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متظاهرون اإيرانيون ي�سعلون حريًقا يف منزل اآية اهلل اخلميني بو�سط اإيران. )ا ف ب( 

مقاتالت اأمريكية ويابانية يف مناورات م�سرتكة ردا على اطالق ال�ساروخ الكوري ال�سمايل

�تهامات لكييف بتجنيد مرتزقة و�إعد�م �أ�سرى حرب

بال كهرباء.. وقتال عنيف يف دونيت�سك اأوكراين  ماليني   10
�ملحتجون ي�ستهدفون منزل �خلميني

قلق من ان�سقاقات داخل اجلي�ش الإيراين
•• عوا�صم-وكاالت:

م��ع دخ���ول االح��ت��ج��اج��ات يف اإيران 
اإي����ران  ك�سفت   .. ال��ث��ال��ث  ���س��ه��ره��ا 
يدعو  وثيقة  ع��ن  اإن��رتن��ا���س��ي��ون��ال، 
فيها قائد كبري يف اجلي�ش االإيراين 
لتقدمي تقارير يومية عن اعتقال 
اأو عائالتهم  اأي من قوات اجلي�ش 
يف�سر  م����ا  االح���ت���ج���اج���ات  خ�����الل 
القلق داخل املوؤ�س�سة الع�سكرية من 
ان�سقاق عنا�سر اجلي�ش والتحاقهم 

باالحتجاجات.
اأحياء  االأث��ن��اء، �سهدت ع��دد من  يف 
احتجاجات  ط����ه����ران  ال��ع��ا���س��م��ة 
اأحياء  يف  م�ساركون  ون��ظ��م  ليلية. 
احتجاجات  واك��ب��ا_ت��ان  ف��ردو���ش 
املجتمعون  خاللها  ردد  م�سرتكة 

هتافات �سد النظام.
االإيرانيون  امل��ت��ظ��اه��رون  وه��اج��م 
امل���ن���زل ح��ي��ث ول����د م��ر���س��د البالد 
ه����ذه  حت�����وي�����ل  ومت  اخل����م����ي����ن����ي. 
املمتلكات يف خمني منذ ذلك احلني 
اإىل متحف. وتظهر اللقطات التي 
مت تداولها �سباح اليوم على و�سائل 
ال��ت��وا���س��ل االج��ت��م��اع��ي اأج����زاء من 

متظاهرين  م���ع  م�ستعلة  ال��ع��ق��ار 
هو  املتحف  ح��ارق��ة.  قنابل  يلقون 
موقع مف�سل ملوؤيدي النظام، الذي 
بال�ساه  ال���روح���ي  م��وؤ���س�����س��ه  اأط�����اح 
امل��دع��وم م��ن ال���والي���ات امل��ت��ح��دة يف 

عام 1979.
ه����ذا ف��ي��م��ا اأف������ادت و���س��ائ��ل اإع����الم 
من  ت�سعة  مبقتل  ر�سمية  اإي��ران��ي��ة 
اأفراد قوات االأمن والبا�سيج وحر�ش 
نار  واإط���الق  ا�ستباكات  احل���دود يف 
وعمليات طعن يف عدة مدن ت�سهد 

احتجاجات مناه�سة للنظام.
لالحتجاجات  و����س���ف  اأق�������وى  يف 

اخلارجية  وزي�����ر  ق����ال  ب������الده،  يف 
االإيراين ح�سني اأمري عبد اللهيان 
فيها  اتهم  اأهلية  اإنها خطة حلرب 
غربية  خمابرات  واأجهزة  اإ�سرائيل 
بالتخطيط لتق�سيم اإيران واإ�سعال 
عبد  وكتب  بها،  اأهلية  ح��رب  فتيل 
املرتدية  االأو�ساع  متنا�سيا  اللهيان 
اأو  ليبيا  لي�ست  اإي���ران  اأن  ب��الده  يف 

ال�سودان.
االإن�سان  ح��ق��وق  م��ن��ظ��م��ة  واأك������دت 
االإي��ران��ي��ة، االأرب��ع��اء، اأن ع��دد قتلى 
احتجاجات اإيران ارتفع اإىل 342 
و26  ط���ف���ال   43 ب��ي��ن��ه��م  ق��ت��ي��ال 

رو�سيا م�ستعدة ملباحثات مع اأمريكا.. وتبادل �سجناء
•• مو�صكو-وكاالت:

اأنها تاأمل يف ح�سول تبادل لل�سجناء مع الواليات املتحدة  اأم�ش اجلمعة،  اأعلنت رو�سيا 
ال�سلطات  حتتجزه  ال���ذي  ب��وت  فيكتور  ال��رو���س��ي  االأ�سلحة  ت��اج��ر  خ��ا���ش  ب�سكل  ي�سمل 

االأمريكية.
ريابكوف  �سريغي  الرو�سي  اخلارجية  وزي��ر  نائب  عن  الرو�سية  االأن��ب��اء  وك��االت  ونقلت 
قوله: اآمل اأال يكون احتمال )التبادل( خرباً فقط، اإمنا اأن يتعزز واأن يحني الوقت الذي 

�سنتو�سل فيه اإىل اتفاق ملمو�ش.
واأ�ساف اأن مفاو�سات جرت بطريقة مهنية عرب قناة مكر�سة خ�سي�ساً لذلك.

بريتني  االأمريكية  ال�سلة  ك��رة  العبة  نقل  عن  االإع��الن  غ��داة  الت�سريحات  ه��ذه  وتاأتي 
اإىل �سجن عقابي رو�سي. وُحكم على الالعبة االأمريكية بال�سجن ت�سع �سنوات  غرايرن 
يف اأغ�سط�ش املا�سي حليازتها عبوات �سجائر اإلكرتونية مع كمية �سغرية من زيت القنب 

يف مطار مو�سكو يف فرباير.
ويندد موؤيدوها بق�سية �سيا�سية متهمني ال�سلطات الرو�سية باحتجازها رهينة يف اإطار 
من التوتر بني مو�سكو ووا�سنطن ب�ساأن احلرب يف اأوكرانيا. وجرت م�ساورات منذ عدة 
اأ�سهر بني رو�سيا والواليات املتحدة ب�ساأن تبادل �سجناء ي�سمل غرايرن واأمريكيني اآخرين 

معتقلني لدى مو�سكو التي تاأمل من جهتها يف االإفراج عن بوت.
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»الحتاد الأوروبي ملدار�ص تعليم القيادة « ي�شيد 
مب�رشوع القيادة الذكي يف �رشطة اأبوظبي

اأخبار الإمارات

م�رش ت�شت�شيف لقاءات »�شتارت«.. 
ملاذا ال�رشق وما ال�شيناريوهات؟

عربي ودويل

اأكرث من 1.3 مليار متابع ملوؤمتر دبي 
الريا�شي الدويل وحفل جلوب �شوكر

الفجر الريا�شي

بذكرى �ليوم �لوطني و�ال�ستقالل و�إعالن �جلمهورية

رئي�ش الدولة ونائبه يهنئان �سلطان عمان وملك املغرب ورئي�ش لتفيا 
•• اأبوظبي-وام:

بعث �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
الدولة  رئي�ش  نهيان  اآل  زايد  بن 
حفظه اهلل برقية تهنئة اإىل اأخيه 
ال�سلطان هيثم  �ساحب اجلاللة 
بن طارق �سلطان عمان ال�سقيقة 
وذلك مبنا�سبة اليوم الوطني ال� 

املجيد.  52
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  بعث  كما 
اآل مكتوم نائب  حممد بن را�سد 
ال����دول����ة رئ��ي�����ش جمل�ش  رئ��ي�����ش 
ال��������وزراء ح���اك���م دب����ي رع�����اه اهلل 
برقية تهنئة مماثلة اإىل �ساحب 
اجل����الل����ة ال�����س��ل��ط��ان ه��ي��ث��م بن 

طارق.
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  بعث  كما 
اآل نهيان رئي�ش  زاي��د  حممد بن 
تهنئة  برقية  اهلل  حفظه  الدولة 
امللك  اجل�����الل�����ة  ����س���اح���ب  اإىل 
اململكة  م��ل��ك  ال�����س��اد���ش  حم��م��د 
مبنا�سبة  ال�����س��ق��ي��ق��ة،  امل��غ��رب��ي��ة 

ذكرى ا�ستقالل بالده.
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  بعث  كما 
اآل مكتوم نائب  حممد بن را�سد 
ال����دول����ة رئ��ي�����ش جمل�ش  رئ��ي�����ش 
ال��������وزراء ح���اك���م دب����ي رع�����اه اهلل 

اإىل  ت���ه���ن���ئ���ة مم���اث���ل���ة  ب���رق���ي���ة 
امل��ل��ك حممد  اجل��الل��ة  �ساحب 

ال�ساد�ش.
كما بعث �ساحب ال�سمو ال�سيخ 
حممد بن زايد اآل نهيان رئي�ش 
برقية  اهلل  ح���ف���ظ���ه  ال�����دول�����ة 
اغلي�ش  ف���خ���ام���ة  اإىل  ت��ه��ن��ئ��ة 

جمهورية  رئ����ي���������ش  ل���ي���ف���ت�������ش 
اإعالن  ذك��رى  مبنا�سبة  التفيا، 

اجلمهورية.
كما بعث �ساحب ال�سمو ال�سيخ 
حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب 
رئ��ي�����ش ال���دول���ة رئ��ي�����ش جمل�ش 
ال������وزراء ح��اك��م دب���ي رع����اه اهلل 

برقية تهنئة مماثلة اإىل فخامة 
الرئي�ش اغلي�ش ليفت�ش.

ال�سيخ  ال�سمو  ���س��اح��ب  ب��ع��ث  و 
مكتوم  اآل  را�����س����د  ب����ن  حم���م���د 
برقية تهنئة مماثلة اإىل معايل 
كاوين�ش  ك��ري�����س��ي��ان�����ش  ارت�����ورز 

رئي�ش وزراء جمهورية التفيا.

قاعدة  ت�ستهدف  ���س��واري��خ 
�سوريا �سرق  �سمايل  اأمريكية 

•• بريوت-اأ ف ب:

امل��رك��زي��ة للجي�ش  ال��ق��ي��ادة  اأع��ل��ن��ت   
�سواريخ  اأن  )�سنتكوم(  االأم��ريك��ي 
ا���س��ت��ه��دف��ت ل��ي��ل اخل��م��ي�����ش اجلمعة 
قوات التحالف الدويل الذي تقوده 
قواعدها  اأب�����رز  اأح����د  يف  وا���س��ن��ط��ن 
اأن  دون  من  �سوريا،  �سرق  �سمال  يف 

ت�سفر عن �سقوط �سحايا.
ا�ستهدفت   ، بيان  �سنتكوم يف  وقالت 
قاعدة  يف  التحالف  ق��وات  �سواريخ 

القرية اخل�سراء.
وت��ن��ت�����س��ر ق����وات ال��ت��ح��ال��ف ال���دويل 
واأب����رزه����ا ال���ق���وات االأم���ريك���ي���ة، يف 
الكردية  ال����ق����وات  ن���ف���وذ  م���ن���اط���ق 
�سوريا.  ���س��رق  �سمال  يف  وحلفائها 
العمر  حقل  يف  ق��اع��دة  يف  وتتواجد 
ال��ن��ف��ط��ي يف حم��اف��ظ��ة دي����ر ال����زور 
القرية  ب���ا����س���م  ُت����ع����رف  )������س�����رق(، 
ال���ق���ي���ادة  ت���ت���ه���م  ومل  اخل���������س����راء. 
ب����اإط����الق  ج���ه���ة  اأي  االأم�����ريك�����ي�����ة 
اأي  ال��ت��ي مل ت�سفر ع��ن  ال�����س��واري��خ 

اإ�سابات اأو اأ�سرار.

•• بريوت-رويرتز:

قال ال�سيا�سي اللبناين البارز جربان با�سيل، اإنه يعمل 
على  ق��ادراً  يكون  للرئا�سة  توافقي  مر�سح  اإيجاد  على 
امل�سي قدماً يف اإ�سالحات حا�سمة، لكنه �سري�سح نف�سه 
االختيار  عليه  وقع  الذي  املر�سح  اأن  راأى  اإذا  للمن�سب 

لي�ش باخليار اجليد.
وما زال لبنان بال رئي�ش اأو جمل�ش وزراء ب�سالحيات 
 31 كاملة منذ انتهاء فرتة مي�سال عون الرئا�سية يف 
اأكتوبر)ت�سرين االأول( املا�سي، وهو فراغ غري م�سبوق 
ُي��ذك��ر منذ  ب��ا���س��ت��ق��رار  ب��ل��د مل يتمتع  ح��ت��ى مب��ع��اي��ري 

اال�ستقالل.
ويفتح ال�سغور �سفحة جديدة يف االأزم��ة التي تع�سف 

بلبنان منذ انهيار نظامه املايل يف 2019، والتي اأدت 
ان��زالق �سريحة كبرية من النا�ش يف براثن الفقر  اإىل 
و���س��ل��ل ال��ن��ظ��ام امل�����س��ريف واإط����الق اأك���رب م��وج��ة هجرة 
م��ن��ذ احل���رب االأه��ل��ي��ة ال��ت��ي دارت ب��ني ع��ام��ي 1975 

و1990.
واملن�سب الرئا�سي خم�س�ش ح�سراً للم�سيحيني، لكن 
عدم التوافق على رئي�ش حتى االآن يعك�ش حالة التناف�ش 
التوازنات  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة  امل�سيحية  ال��ط��ائ��ف��ة  داخ���ل 

ال�سيا�سية والدينية بالغة االأهمية يف البالد.
اأكرث  اأح��د  ويعد  م���اروين  وه��و م�سيحي  با�سيل،  وق��ال 
ال�سيا�سيني نفوذاً يف لبنان: اأنا زعيم اأكرب كتلة نيابية، 
ا�سمي،  اأروج  واأن  مر�سحاً  اأك���ون  اأن  مت��ام��اً  حقي  وم��ن 
لكني اأرى اأن وجود لبنان اأهم بكثري من هذا، ووجود 

ي�����وم اخل���م���ي�������ش، جم���م���وع���ة من 
ي�سع  اجل����وي����ة،م����ا  ال���ت���دري���ب���ات 
م��ن��ط��ق��ة امل���ح���ي���ط ال����ه����ادئ على 
خطر  م��ن  وي��زي��د  �ساخن  �سفيح 
اندالع حرب نووية اإن اأخطاأ اأحد 

االأطراف يف تقدير املوقف.
اليابانية،  ال��دف��اع  وزارة  واأعلنت 
ع����ن اإج���������راء ق���وات���ه���ا مل����ن����اورات 
ع�����س��ك��ري��ة ج���وي���ة م�����س��رتك��ة مع 
اجل��ي�����ش االأم�����ريك�����ي، يف اأج�����واء 
اعتربت  خطوة  يف  ال��ي��اب��ان،  بحر 
ال�سمالية  ك��وري��ا  ق��ي��ام  ع��ل��ى  ردا 
يوم  بالي�ستي،  ���س��اروخ  ب��اإط��الق 

اجلمعة.
قوات  اأن  م�����س��رتك،  ب��ي��ان  واأورد 
والقوات  الياباين  الذاتي  الدفاع 
امل�������س���ل���ح���ة االأم�����ريك�����ي�����ة اأج������رت 
و�سط  ثنائية،  ع�سكرية  تدريبات 
اأم���ن���ي تتزايد  ب��ج��و  م���ا و���س��ف��ت��ه 

حدته حول اليابان.

بدء مناور�ت �أمريكية يابانية بعد �ل�ساروخ �لكوري 

�سواريخ كوريا ال�سمالية ت�سعل املحيط الهادئ
•• طوكيو-وكاالت:

ال�سمالية،اأم�ش  ك��وري��ا  اأط��ل��ق��ت 
اجلمعة، �ساروخا بالي�ستيا عابرا 
ل��ل��ق��ارات ه��و االأح���دث يف �سل�سلة 
قيا�سية من التجارب ال�ساروخية 

لها يف االأ�سابيع االأخرية.
و����س���ب���ق ال���ت���ج���رب���ة، اأخ�������رى يوم 
اجلي�ش  اأع����ل����ن  اأن  اخل���م���ي�������ش، 
جارته  اأن  اجل���ن���وب���ي،  ال����ك����وري 
�ساروخا  اأط���ل���ق���ت  ال�������س���م���ال���ي���ة 
بالي�ستيا غري حمدد باجتاه بحر 

اليابان.
وال��ت��ج��رب��ت��ان اجل��دي��دت��ان وهما 
جاءتا  اإط�����الق،  عمليتي  اأح����دث 
ب��ع��د ���س��اع��ات ف��ق��ط م���ن حتذير 
ع�سكرية  ردود  م���ن  ب��ي��ون��غ��ي��ان��غ 
اأعنف على تعزيز الواليات املتحدة 

وجودها االأمني يف املنطقة.
وال��ت��ج��رب��ت��ان اجل��دي��دت��ان وهما 
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ر�سد طائرة م�سرية حتوم 
فوق �سفينة يف بحر ُعمان

•• عوا�صم-وكاالت:

اأفادت هيئة عمليات التجارة البحرية الربيطانية باأنها على علم باأن 
طائرة م�سرية حتوم فوق �سفينة يف خليج عمان �سباح اجلمعة ، على 

بعد حوايل 50 ميال بحريا جنوب غرب م�سقط.
وطاقمها  ال�سفينة  اأن  االإل��ك��رتوين  موقعها  على  الهيئة  واأ���س��اف��ت 

بخري.
لهجوم  عمان  �سواحل  قبالة  نفط  ناقلة  تعر�ست  ال��ث��الث��اء،  وي��وم   

بطائرة م�سرية كانت حتمل قنابل، وفقا لوكالة اأ�سو�سيتد بر�ش.
اأ�سيبت  اإن��ه��ا  زي��رك��ون،  با�سيفيك  للناقلة  امل��ال��ك��ة  ال�س��ركة  وق��ال��ت 
مب�ق�ذوف ق��ب��الة �س��واحل عمان، م�سيفة: ال�سفينة كانت حتمل زيت 

الغاز ومت االإبالغ عن اأ�سرار طفيفة يف هيكلها.

�سبط مليون دولر م�سروقة يف لبنان 
•• بريوت-اأ ف ب:

�سوريني  ثالثة  توقيف  اجلمعة  اأم�ش  الداخلي  االأم��ن  ق��وى  اأعلنت 
اأقدموا على �سرقة اأكرث من مليون دوالر من خزنة منزل يف لبنان، 
بالقطاع  الثقة  امل��واط��ن��ني  اأف��ق��د  اقت�سادي  انهيار  يف  ال��غ��ارق  البلد 

امل�سريف.
وقالت املديرية العامة لقوى االأمن الداخلي يف بيان اإن اأحد املواطنني 
ادعى اأن جمهواًل اأقدم على خلع خزنته احلديدّية من داخل منزله 
يف اإحدى بلدات حمافظة جبل لبنان و�سرقة مبلغ مليون وخم�سني 
املتابعة من  بعد  املخت�سة متكنت  ال��وح��دات  اأن  واأف���ادت  دوالر.  األ��ف 
حتديد مكان وجود امل�ستبه بهم يف منطقة البقاع )�سرق( وتوقيفهم، 
وهم رجل وزوجته وقريبهما الذي يعمل ناطوراً وعامل �سيانة قرب 

منزل املدعي.

العديد من املناطق االأوكرانية غارقة يف الظالم   )رويرتز(

•• عوا�صم-وكاالت:

الرو�سية  الع�سكرية  العملية  دخلت 
اخلا�سة يف اأوكرانيا، اأم�ش اجلمعة، 
حيث  الت�سعيد  م��ن  ج��دي��داً  ي��وم��اً 
الرو�سي  تقوم وح��دات من اجلي�ش 
ب�������س���رب اأم����اك����ن مت���رك���ز ال���ق���وات 
االأ�سلحة  وخم�������ازن  االأوك����ران����ي����ة 
ف��ي��م��ا حت�����اول كييف  وال�����ذخ�����رية، 
�سيطرت  ل��ت��ي  اأرا���س��ي��ه��ا  ا���س��ت��ع��ادة 

عليها مو�سكو بدعم غربي.
الرئي�ش  اأعلن  التطورات،  اآخر  ويف 
زيلين�سكي  فولودميري  االأوك����راين 
اأدى اإىل قطع  اأن الق�سف الرو�سي 
مناطق  ع����ن  ال���ك���ه���رب���ائ���ي  ال���ت���ي���ار 

عديدة من اأوكرانيا.
الوقت  »يف  اإن����ه  زي��ل��ي��ن�����س��ك��ي  وق����ال 
م����ن ع�سرة  اأك������رث  ب�����ات  ال�����راه�����ن، 
اأوك��راين من دون كهرباء،  ماليني 

وخ�سو�ساً يف العا�سمة كييف«.
وي�����س��ت��ه��دف ال��ق�����س��ف امل��ت��ك��رر منذ 
للطاقة  ال��ت��ح��ت��ي��ة  ال��ب��ن��ى  اأك���ت���وب���ر 
بانتظام  ي���ح���رم  م���ا  اأوك����ران����ي����ا،  يف 
ماليني ال�سكان بانتظام من التيار 

الكهربائي واملياه.
االأوكراين  اجلي�ش  اأف��اد  وميدانيا، 
ب�������س���ق���وط ع������دد م����ن ال�������س���واري���خ 
ال���رو����س���ي���ة ع���ل���ى ع�����دة م���ن���اط���ق يف 

من جهة اأخرى قالت وزارة الدفاع 
الرو�سية اأم�ش اإن اأوكرانيا اأعدمت 
اأ�سرى ح��رب رو�ش  اأك��رث من ع�سر 
ب��ت�����س��وي��ب ط��ل��ق��ات م��ب��ا���س��رة اإىل 

روؤو�سهم.
ج��اء ذل��ك يف رد وزارة ال��دف��اع على 
ت����داول����ه على  ف���ي���دي���و مت  م��ق��ط��ع 
االجتماعي  ال���ت���وا����س���ل  و����س���ائ���ل 
يظهر  اإن���ه  ق��ال��ت  وال���ذي  الرو�سية 
اإع������دام اأ����س���رى ح����رب رو������ش. ومل 
يت�سن لرويرتز التحقق من �سحة 

االدعاء.
وتعر�ست مدن اأوكرانية عدة، بينها 
لق�سف  اخلمي�ش،  كييف  العا�سمة 
رو�سي تزامن مع اأول �سقوط للثلج 
متكررة  ان��ق��ط��اع��ات  ي�سهد  ب��ل��د  يف 
تتدنى  اأن  ميكن  وح��ي��ث  للكهرباء 
ع�سر  اإىل  لت�سل  احل����رارة  درج���ات 

درجات حتت ال�سفر.
وتكررت هذه ال�سربات منذ اأكتوبر 
حتتية  بنى  خ�سو�سا  وا�ستهدفت 
ال��ذي حرم  االأم��ر  الطاقة،  لتوليد 
الكهرباء  االأوك����ران����ي����ني  م���الي���ني 

واملياه.
واأع����ل����ن����ت ال�������س���رك���ة االأوك����ران����ي����ة 
»اوكرينريغو«  امل�سغلة  ال��وط��ن��ي��ة 
ب�سبب  ال���ك���ه���رب���اء  ق���ط���ع  مت���دي���د 

»تدهور الو�سع«.

القتال  ي�����س��ت��م��ر  ف��ي��م��ا  اأوك����ران����ي����ا، 
العنيف يف دونيت�سك �سرق اأوكرانيا. 
واأ�ساف اجلي�ش االأوكراين يف بيان 
اأن اجلي�ش الرو�سي يقوم بتحركات 
االأخرية  الفرتة  يف  ون�سطة  وا�سعة 

يف �سرق اأوكرانيا.
ليونيد  اأع����ل����ن  ف��ي��م��ا  ذل�����ك  ي����اأت����ي 
لوغان�سك  رئ����ي���������ش  ب���ا����س���ن���ي���ك، 
املرتزقة  ع����دد  اأن  االن��ف�����س��ال��ي��ة، 
االأجانب الذين يقاتلون اإىل جانب 

القوات االأوكرانية اآخذ يف االزدياد، 
مم���ا ي�����س��اع��د اجل��ي�����ش االأوك������راين 
واأ�ساف  احتياطياته.  جتديد  على 
اجلي�ش  م��ع  امل��واج��ه��ة  اأن  با�سنيك 
االأوكراين كان من املمكن اأن تنتهي 
منذ وق��ت ط��وي��ل ل��وال وج���ود هذه 

االحتياطات من اأعداد املرتزقة.
اأن�������دري  ����س���اب���ق �����س����رح  ويف وق�����ت 
ماروت�سكو، ال�سابط بقوات الدفاع 
لوغان�سك  جل��م��ه��وري��ة  ال��ت��اب��ع��ة 

االأجانب  املرتزقة  اأن  االنف�سالية، 
بع�ش  م�����ن   100% ي�������س���ك���ل���ون 
هذا  واأن  االأوك����ران����ي����ة  ال����وح����دات 
اإىل  الرقم يتغري با�ستمرار. واأ�سار 
اإىل  ي��ق��ات��ل��ون  ال��ذي��ن  امل��رت��زق��ة  اأن 
جانب كييف هم مواطنون من دول 
ودول  ال�سابق  ال�سوفييتي  االحت��اد 
الناتو و ما اأ�سماهم ب�»جنود احلظ« 
منظمات  يف  ر���س��ده��م  مت  ال���ذي���ن 

اإرهابية مثل »داع�ش«.

جاءتا  اإط�����الق،  عمليتي  اأح����دث 
ب��ع��د ���س��اع��ات ف��ق��ط م���ن حتذير 
ع�سكرية  ردود  م���ن  ب��ي��ون��غ��ي��ان��غ 
اأع����ن����ف ع���ل���ى ت���ع���زي���ز ال����والي����ات 
امل���ت���ح���دة وج�����وده�����ا االأم�����ن�����ي يف 
امل���ن���ط���ق���ة.  وي�����رى حم��ل��ل��ون اأن 
اأكرث  اأ�سبحت  ال�سمالية  ك��وري��ا 

اإفالتها  اح��ت��م��ال  ب�����س��ب��ب  ج�����راأة 
اأخ��رى قد  من اأي عقوبات دولية 
ُتفر�ش عليها، ب�سبب االنق�سامات 
فران�ش  وف���ق  االأم����ن،  جمل�ش  يف 

بر�ش.
ويف رد فعل غا�سب، اأجرت كوريا 
املتحدة،  وال����والي����ات  اجل��ن��وب��ي��ة 

من 1 اإىل 3 دي�سمرب عطلة القطاع اخلا�ش 
مبنا�سبة يوم ال�سهيد واليوم الوطني

•• دبي-وام:

وحتى  االأول  م��ن  ال��ف��رتة  اأن  وال��ت��وط��ني  الب�سرية  امل���وارد  وزارة  اأعلنت 
الثالث من �سهر دي�سمرب 2022 عطلة ر�سمية مدفوعة االأجر جلميع 
ال�سهيد  ي��وم  مبنا�سبة  االإم���ارات  دول��ة  يف  اخلا�ش  القطاع  يف  العاملني 

واليوم الوطني ال�51 .
جاء ذلك يف تعميم اأ�سدرته الوزارة تنفيذا لقرار جمل�ش الوزراء ب�ساأن 
لعامي  واخل��ا���ش  احل��ك��وم��ي  للقطاعني  املعتمدة  الر�سمية  ال��ع��ط��الت 

. و2022   2021
ال�51  اليوم الوطني  الب�سرية والتوطني مبنا�سبة  املوارد  ورفعت وزارة 
اأ�سدق التهاين والتربيكات اإىل القيادة الر�سيدة و�سعب دولة االإمارات 
بالتحية  ال�سهيد  ي��وم  مبنا�سبة  توجهت  كما  اأر���س��ه��ا.  على  واملقيمني 

ل�سهداء الوطن وذويهم.   

الوطني الحتادي يعقد جل�سته الأوىل من دور انعقاده الرابع 
بعد غد وينتخب خاللها املراقبني وي�سكل جلانه الدائمة 

•• اأبوظبي- وام:

يعقد املجل�ش الوطني االحتادي جل�سته االأوىل من دور انعقاده العادي 
الرابع للف�سل الت�سريعي ال�سابع ع�سر، يوم االثنني املوافق 21 نوفمرب 
مبقر املجل�ش باأبوظبي، برئا�سة معايل �سقر  زايد  قاعة  يف  2022م، 
�سعادة  ي���وؤدي  اجلل�سة  اأع��م��ال  ج���دول  وح�سب  املجل�ش.   رئي�ش  غبا�ش 
خالد عمر را�سد اخلرجي اليمني الد�ستورية ع�سوا يف املجل�ش الوطني 
االحتادي، خلفا للع�سو علي جا�سم اآل علي رحمه اهلل، وذلك بناء على 
االحتادي  الوطني  للمجل�ش  الداخلية  الالئحة  من   )19( امل��ادة  ن�ش 
التي تن�ش على: اإذ خال حمل اأحد اأع�ساء املجل�ش قبل نهاية مدة الأي 

�سبب من االأ�سباب اأعلن رئي�ش املجل�ش ذلك.            )التفا�سيل �ش7(

ماكرون يحذر: �سفقة الغوا�سات النووية الأ�سرتالية لن تتحقق
•• عوا�صم-وكاالت:

اإميانويل  ال��ف��رن�����س��ي  ال��رئ��ي�����ش  ح����ذر 
م�����اك�����رون اأم���������ش اجل����م����ع����ة، من 
لبناء  اأ���س��رتال��ي��ا  ات��ف��اق��ي��ة  اأن 
ن��ووي��ة م��ع ك��ل من  غوا�سات 
اأم���ري���ك���ا وب��ري��ط��ان��ي��ا، »لن 
ت��ت��ح��ق��ق«، وذل���ك ب��ع��د يوم 
واحد من قوله اإن عر�ش 
ال�سنع  الفرن�سية  ال�سفن 

ال يزال مطروحاً على الطاولة.
فرن�سا  ب�����ني  ال����ع����الق����ات  وت������ده������ورت 
اأن  بعد   ،2021 اأواخ���ر  يف  واأ���س��رتال��ي��ا 
اآنذاك  االأ���س��رتايل  ال���وزراء  رئي�ش  األغى 
غوا�سات  ب��ن��اء  عقد  م��وري�����س��ون  �سكوت 
اأ�سرتايل )58  دوالر  90 مليار  بقيمة 
مليار دوالر( مع فرن�سا، من اأجل اإبرام 
�سفقة مع اأمريكا وبريطانيا لبناء �سفن 
لوكالة  وف��ق��اً  ال��ن��ووي��ة،  بالطاقة  تعمل 

بلومربغ لالأنباء.

با�سيل يرتك الباب مفتوحًا اأمام تر�سحه لرئا�سة لبنان
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اأخبـار الإمـارات

ملكة تونغا تزور موؤ�س�سة زايد العليا لأ�سحاب الهمم
•• اأبوظبي-وام:

زارت جاللة امللكة نانا�سيباو، ملكة 
العليا  زاي��د  موؤ�س�سة  تونغا  مملكة 
وذل������ك �سمن  ال���ه���م���م  الأ����س���ح���اب 
ب��رن��ام��ج زي��ارت��ه��ا احل��ال��ي��ة للدولة 
يف  املوؤ�س�سة  جتربة  على  ل��الإط��الع 
ملختلف  والتاأهيل  الرعاية  جم��ال 
والتعرف  ال��ه��م��م  اأ���س��ح��اب  ف��ئ��ات 
تقدمها  ال����ت����ي  اخل�����دم�����ات  ع���ل���ى 
املوؤ�س�سة وذلك من حيث اخلدمات 
والرعاية  وال��ت��اأه��ي��ل��ي��ة  التعليمية 

ال�سحية النف�سية واالجتماعية. 
معايل  جاللتها  ا�ستقبال  يف  وك��ان 
اخلييلي  خمي�ش  م��غ��ري  ال��دك��ت��ور 
رئ��ي�����ش دائ�����رة ت��ن��م��ي��ة امل��ج��ت��م��ع يف 
اأب��وظ��ب��ي ي��راف��ق��ه ���س��ع��ادة عبد اهلل 
عبد العايل احلميدان االأمني العام 

للموؤ�س�سة. 
تبادل  ب���ح���ث  ال���ل���ق���اء  خ�����الل  ومت 
العليا  اخل��ربات بني موؤ�س�سة زاي��د 
الأ�سحاب الهمم واملوؤ�س�سات املعنية 

يف تونغا. 

على  واالإط��الع  الرتبوية  والكوادر 
اجلهود املبذولة من كافة العاملني 
لفئات  والتاأهيل  الرعاية  لتقدمي 
اأن  اإىل  م�����س��رية  ال��ه��م��م،  اأ���س��ح��اب 
الكبري  االهتمام  م��دى  يبني  ذل��ك 
م��ن ق��ب��ل دول���ة االإم�����ارات العربية 
ك��اف��ة اخلدمات  ل��ت��ق��دمي  امل��ت��ح��دة 
لتلك  ت��اأه��ي��ل��ي��ة  اأو  ���س��ح��ي��ة  ����س���واء 
ال����ف����ئ����ات.  واأك��������دت ج��الل��ت��ه��ا اأن 
الأ�سحاب  ال��ع��ل��ي��ا  زاي�����د  م��وؤ���س�����س��ة 
الهمم مبا تقدمه من خدمات وما 
اأعلى  ع��ل��ى  جت��ه��ي��زات  م��ن  ت�سمه 
م�ستوى من التطور ت�ساهي اأف�سل 
العاملية، معربة عن �سكرها  املراكز 
ح�سن  على  باملوؤ�س�سة  للم�سوؤولني 
اال�ستقبال ومرافقتها يف اجلولة.. 
وق���ال���ت ان����ه ي��ج��ب ا���س��ت��ث��م��ار هذا 
واملوؤ�س�سات  املوؤ�س�سة  بني  التوا�سل 
يف ب���الده���ا ل��ت��ب��ادل اخل�����ربات بني 
اجل��ان��ب��ني ون��ق��ل جت���ارب وخربات 
زايد العليا املتقدمة يف هذا املجال 

اإىل مملكة تونغا. 
اهلل  عبد  �سعادة  اأع���رب  جانبه  م��ن 

وتاأهيل  تهيئة  اإيل  ت��ه��دف  وال��ت��ي 
اأ�����س����ح����اب ال���ه���م���م ل����الن����دم����اج يف 
قدراتهم  من  م�ستفيدين  املجتمع 
وب�سكل  ل��ل��م�����س��ارك��ة  واإم��ك��ان��ي��ات��ه��م 
النه�سة  م���������س����رية  يف  م���������س����رف 

والبناء. 

وقامت جاللتها بجولة يف املوؤ�س�سة 
الدكتور  م��ع��ايل  خ��الل��ه��ا  راف��ق��ه��ا 
م��غ��ري اخل��ي��ي��ل��ي و����س���ع���ادة االأم����ني 
ال���ع���ام وق����ي����ادات امل��وؤ���س�����س��ة، حيث 
اأط��ل��ع��ت ج��الل��ت��ه��ا ع��ل��ى جمموعة 
م��ن اخل��دم��ات امل��رتاب��ط��ة املقدمة 

نانا�سيباو  امل��ل��ك��ة  ج��الل��ة  واأب������دت 
اإعجابها بخدمات املوؤ�س�سة، وقالت 
و�ساملة،  متكاملة  خدمات  اإنها   "
كبرية  ب�سعادة  �سعرت  اأنها  موؤكدة 
وبجولتها  ل��ل��م��وؤ���س�����س��ة  ب��زي��ارت��ه��ا 
ال���ت���ع���ري���ف���ي���ة وال����ت����ق����اء ال���ط���الب 

وا����س���راف ���س��م��و ال�����س��ي��خ خ��ال��د بن 
زايد اآل نهيان رئي�ش جمل�ش اإدارة 
الأ�سحاب  ال��ع��ل��ي��ا  زاي�����د  م��وؤ���س�����س��ة 
ال��ه��م��م.  ح�����س��ر ا���س��ت��ق��ب��ال جاللة 
املجتمع يف  تنمية  دائ��رة  امللكة من 
الظاهري  ح��م��د  ���س��ع��ادة  اأب��وظ��ب��ي 
الدكتورة  ال��دائ��رة، و���س��ع��ادة  وك��ي��ل 
التنفيذي  امل��دي��ر  ال��ه��ي��ا���ش  ليليى 
و�سعادة   ، واالبتكار  الر�سد  لقطاع 
زايد  موؤ�س�سة  ومن  احلربي،  �سارة 
�سعادة  ال��ه��م��م  الأ����س���ح���اب  ال��ع��ل��ي��ا 

عبد العايل احلميدان االأمني العام 
بجاللة  ت��رح��ي��ب��ه  ع��ن  للموؤ�س�سة 
امل���راف���ق جلاللتها  وال���وف���د  امل��ل��ك��ة 
العليا  زاي�������د  م���وؤ����س�������س���ة  ب�����زي�����ارة 
الأ���س��ح��اب ال��ه��م��م ل���الأط���الع على 
والتاأهيل  الرعاية  تقدمي  جتربة 
واأكد  الهمم  اأ�سحاب  ملختلف فئات 
هذه  بتقدمي  تفتخر  املوؤ�س�سة  اأن 
اخلدمة لفئات عزيزة علينا جميعاً 
وذل���ك يف ظ��ل م��ا تتلقاه م��ن دعم 
كبري من القيادة الر�سيدة ومتابعة 

التنفيذي  املدير  الكمايل  اهلل  عبد 
�سعادة  ال��ه��م��م،  اأ����س���ح���اب  ل��ق��ط��اع 
التنفيذي  امل��دي��ر  احل���م���ادي  ن��اف��ع 
امل�ساندة، ومدراء  لقطاع اخلدمات 

االإدارات باملوؤ�س�سة. 
زيارتها  يف  امل��ل��ك��ة  ج��الل��ة  وراف�����ق 
�سوزان اأكوال زوجة ال�سفري اململكة 
ال��دول��ة، وك��اث��ل��ني نينا توبو  ل��دى 
نائبة ال�سكرتري من مكتب الق�سر، 
�سكرتري  م�����س��اع��د  يل  واإي����وجن����ي 

تونغا م�سوؤول املرا�سم. 

انعقاد امل�ساورات القن�سلية الأوىل بني الإمارات وبنغالدي�ش يف اأبوظبي 
•• اأبوظبي-وام:

اجتماع  بنغالدي�ش  وجمهورية  االإم����ارات  دول���ة  ع��ق��دت 
للجهود  ا�ستكمااًل  وذل��ك  االأوىل  القن�سلية  امل�����س��اورات 
اإىل  للو�سول  ال�سديقان  البلدان  بذلها  التي  احلثيثة 

خدمات ورعاية قن�سلية متميزة ملواطني البلدين. 
ت���راأ����ش االج���ت���م���اع - ال����ذي ع��ق��د يف دي�����وان ع����ام وزارة 
اأبوظبي - �سعادة في�سل  اخلارجية والتعاون الدويل يف 
القن�سلية  لل�سوؤون  م�ساعد  وزارة  وكيل  لطفي  عي�سى 
ال���دويل مم��ث��اًل اجلانب  يف وزارة اخل��ارج��ي��ة وال��ت��ع��اون 

اآ�سيا  �سرق  وكيل  �سم�ش،  بنت  م�سفي  و�سعادة  االإماراتي 
اجلانب  ممثاًل  بنغالدي�ش  جمهورية  خارجية  وزارة  يف 

البنغالدي�سي. 
�سمو  حتيات  بنقل  لطفي  عي�سى  في�سل  �سعادة  وا�ستهل 
ن��ه��ي��ان وزي����ر اخلارجية  اآل  زاي����د  ب���ن  ع���ب���داهلل  ال�����س��ي��خ 
الثنائية بني  واإ�سادته بعمق العالقات  والتعاون الدويل 

البلدين، واأمنياته بالتوفيق والنجاح يف هذا االجتماع. 
اإرادة م�سرتكة  اأن هذا االجتماع ينبع من  واأكد �سعادته 
ملواطني  ورعاية قن�سلية متميزة  اإىل خدمات  للو�سول 
املبني  امل�سرتك  التعاون  الأ�س�ش  تر�سيخاً  البلدين وذلك 

التفاهم  روح  ع��ل��ى  تاأ�سي�سها  مت  ثنائية  ع��الق��ات  ع��ل��ى 
واالح�����رتام امل��ت��ب��ادل ف�����س��اًل ع��ن ال��رغ��ب��ة امل�����س��رتك��ة يف 
توجيهات  �سمن  بها،  واالرت��ق��اء  العالقات  تلك  تطوير 

قيادتي البلدين ال�سديقني. 
بدوره اأ�سادت �سعادة م�سفي بنت �سم�ش، وكيل �سرق اآ�سيا 
الرائدة  باملكانة  بنغالدي�ش  وزارة خارجية جمهورية  يف 
التي حتظى بها دولة االإمارات على ال�سعيدين االإقليمي 
والدويل، والدور احليوي الذي توؤديه على كافة االأ�سعدة 
واأكدت �سعي بالدها للعمل على توثيق التعاون القن�سلي 

مبا يخدم مواطني البلدين ال�سديقني. 

املجل�ش العاملي للت�سامح ي�سارك يف موؤمتر 
اليوبيل املئوي لحتاد عموم اأوروبا

•• فيينا-وام:

�سارك وفد من املجل�ش العاملي للت�سامح وال�سالم برئا�سة معايل اأحمد بن حممد اجلروان يف موؤمتر اليوبيل املئوي 
الحتاد عموم اأوروبا )Paneuropa(، الذي يعقد خالل الفرتة من 17 اإىل 20 نوفمرب 2022 يف العا�سمة 
النم�ساوية فيينا. افُتتح املوؤمتر بخطابات األقاها فخامة األك�سندر فان دير بيلني رئي�ش النم�سا وفخامة فيوزا عثماين 
رئي�ش كو�سوفو، واآالن تريينوير رئي�ش احتاد بانوروبا، وكارل فون هاب�سبورغ رئي�ش عموم اأوروبيا يف النم�سا. ويهدف 
موؤمتر اليوبيل املئوي الحتاد عموم اأوروبا اإىل فتح الباب اأمام م�ستقبل فكرة عموم اأوروبا والتكامل االأوروبي بنظرة 
فخرية على تاريخ املنظمة، حيث يناق�ش الق�سايا املهمة لت�سكيل مزيد من التكامل االأوروبي: ال�سيا�سة اخلارجية 

االأوروبية، و�سيا�سة االأمن االأوروبية، و�سيا�سة التو�سيع، وال�سيا�سة االقت�سادية، والهوية االأوروبية .

البناء بالطني يف الإمارات ... عراقة املا�سي وا�ستدامة امل�ستقبل
•• العني-وام:

املا�سية حتى  القرون  منذ  ا�ستخداما  البناء  م��واد  اأك��رث  "الطني" من  يعد 
3 مليارات �سخ�ش تقريبا منت�سرين يف  يعي�ش ويعمل  يومنا احلايل حيث 
امل��ادة يف  ا�ستخدمت ه��ذه  العامل يف مباين طينية ولطاملا  ق��ارات ح��ول  �ست 

البناء يف معظم بلدان العامل.
ومبان  وق���الع  �سكنية  كبيوت  ال��ت��اري��خ  ع��رب  الطينية  امل��ب��اين  وا�ستخدمت 
ح��ك��وم��ي��ة وه��ن��اك م���دن ب��اأك��م��ل��ه��ا مبنية م��ن ال��ط��ني وم���ن ال�����س��ع��وب التي 
املايا وغريهم  وملوك  الرومان  واالأباطرة  امل�سريني  الفراعنة  ا�ستخدمتها 
القرن اخلام�ش قبل  الذي بداأ ت�سييده يف  العظيم  ال�سني  اإىل �سور  اإ�سافة 
اآالف الكيلومرتات وهناك  امليالد ومت بناوؤه بالطني امل�سغوط على امتداد 
ق�سر احلمراء يف اإ�سبانيا وهو عبارة عن ح�سن مت ت�سييده يف القرن الثالث 
ع�سر بعد امليالد، ويعترب منوذجا اآخر لالأبنية ال�سهرية امل�سنوعة من الطني 
باأكملها وهي"ت�سان ت�سان" يف البريو خالل  امل�سغوط، كما مت بناء مدينة 
ميالديا،   1450 و   1150 االأع���وام  ب��ني  م��ا  الكولومبية  قبل  م��ا  احلقبة 

با�ستخدام الطوب الطيني.
الطينية لظروف مناخية متعددة وعوامل اجتماعية  العمارة  ويرجع تنوع 
بقاع  معتمدة يف خمتلف  معمارية طينية  وتاريخ غني مبمار�سات  وثقافية 
العدد  هو  ال�سمود  على  وقدرتها  امل��ادة  متانة هذه  على  دليل  العامل وخري 

الهائل من االأبنية الرتابية التاريخية التي ال تزال قائمة حتى يومنا هذا.
وقال طارق جمعة البلو�سي م�سوؤول خدمة الزوار بقلعة اجلاهلي يف دائرة 

الثقافة وال�سياحة يف اأبوظبي اإن هناك ت�سكيلة من االأبنية الطينية املنت�سرة 
الطينية  العمارة  به  تت�سم  ال��ذي  ال��رائ��ع  التنوع  تظهر  والتي  العامل  ح��ول 
االإم���ارات عرث يف منطقة هيلي يف مدينة العني على  التقليدية ففي دول��ة 
جمموعة من اأقدم املباين الطينية التي يعود تاريخها اإىل الع�سر الربونزي 
حيث عرث فيها على ما يعتقد اأنها م�ستوطنات لها هياكل دائرية ال�سكل تعود 

لفرتة اأم النار )2500-2000 ق.م( .
�سهدته  ال��ذي  االزده��ار  العني هو  الع�سر احلديدي يف  اأن ما مييز  واأو�سح 
الن�ساطات الزراعية وال�سناعية، وتو�سع رقعة املنطقة ال�سكنية، وقد وجدت 
بيوت طينية يف بع�ش القرى ال�سغرية يف منطقة هيلي والرميلة، يف حني 
دليال  للفنون  القطارة  مركز  حتت  موؤخرا  اأجريت  التي  احلفريات  قدمت 
كما  احل��دي��دي  للع�سر  تعود  و�سناعية  زراع��ي��ة  ن�ساطات  وج��ود  على  دامغا 
ك�سفت التنقيبات االأثرية التي اأجريت يف العني خالل ال�سنوات االأخرية عن 
االإ�سالمية  الفرتة  اإىل  تاريخها  يعود  التي  الطينية  املباين  من  كبري  عدد 

املبكرة.
و قال اإن امل�سهد املعماري يف العني يف الفرتة من 1800-1650 ميالدية 
هيمن عليه اأ�سلوب بناء البيوت الربجية ال�سكل، حيث كان يتم بناء برج من 
اإح��دى زاوي��ا الفناء و كان يحاط ب�سور كبري، وتقدم هذه  ثالث طبقات يف 
اإىل زراع��ة النخيل يف العني ون�سوء الواحات  اأث��ري ي�سري  اأول دليل  الفرتة 
اأن واحات العني �سهدت خالل الن�سف االأول  اإىل  املوجودة حاليا .. م�سريا 
املراقبة  واأب����راج  ال��ق��الع  لبناء  كبري  ت��وج��ه  ب���روز  ع�سر  التا�سع  ال��ق��رن  م��ن 
حيث بنيت هذه املباين با�ستخدام املواد املتوفرة يف البيئة املحلية كالرتاب 

و�سعف النخيل، و يعود بناء برج املراقبة يف قلعة اجلاهلي اإىل تلك احلقبة 
اأ�ساليب العمارة التقليدية يف العني من اخل�سائ�ش  الزمنية وقد ا�ستفادت 
ال�سغرية  بفتحاتها  ال�سميكة  الطينية  اجل��دران  بها  تتميز  التي  احلرارية 
الطينية،  واجل���دران  االأر���س��ي��ات  ع��ن  والتهوية، ف�سال  ل��الإ���س��اءة  امل��ح��دودة 
املحلية  االأ�سجار  من  وغريها  النخيل  اأ�سجار  ج��ذوع  على  االعتماد  وج��رى 
يف االأ�سقف والعتبات كما ا�ستخدم الطني املحروق )ال�ساروج( املقاوم للماء، 

عند ال�سرورة.
حوايل  تتجاوز  العني  مدينة  يف  الطينية  املباين  اأن  البلو�سي  ط��ارق  وب��ني 
100 مبنى متعدد اال�ستخدامات واأن مادة الطني امل�ستخدمة يف البناء يتم 
واإ�سافة بع�ش  واأوديتها  ا�ستخراجها قدميا من تربة واحات ومزارع العني 
البحرية  القواقع  بع�ش  اإىل  اإ�سافة  "التنب"  الق�ش  مثل  الطبيعية  امل��واد 
املوجودة يف اأودية العني هذه املواد جمتمعة ت�ساعد يف احلفاظ على دميومة 
مادة الطني ومتنحه كثافة معينة و خا�سية امت�سا�ش املياه يف حالة االأمطار 
.. م�سريا اإىل اأن الطني يعترب عازال طبيعيا فهو يف ال�ستاء دافئ و يف ال�سيف 

بارد.
اأخد يف االنح�سار مع منت�سف القرن  البناء بالطني  اأن رواج عمليات  وذكر 
وال�سلب  احل��دي��د  م��ث��ل  ال�سناعية  ال��ب��ن��اء  م���واد  ت��ط��ور  ب�سبب  ال��ع�����س��ري��ن 
واالإ�سمنت وظل االهتمام باأ�ساليب البناء بالطني �سعيفا حتى نهاية القرن 
الع�سرين حيث اأن الوعي املتزايد بق�سايا العمارة امل�ستدامة خالل االأربعني 
واأ�سبح  البناء بالطني  اإحياء االهتمام بتقنيات  اإعادة  اإىل  اأدى  املا�سية  �سنة 
بالن�سبة للمجتمع الدويل  اقت�ساديا وم�ستداما مهما  البناء الطيني خيارا 

االأخذ يف التو�سع والتنامي واأ�سبح كذلك تعبريا للهوية اخلا�سة بالثقافات 
املعمارية.

على  حتر�ش  اأبوظبي  يف  وال�سياحة  الثقافة  دائ��رة  اأن  اإىل  البلو�سي  واأ���س��ار 
احلفاظ على الرتاث الثقايف املحلي الذي تزخر به االإم��ارة خا�سة العمارة 
عملية  اأث��ن��اء  بالطني  البناء  بتقنيات  االهتمام  اإح��ي��اء  خ��الل  م��ن  الطينية 
العني  مدينة  يف  الطينية  امل��ب��اين  على  للحفاظ  بها  ت��ق��وم  ال��ت��ي  ال��رتم��ي��م 
التقنيات  جانب  اإىل  تقليدية  م��واد  على  االعتماد  مت  حيث  اجلاهلي  كقلعة 
املياه  اأنابيب  املناخ الداخلي، حيث تعمل �سبكة  املبتكرة للتحكم يف  احلديثة 
املربدة املمتدة على طول جميع اأ�سطح اجلدران على تربيد املبنى ليحتفظ 
 50 اإىل  اأق��ل بكثري من ح��رارة مدينة العني التي قد ت�سل  بدرجة ح��رارة 
ا�ستخدام  �سمان  على  تعمل  التقنية  وه��ذه  ال�سيف،  ف�سل  مئوية يف  درج��ة 
املبنى على مدار ال�سنة وهو ما ي�سهم يف اإبقائه يف حالة جيدة.. الفتا اإىل اأن 
هذه اجلهود املبذولة يف احلفاظ على هذا املبنى وتطويرها توؤكد على اأهمية 

املباين الطينية يف الرتاث املعماري يف الدولة.
%90 من املادة الطينية االأ�سلية لقلعة  اإعادة ا�ستخدام نحو  اأنه مت  واأكد 
اجلاهلي و مت ترميم قوالب طينية تاريخية يرجع بع�سها اإىل القرن التا�سع 
ع�سر، بينما مت نقع املالط واجل�ش وا�ستخدامهما كمواد بناء .. م�سريا اإىل 
التدوير  الإع���ادة  والقابلة  للبيئة  ال�سديقة  اخل�سائ�ش  ه��ذه  ا�ستخدام  اأن 
ح�سول  يف  �ساهمت  الرتاثية  العني  مباين  يف  تقليديا  امل�ستخدمة  للمواد 
الدائرة على جائزة تريا 2016 العاملية املرموقة يف املوؤمتر العاملي الثاين 

ع�سر للهند�سة املعمارية الطينية.

�سفارة الت�سيك حتتفل باليوم الوطني لبالدها
•• اأبوظبي-وام:

حفل  االأول  اأم�����ش  م�ساء  ال��دول��ة  ل��دى  الت�سيك  جمهورية  �سفارة  اأق��ام��ت 
بن  اإب��راه��ي��م  عائ�سة  بح�سور  لبالدها  الوطني  ال��ي��وم  مبنا�سبة  ا�ستقبال 
�سيدان ال�سويدي مديرة اإدارة ال�سوؤون االأوروبية باالإنابة يف وزارة اخلارجية 

والتعاون الدويل.
اأبوظبي - عدد  بلو يف  الرادي�سون  اأقيم بفندق  ال��ذي   - كما ح�سر احلفل 
من اأع�ساء ال�سلك الدبلوما�سي العربي واالأجنبي املعتمدين لدى الدولة 

واأبناء اجلالية الت�سيكية املقيمة يف االإمارات .
يف  ال��دول��ة  ل��دى  الت�سيك  جمهورية  �سفري  �سالڤيك  ي��ربي  �سعادة  واأ���س��اد 
كلمة له بهذه املنا�سبة مبتانة العالقات بني بالده ودولة االإمارات وحر�ش 
اإىل  وانطالقها  االإ�سرتاتيجية  ال�سراكة  ع��الق��ات  تعزيز  على  القيادتني 
اآفاق اأرحب يف كافة املجاالت. واأكد على الدور الريادي الذي تقوم به دولة 
الرا�سخة  املبادئ  من  انطالقا  وال�سالم  الت�سامح  قيم  تعزيز  يف  االإم���ارات 
التي اأر�سى قواعدها املغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان “طيب اهلل 

ثراه” واأ�سبحت منوذجا فريدا يحتذى به .

فريق طالبي اإماراتي يفوز باملركز الثالث يف م�سابقة هاكثون املر�سد اخلليجي للذكاء الإ�سطناعي
•• اأبوظبي-وام:

ف���از ف��ري��ق ط��الب��ي اإم���ارات���ي ب��امل��رك��ز ال��ث��ال��ث يف 
للذكاء  اخل��ل��ي��ج��ي  امل��ر���س��د  "هاكثون  م�����س��اب��ق��ة 
االإ�سطناعي"، التي نظمها مكتب الرتبية العربي 

لدول اخلليج.
وج������رى ت���ك���رمي ف���ري���ق ال���ط���ال���ب���ة م���ه���رة �سامل 
الظاهري بعد فوزه باملركز الثالث بجانب تكرمي 
اأحمد  وهند  ال��زرع��وين  يعقوب  �سيف  الطالبني 
وذلك خالل  النهائيات  اإىل  لو�سولهما  املزروعي 
باململكة  الريا�ش  اأقيم يف  ال��ذي  احلفل اخلتامي 

العربية ال�سعودية.
وتعد امل�سابقة حدثاً تقنياً يجمع نخبة من الطلبة، 
با�ستخدام  م��ب��ت��ك��رة  ح��ل��واًل  خ��الل��ه  ي��ق��دم��ون  اإذ 

الذكاء  مع�سكر  ع��رب  اك��ت�����س��ب��وه��ا  ال��ت��ي  امل���ه���ارات 
مدى  على  اأقيم  ال��ذي  االفرتا�سي  اال�سطناعي 
امل�سار  اأ�سابيع من خالل م�سارين، حيث يعنى   3
يف  امل�ستخدمة  احلالية  املمار�سات  بتطوير  االأول 
بينما  اال�سطناعي،  ال��ذك��اء  با�ستخدام  التعليم 
اإبداعية  اأف��ك��ار  وت��ق��دمي  لتطوير  ال��ث��اين  ي��ه��دف 
ل�سناعة األعاب تعليمية ترتكز على هذه التقنية.

واأظ����ه����ر ط��ل��ب��ة االإم���������ارات م��������ردوداً م��ت��م��ي��زاً يف 
الذكاء  حلول  ا�ستخدام  يف  ومت��ي��زوا  م�ساركتهم 
املمار�سات  لتح�سني  وال���ربجم���ة،  اال���س��ط��ن��اع��ي 
و�سائل  وت���ط���وي���ر  ال��ت��ع��ل��ي��م  ق���ط���اع  يف  احل���ال���ي���ة 
م�ساركتهم  ���س��اه��م��ت  ح��ي��ث  م��ب��ت��ك��رة،  ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
قدراتهم،  ورف�����ع  ال��ف��ن��ي��ة،  ك��ف��اءات��ه��م  اإب������راز  يف 
وتطوير مهاراتهم يف جمال الذكاء اال�سطناعي 

والربجمة، وتبادل اخلربات وت�سارك الروؤى مع 
الفرق امل�ساركة من دول اخلليج.

واأك����د م��ع��ايل ال��دك��ت��ور ع��ب��دال��رح��م��ن ب��ن حممد 
العربي  ال��رتب��ي��ة  ملكتب  ال��ع��ام  امل��دي��ر  العا�سمي، 
ل����دول اخل��ل��ي��ج اأه��م��ي��ة ه���ذه امل�����س��اب��ق��ة يف حتفيز 
اال�سطناعي  ال��ذك��اء  م��ه��ارات  ال�ستخدام  الطلبة 

وبناء احللول يف جمايل التعليم والتعلم.
من جانبها قالت �سعادة الدكتورة اآمنة ال�سحاك 
وبناء  الرعاية  لقطاع  امل�ساعد  الوكيل  ال�سام�سي 
اإن دولة  وال��ت��ع��ل��ي��م،  ال��رتب��ي��ة  ب������وزارة  ال���ق���درات 
مبادرات  يف  امل��م��ار���س��ات  اأف�����س��ل  تتبنى  االإم�����ارات 
االبتكار والذكاء اال�سطناعي، وتوظفها لتحقيق 
ريادتها  ل��ت��ع��زي��ز  امل�����س��ت��دام��ة  ال��ت��ن��م��ي��ة  اأه������داف 

العاملية.

على  وال��ت��ع��ل��ي��م  ال��رتب��ي��ة  وزارة  ح��ر���ش  واأك������دت 
رعاية املوهوبني واملتميزين واملبتكرين يف جميع 
مواهبهم،  و���س��ق��ل  ق��درات��ه��م  لتنمية  امل���ج���االت، 
قوية  ق��اع��دة  لبناء  واإب��داع��ه��م  متيزهم  لتكّري�ش 

من املواهب الوطنية يف خمتلف القطاعات.
ال��ع��رب��ي لدول  ال��رتب��ي��ة  ب��ج��ه��ود مكتب  واأ����س���ادت 
تعزز  التي  الرتبوية  امل��ب��ادرات  تنفيذ  يف  اخلليج 
االأع�ساء،  ال��دول  يف  التعليمية  بامل�سرية  االرتقاء 
اأن م�����س��ارك��ة ط��ل��ب��ة دول�����ة االإم�������ارات  م�����س��ي��ف��ة 
املر�سد  "هاكثون  يف  النهائيات  اإىل  وو�سولهم 
يف  ل��ل��وزارة  امل�ستقبلية  ال���روؤى  اخلليجي" تر�سخ 
الذكاء  م��ه��ارات  ا���س��ت��خ��دام  ع��ل��ى  الطلبة  حتفيز 
لتقدمي  ال��رق��م��ي��ة،  الثقافة  ون�سر  اال�سطناعي 

احللول التقنية يف جماالت التعليم املختلفة.
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اأخبـار الإمـارات

احلكام يهنئون ملك املغرب بذكرى ا�ستقالل بالده

احلكام يهنئون �سلطان عمان بذكرى اليوم الوطني
•• االإمارات-وام: 

القا�سمي ع�سو  �سلطان بن حممد  الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو  بعث �ساحب 
اأخيه �ساحب اجلاللة  اإىل  املجل�ش االأعلى حاكم ال�سارقة، برقية تهنئة 
اليوم  ال�سقيقة وذلك مبنا�سبة  �سلطان عمان  بن طارق  ال�سلطان هيثم 

الوطني ال� 52 املجيد.
كما بعث �سمو ال�سيخ �سلطان بن حممد بن �سلطان القا�سمي ويل عهد 
ونائب حاكم ال�سارقة و�سمو ال�سيخ عبداهلل بن �سامل بن �سلطان القا�سمي 
نائب حاكم ال�سارقة و�سمو ال�سيخ �سلطان بن اأحمد بن �سلطان القا�سمي 
نائب حاكم ال�سارقة، برقيات تهنئة مماثلة اإىل �ساحب اجلاللة ال�سلطان 

هيثم بن طارق.

املجل�ش  النعيمي ع�سو  ال�سيخ حميد بن را�سد  ال�سمو  كما بعث �ساحب 
االأعلى حاكم عجمان برقية تهنئة اإىل اأخيه �ساحب اجلاللة ال�سلطان 
هيثم بن طارق �سلطان عمان ال�سقيقة وذلك مبنا�سبة اليوم الوطني ال� 

املجيد.  52
كما بعث �سمو ال�سيخ عمار بن حميد النعيمي ويل عهد عجمان، و�سمو 
تهنئة  برقيتي  عجمان،  ح��اك��م  ن��ائ��ب  النعيمي  را���س��د  ب��ن  نا�سر  ال�سيخ 

مماثلتني اإىل �ساحب اجلاللة ال�سلطان هيثم بن طارق.
كما بعث �ساحب ال�سمو ال�سيخ حمد بن حممد ال�سرقي ع�سو املجل�ش 
االأعلى حاكم الفجرية، برقية تهنئة اإىل اأخيه �ساحب اجلاللة ال�سلطان 
هيثم بن طارق �سلطان عمان ال�سقيقة وذلك مبنا�سبة اليوم الوطني ال� 

املجيد.  52

عهد  ويل  ال�سرقي  حممد  ب��ن  حمد  ب��ن  حممد  ال�سيخ  �سمو  بعث  كما 
الفجرية، برقية تهنئة مماثلة اإىل �ساحب اجلاللة ال�سلطان هيثم بن 

طارق.
كما بعث �ساحب ال�سمو ال�سيخ �سعود بن را�سد املعال ع�سو املجل�ش االأعلى 
حاكم اأم القيوين برقية تهنئة اإىل اأخيه �ساحب اجلاللة ال�سلطان هيثم 
 52 ال�  اليوم الوطني  ال�سقيقة وذلك مبنا�سبة  بن طارق �سلطان عمان 

املجيد.
كما بعث �سمو ال�سيخ را�سد بن �سعود بن را�سد املعال ويل عهد اأم القيوين 

برقية تهنئة مماثلة اإىل �ساحب اجلاللة ال�سلطان هيثم بن طارق.
كما بعث �ساحب ال�سمو ال�سيخ �سعود بن �سقر القا�سمي ع�سو املجل�ش 
اجلاللة  �ساحب  اأخ��ي��ه  اإىل  تهنئة  برقية  اخليمة  راأ����ش  ح��اك��م  االأع��ل��ى 

اليوم  ال�سقيقة وذلك مبنا�سبة  �سلطان عمان  بن طارق  ال�سلطان هيثم 
الوطني ال� 52 املجيد.

جاللة  الأخ��ي  والتربيكات  التهاين  " اأ���س��دق   : برقيته  يف  �سموه  وق��ال 
ال�سلطان هيثم بن طارق "حفظه اهلل"، واإىل �سعب �سلطنة ُعمان ال�سقيقة 
مبنا�سبة اليوم الوطني ال� 52 .. روابط اأخوية متينة، وعالقات تاريخية 
جتمع �سعبينا .. لتزداد ر�سوخاً وقوة عاماً بعد اآخر .. وتعزز نهج التعاون 
امل�سرق الأجيالنا ..  امل�ستقبلية الطموحة وتر�سم الغد  امل�سرتك والروؤى 

كل االأمنيات لالأ�سقاء يف ُعمان بدوام التقدم واالزدهار والرخاء .
كما بعث �سمو ال�سيخ حممد بن �سعود بن �سقر القا�سمي ويل عهد راأ�ش 
بن  هيثم  ال�سلطان  اجلاللة  �ساحب  اإىل  مماثلة  تهنئة  برقية  اخليمة، 

طارق .

•• االإمارات-وام: 

ع�سو  القا�سمي  حممد  بن  �سلطان  الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  بعث 
امللك  اجلاللة  �ساحب  اإىل  تهنئة  برقية  ال�سارقة  حاكم  االأعلى  املجل�ش 
حممد ال�ساد�ش ملك اململكة املغربية ال�سقيقة، مبنا�سبة ذكرى ا�ستقالل 

بالده.
املجل�ش  ع�سو  النعيمي  را�سد  بن  حميد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  بعث  كما 

حممد  امللك  اجل��الل��ة  �ساحب  اإىل  تهنئة  برقية  عجمان  حاكم  االأع��ل��ى 
ال�ساد�ش ملك اململكة املغربية ال�سقيقة، مبنا�سبة ذكرى ا�ستقالل بالده.

و�سمو  النعيمي ويل عهد عجمان  ال�سيخ عمار بن حميد  �سمو  بعث  كما 
تهنئة  برقيتي  ع��ج��م��ان،  ح��اك��م  ن��ائ��ب  النعيمي  را���س��د  ب��ن  نا�سر  ال�سيخ 

مماثلتني اإىل �ساحب اجلاللة امللك حممد ال�ساد�ش.
املجل�ش  ال�سرقي ع�سو  ال�سيخ حمد بن حممد  ال�سمو  بعث �ساحب  كما 
حممد  امللك  اجلاللة  �ساحب  اإىل  تهنئة  برقية  الفجرية  حاكم  االأعلى 

ال�ساد�ش ملك اململكة املغربية ال�سقيقة، مبنا�سبة ذكرى ا�ستقالل بالده. 
عهد  ويل  ال�سرقي  حممد  ب��ن  حمد  ب��ن  حممد  ال�سيخ  �سمو  بعث  كما 
ال��ف��ج��رية، ب��رق��ي��ة ت��ه��ن��ئ��ة مم��اث��ل��ة اإىل ���س��اح��ب اجل���الل���ة امل��ل��ك حممد 

ال�ساد�ش. 
كما بعث �ساحب ال�سمو ال�سيخ �سعود بن را�سد املعال ع�سو املجل�ش االأعلى 
حاكم اأم القيوين برقية تهنئة اإىل �ساحب اجلاللة امللك حممد ال�ساد�ش 

ملك اململكة املغربية ال�سقيقة، مبنا�سبة ذكرى ا�ستقالل بالده.

كما بعث �سمو ال�سيخ را�سد بن �سعود بن را�سد املعال ويل عهد اأم القيوين 
برقية تهنئة مماثلة اإىل �ساحب اجلاللة امللك حممد ال�ساد�ش.

املجل�ش  القا�سمي ع�سو  بن �سقر  �سعود  ال�سيخ  ال�سمو  بعث �ساحب  كما 
االأعلى، حاكم راأ�ش اخليمة برقية تهنئة اإىل �ساحب اجلاللة امللك حممد 
ال�ساد�ش ملك اململكة املغربية ال�سقيقة، مبنا�سبة ذكرى ا�ستقالل بالده. 

كما بعث �سمو ال�سيخ حممد بن �سعود بن �سقر القا�سمي ويل عهد راأ�ش 
اخليمة برقية تهنئة مماثلة اإىل �ساحب اجلاللة امللك حممد ال�ساد�ش. 

بالتز�من مع �ليوم �لدويل للت�سامح

الأر�سيف واملكتبة الوطنية ينظم ندوة عن دولة الت�سامح، ويطلق كتابًا عن الت�سامح يف الدولة 
•• ابوظبي-الفجر:

بالتزامن مع اليوم الدويل للت�سامح نظم االأر�سيف واملكتبة الوطنية ندوة 
بعنوان: "دولة الت�سامح: موروث و�سعادة وم�ستقبل" فتح فيها امل�ساركون 
الباب على ما�سي دولة االإمارات وحا�سرها لتتجلى �سورتها احلقيقية؛ 
واحة للت�سامح ومنوذجاً عاملياً للتعاي�ش واالإخاء االإن�ساين، وهي حتت�سن 

اأكرث من 200 جن�سية على اأر�سها الطيبة.
بداأت الندوة بقول حكيم العرب ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان -طيب 
اهلل ثراه- يف الت�سامح: "اإن الت�سامح واجب واإذا كان اأعظم العظماء اخلالق 

-عز وجل- ي�سامح، ونحن ب�سر خلقنا اأال ن�سامح؟!...".
ا�ستهل �سعادة عبد اهلل ماجد اآل علي مدير عام االأر�سيف واملكتبة الوطنية 
جعل  ق��د  نهيان  اآل  �سلطان  ب��ن  زاي��د  ال�سيخ  اأن  فيها  اأك��د  بكلمة  ال��ن��دوة 
ي�سيد  وه��و  ا�سرتاتيجيته  يف  ج��وه��ري��اً  وم�����س��اراً  اإن�سانية  قيمة  الت�سامح 
تقوم  التي  املجتمعات  ب��اأن  منه  اإمياناً  اأ�س�ش ح�سارتها،  وير�سي  االإم��ارات 

ال�سالم واالأم��ن واال�ستقرار  القادرة على حتقيق  الت�سامح هي  على مبداأ 
والتنمية امل�ستدامة، وهي التي ترتقي باإجنازات الوطن وحتقق طموحاته 
واأهدافه، وقد اأدركت قيادتنا الر�سيدة قيمة هذه الف�سيلة؛ فر�ّسخْت ن�سر 

ثقافة الت�سامح.
وقال �سعادته: اإن من يتاأمل اخلريطة ال�سكانية يدرك اأن دولة االإمارات 
والتعددية  واالأم�����ان  وال�����س��ل��م  الت�سامح  لقيم  حا�سنة  امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة 
الثقافية؛ وهي ت�ست�سيف على اأر�سها اأكرث من 200 جن�سية من خمتلف 
اأنحاء العامل؛ حيث ينعم اجلميع باالحرتام واحلياة الكرمية، وقد كفلت 
االآخر  على  االنفتاح  �سار  حتى  وامل�����س��اواة،  االح��رتام  لهم  الدولة  قوانني 

واحلوار الثقايف ج�سوراً متينة تتوا�سل عربها مع العامل.
واأ�ساد �سعادته مب�سمون كتاب )الت�سامح يف دولة االإمارات( الذي اأ�سدره 

االأر�سيف واملكتبة الوطنية احتفاء بهذه املنا�سبة.
حت��دث��ت ال���دك���ت���ورة ع��ائ�����س��ة ب��اخل��ري م�����س��ت�����س��ار ال��ب��ح��وث، ورئ��ي�����ش جلنة 
يف  "الت�سامح  ال��ن��دوة-ع��ن  -يف  الوطنية  واملكتبة  االأر���س��ي��ف  يف  الت�سامح 

املوروث االإماراتي" موؤكدة اأن للت�سامح جذوره يف املجتمع االإماراتي، وهو 
حا�سر دائماً بني النا�ش يف الكثري من معامالتهم وت�سرفاتهم، وعاداتهم 
اأمثلة  ذل��ك  على  اتخذت  وق��د  احل��ي��اة،  اأ�ساليب  خمتلف  ويف  وتقاليدهم، 
املكان، ويف  النزاعات، والت�سامح يف جماليات  اأثناء  الت�سامح  عديدة مثل: 

اأ�ساليب ال�سيافة ... وغريها.
من  الت�سامح  الت�سامح-  جلنة  -ع�سو  ثالث  بن  ح�سن  ال�سيد  وا�ستح�سر 
منظور تاريخي حني اأكد اأن الت�سامح لي�ش مقت�سراً على اجلانب الديني 

فح�سب، فهناك الت�سامح االجتماعي وال�سيا�سي والثقايف وغريه.
كان  االإم���ارات���ي مم��ا  املجتمع  الت�سامح يف  اأم��ث��ل��ة على  ث��ال��ث  اب��ن  وات��خ��ذ 
باأنواع  حفلت  التي  نهيان  اآل  �سلطان  ب��ن  زاي��د  ال�سيخ  جمال�ش  يف  ي��دور 
خارج  من  القادمون  وامل�ست�سرقون  امل��وؤرخ��ون  بذلك  �سهد  وقد  الت�سامح، 
واإداوارد هندر�سون...  ثي�سيغر،  وولفريد  ووكر،  االإم��ارات، مثل: جوليان 
اأ�سكال  املجال�ش من  به تلك  اأ�سادوا مبا كانت حتفل  وغريهم، وجميعهم 

الدميقراطية، وحرية احلوار.

