،  ال��ق��ا���ش��ي  ل��ي��ع��ل��م 
الإم��������ارات  دول������ة  اأن  ج����ي����داً  ال����ع����امل 
تاريخ  ���ش��اح��ب��ة  امل���ت���ح���دة؛  ال��ع��رب��ي��ة 
باملبادرات  مليئ  وم�شتقبل  وح��ا���ش��ر 

والإن�شانية،  وال�شيا�شية،  الإقت�شادية، 
مبادرات  م��ن  ذل���ك  ع��ل��ى  اأدل  ول��ي�����س 
اهلل  ب���اإذن  ل��ه  املغف�ر  امل�ؤ�ش�س  القائد 
نهيان،  اآل  ���ش��ل��ط��ان  ب��ن  زاي���د  ال�����ش��ي��خ 
العامل،  ث��راه، يف كافة دول  طيب اهلل 
الإن�شانية  الأخ������ة  وث��ي��ق��ة  وك���ذل���ك  
ال�شيخ  ال�شم�  �شاحب  �شنعها  ال��ت��ي 
ب��زغ ن�رها يف  حممد بن زاي��د، والتي 
2019 ،ووقعها  4 فرباير  الإم��ارات 
يف اأب���ظ��ب��ي ف�����ش��ي��ل��ة الإم������ام الأك���رب 
الأزهر  �شيخ  الطيب  اأح��م��د  ال��دك��ت���ر 
فرن�شي�س  البابا  قدا�شة  و  ال�شريف، 
لتجمع  ال��ك��اث���ل��ي��ك��ي��ة،  الكني�شة  ب��اب��ا 
ك��اف��ة الأدي����ان والأع����راق والأل�����ان يف 
العامة  اجلمعية  وتعتمدها  ال��ع��امل، 
الدويل  لتك�ن"الي�م  املتحدة،  لالأمم 
 4 م��ن  اب���ت���داًء  الإن�شانية"  ل���الإخ����ة 
فرباير2021، وه� الأمر الذي ي�ؤكد 
ريادة الإمارات و �شم� رايتها يف العامل 
مركز  ع���ام  م��دي��ر  واخ��ت��ت��م  اأجمع". 
التقني  وال��ت��دري��ب  للتعليم  اأب���ظ��ب��ي 
واملهني، حديثة قائال" ويف ي�م العلم 
جندد العهد وال���لء ونرفع   2022
اىل  والتربيكات  التهاين  اآي��ات  اأ�شمى 
بنجاح  ت�ا�شل  التي  الر�شيدة  القيادة 
تقدم  نح�  ال��رائ��دة  م�شريتها  لف��ت؛ 

ال�طن ورفعة العلم دائماً".

•• دبي-الفجر: 

ال����ل�����اء خ���ب���ري خليل  ����ش���ع���ادة  ���ش��ه��د 
القائد  م�شاعد  امل��ن�����ش���ري  اإب��راه��ي��م 
العام ل�ش�ؤون البحث اجلنائي، و�شعادة 
ال��ل���اء ج��م��ال ���ش��امل اجل���الف، مدير 
واملباحث  للتحريات  ال��ع��ام��ة  الإدارة 
اجلنائية يف �شرطة دبي، حفل "تكرمي 
م�ظفي  م���ن   "2022 امل��ت��م��ي��زي��ن 
واملباحث  للتحريات  ال��ع��ام��ة  الإدارة 
من  واملتعاونني  وال�شركاء  اجلنائية، 
وبع�س  دبي  ب�شرطة  العامة  الإدارات 
ال��ف��رق التي  اإىل  اإ���ش��اف��ة  امل���ؤ���ش�����ش��ات، 

حققت اإجنازات ن�عية.
ميناء  فندق  يف  التكرمي  حفل  وُعقد 
ال�شالم مبدينة جمريا، بح�ش�ر ن�اب 
املدير العام لالإدارة العامة للتحريات 
واملباحث اجلنائية وم�شاعدوه ومدراء 
الإدارات الفرعية، وعدداَ من ال�شباط 

والأفراد على م�شت�ى �شرطة دبي.
وث���م���ن ����ش���ع���ادة ال����ل�����اء ج���م���ال �شامل 

األقاها خ��الل حفل  اجل��الف يف كلمة 
املتميزين،  امل�ظفني  جه�د  التكرمي 
اآليات  ت��ط���ي��ر  يف  ���ش��اه��م���ا  ال���ذي���ن 
م�شت�يات  اإىل حتقيق  و�ش�ًل  العمل، 
ا�شت�شراف  يف  الحرتافية  من  عالية 
جانب  اإىل  اجلنائي،  العمل  م�شتقبل 
الأمن  تعزيز  يف  الفّعالة  م�شاهمتهم 
والطماأنينة  ال�شعادة  ون�شر  والأم���ان 

يف املجتمع. واأ�شار الل�اء اجلالف اإىل 
اأن هذا التكرمي ياأتي يف اإطار ت�جهات 
�شرطة دبي لإ�شعاد امل�ظفني، وال�شعي 
وتقديراً  ال��ع��م��ل،  ل��ت��ط���ي��ر  امل�����ش��ت��م��ر 
املتميزين  قبل  من  املبذولة  للجه�د 
وذلك بهدف ن�شر ثقافة التميز بينهم 
لال�شتمرار  وزم��الئ��ه��م  وت�شجيعهم 
على ذات النهج يف الرتقاء مبنظ�مة 

ال��ع��م��ل ال�������ش���رط���ي، وحت�����ش��ني ج����دة 
خم��رج��ات ال��ع��م��ل م��ن خ���الل تقدمي 

خدمات متميزة لأفراد املجتمع.
اأهمية  اإىل  اجل�����الف  ال����ل�����اء  ودع�����ا 
وا�شت�شراف  بناء  يف  اجلميع  م�شاركة 
امل�������ش���ت���ق���ب���ل الأم�����ن�����ي لإم����������ارة دب�����ي، 
باإبداع  وال��ع��م��ل  وم���ا���ش��ل��ة الج��ت��ه��اد 
ال���اح��د مبا ي�شهم يف  الفريق  وب��روح 

اإم��ارة دبي واأمانها  احلفاظ على اأمن 
وا�شتقرارها ورفاهيتها.

وت����خ����ل����ل ح����ف����ل ال�����ت�����ك�����رمي ع���ر����س 
الإدارة  اإجن���ازات  اأب��رز  فيدي�هات عن 
اجلنائية  واملباحث  للتحريات  العامة 
عنها  ك�شفت  التي  الن�عية  والق�شايا 
اإىل  بالإ�شافة  اجلنائي،  البحث  فرق 

ت�زيع الهدايا على املكرمني.
ملبادرة  امتنانهم  عن  املكرم�ن  وع��رب 
واملباحث  للتحريات  ال��ع��ام��ة  الإدارة 
خا�شة  احتفالية  تنظيم  يف  اجلنائية 
لتكرميهم وتقدير جه�دهم، م�ؤكدين 
اأن هذا التكرمي داأبت �شرطة دبي على 
مادياً  ودع��م��ه��م  ملنت�شبيها  ت��ق��دمي��ه 
ومعن�ياً يف بيئة عمل راقية ومت�ازنة 
فيها  وتتعدد  الفر�س  فيها  تت�شاوى 
احل�افز وت�شمن اأمن و�شالمة وراحة 
امل�ظفني. ويف ختام احلفل، مت تكرمي 
ال�شهادات  وت��ق��دمي  امل��ت��م��ي��زة  ال��ف��ئ��ات 
وال��ه��داي��ا ال��رم��زي��ة وال��ت��ق��اط ال�ش�ر 

التذكارية.

 ت�سمنت معر�سًا للم�سروعات البتكارية  

»اأبوظبي التقني«ينظم احتفالت مو�سعة بيوم 
العلم يف جممع حممد بن زايد باأبوظبي والدولة

�سرطة دبي تكرم املتميزين وال�سركاء واملتعاونني

•• اأبوظبي-وام:

برعاية كرمية من �شم� ال�شيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان 
وزي��ر اخل��ارج��ي��ة وال��ت��ع��اون ال���دويل، وبت�جيه م��ن معايل 
لالإفتاء  الإم���ارات  جمل�س  رئي�س  بيه،  بن  عبداهلل  ال�شيخ 
تت�شدر  لل�شلم"،  اأب���ظ��ب��ي  "منتدى  رئ��ي�����س  ال�����ش��رع��ي، 
فعاليات  الي�م،  الب�شرية  ت�اجه  التي  الكربى  التحديات 
خالل  يقام  ال��ذي  لل�شلم  اأب�ظبي  ملنتدى  التا�شع  املتلقى 

الفرتة من 8 اإىل 10 ن�فمرب اجلاري . 
وترتكز اأعمال امللتقى التا�شع على تقدمي مقاربات فكرية 
عقالنية، جتمع النظر الفل�شفي والبعد العملي ل�شتنها�س 
ال�جدان  يف  اخل��ري  ب�اعث  وا�شتثارة  الأخ��الق��ي  ال�شمري 
الإن�شاين؛ بغر�س تعزيز جه�د ال�شلم والت�شامح لتجنيب 
تغري  وع�اقب  العنيفة  والنزاعات  احل��روب  �شر  الإن�شانية 
الغذاء  ونق�س  ال�شحية  واجل�ائح  البيئي  والتل�ث  املناخ 

وخطر املجاعات يف الدول النامية خا�شة. 
اأخالقية  اأن يك�ن وقفة  ويحاول امللتقى التا�شع للمنتدى 
ودي��ن��ي��ة، حت���ل دون الن����زلق اإىل ح���روب ع��دم��ي��ة؛ وقفة 

فكرية يربز من خاللها امل�شارك�ن قيمة ال�شالم وخط�رة 
الطاقات  تر�شد  وقفة حكيمة  الآدمية؛  الع�شمة  ا�شتباحة 
الب�شرية والطبيعية يف جمالت البيئة وال�شحة والغذاء. 

حتديات  وهي  امللتقى  يناق�شها  التي  التحديات  وت�شتدعي 
وروؤى  مقاربات  تقدمي  وال��غ��ذاء  والبيئة  وال�شحة  الأم��ن 
ال��ع��ق���ل ونزعاتها  ن��زغ��ات احل����روب يف  ت��ع��ال��ج  اإب���داع���ي���ة، 
الإن�شان  ت��ه��دد  اأف��ع��ال  اإىل  ت��ت��ح���ل  اأن  ق��ب��ل  ال��ن��ف������س؛  يف 
وال��ع��م��ران ب��خ��ط��ر ال��ت��دم��ري وال��ف��ن��اء. وذل����ك م��ن خالل 
النزاعات؛  وف�س  امل�شكالت  حل  يف  احل���ار  اأ�شل�ب  اعتماد 
ال�احدة،  ال�شفينة  رك��اب  كحال  الب�شرية  حال  اأن  باعتبار 
اإل  لأح���د؛  جن��اة  ول  وامل�شري،  امل�شار  وح��دة  يف  ي�شرتك�ن 
بح�س امل�ش�ؤولية امل�شرتكة .  ويتناول امللتقى التا�شع ب�شكل 
خا�س اإمكانات وحتديات التعاون وال�شراكة الدولية؛ من 
اأف�شل  اأجل تعزيز وتر�شيخ قيم ال�شلم العاملي وبناء عامل 
لتبادل  مفت�حة  خيمة  امللتقى  و�شيك�ن  الب�شر.  جلميع 
الآراء واخل��ربات بني الفاعلني يف حقل ال�شلم والت�شامح، 
ال�شلم  قيم  ن�شر  اأج��ل  م��ن  ال��ت��ع��اون؛  اآف���اق  ل�شرب  وفر�شة 

والتعاي�س والت�شامن ح�ل العامل. 

•• ط�شقند -اأوزبك�شتان -وام:

مذكرة  ال�شحي  ال�شرف  خلدمات  اأب�ظبي  �شركة  وقعت 
جمه�رية  يف  اأو���ش��ف��ت��ام��ي��ن���ت  ���ش��رك��ة  م��ع  ح�شرية  ات��ف��اق 
اأوزبك�شتان لتط�ير حمطة ملعاجلة مياه ال�شرف ال�شحي 
يف  ن�عها  من  الأك��رب  هي  ط�شقند  الأوزبكية  العا�شمة  يف 
البالد ب�شعة اجمالية ت�شل حتى 1.5 ملي�ن مرت مكعب 

ي�مًيا، وتخدم اأكرث من 2.3 ملي�ن �شخ�س.
املنتدب  الع�ش�  ال�شام�شي  اأح��م��د  املهند�س  امل��ذك��رة  وق��ع 
ال�شرف  خل��دم��ات  اأب���ظ��ب��ي  ل�شركة  التنفيذي  والرئي�س 
رئي�س  ا�شماعيل�فيج  ���ش��اح��ب  و���ش��ي��ف��ن��ازاروف  ال�����ش��ح��ي 
�شعادة  ب��ح�����ش���ر   ، اأو���ش��ف��ت��ام��ي��ن���ت  ���ش��رك��ة  اإدارة  جم��ل�����س 
والتجارة  ال�شتثمار  ل�زير  الأول  النائب  قدرات�ف  لزيز 
اخلارجية بجمه�رية اأوزبك�شتان وعدد من كبار امل�ش�ؤولني 
اأب���ظ��ب��ي خل��دم��ات ال�����ش��رف ال�شحي  م��ن ك��ل م��ن �شركة 
و�شركة اأو�شفتامين�ت. وتهدف املذكرة اإىل درا�شة وتقدمي 
ال�شرف  م��ي��اه  مل��ع��اجل��ة  م��رك��زي��ة  ع��ر���س لتط�ير حم��ط��ة 
بن�عية  والرت��ق��اء  ال�شكان  �شحة  تعزيز  بهدف  ال�شحي 
م��دي��ن��ة ط�شقند.  ال�����ش��ك��اين يف  ال��ن��م���  احل���ي���اة وم���اك��ب��ة 
ومب�جب املذكرة �شتت�ىل �شركة اأب�ظبي خلدمات ال�شرف 
ال�شحي و�شركاوؤها مت�يل وبناء وت�شغيل املحطة يف حني 
�شبكات  ومد  الأر���س  ت�فري  اأو�شفتامين�ت  �شركة  �شتت�ىل 

ال�شرف ال�شحي ومرافق الكهرباء.
ومن املقرر اأن حتل حمطة املعاجلة اجلديدة حمل ثالث 

ال�شحي يف كل من  ال�شرف  قائمة ملعاجلة مياه  حمطات 
ببناء  ط�شقند  بلدية  ق��رار  وج��اء  وبكتيمري  و�شالر  ب��ش� 
يف  لل�شكان  املتنامية  الحتياجات  لتلبية  اجلديدة  املحطة 
ط�شقند واملناطق املحيطة بها كما �شت�شاهم يف خلق العديد 

من فر�س العمل للمجتمع املحلي.
وقال املهند�س اأحمد ال�شام�شي "متثل مذكرة التفاق هذه 
اأوىل خط�اتنا نح� الت��شع العاملي وتاأتي لت�ؤكد اخلربات 
واملعارف التي تتمتع بها �شركة اأب�ظبي خلدمات ال�شرف 
امل�����ش��ت��دام��ة وت��ط���ي��ر وت�شغيل  امل���ي���اه  ال�����ش��ح��ي يف ح��ل���ل 
حمطات معاجلة مياه ال�شرف ال�شحي وفق اأرفع املعايري 
خلدمات  اأب���ظ��ب��ي  �شركة  يف  "ن�يل  واأ����ش���اف:  العاملية." 
والبتكار  لال�شتدامة  ك��ب��رًيا  اهتماًما  ال�شحي  ال�شرف 
لن�شر  ج��ه���دن��ا  و���ش��ن���ا���ش��ل  م�شاريعنا  ك��اف��ة  يف  وال��ك��ف��اءة 
معارفنا وخرباتنا ولعب دور يف اجله�د الدولية املتنامية 
بديلة  العاملية و�شمان ت�فري م�شادر  ال�شتدامة  لتحقيق 
 ." الإم���ارات وخارجها  داخ��ل  للمجتمعات  املياه  لإم���دادات 
رئي�س  ا�شماعيل�فيج  �شاحب  و�شيفنازاروف  ق��ال  ب���دوره 
هذه  ت�قيع  “ي�شطر  اأو�شفتامين�ت:  �شركة  اإدارة  جمل�س 
املذكرة التاريخية اجله�د امل�شرتكة لالإمارات واأوزبك�شتان 
وتتما�شى  امل��ج��الت  خمتلف  يف  الثنائي  ال��ت��ع��اون  لتعزيز 
درا�شة اإطالق هذا امل�شروع مع جه�د �شركة اأو�شفتامين�ت 
واجلهات  ال�شركات  مع  واخل��ربات  املعارف  تبادل  لت�شهيل 
مدينة  يف  املجتمع  ا�شتدامة  تعزيز  يف  وامل�شاهمة  الدولية 

ط�شقند واأوزبك�شتان ككل.

منتدى اأبوظبي لل�سلم يناق�ش تعزيز جهود ال�سلم والت�سامح 

اأبوظبي لل�سرف ال�سحي تطور حمطة ملعاجلة مياه ال�سرف ال�سحي يف ط�سقند
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العدد 13690 بتاريخ 2022/11/5 

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/جلف  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

�شت�ن للمقاولت العامة
CN قد تقدم�ا الينا بطلب رخ�شة رقم:2257293 

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شب�ع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ش�ؤولة 
عن اي حق او دع�ى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطل�بة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13690 بتاريخ 2022/11/5 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/مطعم 

ومطبخ حنيذ ومندي
CN قد تقدم�ا الينا بطلب رخ�شة رقم:4222841 

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شب�ع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ش�ؤولة 
عن اي حق او دع�ى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطل�بة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13690 بتاريخ 2022/11/5 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/ال�احه 

املا�شية لتجارة امل�اد الغذائية
CN قد تقدم�ا الينا بطلب رخ�شة رقم:2821768 

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شب�ع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ش�ؤولة 
عن اي حق او دع�ى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطل�بة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13690 بتاريخ 2022/11/5 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/امريكان 

جل�بال انرتنا�ش�نال لال�شت�شارات الدارية
CN قد تقدم�ا الينا بطلب رخ�شة رقم:3863433 

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شب�ع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ش�ؤولة 
عن اي حق او دع�ى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطل�بة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13690 بتاريخ 2022/11/5 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/اف كي 

�ش�يت
CN قد تقدم�ا الينا بطلب رخ�شة رقم:2560500 

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شب�ع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ش�ؤولة 
عن اي حق او دع�ى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطل�بة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13690 بتاريخ 2022/11/5 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شحراء 

العني للمقاولت العامة
CN قد تقدم�ا الينا بطلب رخ�شة رقم:4229030 

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شب�ع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ش�ؤولة 
عن اي حق او دع�ى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطل�بة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13690 بتاريخ 2022/11/5 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة : ام 10 لتلميع وغ�شيل 
ال�شيارات  رخ�شة رقم:CN 4376921 قد تقدم�ا اإلينا بطلب:

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
 اإ�شافة في�شل بن �شليمان بن �شع�د بن علي العل�ي %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف حممد نا�شر �شليمان مطر الزيدي

دائرة  مراجعة  الإعالن  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  ي�ما  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
بعد  دع�ى  اأو  حق  اأي  عن  م�ش�ؤولة  غري  الدائرة  فاإن  واإل  الإعالن 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الإجراءات املطل�بة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13690 بتاريخ 2022/11/5 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة : ارو �شتيل للمقاولت 

العامة  رخ�شة رقم:CN 2427546 قد تقدم�ا اإلينا بطلب:
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

 اإ�شافة عبداهلل حممد بخيت �شبت املزروعي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف �شمريه م��شى �شامل با�ش�لن
دائرة  مراجعة  الإعالن  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  ي�ما  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
بعد  دع�ى  اأو  حق  اأي  عن  م�ش�ؤولة  غري  الدائرة  فاإن  واإل  الإعالن 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الإجراءات املطل�بة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13690 بتاريخ 2022/11/5 

اإعــــــــــالن
للخياطة  بهاتي  افرت  حمل   : ال�شادة   / باأن  الإقت�شادية  التنمية  دائرة  تعلن 

والقم�شة رخ�شة رقم:CN 1042447 قد تقدم�ا اإلينا بطلب:
تعديل مدير / اإ�شافة افرت �شينغ بهاتى

تعديل وكيل خدمات / حذف خليل حممد ح�شن �شجاعى العبيدىل
تعديل راأ�س املال / من null اإىل 100000

تعديل �شكل قان�ين / من م�ؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ال�شخ�س ال�احد ذ م م
تعديل اإ�شم جتاري من/ حمل افرت بهاتي للخياطة والقم�شة

AVTAR BHATTI TAILORING & TEXTILE SHOP

اإىل/ حمل افرت بهاتي للخياطة والقم�شة - �شركة ال�شخ�س ال�احد ذ.م.م
AVTAR BHATTI TAILORING & TEXTILE SHOP - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

التنمية  دائرة  مراجعة  الإعالن  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
القت�شادية خالل اأربعة ع�شر ي�ما من تاريخ ن�شر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة 
�شت�شتكمل  حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دع�ى  اأو  حق  اأي  عن  م�ش�ؤولة  غري 

الإجراءات املطل�بة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13690 بتاريخ 2022/11/5 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة : �شحاب الف�شاء لل�شيانة العامة

 رخ�شة رقم:CN 1149887 قد تقدم�ا اإلينا بطلب:
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة منري الزمان حممد دارو مياه %100

تعديل مدير / اإ�شافة منري الزمان حممد دارو مياه
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف عبداهلل ي��شف جمعه احل��شنى

تعديل راأ�س املال / من null اإىل 50000
تعديل �شكل قان�ين / من م�ؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ال�شخ�س ال�احد ذ م م

تعديل اإ�شم جتاري من/ �شحاب الف�شاء لل�شيانة العامة
SKY SPACE GENERAL MAINTENANCE

اإىل/ �شحاب الف�شاء لل�شيانة العامة - �شركة ال�شخ�س ال�احد ذ م م
SKY SPACE GENERAL MAINTENANCE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

التنمية  دائرة  مراجعة  الإعالن  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
القت�شادية خالل اأربعة ع�شر ي�ما من تاريخ ن�شر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة 
�شت�شتكمل  حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دع�ى  اأو  حق  اأي  عن  م�ش�ؤولة  غري 

الإجراءات املطل�بة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13690 بتاريخ 2022/11/5 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة : تيمريى التجارة العامة

 رخ�شة رقم:CN 3890560 قد تقدم�ا اإلينا بطلب:
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة رينى م�ما مامبى %100

تعديل مدير / اإ�شافة رينى م�ما مامبى
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف عبدالعزيز حممد ح�شني احمد املرزوقى

تعديل راأ�س املال / من null اإىل 10000
تعديل �شكل قان�ين / من م�ؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ال�شخ�س ال�احد ذ م م

تعديل اإ�شم جتاري من/ تيمريى التجارة العامة
TIMREY GENERAL TRADING

اإىل/ تيمريى للتجارة العامة - �شركة ال�شخ�س ال�احد ذ م م
TIMREY GENERAL TRADING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

التنمية  دائرة  مراجعة  الإعالن  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
القت�شادية خالل اأربعة ع�شر ي�ما من تاريخ ن�شر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة 
�شت�شتكمل  حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دع�ى  اأو  حق  اأي  عن  م�ش�ؤولة  غري 

الإجراءات املطل�بة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13690 بتاريخ 2022/11/5 

اإعــــــــــالن
لتخلي�س  الر�شا   : ال�شادة   / باأن  الإقت�شادية  التنمية  دائرة  تعلن 

املعامالت  رخ�شة رقم:CN 1062161 قد تقدم�ا اإلينا بطلب:
تعديل اإ�شم جتاري من/ الر�شا لتخلي�س املعامالت

AL REDA DOCUMENT CLEANING

اإىل/ الر�شا لل�شفر وال�شياحة
 AL REDA TRAVEL AND TOURISM

تعديل ن�شاط / اإ�شافة بيع تذاكر ال�شفر  7911007
 تعديل ن�شاط / حذف خدمات متابعة املعامالت  8299003

دائرة  مراجعة  الإعالن  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
التنمية القت�شادية خالل ي�م واحد من تاريخ ن�شر هذا الإعالن واإل 
اأو دع�ى بعد انق�شاء هذه املدة  فاإن الدائرة غري م�ش�ؤولة عن اأي حق 

حيث �شت�شتكمل الإجراءات املطل�بة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13690 بتاريخ 2022/11/5 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة : �ش�يت درمي للمقاولت وال�شيانة العامة ذ م م  

رخ�شة رقم:CN 1177430 قد تقدم�ا اإلينا بطلب:
تعديل مدير / اإ�شافة احمد حممد عبداهلل نا�شر احل��شنى

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / احمد حممد عبداهلل نا�شر احل��شنى من �شريك اإىل مالك
 تعديل ن�شب ال�شركاء / احمد حممد عبداهلل نا�شر احل��شنى من 51 % اإىل %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف ح�شن على ح�شن احل��شنى
تعديل �شكل قان�ين / من �شركة ذات م�ش�ؤولية حمدودة اإىل �شركة ال�شخ�س ال�احد ذ م م

تعديل اإ�شم جتاري من/ �ش�يت درمي للمقاولت وال�شيانة العامة ذ م م
SWEET DREAM CONTRACTING & GENERAL MAINTENANCE L L C

اإىل/ �ش�يت درمي للمقاولت وال�شيانة العامة - �شركة ال�شخ�س ال�احد ذ م م
SWEET DREAM CONTRACTING & GENERAL MAINTENANCE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C.

اأو اعرتا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية خالل  فعلى كل من له حق 
ي�م واحد من تاريخ ن�شر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�ش�ؤولة عن اأي حق اأو دع�ى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الإجراءات املطل�بة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13690 بتاريخ 2022/11/5 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة : �شيل ل�شت�شارات هند�شية ال�شالمة وال�قاية من 

احلريق ذ.م.م  رخ�شة رقم:CN 2911896 قد تقدم�ا اإلينا بطلب:
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حممد جنيد خان من �شريك اإىل مالك

تعديل ن�شب ال�شركاء / حممد جنيد خان من 49 % اإىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حممد جنيد خان من �شريك اإىل مدير

 تعديل ن�شب ال�شركاء / حممد جنيد خان من 49 % اإىل %0
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف عبداهلل احمد عبداهلل البل��شى

تعديل راأ�س املال / من null اإىل 150000
تعديل �شكل قان�ين / من �شركة ذات م�ش�ؤولية حمدودة اإىل �شركة ال�شخ�س ال�احد ذ م م

تعديل اإ�شم جتاري من/ �شيل ل�شت�شارات هند�شية ال�شالمة ذ.م.م
SHALE FIRE AND SAFETY ENGINEERING CONSULTANTS L.L.C

اإىل / �شيل لإدارة املخاطر وال�قاية من احلريق - �شركة ال�شخ�س ال�احد ذ م م
SHALE RISK MANAGEMENT- SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

 تعديل ن�شاط / اإ�شافة خدمات اإدارة املخاطر الإلكرتونية  6202007
 تعديل ن�شاط / حذف ا�شت�شارات ادارة امل�شاريع ال�شناعية  7110921

تعديل ن�شاط / حذف خدمات هند�شة الك�شف على جتهيزات املن�شاآت ال�شناعية  7120013
اأو اعرتا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية خالل  فعلى كل من له حق 
ي�م واحد من تاريخ ن�شر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�ش�ؤولة عن اأي حق اأو دع�ى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الإجراءات املطل�بة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13690 بتاريخ 2022/11/5 

اإعالن ت�سفية �سركة
ن�ع ال�شركة:�شركة ذات م�ش�ؤولية حمدودة

ال�شم التجاري:�شركة الركن امللكي لل�شرياميك ذ.م.م
عن�ان ال�شركة:  العني - و�شط املدينة - حي ق�شيدة - �شارع ح�شة بنت حممد 

- وحدة بناية - حمد �شلطان حممد الدرمكي
CN 1125359 :رقم القيد يف ال�شجل القت�شادي

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

2 - تعيني ال�شادة/مكتب ديب م�شع�د للمحا�شبة واملراجعة - كم�شفي قان�ين 
اجلمعية  حم�شر  قرار  على  بناء  وذلك  بتاريخ:2022/7/12  لل�شركة 
العم�مية غري العادية ، امل�ثق لدى كاتب العدل بالرقم:2205039006 

- تاريخ التعديل:2022/11/4
املعني  امل�شفي  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

خالل مدة 30 ي�ما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13690 بتاريخ 2022/11/5 

اإعالن ت�سفية �سركة
ن�ع ال�شركة:�شركة ذات م�ش�ؤولية حمدودة

ال�شم التجاري:نايت كريت�شرز لتجاره النب ذ.م.م
عن�ان ال�شركة:  تاجر اأب�ظبي

CN 3763688 :رقم القيد يف ال�شجل القت�شادي
التعديل الذي طراأ على ال�سركة:

ال�شركة وت�شفية  حل   -  1
2 - تعيني ال�شادة/الهاملي و�شركاه - حما�شب�ن قان�ني�ن - كم�شفي قان�ين 
اجلمعية  حم�شر  قرار  على  بناء  وذلك  بتاريخ:2022/10/20  لل�شركة 
العم�مية غري العادية ، امل�ثق لدى كاتب العدل بالرقم:2205043717 

- تاريخ التعديل:2022/11/3
املعني  امل�شفي  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

خالل مدة 30 ي�ما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13690 بتاريخ 2022/11/5 

اإلغاء اعالن �سابق
الرخ�شة   بخ�ش��س  الإقت�شادية  التنمية  دائرة  تعلن 
دراي  التجاري:دي�  بال�شم   CN رقم:1537544 
كلني ، بالغاء طلب تعديل الرخ�شة واعادة ال��شع كما 

كان عليه �شابقا.
الإعالن  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
اأ�شب�ع  خالل  القت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فاإن  واإل  الإعالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من 
اأو دع�ى بعد انق�شاء هذه املدة  م�ش�ؤولة عن اأي حق 

حيث �شت�شتكمل الإجراءات املطل�بة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13690 بتاريخ 2022/11/5 

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/ياقب  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للمقاولت العامه
CN قد تقدم�ا الينا بطلب رخ�شة رقم:3900645 

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شب�ع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ش�ؤولة 
عن اي حق او دع�ى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطل�بة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13690 بتاريخ 2022/11/5 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/الباردي 

للتجارة العامة
CN قد تقدم�ا الينا بطلب رخ�شة رقم:2813970 

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شب�ع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ش�ؤولة 
عن اي حق او دع�ى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطل�بة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13690 بتاريخ 2022/11/5 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة : كينيلي لتجارة قطع غيار املكفيات ذ.م.م

رخ�شة رقم:CN 2901902 قد تقدم�ا اإلينا بطلب:
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / ا�ش�ين اليك�شاندر اليك�شاندر فى ج�ن من �شريك اإىل مدير

 تعديل ن�شب ال�شركاء / ا�ش�ين اليك�شاندر اليك�شاندر فى ج�ن من 49 % اإىل %0
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / ا�ش�ين اليك�شاندر اليك�شاندر فى ج�ن من �شريك اإىل مالك

 تعديل ن�شب ال�شركاء / ا�ش�ين اليك�شاندر اليك�شاندر فى ج�ن من 49 % اإىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف �شهيل �شعيد طار�س �شيف املرى

تعديل راأ�س املال / من null اإىل 150000
تعديل �شكل قان�ين / من �شركة ذات م�ش�ؤولية حمدودة اإىل �شركة ال�شخ�س ال�احد ذ م م

تعديل اإ�شم جتاري من/ كينيلي لتجارة قطع غيار املكفيات ذ.م.م
CANNELLE AIR CONDITION SPARE PARTS TRADING L.L.C

اإىل/ كينيلي لتجارة قطع غيار املكيفات - �شركة ال�شخ�س ال�احد ذ م م
CANNELLE AIR CONDITION SPARE PARTS TRADING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C. 

اأو اعرتا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية خالل  فعلى كل من له حق 
ي�م واحد من تاريخ ن�شر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�ش�ؤولة عن اأي حق اأو دع�ى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الإجراءات املطل�بة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(
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قالت ك�ريا اجلن�بية  اأم�س اجلمعة اإن ك�ريا ال�شمالية اأطلقت نح� 
80 قذيفة مدفعية على منطقة حدودية بحرية خالل الليل، فيما 
تعهد وزيرا دفاع �ش�ل ووا�شنطن باإبداء العزم يف م�اجهة وابل من 

التجارب ال�شاروخية من قبل بي�جنياجن.
اخلمي�س،  اأم�س  البحر  يف  �ش�اريخ  ع��دة  ال�شمالية  ك�ريا  واأطلقت 
اإطالقه، مما دفع  للقارات ف�شل  بالي�شتي عابر  مبا يف ذلك �شاروخ 
اجل�ية  التدريبات  متديد  اإىل  اجلن�بية  وك�ريا  املتحدة  ال���لي��ات 
التي اأغ�شبت بي�جنياجن. وبدءا من منت�شف ليل اخلمي�س بقليل، 
80 قذيفة مدفعية  اأكرث من  اإنه ر�شد  قال جي�س ك�ريا اجلن�بية 
اأطلقت يف البحر من قبل ك�ريا ال�شمالية، فيما و�شفه باأنه انتهاك 
الك�رية  ال��دف��اع  وزارة  وق��ال��ت  ال��ك���ري��ت��ني.  ب��ني   2018 لتفاقية 
اجلن�بية يف بيان اإن اجلن�ب اأ�شدر ر�شالة حتذيرية لك�ريا ال�شمالية 
ب�شاأن اإطالق النار. وخالل اجتماع يف وا�شنطن، تعهد وزير الدفاع 
ج�جن  يل  اجلن�بي  الك�ري  الدفاع  ووزي��ر  اأو�شنت  ل�يد  الأمريكي 
وقدرات”  “عزم  لإظ��ه��ار  ج��دي��دة  ت��داب��ري  ات��خ��اذ  اإىل  بال�شعي  �ش�ب 
وفقا  املتكررة،  ال�شمالية  الك�رية  ال�شتفزازات  اأعقاب  يف  التحالف 

لبيان م�شرتك بني البلدين. 

و�شل وزير العدل الأملاين مارك� ب��شمان اإىل اأوكرانيا، يف اأول زيارة 
له اإىل البالد، منذ اأن غزتها رو�شيا يف فرباير )�شباط( املا�شي.

ال�شكك  اإىل حمطة  و�ش�له  لدى  الأمل��اين اجلمعة،  ال�شيا�شي  وق��ال 
احلديدية الرئي�شية يف كييف “اإننا ن�شاند اأوكرانيا الي�م و�شن�ا�شل 
اإجراء  ال���زي��ر  اأع��م��ال  ج���دول  وي�شمل  امل�شتقبل«.  يف  ب��ذل��ك  القيام 
حمادثات مع م�ش�ؤولني حك�ميني ون�شطاء حق�ق الإن�شان، و�شيك�ن 
ارتكبها  التي  احل���رب،  ج��رائ��م  ع��ن  الدولية  املقا�شاة  على  الرتكيز 
مناق�شة  اأي�شاً  و�شيتم  دعمها.  اأملانيا  تريد  والتي  الرو�شي،  اجلي�س 
اأوكرانيا  ان�شمام  بهدف  اأي�شاً  ال��ع��دال��ة،  جم��ال  يف  التعاون  خطط 
لالحتاد الأوروبي. وكان ال�زير، قد قال خالل زيارة لالأمم املتحدة 
يف اأكت�بر )ت�شرين الأول( املا�شي “فقط اإذا متكن املجتمع الدويل 

من حتجيم رو�شيا، يك�ن للحرية والأمن م�شتقباًل يف العامل«.

رحب وزير اخلارجية الأمريكي اأنت�ين بلينكن، باإ�شالحات احلك�مة 
العراقية برئا�شة حممد �شياع ال�ش�داين املعلنة، وحماربة الف�شاد يف 
البالد. واأكد وزير اخلارجية الأمريكي يف ات�شال هاتفي مع رئي�س 
احلك�مة العراقية حممد �شياع ال�ش�داين “حر�س ال�ليات املتحدة 
الفر�س  زي��ادة  العراق و�شعبه يف  العمل مع حك�مة  الأمريكية على 
اأزمة  ومعاجلة  الطاقة  يف  ال��ع��راق  ا�شتقالل  وتعزيز  القت�شادية، 

ح�شب بيان للحك�مة العراقية. املناخ”، 
وجدد “التزام الإدارة  الأمريكية بدعم العراق يف حربه �شد ع�شابات 
الأمريكي بدع�ة رئي�س احلك�مة  ال�زير  الإرهابية«. ورحب  داع�س 
وتعهده  الإ���ش��الح��ات  “لتحقيق  ال�����ش���داين  �شياع  حممد  العراقية 

مبحاربة الف�شاد«.

بالدع�ة  تهديدها  عن  اجلمعة  اأم�س  الربيطانية   احلك�مة  تخّلت 
�شيا�شي  جم�د  و�شط  ال�شمالية،  اإي��رل��ن��دا  يف  مبّكرة  انتخابات  اإىل 

ب�شبب و�شعها بعد خروج بريطانيا من الحتاد الأوروبي.
وكانت لندن قد اأمهلت الأحزاب ال�شيا�شية حتى 28 ت�شرين الأول-
اأكت�بر للت�افق وت�شكيل حك�مة جديدة. لكّن ال�حدوّيني املتم�ّشكني 
برت�شيخ املقاطعة يف اململكة املتحدة، ظّل�ا غري مرنني كما كان�ا منذ 

خروجهم من احلك�مة املحلية يف �شباط/فرباير.
وقال ال�زير املكلف �ش�ؤون اإيرلندا ال�شمالية يف احلك�مة الربيطانية 
اأنه لن  الآن  اأوؤك��د لكم  اأن  “ميكنني  بيان  كري�س هيت�ن-هاري�س يف 
الأعياد.  قبل  اأو  الأول/دي�����ش��م��رب  ك��ان���ن  يف  ان��ت��خ��اب��ات  اإج����راء  يتم 
امل��ق��ب��ل��ة«. واجلم�د  امل��راح��ل  لتحديد  ال��ربمل��ان  ب��اإع��الن يف  ���ش��اأق���م 
“احلزب ال�حدوي  ال�شمالية ناجم عن رف�س  اإيرلندا  ال�شيا�شي يف 
لربوت�ك�ل  واملناه�س  ال��ربي��ط��اين  للتاج  امل���ؤي��د  الدمي�قراطي” 
امل�شاركة يف اجلمعية  للمقاطعة،  ا  الذي مينح و�شًعا خا�شً بريك�شت 

املحلية ما يح�ل دون ت�شكيل حك�مة. 

عوا�شم

�سول

برلني

وا�سنطن

لندن

فرن��سا تو�سع الهتمام 
مبلف البيئة وتعتربه اأولوية

•• باري�س-وكاالت

تغرّيت ال�شيا�شات املتعلقة باملناخ يف فرن�شا مع مرور ال�قت، اإذ مل يكن ملّف 
يك�ن�ا  اإنهم مل  بل  ل  الفرن�شيني،  ل��دى كثري من  اأول���ي��ة  البيئة،  حماية 

مقتنعني بالتقارير، التي تتحدث عن التغيري املناخي، لكّن الأمر يتبّدل.
اأكرب  م��ن  واح���دة  ورئي�س  فرن�شا،  يف  للبيئة  �شابق  وزي��ر  لل���ل��ن��د،  بري�س 
اجلمعيات الفرن�شية التي تدافع عن القت�شاد الأخ�شر، خا�س يف �شن�ات 
م�شار  وراف���ق  البيئة  حتمي  ق���ان��ني  �شن  اأج��ل  م��ن  ن�شال  الط�يلة  عمله 
تغيري ال�عي املجتمعي بق�شاياها، مذ كان �شعبا اإقناع الفرن�شيني مب�شاألة 

التغيري املناخي اإىل اأن باتت الي�م ظاهرة ملم��شة.
مبا  فعال  مقتنعني  كنا  اإن  ي�شاأل�ننا  النا�س  “كان  لل�لند:  بري�س  يق�ل 
تق�له التقارير عن التغري املناخي، فاآثار هذه الظاهرة مل تكن ت�ؤثر على 
ال�قت  كان  للعيان  املناخي ظاهرا  التغيري  بات  وعندما  الي�مية،  حياتهم 
البيئة  اأول�يات ملف  اأوكرانيا  واأ�شاف: غريت احلرب يف  تاأخر ج��دا«.  قد 
يف اأوروب��ا واأج��ربت العديد من الدول على ا�شتخدام بدائل للغاز الرو�شي 
التق�شف  واأكمل:  البيئية.  املنظمات  حتذيرات  و�شط  للبيئة،  تل�يثا  اأك��رث 
ه�  النظيفة  الطاقة  اإىل  النتقال  خط�ات  وت�شريع  الطاقة  ا�شتخدام  يف 
اأمر جيد بالن�شبة للبيئة لكن من ال�شيء للك�كب الع�دة ل�شتخدام طاقة 

مل�ثة كالفحم وهذا يعيدنا خط�ات لل�راء يف م�شار حماية البيئة .

» cop27«.. اختبار جديد للتعاون الدويل يف مواجهة التغري املناخي

نا�سيونال اإنرت�ست: اجليد وال�سّيئ والأ�سواأ يف احلكومة العراقية

�سيول تطلق مقاتالت �سبح بعد ر�سد 180 طائرة كورية �سمالية اأردوغان: تركيا ورو�سيا »�ستقدمان جمانًا« حبوبًا اإىل اأفريقيا 
•• �شيول-اأ ف ب

اأعلن اجلي�س الك�ري اجلن�بي اأم�س اجلمعة ن�شر مقاتالت �شبح بعد ر�شد حتّرك 180 طائرة حربية ك�رية �شمالية، يف وقت جتري �شي�ل 
ووا�شنطن مناورات ج�ية م�شرتكة اأثارت حفيظة بي�نغ يانغ.

واأفادت رئا�شة الأركان يف �شي�ل اأن “جي�شنا ر�شد ح�اىل 180 طائرة حربية ك�رية �شمالية” مّتت تعبئتها يف املجال اجل�ي لبي�نغ يانغ، 
م�شيفة اأن �شي�ل “ن�شرت ب�شكل �شريع 80 مقاتلة عدد منها من طراز F-35A«، بينما “حتافظ” الطائرات امل�شاركة يف املناورات الع�شكرية 

مع ال�ليات املتحدة اأي�شا “على جه�زيتها«.
ونّفذت ك�ريا ال�شمالية �شل�شلة عمليات اإطالق �ش�اريخ قيا�شية هذا الأ�شب�ع، �شملت اختبارا فا�شال ل�شاروخ بال�شتي اخلمي�س.

ومددت �شي�ل ووا�شنطن اأكرب مناورات ع�شكرية م�شرتكة على الإطالق حتى ال�شبت ردا على عمليات اإطالق ال�ش�اريخ الك�رية ال�شمالية.
اأخرى  بال�شتية  اأطلقت بي�نغ يانع ثالثة �ش�اريخ  امل�شرتكة اخلمي�س،  املناورات  اإعالن ك�ريا اجلن�بية قرار متديد  وبعد وقت ق�شري من 

ق�شرية املدى، وا�شفة اخلط�ة باأنها “خطرية جدا و)متّثل( اخليار اخلطاأ«.
وبعد �شاعات، اأطلق ال�شطر ال�شمايل 80 قذيفة مدفعية �شقطت يف “املنطقة العازلة” البحرية، بح�شب ما ذكر جي�س �شي�ل.

يف  الثاين-ن�فمرب  ت�شرين  منت�شف  يف  عقدها  املقرر 
ال�شبت  ا�شتعدادها  عن  م��شك�  واأع��رب��ت  اإندوني�شيا. 
لتقدمي 500 األف طن من احلب�ب جماًنا اإىل الدول 
الفقرية يف الأ�شهر املقبلة، مب�شاعدة تركيا. وا�شت�ؤنفت 
�شادرات احلب�ب من امل�انئ الأوكرانية اخلمي�س، بعد 
نهاية  امل���ق��ع��ة يف  احل��ب���ب  اتفاقية  اإىل  رو���ش��ي��ا  ع����دة 
التفاقية  ه��ذه  و�شمحت  ا�شطنب�ل.  يف  مت�ز/ي�لي� 
19 ت�شرين الثاين/ن�فمرب، بت�شدير  التي تنتهي يف 
10 ماليني طن من احلب�ب ومنتجات زراعية اأخرى 
منذ الأول من اآب/اأغ�شط�س، ما خّفف من اأزمة الغذاء 

العاملية التي �شببتها احلرب يف اأوكرانيا.

•• اإ�شطنبول-اأ ف ب

وع���د ال��رئ��ي�����س ال��رتك��ي رج���ب ط��ي��ب اأردوغ������ان  اأم�س 
“جمانية”  حب�باً  وتركيا  رو�شيا  ت��ق��ّدم  ب��اأن  اجلمعة 
اإىل دول اإفريقية معر�شة خلطر املجاعة، بعد اإعالن 
مم��اث��ل ���ش��در ع���ن م������ش��ك��� ال�����ش��ب��ت. وق����ال الرئي�س 
اأن  واأ���ش��اف  النامية”.  ال��ب��ل��دان  “فلن�شاعد  ال��رتك��ي 
الرئي�س الرو�شي فالدميري ب�تني “قال يل اإنه يجب 
تقدمي حب�ب جماناً اإىل دول مثل جيب�تي وال�ش�مال 
وال�ش�دان«. وتابع اإردوغان “اتفقنا على مناق�شة الأمر 
ع��ل��ى ن��ط��اق اأو���ش��ع خ���الل ق��م��ة جم��م���ع��ة الع�شرين” 

•• �رشم ال�شيخ-وام:

للتغري  املتحدة  الأمم  م�ؤمتر  ي�شكل 
ينطلق  ال���ذي   ،»cop27« امل��ن��اخ��ي 
���ش��رم ال�شيخ  غ���دا الأح����د يف م��دي��ن��ة 
نح�  “معاً  ����ش���ع���ار  حت����ت  امل�������ش���ري���ة 
عادلة  ن��ت��ائ��ج  ل��ت��ح��ق��ي��ق   .. ال��ت��ن��ف��ي��ذ 
قدرة  يف  جديداً  اختباراً  وطم�حة”، 
ال��ع��امل ع��ل��ى ال��ت��ع��اون مل���اج��ه��ة اآث���ار 
التغري املناخي، اإذ ياأمل امل�شارك�ن يف 
اأن يحقق »cop27« م�اجهة اأق�ى 
فعالية لتحدي التغري املناخي، والذي 
ت��ف��اق��م��ت اآث������اره ال���ع���ام اجل�����اري من 
واأزهقت  الأرا���ش��ي  دم��رت  في�شانات 
اأذاب جليد القطب  الأرواح، واحرتار 
وانت�شار   ، الأن��ه��ار  وج��ف��ف  ال�شمايل 
ل���ف���ريو����ش���ات م�����ش��ب��ب��ة ل���الأم���را����س، 
وارتفاع  الغذائي،  الأم��ن  يف  واأزم���ات 
مب�����ش��ت���ي��ات ���ش��ط��ح ال��ب��ح��ر، وان����دلع 
داخلي  ون���زوح  ال��غ��اب��ات،  يف  للحرائق 
مناطق  يف  املاليني  لع�شرات  متزايد 
متفرقة من العامل. واأكدت جمه�رية 

املتحدة  الأمم  يك�ن م�ؤمتر  �شعيها لأن  العربية  م�شر 
م�اجهة  يف  حت�ل  نقطة   ،»cop27« املناخي  للتغري 
وعاملياً  حملياً  املناخي  والتغري  القت�شادية  التحديات 
الأط��راف اخلارجية  من خالل �شمان م�شاركة جميع 
التغري  حت��دي��ات  م���اج��ه��ة  واأن  ال�شلة،  ذات  واملحلية 

املناخي هي قلب عملية التنمية امل�شتدامة.
وينطلق »cop27« الأحد املقبل يف مدينة �شرم ال�شيخ 
�شرم  مركز  يف  اجل��اري  ال�شهر  من   18 حتى  وي�شتمر 
اأكرب مراكز امل�ؤمترات  اأحد  ال�شيخ الدويل للم�ؤمترات 
واأكرثها ابتكاراً يف ال�شرق الأو�شط واأفريقيا، ويحت�ي 
على جمم�عة متن�عة من قاعات امل�ؤمترات واملعار�س 

املرنة.
ا�شتعداداتها  اك��ت��م��ال  ال�����ش��ي��خ  ���ش��رم  م��دي��ن��ة  واأع��ل��ن��ت 
باعتماد  الأخ�شر  حت�لها  بعد  امل��ن��اخ  قمة  ل�شت�شافة 
النفايات  واإدارة  وال��ط��اق��ة  وال��ن��ق��ل  امل�����ش��ت��دام  ال�����ش��ك��ن 
والعمليات ال�شياحية، م�ؤكدة ا�شتخدام الطاقة املتجددة 
الالزمة  الأن���ظ���م���ة  ط�����رت  »cop27«حيث  خ����الل 
���ش��رم ال�شيخ،  ال��ط��اق��ة يف م��ط��ار  ا���ش��ت��ه��الك  ل��رت���ش��ي��د 
ال��دويل، ويف الفنادق، ووف��رت النقل  ومركز امل�ؤمترات 

•• وا�شنطن-وكاالت

من  �شهرين  وبعد  الربملانية  النتخابات  من  �شنة  بعد 
ج�لة خاطفة من احلرب الأهلية، متكن العراق اأخرياً 
م��ن ت��األ��ي��ف ح��ك���م��ة ج��دي��دة- ك��ان��ت ك��م��ا ك��ل ���ش��يء يف 

ال�شيا�شة العراقية-مليئة باملفاجاآت.
عن  ال�����دف�����اع  م����ؤ����ش�������ش���ة  يف  الأول  ال����زم����ي����ل  وراأى 
“نا�ش�نال  يف  ع��ب��داحل�����ش��ني  ح�����ش��ني  ال��دمي��ق��راط��ي��ات 
فاإن  لإي���ران،  م�الية  كتل  هيمنة  رغ��م  اأن��ه  اإنرت�شت” 
القان�ن  وملتزمني  وطنيني  وزراء  ت�شمنت  احلك�مة 
ومن املمكن اأن تتعامل معهم اأمريكا، من اأجل م�ا�شلة 
دمي�قراطيتها  وتعزيز  العراقية  ال��دول��ة  ق��درات  بناء 

النا�شئة.
امل�الني  للن�اب  هزمية   2021 انتخابات  ع��ن  وجن��م 
املعار�س  ال�شدر  مقتدى  لكتلة  �شاحق  ون�شر  لإي���ران 
لل�شدر  ال�شيا�شية  احل��رف��ي��ة  ق��ل��ة  ل��ك��ن  للميلي�شيات 
الأكرب،  كانت  التي  لكتلته،  الأوام��ر  اإعطاء  اإىل  دفعته 
�شابقاً  ال����زراء  لرئي�س  الأم���ر  ه��ذا  واأت���اح  لال�شتقالة. 
اأدى اإىل  اأن يعبئ الفراغ مبر�شحيه، مما  ن�ري املالكي 

تزعمه الكتلة الأكرب واإمالء الت�شكيلة احلك�مية.
ويف 13 اأكت�بر)ت�شرين الأول(، مت تكليف حممد �شياع 
تاأليف احلك�مة. وقال معار�ش�ن عراقي�ن  ال�ش�داين 
“احتياطي”  �شيا�شي  لأن���ه  ال�����ش���داين  اخ��ت��ي��ار  مت  اإن���ه 
امل�الية  الربملانية  الكتلة  الأوام��ر من  يتلقى  اأن  ميكن 

لإيران.

