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جزٌء من كييف بدون كهرباء وماء 

ق�شف رو�شي جديد على من�شاآت الطاقة الأوكرانية

املعا�شات: ل �شحة ملا يتم تداوله باأن 
�شم مدد اخلدمة متاح فقط ملرة واحدة 

•• اأبوظبي-وام

ق�لت الهيئة الع�مة للمع��ص�ت والت�أمين�ت االجتم�عية اإنه ال �صحة مل� يتداوله ب�أن 
خي�ر �صم مدد اخلدمة ال�ص�بقة ُي�صمح به للموظف مرة واحدة خالل فرتة خدمته، 
م�صرية اإىل اأن ال�صم هو خي�ر اأت�حه الق�نون للموؤمن عليه عند االنتق�ل من جهة 
عمل اإىل اأخرى متى م� رغب املوؤمن عليه يف ال�صم ودون اإلزامه بوقت حمدد م� 
دام على راأ�س عمله، مع ال�صم�ح له ب�صم اأي عدد من �صنوات اخلدمة ال�ص�بقة دون 
االلتزام ب�صم ك�مل املدة.  وق�ل حممد �صقر احلم�دي مدير اإدارة عملي�ت املع��ص�ت 
اإن ق�نون املع��ص�ت �صمح للموؤمن عليه ب�صم مدد اخلدمة ال�ص�بقة دون االلتزام بعدد 
العملية  التخطيط لهذه  املوؤمن عليه من  يتمكن  ال�صم، بحيث  حمدد من مرات 
وفق اإمك�ن�ته امل�دية، م�صرياً اإىل اأن قرارات جمل�س اإدارة الهيئة منحت املوؤمن عليه 
بج�نب ذلك خي�رات لتق�صيط تك�ليف ال�صم على اأربع �صنوات لتعزيز فر�س املوؤمن 
عليه من اأجل اإي�ص�ل مدد خدم�ته بهدف ا�صتيف�ء مدة ا�صتحق�ق املع��س التق�عدي، 

والبن�ء عليه� من اأجل حت�صني مع��صه التق�عدي .            )التف��صيل �س3(

�ص 03

�ص 09

�ص 19

حممد بن را�ضد للف�ضاء يعلن موعد 
اإطالق م�رشوع االإمارات ال�ضتك�ضاف القمر

اأخبار االإمارات

القمة العربية باجلزائر.. 
زعماء ي�ضاركون الأول مرة

عربي ودويل

ردود فعل دولية وا�ضعة لالنطالقة الناجحة 
لبطولة العامل للجوجيت�ضو باأبوظبي

الفجر الريا�ضي

 �شهدا تبادل اتفاقيات ومذكرات تفاهم بني البلدين

رئي�س الدولة ورئي�س قريغيز�شتان يبحثان عالقات البلدين والتطورات الإقليمية
 

حممد بن زايد خالل ا�صتقب�له رئي�س قريغ�صت�ن )وام(

•• اأبوظبي-وام: 

ال�صيخ  ال�صمو  �ص�حب  ا�صتقبل 
نهي�ن  اآل  زاي���������د  ب�����ن  حم����م����د 
اهلل"  "حفظه  ال����دول����ة  رئ���ي�������س 
جب�روف  ����ص����در  ف��خ���م��ة  اأم�������س 
قريغيز�صت�ن  جمهورية  رئي�س 
ال�صديقة الذي يقوم بزي�رة عمل 

اإىل الدولة ت�صتغرق عدة اأي�م.
اللق�ء  خ����الل   ����� ���ص��م��وه  ورح�����ب 
ال�ص�طئ  ق�����ص��ر  يف  ج���رى  ال����ذي 
ال�صيف.. ب�لرئي�س   �� اأبوظبي  يف 

ت�صكل  اأن  اإىل  تطلعه  عن  معرب�ً 
مل�صتقبل  م��ه��م���ً  دع���م����ً  ال����زي�����رة 
العالق�ت بني البلدين وم�ص�راته� 

يف خمتلف املج�الت.
رئي�س  ال�����ص��م��و  ���ص���ح��ب  وب���ح���ث 
الدولة والرئي�س �ص�در جب�روف 
خالل اللق�ء .. عالق�ت ال�صداقة 
اآف�ق  لتو�صيع  املتوفرة  والفر�س 
ال���ت���ع����ون ب����ني دول������ة االإم���������رات 

وقريغيز�صت�ن .
كم� اأعلن فخ�مة �ص�در جب�روف 
ب�ص�أن  م���ب����درت���ه  ال���ل���ق����ء  خ����الل 
امل��غ��ف��ور ل��ه ال�صيخ  ا���ص��م  اط����الق 
زايد بن �صلط�ن اآل نهي�ن “طيب 
قمم  اإح������دى  “ ع��ل��ى  ث�����راه  اهلل 
جمهورية  يف  اجلليدية  اجل��ب���ل 

ق��ريغ��ي��ز���ص��ت���ن ت���ك���رمي����ً مل����آث���ره 
وقيمه االإن�ص�نية اخل�لدة.

 كم� اأعلن عن اطالق ا�صم املغفور 
ل��ه ال�����ص��ي��خ زاي����د ب��ن ���ص��ل��ط���ن اآل 
على  ثراه"  اهلل  "طيب  ن��ه��ي���ن 

اإحدى املدار�س احلكومية.
ال�صمو  اأع��رب �ص�حب  من ج�نبه 

اآل نهي�ن  زايد  ال�صيخ حممد بن 
لفخ�مة  وت���ق���دي���ره  ���ص��ك��ره  ع���ن 
ال��رئ��ي�����س ال��ق��رغ��ي��زي ع��ل��ى هذه 

اللفته الكرمية.
�ص�حب  �صهد  ذات��ه  ال�صعيد  على 
ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد اآل 
نهي�ن رئي�س الدولة "حفظه اهلل 

�ص�در جب�روف رئي�س  " وفخ�مة 
جمهورية قريغيز�صت�ن ال�صديقة 
تب�دل عدد من مذكرات التف�هم 
االإم�رات  دول��ة  بني  واالتف�قي�ت 
تعزيز  اإىل  وقريغيز�صت�ن تهدف 

التع�ون الثن�ئي امل�صرتك.
التف��صيل )�س2(

بعد  ي�شتغيث  ال�����ش��وم��ال 
التفجري الدموي يف مقدي�شو

•• مقدي�شو-اأ ف ب

ط���ل��ب ال��رئ��ي�����س ال�����ص��وم���يل ح�صن 
����ص���ي���خ حم����م����ود امل���ج���ت���م���ع ال������دويل 
هجوم  يف  امل�������ص����ب���ني  مب�������ص����ع���دة 
ب�����ص��ّي���رَت��ني م��ف��ّخ��خ��َت��ني اأ���ص��ف��ر عن 
الع��صمة  يف  ال�����ص��ب��ت   100 م��ق��ت��ل 
توا�صل  ال���ذي  ال��وق��ت  يف  مقدي�صو، 
ف���ي���ه اجل������راف�������ت اأم�����������س االإث����ن����ني 
عن  بحث�ً  االنفج�ر  موقع  مت�صيط 
وتبّنت  االأن���ق��������س.  حت���ت  ���ص��ح���ي��� 
املتطرفة  االإ�صالمية  ال�صب�ب  حركة 
الهجوم، االأكرث دموية منذ 5 اأعوام، 
موؤكدة ا�صتهداف وزارة التعليم، كم� 
اأ���ص��ف��ر ال��ه��ج��وم ع���ن اإ���ص���ب��ة 300 
وق�ل  االأق����ل.  على  ب��ج��روح  �صخ�س 
ال��رئ��ي�����س ال�����ص��وم���يل ح�����ص��ن �صيخ 
املجتمع  ن���دع���و  االأح��������د:  حم���م���ود 
ال�صوم�ليني  االأخ���������وة  ال���������دويل، 
اأطب�ء  اإر�ص�ل  اإىل  االآخرين  واالأخوة 
امل�صت�صفي�ت  مل�ص�عدة  ال�صوم�ل  اإىل 
اأن  اإىل  يف ع��الج اجل��رح��ى، م�����ص��رياً 

عدد القتلى ميكن اأن يرتفع.

جديدة  اأوروبية  عقوبات 
اي��ران  �شد  ال��در���س  قيد 

•• برلني-اأ ف ب

اأع��ل��ن امل�����ص��ت�����ص���ر االأمل������ين اوالف 
�صولت�س االثنني اأن االحت�د االأوروبي 
ب�صدد در����س ع��ق��وب���ت ج��دي��دة �صد 
االحتج�ج  حركة  قمع  ب�صبب  اي��ران 
مه�ص�  ال�����ص���ب��ة  وف����ة  اأ�صعلته�  ال��ت��ي 

اأميني يف البالد.
اأ�صعر  ت��غ��ري��دة  يف  ���ص��ول��ت�����س  واأك�����د 
ك�نوا  اأ���ص��خ������ص���  الأن  ب���ل�����ص��دم��ة 
فقدوا  اإي�����ران  يف  �صلمي�ً  ي��ح��ت��ج��ون 
ح����ي�����ت����ه����م، ن�����ن�����دد ب�����ل����ع����ن����ف غري 
امل��ت��ك���ف��ىء م��ن ج���ن��ب ق���وات االأمن 
عقوب�تن�  ال�����ص��ع��ب.واأ���ص���ف  ون��دع��م 
م��ن االحت����د االوروب���ي مهمة، نحن 
اإ�ص�فية، دون  ب�صدد در�س اج��راءات 
اأن يك�صف عن مزيد من التف��صيل.

وي�����أت����ي ذل����ك غ�����داة اإع������الن برلني 
الثوري  احل���ر����س  اإدراج  ك��ي��ف��ي��ة  اأن 

كمنظمة اإره�بية قيد الدرا�صة.
االأمل�نية  اخل����رج���ي���ة  وزي�����رة  ق����ل���ت 
اأن�لين� بريبوك �صنعد حزمة عقوب�ت 

اإ�ص�فية.

مودع يقتحم بنكًا يف بريوت
•• بريوت-وكاالت

بريوت،  يف  احل��م��را  ف��رع  بيبلو�س  بنك  االإث��ن��ني،  اأم�����س  لبن�ين،  اقتحم 
املودعني  جمعية  واأعلنت  ب�لقوة.  اإخراجه  على  االأمنية  القوى  وعملت 
واأ�ص�رت  بيبلو�س يف احلمرا.  بنك  اقتحم  املودعني  اأح��د  اأن  تويرت  على 
لبن�ن  ويع�ين  ب�لقوة.  منه  اإخراجه  على  عملت  االأمنية  القوى  اأن  اإىل 
املودعني  ت�صليم  امل�ص�رف  اإىل رف�س  اأدت   2019 اأزم��ة م�لية منذ  من 
ودائعهم  على  للح�صول  امل�ص�رف  اقتح�م  مودعون  ويوا�صل  اأموالهم. 

منذ �صبتمرب)اأيلول( امل��صي.

 عمران خان يفوز يف انتخابات فرعية جديدة 
•• ا�شالم اباد-اأ ف ب

انتخ�ب�ت  يف  خ���ن  ع��م��ران  ال�ص�بق  الب�ك�صت�نية  احل��ك��وم��ة  رئي�س  ف���ز 
ت�صريعية فرعية جديدة يف نه�ية االأ�صبوع، وفق�ً للنت�ئج الر�صمية املن�صورة 
االإثنني، يف الوقت الذي يقود فيه “م�صرية طويلة” اإىل الع��صمة اإ�صالم 
اأب�د للمط�لبة ب�إجراء انتخ�ب�ت مبكرة. منذ االإط�حة به يف ني�ص�ن اأبريل 
ب�إجراء  ال�ص�بق  الكريكيت  الثقة، ط�لب بطل  اق��رتاح بحجب  بن�ء على 
املوعد  االنتظ�ر حتى  ل  تف�صّ اأّن احلكومة  الفور. غري  االنتخ�ب�ت على 
2023 الإعط�ء نف�صه� الوقت الإع�دة  اأكتوبر  النه�ئي يف ت�صرين االأول 
االقت�ص�د اإىل امل�ص�ر ال�صحيح. واأعلنت مفو�صية االنتخ�ب�ت االثنني اأّن 
خ�ن ف�ز يف انتخ�ب�ت ت�صريعية فرعية يف �صم�ل غرب البالد. وق�ل وزير 
االإعالم ال�ص�بق فوؤاد �صودري وامل�صوؤول الكبري يف حركة االإن�ص�ف التي 
يرتاأ�صه� خ�ن، لقن�ة هوم نيوز )HUM News( اخل��صة، نحن مل نقم 

بحملة من اأجل عمران خ�ن هن�، ولكّنه ف�ز بف�رق كبري.

انتخابات برملانية يف اإ�شرائيل...
ونتانياهو يحلم بالعودة اإىل ال�شلطة

•• القد�س-وكاالت

 4 اإ�صرائيل ل�صن�ديق االق��رتاع للمرة اخل�م�صة يف  يتوجه الن�خبون يف 
ال�ص�بق  ال��وزراء  رئي�س  انتخ�ب�ت يح�ول فيه�  الثالث�ء، يف  اليوم  اأع��وام 
بني�مني نت�ني�هو العودة لل�صلطة لكن م�ص�عيه رمب� تعتمد على حزب 
للوالء  مفتقرين  يعتربهم  م��ن  لطرد  زع��م���وؤه  يدعو  متطرف  مييني 
�صلب�ً  ال�صي��صي  اجل��م��ود  م��ن  الن�خبني  �صخط  ي��وؤث��ر  وق��د  الإ���ص��رائ��ي��ل. 
على امل�ص�ركة يف الت�صويت، لكن الت�أييد املتن�مي لتكتل قومي متطرف 
اأ�ص�ف احلم��صة  اإيتم�ر بن غفري  لل�صهيونية الدينية وزعيمه امل�ص�رك 
يف  وزراء  رئ��صة  ف��رتة  اأط��ول  �ص�حب  نت�ني�هو،  ويح�كم  ال�صب�ق.  على 
حزبه  اأن  اإىل  ت�صري  التوقع�ت  ت��زال  وال  ينفيه�،  ف�ص�د  بتهم  اإ�صرائيل 
الربمل�ن  يف  مق�عد  عدد  ب�أكرب  االنتخ�ب�ت  من  �صيخرج  ليكود  اليميني 
اأظهرت  امل��صي  االأ�صبوع  االأخرية يف  الراأي  ا�صتطالع�ت  منفرداً. ولكن 
املوؤلف  الكني�صت  61 مقعداً مطلوبة لالأغلبية يف  اأنه لن يح�صل على 
من 120 مقعداً، م� يفتح الب�ب ملف�و�ص�ت ونق��ص�ت قد ت�صتمر اأ�ص�بيع 

لت�صكيل ائتالف ح�كم وال ت�صتبعد، انتخ�ب�ت جديدة.
وت�صدر االأمن وارتف�ع االأ�صع�ر ق�ئمة االأولوي�ت لدى الن�خبني يف حملة 
انتخ�بية بداأت، بعد اأن قرر رئي�س الوزراء املنتهية واليته ي�ئري البيد، 

الدعوة النتخ�ب�ت مبكرة بعد ان�صق�ق�ت يف ائتالفه احل�كم.
نت�ني�هو  �صخ�صية  ت�صخم  اأم���م  ت�ص�ءلت  ال�صي��صية  اخل��الف���ت  ولكن 
ال�صي��صي  النظ�م  عرقل  الذي  اجلمود  الق�نونية  مع�ركه  اأججت  الذي 
االإ���ص��رائ��ي��ل��ي منذ اأن وج��ه��ت ل��ه ات��ه���م���ت ب���ل��ر���ص��وة وال��ت��زوي��ر وخي�نة 

االأم�نة يف 2019.

   

رئي�س الدولة يبحث هاتفيا مع رئي�س 
وزراء بريطانيا العالقات الثنائية

•• اأبوظبي-وام:

تلقى �ص�حب ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهي�ن رئي�س الدولة حفظه 
اهلل اأم�س ات�ص�اًل ه�تفي�ً من مع�يل ري�صي �صون�ك رئي�س وزراء اململكة املتحدة 
ال�صديقة. وبحث اجل�نب�ن خالل االت�ص�ل العالق�ت الثن�ئية بني البلدين 
فيه�  مب�  امل��ج���الت  خمتلف  يف  اآف�قه�  وتو�صيع  تنميته�  و�صبل  ال�صديقني، 

االقت�ص�دية والتنموية.
كم� تب�دال وجه�ت النظر ب�ص�أن عدد من الق�ص�ي� االإقليمية والدولية حمل 
االهتم�م امل�صرتك. وجدد �ص�حب ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهي�ن - 
خالل االت�ص�ل- التهنئة ملع�يل ري�صي �صون�ك بتوليه رئ��صة الوزراء.. ومتنى 
له النج�ح يف مه�مه اجلديدة.. موؤكداً تطلعه اإىل العمل معه خالل الفرتة 
املقبلة للبن�ء على العالق�ت الثن�ئية الوطيدة مب� يخدم م�ص�لح البلدين، 

ويدعم جهود حتقيق ال�صالم واال�صتقرار على امل�صتويني االإقليمي والع�ملي.
من ج�نبه �صكر مع�يل ري�صي �صون�ك، �ص�حب ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد 
اآل نهي�ن لتهنئته .. منوه�ً ب�لعالق�ت الوثيقة بني دولة االإم���رات واململكة 

املتحدة.

الإمارات ت�شلم م�شاعدات جديدة 
ملت�شرري الفي�شانات وال�شيول يف باك�شتان 

•• كرات�شي- وام

لدى  الدولة  �صفري  الزع�بي  �ص�مل  اإبراهيم  عبيد  �صع�دة حمد  �صهد 
جمهورية ب�ك�صت�ن االإ�صالمية، يرافقه �صع�دة بخيت عتيق الرميثي 
بوتو  بيالوال  مع�يل  وبح�صور  كرات�صي،  يف  للدولة  الع�م  القن�صل 
حفل  مرا�صم  االإ�صالمية.  ب�ك�صت�ن  جمهورية  خ�رجية  وزي��ر  زردار 
ا�صتقب�ل ال�صفن التي حتمل 200 ح�وية .           )التف��صيل �س2(

حمطة كهرب�ء كييف بعد تعر�صه� للق�صف اأم�س)ا ف ب(

•• كييف -اأ ف ب

رو���ص��ي �صب�ح  ه��ج��وم مكّثف  ���ُص��ّن 
الط�قة  م��ن�����ص���آت  ع��ل��ى  االث���ن���ني 
ت�رك�ً  اأوك��ران��ي��ة،  من�طق  ع���ّدة  يف 
كهرب�ء  ب���دون  كييف  م��ن  اأج����زاء 
وم������ء، ب��ع��د ي��وم��ني ع��ل��ى هجوم 
ال��رو���ص��ي يف  االأ���ص��ط��ول  ا�صتهدف 
�صبه جزيرة القرم، ن�صبته مو�صكو 
اململكة  مب�����ص���ع��دة  اأوك��ران��ي���  اإىل 

املتحدة.
حواىل  ق���م  الع��صمة،  �صم�ل  يف 
15 جندي�ً و�صرطي بقطع حركة 
امل������رور، ل��ي��م��ن��ع��وا ال���و����ص���ول اإىل 
املواقع  اأح��د  اإىل  امل���وؤّدي  الطريق 
اأف������د فريق  امل���ت�������ص���ّررة، ح�����ص��ب��م��� 

وك�لة فران�س بر�س.
فران�س  ل���وك����ل���ة  ج���ن���دي  وق�������ل 
�صواريخ  ث��الث��ة  اأ����ص����ب���ت  ب��ر���س 
ه���دف���ه���� ع���ل���ى ب���ع���د ح������واىل مئة 
مرت. يجب عدم البق�ء هن�، فهذا 
اأم���ٌر خطر الأّن���ه ق��د ت��ك��ون هن�ك 
���ص��رب���ت اأخ���رى.م���ن ج��ه��ت��ه، ق�ل 
االأوكرانية  ال��رئ������ص��ة  م�����ص��ت�����ص���ر 
االإره�بيون  تيموت�صنكو  كرييلو 
هجوم�ً  جم�����دداّ  ���ص��ّن��وا  ال���رو����س 

كثيف�ً على من�ص�آت الط�قة يف عدد 
الدف�ع�ت  اأ�صقطت  امل��ن���ط��ق.  م��ن 
اجل��وي��ة ب��ع�����س ال�����ص��واري��خ فيم� 

اأ�ص�ب البع�س االآخر الهدف.
احلكومة  رئ��ي�����س  ����ص���ّرح  ك���ذل���ك 
ب�أّن  �صميغ�ل  دن��ي�����س  االأوك��ران��ي��ة 
م����ئ�����ت ال����ب����ل����دات حم����روم����ة من 

الكهرب�ء يف �صبع من�طق.
فقد  االأوكراني�،  اجلي�س  وبح�صب 
اأكرث من خم�صني �ص�روخ  “اأُطلق 
ب��صتخدام  اأوك���ران���ي����  ع��ل��ى  ك����روز 

الط�ئرات، من �صم�ل بحر قزوين 
الرو�صية.  رو����ص���ت���وف  وم��ن��ط��ق��ة 
بق�ي�  اأّن  اأعلنت مولدافي�  كذلك، 
اأ���ص��ق��ط��ت��ه قوات  ����ص����روخ رو����ص���ي 
كييف �صقطت االثنني على قرية 
م���ول���دوف���ي���ة ع���ن���د احل��������دود مع 
الداخلية  وزارة  اأوكراني�.وق�لت 
اأ�صقطته  �ص�روخ  وقع  املولدوفية 
االأوكرانية  اجل���وي���ة  ال���دف����ع����ت 
ع����ل����ى ال�����ط�����رف ال���������ص����م�����يل من 
جمهورية  يف  ن�صالفت�صي  منطقة 

مولدافي�، ب�لقرب من احلدود مع 
اأوكراني�. وحتى االآن، مل ترد اأنب�ء 
عن وقوع اإ�ص�ب�ت، ولكن ت�صّررت 

نوافذ عّدة من�زل.
ويف كييف، �صمع �صح�فيو فران�س 
بر�س �صوت خم�س انفج�رات على 
االأقل يف وقت مبكر.واأ�ص�ر رئي�س 
كليت�ص�صكو  فيت�يل  املدينة  بلدية 
االأ�صرار  “جراء  “تلغرام”،  عرب 
ال��الح��ق��ة مب��ن�����ص���أة ل��ل��ط���ق��ة قرب 
 80% عن  املي�ه  انقطعت  كييف 
بعد  الع��صمة  يف  امل�صتهلكني  من 
اأّن  م�صيف�ّ  ال��رو���ص��ي��ة  ال�����ص��رب���ت 
350 األف منزل يف كييف من دون 
تي�ر كهرب�ئي.وك�نت الع��صمة قد 
ت�صرين  و17   10 يف  ا�صُتهدفت 
بط�ئرات  اأكتوبر، خ�صو�ص�ً  االأول 
م�صرّية اإيرانية ال�صنع ت�صتخدمه� 
رو���ص��ي���، وال��ت��ي ا���ص��ت��ه��دف��ت البنى 

التحتية الرئي�صية للط�قة.
اإعالن  ب��ع��د  الق�صف  ه���ذا  وي���أت��ي 
تعليق  االأ�صبوع  نه�ية  يف  مو�صكو 
الدولية  االتف�قية  يف  م�ص�ركته� 
والتي  االأوك��ران��ي��ة،  احلبوب  لنقل 
الغذائية  لالإمدادات  حيوية  تعّد 

الع�ملية.

الثالثاء    1  نوفمبر   2022  م  -  6 ربيع اآلخر 1444  العدد  13686    
Tuesday    1    November    2022   -  Issue No   13686

خالل افتت�ح اأعم�ل معر�س وموؤمتر اأبوظبي الدويل للبرتول اأديبك  )وام(

حتت رعاية رئي�س الدولة 

من�شور بن زايد يفتتح معر�س وموؤمتر اأبوظبي الدويل للبرتول اأديبك 2022 
 •• اأبوظبي-وام:

ال�صمو  ����ص����ح���ب  رع�����ي����ة  حت����ت 
ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهي�ن، 
اهلل”..  “حفظه  ال��دول��ة،  رئي�س 
بن  من�صور  ال�صيخ  �صمو  افتتح 
رئي�س  ن����ئ���ب  ن���ه���ي����ن،  اآل  زاي�����د 
جم��ل�����س ال���������وزراء وزي������ر دي�����وان 
الرئ��صة، اأم�س، الن�ص��خة الث�منة 
وموؤمتر  معر�س  من  والثالثني 
اأديبك  اأبوظبي الدويل للبرتول 
ال�صيخ  �ص���مو  بح�صور   ،2022
خ����ل���د ب���ن حم��م��د ب���ن زاي�������د اآل 
التنفيذي  املجل�س  ع�صو  نهي�ن، 
اأب��وظ��ب��ي رئ��ي�����س مكتب  الإم�������رة 
رئي�س  ال��ت��ن��ف��ي��������������ذي  اأب���وظ���ب���ي 
اإدارة  ملجل�س  التنفيذية  اللجنة 

اأدنوك.
كم� ح�صر احلفل كّل من مع�يل 
ال�����ص��ي��خ ن���ه���ي����ن ب����ن م����ب�����رك اآل 
نهي�ن، وزير الت�ص�مح والتع�ي�س، 
االأمري  امل��ل��ك��ي  ال�صمو  و���ص���ح��ب 
�صعود  اآل  �صلم�ن  بن  العزيز  عبد 
و�صمو  ال�����ص��ع��ودي،  الط�قة  وزي���ر 
ال�صيخ ن��صر بن حمد اآل خليفة 
البحرين  م��ل��ك  ج���الل���ة  مم��ث��ل 

ل���الأع���م����ل االن�����ص���ن��ي��ة و����ص���وؤون 
اإدارة  ورئ��ي�����س جم��ل�����س  ال�����ص��ب���ب 
والغ�ز  للنفط  الق�ب�صة  ال�صركة 
الدكتور  وم��ع���يل  ال��ب��ح��ري��ن،  يف 
ن����ئ���ب رئي�س  امل�����ال،  ب����در ح����م���د 
النفط  ال������وزراء ووزي�����ر  جم��ل�����س 
الدكتور  وم��ع���ل�����������ي  ال��ك��وي��ت،  يف 
وزير  اجل���ب��ر  اأح��م��د  ب��ن  �صلط�ن 
املتقدمة  والتكنولوجي�  ال�صن�عة 
الع�صو املنتدب الرئي�س التنفيذي 

الوطنية  اأبوظبي  ل�صركة برتول 
�صرك�ته�،  وجمموعة  “اأدنوك” 
امل�صوؤولني  م��ن  ع��دد  اإىل  اإ�ص�فة 
كربي�ت  وروؤ������ص������ء  احل��ك��وم��ي��ني 

�صرك�ت الط�قة الع�ملية.
ال�����ص��ي��خ م��ن�����ص��ور بن  وق����ل �صمو 
معر�س  اإن  ن���ه���ي����ن:  اآل  زاي������د 
وم������وؤمت������ر اأب�����وظ�����ب�����ي ال�������دويل 
منذ  ���ص��ّك��ل  “اأديبك”  ل��ل��ب��رتول 
من�صة  ع�م�ً،   38 قبل  انطالقه 

املوؤ�ص�ص�ت  اأب������رز  جت��م��ع  ع���مل��ي��ًة 
وال�صرك�ت وال�صخ�صي�ت الف�علة 
بذلك  يف قط�ع الط�قة، ُمر�صخ�ً 
الفع�لي�ت  راأ�������س  ع��ل��ى  م���رك���زه 
الدولية املخت�صة يف هذا القط�ع 
احل���ي���وي، وم���ع���ززاً م��ك���ن��ة دولة 
وم�ص�هم�ته�  ال��رائ��دة  االإم�����رات 
املوؤثرة يف �صي�غة م�صتقبل قط�ع 

الط�قة واالقت�ص�د الع�ملي.
)التف��صيل �س14(

لوال بعد اعالن انت�ص�ره
بعد هزمية رمزها:

الربازيل: اأي منعطف بالن�شبة اإىل البول�شونارية...؟
•• برونو رون�شي* - لوكا�س كامارجو جوميز**

الربازيل  الرئ��صية يف  الث�نية من االنتخ�ب�ت  للتو يف اجلولة  ف�ز لوال 
به�م�س �صئيل �صد الرئي�س احل�يل ج�يري بول�صون�رو، بعد حملة �ص�بته� 
�صتوؤكد  التوتر  �صديدة  احلملة  ه��ذه  االأخ���ري.  ال��ي��وم  حتى  ا�صطراب�ت 
الواقع،  يف  ال��ربازي��ل��ي.  املجتمع  على  البول�صون�رية  �صيطرة  ا�صتمرار 
األف ح�لة   700 على الرغم من عودة انعدام االأمن الغذائي، وحوايل 
اإزال��ة الغ�ب�ت، ح�فظ ج�يري  وف�ة ن�جمة عن وب�ء كوفيد19-، وزي���دة 
بول�صون�رو وحكومته على �صعبية قوية يف قط�ع مهم من ال�صعب طوال 

فرتة واليته.                                                            )التف��صيل �س11(

•• دبي-وام: 

ن�ئب  مكتوم  اآل  را���ص��د  ب��ن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �ص�حب  ي��غ���در 
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء ح�كم دبي )رع�ه اهلل(، البالد 
وفد  لرتوؤ�س  اجلزائرية  الع��صمة  اإىل  متوجه�ً  )الثالث�ء(  اليوم 
دولة االإم�رات العربية املتحدة امل�ص�رك يف القمة العربية احل�دية 
وال��ث��الث��ني، وال��ت��ي م��ن امل��ق��رر اأن ت��ب��داأ اأع��م���ل��ه��� ال��ي��وم برئ��صة 
اجلزائرية  اجلمهورية  رئي�س  تبون،  عبداملجيد  الرئي�س  فخ�مة 

الدميقراطية ال�صعبية ال�صقيقة.

حممد بن را�شد يرتاأّ�س وفد الدولة 
امل�شارك يف اأعمال القمة العربية ال�31
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اأخبـار الإمـارات
الإمارات ت�شلم م�شاعدات جديدة ملت�شرري الفي�شانات وال�شيول يف باك�شتان

•• كرات�شي- وام

ال��دول��ة لدى  �صفري  ال��زع���ب��ي  ���ص���مل  اإب��راه��ي��م  ���ص��ع���دة حمد عبيد  �صهد 
الرميثي  عتيق  بخيت  �صع�دة  يرافقه  االإ�صالمية،  ب�ك�صت�ن  جمهورية 
القن�صل الع�م للدولة يف كرات�صي، وبح�صور مع�يل بيالوال بوتو زردار 
ا�صتقب�ل  حفل  مرا�صم  االإ�صالمية..  ب�ك�صت�ن  جمهورية  خ�رجية  وزي��ر 
لدعم  وطبية  غذائية  مب��واد  م���زودة  ح���وي��ة   200 حتمل  التي  ال�صفن 
التي  وال�صيول  الفي�ص�ن�ت  من  ت�صّررت  ب�ك�صت�نية،  اأ�صرة   500،000
اجت�حت من�طق عدة يف ب�ك�صت�ن، والذي اأقيم يف مين�ء كرات�صي يف اإقليم 
ال�صند.  واأكد �صع�دة الزع�بي - خالل احلفل - اأن دولة االإم���رات ووفق 
توجيه�ت �ص�حب ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهي�ن رئي�س الدولة 
اإىل  ع�جلة  اإن�ص�نية  اإغ�ثية  م�ص�عدات  بتقدمي  ق�مت   ، اهلل"  "حفظه 

التي  الدول  اأوائل  ال�صديقة، وك�نت من  االإ�صالمية  ب�ك�صت�ن  جمهورية 
بت�صيري  ق�مت  حيث  واملت�صررين،  الن�زحني  الإغ�ثة  امليدان  يف  تواجدت 
االإم����دادات  م��ن  ب���أط��ن���ن  62 ط���ئ��رة حمملة  ج�صر ج��وي مب��صر ي�صم 

الغذائية والطبية واخلي�م الإيواء املت�صررين. 
واأ�ص�ف اأن التخفيف من وط�أة املع�ن�ة و�صون كرامة االإن�ص�ن يعترب نهج� 
را�صخ� يف �صي��صة دولة االإم�رات اخل�رجية، واأن �صف�رة الدولة يف اإ�صالم 
اآب�د والقن�صلية الع�مة يف كرات�صي وب�لتن�صيق مع ال�صرك�ء و�صعت خطة 
الفي�ص�ن�ت  عن  الن�جمة  الك�رثة  بدء  منذ  وا�صحة  وا�صرتاتيجية  عمل 
واملت�صررة  املنكوبة  املن�طق  اإىل  الو�صول  اإىل  تهدف  وال�صيول،  اجل�رفة 
ظروفهم  وحت�����ص��ني  لل�صك�ن  االأ���ص������ص��ي��ة  االح��ت��ي���ج���ت  و���ص��ول  ل�صم�ن 
اإىل  ال��و���ص��ول  يف  امل��ي��دان��ي��ة  العمل  ف��رق  ج��ه��ود  ت��رك��زت  حيث  املعي�صية، 
مت�صررة  من�طق   10 و  ال�صند  يف  منكوبة  منطقة   17 يف  االأ���ص��ر  اآالف 

يف بلو�ص�صت�ن. 
وق�ل �صع�دته اإن املوؤ�ص�ص�ت اخلريية االإن�ص�نية االإم�راتية ممثلة يف هيئة 
الهالل االأحمر، وموؤ�ص�صة خليفة بن زايد لالأعم�ل االإن�ص�نية، وموؤ�ص�صة 
حممد بن را�صد لالأعم�ل اخلريية، وموؤ�ص�صة ال�ص�رقة اخلريية، تواجدت 
منذ اليوم االأول يف امليدان وقدمت االإغ�ثة الع�جلة للتخفيف من مع�ن�ة 
االإن�ص�نية  خري  فيه  مل�  اجلهود  ت�ص�فر  اأهمية  على  توؤكد  والتي  االأ�صر، 
اإقليم  م�صوؤويل  مع  الر�صمية  لق�ءاته  بعد  �صع�دته  وتفقد  والب�صرية.  
حيث  وال�صيول،  الفي�ص�ن�ت  ج��راء  من  املت�صررة  املن�طق  بع�س  ال�صند 
امل�ص�عدات الع�جلة والتي تت�صمن االأدوية واالإمدادات  �ص�رك يف تقدمي 
" اإن الدعم الذي قدمته  الغذائية وم��واد االإي��واء.  وق�ل بهذه املن��صبة 
دولة االإم�رات الإقليمي ال�صند وبلو�ص�صت�ن ي�أتي يف اإط�ر االإغ�ثة الع�جلة 
وحت�صني الظروف املعي�صية للمت�صررين، مب� يعك�س نهج الدولة يف مد 

وم�ص�ريع  برامج  عرب  الع�مل  ح��ول  املت�صررة  املجتمع�ت  اإىل  العون  يد 
اإغ�ثية واإن�ص�نية تخفف من مع�ن�ة تلك املجتمع�ت وتعزز تنميته�". 

اأ���ص���د م��ع���يل زردار ب��دع��م دول���ة االإم�����رات يف ه��ذه الظروف  م��ن ج�نبه 
ال�صعبة التي مرت به� بالده من جراء التغري املن�خي وارتف�ع من�صوب 
االأمط�ر هذا الع�م، والتي اأدت اإىل في�ص�ن�ت و�صيول �صربت من�طق ومدن 
�صخ�س.   مليون   35 وت�صريد  ن��زوح  يف  وت�صببت  وبلو�ص�صت�ن،  ال�صند  يف 
وقدم مع�ليه �صكره وتقدير لقي�دة دولة االإم���رات على وقوفه� امل�صتمر 
اإىل ج�نب ال�صعب الب�ك�صت�ين، م�صرياً اإىل عمق العالق�ت الت�ريخية بني 
دولة االإم�رات وب�ك�صت�ن يف �صتى املج�الت، والتي اأر�صى قواعده� موؤ�ص�س 
ثراه"،  اهلل  "طيب  نهي�ن  اآل  �صلط�ن  بن  زاي��د  ال�صيخ  له  املغفور  الدولة 
وت�صتند على اأ�ص�س را�صخة، اأ�صهمت يف تعزيز ال�صراكة اال�صرتاتيجية بني 

البلدين يف خمتلف املج�الت.

رئي�س الدولة ورئي�س قريغيز�شتان يبحثان عالقات البلدين والتطورات الإقليمية
•• اأبوظبي-وام:  

ال�صيخ  ال�����ص��م��و  ���ص���ح��ب  ا�صتقبل 
رئي�س  نهي�ن  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد 
الدولة "حفظه اهلل" اأم�س فخ�مة 
جمهورية  رئي�س  ج��ب���روف  �ص�در 
الذي  ال�����ص��دي��ق��ة  ق��ريغ��ي��ز���ص��ت���ن 
الدولة  اإىل  ع��م��ل  ب���زي����رة  ي��ق��وم 

ت�صتغرق عدة اأي�م.
ورحب �صموه �� خالل اللق�ء الذي 
جرى يف ق�صر ال�ص�طئ يف اأبوظبي 
عن  ال�صيف..معرب�ً  ب�لرئي�س   ����
تطلعه اإىل اأن ت�صكل الزي�رة دعم�ً 
م��ه��م���ً مل�����ص��ت��ق��ب��ل ال���ع���الق����ت بني 
ال��ب��ل��دي��ن وم�����ص���رات��ه��� يف خمتلف 
ال�صمو  �ص�حب  وبحث  امل��ج���الت. 
ال���دول���ة وال��رئ��ي�����س �ص�در  رئ��ي�����س 
اللق�ء .. عالق�ت  جب�روف خالل 
املتوفرة  وال���ف���ر����س  ال�������ص���داق���ة 
دولة  ب��ني  ال��ت��ع���ون  اآف����ق  لتو�صيع 
خ��صة  وقريغيز�صت�ن  االإم�����رات 
والتج�رة  االق��ت�����ص���د  جم����الت  يف 
وال�����ص��ي���ح��ة وغريه�  واال���ص��ت��ث��م���ر 
من اجلوانب التي تخدم التنمية 
تطلع�ت  حت���ق���ي���ق  يف  وت�������ص���ه���م 

البلدين اإىل امل�صتقبل.
املتب�دل  احل��ر���س  اجل�نب�ن  واأك���د 

ال��رئ��ي�����س ال��ق��رغ��ي��زي ع��ل��ى هذه 
اللفته الكرمية.

ال�صيخ  ����ص���م���و  ال������ق�������ء..  ح�������ص���ر 
ن�ئب  نهي�ن  اآل  زاي��د  ب��ن  من�صور 
رئ���ي�������س جم��ل�����س ال����������وزراء وزي����ر 
ال�صيخ  و���ص��م��و  ال��رئ������ص��ة  دي�����وان 
ح���م���دان ب���ن حم��م��د ب���ن زاي����د اآل 
ن��ه��ي���ن وم���ع����يل ال�����ص��ي��خ حممد 
اآل نهي�ن  ب��ن ط��ح��ن��ون  ب��ن ح��م��د 
م�����ص��ت�����ص���ر ال�������ص���وؤون اخل������ص��ة يف 

ب�ص�أن  م���ب����درت���ه  ال���ل���ق����ء  خ�����الل 
ال�صيخ  ل���ه  امل��غ��ف��ور  ا���ص��م  اط����الق 
"طيب  اآل نهي�ن  زايد بن �صلط�ن 
قمم  اإح�������دى  " ع���ل���ى  ث������راه  اهلل 
جمهورية  يف  اجل��ل��ي��دي��ة  اجل��ب���ل 
ق���ريغ���ي���ز����ص���ت����ن ت���ك���رمي����ً مل����آث���ره 
وق����ي����م����ه االإن���������ص�����ن����ي����ة اخل�����ل����دة 
واعتزازا بدوره يف توثيق عالق�ت 
الرا�صخة بني  والتع�ون  ال�صداقة 
وقريغيز�صت�ن.. االإم�����رات  دول���ة 

ال�ص�يغ وزي��ر دول��ة ومع�يل فالح 
حم��م��د االأح���ب����ب���ي رئ��ي�����س دائ����رة 
املجل�س  ع�صو  وال��ن��ق��ل  ال��ب��ل��دي���ت 
حممد  خ���ل��د  وم��ع���يل  التنفيذي 
حم�فظ  التميمي  ب�لعمى  �ص�مل 
م�صرف االإم�رات العربية املتحدة 
حممد  الدكتور  و�صع�دة  امل��رك��زي 
ال�صوؤون  رئ��ي�����س  ال��ك��ع��ب��ي  م��ط��ر 
و�صع�دة  واالأوق��������ف  االإ���ص��الم��ي��ة 
�صفري  العريفي  حممد  ال��دك��ت��ور 

دولة  ب��ني  العالق�ت  تر�صيخ  على 
والتي  وق��ريغ��ز���ص��ت���ن  االإم��������رات 
ملحوظ�ً  ومن����واً  ت���ط���وراً  ���ص��ه��دت 
امل��صية م�صريين  ال�صنوات  خالل 
اإىل العديد من املقوم�ت املتوفرة 
ت�صكل  وال����ت����ي  ال���ب���ل���دي���ن  ل������دى 
بتع�ونهم�  لالرتق�ء  متينة  رك�ئز 
امل�����ص��رتك ال��ب��ن���ء الذي  وال��ع��م��ل 

يخدم م�ص�حلهم�.
جب�روف  �ص�در  فخ�مة  اأعلن  كم� 

دي����وان ال��رئ������ص��ة وم��ع���يل حممد 
الدولة  ه���دي احل�صيني وزي��ر  بن 
امل���ل��ي��ة وم��ع���يل �صهيل  ل��ل�����ص��وؤون 
املزروعي  ف���ر���س  ف��رج  ب��ن حممد 
التحتية  وال��ب��ن��ي��ة  ال��ط���ق��ة  وزي����ر 
وم��ع���يل عبد اهلل ب��ن ط��وق املري 
وزي����ر االق��ت�����ص���د وم���ع����يل مرمي 
بنت حممد �صعيد ح���رب املهريي 
والبيئة  امل��ن���خ��ي  ال��ت��غ��ري  وزي�����رة 
وم���ع����يل اأح���م���د ب���ن ع��ل��ي حممد 

ال�صمو  ���ص���ح��ب  ف��خ���م��ت��ه  و���ص��ل��م 
نهي�ن  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�صيخ 
كم�  ال�ص�أن،  بهذا  توثيقية  �صه�دة 
له  املغفور  ا�صم  اط��الق  عن  اأعلن 
نهي�ن  اآل  �صلط�ن  بن  زايد  ال�صيخ 
اإحدى  " على  ث��راه  اهلل  " طيب 

املدار�س احلكومية.
ال�صمو  �ص�حب  اأع��رب  ج�نبه  من 
نهي�ن  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�صيخ 
لفخ�مة  وت���ق���دي���ره  ����ص���ك���ره  ع����ن 

الدولة غري املقيم لدى جمهورية 
من  ح�صره  فيم�  قريغيز�صت�ن. 
ج�نب قريغيز�صت�ن الوفد املرافق 
كل  م��ع���يل  ي�صم  ال���ذي  للرئي�س 
وزير  قولوب�يف  من..جيينبيك 
وزير  ب�كيت�يف  واأمل����ز  اخل���رج��ي��ة 
امل���ل��ي��ة وت���الي��ب��ي��ك اإب��راي��ف وزير 
وزيرة  كومت�نوف�  ودين�را  الط�قة 
بج�نب  والبيئة  الطبيعية  امل��وارد 

عدد من امل�صوؤولني.

رئي�س الدولة ورئي�س قريغيز�شتان ي�شهدان تبادل اتفاقيات ومذكرات تفاهم بني البلدين
•• اأبوظبي-وام: 

�صهد �ص�حب ال�صمو ال�صيخ حممد بن 
زايد اآل نهي�ن رئي�س الدولة "حفظه 
اهلل " وفخ�مة �ص�در جب�روف رئي�س 
ال�صديقة  قريغيز�صت�ن  جمهورية 
ت��ب���دل ع���دد م��ن م���ذك���رات التف�هم 
واالت���ف����ق���ي����ت ب���ني دول����ة االإم�������رات 
تعزيز  اإىل  ت��ه��دف  وق��ريغ��ي��ز���ص��ت���ن 
التع�ون الثن�ئي امل�صرتك يف خمتلف 
التنمية  جهود  تخدم  التي  املج�الت 
يف البلدين. و�صملت مرا�صم املذكرات 
واالتف�قي�ت �� التي تب�دله� اجل�نب�ن 

يف ق�صر ال�ص�طئ �� الت�يل..
������ م����ذك����رة ت���ف����ه���م ل���ل���ت���ع����ون امل�����يل 
بن  حممد  تب�دله�..مع�يل  والفني 
لل�صوؤون  دولة  وزير  ه�دي احل�صيني 
وزير  ب�كيت�يف  اأمل���ز  ومع�يل  امل�لية 

امل�لية القريغيزي.
�� مذكرة للتع�ون يف جم�ل الط�قة .. 
تب�دله� مع�يل �صهيل بن حممد فرج 

ف�ر�س املزروعي وزير الط�قة والبنية 
القريغيزي  ون����ظ����ريه  ال���ت���ح���ت���ي���ة 

ت�اليبيك اإبرايف وزير الط�قة.
تب�دله�.. البيئة  جم���ل  يف  مذكرة   ��
ب��ن��ت حم��م��د �صعيد  م����رمي  م���ع����يل 

ح�رب املهريي وزيرة التغري املن�خي 
كومت�نوف�  دي��ن���را  وم��ع���يل  والبيئة 
يف  والبيئة  الطبيعية  امل���وارد  وزي���رة 

قريغيز�صت�ن.
- مذكرة دبلوم��صية ب�ص�أن تعديالت 

مذكرة التف�هم املوقعة يف ت�ريخ 17 
من  ب�الإعف�ء  املتعلقة   -2017  -1
اجلوازات  حل�ملي  الدخول  ت�أ�صرية 

الدبلوم��صية.
بن  ع��ب��داهلل  ال�صيخ  �صمو  ت��ب���دل��ه���.. 

اخل�رجية  وزي�����ر  ن��ه��ي���ن  اآل  زاي�����د 
ج�نب  وم������ن  ال���������دويل  وال�����ت�����ع������ون 
جيينبيك  م���ع����يل  ق���ريغ���ري����ص���ت����ن 

قولوب�يف وزير اخل�رجية.
����� م���ذك���رة ت��ف���ه��م يف جم�����ل االأم����ن 

اأحمد  مع�يل  تب�دله�..  ال�صيرباين 
ب�����ن ع���ل���ي حم���م���د ال�������ص����ي���غ وزي�����ر 
قريغيز�صت�ن  ج����ن���ب  وم����ن  دول�����ة 
وزير  ق��ول��وب���ي��ف  جيينبيك  م��ع���يل 

اخل�رجية.

�� مذكرة تف�هم بني م�صرف االإم�رات 
والبنك  امل���رك���زي  امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة 
تب�دله�  ق��ريغ��ي��ز���ص��ت���ن  يف  ال��وط��ن��ي 
ب�لعمى  ���ص���مل  م��ع���يل خ���ل��د حممد 
االإم�رات  التميمي حم�فظ م�صرف 

بوكونت�يف  وقوب�نيت�صيك  امل��رك��زي 
رئي�س البنك الوطني القريغيزي.

مدينتي  ب����ني  ت�����واأم�����ة  ات���ف����ق���ي���ة   ������
مع�يل  تب�دله�  وبي�صكيك  اأب��وظ��ب��ي 
دائرة  رئي�س  االأحب�بي  حممد  فالح 
املجل�س  ع�����ص��و  وال��ن��ق��ل  ال��ب��ل��دي���ت 
اإبديق�ديروف  واإمييلبيك  التنفيذي 
رئ��ي�����س ب��ل��دي��ة م��دي��ن��ة ب��ي�����ص��ك��ي��ك. �� 
ال�صوؤون  جم����ل  يف  ت��ف���ه��م  م���ذك���رة 
الدكتور  مع�يل  االإ�صالمية..تب�دله� 
حممد مطر الكعبي رئي�س ال�صوؤون 
االإ�����ص����الم����ي����ة واالأوق���������������ف ون���ب����ي 
الدولة  جل��ن��ة  م���دي���ر  اأب����دي����ق�����روف 

لل�صوؤون الدينية يف قريغيز�صت�ن.
�صندوق  ب����ني  ت����ع�����ون  ات���ف����ق���ي���ة   ������
اأبوظبي للتنمية وجمل�س الوزراء يف 
قريغيز�صت�ن..تب�دله� �صع�دة حممد 
�صندوق  ع�م  مدير  ال�صويدي  �صيف 
داني�ر  وم���ع����يل  ل��ل��ت��ن��م��ي��ة  اأب���وظ���ب���ي 
االقت�ص�د  وزي�����ر  غ��ي��ل��دي��ي��ف  اأم�������ن 

القريغيزي.
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اأخبـار الإمـارات

رئي�س قريغيز�شتان يزور جامع ال�شيخ زايد الكبري يف اأبوظبي

ال�صمحة،  االإ���ص��الم��ي��ة  ب���ل��ث��ق���ف��ة 
بني  احل�ص�ري  التوا�صل  وتعزيز 
وال�صعوب حول  الثق�ف�ت  خمتلف 
والوفد  فخ�مته  واط��ل��ع  ال��ع���مل. 

ق����ع����ت اجل�مع  ال��ك��ب��ري يف  زاي����د 
تعرفوا  حيث  اخل�رجية،  واأروقته 
احل�ص�رية  اجل���م��ع  ر���ص���ل��ة  ع��ل��ى 
والت�ص�مح  التع�ي�س  اإىل  الداعية 

زواي�����ه، وم��� يحويه اجل���م��ع من 
ج�دت  م�  واأروع  فريدة،  مقتني�ت 
مر  على  االإ�صالمية  احل�ص�رة  به 
وت�ص�ميم  ف���ن���ون  م���ن  ال��ع�����ص��ور 

والوفد  فخ�مته  وجت��ول  ال��ع���مل. 
�صع�دة  ي�����ص��ط��ح��ب��ه��م  امل������راف������ق، 
العبيديل؛  ي���و����ص���ف  ال����دك����ت����ور 
م��دي��ر ع����م م��رك��ز ج���م��ع ال�صيخ 

املرافق على ت�ريخ ت�أ�صي�س ال�صرح 
ال����ك����ب����ري، وج����م�����ل����ي�����ت اجل����م���ع 
االإ�صالمية  العم�رة  فنون  وبديع 
ب���و����ص���وح يف جميع  ال���ت���ي جت��ل��ت 

واالنفت�ح على االآخر؛ املنبثقة من 
م�آثر وقيم الوالد املوؤ�ص�س، والدور 
الكبري الذي يقوم به مركز ج�مع 
التعريف  يف  الكبري  زاي���د  ال�صيخ 

•• اأبوظبي-وام:

 زار فخ�مة �ص�در جب�روف رئي�س 
ج�مع  قريغيز�صت�ن،  جمهورية 
ال�صيخ زايد الكبري، يرافقه �صع�دة 
�صفري  العريفي  حممد  ال��دك��ت��ور 
الدولة غري املقيم لدى جمهورية 
املرافق  وال����وف����د  ق��ريغ��ي��ز���ص��ت���ن 
الر�صمية  زي����رت���ه  ���ص��م��ن  وذل����ك 

للدولة.
املرافق  والوفد  فخ�مته  وا�صتهل 
له  املغفور  �صريح  بزي�رة  اجلولة 
نهي�ن  اآل  �صلط�ن  بن  زايد  ال�صيخ 
توجه  حيث  ثراه”،  اهلل  “طيب 
ب�لرحمة  ل���ه  ب����ل���دع����ء  اجل��م��ي��ع 
وامل����غ����ف����رة، م�������ص���ت���ذك���ري���ن اإرث������ه 
ون��ه��ج��ه احل��ك��ي��م ال����ذي اأ���ص��ه��م يف 
والتع�ي�س  الت�ص�مح  ثق�فة  تعزيز 
�صعوب  خم��ت��ل��ف  ب����ني  وال�������ص���الم 

اختالفه�  ع��ل��ى  ال��ت��ق��ت  هند�صية 
وت��ن��وع��ه��� يف ت�����ص��م��ي��م اجل����م���ع، 
الثق�ف�ت  ان�صج�م  جم�ل  لتعك�س 

وتن�غمه� يف عمل اإبداعي واحد.
اإه������داء  مت  ال������زي�������رة،  خ���ت����م  ويف 
ف����خ�����م����ت����ه، ن�������ص���خ���ة م�����ن ك���ت����ب 
"ف�ص�ءات من نور" اأحد اإ�صدارات 
الكبري،  زاي��د  ال�صيخ  ج�مع  مركز 
اللقط�ت  م��ن  ع���ددا  ي�صم  ال���ذي 
وال�����������ص�����ور اخل������������ص�����ة ب���ج����ئ���زة 
للت�صوير  نور"  م��ن  "ف�ص�ءات 
املركز  ي��ن��ظ��م��ه���  ال���ت���ي  ال�����ص��وئ��ي 
جم�لي�ت  وت�����ربز  دوري،  ب�����ص��ك��ل 
اجل�مع،  االإ���ص��الم��ي��ة يف  ال��ع��م���رة 
ن�صخة  اإه����دائ����ه  اإىل  ب����الإ����ص����ف���ة 
ال����ذي  اهلل"  "بيوت  ك���ت����ب  م����ن 
يتن�ول ت�ريخ اجلوامع يف الت�ريخ 
االإ�صالمي مب� فيه� ج�مع ال�صيخ 

زايد الكبري.

املعا�شات: ل �شحة ملا يتم تداوله باأن �شم مدد اخلدمة متاح فقط ملرة واحدة 
•• اأبوظبي-وام

مل�  ال �صحة  اإنه  االجتم�عية  والت�أمين�ت  للمع��ص�ت  الع�مة  الهيئة  ق�لت 
مرة  للموظف  به  ُي�صمح  ال�ص�بقة  اخلدمة  م��دد  �صم  خي�ر  ب���أن  يتداوله 
واحدة خالل فرتة خدمته، م�صرية اإىل اأن ال�صم هو خي�ر اأت�حه الق�نون 
رغب  م���  متى  اأخ���رى  اإىل  عمل  جهة  م��ن  االن��ت��ق���ل  عند  عليه  للموؤمن 
املوؤمن عليه يف ال�صم ودون اإلزامه بوقت حمدد م� دام على راأ�س عمله، 
اأي عدد من �صنوات اخلدمة ال�ص�بقة دون االلتزام  مع ال�صم�ح له ب�صم 

ب�صم ك�مل املدة. 
ق�نون  اإن  املع��ص�ت  عملي�ت  اإدارة  م��دي��ر  احل��م���دي  �صقر  حممد  وق����ل 
االلتزام  دون  ال�ص�بقة  اخلدمة  مدد  ب�صم  عليه  للموؤمن  �صمح  املع��ص�ت 
بعدد حمدد من مرات ال�صم، بحيث يتمكن املوؤمن عليه من التخطيط 

اإدارة  اأن قرارات جمل�س  اإىل  اإمك�ن�ته امل�دية، م�صرياً  لهذه العملية وفق 
الهيئة منحت املوؤمن عليه بج�نب ذلك خي�رات لتق�صيط تك�ليف ال�صم 
على اأربع �صنوات لتعزيز فر�س املوؤمن عليه من اأجل اإي�ص�ل مدد خدم�ته 
بهدف ا�صتيف�ء مدة ا�صتحق�ق املع��س التق�عدي، والبن�ء عليه� من اأجل 
حت�صني مع��صه التق�عدي من خالل اال�صتمرار يف العمل لفرتات اأطول 

واال�صتف�دة من ارتف�ع ن�صب املع��س يف ح�ل زي�دة مدة اخلدمة . 
واأ�ص�ف اأنه يجوز للموؤمن عليه الذي لديه طلب فع�ل ل�صم مدة اخلدمة 
اأن يتقدم بطلب جديد ل�صم مدة خدمة اأخرى، ب�صرط ت�صوية الطلب 
امل�صددة،  املب�لغ  يق�بل  مب�  امل�صمومة  امل��دد  احت�ص�ب  اأ�ص��س  على  االأول 
اال�صرتاك  رات��ب  على  �صمه�  املطلوب  اجل��دي��دة  امل��دة  تك�ليف  وحت�صب 

بت�ريخ تقدمي طلب ال�صم اجلديد. 
واأو�صح اأن املوؤمن عليه ي�صتطيع تق�صيط ك�مل تك�ليف �صم مدة اخلدمة 

الهيئة  اإىل  ال�ص�بق  عمله  من  اخلدمة  نه�ية  مك�ف�أة  لرد  ا�صرتاط  دون 
ت�أدية  عليه  امل��وؤم��ن  ي�صتطيع  ح��ي��ث  ال�����ص��م،  تك�ليف  م��ن  اأوىل  ك��دف��ع��ة 
الق�صط  يقل  ال  بحيث  �صهرية  اأق�ص�ط  على  اأو  واح���دة  دفعة  التك�ليف 
ال�صهري عن ربع الراتب وفق الق�نون، واأاّل تتج�وز مدة التق�صيط اأربع 

�صنوات اأو انته�ء مدة خدمة املوؤمن عليه اأيهم� يحل اأواًل. 
ويلتزم املوؤمن عليه ب�صداد تك�ليف ال�صم وفق االأق�ص�ط املقررة وبحيث 
اأنه اإذا تخلف عن �صداد ق�صطني متت�ليني اأو متقطعني يلغى طلبه، ويتم 
يف  رغب  ف���إذا  فعلي�ً،  امل�صددة  املب�لغ  يق�بل  مب�  امل�صمومة  امل��دة  احت�ص�ب 

ا�صتكم�ل بقية املدة يتوجب عليه حينه� تقدمي طلب جديد. 
واأ�ص�رت الهيئة اإىل اأنه اإذا انتهت خدمة املوؤمن عليه دون اأن ي�صدد ك�مل 
تكلفة ال�صم يتم احت�ص�ب املدد امل�صمومة مب� يق�بل املب�لغ امل�صددة فعلي�ً.  
وي�صقط التزام املوؤمن عليه ب�صداد اأق�ص�ط تكلفة ال�صم اإذا انتهت خدمته 

اإجم�يل  اأن يكون قد �صدد )%50( خم�صني ب�مل�ئة من  ب�لوف�ة ب�صرط 
التكلفة، اأم� اإذا ك�نت قيمة م� �صدده اأقل من )%50( في�صتقطع ب�قي 

هذه الن�صبة من مع��ص�ت امل�صتحقني 
ول�صم اخلدمة يتوجب على املوؤمن عليه اإبداء رغبته يف �صم مدد اخلدمة 
ال�ص�بقة جلهة عمله قبل انته�ء مدة خدمته احل�لية، وي�صرتط اأال تكون 
الك�مل من  اأ�صب�ب احلرم�ن  ب�صبب من  انتهت  قد  املطلوب �صمه�  املدد 
املع��س اأو املك�ف�أة، واأن ال تكون هذه املدد عن فرتة عمل موؤقتة اأو ب�ملي�ومة 

)اأجر يومي( اأو من مدد التدريب ال�ص�بقة على التعيني. 
اجلدير ب�لذكر اأن تك�ليف �صم مدة اخلدمة حتت�صب وفق مع�دلة تتمثل 
 × ال�صم  بت�ريخ تقدمي طلب  راتب ح�ص�ب اال�صرتاك  يف ح��صل �صرب 
%20 )ن�صبة اال�صرتاك�ت امل�صتحقة عن املوؤمن عليه و�ص�حب العمل( 

ب�الأ�صهر.  �صمه�  املراد  × املدة 

مة والأنواط وال�ّشارات بُقّوة �ُشرطة دبي حممد بن را�شد ُيعّدل بع�س اأحكام قانون الأو�شِ
•• دبي-وام: 

 اأ�صدر �ص�حب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم ن�ئب رئي�س الدولة 
دبي،  الإم����رة  ب�صفته ح�كم�ً  اهلل(  ع���ه   ( دب��ي  ال���وزراء ح�كم  رئي�س جمل�س 
الق�نون رقم 20 ل�صنة 2022 بتعديل بع�س اأحك�م الق�نون رقم 10 ل�صنة 

دبي. �ُصرطة  بُقّوة  وال�ّص�رات  واالأنواط  االأو�ِصمة  ب�ص�أن   1997
ون�ّس الق�نون على ا�صتبدال ن�صّي امل�دتني 5 و9 من الق�نون رقم 10 ل�صنة 
1997، بن�صني جديدين يتعلق�ن بتحديد االأو�صمة، واالأنواط وال�ص�رات، 

وطبق�ته�.

ه� اجلديد االأو�ِصمة اإىل عدة فئ�ت هي: و�ص�م االإقدام  وق�صمت امل�دة 5 يف ن�صّ
)من طبقة واحدة(، وو�ص�م �ُصرطة دبي )من خم�س طبق�ت(، وو�ص�م اخلدمة 
دبي )من طبقة  ل�ُصرطة  الّذهبي  اليوبيل  وو�ص�م   ،) املُخِل�صة )من طبقتنينْ
واحدة( وتكون من الّذهب، وو�ص�م اإك�صبو 2020 دبي )من طبقة واحدة( 

وتكون من الّذهب.
 ،) املُمت�زة )من طبقتنينْ فئ�ت هي: نوط اخلدمة  اإىل  االأن��واط  كم� ق�صمت 
(، واأي ن��وط اآخ��ر يتم حت��دي��ُده من  ون��وط ال��ت��ع���ون االأم��ن��ي )م��ن طبقتنينْ
رئي�س ال�صرطة واالأمن الع�م بدبي، وفيم� يخ�س ال�ّص�رات فق�صمت اإىل �ص�رة 
الع�م  الق�ئد  من  حتديده�  يتم  اأخ��رى  �ص�رة  واأي   ،) طبقتنينْ )من  التقدير 

ل�صرطة دبي.

الأو�شمة..
املُخِل�صة"  اخلدمة  "و�ص�م  منح  على  املُ��ع��ّدل،  الق�نون  من   9 امل���دة  ت  ون�صّ
ف واالأفراد ممن اأم�صوا خدمة فعلّية  ّب�ط ال�صّ للع�صكريني من ال�صب�ط و�صُ
للِقَيم  �صنوات، متّيزوا خالله� ب�الإخال�س  ب�لُقّوة ال تقل عن ع�صر  لة  ُمّت�صِ
االأوىل  الّطبقة  اأن تكون  احَل�َصن، على  ب�خُلُلق  للُقّوة، ومتتعوا  الُعلي�  واملُُثل 
ف  ّب�ط ال�صّ ب�ط "ويكون من الّذهب"، والّطبقة الث�نية: ل�صُ من الو�ص�م لل�صُّ
ة"، وكلم� تكّرر منح هذا الو�ص�م، ُتو�صع عالمة  واالأفراد "ويكون من الِف�صّ

مُمّيزة على ميدالّيته و�ص�رته. ووفق�ً للق�نون، مُينح "و�ص�م اليوبيل الذهبي 
ل�صرطة دبي" ملُنت�ِصبي الُقّوة من ع�صكريني ومدنيني املُ�صتِمّرين ب�خلدمة، 
�صنة  وع�صرين  خم�ٍس  عن  تقل  ال  لة  ُمّت�صِ فعلّية  خدمة  م��دة  اأم�صوا  ممن 
دبي" ملُنت�ِصبي   2020 اإك�صبو  "و�ص�م  مُينح  كم�   ،2006 م�يو   31 بت�ريخ 
الُقّوة من ع�صكريني ومدنيني، ويجوز منحه الأفراد اجُلمهور والع�صكريني 
اأثن�ء  ُمتمّيزة  ب�أعم�ل  ق�موا  اأو  اأّدوا خدم�ت جليلة  ��ن  مِمّ ال��ُق��ّوة،  خ���رج  من 

ا�صت�ص�فة اإم�رة دبي ملعر�س اإك�صبو 2020 دبي.
وُيلغى اأي ن�س يف اأي ت�صريع اآخر اإىل املدى الذي يتع�ر�س فيه واأحك�م هذا 

الق�نون، الذي ُين�صر يف اجلريدة الر�صمّية، وُيعمل به من ت�ريخ ن�صره.

خليفة بن طحنون ي�شتقبل رئي�س قريغيز�شتان يف واحة الكرامة
•• اأبوظبي-وام: 

اآل نهي�ن مدير تنفيذي مكتب �صوؤون   ا�صتقبل ال�صيخ خليفة بن طحنون 
اأ�صر ال�صهداء اأم�س يف واحة الكرامة فخ�مة �ص�در جب�روف رئي�س جمهورية 

قريغيز�صت�ن والوفد املرافق له الذي يقوم بزي�رة ر�صمية للدولة.
ال�صيخ خليفة بن  ا�صتعر�س مع  الكرامة  اإىل واحة  ولدى و�صول فخ�مته 
طحنون اآل نهي�ن مرا�صم حر�س ال�صرف ثم و�صع اإكليال اأم�م ن�صب ال�صهيد 
للوحدة  ك��رم��ز  االآخ���ر  ك��ل منه� على  ي�صتند  ل��وح���   31 م��ن  يتكون  ال���ذي 

والتك�تف والت�ص�من بني قي�دة دولة االإم�رات و�صعبه� وجنوده� االأبط�ل.
وجتول ال�صيف يف خمتلف اأجنحة الواحة م�صتمع� ل�صرح مف�صل من ال�صيخ 
خليفة بن طحنون اآل نهي�ن عن الواحة ومرافقه� التي جت�صد تف��صيله� 
بطوالت اأبن�ء دولة االإم���رات البوا�صل وت�صحي�تهم وتعرب عن الكثري من 
القيم والدالالت الوطنية اجلليلة. ويف خت�م اجلولة ق�م رئي�س جمهورية 
قريغيز�صت�ن بت�صجيل كلمة يف �صجل الزوار عرب فيه� عن تقديره ل�صهداء 
دولة االم�رات العربية املتحدة. وتعد واحة الكرامة معلم� وطني� وح�ص�ري� 
االإم�رات  �صهداء  ت�صييده تخليدا لبطوالت  اأبوظبي حيث مت  الع��صمة  يف 

وت�صحي�تهم يف �صبيل الدف�ع عن الوطن وحم�ية مكت�صب�ته ومنجزاته.

حكماء امل�شلمني يناق�س �شبل تعزيز احلوار الإ�شالمي امل�شيحي

مقدمته�:  يف  ي�أتي  التي  الع�ملية؛ 
ال�صلبيَّة  والت�أثريات  املن�خ  ق�ص�ي� 
ع���ل���ى حي�ة  امل���ن����خ���ي���ة  ل���ل���ت���غ���ريات 
االأدي�ن  ورم��وز  ق���دة  ودور  الن��س، 
وت�أثري  الظ�هرة،  هذه  مع�جلة  يف 
ُينذُر  واملي�ه، مب�  الغذاء  ذلك على 

ملجل�س  ال����ع�����م  االأم��������ني  و�����ص����رح 
حممد  امل�صت�ص�ر  امل�صلمني،  حكم�ء 
ر اأن  ع��ب��دال�����ص��الم، اأن����ه م���ن امل���ق���رَّ
ي�صتعر�س الق�دة الدينيون، خالل 
ه��ذا احل���وار، روؤي��َت��ه��م ح��ول اآلي�ت 
مواجهة اأبرز الق�ص�ي� والتَّحدي�ت 

•• اأبوظبي-وام: 

امل�صلمني،  حكم�ء  جمل�س  ين�ق�س   
 4 ي��وم  يف ح��وار مبملكة البحرين 
نوفمرب املقبل، الق�ص�ي� والتحدي�ت 
يف  الب�صرية  ت��واج��ه  ال��ت��ي  الع�ملية 
ال���ق���رن ال����واح����د وال��ع�����ص��ري��ن مع 
امل�صلمني،  حكم�ء  جمل�س  اأع�ص�ء 
ب�لكني�صة  ال���دي���ن  رج������ل  وك���ب����ر 
ف�صيلة  مب�����ص���رك��ة  ال��ك���ث��ول��ي��ك��ي��ة؛ 
اأحمد  ال���دك���ت���ور  االأك������رب  االإم��������م 
ال�صريف  االأزه������ر  ���ص��ي��خ  ال��ط��ي��ب، 
امل�صلمني،  ح��ك��م���ء  جمل�س  رئ��ي�����س 
وق���دا����ص���ة ال��ب���ب��� ف��رن�����ص��ي�����س، ب�ب� 

الكني�صة الك�ثوليكيَّة.

ب��ك��وارث اإن�����ص���ن��ي��ة، ب���الإ���ص���ف��ة اإىل 
امل�صيحي  اال�صالمي  احلوار  تعزيز 

من اأجل االأخوة االإن�ص�نية.
م ح��ك��م���ء امل�����ص��ل��م��ني وق�����دة  وي���ق���دِّ
احلوار  بهذا  الك�ثوليكية  الكني�صة 
اأن ت��ك��ون عليه  من��وذًج��� مل��� مي��ك��ن 
االأدي�ن  واأت��ب���ع  ق���دة  ب��ني  العالقة 
اأن  ميكن  ال��ذي  وال���دور  املختلفة، 
ي��ق��وم ب��ه ق����دة وزع��م���ء االأدي�����ن يف 
م��واج��ه��ة حت���دي����ت ال��ع�����ص��ر؛ من 
خالل تقدمي خطوات ج�دة وحلول 
التحدي�ت  ل��ه��ذه  وواق��ع��ي��ة  عملية 
ُي�صهُم  و�صرعي  ديني  منظور  م��ن 
يف التخفيف من اآث�ر هذه االأزم�ت 

التي تواجه الب�صرية.

•• اأبوظبي-وام

ت�صت�صيف الهيئة الع�مة للطريان املدين االإجتم�ع ال�ص�د�س ملدراء الطريان 
ملنظمة  االإقليمي  املكتب  م��ع  ب�لتع�ون  االأو���ص��ط  ال�صرق  منطقة  يف  امل��دين 
– 3 نوفمرب   1 "االيك�و"، وذل��ك خ��الل الفرتة  ال��ط��ريان امل��دين ال��دويل 
املقبل يف اأبوظبي، مب�ص�ركة وح�صور روؤ�ص�ء ومدراء عموم �صلط�ت الطريان 
املدين االقليمية  االأو�صط ومنظم�ت قط�ع الطريان  ال�صرق  املدين يف دول 

والدولية. 
العديد  تتن�ول  التي  االجتم�ع�ت  من  جمموعة  عقد  احل��دث  خالل  �صيتم 

من املح�ور ذات العالقة بتطوير قط�ع الطريان يف منطقة ال�صرق االأو�صط، 
امل�صتجدات والق�ص�ي� ذات االهتم�م  اآخر  بج�نب �صيتم ت�صليط ال�صوء على 
واملب�درات  االأعم�ل  التع�ون تطوير  تعزيز  �صبل  اإىل بحث  اإ�ص�فة  امل�صرتك، 

مب� ي�صهم يف حتقيق امل�صلحة امل�صرتكة. 
واأكد �صع�دة �صيف حممد ال�صويدي مدير ع�م الهيئة الع�مة للطريان املدين 
ملن�ق�صة  ي�صكل فر�صة فريدة  ب�أهمية كبرية كونه  اأن هذا االجتم�ع يحظى 
واله�م  احليوي  القط�ع  بهذا  املتعلقة  امل�صتقبلية  واخلطط  املوا�صيع  ك�فة 
وطرح وجه�ت النظر، اإ�ص�فة اإىل اعتب�ره من�صة ملن�ق�صة واإن�ص�ء تع�ون ثن�ئي 

واإقليمي يف ك�فة املج�الت ذات االهتم�م امل�صرتك. 

