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عون يخاطب منا�صريه اأمام ق�صر بعبدا 

اجلي�س الأوكراين يطلق 12 �ساروخ هيمار�س على ج�سر يف خري�سون

توقف �ضادرات احلبوب الأوكرانية.. ومو�ضكو م�ضتعدة للمفاو�ضات 
حذر من فو�سى د�ستورية ب�سبب عدم انتخاب خلفًا له

عون يغادر ق�ضر بعبدا .. ويدِخل لبنان يف فراغ حكومي
•• بريوت-وكاالت

الرئي�س  ع������ون،  م��ي�����ص��ال  غ������ادر 
 89 العمر  م��ن  البالغ  اللبناين 
رئا�صته  ���ص��ه��دت  وال������ذي  ع���ام���ا، 
ك��ارث��ي��ا يف لبنان  م��ال��ي��ا  ان��ه��ي��ارا 
ب�����روت، ق�صر  وان���ف���ج���ار م���رف���اأ 
تاركا  الأح������د،  اأم�������س  ال��رئ��ا���ص��ة، 

فراغا يف قمة الدولة اللبنانية.
مر�صوم  وق�����ع  اإن������ه  ع�����ون  وق������ال 
ا���ص��ت��ق��ال��ة احل��ك��وم��ة وذل����ك قبل 
ان���ت���ه���اء ولي����ت����ه التي  ي�����وم م����ن 
واأ�صاف  ���ص��ن��وات.  �صت  ا�صتمرت 
ر�صالة  وّج���ه���ت  ���ص��ب��اح��اً  ال���ي���وم 
بح�صب  ال�����ن�����واب  جم���ل�������س  اإىل 
ووقعت  الد�صتورية  �صالحياتي 

مر�صوم ا�صتقالة احلكومة.
وتابع يف كلمة من ق�صر الرئا�صة 
يفر�س  ب��اأن  نقبل  “لن  بعبدا  يف 
رف�صنا  ن��ح��ن  وزراءن�������ا...  علينا 
ال��و���ص��اي��ة يف زم���ن احل����رب ولن 
وحذر  ه���ذا.  يومنا  يف  بها  نقبل 
الدولة مهرتئة  موؤ�ص�صات  قائال 

عليها خائفون من  القّيمني  لأّن 
ع�صاً تهّددهم.

ورفعت اأعالم ميلي�صيا حزب اهلل 
يف باحة ق�صر الرئا�صة اللبنانية 
الرئي�س  منا�صري  جتمع  اأث��ن��اء 
مل��واك��ب��ة خروجه.   ع���ون  م��ي�����ص��ال 
التيار  يف  ال��ن��ا���ص��ط��ون  وا���ص��ت��ن��ف��ر 
ال��وط��ن��ي احل���ر، م��ن��ذ م�����ص��اء يوم 
خروج  ملواكبة  ا�صتعداداً  اجلمعة، 
ع��ون م��ن الق�صر اجل��م��ه��وري يف 

منزله  اإىل  لبنان(  )جبل  بعبدا 
ال���راب���ي���ة  اجل����دي����د يف م��ن��ط��ق��ة 

�صرقي بروت.
وق����رر ع����ون وامل���ق���رب���ون م��ن��ه اأن 
ي��غ��ادر بعبدا قبل ي��وم واح��د من 
باعتبار  الرئا�صية،  وليته  انتهاء 
لبنان،  ر�صمية يف  ي��وم عطلة  اأن��ه 
ما ي�صمح بح�صد �صعبي اأكرب مما 
ك���ان ���ص��ي��ك��ون ع��ل��ي��ه ال��و���ص��ع يوم 

الثنني.

�ضفري كازاخ�ضتان: العالقات الإماراتية - 
الكازاخية مثال يحتذى للتعاون عامليا

•• اأبوظبي-وام:

قال �صعادة ماديار مينيليكوف �صفر جمهورية كازاخ�صتان لدى الدولة اإن يوم الأول 
الدبلوما�صية بني  العالقات  تاأ�صي�س  على  عاما   30 ذكرى مرور  اأكتوبر ميثل  من 
الإمارات وكازاخ�صتان اإذ ترجع اإىل مثل هذا اليوم من العام 1992 والتي تعد مثال 
يحتذى عامليا. واأكد �صفر جمهورية كازاخ�صتان - خالل موؤمتر �صحفي عقده مبقر 
�صفارة بالده اأبوظبي، مبنا�صبة مرور 30 عاما على تاأ�صي�س العالقات الدبلوما�صية 
بالر�صوخ  البلدين  العالقات بني  م��دار ثالثة عقود، متيزت  اأن��ه على  البلدين  بني 
والتميز والتطور، اعتمادا على تراث غني وقدمي من الروابط التاريخية، القائمة 
على الحرتام املتبادل والتعاون امل�صرتك. وو�صف مينيلبيكوف - التوا�صل الدائم 
بني قيادة البلدين، باأنه منوذج ا�صرتاتيجي للتعاون العاملي الّبناء يف �صتى املجالت، 
جومارات  قا�صم  فخامة  زي���ارة  اإىل  م�صرا  الثنائية،  ال��ع��الق��ات  وي��ع��زز  ير�صخ  مب��ا 
توكاييف رئي�س كازاخ�صتان اإىل اأبوظبي التي التقى خاللها �صاحب ال�صمو ال�صيخ 

حممد بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة “حفظه اهلل«                  التفا�صيل )�س3(

�ص 08

�ص 10

�ص 16

انطالق اأعمال الدورة 12 من “م�ؤمتر 
النا�رشين” بح�س�ر غري م�سب�ق 

اأخبار الإمارات

درا�سة جديدة لـ“تريندز” ت�ست�رشف 
�سيناري�هات احلرب الرو�سية-الأوكرانية

عربي ودويل

منتخب الإمارات يف�ز بذهبية 
“الأ�ساتذة” يف اأوملبياد الب�لينج لل�سم

الفجر الريا�سي

�صابق  وق����ت  يف  دودي�������س  ����ص���ادق 
قتلوا  امل��ج��رم��ني  الإره��اب��ي��ني  اإن 
بع�صهن  وت����وف����ي����ت  اأم�������ه�������ات. 

واأطفالهن على ظهورهن.
واأ����ص���اف خ���الل م��وؤمت��ر �صحايف 
طالبا  ا�صتهدفوا  املهاجمني  اأن 

ومدنيني.
الرحمن  ع��ب��د  ال�����ص��اه��د  واأف�������اد 
من  ك����ب����را  ع��������ددا  اأن  ع���ي�������ص���ى 
الطريق  على  ك��ان��وا  الأ���ص��خ��ا���س 
ال���وزارة عند وقوع  امل��وازي��ة ملبنى 

النفجار الأول.
اأمينو  ا���ص��م��ه  اآخ���ر  ���ص��اه��د  واأورد 
كثيفا  دخ����ان����ا  ����ص���اه���دت  �����ص����الد 
يف حم���ي���ط ال���������وزارة واأ������ص�����رارا 

ج�صيمة.
اأحمد  الأم����ن����ي  امل�������ص���وؤول  وق�����ال 
علي كنت من اأول عنا�صر الأمن 
الذين و�صلوا اإىل املنطقة وراأيت 
ت�صع جثث معظمهم من املدنيني 
اأن  م�صيًفا  واأط��ف��ال  ن�صاء  بينهم 

الع�صرات اأ�صيبوا.
اأعلنت  ال�����ص��ب��اب  ح���رك���ة  وك���ان���ت 
ا�صتهدف  هجوم  عن  م�صوؤوليتها 
الأ�صبوع الفائت فندقا يف مدينة 
ت�صعة  خلف  ال�صاحلية  كي�صمايو 

قتلى و47 جريحا.

مقدي�ضو  يف  مفخختني  ب�ضيارتني  بهجوم  وجريح  قتيل   400

بني ال�سمانات لالحتاد الأوروبي والأيديولوجية

اإيطاليا: لهذا تقدم جورجيا ميلوين وجًها مزدوًجا...!
•• الفجر -خرية ال�شيباين

اإيطاليا، “�صفينة و�صط عا�صفة”: يف اإعالن بلهجة ع�صكرية تخللته اإ�صارات 
الإيطالية،  للحكومة  اجلديدة  الرئي�صة  ح��ددت  و”الأمة”،  “الوطن”  اإىل 

جورجيا ميلوين، املحاور الرئي�صية ل�صيا�صتها العامة.
ف���ازت بثقته، ي�صهد على  ب��الده��ا، حيث  ب��رمل��ان  اأم���ام  األ��ق��ت��ه  ال���ذي  اخل��ط��اب 
“الوجه املزدوج” لزعيمة حزب ما بعد الفا�صية فراتيلي ديتاليا، وفق ما ذكره 
بباري�س، مارك  ال�صيا�صية  العلوم  الإيطالية يف معهد  ال�صوؤون  املتخ�ص�س يف 
لوحظ  ما  وه��و  مزدوًجا’،  ‘وجًها  ميلوين  جورجيا  خطاب  يف  “جند  لزار. 
“معقولة”  مواقف  ناحية،  من  الباحث،  يو�صح  حكومتها،  ت�صكيل  يف  ا  اأي�صً
وليربالية ب�صاأن ع�صوية اإيطاليا يف الحتاد الأوروبي وحلف �صمال الأطل�صي، 
ومن ناحية اأخرى، اأيديولوجية “الرب، العائلة، والوطن”، مقرتنة بتاأكيد 

قوي على ال�صيادة الوطنية لإيطاليا«.                   )التفا�صيل �س11(

•• مقدي�شو-اأ ف ب

�صخ�س  ع��ن مئة  يقل  م��ا ل  قتل 
بينهم اأطفال يف هجوم ب�صّيارَتني 
م��ف��ّخ��خ��َت��ني وق����ع ال�����ص��ب��ت عند 
العا�صمة  يف  م����زدح����م  ت���ق���اط���ع 
ال�����ص��وم��ال��ّي��ة م��ق��دي�����ص��و ع��ل��ى ما 
ح�صن  ال�صومايل  الرئي�س  اأعلن 

�صيخ حممود الأحد.
الهجوم  موقع  تفّقده  اإث��ر  وق��ال 
حّتى الآن، بلغ عدد القتلى 100، 
اإىل  م�صًرا  ج��ري��ح،   300 وثمة 
اأّن عدد القتلى واجلرحى ُيوا�صل 

الرتفاع.
مفخختان  ���ص��ي��ارت��ان  وان��ف��ج��رت 
بفارق دقائق قرب تقاطع مزدحم 
يف مقدي�صو وتال ذلك اإطالق نار 
يف هجوم ا�صتهدف وزارة الرتبية 

ال�صومالية.
حتطم  اإىل  الن���ف���ج���اران  واأدى 
امل�����ج�����اورة فيما  الأب���ن���ي���ة  زج������اج 
تطايرت ال�صظايا وارتفعت �صحب 

الدخان والغبار يف اجلو.
زوبي  تقاطع  عند  الهجوم  ووق��ع 
�صاحنة  ان��ف��ج��رت  اأن  �صبق  ال���ذي 
ت�صرين   14 يف  ع��ن��ده  مفخخة 
اأدى  م��ا   2017 اك��ت��وب��ر  الأول 

   

خالد بن حممد بن زايد ُيرحب بقادة قطاع
 الطاقة العاملي يف ملتقى اأبوظبي للروؤ�ضاء التنفيذيني 

•• اأبوظبي-وام:

رّحب �صمو ال�صيخ خالد بن حممد بن زايد اآل نهيان، ع�صو املجل�س 
رئي�س  التنفيذي  اأبوظبي  مكتب  رئي�س  اأبوظبي  لإم���ارة  التنفيذي 
اللجنة التنفيذية ملجل�س اإدارة “اأدنوك”، بقادة قطاع الطاقة العاملي 
للروؤ�صاء  اأبوظبي  ملتقى  من  الثامنة  الن�صخة  يف  م�صاركتهم  خالل 

التنفيذيني.
�صارك يف امللتقى الذي ُنظم يف مركز اأدن��وك لالأعمال 35 من اأبرز 
اأمن الطاقة وتوفر  قادة قطاع الطاقة العاملي ملناق�صة �ُصبل تعزيز 
العمل  يف  ال��ت��ق��دم  حتقيق  ج��ان��ب  اإىل  للجميع،  م��وث��وق��ة  اإم�����دادات 

املناخي.
و تناول النقا�س الركائز الأ�صا�صية والبنية التحتية الالزمة لتحقيق 

انتقال واقعي ومنطقي وعملي يف قطاع الطاقة.
ورحب �صمو ال�صيخ خالد بن حممد بن زايد اآل نهيان بامل�صاركني يف 
امللتقى، موؤكداً اأهميته يف تعزيز مكانة اأبوظبي مركزاً عاملياً للطاقة 

واحلوار املتعلق بالنتقال العملي والواقعي يف قطاع الطاقة.
يف  التنفيذيني  الروؤ�صاء  كبار  “اأدنوك” لدعوتها  على  �صموه  واأثنى 
القطاع، واأعرب عن اأمله يف اأن ت�صهم نقا�صاتهم يف اإيجاد حلول عملية 

لتحديات حتقيق النتقال يف قطاع الطاقة.
ال����روؤى والأف���ك���ار حول  امللتقى خمتلف  امل�����ص��ارك��ون يف ه��ذا  وت��ب��ادل 
ومتاحة  وم�صتدامة  اآمنة  موارد  لتوفر  والواقعية  العملية  احللول 
للجميع من الطاقة، بالتزامن مع جهود خف�س النبعاثات الناجتة 
اإنتاج الطاقة، وال�صتفادة من البنية التحتية للم�صادر  عن عمليات 
ال��ه��ي��دروك��رب��ون��ي��ة ل��رف��ع اإن��ت��اج ال��ه��ي��دروج��ني، وال��ت��و���ص��ع يف م�صادر 
الطاقة املتجددة، وزيادة ال�صتثمارات يف التقنيات النظيفة التي حتد 

من انبعاثات قطاع ال�صناعات الثقيلة. )التفا�صيل �س2(

ناقلة تتوقف يف البحر الأ�صود بعد توقف ت�صدير احلبوب من اأوكرانيا )رويرتز(

•• عوا�شم-وكاالت

ت���وق���ف���ت ح����رك����ة ن���ق���ل احل���ب���وب 
الأ�صود  ال��ب��ح��ر  ع��رب  الأوك��ران��ي��ة 
الأحد بعدما علقت رو�صيا ال�صبت 
احلبوب  ���ص��ادرات  ب�صاأن  الت��ف��اق 
م��ن امل��وان��ئ الأوك��ران��ي��ة احليوّية 
لإم����������دادات ال����غ����ذاء يف ال���ع���امل، 
ب�����ص��دة كييف  ان��ت��ق��دت��ه  ق�����رار  يف 

ووا�صنطن.
م�صاركتها  تعليق  مو�صكو  وب��ررت 
م�صّرة  بطائرات  مكّثف  بهجوم 
�صفنا  ال�����ص��ب��ت  ���ص��ب��اح  ا���ص��ت��ه��دف 
ع�صكرية ومدنية تابعة لأ�صطولها 
يف ال��ب��ح��ر الأ�����ص����ود امل��ت��م��رك��ز يف 
خليج �صيفا�صتوبول ب�صبه جزيرة 

القرم.
الرو�صي،  وزي���ر اخل��ارج��ي��ة  وق���ال 
القيادة  اإن  لف�������روف،  ���ص��رغ��ي 
الرئي�س  راأ���ص��ه��ا  ال��رو���ص��ي��ة وع��ل��ى 
فالدمير بوتني ل تزال كال�صابق 
م�صتعدة لإجراء مفاو�صات ب�صاأن 

اأوكرانيا.

الرو�صي  وزير اخلارجية  واأ�صاف 
يف ت�����ص��ري��ح، اأم�������س الأح�������د: مل 
ي��ت��غ��ر ا���ص��ت��ع��داد رو���ص��ي��ا، مب���ا يف 
مفاو�صات  لإج��راء  رئي�صها،  ذلك 
)ب�صاأن اأوكرانيا(، بح�صب ما نقلت 

عنه و�صائل الإعالم الرو�صية.
�صنكون  لف�����������روف:  واأ��������ص�������اف 
اإىل  لال�صتماع  م�صتعدين  دائ��م��ا 

الغربيني  ���ص��رك��ائ��ن��ا  م��ق��رتح��ات 
التوتر،  ن����زع  اإىل  ت���ه���دف  ال���ت���ي 
مقرتحات  توجيه  مت  اإذا  ل��ذل��ك 
واق��ع��ي��ة ل��ن��ا، ت��ق��وم ع��ل��ى مبادئ 
بع�صنا  امل�صاواة واحرتام م�صالح 
اإي����ج����اد حلول  ب���ه���دف  ال��ب��ع�����س، 
و����ص���ط وحت���ق���ي���ق ال�����ت�����وازن بني 
بالطبع،  البلدان،  م�صالح جميع 

ك��م��ا كنا  ن��ح��ن �صنكون م��ع ذل���ك، 
دائما يف املا�صي.

املتحدث  ق����ال  ���ص��اب��ق،  وق����ت  ويف 
ب����ا�����ص����م ال����ك����رم����ل����ني دم����ي����رتي 
الوليات  ا���ص��ت��ع��داد  اإن  بي�صكوف 
خماوف  اإىل  لال�صتماع  امل��ت��ح��دة 
الحتاد الرو�صي قد تف�صح املجال 

للحوار بني قيادتي البلدين.
ميدانيا، اأطلق اجلي�س الأوكراين 
من طراز هيمار�س  �صاروخا   12
على ج�صر اأنتونيف�صكي يف منطقة 

خر�صون.
الطوارئ  اأعلنته خدمة  ملا  ووفقا 
ال��رو���ص��ي��ة، ف��ق��د مت اع���رتا����س 9 
�صقط  بينما  هيمار�س،  �صواريخ 

الباقي بالقرب من اجل�صر.
وات���ه���م���ت ال�����ص��ل��ط��ات امل��ح��ل��ي��ة يف 
لرو�صيا،  امل����وال����ي����ة  خ����ر�����ص����ون، 
با�صتهداف  الأوك������راين  اجل��ي�����س 
املدنية،  ال��ت��ح��ت��ي��ة  ال��ب��ن��ي��ة  ن��ظ��ام 
الأوكرانية قد  القوات  اأن  موؤكدة 
حت���اول ق��ري��ب��ا ���ص��ن ه��ج��وم وا�صع 

النطاق على منطقة خر�صون.

ت��وا���ض��ل الح��ت��ج��اج��ات 
الإيرانية بالداخل واخلارج

•• عوا�شم-وكاالت

اأف���������ادت الأن�����ب�����اء ال����ق����ادم����ة من 
الأم���ن يفر�س طوقاً  ب���اأن  اإي���ران 
اجلامعات،  م��ع��ظ��م  ح���ول  اأم��ن��ي��اً 
ال�صيطرة  لإح�����ك�����ام  وي���خ���ط���ط 
من  اعتباراً  الطالب  حركة  على 
اأم�������س الأح������د. ي���اأت���ي ذل���ك فيما 
بالقرب  الح��ت��ج��اج��ات  ت��وا���ص��ل��ت 
مبدينة  املحا�صرة  اجلامعة  م��ن 
ع����دة مدن  م�����ص��ه��د، وك���ذل���ك يف 
جامعات  ط����الب  اإي���ران���ي���ة.ودع���ا 
ل�صتمرار  ط��ه��ران  العا�صمة  يف 
بقمع  ت����ن����دي����داً  ال����ت����ظ����اه����رات، 
احلر�س  تهديدات  رغ��م  ال�صرطة 
ال����ث����وري ال���ت���ي اأط��ل��ق��ه��ا حم���ذرا 
املحتجني من ا�صتمرار التظاهر. 
كبرة  تظاهرات  الطالب  ونظم 
يف كلية التقنية بجامعة طهران، 
بطهران،  و���ص��وه��ان��ك  وم�����ص��ه��د، 
ومنام جامعة اأمر كبر يف اأراك.
فيما عمدت قوات الأمن وعنا�صر 
الطالب  حما�صرة  اإىل  البا�صيج 
موقع  نقله  ملا  وفقا  املتظاهرين، 

اإيران اإنرتنا�صيونال.

اإىل مقتل 512 �صخ�صا واإ�صابة 
اأكرث من 290.

وقال الرئي�س ال�صومايل التاريخ 
الهجوم يف  وقع  لقد  نف�صه  يعيد 
اأبرياء  انا�صا  وط��ال  نف�صه  املكان 

اأي�صا.
وتابع يقول هذا ظلم، لكن باذن 
هجوم  �صن  م��ن  يتمكنوا  ل��ن  اهلل 
اإ�صارة  يف  زوب���ي  منطقة  يف  اآخ���ر 

اإىل حركة ال�صباب الإ�صالمية.
م�صوؤوليتها  جهة  اأي  تعلن  ومل 
لكن  الآن،  ح��ت��ى  الع����ت����داء  ع���ن 
ال�����ص��ل��ط��ات ال�������ص���وم���ال���ي���ة ع����ادة 
م�������ا ت����ن���������ص����ب ه�����ج�����م�����ات ك����ه����ذه 

ال�صباب  ح���رك���ة  م���ت���م���ردي  اإىل 
الإ���ص��الم��ي��ة امل��ت��ط��رف��ة ال��ت��ي ما 
زالت تنفذ اعتداءات يف العا�صمة 

واملدن ال�صومالية الكربى.
وي�������ص���ع���ى امل���ت���ط���رف���ون لإط���اح���ة 

احلكومة .
وط��������رد م���ق���ات���ل���و احل�����رك�����ة من 
العا�صمة يف 2011 على يد قوة 
م��ن الحت���اد الإف��ري��ق��ي لكنهم ل 
يزالون ي�صيطرون على م�صاحات 
ولديهم  الأري�������اف  م���ن  ���ص��ا���ص��ع��ة 
دامية  هجمات  �صن  على  ال��ق��درة 

على اأهداف مدنية وع�صكرية.
ال�صرطة  ب��ا���ص��م  امل��ت��ح��دث  وق����ال 

الإمارات تت�سامن مع العراق وكوريا اجلنوبية والفلبني وتدين التفجريين الإرهابيني يف مقدي�سيو

رئي�س الدولة ونائبه يعزيان الرئي�س الكوري يف �ضحايا حادث التدافع
•• اأبوظبي-وام:

حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  بعث 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن 
اإىل  تعزية  برقية  اهلل”  “حفظه 
ف��خ��ام��ة ال��رئ��ي�����س ي���ون ���ص��وك يول 
�صحايا  يف  كوريا  جمهورية  رئي�س 
ح���ادث ال��ت��داف��ع ال���ذي وق���ع خالل 
منطقة  يف  امل���ق���ام���ة  الح���ت���ف���الت 
�صيوؤول  العا�صمة  ايتايون”و�صط 
،واأ�صفر عن وقوع عدد من الوفيات، 
العاجل  ال�����ص��ف��اء  ���ص��م��وه  م��ت��م��ن��ي��اً 

للم�صابني.
ال�����ص��م��و ال�صيخ  ب��ع��ث ���ص��اح��ب  ك��م��ا 
حم��م��د ب��ن را���ص��د اآل م��ك��ت��وم نائب 
جمل�س  رئ���ي�������س  ال�����دول�����ة  رئ���ي�������س 
اهلل”  “رعاه  دب���ي  ح��اك��م  ال������وزراء 
فخامة  اإىل  مماثلة  تعزية  برقية 

الرئي�س يون �صوك يول.
ع��ل��ى ���ص��ع��ي��د م��ت�����ص��ل ع����رّبت دولة 
ال�صادقة  ت��ع��ازي��ه��ا  ع���ن  الإم�������ارات 
العراق  جمهورية  م��ع  وت�صامنها 
وقود  �صهريج  ان��ف��ج��ار  �صحايا  يف 
اأ�صفر عن وق��وع ع�صرات  ب��غ��داد،  يف 

ال�صحايا.
والتعاون  اخلارجية  وزارة  واأعربت 
اإىل  تعازيها  خال�س  ع��ن  ال����دويل، 
و�صعبها  العراق  جمهورية  حكومة 

تعازيها وموا�صاتها حلكومة و�صعب 
الفيدرالية  ال�����ص��وم��ال  ج��م��ه��وري��ة 
�صحايا  وذوي  ولأه����ايل  ال�صقيقة 
ومتنياتها  النكراء،  اجلرمية  ه��ذه 

بال�صفاء العاجل جلميع امل�صابني.

العنف  اأ�����ص����ك����ال  جل��م��ي��ع  ال�����دائ�����م 
والتطرف والإرهاب التي ت�صتهدف 
الأمن وال�صتقرار وتتنافى  زعزعة 

مع القيم واملبادئ الإن�صانية.
خال�س  ع����ن  ال�����������وزارة  واأع������رب������ت 

ع�صرات من القتلى واجلرحى.
والتعاون  اخلارجية  وزارة  واأك���دت 
الدويل يف بيان لها اأن دولة الإمارات 
تعرب عن ا�صتنكارها ال�صديد لهذه 
ورف�صها  الإج����رام����ي����ة،  الأع����م����ال 

للم�صابني.
ك��م��ا اأدان�����ت دول����ة الإم������ارات ب�صدة 
اللذين  الإره���اب���ي���ني  ال��ت��ف��ج��ري��ن 
ال�صومالية  ال��ع��ا���ص��م��ة  ا���ص��ت��ه��دف��ا 
�صقوط  ع���ن  واأ����ص���ف���را  م��ق��دي�����ص��و، 

ال�صقيق، واإىل اأهايل وذوي ال�صحايا 
ومتنياتها  الأل��ي��م،  امل�صاب  ه��ذا  يف 

بال�صفاء العاجل للم�صابني.
���ص��م��ن الإط������ار ذات�����ه ع�����رّبت دولة 
ال�صادقة  ت��ع��ازي��ه��ا  ع���ن  الإم�������ارات 
الفلبني  جمهورية  م��ع  وت�صامنها 
والنهيارات  الفي�صانات  يف �صحايا 
����ص���رب���ت جنوب  ال���ت���ي  الأر�����ص����ي����ة 
واأ�صفرت عن وقوع ع�صرات  البالد، 

ال�صحايا.
والتعاون  اخلارجية  وزارة  واأعربت 
تعازيها  خ���ال�������س  ع����ن  ال����������دويل، 
الفلبني  ج��م��ه��وري��ة  ح��ك��وم��ة  اإىل 
اأه����ايل  واإىل  ال�����ص��دي��ق،  و���ص��ع��ب��ه��ا 
امل�صاب  ه����ذا  يف  ال�����ص��ح��اي��ا  وذوي 
العاجل  بال�صفاء  ومتنياتها  الأليم، 
للم�صابني كما عرّبت دولة الإمارات 
وت�صامنها  ال�صادقة  تعازيها  ع��ن 
يف  اجلنوبية  ك��وري��ا  جمهورية  م��ع 
�صحايا حادث التدافع الذي وقع يف 
“اإيتايون” يف العا�صمة �صيئول، ما 

اأ�صفر عن وقوع مئات ال�صحايا.
والتعاون  اخلارجية  وزارة  واأعربت 
اإىل  تعازيها  خال�س  ع��ن  ال����دويل، 
اجلنوبية  كوريا  جمهورية  حكومة 
اأه����ايل  واإىل  ال�����ص��دي��ق،  و���ص��ع��ب��ه��ا 
امل�صاب  ه����ذا  يف  ال�����ص��ح��اي��ا  وذوي 
العاجل  بال�صفاء  ومتنياتها  الأليم، 
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ميلوين تعر�س �صيا�صتها العامة اأمام الربملانالقيادة ال�صينية اجلديدة امام امتحان �صعب

بعد موؤمتر احلزب:
ال�ضني تواجه واقًعا اقت�ضاديا �ضعًبا...!

•• الفجر -خرية ال�شيباين

اأي وقت م�صى على راأ�س  اأق��وى من  اأن �صي جني بينغ يبدو  من املوؤكد 
اأعطى  وال��ذي  ال�صيني،  ال�صيوعي  للحزب  الع�صرين  املوؤمتر  بعد  بالده 
ينتظره  ال��ذي  الواقع  ان  ال  لالأيديولوجية.  بو�صوح  الأول��وي��ة  خالله 
هو اقت�صاد يعاين من ه�صا�صة، وخا�صة، بيئة جيو�صيا�صية اأ�صبحت غر 

مواتية لل�صني ب�صكل وا�صح.
9 باملائة يف  3 فا�صل  انتع�س منو الناجت املحلي الإجمايل ال�صيني اإىل 
الثاين(،  الربع  يف  باملائة   0.4 )بعد  �صنوي  اأ�صا�س  على  الثالث  الربع 
ذلك،  ومع  اأكتوبر.   24 الثنني  يوم  ال�صادرة  الر�صمية  للبيانات  وفًقا 
الآلة  رب��ي��ع  اأن  الآن  وب���دا  ال��ع��ام.  لبقية  م�صرقة  لي�صت  التوقعات  ف���اإن 

القت�صادية ال�صينية قد تعرث ب�صكل دائم.
)التفا�صيل �س12(
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اأخبـار الإمـارات

خالد بن حممد بن زايد يلتقي الرئي�س واملدير التنفيذي ل�ضركة النفط اليابانية اإنبك�س والرئي�س التنفيذي ل�ضركة النفط الربيطانية »بي بي«
•• اأبوظبي-وام:

 عقد �صمو ال�صيخ خالد بن حممد بن زايد 
لإمارة  التنفيذي  املجل�س  ع�صو  نهيان،  اآل 
التنفيذي  اأب��وظ��ب��ي  مكتب  رئي�س  اأب��وظ��ب��ي 
اإدارة  مل��ج��ل�����س  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة  ال��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����س 
تاكايوكي  مع  اجتماعني  اأم�س،  "اأدنوك"، 
ل�صركة  التنفيذي  وامل��دي��ر  الرئي�س  اأوي���دا، 
ال���ن���ف���ط ال���ي���اب���ان���ي���ة )اإن���ب���ك�������س(، وب����رن����ارد 
النفط  ل�صركة  التنفيذي  الرئي�س  ل���وين، 
الجتماعان  �صهد  ب���ي(.  )ب��ي  الربيطانية 
والفر�س  امل�صرتك  التعاون  �ُصبل  مناق�صة 
عملية  ودع��م  الطاقة  اأم��ن  لتعزيز  املتاحة 
ال��ت��ح��ول يف ق��ط��اع ال��ط��اق��ة. وت���ن���اول - كل 
اجتماع على حده - فر�س توثيق ال�صراكات 
جمال  يف  ال��ت��ع��اون  وت��ع��زي��ز  ال�صرتاتيجية 
حلول الطاقة منخف�صة النبعاثات. وناق�س 

ال�صتفادة  �ُصبل  الجتماعني  خ��الل  �صموه 
الطاقة  م�صادر  تتيحها  التي  الفر�س  من 
عالقات  وتو�صيع  والهيدروجني،  املتجددة 
ال�صراكة القائمة حالياً لتعزيز اأمن الطاقة 
ا�صتدامة.  اأكرث  بناء م�صتقبل  وامل�صاهمة يف 
الن�صخة  فعاليات  �صمن  الجتماعان  ياأتي 
للروؤ�صاء  اأب���وظ���ب���ي  م��ل��ت��ق��ى  م���ن  ال��ث��ام��ن��ة 
"مركز  يف  اأم�����س  اأق��ي��م  ال���ذي  التنفيذيني 
كبار  من  ع��دد  لالأعمال" مب�صاركة  اأدن���وك 
م�صوؤويل وقادة قطاع الطاقة العاملي ملناق�صة 
م��وا���ص��ي��ع اأم���ن ال��ط��اق��ة، وت��وف��ر اإم����دادات 
موثوقة للجميع، اإىل جانب حتقيق التقدم 
الجتماعان  ي��اأت��ي  كما  امل��ن��اخ��ي.  العمل  يف 
اأبوظبي  وم��وؤمت��ر  معر�س  ان��ط��الق  ع�صية 
الذي   )2022 )اأدي��ب��ك  للبرتول  ال���دويل 
الوطني  اأبوظبي  ت�صتمر فعالياته يف مركز 

للمعار�س )اأدنيك( حتى 3 نوفمرب املقبل.

�ضويحان مزاينة  زوار  ي�ضتقبل  ال�ضعبي  ال�ضوق  يف  بيع  منفذ   116
•• �شويحان – الظفرة-وام:

�صويحان-  مزاينة  مع  بالتوازي  يقام  ال��ذي  ال�صعبي  ال�صوق  ا�صتقطب   
اأوىل حمطات مهرجان الظفرة -  زوار املزاينة وامل�صاركني فيها، اإذ تتنوع 
معرو�صاته التي حتتوي منتجات تراثية تقليدية واأدوات مرتبطة بالإبل 

ورحالت الرب واملاأكولت ال�صعبية اإىل جانب املطاعم املتنقلة.
الإبل  احتياجات  كافة  يف  متخ�ص�صا  �صعبيا  بيع  منفذ   116 وع��ر���س 
والبيوت والأطعمة الإماراتية الأ�صيلة اإ�صافة اإىل حمال املهن اليدوية 
مزاينة  زوار  اأم���ام  منتجاتها  والأزي�����اء،  وال��ب��خ��ور  وال��ع��ط��ور  وال��رتاث��ي��ة 
بها  لتمتزج  الإم��ارات  لدولة  الأ�صيل  املا�صي  �صويحان يف �صورة حتاكي 
مل�صات احلا�صر واإبداعاته مع عراقة املا�صي واأ�صالته لت�صكل لوحة فنية 

رائعة تبهر زوار املهرجان من داخل الدولة وخارجها.
ويقدم ال�صوق ال�صعبي يف مزاينة �صويحان مبهرجان الظفرة من خالل 
باأ�صالته  العريق  املا�صي  عن  تعرب  فنية  لوحة  الرتاثية  الأع��م��ال  ه��ذه 
من خالل م�صغولت يدوية واأعمال تراثية ن�صجتها مبدعات اإماراتيات 
تفنن يف نقل الرتاث العريق اإىل الأجيال احلالية، وتعريف اجلمهور من 

خمتلف اجلن�صيات بها.
العطور  حم��ال  م��ن  الزكية  ال��روائ��ح  تفوح  ال�صعبي  ال�صوق  مدخل  ويف 
ال��ت��ل��ي وال�صدو  ال�����ص��ن��ع واحل���ن���اء و���ص��ن��اع��ة  وال��ب��خ��ور وامل��ب��اخ��ر حملية 
احللويات  وحمال  التقليدية،  املالب�س  وتطوير  النخيل  وخو�س  و�صعف 
وامل�صغولت  التقليدية  واملالب�س  املندو�س،  العطرية، و�صناديق  والتوابل 
اليدوية، والأدوات املنزلية، يف حلظة ت�صعر الزائر بحنني اإىل عبق املا�صي 

الأ�صيل.
واأكد زايد �صاري املزروعي، رئي�س ق�صم الفعاليات يف جلنة اإدارة املهرجانات 
يف  والعار�صات  العار�صني  م�صاركات  اأن  والرتاثية،  الثقافية  وال��ربام��ج 
ي�صر  مم��ا  بيع  منفذ   116 نحو  بلغت  اجل���اري  للعام  ال�صعبي  ال�صوق 
ال��زوار، لفتاً  املعرو�صات وتنوعها والتي تلبي احتياجات كافة  اإىل زخم 
اإىل اأن ال�صوق ال�صعبي ي�صهد مزيداً من الفعاليات والربامج التي تلبي 
اللجنة  تنظمه  ما  متابعة  على  احلري�صة  والعائالت  الأ�صر  احتياجات 

للزوار من خمتلف اجلن�صيات.
التي  الرتاثية  للتظاهرة  ا�صتكماًل  يعترب  ال�صعبي  ال�صوق  اأن  واأو���ص��ح 
حتر�س جلنة اإدارة املهرجانات والفعاليات الرتاثية يف اأبوظبي على ن�صر 
ثقافتها بني املجتمع، لي�صتمتع بها ع�صاق الرتاث والأ�صالة مبا ي�صتمل 

عليه من حمال جتارية ملواطنات اإماراتيات يقدمن امل�صنوعات التقليدية 
التي اأبهرت كل الزوار وامل�صاركني يف املهرجان مبا يعك�س روح ال�صحراء 

والثقافة العربية.
واأ�صار اإىل اأن ال�صوق تعر�س به جمموعة من احلرفيات واملبدعات وربات 
اإىل  م�صرا  وامل��ع��ا���ص��رة،  منها  ال��رتاث��ي��ة  ال��ي��دوي��ة  م�صغولتهن  ال��ب��ي��وت 
على  قدرتها  لتو�صيح  الإماراتية  للمراأة  ن��ادرة  فر�صة  ي�صكل  ال�صوق  اأن 
مواكبة حتديات الع�صر، وتطوير منتجاتها مبا ير�صي اأذواق امل�صتهلكني 

من ع�صاق املا�صي.
الذي  ال�صعبي  ال�صوق  مبحتويات  اإعجابهم  ال���زوار  اأب��دى  جانبهم،  من 
املراأة  اأن  موؤكدين  اإماراتية  ن�صائية  ك��وادر  نفذتها  حرفية  حتفاً  يعر�س 

الإماراتية منتجة ومبتكرة لكل ما قد حتتاج اإليه الأ�صرة.

خالد بن حممد بن زايد ُيرحب بقادة قطاع الطاقة العاملي خالل م�ضاركتهم يف الن�ضخة الثامنة من ملتقى اأبوظبي للروؤ�ضاء التنفيذيني
املناخي العمل  يف  التقدم  حتقيق  مع  بالتزامن  للجميع،  موثوقة  اإمدادات  وتوفري  الطاقة  اأمن  تعزيز  �ُضبل  ملناق�ضة  والبرتوكيماويات  والغاز  النفط  قطاع  قادة  من   35 اأدنوك  تنظمه  الذي  امللتقى  • ي�ضت�ضيف 

العاملي الطاقة  لقطاع  حموريًا  مركزًا  بو�ضفها  اأبوظبي  مكانة  يعك�س  امللتقى  يف  وامل�ضاركة  احل�ضور  • م�ضتوى 

للحوار ومركزاً ا�صرتاتيجياً لقطاع 
الطاقة العاملي.

وبهذه املنا�صبة، قال معايل الدكتور 
���ص��ل��ط��ان ب���ن اأح���م���د اجل���اب���ر، وزير 
املتقدمة،  والتكنولوجيا  ال�صناعة 
التنفيذي  الرئي�س  املنتدب  الع�صو 
�صركاتها:  وجم��م��وع��ة  ل�"اأدنوك" 

ال�صناعات الثقيلة.
امللتقى  تنظيم  على  اأدن���وك  وتعمل 
"ت�صاتام  ل���ق���واع���د  وف����ق����اً  ����ص���ن���وي���اً 
وحيوية  �صفافية  لتعزيز  هاو�س" 
منرباً  احل��دث  ه��ذا  ُيعد  و  النقا�س 
ي��ق��ت�����ص��ر ح���������ص����وره على  ف�����ري�����داً 
متميزة  من�صة  وي��وف��ر  امل��دع��وي��ن 

اأبوظبي  ملتقى  ا�صت�صافة  تاأتي   "
مع  متا�صياً  التنفيذيني  ل��ل��روؤ���ص��اء 
توجيهات القيادة الر�صيدة يف دولة 
التوا�صل  ج�����ص��ور  مب���د  الإم��������ارات 
وال���ت���ع���اون وت���ع���زي���ز احل������وار حول 
�صمان اأمن الطاقة العاملي.. ويوؤكد 
ان��ع��ق��اد ه���ذا امل��ل��ت��ق��ى ���ص��ن��وي��اً قدرة 

حول  امل�صتوى  رفيع  ح��وار  لإج���راء 
التغرات والتطورات امل�صتمرة التي 
ير�صخ  مب��ا  الطاقة  قطاع  ي�صهدها 
العاملي  ال��ن��ق��ا���س  يف  اأب���وظ���ب���ي  دور 
وم�صتدامة  اآم���ن���ة  ط���اق���ة  ل��ت��وف��ر 
اإىل  ب��الإ���ص��اف��ة  للجميع،  وم��ت��اح��ة 
حيويا  م��ل��ت��ق��ى  م��ك��ان��ت��ه��ا  ت���ع���زي���ز 

•• اأبوظبي-وام:

 رّحب �صمو ال�صيخ خالد بن حممد 
املجل�س  ن��ه��ي��ان، ع�صو  اآل  زاي���د  ب��ن 
رئي�س  اأب��وظ��ب��ي  لإم����ارة  التنفيذي 
رئي�س  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  اأب��وظ��ب��ي  مكتب 
اإدارة  مل��ج��ل�����س  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة  ال��ل��ج��ن��ة 
الطاقة  ق��ط��اع  ب���ق���ادة  "اأدنوك"، 
العاملي خالل م�صاركتهم يف الن�صخة 
ال���ث���ام���ن���ة م�����ن م���ل���ت���ق���ى اأب���وظ���ب���ي 

للروؤ�صاء التنفيذيني.
�صارك يف امللتقى الذي ُنظم يف مركز 
اأدن��وك لالأعمال 35 من اأبرز قادة 
�ُصبل  ملناق�صة  العاملي  الطاقة  قطاع 
تعزيز اأمن الطاقة وتوفر اإمدادات 
موثوقة للجميع، اإىل جانب حتقيق 

التقدم يف العمل املناخي.
الأ�صا�صية  الركائز  النقا�س  تناول  و 
لتحقيق  الالزمة  التحتية  والبنية 
يف  وعملي  ومنطقي  واقعي  انتقال 

قطاع الطاقة.
ورحب �صمو ال�صيخ خالد بن حممد 
ب��ن زاي���د اآل ن��ه��ي��ان ب��امل�����ص��ارك��ني يف 

دول����ة الإم������ارات ع��ل��ى خ��ل��ق من�صة 
ووج���ه���ات  الآراء  خم��ت��ل��ف  جت���م���ع 
عملية  حلول  تقدمي  بهدف  النظر 
وا�صتدامة  ال���ط���اق���ة  اأم������ن  ت���ع���زز 
الدولة  دور  اإىل  اإ���ص��اف��ة  م���وارده���ا، 
انتقال منطقي  املحوري يف حتقيق 
ال���ط���اق���ة، حيث  ق���ط���اع  ون���اج���ح يف 
ُي��ع��د اأم���ن ال��ط��اق��ة ع��ام��اًل حمورياً 
القت�صادي  ال��ن��م��و  ل���ص��ت��م��راري��ة 
املناخي،  العمل  يف  التقدم  واإح����راز 
اعتماد  ا���ص��ت��م��رار  ظ���ل  يف  خ��ا���ص��ة 
امل�صادر  على  العاملية  الق��ت�����ص��ادات 
اإمدادات  لتوفر  الهيدروكربونية 

موثوقة من الطاقة".
واأ�صاف: "يوفر هذا امللتقى من�صًة 
والغاز  النفط  قطاع  لقادة  مثاليًة 
لتبادل  ال��ع��امل��ي  وال��ب��رتوك��ي��م��اوي��ات 
امل�صتوى  واإج��راء ح��وار رفيع  الآراء 
والعمل  التعاون  اآليات  اأف�صل  حول 
اجلماعي لدعم اأمن الطاقة العاملي 
اإم��دادات موثوقة للجميع،  وتوفر 
املناخي  العمل  يف  التقدم  دع��م  م��ع 
واقعية  ح���ل���ول  ت��ب��ن��ي  خ�����الل  م����ن 

اأه��م��ي��ت��ه يف تعزيز  امل��ل��ت��ق��ى، م���وؤك���داً 
مكانة اأبوظبي مركزاً عاملياً للطاقة 
العملي  بالنتقال  املتعلق  واحل���وار 

والواقعي يف قطاع الطاقة.
"اأدنوك"  ع���ل���ى  ����ص���م���وه  واأث�����ن�����ى 
التنفيذيني  الروؤ�صاء  كبار  لدعوتها 
اأن  اأمله يف  واأع���رب عن  القطاع،  يف 
حلول  اإي��ج��اد  يف  نقا�صاتهم  ت�صهم 
عملية لتحديات حتقيق النتقال يف 

قطاع الطاقة.
امللتقى  امل�����ص��ارك��ون يف ه���ذا  وت��ب��ادل 
خم��ت��ل��ف ال��������روؤى والأف�����ك�����ار حول 
لتوفر  والواقعية  العملية  احللول 
اآم��ن��ة وم�����ص��ت��دام��ة ومتاحة  م����وارد 
بالتزامن  ال��ط��اق��ة،  م���ن  ل��ل��ج��م��ي��ع 
م�����ع ج����ه����ود خ���ف�������س الن���ب���ع���اث���ات 
الطاقة،  اإنتاج  الناجتة عن عمليات 
التحتية  ال��ب��ن��ي��ة  م���ن  وال���ص��ت��ف��ادة 
لرفع  ال��ه��ي��دروك��رب��ون��ي��ة  للم�صادر 
اإن���ت���اج ال��ه��ي��دروج��ني، وال��ت��و���ص��ع يف 
م�����ص��ادر ال��ط��اق��ة امل��ت��ج��ددة، وزي���ادة 
النظيفة  التقنيات  يف  ال�صتثمارات 
ان���ب���ع���اث���ات قطاع  ال���ت���ي حت����د م����ن 

وعملية لالنتقال يف قطاع الطاقة.. 
الدورة  انعقاد  موعد  اق��رتاب  وم��ع 
ال�صابعة والع�صرين ملوؤمتر الأطراف 
الإطارية  املتحدة  الأمم  اتفاقية  يف 
ب�صاأن تغر املناخ يف جمهورية م�صر 
دولة  وا�صتعداد  ال�صقيقة،  العربية 
الثامنة  الإمارات ل�صت�صافة دورته 
وال���ع�������ص���ري���ن، ت������زداد احل���اج���ة اإىل 
م�صاركة  ي�صمن  �صامل  نهج  تبّني 
الذين  امل�����ص��ل��ح��ة  اأ����ص���ح���اب  ج��م��ي��ع 
ميكنهم التاأثر ب�صكل اإيجابي على 
خم��رج��ات ه���ذا امل��وؤمت��ر ال����دويل ل 

�صيما املتعلقة بقطاع الطاقة".
للروؤ�صاء  اأبوظبي  ملتقى  اأن  يذكر 
انطالق  ع�صية  ُيعقد  التنفيذيني 
الدويل  اأب��وظ��ب��ي  وم��وؤمت��ر  معر�س 
الذي   "2022 "اأديبك  ل��ل��ب��رتول 
الثنني  غ���داً  "اأدنوك"  ت�صت�صيفه 
نوفمرب   3 حتى  فعالياته  وت�صتمر 
اأب��وظ��ب��ي الوطني  ال��ق��ادم يف م��رك��ز 
للمعار�س )اأدنيك(، ويعد اأحد اأهم 
واأكرب فعاليات قطاع النفط والغاز 

واأكرثها تاأثراً.

الكني�ضة القبطية الأرثوذك�ضية بدبي حتتفل باليوبيل الف�ضي لفتتاحها حتت �ضعار »كلنا واحد«
•• دبي- وام:

)ال�صبت(  الأول  اأم�����س  اح��ت��ف��ل��ت   
بي�صوي  والأنبا  مارمرق�س  كني�صة 
الأرثوذك�س(  الأقباط  )اإيبار�صية 
ب��دب��ي ب��ال��ي��وب��ي��ل ال��ف�����ص��ي وم���رور 
ع�����ام�����اً على  خ���م�������ص���ة وع�������ص���ري���ن 
اف���ت���ت���اح���ه���ا وذل��������ك ت����زام����ن����اً مع 
العربية  الإم���ارات  دول��ة  احتفالت 
العربية  املتحدة وجمهورية م�صر 
العالقات  م����ن  ع����ام����اً  ب��خ��م�����ص��ني 
اأر�صى  ال��ت��ي  امل��ت��م��ي��زة  ال��ت��اري��خ��ي��ة 
زايد  ال�صيخ  ل��ه  امل��غ��ف��ور  دع��ائ��م��ه��ا 
اهلل  "طيب  نهيان  اآل  �صلطان  ب��ن 
م�صر  مبكانة  منه  اإمي��ان��اً  ثراه"، 

ودورها املحوري يف املنطقة.
اأُق����ي����م الح���ت���ف���ال ب���ال���ت���ع���اون مع 

املثنى:  ال��دك��ت��ور عمر  ق��ال  ب���دوره 
الإم����ارات  �صعبي  ي��رب��ط  م��ا  اإن   "
وم�����ص��ر م���ن اأخ�����وة وحم��ب��ة متتد 
لأكرث من خم�صة عقود يحتفل بها 
)م�صر  �صعار  حت��ت  الآن  ال��ب��ل��دان 
واليوم  واح�����د(  ق��ل��ب  والإم���������ارات 
ن��ح��ت��ف��ل م��ع��ا لأن���ن���ا ���ص��ع��ب واح����د، 
ولنوؤكد  واح���د،  وم�صر  واح��د  دم 
واملحبة  ال��ت�����ص��ام��ح  ر����ص���ال���ة  ع��ل��ى 
والأعراق  اجلن�صيات  تتجاوز  التي 
وت�صعى خلر وم�صلحة  والأ�صماء 
الإن�����ص��ان اأي����ا ك���ان وب��غ�����س النظر 
ع��ن ظ��روف��ه وان��ت��م��اءات��ه.. منوها 
وال�صالم  وامل��ح��ب��ة  الت�صامح  بقيم 
الر�صيدة  ال��ق��ي��ادة  غر�صتها  ال��ت��ي 
اإميانا  الم�������ارات  دول�����ة  اأب���ن���اء  يف 
التنمية  حتقيق  يف  باأهميتها  منها 

ال���ق���ن�������ص���ل���ي���ة امل���������ص����ري����ة ب���دب���ي 
اأ�صرف  ال�صفر  ���ص��ع��ادة  وبح�صور 
جلمهورية  العام  القن�صل  الديب 
والإم����ارات  دب��ي  يف  العربية  م�صر 
دانيال  الأن��ب��ا  ون��ي��اف��ة  ال�صمالية، 
املقد�س  امل���ج���م���ع  ع�����ام  ����ص���ك���رت���ر 
اأ�صقف  ج��اب��ري��ي��ل  الأن���ب���ا  ون��ي��اف��ة 
يوليو�س  الأن���ب���ا  ون��ي��اف��ة  ال��ن��م�����ص��ا 
اخلليج،  ك��ن��ائ�����س  ع���ل���ى  امل�������ص���رف 
خلفان  اأح����م����د  ال����ل����واء  و�����ص����ع����ادة 
التوا�صل  م�����ص��ت�����ص��ار  امل���ن�������ص���وري 
احل�صاري مبركز حممد بن را�صد 
والدكتور  الإ���ص��الم��ي��ة،  ل��ل��ث��ق��اف��ة 
التنفيذي  امل����دي����ر  امل���ث���ن���ي  ع���م���ر 
ل��ق��ط��اع ال��رتاخ��ي�����س وال��رق��اب��ة يف 
من  وع����دِد  امل��ج��ت��م��ع،  تنمية  هيئة 
كبار ال�صخ�صيات وممثلي الهيئات 

العربية  املتحدة وجمهورية م�صر 
بعنوان  اأوبريت مو�صيقي  ثم  ومن 
" كلنا واحد " األقيت بعده عدد من 

الكلمات بهذه املنا�صبة.
الديب  اأ����ص���رف  ال�����ص��ف��ر  واأع������رب 
حلكومة  وتقديره  �صكره  بالغ  عن 
العربية  الإم�������ارات  دول����ة  و���ص��ع��ب 
املتحدة على اأوجه الدعم والرعاية 
التي تقدم لأبناء اجلالية امل�صرية 
بالأمن  ت�صعر  ال��ت��ي  الإم�����ارات  يف 
الثاين،  بلدهم  واأن��ه��م يف  والأم���ان 
تاأتي  املنا�صبة  تلك  اأن  اإىل  لف��ت��اً 
ب��ال��ت��زام��ن م���ع الح��ت��ف��ال مبرور 
امل�صرية  العالقات  على  عاماً   50
- الإماراتية التي تعزز من مبادئ 
الأخ�������وة وال����رتاب����ط ال���ت���ي جتمع 
قيادتي وحكومتي و�صعبي البلدين. 

الن�صيد  واحد" بعزف  "كلنا  �صعار 
العربية  الإم���ارات  لدولة  الوطني 

احلكومية وعدد من رعاة الكنائ�س 
القبطية امل�صرية بدولة الإمارات.

القبطية  ال��ك��ن��ي�����ص��ة  اح��ت��ف��ال  ب����داأ 
الأرث���وذك�������ص���ي���ة ال�����ذي ج����اء حتت 

وا�صتقرار  للمجتمع  امل�����ص��ت��دام��ة 
اأع�صائه و�صعادتهم".

وعرب نيافة الأنبا يوليو�س امل�صرف 
ع��ل��ى ك��ن��ائ�����س اخل��ل��ي��ج ع���ن �صكر 
المارات  لدولة  الكني�صة  وامتنان 
ق��ي��ادة وحكومًة  امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة 
املبذولة  اجل����ه����ود  ع���ل���ى  و����ص���ع���ب���اً 
اأق�����ص��ى درج�����ات احلرية  ل��ت��وف��ر 
يف مم��ار���ص��ة ال�����ص��ع��ائ��ر ال��دي��ن��ي��ة ، 
 .. امل�صتمر  ودع��م��ه��م  و�صماحتهم 
ن��ي��اف��ة الأن���ب���ا دانيال  اأ����ص���اد  ف��ي��م��ا 
�صكرتر عام املجمع املقد�س، بروح 
الت�صامح واملحبة يف دولة الإمارات 
موؤكدا اأن احلب دائماً لغة الإمارات 
والعامل  كل مواقفها مع م�صر  يف 
باأنها  الإم���ارات  وا�صفا   .. " اأجمع 

ثمرة زايد اخلر".
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اأخبـار الإمـارات

بالتزامن مع فعاليات يوم الإمارات تربمج

عمر العلماء يزور امل�ضنع الإقليمي لروبوتات الذكاء ال�ضطناعي

خمتربات دبي للم�ضتقبل تعر�س روبوتات لوج�ضتية جديدة يف اليابان

•• دبي-وام:

�صلطان  ب����ن  ع���م���ر  م���ع���ايل  زار   
للذكاء  دول��������ة  وزي��������ر  ال���ع���ل���م���اء 
الرقمي  والقت�صاد  ال�صطناعي 
بعد،  ع�����ن  ال���ع���م���ل  وت���ط���ب���ي���ق���ات 
روبوتيك�س"،  "مار�ص�س  م�صنع 
الذكاء  روب���وت���ات  يف  امل��ت��خ�����ص�����س 
الأمتتة  واأن���ظ���م���ة  ال���ص��ط��ن��اع��ي 
ال�صارقة  جم��م��ع  يف  ال��ه��ن��د���ص��ي��ة 
والبتكار  والتكنولوجيا  للبحوث 
تزامناً مع فعاليات يوم "الإمارات 
"مار�ص�س  و����ص���ارك���ت  تربمج". 

حتديات  م��ع  للتعامل  م�صتعدين 
امل�صتقبل بكفاءة عالية.

تربمج"  "الإمارات  ي��وم  وي�صهد 
تنظمها  ف��ع��ال��ي��ة،   70 م��ن  اأك����رث 
يف  وموؤ�ص�صة  50 جهة  م��ن  اأك��رث 
تت�صمن  ال��دول��ة،  اأن��ح��اء  خمتلف 
ور�س عمل وم�صابقات وهاكاثونات 
متنوعة  وف���ع���ال���ي���ات  ل���ل���ربجم���ة 
واملعارف  اخل��ربات  تبادل  لتعزيز 
املتخ�ص�صة  ب��امل��ه��ارات  والرت���ق���اء 
وعلوم  ال����ربجم����ة  ق���ط���اع���ات  يف 
فر�س  وت��وف��ر  الآيل،  احل��ا���ص��ب 

نوعية لالأجيال اجلديدة.

ال���راب���ع���ة وم�����ص��رة ال���دول���ة نحو 
م�صتهدفات  وحت��ق��ي��ق  امل�����ص��ت��ق��ب��ل 

مئوية الإمارات 2071.
وق����������ال حم����م����د ع���ب���دال���رح���م���ن 
مار�ص�س  ل�صركة  الإقليمى  املدير 
ال�صركة  “اإن  روب����وت����ي����ك���������س: 
اأحدث  م��ن  جمموعة  ت�صتعر�س 
اأ�صاليب  لدعم  الروبوتية  احللول 
القطاعات  من  العديد  يف  العمل 
وغرها”،  وال�صحية  ال�صناعية 
تهتم  "مار�ص�س"  اأن  اإىل  م�صراً 
املتميزة  ال���ك���وادر  يف  ب��ال���ص��ت��ث��م��ار 
امل����ه����ارات مب���ا يعزز  وا���ص��ت��ق��ط��اب 

ت�صميم  خ��الل  م��ن  روبوتيك�س" 
ت��ط��ب��ي��ق خ���ا����س ل���ل���روب���وت���ات مت 
ت��ط��وي��ره يف دول����ة الإم��������ارات، يف 
الربنامج  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  م���ب���ادرة 
ال�����وط�����ن�����ي امل������ربجم������ني ب���ه���دف 
ناجحة  رقمية  اإط���الق خم��رج��ات 
الوطنية  الكوادر  مهارات  وتعزيز 
جيل  وب��ن��اء  امل�صتقبل  ت�صميم  يف 
امل��ربجم��ني وتطوير  م��ن  ج��دي��د 
بتقنيات  املطورة  الألعاب  برجمة 
وجت�صيد  ال���ص��ط��ن��اع��ي  ال���ذك���اء 
التعلم العميق يف ت�صميم روبوتات 
التقنية  الثورة  تعزز من توجهات 

التطور الرقمي والتقني. واأ�صاف 
اأهداف يوم  "مار�ص�س" تواكب  اأن 
وتوجهات  تربمج"  "الإمارات 
دولة الإمارات يف التحول الرقمي 
والق��ت�����ص��اد امل��ع��ريف ع��رب توظيف 
املتطورة  وال��ت��ق��ن��ي��ات  ال���ربجم���ة 
وتقدمي  الق���ت�������ص���ادي  ال��ن��م��و  يف 
لكافة  م�صافة  قيمة  ذات  خدمات 
واخلا�صة،  ال���ع���ام���ة  ال���ق���ط���اع���ات 
الفعالية  خ��الل  م��ن  ن�صعى  فيما 
واأ�صحاب  املبتكرين  ت�صجيع  اإىل 
ل��غ��ة الربجمة  لإت���ق���ان  امل���واه���ب 
والتفوق فيها وحتفيزهم ليكونوا 

تربمج« »الإمارات  يوم  بهاكاثونات  ي�ضاركون  مدر�ضة   50 من  طالب   200
•• دبي-وام:

اأنحاء الدولة  50 مدر�صة من  200 طالب من نحو  اأك��رث من   �صارك 
املدر�صي  للتعليم  الإم����ارات  موؤ�ص�صة  نظمته  ال��ذي  امل��دار���س  بهاكثونات 
بالتعاون مع الربنامج الوطني للمربجمني يف بوليفارد اأبراج الإمارات، 
الطالب  م��ه��ارات  ت��ع��زي��ز  ب��ه��دف  تربمج"،  "الإمارات  ف��ع��ال��ي��ات  �صمن 
وحتفيزهم  وتقنية  برجمية  حلول  اإيجاد  يف  والتناف�صية  التكنولوجية 
الأ�صا�صي يف  الربجمة  بدور  وتعريفهم  الربجمة،  تعلم  التعمق يف  على 

تطوير العامل، بح�صور �صفراء الربجمة.

العام  للتعليم  دول��ة  وزي���رة  الأم���ري  يو�صف  بنت  ���ص��ارة  اأك���دت معايل  و 
للتعليم  الإم��ارات  موؤ�ص�صة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  املتقدمة  والتكنولوجيا 
املدر�صي الهتمام الكبر الذي توليه املوؤ�ص�صة لتعزيز مهارات الربجمة 
لدى الطلبة من خالل اإ�صراكهم يف خمتلف الفعاليات ذات ال�صلة �صواء 
العاملي مبا ي�صقل مهاراتهم ويبني قدراتهم يف  اأو  امل�صتوى املحلي  على 
جمالت الربجمة والرقمنة ان�صجاما مع توجهات الدولة وا�صرتاتيجيتها 
فهم  تعميق  على  حري�صة  املوؤ�ص�صة  اإن  معاليها  وقالت  ال�صدد.  ه��ذا  يف 
الطلبة وتطوير مهاراتهم يف املجالت التكنولوجية والرقمية باعتبارها 
اهتمام  العامل من  ي�صهده  ملا  امل�صتقبل، نظرا  اأدوات �صناعة  اأهم  اإح��دى 

اأوج��د ثورة �صناعية رابعة ت�صكل فيها  متزايد يف هذه املجالت وهو ما 
الربجمة املحور الأ�صا�صي. من جانبه قال معايل عمر بن �صلطان العلماء 
وزير دولة للذكاء ال�صطناعي والقت�صاد الرقمي وتطبيقات العمل عن 
بعد اإن اعتماد يوم للربجمة يعك�س توجهات القيادة بتهيئة بيئة تناف�صية 
املبادرات  الربجمة، من خالل  لتعزيز مفاهيم  واجلهات  املوؤ�ص�صات  بني 
الدولة  باإجنازات املربجمني واإجن��ازات  اإىل الحتفاء  الهادفة  والربامج 
ال�صرتاتيجية  م�صتهدفات  وحتقيق  الرقمية  املعرفة  ون�صر  الرقمية 
الوطنية لالقت�صاد الرقمي يف بناء اأجيال متمكنة من مهارات امل�صتقبل. 
واأ�صاف معاليه اأن اإعداد الأجيال يف لغة امل�صتقبل وحتفيزهم للتعمق يف 

الربجمة هو ركيزة اأ�صا�صية ل�صناعة امل�صتقبل الرقمي منوها اإىل اأهمية 
خلق فر�س جديدة لتحقيق قفزات نوعية باملجالت الرقمية وامل�صاهمة 

يف تعزيز اقت�صاد الدولة ل�صمان الريادة العاملية يف املجالت امل�صتقبلية.
نائب رئي�س  اآل مكتوم  را�صد  ال�صيخ حممد بن  ال�صمو  اأن �صاحب  يذكر 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" ، وجه باعتماد 29 
لتمكني  تربمج"،  "الإمارات  ب�صعار  للربجمة  يوماً  عام  كل  من  اأكتوبر 
اأ�صحاب املواهب وتاأهيلهم يف جمال الربجمة ون�صر مفاهيم الربجمة 
اأف�صل  خل��ل��ق  احل��دي��ث��ة  والتكنولوجيا  التقنيات  وت��وظ��ي��ف  للمجتمع 

الفر�س واحللول واخلدمات املبتكرة لالرتقاء مب�صتوى الأداء الرقمي.

