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•• اأبوظبي-وام:

زايد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  �شهد 
ام�س  اهلل(  )حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل 
العامل  لبطولة  اخلتامية  اجلولة  مناف�شات 
للطريان  االحت������اد  )ج����ائ����زة  للفورموال1 
التي   )  2022 ملو�شم   1 للفورموال  الكربى 
اأبوظبي..  يف  ي��ا���س  م��ر���ش��ى  حلبة  ع��ل��ى  ت��ق��ام 
الوفود  وروؤ�شاء  ال�شيوخ  �شمو  بح�شور  وذلك 
وال�شديقة  ال�شقيقة  ال����دول  م��ن  امل��دع��وي��ن 

�شيوف الدولة. 
بن  مكتوم  ال�شيخ  �شمو  امل��ن��اف�����ش��ات..  و�شهد 
دبي  حاكم  نائب  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد 
نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير املايل و�شمو 
عهد  ويل  النعيمي  حميد  ب��ن  ع��م��ار  ال�شيخ 
عجمان و�شمو ال�شيخ عبد اهلل بن را�شد املعال 
نائب حاكم اأم القيوين و�شمو ال�شيخ حمدان 
اآل نهيان ممثل احل��اك��م يف منطقة  زاي��د  ب��ن 
اآل  ال�شيخ طحنون بن حممد  الظفرة و�شمو 
العني و�شمو  نهيان ممثل احلاكم يف منطقة 
ال�شيخ �شرور بن حممد اآل نهيان و�شمو ال�شيخ 
نهيان بن زايد اآل نهيان رئي�س جمل�س اأمناء 
نهيان لالأعمال  اآل  �شلطان  بن  زايد  موؤ�ش�شة 
ال�شيخ  �شمو  وال��ف��ري��ق  واالإن�شانية  اخل��ريي��ة 
اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س  �شيف بن زايد 
الوزراء وزير الداخلية و�شمو ال�شيخ من�شور 
بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء 

وزير ديوان الرئا�شة.     )التفا�شيل �س2(
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النريان ت�شتعل يف الفتة يف حمافظة اأ�شفهان االإيرانية.  )رويرتز(

هجوم رو�سي عنيف باملدافع وال�سواريخ يف دونيت�سك 

رو�صيا تتهم اأوكرانيا بق�صف حمطة زابوريجيا النووية 

اأنقرة : دّقت �ساعة احل�ساب

تركيا تهاجم اأكراد �صوريا والعراق بعملية »املخلب ال�صيف«

دعوات لإغاثة املحتجني من قوى الأمن يف مهاباد الإيرانية
•• عوا�صم-وكاالت:

ب��ع��دم��ا ع��ا���ش��ت م��دي��ن��ة م��ه��اب��اد ���ش��م��ال غ���رب اإي����ران 
االأمنية  للقوات  املكثف  الهجوم  نتيجة  �شاخنة  ليلة 
الذين  املحتجني  الثقيلة �شد  باالأ�شلحة  والع�شكرية 
كمال  جنازة  يف  للم�شاركة  اأم�س  �شباح  منذ  خرجوا 
االأمن،  بر�شا�س  يوم اجلمعة  الذي قتل  بور،  اأحمد 
املدينة،  ع��ن  واالإن��رتن��ت  الكهرباء  قطع  ع��ن  ناهيك 

تعالت االأ�شوات املنادية باإغاثة االأهايل.
ف��ق��د ح���ذر احل���زب ال��دمي��ق��راط��ي ال��ك��ردي يف بيان، 
املدينة،  تلك  يف  اخلطري  الو�شع  م��ن  االأح���د،  اأم�����س 
ال��ت��ي حت��م��ل رم��زي��ة خ��ا���ش��ة، ك��ون��ه��ا ���ش��ه��دت اإعالن 
جمهورية مهاباد الكردية عام 1946 التي ا�شتمرت 
عاماً واح��داً. كما نبه اإىل اأن احلر�س الثوري يح�شد 

عنا�شره للهجوم على املنطقة.
اأن  االإن�����ش��ان،  حلقوق  هنغاو  منظمة  اأعلنت  ك��ذل��ك، 
ال��ن��ظ��ام االإي�����راين ي��ن��وي ارت���ك���اب جم���زرة اأخ����رى يف 
املرة  ال�شمت هذه  بعدم  اجلميع  وطالبت  كرد�شتان، 

واأن يكونوا �شوت مهاباد.
فيما دعا العديد من النا�شطني على مواقع التوا�شل، 
ال�شعب االإيراين اإىل م�شاعدة اأهايل مهاباد و�شنندج 

اأي�شاً عا�شمة اإقليم كرد�شتان، غربي البالد.
نداًء  ك��رمي��ي،  علي  ال�شابق  ال��ق��دم  ك��رة  جن��م  ون�شر 
عاجاًل على ح�شابه يف اإن�شتغرام، نا�شد فيه مواطني 
امل��ح��ت��ج��ني يف م��ه��اب��اد، حيث  امل���دن م�����ش��اع��دة  جميع 

بعد مطالبة اليمني املتطرف بحقيبة الدفاع 

م�صاعي نتنياهو لت�صكيل حكومته �صريعا تتعرث 
•• القد�س-رويرتز:

�شريعا  لت�شكيل حكومته  نتنياهو  بنيامني  املكلف  االإ�شرائيلي  ال��وزراء  رئي�س  تعرثت جهود 
اأم�س االأحد، بعدما طالب �شريك يف االئتالف املحتمل ينتمي لتيار اليمني املتطرف مبن�شب 
التي جرت يف  باأغلبية وا�شحة يف االنتخابات  اليمني  واأدى فوز  الدفاع يف احلكومة.  وزير 
االأول من نوفمرب ت�شرين الثاين، واأنهت ما يقرب من اأربع �شنوات من اجلمود ال�شيا�شي، اإىل 
ارتفاع �شقف التوقعات داخل حزب ليكود املحافظ بزعامة نتنياهو باإبرام حتالفات �شريعة 

مع االأحزاب الدينية-القومية التي ت�شارك احلزب اأفكاره وتوجهاته.
قادته  يعار�س  ال��ذي  القوي  الدينية  ال�شهيونية  وح��زب  ليكود  بني  ظهرت  انق�شامات  لكن 
املت�شددون قيام دولة فل�شطينية ويدعون ل�شم ال�شفة الغربية املحتلة، وهي وجهات نظر 
تتعار�س ب�شكل مبا�شر مع توجهات االإدارات االأمريكية املتعاقبة. ويطالب نواب ال�شهيونية 
يت�شنى  حتى  الدفاع  وزي��ر  من�شب  �شموتريت�س  بت�شلئيل  احل��زب  زعيم  يتوىل  ب��اأن  الدينية 
اأكرث من ن�شفها  التي يخ�شع  الغربية،  بال�شفة  ال�شلة  ال�شيا�شة ذات  التاأثري على  للحزب 
لل�شيطرة الع�شكرية االإ�شرائيلية الكاملة ويطالب الفل�شطينيون باأن تكون جزءا من دولتهم 

امل�شتقبلية. ويطالب حزب ليكود يف الوقت نف�شه باالحتفاظ باملن�شب الرفيع.
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جمارك دبي ت�ضبط ماريجوانا 

داخل فاكهة الأنانا�ص

اأخبار الإمارات

تبعات »ال�ضاروخ الطائ�ص« ترتد 

على كييف.. ماذا خ�رس زيلين�ضكي؟

عربي ودويل

�ضفعة موجعة لفرن�ضا 

بان�ضحاب بنزمية امل�ضاب 

الفجر الريا�ضي

رئي�س الدولة وال�صيوخ و�صيوف الإمارات ي�صهدون اجلولة اخلتامية لبطولة العامل للفورمول1 

�صهر  خالل  ياباين  وزي��ر  ثالث  ا�صتقالة 
الوزراء  لرئي�س  جديدة  �صربة  يف  واحد 

•• طوكيو-رويرتز:

الداخلية  ال�����ش��وؤون  وزي���ر  ا���ش��ت��ق��ال 
الياباين اأم�س االأحد ب�شبب ف�شيحة 
متويل مبا يجعله ثالث وزير يرتك 
من�شبه يف اأقل من �شهر، مبا ي�شكل 
�شربة قوية لرئي�س الوزراء فوميو 
من  بالفعل  ي��ع��اين  ال���ذي  كي�شيدا 

ن�شب تاأييد متداعية.
ال����وزراء  رئ��ي�����س  �شعبية  وت��راج��ع��ت 
الوزراء  بعدما ك�شف اغتيال رئي�س 
متوز  يوليو  يف  اآب��ي  �شينزو  ال�شابق 
عن عالقات عميقة وم�شتمرة منذ 
احلزب  �شيا�شيي  بني  طويلة  ف��رتة 
احلاكم  ال��دمي��ق��راط��ي  ال��ل��ي��ربايل 
ال��ت��وح��ي��د، وه���ي جماعة  وك��ن��ي�����ش��ة 
باأنها  امل��ع��ار���ش��ني  ب��ع�����س  ي�����ش��ف��ه��ا 

طائفة.
الداخلية  ال�������ش���وؤون  وزي�����ر  وق�����دم 
لكي�شيدا  ا�شتقالته  ت��ريادا  مينورو 
اإع�����الم  و����ش���ائ���ل  ت��ن��اق��ل��ت  اأن  ب���ع���د 
اأن���ب���اء ع��ن اع���ت���زام رئ��ي�����س ال����وزراء 
مع  ال��ت��وا���ش��ل  يت�شن  ومل  اإق��ال��ت��ه. 
تلك  على  للتعليق  كي�شيدا  مكتب 

التقارير.
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خطة اأمريكية لردع تهديدات اإيران

وا�صنطن تبني نظاما دفاعيا يف ال�صرق الأو�صط 
•• املنامة-اأ ف ب:

تعمل على  املتحدة  الواليات  ان  االأح��د  اأم�س  اأمريكي  اأعلن م�شوؤول 
ال�شرق  يف  وال��ب��ح��ري  اجل���وي  ل��ل��دف��اع  »متكاملة«  حتتية  بنية  ب��ن��اء 
اإي��ران املّتهمة ب�شن هجمات  االو�شط يف وقت تت�شاعد التوترات مع 

�شد �شفن يف مياه اخلليج.
و�شرح من�شق جمل�س االأمن القومي لل�شرق االأو�شط و�شمال اإفريقيا 
اأن  البحرين  يف  ال�شنوي  املنامة  ح��وار  م��وؤمت��ر  ،يف  ماكغورك  بريت 
بالده ترّكز على ردع التهديدات الو�شيكة يف املنطقة اال�شرتاتيجية 

الغنية مبوارد الطاقة.
بنية  بناء  على  بن�شاط  االآن  املتحدة  الواليات  تعمل  ماكغورك  وقال 
االآن  يتم  م�شيفا  املنطقة،  ه��ذه  يف  متكاملة  وبحرية  جوية  دفاعية 
ال�شراكات  خ��الل  م��ن  طويلة،  ف��رتة  منذ  عنه  حتدثنا  �شيء  تنفيذ 

املبتكرة والتقنيات اجلديدة.
وكان قائد القيادة املركزية االأمريكية اجلرنال مايكل كوريال اأعلن 
خالل املوؤمتر ال�شبت اأّن قوة بحرية بقيادة الواليات املتحدة �شتن�شر 
اأكرث من 100 �شفينة م�شرّية عن بعد يف مياه اخلليج بحلول العام 

املقبل لدرء التهديدات البحرية.
وجاء ذلك بعدما حّملت اإ�شرائيل والواليات املتحدة اإيران م�شوؤولية 
هجوم بطائرة م�شرية قبالة �شاحل عمان هذا االأ�شبوع اأ�شاب ناقلة 

نفط تديرها �شركة مملوكة لرجل اأعمال اإ�شرائيلي.
والهجوم هو االأحدث يف �شل�شلة ا�شطرابات يف مياه اخلليج التي تعد 

طريًقا رئي�شًيا الإمدادات الطاقة العاملية.
تهديدات  وردع���ت  »ك�شفت  االأم��ريك��ي��ة  ال��ق��وات  اإّن  م��اك��غ��ورك  وق���ال 
اأن اجلمهورية  �شابقة عن  اإي��ران، موؤكدا تقارير  و�شيكة« من جانب 

االإيرانية كانت تخطط ل�شن هجوم على ال�شعودية.
واأ�شاف اأن اإيران كانت ت�شتعد ل�شن هجوم على ال�شعودية. 

جندي اأوكراين يطلق قذيفة هاون على خط املواجهة، يف منطقة زابوريجيا  )رويرتز(

الرئي�س الرتكي ي�شتمع اإىل وزير دفاعه على منت الطائرة الرئا�شية  )ا ف ب( 

•• ا�صطنبول-وكاالت:

اأم�س  الرتكية  ال��دف��اع  وزارة  قالت 
89 ه��دف��ا، مب��ا يف ذلك  اإن  االأح����د 
م����الج����ئ وم�������ش���ت���ودع���ات ذخ������رية، 
ُدمرت يف �شربات جوية على قواعد 
للم�شلحني االأكراد يف �شمال العراق 

و�شمال �شوريا.
االأحد  اأم�����س  اأن��ق��رة �شباح  واأع��ل��ن��ت 
���ش��ن ع��م��ل��ي��ة ع�����ش��ك��ري��ة ج��وي��ة �شد 
املقاتلني االأكراد يف �شوريا والعراق، 
اأ���ش��ب��وع على اع��ت��داء دم���وي يف  بعد 
ا���ش��ط��ن��ب��ول ات��ه��م��ت ك���ل م���ن حزب 
ال���ع���م���ال ال���ك���رد����ش���ت���اين وال����ق����وات 

الكردية يف �شوريا بالوقوف خلفه.
وج�����اءت ال����غ����ارات رغ����م ن��ف��ي حزب 
�شوريا  وق��ّوات  الكرد�شتاين  العمال 
القّوات  ت�شّكل  التي  الدميوقراطّية 
الفقري وتدعمها  الكردّية عمودها 
بتفجري  لهما  عالقة  اأّي  وا�شنطن، 
العبوة النا�شفة يف ا�شطنبول االأحد 
امل��ا���ش��ي، وال����ذي اأ���ش��ف��ر ع��ن مقتل 
اآخرين   81 واإ�شابة  اأ�شخا�س  �شّتة 

بجروح.
ال�شبت  ل����ي����ل  م���ن���ت�������ش���ف  وع�����ن�����د 
االأح����������د، ا����ش���ت���ه���دف���ت ال����ط����ائ����رات 
�شاعات  لب�شع  ال��رتك��ي��ة  احل��رب��ي��ة 
ب����ع���������ش����رات ال���������ش����رب����ات اجل����وي����ة 
�شوريا  ق��وات  �شيطرة  حتت  مناطق 
الدميوقراطية، التي ت�شكل وحدات 
ال��ك��ردي��ة عمودها  ال�����ش��ع��ب  ح��م��اي��ة 
حلب  حم���اف���ظ���َت���ي  يف  ال����ف����ق����ري، 
�شرق(،  )�شمال  واحل�شكة  )�شمال( 

اأبرزها مدينة كوباين )عني العرب( 
احلدودّية مع تركيا.

الرتكية  ال����دف����اع  وزارة  واأع���ل���ن���ت 
االأح�����د اط�����الق ع��م��ل��ي��ة )امل��خ��ل��ب-

التخل�س  "بهدف  اجلوية  ال�شيف( 
�شمال  من  االإرهابية  الهجمات  من 
ال��ع��راق و���ش��وري��ا، و���ش��م��ان �شالمة 
احل��دود، والق�شاء على االإره��اب يف 
الدفاع  وزارة  ن�شرت  ولياًل،  منبعه. 
ال��رتك��ي��ة ع��ل��ى ح�����ش��اب��ه��ا يف تويرت 

غارة،  لتنفيذ  تقلع  ملقاتلة  ���ش��ورة 
واأرفقت ال�شورة بعبارة »دّقت �شاعة 

احل�شاب«.
العمال  ح������زب  اأن�����ق�����رة  وت�������ش���ن���ف 
ال��ك��رد���ش��ت��اين، ال����ذي ي�����ش��ن مت���رداً 
�شدها منذ عقود، منظمة اإرهابية، 
ال�شعب  ح��م��اي��ة  وح����دات  وت����رى يف 
الكردية امتداداً له يف �شوريا. وطالت 
ا�شتمرت  التي  الرتكية،  ال�شربات 
ب�شكل  االأوىل،  الفجر  �شاعات  حتى 
وحميطها  ك��وب��اين  مدينة  رئي�شي 
)���ش��م��ال( و���ش��وام��ع ح��ب��وب يف ريف 
الغربي وحمطة كهرباء يف  املالكية 

ريفها اجلنوبي )�شمال �شرق(.
وا���ش��ت��ه��دف ال��ق�����ش��ف اأي�������ش���اً، وفق 
ق�������وات �����ش����وري����ا ال���دمي���وق���راط���ي���ة 
االإن�شان،  حلقوق  ال�شوري  واملر�شد 
قوات  فيها  تنت�شر  وم��واق��ع  نقاطاً 
الق�شف،  واأودى  ال�����ش��وري.  النظام 
قوات  من  عنا�شر  ت�شعة  مقتل  اإىل 
و�شتة من  ال��دمي��وق��راط��ي��ة  ���ش��وري��ا 
ق���وات ال��ن��ظ��ام، كما اأ���ش��ف��ر ع��ن 30 

جريحاً.

•• عوا�صم-وكاالت:

الرو�شية  ت���ا����س  وك����ال����ة  ذك������رت 
ل��الأن��ب��اء اأم�����س االأح����د ن��ق��ال عن 
الرو�شية  النووية  الطاقة  �شركة 
اأن حمطة  اآت�����وم  اإن���ريج���و  رو�����س 
للطاقة  االأوك���ران���ي���ة  زاب��وري��ج��ي��ا 
عليها  ت�����ش��ي��ط��ر  ال���ت���ي  ال���ن���ووي���ة 
رو�شيا تعر�شت لق�شف اأوكراين.

الدولية  ال��وك��ال��ة  ن���ددت  ب��دوره��ا 
لالأمم  ال��ت��اب��ع��ة  ال��ذري��ة  للطاقة 
حمطة  ب�����ت�����ع�����ر������س  امل������ت������ح������دة 
االأوكرانية  ال��ن��ووي��ة  زاب��وري��ج��ي��ا 
رو�شيا  ل�������ش���ي���ط���رة  اخل���ا����ش���ع���ة 
وراء  لهجوم وطالبت من يقفون 
االن���ف���ج���ارات ال��ت��ي وق��ع��ت هناك 

بالتوقف عن ذلك على الفور.
ويف ا�شتكمال للعمليات الهجومية 
�شرقي  دون��ي��ت�����ش��ك  يف  ال��رو���ش��ي��ة 
اأوكرانيا، نفذت القوات الرو�شية، 
االأح����د، ه��ج��وم��اً عنيفاً يف  اأم�����س 
حمور باخموت والبلدات املحيطة 
بها، عرب الدبابات ومدافع الهاون 
واملدفعية النفاثة واأنظمة اإطالق 
ما  بح�شب  امل��ت��ع��ددة،  ال�����ش��واري��خ 

اأفاد مرا�شل العربية.

الرو�س  ان�����ش��ح��ب  ب��ع��دم��ا  ���ش��رق��اً، 
منطقة  م��ن  اأ�شبوعني  نحو  قبل 
االأوكراين،  اجلنوب  يف  خري�شون 
يف �شربة موجعة وانتكا�شة كبرية 

ملو�شكو.
ي�شار اإىل اأن مو�شكو كانت اأعلنت 
املا�شي،  ���ش��ب��ت��م��رب  ���ش��ه��ر  اأواخ������ر 
االأربعة  االأوكرانية  االأقاليم  �شم 
)دونيت�شك ولوغان�شك، باالإ�شافة 
اإىل خري�شون وزابوريجياً( ر�شمياً 
اإىل اأرا�شيها، يف قرار دانه املجتمع 
اأنه غري قانوين،  الدويل، موؤكداً 
ومتعهداً مبوا�شلة دعمه للقوات 

االأوكرانية.
ومنذ انطالق عمليتها الع�شكرية 
يف  الغربية  اجل���ارة  اأرا���ش��ي  على 
تنجح  مل  امل��ا���ش��ي،  ف��رباي��ر   24
�شيطرتها  ب�������ش���ط  يف  م���و����ش���ك���و 
على  االأقاليم  تلك  على  الكاملة 
الرغم من تقدمها الكبري �شرقاً.

زك����ان ق��د و���ش��ل رئ��ي�����س ال����وزراء 
ري�شي  اجل�����دي�����د،  ال����ربي����ط����اين 
�شوناك، اإىل كييف يف اأول زيارة له 
منذ توليه من�شبه، وفق ما اأعلن 
فولودميري  االأوك����راين  الرئي�س 

زيلين�شكي، يوم ال�شبت.

فيما اأعلنت وزارة الدفاع الرو�شية 
يف اإحاطتها اليومية، اأنها اأحبطت 
للقوات  ه���ج���وم���ي���ة  حم���������اوالت 
معززة  االأوك�����ران�����ي�����ة،  امل�����ش��ل��ح��ة 
كوبيان�شك،  اجت���اه  يف  ب��امل��رت��زق��ة 
ومت�����ت ت�����ش��ف��ي��ة اأك������رث م����ن 60 

عن�شراً.
ك�����م�����ا دم�����������رت ت���������ش����ع����ة م�����واق�����ع 
ق����ي����ادة ع�����ش��ك��ري��ة اأوك����ران����ي����ة يف 

واإيفانوفكا  كي�شلوفكا  م��ن��اط��ق 
وكراخمالنوي وبريي�شتوفوي يف 
و�شرييربيانكا  خاركوف  منطقة 
دون����ي����ت���������ش����ك  يف  وف��������ودي��������ان��������و 
لوغان�شك،  يف  و�شتيلماخوفكا 
مبنطقة  ونوفوراي�شك  وفي�شيل 

خري�شون.
ح���ذرت على مدى  كييف  وك��ان��ت 
االأ���ش��اب��ي��ع امل��ا���ش��ي��ة، م��ن تدمري 

ملحطات  ال���رو����ش���ي���ة  ال���ه���ج���م���ات 
مدينة  ت����خ����دم  ال����ت����ي  ال����ط����اق����ة 
باخموت وبلدة �شوليدار القريبة 

منها يف دونيت�شك.
الرو�س  ���ش��رب��ات  اأن  اأك�����دت  ك��م��ا 
ال�شاعة،  م�����دار  ع��ل��ى  م�����ش��ت��م��رة 
م�����ش��ت��ه��دف��ة ال��ب��ن��ى ال��ت��ح��ت��ي��ة يف 

املنطقة.
الع�شكرية  ال�����ش��رب��ات  تلك  ت��اأت��ي 

بكثافة  احل��ي  الر�شا�س  االإي����راين  االأم���ن  ا�شتخدم 
خالل ال�شاعات املا�شية.

اأتت تلك الدعوات فيما ال يزال اإطالق النار ي�شمع يف 
اأرجاء املدينة التي تعي�س حالة اأمنية خطرية.

بوجه  تنتف�س  ال��ك��ردي��ة  امل���دن  ع�شرات  ت���زال  ال  كما 
ال�شلطات، يف ا�شتمرار للحراك الوا�شع الذي انطلق 
اإثر مقتل ال�شابة مه�شا اأميني، يف منت�شف �شبتمرب 
املا�شي، بعد توقيفها من قبل ال�شرطة الدينية على 

الرغم من القمع العنيف من قبل قوات االأمن.

ماكرون يتهم رو�صيا مبمار�صة نفوذ متوح�س على اأفريقيا 
•• باري�س-رويرتز(:

بتغذية  رو�شيا  االأح��د  اأم�س  ماكرون  اإميانويل  الفرن�شي  الرئي�س  اتهم 
دول  املتوح�س يف  اأفريقيا خلدمة طموحها  لفرن�شا يف  دعاية مناه�شة 

ال�شنوات  يف  وت��اأث��ريه��ا  نفوذها  فيها  ت��راج��ع  م�شطربة  اأفريقية 
القليلة املا�شية.

وت��ل��ق��ى م����اك����رون، خ����الل ح��دي��ث��ه ع��ل��ى ه��ام�����س ق��م��ة للدول 
الفرانكفونية يف تون�س، طلبا بالرد على منتقدين له يقولون 
اإن فرن�شا ا�شتغلت عالقاتها االقت�شادية وال�شيا�شية التاريخية 

يف م�شتعمراتها ال�شابقة من اأجل م�شاحلها اخلا�شة.
اإن���ه م�شروع  اآخ�����رون،  ي��غ��ذي��ه  امل��ف��ه��وم  "هذا  م��اك��رون يف مقابلة  وق���ال 
االأحيان  بع�س  يف  امل��وؤث��ري��ن،  م��ن  ال��ع��دي��د  م��غ��ف��ال،  ل�شت  ���ش��ي��ا���ش��ي... 

يتحدثون يف براجمكم، يتلقون اأمواال من رو�س.. نعرفهم.

•• عوا�صم-وكاالت:

الدولية  بامل�شاعي  اإط��اح��ت��ه��م  بعد 
ال��ي��م��ن، دان  ال��ه��دن��ة يف  ل��ت��م��دي��د 
االأمريكية  امل��رك��زي��ة  ال��ق��ي��ادة  قائد 
كوريال،  اإري������ك  م��اي��ك��ل  اجل������رنال 

ت�شرف ميلي�شيا احلوثي.
واأكد خالل لقائه مع رئي�س االأركان 
عزيز،  ب��ن  �شغري  ال��ف��ري��ق  اليمني 
للحكومة  ب�����الده  دع����م  ا����ش���ت���م���رار 
اليمنية وكل اخلطوات التي حتقق 

االأمن واال�شتقرار يف اليمن.

احلوثي  ميلي�شيا  تعنت  دان  ك��م��ا 
امل�شتمر لكل اخلطوات الرامية اإىل 
لل�شالم، بح�شب ما نقلت  الو�شول 

وكالة �شباأ، اأم�س االأحد.
اإىل ذل���ك، ت��ط��رق ال��ط��رف��ان خالل 
ال��ل��ق��اء ال����ذي ج����رى ع��ل��ى هام�س 
اإىل جممل  امل��ن��ام��ة  م��وؤمت��ر ح����وار 
ال���ت���ط���ورات امل��ي��دان��ي��ة. ف��ي��م��ا �شدد 
امليلي�شيا جتّد يف  اأن  بن عزيز على 
للم�شروع  خدمة  واالإره���اب  القتال 
املنطقة.  يف  ال��ت��خ��ري��ب��ي  االإي�����راين 
انتهاء  منذ  ع��ادت  البالد  اأن  يذكر 

ال���ه���دن���ة االأخ�������رية يف ال���ث���اين من 
ب�شبب  ال�شفر،  نقطة  اإىل  اأكتوبر 
فر�س  وحم��اول��ة  احلوثيني،  تعنت 
����ش���روط���ه���م، م����ا ع����رق����ل اجل���ه���ود 
االأمم����ي����ة ل��ت��م��دي��د وق�����ف اإط�����الق 
االأمم  وكانت  الثالثة.  للمرة  النار 
ال����ث����اين من  اأع���ل���ن���ت يف  امل���ت���ح���دة 
االأط�����راف  اأن  امل��ا���ش��ي،  اأغ�����ش��ط�����س 
اليمنية وافقت على متديد الهدنة 
لل�شروط  وفقاً  اإ�شافيني  ل�شهرين 
 2 وح��ت��ى  اأغ�شط�س   2 م��ن  نف�شها 

اأكتوبر 2022.

القيادة املركزية الأمريكية: ندين تعنت احلوثيني �صد ال�صالم
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اأخبـار الإمـارات
كلية الرتبية يف جامعة العني حت�صل على العتماد الدويل CAEP لربناجمي

 »بكالوريو�س الرتبية يف الرتبية اخلا�صة« و »دبلوم الدرا�صات العليا املهني يف التدري�س« 
•• العني-الفجر:

جامعة  يف  واالجتماعية  االإن�شانية  وال��ع��ل��وم  ال��رتب��ي��ة  كلية  ح�شلت 
العني على االعتماد الدويل من )جمل�س االعتماد يف اإعداد املعلمني 
برناجمي  من  لكل  االأمريكية،  املتحدة  الواليات  يف   )”CAEP"
)بكالوريو�س الرتبية يف الرتبية اخلا�شة( و )دبلوم الدرا�شات العليا 

املهني يف التدري�س(.
وقد جاء هذا االإجناز بجدارة بعد �شنوات من العمل واجلهد املبذول 

من كافة اأع�شاء الهيئتني االأكادميية واالإدارية يف اجلامعة. 
واأَك����د االأ���ش��ت��اذ ال��دك��ت��ور غ��ال��ب ال��رف��اع��ي )رئ��ي�����س اجل��ام��ع��ة(، اإىل اأن 
اأه���م االأهداف  ال���دويل ك��ان م��ن  احل�شول على االع��ت��م��اد االأك��ادمي��ي 
التزام  خالل  من  عليه،  للح�شول  �شعت  ال��ذي  للكلية  اال�شرتاتيجية 
براجمها  مب�شتوى  ل��الرت��ق��اء  العاملية  االأك��ادمي��ي��ة  باملعايري  الكلية 
االأكادميية وحتقيق االأهداف املن�شودة لتقدمي تعليم ذي جودة عالية، 

وتخريج معلمني متميزين ذوي كفاءة.
ل�شوؤون  اجلامعة  رئي�س  )ن��ائ��ب  م��الط  خ��داج  نزيه  الدكتور  واأ���ش��ار   

االع��ت��م��ادات و���ش��م��ان اجل�����ودة(، ح��ر���س ج��ام��ع��ة ال��ع��ني ع��ل��ى جتديد 
االعتمادات املحلية والدولية لرباجمها ب�شكل دوري، و�شعيها امل�شتمر 
للح�شول على اعتمادات جديدة مما يعزز من مكانة اجلامعة وي�شعها 
يف م�شاف اجلامعات املتقدمة التي تقدم كليات وبرامج ذات موا�شفات 

عاملية وجودة عالية. 
على  الكلية  حر�س  الكلية(،  )عميد  الغزو  عماد  الدكتور  اأَك��د  ب��دوره 
�شوق  م��ع  يتنا�شب  مب��ا  لطلبتها  التعليمية  ال��ربام��ج  اأف�����ش��ل  ت��ق��دمي 
العمل، وتعزيز الربامج باحل�شول على االعتمادات الدولية مما يعزز 

منا�شبة.  عمل  فر�س  على  احل�شول  لهم  ويكفل  اجلامعية  �شهادتهم 
يذكر اأن كلية الرتبية والعلوم االإن�شانية واالجتماعية تطرح 6 برامج 
يف درجة البكالوريو�س )الرتبية اخلا�شة، علم النف�س التطبيقي، علم 
االإ�شالمية،  الدرا�شات  واآداب��ه��ا،  العربية  اللغة  التطبيقي،  االجتماع 
)مناهج  املاج�شتري  يف  وب��رن��اجم��ني  وال��رتج��م��ة(  االإجن��ل��ي��زي��ة  اللغة 
اللغة العربية وطرائق تدري�شها، ومناهج الرتبية االإ�شالمية وطرائق 
يف  املهني  العليا  ال��درا���ش��ات  )دب��ل��وم  برنامج  اإىل  اإ���ش��اف��ة  تدري�شها(، 

التدري�س(.

رئي�س الدولة وال�صيوخ و�صيوف الإمارات ي�صهدون اجلولة اخلتامية لبطولة العامل للفورمول1 

رئي�س جمل�س اإدارة موؤ�ش�شة زايد 
ال��ه��م��م و�شمو  ال��ع��ل��ي��ا الأ���ش��ح��اب 
ال�شيخ الدكتور �شلطان بن خليفة 
اآل نهيان م�شت�شار �شاحب ال�شمو 
رئي�س الدولة و�شمو ال�شيخ خالد 
بن حممد بن زايد اآل نهيان ع�شو 

جم��ل�����س اأم����ن����اء م��وؤ���ش�����ش��ة زاي����د 
لالأعمال  ن��ه��ي��ان  اآل  �شلطان  ب��ن 
والفريق  واالإن�����ش��ان��ي��ة  اخل���ريي���ة 
���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ���ش��ي��ف ب��ن زاي����د اآل 
نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء 
ال�شيخ  و���ش��م��و  ال��داخ��ل��ي��ة  وزي�����ر 

الريا�شي وع��دد من  دبي  جمل�س 
ال�شيوخ وامل�شوؤولني. 

وهناأ �شاحب ال�شمو رئي�س الدولة 
�شباقات  ري��ا���ش��ة  حم��ب��ي  ج��م��ي��ع 
ال�شيارات يف العامل بنجاح اختتام 
جرت  التي  واملناف�شات  البطولة 

ممثل احلاكم يف منطقة الظفرة 
ال�شيخ طحنون بن حممد  و�شمو 
اآل نهيان ممثل احلاكم يف منطقة 
ال��ع��ني و���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ����ش���رور بن 
ال�شيخ  و���ش��م��و  ن��ه��ي��ان  اآل  حم��م��د 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  نهيان 

مكتب  رئي�س  التنفيذي  املجل�س 
ال�شيخ  و�شمو  التنفيذي  اأبوظبي 
ذياب بن حممد بن زايد اآل نهيان 
الإمارة  التنفيذي  املجل�س  ع�شو 
اأبوظبي و�شمو ال�شيخ من�شور بن 
حممد بن را�شد اآل مكتوم رئي�س 

نائب  نهيان  اآل  زاي��د  بن  من�شور 
رئي�س جمل�س الوزراء وزير ديوان 
ال�����ش��ي��خ حامد  ال��رئ��ا���ش��ة و���ش��م��و 
املجل�س  نهيان ع�شو  اآل  زاي��د  بن 
و�شمو  اأبوظبي  الإم��ارة  التنفيذي 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خ��ال��د  ال�شيخ 

•• اأبوظبي-وام:

ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ����ش���اح���ب  ���ش��ه��د 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد 
ام�س  اهلل(  )ح���ف���ظ���ه  ال�����دول�����ة 
اخلتامية  اجل����ول����ة  م���ن���اف�������ش���ات 
للفورموال1  ال���ع���امل  ل��ب��ط��ول��ة 
)جائزة االحتاد للطريان الكربى 
 )  2022 مل��و���ش��م   1 ل��ل��ف��ورم��وال 
التي تقام على حلبة مر�شى يا�س 
يف اأبوظبي.. وذلك بح�شور �شمو 
ال�شيوخ وروؤ�شاء الوفود املدعوين 
وال�شديقة  ال�شقيقة  ال���دول  م��ن 

�شيوف الدولة. 
ال�شيخ  �شمو  امل��ن��اف�����ش��ات..  و�شهد 
م��ك��ت��وم ب��ن حم��م��د ب��ن را���ش��د اآل 
م��ك��ت��وم ن���ائ���ب ح���اك���م دب����ي نائب 
رئي�س جمل�س الوزراء وزير املايل 
و���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ع��م��ار ب���ن حميد 
النعيمي ويل عهد عجمان و�شمو 
املعال  را���ش��د  ب��ن  اهلل  عبد  ال�شيخ 
و�شمو  ال��ق��ي��وي��ن  اأم  ح��اك��م  ن��ائ��ب 
اآل نهيان  ال�شيخ حمدان بن زايد 

لنيل لقبها. 
منظمي  ج���ه���ود  ����ش���م���وه  و����ش���ك���ر 
للبطولة..  اخل��ت��ام��ي��ة  اجل���ول���ة 
م��ع��رب��اً ع��ن ت��ق��دي��ره ل���دور جميع 
ا�شت�شافة  اإجن������اح  يف  ال�����ش��رك��اء 
الريا�شي  احل���دث  ل��ه��ذا  ال��دول��ة 

العاملي. 
وك������ان ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ن���ه���ي���ان بن 
�شمو  ي��راف��ق��ه   - ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د 
زايد  بن  حممد  بن  خالد  ال�شيخ 
نقطة  اإىل  ح�شر  ق��د   ���� نهيان  اآل 
)اأبوظبي  �شباق  انطالق مركبات 
2022( .. معلناً انطالق اجلولة 
اخلتامية لبطولة العامل 2022 
بعد عزف ال�شالم الوطني لدولة 

االإمارات العربية املتحدة. 
�شمو  ت������وج  اجل����ول����ة  خ����ت����ام  ويف 
زايد  بن  حممد  بن  خالد  ال�شيخ 
ماك�س  ال��ه��ول��ن��دي  ن���ه���ي���ان..  اآل 
بول  ري��د  فريق  �شائق  فري�شتابن 
ال�����ش��ب��اق اخلتامي  ب��ل��ق��ب  ال��ف��ائ��ز 
 - للفورموال1   2022 مل��و���ش��م 

اأبوظبي. 
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اأخبـار الإمـارات

خطط عمل وبرامج للت�سدي لتهريب املمنوعات

جمارك دبي ت�صبط ماريجوانا داخل فاكهة الأنانا�س
خالد اأحمد: نوؤدي واجبنا الوطني عن اأمن املنافذ واحلدود

•• دبي – الفجر:

نوعها  م�����ن  ف�����ري�����دة  ����ش���ب���ط���ي���ة   
اأجنزتها جمارك دبي، حني متكن 
���ش��ب��اط ال��ت��ف��ت��ي�����س يف م��ط��ار دبي 
الدويل مبنى 1، من ر�شد و�شبط 
املاريجوانا  ع�شبة  تهريب  حماولة 

يتمتع  ال���ت���ي  امل���رتاك���م���ة  اخل�����ربة 
وح�شهم  دبي  جمارك  مفت�شي  بها 
االأم��ن��ي وال��ت��ي حت��ول دون حتقيق 
االأهداف غري امل�شروعة للمهربني، 
الدولة،  اإىل  املخدرة  املواد  باإدخال 
من  جمتمعنا  ح��م��اي��ة  اأن  م���وؤك���داً 
اأ���ش��رار وخم��اط��ر امل��خ��درات تاأتي 

بطريقة  اإخ����ف����اوؤه����ا  مت  امل����خ����درة 
ج��دي��دة واح��رتاف��ي��ة داخ���ل فاكهة 
قادم  م�شافر  مع  حقيقي،  اأنانا�س 

من اإحدى الدول االإفريقية.
اأكد خالد اأحمد مدير اإدارة عمليات 
امل�شافرين )مكلف( يف جمارك دبي 
النوعية تعك�س  ال�شبطية  اأن هذه 

م��ن خالل  اأول��وي��ات��ه��م  يف مقدمة 
وواجبهم  احليوي  بدورهم  القيام 
عن  االأول  ال��دف��اع  كخط  الوطني 

اأمن املنافذ واحلدود.
اأنه مت  اأفاد  وعن تفا�شيل الواقعة 
الكرتون  من  �شندوق  يف  اال�شتباه 
ي���ح���م���ل ف���اك���ه���ة االأن�����ان�����ا������س عرب 

رح��ل��ة ق���ادم���ة م���ن اإح�����دى ال���دول 
هذه  ب���زراع���ة  ت�شتهر  االإف��ري��ق��ي��ة 
الفاكهة وهو ما يزيد من �شعوبة 
ال�شندوق  ب��ت��ت��ب��ع  و   ، ال���ت���م���وي���ه 
اإىل نقطة  امل�����ش��اف��ر  وف���ور و���ش��ول 
قام   1 باملبنى  امل�شافرين  تفتي�س 
املفت�س ب�شوؤاله عن حمله اأي مواد 
و  االرت��ب��اك  عليه  فظهر  ممنوعة 
رد بالنفي، ليتم حتويل ال�شندوق 
اإىل منطقة التفتي�س ، و بتمريره 
االأمتعة  ك�����ش��ف  ج���ه���از  ع��ل��ى  ع��ل��ى 
وبتفتي�س الكرتون مت العثور على 
وبداخلها  حقيقية  اأنانا�س  فاكهة 
لفافات  يحوي  ال��ل��ون  اأ���ش��ود  كي�س 
 ( بعدد  املخدرة  املاريجوانا  ع�شبة 
399 ( لفافه بوزن ) 417.30( 
جرام تقريباً وبعدها مت ا�شطحاب 
امل�شافر اإىل غرفة التفتي�س الذاتي 
لتفتي�شه ذاتياً وعر�شه على جهاز 

املجتمع مبنع دخول املواد املخدرة 
، حيث تتعدد طرق تهريبها ومنها 
االإخفاء يف االأح�شاء، اأو داخل علب 
العناية  و  التجميل  م�شتح�شرات 
وقاع  ج���وان���ب  يف  اأو  ال�����ش��خ�����ش��ي��ة، 
باملالب�س،  م��زج��ه��ا  اأو  احل��ق��ائ��ب، 
املختلفة  االأ���ش��ال��ي��ب  م��ن  وغ��ريه��ا 
ال���ت���ي ي���ق���دم ع��ل��ي��ه��ا امل���ه���رب���ون يف 
حم�����اوالت ب��ائ�����ش��ة ل��ل��ت��ح��اي��ل على 
االأجهزة  ودق��ة  اجلمارك،  مفت�شي 

احلديثة يف الفح�س و التفتي�س.
وق���ال اإن���ه ع��ل��ى ال��رغ��م م��ن تزايد 
يف  �شنوي  ب�شكل  امل�شافرين  حركة 
اإم���ارة دب��ي ، وبخا�شة خ��الل هذه 
ال���ف���رتة ال��ت��ي ت�����ش��ه��د ال��ك��ث��ري من 
ف��ع��ال��ي��ات مو�شم  م��ث��ل  االأن�����ش��ط��ة 
ال�شتاء يف دولة االإمارات ، وانطالق 
ك��اأ���س ال��ع��امل يف دول���ة ق��ط��ر حيث 
من  االآالف  مئات  دب��ي  ت�شت�شيف 

االأح�������ش���اء ح��ي��ث مل يتم  ف��ح�����س 
عليه  وب��ن��اًء  �شيء  اأي  على  العثور 
واملعلومات  امل�����ش��اف��ر  ت�����ش��ل��ي��م  مت 
ال�شبط  وحم�شر  بها  اأدىل  ال��ت��ي 
العامة  االإدارة  اإىل  املخدرة  وامل��ادة 
دبي،  ب�شرطة  امل���خ���درات  ملكافحة 
التخاذ االإجراءات الالحقة بحقه، 
والتن�شيق  التعاون  اإط��ار  يف  وذل��ك 
امل�شرتك بني جمارك دبي والقيادة 

العامة ل�شرطة دبي.
ويك�شف خالد اأحمد عن اأمر مهم 
يقومون  املهربني  اأن  ي��وؤك��د  حيث 
بع�س االأحيان باإر�شال كمية ب�شيطة 
املخدرات مع احليل اجلديدة  من 
يقومون  ح��ي��ل��ت��ه��م  جن���ح���ت  ف������اذا 
بتهريب كميات كبرية منها خالل 
عمليات اأخرى ، م�شدداً اإن جمارك 
حماوالت  لكل  باملر�شاد  تقف  دبي 
التهريب وتعمل بكل جهد حلماية 

هناك  اأن  اإال   ، وال����زوار  امل�شجعني 
للت�شدي  وب����رام����ج  ع��م��ل  خ��ط��ط 
مل��خ��اط��ر ت��ه��ري��ب امل����خ����درات وقد 
اجلمركية  امل��راك��ز  ال��دائ��رة  زودت 
التابعة لها باأحدث اأجهزة الك�شف 
النظام  م��ث��ل  ال��ع��امل��ي��ة  وال��ت��ف��ت��ي�����س 
اجلمركي الذكي لفح�س احلقائب 
يف مطارات دبي كما تنطلق الدائرة 
بتطوير  خطتها  حتقيق  يف  وبقوة 
وتزويدها  لديها  التفتي�س  اأنظمة 
الكت�شاف  االإم���ك���ان���ي���ات  ب��اأف�����ش��ل 
امل������خ������درات وغ�����ريه�����ا م�����ن امل������واد 
العن�شر  اإىل  ب��االإ���ش��اف��ة  املمنوعة 
ال��ت��ي ميتلكها  امل��وؤه��ل و اخل���ربات 
كادر التفتي�س اجلمركي بالدائرة.