واأكدت االأ�ستاذة َمدّية املحريبي -ع�سو جلنة الت�سامح- يف حديثها الذي 
جاء بعنوان: الت�سامح.. �سعادة وم�ستقبل- اأننا حتى ن�سل الأهدافنا يجب 
اأن نت�سامح، والت�سامح يجب اأن يكون اأ�سلوب حياة الأن ال�سخ�ش املت�سامح 
متفائلة  اإيجابية  �سخ�سية  منه  يجعل  فالت�سامح  امل�ستفيدين،  اأول  هو 

معطاءه حمبه لذاتها ولوطنها وجمتمعها.
و�سهد احلفل اإطالق كتاب )الت�سامح يف دولة االإم��ارات العربية املتحدة( 
واملكتبة  االأر���س��ي��ف  يف  الباحثة  ال��ربي��ك��ي  ���س��امل  اإمي���ان  االأ���س��ت��اذة  ملوؤلفته 
اأثناء حديثها عن الكتاب جتربتها يف  الوطنية، وقد ا�ستعر�ست الربيكي 
التي جعلت من دولة  الت�سامح،  اإجناز هذا االإ�سدار الذي يوثق لف�سيلة 

االإمارات منوذجاً عاملياً وواحة للت�سامح.
واأ�سارت الربيكي اإىل اأن كتاب )الت�سامح يف دولة االإمارات العربية املتحدة 
وطن  واالإم����ارات  واأهميته،  الت�سامح  ماهية  ف�سول:  ثالثة  م��ن  يتاألف 
ال�سيا�سية يف دولة االإم��ارات العربية  الت�سامح والتعاي�ش، واأق��وال القيادة 

املتحدة يف جمال الت�سامح.   

تقديرً� جلهودهم �ال�ستثنائية يف تعزيز �مل�سرية �لر�ئدة للعمل �جلمركي يف �لدولة 

الهيئة الحتادية للهوية واجلن�سية واجلمارك تكرم 19 مفت�سًا جمركيًا متميزًا يف مركز جمارك ميناء خالد
مب�����س��ت��وى ال���ع���م���ل اجل���م���رك���ي يف 
االأمنية  املنظومة  وتعزيز  الدولة 
اأمن  ا�ستدامة  ل�سمان  اجلمركية 
التميز يف  اأن  اإىل  املجتمع، م�سرياً 
من  يقابله  وم��ا  وال��ع��ط��اء،  العمل 
تقدير وتكرمي ووف��اء يعد منهجاً 
القيادة  وروؤى  ف��ك��ر  يف  اأ���س��ا���س��ي��اً 
رئي�سياً  الر�سيدة للدولة، وموجهاً 
احلكومة  يف  العمل  موجهات  م��ن 
اإر����س���اء  اإىل  ال���ه���ادف���ة  االحت����ادي����ة 
اأف�����س��ل امل��م��ار���س��ات امل��ه��ن��ي��ة لرفع 
م�ستوى االأداء الوظيفي واالرتقاء 

بكفاءة املوارد الب�سرية.

�لريادة و�لتميز
من جانبه اأعرب �سعادة حممد مري 
امل��وان��ئ واجلمارك  ال�����س��راح م��دي��ر 
بهيئة ال�سارقة للموانئ واجلمارك 
�سكره  ع�����ن  احل����������رة،  وامل�����ن�����اط�����ق 

املكرمني  ل��ل��م��ف��ت�����س��ني  وت���ق���دي���ره 
على جهودهم املتميزة واإخال�سهم 
اإىل  م�����س��رياً  ال��ع��م��ل،  يف  وتفانيهم 
اإط����ار  ي���اأت���ي يف  ال��ت��ك��رمي  اأن ه����ذا 
ومتكني  دع��م  على  الهيئة  ح��ر���ش 
ال��ب�����س��ري��ة وخ���ل���ق بيئة  م����وارده����ا 
االإبداع  على  حتفز  موؤ�س�سية  عمل 
على  املوظفني  وت�سجع  واالبتكار، 
وامل�ساهمة  اخل��دم��ات  اأف�سل  اأداء 
ب�سكل فعال يف تعزيز حماية االأمن 
العاملية  ال��ري��ادة  وتر�سيخ  الوطني 
داعياً  الدولة،  لقطاع اجلمارك يف 
مهاراتهم  ت��ط��وي��ر  اإىل  امل��وظ��ف��ني 
لبلوغ  املبتكر،  بالعمل  وتعزيزها 
والتميز  ال���ري���ادة  درج����ات  اأق�����س��ى 
العمل اجلمركي  يف  ودولياً  حملياً 
وب���������س����ف����ة م���������س����ت����دام����ة ت����واك����ب 
م�����س��ت��ه��دف��ات م���ئ���وي���ة االإم���������ارات 
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•• دبي-الفجر:

للهوية  االحت��ادي��ة  الهيئة  ك��ّرم��ت 
واجلن�سية واجلمارك واأمن املنافذ 
من  متميزاً،  جمركياً  مفت�ساً   19
م���رك���ز ج����م����ارك م���ي���ن���اء خ���ال���د يف 
هيئة ال�سارقة للموانئ واجلمارك 
واملناطق احلرة، وذلك خالل حفل 
االحتادية  ال��ه��ي��ئ��ة  م��ق��ر  يف  اأق���ي���م 
اأحمد  ����س���ع���ادة  ب��ح�����س��ور  ب����دب����ي، 
الفال�سي مدير  بن الحج  عبداهلل 
عام اجلمارك يف الهيئة االحتادية 
للهوية واجلن�سية واجلمارك واأمن 
����س���امل عبداهلل  و����س���ع���ادة  امل���ن���اف���ذ، 
ميناء  الزمر مدير مركز جمارك 
خ��ال��د، وع���دد م��ن امل����دراء وروؤ�ساء 

االأق�سام واملوظفني.
وج�������اء ت��ن��ظ��ي��م احل����ف����ل ت���ق���دي���راً 
يبذلها  التي  اال�ستثنائية  للجهود 

املفت�سون يف تعزيز امل�سرية الرائدة 
ال����دول����ة،  ل��ل��ع��م��ل اجل���م���رك���ي يف 
يف  املتميزة  ب��اإجن��ازات��ه��م  واح��ت��ف��اء 
ح��ج��م ون��وع��ي��ة ال�����س��ب��ط��ي��ات من 
والتي  ال�����س��ب��ط  ع��م��ل��ي��ات  خ����الل 
ك����ان ل��ه��ا االأث�����ر يف احل���ف���اظ على 
واالقت�ساد  املجتمع  و�سالمة  اأم��ن 
الناجتة من عمليات  االأ�سرار  من 

التهريب.

�أعلى معايري �ملهنية و�لكفاءة
وه���ن���اأ ���س��ع��ادة اأح���م���د ع���ب���داهلل بن 
األقاها  ك��ل��م��ة  يف  ال��ف��ال���س��ي  الح���ج 
املفت�سني  ك���اف���ة  احل����ف����ل،  خ�����الل 
اجلمركيني املكرمني، موؤكدا اأنهم 
املتميز وحر�سهم  باأدائهم  اأ�سهموا 
على تقدمي كافة عمليات التفتي�ش 
وفق اأعلى معايري اجلودة واملهنية 
االرتقاء  يف  وال�سفافية  وال��ك��ف��اءة 

•• العني - الفجر 

العاملي للطفل على مدار يومني  باليوم  بالعني  حتتفي حديقة احليوانات 
واأن�سطة تفاعلية  20 نوفمرب اجل��اري من خ��الل جت��ارب  19 وحتى  من 
بوابة  خ��الل  م��ن  ا�ستقبالهم  اأول��ه��ا  املمتعة،  الفعاليات  م��ن  وغ��ريه��ا  حية  
املبادرة  تاأتي هذه  املميز.  اليوم  لهم يف هذا  ت�سميمها خ�سي�ساً  خا�سة مت 
�سيما  ال  املجتمع،  �سرائح  بكل  االهتمام  على  احلديقة  حر�ش  منطلق  من 

خالل  من  تنميتهم  باأهمية  احليوانات  حديقة  يف  نوؤمن  حيث  االأط��ف��ال  
و�سلوكياتهم  تنمي مهاراتهم  اأن  �ساأنها  بعناية من  توفري جتارب م�سممة 
الطفل  يوم  فعالية  وتت�سمن  والبدنية.  واالجتماعية  والثقافية  الفكرية 

بتجربة  لي�ستمتعوا  احلديقة  بوابة  من  ب��دًءا  االأط��ف��ال  على  اجل��زر  توزيع 
اإطعام الزراف جمانا اإ�سافة اإىل توفر حديقة حيوانات املزرعة  وعدد من 
ور�ش العمل املطورة واملتنوعة لهم. واجلدير بالذكر باأن حديقة احليوانات 

االأطفال حب  التي تعزز لدى  االأطفال اال�ستك�سافية  بالعني ت�سم حديقة 
املاء بطريقة  وا�ستك�ساف خ�سائ�ش  فيزيائية،  بنظريات  العلمي  االكت�ساف 
االأطفال  يخو�ش  والتي  االأحافري  منطقة  اأي�ساً  وهناك  ممتعة،  ترفيهية 
املنقر�سة  احليوانات  بقايا  واإي��ج��اد  احلفر  خ��الل  من  التعرف  رحلة  فيها 
بنماذج حتاكي االأحافري احلقيقية متاماً. حيث تعتمد هذه التجربة على 
التعلم واالكت�ساف وتفعيل اأ�سلوب احلوا�ش الطبيعية املختلفة  التي جتمع 

بني املتعة والفائدة.

على مد�ر يومي 19 و 20 نوفمرب �جلاري
حديقة احليوانات بالعني حتتفي باليوم العاملي للطفل



السبت   19  نوفمبر    2022  م   -    العـدد   13702  
Saturday   19    November    2022   -  Issue No 13702

04

اأخبـار الإمـارات
�حتفاال بذكرى مرور 90 عاما على هبوط �أول طائرة على �أر�ض �لدولة

هيئة ال�سارقة للمتاحف تنظم ندوة افرتا�سية بعنوان ت�سور املحطة - املا�سي وامل�ستقبل
•• ال�صارقة-الفجر:

تنظم هيئة ال�سارقة للمتاحف ندوة افرتا�سية بعنوان ”ت�سور املحطة - 
املا�سي وامل�ستقبل“ يف 23 نوفمرب اجلاري من ال�ساعة 11:00 �سباحاً  
الباحثني واالأكادمييني واملمار�سني من  1:00 ظهراً، م�ستهدفة  وحتى 
ال�سارقة على وجه اخل�سو�ش وكافة  املتعلقة مبحطة  املجاالت  خمتلف 
 90 م��رور  ب��ذك��رى  احتفاال  وذل��ك  عموماً،  االإم��ارات��ي  املجتمع  مكونات 
ال�سارقة اجلوية  اأر���ش مطار حمطة  اأول طائرة على  على هبوط  عاماً 
يف  واملنطقة  ال��دول��ة  يف  مطار  ك��اأول  املحطة  دور  على  ال�سوء  ولت�سليط 

تطوير قطاع الطريان.

ي�سارك يف الندوة التي تديرها هايزل بيج من الهيئة كاًل من الدكتورة 
مهند�ش  هريد  ديفد  وال�سيد  �سيا�سية،  وباحثة  موؤرخة  هريدبي  فروكي 
حلفظ  االإقليمي  املركز  مدير  اأ�سالن،  زكي  والدكتور  وموؤلف،  متقاعد 
والباحث  ال�سارقة“،   – ”اإيكروم  ال��ع��رب��ي  ال��وط��ن  يف  ال��ث��ق��ايف  ال���رتاث 
تاريخ  يف  املتخ�س�ش  امل���وؤرخ  ال��ب��دواوي  ع��ب��ود  �سيف  ال��دك��ت��ور  واملحا�سر 
للمدر�سة  ان�سمت  فتاة  اأول  البيطار  وفاتنه  ال��ع��رب��ي،  اخلليج  منطقة 
االأوىل لتعليم الطريان يف االإمارات والتي اتخذت من املحطة مقراً لها 

يف بداية ال�سبعينات. 
التي  املعرفة  على  احل�سول  اإىل  الندوة  ه��ذه  خ��الل  من  الهيئة  وت�سعى 
العربية  االإم���ارات  وتاريخ  املحطة  تاريخ  توثيق  يف  حا�سم  ب�سكل  ت�سارك 

امل��ت��ح��دة وت���اري���خ ق��ط��اع ال���ط���ريان ف��ي��ه��ا وال�����ذي ان��ط��ل��ق م���ن املحطة، 
تت�سمن  واأهمية  �سلة  ذات  موا�سيع  على  ال�سوء  ت�سليط  اإىل  باالإ�سافة 
الرتاث واملتاحف وحفظ الرتاث والعمارة. وتنطوي اأهمية الندوة التي 
�سيطرحها  التي  املخرجات  على  الحقاً،  ون�سرها  نتائجها  جتميع  �سيتم 
التاريخية،  امل��ع��ل��وم��ات  وت��وث��ي��ق  ت��ع��زي��ز  يف  الأهميتها  ن��ظ��راً  امل�����س��ارك��ون، 
والدور املحوري الذي لعبته املحطة يف جت�سري العالقات مع دول العامل 
وترية  رف��ع  يف  م�ساهمتها  جانب  اإىل  االأخ���رى،  الثقافات  على  واالنفتاح 
ي�سار  العامل.  ودول  واالإم���ارات  ال�سارقة  بني  والثقايف  التجاري  التبادل 
العربية  االإم��ارات  املنطقة بدولة  اأن�سئ يف  اأول مطار  اأن املحطة هو  اإىل 
املتحدة عام 1932 قبل اأن يتحول اإىل متحف، وا�ستخدم وقتها كبوابة 

عبور للرحالت اجلوية التجارية من بريطانيا اإىل الهند، وج�سٍر جوي 
رئي�سي يربط اأوروبا وبالد �سرق اآ�سيا وبع�ش دول املنطقة، لي�سبح بوابة 
افتتاحه  منذ  املتحف  ويعمد  اخل��ارج��ي.  العامل  على  لالنفتاح  رئي�سية 
اىل ت�سليط ال�سوء على تاريخ والتطورات يف قطاع الطريان يف الدولة 
والعامل من خالل العديد من الفعاليات حيث ي�ست�سيف وحتى اأكتوبر 
من العام املقبل معر�ش "حمطة ال�سارقة اجلوية: اأول هبوط قبل 90 
عاماً" احتفاال بيوم االإم��ارات للطريان املدين ولريوي  تفا�سيل هبوط 
اأول طائرة على اأر�ش الدولة من خالل ا�ستعرا�ش جمموعة من ال�سور 
الفوتوغرافية، واتفاقية املوافقة على اإن�ساء اأول حمطة جوية يف ال�سارقة 

ومراحل بنائها، وحلظة الهبوط االأوىل.

ندو�ت وم�ساركات حو�رية تركزت حول �الإعالم ومر�كز �لفكر و�ملحتوى �لهادف

ح�سور فاعل لرتيندز يف الكونغر�ش العاملي لالإعالم.. واللجنة العليا تعلن تو�سيات الكونغر�ش من قلب تريندز

العاملي  للكونغر�ش  االأوىل  ال���دورة 
االأول لالإعالم يف اأبوظبي ملعاجلة 
اأ�س�ش  وو����س���ع  ال���ت���ح���دي���ات،  ت��ل��ك 
هادف  الإع��الم  مو�سوعية  ومبادئ 
تنموي ي�ساهم يف �سناعة امل�ستقبل 

وا�ست�سرافه.

�إعالم �مل�ستقبل
ع����ق����ب ذل���������ك، ت������ن������اول االأ�����س����ت����اذ 
الري�سي،  ع���ب���دال���ك���رمي  ع����ب����داهلل 
املحتوي  لقطاع  التنفيذي  امل��دي��ر 
اأنباء  ب��وك��ال��ة  ب��االإن��اب��ة  االإخ���ب���اري 
الر�سمي  املتحدث  )وام(  االإم���ارات 
لالإعالم،  العاملي  الكونغر�ش  با�سم 
واإع������الم  "الكونغر�ش  م���و����س���وع 
امل�ستقبل" مبيًنا اأن الن�سخة االأوىل 
التوقعات،  فاق  بقبول  منه حظيت 
وحققت ح�سوًرا كبرًيا من خمتلف 
الكونغر�ش  اإن  وق���ال  ال��ع��امل،  دول 
ي�����س��ك��ل من�سة  ل����الإع����الم  ال���ع���امل���ي 
اإب���داع���ي���ة واح�����دة وف��ر���س��ة كبرية 
واكت�ساب  وال���ت���ع���اون  ل��ل�����س��راك��ات 
ال�����دول�����ي�����ة يف جم����ال  اخل�����������ربات 
اأهم  مناق�سة  اإىل  اإ�سافة  االإع��الم، 
اإىل  والو�سول  والتحديات  االأفكار 
ي�ستفيد  ن��اج��ح��ة  اإب��داع��ي��ة  ح��ل��ول 
م��ن��ه��ا ق���ط���اع االإع�������الم ب�����س��ك��ل تام 

وعلى جميع امل�ستويات.

روؤية ��ست�سر�فية
وقال االأ�ستاذ عبد اهلل عبد الكرمي 
لالإعالم  ال��ع��امل��ي  ال��ك��ون��غ��ر���ش  اإن 
القرار  ل�سناع  ثمينة  فر�سة  �سكل 

وقال اإن الكونغر�ش العاملي لالإعالم 
خالل  من  اأن��ه  توؤكد  عاملية  ر�سالة 
والعالقات  وال�����س��راك��ات  ال��ت��ج��ارب 
العاملية ميكن الو�سول اإىل حمتوى 
وموؤ�س�سات فاعلة وناجحة، م�سرًيا 
اإىل هناك رغبة دولية بوجود هذه 
النجاح  واأن  االإع���الم���ي���ة،  امل��ن�����س��ة 
املزيد  اإىل  ي���دف���ع  ي��ت��ح��ق��ق  ال�����ذي 
م���ن ال��ع��م��ل وال��ت��وج��ه اإىل ال���دول 
التي مل ت�سارك يف ال��دورة االأوىل، 
املجال  يف  اال�ستثمار  اإىل  وت��ط��رق 
اأن����ه تغري  اإىل  االإع���الم���ي م�����س��رًيا 
هذا  يف  و�سدد  واملفهوم،  ال�سكل  يف 
يف  اال�ستثمار  اأهمية  على  ال�سدد 
ال�سباب، وهو ما قام به الكونغر�ش 
العاملي لالإعالم، حيث �سكل فر�سة 

لتمكينهم و�سقل مهاراتهم.

حتديات وتطلعات
 و���س��م��ن ف��ع��ال��ي��ات ت��ري��ن��دز، نظم 
ديوان  من�سة  مع  بالتعاون  املركز 
بعنوان:  ن��دوة  الكويت  بدولة  املال 
»االإع����������������الم.. حت�����دي�����ات ع����دي����دة 
وت��ط��ل��ع��ات ن��ح��و امل�����س��ت��ق��ب��ل«، حيث 
حممد  االأ����س���ت���اذ  االإع����الم����ي  اأدار 
لنقابة  االإع���الم���ي  امل�ست�سار  امل���ال 
ال�سحفيني بدول��ة الكويت الندوة، 
تتمثل  اأه��م��ي��ت��ه��ا  اأن  اإىل  م�����س��رًيا 
يف ال���دور ال��ب��ارز ال���ذي ب��ات يلعبه 
ت�سكيل  يف  ف��ق��ط  ل��ي�����ش  االإع�������الم، 
ال�سعوب،  ل��دى  ال��وع��ي وال��وج��دان 
ا يف اإطار الدور التنموي  ولكن اأي�سً
مقدرات  على  للحفاظ  والتوعوي 

دعم �الإعالم
م����ن ج��ان��ب��ه��ا ت���وق���ف���ت االأ�����س����ت����اذة 
اإدارة  م�����دي�����ر  امل�����ن�����ه�����ايل  وردة 
للبحوث  تريندز  مبركز  االت�سال 
واال�ست�سارات عند "مركز تريندز.. 
وجهوده لدعم االإعالم يف مواجهة 
التحديات" وقالت اإن العالقة بني 
تكاملية  البحوث  ومراكز  االإع��الم 
االأول  امل��ق��ام  يف  تهدف  وت�ساركية، 
ون�سر  وال��ت��ث��ق��ي��ف  ال���ت���ن���وي���ر  اإىل 

املعرفة.
و�سددت على دور املوؤ�س�سات البحثية 
ومراكز الفكر التي تعمل على دعم 
و�سائل االإعالم باملعلومات املوثوقة 
تتمخ�ش  ال����ت����ي  وال�������س���ح���ي���ح���ة 
مما  م�����س��ن��ي��ة،  بحثية  عملية  ع��ن 
ملواجهة  االإع������الم  دع����م  يف  ي�����س��ه��م 
وذكرت  عليها.  والتغلب  التحديات 
تريندز  م��رك��ز  اأن  ال�����س��دد  ه���ذا  يف 
منذ  ي�سعى  واال�ست�سارات  للبحوث 
االإع���الم  ق��ط��اع  رف��د  اإىل  تاأ�سي�سه 
وا�سع  كافة، بطيف  امل�ستويات  على 
والكتب  ال��ع��ل��م��ي��ة  ال�����س��ال���س��ل  م���ن 
واالأبحاث  وال���درا����س���ات  امل��رتج��م��ة 
خمتلف  وت����ع����ال����ج  حت����ل����ل  ال�����ت�����ي 
واالقت�سادية  ال�سيا�سية  الق�سايا 
اإقليمًيا  واالأم��ن��ي��ة  والتكنولوجية 
البحثي  املنتج  يتوقف  وعاملًيا، ومل 
ل���� »ت���ري���ن���دز« ع��ن��د ه���ذا احل����د، بل 
تنويرية  ر���س��ال��ة  عاتقه  على  اأخ���ذ 
اإىل قلب  ومعرفية ت�سافر باملتلقي 
��ا روؤية  االأح�����داث، وت��ق��دم ل��ه اأي�����سً
والق�سايا  ل��الأح��داث  ا�ست�سرافية 

الدول،  خمتلف  من  امل�ساركة  على 
وت���ن���ظ���ي���م م�����ب�����ادرات ع���امل���ي���ة على 
االإعالن  �سيتم  الكونغر�ش  هام�ش 
هذه  م�ساهمة  لتعزيز  الحًقا  عنها 
الفعالية يف تطوير االإعالم عاملًيا، 
كذلك  ال���ت���و����س���ي���ات  م����ن  وق��������ال: 
ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا يف خدمة  ت�����س��خ��ري 
االإعالميني وال�سري نحو امل�ستقبل، 
اأج�������ل حمتوى  ف���ق���ط م����ن  ل���ي�������ش 
ا حمتوى هادف  اأي�سً متميز ولكن 

وموؤثر.
مب�ساركة  �سعادته  الري�سي  واأب��دى 
الباحثني  فريق مركز تريندز من 
وال�������س���ب���اب ق�����ائ�����اًل: »ه���������وؤالء هم 
مرة  نراهم  اأن  ونتمنى  م�ستقبلنا 
اأخ�����رى يف ال��ن�����س��خ��ة ال��ق��ادم��ة من 
وم�ساركني  كمتحدثني  الكونغر�ش 
يف ور�����ش ال��ع��م��ل وال��ف��ع��ال��ي��ات مع 
ال���رتك���ي���ز ع���ل���ى ب���ح���وث االإع�������الم، 
م�سرًيا اإىل اأن نتاج تريندز البحثي 

ي�سكل دعًما معرفًيا للجميع«.

��ستيعاب �لتكنولوجيا
جالل  حممد  االأ�ستاذ  حت��دث  كما 
الكونغر�ش،  ف��ك��رة  ع���ن  ال��ري�����س��ي 
ان��ب��ث��ق��ت م���ن احلاجة  اإن���ه���ا  وق����ال 
وقادرة  م�سوؤولية  ذات  من�سة  اإىل 
على توفري وجهة جتمع ال�سركات 
ال�سغرية  االإع��الم��ي��ة  وامل��وؤ���س�����س��ات 
والتباحث  ل���ل���ت���ع���ارف  وال���ك���ب���رية 
ال�سبل لتطوير قطاع  اأف�سل  حول 
التكنولوجيا  وا�ستيعاب  االإع����الم 

املتطورة يف هذا املجال.

االإعالمية  امل��وؤ���س�����س��ات  وم�����س��وؤويل 
�سوًيا  للتفكري  والبحثية  والفكرية 
حول اجلديد وكيفية اال�ستفادة من 
ي�سهدها  التي  الكبرية  ال��ت��ط��ورات 
تكنولوجيا  م���ن  االإع�������الم  ق���ط���اع 
وغريها، وقال اإنه مت خالل االأيام 
الثالثة الأعمال الكونغر�ش التعرف 
االإع��الم وبلورة  على واق��ع �سناعة 
القطاع  مل�ستقبل  ا�ست�سرافية  روؤي��ة 
للتنمية  رئي�سًيا  حمفًزا  بات  ال��ذي 

امل�ستدامة يف املجتمعات.
با�سم  ال��ر���س��م��ي  امل��ت��ح��دث  واأث���ن���ى 
على  ل��الإع��الم  العاملي  الكونغر�ش 
للبحوث  تريندز  مركز  م�ساهمات 
اأعمال الكونغر�ش  واال�ست�سارات يف 
من جناح متميز وتنظيمه لندوات 
بني  ال��ف��ج��وة  وور����ش عمل ج�سرت 
االإعالم ومراكز الفكر وبينت اأهمية 
واأ�ساف  ب��ي��ن��ه��م��ا.  االأدوار  ت��ك��ام��ل 
الن�سخة  حققته  ال��ذي  النجاح  اأن 
دفعت  ال�سركاء  مب�ساهمات  االوىل 
فوًرا  للبدء  املنظمة  العليا  اللجنة 
العام  الثانية  للن�سخة  االإع���داد  يف 
امل���ق���ب���ل، م�����س��ت��ف��ي��دة م����ن االأف����ك����ار 
امل�ساركون  ق��دم��ه��ا  ال��ت��ي  وال�����روؤى 
نحو  اإىل  ع���دده���م  و����س���ل  ال���ذي���ن 
اإعالمية  و�سركة  موؤ�س�سة   1200
وقناة  وم��وق��ع  بحثي  فكر  وم��رك��ز 

تلفزيونية واإذاعية.
وقال اإن الكونغر�ش العاملي لالإعالم 
اأن  اإال  اأن��ه من�سة متخ�س�سة  رغم 
قيم  تن�سر  اأج��م��ع  للعامل  ر�سالته 

الت�سامح والتعاي�ش.

االأوط��ان يف ظل االأ�سكال اجلديدة 
عاملنا  ي�سهدها  ب��ات  التي  للحروب 

اليوم.
تواجه  االإع����الم  �سناعة  اإن  وق���ال 
االإ�سكاليات  م���ن  ال��ع��دي��د  ال���ي���وم 
ال����ت����ي ي���ج���ب على  وال����ت����ح����دي����ات، 
اإيجاد  اأج����ل  م���ن  ال��ع��م��ل  اجل��م��ي��ع 
التحدي  اأن  م��و���س��ًح��ا  ل��ه��ا،  ح��ل��ول 
يف  "الغزارة"  يف  ي��ت��م��ث��ل  االأول 
املعلومات؛ االأمر الذي يعني املزيد 
وحتليلها،  لت�سنيفها،  احلاجة  من 
مب�����ا ي�������س���اه���م يف حت������ري ال���دق���ة 
االأخبار  وم��واج��ه��ة  وامل��و���س��وع��ي��ة 
ال��ك��اذب��ة وال���ت���ي ت�����س��ت��ه��دف االأم���ن 
الوطني للدول. اأما التحدي الثاين 
فيتعلق مببداأ "احل�سرية"، والذي 
يهدف باالأ�سا�ش اإىل الربح، وين�سى 
اأهمية الدور التوعوي الذي يجب 

اأن يقوم به االإعالم. 
واأ������س�����اف االأ�����س����ت����اذ حم���م���د املال 
مبداأ  ه����و  ال���ث���ال���ث  ال���ت���ح���دي  اأن 
"املوثوقية" حيث بات على و�سائل 
ملمار�سات  ت���وؤ����س�������ش  اأن  االإع��������الم 
الزائفة،  االأخ���ب���ار  ���س��ي��ل  م��ن  حت��د 
و�سريعة  حقيقية  و���س��ائ��ل  وت��وف��ر 
الرابع  التحدي  اأم��ا  لت�سحيحها. 
القدرة  واالأخ���ري، فيكمن يف م��دى 
"اخل�سو�سية"،  مبداأ  �سيانة  على 
ال���ب���ي���ان���ات  ت����ل����ك  يف ظ�����ل حت�������ول 
ذاتها  حد  يف  �سلعة  اإىل  واملعلومات 

ميكن اأن جتلب اأرباًحا.
اأنه يف ظل هذه التحديات  واأو�سح 
�سالفة الذكر، وغريها، ياأتي انعقاد 

•• اأبوظبي -الفجر:

للبحوث  ت���ري���ن���دز  م���رك���ز  اخ��ت��ت��م 
فاعلة  م�������س���ارك���ة  واال����س���ت�������س���ارات 
االأوىل  ال���دورة  اأع��م��ال  يف  ومثمرة 
ال��ع��امل��ي لالإعالم  ال��ك��ون��غ��ر���ش  م��ن 
ال����ت����ي ع����ق����دت مب����رك����ز اأب���وظ���ب���ي 
ال�������دويل ل���ل���م���ع���ار����ش ع���ل���ى مدى 
ث����الث����ة اأي���������ام مب�������س���ارك���ة دول���ي���ة 
ك��ب��ري م���ن القادة  وح�����س��ور ع��امل��ي 
ورواد الفكر، واخلرباء واملخت�سني 
دول  خمتلف  م��ن  االإع����الم  بقطاع 
العامل، باإ�سراف وتنظيم جمموعة 
"اأدنيك" بال�سراكة مع وكالة اأنباء 

االإمارات )وام(.
وقد متثلت م�ساركة تريندز بجناح 
خ���ا����ش وج���ل�������س���ات ح����واري����ة حول 
الفكر،  واالإع��الم ومراكز  الت�سامح 
اإ�سافة اإىل ندوات خا�سة يف جناحه 

بالقاعة اخلام�سة.
وقد زار جناح تريندز �سمو ال�سيخ 
�سلطان  ب����ن  اأح����م����د  ب����ن  ���س��ل��ط��ان 
ال���ق���ا����س���م���ي ن����ائ����ب ح����اك����م اإم�������ارة 
ال�سارقة  جمل�ش  رئي�ش  ال�سارقة، 
بن خليفه  وال�سيخ هزاع  لالإعالم، 
و�سعادة  ن��ه��ي��ان،  ال  ���س��خ��ب��وط  ب��ن 
�سهاب اأحمد الفهيم �سفري الدولة 
لدى اليابان، و �سعادة طارق �سعيد 
املكتب االإعالمي  عالي مدير عام 
حلكومة ال�سارقة، اإ�سافة اإىل عدد 
ك��ب��ري م��ن رج���ال ال��ف��ك��ر واالإع����الم 
االإعالمية  امل���وؤ����س�������س���ات  وم�������دراء 
على  اجلميع  اأث��ن��ى  وق��د  امل�ساركة، 

عمل تريندز وجهوده البحثية.

تو�سيات �لكونغر�ض
تريندز  م���رك���ز  ل������دور  وت����ق����دي����ًرا 
الكونغر�ش  الفعالة يف  وم�ساهماته 
املنظمة  ال��ع��ل��ي��ا  ال��ل��ج��ن��ة  اخ���ت���ارت 
اإعالن تو�سيات الدورة االأوىل من 
العاملي لالإعالم  الكونغر�ش  اأعمال 
مبركز  وجناحه  تريندز  قلب  م��ن 

اأبوظبي الدويل للمعار�ش.
وق����������ال ������س�����ع�����ادة حم����م����د ج����الل 
ال��ري�����س��ي، م��دي��ر ع���ام وك��ال��ة اأنباء 
اللجنة  رئ��ي�����ش  "وام"  االإم��������ارات 
العاملي  للكونغر�ش  املنظمة  العليا 
اأدارها  خا�سة  حلقة  يف  ل��الإع��الم، 
االإع���الم���ي ال��ك��وي��ت��ي حم��م��د املال، 
اإن اأول تو�سيات الكونغر�ش العاملي 
احلدث  ه���ذا  ي�ستمر  اأن  ل��الإع��الم 
نطاق  لي�سمل  واأو���س��ع  اأك��رث  ب�سكل 
اأكرب من الدول املوؤ�س�سات امل�ساركة، 
مع الرتكيز على دعوة دول اأخرى 
حتفيز  اإىل  اإ�سافة  اآ�سيا،  �سرق  يف 
الطالب املهتمني بال�ساأن االإعالمي 

وماآالتها. واأ�سارت اإىل اأن »تريندز« 
متكن خالل االأ�سهر الت�سعة االأوىل 
من العام اجلاري من اإ�سدار اأكرث 
وبحًثا،  ودرا����س���ة  ك��ت��اًب��ا   230 م��ن 
 20 ن��ح��و  اإج������راء  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة 
يف  م��ن��ه  م�ساهمة  راأي،  ا���س��ت��ط��الع 
والتحديات  امل��خ��اط��ر  ا���س��ت��ك�����س��اف 
والدولية الراهنة وحتليلها وو�سع 

حلول ناجعة للتغلب عليها
ا  واأ�سافت اأن مركز تريندز ن�سر اأي�سً
خل�ست  �سحفي  خ��رب   200 نحو 
درا����س���ات���ه واأب���ح���اث���ه واإ����س���دارات���ه، 
170 مقااًل  اأك����رث م��ن  ن�����س��ر  ك��م��ا 
االإلكرتونية  امل���واق���ع  يف  حت��ل��ي��ل��ًي��ا 
ه��ذا اجلهد  اأن  م��وؤك��دة  وال�سحف، 
ب�سورة  يدعم  واالإب��داع��ي  البحثي 
اأ�سا�سية و�سائل االإعالم يف مواجهة 
التحديات والعقبات التي تواجهها، 
خ��ا���س��ة يف م�����س��األ��ة احل�����س��ول على 
موثوقيتها  وم������دى  امل���ع���ل���وم���ات 

ودقتها وم�سداقيتها.

وحما�سرة ندوة   50
اأنه  املنهايل  وردة  االأ�ستاذة  وبينت 
امل��ب��ا���س��ر مع  ال��ت��ف��اع��ل  ع��ل��ى �سعيد 
و�سائل االإعالم، نظم مركز تريندز 
واال����س���ت�������س���ارات خالل  ل��ل��ب��ح��وث 
اجلاري،  العام  املا�سية من  الفرتة 
50 ندوة وحما�سرة وجل�سة  نحو 
ح�����واري�����ة، مب�������س���ارك���ة ك���وك���ب���ة من 
واالإعالميني  االإعالمية  القيادات 
ال�سباب، كمتحدثني وحماورين يف 
الفعاليات، التي تنوعت موا�سيعها 
واأطروحاتها، واأثرت امل�سهد العلمي 
ودقيقة  وفرية  مبعلومات  واملعريف 

عن جممل االأحداث الراهنة.
»قمة  ن��ظ��م  »ت��ري��ن��دز«  اأن  وذك����رت 
الفكر  مراكز  بني  للحوار  تريندز 
واالإعالم«، والتي اأكدت على اأهمية 
اإتاحة الفر�ش اأمام ال�سباب لتعزيز 
ال�سيما  ومت��ك��ي��ن��ه��م  م�����س��ارك��ت��ه��م 

جمايل البحث العلمي واالإعالم.
و�سمن جهوده  تريندز  اأن  وذك��رت 
ل����دع����م امل���ن���ظ���وم���ة االإع����الم����ي����ة، 
ا�����س����ت����ح����دث ب����ق����ط����اع ال����ت����دري����ب 
م�ساقات  يف  امل�����س��ت��م��ر  وال��ت��ط��وي��ر 
ت��دري��ب��ة وت��اأه��ي��ل��ي��ة ج��دي��دة، تركز 
والتاأهيل  االإعالمي  التدريب  على 
املهني لالإعالميني ال�سباب وطالب 
كليات االإعالم، وقالت اإن اأكرب دليل 
على على دعم »تريندز« واهتمامه 
هو  االإعالمية،  باملنظومة  الوثيق 
العاملي  الكونغر�ش  هذا  تواجده يف 
لالإعالم، هذا املحفل الدويل الذي 
يجمع ق���ادة و���س��ن��اع االإع����الم على 

م�ستوى العامل.

تريندز وديوان املال ي�ستعر�سان حتديات الإعالم واآفاقه امل�ستقبلية

جامعة الإمارات ت�سارك يف منتدى امل�ستقبل: ن�سخة ال�سباب يف اململكة املغربية
•• العني-الفجر: 

املتحدة جتربتها يف متكني  العربية  االإم��ارات  ا�ستعر�ست جامعة 
ك�����اأداة م�ستقبلية م��ه��م��ة يف  ال��ع��ل��م��ي  ال��ب��ح��ث  ال��ط��الب مب���ه���ارات 

"منتدى امل�ستقبل: ن�سخة ال�سباب " الذي نّظمته منظمة العامل 
الرباط،  يف  )اإي�سي�سكو(  والثقافة  والعلوم  للرتبية  االإ���س��الم��ي 

اململكة املغربية.
العلمي يف  امل�����س��ارك للبحث  النائب  م���راد،  اأح��م��د  ال��دك��ت��ور  وق��ال 
جامعة االإمارات خالل كلمته التي األقاها با�سم جامعة االإمارات 
" لقد عملت جامعة االإم��ارات العربية املتحدة  العربية املتحدة: 
البحث  وم��ه��ارات  ب����اأدوات  ال��ط��الب  على متكني  تعمل  ت���زال  وال 
اإيجاد حلول  ُت�ساهم يف  العلمي من خالل برامج بحثية متنوعة 
يف  العلمي  البحث  اأن  اإىل  واأ���س��ار  العلمي".  البحث  على  مبنية 
النظام  اأ�سا�سي ومهم من  املتحدة جزء  العربية  االإم��ارات  جامعة 
ب�سوق  وربطهم  الطالب  ل��دى  التعلم  جتربة  لتعزيز  االأك��ادمي��ي 
وطموحة  نوعية  ا�سرتاتيجية  اجلامعة  ط���ّورت   ، لذلك  العمل. 
حتقيق  من  وال��ط��الب  والباحثني  التدري�ش  هيئة  اأع�ساء  مُتّكن 
عمر  م��ن  ال��ق��ادم��ة  ع��اًم��ا  اخلم�سني  خ���الل  ا�ستثنائية  اإجن�����ازات 

االحتاد يف االإمارات العربية املتحدة. 

واأ�ساف الدكتور اأحمد مراد اأنه متا�سياً مع روؤية تطوير الكوادر 
ال��وط��ن��ي��ة وت��خ��رج خ��ري��ج��ني مب��ه��ارات ال��ب��ح��ث العلمي م��ن اأجل 
منها:  بحثية  برامج  اجلامعة عدة  اأطلقت  فقد  اأف�سل،  م�ستقبل 
برنامج البحوث ال�سيفية للطلبة والذي يبداأ يف الف�سل ال�سيفي 

و ي�ستمر ملدة ت�سعة اأ�سهر.
اأهداف  اأبحاث  برنامج   2021 اإبريل  يف  اجلامعة  واأطلقت  كما 
اجلامعة  مّولت  بحيث  اجلامعيني.  للطالب  امل�ستدامة  التنمية 
56 م�سروعاً بحثياً متعلقاً باأهداف التنمية امل�ستدامة يف الدورة 
االأوىل، و�ستمّول 107 م�سروًعا اآخر الأهداف التنمية امل�ستدامة 

يف الدورة الثانية من الربنامج. 
واأفاد الدكتور اأحمد مراد يف مداخلته باأن مكتب النائب امل�سارك 
البحثية  امل�����س��اري��ع  م��ن  ع��دد  اإط���الق  على  يعمل  العلمي  للبحث 
يعمل  كما  واال�ست�سارات.  للبحوث  تريندز  مركز  مع  الطالبية 
املكتب على تطوير �سراكات جديدة �سيتّم االإعالن  عنها يف الفرتة 

املقبلة.
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•• اأبوظبي-وام:

للغة  اأبوظبي  مركز  يف  للكتاب  زاي��د  ال�سيخ  جائزة  اأعلنت 
عن  اأبوظبي،   - وال�سياحة  الثقافة  لدائرة  التابع  العربية 
ل��ل��ج��ائ��زة يف دورتها  امل��ر���س��ح��ت��ني  ال��ط��وي��ل��ت��ني  ال��ق��ائ��م��ت��ني 
"الفنون  فرعي  يف   2023-2022 لعام  ع�سرة  ال�سابعة 
حيث  الدولة"،  وب��ن��اء  و"التنمية  النقدية"،  وال��درا���س��ات 
ال�سامل  التقييم  على  حالياً  اجل��ائ��زة  حتكيم  جل��ان  تعمل 

جلميع العناوين املدرجة يف قوائمها الطويلة.
"الفنون  ف����رع  ال���ع���ام يف  امل�������س���ارك���ات ه����ذا  اأع������داد  وب��ل��غ��ت 
قدرها  منو  بن�سبة  م�ساركة،  النقدية" 286  والدرا�سات 
من  ذات��ه  ال��ف��رع  يف  امل�ساركات  بعدد  مقارنة   5% ح��وايل 
273 م�����س��ارك��ة. كما  اإىل  امل��ا���س��ي، وال��ت��ي و���س��ل��ت  ال��ع��ام 
 293 ال��ع��ام  الدولة" ه��ذا  وب��ن��اء  "التنمية  ف��رع  ا�ستقبل 

 18% الفرعني  هذين  يف  الرت�سيحات  وت�سكل  م�ساركة. 
من اإجمايل امل�ساركات يف جميع الفروع.

والدرا�سات  "الفنون  ل��ف��رع  الطويلة  القائمة  وت�سمنت 
تون�ش،  وه��ي  عربية،  دول   4 م��ن  ع��ن��وان��اً،  النقدية" 12 

واملغرب، و�سوريا، والعراق .
و�ستعلن اجلائزة عن قوائم املر�سحني يف القوائم الطويلة 

يف الفروع االأخرى تباعاً خالل الفرتة املقبلة.
ُي��ذك��ر اأن ج��ائ��زة ال�����س��ي��خ زاي����د ل��ل��ك��ت��اب ُت��ك��رم االإجن�����ازاِت 
والفنون  االأدب  جم��االت  يف  واملفكرين  للمبدعني  املتميزة 
والعلوم االإن�سانية باللغة العربية واللغات االأخرى، وتوّفر 
فر�ساً جديدة للكّتاب الناطقني باللغة العربية. كما ُتكّرم 
العربية  واحل�سارة  الثقافة  عن  يكتبون  الذين  املوؤلفني 
واالإيطالية  واالأمل��ان��ي��ة  والفرن�سية  االإجن��ل��ي��زي��ة  باللغات 

واالإ�سبانية والرو�سية.

•• دبي-الفجر:

نظمت القيادة العامة ل�سرطة دبي 
للرتبية  ح��م��اي��ة  مكتب  يف  ممثلة 
م�ست�سفى  م��ع  بالتعاون  والتعليم 
توعوياً  ب��رن��اجم��اً  دب���ي،  ب���رامي يف 
– بنني،  م��دار���ش حماية  ل��ط��الب 
ح�����ول م���ر����ش ����س���ك���ري االأط����ف����ال 
واأعرا�سه واأ�سبابه وكيفية الوقاية 
منه، وذلك تزامناً مع اليوم العاملي 

لل�سكري.
ال�سويدي  اهلل  ع��ب��د  امل��ق��دم  واأك����د 
للرتبية  ح��م��اي��ة  م���دار����ش  م��دي��ر 
الربنامج  ت��ن��ظ��ي��م  اأن  وال��ت��ع��ل��ي��م، 
التوعوي يهدف اإىل ن�سر التوعية 
ال�����س��ح��ي��ة وال��ت�����س��ج��ي��ع ع��ل��ى تبني 
اأمن��������اط احل����ي����اة ال�������س���ح���ي���ة بني 
الطلبة واأع�ساء الهيئة التدري�سية 

باأهمية  وت��وع��ي��ت��ه��م  واالإداري����������ة، 
لهم  �سليمة  �سحة  على  احل��ف��اظ 
والأطفالهم مبا يحقق لهم الراحة 

وال�سعادة.
واأ�����س����اد امل���ق���دم ال�������س���وي���دي ب���دور 
الهالل  وف��ري��ق  ب���رامي  م�ست�سفى 

املتوا�سل  و���س��ع��ي��ه��م  ال���ت���ط���وع���ي 
الوعي  لن�سر  امل��ب��ذول��ة  وج��ه��وده��م 
الوقائية  واالإج�������راءات  ال�����س��ح��ي، 

للمحافظة  ال��الزم��ة  وال��ع��الج��ي��ة 
على �سحة للطالب.

وبدوره، اأكد اال�ستاذ جمال ال�سيبة 
مدير مدار�ش حماية للبنني، اأهمية 
اأ�سبابه  ال�����س��ك��ري  مل��ر���ش  ال��ت��وع��ي��ة 
واأعرا�سه، وكيفية معرفة الطالب 
وموؤ�سر  ال�����س��ك��ري،  ب����داء  امل�����س��اب 
عند  ال�سكر  واالرت��ف��اع يف  الهبوط 
االأطفال وكيفية العالج، والوقاية 
منه، باالإ�سافة اإىل اأهمية ممار�سة 
ال��ري��ا���س��ة وامل�����س��ي وت��ن��اول الغذاء 
ح���ي���اة �سحية  ل�����س��م��ان  ال�����س��ح��ي 
�سليمة، و�سرورة اإجراء فحو�سات 
ط��ب��ي��ة ل��ق��ي��ا���ش ن�����س��ب��ة ال�����س��ك��ر يف 
الدم، وقيا�ش ال�سغط للموظفني، 
وت���وج���ي���ه ال��ن�����س��ائ��ح االإر�����س����ادي����ة 
والتوعوية لهم لتبني حياة �سحية 

خالية من االأمرا�ش.

•• اأبوظبي- الفجر:

ال�سيخ  م���ع���ايل  ورع���اي���ة  ب��ح�����س��ور 
وزير  نهيان،  اآل  مبارك  بن  نهيان 
الت�سامح والتعاي�ش بدولة االإمارات 
العربية املتحدة، وعدد من القيادات 
عفراء  ����س���ع���ادة  ق���ام���ت  ال���دي���ن���ي���ة، 
ال�سابري مدير عام وزارة الت�سامح 
والتعاي�ش و�سعادة امل�ست�سار حممد 
ملجل�ش  العام  االأم��ني  ال�سالم،  عبد 
ح��ك��م��اء امل�����س��ل��م��ني، ب��ال��ت��وق��ي��ع على 
اتفاقية للتعاون امل�سرتك بني وزارة 
الت�سامح والتعاي�ش وجمل�ش حكماء 
ملا  معا  قدراتهما  لتفعيل  امل�سلمني 
اال�سرتاتيجية،  اأه��داف��ه��م��ا  ي��خ��دم 
وتعزيز  ن�����س��ر  جم�����االت  يف  وذل�����ك 
ثقافة احلوار والت�سامح والتعاي�ش 

وال�سالم والتعاطف حمليا ودوليا.
وركزت اتفاقية التعاون على تعزيز 
ال�����س��راك��ة وال���ت���ع���اون ال��ق��ائ��م بني 
الرتكيز على  الطرفني من خالل 
املحلية  امل��ب��ادرات  م��ن  ع��دد  تنظيم 
امل�سرتك،  االه��ت��م��ام  ذات  والعاملية 
البحثية،  امل�سروعات  تنظيم  مثل 
وال���ت���ع���اون يف ت��ن��ظ��ي��م امل����وؤمت����رات 
ت�سعى  التي  وال��ربام��ج  واملنتديات، 
والت�سامح،  التعاي�ش  قيم  لتعزيز 
ب��ي��ن��ه��م��ا ب�سفة  ال���ت���ع���اون  وت��ع��زي��ز 
دائ���م���ا م���ن خ����الل ت��ط��وي��ر ودع���م 
تبادل اخلربات  التفاهم عرب  اأُط��ر 
املجتمع،  ت��ن��م��ي��ة  يف  ل��ل��م�����س��اه��م��ة 
وتهيئة بيئة من التعارف والت�سامح 
والتفاهم والتعاي�ش واالحرتام بني 

اجلميع.

ال�سابري  ع���ف���راء  ���س��ع��ادة  وق���ال���ت 
الت�سامح  وزارة  ب��ني  ال��ع��الق��ة  اإن 
والتعاي�ش وجمل�ش حكماء امل�سلمني 

ق���ائ���م���ة ع���ل���ى حت���ق���ي���ق االأه��������داف 
كال  بر�سالة  تتعلق  التي  امل�سرتكة 
ثقافة  وت��ع��زي��ز  ن�سر  يف  ال��ط��رف��ني 

ال���ت�������س���ام���ح وال���ت���ع���اي�������ش واالخ������وة 
واحل��وار بني  والتعاطف  االإن�سانية 
بني الب�سر، موؤكدة قدرة الطرفني 

معا على اإجناز م�سروعات م�سرتكة 
يف امل�ستقبل القريب ميكنها حتقيق 
ه��ذه االأه����داف، حت��ت رع��اي��ة ودعم 
اآل  ال�سيخ نهيان بن مبارك  معايل 

نهيان وزير الت�سامح والتعاي�ش.
واأ�سادت ال�سابري بالدور االإن�ساين 
ال��ك��ب��ري ال�����ذي ي��ط��ل��ع ب���ه جمل�ش 
امل�ستويني  ع��ل��ى  امل�سلمني  ح��ك��م��اء 
�سعيه  اإط��ار  يف  والعاملي،  االإقليمي 
وبخا�سة  ال�����س��ب��ل  ل��ت��وف��ري  ال���دائ���م 
والتعاي�ش  وال��ت��ع��اط��ف  احل����وار  يف 
ب����ني ك���اف���ة ال���ث���ق���اف���ات واالأدي���������ان، 
لتعزيز قيم الت�سامح االإن�ساين بني 
اأمام  الفر�سة  يتيح  مب��ا  اجل��م��ي��ع، 
بني الب�سر الإيجاد م�سرتكات ميكن 
م�ستقبل  اأج����ل  م��ن  عليها  ال��ب��ن��اء 

االإن�سان على هذا الكوكب.

امل�ست�سار  �سعادة  اأع��رب  جانبه،  من 
ال�����س��الم عن  ال��دك��ت��ور حممد عبد 
عميق تقديره للجهود الكبرية التي 
تقوم بها وزارة الت�سامح والتعاي�ش 
والتعاي�ش  ال��ت�����س��ام��ح  ق��ي��م  ل��ن�����س��ر 
وعلى  املجتمع  ف��ئ��ات  خمتلف  ب��ني 
وه����ي اجلهود  ال���ع���امل���ي،  امل�����س��ت��وى 
اأث��م��رت ع��ن ث��ق��اف��ة حقيقية  ال��ت��ي 
للت�سامح داخل املجتمع االإماراتي، 
واأعراق  جن�سيات  م��ن  ي�سمه  وم��ا 
اأ�سبحت  ح��ت��ى  م��ت��ع��ددة،  ودي���ان���ات 
الت�سامح  يف  االإم�����������ارات  جت���رب���ة 
عامليا،  وال�سالم منوذجا  والتعاي�ش 
ي�سهد له اجلميع، م�سيدا باجلهود 
ال�سيخ  مل��ع��ايل  وال���دوؤوب���ة  امل��ب��ارك��ة 
املجال.  ه��ذا  يف  م��ب��ارك  ب��ن  نهيان 
توقيعه  اأن  ال�����س��الم  ع��ب��د  واأو����س���ح 

امل�سرتك  ل��ل��ت��ع��اون  ات��ف��اق��ي��ة  ع��ل��ى 
يعد  والتعاي�ش  الت�سامح  وزارة  مع 
اإ���س��اف��ة ح��ق��ي��ق��ي��ة جل��ه��ود جمل�ش 
لتكامل  ���س��ع��ي��ا  امل�����س��ل��م��ني،  ح��ك��م��اء 
اجل���ه���ود ب���ني ال��ط��رف��ني م���ن اأجل 
على  واأن�سطة  وم��ب��ادرات  م�ساريع 
حتقق  وال���دويل  املحلي  امل�ستويني 
ثقافة  ن�����س��ر  امل��ج��ل�����ش، يف  اأه������داف 
ب�سكل  االإن�سانية  والت�سامح  احلوار 
اأكرث تاأثريا واأو�سع انت�سارا، وميكن 
من  اال���س��ت��ف��ادة  م��ن  معا  الطرفني 
الذي  االأم��ث��ل  بال�سكل  ق��درات��ه��م��ا 
االأه���داف  حتقيق  �سالح  يف  ي�سب 
امل�سرتكة، موؤكدا اأن الفرتة املقبلة 
االتفاقية  ل��ه��ذه  تفعيال  �ست�سهد 
يف ع����دد م���ن امل���ج���االت وامل����ب����ادرات 

املهمة.

•• دبي-وام:

اللوج�ستي  اجل�����واز  م���ب���ادرة  اأع��ل��ن��ت 
من  جدد  اأع�ساء  ان�سمام  عن  العاملي 
اأكرث  ال�سحن ميثلون  التجار ووك��الء 
من 15 بلًدا حول العامل، وذلك على 
هام�ش القمة العاملية لل�سحن يف دبي 
�سركة  م���رة  الأول  ا�ست�سافتها  ال��ت��ي 
بي ورلد"، املزّود الرائد للحلول  "دي 
اللوج�ستية الذكية املتكاملة والهادفة 
ال��ت��ج��اري حول  ال��ت��دف��ق  اإىل مت��ك��ني 

العامل. 
العاملية  القمة  اأعمال  وت�سمن جدول 
لل�سحن جل�سة مغلقة نظمتها مبادرة 
التي  ال���ع���امل���ي  ال��ل��وج�����س��ت��ي  اجل�������واز 
اأحمد بن �سعيد  ال�سيخ  افتتحها �سمو 
اآل مكتوم، رئي�ش هيئة دبي للطريان 
ملجموعة  االأع���ل���ى  ال��رئ��ي�����ش  امل�����دين، 
املجموعة  ورئي�ش  االإم����ارات،  ط��ريان 
اجلواز  لربنامج  العاملية  التوجيهية 

معايل  بح�سور  ال��ع��امل��ي،  اللوج�ستي 
رئي�ش  املن�سوري،  �سعيد  ب��ن  �سلطان 
العامة للطريان  الهيئة  اإدارة  جمل�ش 
املجموعة  رئ���ي�������ش  ن����ائ����ب  امل���������دين، 
اجلواز  لربنامج  العاملية  التوجيهية 
اأحمد  و�سلطان  ال��ع��امل��ي،  اللوج�ستي 
املجموعة  رئ��ي�����ش  ن���ائ���ب  ���س��ل��ّي��م،  ب���ن 
اجلواز  لربنامج  العاملية  التوجيهية 
ال��ل��وج�����س��ت��ي ال��ع��امل��ي، رئ��ي�����ش جمل�ش 
ملجموعة  التنفيذي  والرئي�ش  االإدارة 

ورلد".  بي  "دي 
اخلرباء  م��ن  نخبة  اجلل�سة  وجمعت 
التجارة  ق���ط���اع���ي  يف  وامل���������س����وؤول����ني 
وال�سحن ملناق�سة اأكرب خماوفهم فيما 
وا�ستك�ساف  التوريد  ب�سال�سل  يتعلق 
ال���ف���ر����ش ال����واع����دة م���ع ف���ري���ق عمل 

الربنامج الإزالة احلواجز التجارية. 
�سعيد  ب��ن  اأح��م��د  ال�سيخ  �سمو  وق���ال 
ر�سخت  االإم���ارات  دول��ة  اأن  اآل مكتوم، 
دورها الريادي لتبقى يف طليعة الدول 

التي ت�ساهم يف دعم املبادرات املبتكرة 
ال��ت��ي ت��ع��زز ال��ت��ج��ارة ال��ع��امل��ي��ة، وتتيح 
العاملي  ال��ل��وج�����س��ت��ي  اجل�����واز  م���ب���ادرة 
اآفاقها  اإزالة احلواجز التجارية وفتح 
اأعمالها  وت�سهيل  الو�سائط  متعددة 

للتجار. 

على  �سلّيم  ب��ن  اأح��م��د  �سلطان  واأك����د 
متحور روؤية برنامج اجلواز اللوج�ستي 
ح���ول ت��ع��زي��ز من��و ح��رك��ة ال��ت��ج��ارة يف 
واحللول  االأدوات  اإي��ج��اد  ع��رب  ال��ع��امل 
املبتكرة التي من �ساأنها معاجلة اأوجه 
الق�سور يف �سال�سل التوريد، مبا يعزز 

تدفقها عرب خطوطها املعتادة، م�سدداً 
العالقة  تقوية  الربنامج يف  دور  على 
وفهم  واخلا�ش  العام  القطاعني  بني 
املزيد عن التحديات التي يواجهونها، 
لتاأمني  امل��ن��ا���س��ب��ة  احل���ل���ول  وت��ط��وي��ر 
بال�سبكة  االأع��م��ال  رب��ط جميع مراكز 

الوا�سعة للجواز اللوج�ستي العاملي. 
واخ���ت���ت���م���ت اجل��ل�����س��ة ب�����االإع�����الن عن 
احل�سرية  البالتينية  الع�سوية  منح 
ل��ل��م�����س��ارك��ني م����ن ال���ت���ج���ار ووك�����الء 
ال�سحن، والتي تتوفر عرب 27 مركًزا 
اللوج�ستي  اجل��واز  ملبادرة  تابًعا  عاملًيا 
العاملي، وتت�سمن مزايا متعددة منها 
اأولوية التفتي�ش اجلمركي اإىل خف�ش 
ر����س���وم ت��ف��ري��غ ال��ب�����س��ائ��ع ع��ل��ى اأر����ش 
الربنامج  اأع�ساء  حظي  كما  امليناء.  
مب���ج���م���وع���ة خ����ا�����س����ة م�����ن احل����ل����ول 
ولد" ت�سمل  ب��ي  "دي  م��ن  ال��رق��م��ي��ة 
ع�����س��وي��ات جم��ان��ي��ة ل��ف��رتة حم���دودة 
ومن�سة  الرقمي،  ال�سحن  حتالف  يف 
"�سي ريت�ش" SeaRates، ونظامي 
 CARGOES رانر"  "كارجوز 
فلو"  و"كارجوز   Runner
واأكد    .CARGOES Flow
ف��ل��ور���ش، رئي�ش  ���س��ول��ي�����ش  م��و���س��ي�����ش 
االحت�������اد ال�������دويل جل��م��ع��ي��ات وك����الء 

ال�سحن وم�سغلي اخلدمات اللوج�ستية 
الدولية يف اأمريكا الالتينية ومنطقة 
االل����ت����زام بدعم  ال���ك���اري���ب���ي،  ال��ب��ح��ر 
العالقة التجارية بني الهند ومنطقة 
اأمريكا الالتينية، والعمل مع مبادرة 
ال�ستكمال  العاملي  اللوج�ستي  اجل��واز 
لتعزيز  قوية  ع��الق��ات  بناء  اأج��ل  م��ن 

م�سرية تطور التجارة للمنطقة. 
واأطلقت "دي بي ورلد" مبادرة اجلواز 
العاملية  وال��ق��م��ة  ال��ع��امل��ي  اللوج�ستي 
الفر�ش  ب����اب  ف��ت��ح  ب���ه���دف  ل��ل�����س��ح��ن 
ل���ل���ت���ج���ار ووك��������الء ال�������س���ح���ن الإزال�������ة 
تدفق  وت�سهيل  ال��ت��ج��اري��ة  احل���واج���ز 
حركة التجارة، حيث ان�سم اأكرث من 
150 ع�سًوا جديًدا و20 �سريًكا اإىل 

الربنامج. 
يف ن��ف�����ش ال�������س���ي���اق، وّق����ع����ت ك����ل من 
واأمريكا  ال��ه��ن��دي��ة  ال���ت���ج���ارة  غ���رف���ة 
الالتينية امل�سرتكة، واالحتاد الدويل 
وم�سغلي  ال�����س��ح��ن  وك����الء  جل��م��ع��ي��ات 

اخل���دم���ات ال��ل��وج�����س��ت��ي��ة ال���دول���ي���ة يف 
ال��الت��ي��ن��ي��ة وم��ن��ط��ق��ة البحر  اأم��ري��ك��ا 
مبادرة  م��ع  تفاهم  م��ذك��رة  ال��ك��اري��ب��ي 
لتعزيز  ال��ع��امل��ي  ال��ل��وج�����س��ت��ي  اجل�����واز 
القيمة املقدمة لالأع�ساء، مبا يف ذلك 
ال��ت��ح��دي��ات احلالية  وم��واج��ه��ة  ف��ه��م 
ع��امل��ًي��ا، وتقدمي  ال��ت��وري��د  ل�����س��ال���س��ل 
التي من  املبتكرة  اللوج�ستية  احللول 
بني  التجاري  الن�ساط  حت�سني  �ساأنها 
االأطراف امل�ساركة من خالل خدمات 
حتفيز  يف  ل��ل��م�����س��اه��م��ة  ال����ربن����ام����ج 
ال���وط���ن���ي.  وتهدف  من���و االق��ت�����س��اد 
العاملي،  ال��ل��وج�����س��ت��ي  اجل����واز  م���ب���ادرة 
زيادة  اإىل  دب��ي،  تقودها  عاملية  مبادرة 
ال��ف��ر���ش ال��ت��ج��اري��ة وت�����س��ه��ي��ل تدفق 
وخف�ش  العامل،  حول  التجارة  حركة 
التكلفة واخت�سار الوقت يف اخلدمات 
اللوج�ستية، كذلك فتح اآفاق الو�سول 
االأ����س���واق  ال��ف��ر���ش اجل���دي���دة يف  اإىل 

لالأع�ساء. 

•• اأبوظبي-الفجر: 

اأ�ساد وفد من االحتاد االأوروبي جلمعيات مدار�ش تعليم القيادة امل�سارك 
وممار�سات  بجهود  ابوظبي،  يف   2022 القيادة  وتعليم  التنقل  بقمة 
الذكي  القيادة  اختبار  تطبيق  يف  املتطورة  اأبوظبي  �سرطة  واإجن����ازات 
مبديرية ترخي�ش ال�سائقني واالآليات للراغبني باحل�سول على رخ�سة 
الذكاء  واأنظمة  التقنيات  اأح���دث  توظيف  نطاق  �سمن  مركبة،  ق��ي��ادة 
اأبو  اإم��ارة  طرق  على  املرورية  ال�سالمة  ا�ستدامة  ل�سمان  اال�سطناعي 
واالآليات  ال�سائقني  ترخي�ش  مبنى  زار  ال�سيف  ال��وف��د  وك��ان  ظ��ب��ي.   
الذي  الذكي  القيادة  اختبار  م�سروع  على  ق��رب  عن  وتعرف  م�سفح  يف 

عر�سته �سرطة اأبوظبي خالل م�ساركتها بالقمة.
  واب���دى اع��ج��اب��ه باملركبة ال��ذك��ي��ة الخ��ت��ب��ارات ال��ق��ي��ادة وال��ت��ي حتتوي 

امل�ستجد  ال�سائق  اأداء  وتقييم  وت��وج��ي��ه  مل��راق��ب��ة  م��ت��ط��ورة  اأن��ظ��م��ة  على 
امل��روري مبا�سرة،  اآيل ي�سجل النتيجة يف امللف  اأثناء االختبار يف تقرير 
االختبار  للم�سرفني على  وتتيح  واملراقبة  التحكم  باالرتباط مع غرف 

لقيا�ش موؤ�سرات االأداء عرب �سبكة ات�ساالت متطورة.
اإدارة  م��دي��ر  ال��زع��اب��ي  حم��م��د  خ��ال��د  العقيد  ال��وف��د  ا�ستقبال  يف  وك���ان 
اإدارة  م��دي��ر  ن��ائ��ب  امل�سعبي  ���س��ال��ح  ف��ه��د  وامل��ق��دم  ال�سائقني  ترخي�ش 
وتبادل  ال��ت��ع��اون  اأوج���ه  تعزيز  بحث  ج��رى  حيث  ال�سائقني،  ترخي�ش 

اخلربات التخ�س�سية. 
  واأثنى مدير اإدارة ترخي�ش ال�سائقني على الزيارة موؤكداً اهتمام �سرطة 
املطلوبة  امل�ستويات  اأعلى  لتحقيق  اخلدمات  وتطوير  بتقدمي  اأبوظبي 
الطرقات  على  للقيادة  وم��وؤه��ل��ني  ك��ف��اءة  ذو  �سائقني  تخريج  ل�سمان 

تعزيزاً لل�سالمة على الطرق.

»الحتاد الأوروبي ملدار�ش تعليم القيادة« ي�سيد مب�سروع القيادة الذكي يف �سرطة اأبوظبي

برعاية وح�سور نهيان بن مبارك

وزارة الت�سامح والتعاي�ش وجمل�ش حكماء امل�سلمني يوقعان اتفاقية تعاون م�سرتك يف جمالت احلوار والت�سامح والأخوة الإن�سانية

مبادرة اجلواز اللوج�ستي العاملي ت�سهد ان�سمام �سركاء جدد من 15 بلًدا 

جلنة امل�ساورات ال�سيا�سية بني الإمارات وفنلندا 
تبحث تعزيز التعاون

مدار�ش حماية ب�سرطة دبي تنظم برناجمًا توعويًا ملر�سى ال�سكري

•• اأبوظبي - وام: 

انطلقت اأم�ش االول اأعمال الدورة االأوىل للجنة امل�ساورات ال�سيا�سية بني وزارة 
اخلارجية والتعاون الدويل يف دولة االإم��ارات، ووزارة اخلارجية يف جمهورية 
فنلندا، والتي عقدت يف ديوان عام وزارة اخلارجية والتعاون الدويل يف اأبوظبي 
ن�سيبة م�ساعدة  زكي  االإم���ارات معايل النا  دول��ة  االجتماع من جانب  تراأّ�ش   .
الدائمة للدولة  املندوبة  ال�سيا�سية  لل�سوؤون  الدويل  وزير اخلارجية والتعاون 
�سور، وكيل  ال�سيد كاي  الفنلندي  املتحدة، يف حني تراأ�ش اجلانب  لدى االأمم 

وزارة اخلارجية لل�سيا�سة اخلارجية واالأمنية.
وجرى خالل امل�ساورات ا�ستعرا�ش تطور العالقات الثنائية والتعاون امل�سرتك 
امل�ستجدات  اجل��ان��ب��ان  ت��ن��اول  كما  وت��ط��وي��ره��ا،  تعزيزها  و�سبل  البلدين،  ب��ني 

والتطورات االإقليمية والدولية الراهنة، ومواقف الطرفني اإزاءها.
نقل  يف  ي�سهم  مبا  والدولية،  االإقليمية  الق�سايا  من  ع��دداً  اجلانبان  وناق�ش 
والتحديات  الق�سايا  يخدم  ومبا  ال��دويل،  املجتمع  اإىل  متقاربة  نظر  وجهات 

املطروحة على ال�ساحتني االإقليمية والدولية.

