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بايدن يتوجه اإىل فلوريدا للتحدث عن حماية ال�ضمان االجتماعي  )ا ف ب(

مو�سكو تعترب اإحياء اتفاق ت�سدير احلبوب من اأوكرانيا م�ستحياًل بال�سروط ال�سابقة

رو�سيا: بريطانيا »اأدارت ون�سقت« هجوم »نورد �سرتمي«

رئي�س الدولة يهنئ هاتفيًا 
الرئي�س الربازيلي املنتخب

•• اأبوظبي -وام:

الدولة حفظه اهلل  اآل نهيان رئي�س  زاي��د  ال�ضيخ حممد بن  ال�ضمو  اأج��رى �ضاحب 
ات�ضااًل هاتفياً الليلة قبل املا�ضية مع فخامة لوي�س اينا�ضيو لوال دا �ضيلفا .. هناأه 
االنتخابات  يف  ال�ضديقة  االحت��ادي��ة  ال��رازي��ل  جلمهورية  رئي�ضاً  بانتخابه  خالله 

الرئا�ضية االأخرية، متمنياً له التوفيق يف مهامه اجلديدة يف خدمه وطنه و�ضعبه.
الرازيلي  الرئي�س  م��ع  امل�ضرتك  والعمل  التعاون  اإىل  تطلعه  ع��ن  �ضموه  واأع���رب 
املنتخب، خالل الفرتة املقبلة، ملوا�ضلة تعزيز العالقات الثنائية يف خمتلف املجاالت 
وال�ضعبني  البلدين  على  والنماء  باخلري  يعود  مبا  واالقت�ضادية  التنموية  خا�ضة 

ال�ضديقني.
ال�ضمو  ل�ضاحب  �ضكره  عن  �ضيلفا  دا  لوال  اينا�ضيو  لوي�س  فخامة  عر  جانبه  من 
على  حر�ضه  موؤكداً  الطيبة،  وم�ضاعره  لتهنئته  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�ضيخ 

تنمية العالقات االإماراتية - الرازيلية على خمتلف امل�ضتويات.
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الهوية واجلن�شية: بدء اإ�شدار ت�أ�شرية 
الدخول للدولة حل�ملي بط�قة )َهّي�( 

اأخب�ر الإم�رات

الع�مل يتجه اإىل �رشم ال�شيخ .. واآم�ل 

»cop27« بحلول اإنق�ذ ع�جلة يف

عربي ودويل

انعق�د كوجنر�ص الحت�د الدويل للجوجيت�شو 
على ه�م�ص بطولة الع�مل ب�أبوظبي

الفجر الري��شي

رئي�س الدولة يلتقي املن�سق الأمريكي ملنطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا وعددًا من الوزراء وقادة قطاع الطاقة �سيوف )اأديبك( 

االإمارات والواليات املتحدة توقعان �سراكة ا�سرتاتيجية بقيمة
100 مليار دوالر لدعم االنتقال اإىل الطاقة النظيفة بحلول 2035 

رئي�س الدولة ي�ضهد توقيع �ضراكة ا�ضرتاتيجية بني االإمارات والواليات املتحدة االأمريكية ال�ضتثمار 100 مليار دوالر يف تنفيذ م�ضروعات للطاقة النظيفة  )وام(

اعتقال �سباط كبار يف ال�سرطة العراقية تورطوا يف تهريب وقود
العراق: نرف�س اأن نكون �ساحة لل�سراعات االإقليمية

فرن�سا: هل االإليزيه، الق�سر اجلهنمي للفرن�سيني؟
•• الفجر -جان غاريغي�س -ترجمة خرية ال�شيباين

»ق�ضر اليد الي�ضرى، ق�ضر للن�ضاء«، تذمر اجلرنال ديغول عندما انتقل اإىل 
روح  وال  للغاية،  برجوازي  املنزل  »ه��ذا  م�ضيفا:   .1959 يناير  يف  االإليزيه 
اإىل  الق�ضر اخلا�س  ه��ذا  ديغول، حت��ّول  ك��ان  ال��ذي  الع�ضكري  فيه«. يف نظر 
ق�ضر جمهوري ال ميثل اجلدية والتق�ضف الالزمني لتج�ضيد عظمة االأمة. 
عالوة على ذلك، وجده معزوال جًدا يف فوبورج �ضانت اأونوريه، ولي�س وظيفيا 
جدا ب�ضفوفه ال�ضيقة من ال�ضالونات املليئة بالذهب. لذلك فك������ر بجدي������ة 
يف نق����ل رئا�ضة اجلمهوري���ة اإىل مك������ان اآخر، على �ضبيل املثال يف االنفاليد، ف�ي 
املدر�ضة الع�ض����كرية، اأو ف�����ي ق�ضر فين�ض�������ني، ال�������ذي تعك��س جاللته ماأ�ض�������اة 

ال�ض���ردية الوطنية.                                                  )التفا�ضيل �س11(
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وزير الدفاع الرو�ضي يرتاأ�س اجتماعا يف مركز التحكم بالدفاع الوطني يف مو�ضكو  )رويرتز(

•• عوا�شم-وكاالت:

قال رئي�س جمل�س النواب الرو�ضي 
اأم�س  ف���ول���ودي���ن،  ف��ي��ات�����ض��ي�����ض��الف 
ت�ضدير  اتفاق  اإح��ي��اء  اإن  الثالثاء، 
احل��ب��وب م��ن اأوك��ران��ي��ا ع��ر موانئ 
االأ�ضود م�ضتحيل، طاملا كان  البحر 

املمر لتنفيذ هجمات اإرهابية.
ون��ق��ل��ت وك��ال��ة ت��ا���س ال��رو���ض��ي��ة عن 
فولودين  ال��رو���ض��ي  ال��دوم��ا  رئي�س 
اإحياء  اأن���ه ال مي��ك��ن  ت��ل��ي��غ��رم،  ع��ر 

االتفاق وفق ال�ضروط ال�ضابقة.
رو�ضيا  اإن  الرو�ضي  ال�ضيا�ضي  وق��ال 
منحت اجلانب االأوكراين من قبل 
التي كان  فر�ضة لت�ضدير احلبوب 
يفرت�س اأن توجه للدول االأفريقية 
لكن  احتياجا،  االأك���ر  واالأ���ض��ي��وي��ة 
فقط منها ذهب اإىل هذه   3%-4
اإىل دول  اأك���ره���ا  ال��ب��ل��دان وذه����ب 

االحتاد االأوروبي الغنية.
االأوك������راين  ال��رئ��ي�����س  اأن  واأ����ض���اف 
يف  ت�ضبب  زيلين�ضكي  ف��ول��ودمي��ري 
اإل��غ��اء ك��ل االت��ف��اق��ي��ات ال��ت��ي اأمكن 
اإل��ي��ه��ا مب�����ض��اع��دة تركيا  ال��ت��و���ض��ل 
واالأمم املتحدة، واأظهر نظام كييف 

طبيعته االإرهابية.  
ا�ضتئناف  ي�ضتحيل  فولودين  وتابع 
ت�����ض��دي��ر احلبوب  ب��ات��ف��اق  ال��ع��م��ل 

اإن االأ����ض���رار جن��م��ت عن  اأج���ان���ب، 
اأعمال تخريب.

ال�ضويدية  ال�����ض��ل��ط��ات  وح���ق���ق���ت 
4 ت�����ض��ري��ب��ات يف  وال��دمن��ارك��ي��ة يف 
خ���ط���ي اأن���اب���ي���ب ن������ورد ����ض���رتمي 1 

ونورد �ضرتمي 2.
اإليها  ت��و���ض��ل��ت  ال���ت���ي  وال���ن���ت���ائ���ج 
يبدو  ف��ي��م��ا  ال�����دمن�����ارك مم���اث���ل���ة 
املدعون  اإل��ي��ه��ا  تو�ضل  ال��ت��ي  لتلك 
وقت  يف  ق��ال��وا  ال��ذي��ن  ال�ضويديون 
�ضابق اإن تفجريات قد ت�ضببت على 
الت�ضريبات من  االأرج��ح يف ح��دوث 

خطي الغاز.
وك��ان��ت االإم�����دادات ع��ر خ��ط نورد 
بالفعل قبل  1 قد توقفت  �ضرتمي 
اكت�ضاف الت�ضريبات، بينما مل يبداأ 
الت�ضليم  عمليات   2 �ضرتمي  ن��ورد 

التجارية.
اال�ضتخبارات  ج��ه��از  رئي�س  ���ض��ّرح 
�ضريغي  ال���رو����ض���ي���ة،  اخل����ارج����ي����ة 
ن���اري�������ض���ك���ني، م��ن��ت�����ض��ف اأك���ت���وب���ر 
معلومات  رو�ضيا  لدى  باأن  املا�ضي، 
ا�ضتخباراتية ب�ضاأن التخريب الذي 
الغاز  نقل  اأنابيب  خط  له  تعر�س 

نورد �ضرتمي.
الرو�ضية  ت����ا�����س  وك����ال����ة  ون���ق���ل���ت 
لالأنباء عن ناري�ضكني قوله: لدينا 

املعلومات، لكنني لن اأك�ضف عنها.

لتنفيذ  االآم��ن  املمر  ا�ضتخدم  طاملا 
هجمات اإرهابية.

اإىل ذلك، وّجه الكرملني، الثالثاء، 
“اأدارت  باأنها  بريطانيا  اإىل  اتهاما 
خطي  ع���ل���ى  ال���ه���ج���وم  ون�ضقت” 

اأنابيب نورد �ضرتمي.
اتخاذ  يبحث  اإن���ه  الكرملني  وق���ال 
اإجراءات اإ�ضافية ردا على م�ضوؤولية 
بريطانيا عن هجوم نورد �ضرتمي.

الرئا�ضة  ب��ا���ض��م  امل���ت���ح���دث  واأف�������اد 

الرو�ضية دميرتي بي�ضكوف: متلك 
ت�ضري  اأدل��ة  اال�ضتخبارية  اأجهزتنا 
اإىل اأن الهجوم اأ�ضرف عليه ون�ّضقه 

خراء ع�ضكريون بريطانيون.
ال�ضبت  ال��رو���ض��ي  اجل��ي�����س  وات���ه���م 
امل�����ا������ض�����ي ل�����ن�����دن ب����ال���������ض����ل����وع يف 
االن�����ف�����ج�����ارات ال����ت����ي ت�����ض��ب��ب��ت يف 
���ض��ب��ت��م��ر م���ن خطي  ت�����ض��رب��ات يف 
اأن��اب��ي��ب ال��غ��از ن��ورد �ضرتمي 1 و2 
يف بحر البلطيق اللذين بنيا لنقل 

الغاز الرو�ضي اإىل اأوروبا.
الرو�ضية على  الدفاع  وكتبت وزارة 
وحدة  من  ممثلون  �ضارك  تلغرام: 
ت��اب��ع��ة ل��ل��ب��ح��ري��ة ال��ري��ط��ان��ي��ة يف 
التخطيط واالإمداد وتنفيذ العمل 
 26 االإره��اب��ي يف بحر البلطيق يف 
���ض��ب��ت��م��ر ل��ت��خ��ري��ب ع���م���ل خطي 

اأنابيب الغاز نورد �ضرتمي 1 و2.
خطوط  مدت  التي  رو�ضيا،  وتقول 
�ضركاء  مع  �ضرتمي  ن��ورد  االأنابيب 

•• بغداد-وكاالت:

ق��ال��ت م�����ض��ادر اإع��الم��ي��ة ع��راق��ي��ة، ال��ث��الث��اء، اإن القوات 
اللواء  ال��ع��راق  يف  الطاقة  �ضرطة  قائد  اعتقلت  االأمنية 

غامن احل�ضيني لتورطه يف تهريب الوقود.
واأو�ضحت امل�ضادر اأن قوات اأمنية عراقية اعتقلت الليلة 
املا�ضية �ضبكة متورطة يف تهريب الوقود يف الب�ضرة، ت�ضم 
مدير عام �ضرطة الطاقة يف وزارة الداخلية، اللواء غامن 
الب�ضرة،  حمافظة  يف  الطاقة  �ضرطة  ومدير  احل�ضيني 

وعدداً من ال�ضباط يف �ضرايا قوات �ضرطة الطاقة.
االأول  اأ�ضبوعها  العراقية اجلديدة  ومع دخول احلكومة 
اأكد  ال�����وزراء اجل����دد،  ب��ع��د ت�ضمية  ال��ع��م��ل ر���ض��م��ي��اً،  م��ن 
ب��الده ترف�س  اأن  ف��وؤاد ح�ضني  العراقي  وزي��ر اخلارجية 

التدخالت اخلارجية يف �ضوؤونها.
و�ضدد يف مقابلة مع العربية - احلدث اأم�س الثالثاء على 
موؤكداً  ب��الده،  يف  والرتكية  االإيرانية  التدخالت  رف�س 
حلل  ت�ضعى  بغداد  اأن  اأو���ض��ح  اأن��ه  اإال  مقبولة.  غري  اأنها 

النقاط اخلالفية مع اإيران وتركيا باحلوار.
�ضاحة لل�ضراعات  العراق  اأن يكون  اأ�ضاف: »نرف�س  كما 
االإقليمية والدولية« وقال اإن احلكومة تريد اال�ضتمرار 
يف حت�ضني ع��الق��ات ال��ع��راق ب���دول اجل����وار، م�����ض��رياً اإىل 

ملواجهة  وت�ضامن  ���ض��الم  ر���ض��ال��ة  ه��ي  ال��ب��الد  ر���ض��ال��ة  اأن 
التحديات.

اجلزائر  يف  املنعقدة  العربية  القمة  يف  امل�ضاركة  عن  اأم��ا 
حا�ضرا  �ضيكون  العراقي  املو�ضوع  اأن  اإىل  فاأ�ضار  اليوم، 
ق���رارات  �ضتتخذ  قمة  القمة  تلك  اأن  اإىل  ول��ف��ت  ب��ق��وة. 
ال���ع���راق.وف���ي���م���ا يتعلق  ����ض���وؤون  ال���ت���دخ���الت يف  ت��رف�����س 
خليجية  دول��ة  اململكة  اأن  اأك��د  ال�ضعودية،  م��ع  بالعالقة 
اأن  ب���غ���داد م��ع��ه��ا م��ه��م��ة ج�����داً، م�ضيفا  م��ه��م��ة وع���الق���ة 

احلكومة ت�ضعى للحفاظ عليها.
باالتفاق  م��ل��ت��زم��ة  ب������الده  اأن  اإىل  اأ�����ض����ار  ذل������ك،  اإىل 
اأن  اإال  االأم��ريك��ي��ة،  املتحدة  ال��والي��ات  مع  اال�ضرتاتيجي 
دول  مع  �ضيا�ضتها  ب�ضاأن  وا�ضنطن  مع  اختالفات  لديها 
اجلوار. وعلى ال�ضعيد الداخلي، اأو�ضح اأن بع�س اجلهات 
كانت ت�ضعى للفو�ضى امل�ضلحة يف العراق. كما �ضدد على اأن 
رئي�س الوزراء حممد ال�ضوداين �ضيتخذ خطوات اإ�ضافية 

حلماية املوؤ�ض�ضات الدبلوما�ضية واحلكومية.
اأن��ه جرى  اإىل  العالقة مع كرد�ضتان، فقد لفت  اأم��ا عن 
ت�ضكيل احلكومة، حول  �ضامل قبيل  اتفاق  التوقيع على 
وبغداد. وختم  اأربيل  بني  العالقة  فيها  ملفات مبا  عدة 
قائال: اتفقنا على حل كل م�ضكالت اإقليم كرد�ضتان مبا 

يف ذلك ملفا النفط واالأمن.

بوتني للقمة العربية: م�ستعدون لتطوير التعاون مع الدول العربية لتوطيد االأمن

•• اأبوظبي-وام:

بن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  التقى 
اهلل  الدولة حفظه  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د 
ن��ائ��ب م�ضاعد  ب��ري��ت م���اك���غ���ورك،  اأم�������س 
االأو�ضط  ال�ضرق  ملنطقة  واملن�ضق  الرئي�س 
املتحدة  ال����والي����ات  يف  اأف��ري��ق��ي��ا  و���ض��م��ال 
معر�س  هام�س  على  وذل��ك   .. االأمريكية 
وموؤمتر اأبوظبي الدويل للبرتول اأديبك 
2022 الذي بداأت فعالياته اأم�س االأول 

يف مركز اأبوظبي الوطني للمعار�س. 
العالقات  اللقاء  خ��الل  اجلانبان  وبحث 
االإ����ض���رتات���ي���ج���ي���ة ب����ني دول������ة االإم��������ارات 
و�ضبل  االأم���ريك���ي���ة  امل��ت��ح��دة  وال����والي����ات 
ع�����دد من  اإىل  ت���ط���رق���ا  ك���م���ا  ت���ع���زي���زه���ا. 
امل�ضرتك  االه���ت���م���ام  حم���ل  امل���و����ض���وع���ات 

وتبادال وجهات النظر ب�ضاأنها. 
اأخ�����رى ���ض��ه��د ���ض��اح��ب ال�ضمو  م���ن ج��ه��ة 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�ضيخ 
�ضراكة  ت���وق���ي���ع  اهلل  ح���ف���ظ���ه  ال�����دول�����ة 
العربية  االإم��ارات  دولة  ا�ضرتاتيجية بني 
املتحدة والواليات املتحدة ال�ضتثمار 100 
للطاقة  م�ضروعات  تنفيذ  دوالر يف  مليار 

النظيفة.      )التفا�ضيل �س3-2(

•• مو�شكو-وكاالت:

قال الرئي�س الرو�ضي فالدميري بوتني اأن بالده م�ضتعدة لتطوير التعامل مع جامعة 
الدول العربية لتوطيد االأمن االإقليمي والعاملي. وقال الرئي�س الرو�ضي، يف ر�ضالة 
اإىل قادة الدول وروؤ�ضاء احلكومات للدول االأع�ضاء بجامعة الدول العربية مبنا�ضبة 
القمة العربية يف اجلزائر اأم�س الثالثاء واليوم االأربعاء: ي�ضهد العامل تغريات 
الدولية  العالقات  نظام  ت�ضكيل  يتزايد  مهمة،  واقت�ضادية  �ضيا�ضية 
متعدد االأقطاب، وهو قائم على مبادئ م�ضاواة احلقوق، والعدالة، 
واحرتام امل�ضالح ال�ضرعية املتبادلة. واأ�ضاف يف هذه العملية تلعب 
دول ال�ضرق االو�ضط و�ضمال اأفريقيا، التي يقرب عدد �ضكانها من 

ن�ضف مليار ن�ضمة، دوراً اأكر اأهمية.
ال��دويل ومعار�ضة  الو�ضع  اأن مهام ت�ضحيح  اإىل  بوتني  واأ�ضار 
الهياكل  جت��ع��ل  ال���راه���ن،  للع�ضر  وال��ت��ح��دي��ات  ال��ت��ح��دي��دات 

متعددة االأطراف مثل جامعة الدول العربية مطلوبة اأكر.

•• اجلزائر-الفجر-وام:

اآل  را���ض��د  ب��ن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  ���ض��ارك 
الوزراء  جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم 
احلادية  العربية  القمة  اج��ت��م��اع��ات  يف  دب���ي،  ح��اك��م 
وال���ث���الث���ني، وق����ال يف ت��غ��ري��دة ع��ل��ى ح�����ض��اب �ضموه 

ال�ضخ�ضي يف )تويرت(:

�سارك يف اأعمال القمة العربية الـ31 
حممد بن را�سد: مواقفنا ثابتة يف دعم الق�سايا 

العربية وتعزيز العمل العربي امل�سرتك 

اجلزائر.  يف  العربية  القمة  اج��ت��م��اع��ات  يف  ���ض��ارك��ت 
االأبْي  وال�ضعب  �ضهيد،  املليون  ون�ضف  املليون  جزائر 
ثابتة  املا�ضية  عاماً  اخلم�ضني  يف  مواقفنا  ال�ضجاع. 
يف دعم الق�ضايا العربية.. و�ضتبقى .. وتعزيز عملنا 
�ضيا�ضتنا  يف  رئي�ضيا  هدفا  �ضيبقى  امل�ضرتك  العربي 

اخلارجية..
)التفا�ضيل �س3(

ت�سونامي اأحمر يهدد الدميقراطي
اأ�سبوع انتخابي حا�سم مل�ستقبل الرئي�س االأمريكي

•• وا�شنطن-وكاالت:

دخلت الواليات املتحدة اأم�س الثالثاء، اأ�ضبوعاً انتخابياً حا�ضماً مل�ضتقبل 
من  ختامه  يف  يتمّكنوا  اأن  الدميوقراطيون  ياأمل  بايدن،  جو  الرئي�س 

ك�ضر موجة حمراء من اجلمهوريني يف انتخابات منت�ضف الوالية.
الت�ضخم، تتزايد ثقة اجلمهوريني  وبعد حملة طاحنة متحورت حول 
الرئي�س  حرمان  على  قدرتهم  يف  االأح��م��ر،  باللون  تقليدياً  املعروفني 
 8 انتخابات  يف  الرملانية،  غالبيته  من  االأزرق  وحزبه  الدميوقراطي 

نوفمر)ت�ضرين الثاين(.
ويف هذه االنتخابات التي تاأتي يف منت�ضف والية االأعوام االأربعة لبايدن 
يف البيت االأبي�س، يدعى الناخبون االأمريكيون اىل جتديد كامل مقاعد 

جمل�س النواب ال�435، وثلث مقاعد جمل�س ال�ضيوخ ال�100.
وت���ّوج���ه زع��ي��م اجل��م��ه��وري��ني يف جم��ل�����س ال���ن���واب ك��ي��ف��ن م��اك��ارث��ي اإىل 
الناخبني بالقول: اذا تعبتم من الت�ضخم املت�ضاعد، من دفع اأكر مما 
يجب ل�ضراء الوقود، اذا �ضقتم ذرعاً بحدودنا املفتوحة، ون�ضبة اجلرمية 

املزايدة، اجلمهوريون قطعوا عهداً لكم.
مبثابة  الرئا�ضية،  ال��والي��ة  م��ن  ع��ام��ني  بعد  االن��ت��خ��اب��ات  تعد  ت��ق��ل��ي��داً، 
ا�ضتفتاء على �ضيا�ضات �ضيد البيت االأبي�س، وغالباً ما يجد حزب الرئي�س 

نف�ضه حتت مق�ضلة عقاب الناخبني.
و�ضعى بايدن خالل الفرتة املا�ضية اإىل اإقناع االأمريكيني باأن االنتخابات 
ت�ضعهم اأمام خيار ح�ضم عناوين اأ�ضا�ضية مثل احلق يف االإجها�س، وزواج 
املثليني، وغريها من املوا�ضيع التي وعد بت�ضريعها باالتكال على غالبية 

موؤيدة له يف الكونغر�س.                             )التفا�ضيل �س9(

الكهرباء  اأ�سعار  يرفع  لبنان 
الت�سعينات  منذ  االأوىل  للمرة 

•• بريوت-رويرتز:

قال متحدث با�ضم موؤ�ض�ضة كهرباء 
املوؤ�ض�ضة  اإن  احل��ك��وم��ي��ة  ل��ب��ن��ان 
الأول  الكهرباء  �ضعر  اأم�س  رفعت 
حترك  يف  الت�ضعينات،  منذ  م��رة 
اإن�������ه ميهد  ي����ق����ول م���������ض����وؤول����ون 
ال��ط��ري��ق ل���زي���ادة االإم��������دادات يف 

نهاية االأمر.
انقطاعات متكررة  وي�ضهد لبنان 
الت�ضعينات،  م��ن��ذ  ال��ك��ه��رب��اء  يف 
النقدية  ال��ت��ح��وي��الت  وت�����ض��ب��ب��ت 
اخل�ضائر  ل��ت��غ��ط��ي��ة  ل��ل��م��وؤ���ض�����ض��ة 
العام  ال���دي���ن  زي������ادة  يف  احل������ادة 
ل��ل��ب��الد ب��ع�����ض��رات امل���ل���ي���ارات من 

الدوالرات.
الكهرباء  ق��ط��اع  اإ���ض��الح  ومي��ث��ل 
املانحة  ل���ل���دول  رئ��ي�����ض��ي��ا  م��ط��ل��ب��ا 
يف  لبنان  مب�ضاعدة  تعهدت  التي 
اإذا قام  املالية  اأزمته  اخلروج من 

باإ�ضالحات.
حكوميون  م�������ض���وؤول���ون  وي���ق���ول 
�ضي�ضمح  الكهرباء  �ضعر  رف��ع  اإن 
الوقود  املزيد من  ب�ضراء  للدولة 
ل���ت�������ض���غ���ي���ل حم����ط����ات ال����ط����اق����ة، 
التغذية  �ضاعات  زي���ادة  وب��ال��ت��ايل 
من �ضاعة اأو �ضاعتني يف اليوم ملا 

ي�ضل اإىل ع�ضر �ضاعات.
�ضعف  اإن  حم����ل����ل����ون  وي�����ق�����ول 
احلوكمة وا�ضت�ضراء الف�ضاد و�ضوء 
االإدارة هي من االأ�ضباب اجلذرية 
اأم��ور مل  وه��ي  القطاع،  مل�ضكالت 

تتم معاجلتها اإىل حد كبري.
ت�ضعري  �ضيتم  اأن��ه  املتحدث  وذك��ر 
�ضنتات  ب��ع�����ض��رة  االآن  ال��ك��ه��رب��اء 
اأمريكية لكل كيلووات �ضاعة الأول 
و27  م�ضتهلكة،  كيلووات   100
لال�ضتهالك  كيلووات  لكل  �ضنتا 

فوق ذلك.

ق�ضر االليزيه ا�ضطورة حية

حممد بن را�ضد والرئي�س اجلزائري قبيل اجتماعات القمة العربية احلادية والثالثني  
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اأخبـار الإمـارات
جمموعة اأدنيك و »وام« تنظمان لقاء افرتا�سيًا مع روؤ�ساء املوؤ�س�سات االإعالمية املحلية والعاملة يف الدولة

••اأبوظبي-وام:

ل���الإع���الم اجتماعاً  ال��ع��امل��ي  ل��ل��ك��ون��غ��ر���س  ال��ع��ل��ي��ا  ال��ل��ج��ن��ة  ع��ق��دت 
والعاملة  الوطنية،  االإع��الم��ي��ة  املوؤ�ض�ضات  روؤ���ض��اء  م��ع  افرتا�ضياً 
ذات  والتطورات  امل�ضتجدات  اأح��دث  خالله  ا�ضتعر�ضت  الدولة  يف 
ال�ضلة بالكونغر�س العاملي لالإعالم الذي يقام حتت رعاية كرمية 
جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان  اآل  زاي��د  بن  من�ضور  ال�ضيخ  �ضمو  من 
اأدنيك بال�ضراكة  الرئا�ضة، وتنظمه جمموعة  ال��وزراء وزير ديوان 
مع وكالة اأنباء االإمارات “ وام ” يف الفرتة من -15 17 نوفمر 

اجلاري يف مركز اأبوظبي الوطني للمعار�س.
العاملي  التجمع  ه��ذا  من  اال�ضتفادة  �ضبل  بحث  اللقاء  خ��الل  ومت 

ل��ت�����ض��ل��ي��ط ال�����ض��وء ع��ل��ى م��ك��ان��ة دول����ة االإم�������ارات ك��م��ن�����ض��ة عاملية 
للموؤ�ض�ضات االإعالمية ملا تقدمه من ت�ضهيالت وممكنات، وجتربتها 
يف تطوير اإعالم حملي وعاملي متطور من خالل اإيجاد بيئة للعمل 
االإعالمي متتاز باملرونة والتناف�ضية، وتوفريها بنية رقمية اأتاحت 

للموؤ�ض�ضات اأداء ر�ضالتها االإعالمية.
وكالة  ع��ام  م��دي��ر  الري�ضي  ج��الل  حممد  �ضعادة   .. اللقاء  ح�ضر 
للكونغر�س  املنظمة  العليا  اللجنة  رئي�س  "وام"  االإم����ارات  اأن��ب��اء 
يف  التجاري  التنفيذي  املدير  القبي�ضي  وخليفة  ل��الإع��الم  العاملي 
"اأدنيك" ،  "جمموعة  ل�  التابع  للمعار�س  الوطني  اأبوظبي  مركز 
املوؤ�ض�ضات االإعالمية املحلية والعاملة  امل��دراء يف كرى  وعدد من 

يف الدولة

املوؤمتر ال�سنوي ال�سابع لل�سكري 
ينطلق يوم 5 نوفمرب

•• اأبوظبي-وام: 

ينطلق موؤمتر هيلث بال�س ال�ضنوي ال�ضابع لل�ضكري يف الرعاية ال�ضحية 
اأبوظبي. ويجمع املوؤمتر  5 نوفمر اجلاري يف فندق روزوود  االأولية يوم 
“مركز هيلث بال�س لل�ضكري والغدد ال�ضماء جزء  ال�ضنوي الذي ينظمه 
من مبادلة للرعاية ال�ضحية”.. نخبة من اخلراء العامليني واالإقليميني 
واملحليني يف بحوث ال�ضكري ملناق�ضة جمموعة من اأكر الق�ضايا اإحلاحاً يف 
هذا امل�ضمار. ويتناول عددا من املو�ضوعات ت�ضمل اأحدث التقنيات املتاحة 
واالكتئاب  ال�ضكري  ملر�س  امل�ضتقبلية  واالآف����اق  ال�ضكري  مر�س  ع��الج  يف 

وال�ضكري و البدانة وغري ذلك من املو�ضوعات .

رئي�س الدولة يلتقي املن�سق االأمريكي ملنطقة ال�سرق االأو�سط و�سمال اأفريقيا ويبحثان العالقات اال�سرتاتيجية بني البلدين
•• اأبوظبي-وام:

التقى �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن زايد اآل نهيان 
ماكغورك،  بريت  اهلل" اأم�س  "حفظه  ال��دول��ة  رئي�س 
نائب م�ضاعد الرئي�س واملن�ضق ملنطقة ال�ضرق االأو�ضط 
 .. االأمريكية  املتحدة  ال��والي��ات  يف  اأفريقيا  و�ضمال 
الدويل  اأبوظبي  وذلك على هام�س معر�س وموؤمتر 
فعالياته  ب���داأت  " ال���ذي   2022 " اأدي��ب��ك  للبرتول 

اأم�س االأول يف مركز اأبوظبي الوطني للمعار�س. 
وبحث اجلانبان خالل اللقاء العالقات االإ�ضرتاتيجية 
بني دولة االإمارات والواليات املتحدة االأمريكية و�ضبل 
املو�ضوعات حمل  اإىل عدد من  تعزيزها. كما تطرقا 

االهتمام امل�ضرتك وتبادال وجهات النظر ب�ضاأنها. 
ب��ت��وق��ي��ع �ضراكة  ال���ل���ق���اء  ورح�����ب اجل���ان���ب���ان خ����الل 
اإ���ض��رتات��ي��ج��ي��ة ب��ني دول���ة االإم�����ارات ال��ع��رب��ي��ة املتحدة 
مليار   100 ال�ضتثمار  االأمريكية  املتحدة  والواليات 
تبلغ  النظيفة  للطاقة  م�����ض��روع��ات  تنفيذ  يف  دوالر 

دولة  من  كل  يف  غيغاواط   100 االإنتاجية  طاقتها 
العامل  اأنحاء  وخمتلف  املتحدة  وال��والي��ات  االإم���ارات 
معر�س  هام�س  على  وذل���ك   ..  2035 ع��ام  بحلول 
اأهمية هذه  " .. موؤكدين   2022 " اأديبك  وموؤمتر 
ال��ط��اق��ة ون�����ض��ر تطبيقات  اأم����ن  ت��ع��زي��ز  ال�����ض��راك��ة يف 

التكنولوجيا النظيفة ودعم العمل املناخي. 
ح�ضر اللقاء .. �ضمو ال�ضيخ خالد بن حممد بن زايد 
اأبوظبي  الإم���ارة  التنفيذي  املجل�س  ع�ضو  نهيان  اآل 
رئ��ي�����س امل��ك��ت��ب ال��ت��ن��ف��ي��ذي الأب��وظ��ب��ي و���ض��م��و ال�ضيخ 
ال�ضيخ  اآل نهيان ومعايل  حمدان بن حممد بن زايد 
م�ضت�ضار  ن��ه��ي��ان  اآل  ط��ح��ن��ون  ب���ن  ح��م��د  ب���ن  حم��م��د 
الدكتور  الرئا�ضة ومعايل  ال�ضوؤون اخلا�ضة يف ديوان 
�ضلطان بن اأحمد اجلابر وزير ال�ضناعة والتكنولوجيا 
الدولة  �ضفري  العتيبة  يو�ضف مانع  املتقدمة ومعايل 
لدى الواليات املتحدة االأمريكية واآمو�س هوك�ضتاين 
املن�ضق الرئا�ضي اخلا�س للواليات املتحدة االأمريكية 

ال�ضديقة . 

بح�سور رئي�س الدولة .. االإمارات والواليات املتحدة توقعان �سراكة ا�سرتاتيجية ال�ستثمار 
 2035 عام  بحلول  النظيفة  الطاقة  من  غيغاواط   100 الإنتاج  دوالر،  مليار   100

•• اأبوظبي-وام:

�ضهد �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة “حفظه 
املتحدة  العربية  االإم�����ارات  دول���ة  ب��ني  ا�ضرتاتيجية  ���ض��راك��ة  توقيع  اهلل” 
تنفيذ  يف  دوالر  م��ل��ي��ار   100 ال�ضتثمار  االأم��ريك��ي��ة  امل��ت��ح��دة  وال���والي���ات 
م�ضروعات للطاقة النظيفة تبلغ طاقتها االإنتاجية 100 غيغاواط يف كل 
العامل بحلول عام  اأنحاء  املتحدة وخمتلف  والواليات  االإم��ارات  دول��ة  من 
التكنولوجيا  اأمن الطاقة ون�ضر تطبيقات  .. وذلك بهدف تعزيز   2035

النظيفة ودعم العمل املناخي. 
ال�ضناعة  وزير  اأحمد اجلابر  بن  �ضلطان  الدكتور  .. معايل  ال�ضراكة  وقع 
االإمارات  لدولة  املناخي  للتغري  اخلا�س  املبعوث  املتقدمة  والتكنولوجيا 
هام�س  على   .. اخل��ا���س  االأم��ريك��ي  الرئا�ضي  املن�ّضق  هوك�ضتاين  واآم��و���س 
املن�ضة   ،)  2022 اأدي��ب��ك   ( للبرتول  ال���دويل  اأبوظبي  وم��وؤمت��ر  معر�س 
العاملية التي جتمع قادة قطاع الطاقة العاملي ورواده ملناق�ضة اأمن الطاقة 

و�ضمان توفري اإمدادات كافية وم�ضتدامة منها بتكاليف منا�ضبة. 
كما �ضهد مرا�ضم التوقيع .. �ضمو ال�ضيخ خالد بن حممد بن زايد اآل نهيان 
ع�ضو املجل�س التنفيذي الإمارة اأبوظبي رئي�س املكتب التنفيذي الأبوظبي 
اآل نهيان ومعايل ال�ضيخ حممد  و�ضمو ال�ضيخ حمدان بن حممد بن زايد 
بن حمد بن طحنون اآل نهيان م�ضت�ضار ال�ضوؤون اخلا�ضة يف ديوان الرئا�ضة 
ع�ضو  التنفيذية  ال�����ض��وؤون  ج��ه��از  رئي�س  امل��ب��ارك  خليفة  خ��ل��دون  وم��ع��ايل 
املجل�س التنفيذي ومعايل يو�ضف مانع العتيبة �ضفري الدولة لدى الواليات 
املتحدة االأمريكية .. فيما ح�ضره من اجلانب االأمريكي بريت ماكغورك 

نائب م�ضاعد الرئي�س واملن�ضق ملنطقة ال�ضرق االأو�ضط و�ضمال اإفريقيا . 
امل�ضرتك  املتحدة  وال��والي��ات  االإم���ارات  دول��ة  التزام  ال�ضراكة  وجت�ضد هذه 
بتعزيز التقدم يف جهود العمل املناخي ورفع �ضقف الطموح يف هذا املجال 
من خالل ت�ضافر اجلهود، مبا ين�ضجم مع اأهدافهما للو�ضول اإىل احلياد 
2050 .  ومع اقرتاب الدورة ال�ضابعة والع�ضرين ملوؤمتر  املناخي بحلول 
 "COP27" االأطراف يف اتفاقية االأمم املتحدة االإطارية ب�ضاأن تغري املناخ
الذي ت�ضت�ضيفه جمهورية م�ضر العربية ال�ضقيقة ويف اإطار ا�ضتعداد دولة 
 "COP28" للموؤمتر  والع�ضرين  الثامنة  ال��دورة  ال�ضت�ضافة  االإم��ارات 
االأمريكية  املتحدة  وال��والي��ات  االإم����ارات  دول��ة  توا�ضل   ..  2023 ع��ام  يف 
جهودهما للتن�ضيق والعمل معاً �ضمن روؤية م�ضرتكة توؤكد اأن امل�ضار االأ�ضرع 
واالأكر موثوقية للو�ضول اإىل احلياد املناخي ، يقت�ضي ت�ضريع اال�ضتثمار 
يف تقنيات وموارد الطاقة النظيفة، حيث يدرك اجلانبان اأّن جناح العمل 
وت�ضهيل  العاملي  الطاقة  اأم��ن  تعزيز  على  جوهري  ب�ضكل  يعتمد  املناخي 

اال�ضتفادة من خدماتها وتوفريها باأ�ضعار منا�ضبة. 
وتهدف ال�ضراكة - التي ت�ضتمد اأ�ض�ضها من العالقة الوثيقة بني البلدين 
العملية  امل���ب���ادرات  يف  اال�ضتثمار  تو�ضيع  اإىل   - ع��ق��ود  خم�ضة  م��دى  على 

والتقنيات الواعدة من خالل الرتكيز على اأربع ركائز اأ�ضا�ضية ت�ضمل : 
1 - االبتكار يف جمال الطاقة النظيفة والتمويل ون�ضر احللول والتقنيات 

وتعزيز �ضال�ضل االإمداد .. 
.. وامليثان  الكربون  انبعاثات  اإدارة   -  2

النمطية  امل���ف���اع���الت  م��ث��ل  امل��ت��ق��دم��ة  ال���ن���ووي���ة  ال��ط��اق��ة  ت��ق��ن��ي��ات   -  3
ال�ضغرية..

النقل.  وقطاع  ال�ضناعية  القطاعات  انبعاثات  خف�س   -  4
كما تهدف ال�ضراكة اإىل خلق فر�س الإطالق ا�ضتثمارات م�ضرتكة وجمدية 
اقت�ضادياً يف الدول النا�ضئة والنامية من خالل الرتكيز على دفع م�ضرية 

العمل املناخي العاملي. 
اجلدوى  ذات  امل�ضتدامة  الطاقة  م�ضروعات  دعم  على  اجلانبان  و�ضيعمل 
توفري اخلرة  وذل��ك من خالل  النامية،  ال��دول  والبيئية يف  االقت�ضادية 

الفنية وامل�ضاعدة يف اإدارة امل�ضروعات وتوفري التمويل. 
وبهذه املنا�ضبة قال معايل الدكتور �ضلطان بن اأحمد اجلابر : "متا�ضياً مع 
روؤية القيادة الر�ضيدة بتوحيد وت�ضافر اجلهود لتعزيز اأمن الطاقة العاملي 
.. ي�ضرنا اإبرام هذه ال�ضراكة التي ُتعد ممكناً اأ�ضا�ضياً لتحقيق هذا الهدف 
ودفع جهود العمل املناخي وتوفري اإمدادات م�ضتدامة من الطاقة باأ�ضعار 

منا�ضبة يف كل من دولة االإم��ارات والواليات املتحدة االأمريكية وخمتلف 
اأنحاء العامل مع الرتكيز على الدول النامية". 

تقدم  حتقيق  يف  ك��ب��ري  دور  ال�����ض��راك��ة  ل��ه��ذه  �ضيكون  اأن���ه  معاليه  واأو����ض���ح 
ذات  وعملية  واق��ع��ي��ة  وخ��ط��ط  واأ���ض�����س  م��ب��ادئ  اإىل  ت�ضتند  الأن��ه��ا  ملمو�س 
جدوى اقت�ضادية ت�ضهم يف حتقيق االأهداف املن�ضودة اإ�ضافة اإىل دعم النمو 

االقت�ضادي واالجتماعي ال�ضامل وامل�ضتدام. 
من جانبه قال معايل ال�ضفري يو�ضف العتيبة : " اإن ال�ضراكة االإماراتية - 
االأمريكية يف قطاع الطاقة تعد مرحلة ُمهمة يف م�ضرية العالقات الثنائية 
بني البلدين والتي ت�ضتند اإىل عقود من التعاون الوثيق يف جماالت االأمن 
على  حتر�س  االإم���ارات  دول��ة  اأن  م��وؤك��داً  والطاقة..  االقت�ضادية  والتنمية 
املبادرات  من  جمموعة  يف  املتحدة  ال��والي��ات  مع  التعاون  تعميق  موا�ضلة 
يتيحها  التي  ال��واع��دة  االقت�ضادية  الفر�س  من  مزيد  خلق  اإىل  الرامية 

االنتقال يف قطاع الطاقة". 
من جهته قال اآمو�س هوك�ضتاين : " اإن التحالف االإ�ضرتاتيجي الوثيق بني 
دولة االإمارات والواليات املتحدة �ضي�ضهم يف دعم عملية االنتقال يف قطاع 

الطاقة العاملي وبناء م�ضتقبل اأكر ا�ضتدامة .. م�ضرياً اإىل اأن هذه ال�ضراكة 
توؤكد التزام بلدينا ال�ضديقني بالت�ضدي العاجل الأزمة املناخ، حيث �ضنعمل 
على �ضخ ا�ضتثمارات كبرية يف التقنيات اجلديدة للطاقة النظيفة يف بلدينا 
وحول العامل ويف االقت�ضادات النا�ضئة.. و�ضتوفر هذه ال�ضراكة نظام طاقة 
لالأجيال  النظيفة  بالطاقة  العامل  تزويد  على  ق��ادراً  وموثوقاً  اآمناً  عاملياً 

القادمة". 
و�ضتعمل دولة االإمارات والواليات املتحدة يف اإطار الركائز االأربع االأ�ضا�ضية 

لهذه ال�ضراكة على التايل : 
- تطوير م�ضروعات الطاقة النظيفة يف دولة االإمارات والواليات املتحدة 
والدول االأخرى ومتويلها ون�ضرها ، واال�ضتثمار يف تعزيز مرونة وموثوقية 
التعدين االأخ�ضر الإنتاج ومعاجلة  �ضال�ضل االإمداد وحتفيز اال�ضتثمار يف 

املعادن واملواد االأخرى الالزمة لتمكني االنتقال يف قطاع الطاقة. 
الوقود  جم��ال  يف  االنبعاثات  خف�س  حلول  يف  اال�ضتثمار  وت��رية  ت�ضريع   -
وا�ضتخدامه  ال��ك��رب��ون  ال��ت��ق��اط  تقنيات  تطوير  يف  وال��ت��و���ض��ع  التقليدي، 
وتخزينه، وحتقيق التقدم يف قيا�س واإدارة انبعاثات غاز امليثان، مبا ي�ضمل 

تعزيز اأثر الرامج املحلية الهادفة اإىل خف�س انبعاثات امليثان. 
- االرتقاء مبنظومة االأمن وال�ضالمة يف جمال الطاقة النووية مبا ي�ضمل 
اأمن �ضال�ضل االإمداد املرتبطة بها وت�ضجيع اال�ضتفادة من الطاقة النووية 
تقليل  يف  اأ�ضا�ضياً  وحم��رك��اً  النظيفة  للطاقة  م�ضتداماً  م�����ض��دراً  بكونها 

االنبعاثات الكربونية. 
- ت�ضجيع اال�ضتثمار والتعاون لتحقيق نتائج ملمو�ضة يف خف�س االنبعاثات 
وتو�ضيع   ،2030 ب��ح��ل��ول  ال�ضناعية  ال��ق��ط��اع��ات  جميع  يف  ال��ك��رب��ون��ي��ة 
مثل  طويلة،  مل�ضافات  النقل  قطاعات  يف  النظيف  الوقود  ا�ضتخدام  نطاق 
الطاقة  اإىل  التحّول  وحتفيز  البحري،  ال�ضحن  وق��ط��اع  ال��ط��ريان  قطاع 
الكهربائية ورفع كفاءة ا�ضتهالك الطاقة بكونها حُمرّكات اأ�ضا�ضية خلف�س 

االنبعاثات. 
كما �ضي�ضكل فريق من اخلراء يف اإطار هذه ال�ضراكة لالجتماع كل ثالثة 
اأحمد اجلابر  بن  �ضلطان  الدكتور  واإ�ضراف كل من معايل  اأ�ضهر مبتابعة 
واآمو�س هوك�ضتاين، بهدف اقرتاح امل�ضروعات ذات االأولوية لدعم تطويرها 
وتنفيذها �ضمن الركائز االأ�ضا�ضية لهذه ال�ضراكة .. وتقييم التقدم املُحرز 
يف تنفيذ امل�ضروعات ذات االأولوية، وحتديد اأي حتديات قد تواجه التنفيذ 
.. بجانب اقرتاح االأعمال االإ�ضافية الالزمة لدعم تنفيذ امل�ضروعات ذات 
االأولوية.. اإ�ضافة اإىل و�ضع اآلية لتقييم التقدم املُحرز يف حتقيق هديف ال� 
�ضامل  اجتماع  .. ف�ضاًل عن عقد  100 غيغاواط  وال�  100 مليار دوالر 
االأط���راف يف  ال��دول  ال�ضراكة قبل موؤمتر  ه��ذه  ونتائج  خُم��رج��ات  لتقييم 
" الذي   COP28" املناخ  تغري  ب�ضاأن  االإط��اري��ة  املتحدة  االأمم  اتفاقية 

ت�ضت�ضيفه دولة االإمارات خالل عام 2023. 
رائ���دة ملواكبة االن��ت��ق��ال يف قطاع الطاقة،  وب��ذل��ت دول��ة االإم����ارات ج��ه��وداً 
وا�ضتثمرت ما يزيد على 50 مليار دوالر خالل ال�ضنوات الع�ضر املا�ضية يف 

تقنيات وحلول الطاقة النظيفة يف خمتلف اأنحاء العامل. 
اأك���ر م�����ض��روع��ات ال��ط��اق��ة ال�ضم�ضية  ومتتلك دول���ة االإم�����ارات ث��الث��ًة م��ن 
واأقلها تكلفة يف العامل. وُيعد برناجمها النووي ال�ضلمي دلياًل عملياً على 
ا�ضرتاتيجيتها لتنويع مزيج الطاقة، حيث ي�ضمل هذا الرنامج حمطات 
و�ضت�ضهم  االآن  حتى  منها  ث��الث  ت�ضغيل  مت  التي  النووية،  للطاقة  براكة 
%25 من احتياجات دولة  عند ت�ضغيلها بالكامل يف توفري ما ي�ضل اإىل 

االإمارات من الكهرباء دون انبعاثات كربونية. 
كما ت�ضمل حمفظة امل�ضروعات الرائدة للدولة يف جمال الطاقة املتجددة 
اإىل  الذي يهدف  ال�ضم�ضية"،  اآل مكتوم للطاقة  را�ضد  "جممع حممد بن 
اإنتاج 5،000 ميغاواط بحلول عام 2030، وُمن�ضاأة "الريادة" التي ُتعد 
االأوىل من نوعها يف املنطقة اللتقاط الكربون وا�ضتخدامه وتخزينه على 
نطاق جتاري بقدرة تبلغ 800 األف طن �ضنوياً، مع وجود خطة وا�ضحة 

مل�ضاعفة هذه القدرة لت�ضل اإىل خم�ضة اأ�ضعاف بحلول عام 2030. 
كما ت�ضت�ضيف دولة االإمارات املقر الدائم للوكالة الدولية للطاقة املتجددة 
اآيرينا (، وجرى اختيارها ال�ضت�ضافة الدورة الثامنة والع�ضرين ملوؤمتر   (
االأطراف "COP28" ) موؤمتر االإمارات للمناخ ( يف نوفمر 2023 يف 

مدينة اإك�ضبو دبي. 
وت�ضتمر دولة االإمارات يف جهودها لدعم تنفيذ م�ضروعات الطاقة النظيفة 
ال��دول اجلزرية النامية  31 دول��ة من  يف �ضت ق��ارات حول العامل، ت�ضمل 

ال�ضغرية يف منطقة البحر الكاريبي واملحيط الهادئ. 
االإم�����ارات يف دع���م وت��ط��وي��ر ثمانية م�����ض��روع��ات للطاقة  و���ض��اه��م��ت دول���ة 
النظيفة يف الواليات املتحدة، بقدرة اإجمالية تبلغ 1.6 غيغاواط يف واليات 
امل�ضروعات  ه��ذه  و�ضملت  ونرا�ضكا،  ونيومك�ضيكو  وتك�ضا�س  كاليفورنيا 
ا�ضتثمارات يف حمطتني لطاقة الرياح، هما حمطة "روك�ضرينغز" بقدرة 
تك�ضا�س،  "فال فريد" يف والية  149 ميغاواط يف مقاطعة  تبلغ  اإنتاجية 
مقاطعة  يف  ميغاواط   29.9 تبلغ  اإنتاجية  بقدرة  "�ضرتلينغ"  وحمطة 

نيومك�ضيكو.  والية  "ليا" يف 
"م�ضفوفة لندن"  اأوروب��ا يف تطوير حمطة  وا�ضتثمرت دولة االإم��ارات يف 
م��ي��غ��اواط، وحمطة   630 االإن��ت��اج��ي��ة  ق��درت��ه��ا  ال��ت��ي تبلغ  ال��ري��اح  لطاقة 
وقدرتها  العائمة  الرياح  لطاقة  نوعها  من  �ضكوتالند" االأوىل  "هايويند 

االإنتاجية 30 ميغاواط يف اململكة املتحدة. 

رئي�س الدولة ونائبه يهنئان رئي�س 
اجلزائر بذكرى اليوم الوطني لبالده

•• اأبوظبي-وام:

الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  بعث 
حفظه اهلل برقية تهنئة اإىل فخامة عبد املجيد تبون رئي�س اجلمهورية 
الوطني  ال��ي��وم  ذك���رى  مبنا�ضبة  ال�ضعبية،  ال��دمي��ق��راط��ي��ة  اجل��زائ��ري��ة 

لبالده.
كما بعث �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل مكتوم نائب رئي�س 
اإىل  دب��ي رع��اه اهلل تهنئة مماثلة  ال���وزراء حاكم  ال��دول��ة رئي�س جمل�س 

فخامة الرئي�س عبد املجيد تبون.
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اأخبـار الإمـارات

�سارك يف اأعمال القمة العربية الـ31 

حممد بن را�سد: مواقفنا ثابتة يف دعم الق�سايا العربية.. وتعزيز عملنا العربي امل�سرتك �سيبقى هدفًا رئي�سيًا يف �سيا�ستنا اخلارجية

و�ضوله اإىل مطار هواري بومدين 
الدويل، معايل اأمين عبدالرحمن، 
للجمهورية  االأول  ال�������وزي�������ر 

ل�����رتوؤ������س وف������د دول�������ة االإم���������ارات 
القمة  امل�ضارك يف  املتحدة  العربية 
التي  والثالثني،  احلادية  العربية 

الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم 
امل�ضتوى  رف��ي��ع  ر���ض��م��ي  وف���د  دب���ي 
ي�ضم �ضمو ال�ضيخ من�ضور بن زايد 

الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم 
دبي، بحفظ اهلل ورعايته، قد و�ضل 
اجلزائرية  ال��ع��ا���ض��م��ة  اإىل  اأم�������س 

اجل�������زائ�������ري�������ة ال����دمي����ق����راط����ي����ة 
ال�ضعبية. 

ويرافق �ضاحب ال�ضمو نائب رئي�س 

اليوم  اأعمالها ام�س وُتختتم  بداأت 
االأربعاء. 

���ض��م��وه لدى  ا���ض��ت��ق��ب��ال  وك�����ان يف 

•• اجلزائر-الفجر-وام:

ال�ضيخ  ال�����ض��م��و  ����ض���اح���ب  �����ض����ارك 
نائب  مكتوم  اآل  را���ض��د  ب��ن  حممد 
رئ���ي�������س جمل�س  ال�����دول�����ة  رئ���ي�������س 
اجتماعات  يف  دب��ي،  حاكم  ال���وزراء 
القمة العربية احلادية والثالثني، 
وقال يف تغريدة على ح�ضاب �ضموه 

ال�ضخ�ضي يف )تويرت(:
القمة  اج���ت���م���اع���ات  يف  �����ض����ارك����ت 
ال���ع���رب���ي���ة يف اجل������زائ������ر. ج���زائ���ر 
�ضهيد،  امل���ل���ي���ون  ون�����ض��ف  امل���ل���ي���ون 
مواقفنا  ال�ضجاع.  االأب���ْي  وال�ضعب 
يف اخلم�ضني عاماً املا�ضية ثابتة يف 
و�ضتبقى  العربية..  الق�ضايا  دع��م 
امل�ضرتك  العربي  عملنا  وتعزيز   ..
�ضيا�ضتنا  يف  رئي�ضيا  هدفا  �ضيبقى 

اخلارجية..
وكان �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد 
رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم  اآل  را���ض��د  ب��ن 

جمل�س  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  ن��ه��ي��ان،  اآل 
الرئا�ضة،  دي������وان  وزي�����ر  ال�������وزراء 
وم������ع������ايل حم����م����د ب������ن ع����ب����داهلل 
ال��ق��رق��اوي، وزي���ر ����ض���وؤون جمل�س 
الوزراء ، ومعايل عبداهلل بن طوق 
املري، وزير االقت�ضاد، ومعايل رمي 
بنت اإبراهيم الها�ضمي، وزيرة دولة 
ومعايل  ال���دويل،  التعاون  ل�ضوؤون 
دولة،  وزي���ر  امل���رر،  �ضاهني  خليفة 
وم��ع��ايل ال��دك��ت��ور اأن���ور ب��ن حممد 
الدبلوما�ضي  امل�ضت�ضار  ق��رق��ا���س، 
الدولة  رئ��ي�����س  ال�����ض��م��و  ل�����ض��اح��ب 
�ضليمان،  ���ض��ع��ي��د  خ��ل��ي��ف��ة  وم���ع���ايل 
رئي�س مرا�ضم نائب رئي�س الدولة 
و�ضعادة  ال������وزراء،  جم��ل�����س  رئ��ي�����س 
علي،  اآل  ����ض���ب���اع  ����ض���ي���ف  ي���و����ض���ف 
اجلمهورية  ل���دى  ال���دول���ة  ���ض��ف��ري 
خليفة  م��رمي  و�ضعادة  اجلزائرية، 
لدولة  ال��دائ��م��ة  امل��ن��دوب��ة  الكعبي، 

االإمارات لدى اجلامعة العربية.

•• اأبوظبي-وام: 

586 ل�ضهر  ل��وزارة الدفاع عددها رقم  التابعة  اأ�ضدرت جملة اجلندي 
نوفمر 2022.

وتناولت املجلة يف عددها اجلديد باللغتني العربية واالإجنليزية، بالبحث 
الفعاليات  واأه���م  احليوية  وامل��و���ض��وع��ات  الق�ضايا  م��ن  ع���دداً  والتحليل 

واالأخبار املتعلقة بوزارة الدفاع والقوات امل�ضلحة االإماراتية.
وجاءت “ كلمة اجلندي ” حتت عنوان “ يوم الَعلَم” حيث قالت فيها: “ 
جت�ّضد منا�ضبة يوم العلم الذي ي�ضادف الثالث من نوفمر من كل عام، 
م�ضاعر الوحدة وال�ضالم بني اأبناء االإمارات، وتعزز ال�ضعور باالنتماء اإىل 
الوطن، وتر�ّضخ �ضورة وهوية االإمارات يف م�ضهد يعك�س مظاهر التالحم 

بني اأبناء الوطن”.
واأ�ضافت املجلة اأن االحتفال بهده املنا�ضبة املجيدة يف كل اإمارات دولتنا 
التي  التمكني  م�ضرية  ا�ضتذكار  اإىل  واع��ت��زاز  فخر  بكل  يدعونا  الغالية 

اأ�ضدق  عن  يعر  اليوم  بهذا  احتفالنا  اأن  كما  املوؤ�ض�ضون،  اآب��اوؤن��ا  قادها 
واأع���م���ق واأ���ض��م��ى م��ع��اين ق��ي��م ال����والء واالن��ت��م��اء وال���وف���اء ل��ه��ذا الوطن 
ولقيادتنا الر�ضيدة التي تبذل كل جهد يف �ضبيل رفع راية الوطن عالية 

خفاقة يف كل املحافل وامليادين".
ال�ضيا�ضية  االأح����داث  اأب���رز  “اجلندي”،  ملجلة  اجل��دي��د  ال��ع��دد  وي��ر���ض��د 
وال��ع�����ض��ك��ري��ة واالأم��ن��ي��ة، واأخ���ب���ار ج��دي��د ال�����ض��الح وال��ت��ط��ورات العلمية 
والتكنولوجية التي و�ضلت اإليها التقنيات احلديثة والذكاء اال�ضطناعي 
�ضهر  لعدد  الرئي�ضي  اجل��ن��دي  جملة  ملف  وج��اء  الع�ضكري.  امل��ج��ال  يف 

نوفمر 2022 حتت عنوان “ �ضباق الت�ضلح واالإنفاق الع�ضكري”.
ويف باب “درا�ضات وحتليالت”، اأعدت جملة “اجلندي” درا�ضة، بعنوان: 
“اجل�ضور الع�ضكرية”، ودرا�ضة اأخرى بعنوان: “ ال�ضالح اجليوفيزيائي.. 

�ضكل جديد للحروب”.
“ جاك�ضون  ل��ق��اًء م��ع  “ اجلندي” يف ع��دده��ا اجل��دي��د  وت��ع��ر���س جملة 
واالأمن،  للدفاع  اإم��راي��ر  ل�ضركة  التنفيذي  واملدير  الرئي�س  �ضنايدر” 

حيت حتدث للمجلة عن اأهم منتجات واأ�ضواق ال�ضركة.
واأفردت املجلة م�ضاحات من �ضفحاتها ال�ضتعرا�س اآراء وحتليالت نخبة 
من الكتاب االإماراتيني والعرب للحديث عن خمتلف الق�ضايا واالأمور 

التي تهم القراء.
جتدر االإ�ضارة اإىل اأن جملة “اجلندي” تاأ�ض�ضت يف عام 1973، و�ضدر 
اأخبار  العام نف�ضه، بهدف تغطية  اأكتوبر من  العدد االأول منها يف �ضهر 

ون�ضاطات وزارة الدفاع والقوات امل�ضلحة بالدولة .
واملتخ�ض�ضني  الكتاب  اأب��رز  من  نخبة  عر  تاأ�ضي�ضها  منذ  املجلة  وتعمل 

يف املجال الدفاعي واالأمني من خمتلف اأنحاء العامل، على ن�ضر درا�ضات 
وبحوث وتقارير وملفات ع�ضكرية متخ�ض�ضة، تتناول بالبحث والتحليل 
الدولة  يف  املتابع  تهم  التي  احليوية  وامل��و���ض��وع��ات  الق�ضايا  م��ن  ع���دداً 

واملنطقة العربية والعامل.
ولتحقيق االأهداف وتلبية رغبات القراء واملتابعني، تخ�ض�س »اجلندي« 
مع  �ضحفية  ول��ق��اءات  حتقيقات  لن�ضر  �ضفحاتها  م��ن  مهمة  م�ضاحات 
م�ضتوى  على  �ضيتها  ذاع  امل�ضتوى  رفيعة  ومدنية  ع�ضكرية  �ضخ�ضيات 

العامل.
والإثراء امل�ضهد الثقايف والعلمي، تن�ضر املجلة عر اأبوابها املختلفة تقارير 
�ضنوياً  ت�ضدر  كما  وريا�ضية،  وطبية  واقت�ضادية  ثقافية  ومو�ضوعات 

مالحق متعددة تواكب اأهم االأحداث يف الدولة.
Aljundi.( وحتر�س املجلة بن�ضختها املطبوعة وموقعها االإلكرتوين

ر�ضد  على   ،)@aljundijournal( الرقمية  ومن�ضاتها   )ae
ومواكبة كل جديد يف عامل االإعالم الع�ضكري.

�سدور العدد 586 من جملة اجلندي

رئي�س الدولة يلتقي عددًا من الوزراء وقادة قطاع الطاقة �سيوف »اأديبك«
•• اأبوظبي-وام:

زار �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة "حفظه 
معر�س  �ضمن  اأدنوك"   " الوطنية  اأبوظبي  ب��رتول  �ضركة  جناح   " اهلل 

وموؤمتر اأبوظبي الدويل للبرتول "اأديبك 2022 ". 

وا�ضتمع �ضموه خالل الزيارة اإىل �ضرٍح حول م�ضاريع" اأدنوك " ومبادراتها 
و�ضراكاتها العاملية التي اأ�ضهمت يف تر�ضيخ مكانة الدولة بو�ضفها مورداً 
يف  وتدريجي  واقعي  انتقال  حتقيق  يف  رئي�ضياً  والعباً  للطاقة،  موثوقاً 

قطاع الطاقة العاملي، وداعماً للعمل املناخي. 
 " " اأدن���وك  زي��ارة جناح  ال��دول��ة خ��الل  ال�ضمو رئي�س  التقى �ضاحب  كما 

" اأديبك" وتبادل معهم  ال���وزراء وق��ادة قطاع الطاقة �ضيوف  ع��دداً من 
االأحاديث حول التطورات اجليو�ضيا�ضية وانعكا�ضاتها على م�ضهد الطاقة 
وا�ضتدامة  اأمنها  ل�ضمان  املقرتحة  واحللول  امل�ضرتكة  واجلهود  العاملي 

اإمداداتها. 
رافق �ضموه خالل الزيارة..�ضمو ال�ضيخ خالد بن حممد بن زايد اآل نهيان 

ع�ضو املجل�س التنفيذي الإمارة اأبوظبي رئي�س املكتب التنفيذي الأبوظبي 
و�ضمو ال�ضيخ حمدان بن حممد بن زايد اآل نهيان ومعايل ال�ضيخ حممد 
بن حمد بن طحنون اآل نهيان م�ضت�ضار ال�ضوؤون اخلا�ضة يف ديوان الرئا�ضة 
ال�ضناعة والتكنولوجيا  اأحمد اجلابر وزير  الدكتور �ضلطان بن  ومعايل 

املتقدمة. 

بح�سور عبداهلل بن زايد .. املجتمع الدبلوما�سي الدويل يبداأ رحلة جديدة من التعاون يف مدينة اإك�سبو دبي
•• دبي-وام:

رح����ب ���ض��م��و ال�����ض��ي��خ ع���ب���داهلل بن 
اخلارجية  وزي���ر  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د 
بال�ضلك  ال����������دويل  وال�����ت�����ع�����اون 
ال����دويل يف مدينة  ال��دب��ل��وم��ا���ض��ي 
اإك�ضبو دبي، للبدء برحلة جديدة 
التقدم  اإىل  ا�ضتناداً  التعاون  م��ن 
اجلماعي اال�ضتثنائي الذي حتقق 

خالل احلدث الدويل.
جاء ذلك خالل ح�ضور �ضموه حفل 
الدبلوما�ضيني  جم��ت��م��ع  ت��ك��رمي 
ال����دويل ال���ذي اأق��ي��م م�����ض��اء اأم�س 
االأول يف مدينة اإك�ضبو دبي وذلك 
تقديرا مل�ضاهمتهم يف جناح اإك�ضبو 

دبي.  2020
���ض��م��و ال�ضيخ  ك��م��ا ح�����ض��ر احل��ف��ل 
رئي�س  مكتوم  اآل  �ضعيد  بن  اأحمد 
الرئي�س  ل���ل���ط���ريان  دب�����ي  ه��ي��ئ��ة 
االأعلى ملجموعة طريان االإمارات 
اإك�ضبو  م���دي���ن���ة  ���ض��ل��ط��ة  رئ���ي�������س 
دب����ي، وم��ع��ايل ال�����ض��ي��خ ن��ه��ي��ان بن 
الت�ضامح  وزي��ر  نهيان  اآل  م��ب��ارك 
الإك�ضبو  العام  املفو�س  والتعاي�س 
بنت  رمي  وم��ع��ايل  دب��ي   2020
اإب��راه��ي��م ال��ه��ا���ض��م��ي وزي����رة دولة 
الرئي�س  الدويل،  التعاون  ل�ضوؤون 
اإك�ضبو  مدينة  ل�ضلطة  التنفيذي 
دب���ي وم���ع���ايل ال��دك��ت��ور ث���اين بن 
اأحمد الزيودي وزير دولة للتجارة 

اخلارجية.
و���ض��م احل�����ض��ور اأك���ر م��ن 160 

�ضفرياً ومفو�ضاً عاماً وم�ضوؤولني 
دولة   130 م��ن  امل�ضتوى  رفيعي 
لتكرمي جمتمع  امل��ق��ام  احل��ف��ل  يف 
الدبلوما�ضيني الدويل مل�ضاهمتهم 
دبي   2020 اإك�������ض���ب���و  جن�����اح  يف 
وذل���ك ت��زام��ن��اً م��ع ال��ي��وم العاملي 
زيادة  اإىل  يهدف  وال���ذي  للمدن، 
ال�����وع�����ي ب���ال���ت���و����ض���ع احل�������ض���ري 
التنمية  يف  التعاون  ودف��ع  العاملي 
وج�ضد  امل�����ض��ت��دام��ة.  احل�����ض��ري��ة 
والروح  اجلماعية  ال��ق��وة  احل��دث 
والتي   ،2020 الإك�ضبو  الدولية 
اإك�ضبو  مدينة  ق��دم��ا  بها  مت�ضي 
دب������ي ال����ت����ي ت����ق����وم ع���ل���ى اأ����ض���ا����س 
باإمكان حتالف  باأنه  را�ضخ  اعتقاد 
يعملون  الذين  النا�س  من  وا�ضع 

لي�س فقط كم�ضيف، بل تعترها 
منوذجا للخري واالأمل، حيث تتاح 
للنا�س  واالزده������ار  ال��ن��م��و  ف��ر���س 
2020 واالإرث  فاإك�ضبو  واالأفكار 
الذي اأ�ض�س له لي�س جمرد اإجناز 
ولكن  املنظمني،  م��ن  قليل  ل��ع��دد 
ل��ك��ل م��واط��ن وم��ق��ي��م ع��ل��ى اأر�س 
ب��ان��ت��م��ائ��ه لهذا  ي��ف��خ��ر  ال����دول����ة 

الوطن".
ال�ضيخ  ���ض��م��و  ق�����ال  ج���ان���ب���ه  م����ن 
 "  : م��ك��ت��وم  اآل  �ضعيد  ب��ن  اأح��م��د 
لطاملا كانت دولة االإمارات ملتقى 
مبجتمعها  وال�����ض��ع��وب  ل��ل��ث��ق��اف��ات 
روؤية  ال���ذي يلتف ح��ول  ال��ط��م��وح 
اأكر  م�ضتقبل  حتقيق  يف  القيادة 
التعاون  ق��وة  مل�ضنا  ول��ق��د  اإ���ض��راق��ا 

الب�ضري  ال��ت��ق��دم  ي��دف��ع  اأن  م��ع��اً 
للم�ضاعدة يف �ضنع م�ضتقبل اأكر 
وقال  للجميع.  وكرامة  ا�ضتدامة 
اآل  زاي��د  بن  عبداهلل  ال�ضيخ  �ضمو 
" جنحنا يف جمع العامل  نهيان : 
اجلائحة  خ�ضم  يف  اأر���ض��ن��ا،  على 
ال��ع��امل��ي��ة ال���ت���ي م��ث��ل��ت حت���دي���ا ال 
���ض��اب��ق ل���ه، وك���ان اإك�����ض��ب��و 2020 
جت�ضيدا واعرتافا باإجنازات دولة 
م����دار اخلم�ضني  ع��ل��ى  االإم�������ارات 

عاًما املا�ضية".
اإك�ضبو  ك����ان   " ���ض��م��وه  واأ�����ض����اف 
جمرد  م���ن  اأك����ر  دب���ي   2020
ح���دث ع��امل��ي ن��ظ��م��ن��اه، ف��ق��د اأب���رز 
مبا ال يدع جماال لل�ضك اأن الدول 
واملجتمعات توؤمن بدولة االإمارات 

يف اإجن����ازات دول���ة االإم����ارات التي 
 2020 اإك�ضبو  جناح  يف  جت�ضدت 
مدينة  مع  ذل��ك  و�ضنوا�ضل  دب��ي، 
مادية  بيئة  بناء  عر  دب��ي  اإك�ضبو 
حتفز  وجت������اري������ة  واج���ت���م���اع���ي���ة 
االب����ت����ك����ار ل��ت��ح��ق��ي��ق امل����زي����د من 

االزدهار لالأجيال املقبلة".
وق����ال م��ع��ايل ال�����ض��ي��خ ن��ه��ي��ان بن 
ب�ضفتي   "  : ن��ه��ي��ان  اآل  م���ب���ارك 
امل�ضيفة،  ل��ل��دول��ة  ال��ع��ام  امل��ف��و���س 
باإخوتي  بالرتحيب  ف��خ��ورا  كنت 
العامل،  دول  ك���ل  م���ن  واأخ����وات����ي 
الوطنية  باأعيادكم  احتفلنا  حيث 
ل��ق��د تعززت  ال����ع����امل.  وم����ع  م���ع���اً 
االأ�ضابيع  يف  تلك  ال�����ض��داق��ة  روح 
واالأ�ضهر التي انق�ضت منذ انتهاء 

احلدث".
واأ�ضاف معاليه: " اإرثنا امل�ضرتك 
املا�ضي  يف  متجذر  ح��ي،  اإرث  ه��و 
ن�ضاأت  لقد  للم�ضتقبل،  ويوؤ�ض�س 
الروابط بني دولة االإمارات اأر�س 
وال�ضالم  وال��ت��ع��اي�����س  ال��ت�����ض��ام��ح 
اليوم  هنا  املمثلة  ال���دول  وجميع 
املا�ضي  ال��ق��رن  ن�ضف  م��دى  على 
الوباء  خ���الل حت���دي���ات  وت���ع���ززت 
بنت  رمي  معايل  وقالت  العاملي". 
نقف  الها�ضمي:"حيث  اإب��راه��ي��م 
اإك�ضبو  مدينة  قلب  يف  هنا  ال��ي��وم 
دبي، تتجلى ثمار التعاون الدويل 
احلقيقي بكل و�ضوح، هذه الثمار 
ت��ق��در بثمن  ال��ت��ي ال حُت�����ض��ى وال 
املجتمع  ج����ه����ود  جن���ح���ت  ول����ق����د 

على  ح�������دث  اأك��������ر  يف  ال����������دويل 
ال�ضرق  منطقة  يف  يقام  االإط���الق 
اآ�ضيا،  وجنوب  واأفريقيا  االأو���ض��ط 
ل��ي��ك��ون احل�����دث ال���ع���امل���ي االأك����ر 

�ضمواًل يف تاريخ اإك�ضبو الدويل".
واأ�ضافت معاليها : " �ضوف تكون 
يحتذى  مثااًل  دبي  اإك�ضبو  مدينة 
م�ضممة  ف���ه���ي  امل�����ض��ت��ق��ب��ل  مل�����دن 
م�ضتدامة،  م��ب��ادئ  ع��ل��ى  ومبنية 
ويتم ت�ضغيلها وبرجمتها بطريقة 
حيث  امل��م��ار���ض��ات،  اأف�����ض��ل  تتبنى 
وعائالت  اأف�����راد  ج��م��ي��ع��اً  مي��ك��ن��ن��ا 
و����ض���رك���ات وجم���ت���م���ع���ات اإح������داث 
التغيريات التي ت�ضب يف م�ضلحة 
مدينة  ومتثل  والبيئة".  االإن�ضان 
وعاملياً  اإك�ضبو دبي موطناً جديداً 
امل�ضتقبل  ملدن  ومنوذجاً  لالإبداع، 
يف املوقع الذي اأ�ضبح َمْعلَماً بارزاً 
اأه��م��ي��ة ع��امل��ي��ة كرى،  واك��ت�����ض��ب 
 ،2020 دب��ي  اإك�ضبو  انتهاء  بعد 
مثالية  ل��وج��ه��ة  املنطقة  وحت���ول 
ومدينة م�ضتقبلية �ضديقة للبيئة 

ومدعومة بالتكنولوجيا.
وامل��دي��ن��ة ه��ي ك��ي��ان ج��دي��د مكلف 
املادي  غري  االإرث  على  باحلفاظ 
دب���ي   2020 اإك�������ض���ب���و  ال���ه���ائ���ل 
واإدارت�������ه وامل�����ض��ي ق���دم���اً ب���ه، مبا 
وحل  ال��ت��ع��ل��ي��م  ت��ط��وي��ر  يف  ي�ضهم 
والتفكري  االجتماعية  الق�ضايا 
لتطوير  العمل  وتعزيز  امل�ضتدام، 
طرقاً جديدة للتعاون على جميع 

امل�ضتويات.