�ضفري كازاخ�ضتان : العالقات الإماراتية - الكازاخية مثال يحتذى للتعاون عامليا
•• اأبوظبي-وام:

قال �صعادة ماديار مينيليكوف �صفر جمهورية كازاخ�صتان لدى الدولة اإن 
يوم الأول من اأكتوبر ميثل ذكرى مرور 30 عاما على تاأ�صي�س العالقات 
اإذ ترجع اإىل مثل هذا اليوم من  الدبلوما�صية بني الإم��ارات وكازاخ�صتان 

العام 1992 والتي تعد مثال يحتذى عامليا.
مبقر  عقده  �صحفي  موؤمتر  خ��الل   - كازاخ�صتان  جمهورية  �صفر  واأك��د 
العالقات  تاأ�صي�س  على  عاما   30 م��رور  مبنا�صبة  اأبوظبي،  ب��الده  �صفارة 
الدبلوما�صية بني البلدين اأنه على مدار ثالثة عقود، متيزت العالقات بني 
من  وقدمي  غني  تراث  على  اعتمادا  والتطور،  والتميز  بالر�صوخ  البلدين 

الروابط التاريخية، القائمة على الحرتام املتبادل والتعاون امل�صرتك.
منوذج  باأنه  البلدين،  قيادة  بني  الدائم  التوا�صل   - مينيلبيكوف  وو�صف 
ويعزز  ير�صخ  مب��ا  امل��ج��الت،  �صتى  يف  الّبناء  العاملي  للتعاون  ا�صرتاتيجي 
توكاييف  ج��وم��ارات  قا�صم  فخامة  زي���ارة  اإىل  م�صرا  الثنائية،  العالقات 
ال�صيخ  ال�صمو  التقى خاللها �صاحب  التي  اأبوظبي  اإىل  رئي�س كازاخ�صتان 

حممد بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل"
امل��غ��ف��ور ل��ه ال�صيخ خليفة ب��ن زاي���د اآل  ال��ع��زاء يف وف���اة  وق���دم فيها واج���ب 
نهيان “ رحمه اهلل ” كانت منا�صبة متجددة للتاأكيد على متانة العالقات 
بها  والرتقاء  تعزيزها  يف  ال�صادقة  والرغبة  الإماراتية،   - الكازاخ�صتانية 

اإىل اأرفع امل�صتويات، مبا يخدم م�صلحة البلدين وال�صعبني ال�صديقني.
متبادل  ب�صكل  تدعمان  وكازاخ�صتان  الإم��ارات  اأن  الكازاخي  ال�صفر  واأك��د 
امل�����ص��ت��دام وامل��ت��ط��ور ..  ال��ن��م��و  اأج���ل حتقيق  ال��ب��ع�����س م��ن  ج��ه��ود بع�صهما 
ك��ل من  ت�صعى  ال��ع��امل ح��ال��ي��ا،  ي�صهدها  ال��ت��ي  ال��ت��ح��دي��ات  وقال:” يف ظ��ل 
امل�صروعات  وتعزيز  وت�صريع  �صراكتهما  تعزيز  اإىل  وكازاخ�صتان  الإم���ارات 
ال�صرتاتيجية ب�صكل متزايد و�صامل، �صعيا وراء حتقيق ال�صالم والزدهار 
جلميع �صعوب البلدين والعامل .. فقد جنحتا يف تدوين نحو 100 وثيقة 
قانونية �صاملة تنظم العالقات الثنائية املختلفة ومنها التجارة والقت�صاد، 

وال�صتثمار وغرها من الق�صايا التي تهم اجلانبني".
واأ�صاف :" با�صتقراء التاريخ ال�صيا�صي والدبلوما�صي للبلدين، تبدو مالمح 
التطابق يف املواقف ال�صيا�صية وال�صرتاتيجية يف �صتى الق�صايا، حيث تدعم 
الإمارات ب�صكل ن�صط املبادرات ال�صيا�صة اخلارجية لكازاخ�صتان، يف الوقت 

التجارة خالل ال�صنوات الع�صر املا�صية )2012-2021( حوايل 3.75 
 3 بقيمة  الإم���ارات  اإىل  لكازاخ�صتان  ���ص��ادرات  اأم��رك��ي، منها  دولر  مليار 
مليارات دولر وواردات - 750 مليون دولر، فيما تبلغ قيمة ال�صتثمارات 

الإماراتية يف كازاخ�صتان 4.2 مليار دولر، عرب 23 م�صروعاً .
امل��ا���ص��ي��ة، زاد ح��ج��م مبيعات  ال�����ص��ن��وات اخل��م�����س  “على م���دى  اأن���ه :  وق���ال 
ال�صناعة التحويلية بني كازاخ�صتان والإمارات بن�صبة %21، بينما زادت 
ال�صادرات - بن�صبة %16.3، والواردات - بن�صبة %41.3، ومنذ اإقامة 
 2.7 ح��وايل  الإم��ارات��ي��ون  الأع��م��ال  رواد  ا�صتثمر  الدبلوما�صية  العالقات 
كازاخ�صتان،  يف  13 م�صروعاً  اإط��الق  فيما مت  كازاخ�صتان،  دولر يف  مليار 
مليار   1.2 ح��وايل  تبلغ  اإجمالية  بقيمة  الإم��ارات��ي  امل��ال  راأ����س  مب�صاركة 
دولر اأمركي، وحوايل 10 م�صاريع اأخرى تزيد قيمتها على 3 مليارات 
دولر يف مرحلة التنفيذ الن�صطة، م�صرا اإىل بناء جممع »اأبوظبي بالزا« 

اخلارجية  الإم����ارات  دول��ة  �صيا�صات  م��ن  كازاخ�صتان  م��واق��ف  تتفق  ال��ذي 
والإقليمية، فيما لعب التعاون القت�صادي والتجاري الدور املهم يف تعزيز 
العالقات بر ال�صنوات املا�صية ". وقال : “ بداأت العالقات بني كازاخ�صتان 
الإمارات  1992 وتعمل �صفارة  اأكتوبر  الأول من  بتاريخ  الإم��ارات  ودولة 
يف كازاخ�صتان منذ �صهر اأكتوبر2005 فيما مت افتتاح �صفارة كازاخ�صتان 
جلمهورية  ال��ع��ام��ة  والقن�صلية  �صبتمرب2006،  يف  الإم�����ارات  دول���ة  يف 
بني  العالقات  تطور  اإىل  م�صرا   ..1997 ع��ام  منذ  دب��ي  يف  كازاخ�صتان 

اجلانبني يف اأجواء من التفاهم والثقة املتبادلني.
لكازاخ�صتان  �صريك جت��اري  اأك��رب  تعد  الإم���ارات  مينيلبيكوف:" اإن  وق��ال 
2021 رقماً  يف املنطقة العربية وبلغ حجم التجارة بني البلدين يف عام 
قيا�صياً وهو 709 ماليني دولر، وبلغت �صادرات كازاخ�صتان اإىل الإمارات 
634 مليون دولر، والواردات 75 مليون دولر يف حني بلغ اإجمايل حجم 

 1.6 بتكلفة  ثنائي،  ا�صتثماري  م�صروع  اأكرب  باعتباره  اأ�صتانا  العا�صمة  يف 
مليار دولر اأمركي. وتطرق للتعاون الثقايف والإن�صاين بني البلدين ونوه 
اإىل م�صاركة ممثلو الفن ال�صعبي الكازاخ�صتاين بانتظام يف مهرجان ال�صيخ 
زايد وهو مهرجان ثقايف ترفيهي عاملي يهدف اإىل تو�صيع التعاون الثقايف 
والثقايف  الوطني  بالرتاث  الإم���ارات  �صكان  تعريف  املختلفة،و  ال��دول  بني 
عام  اأن  اإىل  منوها  واإب��داع��ه��م  وفنونهم  وحرفهم  ال��ع��امل،  �صعوب  ملختلف 
2018 �صهد توقيع اتفاقية تعاون ثقايف بني وزارة الثقافة والريا�صة يف 
كازاخ�صتان ووزارة الثقافة وال�صباب يف الإم��ارات اإىل جانب توقيع مذكرة 

تعاون يف جمال ال�صياحة بني اجلانبني يف �صبتمرب 2022.
العربية  بالعالقات  خا�س  ذك��ي  وتطبيق  اأخ��ب��اري  موقع  اإط���الق  مت  فيما 
والثقافية  والق��ت�����ص��ادي��ة  ال�صيا�صية  الق�صايا  جميع  ي��ت��ن��اول  ال��ك��ازاخ��ي��ة 

والتنموية التي تهم اجلانبني وذلك على هام�س املوؤمتر ال�صحفي.

•• دبي-وام:

دب���ي  "خمتربات  ا����ص���ت���ع���ر����ص���ت   
ابتكاراتها  اأح�����دث  للم�صتقبل" 
الروبوتات  التكنولوجية يف جمال 
من  تطويرها  مت  والتي  والأمت��ت��ة 
ي�صم  ال���ذي  التقني  فريقها  قبل 
واملهند�صني،  الباحثني  من  نخبة 
وذلك خالل م�صاركة موؤ�ص�صة دبي 
اخلام�صة  ال�����دورة  يف  للم�صتقبل 
العاملي  امل����وؤمت����ر  م���ن  وال���ث���الث���ني 
الذكية  والأن���ظ���م���ة  ل���ل���روب���وت���ات 
مدينة  ا�صت�صافته  الذي   ،2022
اأكرث  مب�صاركة   ، اليابانية  كيوتو 

خ��الل امل��ع��ر���س اآف���اق ال��ت��ع��اون مع 
واملواهب  واخل����رباء  الأك��ادمي��ي��ني 
واملوؤ�ص�صات  اجل��ام��ع��ات  م��ن  وع���دد 
مبا  العاملية،  وال�����ص��رك��ات  ال��دول��ي��ة 
البحث  م�����ص��رة  ب��ت��ع��زي��ز  ي�����ص��ه��م 
عاملية  م���راف���ق���ه���ا  يف  وال���ت���ط���وي���ر 
امل�صتوى لتطوير حلول خم�ص�صة 
واحتياجات  م��ت��ط��ل��ب��ات  ت����واك����ب 
امل�صتوى  على  القطاعات  خمتلف 
املحلي والعاملي. واأكد خليفة القامة 
مدير "خمتربات دبي للم�صتقبل" 
للم�صتقبل،  دب��ي  ملوؤ�ص�صة  التابعة 
اأن امل�صاركة يف هذا احلدث العاملي 
الأبحاث  ملجتمع  الفر�صة  اأت��اح��ت 

من 4000 خبر عاملي يف جمال 
امل�صتقبل  وتكنولوجيا  ال��ربجم��ة 

من خمتلف اأنحاء العامل.
روبوت  على  املعر�س  زوار  وتعرف 
تو�صيل  ح����ل����ول  يف  م��ت��خ�����ص�����س 
امل��ي��ل الأخ���ر، وروب���وت للخدمات 
ال���ل���وج�������ص���ت���ي���ة ال����داخ����ل����ي����ة، ومت 
ت��ط��وي��ر ه���ذه ال���روب���وت���ات يف مقر 
للم�صتقبل"  دب�����ي  "خمتربات 
ب��ال��ت��ع��اون م���ع م��وؤ���ص�����ص��ات حملية 
ودول���ي���ة وب��الع��ت��م��اد ع��ل��ى اأح���دث 
ت���ق���ن���ي���ات ال�����ربجم�����ة والأمت�����ت�����ة 
وا�صتطلعت  ال�صطناعي.  والذكاء 
للم�صتقبل"  دب�����ي  "خمتربات 

على  للتعرف  العاملي  وال��روب��وت��ات 
وال�صتثمارية  ال��ن��وع��ي��ة  ال��ف��ر���س 
ال����ت����ي ت����وف����ره����ا ب���ي���ئ���ة الب���ت���ك���ار 
املزدهرة يف دبي التي تعترب مركزاً 
وتوظيف  وتطوير  لختبار  عاملياً 
ال���ت���ط���ب���ي���ق���ات ال���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ة، 
وت�������ص���م���ي���م امل�������ص���ت���ق���ب���ل، ومت���ّك���ني 
م�صاريع  ت���ط���وي���ر  م����ن  امل�����واه�����ب 
والبتكارات  التطبيقية  البحوث 

التكنولوجية.
الب��ت��ك��ارات اجلديدة  اأن  واأ���ص��اف، 
م�صرة  يف  م��ه��م��ة  خ���ط���وة  مت���ث���ل 
دبي لبناء م�صتقبل ممّكن بالذكاء 
والتكنولوجيا  ال����ص���ط���ن���اع���ي 

حمطة  امل��وؤمت��ر  و���ص��ّك��ل  امل�صتقلة. 
ل����ص���ت���ك�������ص���اف ف����ر�����س ال����ت����ع����اون 
العاملي  ال���روب���وت���ات  جم��ت��م��ع  م���ع 
وال�����������ص�����رك�����ات ال���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ة، 
التي  امل��وؤث��رة  باجلهود  والتعريف 

تقودها املختربات.
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اأخبـار الإمـارات

جمارك دبي تنجز 4.681 مليون معاملة يف 
مراكزها البحرية و290 �ضبطية خالل 9 اأ�ضهر

•• دبي-وام:

اجلمركية  امل���ع���ام���الت  ع����دد  ب��ل��غ   
ال��ت��ي اأجن��زت��ه��ا ج��م��ارك دب���ي عرب 
املراكز  لإدارة  ال��ت��اب��ع��ة  امل����راك����ز 
ت�صعة  خ��الل  البحرية  اجلمركية 
ي��ن��اي��ر ح��ت��ى �صبتمرب  اأ���ص��ه��ر م���ن 
 4.681 من العام اجل��اري ، نحو 
بلغ  فيما  جمركية  معاملة  مليون 
اإجنازها  التي مت  ال�صبطيات  عدد 
خالل نف�س الفرتة 290 �صبطية 
�صيف  را�����ص����د  واأك��������د  ج���م���رك���ي���ة. 
اإدارة  م��دي��ر  ال�����ص��وي��دي  ال�����ص��ب��اح 
املراكز اجلمركية البحرية ُمكلف، 
احلر�س على اأن تتكامل اخلدمات 
مراكزنا  يف  املقدمة  والت�صهيالت 
املهام  حتقيق  لن�صمن  اجلمركية 
املتمثلة  احليوية للعمل اجلمركي 
املجتمع  وحماية  التجارة  بتي�صر 
ع���ل���ى اأك����م����ل وج�������ه، م���ن���وه���اً اإىل 
قدرات  ال��دائ��م مب�صتوى  الرت��ق��اء 

التميز،  دب��ي  جلمارك  حتقق  التي 
اجلمركيون  امل��ف��ت�����ص��ون  وي���ع���م���ل 
البحرية  اجل��م��رك��ي��ة  امل����راك����ز  يف 
بيقظة تامة مدعومني بخرباتهم 
املتطورة  وق���درات���ه���م  امل���رتاك���م���ة 
حلماية املجتمع من كافة املخاطر 
حماولت  على  املرتتبة  وال�صرار 
تهريب الب�صائع املمنوعة واملقيدة 
ال��دائ��رة على  ال��دول��ة. وتعمل  اإىل 
اجلمركية  املراكز  ق��درات  حت�صني 
اأعلى م�صتويات  مع �صمان حتقيق 
م�صتوى  ع��ل��ى  الأداء  يف  ال��ت��ط��ور 
والتفتي�س  امل���ع���اي���ن���ة  ع���م���ل���ي���ات 
حماية  ي�����ص��م��ن  مب����ا  اجل���م���رك���ي 
املجتمع من كافة املخاطر، يف اإطار 
الإم����ارات  دول���ة  خ��ط��ط  مواكبتها 
ل��ت��ط��وي��ر الق��ت�����ص��اد ال��وط��ن��ي من 
اخلم�صني  م�صاريع  تنفيذ  خ��الل 
ال�صراكات  تقوية  اإىل  تهدف  التي 
النمو  وتعزيز  للدولة  القت�صادية 

يف التجارة اخلارجية.

وتطوير  اجل��م��رك��ي��ني  امل��وظ��ف��ني 
اجناز  يف  امل�����ص��ت��خ��دم��ة  ال��ت��ق��ن��ي��ات 
با�صتخدام  اجل��م��رك��ي��ة  امل��ع��ام��الت 
لتقنية  الذكية  التطبيقات  اأح��دث 

املعلومات والذكاء ال�صطناعي.
اخلطط  ا����ص���ت���ك���م���ال  اإىل  ول���ف���ت 
ال����ص���رتات���ي���ج���ي���ة ل��ل��ت��ط��وي��ر عرب 
املكثفة  والتدريب  التاأهيل  دورات 
البداع  وحتفيز  الب�صرية  للموارد 
اجلمركية  الب���ت���ك���ارات  لإط�����الق 

�ضكر با�ضا زادة القائد الروحى للم�ضلمني يف اأذربيجان والقوقاز: ملتقى البحرين للحوار 
خطوة مهمة على طريق الأخوة الإن�ضانية

•• اأبوظبي-وام:

يف  للم�صلمني  ال��روح��ي  ال��ق��ائ��د  زاده  ب��ا���ص��ا  �صكر  اهلل"  "�صماحة  ����د  اأكَّ  
ملتقى  اأنَّ  امل�صلمني  حكماء  جمل�س  ع�صو  ال��ق��وق��از  وع��م��وم  اأذرب��ي��ج��ان 
الإن�صاين”  التعاي�س  اأج���ل  م��ن  وال��غ��رب  “ال�صرق  ل��ل��ح��وار  ال��ب��ح��ري��ن 
4 نوفمرب املقبل حتت رعاية جاللة امللك حمد  3 و  الذي يقام يومي 
الأخوة  على طريق  البحرين خطوة مهمة  اآل خليفة، ملك  عي�صى  بن 

الإن�صانيَّة والتعاي�س امل�صرتك.
�صهود  جميًعا  " اإن��ن��ا   : املنا�صبة  ب��ه��ذه  ل��ه  ت�صريح  يف  زاده،  با�صا  وق���ال 

الأكرب  الإم��ام  ف�صيلة  عها  وقَّ الإن�صانية" التي  "الأخوة  وثيقة  اأن  على 
جمل�س  رئي�س  ال�صريف  الأزه���ر  �صيخ  الطيب،  اأحمد  الدكتور  الأ�صتاذ 
الكاثوليكية،  الكني�صة  بابا  فرن�صي�س،  البابا  وقدا�صة  امل�صلمني،  حكماء 
التعاي�س  2019 تعد م�صاهمة كبرة يف حتقيق فكرة  اأبوظبي عام  يف 
ال�صلمي والحرتام املتبادل، لي�س فقط بني امل�صلمني وامل�صيحيني، ولكن 

ا بني كل ال�صعوب على اختالف اأديانهم ومعتقداتهم. اأي�صً
على  وتطويرها  ودعمها  املهمة  الوثيقة  تلك  مبادئ  تفعيل  اأن  واأ�صاف 
�صائاًل   .. ال��راه��ن  الوقت  يف  ���ص��روري  مطلب  الدولية  امل�صتويات  اأعلى 
ة  اأن مينح الأر���س ال�صالم و الزده��ار واأن يبارك الأخوَّ املوىل عزَّ وجلَّ 

الب�صريَّة.
وت�صتعد مملكة البحرين لإقامة امللتقى مب�صاركة ف�صيلة الإمام الأكرب 
جمل�س  رئي�س  ال�صريف،  الأزه��ر  �صيخ  الطيب،  اأحمد  الدكتور  الأ�صتاذ 
الكاثوليكيَّة،  الكني�صة  بابا  فرن�صي�س  البابا  وقدا�صة  امل�صلمني،  حكماء 
العامل،  الأدي���ان ح��ول  وق��ادة وممثلي  رم��وز  200 �صخ�صية من  ونحو 

اإ�صافة اإىل �صخ�صيات فكرية واإعالمية بارزة.
واملجل�س  امل�صلمني  حكماء  جمل�س  بني  م�صرتك  بتنظيم  امللتقى  يعقد 
الأعلى لل�صئون الإ�صالميَّة مبملكة البحرين ومركز امللك حمد للتعاي�س 

ال�صلمي.

اختتام التمرين الع�ضكري امل�ضرتك 
»ن�ضل البحر 4« بني الإمارات و باك�ضتان

•• اأبوظبي-وام:

 اأختتمت فعاليات التمرين الع�صكري امل�صرتك "ن�صل البحر 4" الذي اأقيم 
يف جمهورية باك�صتان الإ�صالمية يف الفرتة من 24 اإىل 29 اكتوبر اجلاري 

مب�صاركة وحدات من القوات امل�صلحة الإماراتية و الباك�صتانية.
ياأتي هذا التمرين الع�صكري املجدول بني البلدين ال�صديقني بهدف رفع 
خالل  من  الع�صكرية  واملعرفة  اخل��ربات  وك�صب  القتالية  اجلاهزية  كفاءة 
للوحدات  العملياتية  ال��ق��درات  م�صتوى  ورف��ع  املختلفة،  التدريب  مراحل 

امل�صاركة.

اأكرث من 6 ماليني درهم قدمتها الرعاية الإن�سانية العام 2022

املوؤ�ض�ضات العقابية يف �ضرطة دبي...منارة تعليمية وتثقيفية للنزلء

»حماية الدويل« ب�ضرطة دبي ينفذ دورة تخ�ض�ضية لإعداد حُما�ضرين 

•• دبي-الفجر:

القائد  م�صاعد  العبيديل،  ال��رزاق  عبد  القدو�س  عبد  الدكتور  اللواء  تفقد 
للموؤ�ص�صات  العامة  الإدارة  دب��ي،  �صرطة  يف  والريادة  التميز  ل�صوؤون  العام 
الإدارات  على  ال�صنوي  التفتي�س  برنامج  �صمن  والإ���ص��الح��ي��ة،  العقابية 
ال��ع��ام��ة وم��راك��ز ال�����ص��رط��ة، راف��ق��ه خ��الل��ه��ا العميد م����روان ع��ب��د الكرمي 
بالوكالة،  والإ�صالحية  العقابية  للموؤ�ص�صات  العامة  الإدارة  مدير  جلفار، 
للتميز  العامة  الإدارة  مدير  نائب  احل��م��راين،  �صالح  الدكتور  والعميد 
والريادة، والعميد �صالح بوع�صيبة، نائب مدير الإدارة العامة للموؤ�ص�صات 
العقابية والإ�صالحية بالوكالة، والعميد خالد �صليمان، نائب مدير املكتب 
اإدارة �صجن الن�صاء، وعدد من  التنظيمي، والعقيد جميلة الزعابي، مدير 

ال�صباط.

دور حيوي
وقال اللواء العبيديل، خالل جولته التفقدية اإن الإدارة العامة للموؤ�ص�صات 
من  للنزلء  وتثقيفية  تعليمية  م��ن��ارة  اأ�صبحت  والإ���ص��الح��ي��ة،  العقابية 
خالل الربامج والدورات الهادفة التي تقدمها، ومن خالل الدور احليوي 

الذي تلعبه يف تاأهيل النزيل عرب توفر برامج تعليمية وثقافية وتدريبية 
اأهمية  يوؤكد  الذي  الأم��ر  املجتمع،  الندماج يف  على  ت�صاعدهم  وريا�صية، 

تلك الربامج يف الأخذ مب�صعل الإ�صالح دون الرجعة فيه.
العقابية  ل��ل��م��وؤ���ص�����ص��ات  ال��ع��الم��ة  الإدارة  اأن  ال��ع��ب��ي��ديل  ال���ل���واء  واأو����ص���ح 
والإ�صالحية ا�صتمدت خطتها يف تاأهيل النزلء من " الإن�صان قبل املكان"، 
فحر�صت على تنفيذ حزمة من الربامج التي تعزز ثقة النزلء باأنف�صهم 
ومن ثّم باملوؤ�ص�صة، بالإ�صافة اإىل اإزالة حاجز اخلوف والرتدد الذي يخالج 
عقوبتهم،  ق�صاء  بعد  اإليها  �صيعودون  التي  جمتمعاتهم  جت��اه  �صدورهم 
ليتمكنوا من نفع اأنف�صهم وخدمة جمتمعهم، اإىل جانب ممار�صة �صعائرهم 
يف  ت��وازي  التي  ال��روح  بح�صانة  والتعليم  التاأهيل  عملية  لدعم  الدينية، 

الأهمية ح�صانة اجل�صد والفكر.

موؤ�سرات 
للموؤ�ص�صات  العامة  الإدارة  م��وؤ���ص��رات  اأه��م  على  العبيديل  ال��ل��واء  واط��ل��ع 
العقابية، منها ن�صبة اللتزام باملبادئ الأ�صا�صية حلقوق النزيل يف املوؤ�ص�صات 
العقابية املعلن عنها مبوجب قانون املن�صاآت العقابية، واملعاير والتفاقيات 
ون�صبة �صعادة املوظفني، ون�صبة النزلء الذين مت تاأهيلهم تعليمياً وتدريبياً 

يف الربامج والدورات التاأهيلية.

م�ساعدات اإن�سانية
تبنتها  التي  الإن�صانية  وامل�����ص��اع��دات  ب��امل��ب��ادرات  العبيديل  ال��ل��واء  واأ���ص��اد 
الإدارة يف العام 2022، والتي �صاهمت يف حل العديد من امل�صاكل ملختلف 
تلك احلالت  العقابية، خا�صة  املوؤ�ص�صات  ونزيالت  نزلء  اجلن�صيات من 
التي ت�صتحق تقدمي امل�صاعدات املالية والعينية، حيث �صاعد ق�صم الرعاية 
الإن�صانية النزلء والنزيالت مببلغ قدره 6 ماليني و570 األفاً و339 
درهماً، وتنوعت تلك امل�صاعدات على عدة نواحي منها دفع رواتب �صهرية 
لأ���ص��ر ال��ن��زلء، ودف��ع ر���ص��وم درا�صية لأب��ن��اء ال��ن��زلء، واإي��ج��ار �صكن لأ�صر 
النزلء، ور�صوم عالج للنزلء وذويهم، ومبالغ مالية لالإفراج عن النزيل، 
اإىل تنظيم  بالإ�صافة  وتذاكر �صفر، ونظارات طبية، وديات �صرعية، هذا 
واإطالق مبادرات للتخفيف عن كاهل الأ�صر ماديا، منها املر الرم�صاين، 
وك�صوة العيد، واحلقيبة املدر�صية، وغرها من امل�صاعدات الأخرى، والتي 
تعك�س الهتمام بالعمل الإن�صاين والجتماعي وم�صاعيها احلثيثة لدعم 
هذه الفئة من املجتمع، ما يرفع الروح املعنوية لدى النزلء، ويدفعهم 

للعودة للمجتمع اأنا�صا �صاحلني.

خدمة  7190
وثمن اللواء العبيديل جهد الإدارة العامة للموؤ�ص�صات العقابية يف بلورة روؤية 
وا�صرتاتيجية �صرطة دبي يف ال�صراكات املجتمعية وجودة تقدمي اخلدمات، 
7190 خ��دم��ة، منها  ال��ع��ام اجل���اري  املقدمة يف  ع��دد اخل��دم��ات  بلغ  حيث 
اإ�صدار �صهادات ملن يهمهم الأمر للنزلء، وا�صتالم جوازات ووثائق وتذاكر 
ملتابعة  الدبلوما�صية  والهيئات  القنا�صل  وزي��ارات  والزيارات،  النزلء،  �صفر 

اأحوال رعاياهم، والطالع على اخلدمات املقدمة والعناية اجليدة لهم.

برامج تعليمية متميزة
وتدريب  تعليم  اإدارة  واإح�صائيات  عمل  �صر  على  العبيديل  ال��ل��واء  ووق��ف 
العام  يف  وتعليمية  تدريبية  دورة   30 بتنفيذ  الإدارة  قامت  التي  ال��ن��زلء 
ق�صم  يف  ودورت����ني  التعليمية،  ال��ربام��ج  ق�صم  يف  دورة   16 منها  اجل����اري، 
الربامج الدينية، و9 دورات يف ق�صم الربامج املهنية، و3 يف ق�صم الربامج 

الريا�صية.
ويف اخلتام، اطلع اللواء العبيديل على اأهم اإجنازات الإدارة العامة للموؤ�ص�صات 
العقابية والإ�صالحية خال الفرتة املا�صية، بالإ�صافة اىل امل�صاريع امل�صتقبلية 

لها.

•• دبي-الفجر:

نظم مركز حماية الدويل بالإدارة العامة ملكافحة املخدرات ب�صرطة دبي، 
وبالتعاون مع الإدارة العامة للتدريب، ومركز دبي لأمن الطران املدين 
" اإع���داد حما�صري مركز حماية  دورة  امل��ط��ارات،  العامة لأم��ن  ب����الإدارة 
الدويل"، مب�صاركة 20 منت�صباً من ع�صكريني ومدنيني على مدى ثالثة 
وتغذيتهم  املتميزين  وا�صتقطاب  املوظفني،  مهارات  تطوير  بهدف  اأي��ام، 

باملهارات وال�صلوكيات الداعمة مل�صرتهم العملية.
العقيد عبداهلل ح�صن مطر اخلياط، مدير مركز حماية الدويل،  واأ�صار 

باأن الدورة تخت�س باإعداد وتاأهيل مدربني من ال�صباط مبختلف الرتب، 
ومدنيني وفق حماور عدة، ت�صمل مهارات العر�س والتقدمي، ك�صر حاجز 
املدربني  اأن��واع  احلديثة،  واأ�صاليبها  التدريب  مهارات  والتعارف،  الرهبة 
التوعية  التطبيقية،  والتمارين  الأن�صطة  تنفيذ جمموعة من  واملتلقني، 
املجتمع  لفئات  و�صل�صلة  مم��ي��زة  ب�����ص��ورة  معرفتها  نقل  وم���دى  الأم��ن��ي��ة 
العملية  التطبيقات  من  العديد  امل�صاركني  تنفيذ  اإىل  اإ�صافة  املختلفة، 
الدورة  واجتياز  للتقييم  اأم��ام جلنة خمت�صة  وعر�صها  ال��دورة،  نهاية  يف 

بنجاح.
تاأهيل  دب��ي حري�صة على  ب��اأن �صرطة  ال��دويل،  وب��نّي مدير مركز حماية 

وتنفيذ  العاملية،  التدريب  معاير  اأعلى  وفق  ال�صرطية  الأمنية  كوادرها 
بهدف  وم��ع��ت��م��دة،  حديثة  وت��دري��ب��ة  علمية  دورات  ت�صمل  �صنوية  خطة 
واإك�صابهم  ق��درات��ه��م  وتطوير  دب���ي،  �صرطة  يف  العاملني  م��ه��ارات  تنمية 
باجلوانب  النظري  اجلانب  لدعم  �صرورية  تخ�ص�صية  ومعارف  خ��ربات 
التطبيقية العملية، الأمر الذي يوؤهلهم للقيام باملهام والواجبات املنوطة 
العامة  الإدارة  اأن  ذات���ه  ال��وق��ت  يف  م��وؤك��داً  اأك���رب،  وك��ف��اءة  بفعالية  اإليهم 
للتدريب حري�صة على درا�صة احتياجات الإدارات العامة ومراكز ال�صرطة 
بالعديد  تزخر  دب��ي  �صرطة  ب��اأن  ومنوها  املعتمدة،  بالكفاءات  وتزويدها 
من الكفاءات والتي ميكن اأن ت�صيف للجانب التوعوي الكثر، خ�صو�صا 

اأفراد  كافة  التوعوية بني  الثقافة  ن�صر  يتوىل  ال��دويل  واأن مركز حماية 
املجتمع، ويحتاج لتظافر كافة اجلهود ملكافحة الأفكار ال�صلبية، وت�صويب 
بع�س ال�صلوكيات، وذلك من خالل العديد من الطرق والأ�صاليب، منها 
ملختلف  التدريبية  والور�س  بعد(،  وعن  )احل�صوري  ب�صقيها  املحا�صرات 

اجلهات احلكومية واخلا�صة.
�صارك يف التقدمي، العقيد مهند�س مروان حممد �صنجل، مدير مركز دبي 
دكتور  والعقيد  والتدريب"،  "التاأهيل  حمور  عن  امل��دين،  الطران  لأمن 
عبدالرحمن �صرف املعمري، نائب مدير مركز حماية الدويل، عن حمور 

والوقاية". "التوعية 

الجتماع العادي الأول ملجل�س اأمناء جامعة حمدان 
بن حممد الذكية للعام الأكادميي 2023-2022

•• دبي-الفجر:

والأمن  ال�صرطة  رئي�س  نائب  متيم  خلفان  �صاحي  الفريق  معايل  تراأ�س   
ال��ع��ام يف دب���ي رئ��ي�����س جمل�س اأم��ن��اء ج��ام��ع��ة ح��م��دان ب��ن حم��م��د الذكية، 
الجتماع العادي الأول ملجل�س اأمناء اجلامعة، بح�صور معايل مطر الطاير 

نائب رئي�س املجل�س، واأ�صحاب ال�صعادة اأع�صاء املجل�س.
وقد مت خالل الجتماع اعتماد تقرير مدقق احل�صابات امل�صتقل عن ال�صنة 
للعام  ب��ن��وده��ا  وا���ص��ت��ع��را���س  اجل��ام��ع��ة  وم��ي��زان��ي��ة   ،2021 املنتهية  امل��ال��ي��ة 
 .2022-2021 للعام  اأ�صماء خريجي اجلامعة  اعتماد  2023، كما مت 

وناق�س الجتماع عدداً من املوا�صيع املدرجة على جدول الأعمال.  

�ضرطة ال�ضارقة: جودة احلياة الأمنية تعزز تناف�ضية الدولة يف املوؤ�ضرات العاملية
•• ال�شارقة-وام:

الأمنية  ا�صرتاتيجية جودة احلياة  اأن  ال�صارقة  �صرطة  اأك��دت   
وتعزيز  املجتمع  رف��اه��ي��ة  حتقيق  م��رت��ك��زات  م��ن  مهم  مرتكز 
م�صرة  العاملية  املوؤ�صرات  الإم���ارات يف خمتلف  دول��ة  تناف�صية 
اأولوياتها  �صمن  احلياة  ج��ودة  و�صعت  الداخلية  وزارة  اأن  اإىل 

وهو ما تعك�صه ر�صالتها ال�صرتاتيجية التي ترتكز على العمل 
بفاعلية وكفاءة لتعزيز جودة احلياة ملجتمع الإمارات

بن  مبارك  اهلل  عبد  العميد  �صعادة  األقاها  كلمة  يف  ذل��ك  ج��اء 
امللتقى احلواري  ال�صارقة خالل  �صرطة  قائد عام  نائب  عامر 
نظمته  ال��ذي  الأمنية" و  احلياة  ج��ودة  "ا�صرتاتيجية  بعنوان 
ال�صرطة املجتمعية بالقيادة العامة ل�صرطة ال�صارقة بالتعاون 

القيادات  بح�صور عدد من  القانون  اح��رتام  ثقافة  مع مكتب 
ال�صرطية ومنت�صبيها . وقال نائب قائد عام �صرطة ال�صارقة اإن 
جودة احلياة واقع نعي�صه اليوم يف دولة الإمارات لي�س فقط يف 
اجلانب الأمني بل يف املجالت وامل�صتويات كافة بف�صل الروؤى 
ممار�صة  احلياة  ج��ودة  تبنت  التي  الر�صيدة  لقيادتنا  احلكيمة 

ا�صرتاتيجية لتكون الإمارات الدولة الأ�صعد عاملياً.
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•• دملا- الظفرة-وام:

اأبوظبي  �صرطة  ع��ام  قائد  امل��زروع��ي،  فار�س خلف  رك��ن طيار  اللواء  زار معايل   
رئي�س جلنة اإدارة املهرجانات والربامج الثقافية والرتاثية، فعاليات وم�صابقات 
 3 حتى  ي�صتمر  ال���ذي  ال��ت��اري��خ��ي،  دمل��ا  �صباق  مهرجان  م��ن  اخلام�صة  الن�صخة 
نوفمرب املقبل، حتت رعاية �صمو ال�صيخ حمدان بن زايد اآل نهيان ممثل احلاكم 
يف منطقة الظفرة، وبتنظيم جلنة اإدارة املهرجانات والربامج الثقافية والرتاثية 

يف اأبوظبي ونادي اأبوظبي للريا�صات البحرية.
وتفقد معاليه معر�س املوروث ال�صرطي التابع ل�صرطة اأبوظبي، وجناح اأبوظبي 
اإىل �صرح عن طرق ت�صجيل تراخي�س الدراجات املائية وعدد  البحرية وا�صتمع 
بها  تقوم  التي  املهام  من  وغرها  للموانئ  البحرية  لأبوظبي  التابعة  املرا�صي 

اأبوظبي البحرية يف خدمة املجتمع.
بلدية  و  الإم��ارات��ي  اجلينوم  م�صروع  و  للتوزيع  اأبوظبي  �صركة  اأجنحة  زار  كما 
منطقة الظفرة واطلع على اخلدمات وامل�صروعات التي تقدمها البلدية لأهايل 

جزيرة دملا.
تاريخ اجلزيرة  الذي يروي مراحل مهمة يف  دملا  تاريخ  و تفقد معاليه متحف 
اأزم��ن��ة ب��ع��ي��دة، و���ص��اه��د خم��ط��وط��ات تاريخية وط��رائ��ق ال��غ��و���س عن  ت��ع��ود اإىل 
ال�صاحلية  واملناطق  اجل��زر  اأه��ل  ا�صتخدمها  التي  والأدوات  املحار  وفلق  اللوؤلوؤ 
ال�صفن واملحامل  يف الإم��ارات بهذا اخل�صو�س، واملتحف البحري الذي ي�صتمل 

ال�صراعية التي اعتمدها البحارة الإماراتيون منذ مئات ال�صنني ول يزال الكثر 
اأنواع  وكذلك  الرتاثية،  الفعاليات  يف  احلايل خا�صة  ي�صتخدم يف ع�صرنا  منها 
القراقر واأحجامها املختلفة باختالف حجم ونوع ال�صمك املراد �صيده، واأثنى 

على العاملني يف حفظ وجمع الرتاث الإماراتي مبختلف اأنواعه ومنه الرتاث 
البحري.

الرماية  وم��ي��دان  الأم��ن��ي  التدريب  م��ي��دان  فعاليات  م��ن  جانبا  معاليه  و�صهد 

والأمنية  ال�صرطية  للعلوم  زاي��د  بن  �صيف  اأكادميية  جناح  �صمن  الفرتا�صي 
الإم��ارات وما  تراث  نادي  التي يقدمها جناح  والور�س احلية  اأبوظبي،  ب�صرطة 
اليدوية،  وال�صناعات  بالبحر و احلرف  اإ�صدارات متنوعة مرتبطة  ي�صمه من 
الداعمة  الوطنية  اجل��ه��ات  اأجنحة  م��ن  وغ��ره��ا  الأول،  اخلليج  بنك  وجمل�س 

والراعية وامل�صاركة.
والت�صال  الفعاليات  اإدارة  مدير  القبي�صي،  بطي  عبداهلل  من  معاليه  وا�صتمع 
وفعاليات  م�صابقات  عن  �صرح  اإىل  والرتاثية،  الثقافية  الربامج  اإدارة  جلنة  يف 
 25 مهرجان �صباق دملا التاريخي، ومكونات ال�صوق ال�صعبي املمتد على م�صافة 
واإتاحة الفر�صة  املواهب واحل��رف  اأ�صحاب  اأه��ل دملا من  األ��ف مرت، بهدف دعم 
لعر�س منتجاتهم اأمام اجلمهور، وما يت�صمنه من اأجنحة املوؤ�ص�صات والهيئات 
الداعمة. واطلع معاليه على الفعاليات و امل�صابقات الريا�صية والرتاثية، ومنها 
�صباق دملا التاريخي للم�صافات الطويلة للمحامل ال�صراعية فئة 60 قدماً والتي 
تزيد م�صافته عن 68 مياًل بحرياً مبا يعادل 128 كيلو مرتاً ، وبطولة الظفرة 
الكربى ل�صيد الكنعد للرجال والن�صاء، و�صباق دملا لقوارب التجديف الرتاثية و 
�صباق دملا للتجديف على البورد الواقف وغرها من امل�صابقات الرتاثية وال�صعبية 
التي يتناف�س فيها الكبار وال�صغار، اإىل جانب قرية الطفل وامل�صرح الذي يقدم 
يومياً م�صابقات ثقافية وتراثية يف اإطار جذاب ملختلف الفئات العمرية، مبا يعزز 
قيمة املوروث املحلي واإحياء اأ�صاليب احلياة التي اعتمدها جيل الأولني من اأهل 

الإمارات.

•• دملا-وام:

مبهرجان  اأب��وظ��ب��ي  �صرطة  ت�صارك   
اخلام�س  ال����ت����اري����خ����ي  دمل������ا  ����ص���ب���اق 
لذي   2022 ال�����ص��راع��ي��ة  للمحامل 
وي�صتمر  اجل��اري  اأكتوبر   27 انطلق 
احياء  بهدف  املقبل  نوفمرب   3 حتى 
ال����ب����ح����ري، وت����ع����زي����ز روح  ال���������رتاث 

الريا�صات التقليدية العريقة.
واأكد العقيد حمدان �صيف املن�صوري، 
منطقة  ����ص���رط���ة  م����دي����ري����ة  م����دي����ر 
اجلنائي  الأم������ن  ب��ق��ط��اع  ال���ظ���ف���رة، 
املتوا�صل  اأب��وظ��ب��ي  ���ص��رط��ة  اه��ت��م��ام 
الوطنية  امل��ه��رج��ان��ات  يف  ب��امل�����ص��ارك��ة 
ال�صركاء  م�����ع  ال����ت����ع����اون  وت����ع����زي����ز 
خمتلف  م��ع  وال��ت��وا���ص��ل  الرئي�صيني 
فئات املجتمع تطبيقاً ل�صرتاتيجيتها 

وروؤي��ت��ه��ا ب���اأن ت��ك��ون اأب��وظ��ب��ي رائدة 
ع��امل��ي��اً يف ا���ص��ت��دام��ة الأم����ن والأم����ان 

وتعزيز ثقة ور�صا املجتمع من خالل 
وتعزيز  اخل��دم��ات  وج���ودة  ا�صتباقية 

امل�صوؤولية املجتمعية.
على  ع��م��ل��ت  امل���دي���ري���ة  اأن  واأو�����ص����ح 

ت�صهيل اإجراءات دخول وخروج الزوار 
للمهرجان وتوفر عدد من الدوريات 
احلركة  ان�صيابية  لت�صهيل  ال�صرطية 
املهرجان  م���وق���ع  ل����زي����ارة  امل����روري����ة 

و�صمان �صالمة اجلمهور .
ال�صرطي  التاأهيل  اإدارة  وا�صتعر�صت 
زاي����د للعلوم  ب���ن  ���ص��ي��ف  ب��اأك��ادمي��ي��ة 
فعاليات  خ��الل  والأم��ن��ي��ة  ال�صرطية 
العاملية  التقنيات  اأح����دث  امل��ه��رج��ان 
تدريب  وت�صمل  ال��ت��دري��ب  عملية  يف 
با�صتخدام  الف����رتا�����ص����ي  ال�����واق�����ع 
وتقنيات  الفرتا�صي  الواقع  تقنيات 
املحاكاة وتقنيات الذكاء ال�صطناعي 
بعد  ع�����ن  ل����ل����ت����دري����ب  ب�����الإ������ص�����اف�����ة 
املرئي  الت�����ص��ال  تقنيات  با�صتخدام 
ونفذت م�صابقات للجمهور يف اأ�صاليب 
الرماية التكتيكية احلركية يف ميدان 

ال���ت���دري���ب الأم����ن����ي) ال��ب��ي��ن��ت��ب��ول( و 
ميدان الرماية الفرتا�صي .

ع��ل��ى متحف  امل��ه��رج��ان  زوار  واط��ل��ع 
اأقامه  ال���ذي  البحرية"  "ال�صرطة 
ق�������ص���م امل���������وروث ال�������ص���رط���ي ب��������اإدارة 
ويت�صمن  العامة  والعالقات  املرا�صم 
تاأ�صي�س  ت����اري����خ  ح�����ول  م���ع���ل���وم���ات 
اأب���وظ���ب���ي  ال���ب���ح���ري���ة يف  ال�������ص���رط���ة 
وج��ه��وده��ا امل��ت��م��ي��زة يف ح��ف��ظ الأمن 
ودوره���ا   ، وح���دوده���ا  �صواطئها  ع��ل��ى 
لال�صتغاثة،  ال�صتجابة  يف  ال��ري��ادي 
و�صالمة  البحرية  ال��ق��وارب  وت��اأم��ني 

روادها .
بفرقة  اإعجابهم  ع��ن  ال���زوار  واأع���رب 
مو�صيقى �صرطة اأبوظبي التي قدمت 
الوطنية  امل���ع���زوف���ات  م���ن  جم��م��وع��ة 

والرتاثية .

•• دبي-الفجر:

ال�صحية  ال��وط��ن��ي��ة  وامل��ن��ظ��وم��ة  امل��ج��ت��م��ع  ال�����ص��ح��ة ووق���اي���ة  ح�����ص��دت وزارة 
يف   2022 لعام  ذكي  تطبيق  اأف�صل  عن  الربونزية  الفئة  جائزة  احل�صن، 
فئة "ال�صتجابة احلكومية الأكرث قيمة" �صمن جوائز "�صتيفي" لالأعمال 
املنظومة  وفرتها  التي  الرقمية  للحلول  تقديراً  وذل��ك   ،2022 الدولية 
الوطنية ال�صحية عرب تطبيق "احل�صن"، يف حوكمة ال�صيطرة على جائحة 

كوفيد19- داخل دولة الإمارات، وبالتعاون مع اجلهات ال�صحية املحلية.
"�صتيفي"، خالل احتفالية  اإعالن فوز تطبيق احل�صن باإحدى جوائز  ومت 
نظمتها اإدارة اجلائزة موؤخراً يف لندن، لتوزيع اجلوائز على اجلهات الفائزة 
ملنظمات  تر�صيح   3،700 من  اأك��رث  مع  مناف�صة  بعد  وذل��ك  الفئات،  بكافة 
والتعامل  وتقييمها  ف��رزه��ا  مت  الفئات،  خمتلف  يف  دول��ة   67 م��ن  وج��ه��ات 
معها من قبل جلان حتكيم �صّمت خرباء وخمت�صني ومبتكرين واأكادمييني 

عامليني. 
مقراً  الأمريكية  املتحدة  الوليات  من  تّتخذ  التي  "�صتيفي"  جوائز  وُتعد 
لها، من اأكرث اجلوائز املرموقة لالأعمال الّرائدة يف جمال الإبداع والتمّيز 
املوؤ�ّص�صي على م�صتوى العامل، ومُتنح للجهات والقطاعات واملوؤ�ّص�صات التي 
واإ�صهاماتها  لإجن��ازات��ه��ا  تكرمياً  الأع��م��ال،  ق��ط��اع  يف  مبتكرة  ح��ل��وًل  ت��ق��ّدم 
الإيجابية، ويتناف�س للح�صول على جوائزها العديد من املوؤ�ّص�صات والأفراد 

والأعمال املتمّيزة واملبدعة، من خمتلف دول العامل.

ريادة الإمارات عامليًا
واأكد �صعادة اأحمد علي الد�صتي الوكيل امل�صاعد لقطاع اخلدمات امل�صاندة يف 
اأن هذا الإجن��از يعك�س ريادة دولة الإمارات  وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع، 
الوقائية  ال�صحية  منظومتها  ك��ف��اءة  بف�صل  اجل��ائ��ح��ة  اإدارة  ح��وك��م��ة  يف 
وا�صتباقيتها ومرونتها املوؤ�ص�صية، واحللول الرقمية املتقدمة التي وظفتها 
بال�صكل الأمثل، وذلك بناء على توجيهات ودعم القيادة احلكيمة وما وفرته 
ُيحتذى به  عاملياً  الإم��ارات منوذجاً  اإمكانات وق��درات، حتى غدت دولة  من 

ب�صهادة الدول واملنظمات العاملية.

حافز متجدد للتميز
وقال �صعادة اأحمد الد�صتي: " اإن الفوز بجوائز عاملية وبلوغ من�صات التتويج 
املرموقة، ي�صكل حافزاً متجدداً على موا�صلة البتكار يف اخلدمات ال�صحية 
تعززها  ال��ت��ي  وال��ك��ف��اءة  ب��ج��دارة  ال��ف��وز  ا�صتحقاق  على  للتاأكيد  ال��رق��م��ي��ة، 
الفوز  وياأتي  الدولية،  املوؤ�ص�صات  مع  املناف�صة  خلو�س  الرقمية  م�صاريعنا 
ترجمة لبيئة التميز والتناف�صية التي تطبقها الوزارة واملنظومة ال�صحية 

الوطنية احل�صن يف الربامج واخلطط القائمة على البتكار.

اإجناز جديد
اإدارة تقنية املعلومات بوزارة ال�صحة ووقاية  واأعرب �صمر اخلوري، مدير 
املجتمع، اأثناء حديثه يف حفل ت�صليم اجلوائز، عن اعتزازه بح�صول تطبيق 

اأف�صل تطبيق  الفئة الربونزية عن  الإم��ارات على جائزة  احل�صن يف دولة 
لفتاً  قيمة"،  الأك���رث  احلكومية  "ال�صتجابة  فئة  يف   2022 ل��ع��ام  ذك��ي 
اأن هذا الإجن��از يعد الأح��دث بني �صل�صلة الإجن��ازات واجلوائز املحلية  اإىل 

والعاملية التي ح�صل عليها تطبيق "احل�صن.
"�صتيفي"  " ميّثل فوز تطبيق احل�صن باإحدى جوائز  وقال �صمر خوري: 
واجلوائز  النجاحات  ل�صل�صلة  ُي�صاف  ج��دي��داً  اإجن����ازاً  ال��دول��ي��ة،  ل��الأع��م��ال 
بالتعاون  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�صحة  وزارة  ح�صدتها  التي  والعاملية  املحلية 
"�صتيفي"  تعترب جائزة  "احل�صن" ، حيث  ال�صحية  الوطنية  املنظومة  مع 
ثالث جائزة عاملية يح�صدها "احل�صن" هذا العام، بعد فوزه بجائزة التمّيز 
العاملية )Global Excellence Award( فئة اأف�صل تطبيق ذكي، 
كما فاز "احل�صن" بجائزة الأف�صل يف فئة "موارد ال�صحة الرقمية املتنقلة" 
�صمن برنامج جوائز ال�صحة الرقمية، الذي ُيعد اأكرب برنامج من نوعه يف 

الوليات املتحدة الأمريكية".
الإم�����ارات،  دول���ة  يف  ال��ر���ص��م��ي  التطبيق  ُي��ع��د  ال���ذي  "احل�صن"  وي�صتخدم 
تكنولوجيا الذكاء ال�صطناعي لل�صيطرة على انت�صار اجلائحة، من خالل 
التطعيم  و�صهادات   "-19 "كوفيد  فحو�صات  نتائج  اإىل  ال�صريع  الو�صول 
م��ن خالل  بالتطبيق،  امل��وج��ود   QR رم��ز  ق���راءة  والإع���ف���اءات، كما ميكن 
كامرات الهواتف الذكية، اأو املا�صح املدمج يف التطبيق، لتعريف التطعيمات 
والإجنليزية  "العربية  ه��ي  لغات  وب��ث��الث  م�صفرة،  ب�صورة  والفحو�صات 

والهندية".

�ضرطة اأبوظبي ت�ضارك مبهرجان �ضباق دملا التاريخي

ح�سد ثالث جوائز عاملية خالل العام اجلاري تقديرًا لدوره يف مواجهة )كوفيد - 19(  

فوز »احل�ضن« بجائزة الفئة الربونزية عن اأف�ضل تطبيق ذكي �ضمن جوائز »�ضتيفي« لالأعمال الدولية 2022

••اأبوظبي-وام:

وفداً  ال���دويل  وال��ت��ع��اون  اخلارجية  وزارة  ا�صت�صافت   
يف  قرغيز�صتان  جمهورية  من  الأع��م��ال  �صيدات  من 
والتجاري  القت�صادي  التعاون  لتعزيز  جهودها  اإط��ار 
ب��ني دول���ة الإم�����ارات وق��رغ��ي��ز���ص��ت��ان، وح�����ص��ر الوفد 
"متكني امل��راأة يف الأعمال  ن��دوة نظمتها ال��وزارة حول 
التجارية"، مب�صاركة الحتاد الن�صائي وجمل�س �صيدات 

اأعمال الإمارات.
اإدارة  م��دي��ر  ن��ائ��ب��ة  ال�����ص��وي��دي  اآم��ن��ة  ال��ن��دوة  افتتحت 
ب����وزارة اخلارجية  ال�����ص��وؤون الق��ت�����ص��ادي��ة وال��ت��ج��اري��ة 

رئي�صة جمل�س  بي�صنالييفا  نزيرا  و  ال��دويل،  والتعاون 
من  كل  الندوة  يف  و�صاركت   ،CJSC اآ�صيا  بنك  اإدارة 
نائب   - ب�صر  ب��ن  بطي  بنت  عائ�صة  ال��دك��ت��ورة  ���ص��ع��ادة 
 - الها�صمي  وال��ع��ن��ود  للتطوير،  اإع��م��ار  �صركة  رئي�س 
الرئي�س التنفيذي ل�صركة SDG GLOBAL، يف 
ما �صاركت من جانب قرغيز�صتان اإيلينا كال�صينكوفا 
والتنمية  لل�صياحة  اأك�����ص��اي  �صركة  وم��دي��رة  موؤ�ص�صة 
"رابطة  رئ��ي�����ص��ة  ���ص��ري��ك��ول��وف��ا  ال�����ص��ي��اح��ي��ة و م��ي��ن��ارا 
معلمي الدرا�صات الكورية يف جامعات اآ�صيا الو�صطى"، 
كلية  رئي�صة  الو�صطى،  لآ�صيا  الكوري  املعهد  موؤ�ص�صة 

قرغيز�صتان الكورية.

•• اأبوظبي-وام:

متطوراً  ب��رن��اجم��اً  كلينيك  ك��ل��ي��ف��الن��د  م�صت�صفى  اأط��ل��ق 
وموؤ�ص�صات  امل�صت�صفيات  لتمكني  التعاوين  بالدعم  خا�صاً 
الرعاية ال�صحية يف جميع اأنحاء العامل من التوا�صل مع 
يف  الت�صغيلية  العمليات  وخ��رباء  ال�صريريني  الأخ�صائيني 
املر�صى  برعاية  املتعلقة  مبمار�صاتها  لالرتقاء  امل�صت�صفى 
ف��ي��ه��ا. ويهدف  ال��ت��ي تعمل  اأن��ف�����ص��ه��ا يف الأ����ص���واق  ومت��ي��ي��ز 
برنامج "كليفالند كلينك كونيكتد " اإىل بناء �صبكة عاملية 
ذات  امل�صتقلة  ال�صحية  ال��رع��اي��ة  وم��راك��ز  م��وؤ���ص�����ص��ات  م��ن 
مب�صتويات  الرت��ق��اء  على  ت��رك��ز  وال��ت��ي  امل�صرتك  التفكر 
اجلودة وت�صاهم يف اإحداث تاأثرات اإيجابية يف جمال رعاية 
كلينك  كليفالند  م�صت�صفى  من  خ��رباء  و�صيعمل  املر�صى. 

اأعلى  ل�صمان  ال�صحية  الرعاية  واأنظمة  امل�صت�صفيات  مع 
املعاير يف جمال خدمات رعاية املر�صى وتعزيز الكفاءات 
الت�صغيلية ودعم التطوير املهني وتثقيف الكوادر ال�صريرية 
املدير  ميهاجليفيك  توم  الدكتور  وق��ال  ال�صريرية.  وغر 
لنا  �صيتيح  كلينك:  كليفالند  م�صت�صفى  ورئي�س  التنفيذي 
يف  خرباتنا  برنامج "كليفالند كلينيك كونيكتد" م�صاركة 
اإىل  للو�صول  املر�صى  وال�صالمة وجتارب  جمالت اجلودة 
املزيد من النا�س يف جميع اأنحاء العامل. �صيتمكن الأطباء 
ال��ربن��ام��ج م��ن طلب تقييمات  الأع�����ص��اء يف  امل��وؤ���ص�����ص��ات  يف 
ثانوية للحالت املعقدة من خالل ال�صت�صارات الطبية مع 
 6000 عددهم  البالغ  كلينيك  كليفالند  خ��رباء  من  اأي 
الأع�صاء  للموؤ�ص�صات  مي��ك��ن  ذل���ك  اإىل  ب��الإ���ص��اف��ة  خ��ب��ر 
اجلودة  ملعاير  امل�صتمر  التح�صني  خ��دم��ات  اإىل  ال��و���ص��ول 

كلينيك  كليفالند  م�صت�صفى  يف  ال�صت�صارية  واخل��دم��ات 
بالإ�صافة اإىل ال�صتفادة من برامج التعليم والتدريب مبا 
يف ذلك برامج املراقبة ال�صريرية و�صيتم تخ�صي�س املعرفة 
الأع�صاء  املوؤ�ص�صات  لأول��وي��ات  وف��ق��اً  م�صاركتها  تتم  التي 
ال�صريري  غ��ر  التعليم  ف��ر���س  اإت��اح��ة  م��ع  واح��ت��ي��اج��ات��ه��ا 
و�صتتمكن  ال��ع��م��ل��ي��ات.  وم��وظ��ف��ي  الإداري������ني  ل��ل��م��وظ��ف��ني 
امل�صت�صفيات ومراكز الرعاية ال�صحية املحلية والعاملية من 
"كليفالند  خ��رباء  مع  التوا�صل  الربنامج من  هذا  خالل 
يف  مب��ا  يحتاجونه  ال���ذي  ال��دع��م  على  للح�صول  كلينك" 
ذلك الدعم ال�صريري بهدف حت�صني رعاية املر�صى الذين 
ال�صت�صارات  على  واحل�����ص��ول  معقدة  ح���الت  م��ن  يعانون 
ب�صاأن اجلوانب الت�صغيلية مثل �صل�صلة الإمداد وتكنولوجيا 

املعلومات وال�صوؤون املالية".

كليفالند كلينك يطلق برناجمه اجلديد كونيكتدوزارة اخلارجية والتعاون الدويل ت�ضت�ضيف وفدا من �ضيدات اأعمال قريغيز�ضتان

قائد عام �ضرطة اأبوظبي يزور مهرجان �ضباق دملا التاريخي
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اأخبـار الإمـارات

•• دبا – الفجرية-وام:

لإطالق  جاهزيتها  دب��ا  بلدية  اأك��دت   
الربنامج التدريبي الدويل للبلديات 
وامل���������دن ال���ع���رب���ي���ة ح������ول )امل�����رون�����ة 
خماطر  م�����ن  واحل���������د  احل���������ص����ري����ة 
ال����ك����وارث ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة( ي��وم��ي 1 و2 
نوفمرب املقبل بفندق مرامار �صاطئ 
بالتعاون  وذل��ك  الفجرة  بدبا  العقة 
 )ATO( مع منظمة املدن العربية
الإقليمي  امل���ت���ح���دة  الأمم  وم��ك��ت��ب 
ل��ل��دول ال��ع��رب��ي��ة ل��ل��ح��د م��ن خماطر 
 )UNDRR ROAS( الكوارث 
والإدارات  امل��ت��ح��دة  امل����دن  وم��ن��ظ��م��ة 

املدن  ومنظمة   )UCLG( املحلية 
لل�صرق  املحلية  واحل��ك��وم��ات  املتحدة 
UCLG-( اآ���ص��ي��ا الأو���ص��ط وغ���رب 

MEWA( وبرنامج الأمم املتحدة 
 UN( ال���ب�������ص���ري���ة ل��ل��م�����ص��ت��وط��ن��ات 
املهند�س  �صعادة  واأكد   .  )Habitat
ح�صن �صامل اليماحي مدير عام بلدية 
اأن  املنا�صبة  ب��ه��ذه  ل��ه  ت�صريح  يف  دب��ا 
م�صتوى  زي���ادة  اإىل  يهدف  ال��ربن��ام��ج 
الحتادية  واملوؤ�ص�صات  البلديات  وعي 
وامل��ح��ل��ي��ة ب��ا���ص��رتات��ي��ج��ي��ات احل���د من 
خماطر الكوارث الطبيعية، وم�صاعدة 
امل����دن ع��ل��ى دم����ج احل����د م���ن خماطر 
�صيا�صات  يف  امل���رون���ة  وب��ن��اء  ال���ك���وارث 

اإ�صافة  ال��ت��ن��م��ي��ة  وا����ص���رتات���ي���ج���ي���ات 
ال�صرتاك  ع��ل��ى  امل����دن  ت�����ص��ج��ي��ع  اإىل 
امل������دن م���رن���ة حتى  يف ح��م��ل��ة ج���ع���ل 
  .)MCR2030(  2030 ع����ام 
ح�صور  �صي�صهد  ال��ربن��ام��ج  اإن  وق���ال 
ن��خ��ب��ة اخل�������رباء وامل��ت��خ�����ص�����ص��ني يف 
امل�صتدامة  وال��ت��ن��م��ي��ة  امل��رن��ة  الإدارة 

املعنية  ال���ق���رار واجل���ه���ات  م��ت��خ��ذي  و 
الإقليمية  و  املحليو  امل�صتويات  على 
نقا�صية  حلقات  و�صيت�صمن  والعاملية 
وور�س عمل تدريبية، وعر�س وحتليل 
جمال  يف  العاملية  امل��م��ار���ص��ات  اأف�����ص��ل 
امل��دن للحد من خماطر  ق��درات  بناء 

الكوارث الطبيعية

•• الريا�ض-وام:

 اأعلن حممد بن فهد احلارثي رئي�س احتاد اإذاعات الدول العربية )اأ�صبو( 
الرئي�س التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون ال�صعودية اكتمال ال�صتعدادات 
الثانية  بدورته  والتلفزيون  لالإذاعة  العربي  املهرجان  ل�صت�صافة  اجلارية 

والع�صرين يف الريا�س يف الفرتة ما بني 9 و12 نوفمرب املقبل.
تاأتي  اأن هذه ال�صت�صافة  املنا�صبة  واأو�صح احلارثي يف ت�صريحات له بهذه 
اإىل  الهادفة  و   2030 اململكة  روؤي���ة  يف  الرئي�س  دورالهيئة  م��ن  انطالقاً 

تطوير ال�صناعة النتاجية يف جمال الإعالم.
املبادرات  م��ن  ال��ع��دي��د  اإط����الق  �صي�صهد  امل��ه��رج��ان  اأن  اإىل  احل��ارث��ي  ون���وه 
وال�صراكات الهادفة اإىل تطوير ال�صناعة الإنتاجية العربية، ور�صم مالمح 

وا�صحة مل�صتقبل املعاير املهنية للخارطة الإعالمية يف املنطقة .
الثانية  ال����دورة  اإن  امل��ه��رج��ان  تنظيم  ع��ل��ى  امل�����ص��رف��ة  اللجنة  رئ��ي�����س  وق���ال 
تون�س  املقر  بلد  خ��ارج  الأوىل  للمرة  ُتعقد  والتي  املهرجان  من  والع�صرين 
مع  �صتتزامن  ا�صتثنائيا،  الريا�س  وت�صت�صيفها  عقود  اأربعة  من  اأك��رث  منذ 
اإقامة معر�س م�صتقبل الإعالم )FOMEX( ، يف الفرتة ما بني 10 و 
12 نوفمرب املقبل والذي ت�صارك فيه اأكرث من 200 موؤ�ص�صة من الهيئات 
والقنوات  اخلا�صة  الإذاع��ي��ة  واملحطات  التلفزيونية  وال�صبكات  الأع�����ص��اء 
للتجهيزات  امل�صّنعة  العاملية  ال�صركات  واأ�صهر  بالعربية،  الناطقة  الدولية 
ومزّودي  والب�صري،  ال�صمعي  املحتوى  وت��وزي��ع  الإن��ت��اج  و�صركات  التقنية، 

اخلدمات .
ب�صقيه  الإع��الم��ي  الإن��ت��اج  وتن�صيط  تفعيل  اإىل  املعر�س يهدف  اأن  واأ���ص��اف 
الأفكار  ل��ت��ب��ادل  خ�صبة  بيئة  ت��وف��ر  اإىل  اإ���ص��اف��ة  وال��ت��ل��ف��زي��وين،  الإذاع�����ي 
والآراء واخلربات املتعلقة باآخر امل�صتجدات على �صعيدي التقنية والبتكار، 

ونوه  ا  وعاملًيّ ا  واإقليمًيّ ا  واملحتوى حملًيّ الإع��الم  املرتبطني مبجال �صناعة 
ال�صركات  من  وا�صعاً  اإق��ب��اًل  �صهد  املعر�س  يف  للم�صاركة  الت�صجيل  اأن  اإىل 
اللجنة  اأق���رت  فيما  للم�صاركة  امل�صتهدف  الإط����ار  حجم  ف��اق  املتخ�ص�صة 
ت�صجيلها  اإج����راءات  اكملت  �صركة   )٢٠٠( م�صاركة  املعر�س  على  امل�صرفة 
خالل الأيام الأوىل من فتح موعد الت�صجيل، وهو مايعك�س حجم الرغبة 
احل�صور  يف  والإنتاجي  والإع��الين  الإعالمي  باملجال  الهتمام  جهات  من 
�صمن هذه التظاهرة الإعالمية العربية الكربى وال�صتفادة من التواجد 
يف ال�صوق ال�صعودية الذي يعد اأحد اأبرز الأ�صواق املهتمة باملجال الإنتاجي 

ب�صفة خا�صة والإعالمي ب�صفة عامة.
�صي�صكل من�صة م�صتقبلية  الإع��الم  اأن معر�س م�صتقبل  اإىل  ونوه احلارثي 
ال��ع��ام والأع�����وام القادمة  امل�����ص��ارك��ة فيه خ��الل ه��ذا  لأب���رز تقنيات الإن��ت��اج 
مب�صاركة عدد من ال�صركات الرائدة يف املجال الإنتاجي العاملي ومنها �صوين 

. وغرها   EVERTZ و�صركة EVS و�صركة
واأكد احلارثي اأن جدول اأعمال املهرجان، الذي �صيحظى بح�صور وم�صاركة 
اأن��ح��اء ال��ع��امل ومم��ث��ل��ني ع��ن اأهم  اأك���رث م��ن 1000 اإع��الم��ي م��ن جميع 
عمل  ور�صة   30 من  اأكرث  اإقامة  �صيت�صمن  الدولية،  الإعالمية  املنظمات 
التلفزيوين  ب��الإن��ت��اج  املتعلقة  املوا�صيع  جميع  تناق�س  م�صاحبة  وجل�صة 
والإذاعي، والإعالم الريا�صي والنجومية اإ�صافة اإىل جل�صات تعنى مب�صاركة 
املراأة ودورها يف ال�صينما وق�صاياها عرب التاريخ، وور�س عمل تتمحور حول 
التي  املوا�صيع  م��ن  وغ��ره��ا  امل�صتقل،  الإع��الم��ي  والعمل  الأف���الم  �صناعة 

�صيناق�صها املهرجان على مدار اأربعة اأيام.
امل�صابقات  بجوائز  الفائزة  الأع��م��ال  �صيتوج  املهرجان  اإىل  احل��ارث��ي  واأ���ص��ار 
ذهبية  بني  ما  جائزة   60 من  اأك��رث  عددها  البالغ  والإذاع��ي��ة  التلفزيونية 

وف�صية.

••  ال�شارقة _ احلمرية -الفجر:

حملتها  احل���م���ري���ة  ب���ل���دي���ة  ن���ف���ذت 
البيئية والتي اأطلقت عليها “قرارك 
م�صتقبلك" وذلك حتت �صعار "حلول 
م�صتهدفة  �صحية"  ل��ب��ي��ئ��ة  ب��دي��ل��ة 
توعية املجتمع باأهمية احلفاظ على 
واحلد  ال��ت��ل��وث  م��ن خم��اط��ر  البيئة 
عن  الناجتة  ال�صلبية  التاأثرات  من 

املمار�صات ال�صارة بالبيئة.
�صاطئ  ع��ل��ى  احل��م��ل��ة  تنفيذ  وج���رى 
بلدية  روؤي��������ة  اإط��������ار  يف  احل���م���ري���ة 
احل���م���ري���ة ل���ل���ت���وا����ص���ل م����ع ال�������زوار 

م��ن مرتادي  وال��ق��اط��ن��ني  وال�����ص��ي��اح 
حديقة ال�صاطئ باحلمرية.