زايد للكتاب تعلن عن عناوين القائمتني الطويلتني لفرعي 
الفنون والدرا�سات النقدية والتنمية وبناء الدولة

النيابة العامة للدولة : بادر بالإبالغ عن 
جتار املخدرات عرب تطبيق جمتمعي اآمن 

•• اأبوظبي -وام:

ن�سرت النيابة العامة للدولة، عرب ح�ساباتها يف مواقع التوا�سل االجتماعي مادة 
التوا�سل  من�سات  ا�ستخدام  النفو�ش  �سعاف  بع�ش  اإ���س��اءة  ع��ن  توعوية  فيلمية 
االجتماعي بالرتويج للمواد املخدرة واملوؤثرات العقلية ، حيث دعت النيابة العامة 

باالإبالغ عنهم عرب تطبيق “جمتمعي اآمن”. 
لدولة  العام  النائب  ملكتب  اآمن” تابع  “جمتمعي  تطبيق  اأن  اىل  االإ���س��ارة  جت��در 
االإمارات العربية املتحدة ويوفر للجمهور خدمة االإبالغ عن اأي جرمية اأو ا�ستباه 
يقع من خالل مواقع التوا�سل االجتماعي ويخل باالأمن العام اأو يهدد اأمن املجتمع 
اأو االآداب العامة اأوالنظام العام اأو احلاالت التي لها تاأثري �سلبي على الراأي العام. 
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•• اأبوظبي-الفجر:

حت���ت رع���اي���ة م��ع��ايل ال�����س��ي��خ نهيان 
اآل نهيان، وزير الت�سامح  بن مبارك 
ر�سالتها  م���ع  ومت��ا���س��ي��ا  وال��ت��ع��اي�����ش 
الرامية اإىل ت�سجع احلوار والتفاهم 
جمموعة  ت���ق���دم  ال���ث���ق���اف���ات،  ب����ني 
بالتعاون  والفنون،  للثقافة  اأبوظبي 
م����ع جم���ل�������ش ال���ع���م���ل ال���ل���ب���ن���اين يف 
اجتماعية وثقافية  اأبوظبي، فعالية 
»اأم�����ة مبدعة  ب��ع��ن��وان  واق��ت�����س��ادي��ة 
 21 م���ن  ال���ف���رتة  خ����الل   ،»961
وذلك  اجل�����اري؛  ن��وف��م��رب   24 اإىل 
لت�سجيع االإبداع اللبناين يف خمتلف 
امل����ج����االت، وت�����س��ل��ي��ط ال�������س���وء على 
اللبنانيني  واملبدعات  املبدعني  اأب��رز 

واإتاحة الفر�ش لتعزيز م�ساركتهم يف 
االقت�ساد االإبداعي يف االإمارات عرب 
اال�ستثمارية  وامل�����س��اري��ع  ال�����س��راك��ات 

املتعددة.
قالت �سعادة هدى اإبراهيم اخلمي�ش، 
للثقافة  اأبوظبي  جمموعة  موؤ�س�ش 
نت�سارك  اأن  »ي�����س��ع��دن��ا  وال���ف���ن���ون، 
االح�����ت�����ف�����اء ب���ال���ث���ق���اف���ة واالإب�����������داع 
اللبنانيني ملا ميثالن من منجز ثقايف 
ن�سارك  وال��ي��وم  ع��ري��ق،  عربي  وفني 
من خالل مبادرة اأمة مبدعة 961، 
مبدعي  ع��ل��ى  ال�������س���وء  ت�����س��ل��ي��ط  يف 
لبنان وفنانيه ومو�سيقييه بال�سراكة 
اللبناين،  االأع�����م�����ال  جم��ل�����ش  م����ع 
ال����دوام يف  على  روؤي��ت��ن��ا  فقد متثلت 
ت��وط��ي��د ال���ع���الق���ات ال��ث��ق��اف��ي��ة بني 

العرب، وت�سجيع  االإمارات واالأ�سقاء 
املو�سيقيني  ودع���م  ال��ث��ق��اف��ات،  ح���وار 
الفر�سة  واإت��اح��ة  العرب،  والفنانني 
اإىل اجلمهور  اأعمالهم  لتقدمي  لهم 
يف املنطقة العربية والعامل بالتعاون 
واملهرجانات  املوؤ�س�سات  كربيات  مع 

الدولية«.
امل�ستمر  التزامنا  »نوا�سل  وتابعت: 
ط���وال اأك���رث م��ن رب��ع ق���رن، بتقدمي 
واملو�سيقى  االأداء  يف  الفنون  روائ���ع 
وعر�ساً،  وت��األ��ي��ف��اً  توثيقاً  العربية، 
التي  امل��و���س��ي��ق��ي��ة  احل���ف���ل���ة  وت����اأت����ي 
ال�سيمفونية  االأورك�����س��رتا  تقّدمها 
هاروت  املاي�سرتو  بقيادة  اللبنانية 

فا�سليان مع الفنانة املتاألقة وكاتبة 
ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة م��ي�����س��اء قرعة،  االأغ�����اين 
لتقدمي  امل�����س��رتك  �سعينا  اإط�����ار  يف 
اأبهى  يف  الغنائي  املو�سيقي  االإب����داع 
امل�سهد  وح��ي��وي��ة  ج��م��ال  تعك�ش  حلة 

املو�سيقي اللبناين«.
امل��ه��ن��د���ش �سفيان  م��ن ج��ان��ب��ه، ق���ال 
العمل  جم��ل�����ش  رئ���ي�������ش  ال�������س���ال���ح، 
ال��ل��ب��ن��اين يف اأب���وظ���ب���ي، »ف���خ���ورون 
اأبوظبي  جم��م��وع��ة  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون 
ل��ل��ث��ق��اف��ة وال���ف���ن���ون، وال���ت���ي ت����وؤدي 
ال�ساحة  ع��ل��ى  وم��ل��ه��م��اً  م��ه��م��اً  دوراً 
وتعزيز  لدعم  والعاملية  االإم��ارات��ي��ة 
»اأنَّ  م�����س��ي��ف��اً  وال���ف���ن���ون«،  ال��ث��ق��اف��ة 

ي��ع��د االأول م��ن نوعه  ال��ت��ع��اون  ه���ذا 
يعك�ش  م��ا  واملجموعة،  املجل�ش  ب��ني 
ب���ق���درات جمموعة  ال��ك��ب��ري  اإمي��ان��ن��ا 
وجناحها  والفنون  للثقافة  اأبوظبي 
فنية متفردة  روؤي��ة  تقدمي  امللهم يف 
املبادارت  العديد من  للمجتمع عرب 

والفعاليات«.
 ،»961 مبدعة  »اأم��ة  فعالية  وتقام 
وتت�سمن  اأي������ام،  اأرب���ع���ة  م����دار  ع��ل��ى 
ال�سيمفونية  ل��الأورك�����س��رتا  ح��ف��ال 
اللبنانية، يوم االثنني 21 نوفمرب، 
يف ال�سابعة م�ساًء، على م�سرح ق�سر 
هاروت  املاي�سرتو  بقيادة  االإم����ارات، 
مو�سيقياً   80 ومب�ساركة  فازيليان، 

وع����ازف����اً م���ع م�����س��ارك��ة مم���ي���زة من 
مي�سا  اللبنانية  االأمريكية  الفنانة 
قرعه. وُينظم على هام�ش الفعالية، 
»معر�ش االإبداع واالبتكار اللبناين«، 
يف قاعة الدانة بفندق باب الق�سر يف 
اأبوظبي من 21 وحتى 24 نوفمرب 
اجلاري، مب�ساركة نخبة من الفنانني 
وامل���ب���دع���ني؛ وال�����ذي ي��ت�����س��م��ن عدة 
»م�سوار«  معر�ش  ت�سمل:  معار�ش 
للفنان والر�سام فوؤاد طنب بالتعاون 
مع موؤ�س�سة فوؤاد ومي طنب للفنون، 
»بيار  الكاريكاتوري  الفن  ومعر�ش 
للفنان  ال��ت��اري��خ«  ت�سوير  ����س���ادق.. 
ال���راح���ل ب��ي��ار ���س��ادق ب��ال��ت��ع��اون مع 

موؤ�س�سة بيار �سادق.
معر�ساً  ال��ف��ع��ال��ي��ة،  ت��ت�����س��م��ن  ك��م��ا 
للفنون واالأزياء والت�سميم، ي�سارك 
جمال  يف  وم�سمماً  ف��ن��ان��اً   50 فيه 
االأزي���������اء وامل����ج����وه����رات وال���دي���ك���ور 
»معر�ش  اإىل  ب���االإ����س���اف���ة  امل���ن���زيل، 
مل�ساريع  اللبناين«  واالبتكار  االإب��داع 
لبنانية  �سركات  قبل  من  وابتكارات 
بينها  التكنولوجيا، من  يف جم��االت 
واالإن�ساءات  اال���س��ط��ن��اع��ي  ال���ذك���اء 
معر�ش  ج�����ان�����ب  اإىل  ال�����ذك�����ي�����ة، 
بالتعاون  وامل���ب���دع���ني  ل��ل��م��ب��ت��ك��ري��ن 
اللبنانيني،  امل��ب��دع��ني  ج��م��ع��ي��ة  م���ع 
اإىل ع���ر����ش ح���ي الأه���م  ب���االإ����س���اف���ة 

احلرفيني اللبنانيني.
ع���ل���ى تقدمي  ال��ف��ع��ال��ي��ة  وت�����س��ت��م��ل 
ملجموعة  �سينمائية  عرو�ش  �سل�سلة 
اأف������الم ق�����س��رية م���ن »زي�������ارة« التي 
ت�ستك�سف مو�سوعات تتناول يوميات 
ال�����س��ع��ب ال��ل��ب��ن��اين، ب��االإ���س��اف��ة اإىل 
ا�ست�سافة عدة حما�سرات من بينها 
ل��ل��دك��ت��ورة جن���اة �سليبا،  حم��ا���س��رة 
ال�سوء على جمموعة  ت�سلط  والتي 
وم�ستدامة  ب��ي��ئ��ي��ة  م�������س���اري���ع  م����ن 
اإىل  ف��ي��ه��ا،  واال���س��ت��ث��م��ار  لتطبيقها 
ج���ان���ب جم��م��وع��ة حم���ا����س���رات ذات 
يف  اللبناين  واالإبتكار  باالإبداع  �سلة 

جميع املجاالت.

•• العني - الفجر

امل�ستقبل  اأج��ي��ال  مكتبة  ا�ست�سافت 
اأحد م�ساريع جمعية حممد بن خالد 
والتي  امل�ستقبل  الأج���ي���ال  ن��ه��ي��ان  اآل 
د.  ال�سيخة  اإدارت���ه���ا  جمل�ش  ت��رتاأ���ش 
نهيان  اآل  خالد  بن  حممد  بنت  �سما 
كل من: كاتبة اأدب الطفل وال�سحفية 
اأم��ل ف��رح والكاتبة االإم��ارات��ي��ة مرمي 
االعمال  ورائ������دة  وال��ك��ات��ب��ة  ال��غ��ف��ل��ي 
الظاهري   منى  االإع��الم��ي��ة  واملنتجة 
فعاليات  ���س��م��ن  ب��ال��ع��ني  ن�����دوة  يف   ،
" يف دورته  بالعني  الكتاب  "مهرجان 
الثالثة ع�سرة بعنوان " اأدب الطفل .. 
الروؤى والتحديات" حيث اأدار اجلل�سة 
الكاتب �سريف م�سطفى حممد مبقر 
ال�سريك  خليفة"  ب��ن  حممد  "بيت 

وبالتعاون  للجمعية  اال���س��رتات��ي��ج��ي 
مع مركز اأبو ظبي للغة العربية.

التحديات  ح��ول  اجلل�سة  ح���وار  ودار 
التي تواجه اأدب الطفل والطموحات 
املاأمولة من خالل ما مت طرحه من 

اأ�سئلة ل�سيوف اجلل�سة، 
فرح  اأم����ل  للكاتبة  ���س��ري��ف  اأ.  ووج����ه 
اأ�سئلة حول تعريف اأدب الطفل م�سريا 
عماًل  لي�ش  للطفل  ال��ك��ت��اب��ة  اأن  اإىل 
اآليات الكتابة له  �سهاًل؛ فهل تختلف 
م��ع اخ��ت��الف امل��رح��ل��ة ال��ع��م��ري��ة؟ ثم 
خماطبة  اأهمية:  اأك��رث  اجل��وان��ب  اأي 
اجلانب  اأم  للطفل  العقلي  اجل��ان��ب 
اجل��م��ايل وال���وج���داين وم����دى جناح 
خماطبة  يف  ال���ع���رب  ال��ط��ف��ل  اأدب�������اء 
بقولها:  اأم��ل  عقبت  وق��د  اجلانبني؟ 
ت�ستند فل�سفة اأدب االأطفال مقوماتها 

للكون  ونظرته  املجتمع  فل�سفة  م��ن 
يختلف  فمثال  واحل���ي���اة؛  واالإن�����س��ان 
اأدب االأطفال من دولة اإىل دولة وفق 
مفرداتها، كذلك ت�ستمد فل�سفته من 
الطفل  ت���ويل  ال��ت��ي  ال��رتب��ي��ة  فل�سفة 
اهتماما ب�سخ�سيته و�سفاته اجل�سدية 
واالجتماعية،  والنف�سية  والعقلية 
الطفولة  حياة  يحيا  اأن  اإىل  وت�سعى 
اأفقه  على  معتمدا  م�ستقبله  ويبني 
املعريف وم��ا ُق��رئ له حتى وه��و جنني 
يف رحم اأم��ه. االآف��اق املعرفية للطفل 
من جهة وجلب ال�سرور والبهجة اإىل 

نف�سه من جهة اأخرى.
باالألعاب  ال���ط���ف���ل  ارت����ب����اط  وح������ول 
االإلكرتونية وحتويل ق�س�ش االأطفال 
واالأفالم اإىل األعاب اإلكرتونية تعتمد 
فيها  الطفل  لي�ستخدم  املناف�سة  على 

على  هذا  ينعك�ش  هل  حوا�سه،  جميع 
اإىل  وي���وؤدي  الطفل  على  الق�سة  اأث��ر 
تغري االأثر الرتاكمي للعمل االإبداعي 

يف نف�سية  الطفل؟
اأجابت بقولها اأن املوؤثرات االإلكرتونية 
ميكن  وال  احلا�سر  الع�سر  م��ادة  هي 
ف�سلها اأو اإبعاد الطفل عنها، لذا من 
زمن بعيد بداأت بت�سميم ال�سخ�سيات 
تلبي  بطريقة  لق�س�سي  الكرتونية 
رغباتهم  وت�������س���ب���ع  اجل����ي����ل  ����س���غ���ف 
وت��وج��ه��ت الإن��ت��اج ذل���ك ع��رب ر�سالتي 
التي وجهتها الإ�سعاد الطفل وخا�سة 

االإماراتي .
اأم����ا االأ����س���ت���اذة م����رمي ال��غ��ف��ل��ي فكان 
طرحها حول دور اأدب الطفل يف بناء 
للطفل  وال��وط��ن��ي��ة  الثقافية  ال��ه��وي��ة 
ل��دي��ه يف  ب��ه��دف تنمية روح االن��ت��م��اء 

و�سط بحر يعج بالتنوع الثقايف الكبري 
ميثل  وال�����ذي  االإم����ارات����ي  للمجتمع 
م�ساحة  املختلف  الثقايف  امل��ك��ون  فيه 
يف  املجتمعية  الف�سيف�ساء  من  كبرية 

االإمارات؟
باأن  باإيجابية مطمئنة احل�سور  ردت 
ي�سلطون  ال��ط��ري��ق  اأدب����اء على  ه��ن��اك 
ال�����س��وء ع��ل��ى امل������وروث ال�����س��ع��ب��ي مبا 
وق�س�ش  وخراريف  حكايات  من  فيه 
املوؤ�س�سات  واأن  حتفظ للرتاث هويته 

املعنية تعد اأدبا للطفل متوازنا ما بني 
احلداثة واملعا�سرة وهناك الكثري من 
الرجوع  ميكن  والق�س�ش  ال��رواي��ات 
لها يف املراكز الثقافية لالطالع على 

هذا الكم الهائل.
وقد كان احلوار عميقا ثريا ا�ستهدف 
احل��دي��ث ع��ن ال��ت��ح��دي االأك���رب الذي 
اأدب الطفل  يواجه واح��دا من رواف��د 
وه����و امل���ج���الت امل���وج���ه���ة ل���ه���م، وهل 
ميكن اأن نعلن موت جمالت االأطفال 

الورقية ؟ اأم ما زال لديها م�ساحة من 
العمر واالأثر؟ وهل تنازل اأدب الطفل 
ع���ن م��ك��ان��ت��ه الأف�����الم االأن��ي��م��ي�����س��ني ؟ 
واأيهما اأكرث اأثرا يف �سخ�سية الطفل 
الق�سة املكتوبة اأم الفيلم ال�سينمائي؟ 
حمتوى  ����س���ن���اع���ة  يف  ف�����س��ل��ن��ا  وه�����ل 
�سينمائي للطفل مبهر ي�سع ثقافتنا 
اإط��ار جاذب؟  واالإم��ارت��ي��ة يف  العربية 

وملاذا؟ هل هو غياب للكوادر االإبداعية 
اأم املهنية اأم غياب االإدارة الفنية؟

االأ�سئلة  ع��ل��ى  احل�����س��ور  اأث���ن���ى  وق����د 
وغ��������زارة ف���ك���ر احل���ا����س���ري���ن ك���م���ا مت 
تقدمي ال�سكر لرئي�ش جمل�ش االإدارة 
ال�سيخة د. �سما بنت حممد بن خالد 
اآل ن��ه��ي��ان ع��ل��ى م��ا ت��ق��دم��ه م��ن دعم 

الإحياء الثقافة وتعزيزها .

•• اأبوظبي -وام:

ال��ع��امل��ي لالإعالم  ال��ك��ون��غ��ر���ش  جن��ح 
ال�سيخ  ���س��م��و  ب���رع���اي���ة  ع��ق��د  ال�����ذي 
نائب  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب���ن  م��ن�����س��ور 
ديوان  وزي��ر  ال����وزراء  جمل�ش  رئي�ش 
من�سة  مكانته  تكري�ش  يف  الرئا�سة، 
عاملية رائدة ل�سناعة م�ستقبل قطاع 

االإعالم يف املنطقة والعامل.
لالإعالم  العاملي  الكونغر�ش  وط��رح 
اختتمت  ال��ت��ي  االأوىل  دورت���ه  خ��الل 
اأبوظبي  ال��ع��ا���س��م��ة  يف  االأول  اأم�����ش 
اأف�����ك�����ارا اإب����داع����ي����ة وم���ب���ت���ك���رة وق����دم 
اجلديد  االإع�������الم  مل��ف��ه��وم  ���س��ي��اغ��ة 
املدعوم باأدوات واأفكار متجددة قادرة 
على مواكبة التغريات التي ي�سهدها 

منط احلياة حول العامل.
وا���س��ت��ع��ر���ش احل����دث ال�����دويل اأم����ام 
جديدة  ابتكارات  وامل�ساركني  ال���زوار 
االإعالمي ومناذج جتارية  ال�سوق  يف 
التكنولوجيا  ����س���رك���ات  ط���رح���ت���ه���ا 
التوزيع  جم���االت  يف  عامليا  املتفوقة 
اآخ���ر  اإىل ع���ر����ش  اإ����س���اف���ة  ال��رق��م��ي 
م�������س���ت���ج���دات االأب�������ح�������اث واأه����م����ه����ا 
واملتخ�س�سة يف كافة جوانب االإعالم 

التقليدي واجلديد.
لالإعالم  العاملي  الكونغر�ش  و�سهد 
اإط�����الق ع����دد م���ن و���س��ائ��ل االإع�����الم 
العديد  عقد  اإىل  اإ�سافة  املتخ�س�سة 

م�����ن ال�������س���ف���ق���ات ب�����ني امل���وؤ����س�������س���ات 
االإق��ل��ي��م��ي��ة وال���دول���ي���ة ال��ع��ام��ل��ة يف 
قطاع �سناعة االإعالم �سمن برنامج 
امل�������س���رتي���ن ال���ع���امل���ي���ني ال������ذي جمع 
170 م�سرتيا من جميع  اأك��رث من 
اأنحاء العامل وقدم من�سة ا�ستثنائية 
ج��م��ع��ت اأب�����رز امل�����س��رتي��ن وامل���وردي���ن 
العامل ال�ستعرا�ش  اأنحاء  من جميع 
اأف�سل التقنيات واخلدمات واملعارف 

يف قطاع االإعالم.
وق���������دم احل���������دث ال����������دويل ف���ر����س���اً 
االإعالمية  للموؤ�س�سات  ا�ستثنائية 
وتعزيز  ال�����س��راك��ات  ل��ع��ق��د  املختلفة 
تطوير  يف  ي�������س���ه���م  مب�����ا  ال����ت����ع����اون 
احل�سارية  االإع�����الم  و���س��ائ��ل  اآل���ي���ات 
خدمة  اإىل  ال���ه���ادف���ة  واالإن�������س���ان���ي���ة 
وتنمية  �سعادتها  و�سمان  الب�سرية 
ع����رب حم���ت���وى ر�سني  امل���ج���ت���م���ع���ات 

وموثوق ذي م�سداقية عالية .

الري�سي  ج��الل  حممد  �سعادة  وق��ال 
م��دي��ر ع����ام وك���ال���ة اأن���ب���اء االإم������ارات 
املنظمة  العليا  اللجنة  "وام" رئي�ش 
دعم  اإن  لالإعالم  العاملي  للكونغر�ش 
ال���ر����س���ي���دة مثلت  ال���ق���ي���ادة  ورع����اي����ة 
الكونغر�ش  ل���ن���ج���اح  ك���ب���رية  دف���ع���ة 
االأوىل  ل���الإع���الم يف دورت�����ه  ال��ع��امل��ي 
تر�سيخ  يف  اأ�سهمت  قوية  وانطالقة 
مكانة االإمارات مركزا حموريا عامليا 
ال�ست�سراف م�ستقبل �سناعة االإعالم 
و���س��ي��اغ��ة م��ف��اه��ي��م اإع��الم��ي��ة اأكرث 
التحوالت  ت��واك��ب  واإب���داع���ا  ت��ط��ورا 
القطاع  ي�����س��ه��ده��ا  ال��ت��ي  امل��ت�����س��ارع��ة 
نتيجة التطور التكنولوجي والتقني 
الهائل الذي ميكن اال�ستفادة منه يف 
تطوير القطاع وطرح اأدوات مبتكرة 
الذكاء  تقنيات  على  تعتمد  ج��دي��دة 
املتقدمة  والتكنولوجيا  اال�سطناعي 
الإي�����س��ال ال��ر���س��ال��ة االإع��الم��ي��ة اإىل 

املجتمعات وال�سعوب حول العامل.
الكونغر�ش  اأن  ال��ري�����س��ي  واأ�����س����اف 
ال���ع���امل���ي ل����الإع����الم مب����ا ����س���ه���ده من 
وا�سعة  دولية  وم�ساركات  كبري  زخم 
ق����دم من���وذج���ا ج���دي���دا ع��ك�����ش قدرة 
االإمارات واإمكاناتها يف قيادة اجلهود 
ال��ع��امل��ي��ة ن��ح��و ط���رح من���وذج اإعالمي 
ال�سراكات  على  قائم  م�ستدام  عاملي 
من  واال���س��ت��ف��ادة  امل��ب��ت��ك��رة  واالأدوات 
حمتوى  ل���ت���ق���دمي  ال���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا 
اإع����الم����ي م����وث����وق ور�����س����ني واأك�����رث 
التنمية  م�������س���ارات  ي���دف���ع  ت����اأث����ريا 
على  امل��ج��االت  خمتلف  يف  امل�ستدامة 

م�ستوى العامل.
العاملي  الكونغر�ش  فعاليات  و�سملت 
لالإعالم 6 مبادرات رئي�سية وهي :" 
والربنامج  احلية  ال��ع��رو���ش  من�سة 
ال�سباب  االإعالميني  لتمكني  العاملي 
ومن�سة  االإع���الم  م�ستقبل  وخمترب 

العاملي  امل�سرتين  وبرنامج  االبتكار 
وجل�سة خا�سة حول دور االإع��الم يف 
تر�سيخ ثقافة الت�سامح يف املجتمعات 

االإن�سانية".
االإع���الم  وق��دم��ت من�سة خم��ت��ربات 
"ت�ساتام  ق��اع��دة  وف���ق  اأق��ي��م��ت  ال��ت��ي 
حول  م���ب���ت���ك���راً  م���ف���ه���وم���اً  هاو�ش" 
مب�ساركة  االإع�����الم  ق��ط��اع  م�ستقبل 
التنفيذيني  امل�����دراء  م��ن  جم��م��وع��ًة 
ال�سيا�سات  و���س��ّن��اع  امل�ستوى  رفيعي 
ورواد االأعمال يف قطاع االإع��الم من 
جميع اأنحاء العامل من خالل تبادل 
وتطويرها  االأف��ك��ار  ومناق�سة  االآراء 
عاملي  منظور  ت�سكيل  يف  ي�ساهم  م��ا 

حول م�ستقبل قطاع االإعالم.
وك���ان ال�����س��ب��اب ح��ا���س��را ب��ق��وة �سمن 
لالإعالم  العاملي  الكونغر�ش  نقا�سات 
العربي  ال�سباب  م��رك��ز  اأط��ل��ق  حيث 
درا�����س����ة ب��ح��ث��ي��ة ج���دي���دة ب���ع���ن���وان " 

ن�سبة  اأن  االإع��الم اجلديد" وك�سفت 
لالإعالم  العربي  ال�سباب  ا�ستخدام 
 47% م���ق���اب���ل   53% ال����رق����م����ي 
لالإعالم التقليدي واأن %41 منهم 
يومياً  �ساعات   5:  4 ف��رتة  يق�سون 
االجتماعي  ال��ت��وا���س��ل  و���س��ائ��ل  ع��ل��ى 
%57 منهم ما زال��وا يطالعون  اأما 
التليفزيون و%17 الراديو و14% 
تقليدية  اإع����الم  ك��و���س��ي��ل��ة  ال�����س��ح��ف 
ن��وع��ي��ة املحتوى  وت�����س��درت االأف����الم 
على  العربي  ال�سباب  ي�ساهده  ال��ذي 
من�سات البث الدفوع بن�سبة 30%.

واأ�سارت الدرا�سة البحثية اإىل وجود 
ال�ستهالك  رئي�سية  حمفزات  اأرب��ع��ة 
ل���الإع���الم وهي:"  ال��ع��رب��ي  ال�����س��ب��اب 
حيث  ب��االأم��ان  وال�سعور  الطماأنينة 
بينت الدرا�سة اأن الن�سبة االأكرب من 
ال�سباب العربي ما يقرب من 26% 
الطماأنينة  حلافز  االإع��الم  ي�ستهلك 

بينما %25 ي�ستهلكون االإعالم من 
اأجل النمو ال�سخ�سي فيما ي�ستخدم 
التقارب  اأج��ل  م��ن  االإع���الم   24%
االجتماعي و%25 من اأجل التفرد 

والتميز".
من  االأوىل  ال��ن�����س��خ��ة  وا���س��ت��ق��ط��ب��ت 
ال��ك��ون��غ��ر���ش ال��ع��امل��ي ل���الإع���الم على 
اأك����رث 13656  اأي�����ام  م����دار ث��الث��ة 
زائ������را مب�����س��ارك��ة اأك�����رث م���ن 192 
اإع��الم��ي��ة عاملية  ���س��رك��ة وم��وؤ���س�����س��ة 
اإ�سافة  العامل  حول  دولة  متثل 42 
من   1200 م��ن  اأك��رث  م�ساركة  اإىل 
الرواد واخلرباء واملخت�سني يف قطاع 

االإعالم.
و�سارك يف تغطية فعاليات الكونغر�ش 
ال��ع��امل��ي ل��الإع��الم اأك���رث م��ن 1600 
يتوزعون  ق��ارات   6 ميثلون  اإعالمي 
اآ�سيا  ق�����ارات  م���ن  دول����ة   141 ع��ل��ى 
ال�سمالية  واأمريكا  واأوروبا  واأفريقيا 

فيما  واأ�سرتاليا  اجلنوبية  واأمريكا 
���س��ارك يف احل��دث ال���دويل اأك��رث من 
االإع����الم  ق��ط��اع  رواد  م���ن   1200
العامليني  وامل��وؤث��ري��ن  واملتخ�س�سني 
جل�سة   30 م�����ن  اأك�������رث  وت�������س���م���ن 
العمل  ور�ش  حوارية وجمموعة من 
�سارك فيها اأكرث من 162 متحدثاً 

عاملياً بارزاً.
وا�ستقطب معر�ش الكونغر�ش العاملي 
موؤ�س�سة   192 م��ن  اأك���رث  ل��الإع��الم 
بارزة على م�ستوى  اإعالمية  و�سركة 
العامل  42 دول��ة حول  العامل مثلت 
اأحدث ما تو�سلت  ا�ستعر�ست  والتي 
اإليه التقنيات العاملية املتخ�س�سة يف 

هذه القطاعات احليوية.
العاملي  الكونغر�ش  اأن  بالذكر  جدير 
االأوىل  ن�����س��خ��ت��ه  يف  رك����ز  ل����الإع����الم 
واملو�سوعات  امل��ح��اور  م��ن  ع��دد  على 
بينها  م����ن  ال��رئ��ي�����س��ي��ة  وال���ق�������س���اي���ا 
ال���ت���وا����س���ل ال���رق���م���ي واأث�������ر ال���ذك���اء 
املعا�سر  االإع���الم  على  اال�سطناعي 
واالبتكار  املتقدمة  التقنيات  ودم��ج 
يف قطاع االإع��الم اإ�سافة اإىل �سل�سلة 
اإطالق  �سهدت  ال��ت��ي  احل����وارات  م��ن 
اب�����ت�����ك�����ارات ج�����دي�����دة وور����������ش عمل 
تفاعلية وجل�سات نقا�سية يف جماالت 
والتلفزيون  واالإذاع��������ة  ال�����س��ح��اف��ة 
االجتماعي  وال��ت��وا���س��ل  واالإن���رتن���ت 

واملوؤثرين العامليني.

•• العني-وام:

زار معايل ال�سيخ الدكتور �سعيد بن طحنون اآل نهيان جانباً من 
الثالثة  ن�سخته  يف   "2022 للكتاب  العني  "مهرجان  فعاليات 
اآل  ال�سيخ طحنون بن حممد  �سمو  تقام حتت رعاية  التي  ع�سرة 
اأبوظبي  م��رك��ز  وينظمه  ال��ع��ني  منطقة  يف  احل��اك��م  ممثل  نهيان 
للغة العربية التابع لدائرة الثقافة وال�سياحة، وي�ستمر حتى 20 

نوفمرب احلايل.
تراث  " ن��ادي  "م�ست�سفى ميديكلينك" و  وتفقّد معاليه جناحي 
االإمارات " وعدداً من االأجنحة ودور الن�سر امل�ساركة يف املهرجان ، 
واطلع على اأحدث االأعمال االأدبية والفكرية التي ت�سهم يف اإثراء 

ال�ساحة الثقافية حملياً واإقليمياً.
اأبوظبي  ومركز  وال�سياحة،  الثقافة  دائ��رة  جهود  معاليه  وثمن 
للغة العربية يف دعم الثقافة واللغة العربية ودعم احلراك االأدبي 
وتقدميها  واإنتاجاتهم  م�ساريعهم  واإب���راز  باملثقفني  واالح��ت��ف��اء 
تقام  التي  الثقافية  االأح���داث  خمتلف  يف  بهم  واالحتفاء  للقّراء 

عربياً ودولياً.
كلية  عميد  الكعبي  جمعة  ال��دك��ت��ور  زي��ارت��ه  خ��الل  معاليه  راف��ق 
الطب والعلوم ال�سحية يف جامعة االإمارات و�سعادة الدكتور �سامل 

بن ركا�ش العامري .
اأو�سع  "العني  �سعار  حتت  للكتاب  العني  مهرجان  فعاليات  وُتقام 
ال��ع��ني، من  م��واق��ع ثقافية يف منطقة  الدار" يف خم�سة  م��ن  ل��ك 

للمهرجان، وذلك يف  الرئي�سي  املقر  زايد  بن  ا�ستاد هزاع  �سمنها 
العني على  ملنطقة  البارز  لتعزيز احل�سور  املبذولة  اإطار اجلهود 

ال�ساحة الثقافية واالإبداعية.
وي�سمل مهرجان العني للكتاب برناجماً حافاًل بالفعاليات الثقافية 
والعرو�ش الفنية وجل�سات املناق�سة االأدبية وور�ش عمل القراءة، 
االإماراتي خليل عيلبوين لديوانه  ال�ساعر  املعر�ش توقيع  و�سهد 
اجلديد " ثالثيات اخلليل "، كما ا�ست�ساف املهرجان حفل تكرمي 
حتتفي  والتي  االأوىل  دورتها  يف  اجليل"  "كنز  بجائزة  الفائزين 
باالأدباء والكتاب والفنانني الذين اأ�سهموا يف اإثراء ال�سعر النبطي 
وتعزيز ح�سور هذا املوروث ال�سعري العربي االأ�سيل، ودعم جهود 

احلفاظ على اللغة العربية وتعزيز ح�سورها اأدبياً وثقافياً.

�سعيد بن طحنون يزور مهرجان العني للكتاب

�لكونغر�ض �لعاملي لالإعالم .. �سياغة مفهوم �الإعالم �جلديد باأفكار و�أدو�ت مبتكرة

حممد جالل الري�سي : دعم القيادة الر�سيدة ر�سخ مكانة الإمارات مركزا حموريا عامليا ل�سناعة الإعالم

بال�سر�كة مع جمل�ض �لعمل �للبناين

جمموعة اأبوظبي للثقافة والفنون ت�سهم يف تنظيم فعالية اأمة مبدعة 961 خالل الفرتة من 21 اإىل 24 نوفمرب

�سمن فعاليات »مهرجان �لكتاب بالعني« يف دورته �لثالثة ع�سرة

مكتبة اأجيال امل�ستقبل ت�ست�سيف ندوة بعنوان »اأدب الطفل .. الروؤى والتحديات«

• �لكونغر�ض �لعاملي لالإعالم �سهد �لعديد من �ل�سفقات بني �ملوؤ�س�سات �الإقليمية و�لدولية �لعاملة يف قطاع �سناعة �الإعالم 
��ستثنائية جمعت �أبرز �مل�سرتين و�ملوردين من جميع �أنحاء �لعامل • من�سة 

موؤ�س�سة و�سركة �إعالمية �ساركت يف �ملعر�ض �مل�ساحب من 42 دولة حول �لعامل  192 •
قطاع �الإعالم م�ستقبل  حول  مبتكرً�  مفهومًا  قدمت  �الإعالم  خمترب�ت  • من�سة 
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام:

اللجنة  رئي�ش  ال��ع��دل،  وزي��ر  النعيمي  ع��واد  بن  �سلطان  عبداهلل  معايل  التقى 
الوطنية ملكافحة االجتار بالب�سر وفدا من الواليات املتحدة االأمريكية برئا�سة 
برايان ماركو�ش، نائب مدير مكتب وزارة اخلارجية االأمريكية لر�سد ومكافحة 

االجتار بالب�سر يرافقه ممثلني عن املكتب وال�سفارة االأمريكية يف اأبوظبي. 
بالب�سر  االجت��ار  الدولة يف جمال مكافحة  ا�ستعرا�ش جهود  اللقاء  ومت خالل 
االجتار  مكافحة  �سعيد  على  املمار�سات  واأف�سل  واخل��ربات  املعلومات  وتبادل 
ملكافحة  االم���ارات تطور جهودها  دول��ة  اأن  العدل  وزي��ر  واأك��د معايل  بالب�سر.  
االجتار بالب�سر، م�سددا على تعزيز التعاون امل�سرتك مع الواليات املتحدة بهدف 

توحيد اجلهود للحد من هذه اجلرمية التي تنتهك كرامة وحقوق االإن�سان. 

وعقدت اللجنة الوطنية ملكافحة االجتار بالب�سر اجتماعا فنيا مو�سعا مع الوفد 
رئي�ش  نائب  البلو�سي  مراد  عبدالرحمن  القا�سي  �سعادة  فيه  �سارك  االأمريكي 
من  ع��دد  ح�سور  جانب  اإىل  ب��االإن��اب��ة،  القانونية  ال�سوؤون  قطاع  وكيل  اللجنة 

اأع�ساء اللجنة الوطنية ممثلي الوزارات والهيئات والنيابات بالدولة. 
و�سلط اأع�ساء اللجنة ال�سوء على جهود الدولة وما مت اتخاذه يف �سبيل احلد 
االإم��ارات باالأمان  اأف��راد املجتمع وزوار  من هذه الظاهرة و�سمان متتع جميع 

واحلماية حلفظ حقوقهم. 
وقام الوفد االأمريكي بزيارة مركز اأبوظبي لالإيواء والرعاية االإن�سانية – اإيواء 
وموؤ�س�سة دبي لرعاية الن�ساء واالأطفال ومراكز توجيه وتدبري وذلك لالطالع 
واإدارة وتنظيم  بالب�سر  املقدمة لدعم �سحايا االجتار  عن كثب على اخلدمات 

االجراءات املتعلقة بالعمالة. 

•• اأبوظبي- وام:

يعقد املجل�ش الوطني االحتادي جل�سته االأوىل من دور انعقاده 
االثنني  ي��وم  ع�سر،  ال�سابع  الت�سريعي  للف�سل  الرابع  العادي 
املجل�ش  مبقر  زاي���د  ق��اع��ة  يف  2022م،  نوفمرب   21 امل��واف��ق 

باأبوظبي، برئا�سة معايل �سقر غبا�ش رئي�ش املجل�ش. 
را�سد  �سعادة خالد عمر  ي��وؤدي  اجلل�سة  اأعمال  ج��دول  وح�سب 
امل��ج��ل�����ش الوطني  ال��د���س��ت��وري��ة ع�����س��وا يف  ال��ي��م��ني  اخل���رج���ي 
اهلل”،  “رحمه  علي  اآل  جا�سم  علي  للع�سو  خلفا  االحت����ادي، 
ال��الئ��ح��ة الداخلية  امل����ادة )19( م��ن  ن�����ش  ب��ن��اء ع��ل��ى  وذل���ك 
"اإذ خال حمل  على:  تن�ش  التي  االحت��ادي  الوطني  للمجل�ش 
االأ�سباب  من  �سبب  الأي  م��دة  نهاية  قبل  املجل�ش  اأع�ساء  اأح��د 
اأعلن رئي�ش املجل�ش ذلك. وعليه اأن يبلغ خالل �سبعة اأيام على 
اأحد مقاعدها الختيار ع�سو  االأك��رث حاكم االإم��ارة التي خال 
اإع��الن املجل�ش ه��ذا اخللو،  اآخ��ر خ��الل �ستني يوماً من تاريخ 
مدة  نهاية  على  �سابقة  يوماً  ت�سعني  خ��الل  اخللو  يقع  مل  ما 

املجل�ش. ويكمل الع�سو اجلديد مدة ع�سوية �سلفه". 
امل���راق���ب���ني، وت�سكيل  ان���ت���خ���اب  ي���ج���ري خ����الل اجل��ل�����س��ة  ك��م��ا 
والت�سريعية  الد�ستورية  ال�سوؤون  جلنة  وه��ي:  املجل�ش  جل��ان 
والطعون، وجلنة �سوؤون الدفاع والداخلية واخلارجية، وجلنة 
ال�سوؤون املالية واالقت�سادية وال�سناعية، وجلنة �سوؤون التقنية 
والثقافة  التعليم  ���س��وؤون  وجلنة  املعدنية،  وال���رثوة  والطاقة 
وال�����س��ب��اب وال��ري��ا���س��ة واالإع������الم، وجل��ن��ة ال�����س��وؤون ال�سحية 
والبيئية، وجلنة ال�سوؤون االجتماعية والعمل وال�سكان واملوارد 
الب�سرية، وجلنة ال�سوؤون االإ�سالمية واالأوقاف واملرافق العامة، 

وجلنة ال�سكاوى. 
املجل�ش علما مب�سروعات  اأعمال اجلل�سة يحاط  ووفق جدول 
قانون احتادي  وه��ي: م�سروع  ال��واردة من احلكومة  القوانني 
ب�ساأن تنظيم الهيئة العامة للريا�سة، وم�سروع قانون احتادي 
ب�ساأن الريا�سة اللذين متت اإحالتهما بقرار من معايل رئي�ش 
املجل�ش اإىل جلنة �سوؤون التعليم والثقافة وال�سباب والريا�سة 
بتعديل  احت��ادي  قانون  مب�سروع  علما  يحاط  كما  واالإع���الم، 

2015 يف  ل�سنة  رق��م )4(  ال��ق��ان��ون االحت���ادي  اأح��ك��ام  بع�ش 
ق��ان��ون احتادي  وم�����س��روع  اخل��ا���س��ة،  ال�سحية  امل��ن�����س��اآت  ���س��اأن 
ب�ساأن تعديل بع�ش اأحكام القانون االحتادي رقم )10( ل�سنة 
وم�سروع  البيطري،  الطب  مهنة  م��زاول��ة  ���س��اأن  يف   2002
التي متت  ال�سحية،  املهن  ب�ساأن مزاولة بع�ش  قانون احتادي 
ال�سوؤون  جلنة  اإىل  املجل�ش  رئي�ش  معايل  م��ن  ب��ق��رار  احالتها 
ال�سحية والبيئية ..اإ�سافة اإىل م�سروع قانون احتادي يف �ساأن 
ربط امليزانية العامة لالحتاد عن ال�سنة املالية 2023 الذي 
اأحيل بقرار من معايل رئي�ش املجل�ش اإىل جلنة ال�سوؤون املالية 

واالقت�سادية وال�سناعية. 
ال��دول��ي��ة التي  وي��ط��ل��ع املجل�ش ع��ل��ى االت��ف��اق��ي��ات وامل��ع��اه��دات 
اأبرمتها احلكومة، ويحاط علما بالر�سائل ال�سادرة من املجل�ش 
اإىل احلكومة، والر�سائل الواردة من احلكومة، ب�ساأن رد جمل�ش 
الوزراء على طلب املجل�ش مناق�سة عدد من املو�سوعات العامة، 
وعلى تو�سيات املجل�ش الوطني ب�ساأن املو�سوعات العامة التي 

متت مناق�ستها. 

•• دبي-الفجر: 

ي�����س��ه��م ال��ت��ع��اون ال��وث��ي��ق ب���ني هيئة 
ك���ه���رب���اء وم����ي����اه دب�����ي ون�������ادي دبي 
اجلهود  تعزيز  يف  الهمم  الأ���س��ح��اب 
ومتكني  دم��ج  اإىل  الرامية  الوطنية 
وتوطني  ون���ق���ل  ال���ه���م���م،  اأ����س���ح���اب 
القدرات  وبناء  الوعي  ورف��ع  املعرفة 
ويعمل  امل�ستقبل.  مدينة  دبي  جلعل 
اجلانبان عن كثب الإطالق املبادرات 
امللهمة  وال������ربام������ج  وال���ف���ع���ال���ي���ات 
�سغف  تنمية  اإىل  ال��ه��ادف��ة  والفعالة 
باالإبداع  ال��ه��م��م  اأ���س��ح��اب  وم��واه��ب 
واالبتكار والفنون، واإطالق طاقاتهم 
مداركهم  وت��و���س��ي��ع  واإب���داع���ات���ه���م، 
التعلم  على  وت�سجيعهم  ومعارفهم، 
امل�ستمر، مبا ميّكنهم من االندماج يف 

املجتمع، واالنخراط ب�سورة اإيجابية 
يف حم��ي��ط��ه��م االج��ت��م��اع��ي ك���اأف���راد 

قادرين على االإنتاج واالإبداع.
الطاير،  حممد  �سعيد  معايل  وق��ال 
التنفيذي  الرئي�ش  املنتدب  الع�سو 
"ندعم  دب���ي:  وم��ي��اه  ك��ه��رب��اء  لهيئة 
يف الهيئة ال�سيا�سة الوطنية لتمكني 
�سيدي  اأطلقها  التي  الهمم،  اأ�سحاب 
���س��اح��ب ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حم��م��د بن 
را�سد اآل مكتوم، نائب رئي�ش الدولة 
رئ��ي�����ش جم��ل�����ش ال������وزراء ح��اك��م دبي 
رعاه اهلل، بهدف اإيجاد جمتمع دامج 
التمكني  احل��واج��ز ي�سمن  خ��ال من 
واحل��ي��اة ال��ك��رمي��ة الأ���س��ح��اب الهمم 
"جمتمعي... وم����ب����ادرة  واأ����س���ره���م، 
�سمو  اأطلقها  ال��ت��ي  للجميع"  م��ك��ان 
را�سد  بن  حممد  بن  حمدان  ال�سيخ 

رئي�ش  دب����ي  ع��ه��د  ويل  م���ك���ت���وم،  اآل 
امل��ج��ل�����ش ال��ت��ن��ف��ي��ذي، وال���ت���ي تهدف 
اإىل مدينة  بالكامل  اإىل حتويل دبي 
وانطالقاً  الهمم.  الأ�سحاب  �سديقة 
بيئة داجمة  ب��ت��وف��ري  ال��ت��زام��ه��ا  م��ن 
الهيئة  ت��ن��ظ��م  ال���ه���م���م،  الأ����س���ح���اب 
بالتعاون مع جمموعة من �سركائها 
والتدريبات  الفعاليات  م��ن  العديد 
باقة  وتطلق  ال��ت��وع��وي��ة،  واجلل�سات 
اإىل  الهادفة  وامل��ب��ادرات  الربامج  من 
واملتعاملني  املوظفني  �سعادة  تعزيز 
الهمم  اأ�سحاب  من  املجتمع  واأف���راد 
ع��ل��ى مكانة  وامل��ح��اف��ظ��ة  واأ����س���ره���م، 
املوؤ�س�سات  اأب��رز  من  بو�سفها  الهيئة 
احل��ك��وم��ي��ة ال���رائ���دة يف جم���ال دمج 
ومت��ك��ني وت��وظ��ي��ف اأ���س��ح��اب الهمم. 
وتلتزم الهيئة بدمج ومتكني اأ�سحاب 

ت�سمل:  حم��اور  اأرب��ع��ة  �سمن  الهمم 
واملجتمع،  امل��ت��ع��ام��ل��ني،  امل���وظ���ف���ني، 
وال�سركاء. اإ�سافة اإىل ذلك، ال تتوانى 
الهيئة عن دعم املبادرات والفعاليات 
اإتاحة  اأج���ل  م��ن  ال��ه��ادف��ة  املجتمعية 
الهمم  اأ�سحاب  اأم��ام  الفر�ش  جميع 
املجتمع  يف  كاملة  ب�سورة  لالندماج 
فاعلني  كاأ�سخا�ش  اأدواره����م  وت��اأدي��ة 
�سرائح  من  مهمة  �سريحة  ي�سّكلون 

املجتمع."
واأ���س��اف م��ع��ايل ال��ط��اي��ر: "بني عام 
عدد  ب��ل��غ   2021 وع�����ام   2015
املجتمعية  وال����رع����اي����ات  امل�����ب�����ادرات 
العالقة  ذات  االإعالمية  واحل��م��الت 
العائلي  وحميطهم  الهمم  باأ�سحاب 
وو�سل  ب��رن��اجم��اً.   71 واملجتمعي 
امل�ستفيدين  لعدد  الرتاكمي  املعدل 

م���ن ه���ذه امل����ب����ادرات امل��ج��ت��م��ع��ي��ة اإىل 
وبلغت  ���س��خ�����س��ا،   3،484،998
ن�سبة �سعادة املجتمع عن دور الهيئة 
بو�سفها جهة داعمة الأ�سحاب الهمم 
وتعمل   .2021 ال��ع��ام  يف   94%
ا�سرتاتيجيتها  مواءمة  على  الهيئة 
الأ�سحاب الهمم مع اال�سرتاتيجيات 
ومتكني  ل��دم��ج  واالحت���ادي���ة  املحلية 
اأ���س��ح��اب ال��ه��م��م. ويف ه���ذا االإط����ار، 
مت��ك��ن��ت ال��ه��ي��ئ��ة م���ن حت��ق��ي��ق جميع 
املوؤ�سرات اال�سرتاتيجية والت�سغيلية 
اأ�سحاب  ومت���ك���ني  دم�����ج  جم�����ال  يف 
ناحيته  من   ".2021 للعام  الهمم 
بالرقاد،  جمعة  ث���اين  ���س��ع��ادة  ت��ق��ّدم 
دبي  ن�������ادي  ادارة  جم���ل�������ش  رئ���ي�������ش 
اإىل معايل  الأ�سحاب الهمم، بال�سكر 
�سعيد حممد الطاير، الع�سو املنتدب 

كهرباء  لهيئة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����ش 
رة،  ومياه دبي على جهود الهيئة املقدَّ
ومتكني  دع�����م  يف  ال���ك���ب���ري  ودوره��������ا 
امل�ساريع  خ��الل  م��ن  الهمم  اأ�سحاب 
تعاونها  نا  مثمِّ امل�ستدامة،  واملبادرات 
م��ع ال���ن���ادي يف اإط����الق ال��ع��دي��د من 
اإطار  امللهمة يف  وال��ربام��ج  امل��ب��ادرات 
ال�����س��راك��ة اال���س��رتات��ي��ج��ي��ة م��ن اأجل 
امل���ق���دم���ة لهذه  ت��ط��وي��ر اخل����دم����ات 
ال�سريحة من املجتمع.  وقال �سعادة 
تكامل  "اإن  ب���ال���رق���اد:  ج��م��ع��ة  ث���اين 
وال��ن��ادي ي�سب  الهيئة  ب��ني  اجل��ه��ود 
وذلك  ال��ه��م��م،  اأ���س��ح��اب  م�سلحة  يف 
م��ن خ��الل ت��ب��ادل اخل���ربات واأف�سل 
التي  املوؤ�س�سية  والتجارب  املمار�سات 
حتى  امل��ر���س��وم  النهج  وف��ق  ت�سعدهم 
على  املطلوبة  طموحاتهم  يحققوا 

الهيئة  مت��ل��ك��ه  مب����ا  ك���اف���ة  ال�����س��ع��د 
م��ن م��ك��ان��ة مم��ا ���س��ي��ك��ون ل��ه امل����ردود 
الهمم  اأ�����س����ح����اب  ع���ل���ى  االإي����ج����اب����ي 
والثقافية  ال��ري��ا���س��ي��ة  امل���ج���االت  يف 
واالج��ت��م��اع��ي��ة.  واأ���س��ار ب��ال��رق��اد اإىل 
دائماً  ت��وج��ه  ال��ر���س��ي��دة  ال��ق��ي��ادة  اأن 
كافة  وتوفري  الهمم،  اأ�سحاب  بدعم 
ومواهبهم  بقدراتهم  االرت��ق��اء  �سبل 
دائما  وت���رف���ع  امل����ج����االت،  ج��م��ي��ع  يف 
اأ�سحاب الهمم ليكتمل  �سعار متكني 
ان���دم���اج امل��ج��ت��م��ع م���ع ب��ع�����س��ه حيث 
ن�سعى جميعاً لتعزيز هذه الروؤية وفق 

ميثل  مما  املو�سوعة  اال�سرتاتيجية 
دافعاً كبرياً الأ�سحاب الهمم من اأجل 
وعدم  النجاحات  طريق  على  ال�سري 
التي حتققت  املكت�سبات  التفريط يف 
واأ�ساف:  املبتغاة.  الغاية  اإىل  و�سواًل 
"دبي الأ�سحاب الهمم يويل اهتماماً 
وتوفري  م��ن��ت�����س��ب��ي��ه  ب��ج��م��ي��ع  ك���ب���رياً 
اإىل  ت��ق��وده��م  ال��ت��ي  العنا�سر  جميع 
بن�ساطاته  االإجن��ازات وترك ب�سمات 
امل�ستمر  االإب������������داع  ت�����واك�����ب  ال����ت����ي 
وفاعلني  ليكونوا منتجني  الأع�سائه 
وم�ساهمني يف نه�سة الدولة ودبي."

•• اأبوظبي-وام:

تعر�ش بيكن رد - ال�سركة التابعة ملجموعة ايدج ومزودة 
احللول املتقدمة التي تركز على مواجهة حتديات االأمن 
املرتبطة  ال�ساملة  اللغوية  حلولها  امل��ت��ط��ورة..  ال��وط��ن��ي 
لتعليم  االأمريكي  للمجل�ش  ال�سنوي  املوؤمتر  باملهام خالل 

اللغات االأجنبية واملعر�ش العاملي للغات لعام 2022.
وتقام الفعالية يف مركز بو�سطن للموؤمترات واملعار�ش يف 
مدينة بو�سطن بوالية ما�سات�سو�ست�ش االأمريكية وت�ستمر 

لغاية يوم 20 نوفمرب.
و�ستقدم "بيكن رد"، مبنا�سبة ح�سورها الفعالية ال�سنوية 
خ�سي�ساً،  امل�سممة  اللغوي  للتدريب  حلولها  م��رة،  الأول 
وت��ق��ن��ي��ات ال��غ��م��ر ال��ل��غ��وي، واخ��ت��ب��ارات��ه��ا ل��ل��ك��ف��اءة واالأداء 
اللغوي، وقدراتها متعددة الثقافات، وبراجمها التوجيهية 
اللغوية  رد"  "بيكن  ح���ل���ول  ت�����س��م��ي��م  ومت  االإق��ل��ي��م��ي��ة. 
ل��الرت��ق��اء مبنظومة  ال��ف��وري��ة وال��ت��ت��اب��ع��ي��ة  امل��ت��خ�����س�����س��ة 
مراحل  من  ب��دءاً  اللغويني،  ودع��م جميع  الوطني  االأم��ن 

التاأ�سي�ش االأوىل وحتى املراحل املتقدمة، ومروراً عرب دمج 
ال�سيناريوهات  على  والقائمة  الغامرة  املعزولة  التدريبات 

والتفكري والتحليل الناقد.
وقال موري�سيو دي اأمليدا، الرئي�ش التنفيذي ل�سركة بيكن 
للعمالء  ال�ساملة  اللغوية  حلولنا  عر�ش  ي�سعدنا   " رد.. 
بو�سطن.  امل��ق��ام يف  العريق  امل��وؤمت��ر  ه��ذا  خ��الل  الدوليني 
الوطني يف  االأم��ن  رد" على تعزيز جاهزية  "بيكن  وتركز 
اأه���م االأ�سواق،  اأن��ح��اء ال�سرق االأو���س��ط وخ��ارج��ه ع��رب  ك��ل 
وندرك اأن التوا�سل بني الثقافات يحقق اأف�سلية �سرورية 
باعتبارها  رد"،  "بيكن  ت��ق��ّدم  كما  الدول".  ك��ل  مل�ستقبل 
ل��ل��خ��دم��ات ال��ل��غ��وي��ة يف امل��ن��ط��ق��ة، خدمات  م������زوداً رائ������داً 
الرتجمة والرتجمة الفورية، وتدعم املوؤ�س�سات يف حتقيق 
طموحاتها الدولية. ومن خالل ا�ستثمارها خلربات فريق 
متميز من اخلرباء اللغويني ذوي اخلربة املزودين باأحدث 
تو�سيع  من  ال�سركة موؤخراً  املحتوى، متكنت  اإدارة  اأنظمة 
اخلدمات  م��ن  �ساملة  جمموعة  لتقدمي  عرو�سها  نطاق 

اللغوية ملا يزيد عن 60 لغة عاملية.

•• القاهرة-وام:

العربية  م�سر  جمهورية  ل��دى  ال��دول��ة  �سفرية  الكعبي  م��رمي  �سعادة  التقت 
اأمين  الدكتور  معايل  العربية،  ال��دول  ل��دى جامعة  للدولة  ال��دائ��م  وامل��ن��دوب 
العربية  م�سر  جمهورية  يف  العلمي  وال��ب��ح��ث  ال��ع��ايل  التعليم  وزي���ر  ع��ا���س��ور 

ال�سقيقة.
دولة  ب��ني  الرا�سخة  االأخ��وي��ة  ال��ع��الق��ات  عمق  اللقاء  خ��الل  �سعادتها  واأك���دت 
على  البلدين  وحر�ش  العربية،  م�سر  وجمهورية  املتحدة  العربية  االإم���ارات 
فتح اآفاق جديدة للتعاون يف كافة املجاالت، م�سرية اإىل اهتمام دولة االإمارات 
مبجال التعليم واإطالقها عدة مبادرات يف هذا ال�سدد، والتي تركز على تعزيز 

م�سرية التعليم مبا يحقق التنمية امل�ستدامة.
من جانبه اأكد معايل الدكتور اأمين عا�سور خالل اللقاء قوة ومتانة العالقات 
م�سر  وجمهورية  املتحدة  العربية  االإم����ارات  دول��ة  ب��ني  جتمع  التي  املُتميزة 
والثقايف  العلمي  التعاون  ال�سيما  واالأ���س��ع��دة،  امل�ستويات  كافة  على  العربية، 

والتعليمي، والتي تعد منوذًجا ُيحتذى به يف العالقات العربية واالإقليمية.
العايل  التعليم  جمايل  يف  للوزارة  اال�سرتاتيجية  اخلطة  معاليه  وا�ستعر�ش 
اإىل  م�سرًيا  املُناخية،  التغريات  على  املرُتتبة  االآث��ار  ملُجابهة  العلمي  والبحث 
العلوم  بو�سلة  ت��وج��ي��ه  اإع����ادة  يف  البحثية  وامل���راك���ز  امل�����س��ري��ة  اجل��ام��ع��ات  دور 
يلزم  ما  واتخاذ  اخل�سراء،  واالبتكارات  البحوث  نحو  واالبتكار  والتكنولوجيا 
من تعديالت يف الربامج واملُقررات الدرا�سية باجلامعات، كذلك عقد العديد 
املُناخية، لزيادة  التغريات  امل�سابقات يف جمال احلد من  الندوات وتنظيم  من 
وعي الطالب وال�سباب باأهمية ملف التغريات املُناخية، باعتباره ق�سية هامة 
للغاية. كما تطرق اللقاء اإىل ُمناق�سة �سبل التعاون يف تنفيذ خمرجات موؤمتر 
االأطراف يف اتفاقية االأمم املتحدة االإطارية ب�ساأن تغري املناخ يف دورته ال�سابعة 
، وكذلك يف موؤمتر االأطراف  ال�سيخ  املنعقدة يف �سرم   COP 27والع�سرين
بدورته الثامنة والع�سرين “COP28” الذي ت�ست�سيفه دولة االإمارات العام 
املقبل. وجرى خالل اللقاء بحث �سبل تعزيز التعاون املُ�سرتك بني البلدين يف 

جمال التعليم العايل والبحث العلمي.

وزير العدل يلتقي نائب مدير مكتب وزارة 
اخلارجية الأمريكية لر�سد ومكافحة الجتار بالب�سر 

 الوطني الحتادي يعقد جل�سته الأوىل من دور انعقاده الرابع 
بعد غد وينتخب خاللها املراقبني وي�سكل جلانه الدائمة 

تعاون هيئة كهرباء ومياه دبي ونادي دبي لأ�سحاب الهمم يعزز دمج اأ�سحاب الهمم يف املجتمع ومتكينهم كاأفراد فاعلني ومبدعني

بيكن رد تعر�ش قدراتها اللغوية املتقدمة خالل موؤمتر املجل�ش 
الأمريكي لتعليم اللغات الأجنبية لعام 2022 يف بو�سطن

�سفرية الدولة تلتقي وزير التعليم العايل والبحث العلمي امل�سري

•• ال�صارقة-الفجر:

جامعة  مدير  النعيمي  جم��ول  حميد  الدكتور  االأ�ستاذ  �سعادة  بح�سور 
البطائح  وب��ل��دي��ة  ال��ب��ط��ائ��ح  ملنطقة  ال��ب��ل��دي  املجل�ش  اح��ت��ف��ل  ال�����س��ارق��ة 
باليوبيل الف�سي جلامعة ال�سارقة من خالل حفل تراثي ثقايف فني يف 
�ساحة املبنى الرئي�ش للجامعة، ح�سر االحتفال �سعادة حممد عبد اهلل 
بن  �سلطان  اهلل  عبد  و�سعادة  البلدي  املجل�ش  رئي�ش  الكتبي،  حلي�ش  بن 
�سلومه الكتبي، مدير بلدية البطائح، واالأ�ستاذ الدكتور عيد كنعان عميد 
�سوؤون الطالب، واملهند�ش فتحي عفانه، �سفري منظمة االأ�سرة العربية، 

واأهايل منطقة البطائح.
بداأت مرا�سم االحتفال بعزف ال�سالم الوطني لدولة االم��ارات العربية 

املتحدة ثم األقى االأ�ستاذ الدكتور حميد جمول النعيمي مدير اجلامعة 
كلمة ثمن فيها روؤية وجهود �ساحب ال�سمو ال�سيخ الدكتور �سلطان بن 
جامعة  موؤ�س�ش  ال�سارقة  حاكم  االأعلى  املجل�ش  ع�سو  القا�سمي   حممد 
ال�سارقة -حفظه اهلل ورعاه- كما ا�ستعر�ش م�سرية اجلامعة خالل 25 
من  االآن  اإليه  و�سلت  ما  اإيل  لت�سل  والنجاح،  امل�ستمر  العمل  من  عاما 
�سلطان  ال�سيخ  �سمو  ق��ي��ادة  حت��ت  ال��ع��امل  جامعات  ب��ني  مرموقة  مكانه 
واأ�ساد مدير  رئي�ش اجلامعة،   ال�سارقة  نائب حاكم  القا�سمي  اأحمد  بن 
ال��ب��ل��دي وب��ل��دي��ة البطائح  امل��ج��ل�����ش  ال���ذي نطمه  ب��االح��ت��ف��ال  اجل��ام��ع��ة 
وم�ساركة اجلامعة احتفاالتها باليوبيل الف�سي موجها ال�سكر لهم على 
التفاعل والتوا�سل مع اجلامعة مما ير�سخ الرتابط بني اجلامعة  هذا 

واملجتمع .

اآيات  اأ�سمي  الكتبي  حلي�ش  بن  اهلل  عبد  حممد  �سعادة  رف��ع  جانبه،  من 
بن  �سلطان  الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  مقام  اإىل  والتقدير  ال�سكر 
ال�سارقة موؤ�س�ش اجلامعة  القا�سمي ع�سو املجل�ش االأعلى حاكم  حممد 
اإمارة  اإن�ساء ال�سروح العلمية والثقافية يف  على جهود وعطاء �سموه يف 
الهيئات  واأع�ساء  اجلامعة  مدير  �سعادة  اإيل  ال�سكر  ق��دم  كما  ال�سارقة، 
التدري�سية واالإدارية والفنية متمنيا للجامعة مزيدا من التقدم والنجاح 
على كافة امل�ستويات، كما قدم �سعادة عبد اهلل �سلطان بن �سلومة الكتبي، 
جامعة  اأن  واأك���د  الف�سي،  يوبيلها  مبنا�سبة  ال�سارقة  جلامعة  التهنئة 
ال�سارقة منارة علمية ومعرفيه وثقافيه واأحد املكونات االأ�سا�سية مل�سروع 
حاكم  ال�سمو  �ساحب  عقود   منذ  قواعده  اأر�سى  ال��ذي  الثقايف  ال�سارقة 
كافة  واملعرفة يف  والعلم  الثقافة  اإم��ارة  ال�سارقة  اإم��ارة  لت�سبح  ال�سارقة 

جماالت احلياة.
بعنوان  النقبي  مرمي  لل�ساعرة  �سعرية  ق�سيدة  احلفل  فقرات  ت�سمنت 
الروح" عربت فيها عن م�ساعر احلب ومكانة اجلامعة يف قلوب  "�سجا 
يوبيلها  اجلامعة  فيها  هناأ  عفانة  فتحي  للمهند�ش  كلمة  ثم  اجلميع، 
ال��ف�����س��ي، ب��ع��د ذل���ك ���س��اه��د احل�����س��ور ع��ر���ش ل��ف��رق��ة ال��ف��ن��ون ال�سعبية 
مدير  جت��ول  ثم  القلوب،  �سلطان  ق�سيدة  على  احلربية  دب��ا  االإماراتية 
الذي �سم عدد كبري  الثقايف  الرتاثي  املعر�ش  اجلامعة واحل�سور على 
ال�سعبية  ل��الأك��الت  املنتجة  االأ���س��ر  م�ساريع  مثل  امل�ساركة  االأق�����س��ام  م��ن 
اليدوية،  واحل��رف  احلناء  ور�سم  االإبداعية  و  الفنية  والور�ش  الرتاثية 
ثم قام مدير اجلامعة واحل�سور بغر�ش �سجرة ال�25 احتفاال باليوبيل 

الف�سي للجامعة.  

املجل�ش البلدي وبلدية منطقة البطائح يحتفالن باليوبيل الف�سي جلامعة ال�سارقة

•• اأبوظبي-وام:

اختتمت هيئة تنظيم االت�ساالت واحلكومة الرقمية م�ساركتها كراعي التحول 
الرقمي يف الكونغر�ش العاملي لالإعالم 2022 الذي اأقيم برعاية �سمو ال�سيخ 
من�سور بن زايد اآل نهيان نائب رئي�ش جمل�ش الوزراء وزير ديوان الرئا�سة، يف 
مركز اأبوظبي الوطني للمعار�ش خالل الفرتة من 15 اإىل 17 نوفمرب اجلاري.  
وا�ستعر�ست الهيئة دور البنية التحتية الرقمية يف امل�ساعدة على �سناعة م�سهد 
اإعالمي م�ستقبلي ي�ستفيد من التقنيات الرقمية ويتيح للمبدعني يف املجاالت 
كافة ويف جمال االإعالم خ�سو�ساً تقدمي خدماتهم والتوا�سل مع عمالئهم يف 
كل مكان يف العامل.  وخالل م�ساركتها يف االأيام الثالثة للموؤمتر قامت الهيئة 
بت�سليط ال�سوء على اأهمية قطاع االت�ساالت وتقنية املعلومات يف ت�سريع وترية 
االإعالمية من  ال��ع��امل، ومتكني اجلهات  اأن��ح��اء  االإع���الم يف جميع  تطور قطاع 
توفرها  التي  الهائلة  القدرات  على  باالعتماد  وذل��ك  النجاح،  وحتقيق  التكّيف 

و�سهولة  ال�سخمة،  البيانات  نقل  ك�سرعة  االت�ساالت،  لقطاع  التحتية  البنية 
التوا�سل مع املرا�سلني االعالميني اأينما كانوا .  كما اأ�ساء فريق الهيئة امل�سارك 
الرقمية يف  الرقمي واحلكومة  للتحول  دوره��ا كمنظم وممكن  املوؤمتر على  يف 
دولة االإمارات، وما يعنيه هذا الدور بالن�سبة مل�ستقبل االإعالم، حيث بات باإمكان 
اأي اإعالمي اأن يقدم خدماته للموؤ�س�سات االإعالمية يف اأماكن بعيدة عن مكان 
امل�ساركة  وح��ول  العاملي.   امل�ستقلني  باقت�ساد  يعرف  بات  وج��وده، م�ستفيداً مما 
يف الكونغر�ش العاملي لالإعالم 2022 قالت اأحالم عبد الرحمن الفيل مديرة 
اإدارة االت�سال املوؤ�س�سي يف الهيئة : “ �سكل هذا املحفل العاملي الكبري بن�سخته 
الرقمية، وقد  االإع��الم يف ع�سر احلياة  االأوىل، فر�سة لالإ�ساءة على م�ستقبل 
كان منا�سبة للكثري من النقا�سات الرثية التي تناولت اأهمية التقنيات النا�سئة 
وبالن�سبة  املقبلة.  ال�سنوات  االإعالمية واالت�سالية يف  ر�سم معامل اخلريطة  يف 
لنا يف ”تدرا" كان املوؤمتر منا�سبة لال�ستماع اإىل الكثري من االآراء حول توقعات 
االإعالميني يف عامل تت�سارع فيه التقنيات �سمن ما بات ُيعرف بالثورة ال�سناعية 

وتاأثري  دور  تناولت  التي  الفعاليات  العديد من  " �سهدنا  واأ�سافت:  الرابعة".  
والواقع  ت�سني  والبلوك  االآل��ة  وتعّلم  اال�سطناعي  وال��ذك��اء  الرقمية  البيانات 
اأخرى  ت��ن��اول��ت جل�سات  كما  ج��دي��دة.  اإع��الم��ي��ة  �سناعة  ب��ل��ورة  االف��رتا���س��ي يف 
النا�سئة،  التقنيات  تفر�سها  التي  والتحديات  امل�ستقبل  مبهارات  تتعلق  م�سائل 
املوؤ�س�سات على اختالفها يف اال�ستعداد لتلك التحديات ومعاجلتها ب�سكل  ودور 
ا�ستباقي."  و�سهدت فعاليات املوؤمتر م�ساركة املهند�ش �سلطان البلو�سي مدير 
�سيا�سة الطيف الرتددي يف الهيئة يف ور�سة نقا�سية بعنوان "التكنولوجيا والذكاء 
اال�سطناعي كاأداة لتح�سني االت�سال االإعالمي" حيث تناولت اجلل�سة ا�ستخدام 
االأداء،  ج��ودة  حت�سني  بهدف  الرقمي  االإع���الم  و�سائل  يف  اال�سطناعي  ال��ذك��اء 

وت�سريع وتريته مع تطوير وظائف ا�ستخدام االإنرتنت يف العمل ال�سحفي. 
تزايد  �ست�سهد  املقبلة  املرحلة  اأن  على  البلو�سي  املهند�ش  اأك��د  اجلل�سة  وخ��الل 
التكنولوجيا  هذه  و�ستعمل  ال�سحفي،  العمل  يف  الذكية  التكنولوجيا  ا�ستخدام 
ب�سكل �سبه م�ستقل، و�سيتغلغل الذكاء اال�سطناعي يف كل التقنيات امل�ستخدمة 

“نحن كجهة  يف قطاع االإع��الم وهو ما يخلق ع��دداً من التحديات، حيث قال: 
وت�سريع  امل��ع��ل��وم��ات،  وتقنية  االت�����س��االت  ق��ط��اع  تنظيم  ع��ن  م�سوؤولة  حكومية 
عملية التحول الرقمي يف الدولة، نحر�ش على تنظيم عملية ا�ستخدام الذكاء 
اال�سطناعي يف االإعالم ب�سكل يوفر جتربة اآمنة ومفيدة جلميع اأفراد املجتمع 
االإماراتي”.  واأ�سار املتحدثون يف اجلل�سة اإىل اأن انت�سار هذه التقنيات �سي�سكل 
حتدياً لل�سحافة واالإعالم الرقمي، الأن ا�ستخدام تكنولوجيا الكتابة، والتقارير 
االآلية، من املحتمل اأن توؤدي اإىل تراجع اإ�سايف لدور االإن�سان ال�سحفي يف ظل 
تدابري خف�ش  اإىل مزيد من  ال�ساعية  االإعالمية  للموؤ�س�سات  �سيا�سات جديدة 
الذكاء  تكنولوجيا  تطورات  اأن  يرى  ال�سائد  االإيجابي  االجت��اه  لكن  التكاليف، 
وقادة  املبدعني،  لل�سحفيني  �ستوفر  الرقمي  االإع���الم  جم��ال  يف  اال�سطناعي 
ال�سحفي  العمل  ممار�سة  تنظيم  الإع���ادة  فر�سة  الرقمي  واالإع���الم  ال�سحافة 
با�ستخدام هذه التقنيات النا�سئة التي �ست�سفي كفاءات اأكرب يف غرف االأخبار، 

وحت�سن مهارة، وكفاءة، وجودة اإنتاجية العمل االإعالمي. 

تنظيم الت�سالت واحلكومة الرقمية تختتم م�ساركتها يف الكونغر�ش العاملي لالإعالم 
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العدد 13702 بتاريخ 2022/11/19 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/اون�ست 

ل�سيانة وتركيب املكيفات
CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�سة رقم:2601077 

الغاء رخ�سة
االعالن  هذا  على  اعرتا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية االقت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

االجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13702 بتاريخ 2022/11/19 

�إعــــــــــالن
ال�س�����ادة/حمل  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 
 CN وادي وانا للخ�سروات  رخ�سة رقم:3742982 

قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�سة

االعالن  هذا  على  اعرتا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية االقت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

االجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13702 بتاريخ 2022/11/19 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/نيو الين 

 CN للو�ساطة التجارية  رخ�سة رقم:2865246 
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
االعالن  هذا  على  اعرتا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية االقت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

االجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13702 بتاريخ 2022/11/19 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/مطعم 
 CN وم�ساوي بيت االمرية  رخ�سة رقم:1869470 

قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�سة

االعالن  هذا  على  اعرتا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية االقت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

االجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13702 بتاريخ 2022/11/19 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/متيمي 

CN للتجارة العامة  رخ�سة رقم:4252492 
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
االعالن  هذا  على  اعرتا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية االقت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

االجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13702 بتاريخ 2022/11/19 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/كورينتي 

اليكرتيكا للتمديدات ال�سحية والكهربائية
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:4219719 

الغاء رخ�سة
االعالن  هذا  على  اعرتا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية االقت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

االجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13702 بتاريخ 2022/11/19 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/ديزينيو 

انترييرز لالثاث املنزيل والديكور
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:3821239 

الغاء رخ�سة
االعالن  هذا  على  اعرتا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية االقت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

االجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13702 بتاريخ 2022/11/19 

�إعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�سادية باأن / ال�سادة :موؤ�س�سة لوؤلوؤة البوادي 

CN للمقاوالت والنقليات العامة رخ�سة رقم:2026167 
قد تقدموا اإلينا بطلب:

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
 اإ�سافة �سعيد �سامل �سعيد املحظي ال�سام�سي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف عبدال�سالم ح�سني عمر الها�سمي

دائرة  مراجعة  االإعالن  هذا  على  اعرتا�ش  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوما  ع�سر  اأربعة  خالل  االقت�سادية  التنمية 
بعد  دعوى  اأو  حق  اأي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  فاإن  واإال  االإعالن 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13702 بتاريخ 2022/11/19 

�إعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�سادية باأن / ال�سادة :�سالون ابو عدنان 

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: للرجال رخ�سة رقم:1106722 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

 اإ�سافة احمد ابراهيم احمد ال�سيبه ال�سحي %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف ابراهيم احمد حممد ال�سيبه ال�سحي
فعلى كل من له حق اأو اعرتا�ش على هذا االإعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوما  ع�سر  اأربعة  خالل  االقت�سادية  التنمية 
االإعالن واإال فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13702 بتاريخ 2022/11/19 

�إعــــــــــالن
جيم  :انديوران�ش  ال�سادة   / باأن  االإقت�سادية  التنمية  دائرة  تعلن 

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�سة رقم:1200510 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

 اإ�سافة �سالح يو�سف عبداهلل حممد التميمي %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف فهد يو�سف عبداهلل حممد التميمي
فعلى كل من له حق اأو اعرتا�ش على هذا االإعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوما  ع�سر  اأربعة  خالل  االقت�سادية  التنمية 
االإعالن واإال فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13702 بتاريخ 2022/11/19 

�إعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�سادية باأن / ال�سادة : ور�سة اف اي�ش لت�سليح ال�سيارات ذ.م.م 

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�سة رقم:4635037 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة ناديه احمد ندى %100

تعديل مدير / حذف مامون الر�سيد احمد ح�سني
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف مامون الر�سيد احمد ح�سني

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف �سم�ش القمر �سلطان
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف حممد همايون ر�سيد احمد ح�سني

تعديل �سكل قانوين / من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اإىل �سركة ال�سخ�ش الواحد ذ م م
تعديل اإ�سم جتاري من/ور�سة اف اي�ش لت�سليح ال�سيارات ذ.م.م 

F H AUTO RIPAIR WORKSHO L.L.C
اإىل /ور�سة اف ات�ش لت�سليح ال�سيارات - �سركة ال�سخ�ش الواحد ذ م م 

F H AUTO REPAIR WORKSHOP - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
فعلى كل من له حق اأو اعرتا�ش على هذا االإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية 
خالل يوم واحد من تاريخ ن�سر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن اأي حق 

اأو دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13702 بتاريخ 2022/11/19 

�إعــــــــــالن
رفيق  حممد  :بقالة  ال�سادة   / باأن  االإقت�سادية  التنمية  دائرة  تعلن 

رخ�سة رقم:CN 1038143  قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

 اإ�سافة ابراهيم علي حممد علي املزروعي %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف كونيل كوياندي حممد رفيق
تعديل وكيل خدمات

حذف مبارك مبخوت م�سلم الرا�سدي
دائرة  مراجعة  االإعالن  هذا  على  اعرتا�ش  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوما  ع�سر  اأربعة  خالل  االقت�سادية  التنمية 
بعد  دعوى  اأو  حق  اأي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  فاإن  واإال  االإعالن 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13702 بتاريخ 2022/11/19 

�إعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�سادية باأن / ال�سادة :القف للتجارة العامة 

رخ�سة رقم:CN 4253389  قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل مدير/ ا�سافة م�سلم �سعيد �سامل عبداهلل العامري

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
 اإ�سافة م�سلم �سعيد �سامل عبداهلل العامري %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف �سعيد �سامل عبداهلل �سعيد العامري

تعديل مدير/حذف �سعيد �سامل عبداهلل �سعيد العامري
دائرة  مراجعة  االإعالن  هذا  على  اعرتا�ش  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوما  ع�سر  اأربعة  خالل  االقت�سادية  التنمية 
بعد  دعوى  اأو  حق  اأي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  فاإن  واإال  االإعالن 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13702 بتاريخ 2022/11/19 

�إعالن ت�سفية �سركة
نوع ال�سركة:�سركة ال�سخ�ش الواحد ذ.م.م

اال�سم التجاري:ميكانيك الند - �سركة ال�سخ�ش الواحد ذ.م.م
عنوان ال�سركة:تاجر ابوظبي

CN 4136167 :رقم القيد يف ال�سجل االقت�سادي
�لتعديل �لذي طر�أ على �ل�سركة:

ال�سركة وت�سفية  حل   -  1
لل�سركة  قانوين  كم�سفي  واملراجعة-  للتدقيق  ال�سادة/املنارة  تعيني   -  2
العمومية  اجلمعية  حم�سر  قرار  على  بناء  وذلك  بتاريخ:2022/08/11 

غري العادية ، املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2205046310
تاريخ التعديل:2022/11/18

املعني  امل�سفي  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل مدة 30 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.

مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13702 بتاريخ 2022/11/19 

�إعالن ت�سفية �سركة
نوع ال�سركة:�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

اال�سم التجاري:اليف القاب�سة ذ.م.م
0 مبنى ال�سيد احمد ال�سيخ   ،  2-14 عنوان ال�سركة:جزيرة ابوظبي- غرب 

حممد احمد واخرين
CN 3785181 :رقم القيد يف ال�سجل االقت�سادي

�لتعديل �لذي طر�أ على �ل�سركة:
ال�سركة وت�سفية  حل   -  1

2 - تعيني ال�سادة/الهاملي و�سركاه- حما�سبون قانونيون- كم�سفي قانوين 
اجلمعية  حم�سر  قرار  على  بناء  وذلك  بتاريخ:2022/01/11  لل�سركة 
العمومية غري العادية ، املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2250026152 

تاريخ التعديل:2022/11/17
املعني  امل�سفي  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 

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

العدد 13702 بتاريخ 2022/11/19 

�إعالن ت�سفية �سركة
نوع ال�سركة:�سركة ال�سخ�ش الواحد ذ.م.م

اال�سم التجاري:املغريه للخدمات وتاأجري القوارب-�سركة ال�سخ�ش الواحد ذ.م.م
0 مبنى ال�سيد احمد ال�سيخ   ،  2-14 عنوان ال�سركة:جزيرة ابوظبي- غرب 

حممد احمد واخرين
CN 3820589 :رقم القيد يف ال�سجل االقت�سادي

�لتعديل �لذي طر�أ على �ل�سركة:
ال�سركة وت�سفية  حل   -  1

2 - تعيني ال�سادة/الهاملي و�سركاه- حما�سبون قانونيون- كم�سفي قانوين 
اجلمعية  حم�سر  قرار  على  بناء  وذلك  بتاريخ:2022/01/11  لل�سركة 
العمومية غري العادية ، املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2250026158 

تاريخ التعديل:2022/11/17
املعني  امل�سفي  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 

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

العدد 13702 بتاريخ 2022/11/19 

�إعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�سادية باأن / ال�سادة : مطعم تادكا اربن ذ.م.م

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�سة رقم:3712925 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / عبدالوىل حممد ر�سا من �سريك اإىل مدير

تعديل ن�سب ال�سركاء / عبدالوىل حممد ر�سا من 24.5 % اإىل 0 %
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / عبدالوىل حممد ر�سا من �سريك اإىل مالك

تعديل ن�سب ال�سركاء / عبدالوىل حممد ر�سا من 24.5 % اإىل 100 %
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف ماجد ح�سن عبدالواحد

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف عبداهلل خالد �سالح بن حمود�ش احل�سرمى
تعديل راأ�ش املال / من null اإىل 150000

تعديل �سكل قانوين / من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اإىل �سركة ال�سخ�ش الواحد ذ م م
تعديل اإ�سم جتاري من/ مطعم تادكا اربن ذ.م.م 

URBAN TADKA RESTAURANT L.L.C
اإىل /مطعم تادكا اربن - �سركة ال�سخ�ش الواحد ذ م م 

URBAN TADKA RESTAURANT SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
فعلى كل من له حق اأو اعرتا�ش على هذا االإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية 
خالل يوم واحد من تاريخ ن�سر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن اأي حق 

اأو دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13702 بتاريخ 2022/11/19 

�إعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�سادية باأن / ال�سادة : راعي الطيب لتجارة 

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: العطور  رخ�سة رقم:3930563 
تعديل اإ�سم جتاري من/ راعي الطيب لتجارة العطور 

RAEI ALTEEB PERFUME TRADING 

اإىل / راعي الطيب للعطور 
RAEI ALTEEB PERFUME 

تعديل ن�ساط / اإ�سافة املتاجرة االإلكرتونية من خالل مواقع التوا�سل 
االجتماعي 4791019

دائرة  مراجعة  االإعالن  هذا  على  اعرتا�ش  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
التنمية االقت�سادية خالل يوم واحد من تاريخ ن�سر هذا االإعالن واإال 
فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد انق�ساء هذه املدة 

حيث �ست�ستكمل االإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13702 بتاريخ 2022/11/19 

�إعــــــــــالن
الهند�سية  العمارة لال�ست�سارات  : زين  ال�سادة  باأن /  االإقت�سادية  التنمية  دائرة  تعلن 

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: ذ.م.م  رخ�سة رقم:4624810 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة عبداهلل حممود عوده كيالنى %49

تعديل مدير / اإ�سافة عبداهلل حممود عوده كيالنى
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف عبدالعزيز حممد وجيه حافظ

تعديل مدير / حذف حممد م�سطفى منجد
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف حممد م�سطفى منجد

 تعديل اإ�سم جتاري من/ زين العمارة لال�ست�سارات الهند�سية ذ.م.م 
 ZAIN AL AMARA CONSULTANCY ENGINEERING L.L.C

اإىل/زين العمارة لال�ست�سارات الهند�سية ذ.م.م 
ZAIN AL AMARA CONSULTANSY ENGINEERING L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�ش على هذا االإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية 
خالل يوم واحد من تاريخ ن�سر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن اأي حق 

اأو دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13702 بتاريخ 2022/11/19 

�إعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�سادية باأن / ال�سادة : عيادة الدكتور كوثر الواعظ

CN قد تقدموا اإلينا بطلب:  رخ�سة رقم:1035425 
تعديل مدير / اإ�سافة �سابر الواعظ

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة �سابر الواعظ %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف كوثر تقى ر�سا الواعظ

تعديل وكيل خدمات / حذف �سعيد را�سد �سعيد املخا�سفه النيادى
تعديل راأ�ش املال / من null اإىل 100000

تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ال�سخ�ش الواحد ذ م م
تعديل اإ�سم جتاري من/ عيادة الدكتور كوثر الواعظ 

DR KOUTHAR AL WAIDH CLINIC 

اإىل /عيادة الدكتور كوثر الواعظ - �سركة ال�سخ�ش الواحد ذ م م
DR KOUTHAR AL WAIDH CLINIC SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�ش على هذا االإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اأي حق اأو دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(
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 ق�سى 20 �سخ�ساً على االأقل غالبيتهم من االأطفال، واأ�سيب 14 
اآخرون يف حتطم حافلة �سغرية على طريق ت�سرر بفعل في�سانات 
ال�سيف يف جنوب باك�ستان، على ما اأعلنت ال�سرطة الباك�ستانية اأم�ش 
�سنتني  اأعمارهم بني  ت��رتاوح  11 طفال  القتلى  اجلمعة. ومن بني 
والديهم،  ح�سن  يف  يجل�سون  االأرج���ح  على  ك��ان��وا  �سنوات،  وث��م��اين 
وفق ما او�سح م�سوؤول ال�سرطة املحلية خادم ح�سني لوكالة فران�ش 

بر�ش.
“على  املياه  تغمرها  عميقة  حفرة  يف  �سقطت  احلافلة  اأن  وا���س��اف 
طريق جرفته الفي�سانات” يف اإقليم ال�سند، م�سيفاً اأن ال�سائق “مل 

ير الالفتة التي ت�سري اإىل االنحراف عن الطريق«.
ولباك�ستان �سجل مروع من حوادث ال�سري الدامية الأ�سباب عدة منها 

�سوء حالة الطرق وعدم �سيانة املركبات والقيادة املتهورة.
زادت  ال��ت��ي  املو�سمية،  االأم��ط��ار  ع��ن  الناجمة  ال�سيول  غ��م��رت  وق��د 
باك�ستان  م�ساحة  ثلث  اخل��رباء،  بح�سب  املناخ  اح��رتار  بفعل  �سدتها 
وت�سببت يف مقتل ما يقرب من 1700 �سخ�ش منذ حزيران-يونيو، 
كما ت�سببت هذه الكارثة الطبيعية بنزوح اأكرث من ثمانية ماليني 

�سخ�ش واإحلاق ال�سرر بالبنى التحتية.
 
 

قادة  م��ع  اجتماعا  هاري�ش  ك��ام��اال  االأم��ريك��ي  الرئي�ش  نائبة  تعقد   
اليابان وكوريا اجلنوبية واأ�سرتاليا ونيوزيلندا وكندا بعدما اأطلقت 
اأعلن م�سوؤول  ال�سمالية �ساروخا بال�ستيا عابرا للقارات، كما  كوريا 

يف البيت االأبي�ش.
االقت�سادي  املنتدى  قمة  يف  ت�سارك  التي  هاري�ش  اإن  امل�سوؤول  وق��ال 
الآ�سيا واملحيط الهادي )اأبيك( يف بانكوك قادة الدول اخلم�ش على 
هام�ش القمة “للت�ساور ب�ساأن االإطالق االأخري ل�ساروخ بال�ستي من 
قبل جمهورية كوريا ال�سعبية الدميوقراطية” �سقط قبالة �سواحل 

اليابان.
وكوريا  كي�سيدا  فوميو  ال��ي��اب��ان  وزراء  روؤ���س��اء  االج��ت��م��اع  ويح�سر 
ونيوزيلندا  األبانيزي  واأن��ت��وين  وا�سرتاليا  �سو  دوك  ه��ان  اجلنوبية 

جا�سيندا اأرديرن وكندا جا�سنت ترودو.
الكوري  والرئي�ش  كي�سيدا  ب��اي��دن  ج��و  االأم��ريك��ي  الرئي�ش  والتقى 
�سرق  دول جنوب  رابطة  يول على هام�ش قمة  �سوك  يون  اجلنوبي 
الثالثة حتذيًرا  الروؤ�ساء  واأ�سدر  االأحد.  )اآ�سيان( يف كمبوديا  اآ�سيا 

م�سرتكا �سد اإجراء جتربة نووية لكوريا ال�سمالية.
واع���ت���ربت ب��ي��ون��غ ي��ان��غ ه����ذا ال��ل��ق��اء ال��ث��الث��ي دل���ي���اًل ع��ل��ى العداء 

االأمريكي.
ومتثل هاري�ش الواليات املتحدة يف قمة منتدى التعاون االقت�سادي 
وا�سنطن  اإىل  بايدن  ع��ودة  بعد  بانكوك  يف  ال��ه��ادي  واملحيط  الآ�سيا 

حل�سور حفل زفاف حفيدته.
 

و�سف رئي�ش الوزراء املجري فيكتور اأوربان اجلمعة عقوبات االحتاد 
االأوروبي �سد رو�سيا باأنها “خطوة نحو احلرب”، و�ساعف انتقاداته 

ال�سرتاتيجية بروك�سل معترباً اأنها “خطرية«.
وقال الزعيم القومي خالل مقابلته التقليدية مع اإذاعة مقربة من 
احلكومة “كل من يتدخل اقت�سادياً يف نزاع ع�سكري يتخذ موقفاً«.

حيال  قلقه  عن  معرباً  احلرب”،  نحو  ننزلق  ف�سيًئا،  “�سيًئا  واأك��د 
تراكم االإجراءات املتخذة ملعاقبة رو�سيا على غزوها اأوكرانيا.

كما يعار�ش فيكتور اأوربان اقرتاح املفو�سية االأوروبية مبنح اأوكرانيا 
قرو�ش  هيئة  على   ،2023 لعام  ي��ورو  مليار   18 بقيمة  م�ساعدة 

تتحمل الدول االأع�ساء فوائدها.
ل��ن توافق  “املجر  ق��ول��ه  ع��ن��ه  اآي”  ت��ي  “اإم  االأن���ب���اء  ون��ق��ل��ت وك��ال��ة 
اأع�ساء االحت��اد االأوروب��ي معا على قرو�ش مل�ساعدة  اأن يتعاقد  على 

اأوكرانيا«.
ب����دال م���ن ذل����ك اإىل دف����ع م��ب��ل��غ ت��ت��ق��ا���س��م��ه ال������دول ال27  ودع�����ا 
 70 اإىل  ي�سل  ما  تقدم  اأن  ميكن  املجر  اأن  واأ���س��اف  “بالت�ساوي”. 

مليار فورنت )170 مليون يورو( مبوجب اتفاق ثنائي مع كييف.
�سوت  واإن  االأوروبية،  االإ�سرتاتيجية  بانتظام  اأورب��ان  فيكتور  يدين 
اإىل جانب �سركائه، مع احلفاظ  االأوروبية  العقوبات  ل�سالح جميع 

على عالقات جيدة مع الكرملني.

عوا�صم

اإ�شالم اباد

بانكوك

بوداب�شت

 �سبط اأكرب كمية من املاريجوانا 
على الإطالق يف اإ�سبانيا

•• مدريد-رويرتز

طنا   50 من  اأك��رث  �سبطت  اإنها  اجلمعة  اأم�ش  االإ�سبانية   ال�سرطة  قالت 
ال�سلطات على  املخدر ت�سبطها  اأكرب كمية من  يعد  املاريجوانا، فيما  من 
اأزال��ت ثماين م��زارع يف  اإنها  االإط��الق يف البالد. وذك��رت ال�سرطة يف بيان 
20 �سخ�سا لال�ستباه يف  واعتقلت  البالد  �سرق  ب�سمال  منطقة قطالونيا 

�سرقتهم الكهرباء وارتكابهم خمالفات �سد ال�سحة العامة.
اأنها  �ُسجلت على  م��زارع قنب قانونية  اأنها  اإذ ُيفرت�ش  امل��زارع  واأُزي��ل��ت كل 
ن�ساطا �سناعيا  اأخ��رى متار�ش  وتقع بني خم��ازن  ل�سركة جتارية  مملوكة 
قانونيا. و�سادرت ال�سرطة 52 طنا من املاريجوانا يف املجمل مع اأكرث من 
187 األف نبتة و19 طنا من الرباعم بني يونيو حزيران واأكتوبر ت�سرين 

االأول.
اأعلنت  ال�سهر اجل��اري،  اأخ��رى ج��رت يف وق��ت �سابق من  ويف عملية �سبط 
اإ�سبانيا اأنها �سادرت 32 طنا من املاريجوانا لت�سجل رقما قيا�سيا يف ذلك 
اإ�سارة  يف  حزيران،  يونيو  يف  االإ�سبانية  ال�سرائب  م�سلحة  وقالت  الوقت. 
ت��رتاوح قيمته  اإن احل�سي�ش  امل��خ��درات،  ب�سبط  تتعلق  اإىل عملية خمتلفة 
“ما بني 2300 يورو “2290.80 دوالر” و2500 يورو للكيلوجرام 
الواحد«. وبهذا ال�سعر، ميكن اأن ت�سل القيمة االإجمالية املقدرة للخم�سني 

طنا اإىل 125 مليون يورو. 
 
 
 

بعد قمة الع�سرين.. هل يخفت توتر العالقات بني ال�سني والغرب؟

م�سر ت�ست�سيف لقاءات »�ستارت«.. ملاذا ال�سرق وما ال�سيناريوهات؟

جندي نيجريي يقتل  اأ�سرتاليا تتهم رو�سيا بحماية قتلة يف ق�سية الطائرة املاليزية
عامل اإغاثة وجنديا اآخر

الغو�ش-اأ ف ب
بالر�سا�ش  قتل  ج��ن��وده  اأح���د  اأن  النيجريي  اجلي�ش  اأع��ل��ن 
عامل اإغاثة وجنديا اآخر وجرح م�ساعد طيار مروحية تابعة 
حركة  ت�سهد  التي  نيجرييا  �سرق  �سمال  يف  املتحدة  ل��الأمم 

مترد .
وقال املتحدث با�سم العملية الع�سكرية املناه�سة للمتطرفني 
اخلمي�ش  النار”  اأطلق  “جنديا  اإن  زاك��وم  نانتيب  �سام�سون 
“وقتل موظفا يف  البالد  يف قاعدة ع�سكرية يف �سمال �سرق 
منظمة غري حكومية تقدم م�ساعدات اإن�سانية” يف املنطقة.

دور يف تدمري الطائرة. واأ�سفر حتطم طائرة البوينغ 777 
وك��واالمل��ب��ور عن  اأم�����س��رتدام  ب��ني  ات�ش17”  “ام  الرحلة  يف 
ا كانوا على متنها بينهم 196 هولندًيا  مقتل 298 �سخ�سً
و 43 ماليزًيا و 38 اأ�سرتالًيا. واأ�سيبت الطائرة فوق �سرق 
لرو�سيا  املوالون  االنف�ساليون  عليه  ي�سيطر  الذي  اأوكرانيا 

ب�ساروخ قدمته مو�سكو، ح�سب املحكمة.
احلكم  اإن  ل�سحفيني  اال�سرتالية  اخلارجية  وزي��رة  وقالت 
واأ�سافت  م�سوؤولية”.  تتحمل  االحت��ادي��ة  “رو�سيا  اأن  يوؤكد 
اإىل ت�سليم هوؤالء املدانني لق�ساء فرتة حكم  “ندعو رو�سيا 

املحكمة على جرائم الكراهية التي ارتكبوها«.
وتابعت وونغ اأنه “ال ميكن الأي قدر من املراوغة اأو التهرب اأو 

الت�سليل من جانب االحتاد الرو�سي اأن يلغي هذه احلقيقة”، 
ي�سكل  املحكومني  ه��وؤالء  ت�سليم  مو�سكو  رف�ش  اأن  معتربة 

دلياًل �سارًخا على �سخ�سية بوتني.
وقالت يف ت�سريحات الحقة ل�سبكة “اي بي �سي” اال�سرتالية 
وهذا  القتلة  حتمي  اأن��ك  يعرف  ال��ع��امل  اإن  لرو�سيا  “نقول 

يعطي موؤ�سرا على هويتك �سيد بوتني«.
ودانت رو�سيا التي تنفي اأي م�سوؤولية لها يف حتطم الطائرة، 

حكم املحكمة معتربة اأنه قرار “�سيا�سي«.
وقالت وزارة اخلارجية الرو�سية يف بيان �سحفي اإن “م�سار 
االإجراءات القانونية ي�سري اإىل اأن )القرار( ي�ستند اإىل اأمر 

�سيا�سي«.

•• �صيدين-اأ ف ب

اأم�ش  رو�سيا  وون��غ  بيني  االأ�سرتالية  اخلارجية  وزي��رة  دع��ت 
اجلمعة اىل ت�سليم رو�سيني واأوكراين �سدرت بحقهم اأحكام 
اإ�سقاط  اإدانتهم يف ق�سية  بال�سجن يف هولندا اخلمي�ش بعد 
يف  اأوك��ران��ي��ا  ف��وق  املاليزية  اجلوية  للخطوط  تابعة  طائرة 

2014، متهمة الرئي�ش فالدميري بوتني ب�”حماية قتلة«.
وب��ع��د حم��اك��م��ة ا���س��ت��م��رت ع��ام��ني ون�����س��ف ال���ع���ام، ا�سدرت 
مدى  بال�سجن  غيابية  اأحكاما  اخلمي�ش  هولندية  حمكمة 
دوبين�سكي  و�سريغي  غريكني  اإيغور  الرو�سيني  على  احلياة 
واالأوكراين ليونيد خارت�سينكو بعدما اأدانتهم بالقتل ولعب 

•• عوا�صم-وكاالت

جمموعة  ق���م���ة  م���راق���ب���ون  �����َف  َو������سَ
ا�ست�سافتها  التي  االأخ��رية  الع�سرين 
باأنها  االإن��دون��ي�����س��ي��ة،  ب���ايل  مقاطعة 
التوتر  ح��دة  لتخفيف  فر�سًة  ك��ان��ت 
يف ال��ع��الق��ات ب��ني االأق��ط��اب الدولية 
باملواقف  يتعلق  م��ا  خا�سة  ال��ك��ربى، 

جتاه ال�سني.
ال��ق��م��ة يف ط��ي��ات��ه��ا جمموعة  ح��م��ل��ت 
م��ن ال��ل��ق��اءات ب��ني ال��ق��ادة امل�ساركني، 
االأمريكي  الرئي�ش  لقاء  راأ�سها  على 
ج���و ب����اي����دن، ن���ظ���ريه ال�����س��ي��ن��ي �سي 

جينبينغ.
اأذاب  ل�3 �ساعات متوا�سلة  دام اللقاء 
جليد العالقات بني وا�سنطن وبكني، 
وال��ت��ي ���س��ه��دت ق��الق��ل ع��دي��دة على 
م����دار ال�����س��ه��ور امل��ا���س��ي��ة، خ��ا���س��ة ما 

تعلق باأزمة تايوان.
وجها  ح�سوري  اجتماع  اأول  اللقاء 
لوجه بني زعيمي اأكرب اقت�سادين يف 

العامل منذ 3 �سنوات.
تتمكن  اأن  يف  اأم��ل��ه��ا  ع��ن  ال�سينية  اخل��ارج��ي��ة  اأع��رب��ت 
الواليات املتحدة من “التالقي مع ال�سني يف منت�سف 
بني  امل��ن��ف��ع��ة  م���ت���ب���ادل  ال���ت���ع���اون  ل��ت��ع��زي��ز  الطريق”، 

اجلانبني.
ك��ان��ت ت��ل��ك ال��ن��غ��م��ة ال��دب��ل��وم��ا���س��ي��ة ال��ن��اع��م��ة حا�سرة 
جمع  ال���ذي  “اال�ستثنائي”  االج��ت��م��اع  خ���الل  ك��ذل��ك 
الرئي�ش ال�سيني مع رئي�ش الوزراء االأ�سرتايل اأنتوين 
األبانيزي، باأّول قمة ر�سمية يعقدها البلدان منذ اأكرث 

من 5 �سنوات.
�سنوات   5 ا�ستمرت  ع���داوة  بعد  واأل��ب��ان��ي��زي  �سي  ل��ق��اء 
جتميد  اإىل  واأدت  ال��ت��ج��اري��ة  ال��ع��الق��ات  على  وخ��ّي��م��ت 

اجتماعات عالية امل�ستوى.
دعا �سي اإىل حت�سني العالقات مع اأ�سرتاليا وتطويرها 
ل�سعبي  االأ���س��ا���س��ي��ة  امل�سالح  م��ع  ي��ت��واف��ق  ذل��ك  اإن  “اإذ 

•• القاهرة-وكاالت

اأعلن نائب وزير اخلارجية ال رو�سي، �سريغي ريابكوف، 
الرو�سية  اال���س��ت�����س��اري��ة  ال��ل��ج��ن��ة  اج��ت��م��اع��ات  اأوىل  اأن 
النووية  لالأ�سلحة  �ستارت  معاهدة  ب�ساأن  االأم��ريك��ي��ة 
�ستعقد يف م�سر بالفرتة من 29 نوفمرب اجلاري حتى 

6 دي�سمرب.
نيد  االأم��ريك��ي��ة  با�سم وزارة اخل��ارج��ي��ة  امل��ت��ح��دث  ك��ان 
براي�ش، اأو�سح اأن اجتماع اللجنة اال�ست�سارية الثنائية 
قيد االإعداد بالفعل عن طريق اجتماعات �سرية خالل 
ن���ووي يف  ت��ط��ور  اأي  اأج���ل تال�سي  املا�سية م��ن  ال��ف��رتة 

االأزمة االأوكرانية الرو�سية.
واأع������ادت م��ع��اه��دة ���س��ت��ارت اجل���دي���دة ال��ت��ي وق��ع��ت عام 
الواليات  ب��ني  امل�����س��رتك��ة  وال��ق��ي��ادة  ال��ت��ع��اون   2011
النووية،  االأ���س��ل��ح��ة  ورو���س��ي��ا يف جم��ال �سبط  امل��ت��ح��دة 
البلدين قبل توترها  وحققت تقدما يف العالقات بني 

مع بدء العملية الرو�سية يف اأوكرانيا.
حتاول  ووا�سنطن  مو�سكو  ب��ني  ال�سائد  التوتر  ورغ��م 
االأخرية التو�سل حللول متنع اأي ت�سعيد نووي، وهنا 
العالقات  الباحث يف  ال��دي��ب،  اأب��وب��ك��ر  ال��دك��ت��ور  ي��ق��ول 
الدولية ورئي�ش منتدى تطوير الفكر العربي لالأبحاث، 
اإن كال الدولتني ت�سعيان لعدم الت�سعيد على االأقل يف 
الوقت الراهن، وعن اختيار ال�سرق االأو�سط والعا�سمة 
اأرجعها  املفاو�سات  تلك  ال�ست�سافة  خ�سو�سا  امل�سرية 

لعدة اأ�سباب:
للقمة  الناجحة  ا�ست�سافتها  بعد  جاء  القاهرة  اختيار 

. cop 27 العاملية للمناخ
االأو�سط  ال�سرق  االأويل يف  املباحثات للمرة  وجود تلك 

يوؤكد دور املنطقة االإقليمي.
اأ�سا�سي وفعال يف  اأ�سبح بالفعل العب  ال�سرق االأو�سط 
وال�سعودية  االإم���ارات  دور  نن�سى  وال  الدولية  االأزم���ات 

ال�سابق يف اتفاق االأ�سرى بني رو�سيا واأوكرانيا.

القمة  ع��ام��ال حا�سما يف جن���اح  ذل���ك  ب��اع��ت��ب��ار  وا���س��ع��ا، 
اأو���س��ح��ت ك��ب��رية حمللي  ب��دوره��ا،  ال��ت��وت��رات.  وتهدئة 
اأماندا  الدولية،  االأزم��ات  ال�سينية مبجموعة  ال�سوؤون 
نيوز  “�سكاي  مل��وق��ع  خ��ا���س��ة  ت�����س��ري��ح��ات  يف  ه�����س��ي��او، 
اأنه “ال تزال هناك اختالفات كبرية وا�سحة  عربية”، 
بني ال�سني والغرب، ال �سيما فيما يتعلق بال�سراع بني 

رو�سيا واأوكرانيا«.
واأ�ساف: “مع ذلك، كان من االإيجابي اأن اأعربت جميع 
الوطنية  التحديات  اإزاء  اجلماعي  قلقها  عن  البلدان 
امللحة يف هذا الوقت، مبا يف ذلك اأزمة االأمن الغذائي 
اأي�سا  املهم  وم��ن  النامية،  البلدان  ودع��م  املناخ  وتغري 
معار�سة  واح���د  ب�سوت  االأع�����س��اء  ال���دول  تتحدث  اأن 

ال�ستخدام االأ�سلحة النووية والتهديد با�ستخدامها«.
كان �سي دعا كل ال��دول اإىل “تبادل االح��رتام وال�سعي 
الإي��ج��اد ال��ق��وا���س��م امل�����س��رتك��ة وت���رك اخل��الف��ات جانبا 

البلدين«. و�سف األبانيزي االجتماع باأنه كان “اإيجابيا 
وبّناًء«.

�سعيها  عرب  ال�سني  حفيظة  اأ�سرتاليا  اأث���ارت  اأن  �سبق 
احلدود  خ���ارج  ال��ن��ف��وذ  م�ساعي  �سد  ت�سريع  الإ���س��دار 
على  احل�سول  من  “هواوي”  �سركة  ومنع  الوطنية، 

عقوٍد لتطوير �سبكة اجليل اخلام�ش من االإنرتنت.
ب�ساأن  م�ستقل  حتقيق  لفتح  �سابق  وق��ت  يف  دع��ت  كما 

من�ساأ وباء كوفيد.

خالفات و�سط �أزمة مت�ساعدة
بينما  اإن��ه  ال�سينية،  تاميز”  “غلوبال  �سحيفة  قالت 
يواجه العامل توترات جيو�سيا�سية مت�ساعدة وتدهورا 
بحثا  الع�سرين  جمموعة  ق��ادة  قمة  تطلع  اقت�ساديا، 
عن حلوٍل ملجموعة من االأزمات العاملية، ويف ظل هذه 
اهتماما  ال�سيني  الرئي�ش  ح�سور  اج��ت��ذب  اخللفية، 

عام  ان�سحابهما  بعد  البلدين،  بني  النووية  االأ�سلحة 
2019 من معاهدة االأ�سلحة النووية متو�سطة املدى 
االتفاقية  تتطلب  حيث  1987؛  ع��ام  بينهما  املوقعة 
من الطرفني اإجراء عمليات تفتي�ش يف القواعد، التي 
للتحقق  البيانات  لتبادل  اإ�سافة  االأ�سلحة،  توجد فيها 
ك��ذل��ك على  تن�ش  امل��ع��اه��دة، كما  لبنود  االم��ت��ث��ال  م��ن 
ت��ب��ادل ���س��ن��وي ل��ع��دد االأ���س��ل��ح��ة حم��ل االت���ف���اق، وتن�ش 

املعاهدة على 18 عملية تفتي�ش داخل املواقع �سنويا.
لل�سماح  م��وؤق��ت  تعليق  مو�سكو  اأعلنت  املا�سي  م��ار���ش 
وا�سنطن  اعتربته  مما  بها  اخلا�سة  املن�ساآت  بتفتي�ش 
ان�سحاب �سريح من املعاهدة، ولكن ل�سرح املوقف الرو�سي 
ي��ق��ول ال��ب��اح��ث ال��رو���س��ي يف ت��اري��خ ال��ع��الق��ات الدولية 
�سولونوف بالفريف، اإن ما قامت به مو�سكو لي�ش �سد 

اأن  بعد  حمايدة  منطقة  االأو�سط  ال�سرق  منطقة  ُتعد 
املحادثات  تلك  ت�ست�سيف  كانت  التي  جنيف  ان�سمت 
للعقوبات الغربية �سد مو�سكو. يوؤكد اأي�سا على تقدير 
ال�سي�سي  الفتاح  عبد  امل�سري  للرئي�ش  الكربى  ال��دول 

وعالقاته املتميزة مع جميع االأطراف الدولية.
لالأبحاث،  العربي  الفكر  تطوير  منتدى  رئي�ش  واأك��د 
اأن حال  خالل ت�سريحاته ملوقع “�سكاي نيوز عربية”، 
ب�سكل  الباب  �ستفتح  املباحثات  من  اجلولة  تلك  جن��اح 
اأوكرانية  رو�سية  ملحادثات  التو�سل  اإمكانية  اأمام  اأكرب 

مبا�سرة قريبا ووقف ولو موؤقت الإطالق النار.

�سيناريوهات حمادثات �ملعاهدة
ٌتعد معاهدة “نيو �ستارت” هي الوحيدة املتبقية ملراقبة 

والدفع  ���س��ل��م��ي،  ب�����س��ك��ل  وال��ت��ع��اي�����ش 
واأال  املنفتح،  العاملي  االقت�ساد  ببناء 
الفناء  ب��ن��اء  اأو  ب��اإف��ق��ار اجل���ار  ت��ق��وم 
العالية  ب��اجل��دران  امل��ح��اط  ال�سغري 
املنغلقة  ال�سيقة  ال��دوائ��ر  تكوين  اأو 

واالإق�سائية«.

ل يف �لعالقات حتوُّ
�سي  اج���ت���م���اع  اأن  ه�����س��ي��او  اع���ت���ربت 
وب���اي���دن ال����ذي ان��ع��ق��د ع��ل��ى هام�ش 
جم��م��وع��ة ال��ع�����س��ري��ن، م���ّث���ل حتوال 
اأن  اإىل  ال��ل��ه��ج��ة، واأ����س���ار  اإي��ج��اب��ي��ا يف 
اجلانبني على ا�ستعداد ملناق�سة طرق 
ال  حتى  العالقة  يف  اخل��الف��ات  اإدارة 
معتربة  �سراع،  اإىل  املناف�سة  تتحول 

ذلك “خطوة يف االجتاه ال�سحيح«.
املتخ�س�ش  اخل��ب��ري  ذل���ك  م��ع  ات��ف��ق 
�سمري،  اأمي��ن  ال��دول��ي��ة،  العالقات  يف 
ل�”�سكاي  ت�سريحات  يف  ق���ال  ال���ذي 
بني  تناف�سا  هناك  اإن  عربية”،  نيوز 
واأراد  وال�����س��ني،  امل��ت��ح��دة  ال���والي���ات 
ال��ع��الق��ة م���ع بكني  ت��ظ��ل  اأن  ب���اي���دن 
تدور يف حدود املناف�سة ال�سديدة وال تنزلق اإىل ال�سراع 
هدف  امل�ساحة  ه��ذه  على  احل��ف��اظ  اأن  كما  احل���رب،  اأو 

م�سرتك لكال البلدين.
“اخلطوط  ر�سمت  الع�سرين  قمة  اأن  اإىل  �سمري  اأ�سار 
املتحدة  ال��والي��ات  م��ع  ال�سني  ع��الق��ات  يف  احلمراء” 
والدول الغربية، خا�سة فيما يتعلق بحرية املالحة يف 

بحر ال�سني اجلنوبي، واأزمة تايوان.
قيام  ع��دم  يف  تتج�سد  احل��م��راء  “اخلطوط  واأ���س��اف: 
بالتنمر على  االأم��ريك��ي��ة  ال��ن��ظ��ر  م��ن وج��ه��ة  ال�����س��ني 
جريانها  �سد  التخويف  �سيا�سة  وا�ستخدام  جريانها 
االآ���س��ي��وي��ني، خ��ا���س��ة يف ب��ح��ر ال�����س��ني اجل��ن��وب��ي، حيث 
تختلف هناك على ال�سيادة مع 6 دول، يف نف�ش الوقت 
اإثارة  الواحدة وعدم  ال�سني  �سيا�سة  التاأكيد على  عدم 

القالقل مع بكني«.

لعدة  االت��ف��اق��ي��ة 
اأ�سباب:

جمدت  م��و���س��ك��و 
التفتي�ش  موؤقتا 
فعل  رد  وه���������ذا 
ط��������ب��������ي��������ع��������ي يف 
ظ�������ل ال���ع���م���ل���ي���ة 
ال�����ع�����������س�����ك�����ري�����ة 
الرو�سية وموقف 
ووا��������س�������ن�������ط�������ن. 

كاأداة �سغط �سريح لتخفيف  املعاهدة  ت�ستخدم  رو�سيا 
ما  مو�سكو   . وا�سنطن  جانب  من  املفرو�سة  العقوبات 
فعليا  تعد  التي  باملعاهدة،  ج��اء  ما  بكل  ملتزمة  زال��ت 

االأهم بني معاهدات خف�ش الت�سلح النووي.
اأما اجلانب االأمريكي يرى اأن مو�سكو حتاول الرتاجع 
ت��ل��وي��ح��ه��ا الدائم  ب��امل��ع��اه��دة يف ظ���ل  ال��ت��زام��ات��ه��ا  ع���ن 
“تكتيكية”  نووية  اأ�سلحة  ا�ستخدام  باإمكانية  موؤخرا، 
اإىل اخلدمة  اإدخ���ال مو�سكو  ه��ذا بجانب  اأوك��ران��ي��ا،  يف 
موؤخرا، قدرات نوعية جديدة يف جمال الت�سليح النووي، 
�سوتي  الفرط  وال�ساروخ  “بو�سايدون”،  كالطوربيد 
املتوقعة  ال�سيناريوهات  يخ�ش  وفيما  “ت�سريكون«. 
ملحادثات القاهرة املرتقبة بني وا�سنطن ومو�سكو يقول 
“�سكاي  �سولونوف بالفريف، خالل ت�سريحاته ملوقع 
اإن هناك 3 �سيناريوهات لتلك املعاهدة:  نيوز عربية”، 
اأواًل: التو�سل التفاق تكميلي اأو موؤقت ملحق باملعاهدة 
العقوبات.  وتخفيف  ال��ن��ووي  ال�����س��ب��اق  م��ن��ع  اأج���ل  م��ن 
م�ستبعد  وه���ذا  نهائي  ب�سكل  امل��ع��اه��دة  جتميد  ث��ان��ًي��ا: 
من  ووا�سنطن  مو�سكو  �سهدته  ال��ذي  التقارب  ظل  يف 

حمادثات على مدار اأ�سابيع.
ثالًثا: اإطالة اأمد املباحثات لي�ستخدمها الطرفان كورقة 
�سغط للو�سول اإىل ت�سوية اإىل االأزمة االأوكرانية التي 

تعد اأ�سا�ش الت�سعيد.

 11 قتياًل بانفجار خزان وقود يف �سمال العراق 
•• ال�صليمانية-اأ ف ب

قتل 11 �سخ�سا على االأقل يف انفجار 
خزان وقود ادى اىل انهيار مبنى يف 
العراق  ب�سمال  ال�سليمانية  مدينة 
فيما  اخلمي�ش،  االأول  اأم�����ش  م�ساء  
اأم�ش اجلمعة  االإن��ق��اذ   توا�سل فرق 
البحث عن �سحايا حما�سرين حتت 

االأنقا�ش، وفقا مل�سوؤولني حمليني.
م�ساء  وق���ع  ال����ذي  االن��ف��ج��ار  واأدى 
اأكرب  ث��اين  ال�سليمانية  يف  اخلمي�ش 
يتمتع  ال��ذي  كرد�ستان  اإقليم  م��دن 
11 �سخ�سا  اإىل مقتل  ذات��ي،  بحكم 
اأخرين،   13 واإ���س��اب��ة  االأق����ل  ع��ل��ى 

طوارىء  دائ���رة  رئي�ش  اأف���اد  ح�سبما 
لفران�ش  ن���ادر  ���س��ام��ان  ال�سليمانية 

بر�ش.
و حتدث امل�سوؤول عن اأربعة ا�سخا�ش 
ما زالوا عالقني حتت اأنقا�ش املنزل 
املوؤلف من ثالثة طوابق، الذي اإنهار 

جراء االأنفجار.
تعمل  “فرقنا  ب�������اأن  ن�������ادر  وذك�������ر 
الإنقاذ  ���س��اع��ة   15 م���ن  اأك����رث  م��ن��ذ 
املنزل  حتت  املحا�سرين  االأ�سخا�ش 

املنهار«.
ووقع االنفجار جراء ت�سرب يف خزان 
للتدفئة، وفقا  امل�ستخدم  �سائل،  غاز 

لل�سلطات املحلية.

بر�ش �سباح  فران�ش  و�ساهد مرا�سل 
اجلمعة، فرق االإنقاذ توا�سل البحث 
فيما  ال�سحايا،  ع��ن  االن��ق��ا���ش  ب��ني 
ت��ع��ر���س��ت م��ب��ن��ى جم������اور الأ�����س����رار 
بتحطم الزجاج وغطى الدخان جزء 

من واجهة املبنى.
اجلمعة  �سدر  �سابق  تقرير  وحتدث 
عن ال�سلطات املحلية يف ال�سليمانية، 
اأ����س���خ���ا����ش ج����راء   10 ع����ن م��ق��ت��ل 

االنفجار.
وب����ني ال�����س��ح��اي��ا ط��ف��ل واح�����د على 
ال�سليمانية  مل��ح��اف��ظ  وف��ق��ا  االأق�����ل، 
اأعلن يوم حداد  اأبو بكر الذي  هفال 

اأثر وقوع احلادث.

يف  ال�سالمة  معايري  اإه��م��ال  وميثل 
�سائعاً  اأم���راً  البناء،  اأو  النقل  قطاع 
يف ال���ع���راق االأم����ر ال����ذي ي����وؤدي اإىل 
تكرار حوادث ماأ�ساوية، يف هذا البلد 
التحتية  ب��ن��اه  اأغ���ل���ب  ت��ع��اين  ال����ذي 
م��ن ال��ت��داع��ي. ف��ف��ي ن��ه��اي��ة ت�سرين 
اأ�سخا�ش  ت�سعة  لقي  االأول-اأكتوبر، 
م�سرعهم واأ�سيب اأخرون يف اأنفجار 

نقائلة للغاز يف بغداد.
ويف حادث اآخر وقع يف ني�سان-اأبريل 
ا  80 �سخ�سً اأك��رث من  2021 لقي 
م�سرعهم يف حريق داخل م�ست�سفى 
ا�سطوانة  ان��ف��ج��ار  ج���راء  ب��غ��داد،  يف 

اأوك�سجني ب�سبب تخزين �سيء.
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اللجنة  على  ال��ن��واب  جمل�ش  رئي�ش 
امل�سرعني  ت��ق��رر  ال��ت��ي  ال��ت��وج��ي��ه��ي��ة 
اللجان  يف  تعيينهم  �سيتم  ال��ذي��ن 
ل��ه��ا. ق��د يكون  وم���ن ي�سبح رئ��ي�����س��اً 
الوقت  يف  �����س����رورًي����ا  ت����ن����ازاًل  ه�����ذا 
احلايل، ولكن اإذا كان رئي�ش جمل�ش 
النواب ال�سعيف يفتقر اإىل االأدوات 
القوانني  م�ساريع  لتمرير  الالزمة 
فو�سى  النتيجة  ف�ستكون  الالزمة، 

وغ�سب الناخبني.
رئي�ش  ا����س���ت���ق���ال   ،2015 وع�������ام 
ب��وي��رن و�سط  ال��ن��واب ج���ون  جمل�ش 
ينبغي على  كان  اإذا  ما  خالف حول 
ق��رار كان  االأ���س��رة من خ��الل مترير  اجلمهوريني حماولة وق��ف تنظيم 
ممكناً اأن ميوت يف جمل�ش ال�سيوخ اأو على مكتب الرئي�ش اأوباما. ثم �سغل 

احلزب اجلمهوري 247 مقعًدا.
كافياً  كان  الرقم  ولكن هذا  االأك��رث.  222 على  �ستكون  غالبية مكارثي 
خالل  م��ن��ه��ا  ط��ائ��ل  ال  ال��ت��ي  ال��ه��اوي��ة  ح��اف��ة  �سيا�سة  لتجنب  لبيلو�سي 
مكارثي  ميكن  لبايدن.  طموح  اأعمال  ج��دول  ومترير  املا�سيني  العامني 

واجلمهوريني تعلم الدر�ش.

•• وا�صنطن-وكاالت

ب��ي��ل��و���س��ي جمل�ش  ن��ان�����س��ي  ت���راأ����س���ت 
حديدية  بقب�سة  االأمريكي  ال��ن��واب 
يف قفاز من املخمل، لكنها كانت اأ�سبه 

بقب�سة حديدية يف قفاز حديدي.
�سرتيت  “وول  �سحيفة  راأي  ه���ذا 
تعليقاً على قرار بيلو�سي  جورنال” 
بعد  ال���ق���اع���دة  م��ق��اع��د  اإىل  ال���ع���ودة 
الدميقراطيني،  تزعم  م��ن  عقدين 

غالًبا رغماً عنهم.
ل��ل��ج��م��ه��وري��ني الذين  ول��ك��ن مي��ك��ن 
�سيء  ك��ل  يف  بيلو�سي  م��ع  يختلفون 

عملياً اأن يتعلموا منها كيفية ممار�سة ال�سلطة بفعالية.
جاءت بيلو�سي اإىل وا�سنطن لتمرير القوانني والتاأثري يف ال�سيا�سة، لي�ش 
الأنها اأرادت اأن تكون موؤثرة على و�سائل التوا�سل االجتماعي اأو اأن حت�سل 
الدميوقراطيون  ك��ان  عندما  ت��ل��ف��زي��وين.  كمحلل  تقاعد  وظيفة  على 

اأ�سرت على اأن يكون م�سروعهم �سخماً. ي�سوغون “اأوباما كري”، 
جمل�ش  اأع�����س��اء  م��ن   34 ان�سقاق  ورغ���م  الت�سويت.  على  اعرت�ست  ث��م 
ذلك  تبع  وم��ا  القانون.  م�سروع  بيلو�سي  اأق��رت  الدميقراطيني،  ال��ن��واب 

وقال “نحن يف الغابة ولدينا فيالن كبريان يف حالة توتر متزايد. واإذا 
زادت حدة توترهما، ف�سيبداآن مبحاربة بع�سهما وهذا �سيكون م�سكلة 

كبرية لبقية الغابة«.
من  ال��ع��دي��د  ت��ع��اون  اإىل  “�سنحتاج  احل�����س��ور  �سحك  و���س��ط  واأ����س���اف 

احليوانات االأخرى.. النمور ، القرود.. اإلخ«.
�سواحل  من  املمتدة  ال�سا�سعة  املنطقة  هذه  ماكرون  اإميانويل  ويعترب 
اإ�سرتاتيجية.  اأول��وي��ة  الأم��ريك��ا  الغربية  ال�سواحل  اإىل  اإفريقيا  �سرق 

ولفرن�سا عددا من املناطق واملجاالت البحرية فيها.
وهي  لفرن�سا  اخلال�سة  االقت�سادية  املنطقة  من  االأك��رب  اجل��زء  ويقع 
الثانية يف العامل، يف هذا القطاع، حول �سبعة اأرا�ٍش متتد من ريونيون 

اإىل كاليدونيا اجلديدة وتاهيتي، يعي�ش فيها 1،65 مليون ن�سمة.

الكرملني: ل حديث حاليا
 عن قمة بني بوتني وبايدن 

•• لندن-رويرتز

قال الكرملني  اأم�ش اجلمعة اإن الرئي�ش الرو�سي فالدميري بوتني والرئي�ش االأمريكي جو بايدن لي�ش 
ت�ستبعد عقد  اإن مو�سكو ال  الرو�سي  وزي��ر اخلارجية  نائب  قال  اأن  بعد  للقاء،  اأي خطط حاليا  لديهما 
اجتماعات رفيعة امل�ستوى بني البلدين. واأ�ساف دميرتي بي�سكوف املتحدث با�سم الكرملني لل�سحفيني 
“اأمر عقد قمة غري مطروح حاليا«. ويف وقت �سابق، قال �سريجي ريابكوف نائب وزير اخلارجية الرو�سي 
اأم�ش اجلمعة اإن رو�سيا ال ت�ستبعد عقد اجتماعات رفيعة امل�ستوى مع الواليات املتحدة ب�ساأن “اال�ستقرار 
اال�سرتاتيجي” مع اقرتاب موعد عقد حمادثات يف القاهرة ب�ساأن حظر انت�سار االأ�سلحة النووية. لكن 
ريابكوف اأ�سار اإىل اأن لي�ش هناك ما ميكن احلديث عنه مع الواليات املتحدة فيما يخ�ش اأوكرانيا. وقال 

اإن موقفي اجلانبني متعار�سان متاما يف هذا االأمر.
 

 •• بانكوك-اأ ف ب

رف�ش  اإىل  اجلمعة  اأم�����ش  م��اك��رون   اإمي��ان��وي��ل  الفرن�سي  الرئي�ش  دع��ا 
اآ�سيا  منطقة  يف  “اال�ستقرار”  على  و�سدد  و”املواجهة”  “الهيمنة” 

واملحيط الهادي.
االقت�سادي  املنتدى  ق��ادة  قمة  تعقد  حيث  بانكوك  من  م��اك��رون  وق��ال 
واملواجهة.  بالهيمنة  نوؤمن  ال  “نحن  )ابيك(  الهادي  واملحيط  الآ�سيا 

نوؤمن باال�ستقرار ونوؤمن باالبتكار«.
مناف�سة  ت�سهد  التي  الهادي  واملحيط  اآ�سيا  منطقة  اأن  ماكرون  وراأى 
اأن تعتمد على القوى  مت�ساعدة بني ال�سني والواليات املتحدة، يجب 

االإقليمية، مبا فيها فرن�سا، ل�سمان هذا التوازن.

 ماكرون : ل »للهيمنة« ول »للمواجهة« 

•• عوا�صم-وكاالت

اأت��اح��ت ات��ف��اق��ي��ة امل��م��ر االآم����ن يف 
البحر االأ�سود التي تو�سطت فيها 
 22 امل��ت��ح��دة، وامل��وق��ع��ة يف  االأمم 
يوليو من جانب رو�سيا واأوكرانيا 
وت����رك����ي����ا، ا����س���ت���ئ���ن���اف �����س����ادرات 
املوانئ  احل��ب��وب واالأ���س��م��دة م��ن 
الثالثة  الرئي�سية  االأوك���ران���ي���ة 
واأودي�������س���ا  ت�������س���ورن���وم���ور����س���ك   -
البحر  على   - بيفديني  ويوجني 

االأ�سود.
ووف���ق���ا الت��ف��اق��ي��ة امل���م���ر االآم����ن 
 120 ���س��اري��ة  امل���ب���ادرة  “�ستظل 
ي���وم���ا م���ن ت���اري���خ ال��ت��وق��ي��ع من 
ق��ب��ل ج��م��ي��ع االأط��������راف، وميكن 
الفرتة،  لنف�ش  تلقائيا  متديدها 
الطرفني  اأح������د  ي��خ��ط��ر  مل  م����ا 
االآخ�����ر ب��ن��ّي��ة اإن���ه���اء امل����ب����ادرة، اأو 

لتعديلها«.

تعليق رو�سي لالتفاق
ال�������س���اب���ق  رو�����س����ي����ا يف  وع����ق����ل����ت 
م�ساركتها يف االتفاقية، وحتديدا 
اأك��ت��وب��ر، ورغ���م تراجعها،  اأواخ���ر 
اأن االأ�سواق امل�ستوردة ترتقب  اإال 
لالتفاقية  النهائي  املوعد  حاليا 
وما  اجل�������اري،  ن��وف��م��رب   19 يف 
�سيحدث بعد هذا التاريخ، بح�سب 
مذكرة ل�”غروب اإيكونوميك�ش«.

حتمل رحلة   1000
 10 ماليني طن

اإط���ار م��ب��ادرة حبوب البحر  اأت���اح 
داخلية  رح����ل����ة  األ�������ف  االأ�������س������ود 
 10 الأك��رث من  و�سمح  وخارجية 
ماليني طن مرتي من احلبوب 

منذ عام 2021 لكنه ا�ستقر منذ 
ذلك احلني، ويرجع ذلك جزئيا 
اإىل مبادرة حبوب البحر االأ�سود. 
وُتظهر اأرقام االأمم املتحدة اأن ما 
حتمل  �سفينة   500 م��ن  ي��ق��رب 
اأكرث من 10 ماليني طن مرتي 
الغذائية  وامل�������واد  احل���ب���وب  م���ن 
االأخ��������رى ق����د غ�������ادرت يف اإط�����ار 

املبادرة اإىل اأفقر دول العامل.
���س��ي��ط��رت ���س��ح��ن��ات ال��ق��م��ح على 
ال�����س��ادرات ه��ذا االأ���س��ب��وع، وبلغت 
176.368 طنا مرتيا، وجاءت 
يف ال�����س��دارة م��ن ت��دف��ق��ات الذرة 
طنا   134.150 ب��ل��غ��ت  ال���ت���ي 

مرتي.
على  املتبقية  ال�سحنات  اح��ت��وت 
م��ن��ت��ج��ات ع��ب��اد ال�����س��م�����ش وب���ذور 

اللفت وحبوب اأخرى.
املوجهة  ال�سحنات  ن�سبة  ارتفعت 
املرتفع  الدخل  ذات  البلدان  اإىل 
االأ�����س����ب����وع  خ������الل   44% اإىل 
مقارنة  نوفمرب،   13 يف  املنتهي 
ال�سابق،  االأ���س��ب��وع  يف   41% ب��� 
%11 تقريبا  ن�سبة  بينما كانت 
منخف�سة  ال��ب��ل��دان  اإىل  موجهة 
ي���ت���ج���ه اإىل  ال�����دخ�����ل، وال����ب����اق����ي 

متو�سط الدخل.
الو�سطى  واآ�سيا  اأوروب���ا  اجتذبت 
ال�سحنات  م��ن   41% م��ن  اأك���رث 
يف االأ�سبوع، دون تغيري اأ�سبوعيا، 
مع ما يقرب من %32 متوجهة 
الهادئ،  واملحيط  اآ�سيا  �سرق  اإىل 
من اأكرث من %41 يف االأ�سبوع 
ال�سابق، و%26 اإ�سافية موجهة 
االأو����س���ط  ال�������س���رق  م��ن��ط��ق��ة  اإىل 
و���س��م��ال اإف��ري��ق��ي��ا، م��ن اأق����ل من 

%18 يف االأ�سبوع ال�سابق.

وامل����واد ال��غ��ذائ��ي��ة ب��ال��و���س��ول اإىل 
االأ�سواق العاملية.

والحقا انتهى ما يقرب من ن�سف 
البلدان  يف  الب�سائع  تلك  حجم 

ذات الدخل املرتفع.
و���س��ك��ت رو����س���ي���ا م���ن ح��ق��ي��ق��ة اأن 
معظم التدفقات لي�ست خم�س�سة 
النعدام  عر�سة  االأك���رث  للبلدان 
يف  املذكرة،  وفق  الغذائي،  االأم��ن 
املتحدة،  ال���والي���ات  حُت��م��ل  وق����ٍت 
مو�سكو، امل�سوؤولية عن ا�سطراب 

اأ�سواق احلبوب.
التحتية  ال���ب���ن���ي���ة  وزي������ر  وق������ال 
اأولك�سندر كوبراكوف،  االأوكراين 
البحر  ح��ب��وب  م��ب��ادرة  اإن  ال��ي��وم 

املقرر  م����ن  ك�����ان  ال���ت���ي  االأ������س�����ود 
نوفمرب   19 ال�����س��ب��ت  تنتهي  اأن 

�ستمدد ملدة 120 يوما.
وك��ت��ب ال���وزي���ر يف ت��غ��ري��دة على 
حبوب  “مبادرة  ت���وي���رت  م���وق���ع 
 120 �ست�ستمر  االأ����س���ود  ال��ب��ح��ر 

يوما«.
وق��ال��ت ال����وزارة اإن االت��ف��اق على 
التو�س�����ل  مت  امل��ب��ادرة  متدي������د 
وقٍت  يف  ا�س�������طنبول،  يف  اإلي������ه 
ي������وؤّم������ن االت������ف������اق مم�������را اآم����ن����ا 
االأوكرانية  احل��ب��وب  ل�����س��ادرات 
البحر  ع��ل��ى  معينة  م��وان��ئ  ع��رب 
ا�ستمرار احل��رب مع  االأ���س��ود مع 

رو�سيا.

�التفاق مهم لوقف
 �نعد�م �الأمن �لغذ�ئي

وق��������ال االأم����������ني ال�����ع�����ام ل�����الأمم 
اإن  غوتريي�ش  اأنطونيو  املتحدة 
اأهمية  اإظ��ه��ار  “توا�سل  امل��ب��ادرة 
�سياق  يف  ال�سرية  الدبلوما�سية 

اإيجاد حلول متعددة االأطراف«.
ترحيبه  ع��ن  غوتريي�ش  واأع����رب 
ب���ات���ف���اق ج��م��ي��ع االأط��������راف على 
م��وا���س��ل��ة م���ب���ادرة ح��ب��وب البحر 
االآمنة  امل��الح��ة  لت�سهيل  االأ���س��ود 
لت�سدير احلبوب واملواد الغذائية 

واالأ�سمدة من اأوكرانيا.
املتحدة  “االأمم  اأن  واأ������س�����اف 
التن�سيق  م��رك��ز  ب��دع��م  م��ل��ت��زم��ة 

امل���������س����رتك ح���ت���ى ي�����س��ت��م��ر خط 
االم����داد احل��ي��وي ه���ذا يف العمل 
املتحدة  االأمم  اأن  كما  ب�سال�سة، 
باإزالة  ك��ام��ال  ال��ت��زام��ا  م��ل��ت��زم��ة 
ت�سدير  اأم����ام  املتبقية  ال��ع��وائ��ق 
االأغ��ذي��ة واالأ���س��م��دة م��ن االحتاد 

الرو�سي«.
“االتفاقيتني  اإن  ق��ائ��ال  وت���اب���ع 
ثالثة  قبل  ا�سطنبول  يف  املوقعة 
اأ�سعار  خلف�ش  ���س��روري��ة  اأ���س��ه��ر 
املواد الغذائية واالأ�سمدة وجتنب 

اأزمة غذاء عاملية«.

هدوء �سعري بعد �التفاق
ارتفع �سعر القمح بن�سبة 50% 

•• وا�صنطن-اأ ف ب

االتهامات  اأن  م���راق���ب���ون  ي����رى 
بدون  ان��ت��خ��اب��ي  ت��زوي��ر  بح�سول 
امل�ستوى  اىل  ت�سل  مل  اأ�سا�ش  اأي 
الذي كان هناك تخوف منه بعد 
ان��ت��خ��اب��ات م��ن��ت�����س��ف ال���والي���ة يف 
العديد  اإن  اإذ  امل��ت��ح��دة،  ال��والي��ات 
ترامب كبحوا  دونالد  اأن�سار  من 
ه����ذا اخل���ط���اب ال�����ذي اأ�����س����اء اىل 

اجلمهوريني.
ك���ان���ت ع�����دة م���وؤ����س�������س���ات اأب���ح���اث 
بعد  ما  ا�سطرابات  ف��رتة  تخ�سى 
ان  ميكن  ك��ان  وال��ت��ي  االنتخابات 
ت���وؤدي اىل اأع��م��ال عنف يف بلد ال 
ي��زال حتت وط��اأة �سدمة الهجوم 
ال���ع���ن���ي���ف ع���ل���ى ال���ك���اب���ي���ت���ول من 
اجلمهوري  الرئي�ش  اأن�سار  قبل 
06 ك��ان��ون ال��ث��اين- ال�����س��اب��ق يف 

يناير 2021 يف وا�سنطن.
وبع�ش  ت����رام����ب  واأن  ���س��ي��م��ا  ال 
موؤيديه ب��داأوا يف ا�ستغالل بع�ش 
مراكز  يف  امل����ع����زول����ة  احل���������وادث 
اأريزونا،  يف  خ�سو�سا  االق����رتاع، 
ل���ل���ت���ن���دي���د م������رة اأخ���������رى ب�����دون 

ل�سالح  ت���زوي���ر  ب��ح�����س��ول  دل���ي���ل 
ح�سل  ك���م���ا  ال���دمي���وق���راط���ي���ني 
ب��ع��د االن��ت��خ��اب��ات ال��رئ��ا���س��ي��ة عام 

.2020
املعلومات  ح��م��ل��ة  اأن  ي��ب��دو  ل��ك��ن 
ب���ع���د هزمية  ت���ال����س���ت  امل�����س��ل��ل��ة 
الذين  امل��ر���س��ح��ني  م���ن  ال���ع���دي���د 

�ساندهم ترامب يف االنتخابات.
ال�سركة  الب”  “زيغنال  وح�سب 
االإنرتنت،  ن�����س��اط  ت��راق��ب  ال��ت��ي 
ك��ان هناك 600 األ��ف اإ���س��ارة اىل 
مماثلة  اأف��ك��ار  اأو  انتخابي  تزوير 
الذي  االأ�سبوع  على تويرت خالل 
الثاين/ ت�سرين   08 اق��رتاع  تال 
اأقل ب�ست مرات مما  اأي  نوفمرب، 
نف�سها  الفرتة  خ��الل  عليه  كانت 

بعد انتخابات 2020.
ت��رام��ب الذي  اأن دون��ال��د  وي��ب��دو 
من�سته  متكرر  ب�سكل  ي�ستخدم 
 Truth( ����س���و����س���ال«  “تروث 
انتخابات  ب��اأن  للقول   )Social
هو  م���ن���ه،  “�سرقت”   2020
ذلك خالل  ذكر  امتنع عن  اأي�سا 
الثالثاء  فيه  اأعلن  ال��ذي  خطابه 
اأنه �سيكون مر�سحا للمرة الثالثة 

لعام  ال���رئ���ا����س���ي���ة  ل���الن���ت���خ���اب���ات 
.2024

يف  الباحث  كولفيلد  مايكل  ق��ال 
وا�سنطن  والي���ة  ب��ج��ام��ع��ة  م��رك��ز 
اإن “ق�سما من احلزب اجلمهوري 
يعترب ان اعتماد هذه الروايات قد 
اأ�سعف معنويات القاعدة الناخبة 
اىل  واأدى  امل�����س��ارك��ة  م��ن  وخ��ف��ف 
كفاءة”،  اأق���ل  مر�سحني  و���س��ول 
اأن  بر�ش  فران�ش  لوكالة  م�سيفا 
احل��زب بحاجة  الق�سم من  “هذا 
لكي  اخل�سائر  ه��ذه  عن  للحديث 
يعر�ش حججا من اأجل الو�سول 

اإىل قيادة جديدة للحزب«.
االأحمر”،  “املد  ف��ان  ال��واق��ع،  يف 
ل����ون احل�����زب اجل���م���ه���وري ال���ذي 
ومراقبون،  امل��ح��اف��ظ��ون  ت��وق��ع��ه 
انتخابات  خ������الل  ي���ح�������س���ل  مل 
احتفاظ  م��ع  ال���والي���ة،  منت�سف 
�سئيل  ب��ف��ارق  ال��دمي��وق��راط��ي��ني 
مبجل�ش ال�سيوخ ومل يخ�سروا اإال 

بفارق طفيف جمل�ش النواب.
العديد  ف�����س��ل  اأخ�����رى،  ن��ك�����س��ة  يف 
م���ن امل��ر���س��ح��ني امل���دع���وم���ني من 
على  ال�سباقات  يف  ترامب  دونالد 

مقاعد حملية كوزير دولة - وهي 
تخولهم  الن��ه��ا  م��ه��م��ة  م��ن��ا���س��ب 
االإ�������س������راف ع���ل���ى االن���ت���خ���اب���ات، 
ح�����اول  خ�������س���و����س���ا يف والي����������ات 
النتيجة  ق��ل��ب  ال�����س��اب��ق  ال��رئ��ي�����ش 

فيها يف 2020.
رئي�سة  ���س��م��ي��ث  ب��ام��ي��ال  وق���ال���ت 
فوتينغ«  “فرييفايد  م��ن��ظ��م��ة 
 )Verified Voting(
فران�ش  ل��وك��ال��ة  امل���ح���ازب���ة،  غ���ري 
اأو����س���ح���وا  “النا�ش  اإن  ب����ر�����ش 
م���ن خ����الل ت�����س��وي��ت��ه��م اأن���ه���م ال 
يرف�سون  م��ر���س��ح��ني  ي����ري����دون 
نتائج االنتخابات، لال�سراف على 
يف  وخ�سو�سا  االق���رتاع،  عمليات 
املتنازع عليها حيث كان  الواليات 

ذلك ممكنا«.
اأدت النتائج املتفاوتة للجمهوريني 
�سفوف  يف  ح��ت��ى  م���راج���ع���ة  اىل 
ال���ت���ي���ار امل���ت�������س���دد يف احل�������زب يف 
اأري��زون��ا حيث خ�سرت ك��اري ليك 
امل��دع��وم��ة م��ن ترامب  امل��ر���س��ح��ة 

ال�سباق ملن�سب حاكم الوالية.
ال�سناتور  وق��ال��ت وي��ن��دي روج���رز 
اجلمهورية عن الوالية “نت�ساءل 

حرم  الوالية،  منت�سف  انتخابات 
ت���رام���ب م���ن م���ن ج��م��ه��ور يبلغ 
�سخ�ش  م��ل��ي��ون  م��ئ��ة  جم��م��وع��ه 
على و�سائل التوا�سل االجتماعي 
النه ال يزال ممنوعا من ا�ستخدام 

تويرت وفي�سبوك.
“تروث  ���س��ب��ك��ت��ه  ع���ل���ى  وال�����ع�����دد 
 4،5( ب��ك��ث��ري  اأق������ل  �سو�سال” 

ماليني �سخ�ش(.
“ي�ستمر  ويقول مايكل كولفيلد، 

وقالت اإنهم “ي�سعرون رمبا بانها 
�سيا�سية  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة  ل��ي�����س��ت 

ناجحة«.
ل��ك��ن ب��ح�����س��ب حم��ل��ل��ني ف����ان اأثر 
ت��رف�����ش نتائج  ال��ت��ي  اخل��ط��اب��ات 
االن��ت��خ��اب��ات مل ي�سعف رغ��م كل 
زخما  ي����اأخ����ذ  اأن  ومي���ك���ن  ����س���يء 
جديدا قبل االنتخابات الرئا�سية 

يف 2024.
اأنه خالل  هم يعتربون خ�سو�سا 

االآن عما اإذا كنا ن�سخم االأفكار” 
نف�سها عرب التكرار، يف اإ�سارة كما 

يبدو اىل ر�سالة حزبها.
وترى كيت �ستاربريد املتخ�س�سة 
واالأ�ستاذة  امل�سللة  املعلومات  يف 
ج����ام����ع����ة والي�����ة  امل���������س����اع����دة يف 
ان  “جيد”  اأم����ر  اأن����ه  وا���س��ن��ط��ن 
اليمينيني  املوؤثرين  بع�ش  يكون 
يبتعدون عن مزاعم ال اأ�سا�ش لها 

عن تزوير انتخابي.

ال�سني تخفف قواعد كوفيد 
اخلا�سة باأماكن الرتفيه 

•• بكني-رويرتز

اأعلنت ال�سني مزيدا من التخفيف التدريجي للقواعد املطبقة للت�سدي 
امل��ف��رو���س��ة على  ال��ق��ي��ود  ورف���ع���ت  اجل��م��ع��ة،  اأم�������ش  الن��ت�����س��ار كوفيد-19 
احلفالت  مثل  والفعاليات  امل�����س��ارح  بدخولهم  امل�سموح  االأ���س��خ��ا���ش  ع��دد 
واملهرجانات املو�سيقية يف املناطق منخف�سة اخلطورة والتي ال تعاين من 
الثقافة وال�سياحة االإر�سادات التي متت  اأي تف�ش للمر�ش. واأر�سلت وزارة 
مراجعتها لوكاالت ال�سفر واأماكن الرتفيه واحلفالت. وقال بيان حكومي 
الوقاية  اإج��راءات  املحليني حت�سني دقة تطبيق  امل�سوؤولني  اإنه يتعني على 

واملكافحة وعدم اإغالق اأماكن الرتفيه متى �ساءوا.
وتتما�سى االإج��راءات املحددة يف اأغلبها مع اأحدث تخفيف لقواعد كوفيد 
التي  وال�سياحة  الرتفيه  ل�سركات  اأم��ل  بارقة  تكون  اأن  ال�سني. وميكن  يف 
ت�سررت ب�سدة جراء �سيا�سة �سارمة م�ستمرة لثالث �سنوات تقريبا تهدف 
للق�ساء على فريو�ش كورونا متاما. وُي�سمح الأماكن مثل مقاهي االإنرتنت 
منخف�سة  املناطق  يف  كوفيد  من  للوقاية  العادية  للقواعد  وفقا  بالعمل 
املخاطر، مما يعني اأنه ما دامت تطبق قواعد معينة للوقاية من العدوى، 
فيمكنها اأن تبا�سر اأعمالها كاملعتاد، وفقا للحكومة. من ناحية اأخرى، قال 
اإ�سابة   232 ال�سينية بكني �سجلت  العا�سمة  اإن  با�سم احلكومة  متحدث 
جرينت�ش”  بتوقيت   0700“ ع�سرا  الثالثة  ال�ساعة  حتى  بكوفيد-19 
املت�سررة  املناطق  وات�ساع نطاق  با�ستمرار”  “ارتفاع احل��االت  اجلمعة مع 
االأ�سبوع  م���دار  احل���االت على  م��ط��ردا يف  ارت��ف��اع��ا  بكني  و�سهدت  ب��ال��وب��اء. 

م�سجلة اأعلى رقم يومي لالإ�سابات اخلمي�ش.

العمل  يف  )ال����ت����اآم����ري(  امل���ح���رك 
امل��وؤث��رون اخلو�ش فيه،  ق��رر  واذا 
فاننا �سنعود على الفور اىل نقطة 

البداية«.
قرر  الراهن  الوقت  “يف  واأ���س��اف 
ت�ستحق كل  اللعبة ال  ان  كثريون 
الطويل.  االأم��د  على  العناء  ه��ذا 
�سي�سمد  ذل��ك  ك��ان  اإذا  ما  �سرنى 
م���ع خ���و����ش ت���رام���ب ح��م��ل��ة عام 

.»2024

نهاية و�سيكة ل� »املمر الآمن« للحبوب.. والعامل يرتقب 19 نوفمرب

بعد �نتخابات منت�سف �لوالية 

اأن�سار ترامب خففوا خطابهم ب�ساأن التزوير النتخابي 

على حد تعبري الرئي�ش اأوباما،  يف انتخابات عام 2010 كان “ق�سًفا”، 
من�سبها  وبيلو�سي  ال��ن��واب  جمل�ش  يف  مقعًدا   63 الدميقراطيني  كلف 

املتحدث.
يزال  ال  كري”  “اأوباما  لكن  ���س��ن��وات،  ث��م��اين  مل��دة  امل��ط��رق��ة  ت�ستعد  ومل 
يوم  ت��ف��اخ��رت  كما  ن��ادم��ة.  لي�ست  وك��اأن��ه��ا  ت��ب��دو  وبيلو�سي  ال��ق��ان��ون،  ه��و 
اخلمي�ش باإقرار م�سروع قانون البنية التحتية للرئي�ش بايدن. ثم اأقرت 
من  الرغم  وعلى  دوالر.  مليار   700 بقيمة  الت�سخم  من  احل��د  قانون 
االأغلبية ال�سئيلة تاريخياً التي بلغت 222 مقعداً، اإال اأن بيلو�سي اأبقت 

الدميقراطيني ملتزمني يف االأمور املهمة.

زيارة تايو�ن
يف اأف�سل حاالتها، توؤمن بيلو�سي باحلرية االأمريكية ولي�ش لديها اأوهام 
ب�ساأن خ�سوم بالدها. زارت هذا العام اأوكرانيا وتايوان، ومل ترتاجع عن 

رحلتها االأخرية على الرغم من ال�سغط ال�سديد من ال�سني.
يف اأ�سواأ حاالتها، تبدو بيلو�سي حزبية �سيقة االأفق. ويتذكر العامل حالة 
كان  بينما  ترامب  الرئي�ش  خطاب  مزقت  عندما   ،2020 لعام  االحت��اد 
اآدم �سيف م�سوؤواًل عن جلنة  يقف اأمامها. لقد عينت حلفاء مثل النائب 

اال�ستخبارات وتركته يثري ادعاءات جاحمة حول تواطوؤ ترامب ورو�سيا 
عندما كان ذلك مفيداً من الناحية ال�سيا�سية. واأ�سرت على اإقالة م�ساءلة 
ترامب مرتني، على الرغم من اأن ذلك عززه يف املرتني مع اأن�سار احلزب 

اجلمهوري.