بريد االإمارات يطلق طابعًا تذكاريًا 
موحدًا يحمل �سعار القمة العربية

•• دبي -وام:

مع  بالتعاون  املوحد،  العربي  الطابع  االإمارات"  بريد  "جمموعة  اأطلقت 
اإدارات الريد العربية، يحمل �ضعار القمة العربية ويحتفي بالدورة العادية 

احلادية والثالثني للقمة العربية، التي تعقد يف اجلزائر .
وميثل اإ�ضدار الطابع اجلديد قيم وحدة ال�ضف العربي وت�ضامن ال�ضعوب 
وت�ضافر  ال��ت��ع��اون  الأه���داف  ودع��م��اً  القمة،  متثلها  التي  العربية  وال���دول 
الرئي�س  االأ�ضرم،  حممد  عبداهلل  واأك��د  امل�ضرتك.  العربي  والعمل  اجلهود 
التنفيذي ملجموعة بريد االإم��ارات، اأن االإ�ضدار الريدي اجلديد ياأتي يف 
العالقات  لتعزيز  العربية  بامل�ضاعي  االحتفاء  على  املجموعة  اإط��ار حر�س 
الرامية  االإم��ارات  دول��ة  بروؤية  التزامها  مع  ال��دول ومتا�ضياً  االأخوية بني 
اأوا�ضر ال�ضداقة والتعاون مع الدول  العربية وتعزيز  اإىل ن�ضرة الق�ضايا 

العربية ال�ضقيقة خ�ضو�ضاً، ودول العامل عموماً.
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اأخبـار الإمـارات

خالل الربع الثالث..
دار  ُم�ساعدات  من  ا�ستفادت  حالة   2013

الرب حمليًا بُكلفة 14.7 مليون درهم
•• دبي-الفجر:

ال����ر، خالل  دار  ج��م��ع��ي��ة  ق��دم��ت 
ال��رب��ع ال��ث��ال��ث م��ن ال��ع��ام اجلاري 
اإن�ضانية  ُم�����ض��اع��دات   ،"2022"
 2013 ل�ضالح  خريية  وخ��دم��ات 
وذوي  املُ����ح����ت����اج����ني  م�����ن  ح�����ال�����ة، 
ال����دخ����ل امل������ح������دود، داخ�������ل دول����ة 
اإجمالية  ب��ت��ك��ال��ي��ف  االإم�����������ارات، 
ن  1مليو 4 ،7 4 9 ،7 9 3 بلغت
املُ�ضتحقون  منها  ا���ض��ت��ف��اد  دره����م، 
ال�ضروط  ع��ل��ي��ه��م  ت��ن��ط��ب��ق  مم���ن 
واللوائح، من املُواطنني واملُقيمني 
ع���ل���ى اأر���������س ال������دول������ة، يف اإط������ار 
اخلريية  وامل�������ض���اري���ع  اخل����دم����ات 
واملُبادرات االإن�ضانية، التي تنفذها 

اجلمعية على مدار العام.

تنوع جمالت امل�ساعدة ....
�ضهيل  ال���دك���ت���ور حم��م��د  وب�����نينَّ    
التنفيذي،  ال���رئ���ي�������س  امل����ه����ريي، 
والُع�ضو املُنتدب جلمعية دار الر، 
اأن ُم�ضاعدات اجلمعية وخدماتها، 
املا�ضية،  ال��ث��الث��ة  االأ���ض��ه��ر  خ���الل 
رئي�ضية  ح��ق��ول  �ضتة  ب��ني  ت��ن��وع��ت 
ل���ل���ع���م���ل اخل�������ريي واملُ���������ض����اع����دات 
الدعم  و�ضملت  املُلحة،  االإن�ضانية 
املعوزة  لالأ�ضر  املُخ�ض�س  ال�ضكني، 
و�ضلت  اإجمالية  بقيمة  واملُتعففة، 
5،885،138ماليني درهم،  اإىل 
للطلبة  املُوجه  الدرا�ضي،  والدعم 
غري القادرين على �ضداد ُر�ضومهم 

باب �ضاد�س للخري واالإح�ضان ومد 
اأي��ادي العون والرحمة، يقوم على 
ُمتنوعة،  اأخرى  ُم�ضاعدات  تقدمي 
ومادية  معي�ضية  جم���االت  ُتغطي 
الدخل  وذوي  للُمحتاجني  ع���دة، 
األف   539،250 مببلغ  امل��ح��دود 

درهم.

�سفافية وحوكمة ..... 
ل�"دار  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����س  واأك����د 
الر" اأن اجلمعية حُتدد خياراتها 
ملُ�ضاعداتها  املُ�����ض��ت��ح��ق��ني  وق���وائ���م 
اخل�����ريي�����ة واملُ���������ض����ت����ف����ي����دي����ن من 
�ضوء  يف  االإن�������ض���ان���ي���ة  خ���دم���ات���ه���ا 
درا�����ض����ات اج��ت��م��اع��ي��ة م��ي��دان��ي��ة و 
م��ك��ت��ب��ي��ة  حُم���ك���م���ة، وب����ن����اء على 
و����ض���روط عملية،  دق��ي��ق��ة  م��ع��اي��ري 
تتلقاه  وم����ا  م��ي��زان��ي��ات��ه��ا  وُت��ن��ف��ق 
م��ن ت��رع��ات و���ض��دق��ات ودع��م من 
املُح�ضنني ُو�ُضركائها، من موؤ�ض�ضات 
العام واخلا�س، يف ظل  القطاعني 
�ضيا�ضات وا�ضحة، مبنية على قيم 
ل�ضمان  وال�����ض��ف��اف��ي��ة،  احل��وك��م��ة 
ملُ�ضتحقيها،  املُ�����ض��اع��دات  ُو����ض���ول 
وتخفيف  اأواًل،  ح��اج��ة  ول���الأك���ر 
ال�����ض��غ��وط امل���ادي���ة وامل��ع��ي�����ض��ي��ة عن 
املُجتمعية  ال�����ض��رائ��ح  ت��ل��ك  ك��اه��ل 
امل����ح����ل����ي����ة، ودع�����م�����ه�����م وت����وف����ري 
الثقة  وت����ع����زي����ز  ُم���ت���ط���ل���ب���ات���ه���م، 
ب����ني اجل���م���ع���ي���ة وُع���م���الئ���ه���ا من 
املُترعني والداعمني واأهل اخلري 

واالإح�ضان.      

الدرا�ضية، يف املدار�س واجلامعات، 
بكلفة 3،940،317 األف درهم. 

اأن  امل�����ه�����ريي  ال����دك����ت����ور  اأ������ض�����اف 
وخدماتها،  الر"  "دار  م�ضاعدات 
واأغ�ضط�س-  مت��وز  يوليو-  خ��الل 
العام  م��ن  اأي���ل���ول  و���ض��ب��ت��م��ر-  اآب 
اأي�������ض���ا على  ا���ض��ت��م��ل��ت  احل��������ايل، 
ال��ق��ادري��ن على  دع��م املر�ضى غ��ري 
بتكلفة  عالجهم،  بنفقات  التكفل 
ماليني   3،261،158 ب���  ُق���درت 
الكهرباء  ف��وات��ري  وت�ضديد  دره���م، 
الُب�ضطاء  م��ن��ازل  ع��ل��ى  املُ�ضتحقة 
ب�  امل���ح���دود،  ال���دخ���ل  واالأ����ض���ر ذات 

درهم. 329،754األف 
قائمة  اأن  اإىل  امل����ه����ريي  واأ������ض�����ار 
الثالث"  "الربع  يف  امل�������ض���اع���دات 
ا  اأي�ضً ���ض��م��ت   2022 ال���ع���ام  م���ن 
الديون  ل�������ض���داد  خُم�����ض�����ض��ا  ب���اًب���ا 
املكروبني  �ضريحة  على  املُ�ضتحقة 
بقيمة  ����ض���داده���ا،  يف  واملُ��ت��ع��ري��ن 
بجانب  دره���م،  794،176األف 

بلدية دبا الفجرية تطلق الربنامج التدريبي الدويل حول خماطر الكوارث 
•• دبا-الفجرية-وام:

للبلديات  ال��دويل  التدريبي  الرنامج  الفجرية  دب��ا  بلدية  اأطلقت 
واملدن العربية حول املرونة احل�ضرية واحلد من خماطر الكوارث 
ودولية  اإقليمية  ومنظمات  العربية  امل���دن  منظمة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون 
لل�ضرق  املحلية  واحلكومات  املتحدة  امل��دن  منظمة  مع  وبال�ضراكة 

االأو�ضط وغرب اآ�ضيا . 
املوؤ�ض�ضات  من  امل�ضئولني  من  عدد  ح�ضره  الذي  الرنامج  ويهدف 
والبلديات  والكوارث،  واالأزم��ات  الطوارئ  ب��اإدارة  املعنية  احلكومية 
البلديات  ل���دى مم��ث��ل��ي  امل��ع��رف��ة  زي�����ادة  اإىل  ال��ب��ي��ئ��ي��ة..  وال��ه��ي��ئ��ات 

ا�ضرتاتيجيات  ب�ضاأن  واالأزم���ات  الطوارئ  ب��اإدارة  املعنية  واملوؤ�ض�ضات 
بناء قدرات املرونة للحد من خماطر الكوارث الطبيعية ومتكينهم 
من و�ضع خطط ا�ضتباقية يف �ضوء اأف�ضل املمار�ضات العاملية لتعزيز 

قدرتها على اال�ضتجابة لكافة احلاالت الطارئة. 
وقال �ضعادة املهند�س ح�ضن اليماحي مدير عام بلدية دبا اإنه يف ظل 
املناخية ال توجد مدينة مبعزل عن خطر حدوث كارثة  التغريات 

طبيعية.
احلالة  نتيجة  الفجرية  يف مدينة  موؤخراً  ما حدث  اأن  اإىل  م�ضريا 
اجلوية ال�ضديدة كان موؤ�ضراً على �ضرورة بناء قدرات املرونة لدى 

املوؤ�ض�ضات املعنية للحد من اآثار تلك الكوارث م�ضتقباًل. 

واأكد اليماحي اأن التغريات املناخية تفر�س �ضرورة تعزيز القدرات 
املجتمعية وال�ضراكة مع موؤ�ض�ضات املجتمع املدين ل�ضمان اال�ضتجابة 
الفعالة للمخاطر والكوارث، وبناء منظومة اإنذار مبكر لكافة اأنواع 

املخاطر. 
اأي  من  اأك��ر  حا�ضمة  اأ�ضبحت  ال��ك��وارث  خماطر  اإدارة  اأن  واأو���ض��ح 
وقت م�ضى وتتطلب التكاتف وتعزيز التعاون امل�ضرتك بني اجلهات 
املعنية، وال يكتمل ذلك اإال مب�ضاركة فعالة ملوؤ�ض�ضات املجتمع املدين 
والقطاع اخلا�س باعتبارهما �ضريكني اأ�ضا�ضيني ودمج جهودهما مع 
اجلهات املعنية لتحقيق اال�ضتفادة الق�ضوى من االإمكانيات واملوارد 

املتاحة للحد من اآثار وخماطر الكوارث الطبيعية 

االإمــارات حتتفـــل بـيـــوم العلــم غـــدا
•• اأبوظبي -وام:

ب�"يوم  االإم��ارات غدا اخلمي�س احتفاالت ر�ضمية و�ضعبية احتفاًء  تنطلق يف 
العلم"، وحتمل االحتفالية رمزية عالية حيث يخفق علم االإمارات يف وقت 
واحد فوق مباين الوزارات واجلهات الر�ضمية، فيما تتو�ضح املباين ال�ضكنية 

باألوان العلم.
وحتول احلدث اإىل منا�ضبة وطنية يعر فيها �ضكان االإمارات من مواطنني 
ومقيمني عن االنتماء والوالء للدولة وقيادتها، والتم�ضك بالقيم واملبادئ 

املتوارثة من االآباء املوؤ�ض�ضني.
اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة  وكان �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد 
ال����وزارات  ك��اف��ة  ق��د دع��ا  “رعاه اهلل” ،  دب��ي  ال����وزراء ح��اك��م  رئي�س جمل�س 
نوفمر   3 ي��وم  �ضباحاً   11 ال�ضاعة  موحد  ب�ضكل  العلم  لرفع  واملوؤ�ض�ضات 
“ 3 نوفمر  "تويرت":  اجل��اري. وقال �ضموه على ح�ضابه الر�ضمي مبوقع 
لرفعه  وموؤ�ض�ضاتنا  وزارات��ن��ا  كافة  ندعو  العلم،  بيوم  دولتنا  حتتفل  القادم 

ب�ضكل موحد ال�ضاعة 11 �ضباحا يف ذلك اليوم”.
واأ�ضاف �ضموه: “�ضيبقى علمنا مرفوعا، �ضيبقى رمز عزتنا ووحدتنا خفاقا، 
�ضتبقى راية عزنا وجمدنا و�ضيادتنا عالية يف �ضماء االإجناز والوالء والوفاء”. 
الوطن  اأب��ن��اء  ب��ني  وال�����ض��الم  والتعاي�س  ال��وح��دة  م�ضاعر  املنا�ضبة  وجت�ضد 
املنطقة،  والت�ضامح يف  للتعاي�س  كمنارة  االإم��ارات  �ضورة  وتر�ضخ  واملقيمني، 
حيث ي�ضارك الرجال والن�ضاء وال�ضباب واالأطفال من كافة اجلن�ضيات يف هذا 

اليوم االأغر بالتعبري عن حبهم لدولة االإمارات باأ�ضكال خمتلفة.
ال�  الوطني  باليوم  الدولة  احتفاالت  قرب  مع  العام  هذا  املنا�ضبة  وتتزامن 
51، حيث رفع علم االإمارات اأول مرة يف الثاين من دي�ضمر عام 1971، 
وكان اأول من رفعه، املغفور له ال�ضيخ زايد بن �ضلطان اآل نهيان "طيب اهلل 

ثراه"، يف "دار االحتاد" يف اإمارة دبي.
باأن  االحت���اد،  ب�ضاأن علم   ،1971 ل�ضنة   2 رق��م  االحت���ادي  ال��ق��ان��ون  ون�����س 
يكون العلم على �ضكل م�ضتطيل، طوله �ضعف عر�ضه، ومق�ضما اإىل 4 اأق�ضام 
العلم  ط��رف  ي�ضكل  اأحمر  لونه  االأول:  الق�ضم  كالتايل:  ال�ضكل  م�ضتطيلة 

القريب من ال�ضارية طوله بعر�س العلم وعر�ضه م�ضاٍو لربع طول العلم.
وتكمل االأق�ضام الثالثة االأخرى باقي العلم وهي مت�ضاوية ومتوازية، حيث 
الق�ضم العلوي لونه اأخ�ضر، والق�ضم االأو�ضط لونه اأبي�س، والق�ضم ال�ضفلي 
لونه اأ�ضود، وميثل طول العلم ثالث اأرباع عر�س العلم 75 يف املائة، وي�ضاوي 

عر�ضه �ضعف طوله.
اإىل  املعينة  العلم كما يقول م�ضممه عبداهلل حممد  وترجع ق�ضة ت�ضميم 
امل�ضادفة البحتة، وذلك عندما قراأ اإعالناً عن طرح م�ضابقة لت�ضميم علم 
خا�س باحتاد دولة االإمارات، من قبل الديوان االأمريي يف اأبوظبي واملن�ضور 
يف �ضحيفة »االحت��اد« التي ت�ضدر يف اأبوظبي، وذلك قبل نحو �ضهرين من 
نحو  للم�ضابقة  تقدم  حيث  املتحدة،  العربية  االإم���ارات  دول��ة  احت��اد  اإع��الن 
نهائياً  االختيار  ووقع  اأويل،  كرت�ضيح  منها   6 اختيار  مت  ت�ضميماً   1030

على ال�ضكل احلايل للعلم.
وا�ضتلهم م�ضمم العلم األوانه من بيت ال�ضعر ال�ضهري لل�ضاعر �ضفي الدين 
احللي التي يقول فيه: بي�س �ضنائعنا خ�ضر مرابعنا ... �ضود وقائعنا حمر 

موا�ضينا.
االإمارات  ا�ضم  لت�ضجيل  منا�ضبة  املا�ضية  ال�ضنوات  خ��الل  العلم  ي��وم  و�ضكل 
2020 �ضجلت  "غيني�س"، ففي عام  يف مو�ضوعة االأرق��ام القيا�ضية العاملية 
األ��ف علم من  اأك��ر من  العاملية يف دبي رقما قيا�ضيا متثل بتجميع  القرية 
با�ضتخدام  رق��م جم��ّم��ع  الأك���ر  القيا�ضي  ال��رق��م  لتحقيق  االإم�����ارات،  اأع���الم 

االأعالم يف العامل، التي �ضكلت رقم "49".
وحققت القيادة العامة ل�ضرطة دبي عام 2019 اإجنازا بدخول علم االإمارات 
مو�ضوعة "غيني�س"، يف رقمني قيا�ضيني هما "اأطول علم يف العامل" و"اأكر 

عدد من االأ�ضخا�س يحملون علما".
االإم�����ارات  ع��ل��م  ت�ضميم  يف  دبي"  داي���ف  "�ضكاي  جن��ح��ت   2018 ع���ام  ويف 
 50.76 اإىل  العلم  عر�س  و�ضل  حيث  العامل،  يف  االأ�ضخم  تعد  مبقايي�س 
4885.65 مرتا  االإجمالية  وامل�ضاحة  م��رتا،   96.25 الطول  اأم��ا  م��رتا، 
مكعبا، فيما بلغ طول العلم 2020 مرتا )2 كيلومرت و20 مرتا(، وو�ضل 

عدد االأ�ضخا�س امل�ضاركني يف حمله 5 اآالف من 58 جن�ضية حول العامل.

بقرار من حممد بن را�سد ..را�سد بن حمدان رئي�سًا اأعلى 
ز  ملوؤ�س�سة حمدان بن را�سد اآل مكتوم لالأداء التعليمي املُتميِّ

•• دبي-وام: 

رئي�س  نائب  مكتوم،  اآل  را���ض��د  ب��ن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  اأ���ض��در 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء، رعاه اهلل، ب�ضفته حاكماً الإمارة دبي القرار 
اآل  را�ضد  بن  حمدان  بن  را�ضد  ال�ضيخ  بتعيني   2022 ل�ضنة   )18( رق��م 
مكتوم، رئي�ضاً اأعلى ملوؤ�ض�ضة "حمدان بن را�ضد اآل مكتوم لالأداء التعليمي 
دوره، وُين�ضر يف اجلريدة  املُتميِّز"، على اأن ُيعمل بهذا القرار من تاريخ �ضُ

الر�ضمية. 

توا�سل فعاليات اأديبك 2022 لليوم الثاين يف اأبوظبي
•• اأبوظبي-وام:

الدويل  اأب��وظ��ب��ي  وم��وؤمت��ر  معر�س  فعاليات  توا�ضلت 
الثامنة  ن�����ض��خ��ت��ه  يف   "2022 "اأديبك  ل���ل���ب���رتول 
والثالثني لليوم الثاين على التوايل يف مركز اأبوظبي 
حتت  االول  اأم�����س  انطلقت  وال��ت��ي  للمعار�س  الوطني 
اآل نهيان  زايد  ال�ضيخ حممد بن  ال�ضمو  رعاية �ضاحب 

رئي�س الدولة “حفظه اهلل” .
وي�ضهد اأديبك 2022 يف دورته احلالية - التي ت�ضتمر 
حتى 3 نوفمر اجلاري - ح�ضورا من اأكر من 160 
اأكر منتديات  ليكون  دولياً  28 جناحاً  دولة مب�ضاركة 
دوره  على  وي��وؤك��د  ال��ع��امل  يف  �ضمواًل  واأك��ره��ا  الطاقة 
دع��م م�ضاعي حتّول  ح��ول  احل���وار  ال��ري��ادي يف حتفيز 

قطاع الطاقة ال�ضديقة للمناخواملعززة لنمو القطاع.

اأكر  يف  املتحدثني  من   1200 عن  يزيد  ما  وي�ضارك 
من 350 جل�ضة ي�ضهدها املوؤمتر لتبادل الروؤى واالآراء 
واالبتكارات  واال�ضرتاتيجيات  اال�ضتثمارات  اأه��م  ح��ول 
يحاول  ال���ذي  ال��ط��اق��ة،  ق��ط��اع  ي�ضهدها  ال��ت��ي  التقنية 

حتقيق اأهدافه يف احلياد املناخي.
امل�ضاركة  م��ع  ا�ضتثنائية  دورة   2022 اأدي��ب��ك  وي�ضهد 
من  لنخبة  وا�ضتقطابه  اأع��م��ال��ه  يف  القيا�ضية  العاملية 
اأملع العقول من جميع اأنحاءالعامل ال�ضتك�ضاف احللول 
لتحديات الطاقة العاملية يف ظل احلاجة العاملية لتعزيز 

اآفاق التعاون واحلوار.
 27 “كوب  موؤمتر  انعقاد  قبيل   2022 اأديبك  ويقام 
” يف م�ضر ليتيح لقطاع الطاقة العاملي الفر�ضة لر�ضم 
واملجدية جتارياً  العملية  مالمح احلوار حول احللول 

لعملية التحول على م�ضتوى القطاع.

مدير عام وام: اأ�سبوعان من االحتفال بقيم الت�سامح والتعاي�س وتقبل االآخر

و�ضائل  ن�ضرت  فقد  وعاملياً،  حملياً 
االإع���الم يف ال��دول��ة وح���ول العامل 
خالل االأعوام القليلة املا�ضية عددا 
ثقافة  ع��ن  امل��ع��رة  الق�ض�س  م��ن 

االإن�ضانية لقيم الت�ضامح والتعاي�س 
وتقبل االآخر يف الدولة ".

اأن هذه  ي��ع��ن��ي  “ ه���ذا ال   : وت��اب��ع 
الق�ضية ال تغطيها و�ضائل االإعالم 

•• اأبوظبي-وام: 

الري�ضي  جالل  حممد  �ضعادة  اأك��د 
مدير عام وكالة اأنباء االإم��ارات “ 
وام” رئي�س اللجنة العليا املنظمة 
ل���ل���ك���وجن���ر����س ال���ع���امل���ي ل���الإع���الم 
بدور  االإع�����الم  ي��ق��وم  اأن  ����ض���رورة 
باأهمية  ال����وع����ي  ت���ع���زي���ز  يف  ه�����ام 
ي�ضلط  واأن  وال��ت��ع��اي�����س  ال��ت�����ض��ام��ح 
م��ن خ��الل تغطياته على  ال�����ض��وء 
والثقافات  التنوع  م�ضاهمة  كيفية 
التعاي�س  ت��ك��ري�����س  يف  امل��خ��ت��ل��ف��ة 

والت�ضامح.
باليوم  االحتفال  اإن  �ضعادته  وقال 
ال��ع��امل يف  للت�ضامح ح��ول  ال��ع��امل��ي 
16 نوفمر يتزامن هذا العام مع 
انعقاد الكوجنر�س العاملي لالإعالم 
ال�����ذي ي��ع��ق��د ج��ل�����ض��ة خ��ا���ض��ة عن 
جمتمعات  بناء  يف  االإع��الم  “دور 

مت�ضاحمة”.
واأ�ضاف :" اأنه بعد نقا�س بني فريق 
عمل وكالة اأنباء االإم��ارات، عن ما 
ميكن تقدميه لتعزيز الوعي ب�ضاأن 
تقرر  والتعاي�س،  الت�ضامح  اأهمية 
من  �ضل�ضلة  لن�ضر  حملة  اإط����الق 
واحل�����وارات  االإن�����ض��ان��ي��ة  الق�ض�س 
مع  ال��ق��ادم��ني،  االأ�ضبوعني  خ��الل 
املمار�ضة  ع��ل��ى  ال�������ض���وء  ت�����ض��ل��ي��ط 

االإم���ارات،  يف  والتعاي�س  الت�ضامح 
وا�ضعة  اإع��الم��ي��ة  تغطية  و�ضهدنا 
اأبوظبي  اإىل  الفاتيكان  بابا  لزيارة 
وثيقة  واإط���������الق   ،2019 ع�����ام 
العائلة  وبيت  االإن�ضانية،  االإخ���وة 
االإبراهيمية واإعالن ت�ضييد معبد 
وافتتاح  اأب���وظ���ب���ي  يف  ه��ن��دو���ض��ي 

معبد هندو�ضي اآخر يف دبي”.
واأو�ضح : “ اأنه عندما طرحنا فكرة 
احلملة، كان هناك حاجة للتعاون 
م��ع و���ض��ائ��ل اإع����الم ع��امل��ي��ة يف هذا 
ال�ضاأن، وقد توا�ضلنا مع الع�ضرات 
م��ن وك����االت االأن���ب���اء ح���ول العامل 
واقرتحنا العمل �ضوياً للقيام بدور 
حيوي يف تعزيز ثقافة الت�ضامح يف 
تقبل التنوع يف جمتمعاتنا وفاقت 

النتائج توقعاتنا ”.
ع���دد كبري  ا���ض��ت��ج��اب��ة  اإىل  واأ����ض���ار 
وموافقتها  االأن���ب���اء  وك�����االت  م���ن 
على الرتكيز على هذا املو�ضوع يف 
على  ووقعت  االإعالمية،  تغطيتها 
الت�ضامح" الذي اقرتحته  "ميثاق 
اإع����الن  مب��ث��اب��ة  وه����و   ، وام”   “
لال�ضتعداد واالإلتزام بتعزيز ثقافة 
م�ضاركة  عر  والتعاي�س  الت�ضامح 
واأفالم  وح��وارات  اإخبارية  ق�ض�س 

وثائقية وغريها.
يقوم  اأن  “ يجب   : الري�ضي  وق��ال 

االإع���الم ب��دور ه��ام يف ه��ذا ال�ضدد 
بالعامل  يع�ضف  ال���ذي  ال��وق��ت  يف 
عنيفة  اأي����دي����ول����وج����ي����ات  ال�����ي�����وم 
الرتكيز  م���ن  ف���ب���داًل  وم��ت��ط��رف��ة، 
واالنق�ضام  الكراهية  ق�ض�س  على 
تغطياتنا  ن����وظ����ف  اأن  ع��ل��ي��ن��ا   ،
على  ال�ضوء  لت�ضليط  االإع��الم��ي��ة 
والثقافات  التنوع  م�ضاهمة  كيفية 
التعاي�س  ت��ك��ري�����س  يف  امل��خ��ت��ل��ف��ة 

والت�ضامح”.
اأن��ه يف هذا ال�ضدد، �ضي�ضهد  وذك��ر 
من  جم����م����وع����ة   ” “وام  ق���������راء 
التناغم  ع���ل���ى  ت���رك���ز  ال��ق�����ض�����س 
الدولة،  يف  والت�ضامح  والتعاي�س 
اأنف�ضنا  لت�ضجيع  ذل���ك  نفعل  وال 
قدرة  على  ال�ضوء  لت�ضليط  ولكن 
واملت�ضاحمة  امل�����ض��امل��ة  امل��ج��ت��م��ع��ات 
واالزدهار،  اال�ضتقرار  على حتقيق 
اأكر  مواطني  اختيار  اأن  مو�ضحا 
200 دول��ة ل��الإم��ارات لتكون  من 
وطنهم الثاين هذا يعني اأن هناك 
دافعاً قوياً جذبهم لها ، وهو ثقافة 

التناغم والت�ضامح ".
�ضعادته  ع����ن  ال���ري�������ض���ي  واأع��������رب 
ب���اأن ت��ق��دم وك��ال��ة اأن��ب��اء االإم����ارات 
عن  متميزة  ق�ض�ضا  ق��رائ��ه��ا  اإىل 
والت�ضامح  وال��ت��ع��اي�����س  ال��ت��ن��اغ��م 

خالل االأ�ضبوعني القادمني.

موؤمتر االحتاد العربي للمكتبات واملعلومات يوا�سل فعالياته يف اأبوظبي
•• اأبوظبي-وام:

يوا�ضل االأر�ضيف واملكتبة الوطنية 
والثالثني  الثالث  املوؤمتر  تنظيم 
للمكتبات  ال����ع����رب����ي  ل�����الحت�����اد 
ي�ضت�ضيفه  ال������ذي  وامل���ع���ل���وم���ات 
اأب���وظ���ب���ي، ل��ل��ي��وم ال���ث���اين على  يف 
ال�����ت�����وايل؛ وال�������ذي ي��ن��ع��ق��د حتت 
"تكامل موؤ�ض�ضات املعلومات  �ضعار 
وامل���ع���رف���ة ال��وط��ن��ي��ة يف ال���دول���ة: 
واملتاحف"؛  واالأر�ضيفات  املكتبات 
�ضبع  االأول  ال����ي����وم  ���ض��ه��د  ح���ي���ث 
جل�ضات علمية �ضارك فيها حوايل 
وم�ضوؤواًل  وخ���ب���رياً  ب��اح��ث��اً   60
واالأر�ضيفات  امل��ك��ت��ب��ات  ����ض���وؤون  يف 

واملتاحف. 
الثالث  امل���وؤمت���ر  ف��ع��ال��ي��ات  وح����ول 
والثالثني قال �ضعادة كامل العبد 
للمجل�س  ال��ع��ام  االأم����ني  اجل��ل��ي��ل 
يعّد  الكويت:  يف  للثقافة  الوطني 
للمكتبات  العربي  االحت��اد  موؤمتر 
العام  ه���ذا  ن�ضخة  يف  وامل��ع��ل��وم��ات 
م��ت��م��ي��زاً وم���ت���ف���رداً ع���ن ال�����دورات 
اإذ ميثل تظاهرة علمية  ال�ضابقة؛ 
متخ�ض�ضة،  وث��ق��اف��ي��ة  وم��ه��ن��ي��ة 
وبرناجمه حافل باالأوراق العلمية 
وال��ب��ح��ث��ي��ة، وف��ي��ه ح�����ض��ور كثيف 
العاملي  االحت���اد  رئي�ضة  يتقدمهم 
ل��ل��م��ك��ت��ب��ات وامل���ع���ل���وم���ات ب���ارب���را 
ماجد  اهلل  عبد  و���ض��ع��ادة  لي�ضون، 
االأر����ض���ي���ف  ع�����ام  م���دي���ر  ع���ل���ي  اآل 
وامل���ك���ت���ب���ة ال���وط���ن���ي���ة، وال���دك���ت���ور 
االحتاد  رئي�س  ال�ضريحي  ح�ضن 
واملعلومات،  ل��ل��م��ك��ت��ب��ات  ال��ع��رب��ي 
رئي�س  التميمي  في�ضل  والدكتور 
للمجل�س  العربي  االإقليمي  الفرع 

الدويل لالأر�ضيف. 
جدير بالذكر اأن اجلل�ضة العلمية 
االأوىل التي اأدارها الدكتور حممد 

2021( يف �ضلطنة عمان: املركز 
واملعلومات  ل��الإح�����ض��اء  ال��وط��ن��ي 

منوذجاً". 
ويف اجلل�ضة العلمية الثالثة، التي 
عليان،  رب���ح���ي  ال���دك���ت���ور  اأداره�������ا 
الرزاق  الدكتور عبد  ورق��ة  ج��اءت 
الرقمية  "االأر�ضفة  ع��ن  مقدمي 
درا�ضة  العلمي:  البحث  خدمة  يف 
والبحثية  العلمية  للوثائق  حالة 
ل���ل���ق���ط���ب ال���ت���ك���ن���ول���وج���ي ب����رج 
�ضلطت  وق��د  بتون�س"،  ال�����ض��دري��ة 
االأر�ضفة  م�ضاهمة  ع��ل��ى  ال�����ض��وء 
العلمي  البحث  الرقمية يف تعزيز 
من خالل تنظيم وت�ضنيف وحفظ 
التي  والبحث"  العلوم  "اأر�ضيفات 
اأ���ض��ا���ض��ي��ة يف تطوير  مت��ث��ل رك��ي��زة 
البحث العلمي واالبتكار يف جميع 

املجاالت. 
اأي���������ض����اً على  واح����ت����وت اجل��ل�����ض��ة 
ال�ضحف  "رقمنة  ب��ع��ن��وان:  ورق���ة 
ال�����ض��ادرة يف م�ضر يف  االإي��ط��ال��ي��ة 
 :1940-1845 م���ن  ال���ف���رتة 
واحلفظ  ال�ضبط  ا�ضرتاتيجيات 

واالإتاحة. 
عن  ببحث  اأي�ضاً  اجلل�ضة  وحفلت 
الرقمية  التقنيات  دور  "تفعيل 
الفكري  واالإن��ت��اج  ال���رتاث  حلفظ 
الوطني مبكتبة الكويت الوطنية"، 
وقد اأو�ضت الدرا�ضة التي تناولتها 
بعنوان:  ج��اءت  التي  العمل  ورق��ة 
املحتوى  واإت����اح����ة  اإدارة  "نظم 
واالأر�ضيفات  للمكتبات  ال��رق��م��ي 
واملتاحف الوطنية" بتعزيز اإتاحة 
مبا  النظم  عر  الرقمي  املحتوى 
ال يتنافى مع اخل�ضو�ضية للدولة 

املعنية. 
الرابعة  ال��ع��ل��م��ي��ة  اجل��ل�����ض��ة  ويف 
ال��ت��ي اأداره�����ا ���ض��ع��ادة ك��ام��ل العبد 
االأوراق  م��ن��اق�����ض��ة  مت���ت  اجل��ل��ي��ل 

ال���ه���ادي ق���د ناق�ضت  ف��ت��ح��ي ع��ب��د 
امل���وا����ض���ي���ع ال���ت���ال���ي���ة: رب�����ط علم 
االإنطولوجيا ودوره يف دعم تكامل 
اال�ضرتجاع،  نظم  وخا�ضة  النظم 
املحتوى  اأر�ضفة  املنظومة يف  ودور 
التكامل  ومبادرة  العربي،  العلمي 
االأر����ض���ي���ف  ودور  امل���ك���ت���ب���ات  ب����ني 
العربي  ال��ف��ه��ر���س  يف  وامل���ت���اح���ف 
املوحد، والقلب الناب�س للمكتبات: 
متكني املكتبيني بالتقنية لتحقيق 

مبادراتهم يف خدمة املجتمع. 
ال��ث��ان��ي��ة التي  و���ض��م��ل��ت اجل��ل�����ض��ة 
ع��ي�����ض��ى يو�ضف  ال���دك���ت���ور  اأداره�������ا 
التعاون  "برامج  ع��ن  عمل  ورق���ة 
املوؤ�ض�ضات  بني  املعلومات  قطاع  يف 
ال���ع���م���ان���ي���ة: درا�������ض������ة ال���ع���وام���ل 
وفيها  للتعاون"،  واملعيقة  املحفزة 
ا���ض��ت��ع��ر���س ال���دك���ت���ور ن��ب��ه��ان بن 
ح����ارث احل��را���ض��ي جم��م��وع��ة من 
الناجحة  ال��ت��ع��اون��ي��ة  امل�����ض��روع��ات 
�ضلطنة  يف  الوطني  امل�ضتوى  على 
ع��م��ان، وال��ع��وام��ل امل�����ض��اع��دة على 

هذا النجاح. 
ويف بحثه "دور موؤ�ض�ضات املعلومات 
يف دع������م وحت���ق���ي���ق روؤي���������ة دول�����ة 
درا�ضة  الوطنية:  للتنمية  الكويت 
مبارك  ال��ب��اح��ث  ع���ّرف  ميدانية" 
�ضيف الهاجري مبقومات التنمية 
الكويتية،  املعلومات  موؤ�ض�ضات  يف 
وباالأدوار التي تقوم بها موؤ�ض�ضات 
املعلومات الكويتية يف دعم برامج 
واأهم  وامل��ع��رف��ة،  للتنمية  ال��دول��ة 
امل��ت��ط��ل��ب��ات ال���الزم���ة ل��ن��ج��اح دعم 
موؤ�ض�ضات  يف  ال��وط��ن��ي��ة  ال��ت��ن��م��ي��ة 

املعلومات الكويتية. 
�ضملت  قد  االأوىل  اجلل�ضة  اأن  كما 
موؤ�ض�ضات  "دور  ب��ع��ن��وان:  ب��ح��ث��اً 
التنمية  تنفيذ  دع��م  يف  املعلومات 
-2025( ال��ع��ا���ض��رة  اخل��م�����ض��ي��ة 

املكتبات  اأق�������ض���ام  "دور  ال��ت��ال��ي��ة: 
املتاحف  ت��ك��ام��ل  ال��ع��رب��ي��ة يف دع���م 
املعلومات  موؤ�ض�ضات  مع  الوطنية 
لتطوير  درا�����ض����ة  امل�����ض��ت��ق��ب��ل:  يف 
املكتبات  ل��ق�����ض��م  درا�����ض����ي  م���ق���رر 
واملعلومات بجامعة االإ�ضكندرية"، 
و"ال�ضبكات التعاونية بني مكتبات 
العايل  للتكوين  الوطنية  املعاهد 
اجلزائري:  بال�ضرق  الطبي  �ضبه 
م����ق����وم����ات االإن�����������ض�����اء وره�����ان�����ات 
الوطنية  و"املكتبات  التنفيذ"، 
ودوره���������ا ن���ح���و حت���ق���ي���ق اأه�������داف 
االأمم املتحدة للتنمية امل�ضتدامة: 
اخلليج  دول  يف  الوطنية  املكتبات 
و"تاأثري  منوذجاً"،  ال����ع����رب����ي 
�ضلوكيات واحتياجات امل�ضتخدمني 
مواقع  ت�����ض��م��ي��م  ع��ل��ى  ال��ب��ح��ث��ي��ة 

معلومات املكتبات الوطنية". 
العلمية  اجل���ل�������ض���ة  ون����اق���������ض����ت 
الدكتورة  اأدارت��ه��ا  التي  اخلام�ضة 
التالية:  الق�ضايا  ال�ضلمي  اأم��اين 
اأوق�����ات  يف  ال��وط��ن��ي��ة  “املكتبات 
للمكتبة  ح��ال��ة  درا���ض��ة  االأزم������ات: 
الوطنية الفل�ضطينية" و"خدمات 
االأر����ض���ي���ف���ات ال���وط���ن���ي���ة واآل����ي����ات 
ت�ضويقها: املركز الوطني للوثائق 
و"دور  منوذجاً"،  وامل��ح��ف��وظ��ات 
الوثائق  وم����راك����ز  االأر�����ض����ي����ف����ات 
بال�ضودان  ال��وط��ن��ي��ة  وامل���ت���اح���ف 
يف ظ��ل ال��ت��ق��ن��ي��ات ال��ذك��ي��ة )روؤي���ة 
البحوث  اآخ��ر  وج��اء  م�ضتقبلية(، 
املعلومات  موؤ�ض�ضات  "تاأثري  ع��ن 
ب��ن��اء ث��ق��اف��ة داعمة  ال�����ض��ع��ودي��ة يف 
التنمية  2030وحتقيق  ل��روؤي��ة 

الوطنية". 
ال�ضاد�ضة  ال��ع��ل��م��ي��ة  اجل��ل�����ض��ة  ويف 
التالية:  ال��ب��ح��وث  مناق�ضة  مت��ت 
للمعلومات:  الوطنية  "ال�ضيا�ضة 
ال��ن��ظ��ام ال��وط��ن��ي ل��ل��م��ع��ل��وم��ات يف 

التوثيق  ه��ي��ئ��ة  و"دور  ليبيا"، 
وتقانة املعلومات - املركز القومي 
خطط  وتطوير  دع��م  يف  للبحوث 
يف  والبحثية  التنموية  امل�����ض��اري��ع 
تطبيق  قيا�س  و"واقع  ال�ضودان"، 
اآي�����زو  امل���ع���رف���ة  اإدارة  م���وا����ض���ف���ة 
اخلريية  املوؤ�ض�ضات  يف   30401
ال�ضعودية:  ال���ع���رب���ي���ة  ب��امل��م��ل��ك��ة 
احلوكمة  و"دور  حالة"،  درا����ض���ة 
التكامل  حتقيق  يف  االإل��ك��رتون��ي��ة 
بني موؤ�ض�ضات املعلومات الوطنية: 

املكتبات واملتاحف واالأر�ضيف". 
واأما اجلل�ضة العلمية ال�ضابعة التي 
بامفلح،  ف��ات��ن  ال��دك��ت��ور  اأدارت���ه���ا 
اليوم  يف  اجل���ل�������ض���ات  اآخ������ر  وه�����ي 
االأوراق  على  اح��ت��وت  فقد  االأول؛ 
العاملني  "اإملام  التالية:  البحثية 
واملحفوظات  ال��وث��ائ��ق  م��راك��ز  يف 
ال�ضعودية  احل��ك��وم��ي��ة  ب��االأج��ه��زة 
ب���ال���ت���ق���ن���ي���ات ال���ن���ا����ض���ئ���ة: درا�����ض����ة 
ال�ضحابية  واحل��و���ض��ب��ة  و�ضفية"، 
ووع�����������ي م�������دي�������ري ال���������ض����ج����الت 
الوثائق  اإدارة  يف  ب��ت��ط��ب��ي��ق��ات��ه��ا 
وحت���دي���ات  عمان"،  ���ض��ل��ط��ن��ة  يف 
نحو  ال�ضودانية  الوطنية  املكتبة 
اقت�ضاد  وتبني  ال��رق��م��ي  ال��ت��ح��ول 
موؤ�ض�ضات  و"جاهزية  املعرفة"، 
الوطنية  وامل����ع����رف����ة  امل���ع���ل���وم���ات 
لتبني التقنيات النا�ضئة يف تقدمي 
خدمات املعلومات: مكتبة املتحف 

العمومي الوطني". 
و�������ض������اح������َب امل�������وؤمت�������ر م���ع���ر����س 
املوؤ�ض�ضات  ك��ري��ات  ف��ي��ه  ���ض��ارك��ت 
ال�ضيخ  ج���ام���ع  م���ث���ل:  ال��ث��ق��اف��ي��ة، 
امل��ل��ك عبد  ال��ك��ب��ري، ومكتبة  زاي���د 
ال��ع��زي��ز ال��ع��ام��ة، وامل��رك��ز الوطني 
ل��ل��وث��ائ��ق وامل��ح��ف��وظ��ات، وك���ل من 
واملنظومة  وال�����زاد،  ن�ضيج  ���ض��رك��ة 

وكالريفيت وغريها. 
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•• ال�شارقة-وام:

يعقد املجل�س اال�ضت�ضاري الإمارة ال�ضارقة غدا جل�ضته الثالثة �ضمن اأعماله 
لدور االنعقاد العادي الرابع من الف�ضل الت�ضريعي العا�ضر مبقره يف مدينة 

ال�ضارقة برئا�ضة �ضعادة علي ميحد ال�ضويدي رئي�س املجل�س.
الثانية  اجلل�ضة  م�ضبطة  على  الت�ضديق  بعد  االع��م��ال  ج��دول  ويت�ضمن 

مناق�ضة مقرتحات اأع�ضاء املجل�س اال�ضت�ضاري على القانون رقم )3( ل�ضنة 
اإن�ضاء املجل�س اال�ضت�ضاري الإمارة ال�ضارقة والتقرير الوارد  ب�ضاأن  1999م 
والطعون  والت�ضريعية  القانونية  ال�ضوؤون  جلنة  من  املقرتحات  تلك  حول 
من�ضور  الدكتور  �ضعادة  اجلل�ضة  يح�ضر  باملجل�س  وال�ضكاوى  واالقرتاحات 
بن  عي�ضى  و�ضعادة  ال�ضارقة  حلكومة  القانونية  ال��دائ��رة  رئي�س  ن�ضار  ب��ن 

حنظل مدير الدائرة القانونية حلكومة ال�ضارقة.

•• عجمان -الفجر:

– حكومة  ال���ن���ق���ل  ه��ي��ئ��ة  اح��ت��ف��ل��ت 
"االإمارات  امل��رجم��ني  بيوم  عجمان 
ترمج" الذي يقام يف ٢٩ اكتوبر من 
ذك��رى تد�ضني  بالتزامن مع  ع��ام  كل 
�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد 
اإلكرتونية يف  اأول حكومة  اآل مكتوم، 
اأكر  قبل  ال��ع��رب��ي،  وال��ع��امل  املنطقة 
 ،2001 اأكتوبر   29 من عقدين، يف 
ال�ضوء  ت�ضليط  اإىل  ي��ه��دف  وال����ذي 
ع��ل��ى اأ����ض���ح���اب امل����واه����ب واخل�����رات 
باإجنازاتهم  واالح���ت���ف���اء  ال��رق��م��ي��ة 
واإجنازات الدولة يف جماالت الرقمنة 
م�ضتهدفات  وحت���ق���ي���ق  وال����رجم����ة 
لالقت�ضاد  الوطنية  اال�ضرتاتيجية 
نحو  الدولة  م�ضرية  لتعزيز  الرقمي 

امل�ضتقبل. 
ب��ت��د���ض��ني تطبيق  االح���ت���ف���ال  اف��ت��ت��ح 
تطويره  مت  ال��ذي  "برزة"  املوظفني 
بالكامل من قبل مطورين التطبيقات 
فالهيئة ومت ا�ضتعرا�س اهم املميزات 
فالتطبيق،  امل���ق���دم���ة  واخل�����دم�����ات 
احل�ضور  اإدارة  ن���ظ���ام  اأه���م���ه���ا  م���ن 
ال���ذي مي��ك��ن املوظفني  واالن�����ض��راف 
من ت�ضجيل ح�ضورهم اأو ان�ضرافهم 

من خالل هواتفهم الذكية واالطالع 
ال�ضهري  ح�������ض���وره���م  ���ض��ج��ل  ع���ل���ى 
باالإ�ضافة  االإج����ازة،  طلبات  ومتابعة 
ل��ط��ل��ب ����ض���ه���ادات مل����ن ي��ه��م��ه االأم�����ر 
الب�ضرية  للموارد  املوافقات  وخدمات 
ومن�ضة التوا�ضل اخلا�ضة باملوظفني 

وغريها الكثري. 
 ٣ للتطبيق  الر�ضمي  االإط����الق  ات��ب��ع 
معها  وت��ف��اع��ل  فيها  ���ض��ارك  فعاليات 
موظفو الهيئة ب�ضكل وا�ضع، الفعالية 
االأوىل  "جتربتك  ا�ضم  حت��ت  االأوىل 
�ضارك  بايثون" حيث  بلغة  للرجمة 
برجمية  اأ���ض��ط��ر  بطباعة  امل��وظ��ف��ون 

اأ�ضمائهم  ل��ط��ب��اع��ة  ب���اي���ث���ون  ب��ل��غ��ة 
عملية  جت����رب����ة  ع���ل���ى  واحل���������ض����ول 
مم��ت��ع��ة، ب���ال���ت���زام���ن م���ع ذل����ك طرح 
الرقمي  التحول  ق�ضم  املرجمون يف 
"الرجمة من خالل  مبادرة بعنوان 
تعلم  للموظفني  تتيح  التي  اللعب" 
املنطق  وا�ضتخدام  االأ�ضا�ضية  املفاهيم 
لبناء االأك��واد من خالل العاب �ضيقة 
رفع  اجلميع.  معها  تفاعل  وم�ضلية 
كان  املعلومات  اأم��ن  جانب  يف  الوعي 
خ����الل مبادرة  م���ن  اي�������ض���اً  ح���ا����ض���راً 
من  ا�ضتطاع  ال��ت��ي  نوك�س"  "فورت 
امل�������ض���ارك���ني ق���ي���ا����س مدى  خ���الل���ه���ا 

ق�����وة ك���ل���م���ات م�����روره�����م م����ن خالل 
الرموز  لتحليل  ب��رجم��ت��ه��ا  مت  اأداة 
امل�ضتخدمة وتقدمي ن�ضائح من قبل 
حول  بالهيئة  املعلومات  اأم���ن  ف��ري��ق 
قوية  م����رور  ك��ل��م��ات  ���ض��ي��اغ��ة  كيفية 
واحلفاظ  ال��ب��ي��ان��ات  ح��م��اي��ة  لتعزيز 
االحتفال  واختتم  على خ�ضو�ضيتها. 
التي   "CodingBee" مب�ضابقة 
ال�ضعي لالإجابة  حفزت اجلميع على 
ال�ضحيحة  امل����خ����رج����ات  وت���خ���م���ني 
ل��ب��ع�����س االأ����ض���ط���ر ال���رجم���ي���ة مما 
اال�ضتطالع  وح��ب  التحدي  روح  ع��زز 

والبحث عن االإجابات ال�ضحيحة.

•• ال�شارقة-وام:

الدكتور  ال�ضيخ  ال�ضمو  تراأ�س �ضاحب 
ع�ضو  القا�ضمي،  حممد  ب��ن  �ضلطان 
ال�ضارقة،  ح���اك���م  االأع����ل����ى  امل��ج��ل�����س 
العربية  اللغة  ملجمع  االأعلى  الرئي�س 
بال�ضارقة، �ضباح اأم�س اجتماع جمل�س 
باملدينة  م���ق���ره  يف  امل���ج���م���ع،  اأم����ن����اء 

اجلامعية.
ال�ضارقة  ال�ضمو حاكم  ورحب �ضاحب 
يف ب���داي���ة االج���ت���م���اع ب��احل�����ض��ور من 
االأع�ضاء، م�ضيداً �ضموه بجهود املجمع 
امل��ا���ض��ي��ة يف خمتلف  ال���ف���رتة  خ����الل 
جماالت دعم اللغة العربية واالهتمام 
فيها،  العلمي  والبحث  وبتوثيقها  بها 

وما حتقق منها.
وخالل االجتماع، وّقع �ضاحب ال�ضمو 
حاكم ال�ضارقة ب�ضفته الرئي�س االأعلى 
قراراً  بال�ضارقة  العربية  اللغة  ملجمع 

ب�ضاأن ت�ضكيل اأع�ضاء املجمع.
موؤمتر  ي�ضّكل  اأن  على  ال��ق��رار  ون�����ّس 
من  بال�ضارقة  العربية  اللغة  جممع 

االأع�ضاء التالية اأ�ضماوؤهم:
االأ�ضتاذ الدكتور عبد اهلل الو�ضمي   1-

العاملي  امللك �ضلمان  اأمني عام جممع 
للغة العربية.

النحوي  اخلليل  الدكتور  االأ�ضتاذ   2-
رئي�س جمل�س الل�ضان مبوريتانيا.

بلعيد  �ضالح  ال��دك��ت��ور  االأ���ض��ت��اذ   3-
العربية  للغة  االأع��ل��ى  املجل�س  رئي�س 

باجلزائر.
�ضليمان  حممد  الدكتور  االأ�ضتاذ   4-

جممع  ع���ام  اأم���ني  ال�����ّض��ع��ودي  �ضلمان 
اللغة العربية االأردين.

ب��ك��ري حممد  ال��دك��ت��ور  االأ���ض��ت��اذ   5-
ال��ل��غ��ة العربية  احل���اج رئ��ي�����س جم��م��ع 

باخلرطوم.
اأحمد  حممود  الدكتور  االأ���ض��ت��اذ   6-
العربية  اللغة  جممع  رئي�س  ال�ضيد 

بدم�ضق.

الفتاح  ع��ب��د  ال���دك���ت���ور  االأ����ض���ت���اذ   7-
تن�ضيق  م���ك���ت���ب  م����دي����ر  احل���ج���م���ري 

الّتعريب بالّرباط.
عبد  ح�����ض��ن  ال���دك���ت���ور  االأ����ض���ت���اذ   8-
ال��رح��م��ن ال�����ض��ل��وادي رئ��ي�����س جممع 

اللغة العربية الفل�ضطيني.
-9 االأ�ضتاذ الدكتور حممد م�ضطفى 
اللغة  جممع  رئي�س  نائب  ال�ّضيباين 

العربية بليبيا.
حممد ح�ضني  الدكتور  االأ�ضتاذ   10-
العلمي  امل��ج��م��ع  رئ��ي�����س  ي��ا���ض��ني  اآل 

العراقي.
�ضالح  ال����دك����ت����ور  االأ������ض�����ت�����اذ   11-
العربية  ال��ل��غ��ة  جم��م��ع  رئ��ي�����س  ف�ضل 

بالقاهرة.
عي�ضى احلمادي مدير  الدكتور   12-

لدول  العربية  للغة  ال��رتب��وي  امل��رك��ز 
اخلليج.

ال�ضالم  عبد  الدكتور  االأ���ض��ت��اذ   13-
واللغة  االآداب  كلية  عميد  عي�ضاوي 

العربية جامعة مّنوبة.
م���اأم���ون  ال���دك���ت���ور  االأ�����ض����ت����اذ   14-
املعجم  مل�����ض��روع  العلمي  امل��دي��ر  وج��ي��ه 

التاريخي.

املجمع  يف  ال��ع�����ض��وّي��ة  م�����ّدة  وت���ك���ون 
اأو  ملّدة  للّتجديد  قابلة  �ضنوات،  ثالث 
اإعادة تعيني من  مدد مماثلة، ويجوز 

انتهت مّدة ع�ضوّيتهم.
وناق�س االجتماع م�ضرية جممع اللغة 
التي  واملجهودات  بال�ضارقة،  العربية 
لتحقيق  ج��ه��وده  �ضمن  عليها،  ي��ق��وم 
اأهدافه املر�ضومة، مبا ي�ضمل عدداً من 

باللغة  اخلا�ضة  واملبادرات  امل�ضروعات 
ال��ع��رب��ي��ة، واإجن����ازات����ه خ���الل الفرتة 

املا�ضية.
ك��م��ا ت��ن��اول االج��ت��م��اع خ��ط��ط املجمع 
وتعليم  تعلم  ت��ط��وي��ر  يف  امل�ضتقبلية 
ون�ضر اللغة العربية والتعاون مع عدد 
ي�ضهم  مما  بها،  املعنية  املوؤ�ض�ضات  من 
واالرتقاء  املجمع،  اأن�ضطة  تو�ضيع  يف 
اللغة  خل���دم���ة  االأع�����م�����ال  مب��خ��ت��ل��ف 

العربية.
االأ�ضتاذ  م���ن:  ك��ل  االج��ت��م��اع،  ح�����ض��ر 
��ب��ي��ن مدير  ال�����ضّ اأح����م����د  ال���دك���ت���ور 
العربية  باململكة  �ضعود  امللك  جامعة 
الدكتور  واالأ���ض��ت��اذ  �ضابقاً،  ال�ضعودية 
رئ���ي�������س ق�ضم  ال�������ّض���ع���اف���ني  اإب����راه����ي����م 
ال�ضارقة  ب��ج��ام��ع��ة  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ل��غ��ة 
بن  عبداهلل  الدكتور  واالأ�ضتاذ  �ضابقاً، 
التعريب  م��رك��ز  م��دي��ر  ال��ّت��وب��ي  �ضيف 
العربية  باللغة  واالهتمام  والرتجمة 
احممد  وال���دك���ت���ور  ع���م���ان،  ب�ضلطنة 
جممع  ع���ام  اأم���ني  امل�ضتغامني  ���ض��ايف 
ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة ب��ال�����ّض��ارق��ة، وحممد 
ال�ضارقة  ح�ضن خلف مدير عام هيئة 

لالإذاعة والتلفزيون.

•• ال�شارقة-وام: 

اأطلق �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ الدكتور �ضلطان بن حممد القا�ضمي، ع�ضو املجل�س 
اأم�س  بال�ضارقة"، �ضباح  العربية  اللغة  "جممع  ال�ضارقة، يف مقر  االأعلى حاكم 
19 جملداً جديداً من "املعجم التاريخي للغة العربية"، وذلك بح�ضور اأع�ضاء 
جمل�س االأمناء واأع�ضاء املجمع من روؤ�ضاء احتادات وجمامع 14 جممعاً لغوياً 
للغة  التاريخي  املعجم  19 اجلديدة من  ال���  املجلدات  وتغطي  دول��ة.    12 من 
اأربعة اأحرف هي )احلاء واخلاء وال��دال وال��ذال(، لي�ضبح العدد الكلي  العربية 
للحروف التي مّت حتريرها اإىل حّد االآن 9 اأحرف، من الهمزة اإىل الذال، وبذلك 
ارتفع عدد املجلدات املنجزة من امل�ضروع اإىل 36 جملداً، مت اإ�ضدارها وجتليدها 
م�ضبوٍق  غري  اإجن��از  يف  بال�ضارقة،  القا�ضمي  من�ضورات  يف  وطباعتها  واإخراجها 

ي�ضاف اإىل جهود �ضاحب ال�ضمو حاكم ال�ضارقة يف دعم اللغة العربية. 
ورّحب �ضاحب ال�ضمو حاكم ال�ضارقة باحل�ضور من اأع�ضاء املجمع من خمتلف 

التاريخي  املعجم  على  العمل  يف  كبرية  جهود  من  قدموه  مبا  م�ضيداً  ال���دول، 
الذي يعتر اأحد االإجنازات القّيمة التي يجب العمل والبناء عليها لن�ضر وتعلم 
على  احلفاظ  يف  اللغوية  املجامع  اأهمية  �ضموه  وتناول  العربية،  اللغة  وتعليم 
اللغة العربية، وقيادتها لالأفكار التي جتعل العربية يف مكانها ال�ضحيح درا�ضًة 

وحفظاً وتعلماً وتعليماً. 
واأعلن �ضاحب ال�ضمو حاكم ال�ضارقة عن وقٍف ُيخ�ض�سُّ لدعم هذه املجامع على 
الفتاً  ال�ضارقة،  باإمارة  الوقُف  يكون  اأن  على  االأكمل،  الوجه  على  ر�ضالتها  اأداء 
فيه، حيث  الذي  للمجمع  تعود ملكيتها  اإقامة مراكز خا�ضة  اأهمية  اإىل  �ضموه 
اأن هذا نوٌع من املّد الإبقاء هذه اللغة موجودة يف الواقع العربي، وهو جزء من 

امل�ضوؤولية التي ي�ضطلع بها �ضموه على نحو خا�س. 
روؤية  و  بال�ضارقة،  العربية  اللغة  تعلم  دع��م  يف  الكبرية  اجلهود  �ضموه  وت��ن��اول 
�ضموه وفكرة اإقامة اجلامعة القا�ضمية التي جاءت تتويجاً جلهوده يف دعم اللغة 
القا�ضمية،  اجلامعة  باإن�ضاء  ال�ضارقة  يف  هنا  قمنا   // قائاًل  واالإ���ض��الم  العربية 

اليابان  اأع��داداً كثرية من الطلبة من  اأن��ا، وهي تخّرج  وهذه جامعٌة خا�ضٌة بي 
اإىل االأمريكيتني //. 

العربية  التقاليد  على  احل��ف��اظ  اأهمية  ال�ضارقة  ح��اك��م  ال�ضمو  �ضاحب  واأك���د 
واالأ�ضالة يف اأي مكان وزمان من كافة اأفراد املجتمع، الأن ذلك جزء يتكامل مع 
التحدث باللغة العربية ويظهر االنتماء واالأ�ضالة، الفتاً �ضموه اإىل اأنه يجب اأن 

تكون اللغة العربية ظاهرًة ووا�ضحًة يف مظهرنا واإمياننا وعقيدتنا. 
وقال �ضموه // لقد عملنا على اإقامة املوؤ�ض�ضات اخلا�ضة باللغة العربية، وثبتناها 
الريح،  مهب  يف  جنعلها  ال  وحتى  عليها،  للمحافظة  وذل��ك  وقوانني  مبرا�ضيم 

وجنعل العا�ضقني لهذه اللغة هم امل�ضوؤولون عنها //. 
واختتم �ضموه كلمته باحلديث عن تاريخ ال�ضارقة العريق، حيث جاء ذكرها يف 
تقرير القائد الذي بعثه االأ�ضكندر االأكر عند جميئه اىل فار�س �ضنة 331 ق. 
م، م�ضرياً �ضموه اإىل اهتمام ال�ضارقة واأهلها باللغة واالأدب وال�ضعر، واأدوارهم يف 
دعم ون�ضر العلم واملعرفة.  ومن جانبهم، حتدث عدد من احل�ضور من اأع�ضاء 

املجمع، مقدمني �ضكرهم وتقديرهم الكبريين اإىل �ضاحب ال�ضمو حاكم ال�ضارقة 
على ما ظل يقدمه لدعم جهود اللغة العربية واالرتقاء بها، عر متابعة �ضموه 
الدائمة، وتوجيهات �ضموه الثاقبة، مما جعل املعجم التاريخي للغة العربية يرى 

النور بعد اأن كان حلماً، وجعل ال�ضارقة قبلًة للثقافة واللغة ولكل اأهل العلم. 
وكان �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ الدكتور �ضلطان بن حممد القا�ضمي، ع�ضو املجل�س 
التاريخي  "املعجم  االأوىل من  ال�17  االأج��زاء  اأطلق  ال�ضارقة، قد  االأعلى حاكم 
للكتاب  ال���دويل  ال�ضارقة  معر�س  م��ن  ال�40  ال���دورة  افتتاح  يف  العربية"  للغة 
2021، مع اإطالق �ضموه املوقع الر�ضمي للمعجم، ليكون متاحاً اأمام اجلمهور، 
ح املجلدات املنجزة، والبحث  والذي ميكن من خالله للباحثني واملهتمني ت�ضفُّ
للمعجم،  الرقمية  املدونة  ح  ت�ضفُّ اإمكانية  اإىل  باالإ�ضافة  واملداخل،  عن اجلذور 
االأوىل من  االأج���زاء  الإع���داد  عليها  االعتماد  وعناوين مت  كتب  وم��ا حتويه من 
املعجم، واأ�ضماء املحررين واخلراء وروؤ�ضاء املجامع اللغوية العربية امل�ضاركني 

يف امل�ضروع. 

�سلطان القا�سمي يطلق 19 جملدًا جديدًا من املعجم التاريخي للغة العربية 

•• ال�شارقة - وام:

القا�ضمي  حممد  بن  �ضلطان  الدكتور  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  اأ�ضدر 
ع�ضو املجل�س االأعلى حاكم ال�ضارقة ب�ضفته الرئي�س االأعلى ملجمع 

اللغة العربية بال�ضارقة قراراً ب�ضاأن ت�ضكيل جمل�س اأمناء املجمع.
وبح�ضب القرار رقم )1( ل�ضنة 2022م ي�ضكل جمل�س اأمناء جممع 
الدكتور  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  برئا�ضة  بال�ضارقة  العربية  اللغة 

�ضلطان بن حممد القا�ضمي، وع�ضوية كلٍّ من:
بيب مدير جامعة امللك �ضعود  1. �ضعادة االأ�ضتاذ الدكتور اأحمد ال�ضّ

�ضابقاً - اململكة العربية ال�ضعودية.

اللغة  ق�ضم  رئي�س  ال�ّضعافني  اإبراهيم  الدكتور  االأ�ضتاذ  �ضعادة   .2
العربية يف جامعة ال�ضارقة �ضابقا -اململكة االأردنّية.

مركز  مدير  الّتوبي  �ضيف  بن  عبداهلل  الدكتور  االأ�ضتاذ  �ضعادة   .3
الّتعريب والرتجمة واالهتمام باللغة العربية -�ضلطنة ُعمان.

الدكتور احممد �ضايف امل�ضتغامني اأمني عام جممع اللغة  �ضعادة   .4
العربية بال�ّضارقة.

ال�ضارقة  هيئة  ع��ام  م��دي��ر  خلف  ح�ضن  حممد  االأ���ض��ت��اذ  ���ض��ع��ادة   .5
لالإذاعة والتلفزيون.

وتكون مّدة الع�ضوّية يف املجمع اأربع �ضنوات، قابلة للّتجديد ملّدة اأو 
مدد مماثلة، ويجوز اإعادة تعيني من انتهت مّدة ع�ضوّيتهم.

•• ال�شارقة -وام: 

تراأ�س �ضمو ال�ضيخ �ضلطان بن حممد بن �ضلطان القا�ضمي ويل عهد ونائب 
اجتماع  الثالثاء  اأم�س  �ضباح  التنفيذي،  املجل�س  رئي�س  ال�ضارقة  حاكم 
املجل�س بح�ضور �ضمو ال�ضيخ �ضلطان بن اأحمد بن �ضلطان القا�ضمي نائب 

حاكم ال�ضارقة نائب رئي�س املجل�س التنفيذي.
بحث االجتماع - الذي عقد يف مكتب �ضمو احلاكم - املو�ضوعات احلكومية 
االأهداف  يحقق  مبا  االإم��ارة  يف  القطاعات  خمتلف  تعزيز  و�ضبل  العامة 

املر�ضومة ويوفر الرفاه والعي�س الكرمي لكافة املواطنني واملقيمني.
للعقارات  اجلن�ضيات  كافة  متلك  ب��ج��واز  يق�ضي  ق���راراً  املجل�س  واأ���ض��در 
بكافة اأنواعها وا�ضتخداماتها ملكية مطلقة غري مقيدة بزمن يف مناطق 

وم�ضاريع التطوير العقاري.

العقاري يف  للت�ضجيل  الت�ضريعية  البنية  ا�ضتكمااًل لتطوير  القرار  وياأتي 
ال�ضادر  م   2022 ل�ضنة  القانون رقم )2(  على  وا�ضتناداً  ال�ضارقة  اإم��ارة 
من  لعدد  وفقاً  اجلن�ضيات  لكافة  العقارات  متلك  اأج��از  وال��ذي  باالأم�س، 
وفق  ال��ع��ق��اري  التطوير  وم�����ض��اري��ع  مناطق  يف  التمليك  منها  ال��ع��وام��ل 

ال�ضوابط التي يحددها املجل�س التنفيذي.
ويهدف تطوير ت�ضريعات الت�ضجيل العقاري اإىل مواكبة النمو الكبري يف 
هذا القطاع احليوي والهام واإتاحة فر�س التمليك لكافة اجلن�ضيات ب�ضورة 
منظمة وتوفر كافة عوامل اال�ضتقرار وت�ضمن للمالك وامل�ضتثمرين من 

كافة اجلن�ضيات حقوقهم التي تكفلها لهم الت�ضريعات.
اإم���ارة  يف  ل��ل��ع��ق��ارات  التاأميني  ال��ره��ن  ينظم  ق����راراً  املجل�س  اأ���ض��در  كما 
الراهن  والتزامات  الرهن  ت�ضجيل  واإج��راءات  �ضروط  يت�ضمن  ال�ضارقة، 

واملرتهن، والعديد من املواد القانونية املنظمة.

�سلطان القا�سمي ي�سدر قرارًا ب�ساأن ت�سكيل جمل�س اأمناء جممع اللغة العربية بال�سارقة تنفيذي ال�سارقة ي�سدر قرارًا يجيز التملك املطلق وغري املقيد بزمن لكافة اجلن�سيات

�سلطان القا�سمي يرتاأ�س جمل�س اأمناء جممع اللغة العربية بال�سارقة

ا�ست�ساري ال�سارقة يناق�س 
مقرتحات قانون اإن�سائه

هيئة النقل بعجمان تد�سن تطبيق برزة خالل االإمارات تربمج 
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-وام:

ت�ضتعد دبي النطالق "حتدي دبي للدراجات الهوائية" 
"دي بي ورلد" يف دورته الثالثة يوم  برعاية جمموعة 
6 نوفمر اجلاري، اأحد فعاليات "حتدي دبي للياقة"، 
مب�ضاركة االآالف من حمبي ريا�ضة الدراجات الهوائية، 
الذين �ضيخو�ضون �ضباقا بني معامل �ضارع ال�ضيخ زايد 

وو�ضط مدينة دبي.
وينق�ضم ال�ضباق اإىل م�ضارين، االأول بطول 12 كلم على 
اأ�ضحاب  للدّراجني  املخ�ض�س  وه��و  زاي��د،  ال�ضيخ  �ضارع 

"بوليفارد  على  كلم   4 بطول  ال��ث��اين  وامل�ضار  اخل���رة، 
للعائالت  خم�ض�س  وه���و  را�ضد"،  ب��ن  حم��م��د  ال�ضيخ 

واالأطفال.
واأتاحت اللجنة املنظمة للراغبني امل�ضاركة يف امل�ضارين 
االإلكرتوين  امل��وق��ع  ع��ر  الت�ضجيل  خ��الل  م��ن  جم��ان��اً 

واختيار م�ضاراتهم ومواقع االنطالق التي تنا�ضبهم.
يذكر اأن ن�ضخة العام املا�ضي من "حتدي دبي للدراجات 
خمتلف  م��ن  دّراج  األ���ف   33 م�ضاركة  �ضهد  الهوائية" 
جتربة  ع��ا���ض��وا  ال��ب��دن��ي��ة،  اللياقة  وم�ضتويات  االأع��م��ار 

ريا�ضية جمتمعية مميزة

•• اأبوظبي -وام:

اأعلنت الهيئة االحتادية للهوية واجلن�ضية واجلمارك واأمن 
على  احل�����ض��ول  طلبات  تلقي  ل��ب��دء  جاهزيتها  ع��ن  امل��ن��اف��ذ 
االإمارات  دول��ة  اإىل  الدخول  متعددة  ال�ضياحية  التاأ�ضريات 
اأم�س  من  اعتبارا  وذلك  َهّيا«  »بطاقة  حلاملي  واملخ�ض�ضة 

الثالثاء.
ورحبت الهيئة - يف بيان لها - بامل�ضجعني الدوليني حاملي 
كاأ�س  لبطولة  املنظمة  اجلهات  من  ال�ضادرة  َهّيا«  »بطاقة 
العامل FIFA قطر 2022 لزيارة دولة االإمارات العربية 
امل��ت��ح��دة ط���وال ف��رتة ان��ع��ق��اد احل���دث امل��ق��ام يف قطر وذلك 
اإط��ار دعم حكومة دول��ة االإم��ارات لدولة قطر ال�ضقيقة  يف 

لكرة  العامل  كاأ�س  بطولة  ومناف�ضات  فعاليات  ال�ضت�ضافة 
20 نوفمر اجل���اري حتى 18  ال��ق��دم خ��الل ال��ف��رتة م��ن 

دي�ضمر 2022.
اأنه ميكن للزوار الدوليني التقدمي على  الهيئة  واأو�ضحت 
املوقع  خ��الل  من  ال�ضياحية  َه��ّي��ا«  بطاقة  حاملي  »تاأ�ضرية 
اأن  اإىل  م�ضرية   ..  www.icp.gov.ae االإل��ك��رتوين 
التاأ�ضرية يتم اإ�ضدارها وفًقا ل�ضوابط منظومة التاأ�ضريات 
املحّدثة وتتمتع باإمكانية الدخول املتعدد اإىل دولة االإمارات 
خ��الل م��دة 90 ي��وًم��ا م��ن ت��اري��خ االإ���ض��دار وبر�ضم حمدد 
لفرتة  التجديد  اإمكانية  م��ع  فقط،  دره��م   100 م��ق��داره 
مماثلة عند الطلب، ودون ا�ضرتاط �ضامن اأو اإثبات الدخول 

امل�ضبق اإىل دولة قطر.

»تاأ�ضرية  ب��اإ���ض��دار  املتعلقة  االإج����راءات  م��رون��ة  اإىل  ولفتت 
حاملي بطاقة َهّيا« ال�ضياحية املتاحة عر من�ضة اخلدمات 
اإىل  الولوج  يتم احل�ضول عليها عر  والتي  للهيئة  الذكية 
حاملي  »ت��اأ���ض��رية  خدمة  واختيار  العامة  اخل��دم��ات  قائمة 
ب��ط��اق��ة َه���ّي���ا« ث���م ت��ع��ب��ئ��ة ب��ي��ان��ات ال��ط��ل��ب و����ض���داد الر�ضوم 

املحددة.
وجددت الهيئة ترحيبها بزوار احلدث القادمني عر دولة 
االإمارات من خمتلف دول العامل حل�ضور فعاليات واأن�ضطة 
بطولة كاأ�س العامل لكرة القدم FIFA قطر 2022 وذلك 
تعزيًزا الآفاق التعاون وان�ضجاًما مع الروابط امل�ضرتكة مع 
لدول  التعاون  دول جمل�س  وك��اف��ة  دول��ة قطر  االأ���ض��ق��اء يف 

اخلليج العربية.

•• اأبوظبي - الفجر

خليفة  جلائزة  العامة  االأم��ان��ة  اأك��دت 
اأن دول�����ة االإم�������ارات  ال���رتب���وي���ة ع��ل��ى 
ال���ع���رب���ي���ة امل���ت���ح���دة ق���دم���ت من���وذج���اً 
اأ�ضحاب  ومت���ك���ني  رع���اي���ة  يف  ف���ري���داً 
الهمم ودجمهم يف احلياة العامة من 
لرعايتهم  متكاملة  منظومة  خ��الل 
االجتماعية  وال��ت��ن�����ض��ئ��ة  ال��ت��ع��ل��ي��م  يف 
والعمل . جاء ذلك خالل ور�ضة العمل 
جلائزة  العامة  االأم��ان��ة  نظمتها  التي 
للتعريف  بعد  ع��ن  ال��رتب��وي��ة  خليفة 
اأ�ضحاب الهمم الذي تطرحه  مبجال 
وحتدث   ، احلالية  دورتها  اجلائزة  يف 

فيها كل من الدكتورة �ضمية ال�ضمايلة 
اأ�ضحاب الهمم وموؤمن  حمكم جمال 
حم�ضن الفائز عن فئة االأفراد واإميان 
ال��ت��م��ي��م��ي ع���ن ف��ئ��ة امل���وؤ����ض�������ض���ات من 

موؤ�ض�ضة زايد العيا الأ�ضحاب الهمم .
الدكتورة  ق��دم��ت  ال��ور���ض��ة  ب��داي��ة  ويف 
جمال  ح��ول  تعريفاً  ال�ضمايلة  �ضمية 
اأن  اإىل  فيه  وا���ض��ارت  الهمم  اأ���ض��ح��اب 
اأ�ضحاب الهمم هم كّل �ضخ�س ُم�ضاب 
بق�ضور اأو اختالل كّلي اأو جزئي ب�ضكل 
ُم�ضتقر اأو موؤقت يف قدراته اجل�ضمية 
اأو احل�ضية اأو العقلية اأو التوا�ضلية اأو 
التعليمية اأو النف�ضية اإىل املدى الذي 
ُمتطلباته  تلبية  اإم��ك��ان��ي��ة  م��ن  ُي��ق��ّل��ل 

ال��ع��ادي��ة يف ظ���روف اأم��ث��ال��ه م��ن غري 
املعاقني . 