 وت���ع���د احل���م���ل���ة ا����ص���ت���ج���اب���ًة مل���ب���ادرة 
الم������������ارات خ���ال���ي���ة م�����ن الك���ي���ا����س 
املجل�س  لقرار  وتنفيذاً  البال�صتكية 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي يف اإم�����ارة ال�����ص��ارق��ة رقم 
)24( ل�صنة 2022 ب�صاأن ا�صتخدام 
البال�صتيكية  وامل���������واد  الأك����ي����ا�����س 
اإم����ارة  ال���واح���د يف  ال���ص��ت��خ��دام  ذات 

ال�صارقة،
ومن جهته قال �صعادة مبارك را�صد 
ال�صام�صي مدير بلدية احلمرية باأن 
"قرارك م�صتقبلك"  احلملة البيئية 

رئي�صية  م��راح��ل  اإط���الق  اإىل  تهدف 
باملبادرة  ال��ت��ع��ري��ف  ت�صمل  م��ت��ع��ددة 
البال�صتيكية  الأك���ي���ا����س  وخم���اط���ر 
الور�س  وتنفيذ  للتحلل  قابلة  الغر 
واحلمالت  التثقيفية  وامل��ح��ا���ص��رات 

وتوزيع املطبوعات التوعوية.
 واأ�صاف ال�صام�صي باأن كافة الكوادر 
ال��وظ��ي��ف��ي��ة يف ب��ل��دي��ة احل��م��ري��ة من 
خمتلف الإدارات والأق�صام تعمل على 
امل�صتهدفة  املجتمعية  الفئات  تثقيف 
عرب  البال�صتيكية  الأكيا�س  ببدائل 
انتاج مواد فلمية توعوية وت�صاميم 
التوا�صل  م����واق����ع  ع����رب  ت���ع���ب���ري���ة 

ال�صتبيانات  واإط����الق  الج��ت��م��اع��ي، 
ال���ت���ي ���ص��ي��ت��م ال����ص���ت���ف���ادة م��ن��ه��ا يف 
حت��ل��ي��ل ال��ن��ت��ائ��ج امل��ت��ح��ق��ق��ة والآث�����ار 
اإنفاذ  اإط�����ار  يف  وذل�����ك  الإي���ج���اب���ي���ة، 
تعزيز  وبغية  والقوانني،  الت�صريعات 
وا�صتدامتها  البيئة  ح��م��اي��ة  ث��ق��اف��ة 
الأكيا�س  وت��داول  ا�صتهالك  وخف�س 
بالبيئة،  ال�������ص���ارة  ال��ب��ال���ص��ت��ي��ك��ي��ة 
املتاحة  ال���ب���دائ���ل  م���ن  وال����ص���ت���ف���ادة 

ال�صديقة للبيئة.
 واأفاد ال�صام�صي باأن احلملة البيئية 
التي تقيمها اإدارة ال�صوؤون القانونية 
يف ب��ل��دي��ة احل���م���ري���ة ب��ال��ت��ع��اون مع 

البلدية  والأق�صام  الإدارات  خمتلف 
اإط��ار جهود بلدية احلمرية  تاأتي يف 
احلزمة  و�صمن  والتوعوية  البيئية 
البلدية  ب���داأت���ه���ا  ال���ت���ي  ال��ت��ث��ق��ي��ف��ي��ة 
املجتمعية  ال���ف���ئ���ات  ك���اف���ة  ل��ت��وع��ي��ة 
وال�صواطئ  العامة  املرافق  زوار  من 
وال�صياح، وذلك بهدف تعزيز احلياة 
امل�������ص���ت���دام���ة جل��م��ي��ع ال���ق���اط���ن���ني يف 

منطقة احلمرية.
 من جهته ك�صف عمار علي املهري 
القانونية  ال�������ص���وؤون  اإدارة  م���دي���ر 
امل�صامني  ع���ن  احل��م��ري��ة  ب��ل��دي��ة  يف 
ت�����ص��ت��ه��دف��ه��ا احلملة  ال��ت��ي  ال��ب��ي��ئ��ي��ة 

الكيا�س  ا�صتخدام  باأهمية  واملتمثلة 
ال�صديقة للبيئة بدياًل عن الأكيا�س 
البال�صتيكية، وتنمية املعرفة البيئية 
ال����زوار وم��رت��ادي �صاطئ بحر  ل��دى 
احل���م���ري���ة، وغ���ر����س م��ف��ه��وم خف�س 
البال�صتيكية  الأك���ي���ا����س  ا���ص��ت��خ��دام 
وبيان تاأثرها واأ�صرارها على البيئة 
احليوية.  واأ�صاف املهري باأن فريق 
احلملة  تنفيذ  على  امل�����ص��رف  العمل 
البيئية من البلدية عمل على تقدمي 
تنا�صب  اب��داع��ي��ة  بطريقة  براجمها 
والعمرية  املجتمعية  ال��ف��ئ��ات  ك��اف��ة 
من وزار حديقة ال�صاطئ باحلمرية، 

وتقدمي �صروحات تفاعلية وتوعوية 
اأ�صرار البال�صتيك على  وافية حيال 
ال�صحة العامة والبيئة وا�صتدامتها، 
باجلهود  ت��ع��ري��ف��ه��م  اىل  ب��الإ���ص��اف��ة 
الوطنية املبذولة يف احلد من تلوث 
مياه البحر، وخماطر رمي النفايات 
التي تهدد البيئة البحرية والأحياء 

وتعريفهم  ف��ي��ه��ا،  ت�����ص��ت��وط��ن  ال���ت���ي 
ا�صتهالك  م����ن  ال���ت���ح���ول  ب���اأه���م���ي���ة 
ذات  البال�صتيكية  وامل����واد  الأك��ي��ا���س 
املتاحة  والبدائل  الواحد  ال�صتخدام 
ال�صديقة للبيئة، بغية �صمان تداول 
متعددة  وامل������واد  ال��ب��ي��ئ��ي��ة  الأك���ي���ا����س 

ال�صتخدام بطريقة م�صتدامة.

•• خورفكان  -الفجر:

والقرى  ال�صواحي  �صوؤون  لدائرة  التابع  ال�صبيحية  �صاحية  جمل�س  ب��ادر 
�صحتهم  على  والطمئنان  الفرا�س  وطريحي  ال�صن  وكبار  املر�صى  بزيارة 

وذلك يف اإطار توا�صله مع كافة اأفراد املجتمع.
اأع�صاء  يرافقة  املجل�س  رئي�س  ال�صحي  اأحمد  خالد  برئا�صة  املجل�س  وق��ام   
اأهدافه بزيارة عدد من كبار ال�صن  املجل�س بتلك الزيارة والتي تالقت مع 

يف منازلهم.
هدفت الزيارة اإىل الوقوف على اأوجه الرعاية املقدمة عالوة على ال�صوؤال 

عن اأو�صاعهم والوقوف على احتياجهم والعمل على تلبيتها.
وحر�س املجل�س يف تلك الزيارة التي جرى تن�صيقها مع ذوي املر�صى على 

الطمئنان على اأحوالهم ومتنوا لهم ال�صفاء العاجل.
بدوره اأكد خالد اأحمد ال�صحي رئي�س جمل�س �صاحية ال�صبيحية اإىل اأهمية 
مبادرات املجل�س ب�صورة عامة �صمن خطته خالل هذه املرحلة ل�صيما بعد 
اأع�صاء  مب�صاركة  خا�صة  ب�صورة  املر�صى  عيادة  ومبادرة  اجلديد  الت�صكيل 
يف  كبر  اأث��ر  من  لها  ملا  ال�صن  وكبار  املر�صى  منازل  اإىل  والتوجه  املجل�س 
خدمة  لأن��ه��ا  الفرا�س  وطريحي  املر�صى  على  الطيب  النف�صي  الأث���ر  رف��ع 

جمتمعية.
اأطباء ومتري�س  ال�صحية من  الرعاية  اأطقم  الأ�صر وكذلك  اأن  اإىل  واأ�صار 
ل ياألون جهدا يف توفر الرعاية الطبية الالزمة للمر�صى وتقدمي اأف�صل 
اأهمية  ذا  تعد  والتي  منازلهم  يف  تواجدهم  خ��الل  ال�صحية  الرعاية  �صبل 

ل�صرعة التعايف.

جمل�س �ضاحية ال�ضبيحية  يف خورفكان يزور املر�ضى وكبار ال�ضن وطريحي الفرا�س يف منازلهم  يف خورفكان

عرفت مبخاطر الأكيا�س البال�ستيكية غري القابلة للتحلل 

بلدية احلمرية تنفذ حملة بيئية للتوعية مبخاطر الأكيا�س البال�ضتيكية حتت �ضعار حلول بديلة بيئة �ضحية 

بلدية دبا توؤكد جاهزيتها لتنظيم الربنامج التدريبي الدويل 
للبلديات العربية للحد من خماطر الكوارث الطبيعية

انطالق املهرجان العربي لالإذاعة 
والتلفزيون 9 نوفمرب يف الريا�س

•• ال�شارقة-الفجر: 

الدكتور  الأ����ص���ت���اذ  ���ص��ع��ادة  ا���ص��ت��ق��ب��ل 
حميد جمول النعيمي، مدير جامعة 
ال�صارقة، �صعادة جنالء املدفع، املدير 
لريادة  ال�����ص��ارق��ة  مل��رك��ز  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
�صبل  بهدف بحث  )���ص��راع(،  الأعمال 
واحة  يف  امل�صتقبلي  ال��ت��ع��اون  تعزيز 
والبتكار  ل��ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ال�����ص��ارق��ة 
)SOTI(، وم�صروع مركز البتكار 
 )The HUB( وري����ادة الع��م��ال
ال�صارقة  بجامعة  تنفيذه  اجل����اري 

حالياً.
اجلامعة  م��دي��ر  رح��ب  اللقاء  خ��الل 
ب�صعادة جنالء املدفع والوفد املرافق 
بوجود  اجلامعة  اعتزاز  موؤكدا  لها، 
مقر ملركز �صراع يف جامعة ال�صارقة، 
لتعزيز  ال�������ص���ارق���ة  ج��ام��ع��ة  و���ص��ع��ى 

من  �صراع  مركز  مع  التعاون  اأوا�صر 
للتكنولوجيا  ال�صارقة  واح��ة  خ��الل 
اإجراء  اإىل  تهدف  وال��ت��ي  والب��ت��ك��ار، 
لإنتاج  التطبيقية  العلمية  البحوث 
ت���ق���ن���ي���ات واب�����ت�����ك�����ارات ج����دي����دة من 
لالإبداع  مالئمة  بيئة  توفر  خ��الل 
والبتكار، وترجمة البحوث العلمية 
م�صاريع  اإىل  وحتويلها  اجلامعة  يف 
امل�صاريع  وت��ن��م��ي��ة  امل��ج��ت��م��ع،  ت��خ��دم 
القت�صادية املعرفية النا�صئة وتقدمي 
من  امل�صاريع  لهذه  ال��دع��م  �صبل  ك��ل 
خالل توفر بيئة مالئمة ت�صاعدها 
م�صروعات  من  والتطور  النمو  على 
ت�صاهم  جت��اري��ة  ���ص��رك��ات  اإىل  نا�صئة 
يف القت�صاد الوطني للدولة، كذلك 
م��رك��ز البتكار  م�����ص��روع  ال��ت��ع��اون يف 
 )The HUB( الع��م��ال وري����ادة 
ال�صارقة  بجامعة  تنفيذه  اجل����اري 

البتكار  لدعم  يهدف  وال��ذي  حالياً، 
و وريادة العمال.

م��ن ج��ان��ب��ه��ا اأ����ص���ارت ���ص��ع��ادة جنالء 
لديه  ����ص���راع  م���رك���ز  اأن  اإىل  امل���دف���ع 
حم�������وران ل��ل��ع��م��ل م����ع ال�������ص���ب���اب يف 
بناء  على  العمل  الأول  اجل��ام��ع��ات: 
وتخريج  ال��ري��ادي��ة  وامل��ه��ارات  الفكر 
جيل يتمتع باملهارات ولديه تناف�صية 
وثانيا  ال���ع���م���ل،  ����ص���وق  يف  وف����ر�����س 
ال��ع��م��ل م���ع ال��ط��ل��ب��ة ع��ل��ى اخل����روج 
ب��اأف��ك��ار ري���ادي���ة وت��ط��وي��ره��ا وبحث 
اإمكانية دخولها ال�صوق واتخاذ ريادة 
العمل  �صوق  لدخول  الأعمال كخيار 
م��ن خ��الل حتويل ه��ذه الأف��ك��ار اإىل 
�صركات نا�صئة، كم قدم الوفد املرافق 
وما  �صراع  مركز  عن  نبذة  ل�صعادتها 
ال�صباب  لتمكني  يقدمه من خدمات 
حا�صنات  خ������الل  م����ن  امل����وه����وب����ني 

الأعمال النا�صئة، كما قدموا عدد من 
الإح�صائيات عن املبادرات والأن�صطة 
ال��ت��ي اأط��ل��ق��ه��ا م��رك��ز ����ص���راع مبقره 
2022م،   يف اجل��ام��ع��ة خ��الل ال��ع��ام 
ب���ه���دف ت��ر���ص��ي��خ م���ف���ه���وم الأع����م����ال 
وت�صجيعهم  الطلبة  ل���دى  النا�صئة 

على البدء يف م�صاريعهم اخلا�صة.
من  ع���دد  اجل��ام��ع��ة  ا�صتعر�صت  ك��م��ا 
البتكار  ت��ع��زي��ز  امل���ب���ادرات يف جم���ال 
وريادة العمال يف جمتمع اجلامعة، 
حيث قدم الدكتور حممد احلمري، 
رئي�س مكتب نقل التكنولوجيا، نبذة 
ع��ن م�����ص��روع م��رك��ز الب��ت��ك��ار وري���ادة 
اجلاري   )The HUB( العمال 
تنفيذه بجامعة ال�صارقة حالياً والذي 
لدعم  متكاملة  م��ن��ظ��وم��ة  يت�صمن 
البتكار من قاعات جلل�صات الع�صف 
م�صاريع  ل��ع��ر���س  وم�����ص��رح  ال��ذه��ن��ي 

للم�صتثمرين  ال��ن��ا���ص��ئ��ة  ال�����ص��رك��ات 
وخمتربات  ال�صناعيني  وال�����ص��رك��اء 
 )Fablab( ال���رق���م���ي  ل��ل��ت�����ص��ن��ي��ع 
والروبوتات  لالإلكرتونيات  وخمترب 
وقاعات  الأب��ع��اد  ثالثية  والطابعات 
الواقع  م�صاريع  وت�صميم  لربجمة 

الفرتا�صي وعامل امليتافر�س.
ديفيد  ال����دك����ت����ور  ا����ص���ت���ع���ر����س  ك���م���ا 
التخطيط  م��ك��ت��ب  م���دي���ر  ك����ارت����ر، 
اجلامعة  خ���ط���ط  ال����ص���رتات���ي���ج���ي، 
واحة  م��ن  الأوىل  املرحلة  تنفيذ  يف 
والبتكار  ل��ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ال�����ص��ارق��ة 
�صيقدمها  ال������ت������ي  واخل���������دم���������ات 
من  الأع�����م�����ال  ورواد  ل��ل��م��ب��ت��ك��ري��ن 
ودعم  النا�صئة  للم�صاريع  حا�صنات 
القت�صادية  اجل����دوى  ذات  الأف���ك���ار 
على  جت��اري��ة  م�صاريع  اإىل  لتتحول 
اأر�����س ال��واق��ع ب��ال��ت��ع��اون م��ع �صركاء 

اجلامعة ال�صرتاتيجيني.
الأ�صتاذ الدكتور معمر  اللقاء  ح�صر 
اجلامعة  مدير  نائب  بالطيب،  علي 
والدرا�صات  العلمي  البحث  ل�صوؤون 
العليا، والدكتور �صالح طاهر احلاج، 
نائب مدير اجلامعة ل�صوؤون املجتمع، 
خ��ل��ف��ان احلرميل  ع��م��ر  وامل��ه��ن��د���س 

ال�صارقة  ل���واح���ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل���دي���ر 
والدكتور  والب��ت��ك��ار،  للتكنولوجيا 
حممد احلمري، رئي�س مكتب نقل 
والدكتورة  باجلامعة،  التكنولوجيا 
رئ���ي�������س ق�صم  اأب��������و ط�����ال�����ب،  م����ن����ار 
العالقات املجتمعية للبحث العلمي، 
والدكتور ديفيد كارتر، مدير مكتب 

التخطيط ال�صرتاتيجي، كما ح�صر 
م��ن ج��ان��ب م��رك��ز ال�����ص��ارق��ة لريادة 
لينا حمدان، مدير  �صراع،  الأعمال- 
ال�صريف،  وع��ب��دال��رزاق  ال�����ص��راك��ات، 
وي��ح��ي��ى عقيالن،  ال���ربام���ج،  م��دي��ر 
�صيخة  و  ال���ربام���ج،  م��دي��ر  م�����ص��اع��د 

الهرمودي، من�صق الربامج. 

جامعة ال�ضارقة ت�ضتقبل وفًدا من مركز ال�ضارقة لريادة الأعمال )�ضراع(

Date 31/ 10/ 2022  Issue No : 13685
Notifying ENFORCEE Via Publication

Fujairah Federal Court - Civil Execution Court - Apollo Construction 
Payment Notice in Case No. FUCEXCIBOUNCE2022/0000468 - Bounced Checks

To : Convicted : Apollo Construction 
Address : Residence Unknown
Whereas, on October 23, 2022, a judgment, the copy of the attached, was issued 
against you in favor of the plaintiff.
The execution claimant : Al Intishar Insulation Mat. Works Est. 
- In the case referred to above.
And since the aforementioned awarded party has applied for the execution of the said 
judgment, and paid the specified fee for that, and since the judgment the execution of 
which required is as follows 
The grand total including fees and charges: AED 57341.0
Therefore, you are assigned with executing what was stated in the executive document 
referred to above during the [duration] days from the date of your announcement/ 
notification of this notice. In the event that you fail to do so, then you are required to 
attend the session of the the day the hour before the - aforementioned court, otherwise, 
the court will take legally enforceable measures against you.
Judge/ Essam El Eseily
Fujairah Federal Court - Civil Execution Court

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70608 Date 31/ 10/ 2022  Issue No : 13685
Defendant's notification by publication 

Case Management Office of Sharjah Court, 
the Federal Civil Court of First Instance

in Case No. SHCFICIREA2022/0003947 civil (partial)
To the defendant : Khalid Ibrahim Ahmad Jamal
Unknown place of residence :
As per the request of the Claimant / Sharjah Taxi L.L.C
Its address : Sharjah - Mobile No. 00971547724116
You are assigned to attend the hearing on 17/11/2022 in front of the Case 
Management Office of Sharjah Court of First Instance Civil Court - Office 
No. (Case Manager Office No. 3) 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 both 
Arabic and English language. in order to hear and examine the case mentioned 
above, as a you are the defendant.
Judicial Services Office
Nojoud Taleb AlAmeeri

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70522Date 31/ 10/ 2022  Issue No : 13685
Dubai Courts of First Instance

Notice by Publication
In the Lawsuit No.347/2022/410- Plenary Commercial 
Deliberated in the Eighth Circuit of Lawsuit's management No. 410
The Subject matter of the Lawsuit : Claiming the invalidity of the resolution issued by the general assembly 
meeting of the Second Defendant dated 15/08/2021 to dissolve and liquidate the first defendant and the invalidity 
of the resolution issued by the minutes of the creditors' meeting of the first defendant dated 12/09/2021 to appoint 
a liquidator for the company and the absence of any effect for them, including an interlocutory request to suspend 
Commercial Execution Procedures No. 5610/2021 filed by the fourth defendant against the first defendant and 
execution No. 596/222, Commercial execution, fees, expenses and attorneys' fees.
The Plaintiff : DMCC TRADING DOA
Address : Apartment No.1501, Mazaya Business Avenue BB2- ALNAKHEL, Bur Dubai - Al Khail Street, Dubai, 
Untied Arab Emirates, Makanie No.1284773765
The Notified Parties : 1 : Yelda Bahceci in its personal capacity and as the legal guardian on the Minors (Carmen 
Nas - Deha Berker - Hakan Kouer) in its capacity as the Defendant.
The Notice subject matter : The Plaintiff filed the Lawsuit regarding Claiming the invalidity of the resolution issued 
by the general assembly meeting of the Second Defendant dated 15/08/2021 to dissolve and liquidate the first 
defendant and the invalidity of the resolution issued by the minutes of the creditors' meeting of the first defendant 
dated 12/09/2021 to appoint a liquidator for the company and the absence of any effect for them, including an 
interlocutory request to suspend Commercial Execution Procedures No. 5610/2021 filed by the fourth defendant 
against the first defendant and execution No. 596/222, Commercial execution, fees, expenses and attorneys' fees.
You are assigned to present in the Hearing held on Tuesday corresponding to 01/11/2022 at 09:00 a.m. in 
the Remote litigation room & Desc_ Building personally or by an approved Attorney in addition to submit a 
Memorandum to the Court at least three days.
To find the Lawsuit's details, regulations and memorandums in addition to submitting the defense and requests, use 
Dubai Courts electronic and smart services. To subscribe, please click on the link.
Prepared by : Iman Sadiq Alawi Alsafi
Approval Date : 26/10/2022  At 21:30:16

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70392 Date 31/ 10/ 2022  Issue No : 13685
Notification by Publication
In Dispute No 3698/2022/461 Value-Specific Dispute
To be Considered before : 12th Amicable Settlement of Disputes Circuit No 761 
Subject matter of the dispute : To oblige the Defendant to pay an amount of (AED 79,205.7) 
AED Seventy-nine thousand, two hundred and five, and seven fils, fees, expenses, attorneys' 
fees and interest of 12% From due date.
Plaintiff : ALI AL RAISI GENERAL MAINTENANCE (LLC) - Address : Emirate of Dubai, 
Dubai, World Trade Center, ABE World Tower, 14th Floor, Office No. 1404
Name of the person to be notified
1. MLGMC Technical Services LLC, in his capacity as a Defendant
Subject matter of the Notification : The Plaintiff has filed the lawsuit and its subject matter 
is the claim to oblige the Defendant to pay an amount of (AED 79,205.7) AED Seventy-nine 
thousand, two hundred and five, and seven fils, fees, expenses, attorneys' fees and interest of 
12% From due date..  it scheduled a hearing on Wednesday, 2/11/2022 at 09:00am in the remote 
litigation room, so you are required to attend or your legally represent and you shall submit your 
pleadings or documents to the court at least three days before the hearing. To see the Lawsuit 
details, the regulations, the memoranda, the submission of the defense and the requests, the 
electronic services of the Dubai Courts must be used. To subscribe, please click on the link.
Prepared by: Hanan Rabie Hamdan Abdullah Al-Mahri
Date of accreditation: 21/10/2022 at 10:05:02

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

العدد 13685 بتاريخ 2022/10/31 70392
�صركة /اأموال لل�صرافة - �صركة تو�صية ب�صيطة )رخ�صة رقم 16981( والكائنة ب���ال�صارقة 
دولة   ، دبي   ،  4134 ب  زام��ل عبدالرحمن من�صور �س  ال�صاعة ملك  النباعة خلف ميدان 
،  ترغب  ال�صارقة  الإقت�صادية يف  التنمية  دائ��رة  واملرخ�صة لدى  املتحدة،  العربية  الم��ارات 
هذه ال�صركة املذكورة يف اعالن قرارها للكافة والذى مت اتخاذه بوا�صطة جمل�س الإدارة يف 

اإجتماعه الذي عقد بتاريخ 17 اأكتوبر 2022 ب�صاأن اغالق وحل ال�صركة.
وفقا لذلك ، تهيب ال�صركة باأى طرف معنى بالمر ولديه اى مطالبات فى مواجهتها عليه 
تقدمي هذه املطالبات خالل 45 يوما من تاريخ هذا العالن عن طريق الربيد امل�صجل او 

الت�صال ب : ا�صم امل�صفي : ح�صني الها�صمي ملراجعة احل�صابات 
�س ب : 242194 ، دبي ، دولة المارات العربية املتحدة.

هاتف رقم : 43885518 971  
chyrl@zenithcca.com :  الربيد اللكرتوين

لن يتم النظر يف املطالبات التى ترد بعد انتهاء فرتة ال�صعار واملحددة ب 45 يوما.

ا�صعار ت�صفية
70197
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اأخبـار الإمـارات

•• ماليزيا - بهاجن-وام:

ملك  �صاه  ب��اهلل  امل�صطفى  الدين  رعاية  اهلل  عبد  ال�صلطان  جاللة  بح�صور   
ماليزيا، افتتحت هيئة الهالل الأحمر الإماراتي، املرحلة الأوىل من الوحدات 
اأن�صاأتها ل�صالح املت�صررين من الفي�صانات التي �صربت ولية  ال�صكنية التي 
بهاجن املاليزية العام املا�صي، والتي تتكون يف جمملها من 123 وحدة �صكنية 
اإطار توجيهات �صاحب ال�صمو  مبرافقها اخلدمية املختلفة، ومت تنفيذها يف 
�صمو  ومتابعة  "حفظه اهلل"،  اآل نهيان رئي�س الدولة  ال�صيخ حممد بن زايد 
رئي�س  الظفرة  منطقة  يف  احل��اك��م  ممثل  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  ح��م��دان  ال�صيخ 

هيئة الهالل الأحمر.
وزراء  رئي�س  ا�صماعيل  ر�صدي  �صري  دات��وؤ  معايل  الفتتاح  مرا�صم  يف  و�صارك 
ووفد  ماليزيا،  لدى  الدولة  �صفر  الغيث  غامن  خالد  و�صعادة  بهاجن،  ولي��ة 
الهالل الأحمر برئا�صة معايل الدكتور حمدان م�صلم املزروعي رئي�س جمل�س 

الإدارة، بح�صور عدد من امل�صوؤولني املاليزيني.
ويف كلمته خالل الحتفال الذي اأقيم بهذه املنا�صبة، قال �صعادة خالد غامن 

اأكون حا�صًرا هنا اليوم لأ�صهد هذه اللحظة العظيمة  اأن  "ي�صرفني  الغيث : 
العائالت  معاناة  لتخفيف  امللك  جاللة  بح�صور  الإ�صكان  م�صروع  لإط��الق 

املت�صررة من الفي�صانات يف ولية باهاجن".
اأن امل�صروع ال�صكني الذي تنفذه هيئة الهالل الأحمر الإماراتي  واأكد الغيث 
املتحدة  العربية  الإم���ارات  لدولة  العاملية  الإن�صانية  امل�صوؤولية  من  ج��زء  هو 
حتت القيادة احلكيمة ل�صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهيان رئي�س 
ال�صيخ حمدان بن  الدقيقة ل�صمو  الدولة "حفظه اهلل" ، والإ�صراف واملتابعة 

زايد اآل نهيان ممثل احلاكم يف منطقة الظفرة رئي�س هيئة الهالل الأحمر.
دولة  تقدمها  ال��ت��ي  الأخ����رى  الإن�صانية  وامل�����ص��اع��دات  امل�����ص��روع  ه��ذا  اأن  واأك���د 
الإمارات والهالل الأحمر جت�صد عمق العالقات بني الإمارات وماليزيا على 

م�صتوى القيادة وكذلك على م�صتوى ال�صعبني.
وتابع الغيث قائال: اإننا نتطلع اإىل الرتقاء بالعالقة بني بلدينا اإىل م�صتويات 
اأعلى بالتوجيهات احلكيمة ل�صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهيان 

رئي�س الدولة "حفظه اهلل" وجاللة امللك.
ويِف ت�صريح بهذه املنا�صبة اأكد معايل الدكتور حمدان م�صلم املزروعي اأن هذا 

امل�صروع احليوي يعترب ثمرة جلهود خرة ومبادرات كرمية ت�صطلع بها دولة 
زايد  بن  ال�صيخ حمدان  �صمو  ومتابعة  الر�صيدة  القيادة  بتوجيهات  الإم��ارات 

اآل نهيان.
ماليزيا  يف  املا�صي  ال��ع��ام  في�صانات  تابعت  الر�صيدة  ال��دول��ة  ق��ي��ادة  اإن  وق��ال 
الو�صع الإن�صاين يف الوليات الأكرث ت�صررا،  باهتمام كبر، خا�صة تطورات 
ي�صاهم  اأن  �صاأنه  من  ما  كل  وتقدمي  الإمكانات  بت�صخر  وجهت  الفور  وعلى 
الطارئة  الوقوف بجانبهم لتجاوز ظروفهم  و  املت�صررين  اآثارها عن  يف درء 
و العمل على حت�صينها، واأ�صاف " بناء على تلك التوجيهات الكرمية حتركت 
هيئتنا الوطنية جتاه الأ�صقاء هنا، وكانت من اأوائل املنظمات الإن�صانية التي 
لبت نداء الواجب الإن�صاين، وو�صلت اإىل املناطق املت�صررة وبا�صرت يف تقدمي 
الحتياجات  من  الكثر  وفر  اإغاثي  برنامج  خالل  من  امل�صاندة  و  العون  يد 

الإن�صانية للمتاأثرين".
وتابع املزروعي �صرعت الهيئة يف مرحلة لحقة يف اإعادة الإعمار وتاأهيل املرافق 
املت�صررة، والعمل على اإعادة احلياة اإىل طبيعتها، فكانت هذه الوحدات التي 
امل��اأوى املالئم، ودعم ا�صتقرار الأ�صر  جاءت ملبية لحتياجات ال�صكان هنا يف 

التي فقدت منازلها ب�صبب الفي�صانات.
وقال اإن وجودنا اليوم بينكم واحتفالنا بافتتاح هذا امل�صروع، ما هو اإل تعبر 
حقيقي عن مدى انحيازنا لهذه ال�صرائح امل�صتفيدة منه، ودعمنا وم�صاندتنا 
لها انطالقا من م�صوؤوليتنا الإن�صانية، وتعزيزا لأوا�صر العالقات املتميزة بني 

قيادتي البلدين، ومتانة ال�صالت بني ال�صعبني .
م�صتمرة  وم�صاريعها  ممتدة  الهيئة  ب��رام��ج  اأن  الإدارة  جمل�س  رئي�س  واأك���د 
حتى تتحقق تطلعات الفئات امل�صتهدفة من خدماتها الإن�صانية والتنموية يف 
ماليزيا، ولن تدخر و�صعا يف م�صاندتها دون منة اأو تف�صل، واأ�صاف قائال: " 
�صرا على  الظروف،  وامل�صاندة يف هذه  العون  يد  لها  اأن مند  واجبنا  بل من 
نهج الوالد املوؤ�ص�س املغفور له ال�صيخ زايد بن �صلطان اآل نهيان طيب اهلل ثراه 
الذي �صنظل ن�صرت�صد بهديه، ولن نحيد عن الطريق الذي ر�صمه لنا مباآثره 

ومبادراته التي امتدت لالإن�صانية جمعاء".
التي  اجليد  والتن�صيق  البناء  التعاون  روح  املزروعي  حيا  ت�صريحه  ختام  ويف 
املاليزي يف  اجلانب  �صركائه من  وبني  الإم��ارات��ي  الأحمر  الهالل  بني  �صادت 

تنفيذ هذا امل�صروع التنموي الرائد.

بح�ضور ملك ماليزيا .. الهالل يفتتح املرحلة الأوىل من الوحدات ال�ضكنية للمت�ضررين من الفي�ضانات يف ولية بهاجن

•• القاهرة-وام:

 جت��ّول��ت م��ع��ايل ن���ورة ب��ن��ت حم��م��د ال��ك��ع��ب��ي، وزي����رة ال��ث��ق��اف��ة وال�صباب، 
يف  امل�صرية،  الثقافة  وزي��رة  الكيالين،  نيفني  الدكتورة  معايل  يرافقها 
مقتنياته  على  وتعّرفت  احلديث،  امل�صري  الفّن  متحف  واأجنحة  اأروق��ة 
وما ي�صّمه من كنوز واأعمال فنّية متمّيزة من خمتلف الأجيال واحِلقب 
اأهم  م��ن  ك��واح��د   1972 للعام  اإن�صائه  بفكرة  ي��رج��ع  وال���ذي  الزمنية، 

املتاحف امل�صرية والعربية.
فعاليات  �صمن  لها  املرافق  والوفد  معاليها  م�صاركة  اإط��ار  يف  ذل��ك  ج��اء 
اأيام  ام��ت��داد ثالثة  على  اأقيمت يف  واحد" التي  قلب  والإم���ارات  "م�صر 
نهّيان،  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  ب��رع��اي��ة  ال��ق��اه��رة  يف 

الفتاح  عبد  امل�صري  الرئي�س  فخامة  واأخيه  اهلل،  حفظه  الدولة،  رئي�س 
ال�صي�صي، احتفاًل مبرور خم�صني عاماً على تد�صني العالقات الإماراتية 
وعدد  البلدين  حكومتّي  وزراء  من  كبرة  جمموعة  مب�صاركة  امل�صرية، 
والفكر،  وال��ث��ق��اف��ة،  الأع��م��ال،  قطاعات  م��ن  الر�صمية  ال�صخ�صيات  م��ن 

والإعالم.
الكعبي: يحمل متحف  الزيارة قالت معايل نورة بنت حممد  وعن هذه 
معرفية  ك��ن��وزاً  يحت�صن  فهو  ا�صتثنائية  قيمة  احل��دي��ث  امل�صري  ال��ف��ن 
الكبرة  امل��ك��ان��ة  على  ت�صهد  عريقة  زمنية  حقبة  على  ت���دّل  ومقتنيات 
وتعك�س  وثقافياً،  وفكرياً،  معرفياً،  الثقافية  العربية  م�صر  جلمهورية 
املهّمة  الأع��م��ال  اآلف  ي�صم  فاملتحف  به م�صر  ال��ذي حتظى  املهّم  الثِقل 
الع�صرين للعديد من  ال��ق��رن  ب��داي��ة م��ن  امل�صري احل��دي��ث  ال��ف��ّن  ل���رّواد 

الأ�صماء املهّمة، كما ي�صتعر�س لزّواره �صجاًل ب�صرياً ير�صد تاريخ احلركة 
جانب  اإىل   1975 ال��ع��ام  حتى   1887 ال��ع��ام  منذ  امل�صرية  الت�صكيلية 
عر�صه لأعمال من بواكر امل�صاريع الإبداعية لكبار الفنانني امل�صريني ما 

يجعله يحظى بهذه املكانة وال�صمعة التي نعتز بها كعرب.
امل�صرية  العربية  واجلمهورية  الإم���ارات  دول��ة  يربط  معاليها:  وتابعت 
التي  الرائدة  امل�صاريع  من  العديد  عن  اأثمرت  اأخوية  تاريخية  عالقات 
ال�صراكات  بهذه  نعتّز  واإن��ن��ا  ال�صقيقني  البلدين  ك��ال  م�صلحة  يف  ت�صّب 
التي  ال�صبل  وتدعيمها مبختلف  لتوطيدها  ون�صعى  املتنامية  والعالقات 
تلعبه  ال��ذي  وامل��ح��وري  الكبر  الأث���ر  على  تتعّرف  اأن  ل��الأج��ي��ال  ت�صمن 
جمهورية م�صر العربية على خمتلف ال�صعد بال�صراكة الدائمة مع دولة 

الإمارات ويف خمتلف املجالت.

واأثنت معاليها خالل الزيارة على ح�صن التنظيم الذي يحظى به املتحف، 
واأهميتها  مكانة م�صر  تعك�س  الفنية  ال�صروح  بهذه  الهتمام  اأن  موؤكدة 
ال�صرتاتيجية كحا�صنة للمعرفة والإبداع الإن�صاين يف املنطقة، م�صددة 
على اأن احتفالية " الإمارات وم�صر قلب واحد" ت�صهم يف تعزيز الروابط 
على  �صاهمت  وال��ت��ي  ال�صقيقني  البلدين  ك��ال  ب��ني  امل�صرتكة  وال��ع��الق��ات 
يف  وانفتاحاً  تعاوناً  اأك��رث  م�صتقبل  دعائم  اإر�صاء  يف  عقود  خم�صة  امتداد 
خمتلف املجالت والقطاعات احليوية. وعقب الزيارة جتولت معاليها يف 
الدكتور خالد  ا�صتقبالها  وك��ان يف  متحف حممد حممود خليل وحرمه 
حيث  القطاع،  قيادات  من  وع��دد  الت�صكيلية،  الفنون  قطاع  رئي�س  �صرور 
قدم مدراء واأمناء املتحفني �صرحاً وافياً عن تاريخ املبنيني واأهم الأعمال 

املعرو�صة من املقتنيات الفنية التي يحت�صنها.

نورة الكعبي تتعّرف على مقتنيات متحف الفّن امل�ضري احلديث وت�ضيد بتجربة العمل املتحفي يف م�ضر

•• دبي – الفجر: 

الإماراتي  الأع���م���ال  رج���ل  ا�صتقبل 
موؤ�ص�س  احل����ب����ت����ور،  اأح����م����د  خ���ل���ف 
جمموعة  اإدارة  جم��ل�����س  ورئ���ي�������س 
عي�صى  بنت  ح�صة  معايل  احلبتور، 

يف  املجتمع،  تنمية  وزي��رة  بوحميد، 
توقيع  مت  احلبتور،حيث  جمموعة 
ال�صباب  "دعم  ب�صاأن  تفاهم  مذكرة 
املواطنني املقبلني على الزواج" من 
اجلماعية،  الأع��را���س  تنظيم  خ��الل 
ال�صراكة  ع���الق���ات  اإط�����ار  يف  وذل����ك 

املقبلني  ال�صباب  وحتفيز  املجتمعي، 
على الزواج، ومتكينهم من بناء حياة 

زوجية واأ�صرية �صعيدة وم�صتقرة.
ج������������اءت امل��������ذك��������رة ت������زام������ن������اً مع 
العر�س  لإق�����ام�����ة  ال�����ص����ت����ع����دادات 
جمموعة  تنظمه  ال���ذي  اجل��م��اع��ي 

اجلهتني.
من  املجتمع  تنمية  وزارة  وت�صعى 
جمموعة  م�����ع  ال�����ت�����ع�����اون  خ�������الل 
ال�صباب  دع��م  وحتفيز  اإىل  احلبتور 
امل���واط���ن���ني امل��ق��ب��ل��ني ع���ل���ى ال������زواج 
اجلماعية،  الأع��را���س  يف  للم�صاركة 

ملفهوم  وت��ف��ع��ي��اًل  ال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة 
املجتمعية،  وامل�����ص��وؤول��ي��ة  ال�����ص��راك��ة 
مب��ا ي��دع��م روؤي���ة واأه����داف ال����وزارة، 
وتاأ�صي�س  ل��ب��ن��اء  امل��ج��م��وع��ة،  و���ص��ع��ي 
وحتقيق  متما�صكة،  اإم��ارات��ي��ة  اأ���ص��ر 
والتالحم  الأ������ص�����ري  ال����ص���ت���ق���رار 

احل���ب���ت���ور، ب��ال��ت��ع��اون م���ع ال������وزارة، 
والذي   ،2022 نوفمرب   13 ي��وم 
اإماراتي  �صاب   100 لتزويج  يهدف 
على م�صتوى اإمارة دبي، على اأن يتم 
تنظيم اأعرا�س جماعية اأخرى خالل 
ال�صنوات املقبلة، ح�صب التفاق بني 

تعزيز  يف  دوره����ا  لأه��م��ي��ة  تر�صيخاً 
وقيمتها  الأ�������ص������ري،  ال�����ص����ت����ق����رار 
والتقاليد  ال��ع��ادات  �صمن  املتجذرة 

الإماراتية املتوارثة.
كما ت�صعى مذكرة التفاهم اإىل تعزيز 
م�صاركة القطاع اخلا�س، ودعم رجال 
الأعمال يف دولة الإمارات، للربامج 
واملبادرات الجتماعية التي تنظمها 
ا�صتقرار  حت��ق��ي��ق  ب���ه���دف  ال��������وزارة 
وقد  الإم��ارات��ي��ة.  الأ���ص��رة  ومتا�صك 
وزارة  ب��ني  التفاهم  م��ذك��رة  ح���ّددت 
املجتمع وجمموعة احلبتور،  تنمية 
جمالت التعاون ب�صاأن "دعم ال�صباب 
الزواج"،  ع��ل��ى  امل��ق��ب��ل��ني  امل��واط��ن��ني 
من  احلبتور  جمموعة  تقدم  حيث 
خ��الل م��ب��ادرة رج��ل الأع��م��ال خلف 
لل�صباب  ال���دع���م  احل���ب���ت���ور،  اأح���م���د 
على  املقبلني  الإماراتيني  وال�صابات 
ال��زواج، من خالل تنظيم الأعرا�س 
وامتيازات   اجلماعية وتوفر هدايا 
ل�����الأزواج اجل���دد امل�����ص��ارك��ني يف هذه 

الأعرا�س.

قبيل تنظيم العر�س اجلماعي لـ100 �ساب مواطن خالل نوفمرب 2022 يف دبي وجت�سيدًا لل�سراكة املجتمعية الفاعلة

ح�ضة بوحميد وخلف احلبتور يوقعان مذكرة تفاهم ب�ضاأن دعم ال�ضباب املواطنني املقبلني على الزواج بالأعرا�س اجلماعية

جلمعية  فعالية   11
الجتماعيني يف معر�س 
ال�ضارقة الدويل للكتاب

•• ال�شارقة-وام:

الجتماعيني  ج��م��ع��ي��ة  ت�������ص���ارك 
من   41 ال����  الن�صخة  يف  ب��ال��دول��ة 
للكتاب  ال���دويل  ال�صارقة  معر�س 
نوفمرب  2 من  يف  �صينطلق  ال��ذي 
ال�صارقة  اك�صبو  م��رك��ز  يف  امل��ق��ب��ل 
كافة  م��ت�����ص��م��ن��ا  مم���ي���ز  ب���ج���ن���اح 
وجملتها  اجل��م��ع��ي��ة  اإ�������ص������دارات 

املحكمة.
البح  ال��دك��ت��ور جمال عبيد  ق��ال  و 
اإن  اجلمعية  اإدارة  جمل�س  رئي�س 
اإط�����ار حتقيق  ت���اأت���ي يف  امل�����ص��ارك��ة 
وتعزيز  ن�صر  يف  اجلمعية  اأه���داف 
ث�����ق�����اف�����ة ال�����ع�����م�����ل الج����ت����م����اع����ي 
وتوطيد  امل��ج��ت��م��ع  يف  وال��ت��ط��وع��ي 
ع����الق����ات ال���ت���ع���اون وال�������ص���راك���ات 
العمل  ب��ه��ذا  ل��الرت��ق��اء  املجتمعية 
وت����ط����ب����ي����ق م����ن����ظ����وم����ة ح���دي���ث���ة 
اأف�صل  وف����ق  لإدارت�������ه  وم��ت��ك��ام��ل��ة 
امل��م��ار���ص��ات ال��ع��امل��ي��ة واإب�����راز جهود 
اجل��م��ع��ي��ة يف اإج�������راء ال���درا����ص���ات 
املبتكرة  وامل�������ص���اري���ع  وال���ب���ح���وث 
الظواهر  م��ع��اجل��ة  يف  ي�صهم  مب��ا 

والتحديات املجتمعية.
تت�صمن  الفعاليات  ان  اإىل  اأ�صار  و 
احلوار   " بعنوان  اأ�صرية  مناظرة 
ن�صف الرتبية " حيث تظهر هذه 
الندوة مدى اأثر العالم يف غر�س 
القتداء  اأهمية  و  والقيم  الهوية 
ب��ال��ت��ج��ارب الأ���ص��ري��ة ال��ن��اج��ح��ة و 
حما�صرة بعنوان " الأ�صرة وتنمية 
من  �صيتم  واملحرتفني"  امل��واه��ب 
خاللها القاء ال�صوء على اأ�صاليب 
اأثرها  واإظ���ه���ار  الأ���ص��ري��ة  ال��ن�����ص��اأة 
وتعزيز  امل��وه��ب��ة  تنمية  يف  الكبر 

الإبداع والحرتاف لدى الأبناء.
كما تنظم اجلمعية جل�صة بعنوان 
لالأ�صرة  ال��ن��ف�����ص��ي��ة  ال�����ص��ح��ة   "
 " " اإىل ج��ان��ب ور����ص���ة  ال�����ص��ع��ي��دة 
 " الإم�����ارات  نحو مئوية  ال��ط��ري��ق 
وت��ع��ن��ى ب��ك��ث��ر م���ن امل���ح���اور حول 
الأ�صرة واملواطنة و دور الأ�صرة يف 
التطرق  مع  املواطنة  قيم  �صناعة 
احلكومية  ال����ت����وج����ه����ات  ل���ك���اف���ة 
و كذلك  الإم���ارات  ملئوية  الداعمة 
ن���دوة " ال��ت��ن��اغ��م الأ����ص���ري " التي 
معرفة  اأهمية  على  الندوة  ت�صيء 
خ�����ص��ائ�����س ال���رج���ل وامل������راأة وفهم 
التعرف  الآخر من خالل  الطرف 
والعقلية  ال��ن��ف�����ص��ي��ة  ���ص��م��ات��ه  ع��ل��ى 
بناء  اإىل  وال��و���ص��ول  وال�����ص��ل��وك��ي��ة 
الأل��ف��ة وال��ت��وا���ص��ل الإي��ج��اب��ي كما 
ت���ق���دم اجل��م��ع��ي��ة ج��ل�����ص��ة ح�����ول " 
ال�صطرابات النف�صية واأثرها على 

الفرد ".

العدد 13685 بتاريخ 2022/10/31 
اإعالن بالن�صر

يف اإنذار عديل )2022/1/327422(
املنذر / موؤيد �صالح ابوغيده 

ب�صفته / مدير �صركه املوؤيد ل�صناعة وحدات التكييف ذ.م.م
املنذر اإليهما / �صركة �صيفكو للخدمات الفنية )�س.ذ.م.م( - احمد �صامى جا�صم ب�صفته 

مدير ال�صركة امل�صوؤول
املو�صوع / اإعالن بالن�صر يف اإنذار عديل رقم 327422 /1/ 2022

يكلف املنذر / املنذر اإليه بالوفاء مببلغ 119،418.48 / )مائة و ت�صعه ع�صر الف 
واربعمائه وثمانية ع�صر درهم وثمانيه واربعون فل�صا( وذلك خالل مدة اأق�صاها خم�س 
ايام من تاريخ ن�صر هذا الإنذار و اإل �صي�صطر املنذر لإتخاذ كافه الإجراءات القانونية 
اأي �صرر  املنا�صب عن  اإ�صت�صدار امر الداء و املطالبة بالتعوي�س  التي حتفظ حقه و 

تعر�س له املنذر.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70608 العدد 13685 بتاريخ 2022/10/31 
املو�صوع : مذكرة اإعالن بالن�صر باحل�صور اأمام اخلربة احل�صابية

يف الدعوي رقم 0006287  ل�صنة /SHCFICIPOR 2022 جتاري )جزئي(
املدعى عليها : �صركة العرب مول ذ.م.م

بالق�صية  ح�صابية  كخربة  املحكمة  عدالة  قبل  من  انتدابنا  مت  اأن��ه  علما  نحيطكم 
املذكورة اأعاله واملرفوعة �صدكم من : �صركة رويال فالكون للحرا�صة �س.ذ.م.م.

- اأنت مكلف باحل�صور اأمام اخلربة بو�صفك طرفا مدعي عليه.
مكان و�صاعة الجتماع : عن طريق الت�صال املرئي وامل�صموع على برنامج زووم يوم 
اخلمي�س املوافق 2022/11/3 ال�صاعة 1:00 ظهراً بح�صورك اأو وكيل معتمد 
ملتابعة  وذل��ك  امل�صتندات،  كافة  بها  مرفقا  ال��دع��وى  على  جوابية  م��ذك��رة  وت��ق��دمي 
اإجراءات الدعوى املذكور رقمها اأعاله. يرجي الت�صال على الرقم 026331500 

لال�صتف�صار عن رابط اجتماع اخلربة.
خبري ح�صابي / حم�صن اإ�صماعيل نوينو      
قيد رقم  454 

اإعالن اإجتماع خربة 

العدد 13685 بتاريخ 2022/10/31 70392
�صركة /اأموال لل�صرافة - �صركة تو�صية ب�صيطة )رخ�صة رقم 16981( والكائنة ب���ال�صارقة 
دولة   ، دبي   ،  4134 ب  زام��ل عبدالرحمن من�صور �س  ال�صاعة ملك  النباعة خلف ميدان 
،  ترغب  ال�صارقة  الإقت�صادية يف  التنمية  دائ��رة  واملرخ�صة لدى  املتحدة،  العربية  الم��ارات 
هذه ال�صركة املذكورة يف اعالن قرارها للكافة والذى مت اتخاذه بوا�صطة جمل�س الإدارة يف 

اإجتماعه الذي عقد بتاريخ 17 اأكتوبر 2022 ب�صاأن اغالق وحل ال�صركة.
وفقا لذلك ، تهيب ال�صركة باأى طرف معنى بالمر ولديه اى مطالبات فى مواجهتها عليه 
تقدمي هذه املطالبات خالل 45 يوما من تاريخ هذا العالن عن طريق الربيد امل�صجل او 

الت�صال ب : ا�صم امل�صفي : ح�صني الها�صمي ملراجعة احل�صابات 
�س ب : 242194 ، دبي ، دولة المارات العربية املتحدة.

هاتف رقم : 43885518 971  
chyrl@zenithcca.com :  الربيد اللكرتوين

لن يتم النظر يف املطالبات التى ترد بعد انتهاء فرتة ال�صعار واملحددة ب 45 يوما.

ا�صعار ت�صفية
70197
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-وام:

واملوا�صالت  ال��ط��رق  هيئة  ���ص��رع��ت 
)كيولي�س-  م��ع  ب��ال�����ص��راك��ة  دب���ي  يف 
الثقيلة(  لل�صناعات  ميت�صوبي�صي 
ري�صر�س،  اآن�����د  ث���راب���ي  وف��ر���ص��و 
ال���ث���ال���ث���ة من  امل����رح����ل����ة  ت��ن��ف��ي��ذ  يف 
الذكاء  ت��ق��ن��ي��ات  ا���ص��ت��خ��دام  جت����ارب 
الرتام  �صائقي  لتقييم  ال�صطناعي 
الركاب  �صالمة  �صمان  ب��ه��دف  اآن��ي��اً 
م���ن غ��اي��ة الهيئة  ان��ط��الق��اً  وذل����ك 
الإ�صرتاتيجية املتمثلة يف )ال�صالمة 

وال�صتدامة البيئية(.
ي��ع��د ن��ظ��ام م��راق��ب��ة ���ص��ائ��ق��ي الرتام 
الذي  ال���ع���امل  يف  ن���وع���ه  م���ن  الأول 
ي�����ص��ت��خ��دم ن����ظ����ام حت���ل���ي���ل واأمت����ت����ة 
 EDAATM البيانات العاطفية
ال�صطناعي  ل��ل��ذك��اء  تقنية  وه���و   ،
العميق  التعلم  من���اذج  ع��ل��ى  تعتمد 
اك�صربيان�صيز"  "اأون  �صركة  وفرتها 
الإ�����ص����ب����ان����ي����ة م�����ن خ������الل ذراع����ه����ا 

املخ�ص�صة للبحث والتطوير فر�صو 
ثرابي اآند ري�صر�س، ومقرها دولة 

الإمارات.
واملوا�صالت  ال��ط��رق  ه��ي��ئ��ة  وت��ع��م��ل 
ب�����ص��ك��ل وث����ي����ق م����ع ك����ل م����ن م����زود 
التقنية،وم�صغل ترام دبي “كيولي�س- 
الثقيلة”  لل�صناعات  ميت�صوبي�صي 
ويت�صمن  البيانات،  وجمع  ملراجعة 
وارت���داء  ذك��ي  ج��ه��از  تركيب  النظام 
�صريط للذراع بهدف احل�صول على 
امل��وؤ���ص��رات لكت�صاف  م��ن  جم��م��وع��ة 
م���ع���دل ����ص���رب���ات ال���ق���ل���ب، واأمن�����اط 
الأف���ع���ال،  وردود  ال���ك���الم،  واأوق�������ات 
اأ�صلوب  ل��ت��ح��دي��د  وا����ص���ت���خ���دام���ه���ا 
الآمنة،  غ���ر  والأمن�������اط  ال���ق���ي���ادة، 
والنحرافات والإمياءات، ومبا يت�صق 

مع امللفات ال�صخ�صية لل�صائقني.
تقليل  احل����ل����ول  ه�����ذه  �����ص����اأن  وم�����ن 
احتمالت وقوع حوادث نتيجة خطاأ 
ب�صري من خالل التنبوؤ بال�صلوكيات 
لل�صالمة  م���ه���ددًة  ت���ك���ون  ق���د  ال���ت���ي 

اإىل  ب��ال��ت��ايل  ي����وؤدي  م��ا  الت�صغيلية، 
احلوادث  ملنع  وقائية  ا�صتجابة  خلق 
اأنها  والأخطاء الو�صيكة، ف�صاًل عن 
باملواقع  مرتبطة  م��ع��ل��وم��ات  ت��وف��ر 
اجلغرافية، وبالتايل ميكن اأن ت�صهم 
 ” ال�����ص��اخ��ن��ة  “النقاط  حت���دي���د  يف 
القابلة  للمخاوف ومعاجلة احللول 

للتطبيق.
وي����ت����وىل ال���ن���ظ���ام ت��ق��ي��ي��م احل�����الت 

منا�صبة  ا�صتجابة  ل��ي��وف��ر  احل��رج��ة 
الفردية  ال�صمات  تقنية  خ��الل  م��ن 
ت���ت���م معاجلة  ث����م  وم�����ن  امل����دجم����ة، 
ال����ب����ي����ان����ات امل���ج���م���ع���ة م�����ن خ����الل 
ال��ع��م��ل��ي��ات ال��روت��ي��ن��ي��ة ل��ت��وف��ر فهم 
حتديد  اإىل  اإ�صافة  ل��الأف��راد،  �صامل 
امللفات ال�صخ�صية املطلوبة لتح�صني 

النظام با�صتمرار.
اإدارة  م���دي���ر  امل���ط���وع،  وق�����ال ح�����ص��ن 

ت�صغيل القطارات مبوؤ�ص�صة القطارات 
ال����ط����رق وامل����وا�����ص����الت:  يف ه���ي���ئ���ة 
واأ�صولها  النقل  �صبكات  "ت�صنف 
ن���ط���اق وا�����ص����ع ك��ب��ن��ي��ة حتتية  ع���ل���ى 
بالتفا�صيل  اهتماماً  تتطلب  حيوية 
وحماية خا�صة، ل �صيما فيما يتعلق 
بالأخطاء الب�صرية املحتملة وكيفية 
هيئة  تتبنى  لذلك  منها،  التخفيف 
احللول  اأح��دث  واملوا�صالت  الطرق 
الذكاء  مثل  ال�صاأن  ه��ذا  يف  املبتكرة 
ال����ص���ط���ن���اع���ي، ومب�����ا ي��ن�����ص��ج��م مع 
والإبداع  البتكار   - املوؤ�ص�صية  قيمها 

يف دعم دبي الرقمية".
العمل  خالل  "من  املطوع:  واأ�صاف 
احللول  ه��ذه  طرحنا  �صركائنا،  م��ع 
الذكاء  تقنية  على  القائمة  املبتكرة 
�صالمة  ل�������ص���م���ان  ال����ص���ط���ن���اع���ي، 
التجربة  جن���اح  ح���ال  ويف  ال���رك���اب، 
تطبيق  ي��ت��م  اأن  امل��ت��وق��ع  م���ن  ف���اإن���ه 
هذه التقنية على جميع عربات ترام 

دبي".

م����ن ج���ان���ب���ه ق�����ال وال��������س وي���ري���ل، 
ميت�صوبي�صي  كيولي�س-  ع��ام  مدير 
مرتو  ��ل  ُم�����َص��ِغّ الثقيلة،  لل�صناعات 
"نعي�س يف ع�صر رقمي،  وترام دبي: 
وتوظيف  ملواكبة  با�صتمرار  ون�صعى 
ال�صطناعي  ال�����ذك�����اء  ت��ط��ب��ي��ق��ات 
العمليات  يف  ال���ع���م���ي���ق  وال���ت���ع���ل���م 
ال���ي���وم���ي���ة.. وي��ن�����ص��ب ت��رك��ي��ز هيئة 
اأ�صا�صي  ب�صكل  وامل��وا���ص��الت  ال��ط��رق 
الذكية  دب������ي  م���ف���ه���وم  دع������م  ع���ل���ى 
ن��ظ��ام م��رتو دب��ي وهو  وتناغمه م��ع 
ن��ظ��ام ق���ط���ارات ب����دون ���ص��ائ��ق كامل 

الأمتتة الرائد يف املنطقة.
يف  امل����رم����وق  "ب�صجلها   : واأ�����ص����اف 
القيادة،  ذاتية  النقل  و�صائل  ت�صغيل 
ميت�صوبي�صي  )ك��ي��ول��ي�����س-  �صتعمل 
مع  ك��ث��ب  ع��ن  ال��ث��ق��ي��ل��ة(  لل�صناعات 
ال���ط���رق ل���ص��ت��ك�����ص��اف حلول  ه��ي��ئ��ة 
يف  وتطبيقها  ال�صطناعي  ال��ذك��اء 
وهي  ال���رتام،  �صائقي  مراقبة  نظام 
خ��ط��وة ���ص��غ��رة ن��ح��و ����ص���ورة اأكرب 

واأ�صمل".
م������ن ج���ه���ت���ه���ا ق�����ال�����ت اإل����ي����زاب����ي����ت 
امل�صارك  امل���وؤ����ص�������س  ك�����ال�����وم�����اردي، 
للبيانات  ال���ت���ن���ف���ي���ذي  وال���رئ���ي�������س 
والتطوير:  ل��ل��ب��ح��ث  ف���ر����ص���و  يف 
مع  وال��ت��ع��اون  ب��ال��ع��م��ل  “فخورون 
ه��ي��ئ��ة ال��ط��رق وامل���وا����ص���الت يف دبي 
و)كيولي�س- ميت�صوبي�صي لل�صناعات 
وعلى  ال��ت��ج��رب��ة..  ه��ذه  يف  الثقيلة( 
خلفية هذا التعاون، وب�صفتها فرًعا 

اك�صربيان�صيز،  اأون  جم��م��وع��ة  م��ن 
نتائج  ت��وف��ر  اإىل  ف��ر���ص��و  ت��ت��ط��ل��ع 
ب�صكل  امل��ت��ط��ل��ب��ات  ل��ف��ه��م  ال��ب��ي��ان��ات 
يلبي  م���ن���ت���ج  وت�������ص���م���ي���م  اأف���������ص����ل 
اأكرب  اآف��اق  اأن فتح  الحتياجات، كما 
للتعاون لن�صر مبادرة هي الأوىل من 
نوعها يف العامل من �صاأنه تعزيز ترام 
دبي كو�صيلة مبتكرة واآمنة يف �صبكة 
املرموقة  العامة  للموا�صالت  دب��ي 

عاملياً”.

تنظمه »هيئة ال�سارقة للكتاب« على مدار ثالثة اأيام 

انطالق اأعمال الدورة 12 من »موؤمتر النا�ضرين« بح�ضور غري م�ضبوق من النا�ضرين والوكالء الأدبيني
•• ال�شارقة-الفجر:

القا�صمي،  ب����دور  ال�صيخة  ب��ح�����ص��ور 
للنا�صرين،  ال���دويل  الحت���اد  رئي�صة 
وبح�صور غر م�صبوق من النا�صرين 
والوكالء الأدبيني من خمتلف اأنحاء 
اأعمال  الأح��د  اأم�س  انطلقت  العامل، 
الدورة 12 من "موؤمتر النا�صرين"، 
الذي تنظمه "هيئة ال�صارقة للكتاب"، 
مدار  على  ال�صارقة  اإك�صبو  مركز  يف 
اأي��ام، وذل��ك قبيل ب��دء الدورة  ثالثة 
الدويل  ال�صارقة  معر�س  من  ال�41 
بحفل  اأعماله،  املوؤمتر  وب��داأ  للكتاب. 
ال�صيخة  اف��ت��ت��اح��ي، حت��دث��ت خ��الل��ه 
ب�����دور ال��ق��ا���ص��م��ي، رئ��ي�����ص��ة الحت����اد 
�صعادة  واأل���ق���ى  ل��ل��ن��ا���ص��ري��ن،  ال�����دويل 
اأح��م��د ب��ن رك��ا���س ال��ع��ام��ري، رئي�س 
الكلمة  ل���ل���ك���ت���اب،  ال�������ص���ارق���ة  ه��ي��ئ��ة 

الفتتاحية للموؤمتر. 

ــر  ــس ــ� ــن ــــات ال ــــس تـــغـــيـــري ممــــار�
التقليدية

القا�صمي،  ب�����دور  ال�����ص��ي��خ��ة  واأك������دت 
خ�����الل�����ه ك���ل���م���ت���ه���ا ح�����اج�����ة ق���ط���اع 
والتكاتف  ال��ت��ع��اون  روح  اإىل  الن�صر 
اأمام  تقف  ال��ت��ي  التحديات  مل��واج��ه��ة 
"اأ�صبحت  وق���ال���ت:  وت���ط���وره،  من���وه 
ال����ص���ت���دام���ة م��و���ص��وًع��ا رئ��ي�����ص��ًي��ا يف 
وا�صح،  ل�����ص��ب��ب  وذل����ك  م��ن��اق�����ص��ات��ن��ا، 
وعلينا  اأعيننا،  اأم���ام  يتغر  فالعامل 
حماية  يف  ب���دورن���ا  ن��ق��وم  اأن  ج��م��ي��ًع��ا 

م�صتقبل الأر�س".
ال�صهل  م��ن  ل��ي�����س  اأن����ه  اإىل  واأ����ص���ارت 
على النا�صرين الرتاجع عن عمليات 
اأعمال ظلوا ميار�صونها منذ  ومناذج 
مئات ال�صنني، موؤكدة اأن هذا التغير 
بات �صرورة، فاإن مل يكن من الداخل 
فاإنهم  ال��ن��ا���ص��ري��ن،  ل�����ص��روط  وف���ًق���ا 
ب�صبب  ال��ت��غ��ي��ر  اإىل  ���ص��ي�����ص��ط��رون 

التطورات اخلارجية. 
القا�صمي  ب����دور  ال�����ص��ي��خ��ة  ووج���ه���ت 

جمتمع  يف  ف������رد  ك����ل  اإىل  ر�����ص����ال����ة 
الن�صر، قالت فيها: "دعونا نتعلم من 
نتحرك  ل  ودعونا  املا�صية،  اأخطائنا 
ب�صرعات خمتلفة عندما يتعلق الأمر 
عاملي  كفريق  فلنعمل  ب��ال���ص��ت��دام��ة، 
حتى  م��ًع��ا  م�صتدامة  ح��ل��ول  لإن�����ص��اء 
دعونا  مًعا،  قدًما  امل�صي  من  نتمكن 
ل ن���رتك اأح����ًدا وراءن�����ا، ف��ه��ن��اك قوة 
يف وح��دة ال��روؤي��ة، كما توجد ق��وة يف 

وحدة العمل".

لتطلعات  رئي�سًا  داعــمــًا  الن�سر 
التنمية امل�ستدامة

اأحمد بن ركا�س  ب��دوره، قال، �صعادة 

"موؤمتر  "بانطالق  ال����ع����ام����ري: 
تظل  ب��اأن  عهدنا،  النا�صرين" جن��دد 
الإمارة راعياً م�صتمراً لقطاع الن�صر، 
ال�����ذي مي��ث��ل واح�������داً م���ن الأع���م���دة 
الثقايف،  ال�صارقة  مل�صروع  الأ�صا�صية 
بتوجيهات  وي��ت��ن��ام��ى  مي�����ص��ي  ال����ذي 
وروؤى �صاحب ال�صمو ال�صيخ الدكتور 
ع�صو  القا�صمي،  حممد  ب��ن  �صلطان 
ال�صارقة  ح���اك���م  الأع����ل����ى  امل��ج��ل�����س 
بناء  اإىل  ال���رام���ي���ة  اهلل-،  -ح��ف��ظ��ه 
جمتمع املعرفة وتعزيز دور الكتاب يف 
حتقيق التنمية ال�صاملة وامل�صتدامة".  
الن�صر  ق��ط��اع  ق���درة  اإىل  اإ���ص��ارت��ه  ويف 
ال��ت��ح��دي��ات، ونقاط  م��واج��ه��ة  ع��ل��ى 

القوة التي يتميز بها يف التعامل مع 
"ا�صتطاع  ال��ع��ام��ري:  ق��ال  الأزم�����ات، 
القطاع اأن يثبت يف اأكرث من منا�صبة 
مرونته العالية وقدرته الفائقة على 
اليوم  ونحن  املبتكرة،  احللول  اإيجاد 
جن���دد وع��دن��ا ب��ت��ق��دمي ال��ع��ون لكافة 
وتعزيز  امل���ج���ال،  ه����ذا  يف  ال��ع��ام��ل��ني 
التعاون ال�صرتاتيجي بينهم، لو�صع 
جديدة،  وا���ص��رتات��ي��ج��ي��ات  ���ص��ي��ا���ص��ات 
جتعل من قطاع الن�صر قاباًل لتحقيق 
ال�صتدامة، وال�صتعداد للم�صتقبل".

هذا  امل����وؤمت����ر  اأن  ال���ع���ام���ري  واأع����ل����ن 
القاعة  ط��اول��ة يف   950 وّف���ر  ال��ع��ام 
النا�صرين  ل����ل����ق����اءات  امل��خ�����ص�����ص��ة 

واملتخ�ص�صني. 

