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جنود �أتر�ك يوؤمنون �ملنطقة عقب �النفجار   )�أف ب(

الفروف خالل ح�سوره �جتماعا على هام�ش قمة �الآ�سيان. )رويرتز(

يلتقي الرئي�س ال�صيني اليوم يف بايل

بايدن: اأمريكا لن تنجر اإىل �صراع مع ال�صني 
مقتل 6 واإ�صابة 53 يف هجوم بقنبلة يف اإ�صطنبول 

اأردوغان: حماولت حما�صرة تركيا بالإرهاب لن تنجح
•• �أنقرة-وكاالت:

طيب  رج��ب  �لرتكي  �لرئي�ش  ق��ال 
�نفجار  �إن  �الأح���د  �أم�����ش  �أردوغ����ان 
�إ�سطنبول  ���س��و�رع  �أح���د  يف  قنبلة 
�مل��زدح��م��ة �أ���س��ف��ر ع���ن م��ق��ت��ل �ستة 
و�إ�سابة  �الأق������ل  ع��ل��ى  �أ����س���خ���ا����ش 

ع�سر�ت �آخرين.
�أن جهود هوؤالء  �أردوغ���ان  و�أ���س��اف 
�سد  �إرهابية  حملة  ي�سنون  �لذين 

�الأمة �لرتكية �ستبوء بالف�سل.
�لتلفزيون،  عرب  �إردوغ���ان  و�عترب 
�عتد�ء  ����س��ط��ن��ب��ول  يف  �الن���ف���ج���ار 
دنيًئا، الفتا �ىل �أنه خلف �ستة قتلى 
و53 جريًحا بح�سب �آخر ح�سيلة.

�النفجار  م��ن  �ساعتني  بعد  وق���ال 
�ال�ستقالل  ����س���ارع  يف  وق����ع  �ل����ذي 
�الأولية  �ملعلومات  ت�سري  �لتجاري 
�إىل �ع��ت��د�ء �إره��اب��ي، الف��ًت��ا �إىل �أن 
�مر�أة قد تكون متورطة، بدون �أن 

ي�سيف �أي تفا�سيل.
�النفجار  بعد  �سائعات  و�ن��ت�����س��رت 
مبا�سرة عن وقوع هجوم �نتحاري 

بدون �أي تاأكيد �أو دليل.
و�أ�ساف �إردوغان �سيتم ك�سف هوية 
م��رت��ك��ب��ي ه����ذ� �ل��ه��ج��وم �ل�����دينء. 

�سنعاقب  �أن����ن����ا  ���س��ع��ب��ن��ا  ل���ي���ت���اأك���د 
�ملنفذين.

حما�سرة  حم�������اوالت  �إن  وت����اب����ع 
باالإرهاب  �ل��رتك��ي��ة  و�الأم����ة  تركيا 
ال  هدفها  حتقيق  م��ن  تتمكن  ل��ن 

�ليوم وال غد�.

الحتاد الأوروبي يقرر اإن�صاء 
قوة م�صرتكة للرد الع�صكري  

•• بروك�سل-و�م:

يبحث وزر�ء دفاع �الحتاد �الأوروبي غد� يف بروك�سل �إر�ساء �أول قوة �أوروبية م�سرتكة للرد 
�لع�سكري .  وقال م�سوؤولون �أوروبيون �إنه بالنظر �إىل �حلالة �الأمنية �ملتز�يدة �له�سا�سة يف 
جميع �أنحاء �لعامل، �سيتم �إن�ساء قوة جديدة للرد �لع�سكري �ل�سريع قو�مها �إىل 5000 
جندي.  و �عتماد� على �ملتطلبات ، يجب �أن ت�سمل قدرة �النت�سار �ل�سريع لالحتاد �الأوروبي 
�لقو�ت �جلوية و�لبحرية باالإ�سافة �إىل �لقو�ت �لربية.  يريد وزر�ء دفاع �الحتاد �الأوروبي 
�تخاذ قر�ر مبدئي باإطالق �لقوة .  وقال �ملمثل �الأعلى �الأوروبي لل�سوؤون �خلارجية جوزيب 
�لتابعة  �ل�سريع  �ل��رد  قوة  لن�سر  حمتملني  �سيناريوهني  �أوىل،و�سعنا  كخطوة  �نه  بوريل 
�الأولية(  )�ملرحلة  ب��دء  ث��ان،  وك�سيناريو  و�الإج���الء،  �الإن��ق��اذ  عمليات  �الأوروب���ي:  لالحتاد 
من عملية حتقيق �ال�ستقر�ر. و�ست�ساعدنا �سيناريوهات �لن�سر هذه على حتديد �لقدر�ت 
�أول مناور�ت ع�سكرية يف  و�إج��ر�ء  �الأوروب��ي  �لتابعة لالحتاد  �ل�سريع  �لرد  لقوة  �ملطلوبة 
�لن�سف �لثاين من عام 2023. و�ستجري �ملناور�ت يف �إ�سبانيا. فيما تريد �أملانيا �أن تكون 

�أول دولة تقود قوة �لرد �ل�سريع �جلديدة بعد �إطالقها يف عام 2025. 
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جامعة خليفة ت�ضت�ضيف 

املنتدى العاملي للبيئات الروبوتية 

اأخبار الإمارات

تلغراف: ترامب انتهى.. من هو 

النجم ال�ضاعد للحزب اجلمهوري؟

عربي ودويل

اأبوظبي تعزز ح�ضورها كعا�ضمة عاملية 

للريا�ضة مع ا�ضتقبال مي�ضي وجنوم الأرجنتني 

الفجر الريا�ضي

تراأ�س اجتماعًا ملجل�س الوزراء واعتمد انعقاد الجتماعات ال�صنوية حلكومة الإمارات 23-22 نوفمرب احلايل

وا بالإمارات  حممد بن را�صد: �صكرًا فريق الوطن .. الذين عَبَ
بنجاح اأحد اأكب الأزمات ال�صحية التي مرت على الب�صرية

حممد بن ر��سد خالل تروؤ�سه �جتماع جمل�ش �لوزر�ء   )و�م(

•• �أبوظبي-و�م:

تر�أ�ش �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد 
�آل مكتوم، نائب رئي�ش �لدولة رئي�ش جمل�ش 
�لوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل، �جتماع جمل�ش 
�لوزر�ء �لذي عقد يف ق�سر �لوطن يف �أبوظبي 
بن  حممد  ب��ن  مكتوم  �ل�سيخ  �سمو  بح�سور 

ر��سد �آل مكتوم، نائب حاكم دبي، نائب رئي�ش 
�سمو  و�لفريق  �ملالية،  وزي��ر  �ل���وزر�ء  جمل�ش 
�آل نهيان، نائب رئي�ش  �ل�سيخ �سيف بن ز�يد 
جمل�ش �لوزر�ء وزير �لد�خلية، و�سمو �ل�سيخ 
من�سور بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�ش جمل�ش 

�لوزر�ء وزير ديو�ن �لرئا�سة.
�سكر  بكلمة  �ل�سمو �الجتماع  و�فتتح �ساحب 

و�لفرق  و�جل��ه��ات  �ملوؤ�س�سات  لكافة  وتقدير 
و�ملو�طنني  و�ملحلية،  �الحت��ادي��ة  �حلكومية 
�لدولة،  يف  �الأول  �ل��دف��اع  وخ���ط  و�مل��ق��ي��م��ني 
�ملا�سية يف  �لفرتة  �ملبذولة خالل  جلهودهم 
�إجن��اح عبور دول��ة �الإم��ار�ت �الأزم��ة �ل�سحية 

�لعاملية كوفيد19.
)�لتفا�سيل �ش2(

مو�صكو: وا�صنطن ت�صعى لع�صكرة جنوب �صرق اآ�صيا 
•• بنوم بنه-�أ ف ب:

�ّتهم وزير �خلارجية �لرو�سي �سريغي الفروف �لواليات �ملتحدة �الأحد 
بالدفع باّتاه ع�سكرة بلد�ن جنوب �سرق �آ�سيا، م�سري� �إىل �أن و��سنطن 

ت�سعى الحتو�ء نفوذ بكني ومو�سكو يف �ملنطقة.
وكان الفروف يتحّدث �إىل �ل�سحافيني يف مطار بنوم بنه بعدما ح�سر 
�لتوّجه  وقبل  كمبوديا،  يف  )�آ�سيان(  �آ�سيا  �سرق  جنوب  دول  ر�بطة  قمة 
�لرئي�ش  �سيلتقي  �لع�سرين حيث  �إىل بايل للم�ساركة يف قمة جمموعة 

�الأمريكي جو بايدن ونظريه �ل�سيني �سي جينبينغ.
�أن��ه �سيحدد »�خلطوط �حلمر« مع  بايدن  �أك��د  �الأح��د،  �سابق  ويف وق��ت 

�ل�سني خالل لقائه مع �سي.
ت�سعى و��سنطن لتعزيز نفوذها يف جنوب �سرق �آ�سيا فيما ت�سعر بالقلق 
�لتي تعتربها مبثابة  �ملنطقة  ي��زد�د ت�سدد� يف  �لذي  حيال �سلوك بكني 

باحتها �خللفية.
�ملنطقة،  »ع�سكرة هذه  باّتاه  بالدفع  �ملتحدة  �لواليات  و�ّتهم الفروف 

مع هدف و��سح باحتو�ء �ل�سني و�حلد من م�سالح رو�سيا يف �ملنطقة«.
ويف ظل تو��سل عملية غزو �أوكر�نيا و�لعقوبات �لغربية، تقاربت رو�سيا 

مع بلد�ن جنوب �سرق �آ�سيا يف م�سعى لدعم �قت�سادها.

ال�صيا�صيني  ي��ح��ذر  ال��به��ان 
ال�صودانيني من التدخل يف اجلي�ش

•• �خلرطوم-وكاالت:

حذر �لقائد �لعام للجي�ش �ل�سود�ين، 
�لربهان،  �ل��ف��ت��اح  عبد  �أول  �ل��ف��ري��ق 
يف  �ل��ت��دخ��ل  م��ن  �ل�سيا�سيني  �أم�����ش، 

�ساأن �لقو�ت �مل�سلحة.
�ملرخيات  بقاعدة  �أل��ق��اه��ا  كلمة  ويف 
�أكد �جلي�ش  �أم درمان،  �لع�سكرية يف 
لتحقيق  �ل���������س����ود�ين  �ل�����س��ع��ب  م����ع 

تطلعاته.
يعد  �جل��ي�����ش  �إن  �ل����ربه����ان،  وق�����ال 
�ل�سعب �ل�سود�ين �أنه معه حتى ينال 

مبتغاه من �أجل تغيري حقيقي.
�ألقاها  ك��ل��م��ة  �ل���ربه���ان يف  و�أ����س���اف 
�أن  �لع�سكرية،  �مل��رخ��ي��ات  ق��اع��دة  يف 
�جلي�ش يريد تو�فقا حتميه �لقو�ت 
�جلي�ش،  يحر�سها  ومدنية  �مل�سلحة 
ويريد حكومة مدنية نحميها ونقف 
�إىل جانبها وتبتعد عن �ملحا�س�سة”، 
غري  حكومة  ت�سكيل  متنيه  مبديا 

حزبية.
�أننا يف �سفه وكل  �ل�سعب  وقال نعد 
�سيء يحول دون حتقيق تطلعاته لن 
نقف معه و�سينال مبتغاه، وما خرج 
�أج��ل تغيري حقيقي  �أجله.. من  من 
ول��ي�����ش م�����س��ط��ن��ع��ا. وح�����ذر م���ن �أن 
فهو  �جلي�ش  ع��ن  يتكلم  �سخ�ش  �أي 
عدو لنا، موؤكد� �أنه ال توجد ت�سوية 
قدمت،  ورق����ة  ه��ن��اك  و�أن  ث��ن��ائ��ي��ة، 
مالحظات  ع��ل��ي��ه��ا  �جل��ي�����ش  وع���م���ل 

حتفظ للجي�ش قوته ووحدته.

بت�صكيل  يتعهد  نتنياهو 
ح���ك���وم���ة م�����ص��ت��ق��رة 

•• �لقد�س-وكاالت:

�لليكود  ح�������زب  زع�����ي�����م  ت���ع���ه���د 
�الأحد،  �أم�����ش  نتنياهو،  بنيامني 
متثل  م�ستقرة  حكومة  بت�سكيل 
�إ���س��ر�ئ��ي��ل، وذلك  ج��م��ي��ع ���س��ك��ان 
�لرئي�ش  من  ر�سميا  تكيلفه  بعد 
هرت�سوغ  �إ���س��ح��اق  �الإ���س��ر�ئ��ي��ل��ي 

بت�سكيل �حلكومة �جلديدة.
ت�سليمه  خ���الل  ه��رت�����س��وغ  وق����ال 
من  ع�����س��و�   64 �إن  �ل��ت��ك��ل��ي��ف، 
�لكني�ست �أو�سو� بتكليف نتنياهو 
بت�سكيل �حلكومة �لقادمة. و�أكد 
�إىل حكومة  �إ���س��ر�ئ��ي��ل حت��ت��اج  �أن 
قوية وم�ستقرة، متمنيا لنتنياهو 

�لتوفيق يف �حلكومة �لقادمة.
�سيخدم  �إنه  نتنياهو  ب��دوره، قال 
�جل��م��ي��ع، م��ن �ن��ت��خ��ب��وه وم���ن مل 

ينتخبوه.
�أكد  �لتكليف  كتاب  ت�سلمه  وف��ور 
�سد  ب��ح��زم  �سيعمل  �أن���ه  نتنياهو 
�إي��ر�ن وحماولتها �حل�سول على 

�ل�سالح �لنووي.

زيلين�صكي ي�صف معارك دونيت�صك باجلحيم

ا�صتهداف مواقع متركزات القوات الرو�صية يف خري�صون
•• عو��سم-وكاالت:

�لع�سكرية  �ل��ع��م��ل��ي��ة  ����س��ت��م��رت 
�أم�ش  �أوك���ر�ن���ي���ا،  يف  �ل��رو���س��ي��ة 
�الأح��������د، ح���ي���ث ت���ق���وم وح�����د�ت 
�الأوك��ر�ين ب�سرب  من �جلي�ش 
مو�قع متركز �لقو�ت �لرو�سية، 
�لتقدم  يف  كييف  ت�ستمر  فيما 
يف  وكذلك  �أر��سيها،  ال�ستعادة 
ح�سد �لدعم �لغربي �سد �لدب 

�لرو�سي.
�مليد�نية،  �ل��ت��ط��ور�ت  �آخ���ر  ويف 
�أك����������د �جل����ي���������ش �الأوك��������������ر�ين 
متركز�ت  م���و�ق���ع  �����س���ت���ه���د�ف 
خري�سون.  يف  �لرو�سي  �جلي�ش 
�جلوية  �ل���ق���و�ت  �أن  �أك�����د  ك��م��ا 
و5  رو���س��ي��ة  م��و�ق��ع   8 ق�سفت 

�أنظمة م�سادة لل�سو�ريخ.
�لتاأهب  ح���ال���ة  و�أُع���ل���ن���ت  ه����ذ� 
�جلوية،  �لغار�ت  من  للتحذير 
ع���دة مناطق  �الأح�����د، يف  ف��ج��ر 

باأوكر�نيا، مبا يف ذلك �لعا�سمة 
كييف.

ب�سرباتها،  رو�سيا  وت�ستهدف 
و�ل�سناعات  �ل��ط��اق��ة  م��ن�����س��اآت 
�لع�سكرية  و�ل��ق��ي��ادة  �لدفاعية 
وم��ر�ف��ق �الت�����س��االت يف جميع 

�أنحاء �أوكر�نيا.
ق������ال �ل���رئ���ي�������ش �الأوك������������ر�ين، 
�إن  زي��ل��ي��ن�����س��ك��ي،  ف���ول���ودمي���ري 
�لبنية  دم��رت  �لرو�سية  �لقو�ت 
مدينة  يف  �لرئي�سية  �لتحتية 
خري�سون بجنوب �أوكر�نيا قبل 

�لفر�ر.
وو�سف زيلين�سكي �ملعارك باأنها 
كاحلجيم يف منطقة دونيت�سك 
�ل�سرقية حيث تخو�ش �لقو�ت 
�مل���و�ل���ي���ة مل��و���س��ك��و ق���ت���اال �أك���ر 
�ن�سحبت  �أن  ب���ع���د  �����س����ر�م����ة 
�الإقليمية  �لعا�سمة  رو�سيا من 
عليها  �سيطرت  �لتي  �لوحيدة 

منذ بدء �حلرب يف فرب�ير .

و�أ���س��اف: �ل��رو���ش يف ك��ل مكان 
لديهم نف�ش �لهدف وهو �إذالل 
لكننا  �الإم�����ك�����ان،  ق����در  �ل���ن���ا����ش 

�سنعيد كل �سيء، �سدقوين.
و�أك�����م�����ل: جن�����اح �أوك����ر�ن����ي����ا يف 
خ����ري�����س����ون وم����ن����اط����ق �أخ������رى 
�ملقاومة  �إىل  ما  �إىل حد  يرجع 
يف منطقة دونيت�سك يف مو�جهة 

�لهجمات �لرو�سية �ملتكررة.
وقال: �لو�سع هناك كاجلحيم، 
ت�����دور م���ع���ارك ����س���اري���ة هناك 
ي���وم، لكن وح��د�ت��ن��ا تد�فع  ك��ل 
�سغط  تتحمل  �إن��ه��ا  ب�سجاعة، 
على  وحتافظ  �لرهيب،  �لغز�ة 

خطوطنا �لدفاعية.
�أنها  �جلمعة،  رو���س��ي��ا،  و�أع��ل��ن��ت 
����س��ت��ك��م��ل��ت ���س��ح��ب ق��و�ت��ه��ا من 
دنيربو  لنهر  �لغربية  �ل�سفة 
�أنها �تخذت قر�ر�  �أكدت  بعدما 
�سعبا باالن�سحاب يف ظل تقدم 

�لقو�ت �الأوكر�نية.
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الإمارات تعزي م�صر يف �صحايا حادثة 
الدقهلية  الركاب يف حمافظة  حافلة 

•• �أبوظبي-و�م:
ع��������رّبت دول��������ة �الإم�������������ار�ت عن 
وت�سامنها  �ل�����س��ادق��ة  ت��ع��ازي��ه��ا 
�لعربية يف  مع جمهورية م�سر 
يف  رك��اب  حافلة  �سقوط  �سحايا 
قناة مائية يف حمافظة �لدقهلية 
مبنطقة �لدلتا �سمايل م�سر، ما 
�أ�سفر عن وقوع عدد من �لقتلى 

و�جلرحى. 
�خل����ارج����ي����ة  وز�رة  و�أع�������رب�������ت 
بيان  يف  �ل���������دويل  و�ل�����ت�����ع�����اون 
ل��ه��ا ع���ن خ��ال�����ش ت��ع��ازي��ه��ا �إىل 
و�ل�سعب  �مل�����س��ري��ة  �حل���ك���وم���ة 
�أه���ايل  و�إىل  �ل�����س��ق��ي��ق  �مل�����س��ري 
�مل�ساب  ه��ذ�  يف  �ل�سحايا  وذوي 
بال�سفاء  ومت��ن��ي��ات��ه��ا  �الأل����ي����م، 

�لعاجل للم�سابني. 

الكوجنر�ش العاملي ير�صخ مكانة الإمارات 
الإعالم  م�صتقبل  ل�صت�صراف  عا�صمة 

•• �أبوظبي-و�م:

�الإم���ار�ت مكانتها  دول��ة  ر�سخت 
م�ستقبل  ال���س��ت�����س��ر�ف  عا�سمة 
�الإع��الم يف �لعامل، م�ستندة �إىل 
عقود من �لعمل على ��ست�سافة 
قطاع  يف  �ل���دول���ي���ة  �ل��ف��ع��ال��ي��ات 

�الإعالم.    )�لتفا�سيل �ش3(

�لرئي�ش �الأمريكي خالل ح�سوره قمة �الآ�سيان و�لواليات �ملتحدة يف بنوم بنه بكمبوديا. )رويرتز(

•• فنومبينه-رويرتز:

بايدن  �الأم��ري��ك��ي ج��و  �لرئي�ش  ق��ال 
ل���ق���ادة �آ���س��ي��وي��ني �أم�������ش �الأح�����د �إن 
خ���ط���وط �الت�������س���ال ب���ني �ل���والي���ات 
مفتوحة  �ستظل  و�ل�����س��ني  �مل��ت��ح��دة 
ملنع ح���دوث ���س��ر�ع، وذل���ك يف ختام 
�لقمة �الأوىل من بني ثالث ي�سارك 

فيها زعماء عامليون هذ� �الأ�سبوع.
يف  �آ�سيا  �سرق  قمة  �أم���ام  كلمته  ويف 
�لواليات  �إن  ب��اي��دن  ق��ال  ك��م��ب��ودي��ا، 
�ل�سني  مع  تتناف�ش  �ستظل  �ملتحدة 
جمال  يف  �سجلها  ع��الن��ي��ة  وت��ن��ت��ق��د 
ح��ق��وق �الإن�������س���ان، ل��ك��ن��ه ���س��دد على 
تايو�ن  م�سيق  يف  �ل�����س��الم  �أه��م��ي��ة 
�مل����الح����ة يف بحر  ح���ري���ة  و����س���م���ان 

�ل�سني �جلنوبي.
وذك����ر �ل��ب��ي��ت �الأب��ي�����ش يف ب��ي��ان �أن 
�أي�����س��ا ب��ال��غ��زو �لرو�سي  ب��اي��دن ن��دد 
�ل���وح�������س���ي و�ل���غ���ا����س���م الأوك����ر�ن����ي����ا 
�ل�ساروخية  �ل���ت���ج���ارب  وت���ه���دي���د 
�حلكام  دعا  كما  �ل�سمالية.  �لكورية 
�لع�سكريني يف ميامنار �إىل �اللتز�م 
بخطة �سالم �تفقو� عليها مع ر�بطة 

دول جنوب �سرق �آ�سيا )�آ�سيان(.
ونقل �لبيان عن بايدن �لقول فيما 
�ستتناف�ش  ب��الده  �إن  بال�سني  يتعلق 
نف�سه  �ل��وق��ت  يف  و�سُتبقي  ب��ق��وة... 

و�سمان  مفتوحة  �الت�سال  خطوط 
عدم حتول �ملناف�سة �إىل �سر�ع.

�سرق  ج��ن��وب  منطقة  وت�ست�سيف 
�آ�سيا �أي�سا قمة جمموعة �لع�سرين 
�الأ�سبوع،  ه��ذ�  باإندوني�سيا  ب��ايل  يف 
بنظريه  ب���اي���دن  ق��ب��ل��ه��ا  و���س��ي��ل��ت��ق��ي 
للمرة  ب��ي��ن��غ  ����س���ي ج����ني  �ل�����س��ي��ن��ي 
�الأوىل منذ توليه من�سبه، يف وقت 
�لقوتني  ع����الق����ات  ف���ي���ه  ت���ر�ج���ع���ت 
منذ  لها  م�ستوى  الأدن��ى  �لعظميني 

عقود.
�أن تت�سدر �حل��رب يف  �ملتوقع  وم��ن 
وكذلك  بايل  �ملناق�سات يف  �أوكر�نيا 
�القت�سادي  �ل���ت���ع���اون  م��ن��ت��دى  يف 
لدول �آ�سيا و�ملحيط �لهادي )�أبيك( 
نهاية  ب���ان���ك���وك  يف  ي��ن��ع��ق��د  �ل������ذي 
�ملناق�سات  �ستتطرق  كما  �الأ���س��ب��وع. 
�لعاملية  �مل��ن��اخ��ي��ة  �الل���ت���ز�م���ات  �إىل 
و�الأمن �لغذ�ئي و�لتوتر يف م�سيق 
�ل�سني  ب��ح��ر  و�ل��و���س��ع يف  ت���اي���و�ن 

�ل�سمالية  كوريا  و�إط���الق  �جلنوبي 
لل�سو�ريخ.

جمتمعة  متثل  دول��ة   18 و�ساركت 
ن�����س��ف ح���ج���م �ق���ت�������س���اد �ل����ع����امل يف 
قمة ���س��رق �آ���س��ي��ا �أم�����ش �الأح����د، مبا 
�سرق  ج��ن��وب  ر�ب���ط���ة  دول  ذل���ك  يف 
�آ���س��ي��ا )�آ���س��ي��ان( �إىل ج��ان��ب ك��ل من 
و�ل�سني  �جلنوبية  وك��وري��ا  �ليابان 
ورو�سيا  �ملتحدة  و�ل��والي��ات  و�لهند 

و�أ�سرت�ليا ونيوزيلند�.

•• �أبوظبي-و�م:

�ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  ي�س�����ارك 
�آل نهيان رئي�ش  حمم����د بن ز�يد 
�أع���م���ال  يف  �هلل  ح��ف��ظ��ه  �ل����دول����ة 
�لقمة �ل�سابعة ع�سرة لروؤ�ساء دول 
وحكوماتها  �لع�سرين  جمموعة 
جزيرة  يف  تعقد  �ل��ت��ي   )G20(
�إندوني�سيا  ج��م��ه��وري��ة  يف  ب����ايل 

وتبد�أ �أعمالها يوم غد �لثالثاء. 
وي�سارك يف �لقمة - �لتي يرت�أ�سها 
رئي�ش  وي�������دودو  ج���وك���و  ف��خ��ام��ة 
�إن��دون��ي�����س��ي��ا �ل�����س��دي��ق��ة - ق���ادة 
من  ع��دد  وممثلو  �ملجموعة  دول 

�ملنظمات �لدولية. 
وير�فق �سموه وفد ي�سم كاًل من 
ز�يد  ب��ن  من�سور  �ل�سيخ  �سمو   ..
جمل�ش  رئ��ي�����ش  ن��ائ��ب  ن��ه��ي��ان  �آل 
�لرئا�سة  دي�����و�ن  وزي�����ر  �ل�������وزر�ء 
و�سمو �ل�سيخ عبد�هلل بن ز�يد �آل 
و�لتعاون  �خلارجية  وزي��ر  نهيان 
�ل�سيخ حمد�ن بن  �ل��دويل و�سمو 
حممد بن ز�يد �آل نهيان ومعايل 
�آل نهيان  �ل�سيخ حممد بن حمد 
م�����س��ت�����س��ار �ل�������س���وؤون �خل��ا���س��ة يف 
�ل��رئ��ا���س��ة وم��ع��ايل �سهيل  دي����و�ن 
�ملزروعي  ف��ار���ش  ف��رج  ب��ن حممد 

رئي�ش الدولة ي�صارك يف قمة قادة 
جمموعة الع�صرين )G20( باإندوني�صيا 

دولة  وزي���ر  �ل�سايغ  حممد  علي 
و�سعادة عبد �هلل �سامل �لظاهري 
جمهورية  ل���دى  �ل���دول���ة  ���س��ف��ري 

�إندوني�سيا. 

�لتحتية  و�ل��ب��ن��ي��ة  �ل��ط��اق��ة  وزي���ر 
ومعايل مرمي بنت حممد �سعيد 
�لتغري  وزي�������رة  �مل����ه����ريي  ح������ارب 
�ملناخي و�لبيئة ومعايل �أحمد بن 

ملك الأردن: قطعنا �صوطا مهما 
يف اإر�صاء قواعد حتديث الدولة

•• عمان-وكاالت:

�لثاين،  �هلل  �الأردن، عبد  قال ملك 
�أم�ش �الأحد، �إن بالده قطعت �سوطا 
�لر��سخة  �لقو�عد  �إر���س��اء  يف  مهما 
مناعتها  وتعزيز  �ل��دول��ة  لتحديث 
بعد  �لثانية  مئويتها  م�سار  ور���س��م 
�لتو�فق  ح��ال��ة  فيها  ت��ل��ت  ج��ه��ود 

�لوطني.
خطاب  يف  �الأردين  �لعاهل  و�أ�ساف 
�لذي  �الأم���ة،  جمل�ش  �أم���ام  �لعر�ش 
و�الأعيان  �ل���ن���و�ب  جمل�سي  ي�����س��م 
مع �فتتاح �لدورة �لثانية للمجل�ش 
جميعا  هدفنا  ك��ان  ع�سر:  �لتا�سع 
و�مل�ستقبل  �حلا�سر  �أج��ي��ال  خدمة 
�لعزيز  �سعبنا  لطموحات  حتقيقا 

وتطلعاته.
�ل�سامل  �ل���ت���ح���دي���ث  �إن  وق��������ال 
و�القت�سادية  �ل�سيا�سية  بامل�سار�ت 
وطنيا  م�سروعا  ي�سكل  و�الإد�ري�����ة 
ت�����دور ح���ول���ه كل  �أن  ي��ج��ب  ك���ب���ري� 
�الأهد�ف �لوطنية، وت�سخر �جلهود 
موؤ�س�سات  وعلى  لتحقيقه،  و�مل��و�رد 
�لدولة تبني مفهوم جديد لالإجناز 
�ملو�طنون  نتائجه  يلم�ش  �لوطني 
وال ن��ق��ب��ل ب���ال���رت�ج���ع و�ل������رتدد يف 
�لتحديث  �الأه������د�ف.  ه���ذه  تنفيذ 
�سعبية  م�����س��ارك��ة  ه��دف��ه  �ل�سيا�سي 
�أو�سع يف �سنع �ل�سيا�سات و�لقر�ر�ت 

من خالل �أحز�ب بر�جمية.

�مر�أة تلوح بالعلم �الأوكر�ين يف بلدتها بخري�سون. )� ف ب(
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اأخبـار الإمـارات
انطالق موؤمتر علم الت�صفري واأمن ال�صبكات 2022 يف اأبوظبي 

•• �أبوظبي-و�م:

يف  �لتكنولوجي  �الب��ت��ك��ار  ملعهد  �ل��ت��اب��ع  �لت�سفري،  ب��ح��وث  م��رك��ز  �أط��ل��ق 
 CANS(  أبوظبي �أم�ش �ملوؤمتر �ل� 21 لعلم �لت�سفري و�أمن �ل�سبكات�

 .)2022
وب�سفته ركيزة �أ�سا�سية يف جمتمع �لت�سفري �لعاملي، ي�سارك معهد �البتكار 
مع  بالتعاون  �مل��وؤمت��ر  م��ن  �حلالية  �لن�سخة  ��ست�سافة  يف  �لتكنولوجي 
Springer، و�لر�بطة �لدولية الأبحاث �لت�سفري )IACR(، وجامعة 
�مل�ساركة �حل�سورية  �لذي يجمع بني  �ملوؤمتر،  �أبوظبي.  يقام  نيويورك 
�لتي  �الأوىل  �ملرة  �أبوظبي، وهي  �سانت ريجي�ش  و�الفرت��سية، يف فندق 
ينعقد فيها مبنطقة �ل�سرق �الأو�سط. ويعر�ش �حلدث �ل�سنوي �حللول 

و�البتكار�ت �لبحثية من قبل �أبرز باحثي �لعامل يف جماالت علم �لت�سفري 
و�أمن �ل�سبكات.  وي�سهد �ملوؤمتر هذ� �لعام م�ساركة خبرية علم �لت�سفري 
 Nym Technologies يف  �لعلماء  كبرية  دي��از،  كلوديا  �ل��ب��ارزة 
لوفني،  جامعة  يف  �لكهربائية  �لهند�سة  ق�سم  يف  �مل�����س��ارك��ة  و�الأ���س��ت��اذة 
�لذين يح�سرون  �لت�سفري  �لباحثني وخرب�ء  �لقيمة مع  روؤ�ه��ا  مل�ساركة 
�حلدث يف �لعا�سمة �الإمار�تية �أبوظبي. وعلى مدى �لعقدين �ملا�سيني، 
عملت كلوديا على ت�سميم وتقييم تقنيات �خل�سو�سية، مع �لرتكيز على 
�أ�سبحت   ،2019 حتليل حركة �ملرور و�الت�ساالت �ملجهولة. ومنذ عام 

 .Nym كلوديا و�حدة من �مل�ساهمني �لرئي�سيني يف ت�سميم �سبكة
وق��ال��ت �ل��دك��ت��ورة جن���وى �الأع������رج، ك��ب��رية �ل��ب��اح��ث��ني يف م��رك��ز بحوث 
�لت�سفري، وكبرية �لباحثني باالإنابة يف مركز بحوث �لروبوتات �مل�ستقلة: 

نعي�ش �ليوم يف وقت غدت فيه �أجهزة �لكمبيوتر �لكمية �أمر�ً و�قعاً، لذلك 
بروتوكوالت  وتعزيز  �لكمي  �لت�سفري  �أ�سا�سيات  وتنفيذ  ت�سميم  �أ�سبح 
على  و�حل��ف��اظ  �لبيانات  �خ��رت�ق  ملو�جهة  �الأهمية  بالغ  �أم���ر�ً  �لت�سفري 
ي�سعد معهد  ن�سبياً،  و�أمننا، وب�سفتنا موؤ�س�سة جديدة  �سرية معلوماتنا 
�ملوؤمتر  ي�ست�سيفا هذ�  �أن  �لت�سفري  �لتكنولوجي ومركز بحوث  �البتكار 
�ملثري  �مل��و���س��وع  ل��ه��ذ�  �حل���ايل  �لفهم  �إىل  ك��ب��رية  قيمة  �سي�سيف  �ل���ذي 
�لذكاء  بور�سة عمل حول  �ملوؤمتر  �الأول من  �ليوم  ��ستهل  و  لالهتمام.  
�أمن  ح��ول  وكذلك  �ل�سبكات،  و�أم��ن  �لت�سفري  يف  و�الأمت��ت��ة  �ال�سطناعي 
بني  متز�يد  تفاعل  ظهر  �الأخ��رية،  �ل�سنو�ت  ففي  �ال�سطناعي؛  �لذكاء 
تقنيات �لذكاء �ال�سطناعي و�لت�سفري، مع �متالك �لذكاء �ال�سطناعي 
�ملادية  �لوظائف  على  و�لهجمات  �لتنفيذ،  على حت�سني هجمات  �لقدرة 

�ملثال  PUFs، و�كت�ساف فريو�ش طرو�دة، على �سبيل  �مل�ستن�سخة  غري 
ال �حل�سر. 

وتعقد �ليوم يف ثاين �أيام �ملوؤمتر جل�سة بعنو�ن "�سبكة Nym: �جليل 
�لتايل من �لبنية �لتحتية للخ�سو�سية"، ويف �ليوم �الأخري غد� �ستغطي 
حول  جل�سة  تليها  �ل�سفر�ت،  لتحليل  �لتلقائية  �لتقنيات  �سامري  جل�سة 
"�لبلوكت�سني  حول  بجل�سات  �ملوؤمتر  ويختتم  �لت�سفري".  "بروتوكوالت 

و�أنظمة �لدفع" و"�لرموز و�لت�سفري ما بعد �لكمي". 
�لذين  و�ل�سناعية  �الأك��ادمي��ي��ة  �الأو���س��اط  من  للباحثني  �مل��وؤمت��ر  ويتيح 
و�لذكاء  �ل�سبكات  و�أم���ن  �لت�سفري  م��ن  خمتلفة  ج��و�ن��ب  على  يعملون 
�ال�سطناعي مب�ساركة خرب�تهم و��ستك�ساف كيفية تعزيز �لتعاون يف هذه 

�ملجاالت. 

تراأ�س اجتماعًا ملجل�س الوزراء واعتمد انعقاد الجتماعات ال�صنوية حلكومة دولة الإمارات 23-22 نوفمرب احلايل

حممد بن را�صد: �صكرًا فريق الوطن .. الذين �صكلوا فريقًا وطنيًا واحدًا عَبَ بالإمارات بنجاح اأحد اأكب الأزمات ال�صحية التي مرت على الب�صرية
حممد بن را�صد: 

وكافة  واملتطوعني  والأزمات  الطوارئ  ولهيئة  واخلدمية  الطبية  لكوادرنا  والتقدير  ال�صكر  بتوجيه  بداأناه  باأبوظبي،  الوطن  ق�صر  يف  الوزراء  ملجل�ش  اجتماعًا  • تراأ�صت 
املواطنني واملقيمني الذين �صكلوا فريقًا وطنيًا واحدًا عَبَ بالإمارات بنجاح اأحد اأكب الأزمات ال�صحية التي مرت على الب�صرية … �صكرًا فريق الوطن.

يف  نوفمب   22 بتاريخ  وذلك  وحملي  احتادي  م�صوؤول   500 اأهم  بح�صور  الإمارات  دولة  حلكومة  ال�صنوية  الجتماعات  انعقاد  الوزراء  جمل�ش  اجتماع  يف  اعتمدنا  • كما 
العا�صمة اأبوظبي. الهدف مراجعة الأداء خالل العام ال�صابق، والتفاق على اأهم م�صاريعنا التنموية على امل�صتوى الوطني للعام القادم.

على  وحمافظة  ا�صتدامة  اأكرث  اقت�صادي  ازدهار  نحو  العاملي  التحول  لرت�صيخ  يهدف  والذي  الأخ�صر  لالقت�صاد  العاملي  للتحالف  الإمارات  ان�صمام  اجتماعنا  يف  • واعتمدنا 
البيئة.. وا�صتعدادًا ل�صت�صافة دولة الإمارات موؤمتر COP28 العام القادم باإذن اهلل. مع متنياتنا مل�صر ال�صقيقة بالنجاح الكبري يف الدورة احلالية.

القادمة..  للفرتة  املطلوبة  املهارات  على  تدريبهم  عب  للم�صتقبل  وكوادرها  احلكومة  جاهزية  لتطوير  الحتادية  احلكومة  لكوادر  �صامال  تطويريا  م�صروعا  • واعتمدنا 
ال�صتثمار يف كوادرنا هو ال�صتثمار الأف�صل والأكرث عائدا على م�صتقبلنا..

املوجودة  وغري  ال�صناعات  يف  الداخلة  امل�صتوردة  للمواد  الإعفاء  ليكون  اجلمركي  الإعفاء  �صيا�صة  تغيري  عب  املحلي  املنتج  لدعم  جديدة  �صيا�صة  اأي�صا  اجتماعنا  يف  • واعتمدنا 
حمليًا فقط.. والهدف هو ت�صجيع امل�صانع على ا�صتخدام املواد املنتجة حمليًا لدعمها.

•• �أبوظبي-و�م:

تر�أ�ش �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد �آل مكتوم، نائب رئي�ش �لدولة 
رئي�ش جمل�ش �لوزر�ء حاكم دبي "رعاه �هلل"، �جتماع جمل�ش �لوزر�ء �لذي 
عقد يف ق�سر �لوطن يف �أبوظبي بح�سور �سمو �ل�سيخ مكتوم بن حممد بن 
ر��سد �آل مكتوم، نائب حاكم دبي، نائب رئي�ش جمل�ش �لوزر�ء وزير �ملالية، 
�آل نهيان، نائب رئي�ش جمل�ش �لوزر�ء  و�لفريق �سمو �ل�سيخ �سيف بن ز�يد 
وزير �لد�خلية، و�سمو �ل�سيخ من�سور بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�ش جمل�ش 

�لوزر�ء وزير ديو�ن �لرئا�سة.
�ملوؤ�س�سات  لكافة  وت��ق��دي��ر  �سكر  بكلمة  �الج��ت��م��اع  �ل�سمو  �ساحب  و�ف��ت��ت��ح 
و�جلهات و�لفرق �حلكومية �الحتادية و�ملحلية، و�ملو�طنني و�ملقيمني وخط 
�لدفاع �الأول يف �لدولة، جلهودهم �ملبذولة خالل �لفرتة �ملا�سية يف �إجناح 
عبور دولة �الإمار�ت �الأزمة �ل�سحية �لعاملية كوفيد19، ومبا �نعك�ش يف رفع 

�الإجر�ء�ت �الحرت�زية وعودة �حلياة و�الأعمال.
ملجل�ش  �جتماعاً  " ت��ر�أ���س��ت  ر����س��د  ب��ن  حممد  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  وق��ال 
�لوزر�ء يف ق�سر �لوطن باأبوظبي، بد�أناه بتوجيه �ل�سكر و�لتقدير لكو�درنا 
�لطبية و�خلدمية ولهيئة �لطو�رئ و�الأزمات و�ملتطوعني وكافة �ملو�طنني 
و�ملقيمني �لذين �سكلو� فريقاً وطنياً و�حد�ً عرَبَ باالإمار�ت بنجاح �أحد �أكرب 

�الأزمات �ل�سحية �لتي مرت على �لب�سرية … �سكر�ً فريق �لوطن".
كما قال �سموه "كما �عتمدنا يف �جتماع جمل�ش �لوزر�ء �نعقاد �الجتماعات 
�ل�سنوية حلكومة دولة �الإمار�ت بح�سور �أهم 500 م�سوؤول �حتادي وحملي 
�الأد�ء  مر�جعة  �ل��ه��دف  �أب��وظ��ب��ي.  �لعا�سمة  يف  نوفمرب   22 بتاريخ  وذل��ك 
�مل�ستوى  على  �لتنموية  م�ساريعنا  �أه��م  على  و�التفاق  �ل�سابق،  �لعام  خالل 

�لوطني للعام �لقادم".
للتحالف  �الإم��ار�ت  دولة  �ن�سمام  �جتماعنا  " و�عتمدنا يف  �سموه:  و�أ�ساف 
�لعاملي لالقت�ساد �الأخ�سر و�لذي يهدف لرت�سيخ �لتحول �لعاملي نحو �زدهار 
�قت�سادي �أكر ��ستد�مة وحمافظة على �لبيئة.. و��ستعد�د�ً ال�ست�سافة دولة 
ب���اإذن �هلل. م��ع متنياتنا مل�سر  �ل��ق��ادم  �ل��ع��ام   COP28 �الإم����ار�ت م��وؤمت��ر 

�ل�سقيقة بالنجاح �لكبري يف �لدورة �حلالية".
"و�عتمدنا يف �جتماع جمل�ش  وقال �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد 
لتطوير  �الحت��ادي��ة  �حل��ك��وم��ة  ل��ك��و�در  �سامال  تطويريا  م�سروعا  �ل����وزر�ء 
جاهزية �حلكومة وكو�درها للم�ستقبل عرب تدريبهم على �ملهار�ت �ملطلوبة 
للفرتة �لقادمة.. �ال�ستثمار يف كو�درنا هو �ال�ستثمار �الأف�سل و�الأكر عائد� 
م�سروع  تطوير  على  �جتماعنا  يف  "و�طلعنا  �سموه:  وقال  م�ستقبلنا".  على 
�الحتادية..  �لب�سرية  �مل��و�رد  لهيئة  وتعهيده  �حلكومة  يف  �النتاجية  قيا�ش 
بع�ش �لهيئات و�لوز�ر�ت لدينا ما ز�ل لديهم �سعف �نتاجية بالن�سبة للمو�رد 
�لب�سرية و�ملالية �ملتوفرة لديهم.. �لقائد �حلقيقي هو �لذي ي�ساعف حجم 
و�لعك�ش  ���س��الح��ي��ات��ه..  �سمن  �ل��ت��ي  �لب�سرية  �ل��ط��اق��ات  و�ن��ت��اج��ي��ة  وقيمة 
�سحيح". و�أ�ساف �سموه: "و�عتمدنا يف �جتماعنا �أي�سا �سيا�سة جديدة لدعم 
للمو�د  �الإع��ف��اء  ليكون  �جلمركي  �الإع��ف��اء  �سيا�سة  تغيري  عرب  �ملحلي  �ملنتج 
�مل�ستوردة �لد�خلة يف �ل�سناعات وغري �ملوجودة حملياً فقط.. و�لهدف هو 

ت�سجيع �مل�سانع على ��ستخد�م �ملو�د �ملنتجة حملياً لدعمها".

الجتماعات ال�صنوية حلكومة دولة الإمارات.
وتف�سياًل، �عتمد جمل�ش �لوزر�ء خالل جل�سته �نعقاد �الجتماعات �ل�سنوية 

حلكومة دولة �الإمار�ت يف دورتها �جلديدة يومي 22-23 نوفمرب �حلايل، 
�لوزر�ء  ومعايل  �ل�سمو  �أ�سحاب  بح�سور  �ل�سنوي  �لوطني  �لتجمع  ويقام 
يف حكومة �الإم��ار�ت، و�حلكومات �ملحلية كافة وخمتلف �جلهات �الحتادية 
و�مل�ساريع  �لت�سور�ت  وو�سع  �حلالية،  �لتنموية  �مل�ساريع  ملناق�سة  و�ملحلية، 

�لتنموية مل�ستقبل دولة �الإمار�ت و�سواًل �إىل مئويتها 2071.

�صيا�صة لت�صعري ال�صلع ال�صتهالكية الأ�صا�صية.
�ال�ستهالكية  �ل�����س��ل��ع  لت�سعري  ج��دي��دة  �سيا�سة  �ل�����وزر�ء  جمل�ش  و�ع��ت��م��د 
مع  بالتن�سيق  �القت�ساد  وز�رة  ومتابعة  رق��اب��ة  حت��ت  �ل��دول��ة  يف  �الأ�سا�سية 
�ل�سلع  م���زودي  �ل��ت��ز�م  على  �لرقابة  ي�سمن  مب��ا  �ملعنية،  �ملحلية  �ل�سلطات 
�الأ�سا�سية ومنافذ �لبيع بالت�سعري وفق �ل�سيا�سة وعدم خمالفتها، ومنع �أي 
زيادة يف �سعر �ل�سلع �ال�ستهالكية �الأ�سا�سية على م�ستوى �ملزوّد �أو تاجر �لبيع 
بالتجزئة بدون مو�فقة �لوز�رة و�جلهات �حلكومية �ملخت�سة على م�ستوى 
كل �إمارة، وت�ستمل �ل�سيا�سة 9 �سلع �أ�سا�سية للم�ستهلكني كونها �الأكر حيوية 
للم�ستهلك وتوؤثر على �لقدرة �ل�سر�ئية للم�ستهلك ب�سكل عام، وهي: "زيوت 
�لطهي، �لبي�ش، �الألبان، �الأرز، �ل�سكر، �لدو�جن، �لبقوليات، �خلبز، �لقمح"، 
وتعترب هذه قائمة �أولية وميكن �إ�سافة �أنو�ع �أخرى من �ل�سلع �ال�ستهالكية 

�الأ�سا�سية بح�سب تطور�ت �الأ�سعار و�ملمار�سات يف �ل�سوق �لوطنية.
لتنظيم  فعالة  و�إج���ر�ء�ت  عادلة  �آليات  و�سع  على  �جلديدة  �ل�سيا�سة  تركز 
�لعالقة �حليوية بني موردي �ل�سلع ومنافذ �لبيع و�مل�ستهلكني، ومبا ي�سمن 
تدفق �ل�سلع ب�سال�سة وتوفريها للم�ستهلكني يف خمتلف �أ�سو�ق �لدولة على 
�لبيع  �ل�سلع ومنافذ  �لتز�م مزودي  �آلية للرقابة على  �لعام، وحتديد  مد�ر 
�ل�سلطات  مع  بالتن�سيق  �لتنفيذ  ومتابعة  �ملحددة،  و�الأ�سعار  �ل�سيا�سة  بهذه 

�ملحلية �ملخت�سة.

اإن�صاء وتنظيم احتاد املاُلك.
�إن�ساء  لقانون  �لتنفيذية  �لالئحة  �ساأن  يف  ق���ر�ر�ً  �ل���وزر�ء  جمل�ش  و�عتمد 
�ل�سكنية وغريها من  �أحكامه على �ملجمعات  وتنظيم �حتاد �ملاُلك، وتطبق 
�ل��دول��ة، وي��ك��ون م�سرتكاً يف  �لتي تن�سئها �جل��ه��ات �الحت��ادي��ة يف  �ل��ع��ق��ار�ت 
ملكيته عدد من �الأ�سخا�ش، ويجوز تطبيق �أحكام هذ� �لقانون على �لعقار�ت 

�لتي تن�ساأ من غري �جلهات �الحتادية بعد مو�فقة �الإمارة �ملعنية.
�إد�رته  و�آل��ي��ات  و�إ���س��ه��اره  ت�سجيله  وكيفية  �الحت���اد  �إن�����س��اء  �ل��ق��ان��ون  وينظم 
و�جتماعات �جلمعية �لعمومية لالحتاد وحاالت �إلغائه، ويهدف �إىل �إن�ساء 
و�سيانة  و��ستثمار  وتنمية  �إد�رة  بغر�ش  �لعقار  م��الك  ي�سم  قانوين  كيان 
�مل�سوؤولية  وتعزيز  و�ملفرزة،  �مل�سرتكة  و�الأج��ز�ء  �لعقارية  �لوحد�ت  وحفظ 
�ملالك،  بني  للتو��سل  قنو�ت  وفتح  و�إيجابية  �آمنة  بيئة  وتوفري  �ملجتمعية 

وتقوية �لرت�بط بينهم.
�لفنية �الإمار�تية  �ل��وزر�ء �لالئحة  �لت�سريعية، �عتمد جمل�ش  �ل�سوؤون  ويف 
ملتطلبات تذكية �حليو�ن طبقاً الأحكام �ل�سريعة �الإ�سالمية، و�عتماد �سيا�سة 
مبا  �لدولة،  يف  �جلمركية  �لر�سوم  من  �ل�سناعة  مدخالت  الإعفاء  جديدة 

ير�عي �أحكام و�أهد�ف �لقانون �جلديد لتنظيم وتنمية �ل�سناعة.

�صوابط جلان الرقابة ال�صرعية لل�صركات.
�لد�خلية  �ل�سرعية  �لرقابة  جل��ان  �سو�بط  �ساأن  يف  ق��ر�ر�ً  �ملجل�ش  و�عتمد 
تبا�سر  �ل��ت��ي  �ل��دول��ة  د�خ���ل  �ملوؤ�س�سة  لل�سركات  وذل���ك  �ل�سرعي،  و�مل��ر�ق��ب 

�أن�سطتها وفق �أحكام �ل�سريعة �الإ�سالمية، ويحدد �لقر�ر �سو�بط عمل تلك 
�للجان، وعلى هذه �ل�سركات بعد تاأ�سي�سها وقبل مبا�سرة �أن�سطتها �حل�سول 

على مو�فقة جلان �لرقابة �ل�سرعية �لد�خلية.
�ملر�سوم بقانون  �الإد�ري��ة الأحكام  ب�ساأن �جل��ز�ء�ت  ق��ر�ر�ً  �ملجل�ش  كما �عتمد 
�حتادي يف �ساأن تنظيم ربط وحد�ت �إنتاج �لطاقة �ملتجددة �ملوزعة بال�سبكة 
�لكهربائية، حيث ينظم �لقر�ر جمموعة �ملخالفات �لتي ترتبط بعملية ربط 
وحد�ت �لطاقة �ملتجددة ب�سبكات مزودي �خلدمة ويحدد م�سوؤوليات مزودي 
�خلدمة و�لتز�مات منتجي �لطاقة �ملتجددة يف ر�سد تلك �ملخالفات وفر�ش 
�جلز�ء�ت عليها، و�سبل �لتظلم منها، و�جلز�ء�ت �ملالية و�الإد�رية �لتي ترتتب 

على كل من يخالف �أحكام هذ� �ملر�سوم بقانون.

الن�صمام للتحالف العاملي لالقت�صاد الأخ�صر.
�الأخ�سر،  لالقت�ساد  �لعاملي  للتحالف  �لدولة  �ن�سمام  على  �ملجل�ش  وو�ف��ق 
�إىل  �ملنظمة  �الأخ�سر، حيث تهدف  �لعاملية لالقت�ساد  �ملنظمة  تقوده  �لذي 
�ل�سلة باالقت�ساد �الخ�سر وخلق  �إطالق �لرب�مج و�مل�ساريع و�ملبادر�ت ذ�ت 
�نتقال  لتحقيق  �لنامية  للبلد�ن  �سر�كات  و�إقامة  �مل�ستد�م  للتمويل  منوذج 
فعال �إىل �القت�ساد �الأخ�سر، و�سمان �الزدهار �القت�سادي يف م�ستقبل يت�سم 
باملرونة و�النبعاثات �ملنخف�سة، وحت�سني وتعزيز نقل �لتقنية و�ملعرفة وبناء 
�لقدر�ت و�لكفاء�ت يف جمال �القت�ساد �الأخ�سر، ومبا يدعم ��ستعد�د�ت دولة 
�الإمار�ت ال�ست�سافة �لدورة �لثامنة و�لع�سرين من موؤمتر �لدول �الأطر�ف 

.)COP28( يف �تفاقية �الأمم �ملتحدة �الإطارية ب�ساأن تغري �ملناخ

حوكمة موؤ�ص�صات التعليم العايل الحتادية.
موؤ�س�سات  حوكمة  ق���ر�ر  لتنفيذ  جلنة  بت�سكيل  ق���ر�ر�ً  �ملجل�ش  �عتمد  كما 
عبد�هلل  ب��ن  �أح��م��د  م��ع��ايل  برئا�سة  �الحت��ادي��ة  �حلكومية  �ل��ع��ايل  �لتعليم 
بالهول �لفال�سي وزير �لرتبية و�لتعليم، على �أن تتوىل �للجنة �خت�سا�سات 
�حلكومية  �ل��ع��ايل  �لتعليم  موؤ�س�سات  حوكمة  ق���ر�ر  تنفيذ  على  �الإ���س��ر�ف 
�لعايل  �لتعليم  موؤ�س�سات  حوكمة  ق��ر�ر  تنفيذ  خطة  ومر�جعة  �الحت��ادي��ة، 
�حلكومية �الحتادية، ومر�جعة نظام �ملنح �لدر��سية، ومتابعة تنفيذ منوذج 
�لتمويل �جلديد على م�ستوى �جلامعات �حلكومية �الحتادية بناًء على نظام 
�ملنح �لدر��سية. ت�سم �للجنة يف ع�سويتها ممثلني عن وز�رة �ملالية، ووز�رة 
�لرتبية و�لتعليم، و�لهيئة �الحتادية للمو�رد �لب�سرية �حلكومية، وجامعة 

�الإمار�ت �لعربية �ملتحدة، وجامعة ز�يد، وجممع كليات �لتقنية �لعليا.
ويف �ل�سوؤون �حلكومية، �عتمد جمل�ش �لوزر�ء خالل جل�سته مبادرة "جاهز: 
�ملو�هب  وت��دري��ب  متكني  على  تركز  و�ل��ت��ي  �حلكومية"،  �مل��و�ه��ب  م�ستقبل 
�حلكومية يف �حلكومة �الحتادية مبجموعة من �ملهار�ت �الأ�سا�سية باإجمايل 
20 مهارة لتعزيز جاهزيتهم للم�ستقبل، و�لتي تتمثل يف �ملهار�ت �لرقمية، 
�لبيانات و�لذكاء �ال�سطناعي، �القت�ساد �جلديد، ومهار�ت 10X لت�سريع 
لتعزيز  د�ع��م��ة  بيئة  ت��وف��ري  �مل��ب��ادرة  ت�ستهدف  حيث  �الإجن����از.  وم�ساعفة 
جاهزية �ملو�هب �حلكومية للتعامل مع �ملتطلبات و�لتحديات يف بيئة �لعمل، 
ومتكينهم من مو�كبة �لتطور�ت �ملت�سارعة، وتعزيز دورهم يف تطوير �لعمل 

�حلكومي، و�الرتقاء مب�ستويات �جلاهزية للم�ستقبل.
�حلكومة  يف  �الإنتاجية  قيا�ش  م�سروع  م�ستجد�ت  على  �ملجل�ش  �طلع  كما 
�الإمار�ت،  لدولة  �حلكومية  �خلدمات  ��سرت�تيجية  وم�ستجد�ت  �الحتادية، 
وت��ق��ري��ر �إجن����از�ت و�أع��م��ال ج��ه��از �الإم�����ار�ت لال�ستثمار خ��الل �ل��ف��رتة من 

�جتماعات  يف  �مل�ساركة  وتقرير   ،2022/06/30 �إىل   2022/01/01
�ملجل�ش �القت�سادي و�الجتماعي ملجل�ش جامعة �لدول �لعربية.

كٍل  مع  �تفاقيتني  على  �لتوقيع  على  �ملجل�ش  و�ف��ق  �لدولية،  �لعالقات  ويف 
�إز�ل��ة �الزدو�ج �ل�سريبي فيما يتعلق  من جمهورية تنز�نيا �ملتحدة يف �ساأن 
ومع جمهورية  و�لتجنب،  �ل�سريبي  �لتهرب  ومنع  �لدخل  على  بال�سر�ئب 
بريو يف �ساأن �خلدمات �جلوية بني �إقليميهما وفيما ور�ئهما، باالإ�سافة �إىل 
�إم��ارة موناكو يف �ساأن  �لدولة وحكومة  �تفاقية بني حكومة  �لت�سديق على 
�لتهرب  �لدخل ومنع  بال�سر�ئب على  �ل�سريبي فيما يتعلق  �إز�لة �الزدو�ج 
الإن�ساء  �تفاقية  على  �ملجل�ش  و�فق  �ل�سياق،  نف�ش  ويف  و�لتجنب.  �ل�سريبي 
�ملكتب �الإقليمي لبناء �ملقدرة ملنطقة �سمال �أفريقيا و�ل�سرق �الأدنى و�الأو�سط 
قن�سليات  �إن�����س��اء  على  و�مل��و�ف��ق��ة  �لعاملية،  �جل��م��ارك  ومنظمة  �ل��دول��ة  ب��ني 
وجمهورية  �سر�ييفو،  مبدينة  و�لهر�سك  �لبو�سنة  من  كل  يف  للدولة  عامة 

كاز�خ�ستان مبدينة �سيمكنت. 
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اأخبـار الإمـارات
قدمها ال�صاعران اإ�صماعيل �صوا وقمر �صربي 

رحيق.. مبارزة �صعرية يف ال�صارقة الدويل للكتاب
 •• �ل�سارقة-�لفجر:

��ست�ساف �ملقهى �لثقايف �ملقام مبعر�ش �ل�سارقة �لدويل للكتاب 
يف ن�سخته �حلادية و�الأربعني، �ل�ساعرة �ل�سورية قمر �سربي، 
و�ل�ساعر �ل�سوري �إ�سماعيل �سو�، خالل جل�سة بعنو�ن "رحيق" 
ب��اإل��ق��اء ع���دٍد من  �للطيف حم��ج��وب، حيث ق��ام��ا  ق��ّدم��ه��ا عبد 

�لق�سائد خاللها، فيما قدمها �ل�ساعر ح�سن �أبو دية.
وتفاعل مع �جلل�سة عدٌد كبري من �حل�سور يف �ملعر�ش، �لذين 

��سطفو� لال�ستماع �إىل �لق�سائد �لتي �ألقاها �ل�ساعر�ن خالل 
�الأم�سية.

وقّدمت �ل�ساعرة و�الإعالمية قمر �سربي عدد�ً من �لق�سائد 
و"يوم  حزٍن"،  ب��ي��ت  يف  و"تربيت  وحدي"،  "ودخلت  م��ن��ه��ا: 

��ستحى �ل�سعر"، و"للبحر ر�ئحة �لعتاب".
�لندوة ق�سيدة من بني كلماتها:  وقدمت قمر �سربي خالل 
"قال يل: لن تنام �لع�سافري قبل �كتمال �لود�ع.. بع�ش �لهيام 
�إذ� مل ترى �حلب.. �أو مل ت�سلم حلكم �لقدر.. قال: لن تعتلي 

�ل�سم�ش عر�ش �مل�ساء.. �إذ� مل ت�سل لل�سماء �ل�سور..  عّود �حلزن 
�أال يفي�ش.. و�سعرك ال ي�ستحي من كالم عميق �لنظر".

�لق�سائد  م��ن  ع���دد�ً  �سو�  �إ�سماعيل  �ل�����س��وري  �ل�ساعر  و�أل��ق��ى 
منها: "�ساقت ب�سدري يا �هلل �أ�سئلة"، و"غرين من �أبي نو��ش 
وعيناِك" يقول:  "قلبي  بعنو�ن  �أخ��رى  ق�سيدة  ويف  تربة"، 
"قلبي وعيناِك.. �سهم حال بينهما.. قلبي وعيناِك �سهم حال 
بينهما.. ال تلمحي �لقلب.. �أخ�سى �أن ي�سيل دم��اً.. لو كان يل 

غريه .. كنت �فتديت به.. وع�ست حياة �لفدية لكمها".

الكوجنر�ش العاملي ير�صخ مكانة الإمارات عا�صمة ل�صت�صراف م�صتقبل الإعالم 
•• �أبوظبي-و�م:

يف  �الإع���الم  م�ستقبل  ال�ست�سر�ف  عا�سمة  مكانتها  �الإم����ار�ت  دول��ة  ر�سخت 
و�ملنتديات  �لفعاليات  ��ست�سافة  على  �لعمل  �إىل عقود من  م�ستندة  �لعامل، 
�لدولية يف قطاع �الإعالم و�لنجاح يف �لتحول �إىل مقر الأكرب و�أعرق و�سائل 

�الإعالم �لعاملية. 
�الإعالمي  �مل�سهد  دور موؤثر وحيوي يف �سياغة  لعب  �الإم���ار�ت يف  وجنحت 
ت�ست�سيفها  �لتي  �الإعالمية  و�الأح���د�ث  �لفعاليات  جمموعة  عرب  �ملعا�سر 
�ل��دويل يف جمال  �لتعاون  وتعزيز  لتبادل �خل��رب�ت  و�سكلت من�سات  �سنويا 
حول  �الإع��الم  قطاع  ي�سهدها  �لتي  �لتحديات  ومو�جهة  �ملتغري�ت  مو�كبة 

�لعامل، �إ�سافة �إىل ��ست�سر�ف �لفر�ش �مل�ستقبلية و�ال�ستثمار فيها. 

- الكوجنر�س العاملي لالإعالم. 
وت�سهد �الإمار�ت غد� �لثالثاء �نطالق فعاليات �لدورة �الأوىل من �لكونغر�ش 
�لعاملي لالإعالم، �لتي تقام برعاية كرمية من �سمو �ل�سيخ من�سور بن ز�يد 
�آل نهيان نائب رئي�ش جمل�ش �لوزر�ء وزير ديو�ن �لرئا�سة، ومب�ساركة دولية 
بقطاع  و�ملخت�سني  و�خل��رب�ء  �لفكر،  ورو�د  �لقادة  من  كبري  عاملي  وح�سور 

�الإعالم من خمتلف دول �لعامل. 
�الإعالم  جمال  يف  نوعه  من  �الأول  �لعاملي  �لذهني  �لع�سف  �حل��دث  وميثل 
و�ملتخ�س�سني  �الإع���الم  ق��ط��اع  رو�د  م��ن   1200 م��ن  �أك���ر  نحو  مب�ساركة 
و�ملوؤثرين �لعامليني ميثلون 6 قار�ت، ويت�سمن �أكر من 30 ِجل�سة حو�رية 
وجمموعة من ور�ش �لعمل �لذي ي�سارك فيها �أكر من 162 متحدثاً عاملياً 
بارز�ً، ف�سال عن ��ستقطابه �أكر من 170 موؤ�س�سة و�سركة �إعالمية بارزة 

متثل 29 دولة حول �لعامل. 

�أدنيك  جم��م��وع��ة  تنظمه  �ل���ذي  ل���الإع���الم،  �ل��ع��امل��ي  �ل��ك��وجن��ر���ش  ويت�سمن 
متخ�س�سني  ومعر�سا  موؤمتر�  "و�م"،  �الإم���ار�ت  �أنباء  وكالة  مع  بال�سر�كة 
لبحث  �ملختلفة  �الإع��الم  ملوؤ�س�سات  فر�ساً  ويتيح  �الإع��الم،  �سناعة  قطاع  يف 
�ل�سر�كات و�سبل �لتعاون يف تعزيز �آليات تطوير و�سائل �الإعالم �حل�سارية 
و�الإن�سانية �لهادفة �إىل خدمة �لب�سرية و�سمان �سعادتها وتنمية �ملجتمعات 

عرب حمتوى ر�سني وموثوق ذي م�سد�قية عالية. 
ب��ات��ت م�سدر�  �الإم�����ار�ت  �أن  �أب��وظ��ب��ي  �لعا�سمة  �حل���دث يف  �ن��ع��ق��اد  وي��وؤك��د 
�لتي  للتحديات  �مل�ستد�مة  و�حللول  �لطموحة  �ملبادر�ت  الإط��الق  م�ستد�ما 
ون�سر  �إنتاج  على  وتعزيز قدرته  �لعامل  �الإع��الم حول  تو�جه قطاع �سناعة 

حمتوى �إعالمي موؤثر. 
وخالل �ل�سنو�ت �ملا�سية �ساهمت فعاليات دولية مثل منتدى �الإعالم �لعربي 
�ل��دويل لالت�سال �حلكومي يف  و�ملنتدى  ل��الإع��الم،  �أبوظبي  دب��ي، وقمة  يف 
�إبر�ز �لدور �ملوؤثر �لذي تلعبه �الإم��ار�ت يف ��ست�سر�ف م�ستقبل  �ل�سارقة، يف 
�أ�سكاله، ف�سال عن جناح �ملدن و�ملناطق �الإعالمية بالدولة  �الإع��الم بكافة 
�أهم و�أعرق �ملوؤ�س�سات �الإعالمية على م�ستوى �لعامل و�إف�ساح  يف ��ستقطاب 
�ملجال �أمامها الإنتاج و�إبد�ع حمتوى �إعالمي وفني متطور �سكال وم�سمونا 

 .

- منتدى الإعالم العربي. 
ت�ست�سيفه  �لذي  �لعربي"،  �الإع��الم  "منتدى  �سهر تقريبا �حتفل  قبل نحو 
20 عاماً على �نطالقته برز خاللها كمن�سة حو�ر ذ�ت  دبي �سنويا مبرور 
�لعربية  �ل�ساحة  على  �الإع��الم��ي��ة  �الأو���س��اع  حتليل  يف  فاعلني  و�أث���ر  قيمة 
وربطها بالتحوالت �ملحيطة على �ل�سعيدين �الإقليمي و�لدويل، كما �ساهم 
يف دفع م�سرية �لتطوير �الإعالمي �لعربي قدماً �نطالقاً من �الإمار�ت �لتي 

�لد�عمة لالإعالم لتمكينه من  و�مل�ساريع  �ملبادر�ت  �إطالق  طاملا عملت على 
�لقيام بر�سالته يف خدمة �الإن�سان �أينما كان. 

وجنح �ملنتدى طو�ل م�سريته يف مو�كبة �ملتغري�ت و�لتطور�ت �لطارئة على 
وو�سائل  �لرقمية  �ملن�سات  ظهور  �أهمها  وم��ن  �ل��ع��امل،  يف  �الإع���الم  �سناعة 
�أهم  من  �لعربي«  �الإع��الم  على  »نظرة  تقرير  وك��ان  �الجتماعي،  �لتو��سل 
يف  �الإع��الم��ي  �لتطوير  م�سرية  دف��ع  يف  �ملنتدى  بها  خ��دم  �لتي  �الإ�سهامات 
و�سكلت  ت�سمنها  �لتي  و�الأرق����ام  �حلقائق  م��ن  �لكبري  للكم  نظر�  �ملنطقة 
�ملنطقة  يف  ب���االإع���الم  معني  ه��و  م��ا  ل��ك��ل  و���س��ام��ل��ة  مهمة  مهنية  مرجعية 
�ل�سحافة  "جائزة  �ل��ث��الث��ة  �مل��ن��ت��دى مب��ح��اوره��ا  ج��و�ئ��ز  ولعبت  �ل��ع��رب��ي��ة.  
�لرقمية" �لتي  �ل�سحافة  �ملرئية" و"جائزة  �ل�سحافة  "جائزة  �لعربية" و 
تت�سمن كل جائزة منها فئات م�ستقلة باإجمايل 13 فئة، �إ�سافة �إىل جائزة 
»�سخ�سية �لعام �الإعالمية«، دور� بارز� يف حتفيز �لتميز و�الإب��د�ع يف �لعمل 

�الإعالمي �لعربي. 

- منتدى الت�صال احلكومي. 
يعد �ملنتدى �لدويل لالت�سال �حلكومي �إحدى �ملبادر�ت �لتي ينظمها �ملكتب 
�الإعالمي حلكومة �ل�سارقة ب�سكل �سنوي، �لتجمع �الأكرب يف �ملنطقة ملناق�سة 
�أف�سل �ملمار�سات �لعاملية يف �الت�سال �حلكومي �لذي يرتبط �رتباطا وثيقا 
للتحاور ومناق�سة  بلورة من�سة موثوقة  �ملنتدى على  باالإعالم.  ويحر�ش 
لالرتقاء  وذل��ك  �لعامل،  يف  �حلكومي  �الت�سال  يف  �ملتبعة  �الأ�ساليب  �أف�سل 

باالأد�ء �حلكومي و�أ�ساليب �الت�سال بني �حلكومات و�جلمهور. 
وجنح �ملنتدى منذ دورته �الأوىل عام 2012 يف بناء منظومة فكرية جديدة 
�ملوؤ�س�سات �حلكومية و�لعاملني يف قطاع �الت�سال،  يف هذ� �ملجال مبا يفيد 

لي�ش يف دولة �الإمار�ت و�ملنطقة �لعربية فح�سب، و�إمنا يف �لعامل �أجمع. 

- قمة اأبوظبي لالإعالم. 
�سكلت قّمة �أبوظبي لالإعالم �لتي �نعقدت ن�سختها �الأوىل يف مار�ش 2010 
�النتقال  تقود  ر�ئ���دة  و�سركات  مرموقة  ل�سخ�سيات  م�سبوق  غ��ري  تمًعا 
ب�سكل كامل، ومتيز هذ� �حل��دث مبزيج فريد من  �إىل عامل جديد مت�سل 
�جلل�سات �حلو�رية �لعامة و�لنقا�سات �ملغلقة و�خلا�سة، وذلك بح�سور كبار 

�لرو�د �لعامليني يف قطاع �الإعالم مع نظر�ئهم يف �الأ�سو�ق �لنا�سئة. 
و�ملرتبطة  �لعاملية  �الإع���الم  �سناعة  يف  �لتوجهات  �أب��رز  على  �لقمة  ورك��زت 
و�لتحوالت  و�لتحديات  �ملمار�سات  �أح��دث  على  �ل�سوء  و�سلطت  باملنطقة، 
�لفر�ش  م��ن  �ال�ستفادة  كيفية  يف  بحثت  كما  �الإع����الم،  قطاع  يف  �ل�سريعة 
�ملو��سيع وذلك بح�سور عدد  �لرقمي، وغريها من  �لع�سر  �لتي ظهرت يف 
�أبرزهم  كبري من رو�د �الإع��الم و�ملحتوى �لرقمي و�البتكار يف �لعامل ومن 
: روبرت مردوخ و�إريك �سميدت وجيم�ش كامريون وجيم�ش مردوخ ويوري 

ميلرن وهانز فيت�سربج. 

- املدن واملناطق الإعالمية. 
�مل�سروعات  �أ���س��ح��اب  ��ستقطاب  يف  �الإم�����ار�ت  يف  �الإع��الم��ي��ة  �مل���دن  جن��ح��ت 
تاأ�سي�ش  على  و�سجعتها  �ملحلية،  �إىل  �إ�سافة  و�الإقليمية  �لدولية  �الإعالمية 
�لفنية و�خل��رب�ت يف  �البتكار�ت  و�الإ�سهام يف تقدمي  �لدولة،  لها يف  مقر�ت 

�أ�سكال متنوعة من �ملحتوى �ملرئي، و�مل�سموع، و�ملطبوع، و�لرقمي. 
وت�سم �لدولة عدة مناطق �إعالمية حرة توفر مز�يا ت�سجيعية للم�ستثمرين 
يف جمال �الإعالم، منها �مللكية �لكاملة بن�سبة 100 باملئة، وبيئة خالية من 
�ملناطق  تلك  باتت  وقد  و�لتاأ�سي�ش،  �لت�سجيل  خدمات  و�سهولة  �ل�سر�ئب، 
�إعالمية عاملية مرموقة بف�سل ما تزخر  مقر� رئي�سيا ل�سبكات وموؤ�س�سات 

به من خدمات ومر�فق �إنتاج عالية �مل�ستوى. 

الكونغر�ش العاملي لالإعالم يوفر للم�صاركني فر�صة تعزيز 
ر�صيدهم من نقاط اعتماد التطوير املهني امل�صتمر

جامعة خليفة ت�صت�صيف املنتدى العاملي للبيئات 
الروبوتية واأنظمة ال�صت�صعار 

•• �أبوظبي -و�م:

�الإمار�ت  �أنباء  ووكالة  �أدنيك  جمموعة  من  ُكلٌّ  �أعلنت 
و�ملوفدين  ل��ل��ح�����س��ور  ف���ر����س���ة  ت���وف���ري  ع����ن  "و�م" 
�مل�����س��ارك��ني يف �جل��ل�����س��ات وور�����ش �ل��ع��م��ل �مل��ن��ع��ق��دة حتت 
مظلة �لكونغر�ش �لعاملي لالإعالم للح�سول على نقاط 

خدمة �عتماد �لتطوير �ملهني �مل�ستمر.
عام  �مل�ستمر  �ملهني  �لتطوير  �عتماد  خدمة  وتاأ�س�ست 
�لتطوير  �أكرب موؤ�س�سة م�ستقلة العتماد  1996 وهي 
خُمتلف  خ��دم��ات��ه��ا  وت�سمل  �ل��ع��امل  يف  �مل�ستمر  �مل��ه��ن��ي 
�ملرموقة  �لعمل  جهات  غالبية  �أّن  ح��ني  يف  �لقطاعات 
�سّجلت يف هذه �خلدمة �مل�سممة ل�سمان �لتعلُّم �مل�ستمر 

وتنمية �ملهار�ت للمهنيني من خمتلف �ملجاالت.
ويح�سل كل �سخ�ش من �حل�سور و�ملوفدين للكونغر�ش 
�لتطور  العتماد  �إ�سافية  نقطة  على  ل��الإع��الم  �لعاملي 
�ملهني �مل�ستمر عن كل �ساعة يح�سرها، علماً �أّن �لربنامج 
لتعزيز  �لفر�ش  م��ن  بالكثري  ي��ِع��ُد  �أي���ام  لثالثة  �ملمتد 

ر�سيد �مل�ساركني بالع�سر�ت من �لنقاط �الإ�سافية.
وي��ن��ع��ق��د �ل��ك��ون��غ��ر���ش �ل��ع��امل��ي ل���الإع���الم �حل��ا���س��ل على 
نوفمرب   17-15 بني  �مل�ستمر  �ملهني  �لتطور  �عتماد 
2022 حتت رعاية كرمية من �سمو �ل�سيخ من�سور بن 
ز�يد �آل نهيان، نائب رئي�ش جمل�ش �لوزر�ء ووزير ديو�ن 
�أنباء  ووك��ال��ة  �أدن��ي��ك  جمموعة  م��ن  وبتنظيم  �لرئا�سة 
وموؤمتر�ً  معر�ساً  �الأعمال  ج��دول  ويت�سمن  �الإم���ار�ت، 
م��ت��خ�����س�����س��اً ُي���رك���ز ع��ل��ى �أح�����دث �ل���ت���ط���ور�ت و�الآف�����اق 

�مل�ستقبلية يف قطاع �الإعالم.
�ل�سركات  م���ع  �ل��ت��ف��اع��ل  ب��ف��ر���س��ة  �حل�����س��ور  وي��ح��ظ��ى 
منتجاتها  �بتكار  على  حتر�ش  �لتي  �ل��و�ع��دة  �لنا�سئة 

با�ستخد�م �أحدث �الأدو�ت �لعلمية و�لتقنية، مثل �لذكاء 
�لربنامج  وي��وف��ر  �الف��رت����س��ي.  و�ل��و�ق��ع  �ال�سطناعي 
و�ل�سركات  �ملحتوى  م��زودي  مع  للحو�ر  عديدة  فر�ساً 

�ملُ�سّغلة ملو�قع �الأخبار يف �الأ�سو�ق �لنا�سئة.
وكالة  عام  �لري�سي مدير  �سعادة حممد جالل  و�أو�سح 
�أنباء �الإمار�ت ورئي�ش �للجنة �لعليا �ملنظمة للكونغر�ش 
�ملوفدين  �أمام  �ملتاحة  �لفر�سة  �أهمية  لالإعالم  �لعاملي 
جلمع نقاط �إ�سافية العتماد �لتطور �ملهني �مل�ستمر يف 

دعم تطورهم �ملهني.
�ملهني  �ل��ت��ط��ور  �ع��ت��م��اد  "ُتعد خ��دم��ة  �ل��ري�����س��ي:  وق���ال 
�مل�ستمر حالياً و�حدة من �أهم �ملعايري �لعاملية يف جمال 
�ملوؤ�س�سات  ت��ويل  �أن  ون��اأم��ل  للمهنيني.  �مل�ستمر  �لتعّلم 
و�لتي  �خل��دم��ات،  ه��ذه  ملثل  خا�سة  عناية  �الإع��الم��ي��ة 
تف�سح لهم �ملجال لالرتقاء باأد�ء �لعاملني لديها الأعلى 

�مل�ستويات �لعاملية يف تخ�س�ساتهم".
ويف �سياق تعليقه على مز�يا �لتطور �ملهني �لتي مُيكن 
�الإعالمية  �لفعالية  هذه  ح�سور  عند  منها  �ال�ستفادة 
�لتنفيذي  �ل��رئ��ي�����ش  �مل��ن�����س��وري  �سعيد  ق���ال  �ل���ر�ئ���دة.. 
�أدنيك:  ملجموعة  �لتابعة  للفعاليات،  كابيتال  ل�سركة 
�إن �لكونغر�ش �لعاملي لالإعالم يوفر للموفدين فر�سة 
ُتعد  �مل�ستمر و�لتي  �ال�ستفادة من نقاط �لتطور �ملهني 
�ملهنية يف  �مل�سرية  بالتعّلم خالل  ملدى �اللتز�م  مقيا�ساً 
خمتلف �ملجاالت. ون�سجع جميع �حلا�سرين و�ملوفدين 
على �لتاأكد من ت�سجيل بياناتهم �ملتعلقة بخدمة �عتماد 
�لتطور �ملهني �مل�ستمر. ومتثل �لفعالية فر�سة مثالية 
لهم للت�سجيل يف هذ� �لربنامج �لعاملي �ملرموق العتماد 
�لعمل  ج��ه��ات  ت�ستكمل  مل  ح���ال  يف  �مل���ه���ار�ت،  ت��ط��وي��ر 

�خلا�سة بهم �إجر�ء�ت ت�سجيل موظفيها فيه بعد".

•• �أبوظبي-و�م:

�لدورة  و�لتكنولوجيا  للعلوم  خليفة  جامعة  ت�ست�سيف 
و�أنظمة  �لروبوتية  للبيئات  �لعاملي  للمنتدى   15 �ل��� 
�لكهرباء  مهند�سي  معهد  ينظمه  �ل���ذي  �ال���س��ت�����س��ع��ار 
نوفمرب  و15   14 ي��وم��ي  م���د�ر  على  و�الإل��ك��رتون��ي��ات 

�جلاري. 
كما ت�سارك �جلامعة كر�ع تقني يف �ملنتدى �لذي يعقد 
بالتز�من مع معر�ش وموؤمتر �لروبوتات و�الأمتتة �لذي 
مهند�سي  معهد  م��ع  بالتعاون  خليفة  جامعة  تنظمه 
"�لروبوتات  ع��ن��و�ن  حت��ت  و�الإل���ك���رتون���ي���ات  �ل��ك��ه��رب��اء 

و�الأمتتة �ل�سناعية". 
�لرئي�ش  نائب  �حلمادي،  �سلطان  ع��ارف  �لدكتور  وق��ال 
�ل��ت��ن��ف��ي��ذي يف ج��ام��ع��ة خ��ل��ي��ف��ة �إن �مل��ن��ت��دى �ل�����ذي مت 
فعاليات  ف��ي��ه  ت���ري  �ل����ذي  �ل��وق��ت  ن��ف�����ش  يف  تنظيمه 
م��وؤمت��ر وم��ع��ر���ش �ل��روب��وت��ات و�الأمت���ت���ة �ل���ذي تعقده 
�لكهرباء  مهند�سي  معهد  مع  بالتعاون  خليفة  جامعة 
و�الإلكرتونيات .. فر�سة كبرية لرو�د �لقطاع �ل�سناعي 
ال�ستعر��ش �لروبوتات و�لقدر�ت �لتقنية �أمام �مل�ساركني 

و�لز�ئرين و�ل�سيوف وجميع �الأفر�د". 
�ال�ست�سعار  و�أنظمة  �لروبوتية  �لبيئات  منتدى  ويركز 

�ال�ست�سعار  و�أن��ظ��م��ة  �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ات  ع��ل��ى   2022
على  و�أثرها  �ل�سناعية  و�الأمتتة  بالروبوتات  �خلا�سة 
وتطبيقات  �لتحكم  ذ�ت��ي��ة  �ل��روب��وت��ات  تطوير  عمليات 

�الأنظمة �لذكية. 
�سامي  �لدكتور  �الأ�ستاذ  يلقيها  كلمة  �ملنتدى  ويت�سمن 
حد�دين، رئي�ش �لروبوتات و�الأنظمة �لذكية يف جامعة 
�ملوؤ�س�ش ملعهد ميونخ  �لتنفيذي  �لتقنية و�ملدير  ميونخ 
�للم�سية:  "�لروبوتات  بعنو�ن  �الآل��ة،  وذك��اء  للروبوتات 

بناء �الآلة وتعّلمها". 
�لقائم  "�لطري�ن  �لتي �سرتكز على  �لثانية  �لكلمة  �أما 
ديفيد  �ل��دك��ت��ور  يقدمها  �لذ�تي"  �لتعلم  روؤي����ة  ع��ل��ى 
�لروبوتات  جم��م��وع��ة  وم���دي���ر  م��وؤ���س�����ش  ����س���ك���ار�م���زو�، 
ق�سم  يف  و�الإدر�ك  �ل��روب��وت��ات  دكتور  و�أ�ستاذ  و�الإدر�ك 
�ملعلوماتية يف جامعة زيورخ وق�سم �ملعلوماتية �لع�سبية 
يف  للتكنولوجيا  �ل���ف���در�يل  و�مل��ع��ه��د  زي����ورخ  ج��ام��ع��ة  يف 
زيورخ.  يذكر �أن عدًد� كبرًي� من �ل�سركاء يف �لقطاعني 
�الأكادميي و�ل�سناعي من د�خل �لدولة وخارجها قامو� 
�لروبوتات  ومعر�ش  موؤمتر  يف  للم�ساركة  بالت�سجيل 
عالقات  �سبكة  الإق��ام��ة  من�سة  ي�سكل  �ل���ذي  و�الأمت��ت��ة 
�لبحثية  للتعاونات  �لفر�ش  و�إيجاد  �ملعرفة  وم�ساركة 

م�ستقباًل و�لتطوير و�إن�ساء �مل�ساريع �لنا�سئة. 