طالبتان اإماراتية و ليتوانية تفوزان مبنحة رود�س للدرا�صة باأك�صفورد
•• اأبوظبي -وام:

اأعلنت جلنة اختيار "منحة رود�س االإمارات" ح�شول كل من االإماراتية 
�شارة فكري و والليتوانية غو�شتو جور�شينايتو على املنحة.

اأ�شا�س  �شارة فكري وغو�شتو جور�شينايتو على  الطالبتني  اختيار  ومت 
الفكر اال�شتثنائي وال�شخ�شية القيادية وااللتزام االأكادميي، للبدء يف 

الدرا�شة بجامعة اأك�شفورد بداية من اأكتوبر 2023.
ال�شخ�شيات  من  نخبة  االإمارات"  رود���س  "منحة  اختيار  جلنة  ت�شم 

القيادية االإماراتية وباحثني �شابقني يف رود�س.
والتعاون  اخلارجية  وزي��ر  م�شاعد  غبا�س،  �شيف  عمر  �شعادة  يتوىل  و 

الدويل لل�شوؤون الثقافية رئا�شة اللجنة.
ال�شخ�شي  اخل��ط��اب  على  االإط���الع  ت�شمنت  خا�شة  تقييمات  وع��ق��ب 
وال�شهادات االأكادميية واإج��راء املقابالت مع املر�شحني عقدت اللجنة 

مقابالت مع املر�شحني الت�شعة النهائيني يف اأبوظبي.
واأع��رب �شعادة عمر �شيف غبا�س عن فخره برتوؤ�س جلنة هذه املنحة 
املرموقة واإتاحة الدولة الفر�شة للطالب املوؤهلني للدرا�شة يف اإحدى 

اأعرق اجلامعات على م�شتوى العامل.
منحة  على  للح�شول  جور�شينايتو  وغو�شتو  ف��ك��ري  ���ش��ارة  وتقدمت 
رود�س بجانب اأكرث من 60 طالباً يف وقت �شابق من هذا العام حيث مت 

فتح باب تلقي الطلبات يف يونيو 2022.

واجتمعت اللجنة اأم�س مع املر�شحني النهائيني ليتم االختيار واالإعالن 
عن الفائزين باملنحة.

درجة  على  حا�شلة  وه��ي  ل��ن��دن  كينجز  كلية  يف  ف��ك��ري  ���ش��ارة  ت��در���س 
البكالوريو�س "مع مرتبة ال�شرف" يف الفيزياء وتطمح للح�شول على 
درجة املاج�شتري يف الفيزياء الريا�شية والنظرية يف جامعة اأك�شفورد.

وتدر�س غو�شتو جور�شينايتو يف جامعة نيويورك اأبوظبي وُتكمل حالياً 
على  احل�شول  اإىل  وتطمح  ال�شيا�شية  العلوم  يف  البكالوريو�س  درج��ة 

املاج�شتري يف التغيري البيئي واالإدارة من جامعة اأك�شفورد.
موؤ�ش�شة  يف  التنفيذية  امل��دي��رة  م��ي��غ��ايل،  اأجن��ي��ال  ق��ال��ت  جانبها،  م��ن 
�شالمة بنت حمدان اآل نهيان: "اأطلقت ‘منحة رود�س االإمارات‘ منذ 

رود�س  �شندوق  م��ع  وبالتعاون  املوؤ�ش�شة  رع��اي��ة  حت��ت   ،2014 ال��ع��ام 
اإىل  ي�شعون  الذين  املوهوبني  لالأكادمييني  الدعم  نقدم  اأن  وي�شعدنا 
متابعة درا�شهم لي�شبحوا قادة فاعليني وم�شوؤولني ي�شاهمون يف بناء 

م�شتقبل الدول ".
االإماراتيني  م��ن  ط��ال��ب��اً   18 م��ن  اأك���رث  ح�شل   ،2014 ال��ع��ام  وم��ن��ذ 

واملقيمني يف الدولة على هذه املنحة املرموقة.
وقد تاأ�ش�شت منحة رود�س عام 1903، وتعد واحدة من اأقدم واأعرق 
تاأثري كبري يف  التعليم العايل يف العامل.. وهي تتيح فر�شة ذات  منح 
يف  العليا  درا�شاتهم  ملوا�شلة  املتفوقني  للطالب  االأك��ادمي��ي��ة  امل�شرية 

جامعة اأك�شفورد حتى ي�شبحوا قادة امل�شتقبل يف جماالت تخ�ش�شهم.

مب�ساركة 1000 طالب من كافة مدار�س الدولة:

نهيان بن مبارك ي�صهد امل�صابقات النهائية ملبادرة �صندوق الوطن مربمج اخلم�صني
مبادرة �سندوق الوطن تلهم العقول ال�سابة القتحام جتربة الربجمة وا�ستك�ساف عامل الروبوت

•• اأبوظبي –الفجر:

الت�شامح  وزي���ر  ن��ه��ي��ان  اآل  م��ب��ارك  ب��ن  ن��ه��ي��ان  ال�شيخ  م��ع��ايل  اأم�����س  �شهد 
وزارة  قيادات  من  وع��دد  الوطن،  �شندوق  اإدارة  جمل�س  رئي�س  والتعاي�س، 
النهائية  امل�شابقات  اأم�س  باأبوظبي  املحلية  والقيادات  والتعليم،  الرتبية 
ملبادرة �شندوق الوطن " مربمج اخلم�شني" والتي اأطلق ال�شندوق دورتها 
امل��دار���س احلكومية  لت�شمل ط��الب  ال��ع��ام  ه��ذا  م��ن  وق��ت مبكر  االأوىل يف 
واخل��ا���ش��ة بكافة اإم����ارات ال��دول��ة، ب��ه��دف متكني اب��ن��اء ال��دول��ة م��ن طلبة 
الربجمة  التقنية احلديثة يف  اإط��الق قدراتهم يف جم��االت  امل��دار���س من 

والروبوت. 
طالب  من   1000 من  اأك��رث  بوجود  الغامرة  �شعادته  عن  معاليه  وع��رب 
" مربمج  امل��دار���س وامل��در���ش��ني واأول���ي���اء االأم����ور يف امل��راح��ل النهائية م��ن 
يتعلق  فيما  امل��ع��رف��ي��ة  ق��درات��ه��م  الإث��ب��ات  ب�����ش��رف،  ليتناف�شوا  اخلم�شني" 
الفرق  امل�شابقة بني جميع  اأن تنظيم هذه  بالربجمة والروبوتات، موؤكدا 
" مربمج  م��ن  واح���د جتعل  ف��ري��ق مب��ك��ان   500 اإىل  ت�شل  ال��ت��ي  املتاأهلة 
للجميع  التوفيق  متمنيا  للروبوتات،  ح�شورية  م�شابقة  اخلم�شني" اأكرب 

واأن ت��ك��ون ه���ذه امل���ب���ادرة ب��داي��ة الن��ط��الق االأج���ي���ال اجل��دي��دة ن��ح��و عامل 
م�شتوى  على  واملخرتعني  املربجمني  اأف�شل  لدينا  ليكون  التكنولوجيا 

العامل يف امل�شتقبل القريب -باإذن اهلل، وبدعم ورعاية قيادتنا الر�شيدة.
واأكد معاليه اأن �شندوق الوطن م�شتمر يف دعم اأبنائنا وبناتنا من طالب 
املدار�س واجلامعات يف جماالت االإبداع واالبتكار، اإىل جانب دوره يف متكني 
هويتنا  تعزيز  اج��ل  م��ن  واإ�شهاماته  اخل��ا���س،  القطاع  م��ن  ال��وط��ن  �شباب 
الوطن،  �شندوق  بها  يعمل  التي  امل��ج��االت  ه��ذه  اأن  اإىل  م�شريا  الوطنية، 
تتطابق وتتكامل مع الروؤية احلكيمة لقيادتنا الر�شيدة ممثلة يف �شاحب 
ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة -حفظه اهلل، و�شاحب 
ورئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو 
املجل�س  اأع�شاء  ال�شمو  اأ�شحاب  واإخوانهما  دب��ي،  حاكم  ال���وزراء  جمل�س 
وطالبه  الوطن  �شباب  ي�شملون  الذين  االإم����ارات،  حكام  لالحتاد  االأع��ل��ى 
الوطن  اأجل م�شتقبل هذا  امل�شتمرين، من  بالرعاية والدعم  وكافة فئاته 

و�شعبه املعطاء.
هما  واالإب���داع  االبتكار  يكون  اإىل  ي�شعى  الوطن  �شندوق  اإن  معاليه  وق��ال 
الب�شرية  القدرات  لتزويد  ال�شندوق  �شعي  اإط��ار  يف  املقبلة  املرحلة  عنوان 

يف املجاالت التكنولوجية والربجمة، حتى ت�شبح االإم��ارات عا�شمة عاملية 
اأبنائها، وبدعم  واب��ت��ك��ارات وج��ه��ود  واأف��ك��ار  ب��روؤي��ة  وال��روب��وت��ات  للربجمة 

ورعاية كرمية من قيادتها الر�شيدة.

مراحل مبادرة مرمج اخلم�سني
وم��ن جهة اأخ���رى اأك���د يا�شر ال��ق��رق��اوي م��دي��ر ع��ام ���ش��ن��دوق ال��وط��ن اأن 
مراحل  ع��دة  على  اخلم�شني" ا�شتملت  " مربمج  الوطن  �شندوق  مبادرة 
واخلا�شة  احلكومية  امل��دار���س  يف  برجمة  اأن��دي��ة  بتاأ�شي�س  ب���داأت  رئي�شية 
امل�شاركة باملبادرة، والتحق بهذه االأندية اأكرث من 7 اآالف طالب، وبعدها 
التدريبية  ال���دورات  ع��دد من  تنظيم  التعليمية، من خ��الل  املرحلة  ب��داأت 
التعليمية،  ال��دار  جمموعة  مع  بالتعاون  الربجمة،  اأ�ش�س  يف  والتعليمية 
حيث وفر �شندوق الوطن لكافة امل�شاركني ما يلزمهم من املعدات واالأدوات 
ال�شرورية لكل طالب، اإىل جانب توفري املدربني وبرامج التدريب الالزمة 

Make X لهم، باالإ�شافة على حزمة اإ�شافات الربجمة للمبتدئني
واأ�شاف القرقاوي اأن  مبادرة �شندوق الوطن " مربمج اخلم�شني" �شمت 
�شويفت  مثل  احلديثة  ال��ربجم��ة  لغات  يف  التعليمية  ال����دورات  م��ن  ع��ددا 

متخ�ش�شة،  من�شة  ع��رب  اال���ش��ط��ن��اع��ي  ال��ذك��اء  اىل  ب��االإ���ش��اف��ة  وب��اي��ث��ون 
مهارات  تنمية  ي��دع��م  مب��ا  واملتخ�ش�شني،  اخل����رباء  م��ن  ع���دد  وب��اإ���ش��راف 
التفكري واالبداع واالبتكار لدى كافة الطلبة امل�شاركني، الذي مت تق�شيمهم 
والروبوت، يف مرحلة  بالربجمة  تتعلق  اأفكار  لفرق وكل منهم عمل على 
يف  ينتظمون  طالب  ال��ف  بني  النهائية  ت�شفياتها  اليوم  تختتم  تناف�شية، 
وافكارهم  جتاربهم  ال�شتعرا�س  واحد  مكان  يف  يجتمعون  فريق،   500
اأمام اخلرباء واملتخ�ش�شني من جلنة التحكيم املحايدة الختيار االأف�شل 
لت�شعيده للمراحل التالية. ويف االأدوار النهائية �شيتم تنظيم م�شابقة بني 
اأكرب م�شابقة  لي�شبح مربج اخلم�شني  املتاأهلة مبكان واحد  الفرق  جميع 
ح�شورية للروبوتات بالدولة حتى االن، وفيها �شيتم اختيار الفائزين الذين 
�شيمثلون الدولة يف امل�شابقات الدولية والعاملية املتعلقة بالروبوت، برعاية 
ودعم �شندوق الوطن، لتفعيل قدرات هوؤالء املربجمني ملزيد من التطور 
من اأجل اأن ي�شبح كل منهم متخ�ش�شا يف هذا املجال احليوي، موؤكدا ان 
جهود ال�شندوق مع هوؤالء الطلبة ال تتوقف عن الربجمة واالبتكار واإمنا 
يعمل �شندوق الوطن كذلك على تعزز قيم الهوية الوطنية لدي االأجيال 

القادمة االأمر الذي ي�شهم يف مزيد من التميز والتالحم املجتمعي. 

فقدان �صهادة اأ�صهم العدد 13703 بتاريخ 2022/11/21 

ا�سهم  �سهادة  املن�سوري  م�سيعد  رو�سة  ال�سيدة/  فقدت 
�سادرة عن )م�سرف ابوظبي اال�سالمي(:

 رقم ال�سهادة 10177207 بعدد 151 �سهما
ف��روع  م��ن  ف��رع  الأق���رب  ت�سليمها  يجدها  مم��ن  ال��رج��اء   
رقم  تلفون  على  االت�سال  او  االإ�سالمي.  ابوظبي  م�سرف 

م�سكورا  0508112555

فقدان �صهادات اأ�صهم العدد 13703 بتاريخ 2022/11/21 

فقدت �سهادات ا�سهم �سادرة عن )بنك ابوظبي التجاري( باال�سماء التالية:
ال�سرياين �سيف  عمري  اهلل  عبد  حميد   -  1

 رقم ال�سهادة ADSB200205  بعدد 3707 اأ�سهم.
ال�سرياين �سيف  عمري  اهلل  عبد  حميد  مزون   -  2

 رقم ال�سهادة ADSB200226  بعدد 3707 اأ�سهم.
ال�سرياين  �سيف  عمري  اهلل  عبد  حميد  زوجة  �سامل  خلود   -  3

رقم ال�سهادة ADSB200231  بعدد 3707 اأ�سهم.
او  التجاري.  ابوظبي  بنك  ف��روع  من  فرع  الأق��رب  ت�سليمهم  يجدهم  ممن  الرجاء 

االت�سال على تلفون رقم 0504470999 م�سكورا
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اأخبـار الإمـارات

الرتبية تعقد ور�صة تعريفية بالإطار الرقابي على موؤ�ص�صات التعليم والتدريب املهني 
•• اأبوظبي-وام:

عقدت اإدارة الرقابة على موؤ�ش�شات التعليم العايل بوزارة 
اف��رتا���ش��ي��ة تخ�ش�شية  ال��رتب��ي��ة وال��ت��ع��ل��ي��م ور���ش��ة ع��م��ل 
التعليم  موؤ�ش�شات  على  املطور  الرقابي  باالإطار  للتعريف 
والتدريب املهني ا�شتهدفت ما يزيد عن 26 من مديري 
تعريف  ال��ور���ش��ة  ت�شمنت  امل��وؤ���ش�����ش��ات.   ت��ل��ك  وم��ن�����ش��ق��ي 
املندرجة  الرقابية  والبنود  وامل��ج��االت  باملعايري  احل�شور 
�شمن االإطار الرقابي املطور، واالإجراءات املتبعة يف تنفيذ 

واخلطط  الرقابية  التقارير  واإع���داد  الرقابية  ال��زي��ارات 
ال��ت�����ش��ح��ي��ح��ي��ة واآل���ي���ة م��ت��اب��ع��ت��ه��ا، واالإج����اب����ة ع��ل��ى كافة 

مالحظات وا�شتف�شارات احل�شور. 
الوكيل  ال��ق��ا���ش��م��ي  �شقر  خ��ل��ود  ال�شيخة  ���ش��ع��ادة  وق��ال��ت 
امل�����ش��اع��د ل��ق��ط��اع ال��رق��اب��ة ب����وزارة ال��رتب��ي��ة وال��ت��ع��ل��ي��م، اإن 
الدولة  توجهات  مع  الرقابي مت تطويره متا�شياً  االإط��ار 
برفع م�شتويات جودة اخلدمات التعليمية املقدمة و�شواًل 
اإىل نظام تعليمي من الطراز االأول، وفق ما حددته روؤية 
بيئة تنظيمية  التعليمي، وتوفري  النظام  مل�شتقبل  الدولة 

ورقابية متطورة ت�شمن حوكمة وكفاءة وجودة اخلدمات 
لالرتقاء  كافة  وم�شتوياتها  باأ�شكالها  املقدمة  التعليمية 

مبخرجات التعليم املهني اإىل م�شتويات تناف�شية. 
للرقابة  معيارية  مرجعية  الإي��ج��اد  ال���وزارة  �شعي  واأك���دت 
املتابعة  ت�شمن  املهني  والتدريب  التعليم  موؤ�ش�شات  على 
املوؤ�ش�شات للقوانني والقرارات  احلثيثة ملدى امتثال تلك 
وال�����ش��ي��ا���ش��ات امل��ن��ظ��م��ة ل��ع��م��ل��ه��ا مب���ا ي��ت��واف��ق م���ع اأف�شل 
املمار�شات املعمول بها يف هذا املجال، والعمل على توفري 
املوؤ�ش�شات  ت��ل��ك  اأداء  واق���ع  ع��ن  وم��و���ش��وع��ي  دق��ي��ق  ر���ش��د 

اأ�شماء  اأ���ش��ارت  م��ن جانبها  ال��دول��ة.   ال��ق��رار يف  ل�شانعي 
التعليم  م��وؤ���ش�����ش��ات  ع��ل��ى  ال��رق��اب��ة  اإدارة  م��دي��ر  اجل��اب��ري 
العايل اإىل اأن االإدارة ركزت خالل مراحل ت�شميم االإطار 
واملوؤ�شرات  للمجاالت  والتكامل  ال�شمولية  م��راع��اة  على 
ال��رق��اب��ي��ة، وم��واءم��ت��ه��ا الح��ت��ي��اج��ات وت��وق��ع��ات الطلبة 
والتحقق من تلبيتها لروؤية الدولة وا�شرتاتيجية الوزارة 
الهادفة اإىل االرتقاء مب�شتويات التعليم والتدريب املهني 
كونه ي�شكل جزءاً اأ�شا�شياً من روؤية وا�شرتاتيجيات الدولة 

ملواكبة متطلبات الثورة ال�شناعية الرابعة. 

خالل زيارة زكي ن�سيبة وعبد العزيز الغرير ملجندات اخلدمة الوطنية 

»هاَمة« تبحث تو�صيع جمالت ال�صراكة مع جامعة الإمارات وموؤ�ص�صة عبد اهلل الغرير لتمكني املجندات مبهارات امل�صتقبل
•• دبي-الفجر: 

ا�شتقبل اللواء الركن طيار  ال�شيخ اأحمد بن طحنون بن حممد اآل نهيان 
خلفان  بنت  عهود  وم��ع��ايل  واالحتياطية،  الوطنية  اخل��دم��ة  هيئة  رئي�س 
الرومي وزيرة دولة للتطوير احلكومي وامل�شتقبل، معايل زكي اأنور ن�شيبة 
جلامعة  االأعلى  الرئي�س  الدولة،  رئي�س  ال�شمو  ل�شاحب  الثقايف  امل�شت�شار 
االإمارات العربية املتحدة، ومعايل عبد العزيز الغرير رئي�س جمل�س اأمناء 
موؤ�ش�شة عبد اهلل الغرير، يف زيارة ملجندات الدفعة احلادية ع�شرة للخدمة 
الوطنية امل�شاركات يف مبادرة "هاَمة" لتمكني املجندات مبهارات امل�شتقبل، 

يف مدر�شة خولة بنت االأزور الع�شكرية.
"هاَمة"  م��ب��ادرة  ب��ني  ال�شراكة  جم���االت  تو�شيع  بحث  ال��زي��ارة  خ��الل  ومت 
وجامعة االإمارات وموؤ�ش�شة عبد اهلل الغرير، يف بناء قدرات جمندات اخلدمة 
الوطنية ومتكينهن مبهارات امل�شتقبل وتعزيز اإمكاناتهن وخرباتهن املهنية 
و�شقل  جاهزيتهن  بناء  يف  ي�شهم  ما  امل�شتقبلي،  العمل  �شوق  يف  للدخول 
مواهبهن للم�شاركة بفاعلية يف ت�شميم م�شتقبل دولة االإمارات، كما �شهدت 
املهارات  بناء  برامج  املجندات، مت خالله متابعة تطورات  لقاء مع  الزيارة 

التي تنفذ بال�شراكة مع اجلامعة واملوؤ�ش�شة.
اأحمد بن طحنون: "هاَمة" تعك�س اأهمية تطوير مهارات الكوادر الوطنية 

ورفع جاهزيتهم للم�شتقبل
وعرّب اللواء الركن طيار اأحمد بن طحنون اآل نهيان رئي�س هيئة اخلدمة 
الوطنية واالحتياطية عن فخره بنجاح هذا الربنامج كونه منوذج ا�شتثنائي 
اأن  اإىل  االإم��ارات، م�شريا  دولة  الوطنية يف  واإ�شافة نوعية ملفهوم اخلدمة 

املجتمع.  يف  الفعال  االإماراتية  املراأة  دور  متكني  اإىل  "هامة" تهدف 
واأكد حر�س حكومة دولة االإمارات العربية املتحدة على دعم هذا امللف من 
ت�شارك  وريادية ومبادرة،  للمراأة جلعلها متمكنة  اأجل توفري حياة كرمية 
يف جميع املجاالت العملية التنموية امل�شتدامة مبا يحقق جودة احلياة لها. 
واأبرز دليل على ذلك اجلهود اجلبارة التي تبذلها �شمو ال�شيخة فاطمة بنت 
مبارك )اأم االإمارات( رئي�شة االحتاد الن�شائي العام ورئي�شة املجل�س االأعلى 
لالأمومة والطفولة )حفظها اهلل(، بتمكني املراأة يف �شتى املجاالت وحر�شها 

على اإطالق العديد من املبادرات التي تعزز دور املراأة يف املجتمع. وال يقت�شر 
ذلك على ال�شعيد الوطني فقط واإمنا االإقليمي والعاملي اأي�شا. واليوم نرى 
املراأة االإماراتية تقف بكل �شجاعة وفخر واعتزاز للم�شاركة يف بناء م�شرية 

التنمية والنه�شة ورد اجلميل للوطن. 
واأ�شاد اللواء الركن طيار اأحمد بن طحنون اآل نهيان رئي�س هيئة اخلدمة 
بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ورعاية  باهتمام  واالحتياطية  الوطنية 
اآل نهيان رئي�س الدولة القائد االأعلى للقوات امل�شلحة )حفظه اهلل(،  زايد 
املراأة  دور  متكن  التي  للمبادرات  ال��الحم��دود  �شموه  ودع��م  الربنامج  بهذا 
االإماراتية والتي من �شاأنها االرتقاء بالعن�شر الن�شائي. موؤكدا دعم وزارة 
املبادرات  التام جلميع  الدفاع ممثلة بهيئة اخلدمة الوطنية واالحتياطية 
مب�شتواها  واالرت��ق��اء  االإم��ارات��ي��ة  امل���راأة  متكني  اإىل  تهدف  التي  احلكومية 
وتقدم  رفعة  طريق  هو  العلم  اأّن  اإىل  منوهاً  واملجتمعي.  والثقايف  العلمي 
ورفاهية ال�شعوب وهو ال�شبيل لتح�شني املهارات الفكرية والثقافية للمراأة 

االإماراتية مو�شحا ثقة القيادة بقدرة وكفاءة العن�شر الن�شائي يف الدولة.
وعرب اللواء الركن طيار اأحمد بن طحنون اآل نهيان رئي�س هيئة اخلدمة 
ال��وط��ن��ي��ة واالح��ت��ي��اط��ي��ة ع��ن ج��زي��ل ���ش��ك��ره وت��ق��دي��ره للقائمني ع��ل��ى هذا 
ال��ربن��ام��ج، م��وؤك��دا اأه��م��ي��ة ه���ذا ال��ت��ع��اون ال���ذي ي��وط��د اأوا����ش���ر ال�شراكات 
التطوير  واالحتياطية ومكتب  الوطنية  اال�شرتاتيجية بني هيئة اخلدمة 
احلكومي وامل�شتقبل وجامعة االإم��ارات العربية املتحدة التي تعترب واحدة 
ك�شريك  الدولة  يف  ال��رائ��دة  العلمية  وال�شروح  االأكادميية  املوؤ�ش�شات  من 
كبري  اأث��ر  ل��ه  ك��ان  التعاون  ه��ذا  اأن  اإىل  م�شيفا  ه��ام��ة.  برنامج  يف  اأ�شا�شي 
واملعارف اجلديدة  املهارات  اك�شابهن خمتلف  �شاهم يف  فقد  املجندات  على 
وتاأهيلهن  والتكنلوجي  والرقمي  املهني  املجال  يف  متكينهن  اإىل  باالإ�شافة 
ل�شوق العمل م�شتقبال. واأكد اللواء الركن طيار اأحمد بن طحنون اآل نهيان 
رئي�س هيئة اخلدمة الوطنية واالحتياطية اأهمية ا�شتدامة هذه املبادرة يف 

الدفعات القادمة.
عهود الرومي: قيادة دولة االإمارات حري�شة على تطوير املهارات امل�شتقبلية 

لالأجيال اجلديدة
اأك��دت معايل عهود بنت خلفان الرومي وزي��رة دول��ة للتطوير  من جهتها، 

احلكومي وامل�شتقبل، اأن قيادة دولة االإمارات حري�شة على تطوير املهارات 
تعزز  التي  واخل���ربات  امل��ه��ارات  واإك�شابهم  اجل��دي��دة،  لالأجيال  امل�شتقبلية 
جاهزيتهم ومتكنهم من مواكبة املتغريات ومواجهة التحديات امل�شتقبلية. 
وتو�شيع  ت��ع��زي��ز  ع��ل��ى  "هاَمة" ت��رك��ز  م���ب���ادرة  اإن  ال���روم���ي  ع��ه��ود  وق��ال��ت 
ال��ت��ع��اون اال���ش��رتات��ي��ج��ي م��ع ال�����ش��رك��اء م��ن اجل��ه��ات احل��ك��وم��ي��ة واخلا�شة 
النتائج،  ا�شتدامة  ي�شمن  مبا  الوطنية،  واملوؤ�ش�شات  االأك��ادمي��ي  والقطاع 
اخلدمة  جمندات  لدى  امل�شتقبلية  املهارات  تعزز  جديدة  جماالت  واإ�شافة 
الوطنية، وتدعمهن علمياً وعملياً، وترتقي مب�شاركتهن يف اإحداث التغيري 

االإيجابي.
مع  املثمرة  بال�شراكة  وامل�شتقبل  احلكومي  للتطوير  دول��ة  وزي��رة  واأ���ش��ادت 
جامعة االإمارات العربية املتحدة وموؤ�ش�شة عبد اهلل الغرير، يف بناء املهارات 
وتو�شيع  "هاَمة"  مبادرة  دع��م  ويف  الوطنية،  اخلدمة  ملجندات  امل�شتقبلية 
اأثرها، وترجمة اأهدافها اإىل نتائج تلم�شها املجندات يف حياتهن ال�شخ�شية 

والعملية.
بناء  يف  الر�شيدة  لقيادتنا  امل�شتقبلية  الروؤية  "هاَمة" تعك�س  ن�شيبة:  زكي 

راأ�س املال الب�شري
من جهته، اأ�شاد معايل زكي ن�شيبة امل�شت�شار الثقايف ل�شاحب ال�شمو رئي�س 
الدولة، الرئي�س االأعلى جلامعة االإمارات العربية املتحدة، مببادرة "هاَمة" 
التي ينظمها مكتب التطوير احلكومي وامل�شتقبل وهيئة اخلدمة الوطنية 
لقيادتنا  امل�شتقبلية  ال��روؤي��ة  تعك�س  امل��ب��ادرة  ه��ذه  اإن  وق��ال  واالحتياطية، 
الر�شيدة يف بناء راأ�س املال الب�شري باعتباره الرافد االأ�شا�شي للنمو والتطور 

والبناء لدولتنا احلبيبة. 
واأكد اأن دور جامعة االإمارات اال�شرتاتيجي يف بناء الكوادر الوطنية وامل�شاركة 
يف املبادرات الوطنية يتوا�شل بقوة وزخم كبريين لتنفيذ توجيهات قيادتنا 
الر�شيدة وحر�شها الدائم على تاأ�شي�س وبناء جيل قوي قادر على مواجهة 
ال�شناعية  الثورة  بالعلم واملعرفة واالنتقال اىل مرحلة  امل�شتقبل  حتديات 

الرابعة واقت�شاد املعرفة.
واأ�شاف معاليه اأن اأثر املبادرة على املجندات يف بناء مهارات امل�شتقبل اإيجابي 
باالأدوات  وتزويدهن  املجندات،  جاهزية  لتعزيز  تهدف  الأنها  تاأكيد  بكل 

املبادرة  ا�شتدامة  اأهمية  الالزمة لتطوير م�شارهن املهني والعملي، موؤكداً 
جلامعة  اال�شرتاتيجي  ال���دور  اىل  وم�����ش��رياً  الوطنية،  اخل��دم��ة  هيئة  م��ع 
االإمارات يف بناء الكوادر الوطنية وامل�شاركة يف املبادرات الوطنية من خالل 
�شعيها للتعاون مع مكتب وزير دولة للتطوير احلكومي وامل�شتقبل يف تاأهيل 
التخ�ش�شات  خمتلف  يف  وامل��ه��ارات  والعلوم  باملعارف  وتزويدهن  املجندات 

وامل�شتويات.
تت�شلح  مواهب  باإعداد  القيادة  روؤي��ة  "هاَمة" تعك�س  الغرير:  العزيز  عبد 

بالقوة واملرونة واملهارات
اهلل  عبد  موؤ�ش�شة  اأم��ن��اء  جمل�س  رئي�س  الغرير  العزيز  عبد  معايل  وع��رب 
الوطنية  اخل��دم��ة  جم��ن��دات  دع��م  يف  املوؤ�ش�شة  ب�شراكة  فخره  ع��ن  الغرير، 
نتعرف على  اأن  لنا  ل�شرف عظيم  "اإنه  وق��ال:  "هاَمة"،  امل�شاركات مببادرة 
يف  اأنف�شهن  املجّندات  من  مبا�شر  ب�شكل  طبيعتها  ونفهم  "هاَمة"  م��ب��ادرة 

مدر�شة خولة بنت االأزور الع�شكرية". 
اإعداد  نحو  الر�شيدة  قيادتنا  روؤي��ة  يعك�س  امل�شروع  هذا  اأن  الغرير  واأ�شاف 
الالزمة  املتخ�ش�شة  ب��امل��ه��ارات  وتتمتع  وامل��رون��ة  ب��ال��ق��وة  تت�شّلح  م��واه��ب 
ل�شياغة جناح دولة االإم��ارات، كما �شيلعب دوراً حا�شماً يف تطوير مهارات 

املجندات ب�شكل م�شتدام وطويل االأجل. 
رفيع  م�����ش��روع  يف  بامل�شاهمة  ال��غ��ري��ر  اهلل  ع��ب��د  م��وؤ���ش�����ش��ة  "تفخر  وت���اب���ع: 
امل�شتوى مثل "هامة" كما تعتزم اأن ت�شهم بقيادة التغيري من خالل تعزيز 
باأعلى  عاملة  لبناء قوى  ت�شكيلها  واإع��ادة  املهارات  تنمية  م�شارات  وت�شهيل 
درجات اجلاهزية للم�شتقبل، ونحن ممتّنون جداً لهيئة اخلدمة الوطنية 
واالحتياطية على قيادتها والعمل جنباً اإىل جنب مع املوؤ�ش�شة للم�شاعدة يف 

تعزيز جاهزية املجّندات".
اخلدمة  ج��اه��زي��ة جم��ن��دات  تعزيز  "هاَمة" على  م��ب��ادرة  ب��رن��ام��ج  وي��رك��ز 
امل�شتقبلية،  للمهارات  رئي�شة  جمموعات   4 �شمن  للم�شتقبل،  الوطنية 
واملهارات  املهنية،  وامل��ه��ارات  االإب��داع��ي��ة،  وامل��ه��ارات  الرقمية،  "املهارات  هي 
ال�شخ�شية" من خالل ور�س عمل تدعم رحلة ا�شتك�شاف الفر�س واملناف�شة 
يف �شوق العمل امل�شتقبلي، من خالل برامج تركز على متكينهن يف املجال 

املهني والرقمي والتكنولوجي.

دبي لرعاية الن�صاء والأطفال ت�صدل ال�صتار على م�صاركتها يف الأ�صبوع الوطني ال�صاد�س للوقاية من التنمر يف البيئة املدر�صية
•• دبي-الفجر: 

 اأ�شدلت موؤ�ش�شة دبي لرعاية الن�شاء واالأطفال ال�شتار على م�شاركتها يف 
االأ�شبوع الوطني ال�شاد�س للوقاية من التنمر يف البيئة املدر�شية والذي 
اأقيم حتت رعاية �شمو ال�شيخة فاطمة بنت مبارك رئي�شة االحتاد الن�شائي 
العام، رئي�شة املجل�س االأعلى لالأمومة والطفولة، الرئي�س االأعلى ملوؤ�ش�شة 
نوفمرب   20 –  14 الفرتة من  خ��الل  االإم���ارات،  اأم  االأ�شرية،  التنمية 
واملوؤ�ش�شي نحو  املجتمعي  امل�شتويني  اجلاري بهدف حتفيز اجلهود على 

تعزيز الوعي ب�شلوك التنمر و وطرق مواجهته و�شبل الوقاية منه.
من  اأطلقت  التي  احلثيثة  جلهودها  ا�شتكمااًل  املوؤ�ش�شة  م�شاركة  وج��اءت 
العمل حول  وور����س  التوعوية  وامل��ب��ادرات  احل��م��الت  م��ن  خاللها حزمة 
ثقافة  لتكري�س  وال�شباب،  واليافعني  االأط��ف��ال  ا�شتهدفت  التي  التنمر 

مواجهة التنمر يف البيئات املدر�شية واملوؤ�ش�شات التعليمية.
و�شاركت املوؤ�ش�شة بالتعاون مع وزارة الرتبية والتعليم واأع�شاء من اللجنة 
الوطنية للوقاية من التنمر، يف اإعداد "الدليل االإر�شادي للمخت�شني يف 
جمال الوقاية من التنمر االجتماعي" الذي يهدف اإىل توحيد اجلهود 
مع جميع املوؤ�ش�شات التعليمية، واملجتمعية وتوعية واإر�شاد كافة املعنيني 
بدورهم يف التوعية والوقاية والعالج مب�شكلة التنمر االجتماعي ملختلف 
الفئات العمرية. و�شمان جودة التعليم يف بيئة مدر�شية داعمة، واآمنة، 

وخالية من التميز ومظاهر العنف، وتطوير املهارات الالزمة لدى جميع 
اأطراف التنمر للوقاية واحلد من �شلوك التنمر االجتماعي.