)اجلل�سة الأوىل(
جل�صة  الأول  اليوم  فعاليات  و�صهدت 
�صيف  حت��ل  التي  لإيطاليا،  ح��واري��ة 
�صرف على الدورة ال�41 من "معر�س 
حتدث  للكتاب"،  ال����دويل  ال�����ص��ارق��ة 
اآن بورتولو�صي،  خاللها كل من: يل 
)ج����ون����ت����ي  يف  احل�������ق�������وق  م�������دي�������رة 
اإيديتوري(، وكارلو غالوت�صي، النا�صر 
اإيديتوري(،  غ��ال��وت�����ص��ي  )ك���ارل���و  يف 
وماركو �صربوتزي، مدير التحرير يف 
توما�س،  جاك�س  واأدارت��ه��ا  )هوبلي(، 

من )بولونيا بوك بل�س(.

جل�سة �سيف ال�سرف
اأك����دت جاك�س  اف��ت��ت��اح اجل��ل�����ص��ة،  ويف 
اإىل  الإي��ط��ال��ي��ني  ال��ن��ا���ص��ري��ن  م�صعى 
ال��ت��و���ص��ع ال��ع��امل��ي م���ن خ����الل تعزيز 
حركة الرتجمة اإىل اللغات الأخرى، 
الثقافة  و����ص���ول  يف  ت�����ص��ه��م  وال���ت���ي 
اإىل  نا�صريها  واإ���ص��دارات  الإيطالية 
اأن  اإىل  لفتة  العامل،  اأنحاء  خمتلف 
امل�صروع الثقايف الإيطايل الذي تعمل 
ملحقاتها  خالل  من  احلكومة  عليه 
ي�صتهدف  ال�����ع�����امل،  يف  ال���ث���ق���اف���ي���ة 
املعار�س  يف  ب��ث��ق��اف��ت��ه��ا  ال���ت���ع���ري���ف 
الدولية، واإي��الء الدعم الكبر لدور 

الو�صول  اأجل  الإيطالية، من  الن�صر 
اجلن�صيات  خمتلف  م��ن  ال��ق��راء  اإىل 

والثقافات.

حــ�ــســور الــنــ�ــســر الإيـــطـــايل من 
ال�سارقة

بورتولو�صي  اآن  اأ���ص��ارت  جانبها،  م��ن 
الوجهات  من  ال�صارقة  اإم��ارة  اأن  اإىل 
الإيطالية،  ال��ك��ت��ب  لن�صر  الأف�����ص��ل 
ح��ي��ث مي��ث��ل وج����ود اإي��ط��ال��ي��ا �صيف 
���ص��رف يف م��ع��ر���س ال�����ص��ارق��ة الدويل 
اأمام النا�صرين  للكتاب فر�صة كبرة 
اأو�صع،  ب�صكل  للح�صور  الإيطاليني 
التعريف  اإيطاليا فر�صة  وهذا مينح 

ب��ن��ا���ص��ري��ه��ا يف دول�����ة الإم���������ارات من 
تركيز  اأهمية  اإىل  م�صرة  ال�صارقة، 
القطاعات  خمتلف  على  النا�صرين 
املعرفية مثل تطوير الذات، والعناية 
بعلم النف�س، بطرق ت�صل اإىل خمتلف 

القراء من الأطفال والكبار. 

حراك ثقايف عربي رائد
اأ�صاد كارلو غالوت�صي بجهود  ب��دوره، 
تعزيز  يف  ال��ق��ا���ص��م��ي  ب����دور  ال�صيخة 
الثقافة  يف  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ل��غ��ة  ح�����ص��ور 
للتوا�صل  ج�صر  واإق��ام��ة  الإي��ط��ال��ي��ة 
املتو�صط،  وجنوب  �صمال  بني  الثقايف 
التكنولوجيا  ا�صتثمار  موؤكداً �صرورة 
ت�صمح  ب���ي���ئ���ة  اإي�����ج�����اد  يف  امل����ت����ط����ورة 
خمتلف  اإىل  ب��ال��و���ص��ول  ل��ل��ن��ا���ص��ري��ن 
من  ال��ن�����ص��ر  "يعد  وق������ال:  ال����ق����راء. 
ال��ق��ط��اع��ات الأ���ص��رع من���واً، حيث منا 
يب�صر  وه����ذا  ب��امل��ئ��ة،   10 م���ن  اأك����رث 
الأ�صر  بني  للكتاب  ملحوظ  بح�صور 
ثقافة  ت��ن��م��ي��ة  اإىل  ���ص��ع��ي��اً  وامل����دار�����س 
ال����ق����راءة فيما  الأط����ف����ال، ل��رت���ص��ي��خ 

بينهم".

بيع و�سراء احلقوق
�صربوتزي،  م��ارك��و  اأك��د  ناحيته،  م��ن 
يف  الن�صر  ح��ق��وق  و���ص��راء  بيع  اأهمية 
الإيطاليني  النا�صرين  تعزيز ح�صور 
�صيما  ل  للكتاب،  العاملية  الأ�صواق  يف 
مع اخل�صو�صية التي تتميز بها اللغة 
الإيطالية، ما من �صاأنه تعزيز م�صرة 
الإيطالية  اللغة  بني  املعرفة  ورحلة 
والثقافات.  ال��ل��غ��ات  م��ن  غ��ره��ا  اإىل 
اأه��م��ي��ة الق�ص�س  ورك���ز م��ارك��و ع��ل��ى 
الن�صر،  ع����امل  يف  امل�������ص���ورة  وال��ك��ت��ب 
لالأجيال  حمفزاً  اإق��ب��اًل  تلقى  واأن��ه��ا 
واليافعني،  ال�����ص��غ��ار  م���ن  اجل���دي���دة 
اأم�����ام �صرورة  ال��ن��ا���ص��ر  ي�����ص��ع  وه����ذا 
القراء  متابعة م�صتجدات تف�صيالت 
من اأجل اإنتاج ما يكون له مكانته يف 

اأ�صواق الن�صر وجمتمع القراء.

•• دبي،-الفجر:

ال�صرق  اجَل��م��ال  "عامل  معر�س  يف  م�صاركتها  ع��ن  دب��ي  بلدية  اأع��ل��ن��ت 
وال�صعر  اجل��م��ال  ب��ع��امل  متخ�ص�س  ح��دث  اأ�صخم   ،2022 الأو�صط" 
التجاري  دب��ي  مركز  يف  ُيعقد  وال��ذي  املنطقة،  يف  ال�صخ�صية  والعناية 
بارزة  و�صط م�صاركة جمموعة  نوفمرب،   2 اإىل  اأكتوبر   31 العاملي من 
من اأهم ال�صركات املحلية والإقليمية والعاملية املتخ�ص�صة، حيث ي�صّكل 
التطورات  اآخر  للوقوف على  املعنّية  واملوؤ�ص�صات  فر�صًة مميزة لالأفراد 
يف هذا املجال. وتاأتي م�صاركة البلدية يف املعر�س تعزيزاً لدورها الرائد 
التجاري  الن�صاط  دع��م  جانب  اإىل  املجتمع،  و�صالمة  �صحة  �صمان  يف 
اإمارة دبي، وذلك من خالل تقدميها خدماٍت متميزة  وال�صتثماري يف 
ال���ص��ت��ه��الك��ي��ة ومراكز  امل��ن��ت��ج��ات  وت�����داول  ب�����ص��ن��اع��ة  الرت���ق���اء  ت�صمن 

التجميل يف الإمارة، اإ�صافًة اإىل توعية املوؤ�ص�صات املعنية برحلة املتعامل 
يف جمال عامل التجميل واملنتجات واخلدمات املرتبطة به وفق ال�صوابط 

واملوا�صفات املعمول بها.

خدمات واأنظمة رقابية متطورة
خمتلف  ل��ت��الءم  با�صتمرار  خدماتها  تطوير  اإىل  دب��ي  بلدية  وت�صعى 
تقييم  تت�صمن  التي  الذكية  التقنيات  املتعاملني، من خالل  احتياجات 
وت�صجيل املنتجات ال�صتهالكية ب�صهولة وُي�صر عرب نظام منتجي الذكي. 
التزام  �صمان  على  املتطورة  الرقابية  اأنظمتها  خالل  من  حتر�س  كما 
املعتمدة  املعاير  باأعلى  التجميل،  العاملة يف جمال منتجات  املوؤ�ص�صات 
الذي تعزز �صحة و�صالمة املجتمع، من خالل �صمان مطابقة املنتجات 

للموا�صفات املعتمدة. 

ال�سالون النموذجي
وبداأت البلدية بتنفيذ املرحلة الثانية من مبادرة "ال�صالون النموذجي"، 
التجميل يف  ال�صالونات ومراكز  التزام  اإىل تعزيز م�صتوى  التي تهدف 
اإمارة دبي باملعاير املعتمدة فيها، من خالل الرقابة الذاتية ورفع م�صتوى 
جودة اخلدمات فيها، اإ�صافًة اإىل تقليل التكلفة على املوؤ�ص�صات العاملة 
يف هذا املجال، ف�صاًل عن خلق بيئة تناف�صية بينها ل�صمان تقدمي اأف�صل 
املتعاملني.  لدى  ال�صعادة  م�صتويات  اأعلى  وحتقيق  ال�صحية،  املمار�صات 
ت�صمل؛  املعاير  من  عدد  حتقيق  املبادرة  من  الثانية  املرحلة  وتت�صمن 
توفر نظام اإدارة ال�صالون مبا يف ذلك اخلدمات ال�صت�صارية، و�صهادات 
تاأهيل الكادر ومهارات العاملني يف املمار�صات املهنية بال�صالون، وكفاءة 
العاملني الفنية وتاأهيلهم من اأجل ال�صتخدام الآمن للمنتجات امل�صجلة 

يف نظام "منتجي"، والتي ت�صتخدم من قبل فنيني متخ�ص�صني. 

بلدية دبي ت�ضارك يف معر�س »عامل اجَلمال ال�ضرق الأو�ضط« 2022

طرق دبي ت�ضتخدم الذكاء ال�ضطناعي لتقييم 
�ضائقي الرتام اآنّيًا

بدور القا�سمي:  
 • التغريات العاملية متلي على النا�سرين �سرورة تغيري مناذج اأعمال ميار�سونها منذ مئات ال�سنني

امل�سرتك ن�ستطيع اإيجاد حلول للم�سي قدًما نحو قطاع ن�سر م�ستدام وعملنا  روؤيتنا  • بقوة 
 اأحمد العامري:

الن�سر لقطاع  م�ستمرًا  راعيًا  ال�سارقة  تظل  باأن  عهدنا  • جندد 
املبتكرة احللول  اإيجاد  على  وقدرته  العالية  مرونته  اأثبت  الن�سر  • قطاع 
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13 بجروح بحادث  اأ�صخا�س على الأقّل م�صرعهم واأ�صيب   9 لقي 
بغداد،  �صرق  يف  �صيارات  م���راأب  داخ��ل  ال�صبت  ليل  �صهريج  انفجار 

بح�صب م�صادر اأمنية وطبية.
وقال قائد عمليات بغداد اأحمد �صليم يف بيان لوكالة الأنباء الر�صمية 
اإن “ح�صيلة انفجار �صهريج للغاز �صرقي العا�صمة بغداد” هي مقتل 

“ت�صعة مدنيني واإ�صابة 13 اآخرين” بجروح.
واأ�صاف يف ت�صريحه اأن “حادث انفجار ال�صهريج فني ولي�س عماًل 

اإرهابياً«.
يف املقابل، قال م�صدر طبي لفران�س بر�س اإن عدد القتلى بلغ 12 يف 

النفجار الذي �صمع دوّيه يف عدة مناطق يف بغداد.
القدم  لكرة  ملعب  ق��رب  لل�صيارات  م���راأب مفتوح  احل���ادث يف  ووق��ع 

ومقهى يف حي �صكني يف �صرق العا�صمة.
املحيطة يف  املنازل  نوافذ  ت�صّرر  بر�س عن  فران�س  واأف��اد م�صّور يف 

املكان، وكذلك ت�صرر �صيارات كانت مركونة يف املحيط.

رحب رئي�صا حكومة الوحدة الوطنية املنتهية وليتها يف ليبيا عبد 
احلميد الدبيبة واملجل�س الأعلى للدولة خالد امل�صري بقرار جمل�س 

الأمن الدويل متديد عمل البعثة الأممية يف ليبيا.
اأ�صا�س  الن��ت��خ��اب��ات على  لإج���راء  ال��ق��رار  دع���وة  اأن  الدبيبة  واع��ت��رب 
د�صتوري �صريع �صمن مت�صكه بخارطة الطريق “يعني بكل و�صوح اأن 
ال�صلطة التنفيذية احلالية هي جزء اأ�صا�صي يف اآخر مرحلة انتقالية 
املعطلة  الأط����راف  دع��وت��ه  جم���دداً  لالنتخابات”،  ال��ذه��اب  قبل  م��ا 

لالنتخابات اإىل “الإيفاء بالتزاماتها«.
واأكد دعم ا�صرتاتيجيات تقوية البعثة الأممية، مبا ي�صمن جهودها 
الدميقراطي  بالتحول  املرتبطة  وامل�صائل  ال�صيا�صية  احللول  لدعم 

يف ليبيا.
موقفه  مع  الأم��ن  جمل�س  موقف  بتطابق  تفاوؤله  الدبيبة  واأب���دى 
تعميق  اأو  ال��ع��ن��ف  اإىل  ت����وؤدي  اأن  ال��ت��ي مي��ك��ن  ل��الأع��م��ال  ال��راف�����س 
الع�صكرية وحماولت  احللول  رف�صه  اإىل جانب  ليبيا،  النق�صام يف 
برمتها  ال�صيا�صية  العملية  يقو�س  مم��ا  ال�صلطة،  على  ال�صتيالء 

ويهدد ال�صتقرار وال�صلم الأهلي.
 واأكد الدبيبة امل�صي قدماً يف تنفيذ بنود خارطة الطريق التي اأكدها 
النتخابات،  واإجن��از  النتقالية  املراحل  لإنهاء  الأم��ن  ق��رار جمل�س 
م�صتنداً يف ذلك على دعم ال�صعب لتغير الواقع ال�صيا�صي احلايل، 
ودعًما ملقررات املوؤمترات وامللتقيات الدولية الداعمة للحل ال�صيا�صي 

يف ليبيا.

ق��ال��ت وك���ال���ة م��ك��اف��ح��ة ال���ك���وارث ب��ال��ف��ل��ب��ني الأح�����د اإن ع���دد قتلى 
اإىل  ارتفع  الأمطار  عن  الناجمة  الأر�صية  والنهيارات  الفي�صانات 
ناجلي  املدارية  العا�صفة  اجتياح  بعد  22 مفقودا  ت�صجيل  48 مع 

مناطق كثرة من الفلبني.
اأ�صيبوا ومت نقل ما  40 �صخ�صا  اأن نحو  بيانات حكومية  واأظهرت 

يقرب من 170 األفا ملراكز اإجالء.
ال�صحايا يف  ت�صجيل معظم  اإن��ه مت  الكوارث  مكافحة  وكالة  وقالت 
لقي  حيث  ذات��ي  بحكم  تتمتع  التي  اجلنوبية  باجن�صامورو  منطقة 
ي��زال ع�صرة يف  الأر�صية ول  النهيارات  ب�صبب  �صخ�صا حتفهم   40

عداد املفقودين.
م�صاعدات  بتوزيع  ال�صبت  ي��وم  ماركو�س  فرديناند  الرئي�س  واأم���ر 

عاجلة يف املناطق املت�صررة ب�صدة.
قتلى هذا  �صقوط  اإىل  اأدت  التي  الأعا�صر  اأكرث  ويعد ناجلي ثاين 

العام بالفلبني التي ت�صهد 20 عا�صفة مدارية يف املتو�صط �صنويا.
اإع�صار راي الأقاليم الو�صطى يف دي�صمرب كانون الأول مما  واجتاح 

اأ�صفر عن �صقوط 407 قتلى واأكرث من 1100 م�صاب.

عوا�شم

بغداد

طرابل�ص

مانيال

مقتل اإ�ضرائيلي باإطالق نار يف ال�ضفة الغربية
•• القد�ض-اأ ف ب

اإ�صرائيليا  َقتل  فل�صطينيا  اأن  الإ�صرائيلي  واجلي�س  ال��ط��وارئ  اأج��ه��زة  اأعلنت 
اخلليل  مدينة  يف  ال�صبت  فل�صطيني،  بينهم  اآخ��ري��ن،  اأ�صخا�س  اأربعة  واأ���ص��اب 
“الإرهابي”  املهاجم  اإن  الإ�صرائيلي  اجلي�س  وق��ال  املحتلة.  الغربية  بال�صفة 
الذي فتح النار قرب نقطة تفتي�س يف اخلليل ُقِتل لحقا على يد حار�س اأمني، 

م�صرا اإىل اأن اجلنود يبحثون عن م�صتبه بهم اآخرين.
اأنه  تويرت  على  ال�صبت  لبيد  يائر  املوقت  الإ�صرائيلي  ال���وزراء  رئي�س  وكتب 
“ُي�صّلي” من اأجل امل�صابني يف كريات اأربع بال�صفة الغربية، م�صيفا “الإرهاب 
لن يهزمنا«. واأفاد م�صعفو خدمة الطوارئ الإ�صرائيلية “جنمة داود احلمراء” 
يف بادئ الأمر باأن واحدا من امل�صابني الإ�صرائيليني البالغ من العمر خم�صني 
عاما “فقَد وعيه” جراء اإ�صابته اخلطرة يف اجلزء العلوي من اجل�صم. لكّن 
متحدثا با�صم مركز هدا�صا الطبي يف القد�س قال لوكالة فران�س بر�س لحقا 

اإنه تويف متاأثرا بجروحه.
يف  ُيعالج  الفل�صطيني  اإن اجلريح  الفل�صطيني  الأحمر  الهالل  قال  من جهته 
اأقل  بجروح  الآخ��رون  الثالثة  الإ�صرائيليون  اأ�صيب  فيما  باخلليل،  م�صت�صفى 
خطورة. وقال النائب الإ�صرائيلي عن اليمني املتطرف اإيتمار بن غفر الذي 
انتخابات  يف  كبرة  مكا�صب  حتقيق  اإىل  املت�صدد  ال�صهيوين  حتالفه  ي�صعى 
الثالثاء، اإن منزله يف اخلليل كان هو املُ�صتهدف. لكن قوات الأمن ال�صرائيلية 
اإن  اأمنية  م�صادر  عن  الإ�صرائيلي  الإع��الم  نقل  فيما  املعلومة،  ه��ذه  توؤكد  مل 
منزل بن غفر الواقع يف م�صتوطنة باخلليل مل ُي�صتهدف. وت�صم هذه املدينة 
يف  عامة  انتخابات  من  اأي��ام  قبل  العملية  ه��ذه  تاأتي  متطرفني.  م�صتوطنني 
اإ�صرائيل هي اخلام�صة يف اأقل من اأربع �صنوات، يف �صياق جتدد العنف يف ال�صفة 
ويخو�س لبيد انتخابات الأول من ت�صرين  الغربية املحتلة منذ العام 1967. 
الثاين-نوفمرب بعد اأيام على اإجنازه اتفاقا تاريخيا لرت�صيم احلدود البحرية 
مع لبنان، البلد العدو. كما ُيعّول رئي�س الوزراء الإ�صرائيلي الأ�صبق بنيامني 

نتانياهو على العودة اإىل ال�صلطة من خالل هذه النتخابات الت�صريعية.

لتفادي اأزمة 2019.. تو�ضيات دولية �ضارمة حول ليبيا

موؤمتر »مب�ضر« لقيادات ال�ضومال.. ومقدي�ضو تطلب اإ�ضقاط ديونها

حكومة ال�ضوداين.. جدولة اأزمات العراق يف عام واحد
القت�صادية التي بداأها رئي�س احلكومة ال�صابق م�صطفى الكاظمي. 
التن�صيقي، عائد الهاليل، ي�صرتط لنجاح  القيادي يف قوى الإط��ار 

وي�صرب اأمثلة: برنامج ال�صوداين باأن يجد “تكاتفا من اجلميع”، 
امللف الأمني بحاجة اإىل تعزيز وتنمية اخلطط املوجودة.

ال�صوداين بحاجة اإىل تعاون الكتل ال�صيا�صية، ولن يتمكن من اإحراز 
اأي تقدم دون اإ�صناد �صيا�صي.

ل بد اأن تلتزم الكتل ال�صيا�صية بالتفاقات التي عقدتها قبل تكليف 
ال�صوداين وانتخاب رئي�س اجلمهورية.

امللف القت�صادي �صيكون �صاغطا كذلك على احلكومة وحتتاج فيه 
اإىل الدعم، مثل توفر فر�س عمل لل�صباب.

وي�صتعني ال�صوداين على هذه امللفات مب�صروع �صخم لتعزيز واردات 
اأخرى  مرتكزات  على  بالعتماد  التمويل،  م�صادر  وتنويع  ال��دول��ة 

“حتول  ال���وزراء اجلديد عن  رئي�س  ه��ذا، حت��دث  النفط. ويف  غر 
تدريجي من القت�صاد الريعي عن طريق حتديث عمل القت�صاد”، 
بالرتكيز على طاقات ال�صباب يف بناء ال�صركات ال�صغرة واملتو�صطة 
يف الزراعة وال�صناعة وتكنولوجيا املعلومات واخلدمات والبيئة؛ ما 

يوفر فر�س عمل وي�صتقطب ال�صتثمار املحلي والعاملي.
ال�صاحة  يف  ال��راك��دة  امل��ي��اه  حتريك  ف��اإن  القت�صادي،  ال�صق  بجانب 
ال�صراعات  عطلتها  ق��وان��ني  حت��ري��ك  اإىل  ك��ذل��ك  يحتاج  العراقية 
ال�صيا�صية حول النتخابات وت�صكيل احلكومة منذ انتخابات اأكتوبر 

.2021
جمل�س  قانون  ت�صريع  اإ���ص��دار  برناجمه  ال�صوداين  ن  �صمَّ ه��ذا،  يف 
الحتاد وت�صريع قانون املحكمة الحتادية خالل 6 اأ�صهر، مع تعديل 

قانون النتخابات خالل 3 اأ�صهر واإجرائها خالل عام واحد.

املعقدة  القوانني  من  الحت��ادي��ة  واملحكمة  الحت��اد  جمل�س  وقانونا 
ب�صبب  ت�صريعها  ال��ربمل��ان من  يتمكن  اأع���وام، ومل  ع��دة  التي م�صت 

اخلالفات ال�صيا�صية حولها.
الربنامج  ه��ذا  تنفيذ  يف  �صعوبة  العراقي  ال�صاأن  يف  حمللون  ي��رى 
التحتية،  البنية  وتهالك  ال�صيا�صية،  البيئة  تعقد  مع  كامل؛  ب�صكل 
اأي رئي�س وزراء عن تنفيذ  التي تعطل  الف�صاد واملح�صوبية  وتف�صي 

اإ�صالحات “ثورية«.
اخلبر يف ال�صاأن العراقي، رم�صان البدران، يقول اإن “�صنة واحدة 
ل تكفي اأمام هذا الربنامج الطويل واملركب، لكن اأعتقد باأنه �صيتم 
اإ�صكالت كبرة يف  تنفيذ بع�س الأولويات منه، ورمبا لي�صت هناك 
واإنفاق  ب�صبب احلاجة لزمن طويل،  التنفيذ،  امل��اأزق يف  املنهج، لكن 

مايل كبر، ورقابة على هذا الإنفاق«.

•• بغداد-وكاالت

�صياع  العراقي اجلديد، حممد  ال��وزراء  اإع��الن حكومة رئي�س  ُيثر 
ال�صوداين، �صمن برناجمها اإجراء انتخابات مبكرة بعد عام واحد، 
حول  ت�صاوؤلت  النفط،  عن  بعيدا  غزيرة  تنموية  م�صاريع  واإط��الق 

اإمكانية حتقيق هذا، يف ظل الو�صع املعقد للبالد الآن.
تختلف تقديرات حمللني �صيا�صيني عراقيني حتدثوا ملوقع “�صكاي 
نيوز عربية” يف اإجابة هذه الت�صاوؤلت، على ح�صب حجم “التكاتف” 

الذي �صيجده ال�صوداين وتوقيت اإقرار امليزانية.
اخلمي�س،  م�صاء  ال�صوداين،  حكومة  على  العراقي،  الربملان  و�صّوت 
ب��ع��د اإع�����الن ب��رن��اجم��ه��ا ال�������وزاري، وال�����ذي ت�����ص��م��ن اإ����ص���الح���ات يف 
قطاعات حيوية، كالكهرباء، وحت�صني فر�س العمل، وتعزيز التنمية 

•• عوا�شم-وكاالت

ليبيا  يف  م���وؤ����ص�������ص���ات  ع�����دة  رح���ب���ت 
العامة  اجلل�صة  وتو�صيات  ب��ق��رارات 
الدويل  الأم���ن  جمل�س  عقدها  التي 

وم�صتقبل  بالنتخابات  يتعلق  ما  خا�صة  ليبيا،  ح��ول 
امليلي�صيات والتفاقات الدولية املنفردة طويلة الأمد.

ق���دم فيها  ال��ت��و���ص��ي��ات وال���ق���رارات يف جل�صة  و���ص��درت 
املبعوث الأممي اإىل ليبيا عبد اهلل بثيلي، اإحاطة باآخر 
ان�صدادا  تعاين  التي  ال��ب��الد  �صهدتها  التي  ال��ت��ط��ورات 

�صيا�صيا منذ اأ�صهر.

قرارات وتو�سيات 
جمل�س الأمن:

متديد ولية بعثة الأمم املتحدة للدعم يف ليبيا حتى 
اأكتوبر 2023.

خارطة  على  الت��ف��اق  على  ال�صيا�صية  املوؤ�ص�صات  ح��ث 
طريق وت�صكيل حكومة موحدة لإجراء النتخابات.

اأكتوبر   23 امل��ربم يف  النار  اإط��الق  وق��ف  اتفاق  تنفيذ 
2020 بالكامل.

تنفيذ خطة العمل التي وافقت عليها اللجنة الع�صكرية 
)5+5( يف جنيف.

ال��ت��خ��ط��ي��ط ل���ن���زع ����ص���الح اجل���م���اع���ات امل�����ص��ل��ح��ة غر 
النظامية وت�صريحهم واإعادة اإدماجهم.

ال�صلطات  قبل  من  الف�صاد  ومكافحة  الإن��ف��اق  تر�صيد 
الليبية.

عدم توقيع اأي مذكرة تفاهم اأو اتفاق دويل يلزم الدولة 
الليبية باأعباء على املدى الطويل.

التن�صيق الإقليمي، ويوؤخذ يف العتبار احتياجات بناء 

•• عوا�شم-وكاالت

اخ��ت��ت��م امل��وؤمت��ر ال��ت�����ص��اوري ال�����ص��وم��ايل، ب��ني الرئي�س 
الفيدرالية  احلكومة  وق��ي��ادات  حممود  ال�صيخ  ح�صن 
و�صط  مقدي�صو،  العا�صمة  يف  اأعماله  الوليات،  روؤ�صاء 
تفاوؤل باأن ينعك�س التوافق الأخر بينهم حول مكافحة 
وانتخابات  املختنق  الق��ت�����ص��اد  م��ل��ف��ات  ع��ل��ى  الإره�����اب 
“�صكاي  �صيا�صي �صومايل ملوقع  باحث  الوليات. يعدد 
نيوز عربية” عدة اأ�صباب ت�صب يف اجتاه التفاوؤل ب�صاأن 
امل�صوؤولني،  ب��ني  ال��ت��واف��ق  منها  اق��ت�����ص��ادي��ة،  ان��ف��راج��ة 
وال�صتعداد للتنقيب عن النفط والغاز، وعقد اتفاق مع 
�صندوق النقد الدويل. و�صارك يف املوؤمتر الذي انعقد 

ال���وزراء  رئي�س  واجل��م��ع��ة،  اخلمي�س 
ال�صومايل حمزة عبدي بري، ونائبه 
وليات  وروؤ���ص��اء  جامع،  اأحمد  �صالح 
دين،  اهلل  ع���ب���د  ���ص��ع��ي��د  ب���ون���ت���الن���د 
وج��وب��الن��د اأح��م��د م��دوب��ي، وجنوب 
لفتاغرين،  ال���ع���زي���ز  ع���ب���د  ال����غ����رب 
وغلمدغ اأحمد قور قور، وهر�صبيلي 
علي غودلوي، وحمافظ اإقليم بنادر 

يو�صف ح�صني جمعايل.
بني  �صنويا  الت�صاوري  املوؤمتر  ينعقد 
الفيدرالية وروؤ�صاء  قيادات احلكومة 
اأن يلتئم  اأن���ه مي��ك��ن  ال���ولي���ات، غ��ر 
ال�صنة  يف  ث���الًث���ا  اأو  م���رت���ني  ���ص��م��ل��ه 
ح�صبما تتطلب الأو�صاع، وهذه ال�صنة 
اج��ت��م��ع ع���دة م�����رات، م��ن��ه��ا يف يناير 
ملفات  لبحث  و�صبتمرب؛  واأغ�صط�س 

النتخابات والإرهاب واجلفاف.

روؤية �ساملة
بتعبر الباحث ال�صيا�صي ال�صومايل، 

 اأزمة 2019
ت��ع��د ن��ق��اط م��ث��ل ع���دم ع��ق��د ات��ف��اق��ي��ات دول��ي��ة منفردة 
لأن  ن��ظ��را  املجل�س،  تو�صيات  اأب���رز  م��ن  الأم���د  طويلة 
توقيع حكومة فايز ال�صراج عام 2019 اتفاقا منفردا 
دون  ليبيا  اإىل  تركية  ق��وات  ا�صتقدام  ب�صاأن  تركيا  مع 
اأ�صباب اخلالف بني  اأ�صد  اأحد  موافقة الربملان ما زال 

الأطراف الليبية.

ال�صالم. التخطيط لإ�صالح قطاع الأمن واإن�صاء هيكل 
مدنية  بقيادة  للم�صاءلة  وخا�صع  وموحد  �صامل  اأمني 

لليبيا.

عدم اللجوء للخيار الع�سكري.
الكامل  ع��ل��ى الح����رتام  الأع�����ص��اء  ال����دول  ح��ث جميع 

ل�صيادة ليبيا و�صالمة اأرا�صيها ووحدتها الوطنية.

احلكوم������ة  ب���ني  التن�ص������يق  اإىل  امل���وؤمت���ر  يه�������دف 
ال��ف��ي��درال��ي��ة وح��ك��وم�����������ات ال����ولي����ات م���ن ج��ه��ة وبني 
روؤي������ة  اإىل  للتو�ص�����ل  جه������ٍة  م��ن  وبع�صها  ال��ولي��ات 
اقت�ص������ام  ح��ول  اخل��الف��ات  وت�ص�����وية  للتعاون،  �صاملة 
امل�صاعدات الدولية واملوارد الطبيعية، واإعادة امل�صاحلة 

الوطنية.
انتخاب حكام  يتم ح�صم م�صاألة  اأن��ه قد  ويتوقع ح�صن 
الوليات، يف ظل التوافق الذي حتققه احلكومة حاليا 

حول امللفات املهمة.
وح�صب و�صائل اإعالم حملية، فاإن هناك اجتاها لتوحيد 
عام  نهاية  لتجري  اخلم�س  ال��ولي��ات  انتخابات  موعد 

.2025

“يف ظل  امل��رة  ه��ذه  ياأتي  الجتماع  ف��اإن  نعمان ح�صن، 
�صد  م�صبوقة  غر  �صعبية  وانتفا�صة  ع�صكرية،  حملة 

حركة ال�صباب الإرهابية«.
يقول الباحث ال�صومايل اإنه رغم اأن هذا الجتماع هو 
يف  حممود  ال�صيخ  ح�صن  الرئي�س  انتخاب  منذ  الرابع 
مايو املا�صي، فاإن هذه املرة مت الرتكيز على احلرب على 

الإرهاب؛ ا�صتفادة من التوافق الأخر بني القيادات.
بجانب الإره��اب، تناول املوؤمتر ملفات متاأثرة بن�صاط 
الو�صع  ومنها  ون��ه��ب،  و�صلب  غ���ارات  م��ن  الإره��اب��ي��ني 
الإن�����ص��اين يف ظ��ل اأزم����ة ج��ف��اف ح���ادة ت�����ص��رب البالد 
نتيجة قلة الأمطار، كما ناق�س ا�صتكمال اتفاقية اإطار 

الأمن القومي، بح�صب ح�صن.

ترحيب موؤ�س�سي
الأم��ن ترحيبا  ق���رارات جمل�س  لقت 
ركز  واإن  ليبية،  موؤ�ص�صات  ع��دة  م��ن 

بع�صها على قرارات بعينها.
داعيا  ال����رئ����ا�����ص����ي،  امل���ج���ل�������س  رح�����ب 
كل  ف���وق  ال��وط��ن  م�صلحة  لإع����الء  الليبية  الأط�����راف 
الربملان  من  املنتخبة  الليبية  احلكومة  رئي�س  اعتبار. 
فتحي با�صاغا، اأ�صدر بيانا مرحبا، واأكد اأن احلل يجب 

اأن يكون ليبيا خال�صا.
عبد  الولية  منتهية  الوطنية  الوحدة  حكومة  رئي�س 
احلميد الدبيبة، اأ�صدر بيانا اأيد ما �صدر عن جمل�س 

الأمن ب�صاأن النتخابات.
رئي�س جمل�س الدولة ال�صت�صاري خالد امل�صري، اعترب 

اأن القرارات ت�صمن لليبيا مرحلة ا�صتقرار وتنمية.

»برلني 3” واأمل
 احلكومة اجلديدة

ملوقع  الباروين،  �صلطان  الليبي  ال�صيا�صي  املحلل  يعلق 
يف  الأم����ن  جمل�س  ت��دخ��ل  ب���اأن  عربية”  ن��ي��وز  “�صكاي 
والدعوة لختيار حكومة جديدة موحدة  الفرتة  هذه 
النزاع  يف�س  اإي��ج��اب��ي  اأم���ر  لالنتخابات  ال��ب��الد  ت��ق��ود 

ال�صيا�صي.
اختيار  اآلية  حول  �صوؤال  الباروين،  ح�صب  يتبقى،  لكن 
هذه احلكومة، فكيف �صيتم اختيار رئي�س لها واأع�صائها، 
وهل �صيقبل من يتولون ال�صلطة حاليا ت�صليمها زمام 
اإن  تقول  املعطيات  ب��اأن  يجيب  ت�صكيلها؟  ف��ور  الأم���ور 
موؤمتر برلني 3 املزمع عقده ب�صاأن ليبيا قد يكون هو 
اأنه  والأق��رب  اختيار احلكومة اجلديدة،  ملبادئ  املحدد 

�صت�صتند اإىل اتفاق بني جمل�صي النواب والدولة.

 اإ�سالحات وانفراجة اقت�سادية
والأمنية  ال�صيا�صية  امللفات  ح��ول  ال��ت��واف��ق  ي���وؤدي  ق��د 
بني امل�صوؤولني اإىل انفراجة طال انتظارها، بخ�صو�س 
ال�صراعات  نتيجة  اأزم��ات��ه  حل  تعطل  ال��ذي  القت�صاد 
يف  الإره��اب  مكافحة  حول  املواقف  وانق�صام  ال�صيا�صية 

ال�صابق، كما يو�صح الباحث ال�صومايل.
لَبدء  البالد  ا�صتعداد  مع  الت�صاوري  الجتماع  يتزامن 
7 مناطق، بعد موافقة  النفط والغاز يف  التنقيب عن 
“كو�صت  �صركة  توا�صل  اأن  على  ال�صومايل  الرئي�س 

لين اإك�صبلوري�صن” خططها للتنقيب.
ت��ف��اه��م��ات م��ع �صندوق  ي�����ص��ر ح�����ص��ن اإىل وج����ود  ك��م��ا 
10 ماليني  قرابة  ال�صومال  لإقرا�س  ال��دويل  النقد 
دولر، ويف نف�س الوقت، فاإن ِمن اأهم 
امللفات التي تعني احلكومة حاليا هو 

اإ�صقاط الديون.
طالب  ك����ذل����ك،  ال�����دي�����ون  م���ل���ف  يف 
ال�������ص���وم���ايل، علمي  امل���ال���ي���ة  وزي������ر 
ن����ور، ع��ل��ى ه��ام�����س اجتماع  حم��م��ود 
والجتماعي  الق��ت�����ص��ادي  امل��ج��ل�����س 
ان��ع��ق��د، اجل��م��ع��ة، يف اجلزائر  ال���ذي 
القادمة،  العربية  للقمة  للتح�صر 
الدول العربية باإعفاء ال�صومال من 

الديون املرتاكمة عليه.
تعاني�����ه  م��ا  اإىل  ذل��ك  ن��ور  واأرج�����ع 
مل�صتوى  ت���رق���ى  اأزم�������ات  م���ن  ب�����الده 
ونق�س  اجلفاف  راأ�صها  على  ك��ارث��ي، 

الغذاء..
التي  ت��ك��ال��ي��ف احل����رب  اإىل  اإ���ص��اف��ة   
ال�صباب  ح����رك����ة  ����ص���د  ت���خ���و����ص���ه���ا 
الدولة،  التي تنهك موارد  الإرهابية 
اإخبارية  م��واق��ع  اأوردت������ه  م��ا  ح�����ص��ب 

حملية.

خماوف من »موجة غالء«..ما تاأثري قرار رو�ضيا ب�ضاأن اتفاق احلبوب؟
•• عوا�شم-وكاالت

اأثار قرار رو�صيا، بتعليق م�صاركتها 
يف ات���ف���اق ت�����ص��دي��ر احل���ب���وب من 
ال����ذي رعته  امل���وان���ئ الأوك���ران���ي���ة 
من  جّمة  خم��اوف  املتحدة،  الأمم 
الغذاء  اأزم��ة  تفاقم  على  تداعياته 
املنتجات  اأ���ص��ع��ار  ال��ع��امل��ي، وارت��ف��اع 

جمددا.
واأرجعت وزارة الدفاع الرو�صية هذا 
الأ�صطول  ا���ص��ت��ه��داف  اإىل  ال��ق��رار 
ب�صبه  الأو���ص��ط  البحر  يف  الرو�صي 

جزيرة القرم.
الأ�صابيع  يف  اأمل��ح��ت  رو�صيا  وك��ان��ت 
ترف�س  ق����د  اأن����ه����ا  اإىل  الأخ��������رة 
تلبية  تتم  مل  اإذا  الت��ف��اق  مت��دي��د 
�صادراتها  ب�صاأن  مو�صكو  مطالب 

من املواد الغذائية والأ�صمدة.
رو�صيا  وق��ع��ت  امل��ا���ص��ي،  يوليو  ويف 
على  اإ����ص���ط���ن���ب���ول  يف  واأوك����ران����ي����ا 
املتحدة  الأمم  ب��رع��اي��ة  ات��ف��اق��ي��ة 
فتح  اإعادة  لأوكرانيا  تتيح  وتركيا، 
من  الأ���ص��ود  البحر  على  موانئها 

ي�صمح  مبا  احلبوب،  ت�صدير  اأج��ل 
ب��ت�����ص��دي��ر م���الي���ني الأط����ن����ان من 
احلبوب العالقة يف اأوكرانيا ب�صبب 

احلرب.
ممرات  اإن�صاء  على  الت��ف��اق  ون�س 
ال�صفن  ب���اإب���ح���ار  ل��ل�����ص��م��اح  اآم����ن����ة 
ال���ب���ح���ر الأ������ص�����ود،  ال���ت���ج���اري���ة يف 
وت�صدير ما بني 20 و25 مليون 

طن من احلبوب.
ل��ك��ن ح��ت��ى 27 اأك��ت��وب��ر اجل����اري، 
9.2 مليون  اأك��رث من  مت ت�صدير 
الغذائية  وامل��واد  احلبوب  من  طن 
وفقا  التفاقية،  مبوجب  الأخ��رى 
ن�����ص��رت��ه��ا الأمم  ال���ت���ي  ل��ل��ب��ي��ان��ات 
امل���ت���ح���دة. وع���ل���ى ال���رغ���م م���ن اأن 
احلبوب  لتفاق  الأ�صا�صي  الهدف 
اإنهاء احل�صار على ال�صادرات  كان 
وال��ذي كان ج��زءا من  الأوكرانية، 
�صمح  اأنه  اإل  العاملية،  الغذاء  اأزم��ة 
اأي�صا مبزيد من �صحنات احلبوب 

والأ�صمدة الرو�صية.
اأعطت  ال�������ص���ف���ق���ة،  م����ن  وك����ج����زء 
ال�������ولي�������ات امل����ت����ح����دة والحت���������اد 

البنوك  ب����اأن  ت��اأك��ي��دات  الأوروب������ي 
وال�������ص���رك���ات ال�����ص��ال��ع��ة يف جت���ارة 
الرو�صية  والأ�����ص����م����دة  احل����ب����وب 

�صُتعفى من العقوبات.
ويف اأول تعليق اأوكراين بعد القرار، 
اتهم وزير خارجية كييف دميرتو 
كوليبا، مو�صكو با�صتخدام “ذريعة 
لتعليق م�صاركتها يف ممر  كاذبة” 

احلبوب بالبحر الأ�صود.
وكتب دميرتو كوليبا على تويرت: 
مطالبة  اإىل  ال��دول  جميع  “اأدعو 
رو���ص��ي��ا ب��وق��ف األ��ع��اب اجل���وع التي 
مت���ار����ص���ه���ا وال������ع������ودة ل���الل���ت���زام 

بتعهداتها«.
بذل  اإىل  املتحدة  الأمم  دع��ت  كما 
ك���ل م���ا ه���و مم��ك��ن ل��ل��ح��ف��اظ على 
احلبوب  بت�صدير  املت�صل  التفاق 

الأوكرانية.
وكانت املدة الأولية لالتفاق ب�صاأن 
ال�����ص��ادرات الأوك��ران��ي��ة ه��ي 120 
ت��وق��ي��ع التفاق  ت���اري���خ  ي��وم��ا م���ن 
يف  تلقائيا  ب��ت��م��دي��ده  �صمح  ال���ذي 
يعرت�س  مل  “اإذا  ن��وف��م��رب   19

من  مو�صكو  وا�صتكت  ط���رف«.  اأي 
اإنتاجها  ب��ي��ع  ع��ل��ى  ق��درت��ه��ا  ع����دم 
غربية  عقوبات  ب�صبب  واأ�صمدتها 
توؤثر خ�صو�صا يف القطاعني املايل 

واللوج�صتي.

ت�سعيد.. وتاأثريات وا�سعة
القت�صاد  ق��ال خبر  ج��ان��ب��ه،  م��ن 
ال�����ص��ي��ا���ص��ي، ع��ل��ي الإدري���������ص����ي، يف 
�صكاي  “اقت�صاد  ملوقع  ت�صريحات 
الرو�صي  القرار  اإن  عربية”،  نيوز 
اإذ  الراهنة،  لالأزمة  ت�صعيدا  ياأتي 
والوليات  الغرب  اأن  مو�صكو  ترى 

املتحدة مل ينفذوا بنود التفاق.
رو�صيا  اأن  “الإدري�صي”  واأ���ص��اف 
ال�صغط”  “ورقة  ت�������ص���ت���خ���دم 
باحلبوب،  اخل��ا���ص��ة  متلكها  ال��ت��ي 
ب��ع��دم��ا اأب���رم���ت ات��ف��اق��ا ع��ل��ى اأمل 
اجليو�صيا�صية  الأو����ص���اع  حت�����ص��ن 
ت��ه��م رو�صيا  مل��ل��ف��ات  والق��ت�����ص��ادي��ة 
وتخفيف  ال����ط����اق����ة  م���ل���ف  م���ث���ل 
لكن  عليها،  القت�صادية  العقوبات 
امللف  ه����ذا  ي��ح��دث حت�����ص��ن��ا يف  مل 

الأو�����ص����اع خالل  ت��ع��ق��دت  اأن  ب��ع��د 
اأن  اإىل  واأ���ص��ار  الأخ���رة.  الأ�صابيع 
“رو�صيا تبحث عن م�صاحلها، واإذا 
م�صلحتها،  من  الطاقة  ملف  كان 
العامل  الغذاء من م�صلحة  فملف 
تعود  اأن  يهمها  وب��ال��ت��ايل  اأج��م��ع، 
وت�صتطيع  ال��ت��ج��اري��ة  ال���ع���الق���ات 

تنفيذ معامالتها«.
الرو�صية،  اخل���ط���وة  ت���اأث���ر  وع����ن 
من  اأن  القت�صادي  املحلل  اأو���ص��ح 
تداعيات ذلك اأن تعود اأزمة الغذاء 
للتفاقم جمددا، واأن ن�صهد موجة 
جديدة من ارتفاعات اأ�صعار الغذاء 
على م�صتوى العامل مبا ي�صاهم يف 

ارتفاع الت�صخم كذلك.
اأك����رث  ���ص��ي��ك��ون  “الأمر  وت����اب����ع: 
خا�صة  املقبلة  ال��ف��رتة  يف  �صعوبة 
الت�صخم عامليا  زي��ادة معدلت  مع 
م���ع ت���راج���ع ���ص��ع��ر ���ص��رف عمالت 
فهذا  وبالتايل  النا�صئة،  الأ���ص��واق 
ب�����ص��ك��ل وا����ص���ح م���ن تكلفة  ي���رف���ع 

ا�صتراد احلبوب«.
ل��ه، ق��ال البنك  اأح���دث تقرير  ويف 

الدويل اإن انكما�س قيمة العمالت 
النامية  الق���ت�������ص���ادات  م��ع��ظ��م  يف 
الغذاء  اأ���ص��ع��ار  ارت���ف���اع  اإىل  ي����وؤدي 
والوقود على نحٍو قد يفاقم اأزمات 
ي�صهدها  ال��ت��ي  وال��ط��اق��ة  ال���غ���ذاء 

بالفعل كثر من هذه البلدان.
الأوىل  الثالثة  الف�صول  وخ��الل 
معدل  ب���ل���غ   ،2022 ع������ام  م�����ن 
ت�صخم اأ���ص��ع��ار امل���واد ال��غ��ذائ��ي��ة يف 
املتو�صط  يف  اآ���ص��ي��ا  ج��ن��وب  منطقة 

اأكرث من 20 باملئة.
الأغذية  اأ�صعار  ت�صخم  معدل  اأم��ا 
اأمريكا  ومنها  الأخ��رى  املناطق  يف 
الكاريبي،  وال���ب���ح���ر  ال��الت��ي��ن��ي��ة 
اأفريقيا،  وال�صرق الأو�صط و�صمال 
ف��ق��د ت����راوح يف امل��ت��و���ص��ط ب��ني 12 

اإىل 15 باملئة.
الدول  اأن  “الإدري�صي”  واع��ت��رب 
�صتكون  للحبوب  ا�صترادا  الأك��رث 
الأك����رث ت�����ص��ررا م��ن ه���ذه الأزم����ة 
التاأثر  اإىل  ي����وؤدي  مب��ا  ال��راه��ن��ة، 
مدفوعاتها  م��ي��زان  على  ب��ف��داح��ة 

ومديونياتها.
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عربي ودويل

جلراحة ناجحة لعالج ك�صر يف اجلمجمة واإ�صابات خطرة يف 
ذراعه اليمنى ويَديه«.

ال�صريعة  لال�صتجابة  “نحن ممتنون  بيلو�صي  نان�صي  وتابعت 
الطبي  وللعالج  وال��ط��وارئ،  القانون  اإنفاذ  اأجهزة  جانب  من 
اأّن حالة  اإىل  بول، م�صرة يف ر�صالتها  احليوي الذي يتلقاه” 

زوجها “ُتوا�صل التح�ّصن«.
بول  زوج����ي  وه��اج��م  روؤي���ت���ي  “طلب  ب��ه  امل�صتبه  اأن  واأردف�����ت 

بوح�صّية«.
وبح�صب ما نقلته و�صائل اإعالم اأمركّية عن م�صادر قريبة من 
وينتظر  �صُيقّيده  باأّنه  بيلو�صي  بول  اأبلغ  املهاجم  ف��اإّن  الأ�صرة، 
و�صول زوجته. وكانت امل�صوؤولة الأمركّية يف وا�صنطن يف ذلك 

الوقت.

ب�صالح مميت  القتل والعتداء  ُتهم حماولة  اإليه  �صُتوّجه  اّنه 
وال�صطو وج��رائ��م اأخ���رى. وب��ات��ت دواف���ع امل�صتبه ب��ه ال��ذي مّت 
الفدرالّية  ال�صرطة  فيه  ُت�صارك  حتقيق  مو�صوع  اح��ت��ج��ازه، 
اأع�صاء  حماية  عن  امل�صوؤولة  الكابيتول  و�صرطة  اآي(  بي  )اإف 
الكونغر�س. ودانت الطبقة ال�صيا�صية الأمركّية بكاملها هذا 

الهجوم ب�صّدة.
حّذر  ال��ولي��ة،  ن�صف  انتخابات  من  اأ�صبوعني  من  اأق��ّل  وقبل 
التي  العنف  اأعمال  الأمركّيني من جتّدد  النّواب  الكثر من 

ت�صتهدفهم.
حماية  عن  امل�صوؤولة  اجلهة  وه��ي  الكابيتول،  ل�صرطة  ووف��ًق��ا 
منذ  �صّدهم  املوّجهة  التهديدات  ازدادت  الكونغر�س،  اأع�صاء 

العام 2017، من 3939 اإىل 9625 يف العام 2021.

•• وا�شنطن-اأ ف ب

قالت رئي�صة جمل�س النّواب الأمركي نان�صي بيلو�صي ال�صبت 
جراء  وال�صدمة”  ب�”احلزن  اأ�صرتها  اأف����راد  م��ع  ت�صعر  اإن��ه��ا 

الهجوم العنيف على زوجها يف منزلهما بكاليفورنيا.
اأولدها  مع  ت�صعر  اأنها  تويرت  على  ر�صالة  يف  بيلو�صي  وكتبت 
حياة  ه��دد  ال��ذي  الهجوم  ج��راء  وال�صدمة  باحلزن  واأحفادها 

زوجها.
اإّن  الأم��رك��ي،  ال��ن��ّواب  جمل�س  رئي�صة  با�صم  امل��ت��ح��ّدث  وق���ال 
الزوَجني  منزل  يف  بيلو�صي  نان�صي  زوج  هاجم  ال��ذي  ال��رج��ل 
�صباح اجلمعة كان يبحث بالفعل عن الزعيمة الدميوقراطّية. 
“خ�صع  ب��ي��ل��و���ص��ي، وه���و يف ع��ق��ده ال��ث��ام��ن،  ب���ول  اأّن  واأ����ص���اف 

وكانت و�صائل اإعالم حملية قد ذكرت يف وقت �صابق اأّن املهاجم 
�صرتيت  وول  �صحيفة  ونقلت  ن��ان�����ص��ي؟«.  “اأين  �صائاًل  ���ص��اح 
مواقف  تبّنى  املهاجم  اأّن  ال�صرطة،  يف  عنا�صر  ع��ن  ج��ورن��ال 

ميينّية متطّرفة على مواقع التوا�صل الجتماعي.
ومتحدثا عن الهجوم على زوج نان�صي بيلو�صي ليل اخلمي�س 
البالد  يف  ال�صيا�صي  باملناخ  بايدن  جو  الرئي�س  ن��دد  اجلمعة، 
النتخابات  ب��ن��ت��ي��ج��ة  ال��ط��ع��ن  ُي��وا���ص��ل��ون  ال���ذي���ن  وب���اأول���ئ���ك 
الرئا�صية. وقال “ل ميكن اإدانة العنف ما مل تتم اإدانة جميع 
واأنها  النتخابات مل تكن حقيقية  باأن  الدع��اء  يوا�صلون  من 

م�صروقة وكل هذه الهراء الذي يقو�س الدميوقراطية«.
املعتدي  اإّن  �صكوت  بيل  فران�صي�صكو  �صان  �صرطة  قائد  وق��ال 
42 عاًما، م�صيًفا  على زوج بيلو�صي هو ديفيد ديبابي البالغ 

 رئي�ضة جمل�س النواب الأمريكي م�ضتاءة من الهجوم على زوجها 

تعر�س  م��ع  كبر  ح��د  اإىل  �صدتها  ال��رو���ص��ي��ة  ال��ق��وات 
الوزارة  واأف��ادت  رو�صية لأ�صرار طفيفة.  األغام  كا�صحة 
البحرية  من  اأف��راد  �صارك  املتاحة،  للمعلومات  “وفقا 
الربيطانية يف تخطيط ودعم وتنفيذ هجوم اإرهابي يف 
بحر البلطيق يف 26 �صبتمرب من هذا العام - بتفجر 

خطي اأنابيب الغاز نورد �صرتمي 1 ونورد �صرتمي 2«.
على  التعليق  عن  الربيطانية  الدفاع  وزارة  واأحجمت 
الفور. ومت ت�صجيل انخفا�س حاد يف ال�صغط يف خطي 
الأنابيب يف 26 �صبتمرب اأيلول، ور�صد خرباء الزلزل 
انفجارات، مما اأثار موجة من التكهنات ب�صاأن تخريب 

اأحد اأهم ممرات الطاقة الرو�صية.
ومل تتمكن رويرتز من التحقق من اأي من التهامات 

املت�صاربة ب�صاأن امل�صوؤول عن التخريب.
و�صبق اأن األقت رو�صيا باللوم على الغرب يف التفجرات 
اأ���ص��رارا بخطي  واأحل��ق��ت  املا�صي  ال�صهر  وق��ع��ت  ال��ت��ي 
اأنابيب نورد �صرتمي 1 ونورد �صرتمي 2 الرو�صيني يف 

قاع بحر البلطيق.

•• لندن-رويرتز

البحرية  من  اأف���رادا  اإن  الرو�صية  ال��دف��اع  وزارة  قالت 
ن���ورد �صرتمي  ال��غ��از  اأن��اب��ي��ب  الربيطانية ف��ج��روا خ��ط 
الع�صو  لربيطانيا،  مبا�صر  ات��ه��ام  يف  امل��ا���ص��ي  ال�صهر 
ب��ت��خ��ري��ب البنية  ال���ب���ارز يف ح��ل��ف ���ص��م��ال الأط��ل�����ص��ي، 

التحتية الرو�صية احليوية.
قالت وزارة الدفاع الرو�صية اليوم ال�صبت اإن اأفرادا من 
نورد  الغاز  اأنابيب  خط  فجروا  الربيطانية  البحرية 
لربيطانيا،  مبا�صر  ات��ه��ام  يف  امل��ا���ص��ي  ال�صهر  ���ص��رتمي 
الع�صو البارز يف حلف �صمال الأطل�صي، بتخريب البنية 

التحتية الرو�صية احليوية.
وقالت  اتهامها.  اأدل��ة على  اأي  الدفاع  وزارة  تقدم  ومل 
نف�صها  ال��وح��دة  م��ن  بريطانيني”  “متخ�ص�صني  اإن 
�صد  م�صرة  ب��ط��ائ��رات  الأوك��ران��ي��ة  الهجمات  وج��ه��وا 
مبنطقة  الأ���ص��ود  البحر  يف  الرو�صي  لالأ�صطول  �صفن 
اأن  اأعلنت  وال��ت��ي  ال�صبت،  ال��ي��وم  �صابق  وق��ت  ال��ق��رم يف 

•• وا�شنطن-وكاالت

بدَد الرئي�س ال�صيني �صي جني بينغ 
ال�صكوك  ب��ك��ني  يف  امل��ا���ص��ي  الأح������د 
املنا�صب  اأوك���ل  اإذ  �صلطته،  �صعة  يف 
العليا يف احلزب ال�صيوعي للموالني 

واملوؤيدين له.
وكما اأ�صارت الأ�صواق بعد موجة بيع 
املا�صي،  الث��ن��ني  لالأ�صهم  تاريخية 
باأن ال�صني �صت�صتمر يف  يوحي ذلك 
اإعطاء الأولوية لالإيديولوجية على 
ح�صاب �صنع القرار العملي والوا�صح 
ال�صعود  م���ن  ال���دول���ة  م��ك��ن  ال�����ذي 
والزده���������ار ب��ع��د ع��ه��د م�����او، وذل���ك 

ح�صب اقتتاحية وكالة بلومربغ.
الفتتاحية،  تقول  �صي،  جانب  واإىل 
احتفظ ع�صوان من اللجنة الدائمة 
من  وك��اله��م��ا  ال�����ص��ي��ا���ص��ي،  للمكتب 
التعديل  يف  مبن�صبيهما  امل��وؤي��دي��ن، 
ال���وزاري اجل��دي��د. وارت��ب��ط الأربعة 
الذين ان�صموا اإىل اللجنة لأول مرة 

بعالقات وثيقة جداً ب�صي اأي�صاً.
احلزب،  رئي�س  ت�صيانغ،  يل  واأ�صبح 
الوزراء  رئي�س  ملن�صب  الآن  م��وؤه��اًل 
ال�����ص��ي��ن��ي رغ���م اأن����ه ت����راأَّ�����َس احلزب 
جائحة  لتف�صي  ف���رتة  اأ����ص���واأ  خ���الل 
كورونا على الإطالق، باإغالق كامل 

وح�صي رف�س �صعبياً.
الأفكار  ذوي  ب��امل�����ص��وؤول��ني  واأُط���ي���ح 
رئي�س  فيهم  مبن  ليربالية،  الأك��رث 
الوزراء  يل كه ت�صيانغ، و�ِصيَق رئي�س 
باأ�صلوب  جينتاو  هو  ال�صابق  احل��زب 
غر ر�صمي اإىل خارج القاعة ال�صبت 
ال�صحية  ح��ال��ت��ه  ب�����ص��ب��ب  امل���ا����ص���ي، 
ول  الر�صمية.  امل�صادر  وفق  املرُتدية 
ُيعدُّ اأي م�صاعد جديد �صي خلفاً له، 
التي ينوي  امل��دة  �صوؤاًل عن  ما يثر 

ق�صاءهاها يف احُلكم.

“تبددت  الف���ت���ت���اح���ي���ة  واأ�����ص����اف����ت 
قيود  �����ص����ي  ت���خ���ف���ي���ف  يف  الآم�����������ال 
والعزل  والتتبع  والخ��ت��ب��ار  البحث 
والدعم، �صد كورونا، اأو يف التعجيل 
ب��الإ���ص��الح��ات املُ����ع����ّززة ل��ل�����ص��وق، اأو 
عدوانّية  اأقل  خارجية  �صيا�صة  تبني 
من  النقي�س  وعلى  كبر.  ح��ٍد  اإىل 
ذل��ك، ف��اإن ك��ل م��ن ل��ه �صلطة تغير 
�س واأُق�صي. ولدى الكوادر  امل�صار ُهمِّ
املحفزات  م���ن  ال��ع��دي��د  ال��ق��اع��دي��ة 
كامل،  ب�صكٍل  �صي  اإم��الءات  لتحقيق 

ول اأحد ي�صّكك فيها«.

�سني ي�سعب التنبوؤ بها
على العامَل اأن يتاأهب ل�صنٍي ي�صعب 
اأكرث  الفتتاحية،  بها، ح�صب  التنبوؤ 
الثقة.  اإىل  اف��ت��ق��اراً  واأك���رث  ان��غ��الق��اً 

تت�صاَعف،  ال��داخ��ل��ي��ة  ف��ال��ت��ح��دي��ات 
الق��ت�����ص��اد ي��ت��ب��اط��اأ ب��ال��ت��زام��ن مع 
الدين  ي��زال  ول  ال�صكانية،  ال��زي��ادة 
ُتهدد  الأث��ن��اء،  ويف  يت�صاعد.  ال��ع��ام 
اأ�صباه  ج��دي��دة على  اأم��ري��ك��ي��ة  ق��ي��ود 
امل��و���ص��الت وم���ن م��ع��دات��ه��ا بتدمر 
العالية يف ل�صني.  التقنية  �صناعات 
احلزب  �صلطة  �صي  ت��اأك��ي��د  و�صيحد 
املتاحة  الأدوات  من  القت�صاد  على 
الأمريكية.  ل��ل��ق��ي��ود  ل��ال���ص��ت��ج��اب��ة 
ف�صاًل عن ذلك، فاإن ال�صني املنا�صلة 
ل��ل��ب��ق��اء مي��ك��ن اأن ت�����ص��ن ه��ج��وم��اً يف 
اخلارج اإذا �صعرت اأن خياراتها اأم�صت 

حمدودة.
وراأت الفتتاحية اأن من احلكمة عند 
و�صركاوؤها  املتحدة  الوليات  تعامل 
من  تتعلم  اأن  اجل��دي��دة  ال�صني  م��ع 

و�صتكون  الأ�صا�صية.  م�صاحلها  على 
اأكرث  الأر����ص���ي���ة  ال���ك���رة  ج��ن��وب  دول 
ت��ق��ب��اًل ل��ل��ت��ح��ذي��رات م���ن اإق���را����س 
ال���دول  اإذا ع��ر���ص��ت  ال�����ص��ني م���ث���اًل، 
عن  اأك��رب  تعوي�صات  عليها  الغربية 
الكوارث التي ترتبت على التغرات 

املناخية«.
وع�����ل�����ى ال�������ص���ع���ي���د امل����ح����ل����ي، ت����رى 
يف  املتحدة  ال��ولي��ات  اأن  الفتتاحية 
ال�صطهاد  جنون  تفادي  اإىل  حاجة 
الذي يالزمها من ال�صني. “فمنافع 
والعلماء  ب����ال����ط����الب  ال����رتح����ي����ب 
ال�صينني مثاًل َتُفوق بكثر خماطر 
وامل���ب���داأ نف�صه  امل��ح��ت��م��ل  ال��ت��ج�����ص�����س 
ينطبق على التجارة الأكرث انفتاحاً 
بايدن ُمرتددة  اإدارة  برحت  ما  التي 
و�صف  ح�صب  تبنيها”  يف  ب�صذاجٍة 

الفتتاحية.

احلد من املواجهة مع ال�سني
راأي  يف  ك����ل����ه،  ذل������ك  م����ن  والأه����������م 
ال����ولي����ات  “على  اأن�������ه  ب����ل����وم����ربغ، 
عن  ال���ب���ح���ث  ت���وا����ص���ل  اأن  امل���ت���ح���دة 
املُو�صَعة  املواجهة  م��ن  للحد  فر�س 
على  ح�صراً  فالعتماد  ال�صني.  مع 
اأدوات مثل �صوابط ت�صدير الرقائق 
التوجه  ���ص��ي�����ص��ت��ف��ز  الإل���ك���رتون���ي���ة 
اإىل  ال�����ص��اع��ي  ل�صي  املُ��ن��غ��ل��ق  العقلي 

حت�صني ال�صني.
واإذا التقى بايدن بالرئي�س ال�صيني 
يف قمة جمموعة الع�صرين يف ال�صهر 
يعطيه  اأن  فعليه  جاكرتا،  يف  املقبل 
الإجراءات  طبيعة  عن  اأف�صل  فكرة 
اأن تف�صي  �صاأنها  التي من  ال�صينية 
يكون  ل  ق��د  وداً.  اأك����رث  ت��وج��ه  اإىل 
هناك مفر من تفادي اأ�صباب التوتر 
ال��ولي��ات املتحدة، غر  احل��ايل بني 
اأنه ل يجب اأن تكون غر حمدودة«.

ال�����ص��ني ال���ق���دمي���ة. وك��ل��م��ا حتركت 
مب��رون��ة وواق��ع��ي��ة، ك��ان م��ن الأرجح 
اأك��رب من  بقدٍر  ت�صرفاتها  تت�صم  اأن 

الفعالية.

 اإطار عملي للمناف�سة
“بادئ  ت��ق��ول:  الفتتاحية  وم�صت 
اأن  املتحدة  ال��ولي��ات  على  ب���دء،  ذي 
نحٍو  ع��ل��ى  للمناف�صة  اإط�����اراً  حُت���دد 
ع���م���ل���ي. ف���اخل���ط���اب ال����رن����ان ال����ذي 
الدميقراطيات  بني  املعركة  يتناول 
عدداً  ينفر  ال�صتبدادية  والأن��ظ��م��ة 
وي�صتقطب  املحتملني،  ال�صركاء  من 
ع���دداً اآخ���ر. ول��ن تثمر ت��داب��ر مثل 
الرقائق  ع���ل���ى  اجل����دي����دة  ال���ق���ي���ود 
اأخرى  الأمريكية ما مل تن�صم دول 

اإىل فر�س قيود مماثلة«.

ا���ص��رتات��ي��ج��ي��ة الأم���ن  اأن  واأ���ص��اف��ت 
القومي اجلديدة لالإدارة الأمريكية 
منفتحة على �صرورة تعاون الوليات 
تتبنى  ل  التي  “الدول  م��ع  املتحدة 
اأن  وعلى  دميقراطية”.  موؤ�ص�صات 
�صريحاً  ب��اي��دن  ج��و  الرئي�س  ي��ك��ون 

بالقدر ذاته.