 الإمارات ت�شت�شيف اجتماع مدراء الطريان املدين لدول ال�شرق الأو�شط 

حممد بن را�شد للف�شاء يعلن موعد
 اإطالق م�شروع الإمارات ل�شتك�شاف القمر

•• دبي-وام:

االإم����رات ال�صتك�ص�ف  م�صروع  اإط��الق  للف�ص�ء عن  را�صد  بن  اأعلن مركز حممد   
القمر �� اأول مهمة اإم�راتية اإىل �صطح القمر �� على اأن يكون يف موعد لي�س قبل 22 

نوفمرب اجل�ري و�صيتم ت�أكيد ت�ريخ االإطالق الحق�ً وفق�ً ل�صرك�ء املهمة.
�ص�روخ  على منت  ب�لك�مل  اإم�راتية  ب�أي�ٍد  امل�صنوع  را�صد،  امل�صتك�صف  و�صيتم حمل 
ه�كوتو-اآر  الهبوط  مركبة  منت  على  و�صعه  بعد   "9 ف�لكون  اك�س  "�صبي�س 
HAKUTO-R التي طورته� �صركة "اآي �صبي�س" الي�ب�نية من جممع اإطالق 
الف�ص�ء 40 يف حمطة كيب ك�ن�فريال للقوات اجلوية يف والية فلوريدا ب�لوالي�ت 

املتحدة االأمريكية حيث �صت�صتغرق الرحلة اإىل القمر حوايل 3 اإىل 4 اأ�صهر.
"بداأ  للف�ص�ء:  را�صد  امل��ري مدير ع�م مركز حممد بن  �ص�مل حميد  �صع�دة  وق���ل 
العد التن�زيل مل�صروع االإم���رات ال�صتك�ص�ف القمر املهمة التي ط�ل انتظ�ر موعد 
اإطالقه� واملخطط يف موعد ال ي�صبق 22 نوفمرب اجل�ري حيث �صت�صجل الدولة 
ت�ريخ�ً جديداً ين�صم اإىل ر�صيد اإجن�زاته� يف قط�ع ا�صتك�ص�ف علوم الف�ص�ء من 
بي�ن�ت  بجمع  �صي�ص�هم  وال��ذي  القمر  �صطح  نحو  را�صد  امل�صتك�صف  اإط��الق  خالل 
املتبقية  يوم�ً  الع�صرين  العلمي". وخالل  املجتمع  قّيمة تخدم  ومعلوم�ت علمية 
القمر  ال�صتك�ص�ف  االإم�����رات  م�صروع  فريق  يعمل  االإط���الق  موعد  على  تقريب�ً 
ب�لتدرب على اأدوارهم من خالل عملي�ت لعدة �صين�ريوه�ت �صيقوم به� امل�صتك�صف 
را�صد م� بعد الو�صول اىل �صطح القمر والتي ا�صتمرت ملدة يومني على النموذج 
التح�صريات  �صمن  املهمة  اخلطوات  من  تعد  حيث  را�صد  للم�صتك�صف  الهند�صي 
االأخرية لفرق واأنظمة االإطالق نحو القمر، املقرر خالل موعد تقريبي لي�س قبل 
22 نوفمرب املقبل. وق�ل دكتور حمد املرزوقي مدير م�صروع االإم�رات ال�صتك�ص�ف 
القمر اإن هذه العملي�ت التح�صريية ت�أتي بغر�س اإعداد فريق املهمة على كيفية 
امل�صتك�صف �صمن عدة  ب��صتخدام  ُبعد  العلمية واجليولوجية عن  البحوث  اإج��راء 
ب�لعملي�ت  امل�صتخدمة  للم�صتك�صف  الهند�صي  النموذج  اأن  �صيم�  ال  �صين�ريوه�ت 
اك�س  "�صبي�س  ���ص���روخ  على  �صينطلق  ال��ذي  احلقيقي  املهمة  مل�صتك�صف  م�ص�بهة 
ف�لكون9" خالل ال�صهر اجل�ري حيث جنح النموذج يف تنفيذ اأوامر ومه�م يومية 

اأُر�صلت عرب ات�ص�الت االأقم�ر اال�صطن�عية.
و�صول  �صين�ريوه�ت  تغطي  حت�صريية  عملي�ت  امل�صروع  فريق  اإج���راء  وت�صمن 
امل�صتك�صف را�صد اإىل �صطح القمر والتي �صملت كال من اإخراج الذراع التي حتمل 

على  املهمة  يعتمد جن�ح  والتي  الراأ�صي  الو�صع  اإىل  االأفقي  الو�صع  الك�مريا من 
الذي  االت�ص�ل  هوائي  اإخ���راج  عملية  وتليه�  اأ�ص��صي  ب�صكل  اخلطوة  ه��ذه  تنفيذ 
ين�ّصط قوة وقدرة االت�ص�ل والذي يتم اإخراجه بعد وقت ق�صري من الهبوط على 

�صطح القمر بهدف الت�أكد من عمل �صبكة االت�ص�ل.
توؤهل  القمر وتنقله والتي  اإىل �صطح  امل�صتك�صف  اإن��زال  الث�لثة  العملية  وت�صمنت 
االأر�س  بني  التوقيت  ف��رق  ب�صبب  يحدث  قد  ب�الت�ص�ل  ت�أخري  الأي  العمل  فريق 

والقمر.
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اأخبـار الإمـارات
جناح تاريخ دملا يروي ق�شة باري�س ال�شاحل لزوار املهرجان

•• دملا – الظفرة-وام:

يروي جن�ح "ت�ريخ دمل�" ق�صة "ب�ري�س ال�ص�حل" لزوار مهرج�ن 
رع�ية  حتت  يق�م  ال��ذي  اخل�م�صة،  ب��دورت��ه  الت�ريخي  دمل���  �صب�ق 
�صمو ال�صيخ حمدان بن زايد اآل نهي�ن، ممثل احل�كم يف منطقة 
الثق�فية  وال��ربام��ج  امل��ه��رج���ن���ت  اإدارة  جلنة  بتنظيم  ال��ظ��ف��رة، 
اأب��وظ��ب��ي ل��ل��ري������ص���ت البحرية.  اأب��وظ��ب��ي ون�����دي  وال��رتاث��ي��ة يف 
واالأدوات  اللوؤلوؤ،  اأنواع  ُتنتج  التي  االأ�صداف  كم� يعر�س اجلن�ح 
امل�صتخدمة يف وزن وتقييم وت�صنيف الالآلئ، وامل�صمي�ت الت�ريخية 
جلزيرة دمل� التي �صكلت ع�صب االقت�ص�د منذ اآالف ال�صنني حتى 
م�صطفى  البحري  ال���رتاث  يف  الب�حث  واأك���د  احل��دي��ث.  الع�صر 
الفردان، امل�صوؤول عن جن�ح "ت�ريخ دمل�" يف املهرج�ن، اأن جزيرة 

املرتبط  الثق�يف  البني�ن  ت�صكيل  يف  االأ���ص��د  ن�صيب  له�  ك���ن  دمل��� 
ب�صن�عة اللوؤلوؤ، كون هذه املنطقة عب�رة عن اأرخبيل من اجلزر 
واجلزيرة الرئي�صة به هي دمل�، التي �صكلت ع�صب االقت�ص�د منذ 
اآالف ال�صنني حتى الع�صر احلديث واأُطِلق عليه� األق�ب متنوعة 
ال�ص�حل" و  "ب�ري�س  "بومب�ي اخلليج"،  اللوؤلوؤ"،  "جزيرة  منه� 
ك�ن يتوافد عليه� اأعداد كبرية من جت�ر اللوؤلوؤ، وكذلك التج�ر 
ب��صم  ُي��ع��رف��ون  وك���ن��وا  املت�ص�لح  ال�ص�حل  يف  املقيمون  ال��ه��ن��ود 
"الب�ني�ن". وعرب الفردان عن م�ص�ركته يف هذا املهرج�ن الذي 
يحتفي ب�أهمية جزيرة دمل� الفت�ً اإىل اأن اجلن�ح القى اإقب�اًل كبرياً 
الذي ط�لع وث�ئق ومعلوم�ت من م�ص�در  املعر�س،  من جمهور 
اأن  وكيف  اللوؤلوؤ،  عن  الغو�س  تتن�ول  واأجنبية  حملية  خمتلفة 
هذه الثق�فة �صكلت اخلليج العربي من قدمي الزم�ن. واأ�ص�ر اإىل 

اجلن�ح يعر�س لزوار املهرج�ن االأ�صداف التي ُتنتج اأنواع اللوؤلوؤ، 
املحلية  اللهجة  "الطوا�س" يف  ب���  امل��ع��روف  ال��ل��وؤل��وؤ  ت�جر  وعمل 
االإم�راتية، وكيف ك�ن يعمل هذا الطوا�س واالأدوات امل�صتخدمة 
دمل�"  "ت�ريخ  اأن جن�ح  واأو�صح  الالآلئ.  يف وزن وتقييم وت�صنيف 
هذه  تو�صيل  على  وي��ح��ر���س  االأول،  امل��ق���م  يف  تثقيفي  تعليمي 
املعلوم�ت الت�ريخية اإىل االأجي�ل اجلديدة، م�صيف�ً اأنه االآن ب�صدد 
ت�أليف عمل م�صرحي اأوبرايل يروي املراحل املهمة التي مرت به� 
جزيرة دمل�، ويعمل على اإجن�زه قريب� حتى يرى النور ويتعرف 
املنطقة والع�مل، خ��صة  ال��رثي يف  االإم���رات  ت�ريخ  اإىل  اجلميع 
اأنه �ص�رك �صمن فع�لي�ت تراثية داخل االإم�رات وخ�رجه� ك�صفت 
عن �صغف االآخرين ب�لتعرف اإىل ت�ريخ االإم�رات واإ�صه�م�ته� يف 

البني�ن الثق�يف واحل�ص�ري يف منطقة اخلليج العربي.

مدن الإمارات تعزز جاذبيتها العاملية.. ال�شر يف ثالثية الذكاء وال�شتدامة والأمان
•• اأبوظبي -وام: 

الع�صرية،  امل��دن  ق�ئمة  ال��ري���دي يف  تعزيز موقعه�  االإم����رات  م��دن  وا�صلت 
مت�صدرة دول املنطقة يف العديد من املوؤ�صرات الع�ملية املرتبطة بثالثية مدن 
والتكنولوجي�  اال�صطن�عي  الذك�ء  ت�صخري  م��دى  تت�صمن  التي  امل�صتقبل، 
املتقدمة، والتوازن بني اال�صتدامة البيئية ومتطلب�ت التنمية االقت�ص�دية، 
للمدن"  الع�ملي  "اليوم  ومبن��صبة  واال�صتقرار.  واالأم���ن  االأم��ن  وم�صتوي�ت 
اأبرز  ال��ت���يل  التقرير  ي�صتعر�س  ع����م،  ك��ل  م��ن  اأك��ت��وب��ر   31 ي�ص�دف  ال���ذي 
امل��دن واإداراته�  االإجن����زات التي حققته� دول��ة االإم����رات يف جم�ل تخطيط 
مب� يتوافق مع حتقيق الهدف 11 من اأهداف التنمية امل�صتدامة املتمثل يف 
جعل املدن وامل�صتوطن�ت الب�صرية �ص�ملة للجميع واآمنة وق�درة على ال�صمود 

وذكية وم�صتدامة.

- اخلدمات الذكية..
امل�صتوى  على  ب��ه  يحتذى  من��وذج���ً  املتحدة  العربية  االإم�����رات  دول��ة  قدمت 
االإقليمي يف جم�ل التحول اإىل املدن الذكية، ومتكنت وفق�ً للتق�رير الع�ملية 
اأبوظبي  نفت  الر�صمية من حتقيق الري�دة يف هذا املج�ل احليوي، حيث �صُ
اإفريقي� يف  االأو�صط و�صم�ل  ال�صرق  املدن يف منطقة  اأذك��ى  اأنهم�  ودبي على 
 )IMD( موؤ�صر املدينة الذكية 2021" من قبل معهد التنمية االإدارية"

.)SUTD( وج�معة �صنغ�فورة للتكنولوجي� والت�صميم
من  الذكية  امل���دن  ن�صبة  حيث  م��ن  عربي�ً  االأوىل  املرتبة  االإم�����رات  وحت��ت��ل 

ومب�درات  تدابري  بف�صل  وذل��ك  االإم����رات،  ب�لدولة  الرئي�صة  امل��دن  اإجم�يل 
خمرج�ت  ت�صخري  يف  والتو�صع  للحكومة،  الرقمي  التحول  مثل  متعددة 
واأدوات الذك�ء اال�صطن�عي، ومب�درات التنقل الذكي وجمموعة وا�صعة من 

اخلدم�ت الذكية التي تغطي ك�فة من�حي احلي�ة اليومية ل�صك�ن الدولة.

- ال�شتدامة البيئة..
وذلك  امل�صتدامة  امل��دن  وت�صييد  بن�ء  يف  ملحوظ�  تو�صع�  االإم�����رات  �صهدت 
مت��صي� مع م�صتهدف�ت االأجندة الوطنية 2021 يف حتقيق بيئة م�صتدامة 
امل�ئية وزي���دة االعتم�د على  امل��وارد  الهواء واملح�فظة على  من حيث ج��ودة 

الط�قة النظيفة وتطبيق التنمية اخل�صراء.
وت��ت�����ص��در 7 م���دن يف دول���ة االإم������رات ق���ئ��م��ة امل��ج��م��ع���ت ال��ع��م��ران��ي��ة االأكرث 
اأبوظبي التي  اأبرزه� مدينة م�صدر يف  ا�صتدامة على م�صتوى الع�مل، ومن 
تلتزم بتحقيق متطلب�ت ت�صنيف "3 الآلئ" كحد اأدنى مبوجب نظ�م التقييم 
اأبوظبي، فيم� يعد  "ا�صتدامة" يف  الت�بع لربن�مج  اللوؤلوؤ للمب�ين  بدرج�ت 
املقر الرئي�صي للوك�لة الدولية للط�قة املتجددة /اآيرين�/ الذي ت�صت�صيفه 
اإدارة  واأنظمة  املبتكر  ت�صميمه  بف�صل  ينجح  ال��دول��ة  يف  مبنى  اأول  املدينة 
الط�قة الذكية يف تقليل ا�صتهالك الط�قة بن�صبة %64  مق�رنة مع املب�ين 
املكتبية الع�دية يف مدينة اأبوظبي. ويف اإم�رة دبي تعد »املدينة امل�صتدامة« اأول 
جمتمع م�صتدام ب�لك�مل يف الع�مل، واأول م�صروع ينتج ك�مل احتي�ج�ته من 
اأ�صعد جمتمع �صكني يف دبي، فيم� تعمل االإم�رة  الط�قة يف املنطقة، ليكون 
الروية على طول طريق دبي-العني  بن�ء مدينة م�صتدامة يف منطقة  على 

التي �صوف ي�ص�عد ت�صميمه�، املنفذ على هيئة وردة يف ال�صحراء، على تقليل 
ا�صتهالك الكهرب�ء واإنت�ج الط�قة املتجددة حملي�.

�صواء   "2020 دب��ي  "اك�صبو  موقع  خ�ص�ئ�س  اأب���رز  م��ن  اال�صتدامة  وتعد 
من ن�حية توليد م�ص�در الط�قة متجددة وا�صتخدامه�، اأو ب�لن�صبة للمواد 
ا�صتخدامه�  اإع����دة  �صيتم  والتي  ب�ملوقع  الدائمة  االإن�����ص���ءات  يف  امل�صتخدمة 
دبي  واح��ة  تعترب  بدوره�  ل��الإم���رة.  امل�صتقبلية  التحتية  البنية  اإن�ص�ءات  يف 
ب��صتخدام  ال�صوارع  اإ���ص���ءة  تنفذ  االإم����رات  دول��ة  يف  منطقة  اأول  لل�صليكون 
 25 اإىل  االإ�ص�ءة  تقلل  ا�صت�صع�ر  اأجهزة  ا�صتخدمت  وقد  الذكية،  التقني�ت 
اأ�صهم  امل�ص�ة مم�  اأو  ب�مل�ئة، ثم تعود االإ�ص�ءة ب�لك�مل عند اقرتاب املركب�ت 
يف خف�س ا�صتهالك الط�قة ب�صكل كبري. وب�النتق�ل اإىل اإم�رة ال�ص�رقة، فقد 
ال�ص�رقة  مدينة  م�صروع  عن  الر�صمي  االإع���الن   2019 م�ر�س  �صهر  �صهد 
االأخ�صر  االقت�ص�د  مع�يري  اأعلى  يلبي  م�صروع  اأول  ميثل  الذي  امل�صتدامة، 
 4 على  �صنوات   4 املدينة  اإن�ص�ء  وي�صتغرق  االإم���رة.  البيئية يف  واال�صتدامة 
8 بيوت خ�صراء تعمل ب�لط�قة  مراحل، و�صوف ت�صم مزرعة حتتوي على 
املدينة فر�س توفري كبرية  لفلل  الذكية  الت�ص�ميم  �صتوفر  ال�صم�صية، كم� 
لل�صك�ن يف فواتري اخلدم�ت ت�صل اإىل %100 يف فواتري الكهرب�ء و50% 
االأل���واح  امل��دي��ن��ة ب�لك�مل ع��رب  ت��وف��ري ط���ق��ة  امل��ي���ه، حيث �صيتم  ف��وات��ري  يف 

ال�صم�صية، و�صيتم ا�صتخدام اأنظمة ذكية لتوفري ا�صتهالك املي�ه.

- الأمان وال�شتقرار..
والتق�رير  املوؤ�صرات  اأب��رز  يف  االأوىل  املراكز  ح�صد  االإم����رات  دول��ة  وتوا�صل 

بذلك  احلي�ة، مر�صخة  وج��ودة  واالأم���ن  االأم��ن  املتعلقة مب�صتوى  الدولية 
مك�نته� الع�ملية كوجهة مث�لية للعي�س بطم�أنينة وا�صتقرار.

املدن  اإم�راتية موقعه� �صمن ق�ئمة  5 مدن  الع�م اجل�ري حجزت  وخالل 
(نومبيو)  موقع  عن  ال�ص�درة  الع�مل  م�صتوى  على  اأم���ن���  االأك��رث  الع�صرة 
املرجعي�ت  من  العديد  حول  دوري��ة  اإح�ص�ءات  بتقدمي  املتخ�ص�س  ال��دويل 

االقت�ص�دية واالجتم�عية واالأمنية حول الع�مل.
وبح�صب املوقع احتلت اإم�رة الفجرية املرتبة االأوىل على ق�ئمة اأكرث املدن 
ال��ث���ين، ويف املركز  امل��رك��ز  اأبوظبي  اإم����رة  ال��ع���مل، فيم� احتلت  اأم���ن��� ح��ول 
ال�ص�بع ج�ءت اإم�رة عجم�ن، فيم� حلت كل من اإم�رة ال�ص�رقة واإم���رة دبي 

ب�ملركزين الث�من والت��صع على التوايل.
"انرتن�ي�صنز" االأمل�نية  موؤ�ص�صة  عن  �ص�در  تقرير  ك�صف  ذات��ه  ال�صي�ق  ويف 
حول اأف�صل الوجه�ت للمغرتبني لع�م 2022، اأن 94 يف املئة من املقيمني 
�صعورهم  املوؤ�ص�صة عربوا عن  اأجرته  الذي  ال��راأي  ا�صتطالع  �صملهم  الذين 

ب�الأم�ن يف االإم�رات يف حني اأن املعدل الع�ملي مل يتج�وز 81 يف املئة.
وعلى م�صتوى التن�ف�صية الع�ملية … ترتبع االإم�رات على �صدارة العديد 
املوؤ�صرات الدولية املتعلقة ب�الأمن واال�صتقرار املجتمعي، حيث احتلت املركز 
للتن�ف�صية  ال�صنوي  الكت�ب  يف  املعلوم�تي  االأم��ن  موؤ�صر  على  ع�ملي�  االأول 
على  االأول  وامل��رك��ز   ،2021 االإداري�����ة  للتنمية  ال���دويل  املعهد   - الع�ملية 
عن  الن�جم  الداخلي  النزوح  وغي�ب  االإره���ب��ي��ة،  احل��وادث  غي�ب  موؤ�صرات 
معهد   - االزده�����ر  موؤ�صر  �صمن  ب�لفقر  املرتبط  االإره�����ب  وغ��ي���ب  ال��ن��زاع 

ليج�مت 2021.

قناة بينونة توفر تغطية مبا�شرة ل� »مزاينة �شويحان« يف مهرجان الظفرة
•• اأبوظبي -وام:

الف�ص�ئية  ب��ي��ن��ون��ة  ق��ن���ة  ت�����ص��خ��ر   
ملهرج�ن  االإع�����الم�����ي  ال�������ص���ري���ك 
اإم���ك����ن����ت���ه����   ،2022 ال����ظ����ف����رة 
والفنية  االإع���الم���ي���ة  واأط���ق���م���ه���� 
مب��صرة  ي��وم��ي��ة  ت��غ��ط��ي��ة  الإج�����راء 
حمط�ته  اأوىل  ت��ف������ص��ي��ل  ل��ك���ف��ة 
حيث  �صويح�ن"،  "مزاينة  يف 
الع�مل  حول  من  امل�ص�هدين  ت�صع 
للفع�لي�ت  م��ت��ك���م��ل��ة  ����ص���ورة  يف 
والن�ص�ط�ت والربامج والبث احلي 
التي  ال��ي��وم��ي��ة  امل�����ص���ب��ق���ت  لنت�ئج 
من�ص�ته�  ع��رب  امل��ه��رج���ن  يقدمه� 

املتعددة.
االأوىل  -القن�ة  بينونة  قن�ة  وتقوم 
ل��ل��ث��ق���ف��ة وال�����رتاث يف االإم�������رات- 
مب��صرة  م�������ص���ورة  ت���ق����ري���ر  ب���ب���ث 

الدويل  اأبوظبي  احل�صن، معر�س 
الدويل  اأبوظبي  معر�س  للكت�ب، 
عن  ف�صال  وال��ف��رو���ص��ي��ة،  لل�صيد 
الرتاثية  ال���ربام���ج  م���ن  ال��ع��دي��د 
االأ�صلوب اخلربي  تبتعد عن  التي 
معرفية  م�����واد  ل��ت��ق��دمي  ال��ب��ح��ت 
التلفزيونية  املكتبة  ُتغني  توثيقية 

العربية.
وتغّطي قن�ة بينونة اأهم الفع�لي�ت 
اأبوظبي،  يف  الثق�فية  واملهرج�ن�ت 
اإع���الم���ي للجنة  ك�����ص��ري��ك  وذل����ك 
وال�����ربام�����ج  امل����ه����رج�����ن�����ت  اإدارة 
الثق�فية والرتاثية – اأبوظبي، اإذ 
القن�ة من خالل تغطي�ته�  ت�صعى 
ت�صمني  اإىل  املتنوعة  وب��راجم��ه��� 
اإ�صرار  للقن�ة  االإعالمي  املحتوى 
االآب������ء واالأج�������داد وق�����ّوة حتملهم 
و�صدى عراقتهم، ونقل ق�ص�صهم 

امل�ص�حبة،  والفع�لي�ت  وامل�ص�بق�ت 
ال�صعرية  الق�ص�ئد  اإىل  ب�الإ�ص�فة 
الف�ئزين  مع  ال�صيقة  واحل���وارات 

يومي�ً.
وق����ل االإع��الم��ي ع��ب��داهلل الكربي 
ي�صت�صيف  "جمل�صن�"  برن�مج  اإن 
من  االإبل"  "مزاينة  يف  امل�ص�ركني 
االأوىل،  ب�ملراكز  والف�ئزين  املالك 
و�صعراء م��ن دول��ة االإم�����رات ومن 
اللج�ن  العربي، ومن  دول اخلليج 
للمهرج�ن،  وال���داع���م���ة  امل��ن��ظ��م��ة 
و�صخ�صي�ت م�صوؤولة، و�صيوف من 

خ�رج الدولة.
تنقل  النت�ئج،  اإع��الن  حلظة  وم��ع 
دول  خمتلف  م��ن  امل�ص�هد  بينونة 
الع�مل اإىل موقع املهرج�ن، يف بث 
الف�ئزين،  الإع����الن  وم��ب������ص��ر  ح��ي 
م�ص�بقة  نت�ئج  القن�ة  تنقل  حيث 

ي��دور يف  تنقل للم�ص�هدين كل م� 
�صواء  �صويح�ن"  "مزاد  من�ص�ت 
من دخ��ول االإب��ل ب�صكل يومي اإىل 
النت�ئج  اإع��الن  اأو  املزاينة  �ص�ح�ت 
لالأحداث  التحليلي  اال�صتديو  اأو 
اإ�ص�فة اإىل تغطية فع�لي�ت ال�صوق 
للمزاينة وغريه�  امل��وازي  ال�صعبي 

من الفع�لي�ت.
"جمل�صن�" يلتقي  برن�مج  و�صمن 
االإع����الم����ي ع���ب���داهلل ال���ك���رب���ي، يف 
على  م�ص�ًء،  الث�منة  ال�ص�عة  مت���م 
البث  وع��رب  بينونة"  "قن�ة  �ص��صة 
"يوتيوب"  م���وق���ع  ع��ل��ى  امل��ب������ص��ر 
واجلمهور  وامل�ص�ركني  امل�صوؤولني 
واملحللني لبث ملخ�س يومي عن 
وكوالي�س  وم�����ص���ب��ق���ت��ه  امل��ه��رج���ن 
اللج�ن، كم� يحتوي مق�طع  عمل 
املزاين�ت  ن��ت���ئ��ج  الإع����الن  م�����ص��ورة 

"مزاينة االإبل" يومي�ً وعلى الهواء 
م��ب������ص��رة، وت��ظ��ه��ر ف��رح��ة املالك 
ب�الإ�ص�فة  ب����جل���وائ���ز،  ال��ف���ئ��زي��ن 
اأ�صح�ب  م��ع  ع��ف��وي��ة  ل��ق��ط���ت  اإىل 

النوامي�س.
تلبية  اإىل  ال��ق��ن���ة  ب��رام��ج  وت��ه��دف 
املجتمع  الأف������راد  امل��ل��ح��ة  احل����ج���ة 
وتزويدهم  وال��ع��رب��ي  االإم�����رات����ي 
من  ح��زم��ة  ع���رب  تثقيفية  مب����واد 
ال�����ربام�����ج امل���ت���ن���وع���ة وال����ه�����دف����ة، 
والرتويج لكل م� يخت�س ب�حلي�ة 
االإم�������رات������ي������ة م�����ن خ������الل روؤي������ة 

حملية.
يف  الف�علة  ُم�ص�هم�ته�  اأب��رز  ومن 
ال��ت��غ��ط��ي��ة االإع���الم���ي���ة ع���رب مواد 
وتالم�س  امل�������ص����ه���د  ت���ه���م  غ���ن���ي���ة 
والثق�فية:  امل��ع��رف��ي��ة  اح��ت��ي���ج���ت��ه 
ق�صر  مهرج�ن  الظفرة،  مهرج�ن 

الربامج  ب�قة متنوعة من  تقدمي 
طموح�ت  ت��ل��ب��ي  ال���ت���ي  امل���ت���م���ي���زة 
امل�����ص���ه��دي��ن م���ن ع�����ص���ق ال����رتاث 
الربامج  تتنوع  حيث  واالأ���ص���ل��ة، 

تقدمي  ب��ه��دف  اإب��داع��ي��ة  بطريقة 
امل��صي العريق الأجي�ل احل��صر.

كم� حتر�س قن�ة بينونة، ال�صريك 
على  الظفرة،  ملهرج�ن  االإع��الم��ي 

م� بني املب��صرة وامل�صجلة واالأفالم 
الدع�ئية الق�صرية، ب�الإ�ص�فة اإىل 
عدد كبري من التغطي�ت االإعالمية 

ملختلف الفع�لي�ت واالأن�صطة.

•• اأبوظبي -وام:

 نظمت هيئة اأبوظبي للزراعة وال�صالمة الغذائية ممثلة يف املركز املتع�ون 
اإدارة جودة املختربات موؤخراً  للمنظمة الع�ملية لل�صحة احليوانية يف نظم 
برن�جم� تدريبي� حول منهجية التثبت من طرق العمل للتح�ليل املخربية 

البيطرية وذلك بفندق فريمونت اأبوظبي.
كوادر  وت�أهيل  لتدريب  املركز  ا�صرتاتيجية  اط���ر  يف  الربن�مج  ه��ذا  وي���أت��ي 
التطبيق  ب��ه��دف  االو���ص��ط،  ال�صرق  مبنطقة  املهنية  البيطرية  امل��خ��ت��ربات 
مل� له� من  البيطرية  التح�ليل املخربية  االأمثل لنظم اجلودة ورفع كف�ءة 
دور يف الوق�ية وال�صيطرة على االأمرا�س احليوانية وتعزيز �صبل اجل�هزية 

و اال�صتج�بة لطوارئ االمرا�س الوب�ئية وامل�صرتكة.
يف  خ��رباء  قدمه�  تدريبية  وور���ص��ة  علمية  حم������ص��رات  ال��ربن���م��ج  وت�صمن 
االأمرا�س احليوانية واملختربات وخمت�صني يف اأنظمة اجلودة، حيث مت تنفيذ 
تدريب عملي واقعي للمتدربني على طرق الت�صخي�س واالأجهزة امل�صتخدمة 
واخل��صة  احلكومية  القط�ع�ت  من  متخ�ص�ص�   50 من  اأك��رث  فيه  �ص�رك 
ال��دول��ة وخ�رجه�.  داخ��ل  البيطرية من  املختربات  واالأك���دمي��ي��ة يف جم���ل 
وهدفت الور�صة اىل التعريف والتدريب ونقل املعرفة ب�أهم املق�يي�س الع�ملية 
املطلوبة من قبل املنظمة الع�ملية لل�صحة احليوانية للت�أكد من جودة ودقة 
التح�ليل املخربية البيطرية وكيفية ا�صتيف�ء متطلب�ت املوا�صفة القي��صية 
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•• اأبوظبي-الفجر:

املجتمع  اأم��ن  قط�ع  يف  الالحقة  والرع�ية  ال�صرطية  املت�بعة  اإدارة  اأطلقت   
الث�نية  نق�طك" بن�صخته�  ُتراكم  "ال  التوعوية   احلملة  اأبوظبي  ب�صرطة 
وتزامن�ً  ال�صع�دة  دوري���ت  مب�ص�ركة  وال�صي�حة  الثق�فة  دائ��رة  مع  ب�لتع�ون 
مع اليوم الع�ملي للمدن والذي ي�ص�دف 31  اأكتوبر �صنوي�ً بهدف ت�صجيع 
ال�ص�ئقني على تف�دي تراكم "النق�ط املرورية" املرتتبة على املخ�لف�ت على 

الطرق.  
واأو�صح العقيد اأحمد جمعة اخلييلي مدير اإدارة املت�بعة ال�صرطية والرع�ية 
الالحقة اأن احلملة  ت�صتهدف اأكرث من 100 األف م�صتفيد خالل جوالت 
تف�علية يف اأكرث من 10 وجه�ت ثق�فية و�صي�حية يف اإم�رة اأبوظبي م�صرَيا 

ال�صرد  "اأ�صلوب  م��ث��ل  ال��ت��وع��ي��ة  ف��ع���ل��ة يف  اأ���ص���ل��ي��ب  احل��م��ل��ة  ا���ص��ت��خ��دام  اإىل 
الق�ص�صي" و"االأمن�ط ال�صلوكية" يف ت�صميم املواد االإعالمية . 

واأكد االهتم�م بتدريب وت�أهيل خم�لفي ق�نون ال�صري واملرور االحت�دي من 
املرورية  النق�ط  تخفي�س  بكيفية  للتعريف  تدريبية  دورات  تقدمي  خالل 
خالل  من  الثقيلة،  املركب�ت  برن�مج  ج�نب  اإىل  القي�دة  رخ�س  وا�صرتج�ع 

عدد متنوع من اللغ�ت امل�صتهدفة.
وت�صمنت الفع�لية اإطالق فيديو يف القن�ة امل�ئية ب�أبوظبي وتوزيع الهداي� 
ن��صون�ل  يف  بجولة  ال��ق��ي���م  ج���ن��ب  اإىل  طفل   500 ب��واق��ع  االأط��ف���ل  على 
للم�صروع  التنفيذي  املدير  عبدالوه�ب  حممد  بح�صور  اأبوظبي  اأك��واري��وم 
الذي يعد من اأكرب اأحوا�س االأحي�ء امل�ئية يف منطقة ال�صرق االأو�صط، �صمن 

م�صروع القن�ة ب�أبوظبي. 

اأبوظبي للزراعة تنظم برناجما تدريبيا لتطوير قدرات التحليل املخربي البيطري

�شرطة اأبوظبي ُتطلق »ل ُتراكم نقاطك« خلف�س النقاط املرورية

•• اأبوظبي-وام:

دعت �صرطة اأبوظبي من خالل برن�مج "بالدن� اأم�نة" الذي يبث يف اإذاعة 
اأبوظبي “اأف ام” مر�صى تع�طي واإدم�ن املخدرات من املواطنني واملقيمني 
اجله�ت  وفرته�  التي  اأمل”  “فر�صة  وخ��دم��ة  م��ب���درة  م��ن  اال�صتف�دة  اإىل 
املعنية يف الدولة ووفق ق�نون مك�فحة املخدرات واملوؤثرات العقلية يف التقدم 
اأم��ل التي  اإط���ر حملة فر�صة  للعالج والتع�يف وال�صف�ء من االآف��ة وذل��ك يف 

تنفذه� ح�لي� ب�لتع�ون مع ال�صرك�ء اال�صرتاتيجيني.
واأكد العميد ط�هر غريب الظ�هري، مدير مديرية مك�فحة املخدرات بقط�ع 
االأمن اجلن�ئي اهتم�م �صرطة اأبوظبي بتوعية املجتمع بوجود فر�صة اأمل 
للعالج واإزالة التخوف والرتدد من مر�صى التع�طي واالإدم�ن مم� ي�صجعهم 
على التقدم للعالج وال�صف�ء من هذه االآفة واأي�ص� م�ص�عدة اأي فرد من اأفراد 
االأ�صرة مو�صح�ً اأن االأبواب مل تغلق والفر�صة مت�حة وب�لق�نون الذي اأت�ح 

املج�ل للمتع�طي اأو املدمن التخ�ذ القرار ال�صحيح دون تردد اأو خوف.
توفري  على  اال�صرتاتيجيني  وال�صرك�ء  اأبوظبي  �صرطة  حر�س  اإىل  ولفت 
تق�م  وال  للعالج  املتقدم  للمتع�طي  واخل�صو�صية  واالأم���ن  ال�صرية  عن�صر 
مراجعة  اأه��م��ي��ة  على  للعالج  املتقدمني  وح��ث  اجل��زائ��ي��ة.  ال��دع��وى  عليه 
الرجوع  بعدم  القوية  والعزمية  ال�ص�دقة  النية  توفر  حيث  م��ن  اأنف�صهم 
من  ودجم��ه��م  مع�فني  عودتهم  حتى  ال��ع��الج  بخطة  واالل��ت��زام  للمخدرات 
جديد يف املجتمع. وق�ل العقيد الدكتور ج��صم حممد اخلزرجي من مديرية 
مك�فحة املخدرات يف �صرطة اأبوظبي اأن امل�دة رقم 89 من ق�نون مك�فحة 
الدعوى  تق�م  اأنه »ال  2021 ن�صت على  لع�م  العقلية  واملوؤثرات  املخدرات 
اجلزائية على متع�طي املواد املخدرة اأو املوؤثرات العقلية، اإذا تقدم املتع�طي 

من تلق�ء نف�صه اأو زوجه اأو اأحد اأق�ربه حتى الدرجة الث�نية، اأو ممن يتوىل 
تربيته اإىل الوحدة اأو الني�بة الع�مة اأو ال�صرطة قبل �صبطه اأو قبل �صدور 
لديه�  ف��ي��ودع  ال��وح��دة،  ل��دى  للعالج  اإي��داع��ه  عليه، ط�لبني  ب�لقب�س  اأم��ر 
الن�صح  االأب���ء واالأمه�ت يف تقدمي  اإىل دور  اإخ��راج��ه«. م�صرياً  اأن تقرر  اإىل 
واالإر�ص�د لالبتع�د عن افة املخدرات وحم�يتهم من العوامل التي قد جترهم 
اإىل ه���وي��ة التع�طي واالإدم�����ن وال���ذي ق��د يقود يف كثري م��ن االأح��ي���ن اإىل 
الوف�ة الفت�ً اإىل اأن فر�صة التقدم بطلب العالج موجودة من خالل الدخول 
اأبوظبي لالطالع على  اأو التطبيق الذكي ل�صرطة  عرب املوقع االإلكرتوين 
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وذكرت الدكتورة �ص�مية املعمري مدير قط�ع اخلدم�ت الطبية ب�الإن�بة يف 
املركز الوطني للت�أهيل ان املركز يعمل على اأن يكون �صعلة اأمل ملر�صى اإدم�ن 
املخدرات من املواطنني واملقيمني ويقدم خدم�ت الوق�ية والعالج والت�أهيل 
ال�صرك�ء  ال�صرية واخل�صو�صية والقيم املجتمعية والتع�ون مع  مع مراع�ة 

الإيج�د بيئة اآمنة للتقدم بكل �صهولة للعالج.
ولفتت اإىل ان املركز ومن خالل حملة فر�صة امل على اأهبة اال�صتعداد لتلقي 
ب�لطلب�ت  التقدم  بعد  املر�صى  لعالج  �ص�خن  خط  وتوفري  العالج  طلب�ت 
املدعومة ب�لبحث العلمي ومت�بعة املر�صى والعمل على اإع�دة ت�أهيلهم حتى 

التع�يف ودجمهم من جديد يف املجتمع.
املجتمعية  التوعية  فرع  مدير  الفال�صي  عبداهلل  عي�صى  اأول  امل��الزم  واأ�ص�ر 
ب�إدارة ال�صرطة املجتمعية وموؤلف وخمرج م�صرحية فر�صة اأمل اإىل ان اأهم 
اأهداف م�صرحية فر�صة ح هو توجيه دعوة للمجتمع ب�حتواء مر�صى االإدم�ن 

بعد تع�فيهم ومنحهم االأمل يف االندم�ج ب�صورة طبيعية يف املجتمع.

•• اأبوظبي-وام

االإ�صالمية  ل��ل�����ص��وؤون  ال��ع���م��ة  ال��ه��ي��ئ��ة  اخ��ت��ت��م��ت 
التي نظمته� لنحو  التدريبية  ال��دورة  واالأوق���ف 

الع�ج.  �ص�حل  جمهورية  من  م�صجد  اإم�م   30
ت��ع��رف االأئ���م���ة خ��الل��ه��� ع��ل��ى جت��رب��ة ال��ه��ي��ئ��ة يف 
تر�صيخ  يف  ومنهجه�  الديني  ب�خلط�ب  االرت��ق���ء 
يوؤكد  ال��ت��ي  وال�����ص��الم  وال��ت��ع���ي�����س  الت�ص�مح  ق��ي��م 
اأ�صيال  منهج�  وت��ع��د  االإ���ص��الم��ي  ال��دي��ن  عليه� 

لدولة االإم�رات . 
ويف خ��ت���م ال������دورة ك����ّرم ال��دك��ت��ور حم��م��د مطر 
الكعبي، رئي�س الهيئة الع�مة لل�صوؤون االإ�صالمية 
واالأوق��������ف امل�����ص���رك��ني، ب��ح�����ص��ور حم��م��د �صعيد 
التنفيذين،  وامل��دراء  الهيئة،  ع�م  مدير  الني�دي، 
بعمق  م�صيدا  ال��ت��ق��دي��ري��ة،  ال�����ص��ه���دات  ومنحهم 

و�صعب�،  قي�دة  البلدين  بني  امل�صرتكة  العالق�ت 
م���وؤك���دا ح��ر���س ال��ه��ي��ئ��ة ع��ل��ى ت��ع��زي��ز ال��ت��ع���ون يف 
ال�ص�أن الديني بني البلدين ومد ج�صور التوا�صل 

وتب�دل اخلربات والبحوث والدرا�ص�ت. 

م���ن ج���ن��ب��ه��م اأ����ص����د االأئ���م���ة امل�����ص���رك��ون بح�صن 
اإعج�بهم  م��ب��دي��ن   .. واال���ص��ت�����ص���ف��ة  اال���ص��ت��ق��ب���ل 
اإي�ص�ل  يف  وا���ص��رتات��ي��ج��ي��ت��ه���  ال��ه��ي��ئ��ة  ب��ت��ج��رب��ة 

ر�ص�لته� للمجتمع والع�مل اأجمع. 

 �شرطة اأبوظبي تدعو مر�شى الإدمان عرب » بالدنا اأمانة « لال�شتفادة من فر�شة اأمل للعالج والتعايف

ال�شوؤون الإ�شالمية تختتم دورة تدريبية لنحو 30 اإمام م�شجد من �شاحل العاج 
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•• ال�شارقة -وام:

 �صهد ال�صيخ �ص�مل بن عبد الرحمن الق��صمي رئي�س مكتب 
���ص��م��و احل����ك���م، ���ص��ب���ح اأم�������س، ح��ف��ل ت��خ��ري��ج ال���دار����ص���ني يف 
وعلوم  الري��صة  يف  املهني  الدبلوم  امل�صتقبل،  "مدرب  دبلوم 

احلركة"، وذلك يف ق�عة م�صرح جمل�س ال�ص�رقة للتعليم.
واأل���ق���ى ع��ي�����ص��ى ه���الل احل���زام���ي رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�ص�رقة 
ال��ري������ص��ي ك��ل��م��ًة ق���دم ف��ي��ه��� ال�����ص��ك��ر وال��ت��ق��دي��ر اإىل رئي�س 
وتكرمي  احلفل  بت�صريف  تف�صله  على  احل�كم  �صمو  مكتب 

اخلريجني.
تطوير  اإىل  الرامية  وا�صرتاتيجيته  املجل�س  جهود  وتن�ول 
الت�أهيلية،  العلمية  ب���ل��ربام��ج  ودعمه�  الري��صية  ال��ك��وادر 

برامج  هن�ك  امل�صتقبل،  حتدي�ت  مواجهة  �صبيل  “يف  ق�ئال 
اأخرى لدى املجل�س ت�صتهدف اإعداد وت�أهيل الكوادر للعط�ء 
جميع�ً  فيه�  نعمل  ون��ح��ن  ال��ري������ص��ة،  جم����الت  خمتلف  يف 
ال�صيخ  ال�صمو  �ص�ٍم ل�ص�حب  اإىل جنب، لتحقيق هدف  جنب�ً 
االأعلى  املجل�س  الق��صمي ع�صو  �صلط�ن بن حممد  الدكتور 
ح�كم ال�ص�رقة، ب�صرورة اإعداد اأبن�ء االإم�رة من الري��صيني 

مله�مهم امل�صتقبلية يف خدمة جمتمع االإم�رة”.
واختتم رئي�س جمل�س ال�ص�رقة الري��صي كلمته م�صرياً اإىل 
الط�حمني لدخول  الدار�صني  اإعداد  ا�صتهدف  الربن�مج  اأن 
ع����مل ال��ت��دري��ب ك��م��درب��ني حم��رتف��ني، الإك���م����ل م�صريتهم 
الالعبني  ت��ط��وي��ر  تعلموه يف  واال���ص��ت��ف���دة مم���  ال��ري������ص��ي��ة 
البنية  وا�صتثم�ر  والفنية،  البدنية  مب�صتوي�تهم  واالرت��ق���ء 

التحتية املتميزة للري��صة يف االإم�رة.
بتكرمي  الق��صمي  عبدالرحمن  ب��ن  ���ص���مل  ال�صيخ  وتف�صل 
اخلريجني يف برن�مج دبلوم امل�صتقبل، وعددهم 62 منت�صب�ً. 
وك����ن ال��دار���ص��ون يف ال��ربن���م��ج ال���ذي ي��ج��يء �صمن خطط 
اأعداد  وزي�����دة  ال�ص�بة  ال��ك��وادر  وت��دري��ب  ت���أه��ي��ل  يف  املجل�س 
تلقوا حم��صرات  قد  الوطني،  الري��صي  التدريب  مم�ر�صي 
يف خم�صة مو�صوع�ت رئي�صية يف 175 �ص�عة درا�صية، حيث 
واالألع�ب  القدم  كرة  ملدربي  وا�صعة  م�ص�ركة  الربن�مج  �صهد 
واحل�ليني  ال�ص�بقني  االأندية  والعبي  والفردية  اجلم�عية 
والعملية  النظرية  تدريب�تهم  تلقوا  ب���الإم���رة،  واملواطنني 
واأ�ص�تذة  متخ�ص�صني  خ����رباء  اإ����ص���راف  حت��ت  وال��ت��ف���ع��ل��ي��ة 

اأك�دمييني.

•• اأبوظبي – الفجر:

خالل  م��ن  والنقل،  البلدي�ت  ل��دائ��رة  الت�بعة  اأب��وظ��ب��ي،  مدينة  بلدية  نظمت 
"�صفري ع��صمتي"،  عنوان  حتت  توعوية  زايد" فع�لية  مدينة  بلدية  "مركز 
ب�لتع�ون مع ال�صرك�ء اال�صرتاتيجيني بهدف تعزيز املظهر احل�ص�ري للمرافق 
الع�مة، وتر�صيخ الوعي املجتمعي ب�ص�أن مواجهة م�صوه�ت املظهر الع�م، واحلد 

من ت�أثرياته� ال�صلبية على البيئة وال�صحة وال�صالمة الع�مة.  
وقد ت�صمنت الفع�لية تقدمي نبذة ع�مة عن مب�درة "�صفري ع��صمتي"، و�صرح 
واملب�درات  الع�م،  املظهر  و�صرك�ئه� يف احلف�ظ على  البلدية  دور  مف�صل حول 
املجتمعية التوعوية التثقيفية لك�فة �صرائح املجتمع ب�أهمية و�صرورة امل�ص�ركة 
الذي  ب�ل�صكل  املجتمعية  وامل��راف��ق  للمدينة  اجلم�يل  املظهر  على  احلف�ظ  يف 
يتم��صى مع النه�صة العمرانية واحل�ص�رية التي تتمتع به� اأبوظبي على ك�فة 
الع�مة،  امل�صوه�ت  عن  اأمثلة  الفع�لية  خالل  البلدية  ا�صتعر�صت  كم�  ال�صعد. 

واأف�صل الو�ص�ئل واملم�ر�ص�ت اله�دفة اإىل احلد من هذه امل�صوه�ت. 
ويف خت�م الفع�لية ا�صتمعت بلدية مدينة اأبوظبي اإىل اآراء اجلمهور وت�ص�وؤالتهم 
الع�م،  املظهر  م�صوه�ت  اأ�صك�ل  ك�فة  ملواجهة  امل�صرتك  التع�ون  تعزيز  ب�ص�أن 

والعمل مع�ً لرت�صيخ اأف�صل املع�يري اجلم�لية للمرافق الع�مة.

•• ال�شارقة-وام

ت����راأ�����س ���ص��م��و ال�����ص��ي��خ ���ص��ل��ط���ن بن 
حم��م��د ب���ن ���ص��ل��ط���ن ال��ق������ص��م��ي ويل 
رئي�س  ال�����ص���رق��ة،  ن���ئ��ب ح���ك��م  العهد 
ال�صرطية،  العلوم  اأك���دمي��ي��ة  جمل�س 
ال��ذي عقد يف  املجل�س  اجتم�ع  اأم�س، 
اجل�معية  ب�ملدينة  االأك���دمي��ي��ة  مقر 

ب�ل�ص�رقة. 
االجتم�ع  ب���داي���ة  يف  ���ص��م��وه  ورح�����ب 
بجهودهم  م�صيداً  املجل�س،  ب�أع�ص�ء 
بربامج  ل��الرت��ق���ء  ال���دائ���م  و�صعيهم 
والتدريبية،  التعليمية  االأك���دمي��ي��ة 
وب�الإجن�زات التي حققته� االأك�دميية 
وتر�صيخ  امل������ص��ي��ة،  ال�����ص��ن��وات  خ���الل 
موؤ�ص�ص�ت  اأه��م  من  ك��واح��دة  مك�نته� 

ال��ت��ع��ل��ي��م ال�����ص��رط��ي واالأم����ن����ي على 
وحتقيق  وال����دويل،  املحلي  امل�صتوى 
ت�أهيل  يف  ور�ص�لته�  االأك�دميية  روؤي��ة 
خم����رج�����ت ع���ل���ى درج������ة ع����ل���ي���ة من 

التعليم والتدريب. 
الربامج  تقييم  ب���إع���دة  �صموه  ووج��ه 
ب�الأك�دميية،  والتدريبية  التعليمية 
املتبعة  االأ�ص�ليب  تطوير  خ��الل  من 
تقني�ت  م����ن  واال�����ص����ت����ف�����دة  ح����ل���ي����ً 
االفرتا�صي  وال����واق����ع  امل��ي��ت���ف��ري���س 
جديدة  م�ص�ق�ت  وا�صتحداث  واملعزز، 
ال�صيرباين  االأم������ن  ت��خ�����ص�����ص���ت  يف 
اأهمية  موؤكداً  امل�صتقبل،  وا�صت�صراف 
تطوير ق��درات وم��ه���رات امل��درب��ني يف 
املتعلقة  واملج�الت  التخ�ص�ص�ت  ك�فة 

مبج�ل عملهم. 

ومت خالل االجتم�ع من�ق�صة عدد من 
اأعم�ل  جدول  على  املدرجة  املوا�صيع 
املجل�س التخ�ذ القرارات واالإجراءات 
املن��صبة ب�ص�أنه�، حيث اعتمد املجل�س 
الدرا�ص�ت  طلبة  تخريج  حفل  موعد 
نوفمرب  يف  “امل�ج�صتري”  ال��ع��ل��ي��� 

املقبل. 
امل����ج����ل���������س ع����ل����ى �صري  ك����م����� اط�����ل�����ع 
يف  ح�لي�  الق�ئمة  االن�ص�ئية  االأعم�ل 
ت�صييد  تت�صمن  وال��ت��ي  االأك���دمي��ي��ة، 
مبنى جديد للدرا�ص�ت العلي� ومبنى 
عملي�ت  وم�����ي�����دان  ل���ل���م�������ص���ت���ودع����ت 
ومالعب و�ص�لة ري��صية، والتي من 
اأعلى املع�يري ل�صم�ن  اأن تلبي  �ص�أنه� 
والتدريبية،  التعليمية  العملية  �صري 
ومب� يوفر الراحة للطلبة و�صط بيئة 

احتي�ج�تهم  تلبي  متك�ملة،  تعليمية 
الدرا�صية  ومتطلب�تهم  التعليمية 
التنمية  خ��ط��ط  م���ع  ك����ف���ة، مت������ص��ي��� 

امل�صتدامة يف االأك�دميية. 
االأك�دميية  اعتم�د  االجتم�ع  وتن�ول 
 ، والتعليم  ال��رتب��ي��ة  وزارة  ق��ب��ل  م��ن 
مركزا لعقد اختب�ر االإم�رات القي��صي 
“اإم�ص�ت”، لطلبة االأك�دميية يف درجة 
العلي�،  وال���درا����ص����ت  ال��ب��ك���ل��وري��و���س 
وطلبة ال�صف الث�ين ع�صر، حيث من 
املقرر اأن تعقد تلك االختب�رات ب�صكل 
دوري بعد الت�صجيل يف موقع الوزارة 

وفق� لربن�مج زمني حمدد. 
على  االأوىل  االأك�����دمي����ي����ة  وت���ع���ت���رب 
والكلي�ت  االأك������دمي�����ي������ت  م�����ص��ت��وى 
اعتمدته�  ال��ت��ي  ب���ل��دول��ة  ال�صرطية 

ال������وزارة م���رك���زاً الخ��ت��ب���ر االإم�������رات 
على  ج���ه��دة  عملت  حيث  القي��صي، 
واملوا�صف�ت  امل��ع���ي��ري  اأع���ل���ى  ت��وف��ري 
وجودة  التقنية،  وال�صروط  الالزمة، 
املعلوم�ت  وك���ف��ة  ال��ت��ح��ت��ي��ة،  ال��ب��ن��ي��ة 
تتعلق  ال���ت���ي  امل���ي�������ص���رة  واخل�����دم������ت 

ب�ختب�ر “اإم�ص�ت”. 
الرم�ية  ���ص��رتة  املجل�س  اع��ت��م��د  ك��م��� 
احلديثة التي تعتمد تقني�ت متطورة 
للطلبة  ال��ع��م��ل��ي��ة  ال����ت����دري����ب�����ت  يف 
ال�ص�رقة،  �صرطة  ومنت�صبي  ال�صب�ط 
وذلك نظًرا للمميزات الفنية والتقنية 
ال��ت��ي حت��ت��وي��ه���، ومتيزه�  امل��ت��ط��ورة 
ب�أم�كن  ب�صهولة حمله� وا�صتخدامه� 
وتوفريه�  متنوعة،  وبيئ�ت  متعددة 
للوقت واجلهد ون�صبة االأم�ن الع�لية 

فيه� ف�صال عن دقة نت�ئجه�. 
�صمو  تفقد  االج��ت��م���ع  ه�م�س  وع��ل��ى 
يرافقه  االأك���دمي��ي��ة،  جمل�س  رئي�س 
اختب�رات  ق����ع����ت  امل��ج��ل�����س  اأع�������ص����ء 
التعليم  م���ب���ن���ى  يف  “اإم�ص�ت” 
كثب  عن  للتعرف  العلي�  وال��درا���ص���ت 

واملختربات  ال��ق���ع���ت  م��ك��ون���ت  ع��ل��ى 
وم���� حت��ت��وي��ه م��ن جت��ه��ي��زات حديثة 

مالئمة. 
الزري  �صيف  ال��ل��واء  االجتم�ع  ح�صر 
ال�ص�رقة  �صرطة  ع�م  ق�ئد  ال�ص�م�صي 
ن�ئب رئي�س املجل�س، والعميد عبداهلل 

ب����ن ع�����م����ر، و�����ص�����مل عبيد  م����ب�����رك 
علي  و�صلط�ن  ال�ص�م�صي،  احل�����ص���ن 
الدكتور  والعميد  امل��ه��ريي،  بطي  بن 
ع�م  م��دي��ر  العثمني  خمي�س  حم��م��د 
االأك�����دمي����ي����ة، وامل���ق���دم حم��م��د حمد 

ال�صويدي مقرر املجل�س. 

•• ال�شارقة-وام: 

ع�صو  الق��صمي،  حممد  بن  �صلط�ن  الدكتور  ال�صيخ  ال�صمو  �ص�حب  افتتح   
املجل�س االأعلى ح�كم ال�ص�رقة، اأم�س.. معر�س "اآي�ت مب�ركة واأقالم مبدعة 
القراآنية" يف  جعفر  حميد  جمموعة  من  املخطوط�ت  اأروع  على  اإ���ص���ءات   :

متحف ال�ص�رقة للح�ص�رة االإ�صالمية.
19 م�ر�س  اأرج���ء املعر�س الذي ي�صتمر حتى  وجتول �صموه بعد و�صوله يف 
الن�درة ت�صم م� يربوا على  القراآنية  ب�قة من املخطوط�ت  ويقدم   ،2023
50 قطعة اأ�صلية ملخطوط�ت قراآنية ولوحة و�صج�دة تعود جميعه� اإىل 14 
قرًن�، وت�صلط ال�صوء على ت�أثري احل�ص�رة االإ�صالمية كقوة موحدة وم�صدر 
اآ�صي�  �صرق  وجنوب  ال�صني  اإىل  االأدن��ى  ال�صرق  من  املختلفة  للثق�ف�ت  اإله�م 

واإىل اإ�صب�ني� واملغرب.
�صريفة  للخط�طة   1844 ع�م  من  قراآني�ً  خمطوط�ً  املعرو�ص�ت  وتت�صمن 

"ب�ي  م�صحف  من  مرت   1.7 نحو  ارتف�عه�  يبلغ  و�صفحة  ي�قوتة،  وحيدة 
�صنقر" الذي يعد االأ�صخم حجم�ً بني امل�ص�حف يف الع�صور الو�صطى، ويعود 

ت�ريخه اإىل ع�م 1400 ميالدي.
ويقدم املعر�س كذلك خمطوطة من اأقدم واأكرب خمطوط�ت القراآن املتبقية 
 - الهجري  الث�ين  القرن  اإىل  ت�ريخه  يعود  ط�صقند" ال��ذي  "م�صحف  من 
الث�من امليالدي، ب�الإ�ص�فة اإىل عدد اآخر من املخطوط�ت القراآنية ال�صخمة 
امليالدي  الث�من  ال��ث���ين الهجري -  ال��ق��رن  ب��ني  ال��ف��رتة م���  اإىل  ت��ع��ود  ال��ت��ي 
والقرن الرابع الهجري - الع��صر امليالدي والتي تو�صح ت�ريخ اخلط العربي 
حدود  عند  تقف  ال  الب�صري  الفن  ه��ذا  ح��ول  متعددة  جوانب  عن  وتك�صف 
الفنية وحرفية وجم�لي�ت  اللم�ص�ت  ال�صوء على  االأ�ص��صي بل ت�صلط  الن�س 
الت�صميم واملك�ن والزم�ن الذي مت اإنت�جه� فيه� مدللة بذلك على التطورات 

املتت�لية التي �صهده� فن اخلط.
اإىل  ب���درت  التي  الهالل  جمموعة  مع  ب�لتع�ون  يق�م  ال��ذي  املعر�س  ويعرّب 

هيئة  ج��ه��ود  ع��ن  اخلم�صني،  بعيده�  اح��ت��ف���ًء  ال��رثي��ة  املقتني�ت  ه��ذه  ت��وف��ري 
ال�ص�رقة للمت�حف نحو رفع الوعي املجتمعي بت�ريخ اخلط العربي ودوره يف 

اإثراء امل�صهد الفني.
كم� ي�صهد املعر�س تنظيم عدد من االأن�صطة التعليمية التي تعزز دور املت�حف 
كم�ص�ح�ت تعليمية، وت�صمل جمموعة من ور�س العمل الع�ئلية التي ت�صتمر 
طيلة مدة املعر�س، كم� ي�صم احلدث بني جنب�ته ق�صم�ً فريداً للور�س مثل 
الزخ�رف  مب�دئ  تعلم  فر�صة  فيه�  للم�ص�ركني  امل�ص�حف" ويتيح  "زخرف 

النب�تية وعمل لوحتهم الفنية.
ويقدم ور�صة "املزخرف الن��صئ" التي ت�صتهدف امله�رات الفنية للفئ�ت الي�فعة 
من عمر 17-13 �صنة لي�صتك�صفوا اأ�صرار ر�صم الزخ�رف وكيفية اإعداد اللون 
الذهبي على زخرفتهم اخل��صة، فيم� تخ�ص�س للفئة العمرية من 18 فم� 
فوق ور�صة "كن اأنت املزخرف" وي�صتمتع من خالله� امل�صتهدفون مبجموعة 

مميزة من الزخ�رف القراآنية التي مت جمعه� خالل االأربعني ع�ًم� امل��صية.

والتذهيب كحرفة مميزة،  القراآنية  الزخرفة  اأ�ص��صي�ت  تعلم  للزوار  وميكن 
 ،" خط�ط  اإىل  فن�ن  "من  بعنوان  العمرية  الفئة  ل��ذات  ور���ص��ة  اإىل  اإ�ص�فة 
ومدى  العربية  اخل��ط��وط  روائ���ع  ب�لور�صة  امل�ص�ركون  خالله�  م��ن  ويت�أمل 
ت�ألقه�، مل� جتمعه بني احلداثة وتعلم كيفية دمج اخلطوط العربية املختلفة 
يف لوحة فنية مبدعة، اإىل ج�نب تنظيم جولة خ��صة يف املعر�س وامل�ص�ركة يف 

جل�صة حوارية بعنوان "االإ�صالم كم�صدر االإله�م للثق�ف�ت املختلفة".
ح�صر افتت�ح املعر�س اإىل ج�نب �ص�حب ال�صمو ح�كم ال�ص�رقة.. ال�صيخ خ�لد 
واملن�طق  واجل��م���رك  للموانئ  ال�ص�رقة  هيئة  رئي�س  الق��صمي  ع��ب��داهلل  ب��ن 
احلرة، ومع�يل عبدالرحمن بن حممد العوي�س وزير ال�صحة ووق�ية املجتمع 
ومع�يل زكي ن�صيبة امل�صت�ص�ر الثق�يف ل�ص�حب ال�صمو رئي�س الدولة، وعدد من 
كب�ر امل�صوؤولني روؤ�ص�ء الدوائر احلكومية وممثلي البعث�ت الدبلوم��صية لدى 
الدولة، وحميد جعفر موؤ�ص�س ورئي�س جمل�س اإدارة جمموعة الهالل، ومن�ل 

عط�ي� مدير ع�م هيئة ال�ص�رقة للمت�حف.

حاكم ال�شارقة يفتتح معر�س )اآيات مباركة واأقالم مبدعة( يف متحف ال�شارقة للح�شارة الإ�شالمية

•• ال�شارقة-وام

الق��صمي  حممد  بن  �صلط�ن  الدكتور  ال�صيخ  ال�صمو  �ص�حب  اأ���ص��در 
 2022 ل�صنة   2 رقم  الق�نون  ال�ص�رقة  ح�كم  االأعلى  املجل�س  ع�صو 
ب�ص�أن تعديل الق�نون رقم 5 ل�صنة 2010 ب�ص�أن الت�صجيل العق�ري يف 
اإم�رة ال�ص�رقة. وبح�صب الق�نون ُي�صتبدل بن�س امل�دة 4 من الق�نون 

رقم 5 ل�صنة 2010 الن�س االآتي:
يقت�صر حق متلك العق�رات يف االإم���رة على االأ�صخ��س من مواطني 
الدولة ومواطني دول جمل�س التع�ون لدول اخلليج العربية، وا�صتثن�ًء 

من ذلك يجوز منح حق التملك لغريهم وفق�ً مل� يلي:
احل�كم. مبوافقة  التمليك   .1

�صرعي. اإعالم  مبقت�صى  ب�الإرث  االنتق�ل   .2
امل���ل��ك الأح��د اأق��رب���ئ��ه م��ن ال��درج��ة االأوىل وف��ق���ً مل�  م��ن  التن�زل   .3

حُتدده الالئحة التنفيذية لهذا الق�نون.
العق�ري وفق ال�صوابط  التطوير  وم�ص�ريع  من�طق  يف  التمليك   .4

التي ُيحدده� املجل�س.
كم� ن�س الق�نون على اأن ُي�صتبدل بن�س امل�دة 7 من الق�نون رقم 5 

ل�صنة 2010 الن�س االآتي:
مبراع�ة اأحك�م امل�دة رقم 4 من هذا الق�نون، يلتزم ال�صخ�س االعتب�ري 

الذي ميلك عق�ر يف االإم�رة ب�الآتي:
يطراأ على ملكية  تغيري  اأي  عن  العق�ري  الت�صجيل  دائرة  اإبالغ   .1
ح�ص�س  يف  زي���دة  اأو  نق�س  اإىل  �صيوؤدي  ك���ن  اإذا  االعتب�ري  ال�صخ�س 

ا�صمه  اأو  ال��ق���ن��وين  �صكله  يف  التغيري  اأو  ملكيته،  نقل  اأو  ال�����ص��رك���ء 
التج�ري.

نقل ملكيته  اأو  �صريك  اإدخ���ل  يف ح�ل  املخ�لف  الو�صع  ت�صحيح   .2
اإىل اأ�صخ��س ممن ال يحق لهم متلك العق�رات يف االإم�رة، ب�ملخ�لفة 
ت�ريخ  م��ن  �صنتني  خ��الل  وذل��ك  ال��ق���ن��ون،  ه��ذا  م��ن  حلكم امل����دة 4 
اإخط�ر الدائرة لل�صخ�س االعتب�ري ب�ملخ�لفة وتكون تلك املدة ق�بلة 
للتمديد بعد موافقة املجل�س التنفيذي بن�ًء على عر�س الدائرة، واإذا 
الو�صع فتتوىل املحكمة املخت�صة يف  املدة دون ت�صحيح  انق�صت هذه 
اأ�صخ��س ممن يحق  اإىل  العق�ر  بيع  الدائرة  بن�ًء على طلب  االإم���رة 
بعد  االعتب�ري  ال�صخ�س  اإىل  البيع  ثمن  يعود  اأن  على  التملك  لهم 

ا�صتقط�ع الر�صوم وامل�صروف�ت املقررة لذلك.

�شلطان القا�شمي ي�شدر قانونًا ب�شاأن الت�شجيل العقاري يف اإمارة ال�شارقة

ويل عهد ال�شارقة يرتاأ�س اجتماع جمل�س اأكادميية العلوم ال�شرطية 

�شامل بن عبد الرحمن القا�شمي ي�شهد حفل تخريج دبلوم مدرب امل�شتقبل

بهدف احلفاظ على مظهر املدينة والرتقاء باملرافق العامة

بلدية مدينة اأبوظبي تنظم فعالية توعوية حتت عنوان »�شفري عا�شمتي«

اخلارجية تت�شلم ن�شخة من 
اأوراق اعتماد �شفري باك�شتان 

•• اأبوظبي-وام

ديوان  يف  ب�الإن�بة  املرا�صم  ل�صوؤون  امل�ص�عد  ال��وزارة  وكيل  البلوكي،  حممد  عبداهلل  �صع�دة  ت�صّلم 
ع�م وزارة اخل�رجية والتع�ون الدويل ن�صخة من اأوراق اعتم�د �صع�دة في�صل ني�ز ترمذي، �صفري 

جمهورية ب�ك�صت�ن االإ�صالمية لدى الدولة. 
عالق�ت  يعزز  مب�  عمله  مه�م  اأداء  يف  والنج�ح  التوفيق  لل�صفري  امل�ص�عد  ال���وزارة  وكيل  ومتّنى 
التع�ون الوثيقة بني دولة االإم�رات وبالده.  من ج�نبه اأعرب ال�صفري الب�ك�صت�ين اجلديد عن 
�صع�دته بتمثيل بالده لدى دولة االإم�رات مل� حتظى به من مك�نة اإقليمية ودولية مرموقة يف ظّل 
ال�صي��صة احلكيمة ل�ص�حب ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهي�ن رئي�س الدولة "حفظه اهلل" . 
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•• العني-وام

اخ���ت���ت���م ن�������دي ت������راث االإم�����������رات – 
اأم�س برن�مج  ال�صب�بي،  مركز العني 
للطالب  ن��ظ��م��ه  ال����ذي  "النخيل" 
ال����ف����رتة من  امل����رك����ز، يف  م��ن��ت�����ص��ب��ي 
– 31 اأكتوبر مبقره يف العني،   25
ال��ط��الب على  تعريف  بهدف  وذل��ك 
اأهم  م��ن  بو�صفه�  ال��ن��خ��ي��ل  ���ص��ج��رة 
الرثوات الزراعية يف الدولة ، وتعلم 

مه�رات زراعته� والعن�ية به�. 
مدير  ال�ص�م�صي  بطي  خليفة  وق���ل 
الربن�مج  تنظيم  اإن  ال��ع��ني،  م��رك��ز 
ن�دي  ر���ص���ل��ة  ���ص��ي���ق حتقيق  ج����ء يف 
ت�������راث االإم��������������رات ب���ن���ق���ل امل����ع�����رف 
ال��رتاث��ي��ة م��ن ج��ي��ل اإىل ج��ي��ل بغية 
احلف�ظ عليه� واإحي�ئه�، اإ�ص�فة اإىل 
تعميق  الربامج يف  اأهمية مثل هذه 
ال�صب�ب مبوروثهم احل�ص�ري،  �صلة 
واالإ����ص���ه����م يف ���ص��ق��ل ان��ت��م���ئ��ه��م اإىل 

ثق�فتهم. 
اأن الربن�مج تكون من عدة  واأو�صح 
را�صد  خلف�ن  امل��درب  قدمه�  حلق�ت 
علي  �ص�مل  اإ�صراف  حتت  ال�ص�م�صي، 
غ�صنه الع�مري، وتعرف الطلبة من 
خالله� على كل من زراعة النخيل، 
وال���ت���ن���ب���ي���ت، واخل���������راف، وال����ي����داد، 

اأن نقل  وطريقة التخزين، مو�صح�ً 
ب�لنخيل والتع�مل معه بني  املعرفة 
االأجي�ل يعد هدف�ً رئي�صي�ً للربن�مج.  
�صمن  ال���ن���خ���ي���ل  ب����رن�����م����ج  وج���������ء 
يطلقه�  ظ��ل  التي  ال��ربام��ج  �صل�صلة 
ن���دي ت��راث االإم�����رات- مركز العني 
ال�صب�بي يف الفرتة امل��صية للتعريف 
ومنه�  االإم���رات��ي،  ال���رتاث  بعن��صر 
ومقي�س  ال��رتاث��ي،  الهجن  ب��رام��ج: 
النبطي،  وال�صعر  ال�صقور، واحللب، 

وغريه� من الربامج الرتاثية. 

•• اأبوظبي-الفجر:

�صخبوط  ال�����ص��ي��خ  م��دي��ن��ة  اأع���ل���ن���ت   
امل�صت�صفي�ت  اأك���رب  اإح����دى  ال��ط��ب��ي��ة، 
يف  امل��ع��ق��دة  ال��رع���ي��ة  يف  املتخ�ص�صة 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  االإم���������رات  دول�����ة 
وامل�صروع امل�صرتك بني �صركة اأبوظبي 
وم�يو  )�صحة(  ال�صحية  للخدم�ت 
اأول عملية لب�صع  كلينك، عن جن�ح 
ب�ملنظ�ر  امل��ري��ئ��ي  ال��ب��ل��ع��وم��ي  ال����رجت 
 )Z-POEM( ال��ف��م ع��ن ط��ري��ق 
ملري�صة يف اأبوظبي. ويعد هذا النوع 
جراحي  غ��ري  اإج����راء  العملي�ت  م��ن 
املريئي،  ال��ب��ل��ع��وم��ي  ال�����رجت  ل���ع���الج 
وهي ح�لة ن���درة توؤثر على اأقل من 
االأ�صخ��س. ويت�صكل  من   0.01%
موؤخرة  يف  املريئي  البلعومي  ال��رجت 
ي�صبب  وقد  كي�س،  �صكل  على  احللق 
اإذا ُترك دون عالج يف جتمع الطع�م 

واللع�ب فيه مع مرور الوقت.
ك�نت املري�صة تع�ين من �صعوبة يف 

البلع الأكرث من 10 �صنوات، وغ�لب�ً 
ت��ن���ول��ه��� للطع�م  ي���رتاف���ق  ك�����ن  م���� 
يف  وال�صعوبة  واالخ��ت��ن���ق  ب�ل�صع�ل 
املريء  يف  ال��ط��ع���م  ليعلق  التنف�س، 
الهوائية.  ق�����ص��ب��ت��ه���  يف  ي��دخ��ل  ث���م 
ب����داأت املري�صة  وم���ع م���رور ال��وق��ت، 
التي  ال�����ص��ل��ب��ة  يف جت��ن��ب االأط��ع��م��ة 
وانتقلت  وامل�ص�كل  االآالم  له�  ت�صبب 
اإىل نظ�م غذائي ق�ئم على ال�صوائل. 
اأو����ص���ت مدينة  اال���ص��ت�����ص���رة،  وب��ع��د 
ال�صيخ �صخبوط الطبية ب�للجوء اإىل 
احلد االأدن��ى من التدخل اجلراحي 
لديه�  املريئي  البلعومي  ال��رجت  الأن 
حي�ته�  نوعية  على  �صلب�ً  يوؤثر  ك���ن 
من  ال��ك��ث��ري  ل��ه���  وي�صبب  وتغذيته� 

امل�ص�كل.
الدكتور م�يكل واال�س، رئي�س  وق�ل 
اله�صمي  اجل���ه����ز  اأم����را�����س  ق�����ص��م 
�صخبوط  ال�صيخ  مدينة  يف  وال��ك��ب��د 
الن�درة  للح�الت  "ب�لن�صبة  الطبية: 
البلعومي  ال������رجت  م���ث���ل  وامل���ع���ق���دة 

املريئي، يجب ع�دًة مع�جلة املر�صى 
ب�خلربة  ي��ت��م��ت��ع  اإح�����ل����ة  م���رك���ز  يف 
العالج  لتقدمي  ال��الزم��ة  وامل��ه���رات 
�صخبوط  ال�صيخ  مدينة  مثل  ل��ه��م، 

الطبية اأو م�يو كلينك.
"توؤثر  واال������س:  ال��دك��ت��ور  واأو����ص���ح 
على  كبري  ب�صكل  البلع  ا�صطراب�ت 
نوعية احلي�ة والتغذية. هذا وتقوم 
الطبية  ���ص��خ��ب��وط  ال�����ص��ي��خ  م��دي��ن��ة 

الرجت  ب�����ص��ع  ع��م��ل��ي��ة  ب��ت��ق��دمي  االآن 
ال��ب��ل��ع��وم��ي امل���ري���ئ���ي ب����مل���ن���ظ����ر عن 
طفيف  كبديل  الفمللمر�صى  طريق 
التقليدي  اجل��راح��ي  للنهج  التوغل 
ُمتبع�ً حتى وق��ت قريب.  ك���ن  ال��ذي 
الداخلي  التنظري  اإج���راءات  وت���وؤدي 
الرجت  ب�صع  عملية  مثل  ال�صغرية، 
البلعومي املريئي ب�ملنظ�ر عن طريق 
ب�صورة  امل��ري�����س  ت��ع���يف  اإىل  ال���ف���م، 

ك�إجراء  اع��ت��م���ده���  ومي��ك��ن  اأ����ص���رع. 
املر�صى  اأو  اخل���رج��ي��ني  ل��ل��م��ر���ص��ى 
امل�صت�صفى  يف  ليلة  يق�صون  ال��ذي��ن 
م��ع هذه  احل���ل  ك���ن  كم�  للمراقبة، 

املري�صة".
ه���ذا وق���د ا���ص��ت��غ��رق ال��ت��ع���يف الك�مل 
اأربعة  اإىل  ث���الث���ة  م���ن  ل��ل��م��ري�����ص��ة 
اأ�ص�بيع حتى ع�د مريوؤه� اإىل ح�لته 
الطبيعية ن�صبي�ً، وذلك نظراً لكونه� 

ل�صنوات  احل����ل���ة  ه����ذه  م���ن  ع����ن���ت 
املري�صة  ب���إم��ك���ن  واأ���ص��ب��ح  ع���دي���دة. 
واللحوم  ال��ع���دي��ة  االأط��ع��م��ة  اب��ت��الع 
بداًل  والفواكه  واخل�صروات  واخلبز 
م��ن االع��ت��م���د على ال�����ص��وائ��ل فقط. 
وع�����دًة م��� ي��ك��ون وق��ت ال��ت��ع���يف لهذه 
 24 اإىل   12 ب���ني  ي�����رتاوح  احل����ل���ة 

�ص�عة يف ح�لة ت�صخي�صه� مبكراً.
ب�صري:  ع���واط���ف  امل��ري�����ص��ة  وق����ل���ت 
"لقد اأثرت هذه احل�لة ب�صكل �صلبي 
اأ�صتطع  ال��ي��وم��ي��ة. مل  ح��ي���ت��ي  ع��ل��ى 
البلغم  ب�����ص��ب��ب  ب�����ص��ك��ل ج��ي��د  ال���ن���وم 
الزائد يف حلقي وال�صع�ل. كنت اأ�صعر 
ب�الختن�ق يف كل مرة كنت اآكل فيه� 
وجب�ت  بتجنب  ب���داأت  ذل��ك  وب�صبب 
كنت  كم�   ، ب�الألي�ف  الغنية  الطع�م 
اأ�صعر ب�الإحراج عند اخلروج لتن�ول 
ال��ط��ع���م م���ع االأ����ص���دق����ء واالأق�������رب 
ب�صبب �صعوبة البلع. واحلمداهلل اأن� 
اليوم ق�درة على تن�ول وجبة ع�دية 
م��ع ع���ئ��ل��ت��ي واأع��ي�����س ح��ي���ة �صحية 

اأجتنبه�  ك��ن��ت  ب���أط��ع��م��ة  وا���ص��ت��م��ت��ع 
ب�ل�صكر  اأت���وج���ه  ع���دي���دة.  ل�����ص��ن��وات 
مدينة  يف  ال��ط��ب��ي  للفريق  اجل��زي��ل 
ال�����ص��ي��خ ���ص��خ��ب��وط ال��ط��ب��ي��ة الإع������دة 
اإىل حي�تي  وال��راح��ة  ال��ف��رح��ة  ه��ذه 
امل�����ص��ت��م��ر خ����الل رحلة  ول��دع��م��ه��م 

عالجي يف امل�صت�صفى".
عالج  يف  متخ�ص�س  ف��ري��ق  ����ص����رك 
املري�صة �صم اأطب�ء اجله�ز اله�صمي 
واالأذن  االأن���ف  ج��راح��ة  وا�صت�ص�ريي 
واحل����ن����ج����رة ومم����ر�����ص�����ت واأط����ب�����ء 
التخدير واأخ�ص�ئيي االأ�صعة وخرباء 
التغذية واأطب�ء الب�طنة واأخ�ص�ئيي 
النطق واللغة والبلع ل�صم�ن تنفيذ 
الدكتور  واخ��ت��ت��م  ب��ن��ج���ح.  العملية 
مت�بعتن�  "�صت�صمن  ق���ئ��اًل:  واال���س 
ال���دق���ي���ق حل�لة  وال����ع����الج  اجل���ي���دة 
امل���ري�������ص���ة ع�����دم ع������ودة االأع�����را������س 

م�صتقباًل".
وم���ن ج��ه��ت��ه، ق����ل ال��دك��ت��ور م�ثيو 
يف  الطبية  ال�صوؤون  مدير  جيتم�ن، 

الطبية:  ���ص��خ��ب��وط  ال�����ص��ي��خ  م��دي��ن��ة 
املريئي  ال��ب��ل��ع��وم��ي  ال�����رجت  "يعد 
قمن�  ن���درة  طبية  حل�لة  جيد  مث�ٌل 
خرباتن�.  بف�صل  عالجه�  بتطوير 
�صخبوط  ال�����ص��ي��خ  م��دي��ن��ة  يف  ن��ح��ن 
التطورات  ب����إدخ����ل  ن��ل��ت��زم  ال��ط��ب��ي��ة 
تغري  التي  واالكت�ص�ف�ت  واالأب��ح���ث 
تطبيق  على  ونعمل  امل��ر���ص��ى،  ح��ي���ة 
اأحدث م� تو�صل له العلم يف الرع�ية 
ملر�ص�ن�  ن��ق��دم��ه���  ال���ت���ي  ال�����ص��ح��ي��ة 
االبتك�ر  وت����رية  رف���ع  ع��ل��ى  وال��ع��م��ل 

والتقدم يف الرع�ية".
الفجوات  "نحدد  جيتم�ن:  واأ�ص�ف 
يف القدرات واالحتي�ج�ت يف خدم�ت 
الرع�ية ال�صحية يف االإم�رة ون�صتثمر 
ل��ت��ل��ب��ي��ة هذه  امل��ن������ص��ب��ة  امل��������وارد  يف 
االحتي�ج�ت. هدفن� هو دعم وتعزيز 
ثقة املر�صى من مواطنني ومقيمني 
املقدمة  ال�صحية  الرع�ية  مب�صتوى 
يف اأبوظبي، وحثهم على عدم ال�صفر 

اإىل اخل�رج لتلقي العالج".