اأن اجل��ائ��زة ت��ط��رح فئتني  واأو���ض��ح��ت 
ت����ن����درج����ان حت����ت ه�����ذا امل����ج����ال هما 
قام  ف��رد  ك��ل  بها  االأف����راد وق�ضد  فئة 
والدعم  وامل�����ض��ان��دة  ال��رع��اي��ة  بتقدمي 
الهمم،  اأ����ض���ح���اب  م���ن  ل��الأ���ض��خ��ا���س 
م�ضتوى  اأف�ضل  اإىل  قدراتهم  لتنمية 
اإم��ك��ان��ي��ات��ه��م اخلا�ضة  ���ض��م��ن  مم��ك��ن 
يف  فاعلني  اأ�ضخا�ضاً  لي�ضبحوا  بهم، 
امل��ج��ت��م��ع، ومي���ك���ن ت�����ض��ن��ي��ف االأف�����راد 
ت��رب��ي��ة خ��ا���ض��ة، معلم  ك���االآت���ي: معلم 
)نف�ضي،  اخ��ت�����ض��ا���ض��ي  �����س،  م��ت��خ�����ضّ
ولغة، عالج وظيفي،  نطق  اجتماعي، 

 ، �ضمعيات(  ب�ضريات،  طبيعي،  ع��الج 
ت�ضمل   التي  واملوؤ�ض�ضات  امل��راك��ز  وفئة 
و�ضبه  احلكومية  وامل��راك��ز  املوؤ�ّض�ضات 
يف  �ضة  املتخ�ضّ واخل��ا���ض��ة  احلكومية 
التعليمية  اخل��دم��ات  وت��ق��دمي  رع��اي��ة 
اأ�ضحاب  ب��ف��ئ��ات  اخل��ا���ض��ة  ال��رتب��وي��ة 
�ضروط  اإىل  ت��ط��رق��ت  ك��م��ا   . ال��ه��م��م 
وم��ع��اي��ري ال��رت���ض��ي��ح ل��ف��ئ��ت��ي االأف�����راد 
واملوؤ�ض�ضات واملراكز، ومعايري املفا�ضلة 
والتميز لكل فئة مبا يعزز من تطبيق 
اأف�����ض��ل امل��م��ار���ض��ات يف رع��اي��ة ومتكني 
اأ���ض��ح��اب ال��ه��م��م . وم���ن ج��ان��ب��ة اأكد 
بجائزة  الفوز  اأن  على  موؤمن حم�ضن 
خليفة الرتبوية و�ضام فخر للعاملني 

يف امليدان الرتبوي م�ضرياً اىل اعتزازه 
بالفوز بهذه اجلائزة عن فئة االأفراد، 
اأ�ضحاب  العمل يف جم��ال  اأن  واأو���ض��ح 
الهمم يتطلب مهارة كبرية يف رعاية 
، ودرا�ضة حاالت كل منهم  هذه الفئة 
تلبية  م����ن  ك���رتب���وي���ني  مب����ا مي��ك��ن��ن��ا 
احتياجات كل فئة ب�ضورة نوعية تعزز 
وتدريبهم  وتعليمهم  رع��اي��ت��ه��م  م��ن 
واندماجهم يف املجتمع . وقالت اإميان 
العليا  زاي���د  موؤ�ض�ضة  اأن   : التميمي 
الأ���ض��ح��اب ال��ه��م��م ت��ع��ت��ر واح����دة من 
رعاية  يف  املتخ�ض�ضة  املوؤ�ض�ضات  اأرق��ى 
اأ�ضحاب الهمم على امل�ضتويات املحلية 
وحتظى   ، وال����دول����ي����ة  واالإق���ل���ي���م���ي���ة 

القيادة  من  واهتمام  برعاية  املوؤ�ض�ضة 
ك��وادر متخ�ض�ضة يف  الر�ضيدة وت�ضم 
اأ�ضحاب الهمم، وهو ما جعلها  رعاية 
يف طليعة املوؤ�ض�ضات املتخ�ض�ضة يف هذا 
ال�ضدد حيث ترتكز على جمموعة من 

وتوفري  الرعاية  يف  املتميزة  املعايري 
على  الهمم  الأ�ضحاب  املحفزة  البيئة 
االإبداع يف التعليم والتدريب واالنتاج 
، ولدينا ر�ضيد متميز من املنجزات يف 
اأهلها  ما  العريقة، وهو  املوؤ�ض�ضة  هذه 

.ويف  الرتبوية  خليفة  بجائزة  للفوز 
ختام الور�ضة دار حوار بني املتحدثني 
اأف�ضل  ح�����ول  ب���ع���د  ع����ن  واحل���������ض����ور 
يف  والتطبيقية  العلمية  امل��م��ار���ض��ات 

رعاية ومتكني اأ�ضحاب الهمم .

•• اأبوظبي-وام:

افتتحت �ضركة اأبوظبي للخدمات ال�ضحية "�ضحة" مركزا 
جديدا للفح�س وال�ضحة الوقائية يف م�ضرف مول لتوفري 

االإجراءات الطبية املتعلقة باالإقامة ب�ضهولة وراحة.
ويفتح املركز اأبوابه طوال اأيام االأ�ضبوع من ال�ضاعة 9:00 
�ضباحاً حتى ال�ضاعة 7:00 م�ضاًء وي�ضتقبل العمالء بحجز 
االإقامة  فح�س  خدمات  تتوفر  كما  ُم�ضبق  حجز  ب��دون  اأو 

العادية اأو خدمات الفح�س ال�ضريع.
وقالت الدكتورة نورة الغيثي املدير التنفيذي يف اخلدمات 

حول  االأ�ضا�ضية  مهمتنا  "تتمحور  اخل��ارج��ي��ة:  العالجية 
تعزيز اإمكانية الو�ضول اإىل خدمات �ضحة و�ضمان جتربة 
�ضهلة و�ضل�ضة للعمالء، جميع مراكزنا ال� 12 تقع يف مبان 
يف  اجل��دي��د  امل��رك��ز  اأم��ا  �ضحية،  من�ضاآت  �ضمن  اأو  م�ضتقلة 
م�ضرف مول فهو االأول �ضمن �ضل�ضلة من مراكز الفح�س 
بهدف  املقيمني  ي��رت��اده��ا  م��واق��ع  يف  افتتاحها  نعتزم  التي 

ت�ضهيل و�ضولهم اإىل خدمات الفح�س الطبي لالإقامة."
التنفيذي  امل��دي��ر  الها�ضمي  عمر  ال��دك��ت��ور  ق��ال  جهته  م��ن 
ال�����ض��ري��ري يف اخل��دم��ات ال��ع��الج��ي��ة اخل��ارج��ي��ة: "مل يعد 
مراكز  ل��زي��ارة  خ��ا���س  وق��ت  لتخ�ضي�س  بحاجة  ع��م��الوؤن��ا 

ا�ضتكمال  باإمكانهم  بات  حيث  الوقائية  وال�ضحة  الفح�س 
الفح�س الطبي لالإقامة اأثناء الت�ضّوق اأو اال�ضتمتاع بوقتهم 
مع عائالتهم يف املول ومبجرد قيامهم بالت�ضجيل �ضيتلّقون 
ر�ضالة ن�ضية ق�ضرية برقم االنتظار اخلا�س بهم وميكنهم 
بقرب  ن�ضية  ر�ضالة  ا�ضتالمهم  حل��ني  امل��ول  يف  اال�ضتمتاع 

دورهم ليعودوا اإىل املركز ويكملوا اإجراءات الفح�س."
ملعرفة املزيد عن مراكز فح�س االإقامة التابعة ل�"�ضحة"، 
اأي�ضاً  ومي��ك��ن��ك��م   .dpsc.seha.ae زي�������ارة  ي���رج���ى 
اخلا�س  االإق��ام��ة  "فح�س  تطبيق  خ��الل  م��ن  حجز موعد 

ب�ضحة".

�سحة تفتتح مركز الفح�س وال�سحة الوقائية يف م�سرف مول

نظمت ور�سة تطبيقية لأف�سل املمار�سات

»خليفة الرتبوية«: االإمارات ريادة عاملية يف رعاية اأ�سحاب الهمم
اإميان التميمي : موؤ�س�سة زايد العيا لأ�سحاب الهمم تقدم منوذجًا متميزًا يف رعايتهم حمليًا واإقليميًا ودوليًا 

الهوية واجلن�سية: بدء اإ�سدار تاأ�سرية الدخول للدولة حلاملي بطاقة )َهّيا( اعتبارا من اليوم

•• اأبوظبي-الفجر:

وال�ضياحة  الثقافة  دائ���رة  ع��ق��دت   
موؤ�ض�ضة  مع  اتفاقية  اأبوظبي   –
االإم����������ارات   – اأم����ن����ي����ة  "حتقيق 
اآليات  حُت�����ّدد  املتحدة"  ال��ع��رب��ي��ة 
و���ض��ب��ل ال��ت��ع��اون ب��ني اجل��ان��ب��ني يف 
املوؤ�ض�ضة  اأه����داف  ت��دع��م  م���ب���ادرات 
ال�ضعادة  اإدخ���������ال  اإىل  ال����رام����ي����ة 
االأطفال ذوي  والبهجة على قلوب 
وبّث  احل��رج��ة،  ال�ضحية  احل���االت 
نفو�ضهم،  وال��ت��ف��اوؤل يف  االأم���ل  روح 
ت�ضجيعاً لهم على موا�ضلة رحلتهم 

نحو ال�ضفاء.
فاهم  بنت  ن��ور  ال�ضيخة  وبح�ضور 
بن �ضلطان القا�ضمي، ع�ضو جمل�س 
اأمنية"،  "حتقيق  موؤ�ض�ضة  اأم��ن��اء 
�ضعادة �ضالح حممد  م��ن  ك��ل  وّق��ع 
ال�ضياحة يف  ع��ام  اجل��زي��ري، مدير 
دائرة الثقافة وال�ضياحة – اأبوظبي، 
وهاين الزبيدي، الرئي�س التنفيذي 
ملوؤ�ض�ضة "حتقيق اأمنية – االإمارات 
التي  االتفاقية  املتحدة"،  العربية 

بني  القائمة  ال�ضراكة  اأط��ر  ُتر�ضخ 
ع��دي��دة، مبا  اجلهتني يف جم���االت 
امل���ع���ل���وم���ات حول  ت���ب���ادل  ذل����ك  يف 
الختيار  اأبوظبي،  فعاليات  ج��دول 
والثقافية  ال��رتف��ي��ه��ي��ة  ال��ت��ج��ارب 

التي تلّبي اأمنيات االأطفال، واإتاحة 
املجال اأمامهم للقاء النجوم الذين 
جانب  اإىل  ال���دائ���رة،  ت�ضت�ضيفهم 
ت�ضاريح دخول جمانية  تخ�ضي�س 
ال�ضتك�ضاف  ول���ع���ائ���الت���ه���م  ل���ه���م 

ال��وج��ه��ات وم��ع��امل اجل���ذب واملدن 
العا�ضمة.  يف  العاملية  الرتفيهية 
الدائرة  �ضتوفر  ذل��ك،  على  ع��الوة 
عدداً من جوانب الدعم عند تنظيم 

املوؤ�ض�ضة الأن�ضطتها يف اأبوظبي.

"توؤكد  اجل����زي����ري:  ���ض��ال��ح  وق����ال 
"حتقيق  ات��ف��اق��ي��ت��ن��ا م���ع م��وؤ���ض�����ض��ة 
ال����ت����زام����ن����ا  جم�������������دداً  اأمنية" 
للم�ضوؤولية  ب��ا���ض��رتات��ي��ج��ي��ت��ن��ا 
ر�ضالتنا  من  امل�ضتمدة  االجتماعية 

وق��ي��م��ن��ا امل��وؤ���ض�����ض��ي��ة، وال���ت���ي متّهد 
الطريق اأمامنا للم�ضاهمة يف ر�ضم 
اأبطالنا  وج����وه  ع��ل��ى  اأم����ل  ب�����ض��م��ة 
ت�ضبح  اأن  اإىل  ون�����ض��ع��ى  ال�����ض��غ��ار. 
ال����دائ����رة من����وذج����اً ل��ل��م�����ض��ارك��ة يف 

واالإن�ضانية،  املجتمعية  الفعاليات 
مب����ا ي�����ض��ل��ط ال���������ض����وء ع���ل���ى ه���ذه 
من  امل��زي��د  وي�ضتقطب  امل���ب���ادرات، 
قطاعات  خمتلف  م��ن  ل��ه��ا  ال��دع��م 
النتائج  اإىل  ون��ت��ط��ل��ع  امل��ج��ت��م��ع. 

االإي��ج��اب��ي��ة ل��ه��ذه االت��ف��اق��ي��ة عر 
واقع  اإىل  اأب��ن��ائ��ن��ا  اأح�����الم  حت��وي��ل 
"حتقيق  م��وؤ���ض�����ض��ة  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون 

اأمنية".
"نحن  ال����زب����ي����دي:  ه�����اين  وق�������ال 
ف���������خ���������ورون ب������ه������ذه ال�����������ض�����راك�����ة 
الثقافة  دائ���رة  م��ع  اال�ضرتاتيجية 
والتي  اأب����وظ����ب����ي،   - وال�������ض���ي���اح���ة 
مزيد  اإىل  ال��و���ض��ول  م��ن  �ضتمكننا 
باأمرا�س  امل�����ض��اب��ني  االأط���ف���ال  م��ن 
ح������رج������ة، وحت����ق����ي����ق امل������زي������د من 
ومنحهم  ُتن�ضى،  ال  التي  االأمنيات 
العالج  مل��وا���ض��ل��ة  ال���الزم���ة  ال���ق���وة 

وحماربة املر�س".
ُيذكر اأن الدائرة قد تعاونت موؤخراً 
مع املوؤ�ض�ضة لتحقيق اأمنيات اأربعة 
كرة  دوري  جن����وم  ال��ت��ق��وا  اأط���ف���ال 
يف  للمحرتفني  االأم��ري��ك��ي  ال�ضلة 
حيث  يا�س،  بجزيرة  اأرينا  االحت��اد 
االأجهزة  اأح�����دث  م��ن��ه��م  ا���ض��ت��ل��م��وا 
االإل��ك��رتون��ي��ة ال��ت��ي ك��ان��وا يرغبون 
�ضوراً  والتقطوا  عليها،  باحل�ضول 

تذكارية معهم. 

حتقيقًا لأهداف ا�سرتاتيجيتها للم�سوؤولية الجتماعية:

دائرة الثقافة وال�سياحة-اأبوظبي توّقع اتفاقية مع موؤ�س�سة »حتقيق اأمنية«

حتدي دبي للدراجات 
الهوائية ينطلق 6 نوفمرب
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي - وام:

اآل نهيان رئي�س  زايد  ال�ضيخ حممد بن  ال�ضمو  جت�ضيدا لتوجيهات �ضاحب 
وتوفري  املبكرة  الطفولة  قطاع  متكني  اإىل  اهلل" والرامية  "حفظه  الدولة 
ذياب  ال�ضيخ  �ضمو  اأطلق  االأط��ف��ال..  النماء واالزده��ار جلميع  اأف�ضل فر�س 
بن حممد بن زايد اآل نهيان رئي�س هيئة اأبوظبي للطفولة املبكرة، الدورة 
الثانية لرنامج "عالمة اجلودة لبيئة عمل داعمة للوالدين"، الذي يتيح 
واخلا�ضة  احلكومية  �ضبه  القطاعات  �ضمن  الدولة  يف  العاملة  للموؤ�ض�ضات 
اللتزامها  تقديراً  اجل��ودة  عالمة  على  احل�ضول  فر�ضة  الثالث،  والقطاع 
 8 ابتداء من مرحلة احلمل وحتى عمر  الداعمة  العمل  و�ضيا�ضات  بثقافة 

�ضنوات للطفل. 
االإمارات  دول��ة  "اإن  نهيان  اآل  زاي��د  بن  بن حممد  ذي��اب  ال�ضيخ  �ضمو  وق��ال 
ومناًء  ا�ضتدامة  اأك��ر  م�ضتقبل  نحو  ثابته  بخطى  ت�ضري  املتحدة  العربية 
رعاية  يف  املتاحة  الفر�س  كل  م�ضتثمرة  احل��ي��اة،  جم��االت  �ضتى  يف  ونه�ضة 
واعية  اأج��ي��ال  ب��ن��اء  يف  امل�ضاهمة  م��ن  ال��وال��دي��ن  ومت��ك��ني  امل��ب��ك��رة  الطفولة 

وم�ضوؤولة حتقق التناغم مع اأولويات قيادتنا الر�ضيدة". 
يرز  للوالدين  داعمة  عمل  لبيئة  اجل��ودة  عالمة  برنامج  اأن  �ضموه  واأك��د 
ورعاية  واالأ���ض��رة  العمل  ب��ني  ال��ت��وازن  حتقيق  يف  للقيادة  الكبري  االه��ت��م��ام 
االأطفال منذ املراحل املبكرة، ويعد اأداة جمتمعية ذات دور رئي�ضي وحيوي يف 
توفري بيئة اإيجابية داعمة لالأطفال واالأ�ضرة، وحمفزة للموؤ�ض�ضات العاملة 
والقطاع  واخل��ا���ض��ة  احلكومية  �ضبه  ال��ق��ط��اع��ات  �ضمن  االإم�����ارات  دول���ة  يف 
والتنمية  املبكرة،  الطفولة  قطاع  تنمية  اأه���داف  مع  يتما�ضى  مبا  الثالث، 

ال�ضاملة لدولة االإمارات". 
وامل�ضوؤولية  الوطني  احل�س  تعزيز  اإىل  ي�ضعى  الرنامج  اأن  �ضموه  واأ���ض��اف 
مبتكرة  موؤ�ض�ضية  ثقافة  تر�ضيخ  يف  وامل�ضاهمة  املوؤ�ض�ضات،  ل��دى  املجتمعية 
داعمة للوالدين وقادرة على متكينهم من و�ضع اإطار عام لتن�ضئة اأطفالهم 

الن�ضخة  اأن  اإىل  الفتاً  الطفولة،  برعاية  ال�ضلة  ذات  املمار�ضات  اأف�ضل  وفق 
االأوىل من الرنامج وما مثلته من جتربة مثمرة، دفعنا الإطالق الرنامج 
ب�ضكل اأو�ضع على م�ضتوى الدولة، لتطوير ال�ضيا�ضات واأطر العمل الداعمة 
ال�ضاملة  الرعاية  حتقيق  يف  ال��وال��دي��ن  دور  تعزيز  ي�ضمن  مب��ا  للوالدين، 

لالأطفال، وي�ضاعد املوؤ�ض�ضات على تنمية اأعمالها وزيادة االإنتاجية.
واأ�ضار �ضموه اإىل اأن الن�ضخة الثانية من الرنامج �ضتتيح املجال اأمام جميع 
الرنامج،  يف  للم�ضاركة  امل�ضتهدفة  ال��ق��ط��اع��ات  �ضمن  ال��دول��ة  موؤ�ض�ضات 
خالل  من  اخل��ا���س،  التعليم  قطاع  موؤ�ض�ضات  على  اأ�ضا�ضي  ب�ضكل  و�ضرتكز 
ا�ضتحداث معايري جديدة تن�ضجم مع البيئة التعليمية الفّعالة التي ت�ضعى 
القيادة اإىل تر�ضيخها على م�ضتوى الدولة، مبا يعزز جودة امل�ضرية التعليمية 

جلميع االأطفال وخا�ضة يف مرحلة الطفولة املبكرة. 
،ميكن جلميع املوؤ�ض�ضات التي تتبنى �ضيا�ضات داعمة للوالدين، التقدم بطلب 
امل�ضاركة يف الرنامج بن�ضخته اجلديدة، وذلك ا�ضتناداً اإىل معايري امل�ضتوى 
االأول من )عالمة اجلودة(، اأو امل�ضتوى الثاين )عالمة اجلودة+( املخ�ض�ضة 
معايري  وفق  عاملياً  الرائدة  املمار�ضات  تتخطى  اأو  تواكب  التي  للموؤ�ض�ضات 
اأن يتم  الثاين. وت�ضتمر �ضالحية عالمة اجلودة ملدة عامني على  امل�ضتوى 

اإعادة التقييم بعد عام واحد. 
مت  التي  االأوىل  الن�ضخة  جن��اح��ات  على  ليبني  ال��ع��ام  ه��ذا  الرنامج  وي��اأت��ي 
من  تطوعي  برنامج  اأول  وباعتباره  اأبوظبي،  اإم��ارة  م�ضتوى  على  تطبيقها 
نوعه على م�ضتوى املنطقة، مت ت�ضميمه بتعاون م�ضرتك وم�ضاهمة فاعلة 
االإمارات،  دول��ة  يف  ال��رائ��دة  الوطنية  املوؤ�ض�ضات  من  متنوعة  جمموعة  من 
ال�ضابقة، ليتما�ضى  الن�ضخة  امل�ضاركني يف  ال��واردة من  وبناء على املقرتحات 
من  املبكرة  الطفولة  قطاع  تنمية  اأه��داف  مع  اجلديدة  بن�ضخته  الرنامج 
وليقدم  اأخ��رى،  جهة  من  االأعمال  وري��ادة  االقت�ضادي  النمو  وتعزيز  جهة، 
متكني  ح��ول  املعلومات  من  املزيد  ا�ضتقاء  للموؤ�ض�ضات  تتيح  تثقيفية  رحلة 

القوى العاملة لديها، وا�ضتك�ضاف اأف�ضل املمار�ضات العاملية. 

تطبيقها  للموؤ�ض�ضات  ميكن  التي  املعايري  من  جمموعة  الرنامج  ويقدم 
للوالدين  داعمة  عمل  كبيئة  اعتمادها  اأج��ل  من  الداخلية،  ثقافتها  �ضمن 
اأحد م�ضتويات عالمة اجل��ودة. حيث مت حتديد معايري الرنامج  ومنحها 

وفقاً للتعديالت االأخرية على قانون العمل االإماراتي. 
قبل  من  م�ضتقل  ب�ضكل  بالرنامج  االلتحاق  طلبات  جميع  تقييم  و�ضيتم 
وتقييم  مراجعة  يف  وال�ضفافية  املو�ضوعية  ل�ضمان  م�ضتقلة  حتكيم  جلنة 
داعمة  عمل  لبيئة  اجل���ودة  ع��الم��ة  على  احل�ضول  يعك�س  حيث  الطلبات. 
واملمار�ضات  ال�ضيا�ضات  وتنفيذ  تبني  للموؤ�ض�ضات يف  كبرياً  تقديراً  للوالدين 
الداعمة للوالدين، كما ت�ضاعد املوؤ�ض�ضات على اال�ضتفادة من فر�س التعلم 
املوجهة على خمتلف  التقييم، والتوعية  والتطوير، واالط��الع على تقارير 
بالتقدم  الراغبة  املوؤ�ض�ضات  على  ر�ضوم  اأية  فر�س  دون  االإعالمية،  املن�ضات 
لدى  املجتمعية  امل�ضوؤولية  روح  يعزز  تطوعياً  برناجماً  باعتباره  للرنامج 

املوؤ�ض�ضات كافة. 
اأبوظبي  لهيئة  العام  املدير  �ضهيل،  حممد  �ضناء  �ضعادة  دع��ت  جانبها،  من 
يف  للم�ضاركة  االإم���ارات  دول��ة  يف  املعنية  املوؤ�ض�ضات  جميع  املبكرة،  للطفولة 
بناء  يف  م��وؤث��ر  ب�ضكل  وامل�ضاهمة  اجل���ودة،  عالمة  على  للح�ضول  الرنامج 

م�ضتقبل مزدهر للموؤ�ض�ضات واأفراد املجتمع على نطاق اأو�ضع". 
الطموح على  الوطني  الرنامج  " اإننا ومن خالل هذا  �ضعادتها:  واأ�ضافت 
م�ضتوى الدولة، ن�ضتهدف اأكر عدد ممكن من املوؤ�ض�ضات، مل�ضاعدة الوالدين 
على حتقيق التوازن بني العمل واالأ�ضرة ورعاية االأطفال يف �ضنواتهم االأوىل، 

مبا ي�ضاهم يف تعزيز م�ضاركتها يف دعم م�ضرية تنمية الطفولة املبكرة. 
االأم���ور  الأول��ي��اء  ال��دع��م  ت��ق��دمي  ل��ل��وال��دي��ن،  ال��داع��م��ة  ال�ضيا�ضات  وت�ضتمل 
اجلدد،  بالوالدين  الرتحيب  وتدابري  االأ���ض��رة،  احتياجات  وفهم  العاملني، 
اإىل جانب  الر�ضاعة الطبيعية،  االأب��وة و�ضاعات  اأو  االأمومة  اإج��ازات  وزي��ادة 

الرامج املبتكرة االأخرى التي ت�ضجعها الهيئة. 
بني  التوازن  حتقيق  على  املوظفني  مل�ضاعدة  امل�ضممة  ال�ضيا�ضات  �ضاأن  ومن 

عملهم والتزاماتهم االأ�ضرية اأن ت�ضاعدهم اأي�ضاً على التعامل بفعالية اأكر 
رفاه  ي�ضاعد  حيث  االجتماعي،  ال��رف��اه  م�ضتوى  وحت�ضني  ال�ضغوطات  مع 
اأن  كما  وجناحها،  املوؤ�ض�ضة  اأداء  تعزيز  على  النف�ضية  و�ضحتهم  املوظفني 
البيئات الداعمة للوالدين لها اآثار اإيجابية على عملية التوظيف ومعدالت 

ا�ضتبقاء املوظفني وتعزيز والئهم ورفع معنوياتهم. 
وقد جنح الرنامج يف دورته االأوىل بتحفيز العديد من املوؤ�ض�ضات على اإعادة 
التفكري يف ال�ضغوطات التي تواجه الوالدين العاملني وو�ضع ت�ضور جديد 
وهي:  اجل��ودة  عالمة  على  موؤ�ض�ضات   6 ح�ضلت  حيث  العمل.  بيئة  لثقافة 
االإمارات  وجمعية  )م�ضدر(،  امل�ضتقبل  لطاقة  اأبوظبي  و�ضركة   ،HSBC
ريا�ضة  الإدارة  اأب��وظ��ب��ي  و���ض��رك��ة  للطبيعة،  ال��ع��امل��ي  ال�����ض��ن��دوق   - للطبيعة 
داعمة  ل�ضيا�ضات  تطبيقها  نظري  و���ض��الل،  للطريان،  واالحت���اد  ال�ضيارات، 
اإج��ازة والدية للوالدين بالتبني، واإج��ازة االأب��وة املمتدة،  للوالدين ت�ضمنت 
االأمومة،  اإج��ازة  باأخذ  فيه  الذي يرغن  الوقت  باختيار  وال�ضماح لالأمهات 

وغريها من املمار�ضات اجلديرة بالتقدير. 
و اأظهرت املوؤ�ض�ضات احلا�ضلة على العالمة يف الدورة االأوىل من الرنامج 
تتبعاً  بع�ضها  اأجرى  اأماكن عملها، حيث  اأخرى يف  اأي�ضاً ممار�ضات مبتكرة 
متعمقاً لتاأثريات �ضيا�ضاتهم الداعمة للوالدين، بينما عر�س اآخرون العمل 

عن ُبعد حتى قبل بدء جائحة كوفيد19-. 
و�ضهدت الدورة االأوىل من الرنامج م�ضاركة اأكر من 20 األف موظف مما 

اأثر ب�ضكل اإيجابي على حياة اأكر من 6600 طفل. 
ويحق الأي موؤ�ض�ضة يف دولة االإمارات من القطاع اخلا�س اأو �ضبه احلكومي 
اأو القطاع الثالث التقدم بطلب للح�ضول على العالمة، وملزيد من املعلومات 
عن الرنامج اأو للتقدمي على الرنامج، يرجى االت�ضال بالرقم 800555 

اأو زيارة املوقع 
لتعبئة   https://eca.gov.ae/parent-friendly-home

منوذج الطلب اإلكرتونياً. 

ذياب بن حممد بن زايد يطلق برنامج عالمة اجلودة لبيئة عمل داعمة للوالدين على م�ستوى الدولة 

•• دبي-الفجر:

لالأدلة  العامة  االإدارة  مدير  غليطة،  بن  ث��اين  اأحمد  ال��ل��واء  �ضعادة  �ضهد 
م�ضارح  بناء  "اإعادة  دورة  ختام  دب��ي،  �ضرطة  يف  اجل��رمي��ة  وعلم  اجلنائية 
الدويل للعلوم اجلنائية يف �ضرطة دبي،  املركز  النار" التي نظمها  اإطالق 

بح�ضور املقدم الدكتور خبري را�ضد الغافري، مدير املركز.
وحا�ضر يف الور�ضة الهادفة اإىل تطوير مهارات املُحققني يف حوادث اإطالق 
النار، خراء دوليني، مب�ضاركة 12 منت�ضباً من اجلهات املحلية والدولية. 

مواكبة التطور
حر�س  التخريج،  حفل  خ��الل  كلمته  يف  غليطة،  ب��ن  اأح��م��د  ال��ل��واء  واأك���د 
�ضرطة دبي على مواكبة امل�ضتجدات والتطورات يف جمال مكافحة اجلرمية 

وتزويد الكوادر العلمية واملُتخ�ض�ضة باأحدث ما تو�ضلت اإليه التكنولوجيا 
مبنى  يف  اجلنائية  خمتراتها  �ضمن  العاملية  املعايري  اأف�ضل  تطبيق  يف 

االإدارة العامة لالأدلة اجلنائية وعلم اجلرمية.

املركز الدويل
وعلم  اجلنائية  ل��الأدل��ة  العامة  االإدارة  اأن  غليطة  ب��ن  اأح��م��د  ال��ل��واء  واأك���د 
رئي�ضي يف ك�ضف غمو�س اجلرائم  دب��ي، تعتر ع�ضب  �ضرطة  اجلرمية يف 
العلمية يف خمتلف تخ�ض�ضات علم اجلرمية،  باالأدلة والراهني  املرتكبة 
لذلك توليها القيادة العامة ل�ضرطة دبي اأهمية بالغة عر تطوير كوادرها 

الب�ضرية وتطبيق اأف�ضل واأحدث التقنيات العلمية احلديثة.
ال��ل��واء بن  اأو���ض��ح  ال���دويل للعلوم اجلنائية يف �ضرطة دب��ي،  امل��رك��ز  وح��ول 
غليطة اأنه ُيعد من�ضة مرجعية يف تخ�ض�س االأدلة اجلنائية على م�ضتوى 

حزمة  ُيقدمون  الذين  اخل��راء  من  نخبة  فيه  ويحا�ضر  االأو�ضط  ال�ضرق 
من الدورات املُتقدمة يف العديد من املجاالت مثل دورة اإعادة بناء م�ضارح 
اإط����الق ال���ن���ار، وحت��ل��ي��ل م�����ض��رح اجل��رمي��ة حت��ت امل����اء، واأخ�����رى كاجلرائم 
حتليل  اإىل  باالإ�ضافة  امل�ضرّية،  والطائرات  الرقمية،  بالعمالت  املرتبطة 

االأمناط الظاهرية للحم�س النووي وب�ضمة الذاكرة.

تعزيز القدرات
وحث اللواء بن غليطة امل�ضاركني يف الدورة على اال�ضتفادة مما تعلموه من 
خرات جديدة يف جمال اإعادة بناء م�ضارح اإطالق النار، ب�ضورة تعزز من 
لهم  متمنياً  مرتكبيها،  اإىل  والو�ضول  اجلرمية  ك�ضف  جمال  يف  قدراتهم 
التوفيق والنجاح يف عملهم. ويف اخلتام، مت بتوزيع ال�ضهادات على امل�ضاركني 

يف الدورة.

�سرطة دبي تختتم دورة »اإعادة بناء م�سارح اإطالق النار«

•• دبي-وام: 

املناخي  ال��ت��غ��ري  وزارة  ا���ض��ت�����ض��اف��ت 
ال�ضاد�س  ال��وط��ن��ي  احل�����وار  وال��ب��ي��ئ��ة 
"ت�ضريع  للطموح املناخي، حتت �ضعار 
وت�������رية ع������زل ال����ك����رب����ون م����ن خ���الل 
الطبيعة"،  ع��ل��ى  ال��ق��ائ��م��ة  احل���ل���ول 
القطاعات  ك���اف���ة  ا���ض��ت��ه��دف  وال������ذي 
يف  م�ضاهمتها  لتعزيز  االأول��وي��ة  ذات 
توجهات خف�س الكربون على م�ضتوى 

الدولة.
ي������اأت������ي ذل��������ك �����ض����م����ن ال����ت����وج����ه����ات 
اال�ضرتاتيجية للوزارة لتعزيز م�ضاركة 
كافة القطاعات يف حتقيق م�ضتهدفات 
معدالت  ب��خ��ف�����س  االإم����������ارات  دول������ة 
الو�ضول  ن���ح���و  وال�������ض���ع���ي  ال���ك���رب���ون 

للحياد املناخي بحلول 2050.
موؤ�ض�ضة   50 ممثلو  االجتماع  ح�ضر 
احلكومي  ال���ق���ط���اع���ني  يف  م���ع���ن���ي���ة 
واخل����ا�����س، مب���ا يف ه��ي��ئ��ة ال��ب��ي��ئ��ة – 
املدعوة،  ل��ل��ج��ه��ات  اإ���ض��اف��ة  اأب��وظ��ب��ي 
جهود  على  ال�ضوء  االج��ت��م��اع  و�ضلط 
النظم  االإم��ارات لال�ضتفادة من  دولة 
غابات  مثل  االأزرق،  للكربون  البيئية 
ال����ق����رم )امل�����ان�����غ�����روف(، واالأرا������ض�����ي 
البحرية،  االأع�ضاب  ومناطق  الرطبة 

للمواجهة حتدي التغري املناخي.
و ق���ال���ت م���ع���ايل م����رمي ب��ن��ت حممد 
التغري  وزي����رة  امل��ه��ريي  ح���ارب  �ضعيد 
امل��ن��اخ��ي وال���ب���ي���ئ���ة:اإن االع��ت��م��اد على 
ميثل  الطبيعة  على  القائمة  احللول 
تعتمد  ال��ت��ي  الرئي�ضة  ال��رك��ائ��ز  اأح���د 
مواجهة  يف  االإم��������ارات  دول�����ة  ع��ل��ي��ه��ا 
املانغروف  امل��ن��اخ، وت��وف��ر غ��اب��ات  تغري 
ف���وائ���د ع����دة يف ال��ت��خ��ف��ي��ف م���ن اآث����ار 
تغري املناخ وتعزيز قدرات التكيف مع 
تداعياته، حيث ت�ضاهم ب�ضكل فعال يف 

حماية ال�ضواحل من ارتفاع م�ضتويات 
البحر، وتوفري موائل طبيعية  �ضطح 
منا�ضبة للتنوع البيولوجي، كما تعمل 

كاأحوا�س فعالة للكربون."
واأ����ض���اف���ت: “ ت��ع��م��ل دول����ة االإم�����ارات 
غطاء  تو�ضيع  ع��ل��ى  ا���ض��ت��ب��اق��ي  ب�ضكل 
امل���ان���غ���روف امل��ح��ل��ي، ح��ي��ث ح����ددت يف 
م�ضاهماتها املحددة وطنياً يف دي�ضمر 
مليون   30 زراع����ة  ه���دف   ،2020
فعاليات  وخ���الل  م��ان��غ��روف،  ���ض��ج��رة 
COP26 يف نوفمر 2021 رفعت 

�ضجرة  مليون   100 اإىل  الهدف  هذا 
بحلول 2030”.

ب�ضكل  ال��ع��م��ل  اإىل  " ن��ه��دف  وق���ال���ت: 
وث���ي���ق م����ع امل���ن���ظ���م���ات ال���ع���امل���ي���ة غري 
احلكومية وموؤ�ض�ضات القطاع اخلا�س 
للحفاظ  بالتزاماتنا  ال��وف��اء  ل�ضمان 

على ا�ضتدامة غابات املانغروف."
الذي  الهام  ب��ال��دور  معاليها  واأ���ض��ادت 
ت��ل��ع��ب��ه ه��ي��ئ��ة ال��ب��ي��ئ��ة – اأب���وظ���ب���ي، 
وج��ه��وده��ا يف ت��ع��زي��ز وت��و���ض��ع��ة غطاء 

الغابات املحلي.

وتعتر االإم�����ارات م��وط��ن��اً الأك���ر من 
)مانغروف(  قرم  �ضجرة  مليون   63
وال����ت����ي مت���ت���د ع���ل���ى م�����ض��اح��ة 183 
كيلومرت مربع، وتلتقط ما يعادل 43 
الكربون  اأك�ضيد  ث��اين  م��ن  ط��ن  األ���ف 
 100 اإ�ضافة  �ضنوياً، ومبوجب هدف 
مليون �ضجرة بحلول 2030، �ضيزيد 
يف  املانغروف  غابات  م�ضاحة  اإجمايل 
مرت  كيلو   483 اإىل  لي�ضل  ال��دول��ة 
م��رب��ع، وي��زي��د م��ع��دل اح��ت��ج��از ثاين 
طن  األ��ف   115 اإىل  الكربون  اأك�ضيد 

�ضنوياً. ومن جهته قدم �ضتيفن لوتز، 
كبري م�ضوؤويل برنامج الكربون االأزرق 
 GRID-Arendal موؤ�ض�ضة  يف 
برنامج  يف  – ال�����ض��ري��ك  ال��رنوي��ج��ي��ة 
حول  – عر�ضاً  للبيئة  املتحدة  االأمم 
اإىل  امل�ضتندة  احللول  ا�ضتخدام  ط��رق 
اأك�ضيد  ث���اين  ال��ت��ق��اط  يف  امل��ح��ي��ط��ات 
املحيطات  اأن  م��و���ض��ح��اً  ال���ك���رب���ون، 
االنبعاثات  ث��ل��ث  ي���ق���ارب  م���ا  مت��ت�����س 
الب�ضرية،  ال��ن�����ض��اط��ات  ع���ن  ال��ن��اجت��ة 
البحرية مثل احليتان  وتلعب احلياة 

دوراً  البحرية  وال�ضالحف  واال�ضماك 
رئي�ضا يف هذه العملية.

احليتان  اأن  ال���ع���ر����س  يف  واأو������ض�����ح 
33 طناً من  الكبرية ت�ضاهم يف عزل 
قاع  يف  وتغرق  مت��وت  عندما  الكربون 
تلتقط  ن��ف�����ض��ه  ال���وق���ت  ويف  امل��ح��ي��ط، 
احليتان  تعزز  التي  النباتية  العوالق 
ثاين  م��ن  ط��ن  مليار   37 اإنتاجيتها 
ما  وي�ضاوي  �ضنوياً،  الكربون  اأك�ضيد 
األف  به  تقوم  واح��د ما  ميت�ضه ح��وت 
�ضجرة، لذا يقدر العلماء من الناحية 

الكبري  احل�����وت  ق��ي��م��ة  االق��ت�����ض��ادي��ة 
مبليوين دوالر.

اإىل االخ��ت��الف يف قدرة  واأ���ض��ار لوتنز 
ع�����زل ال���ك���رب���ون ب����ني امل���ح���ي���ط احلي 
مقابل  ال��ب��ح��ري��ة  ب��ال��ك��ائ��ن��ات  الن�ضط 
امل�������ض���ت���ن���ف���ذ، م���������ض����دداً على  امل���ح���ي���ط 
البيئية  النظم  على  احل��ف��اظ  اأهمية 
ال�ضيد  اأزم����ة  وم��ع��اجل��ة  للمحيطات 
اجل�����ائ�����ر وت�������ض���م���ن ج�������دول اأع����م����ال 
الوطني  للم�ضروع  عر�ضا  االج��ت��م��اع 
لعزل الكربون، والذي يخت�س بزراعة 
بحلول  ق���رم  ���ض��ج��رة  م��ل��ي��ون   100
2030، واأهميته واآلياته ومتطلباته، 
ك��م��ا مت ت��ق��دمي ع��ر���س ت��ق��دمي��ي عن 
ج���ه���ود ه��ي��ئ��ة ال��ب��ي��ئ��ة – اأب���وظ���ب���ي، 
امل�ضاريع  ع��ن  ملخ�س  اإىل  باالإ�ضافة 
احللول  ا���ض��ت��خ��دام  اإىل  ت��ه��دف  ال��ت��ي 
ثاين  الطبيعة اللتقاط  على  القائمة 

اأك�ضيد الكربون.
للطموح  ال��وط��ن��ي  احل�����وار  اأن  ي��ذك��ر 
اللقاءات  م���ن  ���ض��ل�����ض��ل��ة  ه���ي  امل��ن��اخ��ي 
اإىل  تهدف  معينة  بقطاعات  اخلا�ضة 
للقطاعات  املناخية  الطموحات  رف��ع 
مبا يدعم م�ضاعي دولة االإمارات نحو 
حت��ق��ي��ق احل��ي��اد امل��ن��اخ��ي ب��ح��ل��ول عام 

.2050

•• اأبوظبي – الفجر:

املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  االإم�����ارات  حققت 
اإجنازاً   - وا�ضتحقاق  ج���دارة  بكل   -
امل�ضتوى  ع���ل���ى  م�������ض���رف���اً  ج�����دي�����داً 
املركز  على  تربعت  حيث  اخلليجي، 
التعاون  جمل�س  دول  جلائزة  االأول 
اخلليجي يف جمال العمل االإ�ضكاين، 
وذل��ك من خالل فوز بلدية مدينة 
م�ضروع  عن  االأول  باملركز  اأبوظبي 
باإنارة  التقليدية  االإن����ارة  ا�ضتبدال 

.LED حديثة موفرة للطاقة
وك������ان اأ�����ض����ح����اب امل����ع����ايل ال�������وزراء 
جمل�س  دول  يف  ب��االإ���ض��ك��ان  املعنيون 
بلدية  كرموا  قد  اخلليجي  التعاون 
اجتماعهم  خ��الل  اأب��وظ��ب��ي  مدينة 
العربية  امل���م���ل���ك���ة  يف  ال���ع�������ض���ري���ن 
ال�������ض���ع���ودي���ة ال�������ض���ق���ي���ق���ة، ت���ق���دي���راً 
اإن���ارة  يف  املتمثل  ال��رائ��د  مل�ضروعها 
بنظام  ال�ضكنية  واالأح���ي���اء  ال��ط��رق 
LED املوفر للطاقة، وذلك خالل 
احلفل الذي اأقيم خ�ضي�ضاً لتكرمي 

امل�ضاريع  اإر���ض��اء  يف  املتميزة  اجلهات 
االإ�ضكانية ذات املوا�ضفات العاملية. 

وي���اأت���ي ه���ذا االإجن�����از ث��م��رة لنجاح 
املتطابق  االإن����ارة  ا�ضتبدال  م�ضروع 
واملحقق  اال����ض���ت���دام���ة  م��ع��اي��ري  م���ع 
حيث  من  العاملية  املوا�ضفات  الأعلى 
ودعم  االإن�����ارة،  وجمالية  ال�ضالمة 
االنبعاثات  وت��خ��ف��ي�����س  ال���ب���ي���ئ���ة، 

الكربونية.
املعايل  اأ�ضحاب  اأن  بالذكر  اجلدير 
ال��وزراء املعنيني ب�ضوؤون االإ�ضكان يف 

دول جمل�س التعاون اخلليجي كانوا 
قد اأقروا يف اجتماعهم الثالث ع�ضر 
يف الكويت: �ضبتمر2014م جائزة 
العمل  ال��ت��ع��اون يف جم���ال  جم��ل�����س 
اأن  اإمي���ان���اً منهم  االإ���ض��ك��اين، وذل���ك 
ب�ضوؤون  املعنية  املتخ�ض�ضة  اجلهات 
االإ����ض���ك���ان -وك���ذل���ك االأف��������راد- هم 
اإي��ج��اد احل��ل��ول االأكر  االأق���در على 
م��الءم��ة ل��واق��ع ق��ط��اع االإ���ض��ك��ان يف 
بد من حتفيزهم  ال  وك��ان  املنطقة، 

ملزيد من االإبداع يف هذا املجال.

ملا حققته اجلائزة من جناح  ونظراً 
اأعلنت  ف��ق��د  ال�����ض��اب��ق��ة،  ال�����دورات  يف 
ل�������دول جمل�س  ال���ع���ام���ة  االأم�����ان�����ة 
عن  العربية  اخلليج  ل��دول  التعاون 
ج���ائ���زة جم��ل�����س ال��ت��ع��اون يف جمال 
الرابعة  دورتها  يف  االإ�ضكاين  العمل 
حتت  "2021م2022-م"  للعام 
التحتية  ال��ب��ن��ى  "اأف�ضل  م�����ض��م��ى: 
القائمة"،  االإ����ض���ك���ان  م�����ض��اري��ع  يف 
العربية  االإم���������ارات  ن��اف�����ض��ت  وق����د 
املتحدة على اجلائزة من خالل عدة 

بلدية  م�ضروع  بينها  م��ن  م�ضاريع، 
مدينة اأبوظبي املتميز، وحققت هذا 

االأول،  املركز  االإجناز وح�ضلت على 
واعرتاف املنظومة اخلليجية بتميز 

ال��ن��ه�����ض��ة احل�����ض��اري��ة ال�����ض��ام��ل��ة يف 
االإمارات.

احلوار الوطني حول الطموح املناخي يحفز املوؤ�س�سات على تبني احللول القائمة على الطبيعة يف مواجهة تغري املناخ

تقديرًا لتميز م�سروع اإنارة الطرق بنظام LED املوفر للطاقة

بلدية مدينة اأبوظبي حت�سد املركز االأول �سمن جائزة دول التعاون يف جمال العمل االإ�سكاين
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العدد 13687 بتاريخ 2022/11/2 

اإعــــــــــالن
ال�ض�����ادة/جو�س  بان  االقت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

بارك كافيه
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:3952966 

الغاء رخ�ضة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية االقت�ضادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

االجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13687 بتاريخ 2022/11/2 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�ضادية بان ال�ض�����ادة/العالمة 

اجلديدة لتجارة املالب�س
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:1080782 

الغاء رخ�ضة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية االقت�ضادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

االجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13687 بتاريخ 2022/11/2 

اإعــــــــــالن
ال�ض�����ادة/معهد  بان  االقت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

كون�ضتينت للكمبيوتر
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:3857354 

الغاء رخ�ضة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية االقت�ضادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

االجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13687 بتاريخ 2022/11/2 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�ضادية بان ال�ض�����ادة/كافترييا 

املذاق الراقي
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:2990596 

الغاء رخ�ضة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية االقت�ضادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

االجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13687 بتاريخ 2022/11/2 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�ضادية بان ال�ض�����ادة/واو اوتو 

لغ�ضيل ال�ضيارات
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:4507839 

الغاء رخ�ضة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية االقت�ضادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

االجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13687 بتاريخ 2022/11/2 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�ضادية بان ال�ض�����ادة/طاولة 

فاطمة عبيد الكعبي لبيع اخل�ضروات
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:1149830 

الغاء رخ�ضة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية االقت�ضادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

االجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13687 بتاريخ 2022/11/2 

اإعــــــــــالن
ال�ض�����ادة/لوؤلوؤة  بان  االقت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للتجارة العامة 1
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:4265112 

الغاء رخ�ضة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية االقت�ضادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

االجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13687 بتاريخ 2022/11/2 

اإعــــــــــالن
ال�ض�����ادة/بنوتة  بان  االقت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

كال�ضي للمالب�س الن�ضائية
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:3797176 

الغاء رخ�ضة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية االقت�ضادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

االجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13687 بتاريخ 2022/11/2 

اإعــــــــــالن
ال�ض�����ادة/را�ضد  بان  االقت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

خلفان ال�ضام�ضي املقاوالت العامه
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:3987667 

الغاء رخ�ضة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية االقت�ضادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

االجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13687 بتاريخ 2022/11/2 

اإعــــــــــالن
ال�ض�����ادة/زهرة  بان  االقت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ال�ضام للتجارة العامة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:4339256 

الغاء رخ�ضة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية االقت�ضادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

االجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13687 بتاريخ 2022/11/2 

اإعــــــــــالن
االحتاد  اأكادميية   : ال�ضادة   / باأن  االإقت�ضادية  التنمية  دائرة  تعلن 
الريا�ضية رخ�ضة رقم:CN 1314490 قد تقدموا اإلينا بطلب:

 تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع
 اإ�ضافة عائ�ضه علي �ضلطان املقبايل %100

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع
حذف عادل اخل�ضر �ضامل الريكي

دائرة  مراجعة  االإعالن  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�ضر  تاريخ  من  يوما  ع�ضر  اأربعة  خالل  االقت�ضادية  التنمية 
بعد  دعوى  اأو  حق  اأي  عن  م�ضوؤولة  غري  الدائرة  فاإن  واإال  االإعالن 

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

العدد 13687 بتاريخ 2022/11/2 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�ضادية باأن / ال�ضادة : املرفاأ الين للنقليات 

العامة رخ�ضة رقم:CN 1843240 قد تقدموا اإلينا بطلب:
 تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع

 اإ�ضافة عبدالعزيز حممد ح�ضني احمد املرزوقي %100
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع

حذف علي عبداهلل جمعه غريب احلو�ضني
دائرة  مراجعة  االإعالن  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�ضر  تاريخ  من  يوما  ع�ضر  اأربعة  خالل  االقت�ضادية  التنمية 
بعد  دعوى  اأو  حق  اأي  عن  م�ضوؤولة  غري  الدائرة  فاإن  واإال  االإعالن 

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

العدد 13687 بتاريخ 2022/11/2 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�ضادية باأن / ال�ضادة : خمبز ال�ضالمة

رخ�ضة رقم:CN 1110072 قد تقدموا اإلينا بطلب:
 تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع

 اإ�ضافة مهري مطر غميل عبيد النعيمي %100
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع

حذف م�ضلم علي �ضيف علي اخليلى
دائرة  مراجعة  االإعالن  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�ضر  تاريخ  من  يوما  ع�ضر  اأربعة  خالل  االقت�ضادية  التنمية 
بعد  دعوى  اأو  حق  اأي  عن  م�ضوؤولة  غري  الدائرة  فاإن  واإال  االإعالن 

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

العدد 13687 بتاريخ 2022/11/2 

اإعــــــــــالن
موؤ�ض�ضة عبدالقادر   : ال�ضادة   / باأن  االإقت�ضادية  التنمية  دائرة  تعلن 

حممد �ضعيد العمال النجارة واحلدادة امل�ضلحة
رخ�ضة رقم:CN 1119000 قد تقدموا اإلينا بطلب:

 تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع
 اإ�ضافة عي�ضى فهد عي�ضى علي بن عفرار %100

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع
حذف فار�س عبدالقادر حممد �ضعيد احلمادي

دائرة  مراجعة  االإعالن  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�ضر  تاريخ  من  يوما  ع�ضر  اأربعة  خالل  االقت�ضادية  التنمية 
بعد  دعوى  اأو  حق  اأي  عن  م�ضوؤولة  غري  الدائرة  فاإن  واإال  االإعالن 

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

العدد 13687 بتاريخ 2022/11/2 

اإعالن ت�سفية �سركة
نوع ال�ضركة:�ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ.م.م

ال�ضخ�س  �ضركة   - والقواطع  الديكور  مواد  لتجارة  التجاري:دميري  اال�ضم 
الواحد ذ.م.م

احمد مو�ضى  ال�ضيد  16-0.2 مبنى  �ضرق  ابوظبي  ال�ضركة:  جزيرة  عنوان 
احمد

CN 3798372 :رقم القيد يف ال�ضجل االقت�ضادي
التعديل الذي طراأ على ال�سركة:

ال�ضركة وت�ضفية  حل   -  1
2 - تعيني ال�ضادة/الهاملي و�ضركاه - حما�ضبون قانونيون - كم�ضفي قانوين 
اجلمعية  حم�ضر  قرار  على  بناء  وذلك  بتاريخ:2022/10/24  لل�ضركة 
العمومية غري العادية ، املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2250025375 

- تاريخ التعديل:2022/11/1
املعني  امل�ضفي  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

خالل مدة 30 يوما من تاريخ ن�ضر هذا االعالن.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13687 بتاريخ 2022/11/2 

اإعالن ت�سفية �سركة
نوع ال�ضركة:�ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ.م.م

اال�ضم التجاري:تاج الورد للزهور وال�ضوكوال - �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ.م.م
غدير  عبيد  ال�ضيد  مبنى   0.13 �ضرق  يا�س  بني  يا�س  بني  ال�ضركة:   عنوان 

حممد حمود واخرين
CN 3809370 :رقم القيد يف ال�ضجل االقت�ضادي

التعديل الذي طراأ على ال�سركة:
ال�ضركة وت�ضفية  حل   -  1

كم�ضفي   - قانونيون  حما�ضبون   - و�ضركاه  ال�ضادة/الهاملي  تعيني   -  2
قانوين لل�ضركة بتاريخ:2022/9/1 وذلك بناء على قرار حم�ضر اجلمعية 
العمومية غري العادية ، املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2205035762 

- تاريخ التعديل:2022/11/1
املعني  امل�ضفي  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

خالل مدة 30 يوما من تاريخ ن�ضر هذا االعالن.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13687 بتاريخ 2022/11/2 

اإعــــــــــالن
ال�ض�����ادة/يغمة  بان  االقت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

بدو لالأكالت ال�ضعبية
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:4218995 

الغاء رخ�ضة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية االقت�ضادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

االجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13687 بتاريخ 2022/11/2 

اإعــــــــــالن
ال�ض�����ادة/ور�ضة  بان  االقت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

عبداملعبود �ضودري لت�ضليح ال�ضيارات
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:3999744 

الغاء رخ�ضة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية االقت�ضادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

االجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13687 بتاريخ 2022/11/2 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�ضادية باأن / ال�ضادة : �ضالون النجم الالمع 

للرجال رخ�ضة رقم:CN 1014358 قد تقدموا اإلينا بطلب:
 تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع 

 اإ�ضافة مي�ضو كانتى �ضيل نريمل كانتى �ضيل %100
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / حذف خالد خلف �ضعيد على املعمرى

تعديل �ضكل قانوين / من موؤ�ض�ضة فردية اإىل موؤ�ض�ضة مهنية
دائرة  مراجعة  االإعالن  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�ضر  تاريخ  من  يوما  ع�ضر  اأربعة  خالل  االقت�ضادية  التنمية 
بعد  دعوى  اأو  حق  اأي  عن  م�ضوؤولة  غري  الدائرة  فاإن  واإال  االإعالن 

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

العدد 13687 بتاريخ 2022/11/2 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�ضادية باأن / ال�ضادة : ارتيكو لل�ضراميك ذ.م.م

رخ�ضة رقم:CN 1143359 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / حممد يو�ضف حممد احمد ال�ضامى من �ضريك اإىل مالك

 تعديل ن�ضب ال�ضركاء / حممد يو�ضف حممد احمد ال�ضامى من 4٩ % اإىل %100
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / حممد يو�ضف حممد احمد ال�ضامى من �ضريك اإىل مدير

 تعديل ن�ضب ال�ضركاء / حممد يو�ضف حممد احمد ال�ضامى من 4٩ % اإىل %0
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / حذف نا�ضر حممد عبدالكرمي املظرب االحمد

تعديل �ضكل قانوين / من �ضركة ذات م�ضوؤولية حمدودة اإىل �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�ضم جتاري من/ ارتيكو لل�ضراميك ذ.م.م

ARTECO CERAMIC L.L.C
اإىل/ ارتيكو لل�ضراميك - �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ م م

ARTECO CERAMICS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
االقت�ضادية  التنمية  دائرة  مراجعة  االإعالن  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل يوم واحد من تاريخ ن�ضر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غري م�ضوؤولة عن اأي حق اأو 

دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل االإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(
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الثالثاء  جت��ري��ان  اإن��ق��اذ  عمليتي  اإن  اليوناين  ال�ضواحل  خفر  ق��ال 
للعثور على ع�ضرات املهاجرين بعد غرق قاربهما و�ضط بحر هائج.

واو�ضحت متحدثة با�ضم خفر ال�ضواحل اأن نحو 60 �ضخ�ضا يف عداد 
اإيبويا و�ضط بحر اإيجه، على م�ضافة  املفقودين بالقرب من جزيرة 
التي  الرياح  اأثينا. وغرق قاربهم بفعل  80 كيلومرتا �ضمال غربي 
فران�س  لوكالة  وا���ض��ارت  ال�ضاعة.  يف  كيلومرتا   60 �ضرعتها  بلغت 
بر�س اإىل اأن “احدى دورياتنا يف البحر عرت على ت�ضعة رجال يف 

جزيرة. وافادوا بوجود 68 �ضخ�ضا على متنه«.
اإيجه  �ضامو�س، يف بحر  بالقرب من جزيرة  وجت��ري عملية مماثلة 

كذلك، بحثاً عن ثمانية اأ�ضخا�س ُفقدوا منذ يوم اأم�س االثنني.
زورقهم  منت  على  كانوا  �ضخ�ضاً   12 اإن  االثنني  ناجني  اأربعة  قال 
الذي انقلب. �ضهدت اليونان، هذا العام ارتفاعاً يف عدد الوافدين من 
املهاجرين والالجئني، اأبحر اأغلبهم من ال�ضواحل الرتكية القريبة 
ق��وارب يف  اأوروب���ا. وغالبا ما تغرق  هرباً من احل��روب والفقر نحو 
هذه املنطقة، مما يت�ضبب يف م�ضرع مهاجرين. لقي ما ال يقل عن 
30 �ضخ�ضاً حتفهم يف ت�ضرين االأول-اأكتوبر، يف غرق قاربني يقالن 
مهاجرين يف بحر اإيجه. يف االأ�ضهر الثمانية االأوىل من العام، اأنقذ 

خفر ال�ضواحل 1500 �ضخ�س اأي اكر ب 600 عن العام املا�ضي.

اأوكرانيا  جنوب  يف  خري�ضون  يف  الرو�ضية  االحتالل  �ضلطات  اأعلنت 
الثالثاء البدء بنقل اآالف االأ�ضخا�س االإ�ضافيني يف هذه املنطقة التي 
املعنينَّ يف خري�ضون  وقال احلاكم  كييف.  قوات  ت�ضنه  ت�ضهد هجوماً 
من قبل مو�ضكو فالدميري �ضالدو، لرنامج “�ضولوفيوف” االإذاعي 
الرو�ضي، “�ضنقوم بنقل ما ي�ضل اإىل 70 األف �ضخ�س” موجودين 
حالياً يف قطاع بعمق 15 كيلومرتاً اإىل ال�ضرق على ال�ضفة الي�ضرى 
املا�ضي،اأّن  االأ�ضبوع  الرو�ضية  واأعلنت قوات االحتالل  دنيرو.  لنهر 
�ضبعني األف مدين غادروا م�ضاكنهم الواقعة غرباً على ال�ضفة اليمنى 
للنهر واالأقرب اإىل خط املواجهة. واأكد �ضالدو اأّن عمليات االإجالء 
�ضاروخي  “هجوم  خطر  م��واج��ه��ة  يف  فيها  ال��ب��ت  مّت  ق��د  اجل��دي��دة 
“في�ضان  اإىل  �ضيوؤّدي تدمريه  النهر،  يقع على  �ضّد  على  حمتمل” 
االإجالء  عمليات  بالفعل”  “بداأنا  �ضالدو  وق��ال  الي�ضرى«.  ال�ضّفة 
اجلديدة و�ضيتم نقل النازحني “على عمق اأكر” اإىل خري�ضون اأو 
“اإىل مناطق اأخرى يف رو�ضيا”، من دون تقدمي مزيد من التفا�ضيل. 
يبلغ  الذي  القطاع  اإخ��الء هذا  اأّن  االإثنني  اأعلن م�ضاء  �ضالدو  وكان 
“دفاع  باإقامة  للجي�س الرو�ضي  اأي�ضاً  �ضي�ضمح  15 كيلومرتاً  عمقه 
ما يدّل اإىل االأخذ يف االعتبار  يف العمق ل�ضّد الهجوم االأوكراين”، 
اإمكانية عبور قوات كييف لنهر دنيرو. وت�ضيطر رو�ضيا جزئياً على 
منطقة خري�ضون، كما اأعلنت ال�ضهر املا�ضي �ضّم اجلزء الذي احتّلته 

اإىل جانب ثالث مناطق اأخرى يف اأوكرانيا واقعة حتت �ضيطرتها.
وت��ق��ود ق���وات كييف ه��ج��وم��اً م��ن��ذ ع���دة اأ���ض��اب��ي��ع ال���ض��ت��ع��ادة منطقة 

خري�ضون، متقّدمة من الغرب اإىل ال�ضرق.

 
ارتفع عدد قتلى انهيار ج�ضر م�ضاة يف الهند اإىل 135 اأم�س الثالثاء 
مع دخول عمليات االإنقاذ يومها الثالث، رغم اإعالن ال�ضلطات اأنه مت 

االنتهاء تقريبا من حتديد م�ضري جميع من ُيعتقد اأنهم فقدوا.
اال�ضتعمارية فوق نهر مات�ضو  اإىل احلقبة  يعود  الذي  وكان اجل�ضر 
مهرجاين  باحتفاالت  ي�ضتمتعون  الذين  ب��ال��زوار  مكتظا  موربي  يف 
النا�س يف  لي�ضقط  االأح��د،  انهار م�ضاء  بوجا عندما  و�ضهات  دي��وايل 

املاء من ارتفاع نحو ع�ضرة اأمتار.
وتقول ال�ضلطات اإنه ُيعتقد اأن نحو مئتي �ضخ�س كانوا على اجل�ضر 
اإداري كبري يف  ب��ان��دي��ا وه��و م�����ض��وؤول  ان��ه��ار. وق���ال ج��ي.ت��ي  عندما 
بجراحه  متاأثرا  احل��ادث  يف  امل�ضابني  اأح��د  “تويف  لرويرتز  موربي 
“ا�ضتوؤنفت  واأ�ضاف   .»135 اإىل  القتلى  عدد  لريتفع  امل�ضت�ضفى  يف 
عمليات البحث مرة اأخرى اليوم. نعتقد اأن �ضخ�ضا واحدا يف عداد 
املفقودين يف الوقت احلا�ضر«. وقال �ضكان من املوقع لرويرتز اإنهم 
يعتقدون اأن اأكر من مئتي �ضخ�س كانوا على اجل�ضر، وعروا عن 
الهندي  اجلي�س  ويوا�ضل  القتلى.   عدد  ارتفاع  اإمكانية  من  قلقهم 
جتمع  بينما  البحث  عمليات  للكوارث  اال�ضتجابة  وف��رق  والبحرية 

ال�ضكان على �ضفاف النهر بالقرب من حطام اجل�ضر املنهار.

عوا�شم

اأثين�

مو�شكو

نيودلهي

 عودة املياه والكهرباء اإىل 
كييف غداة هجمات رو�سية 

•• كييف-اأ ف ب

مناطق  كل  اإىل  “عادت”  والكهرباء  املياه  خدمة  اإن  كييف  بلدية  رئي�س  ق��ال 
العا�ضمة االأوكرانية غداة هجمات رو�ضية ت�ضببت بانقطاع وا�ضع.

“عادت  وال��ك��ه��رب��اء  ب��امل��ي��اه  التغذية  اإن  ت��ل��غ��رام  ع��ر  كليت�ضكو  فيتايل  واأو���ض��ح 
االثنني  �ضباح  اأوكرانية  من�ضاآت  على  كثيفة  رو�ضية  �ضربات  وكانت  بالكامل«. 
حرمت 80 % تقريبا من �ضكان املدينة من املياه وقطعت الكهرباء عن 350 
�ضي�ضتمر يف  للكهرباء  انقطاعا مرجما  ان  اإىل  اأ�ضار  كليت�ضو  لكن  األف منزل. 
الوح�ضية  الهجمات  بعد  الكهرباء  نظام  يف  الكبري  اخللل  “ب�ضبب  العا�ضمة 
يف  الثالثاء  �ضباح  جم��ددا  اجلوية  الدفاعات  �ضفارات  دوت  فيما  للمعتدي” 
55 �ضاروخ كروز  االثنني  اأطلقت  رو�ضيا  اأن  االأوك��راين  واأف��اد اجلي�س  املدينة. 
اإطار �ضل�ضلة �ضربات عر البالد ا�ضتهدفت يف  ا�س-300 وم�ضريات قتالية يف 
اأوليك�ضي  االأوكرانية  الرئا�ضة  م�ضت�ضار  واأك��د  للطاقة.  من�ضاآت  االأحيان  غالب 
اأرا�ضينا  “هي من االأكر كثافة على  اأن هذه ال�ضربات  اأري�ضتوفيت�س الثالثاء 
اأوكرانيا  يف  اجلوية  الدفاعات  بتح�ضن  واأ�ضاد  االحتادية«.  رو�ضيا  جي�س  ي�ضنها 

معترا اأنه بف�ضلها “الدمار الالحق لي�س باحلجم الذي يفرت�س اأن يكون«.
ودمرت ال�ضربات الرو�ضية ال�ضهر املا�ضي حواىل ثلث قدرات الكهرباء يف البالد 
مع اقرتاب مو�ضم ال�ضتاء على ما اأفادت ال�ضلطات االأوكرانية التي توا�ضل حث 

املواطنني على خف�س ا�ضتهالكهم للطاقة قدر االمكان.

لبيد قبل النتخابات: لن اأجل�س مع نتانياهو

ماذا قالت ال�سحف االإ�سرائيلية ع�سية انتخابات الكني�ست؟

الواليات املتحدة تدخل اأ�سبوعا انتخابيا حا�سما مل�ستقبل بايدن  

  50 دولة تدين انتهاكات حقوق االإن�سان يف �سينجيانغ  �سولت�س يرف�س االتهامات الرو�سية الأوكرانيا 
•• االأمم املتحدة-اأ ف ب

نددت خم�ضون دولة اأمام جلنة تابعة للجمعية العاّمة لالأمم املتحدة بانتهاكات “خطرية ومنهجية” حلقوق االإن�ضان يف �ضينجيانغ داعية ال�ضني اإىل االإفراج 
عن “جميع االأف��راد املحرومني تع�ّضفياً من حريتهم” يف هذه املنطقة. وقالت هذه الدول يف ن�سٍّ تلته كندا خالل جل�ضة للجنة الثالثة للجمعية العامة 
ة بحقوق االإن�ضان، “ن�ضعر بقلق بالغ اإزاء و�ضع حقوق االإن�ضان يف جمهورية ال�ضني ال�ضعبية، خ�ضو�ضاً انتهاكات حقوق االأويغور واالأقليات امل�ضلمة  املخت�ضّ
االأخرى يف �ضينجيانغ«. ون�ضر مكتب املفّو�س ال�ضامي حلقوق االإن�ضان التابع لالأمم املتحدة تقريراً يف نهاية اآب-اأغ�ضط�س املا�ضي، ي�ضري اإىل اإمكانية ارتكاب 
راً “اأدّلة موثوقة” على التعذيب والعنف اجلن�ضي. وتنفي بكني  جرائم �ضّد االإن�ضانية بحّق االأقليات يف �ضينجيانغ، ويف املقام االأول �ضّد االأويغور، م�ضتح�ضِ
هذه االتهامات، موؤكدة حماربة االإره��اب و�ضمان تنمية املنطقة. وقالت الدول اخلم�ضني، مبا يف ذلك الواليات املتحدة واململكة املتحدة واليابان وفرن�ضا 
اأ�ضا�س  على  تريرها  ميكن  ال  االإن�ضان  حلقوق  واملنهجية  اخلطرية  االنتهاكات  هذه  “مثل  اإّن  ال�ضومال،  واأي�ضاً  وغواتيماال  وتركيا  واإ�ضرائيل  واأ�ضرتاليا 
مكافحة االإرهاب«. ودعت هذه الدول بكني اإىل “تنفيذ تو�ضيات” املفو�ضية العليا، والتي ت�ضمل “اتخاذ تدابري فورية لالإفراج عن كّل االأفراد املحرومني 
تع�ّضفياً من حرّيتهم يف �ضينجيانغ واالإ�ضراع يف الك�ضف عن م�ضري” االأ�ضخا�س املفقودين. واأ�ضافوا اأنه بالنظر اإىل “خطورة” التقرير، “ن�ضعر بالقلق من 
ل اإليها«. ومتّكنت ال�ضني يف ت�ضرين االأول-اأكتوبر من جتّنب مناق�ضة هذا التقرير يف جمل�س حقوق  اأّن ال�ضني ترف�س حتى االآن مناق�ضة النتائج التي تو�ضّ

االإن�ضان التابع لالأمم املتحدة يف جنيف، عندما رف�ضت غالبية الدول االأع�ضاء ال�47 اإجراء نقا�س طالبت به الواليات املتحدة وحواىل ع�ضر دول اأخرى.

�ضولت�س  ودع���ا  االأوك���ران���ي���ة.  امل��دن��ي��ة  التحتية  ال��ب��ن��ى 
ت�ضدير  ات��ف��اق  تنفيذ  تعري�س  ع��دم  اإىل  وزيلين�ضكي 
على  ذل��ك  لعواقب  جتّنبا  للخطر،  ومتديده  احلبوب 
االأم���ن ال��غ��ذائ��ي ال��ع��امل��ي. واأت���اح االت��ف��اق ال���ذي وّقعته 
االأمم  ب��رع��اي��ة  19 مت��وز-ي��ول��ي��و  وم��و���ض��ك��و يف  كييف 
جتّنبا  االأوك��ران��ي��ة  احل��ب��وب  ت�ضدير  وت��رك��ي��ا،  املتحدة 
الأزمة غذاء عاملية من جراء النزاع الدائر يف اأوكرانيا.
اإىل ذلك جدد امل�ضت�ضار االأملاين التاأكيد على اأن بالده 
عازمة على دعم كييف �ضيا�ضيا وماليا واإن�ضانيا وكذلك 
�ضيما من  اأرا�ضيها، ال  �ضيادتها ووح��دة  الدفاع عن  يف 

خالل اإمدادها باالأ�ضلحة.