فر�صان الإمارات ُت�صارك يف 
الكونغر�ش العاملي لالإعالم

•• �أبوظبي-و�م: 

�لكونغر�ش  �الإعالمية بجناح مميز يف  �الإم��ار�ت  ُت�سارك جمموعة فر�سان 
�آل  ز�يد  بن  �ل�سيخ من�سور  �سمو  رعاية  يقام حتت  �لذي  �لعاملي لالإعالم، 
نهيان نائب رئي�ش جمل�ش �لوزر�ء وزير ديو�ن �لرئا�سة، يف مركز �أبوظبي 
�لوطني للمعار�ش »�أدنيك«، يف �لفرتة من 15 �إىل 17 نوفمرب �جلاري، 

بال�سر�كة بني جمموعة �أدنيك ووكالة �أنباء �الإمار�ت »و�م«.
قطاع  م�ستقبل  »�سياغة  �سعار  حت��ت  ل��الإع��الم  �لعاملي  �لكونغر�ش  وي��ق��ام 
�الإع��الم«، ويقدم فر�سة لكبار �مل�سوؤولني يف قطاع �الإع��الم، و�ل�سحفيني، 
و�سركات �لتكنولوجيا، و�سّناع �ملحتوى ملناق�سة �ُسبل �لتعاون وبناء �سر�كات 

مثمرة بني �ملوؤ�س�سات �الإعالمية من جميع �أنحاء �لعامل.
�لكونغر�ش  يف  م�ساركتها  خالل  �الإم���ار�ت«  »فر�سان  جمموعة  وت�ستعر�ش 
تاأ�س�ست  حيث  �ل��زم��ان،  من  عقد  لنحو  �ملمتدة  تربتها  ل��الإع��الم،  �لعاملي 
�ملجموعة يف مار�ش من عام 2012، و�ستقّدم روؤيتها �ملتمثلة يف »�لدفاع عن 
�ملكت�سبات �لوطنية وتعزيز �لوالء و�النتماء لالإمار�ت وقيادتها �لر�سيدة«.

�الآخر،  تلو  يوما  �لتو�سع  �الإم���ار�ت« يف طريق  »فر�سان  ومت�سي جمموعة 
�ملجموعة  وت��ق��ّدم  و�إب���ر�زه���ا«،  �ل��وط��ن  مبنجز�ت  »�لتعريف  ر�سالة  حاملة 
�الجتماعي  �لتو��سل  مو�قع  يف  من�سات  خ��الل  من  �الإعالمية  �خلدمات 
�إجنليزي، وفر�سان هندي، وفر�سان  �الإم��ار�ت، وفر�سان  تت�سمن: »فر�سان 
ا ح�سابا خمت�سا باالإح�سائيات »ترند �الإمار�ت«، وح�سابا لنفي  �ردو«، و�أي�سً
�ل�سائعات »هنا �حلقيقة«، وموؤخر� مت تد�سني ح�ساب يحمل ��سم »فر�سان 
71« على من�سة تويرت لن�سر �ملحتوى �الإعالمي بطريقة نوعية وفريدة.
وي�ست�سيف �لكونغر�ش على مد�ر �أيامه �لثالثة جمموعة من ور�ش �لعمل 
تبادل  بهدف  باأكمله  �الإع��الم  قطاع  روؤى  توحيد  �إىل  �لهادفة  �ملتخ�س�سة 

�الأفكار �لر�ئدة و�حللول �ملتطورة �لتي تر�سم مالمح �لقطاع �مل�ستقبلية.
كما يوفر من�سًة فريدة ت�سلط �ل�سوء على دور �الإعالم يف �ل�سرق �الأو�سط 
ودعم  �لعاملية  �جلماهري  �إىل  �لو�سول  خ��الل  من  �لقطاع  بتطور  وتدفع 

حتقيق �لروؤى �ملبتكرة وتاأ�سي�ش عالقات �لتعاون.
ويوفر �ملوؤمتر وور�ش �لعمل �ملر�فقة له، من�سة مثالية لل�سحفيني و�سركات 
�لبث  و�سركات  �لرقمي  �لت�سويق  وخ��رب�ء  �ملحتوى  و�سانعي  �لتكنولوجيا 
�ل�سخمة، باالإ�سافة �إىل �مل�سوؤولني �لتنفيذيني يف قطاع �لرتفيه و�لهيئات 

�لتنظيمية و�جلهات �ملعنية يف قطاع �الإعالم.
ويدعم �لكونغر�ش �لعاملي لالإعالم تبادل �ملعارف �لرئي�سية ويوفر فر�ساً 

لل�سر�كة �حلقيقية بني �الإعالميني �ملحرتفني من خمتلف �أنحاء �لعامل.
ومن �ملتوقع �أن ي�ستقطب �أكر من 8 �آالف م�سارك بينهم �أكر من 200 
رئي�ش تنفيذي لعدد من كربى �ملوؤ�س�سات و�ل�سركات �الإعالمية و�أكر من 
و�لتوجهات  �الإعالم  تو�جه  �لتي  �لتحديات  ملناق�سة  عاملياً  متحدثاً   170

�مل�ستقبلية يف ظل �لتطور�ت �لتكنولوجية �ملت�سارعة.

وفد �صيني يزور �صرطة دبي 
•• دبي-و�م:

�أ�ساد �سعادة �لفريق دو هانغ ووي 
�ل�سيني  �لعام  �الأم��ن  وزي��ر  نائب 
�سرطة  ل��دى  �لعمل  ف��رق  بكفاءة 
دب����ي وم�����دى م��و�ك��ب��ت��ه��ا ل��ك��ل ما 
�أع�����رب دو هانغ  ه���و ج��دي��د .ك��م��ا 
�لعامة  للقيادة  زيارته  لدى  ووي 
�سيني  وف��د  برفقة  دب��ي  ل�سرطة 
..ع����ن �إع���ج���اب���ه مب���ا ���س��اه��ده من 
�لعمل  جم��ال  يف  متطور  م�ستوى 
�ل�سرطي و�الأمني بالقيادة �لعامة 
دب��ي، وم��ا مل�سه من متيز  ل�سرطة 

وحرفية كبرية يف �لعمل 
و�ل��ت��ق��ى �ل���وف���د �ل�����س��ي��ن��ي معايل 
�ل���ف���ري���ق ع���ب���د�هلل خ��ل��ي��ف��ة �مل���ري 
�لقائد �لعام ل�سرطة دبي و�سعادة 
�ل�����ل�����و�ء خ���ب���ري خ��ل��ي��ل �إب���ر�ه���ي���م 
�لعام  �لقائد  م�ساعد  �ملن�سوري، 
ل�����س��وؤون �ل��ب��ح��ث �جل��ن��ائ��ي وعدد� 
م���ن ���س��ب��اط ���س��رط��ة دب����ي حيث 
جرى بحث تعزيز �لتعاون �لثنائي 
�الأمنية  �مل����ج����االت  يف  �ملُ�������س���رتك 
بالعالقات  و�الرت��ق��اء  و�ل�سرطية 

�لثنائية وتطويرها . 
و�أك��د �مل��ري خ��الل �للقاء، حر�ش 
�ل���ق���ي���ادة �ل���ع���ام���ة ل�����س��رط��ة دب���ي، 

خاللها  �أط��ل��ع  للعمليات،  �لعامة 
�الإد�رة  يف  �ل��ع��م��ل  منظومة  ع��ل��ى 
�لتي  و�أحدث �خلدمات و�ملبادر�ت 
تعزز �الأمن و�الأمان يف �الإمارة، �إىل 
جانب �طالعه على �أبرز تهيز�ت 
فيه  �حلديثة  و�الإ���س��اف��ات  �مل��رك��ز 
�الأبعاد  ث��الث��ي��ة  �خل��ري��ط��ة  م��ث��ل 
�لدوريات  وم��ر�ق��ب��ة  �إد�رة  ون��ظ��ام 
وت���وزي���ع���ه���ا ع���ل���ى �أر��������ش �ل���و�ق���ع 
مب��ا يحقق ه���دف ���س��رط��ة دب���ي يف 
للبالغات  �ل�سريعة  �ال���س��ت��ج��اب��ة 
و�لتقنيات  �ال���س��ت��غ��اث��ة  ون������د�ء�ت 
تدعم  �ل��ت��ي  و�ل��و���س��ائ��ل  و�الأدو�ت 
للبالغات  �ل�سريعة  �ال���س��ت��ج��اب��ة 

و�ملكاملات يف �أي وقت. 

و�سر�كاتها  عالقاتها  تعزيز  على 
�ل������دول������ي������ة، وت�������ب�������ادل �مل�����ع�����ارف 
�لتطبيقات  و�أف�����س��ل  و�خل�����رب�ت 
�ملجاالت  خم��ت��ل��ف  يف  �ل�����س��رط��ي��ة 

�ل�سرطية و�الأمنية. 
و���س��اه��د ن��ائ��ب وزي���ر �الأم���ن �لعام 
عر�ساً  �لروية  ميد�ن  يف  �ل�سيني 
ع�سكرياً قدمته �إد�رة �أمن وحماية 
�ل�����س��خ�����س��ي��ات ع���ن �ل��ت��ع��ام��ل مع 
�الأح��������د�ث �ل���ط���ارئ���ة م���ن خالل 
مد�همة  لعمليات  �سيناريو  تنفيذ 
ورم�����������������اي��ة و�إن����ق����اذ وت���ع���ام���ل مع 

م�ستبه . 
�إد�رة مركز  �ل�سيني،  �لوفد  ز�ر  و 
�الإد�رة  يف  و�ل�����س��ي��ط��رة  �ل���ق���ي���ادة 

جامعة ال�صارقة ت�صت�صيف القن�صل العام للوليات املتحدة الأمريكية لتثقيف طلبة العالقات الدولية 
•• �ل�سارقة- �لفجر:

�حلايك،  ي��و���س��ف  �ل��دك��ت��ور  �الأ���س��ت��اذ  ��ستقبل 
لل�سوؤون  �ل�������س���ارق���ة  ج���ام���ع���ة  م���دي���ر  ن���ائ���ب 
جريجوني�ش  م��ي��ج��ان  ���س��ع��ادة  �الأك���ادمي���ي���ة، 
�الأمريكية  �ملتحدة  ل��ل��والي��ات  �ل��ع��ام  �لقن�سل 
�ل�سارقة،  �إىل جامعة  وف��د  ر�أ���ش  دب��ي على  يف 
�سمن مبادرة: "لنتحدث �لدبلوما�سية"، �لتي 
�الآد�ب  بكلية  �لدولية  �لعالقات  ق�سم  �أطلقها 
و�لعلوم �الإن�سانية و�الجتماعية، بهدف �إتاحة 
�لفر�سة لطلبة �لكلية لاللتقاء ب�سناع �لقر�ر 
و�ال�ستفادة من  و�لدبلوما�سيني  �ل�سفر�ء  من 

خرب�تهم وتاربهم.
و�لن�سيد  �حلكيم  �لذكر  من  باآيات  �للقاء  بد�أ 
�لوطني للدولتني، ثم رحب �الأ�ستاذ �لدكتور 
يو�سف �حلايك، ب�سعادة �لقن�سل و�سكرها على 
ت�ستمر  �أن  �أمنياته  عن  وع��رب  �ل��دع��وة،  تلبية 
�لعالقات م�ستقبال يف تنظيم و��ست�سافة مثل 
طلبة  تثقيف  يف  ت�سب  �لتي  �لفعاليات  ه��ذه 

�ل��ع��الق��ات �ل��دول��ي��ة مل��ا لها م��ن ت��اأث��ري مبا�سر 
�سناع  �إىل  و�ال�ستماع  تفكريهم  طريقة  على 
�لقر�ر من �لدبلوما�سيني، مما يوؤهل �لطلبة 
قدم  ثم  م�ستقبال،   �أوطانهم  وتنمية  لقيادة 

�ل�سارقة  جامعة  ع��ن  نبذة  �حل��اي��ك  �ل��دك��ت��ور 
عدد  حيث  من  �لدولة  جامعات  ك��ربى  كونها 
و�ملعاهد  تطرحها،  �ل��ت��ي  و�ل��رب�م��ج  �لكليات 
عدد  �إىل  باالإ�سافة  �لتميز،  ومر�كز  �لبحثية 

�لطلبة و�خلريجني.
يف  �لدبلوما�سية  �ل��ع��ل��وم  �أه��م��ي��ة  �إىل  م�سري� 
�ل��وق��ت �ل��ر�ه��ن، و�ل���دور �مل��ه��م و�ل��ف��ع��ال �لتي 
كوفيد- �أزم���ة  وق��ت  يف  �لدبلوما�سية  لعبته 
19، من خالل توفري لقاح كوفيد على كافة 
�لدبلوما�سي  �لتن�سيق  خ��الل  م��ن  �مل�ستويات 

بني �لدول.
ثم حتدث �الأ�ستاذ �لدكتور نادر �لبزري، عميد 
و�الجتماعية،  �الإن�سانية  و�لعلوم  �الآد�ب  كلّية 
�ل�����ذي رح����ب ب��ال�����س��ي��وف وع����رب ع���ن فخره 
نظر�  �لدبلوما�سية"  "لنتحدث  مب���ب���ادرة 
الأهمية تاأثريها على طلبة �لعالقات �لدولية، 
جمال  يف  �لبحوث  �أن�سطة  دف��ع  �أهمية  و�أك���د 

�لعالقات �لدولية.
�لعام  �لقن�سل  �سعادة  �أعربت  كلمتها  وخ��الل 
بوجودها  �سعادتها  عن  جريجوني�ش  ميجان 
ب��ه��ذ� �جلمع  و�الل��ت��ق��اء  �ل�����س��ارق��ة،  يف جامعة 
�لكبري من �لطلبة، ثم قدمت �لتهنئة جلامعة 
�ل�سارقة مبنا�سبة �حتفالها باليوبيل �لف�سي.
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اأخبـار الإمـارات

مدينة ال�صيخ �صخبوط الطبية ت�صتعر�ش احلالت ال�صحية املعقدة خالل موؤمترها ال�صنوي للرعاية املعقدة
•• �أبوظبي-�لفجر: 

مدينة  �الأ���س��ب��وع  ه���ذ�  ��ست�سافت 
�إحدى  �لطبية،  �سخبوط  �ل�سيخ 
�أكرب �مل�ست�سفيات يف دولة �الإمار�ت 
للرعاية �حلرجة و�ملعقدة و�مل�سروع 
�أبوظبي  ����س���رك���ة  ب����ني  �مل�������س���رتك 
)�سحة(  �ل�����س��ح��ي��ة  ل���ل���خ���دم���ات 
�ملوؤمتر  ب��ن��ج��اح  ك��ل��ي��ن��ك،  وم���اي���و 
�ملعقدة  للرعاية  �ل��ث��اين  �ل�سنوي 
يف مدينة �ل�سيخ �سخبوط �لطبية 
بال�سر�كة مع مايو كلينك، و�لذي 
على  ق��ائ��ٌم  نهٌج  �سعار:  حت��ت  ُعقد 
�ل�سوء  �مل��وؤمت��ر  ي�سلط  �حل����االت. 
�مل�سممة  �ل��ع��الج��ات  �أح����دث  ع��ل��ى 
منوذج  على  متعمقة  نظرة  لتوفر 
�لرعاية �لذي تتبناه مدينة �ل�سيخ 
�ملوؤمتر  �لطبية. وح�سر  �سخبوط 
1،200 �سيفاً من جميع  ح��و�يل 
�أف�سل  على  للتعرف  �لعامل  �أنحاء 
�مل��م��ار���س��ات يف ه���ذ� �مل��ج��ال، و�لتي 
�خل���رب�ء يف  م��ن  قدمها جمموعة 
�لطبية  �سخبوط  �ل�سيخ  م��دي��ن��ة 
وم����اي����و ك��ل��ي��ن��ك، وح�������س���ل���و� على 
نظرة مف�سلة على در��سة �حلاالت 
�ل���ف���ري���دة و�مل���ع���ق���دة م���ن خمتلف 
و�جلر�حية  �لطبية  �لتخ�س�سات 
�لدقيقة يف مدينة �ل�سيخ �سخبوط 

�لطبية.
وعقدت خالل �ملوؤمتر عدة جل�سات 
خم�س�سة لطب �الأطفال وحديثي 
و�سحة  �لباطني  و�ل��ط��ب  �ل���والدة 
�جلر�حية،  و�ل��رع��اي��ة  و�مل���ر�أة  �الأم 
و�أت���ي���ح���ت �ل��ف��ر���س��ة ل��ل��ع��ام��ل��ني يف 
�ل�����س��ح��ي��ة لتعلم  �ل��رع��اي��ة  جم���ال 
من  �ملعقدة  �حل���االت  �إد�رة  كيفية 
خالل �الطالع على منوذج �لرعاية 
�ملتكامل متعدد �لتخ�س�سات �لذي 

ون��اق�����ش �خل�����رب�ء خ����الل �حلدث 
�ل��در����س��ات للحاالت  �ل��ع��دي��د م��ن 
نهج  تو�سح  �لتي  �ملعقدة  �ل�سحية 
�لطبية  �سخبوط  �ل�سيخ  م��دي��ن��ة 
و�سبل  �ل���ت���خ�������س�������س���ات  م����ت����ع����دد 
�ملتقدمة،  �لتكنولوجيا  ��ستخد�م 
مب��ا يف ذل���ك �الجن������از�ت �الأخ����رية 
�ملدينة،  ح��ق��ق��ت��ه��ا  �ل���ت���ي  �مل���م���ي���زة 
�ل���رجت  ل��ب�����س��ع  ع��م��ل��ي��ة  �أول  م��ث��ل 
�ل��ب��ل��ع��وم��ي �مل��ري��ئ��ي ب��امل��ن��ظ��ار عن 
 )Z-POEM( �ل���ف���م  ط���ري���ق 
مل��ري�����س��ة، وي���ع���د ه����ذ� �ل���ن���وع من 
غ���ري جر�حي  �إج�������ر�ء  �ل��ع��م��ل��ي��ات 
�ملريئي،  �لبلعومي  �ل���رجت  ل��ع��الج 
وه���ي ح��ال��ة ن����ادرة ت��وؤث��ر ع��ل��ى �أقل 
�الأ�سخا�ش،  م���ن   0.01% م���ن 
فريق  ك���ان  ذل����ك،  �إىل  ب��االإ���س��اف��ة 
يف  �لتخ�س�سات  م��ت��ع��دد  �خل����رب�ء 
�لطبية  �سخبوط  �ل�سيخ  م��دي��ن��ة 
قادر�ً على عالج مري�ش عانى من 
خمتلفة،  فريو�سية  �إ�سابات  �أرب��ع 
ما ت�سبب يف تدمري �سفتيه وفمه، 
و�حتاج �ملري�ش �إىل جر�حة معقدة 
�مل�سابة،  �الأن�سجة  الإز�ل��ة  ومكثفة 
�إد�رة  �ل���رع���اي���ة  ف��ري��ق  ت��اب��ع  وق����د 
متخ�س�سة  بطريقة  �حل��ال��ة  ه��ذه 

�سخبوط  �ل�����س��ي��خ  م��دي��ن��ة  ت��ت��ب��ع��ه 
للم�ساركني  �أتيحت  كما  �لطبية، 
�لهامة  �لتطور�ت  �كت�ساف  فر�سة 
وم�ساركة  �ل�سريرية  �ملمار�سة  يف 
و�إن�ساء  و�ملحفزة  �ملبتكرة  �الأف��ك��ار 
�لتعرف  جانب  �إىل  قيمة،  رو�ب���ط 
على �أفكار �الأخ�سائيني يف خمتلف 

�ملجاالت متعددة �لتخ�س�سات.
م���ن ج��ه��ت��ه، ق���ال �ل��دك��ت��ور نا�سر 
�لتنفيذي  �ل���رئ���ي�������ش  ع����م����ا�����ش، 
�لطبية:  �سخبوط  �ل�سيخ  ملدينة 
�أك�������رب  �إح�������������دى  "باعتبارها 
�مل�����س��ت�����س��ف��ي��ات يف دول�����ة �الإم������ار�ت 
تلتزم  و�ملعقدة،  �حلرجة  للرعاية 
�لطبية  �سخبوط  �ل�سيخ  م��دي��ن��ة 
ب���ت���ق���دمي ت����رب����ة ط���ب���ي���ة ف���ري���دة 
ومتكاملة من خالل فرق متعددة 
�لذين  �خل���رب�ء  م��ن  �لتخ�س�سات 
خدماتنا  جم���االت  على  ي�سرفون 
�لطبية  �مل��م��ار���س��ة  وه���ي  �ل���ث���الث، 
و�ل��ت��ع��ل��ي��م و�الأب���ح���اث، ون��رغ��ب يف 
وخرب�تنا  ت��ع��ل��م��ن��اه  م���ا  م�����س��ارك��ة 
�ل��ع��م��ل��ي��ة م��ع ج��م��ي��ع �ل��ع��ام��ل��ني يف 
�الإمار�ت  دول��ة  يف  �لطبي  �ملجتمع 
�ملعقدة  �لرعاية  لتعزيز  وخارجها 

يف �لدولة وحت�سني نتائجها".

ملعاجلة �مل�ساعفات �ملتعددة.
جيتمان،  م��اث��ي��و  �ل��دك��ت��ور  وع���ّل���ق 
�لطبية  لل�سوؤون  �لتنفيذي  �ملدير  
يف مدينة �ل�سيخ �سخبوط �لطبية: 
حيث  �ملوؤمتر  هذ�  جناح  "ي�سعدنا 
مت��ك��ن��ا م���ن ع���ر����ش ط����رق �لعالج 
مدينة  يف  نطبقها  �ل��ت��ي  �مل��ب��ت��ك��رة 
و�لتي  �ل��ط��ب��ي��ة،  �سخبوط  �ل�سيخ 
تهدف �إىل تطوير خدمات �لرعاية 
�ل�سحية يف �أبوظبي، وميثل جناح 
�ملوؤمتر يف هذ� �لوقت د�فعاً �إ�سافياً 
لنا، حيث نو��سل تو�سيع خدماتنا 
مركًز�  ل��ن��ك��ون  ه��دف��ن��ا  وحت��ق��ي��ق 
���س��ح��ًي��ا ر�ئ�����ًد� يف دول����ة �الإم�����ار�ت 

و�ملنطقة ككل".
و�خ����ت����ت����م����ت �ل������دك������ت������ورة دي������ان 
كا�سيو�غي، نائب �ملدير  �لتنفيذي 
ل��ل�����س��وؤون �ل��ط��ب��ي��ة ورئ��ي�����ش ق�سم 
�ل�سيخ  مدينة  يف  �لباطني  �لطب 
مهمتنا  "كانت  �لطبية:  �سخبوط 
موؤمتر  م��ن  �ل��ع��ام  ه���ذ�  ن�سخة  يف 
تقدمي  ه�����ي  �مل����ع����ق����دة  �ل����رع����اي����ة 
م��ن��اق�����س��ات م��ت��ع��م��ق��ة ح����ول بع�ش 
ن����درة وخطورة  �الأك�����ر  �حل�����االت 
وت���ع���ق���ي���د�ً و�ل���ت���ي مت ع��الج��ه��ا يف 
�لطبية،  �سخبوط  �ل�سيخ  مدينة 
�لطريقة  ع��ل��ى  �ل�����س��وء  وت�سليط 
هذه  �إد�رة  خاللها  من  متت  �لتي 
منوذجنا  ع����رب  ب���ن���ج���اح  �حل�������االت 
�ل�سحية  �ل��رع��اي��ة  لنهج  �ملتكامل 
يحقق  ومل  �لتخ�س�سات،  متعددة 
�مل���وؤمت���ر ذل���ك ف��ح�����س��ب، ب��ل وجنح 
يف تقدمي فر�ٍش فريدة يف �لتعليم 
و�ل��ب��ح��ث وق����دم م��ن��اق�����س��ات قيمة 
وحم��ف��زة حت��دث��ن��ا ف��ي��ه��ا ع��ن �أبرز 
�ل�سريرية،  �ملمار�سة  �الإجن��از�ت يف 
يف  �ل��ف��ج��و�ت  �سد  على  ي�ساعد  م��ا 

قطاع �لرعاية يف �ملنطقة".

برعاية ال�صيخة فاطمة

الرتبية تنظم الأ�صبوع الوطني للوقاية من التنمر يف البيئة املدر�صية 
•• �أبوظبي-و�م:

من  للوقاية  �ل�ساد�ش  �لوطني  �الأ�سبوع  و�لتعليم  �لرتبية  وز�رة  تنظم 
�لتنمر يف �لبيئة �ملدر�سية، حتت رعاية �سمو �ل�سيخة فاطمة بنت مبارك 
رئي�سة �الحتاد �لن�سائي �لعام رئي�سة �ملجل�ش �الأعلى لالأمومة و�لطفولة 
�لرئي�سة �الأعلى ملوؤ�س�سة �لتنمية �الأ�سرية " �أم �الإمار�ت" وبالتعاون مع 
�ل�سركاء يف �لهيئات �الحتادية و�ملحلية وذلك خالل �لفرتة من 14 �إىل 
20 نوفمرب �جلاري.  ياأتي تنظيم �الأ�سبوع �لوطني �ل�ساد�ش للوقاية من 
" �ختالفنا مييزنا"،  �سعار  �لذي يعقد حتت  �ملدر�سية  �لبيئة  �لتنمر يف 

بهدف رفع �لوعي مبو�سوع �لتنمر وطرق �لوقاية و�لعالج لدى �لطلبة 
و�أولياء �الأمور و�ملعلمني و�لعاملني يف �ملوؤ�س�سات �لتعليمية و�ملجتمعية، 
باالإ�سافة �إىل كافة �أطر�ف �لتنمر من متنمر و�سحية ومتنمر عليه، كما 
يعزز دور �مل�سوؤولية �ملجتمعية لدى وز�رة �لرتبية و�لتعليم يف توفري بيئة 
�لعام على  �لرتكيز هذ�  يتم  �ل�سركاء، حيث  بالتعاون مع  �آمنة  تعليمية 
�لتنمر �الجتماعي.  وتتز�من دورة �لعام �جلاري مع �ليوم �لعاملي للطفل 
�إذ يتم تنفيذ عدة  20 نوفمرب من كل ع��ام،  �ل��ذي يحتفل به �لعامل يف 
بر�مج وور�ش توعوية حول �لتنمر من حيث تعريفه وطرق �لت�سدي له، 
مبا يتما�سى مع روؤية �لوز�رة �لتي ت�ستهدف تهيئة بيئة تعليمية منوذجية 

�ل�سحاك  �آمنة  �لدكتورة  �سعادة  وقالت  �لعاملية.   �ملمار�سات  �أف�سل  وفق 
�ل�سام�سي �لوكيل �مل�ساعد لقطاع �لرعاية وبناء �لقدر�ت بالوز�رة �إن دولة 
�الإمار�ت بروؤية �لقيادة �لر�سيدة تتبنى �أف�سل �ملمار�سات يف جمال حماية 
�حلقوق  بكافة  �لتمتع  من  �ملهمة  �لفئة  هذه  ومتكني  �لطفولة،  ورعاية 
�الأطفال  جلميع  �الآمنة  �لتعليمية  �لبيئة  و�إيجاد  �لقانون،  يكفلها  �لتي 
�ملقيمني على  �أبنائها وجميع  نفو�ش  ر�سخت يف  �لتي  �لدولة  �أر���ش  على 
�أن  �سعادتها  و�أو�سحت  �الآخ���ر.   وتقبل  و�لتعاي�ش  �لت�سامح  قيم  �أر�سها 
�لرئي�سية  �مل�ساريع  �أحد  �ملدر�سية هي  �لبيئة  منظومة حماية �لطفل يف 
ود�عمة  �آم��ن��ة  تعليمية  بيئة  لتوفري  خاللها  م��ن  �ل����وز�رة  ت�سعى  �ل��ت��ي 

لالأطفال يف دولة �الإمار�ت لتعزيز رفاهيتهم وقدر�تهم و�سالمة منوهم، 
�لعمرية  �ملرحلة  هذه  يف  و�لبدنية  و�ملعرفية  �لعقلية  مهار�تهم  وتنمية 
وركيزة  ثروة  هم  �ليوم  �أطفال  �أن  �سخ�سيتهم، ال�سيما  بها  تت�سكل  �لتي 
�مل�ستقبل.  و�أكدت �أن �ملناهج �لتعليمية يف وز�رة �لرتبية و�لتعليم تت�سمن 
قيم �لت�سامح، �إىل جانب مبادر�ت وبر�مج �أخرى م�سممة لتعزيز �لقيم 
�جلهود  ح�سد  �إىل  باالإ�سافة  �الأ�سيلة،  �ملبادئ  من  �مل�ستلهمة  �الإن�سانية 
مع �سركائها من خمتلف �ملوؤ�س�سات و�لقطاعات من �أجل تكري�ش وتعزيز 
�ملنظومة �لقيمية �ل�سامية لدى �لطلبة يف قطاع �لتعليم، ون�سر �الأفكار 

و�ملمار�سات �الإيجابية �لكفيلة مبحاربة �لتنمر بكافة �أنو�عه. 

�صقر غبا�ش يف كوب27: الت�صدي لظاهرة التغري املناخي م�صوؤولية م�صرتكة يتحملها العامل باأ�صره

�أه��م��ي��ة معاجلة  �أك����د ف��ي��ه��ا  �ل��ت��ي 
�ل��ع��امل��ي��ة ك��ون��ه��ا توؤثر  �ل��ت��ح��دي��ات 
�مل�ستد�مة  �لتنمية  منظومة  على 
و�الأم����ن و�الق��ت�����س��اد، �إ���س��اف��ة �إىل 
�إيجاد  �ل��دويل يف  �لتعاون  �سرورة 
معاجلة  يف  ت�سهم  عملية  ح��ل��ول 
فر�ش  وخلق  و�الأ���س��ر�ر  �خل�سائر 
يف  للب�سر  م�ستد�م  �قت�سادي  منو 
كل مكان مل�ستقبل �أف�سل لالأجيال 

�لقادمة.
دول�����ة  �ن  �يل  م���ع���ال���ي���ه  و�������س�����ار 
و�سعت  تاأ�سي�سها  م��ن��ذ  �الم�����ار�ت 
�أ�سا�سية  ركيزة  �مل�ستد�مة  �لتنمية 
يف م�����س��ريت��ه��ا ح���ت���ى ب���ات���ت دول����ة 
�لنظيفة  �لطاقه  جم��ال  يف  فاعله 
�ملناخية،  �ل���ت���غ���ري�ت  وم���و�ج���ه���ة 
دول�����ة يف  �أول  �الإم���������ار�ت  ف��ك��ان��ت 
�إ�سرت�تيجية  ع��ن  تعلن  �ملنطقة 
�ملناخي  �حل��ي��اد  لتحقيق  وط��ن��ي��ة 

ع��ن �رت��ف��اِع درج���ِة ح���ر�رِة �الأر�ِش 
درج����ٍة   1.5 ت���ت���ج���اوز  مب���ع���دالت 
�الأمُر  �لقادمة،  �لعقود  يف  مئويٍة 
�لظو�هِر  م��ن  �مل��زي��َد  يعني  �ل���ذي 
�ستت�سُب  �ل��ت��ي  �ل��ق��ا���س��ي��ِة  �جل��وي��ة ِ
وبيئيٍة  وماديٍة  ب�سريٍة  خ�سائَر  يف 
حتديد�ً،  �لنامية  للبلد�ن  ك��ب��ريٍة 
مثل  و�آ�سيا،  �أفريقيا  يف  �سيما  وال 
�لت�سحِر و�جلفاِف �أو �لفي�ساناِت، 
�ملجاعِة  م����ن  �مل�����زي�����َد  وب����ال����ت����ايل 
و�خلارجيِة  �ل��د�خ��ل��ي��ِة  و�ل��ه��ج��رِة 
�لنز�عات  ب��ل ورمب���ا  ذل���ك،  وغ���ري 
بني �لدول. فنحن �ليوم نقف على 
بع�ش  �أخ��ذت  عاملية  �أزم��ات  �أعتاب 
م��ظ��اه��ره��ا ت��ت��ج��ل��ى ح��ي��ال �أزم����ات 
بع�ش  و�سح  �ملياه  ونق�ش  �لطاقة 
�أ���س��ا���س��ي��ات �ل����غ����ذ�ء �ل���ع���امل���ي مثل 

�حلبوب.
�لتعامل مع  �أن  و��سار معاليه �يل 

يتطلُب  �مل��ن��اخ��ي  �ل��ت��غ��ري  ظ��اه��رة 
�ل��ع��م��َل يف �تاهني  م��ن �جل��م��ي��ِع 
متو�زيني: �أولهما �لعمل �مل�سرتك 
على �مل�ستويني �الإقليمي و�لدويل، 
مثلما يتجلى �ليوَم يف هذ� �مللتقى 
وتعاوٍن  عمٍل  من�سَة  ميثُل  �ل��ذي 
دوليٍة م�سرتكة، وثانَيهما �أْن تتبنى 
�لدوُل قر�ر�ٍت وطنيًة بعيدَة �ملدى، 
تهيئَة  تنفيِذها  ح��دوِد  يف  تتجاوُز 
لت�سَل  و�ل��ف��ن��ي��ة،  �لتقنيِة  �لبنيِة 
�سليمٍة  ت�سريعيٍة  �أط��ٍر  توفرِي  �إىل 
و�سفافٍة ُت�ساعد على حتقيق روؤية 
�ال�ستثمار  بتطوير  تتعلق  وطنية 

يف �لطاقة �ملتجددة حتديد�ً.
ونوه معاليه بكلمة �ساحب �ل�سمو 
نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  حممد  �ل�سيخ 
�هلل"  "حفظه  �ل�����دول�����ة  رئ���ي�������ش 
�أم����ام �ج��ت��م��اع ق���ادة �ل��ع��امل �سمن 
 )COP27( م��وؤمت��ر  ف��ع��ال��ي��ات 

•• �رشم �ل�سيخ-و�م:

�أك����د م��ع��ايل ���س��ق��ر غ��ب��ا���ش رئي�ش 
�مل���ج���ل�������ش �ل����وط����ن����ي �الحت���������ادي 
تلعبُه  ب���ات���ت  �ل�����ذي  �ل�������دوِر  ع��ل��ى 
�لكثرِي  مع  �لتعامِل  يف  �لربملاناُت 
عامَل  ُت���و�ج���ُه  �ل��ت��ي  �لق�سايا  م��ن 
�ليوم، و�لتي ُي�سكُل فيها �لت�سدي 
�أكرَب  �أحَد  �ملناخي  �لتغريرِّ  لظاهرِة 
�لتحديات. ، �نطالقاً من مهاِمها 
�لت�سريعيِة و�لرقابية، حيث تلعب 
�أو  �َسنرِّ  يف  �أ�سا�سياً  دور�ً  �لربملانات 
ت�سريِع �أو تعديِل �لقو�ننِي �ملتعلقِة 
�لوطني  و�ل���ت���ح���وِل  ب��اال���س��ت��ث��م��اِر 
�ملتجددة،  �ل��ط��اق��ِة  م�����س��ادِر  �إىل 
ويف م��ر�ق��ب��ِة �ل��ت��ن��ف��ي��ِذ و�الإن���ف���اِق 

�حلكومي يف هذ� �ملجال.
خالل  معاليه  كلمة  يف  ذل��ك  ج��اء 
لالجتماع  �الف��ت��ت��اح��ي��ة  �جل��ل�����س��ة 
�ل����ذي ينظمة  �ل��ع��امل��ى  �ل��ربمل��ان��ى 
�الحت�������������اد �ل��������ربمل��������اين �ل���������دويل 
ب���ال���ت���ع���اون م����ع جم��ل�����ش �ل���ن���و�ب 
�مل�سري على هام�ش �أعمال �لدورة 
�ل� 27 ملوؤمتر �لدول �الأطر�ف فى 
�الإطارية  �ملتحدة  �الأمم  �تفاقية 
�سرم  مب���دي���ن���ة   ، �ملُ�����ن�����اخ  ل���ت���غ���ري 
وفود  من  و��سعة  �ل�سيخ،مب�ساركة 
60 دولة،  م��ن  �أك��ر  م��ن  برملانية 
�لربملانية  �مل��ن��ظ��م��ات  ع��ن  ف�����س��اًل 
وبح�سور  و�الإق��ل��ي��م��ي��ة،  �ل��دول��ي��ة 
وعدد  �لربملانات  روؤ���س��اء  ع��دد من 
رفيعة  �ل��دول��ي��ة  �ل�سخ�سيات  م��ن 

�مل�ستوى.
�لوطني  �مل��ج��ل�����ش  وف�����د  وي�������س���م 
�سعادة  ع�����س��وي��ت��ه،  يف  �الحت������ادي 

�ملناخي و�النتقال  �لتغري  لظاهرة 
بل  �ملتجددة.  �لطاقة  �قت�ساِد  �إىل 
يف  �سعى  ق��د  �ل��وط��ن��ي  �ملجل�َش  �إنَّ 
�لربملانيِة  �ملوؤ�س�ساِت  مع  �لتعاوِن 
على �مل�ستويني �الإقليمي و�لدويل 
لنا  �مل�سرتِك  �ل��ه��دِف  �إىل  و���س��واًل 
�جلميع  ح�����س��وِل  ب�سماِن  جميعاً 

على م�سادِر �لطاقة �ملتجددة.
ويف ختام كلمته قال معاليه نتطلع 
�إىل ��ست�سافتِكم على �أر�ِش �إمار�ِت 
�ل��ت�����س��ام��ِح و�ل��ت��ع��اي�����ِش و�الأخ�������وِة 
موؤمتر  فعاليات  خالل  �الإن�سانيِة 
باإذِن  �سيعقُد  �لذي   COP 28
�هلل يف مثِل هذ� �لوقِت من �ل�سنِة 

�لقادمِة،
عبار�ِت  ب��اأ���س��دِق  معاليه  وت��وج��ه 
�ل�سكِر و�لتقديِر جلمهوريِة م�سَر 
من  لقيناُه  مل��ا  �ل�سقيقة  �ل��ع��رب��ي��ِة 
�ل�سيافِة،  وك��رِم  �ال�ستقباِل  ح�سِن 
وملجل�ِش �لنو�ِب �مل�سري ولالحتاِد 
�لربملاين �لدويل حُل�سِن �لتنظيِم 
�لتوفيَق  �هلَل  و�أ�ساأل  �ملوؤمتِر.  لهذ 
و�لنجاَح جلمهوريِة م�سَر �لعربيِة 
�ل�سقيقة ال�ست�سافِتها هذ� �حلدث 
�ل��ع��امل��ي �مل��ه��م �ل���ذي ي��وؤك��ُد مكانَة 
�ل�ساحتنِي  ع��ل��ى  �مل��ت��م��ي��ِزة  م�����س��َر 

�الإقليميِة و�لدولية.
�الجتماع  �سهدت  ذل��ك  غ�سون  يف 
�لربملاين �لعاملي علي مدي خم�ش 
ج���ل�������س���ات ن���ق���ا����س���ات ُم���ك���ث���ف���ة بني 
�أنحاء  م��ن  و�خل���رب�ء  �لربملانيني 
وح�سد  تفعيل  �سبل  ح��ول  �ل��ع��امل 
ظاهرة  ملكافحة  �لعاملية  �جل��ه��ود 
�الجتماع  ت�سمن  كما  �ملُناخ،  تغري 
���س��ه��اد�ت م��ن �خل��ط��وط �الأمامية 

ع��دن��ان حمد �حلمادي،  م��ن:  ك��ل 
و�لدكتورة موزة حممد �لعامري، 
حممد  ن�����������س�����ال  و�ل��������دك��������ت��������ورة 
�سيخة  و�ل����دك����ت����ورة  �ل��ط��ن��ي��ج��ي، 
�ملجل�ش،  �أع�ساء  �لطنيجي،  عبيد 
�لرحمن  ع���ب���د  ع���م���ر  و�ل����دك����ت����ور 
للمجل�ش،  �لعام  �الأم��ني  �لنعيمي 
�الأمني  �لب�سطي  ر����س��د  وع���ف���ر�ء 
�لعام �مل�ساعد لالت�سال �لربملاين، 
وط����ارق �أح��م��د �مل���رزوق���ي �الأم���ني 
رئا�سة  ل�������س���وؤون  �مل�����س��اع��د  �ل���ع���ام 

�ملجل�ش.
،ي�سهُد  غبا�ش  �سقر  معايل  وق��ال 
وتقنيًة  علميًة  طفرًة  �ليوِم  ع��امُل 
ه��ي �الأ���س��رَع و�الأك���َر تقدماً عرَب 
�لب�سري،  �ل��ت��اري��ِخ  م��ر�ح��ِل  جميِع 
�لثورِة  ع��امَل  نعي�ُش  ون��ح��ُن  �سيما 
و�لتكنولوجيا  �لر�بعِة  �ل�سناعيِة 
�لكربى،  و�ل��ب��ي��ان��اِت  �الإح��ي��ائ��ي��ِة 
�سل�سلًة  ن��و�ج��ُه  �ل��وق��ِت  نف�ش  ويف 
ي�سهْدها  مل  �لتي  �لتحدياِت  م��ن 
�أي�����س��اً، و�لتي  �ل��ب�����س��ري  �ل��ت��اري��ُخ 
باتْت تهدُد وجوَد �الإن�سان وحياته، 
ولعلَّ �لتغرَي �ملناخي ميثُل �مل�سكلَة 
�الأخطَر و�الأك��َر �سموليًة يف هذ� 

�ل�سياق.
�لت�سدي  ي��ع��ْد  مْل  معاليه:  وق���ال 
�متياز�ً  �مل��ن��اخ��ي  �ل��ت��غ��رِي  ل��ظ��اه��رِة 
�أخ���رى، بل هو و�جٌب  ل��دول��ٍة دوَن 
يتحمُلها  م�����س��رتك��ة  وم�����س��وؤول��ي��ٌة 
وحكومات.  �سعوباً  باأ�سِره،  �لعامُل 
فالتغرُي �ملناخي هو �مل�سوؤوُل �ليوَم 
�ل�سحِة  منظمِة  ل��ت��ق��اري��ِر  ووف��ق��اً 
�لعامليِة عن وفاِة حو�يل 7 ماليني 
�مل�سوؤوُل  وه����و  ���س��ن��وي��اً،  ���س��خ�����ٍش 

بحلول عام 2050، كما حتت�سن 
�ل��دول��ة ث��الث��ا م��ن �أك���رب حمطات 
�لطاقة �ل�سم�سية يف �لعامل وباأقل 
�ملنطقة  �أول دول��ة يف  تكلفة، وه��ي 
ت�ستخدم �لطاقة �لنووية �ل�سلمية 
يف �إنتاج �لكهرباء �ل�سديقة للبيئة. 
وقال معاليه : و فيما يتعلق على 
�مل�����س��ت��وى �ل�����دويل، ويف �إط����ار مد 
ج�سور �لتعاون و�ل�سر�كات �لنوعية 
�أمن  لتعزيز  �ل���دويل  �ملجتمع  م��ع 
�أكَر  �الإم��ار�ت  ��ستثمرْت  �لطاقة، 
م�ساريِع  يف  دوالر  مليار   50 م��ن 
بلد�ً،   70 يف  �مل���ت���ج���ددِة  �ل��ط��اق��ِة 
وتخطُط ال�ستثمار مليار�ت �أخرى 
وقعت  حيث  �ملقبل،  �لَعقِد  خ��الل 
�الإمار�ت و�لواليات �ملتحدة �سر�كة 
 100 ����س��رت�ت��ي��ج��ي��ة ال���س��ت��ث��م��ار 
م�سروعات  تنفيذ  يف  دوالر  مليار 
ت��ب��ل��غ طاقتها  �ل��ن��ظ��ي��ف��ة  ل��ل��ط��اق��ة 

�الإنتاجية 100 جيجاو�ط.
كما وقعت دول��ة �الإم���ار�ت وم�سر 
�ت��ف��اق��ي��ة الإن�����س��اء م�����س��روع لطاقة 
 10 ب�����ق�����درة  م�������س���ر  �ل�����ري�����اح يف 
جيجاو�ط و�لذي يعد و�ح��د�ً من 
�ملجال على  �مل�ساريع يف ه��ذ�  �أك��رب 

م�ستوى �لعامل.
�ملجل�ُش  �ن  �يل  م��ع��ال��ي��ه  و�أ�����س����ار 
�سيظل،  �الحت������������ادي،  �ل����وط����ن����ُي 
مع  �ل����دوؤوِب  �لعمِل  على  حري�ساً 
�ملوؤ�س�ساِت �لتنفيذيِة �ملعنيِة يف دولة 
�الإمار�ت يف تنويِع م�سادِر �لطاقِة 
�لنظيفة،  �ل��ب��ي��ئ��ِة  �إىل  و�ل��ت��ح��وِل 
�لعمِل  �سرعة  مو�كبِة  يف  وف��اع��اًل 
للت�سريعاِت  وح��اج��ِت��ه  �حل��ك��وم��ي 
للت�سدي  �ل�����الزم�����ة  �ل���وط���ن���ي���ة 

وم���ا مي��ك��ن �ل��ق��ي��ام ب���ه ل��ل��ح��د من 
ومت  �حل���ر�ري،  �الحتبا�ش  ظاهرة 
بني  �الأ�سا�سية  �ل��رو�ب��ط  مناق�سة 
�لعمل �ملناخي و�لتنمية �ملُ�ستد�مة 
�لتحديات  ��ستعر��ش  خ��الل  م��ن 
�الإمنائية �خلا�سة باالأمن �لغذ�ئي 
وعالقتها  و�ل����ن����زوح  و�ل���ن���ز�ع���ات 
مناق�سات  ���س��ارك يف  �ملُ��ن��اخ.  بتغري 
غبا�ش  ���س��ق��ر  م���ع���ايل  �جل��ل�����س��ات 
�الحتادي  �لوطني  �ملجل�ش  رئي�ش 
�مل��ج��ل�����ش و معايل  مب��ر�ف��ق��ه وف���د 
�مل�����س��ت�����س��ار ح��ن��ف��ي ج���ب���ايل، رئي�ش 
م�سر  بجمهورية  �ل��ن��و�ب  جمل�ش 
�لعربية، ومعايل دو�رتي بات�سيكو، 
�لدويل  �ل��ربمل��اين  �الحت���اد  رئي�ش 
وعدد من روؤ�ساء �لربملانات ووفود 

برملانية من �كر من 60 دوله .
�الجتماع  ج��ل�����س��ات  ���س��ه��دت  ك��م��ا 
�لربملاين  �الحت����اد  حملة  �إط����الق 
�ل������دويل ب���ع���ن���و�ن: ب���رمل���ان���ات من 
�أج�����ل �ملُ����ن����اخ، و�ل���ت���ي ت���ه���دف �إىل 
�تخاذ  �أج���ل  �ل��ربمل��ان��ات م��ن  ح�سد 
�لكفيلة  �ل��ربمل��ان��ي��ة  �الإج���������ر�ء�ت 
ك��م��ا طرح  �ملُ���ن���اخ،  ت��غ��ري  مبكافحة 
�الج���ت���م���اع ق�����س��ي��ة �مل�����س��اءل��ة عن 
بعدم  و�خلا�سة  �ملُناخية  �لعد�لة 
�ملُ���ت���ق���دم���ة وذ�ت  �ل���ب���ل���د�ن  وف������اء 
بالتز�ماتها  �ل��ع��ال��ي��ة  �الن��ب��ع��اث��ات 
تاه �لدول �لنامية ب�ساأن �لتمويل 
�ملناخي للتكيف مع تد�عيات تغري 
ا  �أي�سً �الج��ت��م��اع  ون��اق�����ش  �ملُ���ن���اخ، 
ق�سية ت�سريع وترية �النتقال �إىل 
�لطاقة �لنظيفة ودور �لربملانات يف 
�لهدف �حليوي؛ من  حتقيق هذ� 

�أجل م�ستقبل ُم�ستد�م للعامل.

الهتمام العاملي بق�صايا املناخ ينعك�ش باإ�صدارات عربية يف معر�ش ال�صارقة للكتاب
•• �ل�سارقة -و�م: 

�أو�سح عدد من �لنا�سرين وم�سريف دور �لن�سر �مل�ساركني يف �لن�سخة �ل� 41 
من معر�ش �ل�سارقة �لدويل للكتاب �ملقام يف مركز �أك�سبو �ل�سارقة �أن �لكتب 
�ملرتبطة بق�سية �ملناخ باتت متثل �أهمية ق�سوى ملا حتتله �لق�سية من زخم 
عاملي كبري يف �لوقت �حلايل ال�سيما يف ظل �لرتكيز �لدويل �لرئي�سي على 
للكرة  �مل��دى  بعيدة  �أ�سر�ر  من  ي�سببه  ملا  �ملناخي  للتغري  �لت�سدي  �سرورة 
�الإقبال على  �أن  و�أك��دو�  �لكوكب.  �رتفاع درج��ة ح��ر�رة  �الأر�سية وت�سببه يف 
مثل هذه �لنوعية من �لكتب يعد جيد�ً يف ظل رغبة �لعديد من �لقر�ء يف 
�الطالع على �أ�سباب وتفا�سيل �أزمة �لتغري �ملناخي و�ل�سبل �لرئي�سية حللها 
�ل�سيا�سية  �جلهود  مع  بالتو�زي  فّعالة  و�سيلة  تعد  �لكتب  �أن  �إىل  الفتني 
و�أدو�ت  �مل��ن��اخ  تغري  �إىل  �مل���وؤدي  �لبيئي  �لتلوث  بخطورة  �جلميع  لتوعية 
�لتحول �الأخ�سر. و يقّدم معر�ش �ل�سارقة �لدويل للكتاب يف هذه �لن�سخة 
عدد�ً كبري�ً من �لكتب �لتي حتفل بها �أرفف �أجنحة دور �لن�سر �ملختلفة بهدف 

د�ر هند�وي للطباعة  �لق�سية و�سبل حّلها حيث تعر�ش  �لتوعية بخطورة 
و�لتوزيع كتاب "حتدي تغرّي �ملناخ: �أي طريق ن�سلك " فيما يعر�ش �ملكتب 
"�أكادمييا  د�ر  �لطبيعي" وت�ستعر�ش  �ملناخ  "�أ�س�ش  كتاب  �جلامعي �حلديث 
وتتبدل  �ملناخ  يتغري  "كيف  بعنو�ن:  �ل�سياق  ذ�ت  يف  كتاباً  �إنرتنا�سيونال" 
و�لتوزيع  للن�سر  �لعربي  �لكتاب  د�ر  عر�ست  ب��دوره��ا   ." �جلوية  �الأح���و�ل 
كتاباً بعنو�ن "�ملناخ و�أثره على زر�عة �خُل�سر يف مناطق �ال�ست�سالح" بينما 
عر�ست د�ر �سفاء للطباعة و�لن�سر و�لتوزيع كتاباً با�سم "علم �ملناخ وتاأثريه 
يف �لبيئة �لطبيعية و�لب�سرية" كما عر�ست �لد�ر �لعربية للعلوم كتاباً يحمل 
م�سمى "�أزمة �ملناخ". �أما د�ر �جلامعة �جلديدة فقد قّدمت كتاباً للجمهور 
يتناول �لق�سية من ز�وية قانونية بعنو�ن "�لقانون �لدويل �لبيئي.. تغرّي 
�ملناخ: �لتحديات و�ملو�جهة" بينما تعر�ش من�سور�ت �حللبي �حلقوقية على 
تعر�ش  فيما  �ملناخ"  بحماية  �ل��دويل  "�اللتز�م  م�سمى  حتت  كتاباً  �أرففها 
كتاباً  �لعربية  �ل���دول  جلامعة  �لتابعة  �الإد�ري����ة  للتنمية  �لعربية  �ملنظمة 

�قت�سادياً بعنو�ن "تاأثري �لتجارة �لدولية على تغريُّ �ملناخ".

ماهر �صميطلي رئي�صًا لتحرير من�صة CNN القت�صادية اجلديدة
••دبي-و�م: 

�إطالقها  �ملُخطط  �القت�سادية"،   CNN" �أعلنت من�سة 
�لعاملية  �ل�����س��رك��ة  م���ن  ك���ل  �إد�رة  �ل���ع���ام حت���ت  ن��ه��اي��ة  ق��ب��ل 
عن   ،CNN و�سبكة   IMI �الإع��الم��ي��ة  ل��ال���س��ت��ث��م��ار�ت 
تعيني ماهر �سميطلي لرئا�سة حتريرها . و�سغل �سميطلي 
و�سمال  �الأو���س��ط  لل�سرق  �لعاجلة  �الأخ��ب��ار  م��رك��ز  م��دي��ر 

�إفريقيا يف وكالة �أنباء رويرتز.

وقالت من�سة "CNN �القت�سادية" �إن هذه �خلطوة تاأتي 
�سمن ��ستعد�د�ت �سركة IMI الإطالق �ملن�سة �القت�سادية 
�جلديدة ودعمها بالكو�در و�لكفاء�ت من �أ�سحاب �خلربة 
�ملن�سة و�سمان جناحها وتناف�سيتها  �ملتميز الإد�رة  و�الأد�ء 
عاملياً. متتد خربة �سميطلي يف جمال �ل�سحافة باملنطقة 
�لعربية الأكر من 25 عاماً، حيث توىل �لعديد من �ملهام، 
)AFP(يف  �لفرن�سية  �الأن��ب��اء  وك��ال��ة  مكتب  �إد�رة  منها 

�سوريا بني عامي 2002-2000. 
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•• �ل�سارقة-�لفجر:

و�لذي  �لعاملي  �لطفل  يوم  مبنا�سبة 
نوفمرب،   20 ي��وم  تاريخه  ي�سادف 
�الجتماعية  �خل��دم��ات  د�ئ��رة  تنظم 
يف �ل�سارقة -فرع �حلمرية برناجما 
حافال بالفعاليات و�لتي ت�ستمر ملدة 
20 من  17 ولغاية  �أي��ام من  �أربعة 
�ساطئ  حديقة  يف  �جل���اري  نوفمرب 
�لفعاليات  ت��ت��ن��وع  ح��ي��ث  �حل��م��ري��ة، 
�لعديد  مب�ساركة  يوميا،  �مل�ساحبة 

من �جلهات يف �الإمارة.
فرع  مدير  �ل�سام�سي  م��رمي  وقالت 
�لفعالية  م��ن  �ل��ه��دف  �أن  �حلمرية، 
�لتمتع  يف  �لطفل  حق  على  �لتاأكيد 
�الأف����������ر�د  ي����ع����ي  و�أن  ب���ط���ف���ول���ت���ه، 
و�مل���وؤ����س�������س���ات �أه���م���ي���ة ه�����ذ� �حل����ق، 
�أج�����و�ء من  �أ���س��ف��اء  ب��االإ���س��اف��ة �إىل 
بالرب�مج  مليئة  لالأطفال  �لرتفيه 
و�لرتفيهية  و�لتوعوية  �لتثقيفية 
�ل��ت��ي ���س��ت��ق��دم ج��رع��ة م��ع��رف��ي��ة عن 
�الأطفال.  نفو�ش  يف  وغر�سها  �لقيم 
�ختيار  مت  �ل�����س��ام�����س��ي،  و�أ����س���اف���ت 

لكونها  �حل��م��ري��ة  ���س��اط��ئ  ح��دي��ق��ة 
مكان مفتوح وجميل ويتيح ممار�سة 
ك��اف��ة �الأن�����س��ط��ة و�ل���دع���وة مفتوحة 
�أم���ام �جلميع م��ن �ل��ر�ب��ع��ة م��ن بعد 

�لظهر ولغاية �لتا�سعة م�ساء.
مدير  قالت  �مل�ساركة  �جلهات  وع��ن 
ي�����س��ارك معنا لهذ�  ف���رع �حل��م��ري��ة، 
مبعنى  ف���اع���ل���ة  ج����ه����ات   6 �ل�����ع�����ام 
�أو  ب���رن���ام���ج  ���س��ت��ق��دم  ج��ه��ة  ك���ل  �أن 
�لو�حد  �ل���ي���وم  وي��ت�����س��م��ن  ف��ع��ال��ي��ة، 

�ليوم  ف��ف��ي  ف��ع��ال��ي��ات خم��ت��ل��ف��ة،   4
�ل�سارقة  م��ت��ح��ف  ي�������س���ارك  �الأول 
للخط بور�سة �لزخرفة �الإ�سالمية، 
للح�سارة  �ل�سارقة  متحف  وي�سارك 
وتلوين  �مل�ساجد  بور�سة  �الإ�سالمية 
�سياغة  وور������س�����ة  �جل���ب�������ش  ق���ط���ع 

�ملجوهر�ت و�حللي.
�لتابعة  �ل��ط��ف��ل  ���س��الم��ة  �إد�رة  �أم����ا 
�الأ�سرة  ل�����س��وؤون  �الأع��ل��ى  للمجل�ش 
بال�سارقة فتنظم ور�سة حول حقوق 
�لطفل، ويقدم ق�سم خدمة �ملجتمع 
يف د�ئرة �خلدمات �الجتماعية فرع 
�حل���م���ري���ة ب���رن���اجم���ا ت��ث��ق��ي��ف��ي��ا عن 
يتم  �لثاين  �ليوم  كما يف  �لت�سامح.  
ت��ق��دمي ث��الث��ة ب��ر�م��ج ع��ن �لتطوع، 
وور������س�����ة ����س���وب���ر ق�������وي، و�ل���ه���وي���ة 
"�إلعب  لور�سة  باالإ�سافة  �لوطنية، 
هيئة  ت��ن��ظ��ي��م  م����ن  وه�����ي  وتعلم" 
�ل�������س���ارق���ة ل��ل��وث��ائ��ق و�ل���ب���ح���وث يف 
�ل�سارقة  م��رب��ى  وي��ن��ظ��م  �ل�����س��ارق��ة، 
ل����الأح����ي����اء �مل����ائ����ي����ة ور������س�����ة ب������رو�ز 
�ل�سلطعون.  ويف �ليوم �لثالث يقدم 
ق�سم خدمة �ملجتمع يف فرع �لد�ئرة 

4 بر�مج تثقيفية تتناول مو�سوعات 
و�ل�سحبة  و�ل��ن��ظ��اف��ة  �الإب�����د�ع  ع��ن 
غد�"،  �ساأ�سبح  و"ماذ�  �ل�����س��احل��ة، 
وي�سارك متحف �ملحطة بور�سة حول 
با�ستخد�م  �لطائر�ت  ت�سكيل  كيفية 
�ليوم  ويت�سمن  �ل�����س��وف.  خ��ي��وط 
�ليوم  ف��ع��ال��ي��ات  الأج����ن����دة  �الأخ������ري 
تثقيفية  ب��ر�م��ج   3 للطفل  �ل��ع��امل��ي 
ل��ف��رع �حل��م��ري��ة وه���ي ع���ن "ولدي 
و�لطموح،  ق����وي  و���س��وب��ر  حقوق" 
بور�سة  �ملحطة  متحف  ينظم  فيما 
����س���ن���ع دمية  ك���ي���ف���ي���ة  ف���ن���ي���ة ح������ول 
�ل��ب��وم��ة، وي��ت��خ��ل��ل �ل��ربن��ام��ج فقرة 
�أ�سارت  �آخر،  ترفيهية. وعلى �سعيد 
منتجة  �أ�سر  م�ساركة  �إىل  �ل�سام�سي 
"�إنتاج" بعر�ش  م��رك��ز  �أع�����س��اء  م��ن 
�ملنزلية،  وم��ن��ت��ج��ات��ه��م  م��اأك��والت��ه��م 
على مد�ر �لفعالية.  وجدير بذكره 
�أن فرع �حلمرية �سوف تطلق فر�سة 
ت��ط��وع��ي��ة ل��ط��ل��ب��ة �جل���ام���ع���ات  عرب 
�ل�سارقة  ملركز  �الإلكرتونية  �ملن�سة 
للعمل �لتطوعي للر�غبني بالتطوع 

الإجناح هذه �لفعالية.  

•• دبا �حل�سن-�لفجر:

دبا �حل�سن و�لتابع  �أمور �لطلبة و�لطالبات مبدينة  �أولياء  �لتقى جمل�ش 
ملجل�ش �ل�سارقة للتعليم طلبة �لثاين ع�سر وحفزهم على �لتفوق و�الجتهاد 

وحت�سيل �أعلى �لدرجات.
وجاءت تلك �لزيارة يف �إطار حتقيق �الأهد�ف �ال�سرت�تيجية ملجل�ش �ل�سارقة 
للتعليم و�سمن �سل�سلة �لزيار�ت �لرتبوية للمجل�ش حيث ز�ر حممد ر��سد 
ر�سود �حلمودي رئي�ش جمل�ش �أولياء �أمور �لطلبة و�لطالبات يف دبا �حل�سن 
و�حللقة  �لثانية  �حللقة  �خلالدية  مدر�سة  �الأم���ور  �أول��ي��اء  م��ن  بع�ش  م��ع 

�لثالثة بنني.
ح�سر �للقاء ع�سام �أحمد ن�ساأت ع�سو �ملجل�ش وجمال عبد�هلل بن يعروف 

و�سعيد �أحمد �لطنيجي �مل�سرف �الأكادميي وعبيد ح�سن �لع�سب �حلمودي 
وجمموعة من �ملعلمني

وخالل �لزيارة �لتقى مع طالب �سفوف �لثاين ع�سر يف �ملدر�سة بالتن�سيق 
�لوقت  ع��ل��ى تنظيم  �ل��ط��الب  م��در���س��ة �خل��ال��دي��ة ح��ي��ث مت ح��ث  �إد�رة  م��ع 
�لدر��سية  �ملعرفة من خالل �حل�س�ش  �لتزود يف  للمذ�كرة و�حلر�ش على 
�لن�سب يف  �أعلى  للح�سول على  تاأهلهم  �ملدر�سي  حتى  �ل��دو�م  و�اللتز�م يف 
نهاية �لعام �لدر��سي كما مت �لتطرق على �جلد و�الجتهاد الختبار �الإمار�ت 

�لقيا�سي �م�سات. 
لتاأهيلهم  �لر�غبني  �لطالب  �ملجل�ش  ��ستعد�د  �إىل  �ملجل�ش  رئي�ش  وتطرق 
�ل�سعاب  لتذليل  ��ستعد�د  وعلى  �م�سات   �لقيا�سي  �الإم���ار�ت  �ختيار  ل��دورة 

�لتي ت�سادفهم يف جمالهم �لدر��سي 

•• �أبوظبي - �لفجر:

للبحوث  ت����ري����ن����دز  م����رك����ز  ������س�����ارك 
و�ال�ست�سار�ت يف �أعمال �ملوؤمتر �ل� 75 
�لعام  �ل��ر�أي  �لعاملية لبحوث  للر�بطة 
�ملنعقد   )WAPOR 75th(
 15-10 م�����ن   �ل����ف����رتة  يف  دب�����ي  يف 
حر�سه  �إط������ار  يف   2022 ن��وف��م��رب 
�مللتقيات  يف  �ل��ف��اع��ل  �حل�����س��ور  ع��ل��ى 
معريف  تو��سل  ج�سر  لكونه  �لعاملية، 

بني �ملنطقة و�لعامل.
وقد �سارك تريندز يف �ملوؤمتر يف جل�ستي 
حو�ر،  قدم يف �الأوىل �لدكتور حممد 
�لتنفيذي-  �ل��رئ��ي�����ش  �ل��ع��ل��ي  ع��ب��د�هلل 
ورقة  و�ال�ست�سار�ت  للبحوث  تريندز 
�لعام  �ل�����ر�أي  "�أبحاث  ب��ع��ن��و�ن  ع��م��ل 
على  فيها  ���س��دد  �لعامة"،  و�ل�سيا�سة 
�لعاملية  �ل���ر�ب���ط���ة  م����وؤمت����ر  �أه���م���ي���ة 
لبحوث �لر�أي �لعام، وح�سور ممثلني 

و�لدر��سات،  �ل��ف��ك��ر  م��ر�ك��ز  �أه���م  ع��ن 
ل��ط��رح ت���ارب م��وؤ���س�����س��ات��ه��م، يف دعم 
�أبحاث  خ���الل   م��ن  �لعامة  �ل�سيا�سة 

ودر��سات �لر�أي �لعام.
�ل����ع����ام  �ل�����������ر�أي  �أب������ح������اث  �إن  وق��������ال 
�لعام تقوم بدور  �لر�أي  و��ستطالعات 
�جلمهور   �آر�ء  �إي�������س���ال  يف  حم�����وري 
تاأثري  وق��ي��ا���ِش  �ل���ق���ر�ر،  م��ت��خ��ذي  �إىل 
ت��ت��خ��ذه��ا �حلكومات  �ل��ت��ي  �ل���ق���ر�ر�ت 
مدى  تو�سيح  يف  ي�سهم  مب��ا  عليهم، 
�ملطّبقة،  �ل��ع��ام��ة  �ل�سيا�سات  فاعلية 
�أو �ل�سلبي،  وحدود تاأثريها �الإيجابي 
�ال����س���ت���م���ر�ر يف هذه  �إّم������ا  وب���ال���ت���ايل 
�ل�سيا�سات �أو تغيريها �أو تعزيزها، مبا 

يحقق �الأهد�َف �ملن�سودة منها.
وتناول �لدكتور �لعلي طبيعة �لعالقة 
و�لر�أي  �لعامة  �ل�سيا�سة  �سانع  ب��ني 
كان  ك��ل��م��ا  �أن�����ه  �إىل  م�������س���رًي�  �ل����ع����ام، 
ا  حر�سً �أك��َر  �لعامة  �ل�سيا�سة  �سانع 

ورفاهية  �سعادة  وحتقيق  �إر�ساء  على 
بقيا�ش  �هتماًما  �أك��ر  ك��ان  �جلمهور 
و�لتعامل  �لعام،  �لر�أي  و�آر�ء  توجهات 
�لر�أي  �أب��ح��اث  م��ع  وج��دي��ة  باإيجابية 
�لعام، وهو ما يوؤدي �إىل تز�يد �أهمية 
و�لعك�ش  �الأب����ح����اث،  م���ن  �ل���ن���وع  ه���ذ� 
�أن  �إىل  �ل�سدد  ه��ذ�  يف  الفًتا  �سحيح، 
دول��ة �الإم����ار�ت ُت��ع��ّد م��ن �أك��ر �لدول 
�أعلى  �ل���ع���ام يف  �ل��������ر�أَي  ت�����س��ُع  �ل���ت���ي 
�أول��وي��ات��ه��ا. وت��وق��ف �ل��دك��ت��ور حممد 
"تريندز"  م��رك��ز  ت��رب��ة  عند  �لعلي 
فاأ�سار  �لعام،  �ل��ر�أي  �أبحاث  يف جم��ال 
�أن����ه ي����ويل ����س��ت��ط��الع��ات �ل����ر�أي  �إىل 
�إد�رة  بتاأ�سي�ش  وق���ام  ك���ربى،   �أه��م��ي��ة 
�ل��ع��امل��ي؛ ل��ت��ك��ون �إحدى  �ل��ب��اروم��ي��رت 
�أهم �الإد�ر�ت �لبحثية يف هيكل �ملركز، 
حيث �إنها تتوىل مهمة قيا�ش وحتليل 
�لق�سايا  ب�ساأن  �لعام  �ل��ر�أي  هات  توجُّ
�ل��ر�ه��ن��ة يف خم��ت��ل��ف �مل���ج���االت، وفق 

�ملنهجية  و�ل�����س��و�ب��ط  �مل��ع��اي��ري  �أرق����ى 
�لتو�سيات  وت��ق��دمي  دول���ًي���ا،  �ملطبقة 
�سانع  �إىل  بها  �خلا�سة  و�مل��ق��رتح��ات 
�أن����ه مت حتويل  �إىل  م�����س��رًي�  �ل���ق���ر�ر، 
د�خل  م�ستقل  قطاع  �إىل  �الإد�رة  ه��ذه 
و�مل�ساريع  �ملهام  تعدد  مع  "تريندز"، 

�لعام  �ل���ر�أي  و��ستطالعات  �مليد�نية 
د�ئرة  و�ت�����س��اع  بتنفيذها،  ت��ق��وم  �ل��ت��ي 
يطلبون  �لذين  و�ملتعاونني،  �ل�سركاء 
ل��ل��ر�أي وم�سوح  ����س��ت��ط��الع��ات  �إج����ر�ء 
�لباروميرت  قطاع  �أن  و�أك��د  ميد�نية. 
�ل�سنو�ت  خ��الل  ق��ام  �ملركز  يف  �لعاملي 

�لثالث �ملا�سية بتنفيذ �أكر من 30 
ميد�نية؛  ودر����س��ة  ل��ل��ر�أي  ��ستطالًعا 
منها 16 ��ستطالًعا حول ق�سايا عدة 
"تريندز" من هيئات  �سركاء  مل�سلحة 
��ستطالًعا  وموؤ�س�سات خمتلفة، و14 
وقام  �إل��ك��رتون��ًي��ا،  تنفيذها  مت  دول��ًي��ا 
خدمة  يف  نتائجها  بتوظيف  تريندز 
يقدمها  �ل��ت��ي  و�ل��ت��ق��اري��ر  �الأب����ح����اث 

ل�سّناع �لقر�ر �أو لن�سر �ملعرفة.
وب���ني �ل��دك��ت��ور �ل��ع��ل��ي �أن ت��ري��ن��دز يف 
جم���ال ت��وع��ي��ة �ل����ر�أي �ل��ع��ام ك��ان��ت له 
تربة مهمة ومثمرة يف �لتعاون بني 
يف  و�الإع��الم��ي��ة  �لبحثية  �مل��وؤ���س�����س��ات 

جمال بحوث �لر�أي �لعام.
و�ختتم �لرئي�ش �لتنفيذي ل� "تريندز" 
مد�خلته بالتاأكيد على �أن �ملركز يوؤمن 
�لر�أي  بحوث  باأهمية  مطلًقا  �إمي��اًن��ا 
ّناع �ل�سيا�سات وتوعية  �لعام يف دعم �سُ
�ل��ع��امل��ي، ويتبع يف عمله  �ل��ع��ام  �ل���ر�أي 

�ملعايري و�ملنهجيات  �أرقى  �ملجال  بهذ� 
�لعاملية، وفق �سو�بط علمية �سارمة؛ 
و�لتو�سيات.  �ل��ن��ت��ائ��ج  دق���ة  ل�����س��م��ان 
وق��ال: �سنعمل على تعزيز جهوِدنا يف 

هذ� �ملجال م�ستقباًل.
ب������دوره �أك�����د �ل���دك���ت���ور حم��م��د فريد 
�لباروميرت  �إد�رة  م�����س��ت�����س��ار  ع����زي 
مبركز تريندز  يف جل�سة حو�ر بعنو�ن 
�مل�سحية"  و�ل��ب��ح��وث  �ل��ع��ام  "�لر�أي 
يف  و�الن��دم��اج  �لتحديث  �سيا�سات  �أن 
من  �ل��ع��دي��د  تتطلب  �لعاملية  �ل�����س��وق 
�الإ���س��الح��ات �الق��ت�����س��ادي��ة و�الإد�ري����ة 
و�الج���ت���م���اع���ي���ة، م���������س����دًد� ع���ل���ى دور 
�لدر��سات �ال�ستق�سائية و��ستطالعات 
لتقييم  �أخ����رى،  �أدو�ت  �سمن  �ل����ر�أي 

هذه �ل�سيا�سات ونتائجها.
�لتي  �ال�ستطالعات  معظم  �إن  وق��ال 
ت��ت��م ه���ي �أب���ح���اث �ل�����س��وق و�الإع������الم، 
وه������ن������اك ع�������دد ق���ل���ي���ل م������ن م����ر�ك����ز 

�لدر��سات  جم����ال  يف  ي��ن�����س��ط  �ل��ف��ك��ر 
ووحد�ت  �ملتخ�س�سة،  �ال�ستق�سائية 
�أهمها،  من  �أن  مو�سًحا  �لعام،  للر�أي 
مركز تريندز للبحوث و�ال�ست�سار�ت. 
وبني �لدكتور حممد فريد �أن تريندز 
بتغطية جم��االت خمتلفة متثلت  قام 
و�أه���م���ه���ا   م�������س���ًح���ا،   150 ن����ح����و   يف 
�ملتعلقة  و�مل�سوح  �الجتماعية،  �مل�سوح 
من  �أن  مو�سًحا  �ل��ع��ام��ة،  بال�سيا�سة 
�لباحثني  تو�جه  �لتي  �لتحديات  بني 
يف ميد�ن �مل�سوح و��ستطالعات �لر�أي 
و�إجر�ء  للعينة،  �ل�سحيح  �الإط��ار  هو 
و�سدد  م�سد�قية.  ذ�ت  ��ستطالعات 
م�ست�سار �إد�رة �لباروميرت ب� "تريندز" 
�لر�أي  و��ستطالعات  �مل�سوح  �أن  على 
رغم حد�ثتها ن�سبياً يف �ملنطقة �إال �أنها 
وتر�سخت  ع��ادي��ة،  مم��ار���س��ة  �أ�سبحت 
��ستطالعات  ث��ق��اف��ة  �جل��م��ه��ور  ل���دى 

�لر�أي؛ �إدر�ًكا منه ووعًيا الأهميتها.

•• باري�س-و�م:

�الإم����ار�ت  دول���ة  ���س��ف��ارة  ��ست�سافت 
لدى باري�ش و�لوفد �لد�ئم للدولة 
لدى منظمة �الأمم �ملتحدة للرتبية 
و�لعلم و�لثقافة )�ليون�سكو( جل�سة 
نقا�سية ثقافية �سمن جل�سات فعالية 
"�ليون�سكو"  م��ق��ر  يف  "جملون" 
حول  �لفرن�سيةباري�ش  بالعا�سمة 
�لثقايف  �ل�����رت�ث  ح��م��اي��ة  م��و���س��وع 
و�إع����ادة �الإع��م��ار، م��ع �لرتكيز على 
مبادرة "�إحياء روح �ملو�سل"، �ملبادرة 
�لدولية،  �مل��ن��ظ��م��ة  ل��ه��ذه  �ل���ر�ئ���دة 
�لدولية  �جل��ه��ود  على  ب���ارز  كمثال 

�مل�سرتكة لتحقيق هذ� �لهدف. 
�الإمار�ت  �ن�سمت   ،2018 ع��ام  يف 
"�إحياء  ل�  "�ليون�سكو"  م��ب��ادرة  �إىل 
�إىل  ت���ه���دف  و�ل���ت���ي  �ملو�سل"  روح 
�إع��ادة بناء �لرت�ث �لثقايف للمدينة 

ب��ع��د �ل���دم���ار �ل����ذي ط��ال��ه��ا ب�سبب 
�حل������رب، ووّق����ع����ت دول�����ة �الإم�������ار�ت 
و�حلكومة  �ل��ي��ون�����س��ك��و  وم��ن��ظ��م��ة 
الإعادة  تاريخية  �تفاقية  �لعر�قية 
معامل  بع�ش  �إع��م��ار  و�إع���ادة  تاأهيل 
م��دي��ن��ة �مل���و����س���ل �ل��ت��اري��خ��ي��ة مثل 

جامع �لنوري ومنارة �حلدباء. 
�ملتحدة  �لعربية  �الإمار�ت  و�ساهمت 
مببلغ 50.4 مليون دوالر �أمريكي 
�لذي ميتد خلم�ش  �مل�سروع  يف هذ� 
�أن يكتمل يف  �مل��ق��رر  ���س��ن��و�ت، وم���ن 
دولة  ���س��اه��م��ت  ك��م��ا   .2023 ع���ام 
 2019 ع����ام  يف  �أي�������س���اً  �الإم��������ار�ت 
كني�ستي  �إع��م��ار  و�إع�����ادة  ت��رم��ي��م  يف 

�لطاهرة و�ل�ساعة. 
معايل  م�ساركة  �لفعالية  و�سهدت 
ن�����ورة ب��ن��ت حم��م��د �ل��ك��ع��ب��ي وزي����رة 
�أودري  و���س��ع��ادة  و�ل�����س��ب��اب،  �لثقافة 
ملنظمة  �ل���ع���ام���ة  �مل����دي����رة  �أزوالي، 

�لعتيبة،  هند  و���س��ع��ادة  �ليون�سكو، 
�سفرية دولة �الإمار�ت لدى فرن�سا، 
و�سعادة �ل�سيخ �سامل خالد �لقا�سمي، 
�ملندوب �لد�ئم لدولة �الإمار�ت لدى 
لونو�ر،  ديدييه  و�سعادة  �ليون�سكو، 
�مل��م��ث��ل �ل���د�ئ���م ل��الحت��اد �الأوروب�����ي 
و�ل��دك��ت��ور توما�ش  �مل��ن��ظ��م��ة،  ل���دى 
�إد�رة  جمل�ش  رئ��ي�����ش  ك��اب��الن،  ����ش. 
و�ل�سيد عمر   ،  ALIPHموؤ�س�سة
�لعلوم  م��ع��ه��د  �الأ���س��ت��اذ يف  حم��م��د، 
�ل�سيا�سية يف باري�ش وموؤ�س�ش "عني 
مو�سوع  ناق�سو�  �ل��ذي��ن  �ملو�سل"، 
�لثقايف يف ظل عدم  �ل��رت�ث  �أهمية 
�ال�ستقر�ر ، وحتديد�ً �لعمل �جلاري 

يف �ملو�سل. 
و�سّلط �ملتحدثون �ل�سوء على تاأثري 
�جلهود �ملجتمعية يف �إحياء �لرت�ث 
من  �ل��ق��در�ت  بناء  و�أهمية  �لثقايف، 
�مل�����س��ت��د�م��ة طويلة  �ل��ت��ن��م��ي��ة  �أج����ل 

�الأجل يف �لعر�ق وحول �لعامل. 
�إّن  وق���ال���ت م���ع���ايل ن�����ورة �ل��ك��ع��ب��ي 
هو  �ملو�سل"  روح  "�إحياء  م�����س��روع 
�أك��ر من جم��رد مبادرة بناء مبنى 
وله تاأثري �أكرب بكثري ملا يرمز �إليه 
للفر�ش  وتعزيز  ل��الأم��ل،  بعث  م��ن 
و�ل��ن��م��و، ���س��ي��ت��ج��اوز ���س��د�ه��ا حدود 
ل�سكان  بالن�سبة  و�سي�سكل  �ملو�سل، 
لل�سركاء  ملمو�سة  م�ساركة  �ملو�سل 

يف عملية �إعادة �لبناء. 
�مل�سروع  �أّن   " م��ع��ال��ي��ه��ا  و�أ����س���اف���ت 
قلبي"،  يف  خا�سة  "مبكانة  يحظى 
موؤكدة على �أّن قيادة دولة �الإمار�ت 
�ل�سالم  م��ب��ادر�ت  "�أهم  من  تعتربه 
�لثقافات  ب���ني  �ل���ت���ق���ارب  ل��ت��ح��ق��ي��ق 

وتعزيز تر�ث �الإن�سانية". 
م����ن ج��ه��ت��ه��ا ق����ال����ت �����س����ع����ادة هند 
�ل��ع��ت��ي��ب��ة : " ت���ع���ّد �مل���و����س���ل رم����ز�ً 
�لقيم  من  وهما  و�لت�سامح،  للتنوع 

�الإم��ار�ت. وتفخر  لدولة  �الأ�سا�سية 
�سر�كات  بناء  يف  بامل�ساهمة  �ل��دول��ة 
�لعاملية  �لتحديات  ملو�جهة  دول��ي��ة 
ثقافية  بناء وترميم معامل  و�إع��ادة 

هامة". 
من جانبه، قال �سعادة �ل�سيخ �سامل 
�إحياء  “مبادرة  نتائج  �إن  �لقا�سمي 
فقط  ت�����س��م��ل  ال   ” �مل���و����س���ل  روح 
�إعادة �لتاأهيل �لفعلية لهذه �ملو�قع 
�أ�سا�ساً  ت��ع��ت��رب  و�ل���ت���ي  �ل��ت��اري��خ��ي��ة 
ولروح  للمو�سل  �ل��ث��ق��ايف  للن�سيج 
�أي�سا  ت�سمل  ب��ل  �ل�سلمي  �ل��ت��ع��اون 
�إن�ساء م�ساحات جمتمعية م�ستد�مة 
وتوفري فر�ش عمل وتعزيز قدر�ت 

�سكان �ملو�سل". 
 : �أزوالي  ���س��ع��ادة  ق���ال���ت  ب����دوره����ا، 
�لذي  ب��ال��ت��ق��دم  ف���خ���ورون  " ن��ح��ن 
�أحرزناه، فاليوم �ملو�سل �لتي كانت 
�سامتة للغاية عندما بد�أنا عملنا يف 

 . " �حلياة  ت�ستعيد  عام 2018 
كابالن  �ش.  توما�ش  �لدكتور  وق��ال 
�لفر�سة  ت��ع��د  جم��ل��ون  "جل�سة  �إّن 
�الأمثل و�ساهد�ً على �لدور �ملركزي 
�لثقافة  ت����وؤدي����ه  �أن  ي���ج���ب  �ل������ذي 
وح��م��اي��ة �ل���رت�ث �ل��ث��ق��ايف م��ن �أجل 
�سمان عامل �أكر �سالماً وم�ستقبل 
�سيما  وال  للجميع،  �إ���س��ر�ق��اً  �أك���ر 

الأطفالنا". 
ُن��ّظ��م ه��ذ� �حل��دث يف �إط���ار جل�سات 

من  ���س��ل�����س��ل��ة  وه������ي  "جملون"، 
�سفارة  ت��ن��ظ��م��ه��ا  �ل��ت��ي  �ل��ف��ع��ال��ي��ات 
دول�����ة �الإم��������ار�ت ل����دى ب��اري�����ش ملد 
�الإمار�ت  دول��ة  بني  �لتعاون  ج�سور 
�ملجاالت  �لفرن�سية يف  و�جلمهورية 

�لرئي�سية ذ�ت �الهتمام �مل�سرتك. 
فعاليات  ���س��ل�����س��ل��ة  خ������الل  وم������ن 
�الإمار�ت  �سفارة  ت�سعى  "جملون" 
تعزيز  �إىل  �مل����ت����ح����دة  �ل����ع����رب����ي����ة 
�لفرن�سية،  �الإم���ار�ت���ي���ة  �ل��ع��الق��ات 

�ال�سرت�تيجي  �حل��و�ر  على  و�لبناء 
فرن�سا  تعد  �إذ  �لفرن�سي.  �الإمار�تي 
�ال�سرت�تيجيني  �ل�������س���رك���اء  �أح�����د 
ت�سمل  ح��ي��ث  ل��ل��دول��ة،  �لرئي�سيني 
و��سعة  جمموعة  �لتعاون  جم��االت 
�لطاقة  �لقطاعات مبا يف ذلك  من 
)م�سدر -�إجني(، و�لتعليم )جامعة 
و�لثقافة  �أب���وظ���ب���ي(،  �ل�������س���ورب���ون 
و�لدفاع  �أبوظبي(،  �للوفر  )متحف 

)ر�فال(. 