•• مدينة زايد-وام:

األع�ب خ��صة  الظفرة حديقة  بلدية منطقة  اأجن��زت   
ب�أ�صح�ب الهمم يف مدينة زايد بهدف توفري خدم�ت 
م��ت��م��ي��زة ل��ه��ذه ال��ف��ئ��ة ال��غ���ل��ي��ة ع��ل��ى ق��ل��وب��ن��� وحتقيق 
يف  واال�صتمت�ع  والرتفيه  ب�للعب  ورغب�تهم  اأمني�تهم 

بيئة �صديقة متك�ملة مت�حة للجميع.
املتحركة  ب�لكرا�صي  خ��ص�  ملعب�  احلديقة  وتت�صمن 

مظلال وح�صب املوا�صف�ت الع�ملية، ب�الإ�ص�فة اإىل جممع 
األع�ب اأطف�ل ويغطي كل احل�الت واالحتي�ج�ت.

امل�ص�ريع  تنفيذ  عند  الظفرة  منطقة  بلدية  وحتر�س 
الرتفيهية  وامل��راف��ق  وال�صواطئ  ب�حلدائق  اخلدمية 
اأ�صح�ب  واح��ت��ي���ج���ت  متطلب�ت  ت��وف��ري  م��راع���ة  على 
الهمم من خالل تخ�صي�س من�طق األع�ب خ��صة لهم 
االأمن  م��ع مع�يري  يتوافق  يف احل��دائ��ق ومم������ٍس مب��� 

وال�صالمة.

اإجناز حديقة األعاب خا�شة 
باأ�شحاب الهمم يف مدينة زايد

يف اإجناز طبي مهم:

مدينة ال�شيخ �شخبوط الطبية جتري اأول عملية لب�شع الرجت البلعومي املريئي باملنظار عن طريق الفم يف اأبوظبي

•• دبي-الفجر:

العملي�ت،  ل�صوؤون  الع�م  الق�ئد  م�ص�عد  الغيثي،  علي  اهلل  عبد  اللواء  �صهد 
يف  الن�ص�ئية  اللجنة  نظمته�  التي  الثدي،  �صرط�ن  مبر�س  التوعية  فع�لية 
قط�ع �صوؤون العملي�ت، تزامن�ً مع ال�صهر التوعوي الع�ملي ل�صرط�ن الثدي، 
وذلك يف االإدارة الع�مة للنقل واالإنق�ذ، بح�صور �صع�دة اللواء �صعيد حمد بن 
�صليم�ن، مدير االإدارة الع�مة للنقل واالإنق�ذ ب�لوك�لة، والعميد را�صد خليفة 
الفال�صي، مدير االإدارة الع�مة الأمن الهيئ�ت واملن�ص�آت والطوارئ ب�لوك�لة، 
والعقيد خبري جمعة بطي بن دروي�س الفال�صي، ن�ئب مدير االدارة الع�مة 
للنقل واالإنق�ذ، والعقيد �صمرية اآل علي، مديرة اللجنة الن�ص�ئية، ومب�ص�ركة 
العالجية  املج�الت  يف  املتخ�ص�ص�ت  والطبيب�ت  الطبية  ال�صرك�ت  من  عدد 
واال�صت�ص�رية، وذلك بهدف تعزيز الوعي الع�م بهذا املر�س، و اأهمية الك�صف 

املبكر عنه مب� يعزز من احتم�لية التع�يف منه.

�صهر  يف  امل�ص�ركة  �صمن  ت�أتي  الفع�لية  اأن  علي،  اآل  �صمرية  العقيد  واأك���دت 
العن�صر  لت�صجيع  الثدي  ب�صرط�ن  الوعي  لن�صر  املخ�ص�س  ال��وردي  اأكتوبر 
الن�ص�ئي على الك�صف املبكر، واأهمية الفح�س الذاتي وت�صجيعهن على اتب�ع 
هذا  مبخ�طر  واٍع  مثقف  جمتمع  خلق  ج�نب  اإىل  �صحية  حي�تية  اأمن����ط 

املر�س.
لتنفيذ  ن�صعى  ال��ع��الج،  من  خري  الوق�ية  " الأن  علي:  اآل  العقيد  واأ�ص�فت 
الك�صف  ب�أهمية  املجتمعي،  الوعي  وتعزز  املوظف�ت  حتفز  �صحية  م��ب���درات 
اجل�نب  لرت�صيخ  للن�ص�ء،  املخ�ص�صة  وال��ف��ح��و���ص���ت  ع����م،  ب�صكل  ال����دوري 

الوق�ئي، وخف�س معدل اأمرا�س ال�صرط�ن يف املجتمع".
واأو�صحت العقيد اآل علي اأن فع�لية قط�ع �صوؤون العملي�ت التوعوية مبر�س 
ال�صرك�ت  ا�صتملت على معر�س طبي مب�ص�ركة العديد من  �صرط�ن الثدي، 
املبكر  الك�صف  اأهمية  اإىل  اإىل حم��صرة توعوية تطرقت  الطبية، ب�الإ�ص�فة 

لهذا املر�س للم�ص�عدة يف زي�دة ن�صبة ال�صف�ء املُبكر منه. 

•• اأبوظبي-وام:

  التقى مع�يل عبداهلل بن �صلط�ن بن عواد النعيمي وزير العدل يف مكتبه 
الق�نون  مركز  عميد  ترينور  وليم  �صع�دة  اأبوظبي  يف  ال���وزارة  ع���م  بديوان 

ون�ئب الرئي�س التنفيذي يف ج�معة جورج ت�ون والوفد املرافق له.
املوؤ�ص�ص�ت  به  اأن تقوم  الذي ميكن  املهم  ال��دور   ، اللق�ء من�ق�صة  ومت خالل 
التعليمية واالأك�دميية وال �صيم� العريقة منه� مثل ج�معة جورج ت�ون يف 

تطوير املنظوم�ت الق�ص�ئية.
واأ�ص�د مع�يل الوزير ب�لتع�ون ال�ص�بق مع اجل�معة، موؤكداً توجه الوزارة يف 
للعدالة  الداعمة  املتخ�ص�صة  املح�كم  نحو تطوير  اال�صرتاتيجية  خططه� 
الرف�هية  وحتقيق  لال�صتثم�ر  املن��صبة  البيئة  تهيئة  يف  ودوره���  الن�جزة، 

االقت�ص�دية يف املرحلة الق�دمة.
اخلطط  لو�صع  التوا�صل  وا�صتمرار  التع�ون  تعزيز  على  اجل�نب�ن  واتفق 
اأخرى  وبرامج  املتخ�ص�صني،  للق�ص�ة  التدريبية  الربامج  بت�صميم  املتعلقة 

الأعوان الق�ص�ة واملح�مني.
من ج�نبه اأثنى رئي�س ج�معة جورج ت�ون على الطلبة من خريجي اجل�معة 
مهمة  من��صب  تقلدوا  ممن  االإم����رات  يف  الق�ص�ئية  ال�صلطة  اأع�ص�ء  من 

وابدى اال�صتعداد واحلر�س على ا�صتمرار التع�ون يف امل�صتقبل.
واتفق اجل�نب�ن على و�صع اإط�ر خلطة عمل للتع�ون يف الفرتة الق�دمة.

الوزارة  ب�أعم�ل وكيل  الق�ئم  البلو�صي  الق��صي عبد الرحمن  اللق�ء  ح�صر 
امل�ص�عد لل�صوؤون الق�نونية واأع�ص�ء ال�صلطة الق�ص�ئية االإم�راتيني خريجي 

ج�معة جورج ت�ون.

•• دبي -وام: 

تنظم جمعية املدققني الداخليني يف دولة االإم�رات الدورة احل�دية ع�صرة من 
كونراد  فندق  املقبل يف  نوفمرب  و3   2 يومي  الداخلي  التدقيق  روؤ�ص�ء  موؤمتر 

اأبراج االحت�د ب�أبوظبي.
و�صيكون م�صتقبل االأمن ال�صيرباين والرق�بة واأهمية وظيفة التدقيق الداخلي 
والرقمنة والتغيري �صمن املوا�صيع ب�لغة االأهمية التي �صتتم من�ق�صته� يف هذه 

الدورة.
ب�حل�صور  �صينعقد  وال��ذي  ب�لك�مل  والتف�علي  املبتكر  املوؤمتر  هذا  و�صيح�صر 
مدراء  وكب�ر  الداخلي  التدقيق  روؤ�ص�ء  من   200 من  اأكرث  واملرئي  ال�صخ�صي 
التدقيق من ك�فة اأرج�ء منطقة ال�صرق االأو�صط و�صم�ل اإفريقي� وجنوب اآ�صي�.

الداخليني  املدققني  جمعية  اإدارة  جمل�س  رئي�س  علي  عبيد  الق�در  عبد  وق���ل 
اإن��ه مت بن�ء ج��دول االأع��م���ل حتت �صع�ر "الر�ص�قة – املعي�ر  يف دول��ة االإم����رات 
اجلديد" ب�صكل مدرو�س بهدف �صم�ن متكني روؤ�ص�ء التدقيق الداخلي واملدراء 
امل�ليني والتنفيذيني لدين� من االإعداد للم�صتقبل ملواجهة التحدي�ت الن�جمة 
املوؤمتر  �صيعمل  فيم�  والرقمنة  ال�صيرباين  واالأم��ن  التكنولوجي  التعطيل  عن 
عالوة على ذلك على تعزيز �صمعة االإم���رات كمركز الأف�صل املم�ر�ص�ت الع�ملية 

واحلوكمة الر�صيدة مب� يواكب روؤية قي�دتن�".
ب�صكل كبري من  اال���ص��ت��ف���دة  ال��داخ��ل��ي��ون م��ن  امل��دق��ق��ون  �صيتمكن  اأن���ه  واأ���ص���ف 
ذات  توجه�ت  ح��ول  اخل���رباء  �صينفذه�  التي  التقدميية  وال��ع��رو���س  امل���داوالت 
�صلة ب�لعمالت امل�صيفرة واالأمن ال�صيرباين واالمتث�ل والرقمنة والتغيري على 

�صعيد مم�ر�صة التدقيق الداخلي.
جلهة  املوؤمتر  ه��ذا  من  لال�صتف�دة  املحرتفني  الداخليني  املدققني  ك�فة  ودع��� 

حتديث مع�رفهم حول حوكمة ال�صرك�ت واملم�ر�ص�ت الع�ملية اجليدة.
و�صيمنح هذا املوؤمتر الذي ي�صتهدف املهنيني من منطقة ال�صرق االأو�صط و�صم�ل 
اإفريقي� وجنوب اآ�صي� فر�صة رائعة للمندوبني للتف�عل مع اخلرباء واال�صتم�ع 
اإىل بع�س املتحدثني واملهنيني املتميزين الذين يتمتعون ب�لقدرة على الت�أثري 

جلهة اإحداث تغيري يف هذه املهنة.

وي�صتمل موؤمتر روؤ�ص�ء التدقيق الداخلي لهذا الع�م على مالمح رئي�صية منه� 
الع�ملي  ال�صيرباين  االأم��ن  ق�ئد  او�ص�كويه  فينيه  للدكتور  التقدميي  العر�س 
وم�صت�ص�ر االأمن ال�صيرباين االأكرث طلب� يف اإفريقي� حول "م� يجب اأن يعرفه 
رئي�س التدقيق الداخلي حول م�صتقبل االأمن ال�صيرباين والرق�بة" والعر�س 
العملة  ح��ول:  ال�صخمة  "التوجه�ت  بعنوان  جي  ام  بي  كيه  ل�صركة  التقدميي 
يف  املتن�مي�ن  واالمتث�ل  والن�صج  عظمى  ع�ملية  كقوة  ال�صني  ون�صوء  امل�صيفرة 
املنطقة" والعر�س التقدميي ل�صركة براي�س ووتره�و�س كوبرز حول "الرقمنة 

وتغيري التدقيق الداخلي".
جمل�س  يف  الداخلي  التدقيق  م�صت�ص�ري  كبري  ت�ص�مربز  ريت�ص�رد  �صيقوم  كم� 
بن�ء  كيفية  الداخلي:  التدقيق  "حلول  بعنوان  نق��س  جل�صة  ب����إدارة  التدقيق 

اجليل الت�يل من املدققني الداخليني“.
اال�صتثم�رية  امل��ح���ف��ظ  جم��م��وع��ة  رئ��ي�����س  ك���ل��ك��م���ن  ي����ب  ال��دك��ت��ور  و�صيتحدث 
ل"الق�ب�صة" /ADQ/ عن "البحث يف اأ�ص�ليب املرونة االإدارية احلديثة" يف 
حني �صيتحدث ف�دي �صيداين الرئي�س التنفيذي للتدقيق الداخلي يف جمموعة 

بيئة حول "الر�ص�قة يف ع�مل م�صتدام".
ال�ص�بق ملجموعة االحت�د  التنفيذي  الرئي�س  وبدوره �صيتحدث توين دوغال�س 
الداخلي" يف حني �صيتحدث  التدقيق  "القيمة الكربى لوظيفة  للطريان عن 
حول  بيئة  جمموعة  يف  الداخلي  للتدقيق  التنفيذي  الرئي�س  �صيداين  ف���دي 

م�صتدام". ع�مل  يف  "الر�ص�قة 
بيئة  جمموعة  م��ن  ك��ال  للموؤمتر  اال�صرتاتيجيني  ال�صرك�ء  ق�ئمة  وتت�صمن 
و�صركة كيه بي ام جي وبروتيفيتي وبراي�س ووتره�و�س كوبرز وطريان االحت�د 

ب�صفته� الن�قلة الر�صمية للموؤمتر.
وك�نت جمعية املدققني الداخليني يف دولة االإم���رات وهي جمعية غري ربحية 
الع�ملي  املعهد  يف  املتمثلة  االأم  الهيئة  غ��رار  على   1995 الع�م  يف  ت�أ�ص�صت  قد 
190 دولة  اأك��رث من  األ��ف ع�صو من   200 للمدققني الداخليني ال��ذي ي�صم 
االإجم�يل  العدد  من  ب�مل�ئة   45 نحو  االإم����رات  دول��ة  متثل  حني  يف  وموؤ�ص�صة 
للمدققني الداخليني الع�ملني يف املنطقة والذين يقدر عددهم بنحو 7 اآالف 

مدقق داخلي 22 ب�مل�ئة منهم من املواطنني االإم�راتيني.

بالتزامن مع فعاليات ال�شهر الوردي

قطاع �شوؤون العمليات يعزز التوعية بالفح�س املبكر ل�شرطان الثدي
وزير العدل يلتقي عميد مركز القانون يف جامعة جورج تاون

جمعية املدققني يف الدولة تنظم موؤمتر 
روؤ�شاء التدقيق الداخلي نوفمرب املقبل نادي تراث الإمارات يختتم برنامج النخيل يف العني 
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام

لكلية  اجل��دي��د  االإدارة  جمل�س  عقد 
االإم�رات للتطوير الرتبوي اجتم�عه 
ب��رئ������ص��ة م��ع���يل ����ص����رة ب��ن��ت يو�صف 
الع�م  للتعليم  االأم���ريي وزي��رة دول��ة 
رئي�صة  امل���ت���ق���دم���ة  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��� 

جمل�س اأمن�ء الكلية. 
اجلديد  االإدارة  جم��ل�����س  وي���ت���ك���ون 
م��ن ���ص��ع���دة خ��ل��ود ال��ظ���ه��ري )ن�ئب 
ال��رئ��ي�����س( امل��دي��ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي لقط�ع 
ال�صراك�ت التعليمية يف دائرة التعليم 
واملعرفة – اأبوظبي و�صع�دة الدكتورة 
املدير  )ع�صو(،  امل��ال  عبداهلل  ب�صرى 
املجتمع  ت��ن��م��ي��ة  ل��ق��ط���ع  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
اأبوظبي   - املجتمع  تنمية  دائ���رة  يف 
و�صع�دة اأمل ن��صر اجل�بري )ع�صو(، 
الب�صرية  امل���وارد  لهيئة  ال��ع���م  امل��دي��ر 
اأبوظبي و�صع�دة �صن�ء حممد  الإم���رة 
لهيئة  ال��ع���م  امل��دي��ر  )ع�����ص��و(،  �صهيل 
اأبوظبي للطفولة املبكرة و بروفي�صور 
�صينج )ع�صو(، مدير مركز  اأون  ت�ن 
 )CRCD( البحث يف تنمية الطفل

 .)NIE( املعهد الوطني للرتبية ،
ا�صتعرا�س  االج���ت���م����ع  خ�����الل  ومت 
للكلية  اال����ص���رتات���ي���ج���ي���ة  اخل���ط���ط 
والت�صغيلية  االأك���دمي��ي��ة  وال���ربام���ج 

نوعية  اإىل حتقيق قفزة  التي تهدف 
نظ�م  ب��ن���ء  و  التعليمية  العملية  يف 
تعليمي ع�يل اجلودة يركز على اإعداد 
فعلي�  امللتحقني  وامل��ع��ل��م��ني  الطلبة 
مه�راتهم  وت��ع��زي��ز   ، التعليم  ب�صلك 
ومع�رفهم ومتكينهم ا�صتن�دا الأف�صل 

الربامج التدري�صية. 
ب��ن��ت يو�صف  ����ص����رة  م���ع����يل  وق����ل���ت 
االأم������ن�������ء  جم���ل�������س  اإن  االأم������������ريي 
الكلية  ج���ه���ود  دع�����م  ع���ل���ى  ح���ري�������س 
وبراجمه�  خططه�  وتنفيذ  لتطبيق 
واتق�ن  بدقة  ومب�دراته�  ومن�هجه� 
، ورفد �صلك التعليم ب�لدولة بكوادر 
وحري�صة  ومتمكنة  مقتدرة  تعليمية 
موؤهل  اإم����رات���ي  ج��ي��ل  ع��ل��ى حت�صري 
بر�صم  وامل�ص�همة  العمل  �صوق  لرفد 
وتعزيز  ل��دول��ت��ن���  ال���واع���د  امل�صتقبل 
ت�صهده�  ال���ت���ي  ال�����ص���م��ل��ة  ال��ت��ن��م��ي��ة 

اإم�راتن� احلبيبة. 
اأن�����ه ي��ج��ب ع��ل��ي��ن��� جميع�  واأ����ص����ف���ت 
ال��ت��ع��ل��ي��م يف  ن��ت�����ص���رك يف ت��ط��وي��ر  اأن 
واأهم  اأوال  يعني  والتطوير  ال��دول��ة، 
من كل �صيء تدريب املعلمني وتنمية 
ق����درات����ه����م امل���ع���رف���ي���ة ق���ب���ل وخ����الل 
دور  حمورية  م��وؤك��دة  املهنة  مم�ر�صة 
اال�ص��صية يف  الركيزة  ب�عتب�ره  املعلم 
قدرات  ،وت��ع��زي��ز  التعليمية  العملية 

اأ���ص������ص��ي يف حت�صني  امل��ع��ل��م م�����ص���ه��م 
يوؤ�ص�س  وه�����ذا  ال��ت��ع��ل��ي��م  خم���رج����ت 
املعلمون  ي��ق��وده���  تعليمية  لنه�صة 

داخل �صفوفهم. 
تقديره�  ع����ن  م��ع���ل��ي��ه���  ع�����ربت  و 
االأمن�ء  جمل�س  بذله�  التي  للجهود 
ب�قتدار،  دوره  اأدى  ال����ذي  ال�����ص���ب��ق 
�صيوا�صل  االأمن�ء  جمل�س  اأن  موؤكدة 
لتعزيز دور ومك�نة  امل�ص�عي احلثيثة 
املوؤ�ص�ص�ت  اإح���دى  ب�عتب�ره�  الكلية 
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ال���رتب���وي���ة ال����رائ����دة يف 
دفع  يف  اأ���ص������ص��ي���  م�ص�هم�  و  ال��دول��ة 
عجلة العملية التعليمية يف االإم�رات 

 .
م����ن ج���ن��ب��ه��� ق����ل���ت ال����دك����ت����ورة مي 
ال���ط����ئ���ي م����دي����رة ك���ل���ي���ة االإم����������رات 
للتطوير الرتبوي اإن الكلية ملتزمة 
وبراجمه�  وخ��ط��ط��ه���  م��ن���ه��ج��ه���  يف 
قط�ع  يف  اجل�������ودة  م���ع����ي���ري  ب����أع���ل���ى 
حر�صه�  ي��وؤك��د  ،م����  ال��ع���يل  التعليم 
على حتقيق االبتك�ر والتميز يف قط�ع 
ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ع����يل م���ن خ����الل توفري 
اجلودة  ع�لية  االأك���دمي��ي��ة  ال��ربام��ج 

املعتمدة دولي� . 
اإىل  ب�الإ�ص�فة  الكلية  اأن  واأو���ص��ح��ت 
لديه�  امل��ع��ت��م��دة  العلمية  من�هجه� 
ب���رام���ج ت���أه��ي��ل��ي��ة ت��ط��وي��ري��ة الإع����داد 

ال��ط��ل��ب��ة مل��رح��ل��ة م���� ب��ع��د ال��ت��خ��رج و 
لالنخراط  وحت��ف��ي��زه��م  ت��ه��ي��ئ��ت��ه��م 
م���راح���ل  يف  ال�����رتب�����وي  امل�����ي�����دان  يف 
وحديثة  ع�ملية  ملع�يري  وف��ق���  مبكرة 
لي�صبحوا تربويني موؤهلني لتدري�س 
واللغة  وال��ري������ص��ي���ت  ال��ع��ل��وم  م����واد 
ب�أ�ص�ليب  وغ����ريه�����  االإجن����ل����ي����زي����ة 
خالل  من  وذل��ك  متقدمة  تدري�صية 
احلديثة  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي���  ت���وظ���ي���ف 
الهوية  ع��ل��ى  وال��رتك��ي��ز  ال��ت��ع��ل��ي��م  يف 
القط�ع  اإث���������راء  ب����ه����دف  ال���وط���ن���ي���ة 
موؤهلة  وط��ن��ي��ة  ب����ك����وادر  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي 

ومتميزة. 
العملي  التدريب  اأهمية  اإىل  واأ�ص�رت 
اخلربات  امل�صتقبل  معلمي  اإك�ص�ب  يف 
ب�الإ�ص�فة  التعليم  الالزمة يف جم�ل 
امله�رات  �صقل  يف  ال��ك��ب��ري  دوره  اإىل 
والتطبيق العملي مل� مت حت�صيله من 
تطبيق  مثل  ب�لكلية  الدرا�صي  املنهج 
املج�الت  يف  التدري�س  ا�صرتاتيجي�ت 
الكلية  ح���ر����س  واأك�������دت  امل����ت����ع����ددة.  
معلمني  ليكونوا  طلبته�  ت�أهيل  على 
االأمثل  ب�ل�صكل  ت�أهيلهم  و  ن�جحني 
القط�ع  واإث���راء  العمل  �صوق  لدخول 
التعليمي بكوادر وطنية موؤهلة تت�صم 

ب�الحرتافية والتمكني. 
و اأ�ص�رت اإىل اأن برامج الكلية املختلفة 

واالكت�ص�ف  االإدراك  م�صتوي�ت  تعزز 
مل��ف��ه��وم م��ع��ل��م امل�����ص��ت��ق��ب��ل ال���ن����ج���ح و 
والتحدي�ت  ال�����ص��ع��وب���ت  م���واج���ه���ة 
التعليمية  العملية  به�  متر  قد  التي 
وجم��������������راة اجل�����ي�����ل اجل������دي������د من 
احتي�ج�تهم  وتفهم  امل��دار���س  طلبة 
وق���درات���ه���م ، و ب��ن���ء ج��ي��ل اإم����رات���ي 

تربوي واعد. 
ال�صوء  ت�صليط  االجتم�ع  خالل  ومت 
القدرة  لزي�دة  اله�دفة  اجلهود  على 
املوؤ�ص�صية وذلك من خالل تنمية راأ�س 
اأط���ر عمل  وت��ط��وي��ر   ، الب�صري  امل����ل 
معلمي  احتي�ج�ت  لتلبية  امل�وؤ�ص�صة 
اأبو ظبي وتعزيز قدراتهم من  اإم���رة 
خ����الل ط����رح ب���رام���ج ت��ط��وي��ر مهني 
الق�دمة  للمراحل  ومواكبة  مبتكرة 

من التجربة التعليمية يف الدولة . 
ا�صتعرا�س  االج��ت��م���ع  خ��الل  مت  كم� 
للتطوير  االإم�����������رات  ك��ل��ي��ة  ب����رام����ج 
جمموعة  ت����ق����دم  ح���ي���ث  ال�����رتب�����وي 
وا����ص���ع���ة م���ن ال����ربام����ج االأك����دمي���ي���ة 
ت�صتهدف  التي  به�  املعرتف  واملهنية 
فعلي�  امللتحقني  وامل��ع��ل��م��ني  الطلبة 
لتحقيق  وذل�������ك  ال���ت���ع���ل���ي���م  ب�����ص��ل��ك 
املتطلب�ت املتن�مية للقط�ع التعليمي 
واالبتك�ر  ال��ت��ع��ل��ي��م  يف  ك���مل���ج�����ص��ت��ري 

والدبلوم الع�يل يف التعليم. 

القي�دة  ب��رن���م��ج  ال��ك��ل��ي��ة  ت��ق��دم  ك��م��� 
ت��رك��ز يف من�هجه�  ال��رتب��وي��ة وال��ت��ي 
التغيري  ق��ي���دة  ع��ل��ى  رئ��ي�����ص��ي  ب�صكل 
والتعليم  ل��ل��م�����ص��ت��ق��ب��ل  وال��ت��ح�����ص��ري 
امل��ع��ن��ي ب�لنمو  وال��رتب��ي��ة وال��ت��ط��وي��ر 
اال�صرتاتيجي  ال��ت��وج��ه  ج���ن��ب  اإىل 
املدر�صية  والروؤية  ال�صي��ص�ت  وو�صع 
وحتليل البي�ن�ت وكذلك اإدارة املوارد 

و�صم�ن اجلودة واملح��صبة. 
يو�صف  ب���ن���ت  �����ص�����رة  م���ع����يل  ودع������ت 
اإىل  االأم�������ريي يف ه����ذا اخل�����ص��و���س 
م�����ص���ع��ف��ة ج���ه���ود ال��ع��م��ل م���ع ك�فة 
ال�����ص��رك���ء م��ث��ل م��وؤ���ص�����ص��ة االإم�������رات 
للتعليم املدر�صي، والوك�لة االحت�دية 
للتعليم املبكر وهيئة اأبوظبي للموارد 
والكلي�ت  واجل�����م����ع�����ت  ال���ب�������ص���ري���ة 
ح�صر  ع���ل���ى  ال����دول����ة  يف  ال���وط���ن���ي���ة 
للمعلمني  ال��ت��دري��ب��ي��ة  االح��ت��ي���ج���ت 
تطوير  بغر�س  الرتبوية  والقي�دات 
ببن�ء  الكفيلة  ال��ت��دري��ب��ي��ة  ال���ربام���ج 

قدراتهم وتطويره�. 
واأك�����������دت م���ع����ل���ي���ه���� ع���ل���ى �����ص����رورة 
الوطنية مثل  امل��واد  لرفد  اال�صتعداد 
االإ�صالمية  والرتبية  العربية  اللغة 
ب�أف�صل اخلربات االأك�دميية الالزمة 
ق��درات معلمي  للم�ص�همة يف تطوير 
هذه املواد تزامن� مع جهود التطوير 

ال��ق���ئ��م��ة، ك��م��� اأك�����دت م��ع���ل��ي��ه��� على 
برامج  اإدراج  ن��ح��و  ال��ت��وج��ه  ���ص��رورة 
ق����درة على  ت���أه��ي��ل وت��دري��ب مبتكرة 

حتقيق االآث�ر املرجوة منه� . 
تقديره  ع��ن  االأم���ن����ء  جمل�س  وع���رب 
لتطوير  ومنت�صبيه�  الكلية  جل��ه��ود 
ب����مل���خ���رج����ت  واالرت��������ق���������ء  االأداء 
الكلية  مب�����ص��رية  واأ����ص����د  التعليمية، 
واالإجن�ز  للبن�ء  راف��داً  اأ�صبحت  التي 
املجل�س  ووج����ه   ، االم�������رات  دول����ة  يف 
ب�����ص��رورة و���ص��ع امل��زي��د م��ن اخلطط 
مبخرج�ت  ل����الرت����ق�����ء  وال�����ربام�����ج 
ال��ت��ع��ل��ي��م وامل��ت��ط��ل��ب���ت امل��ه���ري��ة التي 

متكن الطلبة من االنخراط يف �صلك 
وجه  ك��م���    . واق���ت���دار  بثقة  التعليم 
توفري  على  ب�لعمل  االأم��ن���ء  جمل�س 
ال���ربام���ج وامل���ن����ه���ج اجل���دي���دة وفق� 
يتم��صى  ومب���  العمل  �صوق  ملتطلب�ت 
التنموية  واخل����ط����ط  ال���������روؤى  م����ع 
الكلية  ب�لدولة، وذلك لدعم م�صرية 
اأرقى  يف االإع��داد اجليد للطلبة وفق 
والتقدير  ب�ل�صكر  وتوجه  املع�يري.  
واالإداري  ال��ت��دري�����ص��ي  ال��ط���ق��م  اإىل 
ع���ل���ى ج����ه����وده����م وح���ر����ص���ه���م على 
بجميع  التعليمية  ب�لعملية  االرتق�ء 

م�صتوي�ته�. 

�شارة الأمريي ترتاأ�س اجتماع جمل�س الأمناء اجلديد لكلية الإمارات للتطوير الرتبوي 

•• اأبوظبي -وام 

اتف�قية  واملهني،  التقني  والتدريب  للتعليم  اأبوظبي  مركز  وقع 
"ن�ف�س"، �صمن برن�مج  مع جمل�س تن�ف�صية الكوادر االإم�راتية 
لنحو  امل�صتدامة  الوظيفية  ال��ف��ر���س  تعزيز  ب��ه��دف  "كف�ءات" 
التجزئة  جت����رة  ق��ط���ع  يف  للعمل  وم��واط��ن��ة  م��واط��ن   1000
الكوادر  تن�ف�صية  مب�صتوى  االرت��ق���ء  يف  ي�ص�هم  مب���  ب���ل��دول��ة، 

االإم�راتية يف القط�ع اخل��س. 
وقع االتف�قية �صع�دة الدكتور مب�رك �صعيد ال�ص�م�صي مدير ع�م 
غن�م  و�صع�دة  واملهني،  التقني  والتدريب  للتعليم  اأبوظبي  مركز 

املزروعي اأمني ع�م جمل�س تن�ف�صية الكوادر االإم�راتية. 
وق�����ل ال��دك��ت��ور ال�����ص���م�����ص��ي اإن ه���ذه االت��ف���ق��ي��ة ت����أت���ي يف اإط����ر 

اإ�صرتاتيجية "اأبوظبي التقني" لبن�ء �صراك�ت اإ�صرتاتيجية قوية 
مع جمل�س تن�ف�صية الكوادر االم�راتية، وجت�صيدا ال�صرتاتيجية 
تلبية  على  ال��ق���درة  الوطنية  الكف�ءات  وت�أهيل  لتدريب  الدولة 

متطلب�ت �صوق العمل يف ك�فة التخ�ص�ص�ت. 
اأبوظبي التقني يقوم مبوجب هذه االتف�قية ب�إعداد  اأن  واأو�صح 
مب�  "ن�ف�س"  يطلبه�  التي  والتطوير  التدريب  برامج  وتنفيذ 
مي��ك��ن امل��واط��ن��ني م��ن ال��ت��وظ��ي��ف ب��ع��د احل�����ص��ول ع��ل��ى املوؤهالت 
والرابع  والث�لث  الث�ين  امل�صتوى  �صه�دة  ومنه�  املعتمدة  املهنية 
ودرج�����ة ال��دب��ل��وم يف ع��م��ل��ي���ت جت�����رة ال��ت��ج��زئ��ة م�����ص��ريا اإىل اأن 
املواطنني املنت�صبني يف الربن�مج يح�صلون على عقد توظيف مع 
الدرا�صة  يلتزمون بربن�مج  كم�  القط�ع اخل��س  �صرك�ت  اإحدى 
خالل العمل؛ يف اأحد املع�هد املتخ�ص�صة الت�بعة ملركز اأبو ظبي 

التقني. 
من ج�نبه ق�ل املزروعي اإن هذه االتف�قية احليوية ت�أتي انطالق� 
�صراكتهم�  تعزيز  التقني" على  "ن�ف�س" و"اأبوظبي  من حر�س 
اإع��داد وت�أهيل الكوادر الوطنية وراأ���س م�ل ب�صري  مب� ي�صهم يف 

منتج وم�صتدام يف القط�ع اخل��س. 
واأو�صح اأن برن�مج ""كف�ءات" - الذي مت اإطالقه �صمن حزمة 
يف  الوطنية  الكوادر  كف�ءة  رفع  بهدف  ي�أتي  "ن�ف�س"-  مب�درات 
املرحلة  يف  االق��ت�����ص���د  ع�صب  ت�صكل  ال��ت��ي  املهنية  التخ�ص�ص�ت 
املقبلة، موؤكداً ثقة جمل�س تن�ف�صية الكوادر االم�راتية يف قدرات 
توؤهل  التي  تدريب  برامج  وتنفيذ  الق��رتاح  التقني"  "اأبوظبي 
الكوادر الوطنية للعمل يف هذا املج�ل ب�لقط�ع اخل��س واحل�صول 

على املوؤهالت العلمية املطلوبة للعمل. 

اتفاقية بني اأبوظبي التقني و)ناف�س( لتعزيز الفر�س الوظيفية للمواطنني يف قطاع التجزئة 

•• اأبوظبي-وام:

م��ن موؤمتر   33 ال���  الن�صخة  اأع��م���ل  اأم�����س  اأب��وظ��ب��ي  انطلقت يف   
االأر�صيف  ي�صت�صيفه  الذي  واملعلوم�ت  للمكتب�ت  العربي  االحت���د 
واملكتبة الوطنية، حتت �صع�ر "تك�مل موؤ�ص�ص�ت املعلوم�ت واملعرفة 
مب�ص�ركة  واملت�حف"،  واالأر�صيف�ت  املكتب�ت   .. الدولة  يف  الوطنية 
املكتب�ت  ب�صوؤون  واملخت�صني  واخل��رباء  امل�صوؤولني  من  كبري  عدد 

واالأر�صيف�ت واملت�حف من خمتلف اأنح�ء الع�مل.
اف��ت��ت��ح امل���وؤمت���ر م��ع���يل حم��م��د اأح��م��د امل���ر رئ��ي�����س جم��ل�����س اإدارة 
جمل�س  رئي�س  ن�ئب  مكتوم،  اآل  را�صد  بن  حممد  مكتبة  موؤ�ص�صة 
ب�مل�ص�ركني  فيه�  رح��ب  بكلمة  الوطنية،  واملكتبة  االأر�صيف  اإدارة 
واالإبداعية  الثق�فية  ال�صن�ع�ت  اأهمية  موؤكدا  املوؤمتر،  وب�صيوف 
وبت�ص�فره�  املجتمع�ت،  االقت�ص�دي يف  والتنوع  النمو  التي حتفز 
اأرك�ن االقت�ص�د  اأهم  التقني�ت احلديثة والرقمية �ص�رت من  مع 

املعريف واالإبداعي الذي ين�صجم مع م�ص�رات التنمية.
املن�صودة  اأه��داف��ه  بتحقيق  للموؤمتر  اأمني�ته  عن  مع�ليه  واأع���رب 
املميزة،  االإبداعية  والتج�رب  املعرفة  وت��ب���دل  احل��وار  ت�صجيع  يف 
واملم�ر�ص�ت املهنية احلديثة التي تت�صم ب�البتك�ر، داعي� امل�ص�ركني 
�صي�صت�صيفه  ال���ذي  ل��الأر���ص��ي��ف،  ال���دويل  املجل�س  ك��وجن��ر���س  اإىل 
حتت   ،2023 اأكتوبر  يف  اأبوظبي  يف  الوطنية  واملكتبة  االأر�صيف 
اخلرباء  فيه  ين�ق�س  لكي   " امل��ع��رف��ة  جمتمع�ت  متكني   " �صع�ر 

واملخت�صون م�صتقبل االأر�صيف�ت وق�ص�ي�ه� امل�صتقبلية ع�ملي�ً.
من جهته ق�ل �صع�دة عبد اهلل م�جد اآل علي مدير ع�م االأر�صيف 
واملكتبة  االأر���ص��ي��ف  ي�صت�صيف  اأن  ي�صعدن�   "  : الوطنية  واملكتبة 
الوطنية فع�لي�ت الن�صخة الث�لثة والثالثني من موؤمتر االحت�د 
"تك�مل  �صع�ر  حت��ت  اأب��وظ��ب��ي،  يف  وامل��ع��ل��وم���ت  للمكتب�ت  ال��ع��رب��ي 
ال���دول���ة.. املكتب�ت  امل��ع��ل��وم���ت وامل��ع��رف��ة ال��وط��ن��ي��ة يف  م��وؤ���ص�����ص���ت 
هذا  به  حظي  ال��ذي  االهتم�م  اأن  موؤكدا  واملت�حف"،  واالأر�صيف�ت 
يف  الر�صيدة  قي�دتن�  حر�س  على  حتمي  دليل  اأبوظبي  يف  املوؤمتر 
الثق�فة كقوة ح�ص�رية  املتحدة على دعم  العربية  االإم���رات  دولة 

تعزز مك�نة الدولة يف امل�صهد الثق�يف عربي�ً وع�ملي�ً".
بعد  مبخرج�ته  تف�وؤله  ُمبدي�ً  املوؤمتر  ه��ذا  اأهمية  �صع�دته  واأك��د 
هذه  واأن  خ��صة  املعرفة؛  مي�دين  ت�صغل  التي  الق�ص�ي�  من�ق�صة 
امل��وؤمت��ر، وجهود  ب��رن���م��ج  الق�ص�ي� ه��ي حم��ل درا���ص��ة ون��ق������س يف 
امل�ص�ركني �صت�صيئ الطريق ومتهده نحو م�صتقبل ميت�ز ب�لتع�ون 
واإمك�نية  ال��ذاك��رة  وح��ف��ظ  الثق�فة  تعزيز  يف  امل�����ص��رتك  وال��ع��م��ل 
اأن  اإىل  م�صريا  ع�ملن�،  يف  املت�ص�رع  التقني  التطور  من  ا�صتف�دته� 
اإثراء املوؤمتر به� متثل  االأفك�ر واالآراء والتج�رب املميزة التي مّت 

التي من  املكتب�ت واالأر�صيف�ت واملت�حف  ملوؤ�ص�ص�ت  متكين�ً حقيقي�ً 
املعرفة وخدمته�  اإط�ر حفظ  توؤديه يف  الذي  الدور  �ص�أنه� تعزيز 
االأبن�ء  يتوارثه  الذي  ال��رتاث  على  واحلر�س  واإت�حته�،  واإدارته� 

عن اآب�ئهم واأجدادهم، وهو ركن مهم من الهوية الوطنية.
واأكد �صع�دة عبد اهلل م�جد اآل علي اأهمية االعتم�د على التقني�ت 
واإن�ص�ء  احل��ق��وق،  حتديد  حيث  من  املعلوم�ت  وحوكمة  املبتكرة، 
واأر�صفته� وحذفه�،  املعلوم�ت، وتخزينه� وا�صتخدامه�، وتقييمه� 
اإىل  م�صريا  اإت�حته�،  واإمك�نية  للمعلوم�ت  الف�عل  واال�صتخدام 
على  ينبغي  واأم���ن��ة  قيمة  الوطن  وذاك��رة  الدقيقة،  املعلوم�ت  اأن 
ف�ملعلومة  واملجتمع،  الفرد  يخدم  مب�  اأداءه����  املعرفية  املوؤ�ص�ص�ت 
ا�صتدامته  اأج��ل  من  ن�صعى  ال��ذي  املعريف  االقت�ص�د  تعزز  املوثقة 
ب�عتم�ده  ذك���ء  اأك��رث  �صيكون  ال��ذي  للم�صتقبل  ا�صتعداداً  ومتكينه 
بني  التع�ون  اأهمية  على  �صع�دته  و�صدد  واالب��ت��ك���ر.  االإب���داع  على 
ال��ع��رب��ي للمعلوم�ت  ال��وط��ن��ي��ة م��ع االحت�����د  االأر���ص��ي��ف وامل��ك��ت��ب��ة 
املكتب�ت،  وموؤ�ص�ص�ت  جلمعي�ت  ال���دويل  االحت����د  وم��ع  واملكتب�ت، 
املكتبة  اإث��راء  اأجل  ال�صلة من  ذات  املعرفية  املوؤ�ص�ص�ت  ومع جميع 
دولة  يف  اإن�ص�ئه�  على  العمل  ي��ج��ري  ال��ت��ي  االإم���رات��ي��ة  الوطنية 
االإم�رات، اإمي�ن�ً منه ب�أن حتقيق التميز يتطلب التك�مل والتع�ون 
تب�دله�  واملبتكرة ميكن  الن�جحة  التج�رب  واأن  امل�صرتك،  والعمل 
لي�صون  ب�ربرا  قدمت  ج�نبه�  من  البن�ءة.  اللق�ءات  هذه  مثل  يف 
رئي�صة االحت�د الدويل جلمعي�ت وموؤ�ص�ص�ت املكتب�ت خالل كلمته� 
ال�صكر لدولة االإم�رات على ا�صت�ص�فة احلدث، م�صيدة ب�الأر�صيف 

واملكتبة الوطنية على م� قدمه من جهود لتنظيم املوؤمتر.
املكتب�ت  ب���ني  ال��ت��ن�����ص��ي��ق  اأه��م��ي��ة  كلمته�  خ���الل  ل��ي�����ص��ون  واأك�����دت 
والقوة  الثق�فية  املوؤ�ص�ص�ت  من  بو�صفه�  واملت�حف  واالأر�صيف�ت 
ال��ن���ع��م��ة ال��ت��ي م���ن ���ص���أن��ه��� حت��ري��ك ع��ج��ل��ة ال��ت��ن��م��ي��ة واالرت���ق����ء 
املوؤمتر،  �صين�ق�صه�  التي  املح�ور  ب��رثاء  واأ���ص���دت  االإن�ص�ن،  بحي�ة 
واملعلوم�ت  للمكتب�ت  العربي  االحت���د  بني  الوطيدة  وب�لعالق�ت 

واالحت�د الدويل جلمعي�ت وموؤ�ص�ص�ت املكتب�ت.
رئي�س االحت�د  ال�صريحي  الدكتور ح�صن عواد  �صع�دة  اأ�ص�د  بدوره 
الوطنية  واملكتبة  االأر���ص��ي��ف  ب��دور  واملعلوم�ت  للمكتب�ت  العربي 
وب�لفع�لي�ت واملوؤمترات الثق�فية التي ينظمه� ويرع�ه� ومب� له� 
والع�ملي، معرب�  والعربي  املحلي  الثق�يف  ال�صعيد  اأهمية على  من 
عن �صكره لدولة االإم�رات على ا�صت�ص�فة الن�صخة 33 من موؤمتر 

االحت�د العربي للمكتب�ت واملعلوم�ت.
�ص�بق�ته�  اأ�صمل من  تعّد  املوؤمتر  الن�صخة من  اأن هذه  اإىل  واأ�ص�ر 
الوث�ئق  ومراكز  واالأر�صيف�ت  الوطنية  املكتب�ت  بني  جمعت  الأنه� 
للمعرفة  موؤ�ص�ص�ت  وجميعه�  وامل��ت���ح��ف،  الوطنية  واملحفوظ�ت 

وذاكرة  ال��رتاث  بخدمة  وتهتم  واإت�حته�،  واإدارته�  بحفظه�  تهتم 
املعلوم�ت  موؤ�ص�ص�ت  وظ�ئف  تطور  اإىل  ال�صريحي  ولفت  الوطن. 
اأن تع�ون وتك�مل  اإىل  املت�ص�رعة، م�صريا  واملعرفة تبع� للتطورات 
اأدائه�  هذه املوؤ�ص�ص�ت املهمة يف الدولة يعّد اأمراً حيوي�ً ال�صتمرار 
لطرح  واملعلوم�ت  للمكتب�ت  العربي  االحت���د  دف��ع  م�  وه��و  بنج�ح 
ن�صر  يف  ال�صتمراره  اإ�ص�فة  احل���يل  ملوؤمتره  عنوان�  املو�صوع  ه��ذا 

االإ�صدارات املعي�رية التي تدعم املوؤ�ص�ص�ت.
الفرع  رئ��ي�����س  التميمي  في�صل  ال��دك��ت��ور  ���ص��ع���دة  ق����ل  جهته  م��ن 
كلمته  االإقليمي العربي للمجل�س الدويل لالأر�صيف "عربيك�" يف 
امل��صي وم� تبعه  القرن  املعلوم�ت يف نه�ي�ت  " اإن ظهور تقنية   :
يف  ف�أ�صهمت  نوعية؛  نقلة  اأح��دث��ت  ال��ي��وم  ن�صهده�  ت��ط��ورات  م��ن 
يف  واالأر�صيف�ت  املكتب�ت  تنتهجه�  جديدة  خدمية  اأ�ص�ليب  ظهور 
خدمة جمتمع امل�صتفيدين، ولذا ف�إن م�صوؤولية الت�أكد من �صحة 
هذه املعلوم�ت وموثوقيته� يتطلب تع�ون�ً ك�ماًل وتن�صيق�ً م�صتمراً 
واٍع  معلوم�تي  جمتمع  خلق  يف  ي�صهم  مب�  واالأر�صيف  املكتبة  بني 
من  ت�صكله  وم���  والدقيقة  ال�صحيحة  املعلومة  الأهمية  وم���درك 
قيمة م�ص�فة لالقت�ص�د الوطني يف ع�صر اأ�صبحت فيه املعلوم�ت 

ت�صكل جزءاً مهم�ً من الن�جت املحلي للدول.
وح���ث ���ص��ع���دت��ه امل�����ص���رك��ني ع��ل��ى ال��ع��م��ل ���ص��وي���ً ي����داً ب��ي��د للتق�رب 
وامل�ص�ركة فيم� يخدم م�ص�لح ال�صعوب العربية التي ت�صتحق العمل 
االأ�صيلة  العربية  والقيم  للح�ص�رة  احلقيقية  ال�صورة  ن�صر  على 
بتوزيع  االف��ت��ت���ح  حفل  واختتم  واع��ت��زاز.  فخر  م�صدر  ه��ي  ال��ت��ي 
ج�ئزتي اأك�دميية ن�صيج للتميز العلمي، وف�زت به� الدكتورة ف�تن 
ب�مفلح من اململكة العربية ال�صعودية، وج�ئزة التميز املهني وف�ز 
للمكتب�ت  العربي  االحت����د  وق����م  م�صر.  م��ن  ر���ص��وان  ري������س  به� 
تخ�ص�س  يف  علمية  ر�ص�لة  الأف�صل  ج�ئزتيه  بتوزيع  واملعلوم�ت 
من  القوي  عبد  اأم���ين  الدكتورة  به�  وف���زت  واملعلوم�ت  املكتب�ت 
ومت  متميز،  م�صروع  اأف�صل  وج���ئ��زة  ال��ع��زي��ز،  عبد  امللك  ج�معة 
تقدميه� ملكتبة ال�صيخ حممد بن را�صد يف دبي، وت�صلم درع اجل�ئزة 

الدكتور حممد املزروعي.
واأعقب فع�لي�ت افتت�ح املوؤمتر يف فندق ب�ب البحر يف اأبوظبي �صبع 
الثالثني مو�صوع�ً  جل�ص�ت علمية جرى فيه� من�ق�صة م� يق�رب 
تعنى ب�صوؤون موؤ�ص�ص�ت املعلوم�ت ب�صكل ع�م، واملكتب�ت وحمتواه� 
املميزة  وجت���رب��ه���  وخدم�ته�  واالأر���ص��ي��ف���ت  وحت��دي���ت��ه���،  الرقمي 

وت�أثرياته� يف بن�ء الثق�فة.
ومن املقرر اأن تختتم فع�لي�ت اليوم االأول من الن�صخة 33 ملوؤمتر 
املكتب�ت واملعلوم�ت بحفل ع�ص�ء يقيمه االأر�صيف واملكتبة الوطنية 

تكرمي�ً لل�صيوف مبقر فندق الفريمونت ب�ب البحر اأبوظبي.

انطالق موؤمتر الحتاد العربي للمكتبات واملعلومات باأبوظبي

جمارك اأبوظبي ت�شتعر�س خالل موؤمترين دوليني جتربتها يف تطبيق اأف�شل املمار�شات العاملية
•• اأبوظبي-وام: 

يف  اأب���وظ���ب���ي جت��رب��ت��ه���  ال���ع����م���ة جل���م����رك  االإدارة  ا���ص��ت��ع��ر���ص��ت 
املوؤمتر  يف  م�ص�ركته�  خ��الل   ، الع�ملية  املم�ر�ص�ت  اأف�صل  تطبيق 
املنظمة  ال���ذي عقد يف مقر  ال��ب�����ص��ري،  امل����ل  راأ����س  الإدارة  ال��ع���مل��ي 
ب���ل��ع������ص��م��ة ال��ب��ل��ج��ي��ك��ي��ة ب��روك�����ص��ل وم���وؤمت���ر م��ن��ظ��م��ة اجلم�رك 
 ، الهولندية  م��صرتيخت  يف  انعقد  ال��ذي  للتكنولوجي�،  الع�ملية 
املوارد  اإدارة  يف  ال�صح�بة  نظ�م  بتطبيق  مم�ر�ص�ته�  عر�صت  حيث 
الب�صرية، ورحلة التطور الرقمي يف جم�رك اأبوظبي. والتقى وفد 
املدير  ال�ص�م�صي،  غريب  فهد  برئ��صة  امل�ص�رك  اأبوظبي  جم�رك 
االأمني  م��ي��ك��وري���،  كونيو  امل�����ص���ن��دة،  اخل��دم���ت  لقط�ع  التنفيذي 
على  اأبوظبي  جم�رك  هن�أ  ال��ذي  الع�ملية،  اجلم�رك  ملنظمة  الع�م 
اإجن�زاته� اال�صتث�ئية يف العمل اجلمركي مقدراً م�ص�هم�ت االإدارة 
م�ص�ركته�  خ��الل  من  الع�ملية  املم�ر�ص�ت  ك�أف�صل  القيمة  الع�مة 
ت�أ�صي�س  الري�دية يف  الدوليني ال�صتعرا�س جهوده�  املوؤمترين  يف 
اأمتتة �ص�ملة الإدارة راأ�س  بيئة موؤ�ص�صية رقمية متمكنة، وتطبيق 
الع�مل بتجربته� اال�صتثن�ئية يف تطوير  الب�صري، وتعريف  م�له� 
خدم�ته� التي تدعم حتقيق روؤيته� اال�صرتاتيجية ب�أن تكون "هيئة 
جمركية رائدة ع�ملي�ً"، تقود التغيري �صعي�ً لتعزيز االأمن وت�صهيل 

التج�رة وتقدمي خدم�ت متميزة، مم� يعزز املك�نة املرموقة التي 
حتتله� اإم�رة اأبوظبي ع�ملي�ً كوجهة رئي�صية لال�صتثم�ر ومم�ر�صة 
االأعم�ل. وا�صتعر�س الدكتور اإبراهيم اخل�جه، مدير اإدارة املوارد 
راأ�س  اإدارة  املبتكرة يف  الرقمية  اأبوظبي  الب�صرية، جتربة جم�رك 
الب�صري  امل���ل  راأ����س  الإدارة  الع�ملي  امل��وؤمت��ر  خ��الل  الب�صري،  امل���ل 
ال��ذي �ص�رك فيه اأك��رث من 1200 �صخ�س من 175 دول��ة، من 
اخل��س،  القط�ع  ب�ملنظمة، وممثلي  االأع�ص�ء  االإدارات اجلمركية 
جل�صة  يف  اخل�جة  و�ص�رك  اأخ��رى.  دولية  ومنظم�ت  واجل�مع�ت، 
حتت عنوان "العمل امل�صتقبلي واالبتك�ر يف مك�ن العمل من اأجل 
�صع�دة املوظفني يف الع�صر الرقمي"، والتي اأكد خالله� اأهمية راأ�س 
امل�ل الب�صري كمحرك اقت�ص�دي للتنمية، م�صلط�ً ال�صوء يف الوقت 
ذاته على جهود جم�رك اأبوظبي يف تعزيز خدم�ته� ودعم كوادره� 
الب�صرية خالل رحلة حتوله� اال�صرتاتيجي، وتطبيق اأمتتة �ص�ملة 
الإدارة راأ�س امل�ل الب�صري عرب التحول الرقمي وا�صتخدام الذك�ء 
الب�صرية  امل���وارد  قط�ع  يف  املتقدمة  والتكنولوجي�  اال�صطن�عي 

لتتم��صى مع التغيريات واالحتي�ج�ت والروؤى امل�صتقبلية.
االإداري  التطور  م�صتوى  على  االأمتتة  تطبيق  اأهمية  وا�صتعر�س 
والتقني للموارد الب�صرية ب�الإدارة الع�مة للجم�رك، حيث تعترب 
الرقمي  امل�ص�عد  تطبيق  يف  الع�مل  يف  جهة  اأول  اأبوظبي  جم�رك 

يف  حكومية  جهة  واأول   Oracle Digital Assistant
 Full Oracle HCM م�����ص��روع  ت��ط��ب��ق  االأو����ص���ط  ال�����ص��رق 

.Cloud Suite with Analytics
من ج�نبه ، �ص�رك املهند�س خ�لد املرزوقي، مدير اإدارة التطوير 
والتخطيط اال�صرتاتيجي يف جم�رك اأبوظبي، والدكتور اإبراهيم 
منظمة  ومعر�س  مبوؤمتر  الب�صرية،  امل��وارد  اإدارة  مدير  اخل�جه، 
الذي  م��صرتيخت  يف   2022 للتكنولوجي�  الع�ملية  اجل��م���رك 
ح�صره 1200 م�ص�رك من 136 دولة، عرب جل�صة حملت عنوان 
التكنولوجية اجلديدة: ق�ص�س جن�ح  ب�حللول  التج�رة  "ت�صهيل 
الرقمي  التحول  ا�صرتاتيجية  املرزوقي  خالله�  قدم  اجلم�رك" 
بيئة �صح�بية،  العمل يف  وف��وائ��د وخم���ط��ر  اأب��وظ��ب��ي،  يف ج��م���رك 
البيئة  حلول  اعتم�د  جم�ل  يف  الع�مة  االإدارة  جتربة  م�صتعر�ص�ً 
الرقمية  التكنولوجي�  وا�صتخدام  الرقمي،  والتحول  ال�صح�بية 
اأنظمة  تطبيق  و�صم�ن  وامل�ص�ندة،  الرئي�صية  اخلدم�ت  لتح�صني 
متك�ملة لدعم اإدارة البي�ن�ت واأمن املعلوم�ت، والتطوير امل�صتمر 
ف�علية  وتعزيز  الت�صغيلي  التك�مل  التقنية لدعم  التحتية  للبنية 
راأ�س امل�ل الب�صري، فيم� قدم اخل�جة الدرو�س امل�صتف�دة ومع�يري 
املم�ر�ص�ت  اأف�صل  تطبيق  يف  ال��دويل  اجلمركي  للمجتمع  النج�ح 

وتبني جتربة جم�رك اأبوظبي.

•• دبي- اأبوظبي-وام:

املجل�س  يف  وال��ب��ي��ئ��ي��ة  ال�صحية  ال�����ص��وؤون  جل��ن��ة  ن�ق�صت   
اأم�����س يف مقر  اجتم�ع عقدته  خ��الل  االحت����دي،  الوطني 
ن�عمة  �صع�دة  برئ��صة  دب��ي،  يف  للمجل�س  الع�مة  االأم���ن��ة 
رئي�صة  املجل�س  لرئي�س  الث�ين  الن�ئب  ال�صره�ن  عبداهلل 

اللجنة، مو�صوع �صي��صة احلكومة يف �ص�أن االأمن امل�ئي.
ن��صر  من  كل  �صع�دة  اللجنة  اأع�ص�ء  االجتم�ع  يف  �ص�رك 
بو�صه�ب،  حمد  واأح��م��د  اللجنة،  مقرر  اليم�حي  حممد 
و�صمية عبداهلل ال�صويدي، و�صذى �صعيد النقبي، وعذراء 
ح�صن بن رك��س، وحممد اأحمد اليم�حي اأع�ص�ء املجل�س 

الوطني االحت�دي.
دبي  وب��ل��دي��ة  االإم������رات،  ع��ن ج�معة  ���ص���رك ممثلون  كم� 

وب��ل��دي��ة ال��ف��ج��رية، وحم��ط��ة ك��ه��رب���ء ج��ب��ل ع��ل��ي يف دبي، 
ودائرة اخلدم�ت الع�مة براأ�س اخليمة.

التي  امل�ئي  االأم��ن  االجتم�ع من�ق�صة حتدي�ت  ومت خالل 
وا�ص�تنزاف  العذبة،  الطبيعية  املي��ه  م�����وارد  ن�درة  ت�صمل 
وارتف���ع  املي���ه،  عل��ى  الطل��ب  وارتف���ع  اجلوفي��ة،  املي���ه 
ك��م��� مت��ت من�ق�صة ن�صب  امل��ي������ه،  ال��ف���ق�����د م�����ن  م��ع��������دالت 
الزراعي  )القط�ع  احليوية  القط�ع�ت  يف  املي�ه  ا�صتهالك 

ال�صن�عي – قط�ع املب�ين واملن�زل(. – القط�ع 
وت�صريع�ت  حت��ل��ي��ل��ي��ة  درا�����ص�����ت  االج���ت���م����ع  وا���ص��ت��ع��ر���س 
وا�صرتاتيجي�ت متعلقة ب�الأمن امل�ئي، ومقرتح�ت التغلب 
على التحدي�ت التي تواجه قط�ع املي�ه يف الدولة، والتن�صيق 
يف  ت�صهم  ال��ت��ي  االإج�����راءات  لتكثيف  املعنية  اجل��ه���ت  م��ع 

تر�صيد ا�صتهالك موارد املي�ه يف القط�ع الزراعي.

•• عجمان-وام

حلكومة  الت�بع  احلكومي  للتميز  عجم�ن  برن�مج  اأع��ل��ن 
اإم�رة عجم�ن عن بدء تقييم اجله�ت احلكومية يف االإم�رة، 
اعتب�را من اليوم وحتى بداية دي�صمرب 2022 ، مب�ص�ركة 

حكومية.  جهة   12
وتقدم اإدارة الربن�مج ور�س عمل ملدة ثالثة اأي�م يتم خالله� 
تقدمي دورات عمل للجه�ت امل�ص�ركة وفق�ً ملع�يري املنظومة 
امل��ح��ّدث��ه، ب��ح�����ص��ور ع���دد م��ن امل��وظ��ف��ني م��ن ك��ل اجله�ت 
يف  الربن�مج  �صيتع�قد  عجم�ن.    كم�  اإم����رة  يف  احلكوميه 
هذه الدورة مع اأكرث من 44 خبرياً، ومتخ�ص�ص�ً ع�ملي�ً يف 
ومت  احلكومية،  للجه�ت  التخ�ص�صية  التقييمية  املج�الت 
اجلديد،  النموذج  على  تكثيفية  ب��دورات  املتدربني  تزويد 
، والربوتوكوالت اخل��صة  و تزويدهم ب�ملع�يري، واالأدوات 
لكل  التدريبية  الزمنية  امل��دة  وا�صتمرت  التقييم،  بعملية 
ِق��ب��ل فريق  م��ن  �ص�عة تدريبية   23 ع��ن  ي��زي��د  م���  ُم��ق��ّي��م 
من  للت�أكد  جتريبية  تقييم�ت  اإج���راء  مت  كم�  ال��ربن���م��ج، 

�صالمة عملنظ�م التقييم االإلكرتوين .  
  كم� ق�م الربن�مج بتدريب مكثف للمقيمني ، حيث احتوت 
ب��روت��ك��والت التقييم واالإر����ص����دات  ال��ت��دري��ب��ي��ة ع��ل��ى  امل����واد 
ال�صنوات  امل�صتف�دة من  التج�رب  الدورة  تن�ولت  و  الع�مة، 
درا�ص�ت  اإج����راء  بعمل  ال��ربن���م��ج  �صيقوم  ك��م���   ، ال�ص�بقة 
تف�صيلية من ِقبل اخلرباء االأج�نب للح�صول على اأف�صل 
املم�ر�ص�ت الع�ملية يف املج�ل واآخر التطورات املتعلقة بعمل 

جه�ت وموؤ�ص�ص�ت حكومة عجم�ن. 

واآلية  م�صتوي�ت  تنفيذ  على  احل�لية  ال����دورات  وحت��ر���س 
التقييم من خالل املوائمة مع منظومة التميز احلكومي، 
من  احلكومية  اجله�ت  متكني  بهدف  حتديثه�  مت  والتي 
االرتق�ء مل�صتوي�ت متقدمة نحو التميز والري�دة، وت�صتمل 
اأ�ص��صية  منظومة عجم�ن للتميز احلكومي ثالثة حم�ور 
م��رتاب��ط��ة وم��ت��ك���م��ل��ة ت��ت��م��ث��ل يف حت��ق��ي��ق روؤي�����ة عجم�ن 

)%40(، القيمة املميزة )%30(، املمكن�ت )30%(. 
العمل  اإىل  احلكومي  للتميز  عجم�ن  برن�مج  يهدف  كم�    
ب�صكل مرتابط ومتك�مل مع اجله�ت احلكومية واالرتك�ز 
على املب�دئ والقيم نف�صه� التي توؤدي اإىل حتقيق الري�دة 
والتن�ف�صية للدولة، و توحيد التوجه�ت والغ�ي�ت والعمل 
النهو�س  خ��الل  من  عجم�ن،  حكومة  روؤي��ة  لتحقيق  مع�ً 

مب�صتوي�ت االأداء لقط�ع�ت االأعم�ل املختلفة يف االإم�رة. 
احلكومية  اجله�ت  م�صتوي�ت  رفع  على  الربن�مج  يعمل   و 
توقع�ت  تلبي  وم�صتدامة،  مبهرة  ب�صوره  اأدائ��ه���  ون�صبة 
واحتي�ج�ت ك�فة املوؤثرين واملت�أثرين به�، وتفوق توقع�تهم، 
حمدداً اأن اجله�ت املتميزة هي التي ت�صتند اإىل النج�ح�ت 
التي حتققه� ب�عتب�ره� نقطة انطالق جديدة نحو مزيٍد 
التن�ف�صية  وحتقيق  املتقدمة،  واالإجن�����زات  التطوير  م��ن 
اإ���ص���ف��ة ج�ئزة  اأن���ه مت  ال��ذك��ر  الع�ملية.   ج��دي��ر  وال���ري����دة 
اأطلقه�  التي  املجتمع  ج�ئزة  هي  الربن�مج  لهذا  جديدة 
برن�مج عجم�ن للتميز احلكومي تقديراً لالأفراد واالأ�صر 
بهدف   ، االإيج�بية  القيمة  ذات  االإ�صه�م�ت  اأ�صح�ب  م��ن 
اخلدم�ت  تطوير  يف  امل�ص�همة  على  املجتمع  اأف��راد  حتفيز 

واالرتق�ء به� اإىل اأعلى درج�ت اجلودة والتميز. 

جلنة بالوطني الحتادي تناق�س مو�شوع �شيا�شة احلكومة يف �شاأن الأمن املائي

برنامج عجمان للتميز يعلن بدء انطالق 
عملية تقييم اجلهات احلكومية يف الإمارة 
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العدد 13686 بتاريخ 2022/11/1 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�ص�دية ب�ن ال�ص������دة/م��صرتز 

لالدارة الري��صيه
CN قد تقدموا الين� بطلب رخ�صة رقم:4189526 

الغ�ء رخ�صة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية االقت�ص�دية خالل  مراجعة دائرة 
ت�ريخ ن�صر هذا االعالن واال ف�ن الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ص�ء املدة حيث �صت�صتكمل 

االجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13686 بتاريخ 2022/11/1 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�ص�دية ب�ن ال�ص������دة/مطعم 

ريد ه�و�س اأ�صني
CN قد تقدموا الين� بطلب رخ�صة رقم:2150540 

الغ�ء رخ�صة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية االقت�ص�دية خالل  مراجعة دائرة 
ت�ريخ ن�صر هذا االعالن واال ف�ن الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ص�ء املدة حيث �صت�صتكمل 

االجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13686 بتاريخ 2022/11/1 

اإع����������الن
ال�ص������دة/ ب�ن  االقت�ص�دية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

�صريتيف�يد للتج�رة الع�مة
CN قد تقدموا الين� بطلب رخ�صة رقم:1922977 

الغ�ء رخ�صة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية االقت�ص�دية خالل  مراجعة دائرة 
ت�ريخ ن�صر هذا االعالن واال ف�ن الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ص�ء املدة حيث �صت�صتكمل 

االجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13686 بتاريخ 2022/11/1 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�ص�دية ب�ن ال�ص������دة/لك�صري 

بيبي ملالب�س االأطف�ل
CN قد تقدموا الين� بطلب رخ�صة رقم:3729722 

الغ�ء رخ�صة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية االقت�ص�دية خالل  مراجعة دائرة 
ت�ريخ ن�صر هذا االعالن واال ف�ن الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ص�ء املدة حيث �صت�صتكمل 

االجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13686 بتاريخ 2022/11/1 

اإع����������الن
ال�ص������دة/ف��صت  ب�ن  االقت�ص�دية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ترك للنقلي�ت الع�مة
CN قد تقدموا الين� بطلب رخ�صة رقم:2107382 

الغ�ء رخ�صة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية االقت�ص�دية خالل  مراجعة دائرة 
ت�ريخ ن�صر هذا االعالن واال ف�ن الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ص�ء املدة حيث �صت�صتكمل 

االجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13686 بتاريخ 2022/11/1 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�ص�دية ب�ن ال�ص������دة/�ص�لون 

و�صب� دي بليزا لل�صيدات
CN قد تقدموا الين� بطلب رخ�صة رقم:2945122 

الغ�ء رخ�صة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية االقت�ص�دية خالل  مراجعة دائرة 
ت�ريخ ن�صر هذا االعالن واال ف�ن الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ص�ء املدة حيث �صت�صتكمل 

االجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13686 بتاريخ 2022/11/1 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�ص�دية ب�ن ال�ص������دة/�ص�نكو�س 

ل�صن�عة الكيم�وي�ت
CN قد تقدموا الين� بطلب رخ�صة رقم:2848699 

الغ�ء رخ�صة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية االقت�ص�دية خالل  مراجعة دائرة 
ت�ريخ ن�صر هذا االعالن واال ف�ن الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ص�ء املدة حيث �صت�صتكمل 

االجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13686 بتاريخ 2022/11/1 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�ص�دية ب�ن ال�ص������دة/الدوري 

مليزان ال�صي�رات
CN قد تقدموا الين� بطلب رخ�صة رقم:2248593 

الغ�ء رخ�صة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية االقت�ص�دية خالل  مراجعة دائرة 
ت�ريخ ن�صر هذا االعالن واال ف�ن الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ص�ء املدة حيث �صت�صتكمل 

االجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13686 بتاريخ 2022/11/1 

اإع����������الن
ا�س  ال�ص������دة/ار  ب�ن  االقت�ص�دية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

بي الع�ملية الأنظمة الط�قة
CN قد تقدموا الين� بطلب رخ�صة رقم:2339443 

الغ�ء رخ�صة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية االقت�ص�دية خالل  مراجعة دائرة 
ت�ريخ ن�صر هذا االعالن واال ف�ن الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ص�ء املدة حيث �صت�صتكمل 

االجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13686 بتاريخ 2022/11/1 

اإع����������الن
ال�ص������دة/ ب�ن  االقت�ص�دية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ال�صنيورة للعن�ية ب�ل�صعر والب�صرة
CN قد تقدموا الين� بطلب رخ�صة رقم:3771275 

الغ�ء رخ�صة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية االقت�ص�دية خالل  مراجعة دائرة 
ت�ريخ ن�صر هذا االعالن واال ف�ن الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ص�ء املدة حيث �صت�صتكمل 

االجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13686 بتاريخ 2022/11/1 

اإع����������الن
ال�ص������دة/ب�صمى  ب�ن  االقت�ص�دية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

اوتو لت�صليح كهرب�ء ال�صي�رات
CN قد تقدموا الين� بطلب رخ�صة رقم:4545255 

الغ�ء رخ�صة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية االقت�ص�دية خالل  مراجعة دائرة 
ت�ريخ ن�صر هذا االعالن واال ف�ن الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ص�ء املدة حيث �صت�صتكمل 

االجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13686 بتاريخ 2022/11/1 

اإع����������الن
دا  ال�ص������دة/اآور  ب�ن  االقت�ص�دية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

تي للمجوهرات
CN قد تقدموا الين� بطلب رخ�صة رقم:3796334 

الغ�ء رخ�صة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية االقت�ص�دية خالل  مراجعة دائرة 
ت�ريخ ن�صر هذا االعالن واال ف�ن الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ص�ء املدة حيث �صت�صتكمل 

االجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13686 بتاريخ 2022/11/1 

اإلغاء اعالن �شابق
الرخ�صة  بخ�صو�س  االإقت�ص�دية  التنمية  دائرة  تعلن 
رقم:CN 1030310 ب�ال�صم التج�ري الوزان للتج�رة 
، ب�لغ�ء طلب تعديل الرخ�صة واع�دة الو�صع كم� ك�ن 

عليه �ص�بق�.
االإعالن  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
اأ�صبوع  خالل  االقت�ص�دية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  ف�إن  واإال  االإعالن  هذا  ن�صر  ت�ريخ  من 
اأو دعوى بعد انق�ص�ء هذه املدة  م�صوؤولة عن اأي حق 

حيث �صت�صتكمل االإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13686 بتاريخ 2022/11/1 

اإع����������الن
حللول  اله��صت�غ   : ال�ص�دة   / ب�أن  االإقت�ص�دية  التنمية  دائرة  تعلن 

املط�بخ رخ�صة رقم:CN 4229304 قد تقدموا اإلين� بطلب:
 تعديل ال�صرك�ء تن�زل وبيع

 اإ�ص�فة �صلط�ن حممد خ�طر �صلط�ن املقب�يل %100
تعديل ال�صرك�ء تن�زل وبيع

 حذف ف��صل داود �صليم�ن عبداحل�صني حممد
دائرة  مراجعة  االإعالن  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�صر  ت�ريخ  من  يوم�  ع�صر  اأربعة  خالل  االقت�ص�دية  التنمية 
بعد  دعوى  اأو  حق  اأي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة  ف�إن  واإال  االإعالن 

انق�ص�ء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13686 بتاريخ 2022/11/1 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية االإقت�ص�دية ب�أن / ال�ص�دة : ملحمة بلد اخلريات

رخ�صة رقم:CN 1140706 قد تقدموا اإلين� بطلب:
 تعديل ال�صرك�ء تن�زل وبيع / اإ�ص�فة نيك حممد كل حممد %100

تعديل مدير / اإ�ص�فة نيك حممد كل حممد
تعديل ال�صرك�ء تن�زل وبيع / حذف مب�رك عبداللطيف عبدالر�صول حممد

تعديل راأ�س امل�ل / من  null اإىل 1000
تعديل �صكل ق�نوين / من موؤ�ص�صة فردية اإىل �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�صم جت�ري من/ ملحمة بلد اخلريات
BALAD AL KHAIRAT MEAT SHOP

اإىل/ ملحمة بلد اخلريات- �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م
BALAD AL KHAIRAT MEAT- SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا االإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�ص�دية 
خالل اأربعة ع�صر يوم� من ت�ريخ ن�صر هذا االإعالن واإال ف�إن الدائرة غري م�صوؤولة عن 

اأي حق اأو دعوى بعد انق�ص�ء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13686 بتاريخ 2022/11/1 

اإعالن ت�شفية �شركة
نوع ال�صركة:�صركة ال�صخ�س الواحد ذ.م.م

اال�صم التج�ري:جي 6 �صي�صتم�س تكنولوجي - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ.م.م
عنوان ال�صركة:  جزيرة ابوظبي - غرب 0.5 مبنى لنك انف�صتمنت�س ذ.م.م

CN 2936116 :رقم القيد يف ال�صجل االقت�ص�دي
التعديل الذي طراأ على ال�شركة:

ال�صركة وت�صفية  حل   -  1
2 - تعيني ال�ص�دة/اله�ملي و�صرك�ه - حم��صبون ق�نونيون - كم�صفي ق�نوين 
اجلمعية  حم�صر  قرار  على  بن�ء  وذلك  بت�ريخ:2022/10/25  لل�صركة 
العمومية غري الع�دية ، املوثق لدى ك�تب العدل ب�لرقم:2250025592 

- ت�ريخ التعديل:2022/10/31
املعني  امل�صفي  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

خالل مدة 30 يوم� من ت�ريخ ن�صر هذا االعالن.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13686 بتاريخ 2022/11/1 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية االإقت�ص�دية ب�أن / ال�ص�دة : مركز بريل للب�صري�ت - فرع

رخ�صة رقم:CN 4076899 قد تقدموا اإلين� بطلب:
 تعديل ال�صرك�ء تن�زل وبيع / اإ�ص�فة حممد قمران خ�ن حممد �ص�مل الدين %100

تعديل ال�صرك�ء تن�زل وبيع / حذف ليلى جمعه ح�صن حممد البلو�صى
تعديل راأ�س امل�ل / من null اإىل 100000

تعديل �صكل ق�نوين / من موؤ�ص�صة فردية اإىل فرع
تعديل اإ�صم جت�ري من/ مركز بريل للب�صري�ت - فرع

PEARL OPTICS CENTRE - BRANCH

اإىل/ مركز بريل للب�صري�ت - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م - فرع
PEARL OPTICS CENTRE SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C.  BRANCH 

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا االإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�ص�دية 
خالل يوم واحد من ت�ريخ ن�صر هذا االإعالن واإال ف�إن الدائرة غري م�صوؤولة عن اأي حق 

اأو دعوى بعد انق�ص�ء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13686 بتاريخ 2022/11/1 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية االإقت�ص�دية ب�أن / ال�ص�دة : كلينكو لتنظيف ال�صي�رات

رخ�صة رقم:CN 1181283 قد تقدموا اإلين� بطلب:

تعديل مدير / اإ�ص�فة يو�صف عبداهلل ح�صني اخلورى

تعديل راأ�س امل�ل / من null اإىل 50000

تعديل �صكل ق�نوين / من موؤ�ص�صة فردية اإىل �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�صم جت�ري من/ كلينكو لتنظيف ال�صي�رات

CLEANCO CAR WASH

اإىل/ كلينكو لتنظيف ال�صي�رات - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م

CLEANCO CAR WASH CLEANING AND POLISHING CARS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا االإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�ص�دية 

خالل اأربعة ع�صر يوم� من ت�ريخ ن�صر هذا االإعالن واإال ف�إن الدائرة غري م�صوؤولة عن 

اأي حق اأو دعوى بعد انق�ص�ء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االإجراءات املطلوبة.

مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13686 بتاريخ 2022/11/1 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية االإقت�ص�دية ب�أن / ال�ص�دة : فري�صتون لالعم�ل البن�ء

رخ�صة رقم:CN 4059501 قد تقدموا اإلين� بطلب:
تعديل مدير / اإ�ص�فة ديني�س راج�ن راج�ن

تعديل ال�صرك�ء تن�زل وبيع / اإ�ص�فة ديني�س راج�ن راج�ن %100
تعديل وكيل خدم�ت / حذف خ�لد احمد مهدى حممد العمرى

تعديل ال�صرك�ء تن�زل وبيع / حذف ك�ورب�ي� ب�لو ك�ورب�ي�
تعديل راأ�س امل�ل / من null اإىل 50000

تعديل �صكل ق�نوين / من موؤ�ص�صة فردية اإىل �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�صم جت�ري من/ فري�صتون لالعم�ل البن�ء

FREESTONE BUILDING WORKS
اإىل/ فري�صتون لالملنيوم والزج�ج وال�صي�نه الع�مه �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م

FREESTONE FOR ALUMINIUM AND GLASS AND GENERAL MAINTENANCE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
 تعديل ن�ص�ط / اإ�ص�فة مق�والت م�ص�ريع املب�نى ب�نواعه�  4100002

تعديل ن�ص�ط / اإ�ص�فة اأعم�ل تركيب�ت االأملنيوم  4330013
 تعديل ن�ص�ط / اإ�ص�فة اأعم�ل تركيب�ت االلواح الزج�جية  4330014

 تعديل ن�ص�ط / اإ�ص�فة االأعم�ل املعدنية واحلديدية  4390006
 تعديل ن�ص�ط / حذف اأعم�ل اجلب�س  4330010

 تعديل ن�ص�ط / حذف اأعم�ل اخلر�ص�نة  4390007
 تعديل ن�ص�ط / حذف اأعم�ل الط�بوق  4330001

) تعديل ن�ص�ط / حذف اأعم�ل التطيني للمب�ين )البال�صرت( ) 4330009
) تعديل ن�ص�ط / حذف اأعم�ل الطالء والده�ن�ت للمب�ين ) 4330003
) تعديل ن�ص�ط / حذف اأعم�ل تبليط االأر�صي�ت واجلدران ) 4330019

اأربعة ع�صر  اأو اعرتا�س على هذا االإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�ص�دية خالل  فعلى كل من له حق 
يوم� من ت�ريخ ن�صر هذا االإعالن واإال ف�إن الدائرة غري م�صوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد انق�ص�ء هذه املدة 

حيث �صت�صتكمل االإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13686 بتاريخ 2022/11/1 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية االإقت�ص�دية ب�أن / ال�ص�دة : مطعم �صي�د

رخ�صة رقم:CN 2239500 قد تقدموا اإلين� بطلب:

تعديل اإ�صم جت�ري من/ مطعم �صي�د

SAYAD RESTAURANT

اإىل/ مطعم الرتا�س اللبن�ين

 LEBANESE TERRACE RESTAURANT 

دائرة  مراجعة  االإعالن  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 

التنمية االقت�ص�دية خالل يوم واحد من ت�ريخ ن�صر هذا االإعالن واإال 

اأو دعوى بعد انق�ص�ء هذه املدة  ف�إن الدائرة غري م�صوؤولة عن اأي حق 

حيث �صت�صتكمل االإجراءات املطلوبة.

مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(
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اتهمت منظمة حقوقية �صورية االإثنني، بعد حتليله� مق�طع فيديو 
تعود ل�صنوات النزاع االأوىل، قوات النظ�م ال�صوري بتعّمد حرق جثث 
قتلى داخل حفر يف من�طق ن�ئية يف جنوب البالد، من اأجل طم�س 

هوي�تهم.
وق�ل املركز ال�صوري للعدالة وامل�ص�ءلة، ومقره يف وا�صنطن، يف تقرير 
بعنوان “ال ترتكوا اأثراً”، اإّن “احلكومة ال�صورية تهدف اإىل اإتالف 
ال�صح�ي�  ذوي  وحرم�ن  اجلرائم،  لتلك  ارتك�به�  تثبت  التي  االأدل��ة 

من معرفة م�صري اأحبتهم، اأو ا�صتالم رف�تهم«.
وعمل املركز على حتليل 13 مقطع فيديو تعود اإىل الع�مني 2012 
و2013، تظهر عملي�ت نقل جثث، حرقه� ودفنه� يف حفر مبث�بة 
مق�طع  اأربعة  وتظهر  )ج��ن��وب(.  درع���  حم�فظة  يف  جم�عية  مق�بر 
يتخل�صون  وهم  الت��صعة  والفرقة  الع�صكرية  املخ�برات  عن��صر من 
ت��ع��ود ملدنيني ومن�صقني يف  اأن��ه���  ي��رج��ح  االأق����ل،  15 جثة على  م��ن 
منطقة اللج�ة. كذلك، ق�طع املركز مق�طع الفيديو مع �صور اأقم�ر 

ا�صطن�عية ملراقبة حركة تنقل �ص�حن�ت نقل اجلثث.
قبل  القتلى  ل��وج��وه  ���ص��وراً  يلتقط  �ص�بط  املق�طع  اأح��د  يف  ويظهر 
يف  واليدين”،  “البنزين على وجه اجلثة  العن��صر  اأح��د  ي�صكب  اأن 
خطوة يعترب املركز هدفه� “حمو اأي اأثر ميكن من خالله التعرف 

على هوي�ت اأ�صح�ب تلك اجلثث«.
 
 

ي�صتقبل الرئي�س الرو�صي فالدميري بوتني ق�دة اأرميني� واذربيج�ن 
الجراء حم�دث�ت بعد مواجه�ت م�صلحة عنيفة بني هذين البلدين 

يف القوق�ز حيث ت�صعى مو�صكو اىل ت�أكيد نفوذه�.
ت�أتي هذه القمة التي �صتعقد يف �صوت�صي )جنوب رو�صي�( بعد �صهر 
اأعلى ح�صيلة منذ  286 قتيال، يف  اأوقعت  على مواجه�ت حدودية 
احلرب يف 2020 لل�صيطرة على منطقة ن�غورين قره ب�غ، املتن�زع 
عليه� بني اجلمهوريتني ال�صوفي�تيتني ال�ص�بقتني منذ الت�صعيني�ت.

ي�صتقبل  اأوكراني�،  على  حربه  يف  اأ�صهر  ثم�نية  منذ  املن�صغل  بوتني 
رئي�س الوزراء االرمني نيكول ب��صيني�ن والرئي�س االذربيج�ين اله�م 
علييف ال�صتع�دة دوره يف �صبط اأو�ص�ع القوق�ز حيث يقوم الغربيون 
�صيخ�ص�س  ال��ك��رم��ل��ني،  بح�صب  ب��ه��م.  اخل������ص��ة  ال��و���ص���ط��ة  ب��ج��ه��ود 
االجتم�ع ملن�ق�صة اتف�قي�ت مت و�صعه� خالل و�ص�طة ق�مت به� رو�صي� 
يف  واالأمن”  اال�صتقرار  لتعزيز  اإ�ص�فية  و”تدابري  امل��صية  ال�صنة 
املنطقة. كذلك �صيجتمع بوتني اأي�ص� مع ب��صيني�ن وعلييف اللذين 

و�صال اىل �صوت�صي، بح�صب م� اأعلنت حكومت�هم� .

)ن�تو(  االأطل�صي  �صم�ل  دول��ة ع�صو يف حلف  وه��ي  ال��روج،  �صرتفع 
ال�صم�يل، م�صتوى جهوزيته�  القطب  رو�صي� يف  تت�ص�رك حدودا مع 
الع�صكرية، على م� اأعلن رئي�س وزرائه�، م�صريا يف الوقت نف�صه اإىل 

اأنه مل يتم ر�صد اأي تهديد مب��صر �صد اململكة.
وق�ل يون��س غ�ر �صتوره خالل موؤمتر �صح�يف “�صرتفع وزارة الدف�ع 

اعتب�را من الغد )الثالث�ء( م�صتوى اجلهوزية يف الروج«.
تريد جر  رو�صي�  اأن  �صبب لالعتق�د  اأي  اليوم  لدين�  “لي�س  واأ�ص�ف 
الروج اأو اأي بلد اآخر مب��صرة اإىل ال�صراع، لكن احلرب يف اأوكراني� 

جتعل من ال�صروري على كل دول الن�تو اأن تكون اأكرث حذرا«.
 

ق�لت وزارة النقل االأمل�نية االثنني اإن النقل البحري هو اأكف�أ طرق 
ت�صدير احلبوب من اأوكراني� واإن ك�ن النقل الربي �صي�صتمر.

اأم�س االثنني، م� ي�صري  اأوكرانية  و�ُصحنت �صفن بحبوب من موانئ 
اإىل اإن مو�صكو تراجعت عن اإع�دة فر�س ح�ص�ر قد يت�صبب يف جم�عة 
ع�ملية، رغم اأنه� علقت م�ص�ركته� يف برن�مج االأمم املتحدة لت�صدير 
اآمن من منطقة احلرب. وق�ل متحدث ب��صم وزارة  احلبوب ب�صكل 
النه�ية،  “يف  للحكومة  ع����دي  �صحفي  م��وؤمت��ر  يف  االأمل���ن��ي��ة  النقل 
اأوكراني� اإىل موانئ بحر ال�صم�ل هو االأط��ول، وكذلك  الطريق من 
واأ�ص�ف  املف�صلة«.  هي  االأق�صر  والطرق  واالأ�صعب.  تكلفة  االأعلى 
متحدث ب��صم وزارة اخل�رجية “ال تزال هن�ك �صعوب�ت يف الطريق 
الربي، حتى واإن كن� ال نزال، ب�لطبع، نح�ول ا�صتغالل هذه االإمك�ن�ت، 
لكن اأهم �صيء هو اأن النقل البحري ال يزال ممكن� و�صنبذل ق�ص�رى 
جهدن� يف ذلك ال�ص�أن«. واأ�ص�ر املتحدث ب��صم وزارة النقل اإىل املب�درة 
االأوروبية احل�لية لنقل احلبوب ب�ل�صكك احلديدية، لكن مل يت�صن 
وزير  وق���ل  ال��ربي.  ب�لنقل  تتعلق  فرن�صية  مب�درة  عن  التحدث  له 
الزراعة الفرن�صي، يف وقت �ص�بق اليوم االثنني، اإن فرن�ص� تعمل على 
ال�صم�ح الأوكراني� بت�صدير املواد الغذائية عرب طرق برية من خالل 

بولندا اأو روم�ني� عو�ص� عن البحر االأ�صود.

عوا�شم

بريوت

مو�ضكو

او�ضلو

برلني

القمة العربية باجلزائر.. زعماء ي�شاركون لأول مرة

كنز من الوثائق الرو�شية يك�شف حجم امل�شاكل الع�شكرية

حمادثة بني بكني ووا�شنطن اأ�شئلة جتتاح حكومة �شوناك بعد اإعادة تعيني وزيرة الداخلية
ب�شاأن احلرب يف اأوكرانيا 

•• وا�شنطن-اأ ف ب

بحث وزير اخل�رجية االأمريكي اأنتوين بلينكن ونظريه ال�صيني 
وانغ يي املن�ف�صة بني بلديهم� واحلرب يف اأوكراني� خالل مك�ملة 
ه�تفية االأحد، وفق م� اأعلنت وزارة اخل�رجية االأمريكية. وق�ل 
امل��ت��ح��دث ب������ص��م اخل���رج��ي��ة االأم��ريك��ي��ة ن��ي��د ب��راي�����س اإن “وزير 
مفتوحة،  االت�ص�ل  خطوط  اإبق�ء  اإىل  احل�جة  ن�ق�س  اخل�رجية 
وال�صني.  املتحدة  ال��والي���ت  ب��ني  مب�صوؤولية”  العالق�ت  واإدارة 
واأكدت اخل�رجية ال�صينية اأن “اإع�دة العالقة ال�صينية االأمريكية 
اجل�نبني  م�صلحة  يف  ي�صب  ال  امل�����ص��ت��ق��رة  التنمية  ط��ري��ق  اإىل 

فح�صب، بل ي�صكل اأي�ص�ً تطلع� ع�ملي� للمجتمع الدويل«.

الأوجه  تقييم�ت  ن�صر  على  احلكومة  الإج��ب���ر  ال�صعي  املقبل 
ق�صور الوزيرة، م�صرية اإىل ق�ص�ي� اأمنية خطرية.

واأف�دت �صحيفة “ذا ميل اأون �صنداي” ب�أن ه�تف ليز ترا�س 
النق�ل تعر�س لالخرتاق”من ج�نب عمالء ي�صتبه يف اأنهم 

يعملون حل�ص�ب الكرملني«.
واأعربت الن�ئبة العم�لية املع�ر�صة اإيفيت كوبر عن خم�وفه� 
حي�ل اجلدية التي تتع�مل به� احلكومة مع الق�ص�ي� االأمنية. 
وق�لت لقن�ة �صك�ي نيوز: “كل هذا يقودن� اإىل االأ�صئلة التي 
القومي  االأم��ن  تع�مل احلكومة مع ق�ص�ي�  ع��دم  ح��ول  ُتث�ر 
بجدية ك�فية” م�صرية اإىل اأنه ينبغي على �صويال برافرم�ن 

االإج�بة عن هذه االأ�صئلة.

وراأت الن�ئبة املع�ر�صة، امل�صوؤولة عن الق�ص�ي� االأمنية، اأن على 
الربيط�نيني معرفة م� اإذا ك�ن هذا هو اأول انته�ك من هذا 
النوع. وت�بعت كوبر “ال ميكن اأن يكون لدين� وزيرة داخلية 
ال حتظى بثقة االأجهزة االأمنية” م�صتنكرة “خط�أ التقدير 
الف�دح” الذي ارتكبه �صون�ك ب�إع�دة ت�صميته� “بعد �صتة اأي�م 

من انته�كه� للق�نون احلكومي«.
اأنه�  الوزير م�يكل غوف عن زميلته معترباً  داف��ع  واالأح��د، 

زعيمة �صي��صية “من الطراز االأول«.
وق����ل ل��ق��ن���ة ���ص��ك���ي ن��ي��وز: “لقد اع��رتف��ت ب���رت��ك���ب خط�أ” 
و”هي تعمل ج�هدة لتكون حدودن� اأكرث اأم�ن�ً وحفظ النظ�م 

اأكرث فع�لية«.

•• لندن-اأ ف ب

�صون�ك  ري�صي  اجل��دي��د  ال��ربي��ط���ين  ال����وزراء  رئي�س  ي��واج��ه 
ب�إع�دة تكليف �صويال برافرم�ن  اأ�صئلة متزايدة حول قي�مه 
ملخ�لفته�  ا�صتق�لته�  على  اأي���م  بعد  الداخلية،  وزارة  حقيبة 
ع�م�ً،   42 املت�صددة،  املح�فظة  ا�صتق�لت  االأمنية.  القواعد 
بعد  االأول،  -ت�صرين  اأكتوبر   19 يف  ترا�س  ليز  حكومة  من 
ال�صخ�صي الإر�ص�ل  االإلكرتوين  ب��صتخدام بريده�  اعرتافه� 

م�صتندات ر�صمية، م� يخ�لف مدونة ال�صلوك احلكومية.
ولكن بعد و�صوله اإىل داونينغ �صرتيت، اأع�د رئي�س احلكومة 
اجلديد تعيينه� الثالث�ء. تعتزم املع�ر�صة العم�لية االأ�صبوع 

•• اجلزائر-وكاالت

ت���ن���ط���ل���ق، ال����ث����الث�����ء، يف اجل����زائ����ر، 
بن�صخته�  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ق��م��ة  ف��ع���ل��ي���ت 
ق�دة  مب�ص�ركة  والثالثني،  احل���دي��ة 

عرب بع�صهم يح�صر الأول مرة يف القمة التي ت�أتي يف 
ظروف معقدة ت�صهده� املنطقة والع�مل.

وت���أت��ي ال��ق��م��ة ب��ع��د ت��وق��ف ن��ح��و 3 ���ص��ن��وات ح��ي��ث ك�ن 
ت�أجيله�  مت  اأن��ه  اإال   ،2020 م�ر�س  يف  عقده�  مقررا 
ت�صت�صيفه�  التي  الرابعة  وهي  كورون�،  جل�ئحة  نظرا 
اجلزائر  ا���ص��ت�����ص���ف��ت��ه���  ق��م��ة  اأول  وك����ن���ت  اجل����زائ����ر، 
الع�م  يف  االأخ�����رية  ك���ن��ت  ف��ي��م���   ،1973 ن��وف��م��رب  يف 

.2005
وعقدت اآخر قمة عربية اعتي�دية يف تون�س ع�م 2019 
�صهدت  والتي  الثالثون  الدورية  العربية  القمة  وهي 
م�ص�ركة 13 زعيم� وتراأ�صه� الرئي�س التون�صي الراحل 

الب�جي ق�يد ال�صب�صي.
وبينم� مل تعلن اجلزائر عن احل��صرين والغ�ئبني من 
الق�دة والزعم�ء للقمة العربية، ن�صتعر�س يف االأ�صطر 

الت�لية اأبرز الق�دة الذين ي�ص�ركون الأول مرة:
التي  االأوىل  القمة  �صتكون هذه  تبون..  عبداملجيد   •
ي�����ص���رك فيه� ال��رئ��ي�����س اجل���زائ���ري احل����يل ال���ذي مت 

انتخ�به نه�ية 2019
مرة  الأول  التون�صي  الرئي�س  ي�ص�رك  �صعيد..  قي�س   •

منذ انتخ�به يف اأكتوبر 2019
ال��ث���ين.. يرتاأ�س ويل  االأم��ري احل�صني بن عبداهلل   •

العهد االأردين وفد بالده
• ال�صيخ م�صعل االأحمد اجل�بر ال�صب�ح.. ي�ص�رك ويل 
نواف  ال�صيخ  الكويت  اأم��ري  عن  ني�بة  الكويتي  العهد 

االأحمد اجل�بر ال�صب�ح
العراقي  ال��رئ��ي�����س  يح�صر  ر���ص��ي��د..  عبداللطيف   •
عبداللطيف ر�صيد الذي �صغل املن�صب منت�صف ال�صهر 

اجل�ري

•• وا�شنطن-وكاالت

ق�ال مركز اأبح�ث اأمريكي اإن وث�ئق 
اللث�م عنه� حديث�ً من مركز  اأُميط 
الوهن  ُت��وؤّك��د  ق��ي���دة رو���ص��ي مهجور 

الذي اأ�ص�َب اجلي�س الرو�صي ب�لتزامن مع انت�ص�رات 
ال��ق��وات االأوك��ران��ّي��ة على غرميته� االأك��رث ع��دداً على 

مدار ال�صيف.
لرويرتز  تقرير  م��ع  احل���رب  درا���ص���ت  معهد  وتف�عل 
اأوكراني�،  ُيف�صل ان�صح�ب رو�صي� من مدينة  يف �صرق 
ُعرِثَ عليه  الوث�ئق  “التحقيق�ت يف كنٍز من  اإن  ق�ئاًل 
يف مركز قي�دة رو�صي، َتدعم تقييم�ت املعهد القدمية 

للح�لة املرُتدية للقوات الرو�صية«.
 خلل وظيفي ومعنوي�ت متدنية

اال�صتخب�راتية  املعلوم�ت  وو�صفت 
اخللل  اأخ���رياً  ُن�����ِص��َرت  ال��ت��ي  الغربية 
الوظيفي واملعنوي�ت املُتدنية للقوات 
تقرير  واأظ��ه��َر  ال��رو���ص��ي��ة.  املُ�صلحة 
امل��صي، هذا اخللل  االأربع�ء  رويرتز 
رو�صي�ً  ع�صكري�ً  مركزاً  ا�صتعر�س  اإذ 

حمكوم�ً ب�لهالك.
الذي حتدثت عنه  التقرير  وي�صتند 
الوث�ئق  اآالف  اإىل  “نيوزويك” 
ال��ت��ي خ��ل��ف��ه��� ال���رو����س وراءه�����م بعد 
عندم�  ب�الكلي�،  مدينة  م��ن  ال��ه��رب 
االأوك��������رايّن منطقة  ح����رَر اجل��ي�����س 
خ���رك��ي��ف يف ال�����ص��م���يل ال�����ص��رق��ي يف 
ت�صطر  اأن  وق��ب��ل  ���ص��ب��ت��م��رب-اأي��ل��ول. 
االن�صح�ب،  اإىل  ال��رو���ص��ي��ة  ال���ق���وات 
وجتّمَع  ت�صوي�صه�،  اأج��ه��زة  تعطلت 
للتدريب  يفتقرون  ال��ذي��ن  جنوده� 
ط�ئرات  ت�صغيل  ك��ي��ف��ي��ة  ل��ي��ت��ع��ل��م��وا 
ب�لتزامن  ع�صكرية  ط��ي���رغ��ري  دون 

العربي الأول مرة بعد انتخ�به اأكتوبر 2020
اإبراهيم ط��ه.. يح�صر االأم��ني الع�م ملنظمة  ح�صني   •
انتخ�به  منذ  القمة  يف  م��رة  الأول  االإ�صالمي  التع�ون 

اأمين� ع�م� نوفمرب من الع�م امل��صي
اأب�����رز امل��ل��ف���ت ع��ل��ى ط����ول���ة ال���ق����دة ال���ع���رب ، بح�صب 

مراقبني:
- الق�صية الفل�صطينية

- االأزم�ت يف �صوري� وليبي� واليمن
- احلرب الرو�صية االأوكرانية وتداعي�ته�

- ملف االإره�ب وت�أثريه على املنطقة
- االأمن الغذائي العربي

• عبد الفت�ح الربه�ن.. ي�ص�رك رئي�س جمل�س ال�صي�دة 
اآخ���ر قمة يف  بعد  ت��وىل من�صبه  اإن���ه  ال�����ص��وداين حيث 

2019
الرئ��صي  املجل�س  رئي�س  ي�ص�رك  العليمي..  ر���ص���د   •

اليمني الذي مل يكمل 6 اأ�صهر يف من�صبه
الرئ��صي  املجل�س  رئي�س  يح�صر  امل��ن��ف��ي..  حممد   •

الليبي الذي جرى انتخ�به م�ر�س من الع�م امل��صي
• جن��ي��ب م��ي��ق���ت��ي.. ي��ن��وب رئ��ي�����س ح��ك��وم��ة ت�صريف 
املنتهية واليته مي�ص�ل  االأعم�ل يف لبن�ن عن الرئي�س 

عون
• ع�دل عبد الرحمن الع�صومي.. ي�ص�رك رئي�س الربمل�ن 

ال�ص�ربة  ال��ق��وة  بلغت  اإذ  التقرير،  وف��ق  وف����ر،  قتيل 
لوحدتني ع�ملتني %20 فقط.

عمداً  الر�ص��س  جندي  اأطلق  كيف  التقرير  ف  وَي�صِ
ع��ل��ى ي���ده، وك��ي��ف اأم���ر ال��ق���دة ج��ن��دي���ً اآخ���ر مبالزمة 
م���رك���زه يف ق��ري��ة ه���وراك���وف���� ال�����ص��غ��رية ب��ي��ن��م��� ك�نت 

جح�فل اجلي�س االأوكراين جتت�حه�.
تقدمه�  االأوكرانية  القوات  وا�صلت  عينه،  الوقت  ويف 
ب�ال�صتع�نة  معنوي�نهم،  تراجعت  الذين  اأعدائه�  �صد 

م��ع اق����رتاب ال���ق���وات االأوك���ران���ي���ة. وو���ص��ف التقرير 
ُمقتطٍف  وج���ء يف  االأ�ص��صية.  االإم���دادات  نق�س  اأي�ص�ً 
من مذكرة �ص�بط اأرك�ن حرب ح�صلت عليه� رويرتز 
“مهم� ك�ن عدد القن��صني ب�لبن�دق االآلية، لن تعمل 

البن�دق اإذا مل يكن فيه� ر�ص��س«.

ا�شتنزاف اجلنود
بني  بني  للجنود  ا�صتنزاف�ً  الرو�صية  القوات  و�صهدت 

- اأزمة الط�قة
- التدخالت الرتكية واالإيرانية

- اإ�صالح اجل�معة العربية

اأول قمة رقمية
اإن  ق���ل  ���ص���دق،  �صعيد  ال�صي��صي،  واملحلل  االأك���دمي��ي 
اأهمية القمة العربية كونه� االأوىل بعد 3 �صنوات من 
الت�أجيل وت�أتي يف ظل اأو�ص�ع معقدة �صواء يف املنطقة 

والع�مل وخ��صة حرب اأوكراني� وتداعي�ته�.
واأ����ص����ف االأك����دمي���ي ب���جل���م��ع��ة االأم��ريك��ي��ة اأن هن�ك 
ملف�ت رئي�صية �صيتم من�ق�صته� ك�لق�صية الفل�صطينية 
واأزم�����ة امل��ن���خ واالإره�������ب واالأم�����ن ال��غ��ذائ��ي والط�قة 
االقت�ص�دية،  االأزم���ة  مواجهة  يف  العربي  والت�ص�من 

ف�صال عن االأزم�ت يف �صوري� واليمن وليبي�.
اأول قمة  اأبرز م� مييزهذه القمة كونه�  اأن  اإىل  ولفت 
رقمية بعيدا عن االأوراق وهو م� يوؤ�ص�س ملرحلة جديدة 
اإله  ت�صعى  التي  العربية  اجل�معة  اإ�صالح  ب���ب  ويفتح 

اجلزائر بقوة.
اأن جميع  اأك��د على  العرب،  الق�دة  وح��ول غي�ب بع�س 
اأن  خ��صة  القمة  يف  ح��صرة  �صتكون  العربية  ال���دول 
يعني  ال  ف�لغي�ب  االأج��ن��دة،  نف�س  يحملون  ممثليهم 
املق�طعة، ف�حل�صور مكلفون من الق�دة واأوراق القمة 
من  اأن��ه  واعترب  طويلة،  ف��رتة  منذ  له�  التح�صري  مت 
�صتكون هن�ك حم�والت  لذلك  ال�صمل”  “مل  �صع�ره� 
العربية خ��صة يف ظل  ال���دول  ب��ني  اأي خ��الف���ت  حل��ل 

االأزم�ت الع�ملية واالإقليمية.
ولفت اإىل اأن اجلزائر ق�مت بت�أجيل القمة عدة مرات 
اإنه�  حيث  به�  تليق  عربية  بقمة  للخروج  حم�ولة  يف 
ب������الأوىل يف  ب����داأت  ���ص���ب��ق��ة  ت���ري��خ��ي��ة  ق��م��م  ا�صت�ص�فت 
واأخرى  مب��صرة  اأكتوبر  ح��رب  بعد   1973 نوفمرب 
ك�نت  والث�لثة   1988 الفل�صطينية  االنتف��صة  عقب 
اللبن�ين رفيق  ال��وزراء  رئي�س  اغتي�ل  بعد   2005 يف 

احلريري.

هيم�ر�س  ال���������ص����واري����خ  ب����راج����م����ة 
ال�صتهداف مراكز القي�دة الرو�صية.

جنحت  -اأي���ل���ول،  �صبتمرب  وب��ح��ل��ول 
اجلي�س  طرد  يف  االأوكرانّية  القوات 
منطقة  غ����ل���ب���ي���ة  م�����ن  ال����رو�����ص����ي 
ال��ت��ي قلبت  اأك���رب العملي�ت  خ���رك��ي��ف، يف واح����دٍة م��ن 

املوازين يف احلرب.
االأربع�ء  ُن�ِصَر  ال��ذي  البحث  يف  االأب��ح���ث  مركز  وق���ل 
اأن  احل����رب  درا�����ص�����ت  م��ع��ه��د  ق����دَر  “لط�مل�  امل��������ص���ي: 
اجلي�س الرو�صي النظ�مي يف اأوكراني� اأ�ص�به ال�صعف 
اإىل حٍد كبري منذ  الهجومية  وَفَقَد قدراته  ال�صديد، 
الرو�س  اال�صرتاتيجيني  ال��ق���دة  واأن   ،2022 �صيف 
ظ���ل���وا ي����دي���������رون اأب�������ص���ط ق������رارات 
تكتيكية،  اأم����ور  يف  ال��ع��م��ل��ي���ت  ق�����دة 
متدنية  ال��رو���ص��ي��ة  املعنوي������ت  واأن 

للغ�ية«.
وق����������ل م���ع���ه���د درا��������ص��������ت احل�����رب 
ك�صف  روي��رتز  تقرير  اإن  االأمريكي 
م������دى ت����راج����ع اأع���������داد ال����وح����دات 
على  وا�صتنزافه�  الرو�صية،  القت�لية 
وكيف  ب�الكلي�،  مدينة  م��ن  مقربة 
واالإمدادات  املُتدنية  “املعنوي�ت  اأن 
ال��ل��وج�����ص��ت��ي��ة ال���ع���ق���ي���م���ة، وال����ق�����دة 
امل��ت��غ��ط��ر���ص��ني، ع��ن������ص��ر���ص���ه��م��ت يف 

االأداء املرتدي للقوات الرو�صية«.
واأب���ل���غ م�������ص���وؤول رف��ي��ع امل�����ص��ت��وى يف 
يف  ال�صحفيني  املرا�صلني  البنت�غون 
ب���أن اجلي�س  امل��صي،  االإث��ن��ني  اإف����دة 
الرو�صي ع�جز على نحو متزايد عن 
وا�صعة  القت�لية  العملي�ت  “تعزيز 
النط�ق يف اأوكراني� وتدريب القوات 
�ص�حة  اإىل  ونقله�  وجتهيزه�  املُعّب�أة 

املعركة«.

ال�شغور الرئا�شي يف لبنان.. بني كيدية ال�شيا�شة ودوامة الد�شتور •• بريوت-وكاالت

اللبن�ين  ال���رئ���ي�������س  م����غ�����درة  م����ع 
اأم�س  ي���وم  ع���ون  مي�ص�����ل  ال��ع��م���د 
وعودته  بعبدا  ق�صر  االأح���د  االأول 
الرابي������ة،  منطقة  يف  م��ن��زل��ه  اإىل 
ي���ب���داأ ل��ب��ن���ن م��رح��ل��ة ال���دخ���ول يف 
ب�”ال�ص�����غور  ُي���ع���رف  م����  دوام�����������������ة 
ك�ن  بعدم�������  �ص�يم�  ال  الرئ��صي”، 
خالل  اأخف����ق  ق�����د  النواب  جمل�س 
على  ع��ق��ده���،  متت�لية  جل�ص�ت   4
يف  امل������ص��ي��ة،  القليلة  االأي������م  م���دى 
التوافق على انتخ�ب رئي�س جديد 

للجمهورية.
اللبن�نيني  وتقديرات  اآراء  وتتب�ين 
اإىل  اأدت  ال���ت���ي  ال���ع���وام���ل  ح�����������������ول 
“احلفرة  ه���ذه  اإىل  ال��ب��ل��د  اإي�����ص���ل 
على  ج����ء  م���  بح�صب  العميقة”، 
ل�ص�ن الرئي�س عون نف�صه، وب�لت�يل 
تي�رات  ب��ني  ال�����ص��غ��ور،  م��رح��ل��ة  اإىل 
���ص��ي������ص��ي��ة حم��ل��ي��ة م��ت��ن���ف�����ص��ة مع 
بع�صه� البع�س، يف اإط�ر “الكيدية” 
منذ  لبن�ن  يف  الرائجة  التقليدية 

ع�صرات ال�صنني.

جناحات واإخفاقات العهد
ترفعه�  ال���ت���ي  ال�������ص���ع����رات  ت���رتك���ز 
امل��ع���ر���ص��ة ع��ل��ى حتميل عهد  ق���وى 
امل�صوؤولية  ع���ون  مي�ص�ل  ال��رئ��ي�����س 
ال��ك���م��ل��ة ع���ن ال��ت�����ص��ب��ب يف اإح����داث 
واجتم�عية  اقت�ص�دية  اأزم���ة  اأ���ص��واأ 
خالل  ب��ل��ب��ن���ن  ع�صفت  ومعي�صية 
تدح�س  بينم�  احل��دي��ث،  ت���ري��خ��ه 
قوى املواالة فحوى تلك ال�صع�رات، 
جملة وتف�صيال، وتتبنى يف املوازاة 
لنج�ح�ت  ت����رّوج  واق��ع��ي��ة  ���ص��ع���رات 
ال���ع���ه���د، وخ�����ص��و���ص��� يف امل���ج����الت 

الت�لية:
ال�صي��صي  ال����غ����ط�����ء  ت����وف����ري   •
اللبن�نية  ال��ع�����ص��ك��ري��ة  ل��ل��م��وؤ���ص�����ص��ة 
اخلالي�  بتفكي�����ك  البدء  اأج��ل  من 
للمجموع�ت  وال��ن���ئ��م��ة  ال�ص�حية 
االإره���ب��ي��ة وال��ت��ك��ف��ريي��ة، مم��� اأدى 
معركة  خ���������و�س  اإىل  الحق���������� 
عن��صر  واإخ����راج  اجلرود”  “فجر 
وراء  م�����  اإىل  امل���ج���م���وع����ت  ت���ل���ك 

االأرا�صي اللبن�نية.
• اإع������دة اال���ص��ت��ق��رار االأم���ن���ي اإىل 
رب����وع ال��ب��ل��د ب���ل��ت��زام��ن م���ع البدء 
ك�ن  اقت�ص�دية  اإ�صالح�ت  ب�صل�صلة 
الكهرب�ئي  ال��ت��ي���ر  ت��وف��ري  اأب���رزه���� 
�ص�عة   18 حل���وايل  للم�صتهلكني 

يومي�.
املتحدة  االأمم  يف  احل�������ص���ول   •
ل�ص�لح  دول���ة   165 ت�صويت  على 
ب�ص�أن  ع������ون  ال���رئ���ي�������س  اق���������رتاح 
االإن�������ص����ن  “اأك�دميية  ت����أ����ص���ي�������س 
ب����ريوت،  يف  واحلوار”  ل��ل��ت��الق��ي 
اإىل  لبن�ن  ب���إع���دة  كفياًل  ك���ن  مم��� 
“الوطن  ب�عتب�ره  الذهبية  اأي���م��ه 
 – “الوطن  ولي�س  الر�ص�لة”   –

�صندوق الربيد«.
• اإجن�ح جهود الو�صيط االأمريكي 
اأدت،  ال���ت���ي  ه��وك�����ص��ت���ي��ن  اآم����و�����س 
“االتف�ق  اإجن���������ز  اإىل  م�����وؤخ�����را، 
احلدود  تر�صيم  ح��ول  الت�ريخي” 

البحرية بني لبن�ن واإ�صرائيل.

اأ�شباب التعرث
اللبن�ين،  لل�ص�أن  املت�بعون  وي���رى 
الرئي�س  تعرث عهد  اأ�صب�ب  اأه��م  اأن 
ال�صت  ال���������ص����ن����وات  خ������الل  ع�������ون، 

امل��صية، تتمثل يف الت�يل:
• اندالع “ثورة 17 ت�صرين” ع�م 
رموزه�  ا���ص��ت��ج���ب��ة  وع���دم   2019
لنداءات الرئي�س عون ب�ص�أن ت�صكيل 
وف���د ل��ل��ت��ب���ح��ث م��ع��ه ح���ول الئحة 

املط�لب.
كوفيد-19  ج����ئ���ح���ة  ت��ف�����ص��ي   •
فيه�  مب���  ال��ع���مل،  اأن��ح���ء  ك�ف��ة  يف 

لبن�ن.
• انفج�ر نيرتات االأمونيوم املخب�أة 
اأغ�صط�س   4 يف  ب����ريوت  م���رف����أ  يف 
اإح�����داث  اإىل  اأدى  مم����   ،2020
كوارث تدمريية وبيئية واقت�ص�دية 

متنوعة.
عون  الرئي�س  خ�صوم  ا�صتثم�ر   •
االآنفة  الثالثة  العوامل  تداعي�ت 

الذكر للت�صويب على عهده.

الدوامة الد�شتورية
ربيع  ال���ل���ب���ن����ين  ال����ب�����ح����ث  ي������رى 
اأعده�  مو�ّصعة  درا���ص��ة  يف  ال�ص�عر، 
“رئي�س  2015 حت��ت ع��ن��وان  ع���م 
االإ�صك�لي�ت  اأن  اجلمهورية”، 
تتلخ�س يف  ل��ب��ن���ن  ال��د���ص��ت��وري��ة يف 
مب�  له�  متب�ينة  تف�صريات  وج���ود 

ي�صبه الدوامة.

ويقول يف درا�شته:
الط�ئفية  ل���ب���ن����ن  ط��ب��ي��ع��ة  اإن   •
وتفّوق الط�ئفة امل�صيحية، ال �صيم� 
امل�رونية، اأّدى اإىل و�صع د�صتور ع�م 

.1926
اجلمهورية  رئ���ي�������س  اأُع�����ط�����ي   •
نه�ئي�  واأوكلت  مو�صعة،  �صالحي�ت 
مع  املوارنة  اإىل  اجلمهورية  رئ��صة 

“امليث�ق الوطني” ع�م 1943
الد�صتور  م��ن   17 امل�����دة  ج����ءت   •
برئي�س  االإجرائية  ال�صلطة  لتنيط 
اجلمهورية الذي ك�ن، بح�صب امل�دة 

منهم  وي�صّمي  ال���وزراء  يعنّي   ،53
رئي�ص� ويقيلهم.

• ك�����ن ل��رئ��ي�����س اجل��م��ه��وري��ة حّق 
اق�������رتاح ال���ق���وان���ني )امل���������دة 18( 
موافقة  بعد  النواب،  جمل�س  وح��ّل 
جمل�س الوزراء، بقرار معّلل )امل�دة 

.)55
• يتوىّل الرئي�س املف�و�صة يف عقد 
)امل�دة  واإبرامه�  الدولية  املع�هدات 

.. )52
ب�الإ�ص�فة اإىل اإمك�نية تعطيله ن�صر 
قيد  اأّي  دون  وامل��را���ص��ي��م  ال��ق��وان��ني 

زمني مينعه من ذلك.
ت�صريف  حكومة  رئي�س  اأن  ي��ذك��ر 
ميق�تي  جنيب  اللبن�نية  االأع��م���ل 
الذي  للمر�صوم  رف�صه  اليوم  اأعلن 
واليته  امل��ن��ت��ه��ي��ة  ال��رئ��ي�����س  وق���ع���ه 
ا�صتق�لة  ب���ق���ب���ول  ع������ون،  م��ي�����ص���ل 

احلكومة.
وق�ل ميق�تي اإن احلكومة اللبن�نية 
�صتت�بع القي�م بواجب�ته� الد�صتورية 
ك�فة ومن بينه� ت�صريف االأعم�ل، 
واالأنظمة  الد�صتور  ن�صو�س  وف��ق 

التي ترعى عمله�.

العدد 13686 بتاريخ 2022/11/1 
 اعلن بالن�شر

1679/2022/305 ا�شتئناف جتاري  
مذكرة اإعالن ب�لن�صر )اإ�صتئن�ف(

تف��صيل االإعالن ب�لن�صر 
اىل امل�صت�أنف �صده /1- حممد بالل مظهر قويدر - جمهول حمل االق�مة 
القرار/احلكم  ا�صت�أنف  قد   - ذ.م.م  بيبي  �صويت  �صركة   / امل�صت�أنف  ان  مب� 
  - ب��ت���ري��خ:2022/7/21  افال�س  اج��راءات   2021/76 رقم  ب�لدعوى  ال�ص�در 
وحددت له� جل�صه يوم اخلمي�س املوافق 2022/11/17 ال�ص�عة 10.00 �صب�ح� 
بق�عة التق��صي عن بعد وعليه يقت�صي ح�صوركم او من ميثلكم ق�نوني� ويف 

ح�ل تخلفكم �صتجري حم�كمتكم غي�بي�
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
70021
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عربي ودويل

من وا�شنطن اإىل هافانا...قادة العامل 
يرحبون بعودة لول لرئا�شة الربازيل

•• عوا�شم-وكاالت

اإين��صيو لوال  هن�أ ق�دة الع�مل لوي�س 
دا �صيلف� اأم�س االأول االأحد بفوزه يف 
االنتخ�ب�ت الرئ��صية الربازيلية �صّد 
من�ف�صه اليميني ج�يري بول�صون�رو.

اإمي�نويل  الفرن�صي  الرئي�س  وه��ن���أ 
الزعيم  االأح��������د،  م�������ص����ء  م������ك�����رون، 
انتخ�به  اأن  معترباً  ل���وال،  الي�ص�ري 
�صفحة  “يفتح  ل���ل���ربازي���ل  رئ��ي�����ص���ً 

جديدة يف ت�ريخ” البالد.
وك���ت���ب م�����ك����رون ع���ل���ى ت���وي���رت بعد 
االنتخ�ب�ت  نت�ئج  اإع��الن  من  دق�ئق 
�صنوحد  “مع�ً  الربازيلية  الرئ��صية 
جهودن� ملواجهة التحدي�ت الكثرية امل�صرتكة وجتديد اأوا�صر ال�صداقة بني 

بلدين�«.
وهن�أ الرئي�س االأمريكي جو ب�يدن، الزعيم الي�ص�ري لوي�س اإين��صيو لوال دا 

�صيلف� على فوزه يف االنتخ�ب�ت الربازيلّية “احلرة، والنزيهة واملوثوقة«.
وق�ل ب�يدن يف بي�ن: “اأوجه ته�ين اإىل لوي�س اإين��صيو لوال دا �صيلف� على 
انتخ�به رئي�ص�ً للربازيل بعد انتخ�ب�ت حّرة ونزيهة وموثوقة”، م�صيف�ً اأنه 

التع�ون بني بلدين�«. “ملوا�صلة  العمل” معه  اإىل  “يتطلع 
“الربازيلّيون  تويرت  على  ت���رودو،  ج��صنت  الكندي  ال���وزراء  رئي�س  وكتب 
“اأتطلع اإىل العمل مع لوال لتعزيز ال�صراكة بني بلدين�،  قرروا”، م�صيف�ً 

للدفع قدم�ً ب�أولوي�تن� امل�صرتكة مثل حم�ية البيئة«.
وق�ل الرئي�س املك�صيكي اأندري�س م�نويل لوبيز اأوبرادور، على تويرت: “لوال 

ف�ز ي� �صعب الربازيل املب�رك. �صتكون هن�ك م�ص�واة واإن�ص�نية«.
“ته�ين  تويرت:  على  األب�نيزي،  اأن��ت��وين  االأ���ص��رتايل  ال���وزراء  رئي�س  وق���ل 
احل�رة للوال على فوزه الرائع يف االنتخ�ب�ت الربازيلّية. اأتطلع اإىل العمل 

معكم من اأجل حم�ية البيئة«.
ُنَقبُلَك اأخي  “نحن  وق�ل الرئي�س الكوبي ميغيل دي�ز ك�نيل، على تويرت: 

الرئي�س لوال«.
وكتب الرئي�س الت�صيلي غ�برييل بوريت�س على تويرت “لوال. َفَرح«.

وكتب رئي�س االإكوادور غيريمو ال�صو، على تويرت “اأهنئ لوال على انتخ�به 
رئي�ص�ً جلمهورية الربازيل الفدرالية. �صنوا�صل تعزيز ال�صداقة والتع�ون 
ُتوا�صل االندم�ج يف  اأف�صل ملواطنين�. منطقتن�  اأي���م  اأجل  بلدين�، من  بني 

التعّددية«.

حقائق... بع�س من اأ�شواأ حوادث التدافع يف العامل 

نقول  “نحن  واأ���ص���ف  النظ�م«.  �صرب  املتظ�هرون  يخترب  اأال 
االأخ��ري لال�صطراب�ت.  اليوم  هو  اليوم  اأخ��رى:  مرة  ل�صب�بن� 
ي�صمح  ل��ن  اأن��ه  م��ن  حم���ذراً  االآن”،  بعد  لل�صوارع  تخرجوا  ال 

للمتظ�هرين بتحويل ج�مع�ت البالد اإىل �ص�ح�ت قت�ل.
امل��صي  -اأيلول  �صبتمرب  اال�صطراب�ت منذ منت�صف  اأن  وت�بع 
ك�نت موؤامرة من قبل الوالي�ت املتحدة وبريط�ني� واإ�صرائيل. 

واأ�ص�ف “ال تكونوا بي�دق الأعداء البالد«.
وحتدى املحتجون التحذير ييوم االأحد ب�لتظ�هر يف طهران 
البالد.  اأخ��رى من  اأم�كن  اإي��ران ويف  �صرق  �صم�ل  وم�صهد يف 
وتردد اأن ال�صرطة ا�صتخدمت الغ�ز امل�صيل للدموع يف طهران 
حرم  يف  الطلبة  لتفريق  العنف  االأم��ن  ق��وات  ا�صتخدمت  كم� 

ج�معي يف م�صهد، وفق� ل�صهود.

•• طهران-وكاالت

على  ح��صدة  مظ�هرات  االإي��ران��ي��ة  امل��دن  م��ن  العديد  �صهدت 
الرغم من تهديدات احلر�س الثوري االإيراين.

املظ�هرات �صد  لقمع  القوة جمدداً  االأمن  وا�صتخدمت قوات 
النظ�م االإيرانى، وفق� ل�صهود عي�ن. كم� خرج متظ�هرون اإىل 
�صوارع مدن اأوروبية للتعبري عن دعمهم للمحتجني يف اإيران. 
وك�ن ق�ئد احلر�س الثوري االإيراين، ح�صني �صالمي، قد دع� 
تهز  التي  ال�����ص��وارع،  يف  للمظ�هرات  نه�ية  و�صع  اإىل  ال�صبت، 

البالد منذ اأكرث من 40 يوم�ً.
وك�لة  ن�صرته  لتقرير  طبق�ً  ال�صبت،  �صالمي  اجل��رال  وح��ذر 
اأنب�ء اجلمهورية االإ�صالمية االإيرانية )ارن�( من اأنه “ينبغي 

وك����ن ب��رمل���ن اجل��م��ه��وري��ة االإ���ص��الم��ي��ة االإي��ران��ي��ة يف طهران 
قد ق��رر يف وق��ت �ص�بق اأم�س االأول االأح��د زي���دة روات��ب قوات 
اأنب�ء  وك�لة  ذكرته  مل�  طبق�ً   ،20% بن�صبة  االإيرانية  االأم��ن 

اجلمهورية االإ�صالمية االإيرانية “اإيرن�«.
والتربير الذي مت اإعط�وؤه لتلك اخلطوة هو موائمة رواتبهم 

ب�صكل اأف�صل مع رواتب موظفي الدولة يف املن��صب املدنية.
ج�����ءت ال���زي����دة، ب��ع��د ان��ت��ق���د ح����د خ���الل االأ���ص���ب��ي��ع االأخ����رية 
لتحرك�ت ق���وات االأم���ن الح��ت��واء امل��ظ���ه��رات احل������ص��دة، التي 
وه��ي من  اأم��ي��ن��ي،  االإي��ران��ي��ة مه�ص�  اأع��ق���ب مقتل  اندلعت يف 

اأ�صول كردية يف منت�صف �صبتمرب -اأيلول امل��صي.
وك���ن قد مت اعتق�ل اميني من قبل �صرطة االأخ��الق، ب�صبب 

انته�ك قواعد الزي االإ�صالمي وتوفيت بعد ذلك ب�أي�م.

رغم تهديدات احلر�س الثوري.. الحتجاجات تعم اإيران

برادي�س الهندية. ولقى م� ال يقل عن 145 �صخ�ص� حتفهم 
 147 مقتل  واأ�صيب اأكرث من 100.     �صبتمرب 2008: 
�صخ�ص� يف تدافع مبعبد ت�ص�موندا ب�لقرب من بلدة جودبور 

الت�ريخية الغربية ب�لهند.
اآخرين   342 واإ�ص�بة  �صخ�ص�   19 مقتل   :2010 يوليو 
يف تدافع الن��س داخل نفق يف مهرج�ن املو�صيقى تكنو لوف 

ب�ريد يف دوي�صبورج ب�أمل�ني�.
يف  �صخ�ص�   350 عن  يقل  ال  م�  مقتل   :2010 نوفمرب 
اليوم  يف  كمبودي�  ع��صمة  فنومبينه  يف  ج�صر  على  ت��داف��ع 

االأخري من مهرج�ن للمي�ه.
اندالع  بعد  �صخ�ص�   230 م��ن  اأك��رث  مقتل   :2013 ين�ير 
الربازيل  بجنوب  م�ري�  �ص�نت�  بلدة  ليلي يف  ملهى  حريق يف 
وت�صبب تدافع يف موت بع�س ال�صح�ي� �صح�ص� ومنع اآخرين 

من الفرار من الدخ�ن والنريان.
اأثن�ء  �صخ�ص�   115 مقتل   :2013 االأول  ت�صرين  اأكتوبر 
والية  يف  معبد  ب���جت���ه  ط��وي��ال  خر�ص�ني�  ج�صرا  زوار  ع��ب��ور 
نتيجة  ال��ذع��ر  م��ن  ح�لة  بعد  الهند  بو�صط  ب��رادي�����س  م���دي��� 

انهي�ر بع�س اأ�صوار اجل�صر.
717 ح�ج� واإ�ص�بة  �صبتمرب 2015: مقتل م� ال يقل عن 

ال�صعودية. يف  احلج  من��صك  اأداء  اأثن�ء  تدافع  يف   863
اأبريل 2021: مقتل م� ال يقل عن 44 �صخ�ص� يف احتف�ل 

ديني مزدحم يف اإ�صرائيل فيم� و�صفه م�صعفون ب�أنه تدافع.
نوفمرب 2021: مقتل م� ال يقل عن ت�صعة اأ�صخ��س واإ�ص�بة 
الع�صرات يف تدافع يف الليلة االفتت�حية ملهرج�ن مو�صيقى يف 

هيو�صنت بوالية تك�ص��س االأمريكية.
 12 2022: ل��ق��ي م���� ال ي��ق��ل ع���ن  ي��ن���ي��ر ك����ن���ون ال���ث����ين 
ت��داف��ع يف  12 يف  م��ن  اأك���رث  اأ���ص��ي��ب  ك��م���  هندو�صي� حتفهم 
�صريح م�ت� ف�ي�صنو ديفي يف ك�صمري خالل فع�لي�ت مبن��صبة 

الع�م اجلديد.
ين�ير 2022: اأدى تدافع يف كني�صة على م�ص�رف الع��صمة 
احتف�ل  خ��الل  �صخ�ص�   29 مقتل  اإىل  مونروفي�  الليبريية 
م�صيحي. م�يو اأي�ر 2022: مقتل م� ال يقل عن 31 �صخ�ص� 
خالل تدافع اأم�م كني�صة يف والية ريفرز جنوب نيجريي� بعد 
الكني�صة  يف  ط��ع���م  على  للح�صول  ج����ءوا  اأ�صخ��س  اقتح�م 

البوابة.

•• عوا�شم-رويرتز

ت��داف��ع خالل  �صخ�ص� حتفهم يف   151 ع��ن  يقل  م��� ال  لقي 
احتف�ل بعيد اله�لوين يف الع��صمة الكورية اجلنوبية �صول 

يف �ص�عة مت�أخرة من م�ص�ء ال�صبت.
التدافع خالل  ح��وادث  اأ�صواأ  بع�س من  تف��صيل  يلي  وفيم� 

الثالثني ع�م� امل��صية:
ال  م�  واإ�ص�بة  �صخ�ص�  وت�صعني  �صتة  مقتل   :1989 اأب��ري��ل 
بريط�ني�  ري��صية يف  ك�رثة  اأ�صواأ  يف  اآخرين   200 عن  يقل 
االحت�د  ك�أ�س  نه�ئي  ن�صف  م��ب���راة  يف  امل�صجعني  تدافع  بعد 
االإجنليزي لكرة القدم بني ليفربول ونوتنجه�م فور�صت يف 

ا�صت�د هيلزبره يف �صيفيلد.
يوليو 1990: داخل نفق املعي�صم يف ال�صعودية ب�لقرب من 
مدينة مكة املكرمة تويف 1426 ح�ج� خالل تدافع يف نه�ية 
ج�صر  م��ن  ب�لقرب  ت��داف��ع   :1994 مو�صم احل����ج.    م�يو 
اجلمرات مبنطقة منى مبكة املكرمة اأثن�ء احلج مم� اأدى اإىل 

�صقوط 270 �صخ�ص�.
اأثن�ء  ت��داف��ع  خ���الل  ح���ج���   119 مقتل   :1998 اأب��ري��ل 

من��صك احلج ب�ل�صعودية.
غ�ن�  يف  �صخ�ص�   126 عن  يقل  ال  م�  مقتل   :2001 م�يو 
يف تدافع يف ملعب كرة القدم الرئي�صي ب�أكرا عندم� اأطلقت 
امل�صيل للدموع على م�صجعني ك�نوا يقومون  الغ�ز  ال�صرطة 
ب���أع��م���ل ���ص��غ��ب يف واح����دة م��ن اأ����ص���واأ ك����وارث ك���رة ال��ق��دم يف 
اأفريقي�. فرباير 2004: مقتل 251 ح�ج� يف تدافع قرب 

ج�صر اجلمرات مبكة املكرمة.
ين�ير 2005: مقتل م� ال يقل عن 265 هندو�صي� يف تدافع 

ب�لقرب من معبد يف والية م�ه�را�صرتا الهندية.
اأ�صخ��س   1005 عن  يقل  ال  م�  مقتل   :2005 اأغ�صط�س 
يف العراق عندم� تدافع مواطنون �صيعة فوق ج�صر على نهر 
دجلة يف بغداد جراء ذعرهم من �ص�ئع�ت عن تفجري انتح�ري 

و�صط احل�صد.
ال�صرقي  امل��دخ��ل  عند  ح�ج�   362 مقتل   :2006 ين�ير 
جل�����ص��ر اجل���م���رات يف م��ك��ة امل��ك��رم��ة ب�����ص��ب��ب ال��ت��داف��ع خالل 
من��صك احلج. اأغ�صط�س 2008: �ص�ئع�ت عن انهي�ر اأر�صي 
ت�صببت يف تدافع زوار يف معبد ن�ين� ديفي يف والية هيم��ص�ل 

•• اأبوظبي - الفجر:

للبحوث  ت���ري���ن���دز  م���رك���ز  اأ�����ص����در 
واال�صت�ص�رات درا�صة بحثية جديدة 
حكومة  “العراق..  ع���ن���وان  حت���ت 
جديدة يف مواجهة ملف�ت قدمية” 
اأهمية  والتحليل  ب�لعر�س  تن�ولت 
ال�صوداين  ���ص��ي���ع  حم��م��د  ت��ك��ل��ي��ف 
هي  وم���  ج��دي��دة،  حكومة  بت�صكيل 
تتمتع  التي  وال�صعف  القوة  نق�ط 
ب��ه��� ه����ذه احل���ك���وم���ة؟ وم����� فر�س 
جن����ح���ه���� واإخ����ف�����ق����ه�����؟ وم������ اأه����م 

التحدي�ت التي �صتواجهه�؟
وب���ب���ن���ت ال����درا�����ص����ة ال����ت����ي اأع����ده����� 
ال��ك���ت��ب واالإع���الم���ي ع��ب������س عبود 
العالق�ت  يف  امل��ت��خ�����ص�����س  ����ص����مل 
ال���دول���ي���ة واالأم�������ن االإق���ل���ي���م���ي اأن 
وفق  ال��ع��راق��ي��ة،  ال�صي��صية  ال��ق��وى 
اأفرزته�  ال��ت��ي  اجل��دي��دة  حجومه� 
اخل�م�صة  ال���دورة  انتخ�ب�ت  نت�ئج 
اأكتوبر  العراقي يف  املبكرة للربمل�ن 
2021، احت�جت اإىل ع�م ك�مل من 
وال�صفق�ت  واحل�����وارات  امل��ب���ح��ث���ت 
وال�����ص��ج���الت ال�����ص��ي������ص��ي��ة ال��ت��ي مل 
االحتج�ج�ت  م����ن  خ����ل���ي���ة  ت���ك���ن 
الكالمية  واحل��روب  واالعت�ص�م�ت 
ت�صل  لكي  ال�����ص��الح؛  اإىل  وال��ل��ج��وء 
اإىل اتف�ق ينهي االن�صداد ال�صي��صي 
جديد  رئي�س  انتخ�ب  اإىل  وي���وؤدي 
عبداللطيف  ال��دك��ت��ور  ه��و  للبالد، 
ر����ص���ي���د، وت��ك��ل��ي��ف م��ر���ص��ح االإط������ر 
�صي�ع  حم��م��د  ال�صيعي  التن�صيقي 

•• وا�شنطن-وكاالت

االأمريكي  ال��ع�����ص��ك��ري  امل�����وؤرخ  ق�����رن 
روب���������رت ك���ريت�������ص���وب���ل امل�����ع������رك يف 
احلرب الع�ليمة الث�نية بني اجلي�س 
ال�����ص��وف��ي���ت��ي واأمل����ن���ي���� ال���ن����زي���ة، مع 
الت�ريخ  اإن  ق���ئ��اًل  ال��راه��ن��ة،  احل��رب 
لي�س م�صرياً، ولكن ميكن للم��صي 
يف  املمكن  بغري  و  املمكن  يعلمن�  اأن 

امل�صتقبل.
اإنرت�صت”  ب�”ن��صيون�ل  مق�ل  وق�ل 
طي�ر،  دون  ال����ط�����ئ����رات  رغ�����م  اإن������ه 
العملي�ت  وق���وات  ك���روز،  و���ص��واري��خ 
الرو�صية  احل�����رب  ف������إن  اخل��������ص���ة، 
بخم�س  حمكومة  تبقى  االأوك��ران��ي��ة 

ع����ق����د، ه�����ي ال����ع����ت�����د، وال����ت����دري����ب، 
والعقيدة، واملعنوي�ت، واالأرا�صي.

االأربعة  التعقيدات  عن  الكثري  قيل 
التي  االأرا���ص��ي  والقليل عن  االأوىل، 
يدور فيه� القت�ل. وت�صكل اجلغرافي�، 
احلروب مثلم� ت�صكل االأنه�ر، فتمنح 

قدرات وتفر�س حدوداً.
الرئي�س  ح���رب  اإن  ال��ك���ت��ب  وي��ق��ول 
الرو�صي فالدميري بوتني، هي حرب 
اأثبتت  اأ�صهر،  ثم�نية  وبعد  �صهول. 
احل����رب ه���ذه اخل������ص��ي��ة، م��ع تبدل 

االإم�ص�ك ب�ملب�درة.
�صرق  الع�صكرية يف  العملي�ت  وتوفر 
و1943،   1941 ب���ني  اأوك���ران���ي���� 
�صي�ق�ً لفهم االأمور. ومل يكن هن�ك 

اأق����ل م���ن 12 ع��م��ل��ي��ة ع�����ص��ك��ري��ة يف 
ال�صوء  ي�صلط  م���  ال��ع���م��ني،  ه��ذي��ن 
حلرب  امل�صتقر  غ��ري  ال���ت���وازن  ع��ل��ى 
ال�����ص��ه��ول، وي���وف���ر ب��ع�����س ال��ف��ه��م مل� 
ميكن اأن يح�صل يف اأوكراني� اإذا ُطبق 

مفهوم حروب ال�صهول ال�ص�بقة.
اإقليمي�ً  ول�صوء احلظ، ف�إن ت�صعيداً 
اأو ع�ملي�ً ال يزال ممكن�ً، ومن املحتمل 
اأزمة  اإليه عوامل عدة مثل  اأن تقود 
�صي��صية يف رو�صي�، وانهي�ر اقت�ص�دي 
يف اأوك��ران��ي���، واالأ����ص���واأ م��ن ك��ل ذلك 
االنت�ص�ر االأحمق لالأ�صلحة النووية. 
التكهن  االآن  مي��ك��ن��ن���  ذل����ك،  ورغ����م 

فقط مب� نعلمه.
تتق�تل  ال��ذي  اأوكراني�  �صرق  و�صهد 

حققه�  التي  االإجن�����زات  عك�س  على 
اجل��ي�����س االأح��م��ر ال��ت��ي اأ���ص��ف��رت عن 
ه���زمي���ة ث��ق��ي��ل��ة ل���ق���وات ه��ت��ل��ر. ويف 
امل�ص�دة  الهجم�ت  اكت�صبت  امل��ق���ب��ل 

للجي�س االأوكراين احرتام الع�مل
الكثري  اأن  اإىل  ال���ك����ت���ب  وخ���ل�������س 
رو�صي�  داع��م��ي  تن�ق�س  على  يعتمد 
خ��صًة  املح�يدة،  ال��دول  وم�ص�عدات 

ال�صني ال�صيوعية.
ويلوح “التعب االأوكراين” يف الغرب 
النت�ئج  واإح���دى  دائ���م.  تهديد  مثل 
يذهب  اأن  احل����رب،  ل��ه��ذه  املحتملة 
الن�صر اإىل الطرف الذي ميلك اليد 
العلي� يف ال�صب�ق اإىل امل�ص�در واأنظمة 

الت�صلح احلديثة.

اأ�صر�س  بع�س  وكييف،  مو�صكو  عليه 
مع�رك احلرب الع�ملية الث�نية. وبني 
 ،1943 و���ص��ي��ف   1941 ���ص��ي��ف 
امتداد  ع��ل��ى  وف���ر  ك��ر  م��ع���رك  دارت 

مئ�ت االأمي�ل.
وك�نت ال�صيطرة على القرى واملدن 
ف��خ���رك��ي��ف وحده�  م�������راراً،  ت��ت��غ��ري 
التغيري.  لهذا  م��رات  اأرب���ع  خ�صعت 
اأوكراني�  يف  الث�نية  امل��دي��ن��ة  وك���ن��ت 
م��ع��ق��اًل ���ص��ن���ع��ي���ً يف غ����رب االحت�����د 
املنطقة  وت���ت���م���ت���ع  ال�������ص���وف���ي����ت���ي، 
بكمي�ت كبرية من امل�ص�در الزراعية 
ذات  تعترب  التي  املعدنية  وال���رثوات 

قيمة للج�نبني.
احل���رب  م���ن  االأوىل  االأ����ص����ب���ي���ع  يف 

القوات  انت�صرت  االأخ��رية،  الرو�صية 
70 مياًل  اأك����رث م���ن  ام���ت���داد  ع��ل��ى 
ال���ب���ي���الرو����ص���ي���ة اإىل  م����ن احل��������دود 
م�  اإىل  القرم  وم��ن  كييف،  �صواحي 
واأقفلت فجوة متتد  بعد خري�صون. 
اآزوف،  بحر  ط��ول  على  مياًل   225

بني القرم واجلبهة الرو�صية.
اجلي�س  انت�صر  -اأي��ل��ول،  �صبتمرب  يف 
االأوكراين على مدى 70 كيلومرتاً 
اإيزيوم،  اإىل  خ�ركيف  م��ن  م�ص�بهة 
ال�صم�ل  يف  ال���رو����ص���ي���ة  واحل���������دود 
ال���������ص����رق����ي. وه�����ك�����ذا حت�����ك����ي ه���ذه 
امل�ص�ف�ت تلك التي ك�نت ق�ئمة بني 

اجلي�صني ال�صوفي�تي واالأمل�ين.
من�طق مهمة  اأخ���رياً  ال��رو���س  خ�صر 

ال�صوداين بت�صكيل حكومة جديدة.
وذك���رت ال��درا���ص��ة اأن االت��ف���ق على 
وتكليف  اجلمهورية  رئي�س  اختي�ر 
احلكومة  ب��ت�����ص��ك��ي��ل  ال���������ص����وداين 
ت��ت��وي��ًج��� جلهود  اجل����دي����دة، ج�����ء 
م�����راث����ون����ي����ة ق�����م����ت ب���ه���� ال���ق���وى 
الداخلية  ال��ف��واع��ل  م��ع  ال�صي��صية 
واخل�رجية من اأجل اإيق�ف التدهور 
و�صبط  ال�����ص��ي������ص��ي��ة،  ال��ع��م��ل��ي��ة  يف 
كبري  ب�صكل  ت��وؤث��ر  التي  تداعي�ته� 

على ا�صتقرار االأو�ص�ع االقت�ص�دية 
واالأمنية يف املنطقة والع�مل.

وتوقفت الدرا�صة عند عدة حم�ور؛ 
هي: نق�ط قوة و�صعف ال�صوداين، 
والتحدي�ت التي تواجهه، مو�صحة 
امللف�ت  وت����ن����وع  ت���ع���دد  ب���رغ���م  اأن������ه 
املكلف  ال���وزراء  رئي�س  ط���ول��ة  على 
حممد �صي�ع ال�صوداين، ف�إن املهمة 
ثقة  ك�صب  �صتكون  اأم�مه  االأ�صعب 
لكون  اآخ���ر،  ���ص��يء  اأي  قبل  ال�صعب 

ت��ك��ل��ي��ف��ه ج����ء يف وق���ت ت��ع��ي�����س فيه 
القوى ال�صي��صية التقليدية حتدًي� 
وجودًي� مع تغيري خريطة الفواعل 
العراقي،  امل�����ص��ه��د  يف  ال�����ص��ي������ص��ي��ة 
مهم،  ك���ف����ع���ل  ال���������ص�����رع  ودخ��������ول 
وتطور التوظيف ال�صي��صي لو�ص�ئل 

االإعالم والتوا�صل االجتم�عي.
واأكدت الدرا�صة اأن املهمة االأ�ص��صية 
اأم�����م رئ��ي�����س ال�����وزراء اجل��دي��د هي 
والقوى  ال�صعب  ب��ني  الثقة  اإع�����دة 

ف�إذا  ال�����ص���رع،  وت��ه��دئ��ة  ال�صي��صية 
اجتي�ز  ي�صمن  ف�صوف  فيه�  جن��ح 
احل�لية  ال��دمي��ق��راط��ي��ة  ال��ع��م��ل��ي��ة 
اأ�صعب امتح�ن واجهته منذ الدورة 
 ،2005 ع���م  يف  االأوىل  الربمل�نية 
ف�صوف  امل��ه��م��ة  ه���ذه  يف  ف�����ص��ل  واإذا 
�صي��صية  مرحلة  يف  ال��ع��راق  يدخل 
خمتلفة،  ع��م��ل  ب���ق���واع���د  ج���دي���دة 
اأو  ت����وؤدي اإىل ال��دي��ك��ت���ت��وري��ة  رمب���� 

الفو�صى.

�شهد �شرقها الذي تتقاتل عليه مو�شكو وكييف بع�س اأ�شر�س املعارك  

نا�شيونال اإنرت�شت: مقارنة حرب اأوكرانيا مع احلرب العاملية الثانية

درا�شة جديدة ل� »تريندز« ت�شتعر�س نقاط
القوة وال�شعف والتحديات يف احلكومة العراقية اجلديدة

العدد 13686 بتاريخ 2022/11/1 
مذكرة اإعلن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة ال�شارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية
 يف الدعوى رقم SHCFICIREA2022/0006671 ، مدين )جزئي(

اإىل : املحكوم عليه حممد في�صل غالم م�صطفى، العنوان : 9616618
الدعوى  يف  املحكمة  هذه  عليك  حكمت  قد   2022/10/26 بت�ريخ  ب�أنه  علم�  نحيطكم 

املذكورة ب�لرقم اأعاله ل�ص�لح اأجرة ال�ص�رقة ذ.م.م ، ب�لت�يل : 
ن�س احلكم - حكمت املحكمة مبث�بة احل�صوري : ب�إلزام املدعى عليه ب�أن يوؤدي للمحعية 
واثن�ن  درهم  وثم�نون  وثم�نية  و�صبعم�ئة  االف  ت�صعة  درهم   )9788.62( وقدره  مبلغ 
و�صتون فل�ص� - ب�الإ�ص�فة للف�ئدة الق�نونية بواقع 5 %�صنوي� على املبلغ املق�صي به وذلك 
من ت�ريخ االحع�ء وحتى ال�صداد الت�م على اأال تتج�وز اأ�صل الدين مع امل�ص�ريف وخم�صم�ئة 

درهم مق�بل اأتع�ب املح�م�ة.
حكم�ً غري ق�بال لال�صتئن�ف خالل املدة الق�نونية

املحكمة االبتدائية املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13686 بتاريخ 2022/11/1 70522
مذكرة اعلن بالن�شر  )اإ�شتئناف(    

                   يف  اال�شتئناف رقم:113/2022/324 ا�شتئناف تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة املواد امل�صتعجلة والتنفيذ - ا�صتئن�ف رقم 89

 - �صيك�ت  تنفيذ   4370/2022 رق��م  ال��دع��وى  يف  ال�ص�در  ال��ق��رار  اإ�صتئن�ف   : اال�صتئن�ف  مو�صوع 
والر�صوم وامل�ص�ريف واالتع�ب. 

امل�صت�أنف:م�صرف االم�رات اال�صالمي �س.م.ع
عنوانه:االم�رات - ام�رة دبي - بور�صعيد - ديره - دبي - �ص�رع بور�صعيد - مبنى �صيتي افينو - 

�صقة ال�ص�بع - وميثله:ه��صم م�لك عب��س البلو�صي 
املطلوب اإعالنه :  1- املجرة املتقدمة للمق�والت الع�مة ذ.م.م  -  �صفته : م�صت�أنف �صده

اأ�صت�أنف القرار/احلكم ال�ص�در ب�لدعوى رق��م:2022/437 تنفيذ �صيك�ت  مو�صوع االإعالن :  قد 
بت�ريخ:2022/4/15. وحددت له� جل�صة يوم االربع�ء  املوافق  2022/12/7  ال�ص�عة 05.30 م�ص�ءا 
تخلفكم  ح�لة  ويف  ق�نوني�  ميثلكم  من  او  ح�صوركم  يقت�صى  وعليه   ، بعد  عن  التق��صي  بق�عة 

�صتجري حم�كمتكم غي�بي�.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  اال�شتئناف    
70197 العدد 13686 بتاريخ 2022/11/1 

اعلن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم  6643/2022/253 تنفيذ �شيكات 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الت��صعة رقم 230
يوؤدي�  ب���ن  �صدهم�  املنفذ  ال��زام   -2 اع��اله  الطلب  على  التنفيذيه  ال�صيغة  و�صع   -1  : التنفيذ  مو�صوع 
لط�لب التنفيذ مبلغ مقداره )19.750( درهم ت�صعة ع�صر الف و�صبعم�ئة وخم�صون درهم ام�راتي 3- منع 
املنفذ �صده من ال�صفر والتعيميم بذلك على ك�فة من�فذ وخم�رج الدوله 4- الزام املنفذ �صده ب�لر�صوم 

وامل�ص�ريف .
ط�لب التنفيذ : م�جد امني ب�قي جرج�س

عنوانه:االم�رات - ام�رة دبي - القرهود - ديرة - دبي - مبنى اجلمعية التع�ونية لال�صك�ن - �صقة 406
املطلوب اإعالنه : 1- �صكوت جالدين - �صفته : منفذ �صده

مو�صوع االإعالن : قد اأق�م عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)20670( درهم اىل ط�لب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه ف�ن املحكمة �صتب��صر االجراءات التنفيذية 

بحقكم يف ح�لة عدم االلتزام ب�لقرار املذكور خالل )15( يوم� من ت�ريخ ن�صر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
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اعلن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم  4173/2022/207 تنفيذ جتاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الث�نية رقم 184
مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�ص�در يف الدعوى رقم 145/2022 نزاع جت�ري ، ب�صداد املبلغ 

املنفذ به وقدره )110.866( درهم �ص�مال للر�صوم وامل�ص�ريف .
ط�لب التنفيذ : اجلدول للمق�والت �س.ذ.م.م
عنوانه:االم�رات - ام�رة دبي - بردبي - دبي  

املطلوب اإعالنه : 1- تورك ب�يلنج للتكنولوجي� )�صركة ذات م�صوؤولية حمدودة( - �صفته : منفذ 
�صده

مو�صوع االإعالن : قد اأق�م عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )110866( درهم اىل ط�لب التنفيذ اأو خزينة املحكمة �ص�ملة لر�صوم املحكمة ، وعليه 
ف�ن املحكمة �صتب��صر االجراءات التنفيذية بحقكم يف ح�لة عدم االلتزام ب�لقرار املذكور خالل 

)15( يوم� من ت�ريخ ن�صر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70197
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تطورت فكرة اأن الربازيل مري�شة روحيا، ووحده بول�شونارو ميكنه »عالجها« 

بعد هزمية رمزها:

الربازيل: اأي منعطف بالن�شبة اإىل البول�شونارية...؟
•• برونو رون�شي  - لوكا�س كامارجو جوميز 

النتخابات  من  الثانية  اجلولة  يف  للتو  ل��ول  ف��از    
الرئي�س  �شد  �شئيل  بهام�س  الربازيل  يف  الرئا�شية 
�شابتها  حملة  ب��ع��د  ب��ول�����ش��ون��ارو،  ج��اي��ري  احل���ايل 
ا�شطرابات حتى اليوم الأخري.    هذه احلملة �شديدة 

على  البول�شونارية  �شيطرة  ا�شتمرار  �شتوؤكد  التوتر 
املجتمع الربازيلي.    يف الواقع، على الرغم من عودة 
انعدام الأمن الغذائي، وحوايل 700 األف حالة وفاة 
الغابات،  اإزالة  ناجمة عن وباء كوفيد-19، وزيادة 
�شعبية  على  وحكومته  بول�شونارو  جايري  حافظ 
وليته.  فرتة  طوال  ال�شعب  من  مهم  قطاع  يف  قوية 

تنظيمه  مت  “داتافولها”  ل�  ا�شتطالع  اآخ��ر  واأ���ش��ار 
38 باملائة من الربازيليني  اأن  اإىل  قبل النتخابات، 
بينما  اعتربوا احلكومة “جيدة” اأو “جيدة جًدا”، 
باملائة”  و39  متو�شطة”،  باملائة”   22 اعتربها 
النقا�س  يظل  ولئن  ج����ًدا«.     “�شيئة  اأو  �شيئة” 
باأفكار  التم�شك  اأن  مفتوًحا، ُتظهر البحوث اجلارية 

اأولها  ع��وام��ل،  بعدة  تف�شريه  ميكن  البول�شونارية 
على  الآن.  ال�شابق  للرئي�س  الت�شال  ا�شرتاتيجية 
الرغم من النتقادات املتكررة لبول�شونارو وحكومته 
البول�شونارية  ف��اإن  الرئي�شية،  الإع��الم  و�شائل  من 
ووا�شعة  م�شتقلة  اعالمية  دائ��رة  اإن�شاء  من  متكنت 

ونفاذة، خا�شة على الإنرتنت.