�أقوى رئي�ض جمل�ض نو�ب منذ عقود
ومع ذلك، ال اأحد ينكر اأن بيلو�سي كانت زعيمة فعالة يف جمل�ش النواب، 
واأقوى رئي�ش جمل�ش النواب منذ عقود. هل كان اجلمهوريون ينتبهون 
ا�ستعاد احلزب اجلمهوري جمل�ش  املا�سي،  االأ�سبوع  انتخابات  لذلك؟ يف 
بيلو�سي  اأغلبية  مثل  �سغرية  �ستكون  اجل��دي��دة  اأغلبيته  لكن  ال��ن��واب، 
ووحدة  ق��وي��اً  رئي�ساً  يتطلب  املقبل  ال��ع��ام  ال�سيق  وال��ه��ام�����ش  احل��ال��ي��ة. 
جمهوريني. فاإذا اأراد احلزب اجلمهوري اإقناع الناخبني مبنحه تفوي�ساً 

حقيقياً يف عام 2024 ، فعليه اإثبات قدرته على احلكم.
وبداًل من ذلك، رمبا تكون فرقة االإعدام الدائرية القدمية قيد الت�سكل 
جمدداً. فهذا االأ�سبوع، فاز كيفن مكارثي بت�سويت حزبي ليتم تر�سيحه 
�سوتاُ   218 اإىل  �سيحتاج  لكنه   ،“  31-188 “ املجل�ش  رئي�ش  ملن�سب 
�سيطرة  تخفيف  على  اجلمهوريون  واف��ق  كما  ال��ث��اين.  يناير-كانون  يف 

ماذا يتعلم اجلمهوري مكارثي من بيلو�سي؟
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•• بانكوك-اأ ف ب

االأمريكي  الرئي�ش  نائبة  تعّهدت 
اليابان  وق������ادة  ه��اري�����ش  ك���ام���اال 
واأ�سرتاليا  اجل��ن��وب��ي��ة  وك����وري����ا 
على  ال�سغط  وك��ن��دا  ونيوزيلندا 
ال�����س��م��ال��ي��ة خ���الل جل�سة  ك���وري���ا 
حمادثات طارئة عقدوها اجلمعة 
لبحث اإطالق بيونغ يانغ �ساروخا 

بال�ستيا عابرا للقارات.
ب��ع��د ���س��اع��ات ع��ل��ى اإط����الق كوريا 
قالت  ال���ذي  ال�����س��اروخ  ال�سمالية 
ا�ستهداف  على  ق��ادر  اإن��ه  اليابان 
التقت  االأمريكي،  الرئي�سي  الرب 
هاري�ش مع قادة �سركاء الواليات 
املتحدة املقّربني على هام�ش قمة 
لبلدان اآ�سيا وجزر املحيط الهادي 

يف بانكوك.
وقالت هاري�ش لل�سحافيني لدى 
“ندين ب�سّدة هذه  بدء املحادثات 
االأع���م���ال ون���دع���و جم����ددا كوريا 
اأي  ال��ت��وق��ف ع��ن  اإىل  ال�����س��م��ال��ي��ة 
قانونية  غ���ري  اإ���س��اف��ي��ة  اأع����م����ال 
ومزعزعة لال�ستقرار”. واأ�سافت 
اأ�سدد  املتحدة،  ال��والي��ات  “باإ�سم 
ع���ل���ى ال���ت���زام���ن���ا ال�������س���ل���ب جت���اه 
املحيطني  منطقة  يف  حتالفاتنا 

الهندي والهادي«.
اأفادت اليابان باأن ال�ساروخ �سقط 

يف مياهها االإقليمية.
وج�������اءت ع��م��ل��ي��ة االإط��������الق بعد 
املت�ساعد  ال��ت��وت��ر  م���ن  اأ���س��اب��ي��ع 
تعتقد  التي  ال�سمالية  كوريا  مع 
االأمريكية  اال�ستخبارات  اأج��ه��زة 
���ر الخ���ت���ب���ار ن����ووي  ب���اأن���ه���ا حت�������سّ

••وا�صنطن-اأ ف ب

ت����ل����ع����ب ال�������دف�������اع�������ات اجل�����وي�����ة 
يف  رئ��ي�����س��ي��ا  دوراً  االأوك�����ران�����ي�����ة 
ومنع  ال��رو���س��ي  للغزو  الت�سدي 
ال�سيطرة  م��ن  الرو�سية  ال��ق��وات 
على االأجواء، واالإ�سهام يف حماية 
البالد من الهجمات ال�ساروخية 

والطائرات امل�سرية.
�سرباتها  رو�سيا  تكثيف  مع  لكن 
للطاقة  ال��ت��ح��ت��ي��ة  ال��ب��ن��ى  ع��ل��ى 
متزايدة  هزائم  تكبدها  مب���وازاة 
كييف  االأر�����������ش، مت����ار�����ش  ع���ل���ى 
�سيما  وال  موؤيديها،  على  �سغطا 
لتزويدها  امل���ت���ح���دة  ال�����والي�����ات 
�سواريخ  مثل  متطورة  مب��ع��دات 
طراز  حربية  وطائرات  باتريوت 

اإف-15.
اأرك��ان اجلي�ش  وق��ال رئي�ش هيئة 
االأم��ريك��ي اجل��رنال م��ارك ميلي 
اأوكرانيا  موا�سلة  “مع  االأرب��ع��اء 
الدفاعات  ق��درات  ت�سبح  القتال، 
لنجاحها  ح����ي����وي����ة  اجل������وي������ة 

م�ستقبال«.
واأ�ساف اأن “منظومة دفاع جوي 
يف  �سرورية  متكامل،  و�ساروخي 
اوكرانيا  فيه  ت�سد  ال��ذي  الوقت 

هجمات جوية رو�سية«.
ال�����س��رورة امللحة  وت��اأك��ي��دا ع��ل��ى 

تريد باأن تنخرط كوريا ال�سمالية 
يف مزيد من الت�سعيد«.

املنتدى  يف  ه���اري�������ش  وت�������س���ارك 
واملحيط  الآ����س���ي���ا  االق���ت�������س���ادي 
الهادي )اأبيك( بعدما عاد بايدن 
حل�سور  امل��ت��ح��دة  ال���والي���ات  اإىل 

حفل زفاف حفيدته.
وع���ر����ش ب���اي���دن ب���دء ح����وار على 
م�����س��ت��وى ف���رق ال��ع��م��ل م��ع كوريا 
ال�سمالية، وهو اأمر مل تبد بيونغ 

يانغ اأي اهتمام به.
ال�سمايل  ال��ك��وري  الزعيم  وعقد 
اجتماعات  ث��الث  اأون  جونغ  كيم 
طغى عليها الطابع اال�ستعرا�سي 
بايدن،  �سلف  ترامب،  دونالد  مع 
ت��خ��ف��ي��ف حدة  جن���ح خ��الل��ه��ا يف 
لتوتر لكن من دون التو�سل اإىل 

اتفاق دائم.
وت�سدد الواليات املتحدة على اأنها 
لن تعرتف قط بكوريا ال�سمالية 
معظم  يعتقد  بينما  نووية  كقوة 
اخل�������رباء ب������اأن ب���ي���ون���غ ي���ان���غ لن 

تتخلى اإطالقا عن تر�سانتها.

�سبكة الكهرباء واأغرقت ماليني 
الثالثاء.  العتمة  يف  اال�سخا�ش 
وت�سعى اأوكرانيا مل�ساعدة ع�سكرية 

اإ�سافية.
وكتب وزير اخلارجية االأوكراين 
تغريدة  يف  ك���ول���ي���ب���ا  دم�����ي�����رتو 
باأن  ق��ن��اع��ة  “على  اإن���ه  اخلمي�ش 
ل+باتريوت+” بعد  ح��ان  ال��وق��ت 
اأن ط��ل��ب ط��ائ��رات ح��رب��ي��ة طراز 
اإف-15 واإف-16 يف وقت �سابق 

هذا االأ�سبوع.
رو�سيا  تعترب  اأن  م��ن  وامل���خ���اوف 
الطائرات  اأو  باتريوت  �سواريخ 
اإحدى  ك��ان��ت  ت�سعيدا،  الغربية 
ال����ع����وام����ل ال���ت���ي ���س��اه��م��ت على 
االأرج����ح يف االإح��ج��ام ع��ن توفري 
ُيعّد  ف��ي��م��ا  امل����ع����دات،  م��ث��ل ه����ذه 
ل��ت��دري��ب القوات  ال����الزم  ال��وق��ت 
ا�ستخدامها  ع��ل��ى  االأوك����ران����ي����ة 

عامال اآخر.
�سيحتاج  البعيد،  امل��دى  “يف  لكن 
غربية  ل��ط��ائ��رات  االأوك���ران���ي���ون 

بح�سب مولر. ال�سنع”، 
ال�سربات  ت���ت���وا����س���ل  وب���ي���ن���م���ا 
الدفاعات  تعزيز  ف���اإن  ال��رو���س��ي��ة 
“اأولوية  االأوك����ران����ي����ة  اجل���وي���ة 
مب�ساعدة  يتعلق  م��ا  يف  ق�����س��وى 
بوجه  ال�سمود  على  االأوكرانيني 

الهجمات الرو�سية«.

�سابع.
االأبي�ش  ل��ل��ب��ي��ت  ب���ي���ان  يف  وج�����اء 
ب�ساأن حمادثات بانكوك اأن القادة 
ال�ستة حّذروا اأي�سا من “رد قوي 
كوريا  اأج�����رت  ح����ال  يف  وحازم” 

ال�سمالية االختبار النووي.
اتفقوا  ال���ق���ادة  اأن  ال��ب��ي��ان  وذك����ر 
زال  م��ا  احل����وار  “م�سار  اأن  ع��ل��ى 
اأم����ام ج��م��ه��وري��ة كوريا  م��ف��ت��وح��ا 
ال�سعبية”  ال����دمي����وق����راط����ي����ة 
عن  “التخلي  اإىل  دع��وه��ا  ال��ت��ي 
داع لها  اأي  ي��وج��د  ا���س��ت��ف��زازات ال 
والعودة اإىل الدبلوما�سية اجلدية 

وامل�ستدامة«.
ال�سني  اإىل  م��ب��ط��ن��ة  اإ����س���ارة  ويف 
ال���ت���ي ت��ع��د ط����وق ال��ن��ج��اة االأه����م 
البيان  دعا  يانغ،  لبيونغ  بالن�سبة 
اإىل  املتحدة  االأمم  اأع�����س��اء  ك��اف��ة 
لقرارات  الكامل”  “التطبيق 
جم��ل�����ش االأم�������ن ال�������دويل ال����ذي 
فر�ش عقوبات وا�سعة على كوريا 

ال�سمالية.
االأ�سرتايل  ال���وزراء  رئي�ش  واأف���اد 
القادة  ب�����اأن  األ���ب���ان���ي���زي  اأن����ت����وين 
طارئة  جلل�سة  اأي�����س��ا  ي��ط��ال��ب��ون 
ال��������دويل حيث  مل��ج��ل�����ش االأم��������ن 
ا���س��ت��خ��دم��ت ال�����س��ني ورو���س��ي��ا يف 
اأي�����ار-م�����اي�����و ح����ق ال��ن��ق�����ش �سد 
لت�سديد  وا�سنطن  تقوده  م�سعى 

اأن  واأظ�����ه�����ر اج����ت����م����اع اجل���م���ع���ة 
احللفاء لن يرتاجعوا اإذ ان�سمت 
دول  ث��الث  امل�سرتك  �سّفهم  اإىل 

اأخرى.
الكندي  ال��������وزراء  رئ��ي�����ش  وق�����ال 
ج��ا���س��نت ت����رودو اإن����ه ���س��م �سوته 
“التنديد  ع����رب  احل���ل���ف���اء  اإىل 
كوريا  ب�”اأفعال  العبارات”  باأ�سد 
ال�������س���م���ال���ي���ة امل���ت���وا����س���ل���ة وغ���ري 

امل�سوؤولية«.
الوزراء  رئي�سة  تعّهدت  ب��دوره��ا، 
النيوزيلندية جا�سيندا اأردرن باأن 
وبقوة”،  الرد  “�ستوا�سل  بالدها 
“قلق”  ت��ت��ف��ّه��م  ب���اأن���ه���ا  م����وؤك����دة 

اليابان وكوريا اجلنوبية.
اإدارة  ت��ع��ت��ق��د  ال�����س��غ��وط،  ورغ����م 
الدولة  تبقى  ال�سني  ب��اأن  ب��اي��دن 
كوريا  على  ال�سغط  على  االأق���در 

ال�سمالية.
واج����ت����م����ع ب�����اي�����دن االث�����ن�����ني مع 
جينبينغ  �سي  ال�سيني  الرئي�ش 
جمموعة  ق����م����ة  ه����ام���������ش  ع����ل����ى 
ال��ع�����س��ري��ن يف ب����ايل واأع������رب عن 
ثقته باأن بكني تت�سارك االأهداف 
ال�سمالية،  ك��وري��ا  ب�����س��اأن  نف�سها 
العامل  دول  ب���ني  م���ن  ت��ع��د  ال��ت��ي 

االأفقر واالأكرث عزلة.
وق����ال ب���اي���دن ل��ل�����س��ح��اف��ي��ني بعد 
ال  ال�سني  ب���اأن  واث���ق  “اأنا  اللقاء 

اجلي�ش  قال  الأوكرانيا،  بالن�سبة 
الوطني اإنه اأح�سى 111 �سربة 
طائرة  و26  رو���س��ي��ة  ���س��اروخ��ي��ة 
وهو  الثالثاء،  انتحارية  م�سرية 
االأرجح  “على  ميلي  اع��ت��ربه  م��ا 
�سهدناها  ���س��واري��خ  م��وج��ة  اأك���رب 

منذ بداية احلرب«.
يف  اأوك��ران��ي��ا  رو�سيا  غ��زت  عندما 
الدفاعات  كانت  �سباط/فرباير، 
يف  تت�سكل  االأوك���ران���ي���ة  اجل���وي���ة 
و�سواريخ  طائرات  من  غالبيتها 
والتي  ال�سوفياتية  للحقبة  تعود 
ا�ستخدمتها كييف بفعالية لتمنع 

مو�سكو من التفوق يف اجلّو.
نواحي  ك��اف��ة  “على  ذل���ك  واأث�����ر 
االن�����ت�����������س�����ار احل������رب������ي اجل������وي 
ما  ع���ل���ى  تقريبا”،  ال����رو�����س����ي 
البارز  ال�سيا�سي  اخل��ب��ري  ي��ق��ول 
واملتخ�س�ش  ران��د  موؤ�س�سة  ل��دى 
الع�سكرية  اال���س��رتات��ي��ج��ي��ة  يف 

والوطنية كارل مولر.
االأوكرانية  امل��ن��ظ��وم��ات  ودف��ع��ت 
املتو�سطة والبعيدة املدى، برو�سيا 
اإىل �سن هجمات �ساروخية لدرء 
اخل����ط����ر ع����ن ط����ائ����رات����ه����ا، وه���و 
مو�سكو  مبخزون  يرتبط  تكتيك 

اأن��ظ��م��ة ال���دف���اع اجلوي  وت��ل��ق��ت 
كبرية  ت����ع����زي����زات  االأوك�����ران�����ي�����ة 
زودتها  فقد  احل��رب.  بداية  منذ 
مبنظومة  امل���ت���ح���دة  ال�����والي�����ات 
مبنظومة  واأمل�����ان�����ي�����ا  ن���ا����س���ام���ز 
اإ�سافة  امل��ت��ط��ورت��ني،  اآري�����ش-ت��ي 
مثل  اأق����دم  م��ع��دات  ت�سلمها  اإىل 
وه���وك  اإ�ش-300  م��ن��ظ��وم��ت��ي 

و�سواريخ �ستينغر.
االأربعاء  اجتماعا  اإن  ميلي  ق��ال 
�سم ع�سرات الداعمني الأوكرانيا 
نحن،  مت��ك��ن��ن��ا  ���س��ب��ل  ع��ل��ى  “ركز 
كائتالف دويل، من اجلمع ب�سكل 
الدفاع  م��ن��ظ��وم��ات  ب��ني  منا�سب 
اجل������وي وال����ذخ����ائ����ر الأوك���ران���ي���ا 
االأجواء  على  �سيطرتها  ملوا�سلة 
ومنع الرو�ش من حتقيق التفوق 

يف اجلو«.
وجن���ح���ت ال����ق����وات ال���رو����س���ي���ة يف 
رو�سية،  وم�سرّيات  �سواريخ  �سّد 
102 م��ن االأه����داف  واأ���س��ق��ط��ت 
اجلوية منذ 11 ت�سرين الثاين-

نوفمرب، وفق جي�سها.
لكن ال ي�ستطيع اأي نظام دفاعي 
كما  الهجمات،  جميع  منع  ج��وي 
التي طالت  ال�سربات  يظهر من 

اأن كوريا  باملخاوف من  االجتماع 
ال�سغوط.  ت��ت��ج��اه��ل  ال�����س��م��ال��ي��ة 
وقال كي�سيدا “هناك احتمال باأن 
املزيد  �ستطلق  ال�سمالية  ك��وري��ا 

من ال�سواريخ«.
الكوري  ال�������وزراء  رئ��ي�����ش  و����س���دد 
اجل���ن���وب���ي ه�����ان داك-������س�����و على 
وجوب “عدم الت�ساهل قط” مع 

العقوبات على كوريا ال�سمالية.
لل�سحافيني  األ���ب���ان���ي���زي  وق�����ال 
االأم�����ر  “يتعّلق  االأ����س���رتال���ي���ني 
الإدان���ة  �سفوفه  ال��ع��امل  بتوحيد 
والدفاع  ال�سمالية  ك��وري��ا  اأف��ع��ال 

عن ال�سلم واالأمن يف منطقتنا«.
الياباين  ال��������وزراء  رئ��ي�����ش  ل��ك��ن 
ف���وم���ي���و ك���ي�������س���ي���دا اأق��������ر خ���الل 

الكوري اجلنوبي يون �سوك-يول 
ع��ل��ى ه��ام�����ش ق��م��ة ب��ل��دان جنوب 

�سرق اآ�سيا يف كمبوديا.
م�سابها  حت���ذي���را  ال���ق���ادة  ووّج�����ه 
دف��ع كوريا  ن��ووي، ما  من اختبار 
باالجتماع  ل��ل��ت��ن��دي��د  ال�����س��م��ال��ي��ة 
الثالثي على اعتبار اأنه دليل على 

عدائية الواليات املتحدة.

“ال�سارخة”.  االإط�����الق  عملية 
املجتمع  “على  اأن  ه���ان  و����س���رح 

الدويل الرد ب�سكل حازم«.
االأخ�������ري �سمن  االج���ت���م���اع  ي���ع���د 
ملناق�سة  ُع��ق��دت  ل���ق���اءات  �سل�سلة 

ملف كوريا ال�سمالية.
وال��ت��ق��ى ال��رئ��ي�����ش االأم���ريك���ي جو 
بايدن االأحد مع كي�سيدا والرئي�ش 

ون�سب  امل���ع���رك���ة«.  ���س��اح��ة  ف����وق 
ال��دف��اع��ات اجلوية  م��ول��ر جن���اح 
اإىل عوامل ع��دة من  االأوك��ران��ي��ة 
لديها  “كان  اأوك��ران��ي��ا  اأن  بينها 
العديد من االأنظمة ال�ساروخية 

من تلك االأ�سلحة، وفق مولر.
وامل����ن����ظ����وم����ات ق���������س����رية امل�����دى 
“قّيدت بالفعل قدرة الرو�ش على 
ا�ستخدام مروحياتهم الهجومية 
الربية  ال��ه��ج��وم��ي��ة  وط��ائ��رات��ه��م 

عالوة على ذلك فاإن “�سالح اجلو 
الرو�سي لي�ش ماهرا يف مهاجمة 
يفتقد  اإذ  جوي”  دف����اع  اأن��ظ��م��ة 
التي ميتلكها  املخت�سة  للوحدات 
املهمة.  لتلك  االأم��ريك��ي  اجلي�ش 

ت�سغيلها  “مت  التي  اأر�ش-جو” 
الدفاعات  اإن  وق�����ال  ب���ك���ف���اءة«. 
متنقلة  كانت  االأوكرانية  اجلوية 
بالكامل تقريبا، ما �ساعد القوات 

على الفرار من �سربات رو�سية.

طوكيو: �ساروخ بيونغ يانغ قادر على ��ستهد�ف �لرب �الأمريكي

وا�سنطن وحلفاوؤها يتعّهدون بال�سغط على كوريا ال�سمالية 

نافالني ي�ستنكر ت�سديد ظروف �سجنه 
•• مو�صكو-اأ ف ب

األيك�سي  امل�سجون  ال��رو���س��ي  امل��ع��ار���ش  ا�ستنكر 
اأنه  م��وؤك��داً  احتجازه،  ظ��روف  ت�سديد  نافالني 
منعزلة  ���س��غ��رية  زن���زان���ة  يف  االآن  م�س�����جون 
ر�سالة  يف  اأق������ارب������ه،  زي���������ارات  م����ن  وحم��������روم 
التوا�س��������ل  مواق��������ع  على  فريق�������������ه  بثه�ا 

االجتماعي.
نقله  اأع��ل��ن  عندما  “هنئوين!”  نافالني  ق��ال 
�سيقة”  “زنزانة  يف  االن���ف���رادي  احل��ب�����ش  اإىل 

خم�س�سة للمعتقلني املتهمني ب�سوء ال�سلوك.
وا�سار اإىل اأنه ال يحق له حيازة اأكرث من كتابني 

كما مل يعد يتمتع بزيارات طويلة من اأقاربه.
الزيارة،  اأي��ام من  اأربعة  “قبل  نافالني  واأو�سح 
تبلغت باأمر نقلي )...( وبنوع الزنزانة وبالغاء 
اأن��ه مل ير والديه  ال��زي��ارات الطويلة” م��وؤك��داً 
وزوجته واأوالده منذ عدة اأ�سهر. ت�سمح الزيارات 
الرو�سية  العقابية  امل�ستعمرات  الطويلة لنزالء 
اأقاربهم  م��ع  اأي���ام  ثالثة  اإىل  ي�سل  م��ا  بق�ساء 
احتجازهم.  ي��ت��م  ح��ي��ث  ال�سجن  ن��ط��اق  �سمن 
واأ�ساف املعار�ش “يفعلون ذلك الإ�سكاتي. هذا 
بال�سبط!  ماهو؟  الرئي�سي،  التزامي  اأن  يعني 

اأال اأخاف واأال اأ�سمت«.
يف  رو�سيا  يف  اأوق��ف  قد  نافالني  األيك�سي  وك��ان 

اإىل  2021، لدى عودته  الثاين-يناير  كانون 
ت�سميم خطرية،  تعّر�ش ملحاولة  بعدما  البالد 
اتهم الكرملني بالوقوف وراءها. وُحكم عليه يف 
اآذار-مار�ش املا�سي بال�سجن ت�سع �سنوات بتهمة 

“االحتيال” التي يعتربها وهمية.
فالدميري  تدين  التي  الر�سائل  نقل  ويوا�سل 
حماميه،  اإىل  اأوك��ران��ي��ا  على  وهجومه  ب��وت��ني 

لين�سرها فريقه بعد ذلك على االإنرتنت.
وق����ال ه���ذا ال�����س��ي��ف ع����ّدة م����رات اإن����ه ُو���س��ع يف 
كيلومرت   200 يبعد  �سجن  يف  عقابية  زنزانة 
ت�سّممه  ب�سّدة  الغرب  وا�ستنكر  �سرقي مو�سكو. 

يف العام 2020 ثّم �سجنه.

 ن�سخة بحرية من »القبة احلديدية« الإ�سرائيلية حلماية غاز املتو�سط
•• القد�س-وكاالت

والبحرية  الع�سكرية،  لل�سناعات  االإ�سرائيلية  رافائيل  و�سركة  االإ�سرائيلية  ال��دف��اع  وزارة  اأعلنت 
احلديدية”  “القبة  نظام  من  البحرية  الن�سخة  تقدمي  من  االنتهاء  اخلمي�ش،  ظهر  االإ�سرائيلية، 

ال�ستخدامها العملي من اجلي�ش.
وذكرموقع “كلكل�ست” االإ�سرائيلي، اأن اختبار النظام الدفاعي اكتمل بنجاح، بعد تركيزه على منت 

اإحدى ال�سفن الدفاعية االأربع التي ا�سرتتها اإ�سرائيل من اأملانيا. ال�سفينة البحرية “عوز”، 
برزت احلاجة اإىل هذه ال�سفن مع تطور اإنتاج الغاز الطبيعي يف البحر االأبي�ش  ووفق “كلكل�ست”، 

املتو�سط و�سرورة حماية من�سات الغاز من التهديدات بال�سواريخ الدقيقة، والطائرات دون طيار.
من�سة  نحو  طيار  دون  ط��ائ��رات   3 املا�سي  ال�سيف  يف  اأط��ل��ق  اللبناين،  اهلل  ح��زب  اأن  امل��وق��ع،  وذك��ر 
“كاري�ش” اعرت�ستها �سواريخ اجلي�ش االإ�سرائيلي. و”عوز” هي ال�سفينة الثانية التي ت�سم القبة 
بطريقة  لها،  ُح��ددت  تهديدات  واع��رتا���ش  ك�سف  من  متكنت  اختبار،  وخ��الل  البحرية،  احلديدية 

حتاكي ال�سيناريوهات التي ي�ستعد لها اجلي�ش االإ�سرائيلي.

الدفاعات اجلوية الأوكرانية حتت �سغط ال�سربات الرو�سية 

 ال�سفري الأمريكي لدى اإ�سرائيل 
يزور م�ستوطنة بال�سفة 

•• القد�س-اأ ف ب

زار ال�سفري االأمريكي لدى اإ�سرائيل توما�ش نايد�ش م�ستوطنة يهودية يف 
اأحد  االأول اخلمي�ش لتقدمي تعازيه الأ�سرة  اأم�ش  املحتلة   الغربية  ال�سفة 

�سحايا هجوم كان قد �سنه فل�سطيني.
زار  ال�سفري  اإن  ب��ي��ان  يف  دغ���ان  يو�سي  ���س��وم��رون  االإق��ل��ي��م��ي  املجل�ش  وق���ال 

م�ستوطنة كريات نيتافيم.
واأكدت متحدثة با�سم ال�سفارة االأمريكية لوكالة فران�ش بر�ش هذه الزيارة، 
مو�سحة اأنها االأوىل التي يجريها نايد�ش مل�ستوطنة منذ توليه مهماته يف 
كانون االأول-دي�سمرب 2021. وهو كان قال يف كانون الثاين-يناير املا�سي 

ل�سحيفة يديعوت اأحرونوت اإنه لن يذهب اإىل م�ستوطنات.
االإقليمي،  �سومرون  جمل�ش  رئي�ش  برفقة  زار،  ال�سفري  اأن  البيان  وذك��ر 
عائلة تامر اأفيخاي، اأحد ال�سحايا الثالثة الذين �سقطوا يف هجوم نفذه 

فل�سطيني قرب م�ستوطنة اأرئيل الثالثاء.
يف وقت �سابق من اليوم نف�سه، قّدم ال�سفري اأي�سا تعازيه لعائلتي ال�سحيتني 

االأخريني للهجوم، وفًقا لل�سفارة االأمريكية.
نفذه  الثالثاء يف هجوم  اآخ��رون بجروح  واأ�سيب  اإ�سرائيليني  وُقتل ثالثة 
االأمن وفق م�سادر  يقتله عنا�سر  اأن  ب�سيارة قبل  فل�سطيني طعنا وده�سا 

اإ�سرائيلية وفل�سطينية.
اليمني  االإ�سرائيلي  الكني�ست  اأع�ساء  اأداء  على  �ساعات  قبل  الهجوم  وُنفذ 
الد�ستورية فيما يعمل زعيم اليمني بنيامني نتانياهو على ت�سكيل حكومة 

جديدة بالتحالف مع اأحزاب ميينية متطرفة.
 

  رو�سيا تقوم باأ�سغال حت�سني يف القرم 
•• مو�صكو-اأ ف ب

جزيرة  �سبه  يف  حت�سني  باأ�سغال  تقوم  اأنها  اجلمعة  اأم�ش  رو�سيا   اأعلنت 
القرم التي �سمتها، بعد ان�سحاب جنودها من منطقة خري�سون االأوكرانية 

املجاورة يف مواجهة هجوم م�ساد من كييف.
قال �سريغي اأك�سيونوف احلاكم الذي عينته مو�سكو بعد �سم �سبه اجلزيرة 
على  �سيطرتنا  حت��ت  التح�سني  اأع��م��ال  “جتري   ،  2014 يف  االأوك��ران��ي��ة 

اأرا�سي القرم من اأجل �سمان �سالمة �سكان القرم«.
“ب�سكل رئي�سي من خالل  القرم يتم  اأمن �سبه جزيرة  اأن  لكنه �سدد على 
ل�سبه  املتاخمة  خري�سون”،  منطقة  اأرا�سي  على  �سُتنفذ  التي  االإج���راءات 

اجلزيرة يف جنوب اأوكرانيا.
من  م��ذل  بان�سحاب  الرو�سية  ال��ق��وات  قامت  بعدما  االإع���الن  ه��ذا  وي��اأت��ي 
املنطقة االأ�سبوع املا�سي على اأثر ف�سلها يف احتواء هجوم م�ساد �سنه جنود 

اأوكرانيون.
و�سمح ان�سحاب اجلنود الرو�ش الذين غادروا عا�سمة املنطقة التي حتمل 
اال�سم نف�سه، لقوات كييف من جعل اأ�سلحتها اأقرب اإىل �سبه جزيرة القرم 

التي ا�ستهدفت مرات عدة يف االأ�سهر االأخرية.
ويف ت�سرين االأول-اكتوبر ُدمر جزئيا ج�سر القرم الذي يربط �سبه اجلزيرة 
بانفجار  اأوكرانيا ومتثل  اإىل  ن�سبته مو�سكو  الرو�سية يف هجوم  باالأرا�سي 

�ساحنة مفخخة.
كما ُنفذت هجمات اأخرى ن�سبت اإىل القوات االأوكرانية يف القرم وال �سيما 
�سد االأ�سطول الرو�سي يف �سيبا�ستوبول اأو �سد العديد من البنى التحتية 

الع�سكرية الرو�سية يف �سبه اجلزيرة.
ومنذ اأن �سمتها يف 2014، اعتربت مو�سكو �سبه جزيرة القرم جزًءا من 
ال��دويل. وتوؤكد كييف من جهتها  املجتمع  به  اأرا�سيها وهو ما ال يعرتف 

ت�سميمها على ا�ستعادة �سبه اجلزيرة.
 

هاري�ش ت�سدد على التزام وا�سنطن حيال اآ�سيا 
 •• بانكوك-اأ ف ب

اأك�����������دت ن����ائ����ب����ة ال���رئ���ي�������ش 
هاري�ش  ك���ام���اال  االأم���ريك���ي 
اأم�ش  االآ����س���ي���وي���ني   ل��ل��ق��ادة 
اجلمعة اأن الواليات املتحدة 
املنطقة  ح����ي����ال  م���ل���ت���زم���ة 
راف�سة  البعيد،  امل��دى  على 
ال���������س����ك����وك ب�����������س�����اأن م����دى 
ان���خ���راط���ه���ا يف ظ���ل ازدي�����اد 

هيمنة ال�سني.
وو����س���ف���ت ه���اري�������ش خ���الل 
الآ�سيا  االق��ت�����س��ادي  امل��ن��ت��دى 
)اأبيك(  ال���ه���ادي  وامل��ح��ي��ط 
املنعقد يف بانكوك، الواليات 
املتحدة باأنها “بكل فخر قوة 

التاريخية  االأمنية  التحالفات  �سبكة  اأن  اإىل  واأ�سارت  الهادي”  منطقة  يف 
التي تقيمها الواليات املتحدة �سمحت باأن تزدهر اآ�سيا.

الرئي�ش  يح�سره  ال��ذي  اأبيك  هام�ش  على  االأعمال  ل��رواد  هاري�ش  وقالت 
ال�سيني �سي جينبينغ اأي�سا، اإن “الواليات املتحدة موجودة هنا لتبقى«.

واأ�سافت “ر�سالتنا وا�سحة: الواليات املتحدة لديها التزام اقت�سادي را�سخ 
بالعقود  بل  بال�سنوات  يقا�ش  ال  والهادئ  الهندي  املحيطني  منطقة  جتاه 
بايدن على دعم احللفاء  االأمريكي جو  الرئي�ش  اإدارة  ورّك��زت  واالأجيال«. 
و�ستتوجه هاري�ش من تايالند اإىل الفلبني حيث �ستزور جزيرة قرب مياه 

متنازع عليها مع بكني.
وب��ي��ن��م��ا �����س����ددت ال����والي����ات 
ب�ساأن  ل��ه��ج��ت��ه��ا  امل����ت����ح����دة 
القادة  بع�ش  �سكك  ال�سني، 
م�ستوى  يف  االآ�����س����ي����وي����ني 
االن������خ������راط االق���ت�������س���ادي 

االأمريكي.
حد  اإىل  ب������اي������دن  و�������س������ار 
�سلفه  خ���ط���ى  ع���ل���ى  ك���ب���ري 
دون����ال����د ت���رام���ب ع���رب طي 
اتفاقيات  ح��ق��ب��ة  ���س��ف��ح��ة 
ال��ت��ج��ارة احل���رة ال��ت��ي يرى 
ب�سعبية  حت���ظ���ى  ال  اأن����ه����ا 
ال��ن��اخ��ب��ني من  اأو�����س����اط  يف 
و�سددت  ال��ع��ام��ل��ة.  الطبقة 
ال�سراكات  اأن  ع��ل��ى  ه��اري�����ش 
بايدن  الإدارة  بالن�سبة  االأولويات”  �سلم  راأ���ش  “على  اآ�سيا  يف  االقت�سادية 
اأن القطاع اخلا�ش االأمريكي ي�ستثمر حوايل تريليون دوالر  اإىل  واأ�سارت 

�سنويا يف املنطقة.
وقالت “اأمريكا �سريك قوي القت�سادات و�سركات هذه املنطقة الأنها �ستبقى 

حمّرك النمو العاملي كما هي االآن، معززة بنهج اإدارتنا«.
ولفتت اإىل اأن هذا الهدف يحظى بتاأييد احلزبني، يف وقت ت�ستعد وا�سنطن 
ملزيد من االنق�سامات بعد فوز احلزب اجلمهوري بغالبية مقاعد جمل�ش 

النواب يف انتخابات االأ�سبوع املا�سي.
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تعلن دائرة التنمية االإقت�سادية باأن / ال�سادة : بقالة املقدم

CN قد تقدموا اإلينا بطلب:  رخ�سة رقم:1015337 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حممد ا�سرف بين�سريى من مالك اإىل مدير

تعديل ن�سب ال�سركاء / حممد ا�سرف بين�سريى من 100 % اإىل %0
تعديل راأ�ش املال / من null اإىل 50000

تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ال�سخ�ش الواحد ذ م م
تعديل اإ�سم جتاري من/ بقالة املقدم 

BAQALA AL MUQADDAM 

اإىل /بقالة املقدم - �سركة ال�سخ�ش الواحد ذ م م
BAQALA AL MUQADDAM - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�ش على هذا االإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اأي حق اأو دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13702 بتاريخ 2022/11/19 

�إعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�سادية باأن / ال�سادة : تفوق الدارة املرافق ذ.م.م

CN قد تقدموا اإلينا بطلب:  رخ�سة رقم:1158703 
تعديل مدير / اإ�سافة كري�ستيان روبرت�ش

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة ايه اأي ام جي �سريفيزي�ش هولدينجز ليميتد
EAMG SERVICES HOLDINGS LIMITED 

 IHC REAL ESTATE تعديل ن�سب ال�سركاء / اي ات�ش �سي ريل �ستيت القاب�سة ذ.م.م
HOLDING L.L.C من 1% اإىل 99 %

 ELTIZAM ذ.م.م  العقارية  اال�سول  الدارة  التزام  حذف   / وبيع  تنازل  ال�سركاء  تعديل 
ASSET MANAGEMENT ESTATE L.L.C

تعديل اإ�سم جتاري من/ تفوق الدارة املرافق ذ.م.م 
TAFAWUQ FACILITIES MANAGEMENT L.L.C

اإىل /ان�سباير الإدارة املرافق املتكاملة ذ.م.م 
INSPIRE INTEGRATED FACILITIES MANAGEMENT L.L.C

العقارية ذ.م.م  ال  ا�ش  اأبوظبي جزيرة الرمي الرمي طموح 3 208006 تي  تعديل عنوان / من 
الطموح  �سركة   202100470684  202100470684  1 طموح  الرمي  الرمي  جزيرة  اأبوظبي  اإىل 

لال�ستثمارات ذ م م
اأو اعرتا�ش على هذا االإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية خالل  فعلى كل من له حق 
يوم واحد من تاريخ ن�سر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13702 بتاريخ 2022/11/19 

�إعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�سادية باأن / ال�سادة : اقم�سة املنى

CN قد تقدموا اإلينا بطلب:  رخ�سة رقم:1120056 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة �سادهفانى بهارت كومار بهرومال %100

تعديل مدير / اإ�سافة �سادهفانى بهارت كومار بهرومال
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف �سيف عبداهلل حممد بخيت العريانى

تعديل راأ�ش املال / من 0 اإىل 50000
تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ال�سخ�ش الواحد ذ م م

تعديل اإ�سم جتاري من/ اقم�سة املنى 
AL MUNA TEXTILES 

اإىل /اقم�سة املنى - �سركة ال�سخ�ش الواحد ذ م م
AL MUNA TEXTILES - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�ش على هذا االإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اأي حق اأو دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13702 بتاريخ 2022/11/19 

�إعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�سادية باأن / ال�سادة : بقالة زهرة الكرامة

CN قد تقدموا اإلينا بطلب:  رخ�سة رقم:1059593 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة عبيد �سينامادات هو�ش %100

تعديل مدير / اإ�سافة عبيد �سينامادات هو�ش
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف عيد خمي�ش ثانى املهريى

تعديل راأ�ش املال / من null اإىل 50000
تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ال�سخ�ش الواحد ذ م م

 تعديل اإ�سم جتاري من/ بقالة زهرة الكرامة 
AL KARAMA FLOWER GROCERY 

اإىل /بقالة زهرة الكرامة - �سركة ال�سخ�ش الواحد ذ م م 
AL KARAMA FLOWER GROCERY  SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C 

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�ش على هذا االإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اأي حق اأو دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13702 بتاريخ 2022/11/19 

�إعــــــــــالن
وال�سيانة  للمقاوالت  التقنية  خط   : ال�سادة   / باأن  االإقت�سادية  التنمية  دائرة  تعلن 

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: العامة رخ�سة رقم:1657402 
تعديل مدير / اإ�سافة حممد فرقان خور�سيد حممد خور�سيد

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة حممد فرقان خور�سيد حممد خور�سيد %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف ثامر عا�سه �سفر حممد البقمى

تعديل راأ�ش املال / من null اإىل 100000
تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ال�سخ�ش الواحد ذ م م

تعديل اإ�سم جتاري من/ خط التقنية للمقاوالت وال�سيانة العامة
LINE TECHNOLOGY GENERAL CONTRACTING AND MAINTENANCE 

اإىل/ خط التقنية للمقاوالت وال�سيانة العامة - �سركة ال�سخ�ش الواحد ذ م م
 LINE TECHNOLOGY GENERAL CONTRACTING AND

MAINTENANCE - SOLE PROPRIETORSHIPL.L.C
فعلى كل من له حق اأو اعرتا�ش على هذا االإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اأي حق اأو دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13702 بتاريخ 2022/11/19 

�إعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�سادية باأن / ال�سادة : ايه ار تي للمقاوالت العامة

CN قد تقدموا اإلينا بطلب:  رخ�سة رقم:4246539 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة احمد رفعت طه لي�سى %50

تعديل مدير / اإ�سافة احمد رفعت طه لي�سى
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة خليل حممد ح�سن �سجاعى العبيدىل %50

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف خليل حممد ح�سن �سجاعى العبيدىل
تعديل راأ�ش املال / من null اإىل 150000

تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة
 تعديل اإ�سم جتاري من/ ايه ار تي للمقاوالت العامة 

A R T GENERAL CONTRACTING 

اإىل /ايه ار تي للمقاوالت العامه ذ.م.م 
A R T GENERAL CONTRACTING L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�ش على هذا االإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اأي حق اأو دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13702 بتاريخ 2022/11/19 

�إعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�سادية باأن / ال�سادة : بان�ش مارك الدارة املطاعم ذ.م.م

CN قد تقدموا اإلينا بطلب:  رخ�سة رقم:4603933 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / رفيق الدب�ش من �سريك اإىل مالك

تعديل ن�سب ال�سركاء / رفيق الدب�ش من 50 % اإىل %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / رفيق الدب�ش من �سريك اإىل مدير

تعديل ن�سب ال�سركاء / رفيق الدب�ش من 50 % اإىل %0
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف حممد عبدالرحيم ال�سمد

تعديل راأ�ش املال / من null اإىل 150000
تعديل �سكل قانوين / من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اإىل �سركة ال�سخ�ش الواحد ذ م م

تعديل اإ�سم جتاري من/ بان�ش مارك الدارة املطاعم ذ.م.م
BENCH MARK RESTAURANT MANAGEMENT L.L.C

اإىل /بان�ش مارك الدارة املطاعم - �سركة ال�سخ�ش الواحد ذ م م
BENCH MARK RESTAURANT MANAGEMENT - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�ش على هذا االإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية 
خالل يوم واحد من تاريخ ن�سر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن اأي حق 

اأو دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13702 بتاريخ 2022/11/19 

�إعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�سادية باأن / ال�سادة : جوفريا للو�ساطة التجارية ذ.م.م

CN قد تقدموا اإلينا بطلب:  رخ�سة رقم:1971296 
تعديل مدير / اإ�سافة رامى عادل لطفى �سعد جرج�ش

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / رامى عادل لطفى �سعد جرج�ش من �سريك اإىل مالك
تعديل ن�سب ال�سركاء / رامى عادل لطفى �سعد جرج�ش من 49 % اإىل %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف �سيف �سعيد حارب �سعيد القبي�سى
تعديل لوحه االإعالن / اإجمايل من م�ساحة 0.40*0.20 اىل 1*1

تعديل �سكل قانوين / من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اإىل �سركة ال�سخ�ش الواحد ذ م م
 تعديل اإ�سم جتاري من/ جوفريا للو�ساطة التجارية ذ.م.م 

JOVERA COMMERCIAL BROKERS L.L.C
اإىل /جوفريا للو�ساط - �سركة ال�سخ�ش الواحد ذ م م 

JOVERA BROKER  SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
فعلى كل من له حق اأو اعرتا�ش على هذا االإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية 
خالل يوم واحد من تاريخ ن�سر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن اأي حق 

اأو دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13702 بتاريخ 2022/11/19 

�إعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�سادية باأن / ال�سادة : اعجاز لل�سحن البحري

CN قد تقدموا اإلينا بطلب:  رخ�سة رقم:2765475 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة اعجاز احلق �سبني جول %100

تعديل مدير / اإ�سافة اعجاز احلق �سبني جول
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف نا�سر احمد نا�سر الريا�سى

تعديل راأ�ش املال / من null اإىل 150000
تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ال�سخ�ش الواحد ذ م م

تعديل اإ�سم جتاري من/ اعجاز لل�سحن البحري
IJAZ MARINE CARGO

اإىل /اعجاز لل�سحن البحري - �سركة ال�سخ�ش الواحد ذ م م 
IJAZ MARINE CARGO - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�ش على هذا االإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اأي حق اأو دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13702 بتاريخ 2022/11/19 

�إعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�سادية باأن / ال�سادة : باتي�سريي فالمينكو للحلويات

CN قد تقدموا اإلينا بطلب:  رخ�سة رقم:2187100 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة ان�ش على احلمو %100

تعديل مدير / اإ�سافة ان�ش على احلمو
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف خالد حمود حمد حمود العامرى

تعديل راأ�ش املال / من null اإىل 50000
تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ال�سخ�ش الواحد ذ م م

تعديل اإ�سم جتاري من/ باتي�سريي فالمينكو للحلويات 
PATISSERIE FLAMINCO SWEETS 

اإىل /باتي�سريي فالمينكو للحلويات - �سركة ال�سخ�ش الواحد ذ م م 
PATISSERIE RETAIL SALE OF SWEETS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�ش على هذا االإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اأي حق اأو دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13702 بتاريخ 2022/11/19 

�إعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�سادية باأن / ال�سادة : ال�سالم لل�سحن ال�سريع

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�سة رقم:1019493 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / غاب�ش �سالح غاب�ش ربيع امل�سرفى من مالك اإىل �سريك

تعديل ن�سب ال�سركاء / غاب�ش �سالح غاب�ش ربيع امل�سرفى من 100 % اإىل %51
تعديل مدير / اإ�سافة حممد عبدالرافع حافظ املن�سى

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة حممد عبدالرافع حافظ املن�سى %49
تعديل راأ�ش املال / من null اإىل 49000

تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة
تعديل اإ�سم جتاري من/ ال�سالم لل�سحن ال�سريع 

AL SALAM EXPRESS CARGO FORWARDING 

اإىل /حممد املن�سي لل�سحن ال�سريع ذ.م.م 
MOHAMED ELMANSI EXPRESS CARGO FORWARDING L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�ش على هذا االإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اأي حق اأو دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13702 بتاريخ 2022/11/19 

�إعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�سادية باأن / ال�سادة : و�سرتن فليفرز كافيه

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�سة رقم:2242826 
تعديل مدير / اإ�سافة فايز احمد ال�سعدى امري الدين ال�سعدى ثوكور

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة املارينا القاب�سة - �سركة ال�سخ�ش الواحد ذ م م 
ALMARINA HOLDING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

تعديل مدير / حذف حممد خلفان حممد خلفان الهاملى
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف ال�سيد حممد خلفان حممد خلفان الهاملى

تعديل راأ�ش املال / من 20000 اإىل 1000000
تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ال�سخ�ش الواحد ذ م م

 تعديل اإ�سم جتاري من/ و�سرتن فليفرز كافيه
WESTERN FLAVOURS CAFE

اإىل /و�سرتن فليفرز كافيه - �سركة ال�سخ�ش الواحد ذ م م 
WESTERN FLAVOURS CAFE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�ش على هذا االإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اأي حق اأو دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13702 بتاريخ 2022/11/19 

�إعــــــــــالن
ال�س�����ادة/لو  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

مار�سيه للو�ساطة التجارية
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2992268 

الغاء رخ�سة
االعالن  هذا  على  اعرتا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية االقت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

االجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13702 بتاريخ 2022/11/19 

�إعــــــــــالن
ال�س�����ادة/ور�سة  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

يوروموترز لت�سليح ال�سيارات 
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1051229 

الغاء رخ�سة
االعالن  هذا  على  اعرتا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية االقت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

االجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13702 بتاريخ 2022/11/19 
تنازل/بيع

ليكن معلوما للجميع باأن ال�سيد/كونه عبداهلل كاريبوليل كونييل - اجلن�سية الهند يرغب 
ال�سيد:اليا�ش  100% وذلك اىل  البالغة  85% من كامل ح�سته  والتنازل عن  البيع  يف 
موبنتي كاتو - اجلن�سية الهند ويرغب يف البيع والتنازل عن 15% من كامل ح�سته البالغة 
الرخ�سة  الهند يف  - اجلن�سية  احمد حاجي  رفيق بريوفانور   : ال�سيد  اىل  100% وذلك 
امل�سماه )مطبخ �ساحوف الفريج( تاأ�س�ست بامارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم 517400 

ال�سادرة من دائرة التنمية االقت�سادية بال�سارقة - تعديالت اخرى .
 2013 ل�سنة  القانون االحتادي رقم )4(  احكام   املادة )14( فقرة )5( من  وعمالبن�ش 
يف �سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 
االجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ش حيال ذلك 

عليه اتباع االجراءات القانونية   .
 الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات  

70555

العدد 13702 بتاريخ 2022/11/19 
تنازل/بيع

ليكن معلوما للجميع باأن ال�سيد/كونه عبداهلل كاريبوليل كونييل - اجلن�سية الهند يرغب 
ال�سيد:اليا�ش  100% وذلك اىل  البالغة  85% من كامل ح�سته  والتنازل عن  البيع  يف 
موبنتي كاتو - اجلن�سية الهند ويرغب يف البيع والتنازل عن 15% من كامل ح�سته البالغة 
الرخ�سة  يف  الهند  اجلن�سية   - حاجي  احمد  بريوفانور  ال�سيد:رفيق  اىل  100% وذلك 
امل�سماه )كافترييا �سراب الفريج( تاأ�س�ست بامارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم 524871 

ال�سادرة من دائرة التنمية االقت�سادية بال�سارقة - تعديالت اخرى .
 2013 ل�سنة  القانون االحتادي رقم )4(  احكام   املادة )14( فقرة )5( من  وعمالبن�ش 
يف �سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 
االجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ش حيال ذلك 

عليه اتباع االجراءات القانونية   .
 الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات  

70555

العدد 13702 بتاريخ 2022/11/19 
اإعلن مدعي عليه بالن�صر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�صارقة املحكمة االإبتدائية املدنية االإحتادية 
جزئي  مدين   SHCFICIREA2022 /0007289 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : بايول كا�سوزي - جمهول حمل االقامة 
فيها  وتطالب  اعاله  املذكورة  الدعوى  اأقامت  قد   - ذ.م.م  ال�سارقة  اأجرة  املدعية  ان  نعلمكم 
باالتي:الزام املدعي عليه ب�سداد مبلغ وقدره )28999.78( درهم ثمانية وع�سرين الف وت�سعمائة 
وت�سعه وت�سعون دراهم وثمانية و�سبعون فل�سا والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ املطالبة 
اتعاب  ومقابل  وامل�ساريف  بالر�سوم  عليه  املدعي  الزام  التام  ال�سداد  تاريخ  وحتى  الق�سائية 

املحاماة .
انت مكلف باحل�سور بجل�سة 2022/11/24 امام مكتب ادارة الدعوى حمكمة ال�سارقة االحتادية 
وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا  الدعوى(  مدير  )مكتب  رقم  مكتب   - املدنيه  االبتدائية  املحكمة 
ال  وذلك خالل مدة  امل�ستندات  كافة  بها  الدعوى مرفقا  على  وتقدمي مذكرة جوابية  معتمد 
تزيد على ع�سرة  ايام من تاريخ الن�سر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقهما اعاله - بو�سفك 

مدعي عليه -   حرر بتاريخ 2022/11/16 
مكتب اخلدمات الق�صائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70522

العدد 13702 بتاريخ 2022/11/19 
اإعلن مدعي عليه بالن�صر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�صارقة املحكمة االإبتدائية املدنية االإحتادية 
ال�صخ�صية  االحوال   SHCAPSHPAF2022 /0000548 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : حممد م�سطفى كيزاكي بور اكار - جمهول حمل االقامة 
اعالن امل�ستاأنف �سده باللغة العربية واالجنليزية ن�سرا .

انت مكلف باحل�سور بجل�سة 2022/11/24 امام مكتب ادارة الدعوى حمكمة 
وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا  ال�سرعية  اال�ستئنافية  املحكمة  االحتادية  ال�سارقة 
معتمد وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك 
خالل مدة ال تزيد على ع�سرة  ايام من تاريخ الن�سر وذلك للنظر يف الدعوى 

املذكور رقهما اعاله - بو�سفك م�ستاأنف �سده -   حرر بتاريخ 2022/11/17 
مكتب اخلدمات الق�صائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197

العدد 13702 بتاريخ 2022/11/19 
MOJAU_2022- 0102308 رقم املعاملة

 تنازل/ بيع 
يرجى العلم انه �سيقوم الكاتب العدل العام بالت�سديق على تنازل عن الرخ�سة بني 
االأطراف املذكورة.  من الطرف االأول : ح�سن علي ح�سن املال احلمادي - اجلن�سية 

االمارات -  اإىل الطرف الثاين :نيا�ش كوالنغاراكاندي حممد - اجلن�سية الهند. 
باال�سم التجاري )املغ�سلة الزرقاء(  ن�ساط الرخ�سة )كي املالب�ش - غ�سيل املالب�ش(  

واملرخ�ش من دائرة التنمية االإقت�سادية يف خورفكان - ال�سارقة رخ�سة مهنية 
رقم 765693 ال�سادرة  بتاريخ  2018/12/6 يف دائرة التنمية االإقت�سادية 

بخورفكان تعديالت اخرى مت تغيري ال�سكل القانوين من فردية اىل وكيل خدمات .
وعليه �سيقوم الكاتب العدل العام بالت�سديق على التنازل

بعد انق�ساء 14 يوما من تاريخ ن�سر هذا االإعالن.

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات  

70349

العدد 13702 بتاريخ 2022/11/19 
 �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحلل �صركة

ا�سم ال�سركة : جرينليف جلوبال للتجارة �لعامة �ض.ذ.م.م 
  - الثانية  ال�سفوح   - بردبي   - اخلييلي  عوي�سة  �سهيل  حمد  ملك   3004 رقم  مكتب   : العنوان 
بال�سجل  القيد  رقم   1004349  : الرخ�سة  رقم    ، ذات م�سوؤولية حم��دودة   : القانوين  ال�سكل 
التجاري : 1638153 مبوجب هذا تعلن دائرة االإقت�ساد وال�سياحة يف دبي باأنه قد مت التاأ�سري 
دبي  ق��رار حماكم  وذل��ك مبوجب   ، اأع��اله  امل��ذك��ورة  ال�سركة  باإنحالل  لديها  التجاري  ال�سجل  يف 
بتاريخ 2022/11/16 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2022/11/15 وعلى 
من لديه اأي اعرتا�ش اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني كو�ست للمحا�سبة و�لتدقيق العنوان 
: مكتب رقم 502 - ملك م�سطفى عبدالرحيم برهان م�سطفوى الها�سمي - املنخول - هاتف 
043888439 م�سطحباً معه كافة امل�ستندات واالأوراق الثبوتية  043888438 فاك�ش :   :

وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا االإعالن
 �مل�سوؤول �ملخول

حكومة  دبي 
للإقت�صاد وال�صياحة

70197 العدد 13702 بتاريخ 2022/11/19 
�صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بتعني م�صفي 

ا�سم امل�سفي : كو�ست للمحا�سبة و�لتدقيق
العنوان : مكتب رقم 502 - ملك م�سطفى عبدالرحيم برهان م�سطفوى الها�سمي - املنخول - 

هاتف : 043888438 فاك�ش : 043888439   

املذكور  امل�سفي  تعيني  مت  قد  باأنه  دبي  يف  وال�سياحة  االإقت�ساد  تعلن  هذا  مبوجب 
قرار  مبوجب  وذل��ك  �ــض.ذ.م.م  �لعامة  للتجارة  جلوبال  جرينليف  لت�سفية  اأع��اله 
بتاريخ  دبي  العدل حماكم  واملوثق لدى كاتب   2022/11/16 بتاريخ  دبي  حماكم 
2022/11/15 وعلى من لديه اأي اعرتا�ش اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني 
اأعاله، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات  يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور 

واالأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا االإعالن
 �مل�سوؤول �ملخول

حكومة  دبي 
للإقت�صاد وال�صياحة

70197
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عربي ودويل

بعد �قرت�ح �أوروبي حول تعوي�ض �الأ�سر�ر 

مفاو�سات اأخرية و�سعبة يف موؤمتر املناخ 

 ال�سويد: خط اأنابيب »نورد 
�سرتمي« تعر�ش لتخريب يف �سبتمرب 

•• ا�صتوكهومل-اأ ف ب

اأعلن املدعي العام امل�سوؤول عن التحقيق االأويل الذي اُجري يف ال�سويد  اأم�ش 
اجلمعة اأن التفجريات التي �سربت خطي اأنابيب الغاز “نورد �سرتمي” 1 
اأيلول-�سبتمرب ومت بناوؤهما لنقل الغاز الرو�سي  2 يف بحر البلطيق يف  و 

اإىل اأوروبا جرت يف اإطار تخريب.
وقال املدعي العام مات�ش ليونغكفي�ست امل�سوؤول عن التحقيق االأويل الذي 
ُفتح يف ت�سرب هائل للغاز من خط االأنابيب الذي يربط رو�سيا باأملانيا اإن 
“التحليالت التي مت اإجراوؤها تظهر بقايا متفجرات على عدد من االأج�سام 

الغريبة املكت�سفة«.
اإذا كان ميكن  ما  �سي�سمح مبعرفة  االأويل  التحقيق  “ا�ستمرار  اأن  واأ�ساف 

مالحقة اأي �سخ�ش الرتكابه جرمية«.
ويف نهاية ايلول-�سبتمرب ر�سدت اأربعة مواقع لت�سرب للغاز على خطوط 

اأنابيب الغاز، كلها يف املياه الدولية.
لكن اثنني منها يقعان يف املنطقة االقت�سادية ال�سويدية واثنان يف منطقة 

الدمنارك.
وقال املحققون اإن عمليات التفتي�ش االأولية حتت املاء عززت ال�سكوك ب�ساأن 

حدوث اأعمال تخريبية الأن انفجارات �سبقت الت�سرب.
الذي  �سرتمي  نورد  كون�سور�سيوم  اأر�سل  االأول-اأكتوبر،  ت�سرين  نهاية  ويف 
العلم  حتمل  مدنية  �سفينة  فيه،  االأك��رب  امل�ساهم  الرو�سية  غ��ازب��روم  تعد 

الرو�سي الإجراء تفتي�ش يف املنطقة ال�سويدية.
اأنابيب  خطوط  بتفقد  الثاين-نوفمرب  ت�سرين  يف  �سرتمي  لنورد  و�سمح 

الغاز يف املنطقة الدمناركية حيث يجري حتقيق اآخر.

  ترحيب اأممي بتمديد
 اتفاق ت�سدير احلبوب

•• جنيف-رويرتز

 رحبت م�سوؤولة رفيعة امل�ستوى من االأمم املتحدة اجلمعة بتمديد اتفاق 
وذل��ك عن  اأ�سهر،  اأربعة  ملدة  عامليا  الغذاء  نق�ش  اأزم��ة  اإىل تخفيف  يهدف 
طريق م�ساعدة اأوكرانيا على ت�سدير منتجاتها الزراعية من موانئ البحر 

االأ�سود، لكنها قالت اإن هناك عمال ال يزال يتعني القيام به.
جدا  �سعداء  حقا  “نحن  جنيف  يف  لل�سحفيني  جرين�سبان  ريبيكا  وقالت 
�سارة  اأخبار  اإنها  االأ�سود.  البحر  احلبوب عرب  “ت�سدير”  مبادرة  بتمديد 

جدا للعامل، فيما يخ�ش اأزمة انعدام االأمن الغذائي التي منر بها«.

 �سوي�سرا توقف قر�سان معلوماتية اأوكرانيًا 
•• جنيف-اأ ف ب

ك�سف موقع “كريبز اأون �سيكيوريتي” املتخ�س�ش  اأم�ش اجلمعة اأن قر�سان 
املعلوماتية االأوكراين فيات�سي�سالف اإيغوريفيت�ش بين�سوكوف، املطلوب منذ 

2012 من الق�ساء االأمريكي، اأوقف ال�سهر املا�سي يف �سوي�سرا.
االأول- ت�سرين   23 كانتون جنيف يف  يف  40 عاماً  البالغ  الرجل  واأوق��ف 

بح�سب  ليمان،  بحرية  �سفاف  على  املقيمة  لزوجته  زي��ارة  خ��الل  اأكتوبر 
املوقع.

واأكد مكتب العدل الفدرايل ال�سوي�سري ملوقع وات�سون االإخباري، توقيف 
اأوكراين مطلوب لدى ال�سلطات االأمريكية، مو�سحاً اأن الرجل كان يرف�ش 

ت�سليمه للواليات املتحدة.
ال�سوي�سري  االإخ��ب��اري  للموقع  ف��راي  رافائيل  املكتب  با�سم  الناطق  وق��ال 
الثاين-نوفمرب  ت�سرين   15 ال�سوي�سري يف  الفدرايل  العدل  “قرر مكتب 
م�سيفاً اأنه ال يزال باإمكان  2022 االإذن بت�سليمه اإىل الواليات املتحدة”، 

امل�ستبه به ا�ستئناف القرار.
ويتهم االأمريكيون بينت�سوكوف بقيادة جمموعة قرا�سنة معلوماتية نفذوا 
عمليات قر�سنة مباليني ال��دوالرات، ال �سيما من خالل اخرتاق ح�سابات 

م�سرفية عرب االإنرتنت يف الواليات املتحدة.
يف  متواطئني  ثمانية  مع  االإط���ار  ه��ذا  يف  ق�سائية  اتهامات  اإليه  وُوج��ه��ت 

الواليات املتحدة عام 2012، لكنه جنح يف االإفالت من العدالة.
فريو�ش  بهم  امل�ستبه  ا�ستخدم  ال��وق��ت،  ذل��ك  يف  االت��ه��ام  الئ��ح��ة  وبح�سب 
مرور  وك��ل��م��ات  م�سرفية  ح�سابات  اأرق����ام  ل�سرقة  “زيو�ش”  املعلوماتية 

ومعلومات اأخرى الزمة الخرتاق احل�سابات امل�سرفية.
اأ�سارت  وفق ما  “�سرقة ماليني الدوالرات”،  وهكذا متكن القرا�سنة من 

وزارة العدل االأمريكية.
وذكر موقع “كريبز اأون �سيكيوريتي” اأن بين�سوكوف يتحدر من دونيت�سك 
الناطقة بالرو�سية، وهي منطقة يف �سرق اأوكرانيا �سمتها رو�سيا اأخرياً اإىل 

اأرا�سيها.

•• �رشم ال�صيخ-اأ ف ب

تبقى م�ساألة تعوي�ش الدول الغنية 
الالحقة  واالأ������س�����رار  ل��ل��خ�����س��ائ��ر 
التغري  ج�����راء  ال��ف��ق��رية  ب���ال���دول 
الرئي�سي  ال��ع��رثة  ح��ج��ر  امل��ن��اخ��ي 
يف م��وؤمت��ر االأط�����راف ح���ول املناخ 
االحتاد  اق���رتاح  رغ��م  )كوب27( 
ما قد  االأوروبي “عر�سا اأخريا”، 
ميدد املفاو�سات اإىل بعد االختتام 

الر�سمي املقرر اجلعمة.
عدة  ك��وارث   2022 العام  و�سهد 
م��رت��ب��ط��ة ب��ال��ت��غ��ري امل���ن���اخ���ي من 
جف������اف  وموج������ات  في�سان���ات 
ت����وؤث����ر يف امل��ح��ا���س��ي�����ل، وح���رائ���ق 

وا�سعة.
وي��ه��دف م��وؤمت��ر االأط������راف حول 
تنظمه  ال����ذي  )كوب27(  امل���ن���اخ 
�سرم  م��ن��ت��ج��ع  يف  امل��ت��ح��دة  االأمم 
ال�سيخ على البحر االأحمر، كذلك 
 200 اإىل زي��ادة التزامات ح��واىل 
دول���ة م�����س��ارك��ة يف احل���د م��ن هذه 

االآفة.
دول  ال��ك��وارث، تطالب  ه��ذه  واإزاء 
بالتو�سل  امل��وؤمت��ر  خ��الل  اجلنوب 
اإىل اتفاق مبدئي الإن�ساء �سندوق 
“اخل�سائر  ل��ه��ذه  ف��ق��ط  م��ك��ر���ش 

واالأ�سرار«.
ال�سمال  دول  واف��ق��ت  امل��ق��اب��ل،  يف 
على  طويلة  لفرتة  حتفظت  التي 
فتح مفاو�سات حمددة حول هذه 
امل���ط���اف على  امل�����س��األ��ة، يف ن��ه��اي��ة 
اإدراجها ر�سميا للمرة االأوىل على 

جدول اأعمال كوب27.
ت�ستمر  ب������اأن  ت���ط���ال���ب  اأن����ه����ا  اإال   

املباحثات فرتة اأطول.
ويف ب�����ادرة ان���ف���ت���اح، اأك�����د االحت����اد 
خ�����الل ج��ل�����س��ة عامة  االأوروب����������ي 
م�ساء اخلمي�ش اأنه م�ستعد الإن�ساء 
للخ�سائر  ا���س��ت��ج��اب��ة  “�سندوق 
اأن  على  الت�سديد  مع  واالأ�سرار” 
التزامات  ي��اأخ��ذ  اأن  يجب  امل��وؤمت��ر 

•• غزة-اأ ف ب

اأم�ش  الفل�سطينيني   اآالف  �سيع 
اجل��م��ع��ة 21 ���س��خ�����س��ا ق�����س��وا يف 
�سكنية يف خميم  �سقة  دّم��ر  حريق 
قطاع  �سمال  يف  لالجئني  جباليا 
غ���زة يف ظ���روف الت����زال غام�سة، 
و���س��ط ح���داد وح���زن ع��ّم االأرا�سي 

الفل�سطينية.
م�ست�سفى  م��ن  اجل��ن��ازة  وانطلقت 
جباليا  خميم  يف  “االأندوني�سي” 
و�سط  يف  “اخللفاء”  م�سجد  اإىل 
املتفحمة  اجلثامني  وُلّفت  املخيم، 
ب����اأع����الم ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة، وُن���ق���ل���ت يف 
ا�سعاف،  ���س��ي��ارة  اإح����دى وع�����س��ري��ن 
عليهم  ال���������س����الة  ت����ت����ّم  اأن  ق���ب���ل 
الف�سائل  م����ن  ق������ادة  مب�������س���ارك���ة 
الفل�سطينية وم�سوؤلني يف حكومة 
على  ت�سيطر  ال��ت��ي  حما�ش  ح��رك��ة 

القطاع.
وجميعهم  ال�����س��ح��اي��ا  ب���ني  وم����ن 

اأقارب، �سبعة اأطفال، و�ست ن�ساء.
ال�سيا�سي  امل��ك��ت��ب  رئ��ي�����ش  وق�����ال 
يف  هنية  اإ�سماعيل  حما�ش  حلركة 
بيان “ما جرى يعيد تذكري العامل 
تعي�سها  ال��ت��ي  االإن�سانية  ب��امل��اأ���س��اة 
غزة التي تقع حتت احل�سار والنار، 
وح��رم��ان��ه��ا م���ن االإم���ك���ان���ات التي 
ت�ساعدها على التعامل وال�سيطرة 

على هكذا حرائق«.
“برفع  ال����ع����امل  ه���ن���ي���ة  وط����ال����ب 

م���ه���م���ة اأخ��������رى ال ���س��ي��م��ا زي������ادة 
امل�����س��وؤول��ة عن  خف�ش االن��ب��ع��اث��ات 

االحرتار.
اجلديدة  الوثيقة  م�سودة  وتعيد 
“موا�سلة  ع���ل���ى  ال����ع����زم  ت���اأك���ي���د 
اجل��ه��ود حل�سر االح���رتار ب1،5 

درجة مئوية«.
وت�سري الوثيقة بذلك بو�سوح اإىل 
اأهداف اتفاق باري�ش للمناخ املربم 
البع�ش  ك��ان  بينما   2015 العام 

يخ�سى اأن يتم تخفيفها.
ن�ش اتفاق باري�ش حول املناخ الذي 
ي�سكل احلجر االأ�سا�ش يف مكافحة 
ح�سر  هدف  على  املناخي،  التغري 
االحرتار دون الدرجتني مئويتني 
درج���ة   1،5 ب���ح���دود  اأم���ك���ن  واإن 
مئوية مقارنة مب�ستويات ما قبل 

الثورة ال�سناعية.
درج��ة مئوية  ُع�سر من  كل  وفيما 
ك��وارث مناخية كثرية،  اإىل  ي��وؤدي 
ت���ع���ه���د امل����وق����ع����ون ع���ل���ى االت����ف����اق 
ال���ع���ام امل���ا����س���ي خ����الل ك����وب 26 
اأهدافه  اأك���رث  اإب���ق���اء  غ��ال���س��ك��و  يف 

طموحا “حية«.
للدول  احلالية  االلتزامات  اأن  اإال 
بتحقيق  بتاتا  ت�سمح  ال  املختلفة 
هذا الهدف. وتفيد االأمم املتحدة 
ب���اأن���ه���ا ت�����س��م��ح ب��اأف�����س��ل احل����االت 
درجة  ب2،4  االح������رتار  ب��ح�����س��ر 

مئوية يف نهاية القرن احلايل.
وع���ل���ى ���س��ع��ي��د ال���ط���اق���ة، اأع������ادت 
�سرورة  ع��ل��ى  ال��ت��اأك��ي��د  ال��وث��ي��ق��ة 
اإذا مل  خ��ف�����ش ا���س��ت��خ��دام ال��ف��ح��م 
اللتقاط  اأن���ظ���م���ة  م����ع  ي����رتاف����ق 
املجدي”  “غري  والدعم  الكربون 
للطاقة االأحفورية لكنها مل ت�سر 
ا�ستخدام  خ��ف�����ش  اإىل  ���س��راح��ة 
ال��ن��ف��ط وال���غ���از ك��م��ا ك��ان��ت ترغب 

بع�ش الدول.
ل���ك���ن���ه���ا ������س�����ددت ع����ل����ى ������س�����رورة 
“ت�سريع” اعتماد الطاقة املتجددة 

وهو عن�سر جديد.

مالب�سات  يف  ل��ل��ت��ح��ق��ي��ق  حم��ل��ي��ا 
با�سم  ال��ن��اط��ق  بح�سب  احل���ادث���ة، 

الوزارة اإياد البزم.
اأّن التحقيقات  واأّكد البزم يف بيان 
ماّدة  “وجود  اإىل  ت�سري  االأّول���ّي���ة 
ّما  امل��ن��زل،  داخ��ل  خمزنة  البنزين 
ب�سكل  احل���ري���ق  ان�����دالع  اىل  اأّدى 
ه���ائ���ل ووق�������وع ع�����دد م����ن ح����االت 

الوفاة«.
وق���ال حم��م��ود اأب���و ري���ة، وه���و من 
اأق����ارب ال�����س��ح��اي��ا، “ال اأع��ت��ق��د اأن 
البنزين”،  وج���ود  احل��ري��ق  �سبب 
م�سريا اىل اأن “منا�سبة اجتماعية 
عائلية جمعت االأب واأوالده وبناته 
واأح����ف����اده داخ����ل ���س��ق��ة واح�����دة. ال 

نعرف ما الذي حدث بال�سبط«.
وحدث احلريق م�ساء اخلمي�ش يف 
البناية  يف  ال��ث��ال��ث  بالطابق  �سقة 
املكونة من ثالث طبقات، ومتّكنت 
اإخماده  امل��دين من  الدفاع  طواقم 
ب��ع��د ح����واىل ���س��اع��ة ون�����س��ف على 
اندالعه. واأتت النريان على كل ما 
يف ال�سقة، واأحلقت اأ�سرارا يف عدد 

من ال�سقق ال�سكنية املجاورة.
ع��زاء موحد  بيت  العائلة  واأق��ام��ت 

لكل ال�سحايا اأمام املنزل.
ال��رئ��ي�����ش حم��م��ود عبا�ش  واأع���ل���ن 
االأعالم  وتنكي�ش  الوطني  احل��داد 
تغريدة  ب��ح�����س��ب  اجل���م���ع���ة،  ي�����وم 
ح�سني  ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي  ل��ل��م�����س��وؤول 

ال�سيخ.