ال�سوداين لي�س يف جيب املالكي
من  يتزعمها  التي  القان�ن  دول��ة  وكتلة  املالكي  وك��ان 
 ،2014 عام  اإزاحته  ومنذ  لل�ش�داين.  الداعمني  اأ�شد 
ال�����زراء.  رئ��ا���ش��ة  اإىل  ب��ال��ع���دة  امل��ال��ك��ي مهج��شاً  ���ش��ار 

مل�اجهة حتديات التغري املناخي اإل اأن جائحة ك�فيد-
19اأدت اإىل تراجع اجله�د جتاه التغري املناخي لتعاود 
والتحديات  املخاطر  قائمة  يف  �شدارتها  املخاوف  هذه 
الأكرث اإحلاحاً اأمام العامل بعد جناح اإجراءات التعامل 

مع جائحة ك�رونا.
العام  بريطانيا  يف  بغال�شك�   »COP26« ختام  ويف 
امل���ا����ش���ي، ت������ش��ل امل�������ش���ارك����ن اإىل ات��ف��اق��ي��ة ت��ق��ر ب���اأن 
ال��دول حتى الآن خلف�س  التي تعهدت بها  اللتزامات 
انبعاثات غازات الحتبا�س احلراري الذي ت�شبب ارتفاع 
درجة حرارة الأر�س لي�شت قريبة مبا يكفي ملنع جتاوز 
1.5 درج��ة ف���ق درجات  ارتفاع درج��ة ح��رارة الك�كب 
حرارة ما قبل الث�رة ال�شناعية، وطلبت التفاقية من 
بدًل   2022 بنهاية  الأه���داف  تلك  تعزيز  احلك�مات 
وت�شمنت  �شابقاً،  مطل�باً  ك��ان  كما  �شن�ات،   5 كل  من 
التفاقية لأول مرة لغة تطالب الدول بتقليل اعتمادها 
على الفحم والرتاجع عن دعم ال�ق�د الأحف�ري وه� 
الأحداث  نتيجة  التنفيذ  يف  كبرية  �شع�بة  �شيجد  ما 
على  كبري  ب�شكل  انعك�شت  والتي  الأوكرانية  الرو�شية 

اإمدادات الطاقة يف الحتاد الأوروبي.
املناخ �ش�ءاً  اأزمة  ال��دويل، يزداد تفاقم  البنك  وبح�شب 

الذكي امل�شتدام عرب حافالت تعمل بالكهرباء والغاز.
ويف م�ؤمتر �شحفي ال�شهر املا�شي، قال ال�شفري وائل اأب� 
املجد، املمثل اخلا�س لرئي�س« COP27«: »ل ميكننا 
الب�شرية  ت���اج��ه��ه  ال���ذي  ال��ت��ه��دي��د  ���ش��اأن  م��ن  التقليل 
ب�شبب تغري املناخ؛ قد ُيفقد 4% من الناجت القت�شادي 
ومي�ت  املناخ  تغري  ب�شبب   2050 عام  بحل�ل  العاملي 
احل����رارة  درج����ات  ب�شبب  ع���ام  ك��ل  �شخ�س  م��الي��ني   5
الق�ش�ى التي �شتزداد �ش�ءاً مع ارتفاع درجات احلرارة. 
�شتك�ن الق�شية ال�شاملة هي التم�يل دائماً ول ميكننا 
اإىل  بحاجة  فنحن  للغاية،  عدائي  م�شار  ال�شتمرار يف 

اإيجاد طرق اإبداعية للت��شل اإىل التم�يل«.
املفاو�شني  كبري  ن�شر  حممد  ال�شفري  اأ���ش��ار  ب����دوره، 
يف  امل�شتدامة  والتنمية  والبيئة  للمناخ  ال��ع��ام  وامل��دي��ر 
وزارة اخلارجية امل�شرية اإىل اأن اللتزامات احلالية هي 
اأر�شية ولي�شت �شقفاً، م�شيفا:” هناك حاجة اإىل املزيد 
اإذا اأردنا تقدمي ا�شتجابة فعالة حلماية النا�س من تغري 
املناخ. لن ياأخذ تغري املناخ ا�شرتاحة ول ينبغي لنا يف 

طم�حنا معاجلته«.
قمة  يف  املناخ  حمادثات  وعقب   2015 العام  وبنهاية 
اجله�د  وتعزيز  لت�حيد  ال��دويل  التعاون  ب��داأ  باري�س، 

احل�شد ال�شعبي، بكلفة �شن�ية ت�شل اإىل ملياري دولر.
ال�شمري ه� ع�شكري حمرتف ل يكن  ومع ذلك، فاإن 
2015، ذهب  للميلي�شيات الرثة. ويف  احرتاماً كبرياً 
اإىل حد اإعطاء الأوامر باإقتحام مقر كتائب حزب اهلل، 

امليلي�شيا التي تعترب اأكرث ولء لإيران يف العراق.
ب��رن��اجم��ه احل���ك����م���ي، بت�فري  ال�������ش����داين يف  ووع�����د 
ال�طني  اجلي�س  تط�ير  اأج��ل  م��ن  املتاحة  ال�شبل  ك��ل 
اجلهازين  وا�شفاً  ومتكينهما،  الفيدرالية  وال�شرطة 
ال�طني  والأم����ن  الأه��ل��ي  لل�شلم  “ال�شامنان  باأنهما 
يف انتقاد وا�شح للميلي�شيات امل�الية  واإنفاذ القان�ن”، 
ت��زع��م لنف�شها الإ���ش��ط��الع مب��ث��ل هذه  ال��ت��ي  لإي�����ران، 

واأدى دعمه لل�ش�داين اإىل جعل الكثريين يعتقدون اأن 
رئي�س ال�زراء ال�شابق يتحني الفر�س حتى يتمكن من 

الع�دة.
لكن ت�شكيلة حك�مة ال�ش�داين تفرت�س اأنه قد ل يك�ن 

يف جيب املالكي، كما كان ي�ش�د العتقاد.
واأبقى ال�ش�داين على الكردي ف�ؤاد ح�شني من احلك�مة 
ال�شابقة ك�زير للخارجية، وعهد ب�زارة الدفاع اإىل ثابت 
ال�شنية. واملفاجاأة تعيني اجلرنال  الكتلة  العبا�شي من 

ال�شيعي عبد الأمري ال�شمري وزيراً للداخلية.
رواتب  م��ع��اجل��ة  م�����ش���ؤول��ي��ة  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  وت��ت���ىل 
مظلة  حت��ت  تعمل  ال��ت��ي  لإي�����ران،  امل���ال��ي��ة  امليلي�شيات 

وباتت عالقتها بالفقر وعدم امل�شاواة 
وا�شحة ب�شكل جلي حالياً.

اأن  اإىل  املتحدة  ل��الأمم  تقرير  واأ�شار 
ت�قف  “ك�فيد-19”مل  ج��ائ��ح��ة 
ال��ت��غ��ريات امل��ن��اخ��ي��ة، وم���ع اأن��ه��ا اأدت 
فهذا  الن��ب��ع��اث��ات،  يف  انخفا�س  اإىل 
الن���خ���ف���ا����س ك�����ان م�����ؤق����ت����اً، وع�����ادت 
ك��ان��ت عليه قبل  م��ا  اإىل  الن��ب��ع��اث��ات 
اجل��ائ��ح��ة، اإىل م�����ش��ار م��ن ���ش��اأن��ه اأن 
احل���رارة  درج����ات  ارت��ف��اع  يف  يت�شبب 
العاملية باأكرث من 1.5 درجة مئ�ية، 

ما قد يت�شبب يف اآثار مدمرة.

- تغيري امل�سار..
اأن��ط���ن��ي��� غ���ت��ريي�����س الأمني  وق���ال 
ال��ع��ام ل���الأمم امل��ت��ح��دة خ��الل افتتاح 
اجلمعية  لج��ت��م��اع��ات   77 ال�����دورة 
ني�ي�رك  يف  املتحدة  ل���الأمم  العامة 
اإىل  بحاجة  اإن��ن��ا  املا�شي:”  �شبتمرب 
“هديف  م�����ش��ي��ف��ا:  امل�شار”،  ت��غ��ي��ري 
بحاجة  اأن���ن���ا  ب��ج��الء  اأو����ش���ح  اأن  ه���� 
اأن  غ����ري  واحل�����������ار.  ال����ت����ع����اون  اإىل 
ت�شمح  ل  احلالية  الرهيبة  اجلي��شيا�شية  النق�شامات 

بحدوث ذلك«.
بدوره، اأو�شح الدكت�ر حمم�د حمي الدين رائد املناخ 
للرئا�شة امل�شرية، مل�ؤمتر اأطراف اتفاقية الأمم املتحدة 
للتغري املناخي »Cop27« يف فعاليات اأ�شب�ع ني�ي�رك 
على  �شريكز   »cop27« اأن   ،2022 �شبتمرب  للمناخ 
اللتزامات  وحت���ي��ل  املناخي،  للعمل  الفعلي  التنفيذ 
املناخ  ت��ع��ه��دات قمم وم����ؤمت���رات  اأف��ع��ال، وت��رج��م��ة  اإىل 
اأن  اإىل  م�شرياً  للتنفيذ”،  قابلة  ح��ل���ل  اإىل  ال�شابقة 
الدول املتقدمة مل تف حتى الآن بتعهداتها يف م�ؤمتر 
الأطراف يف ك�بنهاغن بتم�يل العمل املناخي يف الدول 
اأن هذا  �شن�ياً، رغم  100 مليار دولر  النامية بقيمة 
التم�يل يف حال ال�فاء به ل ميثل اأكرث من 3 % من 
التم�يل الالزم للعمل املناخي. وذكر اأن هناك م�شادر 
التم�يل  اأدوات  منها  امل��ن��اخ��ي  العمل  لتم�يل  اأخ���رى 
امل�شرتك  بال�شتثمار  ال��دي���ن  مقاي�شة  مثل  املبتكر 
ال���ذي ميزج  امل��ن��اخ، وال��ت��م���ي��ل املختلط  يف م�����ش��روع��ات 
للكرب�ن  اأ�ش�اق  واإن�شاء  واخلا�س،  العام  التم�يل  بني 

تتنا�شب مع اقت�شادات الدول النامية.

اأو  بحل  ال�عد  اإىل حد  ال�ش�داين  يذهب  الأدوار. ومل 
خالل  من  لكن  لإي��ران،  امل�الية  امليلي�شيات  �شالح  نزع 
قد  ف��اإن��ه  احلك�مية،  للق�ات  ودع��م��ه  ال�شمري  تعيني 

يثري ا�شتياء احل�شد ال�شعبي ومن خلفه اإيران.

وديعة اإيران؟
وميلي�شياتها جائزة  لإي��ران  ال�ش�داين  قدم  ذلك،  ومع 
تر�شية. اإذ عني اأحمد الأ�شدي، املعروف ب�لئه لإيران 
منذ وقت ط�يل والناطق ال�شابق با�شم احل�شد ال�شعبي 
والأ�شدي  للعمل.  وزي��راً  الإم���ام،  جند  ميلي�شيا  وقائد 
على  للح�ش�ل   2015 يف  املتحدة  ال�ليات  زار  ال��ذي 
اأ�شل  اأو�شاط الأمريكيني من  ال�شعبي يف  دعم للح�شد 
عراقي، معروف مب�اقفه الزئبقية التي تخدم م�شاحله 
داخل  طهران  وديعة  مبثابة  �شيك�ن  فهل  ال�شخ�شية. 

احلك�مة العراقية، هذا ما ل يزال يتعني معرفته.
اجلديدة  العراقية  احلك�مة  يف  م�شيئة  نقطة  وثمة 
مت��ث��ل��ت ب����زي���رة امل����ال ط��ي��ف ���ش��ام��ي. وه���ي م���ظ��ف��ة يف 
املن�شب وح��ازت على  1985، وترقت يف  ال����زارة منذ 
التي  “وال�شيدة  امل��راأة احلديدية  األقاب عدة، مبا فيها 
وا�شتهرت �شامي نظراً لنزاهتها  تق�ل ل ي�جد مال”. 
وتلقت  ال�����زارة.  يف  الفا�شدين  للم�ظفني  وت�شديها 
–ويف اإحدى املرات- �شاهدت الل�ش��س  تهديدات عدة 

وامليلي�شيات حتيط مبنزلها.
اإىل  ال�����ش���داين  اأن عمد  ال��ت���ازن،  ب��دا م��ن قبيل  ولكن 
ت��ع��ي��ني اإم�����راأة اأخ����رى ه��ي ه��ي��ام ك��اظ��م امل��ت��ح��ال��ف��ة مع 

املالكي، وزيرة لالت�شالت.
ويبقى معرفة ما اإذا كان �شهر الع�شل العراقي �شي�شتمر، 
مثل  �شخ�شيات  م��ن  �شت�شتفيد  ب��غ��داد  ك��ان��ت  اإذا  وم���ا 
ال�شمري و�شامي، اأو ما اإذا كان حلفاء املالكي �شريبح�ن 

املعركة. 

ال�سليب الأحمر ي�سعى اإىل اإن�ساء �سارة رقمية حلماية بياناته  •• جنيف-اأ ف ب

عندما يعمل عنا�شر ال�شليب الأحمر 
ي�����ش��ّك��ل الرمز  ال��ن��زاع��ات،  يف م��ن��اط��ق 
عن  عبارة  وه���  بّزاتهم،  على  امل�ج�د 
بي�شاء،  خ��ل��ف��ي��ة  ع��ل��ى  اأح���م���ر  ���ش��ل��ي��ب 
اأّنه ل ينبغي ا�شتهدافهم  م�ؤ�شراً على 
ي�����ف����رون  ال�����ذي�����ن  الأ�����ش����خ����ا�����س  اأو 
ل��ه��م، لكن م��ع ظ��ه���ر الف�شاء  اإغ��اث��ًة 
للمعارك،  جديد  كميدان  ال�شيرباين 
ترغب املنظمة يف اإن�شاء ن�شخة رقمية 

من هذا امل�ؤ�شر التحذيري.
حتذير  اإىل  اخل���ط����ة  ه����ذه  وت���ه���دف 
ال��ق��را���ش��ن��ة مب��خ��ت��ل��ف اأن����اع���ه���م عند 

املعل�ماتية  الأن���ظ���م���ة  اخ���رتاق���ه���م 
الهيئات  اأو  الطبية  باملرافق  اخلا�شة 

التابعة لل�شليب الأحمر.
لل�شليب  ال���دول���ي���ة  ال��ل��ج��ن��ة  ودع�����ت 
دعم  اإىل  ال�����دول  اخل��م��ي�����س  الأح���م���ر 
رقميًة  ���ش��ارًة  اأّن  اإىل  م�شريًة  فكرتها، 
املت�شللني  م��ن��ع  ���ش��اأن��ه��ا  م���ن  مم��اث��ل��ة 
الطبية  ال�������ح������دات  م���ه���اج���م���ة  م����ن 
املدير  وق����ال  ب���اخل���ط���اأ.  والإن�����ش��ان��ي��ة 
لل�شليب  ال����دول����ي����ة  ل��ل��ج��ن��ة  ال����ع����ام 
الأح��م��ر روب���ري م��اردي��ن��ي يف ب��ي��ان اإّن 

مع  اأ�شبحت  ال�شيربانية  “العمليات 
جزءاً  للمجتمعات،  الرقمي  التحّ�ل 
واأ�شار  امل�شلحة«.  النزاعات  واق��ع  من 
ي�شكل  رق��م��ي��ة  ���ش��ارة  “اإن�شاء  اأّن  اإىل 
ب�ش�رة  ���ش��ي��ح��م��ي  م��ل��م������ش��اً  اإج��������راًء 
الأ�شا�شية  ال��ط��ب��ي��ة  امل���راف���ق  اأف�����ش��ل 
الأحمر  لل�شليب  ال��دول��ي��ة  واللجنة 
ا�شتخدام  وب���داأ  ال��رق��م��ي«.  ال��ع��امل  يف 
والهالل  الأح���م���ر  ال�����ش��ل��ي��ب  ���ش��ارت��ي 
عاماً،   150 منذ  ال�قائيتني  الأحمر 
واأُ�شيفت اإليهما اأخرياً �شارة ثالثة هي 

حمراء  )بل�رة(  كري�شتالة  عن  عبارة 
التي ل ترغب يف  ال��دول  ُت�شتخدم يف 
اإبراز اأي �شارة تنط�ي على رمز ديني. 
وبداأ اعتماد الكري�شتالة احلمراء عام 
جمعية  ب��ان�����ش��م��ام  ل��ل�����ش��م��اح   2006

الإغاثة الإ�شرائيلية اإليها.
ر�شالة  ال����ث����الث  ال���������ش����ارات  وحت���م���ل 
امل�شلحة،  النزاعات  خالل  اأّن��ه  مفادها 
الأ�شخا�س  ا���ش��ت��ه��داف  ع���دم  ي��ن��ب��غ��ي 
املراكز  اأو  منها  اأي����اً  ي�����ش��ع���ن  ال��ذي��ن 
وامل��م��ت��ل��ك��ات ال��ت��ي ت��رف��ع ع��ل��م��اً عليه 

اإحداها، فيما ي�شكل الهج�م على هذه 
اجلهات جرمية حرب.

وت���در����س ال��ل��ج��ن��ة ال��دول��ي��ة م��ن��ذ مّدة 
فكرة اإن�شاء �شعار رقمي.

واأطلقت املنظمة عام 2020 م�شروعاً 
يهدف اإىل النظر يف احلل�ل التقنية، 
اإيجابيات  لتقييم  نقا�شات  واأط��ل��ق��ت 
التي قد  املخاطر  نظام مماثل مقابل 

يحملها �ش�ء ا�شتخدامه.
�شارة  جتعل  اأن  م��ن  البع�س  ويخ�شى 
“هدفاً  الأح����م����ر  ال�����ش��ل��ي��ب  مم��اث��ل��ة 

�شهاًل”. فيمكن لالأ�شخا�س اأو اجلهات 
ال�شارة قر�شنتها وا�شتخدامها ب�شكل 
غري قان�ين. وخل�شت اللجنة الدولية 
اأّن  اإىل  اخلمي�س  اأ���ش��درت��ه  تقرير  يف 
���ش��ارة رقمية تف�ق  اإن�����ش��اء  اإي��ج��اب��ي��ات 
مقدمة  يف  مارديني  واأ�شار  خماطره. 
التقرير اإىل اأن الهجمات ال�شيربانية 
قد  والإن�شانية  الطبية  امل��راف��ق  على 
حت��م��ل ع����اق���ب وخ��ي��م��ة ع��ل��ى احلياة 
العدد  على  ال�ش�ء  و�شّلط  ال�اقعية. 
التي  ال�شيربانية  للهجمات  امل��ت��زاي��د 
م��ن��ذ بداية  امل�����ش��ت�����ش��ف��ي��ات  ت�����ش��ت��ه��دف 
اإىل  اأّدى  م���ا  ك�فيد-19،  ج��ائ��ح��ة 

تعطيل العالجات.
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بارز  �شيا�شي  م�ش�ؤول  فيها  يتعر�س  التي  الأوىل  امل��رة  لي�شت  ه��ذه 
ال�شابقني  ال����زراء  روؤ���ش��اء  م��ن  اثنني  تعر�س  فقد  اغتيال،  ملحاولة 
وزراء  رئي�س  اأول  مع  البداية  كانت  احلكم،  �شدة  يف  وه��م  لالغتيال 
عام  يف  ب���ت���  بينظري  ث��م   ،1951 يف  خ���ان  ع��ل��ي  ل��ي��اق��ت  لباك�شتان 

.2007

الغتيال الأول
انتخب لياقت علي خان من حزب “الرابطة الإ�شالمية” كاأول رئي�س 
وزراء لباك�شتان يف اخلام�س ع�شر من اأغ�شط�س 1947، واأم�شى يف 
ع�شر من  ال�شاد�س  ذل��ك يف  بعد  اغتيل  ثم  �شن�ات فقط،   4 املن�شب 

اأكت�بر 1951 يف مدينة روالبندي.
حتى قبل اغتياله، واجه لياقت علي حماولة انقالب ع�شكري فا�شلة 

تفعل  اأن  ت�شتطع  ل��ل���زراء، مل  كرئي�شة  الأوىل  ف��رتة وليتها  خ��الل 
الكثري ملكافحة م�شاكل الفقر والف�شاد واجلرمية.

خان  اإ���ش��ح��اق  غ��الم  الباك�شتاين  الرئي�س  اأ�شقط   ،1990 ع��ام  ويف 
حك�متها ب�شبب اتهامات بالف�شاد واملحاباة وال�شتبداد، ويف انتخابات 
ت�شجيل  ف�شل حزبها يف  اأعقاب طردها،  يف  وقعت  التي   1990 عام 

انت�شار.
• يف عام 1993، اأجريت النتخابات وفاز حزب ال�شعب الباك�شتانى، 
ومت انتخابها ل�لية ثانية كرئي�س وزراء باك�شتان، ومل يدم بقاوؤها 
قرارا  ل��ي��ج��ارى  ف���اروق  الرئي�س  اأ���ش��در   1996 ع��ام  ففي  ط���ي��ال، 
الأعمال  رج��ل  ل��زوج��ه��ا  الت��ه��ام��ات  جت��دد  بعد  حك�متها  ب��اإ���ش��ق��اط 
يف  والدخ�ل  والف�شاد  بالر�ش�ة  زارداري  علي  اآ�شف  الربملان  وع�ش� 

عالقات اقت�شادية م�شب�هة.

•• اإ�شالم اأباد-وكاالت

ال�شابق عمران خان بر�شا�شة يف  الباك�شتاين  ال���زراء  اأ�شيب رئي�س 
م�شلح  فتح  حني  اخلمي�س  الأول  اأم�س  �شيا�شي  جتمع  خ��الل  قدمه 
قدمه،  يف  طفيفة  ب��ج��روح  اإ�شابته  اإىل  اأدى  مم��ا  م�كبه  على  ال��ن��ار 
وكذلك اإ�شابة بع�س من اأن�شاره. ونقلت و�شائل اإعالم باك�شتانية اأن 
منفذ الهج�م على عمران خان اأقر باأنه اأراد قتله، وقال اإنه ت�شرف 
ب�شكل م�شتقل. وكان خان يق�د م�شرية احتجاجية �ش�ب اإ�شالم اأباد 
لإطالق  م�كبه  تعر�س  ح��ني  مبكرة،  انتخابات  ب��اإج��راء  للمطالبة 
باك�شتان  وزراء  رئي�س  عمد  الأول��ي��ة،  الإ�شعافات  تلقي  وبعد  ال��ن��ار. 
حماولة  بعد  لطماأنتهم  لأن�شاره  التل�يح  اإىل  خان  عمران  ال�شابق 

اغتيال فا�شلة.

عام 1949 �شمن ما عرف حينها ب�”م�ؤامرة روالبندي” التي قادها 
اجلرنال اأكرب خان مع عدد من ن�شطاء الي�شار، و�شباط اجلي�س �شد 

احلك�مة.
بعد ي�م واحد فقط من اغتيال لياقت، ت�ىلَّ خ�اجة ناظم الدين من 
حزب “الرابطة الإ�شالمية” اأي�شاً من�شب رئا�شة ال�زراء، لكنه اأزيح 
من املن�شب بعد اأقل من عامني يف اأبريل 1953، وذلك بتحرك من 
احلاكم العام للبالد حينها مالك غالم حممد رداً على ال�شطرابات 

واأعمال ال�شغب التي �شهدتها البالد خالل فرتة ناظم الدين.

اغتيال بوتو
ولدت بينظري ب�ت� يف 21 ي�ني� عام 1953، يف كرات�شي بباك�شتان، 

وهي اأكرب اأبناء رئي�س ال�زراء الباك�شتانى ذو الفقار على ب�ت�.

الغتيال ال�سيا�سي يف باك�ستان.. تاريخ طويل من اإراقة الدماء

•• القد�س-اأ ف ب

الإ�شرائيلية  الن��ت��خ��اب��ات  ر�ّشخت 
اليمني  ����ش���ع����د  الأ�����ش����ب�����ع  ه������ذا 
اليميني  يّتجه  وق��ت  يف  امل��ت��ط��رف 
اإيتمار  ل���ل���ج���دل  امل���ث���ري  امل���ت�������ش���دد 
ب��ن غ��ف��ري ل��ت���يل من�شب ب���ارز يف 

احلك�مة الإ�شرائيلية املقبلة.
امل��ن��اه�����س للعرب  ب���ن غ��ف��ري  ق����اد 
الأمن  على  ت��رك��زت  ن�شطة  حملة 
بف�ز  واحتفل  اليه�دية  وال��ه���ي��ة 
الدينية”  “ال�شهي�نية  حت��ال��ف��ه 
باملركز الثالث يف النتخابات التي 
جرت يف الأول من ت�شرين الثاين/

ن�فمرب.
الأربعاء  املبتهجني  مل�ؤيديه  وق��ال 
بعد اأن اأظهرت ا�شتطالعات الراأي 
اأن حتالفه  النهائية  �شبه  والنتائج 
باأكرث  الربملانية  مقاعده  عدد  زاد 
لنع�د  ال���ق��ت  “حان  ال�شعف  م��ن 

اأ�شياد بالدنا«.
حتالف  ي���ل���ع���ب  اأن  امل���ت����ق���ع  م����ن 
دوًرا  الدينية”  “ال�شهي�نية 
ي�شكله  جديد  ائ��ت��الف  يف  مركزًيا 
الزعيم املخ�شرم بنيامني نتانياه� 
اليميني  الليك�د  حزبه  ف��از  ال��ذي 

باأكرب عدد من الأ�ش�ات.
تاأمني  ن��ت��ان��ي��اه���  ع���ل���ى  وي���ت���ع���ّذر 
دعم  دون  ال�����زراء  رئي�س  من�شب 
بن غفري وحليفه يف “ال�شهي�نية 
�شم�تريت�س  بت�شلئيل  الدينية” 

الأكرث تكتًما.
يعطي ذلك اليمني املتطرف نف�ذاً 
حت�ل  ي�شمن  مم��ا  م�شب�ق،  غ��ري 
اإىل  منب�ذ  �شيا�شي  م��ن  غفري  ب��ن 

�شاحب نف�ذ.
ويقف وراء هذا التح�ل ال�شيا�شي 
املحّنك نتانياه� الذي ي�اجه تهما 
بالف�شاد نفاها مرارا، وفًقا للباحث 
ي��شي كالين هاليفي من “معهد 

�شال�م هارمتان” يف القد�س.
ملّع  “نتانياه�  اإن  ه��ال��ي��ف��ي  وق���ال 

����ش����رة ال��ي��م��ني امل���ت���ط���رف ال���ذي 
وراأى  حتالفه.  اأج��ل  م��ن  يحتاجه 
ال��ك��ث��ري م���ن الإ����ش���رائ���ي���ل���ي���ني اأن���ه 
جم����رد ن�����ش��خ��ة اأك�����رث ت�����ش��ددا من 

الليك�د«.
وبينما ل يزال بن غفري يعي�س يف 
م�شت�طنة كريات اأربع للمت�شددين 
يف مدينة اخلليل بال�شفة الغربية 
اأكرث  خطابا  تبني  ح��اول  املحتلة، 
اعتدال عندما ظهر علنا يف الفرتة 

التي �شبقت النتخابات.
“لقد  بر�س  فران�س  ل�كالة  وق��ال 
اإنني  20 عاًما  تغريت.. قلت قبل 
اأري����د ط���رد ك��ل ال��ع��رب، لكنني مل 
اأن���ن���ي لن  اإل  اأع��ت��ق��د ذل�����ك.  اأع�����د 

اأعتذر«.
منزله  يف  تعليق  غ��ف��ري  ب��ن  اع��ت��اد 
الذي  غ�لد�شتاين  ل��ب��اروخ  �ش�رة 
 ،1994 عام  فل�شطينيا   29 قتل 
معرتك  دخ��ل  بعدما  اأزال��ه��ا  لكنه 
ال�������ش���ي���ا����ش���ة. م�����ع ذل�������ك، م�����ا زال 
بني  الت�تر  ب���ؤر  يف  بانتظام  يظهر 

الفل�شطينيني والإ�شرائيليني.
زعيم  ف������اإن  ه���ال���ي���ف���ي،  وب���ح�������ش���ب 
حت�له  “يزّيف  امل��ت��ط��رف  اليمني 

ال�شيا�شي«.
عينيه  ن�����ش��ب  و����ش���ع  وك�����ش��ي��ا���ش��ي 
الغربية  لل�شفة  اإ���ش��رائ��ي��ل  ���ش��ّم 
ملي�ن   2،8 يقطنها  التي  املحتلة 
ال�شكان  ب��ع�����س  ون��ق��ل  فل�شطيني 

ع��ل��ى جيله،  امل��ه��ي��م��ن  ال�����ش��ي��ا���ش��ي 
بدعم  وا���ش��ح��ة  ب��رمل��ان��ي��ة  باأغلبية 
متطرفة  ق����م���ي���ة  اأح����������زاب  م����ن 
يتلقى  اأن  ويتعني  دينية.  واأح���زاب 
ر�شميا  تكليفا  ذل��ك  بعد  نتنياه� 
بت�شكيل  الإ�شرائيلي  الرئي�س  من 
احلك�مة اجلديدة وهي عملية قد 

ت�شتغرق اأ�شابيع.
وكتب اإيتمار بن غفري زعيم حزب 
اليميني  ال��دي��ن��ي��ة  ال�����ش��ه��ي���ن��ي��ة 
املتطرف، الذي رمبا يك�ن ال�شريك 
الأكرب لليك�د يف احلك�مة املقبلة، 
ال�قت  ح���ان  “لقد  ت����ي���رت،  ع��ل��ى 
ال�قت  ح��ان  ه��ن��ا.  النظام  لفر�س 

ليك�ن هناك �شيد لالأر�س«.
اإعالن  وك��ان بن غفري يعّقب على 
ال���ق���د����س ح������دوث هج�م  ����ش���رط���ة 
الق�ات  اأن  م�شعف�ن  وذك��ر  طعن. 
الإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ة ق��ت��ل��ت ن��ا���ش��ط��ا من 
ح��رك��ة اجل���ه���اد ورج����ال ي��ب��ل��غ من 
حادثتني  يف  ع����ام����ا   45 ال���ع���م���ر 
الغربية.  ال�شفة  يف  منف�شلتني 
القتيل  ب�����ش��اأن  ����ش����ؤال  ع��ل��ى  وردا 
الأخري، قال اجلي�س اإنه فتح النار 
على فل�شطينيني هاجم�ا عنا�شره 

باحلجارة والقنابل احلارقة.
قال  امل�������ش���اء،  يف  لح����ق  وق����ت  ويف 
الإن��������ذار  �����ش����ف����ارات  اإن  اجل���ي�������س 
بعد  اإ���ش��رائ��ي��ل  ج��ن���ب  يف  انطلقت 
�شاروخا  غ��زة  يف  ن�شطاء  اأطلق  اأن 

اإ������ش�����ارات ل ل��ب�����س ف��ي��ه��ا اإىل  م���ن 
ك�ن  اإىل  بالنظر  و���ش��ي��ك،  اع��ت��داء 
واملعدات  ال�����رو�س  اجلن������د  اأع��داد 
�شغرية  بيالرو�شيا  اإىل  ال�ا�شلة 

ن�شبياً.
اأر���ش��ل اجلي�س   ع���الوة على ذل���ك، 
البيالرو�شي دبابات من بيالرو�شيا 
اإىل رو�شيا يف اإ�شارة اإىل حدة نق�س 
م��شك�.  يف  الع�شكرية  التجهيزات 
اجلن�د  ي���ك����ن  اأن  امل��ح��ت��م��ل  م����ن 
بيالرو�شيا  اإىل  و����ش���ل����ا  ال���ذي���ن 
اأر�شل�ا  رو�������س  جم���ن���دي���ن  جم�����رد 
تقرير  وف���ق  ل��ل��ت��دري��ب  ه��ن��اك  اإىل 

اإعالمي بيالرو�شي.

العرب الإ�شرائيليني يف البالد.
حلفاوؤه  اأو  ال��ل��ي��ك���د  ك���ان  و����ش����اء 
الآخرون يف الئتالف الذي ت�شكل 
املت�شددة،  اليه�دية  الأح���زاب  م��ن 
تقدمي  ن��ت��ان��ي��اه���  ع��ل��ى  ف�شيتعني 
لل�شهي�نية  ال����ت����ن����ازلت  ب��ع�����س 

الدينية لالحتفاظ بدعمهم.
وقال هاليفي الذي األف كتاًبا عن 
اجنذابه للتطرف اليه�دي عندما 
نتانياه�  “�شيجد  م��راه��ًق��ا  ك���ان 
ال�شيطرة على �شركائه  �شع�بة يف 
لهم  مديًنا  �شيك�ن  لأن��ه  اجل���دد.. 
ب���ت���م���ري���ر ت�������ش���ري���ع ي���خ���رج���ه من 

حماكمة الف�شاد«.

بالف�ز بعدد قيا�شي من املقاعد يف 
انتخابات اآذار/مار�س 2020.

هذا وهناأ رئي�س ال�زراء الإ�شرائيلي 
يائري لبيد بنيامني نتنياه� على 
اأكدت  اأن  بعد  النتخابات  ف���زه يف 
النتائج النهائية اأن رئي�س ال�زراء 
راأ�س  على  لل�شلطة  �شيع�د  ال�شابق 

حتالف مييني.
ومن املنتظر اأن ينهي ف�ز نتنياه� 
يف  م�����ش��ب���ق  غ��ري  �شيا�شيا  ج��م���دا 
النتخابات  اإج����راء  بعد  اإ���ش��رائ��ي��ل 
خ��م�����س م�����رات يف اأق�����ل م���ن اأرب����ع 

�شن�ات.
نتنياه�،  ف������از  امل��������رة،  ه������ذه  ويف 

بالن�شبة للباحث يف علم الجتماع 
اليه�دي  ال�شعب  �شيا�شة  معهد  يف 
في�شر  �شل�م�  الغربية  القد�س  يف 
فاإن النتائج تاأتي بعد ظاهرة برزت 

منذ مدة ط�يلة.
واأف�������اد وك���ال���ة ف���ران�������س ب���ر����س ان 
ا�شبح  ال����ش���رائ���ي���ل���ي  “املجتمع 
اكرث  معينة  وبطرق  ميينية  اك��رث 
تقليدية واأكرث )مت�شكا( بالعرقية 

الدينية والق�مية«.
اأثار النجاح النتخابي لل�شهي�نية 
الي�شاريني  خم�������اوف  ال���دي���ن���ي���ة 
العربية  والأق���ل���ي���ة  وال������ش��ط��ي��ني 
الإ�شرائيلية التي كانت منذ �شن�ات 

بن  املتلقي لن��ت��ق��ادات  ال��ط��رف  يف 
غفري الالذعة.

“مركز  رئي�س  ف���رح،  جعفر  وق���ال 
م�شاواة” املدافع عن حق�ق العرب 
الإ�شرائيليني، اإن “النا�س يخ�ش�ن 
�شيتخذونها”.  ال��ت��ي  الإج������راءات 
“هناك غ�شب هنا ب�شبب  وا�شاف 
التي  العربية”  الح���زاب  انق�شام 

متثل 20 يف املئة من ال�شكان.
الأح�������زاب  ان���ق�������ش���ام  اإىل  وي���ن���ظ���ر 
بت�شدر  ���ش��م��ح  ك�����ش��ب��ب  ال���ع���رب���ي���ة 
نتانياه� بعد اأن خا�شت النتخابات 
ب��دل من  ق���ائ��م منف�شلة  ب��ث��الث 
قائمة واحدة م�شرتكة �شمحت لها 

اأك�������الف  ت����ف�����ق  اأوك������ران������ي������ا  اإىل 
املزيد  ولتجنب  ل��ذل��ك،  اإر���ش��ال��ه��ا. 
�شيك�ن  ال��ن��ف�����ش��ي،  ال��ت��ح��ل��ي��ل  م���ن 
ال�����ش��روري م��راق��ب��ة تغيريات  م��ن 
الع�شكرية  الن�شاطات  يف  ملم��شة 

داخل بيالرو�شيا عن كثب.
اأوكرانيا  ع��ل��ى  ���ش��الن��ك��ن  ي���ق���رتح 
وحلفائها اأن يتتبع�ا اأعداد الق�ات 
الرو�شية ومعداتها التي ت�شل اإىل 
البالد. من دون ع�شرات الآلف من 
اجلن�د الرو�س، �شيف�شل اأي هج�م 
النظر  ب�شرف  كييف  على  ج��دي��د 
البيالرو�شي  اجلي�س  ك��ان  اإذا  عما 
ما  ال��ي���م،  ل��غ��اي��ة  ل.  اأم  �شي�شارك 

•• عوا�شم-وكاالت

“املجل�س  يف  ال��زائ��ر  ال��زم��ي��ل  لفت 
اخلارجية”  ل��ل��ع��الق��ات  الأوروب������ي 
جمم�عة  اإىل  ����ش���الن���ك���ن  ب����اف����ل 
بيالرو�شيا  يف  ع�شكرية  م���ؤ���ش��رات 
ت�����ش��غ��ل ب����ال امل���راق���ب���ني يف الآون�����ة 
الأخ�����رية مل���ا مي��ك��ن اأن ت��ع��ن��ي��ه من 
جانب  اإىل  مل���ي���ن�������ش���ك  ان������خ������راط 
م������ش��ك��� يف احل����رب الأوك���ران���ي���ة.  
عدم  اأك��������الف  اأن  ي�����ق�����ررون  وق�����د 
اإىل  البيالرو�شية  ال��ق���ات  اإر���ش��ال 
اإر�شالها  اأك����الف  ت��ف���ق  اأوك���ران���ي���ا 
ي��ت��ج��ه اجل��ي�����س ال���رو����ش���ي جم����دداً 
الرئي�س  وي���ق����د  ب��ي��الرو���ش��ي��ا  اإىل 
�شرية  تعبئة  ل�كا�شينك�  األك�شندر 

مركزة وحملة دعائية جديدة. 
ي���ت���ل���ق���ى اأع���������ش����اء ����ش���اب���ق����ن من 
متقاعدون  و�����ش����ب����اط  اجل���ي�������س 
م��ن ال�����ش��رط��ة ا���ش��ت��دع��اءات. ويتم 
بينما  الع�شكريني  الأطباء  تدريب 
عن  ر���ش��ائ��ل  امل��دن��ي��ني  بع�س  تلقى 
التعبئة خالل  �شي�شارك�ن يف  اأنهم 
امل�جة الأوىل اإذا دعت احلاجة اإىل 
ذل���ك. وي����زور رئ��ي�����س ك���اي ج��ي بي 
ماأج�رون  وم���ال���ن  البيالرو�شي 

اآخرون �شركات ممل�كة من الدولة 
و�شيك”  “هج�م  ع��ن  خ��رب  لن�شر 

�شد بيالرو�شيا من اأوكرانيا.
للملحقني  خ��ا���ش��ة  اإح����اط����ة  ويف   
ال��ع�����ش��ك��ري��ني الأج������ان������ب، ح����ددت 
ال���ب���ي���الرو����ش���ي���ة  ال������دف������اع  وزارة 
“اإجراءات  ا����ش���ت���خ���دام  يف  ح��ق��ه��ا 
هج�م”.  مل��ن��ع  ا���ش��رتات��ي��ج��ي  ردع 
ب��اخ��ت�����ش��ار، ي��ب��دو ك��ل ذل���ك مثرياً 
اأطلق  ب�����ش��ك��ل ك��ب��ري وق����د  ل��ل��ري��ب��ة 
اأن ق����ات  خم�����اوف م���ت���ج���ددة م���ن 
الن�شمام  و�شك  على  ل�كا�شينك� 

اإىل الغزو الرو�شي.

دوافع اأخرى
وينقل “املجل�س الأوروبي للعالقات 
اإ�شارته  �شالنكن  ع��ن  اخلارجية” 
اأخرى  دواف����ع  اح��ت��م��ال وج����د  اإىل 
الن�شاط.  م��ن  ال���ف����رة  ه���ذه  خ��ل��ف 
ع���ل���ى ���ش��ب��ي��ل امل����ث����ال، وع�����رب اأخ����ذ 
البيالرو�شية  الدفاع  وزارة  اإحاطة 
ل�كا�شينك�  يخ�شى  قد  بحرفيتها، 
ال�����ق������ات  ت�����ك������ن  اأن  م�����ن  ف�����ع�����اًل 
�شن هج�م  و�شك  الأوك��ران��ي��ة على 
ع��ل��ى الأرا����ش���ي ال��ب��ي��الرو���ش��ي��ة. يف 
نهاية املطاف، �شيك�ن لديها �شبب 

رو�شيا  هاجمت  ذل��ك:  لفعل  وجيه 
يف  بيالرو�شيا  من  انطالقاً  كييف 
املدن  وتتعر�س  )�شباط(؛  فرباير 
من  امل��ت��ك��رر  للق�شف  الأوك���ران���ي���ة 
وباإمكان  البيالرو�شية؛  الأرا���ش��ي 
اجتياح  ال���ب���ي���الرو����ش���ي���ة  ال����ق�����ات 
غ��رب��ي اأوك���ران���ي���ا ق��اط��ع��ة خط�ط 
الكاتب،  ح�شب  الأ���ش��ل��ح��ة.  اإم����داد 
اأ�شا�س  ل  ه����ذا  اأن  ال����ا����ش���ح  م���ن 
ل��ه م��ن وج��ه��ة ن��ظ��ر غ��رب��ي��ة. لكن 
احلاكم  بقاء  درج��ة  تقييم  ي�شعب 
عقالنياً  لع����ب����اً  ال���ب���ي���الرو����ش���ي 
وي�شعب اأكرث قيا�س طرق اختالف 
باملقارنة مع  ال�اقع،  ت�ش�راته عن 
ت�����ش���رات ال���غ���رب ع��ن��ه. ق���د يك�ن 
الق�ات  خلف  خمتبئاً  ل�كا�شينك� 
بالن�شمام  وال��ت��ه��دي��د  ال��رو���ش��ي��ة 
اإليها يف اأوكرانيا كمحاولة لإخافة 

هذا اخلطر املتخيل.

قدرات اجلي�س البيالرو�سي
وفق  �شينيكية  اأك���رث  تف�شري  ث��م��ة 
يدرك  اأن  امل��ح��ت��م��ل  م���ن  ال��ك��ات��ب. 
رو�شيا  خ�شرت  ل���  اأن��ه  ل�كا�شينك� 
ينج�  األ  امل����رج����ح  ف���م���ن  احل������رب 
ن���ظ���ام���ه، ل���ذل���ك ه����� ي���ح���ت���اج اإىل 

م�شاعدة م��شك� بالف�ز مهما كان 
البيالرو�شي  اجلي�س  لكن  الثمن. 
ل ميلك القدرة على قلب جمرى 
اإنه  اأوًل،  رو���ش��ي��ا.  ل�شالح  احل���رب 
يتجاوز  ل  ب��ح��ي��ث  ���ش��غ��ري  ج��ي�����س 
للقتال  ا���ش��ت��ع��داداً  الأك����رث  اجل����زء 
15 األف جندي. اأما الباق�ن فهم 
الفاعلية  م��ن  ال��درج��ة  نف�س  على 
اجلديدة  الف��ش�ية  للمجم�عة 

من املجندين الرو�س.
ال����ق�����ات  اإن  ذل�������ك،  ع���ل���ى  ع�������الوة 
ا�شتعداداً  اأف�شل  الآن  الأوك��ران��ي��ة 
ال�����ش��م��ال: لقد  ل��ه��ج���م م��ن  بكثري 
واحلق�ل  ال���ط���رق  ب��ت��ل��غ��ي��م  ق��ام��ت 
بيالرو�شيا  م�����ع  احل���������دوج  ع���ل���ى 
كما  ال�شلة،  ذات  اجل�ش�ر  ودم���رت 
اأن الأ�شلحة الغربية احلديثة مثل 
منظ�مات هيمار�س ميكن اأن متنع 
اجتياز  م��ن  البيالرو�شية  ال��ق���ات 

احلدود حتى.

عائق اآخر
البيالرو�شي  امل��ج��ت��م��ع  ي���ع���ار����س 
باأغلبية �شاحقة )اأكرث من 90%( 
م�شاركة البالد يف احلرب. بالتايل، 
البيالرو�س  اإر���ش��ال  يثري  اأن  ميكن 

خ���ط���رية من  م����ج���ة  احل�����رب  اإىل 
ال�����ب�����الد، حتى  ال����ش���ت���ي���اء داخ�������ل 
اأثارته  ال���ذي  اأك���رث م��ن ال���ش��ت��ي��اء 
اأن  امل��رج��ح  م��ن  رو�شيا.  يف  التعبئة 
الدمي�قراطية  ال��ق���ى  ت�شتخدم 
البيالرو�شية التي تعي�س يف املنفى 

من اأجل اإطاحة نظام ل�كا�شينك�.
�شيك�ن  ه����ذا  ال��ت��ح��رك  م�����ش��ار  اإن 
بالن�شبة   – للغاية  خطراً  بالتايل 
لكن  الأغلب،  على  ل�كا�شينك�  اإىل 
اأي�شاً بالن�شبة اإىل ب�تني الذي قد 
ال�حيد.  الأوروب����ي  حليفه  يخ�شر 
الباحث  ي���رى  ال���ق��ت احل����ايل،  يف 
اأن تك�ن القاعدة الآمنة وامل�ث�قة 
بيالرو�شيا  يف  ال��رو���ش��ي  للجي�س 
اأك�����رث ق��ي��م��ة م���ن ج��ب��ه��ة ث��ان��ي��ة ل 
ميكن التنب�ؤ بنتائجها يف اأوكرانيا.

املراقبة عن كثب �سرورية
اأنه  اإىل  �شالنكن  ي�شري  ذل���ك،  م��ع 
ت���ط����ر احل�������رب، ق����د تتغري  وم�����ع 
الرو�س  ال���ق���رار  ���ش��ن��اع  ت��ق��ي��ي��م��ات 
على  ل����الأو�����ش����اع  وال����ب����ي����الرو�����س 
عقالنية  بطريقة  اأك����ان  الأر������س، 
اأك����الف  اأن  ي����ق����ررون  وق����د  ل.  اأم 
البيالرو�شية  ال��ق���ات  اإر���ش��ال  ع��دم 

ال�شاروخية  الدفاعات  اعرت�شته 
على ما يبدو. ورد اجلي�س بتنفيذ 
ع�شكرية  اأه�������داف  ع��ل��ى  ����ش���رب���ات 
عن  الإب��������الغ  ي���ت���م  ومل  غ������زة.  يف 

اإ�شابات.
ويتطلع بن غفري، وه� م�شت�طن 
وع�ش�  الغربية  ال�شفة  يف  يعي�س 
�شابق يف حركة كاخ امل��ش�عة على 
قائمتي مراقبة الإرهاب يف كل من 
اإ�شرائيل وال�ليات املتحدة، اإىل اأن 

ي�شبح وزيرا لالأمن.
اإ�شرائيلية  اإع���الم  و���ش��ائ��ل  ونقلت 
ع���ن م�����ش��ادر ���ش��ي��ا���ش��ي��ة ق���ل��ه��ا اإن 
تت�شكل  ق���د  اجل����دي����دة  احل���ك����م���ة 
وكانت  ال�����ش��ه��ر.  منت�شف  ب��ح��ل���ل 
الئ�����ت�����الف�����ات ال����ت����ي ت�������ش���ك���ل���ت يف 
باأغلبية  تتمتع  الأخ��رية  ال�شن�ات 
ب��رمل��ان��ي��ة اأق�����ل م���ن ذل����ك م���ا كان 
حلجب  ملقرتحات  عر�شة  يجعلها 

الثقة.
ائتالف  ت�شكيل  حم���ادث���ات  ولأن 
فاإنه  ب��ع��د،  ر�شميا  ت��ب��داأ  مل  ح��اك��م 
ل ي���زال م��ن غ��ري ال���ا���ش��ح م��ا ه� 
املن�شب الذي قد ي�شغله بن غفري 
ومنذ  م�شتقبلية.  حك�مة  اأي  يف 
ك���ل منهما  ي��ت��ع��ه��د  الن���ت���خ���اب���ات، 

بخدمة كل امل�اطنني.
وق���د اأث�����ار ���ش��ع���د ب���ن غ��ف��ري قلق 
 21 متثل  التي  العربية،  الأقلية 
باملئة من ال�شكان، واليه�د املنتمني 
قلق  اأك��رب  وب�شكل  ال��شط،  لي�شار 
عام  ان��ه��ارت  الذين  الفل�شطينيني 
وبني  ب��ي��ن��ه��م  امل���ح���ادث���ات   2014
دولة  اإق��ام��ة  بخ�ش��س  اإ���ش��رائ��ي��ل 
ال�ليات  ترعاها  كانت  والتي  لهم 
املتحدة. وبينما حتفظت وا�شنطن 
تقييم  لأي  ال��ع��ل��ن��ي  الإب�����داء  ع��ل��ى 
بانتظار ت�شكيل الئتالف اجلديد 
اأك���د م��ت��ح��دث با�شم  اإ���ش��رائ��ي��ل،  يف 
اأم�س  اأول  اأول  اخل��ارج��ي��ة   وزارة 
امل�شرتكة”  “القيم  على  الأرب��ع��اء 

بني البلدين.

اجلاهزية اأ�سا�سية
ق���د ي������ؤدي ال��ت�����ش��ع��ي��د امل����ج���ه اإىل 
ج����ر ب���ي���الرو����ش���ي���ا ن���ح���� احل�����رب. 
تغري  ل��ن  املبا�شرة  م�شاركتها  لكن 
الع�شكري يف  الت�ازن  ب�شكل درامي 
اأوكرانيا، لكن لديها اإمكانية زعزعة 
ا�شتقرار املنطقة اأكرث وحتى اإ�شعال 
مترد اآخر �شد ل�كا�شنك�. يتطلب 
جاهزي�ة  ال�����ش�����������������ي��ن��اري���ه��ني  ك���ال 
الأوروب����ي  الحت������اد  م���ن  ك��ام��ل��ة 
وحلف �شمال الأطل�شي ب�شكل اأ�شرع 
خالل  فعاله  مما  ت�شميماً  واأك��رث 
���ش��ب��ه ال���ث����رة ال��ب��ي��الرو���ش��ي��ة �شنة 

.2020

لبيد يهنئ نتنياهو بالفوز 

النتخابات الإ�سرائيلية تقّوي �سوكة اليمني املتطرف 

مع تطور احلرب قد تتغري تقييمات �سناع القرار الرو�سي 

اآخر حلفاء بوتني.. هل ميكنه اإنقاذه من »وحول« اأوكرانيا؟

فيزغلياد: اأمريكا جرت العامل اإىل اأزمة �ستاأتي على الأخ�سر 
•• مو�شكو-وكاالت

اإىل  ال��ع��امل  ق��ادت  املتحدة  ال���لي��ات  اإن  الرو�شية،  “فيزغلياد”  �شحيفة  قالت 
اإىل  اأدت  التي  الليربالية  الع�ملة  يعتمد على  بفر�س من���ذج غربي  اأزم��ة عاملية، 
احتكار املال والتكن�ل�جيا، وتعزيز الهيمنة غري امل�شروطة للغرب على القت�شاد 
وال�شيا�شة يف العامل. واأو�شحت “فزغلياد” اأن من�ذج الع�ملة الغربية لن يطلق 
والياب�س،  الأخ�شر  على  تاأتي  قد  ن�وية  حل��رب  بل  فقط،  عاملية  حل��رب  العنان 
و�شي�ؤدي  حا�شماً،  �شيك�ن  املقبل  العقد  اإن  وقالت  الإن�شانية.  احل�شارة  وتدمر 
“باحلجارة  رابعة  عاملية  حرب  اإىل  اأو  والتكامل  التعاي�س  يكفل  من���ذج  اإىل  اإم��ا 

والع�شي«.
واأ�شارت اإىل اأن العامل ينتظر تغيريات جذرية يف ال�شن�ات املقبلة، ويرى اخلرباء 
من خمتلف دول العامل، من رو�شيا، وال�ليات املتحدة، والحتاد الأوروبي، ودول 
الإن�شانية،  احل�شارة  تط�ر  بتحديد  كفيل  املقبل  العقد  اأن  العاملي”،  “اجلن�ب 

الأمريكية  الإدارة  وحت��دي  اخل��ا���ش��ة،  لعبتها  اإىل  الإقليمية  ال��ق���ة  م��راك��ز  م��ن 
والق�اعد غري املعلنة للعبة التي و�شعها الأمريكي�ن.