لوال بعد اعالن انت�ص�رهف�رق �صئيل ح�صم املن�ف�صة
�شد كل الأعداء

امل�صتن�صخ  امل���ح���ت���وى  ي�����ص���ه��م     
���� يف  ب��و���ص���ئ��ل ال��ن�����ص��ر ه����ذه اأي�������صً
احلف�ظ على البول�صون�رية. على 
الداخلية،  خ��الف���ت��ه  م��ن  ال��رغ��م 
البول�صون�ري  اخل����ط�����ب  ف��������إن 
كجنود  واأن�����ص���ره  الق�ئد  يت�صور 
ي�صمل  يف احلرب �صد “النظ�م”. 
اأ�صي�ء  ب��ني  م��ن  “النظ�م”،  ه���ذا 
الع�يل،  التعليم  موؤ�ص�ص�ت  اأخرى، 
واملنظم�ت  الق�ص�ئية،  واملوؤ�ص�ص�ت 
غري احلكومية الوطنية والدولية، 

وحتى االأمم املتحدة.
اأي نقد  ف�����إن  ل���ذل���ك،     ون��ت��ي��ج��ة 
ي�������ص���در م�����ن ه������ذه امل���وؤ����ص�������ص����ت 
�صرعيته�  اأن  ت����رى  واأع�����ص���ئ��ه��� 
على  ي�ص�عد  مم�  ت�ص�وؤل،  مو�صع 
تواجهه�  التي  ال�صعوب�ت  تربير 

احلكومة يف تنفيذ �صي��ص�ته�.
   ب�الإ�ص�فة اإىل ذلك، ي�صر اخلط�ب 
البول�صون�ري على �صرورة اإ�صف�ء 
االأخالق على املجتمع الربازيلي. 
هذه االأخالق تنفخ يف رم�د ذاكرة 
اندلعت  ال���ت���ي  ال��ف�����ص���د  ف�����ص���ئ��ح 
العم�ل  ح���زب  ح��ك��وم���ت  ع��ه��د  يف 
ومت��ج��د ال��ق��ي��م ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة -كم� 
البول�صون�ري  ال�صع�ر  من  يت�صح 
املتكرر “الرب والوطن واالأ�صرة”. 
ا�صتخدام  ف����إن  ال�����ص��ي���ق،  ه��ذا  ويف 
يعزز  والدينية  القومية  ال��رم��وز 
ت�أثري الوعظ، ويثري م�ص�عر مثل 

اخلوف والكراهية.
   ب���الإ���ص���ف��ة اإىل ذل���ك، م��ن املهم 
ت�����ص��ل��ي��ط ال�������ص���وء ع���ل���ى ال���دع���م 
املقدم  وامل����ع����ن����وي  االق����ت���������ص�����دي 
ق��ب��ل قط�ع�ت  م��ن  ل��ب��ول�����ص��ون���رو 
الكن�ئ�س  م��ن  ج���زء  م��ث��ل  معينة، 
العن�صرة(،  �صيم�  )وال  االإجنيلية 
وال�����ص��ن���ع���ت ال���غ���ذائ���ي���ة، وع����مل 

االأعم�ل، وال�صرطة واحلكومة.

متثيل حمدود لل�شعب
   مي��ر ت��ر���ّص��خ ال��ب��ول�����ص��ون���ري��ة يف 
كبري  حد  اإىل  الربازيلي  املجتمع 
لل�صعب.  م�����  مت��ث��ي��ل  ب���ن����ء  ع����رب 
“املواطن  �صخ�صية  اإىل  ا���ص��ت��ن���ًدا 
ال�ص�لح”، ف�إن الن��س الذين ينوي 
متثيلهم  ومع�صكره  ب��ول�����ص��ون���رو 
تع�ر�س  �صيء يف  مبنيون قبل كل 
مع التمثيالت التي قدمه� العدو 
جم�ّصدا  للبول�صون�رية،  امل�صرتك 

املحكمة العلي�، من عدم الثقة يف 
تتمثل مهمته� يف  التي  املوؤ�ص�ص�ت 
يف  مثبت  الق�نون.  �صي�دة  حم�ية 
اأدى  ال���ذي   ،1988 ع����م  د���ص��ت��ور 
الديكت�تورية  نه�ية  اإىل  اإ���ص��داره 
ال��ع�����ص��ك��ري��ة، اأظ���ه���ر ه����ذا االإط�����ر 
امل����وؤ�����ص���������ص����ي ع�����الم������ت ال����ت�����آك����ل 
ف����رتة ط��وي��ل��ة م���ن و�صول  ق��ب��ل 

بول�صون�رو اإىل ال�صلطة.
   ويف م��واج��ه��ة ت��ع���ق��ب االأزم�����ت 
وع��م��ل��ي���ت اإع������دة ال��ت�����ص��ك��ي��ل التي 
امل��صي،  العقد  مدى  على  حدثت 
ديلم�  ب�����إق�����ل����ة  مت����ي����زت  وال����ت����ي 
عن  ف�صاًل   ،2016 ع���م  رو�صيف 
العديد من ف�ص�ئح الف�ص�د، اأ�صبح 
اأكرث  وا���ص��ع  ن��ط���ق  على  ال�صخط 
البول�صون�رية  وتظهر  و���ص��وًح���. 
من�ه�صة  ع��ن  كتعبري  ذل���ك  ب��ع��د 
كل  اأن  ف��ك��رة  م��ن  ب���دًء  ال�صي��صة، 
من يخ�صع للنظ�م ف��صد. بن�ء ال 
يخلو من التن�ق�ص�ت -ب�لنظر اإىل 
ال�ص�بق  للقبط�ن  الطويل  امل�ص�ر 
ُدفع  اأن��ه  حقيقة  وخ��صة  كن�ئب، 
القوى  مع  حت�لف  لت�صكيل   � اأي�صً
ال�����ص��ي������ص��ي��ة ال���ق���دمي���ة م���ن اأج���ل 
قوي  -ول��ك��ن��ه  ال�صلطة  يف  ال��ب��ق���ء 
بف�ص�ئح  اب��ت��ل��ي  جمتمع  يف  ج���ًدا 

وخط�ب اأخالقي م�.
تظهر  ال��ت��ي  ال�صين�ريوه�ت  ان     
مل�صتقبل الدميقراطية الربازيلية 
احلي�ة  اإىل  “عودة  اإىل  ت�صري  ال 
التي  الطبيعية”  الدميقراطية 
الظ�هرة  اإن  ت��ن��ف��ي��ذه���.  ي�����ص��ه��ل 
اأكرث  تتميز  التي نالحظه� ح�لي�ً 
م��وؤ���ص�����ص��ي ق�ئم  اإط��������ر  ب���ت���دم���ري 

ت�ريخي�ً �صبق اأن اأظهر حدوده.
   وحتى لو مت قبول فوز لوال من 
ق��ب��ل ب��ول�����ص��ون���رو واأن�����ص���ره، ف�إن 
االأمر �صيتطلب الكثري من العمل 
م���ن احل��ك��وم��ة اجل���دي���دة الإع�����دة 
اجلديدة  االأ���ص���ل��ي��ب  م��ع  التكيف 
مواجهة  يف  ال�����ص��ي������ص��ي،  ل��ل��ع��م��ل 
بال  �صتكون  بول�صون�رية  مع�ر�صة 
�صك �صر�صة وم�صممة على العودة 
اإىل ال�صلطة يف اأ�صرع وقت ممكن.
ترجمة خرية ال�شيباين

* دكتوراة يف العلوم 
ال�شيا�شية جامعة رين 1، 
فرن�شا * دكتوراة يف علم 
الجتماع، جامعة بارانا 

الفيدرالية، الربازيل

الي�ص�ر.
   وم����ن م��ن��ظ��ور م��ع��رك��ة اخلري 
االآخرين هن� هم  ف���إن  ال�صر،  �صد 
�صواء  الت�ئهون”،  “املت�صردون 
ك����ن���وا م���ن ال���داخ���ل -ك����ل الذين 
الربازيليني  �صالمة  ي��ه��ددون  قد 
-وبهذا  اخل�����رج  -اأو  وع���ئ��الت��ه��م 
املعنى، املق�رن�ت العديدة مع دول 
حتكمه�  ال��ت��ي  الالتينية  اأم��ري��ك��� 
اأحزاب ي�ص�رية تعمل على التحذير 

من عودته� اإىل ال�صلطة.
   ويف هذا ال�صي�ق، يظهر لوال على 
اأنه جت�صيد لهذه ال�صورة امل�ص�دة، 
البول�صون�ريون  “نحن”  ي��وح��د 
اإليه  ُين�صب  ع��م��ي��ق.  رف�����س  ح���ول 
رغبته  اخل�������ص���و����س،  وج����ه  ع��ل��ى 
الربازيلية  ال��ع���ئ��الت  ت��دم��ري  يف 
�صد  ال�����ك�����ف������ح  خ���ل���ف���ي���ة  -ع�����ل�����ى 
اجلن�ص�نية”،  “االأيديولوجية 
االأطف�ل  “ا�صتغالل  ب���  املرتبطة 
امل�صيحيني،  -وا�صطه�د  جن�صًي�” 
مع�بدهم  ب���روؤي���ة  امل��خ���ط��رة  م���ع 
مغلقة -م���ن خ���الل االإ����ص����رة اىل 

مث�ل نيك�راغوا.

ذعر اأخالقي حول لول
للفقر  امل��ن���ه�����ص��ة  ال�����ص��ي������ص���ت     
ال��ت��ي ي��ن��ف��ذه��� ح���زب ال��ع��م���ل يتم 
�صكاًل  ب�عتب�ره�   ��� اأي�����صً انتق�ده� 
االنتخ�بي  ال��ت��الع��ب  اأ���ص��ك���ل  م��ن 
اإىل  ب��ول�����ص��ون���رو  ل��و �صعى  -ح��ت��ى 
“كرمه”  ع��ل��ى  ال�����ص��وء  ت�����ص��ل��ي��ط 
جت��������ه امل�������ص���ت���ف���ي���دي���ن م�����ن ه����ذه 
اإىل  ب�الإ�ص�فة  نف�صه�.  ال�صي��ص�ت 
ذل����ك، ي��ت��م ت��ق��دمي ل���وال كمر�صح 
كل  قبل  من  مدعوًم�  “النظ�م”، 
الرئي�صية  االإع�����الم  و���ص���ئ��ل  م���ن 
تنظيم  عن  امل�صوؤولة  واملوؤ�ص�ص�ت 
املحكمة  �صيم�  -وال  االن��ت��خ���ب���ت 
ال��ع��ل��ي��� ل��الن��ت��خ���ب���ت، امل��م��ث��ل��ة يف 
األك�صندر  الوزير  رئي�صه�،  �صخ�س 

ر�ص�هم  عدم  عن  يعرّبون  االتب�ع 
الأغرا�س  دي��ن��ه��م  ا���ص��ت��غ��الل  ع���ن 
���ص��ي������ص��ي��ة، وت����الح����ظ وج������ود م� 
املتذبذبة”  “اخلم�صينية  ت�صميه 
ب���ني ل����وال وب���ول�������ص���ون����رو. ووف���ق 
الب�حثة، ي�أ�صف بع�س االتب�ع من 
دعمهم  على  اخلم�صينية  كن�ئ�س 
نق�س  ب�صبب  اإم�����  ل��ب��ول�����ص��ون���رو، 
اأو  ال��وب���ء،  اأثن�ء  ب�ل�صك�ن  التكّفل 

ب�صبب ي�أ�صهم االقت�ص�دي.
امل�ص�ئل الدينية،  اإىل     ب�الإ�ص�فة 
البول�صون�ري  اخل��ط���ب  اأن  ي��ب��دو 
ال�������ص���دى يف مترد  ب��ع�����س  ي���ج���د 
مواجهة  يف  ال��ع���م��ل��ة  ال��ط��ب��ق���ت 
اجلرمية -اأك��رث حدة يف �صواحي 
امل���ن����ط���ق  ويف  ال������ك������ربى  امل���������دن 
ه���ذا  م����واج����ه����ة  ويف  ال����ري����ف����ي����ة. 
ال���غ�������ص���ب ي���ك���ون ال������رد ب����ق���رتاح 
اأو  قمعي، �صواء من قبل ال�صرطة 
من قبل املواطنني -ثم احلرية يف 

حمل االأ�صلحة الن�رية.
  عالوة على ذلك، يربز اخلط�ب 
الف�ص�د  اأه���م���ي���ة  ال��ب��ول�����ص��ون���ري 
كمفت�ح تف�صريي جلميع امل�ص�كل. 
�صورة  ب����ن�����ء  يف  ي�������ص����ه���م  وه�������ذا 
ل��ل��دول��ة ب���ع��ت��ب���ره��� ع��ق��ب��ة اأم�����م 
واجلم�عية  ال���ف���ردي���ة  ال��ت��ن��م��ي��ة 
-ولهذا ال�صبب، من وجهة النظر 
الوظ�ئف  اإ����ص���ن����د  ي��ن��ب��غ��ي  ه�����ذه، 
الع�مة اإىل القط�ع اخل��س، يوؤكد 
ب�ولو جيدي�س، وزير االقت�ص�د يف 

حكومة بول�صون�رو. 

الآثار على املدى الطويل
   ويف �صوء تر�صيخ البول�صون�رية 
من  ال������ربازي������ل������ي،  امل���ج���ت���م���ع  يف 
الق�صرية  االآث�����ر  يف  النظر  امل��ه��م 
اأحدثته�  ال��ت��ي  امل���دى  وال��ط��وي��ل��ة 
الفتية.  الدميقراطية  ه��ذه  على 
تزيد الهجم�ت املتوا�صلة املوجهة 
�صد ال�صلط�ت االأخرى، وال �صيم� 

اإن  ي����ن����وي مت���ث���ي���ل���ه���م.  ال�����ذي�����ن 
املبتذلة،  امل�صطلح�ت  ا���ص��ت��خ��دام 
وادع�ء الفطرة ال�صليمة �صد عقل 
معني، ُينظر اإليه على اأنه نخبوي، 
اأو حتى اأ�صلوبه يف اللب��س، تعك�س 
اإىل  ك�ريك�تورًي�  متثياًل  جميعه� 

حد م� ل� “املواطن الع�دي«.

وزن اجل�شم 
النتخابي ال�شعبي

   وف����ًق����� ال����ص���ت���ط���الع����ت ال������راأي 
اأكتوبر   28 )دات�فوله�،  االأخ��رية 
الذين  الن�خبني  ف����إن   ،)2022
ي�ص�وي  اأو  اأ�صرتهم عن  دخل  يقل 
لالأجور  االأدن�������ى  احل����د  م���ّرت���ني 

موري�س.
   مع الذعر االأخالقي الذي ن�ص�أ 
ل��وال، تطورت فكرة  حول مع�صكر 
روحي�،  م��ري�����ص��ة  ال����ربازي����ل  اأن 
ال�صر.  ق��وى  عليه�  ت�صيطر  الأن���ه 
ب�عتب�ره  ب��ول�����ص��ون���رو  ي��ظ��ه��ر  ث��م 
ال�����ص��خ�����س ال��وح��ي��د ال����ذي ميكنه 
حم���رب��ة ه��ذه ال��ق��وى و “عالج” 
الربازيل من خالل تخلي�صه� من 

نظ�م ف��صد للغ�ية.
اأ�ص��ًص�  اخل��ط���ب  ه���ذا  وي�����ص��ك��ل     
ل�����ص��ك��ل م���ن اأ���ص��ك���ل ال��ت��ق���رب مع 
الن�خبني، ويتميز بتعزيز االأ�ص�لة 
�صف�ت  ب�����ص��ف��ت��ه��م���  وال���ب�������ص����ط���ة 
واالأ�صخ��س  الزعيم  يف  مت�أ�صلة 

به حد اأدنى لالأجور اأو اأقل، يظل 
اأ�ص��صًي�  ال�صعبيني  الن�خبني  دعم 
للحف�ظ على اإمك�ن�ت بول�صون�رو 

االنتخ�بية.
االإمك�ن�ت  ه��ذه  تف�صري     وميكن 
به  يتمتع  ال����ذي  ب���ل��دع��م  ج��زئ��ًي��� 
ف�إن  ذل��ك،  وم��ع  االإجنيليني.  بني 
ك�ن ع�م  الذي  االإجنيلي،  املع�صكر 
2018 موؤيًدا ب�صدة لبول�صون�رو 
)م���� ي��ق��رب م���ن 70 ب���مل���ئ��ة من 
مع�صكًرا  اليوم  اأ�صبح  االأ���ص��وات(، 
اإ�صرت  ت�صري  كم�  عليه،  م��ت��ن���زًع��� 
اأ�صت�ذة  الح���ظ���ت  ف��ق��د  ����ص���والن���و. 
اجل�معة  يف  ال��دول��ي��ة  ال��ع��الق���ت 
الفيدرالية يف �ص�و ب�ولو، اأن بع�س 

يورو(   460 )ح��وايل  الربازيلية 
ل�ص�لح  ال��ت�����ص��وي��ت  اإىل  مي��ي��ل��ون 
لوال )61 ب�مل�ئة لوال، 33 ب�مل�ئة 
بول�صون�رو(. وتتكرر هذه الفجوة 
ت�صكل  حيث  الطبق�ت  معظم  يف 
مثل  االأغلبية،  الع�ملة  الطبق�ت 
اأنهم  ي��ع��ل��ن��ون  ال���ذي���ن  ال��ن���خ��ب��ني 
مق�بل  ب���مل���ئ��ة   60( ال�����ص��ود  م��ن 
34 ب�مل�ئة(، واالأقل تعليم� )60 
ب�مل�ئة مق�بل 34 ب�مل�ئة( والذين 
ال�صرقي،  ال�����ص��م���ل  يف  ي��ع��ي�����ص��ون 
ب�مل�ئة  ال��ربازي��ل )67  االأف��ق��ر يف 
الرغم  ب�مل�ئة(. وعلى   28 مق�بل 
م����ن ذل������ك، يف ب���ل���د مي��ت��ل��ك 48 
اأ�صرًي�  دخاًل  الن�خبني  من  ب�مل�ئة 

ُتظهر البحوث اجلارية اأن التم�شك باأفكار البول�شونارية ميكن تف�شريه بعدة عوامل اأولها ا�شرتاتيجية الت�شال

رغم الهزمية يتمتع بول�صون�رو ب�صعبيةاملن�ظرة االخرية ك�نت ح�دة

املعركة �صت�صتمر واملع�ر�صة �صتكون �صر�صة

اإن الظاهرة التي نالحظها حاليًا تتميز اأكرث بتدمري 
اإط�ار موؤ�ش�شي قائ�م تاريخي�ًا �ش�بق اأن اأظه�ر ح�دوده

املعار�شة البول�شونارية �شتكون بال �شك �شر�شة 
وم�شممة على العودة اإىل ال�شلطة يف اأ�شرع وقت ممكن
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»ت�شليح اأوكرانيا«.. اجلميع ي�شتعد قبل املعركة الفا�شلة بخري�شون
•• عوا�شم-وكاالت

�صفر  عن  اأمريكية  م�ص�در  ك�صفت 
مدير وك�لة اال�صتخب�رات املركزية 
اأوك����ران����ي�����، يف  اإىل  ب���رين���ز،  ول���ي����م 
للق�ء  ال�صهر،  ه��ذا  من  �ص�بق  وق��ت 
فولودميري  االأوك�������راين  ال��رئ��ي�����س 
اآخرين  وم�������ص���وؤول���ني  زي��ل��ي��ن�����ص��ك��ي 
من  الرو�صية  العملية  اق��رتاب  مع 

ع�مه� االأول.
من ج�نب اآخر، اأعلن حلف�ء الن�تو 
االأ���ص��ب��وع اال���ص��ت��ع��داد لتو�صيع  ه��ذا 
اإم�������دادات جم��م��وع��ة م��ت��ن��وع��ة من 
املعدات الع�صكرية اإىل اأوكراني� التي 
تط�لب ب�صرورة تزويده� بدف�ع�ت 
جوية، فكيف �صيكون الدعم لكييف 
اأوروب��� ووا�صنطن االأي�م  من ج�نب 

الق�دمة؟ وكيف �صرتد مو�صكو؟
لبع�س  االأ�����ص����ل����ح����ة  خم������زون�������ت 
اإر�ص�له�  التي مت  االأوروب��ي��ة  ال��دول 
فيم�  النف�د،  و�صك  على  الأوكراني� 
اأمريكي  ع�صكري  م�����ص��وؤول  اأ���ص���ف 
ت����زال على  وا���ص��ن��ط��ن ال  اأن  ���ص���ب��ق 
و�صك الو�صول اإىل اأق�صى قدراته� 
ل��ت��وف��ري راأ�����س امل����ل ل��ت��وف��ري كييف 
من  خ��صة  الع�صكرية  ب���الإم��دادات 

الذخ�ئر العديدة.
هن� يقول الن�ئب ال�ص�بق يف الربمل�ن 
االأوروب���������ي ع���ن ���ص��م���ل اإجن���ل���رتا، 
االإرادة  تزال  ال  نيكوال�س غريفني، 
ال�����ص��ي������ص��ي��ة ل���ت���وف���ري امل����زي����د من 
االأ���ص��ل��ح��ة الأوك���ران���ي���� م���وج���ودة يف 
االأوروب���ي،  االحت���د  عوا�صم  معظم 
ل���ك���ن هن�ك  ل����ن����دن،  ذل�����ك  مب����� يف 
التي  امل��دة  حول  متزايدة  ت�ص�وؤالت 
ميكن خالله� االحتف�ظ ب�إمدادات 

•• �شيول-وكاالت

روت ن�جية من ح�دث التدافع، الذي 
الكورية  ب�لع��صمة  اإت���ي��وون  يف  وق��ع 
بعيد  االحتف�ل  اأثن�ء  �صول  اجلنوبية 
اله�لووين، تف��صيل م� جرى يف تلك 
التي  �صتوري،  ج�نيل  وق�لت  الليلة. 
اإت�يوون  يف  احل���ن���ت  اإح���دى  ق�صدت 
ل��الح��ت��ف���ل ب��ع��ي��د ال���ه����ل���ووي���ن، اإن���ه 
ك�نت  املنطقة  اأن  ال��وا���ص��ح  م��ن  ك����ن 
وا�صتغرق  املعت�د،  من  اأك��رث  مزدحمة 
30 دقيقة للخروج اإىل  االأم��ر قرابة 

حمطة مرتو االأنف�ق.
نيوز”  “�صك�ي  ل�صبكة  ح��دي��ث  ويف 
�صتوري  اأو�����ص����ح����ت  ال���ربي���ط����ن���ي���ة، 
اأن���ه���� غ�������درت احل����ن���ة الأن���ه���� �صعرت 
ال��ت��دف��ق اله�ئل  ب��ع��دم االرت���ي����ح م��ن 

للمحتفلني اإىل املك�ن.
واأكملت: “فج�أة اندفعت نحون� موجة 
عن  توقفت  ووقته�  بقوة،  الب�صر  من 
الت�صوير الأين اأدركت خطورة الو�صع 
اخلوف  يقت�صر  مل  فيه.  نحن  ال��ذي 
ال�صيقة،  ال�����ص��وارع  على  الده�س  م��ن 
فحتى تلك الوا�صعة اأ�صبحت خمتنقة 

ب�حل�صود«.
ق�ئلة:  ح��دي��ث��ه���  ���ص��ت��وري  واخ��ت��ت��م��ت 
اأ�صخ��س  و�صقوط  �صراخ�  “�صمعت 
ك��ث��ريي��ن. مل تكن  ع��ل��ى  اأغ��م��ي  بينم� 
لتنظيم  املك�ن  يف  متواجدة  ال�صرطة 
اأن ينتهي  اأم����ر حم���زن  اإن����ه  االأم�����ور. 
ك�نت  الب�صعة.  ال��ن��ه���ي��ة  ب��ه��ذه  ح���دث 
�صتخرج  اآالف������  اأن  ت��ع��ل��م  ال�����ص��ل��ط���ت 

�شابقة يف اإ�شرائيل... جنود 
�شابقون يهاجمون اجلي�س باحلجارة

•• القد�س-وكاالت

حتدثت �صحيفة “مع�ريف” االإ�صرائيلية، اأم�س االأول عن �ص�بقة غريبة يف 
اإ�صرائيل، متثلت يف هجوم ب�حلج�رة من جنود �ص�بقني على قوات اجلي�س.

امل�صتبهني،  من  ع��دداً  اأن  االأح��د  االإ�صرائيلي،  ب��صم اجلي�س  املتحدث  وق���ل 
بينهم فل�صطينيون ومدنيون اإ�صرائيليون، ه�جموا قوة للجي�س االإ�صرائيلي 
ور�صقوه� ب�حلج�رة قرب اإحدى امل�صتوطن�ت. وذكرت �صحيفة “مع�ريف، اأن 
اأحدهم جندي يف اجلي�س االإ�صرائيلي خ�رج اخلدمة، واأنه اعتقل، م�صيفة 
ُمغلقة.  ع�صكرية  منطقة  املك�ن  اإع��الن  قبل  امل�ص�غبني،  فرقت  القوات  اأن 
ق�ئاًل:  ب�حل�دثة،  كوخ�يف  اأفيف  ال��ل��واء  االإ�صرائيلي  االرك����ن  رئي�س  ون��دد 
اإجرامي خمز وم�صني يتطلب عدالة  للغ�ية، و�صلوك  “هذا ح�دث خطري 
�صريعة و�ص�رمة. جنود اجلي�س االإ�صرائيلي يت�صرفون بحزم �صد االإره�ب 
وهذه  بعنف«.  مه�جمتهم  ل��ه��وؤالء  ميكن  وال  اإ�صرائيل  مواطني  حلم�ية 
هي احل�دثة الث�نية من نوعه� يف الفرتة امل��صية، بعد اعتق�ل جندي من 
�صك�ن ال�صفة الغربية يف االأ�صبوع امل��صي لال�صتب�ه يف تورطه يف مه�جمة 
جنود اجلي�س االإ�صرائيلي يف اإط�ر احتج�ج�ت عنيفة لع�صرات امل�صتوطنني 
احلوادث  و�صفت  التي  االإ�صرائيلية  ال�صحيفة  واأ�ص�رت  ن�بل�س.  منطقة  يف 
اإىل اأن قوة من اجلي�س االإ�صرائيلي حتركت ملع�جلة االإخالل  ب�”غري ال”، 
الغ�ز من م�صتوطنني على اجلنود  ب�لنظ�م، ولكنه� تعر�صت لهجوم بر�س 

االإ�صرائيليني، م� اأ�صفر عن اإ�ص�بة ق�ئد الكتيبة وجندي.

تر�ص�ن�ت  اإف�������راغ  دون  ال����ذخ����رية 
ال���ن����ت���و. واأو�����ص����ح غ��ري��ف��ني خالل 
نيوز  “�صك�ي  مل��وق��ع  ت�����ص��ري��ح���ت��ه 
خمتلفت�ن  حرب�ن  هن�ك  عربية”، 

للغ�ية يتم خو�صهم� يف اأوكراني�.
وتوجيه  ب��ت�����ص��ل��ي��ح  ال���ن����ت���و  ي���ق���وم 
وت���ع���زي���ز ج��ي�����س وك��ي��ل��ه امل��ح��ل��ي يف 
املق�م االأول للفوز مب�ص�بقة دع�ئية 
ق�����ص��رية امل������دى، م���ع ي����أ����س خ��س 
لتحقيق جن�ح�ت رمزية من ج�نب 
التجديد  انتخ�ب�ت  قبل  وا�صنطن 
الن�صفي االأمريكية يف اأوائل ال�صهر 

املقبل.
“نزع  اأج�������ل  ت���ق����ت���ل رو����ص���ي���� م����ن 
ال�صالح” من اأوكراني� وحلف �صم�ل 

الع�ديني  ال��ن������س  ع��ل��ى  وال��ع��ق��وب���ت 
يعيد  اأن  �ص�أنه  �صي��صي من  رد فعل 

املخ�زن اإىل العوا�صم الغربية.
رئي�س  ن���ئ��ب  ر���ص��وان،  �صمر  ت��ق��ول 
للدرا�ص�ت  ري�لي�صت  مركز  حترير 
االقت�ص�دية  االأزم��ة  رغم  مبو�صكو، 
احل����ل���ي���ة ال���ت���ي ت��ع�����ص��ف ب�����أوروب�����، 
اأوكراني�  م��د  ال��غ��رب  دول  ت��وا���ص��ل 
ك�نت  واآخ��ره���  املتطورة  ب�الأ�صلحة 

اأمل�ني�، وتلته� مب��صرة اأ�صرتالي�.
حتديدا  ال���ن����ت���و  دول  ����ص���ت���واظ���ب 
توافق  و�صط  االإم���داد  م�ص�ألة  على 

واإجم�ع على هذا االأمر.
الأوكراني�  �صتقدم  ال��ت��ي  االأ���ص��ل��ح��ة 
اأثبتت  ح����ل  يف  جت��ري��ب��ي��ة،  �صتكون 

الن�تو  خمططي  بينم�  االأطل�صي، 
االأوكرانية  ال��ق��وات  بتكبد  ���ص��ع��داء 
مك��صب  مق�بل  يف  ف���دح��ة  خ�ص�ئر 
حني  يف  ن�صبي�،  ���ص��غ��رية  اإق��ل��ي��م��ي��ة 
ب�لتج�رة  �صعداء  ال��رو���س  اأن  يبدو 
اإحل�ق  فر�صة  مق�بل  االأرا���ص��ي  يف 
ب�لقوى  م�����ص��ت��دام��ة  غ���ري  اأ�����ص����رار 
وتر�ص�ن�ت  االأوك����ران����ي����ة  ال��ع���م��ل��ة 

الن�تو.

 اأوروبا من الداخل
غريفني،  ي��ق��ول  ال���زاوي���ة  ت��ل��ك  يف 
االلتزام  يف  احل��ك��وم���ت  �صت�صتمر 
ب�أموال ال متلكه� اإىل اأن يثري االأمل 
ال�صرائب  زي�������دات  ت�����ص��ب��ب��ه  ال����ذي 

اله�لووين  اأن���ه  وخ�صو�ص�  لل�صوارع 
االأول بعد اإلغ�ء اإغالق كورون�«.

ه������رع اأق������رب�������ء ال�������ص���ح����ي���� ال���ذي���ن 
امل�صت�صفي�ت  اإىل  ال��ق��ل��ق  اع����رتاه����م 
ي���وم االأح����د، فيم�  بحث� ع��ن ذوي��ه��م، 
اأج��واء من احل��زن على كوري�  خيمت 
 150 اأكرث من  اجلنوبية عقب وف�ة 
العمر  مقتبل  يف  معظمهم  �صخ�ص�، 
والثالثيني�ت(،  الع�صريني�ت  )ب���ني 
يف  للده�س  وتعر�صوا  �صقطوا  الذين 
�صيق  زق����ق  يف  �صخم  حل�صد  ت��داف��ع 
اأث��ن���ء االح��ت��ف���ل بعيد ال��ه���ل��ووي��ن يف 

ق�صم  رئي�س  بيوم،  �صيونغ  ت�صوي  ق�ل 
االإطف�ء ب�ص�حية يونغ�ص�ن يف �صول.

ك����ن م��ن ب��ني القتلى م��� ال ي��ق��ل عن 
ورو�صي�  ال�����ص��ني  م���ن  اأج��ن��ب��ي���   20
وزارة  اأخ��رى، وق�لت  واأم�كن  واإي��ران 
اأمريكي�  هن�ك  اإن  بي�ن  يف  الداخلية 

واحدا بني القتلى.
القتلى  ح�صيلة  ب�رتف�ع  االحتم�الت 
من   37 ي��رق��د  حيث  للغ�ية،  ك��ب��رية 

امل�ص�بني يف ح�لة حرجة.
ام����راأة   97 ال��وف��ي���ت  ح�صيلة  ب��ل��غ��ت 
ب�مل�ئة   80 م��ن  واأك����رث  رج���ال،  و56 

�صول.  ب�لع��صمة  احتف�الت  منطقة 
ت��ف��ق��د رئ��ي�����س ك���وري���� اجل��ن��وب��ي��ة يون 
����ص���وك ي�����ول، االأح�������د، م���وق���ع ح����دث 
ال��ت��داف��ع ال���ذي خ��ل��ف م��� ال ي��ق��ل عن 
وفق�  ج��ري��ح���،  و133  قتيال   153
لل�صلط�ت. حو�صر ح�صد من ال�صب�ب 
مت�أخرة  ���ص���ع��ة  يف  ب��ع�����ص��ه��م  وده�������س 
م��ن م�����ص���ء ال�����ص��ب��ت خ���الل ت��داف��ع يف 
الليلية  احل��ي���ة  مبنطقة  �صيق  زق����ق 
القتلى  معظم  ك�ن  �صول.  يف  اإت�يوون 
واجلرحى من املراهقني واالأ�صخ��س 
ح�صبم�  ال��ع��م��ر،  م��ن  الع�صريني�ت  يف 

اأنظمة  امتالكهم  ب��ع��دم  التح�لف 
دف�ع جوي الحتي�ج�ت اأوكراني�.

املعركة الكربى
ي�صتعد الطرف�ن ب�حل�صد والت�صليح 
خري�صون  يف  ف��صلة  معركة  ح��ول 
القي�دة  ب��داأت  فقد  اال�صرتاتيجية، 
االأوكرانية يف اإع�دة حتويل القوات 
على نط�ق وا�صع من اجت�ه خ�ركوف 
واإىل اجت�ه  اإىل دنيربوبيرتوف�صك 

خري�صون.
التح�صري للمعركة بداأت مالحمه 
االإ�ص�يف  ال��دع��م  خ��الل  م��ن  تظهر 
االأوروب����ي واالأم��ريك��ي ال���ذي اأعلن 

على مدار االأي�م امل��صية:
من  اثنني  املتحدة  ال��والي���ت  نقلت 
اأنظمة ال�صواريخ امل�ص�دة للط�ئرات 

»NASAMS« موؤخرا.
واإف- اإف-16  مثل  مق�تالت  نقل 

15 وجرينب من ال�صويد.
من  منظومة  اأول  �صت�صتلم  اأمل���ن��ي��� 
اأرب���ع���ة اأن��ظ��م��ة دف������ع ج����وي ط���راز 

اإيري�س-تي.
جندي  األفي  تدريب  اأعلنت  فرن�ص� 
وا�صتخدام  ال��ق��ت���ل  ع��ل��ى  اأوك��ران��ي��� 

االأ�صلحة املتطورة.
م�  تدريب  اأي�ص�  اأعلنت  الدمن�رك 
يقرب من األف جندي اأوكراين على 

اأرا�صيه�.
الدفع بخرباء ع�صكريني اأمريكيني 
عملية  يف  ل��ل��م�����ص���ع��دة  ب����الأخ�������س 

خري�صون.
اإر�ص�ل  درا���ص��ت��ه���  وا���ص��ن��ط��ن  اإع����الن 
“هوك”  اجل������وي  ال�����دف������ع  ن���ظ����م 
الت�صدي  ع���ل���ى  ك��ي��ي��ف  مل�������ص����ع���دة 

للم�صريات وال�صواريخ الرو�صية.

اخل�رطة  ت��غ��ي��ري  ع��ل��ى  م��ق��درت��ه��� 
امليدانية ف�صيكون مقدمة الإمدادات 

م�صتمرة واأكرث تطورا.
اأم� من حيث الدعم امل�دي، اأو�صحت 
ملوقع  ت�صريح�ته�  خ��الل  ر���ص��وان 
هن�ك  اأن  عربية”،  ن��ي��وز  “�صك�ي 
على  خ��صة  ترتفع  ب���داأت  اأ���ص��وات��� 
ترف�س  وال��ت��ي  ال�صعبي،  امل�����ص��ت��وى 
اإكرام�  ال�����دول  مب���ق���درات  ال��ع��ب��ث 
واأمل�ني�  النم�ص�  ل��دي��ن���  الأوك��ران��ي���، 
االأمور  اأن  يعني  م�  وهو  واإيط�لي�، 
الغرب  م��ق��درة  ع��ن  قريب�  �صتخرج 
التحكم به�، الأن امليزانية دخلت يف 

املحظور.
واأ�ص�رت ر�صوان اإىل اعرتاف اأع�ص�ء 

الع�صريني�ت  يف  ه����م  ال���ق���ت���ل���ى  م����ن 
اأربعة  لكن  العمر،  من  والثالثيني�ت 

يف االأقل مراهقون.
اأع���ل���ن رئ��ي�����س ال���ب���الد ف����رتة حداد   -
وط���ن���ي، واأم�����ر ب��ت��ن��ك��ي�����س ال��ع��ل��م على 

املب�ين احلكومية واملن�ص�آت الع�مة.
ق���ل يون  - يف معر�س كلمة متلفزة، 
ال�صح�ي�،  اأ���ص��ر  دع���م  اإن  ي���ول  ���ص��وك 
اال�صتعدادات جلن�زاتهم  يت�صمن  مب� 
راأ�س  على  �صيكون  امل�ص�بني،  وع��الج 

اأولوي�ت حكومته.
تقع منطقة اإت�يوون، ب�لقرب من املقر 
كوري�  يف  االأمريكية  للقوات  ال�ص�بق 
اجلنوبية لعقود من الزمن قبل نقله 
خ�رج الع��صمة ع�م 2018. وت�صتهر 
ب��ك��ون��ه��� ���ص��دي��ق��ة ل��ل��م��غ��رتب��ني، حيث 
واملط�عم  وال��ن��وادي  ب�حل�ن�ت  تغ�س 
املث�لية  ال��وج��ه��ة  وت�صكل  الع�صرية، 

لعيد اله�لووين يف املدينة.
اإجراء  اإىل   - دع� الرئي�س امل�صوؤولني 
احل�دث  مالب�ص�ت  يف  �ص�مل  حتقيق 
ومراجعة �صالمة الفع�لي�ت الثق�فية 
وال��رتف��ي��ه��ي��ة ال��ك��ربى االأخ�����رى، مب� 

فيه� املهرج�ن�ت االإقليمية.
- خالل موؤمتر �صحفي للحكومة يف 
�صول، يوم االأحد، ق�ل وزير الداخلية 
تزال  ال  ال�صلط�ت  اإن  م��ني  �ص�نغ  يل 
اأن  التدافع، م�صيف�  اأ�صب�ب  يف  حتقق 
ح��ج��م احل�����ص��د يف م��وق��ع احل�����دث مل 
يكن اأكرب من الع�م ال�ص�بق على وجه 
اخل�صو�س، واأنه ال يزال هن�ك العديد 

من الرواي�ت املتعلقة ب�مل�ص�ألة.

بني هجومي اجل�شر وامليناء.. �شبه جزيرة القرم على �شفيح �شاخن
•• عوا�شم-وكاالت

مقر  والتي هي  القرم  ب�صبه جزيرة  �صيف��صتوبول  مين�ء  تعر�س  بعد 
�صب�ح  م�صرية  بط�ئرات  لهجم�ت  ال��رو���ص��ي،  االأ���ص��ود  البحر  اأ�صطول 
ال�صبت، يحذر مراقبون وخرباء ع�صكريون من اأن هذا احلدث يفتح 
اأكرب مم� ح�صل على وقع ا�صتهداف ج�صر  اأم�م ت�صعيد جديد  الب�ب 
كريت�س الرابط بني �صبه جزيرة القرم والرب الرو�صي يف يوم 8 اأكتوبر 

اجل�ري.
االإره�بي  العمل  لهذا  التح�صري  اإن  الرو�صية  ال��دف���ع  وزارة  وق���ل��ت 
البحرية  للعملي�ت   73 االأوك������راين  امل��رك��ز  يف  ع�صكريني  وت��دري��ب 
اأوت�ص�كوف يف  نفّذهم� متخ�ص�صون بريط�نيون مقرهم يف  اخل��صة، 
ال�صفن ك�نت ت�ص�رك يف حم�ية  االأوكرانية، وهذه  منطقة ميكواليف 

قوافل ت�صدير احلبوب االأوكرانية، بح�صب مو�صكو. واأكدت ال�صلط�ت 
يف �صبه جزيرة القرم اأنه مت بنج�ح “�صد” و”اإ�صق�ط” كل الط�ئرات 

امل�صرية التي ه�جمت مين�ء �صيف��صتوبول ال�صبت.
يرى مراقبون اأن هذا اال�صتهداف اجلديد هو ر�ص�لة حتد اأوكرانية، 
الوا�صع  الرو�صي  ال��رد  بعد  عقب،  على  راأ�ص�  اال�صتب�ك  لقواعد  وقلب 
النط�ق على عملية تفجري ج�صر القرم، واأن �صبه اجلزيرة ب�تت جبهة 

ال�صدام الرئي�صية يف احلرب بني مو�صكو وكييف .
مع  لق�ء  يف  البني،  ب�ص�م  الرو�صي  ال�ص�أن  يف  واخلبري  الب�حث  يقول 
“وا�صح من خالل ردود الفعل الرو�صية  موقع “�صك�ي نيوز عربية”: 
االأولية وخ��صة من قبل وزارة الدف�ع، التي و�صفت م� حدث ب�لهجوم 
اأوك��ران��ي��� دولة  اإع���الن  اأن رو�صي� ق��د تكون ذاه��ب��ة اإىل ح��د  االإره���ب��ي، 
اإره�بية، وب�لت�يل اإعالن احلرب عليه� بهدف مك�فحة االإره�ب ال�ص�در 

منه�«. وي�صيف البني: “الرد الرو�صي ال�ص�رم على هذا الهجوم �صيتم 
48 �ص�عة من وقوعه، حيث ال  اأق�ص�ه�  اأبعد تقدير خالل مدة  على 

ميكن ملو�صكو القبول ب��صتهداف اأرا�صيه� بهذا ال�صكل«.
اال�صتفزازات  اأن كييف تتخبط وهي يف ح�ل م�صيه� يف هذه  واأو�صح 
لرو�صي�، تكون كمن يدخل بيديه الدب لكرمه، م� قد يقود يف نه�ية 

املط�ف حتى لزوال اأوكراني� ككي�ن �صي��صي وكدولة«.
�ص�رممي،  الدولية ط�رق  ب�ل�صوؤون  والب�حث  الك�تب  يقول  من جهته 
“يبدو اأن القرم كم� ك�نت  يف حديث مع موقع “�صك�ي نيوز عربية”: 
بداية اإ�صع�ل فتيل االأزمة بني رو�صي� واأوكراني� يف ع�م 2014، ف�إنه� 
ب�تت االآن �ص�حة املواجهة االأم�مية االأخطر التي تهدد بت�صعري نريان 
تبعه  وم���  اأ�ص�بيع   3 القرم قبل نحو  ه��ذه احل��رب، فمع �صرب ج�صر 
احليوية  التحتية  والبنى  كييف  الع��صمة  ط�ل  عنيف  رو�صي  رد  من 

اأم�م  اأن��ن���  ي��ب��دو  ال��ب��الد،  الع�صكرية واخل��دم��ي��ة االأوك��ران��ي��ة يف ع��م��وم 
ت�صعيد اأخطر«.

املوانئ  اأه��م  اأح��د  القرم وهو  اأن �صرب مين�ء ع��صمة  واأ�ص�ف:”ذلك 
الرو�صية على البحر االأ�صود، يحمل يف طي�ته وبو�صوح اإ�صرارا اأوكراني� 
على مق�ومة الرو�س و�صربهم يف اأكرث املن�طق ح�ص��صية ب�لن�صبة لهم، 
وهو م� �صيق�بل وال �صك برد رو�صي اأعنف من الذي تال الهجوم على 

اجل�صر الرابط بني القرم والرب الرو�صي«.
القرم  فتح جبهة  العمل على  تريد عرب  “اأوكراني�  �ص�رممي:  وختتم 
جرى  ا�صتفت�ء  عرب  لرو�صي�  املنطقة  تلك  ل�صم  رف�صه�  ت�أكيد  اإع���دة 
على غرار اال�صتفت�ءات االأخرية يف من�طق اأوكرانية خ��صعة للجي�س 
الرو�صي، وفيه� غ�لبية �صك�نية من اأ�صول رو�صية، والقول ب�إنه� �صتعيد 

االأزمة للمربع االأول«.

الطاقة مقابل التفاو�س.. هل ت�شغط رو�شيا على اأوكرانيا بالظالم؟ •• عوا�شم-وكاالت

ا�صترياد  ب����داأت  اأن��ه���  اأوك���ران���ي����  اأع��ل��ن��ت 
االأوروب���ي،  الط�قة من دول يف االحت���د 

للمرة االأوىل، ب�صبب ال�صرب�ت الرو�صية التي دمرت البنية التحتية للط�قة يف 
البالد، حيث �صنت رو�صي� اأكرث من 300 هجوم على حمط�ت توليد الكهرب�ء 
يف اأوكراني� منذ 10 اأكتوبر احل�يل، مم� اأحلق اأ�صراًرا بنحو ثلث قدرة البالد 

على اإنت�ج الكهرب�ء.
الرو�صي،  االأم��ن  ن�ئب جمل�س  ق���ل  كييف،  فيه  تعي�س  ال��ذي  الظالم  �صي�ق  يف 
دميرتي ميدفيديف، اإذا اأرادت كييف الكهرب�ء، فهي تعرف احلل وهو االإذع�ن 
�صفينة  ت�صررت  حيث  ك��ث��رًيا  يت�أخر  مل  االأوك����راين  ال��رد  الرو�صية،  لل�صروط 
هجم�ت  خالل  �صيف��صتوبول  يف  االأ�صود  البحر  الأ�صطول  ت�بعة  رو�صية  حربية 

بط�ئرات م�صرية على �صبه جزيرة القرم.

الطاقة الهدف
يف تلك ال���زاوي���ة، ي��ق��ول اخل��ب��ري االأوك�����راين ب���ل��ع��الق���ت ال��دول��ي��ة ق�صطنطني 
ي�أتي  اأوكراني�  املمنهج للط�قة يف كييف وب�قي مدن  اإن اال�صتهداف  جريدين، 

يف اإط�ر “اال�صرتاتيجية الرو�صية املفل�صة” على حد و�صفه.
اأنه بعد تفجري ج�صر   واأ�ص�ف جريدين، يف حديثه ملوقع “�صك�ي نيوز عربية”، 

تتع�مل مبنتهي احلزم للرد على االإمك�ني�ت االأوكرانية التي ظهرت يف ح�دث 
� على ا�صتهداف االأ�صطول البحري. تفجري ج�صر القرم، متوقًع� رد ح�زم اأي�صً

• ال�صرب�ت ك�ن هدفه� تفكيك النظ�م بحيث ك�ن من امل�صتحيل نقل القدرات 
بني من�طق اأوكراني� ملوازنة العبء.

مراكز  �صرب  خ��الل  املوجهة من  ال�صواريخ  وا�صتخدام  ال��ق��درات  نقل  منع   •
االت�ص�الت.

الرو�صية يف كييف جعلت من ن�صف االأ�صلحة ب�الأخ�س ال�صواريخ  ال�صربة   •
خ�رج اخلدمة نظًرا لفقدان االت�ص�الت.

التوجيه اخل��س  الط�قة يف  ووا�صنطن دعم كييف وتعوي�س  الغرب  ح���ول   •
ب�الأ�صلحة عن طريق االأقم�ر ال�صن�عية

حتركات كييف
عقب  ووا�صنطن  ال��غ��رب  اأن  اأو���ص��ح  جريدين،  ق�صطنطني  االأوك����راين  اخلبري 
اأ�صلحة  �صفق�ت  ت�صليم  وت��رية  ت�صريع  على  عزموا  العنيف،  كييف  ا�صتهداف 

وب�الأخ�س ال�صواريخ واالأنظمة الدف�عية.

القرم لي�س كم� قبله، يف ظل م� حققته القي�دة االأوكرانية من جن�ح�ت �صواء 
يف خ�ركوف واإيزيوم وليم�ن ومن�طق عدة ا�صتع�دته� يف ظل الهجوم امل�ص�د، م� 

دفع مو�صكو ال�صتهداف الط�قة.
التع�مل مع  البالد على  ق��درة  و�صل  تقوي�س  الط�قة هدفه  ق�صف من�ص�آت   •

حجم الدم�ر الذي تعر�صت له.
• �صلل الط�قة خلق اأزمة كبرية ك�ن له� ارتدادات وا�صعة فكييف اأ�صبحت �صبه 

مدينة اأ�صب�ح.
وزاب��وروج��ي��� وميكواليف  م��ن���ط��ق كييف  ال�����ص��واري��خ حم��ط���ت يف  اأ���ص���ب��ت   •

وفينيت�ص� وريفني ودنيربوبيرتوف�صك واأودي�ص�.
• ا�صتهدفت رو�صي�، مرافق الط�قة واالت�ص�الت وال�صكك احلديدية مع�ً.

اإن  الرو�صي  الع�صكري  اخلبري  اأرت���م���ت��وف،  األك�صندر  يقول  اأخ��ر،  ج�نب  من   
مو�صكو اخت�رت جميع اأهدافه� يف عملية ق�صف كييف بعن�ية ف�ئقة، و�صقطت 
نظ�م  م��ن  خمتلفة  اأج����زاء  ت��رب��ط  فرعية  كهرب�ئية  حم��ط���ت  على  ال�����ص��رب���ت 

الط�قة االأوكراين.
ك�نت  مو�صكو  اأن  عربية”،  نيوز  “�صك�ي  ملوقع  حديث  يف  اأرت�م�توف،  واأ�ص�ف 

• �صواريخ NASAMS االأمريكية 
وعدد من الط�ئرات امل�صرية.

الدفع  ذات���ي���ة  ه�����وت����زر  م���داف���ع   4  •
اأمل�نية ال�صنع.  PzH-2000

7 اآالف نظ�م �ص�روخي م�ص�د للدب�ب�ت من  اأر�صلت بدوره� نحو  بريط�ني�   •
NLAW طراز

• ذخ�ئر واأ�صلحة فرن�صية بخالف تدريب م� يقرب من األفي جندي للرد على 
قرار تعبئة بوتن.

اجلنوب  يف  ب�الأخ�س  امل�ص�د  هجومه�  يف  كييف  ا�صتمرار  اإىل  جريدين،  واأ�ص�ر 
قبل حلول ال�صت�ء الق�ر�س، متوقًع� الدخول يف �صين�ريوه�ت حرب ال�صوارع بني 

رو�صي� واأوكراني�.
ك��صحة  اإن  الرو�صية  الدف�ع  وزارة  ق�لت  املتب�دل،  الت�صعيد  ظل  ويف  وميدانًي� 
االألغ�م املعروفة ب��صم “اإيف�ن جولوبيز” وكذلك املن�ص�آت يف خليج �صيف��صتوبول 
ت��ع��ر���ص��ت ل��ه��ج��وم ب��ط���ئ��رات م�����ص��رية ن��ف��ذت��ه اأوك���ران���ي���� ب��ت��وج��ي��ه م���ن خرباء 
بريط�نيني.  ويف اأوىل ردود الفعل ال�صي��صية الرو�صية على هذا الهجوم، اأعلن 
دميرتي بولي�ن�صكي الن�ئب االأول ملندوب رو�صي� لدى االأمم املتحدة اأن مو�صكو 
طلبت عقد جل�صة ملجل�س االأمن يف 31 اأكتوبر على خلفية الهجوم االأوكراين 
اأم بالده ان�صحبت من  اأكد  كم�  “ال�صفقة الغذائية”،  على ال�صفن امل�ص�ركة يف 

اتف�ق احلبوب الذي ك�ن برع�ية اأممية.

ناجية من ماأ�شاة »الهالووين« بكوريا تروي تفا�شيل الليلة احلزينة

م�شاعدات اأ�شرتالية جديدة لأوكرانيا.. تدريب جنود و�شحن مدرعات
•• �شيدين-وكاالت

70 جندي� اإىل بريط�ني� للم�ص�عدة  اإر�ص�ل  اأ�صرتالي�  تنوي 
يف ت��دري��ب ال��ق��وات االأوك��ران��ي��ة ه��ن���ك، و���ص��ح��ن 30 عربة 
مدرعة اأخرى لدعم كييف يف حربه� �صد الهجوم الع�صكري 

الرو�صي، ح�صبم� اأعلنت اخلمي�س.
ملحطة  م�رلز  ريت�ص�رد  االأ�صرتايل  الدف�ع  وزير  ت�صريح�ت 

“اإيه بي �صي«: 
• »نتوقع االآن اأن يكون هذا �صراع� طويل االأمد«.

املدى  الدعم على  اإىل  االآن  اأوك��ران��ي��� بح�جة  اأن  »ن��درك   •
من  ميكنه�  مو�صع  يف  اأوك��ران��ي���  �صن�صع  كن�  اإذا  ال��ط��وي��ل، 

خالله حل هذا ال�صراع بطريقته� اخل��صة«.

• »القوات االأ�صرتالية التي �صت�صل اإىل بريط�ني� يف ين�ير 
�صتن�صم اإىل تدريب دويل بقي�دة بريط�ني�، لكنه� لن تدخل 
اأوكراني�«. وترفع احلزمة االأح��دث دعم  منطقة احلرب يف 
اأ�صرتالي� الأوكراني� اإىل حوايل 655 مليون دوالر اأ�صرتايل 
)425 مليوندوالر(، منذ بدء الهجوم الع�صكري الرو�صي يف 
فرباير امل��صي. وتقدم اأ�صرتالي�، وهي من اأكرب امل�ص�همني 
يف الدعم الغربي الأوكراني� من خ�رج حلف �صم�ل االأطل�صي، 
ت�صدير  وح��ظ��رت  ل��ك��ي��ي��ف،  ع�صكرية  وم���ع���دات  م�����ص���ع��دات 
اإىل  البوك�صيت،  ذل��ك  واالأمل��ن��ي��وم، مب��� يف  االألومين�  خ���م���ت 
والكي�ن�ت  االأف��راد  مئ�ت  على  عقوب�ت  فر�صت  كم�  رو�صي�. 
الرو�صية. و�صكر وزير اخل�رجية االأوكراين دميرتو كوليب� 

اأ�صرتالي� على امل�ص�عدات االأخرية.
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املال والأعمال
اإمباور حتدد النطاق ال�شعري للطرح بني 1.31 و1.33 درهم لل�شهم 

االإم�رات  ملوؤ�ص�صة  التنفيذي  الرئي�س  �صعف�ر،  بن  اأحمد  �صع�دة  وق���ل 
“حتظى ’اإمب�ور‘ بت�ريخ م�صّرف  الأنظمة التربيد املركزي”اإمب�ور”: 
وح�فل يف قط�ع تربيد املن�طق امل�صتدامة واملبتكرة يف دولة االإم�رات، 
ولط�مل� لعبت دوراً جوهري�ً يف دعم م�صرية منو دبي. وب�عتب�ره� اأكرب 
ارتب�ط�ً  ’اإمب�ور‘  ترتبط  ال��ع���مل،  يف  املن�طق  تربيد  خل��دم���ت  م��زود 
وثيق�ً ب�أهداف دبي االأو�صع نط�ق�ً لتحويل قط�ع الط�قة، مب� يف ذلك 
ال�صي��ص�ت  من  وبدعم   .2030 للط�قة  املتك�ملة  دب��ي  ا�صرتاتيجية 
تربيد  مب��ج���ل  املتميزة  خدم�تن�  اإىل  ب���الإ���ص���ف��ة  ال��ق��وي��ة  احلكومية 
وامل�صتدامة  العملية  احللول  نط�ق  تو�صيع  على  بقدرتن�  نثق  املن�طق، 
اإدراج  نيتن�  االإع��الن عن  ومنذ  الكبرية.  ق�عدة عمالئن�  �صتفيد  التي 
تلقين�ه  ال��ذي  الكبري  ب�الهتم�م  اأُ�صعدن�  امل���يل،  دب��ي  �صوق  يف  اأ�صهمن� 
دبي  ت�صهده�  التي  التو�صع  امل�صتثمرين. ويف خ�صم خطط  من ج�نب 

•• دبي-وام

اأكرب  “اإمب�ور”،  املركزي  التربيد  الأنظمة  االإم����رات  موؤ�ص�صة  اأعلنت 
مزود خلدم�ت تربيد املن�طق يف الع�مل، و التي تت�صدر قط�ع تربيد 
االكتت�ب  فرتة  وب��دء  الأ�صهمه�  ال�صعري  النط�ق  عن  دب��ي؛  يف  املن�طق 

للطرح الع�م االأويل يف �صوق دبي امل�يل. 
ومت حتديد النط�ق ال�صعري الأ�صهم الطرح بني 1،31 و1،33 درهم 
لكل �صهم. ومن املتوقع اأن يرتاوح اإجم�يل حجم الطرح بني 1،310 
مليون درهم حوايل 357 مليون دوالر  و1،330 مليون درهم حوايل 
عند  �صترتاوح  ال�صوقية  القيمة  اأن  يعني  وه��ذا  دوالر،  مليون   362
دوالر/  مليون   3،567 ح��وايل  دره��م  مليون   13،100 بني  االإدراج 

و13،300 مليون درهم حوايل 3،622 مليون دوالر. 

ومنو معرو�س العق�رات ال�صكنية والقط�ع الفندقي املزدهر، نعتقد اأن 
’اإمب�ور‘ تقدم عر�ص�ً ا�صتثم�ري�ً فريداً وجذاب�ً جلميع امل�صتثمرين«. 

 ، االإدارة  جمل�س  قبل  م��ن  املعتمدة  االأرب�����ح  ت��وزي��ع  �صي��صة  على  ب��ن���ًء 
والتي من املتوقع اأن يكون احلد االأدنى لتوزيع�ت االأرب�ح 850 مليون 
درهم مدفوع يف ع�م 2023 اأو 0.085 درهم لكل �صهم ، ف�إن نط�ق 
�صعر العر�س يعني ع�ئد توزيع�ت االأرب�ح �صيكون يف نط�ق 6.4% اإىل 

 .%6.5
ويتمثل الطرح يف بيع 10% من اإجم�يل راأ�س امل�ل امل�صدر ل� “اإمب�ور” 
مع  ال�صركة(  اأ�صهم  من   1،000،000،000 جمموعه  م�  )ي��ع���دل 
اأي  يف  الطرح  حجم  تعديل  يف  بحقهم�  الب�ئعني  امل�ص�همني  احتف�ظ 
وللقوانني  املطلق  لتقديرهم�  وفق�ً  االكتت�ب  ف��رتة  نه�ية  قبل  وق��ت 

املعمول به� وبعد موافقة هيئة االأوراق امل�لية وال�صلع. 

اأديبك 2022: اإيطاليا املورد العاملي الثالث ملعدات �شناعة النفط والغاز اإىل الإمارات

ح�شور اإيطايل �شخم يف اأهم معر�س للنفط والغاز يف العامل

خالل كلمته يف افتتاح اأديبك 2022

 �شلطان اجلابر: روؤية رئي�س الدولة لتحديات قطاع الطاقة مطمئنة وواثقة ور�شالته موا�شلة العمل باإيجابية وثبات 

•• اأبوظبي-الفجر:

امل�صّنعة  ال���دول���ة  اإي��ط���ل��ي���  ت��ع��ت��رب   
االأوروب���ي  االحت����د  دول  ب��ني  الث�نية 
ال���� 27 وحت��ت��ل امل��رت��ب��ة ال��ث���م��ن��ة يف 
والغ�ز  النفط  ت�صدير معدات قط�ع 
يف ال��ع���مل. م��ع ب��ل��وغ اإج��م���يل قيمة 
يورو  م��ل��ي��ون   143 اإىل  ال�����ص���درات 
الطلب  ي�����ص��ت��م��ر   ،2021 ع������م  يف 
االإم�راتي على تقني�ت النفط والغ�ز 
االإيط�لية ويوا�صل منوه لي�صل اإىل 
امل��صي.  ال��ع���م  يف   16% م��ن  اأك���رث 
وجت���������وزت ال���������ص�����درات ق��ي��م��ة 65 
مليون يورو يف االأ�صهر ال�صتة االأوىل 
على  ي���وؤك���د  2022، مم����  ع����م  م���ن 
ت�صنيف اإيط�لي� يف املرتبة الث�لثة يف 

الع�مل لهذا القط�ع.
ال��ع��ر���س االإي���ط����يل يف  ق���وة  �صتظهر 
خ�����الل معر�س  م����ن  ال���ق���ط����ع  ه�����ذا 
وم��وؤمت��ر اأب��وظ��ب��ي ال���دويل للبرتول 
ت�ص�رك  ح���ي���ث   )2022 )اأدي�����ب�����ك 

اإيط�لي� بح�صور 115 ع�ر�ص�ً.
 28 ال��ر���ص��م��ي  اجل��ن���ح  �صي�صت�صيف 
التج�رة  وك���ل��ة  م��ن  بتنظيم  �صركة، 
من  وب����دع����م   )ITA( االإي���ط����ل���ي���ة 
الدويل  وال��ت��ع���ون  اخل���رج��ي��ة  وزارة 

االإيط�لية.
وت�صمل اخلربات االإيط�لية املعرو�صة 
يف مركز اأبوظبي الوطني للمع�ر�س 
متنوعة  وتقني�ت  منتج�ت  )اأدنيك( 
ك��ه��رب���ئ��ي��ة معزولة  م��ث��ل: حم���والت 
بخ�رية  توربينية  وم��ول��دات  ب�لزيت 
وم����ع����دات خم�����ص�����ص��ة ل��ل��ع��م��ل حتت 
���ص��ط��ح ال���ب���ح���ر واأج�����ه�����زة وخ���دم����ت 
ب��ع��د واأجهزة  ت��ع��م��ل ع��ن  ل��ل��خ��زان���ت 
االأ�صطول  وم��راق��ب��ة  ال��ط���ق��ة  اإدارة 

ال�صفرية  واالنبع�ث�ت  الهيدروجني 
تظل  اأن  يف  ال��دول��ة  م�صتقبل  �صم�ن 
املتعددة.  الط�قة  يف طليعة قط�ع�ت 
ح��صمة  ق�����ص��ي��ة  ه���ي  واال����ص���ت���دام���ة 
اإيط�لي�  اأع��م���ل  وع��ل��ى راأ����س ج���دول 
وال�����ص��رك���ت االإي��ط���ل��ي��ة، مب��� يف ذلك 
اأديبك  معر�س  يف  الع�ر�صني  جميع 
اأن  يف  ال�����ص��ب��ب  ه���و  وه�����ذا   .2022
“اال�صتدامة هي  �صع�رن� اجلديد هو 

اال�صتدامة االإيط�لية.«
ب���الإ���ص���ف��ة اإىل ذل���ك، ه��ن���ك حمرك 
االإيط�ليني  للم�صنعني  اآخر  رئي�صي 

“ميثل اجلن�ح االإيط�يل الر�صمي يف 
للنمو  مهمة  فر�صة  اأديبك  معر�س 
بني  للتع�ون  جيد  ومث�ل  ل�صرك�تن� 
االإي��ط���ل��ي��ة و�صركة  ال��ت��ج���رة  وك���ل��ة 
من  ج�������زءاً  ت���ك���ون  واأن  “اأنيم�”. 
معر�س اأديبك، هي بحد ذاته� فر�صة 
�صن�عة  رواد  مع  للتوا�صل  ملمو�صة 
يف  الرئي�صيني  وال��غ���ز  النفط  قط�ع 
اأكرب جتمع ت�أثرياً على قط�ع الط�قة 

يف الع�مل.«
االحت�������د   ،ANIE احت���������د  اأع�����ل�����ن 
الكهرب�ئية  ل��ل��ه��ن��د���ص��ة  االإي����ط�����يل 
“هذه  االإل���ك���رتون���ي���ة:  وال�����ص��ن���ع��ة 
ل�صرك�تن�  امل��ن��ت��ظ��رة  ال��ف��ر���ص��ة  ه���ي 
ح��ي��ث مي��ك��ن لالبتك�ر  ال���ع����مل،  م���ع 
الق�دم،  العقد  خ��الل  التكنولوجي، 
وتعد  امل�صتقبل.  ا�صتدامة  ي�صمن  اأن 
ومتزايًدا  اأ���ص������ص��ًي���  ج����زًءا  التقني�ت 
التحول  ب���ق���ي����دة  ال���ع����مل���ي  ل��ل��ت��ح��ول 
اإيط�لي�  وتتميز  وال��ط���ق��ة.  الرقمي 
ال�صرك�ت  م��ن  م��ت��وازن  بيئي  بنظ�م 
املبتكرة والرائدة التي ميكن اأن تعزز 

هذا امل�ص�ر على امل�صهد الع�ملي.«
ي��ت��م ت��ن��ظ��ي��م اجل���ن����ح االإي����ط�����يل يف 
م�  ب�لتع�ون   2022 اأديبك  معر�س 
ب��ني وك���ل��ة ال��ت��ج���رة االإي��ط���ل��ي��ة مع 
وزارة ال�صوؤون اخل�رجية، وب�ل�صراكة 
مع احت�د ANIE - االحت�د االإيط�يل 
وال�صن�عة  ال��ك��ه��رب���ئ��ي��ة  ل��ل��ه��ن��د���ص��ة 
االإلكرتونية، و ANIMA - االحت�د 
امليك�نيكية  ل��ل�����ص��ن���ع���ت  االإي���ط����يل 
 -  FEDERTEC و  وال��ه��ن��د���ص��ي��ة، 
لتقني�ت ومعدات  االإيط�لية  املنظمة 
ونقل  ال�صوائل  لط�قة  امليك�ترونيك 
الط�قة واالأمتتة الذكية والتحكم يف 

املنتج�ت والعملي�ت ال�صن�عية. 