�صفارة الإمارات لدى باري�ش وبعثة الدولة لدى اليون�صكو تنظمان 
جل�صة حول الدرو�ش امل�صتخل�صة من مبادرة اإحياء روح املو�صل 

•• دبي -و�م: 

ت�سارك جمعية �الإمار�ت للتوحد يف �لدورة �لر�بعة من معر�ش "�إك�سبو 
�أ�سحاب �لهمم �لدويل" �لذي �سيقام يف مركز دبي �لدويل للموؤمتر�ت 

و�ملعار�ش خالل �لفرتة من 15 �ىل 17 نوفمرب �جلاري.
ويعد �ملعر�ش �الأكرب من نوعه يف منطقة �ل�سرق �الأو�سط و�سبه �لقارة 
و�لهيئات  وي�سارك فيه عدد كبريمن �جلهات  �إفريقيا  و�سمال  �لهندية 
�أ�سحاب  وتاأهيل  رعاية  و�لدولية ومر�كز  �ملحلية  و�ملنظمات �حلكومية 
�لهمم من د�خل �لدولة وخارجها �إ�سافة �إىل �لعار�سني �لدوليني بعد 

�لنجاح �لذي حققه يف دور�ته �ل�سابقة.
وبهذه �ملنا�سبة �أكدت حرم �سمو �ل�سيخ حمد�ن بن ز�يد �آل نهيان ممثل 
�حلاكم يف منطقة �لظفرة �سمو �ل�سيخة �سم�سة بنت حمد�ن بن حممد 

�آل نهيان �لرئي�سة �لفخرية جلمعية �الإمار�ت للتوحد �أن دولة �الإمار�ت 
وبتوجيهات من قيادتها �لر�سيدة حر�ست على تر�سيخ ثقافة �مل�سوؤولية 
�لدعم  �سبل  ك��اف��ة  ت��وف��ري  م��ن خ��الل  �لهمم  �أ���س��ح��اب  �ملجتمعية ت��اه 

للموؤ�س�سات و�جلهات �ملتخ�س�سة.
وقالت �سموها : "�سكلت روؤية �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ز�يد �آل 
نهيان رئي�ش �لدولة "حفظه �هلل" يف متكني �أ�سحاب �لهمم .. �ملحرك 
�الإجن����از�ت  وت�سطري  وطموحاتهم  تطلعاتهم  حتقيق  نحو  �لرئي�سي 

�لنوعية يف خمتلف �لقطاعات".
ودمج  بتاأهيل  كبري  ب�سكل  �هتمت  �الإم���ار�ت  دول��ة  �أن  �سموها  و�أ�سافت 
�لتي  و�مل��ب��ادر�ت  �خلطط  لهم  وو�سعت  �ملجتمع  يف  بالتوحد  �مل�سابني 
باأهمية دور  �إميانا منها  ت�سهم يف ن�سر �لوعي بني �الأه��ايل و�ملخت�سني 

هذه �لفئات يف �مل�ساهمة �لفاعلة يف م�سرية �خلري و�لبناء بالدولة.

تلك  م��ن  لتحقيقه  �ل��دول��ة  ت�سعى  �ل��ذي  �الأ�سا�سي  �ل��ه��دف  �أن  وذك���رت 
تربيتهم  على  و�لرتكيز  �لهمم  �أ�سحاب  من  �أبنائها  رعاية  هو  �جلهود 
وتعليمهم وتدريبهم الإ�سر�كهم ب�سكل فاعل و�يجابي يف عملية �لتطور 
و�لتنمية �حل�سارية بكافة جو�نبها �ىل جانب تعزيز قدر�ت و�إمكانيات 

هذه �لفئة لتمكينهم من �الندماج يف �ملجتمع ب�سورة كاملة.
و�أو�سحت �سموها �إن م�ساركة جمعية �المار�ت للتوحد يف �إك�سبو �أ�سحاب 
�لهمم �لدويل �لذي ينظم حتت رعاية �سمو �ل�سيخ �أحمد بن �سعيد �آل 
طري�ن  ملجموعة  �الأع��ل��ى  �لرئي�ش  للطري�ن  دب��ي  هيئة  رئي�ش  مكتوم 
�أ�سحاب  نحو  �ملجتمع  توعية  يف  لتوجهاتها  �نعكا�سا  ي��اأت��ي  �الإم����ار�ت 
�ل�سامل  �لدمج  مفهوم  وتعزيز  با�ستقر�ر  �لعي�ش  من  ومتكينهم  �لهمم 
لهم و�سمن جهودها و�إتاحة �لفر�سة الإطالق طاقاتهم و�إثبات قدر�تهم 
ف�ساًل عن �إيجاد م�سار�ت عمل جديدة ت�سهل �نخر�طهم ب�سورة �إيجابية 

يف حميطهم �الجتماعي كاأفر�د قادرين على �الإنتاج و�الإبد�ع .
وقالت �سمو �ل�سيخة �سم�سة بنت حمد�ن بن حممد �آل نهيان :" �ستوفر 
تفاعلية  من�سة  �مل��ع��ر���ش  يف  �لثانية  م�ساركتها  خ��الل  وم��ن  �جلمعية 
ل�سركائها �ال�سرت�تيجيني لعر�ش مبادر�تهم وتاربهم لالأ�سر و�الأهايل 

من ��سحاب �لهمم على م�ستوى �لدولة".
�أ�سحاب �لهمم �لدويل يعد فر�سة  �أك�سبو  �أن معر�ش  و�أ�سافت �سموها 
لهم  �لد�عمة  �ملوؤ�س�سات  من  كبرية  مبجموعة  �لهمم  �أ�سحاب  الإلتقاء 
و�الطالع على �أبرز ما يقدمونه من �أجهزة وخدمات تكنولوجية تعنى 
�أحدث  ��ستك�ساف  ل��زو�ره  يتيح  �أن��ه  �إىل  باالإ�سافة  �لهمم  �أ�سحاب  بفئة 
�لتقنيات و�البتكار�ت �لتي ت�سهدها قطاعات متعددة من مزودي �لرعاية 
يف  و�لعاملني  �حلكوميني  �ملوردين  �إىل  و�سواًل  �مل�ساندة  باالأ�سر  م��رور�ً 

جمال �لتكنولوجيا.

الإمارات للتوحد ت�صارك يف معر�ش اإك�صبو اأ�صحاب الهمم الدويل 2022 

)WAPOR( تريندز ي�صارك يف اأعمال املوؤمتر الـ 75 للرابطة العاملية لبحوث الراأي العام

ّناع ال�صيا�صات وتوعية الراأي العام الدكتور حممد العلي: نوؤمن  باأهمية بحوث الراأي العام يف دعم �صُ

مبنا�صبة يوم الطفل العاملي

اجتماعية ال�صارقة حتتفي بالطفل على �صاطئ احلمرية
جمل�ش اأولياء اأمور الطلبة والطالبات يف دبا احل�صن يلتقي طلبة ال�صف الثاين ع�صر ويحفزهم على التفوق
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اأخبـار الإمـارات

•• �ل�سارقة-�لفجر: 

�ملناهج  ت��ت��ن��اول  �إ����س���د�ر�ت ع��دي��دة 
جماالتها  مب���خ���ت���ل���ف  �مل����در�����س����ّي����ة 
�لعلمّية و�الأدبّية، تزخر بها �لعديد 
�لدورة  يف  �مل�ساركة  �لن�سر  دور  من 
�لدويل  �ل�سارقة  معر�ش  من   41
لزو�ره  لتقّدمها   ،2022 للكتاب 
للدرو�ش  ب����د�ئ����ل  ع����ن  �ل���ب���اح���ث���ني 
�التكالّية  تخلق  �لتي  �خل�سو�سّية، 

وعدم �ملبادرة يف �لتفكري و�الإبد�ع.
�سهلة  "تارب  �إ����س���د�ر�ت  �سل�سلة 
حقيقّية" �لتي توّفرها د�ر �ملجموعة 
وت�سمل  و�لن�سر،  للتدريب  �لعربّية 
�الأحياء،  �لكيمياء،  "�لفيزياء،  مو�د 
و�أفكار�ً  تارباً  تقّدم  و�جلغر�فيا" 
وم�ساريع مدر�سّية مثرية وممتعة. 
باللغتني  �ل�������د�ر  ذ�ت  ت����ق����ّدم  ك���م���ا 
�سل�سلة  و�الإجن����ل����ي����زّي����ة  �ل���ع���رب���ّي���ة 
�لعلوم  ت�سم  و�لتي  فكرة،   1001

باأ�سكالها، و�لريا�سّيات.
�ل���ك���ت���ب  د�ر  ت����ع����ال����ج  ب��������دوره��������ا، 
و�لدر��سات �لعربّية �لتحدّيات �لتي 
بعلوم  يتعّلق  �لطلبة فيما  يو�جهها 
�ل��ل��غ��ة �ل��ع��رب��ّي��ة، ع��رب �ل��ع��دي��د من 
�الإ�سد�ر�ت ذ�ت �ل�سلة، و�لتي ت�سمل 
"فن  �لعربّية"،  �لبالغة  "فنّيات 
�الإن�ساء"،  "فن  �الإبد�عّية"،  �لكتابة 
�للغة  ق��و�ع��د  يف  �ل��ن��دّي��ة  "�لزهور 
وقو�عد  �ل��ك��ت��اب��ة  "فن  �لعربّية"، 
�لنحو"،  و"تب�سيط  �الإمالء"، 
�إ�سد�ر�ت  �أي�ساً  وغريها. كما تقّدم 
�لتعليمّية  ل���ل���م���ر�ح���ل  م���رتج���م���ة 
�لكيمياء  ع��ل��م  ت��ت��ن��اول  �مل��ت��ق��ّدم��ة 
"�سل�سلة  وت�����س��م��ل  و�أ����س���ا����س���ي���ات���ه، 

علم  �أ�سا�سيات   –  1 �لكيمياء  علم 
�لكيمياء  علم  و"�سل�سلة  �لكيمياء" 
�لفيزيائّية"،  �ل���ك���ي���م���ي���اء   –  2
 –  3 �ل��ك��ي��م��ي��اء  ع���ل���م  و"�سل�سلة 

�لكيمياء �لنووّية".
وتعليمها  �الإجن����ل����ي����زّي����ة  ول���ل���غ���ة 
وت��ط��وي��ر م��ه��ار�ت��ه��ا ل���دى �لطالب 
معر�ش  يف  و�ف�����ر  ن�����س��ي��ب  ك���ذل���ك 
ل��ل��ك��ت��اب بدورته  �ل����دويل  �ل�����س��ارق��ة 

�لعبيكان  د�ر  ت��ق��ّدم  ح��ي��ث   ،41 �ل���� 
من  "�أكر  مثل:  �إ���س��د�ر�ت  للن�سر 
70 طريقة من طرق �ال�ستقاق يف 
و"�الإجنليزّية  �الإجنليزّية"،  �للغة 
غريها  �إىل  ب��االإ���س��اف��ة  للجميع". 
تنمية  يف  ُت�سهم  �لتي  �ملوؤلفات  من 
معارفهم  وتعزيز  �لطلبة  م��ه��ار�ت 
�لتدري�سّية  ل��ل��م��ر�ح��ل  و�إع����د�ده����م 

�ملختلفة.

•• �ل�سارقة-�لفجر: 

 ،41 �ل���  دورت���ه  يف  للكتاب  �ل���دويل  �ل�سارقة  معر�ش  ��ستقبل 
و�سط  ع���م���ارة،  �أح��م��د  �ل��دك��ت��ور  �لنف�سية  �ل�����س��ح��ة  ����س��ت�����س��اري 
بعنو�ن  �ألقى حما�سرة  �الحتفاالت، حيث  بقاعة  كبري  ح�سور 
حتدث خاللها عن 4 حماور هي:  لل�سلبية"،  �مل�سرق  "�جلانب 
�ل�سلبية"، و"�الإيجابية �ل�سامة.. وكيف يرتكب  تاأتي  �أين  "من 
�لبع�ش �سلبيات حتت م�سمى �لوعي"، و"فو�ئد �ل�سلبية و�سبب 
�أكرب مكا�سب يف  لتحقيق  �ل�سلبية  ت�ستخدم  وجودها"، و"كيف 

حياتك وتنطلق بقوة �أكرب ممن مل يكن لديه �سلبيات".
وقال عمارة، �إن �هلل خلق �لكون به �سد�ن فهناك نظرية تقول: 
)�أ+ ب =ج(، فالرمز )�أ( يرمز �إىل �الأحد�ث و�ملو�قف �لتي حتدث 
يف �حلياة، و)ب( هي �ال�ستجابة �أو رد �لفعل تاه )�أ(، بينما )ج( 
هي �لنتائج، م�سري�ً �إىل �لنتائج ال عالقة لها �إطالقاً بالظرف، 
مع  وتعاطينا  با�ستجابتنا   99.9% بن�سبة  ترتبط  ولكنها 

�لظروف.
�الإي��ج��اب��ي��ة، فال  ب��د�ي��ة �الن��ط��الق نحو  �ل�سلبية ه��ي  �أن  و�أك���د 
للور�ء،  بالرجوع  �إال  �الإيجابية  نحو  ينطلق  �أن  �أح��د  ي�ستطيع 
م�سري�ً  �حلياة،  "�ل�سد" يف  لوجود  �الأ�سمى  �جلانب  هو  وه��ذ� 
�إىل �أن �ل�سلبية تاأتي يف �الأ�سا�ش من "�لعقل �لب�سري"، الأن كل 

ما يف �لكون حمايد؛ فهو لي�ش �سلبياً �أو �إيجابياً.
�إىل  �الأم���ام �سرتجع  �إىل  �الن��ط��الق  "كلما ترغب يف  و�أ���س��اف: 
�لبع�ش  لكن  �سلبية،  للخلف  �ل��رج��وع  ي��رى  فالبع�ش  �خللف، 

�الآخر يرى هذ� �لرجوع �إيجابياً يف �النطالق لالأمام".
"�لتطور �لطبيعي يف �حلياة هو �جتماع �سدين، ولكن  وتابع: 
علينا �حلذر من �الإفر�ط يف ت�سمية �الأ�سد�د و�نتقاء �أحدهما 
"�أدمغتنا  م��ن  �أت���ت  �ل�سلبية  �أن  �إىل  الف��ت��اً  �سلبي"،  �أن���ه  ع��ل��ى 
يحدث  م��ا  ك��ل  �أن  �ع��ت��ب��ارن��ا  يف  و�سعنا  ل��و  و�ل��ي��وم  �حليوية"، 
مبنتهى  لنا  يحدث  م��ا  بفهم  ف�سنبد�أ  �لطبيعي  ه��و  �ل��ك��ون  يف 
�إذ� مل  �أن تتحرك  �ملثل بال�سيارة �لتي ال ميكن  �لهدوء، �سارباً 

تخرج �لطاقة �ل�سلبية.
ولفت عمارة �إىل �أن "�الإيجابية �ل�سامة" من �أخطر ما نتعر�ش 
يقوم  فمن  �ل���ذ�ت؛  وجلد  �لتاأنيب  �أواًل:  �أعر��سها:  وم��ن  ل��ه، 
و�ل��ذي يرف�ش  �سلبيات،  نف�سه  �أن يكون يف  ذ�ت��ه يرف�ش  بجلد 
ذلك لن يتقدم يف حياته الأن هذه هي طبيعة �لنف�ش �لب�سرية 
و�خلدع؛  �مل�ساعر  �إخ��ف��اء  يف  �لتفنن  وث��ان��ي��اً:  �هلل،  خلقها  �لتي 
فالذي مينع �الإح�سا�ش باالأمل يعي�ش يف �أمل �أكرب منه ويعي�ش 

�إح�سا�ساً �سعباً، وثالثاً: �النفعال �ل�سديد و�لرف�ش �لتام حينما 
يحاول �أحد �إظهار خطاأ لك، ور�بعاً: "عدم �لنظر �إىل جو�نب 
الأكر  �جل��ذر  على  �عمل  خ��وف��اً،  �أو  �أمل��اً  تعاين  فطاملا  �لنق�ش؛ 
�لنقاط �لتي توجعك"، وخام�ساً: �لت�سبث بالعبار�ت �لتوكيدية 
�الإيجابية و�ملبالغة يف �إظهار هذه �مل�ساعر على مو�قع �لتو��سل 

�الجتماعي.
�سكاًل  يعد  �الإيجابي  �جلانب  �إظهار  يف  �ملبالغة  �أن  �إىل  و�أ���س��ار 
من �أ�سكال "�الإيجابية �مل�سمومة" �لتي ت�سر �أكر مما يتخيل 
�ل�سخ�ش، وبالتايل فالوقوع يف هذ� �لنوع من �الإيجابية خطاأ 
يقفز،  �أن  دون  و�ح���دة  ب��ق��دٍم  مي�سي  �أن  يريد  ب�سخ�ش  و�أ���س��ب��ه 
فاأنت  �حل���ي���اة  يف  �ل�����س��د  �جل���ان���ب  ت��رف�����ش  "حينما  م�����س��ي��ف��اً: 
بالد�خل؛  عنيف  �أمل  وق��وع  يبد�أ  وبالتايل  �حلياة  �سنة  تخالف 
فمقد�ر �أملك من مقد�ر �الإيجابية �مل�سمومة، الأنك تخالف �سنة 

�حلياة".
يزد�د  حينما  �إال  �ل�سلبي  يتقبلون  ال  �ل��ن��ا���ش  "بع�ش  وت��اب��ع: 
وي�ستفحل يف حياتهم، فهناك �أ�سخا�ش لديهم �أ�سياء يرف�سونها 
يعلمون ذلك،  ويتعاملون معها ب�سورة خاطئة وهم  يف �حلياة 
�إال �أنهم يبالغون يف �لتظاهر باالإيجابية.. وبالتايل فاالإيجابية 
�مل�سمومة ت�سر". و�أو�سح عمارة فو�ئد "�ل�سلبية" حيث عددها 
يف 7 نقاط هي: �أواًل: حتفيز �لعزم و�لعزمية، فالعزم هو �لنية 
يف �لتنمية �لذ�تية، وحتى حتيا يجب �أن تقتل �لطاقة �ل�سلبية، 
و�أن تنفق حتى تبد�أ �لطاقة يف �النطالق وي�سبح هناك عزم؛ 
فاأول موقف يحدث معك ي�ستنفر فيك �لعزم و�لعزمية، وثانياً: 
�الأر�ش  وجه  على  �أح��د  يوجد  فال  �ل�سلبية؛  �لطاقات  تنظيف 
�سلبية  طاقة  يولد  �ل�سلبي  فالرف�ش  �سلبية؛  طاقة  ين�سر  ال 
�أبعاد مل  �إدر�ك �ل�سورة كاملة و�أن تلتفت �إىل  �أ�سعافاً، وثالثاً: 

تكن منتبهاً لها من قبل، مثل وعيك بخطورة قيادة �ل�سيار�ت 
يف �ملطر.

�سورة  تكوين  هو  "�سلبي"  ن�سميه  ملا  �ملفيد  �جلانب  �أن  وذك��ر 
كاملة عن �الأحد�ث و�الأ�سياء؛ فم�ستحيل �أن يحدث �سريان يف 
�لكون �إال �إذ� �جتمع �سد�ن؛ ف�سربات �لقلب تنقب�ش وتنب�سط 
هو  �حلياة  يف  فاالأ�سل  �ل�سخ�ش،  مي��وت  �إحد�هما  وقفت  و�إذ� 
مثلى  و���س��ورة  كمالية  ل��دي��ه  �سخ�ش  و�أي  �ل�����س��دي��ن،  �ج��ت��م��اع 
"للمثالية" فهو خمطئ؛ فكونك ترى �أنك م�ستحيل �أن ترتكب 

خطاأً فهذه هي �ل�سلبية.
و�أ�سار عمارة �إىل �أن من �إيجابيات �ل�سلبية ر�بعاً: �لتنبيه الأخطاء 
قمنا به و�ل�سعي الكت�ساب مزيد من �ملعلومات، فحينما نكت�سف 
�أخطاًء نعدل ونطور فيها حتى ن�سل �إىل �الإيجابية، وخام�ساً: 
ي�سيع  �ل��ذي  �لتعّجل  ون�سف  باملتاح  و�ال�ستمتاع  �ل��ه��دوء  تعلم 
متعة �ملتاح، و�ساد�ساً: تقدير �لذ�ت؛ فال ميكن �أن تقّدر �لذ�ت 
�إال بتقبل �ل�سلبيات، الفتاً �إىل �أن �لبع�ش يرتدي �أقنعة الإظهار 
�أنهم يف �أف�سل �سورة، ولكن تقدير �لذ�ت ي�ستلزم �أن ننظر �إليها 
للمقادير  وكونك غري مدرك  �أنها حتتوي على �سدين..  على 
فلن تعي�ش �لتقدير. وو��سل: "�أما �سابعاً؛ ف�سيظل �لتو�زن يف 
�ل�سلبيات"،  �إىل  �إىل �الأبد قائماً، وهو ن�سبة �الإيجابيات  �لكون 
وحدد "عمارة" 5 نقاط ال�ستخد�م �ل�سلبية يف حتقيق مكا�سب 
�لذي  �أك��رب وه��ي: �الع��رت�ف بها وتقبل م�ساعرك، وثانياً: ما 
�ستعلمنا �إياه �ل�سلبية، وثالثاً: ما �لذي �ساأغريه بد�خلي.. وما 
�أنو�عاً جديدة،  �أميته الأحيي  �أن  �أحتاج  �لتي  �أن��و�ع �لتغيري  هي 
يف  �ل�سلبية  �الأ�سياء  من  �لنوع  هذ�  لتكر�ر  �ال�ستعد�د   ور�بعاً: 
حياتك )وهو �أ�سا�ش �أي جناح يف �حلياة(، وخام�ساً: �ال�ستمتاع 

بعدم �ملعرفة، فلي�ش �سرطا �أن تكون عاملاً بكل �سيء. 

•• �ل�سارقة-�لفجر:

نوبل  جائزة  على  �حلا�سلة  بو�سماوي،  ود�د  �لدكتورة  ك�سفت 
�لدويل  �ل�����س��ارق��ة  معر�ش  ت���زور  �أن��ه��ا   ،2015 ل��ع��ام  لل�سالم 
للكتاب للمرة �الأوىل، م�سرية �إىل �أن �حل�سور هذ� �لعام متميز 
يف ظل �هتمام �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ �لدكتور �سلطان بن حممد 
�لقا�سمي، ع�سو �ملجل�ش �الأعلى حاكم �ل�سارقة برعاية �لثقافة 
�أن �الهتمام بالكتب و�ملطالعة ماز�ل  و�ملثقفني، وهو ما يوؤكد 
موجود�ً رغم غزو �الإنرتنت و�ل�سو�سيال ميديا، موؤكدة �أهمية 

��ستمر�ر ولع �ل�سباب و�لفتيات باملطالعة.
وع����ن �أب�����رز جم����االت �ل����ق����ر�ءة �ل��ت��ي حت��ب��ه��ا، ق���ال���ت: "بحكم 
�خت�سا�سي �أحب كتب �لقيادة �لذ�تية وق�س�ش �لنجاح ملن بنو� 

�لتاريخ  �أح��ب  وكذلك  تلهمني،  كتب  فهي  باأنف�سهم،  �أنف�سهم 
الأنه حينما ي�ساألك �إن�سان عن تاريخ ح�سارتك وبلدك ودينك 
�أن  ي�ستطيع  ال  تاريخه  يعرف  ال  فمن  ت��اوب��ه؛  �أن  ت�ستطيع 
�لكثري  حت��وي  �لكتب  ه��ذه  �أن  م��وؤك��دة  �حلا�سر"،  ع��ن  يحكي 
من �لثقافة و�لتعلم الأنها متثل قيمة حقيقية، فحينما تّطلع 

ت�ستطيع �أن تتحدث مع �لنا�ش.
�سعور  "�أعظم  قالت:  نوبل  بجائزة  �لفوز  وقت  �سعورها  وعن 
ع�سته يف حياتي هو �أن �هلل �أعطاين �أوالد�ً، وهذ� �سعور ال ميكن 
بجائزة  ف��زت  حينما  هو  �أع�سه  �سعور  �أعظم  وث��اين  يقا�ش،  �أن 
نوبل؛ فهي �أف�سل هدية ميكن �أن �أقدمها لتون�ش، الأنها و�سيلة 
�لعربية  �مل���ر�أة  وك��ذل��ك  ب��ه  �مل��دين  و�ملجتمع  بتون�ش  للتعريف 

�لتون�سية".

•• �ل�سارقة : �أ�سامة عبد �ملق�سود 

�لتوقيع يف معر�ش  ركن  ��ست�سافها  �لتى  و�لعلوم  و�لفنون  �الأدب  تنوعت فروع 
�لعام،  ه��ذ�  كبري�ً  �قبااًل  �سهدت  و�لتى   ،41 دورت��ه  يف  للكتاب  �ل��دويل  �ل�سارقة 
�لفن  جن��وم  حل�سور  باالإ�سافة   ،19 كوفيد�  بعد  �الأول  �ملعر�ش  و�أن���ه  خا�سة 
�أ�سلها  �لفنون  �أن كل هذه  �عتبار  �ل�سيناريو، على  وكتاب  و�ملو�سيقى  و�لريا�سة 
�إىل جميع فروع �لعلم  �لكتاب، فلم تقت�سر �لكتب على �الأد�ب فقط بل �متدت 

و�ملعرفة.
�إ�سد�ر�ً جديد�ً حتت  زيباين  �لب�سرية، فاطمة  �لتنمية  �ملدربة م�ست�سارة  وقعت 
عنو�ن " حلياتي حياة " وذلك يف ركن �لتوقيع مبعر�ش �ل�سارقة �لدويل للكتاب 
يف دورته 41، و�أختارت �لكاتبة �أن يكون ت�سميم �لكتاب عبارة عن م�ساحة من 

�للون �لهادئ خلفية ل�سورتها �ل�سخ�سية ، وهذه �لنوعية من �لت�ساميم تر�سل 
�سورته  �لكاتب  ي�سع  م��ا  فغالبا  �ل��ك��ت��اب،  مو�سوع  تفيد  �لتى  �لر�سائل  بع�ش 
للطاقة  �لد�عمة  �لكتب  �أم��ا يف  �لكتاب،  �أو عن  ب�سيطة عنه  نبذة  يف �خللف مع 
نر�ه جلياً يف  �لكاتب ب�سورته وهذ�  �لتعاي�ش، فغالبا ما يكتفي  �الإيجابية وفن 
و�الإر�دة  �لقوة  �لتحفيز ومنح  و�أخ��رون يف جمال  �لفقي  �إبر�هيم  �لدكتور  كتب 
فن  ليتقن  �لقارئ  �إىل  �ملوجهة  �لر�سالة  مع  مت�سامناً  �لعنو�ن  وياأتي  للقارئ، 

�حلياة و�ال�ستمتاع بها حتت �أي ظرف.
ووقعت  �لكاتبة وجيهة �ملر �إ�سد�رها �جلديد بعنو�ن " دع �الأيام تروي ق�ستك 
.. لتكون رو�ية يذكرها �لتاريخ" �لتى �أهدتها لو�لديها وخ�ست و�لدها ببع�ش 
فرو�يتها  �لكتابة،  فن  و�حرت�فها  �لقر�ء  على  حتفيزها  على  و�لثناء  �لكلمات 
�الجتماعية مفعمة باالأحا�سي�ش و�مل�ساعر و�حلزن و�لفرح، كاأنها حياة متكاملة 

و��سافت  �ل�سرد  يف  �ل�سورة  على  �لكاتبة  فاعتمدت  �لعني،  روؤي��ا  �لقارئ  ير�ها 
�حلو�ر �لب�سيط مبفرد�ت �سهلة وب�سيطة.

كما وقعت �ل�ساعرة �أماين �لزعيبي �إ�سد�رها �جلديد بعنو�ن " �سرية �الأ�سو�ء" 
�لغرب  �سعر�ء  بتعريف  دي��و�ن��ه��ا  �ل�ساعرة  و�أ�ستهلت  و�ل��ده��ا،  �إىل  �أه��دت��ه  �لتى 
�لدين  �لكبري جالل  �لعربي  لل�ساعر  �ل�سعر  بيت من  وميزت   ، �ل�سعر  مبفهوم 
�لرومي حني و�سعته حتت عنو�ن �ول ق�سية �لتى حتمل �أ�سم �لديو�ن، و�عتمدت 
�ل�ساعرة يف ق�سائدها على مفرد�تها �لغنية بال�سور و�لبالغة، ومتكنت بكلماتها 

من م�ش وجد�ن �لقارئ بنغم حرفها وجمال �إيقاع كلماتها.
ووقع �لكاتب �لرو�ئي كرم نعيم �سم�سوم رو�يته �جلديدة " ال�ستا" هذ� �ال�سم 
يف  للتجو�ل  �نطالقة  ونقطة  كمحبوبة  �ل��رو�ي��ة  لبطلة  �لكاتب  �خ��ت��اره  �ل��ذي 
�لدول للبحث عنها، ومن خالل هذ� �لبحث مير بثقافات ومعرفة عن كل مكان 

�أول  �أجل لقاء حمبوبته، ومتكن �لكاتب من جذب �لقارئ من  يرتدد عليه من 
فالقاري  �ملطلقة،  �لبطولة  ذ�ته  وعلى  نف�سه  �أ�سقط على  بالرو�ية حني  �سطور 
�سيكون متابع لق�سة �ملوؤلف طو�ل �لوقت وم�ستمتع بالتنقل بني �لبلد�ن، فلكل 
و�لرو�ية م�سوقة وحتتوي على �سور  و�إبد�عاته،  �أفكاره  فل�سفته يف طرح  كاتب 
كتاباً  جاللة  �أب��و  وف��اء  �الأخ�سائية  ووقعت  �لقارئ.  بها  �سيتمتع  كثرية  جمالية 
جديد�ً بعنو�ن " �أ�سر�ر تعليم �لنطق" و�لنطق مبفهومه �ملب�سط هو فن �لكالم 
�لتو��سل  تعريف  يو�سح  هنا  فالكتاب  مقهومة،  بلغة  �ملجتمع  بني  و�لتو��سل 
�الأطفال  عند  �للغوي  للنمو  وتطرقت  عالجه،  و��ساليب  ��سطر�باته  و��سباب 
لالأباء  �لن�سائح  بع�ش  قدمت  كما  للغة،  �ملكت�سبة  و�ل��ع��و�م��ل  منوها  وم��رح��ل 
و�خلرب�ت  باالأ�سر�ر  مليء  �لكتاب  �أطفالهم،  لدى  �للغة  تنمية  على  مل�ساعدتهم 

�ملفيدة يف هذ� �ملجال �ملعقد و�لذي ي�سغل �لكثري من �الأ�سر يف هذ� �لع�سر.

•• �ل�سارقة-�لفجر:

ي�سكله  ما  على  �الإمار�تيني،  �لكتاب  �حت��اد  رئي�ش  �لعميمي،  �سلطان  �لكاتب  �أك��د 
�ل�41 ودور�ت��ه �ل�سابقة، من تظاهرة  �ل��دويل للكتاب يف دورت��ه  معر�ش �ل�سارقة 
ثقافية كبرية ميكن و�سفها بالعاملية، وقال: "هناك ظاهرة �أ�سبحت ملفتة للنظر 
له  �مل�ساحبة  و�لفعاليات  �لثقافية  �الأ�سكال  تعدد  وهي  �ملعر�ش  هذ�  فعاليات  يف 
�سخ�سيات  و��ست�سافة  �سعرية،  و�أم�سيات  وفنية،  مو�سيقية،  عرو�ش  وج��ود  من 
�إعالمية، قد تثري ت�ساوؤاًل عن ما عالقة كل تلك �لفعاليات بالثقافة و�لكتاب؟". 
و�ملجتمعية،  �الإن�سانية  و�مل��م��ار���س��ات  �الأن�سطة  ك��اف��ة  ت�سمل  �لثقافة  �أن  م��وؤك��د�ً 

�لكتاب بحياة  �ل��دويل للكتاب" يقدم منوذجاً يف كيفية ربط  �ل�سارقة  و"معر�ش 
�لنا�ش و�هتماماتهم، حيث �أن للمعرفة �لب�سرية رو�فد عديدة، و�لكتاب �أحد �أهم 
منتجات هذه �ملعرفة ويف �لوقت نف�سه �أحد �أهم مكوناتها، وهو �إ�سافة �إىل ذلك 
يت�سكل من متازج جميع هذه �لتنوعات و�الختالفات من فنون ومعارف وتارب 
خ��الل ممار�ستنا  و�ملكونات من  �الأج���ز�ء  ه��ذه  وتفاعل جميع  وم��و�ه��ب.  �إن�سانية 
�ليومية ينتج عنه يف �الأخري حالة �جتماعية �أو فكرية �أو علمية ت�سكل يف وقتها 

�حلا�سر �أو �مل�ستقبلي جزء�ً من حمتوى كتابي.
و�أو�سح �لعميمي �أهمية �أن حتتوي �لفعاليات �لثقافية على هذ� �جلانب �لكبري من 
�لتنوع �لذي ي�سهده معر�ش �ل�سارقة �لدويل للكتاب، �سارباً �لعديد من �الأمثلة 

بقوله: "قد نقر�أ كتاباً عن تاريخ �لطبخ، �أو عن �لعالقة بني �حل�سار�ت و�ملاأكوالت 
و�رتباطها باالأعر�ق �لب�سرية و�جلن�سيات �ملختلفة، وقد يتم ��ست�سافة فنان على 
ع��ن هذ�  وق��د جن��د  �ملعر�ش،  يباع يف  دي���و�ن  ل��ه  ل�ساعر معني  يغني  �مل��ث��ال  �سبيل 
�لفنان �أو �مللحن كتابا يف �ملعر�ش �إىل جانب مئات �لكتب عن تاريخ �لفن و�لغناء". 
�الأن�سطة  وبقية  و�لفن  �لِكتاب  بني  �لتو��سل  ه��ذ�  خلق  من  مينع  عما  مت�سائاًل 
"�لثقافة هي يف حقيقتها نتاج  �الإن�سانية يف مكان و�حد. وختم �لعميمي قائاًل: 
ي�سكل  ما  و�لدر��سة  و�لتاأمل  و�لوعي  �لفكر  من  ي�سم  �ل��ذي  �الإن�ساين  �لتفاعل 
منظومة كاملة لهوية �الإن�سان وفكره ووعيه، فاأهاًل باجلميع يف معر�ش �ل�سارقة 

�لدويل للكتاب، يف هذ� �حلدث �لذي ي�سم كافة �أ�سكال �لثقافة �لب�سرية.

�صلطان العميمي: الثقافة ت�صمل كل الأن�صطة الإن�صانية وال�صارقة الدويل للكتاب منوذج يف ربط الكتاب بحياة النا�ش واهتماماتهم

عناوين متنوعة بركن التوقيع يف معر�ش ال�صارقة الدويل للكتاب 

توّفرها دور ن�صر يف ال�صارقة الدويل للكتاب

من الريا�صيات اإىل العلوم مرورًا باللغة والآداب.. 
اإ�صدارات موّجهة للطلبة ُتعزز مهاراتهم ومعارفهم 

خالل حما�صرة بعنوان اجلانب امل�صرق لل�صلبية بـ)ـال�صارقة الدويل للكتاب(

الدكتور اأحمد عمارة: ال�صلبية هي بداية النطالق نحو الإيجابية.. ومن�صاأها الأ�صا�صي هو العقل الب�صري

خالل م�صاركتها للمرة الأوىل يف ال�صارقة الدويل للكتاب 41

حا�صدة نوبل لل�صالم وداد بو�صماوي: الهتمام بالكتب مازال موجودًا رغم غزو مواقع التوا�صل الجتماعي
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي- �لفجر

بدورته  �لتعليم  وم�ستلزمات  حل��ل��ول  �ل��ع��امل��ي  �مل��ع��ر���ش  فعاليات  تنطلق 
�خلام�سة ع�سرة بني 15 و17 نوفمرب يف قاعات �ل�سيخ �سعيد يف مركز دبي 
�لتجاري �لعاملي بدبي، مب�ساركة ما يزيد عن 6000 متخ�س�ش وخبري يف 
جمال �لتعليم من �أكر من 70 دولة، �إىل جانب �أكر من 300 عالمة 

تارية ر�ئدة يف �لقطاع. 
�ل�سمو  �ساحب  من  كرمية  رعايٍة  حتت  �لتعليمي  و�ملوؤمتر  �ملعر�ش  وُيقام 
جمل�ش  رئي�ش  �ل��دول��ة  رئي�ش  ن��ائ��ب  مكتوم،  �آل  ر����س��د  ب��ن  حممد  �ل�سيخ 
ت��ار���س��و���ش ووز�رة  دب���ي، رع���اه �هلل، بتنظيم م�����س��رتك م��ن  �ل�����وزر�ء ح��اك��م 
منطقة  يف  �لتعليم  ق��ط��اع  يف  �الأب����رز  �لفعالية  وي��ع��د  و�لتعليم،  �ل��رتب��ي��ة 
�لدورة  وتهدف  �ملا�سية.  عاماً  ع�سر  �خلم�سة  مدى  على  �الأو�سط  �ل�سرق 
�حلالية من �ملعر�ش �إىل تلبية �الحتياجات �ملتز�يدة ملليون ون�سف طالب 
يف منطقة �خلليج �لعربي، حيث يتيح �ملعر�ش للمعلمني �إمكانية �لو�سول 
�إىل �ملنتجات و�حللول �لتي توفرها �لعالمات �لتجارية �لعاملية. كما يوفر 

فر�سة لالطالع على روؤى قادة �لفكر يف �لعامل، �لتي ت�ساعد �ملعلمني على 
�لفاعل يف  �لتغيري  و�إح��د�ث  �لدر��سية �حلديثة  �لف�سول  تلبية �حتياجات 

منهجية �لتعلم. 
�أي��ام، وي�سم  ي�ستمر لثالثة  ن��دو�ت  برنامج  �ملرتقب  �ملوؤمتر  �أجندة  ت�سمل 
�لكثري من �ملحتوى �ملبتكر و�مللهم على �سكل در��سات حالة حية وور�ش عمل 
ف�سولهم  يف  �لتميز  حتقيق  على  �ملعلمني  مل�ساعدة  هادفة  ح��و�ر  وجل�سات 

�لدر��سية. 
�مللهمة  و�ل��ق�����س��اي��ا  �مل��و����س��ي��ع  ح���ول  �مل�ستقبلي  �ل��ت��ح��ول  منطقة  وت��رك��ز 
يف  �خل��رب�ء  �أب��رز  باإ�سر�ف  �لتكنولوجيا  من  �ال�ستفادة  كيفية  ال�ستك�ساف 
�لقطاع. حيث تتناول جل�سات �ملوؤمتر: "�ملهار�ت �لقابلة للنقل يف �لريا�سات 
رئي�ش  بر�دبري،  مايكل  �لدرو�ش" -  على  �ملحتمل  وتاأثريها  �الإلكرتونية 
م��در���س��ة جيم�ش فري�ست  �الإل��ك��رتون��ي��ة يف  و�ل��ري��ا���س��ات  �الأل��ع��اب  ت�سميم 
�لدرجات  ك�سوف  و�مل�سجل:  لال�ستبد�ل  �لقابلة  غ��ري  و"�لرموز  بوينت 
وبطاقات �لتقارير و�ل�سهاد�ت" - جي�سيكا يل، من�سقة �ملناهج يف �أكادميية 
�أكادميية �الإبد�ع  �الإبد�ع �الأمريكية؛ و�لدكتورة كلري �سيا، نائبة �ملدير يف 

�ستيف  �الفرت��سية" -  �لهويات  نف�ش  �الأفاتار وعلم  و"نظرية  �الأمريكية 
�لتقنيات  و"تكامل  و�مليتافري�ش   3 �لويب  جمال  يف  ��ست�ساري  بامبوري، 
�لنا�سئة يف مدر�سة ك12- �الفرت��سية - �الأهد�ف وحاالت �لتطبيق و�آلية 
�لتنفيذ" -�سريجيت ت�ساكر�بارتي، مدير �لذكاء �ال�سطناعي و�لروبوتات 
�حلياة،  وج��ودة  �لرفاهية  م�ساحة  وتهدف  �لتعليمية  جيم�ش  موؤ�س�سة  يف 
�لرفاهية  ح��ول  ملهمة  نقا�سات  ال�ست�سافة  خ�سي�ساً  ت�سميمها  مت  �لتي 
�أحدث  ��ستعر��ش  �إىل  �حل�سانة،  وتعليم  �خلا�سة  �لتعليمية  و�حل��اج��ات 
و�إلهام  وحتفيز  تعزيز  على  �ملعلمني  مل�ساعدة  �لدولية  و�لتقنيات  �الأبحاث 
�أنف�سهم وطالبهم. وتوفر �مل�ساحة للمعلمني فر�سة ح�سور حمادثات حول 
مو��سيع، مثل: "فن �الإبد�ع" - �ساجن �ساندو، �لباحث و�لكاتب و�ملدرب يف 
�أو  �لرفاهية  نقا�ش:  بريليان�ش وجل�سة  �أوف  �آرت  �ل�سعادة يف مركز  جمال 
�الإمكانات �خلارقة؟ - �لدكتورة هيلني ر�يت وكاثرين كينج؛ وريبيكا كولرت 
�لدر��سي" -  بالتح�سيل  �لنف�سية  و�ل�سالمة  �جل�سدية  �ل�سحة  و"عالقة 
ديفيد كوك، مدير مدر�سة ريبتون دبي و"تعليم مليون �سخ�ش بحلول عام 
2023 عن �الأنظمة �لغذ�ئية �ل�سحية و�مل�ستد�مة با�ستخد�م برنامج من 

يف  �ال�ستد�مة  مديرة  كوركوت،  �سويف  �سبين�ش" -  من  �ملائدة  �إىل  �ملزرعة 
�أخرى، مثل منطقة �لتعلم �لعاملي، �لتي  �سبين�ش وي�سم �ملعر�ش م�سار�ت 
تقدم جل�سات تغطي �أبرز ق�سايا وحلول �لتعليم �لدويل، مثل:"دور جودة 
للبحوث  �لعام  �ملدير  �جلابري،  نياف  �أ.  �لوطني" -  �القت�ساد  �لتعليم يف 
لالرتقاء  و"بيانات  و�ل��ت��دري��ب  �لتعليم  ت��ق��ومي  هيئة  يف  �لبيانات  و�إد�رة 
�إيديوكي�سن  �سركة  يف  �الأع��م��ال  تطوير  رئي�سة  خ���ان،  زي��ن   - باملد�ر�ش" 
بريفكت، و�ل�سريكة يف مركز زين للتطوير �ملهني و"م�ستقبل علم �لنف�ش 
�مل�سرف  �لع�سيمي،  ج��ز�ء  د.  �الإلكرتوين" -  �لتعلم  ع�سر  يف  �ل�سيرب�ين 

�لرتبوي يف وز�رة �لتعليم.

•• دبي-�لفجر

و�إد�رة  �الأوق�����اف  موؤ�س�سة  �أط��ل��ق��ت 
مع  بالتعاون  بدبي  �لق�سر  �أم���و�ل 
مبادرة  �لطبية  �لتد�وي  جمموعة 
لعالج  �ل�������س���ح���ة  وق������ف  ����س���ن���دوق 
�حل������االت �مل��ر���س��ي��ة �الإن�����س��ان��ي��ة يف 
�لتخ�س�سي  �ل���ت���د�وي  م�ست�سفى 
�ساملة  ���س��ح��ي��ة  خ���دم���ات  وت���وف���ري 
�ملجتمع  يف  �ل�سحي  �لقطاع  ودع��م 
�ل���وق���ف يف  ووق���اي���ت���ه وت��ع��زي��ز دور 
حياة  على  و�ملحافظة  �ل�سحة  دعم 

�الأفر�د.
تعاون  ب���اك���ورة  �أول  �مل���ب���ادرة  وت��ع��د 
�إن�ساين بني �وقاف دبي وم�ست�سفى 

م�سروعات  و���س��ي��ت��ب��ع��ه��ا  ت��������د�وي 
�لتكافل  ���س��ن��دوق  ت���دع���م   الح��ق��ة 
مبجموعة  �ل�������س���ح���ي  �خل����ي���������ري 
بناء  �مل�����س��روع  ويت�سمن  �ل���ت���د�وي، 
وق���ف خ���ريي م�����س��ت��د�م ي��ع��ود ريعه 
�لذين حتول  �ملر�سى  على م�ساندة 
�لعالج  تلقي  دون  �ملادية  ظروفهم 
�ل�سحية  �لرعاية  وتوفري  �ملنا�سب 
م�ست�سفيات  يف  يحتاجونها  �ل��ت�����ي 

�لتد�وي.
م�سروع  ت�سييد  �مل��وؤ���س�����س��ة  وت��ع��ت��زم 
وقف تد�وي مبنطقة �ل�سطوة  على 
مت�ر   233.74 ق���دره���ا  م�����س��اح��ة 
من  �لوقفي  �ملبن�ى  ويتكّون  مربع، 
�أر���س��ي وط��اب��ق��ني متكررين  ط��اب��ق 

وحم������������الت ت�������اري�������ة وم������و�ق������ف 
�خلدمات  م�ساحات  م��ع  لل�سيار�ت 
مع  �الأر����ش  قيمة  وتبلغ  و�مل��ر�ف��ق، 
8 مليون  ن��ح��و  �الإن�������س���اء  ت��ك��ال��ي��ف 

درهم.
وق����ال ���س��ع��ادة ع��ل��ي �مل��ط��وع �الأمني 
�لعام ملوؤ�س�سة �الأوقاف و�إد�رة �مو�ل 
�مل��وؤ���س�����س��ة تويل  �إن  ب��دب��ي  �ل��ق�����س��ر 
قطاع �ل�سحة �هتماماً بالغاً، وذلك 
�إنطالقاً من �إدر�كها باأهمية �حلفاظ 
من  وحمايتهم  �الأف����ر�د  حياة  على 
�ل�سحية  �لبيئة  وتوفري  �الأمر��ش 
�ملنا�سبة عرب �إتاحة جميع �لو�سائل 
و�الإم��ك��ان��ات �مل��ت��ط��ورة �ل��ت��ي حتقق 
�لهام،  �حليوي  �لقطاع  ه��ذ�  تنمية 

م�ست�سفى  �أن  �مل����ط����وع  و�أ������س�����اف 
د�عم  ��سرت�تيجي  �سريك  �لتد�وي 
ملبادر�ت �ملوؤ�س�سة يف �ملجال �ل�سحي 
ت�سهم  �أن  �ل�سر�كة  ه��ذه  �ساأن  وم��ن 
�خلدمات  مب�����س��ت��وى  �الرت����ق����اء  يف 
�لطبية �ملقدمة لفئات �ملجتمع غري 
�لعالج.  نفقات  حتمل  على  �لقادرة 
حري�سة  �ملوؤ�س�سة  �أن  �مل��ط��وع  و�أك���د 
على متكني �لوقف �ل�سحي وتعزيز 
�إىل  ت�����س��ع��ى  ل���ذ�  �مل��ج��ت��م��ع  يف  دوره 
ت��ن��ظ��ي��م ج��م��ي��ع �جل���ه���ود و�إ����س���ر�ك 
�سر�ئحه  ب��ك��اف��ة  مم��ث��ال  �مل��ج��ت��م��ع 
وم���وؤ����س�������س���ات���ه و�أف������������ر�ده ورج������ال 
حتقيق  يف  ل��ل��م�����س��اه��م��ة  �الأع����م����ال 
�مل�ستد�مة.  ودعا  �لتنمية �ل�سحية 

و�ملوؤ�س�سات  �جل��ه��ات  ك��اف��ة  �مل��ط��وع 
هذ�  دع����م  �إىل  �الأع����م����ال  وورج������ال 
�إي��ج��اب��ي عملي  �ل��ق��ط��اع ول��ع��ب دور 
�ل�سحية  �ل��ت��ح��دي��ات  م��و�ج��ه��ة  يف 
و�مل�ساهمة  �ملجتمعات  تو�جه  �لتي 
م�سرية  يف  عالية  وك��ف��اءة  بفاعلية 
وحتقيق  �ل�����س��ح��ي  �ل��ق��ط��اع  تنمية 
�لقيادة  ل���روؤي���ة  دع���م���اً  ����س��ت��د�م��ت��ه 
�الأنظمة  ت���ط���وي���ر  يف  �ل���ر����س���ي���دة 
�لوقائية من خالل �ال�سرت�تيجية 
�ل�سحية �لتي تتبناها و�لتي تهدف 
للحفاظ على �سحة �أفر�د �ملجتمع.

وم���ن ج��ان��ب��ه �أع����رب ���س��ع��ادة مرو�ن 
نا�سر رئي�ش جمل�ش �الإد�رة و�ملدير 
�لتنفيذي ملجموعة �لتد�وي للرعاية 

�ل�سحية عن �سكره وتقديره ملبادرة 
�أوقاف دبي �الإن�سانية �لتي �ست�سهم 
يف تخفيف �الأعباء �ملادية و�ل�سحية 
�أن  وذك���ر  �ملتع�سرين،  �مل��ر���س��ى  ع��ن 
ك��اف��ة خدمات  ���س��ت��ق��دم  �مل��ج��م��وع��ة 

�لرعاية �ل�سحية �لتخ�س�سية وفق 
�أعلى معايري �جلودة للحفاظ على 
و�أ�ساف  �مل��ر���س��ى،  و���س��الم��ة  �سحة 
جلميع  �أبو�بها  تفتح  �مل�ست�سفى  �أن 
دعم  يف  بامل�ساركة  �لر�غبة  �جلهات 

�ل�سحي  �خلي�ري  �لتكافل  �سندوق 
�الإن�ساين  �لعمل  هذ�  يف  و�مل�ساهمة 
�لنبيل ومتكني جميع �أفر�د �ملجتمع 
من �حل�سول على �أف�سل �خلدمات 

�لطبية.

اأول باكورة تعاون مبنى وقفي  بـ 8 مليون درهم.

اأوقاف دبي تطلق وقفًا يدعم احلالت الإن�صانية يف م�صت�صفى التداوي

•• �رشم �ل�سيخ -و�م:

�الإم��ار�ت يف  دول��ة  �ملناخي و�لبيئة �سمن م�ساركة وفد  �لتغري  نظمت وز�رة 
 ،COP27 فعاليات موؤمتر دول �الأطر�ف يف �التفاقية �الإطارية ب�ساأن �ملناخ
�ملقام حالياً يف مدينة �سرم �ل�سيخ و ي�ستمر حتى 18 نوفمرب �جلاري، جل�سة 
حو�رية حول �إجر�ء �لقطب �لثالث بالتعاون مع �لد�ئرة �لقطبية �ل�سمالية.  
�ملناخي  �لتغري  وزي��رة  �ملهريي  بنت حممد  م��رمي  �جلل�سة معايل  �سارك يف 
و�لبيئة، �إىل جانب، معايل �أوالفور ر�جنار جري�سون، رئي�ش �لد�ئرة �لقطبية 
ريكفيورد  ثوردي�ش كولربون  الأي�سلند�، ومعايل  �ل�سابق  �لرئي�ش  �ل�سمالية، 
دول  ممثلي  من  وع��دد  �خلارجية،  لل�سوؤون  �ي�سالند�  وزي��رة  جيلفادوتري، 
�ملعنية  و�ملنظمات  �ملوؤ�س�سات  من  وع��دد  �لثالث،  و�لقطب  �ل�سمايل  �لقطب 

بالعمل �ملناخي. 

وتاأتي �جلل�سة �حلو�رية، �سمن جهود دولة �الإمار�ت حل�سد �حلر�ك �لعاملي 
و��ستعد�د�ً  عليها،  �ملناخي  �لتغري  ت��اأث��ري�ت  وتخفيف  �ملنطقة  ه��ذه  حلماية 
�أبوظبي  �ل�سمالية يف  �لقطبية  �لد�ئرة  �سيتناولها منتدى  �لتي  للمناق�سات 

يناير �ملقبل �سمن فعاليات �أ�سبوع �أبوظبي لال�ستد�مة 2023. 
وقالت معايل �لوزيرة �ملهريي: “ �إن دولة �الإمار�ت �سمن �لتز�مها �لطوعي 
بدعم �جلهود �لعاملية حلماية �لبيئة، ومو�جهة �لتغري �ملناخي وما يفر�سه 
�لثالث،  �لقطب  منطقة  يف  �جلليدية  �الأن��ه��ار  ذوب���ان  �أه��م��ه��ا  حت��دي��ات  م��ن 
�لقطب  �إج���ر�ء  �إط��الق  عرب  �ملنطقة  ه��ذه  مع  تعاونها  تعزيز  على  حر�ست 
�الإ�سكالية  هذه  ملعاجلة  �لعاملية  �جلهود  لتحفيز  عاماً  �إط��ار�ً  ليمثل  �لثالث 
�آثار  من  للتخفيف  �خل��رب�ت  وتبادل  فعالة  �سر�كات  �إيجاد  وتعزيز  �لهامة 
�أن ذوبان �الأنهار �جلليدية يف منطقة  �إىل  �أ�سارت  �لتغري �ملناخي عليها". و 
�لقطب �لثالث من دوره �لتاأثري �سلباً ب�سكل كبري على مو�رد �ملياه �لعذبة، 

وزيادة حدة فقد�ن �لتنوع �لبيولوجي، و�لتاأثري على �لبيئة ومو�ردها ب�سكل 
عام ما يعيق بدوره منظومة �لتنمية �القت�سادية عاملياً. 

يف مو�جهة  عاملياً  �الأهم  �ملوؤمتر  فعاليات  معاليها: حر�سنا �سمن  و�أ�سافت 
من  م��زي��د  ل�سمان  �حل���و�ري���ة  �جلل�سة  تنظيم  ع��ل��ى  �مل��ن��اخ��ي  ت��غ��ري  حت���دي 
�ملناخ من  تغري  عليها  يفر�سه  وم��ا  �ملنطقة  ه��ذه  �أزم��ة  �ل�سوء على  ت�سليط 
�ل�سمالية  �لقطبية  �لد�ئرة  مبنتدى  و�لتوعية  وللتعريف  جمه،  �إ�سكاليات 
�لذي �ست�ست�سيف وتنظمه دولة �الإمار�ت يناير �ملقبل �سمن جهودها لتعزيز 

�حلر�ك �لعاملي للعمل �ملناخي. 
�الأنهار  ذوب��ان  ح��دة  تفاقم  �إن  ر�ج��ن��ار جرمي�سون:  ق��ال معايل  وم��ن جهته 
�أن  ميكن   - �لثالث  �لقطب  نطاق  �سمن   – �لهيمااليا  جبال  يف  �جلليدية 
جلميع  �لرئي�ش  فامل�سدر  ك��ربى،  مناخية  كارثة  �لقادمة  �لعقود  يف  ي�سبح 
�الأنهار �لرئي�سية يف �لهند و�ل�سني وكذلك �ملو�رد �ملائية لبلد�ن �لهيمااليا 

�الأخرى ياأتي من �الأنهار �جلليدية يف منطقة �لقطب �لثالث، لذ� فاإن زيادة 
معدل ذوبان هذه �الأنهار ميكن �أن يتعر�ش م�ستقبل �أكر من مليار �سخ�ش 

لكارثة ب�سبب ذوبان �جلليد يف �لقطب �لثالث. 
توقع   ، تاندونغ  ياو  �لربوفي�سور   ، �آ�سيا  �الأب��رز يف  �ن عامل �جلليد  و�أ�ساف 
�أنه مع �ملعدل �حلايل لتغري �ملناخ ، فاإن �أكر من ن�سف �الأنهار �جلليدية يف 
�ملنطقة �ستختفي بحلول منت�سف هذ� �لقرن، لذ� نهدف عرب عمل �لقطب 
�لثالث �إىل حتفيز �لتعاون و�لعمل �ملناخي وت�سريعه خالل �لوقت �لق�سري 
 ، �ملا�سي  يونيو  يف  �أطلقت  قد  و�لبيئة  �ملناخي  �لتغري  وز�رة  وكانت  �ملقبل.  
�لذي  �لثالث" ،  " �إج��ر�ء �لقطب  �ل�سمالية،  �لقطبية  �لد�ئرة  بالتعاون مع 
�الأنهار �جلليدية و�نعد�م  عاماً جلهود تخفيف خماطر ذوب��ان  �إط��ار�ً  ميثل 
�لقطب  �مل��ن��اخ��ي، يف منطقة  �ل��ت��غ��ري  ج����ّر�ء  تفاقمت  و�ل��ت��ي  �مل��ائ��ي،  �الأم����ن 

�لثالث. 

الإمارات والدائرة القطبية ال�صمالية تنظمان جل�صة حوارية لتحفيز العمل املناخي يف القطب ال�صمايل 

•• �ل�سارقة-و�م:

يف  �ل��ع��رب��ي��ة  "�للغة  ج��ل�����س��ة  ���س��ل��ط��ت 
�لتاريخي"  �ملعجم  و�أهمية  �إفريقيا 
�لتي عقدت م�ساء �أم�ش �الأول �سمن 
فعاليات �لن�سخة �ل� 41 من معر�ش 
�ل����دويل ل��ل��ك��ت��اب يف مركز  �ل�����س��ارق��ة 
ق�سايا  على  �ل�سوء  �ل�سارقة  �ك�سبو 
بارزة تتعلق بانت�سار �لعربية يف �لقارة 
وتطور وجودها و�لقدرة على تعلمها ، 
وجهود �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ �لدكتور 
ع�سو  �لقا�سمي  حممد  ب��ن  �سلطان 
�مل��ج��ل�����ش �الأع���ل���ى ح��اك��م �ل�����س��ارق��ة يف 
�إحياء �لرت�ث �لعربي وخدمة �ملر�كز 
�لعربية يف خمتلف �لدول �الإفريقية.  
�حممد  �لدكتور  �جلل�سة  ��ست�سافت 
�سايف �مل�ستغامني �الأمني �لعام ملجمع 
و�لدكتور  بال�سارقة  �لعربية  �للغة 
�ملدير  م��ي��غ��ا  �إدري���������ش  �ل����ق����ادر  ع��ب��د 
�القت�سادية  للعلوم  ز�يد  ملعهد  �لعام 
عمر  و�ل��دك��ت��ور  م��ايل  يف  و�لقانونية 
معهد  يف  �ل��ل��غ��ات  ق�����س��م  �أ����س���ت���اذ  �آدم 
بنيجرييا  �لتطبيقية  للعلوم  كودونا 
و�ل���دك���ت���ور حم��م��د م��ن�����س��ور جربيل 
حما�سر بق�سم �للغة �لعربية بجامعة 
حممد  و�لدكتور  بنيجرييا  بريكانو 
�ل�سنغال.   من  �للغوي  �لباحث  نيانغ 
�لتاريخي  �ملعجم  ح��ول  حديثه  ويف 
�حممد  �ل��دك��ت��ور  ق��ال  �لعربية  للغة 
�مل�سروع  هذ�  �مل�ستغامني ميثل  �سايف 
�لعربية  للغة  �لثاين  �جلمع  مرحلة 
�آد�ب  �ل�سابقون  �لعلماء  �أن جمع  بعد 
�ل��ع��رب��ي��ة و�أل���ف���اظ���ه���ا وح��ف��ظ��وه��ا يف 
�لقرون �الأوىل للهجرة حيث مل يقف 
ع��ن��د ع�سر �الح��ت��ج��اج كما  �مل�����س��روع 
كان  ح��ي��ث  �الأول  �جل��م��ع  منهج  ك���ان 
لذلك �ملنهج �أ�سبابه �لتي تتنا�سب مع 
ظروف تلك �ملرحلة بل تاوزها �إىل 
�ألفاظ  ��ستعماالت  تطور  يف  �لبحث 
�للغة �لعربية و�لتاأريخ لها يف �سياقها 
خالل كافة �ملر�حل �لتي مرت عليها 

منذ �لقدم �إىل ع�سرنا �حلا�سر. 
ويف ج��ول��ة ت��اري��خ��ي��ة ط���اف ب��ه��ا على 
�لقارة  �إىل  �ل��ع��رب��ي��ة  دخ���ول  م��ر�ح��ل 
�لقادر  عبد  �لدكتور  �أك��د  �الإفريقية 
دخلت  �ل��ع��رب��ي��ة  �أن  م��ي��غ��ا  �إدري���������ش 
ع��ن ط��ري��ق �ل��ت��ج��ارة ف��ال��ه��ج��ر�ت ثم 
�أ�سبق  م��ايل  �إىل  فدخولها  �الإ���س��الم 

من دخول �الإ�سالم حيث ت�سري بع�ش 
�نطلقت  ج��م��اع��ات  �أن  �إىل  �مل�����س��ادر 
�لقرنني  منذ  �لعربية  �جل��زي��رة  م��ن 
�ل�سمال  متتبعة  للميال،  �ل�سابقني 
�الإفريقي ثم �تهت جمموعة منها 
غرباً ثم جنوباً �إىل �أن و�سلو� �إىل ما 
ي�سمى �إمرب�طورية غانا.  بدوره �أ�سار 
�لدكتور عمر �آدم �إىل �أنو�ع �لتعليم يف 
يقوم  �الأه��ل��ي  �لتعليم  ب���اأن  نيجرييا 
�جلمعيات  �أو  �الأف������ر�د  مت��وي��ل  ع��ل��ى 
�ملوؤ�س�سات  ي�سم  �حلكومي  و�لتعليم 
عدم  �إىل  الفتاً  �حلكومية  �لتعليمية 
�للغوية  �لكفاية  من  �لطالب  متكن 
�ملتمثلة يف مهار�ت �ال�ستماع و�لقر�ءة 
�لتي  �لتحديات  �أه��م  ميثل  و�لكتابة 
نيجرييا مقرتحا  �لعربية يف  تو�جه 
مرتبطة  �لعربية  جعل  على  بالعمل 
ب�����س��وق �ل��ع��م��ل و ت��وف��ري ف��ر���ش عمل 
و�إتقانها.   �ل��ع��رب��ي��ة  بتعليم  ت��رت��ب��ط 
من�سور  حم���م���د  �ل����دك����ت����ور  �أك������د  و 
ج��ربي��ل �أن �ل��ل��غ��ة �ل��ع��رب��ي��ة �أث����رت يف 
و�أ�سبح  �الإف��ري��ق��ي��ة  �الأخ���رى  �للغات 
�إي���ج���اد وح����دة لغوية  ل��ه��ا دوره�����ا يف 

�لتي  �الإفريقية  �حل�����س��ارة  ت��اري��خ  يف 
ما  �إىل  لغات متعددة م�سري�ً  حتتوي 
ي�سمى بظاهرة �لتد�خل �للغوي بني 
�الإفريقية  �ملحلية  و�للغات  �لعربية 
�للغات  ت��ل��ك  �ل��ع��رب��ي��ة  �أم�����دت  ح��ي��ث 
باألفاظ �أ�سبحت م�ستعملة فيها وهذ� 
�لتجاري  �لعمل  �إث��م��ار  على  ي��دل  م��ا 
ع��ل��ى �ل��ن��ط��اق �ل��ث��ق��ايف و�ل���ل���غ���وي يف 
كذلك  �الإفريقية  �ملحلية  �حل�سار�ت 
�أ���س��ه��م��ت �ل��ع��رب��ي��ة يف ت��ر���س��ي��خ �خلط 
�الإفريقية.   �للغات  بع�ش  يف  �لعربي 
و وق���ف �ل��دك��ت��ور حم��م��د ن��ي��ان��غ على 
�ل�����س��ن��غ��ال م�سري�  �ل��ع��رب��ي��ة يف  و�ق����ع 
خ�سبة  بيئة  وج��دت  �لعربية  �أن  �إىل 
�ل�سنغاليون  �أقبل  حيث  �ل�سنغال  يف 
�أن  �إىل  م�سري�ً  و�إتقانها  تعلمها  على 
�لتي  و�ل��ت��ج��اري��ة  �لعلمية  �ل��ع��الق��ات 
�الأخرى  �ل�سنغال و�لدول  قامت بني 
مثل موريتانيا �أثرت يف تعزيز ح�سور 
�لعربية يف �ل�سنغال عن طريق �ملر�كز 
�لعلمية �لتي �أ�سهمت يف �إيجاد طفرة 
�أدبية يف ع��دد من �لفنون �الأدب��ي��ة يف 

�ل�سنغال مثل �ل�سعر و�لرو�ية. 

اأكادمييون و خباء يناق�صون مدى انت�صار 
اللغة العربية يف القارة الأفريقية 

تخريج 111 من الطالب الإماراتيني و102 من الطالب الأجانب من 23 جن�صية خمتلفة

اجلامعة الأمريكية براأ�ش اخليمة ت�صهد تخريج 
213 طالبًا يف اإطار الدفعة احلادية ع�صرة

•• ر�أ�س �خليمة-�لفجر:

�أمناء  جمل�ش  رئي�ش  �ل�سام�سي،  عمر�ن  حممد  �ل�سيد  بح�سور 
�الأمريكية  "�جلامعة  رئي�ش  �لعلكيم  حمد�ن  وح�سن  �جلامعة 
�لعام  �لقن�سل  جريجوني�ش،  ميغان  �خليمة" و�ل�سيدة  ر�أ���ش  يف 
نائب  ويلهايت  �سي  �ستيفن  و�ل��ربوف��ي�����س��ور  �مل��ت��ح��دة،  ل��ل��والي��ات 

�لرئي�ش �الأول لل�سوؤون �الأكادميية ورئي�ش �جلامعة.
�الإم��ار�ت��ي��ني و102 م��ن �لطالب  �ل��ط��الب  111 م��ن  مت منح 
من  ع��دد  �إىل  و�ملنت�سبني  خمتلفة،  جن�سية   23 م��ن  �الأج��ان��ب 
�لرب�مج �لدر��سية �ملهمة و�مل�ستقبلية و�لتي تت�سمن �لتكنولوجيا 
�ل�سنوي  �لتخرج  �حليوية و�لقيادة �لرتبوية �سهاد�تهم يف حفل 
رقم 11 و�لذي �أقيم بحرم �جلامعة �جلامعة �الأمريكية يف ر�أ�ش 

�خليمة. 
زيادة  ه��ي   2022 دف��ع��ة  يف  �لرئي�سية  �ل��ن��ق��اط  �إح����دى  وك��ان��ت 
�سعبية �لتكنولوجيا �حليوية و�الإقبال عليها من قبل �لد�ر�سيني 
�ملعي�سة  لتح�سني  متطورة  وتقنيات  منتجات  يخلق  جم��ال  وه��و 
�لتكنولوجيا  يف  �لعلوم  بكالوريو�ش  خريجي  من   18 بني  ومن 

�حليوية، كان هناك 8 �إمار�تيني، و�لغالبية من �الناث. 
و يف كلمته �الحتفائية  �أثنى �لربوف�سري ح�سن حمد�ن �لعلكيم 
، رئي�ش �جلامعة �الأمريكية يف ر�أ�ش �خليمة ، على دفعة 2022 
ملثابرتهم و �لتحمل  يف متابعة در��ستهم على �لرغم من مو�جهة 
�لعقبات �لتي فر�ستها جائحة  كوفيد 19  ، و�سدد على �أهمية 
�جلامعة  يف  )ن��ح��ن    : م�سيفا  جودتها  و  �لتعليمية  �ملوؤ�س�سات 
�الأمريكية يف ر�أ�ش �خليمة ، نكر�ش جهودنا الإعد�د طالبنا لفر�ش 
ناجح  تعليمي  وم�سار�ت تغري حياتهم من خالل تقدمي منوذج 
وم�سوؤول وعايل �جلودة د�خل دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة ، و 
كما نود �ن نعلمكم قد �عتماد و ترخي�ش �جلامعة وكافة �لرب�مج 

�لفردية قد مت �عتمادها من �جلامعة �الأمريكية يف ر�أ�ش �خليمة 
�الأكادميية �لتابعة لوز�رة �لرتبية و�لتعليم دولًيا ، كما  مت �عتماد  
 " ، و�عتماد  �لر�بطة �جلنوبية للكليات  �ي�سا من قبل  �جلامعة 
" م��ن قبل وك��ال��ة �سمان  ر�أ����ش �خليمة  �الأم��ريك��ي��ة يف  �جلامعة 

�جلودة ، وهي �أعلى هيئة �عتماد يف �ململكة �ملتحدة.
و �أود �أن �أ�سلط �ل�سوء على �ثنني من �لرب�مج �لتي متتلكها مع 
برنامج  �الأول هو  ، ميت�سيغن.  �ستيت يف ديرتويت  و�ين  جامعة 
ثالثة ز�ئد �ثنني �لذي ي�سمح للطالب �ملوهوبني �أكادميًيا باإنهاء 
�ل�سنو�ت �لثالث �الأوىل يف " �جلامعة �الأمريكية يف ر�أ�ش �خليمة 
" ثم �النتقال �ىل جامعة و�ين �ستيت يف ميتن�سيغن �المريكية 
�مل�سرتك مع �جلامعة �المريكية يف  �لتعاون  من خالل برتكول 
خالل �لعاميني �ملقبلني ،و ذلك من خالل برنامج �لتعلم �لدويل 
عرب�النرتنيت و �لذي ترعاه �سفارة �لواليات �ملتحدة �المريكية 

بدولة �المار�ت �لعربية �ملتحدة  .
�لعام  �لقن�سل  ذكر  �لتخرج،  حفل  رئي�ش  كلمة  �إلقاء  �أثناء  يف  و 
على  تثني  كانت  بينما  جريجوني�ش،  ميغان  �ملتحدة  للواليات 
يفتح  �أن  ميكن  �الأمريكي  �لطر�ز  على  تعليمهم  �أن  �خلريجني، 
�أم��ري��ك��ي��ة موجودة  ���س��رك��ة   1500 �أي م��ن  �أم����ام  �الأب�����و�ب  ل��ه��م 
�المار�تية  �لعالقة  تعزز  و�ل��ت��ي  �ملتحدة،  �لعربية  �الإم����ار�ت  يف 

�المريكية �لتجارية �لبالغة 23 مليار دوالر.
�الإمار�ت  يف  �ملو�هب  ثروة  تدرك  �الأمريكية  "�ل�سركات  وقالت: 
�لو�قع،  يف  و  هنا،  هائلة  م��و�رد  خ�س�ست  وق��د  �ملتحدة  �لعربية 
�أق��ام��ت �ل�����س��رك��ات �الأم��ري��ك��ي��ة ���س��ر�ك��ات ع��رب ق��ط��اع��ات �سناعية 
و�لف�ساء  و�الت�ساالت  �ملعلومات  تكنولوجيا  مثل  �إ�سرت�تيجية 
�ن  وبالتاأكيد  �ملتجددة.  و�لطاقة  و�ل��زر�ع��ة  �ل�سحية  و�لرعاية 
�أن��ك تعاونت م��ع زم��الئ��ك يف  �أ���س��ل��وب تعليمك �الأم��ري��ك��ي يعني 

م�ساريع م�سرتكة.

و�لنقل  �ال�سطناعي،  �ل��ذك��اء  مثل  جم��االت  تبني  على  وحثتهم 
�مل�ستقل، و�القت�ساد �مل�ستد�م، وتغري �ملناخ م�سرية �ىل �ن �لواليات 
ب�سكل وثيق مًعا يف  �ملتحدة تعمالن  �لعربية  و�الإم��ار�ت  �ملتحدة 

جمال �ملناخ.
�لطاقة  لت�سريع  �الإم��ار�ت��ي��ة  �الأمريكية  �ل�سر�كة  تعد  وز�دت:   
�لنظيفة �إطاًر� رئي�سًيا جديًد� للطاقة �لنظيفة، و�لذي من �ملقرر 
�لتمويل و�ال�ستثمار وغري ذلك  100 مليار دوالر يف  �أن يحفز 
�لنظيفة  �لطاقة  من  جيجاو�ت   100 ون�سر  �لدعم  �أ�سكال  من 
�لطاقة  �نتقال  لدفع   2035 ع��ام  بحلول  �لعامل  م�ستوى  على 

وتعظيم �ملناخ. 
�سامل  م��ب��ارك  م��روة  �ملتفوق  �لطالبة  كلمة  �أل��ق��ت  جانبها  وم��ن 
�ل�سو�حلي وقالت: "لدينا جمموعة فريدة من نوعها و��ستثنائية 
للغاية من �لطالب �لذين يتخرجون �ليوم. لقد مررنا بالكثري 
ن�سع  بينما  �ملا�سيني.  �لعامني  خالل  مًعا  وتغرينا  وكربنا  مًعا 
�جلامعة  م��ن  خ��ري��ج��ني  ب�سفتنا  ول��ك��ن  و�أه��د�ف��ن��ا،  طموحاتنا 
هذه  مو�جهة  على  قادرين  �سنكون  �خليمة،  ر�أ���ش  يف  �الأمريكية 
�ل�سرب  يف  �ل��ك��ث��ري  منها  �كت�سبنا  و�ل��ت��ي   19 ك��وف��ي��د  �جل��ائ��ح��ة 
و �ل��ق��وة. و���س��وف ي��ك��ون �الأ���س��ا���ش �ل���ذي �ن�����س��ان��اه يف" �جلامعة 
�الأمريكية يف ر�أ�ش �خليمة " هو د�فعنا يف حتقيق هذه �الأهد�ف 
�لعامل  ت�سكيل  يف  مكانك  و�وج��د  هدفك  عن  �بحث  وت��اوزه��ا، 

�جلديد.    
�ل��ب��ك��ال��وري��و���ش و�ملاج�ستري  ب��ال��ذك��ر مت منح درج���ات   و�جل��دي��ر 
و�ل��دب��ل��وم �ل��ع��ايل خ���الل �حل��ف��ل يف �ل��ق��ي��ادة �ل��رتب��وي��ة، و�إد�رة 
�الأعمال، و�إد�رة �مل�ساريع �لهند�سية، و�للغة �الإجنليزية، و�الت�سال 
�جلماهريي، و�لتكنولوجيا �حليوية، و�ملحا�سبة، و�ملالية، و�إد�رة 
و�لهند�سة  �ملعمارية،  و�لهند�سة  و�لت�سويق،  �لب�سرية،  �مل���و�رد 

�لكيميائية، و�ملدنية و�لبنية �لتحتية. �لهند�سة و�حلا�سوب.