واأكدت اأن الأمر ل يهم فقط العملية الع�شكرية الرو�شية يف اأوكرانيا، ومطالبة 
ال�شني بتاي�ان وهيمنتها القت�شادية يف �شرق اآ�شيا، ورغبة اإيران يف ا�شتعادة خطة 
الأمريكي،  املركب  يغادرون  الذين  اأمريكا  حلفاء  بل  امل�شرتكة،  ال�شاملة  العمل 

بحثاً وراء م�شار تنمية خا�شة، على غرار ال�شع�دية وتركيا.
ا�شتداد الأزم��ة التي ي�اجهها العامل، ه� نتيجة جتاوز  اأن  واأو�شحت ال�شحيفة 
عاملية  حرباً  ال�شابق  يف  العامل  جنبت  التي  احلمراء  اخلط�ط  املهيمنة  الق�ى 
اأمريكا  اإن  ال�شحيفة  قالت  التي  ���ش��رتمي،  ن���رد  تفجريات  اأن  م�شيفة  ن���وي��ة، 
وبريطانيا م�ش�ؤولتان عنها، والهج�م على ج�شر القرم، والزيارة امل�شتفزة لرئي�شة 

جمل�س الن�اب الأمريكي نان�شي بيل��شي لتاي�ان، جتاوزت هذه اخلط�ط.
وختمت ال�شحيفة قائلة، اإن العقد املقبل �شيك�ن حا�شماً، و�شي�ؤدي اإما اإىل من�ذج 

تعاي�س وتكامل اأو اإىل حرب عاملية رابعة “باحلجارة والع�شي«.

واإذا كانت قادرة على التعاي�س وفق ق�اعد م�حدة ومقب�لة عاملياً، يف اإطار عملية 
و�شفها الرئي�س الرو�شي فالدميري ب�تني يف “منتدى فالداي”  ب�”التكامل«.

فبعد  الليربايل.  الع�ملة  نظام  عن  تخلت  نف�شها  املتحدة  ال�ليات  اأن  واعتربت 
ك�رونا،  جائحة  مثل  ب��اأزم��ات  تداعيات  اجتياز  يف  الف�شل  بعد  احلمائية  انت�شار 
الأخرى،  ال��دول  م���ارد  �شرقة  على  تق�م  التي  “الأنانية”  اأمريكا  �شيا�شة  اأدت 
ال�شراع  تزايد  اإىل  ال�شيا�شي عليها،  لل�شغط  العاملية  امل�ؤ�ش�شات  ب�شيطرتها على 
بني مراكز الق�ة الإقليمية. واأكدت اأن النم�ذج البديل القائم على “التكامل” 
لن يخلق �شراعات، اإذ يق�م على فتح املجال اأمام دول اأخرى للربوز على ال�شاحة 
الغربي  النم�ذج  عك�س  على  للتعاون”،  �شنغهاي  ب�”منظمة  م�شت�شهدة  العاملية، 
وال�ليات  وبريطانيا،  اأ���ش��رتال��ي��ا،  ت�شم  التي  “اأوك�ا�س”  اتفاقية  يف  املتمّثل 

املتحدة، والتي تهدف ب�شكل اأ�شا�شي اإىل الحت�اء الع�شكري وال�شيا�شي لل�شني.
متهد  ال��ت��ي  ال��ع���ام��ل  م��ن  لأم��ري��ك��ا  املناف�شني  ت��زاي��د  اأن  ال�شحيفة  واع��ت��ربت 
للتغيريات. ودفعت اأزمة الع�ملة، وال�شيا�شة العدوانية لل�ليات املتحدة، العديد 

بريطانيا وبولندا: الرئي�ش الرو�سي 
بحاجة لأن يعلم اأن التخويف لن ينفع

•• لندن-رويرتز

اإن��ه ونظريه  بيان  �ش�ناك يف  ال���زراء الربيطاين ري�شي  قال مكتب رئي�س 
رو�شيا  يف  ال��شع  اجلمعة  اأم�س  ناق�شا   م�رافي�شكي  ماتي��س  الب�لندي 
البي�شاء، واتفقا على �شرورة ال�شتمرار يف ت�جيه ر�شالة ق�ية اإىل رو�شيا 

مفادها اأن التخ�يف لن يجدي نفعاً.
وجا يف البيان اأن �ش�ناك قال مل�رافي�شكي يف مكاملة هاتفية “يف اإطار جه�د 
ال���ردع ع��رب اجل��ن��اح ال�����ش��رق��ي، رف��ع��ت بريطانيا م��ن ق���درة ق���ات��ه��ا وكثفت 

الأن�شطة مع ق�ة التدخل ال�شريع امل�شرتكة يف منطقة البلطيق«.
اإىل  ق�ية  ر�شالة  ت�جيه  يف  ال�شتمرار  ���ش��رورة  على  “اتفقا  البيان  واأف���اد 

ب�تني مفادها اأن التخ�يف لن يجدي نفعاً«. 
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تكري�س ل�سلطة املهند�سني والعلماء، 
وغابت الف�سائل التقليدية 

جند يف اخلطاب كوكتال من اللهجة النت�سارية وتطلعات كبرية مل�ستقبل الأمة 

مل يخُل من مفاجاآت

ماذا حدث يف املوؤمتر الع�سرين للحزب ال�سيوعي ال�سيني...؟
•• الفجر -بيري �شيل –ترجمة خرية ال�شيباين

   اختتم املوؤمتر الع�سرين للحزب ال�سيوعي ال�سيني قبل 
نطاق  على  ومناق�سته  بامللليمرت،  برجمته  متت  اأيــام. 
جينتاو،  هو  ق�سية  بني  املفاجاأة.  �سنع  يف  وجنح  وا�سع، 
الهامة  والتعديالت  ت�سيانغ”  “يل  لـ  املفاجئ  والو�سول 

ال�سيء  بع�س  ال�سعب  من  يــزال  ل  احلــزب،  ميثاق  على 
روؤية الأمور بو�سوح تام، ولكن حان الوقت ل�ستخال�س 
يختم  اأن  املــوؤمتــر  على  كــان  الأوىل.     ال�ستنتاجات 
احلفاظ على �سلطة اأمينه العام، �سي جني بينغ. وهكذا، 
وا�سح  وال�سحفي على تعيني  الأكادميي  الإجماع  اعتمد 
لالأمني العام احلايل للحزب ال�سيوعي ال�سيني، ول �سيما 

من خالل غالبية اأتباعه داخل الهيئات احلاكمة للحزب 
اأن  -املكتب ال�سيا�سي وجلنته الدائمة. وكان من املتوقع 
النظرية  املجموعة  �سمن  لفكره  املعطاة  الأهمية  يرفع 

التي توجه عمل احلزب.
   وعلى الرغم من هذه التوقعات، مهما كانت متحفظة، 
فقد جنح موؤمتر احلزب الع�سرين يف �سنع املفاجاأة. ماذا 

حدث؟ تقدم بوابة “ال�سرق الحمر” مراجعة للعنا�سر 
الربنامج  اأو  ال�سيا�سي،  التقرير  الثالثة:  الرئي�سية 
اأو  لل�سنوات اخلم�س املقبلة، وجرد التعيينات،  ال�سيا�سي 
التنقيحات  واأخرًيا  �سي”،  “رجال  من  الكربى  الأغلبية 
على ميثاق احلزب، التي اأ�سفت ال�سرعية على تفوق �سي 

جني بينغ.

تغيريات باجلملة يف امل�ؤمتراملكتب الدائم اجلديد للحزب حتت عن�ان ال�لء

التقرير ال�سيا�سي للموؤمتر
ب��خ��ط��اب دام �شاعة  امل����ؤمت���ر  اف��ت��ت��ح     
ون�����ش��ف ال�����ش��اع��ة األ��ق��اه الأم����ني العام 
نف�شه  اخل����ط����اب  ب���ي���ن���غ.  ج����ني  ����ش���ي 
التقرير  م��ن  مقتطفات  م��ن  م���ؤل��ف 
ال�����ش��ي��ا���ش��ي ال������ذي ي���ت���م ت���ق���دمي���ه كل 
خ��م�����س ����ش���ن����ات، وه����� مب��ث��اب��ة �شرد 
العام،  ه��ذا  وك��ربن��ام��ج.  املنجز  للعمل 
اُط��ل��ق ع��ل��ى ه���ذا ال��ت��ق��ري��ر امل��ك���ن من 
األ��ف حرف   30 72 �شفحة وح���ايل 
“رفع  ا�شم  ال�شينية،  امل��ان��دري��ن  بلغة 
اخل�شائ�س  ذات  ال���ش��رتاك��ي��ة  راي����ة 
اأجل  من  مًعا  والعمل  عالياً  ال�شينية 
ا�شرتاكية  ل���دول���ة  ال�����ش��ام��ل  ال���ب���ن���اء 
اأن ه����ذا لي�س  ن���الح���ظ  ح����دي����ث����ة«.    
�شيا�شي.  تقرير  ولكنه  ع��م��ل،  تقرير 
املراقبني  بع�س  اأ�شئلة  ف���اإن  ول��ذل��ك، 
-ول  التقرير  “ب�شه�”  يتعلق  فيما 
الدولية  بالعالقات  يتعلق  فيما  �شيما 
اأو امل�شاكل القت�شادية -ل معنى لها. 
تهدف التقارير ال�شيا�شية اإىل ت��شيح 
والأيدي�ل�جية  ال�شيا�شية  الت�جهات 
مناق�شة  ول��ي�����س  ل��ل��ح��زب،  ال��رئ��ي�����ش��ي��ة 
ذلك،  على  ع��الوة  العامة.  ال�شيا�شات 
وخ��الف��ا مل��ا ق��ي��ل، ف���اإن ال��ت��ق��ري��ر لي�س 

اأق�شر من الطبعات ال�شابقة.

حتديث على الطريقة
 ال�سينية، برنامج �سيا�سي

التي  امل��ش�عات  معظم  كانت  لئن     
ي��غ��ط��ي��ه��ا ال��ت��ق��ري��ر غ���ري ج���دي���دة، اإل 
اأن���ه ي��ق��دم م������ش���ًع��ا ج��دي��ًدا تناولته 
الدعاية على نطاق وا�شع: “التحديث 
على الطريقة ال�شينية. هذا امل�شطلح، 
بينغ لأول مرة  ذك��ره �شي جني  ال��ذي 
�شيا�شي  ب��رن��ام��ج  ه����   ،2019 ع����ام 
باأنه  ي��������ش���ف  ال����ق����ادم����ة.  ل��ل�����ش��ن���ات 
للحزب  الرئي�شية  واملهمة  “الر�شالة 
�شيتم هذا  للع�شر اجلديد،  ال�شي�عي 
املرحلة  م��رح��ل��ت��ني،  ع��ل��ى  ال��ت��ح��دي��ث 
 ،2035 اإىل   2020 م���ن  الأوىل 
ثم  ال�شرتاكي”،  “التحديث  مرحلة 
مرحلة   ،2049 اإىل   2035 م���ن 
الزده��ار ال�شرتاكي. ومع ذلك، هذه 
ج���دي���دة، وظهرت  ل��ي�����ش��ت  ال���ت����اري���خ 
يف ت���ق���ري���ر امل�����ؤمت����ر ال�������ش���اب���ق. وه����ذا 
ع��ام��ة عن  ي��ق��دم ملحة   3 ع��دد  الق�شم 
املقبلة،  اخل��م�����س  ال�����ش��ن���ات  اأه������داف 
ال�ش�ق  اقت�شاد  تعزيز  مقدمتها  ويف 
�شيما  الذاتي، ل  واكتفائه  ال�شرتاكي 
ال��ت��ك��ن���ل���ج��ي.    ظهر  امل�شت�ى  على 
التحديث  اآخ��ر يف هذا  اأ�شا�شي  عن�شر 
“الرخاء  وه���  ال�شيني،  ال��ط��راز  على 
 .2021 ع��ام  م��رة  لأول  امل�شرتك”، 
اجلديد  امل���ف���ه����م  ه����ذا  وراء  وت��ك��م��ن 
يف  ال��ط��م���ح(  الأق���ل  على  )اأو  الرغبة 
م��ع��اجل��ة ال��ت��ف��اوت الج��ت��م��اع��ي. ومل 
يفلت عن ال�شحافة وعلى امل�شتثمرين 
ال�شيا�شي  ال��ت��ق��ري��ر  اأن  م���ن  خ��ا���ش��ة، 
املداخيل  تنظيم  ع��ن  ف��ق��رة  يت�شمن 
الن�س ب�شكل خا�س  املرتفعة.    يهتم 
بالرتاكم املفرط للدخل وي�شجع على 
اإع�����ادة ال��ت���زي��ع. واأك����د م��ق��ال ن�شرته 
باحث  ع��ن  ن��ق��اًل  ن��ي���ز  بكني  �شحيفة 
النا�س  من  “قلة  اأن  العمل،  قان�ن  يف 
راك���م����ا ال����رثوة ب�����ش��رع��ة ك��ب��رية جًدا 
بحاجة  ت���زال  ل  امل�شكلة  ه��ذه   ”...“
الهدف،  ه���ذا  ول��ت��ح��ق��ي��ق  حل”.  اإىل 
�شيتعني على احلزب اإجراء اإ�شالحات 
اق��ت�����ش��ادي��ة وم���ؤ���ش�����ش��ي��ة ج�����ادة، ومع 
غالغر،  م���اري  الباحثة  ت��ذّك��ر  ذل���ك، 
اإع��ادة ت�زيع الدخل  اأنها تنط�ي على 
-احلزب.     الدولة  ح�شاب  على  لالأ�شر 
اأو�شع  نطاق  وعلى  اخلطاب  ن��ربة  ويف 
م��ن ال��ت��ق��ري��ر، يجد امل���رء م��زي��ًج��ا من 
كبرية  وتطلعات  النت�شارية  اللهجة 
مل�����ش��ت��ق��ب��ل الأم��������ة، ع���ل���ى ال����رغ����م من 
روؤية  وميكن  الكمني.  خماطر  وج���د 
ال��ل��ه��ج��ة الن��ت�����ش��اري��ة يف قائمة  ه���ذه 
ع�شر  خ��الل  حتققت  التي  النجاحات 
اإىل  التطلع  اإل  يقابلها  ول  ���ش��ن���ات 
�شباب  “جتديد  و  ال�����ش��ني  حت���دي���ث 
الأم������ة«.    وي��ق��رتن ه��ذا التطلع اإىل 
بالطم�حات  امل�شتقبلية  ال��ن��ج��اح��ات 
امل�شتقبلية  ال�شني  وت��ق��دمي  العاملية، 
حديثة  ا���ش��رتاك��ي��ة  “دولة  اأن��ه��ا  ع��ل��ى 
الق�ة  حيث  من  العامل  تق�د  عظيمة 
ال��دول��ي��ة  وال��ن��ف���ذ  ب��ح��ل���ل منت�شف 
من  ال��ن�����س  ي��ح��ذر  اأخ�����رًيا،  القرن”. 
لالبتزاز  اخل����ارج����ي����ة  “املحاولت 
“بهدف”  واحل���������ش����ار  والح�������ت��������اء 
ممار�شة اأق�شى قدر من ال�شغط على 

ال�شني«.

التيفا، موؤ�سرات
 الجتاهات امل�ستقبلية؟

بيانات  ج������دول  ب���ق����ة  م�����ش��ل��ح���ن     
الجتاهات  ع��ن  البع�س  بحث  اك�شل، 
الكلمات  ع��د  م��ن خ���الل  ال��ت��ق��ري��ر  يف 

مراجعة  يف  مهم  مكان  تخ�شي�س  مت 
ا  واأي�شً الأيدي�ل�جي  الن�شال  ميثاق 
الث�رة الذاتية-وه� م�شطلح ي�شتخدم 
ل��شف عمل التح�ل الذي يتعني على 
اأخالقيات  لتغيري  ب��ه  القيام  ال��ك���ادر 

العمل ورف�س الف�شاد.

خال�سة
   ان امل����ؤمت���ر ال��ع�����ش��ري��ن ق���د اأح����دث 
يف ال��ن��ه��اي��ة ت��غ��ي��ريات اأك����رث مم���ا كان 
م��ت���ق��ًع��ا. ك��ان��ت ال���دلئ���ل ت�����ش��ري اإىل 
تعزيز �شي يف ال�شلطة، وهذا الرت�شيخ 
�شبكة  ت���دم���ري  مت  ال���ت����ق���ع���ات.  ف�����اق 
راب��ط��ة ال�����ش��ب��اب، امل����روث���ة م��ن فرتة 
ه���� ج��ي��ن��ت��او، ب��ال��ك��ام��ل. امل�����ال�����ن يف 
الآن  بينغ  ج��ني  �شي  وام���ام  ال�شلطة، 
ال�شابقة.  امل���ؤمت��رات  اأك��رب من  ف�شحة 
اأي  اإىل  ن�شاأل  اأن  لأوان���ه  ال�شابق  م��ن 
ت�شكيلها  ال��ف�����ش��ائ��ل  ���ش��ت��ع��ي��د  م����دى 
�شبيل  -على  التنفيذي  اجلهاز  داخ��ل 
امل��ث��ال اجت��اه��ات خمتلفة داخ��ل فريق 
اأن تك�ن الهيمنة  �شي؟ وباملثل، ميكن 
للم�شي  مفيدة  �شي  لفريق  املطلقة 
قدًما يف الإ�شالحات الرئي�شية: وهي 
م�شممة  الإ�شالحات  كانت  اإذا  فائدة 
�شيا�شًيا  خ��ط��ًرا  ت�شكل  ولكنها  ج��ي��ًدا، 
ك��ب��رًيا اإذا ف�����ش��ل��ت.    ب��ع��ي��ًدا ع��ن لعبة 
الكرا�شي امل��شيقية لكبار قادة ال�شني 
ال�طنية  ال�شردّية  ف��اإن  �شي،  وهيمنة 
وال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة اجل���دي���دة امل��ت��داول��ة لها 
نف�س القدر من الأهمية. ي�شفه اأحياًنا 
ال�شينيات  ع����امل  ب���ارم���ي،  ج���ريمي���ي 
باأنه  ال�شيني”،  “الرث  وم���ؤ���ش�����س 
جني  �شي  ي��ق��دم  العظيم”،  د  “امل�ِحّ
بينغ نف�شه بالفعل ك�شخ�شية �ش�فية 
امل�شكالت امل�روثة من  “حل”  تقريًبا 
الر�شمية،  ال�����ش��ردّي��ة  ووف���ق  اأ���ش��الف��ه. 
واأكمل بناء جمتمع  الفقر،  اأنهى  فقد 
يطيب فيه العي�س اإىل حد ما، وحقق 
اأو  الف�شاد  جناحات كبرية يف مكافحة 
يف �شيا�شة �شفر ك�فيد. وعلى امل�شت�ى 
النظري، قام بتحديث الفكر املارك�شي 
يف  “كبرية”  م�شاهمة  ق��دم  وبالتايل 

الفكر ال�شرتاكي.
   يعترب �شي جني بينغ خبرًيا جيدا يف 
تاريخ احلزب ويعرف كيفية ا�شتخدامه 
مع  وطم�حاته.  ن�اياه  عن  لالإعالن 
كل فرتة ولية جديدة، من املعتاد اأن 
ياأخذ ال�شكرتري الأول جلنته الدائمة 
ا�شطحب   ،2012 ع����ام  ل��ل��درا���ش��ة. 
“على  ب��ع��ن���ان  م��ع��ر���س  اإىل  زم����الءه 
لالأمة  ال��ع��ظ��ي��م��ة  ال��ن��ه�����ش��ة  ط���ري���ق 
قادة  ذه���ب   ،2017 ع���ام  ال�����ش��ي��ن��ي��ة. 
م�قع  �شنغهاي،  اإىل  ال�شبعة  ال�شني 
ال�شي�عي  ل���ل���ح���زب  الأول  امل�����ؤمت����ر 
الأ�شلية”.  “املهمة  لتذّكر  ال�شيني، 
اأكت�بر، �شافر �شي ومروؤو�ش�ه   27 يف 
ال�شي�عي  احل���زب  ق��اع��دة  ي��ان��ان،  اإىل 
خ���الل احل���رب ���ش��د ال��ي��اب��ان. وب�شكل 
امل�ؤمتر  م����ق���ع  زار  حت����دي����ًدا،  اأك�����رث 
ال�����ش��اب��ع ل��ل��ح��زب، ح��ي��ث ان��ت�����ش��ر ماو 
ب�شكل نهائي على خ�ش�مه، وفق امل�ؤرخ 
بروح  “م�شلح�ن  �شي  وقال  جاو ه�ا. 
لنحقق  للن�شال،  وم�شتعدون  ي��ان��ان 
الر�شالة  اأهداف امل�ؤمتر الع�شرين”... 

وا�شحة.
* خريج معهد العلوم 
ال�سيا�سية بباري�س )العالقات 
الدولية(. موؤ�س�س م�سارك ملوقع 
EastIsRead، وهي بوابة 
معلومات واأبحاث فرن�سية يف 
ال�سني. يركز بحثه ب�سكل اأ�سا�سي 
على نظام الئتمان الجتماعي 
ال�سيني، و�سبق ان عمل يف معهد 
البحوث ال�سرتاتيجية التابع 
لوزارة الدفاع الفرن�سية.

ال�شيغ  دقة  اأكرث  ب�شكل  اأو  الرئي�شية، 
واملثال  ال�شهرية.  “تيفا”  الر�شمية، 
الأك������رث ح�������ش����را يف ال�����ش��ح��اف��ة ه� 
 73 ظهر  وال��ذي  الق�مي”،  “الأمن 
م���رة يف ال��ت��ق��ري��ر. ل ع��ج��ب ه��ن��ا لأن 
كان يف �شميم  ال�شامل  الأم��ن  مفه�م 
الأول  لل�شكرتري  ال�شيا�شية  الأج��ن��دة 
ال�شيني منذ عام 2012. وامل�شطلح 
اأك���رث من  ه��ن��اك  اأن  �شامل اىل درج���ة 

“دليل” لفهم معناه ب�شكل اأف�شل.
   وم��ع ذل��ك، م��ن ال�����ش��روري تخفيف 
الكلمات  طريق  عن  التحليل  طريقة 
امل��ف��ات��ي��ح. ي��ت��ط��ل��ب اخ��ت��ي��ار ت��ي��ف��ا ذات 
ال�����ش��ل��ة خ�����ربة يف م��ف��اه��ي��م احل����زب 
الرئي�شية ول يكفي الختيار ع�ش�ائًيا. 
ب��ان��دور���ش��ك��ي من  وك��م��ا ي�شري دي��ف��ي��د 
اإن  ب��ع��ن��اي��ة،  ب��روج��ك��ت  م��ي��دي��ا  ت�شاينا 
الكلمة  ب��ا���ش��ت��خ��دام  ال��ت��ج��رب��ة  ت���ك���رار 
معنى  ل  “دميقراطية”  الرئي�شية 
كل  يف  م������ج������دة  ال���ك���ل���م���ة  لأن  ل������ه، 
و  الدميقراطية”  “املركزية  م���ن 
الكامل”.  امل�شار  ذات  “الدميقراطية 
معان  اإىل  الأم��ن  كلمة  ت�شري  وباملثل، 
“الأمن  م�����ش��ط��ل��ح  ي��ظ��ه��ر  خم��ت��ل��ف��ة: 
يف  ورد  مم���ا  ب��ك��ث��ري  اأك�����رث  الق�مي” 
 2022 طبعة  لكن  ال�شابق،  التقرير 
اأخ��رى من الأمن  اأ�شكال  ترى ازده��ار 

)الطاقي، الإقليمي، الأيدي�ل�جي(.
   كما لحظ ديفيد باندور�شكي غياب 
ال�شيا�شية”  “الإ�شالحات  م�شطلح 
م���ع ان ه����ذا امل�����ش��ط��ل��ح ظ���ل ث��اب��ًت��ا يف 
الثمانينيات،  م��ن��ذ  احل�����زب  ت��ق��اري��ر 
وي�شري اإىل الرغبة، لي�س يف الإ�شالح 
بدرجة  لل�شماح  ولكن  الدميقراطي، 
الأقل  على  اأو  ال�شعبية  امل�شاركة  م��ن 
لأط��راف ثالثة. ولئن بلغ ظه�ر هذه 
اأواخ��ر العقد الأول  ال�شيغة ذروت��ه يف 
فاإنها  والع�شرين،  احل��ادي  القرن  من 
2017 يف تقرير  ت��زال قائمة عام  ل 
امل�ؤمتر التا�شع ع�شر. هذه املرة غابت، 
باملعنى  ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة،  والإ�����ش����الح����ات 
ب�شكل  دف��ن��ت  للم�شطلح،  ال��ل��ي��ربايل 
نهائي. بدًل من ذلك، يقدم �شي روؤية 
تهدف  م�ؤ�ش�شية”،  “اإ�شالحات  ل���� 

ي�شلط  “ب�مينغباي”،  ال��ب���دك��ا���ش��ت 
ال�����ش���ء ع��ل��ى     ه��ذا امل�شهد احلزين 
ل����رج����ل ع����ج�����ز ي���ت���ع���ر����س ل�������الإذلل 
لهم  �شمح  الذين  قبل  من  والتجاهل 
ت�شيانغ،  ك��ه  يل  ال�شيا�شي.  ب��الرت��ق��اء 
ال������ذي ُي���ن���ظ���ر اإل����ي����ه ع���ل���ى اأن������ه اأح����د 

حممييه، مل ينظر حتى اليه. 

تغيري يف ميثاق احلزب
   اأخرًيا ولي�س اآخًرا، تعديالت ميثاق 
احلزب. هذه ال�ثيقة هي يف اآن واحد 
وب��شلة  للحزب  التنظيمي  ال��دل��ي��ل 
ت�قعات  ع��ك�����س  ع��ل��ى  اإي���دي����ل����ج���ي���ة. 
امل��ت��خ�����ش�����ش��ني، مل ي��ن��ج��ح ���ش��ي جني 
على  احل�����ش���ل  يف  الآن(  )ح��ت��ى  بينغ 
واإقرار  لقب “املمثل الأعلى لل�شعب”، 
�شي  “فكر  يف  “النظرية”  م�شاهمته 
اأن  م�شتحيال  ول��ي�����س   .“ ب��ي��ن��غ  ج���ني 
القادمة،  الأ���ش��ه��ر  يف  التغيري  ي��ح��دث 
ول��ك��ن ع��ل��ى امل���دى ال��ق�����ش��ري، يحتفظ 
احلزب ببع�س املحظ�رات واملحرمات.

“الف�شل”  ه����ذا  م���ن  ال���رغ���م  ع��ل��ى     
يف  “تفكريه  ف���اإن  ���ش��ي،  اإىل  بالن�شبة 
ال�شرتاكية ذات اخل�شائ�س ال�شينية 
تلقى ارتقاء نظرًيا  للع�شر اجلديد” 
لفتا. يف مقال ن�شرته �شحيفة ال�شعب 
خ�ش�س  اأك���ت����ب���ر   22 يف  ال���ي����م���ي���ة 
للم�ؤمتر،  الأي��دي���ل���ج��ي��ة  ل��ل��درو���س 
لفتت �شياغة جديدة الأنظار. يدع�نا 
هذا التيفا اجلديد اإىل اعتبار عقيدة 
�شي “كروؤية للعامل” وك� “منهجية”. 
هذه هي املرة الأوىل التي تتلقى فيها 
هذه  العقائدية  �شي  مبادئ  جمم�عة 
الأل���ق���اب، وع����ادة م��ا ت��ك���ن خم�ش�شة 

لفكر ماو، وهذا انت�شار �شغري ل�شي.
ميثاق  يف  بالتغيريات  يتعلق  فيما     
احل��زب، مت الك�شف عن الن�س يف 26 
“تاأكيدين”،  اإ���ش��اف��ة  مت��ت  اأك��ت���ب��ر. 
“ال�شمائر  و  “حتيتان”  ج��ان��ب  اإىل 

الأربعة”. 
اإىل تر�شيخ  الإ���ش��اف��ات  ه��ذه  وت��ه��دف 
احلزب  قلب  يف  بينغ  جني  �شي  مكانة 
واحل��������زب يف ق���ل���ب ال����ن����ظ����ام. ووف����ق 
للن�س،  امل�����ش��اح��ب  ال�شحفي  ال��ب��ي��ان 

م�رنينج  ت�شاينا  ���ش��اوث  م��الح��ظ��ات 
ب��������ش���ت، ف�����اإن م���ا ي���ق���رب م���ن 6 من 
اأع�شائه اجلدد حا�شل�ن على درجات 
الف�شاء  ع��ل���م  م���ن  ت�����رتاوح  ع��ل��م��ي��ة، 
اإىل  يانغ جيا ج���ن(  )ما �شينغروي و 
الذي  غاجني،  )يل  الن�وية  الهند�شة 
الت�شعينيات(.  يف  ف��رن�����ش��ا  يف  در������س 
 29 ه����ن����اك  امل����رك����زي����ة،  ال���ل���ج���ن���ة  يف 
العل����م  يف  �ش����هادات  يحمل�ن  ع�ش�ا 

والهند�شة. 
يتمتع�ن  امل��ر���ش��ح��ني  بع�س  اأن  ح��ت��ى 
ه�انغ  اإن  قيل  اأن  منذ  وطنية  ب�شهرة 
�شيت�ش�ان،  مقاطعة  ح��اك��م  ت�شيانغ، 
املقاتلة  الطائرة  �شارك يف تط�ير  قد 
ال��ت�����ش��اع��د يف  ه���ذا  وي��ب��دو  جي-20. 
منطقًيا  والعلماء  املهند�شني  �شلطة 
يف ���ش��ي��اق ت��ت��ق��دم ف��ي��ه ال�����ش��ني بخطى 
ق�����ش��ري��ة ن��ح��� ال���ش��ت��ق��الل ال���ذات���ي اأو 
التكن�ل�جي.     ال��ذات��ي  الك��ت��ف��اء  حتى 
ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة ذات  ال��ف�����ش��ائ��ل  ت��ع��د  مل 
اخلفيفة  والتعريفات  املبهمة  احلدود 

يف بع�س الأحيان م�ج�دة.
تلقت �شربة  ال��ت��ي  ال�����ش��ب��اب،  راب��ط��ة   
لينغ  ب��اع��ت��ق��ال   2014 ع����ام  ق��ات��ل��ة 
ت�����ش���ن ه�ا  ه����  الآن  ت��ع��ت��رب  ج��ي��ه���ا، 
المامية  ال�����ش��ف���ف  يف  “ع�شً�ا” 
فقط. و�شيتم حتديث مناذج الف�شائل 
ال������ش��ع احلايل  اأن  ح��ي��ث  امل�����ج�����دة، 
“ف�شيل  ل��  املطلقة  الهيمنة  حتت  ه� 

�شي”. 
ويف هذه املرحلة من مركزة ال�شلطة، 
املنتمية  ال�شيا�شية  ال�شخ�شيات  حتى 
ل��ف�����ش��ائ��ل اأخ�����رى جم����ربة، م���ن اأجل 
ب��ق��ائ��ه��ا ال�����ش��ي��ا���ش��ي، ع��ل��ى الرت���ب���اط 

بال�شخ�شية املركزية للحزب.

تف�ق  تعزيز  اإىل  ال�اقع  الأم��ر  بحكم 
احلزب.

التعيينات: اللجنة املركزية 
واملكتب ال�سيا�سي واللجنة 
الدائمة للمكتب ال�سيا�سي

   يف دليلنا للم�ؤمتر الع�شرين، قدمنا 
التكهنات الرئي�شية واأ�شماء املر�شحني 
للمكتب  ال��دائ��م��ة  للجنة  ال�����ش��ب��اق  يف 
ال�شيا�شي. كان اإجماع مراقبي ال�شني 
“ف�شيل �شي”،  على اجتماع قمة بني 
املك�ن من رجال م�الني له اأو مدينني 
رابطة  ف�شيل  ب��ق��اي��ا  وامل��ع��ار���ش��ة،  ل���ه، 
كان  �شنغهاي.  وف�شيل  احل��زب  �شباب 
وزراء  رئي�س  يف  ي��اأم��ل���ن  امل�شتثمرون 
ليربايل املظهر، مثل وانغ يانغ اأو ه� 
اجلميع  ت�قع  باخت�شار،  ه���ا.  ت�ش�ن 
تف�ًقا وا�شًحا ملجم�عة �شي جني بينغ، 
مناف�شيها،  ���ش��رتاع��ي  ذل��ك  م��ع  لكنها 

وتقدم لهم �شكاًل من اأ�شكال العزاء.

رجال �سي يف القيادة
   ل��ق��د حتطمت ه���ذه ال��ت���ق��ع��ات ف�ر 
املركزية  اللجنة  اأع�����ش��اء  قائمة  ن�شر 
الدائم.  ومكتبها  ال�شيا�شي  وامل��ك��ت��ب 
يتك�ن نادي ال�شبعة اجلديد فقط من 
حلفاء اأو اأتباع الأمني العام. ومن بني 
اللجنة الدائمة ال�شابقة، مل يبق �ش�ى 
ت�شاو ليجي ووانغ ه�نينغ، باعتبارهما 

مقربني وحليفني ل� �شي جني بينغ.
 ال��ق��ادم���ن الأرب��ع��ة م���ال���ن لالأمني 
ت�����ش��ي��ان��غ ووان������غ يانغ  ك���ه  ال����ع����ام. يل 
ع�����ش��� يف   200 ب��ني  م��ن  لي�شا ح��ت��ى 
ت�ش�ن  ه���و  واأ�شبح  املركزية.  اللجنة 
ال���ذي ُرج���ح دخ���ل��ه اإىل اللجنة  ه����ا، 
ال����دائ����م����ة، جم�����رد ع�����ش��� ب�����ش��ي��ط يف 
ال��ل��ج��ن��ة امل���رك���زي���ة، ك��م��ا خ�����ش��ر ت�شني 

ت�ش�انغ� مقعده.
ال�شيا�شي  امل���ك���ت���ب  ه������ذا  ي���ك���ر����س     
وح�شب  والعلماء.  املهند�شني  �شلطة 

و يل �شي. الأول لي�س �شخ�شية �شيا�شية 
بارزة. على راأ�س بلدية بكني منذ ع�شر 
ا لديه.  �شن�ات، ول خربة وطنية اأي�شً
يف املقابل، عمل ب�شكل غري مبا�شر مع 
مل��ا ي��ق��رب م��ن خم�شة  ���ش��ي ج��ني بينغ 
وت�شجيانغ.  ف���ج��ي��ان  يف  ع��اًم��ا  ع�شر 
اأخرًيا، يل �شي، على راأ�س الديناميكية 
ق���ان��غ��دون��غ واحل��ل��ي��ف ال��ق��دمي ل�شي، 
من  �شريعة  ترقية  على  ا  اأي�شً ل  حت�شّ
خالل تعيينه على راأ�س جلنة مراقبة 

الن�شباط باحلزب.

ق�سية هو جينتاو
الدقيق  ال��ب��ال��ي��ه  يف  ن�����ش��از  ح����دث     
اأكت�بر.   23 الأح�����د  ي�����م  ل��ل��م���ؤمت��ر 
للحزب  الأول  ال�شكرتري  ا�شطحاب 
ال�����ش��اب��ق و���ش��ل��ف ���ش��ي ج���ني ب��ي��ن��غ، ه� 
جينتاو اإىل خارج ق�شر ال�شعب ال�طني 
حتت حرا�شة ماأم�ر. امل�شهد دار ح�ل 
ال��ع��امل. ب��ع��د ���ش��اع��ة، ن�����ش��رت �شينخ�ا 
ت�شري  ت��غ��ري��دة  الإجن��ل��ي��زي��ة(  )باللغة 
اإىل اأن ه� جينتاو خرج ب�شبب املر�س. 
تطهري؟  الأ����ش���ئ���ل���ة:  ك���ان���ت  م���ن���ذئ���ذ، 
“زعيم”  ل�  م��ربر  غري  اإذلل  مر�س؟ 

ف�شيل رابطة ال�شباب ال�شابق؟
   يف �ش�ء ال�ش�ر التي مت بثها والتعليق 
ال�ا�شح  من  وا�شع،  نطاق  على  عليها 
القاعة  مل��غ��ادرة  م��دع���  جينتاو  ه���  اأن 
رغما عنه. بعد احلفل اخلتامي، فقط 
ال�حيد  ال�شابق  )ال��ك��ادر  روي��ه���ان  يل 
�شي خ��الل حفل  يثني على  ال���ذي مل 
ا مل ي�شاركا  الفتتاح( وه� جينتاو اأي�شً
وعلى  امل��ن��دوب��ني.  م��ع  الجتماعات  يف 
ه�  “تطهري”  عك�س ما قيل، مل يتم 
فقد  ال�شيني،  الإن��رتن��ت  م��ن  جينتاو 
ال�شيني  ال��ت��ل��ف��زي���ن  ت��ق��ري��ر  ظ��ه��ر يف 
يف ذلك امل�شاء.   تعليقات وو ق�ق�انغ، 
الأ�شتاذ يف جامعة فيكت�ريا وامل�شت�شار 
تبدو �شحيحة  زيانغ،  ت�شاو  ل�  ال�شابق 
يف ه���ذا ال��ت�����ش��ل�����ش��ل. يف م��ق��اب��ل��ت��ه على 

حتطمت معايري احلزب
احلزب  درا���ش��ة  هيكليا يف  نقا�شا  اإن     
اإ�شفاء  ح�����ل  ن��ق��ا���س  ه����  ال�����ش��ي���ع��ي 
مدى  اأي  اإىل  عليه:  امل�ؤ�ش�شي  الطابع 
ي���ت���م اح�������رتام ال���ق����اع���د والأع��������راف 
ال�شارية من قبل �شانعي القرار. ومع 
ذلك، فقد األغي هذا امل�ؤمتر حّد ال�شّن 
اأع�شاء  على  كان  الآن،  حتى  ال�شهري. 
 .69 اللجنة املركزية التقاعد يف �شن 
ظل  نف�شه،  بينغ  جني  �شي  جانب  اإىل 
ع���اًم���ا(، حليف   72( ي������ش��ي��ا  ت�����ش��ان��غ 
�شي جني بينغ املهم يف اجلي�س ونائب 
املركزية،  الع�شكرية  اللجنة  رئ��ي�����س 
يدخل   )69( ي���ي  وان����غ  م��ن�����ش��ب��ه.  يف 
املكتب ال�شيا�شي ويخلف يانغ جيت�شي. 
وعلى العك�س من ذلك، مت طرد يل كه 
ت�شيانغ ووانغ يانغ، كالهما 67 عاًما.
   عالوة على ذلك، �شّجل هذا امل�ؤمتر 
انت�شار ال�لء ال�شيا�شي على اجلدارة 
اتبعت  الآن،  حتى  للرتقية.  كمعيار 
للغاية:  حم�����دًدا  ت��رت��ي��ًب��ا  ال��ت��ع��ي��ي��ن��ات 
اخل����ربة يف امل��ح��اف��ظ��ات، واخل�����ربة يف 
اإل���خ. يل  امل��رك��زي��ة،  والإدارة  ال������زارة، 
واحد  ه���  امل��ث��ال،  �شبيل  على  ت�شيانغ، 
من ك���ادر احلزب ال�حيد الذي حكم 
ث��الث��ة م���ن اأغ���ن���ى م��ق��اط��ع��ات البالد 
وت�شجيانغ(.  وجيانغ�ش�  )�شنغهاي 
الإدارة  ذل���ك، ل ميلك خ��ربة يف  وم��ع 
رئي�س  ن��ائ��ب  -م��ث��ل من�شب  امل��رك��زي��ة 
اأن  امل��ث��ال -ق��ب��ل  �شبيل  ع��ل��ى  ال������زراء 
النظام.  الثاين يف  الرجل  تعيينه  يتم 
اإدارت������ه  اإىل ذل�����ك، ظ��ل��ت  ب���الإ����ش���اف���ة 
�شنغهاي  ال�شحي يف  الكارثية للحجر 

يف الأذهان، يف ال�شني وخارجها.
   نف�س ال�شيء ينطبق على ت�شاي ت�شي 

يتكون نادي ال�سبعة اجلديد للجنة الدائمة للمكتب ال�سيا�سي فقط من حلفاء اأو اأتباع خمل�سني ل�سي جني بينغ

ا�شطحاب ه� جينتاو اإىل خارج ق�شر ال�شعبيل ت�شيانغ وال�شع�د املفاجئ

 يقدم �سي روؤية ل� »اإ�سالحات موؤ�س�سية«، تهدف 
بحكم الأم�ر الواق�ع اإىل تعزي�ز تف�وق احل�زب

حطم هذا املوؤمتر حد ال�سن ال�سهري وانت�سر 
الولء ال�سيا�سي على اجلدارة كمعيار للرتقية
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عربي ودويل

اأوباما قارب النجاة

يجوب اأوباما الوليات الرئي�سية لتعبئة
 الناخبني الدميقراطيني يف املنعطف الأخري

النتخابات الن�سفية:

اأمام تعرثهم: الدميقراطيون ي�ستنجدون بباراك اأوباما...!

ل��ل��ت��ع��ب��ئ��ة ح�ل  ال���دمي���ق���راط���ي���ني 
ل  القت�شاد،  من  ب��دًل  الإجها�س 
وح�شب  ثمارها.  ت�ؤتي  اأنها  يبدو 
ال�ش�ي�شرية،  ط����ن  ل���  �شحيفة 
ُي�شاع اأن باراك اأوباما نف�شه انتقد 
النتخابية  حملته  ب�شبب  ح��زب��ه 
ال��ت��ي ك��ان��ت ب��ع��ي��دة ك��ل ال��ب��ع��د عن 
امللم��شة  واله�اج�س  الهتمامات 

لالأمريكيني.

•• الفجر -خرية ال�شيباين
   ه���ل ي�����ش��ت��ط��ي��ع ب������اراك اأوب���ام���ا 
ال�����دمي�����ق�����راط�����ي�����ني من  اإن�������ق�������اذ 
تظهر  بينما  ان��ت��خ��اب��ي��ة؟  ه��زمي��ة 
ا�����ش����ت����ط����الع����ات ال�����������راأي ف����ق����دان 
احل�������زب ل���ل���زخ���م ق���ب���ل اأي��������ام من 
يف  الن�شفية  الن��ت��خ��اب��ات  م���ع��د 
الرئي�س  يكثف  املتحدة،  ال���لي��ات 
املر�شحني  لدعم  رحالته  ال�شابق 
ي�اجه�ن  الذين  الدميقراطيني 

�شع�بات.
زار على وج��ه اخل�ش��س      لقد 
وي�شك�ن�شن  ث��م  ج���رج��ي��ا،  ولي���ة 
حتى  اأو  ن��ي��ف��ادا  ث���م  وم��ي�����ش��ي��غ��ان 
م����ؤخ���ًرا اأري����زون����ا و���ش��ي��ذه��ب اإىل 
ولي������ة ب��ن�����ش��ل��ف��ان��ي��ا ���ش��ح��ب��ة ج� 
ا  اأي�شً اأوب�����ام�����ا  و����ش���ّج���ل  ب����اي����دن. 
التلفزي�نية  الإع���الن���ات  ع�����ش��رات 
للدميقراطيني  الفيدي�  ومقاطع 
حدث  كما  الت�ش�يت،  اإىل  ت��دع��� 

م�ؤخًرا يف فل�ريدا.

ا�ستعادة الأمل والتعبئة
   هدف الرئي�س الرابع والأربعني 
ل��ل���لي��ات امل��ت��ح��دة: اإع����ادة حتفيز 
بالت�ش�يت،  واإق��ن��اع��ه��م  ال���ق����ات 
املتنازع  ال���لي��ات  اأك��رث  يف  خا�شة 

وم�اهبه  �شعبيته  بف�شل  عليها، 
اأو  ق��ل��ق��ني  ك��ن��ت��م  “اإذا  ك��خ��ط��ي��ب. 
ال������ق�����ت احل������ايل،  حم���ب���ط���ني يف 
ف��ال ت�����ش��ت��ك���ا... ول ت��ع��ريوا اأذًن����ا 
الآخر  الطرف  �شماء... ل تدع�ا 
يقنعكم باأن �ش�تكم ل قيمة له”، 

ت��ّشل يف اأريزونا. 
وا�شنطن  ���ش��ح��ي��ف��ة  وك�����ش��ف��ت     
احلزب  ا���ش��رتات��ي��ج��ي  اأن  ب������ش��ت، 
ال���دمي����ق���راط���ي ي�����������������رون ب����اراك 
جذب  على  ق���ادًرا  ا  �ش����خ�شً اأوب��ام��ا 
امل�شريات،  ه��ذه  اإىل  كبرية  ح�ش�د 
الط�رف  غ�شب  اإث��������������ارة  ع���دم  م��ع 

الآخر. 
ع��ل��ى ال��ع��ك�����س م��ن ذل����ك، ف����اإن ج� 
الثمانني من  �شيبلغ  الذي  بايدن، 
اأقل  �شخ�شية  ه���  ق��ري��ًب��ا،  ع��م��ره 
ديناميكية، وكان متحفًظا اإىل حد 

ما خالل هذه احلملة.
   ويراكم الرئي�س احلايل املخاوف 
ي�شميه  -ال�����ذي  ال��ت�����ش��خ��م  ب�����ش��اأن 
بايدن”  “ت�شخم  اجل��م��ه���ري���ن 
يف  ال�شيئ  القت�شادي  -وال������ش��ع 
التقديرات،  اآخ���ر  ووف���ق  ال���ب���الد. 
الدميقراطي  احل���زب  يخ�شر  ق��د 
لكنه  الن�اب،  جمل�س  يف  الأغلبية 
جمل�س  على  بال�شيطرة  يحتفظ 
ال�شي�خ حيث من املت�قع اأن تك�ن 

النتائج متقاربة جدا.

يف اأت��الن��ت��ا، اأن����ا اأف��ه��م ���ش��ب��ب قلق 
النا�س، اأنا اأفهم ملاذا قد يك�ن من 
النزواء  الأحيان  بع�س  يف  املغري 
الأمريكية  ال��ق��دم  ك��رة  وم�شاهدة 
اأو الرق�س مع النج�م، لكنني هنا 
لأخربكم اأن النف�شال عن ال�اقع 
لي�س خياًرا، والياأ�س لي�س خياًرا”، 
قال الرئي�س الدميقراطي ال�شابق 

يف جتمع حا�شد.
الذي  اأك�����ش��ل��رود،  ديفيد     ويحلل 
البيت  ال�شيا�شي يف  كان م�شت�شاره 
البي�س، ان “لباراك اأوباما القدرة 
ال�قت  ن��ف�����س  يف  ال���ت���ح���دث  ع��ل��ى 
التي  الدميقراطية  القاعدة  اإىل 
واإىل  تعبئتها  اإىل  احل���زب  يحتاج 
ال�ش�احي  يف  املرتددين  الناخبني 
ال��ذي��ن ي��ج��ب اإق��ن��اع��ه��م يف الأي����ام 
فه�  كلينت�ن،  ومثل   ،“ الأخ���رية 
ا يف �شرد ق�شة اأكرب عن  جيد اأي�شً
وخيارات  واملرحلة،  ال��ب��الد،  حالة 

الناخبني«.

انتكا�شات 2010 و2014
   لكن “�شحر” ب���اراك اأوب��ام��ا ل 
اأن��ه ح��ّل- معجزة للحد من  يبدو 
ال�����ش��رر ال��ث��الث��اء امل��ق��ب��ل. عندما 
ك���ان رئ��ي�����ش��اً، واج����ه ه��� نف�شه ما 
القا�شية”  “ال�شربة  ب���  و���ش��ف��ه 
خ��������الل ان�����ت�����خ�����اب�����ات ال���ت���ج���دي���د 

اأوباما هو جنم 
احلزب الدميقراطي

ال��غ��اردي��ان عن     ونقلت �شحيفة 
مركز  م���دي���ر  ج���اك����ب�������س،  لري 
يف  واحل��ك��م  ال�شيا�شية  ال��درا���ش��ات 
“اأوباما  اأن  م��ي��ن��ي�����ش���ت��ا،  ج��ام��ع��ة 
ال������������روك يف احل������زب  ه������� جن������م 
اأحد  ي���ج��د  ل  الدميقراطي”. 
على  قدرته  حيث  من  منه  قريب 
ويعتمد احلزب  جذب الناخبني”. 
بني  خا�شة  الرغبة،  لإحياء  عليه 
اأ�شل  م��ن  الأم��ري��ك��ي��ني  الناخبني 
ت�ش�يتهم  يعترب  الذين  اأفريقي، 
ج�  حل��زب  بالن�شبة  حا�شًما  اأم���ًرا 

بايدن.
وف���ًق���ا ل�شتطالع  ذل����ك،  وم����ع      
ب�ليتيك�-م�رنينج  اأج�����رت�����ه 
فقط  ب��امل��ائ��ة   25 ف���اإن  ك�ن�شلت، 
امل�شجلني  ال�����ش���د  ال��ن��اخ��ب��ني  م���ن 
اأنف�شهم  ي�������ش���ف����ن  ل��ل��ت�����ش���ي��ت 
للغاية”  “متحم�ش�ن  ب���اأن���ه���م 
مقارنة  للت�ش�يت،  الذهاب  ب�شاأن 
الناخبني  باملائة من   37 بح�ايل 
البي�س، و35 باملائة من الناخبني 

من اأ�شل اإ�شباين.
اأريكتكم  ت���غ���ادروا  اأن  »اأري���دك���م     
�شع�ا  ل��ل��ت�����ش���ي��ت!  وت����ذه����ب�����ن 
ت�ك  تيك  ات��رك���ا  جانباً،  هاتفكم 
قال  للت�ش�يت!،  اذه��ب���ا  و���ش��اأن��ه، 

•• عوا�شم-وكاالت

الت�شيكية  ال��ق���ات  ان�شحاب  يكتب 
م���ن دول����ة م���ايل ���ش��ف��ح��ة جديدة 
رو�شيا  بني  �شخ�نة  ي��زداد  ل�شراع 
والتمدد  ال���ن���ف����ذ  ع��ل��ى  وال����غ����رب 
اأع��ل��ن اجلي�س  اإف��ري��ق��ي��ا.  يف غ���رب 
امل�شاركني  جن�ده  �شحب  الت�شيكي 
����ش���م���ن م���ه���م���ة ت����دري����ب الحت������اد 
“تاك�با”  م�����ايل  يف  الأوروب�����������ي 
اخلا�شة، امل�ش�ؤولة عن دعم اجلي�س 
الإرهابية  اجل��م��اع��ات  ���ش��د  امل���ايل 

املرتبطة بالقاعدة وداع�س.
الت�شيكية  ال��دف��اع  وزي���رة  واأع��ل��ن��ت 
م�شاركة  اإنهاء  �شرين��ش�فا،  جانا 
“تاك�با”،  يف  الت�شيكية  ال���ق����ات 
ول����ن ي��ت��م مت���دي���د م��ه��م��ت��ه��ا التي 

تنتهي يف دي�شمرب.
فرن�شا  اأعلنت  املا�شي،  ويف فرباير 
تاك�با،  يف  الأوروب��ي���ن  و�شركاوؤها 
ان�شحابهم  الت�شيك،  ذل��ك  يف  مب��ا 
ت���ت��ر العالقات  م��ن م���ايل، ع��ق��ب 

•• نيودلهي-اأ ف ب

اأع��ل��ن��ت ���ش��ل��ط��ات ن��ي���دل��ه��ي  اأم�س 
املدار�س  اإغ��الق  �شيتم  اأنه  اجلمعة 
اع����ت����ب����اراً م����ن ال����ي�����م ال�������ش���ب���ت يف 
العا�شمة الهندية ب�شبب امل�شت�يات 
ال���ه����اء  ت���ل����ث  م����ن  “اخلطرة” 
ال��ن��اج��م ع���ن احل����رق ال���زراع���ي يف 
�شمال الهند، والذي يفاقم ال��شع 
اأ���ش��اًل على ه��ذا ال�شعيد  امل���رتدي 
ج���راء ان��ب��ع��اث��ات امل�����ش��ان��ع وحركة 

النقل.
وقال رئي�س وزراء ني�دلهي اأرفيند 
“�شنغلق  لل�شحفيني  كيجري�ال 
امل���دار����س الب��ت��دائ��ي��ة اع��ت��ب��ارا من 
و�شع  يتح�شن  حتى  ال�شبت  الي�م 

التل�ث«.
و�شدد على اأنه “ل ينبغي اأن يعاين 
الأ�شكال”  �شكل من  ب��اأي  اأي طفل 

جراء هذه امل�شكلة.
وب��ح�����ش��ب ���ش��رك��ة م���راق���ب���ة ج����دة 
 ،IQAir ال�����ش���ي�����ش��ري��ة،  ال��ه���اء 
ام  “بي  ج����زي����ئ����ات  م����ع����دل  ف�������اإن 
�شرراً  والأك����رث  الأ���ش��غ��ر   ،”2،5
جمرى  ت���دخ���ل  اأن  مي��ك��ن  وال���ت���ي 
الدم، اجلمعة كان اأعلى ب�25 مرة 
م��ن احل��د الأق�����ش��ى ال���ذي حددته 

منظمة ال�شحة العاملية.
مع برودة اله�اء كل �شتاء، تهيمن 

بني فرن�شا وال�شلطة النتقالية يف 
باماك� برئا�شة اأ�شيما غاميتا.