العربية  باللغة  اف��رتا���ش��ي��ة  ور���ش��ة  االأ���ش��ب��وع  امل��وؤ���ش�����ش��ة خ���الل  وق��دم��ت 
مل��واج��ه��ة �شلوك  ل����دى االأط����ف����ال  امل���ق���اوم���ة  ت��ب��ن��ي  "كيف  حت���ت ع���ن���وان 
واأهم  ومبادوؤها  املقاومة  مفهوم  على  التعرف  ح��ول  متحورت  التنمر" 
املجتمع وح�شرها   البالغني يف  الور�شة  ه�����ذه  ا�شت������هدفت  مهاراتهاحيث 

نحو  73 �شخ�شا ً.
حتمل  التي  املن�شورات  من  حزمة  االأ�شبوع   م��دار  على  املوؤ�ش�شة  ون�شرت 
موجهة  توعوية  ون�شائح  االجتماعي  التنمر  حول  معلومات  طياتها  يف 
يف  الر�شمية  عربمن�شاتها  وذل���ك  امل��و���ش��وع  ح��ول  املجتمع  يف  للبالغني 

و�شائل التوا�شل االجتماعي .
ونفذت موؤ�ش�شة دبي لرعاية الن�شاء واالأطفال  بالتزامن مع اليوم العاملي 
)بناء  عنوان  ،حتت  طالب   100 ب  مايقارب  مب�شاركة  فعالية  للطفل، 
املقاومة ملواجهة �شلوك التنمر( اأطلقت خاللها جمموعة من البطاقات 
التفاعلية امل�شممة بغر�س تعزيز ثقة الطفل بنف�شه ورفع تقديره لذاته 
وغر�س قيم تقبل االختالفات واحرتام االخرين وتنمية مهارات التعاطف 
والت�شامح لديهم بهدف بناء املقاومه ملواجهة التجارب احلياتية ال�شلبية 
الفعالية عن طريق  البطاقات يف  ا�شتخدام  ، حيث مت  التنمر  بينها  من 
من  ك��ل  م��ع  بالتعاون  وذل��ك  التفاعلية  االأن�شطة  م��ن  جمموعة  تنفيذ 

فرجان دبي ومدار�س دبي مردف  .
واأكدت �شعادة �شيخة �شعيد املن�شوري مدير موؤ�ش�شة دبي لرعاية الن�شاء 
واالأطفال باالإنابة حر�س املوؤ�ش�شة على امل�شاركة باالأ�شبوع الوطني للوقاية 
من التنمر باعتباره منا�شبة مواتية لت�شليط ال�شوء على اآثاره ال�شلبية 
اال�شرتاتيجية  االأه��داف  اأن   اإىل  ب�شاأنه، م�شرية  املجتمعي  الوعي  ورف��ع 
بخطورة  املجتمعية  التوعية  تعزيز  على  مبوجبها  املوؤ�ش�شة،  تعمل  التي 
وتوجيهاتها  الر�شيدة  قيادتنا  ل���روؤى  حقيقياً  جت�شيداً  تعترب  التنمر 
التنمر،  من  وحمايتها  الطفولة  حقوق  �شون  ثقافة  تر�شيخ  ب�شرورة 
وبذل كل اجلهود يف �شبيل حتقيق هذا الهدف النبيل باعتبار  االأطفال 

قادة امل�شتقبل وحاملي لواء االرتقاء واالزدهار.
االإم���ارات يف ظل  توليه  ال��ذي  املتوا�شل  الدعم  املن�شوري" �شّكل  وقالت 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ق��ي��ادة 
حفظه اهلل، واأخيه �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب 
رئي�س الدولة، رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل، لكل ما يتعلق 
لعملنا  االأ�شا�س  حجر  فيها،  واال�شتثمار  وحمايتها  و�شونها  بالطفولة 
الذي متكنا عربه من حتقيق �شل�شلة من االإجنازات ال�شمولية ت�شمنت 
والو�شول  دبي،  يف  واملجتمعية  الر�شمية  املوؤ�ش�شات  خمتلف  مع  التعاون 
اأول��ي��اء االأم���ور م��ن خ��الل ور���س العمل ورف��ع �شقف ال��وع��ي لديهم  اإىل 
م������د اجل�ش������ور  ك�������ما متك�������نا من  التنمر.   اأطفالهم من  بكيفية حماية 

عن  تامة  ب�شفافية  للتعبري  لهم  الكافية  امل�شاحات  واإف���راد  االأطفال  مع 
اأنف�شهم ورغباتهم وتطلعاتهم امل�شتقبلية".

العدد 13703 بتاريخ 2022/11/21 
اعالن بالن�شر        

 3197/2022/461 نزاع حمددالقيمة  
تفا�شيل االإعالن بالن�شر 

اإىل املتنازع �شده : 1- عماد الدين احمد يو�شف بارود - جمهول حمل االإقامة 
مبا ان املتنازع : مو�شى لتاأجري ال�شيارات - �س ذ م م  

قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة باإلزام املدعي عليه مببلغ وقدره 
تاريخ  من   %9 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م(   9299(
املطالبة القانونية وحتى ال�شداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.   
�شباحا   9.00 ال�شاعة   2022/11/29 املوافق  الثالثاء  ي��وم  جل�شة  لها  وح��ددت 
قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�شور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا  بعد  ع��ن  التقا�شي  بقاعة 
اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك 

بثالثة اأيام على االأقل. 
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70197
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حممدال�صرقي ي�صهد ختام موؤمتر الفجرية الدويل للفل�صفة

•• الفجرية-وام:

�شهد �شمو ال�شيخ حممد بن حمد 
ال�����ش��رق��ي ويل عهد  ب���ن حم��م��د 
ال��ف��ج��رية خ��ت��ام ف��ع��ال��ي��ات ال���دورة 
الدويل  الفجرية  مل��وؤمت��ر  الثانية 
برعايته  اأق��ي��م  ال����ذي  للفل�شفة، 
حتت عنوان "الفل�شفة والراهن".
الفجرية،  عهد  ويل  �شمو  واأ���ش��اد 
تنظيم  يف  الفل�شفة  بيت  بجهود 
امل���وؤمت���ر، وت�����ش��ل��ي��ط ال�����ش��وء على 
املتعلقة  ال��راه��ن��ة  امل��وا���ش��ي��ع  اأه���م 
�شاحب  دع���م  م���وؤك���ًدا  بالفل�شفة 
ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ ح��م��د ب��ن حممد 
االأعلى  امل��ج��ل�����س  ع�����ش��و  ال�����ش��رق��ي 
ح����اك����م ال����ف����ج����رية ل����ل����م����ب����ادرات 
الفعل  ت�����ش��ج��ع  ال���ت���ي  ال���ف���ك���ري���ة 
الثقايف وتنه�س بالوعي االإن�شاين 

الأفراد املجتمع.
ح�����ش��ر خ���ت���ام ج���ل�������ش���ات امل���وؤمت���ر 
�شعادة �شامل الزحمي مدير مكتب 
والتي  ال��ف��ج��رية  ع��ه��د  ويل  �شمو 
�شهدت م�شاركة عاملية وا�شعة من 
وال�شركاء  واالأكادمييني  املعنيني 

ال���وث���ي���ق���ة ب����ني ف��ل�����ش��ف��ة ال���راه���ن 
وحماولة  واحل��ا���ش��ر  امل��ا���ش��ي  يف 
انطالقا  امل�����ش��ت��ق��ب��ل  ا���ش��ت�����ش��راف 
تعريف  اإىل  ب���االإ����ش���اف���ة  م���ن���ه���ا، 
بدور  الفل�شفي  العلمي  املجتمع 

بيت الفل�شفة.
اأحمد  الدكتور  امل��وؤمت��ر  يف  �شارك 
الفل�شفة،  ب��ي��ت  ع��م��ي��د  ب���رق���اوي، 
اأ�شتاذ  ���ش��ب��اك،  ك���ل���ود  وال���دك���ت���ور 
ق�شم  رئي�س  الفل�شفة  يف  م�شاعد 
الفل�شفة وعلم االجتماع - جامعة 
والدكتور  اأب���وظ���ب���ي  ال�������ش���ورب���ون 
اأري��ان��ا ك��ون��ت��ي، اأ���ش��ت��اذ م�����ش��ارك يف 
االأمريكية  اجلامعة  يف  الفل�شفة 
يف ال�شارقة، والكاتبة والفيل�شوفة 
الوهاب  ع��ب��د  اب��ت��ه��ال  ال���دك���ت���ورة 
وال��دك��ت��ور ���ش��اي��ع ال��وق��ي��ان املفكر 
والدكتور  ال�شعودي  والفيل�شوف 
اأ�شتاذ الفل�شفة  حممد م�شباحي، 
يف ج��ام��ع��ة حم��م��د اخل���ام�������س يف 
ح�شن  والدكتور  باملغرب  الرباط 
اأ�شتاذ الفل�شفة ع�شو احتاد  حّماد 
خالد  والدكتور  امل�شريني  الكتاب 
كّموين، اأ�شتاذ الفل�شفة يف اجلامعة 

واملهتمني  اال�����ش����رتات����ي����ج����ي����ني، 
وموا�شيعها  ال��ف��ل�����ش��ف��ة  مب���ج���ال 
اإط��������الق حلقة  احل�������دث  و����ش���ه���د 
لل�شباب  ال��ف��ل�����ش��ف��ي��ة  ال���ف���ج���رية 
الفل�شفي بني  احل��وار  تدعم  التي 

ال�شباب.
ال�����ش��م��اح��ي، مدير  اأح���م���د  وق�����ال 
الفجرية:"  يف  ال��ف��ل�����ش��ف��ة  ب���ي���ت 
وامل�شاركة  الكبري  بالنجاح  �شعداء 
امل��ح��ل��ي��ة وال���ع���امل���ي���ة ال���وا����ش���ع���ة يف 
الدورة الثانية من املوؤمتر، والتي 
التوجه  يف  م��ت��زاي��داً  من��وا  تعك�س 
بالفل�شفة  االه��ت��م��ام  ن��ح��و  ال��ع��ام 
ودورها الكبري يف االرتقاء بالوعي 
ع��رب م�شاركة  امل��ج��ت��م��ع��ات،  داخ���ل 
اخلرباء  م��ن  فعالياته  يف  وا�شعة 
داخل  من  واالأكادمييني  والعلماء 
ن  م���وؤك���دا  وخارجها" ..  ال���دول���ة 
اأهدافه  حتقيق  يف  جن��ح  امل��وؤمت��ر 
والفكرية  ال��ع��ل��م��ي��ة  وم�����ش��ام��ي��ن��ه 
من  بالعديد  وخ���رج  والفل�شفية، 
�شاأنها تعزيز  التي من  التو�شيات 
جم�����االت ال��ب��ح��ث وال����درا�����ش����ة يف 
والعالقة  الراهن،  فل�شفة  ق�شايا 

من  نخبة  ج��ان��ب  اإىل  اللبنانية، 
اأبرز الفال�شفة واالأكادمييني من 
ج��م��ي��ع اأن���ح���اء ال���ع���امل وع����دد من 

املوؤ�ش�شات العاملية املتخ�ش�شة.
اأربعة  م��دار  امل��وؤمت��ر - على  �شلط 
الّزمن  معنى  على  ال�شوء   - اأي��ام 
ال����ّت����اري����خ����ّي ال������ّراه������ن، ون���ظ���رة 
الفيل�شوف الفرن�شّي اإىل الّراهن، 
واأ�شباب  متغرّي،  ع��امل  يف  والقيم 
التفل�شف ودور الفل�شفة يف الوعي 
العربي  ال��وع��ي  يف  ودور  ال��ع��رب��ي، 

اليوم.
احلوارية  اجل��ل�����ش��ات  ت��ط��رق��ت  و 
العربّية  الفل�شفة  م�شكالت  اإىل 
الّراهنة واملمكنات القابلة للّتحّقق 
والفل�شفة  ال���ع���رب���ي،  ال����ع����امَل  يف 
والّراهن  ال�����ش��ي��ا���ش��ي،  واالإ����ش���الح 
والّتنوير  الفل�شفّية،  وجت��ّل��ي��ات��ه 

والّراهن.
التفكري  اأي�شا  اجلل�شات  وتناولت 
ملهارات  الفل�شفة  وتنمية  ال�شليم 
االأطفال وثقتهم يف طرح االأ�شئلة 
اإىل  باالإ�شافة  واختبارها،  املعقدة 
�شارك  ال�شباب  ور���س  من  �شل�شلة 

فيها طالب من جامعة ال�شوربون 
- ق�شم الفل�شفة، وحلقة الفجرية 

الفل�شفية .

املمكنات، والطرق الفل�شفية التي 
املمكن  ميكن من خاللها حتويل 
ي�شهم يف معاجلة  واق���ع، مب��ا  اإىل 

العديد  اإىل  امل�����وؤمت�����ر  وخ���ل�������س 
املهمة،  والنتائج  التو�شيات  م��ن 
وعالقته  ال��راه��ن  يف  التفكر  ع��ن 

بالراهن  املتعلقة  الق�شايا  معظم 
وفل�شفية  ع���ق���الن���ي���ة  م���ع���اجل���ة 

ر�شينة.

ا�صت�صاري ال�صارقة يجيز تعديل قانون تنظيم جمل�س التعليم
•• ال�صارقة-وام:

الإمارة  اال�شت�شاري  املجل�س  اأج���از 
الرابعة  جل�شته  خ���الل  ال�����ش��ارق��ة 
اأعماله  التي عقدها مبقره �شمن 
ل�����دور االن���ع���ق���اد ال����ع����ادي ال���راب���ع 
العا�شر  ال��ت�����ش��ري��ع��ي  ال��ف�����ش��ل  م���ن 
تعديال على قانون تنظيم جمل�س 
اجلل�شة  تراأ�س   . للتعليم  ال�شارقة 
�شعادة علي ميحد ال�شويدي رئي�س 
الدكتور  �شعادة  بح�شور   ، املجل�س 
�شعيد م�شبح الكعبي رئي�س جمل�س 
امل�شت�شار  و�شعادة  للتعليم  ال�شارقة 
الدائرة  م��دي��ر  حنظل  ب��ن  عي�شى 
ال�شارقة  حل���ك���وم���ة  ال���ق���ان���ون���ي���ة 
االأمني  املال  اأحمد  و�شعادة حممد 

للتعليم  ال�����ش��ارق��ة  مل��ج��ل�����س  ال���ع���ام 
وم�����روان حم��م��د احل���م���ادي مدير 
مكتب ال�شوؤون القانونية باملجل�س 
باحث  اجل�����روان  حميد  و���ش��ل��ط��ان 
قانوين يف ق�شم الت�شريع بالدائرة 
ال��ق��ان��ون��ي��ة حل��ك��وم��ة ال�����ش��ارق��ة. و 
م�شبح  �شعيد  الدكتور  �شعادة  اأك��د 
القانون  م�����ش��روع  اأه��م��ي��ة  ال��ك��ع��ب��ي 
اإمارة  كونه يتواكب مع ما ت�شهده 
ت��ط��ور كبري والفت  ال�����ش��ارق��ة م��ن 
واهتمام  دع���م  ظ��ل  يف  التعليم  يف 
الدكتور  ال�����ش��ي��خ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 
�شلطان بن حممد القا�شمي ع�شو 
ال�شارقة  ح��اك��م  االأع���ل���ى  امل��ج��ل�����س 
�شلطان  ال�����ش��ي��خ  ���ش��م��و  وم��ت��اب��ع��ة 
القا�شمي  �شلطان  ب��ن  حم��م��د  ب��ن 

القانون وقام ممثلو  مواد م�شروع 
احلكومة بالرد على اال�شتف�شارات 
التف�شري  اأوج�����ه  ب��ي��ان  م���ن خ���الل 
القانون  م�����ش��روع  مل����واد  ال��ق��ان��وين 
تطبيق  يف  العمل  جوانب  وكذلك 
القانون وف��وق امل��واد امل��ذك��ورة وما 
عمل  لتنظيم  اأح��ك��ام  من  به  تعنى 
جمل�س ال�شارقة للتعليم و�شيا�شاته 
وما  باأعماله  املتعلقة  والت�شريعات 
يف  اأدوار  م��ن  املجل�س  ب��ه  ي�شطلع 
حتقيق جودة التعليم بالتعاون مع 

جهات االخت�شا�س.
املمكنة  االآل��ي��ات  اإىل  التطرق  ومت 
ال�شارقة  ب��دور جمل�س  تدفع  التي 
اخت�شا�شاته  خ��الل  م��ن  للتعليم 
و�شع  يف  ي�شمها  ال��ت��ي  واالإدارات 

ال�شارقة  ح��اك��م  ن��ائ��ب  و  عهد  ويل 
توا�شل  اأن  على  �شموهما  وحر�س 
ال�����ش��ارق��ة مت��ي��زه��ا يف دع���م رواف���د 
الع�شوة  ���ش��ع��ادة  ت��ل��ت  و   . التعليم 
�شريفه مو�شى املازمي مقررة جلنة 
وال�شباب  والتعليم  الرتبية  �شوؤون 
باملجل�س  واالإع����������الم  وال���ث���ق���اف���ة 
م�شروع قانون تعديل قانون ب�شاأن 
للتعليم  ال�شارقة  جمل�س  تنظيم 
واالأهداف  التعريفات  م�شتعر�شة 
املواد  واالخت�شا�شات وغريها من 
م�شروع  يف  امل����ذك����ورة  ال��ق��ان��ون��ي��ة 
املجل�س  اأع�شاء  وناق�س  القانون. 
كافة اأحكام م�شروع تعديل القانون 
وخم���ت���ل���ف اأه�����داف�����ه م���ق���دم���ني يف 
مداخالتهم عددا من االآراء حول 

و�شمان  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  ال�����ش��ي��ا���ش��ات 
ا���ش��ت��دام��ة اخل���دم���ات ال��رتب��وي��ة ، 
باحل�شانات  ال��ت��و���ش��ع  يف  دوره  و 
رعاية  من  تقدمه  وم��ا  احلكومية 
املجل�س  ودور  امل��ب��ك��رة  ل��ل��ط��ف��ول��ة 
للتميز  ال�شارقة  جائزة  يف  ممثال 
ال�������رتب�������وي ع����ل����ى ت�����ك�����رمي ك���اف���ة 
وتنمية  ال����رتب����وي����ة  ال����ع����ط����اءات 
الرتبوي  امليدان  خلدمة  جهودها 
والتنمية  ال���دول���ة  م�����ش��ت��وى  ع��ل��ى 
املجتمع  عنا�شر  ل��دى  امل�شتدامة 

الرتبوي.
املجل�س  �شادق  اجلل�شة  ختام  يف  و 
على م�شروع تعديل قانون تنظيم 
اإمارة  يف  للتعليم  ال�شارقة  جمل�س 

ال�شارقة .

نادي تراث المارات اختتم م�صاركته يف مهرجان العني للكتاب 2022
•• العني -الفجر:

زاي���د للدرا�شات  االإم�����ارات مم��ث��اًل مب��رك��ز  ت���راث  ن���ادي  اختتم 
مهرجان  م��ن  ع�شرة  الثالثة  ال���دورة  يف  م�شاركته  وال��ب��ح��وث، 
طحنون  ال�شيخ  �شمو  رعاية  حتت  اأقيمت  التي  للكتاب،  العني 
بن حممد اآل نهيان، ممّثل احلاكم يف منطقة العني، ونظمها 
مركز اأبوظبي للغة العربية التابع لدائرة الثقافة وال�شياحة - 
اأبوظبي يف الفرتة من 14 اىل 20 �شبتمرب اجلاري يف ا�شتاد 

هزاع بن زايد مبدينة العني. 
الذين  املهرجان  ل���زوار  متميزاً  ح�شوراً  ال��ن��ادي  جناح  وحقق 
جذبتهم حمتويات اجلناح وما احتواه من اإ�شدارات يف حقول 
الرتاث والتاريخ والثقافة ودواوين ال�شعر النبطي، باالإ�شافة 

اإىل اأعداد جملة تراث ال�شهرية التي ي�شدرها النادي.
النادي  نظم  للمهرجان  امل�شاحب  الثقايف  الربنامج  و�شمن 
»تطور  بعنوان  نوفمرب حما�شرة   17 املوافق  »اخلمي�س«  يوم 
التخطيط العمراين ملدينة العني - من واقع التجربة« قدمها 
خليفة  ب��ن  حممد  بيت  يف  وذل���ك  ال�شلماين،  ط��الل  املهند�س 
التخطيط  لتطور  عر�شاً  املحا�شر  وق���دم   ال��ع��ني.  مدينة  يف 
بداأه  املا�شية  االأرب��ع��ة  العقود  خ��الل  ال��ع��ني  ملدينة  ال��ع��م��راين 
بالتعريف باملوقع اجلغرايف والبعد التاريخي للمدينة وتاأثري 
العوامل الطبيعية يف ت�شكيل ن�شيجها احل�شري، باالإ�شافة اإىل 
دور الواحات يف حتقيق اال�شتقرار وظهور التجمعات ال�شكانية 
القائمة على الن�شاط الزراعي. كما حتدث ال�شلماين عن دور 
القائد املوؤ�ش�س لالحتاد وراعي نه�شة العني املغفور له ال�شيخ 

زايد بن �شلطان اآل نهيان )طيب اهلل ثراه( وب�شماته املبكرة على 
اأ�شا�شي،  اأن يو�شع لها اأي خمطط  تخطيط املدينة حتى قبل 
ا�شتثنائية على  وذلك مبا حباه اهلل من ب�شريٍة نافذة وق��درٍة 
اإىل مراحل تطور التخطيط  امل�شتقبل. كما تطرق  ا�شت�شراف 
العمراين با�شتعرا�س وحتليل املخططات املختلفة التي و�شعت 

ملدينة العني بح�شب ت�شل�شلها الزمني.
كما نظم النادي اأم�س »ال�شبت« اأم�شية �شعرية يف ق�شر املويجعي 
بعنوان قراءات �شعرية خمتارة يف ديوان »ال�شحاب العذب« الذي 
الوطن  فقيد  رث��اء  ويت�شمن  ق�شائد يف  اأخ��رياً  النادي  اأطلقة 
املغفور له باإذن اهلل ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان.. من جمع 
واإعداد ال�شاعرة مرمي النقبي، وفكرة واإ�شراف ال�شاعر �شعيد 

بن غما�س الرا�شدي.

م�سيدة بدعم الدولة واأحمد بن �سعيد اآل مكتوم

جمعية الإمارات ملتالزمة داون تختتم م�صاركتها باك�صبو اأ�صحاب الهمم الدويل
•• دبي-الفجر: 

ت��األ��ق اأ���ش��ح��اب ال��ه��م��م م��ن ذوي م��ت��الزم��ة داون 
اأ�شحاب  اإك�شبو  معر�س  فعاليات  يف  مب�شاركتهم 
 2022 ل��ع��ام  ال��راب��ع��ة  ال���دويل يف دورت���ه  الهمم 
برعاية  م�شيدين  العاملي  التجاري  دبي  مركز  يف 
مكتوم،  اآل  �شعيد  ب��ن  اأح��م��د  ال�شيخ  �شمو  ودع���م 
رئي�س هيئة دبي للطريان املدين رئي�س مطارات 
التنفيذي لطريان  الرئي�س  االأعلى  الرئي�س  دبي 
االإم�����ارات وامل��ج��م��وع��ة، وم��ع��ايل ح�شة ب��و حميد 
وزيرة تنمية املجتمع ومعايل االأمني العام جلامعة 
الدول العربية اأحمد اأبو الغيط وكبار امل�شوؤولني 

الذين �شاركوا يف افتتاح املعر�س وتفقده.
وه����ذا واأ����ش���ادت ال��دك��ت��ورة م��ن��ال ج��ع��رور رئي�س 

داون  مل��ت��الزم��ة  االم�����ارات  جمعية  اإدارة  جمل�س 
ال��دول��ة يف االرتقاء  امل��ب��ذول��ة م��ن قبل  ب��اجل��ه��ود 
باأ�شحاب الهمم لتكون يف مقدمة الدول يف جمال 
م�شتدامة  ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  وف���ق  ال��ه��م��م  اأ���ش��ح��اب 
فخورون  ن��ح��ن  وق���ال���ت:   . ودجم��ه��م  لتمكينهم 
االأ�شخم  يعترب  ال��ذي  املعر�س  بهذا  مب�شاركتنا 
اإفريقيا،  و�شمال  االأو���ش��ط  ال�شرق  م�شتوى  على 
وامل�شنعون  وامل��خ��ت�����ش��ون  اخل����رباء  يلتقي  ح��ي��ث 
اأح���دث  ل��ع��ر���س  امل�����ش��ان��دة  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  الأدوات 

املنتجات يف جمال اأ�شحاب الهمم.
احلكومية  ال��ه��ي��ئ��ات  م�����ش��ارك��ة  ت�شكل  واأ���ش��اف��ت: 
لعر�س  نوعية  اإ���ش��اف��ة  امل��ع��ر���س  يف  واملجتمعية  
م�شتوى  على  ومعدات  خدمات  من  يقدمونه  ما 
الهمم  اأ���ش��ح��اب  م��راك��ز  وت��وف��ر م�شاركة  ال��ع��امل، 

وامل���راك���ز ال�����ش��ح��ي��ة وال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ف��ر���ش��ة ذهبية 
املعدات واخلدمات لتمكني  اأحدث  لالطالع على 

اأ�شحاب الهمم وتعزيز قدراتهم ودجمهم. 
وق���ال���ت ال���دك���ت���ورة ج����ع����رور: اأب���ن���اوؤن���ا م���ن ذوي 
وتواجدهم  بح�شورهم  متميزون  داون  متالزمة 
ملا يدور حولهم، وهم  وم�شاركتهم وهم مدركون 
باالإ�شافة  والفنون  الريا�شة  يف  بقوة  مناف�شون 
اإىل حتديات الروبوت، فعلى مدار االأيام الثالثة 
لفت  م��ن  ومتكنوا  الفاعلة  مب�شاركتهم  مت��ي��زوا 
االأنظار اإىل قدراتهم يف جمال الروبوت والذكاء 
�شلمى  ال�شيدة  اأك���دت  جانبها  م��ن  اال�شطناعي 
اجلمعية  اأن  للجمعية  التنفيذي  امل��دي��ر  كنعان 
اال�شرتاتيجية  ال��ت��وج��ه��ات  ك��اف��ة  ب��ق��وة  م��واك��ب��ة 
للدولة وتطور خدماتها با�شتمرار وغر�س مفهوم 

االبتكار والتميز لدى ذوي متالزمة داون وحجز 
مكان مميز لهم يف هذا املجال ملا يتمتعون به من 

اإ�شرار وعزمية وحب للتعلم ويف كافة املجاالت 
عام  فمنذ  مبهرة  من��اذج  لدينا  كنعان:  واأ�شافت 
التكنولوجيا  ث��ان��وي��ة  يف  دجم��ه��م  مت   2017
التطبيقية يف ور�شة الروبوت، ونتيجة لتفاعلهم 
واجن����ازه����م ق��م��ن��ا ب��ت��اأ���ش��ي�����س ن�����ادي ال����روب����وت يف 
اجلمعية و�شاركوا يف مناف�شات الروبوت والذكاء 
التعليم  م��دار���س  م��ع   2018 ع��ام  اال�شطناعي 
مناف�شات  يف  لي�شاركوا  التدريب  وا�شتمر  ال��ع��ام، 
متاتا الب عام 2021 وبف�شل اهلل حققوا نتائج 
التاأهيل  برامج  اأن  بالذكر  اجلدير  ومن  مبهرة. 
املهني يف اجلمعية ت�شهد تطوراً كبرياً يف جماالت 

متعددة من �شمنها الروبوت.

العدد 13703 بتاريخ 2022/11/21 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شواحي 

غنيمة للتجارة
CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�شة رقم:3841905 

الغاء رخ�شة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية االقت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

االجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13703 بتاريخ 2022/11/21 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/روجيل 

للحلويات
CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�شة رقم:2865027 

الغاء رخ�شة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية االقت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

االجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13703 بتاريخ 2022/11/21 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية االإقت�شادية باأن / ال�شادة : رود الين للمقاوالت العامة

CN قد تقدموا اإلينا بطلب:  رخ�شة رقم:1053869 
تعديل مدير / اإ�شافة حممد �شباز حممد انوار

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة حممد �شباز حممد انوار %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف يو�شف �شريف عبدالرحيم اخل�شر االحمد

تعديل راأ�س املال / من 150000 اإىل 100000
تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�شم جتاري من/ رود الين للمقاوالت العامة
ROAD LINE GENERAL CONTRACTING

اإىل/ رود الين للمقاوالت العامة - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
ROAD LINE GENERAL CONTRACTING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا االإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 
خالل اأربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غري م�شوؤولة عن 

اأي حق اأو دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13703 بتاريخ 2022/11/21 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية االإقت�شادية باأن / ال�شادة : وي�شرتن �شب�شل لرتكيب املواد العازلة 

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: - ذ م م  رخ�شة رقم:1196470 
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة اليا�س ال�شما�س %100

تعديل مدير / اإ�شافة اليا�س ال�شما�س
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف حميد خليفه على بن �شامعه ال�شويدى

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف اليا�س ال�شما�س
تعديل �شكل قانوين / من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�شم جتاري من/ وي�شرتن �شب�شل لرتكيب املواد العازلة ذ.م.م
WESTERN SPECIAL INSULLATION MATERIALS FIXING - L L C

اإىل/ وي�شرتن �شب�شل لرتكيب املواد العازلة - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
WESTERN SPECIAL INSULLATION MATERIALS FIXING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C.  

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا االإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 
خالل يوم واحد من تاريخ ن�شر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غري م�شوؤولة عن اأي حق 

اأو دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(
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اأخبـار الإمـارات

•• ال�صارقة-الفجر:

احل����ج����ارة  وادي  م���دي���ن���ة  حت���ت���ف���ي 
ومدينة  ال��غ��رب  ل���وؤل���وؤة  املك�شيكية، 
ال��ث��ق��ايف ل�شاحب  ب��امل�����ش��روع  ال����ورد، 
بن  �شلطان  الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو 
املجل�س  ع�����ش��و  ال��ق��ا���ش��م��ي،  حم��م��د 
تتوج  حيث  ال�شارقة،  حاكم  االأع��ل��ى 
ال�36  ال��دورة  االإم���ارة �شيف �شرف 
ال�����دويل  امل��ك�����ش��ي��ك  "معر�س  م����ن 
االأب����رز  ال��ث��ق��ايف  احل����دث  للكتاب"، 
للكتاب  معر�س  واأك���رب  املك�شيك  يف 
خالل  وذل��ك  الالتينية،  اأمريكا  يف 
نوفمرب   26 م���ن  امل��م��ت��دة  ال���ف���رتة 

حتى 4 دي�شمرب 2022.
م�شاركتها  خ��الل  االإم����ارة  وتعر�س 
اإىل  مرتجماً  اإمراتياً  اإ�شداراً   57
برناجماً  وت��ق��دم  االإ���ش��ب��ان��ي��ة،  اللغة 
واالأن�شطة  ال��ف��ع��ال��ي��ات  م��ن  ح��اف��اًل 
واالإعالمية،  واالأدب����ي����ة  ال��ث��ق��اف��ي��ة 
وال��ف��ن��ي��ة وال���رتاث���ي���ة، ي�����ش��م��ل 27 
جل�شة، تقدمها 20 موؤ�ش�شة وهيئة 
اإماراتياً  ثقافية و24 كاتباً ومبدعاً 
وع����رب����ي����اً، ل��ت�����ش��ل��ي��ط ال�������ش���وء على 
الرامية لالرتقاء مبعارف  جهودها 
على  والتاأكيد  املجتمع،  اأف��راد  كافة 
مب�شادر  م���ده���م  يف  ال���ك���ت���اب  دور 
"هيئة  العلم واملعرفة، حيث ت�شرف 
ال�شارقة للكتاب" التي ي�شارك حتت 
ال�شارقة  "مدينة  م��ن  ك��ل  مظلتها 
الرتجمة"،  و"منحة  للن�شر"، 
للحقوق  الدولية  ال�شارقة  و"وكالة 
االأدبية"، و"امللتقى العربي لنا�شري 
كتب االأطفال"، على برنامج االإمارة 

يف املعر�س.

القا�شمي،  ف����اه����م  ال�������ش���ي���خ  وق�������ال 
احلكومية  ال��ع��الق��ات  دائ���رة  رئي�س 
ب���ال�������ش���ارق���ة، رئ��ي�����س وف����د االإم������ارة 
العالقات  "اإن  املعر�س:  يف  امل�شارك 
تبنى عرب  العامل  وم��دن  بلدان  بني 
ال�شنني وال تت�شكل بحدث اأو فعالية 
املك�شيك  اح��ت��ف��اء  وم����ا  ت���ع���اون،  اأو 
بال�شارقة اليوم اإال تتويجاً لعالقات 
متينة جتمع دولة االإمارات العربية 
املدن  م��ع  ال�شارقة  واإم����ارة  امل��ت��ح��دة 
طويلة،  ����ش���ن���وات  م��ن��ذ  امل��ك�����ش��ي��ك��ي��ة 
ف�����رادة  ع���ل���ى  ت���اأك���ي���د  اإال  ه����و  وم�����ا 
ال���ت���ي قدمها  ال��ث��ق��اف��ي��ة  ال��ت��ج��رب��ة 
الدكتور  ال�����ش��ي��خ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 
القا�شمي، ع�شو  �شلطان بن حممد 
اإىل   ال�شارقة،  حاكم  االأعلى  املجل�س 
اأكرث  منذ  ظلت  فال�شارقة  ال��ع��امل، 
م���ن خ��م�����ش��ني ع���ام���اً ت���وؤم���ن ب����اأن ما 
عرب  املجتمعات  وج���دان  يف  يرت�شخ 
ينعك�س  وال���ك���ت���ب،  واالإب�������داع  ال��ف��ن 
ب�شورة حّية على املوؤ�ش�شة الر�شمية 
للبلدان واملدن، وميتد اأثره طوياًل، 
وي��ت��ج��اوز ح�����ش��وره ال��ق��ط��اع الثقايف 
القطاعات  خم��ت��ل��ف  اإىل  ل��ي�����ش��ل 
والعلمية،  اال�شتثمارية،  و  التجارية 

والتكنولوجية وغريها".
اأ�شا�شي  حم��ور  "االأ�شالة  واأ���ش��اف: 
لبع�شها،  وامل����دن  ال��ب��ل��دان  روؤي����ة  يف 
وت��ق��دي��ره��ا مل��ا ت��ق��وم ب��ه ك��ل مدينة 
ال�����ش��ارق��ة يف  ل��ه��ذا تنطلق  اأو دول���ة، 
من  العاملية،  الثقافات  م��ع  ح��واره��ا 
العربية  وت��اري��خ احل�����ش��ارة  اأ���ش��ال��ة 
للثقافة  منجزات  من  اأ�شافته  وم��ا 
على  حتر�س  ما  فبقدر  االإن�شانية، 
االإماراتية  الثقافة  ج��وه��ر  ت��ق��دمي 

وما حتمله من قيم، بقدر ما تعك�س 
العربية  للثقافة  ال��ك��ل��ي��ة  ال�����ش��ورة 
ب���اأب���ع���اده���ا ك���اف���ة، ف���ه���ذا واج�����ب كل 
منطلقاته  ي��ع��رف  ع��م��ي��ق  م�����ش��روع 
تطلعاته،  حت��ق��ي��ق  اأدوات  ومي���ل���ك 
وي�شعى لقيادة م�شروع �شامل ينه�س 
راهن  يف  فرقاً  ويحدث  باملجتمعات 
وم�شتقبل االأمة التي ينتمي اإليها".
م��ن ج��ان��ب��ه، ق���ال ���ش��ع��ادة اأح��م��د بن 
رئ���ي�������س هيئة  ال����ع����ام����ري،  رك����ا�����س 
هذا  يف  "نح�شد  للكتاب:  ال�شارقة 
الثقايف  بامل�شروع  العاملي  االح��ت��ف��اء 
ال�شارقة، ثمار روؤي��ة حكيمة  الإم��ارة 
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ����ش���اح���ب  و���ش��ع��ه��ا 
الدكتور �شلطان بن حممد القا�شمي، 
ع�شو املجل�س االأعلى حاكم ال�شارقة، 
التي  االأوا����ش���ر  اأق���وى  اأن  فيها  اأك���د 
اأوا�شر  هي  العامل  ح�شارات  جتمع 
لهذا  جت���ل���ي���ات���ه���ا،  ب���ك���ل  ال���ث���ق���اف���ة 
�شيف  ال�شارقة  فعاليات  يف  جن�شد 
���ش��رف م��ع��ر���س  امل��ك�����ش��ي��ك ال���دوىل 
امل�����ش��رتك اجلمايل  ل��ل��ك��ت��اب ح��ج��م 
ال��ع��رب��ي��ة مع  ال��ث��ق��اف��ة  ال���ذي يجمع 

الهوية  ون��ربز  الالتينية،  نظريتها 
االإمارات  لدولة  املتفردة  االإبداعية 
والفنانني  االأدب��اء  عرب رموزها من 

واملبدعني". 
ال�������ش���ارق���ة  "مل�شروع  وا��������ش�������اف: 
اإق��ل��ي��م��ي��ة ودولية  اأب��ع��اد  احل�����ش��اري 
املحلي،  ب��ع��ده  ج��ان��ب  اإىل  وع��امل��ي��ة، 
على  حت���ق���ي���ق���ه  اإىل  ن���ت���ط���ل���ع  ف���م���ا 
املعرفة،  جم��ت��م��ع��ات  ب��ن��اء  م�����ش��ت��وى 
نه�شة  يف  الكتاب  مركزية  وتكري�س 
منوذجاً  لي�شكل  نعمل  املجتمعات، 
اأم�����ام ال��ب��ل��دان وامل�����دن ال��ن��ظ��رية يف 
م�شروع  اإذ يحمل  العامل،  بلدان  كل 
اإن�شانياً  ب��ع��د  احل�����ش��اري  ال�����ش��ارق��ة 
بالو�شول  مالحمه  تتج�شد  اأ�شياًل 

اإىل عامل اأكرث ا�شتقراراً وتنمية".
اأن العالقة الثقافية  واأكد العامري 
التي جتمع اإمارة ال�شارقة مع القارة 
واملك�شيك  ع����ام  ب�����ش��ك��ل  ال��الت��ي��ن��ي��ة 
ب�شكل خا�س  ممتدة على مدار اأكرث 
من 14 عام، حيث كان اأول ح�شور 
لل�شارقة يف معر�س املك�شيك الدوىل 
بذلك  مم��ث��ل��ة   2009 يف  ل��ل��ك��ت��اب 

واالإماراتية.  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ث��ق��اف��ت��ني 
ووا�شلت هيئة ال�شارقة للكتاب هذه 
اجلهود من خالل اللقاءات ال�شنوية 
التي تعقدها مع جمتمع الن�شر من 
ونا�شرين  اأدب����ي����ني  ووك������الء  ك���ت���اب 
الإي�شال  الدولية  املعار�س  واإدارات 

ر�شالة ال�شارقة التنموية.
ثقافياً  ب���رن���اجم���اً  االإم�������ارة  وت���ق���دم 
الثقافية  ال��ر���ش��ال��ة  يج�شد  ح��اف��اًل 
بتعريف  وي�شهم  االإم�����ارات،  ل��دول��ة 
الثقافة  ع��ل��ى  امل��ك�����ش��ي��ك��ي  ال�����ش��ع��ب 
ال��ع��رب��ي��ة، ح��ي��ث ي�����ش��م��ل ع�����دداً من 
واجلل�شات  الكتب،  اإط���الق  حفالت 
الرتاثية  وال���ع���رو����س  ال���ق���رائ���ي���ة، 
ال�شعبية، واالأم�شيات ال�شعرية، منها 
و"روؤى"،  العامل"،  "�شوت  اأم�شية 
فيه  ح��ف��ل حت��ت��ف��ي  اإىل  ب��االإ���ش��اف��ة 
"هيئة ال�شارقة للكتاب" بالر�شامني 
امل��ك�����ش��ي��ك��ي��ني ال����ذي����ن �����ش����ارك����وا يف 
كتب  ل��ر���ش��وم  ال�����ش��ارق��ة  "معر�س 
االأطفال" من عام 2017 حتى عام 

.2021
وت���ق���ام ف��ع��ال��ي��ات ب��رن��ام��ج االإم������ارة 
اإدارة  ل��ه  خ�ش�شت  �شخم  ج��ن��اح  يف 
ك����ب����رية على  م�������ش���اح���ة  امل����ع����ر�����س 
م��دخ��ل امل��ع��ر���س، وي��ت�����ش��م��ن ع���دداً 
والندوات  النقا�شية،  اجلل�شات  من 
الثقافية  وامل��ل��ت��ق��ي��ات  احل�����واري�����ة، 
وال�����ش��ي��ن��م��ائ��ي��ة، منها  واالإع���الم���ي���ة 
العربية  "املفردات  ب��ع��ن��وان  ن����دوة 
االإ�شبانية"،  ال��ل��غ��ة  ع��ل��ى  واأث����ره����ا 
عنوان  حت���م���ل  ن��ق��ا���ش��ي��ة  وج���ل�������ش���ة 
وملتقى  الكتب"،  ت�شويق  "توجهات 
اإع���الم���ي ي��ن��اق�����س دور االإع������الم يف 
االإمارات  دول��ة  بني  الروابط  تعزيز 
وامل���ك�������ش���ي���ك، واآخ���������ر ث����ق����ايف ح���ول 
وملتقى  ال��ب��ل��دي��ن،  يف  ال�����ش��ف��ر  اأدب 
مواكبة  اإىل  ي���ت���ط���رق  ���ش��ي��ن��م��ائ��ي 
فيهما،  احل��ايل  ال�شينمائي  الو�شع 
اأهم  اإبداعي يتناول  اإىل جانب لقاء 
م���ا مي��ي��ز ال��ك��ت��ب امل�����ش��ورة يف دولة 

االإمارات واملك�شيك.