على  للطرفني  الف�ئدة  ذات  الثن�ئي 
م���دى ال��ع��ق��ود امل��ق��ب��ل��ة. وع��ل��ى وجه 
التع�يف  خ��ط��ة  ح����ددت  اخل�����ص��و���س، 
واملرونة الوطنية االإيط�لية م� يقرب 
3،6 ملي�ر يورو لتعزيز تطوير  من 
بتوليد  اخل������ص��ة  ال��ت��وري��د  �صال�صل 
�صيكون  ذل���ك،  ع���الوة على  ال��ط���ق��ة. 
انتق�ل  اإدارة  يف  كبرية  اأهمية  للغ�ز 
ا�صتثم�رات  اإىل  ب���ل��ن�����ص��ب��ة  ال��ط���ق��ة 
اإي��ط���ل��ي��� يف ال��ب��ح��ث وال��ت��ط��وي��ر يف 
جم�ل الط�ق�ت املتجددة، كم� �صتتيح 
امت�ص��س  م����ب�����درات  ك��ب��ري  ب�����ص��ك��ل 

ال�صن�عية:  والعملي�ت  املنتج�ت  يف 
ودع����م  ب��ت��م��ث��ي��ل  ف�����خ�����ورون  “نحن 
معر�س  يف  االإي���ط����ل���ي���ة  ال�������ص���رك����ت 
2022. واإنه� فر�صة مميزة  اأديبك 
لل�صرك�ت االإيط�لية الإق�مة عالق�ت 
املنتج�ت  وع���ر����س  ج���دي���دة  جت����ري���ة 
والتقني�ت املبتكرة، والرتويج ل�صع�ر 
القط�ع  هذا  يف  اإيط�لي�”  يف  “�صنع 

ال�صن�عي املهم.«
ن����ئ���ب رئي�س  ف���ي���ريو،  ب���رون���و  ق�����ل 
االإي���ط����يل  االحت�������د   -  ANIMA
والهند�صية:  امليك�نيكية  لل�صن�ع�ت 

�صيكون معر�س اأديبك اأف�صل فر�صة 
لعر�س احللول التكنولوجية املبتكرة 
الأمن  امل�صرتكة  التحدي�ت  ملواجهة 

الط�قة وا�صتدامته�.«
�صك�رب�،  اأم���ي���دي���و  ق�����ل  ج��ه��ت��ه  م���ن 
دولة  يف  االإيط�يل  التج�ري  املفو�س 
التج�رية  العالق�ت  “اإن  االإم�����رات: 
اإي��ط���ل��ي��� واالإم������رات يف �صن�عة  ب��ني 
النفط وال��غ���ز ه��ي واح���دة م��ن اأكرث 
وا�صتمراراً  منواً  التج�رية  العالق�ت 
ع����ل����ى االإط���������������الق. ه�����ن������ك دواف��������ع 
التع�ون  لتعزيز  ج��دي��دة  و�صي��ص�ت 

ال���ت���ط���ور  ال����ط�����ق����ة ه�����و  يف ق����ط�����ع 
ال�صن�عية  وال����ث����ورة  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي 
ال����راب����ع����ة ال����ت����ي ت��ت�����ص��م��ن اأج����ه����زة 
واللوح�ت  واالأج����ه����زة  اال���ص��ت�����ص��ع���ر 
مراقبة  واأج���ه���زة  ب��ع��د  ع��ن  للتحكم 

الربجمي�ت واحل�لة.
معر�س  يف  م�ص�ركتهم  على  وتعليًق� 
فريارا،  م�ركو  ق���ل   ،2022 اأديبك 
 -  FEDERTEC ل������  ال��ع���م  امل��دي��ر 
لتقني�ت ومعدات  االإيط�لية  املنظمة 
ونقل  ال�صوائل  لط�قة  امليك�ترونيك 
والتحكم  الذكية  واالأمت��ت��ة  الط�قة 

الكهرب�ئية  وامل�صخ�ت  وال�صم�م�ت 
الغ�ط�صة. ق�ل لورنزو ف�ن�را، �صفري 
العربية  االإم���������رات  ل����دى  اإي��ط���ل��ي��� 
يف  امل�����ص���رك��ة  اإىل  “نتطلع  امل��ت��ح��دة: 
دورة اأديبك 2022 هذا الع�م، اأكرب 
اإذ  الع�مل.  يف  والغ�ز  للنفط  معر�س 
ب�صراكة  واالإم������رات  اإي��ط���ل��ي���  تتمتع 
وال�صعي  ال��ط���ق��ة،  ق��ط���ع  مم��ت���زة يف 
والتكنولوجي�  اخل���ربات  ت��ب���دل  اإىل 
ب�صكل متزايد يف جم�ل وثيق ال�صلة 
للعديد  ب���ل��ن�����ص��ب��ة  مب��ج��ت��م��ع���ت��ن���. 
امل�ص�ركة،  االإي��ط���ل��ي��ة  ال�صرك�ت  م��ن 

را�صخة ب�أّن قط�ع الط�قة ب�إمك�نه 
منق�صٍم  ع�����مٍل  ظ���ل  يف  ي��ت��ح��ّد  اأن 
من  الأن  املن�صودة،  احللول  الإيج�د 
امل�����ص��ت��ق��ب��ل ه���و م���ن ي�أخذ  ي�����ص��ن��ع 
وي��ق��وم ب�خلطوة  امل���ب����درة  ب��زم���م 
االأوىل. واأق��دم دعوة مفتوحة اإىل 
لنقوم  واأ�صدق�ئن�  �صرك�ئن�  ك�فة 
وامل��ب���درة نحو  بهذه اخلطوة مع�ً، 
���ص��ي���غ��ة م���الم���ح امل�����ص��ت��ق��ب��ل الأن 
ت�����ص���ف��ر ج���ه���ودن���� ���ص��ي��ق��ودن��� اإىل 

النج�ح«. 
احلدث  يعد  “اأديبك”  اأن  ي��ذك��ر 
النفط  ق��ط���ع  ت����أث���رياً يف  االأك�����رث 
ي��ج��ت��م��ع فيه  ال����ع�����مل����ي، وم�����ن�����رباً 
واملهنيون  الط�قة  وق����دة  ال����وزراء 
مل��ن���ق�����ص��ة ال���ف���ر����س ال���ت���ي حتقق 
الط�قة  م�صهد  يف  ج��دي��دة  قيمة 
وحت���دي���ده���� .. ف��ي��م��� ي�������ص����رك يف 
ن�صخة هذا الع�م اأكرث من 2000 
���ص��رك��ة ع���ر���ص��ة، اإ���ص���ف��ة اإىل 28 
وي�صتمر  امل�ص�ركة  ل��ل��دول  جن�ح�ً 
الفرتة  خ��الل   ”2022 “اأديبك 
نوفمرب   3 اإىل  اأك��ت��وب��ر   31 م��ن 
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•• اأبوظبي-وام

بن  �صلط�ن  ال��دك��ت��ور  م��ع���يل  اأك���د 
ال�صن�عة  وزي�����ر  اجل����ب���ر  اأح���م���د 
الع�صو  امل��ت��ق��دم��ة  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��� 
التنفيذي  ال���رئ���ي�������س  امل����ن����ت����دب 
الوطنية  اأبوظبي  ب��رتول  ل�صركة 
�صرك�ته�..  وجمموعة  “اأدنوك” 
م��زي��ٍد من  اإىل  بح�جة  ال��ع���مل  اأن 
ان��ب��ع���ث���ت ل�صم�ن  ب���أق��ل  ال��ط���ق��ة 
وا�صتدامته�..  اإم���دادات���ه����  اأم����ن 
القي�دة  ت��وج��ي��ه���ت  اإىل  م�����ص��رياً 
مك�نة  تعزيز  ب��صتمرار  الر�صيدة 
م�صوؤواًل  م�����زوداً  االإم��������رات  دول����ة 

وموثوق�ً للط�قة. 
ج�ء ذلك خالل الكلمة االفتت�حية 
الن�صخة  يف  مع�ليه  األ��ق���ه���  ال��ت��ي 
ال��ث���م��ن��ة وال��ث��الث��ني م��ن معر�س 
وموؤمتر اأبوظبي الدويل للبرتول 
يعقد  وال���ذي   ”2022 “اأديبك 
حتت رع�ية �ص�حب ال�صمو ال�صيخ 
رئي�س  نهي�ن  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد 

الدولة “حفظه اهلل« . 
لق�ء  اإىل  كلمته  يف  مع�ليه  واأ���ص���ر 
رئي�س  ال�صمو  �ص�حب  م��ع  جمعه 
“ اأديبك”  انطالقة  الدولة حول 
التحدي�ت  ب�����ص���أن  ���ص��م��وه  وروؤي������ة 
الط�قة..  ق��ط���ع  ي��واج��ه��ه���  ال��ت��ي 
ح��ي��ث ك����ن ���ص��م��وه م��ت��ف���ئ��اًل وذي 
ميكنن�  “ال  فق�ل:   .. واثقة  روؤي��ة 
جت����ه���ل احل���ق����ئ���ق، ب���ل ي��ج��ب اأن 
نواجهه� بثب�ت، واأن نتع�مل معه� 
الإيج�د  ونعمل  اإيج�بية،  بذهنيٍة 
حلول من��صبة ب�لتع�ون مع �صرك�ء 
يتبّنون الروؤى واالأفك�ر والتوجه�ت 

كهرب�ء  مب�ص�در  الربية  من�ص�آتن� 
الط�قة  ب������ص��ت��خ��دام  ت��ول��ي��ده���  مت 
النظيفة  وال�����ص��م�����ص��ي��ة  ال���ن���ووي���ة 
ونعمل  االنبع�ث�ت،  من  واخل�لية 
من�ص�آتن�  ت�����ص��غ��ي��ل  ع���ل���ى  ك���ذل���ك 
الكهرب�ء  ب������ص��ت��خ��دام  ال��ب��ح��ري��ة 
ب�صمته�  خل���ف�������س  ال���ن���ظ���ي���ف���ة 
الن�صف،  ي���ع����دل  مب����  ال��ك��رب��ون��ي��ة 
للحد  ج��ه��ودن���  ن�ص�عف  اأن��ن���  كم� 
الرغم  على  امليث�ن،  انبع�ث�ت  من 
االأقل  �صمن  ح�لي�ً  تعد  اأن��ه���  م��ن 

ع�ملي�ً«. 
واأو�����ص����ح اأن�����ه ف��ي��م��� من�����ص��ي نحو 
التكنولوجي�  �صتكون  امل�صتقبل، 
اإح���دى اأه��م ع��وام��ل متكني قط�ع 
املث�ل،  �صبيل  على  لدين�،  الط�قة. 
وتخزينه  الكربون  التق�ط  تقنية 
ال���ت���ي ب����إم���ك����ن���ن���� ت��ط��ب��ي��ق��ه��� على 
قط�ع  يف  فقط  لي�س  وا�صع،  نط�ق 
القط�ع�ت.  ك�فة  اإمن��� يف  الط�قة، 
حيث  الهيدروجني،  اأي�ص�ً  وهن�ك 
اأول  ت�صليم  اأي���م قليلة  ج��رى منذ 
منخف�صة  االأم���ون���ي����  م���ن  ���ص��ح��ن��ة 
االنبع�ث�ت من اإنت�ج دولة االإم�رات 

اأمل�ني�..وك�نت  يف  ه���م��ب��ورغ  اإىل 
الأنه�  ت����ري���خ���ي���ة،  ال��ل��ح��ظ��ة  ت��ل��ك 
متثل اللبنة االأوىل يف بن�ء �صل�صلة 
قيمة الهيدروجني، وفر�صة مهمة 

جديدة يف قط�ع الط�قة«. 
الدورة  انعق�د  مع  “اأنه  واأ���ص���ف: 
موؤمتر  م��ن  والع�صرين  ال�ص�بعة 
االأطراف يف اتف�قية االأمم املتحدة 
االإط������ري�����ة ب�������ص����أن ت��غ��ري امل���ن����خ » 
الق�دم،  االأ���ص��ب��وع   «  COP27
ومع  العربية  م�صر  جمهورية  يف 
ا�صتعداد دولة االإم�رات ال�صت�ص�فة 
موؤمتر   -  COP28 م����وؤمت����ر 
الق�دم،  ال��ع���م   - للمن�خ  االإم�����رات 
وتوجيهه�  ج��ه��ودن���  تركيز  علين� 
نحو م�ص�ر جديد وجريء وواقعي 
يعود ب�لنفع على كل من الب�صرية، 

واملن�خ، واالقت�ص�د«. 
�صلط�ن  ال���دك���ت���ور  م���ع����يل  وق������ل 
اأح��م��د اجل���ب��ر يف خت�م كلمته  ب��ن 
خف�س  اإىل  ب���ح����ج���ة  ن���ح���ن   “  :
معدالت  وق��ف  ولي�س  االن��ب��ع���ث���ت 
النمو والتقدم، ف�لع�مل يبحث عن 
قن�عة  ولدين�  للتحدي�ت،  ح��ل��ول 

اأن  �صموه: تذكر  واأ�ص�ف  نف�صه�.. 
االإيج�بية والروؤى البن�ءة وال�صعي 
التقدم هي يف  اإىل حتقيق  الدائم 

لنِْب نهجن� وجوهره«.  �صُ
اجل�براأن  �صلط�ن  مع�يل  واأو���ص��ح 
ظروٍف  ظ��ل  يف  ينعقد  “اأديبك” 
م��ع��ق��دة ي��واج��ه��ه��� ال���ع����مل، حيث 
الع�ملية  ال��ت��وري��د  �صال�صل  الت���زال 
ه���������ص����ة، واأ�����ص����ب����ح����ت االأو�������ص�������ع 
اجليو�صي��صية اأكرث تعقيداً وت�صتت�ً 
م�صى،  وق��ت  اأي  م��ن  وا�صتقط�ب�ً 
االرتف�ع،  يف  ال��ت�����ص��خ��م  وي�����ص��ت��م��ر 
اأ�صع�ر الف�ئدة تزيد تكلفة  اأن  كم� 
اأدى  مم�  واال�صتثم�ر،  االق��رتا���س 
اإىل اأن ي�صبح االقت�ص�د الع�ملي يف 

و�صع حرج. 
يطرحه�  التي  ب�لت�ص�وؤالت  ون��وه 
البع�س حول اإمك�نية حدوث ركود 
قن�عته  ع��ن  م��ع��رب���ً   .. اق��ت�����ص���دي 
اإج�بة  اإعط�ء  الأح��د  ب�أنه ال ميكن 
م�صتقبلية  ت��ن��ب��وؤات  ف��ي��ه���  واث���ق���ة 

حول هذا املو�صوع. 
امل�صهد  م��الم��ح  ا�صتعرا�س  وب��ع��د 
اأ�ص�ر   .. ال���ع����مل  يف  االق���ت�������ص����دي 

املن�خي. 
واأكد اأن احللول التي نحت�جه� تتيح 
مو�صح�ً   .. للجميع  كبرية  فر�ص�ً 
اإىل  �صي�صل  الع�مل  �صك�ن  ع��دد  اأن 
ع�م  ب��ح��ل��ول  �صخ�س  م��ل��ي���ر   9.7
احتي�ج�تهم،  ولتلبية   ،2050
ت��زي��د بن�صبة  اإن���ت����ج ط���ق��ة  ي��ج��ب 
اليوم.  الع�مل  ينتجه  عم�   30%
نكون  ال���ه���دف،  ه���ذا  وم���ع حتقيق 
مل�  الكهرب�ء  توفري  يف  اأ�صهمن�  قد 
�صخ�س  مليون   800 م��ن  ي��ق��رب 
ال ميكنهم اال�صتف�دة منه� ح�لي�ً. 
حي�ة  حت�صني  يف  كذلك  و�صن�صهم 
ميكنهم  ال  ���ص��خ�����س  م��ل��ي���ر   2.6
احل�صول على وقود نظيف  ح�لي�ً 

للطهي والتدفئة. 
الع�مل  اأن  اجل�بر  مع�يل  واأ���ص���ف 
املت�حة  احل��ل��ول  ك��ل  اإىل  ب��ح���ج��ة 
الط�قة،  م��ن  احتي�ج�ته  ل��ت���أم��ني 
النفط  ن�صتطيع االختي�ر بني  وال 
اأو  ال�صم�صية  ال��ط���ق��ة  اأو  وال���غ����ز 
النووية،  الط�قة  اأو  الري�ح،  ط�قة 
بح�جة  فنحن  ال��ه��ي��دروج��ني،  اأو 
الط�ق�ت  اإىل  اإ�ص�فة  اإليه� جميع�ً 

مع�ليه اإىل اأن الط�قة هي اأولوية 
ق�صوى للجميع ح�لي�ً، واأن م�صهد 
الط�قة الع�ملي مير يف هذا الوقت 

ب��صطراب�ت غري م�صبوقة. 
مدرك�ً  اأ���ص��ب��ح  ال���ع����مل  اإن  وق������ل 
اال�صتثم�رات  ت��راج��ع  اأن  حلقيقة 
والغ�ز  ال��ن��ف��ط  االأج����ل يف  ط��وي��ل��ة 
ال��ت��ح��دي���ت يف قط�ع  م��ن  زاد  ق��د 
واالأرق����م  البي�ن�ت  واأن  ال��ط���ق��ة.. 
اال�صتثم�ر  اأوق��ف��ن���  ف����إذا  وا���ص��ح��ة، 
ال���ه���ي���دروك���رب���ون���ي���ة،  امل����������وارد  يف 
نفط  برميل  ماليني   5 �صنخ�صر 
احل�لية،  االإم�������دادات  م��ن  ي��وم��ي���ً 
ن��ظ��راً ل��الن��خ��ف������س ال��ط��ب��ي��ع��ي يف 
يجعل  االإن��ت���ج��ي��ة..وه��ذا  الط�قة 
من ال�صدم�ت التي �صهده� قط�ع 
جداً  ب�صيطة  ال��ع���م  ه���ذا  ال��ط���ق��ة 
�صيح�صل يف ح�ل  م�  ب�ملق�رنة مع 
وقف اال�صتثم�ر يف النفط والغ�ز. 
در���س م�صتف�ٌد من  واإذا ك�ن هن�ك 
الط�قة  اأم���ن  اأن  فهو  ال��ع���م،  ه��ذا 
للتقدم  اأ����ص��������ص���ي���ة  رك����ي����زة  مي���ث���ل 
االقت�ص�دية،  امل���ج����الت،  ���ص��ت��ى  يف 
واالج��ت��م���ع��ي��ة، وك��ذل��ك يف العمل 

اكت�ص�فه�  �صيتم  ال��ت��ي  ال��ن��ظ��ي��ف��ة 
جدواه�  ���ص��م���ن  ب��ع��د  وتطبيقه� 
االق��ت�����ص���دي��ة... احل��ل ه��و اجلمع 
االختي�ر  ولي�س  امل�����ص���در  ك��ل  ب��ني 

بينه�. 
مزيد  اإىل  يحت�ج  الع�مل  اإن  وق���ل 
انبع�ث�ت،  ب�����أق����ل  ال���ط����ق���ة  م����ن 
وك�نت قي�دتن� الر�صيدة �صّب�قًة يف 
املتجددة  الط�قة  بتبّني  التوجيه 
16 ع���م���ً مع  ي��زي��د على  قبل م��� 
ك�نت  ح��ي��ث  “م�صدر”  اإط������الق 
يف  دول�������ة  اأول  االإم�������������رات  دول�������ة 
امل��ن��ط��ق��ة ت���ق���وم ب��ت�����ص��غ��ي��ل حمطة 
وهذا  ال�صلمية،  ال��ن��ووي��ة  للط�قة 
العمل  اإىل  ’اأدنوك‘  يدفع  م�  هو 
على خف�س االنبع�ث�ت يف م�ص�در 
اال�صتثم�ر  واإىل  احل�لية،  الط�قة 
النظيفة  ال���ط����ق���ة  م�������ص����در  يف 

امل�صتقبلية. 
وا�صت�صهد مع�يل الدكتور �صلط�ن 
اأمثلة على  بن اأحمد اجل�بر بعدة 
خ��ط��وات احل��د م��ن االنبع�ث�ت يف 
“قمن�   : ق����ل  ح��ي��ث   .. عملي�ته� 
كهرب�ء  �صبكة  بربط  ’اأدنوك‘  يف 

- اأمن الطاقة ركيزة اأ�شا�شية للتقدم القت�شادي والجتماعي وللتقدم يف العمل املناخي 
- بتوجيهات القيادة وروؤيتها .. الإمارات �شّباقٌة اإىل تبني الطاقة املتجددة منذ ما يزيد على 16 عامًا 

- اأدنوك تعمل على خف�س النبعاثات يف م�شادر الطاقة احلالية 
- دعوة مفتوحة لتوحيد جهود قطاع الطاقة لإيجاد احللول املن�شودة 

اأبوظبي ت�شت�شيف فعاليات قمة م�شتقبل ال�شيافة 2023
•• اأبوظبي- الفجر:

املخ�ص�صة  االأب��رز  الفع�لية  ال�صي�فة،  م�صتقبل  قمة  منظمو  اأعلن 
لال�صتثم�رات الفندقية يف املنطقة، عن عقد دورته� للع�م 2023 
للمرة االأوىل يف اأبوظبي خالل الفرتة م� بني 25 – 27 �صبتمرب 
2023 يف فندق هيلتون اأبوظبي جزيرة ي��س. وجتمع القمة، التي 
تنظمه� �صركة “ذا بين�س” الع�ملية للفع�لي�ت، عدداً من الفع�لي�ت 
الفندقي  لال�صتثم�ر  العربي  املنتدى  مثل  املرموقة  اال�صتثم�رية 
اال�صتثم�ر  وم��ن��ت��دى  امل��ط���ع��م  ل��ال���ص��ت��ث��م���ر يف  ال��ع���مل��ي  وامل��ن��ت��دى 
الفندقي يف اإفريقي�، مب�ص�ركة نخبة من اأبرز ال�صخ�صي�ت املوؤثرة 
ملن�ق�صة  وذل��ك  واإفريقي�،  االأو�صط  ال�صرق  يف  ال�صي�فة  �صن�عة  يف 
اأحدث م�صتجدات اال�صتثم�ر الفندقي، وت�صليط ال�صوء على النمو 
والقط�ع�ت  املنطقة  يف  ال�صي�فة  �صن�عة  ت�صهده  ال��ذي  املتوا�صل 
جمل�س  رئي�س  ور�صلي،  جون�ث�ن  ق�ل  املن��صبة،  وبهذه  ال�صي�حية.  
“قمة  “”ُي�صعدن� تنظيم  املنظمة للقمة:  “ذا بين�س”  اإدارة �صركة 
مرة  الأول  اأبوظبي  االإم���رات��ي��ة  الع��صمة  يف  ال�صي�فة”  م�صتقبل 
للموؤمترات  اأب��وظ��ب��ي  مكتب  رع���ت��ن���،  م��ن  بدعم   2023 ال��ع���م  يف 

اإذ  و�صركة مريال،  وال�صي�حة-اأبوظبي  الثق�فة  دائرة  واملع�ر�س يف 
اأخ��رى ه�مة ملوا�صلة م�صرية منو وتطور هذا  نتوقع تنظيم دورة 
القط�ع، فقد ا�صتقبلت قمة م�صتقبل ال�صي�فة التي عقدت ال�صهر 
وم�  متحدث   200 من  واأك��رث  م�ص�رك�ً،   1،072 دب��ي  يف  امل��صي 
يزيد عن 70 من الع�ملني يف جم�ل ال�صح�فة واالإعالم، وحظيت 
بدعم 63 راعي�ً و�صريك�ً، ونتطلع ال�صت�ص�فة ن�صخة اأخرى ح�فلة 
وت�صدره�  ال��دول��ة  مك�نة  تر�صيخ  يف  وامل�ص�همة  والتميز  ب�لنج�ح 
للم�صهد ال�صي�حي الع�ملي«.  وق�ل مب�رك ال�ص�م�صي، مدير مكتب 
اأبوظبي للموؤمترات واملع�ر�س: “ت�صكل ا�صت�ص�فة اأبوظبي االأوىل 
ت�صهم يف منو فع�لي�ت  اإ�ص�فة نوعية  ال�صي�فة”  ل�”قمة م�صتقبل 
العديد  ا�صتقط�ب  يف  جنحن�   ،2022 ع���م  بداية  فمنذ  االأع��م���ل. 
ب�العتم�د  الع��صمة،  اإىل  اجل��دي��دة  واالجتم�ع�ت  امل��وؤمت��رات  م��ن 
ع��ل��ى احل���واف���ز االإ���ص���ف��ي��ة  املُ��ق��دم��ة ل��ه��ذه ال��ف��ع���ل��ي���ت م��ن خالل 
التي مت�صي يف تطوير جت�رب  “مريال”،  �صندوقن� امل�صرتك مع 
لتنظيم  كوجهة مف�صلة  االإم���رة  مك�نة  تكري�س  ت�ص�هم يف  فريدة 
الرتحيب  اإىل  ونتطلع  ال��دول��ي��ة.  وامل���وؤمت���رات  االج��ت��م���ع���ت  اأب���رز 
بوفود القمة يف اأبوظبي الع�م املقبل، وت�صليط ال�صوء على مع�مله� 

ال�صي�حية والطبيعية وجت�ربه� الثق�فية والرتفيهية اال�صتثن�ئية«. 
وبهدف تعزيز مك�نة االإم�رة كوجهة مف�صلة ل�صي�حة االجتم�ع�ت 
للموؤمترات  اأبوظبي  مكتب  عقد  واملع�ر�س،  واملوؤمترات  واحلوافز 
واملع�ر�س الت�بع لدائرة الثق�فة وال�صي�حة- اأبوظبي يف ع�م 2022 
�صراكة ا�صرتاتيجية مع  مريال، املطور الرائد للوجه�ت والتج�رب 
للموؤمترات  اأبوظبي  مكتب  �صندوق  الإن�ص�ء  اأبوظبي،  يف  الغ�مرة 
الإدارة  التنفيذية  امل���دي���رة  ال�����ص��ع��ي��د،  ت��غ��ري��د  وق���ل��ت  وامل���ع����ر����س.  
“ي�صعدن�  مل��ريال:  الوجهة  وت�صويق  املوؤ�ص�صي  االت�ص�ل  جمموعة 
يف  ال�صي�فة  لقط�ع  املخ�ص�صة  ال��رائ��دة  الفع�لية  ه��ذه  ا�صت�ص�فة 
�صراكتن� مع مكتب  ثم�ر  نرى  واأن  اأبوظبي،  يف  الأول مرة  املنطقة 
الفع�لي�ت  م�صهد  على  تنعك�س  وامل��ع���ر���س  ل��ل��م��وؤمت��رات  اأب��وظ��ب��ي 
املرافق  م��ن  نخبة  ي��س  ج��زي��رة  حتت�صن  املنطقة.  يف  وامل��وؤمت��رات 
م�صتقبل  قمة  فع�لي�ت  ا�صت�ص�فة  ويتم��صى  الع�ملية،  وال��ت��ج���رب 
ال�صي�فة مع التزامن� برت�صيخ مك�نة اجلزيرة كوجهة ع�ملية ب�رزة 
ل�صي�حة االأعم�ل، ونتطلع للرتحيب ب�لوفود امل�ص�ركة يف القمة يف 
2023 وتعريفهم ب�ملقوم�ت املميزة التي تتمتع به� جزيرة  الع�م 

ي��س يف الع��صمة اأبوظبي«. 
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املال والأعمال
اأدنوك حُتدد هدفًا جديدًا خلف�س كثافة انبعاثات غاز امليثان 

الع�ملي يف الوالي�ت املتحدة، وط�رق 
امل�صري،  ال�����ب�����رتول  وزي������ر  امل�����ال 
ومع�يل �صري ه�رديب �صينغ بوري 
وزير البرتول والغ�ز الهندي، اإىل 
ج�نب ُنخبٍة من ق�دة قط�ع النفط 
يعد  “اأديبك”  اأن  ُيذكر  ال���دويل. 
ت����أث���رياً يف قط�ع  احل����دث االأك����رث 
منرباً  ومُي����ث����ل  ال���ع����مل���ي،  ال���ن���ف���ط 
يجتمع فيه ال��وزراء وق�دة الط�قة 
واملهنيون ملن�ق�صة وحتديد الفر�س 
التي حتقق قيمة جديدة يف م�صهد 
الط�قة الع�ملي، وتنعقد ن�صخة هذا 
 2000 من  اأك��رث  مب�ص�ركة  الع�م 
���ص��رك��ة ع���ر���ص��ة، اإ���ص���ف��ة اإىل 28 
وت�صتمّر  امل�ص�ركة،  ل��ل��دول  جن�ح�ً 
 3 ي��وم  اإىل  الن�صخة  ه��ذه  فع�لي�ت 

نوفمرب 2022.

•• اأبوظبي-وام:

حتت رع�ية �ص�حب ال�صمو ال�صيخ 
رئي�س  نهي�ن،  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد 
افتتح  اهلل”..  “حفظه  ال���دول���ة، 
اآل  زاي��د  ب��ن  من�صور  ال�صيخ  �صمو 
نهي�ن، ن�ئب رئي�س جمل�س الوزراء 
وزي������ر دي�������وان ال���رئ��������ص���ة، اأم�������س، 
من  وال��ث��الث��ني  الث�منة  الن�صخة 
الدويل  اأبوظبي  وموؤمتر  معر�س 
 ،”2022 “اأديبك  ل���ل���ب���رتول 
ب��ح�����ص��ور ���ص��م��و ال�����ص��ي��خ خ���ل��د بن 
ع�صو  نهي�ن،  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد 
اأبوظبي  الإم�رة  التنفيذي  املجل�س 
التنفيذي  اأب��وظ��ب��ي  مكتب  رئي�س 
ملجل�س  التنفيذية  اللجنة  رئي�س 
كم� ح�صر احلفل  “اأدنوك«.  اإدارة 

متنوع  م���زي���ج  ب���ن����ء  اإىل  امل����ب�����درة 
تطوير  ع��رب  الط�قة  م�ص�در  م��ن 
الط�قة  جم���ل  يف  رائ���دة  م�ص�ريع 
تطبيق  اإىل  اإ����ص����ف���ة  امل���ت���ج���ددة، 
اأحدث التقني�ت لزي�دة كف�ءة اإنت�ج 
واحلد  الهيدروكربونية  م��وارده��� 
م��ن ان��ب��ع���ث���ت��ه���، م��ر���ص��خ��ًة بذلك 
م�صوؤول  ع����مل���ي  ك���م���ورٍد  م��ك���ن��ت��ه��� 

وموثوق للط�قة«.
بن  من�صور  ال�صيخ  �صمو  وح�صر 

جل�صة  م��ن  ج���ن��ب���ً  نهي�ن  اآل  زاي���د 
افتت�ح  ف��ع���ل��ي���ت  ���ص��م��ن  ح���واري���ة 
فيه�  ����ص����رك   ”2022 “اأديبك 
كل من مع�يل الدكتور �صلط�ن بن 
اأح��م��د اجل���ب��ر، وم��ع���يل �صهيل بن 
وزير  املزروعي  ف�ر�س  فرج  حممد 
التحتية، واالأمري  والبنية  الط�قة 
عبد العزيز بن �صلم�ن وزير الط�قة 
ال�صعودي، واآمو�س هوك�صتني كبري 
الط�قة  اأم��ن  ل�صوؤون  امل�صت�ص�رين 

ن��ه��ي���ن بن  ك���ّل م��ن م��ع���يل ال�صيخ 
الت�ص�مح  وزي��ر  نهي�ن،  اآل  م��ب���رك 
امللكي  ال�صمو  و�ص�حب  والتع�ي�س، 
اآل  �صلم�ن  العزيز بن  االأم��ري عبد 
ال�صعودي،  ال��ط���ق��ة  وزي����ر  ���ص��ع��ود 
اآل  حمد  ب��ن  ن��صر  ال�صيخ  و�صمو 
خليفة ممثل جاللة ملك البحرين 
ل����الأع����م�����ل االن�������ص����ن���ي���ة و�����ص����وؤون 
اإدارة  جم��ل�����س  ورئ���ي�������س  ال�����ص��ب���ب 
والغ�ز  للنفط  الق�ب�صة  ال�صركة 

الط�قة  �صرك�ت  ك��ربي���ت  وروؤ���ص���ء 
الع�ملية.

وق������ل ���ص��م��و ال�����ص��ي��خ م��ن�����ص��ور بن 
معر�س  اإن  ن����ه����ي�����ن:  اآل  زاي�������د 
وموؤمتر اأبوظبي الدويل للبرتول 
“اأديبك” �صّكل منذ انطالقه قبل 
38 ع�م�ً، من�صة ع�مليًة جتمع اأبرز 
املوؤ�ص�ص�ت وال�صرك�ت وال�صخ�صي�ت 
الف�علة يف قط�ع الط�قة، ُمر�صخ�ً 
بذلك مركزه على راأ�س الفع�لي�ت 

الدكتور  وم���ع����يل  ال��ب��ح��ري��ن،  يف 
رئي�س  ن����ئ���ب  امل������ال،  ح����م���د  ب�����در 
النفط يف  ووزي���ر  ال����وزراء  جمل�س 
�صلط�ن  الدكتور  ومع�يل  الكويت، 
ب��ن اأح��م��د اجل���ب��ر وزي��ر ال�صن�عة 
الع�صو  امل��ت��ق��دم��ة  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��� 
املنتدب الرئي�س التنفيذي ل�صركة 
برتول اأبوظبي الوطنية “اأدنوك” 
اإىل  اإ�ص�فة  �صرك�ته�،  وجمموعة 
امل�����ص��وؤول��ني احلكوميني  م��ن  ع���دد 

القط�ع  ه��ذا  يف  املخت�صة  الدولية 
احل����ي����وي، وم����ع����ززاً م��ك���ن��ة دول���ة 
وم�ص�هم�ته�  ال���رائ���دة  االإم�������رات 
قط�ع  م�صتقبل  �صي�غة  يف  املوؤثرة 

الط�قة واالقت�ص�د الع�ملي.
واأو�صح �صموه: “اأّن دولة االإم�رات 
الر�صيدة،  ال��ق��ي���دة  روؤي���ة  وبف�صل 
منظومة  ب���ن����ء  يف  ���ص��ب���ق��ة  ك����ن���ت 
م�ص�در  م���ن  وم���ت���وازن���ة  م��ت��ن��وع��ة 
الدول  وك���ن��ت يف طليعة  ال��ط���ق��ة، 

حتت رعاية رئي�س الدولة 

 من�شور بن زايد يفتتح معر�س وموؤمتر اأبوظبي الدويل للبرتول اأديبك 2022 

وق�ل عبداملنعم �صيف الكندي، الرئي�س التنفيذي لدائرة املوارد الب�صرية 
جهود  مع  مت��صي�ً   “ “اأدنوك”..  يف  املوؤ�ص�صي  وال��دع��م  والتكنولوجي� 
دولة االإم�رات لتحقيق احلي�د املن�خي، ير�صخ اإعالن اليوم مك�نة اأدنوك 
انبع�ث�ت  م�صتوى  انخف��س  حيث  من  والغ�ز  النفط  قط�ع  يف  الرائدة 
التنمية  الالزمة لدفع جهود  الط�قة  بتوفري موارد  والتزامه�  امليث�ن، 

االقت�ص�دية امل�صتدامة، ب�لتزامن مع دعم العمل املن�خي«. 
اإىل زي���دة خف�س انبع�ث�ت امليث�ن من  اأدن��وك  “ تهدف خطط  واأ�ص�ف 
عملي�ت اإنت�ج النفط والغ�ز مع املح�فظة يف الوقت نف�صه على جهوده� 
الط�قة  على  الطلب  يف  املتوقع  النمو  لتلبية  االإنت�جية  ال�صعة  لرفع 
لعقود ق�دمة. ونعمل على حتقيق هذه االأه��داف من خالل اال�صتثم�ر 
يف التقني�ت اجلديدة لالرتق�ء ب�الأداء البيئي، وتر�صيخ التزامن� ب�الإنت�ج 

امل�صوؤول للط�قة، ودعم التزام دولة االإم�رات ب� ’تعهد امليث�ن الع�ملي‘». 

وخطة  اجل��ودة  ع�لية  لبي�ن�ت  تقدميه�  بعد  منه�  التحقق  ميكن  التي 
وا�صحة وفع�لة لتحقيق هدفه� يف هذا املج�ل. وميّثل خف�س انبع�ث�ت 
امليث�ن اإجراء اأ�ص��صي ق�صري االأجل اإذا اأردن� حتقيق اأهداف اتف�ق ب�ري�س 

للمن�خ«. 
ومت��صي�ً مع ا�صرتاتيجيته� يف جم�ل اال�صتدامة، تخطط اأدنوك الختب�ر 
وتوظيف اأحدث تقني�ت ك�صف وقي��س االنبع�ث�ت بحلول ع�م 2023، 
اإىل تطبيق تقني�ت متطورة الإج��راء قي��ص�ت  مم� ميكنه� من االنتق�ل 

م�صتمرة النبع�ث�ت امليث�ن. 
وتهدف “اأدنوك” ال�صتخدام البي�ن�ت لتحديد خطوط االأ�ص��س لعمي�ت 
احلد من االنبع�ث�ت مع الرتكيز على خف�س االنبع�ث�ت من م�ص�دره� 
واالنبع�ث�ت  واالح����رتاق  ال��غ���ز  ح��رق  عملي�ت  ذل��ك  يف  مب���  الرئي�صية، 

ال�ص�ردة. 

•• اأبوظبي-وام

حتديد  عن  اأم�س  “اأدنوك”،  الوطنية  اأبوظبي  ب��رتول  �صركة  اأعلنت   
هدف جديد خلف�س انبع�ث�ت امليث�ن من عملي�ته� يف جم�ل اال�صتك�ص�ف 
2025. وميثل الهدف  %0.15 بحلول ع�م  اإىل  والتطوير واالإنت�ج 
اجلديد اأدنى م�صتوى لكث�فة االنبع�ث�ت يف ال�صرق االأو�صط، مم� ير�ّصخ 
مك�نة “اأدنوك” الرائدة كُمنّتج م�صوؤول للط�قة منخف�صة االنبع�ث�ت. 
الذهبي  املعي�ر  اإىل حتقيق  من خالل هذه اخلطوة  “اأدنوك”  وت�صعى 
املب�درة التي اأطلقه�  الإط�ر عمل “�صراكة النفط والغ�ز وامليث�ن 2.0”، 
والتي  برن�مج االأمم املتحدة للبيئة و”حت�لف الهواء واملن�خ النظيف”، 
متّثل اإط�ر عمل �ص�مل لالإبالغ بدقة و�صف�فية عن انبع�ث�ت امليث�ن على 

م�صتوى قط�ع النفط والغ�ز الع�ملي. 

“اأدنوك”  التزام   0.15% اإىل  امليث�ن  انبع�ث�ت  ويج�صد هدف خف�س 
عن  االإب��الغ  جم�ل  يف  القط�ع  م�صتوى  على  املم�ر�ص�ت  اأف�صل  بتطبيق 
انبع�ث�ت امليث�ن يف عملي�ت اال�صتك�ص�ف والتطوير واإنت�ج النفط والغ�ز، 
اإجم�يل  من  مئوية  كن�صبة  االنبع�ث�ت  كث�فة  ح�ص�ب  فيه�  يتم  والتي 

حجم الغ�ز الذي يتم ت�صويقه يف القط�ع املعني. 
ويتزامن االإعالن عن حتديد الهدف اجلديد مع اإ�صدار برن�مج االأمم 
املتحدة للبيئة “تقرير املر�صد الدويل النبع�ث�ت امليث�ن لع�م 2022” 
خ���الل اف��ت��ت���ح م��ع��ر���س وم��وؤمت��ر اأب��وظ��ب��ي ال����دويل ل��ل��ب��رتول “اأديبك 

احلدث االأكرب ع�ملي�ً يف جم�ل الط�قة.   ،”2022
من ج�نبه ق�ل م�رك رادك�، رئي�س فرع الط�قة واملن�خ يف برن�مج االأمم 
املتحدة للبيئة.. “ اأهنئ اأدنوك على جهوده� امل�صتمرة خلف�س انبع�ث�ت 
االنبع�ث�ت  خف�س  عملي�ت  يف  الذهبي  املعي�ر  على  وح�صوله�  امليث�ن، 

منى املّري تفتتح معر�س بيوتي وورلد ميدل اإي�شت مب�شاركة اأكرث من 1400 جهة عار�شة من 60 دولة

برعاية رئي�س الدولة  
انطالق اأديبك 2022 مب�شاركة قادة قطاع 

ناع ال�شيا�شات حول العامل  الطاقة و�شُ
•• اأبوظبي-وام

الدولة  رئي�س  نهي�ن  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �ص�حب  رع���ي��ة  حت��ت 
الدويل  اأبوظبي  وم��وؤمت��ر  معر�س  فع�لي�ت  اأم�����س  انطلقت   .. اهلل”  “حفظه 
مركز  يف  وذل��ك  ال��ع���مل  يف  الط�قة  لقط�ع  االأك���رب  امللتقى  “اأديبك”  للبرتول 
ق�دة  مب�ص�ركة  املقبل  نوفمرب   3 حتى  وي�صتمر  للمع�ر�س  الوطني  اأب��وظ��ب��ي 
ن�ع ال�صي��ص�ت واملبتكرين من اأنح�ء الع�مل ملن�ق�صة م�صتقبل الط�قة  القط�ع و�صُ
يف اأبوظبي.  وي�صتقطب “اأديبك” خمتلف االأطراف الف�علة يف قط�ع الط�قة 
القط�ع  الأكرثم�صكالت  الفع�لة  احللول  اإيج�د  يف  وامل�ص�عدة  للم�ص�ركة  الع�ملي 

اإحل�ح�ً حتت �صع�ر “م�صتقبل الط�قة: م�صتدامة وموثوقة ومت�حة للجميع«. 

تعليم القاب�شة تعلن نيتها 
طرح اأ�شهمها يف �شوق دبي املايل 

•• دبي-وام

اخلدم�ت  مقدمي  اأك��رب  اإح���دى  الق�ب�صة،  تعليم  جمموعة  اأم�����س  اأعلنت 
الدولة  يف  الث�نوية  املرحلة  اإىل  االأط��ف���ل  ري������س  مرحلة  م��ن  التعليمية 
لالكتت�ب  اأ�صهمه�  طرح  نيته�  مدر�صة،   26 ت�صم  حمفظة  متتلك  والتي 
الع�م االأويل واإدراج اأ�صهمه� الع�دية للتداول يف �صوق دبي امل�يل مب� يف ذلك 

الطرح املخ�ص�س جله�ز االإم�رات لال�صتثم�ر. 
ال�صعري  البن�ء  اآلية  اتب�ع  النه�ئي من خالل  الطرح  �صعر  و�صيتم حتديد 
اأوامر االكتت�ب من خالل طلب�ت االكتت�ب  اإن�ص�ء �صجل  لل�صهم، حيث يتم 

املقدمة فقط من امل�صتثمرين املحرتفني على النحو املحدد. 
وت�صعى جمموعة “تعليم” اإىل جمع راأ�س م�ل اإجم�يل قدره 750 مليون 
درهم من خالل هذا الطرح، حيث تعتزم ال�صركة ا�صتخدام ح�صيلة عوائد 
الطرح لتو�صيع القط�ع املتميز K-12 من الرو�صة اإىل املرحلة الث�نوية. 

وامل�صتثمرين  االأوىل  ال�����ص��ري��ح��ة  االأف������راد  امل�صتثمرين  ال��ط��رح  وي�����ص��م��ل 
املحرتفني ال�صريحة الث�نية واملوظفني واأولي�ء االأمور املوؤهلني ال�صريحة 
ب�ب  و�صيغلق  نوفمرب2022   10 يف  االكتت�ب  ب���ب  فتح  و�صيتم   ، الث�لثة 
االكتت�ب للم�صتثمرين االأفراد يف دولة االإم�رات واملوظفني واأولي�ء االأمور 
للم�صتثمرين  نوفمرب2022   17 ويف  نوفمرب2022،   16 يف  املوؤهلني 
املوؤهلني.  وحتتفظ ال�صركة بحق تعديل حجم الطرح وحجم ال�صرائح يف 
اأي وقت قبل نه�ية فرتة االكتت�ب وفق�ً لتقديره� املطلق، ووفق�ً للقوانني 
“هيئة االأوراق  املعمول به� يف دولة االإم���رات وبعد احل�صول على موافقة 
�صوق  يف  تداوله�  وب��دء  االأ�صهم  اإدراج  املتوقع  من  فيم�  وال�صلع”،  امل�لية 
رئي�س جمل�س  الط�ير  وق���ل خ�لد    .2022 نوفمرب   29 امل���يل يف  دب��ي 
م�صرية  يف  اله�مة  اخل��ط��وة  ه��ذه  تعليم  ب�تخ�ذ  “نفخر  “تعليم”:  اإدارة 
منوه�. ويوفر الطرح الع�م االأويل فر�صة ا�صتثم�رية فريدة للم�صتثمرين 
�صبكة  تو�صيع  خالل  من  املجموعة  منو  من  الت�لية  املرحلة  يف  للم�ص�ركة 
الطالب  ُتلهم  من�صة  للمجموعة  يوفر  مب���  املتميزة،   K-12 مدار�صه� 

وت�صهم يف متكينهم من اأجل اليوم والغد«. 

اأق�ص�م  �صبعة  يف  امل�صتجّدات  اأحدث 
العن�ية  منتج�ت  ت�صمل:  رئي�صية 
والعن�ية  وال���ب�������ص���رة،  ب����جل���م����ل 
والنظ�فة ال�صخ�صية، وم�صتلزم�ت 
ال���ع���ن����ي���ة ب����ل�������ص���ع���ر واالأظ�������ف������ر، 

الطريق  متهد  و�صفق�ت  �صراك�ت 
االقت�ص�د  منو  من  جديدة  ملرحلة 

وم�صتقبل ح�فل ب�لفر�س«.
ويتيح امل��ع��ر���س ل��ل��زوار، وح��ت��ى 2 
ن���وف���م���رب، ف��ر���ص��ة ال���ت���ع���رف على 

امل�صرتك  ال���ت���ع����ون  ع��ل��ى  وك���ذل���ك 
وجهود  اجل����دي����دة،  امل�������ص����ري���ع  يف 
والط�قة  االن��ب��ع���ث���ت،  م��ن  احل���د 

املتجددة«.
م��ن ج���ن��ب��ه، ق����ل م��ع���يل ه�رديب 
الهند  “تتمتع  ب��������وري:  ���ص��ي��ن��غ 
ب��رواب��ط �صداقة قوية  واالإم�����رات 

التوقيع  مت  التي  املهمة  االتف�قية 
و�صركة  ’اأدنوك‘  اأم�س  بني  عليه� 
ا�صتك�ص�ف  اإىل  الهندية  (ج���ي��ل) 
التج�رية،  �صراكتن�  تو�صيع  فر�س 
مع الرتكيز على اإم��دادات الط�قة 
وب�صكل  االن���ب���ع����ث����ت  م��ن��خ��ف�����ص��ة 
امل�ص�ل،  ال��ط��ب��ي��ع��ي  ال���غ����ز  خ��������س 

•• دبي-وام:

املّري،  �صع�دة منى غ�من  افتتحت   
والع�صو  االإدارة  جمل�س  رئ��ي�����ص��ة 
اأم�س  للمراأة  دبي  ملوؤ�ص�صة  املنتدب 
ميدل  وورل������د  “بيوتي  م��ع��ر���س 
يف دورته ال�26 مب�ص�ركة  اإي�صت”، 
اأكرث  م��ن  ع���ر���ص��ة  ج��ه��ة   1430
60 دولة وبن�صبة منو ن�هزت  من 
%60 مق�رنة بدورة الع�م امل��صي، 
املعر�س حتى  اأعم�ل  ت�صتمر  حيث 

الث�ين من نوفمرب 2022.
واط��ل��ع��ت ���ص��ع���دت��ه��� خ����الل جولة 
الدول  اأج��ن��ح��ة  م��ن  ع����دداً  �صملت 
على  امل�ص�ركة،  الع�ملية  وال�صرك�ت 
التج�ري  املعر�س  ي�صمه  م���  اأه��م 
املنطقة  يف  ن����وع����ه  م����ن  االأك��������رب 
والعطور  اجلم�ل  منتج�ت  لقط�ع 
ب�ل�صعر،  وال���ع���ن����ي���ة  وال���رف����ه���ي���ة 
وي�صغل 14 ق�عة من ق�ع�ت مركز 
دب����ي ال���ت���ج����ري ال���ع����مل���ي، ام���ت���داداً 
احتفل  ال�������ذي  احل�������دث  ل���ن���ج����ح 
الف�صي،  ب��ي��وب��ي��ل��ه  امل������ص��ي  ال���ع����م 
املع�ر�س  اأع��رق  اأح��د  بذلك  ليكون 

التجميل  ���ص���ل��ون���ت  وجت��ه��ي��زات 
وامل����واد  ال��ت��غ��ل��ي��ف  وم�����واد  واالآالت 
اخل�م، ومرّكب�ت العطور والعطور 
اجل�هزة، ف�صاًل عن م�صتح�صرات 
والع�صوية  الطبيعية  التجميل 

وتقني�ت العن�ية ب�جلم�ل.
ال��ع���م عودة  ه��ذا  امل��ع��ر���س  وي�صهد 
بيوتي”،  اإن  “نيك�صت  م���وؤمت���ر 
اأحدث  على  ال�صوء  ي�صّلط  ال���ذي 
وا�صرتاتيجي�ت  وال����روؤى  االأف��ك���ر 
ط������وال  ال�����ق�����ط������ع  يف  االأع��������م���������ل 
اأي�������م امل���ع���ر����س، ل��ي��م��ن��ح اخل����رباء 
مميزة  م���ن�������ص���ًة  وامل��ت��خ�����ص�����ص��ني 
متنوعة،  م��وا���ص��ي��ع  ال���ص��ت��ع��را���س 
ب�لب�صرة  العن�ية  م�صتقبل  منه�: 
واحل�صور الع�ملي ل�صن�عة العطور 
يف ال�������ص���رق االأو������ص�����ط، واجل���م����ل 
امل�����ص��ت��دام وال��ت��وج��ه���ت ال��ع���مل��ي��ة يف 
وا�صتخدام  ب�ل�صعر  العن�ية  قط�ع 
لالرتق�ء  اال���ص��ط��ن���ع��ي  ال����ذك�����ء 
ربحية  ت��ع��زي��ز  ���ب���ل  و����صُ ب���ل��ق��ط���ع 
وي�صتقطب  ومرونته�.  ال�صرك�ت 
عدداً  للمعر�س  امل�ص�حب  املوؤمتر 
من اخلرباء الع�مليني للحديث عن 

امل��ت��خ�����ص�����ص��ة يف ه���ذا امل���ج����ل على 
م�صتوى املنطقة.

واأب��دت �صع�دة منى املّري تقديره� 
املعر�س  ح��ق��ق��ه  ال������ذي  ل��ل��ت��ط��ور 
ي����أت���ي مواكب�ً  وال�����ذي  ال���ع����م  ه���ذا 
ي�صهده  ال�����ذي  ال���ق���وي  ل��ل��ن�����ص���ط 
ق���ط����ع امل���ع����ر����س وامل�����وؤمت�����رات يف 
كمركز  مك�نته�  م��ع  مت��صي�ً  دب��ي 
لهذا  رائ��دة  ع�ملية  ووجهة  رئي�صي 
الن�ص�ط  ه��ذا  ميثله  وم���  القط�ع، 
االآخذ يف الزي�دة من اأهمية كرافد 
رئي�صي يعزز منو االقت�ص�د الع�ملي 
لل�صراكة  جم�����ل  م���ن  ي��ه��ي��ئ��ه  مب���� 
والتع�ون وم�ص�عدة امل�ص�ركني على 
اإىل  ال��ن��ف���ذ  �صبل  اأف�����ص��ل  اكت�ص�ف 

اأ�صواق وفر�س جديدة.
وق�لت �صع�دته� “ لط�مل� �صّكل قط�ع 
املع�ر�س قوة دفع ملختلف االأن�صطة 
االقت�ص�دية ... دبي ك�نت و�صتظل 
اجل�معة  وامل��ظ��ل��ة  ال��ع���مل  ملتقى 
ال����ط����ري����ق نحو  ت���ر����ص���م  جل����ه����ود 
امل�صتقبل.. وهي املن�صة النموذجية 
للق�ء ال�صرك�ت وموؤ�ص�ص�ت االأعم�ل 
الإبرام  اأعم�له�  اأح��ج���م  تنّوع  على 

•• اأبوظبي -وام: 

اأبوظبي  ب������رتول  ����ص���رك���ة  وق���ع���ت 
و�صركة ج�يل  “اأدنوك”،  الوطنية 
اتف�قية  اأم�س  امل��ح��دودة،  )الهند( 
التع�ون  فر�س  ال�صتك�ص�ف  تع�ون 
امل�ص�ل  الطبيعي  ال��غ���ز  ت��وري��د  يف 
عدداً  �صملت  االن��ب��ع���ث���ت  وخف�س 
م���ن ال��ت��ف���ه��م���ت ح���ول ب��ي��ع الغ�ز 
وبعيدة  ق��ري��ب��ة  امل�����ص���ل  الطبيعي 
االأج��ل وذل��ك على ه�م�س معر�س 
وموؤمتر اأبوظبي الدويل للبرتول 

)اأديبك 2022(.
درا�صة  كذلك  االتف�قية  وت�صمنت 
فر�س  وت��ط��وي��ر  اإم��ك���ن��ي��ة حت�صني 
الطبيعي  ال���غ����ز  وت������داول  جت������رة 
فر�س  وا����ص���ت���ك�������ص����ف  امل�����������ص������ل، 
ح�ص�س  يف  امل�����ص��رتك  اال���ص��ت��ث��م���ر 
املتجددة،  الط�قة  م�ص�در  واأ�صهم 
وم�����راق�����ب�����ة غ�����������زات االح���ت���ب��������س 
الطبيعي  الغ�ز  ل�صحن�ت  احلراري 
منخف�صة  اإمداداته  لدعم  امل�ص�ل، 

الكربون.
ت���ب����دل االت��ف���ق��ي��ة مع�يل  ح�����ص��ر 
الدكتور �صلط�ن بن اأحمد اجل�بر، 
والتكنولوجي�  ال�����ص��ن���ع��ة  وزي�����ر 

ويتم  طويلة،  ل�صنوات  متتد  منذ 
ت��ع��زي��ز ه���ذه ال��ع��الق��ة م���ن خالل 
ال�����ص��راك���ت ..وت��ف��ت��ح اتف�قية  ه��ذه 
ال���ت���ع����ون ه����ذه ال��ف��ر���س ل��ك��ل من 
يف  و(اأدن���������وك)  ’ج�يل‘  ���ص��رك��ت��ي 
بدوره  ي�ص�عد  مم�  الط�قة،  قط�ع 
التج�رية  ال��ع��الق���ت  ت��ع��زي��ز  ع��ل��ى 

لدولة  اخل������س  املبعوث  املتقدمة 
الع�صو  امل���ن����خ،  للتغري  االإم�������رات 
التنفيذي  وال���رئ���ي�������س  امل���ن���ت���دب 
الوطنية  اأبوظبي  ب��رتول  ل�صركة 
�صرك�ته�،  وجم��م��وع��ة  “اأدنوك” 
ومع�يل �صري ه�رديب �صينغ بوري، 
الطبيعي  وال���غ����ز  ال���ب���رتول  وزي����ر 
وزير االإ�صك�ن وال�صوؤون احل�صرية 
ال��ه��ن��دي ..وت���ب����دل االت��ف���ق��ي��ة كل 
�ص�نديب كوم�ر جوبت�، رئي�س  من 
املنتدب  والع�صو  االإدارة  جمل�س 
املحدودة،  )الهند(  ج�يل  ل�صركة 
الرئي�س  ال���ن���ع���ي���م���ي،  وف�����ط����م����ة 
اأدن�����وك للغ�ز  ل�����ص��رك��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 

الطبيعي امل�ص�ل.
مع�يل  ق�������ل  امل���ن��������ص���ب���ة،  وب����ه����ذه 
الدكتور �صلط�ن بن اأحمد اجل�بر: 
“ترتبط دولة االإم�رات وجمهورية 
وثيقة  بعالق�ت  ال�صديقة  الهند 
م�صتمراً  وت����ط����وراً  من�����واً  ت�����ص��ه��د 
يف خم��ت��ل��ف امل����ج�����الت، ح��ي��ث تعد 
اأ�ص��صي�ً  ا�صرتاتيجي�ً  �صريك�ً  الهند 
للدولة ..ومت��صي�ً مع روؤية القي�دة 
التع�ون  ج�����ص��ور  مب����ّد  ال��ر���ص��ي��دة 
الع�مل  وال�صراكة مع خمتلف دول 
لدعم النمو امل�صتدام، �صت�صهم هذه 

جت�ربهم وخرباتهم ومن اأبرزهم: 
الربيط�نية  ال����ع����ط����ور  خ����ب����رية 
وتتحدث  م����ل���ون،  ج���و  ال�����ص��ه��رية 
بداي�ته�  م��ن  امللهمة  ق�صته�  ع��ن 

الب�صيطة وو�صواًل اإىل الع�ملية.
روبرت�س،  فلني  ق�لت  ج�نبه�،  من 
م����دي����رة م���ع���ر����س ب���ي���وت���ي وورل�����د 
اليوم  “ ي�����ص��ه��د  اإي�������ص���ت..  م���ي���دل 
من  ال�26  ال���������دورة  م����ن  االأول 
معر�س بيوتي وورلد ميدل اإي�صت 
احليوية  م���ن  ع���ل��ي��ة  م�����ص��ت��وي���ٍت 
م�ص�ركة  ظّل  يف  ال�صيم�  واالإقب�ل، 
اأك���رب م��ن االأج��ن��ح��ة الع�ملية  ع���دٍد 
واملنتج�ت  الفع�لي�ت  ع��دد  وزي����دة 
اجلديدة التي تتيح للزوار جتربًة 
الع�م  هذا  دورة  ترّكز  كم�  ممتعة. 
واملنتج�ت  البيئة  على  اأكرب  ب�صكٍل 
ال���ع�������ص���وي���ة ال���ت���ي اأ����ص���ب���ح���ت من 
قط�ع  يف  ال��رئ��ي�����ص��ي��ة  االجت�����ه�����ت 
منتج�ت اجلم�ل، وت�صّرن� م�ص�ركة 
بع�س العالم�ت التج�رية املتميزة 
الطلب  ت��ل��ب��ي��ة  يف  جن���ح���ت  ال���ت���ي 
امل���ت���زاي���د ع���ل���ى ه�����ذه االجت�����ه�����ت 

ب�صرعٍة ملفتة«.

بني البلدين«.
اأكرب  م��ن  واح����دة  “ج�يل”  وت��ع��د 
الهند  يف  الطبيعي  ال��غ���ز  �صرك�ت 
ون�ص�ط�ته�  ع��م��ل��ي���ت��ه���  وت��غ��ط��ي 
القيمة،  �صل�صلة  جم�����الت  ج��م��ي��ع 
واالإنت�ج  اال�صتك�ص�ف  ذل��ك  يف  مب� 
وامل����ع�����جل����ة وال����ن����ق����ل وال����ت����وزي����ع 
ال�صلة،  ذات  واخلدم�ت  والت�صويق 
والدويل،  املحلي  ال�صعيدين  على 
وتطوير  ت��و���ص��ع��ة  اإىل  ب���الإ���ص���ف��ة 
ح�صوره� يف جم�ل م�ص�در الط�قة 
الط�قة  ذل�����ك  يف  مب�����  امل���ت���ج���ددة 
والوقود  الري�ح  وط�قة  ال�صم�صية، 

احليوي.
م�صوؤواًل  م��زوداً  “اأدنوك”  وتعترب 
وموثوق�ً ملنتج�ت الط�قة للعمالء 
�صركة  واأول  الع�مل،  م�صتوى  على 
ت��ن��ت��ج ال���غ����ز ال��ط��ب��ي��ع��ي امل�����ص���ل يف 
االأو�صط بخربة تزيد على  ال�صرق 
الطبيعي  الغ�ز  �صوق  يف  ع�م�ً   40

امل�ص�ل.
وتنفذ “اأدنوك” تو�صع�ت كبرية يف 
الطبيعي  الغ�ز  جم���ل  يف  اأعم�له� 
�صعته�  رف�������ع  ج����ه����ود  ل���ت�������ص���ري���ع 
املتن�مي  الطلب  لتلبية  االإنت�جية 

على الط�قة على حملي�ً ودولي�ً.

اأدنوك و�شركة جايل الهندية ت�شتك�شفان فر�س التعاون يف جمال توريد الغاز واحلد من النبعاثات
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املال والأعمال

دولة  اإن  العلم�ء  �صلط�ن  عمر  وق����ل 
االإم�رات ر�ّصخت ري�دته� الع�ملية وجهة 
اأوىل جلذب العقول واملواهب وامله�رات 
الربجمة،  جم�����الت  يف  التخ�ص�صية 
وتك�مل  ك���ب���ري  ب����ت����ع�����ون  م����دع����وم����ة 
والقط�ع  احل���ك���وم���ي���ة  اجل����ه�����ت  ب����ني 
اإ�صراك  على  ترتكز  وب��روؤي��ة  اخل������س، 
اأف�����راد امل��ج��ت��م��ع يف ج��ه��ود دف���ع عجلة 
الدعم  اأن  واأ���ص���ف  ال��رق��م��ي.  التطور 
“االإم�رات  الكبري الذي حظي به يوم 
ومن  الر�صمي  امل�صتوى  على  تربمج” 
رواد القط�ع اخل��س يف دولة االإم�رات، 
اأ�صهم يف حتفيز خمتلف فئ�ت املجتمع 
على امل�ص�ركة، وعزز جهود ن�صر املعرفة 
يف جم���الت ال��ربجم��ة، ورف��ع م�صتوى 
الربجمة  ب������دور  امل��ج��ت��م��ع��ي  ال����وع����ي 
املجتمع�ت،  حي�ة  ت�صهيل  يف  امل��ح��وري 
ال��ق��ي��م وامله�رات  ت��ع��زي��ز  ودع���م ج��ه��ود 
ب�لربجمة  اخل����������ص����ة  امل�����ص��ت��ق��ب��ل��ي��ة 

وتكنولوجي� الذك�ء اال�صطن�عي.
واأو�صح وزير دولة للذك�ء اال�صطن�عي 
العمل  وتطبيق�ت  الرقمي  واالقت�ص�د 
ال���ب���ن����ء بني  ال���ت���ع����ون  اأن  ب���ع���د،  ع����ن 
�صكل  واخل������س  احلكومي  القط�عني 
“االإم�رات  الع�مل االأهم يف جن�ح يوم 
وحتقيق اأهدافه التي ت�صمل  تربمج”، 
الدولة  يف  امل��ربجم��ني  �صبكة  ت��ط��وي��ر 
وت�صجيع  ال��رق��م��ي��ة  امل��ع��رف��ة  وت��ع��زي��ز 
الربجمة، م�صرياً  املجتمع على  اأف��راد 
اإىل النج�ح الكبري الذي حققته حملة 
“الربجمة للجميع”، التي متكنت من 
ا�صتقط�ب اأكرث من 100 األف م�ص�ركة 
م���ن اأف������راد جم��ت��م��ع دول�����ة االإم�������رات 

•• دبي-وام:

 اأكد مع�يل عمر �صلط�ن العلم�ء وزير 
واالقت�ص�د  اال�صطن�عي  للذك�ء  دول��ة 
بعد،  ع��ن  العمل  وتطبيق�ت  ال��رق��م��ي 
اأن مب�درة “االإم�رات تربمج” جنحت 
لتحفيز  وط���ن���ي���ة  م��ن�����ص��ة  ت���وف���ري  يف 
ب��ني القط�عني  ال�����ص��راك���ت وال��ت��ك���م��ل 
اأكرب  ت�صكيل  يف  واخل������س  احل��ك��وم��ي 
الربجمة،  ل��ت��ع��ل��م  جم��ت��م��ع��ي  ح�����راك 
ل��ل��م�����ص��ت��ق��ب��ل، يقبل  وت��ر���ص��ي��خ��ه��� ل��غ��ة 
تعلمه�  ع��ل��ى  املجتمع  اأف����راد  خمتلف 

واالإبداع يف جم�الته�.
فع�لي�ت  اختت�م  مبن��صبة  ذل���ك،  ج���ء 
امتدت  التي  تربمج”  “االإم�رات  يوم 
اأكتوبر،   31  - 29 خالل الفرتة من 
و�صهدت م�ص�ركة ر�صمية وا�صعة، لعدد 
اأب�����رز امل�����ص��وؤول��ني ال���ذي���ن دعموا  م���ن 
املب�درة، ومن �صمنهم ال�صيخ را�صد بن 
البلدية  دائ��رة  رئي�س  النعيمي  حميد 
احت�د  ورئي�س  عجم�ن  يف  والتخطيط 
االإم�رات لكرة القدم، ومع�يل الدكتور 
اأحمد ب�لهول الفال�صي وزير الرتبية 
والتعليم، ومع�يل ح�صة بنت عي�صى بو 
ومع�يل  املجتمع،  تنمية  وزي��رة  حميد 
�ص�رة بنت يو�صف االأمريي وزيرة دولة 
املتقدمة  والتكنولوجي�  الع�م  للتعليم 
رئي�صة جمل�س اإدارة موؤ�ص�صة االإم�رات 
بنت  �صم�  وم��ع���يل  امل��در���ص��ي،  للتعليم 
ل�صوؤون  دول���ة  وزي���رة  امل��زروع��ي  �صهيل 
بن  حمدان  عبداهلل  و�صع�دة  ال�صب�ب، 
دملوك الرئي�س التنفيذي ملركز حمدان 

بن حممد الإحي�ء الرتاث.

و�صرطة  وامل���وا����ص���الت  ال���ط���رق  ه��ي��ئ��ة 
الع�ملية  االإم�������������رات  و����ص���رك���ة  دب�������ي، 
وج�معة  ال�ص�رقة،  وج�معة  لالأملنيوم، 
للبحوث  ال�������ص����رق���ة  وجم���م���ع  زاي������د 
ومركز  واالب����ت����ك�����ر،  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��� 
وموؤ�ص�صة  للف�ص�ء  را���ص��د  ب��ن  حممد 
الطبيعية، واالحت�د  للموارد  الفجرية 
الت�بعة  املقطع  وبوابة  الع�م،  الن�ص�ئي 
واملجل�س  اأب��وظ��ب��ي،  م��وان��ئ  ملجموعة 
وفرج�ن  والطفولة،  لالأمومة  االأعلى 
الت�بع  ل��ل��ت�����ص��م��ي��م  دب����ي  وح����ي  دب�����ي، 
وجمموعة م�جد  “تيكوم”،  ملجموعة 
وموؤ�ص�صة  ودو،  وات�����ص���الت،  الفطيم، 
وجمعية  املعلمني،  وجمعية  ق��رن،  ربع 

االإم�رات ملتالزمة داون.

خ��الل اأي����م م��ن اإط��الق��ه���، م��وؤك��داً اأن 
جتربة  على  الكبري  املجتمعي  االإقب�ل 
هذا املج�ل موؤ�صر اإيج�بي داعم جلهود 
الدولة  يف  امل��ربجم��ني  ع��دد  م�ص�عفة 
الرقمي يف  وزي���دة م�ص�همة االقت�ص�د 
الن�جت املحلي غري النفطي، مب� يحقق 
االأهداف الرئي�صية للربن�مج الوطني 

للمربجمني.
“االإم�رات  ي�����وم  اإن  م��ع���ل��ي��ه  وق�������ل 
موؤ�ص�صية  م�����ص���رك��ة  ���ص��ه��د  تربمج” 
املهم  دوره  اأك���دت  وا���ص��ع��ة،  وجمتمعية 
املبتكرين  جت��م��ع  اإم����رات���ي���ة  كمن�صة 
املجتمع  وع�����ي  وت����ع����زز  وامل����ربجم����ني 
ب�إجن�زاتن�  واالأعم�ر  الفئ�ت  مبختلف 
ال��وط��ن��ي��ة وال��ع���مل��ي��ة يف جم����الت علوم 

تطوير  يف  وت�������ص���رك���ه���م  احل����������ص����وب، 
وا�صتقطبت  ج������دي������دة.  م�������ب��������درات 
الفع�لي�ت م�ص�ركة �صخ�صي�ت حكومية 
الثق�فة والوعي  وجمتمعية يف تعميم 
ب�أهمية الربجمة، من �صمنهم: اأحمد 
بوزارة  رئي�صي  م�ص�ريع  مدير  الغفلي 
والك�تبة  واالإعالمية  املجتمع،  تنمية 
االإم�راتي  وال��ف��ن���ن  ال�����ص��ح��ي،  �صفية 
عبدالق�در الري�س، وعبداهلل اله��صمي، 
و�ص�نع  مهند�س  الرئي�صي  وع��ب��داهلل 
حمتوى، ونورة اآل م�لك حملل بي�ن�ت 
ع��م��ر جعرور  وم����ربجم����ة، وحم���م���ود 
العب يف االأوملبي�د اخل��س االإم�راتي، 

والط�لبة املتميزة لولوة ال�صويدي.
املجتمعية  ال��ف��ع���ل��ي���ت  ت��ن��ظ��ي��م  ومت 

ب����ل�������ص���راك���ة م����ع ع������دد م����ن اجل���ه����ت 
وزارة  ���ص��م��ن��ه���:  وم�����ن  احل���ك���وم���ي���ة، 
ووزارة  االق���ت�������ص����د،  ووزارة  امل����ل���ي���ة، 
امل�����وارد  ووزارة  وال��ت��ع��ل��ي��م،  ال���رتب���ي���ة 
احلكومة  ودائ��رة  والتوطني،  الب�صرية 
االل���ك���رتون���ي���ة ب���ل�����ص���رق��ة، واالأم�����ن����ة 
الع�مة للمجل�س التنفيذي – حكومة 
راأ�س اخليمة، والني�بة الع�مة حلكومة 
وال�صلع،  امل���ل��ي��ة  االأوراق  وهيئة  دب���ي، 
دبي،  وبلدية  دب��ي،  يف  ال�صحة  وهيئة 
الذكية،  ب��ن حممد  ح��م��دان  وج���م��ع��ة 
االإم�رات  امل�صتقبل، وموؤ�ص�صة  ومتحف 
العربية  االإم�������رات  واحت�����د  للتعليم، 

املتحدة لكرة القدم.
الفع�لي�ت  ت���ن���ظ���ي���م  يف  و������ص������رك�����ت 

عبداهلل بن طوق يزور �شركة الظاهرة تو�شكى يف م�شر ويطلع على م�شروعاتها ال�شتثمارية
القط�ع�ت. واطلع مع�ليه خالل زي�رته على م�صروع الظ�هرة 
تو�صكى يف ال�صوق امل�صري، والذي يق�م على م�ص�حة 37400 
الغذائي  االأم���ن  تعزيز  يف  ال�صركة  جهود  على  وت��ع��رف  ف���دان، 
وتوفري الغذاء ال�صحي للجميع، كم� اطلع مع�ليه على طبيعة 
وا�صرتاتيجيته� يف  ال�صركة،  تقدمه�  التي  واملنتج�ت  اخلدم�ت 
الغذائي  االأم���ن  روؤي���ة  وتنفيذ  اال�صتثم�رية  حمفظته�  تنويع 
امل��وارد امل�ئية وا�صتدامة توريد  والتي تهدف اإىل احلف�ظ على 

ال�صلع االأ�ص��صية.
وق����ل م��ع���يل ع��ب��داهلل ب��ن ط���وق: “تعد دول���ة االإم������رات اأكرب 
بر�صيد  ع���مل��ي���ً  االأك�����رب  ب���ني  وم���ن  م�����ص��ر  يف  ع��رب��ي  م�صتثمر 
رقم  وه��و  دره���م،  ملي�ر   102 على  يزيد  تراكمي  ا�صتثم�رات 
مر�صح الأن ي�صهد منواً كبرياً خالل ال�صنوات املقبلة، وذلك يف 

•• القاهرة-وام:

االقت�ص�د م�صروع  وزي��ر  امل���ري،  ب��ن ط��وق  زار مع�يل عبد اهلل   
يف  وك����ن  العربية  م�صر  بجمهورية  تو�صكى  ال��ظ���ه��رة  �صركة 
االإدارة  جمل�س  رئي�س  ن�ئب  ال��درع��ي،  خ��دمي  �صع�دة  ا�صتقب�له 

وال�صريك املوؤ�ص�س ل�صركة الظ�هرة الق�ب�صة.
ج�ء ذلك على ه�م�س فع�لي�ت “م�صر واالإم�رات قلب واحد”، 
الق�هرة برع�ية �ص�حب  اأي���م يف  اأقيمت على مدار ثالثة  التي 
ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهّي�ن، رئي�س الدولة “حفظه 
وفخ�مة الرئي�س امل�صري عبد الفت�ح ال�صي�صي، احتف�اًل  اهلل”، 
مبرور خم�صني ع�م�ً على تد�صني العالق�ت االإم�راتية امل�صرية، 
مب�ص�ركة جمموعة كبرية امل�صوؤولني وامل�صتثمرين من خمتلف 

البلدين  بني  املتميزة  والتج�رية  االقت�ص�دية  ال�صراك�ت  اإط���ر 
ال�صقيقني«.

دولة  روؤي��ة  تنفيذ  يف  “الظ�هرة”  �صركة  واأ�ص�د مع�ليه بجهود 
االإم�رات ب�ص�أن االأمن الغذائي، ودوره� املحوري واله�م يف توفري 
ب�صهولة،  للم�صتهلكني  االأ�ص��صية  الغذائية  واملح��صيل  ال�صلع 
خ��صة يف ظل التغريات التي ي�صهده� الع�مل يف القط�ع الزراعي. 
كم� تعرف مع�ليه خالل الزي�رة على اخلطط امل�صتقبلية التي 
ت�صعى “الظ�هرة” اإىل تنفيذه� ب�ل�صوق امل�صري خالل املرحلة 
املقبلة، والتي تتعلق بزراعة واإنت�ج االأعالف واحلبوب وال�صلع 
الغذائية مثل االأرز والدقيق والف�كهة واخل�ص�ر، حيث متتلك 
وتدير ال�صركة ق�عدة كبرية من االأ�صول ت�صمل اأرا�صي زراعية 

متتد على م�ص�حة اأكرث من 55 األف فدان.

عمر �شلطان العلماء: الإمارات تربمج من�شة وطنية لتحفيز ال�شراكات احلكومية 
واخلا�شة وت�شكيل اأكرب حراك جمتمعي لتعلم الربجمة وتر�شيخها لغة امل�شتقبل

يف الوقت نف�صه �صهولة الو�صول لهذا 
امللخ�س واالطالع على م� ت�صمنه من 
حمتوى، فهو يوفر الكثري من الوقت 
ال��ق��رار ومي��ك��ن م��ن جمع  على متخذ 
حيز  يف  وال��ت��و���ص��ي���ت  االآراء  خ��ال���ص��ة 
يحقق  اأن  “اأرجو  وت���ب��ع��ت:  واح�����د«. 
ال��ن��ظ���م ال��غ���ي��ة امل��ق�����ص��ودة م��ن��ه واأن 
االأنظمة  حلزمة  مهمة  اإ�ص�فة  يكون 
الهيئة  اأط��ل��ق��ت��ه���  ال��ت��ي  االإل��ك��رتون��ي��ة 
اأعلى  وحت��ق��ي��ق  امل��ه���م  ت�صهيل  ب��ه��دف 
م�صتوي�ت االإجن�ز«. وتت�صمن فع�لي�ت 
اأهمية ودور  الهيئة تنظيم ندوة حول 

الربجمة يف حي�تن�، يقدمه� جمموعة 
الهيئة  يف  امل�����ربجم�����ون  م����ن  رائ��������دة 
اإطالق  اإىل ج���ن��ب  امل���ل��ي��ة،  واالأ����ص���واق 
تت�صمن  ل��ل��ج��م��ه��ور  ت���وع���وي���ة  ح��م��ل��ة 
اإر����ص����ل ن�����ص��رات ور���ص���ئ��ل ت��وع��ي��ة على 
واملوقع  االجتم�عي  التوا�صل  م��واق��ع 
اأه��م��ي��ة الربجمة  االإل���ك���رتوين ح���ول 
وم�ص�بقة  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي،  واالب���ت���ك����ر 
اأ�صئلة  داخلية ملوظفي الهيئة تت�صمن 

ومعلوم�ت يف هذا املج�ل.
ق�صم  يف  ال���ه���ي���ئ���ة  م���ربجم���و  وت���ل���ق���ى 
اخل���دم����ت ال��ذك��ي��ة واالب��ت��ك���ر - بيوم 

�صع�ر “ االإم�رات تربمج” والتي متتد 
فع�لي�ته من 28 اإىل 31 اأكتوبر. 

وت���ط���ل���ق ال���ه���ي���ئ���ة ب���ه���ذه امل���ن��������ص���ب���ة - 
االإم�����رات  جمل�س  يف  ع�����ص��واً  ب�صفته� 
ال���رق���م���ي - ح���زم���ة من  ل��الق��ت�����ص���د 
املب�درات واالأن�صطة الرامية اإىل تعزيز 
مف�هيم وجم�الت الربجمة والتحول 
االأوراق  ق��ط���ع  يف  ال�����ص���م��ل  ال��رق��م��ي 
امل�لية ب�لدولة، ت�صتهدف من خالله� 
اجلمهور  و�����ص����رائ����ح  ف���ئ����ت  خم��ت��ل��ف 
والع�ملني  ال��ه��ي��ئ��ة  م��وظ��ف��ي  لت�صمل 
وال�صرك�ت  امل����ل���ي���ة  االأ������ص�����واق  ل�����دى 

•• اأبوظبي: الفجر

ال�صمو  ���ص���ح��ب  لتوجيه�ت  جت�����ص��ي��داً 
اآل مكتوم،  را���ص��د  ب��ن  ال�����ص��ي��خ حم��م��د 
ن���ئ��ب رئ��ي�����س ال���دول���ة رئ��ي�����س جمل�س 
ال�������������وزراء ح�����ك����م دب��������ي، رع���������ه اهلل، 
اأكتوبر من كل ع�م يوم�ً   29 ب�عتم�د 
االأوراق  هيئة  من  واإمي���ن���ً  للربجمة، 
الربجمة  ب���أه��م��ي��ة  وال�����ص��ل��ع  امل����ل���ي���ة 
ودوره� الرائد يف تعزيز قط�ع االأوراق 
ع�م،  ب�صكل  الوطني  واالقت�ص�د  امل�لية 
الربجمة حتت  يوم  الهيئة يف  ت�ص�رك 

ب�صكل ع�م  امل����يل  وال��ق��ط���ع  امل��رخ�����ص��ة 
وك�فة املهتمني يف هذا املج�ل. وتتطلع 
تعزز  اإىل  الهيئة من خالل مب�دراته� 
جهود الربن�مج الوطني للمربجمني 
االأف���راد  لتحفيز  ال��ه���دف��ة  وم��ب���درات��ه 
ب�أهمية  ال��وع��ي  زي�����دة  يف  وامل�����ص���ه��م��ة 
ال��ربجم��ة وال���دور ال��رائ��د ال��ذي يقوم 
امل���ط���ورون وامل���ربجم���ون يف تعزيز  ب��ه 
امل�صتقبل  نحو  االإم����رات  دول��ة  م�صرية 
لالقت�ص�د  ج����ذب����  م����رك����زاً  وج��ع��ل��ه��� 
مرمي  الدكتورة  تطلق  كم�  الرقمي.  
للهيئة،  التنفيذي  الرئي�س  ال�صويدي، 

“مذكرات  االإل�������ك�������رتوين  ال����ن����ظ�����م 
الذي ق�م مربجمو الهيئة  الدرا�صة” 
معدالت  لتحقيق  داخ��ل��ي���ً  ب��ت��ط��وي��ره 
التي  املو�صوع�ت  درا���ص��ة  يف  اأعلى  اأداء 
ت����رد ايل ال��ه��ي��ئ��ة وت�������ص���ري���ع  ال�����دورة 
وبهذه  وتوثيق حمتوي�ته.   امل�صتندية 
“ي�صرين  ال�صويدي:  ق�لت  املن��صبة، 
“مذكرات  اإط��الق  نظ�م  اأعلن عن  اأن 
حال ً  يقدم  ال��ذي  النظ�م  الدرا�صة”، 
االإداري  العمل  م��راح��ل  الإح���دى  ذك��ي���ً 
ال����داخ����ل����ي؛ و ي���ت���ي���ح مل���ت���خ���ذ ال����ق����رار 
االأدوار  ح�صب  امل��ه���م  ا���ص��ن���د  ال��ن��ه���ئ��ي 

واملقرتح�ت  االآراء  وتتبع  الوظيفية 
ات��خ���ذه��� ب�ص�أن  ال��ت��ي مت  وال��ت��و���ص��ي���ت 
االإدارات  م�����ص��ت��وى  ع��ل��ى  امل��ه��م��ة  ه���ذه 
املطروحة  امل��و���ص��وع���ت  م��ن  اأي  ب�����ص���أن 
اأهمية  “تكمن   : واأ�ص�فت  للدرا�صة«. 
ي��ق��وم بتجميع  ك��ون��ه  م��ن  النظ�م  ه��ذا 
ويقدمه�  واال���ص��ت�����ص���رات  االآراء  ه���ذه 
ومتك�مل  منظم  وايف  تلخي�س  ب�صكل 
ج�نب  من  النه�ئي  لالعتم�د  متهيداً 
االإدارة العلي� للهيئة، وذلك وفق م�ص�ر 
الوظيفية  االأدوار  وف���ق  حم���دد  ع��م��ل 
لهم  يتيح  كم�  ب�ملذكرة،  ال�صلة  ل��ذوي 

اإلكرتونية  �صكر  بط�قة    - ال��ربجم��ة 
جلهودهم  تقديراً  العلي�  القي�دة  من 
روؤية  حتقيق  يف  واملتوا�صلة  ال��دوؤوب��ة 
اال�صرتاتيجية،   واأه���داف���ه����  ال��ه��ي��ئ��ة 
و�صتقوم الهيئة اإىل ج�نب ذلك بتكرمي 
اأف�����ص��ل ث���الث م��ربجم��ني ���ص���ه��م��وا يف 
تد�صني م�ص�ريع برجمة اأحدثت ف�رقٌ� 
االأوراق  وقط�ع  العمل  بيئة  يف  نوعي�ً 

امل�لية ب�صكل ع�م.

تطلق حزمة مبادرات لالحتفال بيوم الربجمة

»الأوراق املالية« ت�شارك يف فعاليات »الإمارات تربمج«
مرمي ال�شويدي  تطلق نظام »مذكرات الدرا�شة« الذي طوره مربجمو الهيئة داخليًا لالرتقاء مبعدلت الأداء الإداري

 دار التمويل توقع اتفاقية مع اقت�شادية 
اأبوظبي لتقدمي خدماتها عرب رحلة امل�شتثمر 

•• اأبوظبي-وام:

وقعت دار التمويل اتف�قية �صراكة مع دائرة التنمية االقت�ص�دية يف اأبوظبي 
لتقدمي خدم�ته� عرب من�صة “رحلة امل�صتثمر«.

االقت�ص�دية  لل�صوؤون  الع�م  املدير  القبي�صي،  �ص�مح  �صع�دة  االتف�قية  وّق��ع 
بدائرة التنمية االقت�ص�دية، ورئي�س جمل�س اإدارة دار التمويل، حممد عبد 
اهلل القبي�صي، حيث يتيح التع�ون جتربة رقمية متك�ملة و�صل�صة توفر كل 

اخلدم�ت امل�لية التي يحت�جه� اأ�صح�ب ورواد االأعم�ل.
اأبوظبي االأول  وتعد دار التمويل من بني ت�صع موؤ�ص�ص�ت اأخرى مثل بنك 

وم�صرف االإم�رات للتنمية، التي تقدم هذه اخلدمة للم�صتثمرين.
وميكن للراغبني يف اال�صتف�دة من الفر�س اال�صتثم�رية يف اأبوظبي الدخول 
اإىل من�صة ومنظومة خدم�ت “رحلة امل�صتثمر” املتك�ملة لت�صهيل عملية 
االأعم�ل  ورواد  امل�صتثمرين  االتف�قية  ومتكن  وتنفيذه�.  االأعم�ل  ت�أ�صي�س 
املن�صة  خ��الل  م��ن  م�صرفية  ح�ص�ب�ت  وف��ت��ح  امل���ل��ي��ة  اخل��دم���ت  طلب  م��ن 

بطريقة �صهلة و�صريعة، دون احل�جة اإىل زي�رة الفرع.