الع�شكري  املجل�س  رئي�س  وط��ل��ب 
اآ���ش��ي��م��ي غ���ي��ت��ا، يف يناير  احل��اك��م 
ر�شاه  ل���ع���دم  “تاك�با”  خ������روج 
ت�����ش��اع��د عمليات  اأدائ���ه���ا م���ع  ع���ن 
ق��ررت الدمنارك  الإره���اب؛ لذلك 
ق�اتها،  �شحب  وفرن�شا  وال�ش�يد 

وه� ما فعلته الت�شيك اأي�شا.

القوات الت�سيكية
ي�������ش���ارك اجل���ي�������س ال��ت�����ش��ي��ك��ي يف 
ع���ام  م���ن���ذ  م�������ايل،  م���ه���م���ات يف   3

:2020
هناك  ج���ن���دي���ا   60 ن���ح����  ن�������ش���ر 
ت��اك���ب��ا الأوروبية  ق���ة  ك��ج��زء م��ن 

اخلا�شة.
بعثة  80 جنديا يف مهمة  ي�شارك 

الحتاد الأوروبي امل�شرتكة.
القيادة  يف  ت�شيكيني   4 ي�����ش��ارك 
املتحدة  الأمم  ل��ب��ع��ث��ة  ال���دول���ي���ة 

“مين��شما«.

ا�شتعانة  عقب  وفرن�شا،  مايل  بني 
باماك� مبجم�عة “فاغرن«.

الغربي  ال����رد  ���ش��م��ن  اأن  وي���رج���ح 
حل��ف��ظ ال��ن��ف���ذ، ه��� ان��ت��ق��ال جزء 
م��ن ق����ات ال����دول الأوروب���ي���ة اإىل 
النيجر  خا�شة  م���ايل،  ج����ار  دول 
ال��ت��ي ت��ت��م��ت��ع ب��ع��الق��ات ق���ي��ة مع 
الأوروب����ي، حيث  والحت���اد  فرن�شا 
بني  الع�شكرية  ال�شراكة  ت��شعت 
اأغ�شط�س  ويف  وال��ن��ي��ج��ر.  ف��رن�����ش��ا 
املا�شي، ان�شحب اجلي�س الفرن�شي 
ن��ه��اي��ة عملية  ل��ي��ع��ل��ن  م���ن م����ايل 
اآلف   3 اأن  اأك��د  لكنه  “برخان”، 
منطقة  يف  �شيظل�ن  ج��ن���ده  م��ن 
ال�����ش��اح��ل الإف����ري����ق����ي، خ��ا���ش��ة يف 
النيجر  يف  ال��ع�����ش��ك��ري��ة  ال���ق����اع���د 
اأن�شطتها  “فاغرن”  ب��داأت  وت�شاد. 
حيث  2021؛  ع�������ام  م�������ايل  يف 
و���ش��ع��ت ب��ام��اك��� ع��ل��ي��ه��ا اآم������ال يف 
ويقدر  الإرهابيني،  خطر  حتجيم 
ب��اأك��رث من  ه��ن��اك  عنا�شرها  ع��دد 

1000 عن�شر.

بانتظام  ني�دلهي  �شلطات  وتعلن 
ع���ن خ��ط��ط خم��ت��ل��ف��ة ل��ل��ح��د من 
ال��ت��ل���ث، ل��ك��ن مل ي��ك��ن ل��ه��ا تاأثري 
املنتجات  ح����رق  اأن  ك��م��ا  ُي����ذك����ر. 
وال�ليات  البنجاب  يف  ال��زراع��ي��ة 
املبداأ،  الأخ��رى حمظ�ر من حيث 
لكّن املزارعني يتجاهل�ن الدع�ات 
اإىل اعتماد ممار�شات اأكرث مراعاة 

للبيئة.
موؤ�سر الإرهاب

مع الت�ترات بني فرن�شا وال�شلطة 
النتقالية يف مايل، وبدء الن�شحاب 
الأوروب��ي، ت�شارعت وترية عمليات 
 45 بن�شبة  الإره��اب��ي��ة  اجل��م��اع��ات 
ب���ني ماي�  ب��امل��ئ��ة يف و����ش���ط م����ايل 
بالأ�شهر  م���ق���ارن���ًة  واأغ�������ش���ط�������س، 
وقتل  ال��ع��ام،  م��ن  الأوىل  الأرب���ع���ة 
و�شط  م���دين يف   500 م��ن  اأك����رث 

مايل خالل 2022.
كما اأدت هجمات “داع�س ال�شحراء 
الكربى” يف منطقتي غاو وميناكا 
اإىل  ال��ع��ام اجل����اري،  �شمايل م��ايل 
مقتل 1000 �شخ�س اأو 40 باملئة 

من جميع ال�فيات هذا العام.

اإعادة انت�سار
ال�طنية  “احلركة  مم��ث��ل  ي��ق���ل 
م�ريتانيا،  يف  اأزواد”  ل��ت��ح��ري��ر 
ال�شيد بن بيال، اإن م�قف الت�شيك 
والدول امل�شاركة يف “تاك�با” يع�د 
العالقات  ت����ت���ر  اإىل  اأ���ش��ا���ش��ه  يف 

م�شفر،  �����ش����ام  ����ش���ب���اب  ����ش���ح���اب���ة 
الزراعية  احل��رق  عمليات  تغذيها 
قطاعات  من  املتاأتية  والنبعاثات 
ال�����ش��ن��اع��ة وال���ن���ق���ل ال������ربي، على 
امل��دي��ن��ة ال���ك���ربى ال��ت��ي ي��ب��ل��غ عدد 

�شكانها 20 ملي�ن ن�شمة.
وحتتل ني�دلهي با�شتمرار املراتب 
الأوىل على قائمة اأكرث املدن تل�ثاً 
العا�شمة  العامل. وقد ت�شدرت  يف 

 IQAir الهندية اجلمعة قائمة 
من  تعاين  التي  الرئي�شية  للمدن 

اله�اء الأكرث تل�ثاً.
درا�����ش����ة  ع������زت   ،2020 ع������ام  يف 
لن�شيت”،  “ذي  جم��ل��ة  ن�����ش��رت��ه��ا 
1،67 ملي�ن حالة وفاة اإىل تل�ث 
 ،2019 ع��ام  يف  الهند  يف  ال��ه���اء 
مبا يف ذلك ما يقرب من 17 األفاً 

و500 حالة يف العا�شمة.

ي�����ش��خ��رون م���ن ا����ش���ت���خ���دام رجل 
من ال���زن الثقيل �شابق ب��دًل من 
اإبرهارت،  دان  احل����ايل.  ال��رئ��ي�����س 
رج��ل الأع��م��ال وامل��ان��ح اجلمه�ري 
الرئي�شي، يرى يف ذلك عالمة على 
الحتياطيني”،  م��ق��ع��د  “�شعف 
“بال  ال��دمي��ق��راط��ي  احل����زب  وان 
وا�شنطن  ���ش��ح��ي��ف��ة  وف���ق  دفة”، 
ا�شرتاتيجية  اأن  خ��ا���ش��ة  ب������ش��ت. 

على  ق���ادر  “انه  ال�شي�خ.  جمل�س 
جعل النا�س يرغب�ن يف الت�ش�يت 
اأب���ًدا متكني  ي�شتطع  لكنه مل  ل��ه، 
ال��دمي��ق��راط��ي��ني م���ن ع��ب���ر خط 
رئي�ًشا،  ك�����ان  ع���ن���دم���ا  ال��������ش����ل 
مركز  مدير  �شابات�،  لري  يق�ل 
بجامعة  ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة  ال���درا����ش���ات 

فريجينيا، نقاًل عن الغارديان.
   ع���ل���ى اجل�����ان�����ب اجل����م����ه�����ري، 

والتي   ،2010 ل���ع���ام  ال��ن�����ش��ف��ي 
ب��ان��ح��دار م��ذه��ل للحزب  مت��ي��زت 
الن�اب  جمل�س  يف  ال��دمي��ق��راط��ي 
واح���دة  م���ّق��ع��ا  م���ق���ع���ًدا(،   64-(
من الهزائم الدميقراطية الكرث 

ثقاًل يف فرتة ما بعد احلرب.
   عام 2014، كانت نك�شة جديدة 
ال��دمي��ق��راط��ي: ح�شل  ل��ل��رئ��ي�����س 
اجل��م��ه���ري���ن ع��ل��ى الأغ��ل��ب��ي��ة يف 

زيلين�سكي: ا�ستنتاجات الوكالة الذرية توؤكد عدم وجود »قنبلة قذرة«
•• كييف-اأ ف ب

“ال�شريح”  ال�شتنتاج  اإن  زيلين�شكي،  ف�ل�دميري  الأوك���راين  الرئي�س  ق��ال 
لل�كالة الدولية للطاقة الذّرية ميّثل “دلياًل وا�شحاً ل يقبل اجلدل” على 
عدم وج�د ا�شتعدادات ل�شنع “قنبلة قذرة” يف اأوكرانيا. واأ�شاف زيلين�شكي 
يف كلمته الي�مية “لقد منحنا حّرية العمل الكاملة” لبعثة التفتي�س التابعة 
دلئل  “لدينا  خال�شاتها  ���ش��دور  وبعد  ال��ذّري��ة،  للطاقة  ال��دول��ي��ة  لل�كالة 
اأّن��ه يف  اأو  اأوكرانيا �شنع  اأح��د يف  اأّن��ه ل ي�جد  وا�شحة ل تقبل اجل��دل على 
�شدد ت�شنيع قنابل قذرة«. واأعلنت ال�كالة الذّرية اخلمي�س، اأنها مل جتد اأّي 
م�ؤ�ّشرات تدل على “اأن�شطة ن�وية غري معلنة” يف ثالثة م�اقع يف اأوكرانيا 
خالل عمليات تفتي�س اأجرتها بناء على طلب كييف بعد اتهامات رو�شية لها 
بتط�ير “قنبلة قذرة«. وقال املدير العام لل�كالة رافايل غرو�شي يف بيان اإن 

“تقييمنا التقني والعلمي للنتائج التي ت��شلنا اإليها حتى الآن مل يظهر ما 
اأن�شطة وم�اد ن�وية غري معلنة يف هذه امل�اقع الثالثة«. واأ�شاف  يدل على 
“�شنعلن تقريرنا املتعلق بنتائج العينات البيئية يف اأقرب وقت” يف اإ�شارة اإىل 

العّينات التي جمعها مفّت�ش� ال�كالة.
كييف،  يف  الن�وية”  الأب��ح��اث  “معهد  من  كل  يف  التفتي�س  عمليات  وج��اءت 
و”املن�شاأة ال�شرقية للتعدين واملعاجلة” يف ج�فتي ك�دي و”من�شاأة بيفيدين 

لت�شنيع الآلت” يف دنيربو، عقب طلب خطي من اأوكرانيا.
واتهمت رو�شيا اأوكرانيا بالإعداد ل�شتخدام قنابل قذرة �شد اجلن�د الرو�س، 
قنبلة  ا�شتخدام  على  نف�شها  م��شك�  ُتقدم  اأن  احتمال  يف  كييف  ت�شتبه  فيما 
اأ�شلحة ن�وية تقليدية يف �ش�ء تعّر�س ق�اتها  ا�شتخدام  قذرة، رمبا لتربير 
من متفّجرات  القذرة”  “القنبلة  اأو  الإ�شعاعّية  القنبلة  لنتكا�شات. وتتك�ن 

تقليدّية حماطة مب�اد م�شّعة معّدة لالنت�شار يف اله�اء وقت النفجار.

بايدن يتعهد »بتحرير« اإيران يف خطاب حملة انتخابية 
•• اأو�شن�شايد-رويرتز

تعهد الرئي�س الأمريكي ج� بايدن “بتحرير” اإيران، وقال اإن املحتجني الذين يعمل�ن �شد حك�مة البالد 
�شينجح�ن قريبا يف حترير اأنف�شهم. وقال بايدن خالل حملة انتخابية وا�شعة النطاق يف كاليف�رنيا، بينما 
جتمع الع�شرات يف اخلارج حاملني لفتات تدعم املحتجني الإيرانيني “ل تقلق�ا، �شنحرر اإيران. �شيحررون 
خالل  �شيتخذها  التي  الإ�شافية  الإج���راءات  يحدد  مل  كما  الكالم،  يف  بايدن  ي�شهب  ومل  قريبا«.  اأنف�شهم 
الت�شريحات التي األقاها يف كلية مرياك��شتا بالقرب من �شان دييج�. ومل يرد جمل�س الأمن الق�مي التابع 
للبيت الأبي�س على الف�ر على طلب للتعليق. واندلعت احتجاجات على مدى �شبعة اأ�شابيع يف اإيران يف اأعقاب 

وفاة مه�شا اأميني، البالغة من العمر 22 عاما، اأثناء احتجاز �شرطة الأخالق الإيرانية لها.
واأظهرت الحتجاجات التي اندلعت بعد وفاة اأميني يف 16 �شبتمرب اأيل�ل حتدي العديد من ال�شباب الإيراين 

القيادة الدينية للبالد، والتغلب على اخل�ف الذي خنق املعار�شة يف اأعقاب الث�رة الإ�شالمية عام 1979.
وقالت ال�ليات املتحدة ي�م الأربعاء اإنها �شتحاول اإخراج اإيران من جلنة الأمم املتحدة املعنية ب��شع املراأة 

واملك�نة 45 ع�ش�ا ب�شبب اإنكار احلك�مة حلق�ق املراأة والقمع ال�ح�شي لالحتجاجات.

ان�سحاب الت�سيك.. �سفحة اأخرى ل�سراع مو�سكو والغرب يف مايل

 العا�سمة الهندية تغلق مدار�سها ب�سبب م�ستويات تلوث »خطرة« 

اأتالنتيك: اإيران �سجن كبري... تفا�سيل �سادمة من داخل اإيفني تايوان واأمريكا جتريان حمادثات مبا�سرة 
•• وا�شنطن-وكاالت

اإيفني  �شجن  يف  ال�شغب  ا�شتعل  امل��ا���ش��ي،  الأول  -ت�شرين  اأك��ت���ب��ر   15 يف 
وفاة  منذ  اإي���ران  ه��زت  التي  احلا�شدة  التظاهرات  مع  بالتزامن  الإي���راين 

مه�شا اأميني على يد �شرطة الأخالق بعد اعتقالها ب�شبب مالب�شها.
وورَد يف التقارير اأن الأجهزة الأمنية الإيرانية ردت بعنٍف �شديد، وهدَدت 
باإطالق النار على ال�شجناء ما مل يرتاجع�ا اإىل زنازينهم. وخلف العنف 8 
قتلى. يحتل �شجن اإيفني مكانًة خا�شة لدى اأجهزة اأمن النظام يف املخيلة 

ال�شيا�شية لكثرٍي من الإيرانيني، ولذلك لفتت اأعمال ال�شغب النتباه.
 ،1979 بال�شاه يف  الإطاحة  �شن�ات من  ب�شع  بعد  ُفِتَح  ال�شجن  اأن  ورغم 
املُ�شتبد  للحكم  رم��زاً  اأم�شى  فاإنه  احلكم،  �شدة  اإىل  الدين  رج��ال  وو�ش�ل 

ورف�س الت�شامح مع اأي معار�شة. ومن ثم، اأ�شبح اإيفني با�شتيل اإيران.
ترتبط  ال��ن��ريان  واإط����الق  ال�شغب  اأع��م��ال  ك��ان��ت  اإذا  اجل���زم  ال�شعب  ِم���ن 
احلك�مة  اأ����ش���درت  الأول،  -ت�����ش��ري��ن  اأك��ت���ب��ر   23 ف��ف��ي  ب��الح��ت��ج��اج��ات. 
من  ج��زءاً  كانت  اأُ�شعلت  التي  النريان  اأن  يزعم  م�ش�راً  مقطعاً  الإيرانية 
حم��اول��ة ل��ل��ه��روب يف الأق�����ش��ام غ��ري املُ�����ش��ددة م��ن ال�����ش��ج��ن. ودون حتقيق 

ُم�شتقل، ي�شتحيل التثبُّت من هذه الرواية.
ويق�ل عامل الجتماع الأمريكي من اأ�شل اإيراين كيان تاجبخ�س، م�شت�شار 
اأول لدى مراكز ك�ل�مبيا العاملية يف جامعة ك�ل�مبيا الأمريكية يف مقال 
ُربع م�شاجني  اإيفني حالياً  �شجن  “ي�شم  الأمريكية:  “اأتالنتك”  مبجلة 
اعُتقلت  فقد  اأح��ده��م.  كنت  ع��ام��اً،  ع�شر  الإي��ران��ي��ني. ومنذ ثالثة  ال���راأي 
اجلماعات  َدَع���َم���ت  ال��ت��ي  اأع��م��ايل  ب�شبب   2007 يف  م���رة  لأول  اإي��ف��ني  يف 
الدميقراطية يف اإيران ل�شالح معهد املجتمع املفت�ح جل�رج �ش�رو�س، ومرة 

اأخرى يف 2009 ب�شبب م�شاركتي يف احتجاجات احلركة اخل�شراء«.

•• تايبه-رويرتز

املتحدة  وال���لي��ات  ت��اي���ان  اإن  والتاي�انية  الأمريكية  احلك�متان  قالت 
���ش��ت��ع��ق��دان حم���ادث���ات جت��اري��ة ب��احل�����ش���ر ال�شخ�شي الأ���ش��ب���ع امل��ق��ب��ل يف 
اأُعلنت يف ي�ني� حزيران، وه�  اإط��ار مبادرة م�شرتكة جديدة  ني�ي�رك يف 

برنامج تعار�شه ال�شني، التي تعترب اجلزيرة جزءا من اأرا�شيها.
ب�شاأن  الأمريكية-التاي�انية  املبادرة  عن  النقاب  وتايبه  وا�شنطن  وك�شفت 
اأي��ام من ا�شتبعاد  جتارة القرن احل��ادي والع�شرين يف ي�ني� حزيران، بعد 
اإدارة بايدن تاي�ان من خطتها القت�شادية التي تركز على اآ�شيا وامل�شممة 

مل�اجهة نف�ذ ال�شني املتنامي.
 وقال مكتب املمثل التجاري الأمريكي يف بيان اأم�س اخلمي�س اإن “مناق�شة 

وَتطلق التقارير الإعالمية على �شجن اإيفني “�شيئ ال�شمعة” اأو “املرعب”. 
بعد  اإيفني  �شجن  يف  بال�شاه  اأط��اح���ا  للذين  الث�رية  الأح���الم  ماتت  فقد 
اجلديد  النظام  وا�شتغل  ُم�شتبدين،  امل�شطهدون  اأم�شى  عندما   1979
ال�شجن م�شرحاً ملُحاكماته ال�ش�رية، والآلف من الإعدامات. ويف العق�د 
الالحقة، اكتظ ال�شجن بامل�شاجني حتى ا�شطروا اإىل الن�م بالتناوب. وكان 
1988، ُقرب نهاية  ال�شرب والتعذيب والإرهاب ظ�اهر �شائعة فيه، ويف 
اإعدامات  يف  ال�شيا�شيني  امل�شاجني  اآلف  ُقِتَل  العراقية،  الإيرانية  احل��رب 

جماعية. ومل ُت�ّقع اإيران قط اتفاقية الأمم املتحدة ملناه�شة التعذيب«.
اأب�شع املمار�شات ال�شائدة يف  اأنهم ق�ش�ا على   ولطاملا زعَم امل�ال�ن للنظام 
عهد ال�شاه. ورغم اأن اإيفني ظل مفت�حاً، فقد اأغلقت ال�شلطات �شجن ال�شاه 
الأقدم يف و�شط طهران وحّ�لته اإىل “متحف اإبرات” ل�شتعرا�س ب�شاعات 

وجرائم ال�شاه، اإذ ي�شم جُم�شمات كاملة من ال�شمع ل�شحايا التعذيب.
امل�شاركة  على  اأُج���ربت  اإي��ف��ني،  يف  �شجيناً  ُكنت  “عندما  الكاتب  وي�شيف 
زنزانتي  يف  اأر���ش��اً  الن�م  على  اأُرغ��م��ت  ُمتلفزة.  ل��الأح��داث  اإنكار  يف مقاطع 
الأعلى  املر�شد  اأق��ّر   ،2013 ويف  ب��الإع��دام.  للتهديد  وتعر�شت  ال�شغرية، 
لإيران باأن احلب�س النفرادي يرقى اإىل التعذيب النف�شي. وقد كان كذلك 

فعاًل«.
القدمية  الب�ؤرة اجلهنمية  تلك  الي�م  اإيفني  يعد  “رمبا مل  الكاتب  وتابع 
خالل ال�شن�ات الأوىل القا�شية للث�رة. غري اأن ح�ش�ره الطاغي يف التاريخ 
الإيراين  املجتمع  بها  اأم�شى  التي  للطرائق  تذكاراً  لإي��ران يجعله  الث�ري 
الذي  اجللد  يحظر  ومل  ال�شقاق.  مع  فيه  ت�شاُمح  ل  كبرياً،  �شجناً  نف�شه 
ال�شجن  خ��ارج  مي��اَر���س  فه�  اإب���رات،  متحف  يف  امل��روع��ة  املُج�شمات  ت�ش�ره 
اأو  لئ��ق  غري  نح�  على  حجاب  و�شع  مثل  انتهاكات  على  عقاباً  امل��الأ  على 

الختالط بني اجلن�شني«.

املمثل  م�شاعد  و�شيت�ىل  والأرب��ع��اء،  الثالثاء  ي�مي  �شتجرى  املفاهيم” 
امل�����ش���ؤول التجاري  ت���ريي م��ك��ارت��ني من�شب  امل��ت��ح��دة  ل��ل���لي��ات  ال��ت��ج��اري 

الرئي�شي.
واأ�شافت اأن ال�فد الأمريكي �شي�شم اأي�شا ممثلني من املجل�س القت�شادي 
واإدارة  ال�شغرية  الأعمال  واإدارة  اخلزانة  ووزارة  التجارة  ووزارة  ال�طني 

الغذاء والدواء.
وزارتي  من  م�ش�ؤولني  �شي�شم  وف��ده  اإن  التاي�اين  ال����زراء  جمل�س  وق��ال 

القت�شاد واملالية، بالإ�شافة اإىل مكتب املفاو�شات التجارية.
وذكر يف بيان “على الرغم من اأننا ل نحدد م�شبقا اأي جداول زمنية، فاإن 
اأنه  وتعتقدان  للتعاون  كبري  ا�شتعداد  لديهما  املتحدة  وال���لي��ات  ت��اي���ان 

ميكن حتقيق نتائج مثمرة يف اأقرب وقت ممكن«.
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املال والأعمال

»اأبوظبي اإير اإك�سبو 2022« يختتم فعالياته بنجاح مر�سخًا مكانة الإمارة مركزًا رائدًا للطريان
وجنح معر�س اأب�ظبي للطريان علي مدار اأيامه الثالثة يف جمع رواد قطاع 
اأحدث  على  والّط���الع  الأف��ك��ار  وتبادل  للت�ا�شل  فيه،  والعاملني  الطريان 
اأحدث  تقدمي  اإىل  بالإ�شافة  العام،  الطريان  جم��ال  يف  وامل��ع��دات  التقنيات 
الهليك�برت،  النفاثة اخل��ا���ش��ة، وط��ائ��رات  ال��ط��ائ��رات  الب��ت��ك��ارات يف جم��ال 
واخلدمات اخلا�شة بطائرات الإيجار، ومعدات وخدمات املطارات، والأنظمة 

الإلكرتونية اخلا�شة بقطاع الطريان، والتاأمني والتم�يل.
رئي�س جمل�س  نهيان،  اآل  بن حمد بن طحن�ن  ال�شيخ حممد  وق��ال معايل 
ُيج�شد  للطريان  اأب�ظبي  معر�س  ا�شت�شافة  “اإّن  اأب�ظبي:  مطارات  اإدارة 
التزام اإمارة اأب�ظبي بتمكني وتط�ير قطاعي الطريان والف�شاء باعتبارهما 
لإمارة  والقت�شادية  الجتماعية  التنمية  ل�شتمرار  اأ�شا�شيتني  ركيزتني 
اأب�ظبي، وذلك ملا لهما من دور هام يف ت�شهيل الت�ا�شل والتجارة واخلدمات 
اأبرز الأحداث يف  اأن املعر�س اأ�شبح اأحد  اإىل  الل�ج�شتية وال�شياحة، م�شرياً 

و�شركة  “الحتاد لل�شحن”  4 اتفاقيات مع �شركات �شملت  هام�س املعر�س 
“نيك�شت 50” و”ايه دي بي” اأجنينريي الفرن�شية املتخ�ش�شة يف ت�شميم 

و�شيانة املطارات، و�شركة “الفطيم لل�شيارات«.
طريان  اإدارة  جمل�س  رئي�س  احلمادي  اأحمد  ن��ادر  �شعادة  ق��ال  جانبه،  وم��ن 
للمطارات،  اأب�ظبي  �شركة  يف  اإدارة  جمل�س  ع�ش�  وجمم�عتها،  اأب�ظبي 
ل��ل��ط��ريان يج�شد التزام  اأب���ظ��ب��ي  اأن جن���اح م��ع��ر���س  و���ش��رك��ة روي����ال ج���ت، 
اأب�ظبي بتمكني وتط�ير قطاعي الطريان والف�شاء، لفتا اإىل اأن املعر�س 
�شكل فر�شة كبرية لاللتقاء ب�شناع القرار يف جمال الطريان والتعرف على 
اخلدمات اجلديدة واأحدث التقنيات واملعدات يف القطاع ليجمع بني الروؤى 
املعمقة واملعارف من خمتلف الأطراف املعنية حملياً ودولياً يف �شبيل تقدمي 
حمت�ى جذاب وحتفيز التفكري باآفاق جديدة وت�شجيع تط�ير الطريان من 

خالل ا�شتقطاب اأطراف م�ؤثرة جديدة اإىل املنطقة.

•• اأبوظبي -وام:

اختتمت اأم�س الأول فعاليات معر�س اأب�ظبي للطريان “اأب�ظبي اإير اإك�شب� 
الذي ا�شتمر 3 اأيام يف مطار البطني للطريان اخلا�س، مر�شخاً   ،”2022
ال�شعيد  على  والتجارة  وال�شياحة  للطريان  رائ��دا  مركزا  العا�شمة  مكانة 

العاملي.
للطريان  اأب���ظ��ب��ي  ملعر�س  الر�شمي  امل�شيف  اأب���ظ��ب��ي،  م��ط��ارات  واأع��ل��ن��ت 
2022، عن جناح املعر�س يف ا�شتقطاب اأكرث من 20 األف زائر من جميع 
والهيئات  ال�شركات  من  ق�ي  وح�ش�ر  وا�شعة  م�شاركة  و�شط  العامل  اأنحاء 
وهيئات  وامل���ط���ارات  ال���ط���ريان،  وخ��ط���ط  ال��ع��ام،  ال��ط��ريان  يف  املتخ�ش�شة 
الطريان والطريان املدين، و�شركات تكن�ل�جيا الطريان وال�شحن، والكثري 

غريها من اجلهات ذات ال�شلة بالقطاع.

العاملية  اخل��ارط��ة  ل��الإم��ارة يف  املتميزة  املكانة  ُير�ّشخ  ال��ط��ريان، مما  جم��ال 
لقطاعي الطريان والف�شاء«.

املنتدب  الع�ش�  ال��ظ��اه��ري،  �شامل  جمال  املهند�س  �شعادة  ق��ال  جهته  م��ن  و 
الإمارات  اأن��ب��اء  ل�كالة  ت�شريح  يف  اأب���ظ��ب��ي،  مل��ط��ارات  التنفيذي  والرئي�س 
اإقباًل كبرياً من الزوار ورواد  اإن املعر�س يف ن�شخته العا�شرة �شهد  “وام”، 
�شناعة الطريان بعد ت�قف دام 4 �شن�ات ب�شبب جائحة “ك�فيد – 19”، 
م�شرياً اإىل اأن املعر�س �شهد الإعالن عن العديد من ال�شراكات ال�شرتاتيجية 
اجلديدة التي من �شاأنها اأن ت�شاهم يف ازدهار القطاع ومن� اقت�شاد اأب�ظبي. 
واأ�شاف الظاهري، اأن مطارات اأب�ظبي، تفخر بتاريخها الط�يل يف ا�شت�شافة 
معر�س اأب�ظبي للطريان بف�شل الدعم الذي قدمته لنا قيادتنا الر�شيدة، 
الأمر الذي �شاهم يف تر�شيخ مكانة اأب�ظبي كمركز رائد للطريان وال�شياحة 
اأب�ظبي وقعت على  اإىل اأن مطارات  والتجارة على ال�شعيد العاملي، م�شرياً 

غرفة عجمان تنظم ور�سة الت�سويق الرقمي بالتعاون مع مركز عجمان الإبداعي

درو�س تقدمها �سنغافورة ونيوزيلندا للدول الأفريقية

درا�سة جديدة ل� »تريندز« حتلل العالقة بني حت�سني بيئة الأعمال وتدفق ال�ستثمار الأجنبي املبا�سر

 15 ب�  املحددة  القان�نية  الفرتة  وذل��ك خالل  القت�شاد، 
جمل�س  لقرار  وفقاً  باملخالفة  الإخ��ط��ار  تاريخ  من  ي�ماً 

ال�زراء رقم )16( ل�شنة 2021.
وتعمل وزارة القت�شاد ب�شكل م�شتمر على تقدمي امل�شاعدة 
واملن�شاآت،  ال�شركات  لدى  الفهم  وتعزيز  والت�عية  الفنية 
والعمليات  الإج������راءات  تطبيق  م��ن  متكينها  ي��دع��م  مب��ا 
الداخلية التي ت�ؤهلها للنم� والزدهار، ومبا يعزز التزامها 
قطاع  بامتثال  اخلا�شة  والل�ائح  والقرارات  بالت�شريعات 

الأعمال واملهن غري املالية املحددة.
التفتي�شية  اجل�������لت  م���ن  جم��م���ع��ة  ال���������زارة  ون���ف���ذت 
لرقابتها  اخلا�شعة  الأن�شطة  على  املا�شية  املرحلة  خالل 
واملندرجة حتت قطاع الأعمال واملهن غري املالية املحددة 
وه���ي : ال����ك���الء وال������ش��ط��اء ال��ع��ق��اري��ني وجت����ار املعادن 
ومزودو  احل�شابات  ومدقق�  الكرمية  والأح��ج��ار  الثمينة 
العاملة  املن�شاآت  ع��دد  اإج��م��ايل  ويبلغ  ال�شركات،  خ��دم��ات 
لرقابة  تخ�شع  من�شاأة   15،000 نح�  الأن�شطة  ه��ذا  يف 
ال�زارة. وتركز هذه احلمالت ب�ش�رة رئي�شية على مراقبة 
مبتطلبات  ال��ت��زام��ه��ا  م���دى  وتقييم  ال��داخ��ل��ي��ة  الأن��ظ��م��ة 
2018 يف  ل�شنة   20 رق��م  الحت���ادي  للقان�ن  الم��ت��ث��ال 
مت�يل  ومكافحة  الأم�����ال  غ�شل  ج��رائ��م  م���اج��ه��ة  ���ش��اأن 
ولئحته  امل�����ش��روع��ة  غ��ري  التنظيمات  ومت���ي��ل  الإره�����اب 
التنفيذية والقرارات ذات ال�شلة، ويف مقدمتها تقييم فهم 
خماطر غ�شل الأم�ال يف ال�شركة حمل التفتي�س، وما اإذا 
امتثال  �شابط  تعيني  مثل  القان�نية  املتطلبات  حققت 
واتخاذ تدابري العناية ال�اجبة يف تعامالتها مع عمالئها 
بها  التي تق�م  املالية  التح�يالت  اإج��راءات  ومدى ت�افق 
مع معايري النظام امل�شريف يف الدولة ومتابعة ما اإذا قامت 

بالتعامل مع اأطراف م�شب�هة.

•• اأبوظبي - وام:

امتثال قطاع  اإطار حر�س وزارة القت�شاد على تعزيز  يف 
الأعمال واملهن املالية غري املحددة يف الدولة، لت�شريعات 
جمم�عة  م��ع��اي��ري  ومتطلبات  الأم������ال،  غ�شل  م���اج��ه��ة 
العمل املايل ) فاتف (، قامت ال�زارة بت�قيع جزاءات اإدارية 
على 3 �شركات بقيمة 2.25 ملي�ن درهم، منها �شركتان 
ت��ع��م��الن يف ق��ط��اع ال��ذه��ب والأح���ج���ار ال��ك��رمي��ة، و�شركة 

واحدة تعمل يف قطاع ال��شطاء وال�كالء العقاريني.
32 خمالفة  واأو�شحت ال���زارة اأن هذه ال�شركات ارتكبت 
املر�ش�م  يف  عليها  املن�ش��س  ل��الأح��ك��ام  وف��ق��اً  تف�شيلية 
بقان�ن احتادي رقم )20( ل�شنة 2018 يف �شاأن م�اجهة 
جرائم غ�شل الأم���ال ومكافحة مت�يل الإره��اب ومت�يل 
التنفيذية والقرارات  امل�شروعة ولئحته  التنظيمات غري 

ذات ال�شلة.
واأك����د ���ش��ع��ادة ع��ب��داهلل ���ش��ل��ط��ان ال��ف��ن ال�����ش��ام�����ش��ي، وكيل 
ال�زارة امل�شاعد لقطاع الرقابة واملتابعة ب�زارة القت�شاد، 
واملن�شاآت  ال�شركات  على  اجل���زاءات  اإي��ق��اع  من  الهدف  اأن 
امتثال  م�شت�ى  رف��ع  يف  ال��دول��ة  جه�د  دع��م  ه�  املخالفة 
ق��ط��اع الأع���م���ال وامل���ه���ن غ���ري امل��ال��ي��ة امل���ح���ددة ملتطلبات 
وت�����ش��ري��ع��ات م���اج��ه��ة غ�����ش��ل الأم������ال وم��ك��اف��ح��ة مت�يل 
املايل  العمل  جمم�عة  ع��ن  ال�����ش��ادرة  واملعايري  الإره����اب، 
اآمنة وبعيدة عن  اأعمال  )فاتف(، مبا ي�شهم يف خلق بيئة 
الإمارات  مكانة  ير�شخ  ومب��ا  ال��دول��ة،  يف  املالية  اجل��رائ��م 
النزاهة  معايري  اأعلى  يطبق  تناف�شي  اقت�شادي  كمركز 

وال�شفافية يف جمال الرقابة املالية والتجارية.
التظلم  بتقدمي  للمخالفني  ال�شماح  اإىل  ال���زارة  واأ�شارت 
ب�����ش��اأن ال���غ���رام���ات الإداري�������ة امل���ق��ع��ة ع��ل��ي��ه��م ل���دى وزارة 

معهد البتكار التكنولوجي ي�ست�سيف الدورة 48 
من اجتماع منتدى البحوث العاملية الال�سلكية

•• اأبوظبي-الفجر: 

البحث  جم��ال  يف  عاملياً  ال��رائ��د  املركز  التكن�ل�جي،  البتكار  معهد  اأعلن 
اأبحاث التكن�ل�جيا املتط�رة يف  العلمي وذراع البح�ث التطبيقية ملجل�س 
اأب�ظبي، ام�س اأنه �شي�شت�شيف الدورة الثامنة والأربعني لجتماع منتدى 
اأب�ظبي. وميّثل احل��دث، الذي يقام  اإم��ارة  العاملية الال�شلكية يف  البح�ث 
اأول م�شاركة ملعهد البتكار التكن�ل�جي  9 ن�فمرب،  اإىل   7 يف الفرتة من 
ب�شفته اجلهة امل�شت�شيفة للمنتدى املرم�ق منذ اأن اأ�شبح ع�شً�ا يف جمل�س 
اإدارته العام املا�شي. و�شيجمع منتدى البح�ث العاملية الال�شلكية هذا العام 
نخبة من خرباء جمتمع البح�ث العاملية الال�شلكية ل�شتك�شاف التحديات 
فيما  النا�شئة  الت�جهات  خمتلف  ودرا���ش��ة  القطاع  ت�اجه  التي  والفر�س 
ي�شتعر�س  كما  ذل��ك.  وغ��ري   )5G( اخلام�س  اجليل  �شبكات  بن�شر  يتعلق 
�شيما  الذكاء ال�شطناعي، ل  48 للمنتدى م�شتقبل تقنيات  ال�  الجتماع 
القيمة  تعزيز  ت�شاهم يف  التي  الال�شلكية  والت�شالت  البتكارات  اإط��ار  يف 
يف  الباحثني  كبري  دي��ب��اه،  م���روان  الربوفي�ش�ر  ق��ال  جانبه،  وم��ن  ع��امل��ي��اً. 
البتكار  معهد  ل��دى  الرقمية  والعل�م  ال�شطناعي  ال��ذك��اء  بح�ث  مركز 
العاملية  البح�ث  ملنتدى  الت�جيهية  للجنة  العام  والرئي�س  التكن�ل�جي، 
تط�ير  نح�  التكن�ل�جي  البتكار  معهد  التزام  مع  “متا�شياً  الال�شلكية: 
العام،  ا�شت�شافة املعهد حلدث هذا  قطاع الت�شالت الال�شلكية، �شت�شاهم 
يف تعزيز مكانته  حتت عن�ان” البتكار الال�شلكي من اأجل عامل اأف�شل”، 
نظرائنا  مقابلة  اإىل  املعهد  يف  ونتطلع  الت�شالت.  بح�ث  جمتمع  �شمن 
خمتلف  وفهم  املعل�مات  لتبادل  الال�شلكية  العاملية  البح�ث  منتدى  يف 
البح�ث  اأن منتدى  القيمة«. ويذكر  املجال عايل  املتط�رة يف هذا  املحاور 
العاملية الال�شلكية ي�شارك حالًيا يف اجله�د الرامية اإىل ن�شر تقنيات اجليل 

يف خمتلف اأنحاء العامل.  )5G( اخلام�س

•• عجمان- الفجر 

و�شناعة  جت�����ارة  غ���رف���ة  ن��ظ��م��ت 
“الت�ش�يق  عجمان ور�شة بعن�ان 
مركز  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون  الرقمي” 

عجمان الإبداعي � 
حيث  وال�����ش��ب��اب،  ال��ث��ق��اف��ة  وزارة 
الت�ش�يق  تعريف  ال�ر�شة  �شملت 
الرقمي وان�اعه ودوره يف تنمية 
عمالء  اإىل  وال������ش���ل  الع��م��ال 

اأهمية  ع��ل��ى  ال�����ش���ء  ت�شليط  يف 
ال��ت�����ش���ي��ق ال��رق��م��ي وت���اأث���ريه يف 
جن���اح امل�����ش��اري��ع وال��������ش����ل اإىل 
�شريحة عمالء اأكرب، ل�شيما واأن 
بالتن�ع  تتميز  الت�ش�يق  اأدوات 
العتماد  ع��رب  امل�شتمر  والتط�ر 
وبرامج  ج��دي��دة  تطبيقات  ع��ل��ى 
تقنية حديثة تعتمد على الذكاء 

ال�شطناعي.
عجمان  “غرفة  واأ�������ش������اف������ت 

حري�شة على تن�يع ور�س العمل 
و�شاحبات  لأ����ش���ح���اب  امل���ج��ه��ة 
�شركائها  م��ع  بالتعاون  الع��م��ال 
من اجلهات احلك�مية واخلا�شة 
مهارات  وت��ن��م��ي��ة  ت��ع��زي��ز  ب��ه��دف 
خمتلف  يف  امل�������ش���اري���ع  اأ����ش���ح���اب 
الت�ش�يق  وم����ن����ه����ا،  امل���ج�����������الت 
والتط�ير  والب���ت���ك���ار  والإدارة 
اللكرتونية  والتجارة  والرتويج 

وغريها«.

م�اقع الت�ا�شل الجتماعي، كما 
عدداً  ال���ر���ش��ة  خ���الل  ا�شتعر�س 
الرائدة  الت�ش�يقية  النماذج  من 
وال���ت���ي ���ش��اه��م��ت ب�����ش��ك��ل ك��ب��ري يف 
املن�شاآت،  اع����م����ال  ومن������  ت���ط����ر 
تاأثري  مدى  للم�شاركني  واأو�شح 
والرقمي  ال��ت��ق��ل��ي��دي  ال��ت�����ش���ي��ق 

على زيادة حجم املبيعات.
من جانبها اأكدت جميلة كاج�ر، 
ع���ل���ى اأه���م���ي���ة ال����ر����ش���ة ودوره������ا 

وذل��ك يف  م�شاريع خا�شة،  تنفيذ 
مركز عجمان الإبداعي.

اإدارة   � فتحي  اأحمد  ال�ر�شة  قدم 
واخلدمات  التكن�ل�جيا  م�شاريع 
الذكية يف غرفة عجمان، وتناول 
بال�شرح تعريف الت�ش�يق الرقمي 
والرتويج  الت�ش�يق  بني  والفرق 
وك��ي��ف��ي��ة ت�����ش��ع��ري امل��ن��ت��ج واأن�������اع 
ال���ت�������ش����ي���ق وخ�����ط������ات اإط������الق 
احلمالت الرتويجية يف ح�شابات 

باأبرز  التعريف  جانب  اإىل  ج��دد، 
امل�شتخدمة  والأدوات  الأ�شاليب 
الرقمي  ال��ت�����ش���ي��ق  ح���م���الت  يف 

الناجحة. 
ال����ر����ش���ة ج��م��ي��ل��ة كاج�ر  ح�����ش��ر 
لدعم  ع���ج���م���ان  م����رك����ز  م����دي����ر 
الع��م��ال يف غ��رف��ة ع��ج��م��ان، كما 
من  جمم�عة  ال�ر�شة  يف  ���ش��ارك 
العمال،  و���ش��اح��ب��ات  اأ����ش���ح���اب 
على  املقبلني  ال�شباب  وع��ددا من 

اأكرث  لتك�ن  البيئة  ه��ذه  تط�ير 
لكي  ���ش��روري  ���ش��رط  ه���  �شه�لة 
جاذبية  اأك����رث  الق��ت�����ش��اد  ي�شبح 

لال�شتثمارات الأجنبية املبا�شرة.

•• اأبوظبي -الفجر:

����ش���م���ن ب�����راجم�����ه ال���ب���ح���ث���ي���ة يف 
الق���ت�������ش���اد ال�����ش��ي��ا���ش��ي ال�����دويل، 
للبح�ث  ت��ري��ن��دز  م��رك��ز  اأ����ش���در 
جديدة  درا�����ش����ة  وال����ش���ت�������ش���ارات 
ب���ني حت�شني  »ال���ع���الق���ة  ب���ع���ن����ان 
ال�شتثمار  وت��دف��ق  الأع��م��ال  بيئة 
املبا�شر.. درو�س تقدمها  الأجنبي 
للدول  ون��ي���زي��ل��ن��دا  ���ش��ن��غ��اف���رة 
الأف���ري���ق���ي���ة«، وحت�����اول ف��ه��م اأثر 
ال��ت��ح�����ش��ي��ن��ات يف ب��ي��ئ��ة الأع���م���ال 
اإليها دولة ما يف زيادة  التي تلجاأ 
فر�شها جلذب ال�شتثمار الأجنبي 
املبا�شر اإليها. ذلك اأن معظم دول 
العامل تهدف اإىل جذب مزيد من 
اإىل  جنباً  الأجنبية  ال�شتثمارات 
املحلي،  ال�شتثمار  حفز  مع  جنب 
الرئي�شية  ال��رواف��ع  م��ن  لك�نهما 

للنم� القت�شادي.
اأعدتها  ال��ت��ي  ال���درا����ش���ة  واأك������دت 
م�������زة  ت�����ري�����ن�����دز،  ال����ب����اح����ث����ة يف 
اأي دولة  اأنه لكي تنجح  املرزوقي، 

الأجنبية  ال���ش��ت��ث��م��ارات  ج��ذب  يف 
ترفع جاهزية  اأن  عليها  املبا�شرة، 
الأعمال  لبيئة  التنظيمي  الإط��ار 
التي  اخل����دم����ات  ك����ف����اءة  وت����زي����د 
يجعل  مب��ا  للم�شتثمرين،  ُت��ق��دم 
خ�ش��شاً  �شهاًل،  اأم��راً  اجتذابهم 
يف حالة وج�د مقارنات يف �شه�لة 

ممار�شة اأن�شطة الأعمال.
ت�شابه  رغ���م  اأن����ه  ال��درا���ش��ة  وراأت 
وني�زيلندا  �شنغاف�رة  اقت�شاَدْي 
ف���ي���م���ا ح���ق���ق���ت���اه م�����ن اإجن���������ازات 
ممار�شة  بيئة  تهيئة  يف  ملم��شة 
اإىل  وو�ش�لهما  الأع��م��ال  اأن�شطة 
م��ك��ان��ة دول��ي��ة رائ����دة وف���ق م�ؤ�شر 
ممار�شة  ل�شه�لة  ال���دويل  البنك 
اأن�����ش��ط��ة الأع�����م�����ال، ف��اإن��ه��م��ا قد 
على  منهما  ك��ل  ق��درة  يف  اختلفتا 
جذب تدفقات ال�شتثمار الأجنبي 

املبا�شر.
وذك������رت اأن�����ه اع���ت���م���اداً ع��ل��ى هذا 
هذه  اأم��������ام  الأداء  يف  ال���ت���ب���اي���ن 
ال��ت��دف��ق��ات ال���ش��ت��ث��م��اري��ة، ميكن 
اخلروج بدرو�س دولية مهمة من 

وخ�������ش��������ش���اً ت���رق���ي���ة م����ؤ����ش���رات 
ومتابعة  والب���ت���ك���ار  ال��ت��ن��اف�����ش��ي��ة 
لبيئة  الرا�شدة  الدولية  التقارير 
الأعمال بطريقة من�شبطة يفيد 
اإجرائية على  اإدخال حت�شينات  يف 
هذه  ك��ان��ت  ل���  حتى  البيئة،  ه��ذه 

البيئة متط�رة اأ�شاًل.
الن�شائح  بع�س  الدرا�شة  وقدمت 
ت�شتهدف  ال��ت��ي  ال��ن��ام��ي��ة  ل��ل��دول 
تدفق  اأم���ام  الأع��م��ال  بيئة  تهيئة 
ال�شتثمارات الأجنبية املبا�شرة ول 

�شيما يف حالة الدول الأفريقية.
بيئة  ت��ن��ظ��ي��م  اأن  اإىل  وخ��ل�����ش��ت 
الأعمال وتط�يرها يف هذه الدول 
ُتتعلم  جديدة  مداخل  اإىل  يحتاج 
م����ن ال�����درو������س ال����دول����ي����ة، واأه�����م 
ه����ذه امل����داخ����ل ه���ي وج������د خطة 
لبيئة  الإداري  للتط�ير  حمكمة 
تط�ير  على  والرتكيز  الأع��م��ال. 
ومهاراته.  العمل  عن�شر  معارف 
الأعمال  ب��ي��ئ��ة  ب��دع��م  واله��ت��م��ام 
التح�يلية  ال�����ش��ن��اع��ة  ق��ط��اع  يف 
وحت����ف����ي����ز اأن���������ش����ط����ت����ه اجل�����اذب�����ة 

هاتني التجربتني ومبا يالئم ر�شم 
تط�ير  يف  وفاعلة  كف�ؤة  �شيا�شات 
يف  للم�شتثمرين  اجل��اذب��ة  البيئة 

دول القارة الأفريقية.
ال����درو�����س  اأب�������رز  اأن  واأو�����ش����ح����ت 
�شنغاف�رة  جتربتي  من  امل�شتفادة 
الأعمال  �شه�لة  يف  ون��ي���زي��ل��ن��دا 
لال�شتثمارات  اجل����اذب����ي����ة  ويف 
الأج���ن���ب���ي���ة امل���ب���ا����ش���رة، ت���رتك���ز يف 
يف  الرقمية  التكن�ل�جيا  اأهمية 
وال�شفافية  الأعمال،  بيئة  تنظيم 
واحل�����ك����م����ة و�����ش����الم����ة الإط��������ار 
بني  التناغم  و���ش��رورة  القان�ين، 
الكلية  الق��ت�����ش��ادي��ة  ال�����ش��ي��ا���ش��ات 
امل��ط��ب��ق��ة يف الق���ت�������ش���اد وزي������ادة 
ال�طنية.  الإن��ت��اج  عنا�شر  ك��ف��اءة 
التح�يلية  ال�����ش��ن��اع��ة  وازده�������ار 
ال�ش�ق  ن���ط���اق  وات�������ش���اع  امل��ح��ل��ي��ة 
لتحفيز  كافيني  �شرطني  اِن  ُي��َع��دَّ
املبا�شرة  الأجنبية  ال���ش��ت��ث��م��ارات 
للتدفق حملياً مع �شرورة الرتكيز 
ع��ل��ى ح��زم��ة م��ن ال��ت��ح�����ش��ي��ن��ات يف 
بيئة الأعمال يف القت�شاد املحلي، 

•• اأبوظبي-وام: 

اأع���ل���ن ���ش��ع��ادة ت�����ش��ان��غ ي���ى م��ي��ن��غ ، 
واملف��س  ال����ع����ادة  ف�����ق  ال�����ش��ف��ري 
جل��م��ه���ري��ة ال�����ش��ني ال�����ش��ع��ب��ي��ة يف 

دولة الإمارات
بني  التجاري  التبادل  م�شت�ى  اأن 
ال�شني والإمارات جتاوز 64 مليار 
دولر يف اأول ثمانية اأ�شهر من عام 
يف   27.93 من���  بن�شبة   2022
من  املماثلة  بالفرتة  مقارنة  املئة 
ال��ع��ام ال�����ش��اب��ق. وق����ال ت�����ش��ان��غ يى 
مينغ ل “وام” اإن ال�شني اأ�شبحت 
غ��ري نفطي  �شريك جت���اري  اأك���رب 
املتحدة  العربية  الإم���ارات  لدولة 
الإم�������ارات هي  اأن  ك��م��ا  ال���ع���امل  يف 
لل�شني  �شريك جتاري  اأكرب  ثاين 
املنطقة  يف  ت�شدير  ���ش���ق  واأك����رب 

العربية«.
مبادرة  اأن  ال�شيني  ال�شفري  واأك��د 
احلزام والطريق ال�شينية تت�افق 
واأن  م�������ش���روع���ات اخل��م�����ش��ني  م���ع 
ال�شديقني  البلدين  بني  التعاون 

يزداد اأهمية ا�شرتاتيجية.
اأن  ال�����ش��ي��ن��ي  ال�������ش���ف���ري  وك�������ش���ف 
التجارة  اإتفاقية  ب�شاأن  املفاو�شات 
دخلت  ال����دول����ت����ني  ب�����ني  احل��������رة 

ال�����ط�����ريان يف  ه���ي���ئ���ات  اإن  وق�������ال 
ال��دول��ت��ني وق��ع��ت م���ؤخ��را مذكرة 
تفاهم ب�شاأن مهمة املركبة القمرية 
اأ�شبحت �شمن  ”، والتي  را�شد   “
و�شائل  على  بحًثا  الأك��رث  الأخبار 

الت�ا�شل الجتماعي يف ال�شني.
اأن  ال�������ش���ي���ن���ي  ال�������ش���ف���ري  اأو������ش�����ح 
ال���رح���الت اجل���ي��ة امل��ت��ب��ادل��ة بني 
متزايدا  من�����اً  ت�����ش��ه��د  ال��دول��ت��ني 
ب���ع���د اجل����ائ����ح����ة. فقد  وخ���ا����ش���ة 
زاد ع���دد ال��رح��الت امل��ب��ا���ش��رة بني 
ال�شني والإمارات العربية املتحدة 
اإىل  ب�شكل كبري من رحلة واح��دة 
ال�باء  ذروة  يف  اأ�شب�عًيا  رحلتني 

اإىل 26 رحلة اأ�شب�عًيا .
واأو�شح اأن ال�شياحة تاأثرت بجائحة 
بف�شل اجله�د  ولكن  ك�فيد-19 
البلدين  حل��ك���م��ت��ي  امل�������ش���رتك���ة 
اأ�شبحت طريان الإحتاد اأول ناقلة 
املبا�شرة  الرحالت  ت�شتاأنف  عاملية 

اإىل بكني و�شنغهاي و ق�انغت�ش�.
واأعرب عن اعتقاده باأن ال�شائحني 
باأعداد  قريًبا  �شياأت�ن  ال�شينيني 
ك��ب��رية و���ش��ت�����ش��ب��ح ال�����ش��ي��اح��ة ق�ة 
داف���ع���ة ج���دي���دة ل��ك��ال ال��ب��ل��دي��ن..
ال�شياحي  امل��شم  ذروة  مع  خا�شة 

يف الإمارات يف ن�فمرب.