م�����ش��اح��ة مهمة  ال���ع���رب���ي  ول��ل��خ��ط 
ي��ن��اق�����س ممثلو  امل��ع��ر���س، ح��ي��ث  يف 
ال�����ش��ارق��ة ت��اري��خ��ه واأ���ش��ول��ه واأث���ره 
ويتوج  ال���ع���امل���ي���ة،  ال���ث���ق���اف���ات  ع���ل���ى 
االحتفاء بهذا الفن العريق بافتتاح 
بالتعاون  العربي"  اخلط  "معر�س 

مع "جامعة وادي احلجارة".
الكتاب  الربنامج نخبة من  ويجمع 
االإماراتيني  املبدعني  واالإعالميني 
العميمي،  �شلطان  وه���م،  وال���ع���رب، 
الهدية،  وع���ب���داهلل  امل���ع���ال،  وخ���ل���ود 
والدكتورة  امل���ع���م���ري،  ع��ل��ي  وف���ه���د 
اليازية  وال���دك���ت���ورة  ع��ت��ي��ق،  ع��ف��راء 
وفاطمة  ال�شحي،  وج��م��ال  خليفة، 
النابودة، والدكتور حمد بن �شراي، 
وع��ل��ي ال��ع��ب��دان، وال��دك��ت��ور حم�شن 
ال��رم��ل��ي، وال���دك���ت���ور ���ش��ه��اب غامن، 
واأمل ال�شهالوي، و�شيخة املطريي، 
ورائد برقاوي، وعبد احلميد اأحمد، 
حمالن،  و�شعيد  اجلنيبي،  وحممد 
عبيد،  و�شاحلة  الظهريي،  ونا�شر 

ال�شام�شي،  وعلياء  يو�شف،  وعي�شى 
وطالل اجلنيبي.

وت�������ش���ت���ع���ر����س ال���������ش����ارق����ة خ����الل 
ا���ش��ت�����ش��اف��ت��ه��ا يف امل���ع���ر����س جت���ارب 
وخربات عدد من املوؤ�ش�شات الثقافية 
التي ترتجم روؤية االإمارة وم�شروعها 
ي�����ش��ارك يف جناح  احل�����ش��اري، حيث 
"احتاد كتاب  اإمارة ال�شارقة كل من 
ال�شارقة  و"هيئة  االإمارات"،  واأدب��اء 
و"جمعية  والتلفزيون"،  ل��الإذاع��ة 
و"دائرة  االإماراتيني"،  النا�شرين 
�شلطان  الدكتور  و"دارة  الثقافة"، 
ال�شارقة"،  و"جامعة  القا�شمي"، 
و"هيئة ال�شارقة لالآثار"، و"جمعية 
الن�شخ"،  ح��ق��وق  الإدارة  االإم�������ارات 
للرتاث"،  ال���������ش����ارق����ة  و"معهد 
و"املجل�س  القا�شمي"،  و"من�شورات 
اليافعني"،  ل���ك���ت���ب  االإم��������ارات��������ي 
و"موؤ�ش�شة  كلمات"،  و"جمموعة 
كلمات"، و"بيت احلكمة"، و"متحف 

ال�شارقة للح�شارة االإ�شالمية" .

ممثلة للثقافتني العربية واالإماراتية 

املك�صيك حتتفي مب�صروع �صلطان الثقايف العاملي بتتويج ال�صارقة �صيف �صرف الدورة ال�36 من معر�صها

•• اأبوظبي -الفجر:

يف اإطار حر�شه على احل�شور العاملي 
الفاعل، �شارك مركز تريندز للبحوث 
اأع���م���ال  موؤمتر  واال���ش��ت�����ش��ارات يف 
املعهد  ال���ذي نظمه  امل��ن��ام��ة«  »ح���وار 
اال�شرتاتيجية   ل��ل��درا���ش��ات  ال���دويل 
البحرينية،  العا�شمة  )IISS(يف 
400 م�����ش��ارك من  ب��ح�����ش��ور ن��ح��و 
وزراء  ب��ي��ن��ه��م  خم��ت��ل��ف��ة،  دول  ع����دة 
وع�شكريون  اأم��ن��ي��ون  وم�����ش��وؤول��ون 

وباحثون واأكادمييون.
ون��اق�����س ح�����وار امل��ن��ام��ة ع��ل��ى مدى 
ثالثة اأيام عدة مو�شوعات اأبرزها: 
�َشراكات الواليات املتحدة االأمريكية 
االأمنية يف ال�شرق االأو�شط، وتطورات 
وتاأثري  ال��ط��اق��ة،  ج��ي��و���ش��ي��ا���ش��ي��ة  يف 
النزاعات خارج املنطقة على الو�شع 
االأمني يف املنطقة، ومبادرات ال�شرق 
االإقليمي،  ال���ن���زاع  حل���ل  االأو�����ش����ط 
البحرية  االخ���ت���ن���اق  ن���ق���اط  واأم�����ن 
الدفاع  اأ�شاليب  وحت��دي��ث  العاملية، 
اإ�شافة اإىل  والتكنولوجيا اجلديدة، 
راكات االأمنية اجلديدة  مو�شوع ال�شَّ

يف ال�شرق االأو�شط.

وقال الدكتور حممد عبداهلل العلي 
مل��رك��ز تريندز  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����س 
للبحوث واال�شت�شارات، الذي �شارك 
يف املوؤمتر العاملي على راأ�س وفد من 
حوار  اإن  امل��رك��ز،  وباحثي  م�����ش��وؤويل 
واأمنية  �شيا�شية  قمة  يعترب  املنامة 
ك�������ربى، وي�������ش���ك���ل ف���ر����ش���ة ف���ري���دة 
وم��ه��م��ة ل��ل��ق��اء ه���ذا اجل��م��ع الكبري 

ال�شيا�شات،  و���ش��ان��ع��ي  ال�����وزراء  م��ن 
واخلرباء والباحثني و�شانعي االآراء 
يقدم  املوؤمتر  اأن  م�شيًفا  واالأعمال، 
االأكرث  ال��ت��ح��دي��ات  ملناق�شة  من�شة 
اإحلاًحا يف جمال ال�شيا�شة اخلارجية 
والدفاع واالأمن يف ال�شرق االأو�شط.

تريندز  م��رك��ز  م�����ش��ارك��ة  اأن  واأك�����د 
االأمنية  ال�شيا�شية  ال��ق��م��ة  ه���ذه  يف 

اإط����������ار روؤي�������ة  ت�����اأت�����ي يف  ال�����ك�����ربى 
��ا م��ن��ه على  امل��رك��ز ال��ع��امل��ي��ة، وح��ر���شً
مثل  يف  وال��ف��اع��ل  النوعي  احل�شور 
وجت�شيًدا  ال��ع��امل��ي��ة،  امل��ح��اف��ل  ه���ذه 
الهادفة  »ت��ري��ن��دز«  ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 
اإىل تعزيز االنت�شار والتو�شع يف ن�شر 
و�شعيه  والبحثية،  العلمية  املعرفة 
البحث  تدعم  فاعلة  �شراكات  لبناء 

العلمي وتقدم الروؤى ل�شّناع القرار 
واملهتمني ب�شكل عام.

واأ�شار اإىل اأن حوار املنامة كان فر�شة 
ال�شخ�شيات  م���ن  ال���ع���دي���د  ل��ل��ق��اء 
القرار؛  ّناع  و�شُ والبحثية  الفكرية 
ل��ب��ح��ث االأح��������داث ال���راه���ن���ة، ومد 

ج�شور التعاون البحثي معها.
وذكر اأن من بني ال�شخ�شيات التي مت 

املوؤمتر  هام�س  على  معها  التباحث 
�شعادة اأمين بن توفيق املوؤيد، وزير 
مبملكة  والريا�شة  ال�شباب  ���ش��وؤون 
ال���ب���ح���ري���ن، وال�������ش���ي���دة اأور������ش�����وال 
املفو�شية  رئ��ي�����س  دي����رالي����ن،  ف����ون 
متقاعد  الركن  والعقيد  االأوروبية، 
ال�����ش��ري ت����وم ب��ي��ك��ي��ت، م��دي��ر املعهد 
اال�شرتاتيجية  ل��ل��درا���ش��ات  ال���دويل 

لوكمان،  �شهرمان  وال�شيد   ،IISS
ال�شيا�شة  برنامج  يف  املحللني  كبري 
االأمنية  وال����درا�����ش����ات  اخل���ارج���ي���ة 
ل���ل���درا����ش���ات  م���ال���ي���زي���ا  م���ع���ه���د  يف 
 ،ISIS وال��دول��ي��ة  اال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 
واإم���ي���ل احل��ك��ي��م زم��ي��ل اأق����دم الأمن 
ماليزيا  معهد  يف  االأو���ش��ط  ال�شرق 
للدرا�شات اال�شرتاتيجية والدولية.

ا  اأي�شً "تريندز"  وف���د  ال��ت��ق��ى  ك��م��ا 
وف�������ًدا ك���ن���دي���ا ����ش���م ال��ع��ق��ي��د جون 
الكندي،  ال����دف����اع  م��ل��ح��ق  مب���ف���ري 
والتقى  جليكار،  بيرت  املقدم  ونائبه 
اأم.  اأوف����ورد  ال��دك��ت��ور ماثيو  ال��وف��د 
الربيطاين،  ال����ربمل����ان  ع�����ش��و  ب����ي 
املدير  ت�����ش��ي��ب��م��ان  وال���دك���ت���ور ج����ون 
للمعهد  التنفيذي  والرئي�س  ال��ع��ام 
الدويل للدرا�شات اال�شرتاتيجية يف 
لندن، وا�شتعر�س معه اآفاق التعاون 

البحثي امل�شتقبلي.
بحث  ال����ل����ق����اءات  ه�����ذه  خ�����الل  ومت 
امل��و���ش��وع��ات امل���درج���ة ع��ل��ى جدول 
اإ�شافة  املنامة�  ح��وار  موؤمتر  اأعمال 
اإىل ا�شتعرا�س �شبل التعاون البحث 
وه���ذه  "تريندز"  ب���ني  امل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي 

الهيئات واملوؤ�ش�شات.
اأهمية  ال���ل���ق���اءات ع��ل��ى  اأك�����دت  وق���د 
م��راك��ز ال��ف��ك��ر وال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي يف 
حمتوى  وتقدمي  االأح���داث،  حتليل 
وي�شت�شرف  احل��ا���ش��ر  ي���ق���راأ  وازن، 
امل�������ش���ت���ق���ب���ل، مب�����ا ي����خ����دم وي����دع����م 
ال���ق���رار، ويقدم  ال��ب��اح��ث��ني و���ش��ّن��اع 
التحديات  مل��واج��ه��ة  م��درو���ش��ة  روؤى 

الراهنة وامل�شتقبلية.

يف اإطار ح�سوره العاملي

تريندز ي�صارك يف موؤمتر حوار املنامة ويلتقي عدًدا من املفكرين والباحثني و�صّناع الراأي
الدكتور حممد العلي: قمة كربى ت�سكل فر�سة ملناق�سة التحديات االأكرث اإحلاًحا يف ال�سرق االأو�سط



االثنني   21  نوفمبر    2022  م   -    العـدد   13703  
Monday   21    November    2022   -  Issue No 13703

07

اأخبـار الإمـارات

•• دبي-الفجر: 

للم�شتقبل،  دب���ي  اأك���ادمي���ي���ة  اأط��ل��ق��ت 
اإح���������دى م������ب������ادرات م���وؤ����ش�������ش���ة دب���ي 
معرفية  ب�����رام�����ج   3 ل��ل��م�����ش��ت��ق��ب��ل، 
توظيف  تعزيز  بهدف  جديدة  رقمية 
وتطوير  امل�شتقبل،  ا�شت�شراف  اأدوات 
وتعزيز  امل�شتقبلي،  الت�شميم  مهارات 
ت��ب��ن��ي ث��ق��اف��ة ال��ف��ك��ر اال���ش��ت�����ش��رايف يف 
وا�شرتاتيجيات  وخطط  روؤى  تطوير 
لروؤية وتوجيهات  م�شتقبلية، حتقيقاً 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد 
رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل 
جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل"، 
اال�شت�شراف  اأدوات  توظيف  باأهمية 
ومبا  للم�شتقبل،  اجل��اه��زي��ة  لتعزيز 
ي�����ش��ه��م ب��رت���ش��ي��خ م��ك��ان��ة دب����ي ودول����ة 
االإم��������ارات ال����رائ����دة ع��امل��ي��اً يف جمال 

ت�شميم و�شناعة امل�شتقبل.
وي��اأت��ي اإط���الق ه��ذه امل��ب��ادرة يف اإطار 
اأكادميية دبي للم�شتقبل لن�شر  جهود 
منوذج  وت��ط��وي��ر  امل�شتقبلية،  امل��ع��رف��ة 
م��ع��ريف ع��امل��ي ي��ط��ور ق���درات وكفاءات 
�شناع امل�شتقبل يف خمتلف القطاعات 
املطلوبة،  االأدوات  ب���اأه���م  ومي��ك��ن��ه��ا 
ويوؤكد على اأهمية اال�شتعداد لتغريات 
وتوظيف  ا�شتباقي  ب�شكل  امل�شتقبل 

فر�شه بال�شكل االأمثل. 
وتتيح هذه الدورات الرقمية املجانية 
ال���ف���ر����ش���ة ل���ل���م�������ش���ارك���ني م����ن دول����ة 
العامل  اأن����ح����اء  االإم���������ارات وخم��ت��ل��ف 
ل��ت��م��ك��ني م��ه��ارات��ه��م يف ال���ع���دي���د من 
والرقمية  االق��ت�����ش��ادي��ة  ال��ق��ط��اع��ات 
وامل�شتقبلية، وتعريفهم باأهم الفر�س 
وتقنيات  م��ن��ه��ج��ي��ات  يف  وال��ت��وج��ه��ات 

�شبل  واأب��������رز  امل�����ش��ت��ق��ب��ل،  وم�����ه�����ارات 
امل�شتقبل يف  ا�شت�شراف  اأدوات  توظيف 
تعزيز كفاء عمل القطاعات احلكومية 

واخلا�شة على حد �شواء.

�سعيد القرقاوي: دعوة مفتوحة 
للم�ساركة يف م�سرية دبي لت�سميم 

امل�ستقبل 
واأّكد �شعيد القرقاوي مدير اأكادميية 
اأف�����راد  اإع�������داد  اأن  ل��ل��م�����ش��ت��ق��ب��ل،  دب����ي 
امل�شتقبل  ا�شت�شراف  ب���اأدوات  املجتمع 
العمل  خ���ط���ط  ت���ط���وي���ر  وم������ه������ارات 
خمتلف  يف  ل���ل���م���ت���غ���ريات  امل����الئ����م����ة 
القطاعات، من اأهم الركائز الرئي�شية 
للم�شتقبل،  دب���ي  م��وؤ���ش�����ش��ة  مل���ب���ادرات 
دع���وة  امل����ب����ادرة  ه����ذه  "متثل  ق���ائ���اًل: 
ل����دي����ه طموح  م�����ن  ل���ك���ل  م���ف���ت���وح���ة 
دبي  م�شرية  يف  املميزة  ب�شمته  برتك 

لت�شميم و�شناعة امل�شتقبل".
"تركز  ال�����ق�����رق�����اوي:  ���ش��ع��ي��د  وق�������ال 
اإعداد  على  للم�شتقبل  دب��ي  اأكادميية 
ع���ق���ول امل�����ش��ت��ق��ب��ل وب����ن����اء ال����ق����درات 

باملهارات  وتزويدهم  ال�شباب  وحتفيز 
امل�شتقبلية.  الفر�س  لتفعيل  املطلوبة 
النهج  ه��ذا  تعزيز  يف  ا�شتمرارنا  وم��ع 
�شنعمل  ومبادراتنا،  براجمنا  كافة  يف 
اأي�شاً على اال�شتماع الأفكار وطموحات 
لن�شتمر  براجمنا  امل�شاركني يف  وروؤى 
يتنا�شب  مبا  وتطويرها  حت�شينها  يف 
ويخدم  امل�������ش���ارك���ني  اح���ت���ي���اج���ات  م���ع 
ال����ه����دف االأ�����ش����ا�����ش����ي مل���وؤ����ش�������ش���ة دب���ي 
�شناع  مت��ك��ني  يف  املتمثل  للم�شتقبل 

امل�شتقبل باأهم املهارات املطلوبة.
م��ن خالل  "نهدف  ق���ائ���اًل:  واأ����ش���اف 
الفكر  ت�����ش��دي��ر  اإىل  امل�����ب�����ادرة  ه�����ذه 
ال���ع���امل من  اإىل  ل��دب��ي  اال���ش��ت�����ش��رايف 

الربامج  يف  امل�شاركة  ب��اب  فتح  خ��الل 
بن�شر  ي�شهم  ومب��ا  للجميع،  املعرفية 
روؤية  على  القائمة  امل�شتقبلية  املعرفة 
التغريات  ت��واك��ب  وم��ت��ك��ام��ل��ة  �شاملة 
والتوجهات اجلديدة، وتوظف اأحدث 

املمار�شات املبتكرة".

برامج م�ستقبلية مبتكرة 
وتعتمد هذه املبادرة الرقمية واملعرفية 
للم�شاركني  ت��وف��ر  مبتكرة  منهجية 
جتربة تعليمية فريدة، ومتكنهم من 
تطبيق املهارات التي تعلموها عملياً يف 
احلياة ال�شخ�شية واملهنية. حيث تتيح 
م�شاهدة  وق��ت  اختيار  يف  مرونة  لهم 

االلتزام  دون  امل�����ش��ج��ل��ة  امل��ح��ا���ش��رات 
ب���ج���دول حم���دد م�����ش��ب��ق��اً، م���ا ي�شاعد 
�شرعة  يف  بالتحكم  بالتايل  امل�شاركني 
التقدم يف الربامج التعليمية. و�شتكون 
العربية  باللغتني  متاحة  املحا�شرات 
يف  الت�شجيل  ومي��ك��ن  واالإجن��ل��ي��زي��ة، 
ال���������دورات ال���رق���م���ي���ة ع����رب ال����راب����ط: 
www.dubaifuture.ae/(

.)ar/digital-courses
على  الربامج  منت�شبو  �شيح�شل  كما 
���ش��ه��ادة م��ع��ت��م��دة م���ن اأك���ادمي���ي���ة دبي 
للم�شتقبل فور االنتهاء من الربنامج 
يبلغ  م��ع��دل  ع��ل��ى  ح�شولهم  ح���ال  يف 
اأو اأكرث يف االختبارات النهائية،   90%

وطرح فكرة ملبادرة م�شتقبلية لت�شميم 
م�شتقبل دبي ودولة االإمارات.

اأ�س�س ا�ست�سراف امل�ستقبل
"اأ�ش�س  االأول  ال���ربن���ام���ج  وي����ه����دف 
تعريف  اإىل  امل�شتقبل"  ا���ش��ت�����ش��راف 
املنت�شبني باأهم منهجيات اال�شت�شراف 
واأخالقياته،  ومفاهيمه  امل�شتقبلي 
اليوم،  ع����امل  يف  اال���ش��ت�����ش��راف  ودور 
وت�شميم  ا����ش���ت���ك�������ش���اف  وك����ي����ف����ي����ة 
�شيناريوهات امل�شتقبل، واآليات تطبيق 

مبادئ اال�شت�شراف اال�شرتاتيجي.

اأ�س�س تقنيات امل�ستقبل
برنامج  يف  امل�������ش���ارك���ون  و���ش��ي��ت��ع��ل��م 
اأه����م  امل�شتقبل"  ت��ق��ن��ي��ات  "اأ�ش�س 
يف  التكنولوجي  اال���ش��ت�����ش��راف  اأدوات 
وفر�س  ال��ن��ا���ش��ئ��ة،  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ات 
والتعلم  اال�شطناعي  الذكاء  توظيف 
تطبيقات  اأب�����رز  اإىل  اإ���ش��اف��ة  االآيل، 
االأ�شياء،  واإن���رتن���ت  ت�����ش��ني،  ال��ب��ل��وك 
املعزز،  وال��واق��ع  االفرتا�شي  وال��واق��ع 

والطباعة ثالثية االأبعاد وغريها.

اأ�س�س مهارات امل�ستقبل
"اأ�ش�س  ال��ث��ال��ث  ال���ربن���ام���ج  وي�����ش��ه��م 
امل�شاركني  امل�شتقبل" بتمكني  مهارات 
وممار�شة  ودرا�����ش����ة  ا���ش��ت��ك�����ش��اف  م���ن 
واأدواته،  بامل�شتقبل  االت�شال  مهارات 
وتعزيز القدرات املعرفية والتحفيزية 
باأهم  وت��ع��ري��ف��ه��م  وال���دي���ن���ام���ي���ك���ي���ة، 
والع�شرين،  احل���ادي  ال��ق��رن  م��ه��ارات 
عقلية  لبناء  خمتلفة  اأدوات  وت��وف��ري 
امل�شاركة  على  ت�شاعدهم  م�شتقبلية 

الفعالة يف بناء امل�شتقبل.

•• ال�صارقة-الفجر:

حميد  ال��دك��ت��ور  االأ���ش��ت��اذ  بح�شور 
جامعة  م���دي���ر  ال��ن��ع��ي��م��ي  جم����ول 
ال���������ش����ارق����ة، و�����ش����ع����ادة ال���دك���ت���ور 
ع��ب��دال��ع��زي��ز امل�����ش��ّل��م رئ��ي�����س معهد 
موؤ�ش�شة  نظمت  للرتاث،  ال�شارقة 
ال�����ش��ارق��ة ال��دول��ي��ة ل��ت��اري��خ العلوم 
بجامعة  وامل�����ش��ل��م��ني  ال���ع���رب  ع��ن��د 
م����ع معهد  ب���ال���ت���ع���اون  ال�������ش���ارق���ة 
العلمي  امللتقى  ل��ل��رتاث  ال�شارقة 
الدويل ال�شاد�س بعنوان: "الرتاث 
مع  ت��زام��ن��اً  االإ�شالمي"،  ال��ف��ن��ي 
االإ�شالمية  للفنون  العاملي  ال��ي��وم 
اليون�شكو  منظمة  اأع��ل��ن��ت��ه  ال���ذي 
عام 2019، ويقام كل عام يف 18 
نوفمرب، وذلك بهدف تعزيز الوعي 
واإ�شهاماتها  االإ�شالمية  بالفنون 
االإن�شانية،  احل�����ش��ارة  م��ك��ون��ات  يف 
وبح�شور االأ�شتاذ الدكتور م�شعود 
ال�شارقة  موؤ�ش�شة  م��دي��ر  اإدري�������س 
الدولية لتاريخ العلوم عند العرب 
الدكتورة  واالأ���ش��ت��اذة  وامل�����ش��ل��م��ني، 
الفنون  كلية  نادية احل�شني عميد 

اجلميلة والت�شميم. 
�شعادة  األقاها  التي  كلمته  وخ��الل 

االأ����ش���ت���اذ ال��دك��ت��ور ح��م��ي��د جمول 
النعيمي مدير اجلامعة يف اجلل�شة 
االفتتاحية للملتقى، عرب فيها عن 
م�����ش��اع��ر ال��ت��ق��دي��ر واالم��ت��ن��ان اإىل 
���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ���ش��ل��ط��ان ب���ن اأحمد 
ال�شارقة  ح��اك��م  ن��ائ��ب  ال��ق��ا���ش��م��ي، 
لرعاية  ال�شارقة،  جامعة  ورئي�س 
���ش��م��وه ودع���م���ه مل���ي���ادي���ن ال����رتاث 
على  واالإ���ش��الم��ي  العربي  الثقايف 
ومكوناتها،  اآف����اق����ه����ا  اخ����ت����الف 
وال�شيما يف اإطار التعاون والت�شارك 
يف جت�����ش��ي��د ه����ذا ال�����رتاث واإب�����راز 
املحلية  امل�����ش��ت��وي��ات  ع��ل��ى  اأه��م��ي��ت��ه 
اإىل  م�شرياً  والدولية،  واالإقليمية 
الذي  امللتقى  ه��ذا  تنظيم  اأه��م��ي��ة 
العاملية  الثقافية  النظرة  يج�شد 
ال�شمو  ل�شاحب  واال�شرتاتيجية 
ال�شيخ الدكتور �شلطان بن حممد 
االأعلى  املجل�س  ع�شو  القا�شمي، 
وموؤ�ش�س  ال�شارقة  حاكم  لالحتاد 
ج���ام���ع���ة ال�������ش���ارق���ة -ح���ف���ظ���ه اهلل 
ت��ع��اىل ورع�����اه، ال����ذي اأن�����ش��اأ ومنذ 
ال�شارقة  م��وؤ���ش�����ش��ة  ���ش��ن��وات  ع����دة 
الدولية لتاريخ العلوم عند العرب 
ال�شارقة،  ج��ام��ع��ة  يف  وامل�����ش��ل��م��ني 
اأه���داف هذه  �شموه �شمن  وو���ش��ع 

ت�شليط  ع��ل��ى  ت��ع��م��ل  اأن  امل��وؤ���ش�����ش��ة 
ال�شوء على تاريخ الفنون والعلوم 
االإن�شانية االإ�شالمية على امل�شتوى 
تت�شمن  كموؤ�ش�شة  الأنها  ال���دويل، 
والفنون  ال��ع��ل��وم  جم�����االت  ك���اف���ة 
احل�شارة  ب���ن���اء  يف  واإ���ش��ه��ام��ات��ه��ا 
ال��ع�����ش��ور االأوىل  االإن�����ش��ان��ي��ة م��ن��ذ 

وحتى اليوم. 
 " قائال:  اجلامعة  مدير  واأ���ش��اف 
امللتقى تقربنا من  اأه��داف هذا  اإن 
ال�شارقة  موؤ�ش�شة  ر���ش��ال��ة  حتقيق 
الدولية لتاريخ العلوم عند العرب 
تزال  وال  �شعت  ال��ت��ي  وامل�����ش��ل��م��ني، 
ت�شعى كما �شبق اإىل اإحياء الرتاث 
ال��ع��ل��م��ي ل��ل��ع��رب وامل�����ش��ل��م��ني من 
خ���الل ع��م��ل��ي��ات اجل��م��ع واحلفظ 
والن�شر  وال����ب����ح����ث  وال���ت���ح���ق���ي���ق 
امللتقى  ه��ذا  �شكل  كما  والرتجمة، 
من�شة للحوار والنقا�س والتوا�شل 
وال��ت��ف��اع��ل ب��ني ال��ث��ق��اف��ات، وعمل 
امل�����ش��اه��م��ة يف ح��م��اي��ة جوهر  ع��ل��ى 
الرتاث الفني واملعماري االإ�شالمي 
و����ش���ي���ان���ت���ه وح���ف���ظ���ه ل���الأج���ي���ال 
واأن  جمعاء،  ولالإن�شانية  املتعاقبة 
ال����رتاث الفني  امل��ع��رف��ة يف جم���ال 
االإ�شالمي  وامل��ع��م��اري  والتاريخي 
�شفحات  ع��ل��ى  م��ق��ت�����ش��رة  ل��ي�����ش��ت 
ك���ت���ب ال���ت���اري���خ ورف�������وف واأرك�������ان 
وزوايا املتاحف، بل اإنها اإرث حيوي 
على  املعرفة  ه��ذه  ت�شاعد  وخ��ال��د، 
العاملية  الثقافات  مد اجل�شور بني 

و تقريبها بع�شها من بع�س".

الدكتور  ���ش��ع��ادة  اأك���د  جانبه  وم��ن 
معهد  رئي�س  امل�شّلم  ال��ع��زي��ز  عبد 
ال�شارقة للرتاث، اأن الرتاث ميثل 
�شاحب  روؤي��ة  يف  جوهرياً  عن�شراً 
ال�شارقة، حفظه اهلل  ال�شمو حاكم 
ورعاه، ويف فكره وكتاباته، ويتجلى 
ذلك يف توجهاِت �شموه وتوجيهاته، 
املوؤ�ش�شي والقانوين  بو�شع االإطار 
يف اإمارة ال�شارقة، الإن�شاء موؤ�ش�شات 
وحمايته  ال�����رتاث  ب��ح��ف��ظ  ت��ع��ن��ى 
و���ش��ون��ه واإح���ي���ائ���ه، ان��ط��الق��اً من 
والتي  واملتكاملة،  ال�شاملة  روؤي��ت��ه 
ممثاًل  بو�شفه  ال��رتاث  اإىل  تنظر 
لوعاء الهوية، وهمزة الو�شل بني 

املا�شي واحلا�شر.
ال�شارقة  جامعة  جهود  وثمن  كما 
قائاًل:  وامل��ع��رف��ة،  العلم  خدمة  يف 
"اإن احلديث عن التعاون امل�شرتك 
ب��ني املعهد واجل��ام��ع��ة، ح��دي��ث ذو 
�شجون؛ الأن ثمة العديد من نقاط 
بني  امل�شرتكة  والقوا�شم  التالقي، 
املوؤ�ش�شتني، وقد توج ذلك التعاون 
باتفاقية �شراكة، اأثمرت اإخراج عدد 
من امل�شروعات املهمة والواعدة يف 
اإطالق  منها  العلمي،  امللتقى  ه��ذا 
ال�شرق  "جموهرات  بعنوان:  كتاب 
االأو�����ش����ط.. ان��ع��ك��ا���س االإ����ش���الم يف 
بتاأليف  والرموز"،  االأ�����ش����ك����ال 
الدكتور  االأ����ش���ت���اذ  ب���ني  م�����ش��رتك 
م�����ش��ع��ود اإدري�������س وال��ب��اح��ث��ة مري 
يجعلنا  م���ا  وه����ذا  اأغ��ري��ن��وف�����ش��ك��ا، 
نفخر ونفاخر بهذا التعاوِن املثمر، 

ونتطلع  الناجحة،  ال�شراكة  وتلك 
نطاقها  وت���و����ش���ي���ع  ت���ع���زي���ز  اإىل 
وجماالتها لت�شمل ق�شايا التعليم 
وال����ب����ح����ث وال���ن�������ش���ر، وال����ربام����ج 

الثقافية والعلمية".
نقا�شية  ج��ل�����ش��ة  امل��ل��ت��ق��ى  ت�����ش��م��ن 
املو�شوعات  م���ن  ال��ع��دي��د  ���ش��م��ل��ت 
�شكر  اأحمد  الدكتور  اأداره��ا  والتي 
الفنون  ك��ل��ي��ة  يف  م�����ش��اع��د  اأ����ش���ت���اذ 
حيث  وال����ت���������ش����م����ي����م،  اجل���م���ي���ل���ة 
ال��دك��ت��ور ماأمون  االأ���ش��ت��اذ  ت��ن��اول 

التاريخ  ق�����ش��م  م���ن  ع���ب���دال���ك���رمي 
بجامعة  االإ���ش��الم��ي��ة  واحل�����ش��ارة 
ال�������ش���ارق���ة م��و���ش��وع��ه ال�����ذي جاء 
االإ�شالمي  املجتمع  "نهج  بعنوان 
لفن ما قبل االإ�شالم واال�شتمرارية 
الدكتور  وع���ر����س  التقاليد"،  يف 
جامعة  م����ن  ك���ي���ل���ر  ب������ول  اأح����م����د 
درا�شته  ب����اإجن����ل����رتا  ك����ام����ربي����دج 
مهرجان  اإح����ي����اء  "نحو  ب���ع���ن���وان 
 :1976 االإ������ش�����الم�����ي  ال�����ع�����امل 
�شرح  كما  ومقرتحات"،  حتديات 
اإ�شماعيل من كلية  الدكتور ح�شام 
االآثار بجامعة عني �شم�س مو�شوع 
بعنوان "االإ�شالم والفن"، ثم قدم 
اجلبوري  ع��ب��دال��ع��زي��ز  ال���دك���ت���ور 
االإق���ل���ي���م���ي  امل����ك����ت����ب  اخل����ب����ري يف 
درا�شته  ب��ال�����ش��ارق��ة،  لالإي�شي�شكو 
يف  الدولية  املنظمات  "دور  بعنوان 
واإبراز  وت�شجيله  ال���رتاث  �شيانة 
ال���ف���ن���ون االإ����ش���الم���ي���ة واحل���ف���اظ 
واختتمت  عاملياً"،  ون�شرها  عليها 
اجل��ل�����ش��ة مب��ح��ا���ش��رة م��ق��دم��ة من 
ح�����ش��ني عبداهلل  ن����دى  ال���دك���ت���ورة 
الت�شميم  ق�شم  يف  م�شاعد  اأ���ش��ت��اذ 
اجلميلة  الفنون  بكلية  التطبيقي 
والت�شميم وعنوانها "اإىل االألف".

متنح �سهادات معتمدة للم�ساركني من كل اأنحاء العامل 

اأكادميية دبي للم�صتقبل تطلق 3 برامج معرفية رقمية لتعليم مهارات واأدوات امل�صتقبل

موؤ�ص�صة ال�صارقة الدولية لتاريخ العلوم عند العرب وامل�صلمني 
بجامعة ال�صارقة ومعهد ال�صارقة للرتاث ينظمان ملتقى »الرتاث الفني الإ�صالمي« 

•• راأ�س اخليمة -وام: 

اللواء علي عبد اهلل بن علوان النعيمي القائد العام ل�شرطة راأ�س اخليمة  تراأ�س 
رئي�س فريق الطوارئ واالأزمات والكوارث املحّلي، االجتماع اخلا�س باأن�شطة الفريق 
راأ���س اخليمة  �شرطة  عام  قائد  نائب  العميد عبد اهلل خمي�س احلديدي  بح�شور 

ومدراء الدوائر احلكومية االحتادية واملحلية يف االإمارة - اأع�شاء الفريق.
مت خالل االجتماع ا�شتعرا�س ومناق�شة اأجندة وتو�شيات االجتماع ال�شابق واأبرز 
م�شتجدات العمل، وتقييم الو�شع العام لالأداء اإىل جانب االطالع على نتائج اأداء 
وتوفري  احل��ي��اة،  ج��ودة  تعزيز  تدعم  متميزة  جهود  م��ن  حتقيقه  مت  وم��ا  الفريق 
الطوارئ  االإم��ارة خالل  املجتمع يف  �شرائح وقطاعات  والطماأنينة ملختلف  االأم��ن 
اإج��راءات اجلاهزية واال�شتعداد ال�شتقبال مو�شم  اإىل  واالأزم��ات. تطرق االجتماع 

املواقع  ملعاينة  ميدانية  ب��زي��ارات  للقيام  ف��ري��ق  ت�شكيل  مت  و  وال�شيول  االأم��ط��ار 
االأم��ط��ار وال�شيول  خ��الل مو�شم  ت�����ش��رراً  اأك���رث  ت��ك��ون  اأن  ال��ت��ي يحتمل  وامل��ن��اط��ق 
والتكليف باإعداد تقرير مف�شل حول جاهزية البنية التحتية لالإمارة واالإجراءات 
والتدابري الالزمة التي يجب اتخاذها للحد من املخاطر، تطبيقاً ال�شرتاتيجية 
وزارة الداخلية، الهادفة اإىل احلفاظ على �شالمة وحماية االأرواح واملمتلكات، ون�شر 

وتعزيز االأمن واالأمان.
ومدى  الفريق  على  للقائمني  احلثيثة  باجلهود  ع��ل��وان،  ب��ن  علي  ال��ل��واء  واأ���ش��اد 
على  اجلميع  وح��ث  املن�شودة،  ل��الأه��داف  الو�شول  اأج��ل  من  وتفانيهم  اإخال�شهم 
�شرورة بذل اجلهود خالل مو�شم هطول االأمطار وال�شيول مبا يحقق االأهداف 
اال�شرتاتيجية للفريق يف دعم حفظ االأمن باال�شتعداد امل�شبق الأي طارئ، واحلر�س 

على املرونة يف التعامل مع اأنواع الطوارئ واالأزمات املحتملة كافة.

قائد �صرطة راأ�س اخليمة يرتاأ�س اجتماع فريق الطوارئ والأزمات والكوارث املحّلي

 

�شلطنه  تاأ�شي�س  ع��ل��ى   52 ب��ال��ذك��رى  االح��ت��ف��ال  حل�����ش��ور  ال��دع��وة  اإن 
هالل  بن  احمد  ال�شيد  الدكتور  �شعادة  اأقامه  ال��ذي  احلديثة،  عمان 
للفخر  م��دع��اة  االإم����ارات،  دول��ة  يف  عمان  �شلطنة  �شفري  البو�شعيدي 
لهذه  وال�شغف  باملحبة  املفعمة  االإن�شانية  امل�شاعر  ونقل  واالع��ت��زاز، 
يف  ت��رى  التى  ال�شعوب  بني  الوثيق  ال��رتاب��ط  يحيطها  التى  االأج���واء 
�شلطنة عمان منوذج يحتذى به يف ن�شر ال�شالم حول العامل، ف�شماحة 
�شعبها و�شحر طبيعتها وتنوع ت�شاري�شها اجلغرافية، جعل منها وجهة 
تناغم بني  ملا وجدته من  �شعادتي ال تو�شف  �شياحية خالبة. وكانت 
ال�شعوب وابتهاج ينم عن املحبة والرتابط الوثيق بني �شلطنة عمان 
نهيان  ال�شيخ  معايل  البهيج  االحتفال  ح�شر  حيث  االإم���ارات،  ودول��ة 
وال�شيخ   ، االإم��ارات��ي  والتعاي�س  الت�شامح  وزي��ر  نهيان  اآل  مبارك  بن 
حممد بن �شلطان اآل نهيان، ال�شيخ حممد بن خليفة اآل نهيان، ال�شيخ 
طحنون بن خليفة اآل نهيان ، ال�شيخ �شلطان بن �شعيد اآل نهيان ، معايل 
اأحمد بن علي ال�شايغ وزير دولة، معايل الفريق �شاحي خلفان متيم 
امل�شوؤولني،  كبار  وع��دد من  بدبي  العام  واالأم��ن  ال�شرطة  رئي�س  نائب 
وروؤ�شاء البعثات الدبلوما�شية العربية واالأجنبية املعتمدون لدى دولة 
يعك�س  لل�شلطنة  الوطني  باليوم  االحتفال  االإم��ارات، فح�شور هوؤالء 

عمق التاريخ ومدى العالقات القوية بني ال�شعبني.
واملتابع للتطور الذي حدث يف �شلطنة عمان خالل العقود اخلمي�شة 
املن�شرمة، �شيكت�شف اأن القيادة احلكيمة اأ�ش�شت لعالقات الهدف منها 
ن�شر ثقافة الت�شامح، ومل ال�شمل العربي وو�شع الق�شايا الكربى على 
اثبتت  التى  املفتوح  الباب  �شيا�شة  وفر�س   ، والر�شد  احلكمة  مائدة 
جناحها وتطبيقها، فاليوم وبعد هذه الفرتة الزمنية نرى ال�شلطنة يف 
م�شاف دول العامل املتقدمة، مبا نفذته من توطيد العالقات الدولية، 
وال�شعي قدما لتنمية البنية التحتية واالهتمام بالعلوم والثقافة مع 
العادات  الن�سء على  وتربية  وال��رتاث،  الثقايف  امل��وروث  احلفاظ على 

والتقاليد وبث روح االأخاء واملودة بني اأفراد املجتمع.
وكما احتفلت �شلطنة عمان باليوم الوطني و�شاركنا �شعبها هذا اليوم، 
فنزين �شوارع دولة االإمارات باالأعالم، ا�شتعدادا لالحتفال باأول يوم 
وطني بعد اخلم�شني، وبداية خم�شني اأخرى من التحديات وحتقيق 
االإجنازات، باالإ�شافة لتجديد الوالء واالنتماء لبلدنا الثاين، وقيادتها 
احلكيمة و�شعبها االأبي الذي ا�شتوعب العامل ومنحه الفر�شة للتعبري 
الرقي  لتحقيق  امل�شتدامة  التنمية  وامل�شاركة يف  عن ع�شقه لالإمارات 

واالزدهار.
اإميان ال�سقار

بالد العزة 
وال�سالم 
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اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية االإقت�شادية باأن / ال�شادة : �شركة التوريد واخلدمات الفنية التجارية  ذ م م  

رخ�شة رقم:CN 1015844 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / زياد عبده من �شريك اإىل مالك

 تعديل ن�شب ال�شركاء / زياد عبده من 12 % اإىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / زياد عبده من �شريك اإىل مدير

 تعديل ن�شب ال�شركاء / زياد عبده من 12 % اإىل %0
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف �شيلني اخلورى غ�شن

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف نيكول اني�س عبده
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف زينا اني�س عبده

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف عبداهلل عي�شى حممد زمزم ال على
تعديل �شكل قانوين / من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�شم جتاري من/ �شركة التوريد واخلدمات الفنية التجارية - ذ م م
TECHNICAL SUPPLIES & SERVICES TRADING COMPANY - L L C

اإىل/ �شركة التوريد واخلدمات الفنية التجارية - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
TECHNICAL SUPPLIES & SERVICES TRADING COMPANY - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

اأو اعرتا�س على هذا االإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية خالل  فعلى كل من له حق 
يوم واحد من تاريخ ن�شر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غري م�شوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13703 بتاريخ 2022/11/21 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية االإقت�شادية باأن / ال�شادة : امبي�شن للتجارة العامة ذ.م.م

رخ�شة رقم:CN 1827215 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / �شعيد حممد �شعيد البادى الظاهرى من �شريك اإىل مدير

 تعديل ن�شب ال�شركاء / �شعيد حممد �شعيد البادى الظاهرى من 50 % اإىل %0
 تعديل ن�شب ال�شركاء / �شعيد حممد �شعيد البادى الظاهرى من 50 % اإىل %26

 تعديل ن�شب ال�شركاء / على حممد �شعيد البادى الظاهرى من 50 % اإىل %26
NAQD GROUP تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة جمموعة نقد

AMB HOLDING LTD تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة ايه ام بي هولدينج ليمتد
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة �شوليد ا�شيت جروب �س.ذ.م.م- منطقة حرة

SOLID ASSET GROUP L.L.C-FZ
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة ا�س ام بي هولدينج ليمتد

SMB HOLDING LTD
تعديل راأ�س املال / من 150000 اإىل 5000000

تعديل اإ�شم جتاري من/ امبي�شن للتجارة العامة ذ.م.م
AMBITION GENERAL TRADING L.L.C

اإىل/ جمموعة اأم بي اأم اإي ذ.م.م
  M B M E GROUP L.L.C

تعديل ن�شاط / اإ�شافة اال�شتثمار يف امل�شروعات التجارية و تاأ�شي�شها و ادارتها  6499001
 تعديل ن�شاط / اإ�شافة اال�شتثمار يف امل�شروعات ال�شناعية و تاأ�شي�شها و ادارتها  6499002

 تعديل ن�شاط / اإ�شافة اال�شتثمار يف امل�شروعات التكنولوجية و تاأ�شي�شها و ادارتها  6499023
 تعديل ن�شاط / حذف جتارة عامة 4690018

 تعديل ن�شاط / حذف ا�شترياد  4610008
 تعديل ن�شاط / حذف ت�شدير  4610009

 تعديل ن�شاط / حذف جتارة االرز - باجلملة  4630133
فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا االإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية خالل يوم واحد من 
اأو دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث  تاريخ ن�شر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غري م�شوؤولة عن اأي حق 

�شت�شتكمل االإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(
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عربي ودويل

تون�س.. الفرنكوفونية ت�صعى اإىل تعزيز دورها الدويل 

�شلطوي  ع��ل��ى حت����ّول  ال�����ش��رع��ّي��ة 
املنّظمات  م���ن  ب�شدة”  ُي��ن��ت��ق��د 
والدولّية  امل��ح��ّل��ي��ة  احل���ق���وق���ّي���ة 

واالأحزاب ال�شيا�شّية املعار�شة.
للقّمة حممد  العام  املن�ّشق  وق��ال 
االجتماعات  اإّن هذه  الطرابل�شي 
تون�س  ب�����دور  “اعرتافا  مت���ّث���ل 
بالفرن�شّية  ال��ن��اط��ق  ال���ع���امل  يف 
امل�شتويني  على  وبدبلوما�شّيتها 
االإقليمي والدويل”، وهي فر�شة 

“لتعزيز التعاون االقت�شادي«.