•• برلني-اأ ف ب
رف�س امل�ضت�ضار االأملاين اأوالف �ضولت�س اّتهامات رو�ضيا 

الأوكرانيا بالتح�ضري ال�ضتخدام “قنبلة قذرة«.
وج����اء يف ب��ي��ان اأ���ض��درت��ه امل�����ض��ت�����ض��اري��ة االأمل��ان��ي��ة عقب 
امل�����ض��ت�����ض��ار م���ع الرئي�س  اأج���راه���ا  حم���ادث���ات ه��ات��ف��ي��ة 
زيلين�ضكي  ي�ضاطر فولودميري  �ضولت�س  اأن  االأوك��راين 
الوكالة  جتريها  ال��ت��ي  التفتي�س  عمليات  ب���اأن  ال����راأي 
�ضتدح�س  كييف  من  بطلب  الذرية  للطاقة  الدولية 
اأخ��رى، دان  ال�ضكوك على هذا ال�ضعيد. من جهة  كل 
على  امل�ضتمرة  الرو�ضية  الهجمات  االأمل���اين  امل�ضت�ضار 

•• القد�س-وكاالت

تناولت ال�ضحف االإ�ضرائيلية، �ضباح  
الكني�ضت  ان��ت��خ��اب��ات  االأول،  اأم�������س  
اأم�س و�ضط  اخلام�ضة والتي انعقدت 
ترقب بني ا�ضتمرار اجلمود ال�ضيا�ضي 
والذهاب اإىل انتخابات �ضاد�ضة، وبني 
اأن  ت�ضتطيع  جديدة  حكومة  ت�ضكيل 

تنهي االأزمة ال�ضيا�ضية يف اإ�ضرائيل.
االإ�ضرائيلي  “والال”  م��وق��ع  ون�ضر 
اأن ال�ضباب الذين بلغوا 18 عاماً يف 
�ضياأتون  وال��ذي��ن   2019 انتخابات 
اإىل االن��ت��خ��اب��ات اأم�����س حم��ب��ون من 

الو�ضع ال�ضيا�ضي الأنهم ي�ضوتون للمرة اخلام�ضة.
بالفعل  خ��رة  لديهم  ال�ضباب  ه��وؤالء  اأن  املوقع  اأ�ضاف 
اخلام�ضة،  للمرة  و�ضي�ضوتون  االنتخابية  يف احلمالت 
االأخ��رى يف �ضن  البلدان  الناخبون يف  وهو رقم �ضجله 
االأربعني. ور�ضد املوقع االإ�ضرائيلي اآراء بع�س ال�ضباب 
اإنه مع كل جولة  اإحباطهم. وقالت �ضابة  اأب��دوا  الذين 
من االنتخابات تت�ضاءل �ضلطة احلكومة، وعلى الرغم 
اأم�����س اإىل  ت���رتدد يف الت�ضويت وت��وج��ه��ت  م��ن ذل��ك ال 

�ضناديق االقرتاع  .
حزب  ع��ن  االإ�ضرائيلية،  “معاريف”  �ضحيفة  وتنقل 
غفري،  ب���ن  اإي��ت��م��ار  زع��ي��م��ه  اأن  يهوديت”  “عوت�ضما 
التقى برئي�س حزب الليكود وزعيم املعار�ضة، بنيامني 
االأمن  بحقيبة  املطالبة  يف  نيته  عن  واأعلن  نتانياهو، 

•• وا�شنطن-اأ ف ب

حا�ضما  انتخابيا  اأ���ض��ب��وع��ا  امل��ت��ح��دة  ال��والي��ات  ت��دخ��ل 
الدميوقراطيون  ياأمل  بايدن،  جو  الرئي�س  مل�ضتقبل 
حمراء”  “موجة  ك�ضر  م��ن  ختامه  يف  يتمّكنوا  ب���اأن 
موعودة من قبل خ�ضومهم اجلمهوريني يف انتخابات 

منت�ضف الوالية.
الت�ضخم، تتزايد  وبعد حملة طاحنة متحورت حول 
االأحمر،  باللون  املعروفني تقليديا  ثقة اجلمهوريني 
بقدرتهم على حرمان الرئي�س الدميوقراطي وحزبه 
املقررة  االأزرق من غالبيته الرملانية، يف االنتخابات 

يف الثامن من ت�ضرين الثاين-نوفمر.
وخالل هذه االنتخابات التي تاأتي يف منت�ضف والية 
ل��ب��اي��دن يف البيت االأب��ي�����س، يدعى  االأع����وام االأرب��ع��ة 
ك��ام��ل مقاعد  ال��ن��اخ��ب��ون االأم���ريك���ي���ون اىل جت��دي��د 
جمل�س النواب )435(، وثلث مقاعد جمل�س ال�ضيوخ 

املوؤلف من 100.
كيفن  ال��ن��واب  زعيم اجلمهوريني يف جمل�س  وت��ّوج��ه 
ت��ع��ب��ت��م من  “اذا  ب��ال��ق��ول  ال��ن��اخ��ب��ني  اىل  م���اك���ارث���ي 
ل�ضراء  اأك��ر مما يجب  دفع  املت�ضاعد، من  الت�ضخم 
واأن  ح��دودن��ا مفتوحة  ب���اأن  ذرع���ا  اذا �ضقتم  ال��وق��ود، 
اجلمهوريون   ، مطردة  زي��ادة  ت�ضهد  اجلرمية  ن�ضبة 

قطعوا عهدا حيالكم«.
انق�ضاء  بعد  جت��رى  ال��ت��ي  االن��ت��خ��اب��ات  تعد  تقليدا، 
على  ا�ضتفتاء  مبثابة  الرئا�ضية،  ال��والي��ة  من  عامني 
حزب  يجد  ما  وغالبا  االأبي�س،  البيت  �ضيد  �ضيا�ضات 
من  ع��ق��اب��ي  ت�ضويت  مق�ضلة  حت��ت  نف�ضه  ال��رئ��ي�����س 

الناخبني.
اقناع  امل��ا���ض��ي��ة اىل  ال���ف���رتة  خ����الل  ب���اي���دن  و���ض��ع��ى 

اأم�س  االنتخابات  خ��الل  الغربية  ال�ضفة  على  اإغ��الق 
الثالثاء، م�ضرياً اإىل اأنه خطوة حت�ضبية خوفاً من اأي 

اأعمال عدائية.
ومع ذلك، فاإنه ال حتذيرات حُمددة من هجمات  اأثناء 

االنتخابات. 
البيد،  يائري  االإ�ضرائيلي  ال��وزراء  رئي�س  ويرف�س  هذا 
حكومة  ت�ضكيل  ق��اط��ع��اً  رف�����ض��اً  عتيد”  “ي�س  وح��زب��ه 
وحدة وطنية مع رئي�س حزب الليكود وزعيم املعار�ضة، 

بنيامني نتانياهو.
االإ�ضرائيلي:  “والال”  وق��ال البيد يف ح��وار مع موقع 
“لن اأجل�س مع نتانياهو، ال للوحدة، وال حتى ملحاولة” 
ت�ضكيل حكومة وحدة. ويف اإ�ضارة اإىل تقارير عن ر�ضائل 
نقلها اإىل الرئي�س ا�ضحق هرت�ضوغ مفادها اأنه يعار�س 

ال  ذل��ك،  على  ورداً  االئ��ت��الف.  مفاو�ضات  يف  الداخلي 
ي�ضتبعد نتانياهو ذلك، وال يختلف معه، ووفقاً ملا ذكره 
املوقع �ضجع رئي�س الوزراء ال�ضابق بن غفري على اإعالن 
مطالبته بحقيبة االأمن، بحجة اأن ذلك ميكن اأن يوؤدي 
الذين  اليمينيني  الناخبني  وحتفيز  الكتلة  ف��وز  اإىل 

قرروا عدم الت�ضويت.   
االإ�ضرائيلية،  اأحرونوت”  “يديعوت  وحتدثت �ضحيفة 
ع���ن ن�����ض��ر ح�����وايل 18 األ�����ف ���ض��اب��ط ���ض��رط��ة يف عدة 
ت�����ض��ك��ي��الت ل��ل��ح��ف��اظ ع��ل��ى ن��زاه��ة االن��ت��خ��اب��ات واإدارة 
امل��رور وتوفري االأم��ن، بناء على اخل��رة الوا�ضعة التي 

اكت�ضبوها يف ال�ضنوات الثالث املا�ضية.
وذكر موقع “اآي 24 نيوز” االإ�ضرائيلي، اأن ال�ضلطات 
اأم�����س االأول االث��ن��ني، فر�س  االأم��ن��ي��ة، ق����ررت، ���ض��ب��اح 

�ضي�ضعفون االقت�ضاد.
اأن يكرر الرئي�س الذي �ضيتم عامه الثمانني  ويتوقع 
انتخابي  لقاء  ه��ذا يف  احل��ايل، موقفه  ال�ضهر  خ��الل 

ت�ضت�ضيفه فلوريدا الثالثاء.
براأيه. ووفق  االأمريكيني  بايدن يعاين الإقناع  اأن  اال 
اأج���ري���ت يف االآون������ة االأخ�������رية، تتمتع  ا���ض��ت��ط��الع��ات 
املعار�ضة اجلمهورية بحظوظ كبرية النتزاع الغالبية 
يف جم��ل�����س ال���ن���واب، يف ح���ني ي��ب��ق��ى م�����ض��ري جمل�س 

ال�ضيوخ غري وا�ضح.

االأم���ريك���ي���ني ب����اأن ه���ذه االن��ت��خ��اب��ات ت�����ض��ع��ه��م اأم���ام 
احلق  م�ضري  مثل  اأ�ضا�ضية  عناوين  ب�ضاأن  “خيار” 
باالإجها�س وزواج املثليني وغريها من املوا�ضيع التي 
ل��ه يف  م��وؤي��دة  غالبية  ب��االت��ك��ال على  بت�ضريعها  وع��د 

الكونغر�س.
ويف االآون��ة االأخ��رية، ب��داأ بايدن املتهم بانف�ضاله عن 
بامل�ضاركة  الت�ضخم،  اأي  للناخبني،  بالن�ضبة  االأولوية 
للدميوقراطيني،  االن��ت��خ��اب��ي��ة  احل��م��ل��ة  يف  م��ي��دان��ي��ا 
الذين  ه���م  اجل���م���ه���وري���ني  اأن  مل��ن��ا���ض��ري��ه��م  م����وؤك����دا 

الوحدة، قال البيد: “ل�ضت يف حاجة 
اإىل نقل ر�ضائل اإىل هرت�ضوغ ميكنني 

التحدث اإليه«.
نتانياهو  ع��ن  ُمتحدثاً  الب��ي��د  وت��اب��ع 
ات��ه��ام جنائية  ل��وائ��ح  ب��ث��الث  “رجل 
اأك���ر االنق�ضامات  اأح���د  خ��ط��رية ه��و 
يف تاريخ البالد، ال ميكنك اجللو�س 
معه، اأعتقد اأين معفي من اإثبات هذا 
االأمر، عر�س علي بالفعل العامل كله 

ومل اأجل�س معه«.

ويف مقابلته االأخرية قبل االنتخابات، 
رف�������س الب���ي���د ت��و���ض��ي��ح ك��ي��ف ينوي 
اأال  ال�ضعب  من  ب��اأن  اع��رتف  ولكنه  احلكومة،  ت�ضكيل 

ي�ضعر بالقلق قبل االنتخابات بيومني.
ويقول “والال” اإنه بينما يبذل نتانياهو جهوداً كبرية 
البيد  زار  املُت�ضدد،  الو�ضط  يف  االنتخابية  اجل��والت  يف 
الو�ضط العربي مرة واحدة فقط، ولكن رئي�س الوزراء 
ق���دوة يف  لي�س  “نتانياهو  ق��ائ��اًل:  امل��ق��ارن��ة  اح��ت��ج على 

�ضيء«.
لن  الت�ضويت  اإن  االإ���ض��رائ��ي��ل��ي،  ال����وزراء  رئي�س  وق���ال 
االإ�ضرائيلي،  اجل��ي�����س  ���ض��د  ال��ت�����ض��وي��ت  مب��ث��اب��ة  غ��ف��ري 
م�ضرياً اإىل اأنه يعر�س اجلنود للخطر. وتابع “م�ضكلة 
بن غفري هي اأن النا�س ال يعرفون من هو وماذا ميثل 
االأمن  ج��ه��از  ع��ل��ى  ميثله  ال���ذي  اخل��ط��ر  يفهمون  وال 

وجنود اجلي�س االإ�ضرائيلي

الكونغر�س �ضربة قوية  الغالبية يف  و�ضيوّجه فقدان 
لبايدن الذي يوؤكد “عزمه” الرت�ضح لوالية رئا�ضية 

ثانية يف 2024.
قبل  اأو�ضاطهم  يف  ال�ضائد  ال��ت��ف��اوؤل  على  موؤ�ضر  ويف 
ي�ضعون  اأن��ه��م  اجل��م��ه��وري��ون  االن��ت��خ��اب��ات، ال يخفي 
ن�ضب عينيهم انتزاع مقاعد كانت تقليديا حكرا على 
اجلمهوريون  امل��ر���ض��ح��ون  وي��ك��رر  ال��دمي��وق��راط��ي��ني. 
وذلك  القول ملنا�ضريهم “ال موجة حمراء بدونكم”، 

من اأجل حتفيز قواعدهم على االقرتاع بكثافة.
ماليني  م��ئ��ات  ان��ف��اق  تخللها  ان��ت��خ��اب��ي��ة  ح��م��ل��ة  ويف 
على  ال�ضيطرة  معركة  �ضترتكز  عليها،  ال�����دوالرات 

الكونغر�س يف عدد من الواليات املفتاحية.
الكلمة  بن�ضلفانيا  والي���ة  ن��ت��ائ��ج  تعطي  اأن  وي��رج��ح 
الف�ضل يف ميل دّفة جمل�س ال�ضيوخ، اذ يتناف�س على 
الدميوقراطي  ال�ضابق  ال��ع��م��دة  فيها  مبقعد  ال��ف��وز 
جون فيرتمان، مع اجلّراح الري حممد اأوز املدعوم 

من الرئي�س ال�ضابق دونالد ترامب.
ويف موؤ�ضر على حدة التناف�س واأهمية نتيجة الوالية، 
انتخابية  حم��ط��ة  االأ���ض��ب��وع  ه���ذا  بن�ضلفانيا  �ضتكون 
اأوباما  باراك  وال�ضابق  بايدن  روؤ�ضاء: احلايل  لثالثة 

عن الدميوقراطيني، وترامب عن اجلمهوريني.
 ،2020 ل��ع��ام  ال��والي��ة  ان��ت��خ��اب��ات منت�ضف  وك��م��ا يف 
يف  اأ�ضا�ضي  ب�ضكل  جورجيا  والي���ة  ت�ضاهم  اأن  يتوقع 

ترجيح كفة طرف على اآخر.
�ضيناتور  اأول  وارنوك،  رافايل  الدميوقراطي  وي�ضعى 
اأ����ض���ود ي��ن��ال م��ق��ع��دا ع���ن ه���ذه ال���والي���ة ال��ت��ي عرفت 
بدورة  ال��ف��وز  اىل  العن�ضري،  التمييز  م��ن  مبا�ضيها 
انتخابية ثانية، وهذه املرة يف مواجهة هر�ضيل ووكر، 

وهو ريا�ضي �ضابق اأ�ضود يحظى بدعم ترامب.

معركة مبكرة.. ال�سوداين يقتحم امللف االأخطر يف العراق •• عوا�شم-وكاالت

بداأ رئي�س الوزراء العراقي اجلديد 
حم��م��د ���ض��ي��اع ال�������ض���وداين، والي���ة 
�ضبكات  م��ل��ف  ب��اق��ت��ح��ام  ح��ك��وم��ت��ه 
وتعقيدا  خ��ط��وة  االأك����ر  ال��ف�����ض��اد، 
�ضلفه  ملهمة  ا�ضتكماال  ال��ب��الد،  يف 
واجه  ال���ذي  ال��ك��اظ��م��ي  م�ضطفى 
ال�ضيا�ضية  ال��ق��وى  ب��ني  ���ض��راع��ات 

على مدار العام املا�ضي.
ووفق �ضيا�ضيني وحمللني عراقيني 
نيوز  “�ضكاي  مل����وق����ع  حت�����دث�����وا 
التحديات  اأ�ضد  من  فاإن  عربية”، 
اأع�ضاء  اأن  ال�ضوداين  تواجه  التي 
ر�ضحته  ال��ت��ي  ال�ضيا�ضية  ب��ال��ك��ت��ل 
للمن�ضب متورطون يف الف�ضاد، اإال 
اأنهم يتفاءلون باأن الدعم ال�ضعبي 
ي�ضاعده يف جتاوز  يلقاه قد  ال��ذي 

العقبات.
مبيلي�ضيات  الكتل  ه��ذه  وت��رت��ب��ط 
العراقيني  م��ن  الكثري  لها  ي��وج��ه 
اتهامات ب�ضنع �ضبكات الف�ضاد منذ 

عام 2003.
النزاهة،  ه��ي��ئ��ة  زي����ارت����ه  وخ�����الل 
االأح������د، اأك����د ال�������ض���وداين اأن����ه “ال 
ت��وج��د خ��ط��وط ح���م���راء اأم�����ام اأي 
ملف ف�ضاد مرتبط بجهة �ضيا�ضية 

اأو اأي �ضخ�ضية«.
واأعلن عزم احلكومة ت�ضكيل فريق 
داع�����م ل��ه��ي��ئ��ة ال���ن���زاه���ة، ع��ل��ى اأال 
الفا�ضدين  زج  على  االأم��ر  يقت�ضر 
يف ال�ضجون، بل “يتعدى ذلك اإىل 
وزرع  الف�ضاد،  من  للحد  اإج���راءات 
ث��ق��اف��ة ع��ف��ة ال��ي��د واحل���ف���اظ على 

املال العام«.

�ضبكات ف�ضاد �ضيا�ضية
نيوز  “�ضكاي  مل���وق���ع  ح���دي���ث  ويف 
ر�ضم القيادي يف ائتالف  عربية”، 
دولة القانون وائل الركابي، �ضورة 
حل��ال��ة ال��ف�����ض��اد وال��ت��ح��دي��ات التي 

يواجهها ال�ضوداين يف هذا ال�ضدد، 
كالتايل:

مفا�ضل  يف  ت���غ���ول  »ال���ف�������ض���اد   •
الدولة، وحتوله اإىل ظاهرة عامة 
اجلهد  م���ن  ال��ك��ث��ري  اإىل  ي��ح��ت��اج 

لوقفه«.
الدولة  هيكلية  يف  »االخ���ت���الل   •
وغياب البنى التحتية التكنولوجية 

اأ�ضهم يف تف�ضي الف�ضاد«.
ملحا�ضرته  يلزم  الف�ضاد  »حجم   •
م��دى زمنيا اأط��ول من ع��ام واحد 

“عمر حكومة ال�ضوداين«.
• »ال�������ض���وداين اأخ����ذ ت��ع��ه��دات من 
يف  التدخل  بعدم  ال�ضيا�ضية  الكتل 
ملف الف�ضاد، والتروؤ من اأع�ضائها 

حال ثبتت عليهم اأي تهمة«.

• »ال اأتوقع اأن تلتزم الكتل كثريا 
بهذا االأمر، لكن يف املجمل البيئة 

مهياأة لفتح هذا امللف«.
دائم  بند  الف�ضاد  مكافحة  وم��ل��ف 
على  املتعاقبة  احل��ك��وم��ات  نهج  يف 
نتيجة   ،2003 م���ن���ذ  ال�����ع�����راق 
ومافيات  اقت�ضادية  �ضبكات  تغول 
ال�����ق�����درة على  ل���دي���ه���ا  ���ض��ي��ا���ض��ي��ة 
اال�ضتئثار مببالغ كبرية، مما جعل 
البالد يف ذيل قائمة الدول االأكر 

�ضفافية.

»ال ميلك ع�ضا �ضحرية«
كبرية  �ضيا�ضية  كتل  وق��وف  ورغ��م 
خ��ل��ف ال�����ض��وداين، ف���اإن اخل��ب��ري يف 
الدعمي  غ��ال��ب  ال��ع��راق��ي  ال�����ض��اأن 
قد  نف�ضها  ال��ك��ت��ل  ه���ذه  اأن  يعتر 
اأع�ضائها  بع�س  الأن  عائقا  ت��ك��ون 

متورطون يف الف�ضاد.
ويو�ضح ال�ضوداين يف حديث ملوقع 
“اأكر حتد  “�ضكاي نيوز عربية”: 

���ض��ي��واج��ه��ه رئ��ي�����س احل��ك��وم��ة هو 
الكتل التي ر�ضحته للمن�ضب، لكن 
اإذا تخلت عن مطامعها، وهو اأي�ضا 
ق��ل�����س ح��رك��ت��ه��ا، ف�����ض��ي��ت��م��ك��ن من 
ت�ضفري الكثري من امللفات، خا�ضة 

اأنه عامل بها«.
الدعمي  ينبه   ، نف�ضه  ال��وق��ت  يف 
اإىل اأن “ال�ضوداين ال ميتلك ع�ضا 
الف�ضاد  اإن��ه��اء  م��ن  متكنه  �ضحرية 
بني ع�ضية و�ضحاها، لكن الظروف 
هذا  يف  امل�ضي  وميكنه  مهياأة  االآن 
الدعم  ع��ل��ى  و���ض��ي��ح�����ض��ل  امل�������ض���ار، 

املطلوب �ضعبيا وحتى �ضيا�ضيا«.

»�ضرقة القرن«
ويعي�س العراق االآن على وقع �ضجة 
القرن”،  “�ضرقة  با�ضم  ع��رف  م��ا 
اخلا�ضة باختفاء مليارين ون�ضف 
وزارة  خ���زائ���ن  م���ن  دوالر  امل��ل��ي��ار 

الكاظمي  حكومة  وفتحت  املالية، 
الق�ضية،  يف  ع���اج���ل���ة  حت��ق��ي��ق��ات 
ومتكنت من القب�س على املتورط 

الرئي�س نور زهري.
العام  م��ن  االأول  الن�ضف  وخ���الل 
ال�ضلطات  اأ�������ض������درت  اجل����������اري، 
نفذ  قب�س  اأم��ر   731 الق�ضائية 
وزراء   8 بينهم  م��ن   ،396 منها 
ومن بدرجتهم، و53 من اأ�ضحاب 
واملديرين  اخل���ا����ض���ة  ال�����درج�����ات 

العامني ومن بدرجتهم.
وح�������ض���ب ه���ي���ئ���ة ال�����ن�����زاه�����ة، ف�����اإن 
 280 �ضملت  اجلزائية  “الق�ضايا 
وزي��را، ودرج��ات خا�ضة ومديرين 

عامني ومن بدرجتهم«.
الف�ضاد،  حم���ارب���ة  وت����رية  وب������داأت 
حكومة  جم��يء  مع  بقوة  تت�ضاعد 
الكاظمي عام 2020، الذي اأطلق 
الدويل  املجتمع  مع  وا�ضعة  حملة 
واليته  ف���رتة  ل��ك��ن  اجل����وار،  ودول 
���ض��ه��دت اأي�����ض��ا ���ض��رق��ات ك��ب��رية ما 

زالت التحقيقات جارية ب�ضاأنها.



األربعاء   2  نوفمبر    2022  م   -    العـدد   13687  
Wednesday    2    November    2022   -  Issue No   13687

10

عربي ودويل
اأمر ق�سائي يف الربازيل باإزالة حواجز الطرق   

•• �شاو باولو-برازيليا-رويرتز

ع�ضرات  ب��اإزال��ة  ال�ضرطة  ال��ث��الث��اء  اأم�����س  ال���رازي���ل   يف  العليا  املحكمة  اأم���رت 
اأن�ضار الرئي�س جاير بول�ضونارو احتجاجا على هزميته  اأقامها  التي  احلواجز 
ال�ضمت  املت�ضدد  لليمني  املنتمي  الرئي�س  التزم  فيما  الرئا�ضية،  االنتخابات  يف 
ب�ضاأن النتيجة. وذكرت ال�ضرطة االحتادية للطرق ال�ضريعة اأن �ضائقي �ضاحنات 
اأو كلية،  271 نقطة، ب�ضورة جزئية  ال�ضريعة يف  املرور على الطرق  يعرقلون 
يف اإطار احتجاجات خرجت يف 23 والية من واليات البالد البالغ عددها 26 
يف اأعقاب خ�ضارة بول�ضونارو اأمام لوي�س اإينا�ضيو لوال دا �ضيلفا يف جولة االإعادة 
اآخر.  192 حاجزا  اإزال��ة  اأنه متت  اأُجريت يوم االأح��د. واأ�ضافت ال�ضرطة  التي 
واأ�ضدر قا�ضي املحكمة العليا األك�ضندر دي موراي�س اأمرا باإزالة جميع احلواجز 
داعمة  رئي�ضية  فئة  وهم  ال�ضاحنات  �ضائقو  اأ�ضا�ضية  ب�ضورة  فيها  ي�ضارك  التي 

حلكومة بول�ضونارو بالنظر لكونها ا�ضتفادت من خف�س تكاليف الديزل.

)الرئي�س فالدميري( بوتني واقت�ضاده وُينزل به الهزمية 
يف النهاية«. ون�ضر تينكوف �ضورة ل�ضهادة توؤكد “اإنهاء” 

جن�ضيته الرو�ضية.
بنك  الرو�س وموؤ�ض�س  االأع��م��ال  رج��ال  اأ�ضهر  اأح��د  وكتب 
تينكوف “اأنا اأكره رو�ضيا بوتني، لكني اأحب جميع الرو�س 

الذين يعار�ضون بو�ضوح هذه احلرب املجنونة«.
وال���ب���ن���ك ال�����ذي ي��ع��م��ل ع���ر االإن����رتن����ت ي��ع��د م���ن اأك���ر 
املوؤ�ض�ضات املقر�ضة يف رو�ضيا بعد العمالقني احلكوميني 
ولديه اأكر من 20 مليون  “�ضبريبنك” و”يف تي بي”، 

عميل.
ب�ضدة  الأوكرانيا  الرو�ضي  الغزو  انتقد  قد  تينكوف  وك��ان 

•• باري�س-اأ ف ب

اأعلن امل�ضريف وامللياردير الرو�ضي اأوليغ تينكوف االثنني 
يف  ال��دائ��رة  احل��رب  ب�ضبب  الرو�ضية  تخليه عن جن�ضيته 
ان��ت��ق��ادات قا�ضية للغزو  ق��د وج��ه  ك��ان  اأن  اأوك��ران��ي��ا، بعد 

الرو�ضي �ضابقا.
جن�ضيتي  ع��ن  بالتخلي  ق���رارا  “اتخذت  تينكوف  وق���ال 
الرو�ضية. ال ميكنني ولن ارتبط بدولة فا�ضية �ضنت حربا 

�ضد جارتها امل�ضاملة وتقوم بقتل االأبرياء يوميا«.
املزيد من رجال  اأن يحذو  “اآمل  ان�ضتغرام  واأ�ضاف على 
االأعمال الرو�س البارزين حذوي، الأن ذلك ي�ضعف نظام 

اإىل  ال���غ���رب  داع���ي���ا  جمنونة”،  “حرب  ب���اأن���ه  وو���ض��ف��ه 
بالعقوبات  تينكوف  وا���ض��ُت��ه��دف  “املذبحة«.  ه��ذه  اإن��ه��اء 
الريطانية التي ُفر�ضت بعد وقت ق�ضري من بدء احلرب 

يف اأواخر �ضباط/فراير.
بتهمة   2020 ع��ام  لندن  يف  �ضابقا  اعتقل  ق��د  ك��ان  كما 
يطلق  اأن  قبل  املتحدة،  ال��والي��ات  يف  ال�ضريبي  التهرب 
���ض��راح��ه فيما ب��ع��د ب��ك��ف��ال��ة. وع��ول��ج يف ل��ن��دن اأي�����ض��ا من 

�ضرطان الدم.
ل�ضركة  تنفيذي  كرئي�س  من�ضبه  من  تينكوف  وا�ضتقال 
“تينك اأوف” عام 2020، كما ناأى بنك تينكوف التابع 

لل�ضركة بنف�ضه عن تعليقات موؤ�ض�ضه املناه�ضة لبوتني.

 ملياردير رو�سي يتخلى عن جن�سيته احتجاجا على غزو اأوكرانيا 

•• عوا�شم-وكاالت

غذائية  اأزم����ة  لتجنب  حم��اول��ة  يف 
رو�ضيا  دول��ي��ة،  ق��وى  حثت  مرتقبة، 
تعليق  م��ن  موقفها  ع��ن  ب��ال��رتاج��ع 
اأب��رم بو�ضاطة االأمم  ال��ذي  االت��ف��اق 
اآمن لل�ضفن  املتحدة لل�ضماح مبرور 
التي حتمل احلبوب االأوكرانية اإىل 

دول العامل.
اأعلنت  ال���ذي  ال��وق��ت  ي��اأت��ي ه���ذا يف 
خلو�ضي  دف��اع��ه��ا  وزي����ر  اأن  ت��رك��ي��ا 
اآكار يبذل جهوداً ال�ضتئناف “اتفاق 
له  م��و���ض��ك��و  تعليق  ب��ع��د  احلبوب” 
على خلفية هجمات �ضهدتها مدينة 
جزيرة  �ضبه  جنوبي  �ضيفا�ضتوبول 

القرم.
الرتكية،  الدفاع  ل��وزارة  بيان  وق��ال 
مع  مباحثاته  ي��وا���ض��ل  “اآكار”  اإن 
امل�ضكلة،  حل��ل  املعنية”  “اجلهات 
احلبوب  م��ب��ادرة  اأن�ضطة  وا�ضتئناف 
امل�ضرتك  التن�ضيق  عر  ذت  ُنفِّ التي 
حتى اليوم، مطالبا باأهمية ا�ضتمرار 
اإيجابي  ت��اأث��ري  “ملا ل��ه م��ن  االت��ف��اق 
العامل،  اأن���ح���اء  االإن�����ض��ان��ي��ة يف  ع��ل��ى 
واإم��ك��ان��ي��ة ح��ل االأزم�����ات ك��اف��ة عر 

احلوار والنوايا احل�ضنة«.
“اأي  جت���ن���ب  ب���������ض����رورة  وط�����ال�����ب 
�ضلباً  يوؤثر  اأن  �ضاأنه  من  ا�ضتفزاز” 
ا���ض��ت��م��رار االت���ف���اق، يف الوقت  ع��ل��ى 
املوظفني  اأن  ال��ب��ي��ان  ك�����ض��ف  ال����ذي 
التن�ضيق  العاملني يف مركز  الرو�س 
يف  ي��زال��ون  ال  باإ�ضطنبول  امل�ضرتك 

اأماكن عملهم.
االحت�������اد  دع�������ا  �����ض����اب����ق،  وق�������ت  ويف 
الرتاجع  اإىل  رو����ض���ي���ا  االأوروب����������ي، 
اتفاق  م��ن  باالن�ضحاب  ق��راره��ا  ع��ن 
عر  االأوك���ران���ي���ة  احل��ب��وب  ت�ضدير 
يتزامن مع  وال��ذي  االأ���ض��ود،  البحر 

اأزمة غذاء عاملية.

•• بريوت-اأ ف ب

الثالثاء مرحلة  اأم�س  دخل لبنان  
���ض��غ��ور رئ��ا���ض��ي غ���داة ان��ت��ه��اء والية 
وجود  لعدم  ع��ون  مي�ضال  الرئي�س 
م��ر���ض��ح ق����ادر ح��ت��ى ال��ل��ح��ظ��ة على 
املطلوبة النتخابه  االأكرية  ح�ضد 
يف الرملان، ما يهدد بتعميق اأزمات 
اقت�ضادي  انهيار  الغارقة يف  البالد 

مزمن.
وي��اأت��ي ال��ف��راغ يف وق��ت حت��ت��اج فيه 
البالد اإىل �ضلطة قادرة على اتخاذ 
قرارات �ضرورية وتنفيذ اإ�ضالحات 
م�ضاعدات  على  احل�ضول  ل�ضمان 
دول��ي��ة ت�����ض��اع��د ع��ل��ى اإخ���راج���ه من 

دوامة االنهيار االقت�ضادي.
ماذا يعني ال�ضغور الرئا�ضي للبنان؟ 
ومن �ضيدير �ضوؤون البالد؟ هل من 

حل يف االأفق؟
ي���وؤخ���ر نظام  ل��ب��ن��ان، ع����ادة م���ا  ويف 
القائم  وامل��ح��ا���ض�����ض��ة  ال��ت�����ض��وي��ات 
والطائفية،  ال�ضيا�ضية  القوى  بني 
ت�ضكيل  فيتاأخر  امل��ه��م��ة،  ال���ق���رارات 
للبالد  رئي�س  انتخاب  او  احلكومة 

الأ�ضهر عدة.
اأك��ر من  وبعد   ،2016 العام  ويف 
الرئا�ضة،  �ضدة  ف��راغ يف  عامني من 
ان��ت��خ��ب م��ي�����ض��ال ع���ون رئ��ي�����ض��اً بعد 
املجل�س  يف  ان���ت���خ���اب  ج��ل�����ض��ة   46
االأفرقاء  ب��ني  ت�ضوية  اإث��ر  النيابي 

ال�ضيا�ضيني.
ال�ضيا�ضية  االنق�ضامات  وق��ع  وعلى 
نهاية  منذ  ال��رمل��ان  ف�ضل  احل����ادة، 

�سرط رو�سي
ع��ل��ى اجل���ان���ب االآخ�����ر، ك�����ض��ف نائب 
اأندريه  ال��رو���ض��ي،  وزي���ر اخل��ارج��ي��ة 
رودنكو، اأن احلديث عن عودة رو�ضيا 
املمكن  م��ن  احلبوب”  “اتفاق  اإىل 
مالب�ضات  م��ع��رف��ة  ب��ع��د  ي��ح��دث  اأن 
البحر  اأ�ضطول  �ضفن  على  الهجوم 

االأ�ضود يف مياه �ضيفا�ضتوبول.
نقلته  ح���دي���ث  يف  رودن�����ك�����و  وق������ال 
اإنه  الرو�ضية،  “نوفو�ضتي”  وك��ال��ة 
ت�ضبح  اأن  بعد  االأرج��ح فقط  “على 
من  بحيث  معروفة،  التفا�ضيل  كل 
عليه  �ضتكون  عما  التحدث  املمكن 
اأنه  م��ع��ت��ًرا  التالية”،  اخل���ط���وات 
بالتف�ضيل  الك�ضف  ال�����ض��روري  م��ن 
الأنه  احل���ادث  مالب�ضات  جميع  ع��ن 
مت  ال��ت��ي  ال�����ض��روط  جميع  “ينتهك 

االتفاق عليها يف وقت �ضابق«.
رو�ضيا  وق��ع��ت  امل��ا���ض��ي،  ي��ول��ي��و  ويف 
واأوكرانيا على اتفاقية يف اإ�ضطنبول 
برعاية االأمم املتحدة وتركيا، تتيح 
على  موانئها  فتح  اإع���ادة  الأوك��ران��ي��ا 
اأج����ل ت�ضدير  ال��ب��ح��ر االأ����ض���ود م���ن 
بت�ضدير  ي�����ض��م��ح  مب����ا  احل�����ب�����وب، 
م����الي����ني االأط������ن������ان م����ن احل���ب���وب 

العالقة يف اأوكرانيا ب�ضبب احلرب.
وح��ت��ى 27 اأك��ت��وب��ر اجل����اري، جرى 
9.2 مليون طن  اأك��ر من  ت�ضدير 
من احلبوب واملواد الغذائية االأخرى 
للبيانات  وف��ًق��ا  االتفاقية،  مبوجب 

التي ن�ضرتها االأمم املتحدة.
ال����ه����دف  اأن  م�����ن  ال�����رغ�����م  وع����ل����ى 
اإنهاء  االأ�ضا�ضي التفاق احلبوب كان 

اأي��ل��ول-���ض��ب��ت��م��ر اأرب������ع م�����رات يف 
للبالد،  ج���دي���د  رئ���ي�������س  ان���ت���خ���اب 
اأي فريق  اأن���ه ال مي��ل��ك  خ�����ض��و���ض��اً 
اأك��ري��ة تخوله  ال��ن��واب  يف جمل�س 

انتخاب رئي�س.
ويف جل�ضة االنتخاب، يحتاج املر�ّضح 
الت�ضويت  م��ن  االأوىل  ال�����دورة  يف 
�ضوتاً   86 اأي  الثلثني  غالبية  اإىل 
ثانية،  دورة  جرت  حال  ويف  للفوز. 
ت�ضبح الغالبية املطلوبة 65 �ضوتاً. 
وغادر عون الق�ضر الرئا�ضي االأحد 
الرئا�ضية  والي��ت��ه  ان��ت��ه��اء  م�ضتبقاً 
-الثالثاء،  االإث��ن��ني  ليل  منت�ضف 
فيما احت�ضد االآالف من منا�ضريه 

لوداعه.
املهل  اح�������رتام  ع�����دم  اأّن  وب����رغ����م 
اأن  اإال  لبنان،  يف  �ضائع  الد�ضتورية 
الفراغ هذه املرة ياأتي مع مع وجود 
اأع���م���ال عاجزة  ت�����ض��ري��ف  ح��ك��وم��ة 
وبعد  �ضرورية،  ق��رارات  اتخاذ  عن 
ثالث �ضنوات على احتجاجات غري 
الطبقة  برحيل  طالبت  م�ضبوقة 

ال�ضيا�ضية كاملة.
�ضنوات  ث��الث  منذ  لبنان  وي�ضهد 
اق��ت�����ض��ادي��اً ���ض��ّن��ف��ه البنك  ان��ه��ي��اراً 
ال���دويل م��ن ب��ني االأ���ض��واأ يف العامل 
م��ن��ذ ع���ق���ود، ب����ات م��ع��ه اأك�����ر من 
حتت  ال�ضكان  م��ن  امل��ئ��ة  يف  ثمانني 

خط الفقر.
انتقال  ال���د����ض���ت���ور  وف������ق  ي���ت���ع���ني 
جمل�س  اىل  ال��رئ��ي�����س  ���ض��الح��ي��ات 
ال�ضيا�ضية  اخلالفات  لكن  ال��وزراء، 
النيابية  االن��ت��خ��اب��ات  م��ن��ذ  ح��ال��ت 

الرتكية  ال��و���ض��اط��ة  ع��ل��ى  وت��ع��ل��ي��ق��اً 
ال���ض��ت��ئ��ن��اف االت���ف���اق جم������دًدا، قال 
الرتكي  “الدور  اإن  “ال�ضامي” 
وهو مدفوع  الأ�ضباب خمتلفة،  مهم 
مب�ضالح اأنقرة التي حتاول اأن تلعب 
يربط  ال��ذي  واجل�ضر  الو�ضيط  دور 
الغذائية  وامل�����واد  ال��ط��اق��ة  م�����ض��ادر 

واالأ�ضواق التي ت�ضتهلكها«.
احلبوب  ت�ضدير  ات��ف��اق  اأن  واأو���ض��ح 
اقت�ضادية  بفائدة  اأنقرة  على  يعود 
يف  دويل  واهتمام  �ضيا�ضية  ومنافع 
االأزم���ة ال��راه��ن��ة، ول��ذا جت��د نف�ضها 
ودفع  امل��ف��او���ض��ات  بتن�ضيط  معنية 
ال  حتى  االت��ف��اق  ال�ضتئناف  مو�ضكو 
ت�ضتعملها  رابحة”  “ورقة  تخ�ضر 
يف ملفات اأخرى مع اأوروبا وحت�ضني 

موقفها مع رو�ضيا.
التحتية  ال��ب��ن��ي��ة  وزارة  وك�����ض��ف��ت 
االأوكرانية، االأحد، اأن 218 �ضفينة 
ب�ضبب  فعليا”  “توقفت  املجمل  يف 
م�����ض��ارك��ت��ه��ا يف  ق����رار رو���ض��ي��ا تعليق 

اتفاق ت�ضدير احلبوب.
تعليق  ال�����ض��ب��ت،  رو����ض���ي���ا،  واأع���ل���ن���ت 
م�ضاركتها يف االتفاق الذي تو�ضطت 
فيه االأمم املتحدة لت�ضدير املنتجات 
االأوكرانية،  امل��وان��ئ  م��ن  ال��زراع��ي��ة 
على  ه���ج���م���ات  اأع�����ق�����اب  يف  وذل�������ك 
القرم،  ���ض��ب��ه ج��زي��رة  اأ���ض��ط��ول��ه��ا يف 

التي �ضمتها من اأوكرانيا.
االأوك��ران��ي��ة عر  ال���وزارة  واأو�ضحت 
لعدم  ن��ظ��را  اأن����ه  ت��ي��ل��ي��غ��رام  تطبيق 
مركز  م��ن  ت�ضاريح  على  احل�ضول 
التن�ضيق امل�ضرتك للعبور من خالل 

واأبلغ رئي�س الرملان  اجلمهورية”، 
احلكومة  “مبتابعة  ب�����ري  ن��ب��ي��ه 
ل���ت�������ض���ري���ف االأع�������م�������ال وال����ق����ي����ام 

بواجباتها الد�ضتورية كافة«.
واأك����د م��ي��ق��ات��ي اأن����ه ل��ن ي��دع��و اإىل 
يف  “اإال  ال���وزراء  ملجل�س  اجتماعات 

حال ال�ضرورة الق�ضوى«.
لفران�س  حكومي  م�ضدر  ويو�ضح 
�ضيتابع  “ميقاتي  اأن  ب����ر�����س 
اإدارت����ه للبالد كما ه��و احل��ال منذ 
حكومة  ح���ك���وم���ت���ه  اأ����ض���ب���ح���ت  اأن 
االنتخابات  بعد  اأعمال”  ت�ضريف 

الرملانية.
“ذلك يوؤثر  اأن  اإىل  وي�ضري امل�ضدر 
احلكومة  ع��م��ل  ع��ل��ى  ك��ب��ري  ب�ضكل 
من ناحية عدم قدرتها على اإ�ضدار 
قرارات  اأي  اتخاذ  اأو حتى  مرا�ضيم 
جمتمعة”،  م���واف���ق���ت���ه���ا  ت��ت��ط��ل��ب 
ببدء  م��ت��ع��ل��ق��ة  ق���������رارات  وب���ي���ن���ه���ا 
التح�ضري للتنقيب وا�ضتخراج الغاز 
التوقيع  اإث���ر  االإقليمية  امل��ي��اه  م��ن 
تر�ضيم  اتفاق  اإىل  املا�ضي  االأ�ضبوع 
ال  اإ�ضرائيل.  مع  البحرية  احل��دود 
االأف��ق حلول قريبة الأزمة  تلوح يف 

الفراغ الرئا�ضي.
وي��ق��ول نائب يف ال��رمل��ان ع��ن كتلة 
يراأ�ضها  ال��ت��ي  وال��ت��ح��ري��ر  التنمية 
بري  نبيه  النيابي  املجل�س  رئي�س 
اإىل  ال��دع��وة  يف  يبحث  االأخ����ري  اأن 
الكتل  بني  “التوافق”  تتيح  ح��وار 
يحظى  مر�ضح  ا���ض��م  على  النيابية 

بغالبية اأ�ضوات النواب.
قادر  فريق  هناك  “لي�س  وي�ضيف 

احل�ضار على ال�ضادرات االأوكرانية، 
وال���ذي ك��ان ج���زًءا م��ن اأزم���ة الغذاء 
مبزيد  ا  اأي�ضً �ضمح  اأن��ه  اإال  العاملية، 
واالأ�ضمدة  احل���ب���وب  ���ض��ح��ن��ات  م���ن 

الرو�ضية.
بدورها، قالت وزارة الدفاع الرو�ضية 
انت�ضلت وحللت حطام طائرات  اإنها 
مهاجمة  يف  ا���ض��ت��خ��دم��ت  م�����ض��رية 
ال�ضبت  ي��وم  االأ���ض��ود  البحر  اأ�ضطول 

يف �ضبه جزيرة القرم.
امل�ضرية  ال���ط���ائ���رات  اأن  واأو����ض���ح���ت 
الرو�ضية  ال�����ض��ف��ن  ه��اج��م��ت  ال���ت���ي 

“ال ميكننا  الفقرية منها، م�ضيًفا: 
الرو�ضي،  امل��وق��ف  م��ن  اأك��ر  التوقع 
ُي�ضتهدف  عندما  طبيعي  اأم��ر  فهذا 
القرم  رو���ض��ي��ا يف ج���زي���رة  اأ���ض��ط��ول 
ت�ضدير  مناطق  على  ي�ضرف  ال��ذي 
القوافل  ي��ح��م��ي  وال������ذي  احل���ب���وب 

ويوؤمن املعابر«.
اأن  الدولية  العالقات  خبري  وتوقع 
املواد  اأ�ضعار  على  االأزم��ة  هذه  توؤثر 
الغذائية وارتفاع معدالت الت�ضخم 
يف العامل، كون رو�ضيا واأوكرانيا من 

امل�ضادر االأ�ضا�ضية للغذاء العاملي.

اأودي�ضا  غ�����ادرت  ���ض��ي��ف��ا���ض��ت��وب��ول  يف 
وحتركت على طول املنطقة االأمنية 

ملمر �ضفقة احلبوب.

اأزمة كربى
م������ن ج�����ان�����ب�����ه، ي��������رى اخل�����ب�����ري يف 
امل�ضيح  ع��ب��د  ال���دول���ي���ة  ال���ع���الق���ات 
“�ضكاي  مل��وق��ع  ال�����ض��ام��ي، يف ح��دي��ث 
رو�ضيا  دف���ع  م��ا  اأن  عربية”،  ن��ي��وز 
الإي�����ق�����اف ه������ذا االت�����ف�����اق ه����و ع���دم 
االل����ت����زام م���ن اجل���ان���ب االأوك������راين 
ومن خلفه الغرب، كون اأن ال�ضربة 

الرو�ضي  اإىل االأ�ضطول  التي وجهت 
�ضيفا�ضتوبول، هو عمل م�ضرتك  يف 
على الرغم من اعتبار املنطقة التي 
وقع بها الهجوم من املناطق االآمنة 

لت�ضدير احلبوب.
ويرى “ال�ضامي” اأن مو�ضكو تنظر 
لتلك االأزم��ة باأن االأط��راف الغربية 
ومنع  االتفاقية  ه��ذه  اإي��ق��اف  اأرادت 
رو�ضيا  لتحميل  احل��ب��وب،  ت�ضدير 
وعدم  العامل”  “جتويع  م�ضوؤولية 
ت�����ض��دي��ر احل���ب���وب وو�����ض����ول امل����واد 
وخا�ضة  ال��ع��امل  دول  اإىل  الغذائية 

حكومة  ت�ضكيل  دون  اأي��ار-م��اي��و  يف 
ت���وا����ض���ل حكومة  ب��ي��ن��م��ا  ج����دي����دة، 
ت���������ض����ري����ف االأع��������م��������ال مم����ار�����ض����ة 

مهماتها.
وا�ضتبق عون انتهاء واليته بتوقيعه 
حكومة  اع���ت���ب���ار  م���ر����ض���وم  االأح������د 

ومنذ اأ�ضابيع، يتبادل عون وميقاتي 
حكومة  تاأليف  بتعطيل  االتهامات 

نتيجة �ضروط و�ضروط م�ضادة.
اأن  ميقاتي  اعتر  ع��ون،  على  ورداً 
احلكومة  ب����اأن  وا���ض��ح  “الد�ضتور 
ت���������ض����ت����ل����م ������ض�����الح�����ي�����ات رئ����ي���������س 

ت�����ض��ري��ف االأع����م����ال م�����ض��ت��ق��ي��ل��ة، يف 
خطوة هدفها منع حكومة الرئي�س 
ا�ضتالم  من  ميقاتي  جنيب  املكلف 

�ضالحيات الرئي�س.
عملياً  م���ي���ق���ات���ي  ح���ك���وم���ة  وت����ع����د 
م�ضتقيلة منذ االنتخابات الرملانية 

يف اأيار-مايو.
واأدخلت خطوة عون البالد يف جدل 
حكومة  �ضالحيات  ح��ول  د�ضتوري 
خراء  اأن  اإال  االع���م���ال،  ت�����ض��ري��ف 
وي�ضعونها  تداعياتها  من  يقللون 

يف اإطار ال�ضراع على النفوذ.

�ضفينة...   218“ ف��اإن  االآم��ن  املمر 
توقفت يف مواقعها احلالية«.

�ضفينة   95 اأن  ال��������وزارة  وذك������رت 
املوانئ  غ�����ادرت  ق���د  ك���ان���ت  حم��م��ل��ة 
التفتي�س  حاليا  تنتظر  االأوك��ران��ي��ة 
امل�ضتهلك  ب������اجت������اه  ل������الإب������ح������ار 
فارغة  �ضفينة   101 واأن  النهائي، 
املوانئ  ل���دخ���ول  ال��ت��ف��ت��ي�����س  ت��ن��ت��ظ��ر 

االأوكرانية.
حمملة  �ضفينة   22 اأن  واأ����ض���اف���ت 
ملغادرة  ت��ن��ت��ظ��ر  ال���زراع���ي���ة  ب��ال�����ض��ل��ع 

املوانئ االأوكرانية.
االتفاق،  اأن  اإىل  اأوك��ران��ي��ا  واأ���ض��ارت 
الذي اأتاح فتح 3 موانئ على البحر 
 9 بت�ضدير نحو  لها  �ضمح  االأ���ض��ود، 
الزراعية  ال�ضلع  م��ن  ط��ن  م��الي��ني 

حتى االآن.
وحث حلف �ضمال االأطل�ضي مو�ضكو 
على التمديد العاجل لالتفاق الذي 
واأتاح  املتحدة  االأمم  فيه  تو�ضطت 
الأوكرانيا ا�ضتئناف ت�ضدير احلبوب 
ع��ر م��وان��ئ البحر االأ���ض��ود يف ظل 

اأزمة غذاء عاملية.
اأوانا  احللف  با�ضم  املتحدثة  وقالت 
الرئي�س  ع��ل��ى  “يتعني  لوني�ضكو: 
التوقف  بوتني  فالدميري  الرو�ضي 
عن ا�ضتغالل الطعام ك�ضالح، واإنهاء 
حربه غري ال�ضرعية على اأوكرانيا«.

باإعادة  رو�ضيا  “نطالب  واأ���ض��اف��ت: 
االتفاق  ومت��دي��د  ق��راره��ا  يف  النظر 
ي�����ض��م��ح بو�ضول  ب�����ض��ك��ل ع��اج��ل مب���ا 
اأم�������س احلاجة  ه���م يف  مل���ن  ال���غ���ذاء 

اإليه«.
واأ�ضارت اإىل اأن جميع اأع�ضاء احللف 
ال���ذي مت  ب��االت��ف��اق  اأن رح��ب��وا  �ضبق 

التو�ضل اإليه مب�ضاعدة تركيا.
�ضاعدت  ال�ضادرات  “هذه  وتابعت: 
يف  الغذائية  امل��واد  اأ�ضعار  خف�س  يف 

اأرجاء العامل«.

ع��ل��ى االإت����ي����ان مب��ر���ض��ح، ل���ذل���ك ال 
واإال �ضندخل يف  التوافق  حل �ضوى 

�ضغور رئا�ضي طويل«.
اإّن  وي�����رى حم��ل��ل��ون وم���ع���ار����ض���ون 
ب�ضكل  م��رت��ب��ط  ال���رئ���ا����ض���ة  ���ض��غ��ور 
الالعب  اهلل،  ح��زب  ب�ضعي  رئي�ضي 
ال�����ض��ي��ا���ض��ي وال��ع�����ض��ك��ري االأق������وى، 
ت�ضوية،  اإىل  التو�ضل  اإىل  وحلفائه 
انتخاب  عند  ح�ضل  م��ا  غ���رار  على 
امل�ضيحي  اهلل  ح���زب  ح��ل��ي��ف  ع����ون، 

االأبرز.
وُينظر على نطاق وا�ضع اىل الوزير 
فرجنية،  �ضليمان  ال�ضابق  والنائب 
بالن�ضبة  االأم��ث��ل  امل��ر���ض��ح  اأن���ه  على 
حلزب اهلل، واإن كان مل يعلن دعمه 
علنا له. لكن رئي�س التيار الوطني 
�ضهر  با�ضيل،  جران  النائب  احلر 
للرئا�ضة  ب�����دوره  وال���ط���ام���ح  ع����ون 
اأنه  اأعلن  واملتحالف مع حزب اهلل، 

ال يدعم فرجنية.
م��ي�����ض��ال معّو�س  ال��ن��ائ��ب  وي��ح��ظ��ى 
ب���ت���اأي���ي���د ك�����ل م�����ن ك���ت���ل���ة ال����ق����وات 
امل�ضيحية،  االأح��زاب  اأبرز  اللبنانية، 
وال���ك���ت���ائ���ب ال���ل���ب���ن���ان���ي���ة واحل������زب 
بزعامة  اال�����ض����رتاك����ي  ال���ت���ق���دم���ي 
ول��ي��د جنبالط.  ال�����درزي  ال��زع��ي��م 
لكن حظوظه تبقى �ضئيلة، وي�ضفه 

حزب اهلل باأنه “مر�ضح التحدي«.
كما تتداول الدوائر ال�ضيا�ضية ا�ضم 
قائد اجلي�س جوزف عون، الذي ال 
مبواقف  االإدالء  من�ضبه  ل��ه  يتيح 
انتخابه  اأن  ع���ن  ع����دا  ���ض��ي��ا���ض��ي��ة، 

يتطلب تعدياًل د�ضتورياً.

اأوكرانيا تك�سف العواقب .. والناتو يدخل على اخلط

�سرط رو�سي للعودة لـ »اتفاق احلبوب«.. هل ي�ستجيب الغرب؟

ف�سل الربملان 4 مرات يف انتخاب رئي�س جديد للبالد  

ماذا ينتظر لبنان مع انتهاء والية مي�سال عون؟ 

انتخابات ت�سريعية غري وا�سحة النتائج يف الدمنارك 
•• كوبنهاغن-اأ ف ب

اال�ضرتاكية  ال���وزراء  رئي�ضة  فيها  ت�ضعى  ت�ضريعية  انتخابات  ال��دمن��ارك  ت�ضهد 
يجمع  تكتل  مواجهة  يف  بال�ضلطة  للتم�ضك  فريدريك�س  ميته  الدميوقراطية 
اأن تكون  اأن نتائجها تبقى غري حم�ضومة ويرجح  اإال  اليمني واليمني املتطرف، 

رهن حزب “املعتدلني” اخلارج عن املتناف�ضني الرئي�ضيني.
ويتوقع اأن تبداأ النتائج االأولية بالظهور بعد زهاء �ضاعتني من اإقفال ال�ضناديق يف 
موعد انتخابي تعود جذوره ل�”اأزمة )حيوانات( املنك” التي اأبقت البالد يف حال 
ترقب الأكر من عام. وهدد اأحد اأحزاب االأقلية الداعمة للحكومة باإ�ضقاطها ما 
مل تتم الدعوة اىل انتخابات تتيح اإعادة ك�ضب ثقة الناخبني بعد االأمر بالق�ضاء 
حيال  املخاوف  خلفية  على  البالد  يف  املنت�ضرة  املنك  حيوانات  على  عاجل  ب�ضكل 

متحّورة لفريو�س كورونا، يف خطوة ثبت الحقا اأنها خمالفة للقانون.
حزب  بقيادة  الي�ضاري  االأحمر”  “التكتل  ب��اأن  ال���راأي  ا�ضتطالعات  اآخ��ر  وتفيد   
فريدريك�ضن اال�ضرتاكي الدميوقراطي يحظى مبا بني 47،1 و49،1 باملئة من 
نوايا الت�ضويت، مقارنة ب�40،9 باملئة اىل 43،6 باملئة لتكتل االأحزاب اليمينية 

“االأزرق«.
الكافية  الغالبية  ان��ت��زاع  من  التكتلني  من  اأي  يتمكن  لن  اال�ضتطالعات،  ووف��ق 
ال���وزراء  رئي�س  ال��ع��ام  ه��ذا  اأ�ض�ضه  ال���ذي  احل���زب  “املعتدلني”،  دون  م��ن  للحكم 

هذا  اأن  اىل  اال�ضتطالعات  وت�ضري  را�ضمو�ضن.  لوكه  الر���س  ال�ضابق  الليرايل 
احلزب قادر على ح�ضد ما ي�ضل اىل 10 باملئة من االأ�ضوات.

فران�س  لوكالة  �ضتوباغر  رون  اآرهو�س  ال�ضيا�ضية يف جامعة  العلوم  اأ�ضتاذ  ويقول 
بر�س “يف حال عدم نيل )اأي من التكتلني( الغالبية، وهذا ما يبدو اأنه �ضيح�ضل، 

لن يكونا يف غنى عن املعتدلني من اأجل ت�ضكيل حكومة«.
وي�ضعى الطرفان اىل ا�ضتمالة الناخبني... وحزب املعتدلني.

وك��ررت رئي�ضة ال��وزراء احلالية يف االآون��ة االأخ��رية التحدث عن اإمكانية قيادتها 
حكومة بتحالف بني اليمني والي�ضار، واأبدت ا�ضتعدادها الإ�ضالح النظام ال�ضحي 

ب�ضكل يلقى قبول “املعتدلني«.
ال�ضابق.  را�ضمو�ضن اىل حزبه  لوكه  اىل عودة  الليراليني  زعيم  دعا  من جهته، 
اأردمت  “اذا  االأخ��رية  االآون��ة  تلفزيونية يف  ين�ضن يف مناظرة  اإيلمان  ياكوب  وق��ال 
ال�ضابقة،  امل�ضرتكة  والتي منت يف حديقتنا  بها،  التي حتلمون  االأم��ور  )حتقيق( 
والت�ضخم  املناخ  ق�ضايا  عليها  هيمنت  انتخابية  حملة  وبعد  املنزل«.  اىل  ع��ودوا 

ونظام الرعاية ال�ضحية، مل يح�ضم زهاء ربع الناخبني اأمره.
الناخبني  ل��دى  كبري  ت��ذب��ذب  “ثمة  �ضتوباغر  ال�ضيا�ضية  العلوم  اأ���ض��ت��اذ  وي��ق��ول 

الدمناركيني، نحو 40 باملئة يغرّيون حزبهم«.
يدلون  مل��ن  بالن�ضبة  حتى  ه���ذا،  ال����راأي  ا�ضتقرار  ع��دم  الناخبني  بع�س  ويعك�س 

باأ�ضواتهم للمرة االأوىل، مثل اأنتي�ضا ين�ضن.
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لقد جعلت قرون من املركزية االإدارية من باري�س قلب كل ال�سلطات

وافق اجلرنال 
مكرها  ديغول 
االنتقال  على 
االإليزيه،  اإىل 
ـــــم  ـــــس ـــــا� ب
ا�ــســتــمــراريــة 
ــــاريــــخ  ــــت ال

•• الفجر -جان غاريغي�س -ترجمة خرية ال�شيباين
   »ق�سر اليد الي�سرى، ق�سر للن�ساء”، تذمر اجلرنال 
ديغول عندما انتقل اإىل الإليزيه يف يناير 1959. 
روح  ول  للغاية،  بــرجــوازي  املنزل  “هذا  م�سيفا: 

فيه«.
هذا  حتّول  ديغول،  كان  الذي  الع�سكري  نظر  يف     
الق�سر اخلا�س اإىل ق�سر جمهوري ل ميثل اجلدية 
عالوة  الأمة.  عظمة  لتج�سيد  الالزمني  والتق�سف 
�سانت  فــوبــورج  يف  جــًدا  معزول  وجــده  ذلــك،  على 
من  ال�سيقة  ب�سفوفه  ولي�س وظيفيا جدا  اأونوريه، 

ال�سالونات املليئة بالذهب.

اجلرنال ديغول ازعجته االقامة يف االليزيه

جتاوزات ميرتان داخل االليزيه

ق�ضر االليزيه ا�ضطورة حية

تلقت مدام دي بومبادور الق�ضر هدية

م�ستقبل م�سرق ينتظر اأ�سطورته:

فرن�سا: هل االإليزيه، الق�سر اجلهنمي للفرن�سيني...؟

الرئي�س الفرن�ضي اميانويل ماكرون يف مكتبه باالليزيه

نق����ل  يف  بجدي������ة  فك������ر  ل��ذل��ك 
مك������ان  اإىل  اجلمهوري���ة  رئا�ضة 
اآخر، على �ضبيل املثال يف االنفاليد، 
ف�����ي  اأو  الع�ض����كرية،  املدر�ضة  ف�ي 
تعك��س  ال�������ذي  فين�ض�������ني،  ق�ضر 
ال�ض���ردية  م��اأ���ض�����������������������اة  ج��الل��ت��ه 

الوطنية.
على  م���ك���ره���ا  واف��������ق  ل����ذل����ك     
با�ضم  االإل���ي���زي���ه،  اإىل  االن���ت���ق���ال 
اجلمهوري،  التاريخ  ا�ضتمرارية 
الذي احت�ضن بني اأ�ضواره جميع 
لوي�س-نابليون  م��ن��ذ  ال���روؤ����ض���اء 

بونابرت.

ق�سر امللذات
األ��ي�����س م��ا ي�ضنع     يف االأ���ض��ا���س، 
وجاذبيته  االإل���ي���زي���ه،  ق�����ض��ر  ���ض��ر 
الغام�ضة تقريًبا، ارتباطه بتاريخ 
اجلمهورية  ت���اري���خ  ع���ن  ���ض��اب��ق 

بفرتة طويلة؟
النظ�����ام  اإىل  احل���ن���ني  األ��ي��������س   
ال����ق����دمي ب��ال��ت��ح��دي��د ه����و ال����ذي 
نظام  يف  ك���ب���رية  ق��ي��م��ة  مي��ن��ح��ه 
ب�ضورة  ب��ع��م��ق  م�����ض��ب��ع  ���ض��ي��ا���ض��ي 
وامللكية  ال�����ف�����ردي�����ة  ال�������ض���ل���ط���ة 

اجلمهورية؟
الق�ضر  ه����ذا  اأن  اوال،  ن���ذّك���ر    
اجلمهوري كان يف البداية ق�ضًرا 
االأر�ضتقراطيني  الأح����د  ��ا  خ��ا���ضً
من القرن الثامن ع�ضر، الكونت 
 1720 عام  �ضيده  ال��ذي  اإيفرو، 
علّية  م��رت��ب��ة  اإىل  ي��رت��ق��ي  ح��ت��ى 
ال��ق��وم يف امل��م��ل��ك��ة، الأن���ه ك���ان من 

�ضاللة النبالء.
االأ�ض������ل  ف�������ي  ك�������ان  ل��ذل��ك     
اأجمل  اأح�����د  ل���ل���م���ل���ذات،  ق�������ض���ًرا 
امل�������ض���اك���ن االأر�����ض����ت����ق����راط����ي����ة يف 

فوبورج.. 
وه�����ذا ه���و ال�����ض��ب��ب ال�����ذي جعل 
تتح�ضل  ب���وم���ب���ادور  دي  م�����دام 
ك��ه��دي��ة من   1753 ع����ام  ع��ل��ي��ه 
ع�ضر  اخلام�س  لوي�س  امللك  قبل 
الذي ال ي�ضتطيع رف�س اأي �ضيء 
لع�ضيقته ال�ضابقة، والتي اأ�ضبحت 

م�ضت�ضارته الرئي�ضية.
اأن نذّكر     ومن املثري لالهتمام 
اأن��ه منذ ذلك الوقت ظهر فندق 
جني  امل��ول��ودة   ،“ امللك  “ع�ضيقة 
املحيطني  ل��ل�����ض��ك��ان  ب����وا�����ض����ون، 
لغطر�ضة  ي���ط���اق  ال  ك���رم���ز  ب����ه 

املحظوظني. 
   وهكذا، ظهر الق�ضر اجلمهوري 
كرمز  ن�����ض��اأت��ه،  م��ن��ذ  امل�ضتقبلي، 

طارد لل�ضلطة املطلقة.

لوي�س  م���ث���ل  “ماكرون  ����ض���ع���ار 
نحن  “مانو،  اأو  ع�ضر”  ال�ضاد�س 
الثوار  اإىل  اإ���ض��ارة  يف  قادمون”، 
امللك  ال�ضطحاب  ج����اوؤوا  ال��ذي��ن 
باري�س،  اإىل  الإع��ادت��ه  فر�ضاي  يف 
)م���دون���ة   .1789 اأك���ت���وب���ر   6
احلياتية”،  “ادوائي  ���ض��وري��زات 

20 دي�ضمر، 2018(.
   اإح������ال������ة ����ض���ّم���ه���ا ج������ان ل���وك 
اخلا�س  حل�����ض��اب��ه  م��ي��ل��ي��ن�����ض��ون 
غالء  ���ض��د  امل��ت��ظ��اه��ري��ن  لتعبئة 

املعي�ضة يف 16 اأكتوبر 2022.
   يف اأوق��ات االأزم��ات االجتماعية 
اأ�ضطورة  حت���ي���ل  وال�����ض��ي��ا���ض��ي��ة، 
املدار  اإىل  املظلمة حتًما  االإليزيه 

الثوري للفرن�ضيني.

نقل امل�سكلة
 دون حلها

   هل ينبغي اإذن نقل مكان ال�ضلطة 
الرئا�ضية للقطع مع �ضورة ق�ضر 
ملكي يف قلب اأحياء جميلة؟ هذا 
دون  امل�ضكلة  ينقل  اأن  �ضاأنه  م��ن 
يف  هي  احلقيقية  الق�ضية  حلها. 

الواقع دولة وموؤ�ض�ضات.
   لقد جعلت ق��رون من املركزية 
االإداري��������ة م���ن ب��اري�����س ق��ل��ب كل 
ال�ضلطات، و�ضيكون من امل�ضطنع 
نقل ال�ضلطة العليا يف بلد يعاين 
تطبيق  يف  ك���ب���رية  م�����ض��اك��ل  م���ن 

الالمركزية.
الثقافة  ح��ي��ث  اأمل���ان���ي���ا،  ح��ت��ى     
نقلت  ق��رون،  عمرها  الفيدرالية 
برلني  اإىل  ب���ون  م���ن  ع��ا���ض��م��ت��ه��ا 

عندما مّت مّل �ضملها.
 وحده تغيري يف النظام املوؤ�ض�ضي 
����ض���ورة  ح����ًق����ا  ي����غ����رّي  اأن  مي���ك���ن 
حتويل  خ������الل  م����ن  االإل����ي����زي����ه 
ق�ضر  اإىل  ال�����ض��ي��ا���ض��ي  ال��رتك��ي��ز 

بوربون..
ب����داي����ة  ك��������ان احل���������ال يف  ك����م����ا   
اجلمهورية الثالثة، اأو اإىل فندق 

ماتينيون من عام 1936.
   لكن هل �ضتنجو مراكز ال�ضلطة 
ه�����ذه وق�����د اأع����ي����د ت��اأه��ي��ل��ه��ا من 
انعدام الثقة الوراثي لدى �ضعب 
يف قطيعة مع نخبته التي فقدت 
اختزال  مي��ك��ن  ال  م�ضداقيتها؟ 
العليا،  ال�����ض��ل��ط��ة  ب��ن��ق��ل  االأزم������ة 
ح��ت��ى ل��و ارت��ب��ط��ت ب��ن��ظ��ام اأ�ضبح 
اأ�ضطورة  اأم��ام  ي��زال  برملانيا... ال 

االإليزيه م�ضتقبل م�ضرق.
* موؤرخ، جامعة اورليان، 

ن�سر يف الآونة الأخرية كتاب 
“الإليزيه �سد ماتينيون، من 
عام 1958 اإىل يومنا هذا، 

الثنائي اجلهنمي”، من�سورات 
تالندييه.

من اإليزيه بوربون اإىل 
اإليزيه نابليون

   اأهملته الثورة الفرن�ضية، حتى 
اأن��ه��ا ت��رك��ت دوق���ة ب���ورب���ون، ابنة 
الذي  ع�ضر،  ال�ضاد�س  لوي�س  عم 
اأ�ضماه “اإليزيه بوربون” ت�ضكنه. 
لكن تلك التي اأطلقت على نف�ضها 
و�ضط  ا�ضم “مواطنة احلقيقة”، 
انتهى  ال��ول��ي��دة،  ال��ث��ورة  حما�ضة 

بها االأمر للفرار عام 1797.
ن��اب��ل��ي��ون االأول ه��و من     وك����ان 
مرة  الأول  لل�ضلطة  مكاًنا  جعله 
1805 م��ن خ��الل ت�ضليمه  ع��ام 
الأخ�����ت�����ه ك�������ارول�������ني، امل����ت����زوج����ة 
مار�ضال  م�������ورات،  ي���واك���ي���م  م���ن 
االإمراطورية، ثم باحتالل هذا 
عام  منذ  بنف�ضه  االأم����ريي  امل��ق��ر 
“اإليزيه  �ُضّمى  وال���ذي   ،1809

-نابليون«.
دي���غ���ول،  اجل�������رنال  ن���ظ���ر     ويف 
التاريخية  ال�������ض���رع���ي���ة  ت���ك���م���ن 
اأن  حقيقة  يف  لالإليزيه  الوحيدة 
االإمراطور قد وّقع عقد تنازله 
ه���ن���اك يف ال���ق���اع���ة ال��ف�����ض��ي��ة، يف 
ادخل  لقد   .1815 يونيو   22
ن��اب��ل��ي��ون ال���ت���اري���خ ال��ع��ظ��ي��م اىل 

االإليزيه، ومل يغادره اأبًدا.
   ولئن قررت اجلمعية الوطنية 
الوطني”  “االإليزيه  تن�ضب  اأن 
الذي  اجل��م��ه��وري��ة،  رئ��ي�����س  اإىل 
ك�����ان ق����د ان���ت���خ���ب ل��ل��ت��و يف 10 
الأن  ف��ل��ي�����س   ،1848 دي�����ض��م��ر 
ابن  كان  بونابرت  نابليون  لوي�س 
�ضقيق االإم��راط��ور، ولكن الأنهم 
ق�ضر  يف  تثبيته  يف  ي��رغ��ب��ون  ال 

قانوين،  غ���ري  ب�����ض��ك��ل  ال��ه��ات��ف��ي��ة 
جلوا�ضي�س  ب��ع��ي��دة  ذك��ري��������������������ات 

امللك.
   ويف ظ���ل ه����ذه ال����ظ����روف، من 
مي����ار�����س  اأن  امل�������ض���ت���غ���رب  غ�����ري 
هذا  مثل  اليوم  الرئا�ضي  الق�ضر 
االنبهار والنفور جلزء كبري من 

الفرن�ضيني.
 االنبهار مبكان ال�ضلطة بامتياز، 
ح��ي��ث ي���ت���زاح���م ال�������زوار ك���ل عام 
ا  اأي�ضً ال���رتاث، ولكن  اأي��ام  خ��الل 
اأنه  ي��رون  الذين  الأولئك  النفور 

ح�ضن حاكم �ضلطوي وقوي.
من  ����ض���ب���ت  اأول  يف  وه�����ك�����ذا     
مظاهرات “ال�ضرتات ال�ضفراء”، 
كان   ،2018 ن��وف��م��ر   17 يف 
ميكن �ضماع بالقرب من االإليزيه 

فاإن عودة املكبوت امللكي مل تتاأخر 
يف الظهور.

اجلمهوري  ال��ع��ج��وز  ك���ان  واإذا     
ج����ول غ��ري��ف��ي ق���د ح���اف���ظ على 
تق�ضف ظاهري، منعزل يف ق�ضره 
�ضادي  ف����اإن خ��ل��ي��ف��ت��ه  ال��رئ��ا���ض��ي، 
كارنو اأدرك ب�ضرعة كبرية اأنه من 
ال�ضروري اإعطاء نوع من االبهة 
نف�ضه،  الإظهار  لوظيفته،  امللكية 
اال�ضتقبال  ح���ف���الت  م�����ض��اع��ف��ا 
النظام  ح��ك��ام  م��ث��ل  ال��ق�����ض��ر،  يف 

القدمي.
اأط��ل��ق��ت زوج��ت��ه �ضي�ضيل     وق���د 
ت��ق��ل��ي��د ����ض���ج���رة ع���ي���د امل����ي����الد يف 
الفقراء،  ل���الأط���ف���ال  االإل���ي���زي���ه، 
“حفالت  ب���ت���ن���ظ���ي���م  وق������ام������ت 
وقد  احل���دائ���ق،  يف  مو�ضيقية” 

امللكي  ال��ن��ظ��ام  ال��ت��وي��ل��ري، رم���ز 
ال�ضابق.

رئي�س  اأول  اأن  ه���ي  وامل���ف���ارق���ة   
ل���ل���ج���م���ه���وري���ة ات����خ����ذ م����ق����راً له 
كان   1874 ع����ام  االإل���ي���زي���ه  يف 
امل��ار���ض��ال دي م��اك م��اه��ون، وهو 
م��ل��ك��ي يف ال�����ض��م��ي��م. ون����رى اإىل 
ت��اري��خ ه��ذا الق�ضر  اأي م��دى، يف 
للجمهورية،  مركًزا  اأ�ضبح  الذي 
النظام  م����ع  ال���ع���الق���ة  ت��غ��ل��غ��ل��ت 
اجلماعي  ال����الوع����ي  يف  امل���ل���ك���ي 

للفرن�ضيني.
ذل��������ك، يف ظل  ع���ل���ى  ع��������الوة     
قدمت  التي  الثالثة،  اجلمهورية 
نف�ضها على الرغم من ذلك على 
الفردية  ال�����ض��ل��ط��ة  ن��ق��ي�����س  اأن���ه���ا 
البونابرتية،  �ضبح  يطاردها  التي 

بقب�ضة  ي�ضيطر  ح��ي��ث  ق�����ض��ره، 
حديدية على كل مفا�ضل الدولة. 
وي���ت���ذك���ر ال����ق����دم����اء امل����وؤمت����رات 
ال�����ض��ح��ف��ي��ة ل��ل��ج��رنال دي���غ���ول يف 
االإليزيه، حيث يطل  افراح  قاعة 
�ضعب  على  عليائه  م��ن  فخامته 

ال�ضحفيني ال�ضغري.
يتذكرون  اآخ�������رون  ي�����زال  وال     
ال�������ض���ن���وات االأخ�������رية م���ن والي���ة 
جي�ضكار دي �ضتان، التي ا�ضتمرت 
و���ض��ه��دت تراجع  ����ض���ن���وات،  ���ض��ب��ع 
عفا  طقو�س  اإىل  احلداثة  رئي�س 
حكم  ف��رتة  لنهاية  الزمن  عليها 
الفرعونية  التجاوزات  اأو  �ضعبة، 
فران�ضوا  ق���ب���ل  م����ن  ل��ل�����ض��ل��ط��ة 
م��ي��رتان، ال��ذي اق��ام يف االإليزيه 
خ���ل���ّي���ة ت���ن�������ض���ت ع���ل���ى امل���ك���امل���ات 

الطقو�س  من  العديد  اقرت�ضت 
من ملوك املا�ضي.

  وب����ال ����ض���ك، ي��ظ��ل ج���وه���ر هذا 
ال��ت��ق��ل��ي��د امل��ل��ك��ي ف��ي��ل��ي��ك�����س ف���ور، 
ال�ضحافة  ع��ل��ي��ه  اأط��ل��ق��ت  ال����ذي 
ب�ضبب  االول”  “فيلي�ضك  لقب 
والفخامة،  ل���ل���رف���اه���ي���ة  م���ي���ل���ه 
اأح�ضان  وف��ات��ه، يف  وال���ذي حتيل 
ع�ضيقته مارغريت املعروفة با�ضم 
ميج �ضتينهيل، اإىل خميال ملكي 

كامل.