العالقات  تاريخ  يف  مهمة  حمطة 
العربية من�ها بعالقات  ال�شينية 
ال�����ش��داق��ة ب���ني ال�����ش��ني وال�����دول 
اأزمنة  اإىل  ت��ع���د  ال��ت��ي  ال��ع��رب��ي��ة 

بعيدة.
و اأكد ال�شفري ال�شيني اأهمية دور 
ملبادرة  رئي�شي  ك��م��رك��ز  الإم�����ارات 
اإقليمي  احلزام والطريق وكمركز 
للطريان والنقل واخلدمات املالية 
ب���اب��ة مهمة  اأن���ه مي��ث��ل  ، م�شيفا 

لل�شركات ال�شينية اإىل العامل.
واأعرب يي مينغ عن اأمله يف تعزيز 
ال�شتثمار  جم����الت  يف  ال��ت��ع��اون 
و�شرف العمالت والعملة الرقمية 
ال�شينية )RMB( و يف جمالت 
الطاقة اجلديدة والطب احلي�ي 

و�شركات التكن�ل�جيا.
الإماراتي-  التعاون  اأن  اإىل  ولفت 
العل�م  جم��������الت  يف  ال�������ش���ي���ن���ي 
باهتمام  ي��ح��ظ��ى  وال��ت��ك��ن���ل���ج��ي 
بتعاون  م��ن���ه��ا  ال����دويل  امل��ج��ت��م��ع 
املرحلة  اإط��������الق  يف  ال����دول����ت����ني 
الإكلينيكية  التجارب  من  الثالثة 
قد  كانتا  حيث  ك�فيد-19  للقاح 
للقاح  الأول  الإن���ت���اج  خ��ط  ب����داأت 
ك�فيد، و�شيدتا حمطة اإنتاج لقاح 

حياة-فاك�س.

اجلانبني  واأن  الأخ���رية  مرحلتها 
اتفقا على اأهم اجل�انب.

تاأمل  ال�����ش��ني  اأن  مينغ  ي��ي  واأك����د 
اإىل  ي�شتند  اتفاق  اإىل  الت��شل  يف 
دولة  دع���م  مثمنا  ع��ال��ي��ة  م��ع��اي��ري 
اإىل  الت��شل  اأج���ل  م��ن  الإم�����ارات 

اإتفاق نهائي.
واأعرب ال�شفري ال�شيني عن ثقته 
اأق�شى  ���ش��ت��ح��ق��ق  الت��ف��اق��ي��ة  ب����اأن 
ال�شرتاتيجي  امل�قع  من  ا�شتفادة 
اخلليجي  ال��ت��ع��اون  جمل�س  ل��دول 

ال�ش�ق  يف  ال��ع��ظ��ي��م��ة  وال���ف���ر����س 
���ش��ت�����ش��اع��د دول  ال�����ش��ي��ن��ي��ة..ك��م��ا 
جم��ل�����س ال��ت��ع��اون اخل��ل��ي��ج��ي على 
ل�ج�شتية  خدمات  مراكز  تاأ�شي�س 
املجاورة  ال��ب��ل��دان  تغطي  و���ش��ح��ن 
وج�������ذب امل����زي����د م����ن راأ���������س امل����ال 

والتكن�ل�جيا.
اإن  ال�شفري  ق��ال  اأخ���رى  م��ن جهة 
القمة ال�شينية العربية املفرت�س 
اجل���اري يف  دي�شمرب  ان��ع��ق��اده��ا يف 
�شتك�ن  ال�شع�دية  العربية  اململكة 

حتليل مك�نات امل�ؤ�شرات الفرعية 
ل���ل���ت���ق���اري���ر ال���دول���ي���ة ال���را����ش���دة 
الأعمال  اأن�شطة  مم��ار���ش��ة  لبيئة 
على  ُت��ب��ن��ى  ال��ت��ي  املنهجية  وف��ه��م 

اأ���ش��ا���ش��ه��ا ت��ل��ك امل���ؤ���ش��رات، ك��م��ا اأن 
اأف�شل  من  التعلم  ال�شروري  من 
املمار�شات الدولية يف تط�ير بيئة 
الأعمال، مع النتباه اإىل اأن هدف 

والأجنبية  املحلية  لال�شتثمارات 
الق�شاء  واأه��م��ي��ة  ال�������ش����اء.  ع��ل��ى 
والت�شتت  ال��ت��داخ��ل  اأ���ش��ك��ال  ع��ل��ى 
ال��ق��ان���ين، واأه��م��ي��ة الن��ت��ظ��ام يف 

% القت�ساد َتفر�ش جزاءات اإدارية ال�سفري ال�سيني: اأكرث من 64 مليار دولر حجم التبادل التجاري مع الإمارات يف 8 اأ�سهر بن�سبة منو 27.93 
على 3 �سركات بقيمة 2.25 مليون درهم
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املال والأعمال

م��ن الن��ب��ع��اث��ات ال��ك��رب���ن��ي��ة لعدد 
�شمنها  م�����ن  ال����ق����ط����اع����ات،  م�����ن 
مل�����ش��اف��ات ط�يلة  ال��ن��ق��ل  ق��ط��اع��ات 
وتعترب  وال������ط������ريان.  وال�������ش���ح���ن 
من  واح�������دة  “م�شدر”  ����ش���رك���ة 
الأ�شرع  املتجددة  الطاقة  �شركات 
من�����اً يف ال��ع��امل م��ع ت���ق��ع��ات باأن 
مل�شاريعها  الإجمالية  القدرة  ت�شل 
بحل�ل  ج����ي����ج����اواط   100 اإىل 
الإع�����الن  مت  وق����د   .2030 ع����ام 
اتفاقية  ع��ن  امل��ا���ش��ي  دي�شمرب  يف 
“اأدن�ك”  ب�����ني  ا����ش���رتات���ي���ج���ي���ة 
لمتالك  و”مبادلة”  و”طاقة” 
“م�شدر”  يف  ح�����ش��ة  م��ن��ه��ا  ك����ل 
التط�ير  ن���ط���اق  ت������ش��ي��ع  ب���ه���دف 
الطاقة  جم�����ال  يف  وال����ش���ت���ث���م���ار 

املتجددة والهيدروجني الأخ�شر.
الإم���ارات مبزايا  دول��ة  تتمتع  كما 
ت�شبح  اأن  م��ن  مُت��ّك��ن��ه��ا  تناف�شية 
اأك����رب ال����دول املنتجة  واح����دة م��ن 
منخف�س  للهيدروجني  وامل�شدرة 
ت��ك��ل��ف��ة على  ال����ك����رب�����ن والأق���������ل 
م�شت�ى العامل حيث تت�فر الطاقة 
خمتلف  يف  هائل  ب�شكل  ال�شم�شية 
اإم�������ارات ال���دول���ة ب���الإ����ش���اف���ة اإىل 
تتنا�شب  �شا�شعة  م�شاحات  وج����د 
بت�ليد  اخل���ا����ش���ة  ال��ت��ق��ن��ي��ات  م���ع 
عن  ف�شاًل  الأخ�شر  الهيدروجني 
التي  للكهرباء  املنخف�شة  التكلفة 

يتم اإنتاجها بالطاقة ال�شم�شية.

�شل�شلة من الجتماعات مع باقي 
وذلك  الدولة،  يف  املعنية  اجلهات 
على هام�س زيارتها للدولة خالل 
ن�فمرب   15 اإىل   1 م��ن  ال��ف��رتة 

.2022

•• اأبوظبي- وام:

ت���������ش����ك����ل م���������ب���������ادرة الإم�����������������ارات 
احلياد  لتحقيق  ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 
املناخي بحل�ل عام 2050 خط�ة 
رئ��ي�����ش��ي��ة يف م�����ش��ار ال��ن��م��� ال���ذي 
التنم�ية  ال����روؤي����ة  م���ع  ي��ت��م��ا���ش��ى 
لدولة الإمارات لل�شن�ات اخلم�شني 
و�شناعات  معرفة  خللق  القادمة 

ومهارات ووظائف جديدة.
اأك���رث من  ال��دول��ة  ا�شتثمرت  وق��د 
م�شروعات  يف  دولر  م��ل��ي��ار   50
دول���ة   70 امل���ت���ج���ددة يف  ال���ط���اق���ة 
مليار   50 ل���ش��ت��ث��م��ار  وت��خ��ط��ط 
دولر اإ�شافية خالل العقد القادم 

.
ا�شرتاتيجيتها  ال��دول��ة  واأط��ل��ق��ت 
تت�شمن  وال��ت��ي   2050 للطاقة 
النظيفة  الطاقة  ا�شتخدام  زي���ادة 
عام  ب��ح��ل���ل  امل��ائ��ة  يف   50 بن�شبة 
الطاقة  مت���ث���ل  ح���ي���ث   ،2050
النظيفة جزءاً اأ�شا�شياً �شمن مزيج 
يك�ن  ب��ح��ي��ث  امل�شتقبلي  ال��ط��اق��ة 
املتجددة  ال��ط��اق��ة  ع��ل��ى  الع��ت��م��اد 

بن�شبة 44 يف املائة.
حافال  �شجال  الإم�����ارات  ومتتلك 
ب��الب��ت��ك��ار امل��ن��اخ��ي ب��ه��دف حتفيز 
ال��ن��م��� الق��ت�����ش��ادي امل�����ش��ت��دام من 
خ����الل ال����ش���ت���ف���ادة م���ن م����ارده���ا 
التكن�ل�جيا  وت�شخري  الطبيعية 

•• اأبوظبي-الفجر: 

الرابعة،  امل��ادة  م�شاورات  اإط��ار  يف 
النقد  ����ش���ن���دوق  ي��ج��ري��ه��ا  ال���ت���ي 
الأداء  ح������ل  ����ش���ن����ي���اً،  ال�������دويل 
الق����ت���������ش����ادي وامل����������ايل ل����دول����ة 
الإمارات العربية املتحدة، اجتمع 
���ش��ع��ادة ي���ن�����س ح��اج��ي اخل�����ري، 
ال�شيد  م��ع  امل��ال��ي��ة،  وزارة  وك��ي��ل 
علي العيد، رئي�س بعثة م�شاورات 
امل���ادة ال��راب��ع��ة يف ���ش��ن��دوق النقد 
ال��دويل، ي�م اأم�س وذل��ك يف مقر 
وناق�س  ب��اأب���ظ��ب��ي.  امل��ال��ي��ة  وزارة 
ال��ل��ق��اء اآخ����ر ت���ط����رات الأو����ش���اع 
للدولة.  والق��ت�����ش��ادي��ة  امل��ال��ي��ة 
وعقد الجتماع بح�ش�ر عدد من 
وزارة  من  واملخت�شني  امل�ش�ؤولني 

املالية و�شندوق النقد الدويل.
�شعادة  اأث��ن��ى  وخ���الل الج��ت��م��اع، 
ي����ن�������س ح����اج����ي اخل����������ري على 
اجله�د املبذولة من قبل �شندوق 
النقد الدويل، لتقييم الأداء املايل 
الأع�شاء،  ل��ل��دول  والق��ت�����ش��ادي 
ا�شتمرار  اأه���م���ي���ة  ع��ل��ى  م�����ؤك����داً 
ال��ت��ي جت��ري��ه��ا وزارة  امل�������ش���اورات 
املالية مع ال�شندوق �شن�ياً، فيما 
واملايل  ب��الأداء القت�شادي  يتعلق 

ب���ع���ي���دة امل������دى ال���ت���ي ت���ه���دف اإىل 
ودعم  م�����ش��ت��دام،  م�شتقبل  �شمان 
التنم�ية  الق��ت�����ش��ادي��ة  الأه�����داف 
والج��ت��م��اع��ي��ة ل���دول���ة الإم������ارات 
مبا  الإجن���ازات  م�شرية  وم�ا�شلة 
ويتما�شى  الدولة  تطلعات  يعك�س 
الإمارات  دول��ة  “ا�شرتاتيجية  مع 

للطاقة 2050«.
 ،2006 ع��ام  يف  تاأ�شي�شها  وم��ن��ذ 
حياً  من�����ذج����اً  “م�شدر”  مت��ث��ل 
وم�شاهماً اأ�شا�شياً يف احلد من اآثار 
غازات  وانبعاثات  املناخي  التغري 
وت�شتثمر  احل������راري  الح��ت��ب��ا���س 
م�شاريع  يف  ح���ال���ي���اً  “م�شدر” 
تزيد  اإج��م��ال��ي��ة  بقيمة  م�شتدامة 
على 20 مليار دولر وت�شمل هذه 
الناجح  ال��ت�����ش���ي��ق  ال���ش��ت��ث��م��ارات 
ت�شاهم  ال��ت��ي  اجل��دي��دة  للتقنيات 
اأهداف ال�شتدامة  يف دعم حتقيق 

لدولة الإمارات والعامل.
وقد �شهدت ال�شركة زيادة ملح�ظة 
ملحفظة  الإن���ت���اج���ي���ة  ال����ق����درة  يف 
م�شاريعها للطاقة النظيفة لتف�ق 
�شاهمت  ك��م��ا  15 ج��ي��ج��اواط،  ال���� 
هذه امل�شاريع املنت�شرة يف اأكرث من 
40 دولة يف تفادي اإطالق ح�ايل 

7.5 ملي�ن طن من ثاين اأك�شيد 
بزيادة  امل���ا����ش���ي،  ال���ع���ام  ال���ك���رب����ن 

قدرها 40 % عن عام 2020.
على  “م�شدر”  ���ش��رك��ة  وت��ع��م��ل 
تط�ير  ل��دع��م  خ��ربات��ه��ا  ت�شخري 
م�����ش��اري��ع ال���ط���اق���ة امل���ت���ج���دد. ويف 
���ش���ء ا���ش��ت��ع��داد الإم�����ارات وم�شر 
املقبلتني  ال���دورت���ني  ل���ش��ت�����ش��اف��ة 
م��ن م���ؤمت��ر الأط���راف “ك�ب 27 
اإىل  تتطلع  م�����ش��در  ف����اإن  و28” 
ال���ت���ع���اون م���ع ���ش��رك��ائ��ه��ا لإح�����راز 
ت���ق���دم م��ل��م������س يف جم����ال حت�ل 
يع�د  اأن  �شاأنه  م��ن  ال��ذي  الطاقة 
النم�  من  كل  على  كبرية  بف�ائد 

القت�شادي والعمل املناخي.
وثيق  ب�����ش��ك��ل  “م�شدر”  وت��ع��م��ل 
املحليني  ���ش��رك��ائ��ه��ا  خم��ت��ل��ف  م���ع 
وال���ع���امل���ي���ني يف خم��ت��ل��ف جم���الت 
ال�����ط�����اق�����ة ال����ن����ظ����ي����ف����ة ل����ش���ي���م���ا 
الهيدروجني الأخ�شر الذي ميكن 
ع���ن م�شادر  ك��ب��دي��ل  ا���ش��ت��خ��دام��ه 
العديد  يف  ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة  ال�����ق�����د 
م��ن ال��ق��ط��اع��ات. وم���ن امل��رج��ح اأن 
املنتج  الأخ�����ش��ر  ال����ق����د  ي�����ش��اه��م 
بدور  متجددة  طاقة  م�شادر  م��ن 
احلد  ا�شرتاتيجيات  �شمن  مهم 

يف  خربتها  على  والبناء  املتقدمة 
ال��ط��اق��ة لإن�����ش��اء منظ�مة  ق��ط��اع 

متكاملة للحل�ل املناخية.
اأول دولة خليجية  الإم��ارات  كانت 
ال������دويل يف  امل��ج��ت��م��ع  اإىل  ت��ن�����ش��م 
باري�س  ات��ف��اق��ي��ة  ع��ل��ى  ال��ت���ق��ي��ع 
و�شعت  ال���ت���ي  والأوىل  ل��ل��م��ن��اخ 
اأه��داف��اً حم��ددة يف جم��ال الطاقة 
النظيفة، فبعد ت�شليم م�شاهماتها 
ب�شاأن تغري  املحددة وطنياً  الثانية 
اأ�شبحت  املتحدة  الأمم  اإىل  املناخ 
املنطقة  يف  دول����ة  اأول  الإم�������ارات 
كل  يف  الن��ب��ع��اث��ات  بخف�س  تلتزم 
القت�شادية  ق��ط��اع��ات��ه��ا  ج����ان���ب 

بحل�ل عام 2030.
متميز  ب�شجل  الإم�����ارات  وتتمتع 
مي��ت��د ع��ل��ى م����دى اأك����رث م���ن 16 
املنطقة  دول  اأوائ���ل  ك��اإح��دى  عاماً 
التي تتبنى حل�ل الطاقة املتجددة 
وتدعم انت�شارها اأ�شف اإىل ذلك اأن 
اأول دولة يف ال�شرق  الإم��ارات تعد 
الأو����ش���ط و���ش��م��ال اإف��ري��ق��ي��ا تطلق 
مبادرة ا�شرتاتيجية �شعياً لتحقيق 
احلياد املناخي بحل�ل عام 2050 
وهي حتر�س على ت�شريع اخلطى 
هذا  يف  امل��ن�����ش���د  ال��ت��ق��دم  لتحقيق 

ع��ل��ى ن��ط��اق اأو���ش��ع ب��ا���ش��م التح�ل 
الطاقة  وت��ع��ت��رب  ل��ل��ط��اق��ة  ال��ع��امل��ي 
املتجددة والتقنيات النظيفة جزءاً 

مهماً من احلل.
وت�������������ش������م������ن ال�������ش������ت������ث������م������ارات 
مراحل  ك��اف��ة  يف  ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 
بالطاقة  اخلا�شة  القيمة  �شل�شلة 
ت��ق��ن��ي��ات جمربة  ن�����ش��ر  امل���ت���ج���ددة 
التكلفة  ح����ي����ث  م������ن  وف�����ع�����ال�����ة 
اأح�����دث  ت��ط��ب��ي��ق  اإىل  ب���الإ����ش���اف���ة 
وا�شع  ن���ط���اق  ع���ل���ى  الب����ت����ك����ارات 
وتلبية  التجارية  جدواها  لتعزيز 
اأهداف ال�شتدامة العاملية ومبادرة 
الهادفة  ال�شرتاتيجية  الإم���ارات 
بحل�ل  امل��ن��اخ��ي  احل��ي��اد  لتحقيق 

.2050
املتجددة  الطاقة  تقنيات  وتتمتع 
باإمكانات ن�عية وتلعب دوراً مهماً 
يف حتقيق التنمية امل�شتدامة ولدى 
اأب�ظبي  و���ش��رك��ة  الإم������ارات  دول���ة 
لطاقة امل�شتقبل “م�شدر” جتربة 
ال�شياق،  ه���ذا  يف  و���ش��ب��اق��ة  عملية 
الي�م  الإم��������ارات  اأ���ش��ب��ح��ت  ف��ي��م��ا 
حمطات  اأك��رب  من  لثالث  م�طناً 
تكلفة  واأق��ل��ه��ا  ال�شم�شية  ال��ط��اق��ة 
يف العامل، ومن بني تلك املحطات 

مل�ؤمتر  ا���ش��ت�����ش��اف��ت��ه��ا  م���ع  امل���ج���ال 
عام  يف   »COP28« الأط������راف 

.2023
وم���ع ت��زاي��د ت��داع��ي��ات ت��غ��ري املناخ 
العامل  اأن���ح���اء  ج��م��ي��ع  واآث�������اره يف 
الطلب على  ارتفاع يف  يقابل ذلك 
املدن  وعليه حتتاج  الطاقة  م���ارد 
اإىل حل�ل  والأف�����راد  وامل��ج��ت��م��ع��ات 
وتدعم  جتارياً  وجمدية  تناف�شية 
ال���ت���ي تعزز  امل�����ش��ت��دام��ة  ال��ت��ن��م��ي��ة 
النبعاثات  م��ن  التخل�س  عملية 
اأمر  املناخي  فالتغري  الكرب�نية. 
ارت��ف��اع الطلب على  واق���ع يف ظ��ل 
ي��ت��ع��ني حتديد  ل���ذل���ك  ال���ط���اق���ة 
م��زي��ج م���ت����ازن م���ن ال��ط��اق��ة من 
متجددة  م�شادر  ا�شتخدام  خ��الل 
التكلفة حلماية  وفعالة من حيث 
الك�كب وتاأمني الإ�شاءة والتدفئة 
ال�قت  يف  للمجتمعات  والتكييف 

نف�شه.
ت�شعى  ال���ت���ح���دي  ه����ذا  ومل����اج���ه���ة 
ا�شرتاتيجياتها  تغيري  اإىل  ال��دول 
اخل����ا�����ش����ة ب���ال���ط���اق���ة م�����ن اأج�����ل 
اآثار التغرّي  امل�شاهمة يف احلد من 
ع���امل  اإىل  وال���ت��������ش���ل  امل����ن����اخ����ي 
ُيعرف  م��ا  اأو  ال��ك��رب���ن  منخف�س 

ال�شم�شية  حمطة الظفرة للطاقة 
الكهرو�ش�ئية وجممع حممد بن 
را�شد اآل مكت�م للطاقة ال�شم�شية، 
الإم�����ارات نح�  ت���ج��ه  ف���اإن  وعليه 
خط�ة  ه������  امل����ت����ج����ددة  ال����ط����اق����ة 
الرائدة  مكانتها  �ش�ء  يف  طبيعية 
ال����ط����اق����ة وال���ت���زام���ه���ا  يف جم������ال 

بال�شتدامة.
اأب����ظ���ب���ي لطاقة  ���ش��رك��ة  وت��ع��م��ل 
امل�شتقبل “م�شدر” على امل�شاهمة 
لدولة  ال��ري��ادي  ال���دور  تر�شيخ  يف 
الطاقة  ق���ط���اع  ���ش��م��ن  الإم��������ارات 
تن�يع  دع����م  ج��ان��ب  اإىل  ال���ع���امل���ي، 
فيها  وال��ط��اق��ة  القت�شاد  م�شادر 
الأجيال  ع��ل��ى  ب��ال��ن��ف��ع  ي��ع���د  مب���ا 
التقنيات  اأح���دث  ون�شر  ال��ق��ادم��ة، 
تعزيز  وك������ذل������ك  امل���������ش����ت����دام����ة، 
وممار�شاتها  بال�شتدامة  ال���ع��ي 
م���ن خ����الل ج��م��ل��ة م���ن امل����ب����ادرات 
الت�ع�ية واملجتمعية التي ت�شرف 

عليها ال�شركة.
خط�ات  “م�شدر”  خ��ط��ت  وق���د 
املمتدة  م�شريتها  خالل  مت�شارعة 
وع�����ززت  16 ع����ام����اً  ع���ل���ى م�����دى 
واأن�شطتها  م�شاريعها  من  ال�شركة 
ا�شرتاتيجيتها  اإط��ار  يف  التجارية 

الدين  اإىل  اإ����ش���اف���ة  ال��دول�����������������ة، 
ال��ع�����������������������ام، وخ���ط���ط الإ������ش�����دار، 
والإي����رادات  ال�����ش��رك��ات،  و�شريبة 
والبيانات  ال���ع���ام���ة،  وال���ن���ف���ق���ات 
املالية، عالوة على ق�شايا الطاقة 

وغريها  الأخ�������ش���ر،  وال���ت���م����ي���ل 
الهتمام  ذات  امل���ا���ش��ي��������������������ع  م���ن 

امل�شرتك.
بعثة  اأن  اإىل  الإ������ش�����ارة  وجت�����در 
م�����ش��اورات امل���ادة ال��راب��ع��ة �شتعقد 

�شعادته:  وق��ال  الإم����ارات.  لدولة 
على  امل���ال���ي���ة  وزارة  “حتر�س 
من  الق�ش�ى  ال�شتفادة  حتقيق 
ح�ل  ال�شندوق،  خرباء  ت��شيات 
ال�شيا�شات املالية لدولة الإمارات، 

الأداء  منها  امل�ا�شيع؛  من  ع��دداً 
امل���ايل وال��ع��م��ل��ي��ات امل��ال��ي��ة لدولة 
والتقدم   ،2022 لعام  الإم���ارات 
امل������ايل على  الإط���������ار  امل����ح����رز يف 
التن�شيق  واأط��ر  ال��دول��ة،  م�شت�ى 

اآليات  تط�ير  يف  ق��دم��اً  للم�شي 
والرتقاء  احلك�مي  املايل  العمل 
العاملية  امل��ع��اي��ري  اأف�����ش��ل  اإىل  بها 

املعتمدة.«
اللقاء  ون��اق�����س اجل��ان��ب��ان خ���الل 

واحلك�مات  ال�������زارة  ب��ني  امل����ايل 
والتط�رات  ل���الإم���ارات،  امل��ح��ل��ي��ة 
تن�شيق  جم���ل�������س  م����ه����ام  ب���������ش����اأن 
احلك�مية،  امل��ال��ي��ة  ال�����ش��ي��ا���ش��ات 
وال�����ش��ي��ا���ش��ات امل���ال���ي���ة ال��ك��ل��ي��ة يف 

الإمارات .. مكانة عاملية يف تعزيز مزيج الطاقة واحلد من النبعاثات الكربونية

ويز اإير اأبوظبي تطلق رحالت جديدة اإىل ط�سقند يف اأوزباك�ستان
•• اأبوظبي-الفجر: 

اأب�ظبي،  اإي��ر  وي��ز  �شركة  اأعلنت 
�����ش����رك����ة ال�������ط�������ريان ال����ط���ن���ي���ة 
ال���ت���ك���ل���ف���ة يف دول����ة  م��ن��خ��ف�����ش��ة 
الإم���������ارات، ع���ن اإط������الق اأح����دث 
ال����ع����ا�����ش����م����ة  اإىل  رح������الت������ه������ا 
اأكرب  ط�شقند،  الأوزب��اك�����ش��ت��ان��ي��ة 
ُمدن و�شط اآ�شيا، يف خط�ة ت�ؤكد 
التزام ال�شركة بتزويد امل�شافرين 
ب���ف���ر����ش���ة ا����ش���ت���ك�������ش���اف جت�����ارب 
ال�جهات  خُم��ت��ل��ف  يف  م��ت��ن���ع��ة 
الرحالت  م���ن  ���ش��ب��ك��ت��ه��ا  ���ش��م��ن 

اجل�ية.
وت����ب����داأ رح������الت وي�����ز اإي������ر نح� 
اأيام   2023 ي��ن��اي��ر  يف  ط�شقند 
واجلمعة.  والأرب�����ع�����اء  الإث����ن����ني 
وتت�فر التذاكر حالياً عرب امل�قع 

وماليه  )ال���ب���ح���ري���ن(  وامل���ن���ام���ة 
و�شاللة  وم�����ش��ق��ط  )امل���ال���دي���ف( 
)الب��شنة(  و�شاراييف�  )ُع��م��ان( 
وط�شقند )اأوزبك�شتان( وتل اأبيب 
)األبانيا(  وت���ريان���ا  )اإ���ش��رائ��ي��ل( 
من  وغريها  )اأرمينيا(  ويريفان 

ال�جهات. 
اإير  اأن وي��ز  اإىل  وجت��در الإ���ش��ارة 
اأ����ش���ط����ًل ح��دي��ث��اً ي�شم  مت��ت��ل��ك 
اإيربا�س  ط��راز  �شت طائرات من 
امل�����ت�����ط������رة   A321neo
وال���ت���ي تتميز  ك��ل��ي��اً،  واجل���دي���دة 
ال�ق�د  ا�شتهالك  يف  معدل  باأقل 
وال�شجيج  الن��ب��ع��اث��ات  واإ����ش���دار 
ال�شركة  ك��م��ا مت��ت��از  ال��ق��ط��اع.  يف 
ب��ب�����ش��م��ة ب��ي��ئ��ّي��ة ه���ي الأق������ل بني 
املنطقة،  يف  امل��ن��اف�����ش��ة  ال�����ش��رك��ات 
ط�يل  التزامها  على  ي���ؤك��د  مم��ا 

بخيارات  ال�����ش��ف��ر  ���ش���ق  ب��ت��زوي��د 
مي�ش�رة التكلفة لت�فري الفر�شة 
باقة  ل���ش��ت��ك�����ش��اف  ل��ل��م�����ش��اف��ري��ن 
متن�عة من ال�جهات اجلديدة«.

وتقدم ويز اإير اأب�ظبي، انطالقاً 
م���ن م���ق��ع��ه��ا ال���ش��رتات��ي��ج��ي يف 
وا�شعة  الإم��ارات، جمم�عة  دولة 
املريحة  ال�����ش��ف��ر  خ����ي����ارات  م����ن 
ومنخف�شة  اجل���������دة  وع���ال���ي���ة 
التكلفة اإىل العديد من ال�جهات، 
م���ث���ل الإ�����ش����ك����ن����دري����ة و����ش����ه���اج 
ون�ر�شلطان  واأمل����ات����ي  )م�����ش��ر( 
والعقبة  وع��ّم��ان  )ك��ازاخ�����ش��ت��ان( 
واأثينا  )تركيا(  واأنقرة  )الأردن( 
وباك�  )ال��ي���ن��ان(  و���ش��ان��ت���ري��ن��ي 
)�شربيا(  وب��ل��غ��راد  )اأذرب��ي��ج��ان( 
والك�يت  )ال�����ش��ع���دي��ة(  وال��دم��ام 
)ج�رجيا(  وك�تاي�شي  )الك�يت( 

فيها  مب��ا  واملعمارية،  التاريخية 
مدر�شة باراك خان و�شاحة الأمري 
ال�شا�شي.  القفال  و�شريح  تيم�ر 
قال  امل��ش�ع،  ه��ذا  على  وتعليقاً 
م��اي��ك��ل ب��ريل���ي�����س، امل��دي��ر العام 
“ن�ؤكد  اأب�ظبي:  اإير  ل�شركة ويز 
اإىل  اإ���ش��اف��ة ط�شقند  خ���الل  م��ن 
التزامنا  اإىل  امل��ت��ن��ام��ي��ة  �شبكتنا 
ويز  عمليات  ت��شيع  م�ا�شلة  يف 
اأب���ظ��ب��ي، و���ش��ت��ع��زز ال�جهة  اإي���ر 
اأب�ظبي  ب���ني  ال���رب���ط  اجل���دي���دة 
مع  ين�شجم  ومب��ا  اآ�شيان  وو���ش��ط 
دعم  يف  امل���ح����ري  ال�����ش��رك��ة  دور 
يف  وال�شياحة  ال�شفر  ق��ط��اع  من��� 
دول���ة الإم�����ارات م��ن خ���الل ربط 
ال�جهات  بالعديد من  عا�شمتها 
املميزة. كما تن�شجم هذه اخلط�ة 
والتزامنا  للت��شع  خططنا  م��ع 

 wizzair.com الإلكرتوين 
ال�������ش���رك���ة على  ت��ط��ب��ي��ق  وع����ل����ى 
تبداأ  باأ�شعار  املحم�لة،  اله�اتف 
من 179* درهم اإماراتي فقط. 
وتتميز العا�شمة الأوزباك�شتانية 
اأكرب ُمدن و�شط  ط�شقند بك�نها 
الرئي�شية  امل��راك��ز  واإح���دى  اآ�شيا، 
ل��ل�����ش��ف��ر وال���ت���ج���ارة ع��ل��ى طريق 
ي�����ش��ه��م يف جذب  احل����ري����ر، مم���ا 
ال�������ش���ي���اح ورج�������ال الأع�����م�����ال من 
ال���ع���امل. ويع�د  اأن���ح���اء  خم��ت��ل��ف 
اأك�����رث من  اإىل  ط�����ش��ق��ن��د  ت���اري���خ 
باأهمية  وت��ت��م��ت��ع  ع����ام،   2،200
التاريخية  ال��ن��اح��ي��ة  م��ن  ك��ب��رية 
التح�لت  ن��ت��ي��ج��ة  وامل���ع���م���اري���ة 
التي طالتها خالل فرتة الحتاد 
ال�ش�فيتي وبعدها. كما حتت�شن 
ال�شروح  م���ن  ال��ع��دي��د  ط�����ش��ق��ن��د 

�شاعات  ث���الث  ق��ب��ل  ح��ج���زات��ه��م 
ر�ش�م  اأي  ب������دون  امل�����غ�����ادرة  م����ن 
ال�شعر  كامل  وا�شرتداد  اإ�شافية، 

الأ�شلي للتذكرة مبا�شرًة.

هذه  خ��الل  و�شال�شة  راح���ة  بكل 
ت�فر  حيث  ال�شتثنائية،  الفرتة 
ل��ه��م خ���دم���ة وي����ز ف��ل��ي��ك�����س التي 
اإلغاء  اإمكانية  للم�شافرين  تتيح 

الأم�����د ب��ت��ح��ق��ي��ق ال���ش��ت��دام��ة يف 
القطاع. 

جلميع  ال�����������ش�����رك�����ة  وت����������ؤّم���������ن 
التذاكر  حجز  خدمة  امل�شافرين 

ملناق�سة اآخر تطورات الأو�ساع املالية والقت�سادية لدولة الإمارات

وزارة املالية جتتمع مع رئي�ش بعثة م�ساورات املادة الرابعة يف �سندوق النقد الدويل

�سركة اأبوظبي لبناء ال�سفن توقع مذكرة تفاهم مع PT PAL يف معر�ش اإندوني�سيا الدفاعي 2022
•• جاكرتا-الفجر: 

ملجم�عة  التابعة  ال�شركة  ال�شفن،  لبناء  اأب�ظبي  �شركة  وقعت 
وبنائها  والتجارية  البحرية  ال�شفن  ت�شميم  يف  وال��رائ��دة  اي��دج 
واإ�شالحها و�شيانتها واإعادة جتهيزها وحت�يلها يف دولة الإمارات، 
ام�س مذكرة تفاهم مع PT PAL، �شركة بناء ال�شفن اململ�كة 
للدولة يف اإندوني�شيا، لتعزيز التعاون وال�شتفادة من قدرات كال 
و�شفن  العرتا�شية  ال���زوارق  م��ن  جمم�عة  بناء  يف  ال�شريكني 
متطلبات  لتلبية  �شلب  بهيكل  للنفخ  القابلة  والق�ارب  الإن��زال 
الإندوني�شية. ووقع التفاقية  ال�ش�احل  البحرية وخفر  الق�ات 
اإدارة خدمات ال�شيانة والإ�شالح  ال�شحي، مدير  كل من مكت�م 
XX يف �شركة   ،XX اأب�ظبي لبناء ال�شفن و  والعمرة يف �شركة 

اإندوني�شيا  ومنتدى  معر�س  من  الثاين  الي�م  يف   ،PT PAL
 JIExpo Kemayoran 2022، الذي ينعقد يف  الدفاعي 

يف جاكرتا باإندوني�شيا حتى 5 ن�فمرب.
الرئي�س  ما�شي،  ديفيد  قال  املنا�شبة،  بهذه  حديثه  معر�س  ويف 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل�����ش��رك��ة اأب���ظ��ب��ي ل��ب��ن��اء ال�����ش��ف��ن: “اإن ت��ع��اون��ن��ا مع 
ا�شتثماراتنا يف  على  ب��ش�ح  ال�ش�ء  ي�شلط   PT PAL �شركة 
العاملي.  امل�شت�ى  ذات  ال�شفن  من  �شادراتنا  وجن��اح  اإندوني�شيا 
حجر  فقط  ت�شكل  ل  ق�ية  ا�شرتاتيجية  �شراكات  اإقامة  اأن  كما 
لبناء  اأب�ظبي  ل�شركة  امل��دى  ط�يلة  لال�شرتاتيجيات  الأ�شا�س 
القت�شادية  ال��ت��ن��م��ي��ة  يف  ك��ذل��ك  ت�����ش��اه��م  ب���ل  واي������دج،  ال�����ش��ف��ن 
مع  بالعمل  للغاية  �شعداء  ونحن  الإم����ارات.  ل��دول��ة  امل�شتدامة 
PT PAL ونتطلع اإىل اغتنام الفر�س امل�شرتكة التي ت�شاعد يف 

حتقيق اأهدافنا التجارية وال�طنية«. وقال الدكت�ر قاهر الدين 
ت�قيع  ي�شعدنا   :PT PAL ل�شركة  التنفيذي  الرئي�س  جين�د، 
والتي  ال�شفن،  لبناء  اأب�ظبي  �شركة  م��ع  ه��ذه  التفاهم  م��ذك��رة 
والدفاعية  البحرية  ال�شناعة  تعزيز  يف  املتمثل  هدفنا  �شتدعم 
القدرات  تط�ير  دع��م  يف  دورن��ا  ال�شراكة  و�شتعزز  الإندوني�شية 

البحرية الإندوني�شية.
اأح�ا�س  اأك��رب  م��ن  واح���ًدا  ال�شفن  لبناء  اأب�ظبي  �شركة  وت��دي��ر 
بناء ال�شفن واأكرثها تقدًما يف ال�شرق الأو�شط، كما تدير ثالثة 
برامج بحرية رئي�شية: الفرقاطات، وزوارق الدوريات والزوارق 
من  كاملة  جمم�عة  ال�شركة  وت��ق��ّدم  ال�شريعة.  الع��رتا���ش��ي��ة 
والتحديث  التجهيز  واإع����ادة  والإ���ش��الح  كال�شيانة  اخل��دم��ات، 

والتح�يل بالإ�شافة اإىل الت�شميم وال�شت�شارات الهند�شية.

اأدنوك رائدة يف توظيف التقنيات احلديثة يف قطاع النفط والغاز للحد من النبعاثات

اأبرمت اتفاقيات ا�سرتاتيجية واأعلنت عن مبادرات وم�ساريع مهمة يف اأديبك 2022
•• اأبوظبي ف-وام:

ال�طنية  اأب�ظبي  ب��رتول  �شركة  تعد 
“اأدن�ك” م�شاهماً حم�رياً يف حتقيق 
انتقال واقعي وعملي يف قطاع الطاقة 
العاملية بت�ظيف  ال�شركات  ويف ريادة 
النفط  ق��ط��اع  يف  احلديثة  التقنيات 

والغاز للحد من انبعاثاته مبا يدعم جه�د العمل املناخي.
الدويل  اأب�ظبي  وم�ؤمتر  م�شاركتها يف معر�س  “اأدن�ك” خالل  وجنحت 
للبرتول “اأديبك 2022” الذي اخُتِتمت اأعماله اأم�س الأول يف اإبرام عدد 

من التفاقيات واأعلنت عن العديد من املبادرات ال�شرتاتيجية.
ع��ن حتديد  “اأدن�ك”  اإع����الن  ال��ط��اق��ة،  و���ش��ه��د احل���دث الأه����م يف ق��ط��اع 
امليثان من عملياتها يف جمال ال�شتك�شاف  انبعاثات  هدف جديد خلف�س 
والتط�ير والإنتاج اإىل %0.15 بحل�ل عام 2025. وميثل هذا الهدف 
مكانة  ير�ّشخ  مم��ا  الأو���ش��ط،  ال�شرق  يف  النبعاثات  لكثافة  م�شت�ى  اأدن���ى 

الإمارات الرائدة كُمنتج م�ش�ؤول بيئياً للطاقة منخف�شة النبعاثات.

الطبيعي امل�شال، وا�شتك�شاف فر�س ال�شتثمار امل�شرتك يف ح�ش�س واأ�شهم 
ل�شحنات  احل��راري  الحتبا�س  غ��ازات  ومراقبة  املتجددة،  الطاقة  م�شادر 

الغاز الطبيعي امل�شال، لدعم اإمداداته منخف�شة الكرب�ن.
ثالثة  تر�شية  عن  “اأديبك”  من  الثاين  الي�م  خ��الل  “اأدن�ك”  واأعلنت 
عق�د مب�جب اتفاقيات اإطارية خلدمات احلفر املتكاملة بقيمة 14.68 

مليار درهم اإماراتي لتقدمي �ش�ائل حفر الآبار واخلدمات املتعلقة بها.
وتعد هذه العق�د التي متت تر�شيتها على كل من �شركة “اأدن�ك للحفر” 
اأعمال  جم��ال  يف  ن�عها  م��ن  الأك���رب  و”هاليربت�ن”،  و”�شلمربجري”، 
حيث  من  عقد  اأك��رب  على  للحفر”  “اأدن�ك  و�شتح�شل  احلفر.  وخدمات 

الثامنة  الن�شخة  “اأدن�ك”  ا�شت�شافت   ،”2022 “اأديبك  انطالق  وقبل 
اأدن�ك  م��رك��ز  ُن��ظ��م يف  ال���ذي  التنفيذيني  ل��ل��روؤ���ش��اء  اأب���ظ��ب��ي  ملتقى  م��ن 
�ُشبل  ملناق�شة  العاملي  الطاقة  ق��ادة قطاع  اأب��رز  35 من  لالأعمال وح�شره 
تعزيز اأمن الطاقة، وت�فري اإمدادات م�ث�ق بها للجميع، اإىل جانب حتقيق 
خالل احلدث عن ت�قيع  “اأدن�ك”  اأعلنت  املناخي. كما  العمل  التقدم يف 
اتفاقية ل�شتك�شاف فر�س التعاون يف ت�ريد الغاز الطبيعي امل�شال وخف�س 

النبعاثات مع �شركة “جايل” الهندية.
قريبة  امل�شال  الطبيعي  الغاز  بيع  اتفاقيات  من  ع��ددا  التفاقية  وت�شمل 
وبعيدة الأجل، ودرا�شة اإمكانية حت�شني وتط�ير فر�س جتارة وتداول الغاز 

لنطاق  الإط��اري��ة  الت��ف��اق��ي��ات  قيمة 
ي��ع��ك�����س من���� وت��شع  الأع����م����ال مم���ا 

حمفظة اأعمال ال�شركة.
وتدعم هذه العق�د جه�د “اأدن�ك” 
امل�شتمرة لت��شيع ُقدراتها الإنتاجية 
منخف�شة  ال���ط���اق���ة  م�������ش���ادر  م����ن 
الطلب  لتلبية  �شعيها  يف  النبعاثات 
من   80% من  اأك��رث  ت�جيه  اإع��ادة  و�شيتم  الطاقة.  على  املتنامي  العاملي 
القيمة  لتعزيز  “اأدن�ك”  املحلي عرب برنامج  اإىل القت�شاد  العق�د  قيمة 
املحلية امل�شافة. ويف ثالث اأيام “اأديبك” اأعلنت “اأدن�ك” و�شركة “�شيمن�س 
�شل�شلة  عن خطط لإطالق م�شروع جتريبي ي�شتند على تقنية  للطاقة” 
وفقاً  الطاقة  منتجات  من  جمم�عة  لت�شديق  يهدف  “بل�ك�شني”  الكتل 
ا�شت�شعار  اأجهزة  التجريبي  امل�شروع  وي�شتخدم  الكرب�ن.  كثافة  مل�شت�يات 
ذكية جلمع البيانات من كافة م�اقع �شل�شلة عمليات “اأدن�ك” ابتداًء من 
بئر النفط و�ش�ًل اإىل العميل، ت��شح بدقة كمية ثاين الكرب�ن امل�شتخدمة 

يف �شنع منتجات مثل خام مربان، والأم�نيا، ووق�د الطائرات.
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املال والأعمال

•• ال�شارقة-الفجر:

مبادئ  لتعزيز  ر�شالتها  اإط����ار  يف 
امل�����ش��اواة وت��ك��اف���ؤ ال��ف��ر���س، نّظمت 
يف  ب������امل������راأة   ل����الرت����ق����اء  “مناء” 
بال�شارقة، جل�شة  احلكمة”  “بيت 
“ارتقاء”  م��ن�����ش��ة  ع���رب  ح�����ارّي����ة 
“ت�ا�شل  عن�ان  حتت  لها  التابعة 
من  ت���ق���دم  وال���ت���ي  ارتقاء”،  م���ع 
للنقا�شات  ج��دي��دة  روؤى  خ��الل��ه��ا 
الهادفة اإىل متكني �شركات القطاع 
اخلا�س من تعزيز اإدم��اج امل��راأة يف 
الأنظمة  تهيئة  ع��رب  العمل،  بيئة 
وال�شيا�شات وتر�شيخ ثقافة احرتام 

كفاءات وقدرات املراأة 
وا���ش��ت�����ش��اف ال���ل���ق���اء ال�����ذي حمل 
�شعار “املراأة يف بيئة العمل: اإعداد 
امل�شاواة  لتحقيق  ط��ري��ق  خ��ارط��ة 
 40 اأك���رث م��ن  وت��ك��اف���ؤ الفر�س” 
ال�شركات  مم��ث��ل��ي  م���ن  م�������ش���ارك���اً 
والكبرية،  امل��ت������ش��ط��ة  اخل���ا����ش���ة 
وك�ادر امل�ؤ�ش�شات احلك�مية و�شبه 
احل��ك���م��ي��ة، وجم��م���ع��ة م��ن قادة 

الراأي والإعالميني.
ح�ارّية  ج��ل�����ش��ة  ال��ل��ق��اء  وت�����ش��م��ن 
ال�شرتاتيجيات  ا����ش���ت���ع���ر����ش���ت 
لتعزيز  للتطبيق  والقابلة  الفعالة 
اإدماج املراأة يف بيئة العمل، اأدارتها 
م ب��رام��ج ومنتج  رام��ي��ا ف���راج، م��ق��ِدّ
اأول يف “ف�رب�س ال�شرق الأو�شط”، 
التنفيذيني  و�شهدت م�شاركة كبار 
يف �شركات القطاع اخلا�س، ومنهم 
كارلينا ماراين، مدير عام الأ�ش�اق 
“اأك�شتن�شر”  ���ش��رك��ة  يف  ال��ن��ام��ي��ة 
ال�����ش��رق الأو�����ش����ط، ون����دى ترمي، 
امل�شاريع  اإدارة  التنفيذي،  امل��دي��ر 
جمم�عة  يف  وامل��ع��م��اري��ة  امل��دن��ي��ة 
)ب��ي��ئ��ة(، وب��دري��ة ال�����ش��ع��ي��د، مدير 
“جمم�عة  يف  ال�ظيفي  التفاعل 
املدير  وب��اول ني�بي،  اإم بي �شي”، 

التنفيذي ل�شركة “بريديك�شا«. 