االأمر متعلقا باأهليتهم اأو خربتهم 
مبا  بل  بجاذبيتهم  اأو  حكمتهم  اأو 
انتخابات  اأّن  يعتقدون  ك��ان��وا  اإذا 
2020 الرئا�شّية قد �ُشرقت. فاإذا 
واإاّل  اأوؤّي��دُك��م،  بهذا،  توؤمنون  كنُتم 

فاأنا اأرف�شُكم«.
واأ�شاف اأن “حقيقة ذلك هي �شبب 
خ�شارتنا الأن دونالد ترامب و�شع 

نف�شه قبل اأي �شخ�س اآخر.«
نيوهامب�شر  حاكم  ال���راأي  وواف��ق��ه 
“لدّي  وق�����ال  ����ش���ون���ون���و.  ك��ري�����س 
������ش�����ي�����ا������ش�����ة ع����ظ����ي����م����ة ل����ل����ح����زب 
اجلمهوري. دعونا نتوّقف عن دعم 
مر�ّشحني غري موؤّهلني وجمانني 

يف انتخاباتنا التمهيدّية«.
وبعد ع�شاء احتفايل اجلمعة، األقى 
اخلارجية  وزي����ر  ب��وم��ب��ي��و  م��اي��ك 
ال�شابق يف اإدارة ترامب، الذي ُيعتقد 
اأنه يفكر يف الرت�شح لرئا�شة، كلمة 
حث فيها اجلمهوريني على امل�شي 

قدما واأن يكونوا اأكرث اإيجابية.
�شدد  ت����رام����ب  ي���ذك���ر  مل  وب��ي��ن��م��ا 
بدال  العمل  ���ش��رورة  على  بومبيو 
نعر�س  “بينما  التذمر. وقال  من 
نتجادل..  وبينما  املحافظني  حالة 
وابت�شامة”.  ب��ف��رح  ب��ذل��ك  ن��ف��ع��ل 
واأ�شاف “ال نكتفي مبهاجمة االآلة 
قناة  اإىل  بالذهاب  نكتفي  ال   )...(
تغريدات،  نر�شل  اأو  ن��ي��وز  فوك�س 
فنحن يف الواقع نقوم بعمل �شاق«.
خطابه  يف  ت�����رام�����ب  ي�����ذك�����ر  مل 
لكنه  املحتملني،  مناف�شيه  ال�شبت 
امل��ع��ه��ود يف توجيه  اأ���ش��ل��وب��ه  ب��ا���ش��ر 
ا���ش��م حاكم  اإن  ق��ائ��ال  االن��ت��ق��ادات 
“يبدو  يونغنكني  غلني  فرجينيا 
“رون  ودي�������ش���ان���ت���ي�������س  �شينيا” 

دي�شانكتيمونيو�س«.

•• جربة-اأ ف ب

الثامنة  ال���دورة  ال�شبت  انطلقت 
ع�����ش��رة ل��ق��ّم��ة ال��ف��رن��ك��وف��ون��ّي��ة يف 
جزيرة جربة التون�شّية مب�شاركة 
من  و31  وف������دا  ت�����ش��ع��ني  ن���ح���و 
املنّظمة  القادة لتاأكيد قدرة  كبار 
ل��ل��ف��رن��ك��وف��ون��ّي��ة على  ال���دول���ّي���ة 
االأزم���ات  حل��ّل  مهّم”  “دور  اأداء 

الدولّية الراهنة.
وق����������ال ال����رئ����ي���������س ال���ف���رن�������ش���ي 
موؤمتر  خالل  ماكرون  اإميانويل 
�شحايف م�شاء ال�شبت “متّكّنا من 
ال��و���ش��ول ع��ل��ى ب��ي��ان م��ن جميع 
وا�شح جًدا  فيه موقف  االأع�شاء 
من احلرب التي ت�شّنها رو�شيا يف 
اأن ُيعطي مزيًدا  دون  اأوكرانيا”، 
م���ن ال��ت��ف��ا���ش��ي��ل. ك��م��ا اأع���ل���ن اأّن 
ُتنّظم  كي  بطلب  تقّدمت  فرن�شا 
قّمة الفرنكوفونّية عام 2024.

واأّكدت االأمينة العاّمة للمنّظمة، 
مو�شيكيوابو،  ل��وي��ز  ال���روان���دّي���ة 
التمّتع  ع��ل��ى  ق����ادرة  امل��ن��ّظ��م��ة  اأّن 
ب�”تاأثري يف عامل ممّزق” باأزمات 
متعّددة. وتابعت يف كلمة االفتتاح 
الفرنكوفونّية  ت��ظ��ّل  اأن  “يجب 
ح��ل��ق��ة و����ش���ل ل��ل��ح��ّد م���ن حت���ّول 

التوّترات اإىل نزاعات«.
بالكثري  العاّمة  االأمينة  وذّك���رت 
اجتاحت  التي  “العوا�شف”  من 
العامل، خ�شو�شا جائحة كوفيد-

قّمة  تاأجيل  يف  ت�شّببت  التي   19
.2020

مدى  على  امل�����ش��ارك��ون  ويتناق�س 
املتعّلقة  امل�������ش���ائ���ل  يف  ي����وم����ني 
ب�”املجال الرقمي بو�شفه حمّركا 
ملّفات  ع���ن  ف�����ش��ال  للتنمية”، 
باحلرب  خ�شو�شا  تتعّلق  دول��ّي��ة 

يف اأوكرانيا.
قّمة  ا�شتمرار  مع  اللقاء  وينعقد 
اجتماع  وب���ع���د  م�����ش��ر  يف  امل���ن���اخ 
جمموعة الع�شرين يف اإندوني�شيا 
اأعماله  ج��دول  على  طغت  ال��ذي 
اأوك��ران��ي��ا، البلد الذي  احل��رب يف 
منّظمة  يف  م��راق��ب  �شفة  يحمل 

الفرنكوفونّية.
مل ت��ت��ط��ّرق االأم��ي��ن��ة ال��ع��اّم��ة اإىل 
االأزم����ة ال��رو���ش��ّي��ة االأوك��ران��ّي��ة يف 
امللّف  ه���ذا  ���ش��ّك��ل  بينما  كلمتها، 
الرئي�س  ب���ني  حم���ادث���ات  حم����ور 
ماكرون  اإمي���ان���وي���ل  ال��ف��رن�����ش��ي 
القّمة،  خ���الل  اآخ���ري���ن  وروؤ����ش���اء 
على ما اأفادت م�شادر قريبة من 

امللّف.

االقت�شادية.  اأزم���ت���ه���ا  مل��واج��ه��ة 
التون�شي  الرئي�شان  وّق��ع  كذلك، 
طموحا  “خمططا  وال��ف��رن�����ش��ي 
الفرن�شّية  اللغة  مهارات  لتعزيز 
للمعّلمني والطالب يف التعليم”، 

وفقا لبيان اأ�شدره االإليزيه.
الفرنكوفونّية  امل��ن��ّظ��م��ة  حتتفل 
بالذكرى  ع�شوا   88 ت�شّم  التي 
وكانت  ل��ت��اأ���ش��ي�����ش��ه��ا.  اخل��م�����ش��ني 
املوؤ�ّش�شة  ال��������دول  م����ن  ت���ون�������س 
 1972 ال�����ع�����ام  يف  ل���ل���م���ن���ّظ���م���ة 
ونيجرييا  ال�����ش��ن��غ��ال  ج��ان��ب  اإىل 

وكمبوديا.
الفرنكوفوين  ال��ف�����ش��اء  ي�����ش��م��ل 
باللغة  ن����اط����ق  م���ل���ي���ون   321
يت�شاعف  اأن  ي��ت��وّق��ع  الفرن�شّية 
 2050 ال���ع���ام  ب��ن��ه��اي��ة  ع���دده���م 
بف�شل انت�شار اللغة الفرن�شية يف 

القاّرة االإفريقّية.
واأّكدت االأمينة العاّمة يف مقابلة 
اأّن  ب���ر����س  ���ش��اب��ق��ة م����ع ف���ران�������س 
اأكرب  “اأهّمية  تكت�شب  امل��ن��ّظ��م��ة 
وذل��ك ردا  اأّي وق��ت م�شى”،  من 
املوّجهة  االنتقادات  ت�شاعد  على 
اإليها ومن بينها ما كتبه الكاتب 
ال�شنغايل اأمادو ملني �شال يف مقال 
واعترب فيه اأّن الفرنكوفونّية “ال 

ال����وزراء  رئ��ي�����س  ال��ق��ّم��ة  ويح�شر 
ال��ك��ن��دي ج��ا���ش��نت ت����رودو ف�شال 

عن روؤ�شاء دول اإفريقّية.
اإف��ري��ق��ّي��ة ع����ّدة عن  وُت���ع���رّب دول 
ت�شامن  ع�����دم  م����ن  ا����ش���ت���ي���ائ���ه���ا 
التي  ال��ق��اّرة  م��ع  الغربّية  ال���دول 
تواجه اأزمات متعّددة ومتوا�شلة، 
على  مرّكًزا  اهتمامها  كان  بينما 

م�شاعدة اأوكرانيا.
وع���رّب ال��رئ��ي�����س ال��ت��ون�����ش��ي قي�س 
تخل�س  اأن  يف  اأم���ل���ه  ع���ن  ���ش��ع��ّي��د 
ملمو�شة  “نتائج  اإىل  ال���ق���م���ة 
“التقّلبات  ملواجهة  وحقيقّية” 

التي ي�شهدها العامل«.
خالل  الفرن�شي  الرئي�س  و���ش��ّدد 
ال�شباب  م���ن  جم��م��وع��ة  ل��ق��ائ��ه 
�شرورة  على  القّمة،  هام�س  على 
الفرن�شّية  ال��ل��غ��ة  “ا�شرتداد” 
ال��������دول  ب����ع���������س  يف  م����ك����ان����ت����ه����ا 
�شّجلت  اأن  ب��ع��د  ال��ف��رن��ك��وف��ون��ّي��ة 

“تراجعا حقيقيا”.
تكون  اأن  اإىل  م����اك����رون  ودع������ا   
حّيا  “ف�شاء  ال���ف���رن���ك���وف���ون���ّي���ة 
وف�شاء لل�شمود ... ولي�س ف�شاء 

موؤ�ّش�شاتيا«.
ال�����ش��ب��ت قر�شا  وم��ن��ح��ت ف��رن�����ش��ا 
بقيمة 200 مليون يورو لتون�س 

•• ال�س فيغا�س-اأ ف ب

حارا  ترحيبا  ترامب  دون��ال��د  لقي 
للحزب  ح����ا�����ش����د  جت����م����ع  خ�������الل 
من  كبريا  ع��ددا  لكن  اجلمهوري، 
مناف�شيه املحتملني يف ال�شباق اإىل 
البيت االأبي�س انتقدوا ت�شكيكه يف 
نتائج االنتخابات ال�شابقة وراأوا اأن 
الرئي�س  عن  لالبتعاد  حاد  الوقت 

االأمريكي ال�شابق.
اإعالنه  م��ن��ذ  ل��ه  خ��ط��اب  اأّول  ويف 
لالنتخابات  ت��ر���ش��ح��ه  ال���ث���الث���اء 
قال   ،2024 ل���ع���ام  ال���رئ���ا����ش���ي���ة 
اأم����ام جتمع  ت��رام��ب )76 ع��ام��ا( 
اجلمهوريني”  اليهود  ل”حتالف 
بات  احل����زب  اإن  ف��ي��غ��ا���س  ال�����س  يف 

“اأقوى” حتت قيادته.
ال�����ش��ب��ت جم�������ّدًدا يف فوز  و����ش���ّك���ك 
ال����دمي����وق����راط����ي ج����و ب����اي����دن يف 
 .2020 لعام  الرئا�شة  انتخابات 
وق�����ال امل���ل���ي���اردي���ر اجل���م���ه���وري يف 
“االنتخابات  اإّن  بالفيديو  ات�شال 
حتمل  ورف�������س  مزّورة”.  ك���ان���ت 
للحزب  ال�شعيف  االأداء  م�شوؤولية 
منت�شف  انتخابات  يف  اجلمهوري 
الوالية التي جرت ال�شهر احلايل.

“ح�شلت   2020 اأن��ه يف  واأ���ش��اف 
اأكرب  ع��دد  حقا،  م�شينة  انتخابات 
ب���امل���الي���ني م����ن ع������دد االأ������ش�����وات 
 2016 ع��ل��ي��ه��ا يف  ال��ت��ي ح�����ش��ل��ن��ا 
مطلق”.  زي��ف  راأي���ي  يف  والنتيجة 
مزورة  ك��ان��ت  “االنتخابات  وت��اب��ع 

ومن املوؤ�شف اأنها كانت كذلك«.
متكنه  �شبل  حول  �شوؤال  على  وردا 
م���ن حت�����ش��ني ق�����درة احل�����زب على 
ج���ذب ال��ن��اخ��ب��ني يف االأري�����اف بعد 
نتائج خميبة لالآمال يف انتخابات 

جت��رب��ة دمي��وق��راط��ّي��ة رائ�����دة يف 
العامل العربي.

الفرن�شي  ال�شيا�شي  اخلبري  راأى 
القمة  انعقاد  اأّن  جي�شار  فين�شان 
الأّن����ه  ل�����ش��ع��ّي��د  “جناًحا”  ي���ع���ّد 
موّقتا  ع��زل��ت��ه  م��ن  “�شُيخرجه 

على االأقل«.
التقاط  م��ن  ن���وع  “اإّنه  واأ����ش���اف 
اأن��ف��ا���س وت��ه��دئ��ة يف ع��الق��ات��ه مع 
الرئي�شّيني...  الغربّيني  �شركائه 
الإ�شفاء  احل����دث  ه���ذا  ���ش��ي��وّظ��ف 

مت���وز/  25 يف  ���ش��ع��ّي��د  ق�����ّرر  اأن 
ال�شلطات  احتكار  الفائت  يوليو 
اأّن  ع��ل��ى  م�������ش���ّددي���ن  ال����ب����الد،  يف 
خالل  املو�شوع  هذا  �شتثري  كندا 

اجتماعات القّمة.
بعد  ال��ق��ّم��ة  ت��ون�����س  وت�شت�شيف 
العام  يف  االأوىل  مّرتني،  تاأجيلها 
2020 ب�شبب كوفيد-19، ثم يف 
االإجراءات  بعد   ،2021 خريف 
اإليها  التي اّتخذها �شعّيد وُينظر 
تنهي  اأنها  على  وا�شع  نطاق  على 

ُترى” و”ال ُت�شمع” على النطاق 
الدويل.

كندا،  يف  كبري  م�شوؤول  وبح�شب 
تكون  اأن  “ميكن  امل��ن��ّظ��م��ة  ف����اإّن 
الق�شايا  يف  اإيجابّية”  ق������ّوة 
ال�شالم  “تعزيز  م��ث��ل  ال��ع��امل��ّي��ة 
وتر�شيخ  االق��ت�����ش��ادي  واالزده����ار 

الدميوقراطّية«.
وُيبدي م�شوؤولون كندّيون اآخرون 
“امل�شاركة  ب�������ش���اأن  “خماوف” 
منذ  تون�س  يف  الدميوقراطّية” 

لل�شباق اإىل البيت االأبي�س.
ي�شتخفون  النا�س  “كان  واأ�شافت 
اأي  اأخ�شر  بي يف كل م��رة لكني مل 
انتخابات على االإط��الق، ولن اأبداأ 

يف ذلك االآن«.
انتقد العديد من املناف�شني اأ�شلوب 
ترامب الذي حملته �شخ�شيات يف 
احلزب اجلمهوري م�شوؤولية االأداء 
الثامن من  انتخابات  ال�شعيف يف 

ت�شرين الثاين/نوفمرب.
نيوجريزي  والي�����ة  ح���اك���م  وراأى 
ال�����ش��اب��ق ك��ري�����س ك��ري�����ش��ت��ي واأح���د 
يف  ترامب  من  ال�شابقني  املقربني 
اإىل  ي��ع��ود  ال�شبب  اإن  ���ش��اب��ق،  وق��ت 

معايري اختيار املر�شحني.
ترامب  دون����ال����د  “اختار  وق������ال 
يكن  مل  واح���د.  مبعيار  املر�شحني 

مر�شحه  الخ���ت���ي���ار  اجل����م����ه����وري 
خل���و����س امل���ع���رك���ة ال���رئ���ا����ش���ي���ة يف 
فلوريدا  ح��اك��م  وخ��ت��م   .2024
اأحد  يعد  ال���ذي  دي�شانتي�س،  رون 
التجمع  ت���رام���ب،  م��ن��اف�����ش��ي  اأب�����رز 
ال�شخ�شي  باأدائه  اأ�شاد فيها  بكلمة 

يف انتخابات منت�شف الوالية.
وقال دي�شانتي�س )44 عاما( على 
“تفوقنا  احل�����ش��ور  ت�شفيق  وق���ع 
وحققنا  م�شتقلني،  ناخبني  ل��دى 
هوام�س قيا�شية لدى ناخبني من 
االأرياف  اكت�شحنا  اإ�شبانية.  اأ�شول 

يف كافة اأنحاء والية فلوريدا«.
لوالية  ال�شابقة  احلاكمة  واأل��ق��ت 
هيلي  نيكي  اجل��ن��وب��ي��ة  ك��اروالي��ن��ا 
كلمة اأمام التجمع قالت فيها اإنها 
تفكر “جديا” يف م�شاألة تر�شحها 

منت�شف الوالية، �شدد ترامب على 
اأن �شجله حافل باختيار فائزين.

منت�شف  ان���ت���خ���اب���ات  “يف  وق������ال 
الوالية، كما �شمعتم على االأرجح، 
خ�شارة،  و16  ف����وزا   22 ح��ق��ق��ت 
ذلك  تذكر  اأن  تريد  ال  ال�شحافة 
على  ح�شل  اجل��م��ه��وري  واحل����زب 
اأك���رث مما  خم�شة م��الي��ني ���ش��وت 
الدميوقراطيون”،  عليه  ح�شل 
علما اأن النتائج النهائية للفرز مل 

ُتعلن بعد.
اجلمهوري  احل�����زب  اأن  واأ�����ش����اف 
“بات اأكرب واأقوى بكثريا مما كان 

عليه قبل و�شويل«.
فيغا�س  ال����س  ال��ت��ج��م��ع يف  و���ش��ك��ل 
ت����رام����ب قبيل  مل��ن��اف�����ش��ي  م��ن�����ش��ة 
للحزب  ال��ت��م��ه��ي��دي��ة  االن��ت��خ��اب��ات 

الإدارة الذاتية: تفجري اإ�صطنبول ذريعة لتربير هجوم تركيا
•• عوا�صم-وكاالت

بعد ال�شربات الرتكية التي طالت مناطق عدة يف �شمال العراق 
و�شوريا، والتحذيرات التي اأطلقتها قوات �شوريا الدميقراطية 
من كارثة كربى تنتظر ال�شكان واملدنيني، اأعلنت االإدارة الذاتية 
ذريعة  اإال  ه��و  م��ا  اإ�شطنبول  تفجري  اأن  ال��ب��الد  و���ش��رق  ل�شمال 

لتربير الهجمات الرتكية.
واأ�شافت يف بيان ن�شرته على موقعها الر�شمي، اأم�س االأحد، اأن 
تركيا ق�شفت مركز مدينة عني العرب )كوباين( وكافة مناطق 
كما  ع�شوائية.  ب�شورة  احلربي  بالطريان  �شوريا  و�شرق  �شمال 
القيام مب�شوؤولياتها  ال�شامنة  والدول  الدويل  املجتمع  نا�شدت 
لرتكيا،  الالاإن�شانية”  املمار�شات  وكافة  “العدوان  هذا  لوقف 

وفق تعبريها. وقالت اإن اأنقرة “تبحث عن حجج ومزاعم توهم 
بها الداخل الرتكي للقيام بعمليات ع�شكرية عدوانية يف اخلارج 
حجتها  وم��ا  اجل��ه��ات.  تلك  على  �شيا�شتها  ف�شل  اإل��ق��اء  ملحاولة 
ا�شطنبول  مدينة  يف  االإره��اب��ي  التفجري  اأعقبت  التي  االأخ��رية 
اإال ذريعة لتربير هذا العدوان على مناطقنا وانتقاماً منا على 

الق�شاء على داع�س واالإرهاب«.
بالتزامن، اأعلن متحدث با�شم قوات �شوريا الدميقراطية مقتل 
نفذت  التي  الرتكية  الهجمات  يف  �شحايف  اأح��ده��م  مدنياً   11

م�شاء اأم�س االأول ال�شبت.
وكان املر�شد ال�شوري حلقوق االإن�شان اأ�شار يف وقت �شابق اليوم 
قوات  م��ن  و6  الدميقراطية  �شوريا  ق��وات  م��ن   9 “مقتل  اإىل 
يف  ك��ردي��ة  م��واق��ع  طالت  التي  الرتكية  الهجمات  يف  النظام”، 

وزارة  اأعلنت  بدورها  ال�شواء.  على  والعراقي  ال�شوري  ال�شمال 
الدفاع ال�شورية املوالية للنظام مقتل عدد من اجلنود يف ريفي 
اأكد جهاز مكافحة االإره��اب يف كرد�شتان  حلب واحل�شكة. فيما 
ق�شف جوي  عملية   25 م��ن  اأك���رث  ن��ف��ذت  ت��رك��ي��ا  اأن  ال���ع���راق، 
ا�شتهدفت مقرات ومواقع وحدات حماية ال�شعب وحزب العمال 
الوحدات  م�شلحي  م��ن   32 وج��رح  مقتل  معلناً  الكرد�شتاين، 
خلو�شي  الرتكي  الدفاع  وزير  �شدد  بعدما  ذلك،  اأتى  الكردية. 
اأكار على اأن الهدف من ال�شربات الع�شكرية يف ال�شمال ال�شوري 
بالده”،  ع��ل��ى  ه��ج��وم  اأي  ع��ل��ى  وال����رد  االأت�����راك  اأم����ن  “�شمان 
ا�شتهدف االأمن يف تركيا. كما  متوعداً مبوا�شلة حما�شبة من 
االإرهابيني فقط وخمابئهم خالل  “ت�شتهدف  العملية  اأن  اأكد 

عملية خملب ال�شيف” يف �شمال العراق و�شوريا.

عدد من مناف�سيه انتقدوا ت�سكيكه يف نتائج االنتخابات ال�سابقة  

ت�صفيق حاد لرتامب وانتقادات خالل جتمع للجمهوريني 

ال�صني ت�صّجل اأول وفاة بكوفيد منذ مايو  •• بكني-اأ ف ب

ت�شجيل  االأح��د  اأم�س  ال�شني   اأعلنت 
�شتة  م��ن��ذ  بكوفيد-19  وف����اة  اأول 

اأ�شهر يف خ�شم �شعيها لوقف تف�س مت�شارع للوباء على الرغم 
من التدابري ال�شارمة الحتوائه.

ال  التي  الوحيدة  ال��ك��ربى  االقت�شادية  ال��ق��وة  ال�شني  وب��ات��ت 
تزال تفر�س تدابري م�شددة للق�شاء على تف�شي كوفيد، وقد 
مع  النطاق  وا�شعة  فحو�س  حملة  واأج���رت  اإغ��الق��ات  فر�شت 
اإجراءات عزل على الرغم من اأن بقية دول العامل بداأت تتكيف 

مع التعاي�س مع الفريو�س.
واالأحد، اأعلن م�شوؤولون حمليون وفاة رجل يبلغ 87 عاما يف 
بكني، كما اأعلنت ال�شلطات ال�شحية الوطنية ت�شجيل 24 األف 

اإ�شابة يف البالد يف ال�شاعات االأربع والع�شرين املا�شية.
دول  مع  مقارنة  ن�شبيا  �شئيلة  احل�شيلة  اأن  من  الرغم  على 
املت�شارع ملحوظا يف ال�شني حيث بقيت  التف�شي  اأخ��رى، يعد 

قليلة االإ�شابات املعلنة يف االأ�شهر االأخرية.
يف 11 ت�شرين الثاين/نوفمرب اأعلنت بكني ب�شكل مفاجئ عن 
خطوة هي االأكرب يف البالد على �شعيد تخفيف قيود احتواء 

فريو�س كورونا حتى تاريخه، من �شمنها تقلي�س فرتة العزل 
للم�شافرين الوافدين من خارج البالد.

لكن التخفيف املحدود للقيود مل يلغ مقاربة “�شفر-كوفيد” 
التي تعتمدها البالد، على الرغم من تداعياتها الكربى على 

ال�شعيدين االجتماعي واالقت�شادي.
�ُشّجلت  ال��وف��اة  ف��اإن  الر�شمية،  “�شي.�شي.تي.يف”  قناة  وف��ق 
عن  جنمت  وقد  اأيار/مايو،  منذ  املعلنة  االأوىل  وهي  ال�شبت، 
الو�شع  ل��ك��ن  طفيفة  ع��وار���ش��ه��ا  ك��ان��ت  بكوفيد-19  اإ���ش��اب��ة 

ال�شحي للم�شاب تفاقم من جراء التهاب بكتريي.
يف بكني حيث اأعلن عن ت�شجيل 621 االأحد، ُفر�شت تدابري 
فيما  بيوتهم  مبالزمة  ال�شلطات  اأمرتهم  �شكان  على  العزل 

طلبت من اآخرين البقاء يف مراكز للحجر ال�شحي.
اأن هناك نية  خالفا للتف�شيات ال�شابقة يف العا�شمة، ال يبدو 
لدى امل�شوؤولني لفر�س قيود اأكرث �شرامة على ال�شكان الذين 
اأنهكتهم االإجراءات امل�شددة. يف مدينة غوانت�شو اجلنوبية التي 
تعد مركزا �شناعيا كبريا واإحدى بوؤر التف�شي احلايل، �شّجلت 

وال�شرطة  حمتجني  ب��ني  ���ش��دام��ات 
اإعادة  خلفية  على  امل��ا���ش��ي  االأ���ش��ب��وع 

فر�س تدابري العزل.
اأك���رث من  بت�شجيل  امل��دي��ن��ة  واأف�����ادت 
اإطالق  اإىل  بامل�شوؤولني  دف��ع  ما  االأح���د،  اإ�شابة  اآالف  ثمانية 
البالغ عدد  النطاق يف منطقة هايت�شو  حملة فحو�س وا�شعة 

�شكانها نحو 1،8 مليون ن�شمة.
ت  ويف موؤ�شر يدل على اأن ال�شني ال تّتجه لرفع االإغالق، ح�شّ
ال�شلطات ال�شكان على جتّنب التنقالت “غري ال�شرورية” يف 

حميط العا�شمة لتجنب تف�شي الفريو�س.
فيما  بكني،  يف  ال��ك��ربى  الت�شوق  م��راك��ز  بع�س  اأُغلقت  االأح���د 
قّل�شت مراكز اأخرى �شاعات العمل اأو اأغلقت �شاالت مطاعمها 

اأمام الزبائن.
مركزا  تعد  التي  ت�شاويانغ  منطقة  يف  ع��دة  �شركات  وطلبت 

جتاريا ودبلوما�شيا كبريا من موظفيها العمل من بعد.
كذلك اأغلقت متنزهات وجممعات وقاعات ريا�شية.

التالمذة  ذوي  بكني  يف  الدولية  الفرن�شية  املدر�شة  واأبلغت 
تلّقتها  اإلكرتونية  ر�شالة  وفق  بعد،  عن  التعلم  اإىل  بالتحول 

وكالة فران�س بر�س.

ملك ماليزيا يطالب الأحزاب 
بت�صمية رئي�س حكومة اليوم

•• كواالملبور-وكاالت

االأح���زاب  ق���ادة  ماليزيا  ملك  اأم��ه��ل 
ح��ت��ى ال��ث��ان��ي��ة ظ��ه��ر ال��ي��وم االثنني، 
الوزراء  لرئي�س  باختيارهم  الإبالغه 
انتخابات  بعد  احل��اك��م،  واالئ��ت��الف 
اأ�شفرت  ال��ت��ي  ال�����ش��ب��ت،  االأول  اأم�����س 
ب���رمل���ان م��ع��ل��ق. وذك������رت وكالة  ع���ن 
ال��وط��ن��ي قال  ال��ق�����ش��ر  اأن  ب��ل��وم��ربغ 
اإن ق��رار امللك، عبد  يف بيان، االأح��د، 
اهلل ري��ا���س ال��دي��ن امل�����ش��ط��ف��ى باهلل 
�شاه، عن احلكومة اجلديدة، وتعيني 
رئي�س الوزراء �شيكون نهائياً. وح�شل 
بزعامة  هارابان”  “باكاتان  حتالف 
اأن����ور اإب��راه��ي��م ع��ل��ى اأك����رب ع���دد من 
املقاعد الربملانية، 82 من اأ�شل 220، يف ت�شويت اأم�س، ومل يبتعد عنه 
“بريكاتان نا�شيونال”،  حتالف رئي�س الوزراء ال�شابق حمي الدين يا�شني 
الذي ح�شل على 73 مقعداً. وح�شل حزب “باري�شان نا�شيونال” بزعامة 
رئي�س الوزراء اإ�شماعيل �شربي يعقوب على 30 مقعداً، اإذ ف�شلت مقامرة 

انتخابات مبكرة، ويحتاج اأي ائتالف اإىل 111 مقعداً لت�شكيل اأغلبية.
وقال اأنور، خالل موؤمترات �شحفية يف ال�شباح الباكر، اإن لديه دعماً كافياً 
من حلفاء اآخرين لتجاوز عتبة ت�شكيل اتئالف، بينما قال حمي الدين اإنه 

�شيتحدث اإىل االأطراف يف جزيرة “بورنيو” لتحقيق هذا الهدف.

وا�صنطن: م�صتمرون يف حماربة داع�س بالعراق
•• املنامة-وكاالت

التقى وكيل وزارة الدفاع االأمريكية لل�شوؤون ال�شيا�شية، كولني كال، بوزير 
القومي  االأم��ن  اإىل جانب من�شق جمل�س  ف��وؤاد ح�شني،  العراقي  اخلارجية 
اخلارجية  وزي��ر  وم�شاعدة  م��اك��ج��ورك،  بريت  االأو���ش��ط  لل�شرق  االأم��ري��ك��ي 
االأمريكي ل�شوؤون ال�شرق االأدنى باربرا ليف، يف العا�شمة البحرينية املنامة، 
على هام�س موؤمتر حوار املنامة ال�شنوي. وذكر املتحدث با�شم البنتاغون، 
ديفيد هريندون، يف بيان، اأن الوفد االأمريكي اأكد التزام الواليات املتحدة 
الواليات  التزام  تاأكيد  اأع��اد  وكذلك  العراق،  مع  اال�شرتاتيجية  بال�شراكة 
االأمن  ق��وات  لدعم  ال��ب��الد،  يف  االأمريكية  ال��ق��وات  على  باحلفاظ  املتحدة 
االأمريكي عن  الوفد  اأع��رب  داع�س. كما  امل�شتمر لدحر  قتالها  العراقية يف 
يف  اأمله  عن  واأع���رب  وا�شتقراره،  ال��ع��راق  الأم��ن  التهديدات  ب�شاأن  خماوفه 
ا�شتمرار التقدم يف برنامج احلكومة العراقية لتحقيق اال�شتقرار االقت�شادي، 

وكذلك اخلطوات احلا�شمة لت�شهيل اندماج العراق يف املنطقة.

 وزير دفاع نيوزيلندا 
يزور اأوكرانيا 

•• كييف-رويرتز

اإن  االأح���د  اأم�����س  نيوزيلندا  ق��ال��ت 
وزير الدفاع بيني هناري زار كييف 
بالده  دع���م  ع��ل��ى  جم���ددا  للتاأكيد 
اأوكرانيا  تبديها  ال��ت��ي  للمقاومة 

للغزو الرو�شي.
اإجراء  بعد  ب��ي��ان  ه��ن��اري يف  وق���ال 
نظريه  م�����ع  ث���ن���ائ���ي���ة  حم�����ادث�����ات 
ريزنيكوف  اأول��ي��ك�����ش��ي  االأوك�����راين 
اتخذته  ال����ذي  ال���ق���رار  “ناق�شنا 
ن���ي���وزي���ل���ن���دا يف االآون��������ة االأخ������رية 
قوات  تدريب  مهمة  متديد  ب�شاأن 
حتى  املتحدة  اململكة  يف  اأوك��ران��ي��ة 

يوليو 2023«.
تبعث  كييف  “زيارة  اأن  واأ����ش���اف 
اأن... دعمنا  بر�شالة قوية مفادها 
للجهود الدفاعية االأوكرانية �شد 
ال��غ��زو ال��رو���ش��ي غ��ري ال��ق��ان��وين ال 

يتزعزع.«
املا�شي  االأ�شبوع  نيوزيلندا  وقالت 
اإ�شافيا  ف���ردا   66 ���ش��رت���ش��ل  اإن��ه��ا 
بريطانيا  اإىل  ال���دف���اع  ق���وات  م��ن 
اجلنود  ت����دري����ب  يف  ل��ل��م�����ش��اع��دة 

االأوكرانيني هناك.
وب����داأت رو���ش��ي��ا يف ف��رباي��ر �شباط 
و�شفته  اأوك���ران���ي���ا  ع��ل��ى  ه��ج��وم��ا 
خا�شة”  ع�شكرية  “عملية  ب��اأن��ه 
املتطرفني.  من  جارتها  لتخلي�س 
و����ش���رع���ت ن���ي���وزي���ل���ن���دا م���ن���ذ ذلك 
احلني يف فر�س عقوبات على اأكرث 
من 1200 فرد وكيان رو�شي كما 
قدمت م�شاعدات   الأوكرانيا تزيد 
نيوزيلندي  دوالر  مليون   60 عن 

)37 مليون دوالر(.
ب��ول��ن��دا حيث  اأي�����ش��ا  ه��ن��اري  وزار 
ماريو�س  ال���دف���اع  ب���وزي���ر  ال��ت��ق��ى 
ب��ال���ش��ت�����ش��اك وق����دم ت���ع���ازي بالده 
جراء  �شقطوا  الذين  ال�شحايا  يف 
يف  االأخ���رية  ال�شاروخية  ال�شربة 

بولندا. 
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 طلبت النيابة العامة اجلزائرية اإنزال عقوبة االإعدام باأكرث من 70 
والتمثيل بجّثته يف  �شخ�شاً مّتهمني بتعذيب مواطن واإحراقه حّياً 
خطاأ  اّتهموه  بعدما  القبائل  منطقة  يف   2021 اآب-اأغ�شط�س   11

بافتعال حريق �شخم، بح�شب ما اأفاد االإعالم املحّلي.
الدار  حمكمة  اأم��ام  يحاكمون  ا�شماعيل  بن  جمال  بقتل  واملّتهمون 
“ارتكاب  ال�شرقية للعا�شمة اجلزائر بجناية  البي�شاء يف ال�شاحية 
اأفعال اإرهابية وتخريبية، ت�شتهدف اأمن الدولة والوحدة الوطنية” 

د«. و”امل�شاركة يف القتل العمدي مع �شبق االإ�شرار والرت�شّ
وباالإ�شافة اإىل هوؤالء يحاكم يف هذه الق�شية 25 مّتهماً اآخر طلبت 
بعدما  بحّقهم  �شنوات   10 ال�شجن  عقوبة  اإن���زال  العامة  النيابة 
وّجهت اإليهم تهماً عّدة من بينها “التجمهر امل�شّلح” و”بّث الرعب 
يف اأو�شاط ال�شّكان وخلق جّو من اإنعدام االأمن” من خالل ت�شوير 
القتيل ون�شر �شور ومقاطع فيديو لهذه  والتمثيل بجّثة  اجلرمية 
38 عاماً حني  العمر  ا�شماعيل كان يبلغ من  الفظائع. وجمال بن 
ب�شمال  اوزو  تيزي  يف  االأربعاء-نايث-اإيراثن  بلدة  اإىل  طوعاً  ذهب 
ا�شبوع  اأودت خالل  اإطفاء حرائق غابات  للم�شاعدة يف  البالد  غرب 
ب�90 �شخ�شاً على االأقّل. وعندما علم باأّن البع�س من �شكان البلدة 
ا�شتبه ب�شلوعه يف اإ�شعال احلرائق كونه غريباً عن املنطقة، �شارع اإىل 
الغا�شبني  املواطنني  لل�شرطة، لكّن ح�شداً غفرياً من  ت�شليم نف�شه 
ان��ت��زع��وه م��ن اأي����دي ق���وات االأم����ن وع���ّذب���وه واأح���رق���وه ح��ّي��اً ومّثلوا 

بجّثته.
 