قوية ب�ساأن خف�ش االنبعاثات.
اأن  ي��ج��ب  ال�����س��ن��دوق  ه���ذا  اأن  اإال 
وا�سعة  “قاعدة  جانب  م��ن  مي��ول 
اأي من دول متلك  من املانحني” 
ق����درة م��ال��ي��ة ع��ل��ى امل�����س��اه��م��ة، يف 
الدول  حليفة  ال�سني  اإىل  اإ���س��ارة 

النامية يف هذا امللف.
عن�سرا  ال�سندوق  ه��ذا  و�سيكون 
مت���وي���الت  “ف�سيف�ساء”  م�����ن 
اأن  على  تطويرها  يجب  خمتلفة 
“ال�سعيفة  ال���دول  منه  ت�ستفيد 

جدا«.
املفو�سية  رئ��ي�����س��ة  ن���ائ���ب  واأك�������د 
تيمرمان�ش  ف��ران�����ش  االأوروب����ي����ة 
عر�سنا  “هذا  اجل���م���ع���ة  ����س���ب���اح 
النهائي. يف اأي مفاو�سات اإذا قمت 

االأدنى” ب�ساأن هذا ال�سندوق.
ويف وقت متاأخر اخلمي�ش عر�ست 
اخل�سائر  ح�����ول  ق�������رار  م�������س���ودة 
عدة  خ��ي��ارات  ت�سمنت  واالأ����س���رار 
بالعر�ش  ج�����دا  ���س��ب��ي��ه  اأح�����ده�����ا 

االأوروبي.
وقال االأمني العام لالأمم املتحدة 
م�ساء  غ����وت����ريي���������ش  اأن����ط����ون����ي����و 
منا�سب  غ��ري  “الوقت  اخل��م��ي�����ش 
داعيا  بع�سنا”،  على  اللوم  الإلقاء 

اإىل جتاوز االنق�سامات.
جو  يف  املالية  املفاو�سات  وجت��رى 
تف  مل  اإذ  ال��ك��ب��ري  الت�سكيك  م��ن 
الدول الغنية بالتزام قطعته العام 
2009 بزيادة التمويالت للدول 
النامية للتكيف مع التغري املناخي 

يتحرك  ومل  االأم����ام  اإىل  بخطوة 
ينتهي  اأي�������س���ا  االأخ��������ر  ال����ط����رف 

العر�ش بعد ذلك«.
الباك�ستاين  امل����م����ث����ل  وو������س�����ف 
جمموعة  رئ���ا����س���ة  ي���ت���وىل  ال�����ذي 
اأك���رث  ت�����س��م  ال���ت���ي  77+ال�سني 
باأنه  االأم��������ر  دول��������ة،   130 م����ن 
على  ���س��دد  لكنه  اإيجابي”،  “نباأ 

“ا�ستمرار وجود اختالفات«.
الباك�ستانية  البيئة  وزي���رة  قالت 
با�سم  م��ت��ح��دث��ة  رح���م���ن  ����س���ريي 
اخلمي�ش  77+ال�سني  جمموعة 
اإن “تاأخري اإحقاق العدالة املناخية 

هو اإنكار للعدالة«.
الدول  ه���ذه  اأن  رح��م��ن  واأ���س��اف��ت 
تريد “اإعالن نوايا �سيا�سيا باحلد 

الدفيئة  غ��ازات  انبعاثات  وخف�ش 
من  اعتبارا  دوالر  مليار  مئة  اإىل 

.2020
اأن  “من الوا�سح  واأكد غوتريي�ش 
اجلنوب  دول  ب��ني  م��ف��ق��ودة  الثقة 
االأجنع  والطريقة   )..( وال�سمال 
الإعادة بناء الثقة هي اإيجاد اتفاق 
اخل�سائر  ح���ول  وم���وث���وق  ط��م��وح 
واالأ����س���رار وال��دع��م امل���ايل للدول 

النامية«.
امل�سرية  ال����رئ����ا�����س����ة  ون���������س����رت 
م�سودة  اجلمعة  �سباح  لكوب27 
وثيقة نهائية من دون اأن تت�سمن 
امل�ساألة  ه���ذه  ح���ول  ت��ف��ا���س��ي��ل  اأي 

ال�سائكة.
م�سائل  ح��ول  امل��ف��او���س��ات  وتتعرث 

يلزم  ما  كل  واتخاذ  عاليا  ال�سوت 
امل���ج���رم الذي  يف وج���ه االح���ت���الل 

يحا�سر غزة«.
اإ�سرائيل قطاع غزة منذ  وحتا�سر 
معرب  م�سر  تقفل  فيما   ،2006
القطاع  الوحيد الذي يربط  رفح، 

اإم���ك���ان���ات  “ال مت��ت��ل��ك  ط���واق���م���ه 
الكبرية  احل��رائ��ق  الإخ��م��اد  توؤهلها 
ال�سيقة  االأم����اك����ن  يف  خ�����س��و���س��ا 

والبنايات املرتفعة«.
قال  اجل����ن����ازة  اأث����ن����اء  ك��ل��م��ت��ه  ويف 
حلما�ش  ال�سيا�سي  امل��ك��ت��ب  ع�سو 

ال��ف��ق��ري ب���اخل���ارج وال ي��و���س��ل اىل 
اإ����س���رائ���ي���ل، وت��ف��ت��ح��ه ب��ت��ق��ط��ع وال 
ت�سمح باملرور عليه من دون اأذونات 

خا�سة.
وقال م�سوؤول كبري يف جهاز الدفاع 
اإن  ب��ر���ش  لفران�ش  غ���ّزة  امل���دين يف 

االحتالل  “نحّمل  الهندي  �سهيل 
ب��االأم�����ش من  ح��دث  م��ا  م�سوؤولية 
احل�سار  ج�������راء  ك����ارث����ي  ح����ري����ق 
ال��ظ��امل ع��ل��ى غ����زة، ه���ذا احل�سار 

يجب اأن ينتهي«.
فريقا  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  و���س��ّك��ل��ت 

ملاذا رف�ست اإيفانكا ترامب م�ساندة والدها يف انتخابات 2024؟
•• وا�صنطن-وكاالت

بعد دقائق من اإعالن دونالد ترامب تر�سحه مرة اأخرى 
ل�سباق البيت االأبي�ش 2024، اأ�سدرت ابنته اإيفانكا زوجة 
جاريد كو�سرن، امل�ست�سار ال�سابق لوالدها بياًنا، موؤكدة اأنها 
الفرتة  االأولوية  واأن  ال�سيا�سة  يف  لالنخراط  تخطط  ال 

املقبلة الأطفالها.
وقالت اإيفانكا يف بيان: “اأنا اأحب والدي كثرًيا. هذه املرة 
اأختار اإعطاء االأولوية الأطفايل ال�سغار واحلياة اخلا�سة 
ال��ت��ي نخلقها ك��اأ���س��رة واح����دة. ال اأخ��ط��ط ل��الن��خ��راط يف 
ال�سيا�سة«. واأ�سافت: “بينما �ساأحب والدي دائًما واأدعمه، 

ممتنة  اأن���ا  ال�سيا�سية.  ال�ساحة  ع��ن  ب��ع��ي��ًدا  ذل��ك  �ساأفعل 
فخورة  دائ��ًم��ا  و�ساأظل  االأم��ريك��ي  ال�سعب  خدمة  ل�سرف 

بالعديد من اإجنازات اإدارتنا«.
وم�ساء الثالثاء، اأطلق الرئي�ش االأمريكي ال�سابق حملته 
ل�����س��ب��اق 2024 ل��ن��ي��ل ت��ر���س��ي��ح احل����زب اجل���م���ه���وري، يف 
بينهم  عائلته،  اأف��راد  وك��ان  بفلوريدا،  ماراالجو  منتجعه 
زوج��ت��ه م��ي��الن��ي��ا، واب��ن��ه اإري����ك، م��ت��واج��دي��ن، وح��ت��ى زوج 

اإيفانكا جاريد كو�سرن، فيما غابت االبنة.

من هي �إيفانكا تر�مب؟
• ولدت يف مانهاتن يف الثالثني من اأكتوبر 1981.

اإيفانا  الثانية لرتامب من زوجته االأوىل  هي الطفلة   •
التي انف�سلت عن ترامب عام 1992 عندما كانت ابنتها 

يف ال�11 من عمرها.
• يف مانهاتن ارتادت اإيفانكا نف�ش املدر�سة التي تخرجت 

منها ال�سيدة االأوىل ال�سابقة جاكي كينيدي.
• انتقلت بعدها اإىل مدر�سة داخلية يف كونيتكيت ارتادها 

�سابقا الرئي�ش جون اأف كينيدي.
ت��اون ثم يف جامعة بن�سلفانيا  در�ست يف جامعة ج��ورج   •
ال��ت��ي ت��خ��رج��ت م��ن��ه��ا ب��ت��ف��وق يف جم����ال االق��ت�����س��اد عام 

.2004
وب���داأت م�سريتها يف عامل  وال��دت��ه��ا  ���س��ارت على خطى   •

و�ساركت  املراهقة،  بعمر  كانت  عندم������ا  واملو�سة  االأزي�����اء 
اأزي�����اء  دار  يف  ب��ع�����س��ه��ا  االأزي�������اء  ع���رو����ش  م���ن  ع����دد  يف 

فري�سات�سي.
• تعرفت على زوج امل�ستقبل جاريد كو�سرن عام 2005، 
ل��ت��ب��داأ ال��ع��الق��ة ال��ت��ي ت��ط��ورت مب���رور ال��وق��ت ح��ت��ى يوم 

زفافهما يف 25 اأكتوبر عام 2009.
• يف عام 2007 اأطلقت اإيفانكا جمموعتها للمجوهرات 

اإىل جانب ماركة خا�سة بها يف عامل االأزياء.
• ظهرت اإىل جانب والدها يف هيئة التحكيم يف برنامج 
الواقع “املتدرب” منذ املو�سم ال�ساد�ش وحتى عام 2015 

اآخر مو�سم ظهر فيه ترامب.

عبا�ض يعلن �حلد�د �لوطني وتنكي�ض �الأعالم  

ت�سييع حزين ل�سحايا احلريق يف قطاع غزة 

ال�سرطة التون�سية متنع و�سول متظاهرين اإىل جربة 
•• جرجي�س-اأ ف ب

اأم�����ش اجل��م��ع��ة مئات  منعت ال�����س��رط��ة ال��ت��ون�����س��ي��ة  
امل��ت��ظ��اه��ري��ن ال��ذي��ن ي��ط��ال��ب��ون احل��ك��وم��ة بالبحث 
الو�سول  م��ن  البحر  يف  مفقودين  مهاجرين  ع��ن 
ال�سرقي” حيث تقام  “ اجلنوب  اإىل جزيرة جربة 
�سي�سارك  الفرنكوفونية والتي  ال�18 لقمة  الدورة 

فيها الع�سرات من روؤ�ساء الدول واحلكومات.
جزيرة  مدخل  عند  االأم���ن  ق��وات  عنا�سر  وانت�سر 
جربة ومنعوا املتظاهرين الذين كانوا يف �سياراتهم 
ملرا�سل فران�ش  ال��دخ��ول، وفقا  دراج���ات، من  وعلى 
و�سائل  ن�سرتها  ف��ي��دي��و  م��ق��اط��ع  ع��ل��ى  وب��ن��اء  ب��ر���ش 

اعالم حملية.
واأط���ل���ق���ت ال�����س��رط��ة ال���غ���از امل�����س��ي��ل ل��ل��دم��وع على 

املتظاهرين لتفريقهم واأمرتهم بالعودة.

وعاد املتظاهرون اإىل مدينة جرجي�ش حيث اندلعت 
مواجهات اأخرى مع ال�سرطة.

يقل  ق���ارب  ُف��ق��د  ال��ف��ائ��ت،  اأيلول-�سبتمرب  ون��ه��اي��ة 
م��ه��اج��ري��ن غ��ري ق��ان��ون��ي��ني يف ال��ب��ح��ر ان��ط��ل��ق من 
�سواحل جرجي�ش “جنوب- �سرق” وعلى متنه 18 
اإال على ثماين جثث منذ  العثور  مهاجرا ومل يتم 

ذلك التاريخ.
التظاهرات يف  العديد من  املفقودين  اه��ايل  ونّظم 
حلّث  جربة،  جزيرة  من  القريبة  جرجي�ش  مدينة 
ال�سلطات على القيام بعمليات بحث عن املفقودين.

ت�سرين   18 يف  ع��ام��ا  ا���س��راب��ا  امل��دي��ن��ة  �سهدت  كما 
االول-اأك���ت���وب���ر ال��ف��ائ��ت ل��ل��م��ط��ال��ب��ة ب��ف��ت��ح حتقيق 
ال��ذي ك��ان متجها نحو  ق�سائي ح��ول غ��رق املركب 

ال�سواحل االيطالية.
ممن  ع��دد  جثث  ب��دف��ن  املحلية  ال�سلطات  وق��ام��ت 

املهاجرين  لدفن  خم�س�سة  مقربة  يف  غرقا  ماتوا 
زاد  ما  باخلطاأ  ال�سحراء  جنوب  افريقيا  دول  من 

غ�سب االهايل.
وتعقد يف جزيرة جربة يومي ال�سبت واالأحد اأعمال 
نحو  مب�ساركة  الفرنكوفونية  لقمة   18 ال����دورة 
الرئي�ش  بينهم  القادة  كبار  و31 من  وفدا  ت�سعني 
الفرن�سي اإميانويل ماكرون ورئي�ش الوزراء الكندي 
ج��ا���س��نت ت�����رودو. وي�����س��م��ل ج����دول اأع��م��ال��ه��ا تعزيز 

التعاون االقت�سادي.
مرتني،  تاأجيله  بعد  االجتماع  تون�ش  وت�ست�سيف 
كوفيد-19،  وب��اء  ب�سبب   2020 العام  يف  االأوىل 
التي  االإج���راءات  بعد   ،2021 العام  ثم يف خريف 
على  وا�سع  نطاق  على  اليها  وُينظر  �سعّيد  اتخذها 
اأن��ه��ا تنهي جت��رب��ة دمي��وق��راط��ي��ة رائ���دة يف العامل 

العربي.
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اخلارجية  وزارة  يف  اخل����ارج����ي����ة 
بربادو�ش  يف  اخل��ارج��ي��ة  وال��ت��ج��ارة 
نظًرا للو�سع احلايل يف منطقة   “
جائحة  تاأثريات  �ساهدنا  الكاريبي، 
ا يف  نق�سً واجهنا  كوفيد-19 حيث 
اخلدمات  يف  وم�ساكل  االإم�����دادات، 
ال���ل���وج�������س���ت���ي���ة، وا�����س����ط����راب����ات يف 
غذائية  واأزم���ات  ال��ت��وري��د،  �سال�سل 
ولدينا العديد من الفر�ش يف قطاع 
ال���زراع���ة يف م��ن��ط��ق��ة ال��ك��اري��ب��ي يف 
م�ستويات  لتح�سني  احل��ايل  الوقت 
ل��دي��ن��ا، فنحن نعتمد  االإن��ت��اج  اأم���ن 
اال����س���ت���رياد، ويف  ع��ل��ى  ك��ب��ري  ب�سكل 
االأ�سا�ش نحن دولة �سغرية احلجم 
مما يجعلنا نتحمل فروق االأ�سعار، 
هناك  ت��ك��ون  عندما  اأن���ه  يعني  مم��ا 
ا���س��ط��راب��ات وحت��دي��ات ك��ب��رية فاإن 
ال�����دول االأ���س��غ��ر ح��ج��م��اً ه���ي التي 

تتاأثر �سلًبا«.
تتعلق  ف��ر���ش  “ ه��ن��اك  واأ����س���اف���ت 
والتطوير،  والبحث  االإن��ت��اج  ب��اأم��ن 
والنظر  االبتكار،  اإىل  نحتاج  ونحن 
اإنتاج جديدة، وعلينا اأن  يف عمليات 
وجودنا  م��ك��ان  حقيقة  م��ع  نتعامل 
اأنه  يف ح��زام االأع��ا���س��ري، مما يعني 
اإىل  بحاجة  نحن  االإنتاج  حيث  من 
للبيئة،  ���س��دي��ق��ة  ع��م��ل��ي��ات  اإدخ�����ال 
ف���ر����ش يف جمال  اأي�������س���ا  وه����ن����اك 
الطاقة املتجددة. نحن �سعيدون مبا 
تعر�سه دولة االإمارات للم�ساعدة يف 
الأن  الكاريبي،  ملنطقة  النقل  حلول 
املنطقة  يف  الطازجة  املنتجات  نقل 

لي�ش باالأمر ال�سهل«.

•• هافانا-وام:

حكوميون  م���������س����وؤول����ون  ن���اق�������ش 
وم�����س��ت��ث��م��رون وق������ادة اأع����م����ال من 
فر�ش  ال��ك��اري��ب��ي  ودول  االإم�������ارات 
االقت�ساد  ق��ط��اع��ات  يف  اال���س��ت��ث��م��ار 
من�سة  نظمتها  جل�سة  يف  اجل��دي��د، 
يوم  لال�ستثمار  العاملية  اإنف�ستوبيا 
15 نوفمرب احلايل، خالل منتدى 
اال�ستثمار يف معر�ش هافانا العاملي 

يف كوبا.
ُعقدت  ال��ت��ي  اجلل�سة،  ه��ذه  وت��اأت��ي 
اال�ستثمار  “فر�ش  ع���ن���وان  حت���ت 
فيه  ت�سهد  وق��ت  يف  الكاريبي”،  يف 
ال��ع��الق��ات االق��ت�����س��ادي��ة ب��ني دولة 
منعطفاً  الكاريبي  ودول  االإم����ارات 
التفاهم  م��ذك��رة  توقيع  منذ  ه��ام��اً 
اإىل  تهدف  وال��ت��ي   ،2020 ع��ام  يف 
تو�سيع تدفقات التجارة واال�ستثمار 
وال�سياحة،  لال�ستثمار  وال��رتوي��ج 
اإ�سافة اإىل تعزيز امل�ساريع الريادية 

والتبادل العلمي والتقني.
حماور  اإنف�ستوبيا  جل�سة  وتناولت 
فر�ش  اأب��رزه��ا  ع��دي��دة؛  اقت�سادية 
ال��ن��م��و وال�����س��راك��ات داخ����ل منطقة 
االإم�������ارات  دول�����ة  ودور  ال���ك���اري���ب���ي، 
لالأعمال  ب������ارز  اإق���ل���ي���م���ي  ك���م���رك���ز 
للنمو  ال���ع���امل���ي���ني  وامل�����س��ت��ث��م��ري��ن 
الدولة وخارجها.  داخ��ل  واالزده��ار 
على  ال�����س��وء  اجلل�سة  �سلطت  ك��م��ا 
دور االم��ارات املحوري الذي ميكنه 
امل�����س��اع��دة يف ت���وف���ري ال���ع���دي���د من 
مم������رات ال���ن���م���و واالزده����������ار ل����دول 

اه��ت��م��ام مب��وا���س��ل��ة تطوير  ه��ن��اك 
العالقات الثنائية ونحن نعمل على 
اأولوية  ذات  بق�سايا  تتعلق  م�ساريع 
املتجددة،  الطاقة  مثل  لنا  بالن�سبة 
العمل  موا�سلة  اإىل  نحتاج  ونحن 
امل����راد  اإىل االأه�������داف  ل��ن�����س��ل  م���ًع���ا 

حتقيقها«.
رام�ساروب،  ب��ي��رت  ال��دك��ت��ور  وق����ال 
الرئي�ش التنفيذي ملكتب اال�ستثمار 
اأجندة  ت��وج��د  بلدنا  “ يف  غيانا  يف 
اأ�سرع  غيانا  لت�سبح  ق��وي��ة،  حت��ول 
منطقة  يف  من�������واً  االق����ت���������س����ادات 
ال���ك���اري���ب���ي وت����ق����وم غ���ي���ان���ا ودول�����ة 
ال�سراكات  ب��ع�����ش  ب��ب��ن��اء  االإم������ارات 
الرائعة، ونحن ن�سعى لالإطالع على 
اإن بلدان  اأب��وظ��ب��ي.  جت��رب��ة م��وان��ئ 
ال��ك��اري��ب��ي حت��ق��ق جناحا  م��ن��ط��ق��ة 
اأخذنا  باهرا عندما تعمل معا، ولو 
على �سبيل املثال قطاع الزراعة فاإن 
ت�ستورد  ال��ك��اري��ب��ي  ال��ب��ح��ر  منطقة 
م��ل��ي��ارات دوالر   10 ب��ق��ي��م��ة  غ����ذاء 
اأم��ري��ك��ي م��ن مناطق ع��دي��دة خارج 
ق�����ادة جمموعة  ات���خ���ذ  ال���ك���اري���ب���ي. 
ال��ك��اري��ب��ي ق����راراً حل��ل ذل��ك بن�سبة 
2025، ولذلك  25% بحلول عام 
ُيعّد اال�ستثمار يف قطاع الزراعة يف 
التكنولوجيا،  با�ستخدام  الكاريبي 
اأجل  من  نعمل  حيث  االأهمية  بالغ 

تقلي�ش فاتورة الزراعة«.
التجارة  مديرة  �سيلي،  كاي  وقالت 

ال��ك��اري��ب��ي، ن��ظ��را مل��رك��ز االإم������ارات 
االقت�ساد  م��ع  امل��ت��ك��ام��ل  االإق��ل��ي��م��ي 

العاملي و�سال�سل التوريد.
امل�ساركني  بني  النقا�سات  وتطرقت 
يف اجلل�سة اإىل دور من�سة اإنف�ستوبيا 
اال�ستثمار  جم��ت��م��ع  م�����س��اع��دة  يف 
الكاريبي على دفع النمو اإىل االأمام 
اخلارجية  اال�ستثمارات  من  كل  يف 

والداخلية.
���س��ارك يف اجل��ل�����س��ة ك��ل م��ن معايل 
ع���ب���د اهلل ب����ن ط�����وق امل�������ري، وزي����ر 
اإنف�ستوبيا،  ورئ��ي�����ش  االق���ت�������س���اد، 
وم���ع���ايل رودري����غ����و م���امل���ريك���ا دي���از 
وزير التجارة اخلارجية واال�ستثمار 
الكوبي، والدكتور اإدواردو مارتينيز 
بيوكوبا  جم���م���وع���ة  رئ���ي�������ش  دي������از 
الدوائية يف كوبا،  فارما لل�سناعات 
الرئي�ش  رام�ساروب  بيرت  والدكتور 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي مل��ك��ت��ب اال����س���ت���ث���م���ار يف 
التجارة  مدير  �سيلي،  وك��اي  غيانا، 
اخلارجية  وزارة  يف  اخل����ارج����ي����ة 

والتجارة اخلارجية يف بربادو�ش.
من جانبه قال معايل عبد اهلل بن 
طوق املري، وزير االقت�ساد، ورئي�ش 
“ اإن��ف�����س��ت��وب��ي��ا هي  اإن��ف�����س��ت��وب��ي��ا.. 
مبادرة من حكومة االإمارات ، ولكن 
عاملية  من�سة  ل��ت��ك��ون  اإط��الق��ه��ا  مت 
ونطمح اأن ت�سكل اإنف�ستوبيا من�سة 
الديناميكية  الروح  تعك�ش  ا�ستثمار 
واالب��ت��ك��اري��ة ل��دول��ة االإم����ارات على 

النامية حول  ال���دول  ب��دع��م  دوره���ا 
العامل«.

واأ�ساف معاليه “ ياأتي هذا احلدث 
االإمارات  دول��ة  اهتمام  على  كدليل 
الكاريبي،  م��ن��ط��ق��ة  م����ع  ب��ال��ع��م��ل 
�سغرية  االق��ت�����س��ادات  معظم  حيث 
وم���ن���ف���ت���ح���ة ج�������ًدا ع���ل���ى ال���ت���ج���ارة 
تقلبات  ع��ل��ى  وت��ع��ت��م��د  اخل���ارج���ي���ة 

ال�سوق«.
كوبا،  يف  ل���ن���ا  ب��ال��ن�����س��ب��ة   “ وق������ال 

املدن  م��ن  ع��دد  يف  املن�سة  اأطلقتها 
مثل القاهرة، ونيويورك، ومومباي 
ونيودلهي، والرباط وجنيف وجتمع 
قادة  ال��ع��امل��ي��ة  اإنف�ستوبيا  ح�����وارات 
بهدف  ال�سيا�سات  و�سناع  االأع��م��ال 
قطاعات  نحو  اال�ستثمارات  توجيه 
االقت�ساد اجلديد التي توؤثر حاليا 
العاملي  االق��ت�����س��اد  يف  ك��ب��ري  ب�سكل 
ال�سحة،  الرعاية  تكنولوجيا  مثل 
التعليم  ال���زراع���ي���ة،  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 

م�ستوى العامل ولهذا ال�سبب ننظم 
اإنف�ستوبيا  ج��ل�����س��ة  ك��وب��ا  يف  ال���ي���وم 
بهدف  اجلديد  االقت�ساد  حل��وارات 
دول  م��ع  عالقاتنا  وتنمية  توطيد 

منطقة البحر الكاريبي«.
وقال حممد نا�سر الزعابي، الرئي�ش 
“اإنف�ستوبيا”  مل��ن�����س��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
العاملية لال�ستثمار.. “ تاأتي جل�سة 
اإنف�ستوبيا يف معر�ش هافانا العاملي 
ال��ع��امل��ي��ة التي  ���س��ي��اق احل������وارات  يف 

والطاقة املتجددة و�سال�سل التوريد 
واخلدمات اللوج�ستية«.

دياز  وقال معايل رودريغو ماملريكا 
وزير التجارة اخلارجية واال�ستثمار 
الكوبي.. “ تتميز االإمارات العربية 
كمحور  ال��ع��امل��ي،  مبركزها  املتحدة 
يربط مناطق العامل ، وحا�سرة يف 
جميع  يف  اال�ستثمارات  من  العديد 
اأن��ح��اء ال��ع��امل. اإن دول���ة االإم����ارات 
ب��ال��ت��ع��اون ح��ي��ث يربز  مهتمة ج���دا 

اإنف�ستوبيا تطلق حوارات القت�ساد اجلديد بني الإمارات ودول الكاريبي

حتت  “تعليم”  اأ�سهم  اإدراج  يتم  اأن  املتوقع  ومن   .2022 نوفمرب 
التداول  عمليات  تبداأ  اأن  يتوقع  كما   ،»TAALEEM  « الرمز 
يف �سوق دبي املايل يوم الثالثاء املوافق 29 نوفمرب 2022، وفقاً 
هريمي�ش  املالية  املجموعة  تعيني  ومت  املعتادة.  االإغ���الق  ل�سروط 
االإم��ارات، وبنك االإم��ارات دبي الوطني كابيتال، كمديري االكتتاب 
الوطني  دب��ي  االإم����ارات  �سركة  تعيني  ومت  امل�سرتكني.  الرئي�سيني 
كابيتال  الوطني  دب��ي  االإم����ارات  �سركة  م��ع  )ب��اال���س��رتاك  كابيتال، 
مع  )باال�سرتاك  االإم���ارات  هريمي�ش  املالية  واملجموعة  امل��ح��دودة( 
لعملية  م�سرتكني  عامليني  كمن�سقني  هريمي�ش(  املالية  املجموعة 
الطرح العام االأويل. كما مت تعيني بنك االإمارات دبي الوطني كبنك 
االإ�سالمي  االإم���ارات  م�سرف  تعيني  ومت  الرئي�سي.  االكتتاب  تلقي 

وبنك اأبوظبي االإ�سالمي كبنوك تلقي االكتتاب.

و�سهد الطرح اإقبااًل كبرياً من جانب امل�ستثمرين يف دولة االإمارات 
وامل�ستثمرين الدوليني، وبلغ اإجمايل الطلب على الطرح اأكرث من 
اإىل جت��اوز طلبات االكتتاب مبقدار  ، ما ي�سري  13.7 مليار دره��م 
القيمة  ت�سل  اأن  يتوقع  النهائي،  الطرح  �سعر  على  بناًء  م��رة.   18
3 مليارات درهم،  ال�سوقية ملجموعة تعليم عند االإدراج اإىل حوايل 
اأك��رب م��زود تعليمي متخ�س�ش يف �سوق دبي امل��ايل من  مما يجعلها 

حيث القيمة ال�سوقية عند نهاية عملية الطرح العام االأويل.
وقال اآالن ويليام�سون، الرئي�ش التنفيذي ملجموعة تعليم: “ي�سرين 
اأن اأرى هذا االإقبال القوي من قبل امل�ستثمرين املحليني والدوليني 
االكتتاب  طلبات  ع��دد  جت��اوز  مع  وذل��ك  االأويل،  العام  طرحنا  على 
على  دل��ي��اًل  االك��ت��ت��اب  يعترب جناحنا يف عملية  م���رة.   18 مب��ق��دار 
معلمينا  جانب  من  والتفاين  اجل��اد  والعمل  �سركتنا  وج��ودة  متانة 

وموظفينا. نخطط ال�ستخدام عائدات الطرح البالغة 750 مليون 
K-12، لنتمكن من توفري  درهم لتو�سيع �سبكة مدار�سنا املتميزة 
للح�سول على خدماتنا  االإم��ارات  دولة  اإ�سافية للطالب يف  فر�ش 
تعليمي متخ�س�ش  م��زود  اأك��رب  وب�سفتنا  اجل��ودة.  عالية  التعليمية 
يف �سوق دبي املايل، فاإننا نوفر فر�سة ا�ستثمارية متميزة تركز على 
النمو  زي���ادة  على  لدينا  االأويل  ال��ع��ام  ال��ط��رح  ي�ساهم  حيث  النمو، 

وتنويع االأ�سواق املالية يف دبي«.
و���س��ي��ت��ل��ق��ى امل�����س��ت��ث��م��رون ال���ذي���ن اك��ت��ت��ب��وا ع���رب ال�����س��ري��ح��ة االأوىل 
وال�سريحة  املتحدة”(  العربية  االإم��ارات  يف  االأف��راد  )“امل�ستثمرون 
الثالثة )“املوظفون واأولياء االأمور املوؤهلون”( تاأكيداً عرب الر�سائل 
الن�سية الق�سرية باالأ�سهم املخ�س�سة لكل منهم بتاريخ 22 نوفمرب 
2022، ومن املقرر اأن تبداأ عملية اإعادة االأموال الفائ�سة يف 25 

•• دبي-وام:

اأعلنت جمموعة تعليم القاب�سة ام�ش، عن اإكمال عملية بناء �سجل 
اأوامر االكتتاب بنجاح وانتهاء عملية االكتتاب العام لطرحها العام 
التي  لالأ�سهم  النهائي  ال�سعر  وُح���دد  امل���ايل.  دب��ي  ���س��وق  يف  االأويل 
�سعر  ع���ادي  �سهم  ل��ك��ل  دراه����م   3 مببلغ  ل��الك��ت��ت��اب  ط��رح��ه��ا  �سيتم 
الطرح النهائي ، اأي عند احلد االأعلى للنطاق ال�سعري املعلن عنه. 
750 مليون درهم ، حيث ُطرح  تاأكيد حجم الطرح مببلغ  كما مت 
250،000،000 من االأ�سهم العادية اجلديدة، اأي ما يعادل 25 
لكون  ون��ظ��راً  امل�سدر ملجموعة تعليم.  امل��ال  راأ����ش  اإج��م��ايل  م��ن   %
عوائد  جميع  ف��اإن  ج��دي��دة،  اأ�سهم  لطرح  خم�س�سة  ال��ط��رح  عملية 
الطرح �ستذهب اإىل املجموعة عند الت�سوية لتعزيز منو املجموعة. 

اأبوظبي للتنمية ي�سارك يف اجتماع جمل�ش امل�ستثمرين الأجانب باأوزبك�ستان  اأمازون تبداأ ت�سريح موظفني يف مواجهة الأزمة القت�سادية 
عواطف  ل��دي��ه��م  “اأ�سخا�ش  ب��ل  “وظائف”  مب��ج��رد 
وي�سكل  حياتهم«.  و�ستتاأثر  وم�سوؤوليات  وط��م��وح��ات 
بقليل  اأق��ل   - موظف  اآالف  ع�سرة   - التخفي�ش  حجم 
االأج��ور احلالية للمجموعة  باملئة من كتلة  من واح��د 
التي كان عدد العاملني فيها 1،54 مليون �سخ�ش يف 
جميع اأنحاء العامل يف نهاية اأيلول/�سبتمرب، با�ستثناء 
العمال املو�سميني الذين يعينون خالل فرتات الن�ساط 

املتزايد ال �سيما يف احتفاالت نهاية العام.
يف  التوظيف  جتميد  اأ�سبوعني  قبل  ال�سركة  واأعلنت 
مكاتبها. وقد تقل�ست قوتها العاملة فعليا منذ بداية 
�سخ�ش  مليون   1،62 فيها  يعمل  ك��ان  عندما  ال��ع��ام 
ب���دوام ك��ام��ل اأو ج��زئ��ي. ووظ��ف��ت اأم����ازون ع���ددا كبريا 
من العاملني خالل الوباء لتلبية االنفجار يف الطلب. 
العامليني فيها بني مطلع  العاملني  وقد ت�ساعف عدد 
االأمريكية  ال�����س��رك��ة  ل��ك��ن   .2022 وب���داي���ة   2020
اأرباحها  يف  انخفا�سا  �سهدت  التجزئة  لبيع  العمالقة 
الربع  يف  �سنوي  اأ�سا�ش  على  باملئة   9 بن�سبة  ال�سافية 
احلايل،  للف�سل  وبالن�سبة  اجل��اري.  العام  من  الثالث 
فرتة  خالل  مبعايريها  طفيفا  منوا  املجموعة  تتوقع 
8 باملئة خالل  2 و  احتفاالت نهاية العام ي��رتاوح بني 
التي  التكنولوجيا  �سركات  واأعلن عدد من  واح��د.  عام 
موؤخًرا  ال��وب��اء،  خ��الل  كبرية  توظيف  بعمليات  قامت 
)في�سبوك(  ميتا  ذل��ك  يف  مب��ا  اجتماعية،  خطط  ع��ن 

وان�ستغرام وتويرت و�سرتايب.

•• �صان فران�صي�صكو-اأ ف ب:

اأكدت اأمازون اأنها بداأت ت�سريح موظفني ملواجهة االأزمة 
اأي��ام عن خطة  �سائعات م�ستمرة منذ  االقت�سادية بعد 

اجتماعية ملجموعة العمالقة للتجارة االإلكرتونية.
اآندي  االأمريكية  للمجموعة  التنفيذي  الرئي�ش  وقال 
اأم���ازون  ُن�����س��رت على م��وق��ع  جا�سي يف م��ذك��رة داخ��ل��ي��ة 
“ما زال االقت�ساد يف و�سع معقد ونحن قمنا بتعيني 

موظفني ب�سرعة يف ال�سنوات االأخرية«.
اأن املن�سة  وذك��ر ع��دد م��ن و�سائل االإع���الم االأم��ريك��ي��ة 

مبختلف فروعها �ست�سرح نحو ع�سرة اآالف موظف.
ومل يوؤكد اآندي جا�سي هذا العدد لكنه قال اإن العملية 

بداأت االأربعاء و�ست�ستمر يف بداية العام املقبل.
الطواقم  اأوىل  مرحلة  يف  الت�سريح  اإج���راءات  وت�سمل 
للعالمة  االإل��ك��رتون��ي��ة  االأج��ه��زة  تعمل يف جم��ال  التي 
املحالت  اأما  “كيندل”.  القراءة  اأجهزة  التجارية مثل 

التجارية القائمة فلن تتاأثر بعمليات الت�سريح.
هناك  “�سيكون  الأم���ازون  التنفيذي  الرئي�ش  واأو���س��ح 
امل��زي��د م��ن تخفي�سات ال��وظ��ائ��ف م��ع ت��ق��دم امل����دراء يف 
املوظفني  اإب���الغ  “�سيتم  اأن���ه  مو�سحا  تعديالتهم”، 

واملنظمات املعنية بهذه القرارات مطلع 2023«.
امل��ن�����س��ب م��ن��ذ ح���وايل عام  “اأ�سغل ه���ذا  وق���ال ج��ا���س��ي 
ون�����س��ف ال��ع��ام وه���ذا ب��ال ���س��ك اأ���س��ع��ب ق���رار اتخذناه 
واأكد اأنه يدرك اأن االأمر ال يتعلق  خالل هذه الفرتة”. 

هو  االأجانب،  امل�ستثمرين  جمل�ش 
ا���س��ت�����س��اري��ة ي��راأ���س��ه��ا رئي�ش  ه��ي��ئ��ة 
وتهدف  اأوزب��ك�����س��ت��ان،  ج��م��ه��وري��ة 
احلكومية  ال��ت��وّج��ه��ات  دع����م  اإىل 
اال�ستثمار  بت�سجيع  يتعلق  فيما 
اخل��ارج��ي، وخ��ل��ق ظ���روف مواتية 
ممار�سة  من  امل�ستثمرين  لتمكني 
االأع�������م�������ال وت����ن����ف����ي����ذ امل���������س����اري����ع 
الواعدة، واال�ستفادة من اخلربات 
باأف�سل  واالأخ���ذ  ال��رائ��دة  الدولية 
لتحقيق  �سعياً  العاملية،  املمار�سات 
يف  ال�ساملة  االقت�سادية  التنمية 

اأوزبك�ستان. 

•• اأبوظبي- وام:

�سارك �سندوق اأبوظبي للتنمية يف 
االجتماع االأول ملجل�ش امل�ستثمرين 
االأجانب يف اأوزبك�ستان، والذي عقد 
برئا�سة فخامة �سوكت مريزيوييف 

رئي�ش جمهورية اأوزبك�ستان . 
ال����ذي ح�سره   - ب��ح��ث االج��ت��م��اع 
التنموية  اجل���ه���ات  م���ن  ال���ع���دي���د 
�سبل   - الدولية  املالية  واملوؤ�س�سات 
لت�سجيع  ال���ت�������س���ه���ي���الت  ت����وف����ري 
متنوعة،  جم����االت  يف  اال���س��ت��ث��م��ار 
تواجه  ال���ت���ي  ال��ع��ق��ب��ات  وت���ذل���ي���ل 

الدولر يف طريقه لتحقيق مكا�سب اأ�سبوعية 
بعد ت�سريحات م�سوؤولني يف جمل�ش الحتياطي 

•• �صنغافورة-رويرتز:

اأدت  اإذ  اجلمعة،  اأم�����ش  �سهر  خ��الل  ل��ه  اأ�سبوع  اأف�سل  نحو  ال���دوالر  يتجه 
مبيعات  وبيانات  االحت���ادي  االحتياطي  جمل�ش  يف  مل�سوؤولني  ت�سريحات 
االأمريكية  العملة  اإىل كبح هبوط  املتوقع  اأق��وى من  التي جاءت  التجزئة 
انخفا�ش  اأي�سا  ذل��ك  على  �ساعد  كما  الت�سخم.  تراجع  على  اإ���س��ارات  بعد 
اأن  بعد  باملئة   0.4 بن�سبة  االإ�سرتليني  للجنيه  املا�سية  قبل  الليلة  حدث 
اأ�سابت ميزانية بريطانية للزيادات ال�سريبية وخف�ش االإنفاق امل�ستثمرين 
باالإحباط. كان جيم�ش بوالرد رئي�ش بنك االحتياطي االحتادي يف �سانت 
املركزي  )البنك  االحت���ادي  االحتياطي  جمل�ش  يف  م�سوؤول  اأح��دث  لوي�ش 
اأ�سعار  رف��ع  وق��ف  يف  ال�سوق  طموحات  �سقف  من  للحد  ي�سعى  االأمريكي( 
الفائدة  �سعر  ف��اإن  احل���ذرة،  االفرتا�سات  ظل  يف  حتى  اإن��ه  قائال  الفائدة، 
5.0 و5.25 باملئة على  اإىل ما بني  لالإقرا�ش لليلة واح��دة ينبغي رفعه 
اأن  واأ�ساف  باملئة حاليا.  3.75 و4.0  ارتفاعا من  الت�سخم،  االأق��ل لكبح 

االفرتا�سات االأكرث ت�ساوؤما ت�سري يف اجتاه الزيادة ملا فوق �سبعة باملئة.

 نيكي يتكبد اأول خ�سارة اأ�سبوعية 
يف 4 اأ�سابيع مع تراجع اأ�سهم النمو 

•• طوكيو-رويرتز:

اأ�سهم  الياباين منخف�سا ام�ش اجلمعة متاأثرا برتاجع  املوؤ�سر نيكي  اأغلق 
خ�سارة  اأول  ليتكبد  االأج���ل  طويلة  ال�سندات  ع��وائ��د  ارت��ف��اع  و���س��ط  النمو 

اأ�سبوعية له يف اأربعة اأ�سابيع.
وتراجع املوؤ�سر نيكي 0.11 باملئة ليغلق عند 27899.77 نقطة، ليبدد 
مكا�سب �سغرية حققها يف وقت �سابق. وخ�سر املوؤ�سر خالل االأ�سبوع نحو 

1.29 باملئة.
نقطة   1967.03 اإىل  باملئة   0.14 نطاقا  االأو�سع  توبك�ش  املوؤ�سر  ونزل 
لكنه ال يزال يف طريقة خل�سارة اأ�سبوعية 0.54 باملئة ليوقف اأي�سا موجة 

مكا�سب دامت ثالثة اأ�سابيع.

من   75% ال�����س��ن��دوق  م�ساهمة 
راأ���س��م��ال ال�����س��رك��ة، وال��ت��ي تهدف 
يف  اال����س���ت���ث���م���ارات  ت�����س��ج��ي��ع  اإىل 
القطاعات احليوية، مثل ال�سياحة 
والزراعة والنقل، ومتويل امل�ساريع 
بالتعاون مع  واملتو�سطة  ال�سغرية 
اأوزبك�ستان،  يف  امل��ح��ل��ي��ة  ال��ب��ن��وك 
ك��م��ا م���ّول ال�����س��ن��دوق ال��ع��دي��د من 
�ساهمت  ال��ت��ي  التنموية  امل�ساريع 
وتنمية  التحتية  البنية  تطوير  يف 
التنمية  وحتقيق  ال��زراع��ة،  قطاع 
االق���ت�������س���ادي���ة واالج���ت���م���اع���ي���ة يف 
اأوزب��ك�����س��ت��ان.  ج��دي��ر ب��ال��ذك��ر، اأن 

حتر�سان  واأوزباك�ستان  االإم����ارات 
م�ساريع  يف  اال�ستثمار  تعزيز  على 
قطاعات  ���س��م��ن  ا����س���رتات���ي���ج���ي���ة 
حيوية تعود بالنفع على البلدين، 
حلكومة  ت����ق����دي����ره  ع�����ن  م���ع���رب���ا 
خلق  يف  جهودها  على  اأوزبك�ستان 
بيئة تناف�سية جاذبة لال�ستثمارات 
النمو  تعزيز  يف  ت�ساهم  االأجنبية 

االقت�سادي يف البالد. 
اأبوظبي  ���س��ن��دوق  اأن  اإىل  ي�����س��ار 
اأوزبك�ستان  ن�ساطه يف  بداأ  للتنمية 
�سركة  اأ���س�����ش  ح��ي��ث   2019 ع���ام 
بن�سبة  اأوزب��ك لال�ستثمار  اأبوظبي 

تفتح  الأوروب���ي���ة  الأ���س��ه��م 
مرتفعة مع اإقبال امل�ستثمرين 
ع���ل���ى اأ����س���ه���م ال��ط��اق��ة 

•• عوا�صم-رويرتز: 

ف��ت��ح��ت االأ����س���ه���م االأوروب����ي����ة على 
تراجع  بعد  اجلمعة  ام�ش  ارت��ف��اع 
اقتنا�ش  م���ع  م��ت��ت��ال��ي��ني  ل��ي��وم��ني 
الطاقة  قطاع  الأ�سهم  امل�ستثمرين 
الرغم  على  تراجعا،  �سهدت  التي 
الت�سديد  ع���ن  ت��ع��ل��ي��ق��ات  اأن  م���ن 
ال��ن��ق��دي م��ن امل��زي��د م��ن م�سوؤويل 
جم��ل�����ش االح���ت���ي���اط���ي االحت������ادي 
حدت  االأمريكي(  املركزي  )البنك 

من املكا�سب.

حتفيز  يف  ي�سهم  مبا  امل�ستثمرين، 
التنمية االقت�سادية يف اأوزبك�ستان.  
اجلل�سة  اأع���م���ال  خ���الل  كلمة  ويف 
العامة االأوىل للمجل�ش، اأكد �سعادة 
حممد �سيف ال�سويدي، مدير عام 
اأهمية  للتنمية،  اأبوظبي  �سندوق 
ال��ع��الق��ات امل�����س��رتك��ة ال��ت��ي تربط 
ِوجمهورية  االإم�������ارات  دول����ة  ب���ني 
تطوراً  �سهدت  وال��ت��ي  اأوزبك�ستان 
املا�سية،  ال�سنوات  خالل  ملحوظاً 
على  البلدين  ق��ادة  حر�ش  بف�سل 
تنمية تلك العالقات وا�ستدامتها. 
دول���ة  اأن  اإىل  ال�����س��وي��دي  واأ�����س����ار 

اليابان ت�سّجل اأعلى معدل ت�سخم منذ 40 عاما 
•• طوكيو-اأ ف ب:

بلغ ارتفاع اأ�سعار اال�ستهالك يف اليابان م�ستوى غري م�سبوق 
مقابل  ال��ني  �سرف  �سعر  انخفا�ش  خلفية  على   1982 منذ 
ال��دوالر ما اأدى اإىل زي��ادة يف كلفة ال���واردات وزي��ادة كبرية يف 

اأ�سعار الطاقة.
االأول  ت�سرين  يف  باملئة   3،6 اليابان  يف  الت�سخم  معدل  وبلغ 
اأكتوبر خالل عام واحد )با�ستثناء املنتجات الطازجة(، ح�سب 
خرباء  توقعه  مم��ا  بقليل  اأع��ل��ى  اأي  اجل��م��ع��ة،  ن�سرت  ب��ي��ان��ات 
 3،5( ب��ل��وم��ربغ  وك��ال��ة  اآراوؤه����م  ا�ستطلعت  ال��ذي��ن  االقت�ساد 

باملئة(، مقابل 3 باملئة يف اأيلول/�سبتمرب.
اأ�سعار  ت��وؤخ��ذ  مل  اإذا  باملئة(   2،5( اع��ت��داال  اأك���رث  والت�سخم 
اأيلول  يف  �سجل  مم��ا  اأع��ل��ى  يبقى  لكنه  االع��ت��ب��ار،  يف  ال��ط��اق��ة 
�سبتمرب ب�سبب ارتفاع اأ�سعار املنتجات االأخرى وال �سيما املواد 

الغذائية.
التي  الن�سبة  ابريل  ني�سان  اليابان منذ  الت�سخم يف  ويتجاوز 
املنتجات  با�ستثناء  باملئة   2( ه��دف��ا  امل��رك��زي  البنك  ح��دده��ا 
بارتفاع  امل��دف��وع  الكلفة”  ب�سبب  “الت�سخم  لكن  الطازجة( 
اأ�سعار الطاقة والغذاء ال ير�سي املوؤ�س�سة التي ال تزال تعتقد 

اأن الظروف مل جتتمع لت�سديد ال�سيا�سة النقدية يف اليابان.

اليابان  لبنك  النقدية  ال�سيا�سة  ب��ني  الكبري  ال��ف��ارق  وه���ذا 
وعلى  االأخ��رى  املتقدمة  االقت�سادات  يف  امللحوظ  والت�سييق 
مقابل  الني  �سعر  انخفا�ش  اإىل  اأدت  املتحدة،  الواليات  راأ�سها 

الدوالر وبالتايل زيادة تكلفة الواردات اليابانية.
الناجت  اإج��م��ايل  ت��راج��ع  اإىل  ال��ي��اب��اين  ال��ت��ج��اري  العجز  واأدى 
املحلي الوطني يف الربع الثالث بن�سبة 0،3 باملئة عن الف�سل 

الذي �سبقه ح�سب اأرقام اأولية ن�سرت الثالثاء.
لكن خرباء اقت�ساد يرون اأن االرتفاع االأخري يف الني وتوجه 
التجاري  العجز  برتاجع  �سي�سمحان  العاملية  الطاقة  اأ�سعار 

لليابان يف الف�سل الرابع من العام اجلاري.

Date 19/ 11/ 2022  Issue No : 13702
Defendant's notification by publication 

Case Management Office of Sharjah Federal Court, Federal Civil Court of First 
Instance in Case No. SHCFICIREA2022/0007289 civil (partial)

To the defendant : Paul Kasozi - Unknown Place of residence :
We inform you that the Claimant Sharjah Taxi (L.L.C) has filed the above 
lawsuit and demands the following : Obligate the defendant to pay an amount 
of (28999.78) Twenty-eight thousand nine hundred ninety-nine dirhams and 
seventy-eight fils, and the legal interest at 12% from the date of the judicial 
claim until the date of full payment.  Obligate the defendant to pay charges and 
expenses and attorney fees. You are assigned to attend the hearing 24/11/2022 
in front of the Case Management Office of Sharjah Federal Court, Civil Court 
of First Instance Office No. (Case Manager Office) in person or authorized 
agent/ attorney, and to submit a plea (rejoinder) to the case, accompanied by 
all the documents. within a period not exceeding ten days from the date of 
publication, in order to hear and examine the case mentioned above, as a you 
are the defendant.
Issued on 16/11/2022 
Judicial Services Office
Humaid Abdalla AlSaeidi

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70522 Date 19/ 11/ 2022  Issue No : 13702
Dubai Courts of First Instance

Notice and Order of Payment by Publication
In Execution No : 207/2022/4650 Commercial Execution
Tried in : Second Execution Circuit No. 184
Execution Subject : Execution of Judgment rendered in case no. 81/2022 Commercial Banks 
Partial, after it became enforceable forcibly and binding upon the Judgment Debtor.
Judgment Creditor : AMEX (MIDDLE EAST) B.S.C (C) - EMIRATES
Address : Emirate of Dubai, Sheikh Zayed Road, Exit 32 - Al Falak Street - Media One Hotel 
Building - 27th Floor.
Represented By : Osama Hassan Othman Diplok
To be served on 1- Muhammad Raid Muhammad Hicham Gharib capacity : Judgment Debtor
Service Subject : 
It Filed against you the above-mentioned execution case and requests that you pay AED 
27919.74 to the Judgment Creditor or to the court treasury. Therefore, the court will initiate the 
executive procedures against you in case of failure to adhere to the above- mentioned decision 
within 15 days from the date of publishing this legal service.
To review the detail of the case, statements and memoranda and to submit the defense and 
reliefs, you must use Dubai Courts' e-services. To participate, you are kindly requested to click 
on the link.
Prepared by : Mona Ahmed Al Balushi 
Date of approval : 30/08/2022 at 10 : 02 : 49

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70608 Date 19/ 11/ 2022  Issue No : 13702
Dubai Courts of First Instance

Service of Judgment and Payment Order by Publication
In execution No. : 207/2022/4824- Commercial Execution
Tried in : Third Execution Circuit No. 185
Execution Subject : Executing the judgement rendered in case no. 492/2022, Commercial 
Dispute, to pay the executed amount of AED 208743.33 including the fees and expenses.
Judgment Creditor: NATIONAL PAINTS FACTORIES CO. LTD.
Address : Emirates - Emirate of Sharjah - Thirteenth Industrial Area - National Factories 
Complex Building National Factories Complex Apartment - National Roundabout
To be served on : 1- CONFORCE ARABIA CONTRACTING L.L.C 
in their capacity : Judgment Debtor
Service Subject : It filed against you the above-mentioned executive case demanding you to 
pay the executed amount of AED 208743.33 to the judgement creditor or the court the treasury. 
Accordingly, the court will initiate the execution procedures against you in case of non - 
compliance with the above decision within 0 days from the publication hereof.
To review the detail of the case, statements and memoranda and to submit the defense and 
reliefs, you must use Dubai Courts' e-services. To subscribe, you are kindly requested to click 
on the link. 
Prepared by : Mohammed Hassan Khalifa Mohammed Al-Fugai
Date of approval : 15/11/2022 at 12:56:51

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70608
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املال والأعمال
مليار درهم ت�سرفات عقارات دبي يف اأ�سبوع   8.7

وت�سدرت منطقة احلبية اخلام�سة املناطق من حيث عدد املبايعات 
منطقة  وتلتها  دره��م  مليون   194 بقيمة  مبايعة   68 �سجلت  اإذ 
جبل علي االأوىل بت�سجيلها 43 مبايعة بقيمة 148 مليون درهم 
 153 بقيمة  مبايعة   21 بت�سجيلها  االأوىل  ال�سبا  ند  يف  وثالثة 

مليون درهم. 
بقيمة  مبايعة  ج��اءت  والفلل  ال�سقق  مبايعات  باأهم  يتعلق  وفيما 
تلتها  املبايعات  ك��اأه��م  جمريا  نخلة  مبنطقة  دره��م  مليون   145
واأخريا  نخلة جمريا  دره��م يف منطقة  مليون   81 بقيمة  مبايعة 

مبايعة بقيمة 62 مليون درهم يف منطقة نخلة جمريا. 
وت�سدرت منطقة املركا�ش املناطق من حيث عدد مبايعات ال�سقق 
306 مليون درهم وتلتها  230 مبايعة بقيمة  اإذ �سجلت  والفلل 

•• دبي-وام: 

بلغت الت�سرفات العقارية يف دائرة االأرا�سي واالأمالك بدبي خالل 
الدائرة  8.7 مليار درهم حيث �سهدت  اأكرث من  االأ�سبوع احلايل 
 230 منها  دره��م  مليار   6.74 بقيمة  مبايعة   2463 ت�سجيل 
مبايعة لالأرا�سي بقيمة 1.7 مليار درهم و2233 مبايعة لل�سقق 

والفلل بقيمة 5.04 مليار درهم. 
وجاءت اأهم مبايعات االأرا�سي بقيمة 130 مليون درهم يف منطقة 
نخلة جمريا تليها مبايعة بقيمة 68 مليون درهم يف منطقة نخلة 
�سيح  منطقة  يف  دره���م  مليون   43 بقيمة  مبايعة  تليها  ج��م��ريا 

�سعيب 3. 

782 مليون  221 مبايعة بقيمة  منطقة مر�سى دبي بت�سجيلها 
187 مبايعة بقيمة  بت�سجيلها  التجارى  درهم وثالثة يف اخلليج 

325 مليون درهم. 
و�سجلت الرهون قيمة قدرها 1.39 مليار درهم منها 135 رهن 
و�سقق  فلل  ره��ن  و324  دره��م  مليون   497.26 بقيمة  اأرا����ش 
بقيمة 896.16 مليون درهم وكان اأهمها مبنطقة املزهر الثانية 
بقيمة 200 مليون درهم واأخرى يف منطقة اخلريان بقيمة 105 

مليون درهم. 
اأما الهبات فقد �سهدت ت�سجيل 87 هبة بقيمة 714.43 مليون 
درهم  مليون   171 بقيمة  امل��رق��ب��ات  مبنطقة  اأه��م��ه��ا  ك��ان  دره���م 

واأخرى يف منطقة اخلبي�سي بقيمة 108 مليون درهم. 

ال�سياحة يف اأ�سبوع: القطاع يدخل مرحلة الذروة .. والتنوع يرثي امل�سهد

اإك�����س��ب��و اأ���س��ح��اب ال��ه��م��م ال����دويل يف 
مركز دبي التجاري العاملي مب�ساركة 
250 عار�سا من 50 دولة، وموؤمتر 
االإم�����ارات ال��ع��امل��ي ال��ع��ا���س��ر جلراحة 
اأب��وظ��ب��ي الوطني  ال��ع��ظ��ام يف م��رك��ز 
 600 اأك��رث من  للمعار�ش بح�سور 
للكتاب  العني  “مهرجان  و  طبيب، 
يف  فعالياته  ت��ق��ام  ال���ذي   ”2022
خم�ش مواقع ثقافية بارزة باملدينة، 
ال�سارقة  “معر�ش  اخ��ت��ت��م  ف��ي��م��ا 
ال�  فعاليات دورت��ه  ال��دويل للكتاب” 
با�ستقطاب  خاللها  جن��ح  التي   41
2.17 مليون زائر من 112 دولة.

����س���راك���ة ح�������س���ري���ة ط���وي���ل���ة االأم�����د 
جتربة  اأول  الف��ت��ت��اح  ع���دة،  ل�سنوات 
اأكرب  يف  ال��ع��امل  يف  للنادي  ترفيهية 
ال�سرق  يف  متكاملة  ترفيهية  وجهة 

االأو�سط.
الذي  مدريد،  ري��ال  منتزه  و�سي�سم 
م���ن امل���ق���رر اف��ت��ت��اح��ه خ����الل الربع 
2023، جمموعة  االأخ��ري من ع��ام 
امل�ستوحاة  الرتفيهية  الوجهات  من 
من عامل النادي امللكي مثل املتحف، 
الرتفيهية،  ال�����رك�����وب  وج���������والت 
ومنافذ  املهارية،  القدم  كرة  واألعاب 
امل���اأك���والت، وم��ت��اج��ر ال��ت��ج��زئ��ة التي 

�ستزخر بتذكارات مميزة من م�سرية 
النادي.

- فعاليات متنوعة.
املا�سي جمموعة من  االأ�سبوع  �سهد 
االأحداث والفعاليات التي ا�ستقطبت 
وال��زوار من داخل وخارج  امل�ساركني 
الدولة، مثل الن�سخة الرابعة ع�سرة 
اأب��وظ��ب��ي يف منارة  ف��ن  م��ن معر�ش 
ال�سعديات، وبطولة اأبوظبي العاملية 
مب�ساركة  اجل��وج��ي��ت�����س��و  مل���ح���رتيف 
والعبة  الع�����ٍب   5000 م���ن  اأك�����رث 
من خمتلف اأنحاء العامل، ومعر�ش 

•• اأبوظبي -وام:

االإمارات  يف  ال�سياحي  القطاع  د�سن 
تزايداً  ت�����س��ه��د  ال��ت��ي  ال������ذروة  ف���رتة 
قيا�سياً يف اأعداد ال�سياح وازدحاما يف 

جدول الفعاليات واالأحداث.
وي����وا�����س����ل ال���ق���ط���اع ت���ع���زي���ز من���وه 
الدولة  جاذبية  م��ع��ززاً  الت�ساعدي، 
الوجهات  اأف�سل  قائمة  ومكانتها يف 
يف  ال�سياحي  امل�سهد  واأف��رز  العاملية. 
اأ���س��ب��وع قائمة من  االإم�����ارات خ��الل 
والفعاليات  واالأح�������داث  ال����ق����رارات 
ال�سياحة التي ن�ستعر�سها يف التقرير 
التايل : بداية وحتت رعاية �ساحب 
اآل  زاي���د  ب��ن  حم��م��د  ال�سيخ  ال�سمو 
“حفظه اهلل”،  نهيان رئي�ش الدولة 
بن  من�سور  ال�سيخ  �سمو  ومبتابعة 
جمل�ش  رئي�ش  نائب  نهيان  اآل  زاي��د 
الوزراء وزير ديوان الرئا�سة، تنطلق 
اليوم فعاليات مهرجان ال�سيخ زايد 
اأب���وظ���ب���ي بعد  مب��ن��ط��ق��ة ال��وث��ب��ة يف 
ال�ستقبال  اال���س��ت��ع��دادات  ا�ستكمال 
العامل.  اأن����ح����اء  ���س��ت��ى  م���ن  ال�������زوار 
ف��ي��م��ا ت��وا���س��ل ال��ق��ري��ة ال��ع��امل��ي��ة يف 
اأبرز  ك��اأح��د  ال����زوار  ا�ستقطاب  دب���ي 
والرتفيهية  ال�سياحية  يف  الوجهات 

يف املنطقة .

- ��سرت�تيجية وطنية 
اأطلقت  االإم��ارات قد  وكانت حكومة 

لل�سياحة  الوطنية  “اال�سرتاتيجية 
مبادرة   25 ت�سم  ال��ت��ي   ”2031
تهدف اإىل جذب ا�ستثمارات �سياحية 
100 مليار درهم  يف الدولة بقيمة 
والو�سول ل� 40 مليون نزيل فندقي 

. يف 2031 
وت�����س��ت��ه��دف اال���س��رتات��ي��ج��ي��ة، رفع 
م�����س��اه��م��ة ال���ق���ط���اع ال�������س���ي���اح���ي يف 
مليار   450 اإىل  الوطني  االقت�ساد 
درهم، وتت�سمن 4 توجهات رئي�سية 
ال�سياحية  ال��ه��وي��ة  ت��ع��زي��ز  ت�����س��م��ل: 
اال�ستثمارات  وزي��������ادة  ال���وط���ن���ي���ة، 
وتطوير  القدرات،  وبناء  ال�سياحية، 

املنتجات ال�سياحية املتخ�س�سة.
وع������ل������ى ه�����ام�����������ش االإع����������������الن عن 
ال���ك�������س���ف عن  اال����س���رتات���ي���ج���ي���ة مت 
ا���س��ت��ق��ب��ال م����ط����ارات ال����دول����ة 22 
مليون م�سافر يف الربع االأول فقط 

من العام اجلاري.

- �ملركز �الأول 
حّلت دولة االإم��ارات يف املركز االأول 
للنقل  �سوقاً   20 اأكرب  �سمن قائمة 
اجل���وي يف ال��ع��امل م��ن ح��ي��ث النمو 
يف ال�����س��ع��ة امل��ق��ع��دي��ة امل��ج��دول��ة على 
الدولية  م��ط��ارات��ه��ا  يف  ال����رح����الت 
)عدد املقاعد(، وفقاً لبيانات ن�سرتها 
موؤ�س�سة »اأو اإيه جي« الدولية املزودة 
لبيانات املطارات و�سركات الطريان.

�سركات  اأن  امل���وؤ����س�������س���ة  وك�������س���ف���ت 

اأ�سرع وقت وميكن اأن ت�ستوعب عددا 
اأكرب من ال�سيوف الذين �سيتمكنون 
االنتظار  ط����واب����ري  ت��ف�����������������ادي  م����ن 

الطويلة.

- �سد �لرفي�سة.
التجاري  االإمن������اء  “هيئة  اأط��ل��ق��ت 
الهوية  بال�سارقة”  وال�����س��ي��اح��ي 
الرفي�سة”  ل�”�سد  اجلديدة  املرئية 
ال�سياحية  ال��وج��ه��ات  اأب�����رز  اإح�����دى 
ال�سرقية  امل��ن��ط��ق��ة  يف  وال��رتف��ي��ه��ي��ة 
الإم�����ارة ال�����س��ارق��ة يف خ��ط��وة تهدف 
ل���رت����س���ي���خ م���ك���ان���ة ال���وج���ه���ة ودع����م 
والرتويج  فيها  ال�سياحي  احل���راك 
واخلدمات  وال���ت���ج���ارب  ل��ل��م��ن��ت��ج��ات 
املتكاملة  وال��رتف��ي��ه��ي��ة  ال�����س��ي��اح��ي��ة 

التي تقدمها.

- �أ�سحاب �لهمم .
العاملية  دب��ي  قمة  يف  امل�ساركون  اأك��د 
الهمم  اأ����س���ح���اب  ���س��ي��اح��ة  ل��ت�����س��ه��ي��ل 
على �سرورة ت�سافر اجلهود خلدمة 
اأ����س���ح���اب ال��ه��م��م واال����س���ت���ف���ادة من 
ال�سياحي  ال��ق��ط��اع  يف  م�����س��ارك��ت��ه��م 
م��ع بلوغ ع��دده��م ح��ول ال��ع��امل نحو 
مليار ن�سمة و�سط توقعات بت�ساعف 
ما   2050 العام  بحلول  العدد  هذا 
بالقطاع  لها  ح�سر  ال  فر�سا  يوفر 

ال�سياحي.
وركزت القمة التي انطلقت االأربعاء 

م��ط��ارات دولة  العاملة يف  ال��ط��ريان 
 1.39 ن��ح��و  ���س��ت�����س��ّغ��ل  االإم����������ارات، 
مليون مقعد على الرحالت الدولية 
امل��غ��ادرة خ��الل االأ���س��ب��وع، ال���ذي بداأ 
14 نوفمرب اجلاري، مقابل 1.46 
مليون مقعد يف االأ�سبوع املقابل من 
عام 2019 اأي قبل جائحة كورونا.
وب��ح�����س��ب ال��ب��ي��ان��ات، ا���س��ت��ع��اد قطاع 
ال���ط���ريان يف دول����ة االإم��������ارات نحو 
املقعدية  ال�����س��ع��ة  م����ن   95.3%
بداأ  ال��ذي  االأ�سبوع  خ��الل  املجدولة 
الفرتة  م���ع  م��ق��ارن��ة  ن��وف��م��رب،   14
ن��ف�����س��ه��ا م����ن م�������س���ت���وي���ات م����ا قبل 

“كوفيد-19«.

- مطار �أبوظبي 
اأنه������ا  ل��ل��ط��ريان  االحت�����������������اد  اأع��ل��ن��ت 
تتطلع اإىل ا�س������تقبال اأكرث من 1.5 
اأبوظبي  م��ط��ار  يف  م�����س��اف��ر  م��ل��ي��ون 
ال�ستاء  ع��ط��ل��ة  ل��ق�����س�����اء  ال�������دويل 
الفعاليات  م���ن  ال���ع���دي���د  وح�������س���ور 
امل��ت��م��ي�����������������زة ال���ت���ي ت���ق���ام يف اإم������ارة 

اأبوظبي.
الزوار  اأن  للطريان  االحت��اد  واأك��دت 
رحالتها  م����نت  ع���ل���ى  امل�������س���اف���ري���ن 
���س��ف��ر مذهلة  ب��ت��ج��رب��ة  ���س��ي��ح��ظ��ون 
التي  امل���م���ي���زة  اخل�����دم�����ات  ب��ف�����س��ل 
اخلدمة  م��ث��ل  ال�������س���رك���ة،  ت��ق��دم��ه��ا 
توفر  التي  االأمتعة  لت�سليم  الذاتية 
جت��رب��ة اإمت�����ام اإج�������راءات ال�����س��ف��ر يف 

املا�سي على التحديات التي يواجها 
ال��ه��م��م، و����س���رورة تعزيز  اأ���س��ح��اب 
والبنى  وال����ق����وان����ني  ال��ت�����س��ري��ع��ات 
ال��ت��ح��ت��ي��ة واخل��دم��ات��ي��ة ال��ت��ي تلبي 
يف  وحقهم  وتطلعاتهم  احتياجاتهم 
اكت�ساف العامل ب�سهولة وي�سر، فيما 
�سدد عدد من ذوي الهمم على الدور 
الذي تلعبه التطبيقات اجلديدة يف 

تي�سري حياتهم.

- »مهرجان �لفيفا«.
 “ ف��ع��ال��ي�����������������ات  دب�����������������ي  ت�س�����ت�سيف 
للم�سجعني”  الفيف�������ا  م��ه��رج��ان 
خ��الل م��ون��دي��ال ك��اأ���ش ال��ع��امل لكرة 
ك�سف  االإط����������ار  ه������ذا  ويف  ال�����ق�����دم، 
عن  دبي”  ف����ع����ال����ي����ات  “جدول 
ال�ستقبال  اال���س��ت��ع��دادات  اكتم�������ال 
الق��دم  ك������رة  وع���������س����اق  ج���م���اه���ري 
يف وج����ه����ات وم���ن���اط���ق م���ت���ع���ددة مت 
ع�ساق  امل�سجعني  الآالف  تخ�سي�سها 
اللعبة لال�ستمتاع من دبي مب�ساهدة 
لكرة  ال��ع��امل  ك��اأ���ش  بطولة  مباريات 
ال���ق���دم ع��ل��ى ال���ه���واء م��ب��ا���س��رة، مع 
 20 انطالق مناف�ساتها يف قطر يف 
نوفمرب احلايل وحتى 18 دي�سمرب 

املقبل.

- منتزه ريال مدريد.
اآن���د ريزورت�ش،  ب��ارك�����ش  وّق��ع��ت دب��ي 
ل��ك��رة القدم،  ون�����ادي ري����ال م���دري���د 

•• دبي-الفجر: 

حتت رعاية كرمية من �سمو ال�سيخ 
رئي�ش  مكتوم  اآل  �سعيد  ب��ن  اأح��م��د 
رئي�ش  امل��دين،  دبي للطريان  هيئة 
الرئي�ش  دب���ي،  م���ط���ارات  م��وؤ���س�����س��ة 
التنفيذي  وال���رئ���ي�������ش  االأع�����ل�����ى 
واملجموعة،  االإم���������ارات  ل���ط���ريان 
تنطلق الدورة التا�سعة واالأبرز من 
معر�ش “ميبا 2022” لطائرات 
رجال االأعمال والطائرات اخلا�سة 
6 و8  ب�����ني  م�����ا  ال�����ف�����رتة  خ�������الل 

دي�سمرب املقبل.
املعر�ش جمموعة من  وي�ست�سيف 
اجل��ه��ات ال��ف��اع��ل��ة يف ال��ق��ط��اع على 
يف  وال��ع��امل��ي،  االإق��ل��ي��م��ي  امل�ستويني 
موقع معر�ش دبي للطريان بدبي 
وورلد �سنرتال، حيث يوفر من�سة 
تتيح ملجتمع طريان رجال االأعمال 
ب��ن��اء �سراكات  وال��ط��ريان اخل��ا���ش 
النمو  م���ن  واال����س���ت���ف���ادة  ج���دي���دة 

الكبري املتوقع يف القطاع.
وت��ع��ل��ي��ق��اً ع��ل��ى ه���ذا امل��و���س��وع، قال 
جمل�ش  رئي�ش  النقبي،  اأحمد  علي 

االإدارة والرئي�ش التنفيذي الحتاد 
ط��ريان رج��ال االع��م��ال والطريان 
اخلا�ش يف ال�سرق االأو�سط و�سمال 
قطاع  “�سهد  )م���ي���ب���ا(:  اأف��ري��ق��ي��ا 
ط��ريان رج��ال االأع��م��ال والطريان 
اخلا�ش منواً الفتاً خالل ال�سنوات 
االأخرية، ما �ساهم يف تعزيز فر�ش 
االب���ت���ك���ار. وي��ن��ط��ل��ق امل��ع��ر���ش بعد 
اأ�سابيع قليلة و�سط م�ساركة وا�سعة 
ي�سكل  اإذ  اجل���ه���ات،  خم��ت��ل��ف  م���ن 
لت�سليط  مثالية  من�سة  امل��ع��ر���ش 
التقنيات  اأح�������دث  ع���ل���ى  ال�������س���وء 

اململكة  على  الرتكيز  مع  االأو�سط، 
العربية ال�سعودية ودولة االإمارات، 
يف  ال���ق���ط���اع  “�سهد  ق������ال:  ح���ي���ث 
و�سمال  االأو����س���ط  ال�����س��رق  منطقة 
اأف���ري���ق���ي���ا م�����س��ت��وي��ات ط���ل���ب غري 
القليلة  ال�سنوات  خ��الل  م�سبوقة 
ال�سريع  التعامل  واأت����اح  امل��ا���س��ي��ة. 
كوفيد-19،  جل��ائ��ح��ة  وال��دق��ي��ق 
اخلليج،  م��ن��ط��ق��ة  دول  يف  خ��ا���س��ة 
مبكر  ب�سكل  االإغ�����الق  ق��ي��ود  رف���ع 
لل�سياحة  م��ن��ا���س��ب��ة  ب��ي��ئ��ة  وت��وف��ري 
العاملية  ال�����س��ح��ي��ة  االأزم�����ة  خ���الل 

القادة  م���ع  وال��ت��وا���س��ل  واحل���ل���ول 
التوجهات  اأح����دث  ع��ل��ى  وال��ت��ع��رف 
م�ستقبل  م����الم����ح  ت���ر����س���م  ال����ت����ي 
ال�ست�سافة  ون���ت���ط���ل���ع  ال����ق����ط����اع. 
معهم  وال��ت��ع��اون  ال�سركات  ممثلي 
ل���الرت���ق���اء ب��ق��ط��اع ط�����ريان رج���ال 

االعمال والطريان اخلا�ش«.
املدير  ك���و  ري���ت�������س���ارد  و���س��ي�����س��ارك 
االإداري ل�سركة وينج اإك�ش اأدفان�ش، 
والتحليالت  االإح�سائيات  اأح���دث 
ح��ول �سوق ط��ريان رج��ال االعمال 
ال�سرق  يف  اخل����ا�����ش  وال�����ط�����ريان 

كو:  واأ����س���اف    .»2021 ع���ام  يف 
على  املنطقة  اإمكانات  اإدراك  “مع 
ب��اع��ت��ب��اره��ا بوابة  ال��ط��وي��ل  امل����دى 
ع��امل��ي��ة ل��ل��ت��ج��ارة وال�����س��ي��اح��ة بني 
اآ�سيا واأفريقيا واأوروبا، يربز الدور 
املهم لقطاع طريان رجال االعمال 
و�سجلت  اخل�����ا������ش.  وال������ط������ريان 
حتليالت وينج اإك�ش منواً مت�سارعاً 
االأعمال  رج��ال  ط��ائ��رات  حركة  يف 
اإىل قارتي اأفريقيا واآ�سيا ومنطقة 
باالإ�سافة  امل�ستقلة،  ال��دول  رابطة 
اجلوية  الرحالت  واق��ع  تطور  اإىل 

اإىل  االأوروب��ي��ة. ونتطلع  امل��دن  اإىل 
يف  التوجهات  ه��ذه  جميع  مناق�سة 
ال�سهر   2022 “ميبا”  معر�ش 

املقبل«.
 2022 م���ي���ب���ا  م����ع����ر�����ش  وُي�����ع�����د 
الفعالية االأبرز على اأجندة طريان 
اخلا�ش  والطريان  االعمال  رجال 
العاملي، ال �سيما واأن��ه يوفر من�سة 
ملناق�سة اأحدث التوجهات وت�سليط 
والطائرات  التقنيات  على  ال�سوء 
ت���ر����س���م مالمح  ال����ت����ي  اجل�����دي�����دة 
ال����ق����ط����اع، مب����ا يف ذل�����ك ط���ائ���رات 
االإق�����������الع وال����ه����ب����وط ال���ع���م���ودي 
الرقمي  وال���ت���ح���ول  ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة، 
الدفع  وعمليات  الرتميز  وتقنيات 
بالعمالت امل�سفرة. وت�سهد دورة هذا 
20 جهة  اأك��رث من  العام م�ساركة 
اإكزيكيتيف  مثل  ج��دي��دة،  عار�سة 
كوم  واإي  ���س��ت��اي��ل وحت�����س��ني  الي���ف 
للرحالت  وم���رياي  اأو  اأو  ويف  ب��اي 
اجلوية وليربتي للطريان وبرامي 
فاليت  وجمموعة  ���َس��ب��ورت  ت��ري��ب 
للطريان  وال��ت��رناي��ن  كون�سالتنج 

واأطل�ش اإير �سريف�ش.