ل�شركة  ال���ت���ن���ف���ي���ذي���ة  امل������دي������رة 
البيانات  “ت�شكل  “بريديك�شيا”: 
قيادة  عنا�شر  من  رئي�شاً  عن�شراً 
ق�شايا  يف  الإي����ج����اب����ي  ال���ت���غ���ي���ري 
ومتكني  الفر�س  وتكاف�ؤ  امل�����ش��اواة 
امل��راأة من خالل اجلمع والدرا�شة 
قيا�س  لنا  يكفل  ال��ذي  والتحليل، 

م�اطن التط�ر والتقدم«.
ب��دوره��ا، قالت ن��دى ت��رمي، املدير 
اإدارة امل�شاريع املعمارية  التنفيذي، 
)بيئة(:  جم��م���ع��ة  يف  وامل���دن���ي���ة 
جتربتي  اأ������ش�����ارك  اأن  “ي�شرين 
ال�شخ�شية يف رحلة تكامل املجتمع 
و���ش��م��ان اإدم�����اج امل�����راأة ف��ي��ه، حيث 
املهنية  م�شريتي  بداية  يف  ح�شلت 
ع��ل��ى ال��دع��م ال���ذي ���ش��اع��دين على 
اإىل  لأ���ش��ل  ثقتي  وتعزيز  التط�ر 
م��ا و���ش��ل��ت اإل��ي��ه ال��ي���م، واأن����ا اأرى 

الن�ع من الدعم �شاعدين  اأن هذا 
متكني  م�����ش��رية  يف  امل�شاهمة  ع��ل��ى 
ال�شعيد،  ب��دري��ة  واأك�����دت  امل������راأة«. 
م����دي����ر ال���ت���ف���اع���ل ال����ظ���ي���ف���ي يف 
“جمم�عة اإم بي �شي” اأن “القرار 
الذي  القرار  وامل�ش�ؤول ه�  ال�اعي 
على  نتبناها  ال��ت��ي  امل��ب��ادئ  ير�شخ 
علينا  يت�جب  ولهذا  ثقافة،  �شكل 
اأن نتعاون معاً لإخراج اأف�شل ما يف 
امل�شاواة  واأن جنعل هذه  الآخرين، 
العمل  ب��ي��ئ��ة  امل�����راأة يف  وم�����ش��اه��م��ة 

ثقافة جمتمعية �شائدة«.
واأ����������ش���������ارت ك����ارل����ي����ن����ا م����������اراين، 
�شركة  يف  الأ�����ش�����اق  من����  م���دي���رة 
الأو�شط،  ال�����ش��رق  “اآك�شينت�ر” 
اإىل  ب���ح���اج���ة  “الن�شاء  اأن  اإىل 
القرارات  وات��خ��اذ  حياتهن،  اإدارة 
اأحالمهن  وم��ن��اق�����ش��ة  ال�����ش��ع��ب��ة، 

خرباتهن  امل���ت���ح���دث���ات  و����ش���ارك���ت 
وا�شتعر�شن  اخلا�شة،  وجتاربهن 
امل�شتفادة  ال�����درو������س  م����ن  ع�������دداً 
اإيجاد  �شملت  ال��ت��ي  وال��ت������ش��ي��ات 
امل�شاواة  لتعزيز  ملم��شة  ح��ل���ل 
وت��ك��اف���ؤ ال��ف��ر���س، وزي�����ادة متثيل 
واجلل�شات  ال���ن���دوات  يف  ال���رج���ال 
ت��ن��اق�����س ق�شايا  ال��ت��ي  وامل��ن��ت��دي��ات 
بنف�شها  امل���راأة  ثقة  وتعزيز  امل���راأة، 
كما  لديها.  الق�ة  م�اطن  واإدراك 
ت�����ش��ن��ى ل��ل��ح��ا���ش��رات امل�����ش��ارك��ة يف 
ح�ل  الن�شيحة  وط��ل��ب  ال��ن��ق��ا���س، 
ي�اجهن  كن�شاء  املمار�شات  اأف�شل 

حتديات يف �ش�ق العمل. 
اأهمية  ع��ل��ى  امل�������ش���ارك���ات  واأك�������دت 
وامل�ؤ�ش�شاتي   ال�����ف�����ردي  احل��������ار 
والتعرف  الفكرية  الآف��اق  لت��شيع 
املتن�عة،  ال���ن���ظ���ر  وج����ه����ات  ع���ل���ى 

وال��ت��ف��اع��ل م���ع ال�����ش��خ�����ش��ي��ات ذات 
الروؤى والأفكار التي تتبنى ق�شية 
فكرية  م��ن��ط��ل��ق��ات  م���ن  امل�������ش���اواة 

واقت�شادية واجتماعية. 
وت����ن����اول����ت امل���ت���ح���دث���ات �����ش����رورة 
ق�شايا  ح�ل  والأبحاث  الدرا�شات 
العمل  �����ش�����ق  يف  امل����������راأة  مت���ك���ني 
ع��ل��ى وجه  ال��ق��ط��اع اخل���ا����س  ويف 
ا�شتحداث  ج��ان��ب  اإيل  ال��ت��ح��دي��د، 
اأدوات قيا�س دقيقة و�شاملة لر�شد 
ت���ق���دم م�����ش��ار ���ش��راك��ة امل������راأة غري 
املنق��شة يف كافة امل�اقع ال�ظيفية، 
وحتديد نتائج هذه ال�شيا�شات على 
من� القطاع، واإعداد ا�شرتاتيجيات 
اإيجابية  تغيريات  ب��اإح��داث  كفيلة 
تعزز العدالة ال�ظيفية التي باتت 
ت�شكل الي�م قيمة تنم�ية يف ثقافة 

القت�شاد احلديث.

وقالت �شعادة رمي بن كرم، مديرة 
 2.5 يقارب  ما  “ي�جد  “مناء”: 
يح�شلن  ع��ام��ل��ة ل  ام�����راأة  م��ل��ي��ار 
متكافئة  اق��ت�����ش��ادي��ة  ف��ر���س  ع��ل��ى 
“املراأة  لتقرير  وفقاً  الرجال،  مع 
 ”2022 وال�����ق�����ان������ن  وال����ع����م����ل 
“البنك  جمم�عة  اأ�شدرته  ال��ذي 
الدويل”، ويف “مناء” نحن ن�ؤمن 
التغيري  اإح�������داث  ع��ل��ى  ب��ق��درت��ن��ا 
الإي���ج���اب���ي، ول���ه���ذا ن��ح��ر���س على 
ه��ادف��ة لتقلي�س  اإج�����راءات  ات��خ��اذ 
الف�ارق القائمة يف امل�شاواة وتكاف�ؤ 
على  �شلباً  ت���ؤث��ر  وال��ت��ي  ال��ف��ر���س، 
والقت�شاد، ول ميكن  العمل  بيئة 
ب��دون تفاعل  ال��ه��دف  حتقيق ه��ذا 
ودعم القطاع اخلا�س الذي ي�شكل 
العاملة  ال��ق���ة  م��ن  ك��ب��رياً  ج����زءاً 
والقت�شاد العاملي، حيث  انطلقت 

م��ن�����ش��ة )ارت�����ق�����اء( ان���ط���الق���اً من 
ع��ل��ى حتقيق هذا  ح��ر���س )من����اء( 

الهدف على اأر�س ال�اقع«.
ب���ه���ذه  “اأت�جه  واأ��������ش�������اف�������ت: 
ال�شي�ف  لكافة  بال�شكر  املنا�شبة 
وامل�����������ش�����ارك�����ني  يف ه������ذا ال���ل���ق���اء، 
اجله�د  ح�شد  ب��اأه��م��ي��ة  واأذّك���ره���م 
والعاملي  الإق��ل��ي��م��ي  امل�شت�ى  على 
والعقبات  ال���ت���ح���دي���ات  مل����اج���ه���ة 
اأج���ي���اًل م��ن الن�شاء  ال��ت��ي ع��رق��ل��ت 
كامل  حت���ق���ي���ق  م�����ن  وم���ن���ع���ت���ه���ن 
اإمكاناتهن، وخ�ش��شاً يف ال�شركات 
واآم��ل من خالل  بها،  التي يعملن 
نقا�شنا الي�م اأن نك�ن قادرين على 
واأن  طرح ت��شيات قابلة للتنفيذ، 
ال��رائ��د يف  ن���ا���ش��ل تر�شيخ دورن����ا 

الرتقاء باملراأة«.
ني�باي،  ب���اول  ق��ال��ت  جانبها،  م��ن 

وت��ط��ل��ع��ات��ه��ن وط��م���ح��ات��ه��ن مع 
امل�ظفني وال�شركاء، واأنا اأوؤمن باأن 

ال��ش�ح ي�شهل هذه العملية«.
“ارتقاء”  وف��رت  اللقاء،  هذا  ومع 
من�شة حي�ية للت�ا�شل ومنا�شرة 
مل��ن��اق�����ش��ة �شبل  امل�������ش���اواة،  ق�����ش��ي��ة 
املتعلقة  ال��ت��ح��دي��ات  ع��ل��ى  التغلب 
���ش��رك��ات القطاع  امل����راأة يف  ب���اإدم���اج 
اخلا�س، حيث �شهد اللقاء نقا�شات 
متعمقة، ونتائج رئي�شة ح�ل تكاف�ؤ 
كما  اخل��ا���س،  القطاع  يف  الفر�س 
القابلة  الت��شيات  من  ع��دداً  ق��دم 
للتطبيق لت�فري بيئة عمل �شاملة 
وعادلة للجميع يف منطقة ال�شرق 
وجن�ب  اأفريقيا  و�شمال  الأو���ش��ط 
“مناء”  اآ���ش��ي��ا، و���ش��ت���ا���ش��ل  ���ش��رق 
ج��ه���ده��ا ب��ث��الث��ة ل���ق���اءات خالل 

العام املقبل.

من�سة حيوية تناق�س �سبل التغلب على التحديات املتعلقة باإدماجها يف �سركات القطاع اخلا�س

مناء تدعو لتعزيز ال�ستثمار مبواطن قوة املراأة يف تو�سيات توا�سل مع ارتقاء

الإمارات .. جتربة �سياحية متكاملة لأ�سحاب الهمم •• اأبوظبي-وام:

الإمكانات  ك��اف��ة  فيه  تت�افر  �شياحي  ق��ط��اع  ب��ن��اء  يف  الإم����ارات  دول���ة  جنحت 
خ��س  لهم  وتتيح  الهمم”  “اأ�شحاب  احتياجات  مع  تت�افق  التي  والأدوات 

جتربة �شياحية متكاملة ب�شكل طبيعي واآمن.
داخل  من  الهمم”  “اأ�شحاب  ل�  ا�شتثنائية  �شياحية  جتربة  الإم���ارات  وتقدم 
الدولة وخارجها، ابتداء من املطار وو�شائل النقل، مرورا باملن�شاآت الفندقية 
املنت�شرة على  الت�ش�ق واأماكن الرتفيه  اأ�شهر مراكز  اإىل  وال�شياحية، و�ش�ًل 
املطبقة  ال��ذك��ي��ة  اخل��دم��ات  جمم�عة  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  ه��ذا  ال��دول��ة،  م�شاحة 
بالدولة التي جتعل من حياة اأ�شحاب الهمم اأكرث �شه�لة يف جميع تفا�شيلها 

الي�مية.

- التنقل .
لدى و�ش�لهم لأي مطار يف الدولة يلم�س “ اأ�شحاب الهمم” مدى احلر�س 
اخلا�شة  التجهيزات  بف�شل  و�شالمتهم  راحتهم  على  الإم���ارات  ت�ليه  ال��ذي 

و�شائل  بكل  احل��اف��الت  ت��زوي��د  مت  كما  باملرافقني،  خا�شة  ومقاعد  امل��رك��ب��ة، 
م�شت�ى  خف�س  حيث  م��ن  الهمم  لأ���ش��ح��اب  ال���ش��ت��خ��دام  و�شه�لة  ال��راح��ة، 

الأر�شيات، ومتكني الركاب من هذه ال�شريحة من ا�شتخدامها دون جهد.

- املن�ساآت ال�سياحية.
احتياجات  كافة  ومنتجعات  ف��ن��ادق  م��ن  ال��دول��ة  يف  ال�شياحية  املن�شاآت  تلبي 
مبمرات  امل���زودة  مبداخلها  تتميز  حيث  اإقامتهم  خ��الل  الهمم”  “اأ�شحاب 
خا�شة بهذه الفئة وبامل�شاحات ال�ا�شعة يف الردهات واملطاعم الرئي�شية وغرف 
الإقامة املنا�شبة، ف�شال عن وج�د ركن خا�س باأ�شحاب الهمم يف كافة املرافق 

الريا�شية وال�شحية داخل هذه املن�شاآت.
وتزويدهم  ال�شياحي  القطاع  يف  العاملني  تاأهيل  على  الإم����ارات  وحت��ر���س 
خالل  م��ن  الهمم  اأ���ش��ح��اب  م��ع  الأم��ث��ل  بالطريقة  التعامل  م��ه��ارات  بكافة 

على  ومنها  ممكنة  طريقة  واأ���ش��رع  باأ�شهل  معامالتهم  واإجن���از  با�شتقبالهم 
�شبيل املثال الب�ابات والك�نرتات وامل�شاعد املخ�ش�شة لهم.

اأ�شحاب  و�ش�ل  اإمكانية  تكفل  التي  التدابري  من  العديد  الإم���ارات  وتطبق 
الهمم اإىل وجهاتهم بكل ي�شر واأمان وت�فر لفتات بطريقة »برايل«، باأ�شكال 
مروراً  للعامة.  املتاحة  وامل��راف��ق  العامة  امل��ب��اين  يف  وفهمها  ق��راءت��ه��ا  ي�شهل 
عب�ر  واأنفاق  وج�ش�ر  واملمرات  ال�ش�ارع  واأر�شفة  ال�شيارات  م�اقف  بت�شميم 
امل�شاة ومداخل املباين وغريها بال�شكل الذي يجعلها �شهلة ال�شتخدام ب�شكل 

اأكرب من قبل اأ�شحاب الهمم.
وتنت�شر يف الإمارات �شيارات الأجرة واحلافالت العامة التي تراعي احتياجات 
فئة “اأ�شحاب الهمم” من حيث الت�شميم والتجهيزات اخلا�شة التي ت�شهل 
حلمل  خا�شة  ب��راف��ع��ات  الأج���رة  مركبات  بع�س  زودت  حيث  تنقلهم،  عملية 
كرا�شي اأ�شحاب الهمم، واأجهزة للتنف�س ال�شطناعي، وكر�شي متحرك داخل 

برامج تدريبية متخ�ش�شة تتناول كافة ج�انب اخلدمة واأ�شل�ب الإجابة عن 
ال�شتف�شارات وامل�شاعدة يف اإجراءات وترتيبات ال�شفر واحلجز وغريها.

- وجهات الرتفيه .
تعد الإم��ارات من الدول القليلة على م�شت�ى العامل التي عملت على اإن�شاء 
م�شت�ى  على  ���ش���اء  الهمم  لأ���ش��ح��اب  بالكامل  خم�ش�شة  ترفيهية  وج��ه��ات 
التفا�شيل اخلا�شة  ك��اف��ة  فيها  ت��ت���اف��ر  الأل��ع��اب  وح��دائ��ق  ال��ع��ام��ة  احل��دائ��ق 
متميزة  خ��دم��ات  ت�فري  بهدف  ل�شتقبالهم  امل��راف��ق  تلك  وتهيئة  با�شتقبال 
لهذه الفئة وحتقيق اأمنياتهم ورغباتهم باللعب والرتفيه وال�شتمتاع يف بيئة 

�شديقة متكاملة متاحة للجميع.
وا�شتملت اخلدمات التي مت ت�فريها على مالعب خا�شة بالكرا�شي املتحركة 
وم�شارات  والحتياجات،  احل��الت  كل  تغطي  التي  الأطفال  األعاب  وجممعات 
كرة  ومالعب  املفت�حة  وامل�شارح  البدنية  اللياقة  واألعاب  املخ�ش�شة  املما�شي 
قدم، ومدارج واأماكن الحتفالت، بالإ�شافة اإىل اجلل�شات املظللة اإىل جانب 

ت�فري الك�ادر الب�شرية اجلاهزة للتعامل مع اأ�شحاب الحتياجات اخلا�شة.

طريان الإمارات تعلن ا�ستعادة اأكرث من 90 
باملائه من �سبكة خطوطها العاملية قبل اجلائحة 

•• دبي-وام:

قالت طريان الإمارات اإنها ا�شتعادت اأكرث من 90 باملائه من �شبكة خط�طها 
130 وجهة  اأكرث من  اأ�شبحت تغطي حالياً  العاملية قبل اجلائحة والتي 
مبا فيها دبي مع ا�شتئناف خدمتها اإىل الأرجنتني التي اأطلقت لأول مرة 
اإىل  ا�شتئناف ت�شيري رحالتها  اأعلنت  الإم��ارات  . كانت طريان   2012 يف 
جائحة  انت�شار  منذ  مت�قفة  كانت  التي  اآير�س  وب�ين�س  جانريو  دي  ري��� 
“ك�فيد-19«.  ولقيت طائرة الإمارات الب�ينج 777 ا�شتقبال رائعا لدى 
و�ش�ل الرحلة “ئي كيه 247” اإىل الربازيل والأرجنتني حيث نظم مطار 
جالياو الدويل يف ري� دي جانريو حتية تقليدية للطائرة بخراطيم املياه 
كما لقي الركاب واأفراد الطاقم ترحيبا من راق�شي ال�شامبا الذين قدم�ا 
عر�شا ثقافيا بح�ش�ر فريق اإدارة املطار.  وقام �شامل عبيد اهلل نائب رئي�س 
الإم��ارات ملنطقة الأمريكتني و�شتيفان  التجارية يف طريان  العمليات  اأول 
ال��ربازي��ل بتد�شني ع���دة خدمة دبي-  الإم����ارات يف  ب���ريارد مدير ط��ريان 
اإىل  اآير�س بق�س �شريط تقليدي قبل �شع�دهم  ري� دي جانريو- ب�ين�س 

الطائرة التي وا�شلت خط �شريها اإىل ب�ين�س اآير�س. 

و ت�ستاأنف رحالتها اإىل الأرجنتني
•• بوين�س اآير�س -وام:

ال��دول��ة لدى  ال��ق��م��زي �شفري  �شيف ج���ل��ه  ع��ب��داهلل  �شعيد  ���ش��ع��ادة  ال��ت��ق��ى 
العمليات  اأول  رئي�س  نائب  اهلل  عبيد  �شامل  �شعادة  الأرجنتني،  جمه�رية 
التجارية ملنطقة الأمريكيتني يف طريان الإمارات، ومن جانب الأرجنتني 
القت�شادية،  للمفاو�شات  اخلارجية  وزارة  اأوردوك��ي���ك��ي��ل  رام��ريو  �شعادة 
اأو�شكار �ش�اريز  و�شعادة باول تامب�ريلي مديرة الطريان املدين، و �شعادة 
�شركة  ا�شتئناف  مبنا�شبة  وذلك  ال�شياحة،  ب���زارة  الدولية  الأ�ش�اق  مدير 
طريان الإمارات عملياتها الت�شغيلية اإىل جمه�رية الأرجنتني اعتبارا من 
تداعيات  ب�شبب  ون�شف  عامني  نح�  دام  ت�قف  بعد   ،2022 ن�فمرب   2

فريو�س ك�فيد-19.

•• اأبوظبي-الفجر: 

ال�شناعة  وزارة  اأم���������س  وق����ع����ت 
امل��ت��ق��دم��ة �شمن  وال��ت��ك��ن���ل���ج��ي��ا 
“اأديبك”  م������ؤمت�����ر  ف����ع����ال����ي����ات 
احل��دث الأك��رب والأه��م يف �شناعة 
ال��ع��امل��ي��ة، م��ذك��رة تفاهم  ال��ط��اق��ة 
الإم���ارات  ل�شركة  التابعة  دو،  م��ع 
بهدف  امل���ت���ك���ام���ل���ة،  ل���الت�������ش���الت 
رواد  “�شبكة  اإىل  ان�������ش���م���ام���ه���ا 

ال�شناعة 4.0«.
اعتماد  اإىل  الت���ف���اق���ي���ة  وت���ه���دف 
ال��ت��ق��ن��ي��ات امل��ت��ق��دم��ة ودجم���ه���ا يف 

من خالل تكامل الأدوار بالتعاون 
ال�طنية يف  ال�����ش��رك��ات  ك��ربى  م��ع 
ال����دول����ة، ع��ل��ى ت��ع��زي��ز ت��ب��ن��ي هذا 
ال���ت���ح����ل، ل���دع���م الن���ت���ق���ال امل���رن 
ال�شغرية  ال�����ش��رك��ات  اإىل  للحل�ل 
زيادة  على  ينعك�س  ما  واملت��شطة، 
ذات  ال�������ش���ن���اع���ات  يف  ال����ش���ت���ث���م���ار 

الأول�ية و�شناعات امل�شتقبل«.
بان�شمام  ���ش��ع��ادت��ه��ا  ع���ن  م��ع��رب��ة 
ت��ع��ت��رب واح�����دة  ال���ت���ي  ����ش���رك���ة دو 
ال�طنية  ال�������ش���رك���ات  اأه�������م  م����ن 
رواد  �شبكة  اإىل  الدولة  يف  الرائدة 
باأن  ثقة  “كلنا  قائلة:  ال�شناعة. 
مهماً  م�����ش��اه��م��اً  ���ش��ت��ك���ن  “دو” 
من  متتلكه  مب��ا  ال�شبكة  دع���م  يف 
ممتدة  وخ��ربة  متقدمة  اإمكانيات 
حيث  ال���ت���ك���ن����ل����ج���ي،  امل����ج����ال  يف 
اأ�شهمت ال�شركة على مدار العق�د 
التحتية  البنية  املا�شية يف تط�ير 

التكن�ل�جية للدولة.
“�شبكة  ان  م��ع��ال��ي��ه��ا:  واأ����ش���اف���ت 
ال�شبل  تقدم   4.0 ال�شناعة  رواد 
امل��ط��ل���ب��ة مل�����ش��اع��دة ال�����ش��رك��ات يف 
التح�ل اإىل تقنيات اجليل الرابع، 
واملعرفة  ال�عي  زي��ادة  اإىل  اإ�شافة 
باأهمية  ال�شناعية  ال�شركات  لدى 
التقنيات  ه�����ذه  ت�����ف����ر  وك���ي���ف���ي���ة 
التناف�شية  ت���ع���زي���ز  يف  ودوره���������ا 
الإماراتية  للمنتجات  ال�شناعية 
والدولية”.  املحلية  الأ����ش����اق  يف 
م�ؤكدة على التزام وزارة ال�شناعة 
بت�شجيع  املتقدمة  والتكن�ل�جيا 

لل�شركات  ال���ي����م���ي���ة  ال���ع���م���ل���ي���ات 
ال�شناعية يف الدولة، حيث �شتق�م 
اإىل  ان�����ش��م��ام��ه��ا  خ�����الل  م����ن  دو 
ال�شبكة، بدعم 5 �شركات �شناعية 
متتلكه  ومب��ا  ومت��شطة،  �شغرية 
من خربات رقمية متميزة ينعك�س 
اأث��ره��ا الإي��ج��اب��ي على دع��م جه�د 
ت��ب��ن��ي ال��ت��ق��ن��ي��ات امل��ت��ق��دم��ة لدى 
امل�شاريع النا�شئة، وخلق املزيد من 

الفر�س ال�شتثمارية ال�شناعية.
وقع مذكرة التفاهم كل من �شعادة 
عمر �ش�ينع ال�ش�يدي، وكيل وزارة 
املتقدمة،  والتكن�ل�جيا  ال�شناعة 

الرئي�س  احل�����ش��اوي،  فهد  و���ش��ع��ادة 
ال���ت���ن���ف���ي���ذي ل�������ش���رك���ة الإم����������ارات 

لالت�شالت املتكاملة.

تعزيز ال�سراكات
وبهذه املنا�شبة، قالت معايل �شارة 
“متا�شياً  الم����ريي:  ي������ش��ف  ب��ن��ت 
الر�شيدة،  ال��ق��ي��ادة  ت���ج��ي��ه��ات  م��ع 
ال�شناعي  القطاع  ب��اأداء  لالرتقاء 
يف دولة الإم��ارات ومتكينه بحل�ل 
ومفاهيم  املتقدمة  التكن�ل�جيا 
فاإننا  ال��راب��ع��ة،  ال�شناعية  ال��ث���رة 
ال�شناعة  رواد  �شبكة  �شمن  نعمل 

اعتماد التقنيات املتقدمة ودجمها 
لل�شركات  ال��ي���م��ي��ة  ال��ع��م��ل��ي��ات  يف 

ال�شناعية يف الدولة ».
واو�شحت معاليها: “ان تطبيقات 
تتيح  ال��راب��ع��ة  ال�شناعية  ال���ث����رة 
وزيادة  احلي�ية  �شناعاتنا  تعزيز 
وخدماتنا  م��ن��ت��ج��ات��ن��ا  ت��ن��اف�����ش��ي��ة 
بناء  اإىل  اإ������ش�����اف�����ة  ال�����ط����ن����ي����ة، 
احتياجات  لتلبية  ج��دي��دة  ق���درات 
امل�شتقبل، ونفخر بحي�ية قطاعنا 
يف  الق�ية  وم�شاهماته  ال�شناعي 
ال��ن��م��� الق��ت�����ش��ادي ال��ك��ب��ري الذي 
ثقة  على  ون��ح��ن  ال��دول��ة،  ت�شهده 
�شمن  ال�شركات  دائ���رة  ت��شع  ب��اأن 
ال�شناعة  رواد  “�شبكة  ب��رن��ام��ج 
مزايا  خ��ل��ق  اإىل  ���ش��ي���ؤدي   ”4.0
وتعزيز  ت�����ش��م��ل مت��ك��ني  ت��ن��اف�����ش��ي��ة 
بيئة الأعمال ال�شناعية من خالل 
العام  ال���ق���ط���اع���ني  ب����ني  ال���ت���ع���اون 
مع  التعاون  اإىل  اإ�شافة  واخلا�س، 

امل�ؤ�ش�شات وال�شركات ال�طنية«.

منو اقت�سادي 
�سامل وم�ستدام

�����ش����ع����ادة فهد  م�����ن ج���ه���ت���ه ق�������ال 
التنفيذي  ال��رئ��ي�����س  احل�������ش���اوي، 
لالت�شالت  الإم����������ارات  ل�����ش��رك��ة 
املتكاملة: “تتمتع دو مبكانة بارزة 
وامكانيات متقدمة لدعم ال�شناعة 
4.0 يف الإمارات، وذلك من خالل 
حمفظتها التكن�ل�جية التناف�شية 
ل�شبكات  �شاملة  حل�ًل  ت�شم  التي 

وزارة ال�سناعة والتكنولوجيا املتقدمة توقع مذكرة تفاهم مع »دو« لالن�سمام اإىل �سبكة رواد ال�سناعة 4.0
واحل��شبة  والأج���ه���زة  امل���ؤ���ش�����ش��ات 
ال�����ش��ح��اب��ي��ة«.  ج��دي��ر ب��ال��ذك��ر اأن 
م�شممة  ال�شناعة”  رواد  “�شبكة 
قيادة  روؤي��ة  حتقيق  يف  للم�شاهمة 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم������ارات  دول���ة 
وفق مبادئ اخلم�شني التي ت�شمل 
العمل على بناء القت�شاد الأف�شل 
ال�شبكة  العامل، وتعد  والأن�شط يف 
لتحفيز  الرئي�شية  املرتكزات  اأح��د 
وت�������ش���ري���ع ت���ب���ن���ي ح����ل�����ل ال����ث�����رة 
القطاع  يف  ال���راب���ع���ة  ال�����ش��ن��اع��ي��ة 
ال�شناعي الإماراتي، وتعزيز قدرته 
الإنتاجية  وحت�����ش��ني  التناف�شية، 
امل�اهب  قاعدة  وتط�ير  واجل���دة، 
ورفع  التكاليف،  وخف�س  املحلية، 

الكفاءة ال�شناعية.
 ،4.0 ال�شناعة  رواد  �شبكة  وُت��ع��د 
اإحدى الركائز الأ�شا�شية لربنامج 
حيث  ال��راب��ع��ة،  ال�شناعية  ال��ث���رة 
�شمن  م��ه��م��اً  دوراً  ال�شبكة  ت�����ؤدي 
دع������م من������ ق����ط����اع ال�������ش���ن���اع���ة يف 
امل�ؤ�ش�شات  جت��م��ع  ف��ه��ي  ال����دول����ة، 
وجاهزية  ق����درة  الأك����رث  ال��ك��ربى 
للم�شاهمة يف التح�ل التكن�ل�جي 
ال�شركات  ق��درات  وتعزيز  للقطاع، 
ال�شغرية واملت��شطة، كما ي�شتفيد 
م�����ن عقد  ال�������ش���ن���اع���ي  ال����ق����ط����اع 
�شراكات جديدة تدعم جه�د تبني 
امل�شاريع  ل��دى  املتقدمة  التقنيات 
ال�شغرية  وال�������ش���رك���ات  ال��ن��ا���ش��ئ��ة 
وامل���ت��������ش���ط���ة، وخ���ل���ق امل����زي����د من 

الفر�س ال�شتثمارية ال�شناعية.
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التنمية  دائرة  مراجعة  الإعالن  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
فاإن  واإل  الإعالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  ي�ما  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية 
حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دع�ى  اأو  حق  اأي  عن  م�ش�ؤولة  غري  الدائرة 

�شت�شتكمل الإجراءات املطل�بة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13690 بتاريخ 2022/11/5 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة : امل�ارد للمطابخ

رخ�شة رقم:CN 1023123 قد تقدم�ا اإلينا بطلب:
تعديل مدير / اإ�شافة طارق ف�ؤاد على اديب

تعديل وكيل خدمات / حذف حممد �شامل �شالح املنهاىل
تعديل راأ�س املال / من  null اإىل 150000

تعديل �شكل قان�ين / من م�ؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ال�شخ�س ال�احد ذ م م
تعديل اإ�شم جتاري من/ امل�ارد للمطابخ

AL MAWARID KITCHENS

اإىل/ امل�ارد للمطابخ - �شركة ال�شخ�س ال�احد ذ م م
ALMAWARED KITCHENS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خالل اأربعة ع�شر ي�ما من تاريخ ن�شر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�ش�ؤولة عن 

اأي حق اأو دع�ى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الإجراءات املطل�بة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة : ثري علم للخدمات التعليمية والتدريب  

رخ�شة رقم:CN 3901870 قد تقدم�ا اإلينا بطلب:

تعديل راأ�س املال / من null اإىل 150000

تعديل �شكل قان�ين / من م�ؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ال�شخ�س ال�احد ذ م م

تعديل اإ�شم جتاري من/ ثري علم للخدمات التعليمية والتدريب

THREE ELM FOR EDUCATIONAL AND TRAINING SERVICES

اإىل/ ثري علم للخدمات التعليمية - �شركة ال�شخ�س ال�احد ذ م م

THREE ELM FOR EDUCATIONALSERVICES - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

خالل اأربعة ع�شر ي�ما من تاريخ ن�شر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�ش�ؤولة عن 

اأي حق اأو دع�ى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الإجراءات املطل�بة.

مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13690 بتاريخ 2022/11/5 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة : بيلت اآند رود للتجارة ذ.م.م

رخ�شة رقم:CN 2706126 قد تقدم�ا اإلينا بطلب:
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / طارق على حممد �شادق البل��شى من مدير اإىل مالك

 تعديل ن�شب ال�شركاء / طارق على حممد �شادق البل��شى من 0% اإىل %100
تعديل مدير / اإ�شافة حممد قا�شم حممد العبدى

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف طارق على حممد �شادق البل��شى
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف جمم�عة تي اأي بي - �شركة ال�شخ�س ال�احد ذ م م

T A B GROUP - Sole Proprietorship L.L.C.
تعديل راأ�س املال / من 150000 اإىل 100000

تعديل �شكل قان�ين / من �شركة ذات م�ش�ؤولية حمدودة اإىل �شركة ال�شخ�س ال�احد ذ م م
تعديل اإ�شم جتاري من/ بيلت اآند رود للتجارة ذ.م.م
BELT AND ROAD TRADING L.L.C

اإىل/ بيلت اند رود للتجارة - �شركة ال�شخ�س ال�احد ذ م م
BELT AND ROAD TRADING SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C -

القت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة  الإعالن  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل ثالث�ن ي�ما من تاريخ ن�شر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�ش�ؤولة عن اأي حق 

اأو دع�ى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الإجراءات املطل�بة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13690 بتاريخ 2022/11/5 
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحلل �شركة

ا�شم ال�شركة : فافوريني للمجوهرات - �س ذ م م  
العن�ان : حمل رقم G020 ملك ال�شيخ حممد بن خليفة بن �شعيد ال مكت�م - الرا�س / 
ديرة - دبي - ال�شكل القان�ين : ذات م�ش�ؤولية حمدودة ، رقم الرخ�شة : 916306 رقم 
1524176 مب�جب هذا تعلن دائرة الإقت�شاد وال�شياحة  القيد بال�شجل التجاري : 
يف دبي باأنه قد مت التاأ�شري يف ال�شجل التجاري لديها باإنحالل ال�شركة املذك�رة اأعاله، 
العدل  كاتب  لدى  وامل�ثق   2022/10/26 بتاريخ  دبي  ق��رار حماكم  وذل��ك مب�جب 
حماكم دبي بتاريخ 2022/10/26 وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل 
امل�شفي املعني ايزي�س لتدقيق احل�سابات وتنظيم ال�سجالت العن�ان : مكتب رقم 
"910 ملك جمم�عة �شلطان لال�شتثمار - ب�ر�شعيد - رقم هاتف : 04-2947002

وذلك  الثب�تية  والأوراق  امل�شتندات  كافة  معه  م�شطحباً   04-2947003  : فاك�س 
خالل )45( ي�ماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن

 امل�سوؤول املخول

حكومة  دبي 
للإقت�شاد وال�شياحة

70197 العدد 13690 بتاريخ 2022/11/5 
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحلل �شركة

ا�شم ال�شركة : لينوك�س لال�ستثمار - �س ذ م م  
بردبي   - ليمتد  ك���م��ب��اين  ه���ل��دي��ن��ج��ز  ���ش���م��ي��ت  م��ل��ك  م��ل��ك   364 مكتب   : ال��ع��ن���ان 
 - م�ش�ؤولية حم��دودة  ذات  �شركة   : القان�ين  ال�شكل   B ا�شتدامة   - التجاري  اخلليج   -
ال�شخ�س ال�احد )ذ م م( ،  رقم الرخ�شة : 991296 رقم القيد بال�شجل التجاري : 
1621275 مب�جب هذا تعلن دائرة الإقت�شاد وال�شياحة يف دبي باأنه قد مت التاأ�شري يف 
ال�شجل التجاري لديها باإنحالل ال�شركة املذك�رة اأعاله ، وذلك مب�جب قرار حماكم دبي 
بتاريخ 2022/10/7 وامل�ثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2022/10/7 
وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني ريل تامي ملراجعة 
احل�سابات �س ذ م م  العن�ان : مكتب 129-119 ملك �شركة الناب�دة العقارية - �س 
ذ م م - ب�ر �شعيد - هاتف :   فاك�س :    م�شطحباً معه كافة امل�شتندات والأوراق الثب�تية 

وذلك خالل )45( ي�ماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
 امل�سوؤول املخول

حكومة  دبي 
للإقت�شاد وال�شياحة
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�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�شم امل�شفي : ايزي�س لتدقيق احل�سابات وتنظيم ال�سجالت
- رقم  ب�ر�شعيد   - �شلطان لال�شتثمار  910 ملك جمم�عة  : مكتب رقم  العن�ان 
تعلن  ه���ذا  مب���ج��ب   04-2947003  : ف��اك�����س   04-2947002  : ه��ات��ف 
لت�شفية  اأع���اله  امل��ذك���ر  امل�شفي  تعيني  مت  ق��د  ب��اأن��ه  دب��ي  يف  وال�شياحة  الإق��ت�����ش��اد 
بتاريخ  دب��ي  حماكم  ق��رار  مب�جب  وذل��ك  م   م  ذ  �س   - للمجوهرات  فافوريني 
2022/10/26 وامل�ثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2022/10/26 
وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني يف مكتبه الكائن 
بدبي على العن�ان املذك�ر اأعاله، م�شطحباً معه كافة امل�شتندات والأوراق الثب�تية 

وذلك خالل )45( ي�ماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
 امل�سوؤول املخول

حكومة  دبي 
للإقت�شاد وال�شياحة
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�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�شم امل�شفي : ريل تامي ملراجعة احل�سابات �س ذ م م 
 - م  م  ذ  �س   - العقارية  الناب�دة  �شركة  129-119 ملك  : مكتب  العن�ان 
ب�ر�شعيد - هاتف :   فاك�س :        مب�جب هذا تعلن الإقت�شاد وال�شياحة يف 
دبي باأنه قد مت تعيني امل�شفي املذك�ر اأعاله لت�شفية لينوك�س لال�ستثمار 
- �س ذ م م وذلك مب�جب قرار حماكم دبي بتاريخ 2022/10/7 وامل�ثق 
اأي  2022/10/7 وعلى من لديه  بتاريخ  العدل حماكم دبي  لدى كاتب 
اإىل امل�شفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على  اأو مطالبة التقدم  اعرتا�س 
الثب�تية  والأوراق  امل�شتندات  كافة  معه  م�شطحباً  اأع��اله،  املذك�ر  العن�ان 

وذلك خالل )45( ي�ماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
 امل�سوؤول املخول

حكومة  دبي 
للإقت�شاد وال�شياحة

70533

العدد 13690 بتاريخ 2022/11/5 
اإعلن مدعى عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(    مدين   SHCFICIREA2022 /0007828 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : تيم�ر علي وحيد كل  - جمه�ل حمل الإقامة 
بناء على طلب املدعية : اجرة ال�شارقة - ذ م م 

قد اقامت عليك الدع�ى وتطالبك فيها : اأول : قيد الدع�ى وحتديد م�عد لنظرها واإعالن املدعى عليه. 
ثانيا : الزام املدعى عليه ب�شداد مبلغ وقدره )21205.34 درهم( واحد وع�شرون الفا ومئتان وخم�شة 
تاريخ  الق�شائية وحتى  املطالبة  تاريخ  %12 من  ب�اقع  القان�نية  والفائدة  واربعة وثالث�ن فل�س  درهم 
اإدارة الدع�ى حمكمة ال�شارقة  اأمام مكتب   2022/11/15 ال�شداد التام. انت مكلف باحل�ش�ر بجل�شة 
8.30 �شباحا مكتب رقم  )مكتب مدير الدع�ى  الإحتادية املحكمة الإبتدائية املدنية - يف متام ال�شاعة 
رقم 10( �شخ�شيا او ب�ا�شطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة ج�ابية على الدع�ى مرفقا بها كافة امل�شتندات 
وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�شرة ايام من تاريخ الن�شر وذلك للنظر يف الدع�ى املذك�ر رقمها اعاله - 

ب��شفك مدعي عليه. ينفذ اعالن املدعى عليه بالن�شر وبلغتي العربية والجنليزية 
حرر بتاريخ  2022/11/2 م.

مكتب اخلدمات الق�شائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70522 العدد 13690 بتاريخ 2022/11/5 
 اعلن بالن�شر

للم�شتاأنف �شده للح�شور اأمام مكتب اإدارة الدعوى   
يف �شحيفتني باللغة العربية واالجنليزية 

يف االإ�شتئناف رقم 2022/1331 مدين
بناء على طلب امل�شتاأنف : بنك الفجرية ال�طني 
اىل امل�شتاأنف �شده : 1- حممد عارف عبدالأحد 

اأحمد  نبهال  خان  في�شل  حممد   -2
املرئي مبحكمة  الإت�شال  الدع�ى عرب  اإدارة  امام مكتب  باحل�ش�ر  انت مكلف 
ا�شتئناف ال�شارقة - �شخ�شيا او ب�ا�شطة وكيل معتمد وتقدمي مذكرة ج�ابية 
امل�شتندات على نظام وزارة العدل، وذلك يف ي�م  على الدع�ى مرفقا بها كافة 
اخلمي�س امل�افق 2022/11/10 يف الدع�ى املذك�ر رقمها اأعاله - ب��شفك 

م�شتاأنف �شده.
مكتب ادارة الدعوى       

  وزارة العدل
حمكمة ال�شارقة  االحتادية اال�شتئنافية

مكتب ادارة الدعوى
70535 العدد 13690 بتاريخ 2022/11/5 

اإعلن مدعى عليه بالن�شر 
لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية

)جزئي(    عمايل   AJCFICILABMIN2022 /0003343 يف  الدعوى رقم
اإىل املدعي عليه : الذئب ل�شيانة املباين ذ م م وميثها قان�نيا  

جمه�ل حمل الإقامة  
الدع�ى  اإدارة  مكتب  اأمام   2022/11/9 بجل�شة  باحل�ش�ر  مكلف  انت 
)مكتب  رقم   مكتب   - املدنية  الإبتدائية  املحكمة  الإحتادية  عجمان  حمكمة 
مذكرة  وتقدمي   ، معتمد  وكيل  ب�ا�شطة  او  �شخ�شيا   )5 رقم  الدع�ى  مدير 
ج�ابية على الدع�ى مرفقا بها كافة امل�شتندات وذلك خالل مدة ل تزيد على 
املذك�ر رقمها اعاله -  الن�شر وذلك للنظر يف الدع�ى  ايام من تاريخ  ع�شرة 

ب��شفك مدعي عليه.     
حرر بتاريخ  2022/10/19 م.   

مكتب اخلدمات الق�شائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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 اخطار دفع بالن�شر

رقم امللف 2022/1880 تنفيذ جتاري 
 بناء على طلب / املحك�م له / م�شنع الإمارات الدويل للطاب�ق والنرتل�ك      اجلن�شية 

اىل املحك�م عليه / جماهر مياه حممد ي�ن�س - اجلن�شية / بنجالدي�س
ل��ي��ك��ن م��ع��ل���م��ا ل��دي��ك ب���ان حم��ك��م��ة را�����س اخل��ي��م��ة ق���د ا����ش���درت ب��ح��ق��ك ح��ك��م��ا بتاريخ 
2022/9/20 يف الق�شية )847/2022( بالزامك بدفع مبلغ وقدره 4051.00
ومبا ان املحك�م له اعاله قد تقدم بطلب لتنفيذ حكم و�شجل بالرقم امل�شار اعاله ، فاأنت 
مكلف بتنفيذ ما جاء اعاله خالل 15 ي�م التايل للتبليغ ويف حال تخلفك عن ذلك فان 
املرتبة  والر�ش�م   ، لتنفيذ احلكم  املنا�شبة  القان�نية  الج��راءات  �شتتخذ بحقك  املحكمة 

عليك.  املالحظات : يجب الإعالن باللغة العربية والإجنليزية 
 ق�شم التنفيذ 

 حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13690 بتاريخ 2022/11/5 
الدعوي : رقم 5343 ل�شنة 2022- جتاري جزئي – ال�شارقة 

 -2 1- اأر�س الأبراج لتجارة املعدات الثقيلة وميثلها مالكها / حممد عبد اهلل تركمان  �شد / املدعي عليهم / 
حممد عبد اهلل تركمان 3- دار العمران ملقاولت البناء �س.�س.و - �شركة ال�شخ�س ال�احد وميثلها مالكها / عبد 

اهلل عبد الرحمن حممد عبدويل الزرع�ين
املقامة من : دار التم�يل )دار التم�يل الإ�شالمي( �شابقا  مبا اأن هناك دع�ي مقامة �شدكم مبحكمة ال�شارقة 
ندبنا  مت  اأنه  وحيث  ال�شارقة   - جزئي  جتاري   -5343-2022  : رقم  الدع�ي  حتت  الإبتدائية  الإحتادية 
كخبري م�شريف يف الدع�ي املذك�رة اأعاله فاأننا وعمال باأحكام قان�ن الإثبات ل�شنة 1992 م بخ�ش��س اأعمال 
اخلربة اأمام املحاكم ، ندع�كم حل�ش�ر اإجتماع جلنة اخلربة عن بعد عن )طريق تطبيق( ZOOM وذلك ي�م 
امل�شتندات  كافة  اإر�شال  الظهر، ويرجي منكم  بعد   01:00 ال�شاعة  08/11/2022 يف متام  امل�افق  الثالثاء 

امل�ؤيدة واملثبتة لدفاعكم قبل ح�ش�ركم لالإجتماع. رابط الجتماع :
Join Zoom Meeting : 
https://us04web.zoom.us/j/79280610589?pwd=kYeDxxaVAnkUySuyq
4vtyg0suxBazt.1
Meeting ID : 792  8061  0589  Passcode : 1fLD8r

اخلبري امل�شريف / �شامل حممد بالعمى
�شامل حممد �شامل / اخلبري احل�شابي امل�شريف

رقم القيد 210 

اإعلن اإجتماع خربة 

70197
العدد 13690 بتاريخ 2022/11/5 

اإنذار عديل بالن�شر 
رقم )2022/19924(

املنذر :  بنك اأب�ظبي الأول )حاليا( بنك اب�ظبي ال�طنى )�شابقا( .
املنذر اإليه : نايف هيثم حممد �شالح املي�شري 

درهم   )395،947.13( وق��درة  مبلغ  �شداد  ب�شرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
نتيجة الإخالل ب�شداد الأق�شاط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�شيط  وذلك 
خالل اأ�شب�ع من تاريخ الن�شر واإل �شي�شطر املنذر لتخاذ الإجراءات التنفيذية 
على ال�شيارة رقم  ) 75270 / خ�ش��شي /9/ اب�ظبي( من ن�ع )اودي ايه 8 
ال _ �شال�ن( م�ديل )2019( _ ل�ن ) اأبي�س( واملم�لة ل�شاحلكم من قبل 

املنذر مع حفظ كافة حق�ق املنذر من اأي ن�ع كانت،،،
الكاتب العدل               

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

70197 العدد 13690 بتاريخ 2022/11/5 
MOJAU_2022- 0099351 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
اعالن بالن�شر

اآل مكت�م، اجلن�شية المارات العربية  ال�شيخ �شهيل خليفه �شعيد  ليكن معل�ما للجميع بان : 
املتحدة، يرغب يف البيع والتنازل عن 50% من كامل ح�شته البالغة 100% و ذلك ايل : 
امل�شماه  الرخ�شة  يف  املتحدة،  العربية  المارات  اجلن�شية  القا�شمي،  ماجد  حمد  اآمنه  ال�شيخة 
 )708905( رقم  رخ�شة  مب�جب  ال�شارقة  باأمارة  تاأ�ش�شت  والتي  للعقارات((  كيه  بي  ))ا�س 
حذف  �شريك،  ا�شافة   : اخرى  تعديالت  بال�شارقة،   القت�شادية  التنمية  دائرة  من  ال�شادرة 

ن�شاط، تغيري ال�شكل القان�ين من فردية اىل ذات م�ش�ؤولية حمدودة ،
2013 يف  ل�شنة  القان�ن الحتادي رقم )4(  احكام   املادة )14( فقرة )5( من  وعمالبن�س 
�شان الكاتب العدل. فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �ش�ف يتم الت�شديق  على الجراء 
عليه  ذلك  حيال  اعرتا�س  اي  لديه  فمن  العالن  هذا  تاريخ  من  ا�شب�عني  بعد  اليه  امل�شار 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذك�رة لتباع الجراءات القان�نية.
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70535

العدد 13690 بتاريخ 2022/11/5 
MOJAU_2022- 0099388 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
اعالن بالن�شر

، يرغب يف  بنغالدي�س   : - اجلن�شية  ن�ر حممد  ال�شالم  ن�ر  ال�شيد : حممد  باأن  للجميع  ليكن معل�ماً 
البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة )25%( وذلك اإىل ال�شيد : حممد كبري ح�شني حممد م��شى 
�شيد احلق  �شازات�ل كرمي  ال�شيد : حممد  باأن  للجميع  ليكن معل�ماً  بنغالدي�س   : - اجلن�شية  كليم اهلل 
اإىل ال�شيد  ، يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة )25%( وذلك  - اجلن�شية : بنغالدي�س 
الع�ير  طريق  )ور�شة  امل�شماه  الرخ�شة  يف  بنغالدي�س   : اجلن�شية   - نظري  حممد  م�شطفى  حممد   :
ل�شيانة ال�شيارات( تاأ�ش�شت باأمارة ال�شارقة مب�جب رخ�شة رقم )764171( ال�شادرة من دائرة التنمية 
القت�شادية بال�شارقة، تعديالت اخرى : ل ي�جد.  وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القان�ن 
الحتادي رقم )4( ل�شنة 2013 يف �شان الكاتب العدل. فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �ش�ف 
يتم الت�شديق  على الجراء امل�شار اليه بعد ا�شب�عني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذك�رة لتباع الجراءات القان�نية.

الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70555

العدد 13690 بتاريخ 2022/11/5 
تنازل/ بيع

اعالن بالن�شر
ليكن معل�ماً للجميع باأن ال�شيد : كارتيك ك�مار �شيل ج�جي�س ك�مار �شيل - اجلن�شية : بنغالدي�س، 
غيا�س  حممد   : ال�شيد  اإىل  وذلك   )%100( البالغة  ح�شته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب 
الدين حممد �شري على - اجلن�شية : بنغالدي�س يف الرخ�شة امل�شماه )جبل احلكمة لتجارة الجهزة 
الكهربائية( تاأ�ش�شت باأمارة ال�شارقة مب�جب رخ�شة رقم )790732( ال�شادرة من دائرة التنمية 
القت�شادية بال�شارقة، تعديالت اخرى : • تغيري ال�شكل القان�ين من )وكيل خدمات( اىل )�شركة 
ال�شخ�س ال�احد ذ م م( • تغيري ال�شم التجاري من )جبل احلكمة لتجارة الجهزة الكهربائية اىل 

)جبل احلكمة لتجارة الجهزة الكهربائية ذ م م �شركة ال�شخ�س ال�احد(
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القان�ن الحتادي رقم )4( ل�شنة 2013 يف �شان 
الكاتب العدل. فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �ش�ف يتم الت�شديق  على الجراء امل�شار 
اليه بعد ا�شب�عني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب 

الكاتب العدل املذك�رة لتباع الجراءات القان�نية.
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70555

العدد 13690 بتاريخ 2022/11/5 
اعلن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف التنفيذ رقم 5474/2022/207 تنفيذ جتاري
املنظ�رة يف : دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185 

م��ش�ع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدع�ى رقم 2021/1017 جتاري م�شارف جزئي ، 
ب�شداد املبلغ املنفذ به وقدره )75407.21 درهم( �شامال للر�ش�م وامل�شاريف. 