 

بالدها  اإن  هويتفلدت،  اأنيكن  الرنويجية  اخل��ارج��ي��ة  وزي���رة  قالت 
وتوفري  ال��غ��ذائ��ي  االأم���ن  لتعزيز  دوالر،  مليون   22 تقدمي  ب�شدد 

اخلدمات االأ�شا�شية يف اأفغان�شتان.
املقرر  م��ن  اأن  االأح���د،  اأم�����س  االفغانية  نيوز”  “طلوع  قناة  وذك���رت 

ت�شليم االأموال لالأمم املتحدة والبنك الدويل.
وقالت وزيرة اخلارجية الرنويجية يف بيان: “يواجه ال�شعب االأفغاين 
�شتاًء قا�شياً وال يجب اأن نن�شى االفغان. و�شتقدم الرنويج 22 مليون 
دوالر لالأمم املتحدة والبنك الدويل، لدعم جهودهما للحفاظ على 
زادت  كما  اأنف�شهم،  اإعالة  من  االأفغان  ومتكني  االأ�شا�شية  اخلدمات 
الرنويج من دعمها للمنظمات التي تعمل على تعزيز حقوق االإن�شان 

وم�شاركة املراأة يف املجتمع االأفغاين«.
نظام  اإىل  الرنويج  اأي متويل من  يذهب  “لن  واأ�شافت هويتفلدت 

طالبان«.

ي�شتبه  عاما   51 يبلغ  مافيا  يف  ع�شوا  االإيطالية  ال�شرطة  اأوقفت 
كولومبية  وموم�شا  �شينيتني  اجلن�س  جم��ال  يف  عاملتني  قتله  يف 
اخلمي�س يف منطقة راقية يف العا�شمة، وفق ما اأوردت و�شائل اإعالم 

عدة.
اأن ال�شرطة االإيطالية  “اإل كوريريي ديال �شريا”  وذكرت �شحيفة 
متّكنت بف�شل �شور ملتقطة من كامريات مراقبة من التعرف على 
جاندافيدي دي بو، وهو رجل عنيف متت مالحقته بتهمة االجتار 

باملخدرات واالعتداء اجلن�شي يف ال�شابق.
وامل�شتبه به ع�شو يف مافيا بقيادة ميكيلي �شينيزي التي مت�شي حاليا 

عقوبة بال�شجن مدى احلياة.
وبني عاَمي 2008 و2011، اأم�شى امل�شتبه به فرتة يف م�شت�شفى 

لالأمرا�س النف�شية.
املافيا  الذي مل يكن يت�شّرف حل�شاب  بو  ال�شرطة على دي  وعرثت 
اأف���راد من عائلته حيث  امل��خ��درات، يف منزل  ورمب��ا ك��ان حتت تاأثري 
اكت�شاف  عقب  اخلمي�س  بحث  عملية  ال�شرطة  اأطلقت  بعدما  اختباأ 

ال�شحايا الثالث اللواتي ُقتلن طعنا، وفق ال�شحيفة نف�شها.
وح�����ّذرت ���ش��ح��ف ع���دة ب��ع��د ذل���ك م��ن وج����ود “�شفاح” حم��ت��م��ل يف 
العا�شمة االإيطالية. واكُت�شفت جثتا ال�شينيتني �شباحا يف مبنى يف 
روم��ا، فيما عرث على جثة  الراقية يف  االأحياء  اأح��د  براتي،  منطقة 

الكولومبية يف �شقة يف احلي نف�شه بعد �شاعة.
وقالت امراأة تعي�س يف املبنى لل�شحفيني “كان اجلميع يعلم اأن هناك 
الثانية  ال�شاعة  ي�شلون  النا�س  اأرى  وكنت  هنا،  ال�شمعة  �شّيئة  �شقة 

والثالثة �شباحا«.

عوا�صم

اجلزائر

اأو�ضلو

روما

م�صتوطنون يهاجمون جمندة 
اإ�صرائيلية يف اخلليل بال�صفة 

•• اخلليل-وكاالت

يف  اإ�شرائيليني  م�شتوطنني  مع  ا�شتباكات  بعد  اإ�شرائيلية  جمندة  اأ�شيبت 
على  امل�شتوطنون  اأ�شر  دينية،  احتفاالت  خالل  الغربية،  بال�شفة  اخلليل 

اإحيائها يف مدن وم�شتوطنات ال�شفة الغربية املحتلة.
بني  مواجهة  بعد  اأ�شيبت  املجندة  اإن  بو�شت،  جريوزاليم  �شحيفة  وقالت 
اأول  كناز،  بن  “عتونئيل  قرب  مدخل  عند  وفل�شطينيني،  يهود،  حمتفلني 
قا�ٍس توراتي«. وبداأت املواجهة عندما انخرط م�شتوطنون اإ�شرائيليون يف 
ال�شغب، بتعمد رمي الفل�شطينيني يف املدينة باأدوات حادة وحجارة، رد عليها 

الفل�شطينيون باملثل، لتندلع ا�شتباكات عنيفة.
وحاولت قوات االأمن االإ�شرائيلية تفريق اجلانبني وال�شيطرة على االأو�شاع، 

ليهاجم م�شتوطن اجلنود بع�شا.
واأعلن  العالج،  ال�شتكمال  اأُجليت  ثم  املوقع،  يف  امل�شابة  اجلندية  واأُ�شعفت 
ب�شبب  اليهود  امل�شلني  من  العديد  اعتقال  بيان  يف    االإ�شرائيلي  اجلي�س 

ال�شغب والعنف �شد اجلنود للتحقيق معهم.
ب�شدة  “اأدين  ق��ائ��اًل:  تويرت  ع��رب  العنف  غانت�س  بيني  ال��دف��اع  وزي��ر  اأدان 
الهجوم الذي �شنه املتطرفون على قوات االأمن والفل�شطينيني يف اخلليل” 
ب�  الهجوم وو�شفه  اأفيف كوخايف  االإ�شرائيلي   اأرك��ان اجلي�س  رئي�س  واأدان 

“خطري وغري مقبول«.

يتحدى فيها ال�سباب اجليل القدمي احلاكم

النيباليون ي�صوتون يف انتخابات ت�صريعية 

هجوم كركوك.. داع�س يحتمي با�صرتاتيجية »املجموعات املتنقلة«

 �صحيفة: اإيران ت�صاعد رو�صيا فل�صطني تطالب بالت�صدي للم�صتوطنني وبن غفري
يف اإنتاج طائرات م�صرية 

•• لندن-رويرتز

ذكرت �شحيفة وا�شنطن بو�شت، نقال عن معلومات خمابرات 
اطلعت عليها اأجهزة اأمنية اأمريكية وغربية اأخرى، اأن رو�شيا 
تو�شلت اإىل اتفاق مع اإيران للبدء يف ت�شنيع مئات الطائرات 
اإن  ال�شحيفة  وقالت  رو�شيا.  داخ��ل  باأ�شلحة  امل��زودة  امل�شرية 
اأبرموا االتفاق خالل اجتماع يف  م�شوؤولني رو�س واإيرانيني 
ثالثة  عن  ال�شحيفة  ونقلت  اجل��اري.  ال�شهر  مطلع  اإي��ران 
واإي���ران  رو���ش��ي��ا  اإن  قولهم  االأم���ر  على  مطلعني  م�����ش��وؤول��ني 
تتحركان ب�شرعة لنقل الت�شميمات واملكونات الرئي�شية التي 

قد ت�شمح ببدء االإنتاج يف غ�شون اأ�شهر.

والعرب،  للفل�شطينيني  م��ع��ادي��ة  ه��ت��اف��ات 
على  االإ�شرائيلية  ال��ق��وات  اإق���دام  اإىل  اإ�شافة 
اإغالق العديد من ال�شوارع واالأحياء لت�شهيل 

االجتياح اال�شتعماري الفا�شي«.
احل���رم  يف  االآذان  رف����ع  م��ن��ع  “مت  وق����ال����ت: 
منا�شبة  اأي��ة  وحت��وي��ل  ال�شريف  االإبراهيمي 
دينية اإىل فر�شة لتحقيق اأطماع ا�شتعمارية، 
االإ�شابات يف  العديد من  اإىل وقوع  اأدى  مما 
�شفوف الفل�شطينيني ومنازلهم وحمالتهم 

وممتلكاتهم«.
امل�شتوطنني  ع��رب��دات  “الوزارة  اأدان����ت  ك��م��ا 

واأر�شهم  ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ني  امل���واط���ن���ني  ���ش��د 
ال�شفة  م��ن  خمتلفة  اأن��ح��اء  يف  وممتلكاتهم 
جنوب  منطقة  يف  حا�شل  ه��و  كما  الغربية، 
ف��ت��ى يف منطقة  ع��ل��ى  ن��اب��ل�����س، واالع����ت����داء 
اأريحا، واإقدامهم على زراعة  املعرجات غرب 
اأ�شجار يف اأرا�شي تعود ملواطنني فل�شطينيني 

بالقوة بحماية ودعم من اجلي�س«.
واالإدارة  ال���دويل  املجتمع  ال����وزارة  وط��ال��ب��ت 
االأمريكية باإدانة هذه االعتداءات واتخاذ ما 
القانون  يفر�شها  التي  االإج���راءات  من  يلزم 

الدويل لوقفها فوراً ومنع تكرارها.

•• رام اهلل-وكاالت

الفل�شطينية  اخل����ارج����ي����ة  وزارة  اأدان���������ت 
امل�شتوطنني  مليلي�شيا  الهمجي  “االجتياح 
وعنا�شرهم االإرهابية بقيادة ع�شو الكني�شت 
املتطرف اإيتمار بن غفري للبلدة القدمية يف 

اخلليل«.
االأنباء  ن�شرته وكالة  بيان  ال��وزارة يف  وقالت 
اأب�شع  ارتكبوا  “امل�شتوطنني  اإن  الفل�شطينية، 
املنازل  بحق  العن�شرية  االع��ت��داءات  اأ�شكال 
ورددوا  �شعارات  ورفعوا  التجارية،  واملحالت 

•• عوا�صم-اأ ف ب

ث����اين  يف  ال����ن����ي����ب����ال����ي����ون  ي���������ش����وت 
هذه  ت��اري��خ  يف  ت�شريعية  ان��ت��خ��اب��ات 
اجل���م���ه���وري���ة ال��ف��ت��ي��ة ال���واق���ع���ة يف 
منطقة الهيمااليا، ياأمل ال�شباب يف 
اأن ت�شمح لهم باإطاحة اجليل االأكرب 
�شنا الذي يتوىل ال�شلطة منذ عقود 

لكن فر�س حتقيق ذلك �شئيلة.
وتهدف هذه االنتخابات اإىل جتديد 
مقاعد جمل�س النواب البالغ عددها 
275. وتواجه القوتان ال�شيا�شيتان 
“املوؤمتر  ال���ب���الد  يف  ال��رئ��ي�����ش��ي��ت��ان 
رئي�س  ب��ق��ي��ادة  )و����ش���ط(  النيبايل” 
ال���وزراء احل��ايل �شري ب��اه��ادور ديوبا 
النيبايل”  ال�����ش��ي��وع��ي  و”احلزب 
املر�شحني  م��ن  ك��ب��ري  ع���دد  مناف�شة 
لديهم  اأوه�����ام  ال  ال��ذي��ن  امل�شتقلني 
يحتكرون  ال��ذي  “القدامى”  ب�شاأن 

ال�شلطة منذ عقود.
الوزراء  روؤ�شاء  من  جمموعة  وتثري 
املن�شب  يف  م��ع��ظ��م��ه��م  ب��ق��ي  ال���ذي���ن 
وث��ق��اف��ة حم�شوبية  ع����ام،  م���ن  اأق����ل 
�شيا�شية عدم الثقة لدى النيباليني 
الذين يعتقد كثري منهم اأن قادتهم 
ويتوقع  ال����واق����ع.  ع���ن  م��ن��ف�����ش��ل��ون 
املوؤ�ش�شة  ت��ه��ي��م��ن  اأن  امل���ح���ل���ل���ون 
ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة ن��ف�����ش��ه��ا جم������ددا على 

الربملان املقبل، لكن الرغبة يف التغيري وا�شحة.
املر�شحني  اأك���رب  ع��ام��ا(  راب���ي الم��ي�����ش��ان )48  وق���ال 
“يقول  بر�س  فران�س  لوكالة  �شنا  اجل��دد  امل�شتقلني 
ر�شاوى  دف��ع  وعلينا  متييز  وه��ن��اك  +ُخ��دع��ن��ا  ال��ن��ا���س 

ولي�س لدينا مياه نظيفة ، ولي�س لدينا عمل+«.
ويتقن مقدم الربامج التلفزيونية املعروف واجلذاب 
�شيا�شية  مقابالت  بف�شل  خ�شو�شا  احل�����ش��ود،  جمع 

•• كركوك-وكاالت

ك�شف هجوم تنظيم داع�س االإرهابي على ثكنة للجي�س 
احلثيثة  م�����ش��اع��ي��ه  ك���رك���وك  حم��اف��ظ��ة  يف  ال���ع���راق���ي 
الروح  االإقليمي الإثبات وجوده ورفع  التوتر  ال�شتثمار 
عملياته،  ب��رتاج��ع  اع��رتاف��ه  رغ��م  لعنا�شره،  املعنوية 
وفق خرباء. وقتل 4 جنود عراقيني، ال�شبت، يف هجوم 
�شمال  ك���رك���وك،  يف  للجي�س  ثكنة  ا���ش��ت��ه��دف  ل��داع�����س 

العا�شمة بغداد.
اإن  “�شكاي نيوز عربية”،  وقال خرباء عراقيون ملوقع 
ال�شغرية  “املجموعات  ال�شرتاتيجية  يلجاأ  التنظيم 
املتنقلة”؛ لتعوي�س النق�س احلاد يف عدده وت�شليحه، 

بعد العمليات الناجحة لقوات اجلي�س واالأمن �شده.

القوات العراقية وداع�س
قبل اأيام من هجوم كركوك، ويف 11 نوفمرب، ا�شتبكت 
عنا�شر داع�س مع مقاتلي وح��دة مكافحة االإره��اب يف 

طوز خورماتو جنوبي كركوك.
يف ن��ف�����س ال��ت��وق��ي��ت، ن�����ش��ب��ت ق����وات االأم�����ن، ب��ن��اء على 
الرمادي  مداخل  على  كمائن  ا�شتخبارتية،  معلومات 

مبحافظة االأنبار واعتقلت 3 مطلوبني من التنظيم.
اأعلن جهاز مكافحة االإره��اب الق�شاء على  واخلمي�س، 
وم�شوؤول التفخيخ  ب�”داع�س”،  القيادي  “اأبو عي�شى” 
 F-16 لقاطع الرمادي. ويف 12 نوفمرب �شنت طائرات
التابعة ل�شالح اجلو غارة ا�شتهدفت بوؤرة لداع�س على 
اأطراف قرية بري اأحمد جنوب كركوك، وعرث يف املوقع 

على 5 جثث لداع�س واأ�شلحة.

ما وراء هجوم كركوك؟
»ال��ه��ج��وم ج���زء م��ن رد داع�����س ع��ل��ى ع��م��ل��ي��ات اجلي�س 
للحريات  العراقي  املر�شد  رئي�س  بح�شب  وال�شرطة”، 

القائمة  ال�شيا�شية  “االأحزاب  اأن  وا����ش���اف  ذل����ك«. 
بلغة هوؤالء  التحدث  قادرين على  يكونوا  وقادتها مل 
م�شريا اإىل اأن “هوؤالء الناخبني  الناخبني ال�شباب”، 

يعتقدون اأن قادتهم ف�شلوا«.
اأهلية  ح��رب��ا  ال�شلطة  يف  ال��ق��دمي  اجل��ي��ل  ه��ذا  و�شهد 
اندالعها  على  ���ش��ن��وات  ع�شر  بعد   2006 يف  انتهت 
واأ�شفرت عن �شقوط اأكرث من 17 األف �شخ�س. واأدى 
اإلغاء  اإىل  ال��ن��زاع  نهاية  وق��ع يف  ال��ذي  ال�شالم  ات��ف��اق 

ر�شدت  خفية  بكامريات  م�شورة  وريبورتاجات  ح��ادة 
عددا كبريا من امل�شوؤولني وهم يتلقون ر�شاوى مقابل 
االإذاعية  الربامج  لهذه  ك��ان  روتينية.  عامة  خدمات 
الف�شاد  انت�شار  من  امل�شتائني  النيباليني  لدى  �شدى 
وف�شائح من كل االأنواع. وقال املحلل ال�شيا�شي هاري 
�شارما لفران�س بر�س اإن “الناخبني ال�شباب هم القوة 
املهيمنة االآن. يف ال�شابق كان االآباء اأو االأجداد يقررون 
ملن �شت�شوت االأ�شرة، واالآن االأطفال هم الذين يفعلون 

احلقيقية لداع�س يف العراق االآن، وخريطة انت�شاره:
ينتظم داع�س على �شكل جمموعات �شمن ا�شرتاتيجية 
مقاتل؛   15 دون  متنقلة  �شغرية  ب��اأع��داد  الهجمات 
على  االإق��ب��ال  �شعف  بعد  الب�شرية  اخل�شائر  ل��ت��ف��ادي 
االن�شمام اإليه. يوجد اأقل من 500 داع�شي، يتوزعون 
باأعداد قليلة يف املناطق اجلبلية وال�شحراوية النائية، 
ويف  ب��االأن��ب��ار،  واحل�شينيات  ح���وران  وادي  مناطق  ويف 
اإىل  �شماال  امل��م��ت��دة  ال�شحراء  يف  االأن��ب��ار  غ��رب  �شمال 

�شحراء نينوى املتاخمة للحدود مع �شوريا.
الطارمية  يف  معروفة  غري  باأعداد  عنا�شر  توجد  كما 

ال�شحفية، هادي جلو مرعي. ويو�شح هادي اأن داع�س 
يبحث عن ثغرات ال�شتهدافها، يف ظل االنت�شار الكثيف 

لنقاط اجلي�س.
واإقليم  ك��رك��وك  ق��رب  امل��م��ت��دة  ال��ت��الل  ي�شتغل  ول��ه��ذا، 
التنقل  لعنا�شره  تتيح  وع��رة  مناطق  وه��ي  كرد�شتان، 
و�شرب  الع�شابات  حرب  باأ�شلوب  والرت�شد  واالختباء 

نقاط اجلي�س، كما يقول املتحدث ذاته.

حجم داع�س يف العراق
ي�����ش��ت��ع��ر���س اخل���ب���ري ال���ع���راق���ي رائ�����د احل���ام���د، القوة 

وغلى   ،2008 يف  امل��ل��ك��ي  ال��ن��ظ��ام 
ال�شابقني  املاويني  املتمردين  حتول 

اإىل قوة �شيا�شية تقليدية.
متثل جنيف الدولية بال ريب مركزا 
بتعددية  ُيعرف  ملا  مهما  دبلوما�شيا 
ال��ي��وم عدة  ُت��واج��ه  االأط����راف لكنها 

حتديات غري م�شبوقة.
ال�شلطة  بقيت  ال��ن��زاع،  انتهاء  ومنذ 
ال�شابقني  امل��ت��م��ردي��ن  ب��ني  ت��ت��اأرج��ح 
احلرب.  قبل  ملا  ال�شيا�شية  والنخب 
واالنتخابات الت�شريعية التي جتري 
االأحد هي الثانية منذ اإقرار د�شتور 
من  ع��ق��د  ب��ع��د   2015 يف  ج���دي���د 

امل�شاكل ال�شيا�شية.
الربملان  ي�شهد  احل���ني  ذل���ك  وم��ن��ذ 
النيبايل عدم ا�شتقرار دائم ومل مل 
اأي رئي�س وزراء حتى االآن يف  ينجح 
رئي�س  وي�شغل  واليته.  ف��رتة  اإكمال 
احل���ك���وم���ة احل�������ايل ����ش���ري ب����ه����ادور 
للمرة  من�شبه  ع��ام��ا(   76( دي��وب��ا 

اخلام�شة.
تراجع  مع  العام  اال�شتياء  وت�شاعد 
االقت�شاد منذ اأن اأحلق وباء كوفيد-
19 ق���ط���اع ال�����ش��ي��اح��ة احل���ي���وي يف 
حتويالت  ج��ف��اف  اإىل  واأدى  ال��ب��الد 
النيباليني  م���ن  ال��ك��ب��رية  االأع�������داد 

العاملني يف اخلارج.
الت�شخم  ي�شهد  ن��ف�����ش��ه،  ال��وق��ت  يف 
ارت���ف���اع���ا. وح���ظ���رت احل��ك��وم��ة ا����ش���ت���رياد ع����دد كبري 
واأجهزة  الكحولية  امل�شروبات  �شيما  ال  املنتجات  من 
التلفزيون، من اأجل احلفاظ على احتياطيها املتناق�س 
من العمالت االأجنبية. و�شيكون على رئي�س احلكومة 
اأي�شا حتقيق توازن يف املناف�شة التقليدية بني جارتيه 
العمالقتني ال�شني والهند ومواجهة انتقادات ال�شني 

مل�شاريع متولها الواليات املتحدة يف البالد.

���ش��م��ال ب��غ��داد، ويف دي���اىل وك��رك��وك وحم��ي��ط �شامراء 
مبحافظة �شالح الدين، لكن الوجود االأهم يف �شل�شلة 
جبال خممور بنينو، ويف �شل�شلتي مكحول وحمرين يف 

حمافظتي �شالح الدين ودياىل.
اخلاليا النائمة ال ت�شكل خطرا على االأمن؛ فهي غري 
موجودة مبفهوم اخللية الذي هو عبارة عن جمموعة 
تعي�س ب�شكل طبيعي و�شط ال�شكان، ولكن تتلقى اأوامر 
واالغتياالت  امل��ع��ل��وم��ات  جمع  م��ه��ام  لتنفيذ  التنظيم 

والهجمات.
ي�شتخدم  داع�س  اأن  �شبق  ما  على  وي�شيف جلو مرعي 
لعملياته  خلفية  كقاعدة  ال�شورية  ال��ب��ادي��ة  يف  ن��ف��وذه 
االأمن  على  هجمات  و�شن  اأتباعه،  وتدريب  العراق،  يف 

ووجهاء القبائل الإ�شعاف ثقة النا�س يف احلكومة.

التوتر االإقليمي
ي�شتقوى  االإره��اب��ي  التنظيم  اأن  اإال  اأتباعه،  قلة  ورغ��م 
الداخلية  ب��ال�����ش��راع��ات  اأح��ي��ان��ا  ال�����ش��ل��ط��ات  ب��ان�����ش��غ��ال 
ال��ه��ج��م��ات الرتكية  االإق��ل��ي��م��ي��ة، وم��ن��ه��ا  وال���ت���وت���رات 
واالإيرانية على اأحزاب كردية �شمال العراق، كما يقول 

رئي�س املر�شد العراقي للحريات ال�شحفية.
�شاروخي  ق�شف  يف  اآخ��ري��ن   8 واأ�شيب  �شخ�س  وقتل 
اإيراين ا�شتهدف مقرا للحزب الدميقراطي الكرد�شتاين 
االإيراين يف اأربيل، باإقليم كرد�شتان �شمايل العراق، 14 

نوفمرب.

عودة �سعبة
ويف ت��ق��دي��ر م��رع��ي وح��ام��د، ف���اإن ع���ودة داع�����س لقوته 

ال�شابقة �شعبة، لعدة اأمور:
اجلهد االأمني واال�شتخباراتي للحكومة، وقدرتها على 
الو�شول لقيادات مهمة يف التنظيم؛ مما اأدى لتقل�شه 

عددا وت�شليحا. تعاون ال�شكان مع االأجهزة االأمنية.

الردع املتكامل.. وا�صنطن تك�صف �صيا�صتها بحوار املنامة •• املنامة-وكاالت

با�شم  االإقليمية  املتحدثة  ك�شفت 
هالة  االأم�����ريك�����ي�����ة،  اخل����ارج����ي����ة 
م�شاركة  ت��ف��ا���ش��ي��ل  ع���ن  غ���ري���ط، 
الذي  املنامة”،  “حوار  يف  بالدها 
البحرين  يف  اجل���م���ع���ة  ان���ط���ل���ق 
مب�شاركة  ع�شر،  الثامنة  بن�شخته 

اأكرث من 20 دولة.
الذي  املنامة”  “حوار  وي��ن��اق�����س 
ت�شتمر فعالياته حتى االأحد، اأبرز 
التي  واالأم��ن��ي��ة  ال�شيا�شية  امللفات 
ت�شكل حتديا الأمن منطقة ال�شرق 
التداعيات  اإىل  اإ���ش��اف��ة  االأو���ش��ط، 
للنزاعات  املبا�شرة  وغ��ري  املبا�شرة 
وال�������ش���راع���ات ال��ع��امل��ي��ة ع��ل��ى اأمن 

املنطقة.
“�شكاي  مل��وق��ع  ويف ح��دي��ث خ��ا���س 
غريط،  ق���ال���ت  عربية”،  ن���ي���وز 
تتطلع  م���ا  “دائما  وا���ش��ن��ط��ن  اإن 
ل��ل��م�����ش��ارك��ة ب���ح���وار امل���ن���ام���ة الأن���ه 
ي��ع��ط��ي��ن��ا ف���ر����ش���ة ل���ل���ح���دي���ث مع 
امل�شرتكة،  خماوفنا  ع��ن  �شركائنا 

ملناق�شة  ال��ف��ر���ش��ة  اإىل  ب��االإ���ش��اف��ة 
القائم  ال����ت����ع����اون  ت���ع���زي���ز  ����ش���ب���ل 
العام  هذا  اأن  واأو�شحت  والقوي«. 
املتحدة  ل���ل���والي���ات  ك����ان  حت���دي���دا 
وف���د رف��ي��ع امل�����ش��ت��وى م��ن خمتلف 
االأمريكية  وال���وك���االت  ال������وزارات 
لل�شوؤون  ال��دف��اع  وزارة  وكيل  مثل 
وم�شاعدة  ك��ال،  كولني  ال�شيا�شية 
ال�شرق  ل�����ش��وؤون  وزي���ر اخل��ارج��ي��ة 
القيادة  االأدن��ى باربرا ليف، وقائد 

املركزية اجلرنال كوريال.
امل�����ش��ارك��ون يف  “حمل  واأ����ش���اف���ت: 
وا���ش��ح��ة مفادها  ر���ش��ال��ة  احل�����وار 
الواليات  اأن  اإذ  ال�����ش��راك��ة،  حتمية 
ب�شركائها،  متاما  ملتزمة  املتحدة 
الثنائية  ب��ع��الق��ات��ن��ا  ف��ق��ط  ل��ي�����س 
ط��وي��ل��ة االأم�����د ول��ك��ن اأي�����ش��ا على 
ال�����ش��ع��ي��د م��ت��ع��دد االأط��������راف من 
)الردع  ن�شميه  م��ا  مفهوم  خ��الل 

املتكامل(«.

با�شم اخلارجية  املتحدثة  وف�ّشرت 
“الردع  م���ف���ه���وم  االأم�����ريك�����ي�����ة، 

باأنه يعني: املتكامل”، 
ال��ق��ي��ام ب��ا���ش��ت��ث��م��ارات م��ت��زام��ن��ة يف 
الع�شكرية  وامل��ف��اه��ي��م  ال����ق����درات 
لي�س  املجاالت،  جميع  يف  املتطورة 
فقط يف الرب واجلو والبحر ولكن 
يف الف�شاء االإلكرتوين واخلارجي 

اأي�شا.
العمل على تعزيز قابلية الت�شغيل 
عرب  االآم��ن��ة  واالت�����ش��االت  البيني 

قطاعات الدفاع.
احل���ف���اظ ع��ل��ى ج�����دول ق����وي من 
ال����ت����دري����ب����ات وحت����دي����د جم����االت 
للعمل  اإم�����ك�����ان�����ات�����ن�����ا  حت���������ش����ني 

اجلماعي.
اال�شرتاتيجي،  امل�������ش���ت���وى  ع���ل���ى 
ي��ت��م��ث��ل اأح����د اأه����م ع��ن��ا���ش��ر ال���ردع 
�شبكتنا  من  اال�شتفادة  يف  املتكامل 
التي ال ت�شاهى من ال�شركاء لبناء 

لتعزيز  وف��ع��ال��ة  ك��ب��رية  حت��ال��ف��ات 
االأهداف االأمنية امل�شرتكة.

تعاون يف ال�سرق االأو�سط
وعن �شيا�شتها يف ال�شرق االأو�شط، 
ال���والي���ات  اأن  غ���ري���ط،  اأو����ش���ح���ت 
مع  اإقليميا  هيكال  تبني  امل��ت��ح��دة 
التعاون  تعزيز  اأج��ل  من  �شركائها 
ال�شروط  وو���ش��ع  اخل�����ش��وم  وردع 

مل�شتقبل اأكرث ا�شتقرارا وتكامال.
املنامة،  ح��وار  “يف  قائلة:  وتابعت 
ن��وؤك��د جم���ددا على االأه��م��ي��ة التي 
توليها الواليات املتحدة ل�شراكاتها 
يف  لعقود  امل��م��ت��دة  اال�شرتاتيجية 
ونوؤكد  االأو���ش��ط،  ال�����ش��رق  منطقة 
ودفاع  باأمن  الدائم  التزامنا  على 

�شركاء وا�شنطن عن اأرا�شيهم«.
االأمريكية  االإدارة  اأن  اإىل  ولفتت 
ت���ق���وم ب��ال��ع��دي��د م���ن االإج��������راءات 
لدعم اال�شتقرار يف منطقة ال�شرق 

ال�شراكات  م��ن  “بداية  االأو����ش���ط 
و�شوال  لدينا،  والدفاعية  االأمنية 
واملعلومات  اخل����ربات  ت��ب��ادل  اإىل 

والتدريبات الع�شكرية امل�شرتكة«.
املتحدة  الواليات  اأن  على  و�شددت 
ل���ن ت�����ش��م��ح ل��ل��ق��وى االأج��ن��ب��ي��ة اأو 
االإقليمية بتعري�س حرية املالحة 
ال�شرق  يف  امل���ائ���ي���ة  امل����م����رات  ع���رب 
تت�شامح  ول���ن  ل��ل��خ��ط��ر،  االأو����ش���ط 
دولة  اأي  تبذلها  التي  اجلهود  مع 
املنطقة  اأو  اأخ���رى  على  لل�شيطرة 
من خالل التعزيزات الع�شكرية اأو 

التوغالت اأو التهديدات.
اخلارجية  با�شم  املتحدثة  ووف���ق 
اإدارة الرئي�س جو  االأمريكية، فاإن 
على  جنب  اإىل  جنبا  تعمل  بايدن 
تقليل التوترات وتخفيف الت�شعيد 
ذلك  ك��ان  النزاعات حيثما  واإن��ه��اء 

ممكنا من خالل الدبلوما�شية.
وعقدت 4 جل�شات، ال�شبت، يف ثاين 

اأيام حوار املنامة، ناق�شت �شراكات 
الواليات املتحدة االأمنية يف ال�شرق 
االأو���ش��ط، وت��اأث��ري ال��ن��زاع��ات خارج 
امل��ن��ط��ق��ة ع��ل��ى ال�����ش��رق االأو����ش���ط، 
املبادرات  ا�شتعرا�س  اإىل  باالإ�شافة 
النزاعات  حل��ل  اأو���ش��ط��ي��ة  ال�����ش��رق 

االإقليمية.
ويناق�س اليوم االأخري ملفات اأمن 
امل�شائق البحرية وحتديث اأ�شاليب 
اجلديدة،  والتكنولوجيا  ال��دف��اع 
وال�����ش��راك��ات االأم��ن��ي��ة اجل��دي��دة يف 

ال�شرق االأو�شط.
وي��ن��ظ��م ح�����وار امل��ن��ام��ة ���ش��ن��وي��ا يف 
منذ  املنامة  البحرينية  العا�شمة 
املنتدى  وي���ج���م���ع   ،2004 ع�����ام 
الر�شميني  امل�������ش���وؤول���ني  ع�������ش���رات 
وال�شخ�شيات  االأع����م����ال  ورج�����ال 
ال�������دول�������ي�������ة واالق�����ت�����������ش�����ادي�����ني 
وال�����������ش�����ي�����ا������ش�����ي�����ني وامل�����ف�����ك�����ري�����ن 
اال�شرتاتيجيني من اآ�شيا واأفريقيا 
والالتينية  ال�����ش��م��ال��ي��ة  واأم���ريك���ا 
واأوروبا لتبادل وجهات النظر اإزاء 

التحديات االأمنية.



االثنني   21  نوفمبر    2022  م   -    العـدد   13703  
Monday   21    November    2022   -  Issue No 13703

10

عربي ودويل

جو، اأثناء ح�شورها لذات املنا�شبة.
الربيطانية،  ميل”  “ديلي  �شحيفة  ذك��رت  وح�شبما 
فاإن الفتاة التي ظهرت برفقة كيم هي ابنته كيم جو 

اآي.
الكورية  ال�����ش��وؤون  يف  اخل��ب��ري  ع��ن  ال�شحيفة  ونقلت 
كيم  اب��ن��ة  “ظهور  ق��ول��ه:  م����ادن،  م��اي��ك��ل  ال�شمالية، 
الرابع  للجيل  ال��ك��وري  الزعيم  حت�شري  على  موؤ�شر 

حلكم البالد«.
“التواجد  “�شتيم�شون”:  مركز  يف  اخلبري  واأ�شاف 
اإىل  ي�شري  ال�شواريخ  اختبار  يف  للفتاة  املتوقع  غ��ري 
اأي�����ش��ا ج���زءا م��ن هذا  ال��ن��ووي��ة �شتكون  اأن االأ���ش��ل��ح��ة 

حول  ت��دور  تكهنات  اأن  اإال  كيم،  الزعيم  بعد  ال��ب��الد 
ت��ك��ون و�شية على  ق��د  ال��ت��ي  ج��ون��غ،  ي��و  كيم  �شقيقته 

االبنة حتى قدرتها على احلكم.
ويعتقد متخ�ش�شون بال�شاأن الكوري ال�شمايل اأن كيم 
لديه 3 اأبناء، فتاتان و�شبي، ويرجح البع�س اأن اأحد 
هوؤالء االأطفال �شوهد يف لقطات احتفالية يف �شبتمرب 

املا�شي.
قد  الر�شمية  الكورية  املركزية  االأن��ب��اء  وكالة  وكانت 
اإطالق  جت��رب��ة  اأج����رت  بيونغيانغ  اأن  ال�شبت  ذك���رت 
�شاروخ هوا�شونغ-17 البالي�شتي العابر للقارات  اأول 

اأول اأم�س اجلمعة.

•• �صول-وكاالت

كيم جونغ  ال�شمايل  الكوري  الزعيم  ابنة  اأث��ار ظهور 
اأون تكهنات ب�شاأن �شبب ن�شر �شورتها، والدالالت التي 

قد حتتملها مثل هذه االإطاللة االأوىل من نوعها.
االأ�شلحة  ا���ش��ت��خ��دام  ب��اإم��ك��ان��ي��ة  ك��ي��م  تلميحات  وم���ع 
ن�شرت  االأم��ريك��ي،  التهديد  ا�شتمر  ح��ال  يف  النووية 
�شورا  الر�شمية،  ال�شمالية  ال��ك��وري��ة  االأن��ب��اء  وك��ال��ة 
بال�شتي  ���ش��اروخ  اإط���الق  تفقده  اأث��ن��اء  ال��ب��الد  لزعيم 

جديد وهو مي�شك يد فتاة.
�شول  ري  كيم،  لزوجة  �شورا  الوكالة  عر�شت  كذلك 

املرياث«.
م���ن حيث  ل��ل��غ��اي��ة  م��ه��م  اآي  ك��ي��م  “ظهور  واأو�����ش����ح: 

العالنية يف تقدميها بحدث ع�شكري بامتياز«.
من جانبها، قالت جيني تاون، اخلبرية يف مركز “38 
ال�شمالية:  ال��ك��وري��ة  ب��ال�����ش��وؤون  املتخ�ش�س  نورث” 
“ح�شور ابنة كيم حتمل ر�شالة باأنه ي�شلم اإرثه لهذه 

الفتاة دون اأن يغرّي من �شيا�شاته العدائية«.
تتدرب  اآي  كيم  ت��ك��ون  اأن  “ميكن  ت���اون:  واأو���ش��ح��ت 
حاليا على قيادة البالد، ورمبا تت�شلم من�شبا مرموقا 

يف القريب رغم �شغر �شنها«.
ومل يوؤكد النظام الكوري ال�شمايل من �شيتوىل قيادة 

ظهور ابنة كيم خالل اإطالق البالي�صتي.. ر�صالة يكتنفها الغمو�س

••عوا�صم-وكاالت

االأوك����راين  ال��رئ��ي�����س  تعليق  اأث����ار 
على  زي��ل��ي��ن�����ش��ك��ي  ف����ول����ودمي����ري 
بولندا  �شقط يف  ال���ذي  ال�����ش��اروخ 
وت�شبب مب�شرع �شخ�شني، ا�شتياء 
ت�شريحا  ن��اق�����س  ب��ع��دم��ا  ك��ب��ريا 
القذيفة  اأن  اأك��د خالله  له  �شابقا 

“رو�شية«.
للرئا�شة  بيان  زيلين�شكي يف  وقال 
م����اذا  اأع�������رف  “ال  االأوك�����ران�����ي�����ة: 
حدث. ال نعرف على وجه اليقني. 
العامل ال يعرف. لكنني متاأكد من 
كذلك  ومتاأكد  رو�شي  �شاروخ  اأنه 
اأنظمة  من  النار  اأطلقنا  اأننا  من 

للدفاع اجلوي«.
واأ�شاف: “من امل�شتحيل تاأكيد اأي 
التحقيق  بعد  اليوم.  �شيء حمدد 
ا�شتخال�س  امل��م��ك��ن  م��ن  ���ش��ي��ك��ون 
ال��ن��ت��ائ��ج ب�������ش���اأن م�����ش��در اإط����الق 

النار«.
ت�شريحات كييف لقيت ا�شتهجانا 
تنتقدها  اأن  ق���ب���ل  اأوروب���������ا  م����ن 
احلكومة  ق��ال��ت  ح��ي��ث  م��و���ش��ك��و، 
االأوكراين  الرئي�س  اإن  الهنغارية 
اإن  بقوله  �شيئا”  “مثاال  اأع��ط��ى 

ال�شاروخ كان رو�شيا.
امل�شتاء  الهنغاري  الت�شريح  وجاء 
من زيلين�شكي، بينما كانت كييف 
ال�شاروخ”،  “واقعة  على  ت��راه��ن 
حل�شد املزيد من املواقف الدولية 

�شد مو�شكو.

مراوغة اأوكرانية
مركز  مدير  ملحم،  اآ�شف  اعترب 

•• عوا�صم-وكاالت

ق�����ال م���دي���ر امل���ج���ل�������س االأوروب���������ي 
للعالقات اخلارجية مارك ليونارد 
االرتياح  ت�شتطيع  ال  اأوروب������ا  اأن 
االنتخابات  ن���ت���ائ���ج  ب���ع���د  ك����ث����رياً 

الن�شفية يف الواليات املتحدة.
االأ������ش�����رتايل  “املعهد  يف  وك����ت����ب 
وعرب  اال�شرتاتيجية”  لل�شيا�شة 
اأن القادة  “بروجكت �شينديكيت” 
ال�شعداء  يتنف�شون  االأوروب���ي���ني 
حتقيق  يف  اجلمهوريني  ف�شل  بعد 
انتخابات  خ����الل  ح���م���راء  م��وج��ة 

التجديد الن�شفي.
ورغم اأن الرتكيبة النهائية ملجل�س 
النواب غري معروفة بعد، احتفظ 
ال�شيوخ  الدميوقراطيون مبجل�س 
اأن الكونغر�س لن  كما بات وا�شحاً 
الداعمني  ب��االن��ع��زال��ي��ني  يفي�س 
ال�شابق  االأم�����ري�����ك�����ي  ل���ل���رئ���ي�������س 
الرو�شي  والرئي�س  ترامب  دونالد 
ل���ك���ن عو�س  ب����وت����ني.  ف����الدمي����ري 
لالحتفال،  الفرتة  هذه  ا�شتغالل 
اال�شتعداد  اإىل  االأوروب��ي��ون  يحتاج 

للعا�شفة املحتملة املقبلة.