�شوق اأبوظبي لالأوراق املالية يدرج اأ�شهم بيانات 
•• اأبوظبي-وام:

بي  اأي  ايه  “بي�ن�ت  �صركة  اإدراج  امل�لية عن  ل��الأوراق  اأبوظبي  �صوق  اأعلن   
ب�لذك�ء  تعمل  ال��ت��ي  امل��ك���ن��ي��ة  اجل��غ��راف��ي��ة  احل��ل��ول  يف  ال���رائ���دة  �صي”،  ال 
اال�صطن�عي ذات النمو الع�يل يف املنطقة، وتعد اأول �صركة ن��صطة يف قط�ع 
التكنولوجي� يتم اإدراجه� يف ال�صوق امل�يل عقب اكتم�ل طرحه� الع�م االأويل 
التي تتخذ  “بي�ن�ت”،  الع�م االأويل جهود �صركة  بنج�ح. و�صيدعم الطرح 
اإىل اال�صتثم�ر يف  اله�دفة  له�، يف تنفيذ ا�صرتاتيجيته�  اأبوظبي مقراً  من 
مة وا�صتك�ص�ف فر�س النمو غري الع�صوي  اأن�صطة البحث والتطوير املُتقدِّ
اال�صطن�عي  الذك�ء  حلول  تقدمي  جم���ل  يف  رائ��داً  العب�ً  مك�نته�  لتعزيز 

واملعلوم�ت اجليومك�نية والعملي�ت الذكية والتنقل الذكي.
دولة  يف  الع�صكرية  امل�ص�حة  اإدارة  اإن�ص�ء  اإىل  “بي�ن�ت”  �صركة  اإرث  ويعود 
اإط��الق��ه��� يف ع�م  وذل���ك قبل   ،1974 ع���م  امل��ت��ح��دة يف  العربية  االإم�����رات 
2008 لتنف�صل عن امل�ص�حة الع�صكرية وت�صبح �صركة متخ�ص�صة يف نظم 
املعلوم�ت اجلغرافية، وتو�صعت ال�صركة منذ ذلك احلني ب�صكل كبري لت�صمل 

خدم�ته� حتليالت املعلوم�ت والبي�ن�ت اجليومك�نية. 

العدد 13686 بتاريخ 2022/11/1 
اإعـلن مدعى عليه بالن�شـر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقه االإحتادية املحكمة االبتدائية املدنيه 
االحتادية يف الدعوى رقم SHCFICIPOR2022/0005239 / جتاري )جزئي(

اإل�ى املدعي عليه : بينوذ ك�زاين بيالب�ن بيالب�ن - جمهول حمل االإق�مة 
اإىل املدعى عليه : بيلتك للمق�والت الفنية ذ.م.م

نعلمكم ب�ن املدعي/ �ص�را�صواتي اي�رات رافوني�رات يف الدعوى رقم 2022/5239 دائرة اليوم الواحد التج�رية 
الرابعة قد رفع الدعوى املذكورة اعاله يط�لب فيه� : احلكم ب�إلزام املدعي عليهم� مت�ص�منني ب�أن يوؤدي� للمدعي 
وقدره�  الق�نونية  الف�ئدة  مع  درهم(  وربعم�ئة وخم�صون  الف  ع�صر  واربعة  )اربعم�ئة  درهم   414450 مبلغ 
)م�ئة  درهم   140000 مبلغ  منهم   ، الت�م  ال�صداد  ت�ريخ  5/3/2018 حتى  يف  االإ�صتحق�ق  ت�ريخ  9%من 
واربعون الف درهم( بف�ئدة اتف�قية وقدره� 5.6 %من ت�ريخ 2017/3/1 حتى ت�ريخ ال�صداد الت�م. اأنت مكلف 
االبتدائية  املحكمة  االإحت�دية  ال�ص�رقه  حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأم�م   2022/11/03 بجل�صة  ب�حل�صور 
املدنيه - مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى رقم 7( �صخ�صي� اأو بوا�صطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية 
على الدعوى مرفق� به� ك�فة امل�صتندات وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�صرة اأي�م من ت�ريخ الن�صر وذلك للنظر 

يف الدعوى املذكور رقمه� اأعاله - بو�صفك مدعى عليه. 
مكتب اخلدمات الق�شائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13686 بتاريخ 2022/11/1 70392
اعلن مدعى عليه بالن�شر   

يف الدعوى SHCFICICPL2022 / 0007154  اأمر اداء  
اىل املدعي عليه : لطفور ح�صني ب�ب�رى خليل ب�ب�رى بنجالدي�صي / اجلن�صية 

نعلمكم ب�ن املدعي حممد عبدالوه�ب حممد عزام - اأردين اجلن�صية 
قد اق�م الدعوى املذكورة اأعاله للمط�لبة و�صدر بحقكم احلكم االتي : 

)والزمته   درهم   25000 وقدره  مبلغ�  للمدعي  يوؤدي  ان  عليه  املدعي  ب�لزام  ن�أمر 
5% �صنوي� اعتب�را من ت�ريخ قيد الدعوى وحتى  والزمته ب�لف�ئدة الق�نونية بواقع 

مت�م ال�صداد والزمته ب�مل�صروف�ت
حرر بت�ريخ 2022/10/28 - حرر بوا�صطة املوظف
مركز �صع�دة املتع�ملني

حمكمة ال�شارقة االإحتادية 
املحكمة االبتدائية املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533

العدد 13686 بتاريخ 2022/11/1 
تنازل/ بيع

اإع�الن ب�لن�ص�ر
ليكن معلوم� للجميع ب�أن : ال�صيد / معروف �صلط�ن غالم م�صطفى غالم م�صطفى 
- اجلن�صية ب�ك�صت�ن - يرغب يف البيع والتن�زل عن ك�مل ح�صته الب�لغة 100% يف 
الرخ�صة امل�صم�ه )�صم�س الفالح خلدم�ت تنظيف املب�ين( ال�ص�درة من دائرة التنمية 
االقت�ص�دية ب�ل�ص�رقة برخ�صة جت�رية رقم )739009(، اإىل ال�صيد/معروف �ص�ركري 

م�صعود �ص�ركري - اجلن�صية بنغالدي�س ، تعديالت اخرى : ال يوجد
ل�صنة   )4( رقم  االحت�دي  الق�نون  احك�م   من   )5( فقرة   )14( امل�دة  وعمالبن�س 
يف �ص�ن الك�تب العدل. فقد اقت�صى ن�صر هذا االعالن للعلم وانه �صوف يتم   2013
الت�صديق  على االجراء امل�ص�ر اليه بعد ا�صبوعني من ت�ريخ هذا االعالن فمن لديه 
اي اعرتا�س حي�ل ذلك عليه مراجعة مكتب الك�تب العدل املذكورة التب�ع االجراءات 

الق�نونية.
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

7055 العدد 13686 بتاريخ 2022/11/1 
تنازل/ بيع

اعالن ب�لن�صر
ال�صودان   : ب�بكر احمد - اجلن�صية  ال�صيد / عم�ر االمني  ب�أن  ليكن معلوم� للجميع 
يرغب يف البيع التن�زل عن 50% من ك�مل ح�صته الب�لغه 100% ل�ص�لح ال�صيد 
امل�صم�ه  الرخ�صة  يف  م�صر   : اجلن�صية   - عمرية  علي  حممد  ال�صيد  حممد  ال�صيد   /
)واحة امل�صتقبل خلدم�ت الطب�عه( �ص�درة من دائرة التنمية االقت�ص�دية يف ال�ص�رقة 
فقرة   )14( امل�دة  وعمالبن�س  يوجد.   ال   : اخري  تعديالت   )793174( ب�لرقم 
)5( من احك�م الق�نون االحت�دي رقم )4( ل�صنة 2013 يف �ص�ن الك�تب العدل. فقد 
اقت�صى ن�صر هذا االعالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على االجراء امل�ص�ر اليه بعد 
عليه مراجعة  ذلك  اعرتا�س حي�ل  اي  لديه  االعالن فمن  ت�ريخ هذا  ا�صبوعني من 

مكتب الك�تب العدل املذكورة التب�ع االجراءات الق�نونية.
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70555

العدد 13686 بتاريخ 2022/11/1 
تنازل/ بيع

اعالن ب�لن�صر
االم�رات يرغب يف   : ال�صيدة / فريدة عبداهلل احمد خرمي - اجلن�صية  ب�أن  ليكن معلوم� للجميع 
البيع التن�زل عن 25% ك�مل ح�صته الب�لغه 100% ل�ص�لح ال�صيدة / موؤمنة ح�صني حممد مو�صي 
التنمية االقت�ص�دية يف  دائرة  الورود( �ص�درة من  امل�صم�ه )ح�ص�نة  الرخ�صة  - اجلن�صية : م�صر يف 
ال�ص�رقة ب�لرقم )731228( وترغب ال�صيدة / فريدة عبداهلل احمد خرمي - اجلن�صية : االم�رات 
يرغب يف البيع التن�زل عن 75% ك�مل ح�صته الب�لغه 100% ل�ص�لح ال�صيد/ معتز ن�يف دروي�س 
- اجلن�صية : �صوري� يف الرخ�صة امل�صم�ه )ح�ص�نة الورود( �ص�درة من دائرة التنمية االقت�ص�دية يف 
ال�ص�رقة ب�لرقم )731228( تعديالت اخري : تغري ال�صكل الق�نوين من مو�ص�صة فردية ايل وكيل 
خدم�ت. وعمالبن�س امل�دة )14( فقرة )5( من احك�م  الق�نون االحت�دي رقم )4( ل�صنة 2013 يف 
�ص�ن الك�تب العدل. فقد اقت�صى ن�صر هذا االعالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على االجراء امل�ص�ر 
اليه بعد ا�صبوعني من ت�ريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س حي�ل ذلك عليه مراجعة مكتب 

الك�تب العدل املذكورة التب�ع االجراءات الق�نونية.

الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70555

العدد 13686 بتاريخ 2022/11/1 
MOJAU_2022- 0098200 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
اعالن ب�لن�صر

ليكن معلوم� للجميع ب�أن ال�صيد / زي�ص�ن ق�در به�تى غالم ق�در �صي�ء به�تي، اجلن�صية : ب�ك�صت�ن 
يرغب يف البيع والتن�زل عن ك�مل ح�صته الب�لغة 100% وذلك اىل ال�صيد / �ص�مل �صعيد حمد 
ت�أ�ص�صت  ال�صي�رات(  ل�صي�نة  امل�صم�ه )اخلطوه  ب�لرخ�صة  االم�رات  ال�ص�م�صي، اجلن�صية:  �صعيد 
االقت�ص�دية  التنمية  دائرة  من  ال�ص�درة   )626338( رقم  رخ�صة  مبوجب  ال�ص�رقة  ب�أم�رة 

ب�ل�ص�رقه، تعديالت اخرى :• تغيري ال�صكل الق�نوين من وكيل خدم�ت اىل موؤ�ص�صة فردية
2013 يف  ل�صنة  الق�نون االحت�دي رقم )4(  احك�م   امل�دة )14( فقرة )5( من  وعمالبن�س 
�ص�ن الك�تب العدل. فقد اقت�صى ن�صر هذا االعالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على االجراء 
عليه  ذلك  حي�ل  اعرتا�س  اي  لديه  فمن  االعالن  هذا  ت�ريخ  من  ا�صبوعني  بعد  اليه  امل�ص�ر 

مراجعة مكتب الك�تب العدل املذكورة التب�ع االجراءات الق�نونية.
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70555 العدد 13686 بتاريخ 2022/11/1 
MOJAU_2022- 0098231 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
اعالن ب�لن�صر

ليكن معلوم� للجميع ب�أن ال�صيد/ �صيبو توال�صيده�ران ن�ير، اجلن�صية : الهند يرغب يف 
البيع والتن�زل عن ك�مل ح�صته الب�لغة %100 وذلك اىل ال�صيد / �صوري�س ب�في�ن�س 
التك�صية  ملق�والت  اال�صيلة  )املهره  امل�صم�ه  ب�لرخ�صة  الهند  اجلن�صية:  ب�في�ن�س، 
واالر�صي�ت( ت�أ�ص�صت ب�أم�رة ال�ص�رقة مبوجب رخ�صة رقم )618492( ال�ص�درة من 
دائرة التنمية االقت�ص�دية ب�ل�ص�رقه، تعديالت اخرى : • ال يوجد.  وعمالبن�س امل�دة 
)14( فقرة )5( من احك�م  الق�نون االحت�دي رقم )4( ل�صنة 2013 يف �ص�ن الك�تب 
العدل. فقد اقت�صى ن�صر هذا االعالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على االجراء 
امل�ص�ر اليه بعد ا�صبوعني من ت�ريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س حي�ل ذلك 

عليه مراجعة مكتب الك�تب العدل املذكورة التب�ع االجراءات الق�نونية.
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70555

العدد 13686 بتاريخ 2022/11/1 
 اإخطار عديل 

برقم املحرر 2022/0091101
اإخط�ر عديل

رقم  هوية  بط�قة  واأحمل   ، اجلن�صية  اإم�راتي   - ال�صريدي  احمد  عبداهلل  �صعيد  عبداهلل   : املخط�ر 
)784197648471817( العن�وان : الفجرية - دب� الفجرية - ه�تف : )0508600644(

املخطر اإليه حممد �صديق انوار �ص�ب تيج�دى انوار�ص�ب - هندي اجلن�صية
العن�وان : ال�ص�رقة - بوطينة - خلف �ص�رع الزهراء - ه�تف رقم :)0567068982(

مو�صوع االإخط�ر : ا�صتدع�ء املخطر اليه اإىل الدائرة االقت�ص�دية ،
الوق�ئع : • حيث اأن املخطر واملخطر اإليه �صرك�ء يف الرخ�صة امل�صم�ه ال�صرد ملق�والت البن�ء ذ،م،م( املرخ�صة 

برقم )756494( �ص�درة من اإم�رة ال�ص�رقة ،
احل�صور اإىل الدائرة االقت�ص�دي�ة للتوقيع على االأوراق الالزمة  اإليه  املخطر  من  يطلب  املخطر  اأن  • وحيث 

خلروجه من الرخ�صة وت�صفيه احل�ص�ب�ت والغ�ء الرخ�صة ،
املخطر اإليه ب�صرورة احل�صور اإىل الدائرة االقت�ص�دي�ة و ذلك بعد 5 اأي�م من ت�ريخ  املخطر  يعلن  • وعلي�ه 

ا�صتالم االخط�ر واالإ �صوف ي�صطر اأ�صف� ب�إتخ�ذ االجراءات الق�نونية بحقه ،
ر�صمي�، بهذا  اإخط�ركم  العدل  الك�تب  �صع�دة  املخطرمن  يلتم�س  • وعليه 

الكاتب العدل     

          االإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�شوؤون الفنية والتعاون الدويل

  اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات )ال�شارقة(   

70533
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الفجر الريا�ضي

•• دبي-الفجر

العربية  للخيول  دب��ي  م��رب��ط  اختتم 
ب�لق�عة  اأق���ي���م  ال����ذي  ال��ع���مل��ي  م�����زاده 
اأم�س  اأول  م�����ص���ء  ب����مل���رب���ط  امل���غ���ط����ة 
و�صجل  ل��ل��م��زادات.  االإم�����رات  بتنظيم 
اإقب�ال  ال���ذي �صهد  ال��ع���مل��ي  م���زاد دب��ي 
الكثيف  وا�صع� من اجلمهور احل��صر 
االأ�صيلة  العربية  اخل��ي��ل  ع�ص�ق  م��ن 
امل��ب������ص��ر، جن���ح��� قي��صي�  وع���رب ال��ب��ث 
ع�����ربت ع���ن���ه االأرق����������م ب���و����ص���وح ت�����م. 
واجتمع يف دبي ممثلو املرابط الدولية 
جمل�س  دول  م��ن  ب�����رزة  و�صخ�صي�ت 
ال���ت���ع����ون واأورب�������� واآ����ص���ي���� وال���والي����ت 
املتحدة، اإ�ص�فة اإىل �صخ�صي�ت وطنية 
ب�رزة يف جم�ل تربية اخليل العربية، 
حممد  املهند�س  ا�صتقب�لهم  يف  وك���ن 
التوحيدي امل�صرف الع�م مدير مربط 
دب���ي، وع��ب��د ال��ع��زي��ز امل���رزوق���ي املدير 

التنفيذي للمربط.
وحققت 35 خيال من االإنت�ج املحلي 
ملربط دبي رقم� جيدا جدا يف مداخيل 
املزاد بلغت 8 ماليني و 33 األف درهم، 

دي  امل��ه��رة  بينه�  �صعر  اأع��ل��ى  ت�صدرت 
لني مببلغ قدره 1 مليون و200 األف 
دره���م، وه��ي م��ن بطل ال��ع���مل مرتني 
فحل االإنت�ج الع�ملي اجلديد دي �صراج 
املهرة  وبيعت  مهى.  دي  الفر�س  ومن 
درهم   األ����ف   600 مب��ب��ل��غ  دوايل  دي 
األف   700 بقيمة  وداد   دي  وامل��ه��رة 
اإن���ت����ج دبي  دره�����م، وغ���ريه���� م���ن درر 
اخل�ل�س. وقد و�صف امل�ص�ركون اأ�صع�ر 
املزاد ب�أنه� جيدة، بينم� اأكدت اخليول 
امل���زاد لعدم  ال�����ص��راء م��ن  املمتنعة ع��ن 
ب��ل��وغ ال�����ص��ع��ر االأدن�����ى امل��ط��ل��وب، قوته 
وامل�صتوى املرتفع لقيمة املعرو�س من 
واالأفرا�س  واالأف��ح��ل  وامل��ه��رات  امل��ه��ور 
من ال�صاللة العربية االأ�صيلة، ومعه� 
ال�صاللة  م��ن  اخل��ي��ول  م��ن  جمموعة 
مزايدات  امل�����زاد  وت�����ص��م��ن  امل�����ص��ري��ة. 
اأربع  على �صبوات مت ح�صر عدده� يف 
الع�ملي  ال��ب��ط��ل  م��ن��ه���  ���ص��ب��وات ح��ق��ق 
الفحل دي �صراج ال�صعر االأعلى مببلغ 
وال����ده  وح���ق���ق  دره�����م،   160.000
اإيه  اإف  الفحل  الع�ملي  االإنت�ج  اأيقونة 
درهم،    150.000 �صعر  ر�صيم  اإل 

تاله الفحل دي �صيم�ز ويف اأول �صبوة 
درهم،   65.000 ب�صعر  ب���مل��زادات  له 

ثم اإك�ص�لت ب�صعر 50.000 درهم.
و�صكل املزاد فر�صة قيمة لدعم جودة 
الدم�ء النقية وتطوير اأعمدة االإنت�ج 
االإنت�ج  امل�ص�ركة. وحمل  املرابط  لدى 
من  مب��صرة  ب�صمة  املعرو�س  املتميز 
و�ص�حبة  الع�ملية  ال��ب��ط��والت  اأع��م��دة 
بطل  مثل  دب��ي،  ملربط  الع�ملي  االإنت�ج 
ومنه  �����ص����راج،  دي  اجل���دي���د  االإن����ت�����ج 
دي  م��ث��ل  اجل��م���ل  م��ع��رو���س متك�مل 
ل���ني، ث��م م��ن اأي��ق��ون��ة االإن���ت����ج الع�ملي 
ر�صيم  اإل  اإي����ه  اإف  ال��ف��ح��ل  امل��ع������ص��ر 
ال��ذي ج���ء منه دي �صراج وغ��ريه من 

االأبط�ل.

التوحيدي: اإنتاج الأبطال
التوحيدي  حم��م��د  امل��ه��ن��د���س  اأ�����ص�����د 

دبي  مربط  ع���م  مدير  ال��ع���م  امل�صرف 
للخيول العربية ب�الإقب�ل الوا�صع على 
الته�ين  الكبري. وقدم  امل��زاد وجن�حه 
للمرابط واملالك الذين ا�صتف�دوا من 
املزاد ون�لوا اإنت�ج� متك�مل املوا�صف�ت 
امل���ط����ب���ق���ة الأ����ص����ل���ة وج����م�����ل اخليل 

العربية.
دليل  النج�ح  التوحيدي:" هذا  وق���ل 
اإنت�جن�  على الثقة الع�ملية التي ن�له� 
ل��ع��م��ل متوا�صل  ث��م��رة  امل��ح��ل��ي. وه���و 
ب����ه، وم����ع ك���ل ت��ك���ل��ي��ف��ه امل�دية  ن��ق��وم 
العلمية،  اأو  وال���ذه���ن���ي���ة  وال���زم���ن���ي���ة 
لتحقيق هدف عظيم نتق��صم ثمراته 
مع كل مرابط الع�مل، وهو م� ي�صهم 
بقوة يف الو�صول اإىل الهدف االأ�صمى 
وهو اأن نكون يف املقدمة واملركز االأول، 
العربية  اخل���ي���ل  ع��ل��ى  امل��ح���ف��ظ��ة  يف 
انت�ص�ره�  قي�دة  و�صم�ن  وتطويره�، 

عرب الع�مل. واملزاد ج�صد هذا الهدف 
اآخر  ب��ع��د  ف��م��زاد  ال���واق���ع.  يف  حقيقة 
ينت�صر اإنت�جن� املحلي بني املرابط من 
جودة  ويعزز  الع�مل،  من�طق  خمتلف 
دبي  مربط  لديه�.  واالإن��ت���ج  التملك 
اليعر�س ويبيع خيوال لعمالئه ولكنه 
�صعت  قيمة  وتلك  االأب��ط���ل  لهم  ينتج 
اإىل حتقيقه� وحققته� الروؤية النبيلة 
ف����ر����س العرب  ل�����ص���ن��ع م���رب���ط دب����ي 
والع�مل �ص�حب ال�صمو ال�صيخ حممد 
بن را�صد اآل مكتوم ن�ئب رئي�س الدولة 

رئي�س جمل�س الوزراء رع�ه اهلل ".

املرزوقي: طلب م�شتمر
بدوره اأعرب عبد العزيز املرزوقي عن 
�صع�دته بنج�ح املزاد وحتقيقه للمبتغى 
منه، موؤكدا اأن اخليول املب�عة ت�صتحق 
اأن تكون لبنة قوية من لبن�ت تطوير 

املرابط التي حر�صت على �صرائه�.
وق�ل املرزوقي:" اإنت�جن� املحلي ومن 
ك��ل امل�����زادات ح��ق��ق اإجن������زات بطولية 
املرابط  م��ن  كثري  ل�ص�لح  واإن��ت���ج��ي��ة 
ملزاد  وب�لن�صبة  وال��دول��ي��ة.  الوطنية 
مربط دبي الع�ملي فقد �صم جمموعة 
االإن���ت����ج، و�صيكون  اأج����ود  ك��ب��رية م��ن 
املرابط  ت��ط��وي��ر  يف  ���ص��ري��ع  اأث�����ر  ل���ه 

امل�صتفيدة".
الطلب  املرزوقي:" والي���زال  واأ���ص���ف 
اإن��ت���ج��ن��� م�����ص��ت��م��را يف ك���ل مزاد  ع��ل��ى 
م�صتوى  الأن  ن��ظ��را  امل������زادات  وخ������رج 
ج����وت����ه ي���ح���ظ���ى ب�����إج����م�����ع اخل������رباء 
واملخت�صني واملعنيني ب�خليل العربية 
االأ�صيلة. وتظل اأبواب املربط مفتوحة 
اأم�م جمهور املهتمني وتلبية اأهدافهم 
ب��ت��ط��وي��ر اأ���ص���ي��ل��ه��م واالإ���ص��ت��ف���دة من 
االإ�صت�ص�رات التي نقدمه� والتوجيه�ت 

املتميزين  ل��ع��م��الئ��ن���  ن�����ص��دي��ه���  ال��ت��ي 
الب�حثني عن االأف�صل ع�ملي�:" 

 الرحماين: �شكر وتقدير
التنفيذي  امل���دي���ر  اأ����ص����د  ج��ه��ت��ه،  م���ن 
امل�ي�صرتو  ل����ل����م����زادات،  ل������الإم�������رات 
التنظيم  مب�صتوى  الرحم�ين،  �صعود 
ال��ذي مت به امل��زاد يف كل جوانبه، من 
وعمل  وت��ع���ون  واإ���ص��راف  لوجي�صتيك 
واخ��ت��ي���ر للمعرو�س  اإع��الم��ي ح��ي��وي 

اجليد.
وق�ل الرحم�ين:" كل ال�صكر والتقدير 
مل���رب���ط دب����ي ع��ل��ى ال��ت��ن��ظ��ي��م االأك����رث 
ا�صتقطب  ه�����م  ح����دث  يف  رائ������ع،  م���ن 
م�ص�ركني من خمتلف دول الع�مل من 
واآ�صي�.  واأم��ري��ك���  واأورب�����  اخلليج  دول 
اأثبت للع�مل كله  دب��ي  م��زادات مربط 
اأنه  امل��صية  اخلم�س  ال�صنوات  خ��الل 

مربط ع�ملي، واالأف�صل ع�ملي�، بعد اأن 
اأ�صحى  ال��ذي  ق��وة م��زاد بولندا  انتزع 
يف املركز الث�ين بعد مزاد دبي الع�ملي 
القي�دي  ال���دور  ع��زز  ح������ص��م،  كموعد 
االأول.  ب���مل��رك��ز  وليحتفظ  للمربط، 
وبطوالت  اإنت�ج�  االأك���رث  دب��ي  مربط 
اإنت�ج�  واالأق��وى  الع�مل،  يف  واالأف�صل 

للخيل وتطوير ال�صالالت". 
الدعم  راأي���ن����  الرحم�ين:"  واأ����ص����ف 
ل��ك��ل البطوالت  امل��رب��ط  امل��ت��زاي��د م��ن 
تطورت  ال��ت��ي  الفجرية  بطولة  منه� 
م��ن ال��وط��ن��ي��ة اإىل ال��دول��ي��ة، وزي�����دة 
ق��ي��م��ة اجل���وائ���ز يف ك��ل ب��ط��والت دول 
اخل��ل��ي��ج. وم��رب��ط دب���ي ي��وا���ص��ل دوره 
املرابط  وت��غ��ذي��ة  ال��ب��ط��والت  دع���م  يف 
اإنت�ج  ل��ل��غ���ي��ة،  ب���إن��ت���ج ج��ي��د  وامل�����الك 
ب�أ�صع�ر  امل�صتفيدة  املرابط  اإىل  انتقل 

معقولة لت�صجيع امل�ص�ركني".

•• اأبوظبي-وام

للن��صئني  ت���ي  ل��ل��م��واي  االإم������رات  بطولة  االأول  اأم�����س  اختتمت 
والكيك  ت����ي  ل��ل��م��واي  االإم�������رات  ال��ت��ي نظمه� احت�����د  وال�����ص��ب���ب 
بخيمة  واأقيمت  الري��صي  اأبوظبي  جمل�س  من  بدعم  بوك�صينج 

االألع�ب الري��صية بجزيرة احلديري�ت يف اأبوظبي . 
 35 ميثلون  والع��ب��ة،  الع��ب���   350 م�ص�ركة  املن�ف�ص�ت  و���ص��ه��دت 
وات�صمت  ال��دول��ة،  من�طق  خمتلف  م��ن  واأك���دمي��ي��ة  ري��صي�ً  ن���دي���ً 
عن  للبطولة  اخلت�مي  اليوم  نت�ئج  واأ�صفرت  والتحدي،  ب�الإث�رة 
فوزالالعب فهد امل�صعبي على الالعب اآدم ك�را يف وزن حتت 30 
يف  علي�ن  م��روان  الالعب  على  فيكنى�س  يو�صف  والالعب  كجم، 
اآدم ظ�هر يف وزن حتت  32 كجم ، وري���ن حممد على  وزن حتت 

كجم.   34
الالعب  ال��الع��ب احمد جفلة على  ف���ز  36 كجم  ويف وزن حت��ت 
حممد ع��الد، وف���ز ال��الع��ب عزيز احل��م���دي على ال��الع��ب �صيف 
ع�مر يف وزن حتت 38 كجم، ويف وزن حتت 40 كجم ف�ز الالعب 
الالعب  وف���ز  اأب��و خ�طر،  الالعب حممد  على  النوا�صرة  حممد 
راك�ن اأبو يو�صف على الالعب حمدان اأبو حمرة يف وزن حتت 42 
كجم، وف�ز الالعب اآدم عق�د على الالعب عمر الرنة يف وزن حتت 

كجم.   46
50 كجم ف���ز الر���ص��والف على را���ص��د خ���ن ، وف�ز  ويف وزن حت��ت 
اإبراهيم على  اأندريه، ووليد  الالعب  اأبو جي�س على  ي��صر  اأحمد 
العمري  ال��الع��ب  ف���ز  كم�  58 كجم،  وزن حت��ت  را�صكني يف  ليف 

عبدالغف�ر على الالعب احلر اجلنيبي يف وزن فوق 60 كجم . 

الوليد  ف����ز  ك��ج��م   36 ال��ث���ن��ي��ة وزن حت��ت  ال��ف��ئ��ة  م��ن���ف�����ص���ت  ويف 
ال��ق��ح��ط���ين ع��ل��ى غ����من ال��ذه��ل��ي، واأح���م���د ك��ن���ك��ري��ة ع��ل��ى �صقر 
ال�ص�م�صي يف وزن حتت 38 كجم ، وح�رب البلو�صي على تيم ابو 
40 كجم، وع�ص�م خليل على متيم مهن� يف  زي��دان يف وزن حتت 
44 كجم ف�ز ن�يل م�رديني  وزن حتت 42 كجم ، ويف وزن حتت 

على به�ء اأبو الرب. 
�ص�رك يف تتويج الف�ئزين يف خت�م البطولة ي��صر �ص�مل ال�ص�عدي 
اإدارة االإحت���د، وط�رق املهريي ع�صو جمل�س  ن�ئب رئي�س جمل�س 
جمل�س  ع�صو  خ���وري  وع��ل��ي  ل��الحت���د،  التنفيذي  امل��دي��ر  االإدارة 
االإدارة، واأ�ص�د اجلميع ب�مل�صتوي�ت الع�لية التي �صهدته� البطولة 
واملك��صب الفنية العديدة التي ك�صفت عن الكثري من املواهب مب� 

يرثي اختي�رات املنتخب الوطني. 

•• دبي-الفجر:

ال���وط���ن���ي لكرة  ي��ل��ت��ق��ي م��ن��ت��خ��ب��ن��� 
اخل�م�صة  يف  ال�����ص���ط��ئ��ي��ة  ال���ق���دم 
الثالث�ء  ال����ي����وم   م�����ص���ء  وال����رب����ع 
اإ���ص��ب���ن��ي��� ، يف  ن��ظ��ريه منتخب  م��ع 
ال�  للن�صخة  االف��ت��ت���ح��ي��ة  امل���ب����راة 
التي  ال��ق���رات،  ك�أ�س  لبطولة   11
الري��صي  دب���ي  جم��ل�����س  ُي��ن��ظ��م��ه��� 
ك����رة القدم  ب���ل��ت��ع���ون م���ع جل��ن��ة 
ال�����ص���ط��ئ��ي��ة يف االحت��������د ال�����دويل 
القدم  ل���ك���رة  االإم�����������رات  واحت��������د 
ع��ل��ى ���ص���ط��ئ ك���ي��ت ب��ي��ت�����س بدبي، 
نوفمرب   6 اإىل   1 م��ن  ال��ف��رتة  يف 
منتخب�ت   8 مب�ص�ركة   ،2022

مُيثلون منتخب�ت الع�مل.
ال�ص�طئية  اأب����ي���������س  واأ�����ص����ت����ع����د 
خالل  من  البطولة  يف  للم�ص�ركة 
اأقيمت  التي  الداخلية  املع�صكرات 
الدار  بطولة  يف  وامل�����ص���رك��ة  ب��دب��ي 
ال��ب��ي�����ص���ء ل���ل���ك���رة ال�����ص���ط��ئ��ي��ة يف 
خ�رجي  ومع�صكر  املغربية،  اململكة 
جمموعة  وخ��������س  ال���ربت���غ����ل،  يف 
املب�ري�ت الدولية الودية التي  من 
�ص�همت يف الوقوف على م�صتوي�ت 
اجل�����ه����زي����ة ال���ف���ن���ي���ة وال���ب���دن���ي���ة 
للمنتخب، ومدى تن�غم وان�صج�م 
العن��صر  وحت�����دي�����ًدا  ال���الع���ب���ني 
اجلديدة املتواجدة �صمن �صفوفه. 
ال��ب��دواوي ع�صو  واأك���د علي حمد 

رئي�س  ال��ك��رة،  احت���د  اإدارة  جمل�س 
على  ال�ص�طئية،  القدم  ك��رة  جلنة 
قدرة الالعبني يف تقدمي م�صتوى 
الن�صخة  خ������الل  ق������وي  ت���ن����ف�������س 
اإيج�بية  نت�ئج  وحتقيق  احل�لية، 
متقدم  مل��رك��ز  ال��و���ص��ول  يف  ت�صهم 
ال���دور االأول من  خ��الل م��ب���ري���ت 
اإىل  والت�أهل  البطولة،  من�ف�ص�ت 

االأدوار النه�ئية.
واأ�ص�ر علي حمد البدواوي، اأن دعم 
امل�صتمر  الكرة  احت�د  اإدارة  جمل�س 
ال�ص�طئية  ال���ق���دم  ك����رة  ل��ن�����ص���ط 
ومت�بعته  واهتم�مه  ع�مة،  ب�صفة 
الوطني  منتخبن�  اإع����داد  لعملية 
توفري  يف  �ص�همت  خ��صة،  ب�صفة 

فوز  يف  �ص�هم  قوًي�،  معنوًي�  دافًع� 
بطولة  ب��ل��ق��ب  ال��وط��ن��ي  منتخبن� 
ال�ص�طئية  القدم  لكرة  اآ�صي�  غ��رب 
امل��صي  م�يو  �صهر  يف  اأقيمت  التي 

وزاد  ال�صعودية،  العربية  ب�ململكة 
الالعبني على حتقيق  اإ�صرار  من 
للكرة  ج����دي����د  ري����������ص����ي  اإجن����������ز 

ال�ص�طئية االإم�رتية.

ختام ناجح لبطولة الإمارات للمواي تاي للنا�شئني وال�شباب 

اأبي�س ال�شاطئية يلتقي منتخب اإ�شبانيا اليوم يف املباراة الفتتاحية لبطولة كاأ�س القارات

تفوق مزاد دبي العاملي

درهم وتعزيز عن�شر اجلودة لدى امل�شتفيدين ماليني   8 من  اأكرث  حتقق  خيال   35

•• اأبوظبي-وام:

 فيم� �صهدت م�صريته الكروية العديد من االإجن�زات الفردية واجلم�عية، 
ليف�ندوف�صكي خ�لي� من ب�صمة  روب��رت  البولندي  امله�جم  يزال �صجل  ال 

حقيقية على امل�صتوى اجلم�عي مع منتخب بالده.
العديد  على  البولندي  املنتخب  ق�ئد  ع�م�   34 ليف�ندوف�صكي  وي�صتحوذ 
له�،  لعب  التي  االأندية  مع  م�صريته  م�صتوى  على  القي��صية  االأرق���م  من 
كم� ي�صتحوذ على الرقم القي��صي لعدد املب�ري�ت الدولية التي خ��صه� اأي 
اإ�ص�فة  مب�راة(   134( البولندي  املنتخب  مع  م�صريته  مدار  على  العب 

لكونه الهداف الت�ريخي للفريق بر�صيد 76 هدف� حتى االآن.
وبرغم هذا، يخلو �صجل الالعب مع منتخب بالده يف البطوالت الكبرية 
ملنتخب بالده  ليف�ندوف�صكي مل يحرز  اأن  ويكفي  اإجن���ز حقيقي،  اأي  من 
املوؤهلة  الت�صفي�ت  اأنه ك�ن هداف  الع�مل برغم  ك�أ�س  اأي هدف يف بطولة 
ملوندي�ل 2018 بر�صيد 16 هدف� ب�لت�ص�وي مع االإم�راتي اأحمد خليل 

وال�صعودي حممد ال�صهالوي.
يقود  عندم�  حتدي�ت  عدة  مع  موعد  على  ليف�ندوف�صكي  �صيكون  ولهذا، 

منتخب بالده يف بطولة ك�أ�س الع�مل 2022 .
وي�أتي يف مقدمة هذه التحدي�ت ح�جته امل��صة اإىل ترك ب�صمة مع الفريق 

على امل�صتوى اجلم�عي بقي�دته اإىل االأدوار االإق�ص�ئية يف البطولة للمرة 
االأوىل منذ 1986 وحم�ولة حتقيق حلم الو�صول لالأدوار النه�ئية منذ 

عقود.  4
كم� يتطلع ليف�ندوف�صكي، الذي ت�صدر ق�ئمة هدايف الفريق يف ت�صفي�ت 
موندي�ل 2022 بر�صيد 9 اأهداف، اإىل ت�صجيل هدفه االأول يف بطوالت 
املوندي�ل قد تكون االأخ��رية له  الن�صخة من  اأن هذه  ك�أ�س الع�مل ال�صيم� 
يف البطولة حيث �صيكون قريب� من ال�38 من عمره عندم� تق�م الن�صخة 

الت�لية ع�م 2026 .
وعلى مدار �صنوات طويلة، قدم ليف�ندوف�صكي م�صرية ح�فلة ب�الإجن�زات 

مع االأندية التي لعب له�، ويف مقدمته� ب�يرن ميونخ االأمل�ين قبل الرحيل 
عن �صفوف الفريق يف �صيف هذا الع�م بحث� عن حتد جديد خ�رج اأمل�ني�.

املو�صم احل�يل،  بداية  االإ�صب�ين قبل  بر�صلونة  اإىل  ليف�ندوف�صكي  وانتقل 
الت�أقلم مع  ووا�صل الالعب �صجله التهديفي املميز م� يوؤكد قدرته على 

اأي بطولة يلعب فيه�.
واالآن، �صيكون االختب�ر الكبري الذي يخو�صه الالعب من خالل موندي�ل 
على قدرات ليف�ندوف�صكي  كثريا  البولندي  املنتخب  يعول  حيث   2022
التهديفية يف اجتي�ز املجموعة الث�لثة ب�لدور االأول للبطولة، والتي ت�صم 

معه منتخب�ت االأرجنتني وال�صعودية واملك�صيك.

كاأ�س العامل 2022.. ليفاندوف�شكي يتطلع لهز ال�شباك يف املونديال للمرة الأوىل

اأحمد  ب����الل   / امل���دع���و  ف��ق��د 
ب����ك�������ص���ت����ن     ، خ���������ن  وارث 
�صفره  ج�������واز   - اجل��ن�����ص��ي��ة 
)1175701PJ(  رق�����م 
م���������������ن ي�������������ج�������������ده ع�����ل�����ي�����ه 
االت�����������ص������ل ب���ت���ل���ي���ف���ون رق����م  

    0508474682

فقدان جواز �شفر
عدن�ن  ع��صم   / املدعو  فقد 
ب�ك�صت�ن     ، خ�����ن  اهلل  ���ص��ن���ء 
�صفره  ج�������واز   - اجل��ن�����ص��ي��ة 
)1401753AD(  رق���م 

م���������������ن ي�������������ج�������������ده ع�����ل�����ي�����ه 
االت�����������ص������ل ب���ت���ل���ي���ف���ون رق����م  

    0501984273

فقدان جواز �شفر
ع�����م�����ران   / امل�������دع�������و  ف�����ق�����د 
ب�ك�صت�ن     ، زاده  خ��ي���ل  خ����ن 
�صفره  ج�������واز   - اجل��ن�����ص��ي��ة 
)41107023xk(  رق���م 

م���������������ن ي�������������ج�������������ده ع�����ل�����ي�����ه 
االت�����������ص������ل ب���ت���ل���ي���ف���ون رق����م  

    0503490047

فقدان جواز �شفر
ب�����ص��ري خ�ن   / امل����دع����و  ف���ق���د 
عبداحلليم خ�ن ، بنغالدي�س   
�صفره  ج�������واز   - اجل��ن�����ص��ي��ة 
)0949777ef(  رق������م 
م���������������ن ي�������������ج�������������ده ع�����ل�����ي�����ه 
االت�����������ص������ل ب���ت���ل���ي���ف���ون رق����م  

    0527655263

فقدان جواز �شفر
روب��������ريت   / امل������دع������و  ف����ق����د 
اجلن�صية  الفلبني     ، بي�صن�ر 
رق������م  �������ص������ف������ره  ج���������������واز   -
)A 1 4 6 6 2 4 0 P ( 
م���������������ن ي�������������ج�������������ده ع�����ل�����ي�����ه 
االت�����������ص������ل ب���ت���ل���ي���ف���ون رق����م  

    0507685984

فقدان جواز �شفر
اعج�ز  حممد   / امل��دع��و  فقد 
ب�ك�صت�ن     ، ����ص����ف���ى  حم���م���د 
�صفره  ج�������واز   - اجل��ن�����ص��ي��ة 
)1510672FU(  رق����م 

م���������������ن ي�������������ج�������������ده ع�����ل�����ي�����ه 
االت�����������ص������ل ب���ت���ل���ي���ف���ون رق����م  

    0547421438

فقدان جواز �شفر
���ص��ه��ي��د اهلل  امل����دع����و /  ف���ق���د 
ب�ك�صت�ن   ، ب�������ت�������ى  ج��������ن 
اجل��ن�����ص��ي��ة ج����واز ���ص��ف��ره رقم 
)EF8799401( - يرجى 
ت�صليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���رث  مم����ن 
ب�ل�صف�رة الب�ك�صت�نية او اقرب 

مركز �صرطة ب�الم�رات.

فقدان جواز �شفر
م����ه���ي���ت����ب   / امل������دع������و  ف����ق����د 
الق��صم  اب������و  ع���ب���دال���رح���م���ن 
 ح�صن، ال�صودان اجلن�صية جواز
  )P08268975( صفره رقم�
يرجى ممن يعرث عليه ت�صليمه 
ب�صف�رة ال�صودان او اقرب مركز 

�صرطة ب�الم�رات.

فقدان جواز �شفر

فقدان اأ�شهم ت
من  ���ص���درة  اأ�صهم  �صه�دة  فقدت 
ال�صركة الع�ملية الق�ب�صة �س.م.ع 
ح�صني  �صيخه  ب��صم/  »اأ���ص��م���ك« 
عدد  ع��ل��ي  اآل  حم��م��د  اإب���راه���ي���م 
ال�صه�دة/  رق���م   200 االأ���ص��ه��م 
 ،ASMAK1723176
ف����م����ن ي����ع����رث ع���ل���ي���ه���� ال�����رج������ء 
الت�يل:  ال���رق���م  ع��ل��ى  االت�������ص����ل 

0506346274

فقدان اأ�شهم ت
ف���ق���دت ����ص���ه����دة اأ����ص���ه���م ����ص����درة 
الق�ب�صة  ال��ع���مل��ي��ة  ال�����ص��رك��ة  م��ن 
يو�صف  ب��صم/  »اأ�صم�ك«  ����س.م.ع 
عدد  الب�صر  ح�صن  حممد  ح�صن 
ال�صه�دة/  رق���م   200 االأ���ص��ه��م 
 ،ASMAK1723175
ف����م����ن ي����ع����رث ع���ل���ي���ه���� ال�����رج������ء 
الت�يل:  ال���رق���م  ع��ل��ى  االت�������ص����ل 

0506346274
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•• دبي –الفجر:

ال�ص�د�صة من  ال��دورة  ب�لتزامن مع   
دقيقة من   30" للي�قة  دبي  حتدي 
  ، يوم�"   30 مل��دة  اليومي  الن�ص�ط 
ال��دويل للري��ص�ت  ن���دي دبي  ينظم 
ري��صية  و�صب�ق�ت  اأن�صطة  البحرية 
�صريحة  ت���خ���دم  م��ت��ن��وع��ة  ب���ح���ري���ة 
وا���ص��ع��ة وك��ب��رية م��ن اأف����راد املجتمع 
وت��وف��ر اأج����واء م��ن احل��م������س ملحبي 
ورواد  البحرية  الري��ص�ت  وع�ص�ق 
ن�دي  واأعلن  الدني�".  "دانة  �صواطئ 
دبي الدويل للري��ص�ت البحرية  عن 
روزن�مة  �صمن  الفع�لي�ت  من  ع��دد 
الري��صي  امل���و����ص���م  يف  ال���ف���ع����ل���ي����ت 
نوفمرب  ل�����ص��ه��ر   2023-2022

الفع�لي�ت  ب����ني  ت���ت���ن���وع  اجل���������ري، 
وال�صب�ق�ت البحرية املحلية الرتاثية 
خمتلف  يف  احل����دي����ث����ة  واالأل������ع�������ب 
يلبي  مم���  والتخ�ص�ص�ت  ال��ه��واي���ت 
وع�ص�ق  حمبي  من  الكثريين  رغبة 
ومرت�دي �صواطئ دبي ب�لتزامن مع 
واملتمثلة  واجلميلة  الرائدة  املب�درة 
يف حت��دي دب��ي للي�قة  وق���ل حممد 
ال�صئون  اإدارة  م��دي��ر  امل����ري  ���ص��ي��ف 
ال��ري������ص��ي��ة ب����الإن����ب���ة يف ن�����دي دبي 
ال������دويل ل��ل��ري������ص���ت ال��ب��ح��ري��ة اأن 
روزن�مة �صهر نوفمرب املقبل �صت�صهد 
اجلولة  ����ص���ب����ق  م��ن���ف�����ص���ت  اإق�����م����ة 
دبي  بطولة  من  واخلت�مية  الث�نية 
ل���ل���ق���وارب ال�����ص��راع��ي��ة امل��ح��ل��ي��ة 43 
والذي  منه   19 ال�صبت  ي��وم  ق��دم��� 

بني  فيه  والتن�ف�س  ال�����ص��راع  ي�صتد 
نواخذة  ف�����ردا   1000 م���ن  اأك�����رث 
وم��الك وب��ح���رة على م��نت م��� يزيد 
ب�لن�مو�س  ل��ل��ف��وز  ق����رب����   80 ع���ن 
وايج�د مو�صع قدم يف املن�ف�صة على 
دبي  لبطولة  الع�م  الرتتيب  �صدارة 

لهذه الفئة يف مو�صم -2022

.2023
االإث���������رة  ان  امل�������ري  واأك��������د حم���م���د 
مع  ج���م���ريا  ����ص���واط���ئ  اإىل  ���ص��ت��ع��ود 
ال�صراعية  ال���ق���وارب  ج����والت  اأوىل 
احل����دي����ث����ة مب��خ��ت��ل��ف اأن����واع����ه����� يف 
 2023-2022 احل������يل  امل��و���ص��م 
ال��ن���دي حت��ت مظلة  وال��ت��ي ينظمه� 
والتجديف  لل�صراع  االإم����رات  اإحت���د 

احل��دي��ث وب���ل��ت��ع���ون م��ع ن����دي دبي 
ل�������زوارق ال�����ص���ط��ئ -دو�����ص����ك- يوم 
نوفمرب  �صهر  م��ن  الع�صرين  االأح���د 
والبطالت  االأبط�ل  نخبة  مب�ص�ركة 
من جنوم منتخبن� الوطني وممثلي 
�صيتن�ف�صون  حيث  وال��ف��رق  االأن��دي��ة 

على األق�ب عدد من الفئ�ت.

يوم دبي البحري
مف�ج�أة  اأع�������د  ال�����ن������دي  اأن  وق��������ل 
�صواطئ  ومرت�دي  وع�ص�ق  للجمهور 
البحري(  دبي  )ي��وم  دبي متمثلة يف 
وامل��خ�����ص�����س ل��ف��ع���ل��ي���ت م��ت��ن��وع��ة يف 
�صهر  من   26 اىل   24 من  الفرتة 
نوفمرب تت�صمن فع�لي�ت الدراج�ت 
امل���ئ��ي��ة يف االإ���ص��ت��ع��را���ص���ت احل���رة يف 

امل�ئية  امل��ف��ت��وح��ة واالأل�����واح  امل���ه����رات 
و�صب�ق�ت  ب����ورد-  -ف����الي  ال��ط���ئ��رة 
القوارب ال�صراعية وقوارب التجديف 
واقف�   ال��ت��ج��دي��ف  وق������وارب  ك����ي����ك 
ال�ص�طئية  االأن�����ص��ط��ة  م��ن  وغ��ريه��� 
امل��ح��ب��ب��ة وال����رائ����ج����ة ل��ل��ج��م��ه��ور يف 

�صواطئ دبي اجلميلة.

�شيد الأ�شماك
الدويل  دب��ي  ن���دي  اأن  امل��ري  وك�صف 
للري��ص�ت البحرية �صينظم وللمرة 
املقبل  نوفمرب  �صهر  خ��الل  االوىل 
بتنظيم  م�������ص���ب���وق  غ����ري  ك����رن����ف�����ال 
ل���ه���واة وحم���ب���ي �صيد  م�����ص���ب��ق��ت��ني 
والت�ريخ  امل��وع��د  نف�س  يف  االأ���ص��م���ك 
خالل الفرتة من 24-27 نوفمرب  

اأج��واء مثرية  لعدة فئ�ت مم� يخلق 
مفعمة ب�لن�ص�ط واحلركة والتن�ف�س 
من  االوىل  اجل����ول����ة  جت���م���ع  ح���ي���ث 
)كنعد  االأ�صم�ك  ل�صيد  دبي  بطولة 
و�صكل( نخبة من اأهل البحر وع�ص�ق 
هواية �صيد االأ�صم�ك كموعد �صنوي 
�صيتن�ف�صون  حيث  اجلميع  ينتظره 
اأي���م  للفوز بج�ئزة  اأرب��ع  على م��دار 
اثقل وزن يف الفئتني  واأ�ص�ف  ق�ئال 
ع�ص�ق  الث�نية  امل�ص�بقة  �صتجمع  كم� 
ق����وارب ال��ك���ي���ك م��ن حم��ب��ي هواية 
ال�صيد به� حول �صواطئ دبي وجزره� 
ويف  البحرية  ال��واج��ه��ة  يف  املنت�صرة 
التن�ف�س  اي����م  ل��ت���أخ��ذ  امل��وع��د  نف�س 
يجمع  بهيج  ري������ص��ي  ك��رن��ف���ل  �صكل 
خم��ت��ل��ف ���ص��رائ��ح امل��ج��ت��م��ع يف لوحة 

متجددة واأو�صح املري اأنه �صيتزامن 
اأوىل  اإنطالق  اأي�ص�  مع تلك الفرتة 
مراحل بطولة دبي املفتوحة الألواح 
التزحلق على املي�ه ب�ملظالت -ك�يت 
نخبة من  ت�صتقطب  والتي  �صريف- 
جنوم الع�مل وحمبي هذه الري��صة 
من املقيمني على ار�س الدولة حيث 
املت�ص�بقني عن  يزيد عدد  ان  يتوقع 
ميثلون  ومت�ص�بقة  مت�ص�بق   100
30 دولة من حول ق�رات  اأكرث من 

الع�مل.

برنامج 
 43 ال�������ص���راع���ي���ة   : ن���وف���م���رب   19

قدم�
ال�صراعية احلديثة  : نوفمرب   20

االأ�صم�ك  �صيد   : نوفمرب   27-24
-كنعد و�صكل

االأ�صم�ك  �صيد  نوفمرب:   27-24
-قوارب ك�ي�ك

احلر- اال�صتعرا�س  نوفمرب:   24
دراج�ت م�ئية

بورد-دراج�ت  فالي   : نوفمرب   24
م�ئية

احلديثة ال�صراعية   : نوفمرب   26
جتديف  ق�������وارب   : ن���وف���م���رب   26

ك�ي�ك وواقف
دبي  ب��ط��ول��ة  ن��وف��م��رب:   27-26

املفتوحة -ك�يت �صريف

•• العني-الفجر

جنح الرامي الواعد وليد العري�ين يف ا�صتع�دة م�صتواه وانفرد ب�صدارة بطولة 
"التقييم الث�ين" لرم�ية االطب�ق من احلفرة " الرتاب" والتي نظمه� احت�د 
االم�رات للرم�ية بنج�ح على مي�دين ن�دي العني للفرو�صية والرم�ية واجلولف 

خالل اليومني امل��صيني .
ب�الن�صم�م  اخل������س  املعي�ر  بتحقيقه  العري�ين  لوليد  ال��ع��ودة  ه��ذه  واق��رتن��ت 
ب�الحت�د  الفنية  اللجنة  م�صبق�  وال��ذي حددته  الوطني  منتخبن�  رم���ة  لق�ئمة 
ان  امل�لية ويذكر  االول  املركز  البطولة وج�ئزة  لين�ل ذهبية  118 طبق�  وهو 

انه  اي  االأول" 113 طبق�  "التقييم  ال�ص�بقة  البطولة  ك�ن قد حقق يف  وليد 
زاد من ر�صيده خم�صة اطب�ق يف ا�صبوعني وهي ظ�هرة �صحية تنم عن اجلدية 

واال�صرار .
ف�صية  ون���ل  115 طبق�  بر�صيد  الث�ين  املركز  املهريي  يحيى  الرامي  واحتل 
البطولة وج�ئزة املركز الث�ين امل�لية حمقق ف�رق� ايج�بي� عن البطولة امل��صية 
بعد  العري�ين  ظ�هر  ال��رام��ي  الث�لث  املركز  يف  حل  فيم�  اطب�ق  �صتة  بر�صيد 
ت�ص�ويه مع الرامي الواعد بطي اأحمد جمرن يف ر�صيد 113 طبق� ليحتكم� 
اىل الطلق�ت الذهبية التي انح�زت لظ�هر العري�ين لين�ل امليدالية الربونزية 
وج�ئزة املركز الث�لث امل�لية بينم� احتل بطي املركز الرابع ولكنه حقق زي�ده عن 

ر�صيده يف البطولة الرابعة قبل ا�صبوعني مبقدار خم�صة اطب�ق اي�ص� .
وج�ء يف املركز اخل�م�س اأحمد يحيى احلم�دي بر�صيد 112 طبق� ثم م�صعل 
 109 بر�صيد  �ص�بع�  جمرن  بن  حمد  ثم  طبق�   111 بر�صيد  �ص�د�ص�  البن�ي 
طبق� ثم �صيف م�نع ال�ص�م�صي ث�من� بر�صيد 108 طبق� ثم ال�صيخ حممد بن 
99 طبق� ثم مب�رك املن�صوري ع��صرا بر�صيد  دملوك اآل مكتوم ت��صع� بر�صيد 

طبق� ثم �صعيد البلو�صي ثم اأحمد الديري ثم عبد اهلل الديري .  94
االول  ب�ملركز  ف���زت  حيث  ن�صبي�  امل�صتوى  حت�صن  فقد  ال�صيدات  من�ف�ص�ت  ويف 
 98 بر�صيد  الي��صي  ع�ئ�صة  الرامية  له�  امل�لية  واجل�ئزة  الذهبية  وامليدالية 
طبق� وبزي�دة �صبعة اأطب�ق عن البطولة امل��صية ون�لت زميلته� ف�طمة مب�رك 

حممد امليدالية الف�صية واجل�ئزة امل�لية وبر�صيد 94 طبق� وبزي�دة 19 طبق� 
عن البطولة الرابعة امل��صية وتبعته� يف املركز الث�لث الرامية ع�ئ�صة بنت ح�مت 

ون�لت امليدالية الربونزية .
اأم� على �صعيد اأ�صح�ب الهمم "كرا�صي متحركة" فقد انفرد ب�صدارة البطولة 
الرامي عي�صى الزبيدي بر�صيد 109 طبق� وبزي�دة خم�صة اطب�ق عن البطولة 
حممد  الث�ين  املركز  يف  وتاله  امل�لية  واجل�ئزة  البطولة  ذهبية  لين�ل  امل��صية 
علي اله��صمي بر�صيد 102 طبق� لين�ل امليدالية الف�صية واجل�ئزة امل�لية ثم 
الربونزية  امليدالية  لين�ل  طبق�   97 بر�صيد  احلب�صي  ه��صل  حممد  زميلهم� 

واجل�ئزة امل�لية  وج�ء �صيف هالل احلمريي رابع� ثم �صعيد املزروعي خ�م�ص� .

•• اأبوظبي-وام

اأعلنت �صركة ن�دي العني لكرة القدم عن جتديد الثقة يف اجله�ز الفني للفريق 
والالعبني. 

وك�ن العني قد تعر�س للخ�ص�رة اأم�م �صب�ب االأهلي �صمن اجلولة الث�منة من 
دوري ادنوك للمحرتفني. 

الفني  اليوم ثقته يف اجله�ز  ن�صره بح�ص�به على تويرت  بي�ن  الن�دي يف  واأك��د 

وجميع عن��صر الفريق، حيث ي�أتي ذلك حر�ص� من �صركة الكرة على تهيئة 
االأ���ص��ب���ب لتحقيق اأه����داف ال��ن���دي امل��رج��وة خ��الل م�����ص��وار ال��ف��ري��ق مبختلف 

امل�ص�بق�ت يف املو�صم الكروي احل�يل. 
ويتواجد العني يف املركز الث�من جلدول ترتيب امل�ص�بقة بر�صيد 13 نقطة، 

حققه� من 4 مرات فوز وتع�دل واحد، فيم� خ�صر 3 مب�ري�ت. 
كم� ثمنت ال�صركة امل�ص�ندة اجلم�هريية القوية واملب�درات الت�صجيعية املبتكرة 
التي ظلت متثل احل�فز املهم والدافع الكبري لكل منتم اإىل منظومة الفريق. 

عائ�شة تت�شدر ال�شيدات وعي�شى لأ�شحاب الهمم

العرياين ي�شتعيد م�شتواه ويحقق املعيارالفني ب� »التقييم الثاين« لرماية الأطباق

�شركة نادي العني لكرة القدم جتدد الثقة يف اجلهاز الفني والالعبني 

م�شابقتان ل�شيد الأ�شماك وكرنفال لرواد �شواطئ جمريا

»نوفمرب« حافل بالفعاليات البحرية تزامنا مع حتدي اللياقة 30×30
املري: »يوم دبي البحري« ن�شاط متنوع للجمهور وحمبي الهوايات املائية

 �شعود الزعابي يتوج بف�شية اآ�شيا 
للدواثلون يف ماليزيا 

تتويج الفائزين ببطولة احلفية 
للبادل تن�س يف كلباء

•• كواالملبور-وام

للداوثلون  االإم����رات  الزع�بي الع��ب منتخب  �صعود  اأح��رز 
البطولة  من�ف�ص�ت  يف  الف�صية  وامليدالية  ال��ث���ين  امل��رك��ز 
االآ�صيوية للداوثلون والتي انطلقت �صب�ح اأم�س يف م�ليزي�، 
حيث مثل منتخب االإم�رات كل من �صعود الزع�بي وخليفة 

النعيمي. 
ال��داوث��ل��ون وال���ذي ت�صمن  ال��زع���ب��ي يف �صب�ق  وج����ء ف��وز 
ري��صتي اجلري وركوب الدراج�ت الهوائية مل�ص�فة 10 كم 
جري، و60 كم دراجة هوائية، و10 كم جري على التوايل 
بعد من�ف�صة قوية مع عدد من جنوم الق�رة االآ�صيوية، حيث 

توج الالعب االأ�صرتايل م�ت �صميث ب�مليدالية الذهبية. 
للرتايثلون  االإم�����رات  احت����د  رئي�س  الفهيم  خ���ل��د  واأ���ص���د 
مب� حققه الالعب �صعود الزع�بي، موؤكد اأنه اأحد املواهب 

االإم�راتية املميزة والق�درة على �صن�عة الف�رق. 

واأ�ص�ف: "نفخر مبثل هوؤالء االأبط�ل االإم�راتيني، الذين 
ي�صكلون نواة اللعبة االإم�رات، وثقتن� كبرية فيهم لتحقيق 
ب�ل�صكل  االإم���رات  ومتثيل  املقبلة،  الفرتة  خالل  االأف�صل 

امل�صرف يف خمتلف املح�فل الدولية". 
املنتخب�ت  جلنة  رئي�س  ال�ص�م�صي  اأحمد  اأثنى  جهته  من 
ال��وط��ن��ي ب����حت����د االإم��������رات ل��ل��رتاي��ث��ل��ون ع��ل��ى م���� قدمه 
الالعب، موؤكدا اأن اللعبة ت�صري يف االجت�ه ال�صحيح، وفق 

خطوات ث�بتة. 
�صع�دته مب��� حققه،  ع��ن  ال��زع���ب��ي  �صعود  ال��الع��ب  واأع���رب 
اأج��ل رف��ع ا�صم  اأن��ه ي�صعى دائ��م��� اإىل االأف�صل م��ن  م��وؤك��دا 

االإم�رات ع�لي�. 
البطولة  يف  الف�صية  امليدالية  على  احل�صول  واأ�ص�ف:" 
داف��ع��� للمزيد م��ن االإجن������زات يف الفرتة  ي��ع��د  االآ���ص��ي��وي��ة 
املقبلة، لتحقيق اأف�صل نتيجة يف جميع امل�ص�رك�ت الداخلية 

واخل�رجية للعبة" . 

•• ال�شارقة-وام:

ببطولة  عبداهلل  وحميد  ال�صيب�ين  عي�صي  الثن�ئي  ف�ز 
ب�دل  م��الع��ب  اأق��ي��م��ت على  ال��ت��ي  تن�س  ل��ل��ب���دل  احلفية 
�صوت مبدينة كلب�ء التي �ص�رك يف ن�صخته� االأوىل 64 
32 فريق� �صمن خطة جمل�س ال�ص�رقة  العًب� ميثلون 

الري��صي لن�صر اللعبة على اأو�صع نط�ق ب�الإم�رة.
املركز  يف  قريني  وب��الل  ال��ه��ويل  الثن�ئي حممد  وج���ء 

الث�ين وعمر العوي�س واأيوب حممد يف املركز الث�لث.
ح�صر اخلت�م والتتويج ال�صيخ هيثم بن �صقر الق��صمي 
ن�ئب رئي�س مكتب �صمو احل�كم يف كلب�ء وال�صيخ �صقر 
ب��ن ه��ي��ث��م ب��ن ���ص��ق��ر ال��ق������ص��م��ي و���ص��ع���دة عي�صى هالل 
و�صع�دة  ال��ري������ص��ي  ال�����ص���رق��ة  جمل�س  رئي�س  احل��زام��ي 

و�صعيد  االإدارة  بن حنيفة ع�صو جمل�س  امل�صت�ص�ر عمر 
الدوخي  عمر  وي��صر  الري��صي  اخلبري  الع�جل  علي 
حمد  و  واملجتمعية  الري��صية  الفع�لي�ت  اإدارة  مدير 

اأحمد احلو�صني تنفيذي امل�ص�ريع ب�ملجل�س.
البطولة  ومت��ي��ز  ب��ن��ج���ح  ه���الل  عي�صى  ���ص��ع���دة  واأ����ص����د 
من  ك��ب��ري  ع���دد  مب�����ص���رك��ة  واأ����ص����د  االأوىل  ن�صخته�  يف 
الق��صمي على  ال�صيخ هيثم بن �صقر  و�صكر  الالعبني، 
الدعم  على  هيثم  بن  �صقر  وال�صيخ  للبطولة  رع�يته 
ميالد  م��ع  كلب�ء  مدينة  يف  البطولة  ب��ه  حظيت  ال��ذي 

ن�صخته� الأوىل.
ولفت اإىل اأن اإق�مة مثل هذه البطوالت يدعم الرتويج 
ال�صي�حي الإم�رة ال�ص�رقة نظًرا الأن مدينة كلب�ء ت�صم 

العديد من املع�مل واملواقع ال�صي�حية والرتاثية.
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الفجر الريا�ضي

•• ح�شن �شيداأحمد – العني 

امل�صجلة  االأه��داف  ارتفعت ح�صيلة 
اأدنوك  ل���دوري  الث�منة  اجل��ول��ة  يف 
بزي�دة  ه��دف���ً   23 ل���  للمحرتفني 
والتي  ال�ص�بعة  اجل��ول��ة  ع��ن  ه��دف 
ك�نت ح�صيلته� 22 هدف�ً ، وغ�بت 
نتيجتي التع�دل ال�صلبي واالإيج�بي 

يف مب�ري�ت اجلولة الث�منة.
ويتق��صم علي مبخوت والب� كودجو 
اأه��داف ، بينم�   9 قمة الهدافني ب� 
ي��ت�����ص��در ���ص��ف��ي���ن رح��ي��م��ي  �صن�عة 
االأهداف ب� 6 ويليه اإ�صم�عيل مطر 

ب� 5.
 

ال�شعادة عنابية 
بفوز  اع���ت���ب����ره  ال���وح���دة  ف��ري��ق  رد 
ال�����وق�����ت ال����ق�����ت����ل ب�����ه�����دف ج�����واو 
ال�������ص����رق���ة ويف  ب����ي����درو يف م���رم���ى 
اأ�صح�به�  ال�صع�دة  لتع�نق  ملعبه 
ال�ص�رقة  فريق  االبت�ص�مة  وتف�رق 

وجم�هريه.
الوحدة  ع��دة رج��ح��ت كفة  ع��وام��ل 
القوة  اأه��م��ه���  ال�����ص���رق��ة  ا���ص��ت���د  يف 
اله�ئل  والقت�ل  والرغبة  الذهنية 
العن�بي  ليلحق   94 الدقيقة  حتى 
ر�صيد  ب��ن��ف�����س  ال���������ص����دارة  ب���رك���ب 

ال�ص�رقة املت�صدر ب� 16 نقطة.
االأمر املده�س اأن الروم�ين اوالريو 

كوزمني لعب على ملعبه البي�ص�وي 
اأج��ل التع�دل واخل��روج بنقطة  من 
وح���ي���دة ف����أه���در 3 ن���ق����ط  وخ���رج 

بخفي حنني.
 

مبخوت ولبا والرقم 9
فرح من فرح بفوز عين�وي م�صتحق 
على الن�صر 3-1 على ملعبه االأزرق 
الب�  وتق��صم   ، ال�ص�بعة  اجلولة  يف 
الهدافني مع مبخوت  كودجو قمة 
، ويف مب�راة  اأه���داف  لكليهم�   9 ب� 
انتهت  ال���ت���ي  وال���و����ص���ل  اجل����زي����رة 
علي  غ���ب  اأب��وظ��ب��ي  لفخر  بثن�ئية 
مبخوت من التهديف واأهدر فر�ص�ً 
وت�صديدات  غ��ري��ب  ب��ل��ع��ب  ع��دي��دة 

اأغرب واأقلق جم�هري فخر اأبوظبي 
مل�صتوى  امل��ف���ج��يء  ال��ه��ب��وط  ح���ول 
هداف دورين� الت�ريخي. ويف ا�صت�د 
را�صد غ�ب الب� كودجو عن التهديف 
وخ�صر العني 1-2 ، وبقى الهداف�ن 
يف دائرة الرقم 9.  واأن�صت الثن�ئية 
التي اأحرزه� العب اجلزيرة اأ�صرف 
بن �صرقي يف مرمى الو�صل ، وهي 
اأوىل اأهدافه بعد 7 جوالت عج�ف 

منذ قدومه اإىل قلعة الفخر.

الن�شور يف القمة 
ف��ري��ق خورفك�ن  ج��م���ه��ري  ر���ص��م��ت 
�صع�ر الن�دي على وجوهه� وبعب�رة 
: اأخ�صر مك�نه القلب ، وك�ن ذلك 
االبت�ص�مة  فريقه�   لري�صم  ك�في�ً 
ع��ل��ى ق��ل��وب ت��ل��ك اجل��م���ه��ري قبل 
وجوهه� بفوز �صعب بهدف نظيف 
على ال�صيف دب� الفجرية ، ليحلق 
ولو  م��رت��ف��ع���ً   8 ب�لنقطة  ال��ن�����ص��ور 
ق��ل��ي��اًل ع��ن دوام����ة ال��ق���ع يف املركز 

اخلور  جم�هري  ف��صتحقت   ،  11
وموؤازرته�  املث�يل  بت�صجيعه�  ف��وز 

اال�صتثن�ئية. 
 

الفر�شان 1-2 
حقق العني فوزاً مهم�ً تف�علت معه 
ج��م���ه��ري ف��ر���ص���ن دب���ي ب��ق��وة على 
الند التقليدي العني يف مب�راة من 
الفريق�ن  ق��دم��ه���  ال��ك��ب��ري  ال��ط��راز 
االأر�س  اأ�صح�ب  ج�نب  من  خ��صة 

ف��ري��ق ���ص��ب���ب االأه���ل���ي ال����ذي حقق 
ف�����وزه ال����راب����ع يف امل���و����ص���م احل����يل 
2-1 ، بعد فوزه  بنتيجته املف�صلة 
ع��ل��ى دب���� ال��ف��ج��رية يف اجل��ول��ة 2 ، 
وعلى الوحدة يف اجلولة 3 ، وعلى 
اجلزيرة �صمن اجلولة 6 ، جميعه� 

بنتيجة 1-2.
���ص��ب���ب االأه����ل����ي ع��ل��ى �صيفه  ف����وز 
راأ�س مدربه الربتغ�يل  اأنقذ  العني 
اأينعت  اأن  ب��ع��د  ج�����ردمي  ل��ي��ون���ردو 

واقرتب من مغ�درة قلعة الفر�ص�ن 
، وب�ملق�بل اأينعت راأ�س مدرب العني 
، فهل يبقى  االأوك����راين ري��ب��ريوف 
اأي�م   6 بعد  الت��صعة  اجلولة  حتى 

؟.
 جريجوري ومركب النواخذة 

ه��ل اأخ��ط���أ م���درب ال��وح��دة ال�ص�بق 
الفرن�صي  احل�������يل  دب������  وم�������درب 
ج��ري��ج��وري ع��ن��دم��� اع��ت��ل��ى مركب 
الفنية  االإدارة  وت���وىل  ال��ن��واخ��ذة  
زوران  ال�صربي  امل��درب  اإق�لة  عقب 
ال�������ذي ����ص���ع���د ب����ل���ف���ري���ق ل������دوري 
يطرحه  �������ص������وؤال   ، امل����ح����رتف����ني 
اأك����رث احل�ح�ً  واأ���ص��ب��ح  ال��ك��ث��ريون 
منذ  ال�صلبية  ال��ن��ت���ئ��ج  ت����وايل  م��ع 

امل��صي  اأكتوبر   8 يف  املهمة  توليه 
ابتداء من اجلولة اخل�م�صة وحتى 
�صيء  الفريق  يح�صد  مل  اللحظة 
ال��ت��ي ميتلكه� يف  النقطة  ب��ه  ي��ع��زز 
الو�صل  م��ع  ت��ع���دل  عندم�  ر�صيده 
للم�ص�بقة.   3 اجلولة  �صمن   1-1

وب���مل��ق���ب��ل ي��ظ��ه��ر رف��ي��ق��ه يف اجن�ز 
فريق  املحرتفني  ل���دوري  ال�صعود 
النج�عة  م�����ن  �����ص����يء  ال���ب���ط����ئ���ح 
بح�صده 9 نق�ط و�صعته يف املركز 

الع��صر.
 

اجلزيرة فخر اأبوظبي 
الو�صل  ال�������ص���ي���ف  ي�����ص��ت��ث��م��ر  مل 
ال��غ��ي���ب���ت ال��ع��دي��دة يف الع��ب��ي خط 
ظ���ه���ر م�����ص��ي��ف��ه اجل�����زي�����رة ال����ذي 
اأ�صرك كوليب�يل كقلب دف�ع ب�صبب 
احلم�دي  خ��ل��ي��ف��ة  ال��ث��ن���ئ��ي  غ��ي���ب 
وحممد العط��س لدواعي االإ�ص�بة 
تلك  ���ص��ك��ل��ت  ب��ي��ن��م���   ، واالي�����ق������ف 
الأ�صح�ب  داف���ع���ة  ق����وة  ال���غ���ي����ب����ت 
االأر��������س ف���ن��ف��ت��ح��ت ���ص��ه��ي��ة العب 
�صرقي  بن  اأ�صرف  املغربي  اجلزيرة 
اأه��داف��ه م��ع فخر  اأول  ال��ذي �صجل 
مث�لية  مب�راة  ق��دم  ال��ذي  اأبوظبي 
الو�صل  يف �صوطيه�. وهكذا يخ�صر 
5 نق�ط يف مب�راتني بعد خ�ص�رته 
اأم�م  ، وتع�دله   2-0 اأم�م اجلزيرة 

احت�د كلب�ء2-2.

بوغبا يتعر�س لنتكا�شة جديدة
تعر�س جنم خط و�صط يوفنتو�س واملنتخب الفرن�صي بول بوغب� النتك��صة 
م�ص�ركته يف موندي�ل  يجعل  م���  االأخ���ري،  الفريق  ت��دري��ب  خ��الل  ج��دي��دة 

ك�ن. خرب  يف   2022
بول  الفرن�صي  ال��دويل  تعر�س  �صبور" عن  ديل  "الغ�زيت�  ك�صفت �صحيفة 

بوغب� الإ�ص�بة خطرية، �صتبعده عن املالعب حتى مطلع 2023.
قبل  اليويف  تدريب�ت  اإىل  الع�ئد  بوغب�  اأن  االإيط�لية  ال�صحيفة  وذك��رت 

اأ�صبوع تقريب�ً، ع�نى من م�صكلة ع�صلية يف الفخذ.
اأخرى،  مرة  عقب  على  راأ�ص�ً  ع�مله  "انقلب  �صبور":  ديل  "الغ�زيت�  وق�لت 
ال��ن��ور يف  ي��رى  الفرن�صي  ال��و���ص��ط  ب���داأ فيه� الع��ب خ��ط  ال��ت��ي  اللحظة  يف 
نه�ية النفق، ه�هي حمطة اأخرى وت�أجيل اآخر، والذي ب��صتثن�ء املعجزات 
�صيجربه على اأن يودع 2022 دون اأن يلعب بقمي�س يوفنتو�س وفوق ذلك 
كله، ويف املوندي�ل، وال�صبب يف ذلك كله مند البداية عدم اخل�صوع لعملية 

جراحية".