دولة مب�صاركة 6000 متخ�ص�س وخبري يف جمال التعليم من اأكرث من 70 

انطالق الدورة 15 من املعر�ش العاملي حللول وم�صتلزمات التعليم يف دبي غًدا 
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�سادية بان �ل�س�����ادة/موؤ�س�سة 

نادر العمال �الملنيوم و�لزجاج
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�سة رقم:1108950 

�لغاء رخ�سة
�العالن  هذ�  على  �عرت��ش  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��سبوع من  �لتنمية �القت�سادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�سر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء �ملدة حيث �ست�ستكمل 

�الجر�ء�ت �ملطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13697 بتاريخ 2022/11/14 

اإعــــــــــالن
�ل�س�����ادة/نعيم  بان  �القت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

لال�ست�سار�ت �لفنية و�لتقنية
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�سة رقم:3853610 

�لغاء رخ�سة
�العالن  هذ�  على  �عرت��ش  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��سبوع من  �لتنمية �القت�سادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�سر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء �ملدة حيث �ست�ستكمل 

�الجر�ء�ت �ملطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13697 بتاريخ 2022/11/14 

اإعــــــــــالن
�المني  موؤ�س�سة   : �ل�سادة   / باأن  �الإقت�سادية  �لتنمية  د�ئرة  تعلن 

للمقاوالت �لعامة
رخ�سة رقم:CN 1149604 قد تقدمو� �إلينا بطلب:

 تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع
 �إ�سافة بخيت عبد�هلل �حمد �ل�سالفه �لنيادي %100

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع
حذف ن�سرين حممد �سليم وزير

د�ئرة  مر�جعة  �الإعالن  هذ�  على  �عرت��ش  �أو  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�سر  تاريخ  من  يوما  ع�سر  �أربعة  خالل  �القت�سادية  �لتنمية 
بعد  دعوى  �أو  حق  �أي  عن  م�سوؤولة  غري  �لد�ئرة  فاإن  و�إال  �الإعالن 

�نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �الإجر�ء�ت �ملطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13697 بتاريخ 2022/11/14 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئرة �لتنمية �الإقت�سادية باأن / �ل�سادة : كندة للفو�كه و�خل�سار 

رخ�سة رقم:CN 2749528 قد تقدمو� �إلينا بطلب:
 تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

 �إ�سافة عبد�هلل خمي�ش حممد �لعثمنى �لنقبي %100
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

حذف عبد�هلل خمي�ش �سعيد �ملقبايل
د�ئرة  مر�جعة  �الإعالن  هذ�  على  �عرت��ش  �أو  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�سر  تاريخ  من  يوما  ع�سر  �أربعة  خالل  �القت�سادية  �لتنمية 
بعد  دعوى  �أو  حق  �أي  عن  م�سوؤولة  غري  �لد�ئرة  فاإن  و�إال  �الإعالن 

�نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �الإجر�ء�ت �ملطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13697 بتاريخ 2022/11/14 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئرة �لتنمية �الإقت�سادية باأن / �ل�سادة : ما�سرت كي للمقاوالت 

�لعامة رخ�سة رقم:CN 3677839 قد تقدمو� �إلينا بطلب:
 تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

 �إ�سافة حميد �سامل علي �سامل �ملهري %100
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

حذف �سهيل عبد�هلل عو�ش �سهيل �ملهري
د�ئرة  مر�جعة  �الإعالن  هذ�  على  �عرت��ش  �أو  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�سر  تاريخ  من  يوما  ع�سر  �أربعة  خالل  �القت�سادية  �لتنمية 
بعد  دعوى  �أو  حق  �أي  عن  م�سوؤولة  غري  �لد�ئرة  فاإن  و�إال  �الإعالن 

�نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �الإجر�ء�ت �ملطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13697 بتاريخ 2022/11/14 

اإعــــــــــالن
ري�ستو  بريوت  بي   : �ل�سادة   / باأن  �الإقت�سادية  �لتنمية  د�ئرة  تعلن 

كافيه  رخ�سة رقم:CN 2945121 قد تقدمو� �إلينا بطلب:
 تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

 �إ�سافة علي بن ح�سني بن حممد �ل �بر�هيم %100
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

حذف �حمد عبد�حلميد �سالح عبد�لعزيز �لنعيمي
د�ئرة  مر�جعة  �الإعالن  هذ�  على  �عرت��ش  �أو  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�سر  تاريخ  من  يوما  ع�سر  �أربعة  خالل  �القت�سادية  �لتنمية 
بعد  دعوى  �أو  حق  �أي  عن  م�سوؤولة  غري  �لد�ئرة  فاإن  و�إال  �الإعالن 

�نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �الإجر�ء�ت �ملطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13697 بتاريخ 2022/11/14 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئرة �لتنمية �الإقت�سادية باأن / �ل�سادة : م�سبغة توب كليار �التوماتيكية

رخ�سة رقم:CN 2625944 قد تقدمو� �إلينا بطلب:
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / �سومان مياه �سان مياه بايان من مالك �إىل مدير

 تعديل ن�سب �ل�سركاء / �سومان مياه �سان مياه بايان من 100 % �إىل %0
تعديل وكيل خدمات / حذف عبد�هلل حامد م�سلم بخيت �لعامرى

تعديل ر�أ�ش �ملال / من null �إىل 1000
تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية �إىل �سركة �ل�سخ�ش �لو�حد ذ م م

تعديل �إ�سم تاري من/ م�سبغة توب كليار �التوماتيكية
TOP CLEAR AUTOMATIC LAUNDRY

�إىل/ م�سبغة توب كليار �التوماتيكية - �سركة �ل�سخ�ش �لو�حد ذ.م.م
TOP CLEAR AUTOMATIC LAUNDRY - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

�القت�سادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �الإعالن  هذ�  على  �عرت��ش  �أو  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل �أربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذ� �الإعالن و�إال فاإن �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن �أي 

حق �أو دعوى بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �الإجر�ء�ت �ملطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13697 بتاريخ 2022/11/14 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئرة �لتنمية �الإقت�سادية باأن / �ل�سادة : �سيدلية �لبيان

رخ�سة رقم:CN 1116812 قد تقدمو� �إلينا بطلب:
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / �سعيد �سيف حممد نعيف �لعامرى من مالك �إىل �سريك

 تعديل ن�سب �ل�سركاء / �سعيد �سيف حممد نعيف �لعامرى من 100 % �إىل %51
 تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / �إ�سافة مانيالم كانديل على  %49

تعديل مدير / �إ�سافة مانيالم كانديل على
تعديل ر�أ�ش �ملال / من 0 �إىل 100000

تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية �إىل �سركة ذ�ت م�سوؤولية حمدودة
تعديل �إ�سم تاري من/ �سيدلية �لبيان

AL BAYAN PHARMACY
�إىل/ �سيدلية �لبيان ذ.م.م

 AL BAYAN PHARMACY L.L.C
�القت�سادية  �لتنمية  د�ئرة  �الإعالن مر�جعة  �عرت��ش على هذ�  �أو  له حق  فعلى كل من   
خالل �أربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذ� �الإعالن و�إال فاإن �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن �أي 

حق �أو دعوى بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �الإجر�ء�ت �ملطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13697 بتاريخ 2022/11/14 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئرة �لتنمية �الإقت�سادية باأن / �ل�سادة : قرطا�سية مك�ش ماك�ش

رخ�سة رقم:CN 3778568 قد تقدمو� �إلينا بطلب:
 تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / �إ�سافة �سيابو �لدين كانهاجناد بوتيا فاالبيل %100

تعديل مدير / �إ�سافة �سيابو �لدين كانهاجناد بوتيا فاالبيل
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / حذف خمي�ش غامن خمي�ش ر��سد �ملرر

تعديل ر�أ�ش �ملال / من  null �إىل 15000
تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية �إىل �سركة �ل�سخ�ش �لو�حد ذ م م

تعديل �إ�سم تاري من/ قرطا�سية مك�ش ماك�ش
MIX MAX STATIONARY

�إىل/ قرطا�سية مك�ش ماك�ش - �سركة �ل�سخ�ش �لو�حد ذ م م
MIX MAX STATIONARY - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

�القت�سادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �الإعالن  هذ�  على  �عرت��ش  �أو  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل �أربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذ� �الإعالن و�إال فاإن �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن �أي 

حق �أو دعوى بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �الإجر�ء�ت �ملطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13697 بتاريخ 2022/11/14 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئرة �لتنمية �الإقت�سادية باأن / �ل�سادة : لويال و�ي للتجارة �لعامة ذ.م.م

رخ�سة رقم:CN 3806836 قد تقدمو� �إلينا بطلب:
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / عبد�للطيف �بوبكر من �سريك �إىل مدير

 تعديل ن�سب �ل�سركاء / عبد�للطيف �بوبكر من 49 % �إىل %0
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / عبد�للطيف �بوبكر من �سريك �إىل مالك

 تعديل ن�سب �ل�سركاء / عبد�للطيف �بوبكر من 49 % �إىل %100
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / حذف ز�يد على حممد ح�سن باطوق

تعديل ر�أ�ش �ملال / من  null �إىل 50000
تعديل �سكل قانوين / من �سركة ذ�ت م�سوؤولية حمدودة �إىل �سركة �ل�سخ�ش �لو�حد ذ م م

تعديل �إ�سم تاري من/ لويال و�ي للتجارة �لعامة ذ.م.م
LOYAL WAY GENERAL TRADING L.L.C

�إىل/ لويال و�ي للتجارة �لعامة - �سركة �ل�سخ�ش �لو�حد ذ م م
LOYAL WAY GENERAL TRADING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

�القت�سادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �الإعالن  هذ�  على  �عرت��ش  �أو  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل يوم و�حد من تاريخ ن�سر هذ� �الإعالن و�إال فاإن �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن �أي حق �أو 

دعوى بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �الإجر�ء�ت �ملطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13697 بتاريخ 2022/11/14 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئرة �لتنمية �الإقت�سادية باأن / �ل�سادة : خياط بري�سم حرير لل�سيد�ت

رخ�سة رقم:CN 3685699 قد تقدمو� �إلينا بطلب:
 تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / �إ�سافة نهال �حمد �سكيل �حمد %100

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / حذف مطر غمر�ن جمعه حممد �لظاهرى
تعديل لوحه �الإعالن / �إجمايل من م�ساحة null*null �ىل 1*1

تعديل نوع رخ�سة / من تارية �إىل مهنية
تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية �إىل موؤ�س�سة مهنية

تعديل �إ�سم تاري من/ خياط بري�سم حرير لل�سيد�ت
PRISM HARIR LADIES TAILORING

�إىل/ خياط بري�سم حرير لل�سيد�ت
PRISM HARIR LADIES TAILORING

�القت�سادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �الإعالن  هذ�  على  �عرت��ش  �أو  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل �أربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذ� �الإعالن و�إال فاإن �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن �أي 

حق �أو دعوى بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �الإجر�ء�ت �ملطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13697 بتاريخ 2022/11/14 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئرة �لتنمية �الإقت�سادية باأن / �ل�سادة : مطعم و بار فيكتورز

رخ�سة رقم:CN 2243096 قد تقدمو� �إلينا بطلب:
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / �إ�سافة رويال دي�ستني�سنز خلدمات �ل�سيافة و�إد�رة �ملطاعم ذ.م.م

ROYAL DESTINATIONS HOSPITALITY SERVICES & RESTAURANT MANAGEMENT LLC
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / حذف �ياد �سفيق زهر �لدين

تعديل وكيل خدمات / حذف حممد على حممد ح�سن باطوق
تعديل ر�أ�ش �ملال / من null �إىل 1500000

تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية �إىل �سركة �ل�سخ�ش �لو�حد ذ م م
تعديل �إ�سم تاري من/ مطعم فيكتورز و بار

VICTORS BAR & RESTAURANT
�إىل/ مطعم و بار فيكتورز - �سركة �ل�سخ�ش �لو�حد ذ م م

VICTORS BAR & RESTAURANT - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
�القت�سادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �الإعالن  هذ�  على  �عرت��ش  �أو  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل �أربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذ� �الإعالن و�إال فاإن �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن �أي 

حق �أو دعوى بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �الإجر�ء�ت �ملطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13697 بتاريخ 2022/11/14 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئرة �لتنمية �الإقت�سادية باأن / �ل�سادة : حمالت عافية للعطور

رخ�سة رقم:CN 1102374 قد تقدمو� �إلينا بطلب:
تعديل مدير / �إ�سافة خري حاجى عبدول مالك

تعديل وكيل خدمات / حذف �سيف حمد�ن نا�سر �سيف �لري�سى
تعديل ر�أ�ش �ملال / من 50000 �إىل 100000

تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية �إىل �سركة �ل�سخ�ش �لو�حد ذ م م
تعديل �إ�سم تاري من/ حمالت عافية للعطور

AFIA PERFUMERY STORES

�إىل/ حمالت عافية للعطور - �سركة �ل�سخ�ش �لو�حد ذ م م
AFIA PERFUMERY STORES - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �الإعالن  هذ�  على  �عرت��ش  �أو  حق  له  من  كل  فعلى 
�القت�سادية خالل �أربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذ� �الإعالن و�إال فاإن �لد�ئرة 
�ست�ستكمل  حيث  �ملدة  هذه  �نق�ساء  بعد  دعوى  �أو  حق  �أي  عن  م�سوؤولة  غري 

�الإجر�ء�ت �ملطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13697 بتاريخ 2022/11/14 

اإعــــــــــالن
و�ملعد�ت  �لتربيد  لنظم  قرمزي  جنم   : �ل�سادة   / باأن  �الإقت�سادية  �لتنمية  د�ئرة  تعلن 

�لكهروميكانيكية ذ.م.م رخ�سة رقم:CN 1784324 قد تقدمو� �إلينا بطلب:
تعديل مدير / �إ�سافة بينو جون جون

 تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / �إ�سافة بينو جون جون %100
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / حذف جوفى جون كاالكات جورج جون

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / حذف على عبد�هلل على على �لعيد
تعديل ر�أ�ش �ملال / من null �إىل 75000

تعديل �سكل قانوين / من �سركة ذ�ت م�سوؤولية حمدودة �إىل �سركة �ل�سخ�ش �لو�حد ذ م م
تعديل �إ�سم تاري من/ جنم قرمزي لنظم �لتربيد و�ملعد�ت �لكهروميكانيكية ذ.م.م

CRIMSON STAR AIRCONDITIONING AND ELECTROMICHANICAL EQUIPMENT L.L.C
�إىل / جنم قرمزى ملقاوالت �أنظمة �لتكييف - �سركة �ل�سخ�ش �لو�حد ذ م م

CRIMSON STAR AIR CONDITIONING SYSTEMS CONTRACTING  SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C 
 تعديل ن�ساط / حذف �أعمال تركيب �ملعد�ت �لكهروميكانيكية و�سيانتها  4322008

 تعديل ن�ساط / حذف خدمات حقول ومن�ساأت �لنفط و�لغاز �لربية و�لبحرية  0910018
�القت�سادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �الإعالن  هذ�  على  �عرت��ش  �أو  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل يوم و�حد من تاريخ ن�سر هذ� �الإعالن و�إال فاإن �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن �أي حق �أو 

دعوى بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �الإجر�ء�ت �ملطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13697 بتاريخ 2022/11/14 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئرة �لتنمية �الإقت�سادية باأن / �ل�سادة : حمل نور �لفجر لت�سليح 

كهرباء �ل�سيار�ت
رخ�سة رقم:CN 1124201 قد تقدمو� �إلينا بطلب:

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع 
 �حمد ر��سد �حمد �ملر �لكعبى من وكيل خدمات �إىل مالك

 تعديل ن�سب �ل�سركاء 
�حمد ر��سد �حمد �ملر �لكعبى من 0% �إىل %100

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / حذف �بو �لب�سر �بو �حل�سني
فعلى كل من له حق �أو �عرت��ش على هذ� �الإعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�القت�سادية خالل �أربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذ� �الإعالن و�إال فاإن 
�لد�ئرة غري م�سوؤولة عن �أي حق �أو دعوى بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث 

�ست�ستكمل �الإجر�ء�ت �ملطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13697 بتاريخ 2022/11/14 

اإعالن ت�صفية �صركة
نوع �ل�سركة:�سركة ذ�ت م�سوؤولية حمدودة

�ال�سم �لتجاري:�مبرييال هوم للخدمات �لعقارية ذ.م.م
عنو�ن �ل�سركة:مبنى �يه تو زد �لعقارية - M4-09 جزيرة �بوظبي - غرب 

مكتب  -  5 ق   -  6
CN 2816305 :رقم �لقيد يف �ل�سجل �القت�سادي

التعديل الذي طراأ على ال�صركة:
�ل�سركة وت�سفية  حل   -  1

2 - تعيني �ل�سادة/مكتب دلتا لتدقيق �حل�سابات - كم�سفي قانوين لل�سركة 
�لعمومية  �جلمعية  حم�سر  قر�ر  على  بناء  وذلك  بتاريخ:2022/01/11 
تاريخ   - بالرقم:2205045332  �لعدل  كاتب  لدى  �ملوثق   ، �لعادية  غري 

�لتعديل:2022/11/12
�ملعني  �مل�سفي  مر�جعة  �العالن  هذ�  على  �عرت��ش  �و  حق  له  من  كل  فعلى 

خالل مدة 30 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �العالن.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13697 بتاريخ 2022/11/14 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئرة �لتنمية �الإقت�سادية باأن / �ل�سادة : �ونيك�ش �خلليج خلدمات �لتنظيف

رخ�سة رقم:CN 4095698 قد تقدمو� �إلينا بطلب:
تعديل مدير / �إ�سافة مامون مياه �سيخ فريد حممد

تعديل وكيل خدمات / حذف ح�سه على بوهندى ز�رعى
تعديل ر�أ�ش �ملال / من null �إىل 100000

تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية �إىل �سركة �ل�سخ�ش �لو�حد ذ م م
تعديل �إ�سم تاري من/ �ونيك�ش �خلليج خلدمات �لتنظيف

ONYX GULF CLEANING SERVICES
�إىل/ �ونيك�ش �خلليج الد�رة �ملر�فق - �سركة �ل�سخ�ش �لو�حد ذ م م

ONYX GULF FACILITIES MANAGEMENT - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
 تعديل ن�ساط / �إ�سافة �إد�رة وت�سغيل �ملر�فق  8211013

 تعديل ن�ساط / �إ�سافة خدمات تنظيف �ل�سو�مع �خلز�نات و�ل�سهاريج.  8121002
 تعديل ن�ساط / �إ�سافة خدمات �لتنظيف �خلارجي ) و�جهات ( �ملباين 8129001

�القت�سادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �الإعالن  هذ�  على  �عرت��ش  �أو  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل �أربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذ� �الإعالن و�إال فاإن �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن �أي 

حق �أو دعوى بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �الإجر�ء�ت �ملطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13697 بتاريخ 2022/11/14 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئرة �لتنمية �الإقت�سادية باأن / �ل�سادة : بوالرويد للتجارة �لعامة

رخ�سة رقم:CN 3672951 قد تقدمو� �إلينا بطلب:
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / �إ�سافة �سنا �قبال حممد �قبال  %75

 تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / �إ�سافة كو�جا فاريدول ح�سن كو�جا ر�زيويل ح�سن  %25
تعديل مدير / �إ�سافة �سيد حممد على �سيد ��سد على

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / حذف فهد يون�ش �حمد �خل�سر �حلو�سنى
تعديل ر�أ�ش �ملال / من  null �إىل 150000

تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية �إىل �سركة ذ�ت م�سوؤولية حمدودة
تعديل �إ�سم تاري من/ بوالرويد للتجارة �لعامة
POLAROID GENERAL TRADING

�إىل/ بوالرويد للتجارة �لعامة ذ.م.م
POLAROID GENERAL TRADING L.L.C

تعديل ن�ساط / حذف تارة نظم و بر�مج �حلا�سب �الآيل - باجلملة  4651002
�القت�سادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �الإعالن  هذ�  على  �عرت��ش  �أو  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل �أربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذ� �الإعالن و�إال فاإن �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن �أي 

حق �أو دعوى بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �الإجر�ء�ت �ملطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13697 بتاريخ 2022/11/14 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئرة �لتنمية �الإقت�سادية باأن / �ل�سادة : بيك�ستري خلدمات تو�سيل

رخ�سة رقم:CN 4488378 قد تقدمو� �إلينا بطلب:
تعديل ر�أ�ش �ملال / من null �إىل 50000

تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية �إىل �سركة �ل�سخ�ش �لو�حد ذ م م
تعديل �إ�سم تاري من/ بيك�ستري خلدمات تو�سيل

BIKESTER DELIVERY SERVICES

�إىل/ �سمارت بوينت للتجارة �عامة - �سركة �ل�سخ�ش �لو�حد ذ م م
 SMART POINT GENERAL TRADING SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �الإعالن  هذ�  على  �عرت��ش  �أو  حق  له  من  كل  فعلى 
�القت�سادية خالل �أربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذ� �الإعالن و�إال فاإن �لد�ئرة 
�ست�ستكمل  حيث  �ملدة  هذه  �نق�ساء  بعد  دعوى  �أو  حق  �أي  عن  م�سوؤولة  غري 

�الإجر�ء�ت �ملطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13697 بتاريخ 2022/11/14 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئرة �لتنمية �الإقت�سادية باأن / �ل�سادة : �م جي �ي جلف خلدمات �لتوظيف 

رخ�سة رقم:CN 2160037 قد تقدمو� �إلينا بطلب:
تعديل ر�أ�ش �ملال / من null �إىل 150000

تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية �إىل �سركة �ل�سخ�ش �لو�حد ذ م م
تعديل �إ�سم تاري من/ �م جي �ي جلف خلدمات �لتوظيف

M G E GULF MANPOWER

�إىل/ ماج جلف لتوظيف �لعمالة - �سركة �ل�سخ�ش �لو�حد ذ م م
 MGE GULF EMPLOYEES REQUEST SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �الإعالن  هذ�  على  �عرت��ش  �أو  حق  له  من  كل  فعلى 
�القت�سادية خالل �أربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذ� �الإعالن و�إال فاإن �لد�ئرة 
�ست�ستكمل  حيث  �ملدة  هذه  �نق�ساء  بعد  دعوى  �أو  حق  �أي  عن  م�سوؤولة  غري 

�الإجر�ء�ت �ملطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(
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�ندلع حريق يف خميم نازحينفي �حلديدة، غرب �ليمن، ما ت�سبب يف 
�لتهام ع�سر�ت �خليام و�مل�ساكن �ملوؤقتة.

يف  “�ندلع  ه��ائ��اًل  حريقاً  �إن  �حل��دي��دة،  يف  حقوقية  نا�سطة  وق��ال��ت 
خم��ي��م �جل�����س��ة مب��دي��ن��ة �خل��وخ��ة �ل�����س��اح��ل��ي��ة �خل��ا���س��غ��ة للحكومة 
يف  ك��ب��رية  م��ادي��ة  خ�سائر  �إىل  �أدى  م��ا  �ملحافظة،  ج��ن��وب  �ل�سرعية، 

�ملخيم �لذي ي�سم قر�بة 1200 �أ�سرة نازحة«.
و�أ�سارت �إىل �أن “ع�سر�ت �الأ�سر �لنازحة باتت يف �لعر�ء بعد �أن فقدت 

خيامها وممتلكاتها يف �حلريق �لذي مل تت�سح �أ�سبابه بعد«.
وذكر مكتب �الإعالم مبحافظة �حلديدة، يف بيان �أن “�حلريق �لتهم 
دون �إ�سارة  60 خيمة بالكامل، وت�سررت ع�سر�ت �مل�ساكن �ملجاورة”، 
�سلمان  �مل��ل��ك  م��رك��ز  �حل��دي��دة  حم��اف��ظ  ودع���ا  ب�سرية.  خ�سائر  �إىل 
�الإن�سانية  �الإمار�تي، و�خللية  �الأحمر  و�لهالل  �الإن�سانية  لالأعمال 
�إىل  باملحافظة،  �لعاملة  �الإن�سانية  و�ملنظمات  �لوطنية،  للمقاومة 
طال  �ل��ذي  �حل��ري��ق،  م��ن  للمت�سررين  �لعاجلة  �مل�ساعد�ت  تقدمي 
�أجز�ء و��سعة من �ملخيم. ويعد خميم �جل�سة، �أكرب خميم للنازحني 

يف �حلديدة �لتي يخ�سع معظمها للحوثيني.

�نت�سلت فرق �الإنقاذ جثة �سباح �الأحد، يف مدينة ليل �سمال فرن�سا، بعد 
بحث د�م �ساعات حتت �أنقا�ش عمارتني منهارتني. و�نهارت �لعمارتان 
�ملتال�سقتان يف �سارع ت�سّوق و�سط �ملدينة �أم�ش �الأول �ل�سبت و�عتقدت 
�ل�سلطات �أن �حلادث مل ي�سفر عن �سحايا بعد �إخالءهما �حرت�زيا يف 
�لليل بعد حتذير من �أحد �ل�سكان من “ت�سّوه” �جلدر�ن. و�كت�سفت 
�ل�سلطات �أن طبيباً كان مفقود�ً بعد ف�سل حماوالت �الت�سال به، علماً 

�أنه ��ستاأجر �سقة يف �ملبنى يف نهاية �الأ�سبوع.

�إن مو�سكو  �سريغي فري�سينني،  �لرو�سي  وزير �خلارجية  نائب  قال 
تعترب �أن �إعادة ربط �لبنك �لزر�عي �لرو�سي بنظام “�سويفت” �أمر�ً 
�ملحلية،  �لزر�عية  �ملنتجات  �سادر�ت  �أمام  �لعقبات  للحد من  حيوياً 

و�ستحاول حتقيق هذ� �لهدف.
ونقلت وكالة “تا�ش” �لرو�سية لالأنباء �أم�ش �الأحد عن فري�سينني 
ربط  �إع���ادة  الأن  ذل��ك،  فيها  نناق�ش  �لتي  �الأوىل  �مل��رة  لي�ست  “هذه 
و�لعمليات  �ملعامالت  غالبية  يوفر  �ل��ذي  �لرو�سي،  �لزر�عي  �لبنك 

�لزر�عية �أمر حيوي، من وجهة نظري«.
هذ�  ع��ن  حتدثنا  دون���ه،  ق��دم��اً  �مل�سي  بب�ساطة  ميكننا  “ال  و�أ���س��اف 
طويلة،  ولفرتة  مو�سوعي  ب�سكل  عنه  باالأم�ش  وحتدثنا  قبل،  من 
يعتقدون  باأنهم  �ملتحدة  �الأمم  ممثلي  من  تطمينات  على  وح�سلنا 
�إىل وجود مقرتحات حمددة  و�أ�سار  �مل�ساألة حيوية«.  �أن هذه  �أي�سا 
لكيفية فتح ح�سابات مر��سلة يف عدد من �لبنوك �الأجنبية و”�سيتي 

بنك “و بنك “جي بي مورغان” موؤقتاً. 
�إذ� كان هذ� �خليار متاحاً، ف�سيكون موؤقتاً فقط،  وقال: “مع ذلك، 
بنظام  بالكامل  �ل��زر�ع��ي  �لبنك  رب��ط  �إع���ادة  ه��و  �لفعلي  �حل��ل  الأن 

�سويفت للر�سائل �ملالية«.

طالب رئي�ش حزب �خل�سر �الأملاين �أوميد نوريبور �الحتاد �الأوروبي 
باإدر�ج �حلر�ش �لثوري �الإير�ين على قائمة �ملنظمات �الإرهابية.

وقال نوريبور ل�سحيفة “بيلد �أم زونتاغ” �الأملانية �الأ�سبوعية �أم�ش 
ميكننا  �لتي  �لطريقة  عن  �إي���ر�ن  يف  �ملتظاهرين  �أ���س��األ  “ عندما   :
بها �مل�ساعدة، يقولون، يجب منع �لذين يقتلون �أطفالنا من �إر�سال 

�أبنائهم �إىل �أوروبا للعربدة«.
�إقامة  متول  �لتي  �حل�سابات  تميد  يجب  “ولذلك،  قائاًل:  وتابع 
�حلفالت �ل�ساخبة. على �الحتاد �الأوروبي �أن ي�سع �حلر�ش �لثوري، 

حامل لو�ء �لقمع �لرئي�سي، على قائمة �الإرهاب«.
يذكر �أن �مل�ست�سار �الأملاين �أوالف �سولت�ش طالب بعقوبات �أخرى �سد 

�إير�ن، و�تفقت دول �الحتاد �الأوروبي على ذلك بالفعل �جلمعة.

عو��سم

�ضنعاء

باري�ص

مو�ضكو

وا�ضنطن

�صرقة مزيد من الأ�صلحة والذخائر 
ُتقلق اجلي�ش الإ�صرائيلي

•• �لقد�س-وكاالت

�الإ�سر�ئيلي  �جل��ي�����ش  م��ن  و�ل���ذخ���رية  �الأ���س��ل��ح��ة  ���س��رق��ة  عمليات  �أن  ي��ب��دو 
ُم�ستمرة وتزيد من قلق �ملنظومة �الأمنية �الإ�سر�ئيلية، حيث فتحت قيادة 
�جلي�ش �الإ�سر�ئيلي عدد�ً من �لتحقيقات يف هذ� �ل�ساأن، و�سط خماوف من 
و�سول تلك �الأ�سلحة �إىل �أيدي منفذي �لعمليات �لهجومية. ون�سر موقع 
�ُسرقت،  و�ل��ذخ��ائ��ر  �الأ�سلحة  م��ن  كبرية  كمية  �أن  �الإ�سر�ئيلي،  “و�لال” 
مت  �لتي  �جل���والن  ه�سبة  يف  �الإ�سر�ئيلي  للجي�ش  ق��اع��دة  م��ن  �أم�����ش،  ليلة 
�أر�سلت  �جلي�ش  كبرية من  قو�ت  �أن  �الإ�سر�ئيلي  �ملوقع  و�أو�سح  �خرت�قها. 
�ىل �ملوقع حيث بد�أت عمليات �لبحث، ويف �لوقت نف�سه مت نقل �ملعلومات 
�ملتعلقة باملو�سوع �إىل �ل�سرطة �الإ�سر�ئيلية وجهاز �الأمن �لعام �الإ�سر�ئيلي 
�الإ�سر�ئيلي:  �الإ�سر�ئيلي حتقيقاً. وقال �جلي�ش  وفتح �جلي�ش  “�ساباك”، 
“�سرقت ذخرية ع�سكرية من قاعدة... يف �سمال �لبالد، ويجري �لتحقيق 
يف مالب�سات �ل�سرقة من قبل �ل�سرطة �لع�سكرية، وعند ��ستكمال �لتحقيق 
�سُتحال �لنتائج �إىل �لنيابة �لع�سكرية للنظر فيها«. يف �ل�سهر �ملا�سي، �ُسرق 
�لقادة  �ألف ر�سا�سة من خمازن ذخرية لو�ء جفعاتي، و�نكب   30 حو�يل 
يف �ملع�سكر على �إعادة �إح�ساء �لذخرية و�أعلنو� �أنها كانت “�سرقة كبرية”. 
وبعد �لتحقيق، قرر �جلي�ش �الإ�سر�ئيلي تعزيز �لقاعدة بفريق من �جلنود، 
و�سط خ�سية من و�سول تلك �لذخرية �إىل منفذي �لعمليات �لهجومية يف 
�إ�سر�ئيل. ونقل �ملوقع �الإ�سر�ئيلي عن م�سادر �أن هذه �ملنطقة �ُسرقت منها 
ذخائر و�أ�سلحة يف �ملا�سي، و�أن �جلي�ش �الإ�سر�ئيلي قام بتح�سني �الإجر�ء�ت 
�الأمنية هناك، مبا يف ذلك و�سع تقنيات و�إجر�ء�ت معززة، ولكن يبدو �أنها 
لي�ست كافية، الأنه مت �خرت�ق �لدو�ئر �الأمنية و�سرق �لكثري من �لذخرية 

حتت �أنظار قو�ت �جلي�ش �لتي توؤمن �لقاعدة.

حملة اإ�صقاط العمائم 

تكتيك جديد للمحتجني باإيران لرف�ش حكم رجال الدين

الحتاد الأوروبي يرف�ش ان�صمام �صمال قب�ش اإىل منظمة تركية

ت�صارلز الثالث ي�صارك يف اأول منا�صبة ب�صفته امللكية يف بريطانيااملالكي يبحث يف م�صر التطورات على ال�صاحة الفل�صطينية
�لتذكاري ل�سحايا �حلرب. وبعد  �لن�سب  با�سمها عند  �إكليل زهر  وو�سع 
�أن توىل �لعر�ش وبات قائد �لقّو�ت �مل�سّلحة، �سي�سع ت�سارلز �الأحد با�سمه 
باكنغهام،  لق�سر  ووفقاً  �لذكرى.  هذه  رمز  �أحمر،  خ�سخا�ش  زهر  �إكليل 
�ستو�َسع �أي�ساً باقة زهر ثانية با�سم زوجته كاميال �لتي �ست�ساهد �حلفل 

من �سرفة وز�رة �خلارجّية.
وُي�سارك �سوناك �لذي توىّل من�سبه منذ ثالثة �أ�سابيع، يف �لذكرى ب�سفته 
رئي�ساً للوزر�ء. وقال �سوناك يف بيان: “نتذّكر يف هذ� �لعام، �أكر من �أّي 
حلماية  حياتهم  فقدو�  ملَ��ن  به  ندين  �ل��ذي  �لكبري  �لتقدير  م�سى،  وق��ت 
بلدهم”، م�سري�ً �إىل �أن دقيقَتي �ل�سمت �لتي �ست�سهدهما �لبالد �ست�سكالن 
�أي�ساً حتية “للجنود �الأوكر�نّيني �ل�سجعان �لذي يو��سلون ن�سالهم من 

�أجل �حلّرية«.

•• لندن-�أ ف ب

يف  ملًكا،  ب�سفته  �الأول  �لذكرى”  “�أحد  ي��وم  يف  �لثالث  ت�سارلز  ُي�سارك 
�ل���وزر�ء �لربيطاين ري�سي  �أ���س��اد رئي�ش  ذك��رى �سحايا �حل���روب، يف وق��ٍت 

�سوناك بكفاح �الأوكر�نيني �سد رو�سيا.
ومثل �مللك �جلديد �سابقاً يف هذه �الحتفاالت و�لدته �إليز�بيث �لثانية �لتي 
توّفيت يف �سبتمرب )�أيلول( عن 69 عاماً. وعملت �مللكة ميكانيكيًة خالل 
�حلرب �لعاملّية �لثانية، ومل تغب عن �الحتفال بهذه �لذكرى �إال 7 مّر�ت 
7102 ُت�ساهد  07 عاماً، وكانت منذ  ��ستمر  �ل��ذي  فقط خالل حكمها 
�لعر�ش من مبنى وز�رة �خلارجّية. ومثلها جنلها �لذي خدم يف �لبحرية 
�لظهر،  يف  م�ساكل  عانت  الأّن��ه��ا   1202 يف  �ملا�سي،  �لقرن  �سبعينيات  يف 

�ل��ع��رب��ي��ة �أح��م��د �أب���و �ل��غ��ي��ط، ال���س��ت��ع��ر����ش �آخر 
و�سبل  �لفل�سطينية  �ل�����س��اح��ة  ع��ل��ى  �ل��ت��ط��ور�ت 
و�لتعاون لو�سع �آليات تنفيذية لقر�ر�ت �لدورة 
باجلز�ئر  عقدت  و�لتي  �لعربية  للقمة   31 �ل��� 

�أو�ئل نوفمرب )ت�سرين �لثاين( �حلايل«.
وك����ان �مل��ال��ك��ي ق��د ���س��ارك مم��ث��اًل ع��ن �لرئي�ش 
باري�ش لل�سالم  �لفل�سطيني يف فعاليات منتدى 
بح�سور  �ل�سبت  �ل��ي��وم  ف��ع��ال��ي��ات��ه  �ن��ت��ه��ت  �ل��ت��ي 
�ل��رئ��ي�����ش �ل��ف��رن�����س��ي �إمي��ان��وي��ل م���اك���رون وعدد 
م��ن روؤ����س���اء �ل����دول و�مل��ن��ظ��م��ات �ل��دول��ي��ة وكبار 

�مل�سئولني بعدة دول ».

•• �لقاهرة-وكاالت

�لفل�سطيني  و�ملغرتبني  �خلارجية  وزي��ر  و�سل 
�ل�سبت،  م�����س��اء  �ل��ق��اه��رة  �إىل  �مل��ال��ك��ي،  ري���ا����ش 
قادماً من فرن�سا يف زيارة مل�سر ت�ستغرق يومني 
�ل�ساحة  ع��ل��ى  �ل��ت��ط��ور�ت  �آخ���ر  خ��الل��ه��ا  يبحث 

�لفل�سطينية.
��ستقبال  يف  ���س��ارك��ت  م��ط��ل��ع��ة  م�����س��ادر  وق���ال���ت 
 ”: �لقاهرة  مبطار  �ل���زو�ر  كبار  ب�سالة  �ملالكي 
�سيلتقي وزير �خلارجية و�ملغرتبني �لفل�سطيني 
خالل زيارته مل�سر مع �أمني عام جامعة �لدول 

•• عو��سم-وكاالت

�لعمائم”  “�إ�سقاط  حمله  �أ�سبحت 
ي�ستخدمه  ج���دي���د  ت��ك��ت��ي��ك  مب��ث��اب��ة 
�مل��ح��ت��ج��ون �مل��ن��اه�����س��ون ل��ل��ن��ظ��ام يف 
بخروجهم  ي�ستمرون  �ل��ذي��ن  �إي���ر�ن 
ل���ل�������س���و�رع ل���الأ����س���ب���وع �ل��ت��ا���س��ع على 
�لتو�يل، للتعبري عن رف�سهم ل�سلطة 
رجال �لدين �لذين يعتربونهم رموز� 
للقمع و�لف�ساد و�لتخلف، ويطالبون 
ب���رح���ي���ل���ه���م ع����ن �حل����ك����م وع���ودت���ه���م 

للم�ساجد و�حلوز�ت �لدينية.
مو�قع  ع��رب  مقاطع  يوميا  وتنت�سر 
�ل���ت���و�����س���ل �الج���ت���م���اع���ي ل��ف��ت��ي��ان �أو 
بالت�سلل  ي��ق��وم��ون  �إي��ر�ن��ي��ني  ���س��اب��ات 
وي�سقطون  �ل�����دي�����ن  رج�������ال  خ���ل���ف 
�لعمائم من على روؤو�سهم يف حركات 
ال تخلو من �ال�ستعر��ش و�ل�سخرية 
مم��ا ول��د ح��ال��ة غ�سب ���س��دي��دة لدى 
كبار �ملر�جع و�ملاليل �لقاب�سني على 
م��ق��ال��ي��د �حل��ك��م يف �ل��ب��الد م��ن��ذ 43 

عاما.
�حتجاجا  �الإجباري  و�إىل جانب حملة رف�ش �حلجاب 
على مقتل �لفتاة مه�سا )جينا( �أميني ذ�ت �ل� 22 عاًما 
�الأخالق  �س������رطة  يد  على  �ملا�سي  �س�������بتمرب   16 يف 
�لكامل،  �رت��د�ء �حلجاب  ع���������دم  ذريعة  �الإير�نية حتت 
الأعمال  م��الزم��ة  �لعمائم  �إ�س�����قاط  ظ��اه��رة  �أ�سبحت 
�جل����در�ن  على  �ل�س��عار�ت  كتابة  مثل  �أخ���رى،  ثوري��ة 
وقا�س������م  وخامنئ�ي  �خلميني  �سور  متزيق  �أو  وح��رق 
باالإ�سافة  �لنظ�������ام،  رم��������������وز  و�س�����������ائر  �سليماين 
على  �مل���اليل  ل��دم��ى  رمزي������ة  م�س�������انق  تعلي������ق  �إىل 

�جل�س�����ور.
ُي�سمح للن�ساء  �إنه عندما ال  �ملنتف�سون  �ل�سبان  ويقول 
و�ل�����س��ب��اب ب���ارت���د�ء �مل��الب�����ش �ل��ت��ي ي��ري��دون��ه��ا مبنطق 
�الإيديولوجية �لدينية �حلاكمة، فتعترب حملة �إ�سقاط 
�لعمائم لي�ست جمرد ردة فعل على �لقمع فح�سب، بل 
�إنها عمل �سيا�سي مناه�ش للحكم �ال�ستبد�دي لرجال 

�لدين.

•• بروك�سل-�أ ف ب

رف�ش �الحتاد �الأوروبي �إعالن تركيا �ن�سمام جمهورية 
�إىل  �جل��زي��رة،  يف  عليها  ت�سيطر  �ل��ت��ي  ق��رب���ش  �سمال 
“منظمة �لدول �لرتكية” ع�سو�ً مر�قباً، مندد�ً ب�”�أي 
�لقرب�سي  بالكيان  �ل���دويل  �الع���رت�ف  لت�سهيل  عمل 

�لرتكي �النف�سايل«.
و�سكر �لرئي�ش �لرتكي رجب طيب �أردوغان خالل قمة 
�أوزبك�ستان  �سمرقند يف  يف  �لرتكية”  �ل��دول  “منظمة 
�أع�ساء �ملنظمة على “قبولهم جمهورية �سمال قرب�ش 

ع�سو�ً مر�قباً«.
ومل يوؤكد �الأع�ساء �الآخرون يف هذه �ملنظمة �لع�سوية، 
و�أثارت �أوزبك�ستان �لدولة �مل�سيفة للقمة، وكاز�خ�ستان، 

�ل�سك يف �الإعالن �لرتكي، لكن دون رف�سه ر�سمياً.
�ل�سوؤون  �مل�سوؤول عن  با�سم  �ملتحدث  �ستانو  وقال بيرت 
�خلارجية يف �الحتاد �الأوروبي جوزيب بوريل، يف بيان: 
�ملنظمة،  �أع�ساء  م�سادقة  ينتظر  �ل��ذي  �ل��ق��ر�ر  “هذ� 
م��وؤ���س��ف وي��ت��ن��اق�����ش م���ع �إع�����الن �ل��ع��دي��د م���ن �أع�ساء 

�إن  �حلرة”  “�أوروبا  الإذ�ع��ة  وقالت  وثوريا”.  �سجاعا 
�إىل  �للجوء  دون  �ل��دي��ن  رج��ال  يحقرون  �ملحتجني   “

�لعنف«.
و�أ�سافت: “�إنهم ي�ستهدفون عمامة رجال �لدين كرمز 
للجر�ئم و�لف�ساد يف �ل�سنو�ت �ل� 43 �ملا�سية، باالإ�سافة 

�إىل �المتياز�ت �لتي يتمتع بها رجال �لدين«.
�لتيار  م��ن  �مل��ق��رب  �ل�سحفي  �أب����ادي،  زي��د  �أح��م��د  لكن 
�لدين  “�إن بع�ش رج���ال  ق��ال  �الإ���س��الح��ي يف ط��ه��ر�ن 
�أو حتى  يكونون منتقدين  قد  �ل�سو�رع  �مل�ستهدفني يف 
�سحايا ل�سيا�سات �لنظام”. وكتب يف تغريدة على تويرت 
�أن “هذه �لظاهرة ت�ستهدف ب�سكل رئي�سي رجال �لدين 
�أن  م�سيفا  حكومية”،  منا�سب  �أي  ي�سغلون  ال  �لذين 
“كبار رجال �لدين يف �ملنا�سب �لرفيعة بالدولة نادر� 
من  بحمايات  يتمتعون  م��ا  وغ��ال��ب��ا  علنا  ي��ظ��ه��رون  م��ا 

عنا�سر �الأمن«.
ومع ت�ساعد هذه �حلركة حتى يف فرتة ما قبل �ندالع 
�الحتجاجات، ب�سبب �ل�سعور �لعام بالنفور من �ملاليل، 

ردود الفعل
�أن�������س���ار �ل���ن���ظ���ام �ل�����س��م��ت ح���ي���ال هذه  ومل ي�����س��ت��ط��ع 
�لتابعة  “فار�ش”  �أن��ب��اء  وك��ال��ة  دع��ت  �ل��ظ��اه��رة، حيث 
من  ك��ل  �سد  ح��ازم��ة  “مو�جهة  �إىل  �ل��ث��وري،  للحر�ش 

يهني مالب�ش رجال �لدين«.
ع��ل��ي، ع�سو  �ل��دي��ن حممد تقي نقد  �ع��ت��رب رج��ل  كما 
�أن ظاهرة  �الإي�������ر�ين،  )�ل����ربمل����ان(  �ل�����س��ورى  جم��ل�����ش 
�إ���س��ق��اط �ل��ع��م��ام��ة م��ن ر�أ�����ش رج���ال �ل��دي��ن “موؤ�مرة 
ومن يفعلون ذلك “يلعبون بذيل �الأ�سد”،  �سيطانية”، 

على حد تعبريه.
وبينما �أ�ساد بع�ش �الإير�نيني ب�”رمي �لعمامة” كعمل 
�أن ي�سبح رجال  �آخ���رون عن قلقهم من  �أع��رب  ث��وري، 
�لدين من �لرتب �لدنيا �لذين ال ينتمون �إىل �لدولة 

�سحايا للم�سايقات و�لعنف.
يف  �لنا�سطة  ���س��در،  ���س��ادي  �ملحامية  ر�أت  جهتها،  م��ن 
من  “�لعد�لة  منظمة  ومديرة  �الإن�سان  حقوق  جم��ال 
“عمال  �إي���ر�ن “ يف ل��ن��دن، �أن ه��ذ� �لتكتيك ك��ان  �أج��ل 

�الأر����س��ي وميثاق  مل��ب��د�أ وح��دة  �ل��ق��وي  �ملنظمة دعمهم 
�لت�سهيل  �إىل  “�أي عمل يهدف  �ملتحدة«. وقال:  �الأمم 
بالكيان �لقرب�سي  �لدويل  �مل�ساعدة على �العرت�ف  �أو 
�ل��رتك��ي �الن��ف�����س��ايل ب���اأي �سكل م��ن �الأ���س��ك��ال يقو�ش 
ال�ستئناف  مو�تية،  بيئة  لتهيئة  �جلهود  خطري  ب�سكل 

�ملحادثات برعاية �الأمم �ملتحدة«.
“يعرتف فقط بجمهورية  وذّكر باأن �الحتاد �الأوروبي 

قرب�ش«.
ن�سرته  ب��ي��ان  يف  �ل��رتك��ي��ة  �خل��ارج��ي��ة  وز�رة  ورف�����س��ت 
م�ساء �ل�سبت �إعالن �الحتاد �الأوروب��ي، متهمة �الحتاد 
�لعقيمة”  �ل�سيا�سات  “�أ�سري  ب�  وو�سفته  ب�”�لنفاق” 

لليونان وقرب�ش.
��ستقاللها  �لرتكية  قرب�ش  �سمال  جمهورية  و�أعلنت 
�لغزو  �أع���و�م من   9 بعد   ،1983 من جانب و�ح��د يف 
قبار�سة  �ن��ق��الب  ع��ل��ى  رد�ً  ق��رب���ش،  ل�سمال  �ل��رتك��ي 

يونانيني قوميني �أر�دو� �إحلاق �جلزيرة، باليونان.
وبعد ثالثة �أيام، �عترب جمل�ش �الأمن �لدويل “�إعالن 

�النف�سال باطل قانوناً«.

����س��ط��ر �ل��ع��دي��د م���ن رج����ال �لدين 
�ل��ع��ام��ة دون  ل��ل��ظ��ه��ور يف �الأم����اك����ن 

�رتد�ء �لزي �لديني و�لعمامة.

اعتقالت
ومع �نت�سار هذه �لظاهرة ب�سكل كبري 
يف خمتلف �ملحافظات �الإير�نية منذ 
�ندالع �الحتجاجات، �أعلنت �ل�سلطات 
على  �سخ�سني  �عتقال  عن  �الإير�نية 
�لقليلة  �الأي��ام  �سلة بهذه �حلركة يف 

�ملا�سية.
وذكرت �سحيفة “�إير�ن” �حلكومية 
�سخ�سا  �عتقلت  �لبا�سيج  ق���و�ت  �أن 
بتهمة  ب���ط���ه���ر�ن  �ل��ع��ا���س��ر  �حل����ي  يف 
رجال  روؤو����ش  ع��ن  �لعمائم  “�إ�سقاط 
“�سابرين  موقع  �أف��اد  كما  �لدين”. 
�عتقال �سخ�ش  �الإخباري عن  نيوز” 
يف مدينة بابل بتهمة “�إ�سقاط عمامة 

رجل دين«.
�مل��ا���س��ي، ذك���رت و�سائل  �الأ���س��ب��وع  ويف 
�إىل  ُنقل  دين  �أن رجل  �إير�نية  �إع��الم 
من  ب��ال��ق��رب  ك���رج،  مدينة  يف  �إ���س��اب��ت��ه  بعد  �مل�ست�سفى 
ل��ل��ن��ظ��ام، حيث  �ح��ت��ج��اج��ات مناه�سة  و���س��ط  ط��ه��ر�ن، 
زعمت وكالة �أنباء فار�ش �ملت�سددة �أن حمتجني هاجمو� 

رجل �لدين بال�سكاكني.

غ�صب مكبوت
م���ن ج��ه��ت��ه، ق����ال ح�����س��ن ف��ر���س��ت��ي��ان، وه����و رج����ل دين 
�إ�سالحي وباحث �إير�ين مقيم يف باري�ش، يف ت�سريحات 
الإذ�عة “�أروبا �حلرة” �إن حركة �إ�سقاط �لعمائم جاءت 
“نتيجة �لغ�سب �ملكبوت خالل �لعقود �الأربعة �ملا�سية«. 
على  �لق�ساء  هو  �لهدف  ك��ان  “�إذ�  �أن��ه  ح��ذر من  لكنه 
رجال �لدين، فقد نكون �أمام بد�ية �لعنف. ويف �لو�قع 
�ل�سلطة لكن ال  �لدين من مر�كز  �إق�ساء رجال  يجب 

ينبغي �إق�ساوؤهم من �ملجتمع«.
�إي���ر�ن  �ل��دي��ن يف  ب��رج��ال  �ملحكمة �خل��ا���س��ة  �أن  ي��ذك��ر 
�أقدمت على �إ�سد�ر �أحكام بخلع عمامة وزي رجال دين 

منتقدين للنظام �أو من ترى �أنه “غري مرغوب فيه«.

من يقود اجلي�ش الباك�صتاين بعد تقاعد قمر جاويد باجوا؟
•• �إ�سالم �أباد-وكاالت

�أن���ه���ى �جل��ي�����ش �ل��ب��اك�����س��ت��اين، كل 
�لتكهنات ب�ساأن متديد �آخر للقائد 
جاويد  ق���م���ر  �جل��������رن�ل  �حل�������ايل 
لزيار�ت  ن�سره  ب��ي��ان  ع��رب  ب��اج��و�، 
للثكنات  ب��اج��و�  بها  ي��ق��وم  ود�ع��ي��ة 

�لع�سكرية.
“�جلرن�ل  �جلي�ش،  بيان  يف  وج��اء 
�أركان  رئي�ش  ب��اج��و�،  ج��اوي��د  قمر 
�سيالكوت  ح��ام��ي��ات  ز�ر  �جل��ي�����ش، 
وم����ان����غ����ال ك����ج����زء م�����ن زي�����ار�ت�����ه 

�لود�عية ملختلف �لت�سكيالت«.
�ملتحدث  �أن  م���ن  �ل���رغ���م  وع���ل���ى 
�ل���ع�������س���ك���ري، ق����د �أك������د ���س��اب��ق��ا �أن 
�جل������رن�ل ب���اج���و� ل���ن ي�����س��ع��ى �إىل 
�لتكهنات  �أن  �إال  �آخ������ر،  مت���دي���د 
ب�����س��اأن ب��ق��اء �ل��رئ��ي�����ش �حل����ايل يف 
�ملن�سب كانت منت�سرة يف �الأ�سابيع 

�الأخرية.
�جلرن�ل  ب��اأن  �سائعات  هناك  كانت 
لفرتة  مت�����دي�����ده  ����س���ي���ت���م  ب�����اج�����و� 
نائب  تعيني  �سيتم  بينما  ق�سرية، 

رئي�ش �أركان �جلي�ش.
�لتي  والي����ت����ه  ب����اج����و�  و����س���ي���ن���ه���ى 
�سهدت  ����س���ن���و�ت،  ���س��ت  ����س��ت��م��رت 
خ���الل���ه���ا ب��اك�����س��ت��ان �ل���ع���دي���د من 
�ل�سعيدين  ع���ل���ى  �ل�����ت�����ط�����ور�ت، 

�لد�خلي و�خلارجي.

قائد جديد
تاريخ  ر�سمًيا  �جلي�ش  تاأكيد  وم��ع 
ب����اج����و�، تتجه  �جل�������رن�ل  ت���ق���اع���د 
�ل���وزر�ء  رئي�ش  �إىل  �الآن  �الأن��ظ��ار 
�سهباز �سريف فيما يتعلق باختياره 

�سابًطا للمن�سب �ملطلوب.
ملخ�ش  نقل  يتم  �أن  �مل��ت��وق��ع  م��ن 
يحمل �أ�سماء �ملر�سحني �ملحتملني 
للوظيفة �لعليا قبل حو�يل �أ�سبوع 

من تقاعد �جلرن�ل باجو�.
�أن ي��ك��ون �الإع����الن  وم����ن �مل���رج���ح 
�أقرب  �جل��دي��د  للرئي�ش  �لر�سمي 
ذلك،  وم����ع  ت���ق���اع���ده،  ت���اري���خ  �إىل 
هناك  �أن  �مل�����س��وؤول��ني  بع�ش  ي��زع��م 
�لقائد  ع���ن  ل����الإع����الن  �إم���ك���ان���ي���ة 

�جلديد عاجاًل ولي�ش �آجاًل.

اأ�صماء مر�صحة
تد�ولها  مت  �ل��ت��ي  �الأ����س���م���اء  وم���ن 
ل��ق��ي��ادة �جل��ي�����ش، �جل���رن�ل عا�سم 
منري، وينظر �إليه على �أنه �ملر�سح 
�الأبرز ملن�سب قائد �جلي�ش، وقائد 
فيلق  وج��ر�ن��و�ال �جل��رن�ل حممد 

عامر.
“فاينان�سيال  ���س��ح��ي��ف��ة  وذك�����رت 
تقرير،  يف  �ل��ربي��ط��ان��ي��ة  تاميز” 
�لباك�ستانية،  �مل�سلحة  �ل��ق��و�ت  �أن 
جندي،  �أل��ف   500 عددها  �لبالغ 
�سيا�سة  يف  ح��ا���س��م��اً  دور�ً  ت��ل��ع��ب 
�نقالبات  �أن قادت  �سبق  �إذ  �لبالد، 
�ل�سيا�سة  يف  ت��ت��ح��ك��م  ك��م��ا  ع�����دة، 

�لباك�ستانية.
�جلرن�الت  �أن  �ل�سحيفة،  وزعمت 
ب��اك�����س��ت��ان ب�سكل  ي��ح��ك��م��ون  ظ��ل��و� 
يقولون  �سيا�سيون  ول��ك��ن  ع��ل��ن��ي، 
�إنهم “�ختارو� يف �ل�سنو�ت �الأخرية 
ور�ء  م��ن  �ل�سيا�سة  ع��ل��ى  �ل��ت��اأث��ري 
ينفي  �جلي�ش  ولكن  �لكو�لي�ش”، 

تدخله يف �سيا�سة �لبالد.
وحول �ختيار قائد جديد للجي�ش 

�ل��ب��اك�����س��ت��اين، ح��ي��ث ت��ن��ت��ه��ي مدة 
�جلرن�ل قمر جاويد باجو� �لقائد 
نوفمرب  ����س���ه���ر  خ�������الل  �حل��������ايل 
�جل��اري، قال �ملتحدث با�سم حزب 
يقوده  �ل������ذي  �إن�������س���اف  حت���ري���ك 
يعقوب،  عبد�ل�سمد  خ��ان،  عمر�ن 
“�إن  عربية”،  نيوز  “�سكاي  ملوقع 
تعيني  ب�ساأن  يهتم  ال  خ��ان  عمر�ن 
�ملوقف  ق���ائ���د ج���دي���د، وه�����ذ� ه���و 

�لر�سمي للحزب«.

ح�صم القرار
�خلبري �ال�سرت�تيجي �لباك�ستاين، 
�حلكومة  �إن  يقول  فريد،  حذيفة 
ح�سمت �أمر قائد �جلي�ش �جلديد، 
���س��خ�����س��ه، بعد  ومت �الت���ف���اق ع��ل��ى 
رئي�ش  �أج�����ر�ه�����ا  �ل����ت����ي  �ل�����زي�����ارة 
لندن،  �إىل  �سريف  �سهباز  �ل���وزر�ء 
و�الجتماع مع �أخيه رئي�ش �لوزر�ء 

�الأ�سبق نو�ز �سريف.
�الأف�سل  م��ن  ك���ان  �أن���ه  ي���رى  لكنه 
�جلي�ش  قائد  رئي�ش  �إىل  �لتمديد 
�حل������ايل ف�����رتة حم�������ددة، ح���ت���ى ال 

�الإرث  �جل����دي����د  �ل���ق���ائ���د  ي����و�ج����ه 
به  مت��ر  �ل���ذي  �ملحتقن  �ل�سيا�سي 
�ال�ستقر�ر  وع����دم  ح��ال��ي��ا،  �ل��ب��الد 
ت�����ع�����اين منه  �ل�����ت�����ي  �ل�������س���ي���ا����س���ي 
باك�ستان، يت�سلم �لقائد �جلديد يف 

و�سع �أف�سل من �حلايل.
و�أ�سار �إىل �أن عمر�ن خان قد طلب 
ملدة  ب��اج��و�  والي���ة  بتمديد  �سابقا 
�النتخابات  �إج����ر�ء  يتم  حتى  ع��ام 
�لقادمة، وتاأتي حكومة جديدة مع 

قائد جي�ش جديد.

من هو قمر جاويد باجوا؟
- ولد قمر جاويد باجو� يف غاخار 
ماندي �لتي تبعد 140 كيلومرت� 
�لباك�ستانية  �ل��ع��ا���س��م��ة  ج���ن���وب 

�إ�سالم �آباد.
�لعليا  �ل���در�����س���ات  ك��ل��ي��ة  خ��ري��ج   -
وجامعة  كاليفورنيا  يف  �لبحرية 

�لدفاع �لوطني يف �إ�سالم �آباد.
تلقى تدريبا ع�سكريا يف تورنتو   -

بكند�.
- �سغل جاويد باجو� عدة منا�سب 

�ملفت�ش  منها  خم��ت��ل��ف��ة،  ع�سكرية 
�ل����ع����ام �مل���������س����وؤول ع����ن �ل���ت���دري���ب 
و�ل��ت��ق��ي��ي��م يف م��ق��ر ق��ي��ادة �جلي�ش 
يف ر�ولبندي من �سبتمرب 2015 

�إىل 29 نوفمرب 2016.
�إىل   2013 �أغ�سط�ش   14 من   -
“فيلق  ق��اد   2015 �سبتمرب   22
�لتي  �ملنطقة  عن  �مل�سوؤول  �إك�ش” 
ي����وج����د ب���ه���ا خ����ط وق������ف �إط������الق 
مع  عليها  �ملتنازع  ك�سمري  �لنار يف 

�لهند.
- يوم 26 نوفمرب 2016 �أ�سبح 

قائد� للجي�ش.
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عربي ودويل

يتعلمها  �أن  يجب  �لتي  �مل�ستفادة  �ل��درو���ش  ح��ول  �الآن  �لت�سوؤالت  وتثار 
 ،2024 ع��ام  �ملحموم  �لرئا�سي  لل�سباق  �لتح�سري  رحلة  يف  �حل��زب��ان 
�لرئي�ش  ع��ه��دي  خ��الل  �ل��ب��الد،  عا�ستها  �ل��ت��ي  �الأزم����ات  و���س��ط  ال�سيما 

دونالد تر�مب �جلمهوري، وجو بايدن �لدميقر�طي.
ووعدو�  �ل�سلطة  و�لدميقر�طيون  بايدن  �لرئي�ش  ت��وىل  عامني،  قبل 
ب��ال��ق�����س��اء ع��ل��ى ج��ائ��ح��ة ك���ورون���ا، وت��وح��ي��د �ل��ب��الد و����س��ت��ع��ادة �ل�سعور 

باال�ستقر�ر، وكان و��سحا �أن هذه �لوعود �ستكون �سعبة �لتحقق.
�لبد�ية  يف  دوالر  تريليون   1.9 �لبالغة  �الأمريكية  �الإنقاذ  خطة  بدت 
وكاأنها �نت�سار مبكر، ولكن �سرعان ما �أ�سبح و��سحا �أن �القت�ساد كان 

حمموما و�أن �لت�سخم مل يكن جمرد ظاهرة عابرة.
�ملتغري�ت  ���س��د  فاعلية  �أق���ل  �أن��ه��ا  �أث��ب��ت��ت  لكنها  �ل��ل��ق��اح��ات،  ت��وزي��ع  مت 

ومع فوز ما�ستو يف �أعقاب فوز �ل�سناتور �لدميقر�طي مارك كيلي باإعادة 
�أريزونا يف �ساعة متاأخرة من م�ساء �جلمعة، ي�سيطر  �نتخابه يف والية 
ي�سم  �ل��ذي  �ل�سيوخ  جمل�ش  يف  مقعد�   50 على  �الآن  �لدميقر�طيون 

100ع�سو.
�ل�سناتور �لدميقر�طي، ر�فائيل و�رن��وك، يف �نتخابات �الإعادة  و�إذ� فاز 
�جلمهوري  مناف�سه  �سد  دي�سمرب  م��ن  �ل�ساد�ش  يف  جورجيا  والي��ة  يف 
هري�سل و�لكر، فاإن ذلك �سيزيد �أغلبية �لدميوقر�طيني �إىل 51 مقابل 
�إ�سافية  49 للجمهوريني. وهذ� بدوره �سيعطي �لدميقر�طيني ميزة 
يف �إقر�ر عدد حمدود من م�ساريع �لقو�نني �ملثرية للجدل �لتي ُي�سمح 
باإجازتها باأغلبية ب�سيطة من �الأ�سو�ت بدال من �ل�ستني �سوتا �لالزمة 

ملعظم �لقو�نني.

•• و��سنطن-وكاالت

��ستهى  ك��م��ا  �لن�سفي �الأم��ريك��ي��ة،  �ل��ت��ج��دي��د  �ن��ت��خ��اب��ات  ري���اح  مل ت��ر 
كان  �لذي  مكارثي،  كيفني  �لنو�ب،  جمل�ش  يف  وزعيمهم  �جلمهوريون، 

و�ثقا من �أن فريقه �سيعي�ش �حتفاال كبري�.
عليها  �ملتنازع  باملقاعد  �لنو�ب  �لدميقر�طيون يف جمل�ش  �حتفظ  فقد 
ماريالند  ع��ل��ى  و���س��ي��ط��رو�  ك��ان�����س��ا���ش،  �إىل  �أوه���اي���و  �إىل  فرجينيا  م��ن 
وم��ا���س��ات�����س��و���س��ت�����ش، و�أح��ب��ط��و� حت��دي��ات م�����س��اع��دي دون���ال���د ت��ر�م��ب يف 

مي�سيغان ووي�سكون�سن وبن�سلفانيا.
�لناخبني عن  وبينما تنف�ش �لدميوقر�طيون �ل�سعد�ء، كان عدم ر�سا 
�تاه �لبالد و��سحا، ال �سيما فيما يتعلق باالقت�ساد و�ل�سالمة �لعامة. 

وو�جهت  في�سان،  �إىل  �حل��دود  عرب  �ملهاجرين  تدفق  حتول  �جلديدة، 
من  �الن�سحاب  و�أ�سبح  و�لت�سرد،  �جلرمية  معدالت  يف  �رتفاًعا  �مل��دن 

�أفغان�ستان يف �أغ�سط�ش 2021 كارثة قاتلة.
وبني جمهوري ودميقر�طي، يقول خبري ��ستطالعات �لر�أي �جلمهوري 
ب�سعبية  حتظى  مل  �نتخابات  قلب  حم��اول��ة  �أن  “�ت�سح  �أي��ري�����ش:  وي��ت 

كبرية لدى �لناخبني �الأمريكيني«.
خلف�ش  �حل��زب  �إج���ر�ء�ت  ت�ستمر  �أن  “�لدميقر�طي”،  �أن�سار  وي��اأم��ل 

�أ�سعار �لغاز وجمابهة �لت�سخم، و�حلد من م�ستويات �جلرمية.
على  �ل��دمي��ق��ر�ط��ي��ون  �سيطر  فقد  �أم��ريك��ي��ة،  �إع���الم  و���س��ائ��ل  وبح�سب 
جمل�ش �ل�سيوخ، ال�سيما مع �حتفاظ �ل�سيناتور �لدميوقر�طية، كاثرين 

كورتيز ما�ستو، مبقعدها يف والية نيفاد�.

�صباق اأمريكا.. هل ي�صتفيد احلزبان من جتربة النتخابات الن�صفية؟

•• نريوبي-�أ ف ب

�أم�ش  �الإث��ي��وب��ي��ة   �حلكومة  �أعلنت 
م�ساعد�ت،  �إر���س��ال  مت  �إن��ه  �جلمعة 
ل���ي�������س���ارع م���ت���م���ّردو �الإق���ل���ي���م �إىل 

تكذيبها.
�الإن�سانية  �مل�ساعد�ت  �إي�سال  يعد 
�لتي ت�ستد �حلاجة �إليها يف �الإقليم 
من �أهم �أ�س�ش �تفاق �ل�سالم �ملوقع 
�ل��ف��در�ل��ي��ة وجبهة  ب��ني �حل��ك��وم��ة 
حد  لو�سع  ت��ي��غ��ر�ي  �سعب  حت��ري��ر 
يف  عامني  ��ستمرت  طاحنة  حل��رب 

�سمال �إثيوبيا.
بينما  �ملتناق�سان  �الإع��الن��ان  وج��اء 
�لنز�ع  ي��ع��ق��د مم��ث��ل��ون ع���ن ط����ريف 
�لكينية  �ل��ع��ا���س��م��ة  يف  �ج��ت��م��اع��ات 
�مل��وق��ع يف  ن��ريوب��ي ملتابعة �الت��ف��اق 
ب��ري��ت��وري��ا يف 2 ت�����س��ري��ن �ل��ث��اين/

نوفمرب.
م�ست�سار  ح�����س��ني،  ر����س���و�ن  وق�����ال 
لالأمن  �أحمد  �أبيي  �ل���وزر�ء  رئي�ش 
تيغر�ي  من   70%“ �إن  �لقومي، 
�لوطني  �لدفاع  ق��وة  �سيطرة  حتت 

�الإثيوبية«.
و�أ�ساف على تويرت �أن “�مل�ساعد�ت 
مل  ك���م���ا  �مل���ن���ط���ق���ة(  )�إىل  ت���ت���دف���ق 
�إىل  م�����س��ري�  قبل”،  م���ن  ي���ح���دث 
غذ�ئية  م���و�د  حت��م��ل  ���س��اح��ن��ات  �أن 
�إىل م��دي��ن��ة �سري  �أُر���س��ل��ت  و�أدوي������ة 
�ل�سماح  مت  وب��اأن��ه  �ال���س��رت�ت��ي��ج��ي��ة 

بالرحالت �جلوية.
“ال ع��ر�ق��ي��ل �إط���الق���ا يف ما  و�أك����د 

يتعّلق بامل�ساعد�ت«.
ل��ك��ن �مل��ت��م��ّردي��ن ن��ف��و� ذل���ك. وقال 
�سعب  حترير  جبهة  با�سم  �لناطق 
ر�سالة  يف  ري��د�  غيتات�سيو  تيغر�ي 
لفر�ن�ش بر�ش “�إنه ياأتي مبعلوماته 
فر�ن�ش  تتمكن  ومل  فر�غ”.  م��ن 
م�ستقل  ب�سكل  �لتحقق  م��ن  ب��ر���ش 
�لطرفني،  �أي  �دع���اء�ت  �سحة  م��ن 
حو�ىل  ت��ع��د  �ل��ت��ي  ت��ي��غ��ر�ي  �أن  �إذ 

•• عو��سم-وكاالت

ط��ل��ب��ت �ل�����والي�����ات �مل���ت���ح���دة من 
�أوكر�نيا �النفتاح على �ملفاو�سات 
م���ع رو���س��ي��ا، وف���ق ت��ق��ري��ر �سربه 
بعناية  �أم���ري���ك���ي���ون  م�������س���وؤول���ون 
�أن  على �الأرج���ح. وم��ن �ملفرت�ش 
يوؤخذ �لتقرير على حممل �جلد 
من �الأوكر�نيني، �إذ مل ُينكره �أي 

م�سوؤول يف �الإد�رة �الأمريكية.
 15 يف  �أخ����������������رى   ج�����ه�����ة  م�������ن 
ن���وف���م���رب)ت�������س���ري���ن �ل�����ث�����اين(، 
�سي  �ل�سيني  �لرئي�ش  �سيح�سر 
جني بينغ و�لرئي�ش �الأمريكي جو 
�لع�سرين  جمموعة  قمة  ب��اي��دن 
�أن  �ملحتمل  وم��ن  �إندوني�سيا.  يف 
يفعال،  مل  و�إذ�  ه��ن��اك،  يجتمعا 
عرب  و��سحة  ر�سالة  ف�سيوجهان 

بيان �سحايف بعد �الجتماع.
ك���م���ا دع������ي �ل���رئ���ي�������ش �ل���رو����س���ي 
ولكنه  للقمة،  ب��وت��ني  ف��الدمي��ري 
ح�سوره  �أن  ذل����ك  ي��ح�����س��ر،  ل���ن 
كان �سي�سعه يف مو�جهة م�ساعر 

•• و��سنطن-�أ ف ب

�لعام  يف  �جتماعاته  �أح���د  خ��الل 
�لرئي�ش  ن����ائ����ب  م�����ع   2011
بينغ،  ج��ني  ���س��ي  وق��ت��ه��ا  �ل�سيني 
رّح�������ب ج�����و ب�����اي�����دن �ل�������ذي ك���ان 
�لواليات  نف�سه يف  �ملن�سب  ي�سغل 
�ل����ذي كانت  ب���االت���اه  �مل���ت���ح���دة، 
و��سنطن  ب��ني  �ل��ع��الق��ات  ت�سلكه 
وب���ك���ني، ل��ك��ن م��ن��ذ ذل����ك �حلني، 

تغرّي �لو�سع.
وق�����ال ب���اي���دن ل���رج���ال �الأع���م���ال 
�لذين �أتو� للقاء نائَبي �لرئي�سني 
�الأم����ري����ك����ي و�ل�����س��ي��ن��ي يف �أح����د 
“م�سار  �إن  �آن�����ذ�ك  ب��ك��ني  ف���ن���ادق 
عن  م��ع��رب��اً  �إيجابي”،  �ل��ع��الق��ة 
 30 �ل����  ب�����س��اأن  �ل��ك��ب��ري  “تفاوؤله 

عاماً �ملقبلة«.
عقد  من  �أك��ر  وبعد  �الآن،  ولكن 
ي�ستعد  �ل��ل��ق��اء،  ذل���ك  م��ن  بقليل 
�أ�سبحا  �ل����ل����ذ�ن  وب����اي����دن  ����س���ي 
رئ��ي�����س��ني، ل��الج��ت��م��اع جم����دد�ً، يف 
�إطار عالقات غري �إيجابية، وفيما 
�سيا�سي  م�������س���وؤول  �أي  ي���ب���دي  ال 

�أقوى  �سي،  ب�ساأن  تفاوؤاًل  �أمريكي 
و�لذي  ع��ق��ود  منذ  لل�سني  زع��ي��م 
تاريخية  ف��رتة والي��ة ثالثة  �أّم��ن 
و�سي  ب����اي����دن  و���س��ي��ع��ق��د  ل���ل���ت���و. 
حم���ادث���ات �الإث���ن���ني �مل��ق��ب��ل على 
�لع�سرين  جمموعة  قمة  هام�ش 
ي��ت�����س��اع��د فيه  وق����ت  ب����ايل يف  يف 
�أ�سبحت  فقد  �الأم��ري��ك��ي،  �لقلق 
�ل�����س��ني يف ع��ه��د ����س���ي، ع��ل��ى حد 
�أنتوين  �خل��ارج��ي��ة  وزي����ر  ت��ع��ب��ري 
�لد�خل”  يف  قمعاً  “�أكر  بلينكن 
و”�أكر عدو�نية يف �خلارج” مع 

ح���ي���ث �ن���ت���ق���ل���ت و�����س���ن���ط���ن من 
مطالبات  عن  �لدفاع  �إىل  �حلياد 
�لعديدة،  �آ�سيا  �سرق  جنوب  دول 
يف  مقيم  كبري  دبلوما�سي  وق���ال 
حليف  �آ�سيوي  بلد  من  و��سنطن 
�سعور  “هناك  �ملتحدة  ل��ل��والي��ات 
م��ن��ت�����س��ر ع��ل��ى ن���ط���اق و�����س���ع ب���اأن 
�لواليات �ملتحدة قد فهمت �أخري�ً 
�تخذت  ك��م��ا  �ل��ت��ه��دي��د«.  طبيعة 
مع  �الأوىل  �خل���ط���و�ت  و����س��ن��ط��ن 
يكن من  فكرة مل  ب�ساأن  حلفائها 
باأن  �ل�سابق،  يف  ت�سورها  �ملمكن 

للعالج.  قابلة  باأمر��ش  �إ�سابتهم 
ميوت كر من �جلوع«.

“حتى  �سحايف  موؤمتر  يف  و�أ���س��اف 
يف ذروة �ملعارك، يحتاج �ملدنيون �إىل 
�أن يكون  �لغذ�ء و�ل���دو�ء. ال ميكن 

�الأمر م�سروطا«.
�أ���س��ف��ر �ل���ن���ز�ع ب���ني ج��ب��ه��ة حترير 
�ملو�لية  و�ل����ق����و�ت  ت��ي��غ��ر�ي  ���س��ع��ب 
ميلي�سيات  ت�����س��م��ل  و�ل���ت���ي  الأب���ي���ي 
حم��ل��ي��ة و�جل��ي�����ش �الإري�������رتي، عن 
�لقتلى  من  ُيحدد  مل  ع��دد  �سقوط 
مليوين  م����ن  �أك�������ر  دف������ع  ب��ي��ن��م��ا 
فيما  منازلهم  من  للفر�ر  �سخ�ش 
�نتهاكات مرّوعة  وردت تقارير عن 

مثل �الغت�ساب و�رتكاب جمازر.
ت��ت��ب��اي��ن �ل���ت���ق���دي���ر�ت ب�������س���اأن عدد 
تفيد  �إذ  ك��ب��ري،  ب�����س��ك��ل  �ل�����س��ح��اي��ا 
�ل��والي��ات �مل��ت��ح��دة ب���اأن نحو ن�سف 
�أ�سار  بينما  قتلو�  �سخ�ش  مليون 
م�������س���وؤول �ل�������س���وؤون �خل���ارج���ي���ة يف 
�الحت���اد �الأوروب�����ي ج��وزي��ب بوريل 
م��ن مئة  �أك���ر  �ح��ت��م��ال مقتل  �إىل 

�ألف �سخ�ش.
و�ّت���ه���م حم��ق��ق��ون م��دع��وم��ون من 
�الأط������ر�ف  ج��م��ي��ع  �مل���ت���ح���دة  �الأمم 
ل��ك��ن��ه��م لفتو�  �ن��ت��ه��اك��ات  ب��ارت��ك��اب 
�أي�سا �إىل �أن �أدي�ش �أبابا ��ستخدمت 
وهو  �حل���رب،  يف  �سالحا  �لتجويع 

�أمر نفته �ل�سلطات �الإثيوبية.
�أب���ي���ي، �حل���ائ���ز ع��ل��ى جائزة  �أر����س���ل 
نوبل لل�سالم، قو�ت �إىل تيغر�ي يف 
4 ت�سرين �لثاين-نوفمرب 2020 
ب��ج��ب��ه��ة حت���ري���ر �سعب  ل���الإط���اح���ة 
�الإقليم،  حتكم  كانت  �لتي  تيغر�ي 
رد� على ما قال �إنها هجمات نّفذتها 

�سد مع�سكر�ت للجي�ش.
و�ندلع �لنز�ع بعد �سهور من �لتوتر 
ب��ني �أب��ي��ي و�جل��ب��ه��ة �ل��ت��ي هيمنت 
على �حلكم على مدى ثالثة عقود 
تقريبا �إىل �أن و�سل هو �إىل �ل�سلطة 

عام 2018.

�ستة ماليني ن�سمة ما تز�ل مغلقة 
�ملنطقة  ت�سهد  �ل�سحافيني.  �أم���ام 
�إثيوبيا  �سمال  �أق�����س��ى  يف  �ل��و�ق��ع��ة 
�إن�سانية خطرية ج��ّر�ء نق�ش  �أزم��ة 
�إمكانية  تعد  بينما  و�ل��دو�ء  �لغذ�ء 
�أ�سا�سية  خ���دم���ات  �إىل  �ل���و����س���ول 
�مل�سرفية  و�الأنظمة  �لكهرباء  مثل 

و�الت�ساالت حمدودة للغاية.
ورف���������ش �أح������د ع��ن��ا���س��ر �الإغ����اث����ة 
ر�سو�ن.  ت�����س��ري��ح��ات  ت��ي��غ��ر�ي  يف 
“تغريدة  �إن  بر�ش  لفر�ن�ش  وق��ال 
ر�سو�ن كاذبة متاما.. ال ي�سمح الأي 
م�ساعد�ت بدخول مدينة �سري. مل 

تعد �أي خدمات وال ي�سمح بت�سيري 
رحالت جوية«.

مت �لتوقيع على �تفاق �ل�سالم بعد 
مفاو�سات ��ستمرت �أكر من �أ�سبوع 
�لفدر�لية  �حل��ك��وم��ة  ب���ني  ب��ق��ل��ي��ل 
�سعب  حت��ري��ر  جبهة  ع��ن  وممثلني 

تيغر�ي رعاها �الحتاد �الإفريقي.
�الأعمال  وق��ف  �إىل  �الت��ف��اق  ويدعو 
�ل����ع����د�ئ����ي����ة و�إع�����������ادة �مل�������س���اع���د�ت 
�سلطة  تاأ�سي�ش  و�إع����ادة  �الإن�سانية 
ف����در�ل����ي����ة حت���ك���م ت���ي���غ���ر�ي ون����زع 
�سعب  حترير  جبهة  مقاتلي  �سالح 
تيغر�ي. ويعقد قادة ع�سكريون من 

ط��ريف �ل��ن��ز�ع حم��ادث��ات يف نريوبي 
�ل�سالح  ن��زع  ملناق�سة  �الأ�سبوع  ه��ذ� 
و�إع�����ادة �إي�����س��ال �مل�����س��اع��د�ت وغري 

ذلك.
�خلارجية  وز�رة  م��ك��ت��ب  و�أ�����س����ار 
�الأم���ريك���ي���ة �مل��ع��ن��ي ب��اإف��ري��ق��ي��ا �إىل 
�أن  ن����ريوب����ي  يف  ذك�����ر  ر�����س����و�ن  �أن 
�مل�ساعد�ت �الإن�سانية �ستتدفق “بال 

عر�قيل” بحلول نهاية �الأ�سبوع.
���س��ب��اح �جلمعة  ت��غ��ري��دة  و�أف�����اد يف 
يف  �مل�ست�سعفني  “�الإثيوبيني  ب��اأن 
ت��ي��غ��ر�ي وع��ف��ر و�أم��ه��رة يحتاجون 
�إىل �مل�ساعد�ت �الآن«. وطالب �أي�سا 

ب�”�إعادة �خلدمات وحماية �ملدنيني 
بحقوق  �مل���رت���ب���ط���ة  و�مل���ح���ا����س���ب���ة 
�أف���ع���ال عاجلة  ب��ان��ت��ظ��ار  �الإن�������س���ان. 

حترتم وتطّبق �التفاق«.
�ل�سحة  منظمة  دع���ت  و�الأرب���ع���اء، 
كبرية  كميات  �إدخ����ال  �إىل  �لعاملية 
م��ن �مل���و�د �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة و�الأدوي�����ة �إىل 
ت��ي��غ��ر�ي ب��ع��د �ت��ف��اق وق���ف �إط���الق 
�لنار، م�سرية �إىل �أنه مل ُي�سمح بعد 

باإدخال �مل�ساعد�ت.
تيدرو�ش  �مل��ن��ظ��م��ة  م���دي���ر  وق������ال 
�ملتحّدر  غ��ي��ربي��ي�����س��و���ش  �أده����ان����وم 
“ميوت ك���ر ج���ّر�ء  ت��ي��غ��ر�ي،  م���ن 

�ق��ت�����س��ادي��ة هائلة،  م�����س��اك��ل  م���ن 
�ل��ك��ث��ري م��ن��ه��ا ب�����س��ب��ب �ل���والي���ات 
�ملزيد  �إىل  �إن��ه يف حاجة  �ملتحدة. 
من  و�ال�ستثمار�ت  �ل���و�رد�ت  من 
�أ�سارت  �مل��ت��ح��دة. وك��م��ا  �ل��والي��ات 
على  �الأخ��������ري  �حل����ظ����ر  دالالت 
فاإن  �ملتقدمة،  �لدقيقة  �لرقائق 
ل��ل��ح��ك��وم��ة �الأم���ري���ك���ي���ة ت���اأث���ري�ً 
ك��ب��ري�ً على �ل��ت��ج��ارة، ومي��ك��ن �أن 
توؤثر قر�ر�تها على �ل�سني ب�سكل 

خطري«.
�ملتحدة  �ل��والي��ات  “تريد  وت��اب��ع  
�لت�سريحات  وق���ف  �ل�����س��ني  م��ن 
و�لبحرية  ت��اي��و�ن  ع��ن  �لعد�ئية 
تخفيف  ع��ن  ف�ساًل  �الأم��ري��ك��ي��ة، 
على �ل�سادر�ت �الأمريكية. ورغم 
�الإمي��������اء�ت �ل���ت���ي ت�����س��دره��ا من 
كثري�ً  �ل�سني  تهتم  ال  الآخ��ر،  �آن 
جادة  ب��ك��ني  ك��ان��ت  �إذ�  ب���ت���اي���و�ن. 
يف �ل���غ���زو، ل��ه��اج��م��ت م��ن��ذ فرتة 

ب��اردة من  �أو على �الأق��ل  معادية، 
م�����س��ارك��ني ف��ي��ه��ا، وذل�����ك ح�سب 
�مل���ح���ل���ل �ل�����س��ي��ا���س��ي �الأم���ري���ك���ي 
جورج فريدمان يف حتليل مبوقع 

“جيوبوليتكال فيوت�سرز«.
و�أو�سح �لكاتب �أن رف�ش �حل�سور 
ي��ج��ع��ل��ه يف م���وق���ف �ل��ق��ائ��د غري 
فيما  �لتوتر،  عن  و�مل�سوؤول  �ملرن 
�سيوحي  للح�سور  ��ستعد�ده  كان 

ببع�ش �لتقدم.

القوى امل�صاركة يف الجتماع
وق���ال ف��ري��دم��ان �إن ه��ن��اك ثالث 
ب�سكل  وم��ت��ع��ادي��ة  رئي�سية  ق���وى 
�سرتيد  �ل��ق��م��ة.  ق��د حت�سر  ع���ام 
�ل��والي��ات �مل��ت��ح��دة ه��ن��اك حتقيق 
تقدم منخف�ش �لكلفة مع رو�سيا 
�لت�سريب  �أن  وي��ب��دو  و�ل�����س��ني. 
لدفع  حماولة  ك��ان  �أوكر�نيا  عن 

بوتني للم�ساركة يف �الجتماع.
يتمكنا  مل  �إذ�  وب��اي��دن،  �سي  �أم���ا 
حتى من �جللو�ش معاً، ف�سي�سري 
على  و�ح����د�ً  �أن ج��ان��ب��اً  �إىل  ذل���ك 

�الأقل ال ميكن حتى و�سع جدول 
�أعمال له، من �أجل �لظهور.

نفكر  “دعونا  �ل���ك���ات���ب:  ي���ق���ول 
يقبل  ل����ن  ب�����اي�����دن.  ر�����س����ال����ة  يف 
�الأوك���ر�ن���ي���ون ع���ن ط��ي��ب خاطر 
�تفاقاً �إال �إذ� �ن�سحبت رو�سيا من 
تعوي�سات.  ودفعت  �أوك��ر�ن��ي��ا  كل 
وه���ذ� ل��ن ي��ح��دث ظ��اه��ري��اً. لكن 
�سي�سعب  �ملتحدة،  �لواليات  دون 

عليهم �سن حرب«.
ح�سب  �حل���������رب،  يف  و�مل�������س���ك���ل���ة 
�ل��ك��ات��ب، �أن��ه��ا ل��ن ت��ذه��ب �إىل �أي 
مكان، ولن تنتهي. يبدو �أن رو�سيا 
ت�سعف، لكن ذلك بعيد كل �لبعد 
لل�سعب  �أن  كما  �ال�ست�سالم.  عن 
�الأوك��ر�ين نقطة �نهيار يف مكان 
ما، ويجب �أن تنتهي �حلرب قبل 

ذلك.
و�أو�سح فريدمان “كانت �لر�سالة 
�أنه ميكنك حتقيق  �أوكر�نيا،  �إىل 
�مل��زي��د م��ن �الن��ت�����س��ار�ت ورم���ا ال 
ل���ك���ن فر�ش  مي���ك���ن حت��ق��ي��ق��ه��ا، 
مبا�سر  ب�����س��ك��ل  �ل���رو����ش  ه��زمي��ة 

منخف�سة للغاية بحيث ال ميكن 
نف�سه،  �لوقت  يف  عليها.  �ملر�هنة 
كابو�ش  �إىل  �حل��رب  حتولت هذه 
�الإطالق  ت�سري على  رو�سي، ولن 
كما كانت مو�سكو تاأمل، نوعاً ما 
مثل معظم �حلروب، على رو�سيا 
�أن ت�سعى �إىل خروج ال يبدو كاأنه 

هزمية«.

تفا�صيل ال�صفقة
ووفق �لتحليل، ال ميكن الأوكر�نيا 
و�ل���والي���ات �مل��ت��ح��دة �ل��ت��ن��ازل عن 
وح���دة �أر����س��ي��ه��ا، �أوك��ر�ن��ي��ا الأنها 
�ملتحدة  و�لواليات  �سيادة،  ق�سية 
ب���درج���ة يتعذر  ���س��ان��دت��ه��ا  الأن���ه���ا 
معها �إظهار �أي بادرة �سعف. يبدو 
�أن هذ� يجعل �لتو�سل �إىل �تفاق 
قد  لكن هناك �سفقة  م�ستحيل. 

تنجح، وت�سمل ما يلي:
1. ت�سحب رو�سيا كل �لقو�ت.

كل  �ملتحدة  �لواليات  ت�سحب   .2
دعمها �لع�سكري الأوكر�نيا.

�أوكر�نيا  قبول  ناتو  برف�ش   .3

الإعادة  �سندوق  يقام   .4 ع�سو�ً. 
بناء �أوكر�نيا حتت �إ�سر�ف �الأمم 
من  ت��ربع��ات  با�ستخد�م  �ملتحدة 

�أع�ساء ناتو، ورو�سيا.
ل���ن مي��ن��ع ه���ذ� رو���س��ي��ا م���ن غزو 
�أخ������رى يف وقت  �أوك���ر�ن���ي���ا م����رة 
بعد  ولكن  �لكاتب،  الح��ق، ح�سب 
�لرغبة  تدد  قبل  �لوقت  بع�ش 
هي  م����ا  �أع�������رف  “ال  ب����ذل����ك.  يف 
و��سنطن  ت��ري��د  �ل��ت��ي  �ل�سفقات 
هذ�  لكن  كييف،  فيها  تنظر  �أن 

�حتمال«.
قلت،  “كما  ف��ري��دم��ان  و�أ����س���اف 
�ملبنى  يف  وب���اي���دن  ���س��ي  ك����ان  �إذ� 
ي�سري  ف��ه��ذ�  يلتقيا،  ومل  نف�سه 
�إىل م�سكلة خطرية. لكني �أعتقد 
ي��ك��ون��ا هناك،  �أن  ي��ري��د�ن  �أن��ه��م��ا 
ب��اي��دن الإث����ارة قلق ب��وت��ني، و�سي 

ملحاولة تغيري �لعالقات«.
م�ساكل �قت�سادية هائلة 

للتو  �سي  “�سهد  �لكاتب  و�أ�ساف 
�أد�ء �لواليات �ملتحدة يف �أوكر�نيا، 
ما جعله يفكر ملياً. تعاين �ل�سني 

ذل�����ك الأن  ي���ح���دث  ط���وي���ل���ة. مل 
�لف�سل كان ممكناً جد�ً. لن ُتنهي 
لكنها  وجودها،  �ملتحدة  �لواليات 

ال ترغب يف حرب مع �ل�سني«.
بايدن  �جتماع  ف��ري��دم��ان  ورّج���ح 
و�سي، �إال �إذ� �أر�د �أحدهما �أن يبدو 
“لكن  للتفاو�ش،  �مل��ر����ش  �سعب 
ك��م��ا ق���ل���ت، ال ت���رج���ح ح����رب بني 
�لبلدين، فالبلد�ن يحتاجان �إىل 

عالقاتهما �القت�سادية«.