حلظة ا�ستثنائية
م�����ن حلظة  اأوروب������������ا  ا�����ش����ت����ف����ادت 
ا����ش���ت���ث���ن���ائ���ي���ة ل����ل����وح����دة ال���ع���اب���رة 
املا�شية،  ال�����ش��ن��ة  يف  ل��الأط��ل�����ش��ي 
ا���ش��ت��ج��اب��ت ال�����ش��راك��ة االأوروب����ي����ة 
االأمريكية ب�شال�شة للغزو الرو�شي 
ع��ق��وب��ات من�شقة  الأوك���ران���ي���ا ع��رب 
املتحدة  ال�����والي�����ات  وا����ش���ت�������ش���ارة 
متابعة  قبل  االأوروبية  للحكومات 
اأي حمادثات حول م�شتقبل االأمن 

وم���ق���ره  ل����ل����درا�����ش����ات   »JSM«
يف  االأوك����راين  الت�شرف  مو�شكو، 

ق�شية ال�شاروخ ب�”املراوغ«.
ملوقع  ت�����ش��ري��ح  م��ل��ح��م يف  وق�����ال 
اإن  عربية”  ن�����ي�����وز  “�شكاي 
توا�شل  زي��ل��ي��ن�����ش��ك��ي  “الرئي�س 
اأندريه  ال��ب��ول��ن��دي  ال��رئ��ي�����س  م��ع 
رو�شية.  ال�شواريخ  اإن  وقال  دودا، 
اأن مكتب  توؤكد  الت�شريبات  بع�س 
زيلين�شكي علم باأن هذه ال�شواريخ 

اأوكرانية فور وقوع احلادثة.
اإقناع  “حاول زيلين�شكي  واأ�شاف: 
ال�شواريخ  ب����اأن  ال��غ��رب��ي��ة  ال����دول 
ال����ت����ي ����ش���ق���ط���ت ه�����ي �����ش����واري����خ 
من  ان��ط��ل��ق��ت  وق����د   ،300 اإ������س 

االأوروبي مع الكرملني.
االآن، يزدهر حلف �شمال االأطل�شي 
الفرن�شي  ال��رئ��ي�����س  و���ش��ف��ه  ال���ذي 
 2019 يف  م����اك����رون  اإمي���ان���وي���ل 
وي�شتعد  دماغياً”،  “ميت  ب����� 
وال�شويد  ب��ف��ن��ل��ن��دا  ل���ل���رتح���ي���ب 

ع�شوين جديدين.
وب��ات االأوروب���ي���ون اأخ���رياً ينفقون 
ال��دف��اع، مع بلوغ  اأك��رب على  ب�شكل 
القومي  ال��ن��اجت  م��ن   2% اأمل��ان��ي��ا 

الذي لطاملا وعدت به.

غيوم العا�سفة 
االأمريكيني  اأن  ل��ي��ون��ارد  اأ����ش���اف 
ب�شكل  اأي�شاً  يتفقون  واالأوروب��ي��ني 
اال�شرتاتيجي  التحدي  على  ع��ام 
متكن  اأن  بعد  خا�شًة  ال�شني،  من 
بينغ  ج��ني  �شي  ال�شيني  الرئي�س 
ثمة  �شلطته.  وتعزيز  تو�شيع  من 
عاد”.  “الغرب  ب����اأن  ق���وي  ���ش��ع��ور 
ت��وج��ه ال���والي���ات امل��ت��ح��دة واأوروب����ا 
حديثاً  مكت�شفة  �شيا�شية  وح���دة 
نحو دعم القيم والروؤية امل�شرتكة 
لكن  تريدانه.  الذي  العامل  ل�شكل 

غيوم العا�شفة بالتجمع.
يحاول  ق����د  ال���ق���ري���ب،  امل������دى  يف 
عليه  ي�������ش���ي���ط���ر  ن��������واب  جم���ل�������س 
تغطية  م���واج���ه���ة  اجل���م���ه���وري���ون 
اأم���ري���ك���ا ح�����ش��ة ك���ب���رية م���ن كلفة 
اأوك��ران��ي��ا ب�شكل غري  ال��دف��اع ع��ن 

املفرط  االع��ت��م��اد  بخطر  ي��ع��رتف 
علال ال�شني.

واأ�شيب االأوروبيون بالفزع ب�شبب 
يقوم  ال��ت��ي  احلمائية  االع��ت��ب��ارات 
عليها قانون الرقائق االإلكرتونية 
والعلوم، وقانون خف�س الت�شخم، 
بتقييد  ال���ت���ج���ارة  وزارة  وق�������رار 

التعاون يف التكنولوجيا املتطورة.
يغلق قانون خف�س الت�شخم �شوق 
االأمريكية  الكهربائية  ال�شيارات 
اأمام �شركات دول حليفة يف اأوروبا، 
اجلنوبية.  وك�����وري�����ا  وال����ي����اب����ان، 
االأوروبيون قلقون عن حق من اأن 
�شي�شبحون �شرراً جانبياً يف حرب 
ال�شني،  على  االقت�شادية  اأمريكا 
ب��ع��د لتقدمي  ُي�����ش��ت��دع��وا  وه���م مل 
لتايوان.  ال��دي��ب��ل��وم��ا���ش��ي  ال���دع���م 
لكن املخاطر الكربى ال تزال من 

ال�شيا�شات االأمريكية الداخلية.

قوة ترامب
ت�شاءل معلقون كرث اإذا كان االأداء 
يوؤ�شر  ن�شبياً  ال�شعيف  اجلمهوري 
على  ت��رام��ب  �شيطرة  ن��ه��اي��ة  ع��ل��ى 

احلزب.
املر�شحني  م��ن  ال��ع��دي��د  يف�شل  مل 
ت��رام��ب فح�شب،  م��ن  امل��دع��وم��ني 
لكن حاكم فلوريدا رون دي�شانتي�س، 
تر�شيح  على  املناف�شني  اأب���رز  اأح��د 
 ،2024 يف  للرئا�شة  اجل��م��ه��وري 

واأو�شح  الطائ�س”،  “ال�شاروخ 
مع  الت�شعيد  تريد  ال  اأوروب����ا  اأن 

رو�شيا.
واأو�شح بريجع: “ال اأحد من قادة 
ملواجهة  االأوروب���ي جاهز  االحت��اد 
م��ب��ا���ش��رة م��ع رو���ش��ي��ا ك���ون اأوروب����ا 
بداأت تعان�����ي من اأزم�����ة اقت�شادية 
فر�شت  التي  العقوب��������ات  ب�شبب 
اأوروبا عانت  على رو�شيا، وفعلي�����ا 
م����ن اأزم�������ة اق���ت�������ش���ادي���ة م����ن عام 
على  ال��ع��ق��وب��ات  ب�����ش��ب��ب   2014

رو�شيا«.
واأ�شار اإىل اأن “الرئي�س البولندي 
اأكد اأنه لن ُي�شمح ملمثلي اأوكرانيا 
�شقوط  ح����ادث����ة  يف  ب��ال��ت��ح��ق��ي��ق 
�����ش����اروخ يف ق���ري���ة ب�����رزي�����ودوف، 
ل��ك��ن��ه��م ���ش��ي��ك��ون��ون ق���ادري���ن على 
ال����ت����ع����رف ع���ل���ى ن���ت���ائ���ج���ه. وم���ن 
ال��وا���ش��ح م��ن ه���ذا ال��ت�����ش��ري��ح اأن 
وتريد  الت�شعيد  تريد  ال  بولندا 
اإغالق املو�شوع يف اأ�شرع وقت الأنه 
قد تبني لها اأن اال�ش�����تهداف تقف 

خلفه اأوكرانيا«.

الرواية  ه��ذه  اأن  اإال  بيالرو�شيا. 
هذا  الأن  اأي�������ش���ا،  م��رج��ح��ة  غ���ري 
النوع من ال�شواريخ ال يتمكن من 

الطريان لتلك امل�شافة«.
هذه  م�شار  ر�شد  “عملية  وتابع: 
اأطلقها  ال�����ش��واري��خ وم��ع��رف��ة م��ن 
الدول  على  خا�شة  �شعبة،  لي�شت 
ال��غ��رب��ي��ة، ل��ذل��ك مل ت��ن��ط��ِل حيلة 

زيلين�شكي على اأحد يف اأوروبا«.

اأهداف اأوكرانيا من احلادث
امل��ايل والع�شكري  زي��ادة الدعم   •

الأوكرانيا.
املجتمع  يف  رو����ش���ي���ا  ���ش��ي��ط��ن��ة   •
الغربي والرتويج لفكرة اأن رو�شيا 

دولة اإرهابية.
• زي��������ادة ت����اأي����ي����د اأوك�����ران�����ي�����ا يف 

املجتمعات االأوروبية.
ال��ت��ي مت  ال��ب��ن��ود  التمل�س م��ن   •
االتفاق عليها )�شيغة �شوليفان(، 
م���ق���اب���ل ان�������ش���ح���اب رو�����ش����ي����ا من 

خري�شون.

تبعات ال�ساروخ
 ترتد على زيلين�سكي

 »JSM« اأو����ش���ح م��دي��ر م��رك��ز   -
على  دالالت  هناك  اأن  للدرا�شات، 
خ�شارة زيلين�شكي من تلك املناورة 
وارت��داد تبعات هذه احلادثة على 

كييف.

- طلبت بع�س الدول الغربية من 
توجيه  ع��ن  ال��ت��وق��ف  زيلين�شكي 
وهنغاريا  ل���ب���ول���ن���دا  االإه������ان������ات 
على  ذلك  �شينعك�س  واإال  والناتو، 

عالقة اأوكرانيا مع الغرب.
االأمريكية  االإدارة  ام��ت��ن��ع��ت   -
الرئي�س  لطلب  اال���ش��ت��ج��اب��ة  ع��ن 
االأوكراين باإجراء حمادثة هاتفية 

مع بايدن.
املع����ادي  امل�������زاج  ت�����ش��اع��������������������د   -
الغربي،  امل��ج��ت��م��ع  يف  الأوك���ران���ي���ا 
وجه  االأوكران�������ي  الرئي�س  الأن 
املتكررة  واالن���ت���ق���ادات  االإه����ان����ات 
اتهم  اأن��ه  اإىل درج��ة  بولندا،  بحق 
غري  ب�شكل  بالكذب  دودا  الرئي�س 

مبا�شر.
احلربية  “اللوبيات  ح���اول���ت   -
اأ�شا�شي  ب�شكل  وه���م  الغربية”، 
ال�شناعية  امل���وؤ����ش�������ش���ة  مي���ث���ل���ون 
هذه  ا�شتثمار  الغربية  الع�شكرية 
احل���ادث���ة اإع��الم��ي��ا ب��ه��دف زي���ادة 
ال����دع����م ال��ع�����ش��ك��ري الأوك����ران����ي����ا، 
خ��ا���ش��ة ت��ق��دمي م�����ش��ادات جوية 
املدى،  بعيدة  و�شواريخ  متطورة 
الأنه بداأ احلديث عن اأن امل�شادات 
اجل���وي���ة االأوك���ران���ي���ة ق��دمي��ة وال 
حديثة  منظومات  تقدمي  من  بد 

الأوكرانيا.

تعامل حكيم من الغرب
ت�����ش��رف دول االحت�����اد االأوروب�����ي 
االأكادميي  و�شف  هكذا  عقالين، 
“ال�شداقة  ج��ام��ع��ة  يف  ال��رو���ش��ي 
بني ال�شعوب” مبو�شكو دمييرتي 
ب��ري��ج��ع، رد ال��ف��ع��ل ال��غ��رب��ي جتاه 

متنا�شب.
زم���ي���ل���ه يف  اإىل  ل���ي���ون���ارد  وي�������ش���ري 
للعالقات  االأوروب������������ي  امل���ج���ل�������س 
�شابريو  ج����ريمي����ي  اخل����ارج����ي����ة 
اأن  ال���ذي الح��ظ يف تعليق ح��دي��ث 
الواليات املتحدة تعهدت بدفع 24 
ع�شكرية  م�����ش��اع��دات  دوالر  مليار 
اأوروب���ا  ال��ت��زم��ت  الأوك��ران��ي��ا، بينما 
بدفع ن�شف املبلغ فقط. ملاذا على 

احللفاء   ج��م��ي��ع  ي��ت��ح��رك  ف��ب��ي��ن��م��ا 
فاإن  نف�س االجت��اه،  االأطل�شيني يف 
اأنهم يتحركون نحو  ذلك ال يعني 

الوجهة نف�شها.
امل�شت�شار  زار  امل��ث��ال،  �شبيل  وع��ل��ى 
بكني  ���ش��ول��ت�����س  اأوالف  االأمل��������اين 
ك��ب��رياً بفك  ومل ي��ظ��ه��ر اه��ت��م��ام��اً 
االرت�������ب�������اط ب�����ني االق���ت�������ش���ادي���ن 
االأوروب����������ي وال�����ش��ي��ن��ي رغ�����م اأن����ه 

اأك���رب من  االأم��ري��ك��ي��ني دف���ع مبلغ 
جريان اأوكرانيا اأنف�شهم؟

اأن تولد  البعيد، ميكن  على املدى 
نقا�شات عن كيفية حتديد االنت�شار 
االأوكراين توترات جديدة. وتقول 
اإنه  واأمل��ان��ي��ا  وفرن�شا  ب��اي��دن  اإدارة 
�شتكون هناك حاجة اإىل مفاو�شات 
�شالم يف مرحلة من املراحل، لكن 
توؤكد  ال��ب��ل��ط��ي��ق  ودول  ب��ول��ون��ي��ا 

اأن��ه��ا ت��ري��د روؤي����ة رو���ش��ي��ا تتعر�س 
للمهانة. ويف االأثناء، ر�شح ترامب 
نف�شه للتو�شط يف اتفاق بني رو�شيا 

واأوكرانيا.

اأوروبا و حرب 
اأمريكا �سد ال�سني

توترات  اإىل  اأي�����ش��اً  ل��ي��ون��ارد  اأ���ش��ار 
ال�شني.  ب�����ش��ب��ب  ال�����ش��ط��ح  حت����ت 

رئي�س غينيا ال�صتوائية
 ي�صعى اإىل متديد حكمه 

•• دكار-رويرتز

جتري غينيا اال�شتوائية انتخابات عامة اإذ �شي�شعى الرئي�س تيودورو اأوبياجن 
جنوميا، اأطول الروؤ�شاء حكما يف العامل، اإىل متديد حكمه اال�شتبدادي الذي 

دام 43 عاما للبالد املنتجة للنفط والواقعة يف غرب اأفريقيا.
نحو  يقطنها  التي  البالد  ناخب م�شجلني يف  األ��ف   400 اأك��رث من  وهناك 
1.5 مليون ن�شمة. كما �شيديل الناخبون باأ�شواتهم الختيار مئة ع�شو يف 
جمل�س النواب و55 من اأ�شل 70 ع�شوا يف جمل�س ال�شيوخ واأي�شا روؤ�شاء 

املجال�س املحلية.
وال يتوقع املراقبون اأي مفاجاآت. وجرى انتخاب اأوبياجن، البالغ من العمر 
80 عاما، دائما باأكرث من 90 باملئة من االأ�شوات يف عمليات اقرتاع �شكك 
طويلة  فرتة  منذ  القائمة  ال�شكاوى  اإىل  بالنظر  الدوليون  املراقبون  فيها 
للحريات  االفتقار  ب�شاأن  االإن�شان  حقوق  عن  بالدفاع  معنية  جماعات  من 

ال�شيا�شية.
ويتناف�س اأوبياجن على والية �شاد�شة �شد اثنني من املر�شحني من املعار�شة 
هما بوينافينتورا مون�شوي اأ�شومو، الذي يرت�شح �شده ملرة �شاد�شة، واأندري�س 
الواليات  واأ���ش��درت  االأوىل.  للمرة  املناف�شة  يخو�س  ال���ذي  اأون����دو  اإ���ش��ون��و 
انتخابات  الإج���راء  دع��وة  بيانني منف�شلني،  االأوروب����ي، يف  واالحت���اد  املتحدة 
اأفادت مب�شايقات وتخويف  حرة ونزيهة مع التعبري عن القلق من تقارير 
للمعار�شة ومنظمات جمتمع مدين. ورف�شت احلكومة التقارير وو�شفتها 
رئي�شان فقط  اال�شتوائية  االنتخابية. وحكم غينيا  باأنها تدخل يف عمليتها 
فران�شي�شكو  بعمه  اأوبياجن  واأط��اح   .1968 يف  اإ�شبانيا  عن  اال�شتقالل  منذ 
ويف ختام حملته االنتخابية يوم  ما�شيا�س جنوميا يف انقالب عام 1979. 

تبكري  قرر  اإن��ه  اأوبياجن  قال  اجلمعة، 
الرئا�شية  االن��ت��خ��اب��ات  اإج����راء  م��وع��د 
اأ�شهر واإجرائها مع االنتخابات  �شبعة 
االإنفاق  لتوفري  والبلدية  الت�شريعية 
وميثل  االق��ت�����ش��ادي��ة.  االأزم����ة  ب�شبب 
اإن���ت���اج ال��ن��ف��ط وال���غ���از ح����وايل ثالثة 
اأرب��اع االإي���رادات يف الدولة الع�شو يف 
ت�شاءل  االإن��ت��اج  لكن  اأوب����ك.  منظمة 
يف ال�شنوات االأخ��رية اإىل ح��وايل 93 
األ����ف ب��رم��ي��ل ي��وم��ي��ا م��ن ن��ح��و 160 
ب�شبب   2015 يوميا يف  برميل  األ��ف 

ن�شوب احلقول. 
 

فاز باالنتخاب باأغلبية كربى.
لكنه  ب�شعبية  دي�شانتي�س  ويحظى 
ف���ق���د ينتهي  ت����رام����ب  ل����و حت�����دى 
بو�س  جيب  م�شري  اإىل  االأم���ر  ب��ه 
الناخبون  رف�شهم  الذين  وجميع 
االن���ت���خ���اب���ات  يف  اجل����م����ه����وري����ون 
وف����ق   2016 يف  ال���ت���م���ه���ي���دي���ة 

ليونارد.
متت،  مل  ال��رتام��ب��ي��ة  اأن  ف���االأه���م 
يتابع الكاتب. �شيوا�شل املر�شحون 
اجلمهوريون اتباع �شيا�شة االأر�س 
الثقافية،  احل�����رب  يف  امل���ح���روق���ة 
واع���ت���ن���اق م���واق���ف ت��رام��ب��ي��ة �شد 
التجارة احلرة، والهجرة، والتدخل 

يف اخلارج واأوروبا.
االقت�شاد  ت���ده���ور  اإىل  وب��ال��ن��ظ��ر 
العاملي، قد تكون الظروف نا�شجة 
للجمهوريني ليكون اأداوؤهم اأف�شل 
اإذا  خا�شًة  املقبلة،  االنتخابات  يف 

تعلموا من اأخطائهم يف 2022.
ولكل هذه االأ�شباب، ن�شح ليونارد 
العاميني  با�شتغالل  االأوروب���ي���ني 
على  اعتمادهم  لتقلي�س  املقبلني 
الواليات املتحدة. اإذا تر�شح بايدن 
اأكرث  اأوروب������ا  ف�شتتمكن  جم�����دداً 
من  ال��ذات��ي  امل�شتوى  على  اك��ت��ف��اء 
بكثري  اأف�����ش��ل  ���ش��ري��ك��اً  ت��خ��دم  اأن 

للواليات املتحدة.
وجه  اأو  ت��رام��ب  ان��ُت��خ��ب  اإذا  ل��ك��ن 
ف�شيكون  اأوروب�����ا،  يف  م�شكك  اآخ���ر 
االأوروب���ي���ون ع��ل��ى االأق����ل يف و�شع 
اأف�����ش��ل مل��واج��ه��ة ال��ع��ا���ش��ف��ة، وقبل 
عامني فقط لن�شب دفاعات فعالة 
���ش��د م��وج��ة ح��م��راء مم��ك��ن��ة، حان 
الوقت ليبني االأوروبيون نوعاً من 

اجلدار حلمايتهم.

تبعات »ال�صاروخ الطائ�س« ترتد على كييف.. ماذا خ�صر زيلين�صكي؟

على وقع ف�سل اجلمهوريني يف حتقيق موجة حمراء 

اأوروبا تنّف�صت ال�صعداء بعد النتخابات الن�صفية... لكن العا�صفة مل متر

ال�صحف الإ�صرائيلية حتتفي بقرار اأذربيجان فتح �صفارة يف تل اأبيب
•• القد�س-وكاالت

قرر الربملان االأذربيجاين، فتح �شفارة يف تل اأبيب، يف خطوة جاءت بعد اأن 
اإ�شرائيل،  فتح مكتب جت��اري يف   2021 )ني�شان(  اأبريل  البالد يف  ق��ررت 
و  االأول اجلمعة  اأم�س  اأول من  م��دار   االإ�شرائيلية على  ال�شحف  واهتمت 

اأم�س االأول ال�شبت، بتناول اخلرب والتعليق عليه.

يديعوت اأحرونوت
وذكرت �شحيفة “يديعوت اأحرونوت” اأن قرار فتح مكتب جتاري اأذربيجاين 
يف اإ�شرائيل عام 2021 مهد الطريق ال�شتمرار ال�شراكة التي توجت بقرار 
فتح �شفارة يف اإ�شرائيل لدولة معظم مواطنيها وحكومتها من “ال�شيعة”، 
اأنها  فاأعلنت  االأم��ر  ه��ذا  ت��وازن يف  اأذربيجان حاولت حتقيق  اأن  اإىل  الفتة 
“معاريف”  اأما �شحيفة  الفل�شطينية.  ال�شلطة  لدى  اأي�شاً  �شفارة  �شتفتح 
االإ�شرائيلية، فقالت اإن فتح اأذربيجان �شفارة لها يف اإ�شرائيل خطوة تاريخية، 

  البحرية الربيطانية ت�صارك 
يف مناورات يف املحيط الهادي

•• لندن-اأ ف ب

ع�شكرية  م���ن���اورات  يف  االأوىل  ول��ل��م��رة  بريطانية  دوري����ة  �شفينة  ���ش��ارك��ت 
اعتيادية ل�شالحي البحرية الياباين واالأمريكي يف املحيط الهادي على ما 

ذكرت ال�شلطات الربيطانية .
وان�شمت ال�شفينة اإت�س اإم اإ�س �شبي اإىل املناورات التي ا�شتمرت ع�شرة اأيام 
وركزت على اال�شتجابة امل�شرتكة لهجمات م�شلحة “بهدف اختبار جهوزية 

ح�شبما جاء يف بيان للبحرية امللكية الربيطانية. الدول امل�شاركة”، 
األف ع�شكري و30  “كني �شورد” 36  با�شم  املعروفة  املناورات  و�شارك يف 
�شفينة و370 طائرة، تنتمي ب�شكل رئي�شي اإىل اليابان والواليات املتحدة، 

غري اأن ا�شرتاليا وكندا واململكة املتحدة ان�شمت اأي�شا للتدريبات.

واأ�شارت اإىل اأنها دولة ذات اأغلبية �شيعية، وذلك يجعلها االأوىل من نوعها 
ت�شريحات  على  ال�شوء  ال�شحيفة  واألقت  اإ�شرائيل.  يف  �شفارة  تفتح  التي 
رئي�س الوزراء املوؤقت يائري البيد الذي قال: “اأرحب بقرار الربملان االأذري 
بفتح �شفارة يف اإ�شرائيل. اأذربيجان �شريك مهم الإ�شرائيل، وموطن الأكرب 
اجلاليات اليهودية يف العامل االإ�شالمي”، م�شرياً اإىل اأن قرار فتح ال�شفارة 
يعك�س عمق العالقات بني البلدين، واأن هذه اخلطوة ثمرة جهود احلكومة 
االإ�شرائيلية لبناء ج�شور �شيا�شية متينة مع العامل االإ�شالمي. وكتب وزير 
“اأرحب  ت��وي��رت:  مبوقع  ح�شابه  على  غانت�س،  بيني  االإ�شرائيلي،  ال��دف��اع 
املا�شي  ال�شهر  اإ�شرائيل، قمت  �شفارة يف  بفتح  االأذربيجاين  الربملان  بقرار 
بزيارة البالد، والتقيت بالرئي�س اإلهام علييف”، م�شرياً اإىل اأنه التقى بعدة 
ال�شيا�شية واالأمنية.  اآخرين وناق�س معهم �شل�شلة من الق�شايا  م�شوؤولني 
اخلطوة  تلك  اأن  االإ�شرائيلية،  االقت�شادية  “جلوب�س”  �شحيفة  وذك��رت 
متوقعة يف ظل التوترات املتزايدة من باكو واإيران على خلفية االحتجاجات 
املتزايدة يف اإي��ران، الفتة اإىل عدد االأذري��ني يف اإيران الذين ي�شل اإىل 15 

مليون ن�شمة، وهو اأكرب من عددهم يف جمهورية اأذربيجان نف�شها. واأ�شافت 
ال�شحيفة االقت�شادية، اأن افتتاح ال�شفارة �شيكون حافزاً اقت�شادياً مهماً يف 
اإىل  الفتة  الإ�شرائيل،  للنفط  الرئي�شي  امل��ورد  هي  اأذربيجان  الأن  اإ�شرائيل، 
اأن باكو �شدرت بني �شهري يناير ويوليو من هذا العام 16.4 مليون طن 
من النفط بقيمة 12.3 مليار دوالر، واحتلت اإ�شرائيل املرتبة الثانية من 
حيث الواردات ب�1.4 مليون طن بقيمة نحو مليار دوالر. وذكرت �شحيفة 
اإ�شرائيل  ب��ني  ت�شود  وثيقة  ع��الق��ات  اأن  االإ�شرائيلية،  هيوم”  “ي�شرائيل 
اإي���ران، الفتة  البلدين من  بني  امل�شرتك  اخل��وف  على خلفية  واأذرب��ي��ج��ان 
�شيعي حيث  “بلد  اإي���ران  م��ع  ح��دود م�شرتكة  لها  التي  اأذرب��ي��ج��ان  اأن  اإىل 
ميار�س ن�شخة معتدلة من االإ�شالم، على عك�س الن�شخة ال�شيعية االإيرانية 
على حد و�شف ال�شحيفة. ولفتت ال�شحيفة االإ�شرائيلية اإىل  املتطرفة”، 
ما يتم ن�شره يف تقارير اأجنبية حول ن�شاط املو�شاد يف اأذربيجان، حيث يدير 
هناك فرعاً ن�شطاً ي�شمل اخللية التي �شرقت االأر�شيف النووي االإيراين من 

طهران الذي مت تهريبه عرب احلدود االآذرية.
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ُم��ت�����ش��اع��دة يف اإم�������داد اأُوك���ران���ي���ا 
بال�شالح والعتاد«.

ا�شتنزاف  “يريد  ق��ائ��اًل:  واأ���ش��اف 
بقدر  اق���ت�������ش���ادي���اً  ل��ي�����س  ال����غ����رب 

ا�شتنزافه وجدانياً«.

م��واج��ه��ة ج���دي���دة ال ���ش��ي��م��ا على 
�شعيد البلدان امل�شاهمة اإذ ت�شدد 
تكون  اأن  ع��ل��ى  امل��ت��ط��ورة  ال�����دول 

ال�شني من بينها.
و�شكلت اأهداف خف�س االنبعاثات 
مو�شوعا �شائكا يف كوب27 اأي�شا. 
الدول  م��ن  الكثري  اع��ت��ربت  فقد 
اقرتحتها  ال��ت��ي  ال��ن�����ش��و���س  اأن 
الرئا�شة امل�شرية للموؤمتر ت�شكل 
بزيادتها  ال��ت��زام��ات  ع��ن  ت��راج��ع��ا 
املا�شي  ال���ع���ام  ات���خ���ذت  ب��ان��ت��ظ��ام 

خالل كوب26 يف غال�شغو.
اإحدى  توبيانا  ل��وران�����س  واأ���ش��ف��ت 
مهند�شات اتفاق باري�س للمناخ يف 
2015 لكون “موؤمتر االأطراف 
ه���ذا اأ���ش��ع��ف واج���ب���ات ال�����دول يف 
ت��ق��دمي ال��ت��زام��ات ج��دي��دة اأكرث 

طموحا«.
خف�س  م�شاألة  ذل��ك  اإىل  ت�شاف 
االأحفورية  ال��ط��اق��ة  ا���ش��ت��خ��دام 
امل�شببة لالحرتار التي بالكاد اأتت 

وثائق املوؤمتر على ذكرها.
املا�شي  ال���ع���ام  ال��ف��ح��م  ذك����ر  ومت 
ب���ع���د م��ن��اق�����ش��ات ح�������ادة، ل���ك���ن يف 
“امل�شبوهون  عار�س  ال�شيخ  �شرم 
اأحد  ق��ال  ما  على  االعتياديون” 
والنفط.  ال��غ��از  ذك���ر  امل��ن��دوب��ني، 
واململكة العربية ال�شعودية واإيران 
ورو�شيا هي من اأكرث الدول التي 
تذكر يف هذا املجال. اإال اأن تطوير 
م�����ش��ادر ال��ط��اق��ة امل���ت���ج���ددة ذكر 
م�شادر  جانب  اإىل  االأوىل  للمرة 
االنبعاثات”  “املنخف�شة  الطاقة 

يف اإ�شارة اإىل الطاقة النووية.

•• عوا�صم-وكاالت

عر�س تقييم ملعهد درا�شات احلرب، 
فراراً نت اخلدمة من الع�شكرية يف 
اجلاهزية  وقلة  الرو�شي،  اجلي�س 
االإ�شابات،  عدد  وارتفاع  للمعارك 
ما اأدى اإىل تردي ال�شحة النف�شية 
دونيت�شك  يف  ال����رو�����س  ل��ل��ج��ن��ود 
اللتان  امل��ن��ط��ق��ت��ان  ول��وغ��ان�����ش��ك، 
فالدميري  الرو�شي  الرئي�س  اأعلن 
بوتني �شمهما اإىل رو�شيا يف اأواخر 

�شبتمرب )اأيلول( املا�شي.
االأوكرانية  ال��ه��ج��م��ات  واأ����ش���ف���رت 
املُ�شادة عن طرد القوات الرو�شية 
االإقليم.  من  �شا�شعة  م�شاحة  من 
املعهد  ع���ن  “نيوزويك”  وت��ن��ق��ل 
اإعالمية  بتقارير  ا�شت�شهد  ال��ذي 
الرو�س  اجل��ن��ود  م��ئ��ات  اأن  رو���ش��ي��ة 
على  االآم��ال  َيعقدون  كانوا  الذين 
حالياً  ي��خ��ت��ب��ئ��ون  احل����رب  ت���ف���ادي 

يف ���ش��ب��ع��ة م���واق���ع ع��ل��ى االأق������ل يف 
دونب�شتك ولوغان�شك.

“املعنويات  ال���ت���ق���ري���ر  يف  وج������اء 
واحلالة النف�شية للقوات الرو�شية 
يف لوغان�شك ودونيت�شك متدنيتان. 
واأدت اخل�شائر التي تّكبدها الرو�س 
يف ���ش��اح��ة امل��ع��رك��ة، وت��ع��ب��ئ��ة جنود 
تدريب  دون  االأم��ام��ي��ة  للخطوط 
الئق، وق�شور االإمدادات اإىل وقوع 

هروب كثريين من اجلي�س«. 
واأورد التقرير اأي�شاً اأن “ال�شلطات 
الرو�شية حتتجز نحو 300 جندي 
من املدعويني بعد تعبئتهم يف قبو 
لوغان�شك  يف  زايت�شيف  مدينة  يف 
لرف�شهم العودة اإىل اجلبهة. وورَد 
يف تقرير الأ�شرتا املوقع االإعالمي 
مواقع   7 نحو  هناك  اأّن  الرو�شي، 
منطقتي  يف  اجل����ن����ود  الح���ت���ج���از 

لوغان�شك ودونيت�شك للرو�س«.
اإيغور  اأن  اأي�����ش��اً  ال��ت��ق��ري��ر  وُي�����ورد 

يف اأكتوبر )ت�شرين االأول( املا�شي، 
ردوَد فعٍل عنيفة.

اأن  ل��ل��ت��ع��ب��ئ��ة  وم�����ن االن�����ت�����ق�����ادات 
املُجَندين كانوا يف حالة بدنية غري 
ُيقاتلوا،  اأْن  ِمن  �ِشناً  واأك��رب  الئقة، 
ومل يح�شلوا على تدريٍب كاٍف، اأو 

اأ�شلحٍة، واإمدادات منا�شبة.
�شكل  ب�����اأي  رو���ش��ي��ا  ت��ت�����ش��ام��ح  ومل 
م��ن االأ���ش��ك��ال م��ع امل��ع��ار���ش��ة داخل 
م��ق��ط��ع فيديو  واأظ���ه���ر  ج��ي�����ش��ه��ا. 
التوا�شل  م����واق����ع  ع���ل���ى  ان��ت�����ش��ر 
الرو�شي  ت��ع��ن��ي��ف  االج���ت���م���اع���ي، 
�شابط  م��ن  لي�شكوف  األ��ك�����ش��ان��در 
اجلنود  “تدريب  يف  لف�شله  رف��ي��ع 
واإمدادهم”.  ح���دي���ث���اً  املُ���ع���ب���ئ���ني 
الع�شيان،  بتهمة  لي�شكوف  واأُدي��ن 

وميكن اأن ُي�شجن 15 عاماً.
وه�������دَد اجل���ي�������س اأي�������ش���اً ب���اإط���الق 
الفارين  املُ��ج��ن��دي��ن  ع��ل��ى  ال��ن��ريان 
ت�شريح  ح�����ش��ب  م���واق���ع���ه���م،  م���ن 

منطقة  ح����اك����م  اأرت�������ام�������ون�������وف، 
ال��رو���ش��ي��ة ����ش���رَح باأن  ل��ي��ب��ي��ت�����ش��ك 
اأقارب اجلنود الذين ا�شتدعوا بعد 
بالتما�س  اإل��ي��ه  م��وا  ت��ق��دَّ تعبئتهم 
ال�شيئة  ال���ظ���روف  ب�شبب  خ��ا���ش��ًة 
مقربة  ع���ل���ى  ي��ع��ي�����ش��ون��ه��ا  ال����ت����ي 
اإقليم  يف  ���ش��ف��ات��وف��و  م��دي��ن��ة  م���ن 
اأرتامونوف  عن  وًنقل  لوغان�شك. 
ج�شيمة”،  “خ�شائر  تكبدوا  اأنهم 
ومل يح�شلوا على التدريب الالئق 
اإر�شالهم  قبل  الكافية  امل��ع��دات  اأو 

اإىل اخلطوط االأمامية.
اأّن  وج���اء يف ت��ق��ري��ر امل��ع��ه��د اأي�����ش��اً 
��ل حم���اوالت جتنيد  رو���ش��ي��ا ُت��وا���شِ
اأوكرانيا،  يف  اجل���ن���ود  م���ن  م���زي���ٍد 
يف  االأب������������واب  ِب���������دِق  “بالتعبئة 

كاديفكا«. 
ال��ت��ع��ب��ئ��ة اجلزئية  واأث������ارت ح��م��ل��ة 
األ���ف ج��ن��دي احتياط  ل��ث��الث��م��ائ��ة 
اأنها انتهت  رو�شي، والتي ُيفرت�س 

•• �رشم ال�صيخ-اأ ف ب

ب��ع��د م��ف��او���ش��ات ط��وي��ل��ة و�شعبة 
املحدد،  امل���وع���د  ب��ك��ث��ري  جت�����اوزت 
اخ��ت��ت��م م���وؤمت���ر االأط�������راف حول 
االأح���د  ���ش��ب��اح  )كوب27(  امل��ن��اخ 
ب���ع���دم���ا اأق�������ر ن�������ش���ا ك������ان حم���ور 
نقا�شات حممومة ين�شئ �شندوقا 
لتعوي�س الدول الفقرية املت�شررة 
من التغرّي املناخي من دون اإعادة 
ت��اأك��ي��د اأه�����داف ج���دي���دة خلف�س 

انبعاثات غازات الدفيئة.
اأك���رث من  ا�شتمرت  اأع��م��ال  وب��ع��د 
املناخ  ان��ت��ه��ى م���وؤمت���ر  اأ���ش��ب��وع��ني 
يف  امل��ت��ح��دة  االأمم  نظمته  ال����ذي 
ال�شيخ امل�شري على  منتجع �شرم 
البحر االأحمر بعد تاأخر دام اأكرث 
م��ن ي��وم ج��اع��ال منه اأح���د اأطول 

موؤمترات املناخ.
وقال رئي�س املوؤمتر وزير خارجية 
“مل يكن  ���ش��ك��ري  ���ش��ام��ح  م�����ش��ر 
“نفذنا  ل���ك���ن  �شهال”  االأم��������ر 

مهتمنا يف نهاية املطاف«.
واأُق�����ر اإع����الن خ��ت��ام��ي اأت����ى ثمرة 
ال���ت�������ش���وي���ات، يدعو  ال��ك��ث��ري م���ن 
النبعاثات  “�شريع”  خف�س  اإىل 
حتديد  دون  م��ن  الدفيئة  غ���ازات 
اأهداف جديدة مقارنة بكوب26 

العام املا�شي يف غال�شغو.
واأ������ش�����ف االأم��������ني ال����ع����ام ل����الأمم 
املتحدة اأنطونيو غوتريي�س لكون 
االأط����راف ف�شل يف و�شع  م��وؤمت��ر 
خطة “خلف�س االنبعاثات ب�شكل 

جذري«.

•• عوا�صم-وكاالت

راأى االأ�شتاذ امل�شاعد يف مركز “دبليوم 
بي اإم للدرا�شات االأملانية واالأوروبية” 
اإف.  �شتيفن  ج��ورج��ت��اون  ج��ام��ع��ة  يف 
التوجيه  اإع��������ادة  ن��ت��ي��ج��ة  اأن  زاب�������و، 
�شتكون  اأمل���ان���ي���ا،  يف  االإ����ش���رتات���ي���ج���ي 
ردع  قوة  تطوير  حول  النقا�س  اإحياء 
ن�����ووي، رغ���م اأن���ه���ا ق�����ش��ي��ة ال حتظى 
النازي  التاريخ  ب�شبب  تناولها  بتاأييد 
ل��ف��ت الكاتب  ال���ب���الد. وم���ع ذل���ك،  يف 
اإنرت�شت”  “نا�شيونال  ب����  م��ق��ال  يف 
جتنبها،  يت�شنى  لن  م�شاألة  اأنها  اإىل 
و�شيواجهها �شانعو القرار االأملان على 
الطائ�شة  احل��رب  اإن  املتو�شط.  امل��دى 
للرئي�س الرو�شي فالدميري بوتني يف 
اأوكرانيا والتهديد با�شتخدام ال�شالح 
النووي،  الردع  ق�شية  النووي، جعال 
االأمنية  ال�شيا�شة  وحم���ور  �شلب  يف 

االأوروبية.
و�شكل الغزو الرو�شي الأوكرانيا نهاية 
ال��رتت��ي��ب��ات االأم��ن��ي��ة مل��ا ب��ع��د احلرب 
الباردة والوحدة االأملانية يف 1990. 
التي  وال�شيا�شات  االف��رتا���ش��ات  وك��ل 
ماتت،  الت�شوية،  تلك  حول  متحورت 
اأمل��ان��ي��ا باالمنتاع  ال��ت��زام  مب��ا يف ذل��ك 
اأو  ال�شامل  ال��دم��ار  اأ�شلحة  اإن��ت��اج  عن 

وزيرة باك�صتانية تعلن نهاية حيل 
عمران خان �صيا�صيًا يف 26 نوفمرب

•• اإ�صالم اأباد-وكاالت

رئي�س  نهاية حيل  اأورجن��زي��ب،  م��رمي  الباك�شتانية  االإع���الم  وزي���رة  اأك���دت 
الوزراء الباك�شتاين ال�شابق عمران خان ال�شيا�شية، يف 26 نوفمرب)ت�شرين 
“م�شرية  اأن نهاية  اأورجنزيب، يف بيان �شحفي  الثاين( اجلاري. واأ�شافت 
حقي اآزادي” لعمران خان، لن تختلف عن م�شريته ال�شخمة يف  2014، 

وفقاً لوكالة اأنباء اأ�شو�شيتد بر�س الباك�شتانية.
وتابعت الوزيرة “عمران خان، انتهى االأمر”، م�شرية اإىل “نهاية” م�شرية 

عمران خان ال�شيا�شية.
ويذكر، اأن رئي�س الوزراء الباك�شتاين ال�شابق عمران خان طلب من اأن�شاره 
التجمع يف العا�شمة اإ�شالم اأباد يف االأ�شبوع املقبل، يف املحطة االأخرية من 

حملته الإجراء انتخابات مبكرة.
وقال خان اإنه �شيدخل املدينة يف 26 نوفمرب)ت�شرين الثاين( اجلاري بعد 
اإ�شالم  ق��رب  روالبندي،  اإىل  و�شوله 

اآباد، ح�شب وكالة بلومربغ.
ووا����ش���ل اأن�������ش���ار خ����ان امل�����ش��رية اإىل 
اإ���ش��الم اأب����اد ب��ع��د اإط����الق ال��ن��ار على 
الع���ب ال��ك��ري��ك��ي��ت ال�����ش��اب��ق يف حملة 
اأوائ������ل  ال���ب���ن���ج���اب يف  االح���ت���ج���اج يف 

نوفمرب )ت�شرين الثاين( اجلاري.
وو�شف خان اإطالق النار ب� “حماولة 
اغتيال”، وحمل رئي�س الوزراء �شهباز 
�شريف ووزير الداخلية رانا ثناء اهلل 
وجرنال كبري يف وكالة اال�شتخبارات 
الهجوم، وهو  امل�شوؤولية عن  القوية، 

ما نفوه جميعاً. 