امللوك اجلمهوريون
اأن ال��ن��ظ��ام �ضبه     م��ن ال��وا���ض��ح 
اخلام�ضة  للجمهورية  الرئا�ضي 
ع���زز ه���ذا ال��ت�����ض��ور اجل��م��اع��ي ل� 
يف  حم��ب��و���س  جمهوري”  “ملك 

ما ي�سنع �سر ق�سر الإليزيه، وجاذبيته الغام�سة تقريًبا، 
يرتبط بتاريـــخ قبــل تاريــخ اجلمهوريــة بفرتة طويلــة

من غري امل�ستغرب اأن ميار�س الق�سر الرئا�سي اليوم
 مثل هذا النبهار والنفور جلزء كبري من الفرن�سيني

بني هجومي اجل�سر وامليناء.. �سبه جزيرة القرم على �سفيح �ساخن
•• عوا�شم-وكاالت

مقر  والتي هي  القرم  ب�ضبه جزيرة  �ضيفا�ضتوبول  ميناء  تعر�س  بعد 
�ضباح  م�ضرية  بطائرات  لهجمات  ال��رو���ض��ي،  االأ���ض��ود  البحر  اأ�ضطول 
ال�ضبت، يحذر مراقبون وخراء ع�ضكريون من اأن هذا احلدث يفتح 
اأكر مما ح�ضل على وقع ا�ضتهداف ج�ضر  اأمام ت�ضعيد جديد  الباب 
كريت�س الرابط بني �ضبه جزيرة القرم والر الرو�ضي يف يوم 8 اأكتوبر 

اجلاري.
االإرهابي  العمل  لهذا  التح�ضري  اإن  الرو�ضية  ال��دف��اع  وزارة  وق��ال��ت 
البحرية  للعمليات   73 االأوك������راين  امل��رك��ز  يف  ع�ضكريني  وت��دري��ب 
اأوت�ضاكوف يف  نفّذهما متخ�ض�ضون بريطانيون مقرهم يف  اخلا�ضة، 
ال�ضفن كانت ت�ضارك يف حماية  االأوكرانية، وهذه  منطقة ميكواليف 

قوافل ت�ضدير احلبوب االأوكرانية، بح�ضب مو�ضكو. واأكدت ال�ضلطات 
يف �ضبه جزيرة القرم اأنه مت بنجاح “�ضد” و”اإ�ضقاط” كل الطائرات 

امل�ضرية التي هاجمت ميناء �ضيفا�ضتوبول ال�ضبت.
يرى مراقبون اأن هذا اال�ضتهداف اجلديد هو ر�ضالة حتد اأوكرانية، 
الوا�ضع  الرو�ضي  ال��رد  بعد  عقب،  على  راأ�ضا  اال�ضتباك  لقواعد  وقلب 
النطاق على عملية تفجري ج�ضر القرم، واأن �ضبه اجلزيرة باتت جبهة 

ال�ضدام الرئي�ضية يف احلرب بني مو�ضكو وكييف .
مع  لقاء  يف  البني،  ب�ضام  الرو�ضي  ال�ضاأن  يف  واخلبري  الباحث  يقول 
“وا�ضح من خالل ردود الفعل الرو�ضية  موقع “�ضكاي نيوز عربية”: 
االأولية وخا�ضة من قبل وزارة الدفاع، التي و�ضفت ما حدث بالهجوم 
اأوك��ران��ي��ا دولة  اإع���الن  اأن رو�ضيا ق��د تكون ذاه��ب��ة اإىل ح��د  االإره��اب��ي، 
اإرهابية، وبالتايل اإعالن احلرب عليها بهدف مكافحة االإرهاب ال�ضادر 

منها«. وي�ضيف البني: “الرد الرو�ضي ال�ضارم على هذا الهجوم �ضيتم 
48 �ضاعة من وقوعه، حيث ال  اأق�ضاها  اأبعد تقدير خالل مدة  على 

ميكن ملو�ضكو القبول با�ضتهداف اأرا�ضيها بهذا ال�ضكل«.
اال�ضتفزازات  اأن كييف تتخبط وهي يف حال م�ضيها يف هذه  واأو�ضح 
لرو�ضيا، تكون كمن يدخل بيديه الدب لكرمه، ما قد يقود يف نهاية 

املطاف حتى لزوال اأوكرانيا ككيان �ضيا�ضي وكدولة«.
�ضارممي،  الدولية طارق  بال�ضوؤون  والباحث  الكاتب  يقول  من جهته 
“يبدو اأن القرم كما كانت  يف حديث مع موقع “�ضكاي نيوز عربية”: 
بداية اإ�ضعال فتيل االأزمة بني رو�ضيا واأوكرانيا يف عام 2014، فاإنها 
باتت االآن �ضاحة املواجهة االأمامية االأخطر التي تهدد بت�ضعري نريان 
تبعه  وم��ا  اأ�ضابيع   3 القرم قبل نحو  ه��ذه احل��رب، فمع �ضرب ج�ضر 
احليوية  التحتية  والبنى  كييف  العا�ضمة  طال  عنيف  رو�ضي  رد  من 

اأمام  اأن��ن��ا  ي��ب��دو  ال��ب��الد،  الع�ضكرية واخل��دم��ي��ة االأوك��ران��ي��ة يف ع��م��وم 
ت�ضعيد اأخطر«.

املوانئ  اأه��م  اأح��د  القرم وهو  اأن �ضرب ميناء عا�ضمة  واأ�ضاف:”ذلك 
الرو�ضية على البحر االأ�ضود، يحمل يف طياته وبو�ضوح اإ�ضرارا اأوكرانيا 
على مقاومة الرو�س و�ضربهم يف اأكر املناطق ح�ضا�ضية بالن�ضبة لهم، 
وهو ما �ضيقابل وال �ضك برد رو�ضي اأعنف من الذي تال الهجوم على 

اجل�ضر الرابط بني القرم والر الرو�ضي«.
القرم  فتح جبهة  العمل على  تريد عر  “اأوكرانيا  �ضارممي:  وختتم 
جرى  ا�ضتفتاء  عر  لرو�ضيا  املنطقة  تلك  ل�ضم  رف�ضها  تاأكيد  اإع��ادة 
على غرار اال�ضتفتاءات االأخرية يف مناطق اأوكرانية خا�ضعة للجي�س 
الرو�ضي، وفيها غالبية �ضكانية من اأ�ضول رو�ضية، والقول باإنها �ضتعيد 

االأزمة للمربع االأول«.
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�ضتبداأ  ال���ت���ي  امل���ن���اخ  ق��م��ة  ت��خ��ت��ر 
عزمية  م�ضر  يف  امل��ق��ب��ل  االأ���ض��ب��وع 
االحتبا�س  م��ك��اف��ح��ة  ع��ل��ى  ال����دول 
احل������راري، ح��ت��ى يف ال��وق��ت الذي 
ت�ضتت فيه االأزمات، من احلرب يف 
اأوروبا اإىل تفاقم الت�ضخم، اهتمام 
الكثري من االأطراف ذات االأهمية 

والتاأثري.
األ���ف  و���ض��ي��ج��ت��م��ع اأك�����ر م���ن 30 
لنحو  بينهم ممثلون  مندوب، من 
 6 م����ن  ال����ف����رتة  يف  دول�������ة،   200
الثاين  ت�ضرين  نوفمر   18 اإىل 
ال�ضاحلي  ال�ضيخ  �ضرم  منتجع  يف 
ملناق�ضة التفا�ضيل حول �ضبل اإبطاء 
تغري املناخ وم�ضاعدة اأولئك الذين 

يت�ضررون بالفعل من اآثاره.
ول����ك����ن و�����ض����ط م����واج����ه����ة ال������دول 
لتداعيات الغزو الرو�ضي الأوكرانيا، 
الغذاء  اأ���ض��ع��ار  ارت��ف��اع  ج��ان��ب  اإىل 
والوقود وتعر النمو االقت�ضادي، 
تلوح يف االأفق ت�ضاوؤالت ما اإذا كانت 
واحلما�س  ب��ال�����ض��رع��ة  �ضتت�ضرف 
تغري  اآث��ار  اأ���ض��واأ  لتجنب  الكافيني 

املناخ.
ويقول اخل��راء اإن ت��اأزم العالقات 
اأك�����ر م�ضدرين  ب���ني  ال���ع���ام  ه����ذا 
االحتبا�س  غ��������ازات  الن���ب���ع���اث���ات 
احل����������راري، ال�������ض���ني وال�����والي�����ات 

املتحدة، ال يب�ضر باخلري.
واأظهر تقرير لالأمم املتحدة �ضدر 
االأ�ضبوع املا�ضي اأن معظم البلدان 
التزاماتها  حت��ق��ي��ق  يف  م��ت��ب��اط��ئ��ة 
احلالية خلف�س انبعاثات الكربون، 
اإذ ت�ضري انبعاثات غازات االحتبا�س 
ع���ل���ى طريق  ال���ع���امل���ي���ة  احل��������راري 
ت�ضجيل زيادة 10.6 باملئة بحلول 
مب�ضتويات  م��ق��ارن��ة   2030 ع���ام 

عام 2010.
االنبعاثات  اإن  ال��ع��ل��م��اء  وي���ق���ول 
 43 بن�ضبة  تنخف�س  اأن  ينبغي 
باملئة بحلول ذلك الوقت للحد من 

ميكن  التي  الكوجنر�س  انتخابات 
اأيدي  اأن تنقل ال�ضيطرة عليه اإىل 

اجلمهوريني.
املتحدة  الواليات  اأن  اإىل  اأ�ضار  كما 
للم�ضاعدات  م����ان����ح  اأك�������ر  ه�����ي 
على  و�ضرتكز  العاملية  االإن�ضانية 
مع  التكيف  على  االإن��ف��اق  تكثيف 

املناخ.
بالن�ضبة  ج��وف��اء  ال��ر���ض��ال��ة  وت��ب��دو 

للبع�س.
املناخ  وزي��رة  �ضونا،  اأميناث  وقالت 
�ضل�ضلة  وه���ي  امل���ال���دي���ف،  ج���زر  يف 
جزر منخف�ضة يف املحيط الهندي 
ت���واج���ه خ��ط��ر غ��م��ر امل���ي���اه ل��ه��ا يف 
امل�ضتقبل مع ارتفاع م�ضتوى �ضطح 
اأرغ��ب يف �ضماع خطاب  “ال  البحر 
�ضيا�ضي حول اخل�ضائر واالأ�ضرار. 
الدول  تفعله  اأ�ضمع ما  اأن  اأري��د  ال 
من  باالإغاثة  يتعلق  فيما  بالفعل 

الكوارث، الأنه غري كاف«.
انتخاب  دفعة من  املحادثات  تلقت 
للزعيم  االأح�����د  اأم�������س  ال����رازي����ل 
دا  ل��وال  اإينا�ضيو  لوي�س  الي�ضاري 
اإزالة  فريقه  انتقد  ال���ذي  �ضيلفا، 
دولية  قمة  اإىل  دعا  بينما  الغابات 

حول م�ضري االأمازون.
املحادثات  ت�ضلط  اأن  املمكن  وم��ن 
اأي�ضا ال�ضوء على الغاز الطبيعي، 
امل�ضيفة.  ل��ل��ق��ارة  الأه��م��ي��ت��ه  ن��ظ��را 
متتلك  اأف���ري���ق���ي���ة  دول  وجت�������ادل 
ب��اأن لها احل��ق يف  ث���روات برتولية 
ت��ط��وي��ر م���وارده���ا، خ��ا���ض��ة يف ظل 
تدافع اأوروبا الإيجاد موردين جدد 

يحلون مكان رو�ضيا.
وقال كبري مفاو�ضي املناخ امل�ضري 
القمة  جن������اح  اإن  ن�������ض���ر  حم���م���د 
اإذا كانت الدول تقدم  �ضيقا�س مبا 
حزمة من االتفاقات التي حتافظ 
على هدف احلد من زيادة احلرارة 
عند 1.5 درجة مئوية، مع �ضمان 
ب�ضكل  ال��ف��ق��رية  ال�����دول  م��ع��ام��ل��ة 
التي  الدعم  على  وح�ضولها  عادل 

وعدت به الدول الغنية.

درجة   1.5 اإىل  العاملي  االح���رتار 
م��ئ��وي��ة اأع��ل��ى م��ن درج����ات ح���رارة 
م��ا ق��ب��ل ال���ث���ورة ال�����ض��ن��اع��ي��ة، وهو 
احلد الذي يحتمل اأن تخرج بعده 
خماطر تغري املناخ عن ال�ضيطرة.

من  ف���ق���ط  دول��������ة   24 وق�����دم�����ت 
ت�ضارك  دول��ة   200 اإج��م��ايل نحو 
العام  ه���ذا   )27 )ك���وب  ال��ق��م��ة  يف 
خططا جديدة اأو حمدثة خلف�س 
االن���ب���ع���اث���ات م��ن��ذ م���وؤمت���ر االأمم 
املا�ضي يف جال�ضجو  العام  املتحدة 
تعهد  من  الرغم  على  باأ�ضكتلندا، 
لوكالة  وفقا  بذلك،  ال��دول  جميع 

املناخ التابعة لالأمم املتحدة.
قليلة،  دول  تقدم  اأن  املتوقع  وم��ن 
من بينها ت�ضيلي واملك�ضيك وتركيا، 
خططا ج��دي��دة خ��الل امل��وؤمت��ر يف 
م�ضر، لكن من غري الوا�ضح ما اإذا 
كان هذا العدد القليل �ضي�ضمل اأيا 
الكرى  النامية  االقت�ضادات  من 

مثل ال�ضني والهند.
وقال يل �ضو، خبري املناخ ال�ضيني 
ال���������ض����الم االأخ�������ض���ر  يف م���ن���ظ���م���ة 
بالبيئة،  امل��ع��ن��ي��ة  )ج��ري��ن��ب��ي�����س( 

املحادثات  تتناول  اأن  املرجح  وم��ن 
�ضبل تعوي�س الدول الرية، التي 
املناخ،  تغري  ت�ضببت يف  اأنها  يعتقد 
لتلك الدول وغريها عن االأ�ضرار 
و�ضت�ضمل  ب����ه����ا.  حل����ق����ت  ال����ت����ي 
اإ�ضالح  ���ض��ب��ل  اأي�������ض���ا  امل��ن��اق�����ض��ات 
امل��وؤ���ض�����ض��ات امل��ال��ي��ة ال��دول��ي��ة مثل 
التحول  لت�ضريع  ال����دويل  ال��ب��ن��ك 

بعيدا عن الوقود االأحفوري.
جديد  متويل  تعبئة  ق�ضية  وتعد 
الناجم عن  الدمار  للتعوي�س عن 
اإذ عار�ضت  ل��ل��ج��دل،  م��ث��رية  امل��ن��اخ 
الدول الغنية، ومن بينها الواليات 
امل����ت����ح����دة واأع�����������ض�����اء يف االحت������اد 
�ضابقة  م���ق���رتح���ات  االأوروب�������������ي، 
“اخل�ضائر  ����ض���ن���دوق  ل��ت��اأ���ض��ي�����س 
اإزاء  خم���اوف  ب�ضبب  واالأ�ضرار” 

التزاماتها.
اخلا�س  االأم��ري��ك��ي  املبعوث  وق��ال 
كريي،  ج��ون  امل��ن��اخ،  بتغري  املعني 
ال���والي���ات  اإن  امل���ا����ض���ي،  االأ����ض���ب���وع 
امل��ت��ح��دة ت��دع��م اإق���ام���ة ح����وار جاد 
بهذا ال�ضاأن يف كوب 27، لكنه قال 
القرتاب  نظرا  �ضائكة  الق�ضية  اإن 

فعاليات  ال�ضت�ضافة  اأفريقيا  ق��ارة 
الن�ضخة ال�ضابعة والع�ضرين ملوؤمتر 
 .»cop27« االأطراف يف االتفاقية
لكل   »cop27« ق��م��ة  وخ�ض�ضت 
يوم من اأيامها عدة ق�ضايا للنقا�س 
والبحث والت�ضاور التخاذ القرارات 
ق�ضية  نوفمر   9 يف  تبحث  حيث 
حجر  التمويل  ي�ضكل  اإذ  التمويل، 
الزاوية لتنفيذ االإجراءات املناخية 
وت��و���ض��ي��ع ن��ط��اق ال��ط��م��وح واإح����راز 
ت���ق���دم يف ج��م��ي��ع ج����وان����ب ج����دول 

اأعمال املناخ العاملي.
امل�ضاركون على موعد مع  و�ضيكون 
حيث  نوفمر،   10 ي��وم  “العلم” 
وكذلك  امل��ح��ي��ط��ات  ع��ل��وم  تكت�ضب 
املحيطات، مبا يف  م��وؤمت��رات  نتائج 
الثالث  املتحدة  االأمم  موؤمتر  ذلك 
فعاليات  ت�ضمل  ك��م��ا  للمحيطات، 
ال�ضباب  ���ض��وت  ���ض��م��اع  ال���ي���وم  ه���ذا 
ال���ق���ادم���ة حت���ت عنوان  واالأج����ي����ال 
وهو  امل�ضتقبل”،  وجيل  “ال�ضباب 

.»COP27« اأحد اأهداف رئا�ضة
وخ���������ض���������ض����ت ال����ق����م����ة ي��������وم 11 
اإزالة  مو�ضوعات”  لبحث  نوفمر 
اتفاقية  اعتماد  فمنذ  الكربون”، 
غال�ضكو  وح��ت��ى   2015 ب��اري�����س 
العديد  ت��ق��دم��ت   ،2021 ع���ام  يف 

القائمة  التحديات  ملناق�ضة  من�ضة 
وم�ضاركة ق�ض�س النجاح من جميع 
ال��ع��امل بهدف زي���ادة الوعي  اأن��ح��اء 
وتبادل اخلرات وتعزيز ال�ضيا�ضات 
التي  واال�ضرتاتيجيات واالإجراءات 
تراعي الفوارق بني اجلن�ضني. كما 
 14 يف  ال��ق��م��ة  مناق�ضات  �ضتغطي 
املتعلقة  الق�ضايا  جميع  ن��وف��م��ر 
املياه،  مل�����وارد  امل�����ض��ت��دام��ة  ب�������االإدارة 
والتعاون  واجل���ف���اف  امل��ي��اه  ون����درة 
اأنظمة  وحت�������ض���ني  احل��������دود  ع����ر 

االإنذار املبكر.
نوفمر   15 يف  ال��ق��م��ة  وت���ت���ن���اول 
ق�����ض��اي��ا اإ�����ض����راك امل��ج��ت��م��ع امل���دين 
نظرهم  وج���ه���ات  دم����ج  ول�����ض��م��ان 
هادفة،  بطريقة  نظرهم  ووج��ه��ات 
كما ي�ضتعر�س »COP27« جميع 
ج��وان��ب ال��ط��اق��ة وع��الق��ت��ه��ا بتغري 
مناق�ضات وجل�ضات،  وذلك يف  املناخ 
املتجددة  ال���ط���اق���ة  ذل�����ك  يف  مب����ا 
الرتكيز  م����ع  ال���ط���اق���ة،  وحت����وي����ل 
العادل  االنتقال  على  خا�س  ب�ضكل 
والهيدروجني  ال��ط��اق��ة،  ق��ط��اع  يف 
للطاقة  حمتمل  كم�ضدر  االأخ�ضر 
كفاءة  �ضت�ضمل  ك��م��ا  امل�ضتقبل،  يف 
الطاقة وطرق اإدارة التحول العاملي 
الطاقة  جم��ال  يف  املت�ضور  ال��ع��ادل 

واأ����ض���اف “هل م��ن امل��م��ك��ن اإح���راز 
تقدم دون تعاون الواليات املتحدة 
وال�����ض��ني؟ ن��ع��م، اإن���ه مم��ك��ن، لكنه 

لي�س �ضهال«.
اإدارة  ح��ث��ت  ن��ف�����ض��ه،  ال���وق���ت  ويف 
بايدن  ج���و  االأم���ري���ك���ي  ال��رئ��ي�����س 
النفط  ع����ن  ال��ت��ن��ق��ي��ب  ����ض���رك���ات 
على  وال��دول��ي��ة  االأمريكية  وال��غ��از 
زي�����ادة االإن����ت����اج مل��ع��اجل��ة االأ����ض���واق 
اأ�ضعار  ال�ضحيحة، وخف�س  العاملية 
ا�ضطرابات  وتعوي�س  امل�ضتهلكني 
املرتبطة بحرب رو�ضيا  االإم��دادات 
مدى  يو�ضح  مما   - اأوكرانيا  على 

امل��ط��ل��ع ع��ل��ى ف��ك��ر احل��ك��وم��ة “اإن 
فر�ضة ال�ضني الأخذ خطوة رئي�ضية 

اأخرى قبل كوب 27 �ضئيلة«.
ال�ضيا�ضة  خبري  م��اي��ر،  األ���دن  ق��ال 
املناخية الدولية يف موؤ�ض�ضة “اإي 3 
جي” لالأبحاث، اإن توتر العالقات 
الدبلوما�ضية بني وا�ضنطن وبكني 
تايوان  بينها  م��ن  ق�ضايا  ب�ضبب 
رياحا  اأوك��ران��ي��ا يثري  واحل���رب يف 
العاملي،  املناخي  للتقدم  معاك�ضة 
�ضابقا بني  التعاون  اأن  اإىل  م�ضريا 
البلدين �ضاعد يف تعزيز حمادثات 

املناخ.

* اخل�ضائر واالأ�ضرار
تاأتي مفاو�ضات االأمم املتحدة التي 
ت�ضتمر الأ�ضبوعني يف م�ضر بعد عام 
من اال�ضطرابات املناخية ال�ضر�ضة 
يف اأن����ح����اء ال����ع����امل، ح���ي���ث ب����رزت 
ت��داع��ي��ات االح����رتار ال��ع��امل��ي -من 
باك�ضتان  يف  امل��دم��رة  الفي�ضانات 
وج��ن��وب اأف��ري��ق��ي��ا ون��ي��ج��ريي��ا اإىل 
ال�ضمايل  موجات احلر يف القطب 
ت�ضجيل  وح���ت���ى  اأوروب��������ا  واأن����ح����اء 
جفاف قيا�ضي يف الغرب االأمريكي 

وفرن�ضا.

تغيري  يف  ال���ط���اق���ة  اأزم�������ة  ت����اأث����ري 
اأول�����وي�����ات ���ض��ي��ا���ض��ة رئ��ي�����س رك���زت 
حملته االنتخابية على وعد باإنهاء 

ع�ضر الوقود االأحفوري �ضريعا.
الوفد  ي�������روج  اأن  امل����رج����ح  وم�����ن 
االأمم  م����وؤمت����ر  اإىل  االأم����ري����ك����ي 
امل����ت����ح����دة الن�����ت�����������ض�����ارات ب����اي����دن 
املناخ،  ت��غ��ري  ب�������ض���اأن  ال��ت�����ض��ري��ع��ي��ة 
قانون خف�س  ذل��ك مترير  مبا يف 
الت�ضخم، الذي ت�ضمن تخ�ضي�س 
م��ل��ي��ارات ال�����دوالرات ل��دع��م طاقة 
ال�ضم�ضية  وال����ط����اق����ة  ال������ري������اح 

واملركبات الكهربائية.

للزراعة  نوفمر   12 ي��وم  وحت���دد 
واملرونة”  “التكيف  حتقيق  بهدف 
�ضل�ضلة  ملناق�ضة  فر�ضة  ميثل  مب��ا 
املتعلقة  ال���ق�������ض���اي���ا  م����ن  ك���ام���ل���ة 
ب��ال��ت��ك��ي��ف مب����ا يف ذل�����ك ال����زراع����ة 
واحلماية  العي�س  و�ضبل  والتغذية 

م��ن ال��ق��ط��اع��ات وال�����ض��رك��ات كثيفة 
بخطط  ل���ل���ط���اق���ة  اال�����ض����ت����ه����الك 
و���ض��ي��ا���ض��ات واإج������راءات ت��ه��دف اإىل 
اخلا�ضة  ال��ك��رب��ون  ب�ضمات  تقليل 
اإزالة  نحو  تدريجياً  والتحرك  بها 

الكربون.

عنوان  ن��وف��م��ر   14 ي����وم  وح���م���ل 
وذلك  االجتماعي”  ال��ن��وع  “يوم 
التعامل  يف  امل���راأة  دور  ال�ضتعرا�س 
املتعلق  التحدي  جوانب  جميع  مع 
مركزي  دور  واأن�������ه  امل����ن����اخ  ب��ت��غ��ري 
وحا�ضم. وت�ضكل فعاليات هذا اليوم 

واخل�ضائر  ال�ضاحلية،  امل��ن��اط��ق  يف 
واالأ������ض�����رار، واحل�����د م���ن خماطر 
ل��ب��ن��اء قدرة  ، واحل���ل���ول  ال���ك���وارث 
على  الغذائية  واالأن��ظ��م��ة  ال��زراع��ة 
ال�ضمود للتاأثريات املناخية ال�ضارة 

، على �ضبيل املثال اجلفاف.

رغم احلرب والت�سخم   

قمة املناخ تخترب عزم العامل يف مواجهة االحتبا�س احلراري 

الفي�سانات واجلفاف وموجات احلر تخلف اأ�سرارا على م�ستوى العامل

بول�سونارو يوا�سل لزوم ال�سمت بعد خ�سارته اأمام لوال 
•• ريو دي جانريو-اأ ف ب

يوا�ضل الرئي�س اليميني املتطّرف جايري بول�ضونارو لزوم ال�ضمت بعد اأكر 
اإينا�ضيو لوال دا �ضيلفا، الذي تلّقى  من 24 �ضاعة على خ�ضارته اأمام لوي�س 
رئي�ضا  انتخابه  على  هّناأوه  الذين  االأجانب  القادة  من  الكثرية  من  مكاملات 
الرئي�س  م��ن رف�س  ل��وال  فيه مع�ضكر  ال��ذي يخ�ضى  ال��وق��ت  ل��ل��رازي��ل. ويف 
تداعيات  م��ن  ذل��ك  �ضيحمله  م��ا  م��ع  بالهزمية،  االع���رتاف  والي��ت��ه  املنتهية 
بول�ضونارو  الالتينية، يقطع منا�ضرو  اأمريكا  اقت�ضاد يف  اأكر  وخيمة على 
طرقا �ضريعة يف كّل اأنحاء البالد. يف برازيليا، جرى تعزيز االأمن “وقائياً” 
العليا  واملحكمة  الرئا�ضي  الق�ضر  ت�ضم  التي  الثالث  ال�ضلطات  �ضاحة  قرب 
بعد  لبول�ضونارو.  موؤّيدين  متظارهني  و�ضول  الحتمال  حت�ّضباً  وال��رمل��ان، 
املئة(،  -49،1 يف  املئة  )50،9 يف  االأح��د  ل��وال  اأم��ام  �ضئيل  بفارق  خ�ضارته 

عزل الرئي�س الذي ي�ضلم ال�ضلطة يف االأول من كانون الثاين-يناير، نف�ضه 
اإىل  االثنني  وتوّجه �ضباح  برازيليا.  األفورادا يف  الر�ضمي يف  اإقامته  يف مقر 
من  اإقامته  مقّر  اإىل  الظهر  بعد  ع��اد  ثم  بالنالتو،  ق�ضر  يف  الرئا�ضي  املقر 
اأحد م�ضّوري وكالة فران�س بر�س.  اأفاد  باأّي ت�ضريح، ح�ضبما  اأن يديل  دون 
م�ضاء االأحد،  “قلق ب�ضاأنه”  اإّنه  ويذّكر هذا ال�ضمت املطبق الذي قال لوال 
بعدم االعرتاف  م��راراً  بول�ضونارو هّدد  ب��اأّن جايري  الرازيليني  الكثري من 
بحكم �ضندوق االقرتاع اإذا خ�ضر. وكان لوال الذي توّقع بروز �ضعوبات، اأعرب 
ر  “اأن تكون احلكومة )املنتهية واليتها( تتمّتع بح�س متح�ضّ االأمل يف  عن 
لتفّهم اأنه من ال�ضروري اأن تتم عملية نقل ال�ضلطات ب�ضكل جيد«. وانعك�س 
جو عدم اليقني هذا يف تقّلبات بور�ضة �ضاو باولو، اأول مركز مايل يف اأمريكا 
الالتينية، والتي اأغلقت على ارتفاع بن�ضبة 1،36 يف املئة بعدما فتحت على 
تراجع. وارتفع الريال الرازيلي اأكر من 2 يف املئة يف مقابل الدوالر. وقال 

اإيزيكيا�س، �ضائق �ضاحنة يبلغ من العمر 40 عاماً مل يِرد ذكر ا�ضمه كاماًل، 
لوكالة فران�س بر�س، اإّن بول�ضونارو “ُخلع عن عر�ضه بالقوة، و�ضنعيده اإىل 
هذا  وك��ان  ال�ضاحنات«.  �ضائقي  جمموعة  نحن  لدينا،  التي  بالقوة  ال�ضلطة 
االأخري ي�ضارك االثنني يف اإغالق الطريق ال�ضريع بني ريو دي جانريو و�ضاو 
باولو، العا�ضمة االقت�ضادية، يف بارا مان�ضا )جنوب �ضرق(، من دون اأن يكون 

من املمكن معرفة ما اإذا كانت هذه احلركة عفوية اأم من�ّضقة.
وبداأت الفرتة االنتقالية بطريقة متوترة، يف الوقت الذي قطع فيه �ضائقو 
والية   11 يف  �ضريعة  طرقا  لبول�ضونارو  امل��وؤي��دون  واملتظاهرون  ال�ضاحنات 
على االأقل يف البالد، كما اأحرقوا االإطارات وركنوا مركبات يف و�ضط الطريق 
االأ�ضفر  الرازيلي  العلم  املتظاهرون لوين  وارت��دى  امل��رور.  لتعطيل حركة 
الوطني،  الن�ضيد  لبول�ضونارو وغّنوا  لّوحوا بالفتات موؤّيدة  واالأخ�ضر، كما 

قبل اأن تفّرقهم ال�ضلطات تدريّجاً يف مناطق معّينة.

وم�ضاء االثنني، اأمر القا�ضي يف املحكمة العليا األك�ضندر دي موراي�س ال�ضرطة 
برفع احلواجز التي تقطع الطرق، يف ا�ضتجابة لطلب من احتاد النقل الذي 
اأّن االأمر ي�ضّر باأعمالهم. من جهته، �ضّرح رئي�س �ضرطة املرور  ا�ضتكى من 
ن�ضب  مّت  اأّن��ه   )CBN( »اإن بي  “�ضي  الإذاع��ة  فا�ضكون�ضيكلو�س  كري�ضتيانو 
واأ�ضاف اأّن �ضلطات اإنفاذ  حواجز على الطرق “يف جميع اأنحاء الرازيل”. 
القانون اأزالت بع�ضاً منها، لكّنه حّذر من اأّن املهّمة �ضعبة، اإذ “نزيل واحداً 

على حّد تعبريه. منها، فيت�ضّكل اآخر”، 
لكن م�ضت�ضارين يف “جمموعة اأورا�ضيا” اإىل اأنه “يف حني اأّن احتمال ح�ضول 
احتجاجات على املدى الق�ضري عالية، اإاّل اأّن احتمال حدوث اأزمة موؤ�ّض�ضية 
خطرة تبقى منخف�ضة للغاية«. وقوبل فوز لوال ب�ضيل من الر�ضائل من قادة 
وبوين�س  ونيودلهي  ومو�ضكو  وبكني  وباري�س  ولندن  وا�ضنطن  من  اأج��ان��ب، 

اآيري�س اإىل املفو�ضية االأوروبية. 

ـــعـــاثـــات  ـــب ان
غــــــــــــــــازات 
ــبــا�ــس  الحــت
احلـــــــــــراري 
ـــــد ـــــزاي ـــــت ت

ـــــــــــــات  الأزم
تـــــ�ـــــســـــتـــــت
الـــــكـــــثـــــري  
 من الأطراف 
ــــــة ــــــم ــــــه امل

»cop27« املتجددة وال�ضبكات الذكية.العامل يتجه اإىل �سرم ال�سيخ .. واآمال بحلول اإنقاذ عاجلة يف
 16 ي�������وم  ت���خ�������ض���ي�������س  ف���ي���م���ا مت 
البيولوجي  التنوع  لبحث  نوفمر 
القائمة  واحل�����ول  ال��ط��ب��ي��ع��ة  ل��ي��وم 
على النظام االإيكولوجي، وتاأثريات 
البيولوجي  التنوع  املناخ على  تغري 
العاملة  االإج�����راءات  ح�ضد  وو���ض��ائ��ل 
مل��واج��ه��ة ال��ت��ح��دي��ات ل��وق��ف فقدان 
ال���ت���ن���وع ال��ب��ي��ول��وج��ي واحل�����د من 
املحيطات  املناخي على  التغري  اآثار 
باالنقرا�س  امل�����ه�����ددة  واالأن������������واع 
وا�ضتدامة  امل��رج��ان��ي��ة  وال�����ض��ع��اب 
امل����ن����اط����ق����ة امل���ح���م���ي���ة وت������اأث������ريات 
النظم  على  البال�ضتيكية  النفايات 

االإيكولوجية واالأنواع املائية.
 17 يف   »COP27« وي���ب���ح���ث 
ملجموعة  املمكنة  احل��ل��ول  نوفمر 
وا���ض��ع��ة م���ن حت���دي���ات ت��غ��ري املناخ 
مثل  احللول”  “يوم  ع��ن��وان  حت��ت 
الوطنية،  امل����ي����زان����ي����ات  حت�������ض���ري 
متعدد  والعمل  امل�ضتدامة،  وامل���دن 
واإدارة  امل�ضتدام،  والنقل  امل�ضتويات، 
البال�ضتيك  وب����دائ����ل  ال���ن���ف���اي���ات، 

واملباين اخل�ضراء.
ممثلي  بني  احللول  ي��وم  و�ضيجمع 
واملبتكرين  وال�ضركات  احلكومات 
بهدف  واأفكارهم  خراتهم  لتبادل 
ن�������ض���ر ال����وع����ي وت�����ب�����ادل اخل�����رات 
امل���م���ار����ض���ات، ورمب�����ا بناء  واأف�������ض���ل 

التحالفات والتعاون يف امل�ضتقبل.

•• اأبوظبي-وام:

مدينة  اإىل  ال���ع���امل  اأن���ظ���ار  ت��ت��ج��ه 
اأم��اًل بحلول  امل�ضرية،  ال�ضيخ  �ضرم 
اآثار  حتديات  ملواجهة  عاجلة  اإنقاذ 
التغري املناخي، اإذ ترتقب ال�ضعوب 
���ض��ت�����ض��ف��ر عنه  واحل�����ك�����وم�����ات م�����ا 
لالأطراف   27 ال�  املوؤمتر  فعاليات 
يف اتفاقية االأمم املتحدة االإطارية 
 ،»cop27« امل���ن���اخ  ت��غ��ري  ب�������ض���اأن 
وال�����ذي ي��ع��ق��د خ����الل ال���ف���رتة من 
“معاً  �ضعار  حت��ت  نوفمر   18-6
عادلة  نتائج  لتحقيق  التنفيذ  نحو 
وطموحة”، مب�ضاركة وا�ضعة الأكر 
وروؤ�ضاء  دول����ة،  رئ��ي�����س   100 م��ن 
هيئات  وروؤ����ض���اء  ووزراء  ح��ك��وم��ات 
دول��ي��ة وم��ن��ظ��م��ات امل��ج��ت��م��ع املدين 

وال�ضباب.
ال��ن�����ض��خ��ة م���ن موؤمتر  ت���اأت���ي ه����ذه 
مناخية  ظ��������روف  يف  االأط������������راف 
كبرية  بكوارث  تنذر  وجيو�ضيا�ضية 
مت��ث��ل��ت م���ظ���اه���ره���ا يف ك���ث���ري من 
واجلفاف  والفي�ضانات  االأعا�ضري 
وتاآكل املحا�ضيل الزراعية وت�ضاعد 
ال���غ���ذائ���ي م���ا ي�ضكل  اأزم�����ة االأم�����ن 

اأهمية كبرية لتلك الدورة.
ال��ع��ام��ة التفاقية  االأم���ان���ة  وك��ان��ت 
ب�ضاأن  االإط�����اري�����ة  امل���ت���ح���دة  االأمم 
نوفمر   12 يف  اأعلنت  املناخ  تغري 
عن  ممثاًل  م�ضر  اختيار   ،2021

احتجاجات اإيران تتوا�سل رغم القمع   •• باري�س-اأ ف ب

ايران  يف  االح��ت��ج��اج  حركة  تتوا�ضل 
للتنديد بالنظام القائم يف البالد، يف 
حتدٍّ حلملة القمع التي ت�ضهد حالياً 

حماكمة موقوفني يواجه عدد منهم عقوبة االإعدام.
وت�ضهد اإيران منذ �ضتة اأ�ضابيع احتجاجات غري م�ضبوقة منذ 
ال�ضابة  اأث���ر وف���اة  9791، على  ال��ع��ام  االإ���ض��الم��ي��ة يف  ال��ث��ورة 
مه�ضا اأميني يف اأيلول-�ضبتمر، بعد ثالثة اأيام على توقيفها 
من قبل �ضرطة االأخ��الق التي اتهمتها بخرق قواعد اللبا�س 
ال�ضلطات  وح�����ّذرت  االإ���ض��الم��ي��ة.  اجل��م��ه��وري��ة  ال�����ض��ارم��ة يف 
ملغادرة  ح��ان  ق��د  ال��وق��ت  اأّن  م��ن  املا�ضي  االأ���ض��ب��وع  املتظاهرين 
ال�ضوارع، لكن مل تظهر اأّي موؤ�ضرات على تراجع االحتجاجات 
التي توا�ضلت يف مناطق �ضكنية و�ضوارع رئي�ضية وجامعات يف 
اإيران  اأنحاء البالد. وذكرت منظمة حقوق االإن�ضان يف  جميع 
 160 ع��ن مقتل  اأ���ض��ف��رت  االح��ت��ج��اج��ات  اأّن  اأو���ض��ل��و،  ومقرها 
متظاهرا على االأقل. ولقي 93 �ضخ�ضاً على االأقل حتفهم يف 
اأيلول-�ضبتمر يف مدينة   30 اندلعت يف  تظاهرات منف�ضلة 
اأف��ادت عن  زاه��دان يف جنوب �ضرق البالد على خلفية تقارير 

تعّر�س فتاة لالغت�ضاب من قبل م�ضوؤول يف ال�ضرطة، بح�ضب 
املنظمة احلقوقية. ويتفاقم التحّدي بالن�ضبة لل�ضلطات كلما 
اأربعني يوماً على وف��اة �ضخ�س ما يف  يتم احياء ذك��رى م��رور 
اإيران جراء القمع، مع حتول مرا�ضم احلداد اإىل بوؤرة احتجاج 

حمتملة.
م��ت��اأّخ��ر من  وق��ت  اك��ب��ات��ان يف ط��ه��ران يف  �ضكان منطقة  ورّدد 
“املوت  ذل��ك  ���ض��ع��ارات احل��رك��ة االحتجاجية مب��ا يف  االث��ن��ني، 
االأمن  ق���وات  فيه  ا�ضتخدمت  ال���ذي  ال��وق��ت  يف  للدكتاتور”، 
ملقاطع  وف��ق��اً  ال��ت��ح��ّرك،  لف�ّس  حم��اول��ة  يف  ال�ضوتية  القنابل 
ومواقع  “1500ت�ضوير”  ر�ضد  موقع  على  ُن�ضرت  فيديو 
اأخرى. واأفادت منظمة “هينغاو” حلقوق االإن�ضان التي تتخذ 
اأُقيمت يف مدينة �ضنندج  ب��اأّن اجلنازة التي  ال��رنوج مقّراً،  من 
الرئي�ضية يف حمافظة كرد�ضتان يف �ضمال غرب اإيران االثنني، 
للفتاة �ضارينا �ضعيدي البالغة من العمر 16 عاماً، التي ُقتلت 
تخّللته  احتجاج  اإىل  حتّولت  االحتجاجية،  التحّركات  خالل 

بينما قامت  للنظام،  هتافات معادية 
ن�ضر  ك��ذل��ك،  حجابهن.  بخلع  ن�ضاٌء 
مقطع  ت�ضوير”   1500“ م��وق��ع 
فيديو جرى تداوله على نطاق وا�ضع 
االجتماعي،  ال��ت��وا���ض��ل  و���ض��ائ��ل  على 
ال�ضمالية، وهم  ُيظهر طاّلَب طّب يحتّجون يف مدينة تريز 
�ضرطة  اإىل  ر�ضالة  املنحرفون!”، يف  “اأنتم  لل�ضلطات  يقولون 
االأخالق. واأفادت منظمة حقوق االإن�ضان يف اإيران باأّن طاّلباً 
اأ�ضارت  بينما  اأ�ضفهان،  جامعة  يف  الثالثاء  اعت�ضاماً  نّظموا 
لقطات على و�ضائل التوا�ضل االجتماعي اإىل حتّرك مماثل يف 
اأ�ضارت عائلة  كلية الهند�ضة يف جامعة اأمري كبري يف طهران. 
مه�ضا اأميني اإىل اأّن وفاة ابنتها نتجت عن �ضربة على الراأ�س 
التف�ضري  بهذا  االإيرانية  ال�ضلطات  وطعنت  احتجازها.  اأثناء 
لكّنها اأمرت باإجراء حتقيق. ومع اأّن اإيران �ضهدت احتجاجات 
تك�ضر  احل��ال��ي��ة  احل��رك��ة  اأّن  اإال  امل��ا���ض��ي��ني،  ال��ع��ق��دي��ن  خ���الل 
على  انت�ضرت  �ضور  اأظ��ه��رت  فقد  منتظم.  ب�ضكل  املحظورات 
مواقع التوا�ضل االجتماعي، لوحات جدارية للمر�ضد االأعلى 
اآية اهلل علي خامنئي و�ضلفه اآية اهلل روح اهلل اخلميني، مطلية 

باللون االأحمر يف مدينة قم املقّد�ضة.
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املال والأعمال

اأرباح دو ترتفع اإىل 319 مليون درهم خالل الربع الثالث
وربحيتها العالية اإىل حت�ضن هام�س الربح االإجمايل لي�ضل اإىل 
العام  الثالث من  الربع  يف   %  62.2 ب�  )مقارنة   %  65.2
اقتطاع  قبل  االأرب����اح  هام�س  ت��و���ّض��ع  ل��ذل��ك  ونتيجة   ،)2021
الفوائد وال�ضرائب واالإهالك واال�ضتهالك بواقع 277 نقطة 

اأ�ضا�س لي�ضل اإىل %41.
م�ضجلًة  انتعا�ضها  املتحرك  الهاتف  خدمات  اإي���رادات  ووا�ضلت 
منواً بن�ضبة 10.7% لت�ضل اإىل 1،443 مليون درهم، بينما 
درهم.  مليون   176 املتحركة  االأجهزة  مبيعات  اإي���رادات  بلغت 
 %22.2 ال��ث��اب��ت بن�ضبة  ال��ه��ات��ف  اإي�����رادات خ��دم��ات  وارت��ف��ع��ت 
لت�ضل اإىل 892 مليون درهم نتيجة الطلب امل�ضتمر من جانب 
العمالء من االأفراد. وب�ضكل اإجمايل، ارتفعت اإيرادات اخلدمات 

بن�ضبة 14.8% لت�ضل اإىل 2.335 مليون درهم.

حتقيق  م��ن  متكنا  حيث  للغاية،  م�ضجعة  ب��وت��رية  وانتعا�ضها 
على  اخلام�س  للربع  دره��م  ملياري  تزيد عن  اإي���رادات خدمات 
اأ�ضا�س  على  التح�ضن  يف  اأعمالنا  ربحية  ا�ضتمرت  كما  التوايل. 
ت�ضل�ضلي وعلى اأ�ضا�س �ضنوي. وقد ا�ضتثمرنا و�ضنوا�ضل اال�ضتثمار 
يف بنيتنا التحتية لرفد عمالئنا بتجارب ا�ضتخدام هي االأف�ضل 

واالأعلى كفاءة وجودة على م�ضتوى دولة االإمارات.
وبلغت النفقات الراأ�ضمالية لل�ضركة 724 مليون درهم بكثافة 
الطبيعة  االأرق����ام  ه��ذه  وتعك�س   ،%22.8 بلغت  مالية  راأ����س 
املو�ضمية، حيث اأن معظم النفقات الراأ�ضمالية يتم �ضخها عادًة 
الراأ�ضمالية  النفقات  وت��وا���ض��ل  ال��ع��ام.  م��ن  ال��ث��اين  الن�ضف  يف 
لل�ضركة العودة اإىل م�ضارها الطبيعي بعد عامني متتاليني من 

ارتفاع الكثافة الراأ�ضمالية.

•• دبي- وام:

اأعلنت �ضركة االإمارات لالت�ضاالت املتكاملة “دو” عن نتائجها 
اأرباحها  ارتفعت  حيث   ،2022 العام  من  الثالث  للربع  املالية 
ال�ضافية على اأ�ضا�س �ضنوي بن�ضبة 12.7% اإىل 319 مليون 
 %10.5 االإي���رادات بن�ضبة  دره��م، فيما �ضجلت من��واً جيدا يف 
لت�ضل اإىل 3.17 مليار درهم وذلك نتيجة ا�ضتمرار الطلب على 
خدمات النطاق العري�س وخدمات الهاتف املتحرك والتطوير 

امل�ضتمر يف خدمات ال�ضركة، فيما
واالإهالك  وال�ضرائب  الفوائد  اقتطاع  قبل  االأرب���اح  وارتفعت 
اإىل  لت�ضل  �ضنوي  اأ�ضا�س  على   %18.5 بن�ضبة  واال�ضتهالك 
1،303 مليون درهم، حيث اأدى االرتفاع يف اإيرادات اخلدمات 

وق���ال ف��ه��د احل�����ض��اوي، ال��رئ��ي�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل�ضركة االإم����ارات 
لالت�ضاالت املتكاملة: متكنت ال�ضركة من حتقيق نتائج متميزة 
وبات  وفئات خدماتها.  �ضرائح  الثالث عر جميع  الربع  خالل 
من الوا�ضح اأن بيئة اأعمالنا قد عادت اإىل م�ضار منوها الطبيعي، 
التي  االقت�ضادية  والديناميكية  امللحوظ  باالنتعا�س  مدفوعة 
تتمتع بها �ضوق دولة االإمارات اإىل جانب اجتاهات النمو ال�ضحية 
املالية  نتائجنا  وتعك�س  وال��ق��ط��اع��ات.  امل��ج��االت  خمتلف  ع��ر 
اجلهود التي نبذلها من اأجل تقدمي منتجات وخدمات جديدة، 
اال�ضرتاتيجية  خططنا  وتنفيذ  عمالئنا،  بتجارب  واالرت��ق��اء 
املبادرات  املتعلقة بت�ضريع وترية حتولنا. وقد �ضاهمت كل هذه 

واجلهود يف اإر�ضاء اأ�ض�س متينة لتعزيز زخمنا التجاري.
تعافيها  رحلة  خدماتنا  اإي����رادات  توا�ضل  احل�����ض��اوي:  واأ���ض��اف 

تخريج الدفعة الثانية من برنامج �سباب الطاقة النظيفة 

الرئي�س التنفيذي ملبادلة للطاقة : ندير اأ�سوال وعمليات 
ت�سغيلية يف 11 �سوقًا حول العامل وترتكز عملياتنا يف جنوب �سرق اآ�سيا

لل�سادرات  اأبوظبي  مكتب   
مع  متويل  اتفاقية  يوقع 
العراقي  االأهلي  امل�سرف 

•• اأبوظبي-وام:

لل�ضادرات  اأب��وظ��ب��ي  م��ك��ت��ب  وق���ع 
)اأدك�س(، التابع ل�ضندوق اأبوظبي 
ل��ل��ت��ن��م��ي��ة ات���ف���اق���ي���ة مت����وي����ل مع 
امل�����ض��رف االأه���ل���ي ال���ع���راق���ي وهو 
بنك،  كابيتال  جمموعة  من  ج��زء 
فتح خط  االتفاقية  تقت�ضي  حيث 
ائتمان بقيمة 36.7 مليون درهم 
دوالر  م��الي��ني  ي��ع��ادل )10  م��ا   ،
تنمية  ب���ه���دف  وذل�����ك  اأم���ري���ك���ي(، 
التعاون االقت�ضادي والتجاري بني 
والعراق، وت�ضجيع  االإم��ارات  دول��ة 
ت�ضدير  على  االإماراتية  ال�ضركات 
واخلدمات  ال�ضلع  من  منتجاتهم 
وتعزيز  اخل����ارج����ي����ة  ل����الأ�����ض����واق 
العراقي  ال�������ض���وق  يف  ت���واج���ده���ا 
ومبوجب  اخل�����ض��و���س.  وج��ه  على 
اأبوظبي  مكتب  �ضيفتح  االتفاقية، 
للم�ضرف  ائتمان  خط  لل�ضادرات 
اإقرا�ضه  ال��ع��راق��ي الإع���ادة  االأه��ل��ي 
ل��ل��م�����ض��رتي��ن وامل�������ض���ت���وردي���ن من 
ل�ضراء  ال��ع��راق��ي��ني  امل�����ض��ت��ث��م��ري��ن 
م�ضّدر  م���ن  واخل����دم����ات  ال�����ض��ل��ع 

اإماراتي .

االأ�سهم املحلية ت�سيف 967 مليار درهم 
لراأ�سمالها ال�سوقي خالل 10 اأ�سهر

•• اأبوظبي-وام:

راأ�ضمالها  اإىل  درهم  967 مليار  يناهز  ما  املحلية  االأ�ضهم  اأ�ضواق  اأ�ضافت 
ال�ضوقي خالل االأ�ضهر الع�ضرة االأوىل من العام اجلاري، مدعومة مبكا�ضب 
الدوليني،  امل�ضتثمرين  جانب  من  الطلب  وزي��ادة  املُ��درج��ة،  لالأ�ضهم  قوية 
لالأ�ضهم  ال�ضوقية  القيمة  وارت��ف��ع��ت  اجل���دي���دة.  االإدراج������ات  اإىل  اإ���ض��اف��ة 
 3.004 اإىل  و�ضوال  املا�ضي  العام  نهاية  دره��م يف  تريليون   2.038 من 
بواقع  م��وزع��ة  امل��ا���ض��ي،  اأك��ت��وب��ر  �ضهر  ت��ع��ام��الت  نهاية  يف  دره���م  تريليون 
572.04 مليار  املالية  ل��الأوراق  اأبوظبي  ل�ضوق  درهم  تريليون   2.432

درهم ل�ضوق دبي املايل.
وتعززت القيمة ال�ضوقية لالأ�ضواق املحلية بف�ضل مكا�ضب االأ�ضهم القيادية، 
و”ديوا”  اأبوظبي”  “موانئ  �ضملت  التي  االإدراج��ات اجلديدة  اإىل  اإ�ضافة 
و”تيكوم”  لال�ضتثمار”  و”اإنفيكتو�س  اإت�س”  اإف  و”جي  و”بروج” 
واأ�ضهمت  و”بيانات”  و”برجيل”  و”�ضالك”  االحتاد”  و”تعاونية 
اإىل جانب  اال�ضتثمارية،  االأ�ضواق، وتعزيز جاذبيته  زيادة عمق  جميعها يف 
اأبوظبي  �ضوق  موؤ�ضر  و�ضعد  امل�ضتثمرين.  من  جديدة  �ضريحة  ا�ضتقطاب 
بن�ضبة  اجل���اري  ال��ع��ام  م��ن  االأوىل  اأ�ضهر  الع�ضرة  خ��الل  “فادجي”  ال��ع��ام 
 10412.25 عند  ليغلق  نقطة   1924.35 يعادل  ما  اأو   22.67%
نقطة يف نهاية �ضهر اأكتوبر مقارنة بنحو 8488.36 نقطة يف نهاية العام 
املا�ضي م�ضجال بذلك اأعلى م�ضتوياته على االإطالق يف اأخر جل�ضات �ضهر 
اأكتوبر املا�ضي. وتعزز اأداء �ضوق اأبوظبي بارتفاع �ضهم “العاملية القاب�ضة” 
باأكر من %165 ليبلغ م�ضتوي 403 دراهم مع ت�ضدره قائمة االأن�ضط 
بالقيم بعد ا�ضتقطابه �ضيولة جاوزت 67.16 مليار درهم منذ بداية العام، 
فيما جاء “اأبوظبي االأول” يف املرتبة الثانية ب�ضيولة 51.7 مليار درهم، 
مليار   27.9 ظبي”  و”األفا  دره��م  مليار   34.8 العقارية”  “الدار  يليه 

درهم.

•• دبي-وام:

لهيئة  التابع  االبتكار  مركز  اختتم 
الثانية  الدفعة  دب��ي  ومياه  كهرباء 
الطاقة  “�ضباب  ب����رن����ام����ج  م�����ن 
ي�ضتهدف  ال���������ذي  النظيفة”، 
من  ال�ضباب  الطاقة  وق��ادة  املواهب 
خمتلف املجاالت لتطوير معارفهم 
ال���ط���اق���ة  وخ�����رات�����ه�����م يف جم�������ال 
وتعميق  وامل�����ت�����ج�����ددة،  ال���ن���ظ���ي���ف���ة 

معلوماتهم حول ريادة االأعمال.
�ضاباً   25 تخريج  ال��رن��ام��ج  �ضهد 
من الكفاءات املتميزة وقادة الطاقة 
م�ضاريع  ق���دم���وا  مم���ن  ال�������ض���ب���اب، 

•• اأبوظبي -وام:

يف  والنقل  البلديات  دائ��رة  نظمت 
املطورين  ملتقى  اأم�����س  اأب��وظ��ب��ي 
وال�����ض��رك��ات ال��ع��ق��اري��ة ال��ع��ام��ل��ة يف 

اإمارة اأبوظبي.
ا���ض��ت��ع��ر���س امل��ل��ت��ق��ى اأب����رز واأح����دث 
القطاع  يف  وامل�����ض��اري��ع  ال��ت��ط��ورات 
الرقمية  واخل����دم����ات  ال���ع���ق���اري، 
لت�ضريع  ال���دائ���رة  ت��ق��دم��ه��ا  ال��ت��ي 
االإجراءات للمتعاملني واملطوريني 

بنك امل�سرق يدعم موؤمتر املناخ كوب 27 
•• دبي-وام:

ال�ضرق  منطقة  يف  ال��رائ��دة  املالية  املوؤ�ض�ضات  اأح���د  “امل�ضرق”،  بنك  اأع��ل��ن 
ال�  للدورة  امل�ضرية  الرئا�ضة  مع  تفاهم  مذكرة  توقيع  عن  اأم�س،  االأو���ض��ط، 
ب�ضاأن  املتحدة االإطارية  اتفاقية االأمم  ال��دول االأط��راف يف  27 من موؤمتر 
تاأكيًدا مل�ضاركة “امل�ضرق” ر�ضمًيا يف املوؤمتر الذي  تغرّي املناخ؛ “كوب 27”، 
ينعقد خالل الفرتة من 6 اإىل 18 نوفمر 2022 يف مدينة �ضرم ال�ضيخ 
امل�ضرية .  وتاأتي م�ضاركة “امل�ضرق” يف رعاية موؤمتر “كوب 27” يف اإطار 
اإدراكه الأهمية التحّديات املناخية العاملية، والتزامه ببذل مزيد من اجلهود 
لزيادة التوعية وامل�ضاركة على م�ضتوى املنطقة؛ حيث ينبغي على املجتمعات 
العامل  ح��ول  امل��ن��اخ  وعلماء  وال��ق��ادة  املعنية  واالأط����راف  امل�ضلحة  واأ���ض��ح��اب 
اأمناط  ُتعّر�س  التي  املناخي  التغرّي  ت��اأث��ريات  مواجهة  يف  جهودهم  توحيد 
حياتنا ومعي�ضتنا للخطر، يف ظّل حاجة ملّحة اإىل تقدمي مزيد من حلول 
التمويل املبتكرة، واملَنح واالمتيازات، مل�ضاعدة البلدان النامية على احلّد من 

تاأثريات التغرّي املناخي والتكّيف معها. 
ويحر�س “امل�ضرق” على امل�ضاركة يف حوارات فاعلة مع العديد من الهيئات 
اآفاق التمويل امل�ضتدام للمرة االأوىل،  واملوؤ�ض�ضات التي تطمح اإىل ا�ضتك�ضاف 

وتزويدها باالإر�ضادات واال�ضت�ضارات الالزمة. 
كما تاأتي م�ضاركة “امل�ضرق” يف “كوب 27” يف وقتها املنا�ضب، وعلى االأخ�ّس 
�ضمن فعالية “يوم التمويل” يف 9 نوفمر؛ حيث يفخر البنك مبا قدمه 
من ت�ضهيالت ل�ضفقات التمويل امل�ضتدام منذ اأكتوبر 2020، والتي ت�ضل 
اخلليجي  التعاون  جمل�س  دول  يف  اأمريكي  دوالر  مليار  اإىل11.7  قيمتها 
والهند وتركيا واأفريقيا. وخالل فعاليات “ يوم التمويل “، و” يوم الطاقة 
“ يف 15 نوفمر، �ضي�ضارك “ امل�ضرق “ يف حلقات نقا�س وفعاليات ميدانية 
يف موؤمتر  “امل�ضرق”  اأخ��رى مع العمالء وال�ضركاء.  وتعليًقا على م�ضاركة 
بنك  ملجموعة  التنفيذي  الرئي�س  ال��ع��ال،  عبد  اأح��م��د  ق��ال   ،”27 “كوب 
27 من موؤمتر  ال�  ال��دورة  “ُي�ضعدنا االإع��الن عن م�ضاركتنا يف  “امل�ضرق”: 
االأمم املتحدة للتغري املناخي، ونفخر برعايتنا ملوؤمتر “كوب 27” يف م�ضر، 
حلماية  واحلا�ضم،  العاجل  التحّرك  ب�ضرورة  الرا�ضخة  قناعتنا  على  بناًء 

النا�س والكوكب من التاأثريات القوية لتغرّي املناخ.

املبتكرين  املقبل من  ق��درات اجليل 
واخلراء يف جمال تقنيات الطاقة 
تنمية  على  ال��رتك��ي��ز  م��ع  النظيفة 
امل��واه��ب ال��وط��ن��ي��ة وت��ع��زي��زه��ا، مما 
الهيئة  م��ك��ان��ة  ت��ر���ض��ي��خ  يف  ي�����ض��ه��م 
ال�����رائ�����دة ع���ل���ى م�����ض��ت��وى ال���ع���امل. 
الطاقة  “�ضباب  ب��رن��ام��ج  وي�����ض��ه��م 
النظيفة” يف متكني ال�ضباب لقيادة 
ومد  م�ضتدام  م�ضتقبل  نحو  العامل 
ج�����ض��ور ال���ت���وا����ض���ل م��ع��ه��م، وذل���ك 
م��ن خ��الل ت��ب��ادل امل��ع��ارف وتطوير 
املهارات واخل��رات، وتوفري جتربة 
فريدة ال�ضتك�ضاف اأحدث االبتكارات 

يف جمال اال�ضتدامة.

اال�ضرتاتيجيات  تطبيق  �ضيتولون 
الطموحة،  ال���وط���ن���ي���ة  واخل����ط����ط 
النجاحات  م�������ض���رية  وم���وا����ض���ل���ة 
وت��ع��زي��ز امل��ك��ت�����ض��ب��ات، ودع����م جهود 
الهيئة لرت�ضيخ مكانة دبي بو�ضفها 
عا�ضمة عاملية لالقت�ضاد االأخ�ضر.

بن  وليد  املهند�س  ق��ال  جانبه،  من 
للرئي�س  التنفيذي  النائب  �ضلمان، 
والتميز  االأع���م���ال  ت��ط��وي��ر  ل��ق��ط��اع 
االبتكار  م���رك���ز  ي��ع��م��ل  ال��ه��ي��ئ��ة  يف 
وتطوير  �ضقل  على  للهيئة  التابع 

االإقبال املتزايد الذي ت�ضهده برامج 
متكني ال�ضباب يف جمال اال�ضتدامة 
والطاقة النظيفة واملتجددة، يدعم 
توجيهات  لتحقيق  ال��ه��ي��ئ��ة  ج��ه��ود 
بن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب 
را�ضد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
دبي  ح��اك��م  ال����وزراء  جمل�س  رئي�س 
جتربة  الإث���������راء   ، اهلل”  “رعاه 
يف  االأ�ضا�س  حجر  ليكونوا  ال�ضباب 
امل�ضتدامة، واجليل  التنمية  حتقيق 
الذين  والقادة  اخل��راء  من  القادم 

املبتكرة  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  واجل���ل�������ض���ات 
مب�ضاركة  امل���ي���دان���ي���ة،  وال�����زي�����ارات 
نخبة م��ن االأك��ادمي��ي��ني واخل���راء 
وامل���خ���ت�������ض���ني م�����ن ال����ع����دي����د من 
وال�ضركات  واجل��ام��ع��ات  املوؤ�ض�ضات 
املحلية  وامل����وؤ�����ض���������ض����ات  ال���ن���ا����ض���ئ���ة 

والعاملية.
الطاير،  �ضعيد حممد  وقال معايل 
التنفيذي  الرئي�س  املنتدب  الع�ضو 
معر�س  وم��وؤ���ض�����س  رئ��ي�����س  للهيئة 
ويتيك�س ودبي للطاقة ال�ضم�ضية، اإن 

مبتكرة خالل الرنامج من طالب 
اأكادميية  موؤ�ض�ضة   13 خريجي  اأو 
15 جمااًل  ، يف  الدولة  معتمدة يف 
والعلوم  الهند�ضة  ومنها  خمتلفاً 
وغريها، وتلقت الهيئة 145 طلب 
م�ضاركة. امتد الرنامج على مدار 
ال�����ض��وء على  اأ���ض��ه��ر، و�ضلط  ث��الث��ة 
النظيفة  الطاقة  جم��االت  خمتلف 

وا�ضتخدام التقنيات االإحاللية.
باقة  ع���ل���ى  ال����رن����ام����ج  وا����ض���ت���م���ل 
متنوعة من ور�س العمل التدريبية 

واأن����ظ����م����ة ال��ت�����ض��ج��ي��ل ال���ع���ق���اري 
القوانني  ت�����ض��م��ن��ت  االإم���������ارة،  يف 
تعنى  التي  والر�ضوم  واالإج����راءات 
باالإ�ضافة  امل����ط����وري����ن،  ب�������ض���وؤون 
وت���ب���ادل  ال���ت���وا����ض���ل  ت���ع���زي���ز  اإىل 
والتح�ضني  ل��ل��ت��ط��وي��ر  االآراء، 
املتغريات  ظل  يف  للقطاع  امل�ضتدام 

االقت�ضادية العاملية.
وق�������ال �����ض����ع����ادة ال����دك����ت����ور اأدي������ب 
لقطاع  التنفيذي  املدير  العفيفي، 
البلديات  دائ��������رة  يف  ال����ع����ق����ارات 
والنقل يف كلمته: “ حتر�س دائرة 
بيئة  والنقل على توفري  البلديات 
متكاملة،  حتتية  وبنية  منوذجية، 
وخ�������دم�������ات م����ت����ن����وع����ة وف����ع����ال����ة، 
تنظيمية،  وق���وان���ني  وت�����ض��ري��ع��ات 
لتوفري فر�س ا�ضتثمارية جاذبة يف 
فعال  عقاري  �ضوق  وبناء  اأبوظبي 
ونحر�س  بال�ضفافية…  يتميز 
م�����ن خ�������الل امل���ل���ت���ق���ى ال�������ض���ن���وي 
وتعزيز  االإم��ك��ان��ات  ت�ضخري  ع��ل��ى 
العالقات الوثيقة مع امل�ضتثمرين 
و�����ض����رك����ات ال���ت���ط���وي���ر ال���ع���ق���اري، 
لتطوير منو هذا القطاع احليوي، 
قيادتنا  روؤي�����ة  حت��ق��ي��ق  ���ض��ب��ي��ل  يف 
الر�ضيدة يف االرتقاء بجودة احلياة 

يف االإمارة.«

مميزات  امللتقى،  خالل  للمقيمني 
يف  للم�ضتثمرين  الذهبية  االإقامة 
والت�ضهيالت  وال�ضروط  اأبوظبي، 
امل����ت����اح����ة ل����ك����اف����ة ال�����راغ�����ب�����ني يف 
اال���ض��ت��ق��رار واال���ض��ت��ث��م��ار. وقدمت 
خدماتها  ح���ول  ع��ر���ض��اً  ال���دائ���رة 
الرقمية، التي �ضممت ب�ضكل يلبي 
�ضهولة  م���ن  وي���ع���زز  االح��ت��ي��اج��ات 

اإجراءات اال�ضتثمار العقاري.
ون������اق�������������س امل����ل����ت����ق����ى اخل������ارط������ة 
اال�ضتثمارية للم�ضاريع التطويرية 

كاأف�ضل  االإم����ارة  مكانة  لرت�ضيخ 
ل��ل��ح��ي��اة والعمل  ع��امل��ي��اً  ال��وج��ه��ات 

والزيارة.
و����ض���ه���د امل���ل���ت���ق���ى اأب���������رز امل����ح����اور 
وال��ع��وام��ل ال��ت��ي ت�����ض��اه��م يف جعل 
مثالية  وج���ه���ة  اأب���وظ���ب���ي  اإم��������ارة 
ي��ب��ح��ث��ون ع���ن ف��ر���س عقارية  مل���ن 
م��وث��وق��ة وم�����ض��ت��دام��ة، وت���ن���وع يف 
املقيمني فيها  اخل��ي��ارات، ما مينح 

فر�ضة العي�س برفاهية.
وا�����ض����ت����ع����ر�����س م���ك���ت���ب اأب����وظ����ب����ي 

ال����ع����ق����اري����ني؛ ل���ت���وف���ري خ���دم���ات 
عقارية متكامة و�ضاملة ومتطورة، 
يف  م�ضتدام  عقاري  م�ضتقبل  نحو 

االإمارة.
لتوا�ضل  من�ضة  امل��ل��ت��ق��ى  وي�����ض��ك��ل 
القطاع  يف  ال��ع��ق��اري��ة  االأط�������راف 
احل����ك����وم����ي واخل�������ا��������س، ب���ه���دف 
والفر�س  امل���م���ي���زات  ا���ض��ت��ع��را���س 
احليوي،  القطاع  لهذا  امل�ضتقبلية 
تعزيز  يف  ق��وي��اً  دوراً  تلعب  وال��ت��ي 
العقاري،  اأب��وظ��ب��ي  ���ض��وق  ج��اذب��ي��ة 

ال��ع��م��ل ب�ضغف  واال���ض��ت��م��رار ع��ل��ى 
لدعم املجتمعات، اإ�ضافة اإىل الوفاء 
جلهتنا  القيمة  بتحقيق  بوعودنا 
امل��ال��ك��ة. ك��م��ا ن��ح��ر���س دائ���م���اً على 
التكيف  احلفاظ على قدرتنا على 
القيام  ل�ضمان  ال��ظ��روف  ك��ل  م��ع 
اأماناً  الطرق  اأك��ر  وفق  بعملياتنا 
املجاورة،  وامل��ج��ت��م��ع��ات  مل��وظ��ف��ي��ن��ا 
وهذا ما جنحنا يف حتقيقه بالفعل 
 ”19 – “كوفيد  ج��ائ��ح��ة  خ���الل 
تاأثرياتها  ب��ف��ر���س  ت�ضتمر  ال��ت��ي 
على العامل اأجمع«. وقال من هذا 
قدراتنا  بت�ضخري  ن��ل��ت��زم  املنطلق 
لدفع التغيري االإيجابي، وم�ضاعدة 
امل��ج��ت��م��ع��ات ع��ل��ى م��واج��ه��ة بع�س 
اأهم التحديات، مبا يف ذلك توفري 
ط���اق���ة م��ن��خ��ف�����ض��ة االن���ب���ع���اث���ات، 
بالتوازي  االزده������ار  ع��ج��ل��ة  ل��دف��ع 
االحتبا�س  ق�����ض��ي��ة  م��ع��اجل��ة  م���ع 

احلراري بطريقة م�ضوؤولة.