����س��ت��ح��ال��ة ت��ه��دي��د �ل�����س��ني بغزو 
و�سيكون  ج���دي���ة.  �أك�����ر  ت���اي���و�ن 
�أول �ج��ت��م��اع ح�����س��وري بني  ه���ذ� 
و�ل�سيني  �الأم��ري��ك��ي  �لرئي�سني 
منذ حمادثات مع دونالد تر�مب 
�لذي  ���س��ي  م��ع   2019 �ل��ع��ام  يف 
�خلارجية  �ل����رح����الت  �����س���ت���اأن���ف 
�ل��وب��اء، ول��ك��ّن بايدن  بعد  �أخ���ري�ً 
بع�ساً،  بع�سهما  ي��ع��رف��ان  و���س��ي 
�أو عرب  �لهاتف  ع��رب  وق��د حتدثا 
�ل��ف��ي��دي��و 5 م�����ر�ت م��ن��ذ دخ���ول 
�لبيت  �ل��دمي��وق��ر�ط��ي  �ل��رئ��ي�����ش 
�أن  �إال   ،2021 �لعام  �الأبي�ش يف 

عالقتهما �أعمق بكثري.
للرئي�ش،  ن��ائ��ب��اً  �سي  ك��ان  عندما 
عام  �ل�����س��ني  �إىل  ب���اي���دن  ���س��اف��ر 
2011 ودعا نظريه الحقاً للقيام 
بجولة يف �لواليات �ملتحدة، وقال 

�ملتمتعة  �لدميوقر�طية  ت��اي��و�ن، 
باحلكم �لذ�تي و�لتي تقول بكني 
�إنها جزء منها، حيث �أجرت بكني 
ُع����دت ت��رب��ة لهجوم  ت���دري���ب���ات 
رئي�سة  زي�������ارة  ع���ل���ى  �ح���ت���ج���اج���اً 
جمل�ش �لنو�ب نان�سي بيلو�سي يف 

�أغ�سط�ش)�آب( �ملا�سي.
وقال بايدن يف ثالث منا�سبات �إن 
�لواليات �ملتحدة �ستد�فع ع�سكرياً 
�ل�سني،  هاجمتها  �إذ�  تايو�ن  عن 
�الأبي�ش  �ل��ب��ي��ت  �أن  ب����د�  م���ا  يف 
��سرت�تيجية  ع���ن  ي���رت�ج���ع  ب����د�أ 
�لتي  �ال�سرت�تيجي”  “�لغمو�ش 

يتم�سك بها منذ فرتة طويلة.
حلفاء  ب��ع�����ش  رّح����ب  �ل�����س��ر،  ويف 
�الأكر  بالنهج  �ملتحدة  �ل��والي��ات 
ب��ك��ني، خ�سو�ساً يف  ت�����س��دد�ً ت��اه 
�جلنوبي  �ل�سني  ببحر  يتعّلق  ما 

بايدن �إنه كنائب للرئي�ش �أم�سى 
67 ���س��اع��ة م���ع ���س��ي، ك��ج��زء من 
�آنذ�ك  �أوب��ام��ا  ب���ار�ك  �إد�رة  جهد 
�ل�ساعد،  �ل�سيني  �لزعيم  لفهم 

�أو �لتودد �إليه.
ومنذ ذلك �حلني، يقّدر �مل�سوؤولون 
�سي  �أن  �الأم��ري��ك��ي��ون  و�خل�����رب�ء 
يرغب  ال  ع��ام��اً   69 يبلغ  �ل���ذي 
�ع��ت��د�اًل، نظر�ً  �أك��ر  �أن يكون  يف 
�ملركزية �جلديدة  �للجنة  �أن  �إىل 
للحزب �ل�سيوعي �ل�سيني موؤلفة 

من مت�سددين.
�ملتخ�س�سة  ����س���ن،  ي����ون  وق���ال���ت 
�ل�����س��ي��ن��ي��ة يف مركز  �ل�������س���وؤون  يف 
“كنا  و����س��ن��ط��ن  يف  ���س��ت��ي��م�����س��ون 
نعلم �أن �سي جني بينغ �سيبقى يف 
�لنا�ش  �أن  �أعتقد  لكنني  من�سبه، 
�سي  �أن  م��ن  منده�سني  ز�ل���و�  م��ا 

جني بينغ مل يرتك مكاناً لبع�ش 
خ�سومه �ل�سيا�سيني”، و�أو�سحت 
�أن����ه م��ع �ن��ت��ه��اء م��وؤمت��ر �حل���زب، 
م�ساحة  �الآن  ���س��ي  ل���دى  �أ���س��ب��ح 
ل���ل���رتك���ي���ز على  �أك�������رب  وم�����رون�����ة 
م�ساعيه �لدولية من �أجل تقوية 
ن���ف���وذ �ل�����س��ني. و�ع���ت���رب ك���ل من 
�ملناف�ش  �ل�سني  وت��ر�م��ب  ب��اي��دن 
�ملتحدة،  للواليات  �الأكرب  �لدويل 
لكن فيما هاجم تر�مب �ل�سني يف 
كل �سيء من �لتجارة �إىل كوفيد-

ب�ساأن  �ملحادثات  بايدن  دعم   ،19
جماالت �لتعاون �ل�سيقة.

وقال بايدن لل�سحافيني �الأربعاء 
�إىل �سي  ���س��ي��ت��ح��دث  �إن����ه  �مل��ا���س��ي 
ب�ساأن “�خلطوط �حلمر�ء” لكل 
�أمل تنب �سر�ع، ومن  بلد على 
لل�سني،  �حل��م��ر  �خل���ط���وط  ب���ني 

و�صائل اإعالم تك�صف
 ت�صليح اإ�صرائيل لأوكرانيا

•• مو�سكو-وكاالت

�أوكر�نيا مبدرعات  �أمدت  �إ�سر�ئيل  �إن  �لرو�سية،  “�سبوتنيك”  قالت وكالة 
ع�سكرية، ��ستخدمتها يف خري�سون.

�إنها  قيل  ���س��ور�ً  �إ�سر�ئيلية  �إع���الم  و�سائل  ع��ن  �لرو�سية  �ل��وك��ال��ة  ونقلت 
ملدرعات “�أمري” �الإ�سر�ئيلية �مل�سادة لالألغام يف مدينة خري�سون.

و�أو�سحت �أن �ل�سور ن�سرها ح�ساب ملتابعة نوعية �الأ�سلحة �لتي ت�ستخدمها 
ت�ستخدمها  �إ�سر�ئيلية  م��درع��ات  �إن��ه��ا  ق��ال  م��ا  تظهر،  تويرت  على  كييف، 

�لقو�ت �الأوكر�نية يف خري�سون.
ويف �ملقابل مل تعلق �ل�سركة �الإ�سر�ئيلية �ملُ�سنعة للمدرعة على �لتقارير. 

بد�أت  فعال  “هل  �سبوتنيك:  وف��ق  مكان،  �الإ�سر�ئيلية،  �لبث  هيئة  وقالت 
�خلوذ  يتجاوز  مبا  بت�سليحيها،  �الأوك����ر�ين،  للطلب  �ال�ستجابة  �إ�سر�ئيل 

و�ل�سرت�ت �لو�قية �لتي تزود بها �أوكر�نيا بالفعل«.
ومن جهته قال موقع “ديبكا” �الإ�سر�ئيلي، ح�سب �سبتونيك، �إن �ملدرعات 
�الإ�سر�ئيلية “�سوهدت يوم �جلمعة 11 نوفمرب -ت�سرين �لثاين 2022، 
�ملحيطة  و�لقرى  خري�سون  مدينة  دخلت  �لتي  �الأوكر�نية  �لقو�ت  و�سط 

بعد �ن�سحاب �جلي�ش �لرو�سي منها. بها”، 
و�سلت  �ملدرعات  �إن  �ال�ستخبار�تية،  �ل�سوؤون  �ملتخ�س�ش يف  �ملوقع  و�أ�ساف 
�الإ�سر�ئيلية  �ملدرعات  ��سرتت  �أوروبية  �سركة  �أو  “دولة  عرب  �الأرج��ح  على 

و�سلمتها للجي�ش �الأوكر�ين«.
�أو  مقاتاًل   12 حمل  على  ق��ادرة  �الإ�سر�ئيلية  “�ملدرعة  �أن  ديبكا  و�أ���س��اف 
 14 وت�سليم  على حمل  �أي�ساً  وق��ادرة  �ملعركة،  �ساحة  �إج��الء �جلرحى من 

طنا من �لذخرية �أو غريها من �ملعد�ت �لع�سكرية �إىل �ساحة �ملعركة«.

هروب 3 �صجناء يف العراق
•• بغد�د-وكاالت

قال م�سدر �أمني عر�قي م�سوؤول �أم�ش �الأحد �إن عدد�ً من �ل�سجناء هربو� 

من مركز توقيف يف حمافظة بابل، 100 كم جنوبي بغد�د.
ونقلت وكالة �سفق نيوز �لعر�قية �ليوم عن �مل�سدر �أن ثالثة �سجناء هروبو� 

من مديرية �سرطة �ل�سوب �لكبري يف بابل ليلة �أم�ش �الأول �ل�سبت.
و�أ�ساف �مل�سدر �أن �سابط �ملوقف وحر�ش �لتوقيف �عتقال وت�سكل جمل�ش 

حتقيق، م�سري�ً �إىل دوريات �ل�سرطة تبحث عن �ل�سجناء �لفارين.

�قت�سادياً  �ع��ت��م��اد�ً  �أق����ل  ت�سبح 
على �ل�سني، وقال مات غودمان، 
نائب �لرئي�ش �الأول لالقت�ساد يف 
�الإ�سرت�تيجية  �ل��در����س��ات  مركز 
�لواليات  به  تقوم  “ما  و�لدولية 
�ل�سني(  )ع��ن  لالبتعاد  �مل��ت��ح��دة 
على �الأقل يف جمال �لتكنولوجيا، 
�حل�سابات  تغيري  �إىل  ي���وؤدي  ق��د 
�خل����ا�����س����ة ب�����ال�����دول �الآ����س���ي���وي���ة 
بايدن  �أع��رب  �الأخ���رى«. وكذلك، 
�ل�سني،  مع  �لتعاون  يف  �أمله  عن 
�أكرب م�سدر النبعاث ثاين �أك�سيد 
�لكربون، ب�ساأن ق�سية تغري �ملناخ، 
فيما قال م�سوؤولون �ليوم �ل�سبت 
�إن بايدن �سي�سغط على �سي ب�ساأن 
كوريا �ل�سمالية، �حلليف �ل�سيني 
�ل�سو�ريخ  و�ب��اًل من  �أطلق  �لذي 

يف �الأ�سابيع �الأخرية.
ولكّن يون ت�سك يف �لتز�م �ل�سني، 
�لتعاون  �أن  ي���رى  ���س��ي  �إن  ق��ائ��ل��ة 
جزء�ً من �سفقة، و�أو�سحت “مع 
�لرئي�سية  �لنقطة  �ملناف�سة  ك��ون 
تاه  �ملتحدة  �ل��والي��ات  ل�سيا�سة 

�ل�سني، فلم تتعاون �ل�سني؟«.

املتمّردون ينفون  

 احلكومة الإثيوبية تعلن و�صول م�صاعدات لتيغراي 

البلدان يحتاجان اإىل عالقاتهما القت�صادية

موؤ�صرات على مفاو�صات حمتملة بني رو�صيا واأوكرانيا

ي�صتعد �صي وبايدن لالجتماع جمددًا 

املواقف الأمريكية تزداد قتامة جتاه ال�صني
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•• و��سنطن-وكاالت

ت�������ر�م�������ب،  “�نتهى  ع��������ن��������و�ن 
مع  �جل��م��ه��وري  �حل���زب  م�ستقبل 
�لكاتب  ت�������س���اءل  دي�سانتي�ش”، 
يف  �مل�سكلة  ه��ي  م��ا  ه��ي��ث:  �أل�ستري 

�ل�سيا�سة �الأمريكية �ملحافظة؟
“تلغر�ف”  ���س��ح��ي��ف��ة  يف  وك���ت���ب 
�ل��ربي��ط��ان��ي��ة �إن �جل��م��ه��وري��ني يف 
�لواليات �ملتحدة يعانون من نك�سة 
كبرية، �إذ كانو� ياأملون يف حتقيق 
�النتخابات  يف  ت���اري���خ���ي  ن�����س��ر 
قب�سة  من  م�ستفيدين  �لن�سفية، 
متز�يد  ب�سكل  �له�سة  ب��اي��دن  ج��و 
�لي�ساري  وم���ي���ل���ه  �ل����ب����الد،  ع���ل���ى 
للت�سخم  �ملدمر  و�لتاأثري  �ملت�سدد 

على م�ستويات �ملعي�سة .
“�ملوجة  �إن  �ل����ك����ات����ب  وي�����ق�����ول 
مت  �لتي  للجمهوريني  �حلمر�ء” 
تتحقق،  ك��ث��ري�ً مل  ل��ه��ا  �ل���رتوي���ج 
وعلى �حلزب �الآن مو�جهة حقيقة 
وجودياً  تهديد�ً  ي�سكل  تر�مب  �أن 

لروؤيته �ملحافظة الأمريكا.
�أن هذه �النتخابات  �لكاتب  ويرى 
متثل نهاية حقبة تر�مب، معترب�ً 
�أن ت��ر�م��ب �ن��ت��ه��ى، ح��ت��ى ل��و كان 
ب��ح��ي��ث ال يعرتف  ج����د�ً  م����غ����رور�ً 
بذلك، و�سياأخذ �جلمهوريني معه 

�إذ� �سمحو� له بذلك.
نهاية  م����ن  �ل����رغ����م  ع���ل���ى  ول���ك���ن 
�إن  �ل��ك��ات��ب  ي��ق��ول  ت��ر�م��ب،  حقبة 
ي���خ�������س���رو� كل  �جل���م���ه���وري���ني مل 

�سيء.
مر�سح  �الآن  ي���وج���د  �إن�����ه  وي���ق���ول 
بديل من �ليمني يعرف كيف يبني 
�أغ��ل��ب��ي��ة وي���ح���دث �ل��ت��غ��ي��ري، وهو 
دي�سانتي�ش،  رون  ف��ل��وري��د�  ح��اك��م 
�ملعروف مبو�جهته ل�سركة ديزين 
�لعام  �الإغ��الق  عمليات  ومعار�سة 

يف وقت �لوباء.
جديد�ً  و�ف����ًد�  دي�سانتي�ش  وي��ع��د 
�ل�سيا�سية،  �ل�����س��اح��ة  ع��ل��ى  ن�سبياً 
ب�سرعة  �ل�سد�رة  �إىل  �رتقى  لكنه 

وحدها،  ف���ل���وري���د�  ول��ي�����ش  ك���اف���ة 
�لرئي�ش جو  ��ستهدف فيها  و�لتي 
بايدن بعد �أن �أدى �الأخري �ليمني 
يف  �الأبي�ش  �لبيت  يف  �لد�ستورية 

يناير-كانون �لثاين 2021.
“�أجنزها”  �ل��ت��ي  �الأ���س��ي��اء  دفعته 
موقع  �إىل  �حل�������ني  ذل�������ك  م����ن����ذ 
�أك������ر  �����س����ف����وف  �ل�������������س������د�رة يف 
يف  �سهرة  �جلمهورية  �ل�سخ�سيات 
 ،2022 -�آذ�ر  م��ار���ش  �ل��ب��الد. يف 
على �سبيل �ملثال، وقع على م�سروع 
�لن�سطاء  ع��ل��ي��ه  �أط���ل���ق   - ق���ان���ون 
يحظر   - مثلي”  ت��ق��ل  “ال  ل��ق��ب 
�جلن�سي  �لتوجه  ح��ول  �ملناق�سات 
�ملد�ر�ش  يف  �جلن�سية  �ل��ه��وي��ة  �أو 

�البتد�ئية.
ج����ر�ئ����م  “مكتب  �أن���������س��������������اأ  ك����م����ا 
عام  يف  و�الأمن”  �الن���ت���خ���اب���ات 
ج�����ر�ئ�����م  يف  ل����ل����ن����ظ����ر   2022

�لت�سويت �ملزعومة. 
�لقب�ش  �أُل��ق��ي  �ملكتب  ذل��ك  وع��رب 
�لذين  �الأ����س���خ���ا����ش  ب��ع�����ش  ع��ل��ى 
�إد�ن��ات جنائية يف  بحقهم  �سدرت 
و�نتحال  �ل��ت��زوي��ر  بتهمة  �مل��ا���س��ي 
عن  �أع��رب��و�  لكنهم  ناخبني،  �سفة 
�إن���ه���م تلقو�  ����س��ت��غ��ر�ب��ه��م وق���ال���و� 
لهم  ق��ي��ل  �إذ  م��ت�����س��ارب��ة،  ر���س��ائ��ل 
و�أُر�سلت  للت�سويت  موؤهلون  �إنهم 
ل��ه��م ب��ط��اق��ات ت�����س��ج��ي��ل م���ن قبل 

�مل�سوؤولني �ملحليني.
�لعليا  �مل��ح��ك��م��ة  �أل���غ���ت  �أن  وب���ع���د 
�الأم��ري��ك��ي��ة �حل���ق �ل��د���س��ت��وري يف 
�أن  دي�سانتي�ش  �أع��ل��ن  �الإج��ه��ا���ش، 
القت  ق����د  �ملاليني”  “�سلو�ت 
��ستجابة، لكن منذ ذلك �حلني، بد� 
�لق�سية،  هذه  ب�ساأن  حتفظاً  �أكر 
على  �لبع�ش  ف�سره  �ل���ذي  �الأم���ر 
�إىل  تهدف  �سيا�سية  ح�سابات  �أن��ه 
�ملو�زنة بني �ل�سغط من �لعنا�سر 
�جلمهوري،  �حل���زب  يف  �ملحافظة 
و�آر�ء �لناخبني يف فلوريد�، �لذين 
ي��وؤي��د معظمهم ح��ق �الخ��ت��ي��ار يف 

م�ساألة �الإجها�ش.

بعد �أن �أ�سبح حاكم والية فلوريد� 
يف عام 2019.

�نتخابات  من  فقط  �ساعات  وقبل 
ي�������وم �ل�����ث�����الث�����اء، ح�������ذر ت����ر�م����ب 
للرئا�سة  �لرت�سح  من  دي�سانتي�ش 
�إن  ق������ائ������اًل   ،2024 ع��������ام  يف 
باحلزب  �ل�������س���رر  ���س��ي��ل��ح��ق  ذل����ك 

�جلمهوري.
�حلا�سمة  �مل�����و�ق�����ف  �أن  وي����ب����دو 
لدي�سانتي�ش حول �لق�سايا �ملثرية 
وتعليم  �جل���ن�������ش،  م���ث���ل  ل���ل���ج���دل 
�ل��ق�����س��اي��ا �ل��ع��رق��ي��ة يف �مل���د�ر����ش، 
لدى  �سدى  لها  كان  و�الإجها�ش، 
من  ز�د  �أن��ه  ُيعتقد  حيث  ناخبيه، 
ق���اع���دة ن��اخ��ب��ي��ه ب�����س��ك��ل ك��ب��ري يف 
تنوعها  على  �ل��والي��ة  �أن��ح��اء  كافة 

�لدميوغر�يف.

من ييل اإىل مكتب احلاكم
 44 �لعمر  من  �لبالغ  دي�سانتي�ش 
عاماً يعد وجهاً جديد�ً، �إذ �نتخب 
الأول مرة لي�سغل مقعد�ً يف جمل�ش 
�لنو�ب يف عام 2012. وبعد �ست 
�سنو�ت فقط يف عام 2018، بعد 
�الأم����د لي�سبح  ق�����س��رية  حم��اول��ة 
�أ�سبح  �ل�سيوخ،  جمل�ش  يف  ع�سو�ً 

حاكماً لوالية فلوريد�.
جاك�سونفيل  يف  دي�سانتي�ش  ول��د 
 ،1978 ع����ام  ف���ل���وري���د�  ب���والي���ة 
لدر��سة  ي��ي��ل  ب��ج��ام��ع��ة  و�ل��ت��ح��ق 
�ل��ت��اري��خ - حيث ك��ان ق��ائ��د فريق 
وجيزة  ف���رتة  وب��ع��د   - �لبي�سبول 
بجامعة  �حل���ق���وق  ب��ك��ل��ي��ة  �ل��ت��ح��ق 

هارفارد.
�ل��ث��ان��ي��ة يف جامعة  ���س��ن��ت��ه  خ���الل 
ك�سابط  ت��ك��ل��ي��ف��ه  مت  ه�����ارف�����ارد، 
ليلتحق  �الأم��ري��ك��ي��ة  �ل��ب��ح��ري��ة  يف 

يناير-كانون  يف  ف��ل��وري��د�  ل��والي��ة 
�لثاين 2019.

 
حاكم فلوريدا والوباء

�الأول  �ل��رئ��ي�����س��ي  �ل���ت���ح���دي  ج����اء 
يف  لفلوريد�  كحاكم  لدي�سانتي�ش 
وباء  �نت�سار  و���س��ط   ،2020 ع��ام 
كورونا. بحلول �أبريل -ني�سان من 
ذلك �لعام، كان دي�سانت�ش قد �أمر 
�لعام  �الإغ���الق  �إج����ر�ء�ت  بتطبيق 
يف ج��م��ي��ع �أن���ح���اء �ل���والي���ة، و�أق����ام 
وطلب  �الختبار  مر�كز  من  �ملئات 
م��الي��ني �ل��ك��م��ام��ات، و�ل���ت���ي قال 
حينها �إنها “ميكن �أن متنع �نتقال 
للخطر  �ملعر�سة  للفئات  �لعدوى 

و�ل�سعيفة«.
ك���ان   ،2021 �أب�����ري�����ل  ب���ح���ل���ول 
�لقيود  رفع  بد�أ يف  قد  دي�سانتي�ش 
وبحلول يوليو-متوز - على �لرغم 
و�النتقاد�ت  �حل���االت  �رت��ف��اع  م��ن 
�ل���الذع���ة �ل��ت��ي وج��ه��ت ل��ه - �أمر 

باإعادة فتح �ملد�ر�ش.

كوفيد واإرث دي�صانتي�س
وق��ال��ت ���س��ارة ل��ون��غ��وي��ل، �خلبرية 
�ال�����س����رت�ت����ي����ج����ي����ة �جل���م���ه���وري���ة 
�لناخبني  ح����رك����ة  وم����وؤ�����س���������س����ة 
�جل��م��ه��وري��ني ���س��د ت���ر�م���ب، لبي 
هي  ك��وف��ي��د  “�أزمة  �إن  ���س��ي  ب���ي 
�إذ  دي�سانتي�ش،  �إرث  �أ�س�ست  �ل��ت��ي 
كان يخالف نوعاً ما �لتوجهات يف 
�لوقت..�إن  ذل��ك  يف  �ل��ب��الد  عموم 
�لكثري من �سكان �لوالية يقدرون 

موقفه«.
يف �لوقت نف�سه كانت قناة “فوك�ش 
ومقابالت  خ��ط��اب��ات  تبث  نيوز” 
�لبالد  م�ستوى  على  دي�سانتي�ش 

من  ل���الآم���ال  �مل��خ��ي��ب  �الأد�ء  ب��ع��د 
�مل���ر����س���ح���ني �ل��ي��م��ي��ن��ي��ني �ل���ذي���ن 
�لتجديد  �ن���ت���خ���اب���ات  يف  �أي����ده����م 
�ل��ن�����س��ف��ي، خ�����س��و���س��ا م���ع هزمية 
�أوز،  �مل��ر���س��ح �جل��م��ه��وري حم��م��د 
بن�سلفانيا، وهو ما جعل  يف والية 
ع���دم �ل��ي��ق��ني ي��خ��ي��م ع��ل��ى �حلزب 
ع���ل���ى جمل�ش  ���س��ي�����س��ي��ط��ر  �ل������ذي 
�ل�سيوخ. يحث م�ست�سارون �آخرون 
جولة  حتى  �لتاأجيل  على  تر�مب 
�الإعادة مبجل�ش �ل�سيوخ، ثم يقرر 
تر�سيحه  �إع��الن  كيفية  ذل��ك  بعد 
�الأ�سو�ت  توجه  كيفية  على  بناء 

يف جورجيا.

����س���اع���دت يف ج��م��ع �ل���ت���ربع���ات يف 
�أعقاب �إع�سار �إيان عام 2022.

“نيويوركر”  ���س��ح��ي��ف��ة  و���س��ف��ت 
باأنهم  �لزوجني و�أطفالهما الحقاً 
�لكتيب  على  ليكونو�  “جاهزون 
�النتخابية”،  للحملة  �ل��دع��ائ��ي 
ونقلت عن �أحد زمالء دي�سانتي�ش 
قوله �إنهم “يبدون وكاأنهم خلقو� 

لهذ� �لدور«.
�أ�سبح  بعد �نتهاء خدمته �لفعلية 
فيدر�ليا،  عاماً  دي�سانتي�ش مدعياً 
2012 دخ��ل يف �سباق  ثم يف ع��ام 
�لد�ئرة  للح�سول على مقعد عن 
�ل���������س����اد�����س����ة ل���ك���ون���غ���ر����ش والي�����ة 
ف��ل��وري��د�، وه���ي و�ح����دة م��ن �أكر 

�ملناطق حمافظة يف �لوالية.

�ل�سباط  فيلق  �لقانوين،  بفرعها 
�لق�ساة �لعام )JAG(. وت�سمنت 
�لفيلق  يف  ك�سابط  خدمته  مهام 
�لعمل مع �ملعتقلني �ملحتجزين يف 
�إىل  باالإ�سافة  غو�نتانامو،  خليج 
لنخبة  قانونياً  م�ست�سار�ً  تعيينه 
قو�ت �لبحرية �الأمريكية �ملنت�سرة 

يف �لعر�ق.
وخ����رج دي�����س��ان��ت��ي�����ش م���ن �خلدمة 
�لع�سكرية مع مرتبة �سرف يف عام 
قيود  على  ي��ز�ل  ال  لكنه   ،2010
�لبحرية  �ح��ت��ي��اط��ي  يف  �خل���دم���ة 
�أي�ساً،  �لوقت  ه��ذ�  يف  �الأمريكية. 
�ل��ت��ق��ى ب���زوج���ت���ه، ك��اي�����س��ي، وهي 
مر��سلة �إخبارية تلفزيونية حملية 
وناجية من مر�ش �ل�سرطان، وقد 

�مل���ا����س���ي يف  يف ف���رب�ي���ر-����س���ب���اط 
تك�سا�ش  يف  للمحافظني  م��وؤمت��ر 
حد  �إىل  مهمتي  :”كانت  ق��ائ��اًل 
بار�ك  جماح  كبح  يف  تتمثل  كبري 
�أوب��ام��ا..ك��ان��ت تلك م��ع��ارك جيدة 

ومهمة للغاية«.
�أم�سى  �أن  وب��ع��د   2018 ع���ام  يف 
خم�ش �سنو�ت يف �لكونغر�ش، حيث 
“كتلة �حلرية”  تاأ�سي�ش  �ساعد يف 
للمحافظني �ليمينيني �ملت�سددين، 
�أعلن دي�سانتي�ش عن نيته �لرت�سح 
فلوريد�،  ل��والي��ة  �حل��اك��م  ملن�سب 
مدعوما بتاأييد كامل من �لرئي�ش 

�آنذ�ك دونالد تر�مب.
وبالفعل متكن من حتقيق هدفه 
حاكما  �لد�ستورية  �ليمني  و�أدى 

ه���ذ�  �الأويل  �ق���ت���ح���ام���ه  خ������الل 
ل���ل���م���ع���رتك �ل�������س���ي���ا����س���ي ل���والي���ة 
�إىل  دي�سانتي�ش  �عتمد  ف��ل��وري��د�، 
حد كبري على برنامج “�حلكومة 
تلتزم  م���ب���د�أ  )وه�����و  �ل�سغرية” 
�الأدنى  باحلد  �حلكم  �أنظمة  فيه 
�ملو�طنني(،  حياة  يف  �لتدخل  من 
�إىل  وخف�ش �ل�سر�ئب، باالإ�سافة 

معار�سة و��سحة الإد�رة �أوباما.
على  ي��اأخ��ذ  دي�سانتي�ش  ك���ان  وق���د 
ميل  �ع����ت����ربه  م����ا  �أوب�����ام�����ا  �إد�رة 
و�أي  “كل  يف  ل��ل��ت��دخ��ل  ح��ك��وم��ت��ه 
م�����ن حميط  ت����ق����ري����ب����اً،  ق�������س���ي���ة 
�إىل درج��ة حر�رة  �الأط��ف��ال  خ�سر 

�الأر�ش«.
وي���ت���ذك���ر خ������الل خ����ط����اب �أل����ق����اه 

ت�صاوؤلت ب�صاأن امل�صكلة يف ال�صيا�صة الأمريكية املحافظة

تلغراف: ترامب انتهى.. من هو النجم ال�صاعد للحزب اجلمهوري؟

رئي�صة تايوان: اجلزيرة تخ�ش التايوانيني 
•• تايبه-رويرتز

�سمان  يف  تتمثل  �حلياة  يف  مهمتها  �إن  وين  �إينج  ت�ساي  تايو�ن  رئي�سة  قالت 
��ستفز�ز� الأح��د، يف  لي�ش  تايو�ن  و�إن وجود  ل�سعبها  �نتماء �جلزيرة  ��ستمر�ر 

ت�سريحات نارية موجهة لل�سني قبل �نتخابات حملية.
تاأتي �النتخابات �ملحلية يف تايو�ن �ملقررة يف 26 نوفمرب ت�سرين �لثاين بعد 
�سهر من نيل �لرئي�ش �ل�سيني �سي جني بينغ فرتة رئا�سة ثالثة غري م�سبوقة. 
�لدميقر�طي  للحكم  �خلا�سعة  �جلزيرة  على  �لع�سكري  �ل�سغط  �سي  وكثف 
حتى تقبل �سيادة بكني. و�لت�سويت الختيار روؤ�ساء �لبلديات و�أع�ساء �ملجال�ش 
يتعلق ظاهريا بالق�سايا �ملحلية، لكن ت�ساي �أخربت �الآالف من �ملوؤيدين يف 
تمع حا�سد يف و�سط تايبه �أن هناك �لكثري على �ملحك. وقالت ت�ساي �إنها مل 

�لذي مينح �جلزيرة حكما  “تر�سخ” القرت�ح �سي “دولة و�حدة ونظامان”، 
�ل��دول بات يعترب حتت  و�إن عدد� متز�يد� من  �ل�سينية،  �ل�سيادة  ذ�تيا حتت 
قيادتها �أن �لدميقر�طية و�الأمن يف تايو�ن مفتاح �ل�سالم. وقالت يف �لتجمع 
�إن  للجميع  �أق��ول  �أن  “�أريد  �حلاكم  �لتقدمي  �لدميقر�طي  �حلا�سد حلزبها 
وج���ود ت��اي��و�ن و�إ����س���ر�ر �ل�سعب �ل��ت��اي��و�ين على �حل��ري��ة و�ل��دمي��ق��ر�ط��ي��ة ال 

ي�سكالن ��ستفز�ز� الأحد«.
و�أجرت �ل�سني مناور�ت حربية بالقرب من �جلزيرة يف �أغ�سط�ش بعد �أن ز�رت 
ذلك  منذ  وو��سلت  تايبه،  بيلو�سي  نان�سي  �الأمريكي  �لنو�ب  جمل�ش  رئي�سة 

�حلني �الأن�سطة �لع�سكرية �لقريبة منها.
ووفقا للبيت �الأبي�ش، �سيلتقي �لرئي�ش �الأمريكي جو بايدن بنظريه �ل�سيني 

هذ� �الأ�سبوع، و�ستكون تايو�ن على جدول �الأعمال.

 لبنان ُي�صلم العراق ابن اأخ �صدام ح�صني الع�صو يف داع�ش
•• بريوت-�أ ف ب

ت�سلم �لعر�ق من لبنان عر�قياً قالت بغد�د �إنه �بن �أخ غري �سقيق ل�سد�م ح�سني، متهم بامل�ساركة يف جمزرة 
�رتكبها د�ع�ش يف 2014، وفق م�سدر �أمني عر�قي، �ل�سبت. وقال �مل�سوؤول �إن عبد �هلل �ل�سبعاوي هو �بن 
�الأخ غري �ل�سقيق للرئي�ش �لعر�قي �الأ�سبق �سد�م ح�سني، م�سيفاً �أن ت�سليمه كان �جلمعة. و�أ�ساف �مل�سدر 
2014. وح�سب  �لع�سكريني يف  �إع��د�م د�ع�ش ملئات  �لتي �سهدت  �أح��د منفذي جم��زرة �سبايكر  �أن��ه يعترب 
“مبوجب مذكرة توقيف من   2022 11 يونيو )حزير�ن(  م�سدر ق�سائي لبناين، �أوقف �ل�سبعاوي يف 
�النرتبول بناء على طلب عر�قي، وهو متهم بارتكاب جر�ئم وجمازر يف �لعر�ق«. ورف�ست عائلة عبد �هلل 
�ل�سبعاوي هذه �التهامات، موؤكدة �أنه كان يف �ليمن وقت �الأحد�ث. ومذبحة �سبايكر هي و�حدة من �أ�سو�أ 
�ملجازر �لتي �رتكبها تنظيم د�ع�ش. ففي يونيو )حزير�ن( 2014، �ختطف �لتنظيم بعد �حتاللهم عدة 
مدن يف �سمال �لعر�ق مئات  �ملجندين �ل�سباب ومعظمهم �سيعة من قاعدة �سبايكر �سمال بغد�د، ثم �أعدمو� 

1700 منهم، و�ألقيت بع�ش �جلثث يف نهر دجلة بينما دفن معظمها يف مقابر جماعية.

•• و��سنطن-وكاالت

ب��ع��ث ق�����ر�ر �ل��رئ��ي�����ش �الأم���ريك���ي 
�ملتوقع  ت��ر�م��ب،  �ل�����س��اب��ق دون��ال��د 
لالنتخابات  �ل����رت�����س����ح  ب���������س����اأن 
عام  يف  �إج��ر�وؤه��ا  �ملزمع  �لرئا�سية 
�ل����ردود  م���ن  ب��ال��ع��دي��د   ،  2024
�ملتفاوتة بني موؤيد ومعار�ش من 

د�خل حزبه وخارجه.
وف��ت��ح �ل���ق���ر�ر �ل��ب��اب و����س��ع��ا �أمام 
م�����س��ار�ت �ل��ت��ح��ول �ل��ت��ي ق��د تطر�أ 
على �ل�سيا�سات �الأمريكية �لر�هنة 
تر�مب  د�خليا وخارجيا حال فوز 

جمدد�.
�لرئي�ش  ُيعلن  �أن  �ملفرت�ش  وم��ن 
�ل�سابق دونالد تر�مب،  �الأمريكي 
�لثالثاء، �أنه “مر�سح لالنتخابات 
2024، ح�سبما  لعام  �لرئا�سية” 

�أكد �أحد م�ست�ساريه �ملقربني.
م�ست�سار  م���ي���ل���ر،  ج��ي�����س��ون  ق�����ال 
“وور  ب���ودك���ا����س���ت  ع����رب  ت����ر�م����ب، 
�آخر  �سديق  ُي��ق��دم��ه  �ل���ذي  روم” 

ت�����س��ح حتى  �ل���ت���ي مل  �ل��ن�����س��ف��ي��ة 
�للحظة.

�سخ�سيات  ب�����روز  ع����دم  �ل����ث����اين: 
للرت�سح  �حل����زب����ني  م����ن  �أخ�������رى 
يوؤخر  �الأم��ريك��ي  �ل��ن��اخ��ب  يجعل 
ب��اأي خريطة  �لبت  والء�ت���ه حلني 
�الأف�سل  م��ن  وبالتايل  �نتخابية، 
�ن��ت��ظ��ار ن��ت��ائ��ج �ن��ت��خ��اب��ات جمل�ش 
�ل�����س��ي��وخ، و�الأق�����وى م��ن ذل���ك هو 
لنتائج  �لنهائية  �لقائمة  ���س��دور 
�ن��ت��خ��اب��ات ح��ك��ام �ل����والي����ات، الأن 
وجمل�سه  ه�����و  �ل������والي������ة  ح����اك����م 
مو�قيت  يوقعون  م��ن  �لت�سريعي 
�لتمهيدية  �النتخابات  ومو�عيد 
يف كل والية لالنتخابات �لرئا�سية 

�ملقبلة.
�لثالث: تلعب مو�عيد �النتخابات 
�لتمهيدية �لرئا�سية لعام 2024 
�خلريطة  ر����س���م  يف  ك���ب���ري�  دور� 
�ل���والي���ات، لذلك  �الن��ت��خ��اب��ي��ة يف 
م��ن �ل�����س��روري �الن��ت��ظ��ار لو�سع 

�سيناريو دقيق حول نتائجها.

هو  �ل�سابق  �جل��م��ه��وري  للرئي�ش 
“تر�مب �سُيعلن  �إن  �ستيف بانون، 
لالنتخابات  مر�سح  �أن��ه  �لثالثاء، 
�ل���رئ���ا����س���ي���ة. و����س���ي���ك���ون �إع����الن����ا 

�حرت�فيا جد� ومتقنا جد�«.

اعتبارات متعددة
بال�ساأن  �مل��خ��ت�����ش  �ل��ب��اح��ث  ر�أى 
�الأم�����ريك�����ي ك���م���ال �ل�����زغ�����ول، �أن 
ح��ظ��وظ ت��ر�م��ب ت��ع��د �أق���ل بكثري 
من �سابقتها يف �نتخابات �لرئا�سة 

�الأمريكية 2020.
“�سكاي  مل������وق������ع  ت���������س����ري����ح  يف 
�لزغول  �أو�����س����ح  عربية”  ن���ي���وز 
�خلا�سة  �ل�������س���ي���ن���اري���وه���ات  �أن 
ب��االن��ت��خ��اب��ات �الأم��ريك��ي��ة وكذلك 
ح��ظ��وظ �مل��ر���س��ح��ني ال ت���ز�ل غري 

و��سحة لعدة �أ�سباب.
�حلايل  �لرئي�ش  تاأخر  هو  �الأول: 
جو بايدن، يف �الإعالن عن موقفه 
من �لرت�سح لفرتة رئا�سية ثانية، 
�النتخابات  نتائج  ت��اأخ��ري  ب�سبب 

�لتمهيدية  �النتخابات  خالل  من 
�أحيانا ُيحدث �نق�ساما بني �أع�ساء 

�حلزب �لو�حد«.

مواقف متفاوتة
وب��وج��ه ع���ام، ي��و�ج��ه ق���ر�ر �إعالن 
لالنتخابات  �ل���رت����س���ح  ت����ر�م����ب 
 ،2024 �الأم���ريك���ي���ة  �ل��رئ��ا���س��ي��ة 
�ع��رت����س��ا م���ن ج��ان��ب ف��ري��ق من 
يف  �ل�����س��اب��ق،  �ل��رئ��ي�����ش  م�ست�ساري 
���س��ي��ا���س��ي��ون عليه  ي�����س��غ��ط  ح����ني 

للقيام بذلك.
�قرتحت جمموعة من �ل�سيا�سيني 
�لرئي�ش  ع��ل��ى  ل��رت�م��ب  �مل��ق��رب��ني 
�ل�������س���اب���ق، ت���اأج���ي���ل م���وق���ف���ه من 
�لرئا�سية  ل��الن��ت��خ��اب��ات  �ل��رت���س��ح 
2024، �إىل ما بعد جولة �الإعادة 
ج��ورج��ي��ا يف  �ل�����س��ي��وخ يف  مبجل�ش 
�سحيفة  نقلت  ح�سبما  دي�سمرب، 
عن  �ل��ربي��ط��ان��ي��ة  “�لغارديان” 

م�سادر و�سفتها ب�”�ملطلعة«.
ل�����س��رب��ة قوية  ت����ر�م����ب  ت���ع���ر����ش 

ت�������ز�ل  ال  �ل���������زغ���������ول  وح�����������س�����ب 
تر�مب  ح���ظ���وظ  ����س���ي���ن���اري���وه���ات 
تختلف  �أن  ميكن  لكن  م��ت��ف��اوت��ة، 
�أك��رب يف  �الأج��ن��دة، ويحظى بدعم 
حال ��ستمر �لدميقر�طيون بتبني 
ق�����س��اي��ا �الإج���ه���ا����ش و�مل������ر�أة �لتي 
�لناخبني  ن�سف  م��ن  �أك��ر  ت�سكل 
ق�سية  و�أي���������س����ا  �الأم�����ريك�����ي�����ني، 
�الأ�سلحة،  �قتناء  وق�سية  �لهجرة 
يف  �جل��دل  تثري  ق�سايا  وجميعها 

�ل�سارع �الأمريكي.
يف �ملقابل، �إن متكن �لدميقر�طيون 
من تقليل ن�سبة �لت�سخم وخف�ش 
���س��ي��و�ج��ه تر�مب  �ل���وق���ود  �أ���س��ع��ار 

�سعوبة يف مناف�ستهم.
تر�مب  “حظوظ  �ل��زغ��ول:  يقول 
هي  �ملقبلة  �النتخابية  حملته  يف 
�أقل من حظوظه يف عام 2020، 
�خلريطة  ننتظر  �أن  علينا  ل��ك��ن 
�النتخابية �لتمهيدية لكل والية، 
�لنظر يف قائمة مناف�سيه،  وعلينا 
الأن �لتناف�ش د�خل �حلزب �لو�حد 

ما حظوظ ترامب يف النتخابات الرئا�صية الأمريكية 2024؟ ترحيب فل�صطيني بالت�صويت 
على متديد ولية »الأونروا«

•• ر�م �هلل-وكاالت

رحب ع�سو �للجنة �لتنفيذية ملنظمة �لتحرير �لفل�سطينية، رئي�ش د�ئرة 
�سوؤون �لالجئني �أحمد �أبو هويل، مبو�فقة جلنة �مل�سائل �ل�سيا�سية �خلا�سة 
على  �ملتحدة  لالأمم  �لعامة  للجمعية  �لر�بعة(  )�للجنة  �ال�ستعمار  و�إنهاء 
5 ق��ر�ر�ت يف �للجنة �لر�بعة للجمعية �لعامة، ومنها متديد والية وكالة 
 30 ح��ت��ى  �الأون�����رو�  )�أون������رو�(  �لفل�سطينيني  �ل��الج��ئ��ني  وت�سغيل  غ���وث 

يونيو)حزير�ن( 2026.
ونقلت وكالة �الأنباء و�ملعلومات �لفل�سطينية )وفا( عن �أبو هويل قوله يف 
“�لت�سويت �ل�ساحق باالأغلبية يعك�ش حجم �لدعم ال�ستمر�رية  �إن  بيان : 
عمل �الأونرو� �ىل حني �إيجاد حل �سيا�سي لق�سية �لالجئني طبقا للقر�ر 
هجرو�  �لتي  ديارهم  �ىل  �لفل�سطينيني  �لالجئني  بعودة  �لقا�سي   194
منها عام 1948، باعتبار �الأونرو� �ل�ساهد �ل�سيا�سي على ق�سية �لالجئني، 

و�ل�ساهد �حلي على ماأ�ساة ونكبة �سعبنا«.
و�أ�ساف �أن “�لت�سويت �سكل �نت�سار�ً للعد�لة وللقانون �لدويل، وت�سيد�ً 
�لدولية،  �ل��غ��وث  وك��ال��ة  عمل  ��ستمر�رية  ت��اه  �لدولية  للم�سوؤولية  حياً 

و�لالجئني �لفل�سطينيني وحقوقهم �مل�سروعة يف �لعودة و�لتعوي�ش«. 
باإعادة  تغيبت  �أو  �لت�سويت  ع��ن  �متنعت  �ل��ت��ي  �ل���دول  ه��ويل  �أب���و  وط��ال��ب 
�لت�سويت  لها من خ��الل  قائمة  ز�ل��ت  ما  �لفر�سة  و�أن  ق��ر�ره��ا،  �لنظر يف 
ل�سالح �لقر�ر يف �لت�سويت �لنهائي يف �جلل�سة �لعامة للجمعية �لعامة يف 

دي�سمرب)كانون �الأول( �ملقبل.

رهان فانواتو على الق�صاء الدويل يف ق�صايا املناخ يثري الآمال 
•• �رشم �ل�سيخ -�أ ف ب

لت�سريع  �لدولية  �لعدل  حمكمة  �إىل  �الحتكام  فانو�تو  ره��ان  يثري 
�لنا�سطني  �سفوف  يف  �أمل”  “بارقة  �ملناخي  �الح���رت�ر  مكافحة 

�لذين يعولون على “�سيف �لعدل” لل�سغط على �حلكومات.
�لهادي  �ملحيط  �لو�قعة يف  �ل�سغرية  �جلزيرة  وكانت حكومة هذه 
�لتغري  ت��د�ع��ي��ات  م��و�ج��ه��ة  �الأم��ام��ي��ة يف  �ل�سفوف  تقف يف  و�ل��ت��ي 
�لتابعة  �ملحكمة  من  �لطلب  تريد  �أنها   2021 يف  �أعلنت  �ملناخي، 

لالأمم �ملتحدة �إ�سد�ر “ر�أي” قانوين بهذ� �خل�سو�ش.
ب��ع��د ع���ام ع��ل��ى ذل���ك، ت�����س��ارع��ت �مل���ب���ادرة م��ع �إط��الق��ه��ا ر�سميا قبل 
�أ�سبوعني �أمام �جلمعية �لعامة لالأمم �ملتحدة �ملدعوة �إىل �لت�سويت 
يف �الأ�سهر �ملقبلة للم�سي فيها من عدمه. وقال �سفري فانو�تو لدى 
حو�يل  باإ�سم  �مل�سروع  ه��ذ�  عر�ش  خ��الل  تيفي  �ودو  �ملتحدة  �الأمم 
�إن تاأثري  �أملانيا وكو�ستاريكا وبنغالد�ش ونيوزيلند�  15 دولة بينها 
�لتغري �ملناخي “على �لدول �جلزرية �لنامية حاد جد� و�سهدنا هذه 

�ل�سنة �أن �لعامل باأ�سره �سعيف” �إز�ء هذه �لتد�عيات.
علينا  يقع  كم�سوؤولني  ونحن  طرق.  مفرتق  عند  “�لعامل  و�أ�ساف 

و�جب �ملحافظة على �لكوكب وحمايته لالأجيال �ملقبلة«.
ي�ساركون  �ل��ذي��ن  �لبيئة  ع��ن  �مل��د�ف��ع��ني  �هتمام  �لفكرة  ه��ذه  تثري 
ر�هنا يف موؤمتر �الأطر�ف حول �ملناخ )كوب27( �لذي تنظمه �الأمم 

�ملتحدة يف منتجع �سرم �ل�سيخ �مل�سري على �لبحر �الأحمر.

وقال ييب �سانو من منظمة “غرينبي�ش” “ت�سكل هذه �حلملة بارقة 
م�سدد�  �لدولية”  للمفاو�سات  دفع جديدة  �إعطاء  قادرة على  �أمل 
على “�حلما�سة” �لتي تثريها هذه �ملبادرة. ن�ش �تفاق باري�ش حول 
�ملناخ �ملربم �لعام 2015 على هدف ح�سر �الحرت�ر دون �لدرجتني 
مئويتني و�إن �مكن بحدود 1،5 درجة مئوية مقارنة مب�ستويات ما 
قبل �لثورة �ل�سناعية. لكن تعهد�ت �لدول ر�هنا تعل �لعامل يتجه 
�أن كل ُع�سر من درجة  2،4 درج��ة مئوية علما  نحو �ح��رت�ر ق��دره 

مئوية يت�سبب بظو�هر مناخية ق�سوى كثرية.
�لدول  “حقوق  �ملحكمة  تو�سح  �أن  لها  و�لد�عمون  فانو�تو  وتريد 
وو�جباتها مبوجب �لقانون �لدويل يف ما يتعلق �لتد�عيات �ل�سلبية 

للتغري �ملناخي” على ما �أفاد �أودو تيفي.
�أي�سا  �لدولية  �لعدل  حمكمة  على  �سيطرح  �ل��ذي  �ل�سوؤ�ل  ويطلب 
ر�أيا قانونيا حول �لر�بط بني �لتد�عيات �ملناخية وحقوق �الإن�سان 
�مل�سببة  ل��الط��ر�ف  �ملناخي  بالتحرك  �ملرتبطة  “�ل�سروط  وح��ول 

النبعاثات غاز�ت �لدفيئة �ملا�سية و�حلا�سرة و�ملقبل«.
قد يثري هذ� �لطلب �متعا�ش بع�ش �لدول �ملتطورة �ملعار�سة لفكرة 

دفع “تعوي�سات” عن م�سوؤوليتها �لتاريخية يف �الحرت�ر.
وكانت �لواليات �ملتحدة جنحت خالل مفاو�سات �تفاق باري�ش باإدر�ج 
“م�سوؤوليات  لتحديد  �أ�سا�سا”  ت�سكل  “لن  �لوثيقة  �أن  يو�سح  بند 
�أو  دول  �سد  �لق�سائية  �ملالحقات  ك��رت  حني  ويف  تعوي�سات«.  �أو 
�لعدل  حمكمة  ر�أي  يبقى  �لعامل،  يف  �الأخ��رية  �ل�سنو�ت  يف  �سركات 

خبرية  ويويرينكه-�سيتغ  مارغاريتا  وق��ال��ت  ��ست�ساريا.  �ل��دول��ي��ة 
حكومة  وم�ست�سارة  هولند�  يف  الي��دن  جامعة  يف  �ل���دويل  �لقانون 
فانو�تو يف هذه �لق�سية �إن “�ملحاكم عرب �لعامل �ستتبع هذ� �لر�أي: 

�ملحاكم �لوطنية و�القليمية و�لدولية«.
مع �أن �أهد�ف خف�ش �النبعاثات يف �إطار �تفاق باري�ش لي�ست ملزمة، 
مكافحة  يف  و�جبات”  “وجود  �إىل  �ل���ر�أي  ه��ذ�  “يوؤ�سر”  �أن  تاأمل 

�الحرت�ر و”عو�قب قانونية عند �نتهاك هذه �لو�جبات«.
و�الإر�سادي”  �لرمزي  “�لدور  هو  �لعملية  ه��ذه  يف  �الأه��م  �أن  ور�أت 

لهذه �ملبادرة من �أجل �لدفع باتاه مزيد من �لتحرك.
نتوورك”  �أك�����س��ن  “كالميت  �ئ��ت��الف  م��ن  �سينغ  ه��ارج��ي��ت  وق����ال 
للمنظمات غري �حلكومية �إن �إجر�ء�ت در�ش هذ� �لطلب مع جل�سات 
�أط��ر�ف كثرية �سيمد هذ� �لن�سال ب”�سوت قوي  قد ت�سارك فيها 
بلغ  فقد  ��ستمر�ر  م�ساألة  “�إنها  بر�ش  فر�ن�ش  لوكالة  و�أك��د  ج��د�«. 
الرغام  �ملتاحة  �الأدو�ت  ك��ل  ��ستخد�م  فيه  علينا  ب��ات  ح��د�  �ل��ي��اأ���ش 

�مللوثني على �لتحرك«.
�لعامة  �جلمعية  مو�فقة  دون  من  �سيء  ب��اأي  �لقيام  ميكن  ال  لكن 

لالأمم �ملتحدة.
�لهادي،  �ملحيط  يف  �لو�قعة  باالو�ش  ج��زر  �أعلنت   2011 �لعام  يف 
بعد  لكن  خو�تيمها.  �إىل  تو�سلها  �أن  دون  من  كهذه  مبادرة  �أي�سا 
�مل�سبوقة،  غري  �ملناخية  و�لكو�رث  باري�ش  �تفاق  ومع  �سنو�ت  ع�سر 

تغري �لو�سع.
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئرة �لتنمية �الإقت�سادية باأن / �ل�سادة : �ولوري�سو للطيب

 رخ�سة رقم:CN 3784436 قد تقدمو� �إلينا بطلب:
تعديل �إ�سم تاري من/ �ولوري�سو للطيب

OLOROSO PERFUMES

�إىل/ بوتيك �ولوري�سو
 BOUTIQUE OLOROSO 

 تعديل ن�ساط / �إ�سافة تارة عامة  4690018
تعديل ن�ساط / حذف بيع �لعود و�لبخور و�لطيب - بالتجزئة  4772009

�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �الإعالن  هذ�  على  �عرت��ش  �أو  حق  له  من  كل  فعلى 
�القت�سادية خالل يوم و�حد من تاريخ ن�سر هذ� �الإعالن و�إال فاإن �لد�ئرة غري 
م�سوؤولة عن �أي حق �أو دعوى بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �الإجر�ء�ت 

�ملطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13697 بتاريخ 2022/11/14 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�سادية بان �ل�س�����ادة/غب�ستنا 

للحلويات
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�سة رقم:4253471 

�لغاء رخ�سة
�العالن  هذ�  على  �عرت��ش  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��سبوع من  �لتنمية �القت�سادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�سر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء �ملدة حيث �ست�ستكمل 

�الجر�ء�ت �ملطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13697 بتاريخ 2022/11/14 
اعلن بالن�شر        

                  يف الدعوى رقم  18 / 2022 / 846 - عقاري جزئي
�ملنظورة يف د�ئرة �إد�رة �لدعوى �لعا�سرة رقم 413

مو�سوع �لدعوى:�وال بعد �الطالع على هذه �لالئحة وعلى �مل�ستند�ت �ملرفقة بهد �لالئحة نتلم�ش قبول ت�سحيح �سكل 
�لدعوى تت�سمن �القت�سار على �در�ج �ملدعي/يون�ش ��سماعيل بهيات ب�سفته كمدعي فقط الغري ونلتم�ش �جل لالعالن 
بت�سحيح �سكل �لدعوى و�عالن �ملدعي عليها بال�سكل �ل�سحيح لالئحة �لدعوى �ملاثلة - ثانيا:�لق�ساء بف�سخ �تفاقية �لبيع 
و�ل�سر�ء �ملوؤرخة 2015/6/15 �ملربمة بني طريف �لتد�عي حمل �لتد�عي و�لز�م �ملدعي عليها بان توؤدي للمدعي مبلغ وقدره 
بان  عليها  �ملدعي  ثالثا:�لز�م   - درهم  ع�سر  و�ح��دى  �لف وخم�سمائة  وت�سعون  وثمانية  مائه  ثماين  درهم   )898.511.00(
توؤدي للمدعي تعوي�سا جابر� عما ��سابه من ��سر�ر مادية و�أدبية مببلغ وقدره )200000( درهم مائتي �لف درهم تعوي�سا 
جابر� عن �ال�سر�ر �الدبية وما ��ساب نف�سه ووجد�نه و�سعوره من جر�ء تالعب �ملدعي عليها و��ستيالئها على حيازة �لعقار 
من �ملدعي بدون وجه حق وعدم �نهاء و�جناز �لعقار �ملباع طبقا لالتفاقية وعدم ت�سليمه �لعني �ملباعة يف �لتوقيت �ملحدد 

للت�سليم مع �لفائدة �لقانونية بو�قع 5% من تاريخ �سريورة �حلكم نهائيا وحتى �ل�سد�د �لتام .
�ملدعي/يون�ش ��سماعيل بهيات - و�خرون

عنو�نه/�المار�ت - �مارة دبي - �لقرهود - ديره - دبي - �سارع 104 - مبنى بو�سقر - �سقة 302
�ملطلوب �إعالنه /1- ميمون ديفليومبنت�ش -  �سفته: مدعي عليه 

مو�سوع �الإعالن :  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �وال بعد �الطالع على هذه �لالئحة وعلى �مل�ستند�ت �ملرفقة بهد 
�لالئحة نتلم�ش قبول ت�سحيح �سكل �لدعوى تت�سمن �القت�سار على �در�ج �ملدعي/يون�ش ��سماعيل بهيات ب�سفته كمدعي 
�لدعوى  لالئحة  �ل�سحيح  بال�سكل  عليها  �ملدعي  و�ع��الن  �لدعوى  �سكل  بت�سحيح  لالعالن  �ج��ل  ونلتم�ش  الغ��ري  فقط 
�ملاثلة - ثانيا:�لق�ساء بف�سخ �تفاقية �لبيع و�ل�سر�ء �ملوؤرخة 2015/6/15 �ملربمة بني طريف �لتد�عي حمل �لتد�عي و�لز�م 
�ملدعي عليها بان توؤدي للمدعي مبلغ وقدره )898.511.00( درهم ثماين مائه وثمانية وت�سعون �لف وخم�سمائة و�حدى 
ع�سر درهم - ثالثا:�لز�م �ملدعي عليها بان توؤدي للمدعي تعوي�سا جابر� عما ��سابه من ��سر�ر مادية و�أدبية مببلغ وقدره 
)200000( درهم مائتي �لف درهم تعوي�سا جابر� عن �ال�سر�ر �الدبية وما ��ساب نف�سه ووجد�نه و�سعوره من جر�ء تالعب 
�ملباع طبقا لالتفاقية  �لعقار  �نهاء و�جن��از  �ملدعي بدون وجه حق وعدم  �لعقار من  و��ستيالئها على حيازة  �ملدعي عليها 
وعدم ت�سليمه �لعني �ملباعة يف �لتوقيت �ملحدد للت�سليم مع �لفائدة �لقانونية بو�قع 5% من تاريخ �سريورة �حلكم نهائيا 
وحتى �ل�سد�د �لتام- وحددت لها جل�سة يوم �الربعاء  �ملو�فق  2022/11/16  �ل�ساعة 09.00 �ش يف قاعة �لتقا�سي عن بعد 
لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة 

بثالثة �أيام على �الأقل.
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70533

العدد 13697 بتاريخ 2022/11/14 
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحلل �شركة

��سم �ل�سركة : اك�صيايو لتجارة مواد البناء - �س ذ م م  
�لعنو�ن : مكتب 302A ملك �ل�سيخه مرمي بنت ر��سد بن �سعيد �ل مكتوم - ديرة - 
869824 رقم   : �لرخ�سة  ، رقم  : ذ�ت م�سوؤولية حم��دودة  �لقانوين  �ل�سكل  �لرقة - 
1475391 مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �الإقت�ساد و�ل�سياحة  �لقيد بال�سجل �لتجاري : 
يف دبي باأنه قد مت �لتاأ�سري يف �ل�سجل �لتجاري لديها باإنحالل �ل�سركة �ملذكورة �أعاله ، 
وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي بتاريخ 2022/11/9 و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم 
دبي بتاريخ 2022/11/9 وعلى من لديه �أي �عرت��ش �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�سفي 
موؤ�س�سة  ملك   914 رق��م  مكتب   : �لعنو�ن  احل�صابات  لتدقيق  ام  ايه  ات�س  �ملعني 
حممد بن ر��سد لدعم م�ساريع �ل�سباب - ديرة - بور�سعيد - هاتف : 04-2973060 
وذلك  �لثبوتية  و�الأور�ق  �مل�ستند�ت  كافة  معه  م�سطحباً   04-2973071  : فاك�ش 

خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �الإعالن
 امل�صوؤول املخول

حكومة  دبي 
للإقت�شاد وال�شياحة

70021

العدد 13697 بتاريخ 2022/11/14 
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحلل �شركة

��سم �ل�سركة : الوردة اجلوريه لتجارة املالب�س والأقم�صة �صركة ال�صخ�س الواحد 
- ذ م م - �لعنو�ن : مكتب رقم 502A-25 ملك عبد�هلل علي حمد �سعيد بو هليبة - �م 
هرير 2 - بردبي - �ل�سكل �لقانوين : �سركة ذ�ت م�سوؤولية حمدودة - �ل�سخ�ش �لو�حد )ذ 
1626212 مبوجب  994953 رقم �لقيد بال�سجل �لتجاري :  م م( ، رقم �لرخ�سة : 
هذ� تعلن د�ئرة �الإقت�ساد و�ل�سياحة يف دبي باأنه قد مت �لتاأ�سري يف �ل�سجل �لتجاري لديها 
باإنحالل �ل�سركة �ملذكورة �أعاله ، وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي بتاريخ 2022/11/7 
و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 2022/11/7 وعلى من لديه �أي �عرت��ش 
�أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�سفي �ملعني ات�س ايه ام لتدقيق احل�صابات �لعنو�ن : مكتب 
رقم 914 ملك موؤ�س�سة حممد بن ر��سد لدعم م�ساريع �ل�سباب - ديرة - بور�سعيد - هاتف 
: 2973060-04 فاك�ش : 2973071-04 م�سطحباً معه كافة �مل�ستند�ت و�الأور�ق 

�لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �الإعالن
 امل�صوؤول املخول

حكومة  دبي 
للإقت�شاد وال�شياحة

70021

العدد 13697 بتاريخ 2022/11/14 
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحلل �شركة

��سم �ل�سركة : هوز لتجارة الثاث - ذ م م  
�لرخ�سة  رقم   ، ذ�ت م�سوؤولية حم��دودة   : �لقانوين  �ل�سكل    )Address( : �لعنو�ن 
د�ئرة  تعلن  هذ�  مبوجب   1604472  : �لتجاري  بال�سجل  �لقيد  رقم   979612  :
باإنحالل  لديها  �لتجاري  �ل�سجل  يف  �لتاأ�سري  مت  قد  باأنه  دب��ي  يف  و�ل�سياحة  �الإقت�ساد 
�ل�سركة �ملذكورة �أعاله ، وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي بتاريخ 2022/9/22 و�ملوثق 
لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 2022/9/22 وعلى من لديه �أي �عرت��ش �أو 
مطالبة �لتقدم �إىل �مل�سفي �ملعني ات�س ايه ام لتدقيق احل�صابات �لعنو�ن : مكتب 
رقم 914 ملك موؤ�س�سة حممد بن ر��سد لدعم م�ساريع �ل�سباب - ديرة - بور�سعيد - 
هاتف : 2973060-04 فاك�ش : 2973071-04 م�سطحباً معه كافة �مل�ستند�ت 

و�الأور�ق �لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �الإعالن
 امل�صوؤول املخول

حكومة  دبي 
للإقت�شاد وال�شياحة

70021

العدد 13697 بتاريخ 2022/11/14 
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحلل �شركة

��سم �ل�سركة : فاب كاب لال�صتثمار - �س ذ م م  
�لعنو�ن : مكتب رقم 43-44 ملك بلدية دبي - بردبي - �لفهيدي - �ل�سكل �لقانوين 
:�سركة ذ�ت م�سوؤولية حمدودة �ل�سخ�ش �لو�حد )ذ م م( ،  رقم �لرخ�سة : 1000869 
�الإقت�ساد  د�ئ����رة  تعلن  ه���ذ�  مب��وج��ب   1633744  : �ل��ت��ج��اري  بال�سجل  �ل��ق��ي��د  رق���م 
�ل�سركة  باإنحالل  لديها  �لتجاري  �ل�سجل  يف  �لتاأ�سري  مت  ق��د  ب��اأن��ه  دب��ي  يف  و�ل�سياحة 
�ملذكورة �أعاله ، وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي بتاريخ 2022/11/8 و�ملوثق لدى 
كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 2022/11/8 وعلى من لديه �أي �عرت��ش �أو مطالبة 
�لتقدم �إىل �مل�سفي �ملعني ات�س ايه ام لتدقيق احل�صابات �لعنو�ن : مكتب رقم 914 
 : هاتف   - بور�سعيد   - دي��رة   - �ل�سباب  م�ساريع  لدعم  ر��سد  بن  حممد  موؤ�س�سة  ملك 
2973060-04 فاك�ش : 2973071-04 م�سطحباً معه كافة �مل�ستند�ت و�الأور�ق 

�لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �الإعالن
 امل�صوؤول املخول

حكومة  دبي 
للإقت�شاد وال�شياحة

70021

العدد 13697 بتاريخ 2022/11/14 
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحلل �شركة

��سم �ل�سركة : جينيون انرتنا�صيونال ايرنجي جتارة الديزل - ذ م م  
�لعنو�ن : م�ستودع رقم S03 ملك موؤ�س�سة دبي �لعقارية - ديرة - �م �لرمول - �ل�سكل 
بال�سجل  �لقيد  رقم   864664  : �لرخ�سة  رقم   ، ذ�ت م�سوؤولية حم��دودة   : �لقانوين 
�لتجاري : 1556352 مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �الإقت�ساد و�ل�سياحة يف دبي باأنه قد 
مت �لتاأ�سري يف �ل�سجل �لتجاري لديها باإنحالل �ل�سركة �ملذكورة �أعاله ، وذلك مبوجب 
قر�ر حماكم دبي بتاريخ 2022/11/8 و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 
�ملعني  �مل�سفي  �إىل  �لتقدم  مطالبة  �أو  �عرت��ش  �أي  لديه  من  وعلى   2022/11/8
عبدالعزيز حمزة ملراجعة احل�صابات �لعنو�ن : مكتب رقم 304 ملك �سعيد �سهيل 
�مل�ستند�ت  :   م�سطحباً معه كافة  :   فاك�ش  1 هاتف  �لتجاري  �ملركز  �لكتبي -  �سعيد 

و�الأور�ق �لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �الإعالن
 امل�صوؤول املخول

حكومة  دبي 
للإقت�شاد وال�شياحة

70533 العدد 13697 بتاريخ 2022/11/14 
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحلل �شركة

��سم �ل�سركة : كونتمبوراري اآرت التجارية - �س ذ م م   
�لعنو�ن : م�ستودع رقم 1 ملك موؤ�س�سة دبي �لعقارية - �لقوز �ل�سناعية �لثالثة - �ل�سكل 
بال�سجل  �لقيد  رقم   615011  : �لرخ�سة  رقم   ، ذ�ت م�سوؤولية حم��دودة   : �لقانوين 
�لتجاري : 1149484 مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �الإقت�ساد و�ل�سياحة يف دبي باأنه قد 
مت �لتاأ�سري يف �ل�سجل �لتجاري لديها باإنحالل �ل�سركة �ملذكورة �أعاله ، وذلك مبوجب 
قر�ر حماكم دبي بتاريخ 2022/11/9 و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 
�ملعني  �مل�سفي  �إىل  �لتقدم  مطالبة  �أو  �عرت��ش  �أي  لديه  من  وعلى   2022/11/9
عبدالعزيز حمزة ملراجعة احل�صابات �لعنو�ن : مكتب رقم 304 ملك �سعيد �سهيل 
�مل�ستند�ت  :   م�سطحباً معه كافة  :   فاك�ش  1 هاتف  �لتجاري  �ملركز  �لكتبي -  �سعيد 

و�الأور�ق �لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �الإعالن
 امل�صوؤول املخول

حكومة  دبي 
للإقت�شاد وال�شياحة

70533

العدد 13697 بتاريخ 2022/11/14 
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

��سم �مل�سفي : ات�س ايه ام لتدقيق احل�صابات 
�لعنو�ن : مكتب رقم 914 ملك موؤ�س�سة حممد بن ر��سد لدعم م�ساريع �ل�سباب 
 04-2973071  : فاك�ش   04-2973060  : - هاتف  بور�سعيد   - دي��رة   -
مبوجب هذ� تعلن �الإقت�ساد و�ل�سياحة يف دبي باأنه قد مت تعيني �مل�سفي �ملذكور 
�أعاله لت�سفية اك�صيايو لتجارة مواد البناء - �س ذ م م وذلك مبوجب قر�ر 
دبي  حماكم  �ل��ع��دل  كاتب  ل��دى  و�مل��وث��ق   2022/11/9 بتاريخ  دب��ي  حماكم 
�إىل  �لتقدم  مطالبة  �أو  �عرت��ش  �أي  لديه  من  وعلى   2022/11/9 بتاريخ 
م�سطحباً  �أع��اله،  �ملذكور  �لعنو�ن  على  بدبي  �لكائن  مكتبه  يف  �ملعني  �مل�سفي 
معه كافة �مل�ستند�ت و�الأور�ق �لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر 

هذ� �الإعالن
 امل�صوؤول املخول

حكومة  دبي 
للإقت�شاد وال�شياحة

70021

العدد 13697 بتاريخ 2022/11/14 
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

��سم �مل�سفي : ات�س ايه ام لتدقيق احل�صابات 
914 ملك موؤ�س�سة حممد بن ر��سد لدعم م�ساريع �ل�سباب  �لعنو�ن : مكتب رقم 
 04-2973071  : ف��اك�����ش   04-2973060  : ه��ات��ف   - بور�سعيد   - دي���رة   -
�ملذكور  �مل�سفي  تعيني  مت  قد  باأنه  دبي  يف  و�ل�سياحة  �الإقت�ساد  تعلن  هذ�  مبوجب 
ال�صخ�س  �صركة  والأقم�صة  املالب�س  لتجارة  اجلوريه  الوردة  لت�سفية  �أع��اله 
الواحد - ذ م م وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي بتاريخ 2022/11/7 و�ملوثق 
لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 2022/11/7 وعلى من لديه �أي �عرت��ش 
�ملذكور  �لعنو�ن  على  بدبي  �لكائن  مكتبه  يف  �ملعني  �مل�سفي  �إىل  �لتقدم  مطالبة  �أو 
�أعاله، م�سطحباً معه كافة �مل�ستند�ت و�الأور�ق �لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً 

من تاريخ ن�سر هذ� �الإعالن
 امل�صوؤول املخول

حكومة  دبي 
للإقت�شاد وال�شياحة

70021

العدد 13697 بتاريخ 2022/11/14 
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

��سم �مل�سفي : ات�س ايه ام لتدقيق احل�صابات 
ر��سد لدعم م�ساريع  بن  914 ملك موؤ�س�سة حممد  رقم  : مكتب  �لعنو�ن 
 : ف��اك�����ش   04-2973060  : ه���ات���ف   - ب��ور���س��ع��ي��د   - دي�����رة   - �ل�����س��ب��اب 
2973071-04 مبوجب هذ� تعلن �الإقت�ساد و�ل�سياحة يف دبي باأنه قد 
م   م  هوز لتجارة الثاث - ذ  لت�سفية   �أع��اله  �مل��ذك��ور  �مل�سفي  مت تعيني 
وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي بتاريخ 2022/9/22 و�ملوثق لدى كاتب 
�لعدل حماكم دبي بتاريخ 2022/9/22 وعلى من لديه �أي �عرت��ش �أو 
مطالبة �لتقدم �إىل �مل�سفي �ملعني يف مكتبه �لكائن بدبي على �لعنو�ن �ملذكور 
�أعاله، م�سطحباً معه كافة �مل�ستند�ت و�الأور�ق �لثبوتية وذلك خالل )45( 

يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �الإعالن
 امل�صوؤول املخول

حكومة  دبي 
للإقت�شاد وال�شياحة

70021

العدد 13697 بتاريخ 2022/11/14 
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

��سم �مل�سفي : ات�س ايه ام لتدقيق احل�صابات 
ر��سد لدعم م�ساريع  بن  914 ملك موؤ�س�سة حممد  رقم  : مكتب  �لعنو�ن 
 : ف��اك�����ش   04-2973060  : ه���ات���ف   - ب��ور���س��ع��ي��د   - دي�����رة   - �ل�����س��ب��اب 
2973071-04 مبوجب هذ� تعلن �الإقت�ساد و�ل�سياحة يف دبي باأنه قد 
مت تعيني �مل�سفي �ملذكور �أعاله لت�سفية فاب كاب لال�صتثمار - �س ذ م م 
وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي بتاريخ 2022/11/8 و�ملوثق لدى كاتب 
�لعدل حماكم دبي بتاريخ 2022/11/8 وعلى من لديه �أي �عرت��ش �أو 
مطالبة �لتقدم �إىل �مل�سفي �ملعني يف مكتبه �لكائن بدبي على �لعنو�ن �ملذكور 
�أعاله، م�سطحباً معه كافة �مل�ستند�ت و�الأور�ق �لثبوتية وذلك خالل )45( 

يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �الإعالن
 امل�صوؤول املخول

حكومة  دبي 
للإقت�شاد وال�شياحة

70021

العدد 13697 بتاريخ 2022/11/14 
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

��سم �مل�سفي : عبدالعزيز حمزة ملراجعة احل�صابات
 1 �لتجاري  �ملركز   - �لكتبي  �سعيد  �سهيل  �سعيد  304 ملك  رقم  : مكتب  �لعنو�ن 
باأنه قد مت  �الإقت�ساد و�ل�سياحة يف دب��ي  :      مبوجب ه��ذ� تعلن  :   فاك�ش  هاتف 
جتارة  ايرنجي  انرتنا�صيونال  جينيون  لت�سفية  �أع��اله  �ملذكور  �مل�سفي  تعيني 
الديزل - ذ م م وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي بتاريخ 2022/11/8 و�ملوثق 
لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 2022/11/8 وعلى من لديه �أي �عرت��ش 
�ملذكور  �لعنو�ن  على  بدبي  �لكائن  مكتبه  يف  �ملعني  �مل�سفي  �إىل  �لتقدم  مطالبة  �أو 
�أعاله، م�سطحباً معه كافة �مل�ستند�ت و�الأور�ق �لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً 

من تاريخ ن�سر هذ� �الإعالن
 امل�صوؤول املخول

حكومة  دبي 
للإقت�شاد وال�شياحة

70533 العدد 13697 بتاريخ 2022/11/14 
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

��سم �مل�سفي : عبدالعزيز حمزة ملراجعة احل�صابات
304 ملك �سعيد �سهيل �سعيد �لكتبي - �ملركز �لتجاري  �لعنو�ن : مكتب رقم 
1 هاتف :   فاك�ش :      مبوجب هذ� تعلن �الإقت�ساد و�ل�سياحة يف دبي باأنه قد 
مت تعيني �مل�سفي �ملذكور �أعاله لت�سفية كونتمبوراري اآرت التجارية - �س 
2022/11/8 و�ملوثق لدى  بتاريخ  ق��ر�ر حماكم دبي  وذل��ك مبوجب  م  ذ م 
كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 2022/11/8 وعلى من لديه �أي �عرت��ش 
�أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�سفي �ملعني يف مكتبه �لكائن بدبي على �لعنو�ن �ملذكور 
 )45( وذل��ك خالل  �لثبوتية  و�الأور�ق  �مل�ستند�ت  كافة  معه  �أع��اله، م�سطحباً 

يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �الإعالن
 امل�صوؤول املخول

حكومة  دبي 
للإقت�شاد وال�شياحة

70533

العدد 13697 بتاريخ 2022/11/14 
مذكرة اإعلن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة ال�شارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية
)جزئي(   عمايل   SHCFICILABMIN2022 /0006765 يف  الدعوى رقم

�إىل : �ملحكوم عليه / بال�سي ل�سيانة �ملباين - ذ م م 
�لعنو�ن : 9619588  

نحيطكم علما بانه بتاريخ 2022/10/20 قد حكمت عليك هذه �ملحكمة يف 
�لدعوى بالرقم �أعاله ل�سالح / �ف�سر �نتوميا ،  بالتايل :

ن�ش �حلكم 
�الف  ثمانية  مبلغ  للمدعي  توؤدي  بان  عليها  �ملدعي  بالز�م   : �ملحكمة  حكمت 
�ملنا�سبة و�إعفاء �ملدعي  و�ربعمائة درهما �جور متاأخرة و�لر�سوم و�مل�سروفات 

من باقي �لر�سوم و�مل�سروفات. 
حكما غري قابال لال�ستئناف خالل �ملدة �لقانونية. 

املحكمة االبتدائية املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535 العدد 13697 بتاريخ 2022/11/14 
رقم الرخ�شة : 70487

غرفة جتارة و�شناعة عجمان -  ق�شم ال�شجل التجاري 
اإعلن وحل وت�شفية 

�ال�سم �لتجاري : فيلي ملقاوالت �ل�سيانة �لعامة - ذ م م  
�لعامة  �ل�سيانة  ملقاوالت  فيلي   : �ع��اله هي  �ملذكورة  �ل�سركة  بان  للجميع  نعلن 
�م��ارة عجمان مبوجب قانون  - ذ م م �سركة ذ�ت م�سوؤولية حم��دودة تا�س�ست يف 
د�ئرة  يف  مرخ�سة  وتعديالته   )1984( ل�سنة   )8( رق��م  �الحت���ادي  �ل�سركات 
�لتنمية �القت�سادية و�سجلته  بالتنمية �القت�سادية  حتت رقم )70487( وقد 

قرر �ل�سركاء حلها وت�سفيتها وتعيني �ل�سيد.
  موؤ�ص�صة النداء لتدقيق احل�صابات     

م�سفى  قانوين لل�سركة فعلى كل من له �ي حق �و �عرت��ش �لتقدم به للم�سفي 
تاريخ ن�سر �الع��الن وعلى  �ملذكورة �عاله خالل مدة )45( يوما من  �لقانوين 

�لعنو�ن �لتايل :  �مارة �ل�سارقة ،  هاتف : 065627272  ، �ش.ب :  984

دائرة التنمية االقت�شادية    
حكومة عجمان

العدد 13697 بتاريخ 2022/11/14 
رقم الرخ�شة : 76831

غرفة جتارة و�شناعة عجمان -  ق�شم ال�شجل التجاري 
اإعلن وحل وت�شفية 

�ال�سم �لتجاري : فيلي للمقاوالت �لفنية - ذ م م 
�ل�سركة �ملذكورة �عاله هي : فيلي للمقاوالت �لفنية - ذ م م    نعلن للجميع بان 
�سركة ذ�ت م�سوؤولية حمدودة تا�س�ست يف �مارة عجمان مبوجب قانون �ل�سركات 
�لتنمية  د�ئ����رة  يف  مرخ�سة  وت��ع��دي��الت��ه   )1984( ل�سنة   )8( رق���م  �الحت����ادي 
قرر  وق��د   )76831( رق��م  حتت  �القت�سادية   بالتنمية  و�سجلته   �القت�سادية 

�ل�سركاء حلها وت�سفيتها وتعيني �ل�سيد.
  موؤ�ص�صة النداء لتدقيق احل�صابات     

م�سفى  قانوين لل�سركة فعلى كل من له �ي حق �و �عرت��ش �لتقدم به للم�سفي 
تاريخ ن�سر �الع��الن وعلى  �ملذكورة �عاله خالل مدة )45( يوما من  �لقانوين 

�لعنو�ن �لتايل :  �مارة �ل�سارقة ،  هاتف : 065627272  ، �ش.ب :  984

دائرة التنمية االقت�شادية    
حكومة عجمان

العدد 13697 بتاريخ 2022/11/14 
اإعلن مدعى عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة االإحتادية املحكمة االإ�شتئنافية ال�شرعية االحتادية
ال�شخ�شية     االأحوال   SHCAPSHPAF2022 /0000549 يف  الدعوى رقم

�إىل �ملدعي عليه : عبد�حلميد حممد يعقوب علي - جمهول حمل �الإقامة  
�إعالن ن�سر� بلغتني �إحد�هما ناطقة باللغة �الجنليزية 

�لدعوى  �إد�رة  مكتب  �أمام   2022/11/17 بجل�سة  باحل�سور  مكلف  �نت 
حمكمة �ل�سارقة �الإحتادية �ملحكمة �الإ�ستئنافية �ل�سرعية �سخ�سيا �و بو��سطة 
وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جو�بية على �لدعوى مرفقا بها كافة �مل�ستند�ت 
للنظر يف  وذلك  �لن�سر  تاريخ  �يام من  ع�سرة  على  تزيد  وذلك خالل مدة ال 

�لدعوى �ملذكور رقمها �عاله - بو�سفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2022/11/10   

مكتب اخلدمات الق�شائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392

العدد 13697 بتاريخ 2022/11/14 
اإعلن بالن�شر

رقم املحرر )2022/151572(
�ملنذر : �أحمد جمعه علي �سعيد بن غليطه �ملهريي ، �إمار�تي �جلن�سية ، �أحمل جو�ز �سفر رقم )RJNH75032( وبطاقة 
�سكنية  فيال   ، �حل�سيبة  منطقة   ، بردبي   ، دب��ي  �إم��ارة   : وعنو�نه   )784-1966-6937150-0( رق��م  �الإمار�تية  �لهوية 
رقم )13( ، هاتف متحرك رقم 055/8388878 دبي ولتجديد عقد �الإيجار : �لتو��سل على عنو�ن �ملكتب �لكائن باإمارة 
32460( هاتف ثابت رقم :  �أر���ش مكاين رقم )85690  ، مكتب على  �الأوىل  �ل�سناعي�ة  ر�أ���ش �خل��ور  ، منطقة  دي��رة   ، دبي 

متحرك رقم: 055/8388878 - دبي. هاتف   04/3296921
�ملنذر �إليهما : 1- �ي�ا �س�ون ي�و�ن ، ماليزي �جلن�سية ، يحمل جو�ز �سفر رقم )A54651213(  - وعنو�نه : �لفيال �ل�سكنية 
رق�م )05( �ملق�ام�ة ع�لى قطع�ة �الأر�ش رق�م )0 - 232( رقم �لبلدي�ة )3614 - 671( مكاين رق��م )76761 21892( 

�لكائنة مبنطقة �لرب�ساء جنوب �الأوىل باإمارة دبي هاتف متحرك رقم : 055/9438222، 2027976/ 052 ، دبي
2- فاز �ي�ست للتكنولوجيا )�ش.ذ.م.م( � وعنو�نها: �إمارة دبي ، بردبي ، منطقة �خلليج �لتجاري مكتب رقم )1001( و)1006( 

�ملقام على قطعة �الأر�ش رقم )607 - 346( ، هاتف متحرك رقم : 055/9438222 ، 2027976/ 052 ، دبي
�ملو�سوع : ينبه �ملنذر ، �ملنذر �إليهما �ملذكور �أ�سميهما �أعاله ، ب�سرورة �لتعاون �لكام�ل م�ع �ملنذر ، �إذ� كان لديهما �لرغبة بالبقاء 
بالفيال �ل�سكنية �لتي يقيمان فيها ب�سورة غري قانونية ، باأن يبادر بتجديد عقد �إيجارها �ملنتهي منذ تاريخ 2022/6/30م 
يف خالل فرتة �أق�ساها )30( يوماً من تاريخ ��ستالم �الإنذ�ر �لعديل مع �إيد�ع �سيكات �أق�ساط �الإيجار للعقد �جلديد ، ويف حالة 
عدم �لتجديد ، فاإن �ملنذر يطالب �ملنذر �إليهما باإخالء �لفي�ال �ل�سكنية رق�م )05( �ملق�ام�ة ع�لى قطع�ة �الأر�ش رق�م )0 – 232( 
رقم �لبلدي�ة )3614 -671( مك�ان�ي رق����م )76761 21892( �لكائنة مبنطقة �لرب�ساء جنوب �الأوىل باإمارة دبي ، يف خالل 
فرتة �أق�ساها )30( يوما من تاريخ ن�سر �الإعالن ، مع �سد�د �لقيمة �الإيجارية �ملرت�سدة بذمتهما منذ تاريخ �نتهاء عقد �الإيجار 
يف تاريخ 2022/06/30م  وحتى تاريخ حلظة �الإخالء �لتام مبا يف ذلك �سد�د جميع �لفو�تري �ملتعلقة بالفيال �ل�سكنية الأية 
�ل�سو�غل و�الأ�سر�ر ويطالبكم  �ل�سكنية بحالة جيدة و خالية من جميع  �ل�سكنية و�لفيال  �لفيال  ت�سليم مفتاح  جهة كانت مع 
�أ�سفا �إىل �للجوء  �ملنذر بتنفيذ كل ما ورده نكره �أعاله يف خالل �ملهلة �ملحددة باالإنذ�ر �لعديل ، و�إال فاإن �ملن�ذر �سوف ي�سطر 
�إىل �جلهات �ملعنية و�لق�ساء باتخاذ كافة �الإجر�ء�ت �لقانونية �ملتبعة يف هذ� �ل�ساأن مبا فيها �قامة �لدعاوى �ملدنية و�ملطالبة 
بالتعوي�ش وبدل �لعطل و�ل�سرر باالإ�سافة �ىل �لر�سوم و�مل�ساريف و�أتعاب �ملحاماة ، و�أية م�ساريف �أخرى قد ترتتب على �تخاذ 

ذلك �الإجر�ء وخالية من �ل�سو�غل.