الرتكيز على امل�سالح الأمريكية
الوقت  “يف  الف��ت��ت��اح��ي��ة  وت���اب���ع���ت 
ل  اأن  املتحدة  ال��ولي��ات  على  عينه، 
وت�صييق  ال�صني  حما�صرة  حت��اول 
الجتاهات،  ك��ل  م��ن  عليها  اخل��ن��اق 
ال�صعي  اأ���ص��غ��ر،  دول  ���ص��ت��وا���ص��ل  اإذ 
لإقامة عالقات مع بكني ووا�صنطن. 
دعم  امل��ت��ح��دة  ال���ولي���ات  اأرادت  واإذا 
اأكرث  ال��رتك��ي��ز  عليها  ال�����دول،  ت��ل��ك 

•• اأبوظبي – الفجر:

���ص��م��ن ال����ربام����ج ال��ب��ح��ث��ي��ة حول 
وم�صتقبل  الع�صكرية  ال��درا���ص��ات 
تريندز  م��رك��ز  اأ����ص���در  احل������روب، 
درا�صة  وال����ص���ت�������ص���ارات  ل��ل��ب��ح��وث 
“احلرب  ع���ن���وان  ج���دي���دة ح��م��ل��ت 
اإىل  -الأوك������ران������ي������ة..  ال���رو����ص���ي���ة 
تطور  حتليل  اإىل  تهدف  اأين؟”، 
احل�����رب ال���رو����ص���ي���ة-الأوك���ران���ي���ة 
اإط������الق م��و���ص��ك��و م���ا �صمته  م��ن��ذ 
اخلا�صة”،  “الع�صكرية  عمليتها 
ال�صيناريوهات  وا����ص���ت�������ص���راف 
ترجيح  وحماولة  لها،  امل�صتقبلية 

اإحداها.
احل�����رب  اأن  ال�����درا������ص�����ة  وب���ي���ن���ت 
اختربت  ال���رو����ص���ي���ة-الأوك���ران���ي���ة 
ث�����الث م����راح����ل م���ت���م���اي���زة، وقد 
ت���دخ���ل يف م���رح���ل���ة راب����ع����ة اأك����رث 
ت�����ص��ع��ي��داً وخ���ط���ورة، م��ا مل تفلح 
اجلهود الدولية يف خف�س م�صتوى 
�صلمياً.  ت�صويته  ورمب���ا  ال�����ص��راع، 
اأم����ام مفرتق  ال��ع��امل  اأن  م���وؤك���دة 
العمليات  م�����ص��ار  ت��ط��ور  يف  ط���رق 

ال���ع�������ص���ك���ري���ة وم�������ص���ت���واه���ا؛ وق���د 
�صيناريوهات  اإىل  ب��احل��رب  يتجه 
م��ت��ب��اي��ن��ة. وذك������رت ال���درا����ص���ة يف 
هي  امل����راح����ل  ه�����ذه  اأن  حت��ل��ي��ل��ه��ا 
م��رح��ل��ة ال���ه���ج���وم ال���رو����ص���ي على 
الرو�صي  الرتكيز  ومرحلة  كييف، 
وفتح  ال���دون���ب���ا����س  اإق���ل���ي���م  ع���ل���ى 
ب�صبه  الإقليم  يربط  اأر���ص��ي  مم��ر 
جزيرة القرم، ثم مرحلة الهجوم 
اأنه  مو�صحة  امل�صاد.،  الأوك���راين 
 ،2022 اأكتوبر  �صهر  اأوائ��ل  منذ 
ت��ق��ف احل���رب اأم����ام م��ف��رتق طرق 
الت�صعيد  من  مزيٍد  اإىل  يقود  قد 
الع�صكري وتو�صيع نطاق ال�صراع، 
ال�صراع  م�صتوى  خف�س  اإىل  اأو 
لوقف  ات��ف��اق  اإىل  التو�صل  ورمب��ا 
للدخول يف  النار، متهيداً  اإط��الق 

مفاو�صات للت�صوية ال�صلمية.
احلرب  اأن  ال���درا����ص���ة  واأو����ص���ح���ت 
الأوك�������ران�������ي�������ة   – ال������رو�������ص������ي������ة 
ت���ب���دو م���ف���ت���وح���ة ع���ل���ى ع�����دد من 
ال�صيناريوهات،  اأو  الح��ت��م��الت 
خل�صتها الدرا�صة يف ثالثة؛ هي: 
ا�صتمرار  ه���و  الأول  ال�����ص��ي��ن��اري��و 

اأو  لعامني  اجلانبني  ب��ني  احل��رب 
اأغلب  توقع  م��ا  عك�س  على  اأك���رث، 
امل��راق��ب��ني ب��ان��ت��ه��اء احل���رب نهاية 
م�صرة   ،.2022 اجل���اري  ال��ع��ام 
يف�صي  قد  ال�صيناريو  هذا  اأن  اإىل 
يف  ول�صيما  ع�صكري،  ج��م��وٍد  اإىل 
م�صتوى  اإىل  اأو  ال�����ص��ت��اء،  ف�����ص��ل 
ي�صتمر  ال�صراع قد  منخف�س من 
ال�صراع  حالة  منط  على  �صنوات، 
ب��ني ���ص��ط��ري ك���وري���ا، م��ن��ذ انتهاء 

احلرب الكورية يف عام 1953.
ال�صيناريو  اأن  ال��درا���ص��ة  وذك����رت 
ال���ث���اين ي��ت�����ص��م��ن ت��و���ص��ي��ع دائ����رة 
مواجهٍة  اإىل  ل��ي��ت��ح��ول  ال�����ص��راع 
ع�����ص��ك��ري��ة ب���ني رو����ص���ي���ا وال���غ���رب، 
الدعم  ا�صتمرار  ظ��ل  يف  ول�صيما 
لأوكرانيا؛  الهائل  الغربي  الأمني 
توظيف  اإىل  رو�صيا  ي��دف��ع  ق��د  م��ا 
با�صتخدام  ول���و  ال���ن���ووي،  اخل��ي��ار 
يف  اأن��ه  مو�صحة  تكتيكية،  اأ�صلحة 
هذه احلال، قد يتطور ال�صراع اإىل 
مواجهٍة نووية �صاملة بني رو�صيا 
والغرب اأو تدّخٍل ع�صكري اأمريكي 
البحر  اأ���ص��ط��ول  بتحطيم  مبا�صر 

تدمر  و-اأو  ال���رو����ص���ي  الأ�����ص����ود 
القوات الرو�صية يف اأوكرانيا.

الثالث  ال�����ص��ي��ن��اري��و  اأن  واأ���ص��اف��ت 
ال�����ص��ل��م��ي��ة، وبرغم  ال��ت�����ص��وي��ة  ه���و 
املنظور،  امل��دى  يف  حتققه  �صعوبة 
اجلهود  ظ��ل  يف  قائماً  يبقى  ف��اإن��ه 
اإقليمية  اأطراف عدة  التي تبذلها 
الوليات  تاأكيد  ظ��ل  ويف  ودول��ي��ة، 
خمرج  اإيجاد  اأهمية  على  املتحدة 

لل�صراع احلايل.
ال�صيناريو  ال���درا����ص���ة  ورج���ح���ت 
احلرب  ب��ا���ص��ت��م��رار  املتعلق  الأول 
متوقع،  ه���و  اأط������ول مم���ا  ل���ف���رتة 
ال�صيا�صية  ال���ت���ط���ورات  ����ص���وء  يف 
اإىل ت�صعيد  التي ت�صر  وامليدانية 
يف  الع�صكرية  العمليات  م�صتوى 
اأوكرانيا، مبينة اأنه اإذا مل يتو�صل 
�صيا�صية  ت�����ص��وي��ة  اإىل  ال���ط���رف���ان 
فاإن  ال��ن��ار،  وق���ٍف لإط���الق  اإىل  اأو 
ق��د تدخل يف مرحلة من  احل��رب 
اإىل  تتحول  اأو  الع�صكري،  اجلمود 
ي�صتمر  امل�صتوى  منخف�س  �صراع 
قدرات  �صي�صتنزف  م��ا  ل�����ص��ن��وات؛ 
اجل��ان��ب��ني. ل��ك��ن ال��درا���ص��ة اأك���دت 

اأح��دث��ت��ه��ا ه���ذه الأزم�����ة ع��ل��ى دول 
م�صرة  ا�صتثناء،  دون  كلها  العامل 
اإىل اأن العامل اليوم اأحوج ما يكون 

واإمن����ا  امل��ن��خ��رط��ة،  اأو  امل��ت��ح��ارب��ة 
بالنظر  وذل������ك  اأج����م����ع،  ال����ع����امل 
التي  اخل���ط���رة  ال��ت��داع��ي��ات  اإىل 

اأنه برغم كل ذلك، فاإن املفاو�صات 
واحلل ال�صلمي هو اخليار الذي ل 
ي�صب فقط يف م�صلحة الأطراف 

الكويت: الت�ضعيد الع�ضكري الإ�ضرائيلي 
يهدد الأمن وال�ضتقرار يف املنطقة

•• الكويت-وكاالت

تتحمل  ال���ذي  اخل��ط��ر  الع�صكري  الت�صعيد  ع��واق��ب  م��ن  الكويت  ح���ذرت 
تبعاته �صلطات الحتالل الإ�صرائيلية ويهدد الأمن وال�صتقرار يف املنطقة، 
�صواء من  املتكررة  الأق�صى مازال عر�صة لالنتهاكات  “امل�صجد  اأن  موؤكدة 

قبل قوات الحتالل الإ�صرائيلي اأو من امل�صتوطنني«.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية اأم�س الأول ال�صبت عن نائب مندوب  الكويت 
خالل  ق��ول��ه،  العنزي  غ��ازي  في�صل  امل�صت�صار  املتحدة  الأمم  ل��دى  ال��دائ��م 
الأو�صط  ال�صرق  يف  احلالة  ح��ول  النقا�س  مفتوحة  الأم��ن  جمل�س  جل�صة 
مبا يف ذلك الق�صية الفل�صطينية املنعقدة يف نيويورك، اإن “تلك املمار�صات 
تعد حلقة اإ�صافية مل�صل�صل النتهاكات والتجاوزات ال�صارخة لكافة املواثيق 
ال�صتقرار يف  الدولية، وكذلك بو�صفها عن�صرا هادما لدعائم  والقرارات 

املنطقة ومدعاة لتغذية م�صاعر الكره والتطرف والعنف«.
وجدد العنزي “مت�صك الكويت باملوقف العربي والإ�صالمي والدويل الذي 
يوؤكد على اأن ال�صالم هو اخليار ال�صرتاتيجي واأن احلل الدائم وال�صامل 

والعادل يقوم على حل الدولتني«.
واأدان العنزي ب� “اأ�صد العبارات القتحامات امل�صتمرة والعتداءات الوح�صية 
الفل�صطينية مبا  املدن  ال�صرائيلية على  �صلطات الحتالل  بها  التي تقوم 
فيها مدينتي نابل�س ورام اهلل قبل عدة اأيام والتي اأدت اإىل ا�صت�صهاد وجرح 

الع�صرات من اأبناء ال�صعب الفل�صطيني«.
لتوفر  وال��ع��اج��ل  ال��ف��وري  “التحرك  اإىل  ال���دويل  املجتمع  العنزي  ودع��ا 
ال�صطالع  الأم����ن  جم��ل�����س  م��ط��ال��ب��ا   ، الفل�صطيني”  لل�صعب  احل��م��اي��ة 

مب�صوؤولياته املن�صو�س عليها يف ميثاق الأمم املتحدة«.
عن  الكاملة  امل�صوؤولية  الإ�صرائيلي  الح��ت��الل  ق��وات  “حتميل  ب���  وط��ال��ب 
تداعيات هذه اجلرائم واملمار�صات غر القانونية وال�صتفزازية يف القد�س 
واحلرم ال�صريف والنتهاكات بحق ال�صعب الفل�صطيني الأعزل وعلى اأر�صه 

ومقد�صاته«.

الذي  وال����ص���ت���ق���رار  ال�����ص��الم  اإىل 
على  بالنفع  ���ص��ك  دون  م��ن  ي��ع��ود 

اجلميع.

الوليات املتحدة يف حاجة اإىل تفادي جنون ال�سطهاد الذي يالزمها من بكني

بلومربغ: هكذا على العامل التعامل مع �ضي جني بينغ يف ال�ضني اجلديدة

درا�ضة جديدة ل� »تريندز« ت�ضت�ضرف �ضيناريوهات احلرب الرو�ضية-الأوكرانية وتوؤكد على اأهمية ال�ضالم وال�ضتقرار

بايدن ي�ضوت يف انتخابات 
التجديد الن�ضفي 

•• ويلمنغنون-اأ ف ب

�صوت الرئي�س الأمركي جو بايدن ب�صكل ا�صتباقي يف انتخابات التجديد 
بالعنف  منددا  الربملانية،  غالبيته  خ�صارته  اإىل  ت��وؤدي  قد  التي  الن�صفي 
معقله  يف  ب�صوته  بايدن  واأدىل  املتحدة.  الوليات  ت�صهده  الذي  ال�صيا�صي 
يف ويلمنغتون بولية ديالوير )�صرق( برفقة حفيدته ناتايل التي ت�صوت 
للمرة الأوىل. ومتحدثا عن الهجوم على زوج زعيمة الدميوقراطيني يف 
يف  ال��زوج��ني  منزل  يف  اجلمعة  اخلمي�س  ليل  بيلو�صي  نان�صي  الكونغر�س 
كاليفورنيا، ندد بايدن باملناخ ال�صيا�صي يف البالد وباأولئك الذين ُيوا�صلون 

الطعن بنتيجة النتخابات الرئا�صية.
وقال “ل ميكن اإدانة العنف ما مل تتم اإدانة جميع من يوا�صلون الدعاء باأن 
النتخابات مل تكن حقيقية واأنها م�صروقة وكل هذه الهراء الذي يقو�س 
الواقع  يف  يبحث  بيلو�صي  بول  على  الهجوم  منفذ  وكان  الدميوقراطية«. 
عن زوجته نان�صي بيلو�صي. واأكد بايدن اأنه “ي�صعر بحال جيدة” قبل اأقل 
من اأ�صبوعني من النتخابات، يف حني اأن غالبية ا�صتطالعات الراأي ترجح 

ا�صتعادة املعار�صة اجلمهورية ال�صيطرة على جمل�س النواب.

رو�ضيا: البحرية الربيطانية نفذت تفجري »نورد �ضرتمي«
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الزعيمة الإيطالية اجلديدة مل 
تتخل عن اأ�سلها التجاري: الهجرة

 جتعل جورجيا ميلوين من
 الأ�سرة النواة املركزية للمجتمع

اإن�����ه�����ا م��ع 
الحتاد، ولكن 
م���ع اأوروب�����ا 
التي  الأمم، 
اأهمية  ت��ويل 
للبعد  كبرية 
ال����وط����ن����ي

بني ال�سمانات لالحتاد الأوروبي والأيديولوجية

اإيطاليا: لهذا تقدم جورجيا ميلوين وجًها مزدوًجا...!
•• الفجر -خرية ال�شيباين

يف اإعالن بلهجة  اإيطاليا، “�سفينة و�سط عا�سفة”: 
و”الأمة”،  “الوطن”  اإىل  اإ�سارات  تخللته  ع�سكرية 
الإيطالية،  للحكومة  اجلــديــدة  الرئي�سة  حــددت 
ل�سيا�ستها  الرئي�سية  املــحــاور  مــيــلــوين،  جــورجــيــا 

بالدها،  برملان  اأمــام  األقته  الــذي  اخلطاب  العامة. 
املزدوج”  “الوجه  على  ي�سهد  بثقته،  فــازت  حيث 
ديتاليا،  فراتيلي  الفا�سية  بعد  ما  حــزب  لزعيمة 
يف  الإيطالية  ال�سوؤون  يف  املتخ�س�س  ذكــره  ما  وفق 
“جند  ال�سيا�سية بباري�س، مارك لزار.  معهد العلوم 
وهو ما  ‘وجًها مزدوًجا’،  يف خطاب جورجيا ميلوين 

الباحث،  يو�سح  حكومتها،  ت�سكيل  يف  ا  اأي�سً لوحظ 
ب�ساأن  وليربالية  “معقولة”  مــواقــف  ناحية،  مــن 
�سمال  وحلف  الأوروبي  الحتاد  يف  اإيطاليا  ع�سوية 
“الرب،  اأيديولوجية  اأخرى،  ناحية  ومن  الأطل�سي، 
العائلة، والوطن”، مقرتنة بتاأكيد قوي على ال�سيادة 

الوطنية لإيطاليا«.

»اإيطاليا جزء كامل من الغرب ومن نظام حتالفاته، 
واحللف  الأوروبــي،  الحتــاد  موؤ�س�سي  من  كانت  لقد 
منذ  ميلوين  جيورجيا  طماأنت  هكذا  الأطل�سي”، 
البداية، موؤكدة اأن هدف حكومتها مل يكن “فرملة اأو 
تخريب التكامل الأوروبي وامنا امل�ساعدة يف توجيهه 

نحو فاعلّية اأكرب يف ال�ستجابة لالأزمات”.

ميلوين تعر�س �صيا�صتها العامة امام الربملانوزير اخلارجية �صمانة لالحتاد ولالطل�صي

اإىل  ر�����ص����ال����ة وا�����ص����ح����ة م���وج���ه���ة 
اأوروبا، بينما اأكد حليفها، �صيلفيو 
اأ���ص��اب��ي��ع قليلة،  ق��ب��ل  ب��رل�����ص��ك��وين، 
مع فالدمير  “يت�صالح”  اأنه قد 

بوتني.
الإيطالية  الزعيمة  قامت  وهكذا، 
اأنطونيو تاجاين، الرئي�س  بتعيني 
ال�صابق للربملان الأوروبي، يف وزارة 
النخاع،  حتى  اأوروب��ًي��ا  اخلارجية. 
فاإن هذا الع�صو يف فراتلي ديتاليا 
يعمل ك�صمانة جتاه اأوروبا وحلف 
���ص��م��ال الأط��ل�����ص��ي. ل��ك��ن، يالحظ 
املقاربة  ه�����ذه  اأن  لزار،  م������ارك 
تبيان...  اإىل  حت��ت��اج  الت�صاحلية 
اأ���ص��رت ج��ي��ورج��ي��ا م��ي��ل��وين طوال 
اإيطاليا  “�صيادة”  على  خطابها 
امل�صالح  ع�����ن  “الدفاع  وع����ل����ى 

الإيطالية«.

اأوروبا الأمم
جيورجيا  “توؤكد  الباحث،  ويحلل 
الحت�����اد  اإىل  الن���ت���م���اء  م���ي���ل���وين 
نف�س  يف  ت��ق��ول  لكنها  الأوروب�������ي، 
تكون  اأن  يجب  اأوروب����ا  اإن  ال��وق��ت 
اأك����رث ف��اع��ل��ي��ة -م���ع ان��ت��ق��اد تنازل 
امل�صالح  ع��ن  ال���دف���اع  -يف  ال��ي�����ص��ار 
الإيطالية، اإنها مع الحتاد، ولكن 
مع اأوروبا الأمم، التي تويل اأهمية 
اأن  وعلينا  الوطني.  للبعد  كبرة 
الآن كيف تنوي ترجمة هذا  نرى 
املوؤ�ص�صات الأوروبية،  املوقف داخل 
ميزانيتها  ل���ه���ا  ����ص���ت���ق���دم  ال����ت����ي 

قريًبا«.
التدابر  ا يف  اأي�صً تناق�س ينعك�س 
التي  ال��رئ��ي�����ص��ي��ة  الق���ت�������ص���ادي���ة 
ذكرت  ميلوين.  جيورجيا  ذكرتها 
التدابر  الوقت  نف�س  امل�صوؤولة يف 
الإيطاليني،  حلماية  الجتماعية 
الطاقة،  اأ�����ص����ع����ار  م����ن  ���ص��ي��م��ا  ل 
والر�صوم  ال�����ص��رائ��ب  وت��خ��ف��ي�����س 
ال�����ص��رك��ات. ويف  ال��ت��ي تثقل ك��اه��ل 
م���ارك لزار،  ي�صر  ال�����ص��ي��اق،  ه��ذا 

وا�صارت  الأ�صرة يف قلب املجتمع”. 
جيورجيا ميلوين مطوًل لرحلتها 
تريد تطوير  اإنها  وقالت  اخلا�صة 

عمل املراأة.
ان  لزار،  م���������ارك  وي����و�����ص����ح     
من  جت��ع��ل  م��ي��ل��وين  “جيورجيا 
الأ�صرة جوهر املجتمع، وجند هذه 
 / الأ�صرة   / ‘الرب  الأيديولوجية 
مركزية  ط����ورت  لكنها  الوطن’، 
اإي���ط���ال���ي���ا م���ن خالل  الأ�����ص����رة يف 
التاأكيد على وجوب اإجناب الن�صاء 

وهن يعملن«.
روكيال،  يوجينيا  عينت  وه��ك��ذا     
وهي نا�صطة ن�صوية �صابقة اأ�صبحت 
يف  ل��الإج��ه��ا���س،  مناه�صة  نا�صطة 
وتكافوؤ  وامل��واط��ن��ة  الأ����ص���رة  وزارة 
اأن  ال���وا����ص���ح  “من  و  ال���ف���ر����س. 
ميلوين وروكيال لن يرتاجعا عن 
الإجها�س،  يجيز  ال���ذي  ال��ق��ان��ون 
املقابل،  يف  لزار،  م����ارك  ي�����ص��ي��ف 
التقييدية،  �صروطه  على  �صيلعبان 
الأط��ب��اء على  ت�صجيع  م��ن خ��الل 
اللجوء اإىل �صمرهم، ومن خالل 
تقدمي م�صاعدات مالية للجمعيات 
تدابر  واتخاذ  للحياة”،  “املوؤيدة 

اجتماعية لدعم الوالدين ...«.
   اإذن، خطاب “بارع” ل ينكر باأي 
حال املعتقدات القومية واملحافظة 
ي�صمح  بينما  م��ي��ل��وين،  جل��ورج��ي��ا 
ويخل�س  زع��ام��ت��ه��ا.  ب��ت��اأك��ي��د  ل��ه��ا 
“جيورجيا  اأّن  اإىل  لزار،  م���ارك 
ملطالب  ت����ر�����ص����خ  مل  م����ي����ل����وين 
عندما  الئ��ت��الف  داخ���ل  حلفائها 
برل�صكوين  اأراد  حكومتها.  �صكلت 
لوزارة  منه  املقربني  اأح��د  تقدمي 
ي�صعى  ���ص��ال��ف��ي��ن��ي  وك�����ان  ال����ع����دل، 
الداخلية، ومل يح�صال على  لنيل 
ولو  بهما  ت�صت�صهد  ومل  منها،  اأي 
واح��دة خالل خطابها. وهذا  مرة 
ن��ت��ذك��ره: هذه  اأن  ��ا م��ا يجب  اأي�����صً
ح��ك��وم��ة ج��ي��ورج��ي��ا م��ي��ل��وين، ول 

اأحد �صواها«.

“تظل هناك الكثر من ال�صكوك، 
بني  ال��ت��وف��ي��ق  م��ن  �صتتمكن  ك��ي��ف 
من جهة التدابر الليربالية التي 
الوقت،  ن��ف�����س  ويف  ع��ن��ه��ا،  اأع��ل��ن��ت 
تدابر  خ��الل  من  الفقر  حماربة 

اجتماعية؟«.
التعايف  خ���ط���ة  م����ن  ل���ال����ص���ت���ف���ادة 
ت��ف��او���س عليها  ال��ت��ي  ال��رئ��ي�����ص��ي��ة 
���ص��ل��ف��ه��ا م����اري����و دراج��������ي، ج����ددت 
ال����زع����ي����م����ة وع�����ده�����ا ب���الم���ت���ث���ال 
“ل  وق��ال��ت:  الأوروب���ي���ة.  للقواعد 

“نقاط �صاخنة” يف املغرب العربي 
ومنع  حملًيا  اللجوء  طلبات  لفرز 

اأي هجرة اقت�صادية.

الأ�صرة جوهر املجتمع
   ميكن روؤية نف�س هذه الزدواجية 
يف اخل��ط��اب ال����ذي اأط��ل��ق��ت��ه حول 
متحدثة  املواليد،  ومعدل  الأ�صرة 
اقت�صادية،  �صخمة،  “خطة  ع��ن 
����ا، لإع������ادة  ول���ك���ن ث���ق���اف���ي���ة اأي���������صً
اكت�صاف جمال الأبوة، واإعادة و�صع 

منع الهجرة
الإي���ط���ال���ي���ة  ال���زع���ي���م���ة  ان  غ����ر 
اأ�صلها  ع���ن  ت��ت��خ��ل  مل  اجل���دي���دة 
تعاطف  اأي  ن��ف��ت  ل��ئ��ن  ال��ت��ج��اري. 
يالحظ  –”كذبة”،  الفا�صية  مع 
ب������داأت  اأن�����ه�����ا  مب�����ا  لزار،  م�������ارك 
حزب  يف  ال�����ص��ي��ا���ص��ي��ة  م�����ص��رت��ه��ا 
يحن اإىل مو�صوليني علًنا -اأعادت 
التاأكيد على موقف راديكايل �صد 
و�صاعفت  ال�صرعية  غر  الهجرة 

الإ�صارات اإىل الكاثوليكية.

هنا،  بالأيديولوجيا  الأم��ر  يتعلق 
طريقة  تقنية”.  باأمور  يتعلق  بل 
لإب����راز ال��ت��زام��ه��ا ب��ال��ت��ع��ه��دات، مبا 
جليانكارلو  التجديد  مع  يتما�صى 
حلكومة  امل��ن��ت��م��ي  ج���ي���ورج���ي���ت���ي، 
الق���ت�������ص���اد.  وزارة  يف  دراج���������ي، 
ماتيو  م����ن  امل����ق����رب  ال�����وزي�����ر،  اإن 
اإىل اجلناح  ينتمي  لكنه  �صالفيني، 
دور  �صيلعب  ال��راب��ط��ة،  يف  املعتدل 
بح�صب مارك لزار. “امل�صوؤولية”، 

يالحظ  املهاجرين،  ب�صاأن  ما  حد 
رغبتها  ف��ل��ت��ربي��ر  لزار،  م������ارك 
�صرعية،  غ��ر  ه��ج��رة  اأي  م��ن��ع  يف 
عن  ال���ن���اج���م  الأمل  ع���ن  حت���دث���ت 
من  العديد  عا�صه  ال��ذي  الهجرة، 
تفاديه  و�����ص����رورة  الإي���ط���ال���ي���ني، 

للمهاجرين الخرين«.
ول��ل��ق��ي��ام ب��ذل��ك، حت��دث��ت ميلوين 
ع���ن ت��اأ���ص��ي�����س ���ص��ي��ا���ص��ة اأوروب����ي����ة، 
و�صاأنها  ُت��رك��ت  اإيطاليا  اأن  بحجة 
اإن�صاء  واق��رتح��ت  ل��ف��رتة ط��وي��ل��ة، 

اإنها  احل��ك��وم��ة  رئي�صة  اك���دت  لقد 
تريد “منع املغادرة” من اإفريقيا، 
وحت�����دث�����ت ع�����ن ح�������ص���ار امل����وان����ئ 
الإي��ط��ال��ي��ة. ه���ذا الإج������راء، الذي 
عندما  اإي��ط��ال��ي��ا  يف  اخ��ت��ب��اره  �صبق 
ميكن  ال�صلطة،  يف  الرابطة  كانت 
قبل  م��ن  تطبيقه  اإع�����ادة  ب��ال��ت��ايل 
النقل،  وزارة  يف  املعني  �صالفيني، 
ووزي���ر ال��داخ��ل��ي��ة اجل��دي��د، ماتيو 
خطاب  ان  “ال  ب���ي���ن���ت���ي���دو����ص���ي. 
اإىل  غام�صا  ا  اأي�صً ك��ان  جيورجيا 

كيف �ستوّفق بني التدابري الليربالية التي اأعلنت عنها، وحماربة الفقر من خالل تدابري اجتماعية؟

حكومة ميلوين دون �صواهاوزير القت�صاد لطماأنة الحتاد الوروبي

رو�ضيا تعلق اتفاق ت�ضدير احلبوب بعد هجوم القرم 

هذه حكومة جيورجيا 
ميلوين ول اأحد �ضواها

 ت�ضل�ضل زمني... دوامة النتخابات الإ�ضرائيلية 
•• القد�ض-رويرتز

ت�صرين  ن��وف��م��رب  م��ن  الأول  الق����رتاع يف  ���ص��ن��ادي��ق  اإىل  الإ���ص��رائ��ي��ل��ي��ون  ي��ت��وج��ه 
�صنوات.  اأرب��ع  من  اأق��ل  يف  اخلام�صة  هي  انتخابات  يف  باأ�صواتهم  ل��الإدلء  الثاين 
حالة  و�صط   ،2019 ع��ام  منذ  النتخابات  من  مفرغة  حلقة  يف  البالد  ودخلت 
نتنياهو وخ�صومه من  بنيامني  ال�صابق  ال��وزراء  امل�صتمر بني رئي�س  من اجلمود 
الي�صار واليمني والو�صط. دي�سمرب 2018 - بدا اأن نتنياهو، الزعيم املخ�صرم 
الوزراء  اأن ي�صبح رئي�س  اليميني، يف ذروة حكمه، وكان على و�صك  حلزب ليكود 
الإ�صرائيلي الأطول بقاء يف ال�صلطة. لكنه ح�صل على اأغلبية حمفوفة باملخاطر 
 - 2019 اأبريل  بفارق مقعد واحد يف الربملان ودعا اإىل انتخابات مبكرة. 9 من 
يوم النتخابات، وبعده كافح نتنياهو- الذي يخ�صع لتحقيق جنائي بتهم متعلقة 
ال�صماح ملناف�صه  بالف�صاد- لأ�صابيع لت�صكيل ائتالف وف�صل. بعد ذلك، وبدل من 
الرئي�صي اآنذاك- رئي�س هيئة الأركان ال�صابق بيني جانت�س- باحل�صول على فر�صة 
لت�صكيل احلكومة، دفع نتنياهو باجتاه اإجراء انتخابات اأخرى يف خطوة �صيا�صية 
 2019 �سبتمرب   17 �صيا�صية.  اإ�صرائيل يف فو�صى  اأدخلت  لها مثيل  ي�صبق  مل 
نتنياهو وحزب  بزعامة  ليكود  بتعادل فعلي بني حزب  انتهت  ثانية.  انتخابات   -
اأزرق اأبي�س الو�صطي بزعامة جانت�س، ومل ينجح اأي منهما على مدى اأ�صابيع يف 
ت�صكيل حكومة، مما اأدى اإىل اإجراء انتخابات ثالثة. 21 نوفمرب ت�صرين الثاين 
ق�صايا  ث��الث  يف  الأم��ان��ة  وخيانة  والحتيال  بالر�صوة  نتنياهو  اُتهم   -  2019
وتلقى  اإيجابية  تغطية  مقابل  اإع��الم  لأباطرة  خدمات  مبنح  مزاعم  فيها  واج��ه 
هدايا ب�صكل غر قانوين. وينفي نتنياهو ارتكاب اأي خمالفات ويقول اإنه �صحية 
مالحقة �صيا�صية. الثاين من مار�س 2020 - توجه الإ�صرائيليون اإىل �صناديق 
القرتاع مرة اأخرى، يف ظل جائحة فرو�س كورونا، لكن اجلمود ظل م�صتمرا. 
يف غ�صون اأ�صابيع، وافق جانت�س على الن�صمام اإىل “حكومة وحدة طارئة” مع 
نتنياهو، لجتياز الأزمة القت�صادية وال�صحية الناجمة عن اجلائحة، وذلك مع 
بدء حماكمة نتنياهو ب�صاأن تهم الف�صاد. قبل انتهاء العام، تعرثت حكومة الوحدة 
بالفعل ب�صبب نزاع على امليزانية بعد اأن تراجع نتنياهو عن اتفاق تقا�صم ال�صلطة 

مع جانت�س، وجرت الدعوة اإىل انتخابات رابعة.

م��ت��ف��ج��رات يف خليج  م���ع  ب���اإه���م���ال 
���ص��ي��ف��ا���ص��ت��وب��ول، مت ت��ف��ج��ر اأرب����ع 
�صفن حربية تابعة لأ�صطول البحر 
فرقاطة  بينها  ال��رو���ص��ي،  الأ����ص���ود 

و�صفينة اإنزال«.
اتفاق احلبوب،  تعليق  اإعالن  قبيل 
انتقد وزير الزراعة الرو�صي جمددا 
ال��ت��ل��ف��زي��ون، متهما  ع��ل��ى  ال��ن�����س 
باحتكار  الأوروب��������ي  الحت�����اد  دول 
ينبغي  التي  الأوكرانية  ال�صادرات 
الفقرة.  ال��ب��ل��دان  اإىل  ت��ذه��ب  اأن 
التن�صيق  م���رك���ز  اأن���ك���ر  اأن  و���ص��ب��ق 

املوجود يف تركيا هذه الدعاءات.
اإن  ب���ات���رو����ص���ي���ف  وق������ال دمي������رتي 
يحل  مل  لالأ�صف  احل��ب��وب  “اتفاق 
م�����ص��اك��ل ال���ب���ل���دان امل���ح���ت���اج���ة، بل 

فاقمها اأي�صا اإىل حد ما«.
م��ي��دان��ي��اً، اأك���د اجل��ي�����س الأوك����راين 
منطقتي  يف  ال���ق���ت���ال  ا����ص���ت���م���رار 
ال�صرق،  يف  ودونيت�صك  لوغان�صك 
املنطقة  ب���اخ���م���وت  م���ن  وب���ال���ق���رب 
الوحيدة التي تقدمت فيها القوات 
ال��رو���ص��ي��ة يف الأ���ص��اب��ي��ع الأخ�����رة، 
يف  ق�صف  عمليات  اإىل  ب��الإ���ص��اف��ة 
مناطق اأخرى. واأعلن النف�صاليون 
يقاتلون  وال��ذي��ن  لرو�صيا  امل��وال��ون 
من  وكييف  جهة  م��ن  جانبها  اإىل 
ت��ب��ادل جديد  اأخ���رى ح�صول  جهة 
 50 �صم  الطرفني  ب��ني  ل��الأ���ص��رى 

ا من كل جانب. �صخ�صً

نفّذهما  اخل�����ا������ص�����ة،  ال����ب����ح����ري����ة 
مقرهم  بريطانيون  متخ�ص�صون 
يف اأوت�صاكوف يف منطقة ميكوليف 

الأوكرانية«.
ك��ذل��ك ات��ه��م��ت ل��ن��دن ب��ال��ت��ورط يف 
الن����ف����ج����ارات ال���ت���ي دم�����رت خطي 
اأن��اب��ي��ب ن���ورد ���ص��رتمي 1 و2 لنقل 
يف  البلطيق  بحر  يف  الرو�صي  الغاز 

اأيلول/�صبتمرب.
اخلارجية  با�صم  املتحدثة  وق��ال��ت 
بيان  يف  زاخ��اروف��ا  م��اري��ا  الرو�صية 
“طلبت رو�صيا مرارا اإجراء حتقيق 
رف�س  اإن  ال��ه��ج��م��ات  يف  م�����ص��رتك 
الدول الغربية هذا القرتاح يوؤكد 

اأن لديها ما تخفيه«.
الربيطانية  ال��دف��اع  وزارة  ون���ددت 
من  ملّفقة”  “ق�صة  اعتربته  مب��ا 
رو�صيا تهدف اىل “حتويل النتباه 
اأوكرانيا  اإدارتها الكارثية لغزو  عن 

غر ال�صرعي«.
الفرن�صية  ال����وزراء  رئي�صة  واأك���دت 
اأي  “متنح  ل  اأن��ه��ا  ب��ورن  اإليزابيث 

�صدقية” لالتهامات الرو�صية.
الداخلية  وزي�����ر  م�����ص��ت�����ص��ار  واأك������د 
جرا�صت�صينكو  اأن��ط��ون  الأوك���راين 
التعامل  “نتيجة  اأن��ه  تلغرام  على 

احل���������رب ال�����ت�����ي ب�����داأت�����ه�����ا ذري����ع����ة 
ل���ص��ت��خ��دام ال��غ��ذاء ���ص��الح��ا، الأمر 
البلدان  يف  م��ب��ا���ص��رة  ي��وث��ر  ال����ذي 
ع���ل���ى ����ص���ع���ي���د احل�����اج�����ة وا����ص���ع���ار 
اأنحاء  خمتلف  يف  ال��غ��ذائ��ي��ة  امل����واد 
الإن�صانية  الأزم��ات  ويفاقم  العامل، 
اخل���ط���رة اأ����ص���ال وان���ع���دام الأم���ن 

الغذائي«.
تقول ال�صلطات الرو�صية اإن الهجوم 
الأوىل من �صباح  ال�صاعات  وقع يف 
م�صّرة  ط���ائ���رات  “بت�صع  ال�����ص��ب��ت 
�صبب  ما  و�صبع م�صّرات بحرية”، 
“اأ�صرارا طفيفة” ل�صفينة كا�صحة 

لالألغام.
ت�����ص��ك��ل ���ص��ب��ه ج���زي���رة ال���ق���رم التي 
���ص��م��ت��ه��ا رو����ص���ي���ا يف اآذار-م�����ار������س 
البحر  لأ���ص��ط��ول  م���ق���راً   ،2014
وقاعدة  مل��و���ص��ك��و  ال���ت���اب���ع  الأ�����ص����ود 
اأوكرانيا.  ل��غ��زو  لوج�صتية  خلفية 
ع�صكرية  م���ن�������ص���اآت  وا����ص���ُت���ه���دف���ت 
ومدنية هناك مرات عدة يف الأ�صهر 

الأخرة.
الرو�صية على  الدفاع  وزارة  وكتبت 
العمل  ل��ه��ذا  “التح�صر  ت��ل��غ��رام 
الإره���اب���ي وت���دري���ب ع�����ص��ك��ري��ني يف 
للعمليات  ال�73  الأوك���راين  املركز 

كما طالبت كييف مو�صكو ب”الوفاء 
التفاق،  مب��وج��ب  بالتزاماتها” 
واأ�صافت على ل�صان وزير خارجيتها 
تلجاأ  مو�صكو  “اإن  كوليبا  دميرتو 
اىل ذري��ع��ة ك��اذب��ة م��ن اج��ل اإغالق 
مم��ر احل��ب��وب ال����ذي ي��وف��ر الأم���ن 
اأدعو  الأ�صخا�س.  ملاليني  الغذائي 
رو�صيا  مطالبة  اإىل  ال���دول  جميع 

بالكف عن األعيب اجلوع«.
اأنقرة  اإن  اأمني تركي  وق��ال م�صدر 
بان�صحاب  ر�صميا”  ت��ت��ب��ّل��غ  “مل 

رو�صيا من اتفاق ت�صدير احلبوب.
وقال الرئي�س الأمركي جو بايدن 
الن�صحاب  رو�صيا  ق��رار  اإن  ال�صبت 
بت�صدير  ي�صمح  ال��ذي  التفاق  من 

احلبوب من اأوكرانيا “م�صني«.
اإىل  ح����دي����ث����ه  خ��������الل  واأ���������ص��������اف 
�صبب  ه���ن���اك  “لي�س  ���ص��ح��اف��ي��ني 
اإىل وقف  اإ�صارة  يف  ليفعلوا ذلك”، 
اأزمة  لتخفيف  ال�صروري  الت��ف��اق 
الغذاء العاملية الناجمة من النزاع.

جمل�س  با�صم  املتحدثة  واع��ت��ربت 
الأمن القومي يف البيت الأبي�س اأن 

رو�صيا ت�صتخدم “الغذاء �صالحا«.
اإن  بيان  وات�صون يف  اأدري��ني  وقالت 
ا�صتعمال  جم���ددا  حت���اول  “رو�صيا 

كييف  نظام  نفذه  ال��ذي  الإره��اب��ي 
�صد  بريطانيني  خ��رباء  مب�صاركة 
الأ�صود  ال��ب��ح��ر  اأ���ص��ط��ول  يف  ���ص��ف��ن 
)�صمان(  يف  ت�صارك  مدنية  و�صفن 
اأم��ن مم��رات )نقل( احلبوب، تعلق 
رو�صيا م�صاركتها يف تطبيق التفاق 
الزراعية  املنتجات  ���ص��ادرات  ح��ول 

من املرافئ الأوكرانية«.
واعتربت وزارة الدفاع الربيطانية 
خاطئة”  “ادعاءات  الت���ه���ام���ات 
“حتويل  اىل  ت�����ه�����دف  مل���و����ص���ك���و 
م�صوؤول  اأ���ص��ار  ح��ني  يف  النتباه”، 
�صببه  احل������ادث  اأن  اإىل  اأوك�������راين 
باإهمال  الرو�صية  ال��ق��وات  “تعامل 

مع متفجرات«.
املتحدة  الأمم  دع���ت  ج��ه��ت��ه��ا،  م���ن 
ت�صدير  ات��ف��اق  ع��ل��ى  احل��ف��اظ  اإىل 
با�صم  امل���ت���ح���دث  وق������ال  احل����ب����وب، 
دوجاريك  �صتيفان  ال��ع��ام  الأم����ني 
كل  مي���ت���ن���ع  اأن  احل�����ي�����وي  “من 
اأي ع��م��ل م��ن �صاأنه  الأط�����راف ع��ن 
اأن يعر�س اتفاق احلبوب يف البحر 
لهذا  اأن  موؤكدا  للخطر”،  الأ���ص��ود 
لتاأمني  اإيجابيا”  “اأثرا  الت��ف��اق 
اأنحاء  الغذاء للماليني يف خمتلف 

العامل.

•• مو�شكو-اأ ف ب

علقت رو�صيا التفاق ب�صاأن �صادرات 
الأوكرانية،  امل���وان���ئ  م��ن  احل��ب��وب 
احل�����ي�����وّي لإم������������دادات ال�����غ�����ذاء يف 
مب�صّرات  ه���ج���وم  ب���ع���د  ال�����ع�����امل، 
جزيرة  �صبه  يف  �صفنها  ا�صتهدفت 
القرم وحملت م�صوؤوليته لأوكرانيا 

وبريطانيا.
اأب��رم يف متوز- �صمح التفاق ال��ذي 

يوليو برعاية الأمم املتحدة وتركيا، 
احلبوب  اأط��ن��ان  م��الي��ني  بت�صدير 
منذ  الأوكرانية  املوانئ  يف  العالقة 
بدء النزاع يف �صباط-فرباير. ورفع 
الغذائية،  امل�����واد  اأ���ص��ع��ار  احل�����ص��ار 
مثرا خماوف من حدوث جماعة.

و�صّعد الرئي�س الرو�صي فالدمير 
ب����وت����ني ان����ت����ق����ادات����ه ل����الت����ف����اق يف 
اأن  اإىل  م�صرا  الأخ���رة،  الأ�صابيع 
ال�����ص��ادرات م��ن رو�صيا، وه��ي منتج 
ب�صبب  ت�����ص��ررت  للحبوب،  رئي�صي 

العقوبات.
م�صاركتها  تعليق  مو�صكو  وب���ررت 
ب��ط��ائ��رات م�صّرة  م��ك��ّث��ف  ب��ه��ج��وم 
�صفنا  ال�����ص��ب��ت  ����ص���ب���اح  ا����ص���ت���ه���دف 
لأ�صطولها  تابعة  ومدنية  ع�صكرية 
يف البحر الأ�صود املتمركز يف خليج 

�صيفا�صتوبول ب�صبه جزيرة القرم.
الرو�صية  ال����دف����اع  وزارة  وق���ال���ت 
العمل  اىل  “بالنظر  ت��ل��غ��رام  ع��ل��ى 
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•• الفجر -خرية ال�شيباين
من املوؤكد اأن �سي جني بينغ يبدو اأقوى من اأي وقت 
م�سى على راأ�س بالده بعد املوؤمتر الع�سرين للحزب 
الأولوية  خالله  اأعطى  والذي  ال�سيني،  ال�سيوعي 
بو�سوح لالأيديولوجية. ال ان الواقع الذي ينتظره 
بيئة  وخا�سة،  ه�سا�سة،  مــن  يعاين  اقت�ساد  هــو 
ب�سكل  لل�سني  مواتية  غري  اأ�سبحت  جيو�سيا�سية 

وا�سح.

انت�صار اليديولوجيا على القت�صاد يف موؤمتر احلزبالقيادة ال�صينية اجلديدة امام امتحان �صعب

بعد موؤمتر احلزب:

ال�ضني تواجه واقًعا اقت�ضاديا �ضعًبا...!
لن يتجاوز القت�ساد ال�سيني اقت�ساد الوليات املتحدة لي�سبح اأكرب اقت�ساد يف العامل قبل عام 2060

املحلي  ال�����ن�����اجت  من�����و  ان���ت���ع�������س   
الإجمايل ال�صيني اإىل 3 فا�صل 9 
باملائة يف الربع الثالث على اأ�صا�س 
�صنوي )بعد 0.4 باملائة يف الربع 
الر�صمية  للبيانات  وفًقا  الثاين(، 
ال�صادرة يوم الثنني 24 اأكتوبر. 
لي�صت  التوقعات  ف��اإن  ذل��ك،  وم��ع 
م�صرقة لبقية العام. وبدا الآن اأن 
ال�صينية  القت�صادية  الآل��ة  ربيع 

قد تعرث ب�صكل دائم.
�صت�صهد   ،2022 ع��ام  ال��واق��ع،  يف 
منو  م��ع��دل  الأرج����ح  على  ال�صني 
 3 الناجت املحلي الإجمايل بن�صبة 
الأ�صواأ على الإطالق  باملائة، وهو 
م��ن��ذ ع����دة ع���ق���ود. ك��م��ا اأن�����ه اأق���ل 
الر�صمية  ال��ت��وق��ع��ات  م���ن  ب��ك��ث��ر 
بالفعل  وهو  باملائة،   5.5 البالغة 
منذ  ق��ي��ا���ص��ي  منخف�س  م�����ص��ت��وى 
معظم  يعتقد  كما  طويلة،  ف��رتة 
اخل�����������رباء ال����غ����رب����ي����ني وك����ذل����ك 
مثل  ال��ك��ربى  الدولية  املوؤ�ص�صات 

م���ن الأت����ب����اع امل���ق���رب���ني ج����دا من 
“الإمرباطور الأحمر اجلديد«.

وقد اأعلن �صي جني بينغ بو�صوح، 
اأن �صيا�صته لإدارة الوباء �صت�صتمر. 
القدر  وبنف�س  ذل��ك،  على  ع��الوة 
ال����رتك����ي����ز  ال������و�������ص������وح، مت  م������ن 
“الأمن  و  الأي��دي��ول��وج��ي��ة  ع��ل��ى 
القت�صاد  ت��راج��ع  م��ع  القومي”، 
رئي�س  لقد مت ف�صل  اإىل اخللف. 
ال�������وزراء يل ك���ه ت�����ص��ي��ان��غ، ال���ذي 
الأولوية  �صامن  الآن  حتى  ك��ان 
ع�صًوا  حتى  يعد  ومل  لالقت�صاد، 
للحزب،  ال�����ص��ي��ا���ص��ي  امل���ك���ت���ب  يف 
املوؤيد  ت�����ص��ي��ان��غ،  وح���ل حم��ل��ه يل 
ب��ي��ن��غ وزعيم  ل�����ص��ي ج���ني  امل��ع��ل��ن 
الذي  �صنغهاي  ال�صابق يف  احل��زب 
النطاق  وا�صعة  لنتقادات  تعر�س 
لإدارت��ه احلجر ال�صحي للمدينة 
خ���ي���ار يخاطر  امل���ا����ص���ي.  ال��رب��ي��ع 
الأ�صواق  ثقة  على  بالتاأثر  ا  اأي�صً

املالية.
ون��ق��ل��ت روي�����رتز ع���ن األ���ف���ني تان 
ا�صرتاتيجية  �صندوق  يف  اخلبر 
اآ�صيا للفورك�س ومقره �صنغافورة، 
�صيا�صة  اأن  اأتخيل  اأن  “اأ�صتطيع 
�صفر كوفيد �صتكون اأكرث ر�صوًخا، 
واأن����ه ���ص��ي��ك��ون ه��ن��اك ال��ق��ل��ي��ل من 
الرخاء  ل��ت��ع��زي��ز  امل��ت��ب��ق��ي  ال���زخ���م 

واملوا�صيع الأخرى املرتبطة به«.
طوم�صون،  درو  راأي  ��ا  اأي�����صً وه���ذا 
جامعة  يف  امل���������ص����ارك  ال����ب����اح����ث 
نقلته  ال��ذي  الوطنية،  �صنغافورة 
ا: “ كان امل�صتثمرون  رويرتز اأي�صً
ينتظرون  الأج��ن��ب��ي��ة  وال�����ص��رك��ات 
الليرباليني  دور  ع��ل��ى  اإ�����ص����ارات 
والإ�صالحيني يف قيادة القت�صاد 
النموذج  اإىل  ال����ع����ودة  اأج�����ل  م���ن 
ال���ق���دمي ال����ذي اأع���ط���ى الأول���وي���ة 
وفتح  الأج�����ن�����ب�����ي  ل���ال����ص���ت���ث���م���ار 
نتائج  م���ن  وي��ت�����ص��ح  الق���ت�������ص���اد. 
لالأمن  اأن  ال��ع�����ص��ري��ن  امل����وؤمت����ر 
ال�صيا�صي  والأم�����������ن  ال����ق����وم����ي 
النمو  ع��ل��ى  الأ���ص��ب��ق��ي��ة  ل��ل��ح��زب 

عن اأ�سيا لي�ستالقت�صادي«.

البنك الدويل.
ال�صينية  ال�����ص��ل��ط��ات  ت���ع���د  »مل 
ق����ادرة ع��ل��ى اإخ��ف��اء ال��ف��ج��وة التي 
الوليات  م��ع  ف��اأك��رث  اأك���رث  تت�صع 
 8300 نحو  تبلغ  والتي  املتحدة 
مليار دولر حاليا مقابل 5300 
مليار العام املا�صي، وفق ح�صابات 
للبنك  ال�صابق  الرئي�س  اأج��راه��ا 
ب���رت ه��وف��م��ان، ي�صرح  ال�����دويل، 
على  �صانتي  مي�صيل  القت�صادي 
اأعمدة لك�صربي�س. على ال�صعيد 
م�صداقية  اأ���ص��ب��ح��ت  اخل���ارج���ي، 
الذي  ه��و  �صك،  مو�صع  الآن  �صي 
اأدن��ى فر�صة  اأب��ًدا عند  مل يتوقف 
ليعلن اأن بالده على و�صك التفوق 

على الوليات املتحدة«.
تعد  مل  ال�صني  اأن  هي  احلقيقة، 
املحرك  باأنها  الدع���اء  ق��ادرة على 

الق��ت�����ص��ادي لآ���ص��ي��ا. لأن���ه للمرة 
جتاوزت  ع��اًم��ا،   25 م��ن��ذ  الأوىل 
اأرقام النمو يف اإندوني�صيا وماليزيا 
جارتهم  اأداء  وف��ي��ت��ن��ام  وال��ف��ل��ب��ني 
ال��ق��وي��ة. وي��ث��ر ه���ذا الن��ه��ي��ار يف 
ا ت�صاوؤلت  القت�صاد ال�صيني اأي�صً
حول قدرة ال�صني على اأن ت�صبح 
ال��ع��امل بحلول  اق��ت�����ص��اد يف  اأك���رب 
2030، كما كان  اأو   2027 عام 
يتوقع خرباء القت�صاد الدوليون 
امل�صهورون منذ وقت لي�س ببعيد. 
يبتعد  املوعد  ه��ذا  اأن  الآن  ويبدو 

ب�صرعة عالية.
لن  ال�������ص���ي���ن���ي  “القت�صاد  اإن 
املتحدة  الوليات  اقت�صاد  يتجاوز 
العامل  يف  اقت�صاد  اأك���رب  لي�صبح 
و�صلت  م��ا  اإذا   ،2060 ع��ام  قبل 
يوؤكد اخلبر القت�صادي  يوما”، 
روكفلر  رئي�س  ���ص��رم��ا،  روت�����ص��ر 
موؤ�ص�صة  وه����ي  اإن���رتن���ا����ص���ون���ال، 
خ��ري��ة اأم��ري��ك��ي��ة خ��ا���ص��ة مقرها 
�صحيفة  ع����ن  ن���ق���ال  ن����ي����وي����ورك 

اإي���ك���ون���وم���ي���ك، ن���ق���ال ع����ن جملة 
اأن  ويبدو  اليابانية.  نيكاي  اآ�صيا 
اأك���ت���وب���ر. فعدد  ����ص���اء يف  ال��و���ص��ع 
حالت  فيها  انت�صرت  ال��ت��ي  امل���دن 
كوفيد-19، والتي ازداد وزنها يف 
الن�صاط القت�صادي، بلغ م�صتوى 

مل ت�صهده منذ بداية الوباء«.
النتائج  ه���ذه  اإع�����الن  ت��اأج��ي��ل  مت 
املكتب  ق���ب���ل  م����ن  الق���ت�������ص���ادي���ة 
الثالثاء  ي��وم  لالإح�صاء  الوطني 
املوؤمتر  انعقاد  ب�صبب  اأكتوبر   18
ال�صيوعي  ل���ل���ح���زب  ال���ع�������ص���ري���ن 
بالإعالن  اختتم  ال��ذي  ال�صيني، 
جني  ���ص��ي  انتخاب”  “اإعادة  ع��ن 
بينغ لولية ثالثة كرئي�س لل�صني، 
م�صبوق يف هذا  غ��ر  ح���دث  وه���و 
قادة  من  الع�صرات  وتعيني  البلد، 
تقريبا  جميعهم  اجل���دد،  احل���زب 

بن�صبة  النمو  اإن  فاينن�صال تاميز، 
5 باملائة �صنوًيا لل�صني  2 فا�صل 
تداعيات كبرة على طموحها  له 
يف اأن ت�صبح قوة عظمى اقت�صادية 
ودبلوما�صية وع�صكرية. اإن تراجع 
ال�����ص��ني ه���و ال�����ص��ي��ن��اري��و الأك����رث 
احتمال، والذي مل يدركه العامل 

بعد«.
ت�صاينا  �����ص����اوث  ���ص��ح��ي��ف��ة  ح���ت���ى 
ناقو�س  دق����ت  ب��و���ص��ت  م��ورن��ي��ن��ج 
الأربعاء  ليوم  ن�صختها  اخلطر يف 
لي�س  “القت�صاد  اأك��ت��وب��ر:   26
بع�س  ت��دع��ي  كما  �صيئة  ح��ال��ة  يف 
و����ص���ائ���ل الإع��������الم الأج���ن���ب���ي���ة اأو 
ت�����زال هناك  ول���ك���ن ل  امل��ح��ل��ل��ني، 
الثقة.  ل���ص��ت��ع��ادة  م��ل��ح��ة  ح��اج��ة 
ال�صينية  احلكومة  اأ�صرعت  كلما 
يف تقدمي تطمينات للم�صتثمرين 

مناخات اأخرى اأكرث ت�صاهاًل.
اإذن، هل ان التي ما يزال البع�س 
عليها  ي��ط��ل��ق  ق���ري���ب،  وق����ت  اىل 
ال�صينية”  القت�صادية  “املعجزة 
يراهن  ح����دوده����ا؟  ب���ل���وغ  ب�����ص��دد 
القت�صاد  يف  اخل�������رباء  م��ع��ظ��م 
املوؤ�ص�صات  وك����ذل����ك  ال�����ص��ي��ن��ي، 
ال��دول��ي��ة ال��ك��ربى الآن ع��ل��ى منو 
ال�صيني  الإجمايل  املحلي  الناجت 
مب��ا ي���رتاوح ب��ني 2 فا�صل 5 و3 
 .2022 ع����ام  ب��امل��ائ��ة   5 ف��ا���ص��ل 
اإىل  الن���ت���ع���ا����س  ه�����ذا  و”يرجع 
تعافى يف  ال��ذي  ال�صناعي  الإنتاج 
القت�صاد  معظم  ل��ك��ن  �صبتمرب، 
يرى  املا�صي،  ال�صهر  الزخم  فقد 
كبر  بريت�صارد  اإي��ف��ان��ز  ج��ول��ي��ان 
الق����ت���������ص����ادي����ني ال�������ص���ي���ن���ي���ني يف 
كابيتال  ال��ربي��ط��اين  ال�����ص��ن��دوق 

ورج��������ال الأع�����م�����ال ح�����ول اجت����اه 
اأ�صرعت  ك��ل��م��ا  ال�����ص��ني،  ���ص��ي��ا���ص��ة 
يف  ال���ص��ت��ق��رار  حتقيق  يف  ال�صني 

اقت�صادها«.

نهاية املعجزة
 القت�سادية ال�سينية؟

 ب��ال��ن�����ص��ب��ة ل��ب��ط��ل��ة ال��ن��م��و ه���ذه، 
ن�صبا  �ص����جلت  التي  ال�صني،  وهي 
برقمني ملا يقرب من ثالثني عاًما، 
القت�صادي  الن��ك��م��ا���س  ه��ذا  ف���اإن 
الإدارة  نتيجة  ���ص��يء  ك��ل  قبل  ه��و 
كوفيد-19،  ل����وب����اء  ال���ك���ارث���ي���ة 
التزوي���د،  �ص����ال�صل  �ص�ل  ال���ذي 
املوؤقت  الإغ������الق  يف  ت�����ص��ب��ب  مم���ا 
ملئات امل�صانع واأحبط امل�صتثمرين 
الكثرون  وح�����زم  الأج�������ان��ب، 
يف  لال�ص����تثمار  اأمتعته������م  منه��م 

مل تعد ال�صني املحرك القت�صادي ل�صياالقت�صاد ال�صيني يتعرث

جتاوزت اأرقام النمو يف اإندوني�ضيا وماليزيا والفلبني وفيتنام اأداء جارتهم القوية

يبدو الآن اأن ربيع الآلة القت�ضادية ال�ضينية قد تعرث ب�ضكل دائم

ما موقع اأورا�ضيا يف ا�ضرتاتيجية بايدن اجلديدة لالأمن القومي؟
•• عوا�شم-وكاالت

جيو�صيا�صياً  حدثاً  اأن  اإىل  هاملتون  روب��رت  املتقاعد  الأمريكي  العقيد  اأ�صار 
القومي  الأم���ن  �صيا�صة  توجيه  فيعيد  ع��ق��ود  ب�صعة  ك��ل  م��رة  ي��ط��راأ  ك��ب��راً 

الأمريكي ب�صكل جوهري.
اإعادات  نطاق  اأن  اخلارجية”  ال�صيا�صة  اأب��ح��اث  “معهد  يف  هاملتون  وكتب 
التي  القومي  الأم��ن  ا�صرتاتيجيات  درا�صة  قيا�صه عرب  توجيه مماثلة ميكن 

�صدرت يف اأعقاب �صدمات جيو�صيا�صية.
النوع، و�صعت  2001 �صدمة من هذا  -اأيلول  �صبتمر   11 �صكلت هجمات   
مفتتحة  الأمريكي  القومي  لالأمن  املحتملة  التهديدات  واجهة  يف  الإره��اب 

جهوداً امتدت نحو عقدين  لهزميته.
اأ���ص��ت��اذ م�����ص��ارك يف الكلية احل��رب��ي��ة للجي�س  اأي�����ص��اً  اأ���ص��اف ه��ام��ل��ت��ون، وه���و 

الأمريكي، اأن الغزو الرو�صي ال�صامل لأوكرانيا مثل �صدمة اأخرى للنظام.
تروي ثالث وثائق ق�صة �صرعة وعمق تغر �صيا�صة الأمن القومي الأمريكي 

رداً على الغزو.
ترامب  اإدارة  اأ�صدرتها  التي  القومي  الأم��ن  ا�صرتاتيجية  الوثائق هي  وهذه 
يف 2017، والدليل ال�صرتاتيجي املوؤقت لالأمن القومي يف اأوائل 2021، 

وا�صرتاتيجية الأمن القومي ال�صادرة حديثاً. 
كانت ا�صرتاتيجية ترامب لالأمن القومي يف 2017 وثيقة من 68 �صفحة 
25 مرة. يف ع�صر مرات من العدد الإجمايل ذكرت رو�صيا مع  ذكرت رو�صيا 
ال�صني، وهو ما يتوافق مع ا�صرتاتيجية راأت اأن تناف�س القوى العظمى، �صمة 
للوليات  اأ�صا�صيتان  مناف�صتان  ورو�صيا  ال�صني  واأن  الدولية،  للبيئة  حمددة 

املتحدة.
مع   24 �صفحة؛ ومتا�صياً  م��رات فقط، يف   5 رو�صيا   2021 وذك��رت وثيقة 

تناف�س القوى العظمى يف ا�صرتاتيجية ترامب لالأمن القومي، ذكرت رو�صيا 
يف  م��رة   71 رو�صيا    2022 ا�صرتاتيجية  وت�صمنت  م���رات.   3 ال�صني  م��ع 

�صفحاتها ال�48، وذكرت رو�صيا مع ال�صني 11 مرة.
بعبارة اأخرى، اأ�صارت ا�صرتاتيجية ترامب اإىل رو�صيا مرة كل 2.7 �صفحات، 
ذكرتها ا�صرتاتيجية بايدن 1.5 مرة تقريباً يف ال�صفحة الواحدة اأو اأكرث من 

وثيقة ترامب بنحو 4 مرات.
غر  وب�صكل  ه��ي،  اجل��دي��دة  بايدن  ا�صرتاتيجية  يف  اللغة  اأن  الكاتب  اأ���ص��اف 
الأمريكية  ال�صرتاتيجيات  م��ن  رو�صيا،  م��ع  بكثر  �صدامية  اأك��رث  مفاجئ، 

احلديثة.
التغر يف  اأكرث من  ا�صتمرارية  الإدارات، كان ثمة  النظر عن تغر  وب�صرف 
كيفية مقاربة ا�صرتاتيجية ترامب ودليل بايدن ال�صرتاتيجي املوؤقت للملف 

الرو�صي.

مهمة  ق��وة  لكن  لال�صتقرار  وم��زع��زع��ة  معطلة  ق��وة  رو�صيا  الوثيقتان  راأت 
ملوا�صلة احلوار معها.  يف املقابل، ترى ال�صرتاتيجية اجلديدة لالأمن القومي 
رو�صيا دولة “خطرة للغاية” ومتثل “تهديداً مبا�صراً للنظام الدويل احلر 

واملفتوح” وحتدد هدف ال�صيا�صة الأمريكية ب�”تقييد” مو�صكو.
ب�صرف النظر عن مواجهة وتقييد رو�صيا، فاإن الهدف الأ�صا�صي ل�صرتاتيجية 

الأمن القومي يف اأورا�صيا هو دعم اأوكرانيا لدحر عدوان رو�صيا �صدها.
ظهرت اأوكرانيا مرة واحدة يف وثيقة ترامب و32 مرة يف ا�صرتاتيجية بايدن. 
اإن الأهداف الأمريكية يف املنطقة لي�صت مرتبطة فقط ب�صيا�صات القوة، فدعم 
اأ�صا�صياً. وذكر ترامب “الدميوقراطية” 6  الدميوقراطية يلعب اأي�صاً دوراً 
مرات فقط، وذكرها بايدن 38 مرة يف وثيقة اأ�صغر بكثر. بالن�صبة اإىل دول 
اأن تنميتها الدميوقراطية �صتوؤدي دوراً  اأورا�صيا، فاإن الر�صالة وا�صحة وهي 

جوهرياً يف الدعم الذي �صتح�صل عليه.

دعوات للتحقيق يف مزاعم حول اخرتاق هاتف ليز ترا�س نيويورك تاميز: »تطورات جديدة ومقلقة« ب�ضبب الرت�ضانة النووية الرو�ضية
•• نيويورك-وكاالت

اأمريكي  م�����ص��وؤول  اإىل  تاميز”  “نيويورك  �صحيفة  ن�صبت 
كبر اأن هناك “تطورات جديدة ومقلقة” ب�صبب بالرت�صانة 

النووية الرو�صية، دون تفا�صيل اإ�صافية.
اأوكرانيا  ف��ي��ه��رو���ص��ي��ا  ت��ت��ه��م  ال����ذي  ال���وق���ت  ال��ت��ق��ري��ر يف  ج���اء 
بال�صتعداد ل�صتخدام “قنبلة قذرة” اأو حتى قنبلة نووية مع 

ا�صتمرار الهجوم الأوكراين امل�صاد يف جنوب و�صرق البالد.
 “ ا�صتعداد رو�صيا لهجوم  امل��زاع��م خم��اوف م��ن  واأث���ارت ه��ذه 

كاذب” لتربير ت�صعيد هجومها.
وردت كييف الثالثاء باأن املزاعم الرو�صية امل�صتمرة عن تفجر 
لعملية  تخطط  نف�صها  مو�صكو  ب���اأن  ت��وح��ي  قذرة”  “قنبلة 

كاذبة، نافية اأي خطط لتطوير قنبلة قذرة.
اأوكرانيا  تفجرها  ق��ذرة  لقنبلة  ميكن  اإن��ه  ال�صحيفة  وتقول 

التهديد  الأق��ل  على  اأو  ل�صتخدام،  ذريعة  مو�صكو  تعطي  اأن 
با�صتخدام، �صالح نووي تكتيكي.