طالب التنفيذ : اميك�س )ال�شرق الو�شط( �س.م.ب )م( الإمارات  - عن�انه : اإمارة دبي - �شارع ال�شيخ 
زايد - خمرج 32 - �شارع الفلك - بناية فندق ميديا وان - الطابق 27  

املطل�ب اإعالنه : لي�ن كريك�ر بي�كيان - �شفته : منفذ �شده   
املبلغ املنفذ به  اأعاله والزامك بدفع  اأقام عليك��� الدع�ى التنفيذية املذك�رة  م��ش�ع الإعالن : قد 

وقدره 75407.21 درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 
وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذك�ر خالل 

العالن. هذا  ن�شر  تاريخ  من  ي�ما   15
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13690 بتاريخ 2022/11/5 70197

اإعلن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
  207/2022/5098 تنفيذ جتاري 

تفا�شيل الإعالن بالن�شر 
اىل املنفذ �شدهما/1- لينك واي لتاأجري ال�شيارات ���س.ذ.م.م 2- عبا�س عبد احل�شني 
ال�شيارات  لتاأجري  واي  لينك  ملدي�نية  �شامن  كفيل  ب�شفته  �شاج�اين  ج���اد  حم�شن 

�س.ذ.م.م - جمه�يل حمل القامة
مبا ان الطالب التنفيذ/م�شرف اب�ظبي ال�شالمي

قد اأقام عليكم الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)777736.10( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 

وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 
املذك�ر خالل 15 ي�ما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 

رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70021

العدد 13690 بتاريخ 2022/11/5 
اإعلن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

  240/2022/37 تنفيذ احكام املركز املايل 
تفا�شيل الإعالن بالن�شر 

الرتفيهية  وامل��ن��ا���ش��ب��ات  احل��ف��الت  لتعهدات  م�شمرايز  ���ش��ده/1-  املنفذ  اىل 
�س.ذ.م.م - جمه�ل حمل القامة

مبا ان الطالب التنفيذ/�شركة ديار للتط�ير �س.م.ع
قد اأقام عليكم الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به 

وقدره )154243.16( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 
وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذك�ر خالل 15 ي�ما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13690 بتاريخ 2022/11/5 70197

اعلن حم�شر حجز  بالن�شر 
  211/2022/272 تنفيذ عقاري 

تفا�شيل الإعالن بالن�شر 
اىل املنفذ �شده/1- زه�نق يل �شينغ - جمه�ل حمل القامة

مبا ان الطالب التنفيذ/ديار للتط�ير �س.م.ع
للمنفذ �شده يف  العائدة  العقارية  ال�حدة  بانه مت احلجز على  نعلنكم 
حدود املبلغ املرت�شد والكائنة ب��� )منطقة ند ح�شة - رقم الر�س 1081 
- رقم البلدية 626/256 ا�شم املبنى روبي ري�شيدن�س - رقم العقار 106 - 

بناء على قرار املحكمة ال�شادر بتاريخ. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13690 بتاريخ 2022/11/5 70197

اعلن بالن�شر        
                  يف  الدعوى رقم:818/2022/18 عقاري جزئي 

املنظ�رة يف:دائرة ادارة الدع�ى العا�شرة رقم 413
م��ش�ع الدع�ى : املطالبة بالزام املدعي عليهم باداء مبلغ وقدره )261.000( مائتان وواحد و�شت�ن الف درهم باقي ثمن 
ال�حدة والفائدة القان�نية عن هذا املبلغ ب�اقع 5% من تاريخ املطالبة الق�شائية وحتى تاريخ ال�شداد التام والزام املدعي 
عليهم باداء مبلغ )180.000( مائة وثمان�ن الف درهم قيمة التع�ي�س لتفاقي والفائدة القان�نية ب�اقع 5% من تاريخ 

�شريورة احلكم نهائيا وحتى تاريخ ال�شداد التام والزام املدعي عليهم امل�شروفات ومقابل اتعاب املحاماة . 
املدعي:�شركة مزايا القاب�شة �س.م.ك.ع

عن�انه:المارات - امارة دبي - اأبراج بحريات اجلمريا - اأبراج مزايا بزن�س اأفين� - برج 1AA مقابل جال�شرت I - الطابق 45
املطل�ب اإعالنه:  1- ك�ردك م.م.ح  -  �شفته : مدعي عليه

م��ش�ع الإعالن :  قد اأقام عليك الدع�ى وم��ش�عها املطالبة بالزام املدعي عليهم باداء مبلغ وقدره )261.000( مائتان 
الق�شائية  املطالبة  تاريخ  5% من  ب�اقع  املبلغ  هذا  القان�نية عن  والفائدة  ال�حدة  ثمن  باقي  دره��م  الف  و�شت�ن  وواح��د 
وحتى تاريخ ال�شداد التام والزام املدعي عليهم باداء مبلغ )180.000( مائة وثمان�ن الف درهم قيمة التع�ي�س لتفاقي 
والفائدة القان�نية ب�اقع 5% من تاريخ �شريورة احلكم نهائيا وحتى تاريخ ال�شداد التام والزام املدعي عليهم امل�شروفات 
ومقابل اتعاب املحاماة - وحددت لها جل�شة ي�م الثالثاء  امل�افق  2022/11/8  ال�شاعة 09.00 �س يف قاعة التقا�شي عن 
او م�شتندات للمحكمة قبل  اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات  بعد لذا فاأنت مكلف باحل�ش�ر 

اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70608

العدد 13690 بتاريخ 2022/11/5 
اعلن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  1283/2022/207 تنفيذ جتاري 
املنظ�رة يف:دائرة التنفيذ الثانية رقم 184

م��ش�ع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدع�ى رقم 7200/2021 اأمر اأداء ب�شداد املبلغ املنفذ به وقدره 
)1164453( درهم �شامال للر�ش�م وامل�شاريف .

طالب التنفيذ : بنك م�شر - فرع دبي
عن�انه:المارات - امارة دبي - ديرة - دبي - �شارع ب�ر�شعيد - مبنى اأفين� �شيتي - �شقة مكتب رقم 205 - 206 

مقابل ديرة �شيتي �شنرت   
منفذ   : �شفتهما   - ����س.ذ.م.م   برول�جيك�س   -2 به�جال  �شينغ  لل  �شبنغ  �شروان   -1  : اإعالنهما  املطل�ب 

�شدهما
م��ش�ع الإعالن : قد اأقام عليك الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)1164453( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية 

بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذك�ر خالل )15( ي�ما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70021

العدد 13690 بتاريخ 2022/11/5 
اعلن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  15560/2022/253 تنفيذ �شيكات 
املنظ�رة يف:دائرة التنفيذ التا�شعة رقم 230

 )001399 و   001397 و   001396 و   001395( رقم  املرجتعة  ال�شيكني  بقيمة  املطالبة   : التنفيذ  م��ش�ع 
امل�شح�بة على بنك الفجرية ال�طني - بقيمة )310.405.00( درهم �شامل ر�شم التبليغ وال�شيغة ور�شم 

التنفيذ .
طالب التنفيذ :�شم�ئيل ج�د م�ترام

عن�انه:المارات - امارة دبي - منطقة اخلليج التجاري - دبي - �شارع ال�شيخ زايد - مبنى �شنجل بزن�س 
- �شقة 38 مكتب 3804 - ب�كالة املحامي/عبدالعزيز الهنائي   

املطل�ب اإعالنه : 1- روج �س.ذ.م.م  - �شفته : منفذ �شده
م��ش�ع الإعالن : قد اأقام عليك الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)310405( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية 

بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذك�ر خالل )15( ي�ما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70197
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•• اأبوظبي-وام:

وّقع جاي فاين على �شفقة �شت�شهد 
ظ���ه����ره ب���األ����ان ف��ري��ق الإم�����ارات 
املقبل،  امل��شم  اله�ائية  للدراجات 
ح��ي��ث مي��ت��د ال��ع��ق��د اجل��دي��د حتى 

نهاية عام 2024.
رك�ب  حمرتف  فاين  جاي  وظهر 
 26 العمر  م��ن  البالغ  ال��دراج��ات 
العام،  ه����ذا  ال�����ش��اح��ة  ع��ل��ى  ع���ام���ا 
انت�شارين يف مرحلتني يف  حمققاً 
ف�يلتا  يف  الثانية  الكربى  ج�لته 
من�شات  وع��ل��ى   ،2022 اإ�شبانيا 
التت�يج ب�شكل عام يف كال اجل�لتني 
وانطلق  وال������رنوي������ج،  ت���رك���ي���ا  يف 
�شنع  اأن  بعد  الطريق  اإىل  بنجاح 
الريا�شات  ع��امل  خ��الل  ا�شمه من 
التط�ر  يف  وي���اأم���ل  الإل��ك��رتون��ي��ة 

اأكرث يف الفريق الإماراتي.
" اأن��ا متحم�س حقا   : وق��ال فاين 
اإىل ف��ري��ق الإم�����ارات  ل��الن�����ش��م��ام 

ي�����ش��م مزيجا  ال����ذي  ل���ل���دراج���ات، 
ق������ي�����ا م�����ن ال�������دراج�������ني ال����ذي����ن 

هذه  كانت  كبرية،  خربة  ميتلك�ن 
يف  التالية  املنطقية  اخل��ط���ة  ه��ي 

اإنني ممنت حقا  املهنية،  م�شريتي 
فريق  اإياها  التي منحني  للفر�س 
ال��ب��ي�����ش��ني، وك���ي���ف ����ش���اع���دوين يف 
البيل�ت�ن،  يف  مكاين  على  العث�ر 
مع  اجل��دي��د  للم��شم  ومتحم�س 
دول�����ة الإم���������ارات، وح��ري�����س على 
م�شاعدة  م��ع  ط��م���ح��ات��ي  حت�شني 

الزمالء يف اقتنا�س الألقاب".
جيانيتي  م���������اورو  ق������ال  ب���������دوره 
الرئي�س التنفيذي ومدير الفريق 
: " ���ش��ع��داء ب��ال��رتح��ي��ب ب��ج��اي يف 
كدراج  نف�شه  اأث��ب��ت  لقد  ال��ف��ري��ق. 
اأن��ه ل  ون�شعر  الأوىل  الدرجة  من 
والتط�ر  للنم�  لديه طم�ح  ي��زال 
اأك������رث ع���ل���ى ال���ط���ري���ق. ل���ق���د جاء 
ال��دراج��ات يف وقت متاأخر  لرك�ب 
كبرية  ب�شرعة  تقدم  ولكنه  ن�شبيا 
واأظ�����ه�����ر ع��ق��ل��ي��ة ج����ي����دة ورغ���ب���ة 
اإىل فريقنا،  حقيقية يف الن�شمام 
ل�شن�ات  م��ع��ا  ن��ع��م��ل  اأن  ون����اأم����ل 

عديدة مقبلة".

�������ش������ارك حم����م����د ع������ب������داهلل ه������زام 
ال���ظ���اه���ري الأم������ني ال���ع���ام لحت���اد 
اجتماع  ال��ق��دم يف  ل��ك��رة  الإم������ارات 
 FIFA Forward" ب��رن��ام��ج 
Consultation 3.0"، الذي 
القدم  لكرة  ال��دويل  عقده الحت��اد 
اأم�س عن ُبعد، مب�شاركة وا�شعة من 
ممثلي الحت��ادات الأع�شاء، وحمد 
التنفيذي  امل��دي��ر  اجلنيبي  حممد 
وطارق  امل�����ش��ان��دة،  الأع��م��ال  لقطاع 
الق�شم  رئ��ي�����س  ال�����ش��ري��ف  اإب��راه��ي��م 

املايل بالحتاد.
وب�����داأ الج��ت��م��اع مب��ن��اق�����ش��ة عملية 
حت��دي��ث اإط�����ار ال���دع���م امل���ق���دم من 
الحت������اد ال������دويل ل���ك���رة ال���ق���دم ال� 
الأع�������ش���اء  ل�����الحت�����ادات  "فيفا" 
بالت�شاور بني الطرفني، مبا يخدم 
ن�شاط كرة القدم، وي�شهم يف عملية 

التنمية امل�شتدامة للعبة.
خمرجات  الج���ت���م���اع  وا���ش��ت��ع��ر���س 
للفيفا،  ال�����ش��اب��ق��ة  امل��ال��ي��ة  ال������دورة 
وكذلك ال�شنة املالية اجلديدة التي 

�شتبداأ يف �شهر يناير 2023.
ب���رن���ام���ج  اأن  ب����ال����ذك����ر  اجل�����دي�����ر 
التط�ير  اإىل  ي����ه����دف  ال���ف���ي���ف���ا 
من  ال��ق��دم  ك��رة  لن�شاط  امل�شتقبلي 
ال�شروري  ال���دع���م  ت����ف���ري  خ����الل 

مظلته،  حتت  املن�ش�ية  لالحتادات 
واحلي�ية  الهامة  الأن�شطة  ودع��م 
ال����ت����ي ت����ع����زز من����� ك������رة ال����ق����دم يف 
القدم  وك�����رة  ال�����ش��ب��اب  م�����ش��اب��ق��ات 
ا�شرتاتيجيات  وتط�ير  الن�شائية، 

البنية التحتية للعبة يف الحتادات 
الأع�������ش���اء ال��ت��ي حت��ت��اج ل��ل��دع��م يف 
هذا ال�شاأن، مما ي�شهم ب�شكل م�ؤثر 
التنمية  عملية  ت��ع��زي��ز  يف  ون��اج��ح 
امل�شتدامة لكرة القدم ح�ل العامل.

•• اأبوظبي -وام: 

ال�شيخ ف��الح بن  حت��ت رع��اي��ة �شم� 
ن��ادي غنت�ت  اآل نهيان رئي�س  زاي��د 
ينظم   .. وال��ب���ل���  اخل��ي��ل  ل�����ش��ب��اق 
ال���ن���ادي مب��الع��ب��ه ال��رئ��ي�����ش��ي��ة بعد 
ظهر الي�م ال�شبت املباراة اخلريية 
ال�شن�ية، بدعم من جمل�س اأب� ظبي 
ال��ري��ا���ش��ي، وال��ع��دي��د م��ن اجلهات 
الأخرى ذات ال�شلة باحلدث والتي 
للعام  ا���ش��ت��م��راره��ا  ع��ل��ى  حت���ر����س 

الثالث ع�شر علي الت�ايل.
افتتاح  يف  اخل��ريي  املهرجان  ويقام 
-2022 غ���ن���ت����ت  ن������ادي  م��������ش���م 
2023 ، بح�شب امل�ؤمتر ال�شحفي 

ال����ذي ع��ق��ده ال���ن���ادي ب��ف��ن��دق جنة 
اأب��� ظبي )الراعي  ال�شراب يف  ب��رج 
�شعيد  ���ش��ع��ادة  بح�ش�ر  ال��ف��ن��دق��ي( 
رئي�س  نائب  املن�ش�ري  ح�فان  بن 
وخالد  ال�����ن�����ادي،  اإدارة  جم���ل�������س 
التنفيذي،  املدير  امل��رزوق��ي،  �شعيد 
وريت�شارد حداد، الرئي�س التنفيذي 
ال�شراب،  جنة  ومنتجعات  لفنادق 
العزيز  ع���ب���د  حم���م���د  ع����ن  ن���ي���اب���ة 
ب���ن رب��ي��ع امل���ه���ريي وجم��م���ع��ة بن 
اإدارة  امل���ه���ريي، ومم��ث��ل ع���ن  رب��ي��ع 
والكابنت  اأب�ظبي،  رمي  م�شت�شفى 
ال�����ش��ام�����ش��ي لع���ب منتخب  ن��ا���ش��ر 
ال���ب����ل���� الإم�����ارات�����ي وق���ائ���د فريق 
ن���ادي غنت�ت ال�����ردي.. وع���دد من 

الراعية  ال�شركات واجلهات  ممثلي 
امل�شاهمة يف اإجناح البط�لة.

ب���ن ح�فان  ���ش��ع��ي��د  ����ش���ع���ادة  ون���ق���ل 
امل��ن�����ش���ري حت��ي��ات وت��رح��ي��ب �شم� 
نهيان  اآل  زاي����د  ب���ن  ف����الح  ال�����ش��ي��خ 
ب��اجل��م��ي��ع، متمنيا  ال���ن���ادي  رئ��ي�����س 
النجاح  )ال����ردي(  الي�م  يحقق  اأن 
امل��ن�����ش���د دع��م��ا ل��الأع��م��ال اخلريية 
التي يحر�س النادي على تنظيمها. 
)ال�����������ردي(  ال����ي�����م  اأن  واأ�������ش������اف 
الفقرات  م���ن  ال��ع��دي��د  �شيت�شمن 
ال��ت��ي اأع��ده��ا ال��ن��ادي ب��ال��ت��ع��اون مع 
حيث  وامل�شاهمة،  الراعية  اجلهات 

ي�شتمل على فقرات تتنا�شب وكافة 
النادي يحر�س  واأن  العائلة،  اأف��راد 
اأم����ام اجلماهري  اأب����اب���ه  ع��ل��ى ف��ت��ح 
الثانية  ال�����ش��اع��ة  مت���ام  يف  ب��امل��ج��ان 
من ظهر الي�م ال�شبت، لال�شتمتاع 

بفقرات الي�م املفت�ح.
اأو�����ش����ح خ���ال���د �شعيد  م���ن ج��ان��ب��ه 
م��شم  فعاليات  اأوىل  اأن  امل��رزوق��ي 
نادي غنت�ت ل�شباق اخليل والب�ل� 
ب�ل�«  »بينك  مبهرجان  الي�م  تبداأ 
النادي  م����ب����ادرات  ي��ت�����ش��در  ال�����ذي 
اخل�����ريي�����ة، و����ش���ي���ت���م ف���ت���ح اأب��������اب 
النادي للجميع للت�شجيل من اأجل 

ال�شتمتاع مبرافق النادي الريا�شية 
ح��س  مثل  املختلفة  والجتماعية 
الريا�شية،  وال�����ش��ال��ة  ال�����ش��ب��اح��ة، 
والتن�س والكرة الطائرة، كما �شيتم 
رك�ب  تعليم  مدر�شة  افتتاح  لحقاً 
اخل��ي��ل وال��ب���ل��� ل��ل��ف��ئ��ات م��ن عمر 
اإي�اء  واأي�����ش��اً  ف���ق  فما  �شن�ات   6
اخلي�ل يف اإ�شطبالت النادي امللكية 
وتدريبها باأ�شعار رمزية م�شاهمة يف 
دعم ريا�شة الإم��ارات. وقال : " مت 
تخ�شي�س منطقة لألعاب الأطفال 
املجانية..  ال��ط��ب��ي��ة  وال��ف��ح������ش��ات 
يتابع  ظ��ه��راً   2:30 ال�����ش��اع��ة  ويف 

احل�ش�ر مباراة يف كرة القدم لفئة 
)الرباعم( بني اأكادميية يا�س لكرة 
اأبطال امل�شتقبل..  القدم واأكادميية 
وعند ال�شاعة الثالثة ع�شرا �شتك�ن 
ه��ن��اك م�����ش��ارك��ة مم��ي��زة م���ن نادي 
خالل  من  والفرو�شية  للب�ل�  دبي 
مباراة للب�ل� لفئة ال�شغار، وبعدها 
الكالب  بعرو�س  احل�ش�ر  ي�شتمتع 
اأب�  �شرطة  من  املقدمة  الب�لي�شية 
ظبي، وعند ال�شاعة - 3:45 ع�شرا 
- ي�شارك اأطفال امل�شتقبل يف لقطة 
لتنطلق  ال�ردية  البال�نات  اإط��الق 
يف �شماء الم��ارات م�شاركة يف تلك 

املجتمعية،  ال��ري��ا���ش��ي��ة  امل��ن��ا���ش��ب��ة 
للخي�ل  ا�شتعرا�شية  فقرة  وبعدها 
و20  الرابعة  ويف   ..Z7 الراق�شة 
ال�طني  ال��ن�����ش��ي��د  ي���ع���زف  دق��ي��ق��ة 
اإيذانا  ظبي  اأب����  �شرطة  مب�شاركة 
ب��ش�ل راعي احلفل وبدء مرا�شم 
الب�ل�  يف  ال���ش��ت��ع��را���ش��ي��ة  امل���ب���اراة 
وغنت�ت  )اأ(  غ��ن��ت���ت  ف��ري��ق��ي  ب��ني 
)اأ(  غ��ن��ت���ت  ف��ري��ق  وي��ت��ك���ن  )ب(، 
من ال�شيخة علياء اآل مكت�م، وفهد 

القبي�شي ، وحممد احلبت�ر ونا�شر 
)ب(  غنت�ت  فريق  اأم��ا  ال�شام�شي، 
فيتك�ن من را�شد الفالحي ، وبرتا 
�شبانك� ، وي��شف بن د�شمال ، وعلي 
امل��ب��اراة الحتفالية  امل��ري ..وع��ق��ب 
ت��ب��داأ م��را���ش��م تت�يج امل�����ش��ارك��ني يف 

املباراة وال�شحب على اجل�ائز".
لكافة  ال�����ش��ك��ر  امل�����رزوق�����ي  ووج������ه 
اجل�����ه�����ات ال�����راع�����ي�����ة وال����داع����م����ة 

وامل�شاهمة يف اإجناح احلدث.

الإمارات للدراجات الهوائية 
يتعاقد مع جاي فاين

احتاد الكرة ُي�سارك يف اجتماع برنامج
»FIFA Forward 3.0 Consultation« 

برعاية فالح بن زايد .. اليوم انطالق مهرجان غنتوت »بينك بولو« الريا�سي اخلريي

•• دبي-وام:

اأعلنت ج�لة دي بي ورلد للج�لف عن روزنامة البط�لت الدولية 
للم��شم املقبل عام 2023، والتي ت�شم 39 بط�لة يف 26 دولة، 
باإجمايل ج�ائز 144.2 ملي�ن دولر، اإ�شافة اإىل مكافاآت متزايدة 
ت�شنيف  يف  الأوائ����ل  الثمانية  لالعبني  دولر  م��الي��ني   6 ق��دره��ا 

امل��شم. 
ل�شمان  ج��دي��د  ب��رن��ام��ج  ت��ق��دمي  اأي�����ش��اً   2023 م��شم  و�شي�شهد 

اإذ �شي�شمن الالعبني  حتقيق الأرب��اح لالعبي ج�لة دي بي ورلد، 
يف املراكز من الأول اإىل ال�17 يف الت�شنيف احل�ش�ل على حد اأدنى 
من اجل�ائز املالية يبلغ 150 األف دولر، اإذا �شارك�ا يف 15 حدثاً 
اأو اأكرث كجزء من الربنامج الذي مت التفاق عليه من قبل جلنة 

ج�لة دي بي ورلد الأ�شب�ع املا�شي. 
وب��ح�����ش��ب روزن���ام���ة امل������ش��م اجل���دي���د، ���ش��ت��ق��ام 5 ب��ط���لت يف دولة 
الإمارات، وهي: هريو كاب يف نادي اأب�ظبي للج�لف خالل الفرتة 
�شي  بي  اإ���س  اإت�س  اأب�ظبي  وبط�لة  املقبل،  يناير  اإىل15   13 من 

يف نادي يا�س لينك�س خالل الفرتة من 19 اإىل 22 يناير املقبل، 
ودبي ديزرت كال�شيك يف نادي الإمارات للج�لف خالل الفرتة من 
يناير املقبل، وبط�لة راأ�س اخليمة كال�شيك يف نادي   29 اإىل   26
احلمرا للج�لف خالل الفرتة من 2 اإىل 5 فرباير املقبل، وبط�لة 
الفرتة من  ج�لة دي بي ورل��د يف عقارات جمريا للج�لف خالل 
16 اإىل 19 ن�فمرب املقبل، لتك�ن الإم��ارات ودبي على امل�عد مع 
تت�يج  يتم  حيث  اأخ��رى  م��رة  للم��شم  الفا�شلة  اخلتامية  املحطة 

بطل امل��شم بكاأ�س هاري فاردون. 

وي�شتمل �شندوق اجل�ائز املالية القيا�شي جل�لة دي بي ورلد البالغ 
رولك�س  �شل�شلة  بط�لت  ج�ائز  يف  زي��ادة  دولر،  ملي�ن   144.2
اإ�س بي �شي، دبي  اإت�س  اأب�ظبي  2023، وهي بط�لة  الأربعة لعام 
اإم  املفت�حة وبط�لة بي  الأ�شكتلندية  ديزرت كال�شيك، جيني�شي�س 
عام  دولر يف  8 ماليني  ارتفعت من  اإي��ه، وجميعها  بي جي  دبلي� 
العام املقبل، قبل البط�لة اخلتامية  دولر  9 ماليني  اإىل   2022
ماليني   10 تبلغ  ب��ج���ائ��ز  ورل���د  ب��ي  دي  ج���ل��ة  ب��ط���ل��ة  للم��شم 

دولر. 

مليون دولر اإجمايل جوائز 39 بطولة يف دي بي ورلد للجولف مو�سم 2023   144

Date 5/ 11/ 2022  Issue No : 13690
Sharjah Federal Court of Appeal

Case Management Office
Notification by Publication

For the appellee to attend before Case Management Office
In two newspapers published in Arabic and English

In Appeal no: 1331/2022 Civil
At the request of the appellant: National Bank of Fujairah
To the appellee:1. Mohammad Arif Abdul Ahad
2. Mohammad Faisal Khan Nebhal Ahmad
You are required to appear before Case Management Office through video 
conference at Sharjah Court of Appeal- personally or by an authorized 
representative, to submit a Rejoinder attached with all the documents, 
on the system of the Ministry of Justice on Thursday 10-11-2022 in the 
aforementioned case referred to above - in your capacity as appellee.

Seal / Sharjah Federal Court of Appeal
Case Management Office

zyousif@moj.gov.ae

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70608 Date 5/ 11/ 2022  Issue No : 13690
Judgment by Publication Statement

Issued by Sharjah Federal Court, Civil Court of First Instance 
In Case No. SHCFICICPL2022/0005672, payment order

To / The convicted, Valeria Sheplikin - Address : 9592601
We would like to inform you that on (N/A), this court made its judgement against 
you in the case mentioned above, in favor of Mr. Ismael Ali Akbar Sardary.
Therefore,

The Judgement
It is on 17/08/2022

Having reviewed the documents
We order to oblige the defendant to pay the plaintiff an amount of AED 60000, in 
addition to the legal interest at 5%, annually, as of the case registration date and 
until the full payment, and obliged him with the expenses.
The judgement is subject to appeal within the legal term - 30 days as of the day 
following its publication.
Judge / Hesham Ahmed Awadien
Sharjah Federal Court 
Civil Court of First Instance

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70555 Date 5/ 11/ 2022  Issue No : 13690
Defendant's notification by publication 

Case Management Office of Sharjah Court, the Federal Civil Court of First Instance
in Case No. SHCFICIREA2022/0007828 - Civil (Partial)

To the defendant : Taimur Ali Waheed Gul 
Unknown Place of residence :
As per the Claimant request : Sharjah Taxi L.L.C
They sued you and demands the following:
First:- Registration of the lawsuit, setting a date for its consideration, and announcing 
the defendant.
Second:- Obligate the defendant to pay an amount of (21205.34 dirhams) Twenty-one 
thousand two hundred five dirhams and thirty-four fils, and the legal interest at 12% from 
the date of the judicial claim until the date of full payment. 
Third:- Obligate the defendant to pay the fees, expenses and attorney fees.
You are assigned to attend the hearing 15/11/2022 in front of the Case Management Office 
of Sharjah Court of First Instance Civil Court - at 8:30 AM - Office No. (Case Manager 
Office No. 10) in person or authorized agent/ attorney, and to submit a plea (rejoinder) to 
the case. accompanied by all the documents, within a period not exceeding ten days from 
the date of publication, in order to hear and examine the case mentioned above, as a you 
are the defendant. 
Notification by Publication in Arabic and English Language.

Judicial Services Office
Aisha Ali Mohamad

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70522Date 5/ 11/ 2022  Issue No : 13690
Notification by publication

File No. 1880/2022 - Commercial Execution
As per the request of Emirates International Factory for Blocks and 
Interlocks (the prevailing party) Nationality
To the convicted : Mojaher Meah Mohammed Younus- Bangladesh 
Nationality
Be informed that he Court of Ras Al-Khaimah issued a judgement dated 
20-09 2021 in case No. 847/2021, committing you to pay AED 4051.00
including fees and expenses, since the above prevailing party has executed 
the judgment and registered with the above number, you are charged with 
executing the above within 15 days counted on the reporting date. In case 
of failure, the court will take the appropriate legal actions to enforce your 
to execute the judgment and fees.

Execution department 
Noura Abdul Rahman Abdullah

 Government of Ras Al Khaimah  
Courts Department

70608
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الفجر الريا�ضي

•• اأبوظبي –الفجر:

الدويل  الحت���اد  ك�جنر�س  حظي   
للج�جيت�ش� الذي عقد يف اأب�ظبي 
اأفعال  ب����ردود  الأول  اأم�����س  م�����ش��اء 
العاملي،  امل�������ش���ت����ى  ع���ل���ى  وا����ش���ع���ة 
عدد  وق���رارات���ه  ت��شياته  وت��ن��اول 
العاملية،  الإع��الم  و�شائل  كبري من 
ر�شم مالمح  على �ش�ء جناحه يف 
وتثبيت  ال��ري��ا���ش��ة  ت��ل��ك  م�شتقبل 

دعائم تط�رها ونه�شتها.
رئي�س  ب���ري����س  روب�������ريت  واأع��������رب 
للج�جيت�ش�  الأوروب�������ي  الحت�����اد 
ك�جنر�س  حققه  مب��ا  �شعادته  ع��ن 
للج�جيت�ش�،  ال�������دويل  الحت�������اد 
ال���ت���ي ����ش���درت عنه،  وامل���خ���رج���ات 
وكذلك ما يتعلق مبداخلة ممثلي 

ال��ل��ج��ن��ة الأومل��ب��ي��ة ال��دول��ي��ة، التي 
نقلت الن��ط��ب��اع امل��م��ي��ز ل��دي��ه��ا عن 
للج�جيت�ش�  ال��������دويل  الحت��������اد 
خالل  لف��ت  ب�شكل  اللعبة  وت��ط���ر 

الفرتة املا�شية.
عقد  ال��ذي  واأ�شاف:" الك�جنر�س 
يف اأب���ظ��ب��ي ك���ان واح����دا م��ن اأكرب 
التي  العم�مية  اجل��م��ع��ي��ات  واأه����م 
الدويل،  عقدت يف م�شرية الحت��اد 
تكرمي  فيه  امل�ؤثرة  اللحظات  ومن 
ال��رم���ز ال��ذي��ن اأع��ط���ا ب��ال حدود 

مدار  ع��ل��ى  اجل�جيت�ش�  ل��ري��ا���ش��ة 
يف  �شبباً  وكان�ا  ال�شابقة،  الفرتات 
اأكرث  من  واح��دة  اللعبة  ت�شبح  اأن 
الريا�شات انت�شاراً يف العامل خالل 

العقد الأخري".
واأو���ش��ح رئي�س الحت���اد الأوروب����ي 
الذي  ال��ت��ك��رمي  اأن  للج�جيت�ش� 
املنعم  ع����ب����د  �����ش����ع����ادة  ب�����ه  ح����ظ����ي 
ال���ه���ا����ش���م���ي رئ����ي���������س الحت�����ادي�����ن 
للج�جيت�ش�  والآ�شي�ي  الإماراتي 
الحتاد  لرئي�س  الأول  النائب   –

ل�شخ�شية  م�شتحقا  ك��ان  ال���دويل، 
لها دوره��ا الفعال يف دعم وتط�ير 
اللعبة، وكذلك حل�ش�له على اأعلى 
وه�  اجل�جيت�ش�  ري��ا���ش��ة  يف  ف��ئ��ة 

احلزام الأ�ش�د.
واأك������د رئ��ي�����س الحت������اد الأوروب�������ي 
الإم�����ارات  دول����ة  اأن  للج�جيت�ش� 
لريا�شة  ودع���م���ه���ا  مب����ب����ادرات����ه����ا 
حتقيق  اإىل  ق��ادت��ه��ا  اجل���ج��ي��ت�����ش��� 
اأك��������رب ن���ق���ل���ة ن����ع���ي���ة وحت���������ل يف 
اأكرب  وكانت  التاريخية،  م�شريتها 

داف�����ع ل��ن�����ش��ر وت���ط����ي���ر ال��ل��ع��ب��ة يف 
التي  البط�لت  خ��الل  من  العامل 
خمتلف  يف  م�شتمر  ب�شكل  تنظمها 
ال��ق��ارات، حيث ي��ت��ج��اوز ع��دده��ا ال� 
الأمر  وه�  �شن�ياً،  بط�لة   100
تناف�شية  بيئة  اأف�شل  يخلق  ال��ذي 

لالأبطال والنج�م.
ووج���ه الأمل����اين خ���اك��ي��م ث�مفارت 
م�����دي�����ر ع��������ام الحت������������اد ال��������دويل 
دول���ة  اإىل  ال�����ش��ك��ر  ل��ل��ج���ج��ي��ت�����ش��� 
الإمارات على ما قدمته ل�شي�فها 

العامل  ب��ط���ل��ة  م��ن��اف�����ش��ات  خ����الل 
يف  ال��ك��ب��ري  ودوره�����ا  للج�جيت�ش�، 
ك�جنر�س  وا�شت�شافة  اللعبة  دع��م 
الحتاد الدويل بح�ش�ر لفت من 

كافة الحتادات املعنية.
كبرية  ثقتي  ث�مفارت:"  واأو���ش��ح 
ال��ذي عقد  ب��اأن ي�شبح الك�جنر�س 
اأب�ظبي  الإم��ارات��ي��ة  العا�شمة  يف 
نقطة  العامل،  بط�لة  هام�س  على 
اللعبة،  م�����ش��رية  يف  ك��ب��رية  حت����ل 
الفنية  خم����رج����ات����ه  خ������الل  م�����ن 

والإداري��ة والتنظيمية وكذلك من 
بتكرمي  اأر�شاها  التي  القيم  خ��الل 

الرم�ز".
" اأجندة الحت��اد الدويل  واأ�شاف: 
بالفعاليات  ذاخ����رة  للج�جيت�ش� 
تاأهيل  دورات  وكذلك  والبط�لت 
والتحكيمية،  ال��ف��ن��ي��ة  ال�����ك������ادر 
ونت�قع املزيد من التط�ر للعبة يف 

املرحلة املقبلة.
واأ���ش��اد مدير ع��ام الحت���اد الدويل 
ب��امل��ب��ادرة ال��ت��ي ���ش��درت ع��ن احتاد  

ومل�شت  ل��ل��ج���ج��ي��ت�����ش���  الإم����������ارات 
ق��ل���ب احل��م��ي��ع م��ن خ���الل تكرمي 
ال��دويل باناي�ت��س  رئي�س الحت��اد 
اأعطى  وال������ذي  ث���ي����دوروب����ل���ي�������س 
ال�شن�ات  م��دار  على  للعبة  الكثري 
امل���ا����ش���ي���ة، وك�������ان رف���ي���ق���ا لحت����اد 
اللعبة  اإجن���ازات  الإم���ارات يف كافة 
امل�شت�ى  على  ونه�شتها  وانت�شارها 
م�������ش����ار  يف  وك�����ذل�����ك   ، ال����������دويل 
ال��ت��ي ح�����ش��ل��ت عليها  الع���ت���م���ادات 
العاملية،  املنظمات  قبل  من  اللعبة 
ن�شر  اأي ج��ه��د يف  ي��دخ��ر  ح��ي��ث مل 
واإر�����ش����اء قيمها  ال��ل��ع��ب��ة  وت��ط���ي��ر 
التي تدع� اإىل الحرتام واملناف�شة 
وال�شرب  وال�شجاعة  والن�����ش��ب��اط 
القيم  م��ع  تتفق  وك��ل��ه��ا  وال��ت��ح��م��ل 

الأوملبية.

•• دبي -وام:

غادرت بعثة منتخب الإمارات للري�شة 
الطائرة " �شباب وفتيات" اإىل الك�يت 
اأم�س ا�شتعدادا للم�شاركة يف بط�لتي 
غ���رب اآ���ش��ي��ا، وال��ع��رب��ي��ة، ح��ي��ث تقام 
غرب اآ�شيا حتت �شنة 15 و17 �شنة، 
7 ن�فمرب  اإىل   5 خ��الل الفرتة من 
اجلاري، فيما تقام البط�لة العربية 
خالل الفرتة من 9 اإىل 11 ن�فمرب 
15 و17  اأي�شا، ل��شن حتت  اجلاري 

و19 عاما.
امل�شاركة  الإم�������ارات  ب��ع��ث��ة  وي���رتاأ����س 
يف ب��ط���ل��ة غ���رب اآ���ش��ي��ا ن��ا���ش��ر املري 

وت�شرف على  العام لالحتاد،  الأم��ني 
رئي�س  ال�شهالوي  منى  البنات  بعثة 
جل��ن��ة ال���ش��ت��ث��م��ار ب���الحت���اد، و ي�شم 
امل�����درب�����ني حمم�د  ال���ف���ن���ي  اجل����ه����از 
طيف�ر، و�شامر حمزة و�شهاد ع�ي�س، 
ف��ي��م��ا ي�����ش��ارك ك���ل م���ن ال��الع��ب��ني " 
يحي،  العزيز  وعبد  امل��زروع��ي  حامد 
امل����زروع����ي وحممد  ����ش���امل  وحم���م���د 
الن��اث غدير  ومن  املزروعي،  خلفان 
اإب���راه���ي���م وهند  ال���ط���اه���ري، وف�����رح 

�شعيد ومرمي احلامد.
اآ�شيا  غ�����رب  ب���ط����ل���ة  يف  وي���������ش����ارك 
دول   9 ميثل�ن  ولع��ب��ة  لعبا   68
والبحرين  والإم����ارات  الك�يت  وه��ي 

ول�������ش���ع����دي���ة وف���ل�������ش���ط���ني ول���ب���ن���ان، 
والعراق و�ش�ريا والأردن.

فت�شم  العربية  للبط�لة  وبالن�شبة 
لل�فد،  رئي�شا  املزروعي  �شامل  البعثة 
وح�����ش��ني الأم������ريي م�����ش��رف��ا اإداري������ا، 
حممد  ال���الع���ب���ني  اإىل  ب���الإ����ش���اف���ة 
�شيف املزروعي ونا�شر ال�شايغ، ومن 
الإناث كل من غاية املهريي و�شمرية 

البل��شي.
العربية  ال���ب���ط����ل���ة  يف  وت���������ش����ارك 
والإم�����ارات  ال��ك���ي��ت  ه��ي  دول���ة   12
وال��ب��ح��ري��ن وال�����ش��ع���دي��ة والإم�����ارات 
وفل�شطني  و���ش���ري��ا  ولبنان  والأردن 
باجمايل  واجلزائر،  وم�شر  والعراق 

120 لعبا ولعبة.
رئي�شة  اجل�����ش��م��ي  ن�������رة  اأع����رب����ت  و 
الطائرة  ل��ل��ري�����ش��ة  الإم�������ارات  احت����اد 
خارجية  م�شاركة  ب��اأول  �شعادتها  عن 
الطائرة،  للري�شة  الإم����ارات  ملنتخب 
فرتة  بعد  اإيجابية  تك�ن  اأن  متمنية 

مميزة من العداد والتجهيز.
كبري  ط��م���ح��ن��ا  اجل�شمي:"  وق��ال��ت 
بتحقيق نتائج اإيجابية يف البط�لتني 
من  التت�يج  من�شات  على  وال���ق���ف 
لعبي  واأن  خ��ا���ش��ة  م�����ش��ارك��ة،  اأول 
ولعبات املنتخب لديهم اأمل كبري يف 
تقدمي اأف�شل م�شت�ى وت�شريف دولة 
الإم��ارات يف املحفلني. واأك��دت رئي�س 

الطائرة  ل��ل��ري�����ش��ة  الإم�������ارات  احت����اد 
امل�شاركات  وال��الع��ب��ات  ال��الع��ب��ني  اأن 

جليل  ن����اة  �شيك�ن�ا  البط�لتني  يف 
الألقاب  ع��ل��ى حت��ق��ي��ق  ق����ادر  ج��دي��د 

امل�شاركة  �شتعطي  حيث  والبط�لت، 
الكبري  ال���داف���ع  الأوىل  اخل���ارج���ي���ة 

لهم لال�شتفادة من خربات الخرين 
والتجهيز ملزيد من امل�شاركات.

•• اأبو ظبي -وام: 

بعد الهيمنة التي فر�شتها كرة القدم 
الإ�شبانية على ال�شاحتني الأوروبية 
والعاملية يف الفرتة من 2008 اإىل 
، تراجع املنتخب الإ�شباين   2012
التالية  ال�����ش��ن���ات  يف  وا���ش��ح  ب�شكل 
واأثار ده�شة كثريين من �شرعة هذا 

الرتاجع. 
املنتخب  ق�������دم  م�����ا  غ��������رار  وع����ل����ى 
ال����ه�����ل����ن����دي م�����ن اأ�����ش����ل�����ب ال���ك���رة 
القرن  من  ال�شبعينيات  يف  ال�شاملة 
الإ�شباين  امل��ن��ت��خ��ب  ق����دم  امل���ا����ش���ي، 
على  به  �شيطر  اآخ��ر  اأ�شل�با  للعامل 
والعاملية  الأوروب�����ي�����ة  ال�����ش��اح��ت��ني 
ل�������ش���ن����ات ط����ي���ل���ة وه������ م����ا عرف 
ب���اأ����ش���ل����ب ي��ع��ت��م��د ب���الأ����ش���ا����س على 
ال�شتح�اذ الكثيف على الكرة ودقة 
والهيمنة على جمريات  التمريرات 
الكرات  ت��ن��اق��ل  خ����الل  م���ن  ال��ل��ع��ب 
���ش��ري��ع��ا وب�����ش��ك��ل م��ت��ق��ن ي��ع��ج��ز معه 
امل��ن��اف�����س ع��ل��ى م�����ش��اي��رة ال��ف��ري��ق يف 

اللعب. 
وكذلك  الإ���ش��ب��اين  املنتخب  واأب��ه��ر 
فريق بر�شل�نة العامل بهذا الأ�شل�ب 

ال�����ذي م��ن��ح ال��ف��ري��ق��ني ال���ع���دي���د م 
الألقاب والبط�لت. 

بلقبي  الإ����ش���ب���اين  امل��ن��ت��خ��ب  وت������ج 
 2008 "ي�رو  اأوروب������ا  اأمم  ك���اأ����س 
 2010 ال��ع��امل  و2012" وك��اأ���س 
ال���ه���ي���م���ن���ة على  ل����ه����ذه  ك���رتج���م���ة 
لكن  والعاملية  الأوروب��ي��ة  ال�شاحتني 
اإىل  جل�ء بع�س املنتخبات الأخ��رى 
�شحب  الأ���ش��ل���ب  بنف�س  ال�شتعانة 

املنتخب  ق��دم��ي  حت��ت  م��ن  الب�شاط 
الإ�شباين. 

املنتخب  اعتمد  املثال،  �شبيل  وعلى 
الأمل������اين ع��ل��ى اأ���ش��ل���ب م�����ش��اب��ه اإىل 
البدنية  ب��ال��ل��ي��اق��ة  مت���ي���زه  ج���ان���ب 
ال��ع��ال��ي��ة ل��ي��ح��رز ل��ق��ب ك��اأ���س العامل 

بالربازيل.   2014
الغريبة  ال�����رتاج�����ع  ف������رتة  وب����ع����د 
ا�شتمرار  الإ�شبالين رغم  للمنتخب 

�شف�فه،  يف  امل����اه���ب  م���ن  ال��ع��دي��د 
الإ�شباين  الحت����اد  م�����ش���ؤول���  اأدرك 
فريق  لبناء  خطة  يف  البدء  �شرورة 
ج���دي���د، واأ����ش���ن���دوا ه����ذه امل��ه��م��ة يف 
املدير  اإنريكي  ل�ي�س  اإىل   2018

الفني الأ�شبق لرب�شل�نة. 
وبداأ اإنريكي يف اإعادة ال�جه ال�شاطع 
للمنتخب الإ�شباين وبلغ معه املربع 
 2020 ي�����رو  ب��ط���ل��ة  ال��ذه��ب��ي يف 

املا�شي  العام  منت�شف  اأقيمت  التي 
كما بلغ معه نهائي الن�شخة املا�شية 

من بط�لة دوري اأمم اأوروبا. 
ه�  للفريق  ال��ت��ايل  ال��ه��دف  واأ�شبح 
امل�نديال  لقب  على  بق�ة  املناف�شة 
خالل  املرتقبة  الن�شخة  خ��الل  من 
�شت�شهد  وال��ت��ي  امل��ق��ب��ل��ة،  الأ���ش��اب��ي��ع 
امل�شاركة ال�16 لإ�شبانيا يف امل�نديال 
ع��ل��م��ا ب����اأن ر���ش��ي��د ال��ف��ري��ق ل يزال 
 2010 قا�شرا على لقب وحيد يف 

بجن�ب اأفريقيا. 
ال�شن�ات  خ�����الل  اإن���ري���ك���ي  وع���م���د 
القليلة املا�شية اإىل تطعيم �شف�ف 
ال��ف��ري��ق ب��ع��دد م��ن امل���اه��ب ال�شابة 
مر�شحة  لتك�ن  امل��راك��ز  خمتلف  يف 
ط�يلة  ل�������ش���ن����ات  ال�����راي�����ة  حل���م���ل 
لت�شايف  بالن�شبة  احل��ال  ك��ان  مثلما 
اإنيي�شتا  واأن����دري���������س  ه���رين���ان���دي���ز 
ال��ل��ذي��ن ق����ادا ال��ف��ري��ق ل��ل��ت��األ��ق بني 

 . و2012   2008
ومن اأبرز امل�اهب ال�شابة التي دعم 
ب��ه��ا اإن��ري��ك��ي ���ش��ف���ف ال��ف��ري��ق كان 
املهاجم اأن�ش� فاتي والالعب بيدري 
وزميل  بر�شل�نة  و���ش��ط  خ��ط  جن��م 
جايف الذي يعترب امل�شتقبل احلقيقي 

لكل من بر�شل�نة واملنتخب الإ�شباين 
وهناك اأي�شا املدافع اإيريك جار�شيا 
وزميله يف الدفاع باو ت�ري�س ولعب 

ال��شط كارل��س �ش�لري. 
امل���رم���ى، حر�س  وح��ت��ى يف ح��را���ش��ة 
ت��دع��ي��م ه����ذا املركز  اإن���ري���ك���ي ع��ل��ى 
اأون������اي �شيم�ن  ���ش��اب ه����  ب��ح��ار���س 
مرمى  ح��ر���س  ال���ذي  عاما"   25"
خ���الل  م������ب������اراة   27 يف  ال����ف����ري����ق 

العامني الأخريين. 
ال�شابة،  املجم�عة  هذه  جانب  واإىل 
من  ال�شتفادة  على  اإنريكي  حر�س 
بع�س عنا�شر اخلربة املميزة التي ل 

تزال قادرة عل العطاء مثل املهاجم 
األفارو م�راتا ولعب ال��شط ك�كي 
الفريق  قائد  ب��شكيت�س  و�شريخي� 

وج�ردي األبا. 
ومع وج�د كل هذه العنا�شر، يبدو 
�شبه  ف���ري���ق���ا  الإ�����ش����ب����اين  امل��ن��ت��خ��ب 
على  امل��ن��اف�����ش��ة  وي�شتطيع  م��ت��ك��ام��ل 

اللقب يف اأق�ى البط�لت. 
التحدي  الإ���ش��ب��اين  املنتخب  وي��ب��داأ 
اأوقعته  ح��ي��ث  امل���ن��دي��ال  يف  م��ب��ك��را 
ال���ق���رع���ة يف جم��م���ع��ة واح������دة مع 
نظريه الأمل��اين لتك�ن امل�اجهة بني 
ال��ف��ري��ق��ي يف اجل����ل���ة ال��ث��ان��ي��ة من 

ق�ة  اختبار  مبثابة  املجم�عات  دور 
لكليهما. 

كما يلتقي املنتخب الإ�شباين يف نف�س 
الك��شتاريكي  املنتخبني  املجم�عة 

والياباين. 
ويبدو املنتخب الإ�شباين ه� املر�شح 
بل  املجم�عة  ل�شدارة هذه  الأق���ى 
اإنه مبجم�عة امل�اهب التي ت�شمها 
اأب������رز الفرق  ي��ع��ت��رب م���ن  ���ش��ف���ف��ه 
اللقب  ع��ل��ى  ل��ل��م��ن��اف�����ش��ة  امل��ر���ش��ح��ة 
حيث يعيد هذا الفريق اإىل الأذهان 
بلقب  فاز  الذي  اأداء وطم�ح اجليل 

م�نديال 2010 . 

اأكرب نقلة نوعية يف م�سريتها   حتقيق  اإىل  ريا�ستنا  قادت  الإمارات  مبادرات  بري�س:  • روبريت 
التاريخية

ردود اأفعال وا�سعة لنتائج كوجنر�ش الحتاد الدويل للجوجيت�سو باأبوظبي

منتخب الإمارات للري�سة الطائرة يف اأول 
م�ساركة خارجية بالبطولت بعد التاأ�سي�ش

كاأ�ش العامل 2022... املنتخب الإ�سباين.. طموح ا�ستعادة اللقب 

•• اأبوظبي- وام:

التي   2022 لعام  للج�دو  التدريبية  ال��دورة  فعاليات  ال�شبت  الي�م  تبداأ 
اأب�ظبي الريا�شي،  ينظمها احتاد امل�شارعة واجل�دو بالتعاون مع جمل�س 
ال�شيخة  باإ�شراف الحتاد الدويل للج�دو وذلك يف �شالة  وت�شتمر ي�مني 

فاطمة بنت مبارك يف اأب�ظبي.
اإن الدورة  وق��ال احت��اد الإم���ارات للم�شارعة واجل���دو - يف بيان له اأم�س- 
7 دان” ويت�شمن  “حزام  يقدمها املحا�شر الكرواتي �شريتيك هرفات�شك� 
الي�م الأول حما�شرات نظرية وتطبيقات عملية .. بينما يت�ا�شل الربنامج 
غدا الأحد بح�ش�ر عدد من امل�ش�ؤولني يف الحتاد. وحث �شعادة حممد بن 

ثعل�ب الدرعي رئي�س احتاد امل�شارعة واجل�دو كافة الأندية الأع�شاء على 
�شرورة ال�شتفادة من تلك الدورة التدريبية املتقدمة بهدف تاأهيل الك�ادر 
تدريب اجل�دو  والط���الع على اجلديد يف جم��ال  اجل����دو،  بقطاع  الفنية 
لكت�شاب اخلربة من اخلبري الكرواتي، ول �شيما اأن الفر�شة متاحة متاحة 

للجميع للح�ش�ر والطالع على اجلديد يف ريا�شة اجل�دو .

اليوم.. بدء الدورة التدريبية 
للجودو يف اأبو ظبي
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•• دملا - الظفرة -وام:

"الكبار  بفئتيه  اجل��ري  �شباق  �شهد 
دملا  ���ش��ب��اق  م��ه��رج��ان  يف  وال�شغار" 
ال��ت��اري��خ��ي، م�����ش��ارك��ات وا���ش��ع��ة من 
�شكان وزوار اجلزيرة، اإذ �شجلت فئة 
الكبار م�شاركة 52 مت�شابقاً، و38 

مت�شابقاً يف فئة ال�شغار.
وياأتي �شباق اجلري �شمن امل�شابقات 
امل���ت���ن����ع���ة ال���ت���ي ت��ق��دم��ه��ا ال������دورة 
اخلام�شة من املهرجان، الذي يقام 
حمدان  ال�����ش��ي��خ  �شم�  رع��اي��ة  حت��ت 
ن��ه��ي��ان مم��ث��ل احلاكم  اآل  زاي���د  ب��ن 
الظفرة، وبتنظيم جلنة  يف منطقة 
اإدارة املهرجانات والربامج الثقافية 
اأب�����ظ����ب����ي ون������ادي  وال����رتاث����ي����ة يف 

اأب�ظبي للريا�شات البحرية.
اجلري  �شباق  يف  النتائج  واأ���ش��ف��رت 
ل���ل���ك���ب���ار ع����ن ف�������ز ح����م����دان حمد 
املركز  ويف  الأول،  باملركز  امل��زروع��ي 
املرزوقي،  �شلطان  اإبراهيم  الثاين 
الهاملي  ح��م��د حم��م��د  ف���از  ب��ي��ن��م��ا 

باملركز الثالث.
ذهب  لل�شغار،  اجلري  م�شابقة  ويف 
�شاهر"،  "حمم�د  اإىل  الأول  املركز 
املركز  يف  اأديب"  "حممد  وج�����اء 
"يزيد  ال��ث��ال��ث  امل��رك��ز  ال��ث��اين، ويف 

حممد العزه".
ويقدم مهرجان �شباق دملا التاريخي 
اخل�����ام�����������س ح�����زم�����ة وا������ش�����ع�����ة من 
والرتاثية،  ال��ري��ا���ش��ي��ة  امل�����ش��اب��ق��ات 
ي�مي  ب�شكل  ت����زع  قيمة  وج����ائ���ز 

الأوىل يف  ب��امل��راك��ز  ال��ف��ائ��زي��ن  على 
هذه امل�شابقات منذ انطالق احلدث 
اأكت�بر  م��ن  والع�شرين  ال�شابع  يف 

الإقبال  من  ملزيد  ت�شجيعا  املا�شي، 
ال�ش�ء  وت�شليط  الفعاليات،  على 
ع��ل��ى ج����ان���ب م��ه��م��ة م���ن ال����رتاث 

الأول�ن  مار�شها  التي  والريا�شات 
بعد  جياًل  الإم���ارات  اأبناء  وتناقلها 

جيل.