�سلطة تنظيم اخلدمات املالية يف �سوق اأبوظبي معر�ش ميبا 2022 ي�سلط ال�سوء على امل�ستقبل الواعد لقطاع طريان رجال الأعمال
ت�ست�سيف اأول قمة للجهات التنظيمية 

•• اأبوظبي-وام:

ا�ست�سافت �سلطة تنظيم اخلدمات املالية يف �سوق اأبوظبي العاملي يوم 15 
نوفمرب اجلاري وخالل فعاليات اأ�سبوع اأبوظبي املايل، الن�سخة االأوىل من 
تنظيمية  جهات  وجمعت  ح�سورًيا،  عقدت  التي  التنظيمية  اجلهات  قمة 
من منطقة االحتاد االأوروبي وال�سرق االأو�سط و�سمال اأفريقيا والواليات 

املتحدة االأمريكية. 
اأ�سبوع  خالل  رئي�سيني  عنوانني  اخلتامية  اجلل�سة  يف  املجتمعون  وناق�ش 
و”تنظيم  “ االأجندة الدولية لال�ستدامة املالية”  اأبوظبي املايل، وهما : 

االأ�سول الرقمية« . 
تنظيم  بخ�سو�ش  والتعاون  ال�سراكة  م�ستوى  تعزيز  اإىل  القمة  وهدفت 
اخلدمات املالية مع دول منطقة ال�سرق االأو�سط و�سمال اأفريقيا واالحتاد 
االأوروبي. حيث ي�ساهم التعاون على امل�ستوى العاملي يف دعم ات�ساق املعايري 
الدولية وملعاجلة الثغرات التنظيمية لدى اجلهات الق�سائية يف االأ�سواق 

املالية، التي ميكن اأن توؤدي اإىل االإ�سرار باالأ�سواق املالية وامل�ستثمرين. 
ب�سكل  رك��زت  قد  التنظيمية”  اجلهات  “قمة  من  االأوىل  اجلل�سة  وكانت 
خا�ش على التقنيات اجلديدة والرقمنة واأهمية حتفيز التعاون وال�سراكات. 
من  ا�ستخدامها  حاالت  وخمتلف  ال�ساعدة  الرقمية  االأ�سول  تلعب  حيث 
مدفوعات اأو ا�ستثمارات دوًرا ميكن اأن ينتج عنها كفاءات وقيمة كبرية، اإال 
اأن �سعودها على ال�ساحة االقت�سادية قد �ساحبه حتديات وخماطر جديدة 

تواجهها اجلهات التنظيمية. 

العدد 13702 بتاريخ 2022/11/19 

تغيري ا�صـم / �صبا �صامل ح�صني هادي امل�صعبي  
املواطنة / �سبا �سامل ح�سني هادي امل�سعبي /  تقدمت 
بطلب اىل ق�سم التوثيق - اأبوظبي بتغيري ا�سمها من 

)�سبا( اإىل )�ساره(. 
فمن لديه اعرتا�ش يتقدم به اىل الق�سم املذكور خالل 

االعالن ن�سر  تاريخ  من  يوما   15
رئي�س ق�صم التوثيق العام 

دائرة الق�صاء - اأبوظبي
اإدارة الكاتب العدل والتوثيق

العدد 13702 بتاريخ 2022/11/19 
 �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحلل �صركة

ا�سم ال�سركة : با�سي لك�سف �ال�سر�ر و�ال�ست�سار�ت �لبحرية )�ض ذ م م( 
العنوان : مكتب رقم 104 ملك مازن �سعيد �سامل الوهيبي - بردبي - عود ميثاء - ال�سكل 
بال�سجل  القيد  رقم   502095  : الرخ�سة  رقم   ، ذات م�سوؤولية حم��دودة   : القانوين 
50099 مبوجب هذا تعلن دائ��رة االإقت�ساد وال�سياحة يف دبي باأنه قد مت  التجاري : 
مبوجب  وذل��ك   ، اأع��اله  املذكورة  ال�سركة  باإنحالل  لديها  التجاري  ال�سجل  يف  التاأ�سري 
قرار حماكم دبي بتاريخ 2022/11/15 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 
املعني  امل�سفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�ش  اأي  لديه  من  وعلى   2022/11/15
�ت�ض �يه �م لتدقيق �حل�سابات العنوان : مكتب  رقم 914  ملك موؤ�س�سة حممد بن 
را�سد لدعم م�ساريع ال�سباب - ديرة - بور �سعيد - هاتف : 2973060-04 فاك�ش : 
2973071-04 م�سطحباً معه كافة امل�ستندات واالأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( 

يوماً من تاريخ ن�سر هذا االإعالن
 �مل�سوؤول �ملخول

حكومة  دبي 
للإقت�صاد وال�صياحة

70021 العدد 13702 بتاريخ 2022/11/19 
 �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحلل �صركة

ا�سم ال�سركة : �آل�سوب �ند �آل�سوب ديجيتال ماركيتنج - �ض ذ م م  
العنوان : مكتب رقم 2501 ملك �سركة ال�سينما الكويتية الوطنية - بردبي - بزن�ش بايي - 
ال�سكل القانوين : �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة - ال�سخ�ش الواحد )ذ م م( - رقم الرخ�سة 
دائرة  تعلن  ه��ذا  مبوجب   1704402  : التجاري  بال�سجل  القيد  رق��م   1045561  :
االإقت�ساد وال�سياحة يف دبي باأنه قد مت التاأ�سري يف ال�سجل التجاري لديها باإنحالل ال�سركة 
املذكورة اأعاله ، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2022/11/8 واملوثق لدى كاتب 
العدل حماكم دبي بتاريخ 2022/11/8 وعلى من لديه اأي اعرتا�ش اأو مطالبة التقدم 
اإىل امل�سفي املعني �لكتبي وم�ساركوه حما�سبون قانونيون العنوان : مكتب رقم 3401-
الهاتف   - االأول  التجاري  املركز   - بردبي   - �سعيد  �سهيل  �سعيد  A ملك   ،  3401  -  8B
امل�ستندات واالأوراق  3215356-04 م�سطحباً معه كافة  3215355-04 الفاك�ش   :

الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا االإعالن
 �مل�سوؤول �ملخول

حكومة  دبي 
للإقت�صاد وال�صياحة

العدد 13702 بتاريخ 2022/11/19 70021
�صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بتعني م�صفي 

ا�سم امل�سفي : �ت�ض �يه �م لتدقيق �حل�سابات
العنوان : مكتب  رقم 914  ملك موؤ�س�سة حممد بن را�سد لدعم م�ساريع ال�سباب 
 04-2973071  : فاك�ش   04-2973060  : هاتف   - �سعيد  ب��ور   - دي��رة   -
مبوجب هذا تعلن االإقت�ساد وال�سياحة يف دبي باأنه قد مت تعيني امل�سفي املذكور 
با�سي لك�سف �ال�سر�ر و�ال�ست�سار�ت �لبحرية )�ض ذ م م(   اأعاله لت�سفية 
ل��دى كاتب  وامل��وث��ق   2022/11/15 بتاريخ  دب��ي  ق��رار حماكم  وذل��ك مبوجب 
اأو  اع��رتا���ش  اأي  لديه  م��ن  وعلى   2022/11/15 بتاريخ  دب��ي  حماكم  ال��ع��دل 
املذكور  العنوان  على  بدبي  الكائن  مكتبه  يف  املعني  امل�سفي  اإىل  التقدم  مطالبة 
اأعاله، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات واالأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً 

من تاريخ ن�سر هذا االإعالن
 �مل�سوؤول �ملخول

حكومة  دبي 
للإقت�صاد وال�صياحة

70021 العدد 13702 بتاريخ 2022/11/19 
�صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بتعني م�صفي 

ا�سم امل�سفي : �لكتبي وم�ساركوه حما�سبون قانونيون
العنوان : مكتب رقم A ، 3401 - 8B-3401 ملك �سعيد �سهيل �سعيد - بردبي 
 - املركز التجاري االأول - الهاتف : 3215355-04 الفاك�ش 04-3215356

امل�سفي  تعيني  مت  قد  باأنه  دب��ي  يف  وال�سياحة  االإقت�ساد  تعلن  ه��ذا  مبوجب 
املذكور اأعاله لت�سفية  �آل�سوب �ند �آل�سوب ديجيتال ماركيتنج - �ض ذ م م 
وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2022/11/8 واملوثق لدى كاتب 
العدل حماكم دبي بتاريخ 2022/11/8 وعلى من لديه اأي اعرتا�ش اأو 
مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور 
اأعاله، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات واالأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( 

يوماً من تاريخ ن�سر هذا االإعالن
 �مل�سوؤول �ملخول

حكومة  دبي 
للإقت�صاد وال�صياحة

70021

العدد 13702 بتاريخ 2022/11/19 
اعلن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

 يف التنفيذ رقم 4824/2022/207 تنفيذ جتاري
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185 

ب�سداد   ، نزاع جتاري   2022/492 الدعوى رقم  ال�سادر يف  تنفيذ احلكم   : التنفيذ  مو�سوع 
املبلغ املنفذ به وقدره )208743.33 درهم( �سامال للر�سوم وامل�ساريف. 

طالب التنفيذ : �سركة م�سانع االأ�سباغ الوطنية املحدودة 
الثالثة ع�سر - مبنى جممع م�سانع  ال�سارقة - املنطقة ال�سناعية  اإم��ارة  عنوانه : االإم��ارات - 

نا�سيونال - �سقة جممع م�سانع نا�سيونال - دوار نا�سونال  
املطلوب اإعالنه : 1- كونفور�ش اآريبيا للمقاوالت - �ش ذ م م - �سفته : منفذ �سده   

مو�سوع االإعالن : قد اأقام عليك��� الدعوى التنفيذية املذكورة اأعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   او خزينة  التنفيذ  اىل طالب  دره��م   208743.33 وق��دره  به 
�ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من 

تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70608 العدد 13702 بتاريخ 2022/11/19 

دعوة للدائنني لتقدمي امل�صتندات املوؤيدة للديون املرت�صدة 
على املدين / عبيد حميد �صيف الراعي اآل علي 

يف الدعوى رقم 2022/379 طلب ت�صوية التزامات مالية - اع�صار - اأم القوين
االإحتادية  القوين  اأم  حمكمة  عن  ال�سادر  التهميدي  احلكم  منطوق  اىل  باال�سارة 
عبيد   / املدين  اأن  الذكر وحيث  �سالفة  بالدعوى  ح�سابياً  بندبنا خبرياً  االبتدائية 
ت�سوية  لغايات  الذكر  �سالفة  ال��دع��وى  برفع  ق��ام  قد  علي  اآل  ال��راع��ي  �سيف  حميد 
التزاماته املالية لدى الغري، وعليه فاإننا ندعوكم لتقدمي كافة م�ستنداتكم املوؤيدة 
ملطالباتكم جتاه املدين وذلك يف غ�سون 20 يوم من تاريخ االإعالن. وعليه يرجى 
 info@expertmailk.com االلكرتوين  الربيد  عرب  م�ستنداتكم  ار�سال 
اأوتقدمي ن�سخة ورقية اىل مكتبنا الكائن يف دبي - القرهود - بناية اأركاد مكتب رقم 

04-2599888 رقم  هاتف   206
اخلبري احل�صابي / ابراهيم عبدامللك حممد 
قيد رقم 411 / املحاكم االإحتادية 

اإعــــلن بالن�صـــر 

70021 العدد 13702 بتاريخ 2022/11/19 
اعلن بالن�صر 

يف الدعوى رقم 127/2022/39 جتاري م�صارف كلي
املنظورة يف دائرة اإدارة الدعوى الثانية ع�سر رقم 859

مو�سوع الدعوى مطالبة باإلزام املدعى عليهم علي �سبيل الت�سامن باأداء مبلغ وقدره 42،540،575.31 )اأثنني واأربعني 
مليون وثمامنائة واأربعه و�سبعني، األف وخم�سمائة و�سبعة و�سبعني درهم وت�سعة واأربعني فل�ش والفائدة القانونية بواقع %5 

من تاريخ املطالبة الق�سائية وحتى تاريخ ال�سداد التام مع اإلزامهم امل�سروفات ومقابل اأتعاب املحاماة.
الفرع  التجاري  اأبوظبي  ? بناية بنك  الكرتا  ? �سارع  اأبوظبي  االإم��ارات-اإم��ارة   : التجاري - عنوانه  اأبوظبي  :  بنك  املدعى 

الرفاعي ا�سماعيل  حممد  يون�ش  اميان   : وميثله   - الرئي�سي - الدور )16( 
املطلوب اإعالنه : 1- راج �سينغ ماها �سينغ - �سفته مدعى عليه

ب��اأداء مبلغ وقدره  باإلزام املدعى عليهم علي �سبيل الت�سامن  اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها مطالبة  مو�سوع االإع��الن قد 
وت�سعة  دره��م  و�سبعني  و�سبعة  وخم�سمائة  األ��ف  و�سبعني  واأربعه  وثمامنائة  مليون  واأربعني  )اأثنني   42،540،575.31
واأربعني فل�ش والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ املطالبة الق�سائية وحتى تاريخ ال�سداد التام مع اإلزامهم امل�سروفات 
ومقابل اأتعاب املحاماة.  وحددت لها جل�سة يوم االثنني املوافق 21-11-2022 ال�ساعة 09:00 �سباحا ويقت�سي ح�سوركم 
اأمام اإدارة الدعوى االبتدائية )الثانية ع�سر( بقاعة التقا�سي عن بعد التي ميكن الو�سول اإليها من خالل موقع حماكم دبي 
االلكرتوين - خدماتنا االلكرتونية العامة - جداول جل�سات الق�سايا لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا و عليك 

بتقدمي ما لديك من مذكرات اأو م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االقل.
رئي�س ال�صعبة

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

70608
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املال والأعمال

املجتمع  ت���ن���م���ي���ة  وزارة  وك�����ان�����ت 
االإم���ارات، قد نظمت خالل  بدولة 
املعار�ش  من  ع��دداً  املا�سية  الفرتة 
جمعت  التي  امل�سرتكة  والفعاليات 
االأ����س���ر االإم���ارات���ي���ة امل��ن��ت��ج��ة �سمن 
جانب  اإىل  )ال�����س��ن��ع��ة(  م�������س���روع 
االأ�سر ال�سعودية والكويتية املنتجة 
يف معار�ش منف�سلة، وذلك يف اإطار 
وال�سراكة،  ال��ت��ع��اون  روؤي����ة  ت��ع��زي��ز 
وحتفيز جناح جتربة االأ�سر املنتجة 
املتنوعة  االإن��ت��اج��ي��ة  وم���ب���ادرات���ه���ا 
جتارية  مب�ساريع  للبدء  وح��ف��زه��ا 
وت�سويق  متميزة، ودعمها وتطوير 
املحلي  امل�ستويني  على  منتجاتها 
واالإقليمي، مبا يعزز اأ�س�ش التمكني 
واملعي�سي  واالقت�سادي  االجتماعي 

لكافة اأفراد االأ�سرة.

م��وظ��ف، وت��وف��ر ح��ل��واًل خم�س�سة 
وخدمات  الو�سائط،  متعدد  للنقل 
وعمليات  ����س���ام���ل���ة،  ل���وج�������س���ت���ي���ة 
امتداد  ع��ل��ى  امل���وان���ئ  يف  م��ت��ط��ورة 
ال��ت��ي تن�سط  ال��رئ��ي�����س��ي��ة  االأ����س���واق 
فيها، االأمر الذي يت�سق مع منوذج 
موانئ  ملجموعة  املتكامل  االأع��م��ال 

اأبوظبي.

)ال�سنعة(،  م�سروع  �سمن  املنتجة 
وال�����ذي ي�����س��ت��م��ر مل���دة 3 اأي������ام، من 
 ،2022 ن��وف��م��رب   19 اإىل   17
االأ�سر  ف��ر���س��ة ج��م��ع  ي��ج�����س��د  مب���ا 

االإماراتية واالأ�سر امل�سرية معاً.
وقد ح�سر افتتاح املعر�ش ال�سفري 
جمهورية  �سفري  البديوي  اأ���س��رف 
م�سر العربية لدى دولة االإمارات، 

وعدد من امل�سوؤولني والزوار.
امل�سرية  االأ����س���ر  م�����س��ارك��ة  ج�����اءت 
املعر�ش،  يف  امل��ن��ت��ج��ة  واالإم���ارات���ي���ة 
ومنح  اخل�������ربات  ت����ب����ادل  اإط�������ار  يف 
لالطالع  الفر�سة  املنتجة  االأ���س��ر 
ع��ل��ى اأف�����س��ل ال��ت��ج��ارب ب��ني م�سر 
بنوعية  وال���ت���ع���ري���ف  واالإم�����������ارات، 
وامل�ساريع  واالأ����س���ن���اف  امل��ن��ت��ج��ات 
امل��ت��م��ي��زة، وحت��ق��ي��ق اال���س��ت��ف��ادة يف 

•• دبي – الفجر:

عي�سى  بنت  ح�سة  م��ع��ايل  اأط��ل��ق��ت 
املجتمع  تنمية  وزي����رة  ح��م��ي��د،  ب��و 
املتحدة،  العربية  االإم����ارات  ب��دول��ة 
ومعايل نيفني ريا�ش القباج، وزيرة 
الت�سامن االجتماعي يف جمهورية 
الدائم  امل��ع��ر���ش  ال��ع��رب��ي��ة،  م�����س��ر 
لالأ�سر املنتجة امل�سرية حتت �سعار 
والذي  امل�سري”،  للرتاث  “ديارنا 
املرفاأ  ����س���وق  يف  ت��ن��ظ��ي��م��ه  ي���ج���ري 
باإمارة دبي، لعر�ش منتجات االأ�سر 

املنتجة امل�سرية. 
معر�ش  ان����ط����الق  م����ع  وت����زام����ن����اً 
افتتحت  امل�����������س�����ري،  )دي��������ارن��������ا( 
م�ساحباً  م���ع���ر����س���اً  ال����وزي����رت����ان 
مب�ساركة عدد من االأ�سر االإماراتية 

ال�سغر،  املتناهية  امل�ساريع  تطوير 
على  احل��ر���ش  م��ن منطلق  وذل���ك 
املنتجة  االأ�������س������رة  ومت����ك����ني  دع������م 
وتوثيق العالقات وتبادل التجارب 
واخلربات بني البلدين ال�سقيقني.

يف  حم���اًل   12 تخ�سي�ش  مت  وق���د 
املعر�ش،  ال�ست�سافة  امل��رف��اأ  ���س��وق 
املعرو�سة  امل��ن��ت��ج��ات  ت��ت��ن��وع  ح��ي��ث 
ل���ت�������س���م���ل: ال����ع����ط����ور وال�����دخ�����ون، 
وامل����الب���������ش واالأزي���������������اء، واأع�����م�����ال 
ال�سناعات  واخل����زف،  الكري�ستال 

اليدوية، واملنتجات الغذائية. 
ا�سرتاتيجية  وياأتي االفتتاح �سمن 
االجتماعي  ال���ت�������س���ام���ن  وزارة 
بجمهورية م�سر العربية، لتطوير 
قطاع االأ�سر املنتجة التابع للوزارة، 
والتو�سع يف اإقامة وتنظيم املعار�ش 

ال��داخ��ل��ي��ة واخل���ارج���ي���ة ال��ت��ي تعد 
اإن��ت��اج تلك  اآل��ي��ات ت�سويق  م��ن اأه��م 

االأ�سر.
وي����ع����د م���ع���ر����ش دي�����ارن�����ا ل���ل���رتاث 
االأول  امل��ع��ر���ش  دب����ي،  امل�����س��ري يف 
الدائم للمنتجات امل�سرية باخلارج، 
ويفتح املعر�ش اأبوابه للجمهور من 
ال�ساعة  حتى  ظ��ه��راً  ع�سر  الثانية 

12 م�ساًء. 
 ك��م��ا ي��ع��د م��ع��ر���ش دي����ارن����ا اأق����دم 
ملنتجات  امل���خ�������س�������س���ة  امل����ع����ار�����ش 
ي�سعي  ح���ي���ث  ال����ي����دوي����ة،  احل������رف 
الرتاثية  ال��ف��ن��ون  ع��ل��ى  ل��ل��ح��ف��اظ 
الت�سامن  وزارة  وت��دع��م  امل�سرية، 
االج��ت��م��اع��ي امل�����س��ري��ة، اأك�����رث من 
اأنحاء  ب��ج��م��ي��ع  ���ا  ع���ار����سً  1000
اليدوية  حلرفهم  للرتويج  م�سر، 

فتح  م��ن  االأ���س��ي��ل��ة، ومب���ا ميكنهم 
خا�سة  ملنتجاتهم  ج��دي��دة  اأ���س��واق 
اأهم  من  تعد  االإماراتية  ال�سوق  ان 
اأ�سواق امل�سرق العربي وتتميز باأنها 

مق�سد �سياحي عاملي. 
املجتمع  تنمية  وزارة  روؤي��ة  وتعك�ش 
املتحدة  العربية  االإم�����ارات  ب��دول��ة 
امل�سرتكة،  املنتجة  االأ���س��ر  ملعار�ش 
وم�ساركة  امل��ث��م��ر  ال���ت���ع���اون  ����س���ور 
االأف���ك���ار االإن��ت��اج��ي��ة امل��ب��دع��ة، مبا 
امل�ساريع  وري�������ادة  ت��ط��وي��ر  ي���دع���م 
امل���ن���ت���ج���ة، وت�����س��ج��ي��ع االأ�����س����ر على 
وتعزيز  وااله�����ت�����م�����ام،  امل���وا����س���ل���ة 
ال����رتاب����ط وال���ت���ك���ات���ف ب����ني اأف������راد 
م�ساريع  ت��ب��ن��ي  اإط�����ار  يف  االأ�����س����رة، 
واأكرث  مبتكرة  وجت��اري��ة  اإن��ت��اج��ي��ة 

تناف�سية.

•• اأبوظبي -وام:

اأبوظبي  م��وان��ئ  اأع��ل��ن��ت جم��م��وع��ة 
�سركة  على  ا�ستحواذها  ع��ن  ام�����ش 
الرائدة  العاملية  املن�سة  “نواتوم”، 
املتكاملة  ال��ل��وج�����س��ت��ي��ة  ل��ل��خ��دم��ات 
املنت�سرة يف 26 دولة والتي حققت 
اإيرادات  االأخ��رية  ال�12  االأ�سهر  يف 

واخلدمات  للم�ساريع،  اللوج�ستية 
واإدارة  ال��ت��ع��اق��دي��ة  ال��ل��وج�����س��ت��ي��ة 
�سل�سلة التوريد العاملية، واجلمارك، 
ولديها  االإل���ك���رتون���ي���ة،  واحل���ل���ول 
الوكالء  وا�سعة من  و�سبكة  مكاتب 
حول العامل. كما اأن اأكرث ما مييز 
ال�سركة امتالكها لقدرات متطورة 
اللوج�ستية  اخل���دم���ات  جم����ال  يف 
ت�سعى  وال��ت��ي  الثقيلة  ل��ل��ح��م��والت 
اأب���وظ���ب���ي اإىل  جم���م���وع���ة م����وان����ئ 

توفريها يف املنطقة.
البحرية  املحطات  خدمات  وت�سم 
حمطة   15 “نواتوم”  ل�����س��رك��ة 
والب�سائع  امل��دح��رج��ة،  للب�سائع 
ال�سائبة اجلافة، والب�سائع العامة، 

واأرباحاً  دره��م  مليار  بلغت6.91 
وال�سرائب  الفوائد  ا�ستقطاع  قبل 
بلغت  واال����س���ت���ه���الك  واالإه���������الك 

555 مليون درهم.
ل�سفقة  االإجمالية  القيمة  وبلغت 
ال�سركة  اأ�سهم  %100 من  متلك 
مليار   2.5 املوؤ�س�سية”  “القيمة 
يف  يورو”،  م��ل��ي��ون   660“ دره����م 
املوؤ�س�سية  ال��ق��ي��م��ة  ���س��ج��ل��ت  ح���ني 
بالن�سبة  االأخ���رية  ال�12  لالأ�سهر 
الفوائد  ا�ستقطاع  االأرب��اح قبل  اإىل 
وال�سرائب واالإهالك واال�ستهالك 

معدل 4.6 �سعفاً.
وي�����������س�����ه�����م ه�����������ذا اال�������س������ت������ح������واذ 
اال�سرتاتيجي ذو القيمة الرتاكمية 

ال���ع���امل���ي  احل���������س����ور  ت���و����س���ي���ع  يف 
للمجموعة ب�سكل بارز، وي�سعها يف 
م�ساف �سركات ال�سحن واخلدمات 
م�ستوى  على  ال��رائ��دة  اللوج�ستية 
ال�سفقة  مت��وي��ل  و���س��ي��ت��م  ال���ع���امل، 
بالكامل من خالل قر�ش ا�ستحواذ 

جديد.
ونظراً الإمكانات النمو الكبرية التي 
وقدرتها  “نواتوم”  متتلكها �سركة 
جمموعة  ت�����س��ع��ى  ال���ت���و����س���ع،  ع��ل��ى 
م���وان���ئ اأب���وظ���ب���ي م���ن خ����الل هذه 
مكانتها  ت��ر���س��ي��خ  اإىل  ال�����س��ف��ق��ة 
ك��ع��الم��ة جت���اري���ة ع��امل��ي��ة رائ�����دة يف 
ما  اللوج�ستية،  اخل��دم��ات  جم���ال 
ي�سهم يف تو�سيع ح�سورها االإقليمي 

ودعم خدماتها على امتداد االأ�سواق 
االآن  ومن  بها.  تعمل  التي  العاملية 
قيادة  “نواتوم”  �ستتوىل  ف�ساعداً 
القطاع اللوج�ستي التابع ملجموعة 
موانئ اأبوظبي، حيث �سنقوم بدمج 
اللوج�ستية  وخ��دم��ات��ن��ا  اأع��م��ال��ن��ا 

املتطورة �سمن عملياتها.
وي��ع��د ه���ذا ث��ال��ث ا���س��ت��ح��واذ دويل 
اأبوظبي  م����وان����ئ  مل��ج��م��وع��ة  ب������ارز 
خ��الل ال��ع��ام اجل���اري حيث ج��اء يف 
اأع���ق���اب اال����س���ت���ح���واذ ع��ل��ى 70% 
من احل�س�ش يف كل من تران�سمار 
يف  امل�����س��ري��ت��ني  اآي”  ����س���ي  و”تي 
اال�ستحواذ  ت��اله  املا�سي،  �سبتمرب 
على  اجل���اري  نوفمرب  �سهر  خ��الل 

جلوبال  ���س��رك��ة  يف   80% ح�����س��ة 
فيدر �سيبينغ “جي اإف اإ�ش” التي 

تتخذ من دبي مقراً لها.
ن���وات���وم يف عام  وت��اأ���س�����س��ت ���س��رك��ة 
1963، وتن�سط يف ثالثة قطاعات 
اللوج�ستية،  اخلدمات  هي:  اأعمال 
واملحطات  ال��ب��ح��ري��ة،  واخل���دم���ات 
ال��ب��ح��ري��ة، وت��ت��م��ت��ع مب��ك��ان��ة رائ���دة 
وتركيا،  اإ�سبانيا  من  كل  اأ���س��واق  يف 
ك����ل من  وب���ح�������س���ور م���ل���م���و����ش يف 
املتحدة  واململكة  املتحدة  ال��والي��ات 
وال�������س���ني وم��ن��ط��ق��ة ج���ن���وب �سرق 
“نواتوم”  اأن�سطة  وتغطي  اآ���س��ي��ا. 
اللوج�ستية العاملية كاًل من االإدارة 
ال�������س���ام���ل���ة ل��ل�����س��ح��ن، واخل����دم����ات 

اإ�سبانيا،  يف  احل���اوي���ات  وحم��ط��ات 
اإدارة على درجة عالية  تعمل حتت 
من الكفاءة واملهنية، يف حني توفر 
لل�سركة  البحرية  اخلدمات  وح��دة 
خدمات وكالة ال�سحن، ومن �سمنها 
ال��ت��ع��ه��ي��د اخل����ارج����ي واخل����دم����ات 
مثل  الب�سائع  وخ��دم��ات  امل�ساندة، 
الب�سائع العامة ال�سائلة، والب�سائع 
ال�سائبة، وخدمات الب�سائع املربدة 

واجلافة.
وعلى الرغم من االت�ساع اجلغرايف 
ن�سبة  اأن  اإال  ع��م��ل��ي��ات��ه��ا،  ل��ن��ط��اق 
%75 من اإي��رادات “نواتوم” هي 

باليورو والدوالر االأمريكي.
 2،600 اأك�����رث  ال�����س��رك��ة  وت�����س��م 

الذهب ي�سعد لكنه ما زال 
متجها �سوب خ�سائر اأ�سبوعية 

•• عوا�صم-رويرتز:

�سعدت اأ�سعار الذهب ام�ش اجلمعة بفعل تراجع الدوالر االأمريكي، لكنها 
اأ�سابيع متاأثرة  اأ�سبوعية يف ثالثة  اأول خ�سارة  تكبد  تتجه �سوب  زالت  ما 
املركزي  )البنك  االحت���ادي  االحتياطي  جمل�ش  م�سوؤويل  م��ن  مب��وؤ���س��رات 

االأمريكي( على اأن املزيد من الرفع الأ�سعار الفائدة يف الطريق.
املعامالت  يف  ال��ذه��ب  �سعد  جرينت�ش  بتوقيت   0433 ال�ساعة  وبحلول 
1763.65 دوالر لالأوقية )االأون�سة( متجها  0.16 باملئة اإىل  الفورية 

�سوب خ�سارة اأ�سبوعية بنحو 0.4 باملئة.
 1765.60 اإىل  باملئة   0.2 للذهب  االآجلة  االأمريكية  العقود  وارتفعت 

دوالر لالأوقية.
ال��دع��م من  يتلقي  زال  م��ا  ال��ذه��ب  اأن  م��ذك��رة  �سلو�سنز يف  فيت�ش  وذك���رت 
الدوالر  و�سعود  امل�ستمرة  االأوكرانية  واحل��رب  املتزايدة،  الركود  خم��اوف 

االأمريكي.
وعلى الرغم من اأن الذهب يعترب حتوطا �سد الت�سخم فاإن ارتفاع اأ�سعار 
الفائدة والعائد على �سندات اخلزانة يزيد تكلفة الفر�سة البديلة حليازة 

املعدن النفي�ش الذي ال يدر فائدة.
وبالن�سبة للمعادن النفي�سة االأخرى ارتفعت الف�سة يف املعامالت الفورية 

0.8 باملئة اإىل 21.12 دوالر لالأوقية.
و�سعد البالتني 0.5 باملئة اإىل 984.48 دوالر لالأوقية. وزاد البالديوم 

0.7 باملئة اإىل 2020.19 دوالر لالأوقية.
لكن جميع املعادن النفي�سة تتجه �سوب اإنهاء االأ�سبوع على انخفا�ش. 

بح�سور ح�سة بنت عي�سى بوحميد ونيفني ريا�ض �لقباج

افتتاح املعر�ش الدائم لالأ�سر املنتجة امل�سرية حتت �سعار »ديارنا للرتاث امل�سري« يف �سوق املرفاأ بدبي

اأبوظبي الأول ي�ستهدف توفري متويالت خ�سراء ب�75 مليار دولر بني 2022 و2030   ..  COP27
•• �رشم ال�صيخ- وام: 

قدم  البنك  اإن  االأول،  اأبوظبي  بنك  يف  اال�ستدامة  رئي�ش  ب�سري،  �سارغيل  ق��ال 
39 مليار دوالر خالل الفرتة  متويالت للم�ساريع امل�ستدامة بقيمة اأكرث من 
بني عامي 2017 و2022، م�سرياً اإىل روؤية البنك الهادفة اإىل توفري متويل 
2022 و2030، مما يعزز مكانة  75 مليار دوالر بني عامي  بقيمة  اأخ�سر 
البنك موؤ�س�سة مالية رائدة يف جمال التمويل امل�ستدام.  واأ�ساف �سارغيل، يف حوار 
اأن بنك اأبوظبي االأول وفر متويالت مل�ساريع  مع وكالة اأنباء االإمارات “وام”، 
 ،2022 العام اجلاري  4 مليارت دوالر منذ بداية  اأكرث من  م�ستدامة بقيمة 
مع متويالت باأكرث من 35 مليار دوالر بني عامي 2017 و2021، باالإ�سافة 
ي�سمل  مبا   ،2050 ع��ام  بحلول  الكربوين  باحلياد  التزامنا  عن  االإع��الن  اإىل 
اأن�سطتنا املوؤ�س�سية، واأن�سطة عمالئنا اأي�ساً.  واأو�سح اأن البنك تعاون موؤخراً مع 

واأ�سار    . امل�ستويات«  كافة  على  احتياجاتهم  وتنا�سب  العمالء  تطلعات  تالقي 
ال��ذي ميكن  ال��دور احليوي  ال�سوء على  اإلقاء  ت�ساهم يف  البنك  اأن جهود  اإىل 
للبنوك واملوؤ�س�سات املالية لعبه يف دعم التحول اإىل االقت�ساد �سفري الكربون، 
واإر�ساء معايري يحتذى بها على م�ستوى القطاع، الفتاً اإىل حتقيق تقدم كبري 
على �سعيد متويل م�ساريع اإمدادات الطاقة واالأبنية والنقل والنفايات والغذاء 
واملياه، يف اإطار روؤية البنك الهادفة اإىل توفري متويل اأخ�سر بقيمة 75 مليار 
دوالر اأمريكي بني عامي 2022 و2030، مما يعزز مكانة بنك اأبوظبي االأول 
اأبوظبي  اأن بنك  اإىل  امل�ستدام.  ولفت  التمويل  رائ��دة يف جمال  موؤ�س�سة مالية 
اأعقاب  يف   ،»COP27« يف  امل�ساركة  االإماراتية  املوؤ�س�سات  بني  من  كان  االأول 
م�ساركتنا يف »COP26« الذي عقد يف جال�سكو يف ا�سكتلندا، مع حر�سنا على 
اإر�سال وفد من البنك كجزء من الوفد االإماراتي، وذلك يف �سوء ما حققناه من 
تقدم وما و�سعناه من اأهداف للو�سول اإىل احلياد املناخي بحلول عام 2050، 

“االحتاد للطريان” يف اأول قر�ش مرتبط باال�ستدامة يتعلق باأهداف احلوكمة 
البيئية واالجتماعية وحوكمة ال�سركات، وهو اأول متويل م�ستدام من نوعه يف 
قطاع الطريان على م�ستوى العامل، م�سرياً اإىل اأن امل�ساريع امل�ستدامة االأخرى 
ت�ساهم يف  ال�سم�سية  للطاقة  م�ساريع  �سملت ثالثة  بتمويلها،  البنك  قام  التي 
احلد من االنبعاثات الكربونية، ومتويل اإن�ساء �سبعة مباٍن خ�سراء ح�سلت على 
ملعاجلة  ال�سحي  ال�سرف  اإىل حمطة  باالإ�سافة  اللوؤلوؤة؛  ت�سنيفات  اثنني من 
اأبوظبي  “بنك  “ اإن  وق��ال  يومياً.   ال�سرف  األ��ف مرت مكعب من مياه   430
ر�سخت موقعه  نوعية  املا�سية يف حتقيق قفزات  ال�سنوات  جنح خالل  االأول” 
اأول  اأ�سدرنا  الريادي يف قطاع التمويل امل�ستدام على امل�ستوى االإقليمي، حيث 
�سندات خ�سراء يف املنطقة يف عام 2017، ووا�سلنا العمل على دعم عمالئنا يف 
الو�سول اإىل االنبعاثات الكربونية ال�سفرية، بف�سل الفهم العميق لالحتياجات 
املتنوعة واخلا�سة بالقطاع اخلا�ش، وبالتايل القدرة على تطوير احللول التي 

م�سرياً اإىل اأن البنك اأثبت التزامه الرا�سخ جتاه هذا التوجه ب�سفته اأول بنك يف 
دولة االإمارات ومنطقة جمل�ش التعاون اخلليجي ين�سم اإىل التحالف امل�سريف 
اأبوظبي  واأكد رئي�ش اال�ستدامة يف بنك  الكربونية.   خلف�ش �سايف االنبعاثات 
موؤمتر  فعاليات  ال�ست�سافة  مثالية  من�سة  متثل  االإم����ارات  دول���ة  اأن  االأول، 
االأطراف التفاقية االأمم املتحدة ب�ساأن املناخ »COP28 يف عام 2023؛ حيث 
ترتبط دولة االإم��ارات بعالقات ممتازة مع دول ال�سرق والغرب، ولديها �سجل 
طويل وحافل بالنجاح يف الدعوة اإىل اإجراء حوار عاملي عاجل ووا�سع النطاق 
حول ق�سايا التغري املناخي.  واأ�ساف : “ تلتزم اأبوظبي، واالإمارات ب�سكل عام، 
بقيادة احلوار العاملي يف هذا املجال، وحققت الدولة يف ال�سنوات االأخرية العديد 
من االإجنازات البارزة على �سعيَدي العمل املناخي وتطوير احللول امل�ستدامة؛ 
وحتت�سن  “اإيرينا”،  املتجددة  للطاقة  الدولية  للوكالة  امل�سيفة  الدولة  فهي 

اأي�ساً مدينة م�سدر، واأكرب مزرعة طاقة �سمن موقع واحد يف العامل.« 

با�ستثمار ��سرت�تيجي 2.5 مليار درهم

موانئ اأبوظبي ت�ستحوذ على �سركة نواتوم العاملية للخدمات اللوج�ستية املتكاملة

فقد املدعو / حممد جماهد 
باك�ستان   ، اح����م����د  خ���ل���ي���ل 
�سفره  ج�������واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
)0540022AK(  رق���م 

م���������������ن ي�������������ج�������������ده ع�����ل�����ي�����ه 
االت�����������س�����ال ب���ت���ل���ي���ف���ون رق����م  

    0589084834

فقدان جواز �سفر
ح�سن  ع���ل���ي   / امل����دع����و  ف���ق���د 
باك�ستان   ، ح�����س��ني  ال���ط���اف 
اجل��ن�����س��ي��ة ج����واز ���س��ف��ره رقم 
)6800552HP(  يرجى 
ت�سليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���رث  مم����ن 
بال�سفارة الباك�ستانية او اقرب 

مركز �سرطة باالمارات.

فقدان جواز �سفر

العدد 13702 بتاريخ 2022/11/19 
اإعلن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

  2180/2022/208 تنفيذ مدين 
تفا�سيل االإعالن بالن�سر 

اىل املنفذ �سده/1- حممد راجي عبدالرحمن  -   جمهول حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/�سركة التاأمني العربية ال�سعودية �ش.م.ب.م

قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )74420.50( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 

وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 
بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن. 

رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70197 العدد 13702 بتاريخ 2022/11/19 

اعلن حكم بالن�صر        
                  يف  الدعوى رقم:830/2022/38 جتاري م�صارف جزئي 

املنظورة يف:دائرة امل�سارف اجلزئية الثالثة رقم 257
مو�سوع الدعوى : وقف وانتهاء �سريان والغاء خطابي ال�سمان ذات املرجع رقم:402LGPB152640001 مببلغ  
76.534 درهم واملرجع رقم:402LGAP152640002 مببلغ 195.000 درهم وال�سادرين من بنك اال�ستثمار 
وامل�ساريف  الر�سوم  عليهما  املدعي  ال��زام  اأجله مع  ال��ذي �سدر من  الغر�ش  وذل��ك النق�ساء  دبي  زاي��د  ال�سيخ  فرع طريق 

ومقابل اتعاب املحاماة . 
املدعي:الفينيقية للخدمات الفنية �ش.ذ.م.م

عنوانه:االمارات - امارة دبي - بردبي - دبي - �سارع جممع دبي لال�ستثمار - مبنى جممع دبي لال�ستثمار - بناية جهاد منري
املطلوب اإعالنه :  1 - �سركة كومودور للمقاوالت ذ.م.م - فرع دبي  -  �سفته : مدعي عليه 

احل�سوري  مب��ث��اب��ة  بتاريخ:2022/9/28  امل��ن��ع��ق��دة  بجل�ستها  ح��ك��م��ت  امل��ح��ك��م��ة  ب���ان  نعلنكم    : االإع�����الن  م��و���س��وع 
 2015/10/18 وامل���وؤرخ���ني  ال���دع���وى  م��و���س��وع  االداء  ���س��م��ان  خ��ط��اب��ي  ب��ال��غ��اء  للخ�سومة  منهية  جت��اري��ة  م����ادة  يف 
رقم:402LGPB152640002 بقيمة 195000 درهم ورقم:402LGPB152640001 بقيمة 76534 
درهم والزام املدع عليهما االوىل والثاين بردهما للمدعية والزامهما بالر�سوم وامل�ساريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب 
املحاماة ، حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن �سدر 

با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70197

العدد 13702 بتاريخ 2022/11/19 
اعلن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

                      يف التنفيذ رقم  4650/2022/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثانية رقم 184

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ القرار ال�سادر يف الدعوى 81/2022 جتاري م�سارف جزئي بعد ان ا�سبح 
قابال للتنفيذ اجلربي وملزما للمنفذ �سده .

طالب التنفيذ : اميك�ش )ال�سرق االو�سط( �ش.م.ب )م( االمارات
عنوانه:امارة دبي - �سارع ال�سيخ زايد - خمرج 32 - �سارع الفلك - بناية فندق ميديا وان - الطابق 

27 - وميثله:ا�سامة ح�سن عثمان دبلوك
املطلوب اإعالنه : 1- حممد رائد حممد ه�سام غريب - �سفته : منفذ �سده

اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ  مو�سوع االإعالن : قد 
به وقدره )27919.74( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ 

ن�سر هذا االعالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70608

العدد 13702 بتاريخ 2022/11/19 
اإعلن مدعي عليه بالن�صر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�صارقة املحكمة االإبتدائية املدنية االإحتادية 
جزئي  عمايل   SHCFICILABMIN2022 /0008172 يف  الدعوى رقم
اإىل املدعي عليه : االحتاد االوروبي ملقاوالت البناء ذ.م.م - جمهول حمل االقامة 

لذلك يطالب املدعي من عدالة املحكمة ت�سجيل الدعوى واعالن املدعي عليها ب�سورة من 
الئحتها واحلكم بالزامها بان توؤدي للمدعي مبلغ اجمايل )10720( درهم والزامها بالر�سوم 

وامل�ساريف .
ال�سارقة  حمكمة  الدعوى  ادارة  مكتب  امام   2022/11/29 بجل�سة  باحل�سور  مكلف  انت 
االحتادية املحكمة االبتدائية املدنيه - مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى رقم 9( �سخ�سيا او 
بوا�سطة وكيل معتمد وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك 
خالل مدة ال تزيد على ع�سرة  ايام من تاريخ الن�سر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقهما 

اعاله - بو�سفك مدعي عليه -   حرر بتاريخ 2022/11/17 
مكتب اخلدمات الق�صائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535

العدد 13702 بتاريخ 2022/11/19 
اعلن بالن�صر        

                  يف  املنازعة رقم:409/2022/461 نزاع حمدد القيمة 
املنظورة يف:الت�سوية الودية للمنازعات احلادية ع�سر رقم 760

مو�سوع املنازعة : يلتم�ش املتنازع من املركز املوقر 1- الت�سريح بهذه الدعوى وحتديد اقرب جل�سة 
مبلغ  للمتنازع  ت��وؤدي  بان  املتنازع �سده  بالزام  2- احلكم  بها  املتنازع �سدها  واع��الن  لنظرها  ممكنة 
بالر�سوم  امل��ت��ن��ازع �سده  ال���زام   -3 دره��م��ا  وث��الث��ون  و�ستة  ال��ف  ارب��ع��ة ع�سر  دره��م  وق���دره )14.036( 

وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة  . 
املتنازع:حور�ش لتاأجري ال�سيارات

هاتف  االر�سي  ال��دور   5 رقم  - مكتب  لالأعمال  اأبو�سيف  بناية   - ابوهيل  دبي  ام��ارة  عنوانه:العنوان 
رقم:042526600 - 0509455661 - رقم مكاين:3401296807

املطلوب اإعالنه :  1- �سهيل بن الهادي الب�ساري  -  �سفته : متنازع �سده
الالئحة  امل��ادة 54 من  لن�ش  وفقا  للخ�سومة  ق��رار منهي  ا�سدار  املحكمة  :ق��ررت  االإع��الن  مو�سوع 
التنظيمية لقانون االجراءات املدنية وقررت مبثابة احل�سوري بالزام املتنازع �سده مبلغ )14.036( 
 500 ومبلغ  وامل�ساريف  الر�سوم  والزمته  التام  ال�سداد  وحتى  املطالبة  تاريخ  من   %5 والفائدة  دره��م 

درهم اتعاب املحاماة .
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

الت�صويات  الودية    
70608 العدد 13702 بتاريخ 2022/11/19 

اعلن بالن�صر        
                  يف  املنازعة رقم:410/2022/461 نزاع حمدد القيمة 

املنظورة يف:الت�سوية الودية للمنازعات ال�ساد�سة رقم 755
مو�سوع املنازعة : يلتم�ش املتنازع من املركز املوقر

1- الت�سريح بهذه الدعوى وحتديد اقرب جل�سة ممكنة لنظرها واعالن املتنازع �سدها بها. 2- احلكم بالزام املتنازع �سده 
املتنازع �سده  ال��زام  ت��وؤدي للمتنازع مبلغ وق��دره )10.258( دره��م ع�سرة االف ومائتان وثمانية وخم�سون دره��م(. 3-  بان 

بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة.  
املتنازع : حور�ش لتاأجري ال�سيارات - عنوانه : االإمارات - اإمارة دبي - اأبوهيل - ديرة - دبي - العنوان : اإمارة دبي - اأبوهيل - 

بناية اأبو �سيف لالأعمال - مكتب رقم 5 الدور االر�سي - هاتف رقم 042526600 - 0509455661 رقم مكاين 3401296807 
وميثله:�سماء م�سبح �سعيد خلف الكعبي

املطلوب اإعالنه :  1- عمر ثروت عبدالوهاب  -  �سفته : متنازع �سده
مو�سوع االإعالن :قد اقام عليك الدعوى ومو�سوعها يلتم�ش املتنازع من املركز املوقر 1- الت�سريح بهذه الدعوى وحتديد 
وقدره  مبلغ  للمتنازع  ت��وؤدي  ب��ان  �سده  املتنازع  بالزام  احلكم   -2 بها  �سدها  املتنازع  واع��الن  لنظرها  ممكنة  جل�سة  اق��رب 
اتعاب  وامل�ساريف ومقابل  بالر�سوم  املتنازع �سده  الزام  )10.258( درهم ع�سرة االف ومائتان وثمانية وخم�سون درهم 3- 
املحاماة.  قررت املحكمة ا�سدار قرار منهي للخ�سومة وفقا لن�ش املادة 54 من الالئحة التنظيمية لقانون االجراءات املدنية 
وقررت مبثابة احل�سوري بالزام املتنازع �سده مبلغ )10.258( درهم ع�سرة االف ومائتان وثمانية وخم�سون درهم  والفائدة 

5% من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام والزمته الر�سوم وامل�ساريف ومبلغ 500 درهم اتعاب املحاماة. 
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

الت�صويات  الودية    
70608 العدد 13702 بتاريخ 2022/11/19 

اعلن بالن�صر        
                  يف  املنازعة رقم:2591/2022/461 نزاع حمدد القيمة 

املنظورة يف:الت�سوية الودية للمنازعات الرابعة رقم 753
مو�سوع املنازعة : املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )183.868.78( درهم والر�سوم وامل�ساريف  واتعاب 

املحاماة والفائدة 5% من تاريخ اال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة. 
املتنازع:�سركة واتر�سيل ملقاوالت املواد العازلة ذ.م.م

�سقة   - ميناء  ب��رج  - مبنى  ميناء  ���س��ارع  ���س��ارع   - ال�سارقة   - الطرافة  ام   - ال�سارقة  ام���ارة   - ع��ن��وان��ه:االم��ارات 
 M-02

 وميثله:خليفة عبداهلل �سعيد عبداهلل بن هويدن الكتبي
املطلوب اإعالنه :  1- االأحمدية للمقاوالت والتجارة �ش.ذ.م.م  -  �سفته : متنازع �سده

مو�سوع االإعالن :قررنا مبثابة احل�سوري الزام املتنازع �سدها بان توؤدي للمتنازعة مبلغ )مائة وثالثة وثمانون 
الف وثمامنائة و�ستة وثمانون درهم وثمانية و�سبعون فل�سا ، والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ املطالبة 
رقم  ال�سمان  �سيك  ا�سل  املتنازعة  ت�سلم  بان  وبالزامها  ال�سداد  متام  وحتى   2022/8/3 يف  احلا�سل  الق�سائية 
244154 مببلغ وقدره )102.820.53( درهم وامل�سحوب على بنك دبي اال�سالمي وبالزامها بامل�سروفات ومببلغ 

الف درهم مقابل اتعاب املحاماة .
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

الت�صويات  الودية    
70021

العدد 13702 بتاريخ 2022/11/19 
MOJAU_2022- 0102304 رقم املعاملة

 تنازل/ بيع 
يرجى العلم انه �سيقوم الكاتب العدل العام بالت�سديق على تنازل عن الرخ�سة بني االأطراف املذكورة.

البالغة  اماراتي اجلن�سية - عن ح�سته   - الظنحاين  ال�سرارى  : علي حممد ح�سن  االأول  الطرف  من 
100% - اإىل الطرف الثاين : را�سد �سعيد حمد �سيف اغداين - اماراتي اجلن�سية 

باال�سم التجاري )كافترييا ليايل العرب(  ن�ساط الرخ�سة )بيع الوجبات اخلفيفة )كافترييا(  واملرخ�ش 
من دائرة التنمية االإقت�سادية يف خورفكان - ال�سارقة رخ�سة مهنية رقم 731535 

ال�سادرة  بتاريخ  2015/1/28 يف دائرة التنمية االإقت�سادية بخورفكان
تعديالت اخرى مت تغيري اال�سم التجاري من )كافترييا ليايل العرب( اىل )كافترييا ركن الطيف(  

وعمال بن�ش املادة 14 فقرة 5 من القانون االحتادي 4 ل�سنة 2013 يف �ساأن الكاتب العدل فقد 
اقت�سى ن�سر هذا االعالن للعلم.  وعليه �سيقوم الكاتب العدل العام بالت�سديق على التنازل

بعد انق�ساء 14 يوما من تاريخ ن�سر هذا االإعالن.

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات  

70349
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•• اأبوظبي-وام:

اأبوظبي،  يف  ال��ق�����س��اء  دائ����رة  ن��ظ��م��ت 
والت�سامح  "الريا�سة  بعنوان  منتدى 
الوطني  ال�����رتاب�����ط  ج�������س���ور  وب����ن����اء 
والدويل"، بالتزامن مع يوم الت�سامح 
اإط���ار اجل��ه��ود التي  العاملي، وذل��ك يف 
الت�سامح  قيم  لتعزيز  الدائرة  تبذلها 
والعاملية  املحلية  الريا�سة  املحافل  يف 
وت�����س��ج��ي��ع امل��ن��اف�����س��ة ال�����س��ري��ف��ة وفق 
االأخالقية  وال�����س��ل��وك��ي��ات  ال�����س��واب��ط 

الريا�سية واالآداب العامة. 
م���ع توجيهات  ذل���ك مت��ا���س��ي��اً  وي���اأت���ي 
���س��م��و ال�����س��ي��خ م��ن�����س��ور ب���ن زاي�����د اآل 
ن��ه��ي��ان ن��ائ��ب رئ��ي�����ش جمل�ش ال����وزراء 
وزي���ر دي����وان ال��رئ��ا���س��ة، رئ��ي�����ش دائرة 
ب��ت��ع��زي��ز ن�سر  اأب���وظ���ب���ي،  ال��ق�����س��اء يف 
الثقافة القانونية الريا�سية، وتر�سيخ 
العنف  ون���ب���ذ  وال��ت��ع��اي�����ش  ال��ت�����س��ام��ح 

والتمييز يف القطاع الريا�سي. 
رئي�ش  جالل،  يا�سر  امل�ست�سار  واأو�سح 
اأبوظبي،  ا���س��ت��ئ��ن��اف  ن��ي��اب��ة  يف  ن��ي��اب��ة 
االإم���ارات تعد حا�سنة لقيم  دول��ة  اأن 
والتعددية  واالأم��ان  وال�سلم  الت�سامح 
قوانينها  ت��ك��ف��ل  ح���ي���ث  ال���ث���ق���اف���ي���ة، 
وامل�ساواة  واالح���رتام  العدل  للجميع 
الكراهية  اأ����س���ن���اف  ج��م��ي��ع  وجت�����رم 
اأ�سا�سي  �سريك  اأن��ه��ا  كما  والتع�سب، 

يف ات��ف��اق��ي��ات وم��ع��اه��دات دول��ي��ة عدة 
ت���رت���ب���ط ب���ن���ب���ذ ال���ع���ن���ف وال���ت���ط���رف 
عا�سمة  اأ���س��ب��ح��ت  ح��ي��ث  وال��ت��م��ي��ي��ز، 
دولية للقاء ح�سارات ال�سرق والغرب 
وتعزيز ال�سلم والتقارب بني ال�سعوب 
للريا�سيني  مف�سلة  ووج��ه��ة  ك��اف��ة، 
م��ن ح��ول ال��ع��امل ���س��واء للم�ساركة يف 

البطوالت الريا�سية اأو للزيارة. 
وتطرق اإىل ظاهرة التع�سب الريا�سي 
االإلكرتونية  الو�سائط  يف  وان��ت�����س��اره 
االجتماعي،  ال���ت���وا����س���ل  وو�����س����ائ����ل 
يف  االأطفال  بتعليم  معاجلته  واأهمية 
�سن مبكر مبفاهيم التعاي�ش امل�سرتك 

وال��ت�����س��ام��ح وح��ق��وق االإن�����س��ان و�سبل 
التعاي�ش مع االآخر. 

مكافحة  يف  الت�سريع  دور  اإىل  واأ���س��ار 
القانون  مب��وج��ب  وال��ع��ن��ف  التع�سب 
�����س����اأن  يف   2015 ل�������س���ن���ة   2 رق�������م 
والذي  والكراهية،  التمييز  مكافحة 
العاملي  الت�سامح  ثقافة  الإثراء  يهدف 
ومواجهة مظاهر التمييز والعن�سرية 
اأو  اأو دينية  كانت طبيعتها عرقية  اأياً 
ثقافية.  من جهتها لفتت كليثم عبيد 
الوطنية  ال��ه��ي��ئ��ة  ع�سو  امل��ط��رو���س��ي، 
الت�سامح  قيم  اإىل  االإن�����س��ان،  حل��ق��وق 
ال��ت��ي ع��ززه��ا د���س��ت��ور دول���ة االإم����ارات، 

التي  ال��دول��ة  يف  الت�سريعية  والبيئة 
ل�سمان  القوانني  من  العديد  اأردف��ت 
وحتقيق  ال���ت�������س���ام���ح  ث���ق���اف���ة  اإث���������راء 
التعاي�ش ال�سلمي والتنمية امل�ستدامة، 
الديانات  اخ���ت���الف  اأن  اإىل  م�����س��رية 
التنوع  منظومة  من  جزء  والثقافات 
العاملي، كما هو احلال بالن�سبة االأندية 
والفعاليات  واملناف�سات  وتخ�س�ساتها 
الريا�سية على كافة امل�ستويات حملياً 

واإقليمياً ودولياً. 
واأو�سحت اأن هدف الت�سامح الريا�سي 
والوئام  ال�����س��الم  ث��ق��اف��ة  ت��ع��زي��ز  ه���و 
واالحرتام واملتبادل يف ذلك القطاع. 

•• اأبوظبي- وام:

تنطلق اليوم ال�سبت فعاليات بطولة كاأ�ش رئي�ش الدولة للعموم رجال ون�ساء 
و�سباب و�سابات �سمن مناف�سات مهرجان اأبوظبي الألعاب القوى، الذي ينظمه 

احتاد االإمارات الألعاب القوى بالتعاون مع جمل�ش اأبوظبي الريا�سي. 
ويت�سمن اليوم االأول من مناف�سات كاأ�ش رئي�ش الدولة التي ت�ستمر على مدار 
والقفز،  والوثب  امل�سمار،  مناف�سات  يف  خمتلفة  م�سابقة   14 اإقامة  يومني.. 
13 م�سابقة يف نف�ش امل�سابقات  اإقامة  والرمي، يف حني يت�سمن اليوم الثاين 

ملختلف املراحل ال�سنية. 
وي�سارك يف املهرجان، الذي انطلقت فعالياته اأم�ش اجلمعة وي�ستمر حتى  يوم 

332 العباً و127  16 نادياً، بواقع  459 العباً والعبة ميثلون  غد االأحد، 
العبة، يتناف�سون يف بطولة كاأ�ش رئي�ش الدولة، وكذلك بطولة النخبة لالأ�سبال 

والنا�سئني "ذكور واإناث" التي تقام مناف�ساتها �سمن نف�ش املهرجان. 
احلدث  النطالق  والرتتيبات  التح�سريات  للبطولة  املنظمة  اللجنة  واأكملت 
املرتقب يف اأبوظبي، ومت عقد اجتماعات متوا�سلة لتهيئة االأجواء اأمام الالعبني 
القوى  الألعاب  االإم���ارات  احت��اد  بها  ي�سطلع  التي  اجلهود  لتعزيز  والالعبات 

لتحقيق االأهداف املطلوبة من ا�سرتاتيجيته الوطنية للنهو�ش باللعبة. 
على  تقام  التي  املختلفة،  العمرية  للفئات  النخبة  بطولة  م�سابقات  وتت�سمن 
مدار ام�ش اجلمعة، 19 م�سابقة خمتلفة يف مناف�سات امل�سمار والوثق والقفز، 

والرمي. 

بني �سالح ور�مو�ض   �لت�سامح  وبلقاء  باحلدث  كبري  عاملي  • �هتمام 
تيك توك من�سة  يف  �لعاملي  �لرتند  تت�سدر  �لفرعون  • جائزة 

ال�����س��اب��ع��ة ع�����س��رة من  ال�����دورة  حظيت 
"موؤمتر دبي الريا�سي الدويل" ع�سو 
اآل مكتوم  را�سد  بن  "مبادرات حممد 
من  ع�سرة  الثالثة  وال��دورة  العاملية"، 
باهتمام  �سوكر"  جلوب  "دبي  ج��ائ��زة 
التلفزيونية  القنوات  من  كبري  عاملي 
االلكرتونية  وامل�����واق�����ع  وال�������س���ح���ف 

وح�سابات التوا�سل االجتماعي.
العاملية  االإع����الم  و���س��ائ��ل  اأول���ت  حيث 
نظمه  ال��ذي  باحلدث  كبرًيا  اهتماًما 
جم��ل�����ش دب���ي ال��ري��ا���س��ي حت���ت �سعار 
وح�سره  البطوالت"،  اإىل  "الطريق 
بن  حم��م��د  ب��ن  من�سور  ال�سيخ  �سمو 
دبي  جمل�ش  رئي�ش  مكتوم  اآل  را���س��د 
الريا�سي، ومعايل مطر الطاير نائب 
رئي�ش املجل�ش، وعدد من ال�سخ�سيات 

الريا�سية.
اأك��رث من  للحدث  املتابعني  وبلغ عدد 

مليار، من بينهم مليار م�ساهدة   1.3
لو�سم احلدث على من�سة تيك توك، 
فيما بلغت عدد امل�ساهدات للفيديوهات 
ن�����س��رت ع��ل��ى املن�سة  ال��ق�����س��رية ال��ت��ي 
ذاتها اأكرث من 200 مليون م�ساهدة، 
الذين  امل����الي����ني  م���ئ���ات  ج���ان���ب  اإىل 
تابعوا احلدث على من�سات اإن�ستغرام 
وغريها  ويوتيوب  وفي�سبوك  وتويرت 
االجتماعي  ال��ت��وا���س��ل  ح�����س��اب��ات  م��ن 
يف  والالعبني  االإعالمية  للموؤ�س�سات 

خمتلف القارات.
واأفردت العديد من ال�سحف والقنوات 
م�ساحات  والعاملية  االأوروبية  واملواقع 
وا���س��ع��ة ل��ت��ف��ا���س��ي��ل ج��ل�����س��ات واأج�����واء 
ت���وزي���ع اجل���وائ���ز ال��ت��ي ج��م��ع��ت نخبة 
م��ن اأمل���ع جن��وم ك��رة ال��ق��دم ال�سابقني 
الت�سامح(  )ل��ق��اء  ون����ال  واحل��ال��ي��ني، 
والتحية  ورام��و���ش  �سالح  بني حممد 

مطر  معايل  بح�سور  بينهما  احل���ارة 
���ا يف م�سر  خ���ا����سً اه���ت���م���اًم���ا  ال���ط���اي���ر 
وخم��ت��ل��ف دول ال���ع���امل، ح��ي��ث اأع����ادت 
توا�سل  وح�سابات  تلفزيونية  ب��رام��ج 
اج��ت��م��اع��ي مل��وؤ���س�����س��ات اإع��الم��ي��ة ن�سر 
جمل�ش  بثه  ال��ذي  اللقاء  من  لقطات 
دبي الريا�سي على ح�ساباته الر�سمية 
االجتماعي،  ال���ت���وا����س���ل  م����واق����ع  يف 
وامل�ساعر  باحلرارة  اللقاء  متيز  حيث 
��ا اأن�����ه ي���اأت���ي بعد  ال����ودي����ة، خ�����س��و���سً
فيها  تعر�ش  التي  ال�سهرية  احل��ادث��ة 
االإ�سابة يف هجمة  اإىل  حممد �سالح 
م�����س��رتك��ة م���ع امل���داف���ع رام���و����ش عام 
التي  الوا�سعة  واالت��ه��ام��ات   2018
ط��ال��ت امل��داف��ع االإ���س��ب��اين ب��اأن��ه تعمد 

اإ�سابة النجم امل�سري الكبري.
"نيوزبليد"  ����س���ح���ي���ف���ة  ون���������س����رت 
حتت  اللقاء  عن  مو�سوًعا  الهولندية 

�سريجيو  وت�����س��ام��ح؟  "ن�سيان  ع��ن��وان 
ميحيان  ����س���الح  وحم���م���د  رام����و�����ش 
ويرحبان  اأوروب��ا  اأبطال  دوري  حادثة 
وب���داأت  دبي"،  يف  ب��ح��رارة  ببع�سهما 
مقالها  االنت�سار  الوا�سعة  ال�سحيفة 
اأن  "يبدو  ف���ي���ه���ا:  ذك������رت  مب���ق���دم���ة 
قد  �سالح  وحممد  رامو�ش  �سريجيو 
اإ���س��اب��ة رامو�ش  دف��ن��ا االأح���ق���اد. ب��ع��د 
اأوروبا  اأب��ط��ال  دوري  نهائي  يف  �سالح 
بني  ال��ت��وت��ر  بع�ش  ان��دل��ع   ،2018
الالعبني. لكن يبدو اأن هذه التوترات 
قد هداأت االآن بعد اأن التقى االثنان يف 
موؤمتر دبي الريا�سي الدويل وجوائز 
دب��ي غ��ل��وب ل��ك��رة ال��ق��دم. اأع��ق��ب ذلك 

حتية حارة".
وك�����ان ال���الع���ب حم��م��د ����س���الح جنم 
ليفربول  ون�����ادي  امل�����س��ري  امل��ن��ت��خ��ب 
اأف�سل  ب��ج��ائ��زة  االإجن���ل���ي���زي ق���د ف���از 

من�سة  متابعي  ا�ستفتاء  وف���ق  الع���ب 
 33 على  ح�سل  حيث  توك"،  "تيك 

مليون �سوت من متابعي تيك توك.
العاملية  االإع�����الم  و���س��ائ��ل  اأه����م  وم���ن 
واحلفل  امل��وؤمت��ر  اأخ��ب��ار  تناولت  التي 
االإيطالية،  ���س��ب��ورت  ���س��ك��اي  ق��ن��ات��ي 
وي���ورو����س���ب���ورت ال��ل��ت��ني ن�����س��رت كافة 
الهواء  على  واحلفل  املوؤمتر  تفا�سيل 
على  منهما  مقاطع  ون�سرت  مبا�سرة 
الر�سمية،  االل���ك���رتون���ي���ة  م��واق��ع��ه��ا 
"اأبوال"  �سحيفتي  خ�����س�����س��ت  ف��ي��م��ا 
�سفحات  ال��ربت��غ��ال��ي��ت��ني  و"ريكورد" 

الكرة  جن��م  كو�ستا  روي  ح���وار  لن�سر 
االإيطالية  وامل����الع����ب  ال���ربت���غ���ال���ي���ة 
جل�سة  خ���الل  بنفيكا  ن����ادي  ورئ��ي�����ش 
مقر  يف  عقدت  التي  املواهب  اكت�ساف 
جمل�ش دبي الريا�سي �سمن فعاليات 
الدويل"،  ال��ري��ا���س��ي  دب���ي  "موؤمتر 
ف���وز روي كو�ستا  ��ا ع��ن  اأي�����سً ون�����س��رت 
وخورخي مينديز بجوائز دبي جلوب 

�سوكر.
ويف موقع ريال مدريد الذي يت�سفحه 
اأكرث من 7.4 مليون زائر يومًيا من 
جميع دول العامل، احتفل املوقع بفوز 

نادي  اأف�سل  بجائزه  العريق  ال��ن��ادي 
الفرن�سي  الع��ب��ه  وب���ف���وز  ال���ع���امل،  يف 
ك���رمي ب��ن��زمي��ا ب��ج��ائ��زة اأف�����س��ل العب 
واأن�سيلوتي   ،2022 لعام  ال��ع��امل  يف 
ب��ج��ائ��زة اأف�����س��ل م���دي���ر ن�����ادي. ومن 
ن�سرت  التي  االأوروب��ي��ة  ال�سحف  اأب��رز 
توتو  امل��وؤمت��ر واحل��ف��ل �سحيفة   ع��ن 
ماركا،  ورادي������و  االإي����ط����ايل،  ���س��ب��ورت 
اإيطاليا،  وفوتبول  اإيطاليا،  وفوتبول 
و"ايه اإ�ش" االإ�سبانية، وموقع هابيا�ش 
بر�سلونة  ن��ادي  موقع  االإ�سباين،  دات��ا 
االإيطايل،  كالت�سيو  اأن�����س��ا  ال��ر���س��م��ي، 

موقع )فووت مريكاتو( الفرن�سي هناأ 
بنزميا بالفوز، كورير دي يل �سبورت، 
ت���وت���و����س���ب���ورت، ���س��ح��ف اأوك����ران����ي����ة، 
واإندوني�سية،  وتايالندية،  ورومانية، 
وفيتنامية وغريها الكثري من و�سائل 
االإعالم من خمتلف دول العامل. كما 
االجتماعي  التوا�سل  و�سائل  ا�ستعلت 
باالأخبار والتعليقات على احلدث من 
الر�سمية  وغ��ري  الر�سمية  احل�سابات 
يف اأك��رث من 200 دول��ة حول العامل 
النجوم واالأندية  بينها ح�سابات  ومن 

امل�ساركة والفائزة.

»ق�ساء اأبوظبي« تنظم منتدى »الريا�سة والت�سامح 
وبناء ج�سور الرتابط الوطني والدويل« 

اليوم.. كاأ�ش رئي�ش الدولة لألعاب القوى 
تبداأ فعالياتها مب�ساركة 459 لعبا ولعبة 

اأكرث من 1.3 مليار متابع ملوؤمتر دبي 
الريا�سي الدويل وحفل جلوب �سوكر

•• دبي-الفجر

ال�سبت  اليوم  ع�سر  ال�ستار  ي�سدل 
ال�سهرية  احل��ب��ت��ور  ب��ط��ول��ة  ع��ل��ى 
ت�سهد  وال��ت��ي  للبولو   " "نوفمرب 
م�����س��ارك��ة اأرب���ع���ة ف���رق ه��ي غنتوت 
وذئ���اب دب��ي والم���ار واي���ه ام والتي 
وبهانديكاب  اأ�سبوع  نحو  ا�ستمرت 
يف ن��ه��اي��ة ال���دور  وت���اأه���ل  ج���ول   6
ال��ت��م��ه��ي��دي ف��ري��ق ذئ����اب دب���ي اىل 
اليوم فيما ينتظر  النهائية  املباراة 
بني  ام�����ش  م��ب��اراة  ب�سغف  اجلميع 
هوية  ل���ت���ح���دي���د  ام  واي�������ه  الم�������ار 

ال��ط��رف ال��ث��اين يف م��ب��اراة اخلتام 
الرابعة من م�ساء  والتي �ستقام يف 
احلبتور  ن��ادي  مالعب  على  اليوم 

للبولو والفرو�سية بدبي الند.
وك����ان ف��ري��ق ذئ����اب دب���ي ق���د حقق 
فريق  على  وم�ستحقا  �سعبا  ف��وزا 
اهداف  وبخم�سة  ال��ق��وي  غ��ن��ت��وت 
مباراة  بعد  اأه���داف  ث��الث��ة  مقابل 
مثرية غلب عليها الطابع الفردي 
واالأداء الدفاعي مما قلل من عدد 
االأهداف من الفريقني حتى انهما 
بع�سهما  اأخ��ط��اء  م��ن  ي�ستفيدا  مل 
اجلزائية  ال�سربات  تنفيذ  خ��الل 

التي الحت لهما .
الذئاب بداأ املباراة ب�سغط هجومي 
العائد  ال�����س��اع��د  ا�ستثمره  عنيف 
بعد غياب حبتور احلبتور بت�سجيل 
فريقه  ل��ي��ت�����س��در  ت��ب��اع��ا  ه���دف���ني 
لال�سيء  ب��ه��دف��ني  االأول  ال�����س��وط 
ال�سوط  ويتحرك فريق غنتوت يف 
ال��رب��اع��ي نا�سر  ال��ث��اين وي��ت��ع��اون 
بن  ويو�سف  املري  وعلي  ال�سام�سي 
هجماتهم  يف  وكولومب�ش  د�سمال 
التعادل  ادراك  ع��ن  ا���س��ف��رت  ال��ت��ي 

و�سل حركة الذئاب .
ام���ا ال�����س��وط ال��ث��ال��ث ف��ق��د رجحت 

م�����ه�����ارة  خ���و����س���ت���و ك���وي���ن���ت���و كفة 
ملعوبني  بهدفني  ال��ذئ��اب  فريقه 
وم����ع ن��ه��اي��ة ه����ذا ال�������س���وط ينجح 
فريقه  ه��دف  اح���راز  يف  ال�سام�سي 
ال��ن��ت��ي��ج��ة تقدم  ل��ت�����س��ب��ح  ال���ث���ال���ث 
ذئ���اب دب���ي ب��اأرب��ع��ة اأه����داف مقابل 
الفريقان  . ويدخل  ثالثة لغنتوت 
ال�����س��وط ال��راب��ع واالأخ����ري ويحدو 
ن�سر  حتقيق  يف  االم���ل  منهما  ك��ل 
ي��دف��ع ب��ه اىل احل�����س��ول ع��ل��ى فوز 
النهائي  يف  طرفا  يكون  ان  يوؤهله 
من  خا�سة  اللعب  جمريات  ان  اال 
غنتوت مل حتقق هذا الهدف حيث 

" احلا�سم  ال�����س��وط  ه���ذا  اق��ت�����س��ر 
به  عزز  للذئاب  واحد  هدف  "على 
فريق غنتوت  على  بخما�سية  فوزه 

كاأ�ش  م��ب��اراة  ال��ي��وم  �سيلعب  ال���ذي 
الرت�سية امام الفربق اخلا�سر من 

لقاء االمي بني المار وايه ام .