وقال امل�صوؤولون اإنه مل يكن هناك تغير يف الرت�صانة النووية 
اأنه مل يتخذ  تقول: يبدو  “نيويورك تاميز”  الرو�صية، لكن 
حتركاً  ولكن  تكتيكي،  ن��ووي  �صالح  ل�صتخدام  بعد  ق��رار  اأي 

حمتماًل يف هذا الجتاه يثر قلقاً كبراً«.
وقال املتحدث با�صم وزارة اخلارجية نيد براي�س: “مل نر اأي 
�صبب لتعديل و�صعنا النووي ول توجد موؤ�صرات على اأن رو�صيا 
ت�صتعد ل�صتخدام اأ�صلحة نووية.لكننا �صمعنا هذه الت�صريحات 

املقلقة واأردنا اإر�صال اإ�صارة وا�صحة للغاية«.
املتحدة ل متلك  الوليات  اإن  اأمريكي  وقال م�صوؤول ع�صكري 
�صالح  با�صتخدام  ق���رار  اأي  ات��خ��ذت  رو���ص��ي��ا  اأن  اإىل  ي�صر  م��ا 
اأن رو�صيا  اأنها تعتقد  اأو كيميائي، م�صيفاً  اأو بيولوجي  نووي 
مو�صكو  طلبت  اأن  بعد  مفتوحة”  الت�صال  خطوط  “تبقي 

مكاملة بني وزير الدفاع الأمريكي لويد اأو�صنت ووزير الدفاع 
الرو�صي �صرغي �صويغو يوم الأحد. وقال ال�صكرتر ال�صحايف 
اإن  للكرملني دميرتي بي�صكوف يف موؤمتر �صحايف الثالثاء،  
قنبلة قذرة  “موقف وا�صنطن من خطط كييف ل�صتخدام” 

“غر مقبول خلطورة مثل هذا التهديد«.
وتعتزم رو�صيا اإجراء تدريبات “غروم” النووية بعد مناورات 
الردع النووي “�صتيد فا�صت نون” حللف �صمال الأطل�صي بني 
17 و30اأكتوبر -ت�صرين الأول ح�صب و�صائل اإعالم اأوكرانية. 
ورغم اأن هذه التدريبات جُترى بانتظام بعد مناورات مماثلة 

لناتو، لكنها ت�صتقطب هذه املرة املزيد من الهتمام.
بعد،  تعلن  مل   ”2022 “غروم  ل�  الدقيقة  املواعيد  اأن  ومع 
عن  الإب��الغ  الكرملني  على  وا�صنطن،  مع  اتفاقية  وف��ق  فاإنه 
ب��داي��ة هجوم  ت��ب��دو مثل  �صلفاً حتى ل  ال��ت��دري��ب��ات  ه��ذه  مثل 

نووي.

•• لندن-اأ ف ب

اأفادت �صحيفة “ذا ميل اأون �صنداي” باأن نائبات بريطانيات 
م��ع��ار���ص��ات ط��ل��ن ال�����ص��ب��ت ف��ت��ح حت��ق��ي��ق ب��ع��د م��زاع��م تتعلق 
ب���اخ���رتاق ه��ات��ف ل��ي��ز ت���را����س اخل���ل���وي ع��ن��دم��ا ك��ان��ت وزي���رة 
للخارجية من جانب عمالء ُي�صتبه باأنهم يعملون للكرملني. 
اإّن  قولها  ُت�صّمها  مل  اأم��ن��ّي��ة  م�صادر  ع��ن  ال�صحيفة  ونقلت 
ي�صتبه  عمالء  جانب  “من  ل��الخ��رتاق  تعر�س  ترا�س  هاتف 
وُي�صتبه يف اأّنهم متّكنوا  يف اأنهم يعملون حل�صاب الكرملني”. 
�صركاء  م��ع  ال�صّرية  منتهى  يف  “حمادثات  اإىل  ال��ول��وج  م��ن 
“نحن ل  با�صم احلكومة  ق��ال متحدث  دول��ّي��ني«. من جهته 
نعلق” على الرتتيبات الأمنية املتعلقة بالأفراد، لكنه اأ�صاف 
التهديدات  م��ن  للحماية  مطّبقة  ق��وّي��ة  “اأنظمة  هناك  اأن 
ال�صيربانّية«. و�صّددت النائبة العمالية املعار�صة اإيفيت كوبر 
من جهتها على �صرورة “التحقيق يف كل هذه امل�صاكل الأمنية 

اإن  لل�صحيفة  وقال م�صدر  م�صتوى«.  اأعلى  على  ومعاجلتها 
ُو�صع يف خزانة مغلقة يف مكان حكومي  “املخرتق”  الهاتف 
بع�صها  ويتعلق  اإىل عام  ملدة ت�صل  ر�صائل  اخ��رتاق  بعد  اآم��ن 
اأوكرانيا.  يف  احلرب  حول  احل�صا�صية”  �صديدة  ب�”مناق�صات 
اكت�صف هذا ال�صيف عندما  اأن الخ��رتاق  وذك��رت ال�صحيفة 
زعيمة  لت�صبح  بحملة  وتقوم  للخارجية  وزي��رة  ترا�س  كانت 
هناك  اأن  اإىل  واأ���ص��ارت  ل��ل��وزراء.  ورئي�صة  املحافظني  حل��زب 
اآن��ذاك بوري�س جون�صون  ال��وزراء  رئي�س  “تفا�صيل حَجَبها” 
النائبة  وقالت  ال�صيا�صيني.  م�صت�صاريه  اأكرب  كي�س،  و�صيمون 
عن احلزب الليربايل الدميوقراطي ليلى موران “نحتاج اإىل 
حتقيق طارئ م�صتقل لك�صف احلقيقة«. ومل حُتدد ال�صحيفة 
ال�صبب الذي يدفع اإىل ال�صتباه يف وقوف رو�صيا وراء الهجوم 
�صي�صتغرق  “الأمر  اإن  قوله  نقلت عن م�صدر  لكنها  املزعوم، 
بع�س الوقت ملعرفة من يقف وراء هذا النوع من الهجمات، 

غر اأن رو�صيا متيل اإىل اأن تكون يف راأ�س الالئحة«.
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•• عوا�شم-وكاالت

ب�����داأ اجل��ي�����س ال���رو����ص���ي م���ن���اورات 
والتي قال وزير الدفاع  “جروم”، 
متثل  اأن��ه��ا  عنها  �صويغو  �صرغي 
“توجيه �صربة نووية �صاحقة من 
الدفاع ال�صرتاتيجي  جانب قوات 

ردا على �صربة نووية من العدو«.
حتدثوا  �صيا�صيني  حمللني  ووف��ق 
فاإن  عربية”،  نيوز  “�صكاي  ملوقع 
“جروم” اإ�صارة اإىل جدية تهديدات 
ال���رئ���ي�������س ال����رو�����ص����ي ف���الدمي���ر 
النووي  ال�صالح  با�صتخدام  بوتني، 
للخطر،  ب���الده  وج���ود  تعر�س  اإن 
ا�صتبعدوا احتمال الو�صول  لكنهم 
مع  النووي”  “ال�صدام  مل��رح��ل��ة 
ال������غ������رب. وت�����زام�����ن�����ت امل������ن������اورات 
الرو�صية مع انتهاء مناورات حلف 
ال�صامد”  “الظهر  “الناتو” 
النووي،  للردع  منظومته  لختبار 
والتي بداأها 17 اأكتوبر، كما تاأتي 
لأوكرانيا  رو�صية  ات��ه��ام��ات  و�صط 
“القنبلة  ل����ص���ت���خ���دام  ب�����ص��ع��ي��ه��ا 
اجل����اري����ة.  احل������رب  يف  القذرة” 
الطفيلي،  ع��م��اد  ال��دك��ت��ور  ووف����ق 
اخلبر يف ال�صاأن الرو�صي، فاإن ما 
اأن كال الطرفني يريد  يجري هو 
النووية،  ع�����ص��الت��ه  ا���ص��ت��ع��را���س 
اإن حدث  وال�صتعداد ل�صيناريو ما 
ت�صادم نووي، اإل اأنهما ل يرغبان 
لأنه  لل�صدام،  الو�صول  ح��ال  ب��اأي 
ب��ب�����ص��اط��ة ي��ع��ن��ي ت���دم���ر الأر������س 

ونهاية العامل.

 تفا�سيل املناورات الرو�سية
ت��������ه��������دف لإع����������������������داد ال��������ق��������وات 

•• عوا�شم-وكاالت

ابتلعت اأمواج البحر الأبي�س املتو�صط 
األ��ف مهاجر لقوا حتفهم   29 اأح��الم 
اأوروبا،  اأن تطاأ اأقدامهم �صواطئ  قبل 
8 ���ص��ن��وات، وه���و ع���دد �صخم  خ���الل 
م��ر���ص��ح ل��ل��زي��ادة م���ع ا���ص��ت��م��رار نفوذ 
ال�صرعية يف  غ��ر  ال��ه��ج��رة  ع�����ص��اب��ات 

ليبيا.
ويحذر حمللون �صيا�صيون ليبيون، يف 
“�صكاي نيوز عربية”،  حديثهم ملوقع 
لع�صابات  م��اأوى  �صتظل  ليبيا  اأن  من 
دام فر�س  ما  ال�صرعية،  الهجرة غر 
الوطني  اجلي�س  على  الت�صليح  حظر 

م�صتمر.
للهجرة  ال��دول��ي��ة  املنظمة  واأ����ص���درت 
“�صكاي  ت��ق��ري��را اط��ل��ع ع��ل��ي��ه م��وق��ع 
غر  ال���ه���ج���رة  ح����ول  عربية”  ن���ي���وز 
منذ  املتو�صط  البحر  ع��رب  ال�صرعية 

عام 2014.

اأبرز ما جاء يف التقرير:
اأثناء  حتفهم  لقوا  مهاجر  األ��ف   29
حماولتهم الو�صول لأوروب��ا منذ عام 

.2014
طرق  اأك��رث  املتو�صط  الأبي�س  البحر 

الهجرة دموية.
تويف 2836 منذ يناير 2021 داخل 

البحر املتو�صط.
اأغلب املتوفني كانوا قا�صدين اإيطاليا 

ومالطا.
م��ع��ظ��م ق����وارب ال��ه��ج��رة خ��رج��ت من 

ليبيا وتون�س.
وال�صرق  اإفريقيا  من  املتوفني  اأغلب 

الأو�صط.

الكرملني: ا�ضتماع وا�ضنطن ملخاوفنا 
يف�ضح جمال احلوار بني بوتني وبايدن

•• مو�شكو-وكاالت

ا�صتعداد  اإن  الأح��د  اأم�س  بي�صكوف  دميرتي  الكرملني  با�صم  املتحدث  قال 
الوليات املتحدة لال�صتماع اإىل خماوف الحتاد الرو�صي قد تف�صح املجال 

للحوار بني قيادتي البلدين.
اأن  لالأنباء،  الرو�صية  “�صبوتنيك”  وكالة  نقلتها  ت�صريحات  يف  واأ���ص��اف 
خماوف رو�صيا التي من �صمنها ما يتعلق بالأمن “ميكن اأن ت�صبح منطلقا 

للحوار بني الرئي�س فالدمير بوتني ونظره الأمركي جو بايدن«.
ويف املقابل اتهم وزير اخلارجية الأمركي اأنتوين بلينكن رو�صيا اأم�س الأحد 
با�صتخدام الغذاء ك�صالح لتعليق م�صاركتها يف اتفاق احلبوب الأوكرانية يف 

البحر الأ�صود الذي تو�ّصطت فيه الأمم املتحدة.
وقال بلينكن اإن اأي اإجراء من جانب مو�صكو لتعطيل هذه ال�صادرات املهمة 
للحبوب هو يف الأ�صا�س ر�صالٌة مفادها اأنه يتعنّي على الأ�صخا�س والعائالت 

يف جميع اأنحاء العامل دفَع املزيد من اأجل الغذاء اأو اجلوع.
الن�صحاب من  رو�صيا  ق��رار  اأن  اعترب  بايدن  الأمركي جو  الرئي�س  وك��ان 
واأ�صاف  “م�صني”.  اأوكرانيا  من  احلبوب  بت�صدير  ي�صمح  ال��ذي  التفاق 
اإىل وقف  اإ���ص��ارة  ذل��ك، يف  ليفعلوا  �صبب  اأي  لي�س هناك  اإن��ه  قائال  ب��اي��دن 

التفاق ال�صروري لتخفيف اأزمة الغذاء العاملية الناجمة عن النزاع.
اأتت هذه التطورات بعد �صاعات من اإعالن رو�صيا ر�صمياً تعليق م�صاركتها يف 
اتفاق ت�صدير احلبوب املوقع يف ا�صطنبول يف يوليو املا�صي، وذلك رّداً على 

الهجمات التي طالت �صفنها يف �صبه جزيرة القرم.
واأفاد نائب املندوب الرو�صي الدائم يف الأمم املتحدة دميرتي بوليان�صكي، 
ال�صبت، باأن بالده اأبلغت املنظمة الدولية ر�صمياً بتعليق م�صاركتها يف تنفيذ 
اتفاق ت�صدير احلبوب عرب البحر الأ�صود من موانئ اأوكرانيا، وطلبت عقد 
جل�صة ملجل�س الأمن الدويل بعد غد الثنني ملناق�صة هجوم ت�صبب يف تعليق 

م�صاركتها يف التفاق.
بدورها، اأكدت اخلارجية الرو�صية تعليق امل�صاركة يف التفاق اإىل اأجل غر 
م�صمى، م�صرة اإىل اأنه ل ميكن �صمان اأمن ال�صفن يف البحر الأ�صود ب�صبب 

هجمات اأوكرانيا.
اأكرب  ال�صبت،  �صابق من  �صهدت يف وقت  كانت  القرم  �صبه جزيرة  اأن  يذكر 
ه��ج��وم ب��امل�����ص��رات منذ ان��ط��الق ال�����ص��راع ال��رو���ص��ي الأوك�����راين يف فرباير 

املا�صي، حيث وجهت رو�صيا اأ�صابع التهام اإىل بريطانيا.
كما اأكدت وزارة الدفاع الرو�صية، اأن الهجوم الأوكراين �صد اأ�صطول البحر 
الأ�صود �صارك يف اإعداده متخ�ص�صون بريطانيون، حمملة لندن امل�صوؤولية. 
�صيفا�صتوبول  خليج  يف  امل�صّرات  ا�صتهدفتها  التي  ال�صفن  اأن  اإىل  واأ�صارت 
بالقرم جزء من اتفاق ت�صدير احلبوب الأوكرانية، معلنة اأن كا�صحة األغام 

تابعة لالأ�صطول ت�صررت، بح�صب ما نقلت وكالة �صبوتنيك.

ك������ان ي���ت���م ال���ت���خ���ط���ي���ط لإط������الق 
ت��دري��ب��ات ق��ت��ال��ي��ة ب��اأ���ص��ل��ح��ة تفوق 
اأن  امل��ع��روف  لكن  ال�����ص��وت،  �صرعة 
الثالوث النووي ي�صارك باأكمله يف 

“جروم«.
ه����ذا  اإن  اأرت������ام������ات������وف  وي�����ق�����ول 
ال�صواريخ  ق���وات  ي�صمل  ال��ث��ال��وث 
 ،)RVSN( ال����ص���رتات���ي���ج���ي���ة 
التابعة  امل���دى  ب��ع��ي��دة  وال��ق��اذف��ات 
حامالت  وكذلك  الف�صاء،  لقوات 
النووية  ال���غ���وا����ص���ات  ����ص���واري���خ 

التابعة للبحرية.

خ�سائر هائلة
املا�صي،  ال��ع��ام  وا���ص��ن��ط��ن  و���ص��ف��ت 
التدريبات الرو�صية باأنها روتينية، 
لكن ت�صاعد احلديث عن احتمال 
النووي  ل��ل�����ص��الح  م��و���ص��ك��و  جل����وء 

�صّعد املخاوف.
بجامعة  ع����ل����م����اء  ت����ق����دي����ر  ويف 
اإن  ف��اإن��ه  الأم��رك��ي��ة  “روجترز” 
ان��دل��ع��ت ح��رب ن��ووي��ة وا���ص��ع��ة بني 
فاإنها  امل��ت��ح��دة،  وال��ولي��ات  رو�صيا 
 5 م����ن  اأك�������رث  اأرواح  ���ص��ت��ح�����ص��د 

مليارات �صخ�س..
 و���ص��ُي��ط��ل��ق ن��ح��و ال��غ��الف اجلوي 
150 تراغرام )165  اأكرث من 
ال�صخام، وهو ما  مليون طن( من 
عرب  نووي”  “�صتاء  يف  ي��ت�����ص��ب��ب 

الكوكب.
عن  ال����ن����اج����م  ال����ت����ل����وث  اأن  ك���م���ا 
النووية  امل���ق���ذوف���ات  ان���ف���ج���ارات 
�صي�صبب عقودا من ال�صطراب يف 
اأنظمة  وي��وؤث��ر على  الأر����س،  مناخ 
اإن���ت���اج ال���غ���ذاء ع��ل��ى ال�����ص��ط��ح ويف 

املحيطات.

تهديد  مواجهة  يف  ال�صرتاتيجية 
ذات طبيعة  ال��ت��دري��ب��ات  ال��ع��دوان. 
دف���اع���ي���ة ب���ح���ت���ة ت����وؤه����ل ال����ق����وات 

لإجراءات ردع عدو حمتمل.
جندي  األ���ف   12 امل���ن���اورات  ت�صم 
وق������اذف������ات ل�����ق�����وات ال�������ص���واري���خ 
ال������ص�����رتات�����ي�����ج�����ي�����ة وع�����������ص�����رات 

الطائرات.
�صواريخ  ح���ام���الت  اأي�����ص��ا  ه��ن��اك 
وغوا�صات  و���ص��ف��ن  ا���ص��رتات��ي��ج��ي��ة 
ع�صرات  اإىل  ب���الإ����ص���اف���ة  ن���ووي���ة، 
الع�صكرية  وامل����ع����دات  ال����وح����دات 
اخلا�صة. جميع مناطق التدريبات 
الحتاد  اأرا���ص��ي  على  تقع ح�صريا 

والغرب لبع�صهما من خالل هذه 
تلويح  عقب  وبالأخ�س  امل��ن��اورات، 

بوتني بالقوة النووية.

ر�سائل الغرب لرو�سيا:
- ال��ت��دري��ب��ات ال��ن��ووي��ة ه��ي اأف�صل 

طريقة ملنع الت�صعيد.
الناتو يف  - ر�صائل ردع تبني قدرة 

حال فكرت رو�صيا يف عمل نووي.
عن  ب����ع����ي����دا  خ�����ط�����وة  اإظ������ه������ار   -
ت�صريحات اإدانة الغرب �صد رو�صيا 

حني هددت بالنووي.
- يدرك الناتو اأن اتفاقية معاهدة 
املدى  متو�صطة  ال��ن��ووي��ة  ال��ق��وات 

الوحدات  ت�����ص��ارك  ول  ال���رو����ص���ي، 
الأجنبية يف التدريبات.

الر�سائل والهدف
الرو�صية  امل�������ن�������اورات  ت��ت�����ص��م��ن 
اإط���الق���ا ع��م��ل��ي��ا ل�����ص��واري��خ كروز 
ذلك  يف  مب��ا  بالي�صتية،  و���ص��واري��خ 
و”�صينيفا”،  “يار�س”  ���ص��واري��خ 
التي  امل����ت����ط����ورة  و”زيركون” 
اجلي�س  يف  اخلدمة  ر�صميا  دخلت 
األك�صندر  وب���ح�������ص���ب  ال����رو�����ص����ي. 
اأرت��ام��ات��وف، ال��ب��اح��ث ال��رو���ص��ي يف 
ال���ع���الق���ات اخل���ارج���ي���ة، ف����اإن عدة 
ك���ل م���ن رو�صيا  ي��وج��ه��ه��ا  ر���ص��ائ��ل 

“�صتارت 3” على املحك.

ر�سائل رو�سيا للغرب:
- ال�����ص��واح��ل اآم���ن���ة رغ���م احل���رب، 
البحرية  ق����درات  اإظ��ه��ار  ب��خ��الف 
حتذيرية  خ���ط���وة   - ال���رو����ص���ي���ة. 
الدعم  يف  امل�صتمر  للغرب  جديدة 
ال�������ص���خ���ي ب���الأ����ص���ل���ح���ة امل���ت���ط���ورة 
لأوك��ران��ي��ا. - رو�صيا ل��ن ت��رتدد يف 
ا���ص��ت��خ��دام ال�����ص��الح ال���ن���ووي حال 

وجود تهديد وجودي.
الثالوث النووي

وي���رى األ��ك�����ص��ن��در اأرت���ام���ات���وف اأنه 
اإذا  رغ�����م رف�������س الإف���������ص����اح ع���م���ا 

اأغ��ل��ب ح���الت ال��وف��اة ك��ان م��ن املمكن 
م�صاعدة  ل��ه��م  ق���دم���ت  اإذا  ت��ف��ادي��ه��ا 

�صريعة.

ا�سرتاتيجية 
اإيطالية جديدة

التي  ال���دول  اأك��رث  م��ن  اإيطاليا  وتعد 
ت��ع��اين م��ن ت��واف��د امل��ه��اج��ري��ن، نظرا 
لقربها ال�صديد من ال�صواحل الليبية 

والتون�صية.
وعقدت روما اتفاقات مع ليبيا وتون�س 

وغرهما للت�صدي لقوارب الهجرة.
ال�صرعية  غ��ر  ال��ه��ج��رة  �صد  ويعترب 
من اأولويات رئي�صة الوزراء الإيطالية 

ملاذا ليبيا ممر
 للهجرة غري ال�سرعية؟

احل�������دود ال��ل��ي��ب��ي��ة ال���ط���وي���ل���ة، وغر 
مع  الأخ����رة،  ال�صنوات  يف  املن�صبطة 
املهربون  ي�صتغلها  وت�����ص��اد  ال�����ص��ودان 
م��ن��ه��ا ل�صعف  امل��ه��اج��ري��ن  يف مت��ري��ر 

الرقابة.
ح����ك����م معمر  ن����ظ����ام  �����ص����ق����وط  م����ن����ذ 
م�صالح  جمعت   ،2011 عام  القذايف 
وع�صابات  ن��ف��وذ  لها  ميلي�صيات  ب��ني 
الهجرة غر ال�صرعية لقت�صام عوائد 
الع�صابات  ه���ذه  وات��خ��ذت  ال��ت��ه��ري��ب، 
ال�صحراوية  اجل���ن���وب���ي���ة  احل��������دود 
التعاون  ه���ذا  ل��ه��ا.  م���رك���زا  ال��وا���ص��ع��ة 

اجل���دي���دة ج��ي��ورج��ي��ا م��ي��ل��وين، التي 
���ص��رح��ت ب����اأن احل��ك��وم��ة ت��ري��د ك�صر 
الأبي�س  ال��ب��ح��ر  يف  بالب�صر  الجت����ار 
امل��ت��و���ص��ط، وت���ن���وي ت��ن��ف��ي��ذ الق�����رتاح 
الأ����ص���ل���ي ل��ب��ع��ث��ة الحت������اد الأوروب�������ي 
ين�س  ال����ذي  “�صوفيا”،  ال��ب��ح��ري��ة 
ع����ل����ى م����ن����ع خ�����������روج ال�������ق�������وارب من 
حت������دد  مل  ل��ك��ن��ه��ا  اإف��ري��ق��ي��ا،  ���ص��م��ال 
هذه  به������ا  �ص������تنفذ  ال��ت��ي  الطريقة 

ال�صرتاتيجية. 
اأن ب��الده��ا من  اأمل��ح��ت اإىل  اأن��ه��ا  غ��ر 
اأن تفر�س ح�صارا بحريا على  املمكن 
اقرتابها  ال��ق��وارب مينع مت��ام��ا  ه��ذه 

من �صواحلها.

امليلي�صيات  تقدمها  ت�صهيالت  تتبعه 
غرب  خا�صة  امل��وؤ���ص�����ص��ات،  يف  بنفوذها 
ليبيا، ملرور املهاجرين غر ال�صرعيني 
ح���ت���ى رك���وب���ه���م ق��������وارب امل�������وت على 

ال�صاطئ.

�سداع لن ينتهي قريبا
الليبي  ال�����ص��ي��ا���ص��ي  امل��ح��ل��ل  ي�����ص��ت��ب��ع��د 
اإيطاليا  ق����درة  ال��ف��ي��ت��وري،  اإب��راه��ي��م 
ع����ل����ى ح�����ل م�������ص���ك���ل���ة ال����ه����ج����رة غر 
“ليبيا  اإن  ق��ائ��ال  ق��ري��ب��ا،  ال�����ص��رع��ي��ة 
اأوروب��ا ب�صبب  راأ���س  �صتظل �صداعا يف 
الرقابة  وق��ل��ة  ال�����ص��ا���ص��ع��ة  م�����ص��اح��ت��ه��ا 
الأمنية بداخلها«. وي�صرب الفيتوري 
مثال مبا توؤكده تقارير دولية عن اأن 
ع�صابات التهريب تتفنن يف طرق جلب 
ال�صاطئ  اإىل  وتو�صيلهم  املهاجرين 
التي  ال�صخمة  الأرب��اح  نتيجة  الليبي 
عام  منذ  ال�����دولرات  مل��ل��ي��ارات  و�صلت 
البحرية  ال��ع��م��ل��ي��ات  اأم�����ا   .2011
للت�صدي  اأوروب����������ا  اأط���ل���ق���ت���ه���ا  ال���ت���ي 
الأعداد،  قللت  تكون  قد  للمهاجرين، 
الفيتوري،  ح�صب  متنعها،  مل  لكنها 
اأن احل��ل احلقيقي هو يف  ال��ذي ي��رى 
الوطني  اجلي�س  ت�صليح  حظر  اإن��ه��اء 
احتجاجات  م��ن��ذ  )امل��ف��رو���س  الليبي 
ومظاهرات 2011(؛ كي يتمكن من 

الت�صدي لهذه الع�صابات.
يوؤكد هذا من جانبه املحلل ال�صيا�صي 
اإن  بقوله  ال��ب��اروين،  �صلطان  الليبي 
اأكرث البلدان التي  “من  ليبيا �صتظل 
ال�صرعية  الهجرة غر  ع�صابات  جتد 
ف��ي��ه��ا ب��ي��ئ��ة اآم���ن���ة، ح��ت��ى ي��ت��م تدريب 
ال����ب����الد على  ال�����ص��رع��ي��ة يف  ال����ق����وات 

الق�صاء على هذه التجارة«.

مناورات الردع النووي الرو�ضية.. اأبرز الر�ضائل والدللت

على »طريق الهجرة الدموي«.. مقتل 29 األف مهاجر يف 8 اأعوام

 •• باري�ض-رويرتز

قالت ال�صلطات الفرن�صي اإن ع�صرات من اأفراد ال�صرطة 
اأ�صيبوا خالل ا�صتباكات اندلعت اأثناء احتجاج �صد بناء 

خزان مياه كبر للري الزراعي يف غرب فرن�صا.
اإىل  ال�صيف  ه���ذا  فرن�صا  �صهدته  ج��ف��اف  اأ����ص���واأ  واأدى 
زي���ادة ح��دة اجل���دل ح��ول امل����وارد امل��ائ��ي��ة يف اأك���رب قطاع 
زراعي يف الحتاد الأوروبي. واأيد بع�س املزارعني اإقامة 
خزانات �صناعية كو�صيلة ل�صتخدام املياه بكفاءة ولكن 
وتف�صل  احلجم  كبرة  باعتبارها  انتقدوها  املعار�صني 
املعار�صني  م��ن  اآلف  ع���دة  وحت����دى  ال��ك��ب��رة.  امل�����زارع 
املزمع  اخل���زان  الح��ت��ج��اج على  امل��ف��رو���س على  احلظر 

اأظهر  حيث  الريفية  �صولني  �صانت  منطقة  يف  اإقامته 
للمتظاهرين  تت�صدى  ال�صرطة  الفرن�صي  التلفزيون 
بيان  املحلي يف  احل��اك��م  وق���ال  ل��ل��دم��وع.  امل�صيل  ب��ال��غ��از 
بني  خطرة  حالة  يف   22 بينهم  م��ن  اأ�صيبوا   61 اإن 
اأفراد ال�صرطة الذين تعر�صوا لهجوم بالألعاب النارية 

وزجاجات املولوتوف من قبل بع�س املحتجني.
واأدان وزير الزراعة الفرن�صي مارك في�صنو على تويرت 
لعرقلتهم”  املحتجني  وان��ت��ق��د  ال�����ص��رط��ة  ���ص��د  ال��ع��ن��ف 

م�صروعا مت تطويره حمليا على مدى �صنوات«.
واأن��ح��ى م�����ص��وؤول��و ح���زب اخل�����ص��ر ال��ذي��ن ان�����ص��م��وا اإىل 
الحتجاج باللوم على الوجود الأمني املفرط بعد ح�صد 

ال�صلطات اأكرث من 1500 �صرطي.

 ترودو ي�ضارك يف م�ضرية دعما للتظاهرات يف اإيران 
 •• مونرتيال-اأ ف ب

اإىل  ت���رودو  ال��ك��ن��دي جا�صنت  ال����وزراء  رئي�س  ان�����ص��ّم 
اأوت���اوا  العا�صمة  يف  جت��ّم��ع��وا  حمتّجني  م��ع  م�صرة 
ت�صهدها  ال��ت��ي  الحتجاجّية  للحركة  دع��ًم��ا  ال�صبت 

اإيران منذ اأكرث من 40 يوًما.
وق�����ال ت�����رودو ل�����ص��ح��اف��ّي��ني، م��ت��ح��ّدًث��ا اأم�����ام لفتة 
احلمراء،  الأي��دي  ب�صمات  بع�صرات  مغّط�����اة  بي�صاء 
“�صُنوا�صل ن�صالنا من اأجل م�صتقبل اأف�صل للجميع 
ا الن�صاء اللواتي عانني  يف كّل اأنحاء الكوكب، خ�صو�صً

يف اإيران«.
و�صنبقى  م��ع��ك��م  م��ت�����ص��ام��ن��ون  ه��ن��ا  “نحن  واأ����ص���اف 
�صعارات  ب��رتدي��د  خ��ط��اب��ه  ُي��ن��ه��ي  اأن  ق��ب��ل  كذلك”، 

اإيرانّية رافًعا قب�صته و�صط هتافات اجلماهر.
واإىل ج��ان��ب��ه، ق��ال��ت زوج��ت��ه ���ص��ويف غ��ري��غ��وار ترودو 
جميع  ح��ّري��ة  تعني  امل���راأة  “حّرية  لأّن  ح�صرت  اإّن��ه��ا 

الن�صاء«.
عقوبات  فر�س  باأّنه  الكندّية  احلكومة  رئي�س  وذّك��ر 
ع���ّدة خ���الل ال�صهر امل��ا���ص��ي ع��ل��ى ع�����ص��رات م��ن كبار 
“انتهاكات  على  ردا  الإي���راين  النظام  يف  امل�صوؤولني 
التي  التظاهرات  خالل  الإن�صان”  حلقوق  منهجّية 

ت�صهدها اإيران.
�صّيما  ول  اأخ���رى،  كندّية  م��دن  يف  جتّمعات  وُنّظمت 
حيث  وت��ورن��ت��و  ووينيبيغ  وم��ون��رتي��ال  ف��ان��ك��وف��ر  يف 
�صّكل املتظاهرون �صال�صل ب�صرّية. كما جتّمع الآلف 

ال�صبت يف باري�س ومدن فرن�صّية اأخرى.

ال�ضرطة الفرن�ضية ت�ضتبك مع حمتجني  ال�ضني ت�ضجل 2105 اإ�ضابات جديدة بفريو�س كورونا 
•• بكني-رويرتز

اإ�صابات   2105 �صجلت  ال�صني  اإن  الأح��د  الوطنية  ال�صحة  جلنة  قالت 
جديدة بفرو�س كورونا يوم ال�صبت منها 401 اإ�صابة م�صحوبة باأعرا�س 

و1704 بال اأعرا�س.
ال�صابق  اليوم  اإ�صابة جديدة بفرو�س كورونا يف   1658 و�صجلت ال�صني 

منها 377اإ�صابة م�صحوبة باأعرا�س و1281 بال اأعرا�س.
ومل ت�صجل اأي وفيات جديدة ليظل العدد الإجمايل عند 5226.

و�صجل بر ال�صني الرئي�صي حتى الآن 259438 اإ�صابة موؤكدة م�صحوبة 
باأعرا�س.

 12 بكني  ال�صينية  العا�صمة  ت�صجيل  املحلية  للحكومة  بيانات  واأظهرت 
اإ�صابة م�صحوبة باأعرا�س وثالث اإ�صابات بال اأعرا�س مقابل 20 اإ�صابة 

م�صحوبة باأعرا�س واإ�صابتني بال اأعرا�س يف اليوم ال�صابق.

قتيال بتدافع يف كوريا اجلنوبية خالل احتفالت هالوين   150
•• �شيول-اأ ف ب

لقي 149 �صخ�صا على الأقل م�صرعهم ال�صبت واأ�صيب 76 اآخرون 
�صوارع �صيقة  الآلف يف  احت�صد  �صيول حيث  و�صط  تدافع بحي  يف 

لالحتفال بعيد هالوين، وفق ما اأعلنت ال�صلطات.
واأظ��ه��رت ���ص��ور ل��وك��ال��ة ف��ران�����س ب��ر���س م��ن امل��وق��ع ع�����ص��رات اجلثث 
منت�صرة على الر�صيف مغطاة مبالءات وعنا�صر الطوارئ يرتدون 
�صيارات  اإىل  نقالت  على  اأخ��رى  جثثا  ويحملون  برتقالية  �صرتات 

الإ�صعاف.
يف  ل�صحافيني  بوم  �صونغ  ت�صوي  امل��دين  الدفاع  يف  امل�صوؤول  و�صرح 
مكان احلادث اأن التدافع وقع قرابة ال�صاعة العا�صرة ليال )23،00 

ت غ(، وقد لقي الكثر من ال�صحايا م�صرعهم ده�صا.

تعر�س  نتيجة  ه��و  ال�صحايا  م��ن  الكبر  “العدد  ت�صوي  واأ���ص��اف 
عدد  اأن  اإىل  لف��ت��ا  هالوين”،  احتفالية  خ��الل  للده�س  كثرين 
املحلية،  ن”  ت��ي  “واي  حمطة  م��ع  مقابلة  يف  يرتفع.  ق��د  القتلى 
لل�صحايا  اأولية  اإ�صعافات  الذي قدم  �صاك  بيوم  الطبيب يل  و�صف 

م�صاهد املاأ�صاة والفو�صى.
وقال “عندما حاولت اإجراء الإنعا�س القلبي الرئوي للمرة الأوىل، 
كانت هناك �صحيتان ملقيتان على الر�صيف. لكن العدد تزايد بعد 
احلادث”.  مكان  الأوائ���ل يف  امل�صتجيبني  ع��دد  ليفوق  ف��رتة وجيزة 
القلبي  الإن��ع��ا���س  يف  مل�صاعدتنا  امل���ارة  م��ن  ال��ع��دي��د  “جاء  واأ���ص��اف 
كانت  بالكلمات...  الأم��ر  “ي�صعب و�صف  الطبيب  وتابع  الرئوي«. 
وجوه الكثر من ال�صحايا �صاحبة. مل اأمتكن من ر�صد نب�صاتهم 
اأو اأنفا�صهم. وعندما حاولت الإنعا�س القلبي الرئوي، خرج دم اأي�صا 

من اأفواههم«. ونقلت وكالة اأنباء يونهاب عن �صاهد مل حتدد هويته 
قوله اإنه راأى �صحايا يده�صون حتى املوت.

البع�س  ك��ان  بع�س.  ف��وق  بع�صهم  النا�س  “تكّوم  ال�صاهد  واأ���ص��اف 
يفقد وعيه تدريجا بينما بدا البع�س ميتا يف تلك املرحلة«.

املحلية  امل�صت�صفيات  اإىل  جثة   74 نقل  مت  اأن��ه  اإىل  ت�صوي  واأ���ص��ار 
وو�صعت 46 جثة اأخرى يف �صالة األعاب ريا�صية قريبة.

�صخ�صا   120 �صابقة مب�صرع  اأف���اد يف ح�صيلة  ق��د  امل�����ص��وؤول  وك��ان 
واإ�صابة 100 اآخرين. واأعلن الدفاع املدين يف بداية الأمر تعر�س 
ع�صرات الأ�صخا�س ل�صكتة قلبية يف حي اإتايوان يف و�صط العا�صمة 

خالل احتفالت هالوين.
لأن  قلبية  �صكتة  عبارة  امل��دين  الدفاع  ي�صتعمل  اجلنوبية  كوريا  يف 

الأطباء وحدهم هم من يعلنون ر�صميا حالة الوفاة.
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املال والأعمال
�ضعر الدولر يف م�ضر يك�ضر م�ضتويات �ضعبة.. اأعلى من 24 جنيهًا

املالية  امل��راك��ز  اأك��رث  كاأحد  العاملي 
تقدًما وتنوًعا وحوكمة يف العامل. 
وال�������ذي ي��ع��ك�����س الل�����ت�����زام اجل����اد 
لتحفيز قدرات البتكار املحلي يف 
خمتلف القطاعات. بالإ�صافة اإىل 
تطوير القدرات امل�صتقبلية ل�صوق 
اأق�صى  وحتقيق  ال��ع��امل��ي  اأب��وظ��ب��ي 
القت�صادية  الفر�س  من  ا�صتفادة 
منظومته  خ��الل  من  التحويلية، 
بيئة  للعامل  تقدم  التي  احليوية 

اأعمال جاذبة ومف�صلة.
واأثنى بن طوق على �صوق اأبوظبي 
العاملي كاأحد اأهم الأ�صواق واملراكز 
م�صتوى  ع���ل���ى  امل���ت���م���ي���زة  امل���ال���ي���ة 
واحليوي  ال��ب��ارز  ودوره  املنطقة، 
القت�صاد  وا�صتدامة  منو  دع��م  يف 
ال���وط���ن���ي ع���رب ت���ق���دمي احل���واف���ز 
لرجال  وامل��م��ك��ن��ات  الق��ت�����ص��ادي��ة 
و�صناديق  وامل�صتثمرين  الأع��م��ال 
ال���ص��ت��ث��م��ار، وال���ت���ي ت��دع��م زي����ادة 

ال�صتثمارات يف الدولة. 
واأكد معاليه على اأهمية ا�صتغالل 
الإمكانيات التي تتميز بها الدولة 
ال���ن���م���و الق���ت�������ص���ادي  ت���ع���زي���ز  يف 
على  امل�صتمر  والعمل  وال��ت��ج��اري، 
على  امل�صتثمرين  وت�صجيع  حتفيز 
زيادة ا�صتثماراتهم باأ�صواق الدولة، 
عرب و�صع خطط واأن�صطة جديدة 

تنا�صب املرحلة احلالية. 
العاملي  اأب��وظ��ب��ي  ���ص��وق  اأن  ي��ذك��ر 
وب���داأ   ،2013 ع���ام  ت��اأ���ص��ي�����ص��ه  مت 
ف��ت��ح اأب���واب���ه مل��م��ار���ص��ة الأع���م���ال يف 
خدماته  ال�صوق  وي��ق��دم   ،2015
اأربعة جمالت رئي�صية وت�صمل  يف 
اخلا�صة  امل�����ص��رف��ي��ة  اخل����دم����ات 
الأ�صول  واإدارة  ال����رثوات  واإدارة 
ويتميز  امل���ال���ي���ة،  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
ال�����ص��وق مب��وق��ع��ه اجل���غ���رايف حيث 
ي��ق��ع يف ق��ل��ب امل���رك���ز امل����ايل داخل 
اأبوظبي  ب���اإم���ارة  امل���اري���ة  ج���زي���رة 
لالأعمال  عاملياً  مركزاً  ُتعد  والتي 

وال�صيافة.

•• اأبوظبي-الفجر: 

ال���ت���ع���دي���الت  ح�����زم�����ة  ������ص�����وء  يف 
الت�صريعية وال�صيا�صات القت�صادية 
التي قادتها وزارة القت�صاد خالل 
امل��رح��ل��ة امل��ا���ص��ي��ة، وب��ال��ت��زام��ن مع 
الذهبي  باليوبيل  الدولة  احتفال 
للخم�صني  اجل��دي��دة  والنطالقة 
اهلل  عبد  معايل  ب��داأ  املقبلة،  عاماً 
امل���ري، وزي���ر القت�صاد،  ب��ن ط��وق 
املال  مل��راك��ز  ال��زي��ارات  �صل�صلة م��ن 
اإمارات  يف  وال�صتثمار  والأع��م��ال 
اأثر  وقيا�س  ر�صد  بهدف  ال��دول��ة، 
ال��ت�����ص��ري��ع��ات ع��ل��ى جمتمع  ه����ذه 
البيئة  الأع��م��ال ودوره��ا يف تعزيز 
ال�صتثمارية  والبنية  القت�صادية 
م�صرة  وم���وا����ص���ل���ة  ال����دول����ة،  يف 

التنمية القت�صادية امل�صتدامة. 
الزيارات  ت�صمل  اأن  امل��ق��رر  وم���ن 
والأع���م���ال وم�صاريع  امل���ال  م��راك��ز 
ونا�صئة  وم���ت���و����ص���ط���ة  ����ص���غ���رة 
لالأعمال  وم�����ص��رع��ات  وح��ا���ص��ن��ات 
وغ���رف ال��ت��ج��ارة يف ك��اف��ة اإم����ارات 

الدولة.
اأبوظبي  ���ص��وق  مقر  معاليه  وزار 
ال����ع����امل����ي، امل����رك����ز امل������ايل ال�����دويل 
لعا�صمة دولة الإمارات، لالطالع 
حققه  ال��ذي  والتطور  النمو  على 
ال���ت���ع���دي���الت  ال���������ص����وق يف �����ص����وء 
الأخرة،  القت�صادية  الت�صريعية 
والتعرف على اخلطط امل�صتقبلية 
ال�����ذي ي�����ص��ع��ى ل��ت��ن��ف��ي��ذه��ا خالل 
اإىل  ا�صتمع  ك��م��ا  امل��ق��ب��ل��ة،  امل��رح��ل��ة 
تطلعات واآراء ال�صركات وموؤ�ص�صات 
املناخ  ح�����ول  ب���ال�������ص���وق  الأع�����م�����ال 

ال�صتثماري لدولة الإمارات. 
ويف هذا ال�صدد، قال بن طوق: “اإن 
التحول نحو النموذج القت�صادي 
نقلة  ح��ق��ق  ال����دول����ة  اجل���دي���د يف 
ال���ف���ر����س  م�������ص���ت���وى  ن����وع����ي����ة يف 
لأن�صطة  امل���ت���اح���ة  والإم�����ك�����ان�����ات 
�صاهمت  كما  وال��ت��ج��ارة،  الأع��م��ال 

للعقود  ل����ص���ت���م���راره���م  امل���ث���ال���ي���ة 
القادمة.

وقال �صعادة اأحمد جا�صم الزعابي، 
رئي�س جمل�س اإدارة �صوق اأبوظبي 
بزيارة  ال��ي��وم  “ت�صرفنا  ال��ع��امل��ي: 
م��ع��ايل ع���ب���داهلل ب���ن ط���وق امل���ري، 
الإم����ارات  ل��دول��ة  القت�صاد  وزي���ر 
املرافق  وال��وف��د  املتحدة،  العربية 
ل��ه ملقر ���ص��وق اأب��وظ��ب��ي ال��ع��امل��ي يف 
الزيارة،  ه��ذه  اإن  امل��اري��ة.  ج��زي��رة 
ت��ع��ك�����س ال���دع���م ال����ذي ي��ح��ظ��ى به 
���ص��وق اأب��وظ��ب��ي ال��ع��امل��ي م���ن قبل 
العربية  الإم�����ارات  دول���ة  ح��ك��وم��ة 
جهوده  وت��ع��زي��ز  ملوا�صلة  امل��ت��ح��دة 
اأبوظبي  اإم����ارة  مكانة  تر�صيخ  يف 
ك��م��رك��ز م���ايل رائ���د وم��ق��ر متميز 
مل��م��ار���ص��ة الأع�����م�����ال. ن��ح��ر���س يف 
�صوق اأبوظبي العاملي على مواكبة 
�صنة  للخم�صني  ال��دول��ة  توجهات 
م�صتقبلية  روؤي�������ة  ع����رب  امل��ق��ب��ل��ة 
على  املثابرة  قوامها  ا�صت�صرافية 
العالقات  النمو والتطور وتعميق 
امل��ال��ي��ة والق��ت�����ص��ادي��ة م��ع العديد 
من الأ�صواق حول العامل، والعمل 
الإ�صرتاتيجية  امليزات  تعزيز  على 
لال�صتثمار  عاملي  كمركز  لل�صوق 
تعتمد  متكاملة  مالية  ومنظومة 
واملعاير  الأط����ر  اأف�����ص��ل  وت��ط��ب��ق 

التنظيمية.« 
ك��م��ا اط��ل��ع م��ع��ايل ب��ن ط���وق على 
ومن  لل�صوق  امل�صتقبلية  اخلطط 
املرتكزة  ال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة  اأب���رزه���ا 
�صت�صهم  وال��ت��ي  ال��ق��ط��اع��ات،  ع��ل��ى 
اأبوظبي  ���ص��وق  م��ك��ان��ة  ت��ع��زي��ز  يف 

التعديالت الت�صريعية وال�صيا�صات 
الدولة  اأطلقتها  التي  القت�صادية 
تعزيز  يف  املا�صية  امل��رح��ل��ة  خ��الل 
والتجارية  ال���ص��ت��ث��م��اري��ة  البيئة 
وال�������ص���ن���اع���ي���ة، ودع����م����ت ال���ق���درة 
ال�صتثمارات  جل���ذب  التناف�صية 
الأجنبية املبا�صرة، ور�صخت مكانة 
الإمارات كوجهة عاملية لال�صتثمار 
والأعمال، واليوم ن�صتكمل تطوير 
من  القت�صادية  ال�صيا�صات  ه��ذه 
املال  ملراكز  زي���ارات  �صل�صلة  خ��الل 
والأعمال يف اإمارات الدولة ال�صبع، 
مبا يعزز من التوا�صل امل�صتمر مع 
وامل�صتثمرين  الأع���م���ال  جم��ت��م��ع 
ورواد الأع���م���ال، ومب��ا ي��دع��م منو 

وا�صتدامة اقت�صادنا الوطني«. 
اإىل  “نتطلع  م��ع��ال��ي��ه:  واأ�����ص����اف 
وزارة  بني  امل�صرتك  العمل  تعزيز 
العاملي  اأبوظبي  و�صوق  القت�صاد 
ونحر�س  املقبلة،  امل��رح��ل��ة  خ��الل 
م���ن و�صائل  امل���زي���د  ت���ق���دمي  ع��ل��ى 
ب��اع��ت��ب��اره مركزاً  ل��ل�����ص��وق  ال��دع��م 
مالياً عاملياً لال�صتثمار، مبا ي�صهم 
يف تعزيز جهود دول��ة الإم���ارات يف 
املايل  الم��ت��ث��ال  منظومة  تطوير 
وفق متطلبات ومعاير جمموعة 
امل����ايل )ف���ات���ف(، وحتفيز  ال��ع��م��ل 
ومبا  املالية،  اخلدمات  قطاع  منو 
ير�صخ مكانة الدولة كوجهة عاملية 

لال�صتثمار والتجارة«. 
واأ�صار معاليه اإىل اأن ال�صوق ميثل 
لل�صركات  ج���اذب���ة  اأع����م����ال  ب��ي��ئ��ة 
ميتلك  حيث  ال��دول��ة،  يف  العائلية 
واملمكنات  احل���واف���ز  م��ن  ال��ع��دي��د 

على  اأي���������ص����اً  ال����رتك����ي����ز  مت  ك���م���ا 
ال�صركات العائلية والتي تعد اأحد 
الوطني،  الق��ت�����ص��اد  رك���ائ���ز  اأه����م 
وخطط تطوير منظومة الأعمال 

وال�صتثمار ..
مب���ا يف ذل����ك ال���ق���وان���ني والأط�����ر 
البيئة  ت���وف���ر  ال���ت���ي  ال��ت�����ص��ري��ع��ي��ة 

وال����ت����ق����ى م����ع����ايل ب�����ن ط������وق مع 
الزعابي  ج��ا���ص��م  اأح���م���د  ����ص���ع���ادة 
رئي�س جمل�س اإدارة �صوق اأبوظبي 
ال��ع��امل��ي، ب��ح�����ص��ور جم��م��وع��ة من 
يف  التنفيذيني  وال��روؤ���ص��اء  امل���دراء 
ال�صوق، لالطالع على م�صتجدات 
جم���ت���م���ع �����ص����وق اأب����وظ����ب����ي امل����ايل 

الداعمة لنمو وت�صريع اأعمال هذه 
ال�صركات يف خمتلف القطاعات ل 
اجلديد  القت�صاد  قطاعات  �صيما 
ويوفر  امل���ال���ي���ة،  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
متطورة  رق���م���ي���ة  ب��ي��ئ��ة  ال�������ص���وق 
املمار�صات  اأف�صل  وف��ق  ومتكاملة 

العاملية«. 

احل����ي����وي واجل����ه����ود امل���ب���ذول���ة يف 
ال��وط��ن��ي��ة ملكافحة  الأج���ن���دة  دع���م 
غ�صل الأم���وال ومت��وي��ل الإره���اب، 
قائم  رقابي  اإط��ار  واملحافظة على 
لتحقيق  امل���خ���اط���ر،  ت��ق��ي��ي��م  ع��ل��ى 
م��زي��د م��ن ال��ت��ق��دم وال��ت��واف��ق مع 
“فاتف”.  امل��ايل  العمل  جمموعة 

بهدف قيا�س اأثر الت�سريعات وال�سيا�سات القت�سادية على قطاعات الأعمال

وزير القت�ضاد يبداأ �ضل�ضلة من الزيارات ملراكز املال وال�ضتثمار واجلهات 
املمثلة ملجتمع الأعمال يف اإمارات الدولة.. والنطالقة من �ضوق اأبوظبي العاملي

%2. كما تقرر رفع �صعري عائد الإيداع والإقرا�س لليلة واحدة و�صعر 
 13.25% اإىل  لي�صل  اأ�صا�س  نقطة   200 بواقع  الرئي�صية  العملية 
و%14.25 و%13.75 على الرتتيب. كما تقرر رفع �صعر الئتمان 

واخل�صم بواقع 200 نقطة اأ�صا�س لي�صل اإىل 13.75%.
موجة  اأن  جنينة،  ه��اين  الدكتور  القت�صادي  اخلبر  ي��رى  تعليقه،  يف 
تراجعات اجلنيه �صوف ت�صتمر حتى منت�صف نوفمرب املقبل، حيث مل 
الإع���الن عن  وك��ل ما مت هو  الآن،  اأي متويل حتى  حت�صل م�صر على 

برنامج التمويل بقيمة 9 مليارات دولر.
واأ�صار يف حديثه ل� “العربية.نت” اإىل اأن البنك املركزي امل�صري لديه 
عدة اختيارات وقادر على وقف �صعود الدولر، �صواء مت ذلك عرب رفع 
ال�صوق  الفائدة بن�صب كبرة، ولكن يف هذه احلالة �صوف ت�صهد  اأ�صعار 

املحلي حالة �صعبة من الركود.

الكويتي، عند  الأهلي  والبنك  للتنمية،  اإي��ران  بنك م�صر  بقيادة  بنوك 
م�صتوى 24.10 جنيهاً لل�صراء، مقابل 24.20 جنيهاً للبيع.

ويف 4 بنوك بقيادة بنك ال�صركة امل�صرفية العربية الدولية “�صايب”، 
 24 اإىل م�صتوى  ال��دولر  �صعر �صرف  العربي، �صعد  ال�صتثمار  وبنك 

جنيهاً لل�صراء، مقابل 24.10 جنيهاً للبيع.
ويف البنك الأهلي امل�صري، �صجلت الورقة الأمركية اخل�صراء، م�صتوى 
23.50 جنيهاً لل�صراء، و 23.60 جنيهاً للبيع. فيما �صجل لدى بنك 

م�صر م�صتوى 23.15 جنيهاً لل�صراء، مقابل 23.25 جنيهاً للبيع.
امل�����ص��ري، عند  امل��رك��زي  البنك  ل��دى  ال����دولر  اأق���ل �صعر ل�صرف  وك���ان 

م�صتوى 22.86 جنيهاً لل�صراء، مقابل 23 جنيهاً للبيع.
يوم  ا�صتثنائي،  اجتماع  عقب  اأعلن  قد  امل�صري،  امل��رك��زي  البنك  وك��ان 
اخلمي�س املا�صي، اأنه �صيتبنى نظام �صعر �صرف مرن، مع اإعطاء الأولوية 

للهدف الأ�صا�صي واملتمثل يف حتقيق ا�صتقرار الأ�صعار. واأو�صح اأن �صعر 
�صرف قيمة اجلنيه امل�صري مقابل العمالت الأجنبية الأخرى �صينك�س 

وفقا لقوى العر�س والطلب.
اإنه �صيعمل على بناء وتطوير �صوق امل�صتقات  وقال “املركزي امل�صري”، 
ال�صيولة  م�صتويات  ورف��ع  الأجنبي  ال�صرف  �صوق  تعميق  بهدف  املالية 
مقابل  اجلنيه  قيمة  �صيعك�س  ���ص��رف  �صعر  اأن  اإىل  واأ���ص��ار  الأج��ن��ب��ي��ة. 
العمالت الأخرى بوا�صطة قوى العر�س والطلب، يف اإطار نظام �صرف 
مرن، مع اإعطاء الأولوية للهدف الأ�صا�صي للمركزي واملتمثل يف حتقيق 
ما  اإ�صالحية يف �صوء  اإج���راءات  اتخاذ  اأن��ه مت  واأك��د  الأ�صعار.  ا�صتقرار 
�صبق ل�صمان ا�صتقرار القت�صاد الكلي وحتقيق منو اقت�صادي م�صتدام 
البنك  يف  النقدية  ال�صيا�صة  جلنة  ق��ررت  الج��ت��م��اع،  وخ��الل  و�صامل. 
بن�صبة  اأ�صا�س،  نفطة   200 بواقع  الفائدة  �صعر  رفع  امل�صري،  املركزي 

•• القاهرة-وكاالت

بعد دقائق من بدء التداول الر�صمي يف البنوك، قفز �صعر �صرف الدولر 
من م�صتوى 23 جنيهاً الذي و�صله يف نهاية تعامالت الأ�صبوع املا�صي، 

اإىل اأعلى من 24 جينهاً يف �صباح تعامالت الأحد.
وانخف�س اجلنيه يف م�صر مقابل الدولر بنحو %14.5، يوم اخلمي�س 
التزامها بنظام �صعر ال�صرف مرن ب�صكل  ال�صلطات عن  اأعلنت  اأن  بعد 
دائم تزامنا مع التو�صل اإىل اتفاق مبدئي للح�صول على قر�س بقيمة 

ثالثة مليارات دولر من �صندوق النقد الدويل.
وقرر البنك املركزي امل�صري اخلمي�س املا�صي، زيادة �صعر الفائدة 200 
لأعلى  بعدها  ال���دولر  ليقفز  امل�صري،  اجلنيه  وتعومي  اأ�صا�س،  نقطة 
 7 ال��دولر يف  �صعر ل�صرف  اأعلى  ال�صرف، �صجل  �صوق  م�صتوياته. ويف 

قمة الويب يف ل�ضبونة تطرح
 اأ�ضئلة �ضعبة ب�ضاأن العمالت امل�ضفرة 

بن طوق: التحول نحو النموذج القت�سادي اجلديد حقق نقلة نوعية 
يف م�ستوى الفر�س املتاحة لأن�سطة الأعمال.. وتوا�سلنا م�ستمر مع 

قطاعات الأعمال لدرا�سة املزيد من املمكنات للنمو والزدهار

جمل�س �ضيدات اأعمال عجمان ي�ضلط ال�ضوء على ريادة العمال الرقمية

جهدنا  ق�صارى  بذلنا  “لقد  واأ���ص��اف  العيون«.  يف  للرماد 
بامل�صاركة،  ال��ق��ط��اع  الأ���ص��م��اء يف  اأمل����ع  م��ن  ال��ك��ث��ر  لإق���ن���اع 
و�صيتعر�س بع�صهم لنتقادات مبا�صرة على امل�صرح، و�صرنى 

كيف �صت�صر الأمور«.
امل�صفرة،  العمالت  يف  مل�صككني  م�صاحة  امل��وؤمت��ر  ُي��ف��رد  كما 

بينهم املمثل بن ماكنزي.
العمالت  قطاع  يف  الرئي�صي  ال��الع��ب  ج��او  �صركة  وت�صكل 
التهرب  مبحاولة  متكررة  اتهامات  واجهت  لكنها  امل�صفرة، 

من التدقيق، وهي ادعاءات نفتها ال�صركة.
واأ�صبحت “باينان�س” هذا الأ�صبوع جزءاً من اإحدى اأكرب 
دولر  مليون   500 ق��دره  ا�صتثمار  مع  املربمة،  ال�صفقات 

لدعم ا�صتحواذ اإيلون ما�صك على تويرت.
�صبابياً،  و�صعاً  بكليته  يواجه  امل�صفرة  العمالت  لكن قطاع 
العامة  اهتمام  ويف  العمالت  ه��ذه  قيمة  يف  انخفا�س  م��ع 
م�صاكل  م��ع  اأي�����ص��اً  ككل  التكنولوجيا  ق��ط��اع  وي��ك��اف��ح  ب��ه��ا. 
�صل�صلة التوريد، والنزاعات التجارية بني الوليات املتحدة 
لدى  بنفور  ت�صببت  التي  القت�صادية  والتقلبات  وال�صني، 

امل�صتثمرين.
وم���ع ذل����ك، ق��ل��ل ك��و���ص��غ��راف��ه م���ن اأه��م��ي��ة الدع�������اءات باأن 
على  امل�صاعدة  يف  دور  لها  الويب”  “قمة  مثل  م��وؤمت��رات 

حتفيز ال�صتثمار اأو تغير ثروات القطاع.
وقال “الأمر ل يتعلق حقاً باملنظومة القائمة اأو ال�صركات 
قد  التي  لل�صركات  جتّمع  “اإنه  م�صيفاً  اليوم”،  املهيمنة 

توؤدي دوراً مهماً يف امل�صتقبل«.
لكن على جري العادة، ت�صت�صيف “قمة الويب” هذا العام 
بينهم  املهيمنة،  ال�����ص��رك��ات  م��ن  ال�صخ�صيات  م��ن  ال��ك��ث��ر 

م�صوؤولون من اأمازون واآبل وغوغل وميتا.

•• ل�شبونة-اأ ف ب

اأحد اأبرز امللتقيات ال�صنوية لقطاع  تنطلق “قمة الويب”، 
الربتغالية  العا�صمة  يف  الثالثاء  العامل،  يف  التكنولوجيا 
خ�صو�صاً  �صيطرح  اإن��ه  منظموه  يقول  ح��دث  يف  ل�صبونة، 

اأ�صئلة �صعبة ب�صاأن العمالت امل�صفرة.
األ���ف �صخ�س اإىل  اأك���رث م��ن مئة  اأن ي��ت��واف��د  امل��ت��وق��ع  وم��ن 
اأول  يف  اأي��ام،  اأربعة  ي�صتمر  ال��ذي  املوؤمتر  حل�صور  ل�صبونة 
ن�صخة تقام ح�صورياً بالكامل منذ عام 2019 بعد القيود 
املرتبطة بجائحة كوفيد-19. ويحاول املوؤمتر اجلمع بني 
ال�صركات النا�صئة وامل�صتثمرين ورواد الأعمال، اإ�صافة اإىل 
�صخ�صيات بارزة �صتديل مبداخالت تغني النقا�س يف املجال، 
ال�صهر نعوم ت�صوم�صكي  الل�صانيات  العام عامل  بينهم هذا 
اأو���ص��ي��ك. لكن  اأول��ك�����ص��ن��در  وب��ط��ل امل��الك��م��ة ل��ل��وزن الثقيل 
مواعيد رئي�صية كثرة �صيكون جنومها من املتخ�ص�صني يف 
العمالت امل�صفرة، على راأ�صهم ت�صانبينغ جاو، رئي�س من�صة 

تبادل العمالت امل�صفرة “باينان�س«.
وتروج الكثر من ال�صركات احلالية، من �صركات نا�صئة اإىل 
وOpenSea، للتقنية   Yuga Labs اأخرى عمالقة بينها
التي يزعم حمبوها باأنها �صتكون م�صتقبل الإنرتنت وقطاع 

الألعاب والنظام املايل برّمته يف نهاية املطاف.
الآن  اإىل حد كبر حتى  ا�صُتخدمت  امل�صفرة  لكن العمالت 
غر  ال����رثوات  واإخ��ف��اء  ا�صتثمارية  ف��ق��اع��ات  لتوليد  ك����اأداة 

امل�صروعة وت�صهيل عمليات الحتيال.
بادي كو�صغرافه لوكالة فران�س بر�س  املوؤمتر  وقال منّظم 
“الكثر من ال�صئلة التي يجب الجابة عليها”  اإن هناك 
“ذر  ت��زال مبثابة  اإنها ل  قال  التي  امل�صفرة  العمالت  حول 

•• عجمان-وام:

 نظم جمل�س �صيدات اأعمال عجمان 
عجمان،  و�صناعة  جت���ارة  غ��رف��ة  يف 
الأع���م���ال  “ريادة  ب���ع���ن���وان  ور����ص���ة 
�صاحبات  ب���ح�������ص���ور  الرقمية” 
املجل�س  ع�������ص���وات  م����ن  الأع�����م�����ال 
واحل��ا���ص��الت ع��ل��ى رخ�����ص��ة بدايات 
وذلك يف مقر مركز عجمان لريادة 

�صامل  امل�������ص���ت�������ص���ار  ال����ور�����ص����ة  ق������دم 
بال�صرح  ت����ن����اول  ح���ي���ث  ال����غ����اف����ري، 
التقليدية  امل�صاريع  خطوات تطوير 
واآليات حتولها اإىل م�صاريع متميزة 
الرقمية  الأع���م���ال  ري����ادة  يف جم���ال 
احلديثة  التقنيات  ا���ص��ت��خ��دام  ع��رب 
كما  ع��ام،  ب�صكل  العمليات  لتح�صني 
النماذج  من  ع��دداً  للم�صاركات  ق��دم 
العملية لت�صليط ال�صوء على مدى 
امل�صاريع  يف  الرقمي  التحول  تاأثر 
و ب��ال��ت��ايل زي����ادة الن��ت��اح و الرب���اح 
اأكرب  ع��م��الء  ل�صريحة  وال��و���ص��ول 
مع  التعامل  يف  امل��رون��ة  ج��ان��ب  اإىل 

املتغرات.
وت����ن����اول ب���ال�������ص���رح مم����ي����زات ري�����ادة 
“زيادة  وم��ن��ه��ا  ال��رق��م��ي��ة  الع���م���ال 
الإنتاجية، حت�صني الأداء، انخفا�س 
تكاليف الت�صغيل والإنتاج، زيادة ولء 
اأف�صل،  خ��دم��ات  ت��ق��دمي  ال��ع��م��الء، 
ال�صرعة يف اتخاذ القرار،القدرة على 
ا�صتخدام  للم�صتقبل،  التخطيط 
وتعزيز  الإب��������داع  م��ب��ت��ك��رة،  ح���ل���ول 

فر�س املناف�صة، وزيادة الأرباح.
لعدد  مناق�صة  الور�صة  ختام  و�صهد 
العمال  ���ص��اح��ب��ات  م�����ص��اري��ع  م���ن 
ا�صتعرا�س  مت  ب��ح��ي��ث  امل�����ص��ارك��ات، 
م�صاريعهن و�صبل تطويرها وكيفية 

حتولها اإىل م�صاريع رقمية.

وغرها من التخ�ص�صات«.
واأك����دت ع��ل��ى اأه��م��ي��ة ور���ص��ة “ريادة 
العمال الرقمية” ودورها يف تزويد 
�صاحبات العمال باملهارات الالزمة 
وتطويرها  ب����الأع����م����ال  ل��ل��ت��و���ص��ع 
اأعمال  وفر�س  وا�صتك�صاف جمالت 
جديدة عرب ال�صتفادة من القدرات 
التقنيات  ت���وف���ره���ا  ال���ت���ي  ال��ه��ائ��ل��ة 

وو�صائل التكنولوجيا احلديثة.

على  حري�س  املجل�س  اأن  ع��ج��م��ان، 
ور�س  م��ن  وا���ص��ع��ة  جمموعة  تنفيذ 
العمل والدورات بالتعاون مع بيوت 
اخلربة واجلهات املعنية من ال�صركاء 
ب����ه����دف ت��ن��م��ي��ة ق��������درات وم����ع����ارف 
ع�صوات املجل�س و�صاحبات امل�صاريع 
يف جمالت متعددة ومنها “البتكار، 
الإدارة،  الت�صويق،  الع��م��ال،  ري���ادة 
الإلكرتونية  ال��ت��ج��ارة  امل��ح��ا���ص��ب��ة، 

العمال.
ومميزات  م��ف��ه��وم  ال��ور���ص��ة  �صملت 
ري�����ادة الأع����م����ال ال��رق��م��ي��ة ودوره����ا 
التكنولوجيا  ممكنات  ا�صتغالل  يف 
والتقنيات احلديثة، اإىل جانب �صرح 
الرقمية  الأع���م���ال  ري����ادة  حت��دي��ات 

واآليات التغلب عليها.
اآل  اآم��ن��ة خليفة  ال��دك��ت��ورة  واأف����ادت 
اأعمال  �صيدات  جمل�س  رئي�صة  علي 
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املال والأعمال
اأردوغان يطرح اأول �ضيارة كهربائية تركية قبل النتخابات

•• اأنقرة-وكاالت

طيب  رج��ب  الرئي�س  ي�صعى  حيث  ال�صبت،  ي��وم  اأقيم  حفل  يف  حملياً  منتجة  كهربائية  �صيارة  اأول  تركيا  طرحت 
اأردوغ��ان بعد قيادة  اإىل ت�صليط ال�صوء على النجاحات القت�صادية قبل النتخابات العام املقبل. وقال  اأردوغ��ان 
بكل  اأوروب��ا  اإىل طرق  �صت�صل  “توغ”،  الرتكية  املحلية  “ال�صيارة  الإنتاج:  التي خرجت من خط  الأوىل  ال�صيارة 
واأ�صاف: “�صيقولون اإن اأتراكا جمانني قادمون«. واأ�صاف اأردوغان اأن تركيا وقعت �صفقة مع واحدة  طرازاتها”. 
Togg يف مدينة  اإنتاج  اأيونات الليثيوم بالقرب من موقع  اأبرز ال�صركات يف العامل لبناء م�صنع لبطاريات  من 
اأن تبداأ  املقرر  “العربية.نت«. ومن  واطلعت عليه  “بلومربغ”،  ملا ذكرته  ال�صركة، وفقاً  ا�صم  بور�صة. ومل يذكر 
مبيعات اأول طراز Togg، ال�صيارة الريا�صية متعددة ال�صتخدامات من الفئة C، يف نهاية الربع الثالث من عام 
ويخطط حتالف ال�صركات الرتكية وراء توغ، اإىل ت�صدير ال�صيارة الكهربائية الرتكية اإىل اأوروبا ثم اإىل   .2023

بقية العامل بعد 15-18 �صهراً من الرتكيز على املبيعات املحلية فقط.
“تبلغ الطاقة الإنتاجية التي بنيناها يف الوقت  التنفيذي للم�صروع امل�صرتك، جوركان كاراكا�س:  وقال الرئي�س 

احلايل 100000 �صيارة �صنوياً”.