الفتاك روبرت ليفاندوف�شكي ما يلزم لقيادة  الب�لندي  هل ميلك الهداف 
القدم  2022 لكرة  العامل  كاأ�س  الأََل��ق يف  القدم نح�  منتخب بالده لكرة 

يف قطر؟
ياأتي الت�شاوؤل من واقع اأن الالعب كان م�شاهماً مبا�شراً يف ف�ز ب�لندا على 
امللحق  الثاين من  امل�شار  اأحد هدفني يف نهائي  ال�ش�يد، بت�شجيله  �شيفتها 

الأوروبي امل�ؤهل اإىل "العر�س العاملي".
العامل، عجز  كاأ�س  يف املرة ال�شابقة وال�حيدة التي خا�س فيها "ليفا" غمار 
منتخب بالده يف رو�شيا 2018 عن جتاوز عقبة الدور الأول بعد خ�شارتني 

اأمام ال�شنغال 2-1 وك�ل�مبيا 3-0 وف�ز عابر على اليابان بهدف واحد.
خالل كل تلك البط�لة، عجز الالعب احلائز على احلذاء الذهبي لأف�شل 
هداف يف الدوريات الأوروبية مرتني، عن هز ال�شباك متاماً. كانت جتربة 
من   22 الن�شخة  ب���اأن  وي��ب��دو  الأه����داف،  يتنف�س  لع��ب  اإىل  بالن�شبة  م���ّرة 
امل�نديال يف قطر متثل الفر�شة الأخرية بالن�شبة اإىل لعب يبلغ من العمر 

�شنة.  34
انتقل روبرت يف ال�شيف املا�شي من �شف�ف بايرن مي�نيخ الأملاين لي�شتقر 
يف بر�شل�نة الإ�شباين مقابل 45 ملي�ن ي�رو يف خط�ة متثل حتّدياً للذات، 
تاركاً خلفه عمالقاً بافارياً م�شتقراً يف �شبيل النخراط يف م�شروع كاتال�ين 

�شاب وواعد.
قبيل  خميبة  ل�شربة  بر�شل�نة  يف  طم�حاته  تعر�شت 

ان��ط��الق ك��اأ���س ال���ع���امل، ل��ك��ن ي��ب��دو ب����اأن اخلروج 
املبكر من دوري اأبطال اأوروبا يف نهاية ت�شرين 

املا�شي مل ي�ؤثر ب�شكل وا�شح  الأول/اأكت�بر 
ال���ذي مل ي�شتلزمه  ال��الع��ب  م����ردود  ع��ل��ى 
الكثري من ال�قت للتاأقلم مع ناديه اجلديد 

واأ�شل�ب اللعب يف اإ�شبانيا.
ال�"ليغا"  ه���دايف  ت��رت��ي��ب  يت�شدر  ه���  وه���ا 
باأنه  اأقرب مناف�شيه، علماً  بفارق كبري عن 

 13 مثرياً متثل يف  رقماً  امل�شابقة  �شجل يف 
12 م��ب��اراة. رق��م مل يحقق  ه��دف��اً يف 

اأف�شل منه �ش�ى الربتغايل كري�شتيان� رونالدو الذي اأحرز مع ريال مدريد 
الإ�شباين 20 هدفاً يف اأول 12 مباراة من امل��شم 2014-2015.

م�شت�ى ممتاز من ليفاندوف�شكي �شي�شعى لنقله اإىل كاأ�س العامل خ�ش��شاً 
اأنه بدا يف حال من ال�شتعداد خالل الت�شفيات التي �شهدت ت�شجيل منتخب 
بالده 30 هدفاً يف 10 مباريات مل يتجاوز ن�شيبه منها الثمانية اإىل جانب 
اإل اأنها ل تتما�شى مع قدراته. 5 متريرات حا�شمة. لي�شت بالأرقام ال�شيئة 

املركز  ب�لندا مقعدها يف  الع�شر، خطفت  املباريات  ومع خ�شارتني فقط يف 
منحها  م��ا  عنها،  نقاط   6 وب��ف��ارق  املجم�عة  �شمن  اإن��ك��ل��رتا  خلف  ال��ث��اين 

تذكرة عب�ر اإىل امللحق.
ال�"بيال�-ت�شريف�ين" اأي الأبي�س والأحمر  اأعفي  اآذار/مار�س املا�شي،  ويف 
ن�شبة اإىل ل�ين زي منتخب ب�لندا، من م�اجهة رو�شيا يف افتتاح مناف�شات 
باإق�شاء  )فيفا(  ال���دويل  الحت���اد  ق��رار  على  ب��ن��اًء  قطر  اإىل  امل���ؤه��ل  امللحق 

الأخرية نتيجة غزوها اأوكرانيا.
العلم  بل�ين  قيادة  �شارة  يت�شلم  "ليفا" وه�  العد�شات  التقطت  اأ�شهر،  بعد 
اأندريه �شيفت�شنك� نف�شه. هي  الأوكراين ُمقّدمًة من الأ�شط�رة الأوكراين 

�شارة �شيحر�س على حملها بالتاأكيد يف م�نديال قطر.
بقيادة  ال�ش�يد  على  ب�لندا  تغلبت  ال��ع��امل،  كاأ�س  اإىل  تاأهلها  اأم��ر  وحل�شم 
زلتان اإبراهيم�فيت�س الذي �شارك يف الدقائق الع�شر الأخرية من امل�اجهة، 

يف حماولة لإنقاذ املنتخب ال�شكندينايف لكن دون جدوى.
يف تلك املباراة، افتتح "ليفا" الت�شجيل من عالمة اجلزاء بعد مرور خم�س 
دقائق من انطالق ال�ش�ط الثاين، قبل اأن يعزز زميله لعب و�شط ناب�يل 
الإيطايل بي�تر جيلين�شكي النتيجة بهدف ثان يف الدقيقة 72، لي�شمن 

منتخب "الن�ش�ر البي�شاء" مكانه يف كاأ�س العامل 2022.
لكن يبدو اأن اأف�شل هداف يف تاريخ منتخب بالده )76 هدفاً( والالعب 
الأكرث خ��شاً للمباريات الدولية )134 مباراة( ل يريد الت�قف هنا.

 ،2008 يف  املنتخب  اإىل  الأوىل  للمرة  فر�ش�فيا  ابن  ا�شتدعاء  فمنذ 
عن  ال��غ��ي��اب  نتيجة  الأم����ل  خ��ي��ب��ات  م��ن  ال��ك��ث��ري  ليفاندوف�شكي  ع���رف 
وم�نديال  اأفريقيا  جن�ب  يف   2010 م�نديال  مثل  ك��ربى  منا�شبات 

الربازيل. يف   2014
ق�ية  �شفعة  ب���الده  منتخب  تلقى  الأخ����ري،  ال��ت��اأه��ل  بعيد 
متثلت بال�شق�ط املذل اأمام بلجيكا 6-1 يف دوري 

الأمم الأوروبية يف حزيران-ي�ني� املا�شي.
العامل  كاأ�شي  عن  ج��داً  بعيدة  ب�لندا  تبدو 
فيهما  احتل  عندما  و1982   1974
اأف�شل  هي  الثالث.  املركز  منتخبها 
ت�شع  يف  ل���ه���ا  ب��ال��ن�����ش��ب��ة  ال���ن���ت���ائ���ج 
م�شاركات، لكنها قد تاأمل يف ما 
القائد  اأن  خ�ش��شاً  اأك��رب  ه��� 
يعي�س  ليفاندوف�شكي  وامللهم 

قمة �شحره.

ن�"  "�شب�تيفاي كامب  اإىل ملعب  الأنظار  تتجه 
ال�شبت حيث يخ��س قطب دفاع بر�شل�نة جريارد 
الحرتافية  م�شريته  يف  الأخ���رية  امل��ب��اراة  بيكيه 
يف  امل��ريي��ا  الكاتال�ين  ال��ن��ادي  ي�شت�شيف  عندما 
املرحلة الثالثة ع�شرة من الدوري الإ�شباين لكرة 

القدم.
وكان بيكيه املت�ج بطال العامل )2010( واأوروبا 
اجلميع  ف���اج���اأ  ب�����الده  م��ن��ت��خ��ب  م���ع   )2012(
اخل��م��ي�����س ب���اإع���الن اع��ت��زال��ه ال��ل��ع��ب ن��ه��ائ��ي��ا عرب 
الجتماعي  الت�ا�شل  م�اقع  على  ن�شره  فيدي� 
اخلا�شة به م�ؤكدا اأن "مباراة ال�شبت )�شد اأملرييا 

يف الدوري( �شتك�ن الخرية يل يف كامب ن�".
وه�  م�شاهد  فيه  تظهر  ق�شري  فيلم  يف  وت��اب��ع 
اأعطتني  القدم  "كرة  بر�شل�نة  زي  يرتدي  طفل 
يا  واأن��ت��م  �شيء،  كل  اأع��ط��اين  بر�شل�نة  �شيء،  كل 
اأع��ط��ي��ت��م���ين ك��ل ���ش��يء. الآن وقد  ك��ات��ال���ن��ي���ن 
حتققت اأحالم ذاك ال�لد، اأريد اأن اأق�ل لكم اإنه 

حان ال�قت ل��شع حد لهذه الرحلة".
واأعلن بيكيه اعتزاله عقب ف�شل الفريق يف بل�غ 
اأوروبا  اأبطال  دوري  مل�شابقة  الق�شائية  الدوار 
نح�  الدارة  م�شعى  ظ��ل  يف  ت�الًيا  ال��ث��اين  للعام 

حقبة جديدة.
ك��ان اخليار اخلام�س يف مركز قلب 

بالن�شبة  امل��������ش���م  ه����ذا  ال����دف����اع 
هرناندي�س  ت�����ش��ايف  ل��ل��م��درب 

ال����ذي ل��ع��ب اىل ج��ان��ب��ه يف 
للنادي  الذهبية  احلقبة 
بني 2009 و2015، اإذ 
كان ي�شركه عندما ي�شاب 
تعر�س  وق����د  اآخ��������رون، 
ب�شبب  ل����الن����ت����ق����ادات 

ول�شافرات  اآدائ��������ه 
من  ال����ش���ت���ه���ج���ان 

ب���������ع�������������������س 

جماهريه خالل الف�ز على فياريال يف كامب ن� 
يف املرحلة العا�شرة.

املحلية  انتفا�شته  م�ا�شلة  يف  بر�شل�نة  وي��اأم��ل 
م��ن��ذ خ�����ش��ارت��ه ال��ك��ال���ش��ي��ك��� ام����ام ري����ال مدريد، 
ت�اليا واحل��ادي ع�شر هذا  الرابع  ف���زه  وحتقيق 
غرميه  من  م�ؤقتا  ول�  ال�شدارة  لنتزاع  امل��شم، 
التقليدي ريال مدريد الذي تنتظره رحلة �شعبة 
التا�شع وال��ذي مل  يف �شيافة ج��اره راي��� فايكان� 
الأخ�����رية )تعادلن  الأرب�����ع  ي��ن��ه��زم يف م��ب��اري��ات��ه 

وف�زان(.
وعاد النادي امللكي اىل �شكة النت�شارات بف�ز كبري 
منت�شف   1-5 ال�شكتلندي  �شلتيك  �شيفه  على 
ال�شب�ع يف اجل�لة الخ��رية من دور املجم�عات 
يف دوري البطال، وذلك بعد خ�شارة اأمام ليبزيغ 
الإيجابي  التعادل  فخ  يف  و�شق�ط   3-1 الأمل��اين 

اأمام �شيفه جريونا 1-1.
ويدرك ريال مدريد جيدا اأنه قد يجد نف�شه ثانيا 
يف الرتتيب ك�نه يالقي راي� فايكان� الإثنني يف 

ختام املرحلة.
وقائده  مهاجمه  خدمات  امللكي  النادي  وا�شتعاد 
تعافيه من  بعد  بنزمية  الفرن�شي كرمي  ال��دويل 
ال���ش��اب��ة حيث ���ش��ارك يف ال��دق��ائ��ق الخ���رية من 
ي��ن��ج��ح يف هز  ان  ال��ق��اري��ة دون  امل���ب���اراة 

ال�شباك.
ب��ع��د اأن اأم�����ش��ى ���ش��ن���ات اأم���ام 
بيتي�س  ري���������ال  م���ن���اف�������ش���ه 
وم��ق��ارع��ت��ه ال��ث��الث��ي ري���ال 
واأتلتيك�  وبر�شل�نة  مدريد 
يدخل   ، اللقب  على  م��دري��د 
دربي"  غ�����ران  "ال  اإ���ش��ب��ي��ل��ي��ة 
الأح��د متخلفا  الكبري(  )ال��درب��ي 
ب����ف����ارق ك���ب���ري وم����راك����ز ك���ث���رية عن 

جاره.
ي��ح��ت��ل ا���ش��ب��ي��ل��ي��ة امل���رك���ز ال��ث��ام��ن ع�شر 
نقطة   23 م��ق��اب��ل  ن��ق��اط   10 ب��ر���ش��ي��د 
جلاره ريال بيتي�س �شريك اأتلتيك� مدريد يف 
املركز الثالث. وعلى الرغم من اأن الكال�شيك� 
بني الغرميني ريال مدريد وبر�شل�نة ه� 
الإ�شباين  ال���درب���ي  م��ب��اري��ات  اأك���رث 
اأن  اإل  ال���ع���امل،  يف  م�����ش��اه��دة 
املناف�شة ال�شر�شة هي 
اأكرب  ب��ني  نف�شها 
ف�������ري�������ق�������ني يف 

اإ�شبيلية.
ال��راب��ع حتت  املركز  يف  عالياً  بيتي�س  ري��ال  يحلق 
قيادة مدربه الت�شيلي مان�يل بيليغريني بر�شيد 
اإ�شبيلية يف املركز الثامن  يقبع  بينما  23 نقطة، 

بر�شيد 10 نقاط.
يرحب بيتي�س بخ�شمه اللدود على ملعب "بينيت� 
فيامارين" �شاعيا اإىل تعميق جراح رجال املدرب 
ينجح  مل  ال��ذي  �شامباويل  خ�رخي  الأرجنتيني 
حتى الآن يف فر�س ب�شمته على الفريق وحت�شني 

نتائجه.
خلفا  ل�شبيلية  الفنية  الإدارة  �شامباويل  ا�شتلم 
يف  ل�بيتيغي  ج���ل��ن  من�شبه  م��ن  املُ��ق��ال  ل�شلفه 
بعد  الثانية  للمرة  وذلك  الأول/اأكت�بر،  ت�شرين 
الأوىل م��شم 2016-2017، لكنه جنح فقط 
يف حتقيق انت�شارين يف ثماين مباريات يف جميع 

امل�شابقات.
وخرج ا�شبيلية خايل ال�فا�س من م�شابقة دوري 
املركز  يف  املجم�عات  دور  بانهائه  اأوروب���ا  اأب��ط��ال 
الثالث وبخ�شارة اأمام مان�ش�شرت �شيتي الإنكليزي 
1-3 يف اجل�لة الخرية، رغم اأن �شامباويل راأى 

ب�ادر اأمل قبل مباراة الدربي رغم الهزمية.
)اخل�شارة(،  ال��ط��ب��ي��ع��ي  "من  ���ش��ام��ب��اويل  وق����ال 
هناك فرق هيكلي كبري وم�ؤهالت فردية هائلة 
تناف�شًيا،  الفريق  "كان  واأ�شاف  بني الفريقني". 
ارتكبناها.  ال��ت��ي  ال�شهلة  الأخ���ط���اء  ع��ن  ب��ع��ي��ًدا 
اإيجابي،  اأنا   ... اأداًء يف�ق ت�قعاتي  اإ�شبيلية  قدم 
هي  وال�شلبية  جيدة،  مباراة  وقدمنا  عملنا  لقد 
نرتكب  ان  املباريات ل ميكنك  اللعب يف هذه  اأن 

الأخطاء التي ارتكبناها".
بيب  �شيتي  ملان�ش�شرت  الإ�شباين  امل��درب  اأ�شار  كما 
غ�اردي�ل اإىل اأن جميع الفرق تعاين من تراجع 
الدوري  يف  األ��ق��اب  باأربعة  الف�ز  واأن  امل�شت�ى  يف 
الأوروب��ي يف الن�شخ الت�شع الأخ��رية و�شع الكثري 

من ال�شغط على لعبي ا�شبيلية.
جيدة  ب��ل��ح��ظ��ات  مت���ر  الأط������راف  "جميع  وق����ال 
ال��ك��ث��ري، لقد  اأن��ه��م رب��ح���ا  و���ش��ي��ئ��ة. امل�شكلة ه��ي 
مل��دة ع���ام، ولكن  اأ���ش��ي��اء غ��ري ع��ادي��ة، لي�س  فعل�ا 
على  "احلفاظ  واأ���ش��اف  الزمن".  م��ن  عقد  مل��دة 
ب��ع�����س الأحيان  امل�����ش��ت���ى ���ش��ع��ب ج����دا. يف  ه���ذا 
يحدث ذلك، مع ج�لن كانت لديهم الكثري من 
الإ�شابات، وان�شمام متاأخر لالعبني اجلدد )يف 
بحاجة  اأنت  م�شت�اهم.  عن  وابتعادهم  النافذة(، 
نتيجتني  اإىل  بحاجة  "اإنهم  وتابع  وقت".  اإىل 
كاأ�س  ب�شبب(  )ال��ت���ق��ف  ج��ي��دة.  نتائج  ث��الث  اأو 
العامل �شيك�ن جيدا لهم. متر جميع الفرق بهذا 
اإىل  �شيع�دون  امل�شكلة  ي��ج��دون  عندما  ال������ش��ع، 
بيتي�س  ري��ال  ميني  املقابل،  يف  م�شت�اهم". 
امل��ح��ل��ي��ة امل��شم  ال��ك��اأ���س  ب��ل��ق��ب  امل��ت���ج 
املا�شي، باأن يك�ن يف بداية م�شار 
يق�ده اإىل امل�شت�يات الأعلى 

يف الدوري.

هل يلقى ليفاندوف�سكي النجاح 
اأخريًا يف املونديال؟

وداع لبيكيه ودربي الأندل�ش يف الواجهة 

•• اأبوظبي-وام: 

الجنليزي م�اجهة  ي�نايتد  ومان�ش�شرت  الإي��ط��ايل  روم��ا  كل من  على  ب��ات 
مع  خا�شة  الأوروب����ي  ال���دوري  بط�لة  يف  طريقهما  مل�ا�شلة  �شعب  اختبار 

احتمالية م�اجهة اأي منهما باأحد الفرق املنتقلة من دوري الأبطال. 
اأم�س  الأوروب��ي م�شاء  للدوري  املجم�عات  دور  ال�شتار على فعاليات  واأ�شدل 
الأول بج�لة مثرية �شيطر عليها اجلانب اخلططي يف ظل رغبة كل فريق يف 

اخلروج باأف�شل نتيجة ممكنة حتقق له اأهدافه. 
بيتي�س  وري���ال  اأر���ش��ن��ال  ف��رق  �شمنت  للبط�لة،  املجم�عات  دور  ختام  وم��ع 
و�شانت  �ش��شييداد  وري��ال  وفرايب�رج  وفين�رد  وفرينكفارو�س  وفناربخ�شة 

فرق  احتلت  فيما  ال�16  لدور  املبا�شر  والتاأهل  جمم�عاتها  �شدارة  جيل�از 
وروما  وري��ن  واآينده�فن  ونانت  وم�ناك�  وميتييالند  ي�نايتد  مان�ش�شرت 
وي�ني�ن برلني املركز الثاين يف جمم�عاتها لتخ��س دورا فا�شال من اأجل 

التاأهل لدور ال�16 . 
وت�اجه هذه الفرق اختبارا �شعبا للغاية يف الدور الفا�شل حيث تلتقي فيه 
الأبطال،  دوري  مب�شابقة  جمم�عاتها  يف  الثالث  املركز  احتلت  التي  الفرق 
وهي فرق بر�شل�نة واأ�شبيلية واأياك�س وباير ليفرك�زن و�شاختار وي�فنت��س 

و�شب�رتنج ل�شب�نة وريد ب�ل �شالزب�رج. 
الثاين  املركز  لينتزع   1-3 البلغاري  رازج��راد  ل�دج�ريت�س  روما على  وفاز 
ي�م  �شتجرى  التي  القرعة  ولكن  الأوروب���ي،  ب��ال��دوري  الثالثة  املجم�عة  يف 

الثنني املقبل قد ت�شع روما يف م�اجهة اأكرث من اختبار �شعب حيث ميكن 
اأن يلتقي اأي من الفرق املنتقلة من دوري الأبطال با�شتثناء ي�فنت��س. 

من  ف��ري��ق  ب���اأي  ي�نايتد  مان�ش�شرت  ي�شطدم  اأن  ميكن  نف�شه،  ال���ق��ت  ويف 
املنتقلني من دوري الأبطال خا�شة واأن القائمة ل ت�شم اأي فريق اإجنليزي. 
الأوروبي  بالدوري  املجم�عات  دور  يف  م�شريته  ي�نايتد  مان�ش�شرت  واختتم 
1-0 يف عقر داره ليحرم  اأم�س الأول بالف�ز على م�شيفه ريال �ش��شييداد 
الفريق الإ�شباين بهذا من العالمة الكاملة حيث كانت الهزمية هي الأوىل 

له بعد 5 انت�شارات متتالية يف املجم�عة. 
من  امل��شم  ه��ذا  الأوروب����ي  ل��ل��دوري  املجم�عات  دور  فعاليات  خلت  وب��ه��ذا، 
التي خا�شها  ال�6  املباريات  الف�ز يف  فريق  اأي  يحقق  فلم  الكاملة  العالمة 

بهذا الدور. 
وكان مان�ش�شرت ي�نايتد بحاجة لإ�شافة هدف اآخر من اأجل الف�ز ب�شدارة 

املجم�عة وجتنب امل�اجهة ال�شعبة املحتملة يف الدور الفا�شل. 
يف  ي�نايتد  ملان�ش�شرت  ال��ت���ايل  على  اخلام�س  ه���  الأول  اأم�����س  ال��ف���ز  وك��ان 
�ش��شييداد يف  اأم��ام   1-0 بالهزمية  الفريق م�شريته  ا�شتهل  البط�لة حيث 

مدينة مان�ش�شرت. 
األيخاندرو  ال�شاب  الالعب  بت�قيع  الأم�س  مباراة  يف  ال�حيد  الهدف  وج��اء 
جارانات�ش� )18 عاما و125 ي�ما( الذي اأ�شبح بهذا الهدف اأ�شغر لعب 
غري اإجنليزي يحرز هدفا ملان�ش�شرت ي�نايتد يف البط�لت الأوروبية متف�قا 

بفارق 33 ي�ما على الأيرلندي ال�شمايل الراحل ج�رج بي�شت. 

الدوري الأوروبي ينتظر مواجهات نارية يف الدور الفا�سل 

التاريخي دملا  مبهرجان  اجلري  �سباق  يف  م�ساركا   90



�ستيني يتزوج للمرة ال� 88
88، ليحقق حلمه  ال�  ال��زواج للمرة  باأنه يعتزم  اإندوني�شي  يفاخر 

بالرتباط ب�"ع�شقه الدائم" زوجته ال� 86.
يف  وا�شعة  �شجة  الغربية  ج��اوة  م��ن  ك��ان  ال�شتيني  ق�شة  واأث����ارت 
بالده ب�شبب جتربته الغريبة يف الرتباط بالن�شاء منذ اأن كان يف 
16 عاماً لكنها قررت  14 عاماً.  وكان حبه الأول فتاة عمرها  ال� 

النف�شال عنه بعد عامني من الزواج.
واعترب اأنها كانت مرحلة مف�شلية يف "حياته العاطفية"، اإذ قرر 
عن  اأخ��رى بحثاً  بزيجات  الأوىل  الزيجة  ف�شله يف  التع�ي�س عن 
واأنه  ث��ري،  اأعمال  رجل  لي�س  اأن��ه  ورغ��م  ال�شائع".  "ال�شتقرار 
"مالي  جمرد مزارع مت�ا�شع، وفق ما ذكره لل�شحيفة املاليزية 
ب�شبب  الأوىل  زي��ج��ت��ه  ف�شل  ع��ن  ب��اإ���ش��ه��اب  وحت���دث  ف��اإن��ه  ميل"، 
وزيجاته  كان  ق�شة  اأن  ورغم  و�شفه.  حد  ال�شيئ" على  "�شل�كه 
ف��اإن الأم��ر املثري للده�شة   ، 87 املزع�مة حمرية يف حد ذاتها  ال� 
ه� ثقته يف نف�شه وم�قفه، اإذ يتباهى باأنه قرر الرتباط بطليقته 

ال�شابقة التي كانت رقم 86، بعدما اكت�شف اأنها "حب حياته".

ب�سيدين حديقة  ت�ستنفر  اأ�سود   5
كان  بينما  ب�شيدين،  للحي�ان  حديقة  �شياج  م��ن  اأ���ش���د   5 ه��رب 
جمم�عة من الزائرين ينام�ن يف خيام جماورة، كجزء من ن�شاط 
ليلي. وخرجت الأ�ش�د من حظائرها �شباح الأربعاء، مما اأدى اإىل 
ا�شتنفار تنبيهات ال�شالمة، وفقا لبيان �شادر عن م�ش�ؤويل حديقة 
اإن  بالن�شاط،  امل�����ش��ارك��ني  اأح���د  ب���ريي،  ماغن��س  وق���ال  احل��ي���ان. 
ال�شي�ف الذين كان�ا ينام�ن يف اخليام القريبة مت اإيقاظهم فجرا 
من قبل امل�ظفني الذين �شاعدوهم لل��ش�ل اإىل اأماكن اآمنة. وقال 
بريي: "رك�س امل�ظف�ن اإىل منطقة اخليام قائلني، هناك هدف 
تعال  اهرب،  احتياجاتك خلفك،  اترك  اأخرج من خيمتك،  واحد، 
معنا"، م�شيفا: ثم اأدخل�نا لداخل املبنى. وجاء حتذير ال�شالمة 
بعد العث�ر على اأ�شد بالغ ا�شمه اأت� واأربعة اأ�شبال خارج ح�شريتهم. 
تاروجنا، يف  التنفيذي حلديقة حي�ان  املدير  دايف،  �شيم�ن  وق��ال 
التفا�شيل  لدينا  ولي�س  اجل���دار،  خرق�ا  "لقد  �شحفي:  م�ؤمتر 
الدقيقة ح�ل كيف وملاذا حدث ذلك، تلقينا لقطات فيدي� وتاأكدنا 
من اأنه اأقل من ع�شر دقائق ف�شلت بني خروج الأ�ش�د من مكانها 
الرئي�شي وبدء ال�شتجابة الكاملة حلالت الط�ارئ". يف النهاية، 
عادت اأربعة من الأ�ش�د اإىل حظائرها مبفردها، يف حني مت تهدئة 

ال�شبل املتبقي واإعادته من قبل حرا�س احلديقة.

ر�سميا .. وات�ساب يطلق خدمة املجتمعات
التي  املجتمعات  خدمة  وات�شاب  ال��ف���ري  الت�ا�شل  تطبيق  اأطلق 
تتيح جمم�عات اأكرب واأكرث تنظيما للمناق�شات. وكان "وات�شاب"، 
بداأ  ق��د  ال���ع���امل،  ح����ل  �شخ�س  م��ل��ي��ار   2 ن��ح���  ي�شتخدمه  ال����ذي 
ممت  العام اجل��اري. و�شُ �شابق من  وق��ت  ه��ذه اخلدمة يف  اختبار 
واملجم�عات  وامل��دار���س  والأن��دي��ة  املنظمات  مل�شاعدة  اخلدمة  هذه 
اخلا�شة الأخرى على جعل ت�ا�شلها اأف�شل وب�شكل اأكرث تنظيما، 
التنفيذي  املدير  ون�شر  التقني.   "techcrunch"" م�قع  وفق 
مقطع  زوك���رب���ريغ،  م���ارك  ل�"وات�شاب"،  امل��ال��ك��ة  "ميتا"  ل�شركة 
فيدي� على �شفحته مب�قع "في�شب�ك" اأعلن فيه اإطالق اخلدمة، 
اأن  زوك��رب��ريغ  واأ���ش��اف  التطبيق.  ت��ط���را كبريا يف  اإي��اه��ا  معتربا 
اخل��دم��ة اجل��دي��دة جتعل امل��ج��م���ع��ات اأف�����ش��ل ع��ن ط��ري��ق تفعيل 
هذه  اأن  م���ؤك��دا  الإع��الن��ات،  ت�جيه  وق��ن���ات  الفرعية  املجم�عات 

اخلدمة حممية بنظام الت�شفري املعم�ل به يف التطبيق.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

اأملانية م�ستاءة من توريثها 4 مليارات دولر !
كثريون هم من يتمن�ن اأن يرث�ا اأم�ال من عائالتهم اأو اأجدادهم، على عك�س هذه الفتاة الأملانية التي عربت عن 

ا�شتيائها ال�شديد بعد اأن تركت لها عائلتها ثروة �شخمة.
ويف التفا�شيل، قالت ال�شابة مارلني اإجنله�رن 30- عاًما- التي تقيم يف النم�شا، اإن جدتها ت�فيت ال�شهر املا�شي 

وتركت لها نح� 4.2 مليار دولر، وهي قيمة �شركة الكيماويات التابعة للعائلة منذ قرون.
واأكدت ال�شابة ل�شحيفة "ني�ي�رك تاميز" اأنها حتلم باأن يتم �شحب معظم املبلغ منها لقاء ال�شريبة.

ومارلني هي م�ؤ�ش�س م�شارك ملجم�عة Tax me now "الزمني بدفع ال�شرائب"، وهي مبادرة الأثرياء الذين 
يطالب�ن باإعادة ت�زيع الرثوات من خالل اإلزام الأغنياء يف النم�شا واأملانيا بدفع �شرائب اأعلى من غريهم.

من  الكبرية  ال���رثوات  اأ���ش��ح��اب  ُيعفى  اأن  ينبغي  ل  اإن���ه  املا�شي  ني�ز" ال��ع��ام  "فاي�س  ملجلة  ق��ال��ت  م��ارل��ني  وك��ان��ت 
ال�شرائب.

 BASF اأجدادها ل�شركة كيماويات تدعى  اأحد  ال��دولرات، وتاأتي من تاأ�شي�س  ثروة عائلة مارلني تقدر مبليارات 
عام 1865، والتي يقدر �شايف قيمتها باأكرث من 4 مليارات دولر. ون�شاأت مارلني يف ق�شر بفيينا يف النم�شا، وتلقت 
اأن  اإع��ادة ت�زيع ثروتها، بعد  تعليمها يف مدار�س فرن�شية هناك، وخالل رحلتها اجلامعية بداأت تفكر يف م��ش�ع 

علمت اأنها �شتك�ن ال�ريثة ال�حيدة لعائلتها حال ت�فيت جدتها املري�شة.
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ميلك 2500 مل�سق اأ�سلي.. ويحلم مبتحف لل�سينما
حامال يف جعبته تراثا �شخما ونادرا من فن املل�شقات ال�شينمائية املعروفة 
فتحي،  �شامح  امل�شري  ال�شينمائي  وال��ن��اق��د  الباحث  يدع�  ب�"الأفي�س"، 
باإ�شرار لإقامة متحف لل�شينما حتى ي�شع فيه ما حر�س على جمعه خالل 
"جمعت  عربية"،  ني�ز  "�شكاي  مل�قع  فتحي،  يق�ل  حياته.  من  ق��رن  رب��ع 
اأهم  ر�شمها  اأ�شلية  ن�شخ  وه��ي  الآن،  حتى   1933 ع��ام  منذ  مل�شق   2500

فناين الأفي�س يف تاريخ ال�شينما، وجميعها ن�شخ من الطبعة الأوىل".
ال�شينما امل�شرية التي ظهرت عام 1907، واكبت ظه�ر ال�شناعة يف الغرب 
ب�شن�ات قليلة، كما متلك التجربة امل�شرية تراثا فنيا جتاوز 3600 فيلم 

روائي ط�يل وع�شرات الآلف من الأفالم الق�شرية وال�ثائقية.
الر�ش�م  اأي  ال�شينمائي"،  "املل�شق  فن  ب�شناعة  ال�شينما  �شناعة  ترتبط 
�شامح فتحي  الباحث  الفيلم وت�ش�يقه وت�ثيقه، وق�شى  اخلا�شة بتقدمي 

اأكرث ِمن ربع قرن ِمن عمره يف جمع وت�ثيق هذه ال�شناعة.
لكل  امتالكه  بينها  ِم��ن  ال�شابع،  ال��ف��ن  تفا�شيل  لكل  اهتماماته  ام��ت��دت 
والقرن  ع�شر  التا�شع  القرن  خالل  الفنية  وال�شحف  املجالت  مطب�عات 
الع�شرين، مثل الأعداد ال�شن�ية ملجلة الك�اكب، والطبعات الأوىل لالأعمال 

الروائية التي كانت م�شدرا لأ�شهر الأفالم.

ال�ستحمام بعد�سات ل�سقة يهدد بالعمى
ال�شتحمام  اأن  م��ن  ال��ع��ي���ن،  ط��ب  يف  خمت�شة  بريطانية  طبيبة  ح���ذرت 
اىل  ي����ؤدي  ق��د  بكتريي  مبر�س  العني  ي�شيب  اأن  ميكن  ل�شقة  بعد�شات 

فقدان الب�شر.
 "Feel Good Contacts" م�ؤ�ش�شة  من  باتيل  تينا  الدكت�رة  و�شددت 
العد�شات  ارت����داء  ق��ب��ل  مليا  "التفكري  ���ش��رورة  ع��ل��ى  ل��ن��دن،  يف  ال�شحية 

الال�شقة اأثناء ال�شتحمام".
وقالت ل�شحيفة "ديلي اإك�شرب�س" الربيطانية، اخلمي�س، "ميكن اأن ي�شاب 

ال�شخ�س بالتهاب القرنية اإذا لم�شت املياه املل�ثة العني".
وحذرت الدكت�رة باتيل من اأن خطر الإ�شابة بالتهاب القرنية "ال�ش�كميبا" 
يزداد عند ارتداء العد�شات الال�شقة يف احلمام، ما يتحتم على م�شتخدمي 

العد�شات نزعها قبل ال�شتحمام.
واأو�شحت اأن التهاب القرنية "ال�ش�كميبا"، ه� حالة م�ؤملة للغاية وخطرية 
طبيعية  "اأميبا" بكتريية  عن  عبارة  اأنها  اإىل  لفتة  العني،  قرنية  ت�شيب 
تعي�س ككائنات وحيدة اخللية يف م�شادر مائية مثل مياه ال�شنب�ر واأنظمة 
ال�شرف ال�شحي والرتبة واأح�ا�س ال�شباحة واأح�ا�س ال�شتحمام ال�شاخنة 

وال�شاونا.

جينيفر لوران�ش: اأديل 
ن�سحتني األ اأمثل يف با�سنجرز

للع�دة  ل����ران�������س  ج��ي��ن��ي��ف��ر  ت�����ش��ت��ع��د 
لل�شينما وك�شفت اأن �شديقتها املغنية 
تلعب  ب��األ   2016 يف  ن�شحتها  اأدي���ل 
با�شنجرز.  ف��ي��ل��م  يف  ال��ب��ط���ل��ة  دور 
ال�شهرة  ق��م��ة  اإىل  ���ش��ع���ده��ا  وب��ع��د 
�شل�شلة  يف  ب��ال��ب��ط���ل��ة   2010 يف 
األ��ع��اب اجل����ع، وج��ائ��زة الأو���ش��ك��ار يف 
 Silver Linings Playbook
تعرثت ل�ران�س عندما اأ�شبح اإنتاجها 
م�شتهلكاً يف اأفالم متت غري ناجحة 
ع�ائد  م���ع   X-Men ت��ك��م��ل��ة  م��ث��ل 
ني�ي�رك  متناق�شة. ويف مقابلة مع 
 ،Causeway ف��ي��ل��م  ع����ن  ت���امي���ز 
الطيبة  �شديقتها  اإن  ل�ران�س  قالت 
الفيلم  ع����ن  م��ع��ه��ا  حت���دث���ت  اأدي�������ل 
الأ�ش�اأ  اأن��ه  الكثريون  يعتربه  ال��ذي 
فيلم  با�شنجرز،  املهنية،  حياتها  يف 
كري�س  2016مع  يف  العلمي  اخليال 
برات. وقالت ل�ران�س: "اأديل طلبت 
يجب  ك��ان  الفيلم،  يف  اأمثل  األ  مني 
ل�ران�س مع  واأدت  اإليها".  اأ�شتمع  اأن 
م�شافرين  دور  ب��ا���ش��ن��ج��رز  يف  ب����رات 
ي�شتيقظان  ف�شاء  �شفينة  منت  على 
م���ن ال�����ش��ب��ات ق��ب��ل وق���ت ط���ي��ل من 

م�عد و�ش�لهما. 

مفاجاأة مدوية عن 
حمية الدهون

وجد بحٌث كندّي اأن النظاَم الغذائي 
ال��ده���ن ق��د يحدث تغيريات  ع��ايل 
ال��ذي يزيد  الأم��ر  العظام،  يف نخاع 
احتمال التعر�س ال�شمنة وعدد من 
ترافقها.  ال��ت��ي  امل��زم��ن��ة  الأم���را����س 
ال���درا����ش���ة ال��ط��ب��ي��ة، فاإن  وب��ح�����ش��ب 
بالده�ن  الغنية  الغذائية  الأنظمة 
قد تزيد اإنتاج اخلاليا اللتهابية يف 
الإن�شان  يعر�س  مما  العظام،  نخاع 
وك�شف  بال�شمنة.  الإ���ش��اب��ة  خلطر 
البحث ال�شادر عن جامعة ت�رونت�، 
اأن الأنظمة الغذائية عالية الده�ن 
ت�ؤدي لزيادة اإنتاج اخلاليا اللتهابية 
املناعي،  للجهاز  التابعة  ال���ح��ي��دة 
التهابات  �شل�شة  اإىل  ي����ؤدي  ق��د  مم��ا 
ت�شمل نخاع العظام، وبالتايل تراكم 
تراكم  على  يعمل  قد  اخلاليا  ه��ذه 
الأن�شجة الدهنية يف كامل اجل�شم. 
الأنظمة  اأن  الباحث�ن  لح��ظ  كما 
ال���غ���ذائ���ي���ة ال��غ��ن��ي��ة ب���ال���ده����ن قد 
جتعل  وقد  الغذائي،  التمثيل  تعيق 
ت�شبح  اللتهابية  املناعية  اخلاليا 
اأقل كفاءة يف تك�شري ال�شكر وحت�يله 
اإىل طاقة، لكنهم اأ�شاروا اإىل اأن هذه 
ال��ن��ت��ائ��ج غ���ري ك��اف��ي��ة وحت���ت���اج اإىل 
ما  يف  والتدقيق  البحث  م��ن  مزيد 
وال�شمنة  ال��غ��ذائ��ي  بالنظام  يتعلق 
وارتباطها  امل���زم���ن���ة  والأم������را�������س 
ي��شح  ال���ع���ظ���ام.  ن���خ���اع  ب��رتك��ي��ب��ة 
ا�شت�شاري التغذية العالجية وعالج 
اإن  �شامي،  �شمري  الدكت�ر  ال�شمنة، 
م��ا ج���اءت ب��ه ه��ذه ال��درا���ش��ة ي�شلط 
اأ�شرار النظام الغذائي  ال�ش�ء على 
امل��ع��ت��م��د ع��ل��ى ال����ده�����ن وامل���ع���روف 
كثريين  اع��ت��م��اد  رغ���م  ب�"الكيت�"، 
عليه من اأجل خف�س ال�زن الزائد.

اأف�سل و�سعية للنوم للم�ساب بحرقة املعدة
اإىل  امل��ع��دة  حم�س  فيها  يتدفق  ه�شمية  ح��ال��ة  احلم�س  ارت����داد 
اإىل  امل��ع��دة،  حرقة  با�شم  ُي��ع��رف  ح��ارق��اً  اإح�شا�شاً  وي�شبب  امل���ريء، 
جانب اأعرا�س اأخرى بينها ارجتاع الطعام اأو ال�ش�ائل احلام�شة، 

و�شع�بة البلع، وال�شعال، وال�شفري، واأمل ال�شدر.
ال�شدر خلف  اأمل حارق يف  املعدة،  فاإن حرقة  ووفق ماي� كلينك، 
عظمة ال�شدر مبا�شرة. وغالباً ما يك�ن اأ�ش�اأ بعد تناول الطعام، 

يف امل�شاء و اأو عند ال�شتلقاء اأو النحناء.
اأو اخلليط  امل��ع��دة  ت��ك���ن احل��رق��ة ب�شبب خ���روج حم�س  ع���ادًة م��ا 

احلم�شي الق�ي يف املعدة، عن ال�شيطرة وتدفقه اإىل املريء.
ت�شري العديد من الدرا�شات اإىل اأن الن�م اأو ال�شتلقاء على اجلانب 
الأي�شر ي�شاعد يف تخفيف اأعرا�س الرجتاع املعدي املريئي مبا يف 

ذلك حرقة املعدة.
وي��ق��ل��ل اأي�����ش��اً م��ن ت��ع��ر���س امل����ريء حلم�س امل��ع��دة. اأم���ا ال��ن���م اأو 
ال�شتلقاء على الظهر فيمكن اأن ي�ؤدي اإىل حرقة املعدة واأعرا�س 

ارجتاع اأخرى.
ت�جد اأطعمة مفيدة �شد الرجتاع احلم�شي، خا�شة حرقة املعدة، 
البني، واخل�شروات  والأرز  ال�ش�فان،  الكاملة مثل  وهي احلب�ب 
اجلذرية مثل البطاط�س احلل�ة، واجلزر، وال�شمندر، واخل�شروات 

اخل�شراء، مثل الربوكلي، واللفت، وال�شبانخ، والفا�ش�لياء.

ت�سم �سورة حبيبها اخلائن على وجهها
اأن  ب��ع��د  متابعيها  ت����ك  ت��ي��ك  م���ق��ع  م�شتخدمة  ���ش��دم��ت 

ك�شفت و�شم �ش�رة حبيبها على وجهها رغم خيانته.
على  اخلائن  حلبيبها  جريئة  �ش�رة  جنم  ن��رايل  وو�شمت 
وجهها، يف ت�شرف مل يفهمه متابع�ها.  وقالت نرايل على 
تيك ت�ك: "اأعتقدت اأننا الأ�شرة املثالية. اأجنبنا طفاًل منذ 
اأ�شب�ع، وا�شرتينا منزًل جديداً وبدا كل �شيء رائعاً، اإىل اأن 
اأنه يخ�نني حتى عندما كنت يف املخا�س". ورداً  اكت�شفت 
على مزاعمها، قال حبيبها لورا: "ل اأعرف ما الذي يحدث 
اأن  واأخربتها  اأخ�نها،  اأين  اكت�شفت  اأجنبت،  اأن  بعد  معها. 
هذا لن يحدث مرة اأخرى، ولكنها ل تريد اأن تك�ن معي". 
ويف مقطع فيدي� على ي�تي�ب، قالت نرايل اإنها مل حت�شل 
على ال��شم من اأجله، ولكنها اأملحت يف مقاطع اأخرى على 
عائلة  لي�شبح�ا  اإليها  يع�د  اأن  تريده  اأنها  اإىل  ت�ك  تيك 
اأن  الربيطانية. وتعتقد نرايل  من جديد، ح�شب  مريور 
الذين يرتك�ن تعليقات �شلبية يغارون منها. وكتب اأحدهم 
�شتندمني على  ن�شجاً،  واأكرث  �شناً  اأكرب  ت�شبحني  " ندما 

ذلك، ولكن اإذا كان ذلك يجعلك �شعيدة الآن، فليكن".

جثة متحللة يف مراحي�ش قطار 
بعدما  هندي  قطار  مراحي�س  يف  رج��ل  جثة  على  ُع��رث 
اأعلنت  ما  على  كيل�مرت،   900 من  تقرب  م�شافة  اجتاز 

ال�شرطة الهندية  اأم�س الأول اخلمي�س.
وبح�شب ال�شلطات، ت�يف الرجل على الأرجح بعيد �شع�ده 
اإىل القطار يف ولية بيهار �شرق البالد، وبقي ل�شاعات يف 
املراحي�س. واأو�شح ال�شابط يف �شرطة �شكك احلديد رام 
ا�شتك�ا الأحد من  اأن ركاباً  �شاهاي ل�كالة فران�س بر�س 
اأن  اإىل  "رائحة نتنة حقاً" كانت منبعثة من املراحي�س، 
قرر العنا�شر خلع الباب. وعندها، كان القطار قد اجتاز 
اأكرث من 900 كيل�مرت يف 24 �شاعة. وقال �شاهاي الذي 
برادي�س  اأوت���ار  ب���لي��ة  جهانب�ر  �شاه  يف  مهامه  مي��ار���س 
�شمال الهند، اإن "باب املراحي�س كان مغلقا من الداخل 
وعندما فتحناه، عرثنا على اجلثة". واأ�شاف: "ل نعرف 
�شيئاً بعد عن هذا الرجل. ه� نزل على الأرجح يف القطار 
اكت�شاف  ث��الث��ة م��ن  اأو  ي���م��ني  ق��ب��ل  ال��ف��رز  يف حم��ط��ة 

�شاعات جثته". تاأخري الرحلة 5 
ت�شبّبت  اأن هذه احلادثة  اإىل  واأ�شارت معل�مات �شحفية 
بتاأخري القطار حل�اىل خم�س �شاعات قبل اإكمال رحلته 
باجتاه مدينة اأمريت�شار يف �شمال البالد، عقب انطالقه 

من �شاهار�شا ب�لية بيهار.

م�سن يتدىل منقلبًا من نافذة مبنى 
اأثار م�شن حالة من الذعر والإرب��اك بني ال�شكان واملارة 
يف حي �شكني بال�شني، بعدما ظهر متدلياً بكامل ج�شده 
الط�ابق  يف  تقع  التي  �شقته  نافذة  من  عقب  على  راأ���ش��اً 
 150 اإىل  ي�شل  ارت��ف��اع  على  �شكني،  مبنى  م��ن  العل�ية 
ميل"  "ديلي  �شحيفة  وذك���رت  م���رتاً(.   45.72( ق��دم��اً، 
احلادثة  تفا�شيل  اخلمي�س  الأول  اأم�����س  ال��ربي��ط��ان��ي��ة 
التي وقعت يف اأحد اأحياء مدينة "�شاوغ�ان" مبحافظة 
"غ�انغدونغ" جن�ب ال�شني، حيث كان هذا امل�شن البالغ 
وتبدو  �شقته،  ن��اف��ذة  م��ن  متدلياً  ع��ام��اً،   85 العمر  م��ن 

اإحدى قدميه عالقة يف اإطار النافذة.

اإىل ع�ساق القهوة.. احذروا 
عادتكم ال�سباحية!

ع��ن��دم��ا ي�����ش��ت��ي��ق��ظ ع�����ش��اق ال��ق��ه���ة من 
ن�مهم، �شباحا، فاإنهم يهرع�ن ب�شرعة 
اأخ����ذ جرعة  اأج����ل  م���ن  ف��ن��اج��ي��ن��ه��م  اإىل 
"�شبطا  يعتربونه  م��ا  لأج��ل  الكافيني، 
م�شرة  ال����ع����ادة  ه�����ذه  ل���ك���ن  للمزاج"، 

باجل�شم، بح�شب خبري يف التغذية.
املخت�شة  ويل"  "بيني  من�شة  وبح�شب 
يف ���ش���ؤون ال�����ش��ح��ة، ف���اإن ���ش��رب القه�ة 
مبا�شرة بعد ال�شتيقاظ من الن�م يلحق 
ي�شيب  كما  والهرم�نات،  باملعدة  �شررا 
يف  املخت�شة  وت��شح  بالت�تر.  الإن�شان 
���ش���ؤون ال��ت��غ��ذي��ة، اأول��ي��ف��ي��ا ه���ادلن���د، اأن 
ال�شتيقاظ  بعد  مبا�شرة  القه�ة  �شرب 
الإن�شان،  لدى  اله�شمي  باجلهاز  ي�شر 
حتى واإن كان هذا ال�شل�ك �شائعا ب�شكل 
كبري. وت�شري اخلبرية اإىل اأن هذا ال�شرر 

القه�ة، م�شروب ذو طبيعة  يح�شل لأن 
حم�شية، وبالتايل، ل ي�شتحب اأن يدخل 
ال�شباح.  ت��زال فارغة يف  املعدة وه��ي ما 
بتناول طعام  التغذية  وت��شي خمت�شة 
مفيد قبل �شرب القه�ة، مثل البي�س اأو 
املغذية  بالعنا�شر  الغنية  الف�اكه  حتى 

مثل الت�ت والتفاح.
ول تقت�شر اأ�شرار �شرب القه�ة �شباحا، 
فقط،  الت�تر  بع�س  على  الفط�ر،  قبل 
بل قد متتد اإىل ظه�ر حب ال�شباب على 
يلحق  ال��ذي  ال�شطراب  ب�شبب  ال�جه، 
من  اأن��ه  املخت�شة  وت�شرح  بالهرم�نات. 
اأن يتناول املرء فط�را د�شما  ال�شروري 
ق��ب��ل ���ش��رب ق��ه���ت��ه، ل��ك��ن ح��ب��ذا ل��� اأكل 
اأخذ  قبل  �شغريا،  ك��ان  مهما  ���ش��يء،  اأي 

فنجانه ال�شباحي.

املمثلة الأمريكية �سيلينا غوميز لدى ح�سورها العر�س العاملي الأول لفيلم »�سيلينا غوميز: عقلي واأنا« يف هوليوود ، كاليفورنيا.ا ف ب

�سريين عبدالوهاب تغادر امل�ست�سفى
اأعلن يا�شر قنط��س، حمامي الفنانة امل�شرية �شريين عبدال�هاب، اأن م�كلته غادرت 

امل�شت�شفى، م�شاء اخلمي�س، م�شريا اإىل اأنها تتمتع ب�شحة جيدة.
ون�شر قنط��س �ش�رة ل� "�شريين عبدال�هاب" عرب �شفحته الر�شمية على "في�شب�ك" 
امل�شت�شفى،  من  بال�شالمة  عبدال�هاب  �شريين  الفنانة  خ��روج  هلل  "احلمد  عليها:  وعلق 
فيدي�  و�شتتحدث يف  اأزماتها،  �شاندها يف  وكل من  وت�شكر جمه�رها  ب�شحة جيدة  وهي 

خالل �شاعات".
الذي  ال�ش�تي  الت�شجيل  ب�شاأن  ج��دي��دة  تفا�شيل  ع��ن  ك�شف،  ق��د  قنط��س  يا�شر  وك��ان 
وقال  عنها".  رغما  ب��ه  "احتجازها  عقب  امل�شت�شفى  م��ن  للخروج  م�كلته  فيه  ا�شتغاثت 
اأمام النيابة، واإنه ح�شل  اإن �شريين عبدال�هاب مثلت  قنط��س يف ت�شريحات تلفزي�نية، 
على الت�شجيل ال�ش�تي منها، لفتا اإىل اأنها طلبت ن�شره للراأي العام لتظهر تعنت 

اإدارة امل�شت�شفى معها.