بطولة �حلبتور للبولو تختتم �ليوم 

الذئاب تغري على »غنتوت« 
باخلم�سة وحتجز مكانها يف النهائي 
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الفجر الريا�ضي

•• ال�صارقة –الفجر:

يف اإطار متابعة تنفيذ امل�ساريع امل�سرتكة مع االحتادات الدولية واالأندية 
االأوروبية، ا�ستقبل �سعادة عي�سى هالل احلزامي رئي�ش جمل�ش ال�سارقة 
اأجاك�ش  ن���ادي  م��ن  ال��ري��ا���س��ي مب��ق��ر املجل�ش اال���س��ب��وع احل����ايل، وف����داً 
اأم�سرتدام الهولندي، �سم �سيبا�ستيان دي بروين رئي�ش املوارد الب�سرية، 
االأكادمييات  املايل والورا فان ليوين مدير  املدير  و�سوزان لينديرينك 
مت  حيث  اخلليج،  منطقة  يف  النادي  ممثل  كازياني�ش  وج��ورج  الدولية 

ا�ستعرا�ش اجلوانب الريا�سية املتعلقة بامل�ساريع امل�سرتكة بني الطرفني 
التي يجري العمل عليها مبا يعود بالفائدة على الريا�سة وعلى اأندية 
االإمارة ، كما ح�سر اللقاء �سعادة عبداهلل علي �سلطان احلمادي رئي�ش 
جلنة االإحرتاف و�سعادة امل�ست�سار عمر بن حنيفة رئي�ش اللجنة القانونية 
الريا�سي  اخلبري  العاجل  علي  �سعيد  وال�سيد  االإدارة،  جمل�ش  اأع�ساء 
باملجل�ش. وكان االإ�ستقبال يف اطار برنامج اأعده املجل�ش �سمن عدد من 
الزيارات قام بها الوفد يف االإمارة. و�سرح �سعادة عي�سى هالل احلزامي 
يطور  اأن  �ساأنه  م��ن  م��ا  ك��ل  على  حري�ش  املجل�ش  ب��اأن  اللقاء  نهاية  يف 

ويحدث منظومة العمل يف اأندية ال�سارقة، �سواًء بالن�سبة اإىل التنظيم 
اأو امل�ستوى الفني بالن�سبة للفرق واملدربني والالعبني، و قال  واالإدارة 
االأن��دي��ة تخت�سر طريق  ه��ذه  بها مثل  تتمتع  التي  الدولية  اأن اخل��ربة 
اأن تقطعه لرتتقي مب�ستوياتها من  اأندية االإم��ارة  التطوير الذي على 
املحلي اإىل االإقليمي والدويل، موؤكداأ اأن برنامج التطوير بني املجل�ش و 

نادي اأجاك�ش اأم�سرتدام �ستظهر عالماته ونتائجه قريباً.
حفاوة  على  املجل�ش  لرئي�ش  بال�سكر  ال��ه��ول��ن��دي  ال��ن��ادي  وف��د  وت��ق��دم 

اال�ستقبال واأ�ساد بالبنى التحتية املتميزة للريا�سة يف االإمارة.

»ال�سارقة الريا�سي« يناق�ش ا�ستكمال امل�ساريع الريا�سية 
امل�سرتكة مع اأجاك�ش اأم�سرتدام

•• دبي-الفجر:

 ت�����س��ه��د ���س��واط��ئ دب���ي ظ��ه��ر اليوم 
ت��ظ��اه��رة ري��ا���س��ي��ة بحرية  ال�����س��ب��ت 
ك���ب���رية م����ع اإن�����ط�����الق ����س���ب���اق دبي 
املحلية  ال���������س����راع����ي����ة  ل�����ل�����ق�����وارب 
من  ال��ث��ان��ي��ة  "اجلولة  ق��دم��ا   43
 "2023-2022 دب�����ي  ب���ط���ول���ة 
ال��ت��ي ي��ن��ظ��م��ه��ا ن����ادي دب���ي ال���دويل 
للريا�سات البحرية �سمن روزنامة 
املو�سم  يف  ال���ب���ح���ري���ة  ال�������س���ب���اق���ات 

الريا�سي احلايل.
نادي  يف  املنظمة  اللجنة  واأك��م��ل��ت   
البحرية  ل��ل��ري��ا���س��ات  ال����دويل  دب���ي 
ال�سباق  ال��ت��ج��ه��ي��زات الإق��ام��ة  ك��اف��ة 
النجاح  �سركاء  مع  بالتن�سيق  اليوم 
واملوؤ�س�سات  احلكومية  الدوائر  من 
ال��وط��ن��ي��ة وال���ت���ي ت�����س��ه��م دائ���م���ا يف 
اإجناح كافة الفعاليات التي ينظمها 

النادي ومنها �سباق اليوم.
 76 اليوم  املرتقب  ال�سباق  ويجمع 
من  البحر  اأه���ل  نخبة  متثل  ق��ارب��ا 
املالك والنواخذة والبحارة واللذين 
�سوف يتناف�سون على املراكز االأوىل 
من�سة  اىل  وال�����س��ع��ود  ال�����س��ب��اق  يف 
ال��ت��ت��وي��ج م��ع ال��ث��الث��ة ال��ك��ب��ار، كما 
ي�سعون اأي�سا حل�سد نقاط التفوق 
يف ال�سباق نحو التتويج بلقب بطولة 
دبي للقوارب ال�سراعية املحلية 43 
ق��دم��ا يف م��و���س��م��ه��ا احل�����ايل. واأك���د 

املري  �سيف  حممد  ال�سباق  م�سرف 
الريا�سية  ال�����س��ئ��ون  اإدارة  م��دي��ر 
ب����االإن����اب����ة يف ن������ادي دب�����ي ال�����دويل 
اللجنة  اأن  ال��ب��ح��ري��ة  ل��ل��ري��ا���س��ات 
امل��ن��ظ��م��ة ل��ل�����س��ب��اق ت��ق��ف ع��ل��ى كافة 
التقارير ال��واردة حول حالة البحر 
و�سرعات الرياح املتوقعة عرب املركز 
الوطني لالإر�ساد وعدد من املواقع 
اأجل  م��ن  املتخ�س�سة  االإلكرتونية 
الظروف  اف�سل  يف  ال�سباق  اإق��ام��ة 
ال�سالمة  م���ب���داأ  ل��ت��ح��ق��ي��ق  و���س��ع��ي��ا 
ل��ل��م�����س��ارك��ني. وق����ال  حم��م��د �سيف 
املري ان موعد البداية مت تقدميه 
لي�سبح بني الثانية ع�سرة والواحدة 
القوارب  تقطع  اأن  وينتظر  ظ��ه��را 
للقوارب  دب���ي  ���س��ب��اق  يف  امل�����س��ارك��ة 
43 قدما  اليوم  ال�سراعية املحلية 
بحريا  ميال   15 عن  تزيد  م�سافة 

م��ن ن��ق��ط��ة ال��ب��داي��ة يف ع��م��ق مياه 
اخلليج العربي باإجتاه خط النهاية 

قبالة �سواطئ جمريا .
ووج���������ه امل���������ري ال�������س���ك���ر اجل����زي����ل 
والتي  امل��ت��ع��اون��ة  اجل���ه���ات  ك���ل  اىل 
كافة  اإجن����اح  يف  ال���ن���ادي  م��ع  ت�سهم 

الفعاليات وال�سباقات التي ينظمها 
القيادة  م��ق��دم��ت��ه��ا  ويف  امل��و���س��م  يف 
حماية  وجهاز  دبي  ل�سرطة  العامة 
ال�سواحل واملن�ساآت احليوية )قيادة 
العامة  واالإدارة  ال���راب���ع(  ال�����س��رب 
دب���ي وجمموعة  امل���دين يف  ل��ل��دف��اع 

اآند  )ب��ي  ومرا�سي  البحرية  نخيل 
اأو ماريناز(.

دبي �لريا�سية
واأ�ساف م�سرف ال�سباق بالقول: كما 
نتوجه بال�سكر اجلزيل اإىل موؤ�س�سة 
دبي  قنوات  دبي لالإعالم ممثلة يف 
الريا�سية التي �ستقوم م�سكورة كما 
ال�سباق  مراحل  بنقل  دائما  عودتنا 
الكبري على الهواء مبا�سرة يف اإطار 
بالريا�سات  امل��ت��وا���س��ل  اإه��ت��م��ام��ه��ا 
ال��ب��ح��ري��ة وك���اف���ة ال��ف��ع��ال��ي��ات التي 

ينظمها النادي.

170
االوىل  اجلولة  اأن  بالذكر  اجلدير 
ال���ت���ي ن��ظ��م��ه��ا ن�����ادي دب����ي ال����دويل 
اأكتوبر  �سهر  البحرية  للريا�سات 
املا�سي �سهدت تتويج طاقم القارب 
اأحمد  النوخذة  بقيادة   170 �سهم 
بينما  �سامل احلمادي بطال  يو�سف 
بقيادة   )70 )ن������زاع  ال���ق���ارب  ن����ال 
ال���ن���وخ���ذة ي���و����س���ف اأح����م����د حممد 
احلمادي املركز الثاين وجاء القارب 
النوخذة  ب��ق��ي��ادة   )87 )ال���ظ���ف���رة 
جمعة  حم����م����د  ع�����ب�����داهلل  حم����م����د 

املرزوقي يف املركز الثالث.
وط��ب��ق��ا ل��ن��ظ��ام اإح���ت�������س���اب  معدل 
النقاط  يت�سدر طاقم القارب �سهم 
نهاية  بعد  ال��ع��ام  الرتتيب   170

اجلولة االأوىل بر�سيد نقطة واحدة 
القارب  الثاين   املركز  يليه �ساحب 
)نزاع 70( بر�سيد نقطتني اثنتني 
)الظفرة  ال��ق��ارب  ثالثا  ي��اأت��ي  فيما 
ومن  ن��ق��اط  ث���الث  بر�سيد   )87
املنتظر اأن تك�سف نتائج �سباق اليوم 
عن هوية بطل املو�سم يف هذه الفئة 
ال�سراعية  ل��ل��ق��وارب  دب���ي  ب��ط��ول��ة 

املحلية 43 قدما.

43
ال�سراعية  ال���ق���وارب  ���س��ب��اق��ات  ت��ع��د 
43 ق���دم���ا ه����ي االأق������دم  امل���ح���ل���ي���ة 
اخلا�سة  الفئات  ك��ل  ب��ني  واالأع����رق 
ب�������س���ب���اق���ات ال������ق������وارب وامل���ح���ام���ل 
ال���رتاث���ي���ة امل��ح��ل��ي��ة ع��ل��ى االإط�����الق 
وقد نظم اأول �سباق يف �سواطئ دبي 
1988 وحت��دي��دا ي��وم التا�سع  ع��ام 
والع�سرين من �سهر يناير يف نف�ش 
ال�سباق  ت��زام��ن تنظيم  ال��ع��ام  وق��د 
اآنذاك مع تاأ�سي�ش نادي دبي الدويل 
ل��ل��ري��ا���س��ات ال��ب��ح��ري��ة ال�����ذي ب���داأ 
كانت  حيث   1988 ع��ام  م�سريته 
ذلك  منذ  الرئي�سة  الفعاليات  احد 

التاريخ.
م�ساركة  وقتها  ال�سباق  �سهد  وق��د 
الفوز  ع��ل��ى  ت��ن��اف�����س��ت  ق���ارب���ا   14
باملراكز االأوىل يف اأول �سباق ر�سمي 
حيث كان اللقب يف هذا ال�سباق من 

ن�سيب القارب املل�ش 15 .

�ملا�سي لوحة  تر�سم  قاربا   76

ال�سراعية 43 قدما تبحر يف �سواطئ دبي اليوم
�ملري: نر�قب �لتقارير �جلوية الإجناح �لتظاهرة و�سالمة �مل�ساركني

•• دبي-الفجر:
للبادل،  دب��ي  ك��اأ���ش  بطولة  اأعلنت   
البطولة ال�سنوية لريا�سة امل�سارب 
االأ�سرع منواً يف العامل، عن تعاونها 
ل��ل��ي��اق��ة لتوفري  دب����ي  م���ع حت����دي 
البادل  ريا�سة  تدريبية يف  ح�س�ش 
دقيقة   30 م���دت���ه���ا  م���ق���اب���ل  دون 
ل��ل��م��ق��ي��م��ني وال���������زوار ل���غ���اي���ة 27 
واأكادميية  ن���ادي���اً   30 يف  ن��وف��م��رب 

على م�ستوى الدولة. 
فر�سة  احل�������س�������ش  ه������ذه  وت���ت���ي���ح 
للراغبني يف التعرف على اللعبة اأو 
االرتقاء باأدائهم وق�ساء وقت مميز 
ب�سحبة اأحد الريا�سات التي ت�سهد 
بالتزامن  وت��اأت��ي  م��ت��زاي��دة،  �سعبية 
ورلد" للبادل  بي  "دي  بطولة  مع 
جانب  اإىل  الهواة  ومناف�سات  تن�ش 
املجتمعية  امل��ب��ادرات  م��ن  جمموعة 

التفاعلية. 
بطولة  م��ن  الثانية  ال���دورة  وُت��ق��ام 

ك��اأ���ش دب���ي ل��ل��ب��ادل مب����وازاة حتدي 
اأطلقها  ال��ت��ي  امل��ب��ادرة  للياقة،  دب��ي 
ال�سيخ حمدان بن حممد بن  �سمو 
دبي،  ع��ه��د  ويل  م��ك��ت��وم،  اآل  را���س��د 
والذي  التنفيذي،  املجل�ش  رئي�ش 
فئات  عموم  ا�ستقطاب  اإىل  يهدف 
الريا�سية  فعالياته  خالل  املجتمع 
بهدف  ي����وم����اً   30 ت�����س��ت��م��ر  ال���ت���ي 
واللياقة  ال�سحة  م�ستويات  تعزيز 

للمار�سني. 
واأكادمييات  اأن��دي��ة  ع���دة  وت��ت��ع��اون 
ذلك  االإم����������ارات، مب���ا يف  دول�����ة  يف 
راكيت  ري��ل  واأكادميية  ب��ادل  ج�ست 
 ،The Alley DXB ومالعب
التحدي  ف���ع���ال���ي���ات  ال���س��ت�����س��اف��ة 
الريا�سة  ه����ذه  من���و  دف����ع  ب���ه���دف 
وامل�ساهمة يف تعزيز �سحة املجتمع. 
ومي��ك��ن ل��ل��راغ��ب��ني ب��ال��ت�����س��ج��ي��ل يف 
ج��ل�����س��ات ت���دري���ب ال���ب���ادل م���ن دون 
30 دق���ي���ق���ة، زي�����ارة  مل�����دة  م���ق���اب���ل 
https://www. امل�����وق�����ع: 

 dubaipadelcup.com
ويف هذا االإطار، قال عمار العو�سي، 
م���������س����وؤول امل�������س���اب���ق���ات وال����ربام����ج 
والفعاليات التدريبية يف كاأ�ش دبي 
البادل،  ريا�سة  "اكت�سبت  للبادل: 
عرفتها  وال����ت����ي  ال���ع���ه���د  ح���دي���ث���ة 
االإم��ارات منذ اأقل من عقد، �سهرة 
القليلة  ال�����س��ن��وات  خ���الل  ���س��ري��ع��ة 
انت�ساراً  اللعبة  وحققت  امل��ا���س��ي��ة. 

زيادة  دليل على ذلك  واأك��رب  وا�سعاً 
عدد املالعب من 70 ملعبا قبل 3 
ملعباً   350 من  اأك��رث  اإىل  �سنوات 
و85 نادياً يف اإمارات الدولة كافة. 
احل�س�ش  �سل�سلة  ت��وف��ري  وي�سرنا 
ت�����س��ب يف خانة  ال���ت���ي  ال��ت��دري��ب��ي��ة 

تطوير الريا�سة". 
ه��ذه احل�س�ش  "تتزامن  واأ���س��اف: 
دبي  م��ب��ادرة حت��دي  م��ع  التدريبية 
للياقة متا�سياً مع روؤية �سمو ال�سيخ 
حمدان الرامية اإىل تو�سيع �سعبية 
ت�سجيع  جانب  اإىل  حمليا،  اللعبة 
اأمناط  اتباع  املقيمني وال��زوار على 
على  اجلميع  ونحث  �سحية.  حياة 
ال��ت�����س��ج��ي��ل ل��ال���س��ت��ف��ادة م���ن هذه 
املبادرة املجتمعية املتميزة، باإ�سراف 

كبار املدربني واخلرباء". 
الر�سمية  ال���ب���ط���ول���ة  وان���ط���ل���ق���ت 
ل����دوري ك��اأ���ش دب���ي ل��ل��ب��ادل يف 29 
اأ�سابيع،  اأرب���ع���ة  وت�����س��ت��م��ر  اأك��ت��وب��ر 
وت�سم دورة مناف�سات بنظام خروج 

الذكور  ال���ه���واة  ل��اّلع��ب��ني  امل��غ��ل��وب 
واالإناث امل�ساركني يف فئات امل�ستوى 
وت�سم  واملتقّدم.  واملتو�سط  املبتدئ 
االأكرث  املجتمعية  البادل  مناف�سات 
اأزواج  م�ساركة  املنطقة  يف  حما�ساً 
اأنحاء  امل�����س��ارك��ني م���ن ج��م��ي��ع  م���ن 
على  واحل�����س��ول  للتناف�ش  ال��دول��ة 
اجلوائز واالألقاب. وت�سهم البطولة 
املتنامية  دب�����ي  م���ك���ان���ة  ت���ع���زي���ز  يف 
ل���ل���ب���ادل ومركز  ع��امل��ي��ة  ك��ع��ا���س��م��ة 
رئ��ي�����س��ي��اً ل��الأن�����س��ط��ة ال��ري��ا���س��ي��ة يف 
اإىل  التوقعات  ت�سري  املنطقة، حيث 
نهاية  قبل  امل�ساركني  ع��دد  و���س��ول 

البطولة اإىل اأكرث من 2،000.
الرفاعي  �سليمان  قال  جهته،  ومن 
الراعي  رم���زي���ك  مم��ث��ل جم��م��وع��ة 
الر�سمي للبطولة: "�سهدت ريا�سة 
 25 ال�  خالل  كبرياً  اإقبااًل  البادل، 
الريا�سة  وحظيت  امل��ا���س��ي��ة،  ع��ام��اً 
الكثريين  واإع����ج����اب  ب��ا���س��ت��ح�����س��ان 
وممار�ستها  تعلمها  �سهولة  ب�سبب 

االأفراد  جلميع  بالن�سبة  واإتقانها  
وامل�ستويات،  االأع��م��ار  خمتلف  م��ن 
وي�����س��رن��ا ال���ت���ع���اون م���ع ك���اأ����ش دبي 

للبادل لدعم ريا�سة امل�ستقبل".
ال���ب���ط���ول���ة ����س���م���ن فئة  و����س���ه���دت 
نونيز  نينا  فوز  لل�سيدات  املبتدئني 
ورون�����ا ج�����وري؛ ب��ي��ن��م��ا ف����ازت ليزا 
الفئة  يف  كوتواليفا  وتاتيانا  بليك 
اأر�سام  امل��ت��و���س��ط��ة؛ وح��ق��ق ك��ل م��ن 
ونات�سو  بينيتو  دي  وت�سايف  م��وردي 
ج��ادي��ا وحم��م��د اجل��ن��اح��ي وفار�ش 
العارف  وع��ل��ي  اجل��ن��اح��ي  ع��ب��داهلل 
للرجال،  املحرتفني  فئة  يف  ال��ف��وز 
بعد اأن قدموا اأداًء ا�ستثنائياً �سمن 

فرقهم.
الذي  ل��ل��ب��ادل،  دب���ي  ك��اأ���ش  وي�سلط 
ن����ادي����اً،   20 م����ن  اأك�������رث  يف  ي����ق����ام 
ال�����س��وء ع��ل��ى ق����درة االإم�������ارة على 
ريا�سية جمتمعية  فعاليات  تنظيم 
وت�سجيع  امل�ستوى،  ورفيعة  �ساملة 
وتعزيز  ال��ن�����س��ي��ط  احل���ي���اة  اأ���س��ل��وب 

خمتلف  م��ن  الريا�سيني  م�ساركة 
املعلومات  م���ن  مل��زي��د  امل�����س��ت��وي��ات. 
يرجى  ال��ب��ط��ول��ة،  يف  للت�سجيل  اأو 
www. :زيارة املوقع االإلكرتوين
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 27 يف  التدريبية  احل�س�ش  ت��ب��داأ 
ملدة  ن��ادي��اً   30 نوفمرب وجت��ري يف 
جلميع  متاحة  وه��ي  دق��ي��ق��ة،   30
املقيمني والزوار من اجلن�سني ومن 
جميع االأعمار وملختلف امل�ستويات.

�أكرث من 350 ملعبًا للبادل يف �لدولة وعدد �الأندية يقفز �إىل 85 

كاأ�ش دبي للبادل تتعاون مع حتدي دبي للياقة لتقدمي ح�س�ش تدريبية 
متاحة للجميع يف البادل على م�ستوى دولة الإمارات هذا ال�سهر

جولة مفتوحة جلماهري الفورمول -1 يف 
اأبوظبي ملتابعة اأداء فرق العمل وال�سائقني

•• اأبوظبي-وام:

اأتاحت اللجنة املنظمة ل�سباق جائزة طريان االحتاد الكربى للفورموال- 
اأداء فرق الفورموال 1 وكوادر امليكانيكيني  1 للم�سجعني فر�سة متابعة 
مناف�سات  يف  امل�ساركة   1 الفورموال  �سيارات  اإع��داد  على  عملهم  خ��الل 
اأثره الفائز  ال�سباق الرئي�سي املقرر له غدا االأح��د، والذي �سيتوج على 
اأداء  باملركز االأول يف كل �سباقات العام. وخالل اجلولة تابع امل�سجعون 
امل�سجعون  ���س��ارك  كما  مم��ي��زة.  جتربة  يف  عملهم  �سري  وخ��ط  العاملني 
منطقة  داخ��ل  املفتوحة  اجلولة  يف  و�سغارا  كبارا  االأع��م��ار  خمتلف  من 
و�ساهدوا   -1 الفورموال  �سيارات  اطلعوا عن قرب على  ال�سيانة، حيث 

ال�سائقني قبيل م�ساركتهم يف املناف�سات.

•• الفجرية-وام:

ا�ستقبل �سمو ال�سيخ حممد بن حمد بن حممد ال�سرقي ويل عهد الفجرية، 
يف ق�سر الرميلة بالفجرية، رئي�ش االحتاد الدويل حلل م�سائل ال�سطرجن 
بطولة  ختام  هام�ش  على  ال�سطرجن  احت���ادات  وروؤ���س��اء  فوجيلكي�ش  ه��اري 

العامل حلل م�سائل ال�سطرجن التي اأقيمت حتت رعاية �سموه يف االإمارة. 
ورحب �سمو ويل عهد الفجرية بال�سيوف، م�سيًدا بجهودهم، وعمل اللجنة 
املنظمة للبطولة با�ست�سافة نادي الفجرية لل�سطرجن والثقافة، يف تعزيز 
ن�ساط الريا�سات الذهنية، منّوًها �سموه اإىل مكانة اإمارة الفجرية يف تنظيم 
املناف�سات الدولية وا�ستقطابها من خمتلف اأنحاء املنطقة العربية والعامل. 

واأكد �سمو ويل عهد الفجرية على دعم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حمد بن حممد 
ت�ست�سيفها  التي  للبطوالت  الفجرية  االأعلى حاكم  املجل�ش  ال�سرقي ع�سو 
اإم��ارة الفجرية مبا يخدم روؤي��ة دول��ة االإم���ارات وتوجهاتها العاملية يف هذا 

القطاع. 
عهد  ويل  �سمو  اإىل  والتقدير  بال�سكر  ال�سطرجن  احت���ادات  روؤ���س��اء  وت��ق��ّدم 
الفجرية على اال�ستقبال، واهتمام �سموه باالألعاب الريا�سية كافة، والفكرية 

منها خا�سة. 
الفجرية،  عهد  ويل  �سمو  مكتب  مدير  الزحمي  �سامل  �سعادة  اللقاء  ح�سر 
اإدارة نادي الفجرية لل�سطرجن  اآل بركات رئي�ش جمل�ش  والدكتور عبداهلل 

والثقافة. 

حممد ال�سرقي يلتقي روؤ�ساء احتادات ال�سطرجن وي�سيد 
بنتائج بطولة العامل حلل م�سائل ال�سطرجن بالفجرية 
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•• اأبوظبي -وام:

مع غياب اأكرث من منتخب كبري ب�سبب االإخفاق يف الت�سفيات، وتفاقم موجة 
املتاأهلة  املنتخبات  من  العديد  �سفوف  يف  االأخ��رية  االآون��ة  خ��الل  االإ�سابات 
العديد  املونديال  من  الن�سخة  هذه  �ستفتقد   ،2022 العامل  كاأ�ش  لبطولة 

من النجوم البارزين الذين ميكنهم ت�سكيل اأكرث من فريق كبري. 
اأوروبا  من  وال��رنوي��ج  اإيطاليا  مثل  كبرية  منتخبات  البطولة  ه��ذه  وتفتقد 

وت�سيلي وكولومبيا من اأمريكا اجلنوبية وم�سر واجلزائر من اأفريقيا. 
اأبرز  م��ن  جمموعة  التقرير  ه��ذا  "وام" يف  االإم����ارات  اأن��ب��اء  وك��ال��ة  وتر�سد 
امللعب  ومراكز  �سفوف  خمتلف  من   2022 مونديال  عن  الغائبة  االأ�سماء 
يف  النجوم  بهوؤالء  حلقت  التي  لالإ�سابات  اأو  منتخباتها  لغياب  كانت  �سواء 

الفرتة املا�سية. 

- جانلويجي دوناروما.. 
اأخفق املنتخب االإيطايل يف التاأهل لبطولة كاأ�ش العامل 2022 بعد �سقوطه 
يف امللحق االأوروبي الفا�سل ليكون الوحيد من بني املنتخبات الع�سرة االأوىل 
باأنه توج يف منت�سف  الن�سخة علما  الذي يغيب عن هذه  العاملي  بالت�سنيف 

العام املا�سي بلقب كاأ�ش اأمم اأوروبا )يورو 2020( . 
واحدا   2022 العامل  كاأ�ش  بطولة  �ستفتقد  االإيطايل،  املنتخب  غياب  ومع 
من اأهم واأب��رز حرا�ش املرمى يف العامل خالل 
 23" دوناروما  املا�سية حيث فر�ش  ال�سنوات 

ملواطنه  ط��ب��ي��ع��ي��ا  ام����ت����دادا  ن��ف�����س��ه  عاما" 
بوفون  جانلويجي  العمالق  احل��ار���ش 

لكنه �سيغيب مع منتخب بالده 
الثانية  للن�سخة  املونديال  عن 

على التوايل. 
وال تقت�سر الغيابات البارزة يف 

حرا�سة املرمى عن املونديال على دوناروما حيث �ستفتقد البطولة اأكرث من 
حار�ش كبري اآخر مثل ديفيد دي خيا الذي مل يحظ با�ستدعاء من قبل لوي�ش 

اإنريكي املدير الفني للمنتخب االإ�سباين. 

- ديفيد �أالبا.. 
فيما �ست�سهد كاأ�ش العامل 2022 جمموعة من اأبرز الالعبني يف مركز قلب 
الدفاع، �ستفتقد البطولة واحدا من اأهمهم اأي�سا وهو النم�ساوي ديفيد اأالبا 
�ساحب امل�سرية املميزة يف ال�سنوات املا�سية مع بايرن ميونخ االأملاين وفريقه 

احلايل ريال مدريد االإ�سباين. 
االأوروبية  الت�سفيات  يف  النم�ساوي  املنتخب  لف�سل  اأي�سا  اأالب��ا  غياب  وياأتي 

املوؤهلة للمونديال حيث حل رابعا يف جمموعته بالت�سفيات. 

- ريي�ض جيم�ض.. 
يخو�ش املنتخب االإجنليزي لكرة القدم فعاليات بطولة كاأ�ش العامل 2022 
وهو اأحد اأقوى املر�سحني للمناف�سة على اللقب بعد فوزه باملركز الرابع يف 
العام  منت�سف   2020 ي��ورو  يف  ال��ث��اين  وامل��رك��ز  برو�سيا   2018 مونديال 

املا�سي. 
جيم�ش  ريي�ش  العبه  جلهود  باملونديال  م�سريته  يف  �سيفتقد  الفريق  ولكن 
الظهري االأمين لت�سيل�سي ب�سبب اإ�سابة تعر�ش لها خالل م�سريته مع ناديه 
اأبرز العب يف هذا املركز رغم وجود بدائل  �ستحرم املنتخب االإجنليزي من 

اأخرى مميزة مثل ترينت األك�سندر اأرنولد ظهري اأمين ليفربول. 

- �آندي روبرت�سون.. 
م���ع غ���ي���اب امل��ن��ت��خ��ب اال���س��ك��ت��ل��ن��دي جم�����ددا عن 
اإخفاقه  ب�سبب   2022 العامل  كاأ�ش  فعاليات 
اآندي  �سيكون  الفا�سل،  االأوروب����ي  امللحق  يف 

ليفربول  لفريق  االأي�سر  الظهري  روبرت�سون 
الغائبني  املركز  ه��ذا  العبي  اأب��رز  من  االإجنليزي 

املونديال. ع�����������������ن 

- لوي�ض دياز.. 
اجلنوبية  اأمريكا  ت�سفيات  يف  اإخفاقه  ب�سبب  الكولومبي  املنتخب  غياب  مع 
املوؤهلة للمونديال واالإ�سابة التي تعر�ش لها الالعب، �ستفتقد بطولة كاأ�ش 
اأبرز العبي مركز اجلناح يف الفرتة املا�سية وهو  2022 واحدا من  العامل 

الكولومبي لوي�ش دياز "25 عاما" العب ليفربول. 

- بول بوجبا.. 
لعب بول بوجبا "29 عاما" دورا بارزا يف فوز املنتخب الفرن�سي بلقب كاأ�ش 
العامل 2018 برو�سيا، وكان من املنتظر اأن مينح العب خط الو�سط فريقه 
العاملي ع��رب ن�سخة  اللقب  ال��دف��اع ع��ن  الثقل واخل���ربة يف رحلة  م��زي��دا م��ن 
من  ع��ودت��ه  بعد  امل��ب��اري��ات  يف  امل�ساركة  م��ن  حرمته  االإ���س��اب��ة  لكنه   2022

مان�س�سرت يونايتد اإىل فريقه ال�سابق يوفنتو�ش يف �سيف هذا العام. 

- جنولو كانتي .. 
الو�سط يف  اأب��رز العبي خط  اأحد  اأي�سا من  حرمت االإ�سابة منتخب فرن�سا 
العامل خالل ال�سنوات املا�سية وهو جنولو كانتي العب ت�سيل�سي االإجنليزي 
خالل  للغاية  ومهما  مميزا  عن�سرا  الفرن�سي  املنتخب  و�سط  خط  ليفتقد 

رحلة الدفاع عن اللقب العاملي. 

نيكولو باريال.. - 
فوز  يف  ب����ارزا  دورا  عاما"   25" ب��اري��ال  ل��ع��ب 
 2020 ي���ورو  بلقب  االإي���ط���ايل  املنتخب 
لكن غياب الفريق عن مونديال 2022 
�سيحرم العب انرت ميالن االإيطايل من 

فر�سة ال�سطوع والتاألق عامليا. 

- حممد �سالح.. 
عندما تنطلق بطولة كاأ�ش العامل 2022، 
عاما" من   30" ���س��الح  امل�����س��ري  ���س��ي��ك��ون 
اأبرز جنوم العامل الغائبني عن هذه البطولة 
الدور  يف  امل�سري  املنتخب  اإخ��ف��اق  بعد 
بالت�سفيات  احل��ا���س��م  النهائي 

بركالت  ال�سنغايل  املنتخب  اأم���ام  وخ�سارته  للمونديال  املوؤهلة  االأفريقية 
الرتجيح. 

مدار  على  امل�����س��ري  واملنتخب  ليفربول  م��ع  ت��اري��خ��ا  لنف�سه  ���س��الح  و�سنع 
العامل لكنه �سيغيب عن مونديال  اأبرز العبي  واأ�سبح من  املا�سية  ال�سنوات 
للمونديال من  العودة  اإىل  الفريق  قيادة  ب��ارزا يف  دورا  لعب  بعدما   2022

خالل ن�سخة 2018 بالربازيل. 

- �ساديو ماين.. 
النهائيات، وك��ان من  اإىل  ب��الده  االأب��رز يف قيادة منتخب  ال��دور  بعدما لعب 
املنتظر �سطوعه مع الفريق يف البطولة، جاءت االإ�سابة التي تعر�ش لها قبل 
�ساديو ماين مهاجم  االأمل��اين لتحرم  بالدوري  بايرن ميونخ  اأي��ام مع فريقه 
املنتخب ال�سنغايل من حلم امل�ساركة يف املونديال.  واأعلن االحتاد ال�سنغايل 
للعبة يف البداية اأن اإ�سابة ماين ال تزال حمل التقييم يف ظل مت�سك الفريق 
اأكدت  مب�ساركة اأهم عنا�سره يف البطولة لكن االأ�سعة التي اأجراها الالعب 
ا�ستحالة م�ساركته مع الفريق يف املونديال نظرا حلاجته اإىل اإجراء جراحة. 

- �إيرلنج هاالند.. 
العام،  ه��ذا  �سيف  يف  االإجنليزي  �سيتي  مان�س�سرت  �سفوف  اإىل  انتقاله  منذ 
اأهم  من  واأ�سبح  االأ���س��واء  هاالند  اإيرلنج  ال�ساب  الرنويجي  املهاجم  خطف 

جنوم العامل بف�سل االأهداف الغزيرة 
حققها  ال��ت��ي  القيا�سية  واالأرق����ام 
ودوري  االإجن���ل���ي���زي  ال�����دوري  يف 

اأبطال اأوروبا. 
ول������ك������ن غ������ي������اب امل���ن���ت���خ���ب 
املونديال  ع���ن  ال���رنوي���ج���ي 
ب�����������س�����ب�����ب اإخ��������ف��������اق��������ه يف 
ال���ت�������س���ف���ي���ات االأوروب������ي������ة 
العاملية  البطولة  �سيحرم 

من اأحد اأبرز املهاجمني 
العامل  م�ستوى  ع��ل��ى 

حاليا. 

�سالح وماين وهالند يقودون ت�سكيلة اأبرز الغائبني عن املونديال 

مبابي.. دي بروين.. بيدري.. جونيور ونيمار... اأبرز النجوم املنتظر تاألقهم يف مونديال 2022 
•• اأبوظبي -وام:

ت�سليط معظم  العامل، مت  كاأ�ش  املا�سية من بطوالت  القليلة  الن�سخ  على مدار 
والربتغايل  مي�سي  ليونيل  االأرج��ن��ت��ي��ن��ي  ال��ك��ب��ريي��ن  النجمني  ع��ل��ى  االأ����س���واء 
كري�ستيانو رونالدو باعتبارهما االأكرث قدرة على الظهور مب�ستوى يفوق جميع 

الالعبني امل�ساركني يف البطولة العاملية. 
العامل  ك��اأ���ش  للقب  ب��الده  ق��ي��ادة منتخب  الالعبني مل ينجح يف  م��ن  اأي��ا  ولكن 
برغم امل�سرية احلافلة لكليهما على م�ستوى االأندية والتي جعلتهما �سمن اأبرز 
االأرقام  ا�سميهما بقوة يف �سجالت  التاريخ وحفرت  القدم على مدار  جنوم كرة 

القيا�سية. 
وعندما يخو�ش الالعبان فعاليات كاأ�ش العامل 2022، التي تنطلق فعالياتها 
جذب  ميكنهم  الذين  الالعبني  جمموعة  �سمن  بالطبع  �سيكونا  االأح���د،  غ��دا 

االأنظار ب�سدة يف هذه الن�سخة. 
ولكن هذه الن�سخة اأي�سا تنتظر العديد من الالعبني الذين ميكنهم ال�سطوع 

ب�سكل فائق قد يخطف االأنظار من مي�سي ورونالدو. 
االأ�سماء  اأب��رز  من  بع�سا  التقرير  ه��ذا  يف  /وام/  االإم���ارات  اأنباء  وكالة  وتر�سد 
�سوء  يف  امل��ون��دي��ال  م��ن  الن�سخة  ه���ذه  يف  ب�����س��دة  االأ����س���واء  تخطف  اأن  املنتظر 

م�ستوياتها خالل الفرتة املا�سية. 
كيليان مبابي: لعب مبابي /23 عاما/ دورا بارزا يف فوز منتخب فرن�سا بلقب 

كاأ�ش العامل 2018 يف رو�سيا عندما كان ال يزال دون ال�19 من عمره ، واأحرز 
جائزة اأف�سل العب �ساب يف البطولة. 

التي   ،2022 املونديال من خالل ن�سخة  وي�ستعد مبابي االآن لتحد جديد يف 
يخو�سها بعدما اكت�سب خربة هائلة على مدار 4 �سنوات جعلته من اأبرز جنوم 
اللعبة يف العامل حيث �سجل و�سنع اأكرث من 200 هدفا مع االأندية التي لعب لها 
كما اأحرز 28 هدفا يف 59 مباراة دولية مع املنتخب الفرن�سي واأ�سبح الالعب 

الذي تعول عليه اجلماهري الفرن�سية كثريا يف الدفاع عن اللقب العاملي. 
ب  حاليا  �سوقية  قيمة  االأع��ل��ى  حيث  من  العامل  العبي  قائمة  مبابي  ويت�سدر 
مليون يورو ما ي�سعه اأمام م�سوؤولية كربى يف مونديال 2022 الإثبات   160

جدارته مبا حققه على مدار ال�سنوات املا�سية. 
كيفن دي بروين: على مدار ال�سنوات املا�سية، �سنع دي بروين لنف�سه تاريخا 
مبهرا مع مان�س�سرت �سيتي االإجنليزي واأثبت وجوده �سمن اأف�سل العبي خط 

الو�سط و�سانعي اللعب يف العامل اإن مل يكن اأف�سلهم على االإطالق. 
وتوج  االألقاب  من  بالعديد  الفوز  يف  �سيتي  مان�س�سرت  مع  بروين  دي  و�ساههم 
بجائزة اأف�سل العب يف الدوري االإجنليزي باملو�سم املا�سي بخالف �سطوعه مع 
املنتخب البلجيكي حيث ميثل اأبرز اأعمدة اللعب يف الفريق، ما يجعله الالعب 
الذي تعلق عليه اجلماهري البلجيكية االأمل الكبري يف املناف�سة على لقب مونديال 
خا�سة بعدما ت�سدر املنتخب البلجيكي الت�سنيف العاملي لفرتة طويلة   2022
على مدار ال�سنوات املا�سية قبل اأن ي�ستعيدها املنتخب الربازيلي موؤخرا.  نيمار: 

حرمت االإ�سابة نيمار يف مونديال 2014 بالربازيل من ا�ستكمال قيادة فريقه 
املنتخب  النهائي ليخ�سر  اللقب حيث غاب عن مباراة ن�سف  نحو حلم حتقيق 

الربازيلي 1-7 اأمام نظريه االأملاين الذي توج باللقب. 
من  مبكرا  الربازيلي  املنتخب  وخ��رج  بالف�سل  التالية  نيمار  حماولة  ب��اءت  كما 
بالن�سبة  حاليا  االأه��م  التحدي  هي   2018 ن�سخة  لت�سبح   2018 مونديال 
لنيمار يف ظل الرت�سيحات القوية التي ترافق املنتخب الربازيلي اإىل مونديال 

املوؤهلة.  الت�سفيات  متميزة  م�سرية  بعد   2022
 2022 م��ون��دي��ال  خ��الل  ال�سوء  ب���وؤرة  يف  جتعله  هائلة  خ��ربة  نيمار  واكت�سب 

ب�سفته ال يزال النجم االأبرز يف �سفوف الفريق. 
بيدري: عندما توج املنتخب االإ�سباين بلقب كاأ�ش العامل 2010 بجنوب اأفريقيا، 
هرينانديز  ت�سايف  الثنائي  وق���درات  م��ه��ارات  على  هائل  ب�سكل  الفريق  اعتمد 
�سويا يف خط و�سط  التفاهم  امللعب وقدرتهما على  اإنيي�ستا يف و�سط  واأندري�ش 
الفريق.  واالآن، يبدو الالعب بيدري جنم بر�سلونة ال�ساب هو �ساحب امل�ستوى 
االأقرب لالعب مثل اإنيي�ستا حيث �سطع بيدري مع بر�سلونة يف الفرتة املا�سية 

بف�سل مهاراته وقدرته على اإرباك مدافعي الفرق املناف�سة. 
وكان لوي�ش اإنريكي املدير الفني للمنتخب االإ�سباين حري�سا على وجود العبني 
ال�20 يوم اجلمعة املقبل، على ح�ساب  مثل بيدري، الذي يحتفل بعيد ميالده 
اإنريكي مدى  ي��درك  األ��ك��ان��ت��ارا؛ حيث  تياجو  اأك��رث خ��ربة مثل  اآخ��ري��ن  العبني 

اإمكانيات بيدري جيدا وما ميكن اأن يقدمه مع الفريق يف املونديال. 

خالله  توج  االإ�سباين  مدريد  ري��ال  مع  مميز  مو�سم  بعد  جونيور:  فيني�سيو�ش 
بلقبي الدوري االإ�سباين ودوري االأبطال االأوروب��ي، فر�ش فيني�سيو�ش جونيور 
الوفرة  املنتخب الربازيلي للمونديال برغم  بقوة على قائمة  نف�سه  عاما   22

الهجومية التي ت�سهدها �سفوف الفريق. 
املنتخب  �سفوف  يف  امل��وؤث��ري��ن  الالعبني  اأك���رث  م��ن  جونيور  ي��ك��ون  اأن  وينتظر 
2022 خا�سة مع التفاهم اجليد مع نيمار وباقي  الربازيلي خالل مونديال 
عنا�سر الفريق فنيا وخططيا.  كرمي بنزميا: برغم وجود كيليان مبابي يف خط 
هجوم املنتخب الفرن�سي، �ستكون اخلربة الكبرية التي يتمتع بها زميله املخ�سرم 
اللقب  الدفاع عن  رحلة  الفرن�سي يف  للمنتخب  االأهمية  غاية  بنزميا يف  كرمي 
العاملي ال�سيما يف ظل امل�ستوى املتميز لبنزميا مع ريال مدريد يف الفرتة املا�سية 
الكرة  جائزة  منحه  وال��ذي  املا�سي  باملو�سم  الفريق  مع  له  اال�ستثئنائي  واالأداء 
"فران�ش فوتبول" الفرن�سية  الذهبية الأف�سل العب يف العامل با�ستفتاء جملة 

العريقة. 
فيدريكو فالفريدي: ال ينتمي فيدريكو فالفريدي العب ريال مدريد االإ�سباين 
الأحد املنتخبات املر�سحة بقوة للفوز بلقب املونديال لكن م�ستواه الذي اأظهره 
يف االآونة االأخرية يوؤهله الأن يكون النجم ال�ساطع يف �سفوف منتخب اأوروجواي 
2022 مثلما كان دييجو ف��ورالن يف �سوف نف�ش الفريق خالل  خالل ن�سخة 
الذهبي  للمربع  الفريق  فيه  ق��اد  وال���ذي  اأفريقيا،  بجنوب   2010 مونديال 

للبطولة. 

�ساحق  بفوز  القدم  كرة  2022 يف  ملونديال قطر  ا�ستعداداته  الربتغايل  املنتخب  اأنهى 
التهاب  ب�سبب  رونالدو  كري�ستيانو  املخ�سرم  قائده  غياب  رغم  -4�سفر،  نيجرييا  على 

يف املعدة.
يونايتد  مان�س�سرت  العَبي  من  رائعة  جهود  بعد  الت�سجيل   2016 اأوروب���ا  بطل  افتتح 
االنكليزي حيث مّرر ديوغو دالو كرة على طبق من ف�سة لربونو فرناندي�ش الذي تابعها 

ب�سهولة داخل ال�سباك)9(.
و�ساعف فرناندي�ش تقدم بالده عرب ركلة جزاء ح�سل عليها فريقه اثر مل�سة يد داخل 

املنطقة لي�سّجل هدفه ال�سخ�سي الثاين اي�ساً )35(.
وكان فرناندي�ش ورونالدو احتال العناوين من خالل انت�سار فيديو ظهر فيه االول يلقي 
التحية بفتور على مواطنه، وجاء ذلك بعد املقابلة املتفجرة التي اجراها "دون" وقال 

فيها اإنه �سعر "باخليانة" من قبل م�سوؤويل يونايتد واأنه "ال يحرتم املدرب" الهولندي 
اإريك تن هاغ، متهما اإياهم بالرغبة يف االإطاحة به من الفريق.

هذه  ب�ساأن  اأ�سئلة  ع��دة  على  �سحايف  موؤمتر  يف  �سانتو�ش  فرناندو  الربتغال  م��درب  ورد 
امل�ساألة ومدى تاأثري هذا اجلدل على اال�ستعدادات لكاأ�ش العامل "هذه الق�سية ال عالقة 

لها بنا وال باملنتخب".
جزاء  ركلة  ديني�ش  اإميانويل  اأه��در  اأن  بعد  النتيجة  تقلي�ش  فر�سة  نيجرييا  واأ�ساعت 
 )82( رامو�ش  لغون�سالو  بهدفني  تقدمهم  من  ويعززوا  الربتغاليون  ليعود  لل�سيوف، 

وجواو ماريو )84(.
ت�ستهل الربتغال م�سوارها يف كاأ�ش العامل اخلمي�ش املقبل �سد غانا التي �سبق اأن اأق�ست 

نيجرييا يف الدور احلا�سم يف الت�سفيات االفريقية.

الربتغال ت�سحق نيجرييا بال رونالدو 



قتلت زوجها خنقا وطعنا بال�سكني 
تعاين �سوريا من تزايد معدالت جرائم العنف املنزيل واملجتمعي 
�سورية على  اأقدمت مواطنة  عامة، ففي جرمية مفجعة جديدة 
قتل زوجها باال�سرتاك مع �سخ�ش اآخر، يف حمافظة ريف دم�سق 

املحاذية للعا�سمة ال�سورية.
�سرطة  مركز  "اأخرب  ب��ي��ان:  يف  ال�سورية  الداخلية  وزارة  وق��ال��ت 
مع�سمية ال�سام يف ريف دم�سق بدخول �ساب يف العقد الرابع من 

العمر اإىل م�سفى املوا�ساة مفارقا احلياة".
اأن ال�ساب قد  توجهت دورية من املركز املذكور اإىل امل�سفى وتبني 
تعر�ش للخنق والطعن ب�سكني ومت اإ�سعافه من قبل اأ�سقائه الذين 

وجدوه ملقى بجانب منزله �سمن اأر�ش زراعية.
اآثار  اأي���ة  على  ه��ن��اك  يعرث  اجل��ث��ة مل  وج���ود  م��ك��ان  على  بالك�سف 
املغدور �سوهدت بقعة دماء �سغرية على  جرمية، وبتحري منزل 

اإحدى اجلدران ودارت ال�سبهات حول زوجته املدعوة "راما . ع".
بالتحقيق معها حاولت االإنكار يف البداية واأدعت اأن اجلرم ح�سل 
عرثوا  الذين  زوجها،  اأ�سقاء  �سراخ  على  وا�ستيقظت  نومها  اأثناء 

على جثته يف االأر�ش الزراعية.

طفل ميوت جوعا بعد تعر�ش والده جللطة 
وفاة  حادثة  على  ال�ستار  االأمريكية  ال�سرطة  يف  حمققون  اأ�سدل 
اأب اأمريكي وطفله الذي يبلغ من العمر عامني، ب�سقة العائلة يف 

نيويورك، قبل نحو 6 اأ�سهر.
وقال املحققون اإن التقارير النهائية خل�ست اإىل اأن االأب "ديفيد 
كوندي" تويف اإثر اإ�سابته بجلطة مميتة، بعد معاناة مع اأمرا�ش 
عليه  عرث  ال��ذي  ال�سغري،  طفله  اأم��ا  الدموية،  واالأوع��ي��ة  القلب 

متوفى يف املنزل اأي�سا، فلفظ اأنفا�سه االأخرية ب�سبب "اجلوع".
اأ�سيب  ق��د  "ديفيد"  االأب  اأن  التحقيقات  بينت  التفا�سيل،  ويف 
بجلطة وتويف يف فرا�سه، بينما رحل طفله بعد نحو اأ�سبوع ب�سبب 

عدم ح�سوله على املاء اأو الطعام الأيام.
وقالت ال�سرطة اإنها تلقت ات�ساال من عائلة ديفيد يف 15 فرباير 
2022، م�سريين اإىل اأنهم حاولوا التوا�سل مع ديفيد لكنه مل يرد 
على ات�ساالتهم منذ اأ�سبوع. واأكدوا اأن اآخر مرة �سمعوا فيها منه 

كانت يف 22 يناير.
هرع اأفراد ال�سرطة اإىل منزل ديفيد، وا�سطروا لك�سر الباب، الذي 
كان مو�سدا، ليجدوا االأب ممددا على ال�سرير دون عالمات حياة، 

وعلى مقربة منه طفله املتوفى كذلك.

ال�سيطرة على 4 اأ�سود داخل ا�سرتاحة 
اأنه  ال�سعودية،  يف  الفطرية  احلياة  لتنمية  الوطني  املركز  اأعلن 
متت ال�سيطرة على 4 اأ�سود يف اإحدى ا�سرتاحات حي "ال�سقة" يف 

منطقة الق�سيم، وذلك بالتعاون مع اجلهات االأمنية.
اإن  "تويرت"،  الر�سمية على  تغريدة عرب �سفحته  املركز يف  وقال 
الق�سيم  ل�سرطة  مواطن  من  بالغ  بعد  جاءت  العملية  "مبا�سرة 

عن وجود حيوانات مفرت�سة يف اإحدى ا�سرتاحات حي ال�سقة".
واأكد املركز اأنه مت اإلقاء القب�ش على �ساحب اال�سرتاحة واإحالته 
االإي���واء لتقدمي  اإىل وح��دة  االأ���س��ود  واأن��ه مت نقل  العامة،  للنيابة 

الرعاية الالزمة.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

طاقية الإخفاء.. هل حقيقة اأم خدعة؟
يف ال�سينما العربية ظهرت اأفالم مثل طاقية االإخفاء و�سر طاقية االإخفاء، ويف ال�سينما الغربية ظهرت اأفالم تتناول 
عباءة االإخفاء، خ�سو�سا يف �سل�سلة اأفالم هاري بوتر، باعتبارها االأح��دث التي تتناول هذا االأم��ر، و�سبقه يف هذا 

االأمر جيم�ش بوند يف فيلم "داي اأنذر داي".
كما ظهرت م�ساألة االإخفاء واالختفاء يف العديد من الر�سوم املتحركة.

الذين حاولوا  العلماء  ورائهم  النا�ش، ومن  �سغف  تثري  اأو عباءة، م�ساألة  �سواء بطاقية  االختفاء  الرغبة يف  ظلت 
جاهدين التو�سل اإىل "تقنية اإخفاء"، لكن معظم املحاوالت كانت بدائية وجزئية.

يف الفيديو الذي انت�سر على تويرت ومواقع التوا�سل االجتماعي االأخرى، تظهر �سيدة يابانية وهي تختفي وراء 
عباءة االإخفاء، واأ�سبح امل�ساهد يرى من خالل العباءة ومن يرتديها.

غري اأن عددا ممن علقوا على الفيديو �سككوا باالأمر، واعتربوا اأن يحتوي على خدعة، مثلما يحدث يف ال�سينما، اأي 
وجود �سا�سة خ�سراء وت�سوير وبث على مراحل.

 وجاء الت�سكيك من خالل اأن املراأة اختفت بعد اأن غطت نف�سها بالعباءة، لكن الطاولة واجلهاز خلفها مل يختفيان 
عن االأنظار، رغم اأن العباءة غطتهما جزئيا.
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قطيع اأغنام ي�سري دائريا منذ اأ�سبوعني
يف ظاهرة نادرة وغريبة، ظهر قطيع من االأغنام يتجول ب�سكل دائري دون 

توقف ملدة 12 يوًما يف مزرعة بال�سني دون معرفة ال�سبب وراء ذلك.
امل��راق��ب��ة االأغ��ن��ام وه��ي تتجول يف حركة  واأظ��ه��رت لقطات م��ن ك��ام��ريات 
م�ستمرة يف اجتاه عقارب ال�ساعة داخل حظرية تقع يف مدينة بوتو، �سمال 
ال�سني. وت�سببت هذه اللقطات يف حرية االأ�سخا�ش وارتباكهم يف حماولة 
"ديلي  االأغنام، وفًقا ل�سحيفة  انتهجته  الذي  الغريب  ال�سلوك  لفهم هذا 
بداأ  االأم��ر  اإن  املزرعة  ميل" الربيطانية. من جانبها، قالت مياو �ساحبة 
بب�سعة خراف فقط قبل اأن ين�سم اإليها اآخرون من القطيع، وميكن روؤية 

مئات االأغنام التي تتبع بع�سها البع�ش يف دائرة.
الطريقة، حيث  بهذه  تت�سرف  االأغنام  ال��ذي جعل  ما  املعروف  ومن غري 
يوجد يف املزرعة 34 حظرية خم�س�سة لالأغنام، اإال اأن االأغنام املوجودة يف 

احلظرية 13 فقط هي التي حتركت بهذا ال�سكل.
احليوانات  بع�ش  �سبب حت��رك  ف��رتة طويلة  منذ  العلماء  در���ش  قد  وك��ان 
اأنهم مل  اإال  دائ��ري��ة،  اأمن��اط  وال�سالحف يف  القر�ش  اأ�سماك  االأخ��رى مثل 

ي�سلوا اإىل ا�ستنتاج حول ال�سبب.

�سيارة متهورة توقع م�سابني يف مركز لتدريب ال�سرطة
�سدمت �سيارة جمموعة من عنا�سر ال�سرطة املتدربني، اأثناء ح�سة رك�ش، 
خ��ط��رية، بح�سب  5 منهم  ج���روح  25 م�سابا،  اأوق���ع  االأرب���ع���اء، مم��ا  �سباح 

م�سوؤول ال�سرطة املحلية يف لو�ش اأجنلو�ش.
ال�سرطة،  عنا�سر  خ��اط��ئ  اجت���اه  ت�سري يف  ك��ان��ت  ال��ت��ي  ال�����س��ي��ارة  وف���اج���اأت 
�سائقها  اأن يبطئ  خالل ح�سة رك�ش �سباحية، ف�سدمتهم بقوة من دون 

ال�سرعة.
قائد  ق��ول  وف��ق  طائرة"،  �سقوط  ب��ح��ادث  "اأ�سبه  م�سهدا  احل���ادث  وخلف 

�سرطة مقاطعة لو�ش اأجنلو�ش، األك�ش فيالنويفا.
"كان هناك الكثري من االأ�سخا�ش املطروحني  واأ�ساف يف موؤمتر �سحفي 
�سّكل م�سهًدا  ب��ج��روح متفاوتة، مم��ا  وه��م م�سابون  االأن��ح��اء  ك��ل  اأر���س��ا يف 

�سادًما جلميع االأ�سخا�ش املعنيني".
واأ�سار اإىل اأن بني امل�سابني "من ُبرتت اأطرافهم"، واأن واحًدا منهم اأخ�سع 

لتنف�ش ا�سطناعي.
واأظهر فيديو الُتقط يف مكان احلادث �سيارة �سوداء من نوع "اإ�ش يو يف"، 
ي�سري  �سائقها  وك��ان  ب��اأ���س��رار.  مقدمتها  اأ�سيبت  الر�سيف  على  متوقفة 
اأجنلو�ش  "لو�ش  يف اجت��اه معاك�ش حلظة احل��ادث، وفق ما نقلت �سحيفة 

تاميز" عن فرق االإنقاذ.

مهرجان مراك�ش.. 
فر�سة لتبادل اخلربات 
فعاليات  امل�����غ�����رب  يف  ت���ت���وا����س���ل 
للفيلم  ال�����������دويل  ل����ل����م����ه����رج����ان 
بح�سور   ،19 دورت���ه  يف  مب��راك�����ش 
جن�����وم وم�������س���اه���ري ال�����س��ي��ن��م��ا من 

املغرب واخلارج.
الذي  مراك�ش  مهرجان  ع��اد  وق��د 
نوفمرب  م����ن   19 ح���ت���ى  ي�����س��ت��م��ر 
يف  ال�سينما  ع�ساق  للقاء  احل���ايل، 
امل���غ���رب وخ���ارج���ه ب��ع��د ت��وق��ف دام 

عامني ب�سبب وباء كورونا.
الذهبية  ال��ن��ج��م��ة  ع��ل��ى  وي��ن��اف�����ش 
يعترب من  الذي  ملهرجان مراك�ش 
على  ال�سينمائية  امللتقيات  اأب����رز 
م�����س��ت��وى ال���ق���ارة االإف��ري��ق��ي��ة، 14 
تعترب  م��ن��ه��ا   10 ط���وي���ال،  ف��ي��ل��م��ا 

االأفالم االأوىل ملخرجيها.
املهرجان  حت��ك��ي��م  جل��ن��ة  وت�����س��م 
االإيطايل  امل���خ���رج  ي��راأ���س��ه��ا  ال��ت��ي 
جنوم  من  عدد  �سورينتينو،  باولو 
بينهم  م����ن  ال����ع����امل����ني  ال�����س��ي��ن��م��ا 
فاني�سا  ال���ربي���ط���ان���ي���ة  امل���م���ث���ل���ة 
االأمريكي  واملنتج  واملمتثل  كريبي 
اإ�سحاق،  اأو����س���ك���ار  ال���غ���وات���ي���م���ايل 
بري  �سوزان  الدمناركية  واملخرجة 
واملخرجة واملمثلة اللبنانية نادين 
لبكي. يعد مهرجان مراك�ش الذي 
 2001 �سنة  دورتها  اأوىل  انطلقت 
ومنا�سبة  ب����ارزا  �سينمائيا  ح��دث��ا 
يف  ال�سينما  و���س��ن��اع  جن���وم  ل��ل��ق��اء 
ب��ن��ظ��رائ��ه��م م���ن خمتلف  امل���غ���رب 
اأنحاء العامل. يقول املمثل واملخرج 
املغربي اإدري�ش الروخ، اإن مهرجان 
ي�سكل  ال�����دويل  ل��ل��ف��ي��ل��م  م��راك�����ش 
ف��ر���س��ة م���ن اأج�����ل االن���ف���ت���اح على 
م���دار����ش ع��امل��ي��ة ك���ربى ورائ�����دة يف 

جمال �سناعة ال�سينما.

كر�سي ماري 
اأنطوانيت يف املزاد

للمزادات عن  كري�ستيز  دار  اأعلنت 
طرح قطعتي اأثاث كانت متتلكهما 
اأنطوانيت  م��اري  الفرن�سية  امللكة 
22 نوفمرب- ت�سرين  يف مزاد يوم 

الثاين بباري�ش.
ال��ق��ط��ع��ت��ني، وهما  وت���ق���در ق��ي��م��ة 
يبلغ  وك��ر���س��ي  اأدراج  ذات  خ���زان���ة 
يرتاوح  مب��ا  ع��ام��ا،   250 عمرهما 
يورو  مليون  و1.2  األ��ف   800 بني 
"832 األف دوالر اإىل 1.25 مليون 
األف   200 اإىل  األ��ف  دوالر" و100 
اآالف   208 اإىل  اآالف  ي��ورو )104 

دوالر( على التوايل.
وقال �سيمون دي مونيكولت نائب 
يف  ل��ل��م��زادات  كري�ستيز  دار  رئي�ش 
القطعتان  ك��ان��ت  "لطاملا  ف��رن�����س��ا 
تتمتعان باأهمية وظلتا كذلك على 
م���دار ق����رون، ول��ذل��ك ح��ت��ى بدون 
االعتبار،  امل��ل��ك��ي يف  ُب��ع��ده��م��ا  اأخ���ذ 

فاإنهما مو�سع اإعجاب وتقدير".
نعت خزانة االأدراج بت�سميمات  و�سُ
واأ�سيفت  ال�����س��ني  م��ن  م�ستوحاة 
لها اأج��زاء معدنية ن��ادرة من اأجل 
ت�سبح  اأن  ق��ب��ل  اأن��ط��وان��ي��ت  م���اري 
و�سلت  عندما   ،1770 ع��ام  ملكة 
تبلغ  وكانت  فرن�سا  اإىل  مرة  الأول 

من العمر 15 عاما.
واأو�سح دي مونيكولت "ميكننا اأن 
الزواج  و�سك  على  كانت  نتخيل... 
بفرتة  ذل��ك  بعد  اأ�سبح  م��ن مم��ن 
ال�ساد�ش  ل��وي�����ش  امل���ل���ك  ق�����س��رية 

ع�سر".

املجرات تكّونت يف وقت 
اأبكر مّما ُيعتقد 

اأب��ك��ر مما  امل��ج��رات االأوىل ت�سّكلت يف وق��ت  ت��ك��ون  ق��د 
�سور  تظهر  ما  على  اليوم،  الفلك حتى  علماء  اعتقد 
الذي  الف�سائي  ويب  تل�سكوب جيم�ش  التقطها  اأّولية 
العلمي  الفهم  يف  اأ�سهر  ب�سعة  خ��الل  تغيرياً  اأح���دث 

للكون.
�سي  "يو  جامعة  ل��دى  الفلك  علم  يف  االأ���س��ت��اذ  وق���ال 
اخلمي�ش  �سحايف  موؤمتر  خالل  ترو  ايه" توما�ش  ال 
اأ�سرع  ت�سكيل جمّرات  الكون من  ما، متّكن  "بطريقة 

واأبكر مما كّنا نعتقد".
درا�سة  الرئي�سة يف  اأه��داف جيم�ش ويب  اأح��د  ويتمثل 
العظيم  االن��ف��ج��ار  بعد  ت�سكلت  التي  االأوىل  امل��ج��رات 
الت�سلكوب  وب���داأ  �سنة.  مليار   13،8 قبل  ح��دث  ال��ذي 

الف�سائي عمله قبل خم�سة اأ�سهر.
واأ�سارت عاملة الفيزياء الفلكية جيهان كارتالتيبي اإىل 
اأّن العلماء كانوا يعتقدون اأّن ر�سد املجرات "�سي�ستغرق 

رة. وقتاً" بناًء على مناذج كونية ُمطوَّ

حار�ش اأمن يف�سد طلب زواج رومان�سي
اأف�سد حار�ش اأمن، طلب جنم كرة قدم من حبيبته الزواج، 
بعر�سه  ال��ت��ق��دم  ال��اّلع��ب  حم��اول��ة  اأث��ن��اء  بعنف  بدفعها 
ال��ب��ي��الرو���س��ي فالدي�سالف  ال��ن��ج��م  ا���س��ت��غ��ل  امل���ب���اراة.  يف 
�سمورجون،  ���س��ي  اإف  ل��ن��ادي  يلعب  ال���ذي  �سوبوفيت�ش، 
على  ليجثو  التما�ش،  خ��ط  نحو  وانطلق  امل��ب��اراة  توقف 
ركبته لعر�ش الزواج على حبيبته التي حاولت االقرتاب 
منه. لكن حار�ش اأمن تدخل ودفعها بعنف الإبعادها عن 
اإليه  وان�سم  معه،  ي�ستبك  �سوبوفيت�ش  جعل  ما  امللعب، 
زمالوؤه يف الفريق لدعمه. وانت�سر الفيديو على تويرت، 
وح�سل على اأكرث من 10 ماليني م�ساهدة، و�سارع كثري 
م��ن املتابعني الإدان���ة احل��ار���ش، يف ح��ني ق��ال اآخ���رون اإنه 
كان يوؤدي عمله. وحل�سن احلظ، انتهت الق�سة بخامتة 
ركبته   على  وجثا  الكّرة  �سوبوفيت�ش  ع��اود  حيث  �سعيدة، 
وطلب الزواج من حبيبته التي قبلت عر�سه على الفور، 

وفق ديلي ميل الربيطانية. 

توقيف م�سوؤول بتهمة تهريب قردة 
ب�سوؤون احلياة الربية يف احلكومة  اأوقف م�سوؤول معني 
تهريب  يف  امل��ف��رت���ش  ل��ت��ورط��ه  ن��ي��وي��ورك  يف  الكمبودية 
ق�����ردة م���ك���اك ب���ري���ة ط��وي��ل��ة ال���ذي���ل، وه����ي م���ن االأن�����واع 
املهددة باالنقرا�ش. واأفاد مكتب املدعي العام االأمريكي 
 46( ك��ري  ما�سبال  ب���اأن  لفلوريدا  اجلنوبية  للمنطقة 
اأ�سخا�ش  ب��ني ثمانية  اأوق���ف االأرب���ع���اء، وه��و م��ن  ع��ام��اً( 
متهمني بالتهريب والتاآمر خلرق قانون االأنواع املهددة 

باالنقرا�ش يف الواليات املتحدة.
مكاك موجودة يف  ق��رود  �سراء  بالتورط يف  ك��ري  وُيتهم 
االأ�سر يف املتنزهات الوطنية وغريها من املناطق املحمية، 
لت�سليمها اإىل من�ساآت للتكاثر حيث ح�سلت على ت�ساريح 

مزيفة للت�سدير اإىل الواليات املتحدة واأماكن اأخرى.
وقال املدعي العام االأمريكي ملنطقة جنوب فلوريدا خوان 
ب�سكل  )القردة(  اأخ��ذ  ممار�سة  "اإن  غونزالي�ش  اأنطونيو 
املخترب  االأم��ر يف  بها  لينتهي  قانوين من موطنها  غري 
اأمر نحتاج اإىل اإيقافه". املتهمون االآخرون مع كري هم 
الكمبودية  احلكومة  يف  الربية  احلياة  عن  اآخر  م�سوؤول 
و�ستة اأفراد اآخرين مرتبطني ب�سركة مقرها هونغ كونغ 

تربي القرود للمختربات.

منر يقتل �سريكته يف موقف غريب
اأنثى منر يف مقاطعة مرزي�سايد االإجنليزية، بعد  ماتت 
تكاثر  جل�سة  خ��الل  ذك��ر  منر  قبل  من  للع�ش  تعر�سها 
خا�سعة لالإ�سراف يف حديقة �سفاري �سهرية، وهي لي�ست 
14 �سنة، خالل  اآمور �سيندا،  �سحيته االأوىل. وتعر�ست 
جل�سة التزاوج للع�ش من قبل ذكر النمر مريون وتوفيت 
ع��ل��ى ال���ف���ور. ويف ع���ام 2018 ع��ن��دم��ا ع��ا���ش م����ريون يف 
حديقة حيوان كوبنهاغن، اأ�ساب اأنثى منر اأخرى اإ�سابة 
اأي  اكت�ساف  يتم  مل  اإن���ه  اجلل�سة  م��راق��ب��و  وق���ال  ق��ات��ل��ة. 
عالمات عدوانية من قبل فريق اخل��رباء اخلا�ش بهم، 
واأن جل�سات االختالط ال�سابقة على مدار عامني �سارت 
ب�سكل جيد. وقالت احلديقة يف بيان لها: "نحن حزينون 
اأثناء  اأ�سيبت بجروح قاتلة  لالإعالن عن خ�سارة �سيندا، 
برنامج  م��ن  كجزء   ، م��ريون  ال��ذك��ر،  بنمرنا  اختالطها 

تربية اأوروبي".

اأمريكا تزيل ال�سدود لإنقاذ اأ�سماك ال�سلمون
اأعطت جلنة اأمريكية ت�سعى ال�ستعادة موطن 
لالأ�سماك املهددة باالنقرا�ش املوافقة النهائية 
حدود  على  تقع  �سدود  اأربعة  ت�سغيل  الإيقاف 
كاليفورنيا واأوريجون، وهي اأكرب عملية اإزالة 

لل�سدود يف تاريخ الواليات املتحدة.
اإزال�����ة ال�����س��دود اإىل  وم���ن امل��ت��وق��ع اأن ت�����وؤدي 
الطريق  وه���و  ك��الم��اث،  ن��ه��ر  �سحة  حت�سني 
الذي ت�سلكه اأ�سماك �سلمون �سينوك و�سلمون 
الهادي  املحيط  من  باالنقرا�ش  املهدد  كوهو 
اإىل مناطق التفريخ يف منبع النهر، ومن حيث 

تعود االأ�سماك ال�سغرية اإىل البحر.
االحتادية  ال��ط��اق��ة  تنظيم  جل��ن��ة  واأ����س���درت 
االأمريكية اأمرا بالتنازل عن تراخي�ش ال�سدود 

واملوافقة على اإزالة ال�سدود.
ولطاملا كان امل�سروع هدفا للعديد من القبائل 
االأ���س��ل��ي��ة ال��ت��ي ع��ا���ش اأ���س��الف��ه��ا ع��ل��ى �سمك 
حياتهم  اأ�سلوب  ولكن  ق��رون،  لعدة  ال�سلمون 
والطلب  االأوروب���ي  اال�ستيطان  ب�سبب  تعطل 
القرن  ب��ال��ك��ه��رب��اء يف  ال���ري���ف  ت���زوي���د  ع��ل��ى 

الع�سرين. وقال جوزيف جيم�ش، رئي�ش قبيلة 
"�سلمون كالماث �سيعود اإىل  يوروك، يف بيان 
اأح����رز ال��ن��ا���ش ه���ذا الن�سر وبه  ال��وط��ن. ل��ق��د 
ن����وؤدي واج��ب��ن��ا امل��ق��د���ش جت���اه االأ���س��م��اك التي 

يقتات عليها �سعبنا منذ بداية الزمان".
ك��م��ا اأث����ر ت��غ��ري امل��ن��اخ واجل���ف���اف ع��ل��ى موائل 
ومليئا  ج��دا  داف��ئ��ا  النهر  اأ�سبح  اإذ  ال�سلمون 
من  ال��ع��دي��د  على  يتعذر  بحيث  بالطفيليات 
االأ���س��م��اك ال��ب��ق��اء ع��ل��ى ق��ي��د احل���ي���اة. و�سيتم 
احتادية  اأرا����ش  على  املقامة  ال�����س��دود  ت�سليم 
ما  الكهربائية  طاقتها  ب��ك��ام��ل  ت��وف��ر  وال��ت��ي 
يكفي لنحو 70 األف منزل اإىل �سركة با�سيفك 
ك���ورب ل��ل��ك��ه��رب��اء، وه���ي وح���دة ت��اب��ع��ة ل�سركة 

برك�سري هاثاواي.
التي  املكلفة  اجل��دي��دة  ال��ل��وائ��ح  م��واج��ه��ة  ويف 
لالأ�سماك،  و���س��المل  ح��واج��ز  ب��ن��اء  ت�سمنت 
اأب��رم��ت ال�����س��رك��ة ب���دال م��ن ذل���ك ات��ف��اق��ي��ة مع 
القبائل واحلكومة االأمريكية الإيقاف ت�سغيل 

ال�سدود.

�ملمثلة كيلي كار�سنت لدى و�سولها حل�سور �لعر�ض �الأول لفيلم The Fabelmans  خالل مهرجان معهد �لفيلم 
�الأمريكي 2022 يف هوليوود، كاليفورنيا - � ف ب

اإلغاء بيع تذاكر تايلور �سويفت بعد الفو�سى 
اأعلن موقع تيكت ما�سرت املتخ�س�ش يف بيع تذاكر االأحداث الرتفيهية اإلغاء عملية البيع 
العام لبطاقات حفالت جولة تايلور �سويفت يف الواليات املتحدة، بعد االأعطال الكثرية 

التي طالت عملية البيع امل�سبق للتذاكر.
ب�سكل كبري وعدم  الطلب  ارتفاع  "ب�سبب  تويرت  ال�سركة عرب �سفحتها على  وكتبت 
كفاية خمزون التذاكر املتبقية لتلبية هذا الطلب"، األغيت عملية البيع التي كان من 

املقرر اأن حت�سل اجلمعة.
واأبدى م�ستخدمون ا�ستطلعت اآراءهم وكالة فران�ش بر�ش امتعا�سهم من هذا القرار، 
يف ظل انتظارهم طويال حلجز تذاكر حل�سور احلفالت التي و�سلت اأ�سعارها اإىل 

اآالف الدوالرات.
ومل ترّد "تيكت ما�سرت" على الفور على اأ�سئلة وكالة فران�ش بر�ش.

وقالت ال�سركة اإنها باعت مليوين تذكرة لنجمة البوب الثالثاء خالل فرتة 
البيع امل�سبق، وهو رقم قيا�سي لفنان يف يوم واحد.