قطر للطاقة تعلن كونوكو فيليب�س 
�ضريكا يف م�ضروع تو�ضعة حقل ال�ضمال 

•• الدوحة-رويرتز

فيليب�س  كونوكو  �صركة  اختيار  للطاقة  قطر  ل�صركة  التنفيذي  الرئي�س  اأعلن 
لتكون ال�صريك الثالث والأخر يف م�صروع تو�صعة حقل ال�صمال اجلنوبي، وهو 

جزء من اأكرب م�صروع للغاز الطبيعي امل�صال يف العامل.
اإن كونوكو فيليب�س �صتح�صل على ح�صة  الكعبي يف موؤمتر �صحفي  وقال �صعد 

6.25 باملئة يف امل�صروع.
اأعلنت بالفعل عن م�صاركة �صل  وكانت �صركة قطر للطاقة اململوكة للدولة قد 
�صركة  كل  اإن  الكعبي  وق��ال  اجلنوبي.  ال�صمال  حقل  تو�صعة  يف  اإنرجيز  وتوتال 
اأك��رب حقل غاز يف  ال�صمال هو جزء من  باملئة. وحقل   9.375 �صتمتلك ح�صة 
العامل ت�صرتك فيه قطر مع اإيران التي تطلق على اجلزء اخلا�س بها من احلقل 
ا�صم حقل فار�س اجلنوبي. ووقعت قطر للطاقة هذا العام اتفاقات لتو�صعة حقل 
ال�صمال ال�صرقي، وهي املرحلة الأوىل والأكرب من مرحلتي تو�صعة حقل ال�صمال 
والتي ت�صمل �صتة خطوط لإنتاج الغاز الطبيعي �صتزيد طاقة اإنتاج الغاز الطبيعي 

امل�صال يف قطر من 77 مليون طن �صنويا اإىل 126 مليونا بحلول 2027.

�ضايف ربح �ضابك ال�ضعودية 
% يف الربع الثالث  يهبط 67 

•• عوا�شم-رويرتز

ربحها  اأن  الأح��د  )�صابك(  الأ�صا�صية  لل�صناعات  ال�صعودية  ال�صركة  اأعلنت 
 489.62( ري���ال  مليار   1.84 اإىل  باملئة   67.1 بن�صبة  هبط  ال�صايف 
مليون دولر( يف الربع الثالث مقارنة مع 5.6 مليار ريال قبل عام. وعزت 
“اإىل ارتفاع تكلفة املبيعات وارتفاع تكاليف ال�صحن  ال�صركة هذا الهبوط 
والتوزيع علما اأن هنالك زيادة يف الكميات املباعة«. وقالت يف بيان للبور�صة 
ال�صعودية اإنه مت اأي�صا ت�صجيل خم�ص�س انخفا�س يف قيمة بع�س الأ�صول 
املالية مببلغ 0.51 مليار ريال. وبلغ الربح ال�صايف لفرتة الأ�صهر الت�صعة 
18.1 مليار ريال يف  16.24 مليا ريال مقابل  الأوىل من العام احلايل 

الفرتة ذاها من 2021، بهبوط ن�صبته 10.28 باملئة.

�ضهيل املزروعي ل� »وام«: البدء يف مراجعة ا�ضرتاتيجية
 الطاقة مطلع 2023 متا�ضيا مع توجهات الإمارات للحياد املناخي

كهرباء دبي تد�ّضن 389 حمطة توزيع 
جهد 11 كيلوفولت يف الربع الثالث

•• دبي-وام:

 د�صنت هيئة كهرباء ومياه دبي 389 حمطة توزيع جهد 11 كيلوفولت يف خمتلف 
تركزت ه��ذه املحطات يف   .2022 اإم��ارة دب��ي خ��الل الربع الثالث من ع��ام  اأنحاء 
العمل يف  1. وت�صمن  املركا�س، مدينة املطار، واليالي�س   ،5 ال�صفا  مناطق وادي 
 404،712 جمموعه  ما  اجل��دد  للمتعاملني  بها  املرتبطة  واملهام  املحطات  ه��ذه 
�صاعة عمل وفق اأعلى معاير اجلودة والكفاءة وال�صالمة، مع اتباع جميع الإجراءات 
الحرتازية والوقائية. وقال معايل �صعيد حممد الطاير، الع�صو املنتدب الرئي�س 
التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: نعمل يف الهيئة با�صتمرار على تو�صيع البنية 
التحتية املتطورة للكهرباء واملياه وفق اأعلى املعاير العاملية ملواكبة الطلب املتزايد 
اأعلى معاير التوافرية والعتمادية  يف دبي وتوفر خدمات الكهرباء واملياه وفق 
قدرة  لرفع  الذكية  والتقنيات  الأدوات  اأح��دث  الهيئة  وتعتمد  واجل��ودة.  والكفاءة 
تقليل  يف  الهيئة  والتوزيع.وجنحت  النقل  و�صبكات  الطاقة  اإنتاج  حمطات  وكفاءة 
 2012 6.88 دقيقة �صنوياً يف  معدل انقطاع الكهرباء لكل م�صرتك يف دبي من 
اإىل 1.43 دقيقة فقط يف 2021، وهي اأقل ن�صبة م�صجلة على م�صتوى العامل. 
لقطاع  للرئي�س  التنفيذي  النائب  حميدان،  بن  را�صد  املهند�س  اأو�صح  جهته  من 
ذات  توزيع  حمطات  ع��دد  اإج��م��ايل  اأن  دب��ي،  ومياه  كهرباء  هيئة  يف  الطاقة  توزيع 
اجلهد املتو�صط 33 كيلوفولت يبلغ 77 حمطة، بينما ي�صل عدد حمطات التوزيع 

ذات اجلهد املتو�صط )11 كيلوفولت و6.6 كيلوفولت( اإىل 42،529 حمطة.

الفاعلة  اجل���ه���ات  اأم�����ام  اجل���دي���دة 
التي تطمح لعتماد اأحدث احللول 
جوائز  اإىل  و���ص��وًل  التكنولوجية، 
ب��ي��وت��ي وورل����د م��ي��دل اإي�����ص��ت التي 
القطاع  يف  ب��امل��ت��م��ي��زي��ن  حت��ت��ف��ي 

�صمن 13 فئة خمتلفة.
الفرن�صي،  اجل����ن����اح  وي��ح��ت�����ص��ن 
 88 يف  ع����ار�����ص����ة  ج����ه����ات   106
العالمات  من�صة، ليعك�س تطلعات 
ال��ف��رن�����ص��ي��ة ل���زي���ادة ح�����ص��وره��ا يف 
�صوق منطقة دول جمل�س التعاون 

اخلليجي.

•• دبي-وام:

 ت��ن��ط��ل��ق ال����ي����وم ال��������دورة ال������ 26 
ميدل  وورل���د  بيوتي  معر�س  م��ن 
الدويل  ال��ت��ج��اري  املعر�س  اإي�����ص��ت، 
الأك��رب يف املنطقة لقطاع منتجات 
اجل��م��ال وال��ع��ط��ور وال��رف��اه��ي��ة، يف 
م���رك���ز دب����ي ال���ت���ج���اري ال���ع���امل���ي، و 
اأبرز  بح�صور  اأي���ام،  ثالثة  ت�صتمر 
اجلمال  قطاع  يف  الفاعلة  اجلهات 
ل�صتك�صاف  وال���ع���امل  امل��ن��ط��ق��ة  يف 
والتقنيات  ال���ت���وج���ه���ات  اأح��������دث 

 1430 ل�  متنوعة  منتجات  العام 
بن�صبة  زي������ادة  يف  ع���ار����ص���ة،  ج��ه��ة 
لعام  امل���ع���ر����س  دورة  ع���ن   60%
ُك����لٍّ من  ع����ودة  ُم�����ص��ج��اًل   ،2021
�صنغافورة وال�صني واملغرب وتون�س 
 ،2021 بها عن دورة عام  بعد تغيُّ
ف�صاًل عن م�صاركة جنوب اأفريقيا 
ورومانيا. وي�صم املعر�س فعاليات، 
نيك�صت  وم��وؤمت��ر  رو  ف��رون��ت  مثل 
كوينت�صن�س،  وفعالية   ، بيوتي  اإن 
لت�صلط  تيك”  “بيوتي  وف��ع��ال��ي��ة 
ال���������ص����وء ع���ل���ى ف����ر�����س الأع�����م�����ال 

فلني  ق��ال��ت  و  ال��ف��ري��دة.  جتربتها 
بيوتي  معر�س  م��دي��رة  روب��رت�����س، 
املعر�س  اإن  اإي�����ص��ت،  م��ي��دل  وورل����د 
يحتل باإرثه العريق من النجاحات 
25 ع���ام���اً،  امل���م���ت���دة لأك������رث م����ن 
مكانة رائ���دة يف ق��ط��اع اجل��م��ال يف 
به  يت�صم  م��ا  بكل  احل���ايل  ع�صرنا 
وُمعّدة  م�����ص��ّم��م��ة  م��ن��ه��ج��ي��ات  م���ن 
املنتجات  واأ�صبحت  الطلب.  ح�صب 
جزءاً  للبيئة  وال�صديقة  الع�صوية 

ل يتجزاأ من قطاع اجلمال.
لهذا  احلالية  ال���دورة  وت�صتعر�س 

والتوجهات  امل�����ص��ت��دام  واجل����م����ال 
بال�صعر  العناية  قطاع  يف  العاملية 
ال�صطناعي  ال���ذك���اء  وا���ص��ت��خ��دام 

لالرتقاء بالقطاع.
وتن�صّم خبرة العطور الربيطانية 
قائمة  اإىل  م���ال���ون  ج���و  ال�����ص��ه��رة 
املتحدثني الرئي�صيني يف الفعالية، 
اإىل ج��ان��ب ال��ع��دي��د م���ن اخل���رباء 
العامليني، حيث تتحدث عن ق�صتها 
بداياتها  م���ن  ان���ط���الق���اً  امل��ل��ه��م��ة 
النجاح  اإىل  وو����ص���وًل  ال��ب�����ص��ي��ط��ة 
ا�صتعرا�س  ذل���ك  يف  مب���ا  ال��ع��امل��ي، 

وُتقام  املتاحة.  التجارية  والفر�س 
ف��ع��ال��ي��ات امل��ع��ر���س ل��ه��ذا ال���ع���ام يف 
موؤمتر  ع���ودة  وي�صهد  ق��اع��ة،   14
ي�صلط  ال����ذي  ب��ي��وت��ي،  اإن  نيك�صت 
ال�صوء على اأحدث الأفكار والروؤى 
وا�صرتاتيجيات الأعمال يف القطاع، 
حيث مينح اخلرباء واملتخ�ص�صني 
احل�صور  لتعريف  مم��ي��زة  من�صًة 
وتغطية  امل���ه���ن���ي���ة  مب�������ص���رت���ه���م 
م�صتقبل  مثل  متنوعة،  موا�صيع 
العاملي  بالب�صرة واحل�صور  العناية 
ل�صناعة العطور يف ال�صرق الأو�صط 

م�����ب�����ادرات  وي���ت�������ص���م���ن  املياه” 
خ��ف�����س ا���ص��ت��ه��الك امل���ي���اه لأك���رب 
للمياه  ا���ص��ت��خ��دام��اً  ال��ق��ط��اع��ات 
واملباين”  ال���زارع���ة  “قطاع  وه���و 
 2050 ع����ام  يف   50% ب��ن�����ص��ب��ة 
الناجت  حت�����ص��ني  يف  ي�����ص��اه��م  مم���ا 
الدولة  تناف�صية  وتعزيز  املحلي 
البيئية  ال����ص���ت���دام���ة  جم�����ال  يف 
جانب”حمور  اإىل  والقت�صادية 
عبارة  وه��و  ال�صتهالك”  تر�صيد 
عن خطة حلملة توعوية متكاملة 
الفئات  ����ص���م���ن  ل��ل��م�����ص��ت��ه��ل��ك��ني 
امل�صتهدفة منها الأ�صرة، والطالب 

واملوظفني والعمال وال�صياح.
الطاقة  ا�صتخدام  انعكا�س  وح��ول 
اقت�صاد  على  م�صتقباًل  النظيفة 
الدولة وتاأثراته الإيجابية، قال 
“حققت  املزروعي:  �صهيل  معايل 
اإ�صهام  ن�صبة  موؤ�صر  يف  الإم����ارات 
ال��ط��اق��ة ال��ن��ظ��ي��ف��ة ل��ع��ام 2021 
�صعياً   19.63% م���ع���دل���ه  م����ا 
 2050 ع����ام  يف   50% ل��ن�����ص��ب��ة 
ال�صرتاتيجية  م��ع  يتما�صى  مب��ا 

الوطنية للطاقة.

•• اأبوظبي-وام:

 اأك�����د م���ع���ايل ���ص��ه��ي��ل ب���ن حممد 
ف�������رج ف�����ار������س امل�������زروع�������ي وزي�����ر 
ال���ط���اق���ة وال���ب���ن���ي���ة ال��ت��ح��ت��ي��ة اأن 
املراجعة  يف  البدء  تعتزم  ال���وزارة 
الطاقة  ل���ص��رتات��ي��ج��ي��ة  الأوىل 
م��ع ب��داي��ة ال��ع��ام امل��ق��ب��ل 2023 
الإمارات  مبادرة  مع  يتما�صى  مبا 
احلياد  لتحقيق  ال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة 
وذلك   2050 ب��ح��ل��ول  امل��ن��اخ��ي 
امل���زي���د م���ن احللول  ل���ص��ت��ك�����ص��اف 
ت�صاعد يف حتقيق  التي  واخلطط 

هذا الهدف.
م��ع وكالة  وق��ال معاليه يف ح��وار 
مبنا�صبة  “وام”  الإم����ارات  اأن��ب��اء 
انطالق فعاليات معر�س وموؤمتر 
“اأديبك2022” اأم�س يف اأبوظبي 
ا�صرتاتيجية  م���راج���ع���ة  :”اإن 
الطاقة ت�صمل التو�صع يف الطاقة 
جديدة  م�صاريع  وتنفيذ  املتجددة 
مبجالت مثل طاقة الهيدروجني 
وحتويل  الكهرومائية  وال��ط��اق��ة 
درا�صة  م���ع  ط��اق��ة  اإىل  ال��ن��ف��اي��ات 
اتباعها  مي���ك���ن  ال����ت����ي  احل����ل����ول 
التقليدية  ال���ط���رق  ب��خ�����ص��و���س 
اإمكانية  لبحث  ال��ك��ه��رب��اء  لإن��ت��اج 
اأك�صيد  ث��اين  غ��از  التقاط  اعتماد 
درا�صة  م���ع  ب���ال���ت���وازي  ال���ك���رب���ون 

التكلفة القت�صادية لذلك«.
العامل  “�صهد  معاليه:  واأ���ص��اف 
متغرات ملحوظة خالل ال�صنوات 
باملناخ  ي��ت��ع��ل��ق  ف���ي���م���ا  الأخ���������رة 
ا�صرتاتيجية  مراجعة  و�صت�صاهم 
الأمثل  امل��زي��ج  حتديد  يف  الطاقة 
ل���دول���ة الإم�������ارات ل��ت��ح��ق��ي��ق اأمن 
احلياد  اىل  والو�صول  الإم���دادات 

اأوروب����ا و�صرق  اأخ���رى يف  اأ���ص��واق��اً 
�صدارة  يف  نكون  اأن  ونطمح  اآ�صيا 
الهيدروجني  اإن����ت����اج  يف  ال�������دول 
النظيف مع توفر مزايا تناف�صية 
والأخ�صر،  الأزرق  للهيدروجني 
الهيدروجني  اإنتاج  من�صاآت  وبناء 

والأمونيا على نطاق وا�صع.
ر�صم  يف  التكنولوجيا  دور  وح��ول 
الطاقة  ق��ط��اع  م�صتقبل  م��الم��ح 
للخم�صني عاماً املقبلة، اأكد معايل 
تطوير  مت  اأن����ه  امل���زروع���ي  �صهيل 
الطلب  لإدارة  وط���ن���ي  ب���رن���ام���ج 
ل�صتهداف  وامل��ي��اه  ال��ط��اق��ة  ع��ل��ى 
وذلك  ا�صتهالكاً  القطاعات  اأك��رث 
الطاقة  ع���ل���ى  ال���ط���ل���ب  خل��ف�����س 
بن�صبة  وامل����ي����اه   40% ب��ن�����ص��ب��ة 
مبا   2050 ع��ام  بحلول   50%
ي�����ص��ه��م يف ت��ق��ل��ي��ل ال��ت��ك��ال��ي��ف يف 

ال�صتثمار ويعزز ال�صتدامة.
الربنامج  اأن  اإىل  معاليه  واأ���ص��ار 
الطلب  اإدارة  اإىل  يهدف  الوطني 
ع��ل��ى ال��ط��اق��ة وامل��ي��اه ع��رب تكامل 
اجل�����ه�����ود امل���ح���ل���ي���ة والحت�����ادي�����ة 
الإم���داد يف قطاعي  اأم��ن  ل�صمان 
وامل��ي��اه من خ��الل خطط  الطاقة 
وبرامج لها اأثر مبا�صر على املدى 

الق�صر واملتو�صط والبعيد.
قائال  امل���زروع���ي  �صهيل  واأ����ص���اف 
بتحقيق  املعنية  اجلهات  :”تقوم 
الإجمالية  ال���وف���ر  م�����ص��ت��ه��دف��ات 

تنفيذها  عن  امل�صوؤولة  للمبادرات 
الوطني  ال��ربن��ام��ج  اإط����ار  ���ص��م��ن 
وامل��ي��اه مع  ال��ط��اق��ة  ع��ل��ى  للطلب 
توفر مرونة يف تطبيق املبادرات 
مب����ا ل ي���ت���ع���ار����س م����ع ال���ربام���ج 
وجود  مع  وم�صتهدفاتها  املحلية 
التنفيذ  لت�صهيل  احلوكمة  نظام 
ومتابعة الربامج مبا يتنا�صب مع 
اآلية عمل اجلهات املعنية والوزارة. 
كما مت ت�صميم من�صة ذكية تعرف 
ب�«DSM Portal« لإدراج جميع 
الطاقة  يف  ال���وف���ر  م�����ص��ت��ه��دف��ات 
رئي�صة  قطاعات  اأرب��ع��ة  يف  وامل��ي��اه 
ه����ي: امل���ب���اين وال��ن��ق��ل وال���زراع���ة 
على  ي�����ص��اع��د  مم���ا  وال�صناعة” 
���ص��م��ان حت��ق��ي��ق امل����ب����ادرات �صمن 
الآلية املتبعة يف الربنامج الوطني 
لإدارة الطلب على الطاقة واملياه 
الربنامج  م�����ص��ت��ه��دف��ات  وت���واف���ق 
املبادرات  م�صتهدفات  مع  الوطني 

املحلية املعتمدة يف كل اإمارة.
الربنامج  اأن  م��ع��ال��ي��ه  واأو�����ص����ح 
رئي�صة  حم��اور  ثالثة  م��ن  يتكون 
وهي: “حمور الطاقة” ويت�صمن 
مبادرات خف�س ا�صتهالك الطاقة 
ق��ط��اع��ات م�صتهلكة  ث��الث  لأك���رب 
للطاقة يف الدولة وهي ال�صناعة، 
الطلب  خلف�س  واملباين  والنقل، 
%40 يف  ع��ل��ى ال��ط��اق��ة ب��ن�����ص��ب��ة 
“حمور  اإىل  اإ�صافًة   .2050 عام 

 ”2050 ع����ام  ب��ح��ل��ول  امل���ن���اخ���ي 
الطاقة  ح��ج��م  اأن  م��و���ص��ح��اً   ..
حالياً  ي�صل  للكهرباء  الإنتاجية 
موزعة  جيجاواط   35 نحو  اإىل 
ع���ل���ى خم��ت��ل��ف م���ن���اط���ق ال���دول���ة 
املقبلة  ال�صنوات  خالل  و�صرتتفع 
امل�صاريع  ال��ع��دي��د م��ن  م��ع دخ���ول 
اجل����دي����دة ب��ك��ام��ل ط��اق��ت��ه��ا مثل 
النووية  للطاقة  ب��راك��ة  حمطات 
ال�����ص��ل��م��ي��ة وجم����م����ع حم���م���د بن 
وحمطة  ال�صم�صية  للطاقة  را�صد 
الظفرة للطاقة ال�صم�صية وحمطة 
الطويلة لتحلية املياه وغرها من 

امل�صاريع ال�صرتاتيجية.
اإن  امل��زروع��ي  وق���ال م��ع��ايل �صهيل 
 2022 اأدي��ب��ك  معر�س وم��وؤمت��ر 
اأه���م الأح�����داث العاملية  ُي��ع��د م��ن 
القرار  ل�����ص��ن��اع  رئ��ي�����ص��ة  وحم��ط��ة 
وامل��خ��ت�����ص��ني يف قطاع  واخل�����رباء 
يتخلله  ح��ي��ث  ال���ع���امل���ي  ال���ط���اق���ة 
اأي�صاً عقد اأكرث من 350 جل�صة 
ح���واري���ة ي�����ص��ارك ف��ي��ه��ا م���ا يزيد 
يت�صمنهم  متحدث   1200 على 
والروؤ�صاء  ال��وزراء  كبر من  عدد 

التنفيذيني و�صناع القرار.
وموؤمتر  م��ع��ر���س  جن����اح  وح�����ول 
تر�صم  ك���م���ن�������ص���ة  “اأديبك” 
انطالقاً  الطاقة  قطاع  م�صتقبل 
م��ن الإم�������ارات.. ق���ال م��ع��ال��ي��ه اإن 
عاملية  م��ن�����ص��ة  ُي���ع���د  “اأديبك” 

ا�صرتاتيجيتها   2017 ع���ام  يف 
تعترب  ال���ت���ي   2050 ل���ل���ط���اق���ة 
ل��ل��ط��اق��ة يف  م���وح���دة  خ��ط��ة  اأول 
الإنتاج  ت��وازن بني جانبي  الدولة 
اللتزامات  وب���ني  وال���ص��ت��ه��الك 
ال��ب��ي��ئ��ي��ة ال��ع��امل��ي��ة وت�����ص��م��ن بيئة 
وحمفزة  م��ن��ا���ص��ب��ة  اق���ت�������ص���ادي���ة 
القطاعات  جميع  يف  النمو  على 
املتجددة  الطاقة  م��ن  مزيج  ع��رب 
والهيدروكربونية  وال����ن����ووي����ة 
القت�صادية  الحتياجات  لتلبية 

والأهداف البيئية.
دول���ة  “اإن  امل����زروع����ي:  واأ�����ص����اف 
طريق  خ��ارط��ة  اأطلقت  الإم����ارات 
ال�������ري�������ادة يف جم����ال  ل���ت���ح���ق���ي���ق 
الهيدروجني وهي مبثابة حمرك 
رئ��ي�����س ي�����ص��اه��م يف ت��ق��دمي حلول 
التغر  ل���ت���ح���دي���ات  م�����ص��ت��ق��ب��ل��ي��ة 
اإعالن  مع  تزامناً  العاملية  املناخي 
الدولة عن املبادرة ال�صرتاتيجية 
وتهدف   2050 املناخي  للحياد 
بيئي  ن��ظ��ام  اإن�������ص���اء  اإىل  امل����ب����ادرة 
جديداً  من���وذج���اً  ي��وؤ���ص�����س  ف���ّع���ال 
امل�صتدام  القت�صادي  النمو  مل�صار 
والتطوير  ال��ب��ح��ث  ي���ع���زز  ال�����ذي 
النظيفة  والتكنولوجيا  والبتكار 
اخلطط  و�����ص����ع  الآن  وي����ج����ري 
وال�صرتاتيجيات وتنفيذ املبادرات 
ال�����الزم�����ة م����ن قبل  وامل���������ص����اري����ع 
الرئي�صة  ال��ق��ط��اع��ات  يف  املعنيني 

م��ظ��ل��ت��ه��ا جمموعة  جت��م��ع حت���ت 
م��ن اأب����رز ق���ادة ق��ط��اع��ات الطاقة 
ال�صيا�صات  ����ن����اع  و�����صُ امل��خ��ت��ل��ف��ة 
وال����وزراء  واملبتكرين  وال���ق���رارات 
ل�صركات  التنفيذيني  وال��روؤ���ص��اء 
العامل  اأن��ح��اء  جميع  م��ن  النفط 
اأبرز  من  العديد  ي�صت�صيف  حيث 
والعاملية  الوطنية  النفط  �صركات 
اإىل  املتكاملة،  ال��ط��اق��ة  و���ص��رك��ات 
الأجنحة  م����ن  ال���ع���دي���د  ج���ان���ب 
الدولية والتي توفر املن�صة املثلى 
املتعلقة  الأن�صطة  ك��اف��ة  لتحفيز 
اأن����ه  م�����وؤك�����داً  الطاقة”  ب���ق���ط���اع 
قطاع  يف  املهمة  لالأحداث  ملتقى 

النفط والغاز.
اإن  امل��زروع��ي  وق���ال م��ع��ايل �صهيل 
النظيفة  الطاقة  م�صاريع  ح�صة 
الإن�صاء  وق���ي���د  اخل���دم���ة  داخ�����ل 
من   24% اإىل  ت�����ص��ل  ب��ال��دول��ة 
هو  امل�صتهدف  واأن  الطاقة  مزيج 
عام  بحلول   50% اإىل  الو�صول 
الإم������ارات  ح��ك��وم��ة  واأن   2050
الطلب  م����واك����ب����ة  ع����ل����ى  ت���ع���م���ل 
امل��ت��زاي��د على ال��ط��اق��ة م��ن خالل 
الطبيعي  ال���غ���از  ع��ل��ى  اع��ت��م��اده��ا 
ونظيفة  متجددة  طاقة  وم�صادر 
وبناء العديد من حمطات توليد 
الكفاءة  ذات  اجل��دي��دة  ال��ك��ه��رب��اء 
للبيئة  وال�������ص���دي���ق���ة  ال���ع���ال���ي���ة 
اأطلقت  ال���دول���ة  اأن  اإىل  م�����ص��راً 

يف الإم����ارات مب��ا يف ذل��ك الطاقة 
والبنية  وال�����ص��ن��اع��ة  والق��ت�����ص��اد 
ال���ت���ح���ت���ي���ة وال���ن���ق���ل وال���ن���ف���اي���ات 

والزراعة والبيئة«.
الإمارات  “ت�صعى  معاليه:  وتابع 
الهيدروجني  ���ص��ن��اع��ة  دع���م  اإىل 
م��ن��خ��ف�����س ال���ك���رب���ون م���ن خالل 
تدعمها  وا���ص��ح��ة  منظومة  خلق 
ومعاير  وح������واف������ز  ����ص���ي���ا����ص���ات 
تكنولوجيا  وت���وف���ر  و����ص���ه���ادات، 
قيمة  ذات  �صراكات  عرب  متقدمة 
وتطوير  ب��ح��ث  وه��ي��ك��ل  م�����ص��اف��ة 
تعزيز  ج���ان���ب  اإىل  ف���ع���ال  وط���ن���ي 
القائمة  احل��ك��وم��ي��ة  ال�����ص��راك��ات 
وتاأ�صي�س �صراكات جديدة لت�صريع 
املحلية  امل���ن���ظ���وم���ة  من����و  وت������رة 
وتوفر بنية حتتية واأرا�ٍس لدعم 
وت��وف��ر م�صادر  امل��ح��ل��ي  الإن���ت���اج 

متويل اأخ�صر«.
والبنية  ال���ط���اق���ة  وزي�������ر  وق�������ال 
مت�صي  الإم���������ارات  اإن  ال��ت��ح��ت��ي��ة 
ب��خ��ط��ى واث���ق���ة ل��ت��ح��ق��ق ال���ري���ادة 
الهيدروجني  جم���ال  يف  ال��ع��امل��ي��ة 
تعمل  ح��ي��ث  ال��ك��رب��ون  منخف�س 
اأكرث من �صبعة  حالياً على تنفيذ 
ت�صتهدف  ط��م��وح��ة  م�����ص��روع��ات 
احل�صة  م��ن   25% خاللها  م��ن 
مبا  الرئي�صة  الت�صدير  اأ�صواق  يف 
اجلنوبية  وكوريا  اليابان  ذلك  يف 
ا�صتهدافها  ج��ان��ب  اإىل  واأمل���ان���ي���ا، 
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احتاد ال�ضناعة الربيطاين: ال�ضركات الربيطانية تتوقع اأو�ضاعا �ضعبة 
•• لندن-رويرتز

ذكر م�صح �صناعي ُن�صر الأحد اأن ال�صركات الربيطانية تعتقد اأن الأو�صاع 
ال�صعبة التي تخيم على اآفاقه �صت�صتمر يف الأ�صهر املقبلة.

وارتفع مقيا�س احتاد ال�صناعة الربيطاين 
الثالثة  الأ���ص��ه��ر  يف  اخل��ا���س  القطاع  لنمو 
من   15- اإىل  الأول  ت�صرين  اأك��ت��وب��ر  حتى 
�صبتمرب  ح��ت��ى  ال��ث��الث��ة  الأ���ص��ه��ر  يف   19-

اأيلول ول يزال يف منطقة النكما�س.
والتوزيع حدوث  �صركات اخلدمات  وتتوقع 
الثالثة  الأ�صهر  خالل  الرتاجع  من  مزيد 
املقبلة على الرغم من اأن �صركات الت�صنيع 

كانت اأكرث تفاوؤل.
القت�صاديني  كبر   ، باليجا  األبي�س  وق��ال 
“على  اإن���ه  ال��ربي��ط��اين  ال�صناعة  احت���اد  يف 
الرغم من ال�صورة املتفاوتة عرب القطاعات 
رياحا  ي���واج���ه  ال���ق���ط���اع اخل���ا����س  ي�����زال  ل 

معاك�صة قوية.
العمالة  ونق�س  التكاليف  ارتفاع  غمرة  »يف 
انخفا�صا  ال�صركات  تتوقع  الطلب  وتراجع 
م�صتمرا يف الن�صاط خالل الأ�صهر الثالثة 

املقبلة«.
ال��وزراء اجلديد ري�صي �صوناك  اأن يعيد رئي�س  اإن��ه من املهم  وق��ال باليجا 
ال�صتقرار اإىل البيئة القت�صادية من اأجل انت�صال ال�صركات من معاناتها. 

 

%.. بحلول هذا املوعد! غولدمان �ضاك�س يرفع توقعاته ل�ضعر الفائدة يف اأمريكا عند 5 
•• وا�شنطن-وكاالت

�صاك�س،  غ��ول��دم��ان  جمموعة  يف  الق��ت�����ص��ادي��ون  ع���ّدل 
الفيدرايل  الحتياطي  جمل�س  ي��رف��ع  ب���اأن  توقعاتهم 
مار�س  ب��ح��ل��ول   5% اإىل  ال��ف��ائ��دة  ���ص��ع��ر  الأم���رك���ي 
توقعاتهم  ع���ن  اأ���ص��ا���س  ن��ق��ط��ة   25 ب���زي���ادة   ،2023
“غولدمان  لبنك  التنفيذي  الرئي�س  وق��ال  ال�صابقة. 
اإن  امل��ا���ص��ي،  الأ���ص��ب��وع  ���ص��ول��وم��ون،  دي��ف��ي��د  �صاك�س”، 
ب��ن��ك الح��ت��ي��اط��ي ال���ف���ي���درايل الأم����رك����ي ق���د يرفع 
مل  اإذا   4.75%-4.5 ي��ت��ج��اوز  مب��ا  ال��ف��ائ��دة  اأ���ص��ع��ار 
نقلته  ملا  وفقاً  ال�صلوك”،  “تغرات حقيقية يف  ي�صهد 
واطلعت عليه “العربية.نت«. وميكن اأن  “بلومربغ”، 

الفيدرايل  الحتياطي  ملجل�س  القادم  الجتماع  يلقي 
بال�صيا�صات  ف��ي��ه��ا  ���ص��ي��ل��ت��زم  ال��ت��ي  امل����دة  ع��ل��ى  ال�����ص��وء 
القت�صاديني  اأن  التقرير  واأ�صاف  املت�صددة.  النقدية 
اإىل  الرحلة  اأن  اأ�صافوا  �صاك�س”  “غولدمان  بنك  يف 
زيادة بن�صبة %5 ت�صمل زيادات 75 نقطة اأ�صا�س هذا 
نقطة  و25  دي�صمرب  يف  اأ�صا�س  نقطة  و50  الأ�صبوع 
“بنك  اإن  التقرير  وق���ال  وم��ار���س.  ف��رباي��ر  اأ���ص��ا���س يف 
غولدمان” اأ�صار اإىل 3 اأ�صباب وراء تعديل توقعاته باأن 
يوا�صل بنك الحتياطي الفيدرايل رفع الفائدة اإىل ما 
بعد فرباير، اإىل الت�صخم “املرتفع ب�صكل غر مريح”، 
الت�صديد  انتهاء  م��ع  القت�صاد  تهدئة  اإىل  واحل��اج��ة 

املايل وارتفاع الدخول املعدلة ح�صب الأ�صعار.
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الفجر الريا�ضي

•• دبي-وام:

ال�صمعية،  الإع��اق��ة  ذوي  م��ن  للبولينج  ال��وط��ن��ي  الإم�����ارات  منتخب  ف��از   
يف  اأقيم  ال��ذي  البولينج  باأوملبياد  "الأ�صاتذة"  مل�صابقة  الذهبية  بامليدالية 
املجموعة  يف  الربونزية  امليدالية  وكذلك  ك��والمل��ب��ور،  املاليزية  العا�صمة 

العام للبطولة.
اأق��ي��م خالل  ال��ذي  البولينج لل�صم  اأومل��ب��ي��اد  الإم����ارات يف  و���ص��ارك منتخب 
ا�صتكمال لالأوملبياد  اأكتوبر اجل��اري، والذي يعد   30 اإىل   20 الفرتة من 
ال�صيفية الرابعة والع�صرين بالربازيل، مب�صاركة 154 لعباً ولعبة من 

العامل. اأنحاء  من  دولة   22
الوطنية  الباراملبية  اللجنة  رئي�س  الهاملي  فا�صل  حممد  �صعادة  واأه��دى 
حتقيق هذا الإجناز اإىل �صعب الإمارات والقيادة الر�صيدة التي لطاملا كانت 

داعمًة للريا�صة الباراملبية واأبناء الوطن من اأ�صحاب الهمم على الدوام.
ذوي  من  للبولينج  الوطني  منتخبنا  بعثة  اإىل  التهنئة  الهاملي  وجه  كما 
الإعاقة ال�صمعية على حتقيق هذا الإجناز، خا�صة يف ظل املناف�صة الكبرة 
من  مّكنتهم  عالية  م�صتويات  ميتلكون  اأّن��ه��م  واإث��ب��ات  ال��ع��امل،  اأب��ط��ال  بني 

ات التتويج. ال�صعود جنو من�صّ
امليدالية  حتقيق  اجن��از  �صاحب  املقبايل،  اأمي��ن  بالالعب  الهاملي،  واأ���ص��اد 
بجدارة  العامل  اأبطال  على  تفوق  ال��ذي  "الأ�صاتذة"  م�صابقة  يف  الذهبية 
وا�صتحقاق متمنيا جلميع اأع�صاء الَبعثة بالعودة �صاملني اإىل اأر�س الوطن.

••  العني-الفجر:

الرميثي رئي�س جلنة  الفريق ركن متقاعد �صعيد حممد خلف  اأق��ام �صعادة 
�صرف  غ��داء على  وم��اأدب��ة  وتكرمي  ا�صتقبال  العني حفل  الطوية يف  جمل�س 
الطاقم الإداري وبعثة فريق نادي الأهلي الزائر ملدينة العني �صمن بطولة 
زايد  ب��ن  ه��زاع  ا�صتاد  يف  اأقيمت  التي  ال��زم��ال��ك  ن��ادي  م��ع  امل�صري  ال�صوبر 
اجلمعة الفائت. وذلك بح�صور معايل الوزير العامري فاروق نائب رئي�س 

الإدارة  جمل�س  ع�صو  �صوقي  حممد  والدكتور  الأهلي  فريق  اإدارة  جمل�س 
رئي�س البعثة واملهند�س طارق قنديل والدكتور مهند جمدي ع�صو جمل�س 
والكابنت  القدم  لكرة  الأهلي  �صركة  رئي�س  القيعي  واملهند�س عديل  الدارة 
الأن�صاري  اأح��م��د  علي  ال��دك��ت��ور  وامل�صت�صار  الإداري،  امل��دي��ر  ع��ديل  �صمر 
"تارجت �صبورت" لتنظيم الفعاليات واملوؤمترات  اإدارة �صركة  رئي�س جمل�س 
اإىل  اإ�صافة  اأحمد �صيف،  اإبراهيم  الكابنت  الإدارة  الريا�صية وع�صو جمل�س 
التكرمي  وياأتي هذا  والجتماعية.  الريا�صية  ال�صخ�صيات  ح�صور عدد من 

العالقات  تاأ�صي�س  على  عاماً   50 مب��رور  مبنا�صبة  الحتفالت  مع  تزامناً 
الإماراتية امل�صرية التي تقام حتت �صعار "م�صر والإمارات قلب واحد".  

وعرب الدكتور حممد �صوقي رئي�س البعثة عن تقدير نادي الأهلي للحفاوة 
الكرمية من جانب الفريق ركن �صعيد الرميثي، م�صيداً مبحبة اأهل الإمارات 

لل�صعب امل�صري والنوادي امل�صرية.
و�صركة  الأهلي  ن��ادي  اإدارة  الرميثي  خلف  �صعيد  ركن  الفريق  �صعادة  وحيا 
هي منوذجاً يحتذى بها على  العالقات  هذه  اأن  �صبورت" معترباً  " تارجت 

اآثارها  امل�صتوى العربي وال��دويل، وي�صودها احلب وامل��ودة والح��رتام وتعود 
باخلر والزدهار على ال�صعبني ال�صقيقني.

الأندية  الأخوية مع  العالقات  الأن�صاري على عمق  د. علي  اأكد  من جهته 
امل�صرية وخا�صة مع النادي الأهلي، الذي ميلك �صعبية كبرة لدى اجلمهور 

الإماراتي والعربي.
  ويف اخلتام قدم الرميثي والأن�صاري الهدايا التذكارية وال��دروع لأع�صاء 

النادي الأهلي امل�صري عربون �صداقة وحمبة. 

•• دبي-الفجر

لبولو  ال�صنوي  لليوم  رائ���ع  جن��اح 
ال�����ص��ي��دات وال����ذي اأق��ي��م مبالعب 
للبولو  احل��ب��ت��ور  وم��ن��ت��ج��ع  ن����ادي 
والفرو�صية حيث اأقيمت مباراتان 
واحدة للرجال والأخرى لل�صيدات 
اليوم مب��زاد خ��ري حيث  واختتم 
بالعديد  بالتربع  اجلميع  ���ص��ارك 
من اللوحات وامل�صغولت واملقنيات 
�صرطان  والأم���وال لدعم  مر�صى 
ال���ث���دي وه����و ت��ق��ل��ي��د ���ص��ن��وي يتم 
خالله دعوة جميع مرتادي النادي 

وحمبي البولو للتربع .
واأكد حممد احلبتور رئي�س احتاد 
جمموعة  ان  ل��ل��ب��ول��و  الإم���������ارات 
احل���ب���ت���ور حت���ر����س ك���ل ع����ام على 
اق���ام���ة ه����ذا ال���ي���وم اخل�����ري من 
دعما  املجتمعي  واج��ب��ه��ا  منطلق 
متمنيا  ال���ث���دي  ���ص��رط��ان  مل��ر���ص��ي 

لهن جميعهن  ال�صفاء العاجل .
وق��د ب��داأ ال��ي��وم مب��ب��اراة لفريقني 
م��ن ال��رج��ال ال��ذي��ن حر�صوا على 
لتفعيل  ال���ي���وم  ه���ذه  امل�����ص��ارك��ة يف 

احل��دث حيث قاد حممد احلبتور 
فريقه "جنود الوردي" للفوز على 
خالد  ب��ق��ي��ادة  "املحاربني"  ف��ري��ق 
اهداف  خم�صة  وبنتيجة  دري  ب��ن 
مباراة  بعد  اه���داف  ثالثة  مقابل 
ا�صواط  اربعة  من  امل�صتوى  جيدة 
ومثل فريق جنود الوردي كل من 
دري  بن  وحممد  احلبتور  حممد 
ورج��ا اب��و اجلبني وري��ان عجاجي 
ب��ي��ن��م��ا م��ث��ل ف��ري��ق امل��ح��ارب��ني كل 
من خالد بن دري ورا�صد بن دري 

وخالد العمران وحممد خالد .
اأما املباراة الرئي�صية والتي امتدت 
ارب���ع���ة ا����ص���واط اي�����ص��ا ف��ق��د بدات 
لدولة  ال���وط���ن���ي  ال�������ص���الم  ب���ع���زف 
املتحدة و�صمت  العربية  الم��ارات 
فريق  وم��ن��اف�����ص��ه  هي�صكث  ف��ري��ق 
وانكورا   مكتوم  اآل  عليا  ال�صيخة 
املباراة  وك��اأ���س  بنتيجة  ف��از  ال���ذي 
ق��دم م��ب��اراة جيدة حمرزا  بعد ان 
م���ق���اب���ل ثالثة  اه��������داف  خ��م�����ص��ة 
اأه�����داف ون�����ص��ف ج���ول ك��م��ا نالت 
لعبة  اف�صل  كا�س  عليا  ال�صيخة 
ل��ق��ب وجائزة  ���ص��وم��ا  امل��ه��ر  ون����ال 

اف�صل خيل .
كان  كبر  جمهور  املباراتان  �صهد 

يف مقدمتهم رجل العمال حميد 
احل���ري���ز ع�صو  دري وحم��م��د  ب���ن 

الم�������ارات  احت������اد  ادارة  جم��ل�����س 
مدير  دام��ات  فيليب  وق��ام  للبولو 

نادي ومنتجع احلبتور  فندق  عام 
للبولو والفرو�صية  بتتويج الفرق 

الرب���ع���ة ال��ت��ي ���ص��ارك��ت يف اإجن���اح  
اليوم اخلري كما مت تكرمي عدد 

من ال�صيدات الالئي فزن يف بع�س 
امل�صابقات .

 " "التقييم الثاين" ل��رم��اة الط��ب��اق م��ن احل��ف��رة  ال��ي��وم الف��ت��ت��اح��ي م��ن 
الرتاب"ببطولة المارات اخلام�صة والتي تختتم اليوم يبت�صم لأربعة رماة 
فقط هم املنفرد بال�صدارة وليد العرياين والذي جنح يف ا�صطياد 71 طبقا 
العرياين  ظاهر  من  كل  ثم  طبقا   70 وخلفه يحيي املهري الذي جمع 
 68 بر�صيد  الثالث  املركز  يف  يت�صاويان  واللذين  احلمادي  يحيى  واحمد 

طبقا .
ام��ا مل���اذا ه���وؤلء ال��رم��اة الرب��ع��ة ؟ لأن��ه��م وح��ده��م ال��ذي��ن ميكنهم حتقيق 
املعياريف هذه البطولة ثم ال�صعي اىل تكراره  وفق ما  حددته اللجنة الفنية 
او جتاوزه وهو 118 طبقا يف التقييمات الثالثة الذين �صيتم احت�صابهم من 
التقييمات الأربعة لالن�صمام اىل قائمة املنتخب الوطني لأن وليد يحتاج 
اىل 47 طبقا من ا�صل 50 طبقا من اجلولتني الرابعة واخلام�صة و يحتاج 
يحيى املهري اىل  48 طبقا وكل من ظاهر واأحمد احلمادي 50 من ا�صل 

طبقا اي العالمة الكاملة وهو امر يبدو �صعبا ولي�س م�صتحيال.  50

اما باقي نتائج الرماة فعلي �صعيد مناف�صات الرجال  حقق بطي اأحمد بن 
جمرن 67 طبقا وحل خام�صا ثم م�صعل البناي 65 طبقا ثم كل من حمد 
بن جمرن و�صيف مانع ال�صام�صي 63 طبقا ثم ال�صيخ حممد بن دملوك اآل 
مكتوم و مبارك املن�صوري 61 طبقا ثم �صعيد البلو�صي وحمد علي الديري 

وعبد اهلل الديري .
 61 بر�صيد  اليا�صي  حممد  عائ�صة  بال�صدارة  انفردت  فقد  ال�صيدات  ام��ا 
بن متيم  عائ�صة  ثم  مبارك حممد  فاطمة  الثاين  املركز  يف  وتبعتها  طبقا 

يف املركز الثالث .
وعلى �صعيد ا�صحاب الهمم ت�صدر الرماة امل�صاركون عي�صى �صامل الزعابي 
بر�صيد  احلب�صي  علي  حممد  الثاين  املركز  يف  وتبعه  طبقا   63 بر�صيد 
الثالث كل من حممد ها�صل احلب�صي و�صيف  املركز  60 طبقا وت�صاوى يف 
هالل احلمري بر�صيد 55 طبقا ثم �صعيد املزروعي خام�صا بر�صيد 49 

طبقا.

منتخب الإمارات يفوز بذهبية »الأ�ضاتذة« يف اأوملبياد البولينج لل�ضم

�ضعيد خلف الرميثي يكرم اإدارة النادي الأهلي امل�ضري

فوز فريق جنود الوردي بالكاأ�س اخلريي 

ريع »مزاد« اليوم الريا�ضي  للبولو لدعم مر�ضى �ضرطان الثدي 

نتائج اليوم الفتتاحي لـ»التقييم الثاين«

اأربعة رماة يتناف�ضون لتحقيق »املعيار« والعرياين الأقرب ل�ضطياده



االثنني   31  أكتوبر    2022  م   -    العـدد   13685  
Monday    31    October    2022   -  Issue No   13685 الفجر الريا�ضي

17

•• املنامة-الفجر:

باخ  توما�س  ال�صيد  ال��دول��ي��ة  الومل��ب��ي��ة  اللجنة  رئي�س  اأ���ص��اد 
باملجل�س الأوملبي الآ�صيوي لكونه قدوة حتتذى بها لت�صكيل 

دفعة قوية لتعزيز امل�صاواة بني اجلن�صني. 
ندوة  اف��ت��ت��اح  يف  دق��ائ��ق  خم�س  مل��دة  الفيديو  ع��رب  كلمة  ويف 
امل�صاواة بني اجلن�صني التي ت�صت�صيفها البحرين اليوم وغدا، 
امل�صاواة  بتعزيز  ال�صيوي  الوملبي  املجل�س  "بالتزام  باخ  اأ�صاد 

بني اجلن�صني يف جميع اأنحاء اآ�صيا. 
اأوملبية وطنية  42 جلنة  اأم��ام وف��ود  ب��اخ يف كلمته  اأ�صاد  كما 

ب�صعادة  باملنامة،  اآرت  ومنتجع  ف��ن��دق  يف  اإجتمعت  اآ�صيوية 
ال�صيخة حياة بنت عبدالعزيز اآل خليفة رئي�صة جلنة امل�صاواة 
بني اجلن�صني لتنفيذ ال�صرتاتيجيات وال�صيا�صات ال�صحيحة 

لدفع التغير يف اأكرث القارات كثافة لل�صكان يف العامل. 
اأن  يف  مهمة  م�صوؤولية  لدينا  ريا�صية،  كمنظمة  ب��اخ:  وق��ال 
ال���ص��ي��وي من  الومل��ب��ي  ب��ه��ا، واملجل�س  ق���دوة يحتذى  ن��ك��ون 
خالل هذه الندوة يحقق ذلك، يقود التجربة ويوجه ر�صالة 

قوية يوؤكد اإلتزامه بتعزيز امل�صاواة بني اجلن�صني يف اآ�صيا. 
وتابع: اإن امل�صاواة بني اجلن�صني ل يتحدث بطريقة �صحرية، 
و�صيا�صات  ه��ادف��ة  اإ�صرتاتيجية  اإىل  نحتاج  تقدم  ف��الإح��راز 

ليربالية واإلتزام موؤ�ص�صي، ولذلك ي�صعدين اأن اأرى كيف اأن 
املجل�س الوملبي ال�صيوي بداأ بالفعل بتنفيذ ال�صرتاتيجيات 
وال�صيا�صات ال�صحيحة. فمن خالل مبادراته العديدة، يثبت 
املجل�س الأوملبي الآ�صيوي اأهمية بناء القاعدة ال�صرتاتيجية 
املجل�س  ينظمها  ال��ت��ي  ال��ن��دوة  اإن  اآ���ص��ي��ا.  يف  التغير  لقيادة 
الومل���ب���ي ال���ص��ي��وي ت�صكل ف��ر���ص��ة رائ��ع��ة ل��ل��ب��ن��اء ع��ل��ى هذا 

الزخم. 
رئي�صة  �صيما  ل  جميعا،  اأهنئكم  اأن  اأود  لذلك  ب��اخ:  واأو���ص��ح 
اأي�صا ع�صو يف جلنة  وهي  اآل خليفة،  ال�صيخة حياة  اللجنة 

امل�صاواة والتنوع وال�صمولية يف اللجنة الوملبية الدولية. 

•• دبي-وام:

التي  دبي2022"   - للبادل  ورل��د  بي  "دي  العامل  بطولة  مناف�صات  الثنني،  اليوم  تنطلق   
اآل  را�صد  بن  ال�صيخ حمدان بن حممد  �صمو  رعاية  الأوىل حتت  للمرة  الإم��ارات  ت�صت�صيفها 

مكتوم، ويل عهد دبي، رئي�س املجل�س التنفيذي.
ينظم البطولة احتاد الإمارات للبادل تن�س بالتعاون مع جمل�س دبي الريا�صي ودائرة القت�صاد 
وال�صياحة بدبي وباإ�صراف الحتاد الدويل للعبة، وت�صتمر مناف�صاتها حتى 5 نوفمرب املقبل، 

على مالعب �صوق دبي احلرة للتن�س.
واأ�صفرت قرعة البطولة، التي اأجريت م�صاء اأم�س الأحد، عن مواجهات قوية يف الدور الأول 
بني اأقوى منتخبات العامل امل�صاركة بعدما اأوقت القرعة منتخب الإمارات، الذي ي�صارك للمرة 
الأوىل، يف املجموعة الثالثة مع منتخبات، الربازيل، امل�صنف ثالث عاملياً، وت�صيلي والإكوادور.

يف حني جاء منتخب اإ�صبانيا، مت�صدر الت�صنيف العاملي ملنتخبات الرجال، على راأ�س املجموعة 
و�صيف  الأرج��ن��ت��ني،  منتخب  وح��ل  وال��ربت��غ��ال،  وبريطانيا  اأورج����واي  منتخبات  م��ع  الأوىل 
اإيطاليا  الثانية مع منتخبات  املجموعة  راأ�س  6 مرات، على  اللقب  العاملي وحامل  الت�صنيف 
املجموعة  راأ���س  على  عامليا  راب��ع  امل�صنف  الفرن�صي  املنتخب  ج��اء  حني  يف  وهولندا،  وبلجيكا 

الرابعة مع منتخبات باراجواي واملك�صيك وم�صر وقطر.
ح�صر مرا�صم القرعة، التي اأقيمت يف مقر جمل�س دبي الريا�صي، ال�صيخ �صعيد بن مكتوم بن 
جمعة اآل مكتوم، رئي�س احتاد الإمارات للبادل، رئي�س اللجنة املنظمة للبطولة، و�صعيد حارب 
اأمني عام جمل�س دبي الريا�صي، لويجي كارارو رئي�س الحتاد الدويل للبادل واأع�صاء اللجنة 

املنظمة.
 17 يتناف�س  حيث  وال�صيدات،  للرجال  منف�صلتني  فئتني  اإقامة  البطولة  مناف�صات  وت�صهد 
منتخبا وطنًيا يف كل م�صابقة، ولأول مرة، �صتقدم بطولة العامل جوائز مالية للفائزين تقدر 

مبليوين درهم.
وجاءت  الأول  ال��دور  حل�صاب  قوية  مواجهات  عن  ال�صيدات  مناف�صات  قرعة  نتائج  واأ�صفرت 
اإ�صبانيا امل�صنفة الأوىل عامليا على راأ�س املجموعة الأوىل التي �صمت اأملانيا والوليات املتحدة 
اأربع  ال�صيدات  العامل وحاملة لقب  امل�صنفة ثانيا على  الأمريكية وت�صيلي، وحّلت الأرجنتني 
امل�صنفة  اإيطاليا  واليابان، وج��اءت  واأورج��واي  بلجيكا  الثانية مع  املجموعة  راأ���س  مرات على 
ثالثا على راأ�س املجموعة الثالثة مع املك�صيك وهولندا والربتغال، وجاءت فرن�صا امل�صنفة رابعا 
عاملياً، على راأ�س املجموعة الرابعة مع منتخب الإمارات الذي يظهر للمرة الأوىل يف بطولة 

العامل، مع منتخبات والربازيل وباراجواي وال�صويد.
ووجه ال�صيخ �صعيد بن مكتوم بن جمعة اآل مكتوم، ال�صكر اإىل �صمو ال�صيخ حمدان بن حممد 
انت�صارا  التي حققت  البادل  للعبة  امل�صتمر  للبطولة ودعمه  اآل مكتوم، على رعايته  را�صد  بن 

وا�صعا يف الإمارات بف�صل توجيهات ودعم �صموه.
واأكد اأن اللجنة املنظمة بذلت كل اجلهود ل�صتكمال جميع الرتتيبات وال�صتعدادات يف املوعد 
املحدد حتى تنطلق البطولة يف اأف�صل الظروف وبال�صورة التي تعك�س مكانة دولة الإمارات 
بجميع  مرّحبا  الكربى..  العاملية  والبطولت  الريا�صية  الأح��داث  ا�صت�صافة  يف  دبي  و�صمعة 
املنتخبات امل�صاركة وتوقع م�صتويات فنية عالية نظرا مل�صاركة اأف�صل املنتخبات امل�صنفة الأوىل 

على العامل.

ليربتادوري�س  ك���اأ����س  ال���ربازي���ل���ي  ف��الم��ن��غ��و  اأح������رز 
يف  الثالثة  للمرة  القدم  ك��رة  يف  اجلنوبية  الأمركية 
باراناين�صي  اأتلتيتكو  م��واط��ن��ه  على  ب��ف��وزه  ت��اري��خ��ه، 
 0-1 �صكولري  فيليبي  لويز  اخلبر  امل���درب  بقيادة 

ال�صبت يف غواياكيل.
وجاء النهائي برازيلياً للمو�صم الثالث توالياً. وع�صية 
ال�����دور ال���ث���اين م���ن الن��ت��خ��اب��ات ال���ربازي���ل���ي���ة، خلف 
فالمنغو القادم من ريو دي جانرو مواطنه باملرا�س 
بعد   1-2 املا�صي  ال��ع��ام  ال��ذي هزمه  ب��اول��و  �صاو  م��ن 
النهائي على  ال�صنة من ن�صف  واأق�صي هذه  التمديد 

يد باراناين�صي.
م��ن م�صافة قريبة هدف  ب��ارب��و���ص��ا  غ��اب��ري��ال  و���ص��ّج��ل 
الأول  ال�������ص���وط  اآخ�����ر حل���ظ���ات  ال���وح���ي���د يف  امل����ب����اراة 
بيدرو  اأت��ل��ت��ي��ك��و  م��داف��ع  ط���رد  ب��ع��د  وذل���ك   ،)4+45(
هرنيكي من قبل احلكم الأرجنتيني باتري�صيو لو�صتو 

بانذار ثان )43(.
وُحرم �صكولري، بطل مونديال 2002 الذي �صيبلغ 
الثاين-نوفمرب  ت�����ص��ري��ن   9 يف  وال�����ص��ب��ع��ني  ال��راب��ع��ة 
امل���وازي���ة لدوري  امل�صابقة  ث��ال��ث يف  ل��ق��ب  م��ن  امل��ق��ب��ل، 
 )1995( غرمييو  م��ع  تتويجه  بعد  اأوروب����ا،  اأب��ط��ال 

وباملرا�س )1999(.
ال���دوري  امل��ت��وج م���رة يتيمة بلقب  اأت��ل��ت��ي��ك��و،  وا���ص��ت��ه��ل 
ربع  اأول  يف  �صاغطاً  امل��ب��اراة   ،)2001( ال��ربازي��ل��ي 

�صاعة.
ا�صتغل فيتينيو خطاأ من املدافع الدويل ال�صابق دافيد 
لويز )35 عاماً( لي�صدد كرة خطرة �صدها �صانتو�س 

حار�س فالمنغو.

اأوملبياد  بذهبية  �صيلي�صاو  مع  املتوج  �صانتو�س،  وك��ان 
طوكيو، قد و�صل هذه ال�صنة اإىل فالمنغو، بعد ت�صع 

�صنوات اأم�صاها مع اأتلتيكو!
الت�صجيل،  �صانتانا قريباً من  األيك�س  بعد دقيقة، كان 

بعدما علت كرته الأكروباتية عار�صة �صانتو�س.
ويف الدقيقة 22، �صدد اليافع فيتور روكي )17 عاماً( 

كرة من خارج املنطقة مرت بجانب مرمى فالمنغو.
ُطرد  ان  اإىل  ح��ذري��ن،  فريقني  ب��ني  اللعبة  وت��وازن��ت 
لوكا�س،  اأي��رت��ون  على  املنطقة  خ��ارج  خلطاأ  هرنيكي 

فنال املدافع البالغ 27 عاماً انذاره الثاين.
افتتح فالمنغو �صريعاً الت�صجيل عندما تابع غابريال 
من  عر�صية  بعد  البعيد،  القائم  على  ك��رة  باربو�صا 

اجلهة اليمنى لإيفرتون ريبرو.
وهذا ثالث لقب لفالمنغو، بطل الربازيل �صبع مرات، 

يف البطولة القارية بعد 1981 و2019.
ودخل الت�صيلي املخ�صرم اأرتورو فيدال )35 عاماً( يف 
القادم من  والأ�صود  الأحمر  71 يف �صفوف  الدقيقة 

ريو.
كوريتيبا  مدينة  ن��ادي  باراناين�صي،  اأتلتيكو  واخ��ف��ق 
يف ولي��ة ب��اران��ا )ج��ن��وب(، م��رة ثانية يف النهائي بعد 
ذلك الذي خ�صره يف 2005 �صد �صاو باولو. نهائيان 
ال�صابق  ال��ق��ائ��د  ف��رن��ان��دي��ن��ي��و،  امل��خ�����ص��رم  خ��ا���ص��ه��م��ا 
بداياته  ن��ادي  اإىل  العائد  الإنكليزي  �صيتي  ملان�ص�صرت 

والذي لعب اأ�صا�صياً ال�صبت.
مع  القيا�صي  الرقم  الأرجنتيني  اإندبندينتي  ويحمل 
بوكا جونيورز  مواطنه  لقب عن  بفارق  األقاب،  �صبعة 

واثنني عن بينيارول الأوروغوياين.

•• اأبوظبي-وام:

64 عاما من م�صاركته الوحيدة ال�صابقة، يعود منتخب   بعد 
خالل  من  العامل  كاأ�س  بطولت  يف  للظهور  القدم  لكرة  ويلز 

الن�صخة املرتقبة يف الأ�صابيع املقبلة.
وب��رغ��م �صعف خ���ربة ال��ف��ري��ق ب��ال��ب��ط��ول��ة، مت��ث��ل امل�����ص��ارك��ة يف 
اأجل  من  الويلزي  للمنتخب  مهما  حتديا   2022 مونديال 
العاملية مثلما جنح يف و�صع  ال�صاحة  ا�صمه جمددا على  و�صع 

ا�صمه بقوة على ال�صاحة الأوروبية خالل الأعوام املا�صية.
خالل  من  العامل  كاأ�س  يف  ال�صابقة  الوحيدة  م�صاركته  ومنذ 
عن  بعيدا  ال��وي��ل��زي  املنتخب  ظ��ل  بال�صويد،   1958 ن�صخة 
الظهور يف البطولت الكربى )كاأ�س العامل وكاأ�س اأمم اأوروبا( 
اأمم  كاأ�س  الفر�صة للفريق للم�صاركة يف بطولة  ، حتى جاءت 
عودة  اأول  م��ع  مميزة  ب�صمة  ليرتك   )2016 )ي���ورو  اأوروب����ا 

للبطولت الكربى.

واأح��رز الفريق اإجن��ازا حقيقيا يف البطولة الأوروب��ي��ة ببلوغه 
املربع الذهبي عك�س الكثر من التوقعات.

ومع م�صاركته الثانية يف البطولة ، بلغ الفريق دور ال� 16 يف 
يورو 2020 ولكنه حقق الأهم قبل خو�س فعاليات البطولة 

وهو بداية الظهور بانتظام يف البطولة.
البطولت  يف  اأخ��رى  مل�صاركة  الويلزي  املنتخب  يتاأهب  والآن، 

الكربى من خالل املونديال.
وعلى غرار الب�صمة التي تركها الفريق يف يورو 2016 حتت 
لتقدمي  الفريق  يتطلع  ك��ومل��ان،  كري�س  ال�صابق  مدربه  قيادة 
عودة قوية اإىل املونديال بقيادة املدرب روبرت بيج الذي توىل 
تدريب الفريق يف البداية ب�صكل موؤقت يف اأواخر عام 2020 

خلف للمدرب رايان جيجز.
وقاد بيج املنتخب الويلزي لحتالل املركز الثاين يف جمموعته 
بالت�صفيات خلف نظره البلجيكي، ثم فاز يف امللحق الأوروبي 
الفا�صل على كل من منتخبي النم�صا واأوكرانيا ليحجز مقعده 

يف النهائيات.
ول ميكن اعتبار املنتخب الويلزي �صمن الفرق املر�صحة للفوز 
يف  حققه  ما  تكرار  اإىل  يتطلع  الفريق  لكن   ، املونديال  بلقب 

م�صاركته الأوىل باملونديال حيث بلغ وقتها دور الثمانية.
خمتلف  يف  مميزين  لعبني  بوجود  الويلزي  املنتخب  ويتمتع 
التقدم  يف  الفريق  طموحات  حتقيق  وي�صتطيعون  ال�صفوف 
ال�صعف  نقطة  تبقى  ولكن  املونديال،  النهائية يف  الأدوار  اإىل 
الرئي�صية يف الفريق اأنه ل ي�صم �صوى عدد قليل من الالعبني 

اأ�صحاب الأ�صماء الكبرة مثل جاريث بيل واآرون رام�صي.
للبطولة  الأول  ال���دور  فعاليات  ال��وي��ل��زي  املنتخب  ويخو�س 
والوليات  اإجن��ل��رتا  منتخبات  م��ع  الثانية  املجموعة  �صمن 

املتحدة واإيران.
الفريق  �صيوؤكد  املجموعة،  ه��ذه  الويلزي  املنتخب  اجتاز  واإذا 
عمليا قدرته على الذهاب بعيدا يف البطولة وترك ب�صمة على 

غرار اإجنازه يف يورو 2016 .

باخ يثمن مبادرة املجل�س الأوملبي الآ�سيوي بقيادة التغيري يف اآ�سيا وتعزيز امل�ساواة بني اجلن�سني 

انطالق دورة امل�ضاواة بني اجلن�ضني يف البحرين

خالل مرا�سم قرعة البطولة 

بطولة العامل دي بي ورلد للبادل - دبي 
اليوم تنطلق   2022

فالمنغو يحرز كاأ�س ليربتادوري�س 

كاأ�س العامل 2022.. املنتخب الويلزي يعود للمونديال بطموحات كبرية بعد 64 عاما من الغياب

••  املنامة-الفجر:

راجا  ال�صيد  الآ�صيوي  الأوملبي  املجل�س  رئي�س  باأعمال  القائم  اأكد 
ال�صيوية  الأومل��ب��ي��ة  ال��ل��ج��ان  جلميع  املجل�س  دع��م  �صينغ  ران��دي��ر 
الريا�صية  احلركة  يف  امل��راأة  م�صاركة  وتطوير  لتعزيز  حملتها  يف 

بالقارة ال�صيوية. 
كما اأكد اأن املجل�س الأوملبي عازم على توفر اأر�صية متينة لتميز 

املراأة، لي�س فقط يف ميادين املناف�صات الريا�صية، بل اأي�صا داخل 
املنظمات الريا�صية، يف الدارة والجتماعات. 