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197

يرجى الت�صال علىلإعالناتكم يف 
هاتف:024488300 - فاك�س:024489891

email:advt@alfajrnews.ae
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عربي ودويل
معاريف: م�صطلحات اأمريكية غري م�صبوقة �صد بن غفري

•• �لقد�س-وكاالت

�حلكومة  بت�سكيل  يكلف  مل  نتانياهو  بنيامني  �أن  رغ��م 
�الإ�سر�ئيلية ب�سكل ر�سمي بعد، �إال �أن مفاو�سات �الئتالف 
بد�أت تتبلور بالفعل، مع ورود ��سم رئي�ش حزب “عوت�سما 

يهوديت” �إيتمار بن غفري يف �لت�سكيالت �ملحتملة.
�سباح  حتدث  �الإ�سر�ئيلية،   ”103 �إم  “�إف  �إذ�ع��ة  وعلى 
�ليوم �ل�سحفي �الإ�سر�ئيلي يغال ر�فيد �ملقيم يف �لواليات 
و�أفعاله،  ب��ن غفري  �إىل  �الأم��ري��ك��ي��ني  ن��ظ��رة  ع��ن  �مل��ت��ح��دة 
�أنه ال يتذكر م�سطلحات م�سابهة لتلك �لتي  �إىل  م�سري�ً 
ي�ستخدمها �الأمريكيون �سد بن غفري؟ وقال: “ال �أتذكر يف 

�للغة �لدبلوما�سية �أو �للغة �ل�سيا�سية �أي �سخ�ش ��ستخدم 
�الأمريكية  �الإ�سر�ئيلية  �لعالقات  يف  �لكلمات  ه��ذه  مثل 
يف �أي وقت، �أو يف �أي �سياق خمتلف. �ملتحدث با�سم وز�رة 
�أن هذه  و�أفرت�ش  بعناية،  �لكلمات  �خلارجية يختار هذه 
�لبيت  حتى  روؤ���س��ائ��ه،  مع  �لتن�سيق  ب��دون  تتم  ال  �الأ�سياء 

�الأبي�ش«.
�أ�سار  �الإ�سر�ئيلية،  “معاريف”  �سحيفة  ن�سرته  ملا  ووفقاً 
ي�سطر  ل��ن  يهوديت”  “عوت�سما  رئ��ي�����ش  �أن  �إىل  ر�ف��ي��د 
تعيينه  مت  �إذ�  �أمريكي  نظري  مع  �لتعاون  �إىل  بال�سرورة 
�إن  مو�سحاً  الإ�سر�ئيل،  �لد�خلي  �الأم��ن  وزي��ر  من�سب  يف 
باملعنى  �أمريكي  نظري  لها  لي�ش  �لد�خلي،  �الأم��ن  “وز�رة 

�لذي نعرفه يف �إ�سر�ئيل«.

اإيتمار بن غفري
و�إيتمار بن غفري نا�سط �سيا�سي �إ�سرئيلي مييني متطرف، 
معروف بت�سريحاته و�أفعاله �لعد�ئية، حيث ُقدمت �سده، 
خالل حياته �ل�سيا�سية، حو�يل 50 الئحة �تهام، 8 منها 
كما  جنائية. وهو يتزعم حالياً حزب “عوت�سما يهوديت”، 
�أنه ع�سو يف �لكني�ست �الإ�سر�ئيلي عن �حلزب نف�سه، وعمل 
�لكني�ست  لع�سو  �إع��الم��ي  وم�ست�سار  كمحام  �ل�سابق  يف 
“مايكل بن �آري”، كما عمل متحدثاً با�سم حركة “�جلبهة 

�لقومية �ليهودية«.

اإ�صرائيل تعتقل قياديا
ً يف حركة اجلهاد بال�صفة 

•• �لقد�س-وكاالت

جنني  خميم  يف  �جل��ه��اد  ح��رك��ة  م��ن  نا�سطاً  �الإ���س��ر�ئ��ي��ل��ي،  �جلي�ش  �عتقل 
�الإ�سر�ئيلي  �الأم��ن  جهاز  من  معلومات  بعد  بعد  �لغربي����ة،  �ل�سف�����ة  �سمال 

�ل�ساباك.
وهون  جنني،  خميم  �سكان  من  �ملعتقل  �إن   ،I24 NEWS موقع  وق��ال 
�أع�ساء حركة �جلهاد �لفل�سطينية و�أفرج عنه يف �أغ�سط�ش )�آب( �ملا�سي، من 
�ل�سجون �الإ�سر�ئيلية، وعاد فور �إطالق �سر�حه �إىل �النخر�ط يف عمليات 
�لع�سكرية  �لتحتية  �لبنية  وت�سليح  مت��وي��ل  على  خاللها  وع��م��ل  ك���ربى، 

للحركة يف �أنحاء �سمال �ل�سفة.

بعد انتخابات الكونغر�ش.. ما م�صتقبل النفط وخطط املناخ باأمريكا؟

فاينن�صال تاميز: اأوروبا جتنبت الأ�صواأ من اأزمة الطاقة لكن اخلطر قائم •• و��سنطن-وكاالت

ك�����رت �ل���ت���وق���ع���ات �مل����روع����ة قبل 
ف����رتة ب�����س��اأن م�����س��ت��ق��ب��ل �إم������د�د�ت 
�ل�ستاء.  ه���ذ�  �الأوروب���ي���ة  �ل��ط��اق��ة 
�أ�سو�أ  �أن��ه قد مت تنب  �الآن  يبدو 
�لتيار  الن��ق��ط��اع  �ل�����س��ي��ن��اري��وه��ات 
و��سع.  ن���ط���اق  ع��ل��ى  �ل��ك��ه��رب��ائ��ي 
�لطبيعي  �لغاز  �أ�سعار  و�نخف�ست 
لها  م�ستوى  �أعلى  من  حاد  ب�سكل 
-�آب.  �أغ�سط�ش  يف  �الإط���الق  على 
�مل��ائ��ة م��ن �سعة  95 يف  م���لء  ومت 
تخزين �لغاز يف �الحتاد �الأوروبي.
غري  ب�سكل  معتداًل  �خلريف  ج��اء 
ع�������ادي، وه�����و م����ا ����س���اع���د ك���ث���ري�ً. 
وهد�أت �ملخاوف من نفاد �حتياطي 
�ل���ذي ي�ساعد  �ل��ط��اق��ة �الأوروب������ي 
�لتجارية  و�مل��وؤ���س�����س��ات  �ل��ع��ائ��الت 
على مت�سية �الأ�سهر �لباردة وذلك 
من خالل �تخاذ �إج��ر�ء�ت �سريعة 
�لكفاءة،  وتعزيز  �ملخزونات،  لبناء 
لكن  �لبديلة.  �الإم�����د�د�ت  و���س��ر�ء 
�ملنطقة مل تخرج من د�ئرة �خلطر 
ب��ع��د. وق����د ي�����س��ّك��ل �ج��ت��ي��از �ستاء 
�أك���رب، وذلك  2023 حت��دي��اً  ع��ام 
“فاينان�سال  �أف������ادت  م���ا  ب��ح�����س��ب 

تاميز” يف �فتتاحيتها.

�صعور زائف بالأمان
�لربيطانية  �ل�����س��ح��ي��ف��ة  و�أك�����دت 

و�سع  �الآن  ح��ت��ى  �حل��ك��وم��ات  م��ن 
حد �أق�سى لالأ�سعار للتخفيف من 
�رتفاع تكاليف �ملعي�سة، لكنها قللت 
��ستهالك  لتقليل  �حل���و�ف���ز  م���ن 
�الحتاد  دول  بع�ش  ت�سغط  �لغاز. 
�الأوروب������ي �أي�����س��اً م��ن �أج���ل �سقف 
�لغاز،  ل��������و�رد�ت  م�����س��ل��ل  �أ����س���ع���ار 
�الأمر �لذي قد يوؤدي بب�ساطة �إىل 
باتاه  بعيد�ً  �ل��غ��از  �سحنات  دف��ع 
�سعر�ً  ي��دف��ع��ون  �ل��ذي��ن  �مل�سرتين 

�أعلى يف �أماكن �أخرى.
ور�أت �الفتتاحية �أن �لقارة �الأروبية 
�لتكيف  يف  ه��ائ��اًل  تقدماً  �أح���رزت 
�لرو�سية  �لطاقة  دون  �حلياة  مع 
�لزمنية  �ل����ف����رتة  ه�����ذه  م���ث���ل  يف 
�ل���ق�������س���رية. وت�������س���ّك���ل �إم���������د�د�ت 
خطوط �الأنابيب �لرو�سية �الآن 9 
يف �ملائة فقط من �إمد�د�ت �الحتاد 
يف   40 بن�سبة  مقارنًة  �الأوروب����ي، 
�مل���ائ���ة �ل���ع���ام �مل��ا���س��ي. ل��ك��ن �سوق 
و�الأغلى  ت�����س��دد�ً  �الأك����ر  �ل��ط��اق��ة 
فقد  كبرية:  باأ�سر�ر  ت�سبب  ثمناً 
�أُغلقت �مل�سانع وتعاين �الأ�سر من 

�نخفا�ش يف م�ستويات �ملعي�سة.
�فتتاحيتها  �ل�����س��ح��ي��ف��ة  و�خ��ت��ت��م 
�جلهود  ه����ذه  “كانت  ب���ال���ق���ول: 
و�لت�سحيات �سعبة ولكنها �ست�ستد 
�ل�ستاء  يف  �ل���ق���ارة  ع��ج��زت  م��ا  �إذ� 
�ملقبل. �الآن لي�ش وقت �لر�سا عن 

�لذ�ت«.

ب���������ني �حل���������زب���������ني �جل������م������ه������وري 
و�ل���دمي���ق���ر�ط���ي، ف��م��ن �مل��ت��وق��ع �أن 
الأن  ق��ب��ل،  ع��م��ا  �مل��ن��اق�����س��ات  ت�ستعل 
جمل�ش  علي  �جلمهوريني  �سيطرة 
�ل���ن���و�ب ل��ي�����س��ت ب���ف���ارق ك��ب��ري حتى 
الأ�سو�ق  قلقا  ي�سبب  م��ا  وه��و  �الآن، 

�ملال و�الأ�سهم و�لنفط مًعا.
و�سدد �لنجار على �أنه حتت �ل�سغط 
لتنحية  �سي�سطر �حلزبان  �ل�سعبي 
جانًبا،  �الأي���دل���وج���ي���ة  خ��الف��ات��ه��م��ا 
ك��م��ا ح����دث م��ئ��ات �مل�����ر�ت م���ن قبل 
و�النت�سار لرغبات �لناخبني �لذين 

يرغبون �أن ت�سبح بلدهم �أف�سل.

�سرورة �أال تنغم�ش �أوروبا يف �سعور 
ز�ئ��ف ب��االأم��ن. يف ه��ذ� �لوقت من 
وكالة  لبيانات  وفقاً  �ملقبل،  �لعام 
�لدولية، قد تكون مو�قع  �لطاقة 
يف   65 بن�سبة  ممتلئة  �لتخزين 
�ملائة فقط، بالنظر �إىل �ل�سعوبات 
�لتي قد تو�جهها يف �إعادة تعبئتها 
من �لربيع. ومن �ملمكن �أن تتحول 
�الأحو�ل �جلوية ب�سرعة وت�ستنفد 
�ملخزونات. قد يكون هناك �لقليل 
ينقطع  �أو  �ل���رو����س���ي  �ل���غ���از  م���ن 
�الحتياطيات  ب��ن��اء  الإع���ادة  مت��ام��اً 
�ل��غ��از �لرو�سي  ك���ان  ف��ق��د  �أي�����س��اً. 
�أه��د�ف �لتخزين  مهماً يف حتقيق 
ف����الدمي����ري  ي���خ���ف�������ش  �أن  ق����ب����ل 
�إىل ح��د كبري  �ل�������س���ادر�ت  ب��وت��ني 
ب��اإغ��الق نورد  -�أي��ل��ول  �سبتمرب  يف 
�أج��ل غري م�سمى؛  �إىل   1 �سرتمي 
وهو خط �الأنابيب �لرئي�سي �لذي 

ينقل �لغاز من رو�سيا �إىل �أوروبا.
كما ��ستبدل �الحتاد �الأوروبي غاز 
بو�رد�ت  �ملفقود  �لرو�سي  �الأنابيب 
�مل�سال  �لطبيعي  �لغاز  من  وف��رية 
حتى �الآن هذ� �لعام - مبا يف ذلك 
م��ن رو���س��ي��ا، و�إن ك��ان ذل��ك بكمية 
منخف�سة. وقد �أ�سبح هذ� ممكناً 
�أماكن  يف  �ل��ط��ل��ب  ���س��ع��ف  ب�سبب 

�لطاقة  م�����س��ادر  ع��ل��ى  �الع���ت���م���اد 
�ل��ب��دي��ل��ة يف �الحت������اد �الأوروب�������ي. 
�لعر�ش  يف  �ليقني  ع��دم  �إج��م��ااًل، 
و�ل��ط��ل��ب �ل��و����س��ع ي��ع��ن��ي �أن����ه من 
�لغاز  �أ����س���ع���ار  ت���ك���ون  �أن  �مل���ت���وق���ع 
�ل��ط��ب��ي��ع��ي �الأوروب�����ي�����ة �أع���ل���ى من 
ق���رب نهاية  �مل�����س��ت��وي��ات �حل��ال��ي��ة 
�لعام �ملقبل، ومن �ملتوقع �أن تظل 
�أع��ل��ى ب��ك��ث��ري م��ن �أ���س��ع��ار م��ا قبل 
�حل����رب ل��ف��رتة م��ن �ل���وق���ت، وفق 

�ل�سحيفة.

خماطر اأمن الطاقة
تعني  �الف���ت���ت���اح���ي���ة:  و�أو����س���ح���ت 
�ملخاطر �لعديدة على �أمن �لطاقة 
م�ساعفة  ���س��رورة  �ملقبل  �لعام  يف 
�جلهود لتجنب �لنق�ش يف �ل�ستاء 
�مل��ق��ب��ل. ويف م��و�ج��ه��ة ح��ال��ة عدم 
تكافح  �ل���ع���ر����ش،  ب�������س���اأن  �ل��ي��ق��ني 
وج���ه �خل�سو�ش  ع��ل��ى  �ل�����س��ن��اع��ة 
و�سيظل  للم�ستقبل.  للتخطيط 
�ملتجددة  للطاقة  �ل�سريع  �لن�سر 
وتد�بري  �حل����ر�ري����ة  و�مل�������س���خ���ات 
ك��ف��اءة �ل��ط��اق��ة م��ه��م��اً، �إىل جانب 
�لطلب  لتقييد  �مل���ب���ادر�ت  ت��ع��زي��ز 

على �لغاز.
وح�سب �الفتتاحية، ف�سلت �لعديد 

قدر�ً  ت�ستوعب  �أن  فيمكن  �مل�سال، 
ك���ب���ري�ً م���ن �ل����زي����ادة �مل��ت��وق��ع��ة يف 
ومع   .2023 ع����ام  يف  �ل���ع���ر����ش 
من�ساآت  يف  لها  �ملخطط  �ل��زي��اد�ت 
�مل�سال  �ل��ط��ب��ي��ع��ي  �ل���غ���از  ت�����س��دي��ر 
تعيينها  ي��ت��م  مل  �ل���ت���ي  �ل��ع��امل��ي��ة 
�أن  ي��ج��ب  ���س��ن��و�ت،  لب�سع  للعمل 

�لنظر  �الفتتاحية  ولفتت  �أخ��رى. 
�إىل �أن �ل�سني تعد م�ستهلكاً كبري�ً 
�القت�سادي  �لن�ساط  لكن  للغاز، 
باإغالقها  �مل���رت���ب���ط  �ل�����س��ع��ي��ف 
ق��د ح��د م��ن �سهيتها يف  �ل��وب��ائ��ي 
�نتع�ست  و�إذ�  �حل������ايل.  �ل���وق���ت 
و�رد�ت �ل�سني من �لغاز �لطبيعي 

�ملزيد  ال�ستخر�ج  حم���دود  جم��ال 
م���ن ه����ذه �مل�������س���ادر. ون����ظ����ر�ً الأن 
�لفرن�سية  �ل���ن���ووي���ة  �ل�����س��ن��اع��ة 
تعاين من م�سكالت �ل�سيانة وقلة 
�لرغبة �ل�سيا�سية يف تعزيز توليد 
�ل��وق��ود �حل��ف��ري، فلن ي��ك��ون من 
�أي�ساً  �الفتتاحية،  ب��ر�أي  �حلكمة، 

على  �أ���س��د  مناف�سة  �أوروب����ا  تتوقع 
�لغاز.

�ساعدت  �الف��ت��ت��اح��ي��ة:  و�أ����س���اف���ت 
�لرو�سية–  غ��ري  �ل��غ��از  �م�����د�د�ت 
�لرنويج  م��ن��ه��ا  دول  م���ن  �الآت���ي���ة 
�سد  و�جل����ز�ئ����ر- يف  و�أذرب����ي����ج����ان 
�ل��ن��ق�����ش. ول��ك��ن ق��د ي��ك��ون هناك 

�خلارجية،  �الأم���ريك���ي���ة  �ل�����س��ي��ا���س��ة 
�ه��ت��م��اًم��ا ج���دي���ًد� لكيفية  وي��ع��ط��ي 
مع  �الأم��ري��ك��ي��ة  �ل�سيا�سة  ���س��ي��اغ��ة 
�ملثال  �سبيل  �لنفطية، فعلي  �ل��دول 
قانون  عرقلة  و�ملتوقع  �ملمكن  م��ن 
)نوبك( �لذي يهدف ملعاقبة منظمة 
)�أوب���ك+( ب�سبب عدم زي��ادة �النتاج 
�لعاملي لتخفيف �أ�سعار �لنفط د�خل 
خف�ش  وبالتايل  �ملتحدة  �ل��والي��ات 
معدالت �لت�سخم �لتي تتاأثر ب�سكل 

كبري باأ�سعار �ملحروقات.
�أع����د�د  و�أو����س���ح �أن ب�����س��ب��ب ت���ق���ارب 
�لكونغر�ش  غرفتي  يف  �لربملانيني 

�جلمهوريون ليتخذو� خطو�ت �سد 
�إر�دة �لناخبني؟

�أن  ُي��ع��ول عليه  م��ا  �أن  ع��ل��ى  و���س��دد 
�ل���دمي���ق���ر�ط���ي���ني ���س��ي��ت�����س��دون يف 
م��ع��ارك ق��د ه���د�أت خ��الل �ل�سنو�ت 
�ملا�سية ب�ساأن �سلطة �سركات �لنفط 
�لكونغر�ش  د�خ����ل  �ل���ق���ر�ر�ت  ع��ل��ي 
للحمالت  �ملمول  د�ئما  �أنها  ب�سبب 
�الآن  لكن  للمر�سحني،  �النتخابية 
�أ�سبحت �أهم �سوت الأن �جلمهوريني 
�ملقربني من تلك �ل�سركات �أ�سبحو� 
جند  ورمب��ا  �لكونغر�ش،  يف  �أغلبية 
�ل�����س��رك��ات ه��ي �ل��ت��ي �ستحدد  ت��ل��ك 

•• و��سنطن-وكاالت

�جلمهوري  ب��احل��زب  ع�سو  حت��دث 
“�قت�ساد  م���وق���ع  م���ع  �الأم����ريك����ي 
�أنه  م���وؤك���د�  عربية”  ن��ي��وز  ���س��ك��اي 
�سيطرتهم  �جلمهوريني من خالل 
بالكونغر�ش،  �ل��ن��و�ب  جمل�ش  على 
فاإنهم �سيعملون على فر�ش �سروط 
ع��ل��ى �ل��رئ��ي�����ش ج��و ب��اي��دن لتمرير 
�مليز�نية مقابل تخفيف �لقيود عن 

قطاع �لنفط.
 • و�أظ�����ه�����رت �ل���ب���ي���ان���ات �ل�������و�ردة 
�لن�سفي  �ل��ت��ج��دي��������������د  ن��ت��ائ��ج  ع���ن 
�الأم����ريك����ي حتى  ل��ل��ك��وجن�����������������������ر���ش 
�جلمه������وري  �حل��زب  ح�س������م  �الآن 
�لن��و�ب،  مبجل�������ش  لالأغلبي��������ة 
�لدميقر�طي  �حل������زب  فيم���ا جن����ح 
جمل����ش  ع����ل����ى  �ل���������س����ي����ط����رة  يف 

�ل�س�����يوخ. 
ل�سد�رة  �جل���م���ه���وري���ني  ع������ودة   •
�لنو�ب  مبجل�ش  �ل�سيا�سي  �مل�سهد 
وج�����ه�����ت �الأن��������ظ��������ار ن����ح����و ق���ط���اع 
يتعلق  ف���ي���م���ا  وخ����ا�����س����ة  �ل����ط����اق����ة 
�أن  �مل��ر�ق��ب��ون  توقع  حيث  بالنفط، 
���س��ي��ع��رق��ل��ون جميع  �جل��م��ه��وري��ني 
خطط �لدميقر�طيني نحو �لتوجه 
و�سيدعمون  �ل��ن��ظ��ي��ف��ة  ل��ل��ط��اق��ة 
����س���رك���ات �ل���ن���ف���ط �الأم����ريك����ي����ة يف 

مو�جهة �لرئي�ش بايدن.

النفط مقابل امليزانية
ق������ال ع�������س���و �حل�������زب �جل���م���ه���وري 
�الأم���ريك���ي، ت���وم ح����رب، ق���ال ملوقع 
�إنه  عربية”  نيوز  �سكاي  “�قت�ساد 
منذ �أن �أتى �لرئي�ش جو بايدن �إىل 
من�سب �لرئي�ش، �تخذ قر�ر �لعودة 
�ملناخي،  للتغري  ب��اري�����ش  التفاقية 
وو�سع عقوبات على �سركات �لنفط 
�الأم��ريك��ي��ة، و�أوق���ف �إم����د�د�ت خط 
للواليات  �ل��ك��ن��دي  �ل��ن��ف��ط  �أن��اب��ي��ب 
�ملتحدة، وقام بت�سريح �آالف �لعمال 
�ل���ذي���ن ك���ان���و� ي��ع��م��ل��ون ع��ل��ى هذ� 

�خلط.
و�سع  ك����ذل����ك  ب����اي����دن  �أن  وت����اب����ع 
تكرير  و�أم��اك��ن  �سركات  على  قيود� 
�لو�سع  �سوء  عنه  نتج  مما  �لنفط، 
ت�سخم  وب���د�أ  بالبالد،  �القت�سادي 
�ل�ساحة  ع���ل���ى  ي��ن��ع��ك�����ش  �الأ�����س����ع����ار 
�الأمريكية قبل �حلرب يف �أوكر�نيا، 
خا�سة �أنه مت �سخ كمية كبرية من 
بعد  �الأمريكي  باالقت�ساد  �الأم��و�ل 

جائحة كورونا.
ح�سول  ب�����رغ�����م  �أن���������ه  و�أ���������س��������اف 
�جلمهوريني على �الأغلبية مبجل�ش 
�لتجديد  �ن���ت���خ���اب���ات  يف  �ل����ن����و�ب 
�الأمريكي،  ل��ل��ك��ون��غ��ر���ش  �ل��ن�����س��ف��ي 
فلي�ش با�ستطاعتهم تعطيل �ن�سمام 
باري�ش  التفاقية  �ملتحدة  �ل��والي��ات 
ل��ل��ت��غ��ري �مل��ن��اخ��ي، ول��ك��ن مب���ا �أنهم 

يف �ل���د�خ���ل �الأم���ريك���ي م��ف��اده��ا �أن 
�لرئي�ش بايدن ��ستعمل �الحتياطي 
�لنفط لتخفيف  �ال�سرت�تيجي من 
�نتخابي  ك�����س��الح  �ل��ن��ف��ط  �أ����س���ع���ار 
�لن�سفي  �لتجديد  �نتخابات  قبيل 
ذ�ته  �لوقت  ولكنهم يف  للكونغر�ش، 
���س��ي�����س��رون ع��ل��ى رف����ع �ل��ق��ي��ود عن 
لتخفي�ش  �الأم��ريك��ي  �لنفط  �إن��ت��اج 
�ملخزون  تعبئة  والإع������ادة  �الأ���س��ع��ار 
حرب  ت��وم  و�أو���س��ح  �ال�سرت�تيجي. 
�جلمهورية  �ل���دع���اي���ة  �أن  �أي�������س���ا 
�لرئي�ش  ع���ه���د  يف  �أن������ه  ���س��ت�����س��م��ل 
�جل��م��ه��وري �ل�����س��اب��ق ت��ر�م��ب كانت 
�لنفط،  ت�����س��در  �مل��ت��ح��دة  �ل���والي���ات 
بينما يف عهد �لرئي�ش �لدميقر�طي 
ت�ستورد  �ل���ب���الد  �أ���س��ب��ح��ت  ب���اي���دن 
�ل���ن���ف���ط، و����س���ي���ج���دون ت���اوب���ا من 
�أجل  م��ن  لل�سغط  م��ع��ه��م  �ل�����س��ارع 
�لنفط  �إن��ت��اج  ع��ن  �ل��ق��ي��ود  تخفيف 
و����س���رك���ات �ل���ن���ف���ط والإع���������ادة خط 
�الأن����اب����ي����ب ب����ني ك���ن���د� و�ل����والي����ات 

�ملتحدة.

ال�صارع �صيفر�س رغبته
�القت�سادي  �خل���ب���ري  م��ع��ه  و�ت���ف���ق 
�مل����ت����ح����دة،  �ل�������والي�������ات  �مل����ق����ي����م يف 
�أن  �ل����ن����ج����ار، م�����وؤك�����د�  م�����س��ط��ف��ى 
بالفعل  ���س��ي��ع��م��ل��ون  �جل��م��ه��وري��ني 
ع���ل���ي م���ن���ع �ل���دمي���ق���ر�ط���ي���ني من 

ميكنهم �لتحكم يف �مليز�نية �لعامة 
للبالد فبا�ستطاعتهم �أن يتفاو�سو� 
جزء  لتخفيف  بايدن  �لرئي�سي  مع 
ملو�جهة  �مل��خ�����س�����س��ة  �الأم������و�ل  م���ن 
روؤيتهم  وف��ر���ش  �مل��ن��اخ��ي،  �ل��ت��غ��ري 
�مل��ف��رو���س��ة على  �ل��ق��ي��ود  للحد م��ن 
تكرير  و�أم����اك����ن  �ل��ن��ف��ط  ����س���رك���ات 
�لنفط. و�أ�سار �إىل �أنه رمبا ي�ستجيب 
من  �ل�سروط  لهذه  بايدن  �لرئي�ش 
بالكونغر�ش،  �جل��م��ه��وري��ني  ج��ان��ب 
�أن هناك عدة  الأن مما ال �سك فيه 
�الأمريكي  �لرئي�ش  ل��دى  �سعوبات 
بالن�سبة للو�سع �القت�سادي د�خليا 
وب�ساأن �حلرب �لرو�سية �الأوكر�نية 
عاملية  ع��دي��دة  م�ساكل  ع��ن  ف�سال 
ودخ��ل��ي��ة، ول��ذل��ك ف��رمب��ا ي�ستجيب 
�ل�������س���روط من  ل���ه���ذه  �إىل ح���د م���ا 
�جلمهوريني بالكونغر�ش من خالل 
وعموما  وت��ف��او���ش،  ن��ق��ا���ش  عملية 
�لر��سخ  �الأم�����ريك�����ي  �ل��������ر�أي  ف������اإن 
�سري�عون  �جل��م��ه��وري��ني  �أن  ي���رى 
وما  �ل�سارع  يفيد  م��ا  مو�زنتهم  يف 
�ل�سيا�سية  م�����س��ل��ح��ت��ه��م  يف  ي�����س��ب 
قبل �لتفكري يف دعم �أي م�سروعات 

مناخية �أو غريها للرئي�ش بايدن.
�أي���������س����ا مدير  وه������و  ح��������رب،  ت������وم 
�لتحالف �الأمريكي �ل�سرق �أو�سطي 
للدميقر�طية، �أكد �أن �جلمهوريني 
بال �سك �سيعملون على ت�سويق دعاية 

���س��ر�ئ��ب على  �أو  ع��ق��وب��ات  ف��ر���ش 
ب�سبب  �الأم��ري��ك��ي��ة  �لنفط  ���س��رك��ات 
�إ����س���ر�ر ه���ذه �ل�����س��رك��ات ع��ل��ى زيادة 
يف  �لنهائي  �مل�ستهلك  على  �الأ�سعار 
�نخفا�ش  رغ����م  �ل���وق���ود  حم���ط���ات 
�الأ����س���ع���ار �ل��ع��امل��ي��ة ل���ل���ب���رتول، لكن 
�الأف�سل  ي���ك���ون  ل���ن  �ل��ت��وج��ه  ه����ذ� 
�حلفاظ  �جل���م���ه���وري���ون  �أر�د  �إذ� 
متهيد�  �ل�����س��ارع  يف  �سعبيتهم  علي 
الن���ت���خ���اب���ات �ل���رئ���ا����س���ة �مل��ق��ب��ل��ة يف 
�ل��ن��ج��ار يف  و�أو����س���ح   .2024 ع���ام 
�سكاي  “�قت�ساد  ملوقع  ت�سريحات 
نيوز عربية” �أن �لدولة �الأمريكية 
ككل تويل �هتماًما �سارًما بتطبيق 
للحفاظ  �ل��ع��ل��م��ي��ة  �ل�����س��ب��ل  �أح�����دث 
�لتغري�ت  م��ن  و�حل���د  �لبيئة،  علي 
و�الآخر  �حلني  بني  لذلك  �ملناخية، 
ي��ت��م غ��ل��ق ب��ع�����ش �مل�����س��ان��ع وعرقلة 
�إ�سد�ر قر�ر�ت من �لواليات نف�سها 
الإن�ساء  �لفيدر�يل  �مل�ستوى  على  �أو 
�لتنقيب  �أو  ن��ف��ط��ي��ة،  م�����س��روع��ات 
�أنها  ب�سبب  �ل�سخري،  �لنفط  ع��ن 
�ملدى  علي  للبيئة  تلوثا  ت�سبب  قد 

�لبعيد.
�أن  �أح���د  �أن���ه ال يخفى ع��ل��ى  و�أ����س���ار 
حماولة �أي مالك ملنزل قطع �سجرة 
د�خ���ل ح���رم م��ن��زل��ه ب���دون مو�فقة 
غر�مات  يف  ت��ت�����س��ب��ب  �حل����ي  �إد�رة 
ياأتي  فكيف  ل��ه،  وم�ستمرة  �سخمة 

اإيكونومي�صت: على ال�صني واأمريكا...احلوار
وقطع  �جل��زي��رة  ح��ول  ع�سكرية  تدريبات  بنظيم  �ل�سني  ردت  ت��اي��و�ن،  �ل�سنة  من 

�حلو�ر�ت رفيعة �مل�ستوى مع �أمريكا.
�سي  عزز  �إذ  حتدياتها،  تفر�ش  �ل�سني  يف  �لد�خلية  �ل�سيا�سات  �أن  �ملجلة  �أ�سافت 
�ل�سلطة كما مل يفعل �أي زعيم منذ ماو ت�سي تونغ. يجب �أن يعطي ذلك م�ساحة 
يف  �الأمريكيني  من  و�خل��وف  �لبغ�ش  م�ساعر  �أج��ج  لكنه  ب��اي��دن،  مع  للعمل  ل�سي 

�لد�خل.
يطلب م�سوؤولون �سينيون تنازالت حول تايو�ن و�سادر�ت �لتكنولوجيا حتى قبل 
و�أخرب  للمو�جهة  �سي  وي�ستعد  �مل��خ��درة.  و�الأدوي����ة  �ملناخي،  �لتغري  يناق�سو�  �أن 
�مل�سوؤولني يف موؤمتر �حلزب �ل�سيوعي يف �ل�سهر �ملا�سي باأن ي�ستعدو� ل�”عو��سف 

خطرية«.
حدت �سلطة �سي و�سيا�سة �سفر كورونا �لتي عزلت �ل�سني عن �لعامل من قنو�ت 
�لتو��سل، رغم �أن معظم �مل�سوؤولني �ل�سينيني بال تاأثري على رئي�سهم �الأمر �لذي 

يرتك �أمريكا دون حماورين.
هي  �الأ�سا�سية  مهمتهم  �أن  يظنون  �ل�سينيني  �لديبلوما�سيني  �أن  يبدو  وبالفعل، 
توبيخ �مل�سوؤولني �الأمريكيني، لذلك ال يرجح �أن يد�فع �ملحيطون ب�سي عن تغيري 
�مل�سوؤولون يف بكني  �لوجهة. ويف بع�ش �الأحيان، تابعت �ملجلة �لربيطانية، يقلب 
بايدن  �أن��ه ال وع��د يقدمه  �إىل  على عقب م�سريين  ر�أ���س��اً  �لقامتة  �ملالحظة  ه��ذه 

�سيلزم بال�سرورة خلفه.
تبدو �الأمور �سيئة ب�سكل ي�سبه �ل�ستينات حني و�جهت �أمريكا حماولة �سوفياتية 

لن�سر �سو�ريخ نووية يف كوبا.
1967، عقد �لرئي�ش  �أن يلتقي كبار �لقادة، من �لبلدين، ويف  مرت �سنو�ت قبل 
وغري  ودي��ة  حمادثات  كو�سيغني  �أليك�سي  �ل�سوفياتي  و�لزعيم  جون�سون  ليندون 

منتجة. مرت �سنو�ت قبل �أن يتحول �لعد�ء �إىل �نفر�ج.
�إن جمرد �حلديث لن يجعل �أمريكا و�ل�سني �سديقتني. لكنه يقلل خماطر �سوء 
�قت�ساديان ميلكان  �أنهما عمالقان  �إىل  بالنظر  ثانوياً  �أم��ر�ً  لي�ست  �لتقدير وهي 
��ستقر�ر�ً  �أكر  �لعالقات  �أن ت�سبح  �أم��اًل يف  �أي�ساً  نووية. ويحمل �حل��و�ر  �أ�سلحة 

يوماً ما، ورمبا بناءة.

•• لندن-وكاالت

�ستكون بايل �الإندوني�سية حمطة حمتملة الختبار قو�نني �لديناميكا �حلر�رية، 
عندما ت�ست�سيف قادة جمموعة �لع�سرين يف 15 و16 نوفمرب )ت�سرين �لثاين( 
يلتقي  �أن  ميكن  جليدية،  حم��ادث��ة  ت��دور  ق��د  �ال�ستو�ئي  حرها  ظ��ل  يف  �جل���اري. 
�لرئي�ش �الأمريكي جو بايدن بنظريه �ل�سيني �سي جني بينغ الأول مرة منذ توليه 

�لرئا�سة.
والأن �أم��ري��ك��ا و�ل�����س��ني ب��ال��ك��اد ت��ت��ح��دث��ان، ف����اإن �الأم�����ر م��ه��م. وت��ت�����س��اءل جملة 
“�إيكونومي�ست” �لربيطانية �إذ� كان حديث �ملجامالت ميكن �أن يذيب �جلليد بني 

�لقوتني �لعظميني، ولكنها تدعو قر�ءها �إىل ��ستبعاد ذلك.
يرى فريق بايدن �أن �أمريكا دولة عالقة يف مناف�سة مع �سني �سديدة �لعدو�نية. و�أن 
�سي عازم على �إعادة ت�سكيل �لنظام �لعاملي لي�سبح �أكر طو�عية لالأوتوقر�طيني. 

ويعتقد �أن �أمريكا ترت�جع وت�سعى �إىل �سد �سعود �ل�سني.
ويف �الأفق، تلوح �الأزمات بينهما على �أ�سعد عدة، مع نقاط ت�سابه قامتة مع �حلرب 
�لفرتة  �لدر�ش من تلك  �أي�ساً. لكن  �ل��ب��اردة، عندما كان �حل��و�ر حم��دود�ً حينها 
هو �سرورة تو�سل �لقوى �ملتناف�سة لو�سائل للحو�ر، خا�سًة حني تكون �لتوتر�ت 
توقف.  بال  قا�سياً  �ل�سني  مع  نهجه  ك��ان  يكفي.  مبا  ح��اد�ً  بايدن  يبدو  مرتفعة. 
�لت�سدير  �سو�بط  م��ن  �ساملة  مبجموعة  �ملتطورة  �حلو�سبة  �إىل  و�سولها  قيد 
وتعهد بالدفاع عن تايو�ن. مع ذلك، يريد م�سوؤولو �لبيت �الأبي�ش �إيجاد �أر�سية 
�ملناخي،  �لتغري  مثل  م�سرتك  �هتمام  ذ�ت  �ملجاالت  على  �لرتكيز  عرب  للعالقات 

و�الأمن �لغذ�ئي، و�لعقاقري غري �مل�سروعة.
على  �ل�سيطرة  ��ستعادو�  و�إذ�  �سعباً،  تقدم  �أي  يجعلو�  �أن  �جلمهوريني  باإمكان 
جمل�ش �لنو�ب بعد فرز �الأ�سو�ت يف �النتخابات �لن�سفية ف�سيح�سلون على مزيد 
من �ل�سلطة الإطالق حتقيقات، و�إجر�ء�ت قد ت�ستفز �ل�سني وت�سغط على بايدن 

ليبقى قا�سياً.
وقال �لرئي�ش �ملقبل �ملنتظر ملجل�ش �لنو�ب كيفن ماكارثي �إنه �سيزور تايو�ن �إذ� فاز 
باملن�سب. وعندما ز�رت �لرئي�سة �حلالية للمجل�ش نان�سي بيلو�سي يف وقت �سابق 

اليمن: اإيران متول ميلي�صياتها 
عب جتارة املخدرات

•• �سنعاء-وكاالت

�سبكات  باإن�ساء  �إي��ر�ن  �ليمن،  �تهم 
ل��ت��ج��ارة �مل���خ���در�ت ب��ه��دف متويل 
م��ي��ل��ي�����س��ي��ات �حل���وث���ي وح�����زب �هلل 
�ل���ل���ب���ن���اين. وق�����ال وزي�����ر �الإع�����الم 
�ليمني معمر �الإري��اين، يف �سل�سلة 
ع���ل���ى ح�����س��اب��ه مبوقع  ت���غ���ري���د�ت 
�لبحرية  �ل�����ق�����و�ت  �إن  ت����وي����رت، 
�سبطت  ����س���ق���ط���رى  مب���ح���اف���ظ���ة 
كانت  ب��امل��خ��در�ت  حمملة  �سفينة 
�حلوثي  م��ي��ل��ي�����س��ي��ا  �إىل  م��ت��ج��ه��ة 
�الإرهابية، م�سري�ً �إىل �أن ذلك يوؤكد 
يف  �إي���ر�ن  م��اليل  نظام  “��ستمر�ر 
ب�سحنات  �ليمنية  �الأر��سي  �إغ��ر�ق 
�مل�سرية  و�ل����ط����ائ����ر�ت  �الأ����س���ل���ح���ة 
“خالل  و�أ�����س����اف:  و�مل�����خ�����در�ت«. 
��ب��ط��ت عدد  �الأع��������و�م �مل��ا���س��ي��ة ���سُ
�الإير�نيني  و�ل��ب��ح��ارة  �ل�سفن  م��ن 
ت���ه���ري���ب وت�����ارة  �مل����ت����ورط����ني يف 
كم�سدر  و����س��ت��غ��الل��ه��ا  �مل���خ���در�ت، 
ملي�سياتهم  ل���ت���م���وي���ل  رئ���ي�������س���ي 
مبلي�سيا  ف��ي��ه��ا  مب���ا  �مل��ن��ط��ق��ة  يف 
و�حلوثيني،  �ل��ل��ب��ن��اين  �هلل  ح���زب 
و��ستدر�ج �ل�سباب لتنفيذ �الأن�سطة 
�لطاقات  وت����دم����ري  �الإره����اب����ي����ة، 

�لب�سرية يف �لبلد�ن �مل�ستهدفة«.

فرن�صا: اإيران اختارت الطريق اخلطاأ و�صتحا�صب على اأفعالها
•• باري�س-وكاالت

قالت �خلارجية �لفرن�سية �أم�ش �الأحد �إن �عتقال �ملزيد 
من مو�طنينا يف �إير�ن “عمل ��ستفز�زي” م�سرية �إىل 
و�ستحا�سب على  �خل��ط��اأ  �ل��ط��ري��ق  �خ��ت��ارت  �إي����ر�ن  �أن 
كاترين  �لفرن�سية  �خلارجية  وزي��رة  وكانت  �أفعالها. 

ك���ول���ون���ا ق���د ق���ال���ت ل�����س��ح��ي��ف��ة “لو 
�إن  �ل�سبت  �الأول  �أم�ش  باريزيان”  
�عتقال  �آخرين  فرن�سَيني  مو�طَنني 
ل��ي�����س��ب��ح جم���م���وع عدد  �إي���������ر�ن  يف 
�سجون  يف  �ل��ف��رن�����س��ي��ني  �مل��ع��ت��ق��ل��ني 

�إير�ن �سبعة.
لدينا  “كانت  ك���ول���ون���ا  و�أو����س���ح���ت 
�آخرين،  م��و�ط��ن��ني  ب�����س��اأن  خم����اوف 
�لتحقق  �أح���دث عمليات  م��ن  وي��ب��دو 

�أنهما حمتجز�ن �أي�سا«.
و�أ���س��اف��ت “من �مل��ه��م �أك���ر م��ن �أي 
وقت م�سى تذكري �إير�ن بالتز�ماتها 
�لدولية. �إذ� كان هدفها هو �البتز�ز 
�إن���ه���ا طريقة  ذل����ك.  ت��ن��ج��ح يف  ف��ل��ن 

خاطئة للتعامل مع فرن�سا«.
و�لو�سول  عنهم  �ل��ف��وري  ب��االإف��ر�ج  “نطالب  وتابعت 
�الإير�ين  نظريي  �لتزم  لقد  �لقن�سلية،  �حلماية  �إىل 
�حرت�م  و�سعبة،  طويلة  حمادثة  معه  �أج��ري��ت  �ل��ذي 

حق �لو�سول هذ�. �أتوقع حتقيق ذلك«.
�لفرن�سية  �ل��ب��اح��ث��ة  �ل�����س��ب��ع��ة،  �ل�����س��ج��ن��اء  ب���ني  وم����ن 
�الإير�نية فريبا عادخلاه �ملوقوفة منذ يونيو 2019 

بتهمة  ���س��ن��و�ت  خ��م�����ش  بال�سجن  عليها  ح��ك��م  و�ل��ت��ي 
�مل�سا�ش باالأمن �لقومي، وبنجامان بريري �لذي �عُتقل 
�سنو�ت  بال�سجن ثماين  2020 وحكم عليه  يف مايو 
�سي�سيل  و�لنقابيان  �لتج�س�ش،  بتهمة  �أ�سهر  وثمانية 

كولر وجاك باري �للذ�ن �عتقال يف مايو �ملا�سي.
ياأتي ذلك فيما �أفادت وكالة �إير�ن لالأنباء )�إرنا( �أم�ش 
�الأحد باأن �ملتحدث با�سم �خلارجية 
بلقاء  ن��دد  كنعاين  نا�سر  �الإي��ر�ن��ي��ة 
�لرئي�ش �لفرن�سي �إميانويل ماكرون 
و�سفها  �لتي  �ل�سخ�سيات  من  بعدد 
باأنها “معادية الإير�ن” على هام�ش 

منتدى باري�ش لل�سالم.
ه����ذه  �أن  ع����ل����ى  ك����ن����ع����اين  و�������س������دد 
الإي�������ر�ن  �مل����ع����ادي����ة  “�لت�سرفات 
�ل�سعب  ذ�ك���رة  يف  حم��ف��ورة  �ستبقى 

�الإير�ين«.
وقال  نعاين “من �ملثري لال�ستغر�ب 
�أن يقوم رئي�ش جمهورية بلد يت�سدق 
باحلرية، بخف�ش م�ستو�ه �إىل درجة 
جعلت  منبوذة  ب�سخ�سية  يلتقي  �أن 
�ل�سهور  خ��الل  و�سعت  �الآخ��ري��ن  بيد  �أل��ع��وب��ة  نف�سها 
�أعمال  و�لتحري�ش على  �لكر�هية  ن�سر  ور�ء  �الأخرية 
�لعنف وممار�سة �الأعمال �الإرهابية د�خل �إير�ن و�سد 
يف  �الإي��ر�ن��ي��ة  �لدبلوما�سية  و�مل��ق��ر�ت  �لدبلوما�سيني 
باأن ماكرون  �أف��ادت  �إعالمية  �خل��ارج«. وكانت تقارير 
�لتقى يف باري�ش نا�سطات �إير�نيات بينهن �بنة �إحدى 

�سحايا �الحتجاجات �الأخرية.
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�ل��ع��ل��ي��ا حلماية  �ل��ل��ج��ن��ة  وت��خ��ت�����ش 
�مل���������س����ت����ه����ل����ك ب������ع������دد م�������ن �مل�����ه�����ام 
منظومة  لتطوير  �ال���س��رت�ت��ي��ج��ي��ة 
حماية �مل�ستهلك ومتكني �ملمار�سات 
�ال�ستهالكية و�لتجارية �ل�سليمة يف 
تطبيق  �سمان  ذلك  يف  مبا  �لدولة، 
�أ�سو�ق  يف  �ل�سلة  ذ�ت  �لت�سريعات 
�مل��ث��ل��ى، وو�سع  ب��ال�����س��ورة  �ل���دول���ة 
بحماية  �ملتعلقة  �لعامة  �ل�سيا�سات 
�مل�����س��ت��ه��ل��ك، ودر������س����ة �الق���رت�ح���ات 
و�لتقارير  و�ل��ل��و�ئ��ح  و�ل��ت��و���س��ي��ات 
بحماية  و�ملت�سلة  �إل��ي��ه��ا  ت���رد  �ل��ت��ي 
�مل�ستهلك و�تخاذ �لقر�ر�ت �لالزمة 
�ملتعلقة  �لتو�سيات  وو�سع  ب�ساأنها، 
بحركة �الأ�سعار يف �الأ�سو�ق �ملحلية، 
وبر�مج  خ��ط��ط  و���س��ع  �إىل  �إ���س��اف��ة 
بحقوقه  وتوعيته  �مل�ستهلك  تثقيف 

و�لتز�ماته. 

تعديالتها  �إىل  �إ���س��اف��ة  �مل�ستهلك، 
�الحتادي  �لقانون  ب�ساأن  �ملقرتحة 
تنظيم  ب�ساأن   2012 ل�سنة   4 رقم 

�ملناف�سة. 
و�أكد معايل بن طوق يف هذ� �ل�سدد 
�لقانون  م���ر�ج���ع���ة  �����س����رورة  ع���ل���ى 
ب��ال�����س��ك��ل �ل����ذي ي��دع��م �مل��ن��اف�����س��ة يف 
باعتبارها ج���زًء� ال  �الإم����ار�ت  دول���ة 
ي��ت��ج��ز�أ م��ن �الق��ت�����س��اد �ل��وط��ن��ي يف 
ظ���ل �الن���ف���ت���اح �الق���ت�������س���ادي �ل���ذي 
�لقو�نني  م��ع  يتو�فق  ومب��ا  ت�سهده 
�أقرتها  �لتي  �ملبتكرة  و�لت�سريعات 
خالل �ملرحلة �ملا�سية لدعما�ستد�مة 

منو �القت�ساد �لوطني. 
ب�ساأن  خطتها  �للجنة  تناولت  كما 
�لت�سويقية  �الت�����س��االت  م��ن  �حل���د 
على  �ل�سلبية  وتاأثري�تها  �ملزعجة، 
�لدولة،  يف  �الق��ت�����س��ادي��ة  �الأن�����س��ط��ة 

�جلهات  ب��ع�����ش  جل���وء  �إىل  �إ���س��اف��ة 
�إىل �الإ�سر�ر بامل�ستهلكني من خالل 
�لتي  �الحتيالية  �مل��م��ار���س��ات  بع�ش 
حلماية  �ل��ع��ل��ي��ا  �ل��ل��ج��ن��ة  حت���ر����ش 
�ل����ت���������س����ّدي لها  ع���ل���ى  �مل�������س���ت���ه���ل���ك 
�سركائها  م��ع  بالتعاون  با�ستمر�ر، 
�حل����ك����وم����ي����ني ع����ل����ى �مل�������س���ت���وي���ني 

�الحتادي و�ملحلي. 
�ل�سدد  ه����ذ�  يف  �ل��ل��ج��ن��ة  و�أو�����س����ت 
ملو�جهة  م��ت��ك��ام��ل��ة  خ��ط��ة  ب����اإع����د�د 
�آليات  وت��ن��ظ��ي��م  �مل��زع��ج��ة  �مل���ك���امل���ات 
�ملكاملات  م�سكلة  وحل  لها،  �لت�سدي 
غ�����ري �مل�����رغ�����وب ف���ي���ه���ا م�����ن خ���الل 
�لفاعلة  �جل����ه����ات  ب����ني  �ل��ت��ن�����س��ي��ق 
�الت�ساالت  و����س���رك���ات  �ل����دول����ة  يف 
�ال�ستفادة  عن  ف�ساًل  و�مل�ستهلكني، 
عاملياً  �ملتبعة  �ملمار�سات  �أف�سل  من 

يف هذ� �ل�ساأن. 

•• �أبوظبي-و�م:

حلماية  �ل��ع��ل��ي��ا  �ل��ل��ج��ن��ة  ن��اق�����س��ت 
برئا�سة  �جتماعها  خالل  �مل�ستهلك 
م���ع���ايل ع����ب����د�هلل ب����ن ط�����وق �مل����ري 
��سرت�تيجيتها  �الق���ت�������س���اد  وزي�����ر 
ب�ساأن  �ملُ��ق��ب��ل��ة  ل��ل��م��رح��ل��ة  �ل�����س��ام��ل��ة 
�مل�ستهلك،  حماية  منظومة  تعزيز 
�ال�ستهالكي  �لوعي  م�ستوى  ورف��ع 
�لرقابية على  �الآليات  كفاءة  وزيادة 

�الأ�سو�ق يف �لدولة. 
من  ع��دد  مناق�سة  �الجتماع  و�سهد 
�جلديدة  و�الإج�������ر�ء�ت  �ل�����س��ي��ا���س��ات 
�أب��رزه��ا متابعة  �ل�سدد، من  يف ه��ذ� 
ت�سعري  �سيا�سة  تطبيق  م�ستجد�ت 
وتنظيم  �ال����س���ت���ه���الك���ي���ة،  �ل�������س���ل���ع 
�ملوزعني  ب��ني  �ل��ت��ع��اق��دي��ة  �ل��ع��الق��ة 
وم���ن���اف���ذ �ل���ب���ي���ع، وت���ط���وي���ر �آل���ي���ة 
����س��ت��دع��اء �مل��رك��ب��ات �مل��ع��ي��ب��ة، و�سبل 
�لت�سويقية  �الت�����س��االت  م��ن  �حل���د 
�لالئحة  تعديل  وم�سروع  �ملزعجة، 
رقم  �الحت���ادي  للقانون  �لتنفيذية 
حماية  ب�����س��اأن   2022 ل�سنة   15
تعديل  وم�������س���ت���ج���د�ت  �مل�����س��ت��ه��ل��ك، 
ل�سنة   4 رق����م  �الحت������ادي  �ل���ق���ان���ون 

2012 ب�ساأن تنظيم �ملناف�سة. 
ب����ن طوق  ع���ب���د �هلل  م���ع���ايل  و�أك�������د 
دولة  �أن  �الق��ت�����س��اد،  وزي����ر  �مل�����ري، 
�الإم��ار�ت متتلك منظومة متطورة 
حلماية �مل�ستهلك وتعزيز �ملمار�سات 
رفد  و���س��م��ان  �ل�سليمة،  �ل��ت��ج��اري��ة 
و�ملنتجات  بال�سلع  �ل��دول��ة  �أ����س���و�ق 
�ملُطبقة  �جل��ودة  معايري  �أعلى  وف��ق 
�لقيادة  لتوجيهات  تنفيذ�ً  ع��امل��ي��اً، 
م�ستهدفات  ����س���وء  يف  �ل���ر����س���ي���دة، 
ومبادئ �خلم�سني وحمدد�ت مئوية 

�الإمار�ت 2071. 

�لعليا حلماية  �للجنة  تعمل  وق��ال: 
تطوير  يف  ��ستباقي  بنهج  �مل�ستهلك 
خططها �خلا�سة بحماية �مل�ستهلك 
�حللول  �أف�سل  ت��وف��ري  ي�سمن  مب��ا 
�لتحديات،  ج��م��ي��ع  م���ع  ل��ل��ت��ع��ام��ل 
�أ�سو�ق  يف  �لنمو  ��ستمر�ر  و���س��م��ان 
�ملمار�سات  �أف�سل  وتطبيق  �ل��دول��ة، 
�ل���ت���ج���اري���ة وو�����س����ع �حل����ل����ول الأي����ة 
�ملتغري�ت  ع���ن  ت��ن��ج��م  ق���د  حت���دي���ات 
�لتجارة  حركة  على  تطر�أ  قد  �لتي 
�الأمر  �ل��ت��وري��د،  و�سال�سل  �لعاملية 
�ل���ذي ق��د ي��وؤث��ر ع��ل��ى ح��رك��ة تدفق 
�أ�سو�ق �لدولة، ويوؤثر يف  �ل�سلع �إىل 

�أ�سعارها نتيجة لتلك �لتطور�ت«. 
ع�سوية  تو�سيع  �إىل  معاليه  و�أ���س��ار 
وز�رة  بان�سمام ممثلني عن  �للجنة 
�ملتقدمة،  و�لتكنولوجيا  �ل�سناعة 
و�لبيئة  �مل���ن���اخ���ي  �ل��ت��غ��ري  ووز�رة 
على  �ل��رق��اب��ة  م�ساألة  يف  للم�ساركة 
�الأ�سعار، �إ�سافة �إىل تطوير مهامها 
لت�سمل �ملو�فقة على �سيا�سات حماية 
ت�سعري  �سيا�سة  فيها  مبا  �مل�ستهلك 
بامل�ساركة  �ال���س��رت�ت��ي��ج��ي��ة  �ل�����س��ل��ع 
�ملرحلة  خالل  �القت�ساد،  وز�رة  مع 

�ملقبلة. 
ب�سكل  �للجنة  “ حتر�ش  و�أ���س��اف: 
من  �سيا�سات  تطوير  على  م�ستمر 
�ساأنها عر�ش �ل�سلع باأ�سعار منطقية 
يلبي  �ل������ذي  ب��ال�����س��ك��ل  وت����و�ف����ره����ا 
�لدولة،  يف  �مل�ستهلكني  �ح��ت��ي��اج��ات 
يف �ل��وق��ت �ل���ذي حت��ر���ش ف��ي��ه على 
�لتقييم و�ملر�جعة �لدورية لفعالية 
للعالقات  �مل��ن��ظ��م��ة  �ل��ت�����س��ري��ع��ات 
�ملنتجني  ب����ني  ف���ي���م���ا  �ل���ت���ع���اق���دي���ة 
بالتجزئة  �لبيع  ومنافذ  و�مل��وردي��ن 
الأن تكون �سمن �ل�سو�بط و�ملعايري 
�ملمار�سات  م��ن  و�حل���د  بها  �مل��ع��م��ول 

�الأ�سا�سية يف �لدولة، و�لتي طورتها 
مع  ب���ال���ت���ع���اون  �الق���ت�������س���اد  وز�رة 
�الحتادية  �جل���ه���ات  م���ن  ���س��رك��ائ��ه��ا 
�خلا�ش،  و�لقطاع  �ملعنية  و�ملحلية 
�الأ�سعار  �إق�����ر�ر ح��ري��ة  ع��ل��ى  وت��ق��وم 
و�لطلب، ومبا  �لعر�ش  مبادئ  وفق 
�الأ�سعار  و����س��ت��ق��ر�ر  ت����و�زن  ي�سمن 
�ل�سوق،  و�آل��ي��ات  �ملناف�سة  مبد�أ  عرب 
م��ع ����س��ت��ث��ن��اء جم��م��وع��ة م��ن �ل�سلع 
�ال�ستهالكية �ملرتبطة باالحتياجات 
و�ملقيمني،  للمو�طنني  �الأ���س��ا���س��ي��ة 
و�لتي يلتزم �لتجار باحل�سول على 
مو�فقة م�سبقة من وز�رة �القت�ساد 
�سعرية  زي������اد�ت  �أي�����ة  ت��ط��ب��ي��ق  ق��ب��ل 
ع��ل��ي��ه��ا، وم���ن �أب����رز ت��ل��ك �ل�����س��ل��ع: ) 
�حلليب  �ل��ب��ي�����ش،  �ل���ط���ب���خ،  زي�����وت 
�لدجاج  �ل�����س��ك��ر،  �الأرز،  �ل����ط����ازج، 
�لطازج، �لبقوليات، �خلبز، �لطحني، 
مو�د �لتنظيف(، مع حتديد هام�ش 
بالن�سبة  �سلعة  لكل  �الأق�سى  �لربح 

للموردين �أو منافذ �لبيع. 
�جتماعها  خ���الل  �للجنة  و�أو����س���ت 
�ل�سابق يف هذ� �ل�ساأن بت�سكيل فريق 
فني د�ئم من �أع�ساء �للجنة للنظر 
�مل��ت��ك��ررة ب�ساأن  �ل��ط��ل��ب��ات  و�ل��ب��ت يف 
�ل�����س��ل��ع وف���ق �الآليات  �أ���س��ع��ار  زي����ادة 

و�ل�سو�بط �لتي و�سعتها م�سبقاً. 
و�أو���س��ح��ت خ��الل �الج��ت��م��اع �أن���ه مت 
ت�سكيل  ب�����س��اأن  وز�ري  ق���ر�ر  �إ���س��د�ر 
�ل��ف��ري��ق �مل��ك��ون م��ن جم��م��وع��ة من 
لفح�ش  و�مل���خ���ت�������س���ني،  �خل��������رب�ء 
�أ�سعار  ب���زي���ادة  �خل��ا���س��ة  �ل��ط��ل��ب��ات 

�ل�سلع �ال�ستهالكية. 
م�����س��األ��ة تنظيم  �ل��ل��ج��ن��ة  وت���ن���اول���ت 
�ملزودين  ب��ني  �ل��ت��ع��اق��دي��ة  �ل��ع��الق��ة 
�أف�سل  و��ستعر�ست  �لبيع،  ومنافذ 
�مل��ت��ب��ع��ة يف هذ�  �ل��ع��امل��ي��ة  �ل���ن���م���اذج 

�لعادلة  وغ���ري  �ل�����س��ارة  �ل��ت��ج��اري��ة 
فيما بني �أطر�ف �لعالقة من ّخالل 
ي�ساهم  �ّل��ت�����س��ري��ع��اّت، ومب���ا  ّت��ق��ي��ي��م 
يف حت��ف��ي��ز ح��رك��ة �ال���س��ت��ث��م��ار�ت يف 

قطاعات �لت�سوق �ملختلفة«. 
خالل  “ناق�سنا  م��ع��ال��ي��ه:  وت���اب���ع 
ج������دول �ج���ت���م���اع �ل��ل��ج��ن��ة �ل���ي���وم؛ 
جمموعة من �ملحاور �لتي ت�سب يف 
ي�سمن  مبا  �حلكومة  روؤي��ة  حتقيق 
����س��ت��ق��ر�ر �الأ����س���و�ق، وت��و�ف��ر �ل�سلع 
�أبرزها  وم��ن  �الأن�سطة،  خمتلف  يف 
متابعة تطبيق �سيا�سة ت�سعري �ل�سلع 
�لعالقة  وت��ن��ظ��ي��م  �ال���س��ت��ه��الك��ي��ة، 
�مل���وزع���ني ومنافذ  ب���ني  �ل��ت��ع��اق��دي��ة 
�الت�ساالت  من  �حل��د  و�سبل  �لبيع، 
�لت�سويقية �ملزعجة، وم�سروع تعديل 
�مل�ستهلك،  ح��م��اي��ة  ق���ان���ون  الئ��ح��ة 
�لتو�سيات  من  جمموعة  و�عتمدنا 
خططنا  ت��ع��زي��ز  يف  ت�����س��اه��م  �ل���ت���ي 
�لر�مية �إىل تعزيز منظومة حماية 
مع  ب��ال��ت��ع��اون  �ل��دول��ة  يف  �مل�ستهلك 
�حلكومي  �ل��ق��ط��اع��ني  يف  ���س��رك��ائ��ن��ا 

و�خلا�ش«. 
�سعادة  ع�سويتها  يف  �للجنة  �سمت 
وز�رة  وك���ي���ل  ���س��ال��ح،  �آل  �هلل  ع��ب��د 
�للجنة،  رئ��ي�����ش  ن���ائ���ب  �الق��ت�����س��اد 
�لفن  ���س��ل��ط��ان  �هلل  ع��ب��د  و����س���ع���ادة 
لقطاع  �مل�ساعد  �لوكيل  �ل�سام�سي، 
�القت�ساد  ب���وز�رة  و�ملتابعة  �لرقابة 
ممثلني  ج��ان��ب  �إىل  �للجنة،  م��ق��رر 
يف  �القت�سادية  �لتنمية  دو�ئ���ر  ع��ن 
وعجمان  و�ل�سارقة  ودب��ي  �أبوظبي 
و�أم �لقيوين ور�أ�ش �خليمة، وبلدية 
�لفجرية؛ وجمعية �الإمار�ت حلماية 

�مل�ستهلك، و�لقطاع �خلا�ش. 
�للجنة  ����س��ت��ع��ر���س��ت  وت���ف�������س���ي���اًل، 
�ال�ستهالكية  �ل�سلع  ت�سعري  �سيا�سة 

م�ستجد�ت  على  و�ط��ل��ع��ت  �ل�����س��دد، 
��سرت�سادي  من��وذج  وتطوير  �إع���د�د 
�آليات عادلة و�إج��ر�ء�ت فعالة  ي�سع 
�حليوية  �ل���ع���الق���ة  ه����ذه  ل��ت��ن��ظ��ي��م 
ب�سال�سة  �ل�سلع  تدفق  ي�سمن  ومبا 
خمتلف  يف  للم�ستهلكني  وتوفريها 

�أ�سو�ق �لدولة. 
�لتعاون  �سبل  �للجنة  ناق�ست  كما 
و�جل���ه���ات  �الق���ت�������س���اد  وز�رة  ب����ني 
�لدولة لتطوير وحتديث  �ملعنية يف 
وخا�سة  �ل�سلع،  ��ستدعاء  �إج���ر�ء�ت 
تو�سيات  �سوء  يف  �ملعيبة،  �ملركبات 
�الج���ت���م���اع �ل����ث����اين مل��ج��ل�����ش �مل�����رور 
تطبيق  �للجنة  وتابعت  �الحت����ادي، 
قر�رها �ل�سابق بت�سكيل جلنة معنية 
ب��رئ��ا���س��ة وز�رة  �ل�����س��ي��ار�ت  ب��ق��ط��اع 
�القت�ساد وبع�سوية كل من �جلهات 
�ملحلية و�الحتادية و�لقطاع �خلا�ش 
�ملعنيني بهذ� �ل�ساأن، ل�سمان و�سول 
طلبات و�إ�سعار�ت �ال�ستدعاء جلميع 
�لدولة  �أ���س��و�ق  كافة  يف  �مل�ستهلكني 
ف��اع��ل��ي��ة وك���ف���اءة، ومبا  ب��ط��رق ذ�ت 
�ملنتجاتوجودة  ����س���الم���ة  ي�����س��م��ن 
وي�سب  ل��ل��م�����س��ت��ه��ل��ك��ني،  �خل���دم���ات 
ب�ساأن  �ملمار�سات  �أف�سل  تطبيق  يف 

حماية �مل�ستهلك. 
�سدور  �ل�������س���دد  ه�����ذ�  يف  و�أع���ل���ن���ت 
�لقر�ر�لوز�ري باملو�فقة على ت�سكيل 
�ستعمل  و�ل��ت��ي  �ل�سيار�ت”  “جلنة 
خ���الل �مل��رح��ل��ة �ملُ��ق��ب��ل��ة ع��ل��ى تعزيز 
�ل�سيار�ت  مطابقة  ل�سمان  رقابتها 
�ل���و�ردة �إىل �ل��دول��ة الأع��ل��ى معايري 

�جلودة و��سرت�طات �ل�سالمة. 
ويف �سياق مت�سل، ��ستعر�ست �للجنة 
�لالئحة  ت��ع��دي��ل  ت��و���س��ي��ات��ه��ا ح���ول 
رقم  �الحت���ادي  للقانون  �لتنفيذية 
حماية  ���س��اأن  يف   2020 ل�سنة   15

العليا حلماية امل�صتهلك تناق�ش م�صتجدات تطبيق �صيا�صة ت�صعري ال�صلع ال�صتهالكية اجلديدة 

�أن  2020 و2030 ميكن  �أنه بني عامي  �إىل  �تفاقية باري�ش، م�سري�ً 
�إىل  �إفريقيا  يوؤدي �لتعايف �الأخ�سر يف منطقة �ل�سرق �الأو�سط و�سمال 
توفري 200 مليار دوالر يف فر�ش �ال�ستثمار وخلق 4.2 مليون وظيفة 

ومنع 111 مليون طن من �نبعاثات غاز�ت �الحتبا�ش �حلر�ري. 
�ملنطقة  ه��ي  �أفريقيا  و�سمال  �الأو���س��ط  �ل�سرق  منطقة  �أن  �إىل  ول��ف��ت 
�نبعاثات مكافئ ثاين  �لتي تاوز فيها معدل منو  �لعامل  �لوحيدة يف 
�نبعاثات  �ستت�ساعف  فيما  �لدخل،  منو  معدل  للفرد  �لكربون  �أك�سيد 

�لغاز�ت �لدفيئة �أكر من ثالثة �أ�سعاف بحلول عام 2060. 
ونوه باثاك �إىل �أن موؤ�س�سة �لتمويل �لدولية، هي �أكرب موؤ�س�سة �إمنائية 
عاملية يركز عملها على �لقطاع �خلا�ش يف �لبلد�ن �لنامية، وتعمل على 
دفع عجلة �لتنمية �القت�سادية �إىل �الأمام وحت�سني حياة �الأ�سخا�ش من 

خالل ت�سجيع منو �لقطاع �خلا�ش يف �لبلد�ن �لنامية. 

�الإمار�ت لرنى كيف ميكننا �لتعاون لدعم بع�سنا �لبع�ش«. 
تنفيذ  �سبل  على  �ل�سوء  ي�سلط  �سخم  ح��دث   »COP27« �أن  و�أك���د 
جال�سكو  يف   »COP26« يف  �إقر�رها  مت  �لتي  و�اللتز�مات  �لتعهد�ت 
�لعام �ملا�سي، م�سري�ً �إىل �أن موؤ�س�سة �لتمويل �لدولية ت�ستعر�ش خالل 
م�ساركتها يف »COP27« من�ستها �لتمويلية �لبالغ قيمتها 6 مليار�ت 
دوالر، لتعزيز قدرة �لقطاع �خلا�ش على �ال�ستجابة و�مل�ساعدة يف �الأمن 

�لغذ�ئي. 
�أهمية  �إىل  �لدولية  �لتمويل  �ملناخ مبوؤ�س�سة  �أعمال  و�أ�سار مدير وحدة 
تقليل �النبعاثات �ل�سارة، وتعزيز ��ستد�مة �ملدن، و�لتنوع �لبيولوجي، 
�مل�ستد�مة،  �لتنمية  تنفيذ  جهود  �إط���ار  يف  �الأزرق  �القت�ساد  وحتقيق 
موؤكد�ً يف �لوقت ذ�ته على �أهمية تعزيز دور وم�ساركة �لقطاع �خلا�ش 
دور  حتفيز  على  تعمل  �لتي  و�ل�سغرية  �ملتو�سطة  �مل�سروعات  ال�سيما 

وفاعلية �القت�ساد �الأخ�سر. 
منخف�ش  �قت�ساد  نحو  ه��ائ��ل  حت��ول  حتقيق  “ ميكننا  ب��اث��اك:  وق���ال 
فر�ش  وخلق  �لنمو  حتقيق  يف  �ال�ستمر�ر  نف�سه  �لوقت  ويف  �لكربون، 
�لقطاع  م��ن  �مل���ال  ر�أ�����ش  وتعبئة  �الب��ت��ك��ار  ت�سجيع  خ���الل  م��ن  �ل��ع��م��ل، 

�خلا�ش«. 
دف��ع، تظل  �لكربون قوة  تكت�سب �حللول منخف�سة  “ بينما   : و�أ�ساف 
�حلقيقة �أننا ما زلنا ال ن�سري على �مل�سار �ل�سحيح للحد من �الحرت�ر 
�لعاملي يف �مل�ستقبل �إىل 1.5 درجة مئوية �لتي مت �اللتز�م بها يف �تفاقية 
�لعاملية  �النبعاثات  خف�ش  �إىل  �سنحتاج  �لهدف  هذ�  ولتحقيق  باري�ش، 

�إىل �لن�سف بحلول نهاية هذ� �لعقد » . 
�إىل ما يقدر  �إفريقيا بحاجة  �الأو�سط و�سمال  �ل�سرق  �أن منطقة  وذكر 
بنحو 186 مليار دوالر مل�ساعدة �لبلد�ن على حتقيق �أهد�فها مبوجب 

•• �رشم �ل�سيخ-و�م:

قال فيفك باثاك، مدير وحدة �أعمال �ملناخ مبوؤ�س�سة �لتمويل �لدولية، 
�ملوؤ�س�سة  �إن  �خل��ا���ش،  �لقطاع  لتمويل  �ل���دويل  �لبنك  جمموعة  ذر�ع 
تتطلع للعمل عن كثب مع حكومة دولة �الإمار�ت للتعاون و�لدعم قبيل 
ب�ساأن  �الإط��اري��ة  �ملتحدة  �الأمم  �تفاقية  يف  �الأط��ر�ف  موؤمتر  ��ست�سافة 

تغري �ملناخ »COP28« يف �لعام �ملقبل 2023. 
على هام�ش  “و�م”  �الإم���ار�ت  �أنباء  باثاك، يف ح��و�ر مع وكالة  و�أ�ساف 
فعاليات موؤمتر �الأمم �ملتحدة �ملعني بتغرّي �ملناخ »COP 27« �ملنعقد 
فعاليات  م��ن  �النتهاء  بعد   “  : �مل�سرية  �ل�سيخ  �سرم  مدينة  يف  حاليا 
COP28 �لذي �سيكون حدثاً كبري�ً  �إىل  نتطلع جميعاً   COP27
حكومة  م��ع  كثب  ع��ن  و�سنعمل  �الإم�����ار�ت،  ت�ست�سيفه  للغاية  ومهما 

معر�ش وفر ي�صتمر يف الرتويج عن خ�صوماته يف املنطقة ال�صرقية

�الأط������ر�ف رئي�ش الوزراء: العراق يريد ا�صتقرار اأ�صعار الطاقة  �أن  �ل�������س���ود�ين  و�أ�����س����اف 
ر�سميا  ب���غ���د�د  م���ن  ط��ل��ب��ت  �مل��ع��ن��ي��ة 

مو��سلة �ال�سطالع بهذ� �لدور.
ومن��ت �خل��الف��ات يف �الآون���ة �الأخرية 
�سهرين  م��ن  �أك���ر  منذ  �حتجاجات  ت�سهد  �ل��ت��ي  و�إي����ر�ن،  �ل�سعودية  ب��ني 
�سرطة  �حتجزتها  بعدما  عاما(   22( �أميني  مه�سا  �ل�سابة  وف��اة  �أ�سعلتها 

�الأخالق. و�تهمت طهر�ن خ�سوما �أجانب باإثارة �ال�سطر�بات.
�الإير�ين  �ال�ستخبار�ت  وزي��ر  �أن  �لر�سمية  �سبه  فار�ش  �أنباء  وكالة  وذك��رت 
يف  طهر�ن  ��ستمر�ر  ي�سمن  ما  يوجد  ال  باأنه  �الأربعاء  يوم  �ل�سعودية  �أبلغ 
قائد �حلر�ش �لثوري �الإي��ر�ين ح�سني  حذر  كما  �ل�سرب«.  “��سرت�تيجية 
�سالمي �لريا�ش �ل�سهر �ملا�سي، مطالبا �إياها بكبح جماح و�سائل �الإعالم 

�لتابعة لها.

نريد لالأ�سعار �أن ترتفع فوق 100 دوالر وال يف نف�ش �لوقت �أن تنخف�ش 
بال�سكل �لذي يوؤثر على م�ستوى �لعر�ش و�لطلب«.

منهية  �الأول  ت�سرين  �أكتوبر  �أو�خ���ر  يف  مهامها  �ل�سود�ين  حكومة  تولت 
جمود� ��ستمر �أكر من عام منذ �النتخابات �لربملانية. وقد دعمه حتالف 

من �لف�سائل �ملتحالفة مع �إير�ن لتويل من�سب رئي�ش �لوزر�ء.
�لتو�سط بني �خل�سمني  �لعر�ق عازم على مو��سلة  �إن  �ل�سود�ين  كما قال 
�الإقليميني �ل�سعودية و�إير�ن �للتني تخو�سان �سر�عات بالوكالة يف �أنحاء 
�ل�سرق �الأو�سط وبد�أتا حمادثات �لعام �ملا�سي ��ست�سافتها بغد�د يف حماولة 

الحتو�ء �لتوتر.

•• بغد�د-رويرتز:

حممد  �لعر�قي  �ل���وزر�ء  رئي�ش  ق��ال 
�إن  �ل�سبت  �الأول  �أم�����ش  لل�سحفيني  �ل�����س��ود�ين  �سياع 

م�ستوى  عند  �لنفط  �أ���س��ع��ار  ��ستقر�ر  على  �حل��ف��اظ  على  حري�سة  ب��الده 
�لع�سو يف منظمة  �ل��ع��ر�ق،  �أن  و�أ���س��اف  للربميل.  دوالر   100 يتجاوز  ال 
�ملنظمة  �أع�ساء  مع  نقا�سات  �سيجري  )�أوب��ك(،  للبرتول  �مل�سدرة  �لبلد�ن 

�الآخرين الإعادة �لنظر يف ح�سته �الإنتاجية وزيادتها.
وقال �إن بلده “حري�ش على �اللتز�م ب�سيا�سات �أوبك وقر�ر�تها لكن يف نف�ش 

�لوقت يرى.. �أن �لعر�ق يجب �أن يتم �إعادة �لنظر يف �حل�سة �ملقررة له«.
و�أ�ساف �أن هناك عدة �أ�سباب لذلك من بينها �حلاجة “�إىل �الأمو�ل الإعادة 
ال  �لطاقة.  �أ�سعار  ��ستقر�ر  على  “حري�ش  بلده  �إن  وق��ال  �ل��ع��ر�ق«.  �إعمار 

•• �ل�سارقة-�لفجر:

من  ج�������زء�ً  “ليكن  ����س���ع���ار  حت����ت 
�مل�����و�رد  د�ئ�����رة  ت�����س��ت��م��ر  حياتك” 
�ل��ب�����س��ري��ة ب���ال�������س���ارق���ة مم��ث��ل��ة يف 
معار�سها  ب��اإق��ام��ة  »وف���ر«  برنامج 
�ل���رتوي���ج���ي���ة ع���ن �خل�������س���وم���ات و 
وذلك  وف��ر  �مل��ز�ي��ا حلاملي بطاقة 
يف �ملنطقة �ل�سرقية باملركز �لثقايف 

ملدينة دبا �حل�سن.
م�ساركة  �لفعالية  ت�سمنت  حيث 
ع������دد م����ن �ل�������س���رك���ات و�جل����ه����ات 
باالإ�سافة  �ل��ربن��ام��ج،  يف  �مل��درج��ة 
�إىل عر�ش �أهم �ملز�يا و�لت�سهيالت 
�مل��ق��دم��ة ل��ك��اف��ة �مل�����س��ت��ف��ي��دي��ن من 
ح��ام��ل��ي ب��ط��اق��ة وف�����ر. وك�����ان من 
�ل�سركة  �مل�����س��ارك��ة  �جل��ه��ات  �سمن 
كلينيكالني،   ، لل�سيار�ت  �لعربية 
 ( م��ن م�سك   �ل�����س��ارق��ة  جمموعة 
 – – و�حة �لبد�ير  نزل �لرفر�ف 
نزل �لقمر – نزل �لفاية( ، م�سرف 
�ل�سارقة �الإ�سالمي، �أ�سا�ش �لعمارة 
لال�ست�سار�ت �لهند�سية، �خلطوط 
معهد  �ل�������س���ن���غ���اف���وري���ة،  �جل����وي����ة 
لل�سفر  �لهدى  لل�سياقة،  �ل�سارقة 
حكاية  ���س��ن��ت،  المي  و�ل�����س��ي��اح��ة، 
ميدي�سينا،  جم��م��وع��ة  ل��ل��ع��ط��ور، 
مركز ديناتريد خلدمة �ل�سيار�ت، 

م�سنع زالل للمياه، ماي دبي.
خدماتها  �ل�����س��رك��ات  و��ستعر�ست 
�ملو�سمية  وع���رو����س���ه���ا  �مل���ت���ن���وع���ة 
خ�سوماتها  ون�����س��ب  و�ل�����س��ن��وي��ة 
لكافة �لزو�ر، باالإ�سافة �إىل تقدمي 
هد�يا قيمة وق�سائم متنوعة لزو�ر 
�لدكتور  ���س��ع��ادة  و�أك�����د  �مل��ع��ر���ش. 

لالرتقاء  ودر����س��ت��ه��ا  مقرتحاتهم 
؛  لهم  �ملقدمة  خدماتنا  مب�ستوى 
�سعياً لتحقيق �أهد�ف �لربنامج يف 
�لو�سول �إىل �ل�سر�ئح �مل�ستفيدة . 