•• اأبوظبي-وام:

اأك�����د ����ض���ع���ادة م��ن�����ض��ور حم��م��د اآل 
ل�ضركة  التنفيذي  الرئي�س  حامد 
تدير  ال�ضركة  اأن  للطاقة  مبادلة 
ت�ضغيلية  وعمليات  اأ���ض��وال  حالياً 
11 ���ض��وق��اً ح���ول ال��ع��امل حيث  يف 
ت��رتك��ز ال��ع��م��ل��ي��ات ال��ت�����ض��غ��ي��ل��ي��ة يف 
والتي  اآ���ض��ي��ا  ���ض��رق  ج��ن��وب  منطقة 
نظراً  للنمو  ك��ب��رية  فر�ضا  ت�ضهد 
يف  ال��ط��اق��ة  على  املتنامي  للطلب 
الغاز  م��ن  �ضيما  ال  امل��ن��ط��ق��ة  ت��ل��ك 

الطبيعي.
حوار  يف  ح��ام��د  اآل  من�ضور  وق���ال 
م��ع وك��ال��ة اأن��ب��اء االإم����ارات “وام” 
فعاليات  ان����ط����الق  مب��ن��ا���ض��ب��ة   -
الدويل  اأبوظبي  وموؤمتر  معر�س 
 -  ”2022 “ اأدي���ب���ك  ل��ل��ب��رتول 
حتظى  للطاقة  مبادلة  �ضركة  اإن 
ل  مف�ضّ ك�ضريك  احلكومات  بثقة 
ل��ن��ا جم����االت الدخول  ي��ف��ت��ح  مم���ا 
هذا  وي�ضتمل  ج��دي��دة  اأ����ض���واق  يف 
اآ�ضيا  �ضرق  “جنوب  على  الرتكيز 
اأفريقيا  و�ضمال  االأو�ضط  وال�ضرق 

ورو�ضيا وغريها من الدول«.
للطاقة  م��ب��ادل��ة  اأن  اإىل  واأ�����ض����ار 
و���ض��ل��ت ه���ذا ال��ع��ام مل��رح��ل��ة مهمة 
ت�ضجيل  خ���الل  م��ن  م�ضريتها  يف 
من  ب��رم��ي��ل   500،000 اإن����ت����اج 
النفط املكافئ يومًيا الأول مرة يف 
ع�ضر  قبل  تاأ�ضي�ضها  منذ  تاريخها 
%22 عن  ن�ضبتها  بزيادة  �ضنوات 

ت�ضغيله  ن��ت��وىل  ال���ذي   - “روبي” 
املحلية  لل�ضوق  الطبيعي  ال��غ��از   -
ع���ل���ى ن���ح���و م����وث����وق واآم��������ن منذ 
حجم  جت����اوز  ح��ي��ث   2013 ع���ام 
احلقل  هذا  من  الرتاكمي  االإنتاج 
ويف  م���ك���ّع���ب.  ق�����دم  م���ل���ي���ار   250
من   10% ح�ضة  ل��دي��ن��ا   ، م�ضر 
البحري  “�ضروق”  ح��ق��ل  ام��ت��ي��از 
للغاز  “ظهر”  حقل  ي�ضم  ال���ذي 
الطبيعي والذي حقق رقماً قيا�ضياً 
2.7 م��ل��ي��ار ق���دم مكعب  ب��اإن��ت��اج��ه 
اأ�ضا�ضياً  يومياً مما يجعله م�ضدراً 
يوؤمن  ح��ي��ث  ال���ب���الد  يف  ل��ل��ط��اق��ة 
ثلث االحتياجات املحلية مل�ضر من 
الغاز الطبيعي. ويف اإ�ضرائيل، فقد 
ح�ضة  على  ال��ع��ام  ه��ذا  ا�ضتحوذنا 
للغاز  “متار”  ح��ق��ل  م��ن   22%
بطاقة  احل��ق��ل  ه���ذا  يتمتع  ح��ي��ث 
تريليون   1 ع���ن  ت���زي���د  اإن��ت��اج��ي��ة 
الغاز  ل��ت��وف��ري  ي��وم��ي��اً  ق���دم مكعب 
املحلي  ل��ال���ض��ت��ع��م��ال  ال��ط��ب��ي��ع��ي 
باالإ�ضافة اإىل ت�ضدير كميات منه 

اإىل م�ضر واالأردن.
نقوم  م��ال��ي��زي��ا  يف  اأم�����ا  واأ�����ض����اف 
حقل  ال��رائ��د  م�����ض��روع��ن��ا  بت�ضغيل 
وهو  الطبيعي  للغاز  “بيجاجا” 

التحتية  ال��ب��ن��ي��ة  م�������ض���اري���ع  م����ن 
الطاقة  الأمن  واالأ�ضا�ضية  الكرى 
كلفته  و���ض��ل��ت  وال�����ذي  ال���ب���الد  يف 
فقد  اأم���ري���ك���ي.  دوالر  م��ل��ي��ار  اإىل 
تولينا ت�ضغيل امل�ضروع منذ مرحلة 
اال�ضتك�ضاف والتطوير و�ضوال اإىل 
ب��داأت موؤخراً  التي  االإنتاج  مرحلة 
قدم  مليون   500 اإن��ت��اج  م�ضجاًل 
مكعب قيا�ضي، و 16،000 برميل 

من املكثفات يومياً.
ال�ضنوي  ال��ت��ق��ري��ر  اإط����الق  وح���ول 
 ..  2021 ل����ع����ام  ل���ال����ض���ت���دام���ة 
اإن�����ه ي��ت��م م���ن خ����الل تقرير  ق����ال 
عن  الك�ضف  ال�ضنوي  اال���ض��ت��دام��ة 
بح�ضب  ت��ف�����ض��ي��ل��ي  ب�����ض��ك��ل  اأدائ����ن����ا 
واحلوكمة  اال����ض���ت���دام���ة  م��ع��اي��ري 
واملوؤ�ض�ضية  واالجتماعية  البيئية 
االأمم  اأه���������داف  م����ع  وب���ال���ت���واف���ق 

املتحدة للتنمية امل�ضتدامة.
و�ضنبقى  ك��ن��ا  :”لطاملا  واأ����ض���اف 
حيث  ب����اال�����ض����ت����دام����ة  م���ل���ت���زم���ني 
ا�ضرتاتيجية  ال���ع���ام  ه����ذا  ط���ورن���ا 
الفر�س  بني  التام  التناغم  تدعم 
وبني  الطاقة  حتول  يقدمها  التي 
ميكننا  مم��ا  وتطلعاتنا،  اأه��داف��ن��ا 
اإيجابي  ب��ي��ئ��ي  اأث�����ر  حت��ق��ي��ق  م���ن 

العام املا�ضي 2021 وذلك بف�ضل 
اال�ضرتاتيجية  امل�ضاريع  م��ن  ع��دد 
ال��غ��از الطبيعي  ت��رك��ز ع��ل��ى  ال��ت��ي 
الذي  للغاز  بيجاجا  حقل  ومنها 
ماليزيا  يف  للطاقة  مبادلة  ت�ضغله 
 500 اإنتاجه  بلغ  العام حيث  هذا 
م���ل���ي���ون ق������دم م���ك���ع���ب ق���ي���ا����ض���ي و 
املكثفات  م���ن  ب��رم��ي��ل   16،000
واأع��ل��ن��ت م��ب��ادل��ة للطاقة  ي��وم��ي��اً. 
موؤخراً عن اكت�ضافات جديدة للغاز 
الطبيعي يف منطقة “اأندامان 2” 
و  ا”  “اأندامان  ملنطقتي  امل��ج��اورة 
نتوىل  اللتني  اأندامان”  “جنوب 
ت�ضغيلهما يف اإندوني�ضيا، باالإ�ضافة 
البئر  يف  ال�����غ�����از  اك���ت�������ض���اف  اإىل 
“ت�ضينكيه-1”  اال���ض��ت��ك�����ض��اف��ي��ة 
قبالة منطقة SK320 البحرية 

يف ماليزيا.
للتو�ضع  ال�����ض��رك��ة  ج���ه���ود  وح�����ول 
يف ق���ط���اع���ات ال���ط���اق���ة اجل���دي���دة 
م��ن��خ��ف�����ض��ة االن����ب����ع����اث����ات.. ق���ال 
قطاع  “ اإن   : ح��ام��د  اآل  م��ن�����ض��ور 
تغريات  ال����ي����وم  ي�����ض��ه��د  ال���ط���اق���ة 
متوا�ضلة وتواجه �ضناعة املنتجات 
النفطية �ضغوطاً متزايدة للتكيف 
وهويتنا  ال����ط����اق����ة  حت�������ول  م�����ع 

وتقدمي  االب���ت���ك���ار  رع���اي���ة  خ����الل 
احل���واف���ز وو����ض���ع ���ض��ي��ا���ض��ات قوية 

وطويلة االأجل.
ه���ذه اجلهود  :” ���ض��ت��ك��ّم��ل  وت���اب���ع 
للطاقة  م���ب���ادل���ة  ا���ض��رتات��ي��ج��ي��ة 
االأزرق  ال���ه���ي���دروج���ني  جم����ال  يف 
وال��ت��ق��اط ال��ك��رب��ون ح��ي��ث نطمح 
ال�ضنوات  خ���الل  روؤي��ت��ن��ا  لتحقيق 
االبتكار  دع��م  خ��الل  من  القادمة، 
والتعاون مع �ضركائنا حول العامل 
اإيجاد  واح���د  ل��ط��رف  مي��ك��ن  ال  اإذ 
ك��اف��ة احل��ل��ول. ول��ق��د ب��داأن��ا بهذه 
العام  وق��ع��ن��ا يف  ح��ي��ث  اخل���ط���وات 
امل��ا���ض��ي ع��ل��ى ذل���ك م��ذك��رة تفاهم 
االإيطالية  “اإيني”  ���ض��رك��ة  م���ع 
ال���ض��ت��ك�����ض��اف ف���ر����س ال���ت���ع���اون يف 
جم��ال حت��ول الطاقة مبا يف ذلك 
والتقاط  ال��ه��ي��دروج��ني  جم����االت 
وتخزينه.  وا�ضتخدامه  ال��ك��رب��ون 
ون���ح���ن ن����وؤم����ن ب����اأن����ه م����ن خالل 
املعرفة  ب��ن��اء  مي��ك��ن��ن��ا  ال�����ض��راك��ات 
الثقة يف  وتعزيز اخل��رات وزي���ادة 

اال�ضتثمار بالقطاع.
ال�ضركة  ا����ض���رتات���ي���ج���ي���ة  وح�������ول 
الرئي�س  ق���ال  وال��ن��م��و..  ل��ل��ت��و���ض��ع 
للطاقة  مبادلة  ل�ضركة  التنفيذي 

للطاقة  مبادلة  ك�ضركة  اجل��دي��دة 
تدرك  التي  ا�ضرتاتيجيتنا  تعك�س 
حلفز  بواجبنا  للقيام  م�ضوؤوليتنا 
اأن مبادلة  هذا التغيري”. واأ�ضاف 
ت��اأ���ض��ي�����ض��ه��ا يف عام  ل��ل��ط��اق��ة م��ن��ذ 
منو  حتقيق  م��ن  متكنت   2012
���ض��ري��ع ون�����ض��ع��ى ب����اأن ن��ك��ون �ضركة 
دول��ي��ة رائ���دة يف جم���االت الطاقة 
اأبوظبي  الإم�����ارة  ت��اب��ع��ة  اجل���دي���دة 
تتمتع  االإم�������ارات  دول����ة  اأن  ح��ي��ث 
مبكانة جيدة توؤهلها لبناء اقت�ضاد 
ال���ه���ي���دروج���ني وذل�����ك م���ن خالل 
وتبادل  امل�����ض��رتك��ة  اال���ض��ت��ث��م��ارات 

اخلرات مع �ضركائنا الدوليني.
ويف هذا ال�ضدد مت ت�ضكيل حتالف 
مبادلة  للهيدروجني بني  اأبوظبي 
�ضركة  ج���ان���ب  اإىل  ل��ال���ض��ت��ث��م��ار 
برتول اأبوظبي الوطنية “اأدنوك” 
الطاقة  ووزارة  “القاب�ضة”  و 
وال�ضناعة  ال��ت��ح��ت��ي��ة  وال���ب���ن���ي���ة 
امل��ت��ق��دم��ة، وذلك  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
اال�ضتثمارية  الفجوة  ملئ  بهدف 
يف ه��ذا القطاع ال��ذي ي��واج��ه عدة 
اإىل  الو�ضول  عدم  اأهمها  حتديات 
التقدم التقني املثايل لذا من املهم 
من  للتكنولوجيا  االأولوية  اإعطاء 

يف  الت�ضغيلية  غ���ري  االأ����ض���ول  اإن 
مبكانة  تتمتع  اأع��م��ال��ن��ا  حم��ف��ظ��ة 
حيث  االأهمية  بالغة  ا�ضرتاتيجية 
الوطيدة  ال��ع��الق��ات  ع��ل��ى  تعتمد 
وطويلة االأمد مع البلدان امل�ضيفة 
حكوماتها  ب��ث��ق��ة  ن��ح��ظ��ى  ال���ت���ي 
لكفاءتنا  اإ�ضافة  ل  مف�ضّ ك�ضريك 
على  االأ�����ض����ول  اإدارة  يف  ال��ع��ال��ي��ة 
جماالت  لنا  يفتح  مما  فعال  نحو 
وعلى  اأ���ض��واق جديدة.  يف  الدخول 
املا�ضية  ال��ع�����ض��ر  ال�����ض��ن��وات  م���دى 
خطوات  للطاقة  م��ب��ادل��ة  �ضجلت 
قاعدة  وت��ن��وي��ع  ت��ن��م��ي��ة  ك��ب��رية يف 
بن�ضبة  زي����ادة  وت�ضجيل  اأ���ض��ول��ه��ا 
%32 يف اإنتاجية العمل ال�ضنوية 
اجلديدة  ا�ضرتاتيجيتنا  اأن  حيث 

تقوم على النمو والتطوير.
وح����ول ح��ج��م اإن���ت���اج ال�����ض��رك��ة من 
ال����غ����از يف ح�����ض�����س اال����ض���ت���ح���واذ 
اإن��دون��ي�����ض��ي��ا وم�ضر  اخل��ارج��ي��ة يف 
اأو�ضح  وم���ال���ي���زي���ا..  واإ����ض���رائ���ي���ل 
على  ت���رك���ز  ل��ل��ط��اق��ة  م���ب���ادل���ة  اأن 
وطويلة  ا�ضرتاتيجية  ا�ضتثمارات 
الطلب  ت��ل��ب��ي��ة  ت�����ض��اه��م يف  االأج�����ل 
البلدان.  ل��ه��ذه  للطاقة  امل��ت��ن��ام��ي 
ي����وف����ر حقل  اإن���دون���ي�������ض���ي���ا  ف���ف���ي 

دائرة البلديات والنقل تنظم ملتقى املطورين العقاريني ال�سنوي
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املال والأعمال
اإيدج تعقد �سراكة مع Enekom للتو�سع يف قدرات تكنولوجيا ال�سكك احلديدية يف املنطقة

الكربونية  االنبعاثات  من  اخلالية 
ال�ضبكة.  ع���ر  ل��ل��ت��وزي��ع  ال��ق��اب��ل��ة 
منوذجاً  براكة  حمطات  واأ�ضبحت 
يحتذى به يف كيفية اإجناز م�ضاريع 
وتناف�ضية  ب��اأم��ان  ال��ن��ووي��ة  الطاقة 
ب�����ه�����دف احل�������د م�����ن االن����ب����ع����اث����ات 
ال��ك��رب��ون��ي��ة امل��ت��زاي��دة. وم���ن خالل 
التي  للبيئة  ال�����ض��دي��ق��ة  ال��ك��ه��رب��اء 
ت�ضاهم  ب���راك���ة،  حم��ط��ات  ت��ن��ت��ج��ه��ا 
الطاقة النووية يف خف�س الب�ضمة 
الكربونية لبع�س القطاعات االأكر 

كثافة يف ا�ضتخدام الطاقة.

اإىل  احلالية،  العاملية  الطاقة  اأزم��ة 
اخلا�ضة  بااللتزامات  الوفاء  جانب 

بخف�س االنبعاثات الكربونية.
للطاقة  االإم���ارات  موؤ�ض�ضة  وتتوىل 
براكة  ت��ط��وي��ر حم��ط��ات  ال���ن���ووي���ة 
والتي  ال�ضلمية،  ال��ن��ووي��ة  للطاقة 
ت�����ض��م اأرب���ع���ة م��ف��اع��الت م��ن طراز 
اأحد  ت��ع��د  ال��ت��ي   ،  APR1400
النووية  املفاعالت  ت�ضميمات  اأكر 
تقدماً من الناحية التكنولوجية يف 
العامل، حيث ت�ضل القدرة االإنتاجية 
لكل منها اإىل 1400 ميغاواط من 

الكهرباء اخلالية من الكربون. ومت 
ب��ال��ف��ع��ل رب����ط ث����الث حم���ط���ات يف 
براكة ب�ضبكة كهرباء دولة االإمارات 
اث���ن���ت���ان منها  امل���ت���ح���دة،  ال���ع���رب���ي���ة 
للبيئة  ال�ضديقة  الكهرباء  تنتجان 

على نحو جتاري.
�ضت�ضاهم  بالكامل،  ت�ضغيلها  وف��ور 
حمطات براكة االأربع مبا ي�ضل اإىل 
%25 م��ن ج��ه��ود دول���ة االإم����ارات 
للو�ضول  الرامية  املتحدة  العربية 
اإىل احلياد املناخي بحلول 2050، 
للكهرباء  م�����ض��در  اأك����ر  ت��ع��د  ك��م��ا 

•• اأبوظبي-وام:

للطاقة  االإم�����ارات  موؤ�ض�ضة  وق��ع��ت 
ال���ن���ووي���ة ات���ف���اق���ي���ة م���دت���ه���ا ثالث 
���ض��ن��وات م��ع امل��ج��ل�����س االأط��ل�����ض��ي يف 
الواليات املتحدة االأمركية، للتعاون 
فيما يخ�س مبادرة �ضيا�ضة الطاقة 
اإىل  املجل�س،  يتبناها  التي  النووية 
ج���ان���ب دع����م ج���ه���وده ل��ت��ع��زي��ز دور 
الطاقة النووية املحوري يف م�ضرية 
ال�ضديقة  الطاقة  مل�ضادر  االنتقال 

للبيئة.
واملجل�س االأطل�ضي هو مركز اأبحاث 
امل���ت���ح���دة، وي�ضم  ال����والي����ات  م��ق��ره 
مركز الطاقة العاملي الذي يعد اأحد 
مراكز الطاقة االأمريكية الرائدة يف 
جمال تعزيز اأمن الطاقة، ويتعاون 
احلكومية  امل��وؤ���ض�����ض��ات  م��ع  املجل�س 
املجتمعية  وامل��ن��ظ��م��ات  واخل���ا����ض���ة 

لدعم قطاع الطاقة العاملي.
العا�ضمة  يف  االت����ف����اق����ي����ة  وق�������ع 
حممد  �ضعادة  وا�ضنطن  االأمريكية 
املنتدب  الع�ضو  احلمادي،  اإبراهيم 

ملوؤ�ض�ضة  ال���ت���ن���ف���ي���ذي  وال���رئ���ي�������س 
وفريد  النووية،  للطاقة  االإم���ارات 

كيمبي، رئي�س املجل�س االأطل�ضي.
موؤ�ض�ضة  ب���ني  ال���ت���ع���اون  و���ض��ي�����ض��ه��د 
االإم��ارات للطاقة النووية واملجل�س 
بينها،  م��ن  اأن�ضطة  ع��دة  االأطل�ضي 
دعم مبادرة �ضيا�ضة الطاقة النووية 
اجلديدة للمجل�س االأطل�ضي، والتي 
عملية  اجتاهات  حتديد  على  تركز 
خ��ف�����س ال��ب�����ض��م��ة ال��ك��رب��ون��ي��ة على 
الطاقة  با�ضتخدام  العاملي  ال�ضعيد 

النووية ال�ضلمية.
االإم������ارات  م��وؤ���ض�����ض��ة  �ضت�ضلط  ك��م��ا 
للطاقة النووية واملجل�س االأطل�ضي 
ال�ضوء على دور الطاقة النووية يف 
وا�ضتدامتها،  الطاقة  اأم���ن  �ضمان 
احلالية  ال��ن��ووي��ة  ال��ت��ق��ن��ي��ات  ودور 
الب�ضمة  خ���ف�������س  يف  وامل���ت���ق���دم���ة 
الكربونية لقطاع الطاقة، وت�ضريع 
عملية االنتقال الوا�ضع اإىل م�ضادر 

الطاقة ال�ضديقة للبيئة.
وت����اأت����ي ه����ذه االت���ف���اق���ي���ة يف اإط����ار 
للطاقة  االإم�����ارات  موؤ�ض�ضة  ال��ت��زام 

موؤ�ض�ضة  و���ض��ت��ت��ع��اون  ال�����رام�����ج«. 
ب�ضكل  ال��ن��ووي��ة  للطاقة  االإم�����ارات 
وثيق مع املجل�س االأطل�ضي يف زيادة 
النووية  ال��ط��اق��ة  ب��اأه��م��ي��ة  ال���وع���ي 
وتطوير  ال���ع���امل���ي،  ال�����ض��ع��ي��د  ع��ل��ى 
النووية  للطاقة  ج��دي��دة  جم���االت 
الإن�����ت�����اج ال���ك���ه���رب���اء وغ����ريه����ا من 
ال�ضناعية  احل���رارة  مثل  امل��ج��االت، 
الوقت  ويف  ال��ه��ي��دروج��ني.  واإن���ت���اج 
االأطل�ضي  املجل�س  �ضيدعم  نف�ضه، 
اأي���������ض����اً م���ك���ان���ة دول�������ة االإم����������ارات 
الريادية يف جمال  املتحدة  العربية 
ا�ضت�ضافتها  لدى  النووية،  الطاقة 
“كوب  للمناخ  املتحدة  موؤمتراالأمم 
 ،2023 امل��ق��ب��ل  ال���ع���ام  يف   ”28
ال���ع���امل الذين  ل���ق���ادة  وه����و جت��م��ع 
يجتمعون لتعزيز التعاون من اأجل 

مواجهة التغري املناخي.
زيارة  خ��الل  االتفاقية  توقيع  ومت 
ر�ضمية لوفد من موؤ�ض�ضة االإمارات 
ال���والي���ات  اإىل  ال���ن���ووي���ة  ل��ل��ط��اق��ة 
ا�ضت�ضافت  االأم���ري���ك���ي���ة،  امل��ت��ح��دة 
خاللها املوؤ�ض�ضة واملجل�س االأطل�ضي 

حول  البناء  احل��وار  بدعم  النووية 
يف  النووية  للطاقة  املحوري  ال��دور 
وتطوير  وا�ضتدامتها،  اأم��ن  �ضمان 
ال�ضيا�ضات والهياكل الالزمة لدعم 
ه��ذا ال��ق��ط��اع. وق���ال ���ض��ع��ادة حممد 
توقيع  “ ياأتي   : اإبراهيم احلمادي 
االأطل�ضي  امل��ج��ل�����س  م���ع  االت��ف��اق��ي��ة 
نتيجة طبيعية وتدريجية لل�ضراكة 
طويلة االأمد بني موؤ�ض�ضة االإمارات 
والتي  وامل��ج��ل�����س،  ال��ن��ووي��ة  للطاقة 
بالطاقة  ال����وع����ي  ل����زي����ادة  ت���ه���دف 
ال��ن��ووي��ة ك��م�����ض��در م��وث��وق ومكون 
لدى  الطاقة  حمفظة  يف  اأ�ضا�ضي، 
العديد من الدول ال�ضاعية لتعزيز 

اأمن الطاقة وا�ضتدامتها ».
نتطلع   “  : احل�����م�����ادي  واأ������ض�����اف 
االأطل�ضي  امل��ج��ل�����س  م���ع  ل��ل��ت��ع��اون 
االإم����ارات  موؤ�ض�ضة  ال��ت��زام  اإط���ار  يف 
خراتنا  مب�ضاركة  النووية  للطاقة 
للطاقة  ج��دي��د  ب��رن��ام��ج  تطوير  يف 
التي  ال���دول  م��ع  ال�ضلمية  ال��ن��ووي��ة 
ب��رام��ج جديدة،  ت��خ��ط��ط الإط����الق 
بنجاح هذه  الكفيلة  االأ�ض�س  وو�ضع 

احلياد  “دور  ح���ول  نقا�ضية  حلقة 
موؤمتر  اإىل  ال��ط��ري��ق  يف  امل��ن��اخ��ي 
املناخي  ل��ل��ت��غ��ري  امل���ت���ح���دة  االأمم 
)كوب 28(”. قدم اجلل�ضة الندون 
الطاقة  م��رك��ز  م��دي��ر  دي��ري��ن��ت�����س، 
ال���ع���امل���ي ب��امل��ج��ل�����س االأط���ل�������ض���ي، ثم 
اأن��درو اليت، م�ضاعد  الدكتور  األقى 
لل�ضوؤون  االأم��ري��ك��ي  ال��ط��اق��ة  وزي���ر 
ال��دول��ي��ة ال��ك��ل��م��ة ال��رئ��ي�����ض��ي��ة، قبل 
ان�ضمام احلمادي للحلقة النقا�ضية 
رئي�س  ليفي�ضك،  كري�س  جانب  اإىل 
وك���وزم���ني  “ترياباور”،  ����ض���رك���ة 
ل�ضركة  التنفيذي  ال��رئ��ي�����س  غ��ي��ت��ا، 
وديفيد  اليكرتيكا”،  “نيوكلري 
دوره����ام، رئي�س اأن��ظ��م��ة ال��ط��اق��ة يف 
والدكتورة  �ضركة “وي�ضتنغهاو�س”، 
موؤ�ض�ضة  م���دي���رة  ���ض��الي��ب��و  را���ض��ي��ل 

“دي �ضي يف �ضي«.
منو  �ضرعة  مدى  اجلل�ضة  وناق�ضت 
الطلب على الطاقة النووية، حيث 
اأدرك����ت ال��ع��دي��د م��ن ال����دول اأهمية 
تاأمني  يف  ال��ن��ووي��ة  ال��ط��اق��ة  ودور 
مع  �ضيما  وال  وا�ضتدامتها،  الطاقة 

موؤ�س�سة االإمارات للطاقة النووية واملجل�س االأطل�سي 
يوقعان اتفاقية لتعزيز دور الطاقة النووية يف مواجهة التغري املناخي

اال�ضرتاتيجي من خالل التدريب على مكافحة احلرائق والتدريب على 
املنتجات  عن  ف�ضاًل  التدريباملتخ�ض�ضة،  وخدمات  وال�ضالمة  ال�ضحة 

املبتكرة اجلديدة اخلا�ضة ب�ضناعة ال�ضكك احلديدية.
املعر�س الذي جتتمع فيه  “اأديبك”،  ومت االإعالن عن ال�ضراكة خالل 
منظومة الطاقة العاملية ال�ضتك�ضاف اجتاهات ال�ضوق، وحلول امل�ضادر، 
وممار�ضة االأعمال عر �ضل�ضلة القيمة الكاملة لل�ضناعة، ويقام يف مركز 

اأبوظبي الوطني للمعار�س)اأدنيك( من 31 اأكتوبر اإىل 3 نوفمر.
“ نحن   : جاهزية  ل�ضركة  التنفيذي  الرئي�س  الها�ضمي،  ط��الل  وق��ال 
حري�ضون على اال�ضتفادة من هذه الفر�ضة مع Enekom لتح�ضني 
اأمن ال�ضكك احلديدية يف دولة االإمارات، وامل�ضاهمة بقيمة حملية كبرية 
وتعزيز التكامل التكنولوجي يف قطاع ال�ضكك احلديدية. ومتا�ضياً مع 
الطوارئ  رائد خلدمات  كمزود  اإي��دج  مكانة  امل�ضتمرة لرت�ضيخ  جهودنا 

و جاهزية  ب��ني  ال��ت��ع��اون  ه��ذا  ف���اإن  املثلى،  ال�ضالمة  خ��ي��ارات  ول�ضمان 
�ضيمّكن النمو ويتيح الفر�ضة لتعزيز تكنولوجيا ال�ضكك   Enekom

احلديدية وخدمات ال�ضالمة يف دول جمل�س التعاون اخلليجي«.
 :Enekom وقال هالوك غوكمن، املوؤ�ض�س والرئي�س التنفيذي ل�ضركة
» نرى يف �ضراكتنا مع جاهزية فر�ضًة لتعزيز تاأثرينا املرتبط بقدرات 
ال�ضكك احلديدية يف املنطقة ونفخر بتو�ضيع وجودنا يف دولة االإمارات. 
فمن خالل دعم منو القطاع حملًيا وخارجًيا، ت�ضمن �ضراكتنا ح�ضول 
دولة االإمارات على اأف�ضل اخليارات يف االإمكانات التكنولوجية لل�ضكك 
خلدمات  املنطقة  يف  الرائد  امل��زود  جاهزية  �ضركة  وتعتر  احلديدية«. 
الع�ضكري  والتدريب  ال��ط��وارئ،  ح��االت  واالإن��ق��اذ يف  احل��رائ��ق  مكافحة 
امل�ضاريع  اإدارة  وخدمات  االأنظمة  وهند�ضة  التدريب،  وحلول  ال�ضامل 

الفنية، مبا يف ذلك تكامل االأنظمة.

•• اأبوظبي- وام:

ال�ضامل  وامل��زود  اإي��دج  ملجموعة  التابعة  ال�ضركة  جاهزية،  �ضركة  وّقعت 
 ،Enekomو ل��ل��ط��وارئ،  اال�ضتجابة  وخ��دم��ات  ال��دف��اع��ي��ة  للحلول 
والبحث  احلديدية  ال�ضكك  تكنولوجيا  يف  ال��رائ��دة  الرتكية  ال�ضركة 
وتقنيات  حلول  يف  للتو�ضع  �ضراكة  اتفاقية  ام�س  والتطويروالهند�ضة، 
جاهزية  �ضتكون  االتفاقية،  ومبوجب  املنطقة.  يف  احلديدية  ال�ضكك 
اال�ضت�ضعار  اأج��ه��زة  من   Enekom �ضركة  ملنتجات  احل�ضري  امل��وزع 
االإمارات  دول��ة  اخ��رتاع يف  ب��راءة  احلا�ضلة على   RailAcoustic®

ودول جمل�س التعاون اخلليجي لتعزيز اأمن ال�ضكك احلديدية.
ومع ا�ضتمرار دولة االإمارات يف تطوير �ضناعة ال�ضكك احلديدية، تتمتع 
املحفظة احلالية ل�ضركة جاهزية مبوؤهالت فريدة الإفادة هذا القطاع 

% من القدرة االإنتاجية املركبة الكلية كهرباء دبي : ن�سبة الطاقة النظيفة يف االإمارة تبلغ  12.8 

44.3 األف ح�ساب جديد للم�ستثمرين يف �سوق دبي املايل خالل 10 اأ�سهر

•• دبي -وام:

����ض���ع���ي���د حممد  م�����ع�����ايل  اأع������ل������ن 
الرئي�س  املنتدب  الع�ضو  الطاير، 
ومياه  ك��ه��رب��اء  لهيئة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
العام  اأ����ض���اف���ت  ال��ه��ي��ئ��ة  اأن  دب�����ي، 
من  م����ي����ج����اوات   300 اجل��������اري 
الكهرو�ضوئية،  ال�ضم�ضية  الطاقة 
اخلام�ضة  امل��رح��ل��ة  ���ض��م��ن  وذل����ك 
م���ن جم��م��ع حم��م��د ب���ن را����ض���د اآل 
الذي  ال�ضم�ضية  ل��ل��ط��اق��ة  م��ك��ت��وم 
جممع  اأك���ر  وي��ع��د  الهيئة  تنفذه 
موقع  يف  ال�����ض��م�����ض��ي��ة  ل���ل���ط���اق���ة 
بنظام  العامل  م�ضتوى  على  واح��د 
و�ضت�ضل  للطاقة،  امل�ضتقل  املنتج 
 5،000 اإىل  االإن��ت��اج��ي��ة  ق���درت���ه 
 .2030 ب��ح��ل��ول ع���ام  م��ي��ج��اوات 
ويجري العمل حالياً على املرحلة 
 900 اإج��م��ال��ي��ة  ب��ق��درة  اخلام�ضة 

•• اأبوظبي -وام:

اأ����ض���اف���ت ����ض���رك���ات ال���و����ض���اط���ة يف 
 342 األفا و   44 امل��ايل  �ضوق دبي 
للم�ضتثمرين  ج����دي����دا  ح�����ض��اب��ا 

ميجاوات   200 ب���ق���درة  وح�����دات 
يف  �ضم�ضي  برج  واأعلى  منها(،  لكل 
مرت   262.44 ب��ارت��ف��اع  ال��ع��امل 
)بتقنية  م��ي��ج��اوات   100 ب��ق��درة 
�ضم�ضية  واأل�����واح  امل��ن�����ض��ه��ر(،  امل��ل��ح 
 250 ب������ق������درة  ك����ه����رو�����ض����وئ����ي����ة 
ميجاوات. وعند اكتمالها، �ضتكون 
م�ضاريع  اأك����ر  ال���راب���ع���ة  امل��رح��ل��ة 
على  ال�ضم�ضية  ال��ط��اق��ة  ت��خ��زي��ن 
�ضاعة   15 مل���دة  ال���ع���امل  م�����ض��ت��وى 
م���ا ي�����ض��م��ح ب��ت��واف��ر ال��ط��اق��ة على 
24 ���ض��اع��ة. و���ض��ت��وف��ر هذه  م����دار 
امل��رح��ل��ة ال��ط��اق��ة ال��ن��ظ��ي��ف��ة لنحو 
و�ضت�ضهم  م�����ض��ك��ن،   320،000
1.6 م��ل��ي��ون ط���ن من  يف خ��ف�����س 
�ضنوياً. وقد  الكربونية  االنبعاثات 
جرى ت�ضغيل 217 ميجاوات من 
االأل����واح  بتقنية  ال��راب��ع��ة  امل��رح��ل��ة 

ال�ضم�ضية الكهرو�ضوئية.

يف  املــجــتــمــع  تنمية  ــــرة  دائ
حوارية  جل�سة  تنظم  اأبوظبي 
واالدخار املالية  الثقافة  حول 

•• اأبوظبي-وام: 

ن��ظ��م��ت دائ��������رة ت��ن��م��ي��ة امل���ج���ت���م���ع – 
اأبوظبي جل�ضة حوارية توعوية حول 
مفهوم الثقافة املالية واالدخار، وذلك 
ال��ع��امل��ي لالدخار  ال���ي���وم  م���ع  ت��زام��ن��اً 
الرامية  ا���ض��ت��م��راراً جل��ه��وده��ا  وذل���ك 
املالية  بالثقافة  ال��وع��ي  تعزيز  نحو 

وثقافة االدخار بني اأفراد املجتمع.
اأبوظبي  م���رك���ز  يف  اجل��ل�����ض��ة  ح�����ض��ر 
لل�ضباب معايل الدكتور مغري خمي�س 
اخلييلي رئي�س دائرة تنمية املجتمع، 
دائرة  وكيل  الظاهري  حمد  و�ضعادة 
عتيق  را�ضد  و�ضعادة  املجتمع،  تنمية 
الرعاية  موؤ�ض�ضة  عام  مدير  الهاملي 
و�ضعادة  ر  الق�ضّ و�ضوؤون  االجتماعية 
�ضاره �ضهيل مدير عام مركز اأبوظبي 
-اإيواء،  االإن�ضانية  والرعاية  لالإيواء 
عام  مدير  العميمي  �ضالمة  و�ضعادة 
-معاً،  املجتمعية  امل�����ض��اه��م��ات  ه��ي��ئ��ة 
هيئة  عام  مدير  �ضهيل  �ضناء  و�ضعادة 
ال��ط��ف��ول��ة امل��ب��ك��رة وع���دد م��ن ممثلي 

القطاع االجتماعي يف اأبوظبي.

ن�����ض��ب��ة ال��ط��اق��ة ال��ن��ظ��ي��ف��ة يف دبي 
القدرة  م���ن   12.8% ن��ح��و  اإىل 
والتي  الكلية  امل��رك��ب��ة  االإن��ت��اج��ي��ة 
ومن  م��ي��ج��اوات،   14،317 تبلغ 
املتوقع اأن ت�ضل اإىل %14 بنهاية 

العام اجلاري.
وت���ع���ت���ر امل����رح����ل����ة ال����راب����ع����ة من 
ميجاوات   950 ب���ق���درة  امل��ج��م��ع 
 15.78 اإىل  ت�ضل  وبا�ضتثمارات 
املنتج  ن���ظ���ام  وف�����ق  دره������م  م���ل���ي���ار 
للطاقة  حم���ط���ة  اأك������ر  امل�����ض��ت��ق��ل 
واحد  موقع  يف  امل��رك��زة  ال�ضم�ضية 
ال��ع��امل يجمع بني  ع��ل��ى م�����ض��ت��وى 
املركزة  ال�ضم�ضية  الطاقة  تقنيتي 
والطاقة ال�ضم�ضية الكهرو�ضوئية. 
ثالث  امل��رح��ل��ة  ه���ذه  و�ضت�ضتخدم 
منظومة  م�������ض���رتك���ة:  ت���ق���ن���ي���ات 
امل��ك��اف��ئ بقدرة  ال��ق��ط��ع  ع��اك�����ض��ات 
 3( م���ي���ج���اوات   600 اإج���م���ال���ي���ة 

م���ن م�ضادر  ل��ل��ط��اق��ة  االإن��ت��اج��ي��ة 
العام  ب��ح��ل��ول  ال��ن��ظ��ي��ف��ة  ال��ط��اق��ة 
الطاير  م��ع��ايل  واأ���ض��ار   ».2050
ميجاوات   300 باإ�ضافة  اأن��ه  اإىل 
جممع  من  اخلام�ضة  املرحلة  من 
مكتوم  اآل  را������ض�����د  ب�����ن  حم����م����د 
�ضت�ضل  والتي  ال�ضم�ضية،  للطاقة 
 900 اإىل  االإن���ت���اج���ي���ة  ق���درت���ه���ا 
ميجاوات بتقنية االألواح ال�ضم�ضية 
اكتمالها،  ع��ن��د  ال��ك��ه��رو���ض��وئ��ي��ة 
االإن��ت��اج��ي��ة احلالية  ال���ق���درة  ف����اإن 
 1،827 اإىل  و���ض��ل��ت  ل��ل��م��ج��م��ع 
م���ي���ج���اوات ب���ا����ض���ت���خ���دام االأل�������واح 
وتنفذ  الكهرو�ضوئية،  ال�ضم�ضية 
املجمع  يف  اأخ���رى  م�ضاريع  الهيئة 
م���ي���ج���اوات   1،033 ب����اإج����م����ايل 
ب����ا�����ض����ت����خ����دام ت���ق���ن���ي���ت���ي االأل����������واح 
والطاقة  الكهرو�ضوئية  ال�ضم�ضية 
ت�ضل  وب��ذل��ك  امل��رك��زة،  ال�ضم�ضية 

ميجاوات وبا�ضتثمارات تقدر بنحو 
2 مليار و58 مليون درهم و�ضيتم 
عام  ح��ت��ى  م��راح��ل  ع��ل��ى  ت�ضغيلها 
الهيئة هذا  اأ�ضافت  وقد   .2023
 300 اإىل  ميجاوات   300 ال��ع��ام 
ميجاوات مت ت�ضغيلها اأي�ضاً �ضمن 

املرحلة اخلام�ضة العام املا�ضي.
وقال معايل �ضعيد حممد الطاير..
ن��ع��م��ل ع��ل��ى م��واك��ب��ة ال��ط��ل��ب من 
خالل تنفيذ م�ضاريع رائدة لتنويع 
م�ضادر اإنتاج الطاقة ت�ضمل خمتلف 
النظيفة  الطاقة  وتقنيات  م�ضادر 
واملتجددة املتاحة يف دبي، والتو�ضع 
يف م�������ض���اري���ع جم���م���ع حم���م���د بن 
را�ضد اآل مكتوم للطاقة ال�ضم�ضية، 
حتقيقاً ال�ضرتاتيجية دبي للطاقة 
وا�ضرتاتيجية   2050 النظيفة 
الإمارة   2050 الكربوين  احلياد 
القدرة  من   100% لتوفري  دبي 

دبي  “االإمارات  �ضركة  وا�ضتحوذت 
على  املالية”  ل������الأوراق  ال��وط��ن��ي 
ح�ضابات  م���ن  االأك������ر  ال��ن�����ض��ي��ب 
 10 خ��الل  اجل��دي��دة  امل�ضتثمرين 
اأ�ضهر بواقع 13.33 األف ح�ضاب، 
ثم “ بي ات�س ام كابيتال للخدمات 
املالية “ بواقع 5376 ح�ضابا، ثم 
“امل�ضرق لالأوراق املالية” 4473 
ح�������ض���اب���ا واأب����وظ����ب����ي االإ����ض���الم���ي 
 4126 ب���واق���ع  ل�������الأوراق امل��ال��ي��ة 
ل�������الأوراق  و”الدولية  ح�������ض���اب���اً، 
املالية” 4016 ح�ضاباً، واأبوظبي 
 2088 املالية  ل���الأوراق  التجاري 
املالية  “املجموعة  يليه  ح�����ض��اب��اً، 
 1564 االإمارات”   - هريمي�س 

ح�ضاباً.
�ضوق  يف  الو�ضاطة  �ضركات  ونفذت 
�ضركة،   26 وع��دده��ا  امل����ايل،  دب���ي 
�ضفقة  م���ل���ي���ون   2.1 م����ن  اأك������ر 
خالل 10 اأ�ضهر االأوىل من العام 
57.15 مليار  اجلاري، على عدد 
مليار   137.18 ب��ق��ي��م��ة  ���ض��ه��م، 

درهم.

و”�ضالك”  االحتاد”  و”تعاونية 
املرتقب  االإدراج  اإىل  اإ�����ض����اف����ة 
و”تعليم”  “اإمباور”  ل�����ض��رك��ت��ي 
ت��ع��زي��ز جاذبية  اأ���ض��ه��م يف  وه���و م��ا 
����ض���رائ���ح جديدة  وج�����ذب  ال�������ض���وق 
م���ن امل�����ض��ت��ث��م��ري��ن. و���ض��ج��ل عدد 
دبي  �ضوق  يف  اجل��دي��دة  احل�ضابات 
جتاوزت  بن�ضبة  كبرياً  من��واً  امل��ايل 
اأ�ضهر  الع�ضرة  %385.6خالل 
االأويل من العام اجلاري مقارنة ب� 
الع�ضرة  9132 ح�ضابا جديدا يف 
املا�ضي  ال���ع���ام  م���ن  االأويل  اأ���ض��ه��ر 
بيانات  اإىل  وا����ض���ت���ن���اداً   .2021
�ضوق دبي املايل، اأ�ضافت ال�ضركات 
اأكتوبر  يف  جديداً  ح�ضاباً   5097
يف  ح�����ض��اب��ات  و16210  امل��ا���ض��ي، 
جديداً  ح�ضاباً  و2484  �ضبتمر، 
يف  ح�ضاباً  و2348  اأغ�ضط�س،  يف 
يوليو ، و 2850 ح�ضابا يف يونيو، 
و2468 ح�ضابا يف مايو، و4258 
اأبريل، و4401 ح�ضاب  ح�ضابا يف 
يف  ح�����ض��اب��ا  و3231  م����ار�����س  يف 

فراير، و995 ح�ضابا يف يناير.

من  االأوىل  اأ���ض��ه��ر  الع�ضرة  خ��الل 
ال���ع���ام اجل�����اري و���ض��ط زخ���م كبري 
عن  االإع���الن  منذ  ال�ضوق  ي�ضهده 
و�ضبه  حكومية  �ضركات   10 اإدراج 
حكومية �ضملت “ديوا” و”تيكوم” 

هيئة االأوراق املالية وال�سلع تفوز بجائزة الثقافة املوؤ�س�سية لالبتكار 

حممد احل�سيني يلتقي م�سوؤوال يف �سندوق النقد الدويل

كانت الهيئة قد �ضاركت يف مناف�ضات جائزة الثقافة املوؤ�ض�ضية 
لالبتكار على م�ضتوى املنظمات �ضمن فئة اأف�ضل املمار�ضات 
الدولية، التي �ضمت عدداً كبرياً من املوؤ�ض�ضات والهيئات من 
كافة اأنحاء العامل. وعقب قيام جلنة من اخلراء الدوليني 
املقدمة  التو�ضيحية  وال��ع��رو���س  امل���ب���ادرات  ك��اف��ة  بتقييم 
ت�ضنيف  وال�����ض��ل��ع  امل��ال��ي��ة  االأوراق  هيئة  اأح�����رزت  ل��ل��ج��ائ��زة 
املوؤ�ض�ضي  التميز  اأب��ح��اث  م��رك��ز  اأن  اإىل  ي�ضار  )م��ت��ف��وق(.  
COER يف نيوزيلندا هو منظمة غري ربحية تاأ�ض�ضت عام 
جمال  يف  واال�ضت�ضارات  البحوث  ب��اإج��راء  تخت�س   ،2001
املقارنة املعيارية والتميز يف جمال االأعمال وتنفيذ مبادرات 
كيانات   3 من  املركز  ويتكون  املمار�ضات.  باأف�ضل  مرتبطة 
يتبع اأحدها جامعة ما�ضي بنيوزيلندا، وللمركز �ضمعة عاملية 

يف جمال التميز يف االأعمال واملعايري واالبتكار.

على تنمية العالقات الثنائية وتعزيز التعاون مع خمتلف 
وال��دول��ي��ة، ويف مقدمتها  االإق��ل��ي��م��ي��ة  امل��ال��ي��ة  امل��وؤ���ض�����ض��ات 
�ضندوق النقد الدويل، لدفع عجلة النمو وت�ضريع وترية 
دعم  يف  امل�ضاهمة  عن  ف�ضاًل  العاملي،  االقت�ضادي  التعايف 
خمتلف اخلطط والتوجهات الرامية اإىل حتقيق التنمية 
االقت�ضادية واالجتماعية امل�ضتدامة يف املنطقة والعامل.«  
العالقات  ت��ع��زي��ز  �ضبل  ال��ل��ق��اء  ون��اق�����س اجل��ان��ب��ان خ���الل 
موؤكدين  وال�ضندوق،  االإم��ارات  دول��ة  بني  اال�ضرتاتيجية 
االأحداث  خمتلف  يف  والتن�ضيق  العمل  موا�ضلة  ���ض��رورة 
والفعاليات ذات العالقة، منها القمة العاملية للحكومات، 
وموؤمتر االأطراف يف اتفاقية االأمم املتحدة االإطارية ب�ضاأن 
تغري املناخ »COP 28« الذي �ضيقام يف دولة االمارات 
الربيع  واجتماعات  ال�ضنوية  واالجتماعات   ،2023 عام 
باالإ�ضافة  الدوليني،  البنك  وجمموعة  النقد  ل�ضندوق 

اإىل �ضبل دعم ال�ضندوق يف جمال تنمية القدرات. 

•• اأبوظبي -وام:

فازت هيئة االأوراق املالية وال�ضلع بجائزة الثقافة املوؤ�ض�ضية 
يف  املوؤ�ض�ضي  التميز  اأب��ح��اث  مركز  مينحها  التي  لالبتكار 
اأف�ضل  مل�ضابقة  املخ�ض�س  املوؤمتر  اإطار  نيوزيلندا، وذلك يف 
بطي  الدكتورة مرمي  �ضعادة  وت�ضلمت  الدولية.   املمار�ضات 
يف  ال��ت��ف��وق  ���ض��ه��ادة  للهيئة  التنفيذي  ال��رئ��ي�����س  ال�����ض��وي��دي 
مدير  م��ان  روب��ن  الدكتور  من  لالبتكار  املوؤ�ض�ضية  الثقافة 
املركز بح�ضور �ضعادة حممد خلفة احل�ضري نائب الرئي�س 
التنفيذي للخدمات امل�ضاندة، وذلك يف ختام االجتماع الذي 
ومت  اجلهتني،  ممثلي  بني  اأبوظبي  يف  الهيئة  مبقر  ج��رى 
�ضعيد  على  العاملية  امل��م��ار���ض��ات  اأف�ضل  ا�ضتعرا�س  خ��الل��ه 

التميز املوؤ�ض�ضي واالجتاهات احلديثة يف هذا املجال. 

•• اأبوظبي- وام:

ال��ت��ق��ى م��ع��ايل حم��م��د بن 
ه�������ادي احل�����ض��ي��ن��ي وزي����ر 
املالية  ل���ل�������ض���وؤون  دول�������ة 
اأم�����س م��ع ال��دك��ت��ور جهاد 
ال�ضرق  اإدارة  اأزع��ور مدير 
الو�ضطى  واآ�ضيا  االأو���ض��ط 
يف �ضندوق النقد الدويل، 
وذلك يف مقر وزارة املالية 
اللقاء  ون���اق�������س  ب����دب����ي. 
التي  والتحديات  الفر�س 
ال�ضرق  م��ن��ط��ق��ة  ت���واج���ه 

اإفريقيا  و���ض��م��ال  االأو���ض��ط 
الق�ضايا  من  وع���دداً  احلالية،  العاملية  التطورات  ظل  يف 
من  اللقاء  وح�ضر  امل�ضرتك.   االهتمام  ذات  واملو�ضوعات 
امل�ضاعد  الوكيل  �ضريف  ع��ب��داهلل  علي  املالية  وزارة  جانب 
�ضعيد  وم��وزة  باالنابة،  الدولية  املالية  العالقات  ل�ضوؤون 
املطرو�ضي رئي�س ق�ضم املنظمات الدولية، يف حني ح�ضرها 
م�ضاورات  بعثة  رئي�س  العيد  علي  ال�ضندوق  جانب  م��ن 
االإمارات،  لدولة  ال��دويل  النقد  الرابعة يف �ضندوق  امل��ادة 
وفران�ضي�ضكو بارودي، م�ضاعد مدير اإدارة ال�ضرق االأو�ضط 

واآ�ضيا الو�ضطى. 
وخ���الل ال��ل��ق��اء، اأك���د م��ع��ايل حممد ب��ن ه���ادي احل�ضيني 
�ضالمة  تعزيز  يف  ال�����ض��ن��دوق  يلعبه  ال���ذي  ال���دور  اأه��م��ي��ة 
االقت�ضاد العاملي، وخلق بيئة اقت�ضادية ومالية م�ضتقرة، 
ال��ت��ي ي�ضهدها  ال���ظ���روف اال���ض��ت��ث��ن��ائ��ي��ة  وخ��ا���ض��ة يف ظ��ل 
االإم����ارات  دول���ة  “حتر�س  وق���ال معاليه:  اأج��م��ع.  ال��ع��امل 
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املال والأعمال

االإماراتية العاملة يف قطاع النفط 
بالدولة«.

اديبك  م��ع��ر���س  اأن  ���ض��ح��ادة  واأك�����د 
اأبوظبي  مكانة  تر�ضيخ  يف  جنح  قد 
ال��ع��امل��ي��ة يف جم���ال ال��ط��اق��ة، حيث 
امل�ضي  االم���������ارات  دول������ة  ت���وا����ض���ل 
م�ضاريع  م����ن  ال���ع���دي���د  يف  ق����دم����اً 
واال�ضتثمار  والتطوير  اال�ضتك�ضاف 
ب��ح��ق��ول ال��ن��ف��ط وال���غ���از، مم���ا عزز 
الك�ضف  عر  النفطية  قدراتها  من 
وتطوير  ج��دي��دة،  احتياطيات  ع��ن 

قدرات اال�ضتخراج واالإنتاج.
واأفاد �ضحادة اأن ال�ضركة ما�ضية يف 
قطاع  يف  املحلية  ال�ضناعة  تعزيز 
من�ضاآتها،  داخ�����ل  وال����غ����از  ال��ن��ف��ط 
وا������ض�����ت�����خ�����دام ت����ق����ن����ي����ات ال�����ذك�����اء 
اال���ض��ط��ن��اع��ي م��ن خ���الل الرتكيز 
على ت�ضنيع بع�س االأجهزة واملعدات 
ال�ضركة،  عمليات  يف  ت�ضتخدم  التي 
حيث حتمل هذه ال�ضناعات �ضعار” 

ا�ضنع يف االمارات«.
الرئي�س  ال����ت����ن����ري،  ه������اين  وق��������ال 
امل�ضعود”:  “جمموعة  ل�  التجاري 
من  امل���زي���د  ل��ع��ق��د  ق���دم���اً  “نتطّلع 
ال�������ض���راك���ات خ����الل م�����ض��ارك��ت��ن��ا يف 
�ضتلعب  والتي  “اأدبيك”،  معر�س 
وتو�ضيع  تر�ضيخ  يف  حم��وري��اً  دوراً 
التجارية  االأ�����ض����واق  يف  ح�����ض��ورن��ا 
ال����ب����ارزة اجل����دي����دة. ون�����ض��ع��ى من 
خ���الل ت��ع��اون��ن��ا م���ع ���ض��رك��ائ��ن��ا اإىل 
واال�ضتمرار  النمو  ممكنات  تعزيز 
املبتكرة  والتقنيات  احللول  بتوفري 
وتعك�س  للعمالء.  اجل���ودة  وعالية 
“امل�ضعود”  ال��ت��زام  ال��ت��ط��ورات  اآخ��ر 
العاملية  ال��ت��ق��ن��ي��ات  اأح�����دث  ب��ت��ب��ن��ي 
التجارية  اأعمالها  لتنمية  ال��رائ��دة 
التو�ضعية،  م�����ض��اع��ي��ه��ا  وت���ع���زي���ز 
ومتا�ضياً مع حر�ضنا على امل�ضاهمة 
يف دفع عجلة منو وتقدم االقت�ضاد 

يف اإمارة اأبوظبي ودولة االإمارات.«
عاّلم،  خور�ضيد  ق��ال  جانبه،  وم��ن 
واخلدمات  امل�����ض��اري��ع  ق�����ض��م  م��دي��ر 
“جمموعة  ل����  ال��ت��اب��ع  ال��ه��ن��د���ض��ي��ة 

من الطاقة، وال ن�ضتطيع االختيار 
الطاقة  اأو  وال����غ����از  ال���ن���ف���ط  ب����ني 
اأو  ال����ري����اح،  ط���اق���ة  اأو  ال�����ض��م�����ض��ي��ة 
الهيدروجني،  اأو  النووية،  الطاقة 
اإ�ضافة  اإليها جميعاً  بحاجة  فنحن 
�ضيتم  التي  النظيفة  الطاقات  اإىل 
�ضمان  ب��ع��د  وتطبيقها  اكت�ضافها 
ج��دواه��ا االق��ت�����ض��ادي��ة... احل��ل هو 
امل�������ض���ادر ولي�س  ك����ل  ب����ني  اجل���م���ع 

االختيار بينها.
مزيد  اإىل  يحتاج  ال��ع��امل  اإن  وق���ال 
وكانت  انبعاثات،  باأقل  الطاقة  من 
قيادتنا الر�ضيدة �ضّباقًة يف التوجيه 
بتبّني الطاقة املتجددة قبل ما يزيد 
على 16 عاماً مع اإطالق “م�ضدر” 
حيث كانت دولة االإمارات اأول دولة 
حمطة  بت�ضغيل  ت��ق��وم  املنطقة  يف 
للطاقة النووية ال�ضلمية، وهذا هو 
على  العمل  اإىل  ’اأدنوك‘  يدفع  ما 
خف�س االنبعاثات يف م�ضادر الطاقة 
احلالية، واإىل اال�ضتثمار يف م�ضادر 

الطاقة النظيفة امل�ضتقبلية«.
التنفيذي جلاهزية،  الرئي�س  وقال 
ط�����الل ال���ه���ا����ض���م���ي، م���ت���ح���دث���اً عن 

امل�ضاركة يف املعر�س: 
ت��ت�����ض��رف ج���اه���زي���ة ب���امل�������ض���ارك���ة يف 
حمادثات  يف  واالن���خ���راط  اأدي���ب���ك، 
ق���درات���ن���ا كمزود  واإب�������راز  رئ��ي�����ض��ي��ة 
الداعمة  والتدريب  للخدمات  رائد 
العاملي  ال���ط���اق���ة  ل�����ض��وق  وامل����ع����ززة 
اأه��م��ي��ة توفري  امل��ت�����ض��ّع��ب، ون�����درك 
من�ضة للخراء واملهنيني الدوليني 
على  للح�ضول  ال��ط��اق��ة  جم���ال  يف 
والتكنولوجيا.  االب���ت���ك���ارات  اآخ����ر 
ق��درات جاهزية  اإب��راز  اإىل  ونتطلع 
املتميزة على حت�ضني حلول الطاقة 
لال�ضتجابة  ال�����ض��الم��ة  وت����داب����ري 
ابتكار  ع����ر  ال������ط������وارئ  حل�������االت 

التدريب.
الرئي�س  امل�����رزوق�����ي،  ع���م���ر  وق������ال 

 »AIQ« التنفيذي ل�ضركة
م�ضاركتنا يف معر�س اأديبك 2022 
ن�ضلط  حيث  ا�ضتثنائية،  العام  ه��ذا 
ال�ضوء على منتجاتنا التكنولوجية 
املحلية التي تعزز التميز الت�ضغيلي 
الطاقة  بقطاع  العاملة  لل�ضركات 
والنمو  ال����ق����وي  االأداء  وحت����ف����ز 
م�ضاهمتها  االقت�ضادي، ف�ضاًل عن 
ت�ضكيل م�ضار جديد نحو حتول  يف 
 »AIQ« يف  نعمل  نحن  ال��ط��اق��ة. 
على ت�ضريع التحول الرقمي املدفوع 
ب��ال��ذك��اء اال���ض��ط��ن��اع��ي ع��ل��ى نطاق 
اأنحاء  ج��م��ي��ع  ال��ط��اق��ة يف  ���ض��رك��ات 
وحلولنا  منتجاتنا  وت�ضهم  العامل، 
الدولة  مكانة  تر�ضيخ  يف  ال��رائ��دة 
اال�ضطناعي،  للذكاء  عاملياً  مركزاً 
االأم��ر الذي نفخر به كثرياً، كوننا 
جهود  تعزيز  يف  كبري  ب�ضكل  ن�ضهم 
لتحقيق  املجال  واإتاحة  اال�ضتدامة 
الإحداث  القطاع  يف  اإ�ضافية  قيمة 
مع  يتما�ضى  مب��ا  املن�ضود،  ال��ت��اأث��ري 
للذكاء  االإم���������ارات  ا���ض��رتات��ي��ج��ي��ة 

•• حتقيق: رم�شان عطا

ي�������ض���ّك���ل م���ع���ر����س اأدي������ب������ك، ال����ذي 
اأبوظبي  ب��رتول  �ضركة  ت�ضت�ضيفه 
اأكر التجمعات  »اأدن��وك«،  الوطنية 
للمهنيني يف  ال��ع��امل  ح���ول  ت���اأث���رياً 
وي���دف���ع معر�س  ال���ط���اق���ة.  ق���ط���اع 
انتقال  ع���ج���ل���ة   2022 اأدي�����ب�����ك 
يف  حقيقية  قيمة  وي��ح��رر  الطاقة، 
م�ضتقبل خاٍل من الكربون، ويعر�س 
وي�ضتك�ضف  ال��رائ��دة  التكنولوجيا 
العملية  واحللول  اال�ضرتاتيجيات 
تخلقها  التي  والفر�س  للتحديات 
العاملية  الطاقة  �ضوق  ديناميكيات 
يعد  “اأديبك”  اأن  وُي��ذك��ر  امل��ع��ّق��د. 
ت����اأث����رياً يف قطاع  االأك�����ر  احل����دث 
منراً  ومُي����ث����ل  ال����ع����امل����ي،  ال���ن���ف���ط 
ال���وزراء وق��ادة الطاقة  يجتمع فيه 
واملهنيون ملناق�ضة وحتديد الفر�س 
التي حتقق قيمة جديدة يف م�ضهد 
هذا  ن�ضخة  العاملي.وتنعقد  الطاقة 
 2000 م��ن  اأك��ر  ال��ع��ام مب�ضاركة 
 28 اإىل  اإ���ض��اف��ة  ���ض��رك��ة ع��ار���ض��ة، 
وت�ضتمّر  امل�����ض��ارك��ة،  ل��ل��دول  ج��ن��اح��اً 
 3 ي��وم  اإىل  الن�ضخة  ه��ذه  فعاليات 

نوفمر 2022.
اأك����د م��ع��ايل ال��دك��ت��ور ���ض��ل��ط��ان بن 
ال�ضناعة  وزي�����ر  اجل����اب����ر،  اأح���م���د 
الع�ضو  امل��ت��ق��دم��ة  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
املنتدب والرئي�س التنفيذي ل�ضركة 
“اأدنوك”  اأبوظبي الوطنية  برتول 

وجمموعة �ضركاتها
اأن “اأديبك” ينعقد يف ظل ظروٍف 
معقدة يواجهها العامل، حيث التزال 
ال��ع��امل��ي��ة ه�ضة،  ال��ت��وري��د  ���ض��ال���ض��ل 
اجليو�ضيا�ضية  االأو���ض��اع  واأ�ضبحت 
اأكر تعقيداً وت�ضتتاً وا�ضتقطاباً من 
الت�ضخم  وي�ضتمر  م�ضى،  وقت  اأي 
الفائدة  اأ�ضعار  اأن  كما  االرت��ف��اع،  يف 
تزيد تكلفة االقرتا�س واال�ضتثمار، 
االقت�ضاد  ي�ضبح  اأن  اإىل  اأدى  مم��ا 

العاملي يف و�ضع حرج.
ب��ال��ت�����ض��اوؤالت التي  ون�����وه م��ع��ال��ي��ه 
اإمكانية  ح���ول  ال��ب��ع�����س  ي��ط��رح��ه��ا 
حدوث ركود اقت�ضادي .. معرباً عن 
اإعطاء  باأنه ال ميكن الأح��د  قناعته 
اإجابة واثقة فيها تنبوؤات م�ضتقبلية 

حول هذا املو�ضوع. 
وقال معاليه اإن العامل اأ�ضبح مدركاً 
اال�ضتثمارات  ت��راج��ع  اأن  حلقيقة 
والغاز  ال��ن��ف��ط  يف  االأج�����ل  ط��وي��ل��ة 
قطاع  يف  ال��ت��ح��دي��ات  م���ن  زاد  ق���د 
ال��ب��ي��ان��ات واالأرق����ام  ال��ط��اق��ة.. واأن 
اال�ضتثمار  اأوق��ف��ن��ا  ف����اإذا  وا���ض��ح��ة، 
ال���ه���ي���دروك���رب���ون���ي���ة،  امل�����������وارد  يف 
نفط  ب��رم��ي��ل  م��الي��ني   5 �ضنخ�ضر 
احلالية،  االإم���������دادات  م���ن  ي��وم��ي��اً 
ن���ظ���راً ل��الن��خ��ف��ا���س ال��ط��ب��ي��ع��ي يف 
ال��ط��اق��ة االإن��ت��اج��ي��ة. وه����ذا يجعل 
قطاع  �ضهدها  التي  ال�ضدمات  من 
ال��ط��اق��ة ه���ذا ال���ع���ام ب�����ض��ي��ط��ة جداً 
حال  يف  �ضيح�ضل  م��ا  م��ع  باملقارنة 
والغاز.  النفط  يف  اال�ضتثمار  وق��ف 
من  م�ضتفاٌد  در���س  هناك  ك��ان  واإذا 
الطاقة  اأم����ن  اأن  ف��ه��و  ال���ع���ام،  ه���ذا 
للتقدم  اأ����ض���ا����ض���ي���ة  رك����ي����زة  مي���ث���ل 
االقت�ضادية،  امل����ج����االت،  ���ض��ت��ى  يف 
العمل  يف  وك��ذل��ك  واالج��ت��م��اع��ي��ة، 

املناخي.
التي  احل���ل���ول  اأن  م��ع��ال��ي��ه  واأك������د 
نحتاجها تتيح فر�ضاً كبرية للجميع 
العامل  ���ض��ك��ان  ع���دد  اأن  م��و���ض��ح��اً   .
�ضخ�س  م��ل��ي��ار   9.7 اإىل  �ضي�ضل 
ولتلبية   ،2050 ع�����ام  ب���ح���ل���ول 
اإن���ت���اج طاقة  اح��ت��ي��اج��ات��ه��م، ي��ج��ب 
ينتجه  ع��م��ا   30% بن�ضبة  ت��زي��د 
ال���ع���امل ال���ي���وم. وم����ع حت��ق��ي��ق هذا 
الهدف، نكون قد اأ�ضهمنا يف توفري 
الكهرباء ملا يقرب من 800 مليون 
منها  اال�ضتفادة  �ضخ�س ال ميكنهم 
حت�ضني  يف  كذلك  و�ضن�ضهم  حالياً. 
حياة 2.6 مليار �ضخ�س ال ميكنهم 
نظيف  وق��ود  على  احل�ضول  حالياً 
معايل  واأ���ض��اف  والتدفئة.  للطهي 
اجلابر .. اإن العامل بحاجة اإىل كل 
احتياجاته  لتاأمني  املتاحة  احللول 

على  الوطنية  ال�ضركات  وا�ضتحواذ 
ح�ضة هامة يف تنفيذها«.

 “ يف  �ضحادة:” ن��ح��ر���س  واأ����ض���اف 
اأب���وظ���ب���ي خل���دم���ات حقول  ���ض��رك��ة 
ب�ضكل  امل�������ض���ارك���ة  ع���ل���ى  النفط” 
م�����ض��ت��م��ر يف ف��ع��ال��ي��ات م��ع��ر���س “ 
اأهمية  ي��ك��ت�����ض��ب  ال�����ذي  اأديبك” 
ك����ب����رية ك����ون����ه ي����ق����ام يف اأب���وظ���ب���ي 
العربية  االإم������ارات  دول����ة  ع��ا���ض��م��ة 
مركزاً  اأ���ض��ب��ح��ت  ال���ت���ي  امل���ت���ح���دة، 
تاأتي  و  ال���ط���اق���ة،  ق��ط��اع  يف  ع��امل��ي��اً 
كاأحد  ت��واج��دن��ا  لتعزيز  م�ضاركتنا 
العاملة  ال��وط��ن��ي��ة  ال�����ض��رك��ات  اأه����م 
يف جم���ال ال��ط��اق��ة يف ال���دول���ة، اإىل 
ج���ان���ب االل���ت���ق���اء واالج����ت����م����اع مع 
وبحث  اال�ضرتاتيجيني،  �ضركائنا 
فر�س التعاون مع �ضركات اإقليمية 

وعاملية ».
دورة  �ضحادة:” نتواجد يف  واأ�ضاف 
كبري  ج���ن���اح  ع����ر   2022 ال����ع����ام 
العاملية  ال�����ض��رك��ات  ع�����ض��رات  ي�����ض��م 
املتحدة  وال�����والي�����ات  ف��رن�����ض��ا  م����ن 
و  وا�ضكتلندا  وبريطانيا  االأمريكية 
املوؤ�ض�ضة،  مظلة  حتت  ت�ضارك  التي 
امل�ضاركة مع احتفال  وتتزامن هذه 
ملنا�ضبة  الذهبي  بيوبيلها  ال�ضركة 
تاأ�ضي�ضها،  ع��ل��ى  ع���ام���اً   50 م����رور 
الوطنية  ال�ضركات  اأهم  بني  لتكون 

املرزوقي:  واأ���ض��اف  اال���ض��ط��ن��اع��ي. 
نعمل يف معر�س اأديبك على تو�ضيع 
وتكثيف  القائمة،  �ضراكاتنا  نطاق 
�ضراكات  ت�ضكيل  اأج��ل  من  التعاون 
ا���ض��رتات��ي��ج��ي��ة ج���دي���دة واالإع�����الن 
الرائدة  امل��ب��ادرات  م��ن  العديد  ع��ن 
لتعزيز  اال�ضطناعي  الذكاء  لن�ضر 
قطاع  يف  ال��ت�����ض��غ��ي��ل��ي��ة  ال����ك����ف����اءات 
الطاقة. نتطلع قدماً للتوا�ضل مع 
التزامنا  تاأكيد  قادة القطاع واإعادة 

مب�ضتقبل ال�ضناعة.
وذكر رجل االأعمال حمد بن ركا�س 
اإدارة  جم��ل�����س  رئ���ي�������س  ال���ع���ام���ري 

جمموعة »بي اآر جي«، 
اأن معر�س »اأديبك« يعد واحداً من 
اأهم واأكر واأجنح معار�س الطاقة 
يف امل��ن��ط��ق��ة وال���ع���امل، ح��ي��ث يجمع 
املئات من كرى ال�ضركات التجارية 

املخت�ضة يف هذا القطاع.
املعر�س  ب��اأن خ�ضو�ضية هذا  واأف��اد 
يف هذا العام تاأتي من كون الطاقة 
التي  املهمة  التحديات  م��ن  واح���دة 
ي��ه��دف هذا  اإذ  ال���ع���امل؛  ي��واج��ه��ه��ا 
املعر�س اإىل متكني �ضناعة الطاقة 
ال�ضراكات  ت���ع���زي���ز  ع����ر  ال���ع���امل���ي���ة 
وت�ضكيل  حالياً  امل��وج��ودة  التجارية 
ال���ع���دي���د م����ن ال���ن���م���اذج اجل���دي���دة 
امل�ضتقبلي  ال���ن���م���و  حت���ق���ق  ال����ت����ي 

وتطرق  م�ضتدامة.  طاقات  واإيجاد 
العامري اإىل حر�س املجموعة على 
 »2022 »اأدي��ب��ك  فعاليات  ح�ضور 
حتت  العاملة  ال�ضركات  خ��الل  من 
اخلرات  تقدمي  بهدف  املجموعة، 
ال�ضركات  م���ن  واح�����دًة  وال���ت���ج���ارب 
القطاع،  ه��ذا  يف  املميزة  االإماراتية 
وت�ضكل اأهمية هذه امل�ضاركة عر�س 
اخلرات  على  واالط����الع  خ��رات��ن��ا 
االأخ���رى يف ه��ذا امل��ج��ال يف م�ضاحة 
توفر الكثري من املعرفة واالطالع 
على ما هو جديد مبا ينعك�س على 

ا�ضرتاتيجية �ضركاتنا.
خمتلفة  ���ض��رك��ات  وج����ود  اأن  وذك����ر 
»اأديبك  العامل يف  اأنحاء  من جميع 
ال�ضركات  ع��ل��ى  ي�����ض��ه��ل   »2022
املحلية والعاملية تبادل اخلرات يف 
يوفر  كما  وال��غ��از،  النفط  جم��االت 
العديد من الفر�س الإجراء الكثري 
من ال�ضراكات بني اجلهات امل�ضاركة 
للعمل يف دول جديدة، بعد اكت�ضاف 

الكثري من الفر�س اجلديدة.
وقال العامري: تعد دولة االإمارات 
باإنتاج  امل��ع��ن��ي��ة  ال����دول  واح����دة م��ن 
اأ���ض��ك��ال��ه��ا، و تويل  ال��ط��اق��ة ب��ك��اف��ة 
اهتماماً  للدولة  الر�ضيدة  القيادة 
اأطلقت  اإذ  ال���ق���ط���اع؛  ب��ه��ذا  ك���ب���رياً 
متتلك  كما   ،2050 ا�ضرتاتيجية 

ال����دول����ة خ���ط���ة ال���ض��ت��ث��م��ار 600 
الطلب  تلبية  ل�ضمان  دره��م  مليار 
على الطاقة، وهو ما جذب �ضركات 
دعم  يف  للم�ضاركة  العاملية  الطاقة 
اأطلقتها  التي  اال�ضرتاتيجية  ه��ذه 

االإمارات«.
من  ال��ع��امل  ي�ضهده  م��ا  اإن  وت��اب��ع: 
اأح������داث ق���د ان��ع��ك�����س ب�����ض��ك��ل كبري 
ومف�ضلي على قطاع الطاقة، ومن 
معر�س  اأهمية  ت��اأت��ي  املنطلق  ه��ذا 
ي�ضعى  ال������ذي   »2022 »اأدي�����ب�����ك 
الإيجاد العديد من احللول، ون�ضعى 
م�ضاركتنا  خ��الل  م��ن  �ضركائنا  م��ع 
لبناء  ال���ع���امل���ي  امل���ع���ر����س  ه�����ذا  يف 
ا�ضرتاتيجية م�ضتقبلية ملجموعتنا.

قال ال�ضيد زهري �ضحادة مدير عام 
اأب���وظ���ب���ي خل���دم���ات حقول  ���ض��رك��ة 

النفط “ اأدو�س« 
املنا�ضبة  بهذه  �ضحفي  ت�ضريح  يف   
اديبك  يف  امل�������ض���ارك���ة  :”تكت�ضب 
وذل����ك  ك����ب����رية،  اأه���م���ي���ة   2022
بالتزامن من التعايف من اجلائحة 
ت��اأث��ري على خمتلف  لها  ك��ان  ال��ت��ي 
اأن  اإىل  االق��ت�����ض��ادي��ة،  ال��ق��ط��اع��ات 
ال��ن��ف��ط وال����غ����از ق���د وا�ضل  ق���ط���اع 
حتقيق اأداء اإيجابي يف ظل ا�ضتمرار 
ط������رح امل���������ض����اري����ع واالع����������الن عن 
الهام،  القطاع  هذا  اال�ضتثمارات يف 

امل�ضعود«:
من�ضة  “اأديبك”  م��ع��ر���س  مي��ّث��ل 
ع����امل����ي����ة م����ث����ال����ي����ة ال����ض���ت���ع���را����س 
م����ن حلول  امل���ت���ن���وع���ة  حم��ف��ظ��ت��ن��ا 
اإ�ضهاماتنا  واأب���رز  املدجمة  الطاقة 
الطاقة  قطاع  تقدم  عجلة  دف��ع  يف 
يف دول���ة االإم������ارات. وي��ت��ّم توظيف 
ه���ذه احل��ل��ول يف جم��م��وع��ة وا�ضعة 
ال�ضخمة  الهند�ضية  امل�ضاريع  م��ن 
والتي  ك�����رى،  ل�����ض��رك��ات  ال��ت��اب��ع��ة 
دع���م  يف  ج����وه����ري����اً  دوراً  ت���ل���ع���ب 
واالقت�ضادية  االجتماعية  التنمية 
امل�ضاريع  ق�ضم  وي��ق��وم  ال���دول���ة.  يف 
واخل����دم����ات ال��ه��ن��د���ض��ي��ة ال��ت��اب��ع ل� 
بتوظيف  امل�ضعود”  “جمموعة 
الوا�ضعة  وخ��رات��ه  املبتكرة  حلوله 
البارزة  امل�����ض��اري��ع  م���ن  ال��ع��دي��د  يف 
عاملية،  هند�ضية  ل�ضركات  التابعة 
و”�ضيبيم   ،NPCC ف��ي��ه��ا  مب���ا 
 Saipem and �ضتون  وروب���ت 
جانب  اإىل   ،»Robt Stone
توفري حلول فريدة ملجموعة �ضركة 
برتول اأبوظبي الوطنية “اأدنوك”، 
النووي،  والقطاع  امل��ع��دات،  وقطاع 

وغريها من القطاعات الهامة.« 
رئي�س  رام�����ن�����اث،  ف���ي���دي���ا  وق����ال����ت 
اإمي����ر�����ض����ون يف ال�������ض���رق االأو�����ض����ط 

واأفريقيا: 
اأديبك  وم����وؤمت����ر  م��ع��ر���س  ي��ع��ت��ر 
ل��ل��غ��اي��ة يف متكني  م��ن�����ض��ًة م��ه��م��ة 
االلتقاء  م��ن  واالأف������راد  ال�����ض��رك��ات 
رئي�ضي  ب���ه���دف  امل���ع���رف���ة  وت����ب����ادل 
اإىل  ال���و����ض���ول  ي��ت��م��ث��ل يف مت���ك���ني 
جميع  يف  ال���رق���م���ي���ة  ال���ت���ق���ن���ي���ات 
حالياً  ون�ضهد  احليوية.  ال�ضناعات 
ا�ضتخدام  ع��ل��ى  ال���رتك���ي���ز  ت��ن��ام��ي 
الطاقة وخف�س االنبعاثات والتميز 
اال�ضرتاتيجيات  ظل  يف  الت�ضغيلي، 
انبعاثات  ل�ضايف  للو�ضول  الرامية 
وتلتزم  ال���ق���ط���اع.  ���ض��م��ن  ���ض��ف��ري 
عمالئها  مب�������ض���اع���دة  اإمي����ر�����ض����ون 
الكفاءة  م�ضتويات  اأع��ل��ى  لتحقيق 
واال���ض��ت��دام��ة ب��ن��اًء ع��ل��ى االأه����داف 
ال�ضيا�ضات  ���ض��ن��اع  و���ض��ع��ه��ا  ال���ت���ي 
عر�س  وي���ع���ك�������س  واحل������ك������وم������ات، 
اأديبك  يف  التكنولوجية  ابتكاراتنا 

2022 هذا االلتزام.
االإقليمي  امل��دي��ر  ت��ي��م الي���ل،  وق���ال 
والهند  االأو�ضط  ال�ضرق  منطقة  يف 
جمال  يف  العاملية  ف��وغ��رو،  ل�ضركة 

البيانات االأر�ضية واجلغرافية، 
من  ال���ع���ام  ه����ذا  دورة  يف  ن�������ض���ارك 
الدويل  اأبوظبي  وم��وؤمت��ر  معر�س 
نعر�س  حيث   ، )اأدي��ب��ك(  للبرتول 
الذاتي  ��م  ل��ل��ت��ح��كُّ م��ت��ق��دم��ة  ح��ل��ول 
وال��ت�����ض��غ��ي��ل ع��ن ُب��ع��د وال��ت��ي تدعم 
قطاع الطاقة يف خف�س االنبعاثات 
العمليات  اأم��ان  وزي���ادة  الكربونية، 
وتلعب  التكلفة.  وك��ف��اءة  البحرية 
والت�ضغيل  الذاتي  م  التحكُّ تقنيات 
توفري  يف  حم���وري���اً  دوراً  ُب��ع��د  ع��ن 
اآمنة و�ضديقة للبيئة واأكر  حلول 
كفاءًة من ناحية التكلفة. و�ضيكون 
م���وؤث���ر يف  دوٌر  امل��ب��ت��ك��رة  حل��ل��ول��ن��ا 
دع��م حتقيق روؤي���ة دول���ة االإم����ارات 
امل��ن��اخ��ي بحلول  ل��ت��ح��ق��ي��ق احل���ي���اد 

العام 2050.