اأبرز م�شاهد اجلولة 8 لدوري اأدنوك للمحرتفني 

اأ�شحاب ال�شعادة يهزون عر�س ملك ال�شدارة والكاأ�س يف ملعبه 

 • كبوة الزعيم حامل اللقب اأمام الفر�شان  
اأبوظبي  فخر  واجلزيرة  جولتني  يف  نقاط   5 يهدر  • الو�شل 

•• اأبوظبي -وام:

اآل نهي�ن ممثل احل�كم يف منطقة  ال�صيخ حمدان بن زايد   حتت رع�ية �صمو 
الظفرة، يق�م اليوم �صب�ق مهرج�ن دمل� الت�ريخي اخل�م�س للمح�مل ال�صراعية 

فئة 60 قدم�ً.
اإدارة  جلنة  مع  ب�لتع�ون  البحرية،  للري��ص�ت  اأبوظبي  ن���دي  ال�صب�ق  وينظم 

املهرج�ن�ت والربامج الثق�فية والرتاثية يف الع��صمة االإم�راتية.
ويعد ال�صب�ق هو االأكرب يف ت�ريخ �صب�ق�ت ال�صراع البحري، ال�صيم� اأن م�ص�فته 

ت�صل اإىل اأكرث من 135 كيلومرتاً.
وي�ص�رك يف املن�ف�ص�ت 115 حممال �صراعي� من خمتلف اأنح�ء الدولة، ويق�م 
ال�صب�ق وفق لوائح وقوانني حمددة مت الت�أكيد عليه� من ج�نب اللجنة املنظمة 

خالل االجتم�ع التنويري مع النوخذة.
وتنطلق من�ف�ص�ت ال�صب�ق الت�ريخي عند ال�ص�د�صة من �صب�ح اليوم من جزيرة 
دمل� الت�ريخية، ومير بثم�نية جزر خمتلفة هي �صري بني ي��س، وبعده� جزيرة 
غ�صة، ويعقبه� املرور بجزيرة اأم الكركم، ثم الفط�ير، وبعده� البزم، ثم الفيي، 
يف  املغرية  كورني�س  �ص�طئ  على  الر�صو  قبل  جن�نه  جزيرة  واأخ���رًيا  م��روح  ثم 

مدينة املرف�أ.
اجلوائز  وه��ي  للم�ص�ركني،  م�لية  جوائز  دره��م  مليون   25 الن�دي  وخ�ص�س 
االأعلى على مدار ت�ريخ هذه الفئة، ويح�صل البطل على مليون و300 األف 
درهم ج�ئزة م�لية و�صي�رة، فيم� يح�صل الو�صيف على مليون درهم و�صي�رة، 

و�ص�حب املركز الث�لث على ثم�من�ئة األف درهم و�صي�رة.
ال�ص�د�صة من �صب�ح يوم اخلمي�س يلتقي االأبن�ء برتاث االآب���ء حيث دمل�  وعند 
الت�ريخ واحل�ص�رة، مع �صروق �صوء النه�ر ينطلق االأبط�ل بحث�ً عن االإجن�ز 

والت�ريخ ل�صيد لقب هو االأغلى واالأهم واالأعرق.
دمل�  من  وينطلقون  الت�ريخ  اأج��ل  من  ال�صبع  االإم����رات  من  البح�رة  ويت�ص�بق 
نحو  الطريق  به  ف�أ�ص�ءت  الوطن  رب��وع  يف  حب�ته  ن��رثت  التي  اللوؤلوؤ  جزيرة 
التتويج  النه�ية ومن�صة  اإىل خط  ت�ريخية و�صواًل  بثم�ين جزر  املجد، عبوراً 

ب�ص�طئ املغرية.
للفحو�ص�ت  امل��صيني  اليومني  خ��الل  امل�ص�ركة  ال�صراعية  املح�مل  وخ�صعت 
والقي��ص�ت الفنية املطلوبة، بن�ء على اللوائح والقوانني التي حددته� اللجنة 
العلي� املنظمة لل�صب�ق، وذلك بعدم� اكتمل و�صولهم اإىل نقطة االنطالق، بن�ء 
قبل  دمل���  جزيرة  يف  التواجد  ب�صرورة  اأو�صت  التي  املنظمة  اللجنة  ق��رار  على 

وقت ك�ف لتف�دي اأية معوق�ت قد تقف ح�ئاًل اأم�م و�صول املح�مل يف الوقت 
املحدد.

وق�ل مع�يل اللواء ركن طي�ر ف�ر�س خلف املزروعي ق�ئد ع�م �صرطة اأبوظبي 
اأن  اأبوظبي،  يف  والرتاثية  الثق�فية  وال��ربام��ج  املهرج�ن�ت  اإدارة  جلنة  رئي�س 
مهرج�ن �صب�ق دمل� الت�ريخي ميثل لوحة تراثية تدعو للت�أمل يف قيم امل��صي 
والت�ريخ واحل�ص�رة والتطور واالإجن�زات التي �صهدته� دولة االإم�رات على مدار 

ميزج بني عراقة امل��صي وحداثة احل��صر. م�صرق  م�صتقبل  ور�صم  ع�م�،   50
واو�صح مع�ليه اأن املهرج�ن ينبثق من نهج املغفور له ال�صيخ زايد بن �صلط�ن 
اآل نهي�ن "طيب اهلل ثراه"، وم� زالت مقوالته اخل�لدة تر�صدن� ل�صون املوروث 
تر�صيخ  م�ص�ريع  لك�فة  الر�صيدة،  القي�دة  توجيه�ت  مثمن�  وال��رتاث��ي  الثق�يف 
اأفراد  وت�صجيع  االأ�صيلة،  والتق�ليد  الع�دات  على  واملح�فظة  الوطني  ال��رتاث 
لالأبن�ء  نقله  خالل  من  ا�صتمراريته  على  واملح�فظة  مم�ر�صته،  على  املجتمع 

واالأحف�د.
اأ�صبح عالمة مميزة على خريطة املهرج�ن�ت  اأن املهرج�ن  اإىل  واأ�ص�ر مع�ليه 
الرتاث  الإح��ي���ء  ومن��صبة  االأج���ي����ل،  ب��ني  و���ص��ل  ال��ب��ح��ري��ة، وحلقة  ال��رتاث��ي��ة 
الن��صئة، ف�صاًل عن  االأجي�ل  الوطنية يف  الروح  الذاكرة، وتعزيز  وتخليده يف 

ت�صليطه ال�صوء على جزيرة دمل� وعدد من اجلزر االإم�راتية يف منطقة الظفرة 
ب�إم�رة اأبوظبي، واإبراز قيمه� الت�ريخية وم� متت�ز به من طبيعة خالبة.

اإدارة ن�دي  اأعرب اأحمد ث�ين مر�صد الرميثي ن�ئب رئي�س جمل�س  من جهته، 
اإىل  �صكره  عن  لل�صب�ق،  املنظمة  اللجنة  رئي�س  البحرية،  للري��ص�ت  اأبوظبي 
ع�م،  ب�صكل  الرتاثية  االأح���داث  ملختلف  ال��دائ��م  الدعم  على  الر�صيدة  القي�دة 
يعد  ال�ص�مي  الدعم  اأن  م��وؤك��داً  خ��س،  ب�صكل  البحرية  الرتاثية  والري��ص�ت 
ب�حلف�ظ  �صواء  الواقع،  اأر���س  على  حتققت  التي  النج�ح�ت  ملختلف  االأ�ص��س 

على الرتاث اأو بن�صره بني �صب�ب الوطن.
احل���ك��م يف  نهي�ن، ممثل  اآل  زاي��د  ب��ن  ح��م��دان  ال�صيخ  �صمو  اإىل  ال�صكر  ووج��ه 
للمح�مل  اخل�م�س  دمل���  مهرج�ن  ودع��م  �صموه  رع���ي��ة  على  الظفرة،  منطقة 
اأن رع�ية �صموه ت�ص�عف من قيمة احلدث،  60 قدم�ً، موؤكداً  ال�صراعية فئة 
ال�صيم� اأن �صموه دائم احلر�س على مت�بعة ك�فة التف��صيل اخل��صة به ودائم 

التوجيه بتوفري كل متطلب�ت النج�ح.
و�صدد على اأن ن�دي اأبوظبي للري��ص�ت البحرية ي�صعى بكل قوة للقي�م بر�ص�لته 
ق�عدة  وتو�صيع  البحري  ال���رتاث  ن�صر  خ��الل  م��ن  وج��ه،  اأك��م��ل  على  الوطنية 

املم�ر�صني له من �صب�ب واأبن�ء اإم�رات اخلري.

حتت رعاية حمدان بن زايد.. 2500 بحار يبحثون اليوم عن التتويج يف �شباق دملا التاريخي اخلام�س 

•• اأبوظبي -وام:
يتطلع  ال�ص�بة،  امل��واه��ب  م��ن  وع��دد  اخل��ربة  عن��صر  ب��ني  يجمع  بفريق 
املنتخب البولندي لكرة القدم اإىل حتقيق اإجن�ز ط�ل انتظ�ر وغ�ب عن 

الفريق منذ اأربعة عقود.
ويخو�س املنتخب البولندي فع�لي�ت ك�أ�س الع�مل 2022 لتكون الن�صخة 

الث�نية على التوايل والت��صعة يف ت�ريخ م�ص�رك�ته ب�لبطولة الع�ملية.
ولكن اأف�صل اإجن�زات الفريق يف هذه البطولة ك�ن قبل عقود وب�لتحديد 
1974 ب�أمل�ني� و1982 ب�إ�صب�ني� حيث احتل يف كليهم�  خالل ن�صختي 

املركز الث�لث.
ومنذ ذلك احلني، مل ينجح املنتخب البولندي يف اجتي�ز دور املجموع�ت 
1986 ب�ملك�صيك لكنه خرج من دور  �صوى مرة واحدة ك�نت يف بطولة 

ال�صتة ع�صر.
مدار  على  ه��ذا  بخالف  الكربى  البطوالت  يف  له  نتيجة  اأف�صل  وك�نت 

اأمم  ك�أ�س  الثم�نية يف بطولة  ل��دور  الت�أهل  االأخ��رية هو  االأربعة  العقود 
اأوروب� )يورو 2016( بفرن�ص�.

وبرغم هذا، يبدو املنتخب البولندي مر�صح� بقوة لتقدمي بطولة جيدة 
عن��صر  من  ع��دد  على  اعتم�ده  مع  خ��صة   2022 موندي�ل  يف  وقوية 
اإ�ص�فة  ليف�ندوف�صكي  روب��رت  اخلطري  امله�جم  بقي�دة  املميزين  اخلربة 

لوجود العديد من الالعبني ال�صب�ب املوهوبني يف �صفوفه.
لن  اأن��ه   2022 ملوندي�ل  املوؤهلة  الت�صفي�ت  يف  الفريق  م�صرية  وت��وؤك��د 
املن�ف�صة  مقوم�ت  الفريق  ميتلك  حيث  البطولة  يف  �صرف  �صيف  يكون 
على الو�صول اإىل االأدوار النه�ئية واأنه �صيكون اأحد الفرق املن�ف�صة على 

لقب "احل�ص�ن االأ�صود" يف هذه الن�صخة.

وخالل م�صريته ب�لت�صفي�ت، حل الفريق ث�ني� خلف نظريه االإجنليزي 
يف جمموعته ب�لت�صفي�ت، ولكنه �صجل 30 هدف� يف املب�ري�ت ال�10 التي 

خ��صه� ب�ملجموعة فيم� اهتزت �صب�كه 11 مرة.
ويف امل��ل��ح��ق االأوروب������ي ال��ف������ص��ل، ف����ز امل��ن��ت��خ��ب ال��ب��ول��ن��دي ع��ل��ى نظريه 
ال�صويدي 2-0 ليت�أهل اإىل النه�ئي�ت التي يطمح فيه� اإىل بلوغ االأدوار 

االإق�ص�ئية للمرة االأوىل منذ عقود.
واإىل ج�نب ليف�ندوف�صكي، ت�صم �صفوف املنتخب البولندي العديد من 
الالعبني املميزين مثل ح�ر�س املرمى فوجيت�س ت�صي�صني واملدافع ك�ميل 
جليك والعبي الو�صط جريجور كريت�صوفي�ك وبيوتر زيلن�صكي وك�ميل 

جرو�صيكي وامله�جم اأرك�ديوز ميليك.

وبرغم م� متثله اخلربة من نق�ط قوة يف الفريق، قد يع�ين ليف�ندوف�صكي 
من اأبرز نق�ط ال�صعف التي ي�صهده� الفريق وهي �صعف الدعم الك�يف 
والتوا�صل من العبي خط الو�صط م� يحرم الفريق من ا�صتغالل مه�رات 

ليف�ندوف�صكي التهديفية الع�لية يف بع�س االأحي�ن.
واإذا جنح الفريق بقي�دة مديره الفني �صي�صالو م��صنيويز يف التغلب على 

هذه امل�صكلة، ف�إنه ي�صتطيع حتقيق طموح�ته يف البطولة الع�ملية.
 2022 مل��ون��دي���ل  االأول  ال���دور  فع�لي�ت  البولندي  املنتخب  ويخو�س 
�صمن املجموعة الث�لثة التي ت�صم معه منتخب�ت االأرجنتني وال�صعودية 

واملك�صيك.
ثم  املك�صيكي  نظريه  مبواجهة  البطولة  يف  م�صريته  الفريق  وي�صتهل 

يلتقي املنتخب ال�صعودي املدعوم مب�ص�ندة جم�هريية كبرية.
ويحت�ج املنتخب البولندي اإىل ح�صم ت�أهله للدور الث�ين )دور ال�16( قبل 
املجموعة،  مب�ري�ت  الث�لثة من  االأرجنتيني يف اجلولة  مواجهة نظريه 

والتي �صتكون االختب�ر االأ�صعب لليف�ندوف�صكي ورف�قه.

كاأ�س العامل 2022.. املنتخب البولندي يطارد حلما انتظره 4 عقود

Date 1/ 11/ 2022  Issue No : 13686
Public notice Memo

Issued by the Federal Court of Sharjah, the Civil Court of First Instance
in Case No. SHCFICIREA2022/0006671, civil (partial)

To the defendant : Muhammad Faisal Ghulam Mustafa, Address : 9616618
We inform you that on 26/10/2022, this court ruled against you in the above-
mentioned case in favor of Sharjah Taxi L.L.C, as follows :
The judgement
The court ruled in my presence : Obligate the defendant to pay an amount of 
9788.62 (Nine thousand seven hundred eighty-eight dirhams and sixty-two 
fils), and the legal interest at 5% from the date of the judicial claim until the date 
of full payment, provided that the interest does not exceed the original amount 
due, and to pay fees and five hundred dirhams against Lawyer's Charge.
Judgment is subject to appeal within the legal term
Judge / Dr. Ahmad Saced Alnaqbi
Federal Court of Sharjah
Civil Court of First Instance

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70522 Date 1/ 11/ 2022  Issue No : 13686
Publication of a defendant

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

in Case No.SHCFICIPOR2022/0005239 commercial (partial).
To the defendant : Vinoj Kazhani Vellappan Vellappan - Unspesified place of residence 
To the defendant : Buil Tech Technical Contracting LLC.
We inform you that the plaintiff / Saraswati Ayarat Ravuniarat in Case No. 5239/2022 Fourth 
Commercial One-Day chamber has filed the above-mentioned lawsuit claiming: The judgment 
obligating the two joint defendants to pay the plaintiff an amount of 414,450 dirhams (four 
hundred and fourteen thousand four hundred and fifty dirhams) with the legal interest amounting 
to 9% of the due date is on 5/3/2018 until the date of full payment, including an amount of 
140,000 dirhams (one hundred and forty thousand dirhams) with an conventional interest of 
6.5% from the date of 1/3 /2017 until the date of full payment.
You are ordered to attend the hearing on 03/11/2022 in front of the Case Management Office, 
Sharjah Federal Court, Civil Court of First Instance - Office No. (Case Manager Office No. 7) 
in person or through an authorized attorney, and submit a rejoinder to the lawsuit attached by 
all documents, within a period not exceeding ten days from the date of publication in order to 
consider the case mentioned above - as a defendant.
Judicial Services Office
Fatima Yaqoub Al Ramsi
Issued on : 31/10/2022 AD

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70392Date 1/ 11/ 2022  Issue No : 13686
Dubai Courts of First Instance 

Payment Order Notification by Publication
Execution No. 207/2022/4427 - Commercial Execution Eighth 
Heard before Execution Circuit No. 229
Subject of Execution : To execute the judgment issued in Case no. 887/2022 Commercial - Full 
Jurisdiction, ordering to pay the adjudged amount of AED 64431671.07 including fees and 
expenses.
The claimant : Emirates NBD (PJSC)
 Address By proxy of : ABDULHAKIM BINHERZ ADVOCATES
Notified parties :
1. VIRGIN PLASTIC FACTORY (LLC),  Capacity : Execution Debtor
2. GAURAV DHAWAN MANMOHAN LAL,  Capacity : Execution Debtor
3. Phoenix Commodities DMCC,  Capacity : Execution Debtor
4. SMEG Distribution LLC,   Capacity : Execution Debtor
5. SMEG Distribution DMCC,   Capacity : Execution Debtor
Notification Subject  The claimant has filed the above execution case against you requesting 
to order you to pay the adjudged amount of AED 64431671.07 to the claimant or the court 
treasury. Therefore, the court will initiate the execution procedures against you in the event 
of not complying with the said decision within 15 days as from the publication date of this 
notification.
Prepared by : Nadia Zahran Al Jashmi
Approval Date : 26-10-2022 14:52:10

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70608
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•• اأبوظبي: الفجر

الدولية  االأف����ع�����ل  ردود  ت���وال���ت   
ال���وا����ص���ع���ة ل��ل��ن��ج���ح ال��ك��ب��ري ال���ذي 
ح��ق��ق��ت��ه ان���ط���الق���ة ال��ن�����ص��خ��ة 27 
للجوجيت�صو  ال��ع���مل  ب��ط��ول��ة  م��ن 
ل��ل��ن������ص��ئ��ني وال�������ص���ب����ب وال���ك���ب����ر يف 
العب   2000 مب�ص�ركة  اأب��وظ��ب��ي 
70 دول��ة من خمتلف  والعبة من 
ت�صتمر  وال����ت����ي  ال�����ع������مل،  ق���������رات 
م���ن����ف�������ص����ت���ه���� ح���ت���ى ال���ث����م���ن من 

نوفمرب اجل�ري. 
وتق�م البطولة برع�ية �صمو ال�صيخ 
خ�لد بن حممد بن زايد اآل نهي�ن 
ع�����ص��و امل��ج��ل�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي الإم�����رة 
اأبوظبي  م��ك��ت��ب  رئ��ي�����س  اأب���وظ���ب���ي 
ال���ت���ن���ف���ي���ذي، وب���ت���ن���ظ���ي���م االحت�������د 
وا�صت�ص�فة  للجوجيت�صو  ال���دويل 
احت�د االإم�رات للجوجيت�صو للمرة 
الع��صمة  يف  ال��ت��وايل  على  الث�لثة 

اأبوظبي.
ويوؤكد خواكيم ثومف�رت مدير ع�م 
اأن  للجوجيت�صو  ال����دويل  االحت�����د 
ال��ب��ط��ول��ة حققت جن���ح��� ك��ب��ريا يف 
االأي�م الثالث االأوىل على م�صتوى 
امل���ن����ف�������ص����ت ال����ق����وي����ة واحل�������ص���ور 

والتغطي�ت  ال��ك��ب��ري،  اجل��م���ه��ريي 
االإعالمية الوا�صعة، م�صريا اإىل اأن 
االإم���رات تقدم منوذج� يحتذى به 
ت�صع  حيث  االح���رتايف  التنظيم  يف 
اأي بطولة  مع�يريه� اخل��صة على 
توفريه�،  اأخ��رى  دول  على  ي�صعب 
خ������ص��ة ان����ه ل��ي�����س م���ن ال�����ص��ه��ل اأن 
ت�صت�صيف دولة واحدة بطولة ع�مل 
لثالث فئ�ت خمتلفة هي الن��صئني 
وال�����ص��ب���ب وال��ك��ب���ر يف وق���ت واحد، 
واالأهم من ذلك اأنه� حولت احلدث 
من  ك���ب���ري  ري��������ص���ي  ك���رن���ف����ل  اإىل 
املق�مة  امل�ص�حبة  الفع�لي�ت  خالل 

على ه�م�صه.
ه�م�س  ع��ل��ى  ثومف�رت:"  وق������ل 
البطولة هن�ك لق�ءات م�صتمرة بني 
روؤ�ص�ء االحت���دات وتب�دل للخربات 
والتج�رب الن�جحة، وتبقى جتربة 
اللعبة  وتطوير  ن�صر  م��ع  اأب��وظ��ب��ي 
واكت�ص�ف املواهب و�صن�عة االأبط�ل 
وت��ن��ظ��ي��م ال���ب���ط���والت ه���ي االأك����رث 

اإله�م� لكل دول الع�مل، و�صوف يتم 
عقد كوجنر�س االحت�د الدويل بعد 
غ��د االأرب���ع����ء ع��ل��ى ه���م�����س بطولة 
امللف�ت  من  العديد  ملن�ق�صة  الع�مل 

املهمة".  
منتخب  مل�������ص����رك���ة  ت��ق��ي��ي��م��ه  وع�����ن 
البطولة  يف  ل��ل��ب��ن��ني  ال���ن��������ص���ئ���ني 
واإح�����������رازه ل����� 9 م���ي���دال���ي����ت اأك����د 
املنتخب  م��درب  احلو�صني  اإبراهيم 
الوطني اأن املنتخب برع�ية "�صركة 
اأول  ���ص��ج��ل  لال�صتثم�ر"  م��ب���دل��ة 
بطولة  يف  ل��ه  موندي�لية  م�ص�ركة 
النت�ئج  واأن  للجوجيت�صو،  ال��ع���مل 
توؤكد جن�ح تلك امل�ص�ركة يف الوقت 
العديد  ف��ي��ه  ال�����ذي حت��ق��ق  ن��ف�����ص��ه 
لر�صم  االإ�صرتاتيجية  املك��صب  من 
مالمح م�صتقبل هذا اجليل الزاخر 

ب�ملواهب.
بطولة  تعترب  احلو�صني:"  وق����ل 
بطولة  اأب���رز  للجوجيت�صو  ال��ع���مل 
نت�ئج  وتعطي  للمنتخب�ت،  ع�ملية 

جن�ح  مل��دى  اأداء  موؤ�صرات  امل�ص�ركة 
واالإ�صرتاتيجي�ت  اخلطط  وكف�ءة 
ب��ه��ذه الفئة  ل��ل��ن��ه��و���س  امل��و���ص��وع��ة 
ال�صنية واإعداده� للم�صتقبل، واأثبت 
الالعبون من خالل م� حققوه من 
ن��ت���ئ��ج اإي��ج���ب��ي��ة اأن���ه���م م������ص��ون يف 
اأعلى  واأظ��ه��روا  ال�صحيح،  الطريق 
درج�ت االلتزام واالن�صب�ط وحتمل 
امل�����ص��وؤول��ي��ة وال��رغ��ب��ة ال�����ص���دق��ة يف 
وامل�صي  امل�صتمر،  وال��ن��م��و  ال��ت��ط��ور 
واالإجن���������زات،  ال��ن��ج���ح���ت  درب  يف 
القي�دة  روؤي�������ة  م����ن  م�����ص��ت��ه��ل��م��ني 
الر�صيدة يف ال�صعي الدائم لتحقيق 

الرقم واحد ع�ملي�. 
واأ����ص����د احل��و���ص��ن��ي ب���روؤي���ة االحت����د 
وجهوده يف االرتق�ء ب�أداء هذه الفئة 
فيه�،  االأم��ث��ل  واال�صتثم�ر  ال�صنية 
ع���رب ت��ط��ب��ي��ق اخل���ط���ط وال���ربام���ج 
الأف�صل  وفق�  الن�جحة  التطويرية 
اأن  اإىل  م�صريا  الع�ملية،  املم�ر�ص�ت 
االأمثل  العمر  متثل  الن��صئني  فئة 

الن�صوج  وبلوغه�  امل��وه��ب��ة  ل�صقل 
تعليم�ت اجله�ز  وترجمة  االأداء  يف 
ال���ف���ن���ي ع���ل���ى ال���ب�������ص����ط، واإت����ق�����ن 
التجربة وتوظيف حتدي�ت املن�ف�صة 
وحتويله� اإىل فر�س للنج�ح وقي�دة 

دفة االإجن�زات امل�صتقبلية للوطن.
هم  الن��صئون  احلو�صني:”  وق����ل 
لفئتي  ال��الإ���ص��رتات��ي��ج��ي  ال����راف����د 
ال�����ص��ب���ب وال���ك���ب����ر، وي��ع��ت��رب احت�د 
اأب���رز  م��ن  للجوجيت�صو  االإم�������رات 
تطوير  يف  ال��ري������ص��ي��ة  االحت�������دات 
الفئة  ل��ه��ذه  ب��ط��والت  وتخ�صي�س 
بقدراتهم  االرت�����ق������ء  ت�����ص��ت��ه��دف 
و����ص���ق���ل م��وه��ب��ت��ه��م ورف������ع ج����ودة 
العمل مع  االأداء، وذلك من خالل 
االأندية واالأك�دميي�ت التي حتر�س 
روؤي��ة وجهود  ب��دوره��� على مواكبة 
االحت�د يف هذا اجل�نب مع الرتكيز 
على النمط الغذائي لالعبني عرب 
ال�صحيحة  التغذية  ت�صميم برامج 
التي ت�ص�عد الالعبني على االلتزام 

ب�لع�دات الغذائية املن��صبة. 
اال�صتعداد  اأن  احل��و���ص��ن��ي  واأو����ص���ح 
مل  للجوجيت�صو  ال��ع���مل  ل��ب��ط��ول��ة 
ح�لة  يف  ف�لالعبني  ليبداأ،  يتوقف 
بدنية ممت�زة وج�هزية ت�مة طوال 
النموذجية  االأجندة  بف�صل  املو�صم 
التي يعتمده� االحت�د طوال الع�م. 
التح�صري  االأه����م يف  ال��ع���م��ل  ل��ك��ن 
وال��ذي ي�صنع  واالإع���داد للبطوالت 
وااللتزام  االن�����ص��ب���ط  ه���و  ال���ف���رق 
يف ال��ت��دري��ب���ت ال��ي��وم��ي��ة م���ن قبل 
يقود  االن�����ص��ب���ط  الأن  ال��الع��ب��ني، 
امل���درب���ني  ت��ع��ل��ي��م���ت  ت��ط��ب��ي��ق  اإىل 
مب��ن��ت��ه��ى ال����دق����ة.  واأث����ن����ى م���درب 
االأبط�ل  ع��ل��ى  ال��ن������ص��ئ��ني  منتخب 
اأول ميدالي�تهم يف  الذين ح�صدوا 
اأنهم  م��وؤك��دا  املوندي�يل  م�صوارهم 
التحدي�ت،  م��ن  ال��ع��دي��د  جت������وزوا 
الري��صة،  يف  ث��ق���ف��ت��ه��م  وط������وروا 
بقدراتهم  االرت��ق���ء  على  وحر�صوا 
العديد  الفنية من خالل م�ص�هدة 

اخل��صة  امل�������ص���ورة  امل���ق����ط���ع  م����ن 
التميز  وا����ص���ت���ل���ه���م���وا  ب�����الأب����ط�����ل 
واالإب�����داع م��ن جت��رب��ت��ه��م، وه���ذا م� 
اجلوجيت�صو  ري������ص��ة  م��ن  نتعلمه 
�صيئ�  ي��وم  كل  تك�صبك  ري��صة  فهي 
جديدا.  واختتم احلو�صني حديثه 
لدولة  الر�صيدة  القي�دة  اأن  ب�لقول 
االإم�رات توفر الأبن�ئه� وبن�ته� كل 
ال��ت��ف��وق وال��ت���أل��ق لتبوء  م��ق��وم���ت 
امل���ج����الت،  ���ص��ت��ى  يف  االأول  امل���رك���ز 
والوف�ء  اجل��م��ي��ل  رد  اأن  م��و���ص��ح���ً 
لهذه القي�دة يتمثل يف احلر�س على 
متثيل الوطن وت�صريفه من خالل 

ال�صعود اإىل من�ص�ت التتويج.
وي�����وؤك�����د ع����م�����ر احل�����م������دي الع���ب 
برع�ية  للن��صئني  الوطني  املنتخب 
"�صركة مب�دلة لال�صتثم�ر" والذي 
اأن  ك��ج��م   50 وزن  ذه��ب��ي��ة  ح�����ص��د 
االإجن�زات ال ت�أت مبح�س ال�صدفة، 
متوا�صل  دوؤوب  عمل  ن��ت���ج  ه��ي  ب��ل 
الفني،  م���ع اجل���ه����ز  ال���ع����م  ط�����وال 

الت�صحي�ت،  م��ن  ال��ك��ث��ري  وت��ق��دمي 
متثيل  الأن  امل�������ص���وؤول���ي���ة  وحت���م���ل 

الوطن �صرف ال مثيل له. 
اأن ه��ذا االإجن�����ز يف بداية  واأو���ص��ح 
دافع�  �صيكون  املوندي�لية  م�صريته 
امل��زي��د من  ل��ه م�صتقبال يف حتقيق 
االألق�ب للن�دي واملنتخب الوطني. 

وي���ق���ول م��ن�����ص��ور ال��ب��ل��و���ص��ي العب 
الذي  للن��صئني  الوطني  املنتخب 
ح�صل على امليدالية الف�صية يف وزن 
االإجن�ز  ه��ذا  يهدي  اأن��ه  كجم   38
ول�صعب  والأ�صرته  الر�صيدة  للقي�دة 
الذين  امل��ح��ب��ني  ول���ك���ل  االإم����������رات 
وي�ص�ندون   املنتخب  خلف  يقفون 

الالعبني يف جميع املن��صب�ت". 
ميكن  م���  اأق�صى  بذلت  واأ�ص�ف:" 
امليدالية  على  للح�صول  جهد  من 
تعترب  ال��ف�����ص��ي��ة  اأن  اإال  ال��ذه��ب��ي��ة، 
اإجن�زا طيب� يف بطولة الع�مل التي 
جتمع نخبة االأبط�ل واملواهب من 
�صنم�صي  وال��ق���رات.  ال���دول  جميع 
ق��دم��� ب��ع��د ال��ب��ط��ول��ة ون���رك���ز على 
ون�صتفيد  امل�����ص��ت��ق��ب��ل��ي��ة  اأه����داف����ن����� 
تطوير  يف  ال���ت���ج���رب���ة  ه������ذه  م�����ن 
اأدائ���ن���� وت��ع��زي��ز ح��ظ��وظ��ن��� يف ق�دم 

البطوالت".

ك�صفت �صحيفة ال�صن الربيط�نية عن تف��صيل مثرية 
حول ان�صم�م كري�صتي�نو رون�لدو اإىل م�ن�ص�صرت يون�يتد 

يف املو�صم امل��صي، ق�دم�ً من يوفنتو�س االإيط�يل.
"مي�صي  عنوان  كت�ب جديد حتت  اأن  ال�صحيفة  ذك��رت 
���ص��د رون����ل���دو، ���ص��راع واح���د واأ���ص��ط��ورت��ني.. املرحلة 

اأن  ع���ن  ك�����ص��ف  الع�مل"،  ك���رة  اأع������دت ���ص��ي���غ��ة  ال��ت��ي 
اإىل  لالن�صم�م  طريقه  يف  ك�ن  الربتغ�يل  النجم 

م�ن�ص�صرت �صيتي.
اإجن����ل����رتا  م���ن���ت���خ���ب  "جنم  اأن:  واأ������ص������ف�����ت 
فردين�ند  ري���و  ال�����ص���ب��ق  ي��ون���ي��ت��د  وم�ن�ص�صرت 
لعب دوراً حموري�ً يف حتول وجهة رون�لدو من 

ال�صيتي اإىل م�ن�ص�صرت يون�يتد".
من  ه�تفية  حم�دثة  تلقى  "رون�لدو  وت�بعت: 

اتخ�ذ  بعدم  واأقنعه  �صب�ح�ً،  الث�لثة  يف  فردين�ند 
اإىل  واأن يعود  �صيتي  اإىل م�ن�ص�صرت  خطوة االنتق�ل 

ن�ديه ال�ص�بق".
يذكر اأن رون�لدو انتقل من م�ن 

مدريد  ري���ل  اإىل  يون�يتد 
وقدم   ،2009 �صيف 

اأ�صطورية  ���ص��ن��وات 

اأن  قبل  تقريب�ً،  �صيء  ك��ل  خالله�  حقق  "امللكي"  م��ع 
معه  وق���دم   ،2018 �صيف  يف  يوفنتو�س  اإىل  ين�صم 
موا�صم مميزة، رغم عدم فوزه بدوري االأبط�ل، ثم قرر 
انه  ورغ��م  يون�يتد،  م���ن  اإىل   2021 العودة يف �صيف 
ك�ن ث�لث هدايف الدوري املمت�ز املو�صم 
اأمل  بخيبة  �صعر  لكنه  امل��صي، 
ت���رك الفريق  ك��ب��رية، وق���رر 
امل��صي،  ال�صيف  يف  ر�صمي�ً 
وتقدم بطلب يف هذا ال�ص�أن، 
واملدرب  ال��ن���دي  اإدارة  لكن 
تني ه�غ رف�صوا ذلك مراراً، 
واأجربوه على البق�ء، وع�نى 
ب�صبب عدم الدفع به اأ�ص��صي�ً، 
اإال يف مب�ري�ت ث�نوية.

تعرث ري�ل مدريد للمب�راة الث�نية توالي�ً، وهذه املرة يف املرحلة الث�نية ع�صرة من الدوري 
االإ�صب�ين لكرة القدم ب�لتع�دل على اأر�صه مع �صيفه الك�ت�لوين جريون� 1-1 لكنه ا�صتع�د 

ال�صدارة من ج�ر االأخري غرميه اللدود بر�صلونة بف�رق نقطة بعدم� ك�ن ثالث نق�ط.
اأن�صيلوتي لق�ءه مع جريون� الذي خرج منت�صراً من  ودخل فريق املدرب االإيط�يل ك�رلو 
املواجهة االأخرية بني الفريقني يف 17 �صب�ط/فرباير 2-1 يف مدريد، على خلفية هزمية 
اأوىل للمو�صم وك�نت يف منت�صف االأ�صبوع على يد م�صيفه اليبزيغ االأمل�ين 2-3 يف م�ص�بقة 

دوري اأبط�ل اأوروب� التي بلغ الن�دي امللكي دوره� ثمن النه�ئي قبل هذه اجلولة.
ومع ا�صتمرار غي�ب الهداف الفرن�صي كرمي بنزمية لالإ�ص�بة، بدا ري�ل ع�جزاً عن اإيج�د 
طريقه اىل ال�صب�ك خالل ال�صوط االأول الذي �صهد فر�صة حقيقية وحيدة للن�دي امللكي 
يف الدقيقة 23 لكن الق�ئم تدخل ملنع الربازيلي رودريغو من افتت�ح الت�صجيل بعد جمهود 

فردي مميز من االأوروغوي�ين املت�ألق فيديريكو ف�لفريدي.
ورد جريون� الذي حقق فوزين فقط يف م�صتهل عودته اىل دوري االأ�صواء، بفر�صة مم�ثلة 

لكن الع�ر�صة تدخلت للوقوف يف وجه ت�صديدة الفنزويلي ي�نخل هرييرا )38(.
وبقي الو�صع على ح�له حتى الدقيقة 70 حني جنح الربازيلي فيني�صيو�س جونيور يف منح 
ري�ل التقدم اإثر �صل�صلة من التمريرات داخل املنطقة و�صلت عربه� الكرة اىل ف�لفريدي 
الذي لعبه� عر�صية، ف�نق�س عليه� فيني�صيو�س واأودعه� ال�صب�ك، م�صجاًل هدفه ال�ص�د�س 

يف الدوري هذا املو�صم والت��صع يف جميع امل�ص�بق�ت.
املنطقة  يف  بيده  الكرة  مل�س  عندم�  التع�دل  جريون�  اأه��دى  اأ�صين�صيو  م�ركو  البديل  لكن 
اأي���ه اآر" وان���ربى له�  امل��ح��رم��ة، ف�حت�صب احل��ك��م رك��ل��ة ج���زاء ت���أك��د م��ن �صحته� ع��رب "يف 

االأوروغوي�ين كري�صتي�ن �صتواين بنج�ح )80(.
ومل يكن احل�ر�س البلجيكي لري�ل تيبو كورتوا را�صي�ً عن احت�ص�ب ركلة اجلزاء ال�صيم� اأن 
الكرة مل�صت �صدر اأ�صين�صيو قبل اأن ترتد من يده، ق�ئاًل "مم� اأتذكره، ق�ل احلك�م يف بداية 
اآخر من ج�صدك قبل االرتط�م بيدك، فال حتت�صب )ركلة  اأ�ص�بت جزءاً  الكرة  اإذا  املو�صم 

اجلزاء(. ال اأعتقد اأنه� �صتحت�صب يف دوري اأبط�ل اأوروب�".
وت�بع "لقد ارت�أوا اليوم اأنه� ركلة جزاء... اإنه اأمر غريب! اإنه� مل�صة يد يف بع�س االأحي�ن، 

وال حتت�صب يف اأحي�ن اأخرى. ال اأحد يعلم".
ومل يكن موقف اأن�صيلوتي خمتلف�ً عن ح�ر�صه البلجيكي، اإذ علق على ركلة اجلزاء ب�لقول 
"االأمر وا�صح جداً. لي�صت هن�ك ركلة جزاء الأن الالعب مل يلم�س الكرة بيده بل ارتطمت 

يف ب�دئ االأمر ب�صدره... ال ميكن ب�لت�يل احت�ص�ب ركلة جزاء".
واأقر اأنه "يف الوقت احل�يل ال نقدم اأداًء ممت�زاً، لكن �صبب ذلك يعود اىل كرثة املب�ري�ت 

ولي�س اأم�م الالعبني الوقت الك�يف ال�صتع�دة ع�فيتهم بدني�ً وذهني�ً، وهن�ك اأي�ص�ً م�ص�بون 
حم�صوراً  لي�س  االأم��ر  هذا  لكن  ت�صواميني...  اأوريلي�ن(  االآخ��ر  و)الفرن�صي  بنزمية  مثل 
)ب�صبب  يع�ين  اجلميع  ا�صتعرا�صي�ً.  اأداًء  يقدم  فريق  اأي  اأرى  ال  احل���يل  الوقت  يف  بن�: 

االإره�ق(".
واعتقد رودريغو اأنه اأع�د ري�ل اىل املقدمة يف الوقت الق�تل لكن احلكم األغى الهدف بعد 
اللجوء اىل "يف اأيه اآر" العتب�ره اأنه ارتكب خط�أ على احل�ر�س االأرجنتيني ب�ولو غ�ت�ص�نيغ� 
اأن يغمز االأخري الكرة يف ال�صب�ك  الذي �صد الت�صديدة االأوىل للربازيلي ثم املت�بعة قبل 

وهي بني يدي احل�ر�س )89(.
واأكمل ري�ل اللق�ء بع�صرة العبني يف ثوانيه االأخرية بعد طرد االأمل�ين توين كرو�س ب�النذار 
الث�ين، ليكتفي يف النه�ية بتع�دله الث�ين للمو�صم، رافع�ً ر�صيده اىل 32 نقطة يف ال�صدارة 
بف�رق نقطة عن غرميه بر�صلونة الف�ئز ال�صبت على م�صيفه ف�لن�صي� -1�صفر، فيم� ب�ت 

ر�صيد جريون� 10 نق�ط من فوزين واأربعة تع�دالت.
ل�صبكة  ق�ئاًل  النتيجة،  ه��ذه  من  حمبط�ً  ك�رف�خ�ل  داين  امللكي  الن�دي  مدافع  يكن  ومل 
ب��صتط�عتن� احل�صول على النق�ط الثالث اليوم لكن اأي فريق  "مل يكن  "موفي�صت�ر" اإنه 

يتمنى اأن يكون مك�نن�. م� زلن� يف ال�صدارة".
وتطرق ك�رف�خ�ل اىل الهدف امللغى لرودريغو، ق�ئاًل "اإذا ق�ل احل�ر�س اإن الكرة ك�نت بني 

يديه واأر�س امللعب، فحينه� ح�صن�ً، اإنه خط�أ".
وا�صتف�د ري�ل بيتي�س من �صقوط اأتلتيكو مدريد الث�لث اأم�م ق�د�س 2-3 ال�صبت، لي�صبح 
على امل�ص�فة ذاته� منه مع اأف�صلية ف�رق االأهداف لن�دي الع��صمة، وذلك بعد فوز الن�دي 
االأندل�صي على م�صيفه ري�ل �صو�صييداد بهدفني مت�أخرين �صجلهم� البديل خوان كرو�س 
ث�لث�ً  ي�صبح  ب���أن  االأر���س  اأ�صح�ب  بذلك  ح�رمني   ،)90+3( اإيغلي�صي��س  وبورخ�   )86(

بعدم� اأحلق� به الهزمية الرابعة للمو�صم.
ووا�صل اأو�ص��صون� مو�صمه الواعد بتحقيقه فوزه ال�ص�د�س للمو�صم، وج�ء على ح�ص�ب �صيفه 

بلد الوليد -2�صفر لريفع ر�صيده اىل 20 نقطة يف املركز ال�ص�بع.
الثالث�ء  حل  ال��ذي  �صيتيني  كيكي  اجلديد  مدربه  بقي�دة  ال���دوري  يف  االأول  اختب�ره  ويف 
اأتلتيك  اأ�صتون فيال االإنكليزي، �صقط في�ري�ل يف ملعب  املنتقل اىل  اإمي��ري  الأون���ي  خلف�ً 
بلب�و بهدف �صجله الغ�ين-االإ�صب�ين اإيني�كي ولي�م�س )59(، وذلك يف لق�ء جمع مدربني 
�ص�بقني لرب�صلونة، مب� اأن اإرن�صتو ف�لفريدي ي�صرف على الفريق الب��صكي امل�صيف الذي 
ب�ت ب�نت�ص�ره ال�ص�د�س للمو�صم يف املركز ال�ص�د�س ب�21 نقطة، فيم� جتمد ر�صيد "الغوا�صة 

الث�من. املركز  يف   18 ال�صفراء" عند 

مكاملة هاتفية حولت وجهة رونالدو 
من ال�شيتي اإىل اليوناتيد

جريونا يفر�س التعادل على ريال مدريد يف معقله 

•• دبي-وام: 

 ف�ز الفريق ال�صويدي بلقب املرحلة الث�نية من بطولة "اجلولة 
 "2022 – دبي  للمحرتفني  ال�ص�طئية  الط�ئرة  للكرة  الع�ملية 
التي ا�صت�ص�فته� دبي الأول مرة يف املنطقة ونظمه� االحت�د الدويل 
للكرة الط�ئرة، بدعم جمل�س دبي الري��صي وب�لتع�ون مع احت�د 

االإم�رات للكرة الط�ئرة على �ص�طئ ك�يت بيت�س.
وجنح الفريق املكون من ديفيد اأهم�ن، وجون�ث�ن هيلفيج من ح�صم 
املركز االأول مل�صلحته، بعد تغلبه على الفريق االأرجنتيني املكون 
 0-2 بنتيجة  ك�بوجرو�صو  ونيكوال�س  ك�بوجرو�صو،  توم��س  من 
االأمريكي  والفريق  الث�ين،  املركز  يف  االأرجنتيني  الفريق  ليحل 

املكون من ت�يلور كراب، وب�ول لومت�ن يف املركز الث�لث بعد تغلبه 
ديلر  وليو  اأدري���ن هيدري�س،  املكون من  ال�صوي�صري  الفريق  على 
املكون  ال�صيدات ف�ز الفريق االأمل�ين  2-0. ويف من�ف�ص�ت  بنتيجة 
على  تغلبه  بعد  االأول  ب�ملركز  �صود  وجولي�  �صن�يدر،  اإيزابيل  من 
اأندر�صون  الفريق االأم��ري��ك��ي امل��ك��ون م��ن م��ويل ت��ورن��ر، وم���دل��ني 
بنتيجة 2-0، ليحل الفريق االأمريكي يف املركز الث�ين، و الفريق 
الت�يالندي املكون من ت�راف�دي ن�رفورن�رب�ت، وورابريا�ص�ي�كورن 
يف املركز الث�لث بعد فوزه على الفريق االأمريكي املكون من ك�يتي 
املن�ف�ص�ت،  نه�ية  وعقب   .0-2 بنتيجة  �صكولز  وجولي�  هورتون، 
اأم���ني ع�م  ح����رب  �صعيد  م��ن  ك��ل  الثالثة  ب���مل��راك��ز  الف�ئزين  ت��وج 
جمل�س دبي الري��صي، ون��صر اأم�ن اآل رحمة م�ص�عد االأمني الع�م، 

وجم�ل املطرو�صي ن�ئب رئي�س االحت�د االإم�راتي للكرة الط�ئرة، 
البطوالت ب�الحت�د الدويل  ا�صت�ص�فة  والرا م�ري�س رئي�صة جلنة 
للكرة الط�ئرة، واأع�ص�ء اللجنة املنظمة وممثلي االحت�د الدويل. 
الط�ئرة  الكرة  رواد  من  نخبة  تكرمي  مت  النه�ئي  ه�م�س  وعلى 
ن�صر وتطوير هذه  دب��ي، تقديًرا جلهودهم ودوره���م يف  اأن��دي��ة  يف 
هذه  يف  التكرمي  خالل  من  بجهودهم  الع�مل  وتعريف  الري��صة 
علي  ج��صم  الو�صل  ن���دي  من  ه��م:  واملكرمون  الع�ملية.  البطولة 
رجب، وجعفر عبداهلل الفردان. ومن ن�دي الن�صر يون�س �صريف، 
واأحمد اجلن�حي. ومن ن�دي �صب�ب االأهلي دبي �صع�دة ث�ين جمعة 
ب�لرق�د، وم�جد عبيد الطويلة. ومن ن�دي حت� حيي ح�صن خمي�س 

البدواوي، وحممد خليفة حممد البدواوي.

لكربى البطولت    الحرتايف  التنظيم  يف  ا�شتثنائيا  منوذجا  تقدم  الإمارات  ثومفارت:  • خواكيم 
ال�شحيح وتبعث على التفاوؤل  الطريق  على  ن�شري  اأننا  توؤكد  النا�شئني  اإجنازات  • احلو�شني: 

مب�شاركة 2000 لعب ولعبة من 70 دولة

ردود فعل دولية وا�شعة لالنطالقة الناجحة لبطولة العامل للجوجيت�شو باأبوظبي

ال�شويد واأملانيا بطال اجلولة العاملية للطائرة 
ال�شاطئية للمحرتفني بدبي



تك�شب ماليني الدولرات بف�شل كلبتها الأليفة
حققت رائدة اأعم�ل اأ�صرتالية �ص�بة ثروة تقدر مباليني الدوالرات 
عرب بيع وجب�ت �صحية للكالب االأليفة، بعدم� اعت�دت اأن ت�صنع 

مثل هذه الوجب�ت لكلبته�.
اآن��� بودول�صكي من �صيدين يف طهي وجب�ت ط�زجة �صحية  ب��داأت 
لكلبته� “ليك�” بعد اأن اكت�صفت ال�صرر الذي ي�صببه بع�س طع�م 
تع�ين من  ك�نت  كلبته�  اإن  اآن���  ال�صوق. وق�لت  املتوافر يف  الكالب 
احلكة وت�ص�قط �صعره� طوال الوقت، اإ�ص�فة اإىل م�ص�كل يف �صحة 
كيفية حت�صني  اخل��صة حول  اأبح�ثه�  ب�إجراء  بداأت  لذا  اأ�صن�نه�. 

�صحة كلبته� من خالل اإعداد اأطعمة �صحية له�.
حت�صنت  منزلي�ً،  املعدة  ال�صحية  االأغ��ذي��ة  تن�ول  من  ف��رتة  وبعد 
�صعره�  ت�ص�قط  وانخف�س  حكته�  وخفت  “ليك�”  الكلبة  �صحة 
 31 العمر  الب�لغة من  امل��راأة  اأدرك��ت  م�  و�صرع�ن  ب�صكل ملحوظ. 
ع�م�ً اأن االآخرين قد يرغبون يف حت�صني �صحة كالبهم من خالل 
ب�أخ�ص�ئي  لال�صتع�نة  دفعه�  م�  وه��ذا  الو�صف�ت،  ه��ذه  ا�صتخدام 

تغذية للحيوان�ت االأليفة الإنت�ج اأف�صل وجب�ت للكالب.

حتافظ على �شجرة الكري�شما�س يف منزلها طيلة العام 
الكري�صم��س  عيد  ب�صجرة  االحتف�ظ  على  بريط�نية  �صيدة  ت�صر 
مزينة طوال الع�م يف منزله� ب�صبب ع�صقه� للطقو�س االحتف�لية 
العطالت  مو�صم  �ص�ري  من  ه�ن�،  اأحببت  ولط�مل�  املن��صبة.  بهذه 
وقت مبكر من  للت�صوق يف  تذهب�ن  واأخته�  ب�أنه�  املمتع، معرتفة 
وب�ت  لديه�  ه�ج�س  اإىل  االآن  حتول  االأم��ر  ولكن  -ني�ص�ن.  اأبريل 
يف  يوم�ً   365 م��دى  على  ميتد  م�صروع�ً  الكري�صم��س  االحتف�ل 
اخل�رج،  من  مزين�ً  ب�أكمله  املنزل  تبقي  ال  اأنه�  حني  ويف  ال�صنة. 
ال�صروري�ت  م��ن  وغ��ريه���  به�  اخل������ص��ة  امل��ي��الد  عيد  �صجرة  ف����إن 
�صجرته�  وحتتل  الع�م.  م��دار  على  منزله�  يف  اأ�ص��صي  عن�صر  هي 
مك�ن�ً ب�رزاً يف اأم�م ن�فذته� االأم�مية. وتقول ه�ن� اإن �صحر اأر�س 
العج�ئب ال�صتوية اخل��صة به� مينحه� ع�مل�ً خ��ص�ً به� بعيداً عن 
احلي�ة الواقعية. وت�صيف "اأن� واأختي نحب التفكري يف عيد امليالد 
كثرياً لدرجة اأنن� بداأن� التدوين عنه. نحتفظ بعن��صر ديكور عيد 
امليالد على مدار الع�م، واكت�صفن� اأن هذا مينحن� بع�س الراحة من 
فعل ذلك قبل الكري�صم��س". وتعرتف ه�ن� اأن �صجرة الكري�صم��س 
اأزمة  اإن  وتقول  لل�صيوف،  دائم�ً  احلديث"  "نقطة  هو  وموقعه� 
بح�صب  تفعله،  م�  الأهمية  اإدراك����ً  اأك��رث  �صتجعله�  املعي�صة  تكلفة 

�صحيفة ديلي �صت�ر الربيط�نية

حتظى ب�شهرة وا�شعة بطهي و�شفات القبور
اأم��ري��ك��ي��ة ���ص��ه��رة وا���ص��ع��ة ع���رب م���واق���ع التوا�صل  ح��ق��ق��ت ام������راأة 
االجتم�عي بعدم� كر�صت نف�صه� لهواية غري ع�دية مطلًق� متثلت 
يف طهي و�صف�ت الطبخ التي طبعت على �صواهد القبور، كطريقة 

فريدة لتذكر حي�ة اأ�صح�به� واالحتف�ل به�.
وبح�صب موقع "اأوديتي �صنرتال"، ك�نت روزي غرانت منذ حوايل 
الع�م، تدر�س علوم املكتب�ت يف ج�معة م�ريالند وتتدرب يف اأر�صيف 

مقربة الكونغر�س.
ويف مرحلة م�، اأن�ص�أت ح�ص�ًب� على "تيك توك" وبداأت يف م�ص�ركة 
معلوم�ت حول درا�صته� على االإنرتنت، وك�ن هذا الدخول يف ع�مل 

املق�بر هو الذي ق�ده� اإىل اأول و�صفة طبخ على �ص�هد قرب.
الكعك،  من  نوع  وهو   ،spritz cookies ل�صنع  الو�صفة  وك�نت 
روزي  لكن  تعليم�ت،  اأي���ة  تت�صمن  ومل  ف��ق��ط،  م��ك��ون���ت   7 ت�صم 
وتركته�  ل���الأك���ل،  ���ص���ل��ح  ���ص��يء  ل�صنع  ا���ص��ت��خ��دام��ه���  م��ن  متكنت 

التجربة متحم�صة ملزيد من "و�صف�ت القبور".
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

ما �شر »العمر املديد« لأهايل حي لرييك يف اأذربيجان؟
هن�ك العديد من الوجه�ت حول الع�مل التي ت�صتهر بطول عمر �صك�نه�، مب� يف ذلك حم�فظة اأوكين�وا الي�ب�نية، 

امللقبة ب�"اأر�س اخل�لدين"، ومنطقة ك�مبودمييل االإيط�لية املعروفة ب��صم "قرية اخللود".
ولكن يف منطقة اأخرى من الكرة االأر�صية، مت اكت�ص�ف مك�ن اآخر مل ُي�صمع عنه كثرًيا، كم� اأنه يعد موطن�ً ملتحف 

اأذربيج�ن. جنوب  يف  لرييك  حي  وهو  الع�مل؛  يف  العمر" الوحيد  "طول 
وجتدر االإ�ص�رة اإىل اأن دولة جنوب القوق�ز تعد موطًن� للعديد من املن�طق املعروفة التي يقطنه� �صك�ن يعي�صون يف 
اأعم�ر ثالثية، مب� يف ذلك النكران ون�غورنو ك�راب�خ، لكن حي لرييك  م�صهور ب�أنه يحتوي على اأعلى ن�صبة مئوية 
من املعمرين. وذكر تقرير ل�صبكة "�صي. اإن. اإن" اأنه يف هذه االأر�س الزمردية املرتفعة فوق الغيوم يف جب�ل ت�لي�س، 
اأن الن��س قد اكت�صفوا �صًرا حلي�ة  اإليه� عن طريق حلقة تلو حلقة من طريق حلزوين، يبدو  والتي يتم الو�صول 

طويلة و�صحية. وت�ص�ءل التقرير :"اإذن، م� ال�صبب وراء ذلك؟"
الفجر، حيث ال  يبداأ عند  اليوم يف لرييك  اأن  اإىل  واأ�ص�ر  الطبيعية"،  ب�"التغذية اجليدة والعالج�ت  التقرير  بداأ 
ي�صمح الن��س الأنف�صهم ب�لنوم مرة اأخرى. وق�ل اإن معظم االأ�صخ��س هن�ك يبداأ يومه ب�لعمل يف احلدائق اأو حول 
وو�ص�ئد على  �صميكة  ن�عمة  �صج�دة  ت�صم  ب�صيطة  املن�زل هن�ك  اأن معظم  التقرير  ذكر  النوم،  املنزل. وعن �صحة 
االأر�س، حيث يف�صل الكثري من الن��س النوم على االأر�س ب��صتخدام بط�نية رقيقة فقط بداًل من مرتبة تقليدية، 

حيث ُيعتقد اأنه� الطريقة االأكرث �صحة الإراحة الظهر.
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�شعوبات تواجه دراما ال�شرية الذاتية.. ال�شاحك الباكي يثري اجلدل
مل يتوقف اجلدل منذ بداية عر�س م�صل�صل  ال�ص�حك الب�كي  عرب �ص��ص�ت 
الريح�ين، والذى  الراحل، جنيب  الفن�ن  التلفزيون و الذي يتن�ول حي�ة 
امل�صرح وال�صينم� يف الع�مل  يتمتع مبك�نه خ��صة وا�صتثن�ئية لدى جمهور 
العربي. وتعر�س العمل الذي كتبه، حممد الغيطي، وع�د به املخرج حممد 
ف��صل بعد اأكرث من ع�صر �صنوات من الغي�ب عن االأعم�ل الفنية ويج�صد 

دور الريح�ين الفن�ن عمرو عبد اجلليل.
وج�ءت �صه�م النقد لكل مكون�ت العمل من الكت�بة مرورا ب�لتمثيل حتى 
وا�صتخدام  الت�ريخية  الوق�ئع  م��ن  ع��دد  ح��ول  اجل��دل  وت�ص�عد  االإخ���راج 

بع�س املفردات التي مل تكن م�صتخدمة يف زمن اأحداث العمل.
"ال�ص�حك الب�كي" يف اجلدل نف�صه ،  وقد �صبقت بع�س االأعم�ل م�صل�صل 
ولعل من اأهم االأعم�ل التي اأث�رت جدال وا�صع� ك�ن م�صل�صل " ف�روق " الذي 
تن�ول حي�ة امللك ف�روق اآخر ملوك اأ�صرة حممد علي يف م�صر والذى كتبته 
" الذى  " ال�صندريال  اآث���ر م�صل�صل  ملي�س ج�بر، واأخرجه، ح�مت علي. كم� 
قدم حي�ة الراحلة �صع�د ح�صنى ع�م 2006 من ت�أليف ممدوح الليثي وج�ء 
�صخ�صية  زك��ي،  منى  وج�صدت،  ب�ص�ي،  ع�طف  للك�تب،  واحل��وار  ال�صين�ريو 
ب�صبب عدم ر�ص� اجلمهور عن  الهجوم  ال�صندريال ون�لت قدرا كبريا من 

اأدائه� لواحدة من اأكرث فن�ن�ت م�صر والوطن العربي �صعبية .

بعد 77 عاما.. اكت�شفوا اأن لوحة للفنان موندريان معلقة باملقلوب
لوحة  اأن  االأمل���ن��ي��ة،  دو���ص��ل��دورف  مب��دي��ن��ة  متحف  يف  م�����ص��وؤول��ون  اكت�صف 
معلقة  موندري�ن،  بيت  الهولندي  التجريدي  للر�ص�م  املوقع  يف  معرو�صة 
للر�ص�م  كبري  ا�صتع�دي  معر�س  وان��ط��ل��ق  ع���م���ً.   77 منذ  خ��ط���أ  بطريقة 
فع�لي�ته  اأب��رز  ي�صمل من بني  كون�صت�ملونغ،  ال�صبت يف متحف  الهولندي 

.1941 ع�م  عر�س لوحة "نيويورك �صيتي 1" املنجزة 
لكّن املتحف ك�صف هذا االأ�صبوع اأن هذه اللوحة معّلقة منذ عقود يف املوقع 
ل�صحيفة  بو�صر  م�ير  ���ص��وزان  املعر�س  مفو�صة  وق���ل��ت  عقب.  على  راأ���ص���ً 
1944، راأيت اأن  للع�م  ع�ئدة  �صورة  "يف  ت�ص�يتونغ" االأمل�نية  "�صودويت�صه 
اللوحة معلقة يف االجت�ه املع�ك�س"، وقد "اأث�ر ذلك الريبة لدي"، بح�صب 
فران�س بر�س. اللوحة املكونة من تق�طع خطوط حمراء و�صفراء وزرق�ء 
"يف  املع��صر يف نيويورك  الفن  بزواي� ق�ئمة، ُعر�صت بعد ذلك يف متحف 

الع�م الت�يل"، بطريقة خ�طئة، بح�صب م�ير بو�صر.
ترتيب  اأعيد   ،1980 ع���م  االأمل���ين  دو�صلدورف  متحف  اإىل  اإر�ص�له�  وعند 

اللوحة ب�لطريقة نف�صه�.
"اللوحة لي�س عليه�  اأن  اإىل  وبح�صب م�ير بو�صر فقد يكون اخلط�أ ع�ئداً 
توقيع"، وفق� لفران�س بر�س. لذلك مت حتديد اجت�ه عر�صه� ب�ال�صتن�د اإىل 
"ا�صم الفن�ن الذي ُنق�س على اجلزء اخللفي من االإط�ر من قبل امل�صوؤول 

كيندال جيرن تتحول اإىل 
هذه ال�شخ�شية الكرتونية

الع�ملية  االأزي��������ء  ع���ر���ص��ة  اأط���ل���ت 
اجلمهور  ع���ل���ى  ج���ي���ر  ك���ي���ن���دال 
مبالب�س تنكرية خ��صة ب�صخ�صية 
�صل�صلة  م��ن  ال�صهرية  "جي�صي" 
خمت�رت�ً   ،"Toy Story" اأف��الم 
م���الب�������س ف������ص��ح��ة ل��ت��ل��ق��ي��د هذه 
كيندال  وظ���ه���رالت  ال�����ص��خ�����ص��ي��ة. 
ب�صروال من اجلينز مميز بطريقة 
تك�صف عن ج�صمه� ب�أ�صلوب اإعتربه 
ب�صخ�صية  ي���ل���ي���ق  ال  اجل����م����ه����ور 

خم�ص�صة لالأطف�ل.
ر�صوم  فيلم  و "Toy Story" هو 
�صركة  ت�����ص��م��ي��م  م����ن  م���ت���ح���رك���ة 
والت  ���ص��رك��ة  اإن���ت����ج  وم���ن  بيك�ص�ر 
فيلم  ويعترب   .1995 ع���م  دي���زين 
متك�مل  ف��ي��ل��م  اأول  ل��ع��ب��ة  ح��ك���ي��ة 
�صنع ب�أكمله ب��صتخدام احل��صوب. 
الطفل  اأن����دي  ع��ن  ال��ف��ي��ل��م  يحكى 
من  العديد  ميلك  ال��ذي  ال�صغري 
راعي  اللعبة  وودي  وه���ي:  اللعب 
راعية  وب��و  ل��دي��ه،  املف�صلة  البقر 
اللعبة  ب��ط���ط�����س  واأ���ص��ت���ذ  ال��غ��ن��م، 
ورك�س  اأجزائه�  معظم  تفقد  التي 
و�صلنكي  االأخ�������ص���ر،  ال��دي��ن������ص��ور 

الكلب وه�م اخلنزير احل�ص�لة.

راغب عالمة: جيو�س 
اإلكرتونية تالحقني

الفن�ن  ال���ل���ب���ن����ين  ال���ن���ج���م  اأع�������رب 
"ا�صتي�ئه" من  ع��ن  ع��الم��ة  راغ���ب 
�صي��صيني لبن�نيني، ق�ل اإن "جيو�ص� 
ل���ه���م تالحق  ت����ب���ع���ة  اإل���ك���رتون���ي���ة 
التوا�صل  من�ص�ت  على  �صفح�ته 
ورغم  �صنوات".  م��ن��ذ  االج��ت��م���ع��ي 
ملوقع  ق���ل عالمة يف حديث  ذل��ك، 
اإن مواقفهم  "�صك�ي نيوز عربية"، 
م�  يعنيني  وال  اهتم�م�تي  "خ�رج 
التوا�صل،  �صفح�ت  على  يقولونه 
جه�ت  عند  يعملون  ب�الأ�ص��س  فهم 
على  وي�����ص��ّو���ص��ون  معينة،  �صي��صية 
وت�بع:  الراأي".  يخ�لفهم  من  كل 
نتكلم  الأنن�  اإلكرتوني�  "يالحقونن� 
االإن�ص�نية  عن  ون��داف��ع  كمواطنني 
وق�������ت هم  وال�������ع�������دل، يف  واحل��������ق 
يحكمون من خالل ح�ص�ب�ت وهمية 
لت�صويه احلق�ئق وتوجيه البو�صلة 
اأ�صلوب  اآخ���ر م��ن خ��الل  اإىل م��ك���ن 
التنمر". وك�صف املطرب الب�رز عن 
وهمي�  ح�ص�ب�   250 ق��راب��ة  مت�بعة 
ب�صكل يومي حل�ص�ب�ته على من�ص�ت 
لي�س  "االأمر  وق�������ل:  ال���ت���وا����ص���ل، 
بجديد. بداأ مع اإطالق اأغنية )ط�ر 
اأعوام"، يف   3 اأكرث من  البلد( قبل 
فيه�  انتقد  التي  اأغنيته  اإىل  اإ�ص�رة 
االأو�ص�ع يف لبن�ن ب�صكل ع�م. وق�ل: 
"نحن نتكلم عن م�صلحة وطن واأن� 
رجل وطني، واأريد للبن�ن اأن يكون 
واأكد  الع�مل".  يف  االأوط�����ن  اأح��ل��ى 
عالمة ملوقع "�صك�ي نيوز عربية"، 
لي�صت  االإلكرتونية  "اجليو�س  اأن 
"م�صدر  اأن  اإىل  الف��ت���  جديدة"، 
الذين  ال�صي��صيني  بع�س  الهجوم 
يرف�صون اأن نلقي ال�صوء على وجه 

لبن�ن احل�ص�ري واجلميل".

تايلور �شويفت تك�شف 
عن اأزمتها اجلديدة

ال  �صويفت  ت�يلور  الع�ملية  النجمة  ان  يبدو 
الع�طفية،  ح��ي���ت��ه���  م��راح��ل  اأف�����ص��ل  تعي�س 
واأح��ي���ن��� ُت��ع��رّب ع��ن ذل���ك اأم�����م امل��الي��ني من 
اإث�رة  اأج��ل  ذل��ك من  د  تتق�صّ فهل  اجلمهور، 
ب���ل��ت��خ��ف��ي��ف عن  ت���رغ���ب  ان���ه����  اأم  اجل������دل؟ 
نف�صه� من خالل "الف�صف�صة"؟، ويف جديد 
ق�ص�س ت�يلور �صويفت ق�لت: "احلي�ة موؤذية 
ع�طفًي�"، اأي انه� متر مب�صكلة كبرية يف هذا 

املو�صوع.
األبومه�  ���ص��وي��ف��ت  ت���ي��ل��ور  اأط��ل��ق��ت  وك����ن���ت 
االأغنية  ب�����ص��ح��ب��ة   Midnights ال��ع������ص��ر 
ت�يلور  وت��ع��ر���ص��ت   ،Anti-Hero امل��ن��ف��ردة 
اأحد  ملوجة انتق�دات ح�دة ب�صبب ظهوره� يف 
م�ص�هد فيديو كليب اأغنيته� وهي تقف فوق 
االأمر  “�صمينة”  كلمة  وزن��ه���  ليقراأ  م��ي��زان 

الذي اعتربه اجلمهور اإه�نة.

الكوبرا الهارب حتت الإقامة اجلربية
بعد اأ�صبوع من هروبه من حديقة حيوان�ت �صويدية، ع�د 
االأول  اأم�س  قف�صه  الكوبرا" اإىل  "ملك  ن��وع  من  ثعب�ن 
االأحد عقب جن�حه يف التمل�س من عملي�ت البحث الأي�م. 
اأم�صكت  اإنه�  وق�لت حديقة �صك�ن�صن للحيوان�ت يف بي�ن 
الزواحف  ق�صم  اإغ��الق  اإىل  ا�صطرت  اأنه�  علم�  الكوبرا، 

ب�نتظ�ر القب�س على الثعب�ن اله�رب.
الثعب�ن  هرب  املوقع،  اإىل  و�صوله  من  قليلة  اأي�م  • بعد 
 22 ال�����ص��ب��ت  امل�����ص��ف��ر(،  ف��س" )ال�����ص��ي��د  "�صري  امل�����ص��م��ى 

اأكتوبر عرب اأحد االأ�صواء يف حو�صه.
من  ا�صت�ص�فت  التي  احليوان�ت  حديقة  اإدارة  • بح�صب 
دون م�����ص��ك��الت اأف����ع���ي م��ن ن���وع ال��ك��وب��را امل��ل��ك مل���دة 15 
اأخريا  للط�قة  تقريب�، مت تركيب م�ص�بيح موفرة  ع�م� 
�صخونة  اأكرث  ك�نت  التي  القدمية  امل�ص�بيح  لتحل حمل 

بكثري مم� ك�ن يزعج الزواحف.
• اأحبط "�صري ف��س" حم�والت االإم�ص�ك به، مم� اأك�صبه 
االأمريكي  التخفي  فنون  بنجم  تيمن�  "هوديني"،  لقب 
الذي عرف برباعته يف تخلي�س  ال�صهري ه�ري هوديني 

نف�صه من ال�صال�صل واالأقف��س.
الزواحف  ق�صم  يف  ال��دق��ي��ق  امل��وظ��ف��ون  ر���س  لتعقبه   •

ون�صبوا فخ�خ� ال�صقة، من دون جدوى.
تركيب  اإىل  ذل����ك  ب��ع��د  احل���ي���وان  ح��دي��ق��ة  ع���م���دت   •
ك�مريات خ��صة واآالت اأ�صعة �صينية حممولة، ا�صتع�رته� 

من اجلم�رك ال�صويدية.
من  اقرتبت  امللك  الكوبرا  على  القب�س  رحلة  ك�نت   •

النه�ية، اجلمعة، اإثر ر�صده يف جدار داخلي.

يح�شل على براءته بعد 38 عاما يف ال�شجن
مت اإطالق �صراح رجل ق�صى اأكرث من 38 ع�م� يف ال�صجن 
الرتك�ب جرمية قتل مل يقدم عليه� بعد اأن اأ�ص�رت اأدلة 

احلم�س النووي اإىل م�صتبه به اآخر.
اأدين موري�س ه��صتينغز، الب�لغ من العمر االآن 69 ع�م�، 
بقتل روبرت� وايدرمري ع�م 1983، التي قتلت بر�ص��صة 
�صندوق  على جثته� يف  ال��ع��ث��ور  ومت  ال���راأ����س،  يف  واح���دة 

�صي�رته�.
واأدي����ن ب��ج��رمي��ة ال��ق��ت��ل وال�����ص��رق��ة واالع���ت���داء اجلن�صي، 
ب�ل�صجن   1988 ع����م  يف  حملفني  هيئة  عليه  وح��ك��م��ت 

املوؤبد دون اإمك�نية االإفراج امل�صروط.
وايدرمري  ال�صيدة  ل��زوج  قتل،  مبح�ولتي  اأي�ص�  واأدي���ن 
عدم  من  الرغم  على   ،)NBC4( لقن�ة  وفًق�  و�صديقه، 
وجود دليل م�دي يربط ه��صتينغز ب�جلرمية االأ�صلية يف 

اإجنلوود، لو�س اأجنلو�س.
حدث  "م�  بي�ن:  يف  ج��صكون  ج��ورج  الع�م  املدعي  وق���ل 
ل��ل�����ص��ي��د ه������ص��ت��ي��ن��غ��ز ظ��ل��م ره���ي���ب، ن��ظ���م ال��ع��دال��ة لي�س 

مث�لي�".
و�صعى ه��صتينغز الإجراء اختب�ر احلم�س النووي يف ع�م 

2000 لكن مكتب املدعي الع�م رف�س الطلب.
ثم ق��دم دع��وى براءته اإىل وح��دة نزاهة االإدان���ة الت�بعة 
احلم�س  اختب�ر  ووج��د  امل��صي،  الع�م  املق�طعة  ملح�مي 
على  وج��د  ال���ذي  احلم�س  اأن  امل��صي  يونيو  يف  ال��ن��ووي 
احلم�س  مط�بقة  ومت���ت  ل���ه.  ي��ك��ن  مل  ال�صحية  ج�صد 
النووي مع �صخ�س اأدين ب�ختط�ف م�صلح ل�صحية اأنثى 

مت و�صعه� يف �صندوق �صي�رة واغت�ص�به�.

»�شخيفا« قيا�شيا  رقما  يحطمون  تاناكا  هريوكازو   178
االأ�صخ��س  اأ�صم�ء جميع  تذكر  ك�ن  ي�صعب الأي 
يكن  ذلك مل  لكن  يق�بلهم يف احلفالت،  الذين 
املدعوون  ك���ن  حيث  ط��وك��ي��و،  يف  ال�صبت  احل����ل 
الب�لغ عددهم 178 �صخ�ص� يحملون جميع�ً ا�صم 
الرقم  ت�ن�ك�، وقد اجتمعوا لتحطيم  هريوك�زو 
يحملن  ام��راأة   164 من  قباًل  امل�صجل  القي��صي 

ا�صم م�رت� �صتيوارت.
ف��م��ن ه����ريوك�����زو ت���ن���ك��� ال��ب���ل��غ م���ن ال��ع��م��ر 3 
عينه  اال���ص��م  يحمل  ثم�نيني  رج��ل  اإىل  �صنوات، 
اأت����ى م��ن ه����ن���وي، ارت����دى ج��م��ي��ع امل�����ص���رك��ني يف 
احلفلة قمي�ص�ً يحمل ا�صمهم امل�صرتك، وجل�صوا 
قواعد  بح�صب  دق�ئق،   5 مل��دة  م�صرح مزدحم  يف 
م�ص����وؤول  يع�������لن  اأن  ق������بل  غيني�������س،  مو�ص���وعة 
القي��صي  ال��رق��م  ت�صجيل  ر���ص��م��ي���ً  املنظم���ة  يف 

اجلديد.
وق�ل هريوك�زو ت�ن�ك� يبلغ من العمر 53 ع�م�، 
الق�ئم على هذا التجمع بعد �صنوات من اجلهود 

واالإخف�ق�ت، "مل اأتوقع قط اأن نحطم مثل هذا 
الرقم القي��صي ال�صخيف".

ولتمييز 178 �صخ�ص�ً يت�ص�ركون ا�صم هريوك�زو 
م�صتوحى  م�صتع�ر  ا�صم  منهم  لكّل  اأُ�صند  ت�ن�ك�، 

من هواي�تهم اأو مهنتهم اأو طبقهم املف�صل.
"الأكرب جتمع  ال��ع���مل��ي  ال��ق��ي������ص��ي  ال��رق��م   وك����ن 
نف�صيهم�"،  وال�صهرة  اال�صم  يحملون  الأ�صخ��س 
164 امراأة يحملن ا�صم م�رت�  قد �صجلته �ص�بق�ً 
�صتيوارت اجتمعن يف اإط�ر برن�مج تلفزيوين يف 

نيويورك ع�م 2005.
وخطرت فكرة حتقيق مثل هذا الرقم القي��صي 
على ب�ل الق�ئم عليه� ع�م 1994، عندم� �صمع يف 
ت�ن�ك�،  هريوك�زو  البي�صبول  العب  ا�صم  االأخب�ر 

و�صعر ب�"فرح ع�رم" لت�ص�ركهم� اال�صم عينه.
ال�صي��صي  الرقم  ه��ذا  حتطيم  حم�ولة  وف�صلت 
مرتني، ال �صيم� يف ع�م 2017 عندم� التقى 87 

من اأ�صح�ب هذا اال�صم فقط.

مانيال غفوري من اأفغان�شتان تغريت حياتها وهي تعي�س يف و�شط مدينة كوبنهاغن ، الدمنارك . رويرتز

كايلي جيرن مقّيدة.. وهل تعر�شت للتعذيب؟
حتتفل  وه��ي  �صورة  اجلمهور  جير  ك�يلي  االأمريكية  ال��واق��ع  تلفزيون  جنمة  �ص�ركت 

ببعيد ه�لوين وتتنكر ب�أزي�ء غريبة للغ�ية.
وظهرت وهي مقيدية على اإحدى الكرا�صي، وتلف حول نف�صه� خيوط ب�للون االأبي�س، 

وتظهر وك�أنه� تتعر�س للتعذيب.
اجلمهور اأ�ص�د بفكرة ك�يلي للتنكر واعتقد البع�س اأن هذه ال�صورة دع�ية اأو م�صهد 
ال�ص�ئع�ت  بعد  �صكوت عن �صمته  ترافي�س  الع�ملي  النجم  وك���ن قد خرج  فيلم.  من 
املتعلقة  ال�ص�ئع�ت  كل  ترافي�س  ونفى  جير،  ك�يلي  خ���ن  قد  اأن��ه  عن  ط�لته،  التي 

بخي�نة جير مع �صديقته ال�ص�بقة روجني ك�ر.
�صخ�س غري  ك�ن هن�ك  الغريبة حتدث،  االأ�صي�ء  الكثري من  :"هن�ك  وق�ل 
اأثن�ء  اأن يكون جمموعة مغلقة  مل� ك�ن من املفرت�س  مدعو يلتقط �صوراً 
ت�صوير مقطع فيديو، للمرة االأخرية، ال اأعرف هذا ال�صخ�س، مل اأكن مع 
هذا ال�صخ�س من قبل، لذا يرجى التوقف عن التالعب امل�صتمر ورواية 

الق�ص�س اخلي�لية".