�الرتقاء  على  د�ئما  ناأكد  وبدورنا 
وي�سب  م��اه��و مم��ي��ز،  ك��ل  بتقدمي 
من  و�مل�ستفيد  �مل��و�ط��ن  خدمة  يف 
ب��ط��اق��ة وف����ر ، وذل�����ك م���ن خالل 
توفري خ�سومات مميزة ومناف�سة 
�لكرمي  ل��ل��ع��ي�����ش  حت��ق��ي��ق��اً   ، ل��ه��م 
�ملعي�سية  ل��ل��ت��ح��دي��ات  وت��خ��ف��ي��ف��اً 
�ل�سعادة  ت��ع��زي��ز  يف  و�الإ�����س����ه����ام   ،
بال�سكر  وت��وج��ه��ت  و�ال����س���ت���ق���ر�ر. 
�جل���زي���ل مل��ج��م��وع��ة �ل�����س��ارق��ة من 
وعطائهم  دع��م��ه��م  ع��ل��ى   ، م�����س��ك 
�لالحمدود  و  �ل���د�ئ���م  وت��ع��اون��ه��م 
، و ما  ب���رن���ام���ج وف����ر  مل�����س��ت��ف��ي��دي 
تقدمه �ملجموعة من هد�يا ب�سكل 
�ملعر�ش  زو�ر  و  حل�������س���ور  د�ئ������م 
�إقامة  ع���ن  ع���ب���ارة  ك��ان��ت  و�ل���ت���ي   ،
�لبد�ير  و�حة  فندق  ل�سخ�سني يف 
�ل���ع���ود جهود  ج���و�ه���ر  وث��م��ن��ت   .
يف  �مل�ستمرة  و�ملوؤ�س�سات  �ل�سركات 
ت��ق��دمي ك���ل م��اه��و مم��ي��ز حلاملي 
بطاقة وفر، كما رحبت بال�سركات 
موؤخر�ً  �ن�سمت  �لتي  �ملوؤ�س�سات  و 
يف �لربنامج ، وجددت �لدعوة لكل 
�جلهات باالن�سمام لربنامج وفر، 
ب�سكل  �لتو��سل   ط��رق  و�أو�سحت 
�لتو��سل  م��ن�����س��ات  ع���رب  م��ب��ا���س��ر 
�الج��ت��م��اع��ي  و�مل��وق��ع �اللكرتوين 
�لتو��سل  وه������ي  وف������ر  ل���ب���ط���اق���ة 
�لتطبيق  ع�����رب  �ل����ربن����ام����ج  م�����ع 
وفر@ ل���ربن���ام���ج  �الل�����ك�����رتوين 
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�مل�ستفيدين بح�سور  �هتمام  يوؤكد 
على  �أك��ر  للتعرف  �ملعار�ش  ه��ذه 
�ل��ع��رو���ش �مل��ق��دم��ة ل��ه��م م��ن قبل 
و�سهدنا   ، �مل�������س���ارك���ة  �ل�������س���رك���ات 
�مل�����دى �ل���و�����س���ع ل��ث��ق��اف��ة �الإدخ������ار 
�أ�سبحت  �مل���ق���اب���ل  ويف  ل���دي���ه���م، 
لل�سركات  مهمة  من�سة  �مل��ع��ار���ش 
و�ملوؤ�س�سات للرتويج عن �لعرو�ش 
حلاملي  �مل���ق���دم���ة  و�خل�������س���وم���ات 
و�����س���اف���ت جو�هر  وف�����ر.  ب��ط��اق��ة 
�ملعار�ش  ه��ذه  مثل  تتيح   : �ل��ع��ود 
�ل����رتوي����ج����ي����ة ف����ر�����س����ة ل���ل���ن���زول 
�حتياجات  ل��ر���س��د  �مل����ي����د�ن  �إىل 
على  وف��ر  بطاقة  من  �مل�ستفيدين 
م�����س��ت��وى �الإم�����������ارة،  و�ل���ن���ظ���ر يف 

يف �ل��ربن��ام��ج، و�ل��ت��ي ت��خ��دم عدد 
كافة  �مل�����س��ت��ف��ي��دي��ن يف  م���ن  ك��ب��ري 
على  �سعادته  م��وؤك��د�ً  �ل��ق��ط��اع��ات، 
يف  ت�������س���ب   “ وف������ر  “بطاقة  �أن 
�ل�سارقة حول  �إم��ارة  حتقيق روؤي��ة 
كافة  ل���دى  �ل��رف��اه��ي��ة  ن�سبة  رف���ع 
. وحول  �ل�سارقة  موظفي حكومة 
�لفعالية قالت جو�هر �سيف �لعود، 
�لفعاليات و�الأن�سطة  مدير مكتب 
ب��رن��ام��ج وف�����ر:  الحظنا  وم���دي���ر 
�لتي  �مل��ع��ار���ش  �سل�سلة  خ��الل  م��ن 
عدد  �أن  وفر”  “برنامج  نظمها 
م�����س��ت��م��ر منذ  �زدي�������اد  �ل�������زو�ر يف 
 2013 �نطالق �لربنامج يف عام 
�الأم��ر �لذي   ، م وحتى يومنا ه��ذ� 

ط�����ارق ���س��ل��ط��ان ب���ن خ�����ادم ع�سو 
�ل�سارقة  �لتنفيذي الإمارة  �ملجل�ش 
رئي�ش د�ئرة �ملو�رد �لب�سرية �أهمية 
وب�سكل  ت�ساهم  حيث  وف��ر  بطاقة 
ك��ب��ري يف ت��ع��زي��ز ث��ق��اف��ة �الإدخ������ار 
�لذكي  �لت�سوق  وتعزيز  و�لتوفري 
و�لرت�سيد يف �آن و�حد، مما ي�ساهم 

يف دعم عجلة �قت�ساد �الإمارة.
�أث���ن���ى ���س��ع��ادت��ه ع��ل��ى �جلهود  ك��م��ا 
�لربنامج  يقدمها  �ل��ت��ي  �ل��ك��ب��رية 
منذ �نطالق معار�سه �لرتويجية 
�لتابعة  و�مل��دن  �ل�سارقة  مدينة  يف 
�ل�سخ�سي  �هتمامه  و�أب����دى  ل��ه��ا، 
و�مل���ت���و�����س���ل مب��ت��اب��ع��ة �ل���ت���ن���وع يف 
�ملدرجة  و�مل���وؤ����س�������س���ات  �ل�����س��رك��ات 

اقت�صادية راأ�ش اخليمة تطلق خدمة الرخ�صة 
الفورية للم�صتثمرين ورواد الأعمال 

•• ر��س �خليمة-و�م:

�أطلقت د�ئرة �لتنمية �القت�سادية بر�أ�ش �خليمة خدمة »�لرخ�سة �لفورية« 
�لتي متكن �مل�ستثمرين ورو�د �الأعمال من �إ�سد�ر �لرخ�سة �لتجارية ب�سكل 

فوري دون �حلاجة الإرفاق عقد �لتاأ�سي�ش �أو عقد �إيجار �ملوقع. 
�إن  بالوكالة  �لتجارية  �ل�سوؤون  �إد�رة  مدير  �ل�سحي  قحطان  �أمينة  وقالت 
ملو�فقات  �حلاجة  دون  �قت�ساديا  ن�ساٍطا   828 تت�سمن  �لفورية  �لرخ�سة 
ملدة  �لرخ�سة  �سالحية  وتكون  �الأخ���رى،  �حلكومية  �جلهات  من  م�سبقة 
�سنة كاملة قابلة للتحول �إىل رخ�سة تارية عادية. وتتميز هذه �لرخ�سة 
حيث  �ل��ع��ادي��ة،  �لرخ�سة  ر���س��وم  ع��ن   50% بن�سبة  منخف�سة  بتكاليف 
ما بني  �ملبا�سرة  �ملبا�سرة وغري  �لتكاليف  �إجمايل  �لتوفري من  قيمة  تبلغ 
لكافة  �أنها متاحة  كما  �لو�حدة،  �سنة  دره��م يف   60،000 �إىل   56،000
من  للم�ستفيد  تتيح  �ل��د�ئ��رة  ب��اأن  قحطان  �مينة  و�أو�سحت  �جلن�سيات.  
تاريخ  �سنة من  ملدة  لن�ساطه  �لد�ئرة كموقع  �لرخ�سة حتديد موقع  هذه 

��ستخر�جه لهذه �لرخ�سة. 

تظاهرة يف برلني للمطالبة بفر�ش 
�صرائب على الأثرياء ودعم اأ�صعار الغذاء 

•• برلني-�أ ف ب:

تظاهر �الآالف �ل�سبت يف برلني للمطالبة بفر�ش �سر�ئب على �الأكر ثر�ء 
ودعم �أ�سعار �ملو�د �لغذ�ئية، بح�سب �ل�سرطة ومنظمي �لتظاهرة.

ك��ب��رية كتب عليها  �ل��ذي��ن حملو� الف��ت��ات منها الف��ت��ة  �مل��ت��ظ��اه��رون  و���س��ار 
عدة  من  بدعوة  �الأملانية،  �لعا�سمة  و�سط  يف  �لتوزيع”،  “�إعادة  باالأملانية 

منظمات ي�سارية لالحتجاج على �رتفاع �الأ�سعار و�الإيجار�ت.
و�ملنظمني،  لل�سرطة  وفًقا  متظاهر،  �آالف  ثالثة  عن  يقل  ال  ما  وطالب 
�ملو�د  �أ�سعار  بفر�ش �سر�ئب على �الأكر ثر�ًء للتعامل مع �الأزم��ة وبدعم 
يف  �حل��رب  ع��ن  خا�ش  ب�سكل  �لناجم  �ملتز�يد  �لت�سخم  ظ��ّل  يف  �لغذ�ئية، 

�أوكر�نيا.
منت�سف  ه��ي  �ل��ع��ام��ة  للمنفعة  �مللكية  “نزع  �أخ����رى  الف��ت��ات  ع��ل��ى  وُك��ت��ب 
و”)�لنظام  �الأ�سفل”  �إىل  �الأع��ل��ى  م��ن  �ل��ت��وزي��ع!  و”�أعيدو�  �لطريق” 

�القت�سادي( يعطي �الأولوية للربح على �حتياجات �لنا�ش«.

توقع  العربية  ال���دول  جامعة 
المم  برنامج  مع  تفاهم  مذكرة 
الب�صرية  للم�صتوطنات  املتحدة 

•• �لقاهرة-و�م:

�لعربية  �ل������دول  ج��ام��ع��ة  وق���ع���ت 
�مل�����ت�����ح�����دة  �المم  وب��������رن��������ام��������ج 
�أم�ش؛  �ل��ب�����س��ري��ة  ل��ل��م�����س��ت��وط��ن��ات 
مذكرة تفاهم بهدف �لرت كيز على 
�لعربية  �ال���س��رت�ت��ي��ج��ي��ة  ت��وط��ني 
�حل�سرية  و�ل��ت��ن��م��ي��ة  ل��الإ���س��ك��ان 
و�خل���ط���ة   2030 �مل�������س���ت���د�م���ة 
وكذلك  �جل�����دي�����دة،  �حل�������س���ري���ة 
�مل�ستد�مة  �لتنمية  �أجندة  تطبيق 
�لتنمية  و�أه������د�ف   2030 ل��ع��ام 
بالتح�سر،  �ل�سلة  ذ�ت  �مل�ستد�مة 
11 من  �ل����ه����دف  ر�أ����س���ه���ا  وع���ل���ى 

�أهد�ف �لتنمية �مل�ستد�مة. 
�لعامة  �الم���ان���ة  ع���ن  ن��ي��اب��ة  وق����ع 
حممد  �لدكتور  �لعربية  للجامعة 
�الأم���ني ول��د �ك��ي��ك، �الأم���ني �لعام 
�ل�سوؤون  ق���ط���اع  رئ��ي�����ش  �مل�����س��اع��د 
�لعربية  ب���اجل���ام���ع���ة  �ل���ق���ان���ون���ي���ة 
�ملتحدة  �المم  ب���رن���ام���ج  وع�����ن  ؛ 
ميمونة  �لب�سرية  للم�ستوطنات 
����س���ري���ف، وك���ي���ل���ة �الأم��������ني �ل���ع���ام 
و�ملديرة �لتنفيذية لربنامج �الأمم 

�ملتحدة للم�ستوطنات �لب�سرية . 
للجامعة  �لعامة  �الم��ان��ة  و�ف���ادت 
�أن  �ليوم”  لها  ب��ي��ان  ف��ى  �لعربية 
توقيع مذكرة �لتفاهم ياتى �ميانا 
من �لطرفني بالفو�ئد �لتي ميكن 
حتقيقها من خالل �لتعاون �لفني 
�لتحديات  مع  و�لتعامل  �حلقيقي 
ورغبتهما  �الإق��ل��ي��م��ي��ة،  و�ل��ف��ر���ش 
على  و�حل��ف��اظ  �جل��ه��ود  لت�سافر 
لتنفيذ  وث���ي���ق���ة  ع���م���ل  ع����الق����ات 
�إطار  يف  م�سرتكة  وبر�مج  �أن�سطة 

هذه �ملذكرة .

عبد�لوحيد  �مل������دع������و/  ف���ق���د 
عبد�لقا�سم �سكندر عبد�لقا�سم، 
�سفره  ج��و�ز   - �جلن�سية  �لهند 
يرجى   )P8602211( رق��م 
ت�سليمه  ع���ل���ي���ه  ي����ع����ر  مم�����ن 
�ق���رب  �و  �ل��ه��ن��دي��ة  ب��ال�����س��ف��ارة 

مركز �سرطة باالمار�ت.

فقدان جواز �صفر
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املال والأعمال

الحتادية لل�صرائب ُتطلق من�صة اإمارات تاك�ش 5 دي�صمب 
كافية من �ملو�عيد �ملحددة لتقدمي �الإقر�ر�ت �ل�سريبية ودفع �ل�سر�ئب 

�مل�ستحقة، و�أن يكون �النتقال خالل فرتة عطلة �لعيد �لوطني. 
لد�فعي  �ل��ت��ي مي��ك��ن  �ل��ط��ري��ق��ة  ك��ب��ري  ب�سكل  �جل��دي��دة  �ملن�سة  وت��ع��زز 
�ل�سر�ئب من خاللها �لو�سول �إىل خدمات �لهيئة �الحتادية لل�سر�ئب، 

وذلك لدفع �سر�ئبهم و�حل�سول على �ملبالغ �مل�سرتدة. 
دولة  يف  �ل�سريبي  �لنظام  �إد�رة  على  �لهيئة  ق��درة  �ملن�سة  تدعم  كما 
�لقر�ر، وتقدمي  �ملتحدة، ومُتكن عمليات دعم �تخاذ  �الإم��ار�ت �لعربية 

خدمات ��ستباقية لد�فعي �ل�سر�ئب. 
متا�سياً  �جلديدة  �الإلكرتونية  تاك�ش”  “�إمار�ت  من�سة  �إط��الق  وياأتي 
مع ��سرت�تيجية �حلكومة �لرقمية لدولة �الإمار�ت 2025 وتوجيهات 
�لدولة  رئي�ش  نائب  مكتوم  �آل  ر��سد  بن  حممد  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب 

�لتعريفية  �لور�ش  من  �سل�سلة  �لهيئة  تعقد  تاك�ش”،  “�إمار�ت  ملن�سة 
بها  �مل�ساركة  تتيح  �حل��ايل  نوفمرب  �سهر  خ��الل  �الفرت��سية  �ليومية 
لعمالء �لهيئة مبعدل ور�ستني يومياً.  كما �أطلقت �لهيئة عرب موقعها 
يت�سمن  تاك�ش”  “�إمار�ت  مبن�سة  للتعريف  خا�ساً  ق�سماً  �الإلكرتوين 
معلومات تف�سيلية حول �آلية ��ستخد�م �ملن�سة �جلديدة ومقاطع فيديو 
تو�سيحية، وكافة �الأ�سئلة �ل�سائعة حول �ملن�سة مع �إجاباتها وتفا�سيل 

�مل�ساركة يف �لور�ش �لتعريفية �ليومية �الفرت��سية. 
�إر�سال  على  بالعمل  �لهيئة  �ستقوم  �لتوعوية  �الآليات  لهذه  وباالإ�سافة 
�ل�سر�ئب  د�ف��ع��ي  �إىل  مبا�سرة  �ملهمة  و�مل��ع��ل��وم��ات  �ملُ�ستجد�ت  جميع 
ل  ُم�سَجّ �مل�سجلني من خالل عناوين �لربيد �الإلكرتوين �خلا�سة بكل 

لدى �لهيئة. 

•• �أبوظبي -و�م:

“�إمار�ت  من�سة  �إط��الق  �عتز�مها  لل�سر�ئب  �الحت��ادي��ة  �لهيئة  �أك��دت 
تاك�ش” يف 5 دي�سمرب �ملقبل. 

و�أو�سحت �لهيئة �أن عملية �النتقال من �لنظام �الإلكرتوين �ل�سريبي 
من  �عتبار�ً  �ستبد�أ  تاك�ش”  “�إمار�ت  �الإلكرتوِنية  �ملن�سة  �إىل  �حل��ايل 
نهاية يوم عمل �ل� 30 من نوفمرب �جلاري، و�سيتم ��ستئناف �لعمل عرب 

من�سة “�إمار�ت تاك�ش” �بتد�ًء من 5 دي�سمرب �ملقبل. 
وحر�ست �لهيئة خالل تنفيذ خطتها لالنتقال للمن�سة �جلديدة على 
�أن يكون �النتقال �سل�ساً للحد من تاأثريه على �ملعامالت �لتي يقوم بها 
فرتة  قبل  �النتقال  �إج����ر�ء�ت  ُت�ستكمل  �أن  تقرر  حيث  �لهيئة،  عمالء 

رئي�ش جمل�ش �لوزر�ء حاكم دبي “رعاه �هلل” لال�ستفادة من �لتقنيات 
فئات  جميع  ت��خ��دم  متكاملة  رقمية  حتتية  بنية  وتاأ�سي�ش  �حل��دي��ث��ة 
“�إمار�ت  من�سة  وب��اإط��الق  �ل��دول��ة.   يف  �الأع��م��ال  وجمتمع  �ملتعاملني 
�جلديد  �لنظام  من  �ال�ستفادة  من  �ل�سر�ئب  د�فعو  �سيتمكن  تاك�ش” 
ر �لذي يوفر �لعديد من �مليز�ت، حيث مت ت�سميمه بال�سر�كة مع  �ملُطَوّ
وباالإ�سافة  �ل�سر�ئب،  �إد�رة  �آليات  يف  نوعية  نقلة  الإح��د�ث  �ملتعاملني 
�إىل ذلك �ست�ستمر �لهيئة حتى �لربع �الأول من �لعام �لقادم يف �إطالق 
خ��دم��ات وم��ي��ز�ت �إ���س��اف��ي��ة ع��ل��ى ع���دة م��ر�ح��ل منها �إط����الق �لتطبيق 
ويف  �لذكية.   للهو�تف  و�ملخ�س�ش  تاك�ش”  “�إمار�ت  ب�  �خلا�ش  �لذكي 
د�فعي  مع  �لتو��سل  بتعزيز  لل�سر�ئب  �الحت��ادي��ة  �لهيئة  �لتز�م  �إط��ار 
�ل�سر�ئب وجميع فئات �ملتعاملني، وملعرفة �ملزيد حول �مليز�ت �لرئي�سية 

جمارك دبي تنجز اإعادة تدوير 22436 قطعة من الب�صائع املقلدة ل� 24 عالمة جتارية

الإمارات ت�صارك يف اجتماع املجل�ش التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية
•• �لرباط -و�م:

�����س���ت���ع���ر����ش وف������د ح���ك���وم���ة دول����ة 
�الإم������������ار�ت خ������الل م�������س���ارك���ت���ه يف 
 114 �ل���  �لعادية  �ل���دورة  فعاليات 
للمنظمة  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي  ل��ل��م��ج��ل�����ش 
�لعربية للتنمية �الإد�رية، �لذي عقد 
يف �لعا�سمة �ملغربية �لرباط، جهود 
و�سر�كاتها  وم��ب��ادر�ت��ه��ا  �الإم�����ار�ت 
�ل�����ه�����ادف�����ة ل���ل���ن���ه���و����ش ب������������االإد�رة 
و�ال�ستعد�د�ت  �لعربية،  �حلكومية 

�الإد�رة  مل��ن��ت��دى  �ل��ث��ان��ي��ة  ل����ل����دورة 
�حل��ك��وم��ي��ة �ل��ع��رب��ي��ة �ل���ذي تنظمه 
�الإم�����������ار�ت �سمن  دول������ة  ح���ك���وم���ة 
للحكومات  �لعاملية  �لقمة  فعاليات 
فرب�ير   15  –  13 �ل����ف����رتة  يف 
جامعة  م���ع  ب��ال�����س��ر�ك��ة   ،2023
�لعربية  و�ملنظمة  �لعربية  �ل���دول 
و��سعة  �الإد�ري��ة، مب�ساركة  للتنمية 
من �لوزر�ء و�مل�سوؤولني من روؤ�ساء 
�خلدمة  ووزر�ء  �لدولية  �ملنظمات 
�الإد�رة  م��ع��اه��د  وم���دي���ري  �مل��دن��ي��ة 

�حلكومية �لعربية، م�سرية �إىل �أنه 
يركز على مو�سوع �لتحول �لرقمي 
�حلكومي يف �لدول �لعربية، ودوره 
�حلكومية  �الإد�رة  تطوير  يف  �ملهم 

�لعربية.
وي�سهد عقد �جتماع �لوزر�ء �لعرب 
�ملدنية  �خل���دم���ة  ع���ن  �مل�������س���وؤول���ني 
�إطالق  �لعربية،  �الإد�ري��ة  و�لتنمية 
حالة  تقرير  م��ن  �لثانية  �لن�سخة 

�الإد�رة �حلكومية �لعربية.
من جهتها، �أ�سادت �ملنظمة �لعربية 
حكومة  بجهود  �الإد�ري�����ة  للتنمية 
�لدورة  تنظيم  يف  �الإم�����ار�ت،  دول���ة 
�حلكومية  �الإد�رة  ملنتدى  �الأوىل 
�ل��ع��رب��ي��ة، وم���ا ���س��ه��دت��ه م���ن جناح 
�لبناءة بني  �ل�سر�كة  كبري، وثمنت 
�لثانية  �لدورة  �جلانبني يف تنظيم 
�لعربية،  �حلكومية  �الإد�رة  ملنتدى 
�أهميته يف تعزيز �ل�سر�كات  موؤكدة 
�الإد�رة  لتطوير  �ل��ه��ادف��ة  �لعربية 

�حلكومية يف �لعامل �لعربي.
ومت خالل �جتماع �ملجل�ش �لتنفيذي 
للمنظمة �لعربية للتنمية �الإد�رية، 
�لقر�ر�ت  متابعة م�ستجد�ت تنفيذ 
تقرير  وعر�ش  للمجل�ش،  �ل�سابقة 
ح�������ول �خل����ط����ة �ال����س���رت�ت���ي���ج���ي���ة 
ل��ل��م��ن��ظ��م��ة، وم��ن��اق�����س��ة ع�����دد من 
�ملو�سوعات �ملرتبطة بعملها خالل 

�لفرتة �ملقبلة.

�صنايدر اإلكرتيك: ا�صت�صافة م�صر والإمارات ل� »كوب27 
و28 « فر�صة لت�صريع اجلهود العاملية لتعزيز ال�صتدامة 

•• �رشم �ل�سيخ-و�م: 

قال �سبا�ستيان رييز، رئي�ش �سركة �سنايدر �إلكرتيك �لعاملية ملنطقة �سمال 
لدورتني  و�الإم���ار�ت  م�سر  ��ست�سافة  �إن  �لعربي،  و�مل�سرق  �أفريقيا  �سرق 
متتاليتني من قمة �ملناخ “ كوب 27 و28 ” ممثلني عن �أفريقيا ومنطقة 
�ل�سرق �الأو�سط يعد مبثابة فر�سة مثالية لت�سريع �جلهود �لعاملية من �أجل 

تعزيز �ال�ستد�مة. 
موؤمتر  فعاليات  هام�ش  على  “و�م”  �الإم���ار�ت  �أنباء  لوكالة  رييز  و�أ�ساف 
مدينة  يف  حاليا  �ملنعقد   »COP 27« �ملناخ  بتغرّي  �ملعني  �ملتحدة  �الأمم 
�أجمل  �لعمل من  �الإم��ار�ت تكثف جهودها وتو��سل  دول��ة  �أن  �ل�سيخ،  �سرم 
�لطاقة  يف  كبري  ب�سكل  �الإم���ار�ت  تو�سع  �إىل  م�سري�ً  �مل��ن��اخ،  �أزم��ة  جمابهة 
�ل�سم�سية، وهو �أمر مثري ومثال على ما تقوم به �لدولة للتو�سع يف جمال 

�لطاقة �ملتجددة باالإ�سافة �إىل �لعديد من �ملبادر�ت �الأخرى. 
ولفت �إىل �أن فريق “�سنايدر �إلكرتيك” يف دولة �الإمار�ت يعمل حالياً على 
ملوؤمتر  “ لال�ستعد�د  دبي  �إىل  �ل�سيخ  �سرم  “ �لطريق من  عليه  ما نطلق 
�ملناخ �لقادم » COP28 » و�لذي من �ملقرر �إقامته يف دولة �الإمار�ت بناًء 
على ما مت حتقيقه بالفعل خالل دورة �ملوؤمتر �حلالية » COP27 » يف 

مدينة �سرم �ل�سيخ �مل�سرية. 
ونوه �إىل �أن “�سنايدر �إلكرتيك” حر�ست من خالل م�ساركتها يف موؤمتر 
�لو�قع يو�سح  �أر���ش  »COP27« على تقدمي من��وذج حقيقي على  �ملناخ 
�إلكرتيك  �سنايدر  مركز  د�سنت  حيث  تتبناها،  �لتي  �ال�ستد�مة  معايري 
لال�ستد�مة يف مدينة �سرم �ل�سيخ و�لذي يعر�ش �لتز�مات �ل�سركة �ل�ست 
�مل�ستد�مة  �لتنمية  �أه��د�ف  مع  متا�سياً  �ال�ستد�مة  لتحقيق  �الأج��ل  طويلة 
�ل�17 �لتي �عتمدتها �الأمم �ملتحدة باالإ�سافة �إىل �حللول و�خلدمات �لتي 

ت�سهم يف حتقيق تلك �اللتز�مات وتعزيز مفهوم �ال�ستد�مة. 
كافة  م��ن  ك��ب��رية  و���س��ط م�ساركة   »COP27« م��وؤمت��ر  �إىل جن��اح  و�أ���س��ار 
و�لقطاع  �مل��دين  �ملجتمع  منظمات  �أو  �حلكومات  �سو�ء  �ملعنية،  �الأط���ر�ف 
�ملعنية لت�سريع جهود  كاأحد �الأط��ر�ف  �خلا�ش و�لذي يلعب دور�ً متنامياً 
�لدورة  يف  �أك��رب  ب�سكل  �خلا�ش  �لقطاع  دور  يظهر  �أن  متوقعاً  �ال�ستد�مة، 

�لقادمة من »COP28« يف �الإمار�ت. 

�ل���روم���ي يف كلمتها  ع��ه��ود  و�أك�����دت 
خ���الل �الج��ت��م��اع، ح��ر���ش حكومة 
�مل�ساركة  ع���ل���ى  �الإم�����������ار�ت  دول������ة 
�لفاعلة يف �سناعة م�ستقبل �الإد�رة 
�حل��ك��وم��ي��ة �ل��ع��رب��ي��ة، وب���ن���اء ر�أ����ش 
�لعربي،  �ل��ب�����س��ري �حل��ك��وم��ي  �مل���ال 
�مل�ستقبلية  ب����امل����ه����ار�ت  ومت��ك��ي��ن��ه 
�خلدمة  بقطاع  للنهو�ش  �لالزمة 
�ملدنية، وتعزيز جاهزيته للتحديات 

�لتي ت�سهدها �ملنطقة و�لعامل.
�ملقرتحة  �الأج���ن���دة  و����س��ت��ع��ر���س��ت 

عام  م��دي��ر  �ل�����س��وي��دي  عبيد  ليلى 
�لهيئة �الحتادية للمو�رد �لب�سرية 
و�إبر�هيم  ب����االإن����اب����ة،  �حل��ك��وم��ي��ة 
لقطاع  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي  �مل���دي���ر  ف���ك���ري 
�لكرمي  وعبد  �مل�ساندة،  �خل��دم��ات 
�ملنظمات  مكتب  مدير  �لع�سماوي 
و�ل���ع���الق���ات �ل���دول���ي���ة. و����س���ارك يف 
�الج��ت��م��اع �ل����وزر�ء �مل�����س��وؤول��ون عن 
�لتنمية �الإد�رية يف �لدول �لعربية، 
�الإد�رة  وع����دد م��ن م����در�ء م��ع��اه��د 

�حلكومية �لعربية.

ملنتدى  �ل��ث��ان��ي��ة  �ل������دورة  ل��ت��ن��ظ��ي��م 
�لذي  �ل��ع��رب��ي��ة  �حل��ك��وم��ي��ة  �الإد�رة 
يركز على مو�سوع �لتحول �لرقمي 
�حلكومي يف �لدول �لعربية، �سمن 
�أعمال �لقمة �لعاملية للحكومات يف 

فرب�ير 2023.
تر�أ�ش وفد حكومة �الإمار�ت، معايل 
وزيرة  �ل��روم��ي  خلفان  بنت  ع��ه��ود 
دولة للتطوير �حلكومي و�مل�ستقبل 
للمو�رد  �الحت��ادي��ة  �لهيئة  رئي�سة 
�سعادة  و�سم  �حلكومية،  �لب�سرية 

•• دبي – �لفجر:

 تعزز جمارك دبي جهودها ملكافحة 
على  �حلفاظ  مع  �ملقلدة  �لب�سائع 
عمليات  �أ�سر�ر  من  �لبيئة  حماية 
للب�سائع  �ل��ت��ق��ل��ي��دي��ة  �الت�������الف 
�مل��ق��ل��دة، وذل����ك م���ن خ���الل �إع����ادة 
تدوير تلك �لب�سائع لتحويلها �إىل 
مو�د ميكن ��ستخد�مها يف جماالت 
قامت  وق���د  بالبيئة،  ُم�����س��رة  غ��ري 
�إد�رة حماية حقوق �مللكية �لفكرية 
قطعة   22436 ت���دوي���ر  ب���اإع���ادة 
من �لب�سائع �ملقلدة ل� 24 عالمة 
ت����اري����ة م����ن �أمل���ان���ي���ا و�ل����والي����ات 
و�إيطاليا  �الم���ري���ك���ي���ة  �مل���ت���ح���دة 
و�ململكة �ملتحدة و�سوي�سر� وفرن�سا 
وكوريا �جلنوبية و�ليابان، و�سملت 
ب�سائع  �لتجارية  �ل��ع��الم��ات  ه��ذه 
و�ل�ساعات  �لهو�تف  ه��ي:  متنوعة 

و�حلقائب  و�الأح��ذي��ة  و�لبطاريات 
و�الإك�س�سو�ر�ت ومو�د �لتجميل.

�لتدوير  �إع��ادة  عملية  �إد�رة  ومت��ت 
عرب �لتو��سل �اللكرتوين بح�سور 
�لدبلوما�سية  �ل��ه��ي��ئ��ات  مم��ث��ل��ي 
�الأمريكية  �مل���ت���ح���دة  ل����ل����والي����ات 
و�ململكة �ملتحدة و�إيطاليا و�ليابان 
�إع���ادة  عملية  ح�سر  ك��م��ا  و�أمل��ان��ي��ا، 
ومن  دب��ي  بلدية  ممثلي  �ل��ت��دوي��ر 
بن  حممد  ح�سرها  دب��ي  ج��م��ارك 
نز�عات  ح���ل  ق�����س��م  م���دي���ر  ن��ا���س��ر 

�مللكية �لفكرية .
“نحر�ش  نا�سر:  بن  وقال حممد 
تدوير  �إع���ادة  عمليات  تنفيذ  على 
�ل��ب�����س��ائ��ع �مل��ق��ل��دة ب��ا���س��ت��م��ر�ر لكي 
ن�سمن �لتخل�ش منها دون �ال�سر�ر 
حتويلها  خ�������الل  م�����ن  ب���ال���ب���ي���ئ���ة 
�إىل م����و�د ق��اب��ل��ة ل��ال���س��ت��خ��د�م يف 
وذلك  �لتلوث،  بعيدة عن  جماالت 

�لتجارية  �ل��ع��الم��ات  ����س��ح��اب  م��ع 
م����ن خ�����الل ت��ن��ظ��ي��م ور��������ش عمل 
و�ملوظفني  �جلمركيني  للمفت�سني 
�ملتخ�س�سني بحماية حقوق �مللكية 
�لفكرية، وُتقدم خالل ور�ش �لعمل 
�لعالمات  �أ���س��ح��اب  م���ن  ع���رو����ش 
�لتجارية ل�سرح كيفية �لتعرف على 
ما  ل��ع��الم��ات��ه��م،  �مل��ق��ل��دة  �لب�سائع 
ي�سمن �لتعرف عليها بدقة عالية 
حلماية  �لدولة  �إىل  دخولها  ومنع 
�لب�سائع  �أ�����س����ر�ر  م���ن  �مل��ج��ت��م��ع 
ع���ل���ى حقوق  و�حل�����ف�����اظ  �مل���ق���ل���دة 
�لتجار و�مل�ستثمرين عرب متكينهم 
من و�سول ب�سائعهم �إىل �الأ�سو�ق 
�لب�سائع  ع��ن  ناجمة  خ�سائر  دون 
�ال�ستثمار  بيئة  ي��ع��زز  م��ا  �مل��ق��ل��دة، 
و�لتجارة يف �لدولة ويدعم تر�سيخ 
للتجارة  دويل  ك��م��رك��ز  م��ك��ان��ت��ه��ا 

�القليمية و�لدولية«.

�ملجتمع  حلماية  جهودنا  �إط���ار  يف 
�ملقلدة  �ل���ب�������س���ائ���ع  خم���اط���ر  م����ن 
�ل���دول���ة  �إىل  م���ن���ع دخ���ول���ه���ا  ع����رب 
�لعالمات  �أ���س��ح��اب  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون 
�ملفت�سون  ي��ق��وم  ح��ي��ث  �ل��ت��ج��اري��ة، 
�جلمركية  �مل��ر�ك��ز  يف  �جلمركيون 
�لب�سائع  ب�����س��ب��ط  دب����ي  جل���م���ارك 
�مل��ق��ل��دة وت��ت��م م��ت��اب��ع��ة �الإج�����ر�ء�ت 
�ل��ق��ان��ون��ي��ة �مل��ط��ب��ق��ة ل�����س��م��ان عدم 
تكتفي  وال  ل���الأ����س���و�ق،  و���س��ول��ه��ا 
الأ�سحاب  توفر  بل  بذلك  �ل��د�ئ��رة 
�ل��ع��الم��ات �ل��ت��ج��اري��ة خ��ي��ار �إع���ادة 
حتويل �لب�سائع �ملقلدة لعالماتهم 
�لهيئات  معنا  وت�سارك  �لتجارية، 
تنتمي  �لتي  ل��ل��دول  �لدبلوما�سية 
لها �لعالمات �لتجارية الطالعهم 
على طبيعة �الإج���ر�ء�ت �ملتخذة يف 

عمليات �إعادة �لتدوير«.
و�أ�ساف: “نعمل على تعزيز �لتعاون 

Date 14/ 11/ 2022  Issue No : 13697
Notice of Service by Publication of A Defendant

At Case Management Office, Federal Court of Sharjah, 
Federal Shari'a Appeal Court 

In the Matter of Case No. SHCAPSHPAF2022/0000549, Personal Status
To the Defendant : Abdulhameed Muhamed Jacob Ali
Of Unknown Residence
The notice is published in two languages, on f which is English.
You are requested to attend the hearing on 17-11-2022 before Case 
Management Office, Federal Court of Sharjah, Federal Shari'a Appeal 
Court, either in person or through an authorized representative, and also 
requested to submit a memorandum of response to the Case attaching 
therewith all documents, in order to consider the above-mentioned case - 
in your capacity an Appellee.
Judicial services office
Khalil Al-Taheri

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70608Date 14/ 11/ 2022  Issue No : 13697
Summoning a Defendant by Publication

Before the Cases Management Office at Sharjah Federal Civil Court of First Instance
In respect of the Case No.:SHCFICIREA2022/0007729Civil (partial)

To : The Defendant MD FAHIM HOSSAIN MD BALAYET HOSSAIN 
Unknown place of domicile
Based on the request of the plaintiff : MUHAMMAD ASHFAQ ABDUL RASHID
Who claims you as follows :
- Obligating the defendant to the payment of (AED 2000)
- Obligating the defendant to pay the charges and expenses.
- Notifying the defendant with hearing and the statement of claim
- Comprising the judgment with summary execution in accordance with the provisions 
of Para (5) to Article (229) of Civil Procedures Law.
You are instructed to appear at the session of 16/11/2022 before the Cases Management 
Office at Sharjah Federal Civil Court of First Instance (Cases Manager Office No. 2) 
in person or by a approved attorney, with the submission of a brief in reply to the case 
attaching thereto all documents within a period not exceeding ten days from the date 
of publication in order to hear the Case with the number referenced hereinabove, in 
your capacity as defendant.
Judicial Services Office  / Mohammed Hussain Amin Al Mula
Issued on the 9/11/2022 

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70608 Date 14/ 11/ 2022  Issue No : 13697
Dubai Courts of First Instance

Notification of Payment Order by Publication
Regarding : Execution No. 6743/2022/207 Commercial Execution

Considered in : 2nd Execution Circuit No. 184
Subject Matter of Execution : Executing the Judgment issued regarding Case No. 1089/2022 
Payment Order to pay the sum adjudicated amounting to AED (1,592,680) inclusive of fees 
and expenses.
Execution Applicant : Mohamed Azeem Rasool Dad
Address : Chosen Address/ Ahmed Al-Amiri Advocates & Legal Consultants located in the 
Emirate of Dubai, Airport St., Next to Toyota Showroom opposite Hinda Showroom, Al- Tadawy 
Medical Center Building (Al-Masood Tower), 10th Floor.
Notified Parties : 1. Abdul Ghias Abdul Mohammad - Capacity :  Enforcee
2. Fala Tourism & Travel (L.L.C.) - Capacity : Enforcee
Subject Matter of Notification : An execution lawsuit has been filed against you in order 
to oblige you to pay an amount of AED (2592680) to the Execution Applicant or the Court 
Treasury.  Accordingly, the court will initiate the executive procedures against you in case of non-
compliance with the said decision within (15) days from the date of publication hereof.
In order to review the details of lawsuit, regulations and memos and submit defense and demands, 
Dubai Courts electronic and smart services shall be used. To subscribe, please press the link.
Prepared by: Aliaa Ali Al Hajj Al Medor Al-Mihiri
Date of Approval : 17 October 2022 at 13:30:22

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70392 Date 14/ 11/ 2022  Issue No : 13697
Dubai Court Of first instance

Notification by publication
In the case No : 253/2022/14160 - Cheque execution

Heard : Ninth Execution Chamber No. 230
Subject of the execution : Claim of the amount AED 25,000 the value the cheque 
number (1) Mashreq Bank
Plaintiff : MASREQ BANK PSC
Dubai-Deira-Al-Maktoum Road-Reem Tower Office 1304
The Respondent that is requested to be served : 1- RAJA NARASIMHAN
Subject of the Notification : The above-mentioned execution has been filed against 
you and obligated you to pay the amount AED 25910 to the plaintiff or court.
Accordingly, the court will initiate executive procedures against you in the event of 
non-compliance with the aforementioned decision within 15 days from the date of 
publishing this announcement.
- To review the details of the case, the regulations, memoranda, and submit the defense 
and requests, it is necessary to use the electronic and smart judicial services of the 
Dubai Courts. To subscribe, please click on the link.
Prepared by :  EISSA AHMED ABDALLA 
Approval date : 12:00:51 04/11/2022

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70392
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الفجر الريا�ضي

•• ح�سن �سيد �أحمد – �لعني 

�ل��ع��ا���س��رة لبطولة  �ن��ت��ه��ت �جل��ول��ة 
دوري �أدنوك للمحرتفني ، و متيزت 
بالقوة و�الثارة يف جميع مبارياتها 
خ�سو�ساً مباريات �لديربي �لثالث 
�سباب   ، و�ل����وح����دة  �جل����زي����رة  ب���ني 
�الأه����ل����ي و�ل���ن�������س���ر، و�أخ���������ري�ً قمة 
�ل�سارقة و�لعني .. حيث �لرميونتاد� 
متاأخر�ً  ك��ان  �ل��ذي  للعني  �لرهيبة 
0-2 حتى خو�تيم �ملو�جهة عندما 
هديف  رحيمي  �سفيان  �ملغربي  �أودع 
 ،  90 و   87 �لدقيقتني  �لتعادل يف 
ليعيد �لعني �إىل �ملبار�ة يف  3 دقائق 
�البت�سامة  جلماهريه  ويعيد  فقط 

�لتي عاد بها من �المارة �لبا�سمة.
�الأه�������د�ف يف �جلولة  م���ع���دل  ب��ل��غ   
�لعا�سرة 21 هدفاً بزيادة هدف عن 
بلغ  �ل���ذي  و  �سبقتها  �ل��ت��ي  �جل��ول��ة 
�لتعادل  نتيجة   ،  غابت  20 هدفاً 
ح�سر  بينما   ، �جل��ول��ة  يف  �ل�سلبي 
�لتعادل �الإيجابي يف مرة وحيدة يف 

مبار�ة �ل�سارقة و�لعني 2-2.
�لعني الب��ا كودجو  ي��ز�ل مهاجم  ال 
�مل�سابقة   ه���د�يف  ترتيب  ���س��د�رة  يف 
ب���� 10 �أه������د�ف رغ����م ���س��ي��ام��ه عن 
�لتهديف يف �جلولة �لعا�سرة  ولكنه 
ي���ح���اف���ظ ف������ارق �ل����ه����دف م����ع علي 
مبخوت �ساحب �ل� 9 �أهد�ف �لذي 
�سام عن �لتهديف يف �جلولتني 9 و 
10 ، ومع �سيام البا ومبخوت رفع 
م��ن الع��ب ر�سيده مقرتبني  �أك��ر 
م��ن ق��م��ة �ل��ه��د�ف��ني �أك���ر ، وه���م : 
فابيو ليما 9 �أهد�ف ، جو�و بيدرو 

باكو  �ل�����س��ارق��ة  جن��م  و  �أه����د�ف   9
�لكا�سري 6 �أهد�ف.

ويت�سدر �ساحب ثنائية �لرميونتاد� 
�لعيناوية يف مرمى �ل�سارقة �سفيان 
رحيمي قائمة �سناعة �الأهد�ف ب� 6 

، و�إ�سماعيل مطر 5.  
�أدن������وك  دوري  ب���ط���ول���ة  وت���ت���وق���ف 
ل���ل���م���ح���رتف���ني ب���ن���ه���اي���ة �جل����ول����ة 
قطر  �لعامل  كاأ�ش  بد�عي  �لعا�سرة 
2022 ، على يعود �لدوري جمدد�ً 
بينما   ، �مل��ق��ب��ل  دي�����س��م��رب   19 يف 

كاأ�ش  مل�سابقة  �لثانية  �جلولة  ُتقام 
يومي  �الإ�سالمي  �أبوظبي  م�سرف 
نوفمرب  25و26  و�ل�سبت  �جلمعة 

�جلاري.

متوالية الفوز العنابية
�سهدته  ر�ئ����ع  ج��م��اه��ريي  ح�����س��ور 
م��و�ج��ه��ة ك��ال���س��ي��ك��و  �أب��وظ��ب��ي بني 
تقدمه  �ل��وح��دة  و�سيفه  �جل��زي��رة 

�سمو �ل�سيوخ من�سور بن ز�يد نائب 
�ل��وزر�ء وزي��ر ديو�ن  رئي�ش جمل�ش 
�لرئا�سة ، وذياب بن ز�يد ، وعبد�هلل 
بن ز�يد وزير �خلارجية ، وقد منح 

وحما�ساً  زخ��م��اً  �ل�����س��ام��ي  �حل�����س��ور 
�لعا�سمة  قطبي  مو�جهة  يف  �أك��رب 

�الإمار�تية. 
بيدرو   ج��و�و  �لوحدة  �أ�سهم مهاجم 

مرمى  يف  ���س��ج��ل��ه  �ل������ذي  ب���ه���دف���ه 
�أهد�ف   4 يف  �الأول  �أم�ش  �جلزيرة 
من �آخر 5 مباريات للوحدة ، وهي 
�لتي  �ل��ت��و�يل  على  �لثالثة  �مل��ب��ار�ة 
 ، ي�سجل فيها �ملهاجم �ملرعب هدفاً 

وهو �لفوز �ل�سابع للوحدة تو�لياً.

حتية للمهند�س 
، ع��ن��دم��ا  رفعت   م�سهٌد م��وؤث��ر ك��ان 
جماهري فريق �سباب �الأهلي الفتة 
كبرية عليها �سورة مدرب �لفر�سان 

�ل�سابق  �لوطني  �ملنتخب   وم���درب 
"م�سافى  عبارة  حتمل  علي  مهدي 
�لتي  �حل�����ادث�����ة  ب���ع���د   ، معافى" 
ت��ع��ر���ش ل��ه��ا ب�����س��ق��وط��ه م��ن در�ج���ة 
ر�سو�ش  ب��ع��دة  و�إ���س��اب��ت��ه  ه��و�ئ��ي��ة 

وك�سور.
�لالفتة  �لفر�سان  جماهري  رف��ع��ت 
�لتي  دي���رب���ي  يف م���درج���ات م���ب���ار�ة 
يف  �لن�سر  ب�سيفه  فريقها  جمعت 
��ستاد ر��سد وفاز فيها �سباب �الأهلي 

بثالثية نظيفة.
تعر�ش  �لتي  �ل�سحية  �لوعكة   من 
ل��ه��ا ب�����س��ب��ب ���س��ق��وط��ه م���ن در�ج����ة 
�لك�سور يف  ببع�ش  و�إ�سابته  هو�ئية 

ج�سده.

رميونتادا وابت�صامة
3 دقائق  عاد �لزعيم �إىل �ملبار�ة يف 
بثنائية نظيفة  �أن كان متاأخر�ً  بعد 
ح��ت��ى �ل��دق��ي��ق��ة 87 ع��ن��دم��ا �أح���رز 
تقلي�ش  ه�����دف  رح���ي���م���ي  ���س��ف��ي��ان 
4 دقائق  ب��ع��د  و�أع��ق��ب��ه   ، �ل��ن��ت��ي��ج��ة 
�للقب  ح����ام����ل  م����ع����ي����د�ً  ب����ال����ث����اين 
للمبار�ة حتى ال تعي�ش جماهريه يف 
ح�سرة �خل�سارة طو�ل فرتة �لتوقف 

�ملقبلة.
�سريحة  حملت  �لرميونتاد�  ورغ��م 
كبرية من جماهري �لعني م�سئولية 
تر�جع م�ستوى فريقها الأخطاء ظل 
�الأوك����ر�ين  �ل��ع��ني  م���درب  يرتكبها 
���س��ريج��ي ري���ب���ريوف خ�����س��و���س��اً يف 
�ملبار�ة  ب��د�ي��ة  لت�سكيلة  �خ��ت��ي��ار�ت��ه 
، ل��ي��ع��ود يف ك���ل م���رة وي��ع��اجل��ه��ا يف 

�ل�سوط �لثاين.

الزعيم العيناوي تقلب الطاولة على امللك ال�صرقاوي   • رميونتادا 
بالوعود والعنابي بجدارة يف ال�صدارة  يفي  اأبوظبي  • كال�صيكو 
من جماهري ديربي دبي  علي  مهدي  للمهند�س  بال�صفاء  • اأمنيات 

•• �أبوظبي-�لفجر: 

�أبوظبي  ل�����س��رط��ة  �ل��ع��ام��ة  �ل��ق��ي��ادة  ح�����س��د م��ن��ت��خ��ب 
وح�سل  وف�سية  ذهبية  ميد�ليتني  �لهمم  الأ�سحاب 
على �ملر�كز �الأوىل يف بطولة �لقو�ش و�ل�سهم �الأوىل 
ال�سحاب �لهمم و�لتي نظمها  �حتاد �المار�ت للقو�ش 
و�ل�سهم وباإ�سر�ف من �حتاد �المار�ت الأ�سحاب �لهمم 

وذلك يف �إمارة دبي .
�الأول  �مل��رك��ز  ع��ل��ى  �لكعبي  �ل��الع��ب عبيد   وح�����س��ل  
و�مليد�لية  �لذهبية  "فئة �لرجال"  مل�سافة 50 مرت 
بالقو�ش �ملحدب  ، وحاز عبد�هلل �جلنيبي على �ملركز 
"فئة �لرجال  �لف�سية  �مليد�لية   �لثاين وح�سل على 
�لبطولة  و�سهدت   ، �ملحدب  للقو�ش  مرت   50 مل�سافة 
يف  �لهمم  �أ�سحاب  ومر�كز  �ندية  من  كبري�   تناف�ساً 

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة .
 ، �ملقبايل  فاطمة  �لالعبة    �ملنظمة  �للجنة  وكرمت 
و�لالعبة ر�ية �ل�سرجي من منتخب  �سرطة �أبوظبي 

على م�ساركاتهن  �ملتميزة.   

�آل علي مدير مركز  �لعميد ع�سام عبد�هلل  و�أ���س��اد    
�لرتبية �لريا�سية �ل�سرطية على �مل�ستويات  �ملتميزة 
�لتي حققها منتخب �سرطة �أبوظبي  الأ�سحاب �لهمم  
يب�سر  ت�سكيله  �جلديد  مما  بعد  له  �أول م�ساركة  يف 
�ملتاألقة  يف  م�ساركاته   �لنتائج   �ملزيد  من  بتحقيق  

�ملقبلة  حمليا  �أو �إقليميا �أو دولياً  
�طالقه  مت  �لهمم  �أ���س��ح��اب  منتخب  �ن  �إىل  و�أ���س��ار   
ب��ال��ت��ز�م��ن م���ع �ل���ي���وم �ل��ع��امل��ي الأ����س���ح���اب �ل��ه��م��م يف 
�ملا�سي، و�سارك يف ور���ش  متخ�س�سة وتابع  دي�سمرب 
على  �ل��رتك��ي��ز   تت�سمن  �ل��ت��ي  �لعمل  خطة  باهتمام 
�لرماية  مثل  �الأوىل  �مل��رح��ل��ة  يف   �ل��ف��ردي��ة  �الأل��ع��اب 
و�ل�سباقات  و�لقو�ش  و�ل�سهم  �جللة   ورم��ي  و�مل��ب��ارزة 
وح��م��ل �الث���ق���ال، ف��ي��م��ا ت��رك��ز �مل��رح��ل��ة �ل��ث��ان��ي��ة على  
�الأل���ع���اب �جل��م��اع��ي��ة  ب��ال��ت��ع��اون م��ع خ����رب�ت مدربي 
ق�سم �مل�سابقات و�ملنتخبات و�خت�سا�سي فرع �أ�سحاب 
و�ل�سركاء  �أبوظبي  ل�سرطة  �لعامة  بالقيادة  �لهمم 
�لنتائج  باأف�سل  �خل���روج  ل�سمان  �ال�سرت�تيجيني  

وحتقيق �الأهد�ف �ملرجوة.

•• �أبوظبي-�لفجر:

 ت�ست�سيف �أبوظبي ليونيل مي�سي وجنوم فريق �الأرجنتني، 
ريا�سية  �ملتميزة كوجهة  لتعزيز مكانتها  �إط��ار م�ساعيها  يف 
ع��امل��ي��ة. وي��خ��و���ش م��ن��ت��خ��ب �الإم�������ار�ت م���ب���ار�ة ودي����ة �أم����ام 
�لقدم  ب��ك��رة  �ل��ع��امل  ك��اأ���ش  بطولة  لقب  �الأرج��ن��ت��ني، حاملة 
16 نوفمرب، حيث  مرتني، على ��ستاد حممد بن ز�يد يوم 
نفدت تذ�كر �ملبار�ة بالكامل يف �أقل من 24 �ساعة. وما ز�لت 
�لفر�سة متوفرة حل�سور جل�سة تدريب مفتوحة للمنتخب 
�الأرجنتيني، �لذي مل يتعر�ش الأي خ�سارة خالل 35 مبار�ة 
متتالية، يف ��ستاد �آل نهيان باأبوظبي يوم 14 نوفمرب. و�أملح 
مي�سي �إىل �أن �لن�سخة �لقادمة من بطولة كاأ�ش �لعامل بكرة 
�أن �ملبار�ة  �لقدم يف قطر �ستكون �الأخ��رية له، ما ي�سري �إىل 
قبل  مبارياته  �آخ��ر  �ستكون  �الإم��ار�ت��ي��ة  �لعا�سمة  يف  �لودية 
قال  �ملو�سوع،  هذ�  على  وتعليقاً  �لعاملية.  �لنهائيات  خو�ش 
�سعادة عارف �لعو�ين، �الأمني �لعام ملجل�ش �أبوظبي �لريا�سي، 
�ل�سوء على �أهمية �تفاقية �ل�سر�كة �ال�سرت�تيجية  م�سلطاً 
�لتي مّت توقيعها موؤخر�ً مع �الحتاد �الأرجنتيني لكرة �لقدم: 
بكرة  �لعامل  كاأ�ش  بطولة  بها  حتظى  �لتي  �الأهمية  "ندرك 
�لقدم يف �لعديد من �لدول، وخا�سة يف دولة مثل �الأرجنتني. 
لذ� ي�سرفنا �ختيار �ملنتخب �الأرجنتيني �أبوظبي ال�ست�سافة 

�ال�ستعد�د�ت �لنهائية، ما ي�سلط �ل�سوء على �لثقة �لعاملية 
بيئة  توفري  خ��الل  م��ن  �أبوظبي  بها  حتظى  �لتي  �مل��ت��ز�ي��دة 
ريا�سية مب�ستويات عاملية ت�سجع على �الزده��ار. كما ي�سرنا 

�أن نرحب بو�حد من �أ�سهر �ملنتخبات يف عامل كرة �لقدم".
�أب��وظ��ب��ي ق��درت��ه��ا على  �أث��ب��ت��ت  "لطاملا  �ل���ع���و�ين:  و�أ����س���اف 
كاأ�ش  ذلك  يف  مبا  �لكربى،  �لريا�سية  �لبطوالت  ��ست�سافة 
�إف �سي فايت نايت، وغريها  �لعامل لالأندية ومناف�سات يو 
باتت  حيث  �لدولية،  �لريا�سية  �لفعاليات  �أه��م  من  �لكثري 
يف  �ملعنية  �الأو����س���اط  ب��ني  �لثقة  م��ن  ع���اٍل  مب�ستوى  تتمتع 
�لعامل. وي�سرنا ح�سور فريق �الأرجنتني �إىل �أبوظبي للمرة 
�الأوىل، ما يوؤكد على �لدور �ملهم �لذي تلعبه �الإمارة يف قطاع 
�أكتوبر  �سهر  يف  �أبوظبي  و��ست�سافت  �لعاملية".  �لريا�سة 
�ملا�سي �أول مبار�ة يف دوري كرة �ل�سلة �الأمريكي للمحرتفني، 
و�لتي جمعت بني فريقي �أتالنتا هوك�ش وميلووكي باك�ش يف 
�لريا�سي  �لنز�ل  ��ست�سافة  ذل��ك  تبع  �أري��ن��ا،  �الحت��اد  �سالة 
�الأهم يف بطولة يو �إف �سي 280: �أوليفري� �سد ماخات�سيف 
�أق���وى ن���ز�الت �لبطولة لهذ�  ب��ج��زي��رة ي��ا���ش، يف و�ح���د م��ن 
مع  �لريا�سي  �مل�سهد  ري��ادة  �أبوظبي  تو��سل  وهكذ�  �ل��ع��ام. 
بيفول وجيلربتو  �لتاريخي بني دميرتي  �لنز�ل  ��ست�سافة 
ر�مرييز �ملعروف ب� "زوردو" على لقب بطولة �لعامل للوزن 
�خلفيف �لثقيل و�لذي ��ست�سافته �لعا�سمة �الإمار�تية يف 5 

نز�ل  �أول  يف  �لعاملية،  �ملالكمة  ر�بطة  مع  بالتعاون  نوفمرب 
مبار�ة  وقبل  �الإم���ارة.  ت�ست�سيفه  عاملي  مالكمة  لقب  على 
جائزة  ���س��ب��اق  ينطلق  قليلة،  ب��اأي��ام  و�الأرج��ن��ت��ني  �الإم�����ار�ت 
�الحتاد للطري�ن �لكربى للفورموال 1 يف �أبوظبي يف حلبة 
ر�ئدة  �الإمار�تية وجهة جذب  �لعا�سمة  وُتعد  يا�ش.  مر�سى 
�إىل  ت�ست�سيفها،  �لتي  �ملتنوعة  �لعاملية  �لفعاليات  بف�سل 
وحتظى  �ل�سمات.  عاملية  ومر�فقها  �لتحتية  بنيتها  جانب 
�لدورة �الأوىل من مهرجان بايك �أبوظبي باهتمام كبري يف 
�ملنطقة، كما ت�ست�سيف �الإم��ارة �لن�سخة �لر�بعة ع�سرة من 
ونهائيات  �جلوجيت�سو؛  ملحرتيف  �لعاملية  �أب��وظ��ب��ي  بطولة 
بطولة �لعامل للرت�يثلون؛ وبطولة �أبوظبي تي 10، بطولة 
�لعاملية  �جلولة  ونهائيات  ومتعة؛  �سهرة  �الأك��ر  �لكركيتت 
لكرة  �ل���دويل  �الحت���اد  ُينظمها  �لتي  �لثالثية  �ل�سلة  لكرة 

�ل�سلة على مدى يومني.
�الإلكرتونية،  للريا�سات  كبرية  �أهمية  �أبوظبي  ت��ويل  كما 
حيث ت�ست�سيف جزيرة يا�ش للمرة �الأوىل �لنهائيات �لعاملية 
لبطولة بال�ست برمييري، �لتي تبلغ قيمة جائزتها �لكربى 
�لقادم.  دي�����س��م��رب  و18   14 ب��ني  �أم��ري��ك��ي،  دوالر  م��ل��ي��ون 
ت�ست�سيفها  �أن  �ملقرر  �لتي من  �لفعاليات،  ويت�سمن جدول 
�الإمارة قبل نهاية �لعام، بطولة �لعامل لل�سبارتن؛ وبطولة 

مبادلة �لعاملية للتن�ش؛ ومار�ثون �أدنوك �أبوظبي.

فريق �صرطة اأبوظبي لأ�صحاب الهمم يفوز 
باملراكز الأوىل »ببطولة القو�ش وال�صهم«

اأبوظبي تعزز ح�صورها كعا�صمة عاملية للريا�صة مع ا�صتقبال مي�صي وجنوم منتخب الأرجنتني 

اأبرز م�صاهد اجلولة 10 لدوري اأدنوك للمحرتفني 

•• �أبوظبي-و�م: 

من  �لثانية  �جل��ول��ة  �لبحرية  للريا�سات  �أب��وظ��ب��ي  ن���ادي  ينظم 
بطولة �أبوظبي �لكربى ل�سيد �لكنعد خالل �لفرتة من 24 �إىل 
�جلاري، وذلك حتت رعاية �سمو �ل�سيخ حمد�ن بن  نوفمرب   27

ز�يد �آل نهيان ممثل �حلاكم يف منطقة �لظفرة.
وينتظر �أن ت�سهد �لبطولة مناف�سة كبرية بني كافة �مل�ساركني من 

�ل�سباب وحمبي �ل�سيد على م�ستوى �الإمار�ت.

و�أعلن نادي �أبوظبي للريا�سات �لبحرية عن فتح باب �لت�سجيل يف 
�لبطولة قبل �نطالقها باأكر من �أ�سبوع من �أجل �إتاحة �لفر�سة 
الأكرب عدد ممكن من حمبي �ل�سيد و�ملوروث �ل�سعبي يف �لت�سجيل 
م�ستوى  على  �ملناف�سات  �أق��وى  من  تعترب  �لتي  �ملناف�سة  وح�سور 

هذه �لبطولة.
�جلاري  نوفمرب   22 يف  �لت�سجيل  ب��اب  غلق  يتم  �أن  �مل��ق��رر  وم��ن 

وقبل �نطالق �ملناف�سة بيومني.
�ملا�سي  مار�ش  يف  �أقيمت  قد  �لبطولة  من  �الأوىل  �جلولة  وكانت 

رحلة  وت�ستمر  و�لبحارة،  �لنو�خذة  بني  و��سعة  م�ساركة  و�سهدت 
�لو�سول  �أج��ل  �لبطولة من  ج��والت  ثاين  و�لتحدي مع  �ملناف�سة 
�أبوظبي  ن��ادي  و�أك��د �سامل �لرميثي مدير ع��ام  �الأك���رب.  ل���الأوز�ن 
للريا�سات على �أهمية دعم �ملوروث �لبحري وكل ما من �ساأنه زيادة 
�سعبية �لريا�سات �لبحرية يف دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة. وقال 
" نفخر دوما بدعم قيادتنا �لر�سيدة للريا�سات �لبحرية وتوفري 
كل �ملقومات �لتي ت�سمن جناح �لبطولة و�لو�سول بها للم�ستويات 

�الأعلى من �لنجاح و�لتفوق �لفني".

اأبوظبي للريا�صات البحرية ينظم اجلولة الثانية من بطولة �صيد الكنعد
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بطولة  يف  �لر�بع  �ملركز  �ل�ساطئية  �لقدم  لكرة  �لوطني  منتخبنا  ح�سد 
�أم�ش �الأول يف �ململكة �لعربية  نيوم �لودية �لدولية �لتي �ختتمت م�ساء 
�أه��د�ف مقابل ثالثة  ب�ستة  ٌعمان  �أمام منتخب  �ل�سعودية، بعد خ�سارته 
بالتعادل  �الأ�سلية  �الأ���س��و�ط  �إن��ت��ه��اء  بعد  �الإ���س��ايف،  �ل�سوط  يف  �أه���د�ف 

�الإيجابي بنتيجة ) 3 – 3 (. 
عاملًيا  �لثالث  �مل�سنف  �ل��رب�زي��ل  وه��ي  منتخبات   8 �لبطولة  يف  ���س��ارك 
وبار�غو�ي  �ل�ساد�ش،  �مل�سنف  و�ليابان   ،2022 �لقار�ت  كاأ�ش  وو�سيف 
 ،  )18( وُع���م���ان   ،)12( �مل�����س��ن��ف  �ل��وط��ن��ي  ومنتخبنا   ،)9( �مل�����س��ن��ف 

 .)35( و�إجنلرت�  و�ل�سعودية )35(، و�لبحرين )37(، 
هذه  يف  م�ساركته  خ���الل  �ل�ساطئية  ل��ل��ك��رة  �ل��وط��ن��ي  منتخبنا  وخ��ا���ش 
مبار�ة  خ�سر  �ملجموعات،  دور  مرحلة  خ��الل  مباريات  ث��الث  �لبطولة، 
�جلولة �الأوىل �أمام �ملنتخب �ل�سعودي بالركالت �لرتجيحية ) 3 – 4 ( 

�لتي مت �للجوء لها بعد �إنتهاء �لوقت �الأ�سلي و�الإ�سايف بالتعادل باأربعة 
�أهد�ف لكل منهما، وعلى �لرغم من �سيطرته وتقدمه يف �ل�سوط �الأول 
�سوء  �إن��ه جانبه  �إال  ب��ار�غ��و�ي،  �أم��ام منتخب  �لثانية  من مبار�ة �جلولة 

�لتوفيق يف ح�سد �لنقاط �لثالث. 
ويف �جلولة �لثالثة، متكن �أبي�ش �ل�ساطئية من حتقيق فوًز� كبرًي� على 
منتخب �إجنلرت� بثمانية �أهد�ف مقابل ثالثة، ليحجز مقعده ومو�جهة 
�نتهت  و�لتي  و�لر�بع،  �لثالث  �ملركزين  ُعمان يف مبار�ة حتديد  منتخب 
�أ�سو�طها �لثالثة بالتعادل �الإيجابي بينهما بنتيجة ) 3 – 3 (، وجنح 
منتخُب ُعمان يف �إ�سافة ثالثة �أهد�ف خالل �ل�سوط �الإ�سايف، ليح�سد 

بهذ� �لفوز �ملركز �لثالث. 
وُتوج منتخب �لرب�زيل بلقب �لبطولة بعد فوزه على منتخب بار�غو�ي 

بهدفني لهدف.

�ط���م���اأن ���س��ع��ادة حم��م��د ب���ن ثعلوب 
�مل�سارعة  �حت�����اد  رئ��ي�����ش  �ل����درع����ي 
و�جلودو على و�سول بعثة منتخبنا 
�ليابانية  للعا�سمة  للجودو  �الأول 
قبل  هناك  مع�سكر  الإق��ام��ة  طوكيو 
غر�ند  طوكيو  بطولة  يف  �مل�ساركة 
 3 يومي  يف  هناك  تقام  �لتي  �سالم 
و4 دي�سمرب �ملقبل و�لتي ت�سهد حتى 
بينهم  م��ن  دول��ة   60 م�ساركة  �الن 
منتخبات  يف  تتمثل  عربية  دول   5
منتخبات  ب����ج����ان����ب  �الم���������������ار�ت، 

ت�سارك  �لتي  �ل�سعودية  �لبحرين، 
بعدد 10 منهم 3 العبات، ثم قطر، 
وي�������س���ارك م��ن��ت��خ��ب م�����س��ر ب��ع��دد 9 
م�ساركات  ختام  و�سيكون  الع��ب��ني.. 
�لعام  خالل  للجودو  �الأول  �ملنتخب 
للجودو  ما�سرت  بطولة  يف  �حل���ايل 
�لفرتة  �لقد�ش خالل  تقام يف  �لتي 
�ملقبل  دي�����س��م��رب   22 �إىل   20 م��ن 
ب��ط��والت �الحت����اد �لدويل  يف خ��ت��ام 
 –  2022 �مل��و���س��م  ل��ه��ذ�  ل��ل��ج��ودو 
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وثمن �لدرعي خالل �ت�ساله برئي�ش 
�لبعثة �ل�سيد نا�سر �لتميمي �الأمني 
�لعام لالحتاد �أمني �سندوق �الحتاد 
�الإيجابي  بالتعاون  للجودو  �لدويل 
مع جامعة توكاي �ليابانية، تنفيذ� 
الت���ف���اق���ي���ة �ل���ت���ع���اون ب����ني �الحت�����اد 
�أ�سهمت  �ل��ت��ي  �ليابانية  و�جل��ام��ع��ة 
يف ت��ط��ور �جل���ودو �الم���ار�ت���ي وعلي 
مظلة  حت����ت   ، �مل���ن���ط���ق���ة  م�������س���ت���وى 
و�سمت  للجودو..  �لياباين  �الحت��اد 
بعثة منتخبنا �الأول �لذي ي�سارك يف 

بطولتي طوكيو و�لقد�ش 5 العبني 
هم: دز��سفيلي جور�م �لذي ي�سارك 
كجم،   66 حت��ت  وزن  مناف�سات  يف 
�سعيد  �ل�����س��اع��د  وي�������س���ارك الع��ب��ن��ا 
 73 وزن حتت  مناف�سات  �لنقبي يف 
 34 �ل����ذي ي�����س��م ح��ت��ى �الن  ك��ج��م 
وتالل   ، �مل�سنفني  �أب���رز  م��ن  الع��ب��ا 
كجم،   81 حت���ت  وزن  يف  ����س��ف��ي��ل��ي 
مناف�سات  يف  �ر�م  وج��وري��ج��وري��ان 
وزن حتت 90 كجم و�لالعب ظفار 

كو�سوف يف وزن حتت 100 كجم.

ب����ن ثعلوب  ����س���ع���ادة حم���م���د  وح�����ث 
�لدرعي رئي�ش �الحتاد �لبعثة خالل 
�الت�سال على �سرورة �ال�ستفادة من 

�سيافة  يف  �خلتامية  �الع���د�د  ف��رتة 
�ل��ي��اب��اين وح���ف���اوة جامعة  �الحت����اد 
مناف�سات  �ن���ط���الق���ة  ق��ب��ل  ت���وك���اي 

يعك�ش  مبا  �لكربى،  طوكيو  بطولة 
ت��ط��ور �جل���ودو �الم���ار�ت���ي وريا�سة 

�المار�ت خالل �لبطولة �ملقبلة.

•• نيون، �سوي�رش� – �لفجر:

ر�بطة  رئي�ش  �خلليفي،  نا�سر  �أك���ّد   
�الأن����دي����ة �الأوروب����ي����ة ورئ��ي�����ش نادي 
ب��اري�����ش ���س��ان ج���ريم���ان ع��ل��ى وحدة 
���س��ف �مل��ج��ت��م��ع �ل����ك����روي �الأوروب�������ي 
م�����س��ارك��ت��ه يف موؤمتر  خ���الل  وذل����ك 
�الحتاد �الأوروبي لكرة �لقدم �الأخري 

حول م�ستقبل كرة �لقدم �الأوروبية.
حالياً  ي�سغل  �ل��ذي  �خلليفي،  و�سدد 
ف�����رتة والي����ت����ه �ل���ث���ان���ي���ة ك��ع�����س��و يف 
�للجنة �لتنفيذية لالحتاد �الأوروبي 
لكرة �لقدم، على روؤي��ة �الحت��اد �لتي 
تدعو �جلميع للعمل يد�ً بيد "كعائلة 
مب�ستوى  �الرت��ق��اء  ل�سمان  و�حدة" 
���س��م��ول��ي��ة و���س��ف��اف��ي��ة ب���ط���والت كرة 

�لقدم �الأوروبية يف �مل�ستقبل.
وت��ع��ل��ي��ق��اً ع��ل��ى ه����ذ� �مل���و����س���وع، قال 
�الأندية  ر�ب��ط��ة  "�أ�سهمت  �خلليفي: 
�الأوروب��ي��ة منذ لقائنا �الأخ��ري ب�سكٍل 
م��ل��ح��وظ يف ت��ع��زي��ز ����س��ت��ق��ر�ر ومنو 
كرة �لقدم �الأوروبية و�سمان تر�بط 
جميع �أطر�فها، و�أجنزنا �لكثري معاً 
مُنثل  فنحن  �ل��رت�ب��ط.  ه��ذ�  بف�سل 
خمتلف  م���ن  ن����ادي����اً،   250 ح�����و�يل 
�الأح�����ج�����ام، وال مُي���ك���ن ك�����س��ر وح���دة 
�ل�����س��ف �ل���ت���ي ت��م��ع �أن��دي��ت��ن��ا على 
�أّي  �أق��وى من  �الإط���الق. نحن �ليوم 
وكعائلة  م��ع��اً  وميكننا  م�����س��ى،  وق���ت 
فعالة الأي من  �إي��ج��اد حلول  و�ح���دة 

�لتحديات �ملاثلة �أمامنا".
�خلليفي  �أّك�������د  �آخ�������ر،  ج���ان���ب  وم�����ن 
للدعو�ت  �ل���ك���ام���ل  رف�������س���ه  م��������ر�ر�ً 
�ملوجهة لنادي باري�ش �سان جريمان 
�ل�سوبر  دوري  �إىل  ل���الن�������س���م���ام 
�الأوروبي، عند �الإعالن �ملثري للجدل 

عنه يف �أبريل من �لعام �ملا�سي.
وجرى تعليق هذه �خلطط بعد 24 
�ساعة من �الإع��الن عنها فقط جّر�ء 
�أظهرها  �ل��ت��ي  �ل��ق��وي��ة  �ل��ف��ع��ل  ردود 
�مل��ج��ت��م��ع �ل���ك���روي �الأوروب�������ي، برغم 
�سبورت�ش   22 �إي  �سركة  حم���اوالت 

�ملُدبر  �لعقل  �لتي كانت  مينيجمنت، 
تفعيل  الإع����ادة  �مل��ق��رتح��ة،  للبطولة 
ه�����ذه �مل���خ���ط���ط���ات �مل���رف���و����س���ة من 

�جلميع.
ب��اأّن تطور  ومع ذل��ك، يرى �خلليفي 
ع��الق��ة ر�ب���ط���ة �الأن���دي���ة �الأوروب���ي���ة 
م��ع �الحت����اد �الأوروب������ي ل��ك��رة �لقدم 
�لطرفني  �لتز�م  على  �ل�سوء  ُت�سلط 
�مل�����س��رتك ل��ل��ع��م��ل ع��ل��ى ت��ط��وي��ر كرة 
�لقدم مبا يعود بالفائدة على جميع 

�الأطر�ف �ملعنية.
ُير�عي  �أن  بد  "ال  �خلليفي:  و�أ�ساف 
م�ستقبل كرة �لقدم �الأوروبية م�سالح 
جميع �الأطر�ف �ملعنية، بكل ما فيها 
من دوريات و�أندية و�حتاد�ت وطنية 
�ملجتمعات  وجميع  �جلماهري  وحتى 
على  و�أوؤك����د  مل�ساعدتنا،  حتتاج  �لتي 
�أولوية خا�سة جلمهور  �سرورة منح 

�للعبة. 
وت�سكل كرة �لقدم حلقة �لو�سل بني 
�لالعبني  وبني  و�لالعبني،  �الأندية 
و�جل������م������اه������ري، وب��������ني �جل����م����اه����ري 
هذه  ك�سر  ميكن  وال  وجمتمعاتهم، 
�حللقة �ملرت�بطة ولن ن�سمح بحدوث 
�أن  �ل�سروري  ول��ن يكون من  ذل��ك،  
نهدم ُكّل ما و�سلنا �إليه لنبد�أ عملية 
مُي��ك��ن��ن��ا حتقيق  و�إمّن�������ا  �الإ������س�����الح، 

�لنظام  د�خ��ل  من  �الإيجابي  �لتغيري 
�الأندية  ر�ب��ط��ة  �أث��ب��ت��ت  وق���د  نف�سه. 
�الأوروب���ي���ة و�الحت���اد �الأوروب����ي لكرة 

�لقدم هذ� خالل �لعام �ملا�سي".
�لو��سح  �خلليفي  م��وق��ف  و�ن��ع��ك�����ش 
�ل��ف��وري وعودة  �لتح�سن  م��ن خ��الل 
�ال�����س����ت����ق����ر�ر �مل��������ايل ل����ك����رة �ل���ق���دم 
كوفيد19-.  �أزم����ة  ب��ع��د  �الأوروب���ي���ة 
جديدة  جمموعة  تطبيق  جرى  كما 
و�لتي  �ملالية،  �ال�ستد�مة  قو�عد  من 
ومالية  ري��ا���س��ي��ة  ع��ق��وب��ات  ت��ف��ر���ش 
�ل���ت���ي يثُبت  �الأن����دي����ة  ع��ل��ى  م��ك��ل��ف��ة 

�نتهاكها لهذه �للو�ئح.
ويف �لوقت ذ�ته، �أطلق كل من �الحتاد 
�الأوروبي لكرة �لقدم ور�بطة �الأندية 
�الأوروب����ي����ة م�����س��روع��اً م�����س��رتك��اً بد�أ 
بالفعل باإطالق فر�ش تارية و�عدة 
يف فرن�سا و�ململكة �ملتحدة و�لواليات 
�ل�سوء  و���س��ل��ط  وه���ول���ن���د�،  �مل��ت��ح��دة 
�لقدم  ك��رة  ت�سهده  �ل��ذي  �لنمو  على 

�الأوروبية يف �لوقت �لر�هن.
مثل  بطوالت  ُتو��سل  جانبها،  وم��ن 
�ملوؤمتر  ودوري  �الأوروب������ي  �ل�����دوري 
�الأوروب�����������ي ت���ع���زي���ز ���س��ع��ب��ي��ت��ه��ا، مع 
�لتو�سل �إىل �تفاق لو�سع �سكل جديد 
للمناف�سات بعد عام 2024، بح�سب 

�قرت�ح ر�بطة �الأندية �الأوروبية.

�لتي  ك��ل��م��ت��ه،  ورف�������ش �خل��ل��ي��ف��ي يف 
موؤمتر  يف  �مل�ساركة  �ل��وف��ود  قابلتها 
�الحتاد �الأوروبي لكرة �لقدم، �لفكرة 
�لقائلة باأن �ل�سيغة �حلالية لبطولة 
دوري �أبطال �أوروب��ا ال تلبي تطلعات 

جماهري كرة �لقدم.
و�سرح �خلليفي: "يقول �لبع�ش باأّن 
دوري �أبطال �أوروبا يفتقر للحما�سة، 
�الأوروبية ترت�جع.  �لقدم  كرة  وب��اأّن 
�مل�ساركة  يو��سلون  ذلك  مع  ولكنهم 
باأّن  ن�سمع  ك��م��ا  �ل���دوري���ات.  ه���ذه  يف 
�إىل  ي��ف��ت��ق��ر  �أوروب��������ا  �أب����ط����ال  دوري 
�ل��ع��دي��د من  �أّن  ع��ل��م��اً  �ل��ت��ن��اف�����س��ي��ة، 
�الأندية �لكبرية مل تنجح يف تخطي 
�مل���ج���م���وع���ات. وك�����ان مُيكن  م��رح��ل��ة 
�الأندية،  �أحد هذه  �أن يكون  لفريقي 
فهذه حال كرة �لقدم. فال يتمتع �أّي 

ناٍد بحق مقد�ش للفوز على �لدو�م.
على  م��ث��ايل  �ل��و���س��ع  �أّن  �أّدع����ي  ل�سُت 
�الإطالق، غري �أّننا فخورون يف ر�بطة 
على  �أجنزناه  مبا  �الأوروبية  �الأندية 
م�ستوى وحدة �سف �ملجتمع �لكروي 
�الأوروب��ي منذ �جتماعنا �الأخري، وال 
مكان للر�حة �أبد�ً، فما زلنا يف بد�ية 
لُننجزه  �ل��ك��ث��ري  و�أم���ام���ن���ا  �ل��رح��ل��ة، 
ب���ال�������س���ر�ك���ة م����ع ج��م��ي��ع �الأط��������ر�ف 

�ملعنية".

•• لعني-و�م:

�ملهريي  ي��ح��ي��ى  �ل����ر�م����ي  �ن����ف����رد 
ب�سد�رة �ليوم �الفتتاحي للبطولة 
�ل�����س��اد���س��ة ل��رم��اي��ة �الأط���ب���اق من 
ينظمها  �ل��ت��ي  "تر�ب"،  �حل���ف���رة 
�حت�����اد �الإم���������ار�ت ل��ل��رم��اي��ة على 
للفرو�سية  �ل��ع��ني  ن����ادي  م��ي��ادي��ن 

و�لرماية و�جلولف. 
و�أ����س���اد ���س��ع��ادة �ل�����س��ي��خ �أح���م���د بن 
مكتوم  �آل  ح�������س���ر  ب�����ن  حم����م����د 
للرماية  �الإم������ار�ت  �حت����اد  رئ��ي�����ش 
مب��ا ���س��اه��ده م��ن �ه��ت��م��ام وحما�ش 
بالغني من �لرماة وحر�سهم على 
حجز  من  ليتمكنو�  بقوة  �ملناف�سة 
�ملنتخب  ل�سفوف  �ل��ت��اأه��ل  بطاقة 

�لوطني. 
تناف�سا  �الف��ت��ت��اح��ي  �ل��ي��وم  و���س��ه��د 
ح�سم  م��وع��د  ق���رب  ب�سبب  م��ث��ري� 
�لدولة  لتمثيل  �مل��وؤه��ل  �لت�سنيف 
يف �لبطوالت �لر�سمية �خلارجية. 
�ليوم  ب�����س��د�رة  �مل���ه���ريي  و�ن���ف���رد 
�جل����والت  يف  ج��م��ع  ب��ع��دم��ا  �الأول 
طبقا،   75 �أ�سل  من   70 �لثالث 
�ل�سام�سي  �سيف  �ل��ر�م��ي  و�ح��ت��ل 
وتبعه  طبقا(   68( �لثاين  �ملركز 
�لبناي  وم�سعل  �حل��م��ادي  �أح��م��د 
منهما  ل��ك��ل  ط��ب��ق��ا   66 ب��ر���س��ي��د 
�ل��ع��ري��اين )65 طبقا(  ول��ي��د  ث��م 

وظاهر �لعرياين )63 طبقا (. 
�لهمم،  �أ����س���ح���اب  م��ن��اف�����س��ات  ويف 
ت�سدر �ليوم �الأول �لر�مي �لكويتي 
فالح �لهاجري بر�سيد 60 طبقاً 
وتاله حممد ها�سل �حلب�سي )57 
�لها�سمي  ع��ل��ي  وحم���م���د  ط��ب��ق��ا( 
ه���الل  ����س���ي���ف  ث����م  ط���ب���ق���ا(   55(
و�سعيد  ط��ب��ق��ا(   50( �حل���م���ريي 

�سلهام �ملزروعي )45 طبقا(. 
�ملركز  م���ب���ارك  ف��اط��م��ة  و�ح���ت���ل���ت 

�الأول لبطولة �ل�سيد�ت وتبعتها يف 
�ملركز �لثاين عائ�سة بنت حامت. 

 50 برماية  �ملناف�سات  وت�ستكمل 
�إ�سد�ل  ق��ب��ل  ج��ول��ت��ني  ع��ل��ى  طبقا 
�لبطولة  مناف�سات  ع��ل��ى  �ل�����س��ت��ار 
لرماة  �ل��ث��ال��ث  �لتقييم  تعد  �ل��ت��ي 
منتخبنا لت�سنيفهم عقب �لتقييم 
�لر�بع �ملزمع يف 26 و27 نوفمرب 

نتائج  ج��م��ع  �سيتم  ح��ي��ث  �جل����اري 
�ل�4  م����ن  ت���ق���ي���ي���م���ات   3 �أف�������س���ل 
ثم  وم��ن  ر�م  لكل  �مل��ع��دل  حل�ساب 
مدى حتقيقه �لرقم �لذي حددته 
طبقا   118 وه��و  �لفنية  �للجنة 

كمعيار للتاأهل. 
يف  ر�م  �أي  جن����اح  ع����دم  ح����ال  ويف 
طبقا،   118 م�����ع�����دل  حت���ق���ي���ق 

على  و�لثاين  �الأول  حتديد  �سيتم 
�لرتتيب �لعام لين�سم �ىل �لر�مي 
حمد بن جمرن لتمثيل منتخبنا. 
ويف حال تعذر �سفر �أي من �لرماة 
�لفنية  �للجنة  �ستحدد  �ل��ث��الث��ة، 
�سيحل حمله  �ل��ذي  �لر�مي  هوية 
حققها  �لتي  للنتائج  �ل��رج��وع  م��ع 

�لر�مي يف �لتقييمات �لثالثة.

حممد بن ثعلوب يطمئن على بعثة 
منتخب اجلودو يف اليابان

رئي�ش رابطة الأندية الأوروبية يوؤكد اللتزام بروؤية 
الحتاد الأوروبي لكرة القدم لتطوير اللعبة كعائلة واحدة

املهريي يت�صدر اليوم الفتتاحي يف 
البطولة ال�صاد�صة لرماية الأطباق 

اأبي�ش ال�صاطئية يح�صد املركز 
الرابع يف بطولة نيوم الدولية

•• �ل�سارقة -و�م:

للكار�تيه  �ملفتوحة  �الإم����ار�ت  ببطولة  �ل�سارقة  ن���ادي  ت��وج 
بالنادي  �لريا�سية  �الألعاب  �سالة  ��ست�سافتها  �لتي  )كاتا( 
مب�����س��ارك��ة و����س��ع��ة م��ن �ل��الع��ب��ني ب��ل��غ 298 الع��ب��اً والعبة 

ميثلون 12 نادياً من �أندية �لدولة. 
�ل�سارقة يف �جللو�ش على عر�ش �سد�رة  نادي  �أبطال  وجنح 
فاز  حيث  و�الأ���س��ب��ال  �ل��رب�ع��م  لفئتي  �ملخ�س�سة  �لبطولة 
�الأب���ط���ال ب��� 19 م��ي��د�ل��ي��ة م��ت��ن��وع��ة يف �ل��ف��ئ��ت��ني م��ن��ه��ا 13 

ميد�لية ذهبية و3 ميد�ليات ف�سية ومثلها برونزيات. 