وقال راندير �صينغ يف كلمته اأمام وفود 42 جلنة اأوملبية اآ�صيوية 
ي�صاركون يف ندوة امل�صاواة بني اجلن�صني يف البحرين: ميكنني اأن 
اأوؤكد لكم اأن املجل�س �صيدعم كل جلنة اأوملبية اآ�صيوية لتمكني املراأة 
الرائدة  الندوة  هذه  تعك�س  املناف�صات.  ميادين  يف  امل�صاواة  وخلق 
الوملبي  املجل�س  يف  اجلن�صني  ب��ني  امل�����ص��اواة  للجنة  اجل���اد  العمل 

عبدالعزيز،  بنت  حياة  لل�صيخة  امللهمة  القيادة  ظل  يف  ال�صيوي 
لتطوير م�صاركة املراأة يف احلركة الريا�صية بجميع اأنحاء القارة. 
وذكر راندير �صينغ اللجان الوملبية ال�صيوية باأن املجل�س الوملبي 
الريا�صة باملنطقة  امل��راأة يف  ركز دائما وب�صكل كبر على م�صاركة 
ب��ال��ق��ول: اإخ��ت��ار املجل�س الومل��ب��ي ال���ص��ي��وي ال���ص��ب��وع امل��ا���ص��ي يف 
اجلمعية العمومية لأنوك ب�صيول 3 من ممثليه ال� 5 من الن�صاء، 

ما يو�صح مدى تقديرنا مل�صاهمة املراأة بقيادة الريا�صة يف اآ�صيا. 

راندير �ضينغ يوؤكد دعم املجل�س الأوملبي القوي 
لتطوير م�ضاركة املراأة يف احلركة الريا�ضية 



االثنني   31  أكتوبر    2022  م   -    العـدد   13685  
Monday    31    October    2022   -  Issue No   13685

18

الفجر الريا�ضي

•• اأبوظبي-وام:

 اأكد مي�صيل كورن رئي�س الحتاد الأملاين - نائب رئي�س 
الحتاد الأوروبي للجوجيت�صو اأنه لي�س بغريب على دولة 
الإمارات اأن حتقق هذا التميز يف ا�صت�صافة بطولة العامل 
جناح  و�صط  ال��ت��وايل،  على  الثالثة  للمرة  للجوجيت�صو 

متوا�صل من ن�صخة لأخرى.
وقال يف ت�صريحات لوكالة اأنباء الإمارات" وام" اإن دولة 
الإمارات تقوم مب�صاعى كبرة من اأجل و�صع اللعبة على 
الأمر  تطورات  �صنناق�س  حيث  الأوملبية  الألعاب  خارطة 
البطولة  فعاليات  �صمن  يعقد  الذي  الكوجنر�س  خالل 
وكذلك  اللعبة،  تطوير  م�صتقبل  اأي�صا  �صنناق�س  كما   ،

توفر اأف�صل بيئة تناف�صية.
واأ�صاف اأن دولة الإمارات تقود هذا امللف باعتبارها الأبرز 
والدويل،  الآ�صيوي  الحتادين  ومقر  اللعبة،  يف  والأه��م 
وحمل ثقة كل الحتادات الوطنية ، ونحن على ثقة باأن 

ن�صل يف النهاية اإىل الهدف املطلوب.
واأ�صار نائب رئي�س الحتاد الأوروبي للجوجيت�صو اإىل اأن 

الإم��ارات كان لها الدور الالفت يف ا�صت�صافة البطولت 
اآث���ار جائحة  م��ن  التعايف  ال��ع��امل على  اأج��ل ت�صجيع  م��ن 
كورونا وعودة احلياة لطبيعتها، حيث انعك�س الأمر على 

م�صتقبل لعبة اجلوجيت�صو وعملية تطويرها.
العا�صمة  اإىل  ال��ق��دوم  اع��ت��اد  ان��ه  ك��ورن  واأو���ص��ح مي�صيل 
اأبوظبي خالل ال�صنوات املا�صية، ويف كل مرة يرى املزيد 
الكربى،  الأح����داث  ا�صت�صافة  يف  والتميز  ال��ت��ط��ور  م��ن 

وا�صتقطاب اأهم واأبرز جنوم العامل للجوجيت�صو.
واأ�صاف قائاًل:" لي�س غريبا على دولة الإمارات اأن متتلك 
و�صناعة  و  اجلوجيت�صو  ريا�صة  لن�صر  ال��ربام��ج  اأف�صل 
البطال، يف ظل الدعم احلكومي والهتمام الكبر من 
قبل القيادة الر�صيدة للدولة، الأمر الذي جعلها منوذج 
ن�صعى  ودائ��م��ا  والع��ت��زاز،  بالفخر  اليه  ننظر  ا�صتثنائي 

لال�صتفادة والتعلم منه، وتطبيقه يف بالدنا".
اأن  الأوروب���ي للجوجيت�صو  نائب رئي�س الحت��اد  واأو���ص��ح 
اأن  توؤكد  العامل  دول��ة يف بطولة   70 اأك��رث من  م�صاركة 
البطولة م�صمونة النحاح، حيث �صتكون املناف�صات قوية 

بني خمتلف الفئات على مدار اأيام احلدث العاملي.

تعجب مدرب ليفربول يورغن كلوب، من عجز فريقه 
ا�صتقبل  اأن  بعد  املو�صم  ه��ذا  باملباريات  التحكم  ع��ن 
هدفاً متاأخراً من املتعرث ليدز يونايتد ليخ�صر 2-1 
القدم  لكرة  املمتاز  الإجن��ل��ي��زي  ب��ال��دوري  اأنفيلد،  يف 

رغم �صيطرة اأ�صحاب ال�صيافة.
ليتعادل  تعافى  ثم  مبكراً  هدفاً  ليفربول  وا�صتقبل 
%70 تقريباً،  عرب حممد �صالح، وا�صتحوذ بن�صبة 
مكتوف  وق��ف  لكنه  امل��رم��ى  على  م���رات  ع�صر  و���ص��دد 

م��ب��اراة دون   29 �صل�صلة من  انتهاء  اأم��ام  الأي���دي 
خ�صارة على اأر�صه.

"اإنها  �صبورت�س:  �صكاي  ل�صبكة  ك��ل��وب  وق���ال 
كانت  بدايتنا  اأن  اأعتقد  بالتاأكيد،  انتكا�صة 

جيدة حقاً ثم ا�صتقبلنا هدفاً �صريعاً".
التعادل  "اأدركنا  الأملاين:  املدرب  واأ�صاف 
لكن ل�صبب ما مل يعطنا الهدف الأمان، 
عانينا للتحكم يف املباراة واأهدرنا الكثر 

من الكرات".
ا�صتحوذنا  م��ن��ه��ك��ون،  "الالعبون  وت���اب���ع: 
خطرة  ف��ر���س  على  وح�صلنا  جيد  ب�صكل 

 1-1 ال��ت��ع��ادل  ك��ان  اإذا  النهاية  يف  لكن 
وال�����دف�����اع ب����ه����ذا ال�������ص���ك���ل يف 

ال��ه��دف ال��ث��اين ترتك 

كل الأمور مفتوحة".
ب�صبب  لكن  ت�صجيل  فر�صة   22 كلوب  فريق  و�صنع 
وخا�صة  بارزين  لعبني  من  ُحرم  واملر�س  الإ�صابات 

يف الهجوم الذي يفتقد ديوغو جوتا.
هوت�صبر  ت���وت���ن���ه���ام  اأم��������ام  ل���ي���ف���رب���ول  و����ص���ي���ل���ع���ب 
ال�صهر  ال��ع��امل  ك��اأ���س  قبل  ال���دوري  يف  و�صاوثامبتون 
اأم���ام كلوب  ال��وق��ت  املقبل، مم��ا ل يف�صح جم���اًل م��ن 
لإي���ج���اد ح��ل��ول ���ص��ري��ع��ة حل��ال��ة فريقه 

املتوا�صعة.
منذ  م�صاكل  "نواجه  وق��ال: 
اليوم الأول باملو�صم، نعاين 
وا�صطر  اإ�����ص����اب����ات  م����ن 
منذ  للم�صاركة  لع��ب��ون 
و�صعنا  ه����ذا  ي�����وم،  اأول 
اأن  ي���ج���ب  اأن�����ن�����ا  وي���ع���ن���ي 
ما  وه���ذا  اأنف�صنا  ن�صاعد 

�صنفعله".

نائب رئي�س الحتاد الأوروبي للجوجيت�ضو: الإمارات 
تقوم بجهود حثيثة لو�ضع اللعبة على اخلارطة الأوملبية

فر�صتابن،  ماك�س  ال��ه��ول��ن��دي  ب��ول  ري��د  �صائق  ينطلق 
املتوج بطال للعامل للمرة الثانية تواليا، من املركز الأول 
الع�صرين من  املك�صيك الكربى، املرحلة  يف �صباق جائزة 
بطولة العامل للفورول واحد، بعدما �صجل اأ�صرع توقيت 
ال�صقيقني  ع��ل��ى ح��ل��ب��ة  ال�����ص��ب��ت  ال��ر���ص��م��ي��ة  ال��ت��ج��ارب  يف 
التي  ع�صرة  التا�صعة  امل��رة  وهي  مك�صيكو.  يف  رودريغي�س 
م�صرته  يف  الأول  امل��رك��ز  م��ن  فر�صتابن  فيها  ينطلق 
الحرتافية. وتفوق ال�صائق الهولندي ال�صاعي اىل فوزه 
يف  القيا�صي  بالرقم  والن��ف��راد  املو�صم  ه��ذا  ع�صر  الرابع 
مع  يتقا�صمه  وال���ذي  واح��د  مو�صم  يف  النت�صارات  ع��دد 
�صباقاً   18 اأ���ص��ل  م��ن   13" �صوماخر  مايكل  الأمل��ان��ي��ني 
"13 من  2004" و�صيبا�صتيان فيتل  ف��راري عام  مع 
اأ�صل 19 مع ريد بول بالذات عام 2013"، على �صائقي 
مر�صيد�س الربيطانيني جورج را�صل ولوي�س هاميلتون.

ويعترب فر�صتابن ال�صائق الوحيد الفائز ثالث مرات يف 
اأ�صرع  و2021" و�صاحب  و2018   2017" املك�صيك 

توقيت على احللبة "يف ت�صفيات 2019".
وجاء �صائق ريد بول الثاين املك�صيكي �صرخيو بري�س، 
الطامح اإىل الفوز الثالث يف م�صرته والأول على اأر�صه، 

رابعا.
وكان فريق فراري الذي �صيطر على التجارب التاأهيلية 
ال��ث��ان��ي��ة، اخل��ا���ص��ر الأك����رب يف ال��ت��ج��ارب ال��ر���ص��م��ي��ة حيث 
خام�صا  جونيور  �صاين�س  كارلو�س  الإ�صباين  �صائقاه  جاء 

و�صارل لوكلر من موناكو �صابعا.
- توقيت اجلولة الثالثة من التجارب الر�صمية:

فر�صتابن "هولندا-ريد بول" 1:17.775 ماك�س   .1
"بريطانيا-مر�صيد�س" 1:18.079 را�صل  جورج   .2

"بريطانيا-مر�صيد�س"  ه���ام���ي���ل���ت���ون  ل���وي�������س   .3
1:18.084

بول"  "املك�صيك-ريد  ب����ري���������س  �����ص����رخ����ي����و   .4
1:18.128

"اإ�صبانيا-فراري" 1:18.351 �صاين�س  كارلو�س   .5
6. فالتري بوتا�س "فنلندا-األفا روميو" 1:18.401

"موناكو-فراري" 1:18.555 لوكلر  �صارل   .7
"بريطانيا-ماكالرين"  ن�����وري�����������س  لن���������دو   .8

1:18.721
فرناندو األون�صو "اإ�صبانيا-األبني" 1:18.939  .9
"فرن�صا-األبني" 1:19.010 اأوكون  ا�صتيبان   .10

كلوب يك�ضف �ضبب تراجع 
م�ضتوى ليفربول قاد املهاجم الدويل البولندي روبرت ليفاندوف�صكي فريقه بر�صلونة اإىل انتزاع فوز ثمني من 

م�صيفه فالن�صيا -1�صفر يف املرحلة الثانية ع�صرة من بطولة اإ�صبانيا لكرة القدم.
وكان بر�صلونة يف طريقه اإىل ال�صقوط يف فخ تعادل خميب بعد خ�صارته املذلة اأمام �صيفه بايرن 
اوروبا،  اأبطال  الوفا�س من م�صابقة دوري  الأربعاء وخروجه خايل  الأمل��اين �صفر3-  ميونيخ 
لكن ليفاندوف�صكي اأنقذه يف الوقت بدل ال�صائع بت�صجيله هدف الفوز اثر متريرة عر�صية من 

البديل الربازيلي رافينيا )3+90(.
وعزز ليفاندوف�صكي موقعه يف �صدارة لئحة الهدافني بر�صيد 13 هدفا.

اإريك غار�صيا والفرن�صي جول كونديه  وقدم النادي الكاتالوين الذي خ�صر خدمات مدافعيه 
ب�صبب الإ�صابة قبل ثالث اأ�صابيع من مونديال قطر، عر�صا خميبا على الرغم من ا�صتحواذ 

لعبيه على جمريات املباراة دون اأن يخلق فر�صا حقيقية للت�صجيل.
وجنح "ليفا" يف ا�صتغالل الفر�صة الثانية له فقط يف املباراة بعدما رد القائم الأي�صر راأ�صيته 

يف ال�صوط الأول.
هذا  الليغا  يف  والعا�صر  تواليا  الثالث  ف��وزه  حقق  ال��ذي  بر�صلونة  وان��ت��زع 

املو�صم، ال�صدارة موؤقتا بر�صيد 31 نقطة وبفارق الهداف من غرميه 
التقليدي ريال مدريد حامل اللقب والذي ي�صت�صيف جرونا .

ب��اإ���ص��اب��ة ه��داف��ه اجل��دي��د الدويل  وت��ل��ق��ى فالن�صيا ���ص��رب��ة م��وج��ع��ة 
الكاحل )18( فرتك  اإدين�صون كافاين يف  املخ�صرم  الأوروغوياين 

مكانه للربازيلي ماركو�س اأندري.
واأ�صيب قطب دفاع بر�صلونة غار�صيا اأي�صا وترك مكانه ملاركو�س 
األون�صو )42(، ثم اأ�صيب كونديه يف فخذه الأي�صر ولعب مكانه 

جرارد بيكيه )74(.
وكانت اأبرز واأخطر فر�صة يف املباراة يف الدقيقة 44 عندما مرر 

جوردي األبا كرة عر�صية تابعها ليفاندوف�صكي براأ�صه ارتدت من 
القائم الأي�صر.

وح�صل البديل مهاجم فالن�صيا ال�صابق فران توري�س على 
فر�صة ذهبية لفتتاح الت�صجيل اثر تلقيه كرة 

امام املرمى اخلايل ف�صل يف 

متابعتها فتهياأت اأمام رافينيا �صددها فوق اخل�صبات الثالث.
لكن الربازيلي عو�س بتمريرة رائعة داخل املنطقة تابعها من م�صافة قريبة داخل املرمى.

وزاد قاد�س حمن �صيفه اأتلتيكو مدريد عندما تغلب عليه 2-3.
اأم��ام �صيفه باير ليفركوزن  اأي��ام على تعادله املثر  اأتلتيكو مدريد بعد ثالثة  وج��اءت خ�صارة 
الأملاين 2-2 يف اجلولة اخلام�صة قبل الخرة من م�صابقة دوري اأبطال اأوروبا وخروجه خايل 

الوفا�س منها.
يف املقابل، حقق قاد�س فوزه الثالث هذا املو�صم و�صعد اىل املركز الثامن ع�صر موؤقتا بر�صيد 

بفارق نقطة واحدة اأمام جرونا الذي يحل �صيفا على ريال مدريد . نقاط   10
وفاجاأ قاد�س �صيفه بهدف مبكر بعد 28 ثانية �صجله الكونغويل الدميوقراطي ثيو بونغوندا 

اثر متريرة من الأوروغوياين األفون�صو اإ�صبينو.
وتلقى اأتلتيكو مدريد �صربة موجعة باإ�صابة مهاجمه الدويل األفارو موراتا يف الدقيقة العا�صرة 

فرتك مكانه للربازيلي ماتيو�س كونيا.
بهدفني  متخلفني  اأنف�صهم  �صيميوين  دييغو  الأرجنتيني  امل���درب  رج���ال  ووج���د 
اأ�صحاب الأر���س يف  األيك�س فرناندي�س تقدم  نظيفني عندما عزز لعب الو�صط 

الدقيقة 81.
وا�صتفاد فريق العا�صمة من هدية مدافع قاد�س لوي�س هرناندي�س الذي �صجل 
الربتغايل  ال���دويل  البديل  ي��درك  اأن  قبل   ،)85( فريقه  مرمى  يف  باخلطاأ 
جواو فيليك�س التعادل يف الدقيقة 89 اثر متريرة من البديل الآخر الدويل 
الفوز  �صوبرينو خطف هدف  املهاجم روبن  لكن  اأنطوان غريزمان،  الفرن�صي 

لقاد�س يف الدقيقة التا�صعة من الوقت بدل ال�صائع.
وا�صتمر الكابو�س بالن�صبة لأتلتيكو مدريد وهو الذي اأهدر ركلة جزاء حا�صمة يف 
الوقت بدل ال�صائع من مباراته �صد باير ليفركوزن يف امل�صابقة القارية العريقة، 
كان ت�صجيلها �صيمنحه الفوز وبالتايل البقاء على اآماله يف املناف�صة على البطاقة 

الثانية للمجموعة بعد الوىل التي حجزها كلوب بروج البلجيكي.
احلار�س  �صدها  بعدما  ج��زاء  ركلة  كارا�صكو  يانيك  البلجيكي  ال��دويل  املهاجم  واأ�صاع 
بالعار�صة  ا�صطدمت  نيغي�س  ���ص��اوول  البديل  تابعها  هراديت�صكي،  لوكا�س  الفنلندي 
امللعب  ع��ن  وخ��رج��ت  بكارا�صكو  فارتطمت  �صددها  ال��ذي  كونيا  ال��ربازي��ل��ي  اأم���ام  وتهياأت 

.)10+90(
م�صابقة  يف  ال��ق��اري  م�صواره  موا�صلة  يف  الف�صل  خطر  م��دري��د  اأتلتيكو  وي��واج��ه 
الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" كونه يحتل املركز الثالث بفارق نقطة واحدة 

امام باير ليفركوزن الرابع الأخر.
الربتغايل  ب��ورت��و  م�صيفه  على  بالفوز  مطالبا  اأتلتيكو  واأ���ص��ب��ح 
�صدارة  على  ب��روج  كلوب  يناف�س  وال��ذي  الثاين  املركز  �صاحب 
يحل  والأخ����ر  واح����دة(،  نقطة  بينهما  )ال��ف��ارق  املجموعة 

�صيفا على ليفركوزن.
ومل تكن حال اإ�صبيلية الذي خرج بدوره خايل الوفا�س من 
اأتلتيكو  من  اأف�صل  الثالثاء،  اأوروب��ا  اأبطال  دوري  م�صابقة 
مدريد وخ�صر على اأر�صه اأمام �صيفه رايو فايكانو �صفر1- 

�صجله األفارو غار�صيا يف الدقيقة 61.
ل�صبيلية  ت��وال��ي��ا  الثانية  اخل�����ص��ارة  وه��ي 
وال�صاد�صة هذا املو�صم فتجمد ر�صيده 
املركز  اإىل  وت��راج��ع  نقاط   10 عند 

ال�صابع ع�صر.
التي  تواليا  ال�صاد�صة  امل��ب��اراة  وه��ي 
الأن��دل�����ص��ي يف  ال��ف��ري��ق  ف��ي��ه��ا  يف�صل 
الدوري  اأر���ص��ه يف  على  ال��ف��وز  حتقيق 

)3 تعادلت ومثلها هزائم(.
فيغو  �صلتا  �صيفه  ج��راح  اأمل��ري��ا  وعمق 

عندما تغلب عليه 1-3.
عرب  بالت�صجيل  ال���ب���ادئ  ف��ي��غ��و  ���ص��ل��ت��ا  وك����ان 
لعب و�صطه فيغا )25(، لكن الأخر طرد يف 
32 ب�صبب تدخل قوي بحق لعب و�صط  الدقيقة 

املريا الأرجنتيني لوكا�س روبرتوين.
النق�س  ل�صتغالل  ال��ث��اين  ال�صوط  الأر����س  اأ�صحاب  وانتظر 
 )52( لزارو  ال��ربازي��ل��ي  ع��رب  اأه����داف  ث��الث��ة  بت�صجيلهم  ال��ع��ددي 

و�صي�صار دي ل هو�س )60( واإينيغو اإغوارا�س )6+90(.
وهي اخل�صارة ال�صابعة ل�صتا فيغو هذا املو�صم والرابعة يف املباريات اخلم�س 
الأخرة التي مل يذق فيها طعم الفوز فتجمد ر�صيده عند 11 نقطة وتراجع 
غلى املركز اخلام�س ع�صر بفارق نقطتني خلف اأملريا الذي ارتقى اىل املركز 

الثا ع�صر بفوزه الرابع هذا املو�صم.

ليفاندوف�ضكي يقود بر�ضلونة لفوز قاتل على فالن�ضيا 

دعا �صمو الأمر في�صل بن احل�صني ع�صو اللجنة الوملبية الدولية وع�صو املكتب التنفيذي 
الألعاب  دورة  يف  وال�صيدات  الرجال  بني  مت�صاوية  م�صاركة  اإىل  ال�صيوي  الوملبي  للمجل�س 

الأوملبية ال�صيفية عام 2024. 
وقال المر في�صل يف كلمة له بندوة امل�صاواة بني اجلن�صني يف البحرين: نتطلع اإىل م�صاركة 

مت�صاوية بني الرجال وال�صيدات للمنتخبات يف اأوملبياد باري�س 2024. 

هذه  تويل  على  الن�صاء  تدريب  اإىل  بحاجة  الوطنية  الوملبية  اللجان  كانت  حال  يف  وتابع: 
دورة  منها  اآ�صيا،  يف  الريا�صات  متعددة  ال�صيوية  ال��دورات  اإعتبار  عليهم  فيجب  امل�صوؤولية، 

اللعاب ال�صيوية يف اآ�صيا العام املقبل، كفر�س لتحقيق ذلك. 
باري�س  اأوملبياد  يف  ونوابهم  ال�صيوية  الوملبية  اللجان  بعثات  روؤ���ص��اء  روؤي��ة  اأري��د  ل  وت��اب��ع: 

الرجال.  من   2024

الأمري في�ضل يدعو اإىل م�ضاركة 
مت�ضاوية يف اأوملبياد باري�س 

فري�ضتابن اأول املنطلقني 
بجائزة املك�ضيك الكربى  
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اأداء قوي للمنتخب الوطني لل�ضيدات يف اليوم الثاين من الن�ضخة 27 لبطولة العامل للجوجيت�ضو يف اأبوظبي

•• اأبوظبي -الفجر:

توا�صلت اأم�س الأحد مناف�صات اليوم الثاين من الن�صخة 27 لبطولة العامل 
بالعا�صمة  الريا�صية  زايد  مدينة  يف  اأرينا  جوجيت�صو  ب�صالة  للجوجيت�صو 

اأبوظبي.
وتقام البطولة حتت رعاية �صمو ال�صيخ خالد بن حممد بن زايد اآل نهيان 
التنفيذي،  اأبوظبي  مكتب  رئي�س  اأبوظبي  لإم��ارة  التنفيذي  املجل�س  ع�صو 
اليوم  مناف�صات  ومتيزت  دول��ة،   70 من  ولعبة  لعبا   2000 مب�صاركة 
"�صركة  ب��رع��اي��ة  ال��وط��ن��ي  منتخبنا  نا�صئات  ت��األ��ق  و���ص��ط  وال��ق��وة،  بالندية 
 5 منها  ملونة  ميداليات  مبادلة لال�صتثمار" حيث جنحن يف حتقيق 10 

ذهبيات وف�صيتني وثالث برونزيات.
رئي�س  الها�صمي  املنعم  عبد  �صعادة  للبطولة  الثاين  اليوم  مناف�صات  ح�صر 
الدويل  الحت���اد  لرئي�س  الأول  ال��ن��ائ��ب  والآ���ص��ي��وي  الإم���ارات���ي  الحت��ادي��ن 
الدويل  الحت��اد  رئي�س  ثيودوروبولي�س  بانايوتو�س  وال�صيد  للجوجيت�صو، 
الإمارات  احت��اد  رئي�س  نائب  الظاهري  �صامل  حممد  و�صعادة  للجوجيت�صو، 
ل�صفارة  الثانية  ال�صكرترة  تانا�صيجيفيت�س  ديانا  وال�صيدة  للجوجيت�صو، 
المارات  احت��اد  م�����ص��وؤويل  اإىل  بالإ�صافة  ال��دول��ة،  ل��دى  �صربيا  جمهورية 
وفود  رو���ص��اء  الوطنية  الحت����ادات  وروؤ���ص��اء  ال���دويل  والحت���اد  للحوجيت�صو 

الدول امل�صاركة يف البطولة.
و�صاركت لعبات املنتخب الوطني اليوم مبناف�صات حتت 16 عاماً من فئات 

كجم(.  63 وفوق   ،63 الأوزان حتت 32، 36، 40، 44، 48، 52، 57، 
وجنحت لعبات املنتخب الوطني يف اإهداء الإم��ارات 10 ميداليات ملونة، 
ح��ي��ث مّت��ك��ن��ت اآم��ن��ة احل��و���ص��ن��ي م��ن حتقيق ذه��ب��ي��ة حت��ت 36 ك��ج��م، ودانة 
كجم،   52 حتت  ذهبية  احلمادي  وزمزم  كجم،   40 الربيكي ذهبية حتت 
32 كجم، والعنود احلربي ذهبية حتت  وهرة الظاهري ذهبية وزن حتت 

و�صم�صة  كجم،   63 فوق  بف�صية  املرزوقي  الهنوف  توجت  بينما  كجم   48
العامري ف�صية حتت 48 كجم، وحققت مرا احلو�صني برونزية حتت 40 
ك��ج��م، وم���رمي اأح��م��د ب��رون��زي��ة دون 44 ك��ج��م، وم��ي��ث��اء امل��زي��ن��ي وزن 52 

كجم.
 

اأف�سل ا�ست�سافة
من ناحيته اأكد فهد علي ال�صام�صي اأمني عام الحتادين الإماراتي والآ�صيوي 
للجوجيت�صو اأن بطولة العامل للجوجيت�صو توفر اأجواء مثالية من احلما�س 
والندية واملناف�صة القوية، وت�صتاأثر اهتمام �صريحة كبرة من حمبي هذه 
ج��اءوا من جميع  وريا�صيني  وم��درب��ني، وفنيني،  ال��دول،  ووف��ود  الريا�صة، 
اأنحاء العامل اإىل عا�صمة اجلوجيت�صو اأبوظبي لال�صتمتاع باأف�صل ا�صت�صافة 

لبطولة العامل و�صط حفاوة وترحيب ل مثيل له.
واأ�صاد ال�صام�صي باملعنويات العالية والأداء املتميز لبناء وبنات الوطن حتت 
19 ميدالية ملونة يف اأول يومني من  16 عاما والذين متكنوا من ح�صد 
البطولة. واأ�صاد باجلاهزية التي يتمتعون بها حيث اأن اأداءهم القوي يرتجم 
ت�صريف  على  وحر�صهم  الفني،  اجلهاز  وم��ن  منهم  املبذول  الكبر  اجلهد 

الدولة ومتهيد الطريق اأمام الإمارات للحفاظ على اللقب.
ولفت ال�صام�صي اإىل دور اجلماهر احلا�صرة لت�صجيع منتخباتها امل�صاركة 
يف  �صاهم  ما  وهو  لديهم،  ما  اأف�صل  لتقدمي  والالعبات  الالعبني  وحتفيز 
اأن  م��وؤك��دا  اللحظات،  اآخ��ر  يف  اإل  حت�صم  مل  امل�صتوى  عالية  ن���زالت  تقدمي 

وجودهم يف املدرجات له تاأثر كبر على اأداء الالعبني.
 

ريا�سة مثالية
 وقالت ال�صيدة ديانا تانا�صيجيفيت�س ال�صكرترة الثانية ل�صفارة جمهورية 
تكن  للجوجيت�صو مل  ال��ع��امل  بطولة  زي���ارة  قبل  اأن��ه��ا  ال��دول��ة  ل��دى  �صربيا 

تعرف الكثر عن تلك الريا�صة �صوى اأنها دفاع عن النف�س، ولكنها اأعجبت 
بها كثرا بعدما تعرفت عليها عن كثب وعلى قيمها وفوائدها على الفرد 
التاألق  اأكرث على تفا�صيلها هو  واملجتمع، واأن ما زاد من ف�صولها للتعرف 

الذي ظهر عليه لعبي ولعبات �صربيا خالل مناف�صات اليوم.
للعام  للجوجيت�صو  العامل  لبطولة  اأبوظبي  ل�صت�صافة  بالن�صبة  وقالت:" 
باأبوظبي منذ فرتة طويلة،  اأعي�س  باأنني  اأق��ول  فاإنني  التوايل  الثالث على 
واإ�صعادهم على  باأنها متتلك كل المكانات لبهار �صيوفها  تام  وعلى يقني 
�صنحت  وكلما  جديد  من  اإليها  العودة  يف  يرغبون  واجلميع  الأ�صعدة،  كل 

الفر�صة".
 

تاألق لفت
لأمر  "اإنه  للجوجيت�صو:  الكازاخ�صتاين  الحت��اد  رئي�س  اإيليا،  م��رزو  ق��ال 
مدى  ع��ن  اأع��رب  اأن  اأ�صتطيع  ل  ج��ي��ًدا،  اأداًء  ي���وؤدي  فريقي  اأرى  اأن  مده�س 
ا�صتثنائي  �صئ  لتحقيق  ال��ع��امل  وبطولة  اأب��وظ��ب��ي  اإىل  جئنا  لقد  �صعادتي، 

وجنحنا يف حتقيق 7 ميداليات ذهبية حتى الآن، ول نزال نطمح باملزيد".
م�صتقبلنا،  ميثلون  والفتيات  ال�صباب  ه��وؤلء  لأن  حلًما،  نعي�س  واأ�صاف:" 
اإنها  العام،  م��دار  على  وفعاليتها  ببطولتها  الأبطال  موطن  هي  واأبوظبي 

عا�صمة اجلوجيت�صو العاملية بكل تاأكيد وب�صهادة كل العامل".
 

م�سوؤولية م�ساعفة
 وقالت جي�صيكا هرنيك مدربة منتخبنا الوطني لل�صيدات دون 16 عاما : 
"كوين مدربة املنتخب الوطني لل�صيدات فهذا يلقي على عاتقي م�صوؤولية 
اأكمل وجه، ولقد بذلت جهدا كبرا وعملت  كبرة اأفخر باأن اأحتملها على 
مع هوؤلء الالعبات املوهوبات ب�صكل مكثف خالل الأيام املا�صية. لقد اأّدين 
اأداًء يليق باإمكاناتهن وحر�صهن على متثيل الإمارات باأف�صل �صورة. هوؤلء 

البطالت هن م�صتقبل جوجيت�صو الإمارات، واأود اأن اأهنئ الحتاد على هذا 
مع  دائما  موعدا  و�صي�صرب  م�صتقبال،  كبر  �صاأن  له  �صيكون  ال��ذي  اجليل 

الإجنازات.
 

اأعظم اإجناز
وعربت دانة الربيكي عن �صعادتها الكبرة بح�صولها على امليدالية الذهبية 
هذا  قيمة  اأن  م��وؤك��دة  كجم،   40 حتت  وزن  للجوجيت�صو  العامل  بطولة  يف 
الإجناز اأنه حتقق بعد مناف�صات قوية يف بطولة عاملية امل�صتوى ت�صارك فيها 
كل بطالت العامل من نف�س الفئة، واأنها تعترب دفعة معنوية كبرة لها على 

امل�صتوى العاملي.
وقالت:" هذا الإجناز العظيم يف بداية م�صرتي حتقق بف�صل العمل الدوؤوب 
ون�صائح  بتوجيهات  والل��ت��زام  الفني  اجلهاز  ب�صحبة  املتوا�صل  والتدريب 
املدربني الذين كان لهم دور كبر يف اإعدادنا بدنيا ونف�صيا. اأود اأن اأهدي هذا 

الإجناز اإىل كل من �صاعدين ووقف معي خالل الفرتة املا�صية".
 

وجهة الأبطال
قالت اإليان كايو من اأجنول والتي ح�صلت على امليدالية الذهبية وزن فوق 
كانت ت�صبو اإليه من امل�صاركة يف الن�صخة احلالية  ما  حققت  اأنها  كجم   63
من بطولة العامل، وهو الفوز بالذهبية. وكانت كايو عاهدت نف�صها اأن تعود 
اإىل اأبوظبي لتحقيق الذهب وقالت:" بعد م�صاركتي يف بطولة العامل العام 
اأن اأتدرب  املا�صي وحتقيقي للميدالية الربونزية، قطعت عهدا على نف�صي 

ب�صكل متوا�صل لبلوغ هديف وها اأنا الآن بطلة العامل.
واأ�صافت: "اعتدنا على اأجواء اأبوظبي الرائعة فهي مدينة مثالية ل�صت�صافة 
اأهم البطولت العاملية، ونحن ن�صعر باأننا يف بلدنا الثاين ملا نحظى به من 

احلفاوة والرتحيب والتقدير".

ملونة  ميداليات   10 يح�سدن  عاما   16 حتت  املنتخب  • بطالت 
الفني واجلهاز  الالعبات  من  املبذول  اجلهد  حجم  يرتجم  م�سرف  اأداء  • ال�سام�سي: 

اأنقذت عبقرية النجمني الربازيلي ليونيل مي�صي والربازيلي نيمار فريقهما باري�س �صان جرمان من فخ �صيفه تروا وقاداه 
اإىل الفوز 4-3 يف املرحلة الثالثة ع�صرة من الدوري الفرن�صي لكرة القدم.

55، والثاين منح به التقدم )2-3(  2-2 يف الدقيقة  اأدرك به التعادل  و�صجل كل من مي�صي ونيمار هدفا، الأول 
للمرة الأوىل للفريق الباري�صي يف املباراة )62(، و�صنع كل منهما هدفا حيث مرر الأرجنتيني كرة على طبق من 

ذهب للربازيلي يف الهدف الثاين، فيما هياأ نيمار كرة التعادل الأول لالإ�صباين كارلو�س �صولر )24(.
�صولر  اقتن�صها  ج��زاء  ركلة  من  ال��راب��ع  الهدف  بت�صجيله  جرمان  �صان  باري�س  ف��وز  مبابي  كيليان  واأم��ن 

.)77(
الثالثة  الدقيقتني  يف  بي�صاو  غينيا  من  بالديه  ماما  عرب  مرتني  جرمان  �صان  باري�س  وتخلف 

و52، وقل�س له الكرواتي اأنتي بالفر�صا الفارق يف الدقيقة 88.
وحافظ باري�س �صان جرمان على �صجله خاليا من اخل�صارة يف خمتلف امل�صابقات 

هذا املو�صم وحقق فوزه الرابع تواليا يف ال��دوري واحل��ادي ع�صر معززا 
خم�س  اإىل  ال��ف��ارق  معيدا  نقطة   35 بر�صيد  ال�صدارة  يف  موقعه 

نقاط عن مطارده املبا�صر لن�س الفائز على �صيفه تولوز بثالثية 
نظيفة اجلمعة يف افتتاح املرحلة.

وك��ان��ت م��واج��ه��ة ال��ي��وم ب��روف��ة ل��ف��ري��ق ال��ع��ا���ص��م��ة قبل 
الأربعاء  تورينو  يف  �صتاديوم"  "األيانز  ملعب  زي��ارت��ه 
�صعيا  الإي��ط��ايل،  يوفنتو�س  م�صيفه  ملواجهة  املقبل 

منه حل�صم �صدارة املجموعة الثامنة التي يتقا�صمها مع 
بنفيكا الربتغايل.

لكن رجال املدرب كري�صتوف غالتييه عانوا من بع�س الأخطاء الدفاعية 
التي كلفتهم هدفني اأمام فريق مغمور مني بخ�صارته ال�صاد�صة هذا املو�صم والثانية يف 

مبارياته اخلم�س الخرة التي مل يذق فيها طعم الفوز.
دوري  يف  اأه��داف  ثالثة  �صباكك  ا�صتقبلت  اإذا  ت�صحيحها.  يجب  التي  الأ�صياء  من  الكثر  "لدينا  قائال  غالتييه  وعلق 
الأبطال، فلن يكون لديك فر�صة كبرة للفوز. تلقينا خم�صة اأهداف يف اأ�صبوع واحد، وهذا عدد كبر جًدا. من الوا�صح 

اأننا �صنعمل على ذلك، لأنه يتعني علينا التوقف عن منح املزيد من الأهداف للمناف�صني".
وفاجاأ ال�صيوف النادي الباري�صي الذي كان مر�صحا للفوز بح�صة كبرة عطفا على اكت�صاحه �صيفه مكابي حيفا الإ�صرائيلي 
)7-2( الثالثاء يف اجلولة اخلام�صة من م�صابقة دوري اأبطال اأوروبا، بهدف مبكر �صجله بالديه اثر متريرة من لعب 

الو�صط الربتغايل روني�س لوبي�س.
ونزل �صان جرمان بكل ثقله بحثا عن التعادل وجنح يف م�صعاه يف الدقيقة 24 عندما مرر نيمار كرة داخل املنطقة اإىل �صولر 

فهياأها لنف�صه وتابعها داخل املرمى اخلايل.
وكرثت فر�س �صان جرمان بعد ذلك دون ترجمتها اإىل اأهداف.

اأف�صليته يف ال�صوط الثاين، لكنه جترع نف�س �صيناريو الأول عندما جنح تروا يف التقدم جمددا عرب  وتابع حامل اللقب 
بالديه عندما تلقى كرة عر�صية من ويل�صون اأودوبر فهياأها لنف�صه وا�صتدار قبل اأن ي�صددها بارتياح كبر على ي�صار مرمى 

الإيطايل جانلويجي دوناروما )52(.
وجنح مي�صي يف اإدراك التعادل بت�صديدة قوية بي�صراه من خارج املنطقة اأ�صكنها الزاوية اليمنى للحار�س غوتييه غايون )55(، 

رافعا ر�صيده اإىل �صبعة اهداف هذا املو�صم.
ومنح نيمار التقدم للنادي الباري�صي للمرة الوىل يف املباراة عندما تلقى كرة على طبق من ذهب من مي�صي داخل املنطقة �صددها 
قوية بيمناه داخل املرمى )62(. وهو الهدف العا�صر لنيمار هذا املو�صم فف�س �صراكة املركز الثاين على لئحة الهدافني مع مهاجم 
ليل الدويل الكندي جوناثان ديفيد. وح�صل باري�س �صان جرمان على ركلة جزاء اثر عرقلة �صولر داخل املنطقة من احلار�س 

غايون فانربى لها مبابي بنجاح )77( م�صجال هدفه ال�11 هذا املو�صم معززا �صدارته لئحة الهدافني.
وقل�س تروا الفارق ب�صربة راأ�صية لبالفر�صا من م�صافة قريبة اثر كرة "على الطاير" من رونو ريبار )88(.

وتابع مر�صيليا نتائجه املخيبة يف الدوري وف�صل للمباراة الرابعة تواليا يف حتقيق الفوز ب�صقوطه يف فخ التعادل امام م�صيفه 
�صرتا�صبورغ 2-2.

وكان الفريق املتو�صطي يف طريقه اىل حتقيق فوز �صهل عندما تقدم بهدفني لل�صنغايل بامبا ديينغ )8( والبوركينابي عي�صى 
 )76( موثيبا  ليبو  اإفريقي  اجلنوبي  �صجلهما  هدفني  �صباكه  وا�صتقبلت  الثاين  ال�صوط  يف  انهار  لكنه   ،)35( كابوريه 

وكيفن غامرو )4+90(.

مي�ضي ونيمار ينقذان �ضان جرمان من فخ تروا 



كذبة تكاد تودي بحياة طفلة على يد والدها
جنت طفلة اأمريكية عمرها �صت �صنوات من املوت باأعجوبة بعدما 

دفنها والدها يف حفرة يف فناء املنزل اخللفي لأنها كذبت عليه.
وقالت الطفلة التي مل يتم ذكر ا�صمها لل�صرطة، باأن و الدها، جون 
50 عاماً، قام بدفنها يف حفرة يف الفناء اخللفي للمنزل  كرافت، 
وتركها يف احلفرة حتى تخربه  تكذب عليه،  باأنها  اكت�صف  بعدما 
بن�صلفانيا،  ولي��ة  يف  الجتماعيون  العاملون  ولح��ظ  باحلقيقة. 
الذي  امل��ربح  ال�صرب  ج��راء  وج�صمها  الطفلة  وج��ه  على  ك��دم��ات 
تعر�صت له. وقال تقرير ال�صرطة باأنها تعر�صت اأي�صاً لالختناق 
لدرجة اأنها فقدت الوعي. واأكدت الطفلة يف اإفادتها لل�صرطة باأن 
والدها كرافت، �صربها بحزام وبق�صيب معدين قبل اأن يجرها اإىل 
احلفرة عنوة ويدفنها داخلها. ويواجه كرافت من وين�صبرغ، تهماً 
ت�صمل العتداء واخلنق وتعري�س حياة ابنته للخطر واحتجازها 
ب�صكل غر قانوين. ويقبع الآن يف ال�صجن بانتظار حماكمته، يف 
حني مت و�صع الطفلة و�صقيقتها يف دار رعاية لالأطفال، وفق ما 

اأورد موقع “ميرتو” الإلكرتوين. 

اإطالق 6 اآلف فرخ �ضلحفاة مهددة بالنقرا�س
اأن���واع م��ن ال�صالحف  اأُط��ل��ق اأك��رث م��ن �صتة اآلف ف��رخ م��ن ثالثة 
البرو  الأم���ازون يف  على حو�س  بالنقرا�س يف بحرات  امل��ه��ددة 

مل�صاعدتها على التكاثر، على ما قال م�صوؤولون حمليون ال�صبت.
ال�صالحف  بي�س  الربية  احلياة  م�صوؤولو  يجمع  ذل��ك،  ولتحقيق 
وينقلونه من ال�صواطئ الطبيعية يف حو�س الأم��ازون اإىل اأخرى 
ا�صطناعية حيث يتم حت�صينها �صناعياً ملدة 60 يوماً حتى تفق�س. 
�صرنانب" الوطنية  دي��ل  اأ���ص��ول  "كورديرا  حديقة  رئي�س  وق��ال 
اأكرث  اإط��الق  ج��رى  اإن��ه  بر�س  فران�س  لوكالة  مونتويا  غو�صتافو 
من 6100 �صلحفاة �صغرة من اأنواع تاريكايا وت�صارابا وتيبارو يف 
مياه حو�س الأم��ازون. واأ�صاف مونتويا "مع اإطالق هذه الأنواع 
اإعادة توطني البحرات والأنهار  املعر�صة للخطر، �صيكون ممكناً 
يف الأمازون". ويقول علماء البيئة اإن احلفاظ على غابات الأمازون 
املطرة ونظامها البيئي اأمر حيوي لكوكب الأر�س ب�صبب قدرتها 

على امت�صا�س غازات الدفيئة.

�ضرقة حتت تهديد ال�ضالح الأبي�س يف لندن
الربيطانية لندن ظاهرة  العا�صمة  �صوارع  اإىل  اأخ��رى  عادت مرة 
ال�صرقة حتت  كانت  امل��رة  وه��ذه  ال�صاعات،  �صرقة  انت�صار ع�صابات 

تهديد ال�صالح الأبي�س.
موقع  على  بالعربي"  "بريطانيا  ح�صاب  ن�صره  لفيديو  ووف��ق��ا 
تويرت، وثقت الكامرا عملية �صرقة بالإكراه يف عا�صمة ال�صباب 

حتت تهديد ال�صالح.
النفالت  حالة  ا�صتمرار  ل��ن��دن..  يف  جديد  "من  احل�صاب  واأورد 
الأمني وانت�صار ع�صابات �صرقة ال�صاعات.. وال�صحية هذه املرة مت 

العتداء عليه و�صرقته حتت تهديد ال�صالح الأبي�س".
وال�صرقة  لالعتداء  رج��ل  تعر�س  املن�صور  الفيديو  مقطع  ووث��ق 
حتت تهديد ال�صالح الأبي�س على يد رجلني ملثمني، الذين قاما 

ب�صرقة �صاعة ال�صحية ثم فروا بدراجة نارية.
م��ن ج��ان��ب��ه��ا، ن��ا���ص��دت ���ص��رط��ة ل��ن��دن ���ص��ك��ان و���ص��ي��وف العا�صمة 
ت�صتفز  ل  حتى  املالب�س  حت��ت  اليد  �صاعات  ب��اإخ��ف��اء  الربيطانية 

املجرمني، وفقا لتقارير حملية.
�صرقة  ال�صكاكني  ت�صتخدم  ع�صابة  حاولت  املا�صي،  �صبتمرب  ويف 
�صاعات جمموعة من الأ�صدقاء يف مايفر، ويف نف�س الوقت كانت 

هناك عمليات �صرقة دراجات نارية جتتاح لندن.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

نيفادا.. ملاذا تعترب هذه الولية الأكرث اإثارة للخوف؟
جتمع ولية نيفادا الأمركية �صفات قد ل تتوفر يف غرها من الوليات الأمركية، اإىل درجة اأن تقرير و�صفها 

ب�"الولية الأكرث اإخافة".
وقالت �صحيفة "ال�صن" الربيطانية اإن ولية نيفادا حتت�صن القاعدة الع�صكرية التي يعتقد البع�س اأنها حتتوي 

خملوقات ف�صائية، يف البقعة املعروف ب�"املنطقة ال�51".
ولي�س هذا فح�صب، اإذ �صاد العتقاد باأن احلكومة الأمركية جترى جتارب خارج نطاق الطبيعة يف هذه املنطقة 

املغلقة دوما.
وبداأ تقرير "ال�صن" بالإ�صارة اإىل رحلة جمموعة اإىل ولية نيفادا اجلنوبية، حيث اأقام اأع�صاء املجموعة وعددهم 

6 يف فندق ببلدة بيو�س.
وعا�س اأع�صاء الفريق حالة من الرعب الفندق بعدما �صمعوا وقع خطوات عالية يف فندق يف الليل �صعودا وهبوطا 

وبعدها �صاد ال�صمت، حتى ظنوا اأنه "م�صكون".
التايل،  ال��ي��وم  ويف  بال�صدمة،  اأف��راده��ا  و�صعر  ال��ن��وم  م��ن  ال��ت��ي  حرمت  املجموعة  على  تلك جتربة �صعبة  وك��ان��ت 
نيفادا،  ريف  املخيفة عن  الفكرة  التجربة  وع��ززت هذه  فيه.  ال�صيوف  كانوا  باأنهم وحدهم  الفندق  اأبلغهم مدير 
باجلبال  بينها طرق طويلة ومعزولة وحماطة  التي تف�صل  املهجورة  التعدين  وم��دن  امل��زارع  حيث جمموعة من 

وال�صحراء، مما يجعل املرور بها موح�صا وخميفا للبع�س بخالف بقية الوليات.
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فاطمة.. ال�ضلطانة التي ل ُتن�ضى يفتتح اأيام قرطاج 
افتتح فيلم فاطمة.. ال�صلطانة التي ل ُتن�صى للمخرج املغربي حممد عبد 
م�صاء  ال�صينمائية  لأي��ام قرطاج  والثالثني  الثالثة  ال��دورة  ت��ازي  الرحمن 

ال�صبت يف مدينة الثقافة بتون�س العا�صمة.
الفيلم بطولة مرمي الزعيمي ويتناول ال�صرة الذاتية للكاتبة وباحثة علم 

الجتماع املغربية الراحلة فاطمة املرني�صي "2015-1940".
يعر�س املهرجان املمتد حتى اخلام�س من نوفمرب ت�صرين الثاين 78 فيلما 

من 72 دولة موزعة على �صتة اأق�صام رئي�صية وعدد من الربامج املوازية.
وت�صم امل�صابقة الرئي�صية 12 فيلما روائيا طويال من بينها الفيلم املغربي 
"العبد" للمخرج عبد الإله اجلوهري وبطولة �صعد موفق واإ�صماعيل اأبو 

القناطر وهاجر ال�صرقي و�صحر ال�صديقي ونعيمة اإليا�س.
وحتل ال�صينما ال�صعودية "�صيف �صرف" هذه الدورة حيث يعر�س املهرجان 
مهرجانات  يف  جوائز  على  ح��ازت  حديثة  �صعودية  �صينمائية  جت��ارب  �صبع 

دولية اإ�صافة اإىل حفل فني فلكلوري يج�صد الرتاث ال�صعودي.
وقالت رئي�صة املهرجان �صنية ال�صاخمي يف كلمة الفتتاح "اأيام قرطاج لهذه 
ال�صنة اأردناها حوارا مع اإخوة عرب واأفارقة، ونافذة نطل من خاللها على 
اإبداعات اأ�صدقاء بباقي الأقطار". واأ�صافت "اأيام قرطاج ال�صينمائية اليوم 
باآثارهم  التعريف  يف  الراغبني  لكل  هاما  موعدا  واأ�صبحت  عودها،  ا�صتد 
الفنية، لذلك تلقينا عددا كبرا من امل�صاركات و�صكلنا جلان انتقاء لالإبقاء 

على ما يندرج �صمن توجهاتنا وما يحافظ على رفعة امل�صتوى الفني".

اأطفال التوحد يف املغرب.. معاناة �ضامتة 
ابنها  اإ�صابة  �صعد حقيقة  الطفل  وال��دة  اأدرك��ت  الثانية من عمره  �صن  يف 
عن  تختلف  �صلوكيات  عليه  تظهر  ب��داأت  حيث  التوحد،  طيف  با�صطراب 
باقي اإخوانه الثالث داخل البيت. وتقول ليلى املي�صاوي القاطنة مبدينة 
اك�صتفوا  الأ���ص��رة  "اأفراد  اإن  عربية":  نيوز  ل�"�صكاي  املغرب،  �صرق  وج��دة، 
اإ�صابة ابنهم بالتوحد بعدما لحظوا فرطا يف النطواء على ذاته وميول 
نحو النعزال عن العامل اخلارجي، اإىل جانب �صعوبات يف التوا�صل اللفظي 
واحلركي". وحتكي اأم �صعد كيف دفعها ت�صخي�س الطبيب حلالة ابنها اإىل 
النكباب على حماولة فهم هذا ال�صطراب والنخراط يف دورات تدريبية 
من اأجل اكت�صاب تقنيات تدريب اأطفال التوحد وتنمية مهارات ابنها اإىل 
جانب ا�صتفادته من ح�ص�س العالج، وهو ما �صاعد ابنها على التكيف و�صط 
اأطفال  اأ�صر  تتحملها  التي  املعاناة  حجم  اإىل  �صعد،  اأم  واأ���ص��ارت  حميطه. 
اأطفالهم  اندماج  �صعوبة  اأو  العالج  تكاليف  ارتفاع  ب�صبب  �صواء  التوحد، 

داخل املدر�صة اأو غرها من التحديات الأخرى.
عناء  تكابد  التي  املغربية  الأ�صر  اآلف  بني  من  واح��دة  �صعد  اأ�صرة  وتعترب 
انت�صالهم من عزلتهم وم�صاعدتهم على  اأجل  اأبناءها من  �صبيل  كبرا يف 

�ضانيا تواين ت�ضتعد لعام 
مليء بالن�ضاط يف 2023

�صانيا  ال��ع��امل��ي��ة  ال��ن��ج��م��ة  اع��ل��ن��ت 
ت�����واي�����ن ان����ه����ا ت�����ص��ت��ع��د ل�����ص����دار 
 Queen of ال�����ص��اد���س  ال��ب��وم��ه��ا 
�صباط-  �صهر  من  الثالث  يف   Me
جولة  و����ص���ت���ب���داأ   2023 ف���رباي���ر 
العام املقبل ل تقل عن 49 تاريخاً 
جولتها  خ��الل  �صتقيمها  حلفالت 

املو�صيقية.
اجلولة تبداأ يف 28 ني�صان - ابريل 
حفالت  يف  وت�صتمر  وا���ص��ن��ط��ن  يف 
يف مدن اأوروب��ي��ة وم��دن يف اأمركا 

ال�صمالية.
من�صورها:  يف  ت����واي����ن  وك���ت���ب���ت 
حالة  اأع��ي�����س  الأي�������ام،  ه����ذه  "يف 
هذا  اأن  واأع���ت���ق���د  وراح������ة  ت������وازن 
الناحية  م��ن  ذل��ك  يعك�س  الأل��ب��وم 
واأريد  ق�صرة  احلياة  املو�صيقية. 
باللوان  واأع��ج  متطورة،  اأك��ون  اأن 
ر�صالة  اأحمل  اأن  اأري��د  نة.  ومتمَكّ  ،
وا�صحة ، ل �صيما للمراأة ، لأتذكر 
دائًما قوتي واآمل اأن تكون الأغاين 
، بالقوة نف�صها  مبثابة تذكر لك 

التي بداخلك! "

كاليجول الأوكرانية تفوز 
بجائزة بغداد الدويل للم�ضرح

كاليجول  الأوك���راين  العر�س  ف��از 
للمخرج األك�صندر كوف�صان بجائزة 
الدورة  يف  متكامل  عر�س  اأف�صل 
ال��ث��ال��ث��ة مل��ه��رج��ان ب���غ���داد ال���دويل 
للم�صرح التي اأُ�صدل ال�صتار عليها.

مك�صيم  ال���ع���ر����س  ب��ط��ل  وح�����ص��ل 
�صرتليك على جائزة اأف�صل ممثل 

باملهرجان.
ونال العر�س التون�صي "اآخر مرة" 
ث���الث ج��وائ��ز ه��ي اأف�����ص��ل اإخ����راج 
لوفاء  م�����ص��رح��ي  ن�������س  واأف�������ص���ل 
بن  مل��رمي  ممثلة  واأف�����ص��ل  طبوبي 

حميدة.
طارق  ال�صينوغرافيا  بجائزة  وفاز 
الربح عن العر�س املغربي "�صا طا 
را"، فيما ذهبت جائزة اأف�صل اأداء 
"طلقة  العراقي  للعر�س  جماعي 
حممد  واإخ����راج  الرحمة" ت��األ��ي��ف 

موؤيد.
اإع������الن اجل����وائ����ز يف حفل  ج����رى 
اخلتام الذي اأقيم بامل�صرح الوطني 
بغداد وتخللته فقرة مو�صيقية  يف 
للفرقة الوطنية للرتاث املو�صيقي 
ال��ع��راق��ي ب��ق��ي��ادة امل��اي�����ص��رتو عالء 

جميد.
وك���ان امل��ه��رج��ان ال���ذي اأق��ي��م حتت 
امل�صرح ي�صيء احلياة"  "لأن  �صعار 
ق���دم ع��ل��ى م���دى ت�����ص��ع ل��ي��ال اأكرث 
من 20 عر�صا من العراق و�صوريا 
والأردن وفل�صطني وليبيا واملغرب 
عمان  و�صلطنة  واجل��زائ��ر  وتون�س 
وبلجيكا  وف���رن�������ص���ا  وال���ب���ح���ري���ن 

واإيران واأوكرانيا ورو�صيا.

كانيي وي�ضت يحدث �ضجة 
بحديثه عن كيم كاردا�ضيان

عن  م��ف��اج��اأة  وي�صت  كانيي  ال��ع��امل��ي  النجم  ف��ّج��ر 
قال:  اإذ  كاردا�صيان  كيم  ال��واق��ع  تلفزيون  جنمة 
اأ�صود. لي�س  ديفيد�صون لأنه  بيت  "مل تكن حتب 

ل وهم ال�صود". وكانت  . كيم لديها "تايب" مف�صّ
كاردا�صيان ارتبطت بعالقة بديفيد�صون ملدة ت�صعة 
التلفزيوين  ب��رن��اجم��ه  يف  التقته  اأن  ب��ع��د  ا���ص��ه��ر 
مل  عالقتهما  ل��ك��ن   Saturday Night live
تدم ب�صبب اإقامتهما كل يف مدينة وم�صافة كبرة 
العالقة  ف�صخ  انت�صر عند  ما  بينهما ح�صب  تبعد 

بينهما.
�صركة  اأن  بلومربغ،  وكالة  اأعلنت  اآخ��ر  �صياق  ويف 
الريا�صية  امل�صتلزمات  لت�صنيع  الأملانية،  اأديدا�س 
تخطط لإنهاء �صراكتها مع كانيي وي�صت، وذلك 
عقب �صل�صلة من الت�صرفات العدوانية من مغني 

الراب وم�صمم الأزياء الأمركي.

يتظاهر باملوت ليح�ضل على 
م�ضهد متثيلي

يف  متثيلي  دور  على  احل�صول  م��ن  اأمريكي  رج��ل  متكن 
على  فيديو  مقطع  ن�صر  بعد  �صهرة  تلفزيونية  �صل�صلة 

تيك توك يومياً ملدة 321 يوماً يتظاهر فيه باملوت.
ون�صر جو�س نايل من كنتاكي مقاطع فيديو على ح�صابه 
باأنه ميت ولديه حلم واحد،  يف تيك توك يتظاهر فيها 

وهو متثيل دور جثة يف عر�س تلفزيوين.
وبعد 321 يوماً من التظاهر باملوت، حقق جو�س ما كون 
�صل�صلة  على  القائمون  معه  توا�صل  عندما  اإليه،  ي�صبو 

CSI: Vegas
حلقات  اإح���دى  يف  جثة  دور  لعب  فر�صة  عليه  وعر�صوا 

�صل�صلة اجلرمية ال�صهرة.
ويف حديثه اإىل جملة Courier Journal اأو�صح جو�س 
اأنه ل ميلك خربة يف التمثيل، ولكن مبرور الوقت �صقل 
من  الكثر  بف�صل  جثة  دور  متثيل  كيفية  يف  موهبته 
الكامرا،  اأمام  التحدث  اأحب  "ل  املمار�صة. وقال جو�س 
ميت  وكاأنني  والت�صرف  هناك  ال�صتلقاء  ميكنني  لكن 

ب�صهولة".
واكت�صف جو�س اأن مفتاح احل�صول على لقطة جثة مقنعة 
هو اأن يكون هناك بع�س احلركة يف الفيديو حتى ل يبدو 
عن  ن�صرت  ام���راأة  من  اإلهامه  ج��اء  و  ثابتة.  �صورة  مثل 
اأدى اإىل ح�صولها  ال�صل�صة احل��ارة على تيك توك، مما 

على الكثر من العرو�س من جتار التجزئة.

كوبرا هاربة ت�ضبح جنمة
 فنون التخفي

يف  حجرها  من  الالفت  فرارها  على  اأ�صبوع  ح��وايل  بعد 
حديقة حيوانات �صويدية، جنحت اأفعى من نوع الكوبرا 
ب��ع��دم��ا ح���دد ط��اق��م احلديقة  امل��ل��ك يف ال��ه��رب جم����دداً 

موقعها داخل جدار، على ما اأعلنت ال�صلطات اجلمعة.
وكان هذا احليوان الزاحف امللقب ب�"�صر فا�س" "ال�صيد 
امل�صفر" قد فر ال�صبت املا�صي عرب اأحد الأ�صواء املثبتة 
يف قف�صه بعد ب�صعة اأيام فقط على و�صوله اإىل حديقة 

�صكان�صن للحيوانات يف �صتوكهومل.
وبعد فراره، اأُطلق على الثعبان الهارب ا�صم "هوديني"، يف 
اإ�صارة اإىل جنم فنون التخفي الأمريكي املجري ال�صهر 

هاري هوديني.
الفرار.  بعد  الزواحف  ق�صم  احليوانات  حديقة  واأغلقت 
ال��دق��ي��ق ون�صبوا  امل���وّظ���ف���ون  ول��ت��ح��دي��د م��وق��ع��ه، ر�����س 
زودتهم  خا�صة  بكامرات  ا�صتعانوا  كما  ل�صقة.  فخاخاً 
نقاط خارجة عن  للتفتي�س يف  ال�صلطات اجلمركية  بها 

متناولهم.
خواتيمها  اإىل  و�صلت  البحث  عملية  اأن  اجلمعة  وب���دا 
داخ��ل ج��دار. لكّن اجلمارك  الثعبان  اإث��ر ر�صد  ال�صعيدة 
ال�صويدية كتبت يف بيان عرب ال�صبكات الجتماعية "ُحدد 
موقع "�صر فا�س"، لكنه هرب جمدداً"، من دون اإعطاء 

تفا�صيل اإ�صافية.

�ضورة مذهلة لل�ضم�س تبت�ضم
الف�صاء  ل���وك���ال���ة  ت���اب���ع  ���ص��ن��اع��ي  ق��م��ر  ال��ت��ق��ط 
"وجه  اأنه منط  "نا�صا" �صورة ملا بدا  الأمركية 
هذا  م��ن  ���ص��اب��ق  وق���ت  يف  ال�صم�س  �صعيد" ع��ل��ى 
الأ�صبوع، مما دفع الوكالة اإىل القول اإن "ال�صم�س 

�صوهدت تبت�صم".
ون�صرت الوكالة ال�صورة يوم الأربعاء على تويرت، 
وكتبت: "اليوم، التقط مر�صد ديناميكا ال�صم�س 
هذه  وُت��ع��رف  ’مبت�صمة‘،  ال�صم�س  لنا�صا  التابع 
يف  �صوهدت  التي  ال�صم�س،  على  ال��داك��ن��ة  البقع 
ال�صوء فوق البنف�صجي، با�صم الثقوب الإكليلية 
وهي املناطق التي تتدفق فيها الرياح ال�صم�صية 

ال�صريعة يف الف�صاء".
الطاقة  دي��ن��ام��ي��ك��ي��ات  م��ر���ص��د  اأن  اإىل  ي�����ص��ار 
عبارة عن مهمة  نا�صا،  لوكالة  التابع  ال�صم�صية، 
ن�صوء  كيفية  يف  التحقيق  اإىل  ت��ه��دف  ل��ل��وك��ال��ة 
ال��ن�����ص��اط ال�����ص��م�����ص��ي وب��ال��ت��ايل م��ع��رف��ة املحرك 

للطق�س الف�صائي.

 11 املر�صد يف  اأو  الف�صائية  املركبة  اإط��الق  ومت 
اجلزء  قيا�س  على  تعمل  حيث   ،2010 ف��رباي��ر 
وجمالها  اجل���وي،  وغالفها  لل�صم�س،  الداخلي 

املغناطي�صي، وخمرجات الطاقة.
كبًرا  ع��دًدا  نا�صا  �صورة  اأث���ارت  اإطالقها،  ومنذ 
م��ن ال���ردود ع��رب الإن��رتن��ت، حيث ق��ارن العديد 
ال�صورة بقرع الهالوين املنحوت والأ�صد وال�صم�س 

يف عر�س الأطفال "تيلي تابيز".
رجل  وج�����ه  ه�����ذا  "هل  امل���ت���اب���ع���ني:  اأح�������د  ورد 
امل��ار���ص��م��ي��ل��و ���ص��ت��اي ب����وف اخل��ط��م��ي م���ن فيلم 

�صائدي الأ�صباح؟"
ال�صوكولتة  وب�صكويت  ال�صم�س  بني  اآخر  وق��ارن 
بوجوه  ��ا  اأي�����صً ي��ت��م��ي��ز  ال����ذي  ميني"  اإن  "بي 

مبت�صمة.
على الرغم من مظهرها الودود، يحذر اخلرباء 
من اأن الثقوب الإكليلية لل�صم�س قد تعني هبوب 

عا�صفة �صم�صية على الأر�س يوم ال�صبت.

املمثلة كريي وا�سنطن لدى ح�سورها العر�س الأول لفيلم  » مدر�سة اخلري وال�سر « يف لو�س اأجنلو�س. رويرتز

اأديل ت�ضيد ب�»تايلور �ضويفت« وهذا ما اأكدته
اأ�صادت النجمة العاملية اأديل باأغاين زميلتها تايلور �صويفت وو�صفتها باأنها واحدة من اأعظم موؤلفي 

الأغاين يف جيلهم”، كما اأظهرت دعمها لألبوم تايلور العا�صر، واأكدت اأديل البالغة من العمر 34 
. Happy Hour With Adele عاًما ،على موهبة تايلور يف كتابة الأغاين اأثناء حتدثها يف

من جهة اأخرى حر�صت تايلور �صويفت على ت�صحيح خطئها بعد اأن انتقدها اجلمهور لإهانتها 
 .Anti-Hero اأ�صحاب الوزن الزائد على حد قولهم يف اأحد م�صاهد اأغنيتها امل�صورة اجلديدة

املا�صية  اجلمعة   Midnights العا�صر  األبومها  �صويفت  تايلور  اأطلقت  التفا�صيل  ويف 
ب�صبب  انتقادات حادة  ملوجة  تايلور  وتعر�صت   ،Anti-Hero املنفردة  الأغنية  ب�صحبة 
ظهورها يف اأحد م�صاهد فيديو كليب اأغنيتها وهي تقف فوق ميزان ليقراأ وزنها كلمة 

اإهانة. اجلمهور  اعتربه  الذي  “�صمينة” الأمر 
بعدها، حذفت تايلور امل�صهد من جميع من�صات الأغاين، ليقت�صر امل�صهد على وقوف 

النجمة تايلور �صويفت فوق امليزان والنظر اإليه باإحباط.