مب�ساركة اأكرث من 2000 �سركة عار�سة، اإ�سافة اإىل 28 جناحًا للدول امل�ساركة

 »اأديبك« يعد احلدث االأكرث تاأثريًا يف قطاع النفط العاملي

طالل الها�سمي: ندرك اأهمية توفري من�سة للخرباء واملهنيني الدوليني يف جمال الطاقة
عمر املرزوقي: ت�سكيل �سراكات ا�سرتاتيجية جديدة والإعالن عن العديد من املبادرات الرائدة
حمد العامري: متتلك الدولة خطة ل�ستثمار 600 مليار درهم ل�سمان تلبية الطلب على الطاقة

زهري �سحادة: قطاع النفط وا�سل حتقيق اأداء اإيجابي ل�ستمرار طرح امل�ساريع 
هاين التنري: امل�ساركة تلعب دورًا حموريًا يف تر�سيخ ح�سورنا يف الأ�سواق التجارية

خور�سيد عاّلم:اأديبك من�سة عاملية مثالية ل�ستعرا�س حمفظتنا املتنوعة من حلول الطاقة املدجمة
فيديا رامناث: ن�سعى لتمكني الو�سول اإىل التقنيات الرقمية يف جميع ال�سناعات احليوية

م الذاتي والت�سغيل عن ُبعد والتي تدعم قطاع الطاقة تيم ليل: نعر�س حلوًل متقدمة للتحكُّ

ـــــان  ـــــط ـــــل ـــــس �
ــــــــر:  ــــــــاب اجل
يحتاج  الــعــامل 
من  مــزيــد  اإىل 
باأقل  الطاقة 
ــــبــــعــــاثــــات ان

Date 2/ 11/ 2022  Issue No : 13687
Notification of the Enforcee by Publication

Sharjah Federal Court Civil Executive Court
Dream Tower BLDG.CONT.LLC - Surinder Singh Jugendar Singh

Payment Notify in the Lawsuit No.: SHCEXCIBOUNCE2022/0005297 - Bounced Cheques
To : The Sentenced Person : DREAM TOWER BLDG CONT LLC
Address : Sharjah, Maysaloon, Behind Sheikh Zayed Street, Apartment No. 2, Owned by Muhammad 
Hassan Ali Al-Ansari, Mobile phone : 971566285001
Surinder Singh Jugendar Singh - Address: Sharjah, Maysaloon, Behind Sheikh Zayed Street, Apartment 
No. 2, Owned by Muhammad Hassan Ali Al-Ansari, Mobile phone : 971566285001
Whereas, on the date of the attached Judgment that there is a copy of it was issued against you in favor 
of the Claimant Wurth Gulf FZE  -In the Lawsuit that mentioned above
And since the aforementioned Prevailing party has applied for the execution of the mentioned Judgment, 
and paid the specified fee for that, and since the Judgment required to be executed is as follows: The 
grand total, including fees and charges: 58154.0
Therefore, you are summoned to execute what was stated in the Execution of Deed referred to above 
within (15) days from the date of your announcement of this Notification.
And In the event that you may fail to do so, you are required to attend the session of the day - 
corresponding to the hour before the aforementioned - - court and In the event that you may fail to do so, 
the court will take the Forced Execution procedures that prescribed by law against you.
The Judge / Wael Ahmed Abdullah
Sharjah Federal Court
Civil Executive Court

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70392Date 2/ 11/ 2022  Issue No : 13687
Dubai Courts of First Instance

Notification by Publication
In the execution No. : 211/2022/815- real estate execution
Considered by : 4rd execution department No. 186
Subject of execution : executing the judgment issued in the case No. 1090/2021 partial 
real estate, by paying the amount executed amounting to AED 75239 including fees 
and expenses.
Execution applicant : Aqaar Est.
Address : Emirate of Dubai -  Airport St - Port Saeed Area - Business Point Bldg 
-Mezzanine - OfficeNo.9 -Tel:0504643947 - Email: Execution1@OMALC.AE 
-Makkani: 3244594826; IBAN: AE090500000000020106942
Notifiee : Abdulsalam Ramadhan Shariff, in his capacity as: Defendant
Subject of notification: has filed the execution case mentioned above and obliged you 
to pay the amount executed amounting to AED 75239.00 to the execution applicant or 
court's treasury. Accordingly, the court will proceed forward the execution procedures 
against you if you failed to be abided by the said judgment within 15 days from the 
date of publishing this notification.
To review the details of the case, regulations, memos and to present defenses and 
applications, you should use Dubai court smart and electronic services. To subscribe, 
pls click the link.
Prepared by/Fazaa Mohammed Yahya Mohammed Al Ghazali
Date of Approval: 31-10-2022 10:39:01

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70530 Date 2/ 11/ 2022  Issue No : 13687
Dubai Courts of First Instance 

Notice of seizure minutes
Execution No : 207/2022/3665- Commercial Execution
Held In : Third Execution Department No. 185
Execution Subject : Execution of the judgment issued in Case No 285/2022 Payment order, to 
pay execution amount of 15284551.25 AED Inclusive of fees and Expenses
Execution request : National Bank of Fujairah   and others
Address : UAE- Emirate of Dubai Burj Khalifa area - Boulevard Street Emaar Square Building 
4 - second floor - Office No. 208 Makani No 2607688261- phone no. 042622217 Email: info@
masadvocates.com
To be notified : 1- Rajesh Kumar Krishna -as Respondent
 2- Mohammad Tariq Khan Ghauri - British nationality guarantor of payment -as Respondent
 3- Novak General Trading LLC- Debtor and guarantor of payment -as Respondent
Subject of Notice : We announce to you that your funds has been seized, which is property 
No. 1802 in Building Golf Towers - Property No. 206 in Building Golf Towers T1 Villa 507 in 
Dubai Investments First Park in fulfillment of the amount claimed and that is for the knowledge 
of what was stated and legally enforceable.
To review the details of the case, the statements and memoranda and to submit the defense 
request and other requests, Dubai Court's electronic smart services should be used. For 
subscription, kingly click on this link.
Prepared by: Saeed Abdullah Al Zaabi
Date of approval: 08:34:37 01-11-2022

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70608
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العدد 13687 بتاريخ 2022/11/2 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�ضادية باأن / ال�ضادة : اني�ضيال خلدمات تو�ضيل الطلبات

رخ�ضة رقم:CN 2799186 قد تقدموا اإلينا بطلب:
 تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / اإ�ضافة عمر فاروق حممد �ضهاب %100

تعديل مدير / اإ�ضافة عمر فاروق حممد �ضهاب
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / حذف مطر احلب�ضى التوبى �ضمبيه ال�ضعدى

تعديل راأ�س املال / من null اإىل 5000
تعديل �ضكل قانوين / من موؤ�ض�ضة فردية اإىل �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�ضم جتاري من/ اني�ضيال خلدمات تو�ضيل الطلبات
INITIAL ORDER DELIVERY SERVICE

اإىل/ اني�ضيال خلدمات تو�ضيل الطلبات - �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ م م
INITIAL ORDER DELIVERY SERVICES - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

االقت�ضادية  التنمية  دائرة  مراجعة  االإعالن  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل اأربعة ع�ضر يوما من تاريخ ن�ضر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غري م�ضوؤولة عن اأي 

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

العدد 13687 بتاريخ 2022/11/2 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�ضادية باأن / ال�ضادة : اإمداد �ضتيل يو اأيه ئي ذ.م.م

رخ�ضة رقم:CN 1096799 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل مدير / اإ�ضافة ايان برو�ضر

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / ويليام هري جروب ليمتد
Willlam Hare Group Ltd من �ضريك اإىل مالك

تعديل ن�ضب ال�ضركاء / ويليام هري جروب ليمتد
Willlam Hare Group Ltd من 4٩ % اإىل %100

EMDAD - L L C   تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / حذف امداد  ذ م م
تعديل راأ�س املال / من 150000 اإىل ٢00000

تعديل �ضكل قانوين / من �ضركة ذات م�ضوؤولية حمدودة اإىل �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�ضم جتاري من/ اإمداد �ضتيل يو اأيه ئي ذ.م.م

EMDAD STEEL UAE L.L.C
اإىل/ ويليام هري �ضتيل - �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ م م

WILLIAM HARE STEEL - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
 تعديل ن�ضاط / اإ�ضافة بيع منتجات احلديد - بالتجزئة  475٢017

 تعديل ن�ضاط / اإ�ضافة جتارة املنتجات اال�ضا�ضية للمعادن غري احلديدية - باجلملة  466٢004
 تعديل ن�ضاط / حذف م�ضنوعات معدنية عادية غري حديدية  ٢4٢0007

اأو اعرتا�س على هذا االإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�ضادية خالل  فعلى كل من له حق 
يوم واحد من تاريخ ن�ضر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غري م�ضوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد 

انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل االإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
و كهرباء  لت�ضليح مكيفات  نات  ايان   : ال�ضادة   / باأن  االإقت�ضادية  التنمية  دائرة  تعلن 

ال�ضيارات  رخ�ضة رقم:CN 4183937 قد تقدموا اإلينا بطلب:
 تعديل مدير / اإ�ضافة تابان �ضاندرا ناث نانى جوبال ناث

تعديل وكيل خدمات / حذف هارون عبداهلل احمد �ضالح جعيول
تعديل راأ�س املال / من null اإىل 100000

تعديل �ضكل قانوين / من موؤ�ض�ضة فردية اإىل �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�ضم جتاري من/ ايان نات لت�ضليح مكيفات و كهرباء ال�ضيارات

AYAN NATH AUTO ELECTRIC AND AC REPAIR SHOP

اإىل / ايان نات لت�ضليح مكيفات وكهرباء ال�ضيارات - �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ م م
AYAN NATH AUTO ELECTRIC AND AC REPAI - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C. 

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا االإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�ضادية 
خالل اأربعة ع�ضر يوما من تاريخ ن�ضر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غري م�ضوؤولة عن 

اأي حق اأو دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل االإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�ضادية باأن / ال�ضادة : حمل ماجد الكثريي لعادم ال�ضيارات

رخ�ضة رقم:CN 3879336 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / عبدالرب نور احمد من مالك اإىل مدير

 تعديل ن�ضب ال�ضركاء / عبدالرب نور احمد من 100 % اإىل %0
تعديل وكيل خدمات / حذف ماجد عا�ضور حممد �ضامل الكثريى

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

تعديل اإ�ضم جتاري من/ حمل ماجد الكثريي لعادم ال�ضيارات
MAJED ALKATHEERI AUTO EXHAUSTER SHOP

اإىل/ ماجد الكثريى لعادم ال�ضيارات - �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ.م.م
MAJED .ALKATHEERI AUTO EXHAUSTER - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا االإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�ضادية 
خالل اأربعة ع�ضر يوما من تاريخ ن�ضر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غري م�ضوؤولة عن 

اأي حق اأو دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل االإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�ضادية باأن / ال�ضادة : مور دور لرتكيب االبواب والنوافذ

رخ�ضة رقم:CN 4029149 قد تقدموا اإلينا بطلب:
 تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / اإ�ضافة حممد عبدالنا�ضر عي�ضى عبداحلفيظ %100

تعديل مدير / اإ�ضافة حممد عبدالنا�ضر عي�ضى عبداحلفيظ
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / حذف را�ضد على غافان عبداهلل الكتبى

تعديل راأ�س املال / من 50000 اإىل 150000
تعديل �ضكل قانوين / من موؤ�ض�ضة فردية اإىل �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�ضم جتاري من/ مور دور لرتكيب االبواب والنوافذ
MORE DOOR FOR DOORS AND WINDOWS INSTALLATION

اإىل / مور دور لرتكيب االبواب والنوافذ - �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ م م
MORE DOOR FOR DOORS AND WINDOWS INSTALLATION - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C 

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا االإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�ضادية 
خالل اأربعة ع�ضر يوما من تاريخ ن�ضر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غري م�ضوؤولة عن 

اأي حق اأو دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل االإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�ضادية باأن / ال�ضادة : موؤ�ض�ضة العمودي التجارية

رخ�ضة رقم:CN 1037702 قد تقدموا اإلينا بطلب:
 تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / اإ�ضافة احمد عبداهلل �ضعيد العمودى  %51
 تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / اإ�ضافة �ضعيد عبداهلل �ضعيد العمودى  %4٩

تعديل مدير / اإ�ضافة �ضعيد عبداهلل �ضعيد العمودى
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / حذف احمد عبداهلل �ضعيد العمودى

تعديل راأ�س املال / من null اإىل ٣000000
تعديل �ضكل قانوين / من موؤ�ض�ضة فردية اإىل �ضركة ذات م�ضوؤولية حمدودة

تعديل اإ�ضم جتاري من/ موؤ�ض�ضة العمودي التجارية
AL AMOODI TRADING ESTABLISHMENT

اإىل/ �ضركة العمودي التجاريه ذ.م.م
AL AMOODI TRADING L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا االإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�ضادية 
خالل اأربعة ع�ضر يوما من تاريخ ن�ضر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غري م�ضوؤولة عن 

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

العدد 13687 بتاريخ 2022/11/2 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�ضادية باأن / ال�ضادة : منران لرتكيب احلجر

رخ�ضة رقم:CN 2233189 قد تقدموا اإلينا بطلب:
 تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / اإ�ضافة جنديه خالد �ضليمان  %100

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / حذف �ضلطان را�ضد خمي�س �ضويلم العلوى
تعديل اإ�ضم جتاري من/ منران لرتكيب احلجر

NAMRAN FOR THE INSTALLATION OF STONE

اإىل/ �ضمارت كونك�ضن لل�ضيانة العامة واملقاوالت الكهربائية
SMART CONNECTION FOR GENERAL MAINTENANCE AND AND ELECTRICAL CONTRACTING

تعديل ن�ضاط / اإ�ضافة �ضيانة املباين  4٣٢٩٩01
تعديل ن�ضاط / اإ�ضافة املقاوالت الكهربائية  4٢٢0٩04
 تعديل ن�ضاط / حذف اأعمال تركيب احلجر 4٣٣000٢

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا االإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�ضادية 
خالل اأربعة ع�ضر يوما من تاريخ ن�ضر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غري م�ضوؤولة عن 

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

العدد 13687 بتاريخ 2022/11/2 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�ضادية باأن / ال�ضادة : �ضيدلية �ضاهني ال�ضحراء البيطرية 

- �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ م م
رخ�ضة رقم:CN 1980604 قد تقدموا اإلينا بطلب:

ال�ضخ�س  �ضركة   - البيطرية  ال�ضحراء  �ضاهني  �ضيدلية  من/  جتاري  اإ�ضم  تعديل 
الواحد ذ م م

SHAHEEN AL SAHRA VETERINARY PHARMACY - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

اإىل / �ضاهني ال�ضحراء لالأعالف - �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ م م
SHAHEEN AL SAHRA FODDER TRADING - SOLE  PROPRIETORSHIP L.L.C

 تعديل ن�ضاط / اإ�ضافة بيع االعالف - بالتجزئة  47٢10٢5
 تعديل ن�ضاط / اإ�ضافة مطحنة  4711005

 تعديل ن�ضاط / حذف �ضيدلية بيطريية 477٢00٢
فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا االإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�ضادية 
خالل يوم واحد من تاريخ ن�ضر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غري م�ضوؤولة عن اأي حق 

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

العدد 13687 بتاريخ 2022/11/2 

اإعــــــــــالن
�ضركة   - للعقارات  فايب�س   : ال�ضادة   / باأن  االإقت�ضادية  التنمية  دائرة  تعلن 

ال�ضخ�س الواحد ذ م م
رخ�ضة رقم:CN 4621956 قد تقدموا اإلينا بطلب:

تعديل اإ�ضم جتاري من/ فايب�س للعقارات - �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ م م
VIBES REAL ESTATE - ONE PERSON COMPANY LLC

اإىل/ فايب�س الإدارة مواقف و�ضاحات ال�ضيارات - �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ م م
VIBES CAR PARKING MANAGEMENT - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C. 

اأو اعرتا�س على هذا االإعالن مراجعة دائرة التنمية  فعلى كل من له حق 
االقت�ضادية خالل يوم واحد من تاريخ ن�ضر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة 
املدة حيث �ضت�ضتكمل  انق�ضاء هذه  اأو دعوى بعد  اأي حق  غري م�ضوؤولة عن 

االإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�ضادية باأن / ال�ضادة : ليدنغ اأي تي ميدل اي�ضت ذ.م.م

رخ�ضة رقم:CN 2876856 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / جوناثن �ضينا�ضاك من �ضريك اإىل مالك

 تعديل ن�ضب ال�ضركاء / جوناثن �ضينا�ضاك من 4٩ % اإىل %100
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / جوناثن �ضينا�ضاك من �ضريك اإىل مدير

 تعديل ن�ضب ال�ضركاء / جوناثن �ضينا�ضاك من 4٩ % اإىل %0
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / حذف احمد ح�ضني حممد مطر البلو�ضى

تعديل راأ�س املال / من null اإىل 5000
تعديل �ضكل قانوين / من �ضركة ذات م�ضوؤولية حمدودة اإىل �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�ضم جتاري من/ ليدنغ اأي تي ميدل اي�ضت ذ.م.م
LEADING IT MIDDLE EAST L.L.C

اإىل/ ليدنغ اأي تي ميدل اي�ضت - �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ م م
LEADING IT MIDDLE EAST SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

�ضرق 16  ابوظبي  اأبوظبي جزيرة  اإىل  اأبوظبي  اأبوظبي  اأبوظبي  تعديل عنوان / من 
٢0٢1015٩8750 ٢0٢1015٩8750 نوره ماجد حممد

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا االإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�ضادية 
خالل يوم واحد من تاريخ ن�ضر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غري م�ضوؤولة عن اأي حق 

اأو دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل االإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
 - العامة  للمقاوالت  كوم  اإن�ضاء   : ال�ضادة   / باأن  االإقت�ضادية  التنمية  دائرة  تعلن 

�ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ م م

رخ�ضة رقم:CN 4664069 قد تقدموا اإلينا بطلب:

تعديل اإ�ضم جتاري من/ اإن�ضاء كوم للمقاوالت العامة - �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ م م

INCHAA COM GENERAL CONTRACTING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

اإىل/ اإن�ضاء كوم للمقاوالت العامة - �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ م م

INSHAA COM GENERAL CONTRACTING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C.

التنمية  دائرة  مراجعة  االإعالن  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 

الدائرة غري  االقت�ضادية خالل يوم واحد من تاريخ ن�ضر هذا االإعالن واإال فاإن 

اأو دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل االإجراءات  م�ضوؤولة عن اأي حق 

املطلوبة.

مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(
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اإعالن ت�سفية �سركة
نوع ال�ضركة:�ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ.م.م

اال�ضم التجاري:كافي�ضيتو - �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ.م.م
عنوان ال�ضركة:  تاجر اأبوظبي

CN 3664683 :رقم القيد يف ال�ضجل االقت�ضادي
التعديل الذي طراأ على ال�سركة:

ال�ضركة وت�ضفية  حل   -  1
واال�ض�ضتارات  احل�ضابات  لتدقيق  عبداحلبيب  ال�ضادة/مريال  تعيني   -  2
بناء  وذلك  بتاريخ:2022/10/20  لل�ضركة  قانوين  كم�ضفي   - االدارية 
على قرار حم�ضر اجلمعية العمومية غري العادية ، املوثق لدى كاتب العدل 

بالرقم:2205043534 - تاريخ التعديل:2022/11/1
املعني  امل�ضفي  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

خالل مدة 30 يوما من تاريخ ن�ضر هذا االعالن.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13687 بتاريخ 2022/11/2 

اإعــــــــــالن
ال�ض�����ادة/ع�س  بان  االقت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ال�ضرايا للحلويات
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:2889155 

الغاء رخ�ضة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية االقت�ضادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

االجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13687 بتاريخ 2022/11/2 

اإعــــــــــالن
ال�ض�����ادة/ بان  االقت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

بيوتيفول مايند الدارة العقارات
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:4323737 

الغاء رخ�ضة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية االقت�ضادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

االجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13687 بتاريخ 2022/11/2 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�ضادية باأن / ال�ضادة : مطعم اأف اأت�س اأ�س فود

رخ�ضة رقم:CN 2873236 قد تقدموا اإلينا بطلب:
 تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / اإ�ضافة ر�ضوان يو�ضف �ضودرى �ضودرى حممد يو�ضف %100

تعديل مدير / اإ�ضافة ر�ضوان يو�ضف �ضودرى �ضودرى حممد يو�ضف
تعديل وكيل خدمات / حذف وفاء �ضامل عو�س حم�ضن الواحدى

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / حذف ر�ضوان يو�ضف �ضودرى �ضودرى حممد يو�ضف
تعديل راأ�س املال / من null اإىل 50000

تعديل �ضكل قانوين / من موؤ�ض�ضة فردية اإىل �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�ضم جتاري من/ مطعم اأف اأت�س اأ�س فود

FHS FOOD RESTAURANT
اإىل/ مطعم اأف اأت�س اأ�س فود - �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ م م

FHS FOOD RESTAURANT - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
االقت�ضادية  التنمية  دائرة  االإعالن مراجعة  اأو اعرتا�س على هذا  له حق  فعلى كل من 
خالل اأربعة ع�ضر يوما من تاريخ ن�ضر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غري م�ضوؤولة عن اأي 

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

فقدان �سهادات اأ�سهم العدد 13687 بتاريخ 2022/11/2 

ُفقدت �سهادات اأ�سهم �سادرة من ال�سركة العاملية القاب�سة لزراعة الأ�سماك 
)اأ�سماك( ASMAK(( بال�سماء التالية:

 ASMAK174419 رقم  �سهادة   - الزعابي  خلفان  ح�سن  خلفان   -  1
عدد الأ�سهم 1200 �سهم

 ASMAK174420 رقم  �سهادة   - الزعابي  خلفان  ح�سن  خلفان  خالد   -  2
عدد الأ�سهم 1200 �سهم

 ASMAK174421رقم �سهادة   - الزعابي  خلفان  ح�سن  خلفان  فاطمة   -  3
عدد الأ�سهم 1200 �سهم

 ASMAK174422 رقم  �سهادة   - الزعابي  خلفان  ح�سن  خلفان  ح�سن   -  4
عدد الأ�سهم 1200 �سهم

 ASMAK174423 رقم  �سهادة   - الزعابي  خلفان  خلفان ح�سن  خليفة   -  5
عدد الأ�سهم 1200 �سهم

  الرجاء ممن يجدهم ت�سليمها لل�سركة املذكورة اعاله اأو الت�سال على موبايل رقم 
م�سكورا.  0506418885

العدد 13687 بتاريخ 2022/11/2 
 اإخطار عديل بالوفاء 

MOJAU_2022- 0082390 رقم املعاملة
اإخطار عدىل

املخطر / بالل على �ضعيد ح�ضن - اردين اجلن�ضية ب�ضفتي وكيل عن ال�ضيد / زياد حلمي كايد كايد - اردين اجلن�ضية مبوجب 
وكالة م�ضدقة من وزارة اخلارجية االماراتية برقم )22123274692(

العن�وان : ال�ضارقة - املجاز - هاتف : 0504279900 
املخطر اليه : �ضركة �ضيدم لالأملنيوم ذ م م - وميثلها ال�ضيد / راجا حممد خان بن راجاكاكو خان - باك�ضتاين اجلن�ضية

العن�وان : ال�ضارقة - ال�ضناعية 5 - هاتف رقم : 065434095 - 0506464806- 0554721311
مو�ضوع االإخطار : دفع قيمة �ضيك

الوق�ائ�ع :
وخم�ضة  )اربعمائة  درهم   )485،000( بقيمة  املخطر  ل�ضالح   )002805( رقم  �ضيك  حرر  اليه  املخط�ر  اأن  حيث   •
 : تاريخ  ي�ضتحق   : حاليا(  التجاري  ابوظبي  بنك  �ضابقا  الوطني  االحتاد  )بنك  على  م�ضحوبه  ال�ضيك  درهم(  الف  وثمانون 

مغلق.  احل�ضاب   2022/06/27
• وحيث ان املخطر اليه يرف�س �ضداد على الرغم من ا�ضتنفاذ كافة الطرق الودية. 

االجراءات  التخاذ  ا�ضفا  ي�ضطر  �ضوف  واال  ال�ضيك  قيمة  دفع  ب�ضرورة  اليه  املخطر  انذار  يف  يرغب  املخطر  فان  وعليه   •
القانونية �ضده و ا�ضعرك ب�ضداد املبلغ يف مدة اق�ضاه 5 ايام ، 

العدل اإخطاركم بهذا ر�ضميا ، الكاتب  �ضعادة  من  املخطر  يلتم�س  • وعليه 
الكاتب العدل     

          الإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�شوؤون الفنية والتعاون الدويل

  اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات )ال�شارقة(   

70533 العدد 13687 بتاريخ 2022/11/2 
 اإخطار عديل بالوفاء 

MOJAU_2022- 0092834 رقم املعاملة
اخطار عديل للوفاء مببلغ 12000 اثني ع�ضر الف درهم

املخطر : بالل حممد احمد بني ار�ضيد
العنوان : ال�ضارقة - الهاتف :971507433731

املخطر اليه : املمتاز للرعاية ال�ضحية املنزلية ذ م م ، وميثلها ال�ضيد/ حممد احمد حممود ، امريكي اجلن�ضية ويحمل 
جواز �ضفر رقم 544962877  العنوان : ال�ضارقة - املجاز/ ال�ضارقة �ضارع كورني�س البحرية مركز الفردان - مكتب 
ابراهيم ح�ضن الفردان  الهاتف : 971562524818-971553482281- ح�ضن  ملك   4 رقم  طابق   420

971569833201
ال�ضرح : املخطر اإليه حرر �ضيك للمخطر مببلغ 12000 اثني ع�ضر الف درهم مو�ضوع ال�ضيك املحرر من قبل املخول 
بالتوقيع عن املدعي عليه حيث اأنه بتاريخ ا�ضتحقاق ال�ضيك توجه املدعى ل�ضرف ال�ضيك اال انه ارتد دون �ضرف لعدم 
وجود ر�ضيد كايف قابل لل�ضحب وبيانه كالتايل : ال�ضيك رقم 000039 مبلبغ 12000 اثني ع�ضر الف درهم بتاريخ 

التجاري ابوظبي  بنك  بنك  على  امل�ضحوب  و  ا�ضتحقاق 2022/06/26 
وحيث ان املدعي عليه قد تقوم بالوفاء باملبلغ رغم م�ضي تاريخ ا�ضتحقاقه واملطالبة الودية مراراً وتكراراً ولكن دون 
واال  كم  اخطار  تاريخ  من  اأيام  خم�ضة  خالل  املذكور  املديوينة  مبلغ  �ضداد  ب�ضرورة  نخطركم  فاأننا   ، لذلك  جدوى، 
�ضن�ضطر التخاذ االإجراءات القانونية، واطلب من ال�ضيد الكتب العدل التوثيق على هذا االخطار للعلم مبا جاء به،  

وهذا اخطار منا بذلك،،،
الكاتب العدل     

          الإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�شوؤون الفنية والتعاون الدويل

  اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات )ال�شارقة(   

العدد 13687 بتاريخ 2022/11/2 70533
تنازل/ بيع

اعالن بالن�ضر
ليكن معلوماً للجميع باأن ال�ضيد : حيدر على عبداخلالق - اجلن�ضية : بنغالدي�س ، يرغب يف 
ح�ضني  ديلور  حممد   : ال�ضيد  اإىل  وذلك  البالغة )%50(  والتنازل عن كامل ح�ضته  البيع 
ال�ضيارات(  ل�ضيانة  ح�ضني  ديلور  حممد  )ور�ضة  امل�ضماه  الرخ�ضة  يف  بنغالدي�س   : اجلن�ضية   -
التنمية  دائرة  من  ال�ضادرة   )770714( رقم  رخ�ضة  مبوجب  ال�ضارقة  باأمارة  تاأ�ض�ضت 

االقت�ضادية بال�ضارقة، تعديالت اخرى : • ال يوجد
2013 يف  ل�ضنة  القانون االحتادي رقم )4(  احكام   املادة )14( فقرة )5( من  وعمالبن�س 
�ضان الكاتب العدل. فقد اقت�ضى ن�ضر هذا االعالن للعلم وانه �ضوف يتم الت�ضديق  على االجراء 
عليه  ذلك  حيال  اعرتا�س  اي  لديه  فمن  االعالن  هذا  تاريخ  من  ا�ضبوعني  بعد  اليه  امل�ضار 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية.
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70555

العدد 13687 بتاريخ 2022/11/2 
اإنذار عديل بالن�شر  

رقم  151291/2022  
املنذرين/ 1- عمار عثمان يو�ضف �ضليمان - اإماراتي اجلن�ضية. 2- �ضعيب عثمان يو�ضف �ضليمان - اإماراتي اجلن�ضية. 3 - �ضلطانة 
5 - ليلى عثمان يو�ضف  اإماراتية اجلن�ضية.  4 - خديجة عثمان يو�ضف �ضليمان -  اإماراتية اجلن�ضية.  عثمان يو�ضف �ضليمان - 

�ضليمان - اإماراتية اجلن�ضية. 6 - مرمي عثمان يو�ضف �ضليمان - اإماراتية اجلن�ضية.
العنوان : اإمارة دبي - نخلة اجلمريا - تاون هاو�س - TH02  مارينا ريزيدن�س 6 - هاتف متحرك رقم : 0507752525 - 
الريد االلكرتوين : ammarrichey@hotmail.com - مكاين رقم : 1241579074 وحملهم املختار : مكتب 

الدكتورة اأمرية الب�ضتكي للمحاماه واالإ�ضت�ضارات القانونية
املنذر اليهم : 2( رافي�س جودا هانومى جودا - هندي اجلن�ضية ، 2( �ضاندرا�ضيكاران ناير مولي�ض�هريي - هندي اجلن�ضية وعنوانهما 
: دبي منطقة ديرة �ض�ارع عمر بن اخلطاب تقاطع نايف برج النهار فندق فورت�ض�ن جراند )االإدارة( هاتف 042719998 ه�ات�ف 

fom@fortune-hotels.net متحرك 0506448857 رقم م�ك�ان�ي 3037996411 ال�ب�ري�د االإلكرتوين
 6،133،960 املو�ضوع : فاإن املنذرين يخطروا مبوجب هذا االإنذار العديل و يكلفوا املنذر اإليهم ب�ضرعة �ض�داد مبلغ و قدره 
مليون )�ضتة مليون ومائة ثالثة وثالثون األف وت�ضعمائة و�ضتون درهم( اإىل املنذرين قيمة ن�ضيبهم يف مبلغ غرامة التاأخري املتفق 
عليها بني جميع االأطراف وفقاً للفقرتني )7و 8( من البند ال�ضاد�س من عقد االإيجار و قدرها اإجماال مبلغ 15،000،000 
درهم و ذلك خالل مدة )10( اأيام من تاريخ اعالن املنذر اإليهم بهذا االإخطار العديل، و اإال �ضوف ي�ضطر املنذرون حال االإمتناع 
عن ال�ضداد اإىل اللجوء اإىل الق�ض�اء بطلب احلكم باإلزام املنذر اإليهم جميعا و بالت�ضامن و الت�ضامم و التكافل فيما بينهم باأن 
يوؤدوا اإىل املنذرين مبلغا و قدرها 6،133،960 مليون )�ض�تة مليون ومائة ثالثة وثالثون األف وت�ضعمائة و�ضتون درهم( قيمة 
ن�ضيبهم من مبلغ غرامة التاأخري املتفق عليها بني جميع االأطراف وفقاً للفقرتني )7و 8( من البند ال�ضاد�س من عقد االإيجار 
" وحتى  اإنتهاء فرتة ال�ضماح املتفق عليها  2016/6/30" تاريخ  12% من تاريخ االإ�ضتحقاق يف  و الفائدة القانونية بواقع 
متام ال�ضداد و تنفيذ االأمر جرياً �ضدهم ، و املطالبة بالتعوي�س اجلابر لهم عن العطل وال�ضرر و الك�ضب الفائت مع حفظ 
القيمة  املنذرين من  بن�ض�يب  اإليهم  املنذر  املنذرين يف مطالبة  اأهمها حفظ حق  و  للمنذرين  االأخرى  القانونية  كافة احلقوق 
االإيجارية امل�ضتحقة لهم عن فرتة ال�ضماح املمنوحة للم�ضتاأجرين من املنذر اإليه الرابع منفردا و باالأ�ضالة عن نف�ضه فقط دون 
علم اأو موافقة اأو ر�ضاء املنذرين اأو الرجوع اإليهم يف هذا ال�ضاأن و قدرها مبلغ 1،122،562 )مليون ومائة واثنان وع�ضرون األف 

وخم�ضمائة واأثنان و�ضتون درهم( واى فائدة قانونية تكون م�ضتحقة عليها وفقا للقانون.

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70608
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•• العني-الفجر

الريا�ضية  " ت��ارج��ت  ���ض��رك��ة  اأق��ام��ت 
واملوؤمترات"  ال��ف��ع��ال��ي��ات  ل��ت��ن��ظ��ي��م 
برئا�ضة امل�ضت�ضار الدكتور علي اأحمد 
االإدارة  جمل�س  واأع�����ض��اء  االأن�����ض��اري 
ت���ك���رمي وع�������ض���اء ع���ل���ى �ضرف  ح���ف���ل 
ب��ع��ث��ة ن����ادي ال��زم��ال��ك، وذل����ك خالل 
للم�ضاركة  ال��ع��ني  مب��دي��ن��ة  وج��وده��م 
امل�ضري،  ال�����ض��وب��ر  ب��ط��ول��ة  ن��ه��ائ��ي  يف 
مبنا�ضبة  اأقيم  ال��ذي  احلفل  وح�ضر 
على  ع���ام���اً   50 االح���ت���ف���ال مب�����رور 
تاأ�ضي�س العالقات االإماراتية امل�ضرية 
وم�ضوؤولني  ال�����ض��خ�����ض��ي��ات  م���ن  ع���دد 

زايد  وموؤ�ض�ضة  االإم���ارات  جامعة  من 
العني  ون��ادي  الهمم  الأ�ضحاب  العليا 
ال���ث���ق���ايف وم�������زارع العني  ال���ري���ا����ض���ي 
وم����ن اجلانب  احل����ي����واين.  ل���الإن���ت���اج 
اأع�ضاء  م���ن  ع����دد  امل�������ض���ري ح�����ض��ر  
جمل�س االإدارة يتقدمهم اللواء عالء 
مقلد واأحمد دعب�س والكابنت جمال 
الفاأر  �ضريفة  والدكتورة  عبداحلميد 
ومرمي ن�ضحي وب�ضنت جوهر واأبطال 

وكوادر �ضابقني يف نادي الزمالك.
اأحمد  علي  الدكتور  امل�ضت�ضار  ورح��ب 
اإدارة  جم��ل�����س  رئ���ي�������س  االأن���������ض����اري 
يف  ب��احل�����ض��ور  �ضبورت"  "تارجت 
ه���ذه امل��ن��ا���ض��ب��ة، م���وؤك���داً ع��ل��ى رواب���ط 

قيادة  البلدين  الرا�ضخة بني  االأخ��وة 
ال�ضمو  �ضاحب  قيادة  ظل  يف  و�ضعباً، 
نهيان،  اآل  زاي����د  ب���ن  ال�����ض��ي��خ حم��م��د 
وفخامة  اهلل،  حفظه  ال��دول��ة  رئي�س 
ال�ضي�ضي  ال���ف���ت���اح  ع���ب���د  ال���رئ���ي�������س 
العربية،  م�����ض��ر  ج��م��ه��وري��ة  رئ��ي�����س 
لها  التي  الطيبة  بالعالقات  م�ضيداً 
موؤكداً  امل����ج����االت.   ك���ل  يف  ال�����ض��دى 
فر�ضة  ت�����ض��ك��ل  ال����ل����ق����اءات  ه�����ذه  اأن 
ل��ت��ب��ادل اخل������رات واال����ض���ت���ف���ادة من 
ال��ع��ري��ق��ة يف املجال  ال���ن���وادي  جت��رب��ة 
االإدارة  اأن  اإىل  م�����ض��رياً  ال��ري��ا���ض��ي، 
جزء  ه��ي  امل�ضرية  ل��ل��ن��وادي  املتميزة 
ترافق  التي  اجلماهري  لوفاء  حمفز 

ال���ف���رق يف امل���ب���اري���ات ح��ت��ى ل���و كانت 
الكابنت  م��ن جهته  اأرا���ض��ي��ه��ا.  خ���ارج 
جمل�س  ع�ضو  �ضيف  اأح��م��د  اإب��راه��ي��م 
"تاركت  اأكادميية  ق�ضم  ورئي�س  اإدارة 
امل�ضاعر  �ضدق  ع��ن  ع��ر  الريا�ضية" 
واال�ضتقبال  واحل���ف���اوة  االإم���ارات���ي���ة 
امل�ضرية.  م�ضيداً  الريا�ضية  بالوفود 
مب��ج��ل�����س اأب��وظ��ب��ي ال��ري��ا���ض��ي الذي 
ي��رتاأ���ض��ه ال�����ض��ي��خ ن��ه��ي��ان ب��ن زاي���د اآل 
نهيان ودوره املجل�س الرائد يف تنظيم 
الروج  م��دى  تعك�س  التي  ال��ب��ط��والت 
واملفاهيم الريا�ضية العالية.  معتراً 
يعك�س مدى عالقة  التكرمي  اأن هذا 
ال�����ض��ع��ب��ني ال�����ض��ق��ي��ق��ني وحم���ب���ة اأه���ل 

االإمارات مل�ضر ولنادي الزمالك منذ 
نهيان  اآل  زاي��د  ال�ضيخ  املوؤ�ض�س  ت��ويل 

مقاليد احلكم.  

ك���ل���م���ات ع������دد من  ك���م���ا ع������رت      
واالعتزاز  ال��ف��خ��ر  ع���ن  احل��ا���ض��ري��ن 
مب�������راح�������ل ال������ع������الق������ات امل���������ض����ري����ة 

اآثارها باخلري  التي تعود  االإماراتية، 
واالزده��ار على �ضعبي البلدين.   ويف 
والهدايا  ال�����دروع  ت��ب��ادل  مت  اخل��ت��ام 

احل�ضور  بني  التذكارية  وامليداليات 
من اجلانب االإماراتي وال�ضيوف من 

جمل�س اإدارة نادي الزمالك .

•• كواالملبور-وام:

لكرة  االآ�����ض����ي����وي  االحت��������اد  اأف��������رد 
موقعه  يف  مو�ضعا  ت��ق��ري��را  ال��ق��دم 
الر�ضمي عن احلكمني االإماراتيني 
وح�ضن  احلمادي  حمد  امل�ضاعدين 
مباريات  الإدارة  املر�ضحني  امل��ه��ري 
اأنهما  واأك��د   ،2022 العامل  كاأ�س 
�ضمن  املباريات،  اإدارة  يف  ي�ضاركان 
ط���اق���م اإم�����ارات�����ي ب���ق���ي���ادة ال����دويل 

حممد عبد اهلل ح�ضن.
وق���ال االآ���ض��ي��وي يف ت��ق��ري��ره: “مت 
اختيار كل من احلمادي واملهري يف 
�ضنوات  اأرب��ع  قبل  رو�ضيا  مونديال 
االإماراتيان  احلكمان  �ضارك  حيث 
يف ال���ع���دي���د م���ن ال���ب���ط���والت، مبا 
اآ�ضيا  اأب��ط��ال  دوري  نهائي  ذل��ك  يف 
2021 بني الفائز باللقب الهالل 
�ضتيلرز  بوهانغ  ونظريه  ال�ضعودي 
ال���ك���وري اجل��ن��وب��ي ���ض��اح��ب املركز 
العامل  ك��اأ���س  نهائي  وقبل  ال��ث��اين، 

كاأ�س  ونهائيات   ،2020 لالأندية 
اآ�ضيا ونهائي كاأ�س االحتاد االآ�ضيوي 

عام 2017”.
احل����ك����م����ني  ت����ع����ي����ني  مت  وت�������اب�������ع 
االإم��ارات��ي��ني اأي�����ض��اً يف م��ب��اراة ربع 
نهائي كاأ�س اآ�ضيا االإمارات 2019 
كانت  وال��ت��ي  وفيتنام،  اليابان  ب��ني 
اأول مباراة على االإطالق ي�ضتخدم 
خاللها نظام حكم الفيديو امل�ضاعد 
" فار" يف تاريخ بطوالت املنتخبات 

يف قارة اآ�ضيا.
امل�ضاعد  احل���ك���م  ق����ال  ج��ه��ت��ه  م���ن 
ت�ضريحاته  يف  احل���م���ادي  حم��م��د 
ل����ل����م����وق����ع ال����ر�����ض����م����ي ل����الحت����اد 
اأن يتم  “ ���ض��ع��ور رائ���ع  االآ���ض��ي��وي: 
اخ��ت��ي��ارك الأك���ر ح��دث ري��ا���ض��ي يف 
ال��ع��امل، حيث ي��اأت��ي ذل��ك بعد بذل 
ج��ه��د ك���ب���ري، االأم������ر ال�����ذي يجعل 
�ضنوات الت�ضحية يف العمل والوقت 
العائلة ي�ضتحق كل هذا  بعيدا عن 

العناء”.

االآ�ضيوية  البطوالت   “  : واأ���ض��اف 
قوية للغاية واأعتقد اأن ور�س العمل 
التدريبية  وال�������دورات  وال����ن����دوات 
العديدة هذا العام كانت مفيدة يف 
قارة  حلكام  الفني  اجلانب  تطوير 
اآ�ضيا”. وعن حت�ضرياته للم�ضاركة 
 .. ب��امل��ون��دي��ال  م��ب��اري��ات  اإدارة  يف 

التح�ضري  ع���ل���ى  رك�������زت  قال:" 
اللعبة  ق���وان���ني  وق������راءة  ال���ب���دين، 
وم�ضاهدة  اجل��دي��دة،  وتعديالتها 
اللعبة  للجدل يف  امل��ث��رية  احل���االت 
ح�����ول ال����ع����امل، واال�����ض����ت����ف����ادة من 
احلمادي:"  وتابع  التعلم".  نقاط 
فخور باأن اأك��ون ج��زءاً من االحتاد 

االآ���ض��ي��وي ل��ك��رة ال��ق��دم ال���ذي عمل 
م���ن خ����الل جم��م��وع��ة مم��ي��زة من 
املتميزين  وامل���درب���ني  امل��ح��ا���ض��ري��ن 
اأثبتوا  ح���ك���ام  ب����اإع����داد  ل��ي��ق��وم��وا 
للمباريات  حكام  كاأف�ضل  اأنف�ضهم 

يف عامل التحكيم.
وع����ن ال��ن�����ض��ي��ح��ة ال���ت���ي مي��ك��ن اأن 

ي��ق��دم��ه��ا ل��ق�����ض��اة امل���الع���ب اجلدد 
“ الن�ضيحة االأه��م تكون  .. ق��ال : 
اللعبة،  ب��ق��وان��ني  االه��ت��م��ام  ح���ول 
املتميزة  املجموعة  اإىل  واال�ضتماع 
االآ�ضيوي  االحت���اد  م��ن حم��ا���ض��ري 

لكرة القدم املتميزين”.
م��ن ج��ان��ب��ه اأع����رب احل��ك��م الدويل 

�ضعادته  عن  املهري  ح�ضن  امل�ضاعد 
يف  م���ب���اري���ات  اإدارة  يف  ب��امل�����ض��ارك��ة 
 “  : ق��ائ��ال   ..  2022 م���ون���دي���ال 
�ضعور رائع اأن اأمثل بلدي واالحتاد 
االآ�ضيوي لكرة القدم يف اأكر حدث 

كروي يف العامل”.
وتابع : " هذه هي ح�ضيلة �ضنوات 
من اجلهد الذي توج اأوال بامل�ضاركة 
كاأ�س  نهائيات  خ��الل  التحكيم  يف 
�ضنوات،  اأربع  العامل يف رو�ضيا قبل 
ك��اأ���س العامل  اأخ���رى يف  واالآن م��رة 

."2022
عمل  ����ض���ن���وات،  م���ن���ذ  واأ�ضاف:" 
القدم بجد  االحتاد االآ�ضيوي لكرة 
لرفع كفاءة احلكام االآ�ضيويني بكل 
ال���ط���رق، وي���ع���ود ه���ذا ال��ن��ج��اح اإىل 
واأتوقع  ل��ل��ح��ك��ام،  ال��ث��اب��ت  ال��ت��ط��ور 
لكنه  للتميز،  ال�����ض��ع��ي  ي�ضتمر  اأن 
كبريا  دوؤوب��ا وجهدا  يتطلب عمال 

من احلكام اأنف�ضهم اأي�ضا".
تبداأ  مل  اال����ض���ت���ع���دادات  اأن  واأك�����د 

ب���اإع���الن ق��ائ��م��ة احل���ك���ام، ب��ل كانت 
من خالل رحلة طويلة على مدار 
ال�ضنوات املا�ضية، واخلرة املكت�ضبة 
والدولية  االآ�ضيوية  البطوالت  يف 
التح�ضري  ي�ضمل  حيث  واملحلية، 
والذهنية  البدنية  امل�ضتويات  على 
متثيل  ل�ضمان  والفنية  والنف�ضية 
احلدث  ه���ذا  يف  ج��ي��د  ب�ضكل  اآ���ض��ي��ا 

الكروي االأهم.
االحتاد  برامج  على  املهري  واأث��ن��ى 
القاري .. قائال:" االحتاد االآ�ضيوي 
املجاالت  جميع  يف  ح��ك��ام��ه  ي��دع��م 
ل��ت��ح��ق��ي��ق ال��ت��م��ي��ز، ي��ف��ع��ل��ون ذلك 
ع��ن ط��ري��ق اإط���الع ح��ك��ام املباريات 
اللعبة  ق���وان���ني  ع��ل��ى  ب��ا���ض��ت��م��رار 
توفري  اإىل  باالإ�ضافة  وتطبيقاتها، 
احلكام،  مل�ضاعدة  التقنيات  اأف�ضل 
على  دورات  اإج�������راء  ذل����ك  يف  مب���ا 
وتقدمي  امل�����ض��اع��د  ال��ف��ي��دي��و  تقنية 
ل�ضمان  اأي�����ض��اً  اللوج�ضتي  ال��دع��م 

اأداء املهمة باأف�ضل �ضكل ممكن.

•• اأبوظبي-وام:

برغم �ضعوبة املهمة التي تنتظره 
يف جمموعته بالدور االأول، يتطلع 

القدم  لكرة  الكامريوين  املنتخب 
كاأ�س  ب��ط��ول��ة  يف  م�����ض��ارك��ت��ه  اإىل 
جديد  ب�����ض��ك��ل   2022 ال����ع����امل 
وح��م��ا���س ك��ب��ري ع��م��ا ك���ان���ت عليه 

امل�ضابقة.  يف  االأخ����رية  م�ضاركاته 
اإىل  ال��ك��ام��ريوين  املنتخب  وي��ع��ود 
غاب  بعدما  امل��ون��دي��ال  يف  الظهور 
 2018 عام  املا�ضية  الن�ضخة  عن 
بقيادة  ال��ف��ري��ق  وي�ضعى  ب��رو���ض��ي��ا، 
ري���ج���ب���ور �ضوجن  ال���ف���ن���ي  م����دي����ره 
البطولة  يف  ع��رو���س  ت��ق��دمي  اإىل 
العريق  ال���ت���اري���خ  م����ع  ت��ت��ن��ا���ض��ب 
غري  ب�"االأ�ضود  امل��ل��ق��ب  ل��ل��ف��ري��ق 

املرو�ضة".

الكامريوين  املنتخب  وي�ضتحوذ 
لعدد  ال���ق���ي���ا����ض���ي  ال�����رق�����م  ع����ل����ى 
الأي  امل����ون����دي����ال  يف  امل���������ض����ارك����ات 
اأف��ري��ق��ي ح��ي��ث يخو�س  م��ن��ت��خ��ب 
البطولة هذا العام للمرة الثامنة. 
ومنذ م�ضاركته االأوىل يف املونديال 
1982، غاب الفريق  عر ن�ضخة 
3 ن�ضخ فقط هي  عن البطولة يف 
وال  و2018.  و2006   1986
 1990 ن�ضخة  يف  م�ضاركته  ت��زال 

هي االأبرز واالأ�ضهر على االإطالق 
حيث �ضق طريقه بجدارة اإىل دور 
ل��ل��ب��ط��ول��ة ع��ل��ى ح�ضاب  ال��ث��م��ان��ي��ة 
ي�ضقط  اأن  قبل  عريقة  منتخبات 
ب�ضعوبة اأمام املنتخب االإجنليزي.

وخالل تلك امل�ضاركة، حقق املنتخب 
الكامريوين 3 انت�ضارات خالل 5 
فيما  بالبطولة،  خا�ضها  مباريات 
حقق انت�ضارا واحدا فقط يف 18 
م���ب���اراة خ��ا���ض��ه��ا ب��امل�����ض��ارك��ات ال�6 

البطولة،  يف  له  ال�ضابقة  االأخ��رى 
والتي مل ينجح خاللها يف اجتياز 
املنتخب  ويتطلع  املجموعات.  دور 
تغيري  اإىل  ح��ال��ي��ا  ال���ك���ام���ريوين 
ال�ضورة التي ظهر عليها يف الن�ضخ 

االأخرية من املونديال.
وعلى مدار العقد املا�ضي، مل يكن 
ب�ضمة  اأي  الكامريوين  للمنتخب 
والعاملية  القارية  ال�ضاحتني  على 
���ض��وى ال���ف���وز ب��ل��ق��ب ك���اأ����س االأمم 

االأفريقية يف 2017 باجلابون .
وب����خ����الف ه�������ذا، ك������ان االإخ����ف����اق 
للفريق  م�ضاركات  اأي  يف  حا�ضرا 
ظهر  الفريق  ولكن  وعاملية،  قاريا 
اأف�������ض���ل م���ع م��ط��ل��ع العام  ب�����ض��ك��ل 
احل�����ايل ب��ع��د ف����وز اأ����ض���ط���ورة كرة 
اإيتو  �ضامويل  الكامريوين  القدم 

برئا�ضة احتاد اللعبة يف بالده .
وقدم املنتخب الكامريوين عرو�ضا 
االأمم  ك��اأ���س  بطولة  خ��الل  مميزة 
االأفريقية، التي ا�ضت�ضافتها بالده 
اأنهى  ال���ع���ام، ول��ك��ن��ه  م��ط��ل��ع ه����ذا 

م�ضاركته يف املركز الثالث.
وم���ع ع���دم ال��ف��وز ب��ال��ل��ق��ب، اأجرى 
بقيادة  ال�����ك�����ام�����ريوين  االحت���������اد 
االإدارة  ع��ل��ى  �ضريعا  ت��غ��ي��ريا  اإي��ت��و 
ب��اإ���ض��ن��اد من�ضب  ل��ل��ف��ري��ق  ال��ف��ن��ي��ة 
�ضوجن  ريجبور  اإىل  الفني  امل��دي��ر 
املنتخب  �ضفوف  يف  �ضابقا  زميله 

الكامريوين.
واالأ�ضا�ضية  االأوىل  املهمة  وك��ان��ت 
ال��ف��ري��ق ه���ي اجتياز  ل�����ض��وجن م���ع 

عقبة املنتخب اجلزائري يف الدور 
بالت�ضفيات  احل���ا����ض���م  ال��ن��ه��ائ��ي 
االأف����ري����ق����ي����ة امل����وؤه����ل����ة مل���ون���دي���ال 
اأ�ضابيع  ب��ع��د  ه���ذا  وك���ان   ،2022

قليلة من تويل �ضوجن امل�ضوؤولية.
واجتاز  االختبار،  يف  �ضوجن  وجنح 
هدف  بف�ضل  اجل��زائ��ري��ة  العقبة 
يف الوقت القاتل من مباراة االإياب 
بهذا الدور الفا�ضل ليعود املنتخب 
الكامريوين اإىل املونديال بحما�س 
الظهور  ه��ائ��ل��ة يف  ���ض��دي��د ورغ��ب��ة 

ب�ضكل جديد.
التي  امل����ون����دي����ال،  ق���رع���ة  ول���ك���ن   
املا�ضي،  اأب���ري���ل  اأول  يف  اأج���ري���ت 
جمموعة  يف  ال����ف����ري����ق  و����ض���ع���ت 
مع  ال�ضابعة  املجموعة  ه��ي  ن��اري��ة 
و�ضوي�ضرا  ال����رازي����ل  م��ن��ت��خ��ب��ات 
املنتخب  اأن  ي��ع��ن��ي  م���ا  و���ض��رب��ي��ا، 
اإىل  بحاجة  �ضيكون  ال��ك��ام��ريوين 
مفاجاأة كبرية على غرار ما قدمه 
يف مونديال 1990 اإذا اأراد العبور 

من هذه املجموعة ال�ضعبة.

»تارجت الريا�سية« وعلي االأن�ساري 
يكرمان اإدارة وبعثة نادي الزمالك

االحتاد االآ�سيوي: التحكيم االإماراتي يعزز مكانة احلكام االآ�سيويني يف مونديال 2022

كاأ�س العامل 2022 - املنتخب الكامريوين يتطلع لعودة قوية يف املونديال

•• اأبوظبي- وام: 

اأ�ضدل ال�ضتار م�ضاء اأم�س االأول االثنني على اأوىل �ضباقات اخليول العربية يف 
منطقة الظفرة مبدينة زايد، و�ضط جناح الفت للمناف�ضة القوية التي اأقيمت 

على ثالثة اأ�ضواط يف ميدان املدينة وبتنظيم نادي ليوا الريا�ضي.
وياأتي ال�ضباق االأول �ضمن 10 �ضباقات خمتلفة يعتزم النادي تنظيمها حتى 

نهاية �ضهر مار�س املقبل هذا املو�ضم.
واأ�ضفرت نتائج ال�ضوط االأول والذي اأقيم مل�ضافة 1700 مرت بت�ضدر اجلواد 
وجاءت   ، "زينهم"  اجل���واد  ال��ث��اين  امل��رك��ز  حقق  ح��ني  يف   ، اباهي"  اف  "اإي 

الثالث. املركز  الفر�س "بيان" يف 
ويف ثاين اأ�ضواط املناف�ضة والذي اأقيم مل�ضافة 1400 مرت جاء يف املركز االأول 

ثانياً "اف كرا�س" وجاء ثالثاً "مكتوب". العريق" وحل  "اإف 

"ا�س غازي"  االأول  املركز  1400 مرت حل يف  مل�ضافة  الثالث  ال�ضوط  و�ضمن 
وجاء ثانياً "ا�س ربان" بينما جاء ثالثا "�ضطام الوثب" .

وكانت اللجنة املنظمة قد قررت تنظيم �ضوطني للمناف�ضني قبل بدء ال�ضباق، 
ومت رفعها لثالثة اأ�ضواط يف وقت الحق ب�ضبب زيادة عدد امل�ضاركني واالإقبال 

الكبري يف املناف�ضة القوية التي توجهت نحو مالك اخليول العربية االأ�ضيلة.
ووجه عبد اهلل بطي القبي�ضي رئي�س جمل�س اإدارة نادي ليوا الريا�ضي، ال�ضكر 
والتهنئة لكل املالك امل�ضاركني يف اأوىل �ضباقات هذا املو�ضم، م�ضريا اإىل اأن زيادة 
املالك  اإقبال  خالل  من  للم�ضابقة  الكبري  النجاح  ليوؤكد  جاء  االأ���ض��واط  عدد 

واملحبة الكبرية للم�ضاركة يف �ضباقات اخليول العربية.
واعتر القبي�ضي اأن هذا النجاح الكبري يف اأول �ضباق للمو�ضم، يب�ضر بنجاح اأكر 
واأقوى لل�ضباقات الت�ضعة القادمة والتي �ضيتم توزيعها على االأ�ضهر املقبلة يف 

املو�ضم الريا�ضي للنادي.

•• دبي-الفجر:

انطلقت يف مالعب اأكادميية �ضرطة دبي، "بطولة الكريكت" وذلك 
110 العباً ميثلون  تزامناً مع حتدي دبي للياقة 2022 مب�ضاركة 

فعاليات البطولة ملدة 10 اأيام. ت�ضتمر  اأن  على  فرق،   9
الإ�ضعاد  العامة  االإدارة  مدير  املن�ضوري،  خلفان  علي  العميد  واأك��د 
فعالية   47 �ضمن  ت��اأت��ي  ال��ك��ري��ك��ت  ب��ط��ول��ة  اأن  ب��ال��وك��ال��ة،  املجتمع 
 ،2022 ريا�ضية تنظمها �ضرطة دبي تزامناً مع حتدي دبي للياقة 
الذي اأطلقه �ضمو ال�ضيخ حمدان بن حممد بن را�ضد اآل مكتوم ويل 
عهد دبي، رئي�س املجل�س التنفيذي، عام 2017 للمرة االأوىل، �ضعياً 
اإمارة  يف  ال�ضكان  بني  �ضحي  حياة  كنمط  الريا�ضة  ثقافة  لرت�ضيخ 

دبي.
ال�ضرطية  الريا�ضية  الفعاليات  اأن  اإىل  املن�ضوري  العميد  واأ���ض��ار 
ان��ط��ل��ق��ت ب��ت��وج��ي��ه��ات م��ن م��ع��ايل ال��ف��ري��ق ع��ب��د اهلل خليفة امل���ري، 
القائد العام ل�ضرطة دبي، يف اإطار احلر�س الدائم على دعم وتعزيز 
التوجهات احلكومية يف جمال االأن�ضطة الريا�ضية ومنها حتدي دبي 
�ضكان  كافة  اإىل  يتوجه  للياقة  دبي  برنامج حتدي  اأن  ُيذكر  للياقة. 
دبي بالتوعية الريا�ضية عر دعوته لتخ�ضي�س 30 دقيقة يومياً من 
وقتهم ملمار�ضتها، ملدة 30 يوماً متتالياً، عر جمموعة متنوعة من 
طوال  امل�ضاركني  ت�ضجع  التي  الريا�ضية  والفعاليات  اللياقة  اأن�ضطة 
ال�ضهر على ممار�ضة الريا�ضة يف االأوقات واالأمكنة التي تنا�ضبهم يف 

�ضبيل حتفيزهم على تبني اأ�ضلوب حياة �ضحي.

�سرطة دبي تنظم بطولة الكريكت تزامنًا مع حتدي اللياقةجناح الفت الأوىل �سباقات اخليول العربية يف الظفرة

اإعالن بيع مركبة العدد 13687 بتاريخ 2022/11/2 

ــفــارة  ــس ــ� ــب املـــلـــحـــق الــعــ�ــســكــري ب ــت ــك ــن م ــل ــع ي
ظبي  اأبـــــو  يف  ــة  ــودي ــع ــس ــ� ال ــة  ــي ــرب ــع ال  املــمــلــكــه 
ـــــون  ـــــال ــــة تـــــويـــــوتـــــا اف ــــب ــــرك ــــع م ــــي ــــــن ب ع
ـــــــود  اأ�ـــــــس ــــــــون  ــــــــل ال  2010 ــــــــل  ــــــــودي  م

للتوا�سل هاتف 022223300

فقدان �سهادة اأ�سهم العدد 13687 بتاريخ 2022/11/2 

عن  �سادرة  اأ�سهم  �سهادة  عبيد  �سالح  �سيف   / ال�سيد  فقد 
�سركة دبي لال�ستثمار �س. م. ع 

لل�سهادة رقم )24538( وحتمل عدد )1000( �سهًما.
ــى الــهــاتــف  ــل ــرث عــلــيــهــا التـــ�ـــســـال ع ــع  يـــرجـــى ممـــن ي
الرقم  على  بال�سركة  الإت�سال  اأو   )  0557728080(

املبا�سر  ) 04-8122305 (

العدد 13687 بتاريخ 2022/11/2 
االمارات للمزادات

تنفيذ رقم 2022/14354

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�سرَا (
تعلن المارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�س املنازعات الإيجارية يف دبي باأنه �سينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  المــارات  موقع  على  علني  مزاد 
للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2022/11/09 الربعاء  يوم  م�ساءا   6:00 ال�ساعة 

�سده ميموري لل�سفر وال�سياحة ذ.م.م و او�ساف املحجوزات على النحو التايل :
�سعر التقييم                                                      الو�سف  

 2،800                                               اأغرا�س مكتبيه   
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�سيك �سمان وللمزيد من املعلومات التف�سل 
بزيارة املوقع اللكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�س التقدم 

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

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

70363

العدد 13687 بتاريخ 2022/11/2 
االمارات للمزادات

تنفيذ رقم 2022/8222

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�سرَا (
تعلن المارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�س املنازعات الإيجارية يف دبي باأنه �سينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  المــارات  موقع  على  علني  مزاد 
للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2022/11/09 الربعاء  يوم  م�ساءا   6:00 ال�ساعة 

�سده العطار للنقل الربي العام )�س.ذ.م.م( و او�ساف املحجوزات على النحو التايل :
�سعر التقييم                                                           الو�سف  

 3،680                                                    اغرا�س مكتبيه  
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�سيك �سمان وللمزيد من املعلومات التف�سل 
بزيارة املوقع اللكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�س التقدم 

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

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

70363

العدد 13687 بتاريخ 2022/11/2 
االمارات للمزادات

تنفيذ رقم 2022/8014

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�سرَا (
تعلن المارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�س املنازعات الإيجارية يف دبي باأنه �سينعقد 
مزاد علني على موقع المارات للمزادات www.emiratesauction.ae وذلك يف متام ال�ساعة 
6:00 م�ساءا يوم الربعاء 2022/11/09 لبيع املحجوزات العائدة ملكيتها للمنفذ �سده جواد 

�س م ح + بنك امل�سرق )�سركة م�ساهمة عامة ( و او�ساف املحجوزات على النحو التايل :
                                                      الو�سف            �سعر التقييم  

                                        اأغرا�س مكتبيه ورافعات            120،000 
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�سيك �سمان وللمزيد من املعلومات التف�سل 
بزيارة املوقع اللكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�س التقدم 

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

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

70363 العدد 13687 بتاريخ 2022/11/2 
االمارات للمزادات

تنفيذ رقم 2021/15434

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�سرَا (
تعلن المارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�س املنازعات الإيجارية يف دبي باأنه �سينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  المــارات  موقع  على  علني  مزاد 
للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2022/11/09 الربعاء  يوم  م�ساءا   6:00 ال�ساعة 

�سده مطعم ا�س & بي كرا ب او�ساف املحجوزات على النحو التايل :
�سعر التقييم                                                                الو�سف  

 11،950                                                         معدات مطعم  
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�سيك �سمان وللمزيد من املعلومات التف�سل 
بزيارة املوقع اللكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�س التقدم 

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

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

70363 العدد 13687 بتاريخ 2022/11/2 
االمارات للمزادات

تنفيذ رقم 2022/11454

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�سرَا (
تعلن المارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�س املنازعات الإيجارية يف دبي باأنه �سينعقد 
مزاد علني على موقع المارات للمزادات www.emiratesauction.ae وذلك يف متام ال�ساعة 
�سده  للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2022/11/09 الربعاء  يوم  م�ساءا   6:00

جورميه لإدارة املطاعم )فرع( + مروان فوؤاد �ساحله و او�ساف املحجوزات على النحو التايل :
�سعر التقييم                                                                    الو�سف  

 18،050                                                            معدات مطعم   
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�سيك �سمان وللمزيد من املعلومات التف�سل 
بزيارة املوقع اللكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�س التقدم 

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

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

70363
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الفجر الريا�ضي

•• ال�شارقة –الفجر: 

ال�ضارقة، تقام  ال�ضيخ عبداهلل بن �ضامل القا�ضمي نائب حاكم  حتت رعاية �ضمو 
اجلاري  نوفمر   18 اإىل   12 من  ال�ضاطئية  كلباء  دورة  من  الثانية  الن�ضخة 
والطائرة  وال�ضلة  القدم  كرة  يف  بطوالت   7 على  ت�ضتمل  والتي  كلباء،  مبدينة 
وال�ضباحة والتجديف وكرة الري�ضة والرتايثلون والدفاع عن النف�س، و�ضيح�ضل 

الفائزون باملراكز االأوىل للبطوالت على جوائز جمموعها ن�ضف مليون درهم .
اأعلن جمل�س ال�ضارقة الريا�ضي تفا�ضيل الدورة من خالل موؤمتر �ضحفي عقد 
مبقره يوم الثالثاء 1 نوفمر 2022، بح�ضور �ضعادة عي�ضى هالل احلزامي 
اللجنة  ورئي�س  الرئي�س  نائب  ج��اين  حممد  عبدامللك  و�ضعادة  املجل�س  رئي�س 
الريا�ضي  ويا�ضر  العاجل اخلبري  االإدارة و�ضعيد علي  املنظمة واأع�ضاء جمل�س 
عمر الدوخي مدير اإدارة الفعاليات الريا�ضية واملجتمعية، مدير الدورة، ومدراء 

األعاب  ت�ضملها  التي  الريا�ضية  االإحت���ادات  وممثلي  االأق�ضام  وروؤ���ض��اء  االإدارات 
وممثلي  واملوظفني  االأق�ضام  وروؤ�ضاء  االإدارات  وم��دراء  االأندية  وممثلي  ال��دورة 

االأندية وو�ضائل االإعالم.
حققت  ال��ت��ي  ل��ل��دورة  االأوىل  الن�ضخة  ع��ن  ت�ضجيلي  فيلم  بعر�س  امل��وؤمت��ر  ب���داأ 
فيها  رحب  كلمة موجزة  احلزامي  عي�ضى هالل  �ضعادة  األقى  ثم  كبريا،  جناحا 
اأن الدورة و�ضواها من الفعاليات الريا�ضية التي يبادر املجل�س  باحل�ضور واأكد 
اإىل تنظيمها تعر عن روؤية �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ الدكتور �ضلطان بن حممد 
القا�ضمي ع�ضو املجل�س االأعلى حاكم ال�ضارقة بالن�ضبة مل�ضروع ال�ضارقة الثقايف 
الكبري، وقال اأن االإمارة �ضهدت يف العام املا�ضي تنظيم  1648 ن�ضاطاً ما بني 
حرر  ال��ذي  كلباء  مدينة  جلمهور  خا�س  ب�ضكر  وتقدم   ، واملجتمعي  التناف�ضي  

بتفاعله وح�ضوره �ضهادة جناح الن�ضخة االأوىل للدورة .
وحتدث بعد ذلك �ضعادة عبدامللك جاين وا�ضتعر�س حت�ضريات الن�ضخة الثانية 

ال�ضيخ  التي توفرت لها كل مقومات النجاح بف�ضل الرعاية الكرمية من �ضمو 
تت�ضمن  ال����دورة   اأن  وق��ال  ال�ضارقة،  حاكم  نائب  القا�ضمي  �ضامل  ب��ن  ع��ب��داهلل 
م�ضابقات يف كرة القدم والطائرة وال�ضلة والتجديف وكرة الري�ضة والرتايثلون 
ال��ن��ف�����س)ال��ك��ارات��ي��ه، اجل��وج��ي��ت�����ض��و، اجل�����ودو، امل�ضارعة،  ال���دف���اع ع��ن  واأل���ع���اب 

التايكواندو(  اإ�ضافة اإىل �ضباق اجلري �ضمن االألعاب امل�ضاحبة.
واأ�ضاف: هنالك العديد من الفعاليات امل�ضاحبة  واملفاجاآت التي ت�ضتهدف امتاع 
وت�ضلية اجلمهور، ال�ضيما واأن احل�ضور اجلماهريي كان من االأ�ضباب الرئي�ضية 
لنجاح الن�ضخة  االأوىل، واأ�ضار للتن�ضيق بني اللجنة املنظمة للحدث واالإحتادات 
املنظمة  واللوائح  والتحكيم  وامل�ضاركة  بالت�ضجيل  يتعلق  فيما  املعنية  الريا�ضية 
،واأك��د اأن كل اجلهود ت�ضافرت لتنظيم ن�ضخة مثالية وتعزيز مكانة االإم��ارة يف 

تنظيم الفعاليات الريا�ضية الكبرية .
االإم��ارة بجائزة  اإحتفال  الثانية �ضتتزامن مع  الن�ضخة  ان   اإىل  واإختتم  م�ضريا 

الذين  بال�ضيوف  ورح��ب   ،2022 لعام  العربية   الريا�ضية  الثقافة  عا�ضمة 
�ضيفدون من االحتاد العربي للثقافة لالإ�ضتمتاع بفعاليات الدورة التي �ضتعر 
�ضتكون  اأنها  املجتمعية، موؤكدا  الثقافة  الريا�ضة ودوره��ا على �ضعيد  عن قيمة 
منوذجا يحتذى به يف تنظيم الدورات والبطوالت يف ال�ضارقة، ومبا يعك�س اأي�ضا 

الرتويج ال�ضياحي لالإمارة عر بوابة مدينة كلباء اجلميلة .
و�ضعادة  رئي�ضا  جاين  عبدامللك  �ضعادة  ت�ضم  للدورة  املنظمة  اللجنة  اأن  ويذكر 
امل�ضت�ضار عمر بن حنيفة ع�ضو جمل�س االإدارة نائبا، يا�ضر عمر الدوخى مديرا 
للدورة، وزكية �ضهيل امل�ضرخ رئي�ضا للجنة االإعالم، و�ضهاب اأحمد العو�ضي رئي�ضا 
للجنة الفنية، و�ضعيد خلفان املزروعي رئي�ضا للجنة اخلدمات امل�ضاندة، وخلفان 
للجنة  رئي�ضا  الدرمكي  ح�ضن  وعبداهلل  الت�ضويق،  للجنة  رئي�ضا  الدرمكي  علي 
العالقات العامة، والنقيب عادل دروي�س م�ضلم رئي�ضا للجنة االأمنية ، وحممد 

حممود �ضل�س مقررا للجنة املنظمة.

•• اأبوظبي-وام:

القاتل  ال��وق��ت  اأه����داف  �ضاهمت 
ال�ضارقة  م��ب��ارات��ي  يف   )  +90(
�ضمن  ودب��ا  وخورفكان  والوحدة 
اجلولة الثامنة من م�ضابقة دوري 
اأدنوك للمحرتفني، والتي اأ�ضدل 
اإهداء  يف  االأح����د،  ال�ضتار  عليها 
الفوز للوحدة وخورفكان وتغيري 
�ضكل املناف�ضة يف امل�ضابقة، خا�ضة 
لفريق الوحدة الذي ا�ضتطاع اأن 
ويتقا�ضم   16 النقطة  اإىل  ي�ضل 
ال�����ض��ارق��ة و�ضباب  ال�����ض��دارة م��ع 
االأهلي للمرة االأوىل هذا املو�ضم 

)3 فرق ال�ضدارة(. 

و����ض���ج���ل ج��������واو ب�����ي�����درو الع���ب 
الوحدة هدفا حا�ضما يف الدقيقة 
90+4 مبرمى ال�ضارقة ليح�ضم 
للوحدة   0-1 ال���ن���ت���ي���ج���ة  ب�����ه 
كفيلة  ك��ان��ت  ن��ق��اط   3 وي�ضيف 
����ض���دارة  اإىل  ف���ري���ق���ه  ب����ارت����ق����اء 
امل�ضابقة، كما �ضاهم الهدف الذي 
العب  احلمادي  اإ�ضماعيل  �ضجله 
خورفكان يف مرمى دبا بالدقيقة 
باللقاء  فريقه  ف��وز  يف   5+90
مهمة،  ن��ق��اط   3 على  وح�ضوله 
الثاين  الفوز  حمققا من خالله 
له هذا املو�ضم، فيما �ضجل �ضمن 
اجلولة ذاتها اأحمد عامر النقبي 
العب احتاد كلباء هدفا يف مرمى 

الن�ضر بالدقيقة 7+90 عزز به 
فوز فريقه بنتيجة 5-3. 

وم��ن��ذ ان��ط��الق��ة امل��و���ض��م احلايل 
دوري  مل�ضابقة   2023-2022
�ضهدت  ل��ل��م��ح��رتف��ني،  اأدن��������وك 
ه��دف��ا يف   15 ت�ضجيل  امل��ب��اري��ات 
�ضاهمت  ح��ي��ث  ال��ق��ات��ل،  ال���وق���ت 
فرقها  اإنقاذ  يف  منها  اأه��داف   5
م��ن اخل�����ض��ارة وال���ت���ع���ادل، بينما 
ك����ان ف���ري���ق ال����وح����دة االأب�������رز يف 
بالوقت  امل�ضجلة  االأه����داف  ع��دد 
القاتل وذلك بواقع 5 اأهداف، يف 
) هدف(  الو�ضل  كل من  مرمى 
والن�ضر)  هدفني(-  والبطائح) 

هدف( وال�ضارقة)هدف(. 
يف اجلولة االأوىل �ضجل البطائح 
عن   9+90 ال��دق��ي��ق��ة  يف  ه��دف��ا 
ط��ري��ق ج����واو ن��وف��اي�����س ع���زز به 
كلباء  احتاد  على  ليفوز  النتيجة 

بهدفني دون مقابل. 

اأنقذ جواو  و�ضمن اجلولة ذاتها 
الوحدة فريقه من  بيدرو العب 
يف  بهدف  الو�ضل  اأم��ام  اخل�ضارة 

اللقاء  لينتهي   2+90 الدقيقة 
كانت  ب���ع���دم���ا   2-2 ب���ال���ت���ع���ادل 
النتيجة ت�ضري اإىل تقدم الو�ضل 

اأن  اإال  ه�����دف،  م��ق��اب��ل  ب��ه��دف��ني 
هدف بيدرو اأنقذ املوقف. 

اأي�ضا  االأوىل  اجل���ول���ة  و���ض��م��ن 
����ض���ج���ل ب����اك����و ال���ك���ا����ض���ري الع���ب 
الدقيقة  يف  ه����دف����ا  ال�������ض���ارق���ة 
5+90 عزز به تقدم فريقه على 
�ضباب االأهلي، لينتهي اللقاء بفوز 

فريقه بهدفني دون مقابل. 
امل�ضابقة  الثانية من  ويف اجلولة 
���ض��ج��ل ع��م��ر ج��م��ع��ة رب��ي��ع العب 
مرمى  يف  لفريقه  هدفا  الن�ضر 
عجمان بالدقيقة 90+6 عزز به 
الفوز على عجمان بهدفني دون 

مقابل. 
و���ض��م��ن اجل��ول��ة ال��راب��ع��ة �ضجل 
بني يا�س هدفا عن طريق العبه 
الدقيقة  يف  ايفكوفيت�س  �ضا�ضا 
90+4 يف مرمى فريق اجلزيرة 
اخل�ضارة  م���ن  ف��ري��ق��ه  ب���ه  اأن���ق���ذ 

لتنتهي املباراة بالتعادل 1-1. 