ب�  �لفوز  لوحدها من  وب��ن��ات(  )بنني  �ل��رب�ع��م  فئة  ومتكنت 
11 ميد�لية ذهبية وف�سية و�حدة فيما حققت فئة �الأ�سبال 
)�أ وب( 8 ميد�ليات منها ميد�ليتان ذهبيتان وف�سيتان و4 

ميد�ليات برونزية . 
وهناأ �ملهند�ش �سليمان عبد�لرحمن �لهاجري ع�سو جمل�ش 
�الإد�رة رئي�ش �الألعاب �لفردية، �لفريق بهذ� �الإجناز، و�أ�سار 
�إىل �أن �ملكا�سب �لتي حتققت من هذه �لبطولة كبرية �سيما 
و�أن �لبطولة خم�س�سة للفئات �ل�سغرى، الفتاً �إىل �أن العبي 
�ملناف�سات و�سط هذ�  ك��ب��ري�ً خ��الل  �أظ��ه��رو� حت��دي��اً  �ل��ن��ادي 

�لعدد �لكبري من �لالعبني و�الأندية �مل�ساركة يف �لبطولة. 

يف  �الأول  �مل��رك��ز  ي�ستهدف  �ل���ن���ادي  �أن  �ل��ه��اج��ري  و�أو����س���ح 
جميع م�ساركاته وهذه �لبطولة تعترب فاحتة خري الأجيال 
�أفرزت عدد�ً  �لبطولة  �أن  �إىل  �لكار�تيه، م�سري�ً  �مل�ستقبل يف 
من �لالعبني �لو�عدين و�ملو�هب �لتي �سيكون لها م�ستقبل 

كبري يف هذه �للعبة. 
�لريا�سي على دعمه  �ل�سارقة  �سكره وتقديره ملجل�ش  وقدم 
�ملتو��سل و�هتمامه بكل ما يخ�ش �الألعاب �لفردية و�خلطط 
ل��رتق��ي��ت��ه��ا وتطويرها  �مل��ج��ل�����ش  ي��ت��ب��ن��اه��ا  �ل��ت��ي  �ل��ط��م��وح��ة 
الإعالء  خارجياً  وتناف�ش  �ملحلي  �لتناف�ش  ح��دود  لتتخطى 

ر�ية �الإمار�ت . 

ال�صارقة بطاًل لبطولة الإمارات املفتوحة للكاراتيه )كاتا( 
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الفجر الريا�ضي

•• �أبوظبي-و�م:

�إجناز جديد يف مونديال  يبحث منتخب كوريا �جلنوبية عن 
يف �لن�سخة  �لذهبي  �ملربع  بلوغه  من  عاما   20 بعد   2022
�لقارة  يف  للبطولة  �الأوىل  �لن�سخة  كانت  و�لتي   ،  2002
�الآ�سيوية عندما ��ست�سافتها بالده م�ساركة مع �ليابان .  ومل 
منذ  �لعامل  كاأ�ش  نهائيات  عن  �جلنوبية  كوريا  منتخب  يغب 
�لنهائيات  �لفريق  يخو�ش  حيث  باملك�سيك؛   1986 ن�سخة 
دور  �جتياز  ف�سله يف  وبرغم  �ل��ت��و�يل.   على  �لعا�سرة  للن�سخة 
و2018  ب��ال��رب�زي��ل   2014( ن�سختني  �آخ���ر  يف  �ملجموعات 
�الأخرية  �الأمل��اين يف مبار�ته  �ملنتخب  �لفوز على  برو�سيا( كان 
مبجموعته يف ن�سخة 2018 مبثابة د�فع للفريق على تقدمي 
وي�ساعف من    .  2022 �جل��دي��دة  �لن�سخة  يف  بطولة جيدة 
�لتي  �لناجحة  �مل�سرية   2022 م��ون��دي��ال  يف  �لفريق  ط��م��وح 
يف  و�ح���دة  م��ب��ار�ة  �ل��ف��ري��ق  خ�سر  حيث  �لت�سفيات  يف  قدمها 
يف  �الإي�����ر�ين  ن��ظ��ريه  خ��ل��ف  ث��ان��ي��ا  وح���ل  بالت�سفيات  م�سريته 
�ملوؤهلة.   �الآ�سيوية  �لت�سفيات  من  �لنهائي  بالدور  جمموعته 
ب��ق��ي��ادة م��دي��ره �لفني  �ل��ك��وري  ي���درك �ملنتخب  وب��رغ��م ه���ذ�، 
كثري�  يختلف  �لنهائيات  يف  �مل�سو�ر  �أن  بينتو  باولو  �لربتغايل 
�أوقعت �لفريق  عنه يف �لت�سفيات؛ خا�سة و�أن قرعة �لبطولة 
م��ن��ت��خ��ب��ات �لربتغال  �أم�����ام  �ل�����س��ع��وب��ة  يف جم��م��وع��ة غ��اي��ة يف 

و�أوروجو�ي وغانا.  ولهذ�، يتعني �حلذر على �لفريق يف �لتعامل 
�أجل �لعبور ل��الأدو�ر �الإق�سائية للمرة  مع هذه �ملجموعة من 
�لثالثة فقط يف تاريخه بعد ن�سختي 2002 و2010 .  ومنذ 
�النتقاد�ت  من  بينتو  ي�سلم  مل   ،  2018 يف  �مل�سوؤولية  توليه 
�الأ�سلوب قاده  �ملباريات، ولكن هذ�  �ملتحفظ يف  �أ�سلوبه  ب�سبب 

�إىل حتقيق جناح جيد مع �لفريق بلغت ن�سبة �النت�سار�ت فيه 
�أكر ن 64 % حيث قاد �ملرب �لربتغايل �لفريق يف 53 مبار�ة 
حقق �لفوز يف 34 و�لتعادل يف 12 مقابل 7 هز�ئم فقط على 
�لر�سمية، خا�ش  �الرت��ب��اط��ات  و�إىل ج��ان��ب  ���س��ن��و�ت.    4 م���د�ر 
��ستعد�د�   2022 يف  ودي���ة  م��ب��اري��ات  ع��دة  �ل��ف��ري��ق  م��ع  بينتو 
�لنتائج على وترية و�ح��دة حيث �سهدت  للمونديال، ومل تكن 
هزمية كبرية 1-5 �أمام �لرب�زيل وتعادلني بنتيجة 2-2 مع 
بار�جو�ي وكو�ستاريكا، ولكن �نت�سار�ت �لفريق على منتخبات 
خو�ش  قبل  قوية  دفعة  متنحه  و�آي�سلند�  و�لكامريون  م�سر 
�لالعبني  م��ن  كتيبة  �الع��ت��م��اد على  ج��ان��ب  و�إىل  �مل��ون��دي��ال.  
خربة  على  بينتو  يعتمد  �جلنوبية،  كوريا  دوري  يف  �لن�سطني 
�سون  مني  هيوجن  مثل  ب��اخل��ارج  �ملحرتفة  �لعنا�سر  من  ع��دد 
جو  جيو  وه��و�ن  �الإجنليزي  توتنهام  ومهاجم  �لفريق  كابنت 
�الأملاين(  )ماينز  �سوجن  جاي  ويل  �ليوناين  �أوملبياكو�ش  جنم 
�إ�سافة حل��ار���ش �ملرمى  �الإي��ط��ايل(  وكيم م��ني ج��اي )ن��اب��ويل 
وي�ستهل  �ل�����س��ع��ودي.   �ل�سباب  يف  �مل��ح��رتف  جيو  �سيوجن  كيم 
مع  مثرية  مبو�جهة  �مل��ون��دي��ال  يف  م�سريته  �ل��ك��وري  �ملنتخب 
منتخب �أوروجو�ي، ثم يلتقي نظرييه �لغاين و�لربتغايل على 
ويحتاج  �لثامنة.   باملجموعة  �لتاليتني  �ملبار�تني  �لرتتيب يف 
�ملنتخب �لكوري �إىل ح�سم موقفه ب�سكل كبري يف �ملجموعة قبل 

�لو�سول للمبار�ة �لثالثة �أمام �لعمالق �لربتغايل. 

•• �أبوظبي –�لفجر:

 حتت رعاية �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان رئي�ش �لدولة 
- حفظه �هلل، �سهد �سمو �ل�سيخ خالد بن حممد بن ز�يد �آل نهيان ع�سو 
�لتنفيذي حفل  �أبوظبي  رئي�ش مكتب  �أبوظبي  الإم��ارة  �لتنفيذي  �ملجل�ش 
�لعاملية  �أبوظبي  بطولة  م��ن  ع�سرة  �لر�بعة  للن�سخة  �لر�سمي  �الفتتاح 
19 نوفمرب  م��ن -11  �ل��ف��رتة  ت��ق��ام خ��الل  �ل��ت��ي  مل��ح��رتيف �جلوجيت�سو 
�جلاري يف جوجيت�سو �أرينا باأبوظبي مب�ساركة 5.000 العبا والعبة من 

دولة.  100
�ملنعم  عبد  �سعادة  م��ن  ك��ّل  �لر�سمي  �الف��ت��ت��اح  حفل  خ��الل  �سمّوه  ور�ف���ق 
لرئي�ش  �الأول  �لنائب  و�الآ�سيوي  �الإم��ار�ت��ي  �الحت��ادي��ن  رئي�ش  �لها�سمي 
�آل نهيان، و�ل�سيخ  ز�يد بن خليفة  �الحتاد �لدويل للجوجيت�سو، و�ل�سيخ 
�آل نهيان،  �آل نهيان، و�ل�سيخ ز�يد بن نهيان بن ز�يد  حمد�ن بن �سلطان 
�أحمد  �لدكتور  ومعايل  �ل��ع��دل،  وزي��ر  �لنعيمي  �سلطان  عبد�هلل  ومعايل 
ومعايل  �لتنفيذي،  �أبوظبي  مكتب  رئي�ش  مكتب  رئي�ش  �ملزروعي  مبارك 
�لدكتور مغري خمي�ش �خلييلي رئي�ش هيئة تنمية �ملجتمع، و�سعادة يون�ش 
حاجي �خلوري وكيل وز�رة �ملالية، و�سعادة �لدكتور حممد ر��سد �لهاملي 
مدير عام هيئة �أبوظبي لالإ�سكان، و�سعادة عارف حمد �لعو�ين �أمني عام 

جمل�ش �أبوظبي �لريا�سي. 
�سفري  ميميدي  عبد�لقادر  �سعادة  م��ن  ك��ل  �أي�ساً  �الفتتاح  حفل  وح�سر 
�حلميد�ن  �ل��ع��ايل  عبد  ع��ب��د�هلل  و�سعادة  �ل�سمالية،  مقدونيا  جمهورية 
�الأمني �لعام ملوؤ�س�سة ز�يد �لعليا، و�سعادة حمود عبد�هلل �جلنيبي �الأمني 
�لعام  �ملدير  �لري�سي  جالل  حممد  و�سعادة  �الأحمر،  �لهالل  لهيئة  �لعام 
لوكالة �أنباء �الإمار�ت، و�ل�سيد �سعيد حميد حممد �لطاير رئي�ش جمل�ش 
�إد�رة جمموعة �لطاير لل�سيار�ت، و�ل�سيد �أحمد �ملطرو�سي �لع�سو �ملنتدب 
الإعمار، و�ل�سيد فرحان مالك �لرئي�ش �لتنفيذي ملجموعة "بيور هيلث"، 
و�لدكتور �سيف �سلطان �لنا�سري رئي�ش د�ئرة �ملو�رد �لب�سرية للمجموعة 

يف �أدنوك، و�ل�سيد فوؤ�د دروي�ش �ملدير �لتنفيذي ل�سركة باملز �لريا�سية.
وبد�أ �حلفل بال�سالم �لوطني، تلته لوحات فنية �سمن �الأوبريت �لغنائي 
ت�سّمن  حيث  �الف��ت��ت��اح،  حفل  م��ف��اج��اأة  �سكل  �ل���ذي  وطن"  "�إنت  بعنو�ن 
يف  �لتطور  م�سرية  على  �ل�سوء  �سّلطت  �سعرية  وفقر�ت  تر�ثية  عرو�ش 
�لدولة، وج�ّسدت قيم �لوفاء و�حلب و�لوالء ل�ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد 
بن ز�يد �آل نهيان رئي�ش �لدولة حفظه �هلل، �لذي �أر�سى بروؤيته وتوجيهاته 
وحكمته دعائم ريا�سة �جلوجيت�سو يف �الإمار�ت حتى �أ�سبحت تقود م�سرية 

�لنمو و�النت�سار و�لتطور لهذه �لريا�سة على م�ستوى �لعامل.
 ويعترب هذ� �لعمل �لفني �ملميز مبادرة تعك�ش مدى �رتباط �سعب �الإمار�ت 

بقيادته �لر�سيدة، وحب �لوطن و�النتماء �ليه.
�أبوظبي �لعاملية ملحرتيف  كما �سلط �الأوبريت �ل�سوء على م�سرية بطولة 

�جلوجيت�سو،  لريا�سة  �لعاملي  �مل�سهد  تغيري  يف  وم�ساهمتها  �جلوجيت�سو، 
وتر�سيخها ملكانة �أبوظبي موطناً لالأبطال، و�لوجهة �ملف�سلة الأبرز جنوم 

�للعبة �لعامليني.
�لها�سمي  عبد�ملنعم  ل�سعادة  كلمة  �لر�سمي  �الف��ت��ت��اح  حفل  ت�سمن  كما 
�الحتاد  لرئي�ش  �الأول  �لنائب  و�الإم���ار�ت���ي  �ال���س��ي��وي  �الحت��ادي��ن  رئي�ش 
�لوطني  �ملنتخب  نيابًة عنه بطل �الم��ار�ت و�لعامل وقائد  �ألقاها  �لدويل 
لريا�سة  �لر�سيدة  �لقيادة  دع��م  فيها  ثّمن  �لكتبي،  في�سل  للجوجيت�سو 
�إىل  و�أبوظبي  �الإم���ار�ت  بدولة  �لو�سول  يف  �لكبري  ودوره���ا  �جلوجيت�سو 

�سد�رة �مل�سهد �لعاملي.
وت���وّج���ه �ل��ك��ت��ب��ي خ���الل �ل��ك��ل��م��ة �الف��ت��ت��اح��ي��ة ب��ج��زي��ل �ل�����س��ك��ر و�لعرفان 
حفظه  �ل��دول��ة  رئي�ش  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  حممد  �ل�سيخ  �ل�سمو  ل�ساحب 

على  �جلوجيت�سو  وريا�سة  عام،  ب�سكل  �لريا�سة  مل�سرية  رعايته  على  �هلل، 
لبطولة  �ل��ك��رمي��ة  ورع��اي��ت��ه  �ل��الحم��دود  �سموه  ودع���م  �خل�سو�ش،  وج��ه 
حممد  بن  خالد  �ل�سيخ  ول�سمو  �جلوجيت�سو،  ملحرتيف  �لعاملية  �أبوظبي 
للبطولة  �لر�سمي  �الفتتاح  حلفل  وت�سريفه  حل�سوره  نهيان  �آل  ز�يد  بن 
ريا�سة  تطور  مل�سرية  �مل�ستمرة  ومتابعته  للريا�سيني  �ملتو��سل  وت�سجيعه 

�جلوجيت�سو.
ريا�سة  و�جن������از�ت  جن��اح��ات  ك��ل  ور�ء  �ل��ر���س��ي��دة  �ل��ق��ي��ادة  وقال:" دع���م 
�جلوجيت�سو على �مل�ستويات �لقارية و�لعاملية، ومئات �البطال و�لبطالت 
يف  �أ�سماءهم  �سجلو�  �لذين  �ل��دول��ة  يف  �جلوجيت�سو  والع��ب��ات  العبي  من 
و�لقارية  �القليمية  �ملحافل  يف  للوطن  �جن���از�ت  وحققو�  �ل�سرف  �سجل 
�ل�سيخ  �ل�سمو  ورعاية �ساحب  ودعم  توجيهات  �إال ثمرة  ما هم  و�لعاملية، 
حممد بن ز�يد �آل نهيان رئي�ش �لدولة حفظه �هلل، ف�سموه �ملرجع �لذي 
ننهل منه قيم �لعطاء و�لتفاين و�الخال�ش و�لوفاء وحب �لوطن، و�لقدوة 

�لتي تلهمنا �لتميز و�الإبد�ع و�لبحث عن �ملركز �الأول يف كل �ملنا�سبات".
ورحب �لكتبي بالنيابة عن �حتاد �الإمار�ت للجوجيت�سو ب�سيوف �لدولة يف 
�أبوظبي عا�سمة �جلوجيت�سو �لعاملية ، منوها باأن �لبطولة بد�أت بعد ثالثة 
�أيام فقط من �ال�ست�سافة �ال�ستثنائية لوفود 70 دولة يف بطولة �لعامل 
للجوجيت�سو، حيث ترحب �أبوظبي من جديد ب� 5000 ريا�سي من 100 
دولة يف �أكرب مناف�سة وتمع ريا�سي للجوجيت�سو بالعامل، خالل �لن�سخة 

�لر�بعة ع�سر من بطولة �أبوظبي �لعاملية ملحرتيف �جلوجيت�سو.

توقيت مثايل
و�أ�ساف:"تقدم �لعا�سمة �أبوظبي �لتي حققت �لريادة يف بر�مج ن�سر �للعبة 
�لعاملية،  �لبطوالت  وتنظيم  �الأبطال  و�سناعة  �ملو�هب  و�سقل  و�كت�ساف 
هديتها �لثمينة �إىل جمتمع �جلوجيت�سو �لعاملي يف توقيت مثايل بعد ختام 
�لتي  �لقار�ت  �لوحيدة يف خمتلف  �ملدينة  �أبوظبي  لتكون  �لعامل،  بطولة 

تتمّكن من ��ست�سافة �أ�سخم بطولتني للجوجيت�سو خالل �سهر و�حد.

مُي���ك���ن �خ��ت�����س��ار م���ون���دي���ال �مل��ك�����س��ي��ك 1986 ب��ك��ل��م��ة و�ح�����دة: 
مار�دونا.

�إىل  لوحده  �الأرجنتني  قاد  "�لولد �لذهبي"  ال يختلف كر باأن 
غري  فنية  مالحم  م�سطر�ً  �ل��ع��امل،  كاأ�ش  يف  �لثاين  لقبها  �ح��ر�ز 

م�سبوقة تخّللها هدف "�إلهي" بيده.
يف غ�سون خم�ش دقائق مطلع �ل�سوط �لثاين من ربع �لنهائي �سد 
�إنكلرت�، ر�سم �لفنان دييغو �أرماندو مار�دونا لوحتني متناق�ستني 
غري  جدلية  �سخ�سية  عن  �الأوىل  ُتعرِبّ  �مل�ستديرة،  تاريخ  دخلتا 

من�سبطة و�لثانية عن موهبة فّذة.
 115 و�أم���ام   1986 حزير�ن-يونيو  من  و�لع�سرين  �لثاين  يف 
�مل��ب��ار�ة يف  �أق��ي��م��ت  ��ستيكا يف مك�سيكو،  ����س��ت��اد  على  م��ت��ف��ّرج  �أل���ف 
حرب  من  �سنو�ت  �أرب��ع  بعد  �لبلدين،  بني  �سيا�سية  ح�سا�سية  ظل 
�لفوكالند نتيجة �ل�سر�ع على �إقليمني جنوب �ملحيط �الأطل�سي، 
مع  مبار�تها  �الأرجنتني  ب�"�سر�ء"  �الإنكليزية  �ل�سحف  وتذكري 
�أحرزت لقبها �الأول  1978، عندما  �لبريو )6-0( يف مونديال 

على �أر�سها يف ظل نظام حكم ع�سكري.
ك���ان م���ار�دون���ا �ل��ع��ق��ل �مل���دّب���ر، ���س��ان��ع �الأل���ع���اب و�ل���ه���ّد�ف، فخلق 
�لذين جّربو� كل �حللول اليقافه، بينها  متاعب كبرية لالنكليز 
جاأ�سه  ل��رب��اط��ة  ك��ان  فيما  نتيجة،  دون  م��ن  �خل�سنة  �ل��ت��دخ��الت 
تاألقه  �الأذن، دور كبري يف متابعة  باأقر�ط  وهدوء �ع�سابه م��زود�ً 

و��ستعر��ش ع�سالته فنياً.
خلروج  منتبهاً  �لت�سلل،  م�سيدة  ك�����س��ره  ب��ع��د  �لت�سجيل  �ف��ت��ت��ح 
�حلار�ش بيرت �سيلتون، ف�سبقه مرتقياً ولكز �لكرة بيده �لي�سرى 
�حلكم  لكن  �ل��ه��دف،  على  ب�سّدة  �النكليز  �ح��ت��ّج  �ل�سباك.  د�خ���ل 

�لتون�سي علي بن نا�سر مل يرت�جع عن قر�ره موؤكد�ّ �سرعيته.
وقلياًل  بر�أ�سي  قلياًل  "�سّجلت  �ل�سحايف  �ملوؤمتر  يف  مار�دونا  قال 
بيدي.  �لت�سجيل  على  �أن��دم  ولن  نادماً  "ل�ست  م�سيفاً  �هلل"،  بيد 
�عتذر �ألف مّرة من �النكليز. لكن يف �لو�قع �ساأكّرر هذه �حلركة 

�ألف مّرة ومّرة".
تابع "كان "ت�سيت�سو" )�سريخيو( باتي�ستا �ول �لقادمني نحوي.. 
وو��سل  "�خر�ش  ل���ه  "قلت  ي�����دك؟  ����س��ت��خ��دم��ت  "هل  ���س��األ��ن��ي 

�الحتفال!" كنا ال نز�ل خائفني من  �إلغاء �لهدف".
�سدمة  تلقت  حتى  �الأول  �ل��ه��دف  ته�سم  ت��ك��اد  �إن��ك��ل��رت�  تكن  مل 
تخّللها ت�سفية مد�فعي  ثانية و68 مرت�ً  مل�سة و11   11 ثانية. 
�إنكلرت� و�حد�ً تلو �الآخر. ر�وغ مار�دونا �أوال بيرت بريدزيل وبيرت 

بوت�سر  ت��ريي  فابتلع  كال�سهم،  منطلقاً  �مللعب  خ��ط  ت��اوز  ري��د، 
وتريي فنويك، ثم ر�وغ �حلار�ش �سيلتون بتمويه ج�سدي م�سجاًل 
كاأ�ش  تاريخ  يف  �الأج��م��ل  �لهدف  ه��ذ�  �ختري  �خلالية.  �ل�سباك  يف 

�لعامل.
روى زميله �ملهاجم خورخي فالد�نو "ع�ست هذ� �لهدف كاأنه م�سّور 
بكامري� متحّركة. على غر�ر �أي مهاجم، و�كبت مار�دونا ومتركزت 
قال  �ملالب�ش،  �إ�سافياً. يف غرف  �لبعيد الأمنحه حاًل  �لقائم  على 
�ننا كنا  �لتمرير يل... هذ� يوؤكد  �أجل  �نه رمقني بنظرة من  يل 
بح�سرة عبقري. لو مّرر يل، لكان هدفاً ي�سهل ت�سجيله، لكن مل 

نكن لن�ساهد �أجمل هدف يف تاريخ كا�ش �لعامل".
�أما �الإنكليزي غاري لينيكر هد�ف �لبطولة )6(، فقال "�عتقد �ن 
�حلكم �مل�ساعد �ساهد مل�سة �ليد لكنه تغا�سى عنها"، وعن �لهدف 

�لثاين "كان جمياًل لدرجة �أردت �لت�سفيق له".
�عتذرت كولومبيا عام 1983 عن ��ست�سافة ن�سخة 86 مل�سكالت 
�قت�سادية، فنابت عنها �ملك�سيك رغم �أزمة �قت�سادية حاّدة، لت�سبح 

بالتايل �أّول دولة حتت�سن �لنهائيات مرتني بعد 1970.
وكما ح�سل يف ت�سيلي قبيل عامني من مونديال 1962، �سرب 
�ملك�سيك زلز�ل عنيف يف 19 �أيلول-�سبتمرب 1985، قبل ثمانية 
وت�سريد  �سخ�ش  �ل��ف   20 مقتل  �ىل  �أّدى  �مل��ون��دي��ال،  م��ن  ��سهر 

�ألف �آخرين.  150
�لبنى  ��سابة  ع��دم  موؤكدين  �ال�ست�سافة،  على  �ملك�سيكيون  �أ�سّر 
ظهر�ً،  مرتفعة  ح��ر�رة  درج��ة  و�سط  �لنهائيات  فاأقيمت  �لتحتية، 
�سطح  عن  كبري  �رتفاع  على  �لتلفزيوين،  �لنقل  ل�سرور�ت  تلبية 
يف  ب�سعوبة  ت�سّبب  تولوكا  يف  م��رت�ً   2650 �إىل  و�سل  �لبحر 

�لتنف�ش.
مرتني  �ال�سباين  �ل���دوري  ه��د�ف  �سان�سي�ش  �أوغ��و  �ملك�سيكي  ق��ال 
�ل��زل��ز�ل مبا�سرة، لكن  ي��وؤث��ر علينا  "مل  م��دري��د  ري��ال  م��ع  تو�ليا 

هدفنا �إىل �إ�سعاد �ل�سعب �لذي يعاين".
مّرة جديدة تغرّي نظام �لبطولة، ق�سى بخروج �ملغلوب من مبار�ة 
و�ح��دة ب��دء�ً من �ل��دور �لثاين لزيادة �الث��ارة، على �أن يتاأهل �إىل 
دور �ل�16 بطل وو�سيف كل جمموعة باال�سافة �إىل �أف�سل �أربعة 

منتخبات حتتل �ملركز �لثالث يف دور �ملجموعات.
�إن��ك��ل��رت� وب��ول��ن��د� و�لربتغال  ث��ان��ي��ة، ف�سدم  �مل��غ��رب م���ّرة  ���س��ارك 
مت�سدر�ً جمموعته، قبل �سقوطه بهدف قاتل �أمام �أملانيا �لغربية، 

حيث �أ�سبح �أول منتخب �إفريقي وعربي يبلغ �لدور �لثاين.

�سهدت �لبطولة فورة دمناركية مع بريبني �لكيري الر�سن ومايكل 
"�ل�سقر" �إميليو بوتر�غينيو  الودروب، �نتهت برباعية �الإ�سباين 

يف �لدور �لثاين )5-1(.
�أمام �الحتاد �ل�سوفياتي يف �لدور  خ�سرت �ملجر ب�سد��سية نظيفة 
�الأول، فاأجرب مدّرب �الأوىل جورجي ميزي العبيه على م�ساهدة 

�ملبار�ة ثالث مر�ت يف �ليوم �لتايل.
بد�ية  م��ن  ثانية   52 بعد  باتي�ستا  خو�سيه  �الأوروغ���وي���اين  ُط��رد 
مو�جهة ��سكتلند�، فيما ُحرم �لعر�ق مب�ساركته �الأوىل من هدف 
موؤكد الأحمد ر��سي �أمام �لبار�غو�ي، عندما �أطلق �حلكم �سافرة 

نهاية �ل�سوط �الأول ور�أ�سيته يف طريقها �إىل �ل�سباك.
دخلت �لرب�زيل وفرن�سا �لبطولة مر�سحتني الحر�ز �للقب، وبقي 
لقاوؤهما يف ربع �لنهائي ر��سخاً يف �لتاريخ، بحر�رة بلغت 45 درجة 

مئوية يف غو�د�الخار�.
�أهدر زيكو ركلة جز�ء للرب�زيل )1-1(، فتحّوال �إىل ركالت ترجيح 
�لعار�سة  ف��وق  ركلة  ب��دوره  �أط��اح  �ل��ذي  بالتيني  لرفاق  �بت�سمت 
وجر�ئم  �ن��ت��ح��ار  قلبية،  �سكتات  �مل��ب��ار�ة  ه��ذه  ع��ن  نتج   .)3-4(
حالة،  �ألفي  نحو  �مل�ست�سفيات  ��ستقبلت  جانريو.  دي  ريو  يف  قتل 
لغيبوبة  �آخ��ر  وثلث  للم�ساجر�ت  ثلث  �ل�سغط،  يف  �رت��ف��اع  ثلثها 
ب�سبب �لكحول. �سهدت هذه �لبطولة تّمع �لعديد من �لنجوم، 
زيكو  �لرب�زيليان  بالتيني،  هناك  كان  م��ار�دون��ا،  �إىل  فباال�سافة 
و�سقر�طي�ش، �الأملانيان كارل-هاينت�ش رومينيغه ولوتار ماتيو�ش، 

�الأوروغوياين �إنت�سو فر�نت�سي�سكويل، بوتر�غينيو، لينيكر...
لكن بخم�سة �أهد�ف، خم�ش مترير�ت حا�سمة من �أ�سل 14 هدفاً 
لالأرجنتني، و53 مر�وغة، فر�ش مار�دونا نف�سه جنماً للبطولة 

من دون منازع.
�أملانيا �لغربية  �أمام  وّدعت فرن�سا من ن�سف �لنهائي مّرة جديدة 
)0-2(، فيما تالعب مار�دونا جمدد�ً بخ�سومه مطيحاً بلجيكا 

بالنتيجة عينها.
بدت �الأرجنتني مر�سحة قوية للقب. �سرح حار�سها نريي بومبيدو 
"و�سلنا مبكر�ً �ىل �ملك�سيك و��ستعددنا �ف�سل من �الآخرين للتاأقلم 

مع �لطق�ش و�الرتفاع عن �سطح �لبحر".
وع��ن م��درب��ه ك��ارل��و���ش ب��ي��الردو �ل���ذي ك��ان حت��ت ن��ري �الن��ت��ف��اد يف 
"كان  بومبيدو  �أ���س��اف  باقالته،  �جلماهري  وطالبت  �لت�سفيات 
�أ�سا�سياً يف فوزنا، ومتقّدماً بروؤيته �لتكتيكية. �جلميع كان ي�سفه 

باملجنون، لكنه كان �الأذكى بيننا".

قال مدرب توتنهام هوت�سبري �أنتونيو كونتي، �إن قائد 
�سيخو�ش  فريقه  ه��اري كني العب  �إجنلرت�  منتخب 
نهائيات كاأ�ش �لعامل للمرة �لثانية يف وقت الحق من 
�مل�ستويني  على  ح��ال  �أف�سل  يف  وه��و  �جل���اري  �ل�سهر 

�لبدين و�لذهني.
و�أح���رز ك��ني ه��دف��ه رق��م 12 يف �ل���دوري �الإجنليزي 
 3-4 �للندين  �لنادي  ف��وز  �ملو�سم خ��الل  ه��ذ�  �ملمتاز 
�أ�سا�سياً  على ليدز يونايتد �أم�ش �ل�سبت، يف م�ساركته 
�ملو�سم  �ل���ت���و�يل يف  ع��ل��ى   22 ل��ل��م��رة  �ل���ب���د�ي���ة  م���ن 

�حلايل.
عاماً"  و�أثار هذ� �جلهد �لكبري �لذي بذله كني "29 

�إمكانية  �الأخ��رية خم��اوف من  �الأ�سابيع  خالل 
معاناته من �الإرهاق يف نهائيات قطر �لتي 

20 من �ل�سهر �جل��اري لكن  تنطلق يف 
�سيكون  �أن مهاجمه  �أكد  �ملدرب كونتي 
جاهز�ً لالنطالق بكل قوة من جديد 
ع��ن��دم��ا ت��ب��د�أ �إجن���ل���رت� م�����س��ريت��ه��ا يف 
�لنهائيات مبو�جهة �إير�ن يف 21 من 

�جلاري  �لثاين  -ت�سرين  نوفمرب 
�سمن �ملجموعة �لثانية.

وقال كونتي لل�سحفيني: "نحن نتحدث عن مهاجم 
من �لطر�ز �لعاملي فعاًل".

ي�سبح  و�أن  �لتح�سن  يف  ي�ستمر  �أن  "ي�ستطيع  وتابع: 
�أقوى و�أقوى، وهو �الآن يدخل كاأ�ش �لعامل �ملقبلة يف 

�أف�سل حال بدنياً وذهنياً �أي�ساً".
و�أ���س��اف �مل���درب �الإي��ط��ايل ق��ول��ه: "�أعتقد �أن��ه ي�سعر 
و�أنا  �إجن��ل��رت�  منتخب  ق��ائ��د  الأن���ه  ك��ب��رية  مب�سوؤولية 
�ملنتخبات  �أف�سل  من  و�ح��د�ً  �إجنلرت�  �أعترب منتخب 
يف �ل���ع���امل، و�أح����د �ل��ف��رق �مل��ر���س��ح��ة ل��ت��ق��دمي بطولة 

كبرية".
"خالل  ق����ائ����اًل:  ك���ون���ت���ي  و�أردف 
ه�����ذه �ل����ف����رتة وخ���ا����س���ة �آخ����ر 
دور�ً  هاري  لعب  مبار�ة   13
بالفعل، بكل �سدق  مهماً 
ي�����س��ت��ح��ق ه������اري �إ�����س����ادة 
يكون  كبرية الأن��ه د�ئ��م��اً 
خالل  لكنه  مهماً  العباً 
حتمل  �ل�������ف�������رتة  ه���������ذه 
ب�سورة  ولعب  كبري�ً  عبئاً 

ر�ئعة". 

مونديال املك�صيك 1986.. زلزال مارادونا 

كونتي يقدم هدية 
لغاريث �صاوثغيت

كاأ�ش العامل 2022... منتخب كوريا اجلنوبية يتطلع لتكرار اإجناز 2002 

اأوبريت )اإنت وطن( مفاجاأة حفل افتتاح الن�صخة 14 من بطولة اأبوظبي العاملية ملحرتيف اجلوجيت�صو
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 حفل مو�صيقي كال�صيكي على اأنغام البيانو 
والكمان �صمن ال�صارقة الدويل للكتاب 2022

�ل�سارقة �لدويل  �ل�41 من معر�ش  �ل��دورة  باإيطاليا �سيف �سرف  �حتفاًء 
�أحيته  كال�سيكياً  مو�سيقياً  حفاًل  �ملعر�ش  فعاليات  ��ست�سافت  للكتاب، 
�لنجمان  �الإيطايل،  �لثنائي  وقدم  �ملو�سيقية.  �الإيطالية  �لوطنية  �للجنة 
�ل�ساعد�ن يف �مل�سهد �ملو�سيقي �الإيطايل جينارو كارد�روبويل على �لكمان، 
من  ع��دد�ً  �ملو�سيقي  �حلفل  خ��الل  �لبيانو،  على  با�سكالوت�سي  وفيورينزو 

�ملعزوفات �لكال�سيكية �لتي تمع دفء �لبيانو وحنني �لكمان.

�أبوظبي �الأول، �أكرب بنك يف دولة �الإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة  �أعلن بنك 
و�أحد �أكرب و�أ�أمن �ملوؤ�س�سات �ملالية يف �لعامل، �ليوم عن �أ�سماء �لفائزين 
�الإمار�ت  دول��ة  يف  �إطالقها  مت  �لتي  �مل�ستقبل،  �أعمال  ق��ادة  م�سابقة  يف 
�لعربية �ملتحدة وجمهورية م�سر �لعربية، الإتاحة �ملجال �أمام �لطالب 
من �لبلدين لتقدمي روؤ�هم وتطلعاتهم حول دور قطاع �الأعمال يف دعم 

�أجندة �ال�ستد�مة على �مل�ستويني �لوطني و�لعاملي م�ستقباًل. 
�الأطر�ف  موؤمتر  فعاليات  خ��الل  �ل�ستة  �لفائزين  عن  �الإع���الن  وج��اء 
التفاقية �الأمم �ملتحدة ب�ساأن �ملناخ كوب 27، �لتي تقام يف �سرم �ل�سيخ. 
وت�سمنت قائمة �لفائزين من �الإم��ار�ت، بالرتتيب، كاًل من: جاهنايف 
ده��و���س��ي، ف��ه��د حم��م��ود وج����ودي دي������رو�ن، وه���م م��ن ط���الب �جلامعة 

�الأمريكية يف �ل�سارقة. �أما �لفائزون من م�سر فهم هبة �الأخر�ش، �سارة 
يف  �الأمريكية  �جلامعة  ط��الب  من  وه��م  �لعاطي،  عبد  ويو�سف  عفيفي 

�لقاهرة. 
�الأول  �أبوظبي  بنك  ��سرت�تيجية  م��ن  رئي�سياً  ج���زء�ً  �مل�سابقة  وتعترب 
�ل�سوء على  وتلقي  �ل�سركات،  �لبيئية و�الجتماعية وحوكمة  للحوكمة 
يف  �مل�ستقبل  م��الم��ح  ر���س��م  يف  �ل�سباب  جيل  دور  الأهمية  �لبنك  �إدر�ك 

خمتلف �ملجاالت.
�الأول م��دى وع��ي �سريحة  �أبوظبي  ي��درك فيه بنك  �ل��ذي  �ل��وق��ت   ويف 
كبرية من �ل�سباب باأهمية �ال�ستد�مة، �إال �أنه يتطلع �إىل تعميق معارفهم 

بالعنا�سر �ملالية �ملتعلقة بهذه �لق�سايا. 

دو تعلن عن تعيينات جديدة يف جمل�صها لل�صباب لتمكني املواهب الإماراتية
�أعلنت دو، �لتابعة ل�سركة �الإمار�ت لالت�ساالت �ملتكاملة، عن �ن�سمام جمموعة جديدة من �الأع�ساء �إىل جمل�سها لل�سباب 2022، حيث ُتعد هذه �ملجموعة �لدورة �خلام�سة من �لتعيينات �لتي 

ي�ستقطبها �ملجل�ش منذ تاأ�سي�سه، و�لتي تهدف جميعها �إىل دعم �ل�سباب ومتكينهم ودفع م�سرية �لتنمية مبا يتما�سى مع �أهد�ف �الأجندة �لوطنية لدولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
ومت تعيني نورة نا�سر رئي�ساً ملجل�ش دو لل�سباب، وعلياء �ل�سام�سي نائباً لرئي�ش �ملجل�ش، بينما �ن�سمت كل من �سهيلة �لو�يل و�سعيد �ل�سحي كم�ست�سارين لل�سباب يف �ملجل�ش. كما رحب �ملجل�ش 

باأع�سائه �جلدد وهم ب�ساير �ل�سحي وعبد�هلل بوعلي وعبد�هلل �لزرعوين وخمي�ش �لبلو�سي وخالد �ل�سابري ومهرة �ل�سام�سي و�أبر�ر �لها�سمي و�سيخة كمال.
ُي�سار �إىل �أن جمل�ش دو لل�سباب تاأ�س�ش يف عام 2017 متا�سياً مع روؤية �لقيادة �لر�سيدة يف دولة �الإمار�ت وتوجيهاتها �مل�ستمرة ب�سرورة مو�كبة متطلبات �مل�ستقبل من خالل �إعد�د وتهيز جيل 
جديد من �لقادة عرب خمتلف �لقطاعات على �مل�ستوى �لوطني. وتتمثل مهمة �ملجل�ش يف متكني �ل�سباب �الإمار�تيني �لعاملني يف دو من �إطالق �لعنان ملهار�تهم و�إمكانياتهم �ملهنية يف جمال 
تكنولوجيا �ملعلومات و�الت�ساالت �إىل جانب �إلهام �ل�سباب وحتفيزهم على متابعة م�سار�تهم �ملهنية يف قطاع �الت�ساالت. ويوفر �ملجل�ش من�سة فريدة من نوعها تتيح لل�سباب �لتعبري عن �آر�ئهم 
وتقدمي مفاهيم و�أفكار جديدة و�إبد�عية �إ�سافة �إىل تعزيز م�ساهماتهم �ملجتمعية، كما يوفر �ملجل�ش فر�سة للمو�هب �ل�ساعدة و�لنا�سئة لتعزيز م�ساركاتهم و��ستك�ساف �لفر�ش و�الإمكانيات �لتي 

يوفرها عامل �لتكنولوجيا و�الت�ساالت.

مغامرة الهاينكنغ لل�صحفيني يف دفتا 
دفتا  منطقة  يف  �لهاينكنغ  مغامرة  �الإمار�تية  �ل�سحفيني  جمعية  نظمت 
�لتابعة لر�أ�ش �خليمة، بالتعاون مع فريق كوماندوز للمغامر�ت ومع د�ئرة 

�خلدمات �لعامة يف �الإمارة. 
�لذي  �مل�سار  طول  على  �جلميع  بها  �سارك  تنظيف  حملة  �ملغامرة  تخللت 
�متد قر�بة �ل�3 كيلو مرت، وتخلل �ملرور على �سالل خرة نيم، و�ملرور عرب 
�لوديان و�ملز�رع، وكانت من �أخطر حمطات �مل�سار تعدي �ل�سالل، و�لت�سلق 

لالأعلى و�جتازه جميع �مل�ساركني بنجاح بالتعاون مع �لكوماندوز. 

دبي هاربر ي�صتعد ملو�صم ال�صتاء با�صت�صافة 
جمموعة فريدة من الأن�صطة والفعاليات العاملية

�أعلن دبي هاربر، �لو�جهة �لبحرية �ال�ستثنائية �مل�سممة لتمزج بني منط 
��ستعد�د�ته  ب��دء  ع��ن  �خل��الب��ة،  �لبحر  و�أج���و�ء  �لر�قية  �لع�سرية  �حل��ي��اة 
و�لرتفيهية  �لريا�سية  و�لفعاليات  �الأن�سطة  م��ن  جمموعة  ال�ست�سافة 
�لوجهة  ه��ذه  �ست�سهد  �إذ  �ملقبل.  �ل�ستاء  مو�سم  خ��الل  �مل�ستوى  �لعاملية 
من  �لعديد  �ملقبلة  �لقليلة  �الأ���س��ه��ر  خ��الل  باحليوية  و�ملفعمة  �ل��ف��ري��دة 
�إىل   ،30×30 للياقة  دب��ي  حت��دي  م��ن  ك��ج��زء  �مل�سّوقة  �جل���ري  فعاليات 
مل�سجعي  �لر�سمي  و�ملهرجان  للمغامر�ت،  �الأو�سط  �ل�سرق  معر�ش  جانب 
كاأ�ش �لعامل بود �إك�ش فيفا، وذلك على �إثر جناحها با�ست�سافة  معر�ش دبي 
للهليكوبرت �لذي �أقيم على �أر�سها موؤخر�ً. ويف هذ� �ل�سياق، قال عبد�هلل 
بن حبتور، �لرئي�ش �لتنفيذي لل�سوؤون �لتجارية يف �سمال �لقاب�سة، �ل�سركة 
�ملالكة و�مل��ط��ورة مل�سروع دب��ي ه��ارب��ر: ال ميثل دب��ي ه��ارب��ر و�ج��ه��ة بحرية 
��ستثنائية فح�سب، بل مت ت�سميم بنيته �لتحتية و�خلدمات �لتي يتمتع بها 
بعناية فائقة لتوفري تربة بحرية جديدة ومتنوعة وناب�سة باحلياة مل 
ي�سبق لها مثيل يف �ملنطقة. ونحن نتطلع قدماً للرتحيب بالزو�ر �ملحليني 
منوه  هاربر  دبي  يو��سل  حيث  �ملقبلة،  �لقليلة  �الأ�سهر  خالل  و�لدوليني 
لة ال�ست�سافة خمتلف �لفعاليات �لرئي�سية.  وتو�سعه كوجهة خارجية مف�سّ

عائ�صة املال مديرًا جلمعية 
اأ�صدقاء مر�صى ال�صرطان

�أ����س���دق���اء مر�سى  �أع��ل��ن��ت ج��م��ع��ي��ة   
�ملال  ع��ائ�����س��ة  ع��ن تعيني  �ل�����س��رط��ان 
للجمعية، حيث �ستعمل على  مدير�ً 
تر�سيخ  يف  �ملتمثلة  �أهد�فها  حتقيق 
�ل�سرطان  م���ر����س���ى  ل�����دى  �الأم�������ل 
�ملجتمع  و�إل�������ه�������ام  وع����ائ����الت����ه����م، 
ل��ل��ت��ع��اط��ف م���ع���ه���م، �ن����ط����الق����اً من 
ت��وج��ي��ه��ات ورع���اي���ة ق��ري��ن��ة �ساحب 
�ل�سمو حاكم �ل�سارقة، �سمو �ل�سيخة 
جو�هر بنت حممد �لقا�سمي، رئي�سة 
�مل��ج��ل�����ش �الأع���ل���ى ل�����س��وؤون �الأ����س���رة، 
وقيادة �ملبادر�ت و�مل�ساريع �ملجتمعية 
�ملجتمع  �أف��ر�د  ت�سجيع  �إىل  �لد�عية 
�أ����س���ل���وب ح���ي���اة �سّحي  �ت���ب���اع  ع��ل��ى 
�لوعي  وتعزيز  �ملر�ش،  من  للوقاية 
ب��اأه��م��ي��ة �ل��ك�����س��ف �مل��ب��ك��ر ع��ن مر�ش 

�ل�سرطان.

جمهورية بابوا غينيا اجلديدة تعني
بلو كربون الإماراتية ل�صتثمار غاباتها املطرية

بعد �سل�سلة و��سعة من قر�ر�ت �حلظر �حلكومي �لذي فر�سته جمهورية 
ال�ستثمار  �ل��ع��امل  يف  �خل��ا���ش  �لقطاع  �سركات  على  �جل��دي��دة  غينيا  ب��اب��و� 
غاباتها، قامت حكومة بابو� غينيا �جلديدة يوم �الأربعاء 9 نوفمرب �جلاري 
و�لريا�سة  و�لتكنولوجيا  �لعلمي  و�لبحث  �لعايل  �لتعليم  ب���وز�رة  ممثلة 
كربون  بلو  �سركة  �إىل  بها  �خل��ا���ش  �لكربون  قطاع  تنظيم  مهمة  باإ�سناد 
�الإمار�تية و�لتي تاأ�س�ست يف دبي وفقاً لروؤية �ل�سيخ �أحمد دملوك �آل مكتوم 

لدعم م�ساريع �لتخل�ش من �لكربون حول �لعامل. 

بنك اأبوظبي الأول يعلن عن اأ�صماء الفائزين مب�صابقة قادة اأعمال امل�صتقبل

�ملميزة،  خالل �لرتويج الأفالمهم 
جو�ئز  �لتحكيم  جلنة  متنح  فيما 
الأف�����س��ل �الأف����الم �مل�����س��ارك��ة، ويتم 
ع����ر�����ش جم���م���وع���ة خم����ت����ارة من 
م�سارح  يف  �سهرياً  �لفائزة  �الأف��الم 

هيد�سون يف لو�ش �أجنلو�ش. 
�لف�سية  �جل���ائ���زة  �ل��ف��ي��ل��م  ون�����ال 
من  �لطويلة  �لوثائقية  ل��الأف��الم 
�لذهبية  ميالنو  جو�ئز  مهرجان 

�ل�سارقة  �سفاري  �لوثائقي  �لفيلم 
يعد  �ل��ذي  �مل�سروع  �إن�ساء  مر�حل 
�لقارة  �سفاري خ��ارج  �أك��رب حديقة 
�الإف���ري���ق���ي���ة، يف حم��م��ي��ة �ل����ربدي 
مبدينة �لذيد، ويت�سمن مقابالت 
�ملتخ�س�سني  م�����ن  ن���خ���ب���ة  م�����ع 
�الأحياء  علم  جم��ال  يف  و�خل����رب�ء 
�ملهند�سني  �إىل  �إ�سافًة  و�لبيطرة 

و�لفنيني �لعاملني بامل�سروع. 

�سفاري  �لوثائقي  �لفيلم  ح�سد   
�ل�سارقة، جائزتني عامليتني خالل 
جو�ئز  م���ه���رج���اين  يف  م�����س��ارك��ت��ه 
�لواليات  يف  �ل��ذه��ب��ي��ة  ه���ول���ي���وود 
ومهرجان  �الأم���ري���ك���ي���ة  �مل���ت���ح���دة 
ج�����و�ئ�����ز م����ي����الن����و �ل����ذه����ب����ي����ة يف 
�إي���ط���ال���ي���ا، و�مل���وث���ق���ني م���ن موقع 
�الأفالم �ل�سينمائي �لعاملي �ل�سهري 
IMDB، وذلك بعد �سهر و�حد 

من عر�سه على تلفزيون �ل�سارقة 
وح�سد  �مل���ا����س���ي.  �أك���ت���وب���ر   7 يف 
�لفيلم �لذي �أنتجته هيئة �ل�سارقة 
مع  بالتعاون  و�لتلفزيون  لالإذ�عة 
�ملكتب �الإعالمي حلكومة �ل�سارقة 
وهيئة �لبيئة و�ملحميات �لطبيعية، 
�جلائزة �ل�سرفية للفيلم �لوثائقي 
م����ه����رج����ان ج���و�ئ���ز  �ل����ط����وي����ل يف 
هوليوود �لذهبية يف دورته �لثالثة 

�لثالثة،  دورت��������ه  يف  �الإي������ط������ايل 
وه����و م���ه���رج���ان ���س��ي��ن��م��ائ��ي دويل 
�ليوم  من  م�سابقاته  تقام  �سهري، 
كل  م��ن  �الأخ����ري  �ل��ي��وم  �إىل  �الأول 
���س��ه��ر، وت��ع��ت��رب م��ي��الن��و م��ن �ملدن 
�ل���ر�ئ���دة ع��امل��ي��اً يف جم����االت �لفن 
ويهدف  و�ل���رتف���ي���ه،  و�ل��ت�����س��م��ي��م 
ودعم  لالأفالم  للرتويج  �ملهرجان 
وي�ستعر�ش  ���س��ان��ع��ي��ه��ا.   م�����س��رية 

كاليفورنيا،  �جن��ل��و���ش،  ل��و���ش  يف 
�ل�����والي�����ات �مل���ت���ح���دة �الأم���ريك���ي���ة 
عليها  ت��ن��اف�����س��ت  ف��ئ��ة   35 ���س��م��ن 
مبختلف  �الأع��م��ال  م��ن  جمموعة 
وثائقية  ب���ر�م���ج  م��ن��ه��ا  �أن���و�ع���ه���ا، 
طويلة وق�سرية، ون�سو�ش در�مية 
ب�سورة  �ملهرجان  ويقام  وغ��ريه��ا. 
حية  عرو�ساً  يقّدم  حيث  �سهرية، 
�الأف����الم من  دع���م �سانعي  ب��ه��دف 

وثائقي �صفاري ال�صارقة يح�صد اجلائزة ال�صرفية يف هوليوود والف�صية يف ميالن

الطاهي الإندوني�صي تينكر ي�صفي مل�صته الإبداعية 
على ركن الطهي يف ال�صارقة الدويل للكتاب 2022

يف حدث تفاعلي جذب خالله �جلمهور باأطباقه �ملميزة، 
��ر �ل��ط��اه��ي �الإن��دون��ي�����س��ي �ل�����س��ه��ري ف��ن��دك�����ش تينكر  ح�����سّ
�لذي  �الإندوني�سي،  �ملطبخ  �أطباق  من  مبتكرين  طبقني 
ينطوي على �أ�سر�ر كثرية وطيف و��سع جد�ً من �لنكهات 
معر�ش  م��ن  �ل�41  �ل����دورة  فعاليات  �سمن  و�الأط���ب���اق، 
�ل�سارقة �لدويل للكتاب 2022. من خالل برنامج ركن 

�ل�سهري  �الإندوني�سي  �لطاهي  ي�سارك  �لعامل،  يف  �لطهاة  �أ�سهر  من  نخبة  ي�ست�سيف  �ل��ذي  �لطهي، 
�الإندوني�سية  �الأطباق  من  جمموعة  حت�سري  �أ�سر�ر  على  زو�ره  معّرفاً  �ملعر�ش،  يف  تينكر  فندك�ش 

�مل�سنوعة من مكونات متنوعة �لنكهات. 

ديرفيلدز مول يطلق حملة ملدة
 �صهر احتفاًء بتو�صيع مم�صى املطاعم

عن  �أبوظبي،  �لعا�سمة  يف  �ل�سهري  �لت�سوق  مركز  م��ول،  ديرفيلدز  �أعلن   
�لهو�ء  �ملميزة يف  �لطعام  تناول  للزو�ر تارب  �إطالق حملة جديدة توفر 
�إ���س��اف��ًة �إىل ح�����س��وم��ات خ��ا���س��ة و�ل��ع��دي��د م��ن �جل��و�ئ��ز �لر�ئعة.  �ل��ط��ل��ق، 
�مل�ساحة �ملخ�س�سة  وتاأتي �حلملة �حتفاًء بتو�سيع مم�سى �ملطاعم موؤخر�ً، 
ع�ساق  �مل��رك��ز  ي�ستقبل  حيث  �ل��ط��ع��ام،  ت��ن��اول  ومنافذ  و�مل��ط��اع��م  للمقاهي 
تارب �لطعام يف �لهو�ء �لطلق وجل�سات �لرتفيه �ملميزة. وتعليقاً على هذ� 
�ملو�سوع، قال �ل�سيد نبيل �ل�سكوتي، �ملدير �لعام لديرفيلدز مول: ي�سّرنا �أن 
نعلن لعمالئنا وزو�رنا �الأعز�ء عن تو�سيع مم�سى �ملطاعم، ونوؤكد �لتز�منا 

بتعزيز تاربهم �ملمتعة يف مركز �لت�سوق. 



الإعدام لأمريكية قتلت امراأة حاماًل ل�صرقة جنينها
ُحكم على �مر�أة من تك�سا�ش تبلغ 29 عاماً باالإعد�م الإقد�مها يف 
��ستخر�ج جنينها  �أج��ل  �م��ر�أة حامل من  2020 على قتل  �أكتوبر 

و�سرقته.
�سدر �حلكم باإد�نة تايلور باركر �الأربعاء يف تك�سا�ش، بعد حماكمة 
ن�سرتها  �لتي  للوثائق  وفقاً  �أ�سابيع،  و��ستمرت  �سبتمرب  يف  ب��د�أت 

�ملحكمة.
حامل،  باأنها  و�أقاربها  حبيبها  �سهور  م��دى  باركر  تايلور  �أوهمت 
وكانت تظهر حملها �ملزيف يف من�سور�ت عرب مو�قع �لتو��سل حتى 
�أنها ��سرتت بطناً منتفخاً من �ل�سيليكون. �إال �نها يف �لو�قع كانت 

عاجزة عن �الإجناب ب�سبب ��ستئ�سال رحمها.
وهي  هانكوك،  �سيمونز  ريغان  باركر  ز�رت   ،2020 �أكتوبر   9 ويف 
ك��ان��ت بلغت �الأ���س��ه��ر �الأخ����رية م��ن حملها،  21 ع��ام��اً  �م����ر�أة تبلغ 
لتاأخذ �جلنني،  �أن تفتح بطنها  �أكر من مئة مرة قبل  وطعنتها 
�إح��دى غرفه �بنة لل�سحية  �ل��ذي كانت تنام يف  ثم غ��ادرت �ملنزل 

تبلغ ثالث �سنو�ت.
ُقب�ش على باركر وهي تقود �سيارتها و��سعًة �جلنني على ركبتيها 
و�أكدت  �جل��رمي��ة،  وق��وع  مكان  م��ن  كيلومرت�ً   15 نحو  بعد  على 
يومها �أنها و�سعت مولودها حديثاً. ومل يتمكن �لطفل �لذي �أُدخل 

�مل�ست�سفى من �لبقاء على قيد �حلياة.
�ل�سغرية  بو�سطن  نيو  باركر يف مدينة  وخ��الل جل�سات حماكمة 
�أ�سابيع  قبل  و�ظبت  �جلانية  �أن  �ل�سرطة  �أو�سحت  د�ال���ش،  �سرق 
من جرميتها على ر�سد ن�ساء حو�مل يف �ملتاجر �ملتخ�س�سة �أو يف 

م�ست�سفيات �لوالدة.

تعالج من مر�ش وراثي داخل رحم والدتها
م�ساب  جنني  ع��الج  م��ن  �ل��ع��امل،  يف  �الأوىل  للمرة  �أط��ب��اء  متكن 
"ديلي  �أوردت �سحيفة  مبر�ش ور�ث��ي مميت قبل والدت��ه، ح�سبما 

ميل" �لربيطانية.
"�لطفلة �أيال ب�سري، �لبالغة من �لعمر 16  وقالت �ل�سحيفة، �إن 
�سهًر� حالًيا من �أونتاريو يف كند�، تلقت عالًجا �إنزميًيا وهي جنني 

مت حقنه من خالل معدة �الأم و�نتقل �إليها عرب �حلبل �ل�سري".
وتعاين �لطفلة من مر�ش "بومبي" �أو د�ء "�ختز�ن �لغاليكوجني" 
وهو مر�ش ور�ثي ينتج عن طفرة يف جني "GAA" �لذي يرتتب 

عليه تر�كم "�لغاليكوجني" يف �حلوي�سلة )1()2(.
على  ويوؤثر  و�لع�سالت  �الأع�ساب  خاليا  يف  تلًفا  �ملر�ش  وي�سبب 

�أغ�سية �جل�سم؛ خا�سة يف �لقلب، و�لكبد، و�جلهاز �لع�سبي.
"�لغاليكوجني" "�ل�سكر  لتك�سري  ويعد "جني GAA" �سرورًيا 
عن  وت��ت��وق��ف  ب��ه  �خل��الي��ا  تنغمر  وب���دون���ه  �خلاليا"،  يف  �مل��خ��زن 

�لعمل، ما يوؤدي يف �لنهاية �إىل ف�سل �الأع�ساء �لرئي�سة.
وي��ع��اين �الأط���ف���ال �مل�����س��اب��ون مب��ر���ش "بومبي" م��ن ���س��ع��وب��ة يف 
�ل��ر���س��اع��ة، و���س��ع��ف �ل��ع�����س��الت، م���ع ت�����س��خ��م ب��ال��ق��ل��ب يف �أغلب 

�حلاالت.
ويف حال عدم عالج �حلالة، ميوت معظم �الأطفال؛ ب�سبب م�ساكل 

يف �لقلب �أو �لتنف�ش خالل �ل�سنة �الأوىل من �لعمر.
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العراق يخري �صباطه البدناء.. تر�صيق الوزن اأو التقاعد
ت�سمنت  �لعر�قية،  �لدفاع  وز�رة  عن  �سادرة  وثيقة  و��سع  نطاق  وعلى  �لعر�قية،  �ملحلية  �الإع��الم  و�سائل  تناقلت 
تعليمات باإحالة �ل�سباط ممن يعانون من �ل�سمنة وزيادة �لوزن �إىل �لتقاعد يف حال عجزهم عن تر�سيق �أوز�نهم، 

مطالبة �إياهم بااللتز�م باللياقة �لبدنية، وحمذرة من �أن �ملرتهلني منهم �سيتم �إحالتهم للتقاعد.
. �لوثيقة �ملوجهة �إىل �ملديريات و�لقطاعات، ت�سمنت توجيها من قائد �لقو�ت �لربية، ومبوجبه فاإن على �ل�سباط 
"�ملرتهلني" برتبة مالزم -نقيب، �إجر�ء فح�ش �لوزن، ويف حالة عدم ��ستطاعتهم تخفي�ش �أوز�نهم �سيتم �إحالتهم 

على �لتقاعد.
. �أكد �لتوجيه على فح�ش �ل�سباط �ملر�سى من �لذين لديهم �سعف يف �لقلب قبل �إ�سر�كهم بدور�ت "�ملرتهلني" 

لتفادي ح�سول خطورة على حياتهم يف حال �إ�سر�كهم بالدور�ت.
. م�سرية �إىل �أن فح�ش �لوزن لل�سباط �سيكون ب�سكل �سنوي، وعلى مديرية �الأمور �لطبية �لع�سكرية �إ�سد�ر جدول 

توقيتات بالفح�ش، و�لذين لديهم ترقية يخ�سعون مرتني لفح�ش �لوزن )�لفح�ش �لعام وفح�ش �لرتقية(.
. �لوثيقة �ل�سادرة عن رئي�ش �أركان �جلي�ش �لعر�قي، �سددت على �آمريات �لطبابة ووحد�ت �مليد�ن �لطبية "عدم 

�ملجاملة" عند �إجر�ء فح�ش �لوزن لل�سباط، ويجب �أن يكون �لفح�ش "دقيقا وباأمانة وم�سوؤولية".

االثنني   14  نوفمبر    2022  م   -    العـدد   13697  
Monday    14    November    2022   -  Issue No   13697

حكم ق�صائي ينت�صر للكالب ال�صالة
�الأ�سبوع،  ه��ذ�  مغربية،  حمكمة  ق�ست  نوعها،  م��ن  �الأوىل  ه��ي  �سابقة  يف 
بفر�ش غر�مة مالية على بلدية �لناظور )�سرق(، مُمثلة يف رئي�سها، ب�سبب 

عملية قتل �لكالب �ل�سالة با�ستعمال �لر�سا�ش �حلي.
 563 )ح���و�يل  دره��م   6000 مبلغ  ب���اأد�ء  �لبلدية  �لق�سائي  �حلكم  و�أل���زم 
دوالر(، ل�سالح جمعية "�أمم" للرفق باحليو�ن وحماية �لبيئة �لتي تن�سط 
يف مدينة �لناظور، و�لتي تقدمت بدعوى ق�سائية تتهم فيها �لبلدية باإبادة 
�لكالب  قتل  �إىل  �لبلدية  "جلوء  �أن  �ملحكمة  و�ع��ت��ربت  �ل�سالة.  �ل��ك��الب 
�لوحيدة  �لو�سيلة  هو  �لقتل  يكون  باأن  م�سروط  �حلية،  �لذخرية  بو�سيلة 

لكف �أذ�ها و�سررها، مع مر�عاة �الإح�سان يف قتلها، وهو ما مل تثبته".
ح�سارية،   غري  و�سيلة  �لقتل  �أن  �أك��د  �ل��ذي  �لق�سائي  �حلكم  ن�ش  و�أو�سح 
م�سيفا�أن "تطور �ملجتمع ال يقا�ش بتعامله مع �لب�سر فقط، و�إمنا بتعامله 
�أي�سا مع �حليو�نات، وهو �الأمر �لذي يفر�ش �للجوء �إىل بد�ئل الحتو�ء 
�ملغرب  وي�سهد  �لع�سر".  مقت�سيات  ي��الئ��م  ح�����س��اري  �إط���ار  يف  �ل��ظ��اه��رة 
3 ماليني، وفق  �لتي يقدر عددها بحو�يل  �ل�سالة  �نت�سار و��سعا للكالب 
�ملكاتب  �أن   ،2019 �لد�خلية �سنة  �أكدت وز�رة  �أرقام جمعيات مدنية، فيما 

�جلماعية حلفظ �ل�سحة تقوم بجمع �أزيد من 140 �ألف كلب �سنويا.

يطور روبوتا يحد من تلوث البحار
21 عاما، من حجز مكان بني �أ�سحاب  متكن طالب هند�سة م�سري يبلغ 
�مل�ساريع �ملميزة �لتي �ختارتها م�سر لتمثيلها يف موؤمتر �ملناخ "كوب 27" 

�ملقام يف مدينة �سرم �ل�سيخ، و�سط ح�سور دويل كبري.
وعمل �لطالب يف جامعة �الإ�سكندرية، �سيف �لدين �أحمد خمتار، على مد�ر 
�لعمل  للبيئة" ميكنه  �سديق  "روبوت  لفكرة  تطوير  على  تقريبا  عامني 
�حلياة  وحماية  �لبحار  خملفات  لتنظيف  و�ل�سم�ش،  �لكهرباء  بطاقتي 
 Environmentally Friendly�ب �مل�سمى  �ل��روب��وت  وف��از  �لبحرية.  
ROV باملركز �لثاين، موؤخر�ً، يف �ملبادرة �لوطنية للم�سروعات �خل�سر�ء 
لعر�ش  �لذكية، وهو ما �أتاح له �لتو�جد بني �أهم �مل�سروعات يف "كوب 27"، 
�ملتعلقة  �ملميزة  �مل�سروعات  يف  �ملهتمني  �مل�ستثمرين  خمتلف  �أم��ام  �لفكرة 
باملناخ.  ويقول �لطالب بكلية �لهند�سة جامعة �الإ�سكندرية، "ق�سم هند�سة 
�حلا�سب �الآيل و�الت�ساالت": "بد�ية �لفكرة كانت عندما قدمنا يف �إحدى 
�مل�����س��اب��ق��ات �ل��ك��ربى الأك���ر م��ن م���رة، لنتمكن ب��ع��د �أك���ر م��ن حم��اول��ة يف 
�حل�سول على �ملركز �الأول، وينفعنا تخ�س�سنا يف جمال در��ستنا من تاليف 
�أي �أخطاء �سابقة". وتابع "�أ�ساتذتنا يف �جلامعة كانو� م�ساعدين لنا للغاية، 
حيث  من  كطالب  بع�سا  بع�سنا  �سجعنا  كما  جانبنا،  �إىل  ووقفو�  طّورونا 
�ال�ستمر�ر وعدم �لتوقف، الأننا نعلم جيد�ً �أن هذ� �الخرت�ع له فائدة كربى 

على �لبيئة و�سيمنع �لتلوث ويفيد �حلياة �لب�سرية".

لبنان من اأخطر الدول 
على الطيور املهاجرة

لبنان  �ل��ت��و����س��ل يف  م��و�ق��ع  تكتظ 
ب�سور  �ملا�سي  �أكتوبر  مطلع  منذ 
ط��ي��ور م��ه��اج��رة م��ق��ت��ول��ة بنري�ن 
مو�سم  ف���رتة  يف  �أي  �ل�����س��ي��ادي��ن، 
هجرة هذه �لطيور من �أوروبا �إىل 
�آ�سيا و�أفريقيا، حيث متر يف �سماء 
لبنان، �لذي يعد �أحد �أهم �ملحطات 

يف هذ� �لطريق.
وحت���ل���ق �ل���ط���ي���ور �مل���ه���اج���رة فوق 
�أق�سى  �لد�خلية من  لبنان  �سهول 
حيث  �ل��ب��ق��اع،  �سهل  �إىل  �ل�����س��م��ال 
�لطبيعية  و�ملحميات  �مل�ستنقعات 
�لبالد،  جنوب  �أق�سى  �إىل  و�سوال 
ل��ك��ن ه����ذ� �ل��ت��ح��ل��ي��ق ك����ان �الأخ����ري 

لعدد كبري من هذه �لطيور.
�ل�����ن�����ار على  وي���ت���ب���اه���ى م���ط���ل���ق���و 
"غلتهم"  بجمع  �ملهاجرة  �لطيور 
و�لتقاط �ل�سور لها ون�سرها على 
�لتو��سل،  مو�قع  على  �سفحاتهم 
بيئية"  "جمازر  يوثقون  وك��اأن��ه��م 
يقول  كما  �ملهاجرة،  �لطيور  بحق 

منتقدون.
نقاط مرور  �أهم  �أحد  لبنان  ويعد 
�ملهاجرة وممر� للماليني  �لطيور 
من هذه �لطيور بني �أوروبا و�آ�سيا 
و�إفريقيا يف هجرتها �ل�سنوية، كما 
�لتي  �لبلد�ن  �أخطر  �أحد  بات يعد 
توؤذي �لطيور �ملهاجرة، �إن مل تكن 

�الأخطر.
لبنان  �لع�سو�ئي يف  �ل�سيد  ويقتل 
مليون   2.5 م����ن  �أك������ر  ����س���ن���وي���ا 
"�الئتالف  م�سادر  بح�سب  طائر 
بدون  �لطيور"،  حلماية  �للبناين 
متييز بني �لطيور �ملنت�سرة بكرة 
وتلك  ب�����س��ي��ده��ا  ي�����س��م��ح  و�ل����ت����ي 

�ملعر�سة خلطر �النقر��ش.

حالزين عمالقة خطرية 
جتتاح غرب فنزويال

ي�����س��ه��د غ���رب ف��ن��زوي��ال غ�����زو�ً من 
ميكن  عمالقة  �إفريقية  ح��الزي��ن 
�أن تنقل �لتهاب �ل�سحايا وطاعون 
يكون  �أن  وُي���ح���ت���م���ل  �مل��ح��ا���س��ي��ل 
�الأم���ط���ار  �إىل  ع����ائ����د�ً  �ن��ت�����س��اره��ا 
�ل���غ���زي���رة �ل��ت��ي ه��ط��ل��ت �أخ������ري�ً يف 

�ملنطقة.
هذ�  م�ستعمر�ت  �أوىل  و�كُت�سفت 
�ل�����ن�����وع م�����ن �حل�����ل�����زون �جل���ن���وب 
"�أ�ساتينا  �مل�������س���م���ى  �����س����ح����ر�وي 
�سو�طئ  على  نوفمرب  يف  فوليكا" 
�لتي  �ملدينة  يف  مار�كايبو  بحرية 
عا�سمة  نف�سه، وهي  �ال�سم  حتمل 
والية زوليا. ثم ظهرت بوؤر �نت�سار 
�إ�سافية يف مناطق �أخرى من هذه 
�لوالية �لو�قعة يف غرب فنزويال، 
وكذلك يف والية تات�سري� �ملجاورة. 
مار�كايبو  ب��ل��دي��ة  رئ��ي�����ش  و�أو����س���ح 
"فر�ن�ش  لوكالة  ر�مرييز  ر�فاييل 
و400   350 ب���ني  "ما  �أن  بر�ش" 
بع�ش  يف  ي���وم���ي���اً  ُت���م���ع  ح���ل���زون 
ملكافحة  عملية  وخ����الل  �مل���و�ق���ع. 
هذ� �النت�سار يف �ملدينة، ُعر على 
عمالقاً  ح��ل��زون��اً   437 م��ن  �أك����ر 
على  وُن�سرت  �ساعتني.  غ�سون  يف 
�الجتماعي  �ل���ت���و�����س���ل  و����س���ائ���ل 
�لقدم  بطنيات  ���س��اأن  يف  تنبيهات 
�ل������رخ������وي������ة، و�ت�������خ�������ذت ب���ل���دي���ة 
�حلكومة  مع  �إج���ر�ء�ت  مار�كايبو 
�ل��وط��ن��ي��ة وح��ك��وم��ة زول���ي���ا للحد 
�ن��ت�����س��اره��ا. وي��ح��ظ��ى حلزون  م��ن 
�أ�ساتينا باهتمام من قطاع ت�سنيع 
�إىل  نظر�ً  �لتجميل  م�ستح�سر�ت 
�إم��ك��ان ����س��ت��خ��د�م ل��ع��اب��ه يف بع�ش 
منتجاته، وهو موجود يف فنزويال 

منذ 1997.

ريهانا مبفاجاأة جديدة للجمهور
الإ�سد�ر  ريهانا  �لعاملية  �لنجمة  ت�ستعد 
 " عنو�ن  حتمل  �لتي  �جلديدة  �أغنيتها 
�خلا�سة  قناتها  على   ،"Born Again
ع��ل��ى ي��وت��ي��وب، ل��ك��ن مل ي��ع��رف ب��ع��د �ذ� 
ك��ان��ت ���س��ورت��ه��ا ع��ل��ى ط��ري��ق��ة �لفيديو 

كليب �أم ال.
ولد  ق��دوم  كيف  ريهانا  حتدثت  وك��ان��ت 
ع��ل��ى ه����ذه �ل���دن���ي���ا ي��غ��ري يف �أول����وي����ات 
�الأب������وي������ن، خ�����الل ت���روي���ج���ه���ا الح����دى 
عالماتها يف لقاء مع �ل�سحفيني، وقالت 
 Access Hollywood ملوقع  ريهانا 
�إليه  "تنظرين   : ك�����اأم  ���س��ع��وره��ا  ع���ن 
م��ل��ك��ك، لكنه غ��ري��ب وه���و جديد،  وه���و 
�لوقت  يف  عليه  تتعريف  �ن  و�ستتعلمي 
نف�سه �لذي يتعلم هو �ن يتعرف عليك، 
ر�ئعة.  ت��رب��ة  �إن��ه��ا  �ل��ع��امل.  ويكت�سف 
عندما ينظر يف عيني، روحي كلها ... ال 
�أ�ستطيع �أن �أعرف ما �إذ� كان �جلو بارًد� 

�أم حاًر�، �إنه الأمر ر�ئع ".

تعي�ش يف اأبعد جزيرة نائية يف العامل
قررت �مر�أة بريطانية �أن ترتك حياتها �لهادئة يف �ململكة 

�ملتحدة لتنتقل للعي�ش يف �أبعد جزيرة نائية يف �لعامل.
وتركت كيلي جرين )32 عاماً( ب�سجاعة مدينة �إي�ستبورن، 
�سرق �سا�سك�ش وذهبت لتعي�ش يف جزيرة تري�ستان د� كونا، 
�لتي تقع على بعد 1500 مياًل من �ساحل جنوب �إفريقيا 

حيث ي�سكنها 138 �سخ�ش فقط.
وبعد �أن مرت كيلي بانف�سال �سعب، �سافرت �إىل �جلزيرة 
�لربكانية يف جنوب �ملحيط �الأطل�سي لزيارة و�لديها يف 
هناك،  يعمل  دبلوما�سياً  و�ل��ده��ا  ك��ان  حيث   2010 ع��ام 
�لرحلة وقعت يف حب زوجها �حل��ايل �سني  وخ��الل تلك 
�أمتعتها  حمل  يف  �ساعدها  جنار  وهو  عاماً(   33( جرين 

من على �لطو�فة عند و�سولها الأول مرة.
ومنذ �نتقالها �إىل تري�ستان د� كونها ب�سكل د�ئم يف يوليو 
)ثمانية  �سافانا  �سني،  من  طفلني  كيلي  �أجنبت   ،2013

�أعو�م( و�سريين )16 �سهر(.
وتقول كيلي �إن �أ�سلوب �حلياة يف �جلزيرة هو "�ختالف 
���س��ارخ ع��ن ���س��خ��ب �مل��م��ل��ك��ة �مل��ت��ح��دة �مل��ه��وو���ش �ل����ذي ال 

يتوقف" ويركز على �لعي�ش يف �لهو�ء �لطلق.

عري�ش يقدم لعرو�صه اأعلى مهر 
قيا�سيا  رقما  �لكويت  دول��ة  يف  �ملخت�سة  �ل��دو�ئ��ر  �سجلت 
تاريخ  يف  �الأك���رب  ه��و  لعرو�سه  عري�ش  قدمه  مهر  الأع��ل��ى 
بلغ  "�لر�ي" �ملحلية،  �سحيفة  وبح�سب  �خلليجي.  �لبلد 
ورقة  على  �لعري�ش  قدمه  كويتي  دينار  مليون  نحو  �ملهر 
�سيك لعرو�سه. وقيمة �ملهر يف �لكويت متباينة ومتغرية، 
وت�����رت�وح ب���ني دي���ن���ار ورب����ع م��ل��ي��ون دي���ن���ار، ح�����س��ب �ملركز 
�الجتماعي للعرو�سني �أو رغبتهما يف ت�سجيل �ملهر يف عقد 
�سجلت  �لر�سمية،  �لبيانات  وبح�سب  ع��دم��ه.  م��ن  �ل���زو�ج 
�ملهر فيه مليون دينار،  بلغت قيمة  �ملعنية زو�ج��اً  �جلهات 
بدولة  �ل��زي��ج��ات  ت��اري��خ  يف  تقريباً  �الأع��ل��ى  �لقيمة  وه��ي 
�لكويت. وقالت م�سادر �إنه "ال يوجد يف �لكويت حد �أدنى 
�أو �أعلى للمهور، باعتبار �أن ذلك خا�سع للعرف �الجتماعي 

وتقدير كل طرف لالآخر، وال تتدخل فيه �أي جهة".

يحتفل مبيالده ال�صاعة 11:11 يوم 11-11 عام 2011
 11 ي��وم  ع��ام��اً   11 �سن  ببلوغة  ب��ري��ط��اين  طفل  �حتفل 
نوفمرب -ت�سرين �لثاين، وذلك بعد �أن ولد يف م�سادفة 
عام   11-11 ي����وم  م���ن   11:11 �ل�����س��اع��ة  ع��ن��د  ع��ج��ي��ب��ة 

.2011
بعيد  �أخ��ري�ً  11 عاماً من �النتظار، �حتفل د�نيال  وبعد 
11 ه��دي��ة م���ن و�لدته  ت��ل��ق��ى  م���ي���الده �خل���ا����ش، ح��ي��ث 
�لذي   11 �لرقم  مع  متا�سياً  جاي�سون  وو�ل���ده  �سارلوت 

الزمه منذ والدته.
وقال د�نيال "كنت �أتطلع �إىل عيد �مليالد هذ� كثري�ً. �إنه 
�أك��ر �إث��ارة من �أي عيد ميالد �آخ��ر على �الإط��الق. �أحد 
ع�سر هو رقم رئي�سي يف علم �الأعد�د وهذ� يعني �أن لدي 
�ل�سهل  رقم حظي ومن  �إنه  �مل�ستقبل.  �إمكانات جيدة يف 
تذكره. ال �أحد ين�سى عيد ميالدي". وكان من �ملنتظر �أن 
يولد د�نيال يف 17 نوفمرب -�سرين �لثاين 2011. ولكن 
حرج،  و�سع  يف  ك��ان  �بنها  �إن  ل�سارلوت  قيل  �أ�سبوع،  قبل 
ومت حجز �سارلوت الإجر�ء عملية قي�سرية يف 11 نوفمرب 

-ت�سرين �لثاين، بح�سب موقع ميرتو �لربيطاين.

الدقيقة 90.. م�صرحية تطلق 
اإنذارا ب�صاأن الإ�صكندرية واملناخ

 ،27 �ملناخ  كوب  لقمة  ��ست�سافة م�سر  بالتو�زي مع 
ت�سدر من مدينة �الإ�سكندرية �إ�سارة �إنذ�ر حول خطر 
تهدد  �لتي  �ملناخ  تغري�ت  نتيجة  بالغرق  �ملدينة  فقد 
م��ن خالل  وذل��ك  �ل��ع��امل،  �ساحلية يف  م��دن  باختفاء 

�لعر�ش �مل�سرحي "�لدقيقة 90".
وبح�سب حديث موؤلف وخمرج �لعر�ش، عبد �هلل �سيف، 
ملوقع "�سكاي نيوز عربية" فاإن عر�ش "�لدقيقة 90" 
يناق�ش �الآثار �الجتماعية و�القت�سادية �لناجمة عن 
بالدمج  �الإ�سكندرية،  �سكان  على  �ملناخية  �لتغري�ت 

بني �الأد�ء �حلي و�لتطبيقات �لرقمية.
وح�����س��ب �إح�������س���اء�ت م�����س��ري��ة وع���امل���ي���ة، ف���اإن���ه رغم 
�أن م���ا ت�����س��ب��ب��ه م�����س��ر يف �الن��ب��ع��اث��ات �ل��ك��رب��ون��ي��ة ال 
�ملتحدة  �ل���والي���ات  تت�سبب  بينما   ،0.61% ي��ت��ع��دى 
�الإ�سكندرية  ف��اإن   ،29.18% و�ل�سني   ،14.02% يف 
�إذ�  للغرق،  مت�ساٍو  ب�سكل  و�سنغهاي معر�سة  وميامي 

�رتفعت حر�رة �الأر�ش 4 درجات.

 90 �لدقيقة  ع��ر���ش  يف  �إن���ه  �سيف  �هلل  عبد  وي��ق��ول 
م�ستقبل  ح��ول  وت�سور�تهم  �آر�ئ��ه��م  �لفنانون  يطرح 
مبناق�سة  ل��ل��ج��م��ه��ور  ي�����س��م��ح  ب�����س��ك��ل  �الإ����س���ك���ن���دري���ة 
�لتاأُثري�ت �لتي �ستهب بها ريح تغري �ملناخ على �ملدينة 

�لقدمية، وعلى �الأجيال �لقادمة.
و�جلمهور،  �لفنانني  بني  �لتفاعلية  �مل�ساحة  وبهذه 
يتابع �سيف، يلعب �لفن دور� �أكرب يف معاجلة ق�سايا 

حياتنا.
وي�����س��رب م��ث��ال ب���اأن���ه، ���س��م��ن �أح�����د�ث ق�����س��ة عر�ش 
تاأليف  �إع��ادة  يف  �جلمهور  ي�سارك   ،"90 "�لدقيقة 
�ل��ق�����س��ة �مل�����س��رح��ي��ة، و�ك��ت�����س��اف ل��غ��ز م�����س��رع �سيدة 
�لعر�ش  ي���دع���و  ح���ي���ث  فتحي"،  "ندى  �الأع�����م�����ال 
�الأخ���ري يف حياة  �ل��ي��وم  �أح���د�ث  �جلمهور ال�سرتجاع 
ترددت  �ل��ت��ي  �الأم��اك��ن  وزي���ارة  �ل��رم��زي��ة،  �ل�سخ�سية 
ومر�جعة  ق��اب��ل��ت��ه��م،  �ل���ذي���ن  و�الأ����س���خ���ا����ش  ع��ل��ي��ه��ا، 

يومياتها، ومقابلة �ساهد عيان.

املغنية الأمريكية مادي�صون بري خالل ح�صورها حفل اأمفار غال لو�س اأجنلو�س جلمع الأموال لأبحاث اأمفار حول فريو�س الإيدز. ا ف ب

جينيفر لوبيز ترد على 
النتقادات

�لتي طالتها  �النتقاد�ت  لوبيز على  �لعاملية جينيفر  �لنجمة  عّلقت 
ب�سبب عائلة زوجها �ملمثل �لعاملي بن �أفليك �لتي �أخذتها بعد حفل 
لكن  لوبيز،  جنيفر  ب���  ينادونني  �لنا�ش  ي��ز�ل  "ال  وق��ال��ت:  زفافها. 
��سمي �لقانوين هو �ل�سيدة �أفليك الأننا تزوجنا ر�سميا، ونحن زوج 
وزوجة، و�أنا فخورة بذلك، �إن �ال�ست�سالم لقوة �حلب لي�ش م�سكلة 
��سم عائلتها، قالت:  �أفليك  �إعطاء بن  �إمكانية  بالن�سبة يل". وعن 
"ال! هذ� لي�ش طبيعي، وال توجد عالقة رومان�سية �أو طبيعية، تفعل 
�أحتكم ب�سكل كبري يف حياتي وم�سريي و�أ�سعر  �أن  �أح��اول  �أنا  ذلك، 

بالقوة كامر�أة وكاإن�سانة".