�ضجل  ذات����ه����ا  اجل����ول����ة  و����ض���م���ن 
الوحدة هدفني يف الوقت القاتل 
لوكا�س  ط����ري����ق  ع�����ن   1+90
تيجايل  و���ض��ي��ب��ا���ض��ت��ي��ان  بيمينتا 
90+6 ليعزز بهما نتيجة الفوز 
ح�ضاب  ع��ل��ى  ن��ظ��ي��ف��ة  ب��رب��اع��ي��ة 

البطائح. 
البا  ع��زز  اخلام�ضة  اجل��ول��ة  ويف 
كودجو العب العني تقدم فريقه 
يف  ه��دف��ا  �ضجل  بعدما  دب���ا،  على 
الدقيقة 90 لينتهي اللقاء بفوز 

العني 2-0. 
اأي�������ض���ا �ضجل  وخ������الل اجل����ول����ة 
ف��را���س ب��ال��ع��رب��ي الع���ب عجمان 
يا�س  بني  فريق  مرمى  يف  هدفا 
فوز  به  ليعزز   90+4 بالدقيقة 

فريقه بهدفني دون مقابل. 
ك��م��ا ���ض��ج��ل ل��وي�����س ب��ي��زي العب 

ال��وح��دة ه��دف��ا يف ال��دق��ي��ق��ة 90 
عزز به تقدم فريقه على الن�ضر 

برباعية نظيفة. 
�ضجل  ال�������ض���اد����ض���ة  اجل����ول����ة  ويف 
يو�ضف جابر العب �ضباب االأهلي 
قاد   7+90 ال��دق��ي��ق��ة  يف  ه��دف��ا 
الفوز  ف��ري��ق��ه م���ن الإح�������راز  ب���ه 
 .1  -  2 بنتيجة  اجل��زي��رة،  على 
�ضجل  ال�ضابعة  اجل��ول��ة  و�ضمن 
البا كودجو العب العني هدفا يف 
فريق  مب��رم��ى   3+90 الدقيقة 
الفريق  ت��ق��دم  ب���ه  ع����زز  ال��ن�����ض��ر 

بنتيجة -3 1. 
اأي�����ض��ا �ضجل  ويف اجل��ول��ة ذات��ه��ا 
حممد علي ح�ضني العب الوحدة 
به  ع��زز   2+90 بالدقيقة  هدفا 
فوز فريقه على الظفرة بنتيجة 

 .  2  -  4

اأهداف ما »بعد الـ 90« تغري �سكل املناف�سة يف دوري اأدنوك للمحرتفني 

جمموع جوائزها ن�سف مليون درهم

اإعالن تفا�سيل الن�سخة الثانية لدورة كلباء لالألعاب ال�ساطئية
ومفاجاآت باجلملة للجمهور م�ساحبة  وفعاليات  تناف�سية  بطولت   7

العدد 13687 بتاريخ 2022/11/2 
اعلن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  7658/2022/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثامنة رقم ٢٢٩

مو�ضوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم 450/٢0٢٢ نزاع حمدد القيمة ، ب�ضداد املبلغ املنفذ 

به وقدره )٣٢.٢84( درهم �ضامال للر�ضوم وامل�ضاريف .

طالب التنفيذ : كي بي ام جي لوار جلف ليمتد - فرع دبي

عنوانه:امارة دبي - اخلليج التجاري - �ضارع برج خليفة - برامي تاور - الطابق العا�ضر   

املطلوب اإعالنه : 1- نري باي لالدارة واملعلومات والت�ضويق �س.ذ.م.م - �ضفته : منفذ �ضده

مو�ضوع االإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 

التنفيذية  االج��راءات  �ضتبا�ضر  املحكمة  فان  ، وعليه  املحكمة  اأو خزينة  التنفيذ  درهم اىل طالب   )٣٢٢84(

بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�ضر هذا االعالن.

رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70392

العدد 13687 بتاريخ 2022/11/2 
اعلن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  10590/2022/253 تنفيذ �شيكات 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ التا�ضعة رقم ٢٣0

املدون  املبلغ  وقيمته   ٢0٢٢/٣/٢5 وتاريخه   0000٢ رق��م  ال�ضيك  قيمة  ب�ضداد  املطالبة   : التنفيذ  مو�ضوع 
)٣٩000( الف درهم .

طالب التنفيذ : زارا لنقل الركاب باحلافالت ذ.م.م
عنوانه:االمارات - امارة ال�ضارقة - الغوير - ال�ضارقة - �ضارع �ضارع الزهراء - مبنى داما�س - �ضقة 546 - دوار 

الريد   
املطلوب اإعالنه : 1- اوراجنزيب - �ضفته : منفذ �ضده

مو�ضوع االإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
، وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر االج��راءات التنفيذية  اأو خزينة املحكمة  )40.٢٩5( درهم اىل طالب التنفيذ 

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

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70197

العدد 13687 بتاريخ 2022/11/2 
اإعلن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
  253/2022/5557 تنفيذ �شيكات 

تفا�ضيل االإعالن بالن�ضر 
اىل املنفذ �ضده/1- تاراجنا جاياالل �ضيكوجي - جمهول حمل االقامة

مبا ان الطالب التنفيذ/البنك العربي املتحد
قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )1٢8040( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة باال�ضافة اىل 

مبلغ ر�ضوم خلزينة املحكمة . 
وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا االعالن. 
رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70021 العدد 13687 بتاريخ 2022/11/2 

اإعلن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
  253/2022/5550 تنفيذ �شيكات 

تفا�ضيل االإعالن بالن�ضر 
اىل املنفذ �ضده/1- راجا طاهر حممود - جمهول حمل االقامة

مبا ان الطالب التنفيذ/البنك العربي املتحد
قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )117٢61( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة باال�ضافة اىل 

مبلغ ر�ضوم خلزينة املحكمة . 
وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا االعالن. 
رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70021 العدد 13687 بتاريخ 2022/11/2 

اعلن اأمر اأداء بالن�شر        
                  يف  الدعوى رقم:1985/2022/60 امر اداء 

املنظورة يف:اوامر االداء وانفاذ العقود التجارية رقم ٢0٣
والفوائد  دره��م   17000 مبلغ  ب�ضداد  عليه  امل��دع��ي  ب��ال��زام  االم��ر  با�ضدار  املطالبة   : ال��دع��وى  مو�ضوع 
القانونية ب�ضنبة ٩% �ضنويا وذلك من تاريخ ا�ضتحقاق الدين وحتى متام ال�ضداد مع الزامه بامل�ضاريف 

والر�ضوم ومقابل اتعاب املحاماة و�ضموله بالنفاذ املعجل وبال كفالة . 
املدعي:و�ضام معت�ضم عيتاين

عنوانه:امارة دبي - ديرة - �ضارع القرهود - مبنى ملك عبدالرحيم حممد بالغزوز - �ضقة ٩16
املطلوب اإعالنه :  1- احمد توفيق طه مطر   -  �ضفته : مدعي عليه

مو�ضوع االإعالن :طلب ا�ضت�ضدار اأمر اأداء فقد قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ:٢0٢٢/٩/٩ - بالزام 
املدعي بان يوؤدي للمدعي مبلغ وقدره )( والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ املطالبة وحتى ال�ضداد 
التام وبالر�ضوم وامل�ضاريف ومبلغ خم�ضمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ضت طلب النفاذ املعجل ، 
ولكم احلق يف التظلم االمر او ا�ضتئنافه بح�ضب االحوال وفق االحكام الواردة يف املادة 66 من الالئحة 

التنظيمية لقانون االجراءات املدنية  .
رئي�ض الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70197

العدد 13687 بتاريخ 2022/11/2 
اعلن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  5095/2022/253 تنفيذ �شيكات 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ التا�ضعة رقم ٢٣0

مو�ضوع التنفيذ : املطالبة ب�ضداد قيمة ال�ضيكات املرجتعة وتبلغ قيمتها )14٣000( الف درهم تاريخ ال�ضيك 
رقم ال�ضيك مبلغ ال�ضيك الت�ضل�ضل:14/06/17-1 10٩ 10000 - ٢- 17/0٣/٢٢ 88 8000 - ٣- 17/0٩/٢٣ 
 - 15000 87 ٣0/04/17 -6 - 10000 1٢٣ 1٣/08/17 -5 - 10000 1٢٢ 1٢6 ٢٣/07/17 -4 - 10000 1٢6
 1٢5 1٣/0٩٢017-٩ - 10000 107 1٣/05/17 -8 - 10000 1٢4 ٢6/08/17 -7 - 15000 87 ٣0/04/17-6
 -1٣ - 10000 146 1٣/07/17 -1٢ - 10000 86 15/04/17 -11 - 10000 108 ٢7/05/17 -10 - 10000

 14٣000 - 10000 ٢٣٢ 04/0٣/18 - 14 - 10000 ٢٣1 ٢1/0٢/18
 - الغوير   - ال�ضارقة  ام��ارة   - ع��ن��وان��ه:االم��ارات   - ذ.م.م   باحلافالت  ال��رك��اب  لنقل  زارا   : التنفيذ  طالب 

ال�ضارقة - �ضارع الزهراء - مبنى داما�س - �ضقة 546 - دوار الريد
املطلوب اإعالنه : 1- حممد �ضاه زاد - �ضفته : منفذ �ضده

مو�ضوع االإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)1515٩0( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر االجراءات التنفيذية 

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

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70197 العدد 13687 بتاريخ 2022/11/2 

اعلن بالن�شر        
                  يف  املنازعة رقم:3790/2022/461 نزاع حمدد القيمة 

املنظورة يف:الت�ضوية الودية للمنازعات ال�ضاد�ضة ع�ضر رقم 765
مو�ضوع املنازعة : املطالبة مببلغ )8.٩٢٩.٣1( درهم باال�ضافة للفوائد القانونية بواقع ٩% حتى 

متام ال�ضداد  . 
املتنازع:زعبيل لتاأجري ال�ضيارات - �ضركة ذات م�ضوؤولية حمدودة

عنوانه:االمارات - امارة دبي - الكرامة - بردبي - دبي - �ضارع الكرامة - ارنكو - �ضقة الثاين - 
ثريفتي لتاجري ال�ضيارات 

املطلوب اإعالنه :  1- داينوب لورين  -  �ضفته : متنازع �ضده 
درهم   )8.٩٢٩.٣1( مببلغ  املطالبة  ومو�ضوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د    : االإع���الن  مو�ضوع 
االثنني  ي��وم  جل�ضة  لها  وح���ددت  ال�����ض��داد-  مت��ام  حتى   %٩ ب��واق��ع  القانونية  للفوائد  باال�ضافة 
املوافق:٢0٢٢/11/14 ال�ضاعة:0٩:00 �ضباحا بقاعة التقا�ضي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�ضور 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة 

بثالثة اأيام على االأقل.
رئي�ض الق�شم

حماكم دبي

الت�شويات   الودية    
70392

العدد 13687 بتاريخ 2022/11/2 
مذكرة اعلن املدعي عليه/ عي�شى بن �شالح بن عي�شى ال�شقر

 بالن�شر للح�شور اأمام اخلربة 
بالدعوى رقم 2022/1653 مدين جزئي - دبي

تفا�ضيل االعالن بالن�ضر 
اإىل املدعى عليه / عي�ضى بن �ضالح بن عي�ضى ال�ضقر - جمهول حمل االإقامة

مبا اأن املدعى : البا�ضل لالإ�ضت�ضارات م. م. ح 
 )1،570،971.88( قدره  مبلغ  للمدعني  يوؤدى  باأن  عليه  املدعى  باإلزام  املطالبة  ومو�ضوعها  الدعوى  عليك  اأقام  قد 
املدعني  به  قام  ما  وذلك عن  فل�ضاً،  وثمانني  وثمانية  درهماً  و�ضبعني  وواحد  وت�ضعمائة  الف  و�ضبعني  مليون وخم�ضمائة 
للمدعى عليه من خدمات واأعمال وا�ضت�ضارات واأعمال و�ضاطة وما �ضددوه عنه من م�ضاريف ور�ضوم، مع حتميل املدعى 
عليه الر�ضوم وامل�ضاريف ومقابل اأتعاب املحاماة. و الر�ضوم و امل�ضاريف ومقابل اأتعاب املحاماة. وحددت لها اخلرة جل�ضة 
يوم االثنني املوافق 07-11-2022 ال�ضاعة 02:00 ظهرا عن بعد  لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا و 
عليك بتقدمي ما لديك من مذكرات اأو م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على االقل.  علما باأنه يف حال تخلفكم 
abdelrahman.  / للتوا�ضل  قانونا.   لها  املخولة  لل�ضالحيات  وفقا  اأعمالها  �ضتبا�ضر  اخلرة  فاأن  احل�ضور  عن 

0528734226 ت   /  alhosanigroups@gmail.com
اخلبري / اأحمد احلو�شني
رقم قيد 83

اإعلن اإجتماع خربة 

70021

حممد   / امل�������دع�������و  ف�����ق�����د 
علي  حم����م����د  ����ض���اف���ي���ق���وى 
اجلن�ضية  ب����اك���������ض����ت����ان     ،
رق������م  �������ض������ف������ره  ج�������������واز   -
من   )5180481FF(
يجده عليه االت�ضال بتليفون 

رقم  0569500377

فقدان جواز �سفر
ف��ق��د امل���دع���و / حم��م��د زبري 
باك�ضتان     ، ع����ل����ى  �����ض����وك����ت 
�ضفره  ج�������واز   - اجل��ن�����ض��ي��ة 
)5099532BJ(  رق�����م 
م���������������ن ي�������������ج�������������ده ع�����ل�����ي�����ه 
االت�����������ض�����ال ب���ت���ل���ي���ف���ون رق����م  

    0586341964

فقدان جواز �سفر
حممد   / امل��������دع��������و  ف�����ق�����د 
ع�����ظ�����ي�����م ا��������ض�������ح�������اق ����ض���ي���خ 
باك�ضتان   ، ا���ض��ح��اق  حم��م��د 
�ضفره رقم  اجلن�ضية - ج��واز 
من   )1847442DY(
يجده عليه االت�ضال بتليفون 

رقم  0561721410    

فقدان جواز �سفر
ان����ور ح�ضني   / امل���دع���و  ف��ق��د 
بنجالدي�س     ، حم���م���د  ن�����ور 
�ضفره  ج�������واز   - اجل��ن�����ض��ي��ة 
)A01012088(  رق����م 

م���������������ن ي�������������ج�������������ده ع�����ل�����ي�����ه 
االت�����������ض�����ال ب���ت���ل���ي���ف���ون رق����م  

    0557378017

فقدان جواز �سفر

العدد 13687 بتاريخ 2022/11/2 
�ضركة /هوم فاليو منطقة حرة  )�س ذ م م( )رخ�ضة رقم 96957(  والكائنة رقم املقر اأيه ات�س دي 06 
بي ، رقم الطابق 01، اإ�ضم املبنى اإن 5 تك ، مدينة دبي لالنرتنت ، دبي ، االإمارات العربية املتحدة ، �س 
ب 377310 ، دبي ، دولة االمارات العربية املتحدة ، واملرخ�ضة لدى �ضلطة دبي للتطوير ،  ترغب هذه 
ال�ضركة املذكورة يف اعالن قرارها للكافة والذى مت اتخاذه بوا�ضطة جمل�س االإدارة يف اإجتماعه الذي عقد 

بتاريخ  2022/9/14  ب�ضاأن اغالق وحل ال�ضركة.
وفقا لذلك ، تهيب ال�ضركة باأى طرف معنى باالمر ولديه اى مطالبات فى مواجهتها عليه تقدمي هذه 

املطالبات خالل 45 يوما من تاريخ هذا االعالن عن طريق الريد امل�ضجل او االت�ضال ب : 
ال�ضيد / امتياز احل�ضن جاويد اح�ضان االهى 

اإ�ضم ال�ضركة : ابي حما�ضب قانوين  
�س ب : 377310 

دبي ، دولة االمارات العربية املتحدة.
هاتف رقم : 04-4252890 

INFO@AABICA.COM :  الريد االلكرتوين
لن يتم النظر يف املطالبات التى ترد بعد انتهاء فرتة اال�ضعار واملحددة ب 45 يوما.

ا�شعار ت�شفية
70021
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�ضتكون  ال�����الآل�����ئ،  ����ض���ي���ادي  ب���ل���د  يف 
كرة  ج���واه���ر  اإىل  ���ض��اخ�����ض��ة  ال��ع��ي��ون 
ي��اأم��ل جن���وم مونديال  ال���ق���دم، ح��ي��ث 
اطار  �ضمن  التاألق،  يف   2022 قطر 
ليونيل  لالأرجنتيني  االأخ��ري  الف�ضل 
كري�ضتيانو  ال���رت���غ���ايل  اأو  م��ي�����ض��ي 
بنزمية،  ك��رمي  الفرن�ضي  اأو  رون��ال��دو 
ووم�ضات جنم الديوك كيليان مبابي 

اأو الرازيلي نيمار.
منها  يخلو  التي  الوحيدة  الكاأ�س  هي 
لقباً(.   41( ب��االأل��ق��اب  املثّقل  �ضجله 
اأدن����ى  اأو  ك����ان م��ي�����ض��ي ق����اب ق��و���ض��ني 

ال��ع��امل��ي يف مونديال  ال��ت��ت��وي��ج  م��ن 
 2014 ال�����رازي�����ل 
ب������خ�������������ض������ارت������ه يف 

ال����ن����ه����ائ����ي اأم��������ام 
)�ضفر1-  اأملانيا 
التمديد(،  ب��ع��د 
جمدداً  ليح�ضل 

يف �ضن ال� 35 عاماً 

على فر�ضة اأخرية للفوز بكاأ�س العامل 
وذلك يف حماولته اخلام�ضة.

الرقم  القمي�س  �ضاحب  ه��ال��ة  حت��ت 
منتخب االأرجنتني يف  ُيهزم  مل   ،10
35 مباراة توالياً، يف �ضل�ضلة تاريخية 
���ض��ه��دت ف�����وزه ب��ل��ق��ب م�����ض��اب��ق��ة كوبا 
اأمريكا، وهو �ضيكون حا�ضراً يف قطر 
ع��ل��ى اأم����ل ا���ض��اف��ة جن��م��ة ث��ال��ث��ة على 
قمي�ضه بعد عامي 1978 و1986، 
لريتفع مي�ضي اإىل م�ضاف االأ�ضطورة 

الراحل دييغو اأرماندو مارادونا.
ق���ال امل��ت��وج ب��ال��ك��رة ال��ذه��ب��ي��ة الأف�ضل 
"مع  ���ض��ب��ع م������رات  ال����ع����امل  الع�����ب يف 
االأرجنتني، نقدم اأداًء جيداً يف الوقت 
متحم�ضة"،  واجلماهري  احل��ايل، 
"الرغوث"  ا���ض��ت��ع��اد  ح���ني  يف 
�ضان  باري�س  بريقه مع  ال�ضغري 
ال��ف��رن�����ض��ي م��ن��ذ بداية  ج��رم��ان 
 12 بت�ضجيله  احل���ايل  امل��و���ض��م 
كرة   13 ومت����ري����ره  ه����دف����اً 

حا�ضمة يف 17 مباراة بعد مو�ضم اأول 
املفاجئ  انتقاله  اث��ر  ل��الآم��ال  خميب 

من نادي بر�ضلونة االإ�ضباين.
العاملية،  الكاأ�س  خلف  يلهث  اأي�ضاً  هو 
النادي  اإىل  ب����دوره  �ضين�ضم  ح��ني  يف 
امل��غ��ل��ق ل��الع��ب��ني ال���ذي���ن خ���ا����ض���وا 5 
لكن  قيا�ضي(.  )رق���م  عاملية  نهائيات 
يبقى ال�ضوؤال االأهم: هل بامكان "�ضي 
اآر7" اأن ي�ضتعيد بريقه يف �ضن ال� 37 

عاماً؟
الرتغايل  م�ضتقبل  ال�ضكوك  يكتنف 
الذهبية الأف�ضل العب  بالكرة  الفائز 

يف العامل خم�س مرات، حيث بات 
البدالء  م��ق��اع��د  اأ����ض���ري 

�ضوى  ي��خ��و���س  وال 
ف����ت����ات ال���دق���ائ���ق 
مان�ض�ضرت  م����ع 
ي����������ون����������اي����������ت����������د 
كما  االن��ك��ل��ي��زي، 
ب��ات اأق���ل ح���ّدة يف 

ُيظهر  حيث  ب���الده،  منتخب  �ضفوف 
ال��ذي ما زال ثمنه باهظاً يف  الالعب 

�ضوق االنتقاالت التاآكل والتلف.
ورغ��م م���روره يف ال��ع��دم، اإال اأن��ه يبدو 
 191( �ضيلي�ضاو  منتخب  مع  خ��ارق��اً 
مباراة دولية، 117 هدفاً(، وينتظره 
يف قطر كتاب االرقام القيا�ضية، حيث 
ك�ضاحب  ا���ض��م��ه  ي�����ّدون  اأن  ب��ام��ك��ان��ه 
الرقم القيا�ضي املطلق لعدد املباريات 

الدولية يف عامل الكرة امل�ضتديرة.
اأن  "اأريد   2016 اأوروب�����ا  ب��ط��ل  اأك���د 
يف مونديال )2022(  اأك��ون حا�ضراً 

واأوروبا )2024(".
بعد تتويجه بجائزة الكرة الذهبية 
بنزمية  ك��رمي  دخ��ل   ،2022
ُبعداً اآخر، وهو جمرة النجوم 

العامليني.
على الرغم من فوزه بخم�ضة 
األقاب يف دوري اأبطال اأوروبا 
وتتويجه بلقب م�ضابقة دوري 
منتخب  مع  االوروبية  االأمم 
ما   ،2021 ع��ام  "الديوك" 

تكري�ضاً  ينتظر  ال����زرق  م��ه��اج��م  زال 
عاملياً بقمي�س بالده.

ياأمل "كا بي 9"، العائد اإىل املنتخب 
قبل نهائيات كاأ�س اأوروبا العام املا�ضي 
ب��ع��د غ��ي��اب ل��ف��رتة ���ض��ت ���ض��ن��وات على 
اجلن�ضي  ال�����ض��ري��ط  ف�ضيحة  خلفية 
اأن  لزميله ال�ضابق ماتيو فالبوينا، يف 
بلقبها  االحتفاظ  فرن�ضا على  ي�ضاعد 

العاملي يف قطر.
بها؟  ال���ف���وز  ب���ق���وة.  األ���ع���ب  اأن  "اأريد 
العامل"  بكاأ�س  بالفوز  اأرغ��ب  بالطبع 

قال بنزمية يف وقت �ضابق.
ه����ّز زل�����زال خ���ر ال��ك�����ض��ف ع���ن راتبه 

يورو  م��ل��ي��ون   630 وه���و  القيا�ضي 
باري�س  ���ض��ف��وف  يف  ل��ل��ب��ق��اء 

�ضان جرمان حّتى عام 
كرة  ع��امل   2025
ال���ق���دم وم����ا زال���ت 
ُت�ضمع  ارت����دادات����ه 
غري  االآن...  حتى 

مبابي  ك��ي��ل��ي��ان  اأن 
جتاهل كل ما يح�ضل.

عاماً،   23 البالغ  املهاجم،  ه��ذا  ي�ضع 
واح������داً: تاأكيد  ن�����ض��ب ع��ي��ن��ي��ه ه���دف���اً 
مونديال  يف  ف��رن�����ض��ا  م����ع  ت��ك��ري�����ض��ه 
مقارنته  مت��ت  ح��ني   ،2018 رو���ض��ي��ا 
�ضمن  بيليه  "امللك"  اال���ض��ط��ورة  م��ع 
بكاأ�س  ف���وزاً  ال��الع��ب��ني  اأ���ض��غ��ر  قائمة 
العامل وث��اين ا�ضغر الع��ب ي�ضجل يف 
النهائي. من اأجل اأن ي�ضري على خطى 
اال�ضطورة الرازيلي، الالعب الوحيد 
3 م����رات، يتوجب  ب��امل��ون��دي��ال  امل��ت��وج 
اأن ي��دي��ر ظ��ه��ره جلميع  ع��ل��ى م��ب��اب��ي 
اال�ضطرابات التي الحقته يف اال�ضهر 
االأخ�������رية، ب������دءاً م���ن االزع�������اج ال���ذي 
اأب���داه م��ن مت��رك��زه يف امللعب مع 
رغباته  اأو  العا�ضمة،  نادي 
امل��ف��رت���ض��ة، وم�����روراً 
ب���������اجل���������دل ح������ول 
ال�ضورة  ح���ق���وق 
"الديوك"،  م��ع 
ولي�س  واأخ�������رياً 
االنتقادات  اآخ��راً 
�ضان  طالت  التي 
على  ج�������رم�������ان 

مبارياته  خ��الل  تنقله  ط��رق  خلفية 
املحلية يف الدوري....

القدم  ك��رة  ياأمل ع�ضاق  ال��رازي��ل،  يف 
اأن يكون نيمار الوريث املنتظر لبيليه 

ولي�س مبابي.
اأملانيا  اأم���ام  التاريخية  اخل�����ض��ارة  بعد 
نهائي  ن�ضف  يف  اأر���ض��ه��م  على   7-1
مونديال 2014، ينتظر الرازيليون 
ال��ع��امل��ي ملنتخب  ال�����ض��اد���س  ال��ت��ك��ري�����س 
وجنمه  قوته  من  "�ضيلي�ضاو" الواثق 
�ضاحب الرقم 10 و�ضيد اللعب نيمار 
االأخري  موندياله  يخو�س  اأن  املتوقع 

وهو يف �ضن ال� 30 عاماً.
ي�����ض��ري امل���ه���اج���م ال���رازي���ل���ي 

وبخطوات  امل���اء  على 
خلف  م���ت�������ض���ارع���ة 
املو�ضم،  ه��ذا  بيليه 

هدفاً   74 ف��م��ع 
ب�����ال�����ق�����م�����ي�����������س 
ال���������ض����ف����راء، مل 
يعد يتاأخر �ضوى 

ب��ف��ارق 3 اأه����داف 
ع������������ن ال��������رق��������م 

ال���ق���ي���ا����ض���ي 

للملك )77(. خّل�س مدرب الرازيل 
التي  احل��ال��ة  �ضبتمر  اأي��ل��ول  يف  تيتي 
مي���ر ب��ه��ا ن��ي��م��ار ه���ذا امل��و���ض��م، قائاًل 
للغاية  ���ض��ع��داء  ون��ح��ن  ج���اه���ز،  "هو 
مب�ضتوى نيمار". بh�ضتثناء منتخب 
اإيطاليا، بطل اأوروب��ا، والذي ف�ضل يف 
الكروي،  العاملي  العر�س  اإىل  التاأهل 
اإرلينغ  الرنوجي  الهداف  الظاهرة  اأو 
ه����االن����د، ���ض��ت��ك��ون اأب������رز اال����ض���م���اء يف 
يف  املوعد  على  امل�ضتديرة  الكرة  ع��امل 
ت�ضرين   20 من  الفرتة  خ��الل  قطر 
18 كانون االأول  االأول نوفمر حّتى 
اإلهام البلجيكي كيفن دي  دي�ضمر. 
االإنكليزي  وقتالية  بروين، 
ومراوغات  ك��اي��ن،  ه���اري 
ال���������ض����ن����غ����ايل �����ض����ادي����و 
مانيه، ودقة البولندي 
ليفاندوف�ضكي  روبرت 
امل��رم��ى، ودهاء  اأم���ام 
االأملاين توما�س مولر 
اأو متريرات الكرواتي 
ل���وك���ا م���ودري���ت�������س تعد 
كلها بوفرة املواهب داخل 

مالعب قطر.

•• اأبوظبي –الفجر:

للجوجيت�ضو  ال���دويل  االحت���اد  يعقد   
جمعية عمومية م�ضاء اليوم يف اأبوظبي 
ثيودوروبولي�س،  بانايوتو�س  برئا�ضة 
دولة   70 م��ن  اأك���ر  ممثلي  وح�ضور 
حول العامل بفندق ريك�ضو�س مارينا، 
ريا�ضة اجلوجيت�ضو  ملناق�ضة م�ضتقبل 
وتطوير  بن�ضر  املتعلقة  امللفات  واأه��م 
االأع�ضاء  ���ض��م  يف  وال��ن��ظ��ر  ال��ل��ع��ب��ة، 
اجل����دد ال���راغ���ب���ني يف ال���دخ���ول حتت 
م���ظ���ل���ة االحت���������اد ال���������دويل وال����ذي����ن 
و�ضوف  ال�����ض��روط.  كافة  فيهم  تتوفر 
تقريرا  اأي�����ض��ا  االج��ت��م��اع  ي�ضتعر�س 
والقارية  االإقليمية  االأن�ضطة  كل  عن 
والدولية التي مت تنظيمها يف املرحلة 
االأخرية، والتو�ضيات الفنية يف امللفات 
يف  ت�ضهم  اأن  ميكن  ال��ت��ي  ال�ضلة  ذات 
تطوير اللعبة من اأجل الت�ضويت على 

املنا�ضب منها الإقرارها.

االأمني  ال�ضام�ضي  علي  فهد  وي��وؤك��د 
العام لالحتادين االإماراتي واالآ�ضيوي 
االآ�ضيوي  االحتادين  مقري  وج��ود  اأن 
اأبوظبي  يف  للجوجيت�ضو  وال������دويل 
العاملي  ال��ق��رار  عا�ضمة  منها  يجعل 
اجلوجيت�ضو  عا�ضمة  اأنها  عن  ف�ضال 
العاملية واأكر مطور للعبة يف العامل، 
الذي  ال��دويل  واأن كوجنر�س االحت��اد 
ي��ن��ع��ق��د ع��ل��ى ه��ام�����س ب��ط��ول��ة العامل 
امل���ق���ام���ة ح���ال���ي���ا حت����ت رع����اي����ة �ضمو 
ال�����ض��ي��خ خ���ال���د ب���ن حم��م��د ب���ن زاي���د 
التنفيذي  امل��ج��ل�����س  ع�����ض��و  ن��ه��ي��ان  اآل 
اأبوظبي  اأبوظبي رئي�س مكتب  الإمارة 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي خ����الل ال���ف���رتة م���ن 29 
8 ن��وف��م��ر، ���ض��وف يكون  اأك��ت��وب��ر اإىل 
ع��ل��ى م�ضرية  ان��ع��ك��ا���ض��ات م��ه��م��ة  ل���ه 
وقال:"�ضوف  اللعبة.  وانت�ضار  تطور 
الفعاليات  اأب���رز  االجتماع  ي�ضتعر�س 
واالأن�ضطة التي �ضيتم تنظيمها يف عام 
العامل  لبطولة  وبالن�ضبة   ،2023

اأن  قبل  �ضابق عهدها  اإىل  تعود  �ضوف 
 3 حت�ضل اأبوظبي على حق تنظيمها 
الفئات،  لكل  وجممعة  متتالية  ن�ضخ 
ب����ني بطولة  ال���ف�������ض���ل  ���ض��ي��ت��م  ح���ي���ث 
وبطولة  ال�ضباب  وبطولة  النا�ضئني 
الكبار و�ضيتم اقرار الدول امل�ضت�ضيفة 

خالل االجتماع غداً.
منتخبنا  و����ض���ع  اأخ������رى  ن��اح��ي��ة  م���ن 
مبادلة  �ضركة  برعاية  االأول  الوطني 
على  االأخ�����رية  ال��ل��م�����ض��ات  لال�ضتثمار 
ا�ضتعداداته للم�ضاركة يف بطولة العامل 
خالل االأيام املقبلة. وخ�ضع بعد ظهر 
اليوم الإجراءات الوزن الر�ضمية حيث 
اجتازها الالعبون والالعبات بنجاح. 
الفني  امل��دي��ر  ليمو�س  رام���ون  وي��ق��ول 
باأعلى  يتمتع  املنتخب   " للمنتخب: 
درجات اجلاهزية واال�ضتعداد خلو�س 
مناف�ضات بطولة العامل للجوجيت�ضو، 
امل�ضوؤولية،  ق�����در  ع���ل���ى  وال���الع���ب���ني 
وع�����اق�����دي�����ن ال�����ع�����زم ع����ل����ى احل����ف����اظ 

ع��ل��ى ال��ل��ق��ب. واظ�����ب االأب����ط����ال على 
ال�ضابقة،  االأ���ض��ه��ر  خ��الل  ال��ت��دري��ب��ات 
تدريبية  م��ع�����ض��ك��رات  يف  وان���خ���رط���وا 
مكثفة ومتعاقبة بعد االألعاب العاملية 
"بريمنجهام 2022" بفرتة وجيزة، 
ونف�ضية  بدنية  ح��ال��ة  يف  وال��الع��ب��ون 
قدراتهم  الإظهار  ومتحم�ضون  عالية، 
لديهم  ت���راك���م���ت  ال���ت���ي  وخ���رات���ه���م 
واإجنازاتهم  م�ضاركاتهم  خ���الل  م��ن 
ال��ع��امل��ي��ة على  ال���ب���ط���والت  ك����رى  يف 
خالل  "ركزنا  وت���اب���ع:  الب�ضاط".  
اجلانب  تعزيز  على  ال�ضابقة  ال��ف��رتة 
البدين، ال �ضيما اأن الالعبني مقبلني 
االأبطال  من  نخبة  مع  التناف�س  على 
من�ضات  و���ض��ع��ود  ل��ل��ف��وز  املتحم�ضني 
اأبطال  ب��اأن  القول  اأ�ضتطيع  التتويج. 
ي��ت��م��ت��ع��ون بقوة  اأ����ض���ب���ح���وا  امل��ن��ت��خ��ب 
م�ضى.  وق����ت  اأي  م���ن  اأك�����ر  ب��دن��ي��ة 
ال��ب��دن��ي��ة لالعبني  ال��ل��ي��اق��ة  م��ع��دالت 
تتج�ضد  اأن  ونتوقع  تزايد م�ضتمر،  يف 

ال��واق��ع عر  اأر���س  املكا�ضب على  تلك 
وب��امل��ق��ارن��ة مع  االن��ت�����ض��ارات.  حتقيق 
الالعبون  اأ���ض��ب��ح  امل��ا���ض��ي��ة،  االأ���ض��ه��ر 
اأكر ا�ضتعدادا للتعامل مع التحديات 
وامل���واق���ف ال��ت��ي ق��د ي��واج��ه��ون��ه��ا على 
ممتازة  حالة  يف  الالعبون  الب�ضاط. 

وجاهزون للتحدي.
وعن حجم امل�ضوؤولية امللقاة على عاتق 
املنتخب يقول ليمو�س:"ندرك متاما 
حجم االآمال والتطلعات املعقودة على 
الن�ضخة  ه��ذه  و�ضتتطلب  ال��الع��ب��ني، 
الأن  م��ن اجلهد  م��زي��ًدا  البطولة  م��ن 
بالن�ضخ  قيا�ضا  اأك���ر  املناف�ضني  ع��دد 
باأف�ضل  اأي�ضا  املنتخب  لكن  ال�ضابقة، 
ا�ضتعداًدا واأكر ثقة بالنف�س وتركيًزا 
على الفوز. لقد اأولينا اهتماًما كبريا 
واأدائهم  املحتملني  املناف�ضني  ملتابعة 
اخلطط  باإعداد  وقمنا  الب�ضاط،  على 
والرامج التدريبية بناء على ذلك". 

على  ك��ب��رية  اآم����اال  "لدينا  واأ����ض���اف: 

ال��ذي يجمع ما  ال��ق��وي  املنتخب  ه��ذا 
وكلهم  واخل��رة،  ال�ضباب  عاملي  بني 
حققوا العديد من االأجماد واالألقاب 
يف املا�ضي، وميتلكون قدرة ا�ضتثنائية 
ع��ل��ى ال��ت��ع��ام��ل م��ع ال�����ض��غ��وط، والبد 
من  الكبري  بالدعم  االإ���ض��ادة  م��ن  هنا 
للجوجيت�ضو  االإم�������ارات  احت����اد  ق��ب��ل 
الذي ي�ضخر كل االإمكانات  لالإرتقاء 
باأداء الالعبني ويوفر لهم كل عوامل 
التفوق. واأتوجه اإىل اجلماهري الوفية 
ب���دع���وة ل���ل���وق���وف خ��ل��ف امل��ن��ت��خ��ب يف 
رحلته املونديالية".  ويف نف�س ال�ضياق 
منتخبنا  جن��م  الف�ضلي  ع��م��ر  ي��ق��ول 
الوطني  امل��ن��ت��خ��ب  الع��ب��و  الوطني:" 
اإجناز  لتحقيق  اال���ض��ت��ع��داد  اأمت  ع��ل��ى 
جديد يف بطولة العامل للجوجيت�ضو، 
املناف�ضات.  ل��ب��دء  م��ت��ح��م�����ض��ون  وه����م 
ت��ك��ون �ضهلة  ل��ن  ال��ب��ط��ول��ة  اأن  ن���درك 
نظًرا لوجود العبني من ذوي املهارات 
ال��ع��ال��ي��ة واخل����رة يف ك��ل ف��ئ��ة وزنية 

بالبطولة  للفوز  جيدة  فر�ضنا  ولكن 
الغايل  �ضنبذل  باأننا  اجلميع  ونعاهد 
وال��ن��ف��ي�����س ل��ل��ظ��ف��ر ب���اأك���ر ع����دد من 
من  الكثري  بذلنا  امللونة.  امليداليات 
اجلهد يف التدريبات خالل املع�ضكرات، 
ب��اإر���ض��اد وت��وج��ي��ه م��ن امل����درب رامون 
وهدفنا  امل�����ض��وؤول��ني  وجميع  ليمو�س 
الو�ضول واملحافظة على القمة. هديف 
امل��ي��دال��ي��ة ال��ذه��ب��ي��ة يف هذه  حت��ق��ي��ق 
لذلك".   وم�ضتعد  الغالية  البطولة 
منتخبنا  جنم  ال�ضويدي  عمر  ويقول 

هذا  خل���و����س  الوطني:"جاهزون 
اللقب.  على  واأعيننا  العاملي  التحدي 
بطولة العامل تعتر من اأهم املناف�ضات 
االأبطال  نخبة  من  ت�ضمه  ملا  العاملية 
ال�������ض���اع���ني خ���ل���ف ه�����دف واح������د وهو 
االنت�ضار...  ع��ن  لنا  بديل  ال  ال��ف��وز. 
لنثبت  ق��وي��ة  فر�ضة  البطولة  ت�ضكل 
اإليه  ال�����ذي و����ض���ل  ال���ت���ط���ور  ل��ل��ع��امل 
التي  وال��ك��ف��اءة  االإم�����ارات  جوجيت�ضو 
يتمتع بها العبو املنتخب. الهدف هو 

الذهب واحلفاظ على اللقب. 

مي�سي، رونالدو، نيمار وبنزمية... الآلئ يف قطر 

انعقاد كوجنر�س االحتاد الدويل للجوجيت�سو على هام�س بطولة العامل باأبوظبي
يعلن اكتمال جاهزيته للمناف�سات  لال�ستثمار  مبادلة  �سركة  برعاية  الوطني  • منتخبنا 

على ال�سدارة العاملية  للحفاظ  جاهزون  الإمارات  اأبطال  ليمو�س:  • رامون 

•• دبي-وام:

انتهت جلنة �ضوؤون التعليم والثقافة وال�ضباب والريا�ضة واالإعالم يف املجل�س 
الوطني االحتادي خالل اجتماعها الذي عقدته برئا�ضة �ضعادة عدنان حمد 
اإعداد م�ضودتي تقريري اللجنة حول م�ضروع  احلمادي رئي�س اللجنة، من 
قانون احتادي ب�ضاأن الريا�ضة، وم�ضروع قانون احتادي ب�ضاأن تنظيم الهيئة 
العامة للريا�ضة، متهيدا العتمادهما ورفعهما اإىل املجل�س، ومناق�ضتهما يف 

اإحدى جل�ضات الدور الرابع من الف�ضل الت�ضريعي ال�ضابع ع�ضر احلايل.
دبي  للمجل�س يف  العامة  االأم��ان��ة  ال��ذي عقد يف مقر   - االجتماع  �ضارك يف 

اللجنة، و�ضارة  النقبي مقررة  اللجنة �ضعادة كل من �ضذى �ضعيد  اأع�ضاء   -
البريق،  ر�ضا  وعائ�ضة  الطنيجي،  عبيد  �ضيخه  والدكتورة  فلكناز،  حممد 
الوطني  املجل�س  اأع�ضاء  اليماحي،  حممد  ونا�ضر  العليلي،  بخيت  وعفراء 

االحتادي.
االإي�ضاحية  املذكرة  بح�ضب  الريا�ضة  ب�ضاأن  احتادي  قانون  م�ضروع  ويهدف 
اأنظمة عمل اجلهات الريا�ضية واالرتقاء  الواردة من احلكومة اإىل تطوير 
باأدائها نحو التميز، وتوحيد االأهداف املر�ضومة وتكاملها لتطوير القطاع 
متميز  ريا�ضي  جمتمع  وبناء  واملحلي،  االحت���ادي  امل�ضتوى  على  الريا�ضي 
الريا�ضة،  ���ض��وؤون  وتعزيز  واخل��ا���س،  احلكومي  القطاعني  ب��ني  بال�ضراكة 

وحوكمة القطاع الريا�ضي يف اإطار احرتام امليثاق االأوملبي واللوائح والقوانني 
الوطنية والدولية، ودعم اجلهات الريا�ضية يف حتقيق اأهدافها يف الريا�ضة 

املجتمعية والتناف�ضية والتفوق الريا�ضي حملياً وعاملياً.
للريا�ضة  العامة  الهيئة  تنظيم  ب�ضاأن  احت��ادي  قانون  م�ضروع  يهدف  فيما 
مبوجب  وال�����ض��ادر  للريا�ضة  العامة  للهيئة  احل��ايل  ال��ق��ان��ون  حتديث  اإىل 
املر�ضوم  مبوجب  واملعدل   2008 ل�ضنة   )7( رقم  احت��ادي  بقانون  املر�ضوم 
2017، مبا يتوافق مع م�ضروع قانون الريا�ضة  بقانون رقم )15( ل�ضنة 
اجلديد، انطالقاً من �ضعي احلكومة اإىل تنظيم القطاع الريا�ضي وا�ضتكمال 

املنظومة الت�ضريعية له.

»تعليمية الوطني االحتادي« تنتهي من اإعداد م�سودتي تقريري اللجنة مل�سروعي 
قانونني احتاديني ب�ساأن »الريا�سة« و»تنظيم الهيئة العامة للريا�سة«

تاأجيل انطالقة �سباق دملا التاريخي اخلام�س 
للمحامل ال�سراعية ب�سبب االأحوال اجلوية

•• اأبوظبي-وام:

اأعلن نادي اأبوظبي للريا�ضات البحرية عن تاأجيل �ضباق مهرجان دملا التاريخي 
اخلام�س للمحامل ال�ضراعية فئة 60 قدماً الذي كان مقررا له اأم�س الثالثاء  

وذلك ب�ضبب عدم مواءمة االأحوال اجلوية واالجتاه املعاك�س للرياح.
اإدارة  مدير  لل�ضباق  املنظمة  اللجنة  رئي�س  نائب  املهريي  عتيق  ماجد  واأك��د 
اجلديد  املوعد  اأن  البحرية  للريا�ضات  اأبوظبي  ن��ادي  يف  البحرية  ال�ضباقات 
االأر�ضاد  ت��ق��اري��ر  ع��ل��ى  االط����الع  ب��ع��د  املقبلة  القليلة  االأي����ام  خ���الل  �ضيكون 

اجلوية.



طفلة تاأكل اجلدران واالأثاث 
طلبت �ضيدة بريطانية امل�ضاعدة للتعامل مع حالة ابنتها الغريبة 
حيث اعتادت على اأكل جدران غرفة نومها واأزرار اأجهزة التحكم 

عن بعد بالتلفزيون واالأثاث اخل�ضبي وغري ذلك.
االأكل  يف  ا�ضطراب  من  عامني  العمر  من  البالغة  دوللي  وتعاين 
اأ�ضياء غري غذائية، واأجر هذا  ي�ضبب الرغبة ال�ضديدة يف تناول 
االأم جوردانا تايت 25- عاماً- على ترك وظيفتها كمديرة ح�ضاب 
مبيعات من اأجل البقاء يف املنزل ومراقبة الطفلة با�ضتمرار للتاأكد 

من اأنها ال حتاول اأكل اأي �ضيء يف املنزل قد يكون خطريا.
تبلغ  كانت  عندما  دوللي  على  تظهر  اال�ضطراب  وب��داأت عالمات 
من العمر عاماً واحداً فقط، وبداأت جوردانا يف مالحظة اأن قطعاً 
غرفة  يف  الكرتونية  ال�ضناديق  بع�س  من  ع�ضها  مت  قد  �ضغرية 
النوم. ووا�ضلت االأم العثور على اأجزاء من كتب دوللي واأزرار من 
جهاز التحكم عن بعد يف حفا�س ابنتها. ثم الحظت اأن دوللي بداأت 

حتاول اأكل هيكل �ضريرها واالأثاث اخل�ضبي االآخر حول املنزل.
اإىل اخل�ضوع لفحو�ضات دم منتظمة ب�ضبب  وحتتاج الطفلة االآن 

خماطر الت�ضمم بالر�ضا�س من اأكل طالء جدران املنزل.

طفلها ي�ستخدم املرحا�س يف عمر 4 اأ�سابيع
اأ�ضرتالية ا�ضرتاتيجيتها اخلا�ضة بتدريب ابنها البالغ  اأم  �ضاركت 
ل�ضمان  املرحا�س  ا�ضتخدام  على  فقط  واح���داً  �ضهراً  العمر  م��ن 

بقائه جافاً متاماً اأثناء النهار.
مرحا�س  ا�ضتخدام  لورينزو  ابنها  ع��ام��اً،   31 ن��والن��د  زارا  علمت 
�ضغري بعد �ضهر واحد فقط من والدته، وهذا ما وفر عليها �ضراء 
2500 دوالر  ي��ق��رب م��ن  االآالف م��ن احل��ف��ا���ض��ات. وف���رت زارا م��ا 
اأن  بف�ضل طريقتها يف تدريب طفلها على ا�ضتخدام احلمام، بعد 
اأجرت الكثري من االأبحاث حول التوا�ضل مع طفلها عندما كانت 
حاماًل به. واأو�ضحت زازا باأنها كانت تهتم بوجه طفلها واإميائته 
ملعرفة ما اذا كان بحاجة اإىل ا�ضتخدام املرحا�س. ولتعليمه كيفية 
احلمام  اإىل  ت��اأخ��ذه  زارة  ك��ان��ت  ب��ه،  اخل��ا���س  امل��رح��ا���س  ا�ضتخدام 
وجتل�ضه مقابل املراآة. ويف املرة االأوىل التي و�ضعته فيها اأمام املراآة 
قام بالترز خالل 10 ثوان. وقالت زارا متحدثة عن جتربتها: “ 
من اأجل التبول كنت اأهز اإ�ضبعي واأ�ضدر �ضوتاً خا�ضاً، اأما بالن�ضبة 

للراز كنت اأقوم برفع قب�ضتي واأ�ضدر �ضوتاً خمتلفاً. “

»هاملت« امل�سري يف قرطاج امل�سرحي
الدورة  يف  باملقلوب«  »هاملت  امل�ضري  امل�ضرحي  العر�س  ي�ضارك 
ال�23 ملهرجان اأيام قرطاج امل�ضرحي، يف مناف�ضة �ضديدة مع 100 
الفنانني يف  م��ن  الكثري  و�ضاهم  دول���ة.   20 م��ن  اأك��ر  عمل متثل 
وبح�ضب  حكومي.  اإنتاج  اأن��ه  اعتبار  على  اأج��ر،  بال  العمل  جتهيز 
باملقلوب" �ضيكون  "هاملت  ف��اإن  الغرباوي،  م��ازن  العر�س،  خمرج 

العمل الوحيد املقدم من م�ضر؛ ولذا مت اختياره بعناية.
"ثقة  هو  الوحيد  ليكون  العمل  هذا  اختيار  اأن  الغرباوي  واعتر 
عام  كل  العادة  جرت  حيث  عر�ضنا؛  يف  املهرجان  اإدارة  من  كبرية 
واالآخر  امل�ضابقة،  داخ��ل  اأحدهما  م�ضر  من  عر�ضني  اختيار  على 

على الهام�س، اأما هذا العام �ضيكون هاملت منفردا".
 10  - وينطلق مهرجان قرطاج امل�ضرحي يف تون�س يف الفرتة من 3 
دي�ضمر. اأبدع االأديب االإجنليزي وليام �ضك�ضبري يف "هاملت" عام 
لتقدم  الع�ضور،  والفنانني يف كل  االأدب��اء  اأي��دي  وتلقفتها   ،1602
يف �ضكل م�ضرحي و�ضينمائي وتلفزيوين بع�ضرات االأ�ضكال واللغات، 
كٌل ي�ضعها يف القالب الذي يريد ت�ضخري فكرتها االأ�ضا�ضي خلدمة 

ظروف الع�ضر اأو البلد.

   بانوراما
يومية - �صيا�صية - م�صتقلة 
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

اكت�ساف قاتل الكواكب الذي ميكن اأن ي�سرب االأر�س
اأن ي�ضطدم باالأر�س يوما  اإمكانية  اإىل  "قاتل الكواكب"، م�ضريين  اكت�ضف علماء فلك كويكبا يطلقون عليه ا�ضم 

ما.
النظام  "خمتبئة" يف  االأر����س،  من  قريبة  جديدة  كويكبات   3 بني  من   ،"AP7  2022" امل�ضمى  الكويكب  وك��ان 

ال�ضم�ضي الداخلي، وهو اال�ضم الذي يطلق على املنطقة الواقعة داخل مدارات االأر�س والزهرة.
ذلك  ومع  لل�ضم�س،  ال�ضديد  الوهج  ب�ضبب  املنطقة  بهذه  الكويكبات  على  العثور  يف  �ضعوبة  الفلك  علماء  ويواجه 

متكنوا من اكت�ضاف هذا الثالثي ب�ضبب ظروف مالئمة خالل فرتة ق�ضرية من ال�ضفق.
وجنح العلماء يف اكت�ضاف الكويكبات با�ضتخدام كامريا الطاقة املظلمة املثبتة على تل�ضكوب "فيكتور اإم بالنكو" يف 

مر�ضد "�ضريو تولو اإنرت اأمريكان" يف ت�ضيلي، �ضمن برنامج تابع ملوؤ�ض�ضة العلوم الوطنية االأمريكية.
1.5 كيلومرت، له مدار قد ي�ضعه  حوايل  عر�ضه  يبلغ  AP7" الذي  وح�ضب تقرير العلماء، فاإن الكويكب "2022 

يوما ما يف طريق اال�ضطدام باالأر�س، رغم اأنه من ال�ضعب حتديد متى قد يحدث ذلك بال�ضبط.
وقال �ضكوت �ضيبارد، عامل الفلك يف خمتر االأر�س والكواكب مبعهد كارنيغي االأمريكي للعلوم، املوؤلف الرئي�ضي 
للورقة التي ت�ضف هذا العمل: "م�ضح ال�ضفق الذي اأجريناه يجوب املنطقة الواقعة داخل مداري االأر�س والزهرة 

بحثا عن كويكبات".
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جزيرة الكري�سما�س بقب�سة كائنات بحرية
اجنرف بحر من اللون االأحمر فوق جزيرة الكري�ضما�س اخلالبة - حيث 
اإىل  املطرية  الغابات  ال�ضرطانات احلمراء من  املاليني من  ي�ضري ع�ضرات 
ال�ضاحل للتكاثر. يف منظر ال ي�ضدق، بداأ اأكر من 65 مليون �ضرطان اأحمر 
اأ�ضرتاليا،  غرب  �ضمال  الكري�ضما�س،  جزيرة  عر  �ضنوية  برحلة  القيام  يف 

فيما ُيتوقع اأن تكون اأكر هجرة �ضنوية منذ �ضنوات.
و�ضبقت هطول االأمطار الغزيرة، ال�ضبت، بداية احلركة، حيث ميكن لهذه 

الكائنات اأن تت�ضلل مل�ضافة ت�ضل اإىل 20 كيلومرتا اإىل املحيط.
ور�ضدت فيديوهات التقطها ال�ضكان مظاهر "ال ت�ضدق" ملئات ال�ضرطانات 

وهي تعر ال�ضوارع والغابات يف اجلزيرة، ب�ضكل كثيف، وكاأنها نهر اأحمر.
اإن هناك  وقال مدير الكائنات املحلية يف جزيرة كري�ضما�س، ديريك بول، 

بالفعل ماليني ال�ضرطانات بداأت بال�"هجرة".
واأ�ضاف ل�"اآيه بي �ضي": "لقد مرت ب�ضعة اأيام فقط، لكن يبدو بالتاأكيد اأن 

هذه �ضتكون هجرة �ضخمة".
لذا  اجل��زي��رة،  تتحرك يف  ال�ضرطانات  ج��دا من  كبري  ع��دد  "لدينا  وتابع: 

فاإننا نراقب ذلك عن كثب خالل االأ�ضابيع القليلة املقبلة."
واأو�ضح بول اأن هناك اأعدادا اأكر بكثري من ال�ضرطانات مقارنة بال�ضنوات 
ال�ضابقة، ويقدر اأن عددها قد ت�ضاعف من "خم�س اأو �ضت �ضنوات م�ضت".

»الفيل « يفوز بجائزة مهرجان فل�سطني الوطني للم�سرح 
فاز العر�س امل�ضرحي »الفيل« مل�ضرح احلرية بجائزة اأف�ضل عر�س يف الدورة 
الثالثة ملهرجان فل�ضطني الوطني للم�ضرح التي اأ�ضدل ال�ضتار عليها االثنني 
اإىل حممد عيد عن م�ضرحية  االإخ��راج  رام اهلل. وذهبت جائزة  يف مدينة 
"خراريف" مل�ضرح احلارة من بيت جاال بال�ضفة الغربية فيما ذهبت جائزة 

ال�ضينوغرافيا مل�ضرحية "الرماديون" لفرقة اأيام امل�ضرح من غزة.
التمثيل لكل من روال ن�ضار عن دوره��ا يف  التحكيم جائزة  ومنحت جلنة 
عن  حب�س  واأم���رية  املجد  " مل�ضرح  ذبيح  يا  حلوة  و�ضنة  "هذيان  م�ضرحية 

دورها يف م�ضرحية "لغم اأر�ضي" مل�ضرح الق�ضبة.
وقررت اللجنة برئا�ضة امل�ضرحي والروائي حازم كمال الدين حجب جائزة 

التاأليف امل�ضرحي.
وكان املهرجان قد قدم على مدى اأ�ضبوع ت�ضعة عرو�س م�ضرحية من اأنحاء 
ناق�ضت  التي  الفكرية  الندوات  من  ع��ددا  نظم  كما  الفل�ضطينية  االأرا�ضي 

تطور امل�ضرح الفل�ضطيني والتحديات التي تواجهه.
للفنون  وقدم املهرجان عر�س "ق�ضية 74" لطلبة مدر�ضة م�ضرح احلرية 
امل�ضرح  م�ضابقة  يف  متكامل  ع��ر���س  اأف�����ض��ل  ب��ج��ائ��زة  ف���از  ال���ذي  االأدائ���ي���ة 

اجلامعي الفل�ضطيني لعام 2022.
واملمثل  وامل��خ��رج  الكاتب  وه��م  فل�ضطينيني  فنانني  ثالثة  املهرجان  وك��رم 

تايلور �سويفت تكت�سح 
ت�سنيف »بيلبورد« 

�ضويفت  ت���اي���ل���ور  امل��غ��ن��ي��ة  دخ���ل���ت 
من  االأم��ريك��ي  املو�ضيقي  ال��ت��اري��خ 
خ��الل اح��ت��الل ع�ضر اأغ��ن��ي��ات من 
"ميدنايت�س"  اجل��دي��د  األ��ب��وم��ه��ا 
كامل املراتب الع�ضر االأوىل �ضمن 
يف   ،"100 "بيلبورد هوت  ت�ضنيف 

�ضابقة من نوعها.
اأول  ه����ذه  "بيلبورد"،  وب��ح�����ض��ب 
ي��ح��ق��ق فيها  64 ع���ام���اً  م���رة م��ن��ذ 
ف��ن��ان مثل ه��ذا االإجن����از. وقد  اأي 
تفوقت تايلور �ضويفت بذلك على 
مغني ال��راب دراي��ك ال��ذي جنح يف 
الع�ضرة  املراكز  من  ت�ضعة  احتالل 
اأيلول-�ضبتمر  يف  الت�ضنيف  يف 

.2021
وك����ان اإط����الق ت��اي��ل��ور ���ض��وي��ف��ت يف 
الفائت  االأول-اأكتوبر  ت�ضرين   21
"ميدنايت�س"،  ال��ع��ا���ض��ر  األ��ب��وم��ه��ا 
والذي  حمبيها  من  بقوة  املنتظر 
اإىل  االأم��ريك��ي��ة  املغنية  فيه  ع��ادت 
ت�ضبب  قد  ال��ب��وب،  مو�ضيقى  منط 
�ضبوتيفاي،  خ��دم��ة  على  ب��اأع��ط��ال 
القيا�ضي  ال��رق��م  يح�ضد  اأن  ق��ب��ل 
يف  ا���ض��ت��م��اع��اً  االأل��ب��وم��ات  "الأكر 
يوم واحد"، وفق ما اأعلنت املن�ضة 
املحتويات  جم����ال  يف  ال��ع��م��الق��ة 

ال�ضوتية بالبث التدفقي.
املو�ضيقية  واملوؤلفة  املغنية  وعلقت 
 10" 32 عاما عر تويرت  البالغة 
 "100 "هوت  10 يف ت�ضنيف  على 
ق��ائ��ل��ة: م��ع األ��ب��وم��ي ال��ع��ا���ض��ر، اأنا 

مذهولة!".

ما هي اأبرز التحديات التي 
تواجه مدن امل�ستقبل؟

اأحيا العامل يف احل��ادي والثالثني 
من اأكتوبر من كل عام، اليوم العاملي 
للمدن، الذي ي�ضادف اليوم العاملي 
اأب���رز االجتاهات  ل��الإ���ض��ك��ان. وم��ن 
وفق  امل���دن،  م�ضتقبل  تر�ضم  ال��ت��ي 
�ضركة "ديلويت" العاملية، ما ُيعرف 
للم�ضاحات  االأخ�����ض��ر  بالتخطيط 
اأ�ضجار  زراع���ة  تتم  بحيث  العامة، 
م�ضاحات  وت��خ�����ض��ي�����س  اإ���ض��اف��ي��ة، 
ال��ع��ام��ة، وتوفري  ل��ل��ح��دائ��ق  اأك����ر 
للبيئة،  ال�ضديقة  ال��ن��ق��ل  و���ض��ائ��ل 
وامل�ضتدامة.  ال���ذك���ي���ة  وامل����ب����اين 
توفري  اإىل  امل�ضتقبل  مدن  وت�ضعى 
للجميع،  وع��ادل��ة  �ضاملة  خ��دم��ات 
م���ن خ����الل اإت���اح���ة ال���و����ض���ول اإىل 
ال���ب���ن���ي���ة ال���ت���ح���ت���ي���ة، واحل�����ق�����وق، 
للجميع.  وال��ف��ر���س،  وال��وظ��ائ��ف، 
ال�ضتقطاب  ت�������ض���ع���ى  اأن�����ه�����ا  ك���م���ا 
املواهب، وتعزيز االبتكار والتفكري 
الذكاء  على  االعتماد  مع  النقدي، 
ل�ضمان  وال��ب��ي��ان��ات،  اال�ضطناعي 
�ضالمة املواطنني واأمِنهم. وبح�ضب 
جزماتي،  فايز  املعماري  املهند�س 
ف���اإن ال��ع��امل ي��واج��ه اأزم����ة انفجار 
اإىل  ال��ت��ق��دي��رات  ت�ضري  اإذ  �ضكاين، 
اأن تعداد ال�ضكان يف العامل �ضيزيد 
عام  ب��ح��ل��ول  امل���ئ���ة  20 يف  ب��ن�����ض��ب��ة 
2050. واأ�ضاف جزماتي يف مقابلة 
"من  عربية":  ن��ي��وز  "�ضكاي  م��ع 
مواردنا  على  املحافظة  ال�ضروري 
ال�ضكانية  ال����زي����ادة  ه����ذه  ظ���ل  يف 
ال���ظ���روف  جن���ه���ز  واأن  ال���ك���ب���رية، 
بحيث  القادمة  التحديات  ملواجهة 
ملفاهيم  امل���دن  تبني  على  نحر�س 
اإىل  الهدر  التدوير وخف�س  اإع��ادة 

اأقل درجة ممكنة".

اإن�ستغرام يعّلق على العطل املفاجئ
االآالف من  م��ن��ع��ت  م�����ض��ك��ل��ة  اإن�����ض��ت��غ��رام  ي��ب��ح��ث 
م�ضاركة  من�ضة  اإىل  الو�ضول  من  م�ضتخدميها 
تعليق  م����ن  م��ن��ه��م  ال���ع���دي���د  ���ض��ك��ا  اإذ  ال�������ض���ور، 
ح�ضاباتهم. وقال اإن�ضتغرام اململوك ل�ضركة "ميتا 
االثنني:  ت��وي��رت  يف  ح�ضابه  ع��ل��ى  بالتفورمز"، 
الو�ضول  يف  م�ضكالت  يواجه  بع�ضكم  اأن  "ندرك 
هذا  يف  ننظر  نحن  اإن�ضتغرام.  على  ح�ضابه  اإىل 

االأمر ونعتذر عن االإزعاج".
م�ضاألة  على  اإن�ضتغرام  با�ضم  متحدث  يعلق  ومل 
م�ضتخدمي  م��ن  ع��دد  وك��ت��ب  احل�����ض��اب��ات.  تعليق 
اإن�����ض��ت��غ��رام ط��ل��ب منهم  امل��ن�����ض��ة ع��ل��ى ت��وي��رت اأن 
اإىل  للو�ضول  الهاتف  ورق��م  االإل��ك��رتوين  الريد 

احل�ضابات املعلقة.
يقرب من ثالثة  ما  اليوم  �ضابق  وق��ت  وت��اأث��ر يف 
اآالف م�ضتخدم، وفقا ملوقع "داون ديتكتور" الذي 
رمبا  االنقطاع  ه��ذا  اأن  غري  االنقطاعات،  يتتبع 

اأثر على عدد اأكر بكثري من امل�ضتخدمني.
و�ضط  املئة  يف  خم�ضة  بنحو  ميتا  �ضهم  وت��راج��ع 

عمليات بيع وا�ضعة النطاق يف اأ�ضواق االأ�ضهم.

طفل معجزة يعود للحياة بعدما توقف قلبه 17 دقيقة
باأعجوبة  امل��وت  ال���والدة من  بريطاين حديث  جنا طفل 
بعد اأن توقف قلبه عن النب�س ملدة 17 دقيقة وعاد اإىل 

املنزل بعد 3 اأ�ضهر اأم�ضاها يف امل�ضت�ضفى.
احتمااًل  هناك  اأن  عاماً-   -28 هومار  بيثاين  اإخبار  ومت 
عملية  الإج���راء  نقلها  مت  عندما  طفلها  ينجو  اأال  كبرياً 
ال�ضاد�س والع�ضرين وثالثة  قي�ضرية طارئة يف االأ�ضبوع 
امل�ضيمة عن جدار  انف�ضال  اأي��ام من احلمل. وعانت من 
ال���رح���م ق��ب��ل ال������والدة، وه���و م���ا مي��ك��ن اأن ي��ك��ون قاتاًل 
للجنني. وولد الطفل اأ�ضعيا غوردون بوزن اأقل من ن�ضف 
�ضيفيلد  م�ضت�ضفى  يف  -ني�ضان  اأبريل  يف  فقط  كيلوغرام 
اإنعا�ضه  ي��ورك، و كان ال بد من  لالأطفال املحلي، �ضاوث 
ال�ضيدة  التنف�س. وتقول  يبداأ يف  اأن  دقيقة قبل   17 ملدة 
بعد  احلياة  اإىل  اأع���ادوه  اأنهم  اأخ���روين  "عندما  هومار 
املنزل  االآن يف  اأن��ه  اأ�ضدق  ذل��ك. ال  اأ�ضدق  17 دقيقة مل 
وبحال جيدة اإنه معجزة". وخ�ضع الطفل لعمليات نقل 
الفحو�ضات  لكن  احل��ي��اة،  قيد  على  الإبقائه  متعددة  دم 
تلف يف  هناك  يكن  نزيفني طفيفني فقط ومل  اأظ��ه��رت 
الدماغ. وبعد 112 يوماً يف امل�ضت�ضفى، متكن من العودة 

اإىل املنزل وهو ال يزال على االأوك�ضجني.

اأ�سد يتجول و�سط اأحياء �سكنية
متكنت قوات ال�ضرطة يف لو�س اأجنلو�س بالواليات املتحدة 
من االإم�ضاك باأ�ضد جبلي بعد مطاردة ا�ضتمرت �ضاعات، 

ا�ضتخدمت خاللها �ضهام على احليوان لتهدئته.
لو�س  يف  واي"  غ��ري��ن  "غرينتا  منطقة  �ضرطة  وتلقت 
اأجنلو�س بالغا اخلمي�س املا�ضي، يفيد بروؤية اأ�ضد جبلي 
يف املنطقة ال�ضكنية. وكاإجراء احرتازي، اأغلقت ال�ضرطة 
القريبة  االب��ت��دائ��ي��ة  �ضاين�س"  وود  "برينت  م��در���ض��ة 
ال��ري��ة يف  م��ن املنطقة، وا���ض��ت��دع��ي رج���ال هيئة احل��ي��اة 
يف  العاملون  متّكن  طويلة،  م��ط��اردة  وبعد  كاليفورنيا. 
الهيئة من القب�س على االأ�ضد بعد رميه بال�ضهام املهدئة 

ثالث مرات، ح�ضبما ذكرت وكالة "يو بي اآي" لالأنباء.
ووفق م�ضوؤول بهيئة احلياة الرية، فاإنه �ضيتم نقل االأ�ضد 

اإىل حممية غابة لو�س اأجنلو�س الوطنية.

النوم اجليد يوؤثر على طموح املراأة املهني
اأواًل يف  اأن تتكئ على العمل، فقد ترغب  امل��راأة  اأرادت  اإذا 
احل�ضول على نوم جيد اأثناء الليل، هذا ما تو�ضلت اإليه 
درا�ضة جديدة اأجرتها جامعة والية وا�ضنطن، وجدت اأن 
املهني،  التقدم  امل��راأة حيال  �ضعور  توؤثر على  النوم  جودة 

بينما مل تتاأثر تطلعات الرجال بنوعية النوم.
ا�ضتق�ضائية  درا�ضة  يف  النتيجة  هذه  الباحثون  واكت�ضف 
ا�ضتمرت اأ�ضبوعني على 135 عاماًل يف الواليات املتحدة، 
على  وت��اأث��ريه  نومهم  ج���ودة  م��دى  اأواًل  البحث  ور���ض��د 
احلالة املزاجية، ثم يف وقت الحق من اليوم كيف �ضعروا 
وامل�ضوؤولية  امل��ك��ان��ة  م��ن  مل��زي��د  وال��ط��م��وح  ال��ك��ف��اح  جت���اه 
ليا  ال��درا���ض��ة  يف  الرئي�ضية  الباحثة  وق��ال��ت  ال��ع��م��ل.   يف 
لياًل  ج��ي��د  ن���وم  ع��ل��ى  ال��ن�����ض��اء  "عندما حت�ضل  ���ض��ي��ب��ارد: 
نواياهن  ذلك  يقود  اأن  املرجح  ويتح�ضن مزاجهن، فمن 
"اإذا  العمل".  املكانة وامل�ضوؤولية يف  اليومية نحو حتقيق 
اأنهن  راأينا  وقد  االإيجابي،  امل��زاج  يقل  �ضيئاً  نومهن  كان 

كن اأقل توجهاً نحو هذه االأهداف".

نتائج متناق�سة لدرا�سات األعاب الفيديو
تاأثريات  على  ال�����ض��وء  ع��دي��دة  درا���ض��ات  �ضّلطت 
العمرية،  الفئات  خمتلف  على  الفيديو  األ��ع��اب 
نتائجها،  ب��ني  اخ��ت��الف��ا  لكن م��راق��ب��ني الح��ظ��وا 
ا�ضتفهام عن دقتها  اأكر من عالمة  مما يطرح 
و�ضحتها. ويف اأحدث الدرا�ضات، َبرزت نتائج �ضبه 
الذين  االأ�ضخا�س  اأن  ا�ضتنتجت  اإذ  متناق�ضة، 
يَعّدون "هواة االألعاب" هم اأكر عر�ضة لل�ضلوك 
األعاب  اإن  اأخ��رى  درا�ضة  قالت  بينما  العن�ضري، 

الفيديو قد توّفر فوائد معرفية لالأطفال.
وه��ن��اك جم��م��وع��ة ف��رع��ي��ة م��ن مم��ار���ض��ي األعاب 
ال��ف��ي��دي��و ق���د ي���ج���دون جم��ت��م��ع��ا م���غ���اي���را رمبا 
م����ن حياتهم  اآخ������ر  م���ك���ان  اإل����ي����ه يف  ي���ف���ت���ق���رون 
داخله،  قوية  رواب��ط  ي�ضّكلون  وه��م  ال�ضخ�ضية، 
وهو ما و�ضفته الدرا�ضات بال�ضالح ذي احلدين، 
اإيجابيا  اأن يكون  الأن العثور على جمتمع ميكن 
ل�ضلوكيات  البع�س  ُي��ع��ّر���س  ق��د  لكنه  ل��اّلع��ب، 
اعتناق  اإىل  االآخ���ر  البع�س  ا���ض��ت��دراج  اأو  م��وؤذي��ة 
طريق  اإىل  ت��ق��وُده��م  ال��ت��ي  املتطرفة  امل��ع��ت��ق��داِت 

التطرف.
االأمريكية  االأكادميية  اأو�ضت  فيما  ذلك  وياأتي 
وقت  على  �ضارمة  قيود  بفر�س  االأط��ف��ال  لطب 
اأعماُرهم عن �ضت  ال�ضا�ضة لالأطفال الذين تقُل 
اأنه  اإىل  �ضابقا  اأ���ض��اروا  اأن اخل��راء  �ضنوات، رغ��م 
جتعُل  ال��دم��اغ  خ�ضائ�س  بع�س  اأن  املحتمل  من 
ب�ضكل  الفيديو  األ��ع��اب  نحَو  ينجذبون  االأط��ف��ال 

اأكر من غريهم.
النف�ضية  اخل����ب����رية  ق���ال���ت  ال�������ض���دد،  ه�����ذا  ويف 
النف�ضية  ال���درا����ض���ات  يف  وال��ب��اح��ث��ة  وال��رتب��وي��ة 
مل���ل���وم، يف حديثه  م��ن��ى  ال���دك���ت���ورة  ل���الأط���ف���ال، 
ل�"�ضكاي نيوز عربية"، اإن "األعاب الفيديو مثلها 
ال�ضكريات، فيها ما هو مفيد وفيها ما هو  مثل 

�ضار".
واأ�ضافت: "وهنا تظهر فائدة القائمة التي تظهر 
ما اإذا كانت هذه اللعبة خطرة اأم ال، وما االأعمار 
التي تنا�ضب.. حتى يكون االأب اأو االأم على بينة 

من اأمرهما". 

طفلة ت�ستعد للتقاط �سورة لها وهي ترفع لعبة �سيمبا حم�سوة يف يديها يف بوغوتا ، كولومبيا. رويرتز

كايت ميديلتون توعي من االإدمان بكلمات موؤثرة!
والتي   ،Taking Action on Addiction حملة  بدعم  ويلز  اأم���رية  �ضاركت 

تهدف للتوعية من االإدمان.
العالج  اإىل  وتدعو  انت�ضاره،  واحل��د من  االإدم���ان  فهم طبيعة  اإىل  امل��ب��ادرة  وت�ضعى 

باعتباره حالة �ضحية عقلية خطرية.
وقالت ميدلتون يف مقطع الفيديو: "ال اأحد يختار اأن ي�ضبح مدمًنا، لذلك اأريد اأن 

اأ�ضارك ر�ضالة دعم الأولئك الذين ال زالوا يعانون".
واأ�ضافت: "االإدمان حالة �ضحية عقلية خطرية ميكن اأن حتدث الأّي �ضخ�س، بغ�ّس 

النظر عن العمر اأو اجلن�س اأو العرق اأو اجلن�ضية".
واأكملت: "املواقف من االإدمان تتغرّي مع الوقت. لكّننا مل ن�ضل بعد. ال يزال االإدمان 

ب�ضكل  حياتهم  يفقدون  النا�س  ي��زال  وال  امل�ضاعدة،  طلب  من  واالأ�ضر  النا�س  مينع  ع��اًرا 
اأولئك  مل�ضاعدة  الوحيدة  الطريقة  اأّن  ن��درك  الأن  بحاجة  كمجتمع  نحن  ماأ�ضاوي. 

والتعاطف  االإدم���ان،  اإىل  بهم  اأّدى  ما  فهم  حماولة  هي  يعانون،  الذين 
معهم ومع ن�ضاالتهم". 