واأكد غوتريي�س “كوكبنا ال يزال 
يف ق�����ش��م ال����ط����وارئ. ن��ح��ت��اج اإىل 
االآن  لالنبعاثات  ج���ذري  خف�س 
وهذه م�شاألة مل يعاجلها موؤمتر 

املناخ هذا«.
ك��ذل��ك، اأع���رب االحت���اد االأوروب���ي 
اأم����ل����ه. وق������ال نائب  ع����ن خ��ي��ب��ة 
رئ���ي�������ش���ة امل���ف���و����ش���ي���ة االوروب�����ي�����ة 
اجلل�شة  يف  تيمرمان�س  ف��ران�����س 
لدينا  “ما  ل��ل��م��وؤمت��ر  اخل��ت��ام��ي��ة 
 )..( لالأمام  كخطوة  كافيا  لي�س 
وال ياأتي بجهود اإ�شافية من كبار 
انبعاثاتهم  خف�س  لزياد  امللوثني 
اأملنا  “خاب  واك����د  وت�شريعه” 

لعدم حتقيق ذلك«.
املوؤمتر  م��ن  الن�شخة  ه��ذه  ان  اإال 
باأنه  و�شف  ق��رار  باعتماد  متيزت 
مروجيه،  ق��ب��ل  م��ن  “تاريخي” 
الناجمة  االأ���ش��رار  تعوي�س  ح��ول 
التي تتعر�س  املناخي  التغري  عن 

لها اأفقر دول العامل.
م���دي���ر  ادوو  حم����م����د  ورّح�����������ب 
اأفريكا”  �شيفت  “باور  منظمة 
الكبري  وال��داع��م  احلكومية  غ��ري 
اخلطوة  بهذه  ال�شندوق،  الإن�شاء 
ق���ائ���اًل “يف ب���داي���ة امل��ب��اح��ث��ات مل 
واالأ�شرار  اخل�شائر  م�شاألة  تكن 
على جدول االأعمال حّتى. واالآن 

دخلنا التاريخ«.

ام��ت��الك��ه��ا. وق����ال ال��رئ��ي�����س االأمل����اين 
كان  الذي  �شتاينماير،  فرانك-فالرت 
مو�شكو  م��ع  وثيقة  ل��ع��الق��ات  م��وؤي��داً 
ع��ل��ى م���دى ���ش��ن��وات، اإن ب��رل��ني ترى 
اليوم  رو�شيا ع��دواً يف املدى املنظور. 
وع��ل��ي��ه، ف����اإن ذل���ك ي��ع��ي��د ف��ت��ح الباب 
ملراجعة التزام برلني مبعاهدة حظر 
االن��ت�����ش��ار ال���ن���ووي، واع��ت��م��اده��ا على 
�شيا�شتها  االأمريكي يف  النووي  ال��ردع 

االأمنية.
ال��ت��ي متنع  االأ���ش��ا���ش��ي��ة  ال��ع��وام��ل  اإن 
تطوير قوة نووية اأملانية االآن اأ�شعف 
ذلك  وي�شمل  عليه.  كانت  مما  بكثري 
اتفاقات احلد من الت�شلح، والثقة يف 
الردع االأمريكي، وان�شحاب اأملانيا من 
والرف�س  ال�شلمي،  النووي  الربنامج 
ن���ووي���ة،  ق�����وة  اإىل  ل��ل��ت��ح��ول  امل���ح���ل���ي 
اأملانيا  اإح���ي���اء  واخل����وف م��ن اح��ت��م��ال 
امل�شلحة نووياً “امل�شاألة االأملانية” مع 

�شركائها االأوروبيني.
هناك  اال�شرتاتيجي،  امل�شتوى  وعلى 
ت���راج���ع ع���ن االع��ت��ق��اد ال�����ش��ائ��د اإب���ان 
احلرب الباردة عندما كان حلف ناتو 
لالحتاد  التقليدي  التفوق  من  قلقاً 
اأن  الوا�شح  م��ن  وال��ي��وم،  ال�شوفييي. 
ولالأمن  الأمل��ان��ي��ا  االأ���ش��ا���ش��ي  التهديد 
االأوروبي ال ياأتى من القوات الرو�شية 

بعد اأن �شحَب جي�شه من خري�شون 
يف اأوكرانيا.

وقال مورافيف ل�شبكة �شكاي نيوز 
اأن ي�شتنزف  “اإنه يريد  اأ�شرتاليا: 
الأن هناك م�شاكل  الغرب ع�شكرياً 

ال�شيا�شة  خبري  ق��ال  اأخ���رى،  جهة 
الرو�شي يف جامعة  اال�شرتاتيجية 
ك���ريت���ن، األ��ي��ك�����ش��ي م�������ورايف،ف اإن 
الرئي�س الرو�شي فالدميري بوتني 
الوقت”  لك�شب  “ُي�شوف  اأن  يريد 

التي  الربيطانية  ال��دف��اع  ل����وزارة 
ق��ال��ت ه���ذا االأ���ش��ب��وع، اإن االأج����واء 
ميكن  املقبلة  االأ���ش��ه��ر  يف  ال���ب���اردة 
معنويات  ت�����دين  يف  ت��ت�����ش��ب��ب  اأن 
اجل��ن��ود ال��رو���س ب��ق��دٍر اأك���رب. ومن 

االآن، كرثت  ح��ت��ى  م��ئ��وي��ة  درج���ة 
للتغري  ال���ك���ارث���ي���ة  ال���ت���داع���ي���ات 
توالت   2022 العام  يف  املناخي. 
موجات اجلفاف واحلر واحلرائق 
ال�شخمة والفي�شانات املدمرة ما 
باملحا�شيل  ك��ب��ريا  ���ش��ررا  اأحل����ق 

والبنى التحتية.
الظواهر  هذه  كلفة  ارتفعت  وقد 
مطرد.  ب�شكل  الق�شوى  املناخية 
فقدر البنك الدويل ب30 مليار 
التي  ال��ف��ي�����ش��ان��ات  ك��ل��ف��ة  دوالر 
باك�شتان  اأرا�����ش����ي  ث��ل��ث  غ���م���رت 
عدد  بلغ  فيما  اأ�شابيع  مدى  على 

املنكوبني املاليني.
االأكرث  الفقرية  ال���دول  وتطالب 
اأن  م�����ع  ل����ل����ت����داع����ي����ات  ع����ر�����ش����ة 
م�شوؤوليتها حمدودة جدا عموما 
يف االحرتار، منذ �شنوات بتمويل 
التي  واالأ�شرار”  “اخل�شائر 

تتكبدها.
ول���ك���ن امل���ع���رك���ة ل����ن ت��ن��ت��ه��ي مع 
ال�شيخ  �شرم  يف  ال�شندوق  اإق���رار 
اإذ ان القرار مل يحدد عمدا بع�س 

النقاط التي تثري جدال.
العمالنية  التفا�شيل  و�شتحدد 
ال�����ش��ن��دوق الح���ق���ا بهدف  ل���ه���ذا 
اإق�����راره�����ا يف م���وؤمت���ر االأط������راف 
2023 يف االأمارات  املقبل نهاية 
توقع  م�����ع  امل����ت����ح����دة،  ال���ع���رب���ي���ة 

جتاهل  االن  ب���ع���د  مي���ك���ن  “ال 
اخل�����ش��ائ��ر واالأ�����ش����رار يف ال����دول 
الدول  بع�س  اأن  رغ��م  ال�شعيفة 

املتطورة قرت جتاهل معاناتنا«.
بخف�س  امل��ت��ع��ل��ق  ال���ن�������س  وك������ان 
حادة  نقا�شات  مو�شع  االنبعاثات 
اإذ نددت دول كثرية مبا اعتربته 
ت���راج���ع���ا يف االأه���������داف امل���ح���ددة 

وكاد ملف “اخل�شائر واالأ�شرار” 
ي��ف�����ش��ل امل���وؤمت���ر ب��رم��ت��ه ق��ب��ل اأن 
اللحظة  ب�شاأنه يف  ت�شوية  حت�شل 
االأخ������������رية ت���ب���ق���ي ال����ك����ث����ري من 
مبداأ  ت��ق��ر  لكنها  ع��ال��ق��ة  امل�����ش��ائ��ل 
اإن���������ش����اء ����ش���ن���دوق م�����ايل حمدد 
النا�شطة  ال��غ��ر���س. وق��ال��ت  ل��ه��ذا 
ناكاته  فاني�شا  ال�شابة  االأوغندية 

باأف�شل  ت�����ش��م��ح  ب���اأن���ه���ا  امل���ت���ح���دة 
احل�����������االت ب���ح�������ش���ر االح����������رتار 
نهاية  يف  م��ئ��وي��ة  درج�����ة  ب�2،4 
ال��ق��رن احل����ايل، ل��ك��ن م��ع وترية 
االن��ب��ع��اث��ات احل��ال��ي��ة ق��د ترتفع 
درج��ة مئوية وهو   2،8 احل���رارة 

م�شتوى كارثي.
 1،2 فمع بلوغ االح���رتار ح��وايل 

خ����الل امل����وؤمت����رات ال�����ش��اب��ق��ة وال 
�شيما اإبقاء هدف ح�شر االحرتار 
مبا  مقارنة  مئوية  درج��ة  ب1،5 

قبل الثورة ال�شناعية “حيا«.
احلالية  االل���ت���زام���ات  ت�����ش��م��ح  ال 
بتحقيق  ب��ت��ات��ا  امل��خ��ت��ل��ف��ة  ل��ل��دول 
ه����دف ح�����ش��ر االح�������رتار ب1،5 
االأمم  وت���ف���ي���د  م���ئ���وي���ة.  درج�������ة 

اأمل��ان��ي��ا يف  امل���دى يف  ن��ووي��ة متو�شطة 
رو�شيا  ملنع  و�شيلة  يعترب  الثمانينات، 

من ا�شتخدام االبتزاز النووي.
جتد  ال��ت��ط��ورات  ه��ذه  م�شاعفات  اإن 
وباري�س.  وا�شنطن  يف  اأ�شاًل  �شداها 
فمراجعة الو�شعية النووية اجلديدة 
ب���ا����ش���ت���خ���دام  ت�������ش���م���ح   ،2022 يف 
العقيدة  يف  ال��ن��ووي  لل�شالح  حمتمل 
اإميانويل  وال���رئ���ي�������س  االأم���ري���ك���ي���ة، 

النووي  االبتزاز  من  لكن  التقليدية، 
القوات  ف�شل  اإن  الهجينة.  واحل���رب 
الرو�شية على اجلبهة التقليدية، دفع 
االبتزاز  على  االع��ت��م��اد  اإىل  مو�شكو 
النووي يف اأوكرانيا. ورغم ذلك، فاإنه 
رو�شيا  اأعلنت  اإذ  لي�س تطوراً جديداً، 
النووية  االأ���ش��ل��ح��ة  اأن  ���ش��ن��وات  م��ن��ذ 

�شتمنع ت�شعيد النزاع التقليدي.
�شواريخ  املتحدة  ال��والي��ات  ن�شر  ك��ان 

اجلمهوري، والتغري اال�شرتاتيجي يف 
ال�شيا�شة االأمريكية مع ال�شني.

ويف ن��ه��اي��ة امل���ط���اف، ي�����ش��ود ق��ل��ق من 
“امل�شاألة  ب��اب  ال��ن��ووي��ة  ال��ق��وة  اإح��ي��اء 
ائتالفات  تنظيم  وحت��ف��ز  االأملانية” 

اأوروبية موازية.
االأوكرانية  االأزم�����ة  ف���اإن  ذل���ك،  وم���ع 
اأوروب����ي����اً م���ن فقدان  اأظ���ه���رت ق��ل��ق��اً 
الدفاع،  �شعيد  على  االأملانية  القيادة 
ومثلما  ردعها.  قوة  تعزيز  لي�س  لكت 
تواجه  اأملانيا  ف��اإن  �شتاينماير،  الحظ 

اليوم بع�س اأ�شعب اخليارات.
هناك كوريا ال�شمالية النووية، واإيران 
حتول  احتمال  م��ع  ن��ووي��اً،  الطاحمة 
وك���وري���ا اجل��ن��وب��ي��ة دولتني  ال���ي���اب���ان 
ملاذا  الت�شاوؤل،  ي�شتدعي  ما  نوويتني 
على اأملانيا البقاء متخلفة عن الركب، 
�شعيد  على  ومركزيتها  قوتها  رغ��م 

االأمن االأوروبي؟.
تعاين  الرو�شية  امل�شلحة  ال��ق��وات  اإن 
ت��ده��وراً ول��ذل��ك ف��اإن ال �شبب يحول 
اأوروب�����ا واأمل��ان��ي��ا رادع���اً  ت��وف��ر  اأن  دون 

تقليدياً ونووياً.
فنلندا  فعل  ب��رد  بوتني  تفاجاأ  ورمب��ا 
وال�شويد على غزوه، لكنه قد يتفاجاأ 
اأملانيا،  امل��دى يف  بعيد  ب��رد فعل  اأك��رث 

على �شيا�شاته.

م����اك����رون ق����ال ب���و����ش���وح اأخ��������رياً، اإن 
ال����ردع ال���ن���ووي م��وج��ود ل��ل��دف��اع عن 
االأرا�شي الفرن�شية، لكن دون �شركائه 

االأوروبيني.
الأملانيا  ميكن  ال  ذل���ك،  على  وع���الوة 
ال��ي��وم ع��ل��ى الواليات  ب��ع��د  االع��ت��م��اد 
امل��ت��ح��دة ���ش��ري��ك��اً ث��اب��ت��اً، ب��ع��د اعتالل 
وت�شاعد  االأم��ري��ك��ي��ة  ال��دمي��ق��راط��ي��ة 
احل������زب  يف  االن��������ع��������زايل  االجت������������اه 

فرار ومترد وخ�سائر 

هل حقًا انهارت معنويات اجلي�س الرو�صي ؟

 رغم اإن�ساء �سندوق التعوي�سات 

موؤمتر الأطراف حول املناخ يختتم على ح�صيلة متفاوتة 

الدميقراطي الكرد�صتاين: النتفا�صة باإيران تريد اإ�صقاط احلكم
•• عوا�صم-وكاالت

اإثر  اإي��ران  يف  تفجرت  التي  االحتجاجات  ت�شتمر  فيما 
���ش��دد احلزب  اأم��ي��ن��ي،  ال��ك��ردي��ة مه�شا  ال�����ش��اب��ة  م��ق��ت��ل 
بكل  “االنتفا�شة  اأن  على  الكرد�شتاين  الدميقراطي 

اأطيافها تريد اإ�شقاط احلكم يف البالد«.
�شالح،  اآ�����ش����و  احل�������زب،  االإع��������الم يف  م�������ش���وؤول  وق������ال 
االنتفا�شة  اإن  االأح����د،  اأم�����س  ل�”العربية-احلدث”، 

متعددة وغري حم�شورة مبكون حمدد.
املر�شد علي  ت��ه��دي��دات  م��ن  ال��رغ��م  اأن��ه على  اإىل  ي�شار 
خامنئي بقمع االحتجاجات ومطالبة ال�شلطة الق�شائية 

مبحاكمة من ي�شارك يف “االأعمال ال�شريرة”، يف اإ�شارة 
اإىل املظاهرات ال�شعبية، �شكلت نحو 30 مدينة يف 18 
خالل  ال��ن��ظ��ام  �شد  لالحتجاجات  م�شرحاً  حمافظة 

ال�24 �شاعة املا�شية.
 50 بنحو  طالبية  واإ�شرابات  مظاهرات  انطلقت  كما 
جامعة وكلية يف طهران ومدن اأخ��رى، وفق ما ك�شفت 

تقارير على و�شائل التوا�شل االجتماعي.
اإثر  16 �شبتمرب الفائت  وتعم التظاهرات البالد منذ 
مقتل اأميني البالغة من العمر 22 عاماً، بعد اعتقالها 

يف طهران من قبل “�شرطة االأخالق«.
اأ�شعلت وفاتها منذ ذلك احلني نار الغ�شب حول  فقد 

عدة ق�شايا، من بينها القيود املفرو�شة على احلريات 
ال�شخ�شية والقواعد ال�شارمة املتعلقة مبالب�س املراأة، 
يعاين  التي  واالقت�شادية  املعي�شية  االأزم��ة  عن  ف�شاًل 
التي  املت�شددة  القوانني  عن  ناهيك  االإيرانيون،  منها 
والدينية  ال�شيا�شية  وتركيبته  احلكم  نظام  يفر�شها 

ب�شكل عام.
بينما ت�شدت القوات االأمنية ب�شكل عنيف للمحتجني، 
 47 بينهم  متظاهر،   400 نحو  مقتل  اإىل  اأدى  م��ا 
االإن�شان  حقوق  ن�شطاء  اأن��ب��اء  وك��ال��ة  بح�شب  ق��ا���ش��راً، 
كما اعتقل ما ال يقل عن 14170 �شخ�شاً،  “هرانا”. 

بينهم 392 طالباً، يف تلك االحتجاجات.

ال �سبب يحول دون اأن توفر اأوروبا واأملانيا رادعًا تقليديًا ونوويًا

نا�صيونال اإنرت�صت: هل تتحول اأملانيا اإىل قوة نووية ع�صكرية؟
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التقليدية، وتطوير منتجات احلرف 
يتالءم  مب��ا  التقليدية  وال�����ش��ن��اع��ات 
والتعريف  امل��ع��ا���ش��رة،  االأ����ش���واق  م��ع 
التقليدية  وال�����ش��ن��اع��ات  ب���احل���رف 
الرتاث  وعنا�شر  ب��ال��دول��ة  امل��ت��وارث��ة 
ي�شهم  مم��ا  ل��ه��ا،  وال��رتوي��ج  املختلفة 
ال��ع��ني كوجهة  مل��ن��ط��ق��ة  ال���رتوي���ج  يف 
وامل�شاهمة  مميزة،  وثقافية  �شياحية 
احل�������رف  م����ن����ت����ج����ات  ت���������ش����وي����ق  يف 

وال�شناعات التقليدية. 

•• العني -وام:

�شعيد  ال��دك��ت��ور  ال�شيخ  م��ع��ايل  �شهد 
فعاليات  ختام  نهيان  اآل  طحنون  بن 
وال�شناعات  “احلرف  م���ه���رج���ان 
الذي  الثامنة  بن�شخته  التقليدية” 
يف  والثقافة  ال�شياحة  دائ���رة  تنظمه 
اأبوظبي يف �شوق القطارة حتت رعاية 
اآل  حممد  ب��ن  طحنون  ال�شيخ  �شمو 
نهيان ممثل احلاكم يف منطقة العني 

االإماراتية  ال��ث��ق��اف��ة  ع��ل��ى  ك��ث��ب  ع��ن 
فعالياته  وت���ن���وع  ب����رثاء  وان��ع��ك�����س   ،
جماهري  بها  �شاركت  التي  وبراجمه 
واملقيمني  امل���واط���ن���ني  م����ن  غ���ف���رية 
القادمني  اجل��ن�����ش��ي��ات،  خمتلف  م��ن 
ملتابعة العرو�س والفعاليات الثقافية 
وال��رتاث��ي��ة امل��م��ي��زة.  ووث��ق املهرجان 

لالحتفال  مثالية  من�شة  كونه  دوره 
باحلياة  الناب�س  االإم��ارات��ي  برتاثنا 
وث���ق���اف���ت���ن���ا امل���ع���ا����ش���رة االإب����داع����ي����ة 
وامل����ب����ت����ك����رة.. ك���م���ا ع������زز امل���ه���رج���ان 
التقليدي،  ال����رتاث  ب��اأه��م��ي��ة  ال��وع��ي 
املتخ�ش�شة  املنتجة  االأ�شر  وم�شاندة 
وال�شناعات  احل������رف  مم���ار����ش���ة  يف 

وكبار  ال�شخ�شيات  بح�شور عدد من 
امل�����ش��وؤول��ني.  وت��ق��دم م��ع��ايل ال�شيخ 
الدكتور �شعيد بن طحنون اآل نهيان 
اإىل  والعرفان  ال�شكر  اآي��ات  باأ�شمى   ،
اآل  حممد  ب��ن  طحنون  ال�شيخ  �شمو 
نهيان ممثل احلاكم يف منطقة العني 
ودعم  للمهرجان،  �شموه  رعاية  على 

زواره  ب�شهادة  املهرجان  حققه  ال��ذي 
���ش��واء اأك����ان يف ال��ت��ن��ظ��ي��م اأواالإق���ب���ال 

اجلماهريي. 
املنظمة  اللجنة  ب��دور  معاليه  واأ���ش��اد 
للمهرجان وما بذلته من جهود من 
اأجل اإجناح املهرجان، والدور التوعوي 
املهرجان  ق��دم��ه  ال����ذي  وال��ت��ث��ق��ي��ف��ي 

لتج�شيد  للمهرجان  امل�شتمر  �شموه 
االأ�شيل   االإم���ارات���ي  الثقايف  امل���وروث 
ا�شتقطب  املهرجان  اإن  وقال معالية، 
ال���ع���دي���د م���ن االأ�����ش����ر امل��ن��ت��ج��ة التي 
خالل  امل��ت��ن��وع��ة  منتجاتها  ع��ر���ش��ت 
اأيام املهرجان واأتاحت فر�شة الت�شوق 
الكبري  ب��ال��ن��ج��اح  م�����ش��ي��داً  ل����ل����زوار.. 

يف جم���ال ال����رتاث وال��ث��ق��اف��ة، مثمنا 
اال�شرتاتيجيني  ال�شركاء  دور  اأي�شا 
واجلهات امل�شاركة واملتطوعني وفرق 
م�شاعف  بجهد  عملت  ال��ت��ي  العمل 

طوال فرتة املهرجان. 
وح����ق����ق امل����ه����رج����ان جن����اح����ا ب���اه���را 
للتعرف  كملتقى  م��ك��ان��ت��ه  م��ن  ع���زز 

اإعادة حتديد الغرامات االإدارية املفرو�شة قبل 28 يونيو املا�شي؛ االأول اأن 
تكون الغرامة االإدارية قد ُفر�شت مبوجب قرار جمل�س الوزراء رقم )40( 
ل�شنة 2017 قبل 28 يونيو 2021 ومل يتم �شدادها بالكامل، والثاين اأن 
ل قد �شدد كامل ال�شريبة امل�شتحقة الدفع عليه بحٍد اأق�شى يف  يكون املُ�شجَّ
بنهاية  اأية م�شتحقات �شريبية  اأن ال تكون عليه  اأي   ،2022 دي�شمرب   31
2022، فيما يتمثَّل ال�شرط الثالث يف �شداد %30 من اإجمايل الغرامات 
االإدارية امل�شتحقة الدفع غري امل�شددة حتى 28 يونيو 2021 بحٍد اأق�شى يف 
ل لهذه ال�شروط تتم  31 دي�شمرب 2022.  واأ�شافت اأنه عند ا�شتيفاء املُ�َشجَّ
اإعادة حتديد الغرامات االإدارية لت�شاوي %30 من اإجمايل الغرامات غري 
املدفوعة، و�شتظهر على ح�شاب امل�شجل يف بوابة اخلدمات االإلكرتونية للهيئة 
واأ�شارت الهيئة اإىل اأنه من ال�شروري اأن  بعد تاريخ 31 دي�شمرب 2022.  
اال�شتحقاق  تاريخ  قبل  الدفع  امل�شتحقة  ال�شريبة  �شداد  من  ل  املُ�شجَّ يتاأكد 
لتجنب اأية غرامات اإدارية متعلقة بالتاأخر يف ال�شداد، مع الو�شع يف االعتبار 
اأن التحويالت البنكية ت�شتغرق عادًة بحدود يومني اأو ثالثة اأيام عمل ليتم 
ل عند قيامه بعملية  حتويلها من البنوك اإىل الهيئة، لذلك فاإن على املُ�شجَّ
الدفع مراعاة هذه الفرتة التي ت�شتغرقها كل عملية حتويل ل�شمان ا�شتالم 

الهيئة للمبالغ امل�شتحقة قبل تاريخ ا�شتحقاقها. 

•• اأبوظبي-وام: 

لني لل�شريبة لالإ�شراع لال�شتفادة من  دعت الهيئة االحتادية لل�شرائب املُ�شجَّ
قرار اإعادة حتديد الغرامات االإدارية لت�شاوي %30 من اإجمايل الغرامات 
با�شتيفاء   ،2021 يونيو  �شهر  م��ن  والع�شرين  الثامن  قبل  امل�شددة  غ��ري 
الغرامات  اإع��ادة حتديد  ب�شاأن  ال��وزراء  ق��رار جمل�س  التي حددها  ال�شروط 
االإداري��ة التي ُتفر�س على خُمالفة القوانني ال�شريبية يف الدولة.  واأكدت 
القيام  عليه  الت�شهيالت  ه��ذه  من  لال�شتفادة  ��ل  املُ��وؤهَّ لل�شريبة  ل  املُ�شجَّ اأن 
بكامل االإج��راءات املتعلقة بها عرب بوابة اخلدمات االلكرتونية على املوقع 
االإلكرتوين للهيئة بحٍد اأق�شى بتاريخ 31 دي�شمرب املُقبل 2022، ليتمكن 
بيان  -يف  داً  جُم���دَّ الهيئة  واأو���ش��ح��ت  الت�شهيالت.   ه��ذه  م��ن  اال�شتفادة  م��ن 
ال��ذي دخل حيز التنفيذ  ال��وزراء  اأن��ه مبوجب ق��رار جمل�س  اأم�س-  �شحفي 
ا�شتيفاء  ال��ذي مل يتمكن من  ل  املُ�شجَّ ف��اإن  املا�شي  يناير  االأول من �شهر  يف 
�شروط اال�شتفادة من الت�شهيالت حتى31 دي�شمرب 2021 مُيكنُه اال�شتفادة 
%30 من اإجمايل الغرامات  اإعادة حتديد الغرامات االإدارية لت�شاوي  من 
  .2022 دي�شمرب   31 يف  اأق�شى  بحٍد  ال�����ش��روط  با�شتيفاء  دة؛  املُ�����ش��دَّ غ��ري 
ا�شتيفاوؤها لال�شتفادة من  القرار حدد ثالثة �شروط يجب  اأن  اإىل  واأ�شارت 

اختتام مهرجان احلرف وال�صناعات التقليدية ب�صوق القطارة بالعني 

�شهدته  ما  اإىل  م�شرياً  الكبرية،  الدولية  امل��وؤمت��رات  ا�شت�شافة  على 
فعاليات القمة من ح�شور دويل مكثف.

من جانبه، قال الدكتور حممد فريد رئي�س الهيئة العامة للرقابة 
املالية امل�شرية، اإن موؤمتر الدول االأطراف يف اتفاقية االأمم املتحدة 
وا�شعاً  اإقباال دولياً  COP 27« �شهد   « املناخ  ب�شاأن تغري  االإطارية 
و�شط م�شاركة كبرية من خمتلف دول العامل مبا يوؤكد الدور الريادي 

مل�شر يف دفع عجلة التنمية امل�شتدامة.
واأعرب فريد عن ثقته بنجاح دولة االإمارات العربية املتحدة ال�شقيقة 
االأمم  اتفاقية  االأط��راف يف  ال�28 من موؤمتر  ال��دورة  ا�شت�شافة  يف 
القادم  ال��ع��ام  يف   ”28 “كوب  امل��ن��اخ  ب�����ش��اأن تغري  امل��ت��ح��دة االإط���اري���ة 
2023 لتوا�شل م�شرية املنجزات التي حققها موؤمتر هذا العام من 

اأجل مواجهة حتديات التغري املناخي.

العامل وروؤ�شاء احلكومات ولفيف  140 من قادة وزعماء  اأكرث من 
العامل بتغريات  ال�شخ�شيات الدولية، وهو ما يدل على اهتمام  من 
املناخ وكيفية مواجهة االحتبا�س احلراري وغريها من االأمور التي 

تتعلق بالكوكب.
ا�شت�شافة  على  ق��درة م�شر  يوؤكد  الباهر  النجاح  اإن هذا  املال  وق��ال 

املوؤمترات والفعاليات واالأحداث ال�شخمة .
و اأكدت الدكتورة هالة ال�شعيد وزيرة التخطيط والتنمية االقت�شادية 
يف  حققت  م�شر  اأن  ال�شيادي،  م�شر  �شندوق  اإدارة  جمل�س  رئي�س 
امل�شروعات  بتنفيذ  ال��ت��ع��ه��دات  م��ن  ال��ك��ث��ري   »COP27»موؤمتر
االآم��ال يف  بتعزيز  ي�شهم  ما  وه��و  املناخي  التغري  اخلا�شة مبواجهة 

الو�شول لهدف املوؤمتر” معا للتحول من التعهدات اإىل التنفيذ ».
واأ����ش���ارت اإىل ع��دد م��ن امل�����ش��اري��ع ال��ت��ي مت اإط��الق��ه��ا خ��الل االأ�شبوع 

ب�”االأمونيا  امل�شروع اخلا�س  »COP27« ويف �شدارتها  االأول من 
االختياري  ال�شوق  وم�شروع  ال�شوي�س،  قناة  منطقة  يف  اخل�شراء” 

للكربون وم�شروعات خا�شة بتحلية املياه، والكربون االأخ�شر.
اإن  امل�شري،  والريا�شة  ال�شباب  وزير  �شبحي  اأ�شرف  قال  جهته  من 
يوؤكد   »COP27« موؤمتر  فعاليات  يف  ال�شخم  احل�شور  م�شتوى 
لبحث  وا�شعة  دول��ي��ة  مب�شاركة  احل��دث  ه��ذا  تنظيم  يف  م�شر  جن��اح 
يف  �شخمة  جهودا  بذلوا  ال�شباب  اأن  اإىل  م�شرياً  امل��ن��اخ،  مو�شوعات 
تنظيم واإجن���اح امل��وؤمت��ر م��ن خ��الل تواجدهم ال��ق��وي يف ه��ذا العمل 
اأن�شطة فنية كثرية  واإمن��ا من خالل  التطوع  لي�س فقط من خالل 

قبل واأثناء تنظيم احلدث .
االأرا�شي  وا�شت�شالح  ال��زراع��ة  وزي���ر  الق�شري،  ال�شيد  اأك���د  ب���دوره 
امل�شري اأن ا�شت�شافة م�شر لقمة »COP27«، يثبت قدرة الدولة 

•• �رشم ال�صيخ -وام:

تنظيم  يف  ال��ع��امل  ب�����ش��ه��ادة  جن��ح��ت  م�شر  اأن  م�����ش��ري��ون  وزراء  اأك���د 
املناخ  ب��ت��غ��رّي  امل��ع��ن��ي  امل��ت��ح��دة  ل��ف��ع��ال��ي��ات م���وؤمت���ر االأمم  ا���ش��ت��ث��ن��ائ��ي 
»COP27« و�شط ح�شور واقبال كبري وم�شاركة دولية وا�شعة من 

قادة وزعماء العامل.
وقال الوزراء يف ت�شريحات لوكالة اأنباء االإمارات “وام” على هام�س 
فعاليات القمة اإن النجاح الكبري واال�شتثنائي يف تنظيم احلدث يعد 
مبثابة �شهادة ثقة بقدرة م�شر على ا�شت�شافة املوؤمترات والفعاليات 

واالأحداث الدولية ال�شخمة.
اأن  امل�����ش��ري،  ال��ب��رتول  امل���ال، وزي���ر  اأك���د املهند�س ط���ارق  فمن جانبه 
وح�شور  وا�شعة  وم�شاركة  كبرياً  اإق��ب��ااًل  �شهدت   »COP 27»قمة

افتتاح جناح ال�صنعة لالأ�صر املنتجة بالقرية العاملية مب�صاركة 67 اأ�صرة اإماراتية

م�صر تبهر العامل بتنظيم ا�صتثنائي ملوؤمتر املناخ  ..COP27

القت�صاد توقع مذكرة تفاهم مع الحتاد الإيطايل لعلوم البيئة 
لتطوير ا�صرتاتيجيات م�صرتكة تدعم التحول نحو القت�صاد الدائري 

لتح�شني حوكمة واإدارة العمل يف جمال تغري املناخ، وبناء املرونة والقدرة 
االأن�شطة  لتمويل  التحتية  البنية  وتعزيز  امل��ن��اخ،  تغري  م��ع  التكيف  على 
الوعي  ورف��ع  املعرفة  واإدارة  التكنولوجيا  ونقل  العلمي  والبحث  املناخية، 

ملكافحة التغريات املناخية.
للتغري  للت�شدي  ال��ع��امل  ج��ه��ود  توحيد  اإىل  القمة  خ��الل  م�شر  و�شعت 
 1.5 اإبقاء ارتفاع درجة ح��رارة كوكب االأر���س عند حد  اأمل  املناخي، على 

درجة مئوية .
ب�شكل  اإج��راءات حا�شمة للحد  اتخاذ  »COP27«، على  ورك��زت فعاليات 
عاجل من انبعاثات غازات االحتبا�س احلراري وبناء القدرة على ال�شمود 
بالتزامات  ال��وف��اء  اإىل  و���ش��واًل  امل��ن��اخ،  لتغري  االآث���ار احلتمية  والتكيف مع 

متويل العمل املناخي يف البلدان النامية.
ودفعت م�شر يف اجتاه تنفيذ الدول الكربى تعهداتها يف موؤمترات االأمم 
 ،2015 عام  املوقعة  باري�س  اتفاقية  راأ�شها  على  للمناخ،  ال�شابقة  املتحدة 
املوقعون ب�شخ مليارات  2009 حيث تعهد  واتفاقية قمة كوبنهاغن عام 

الدوالرات مل�شاعدة البلدان الفقرية على التعامل مع تاأثري تغري املناخ.
و �شهدت القمة منذ انطالقها توقيع ع�شرات االتفاقيات واملبادرات الهادفة 
التكيف  ج��ه��ود  وت��ع��زي��ز  التنفيذ،  اإىل  ال��وع��ود  مرحلة  م��ن  االن��ت��ق��ال  اإىل 
اأبرز ما وقعته  اأنحاء العامل، وكان  املناخ يف  والتخفيف من تداعيات تغري 
83 مليار دوالر بني �شندوق م�شر  ب�  اتفاقيات  القمة  م�شر على هام�س 

ال�شيادي و9 مطورين عامليني.

االقت�شاد  ب�����ش��اأن  اأه��داف��ه��ا  حتقيق  يف  ق��دم��اً  للم�شي 
وتبني  اخل�����ش��راء،  التنمية  اأدوات  ومت��ك��ني  ال���دائ���ري، 
اأ�شاليب مبتكرة من �شاأنها دعم م�شاعي االإمارات لقيادة 
االقت�شاد  تطبيقات  نحو  التحول  يف  العاملية  اجلهود 
الدائري، وحتفيز اال�شتثمارات من خالل م�شروعاته، 
ون��ت��ط��ل��ع خ���الل امل��رح��ل��ة امل��ق��ب��ل��ة اإىل اال���ش��ت��ف��ادة من 
اقت�شاد  التحول نحو  املذكرة يف تعزيز  خمرجات هذه 

اأخ�شر م�شتدام«. 
من جهته، اأعرب الدكتور جيوفاين بوزيتي، نائب رئي�س 
االحتاد الكونفدرايل االإيطايل لعلوم البيئة، عن ثقته 
باأن مذكرة التفاهم املوقعة مع وزارة االقت�شاد �شتحقق 
الهادفة  اال���ش��رتات��ي��ج��ي��ات  ت��ع��زي��ز  يف  ملمو�شاً  ت��ق��دم��اً 
واال�شتدامة  ال���دائ���ري  االق��ت�����ش��اد  تنمية  ت��ع��زي��ز  اإىل 
“�شنتعاون مع  وق��ال:  واإيطاليا.   االإم���ارات  البيئية يف 
�شركة   1200 م��ن  اأك���رث  مب�����ش��ارك��ة  االق��ت�����ش��اد  وزارة 
اإي��ط��ال��ي��ة تعمل حت��ت مظلة االحت���اد ال��ك��ون��ف��درايل يف 
دعم تطبيقات االقت�شاد الدائري والتنمية اخل�شراء، 
بهذا  املتعلقة  العلمية  واالأب��ح��اث  اخل��ربات  و�شنتبادل 
اإىل  اأ�شا�شي  ب�شكل  التفاهم  م��ذك��رة  ت��ه��دف  ال�����ش��اأن«.  
دعم التعاون امل�شرتك لتعزيز اال�شرتاتيجيات الرامية 
واال�شتدامة  ال��دائ��ري،  االقت�شاد  تطبيقات  تنمية  اإىل 
امل�شرتك،  العلمي  البحث  ب��رام��ج  خ��الل  م��ن  البيئية، 
االأخ�شر  االقت�شادين  ب�شاأن  امل�شرتكة  والت�شريعات 
ونتائج  اآثار  بتقييم  العمل اخلا�شة  والدائري، ومناذج 
تلك ال�شيا�شات مبا ي�شاهم يف دعم اأهداف الدولتني يف 

تنويع اقت�شادهما ب�شكل م�شتدام. 

•• �رشم ال�صيخ-وام: 

التنظيم  يف  تاألقها  بعد  العامل  اإبهار  يف  العربية  م�شر  جمهورية  جنحت 
اال�شتثنائي ملوؤمتر دول االأطراف يف االتفاقية االإطارية لالأمم املتحدة ب�شاأن 
املناخ »COP27«، الذي انطلق يف 6 نوفمرب اجلاري واختتمت فعالياته 
واأجهزتها كل  اأن �شخّرت وزاراتها  ال�شيخ، بعد  �شرم  االأول يف مدينة  اأم�س 

عنا�شر ومقومات النجاح على اأعلى م�شتوى من الكفاءة.
مبا  احل��دث  تنظيم  يف  �شديدة  واحرتافية  تامة  جاهزية  م�شر  واأظ��ه��رت 
الدولية  والفعاليات  امل��وؤمت��رات  م��ن  مزيد  ال�شت�شافة  م�شتقباًل  يوؤهلها 

الكربى .
التنفيذ  نحو  “معاً  �شعار  حتت  عقدت  التي   ،»COP27« قمة  و�شهدت 
وا�شعة  دولية  وم�شاركة  قويا  ح�شورا  وطموحة”،  عادلة  نتائج  لتحقيق 
تعد االأكرب يف تاريخها لكوكبة من �شناع القرار واخلرباء من 190 دولة 
حول العامل بهدف دفع التقدم يف جهود مكافحة تغري املناخ، وتعزيز العمل 
الدويل من اأجل معاجلة اأحد اأكرث التحديات اإحلاحاً يف العامل، واخلروج 
بتنفيذات قاطعة ت�شتكمل ما مت التعهد به يف قمة جال�شكو العام املا�شي 

باأ�شكوتلندا.
و كانت درجات اجلاهزية بادية للعيان مبدينة �شرم ال�شيخ والتي تعد اأحدث 

حلقات االهتمام امل�شري املبكر بالطاقات النظيفة واملناطق اخل�شراء.
الالزمة  امتالكها االحرتافية  امل�شرية مبوؤ�ش�شاتها على  الدولة  وبرهنت 

•• اأبوظبي - وام:

وق��ع��ت وزارة االق��ت�����ش��اد م���ذك���رة ت��ف��اه��م م���ع االحت���اد 
ال��ك��ون��ف��درايل االإي���ط���ايل ل��ع��ل��وم ال��ب��ي��ئ��ة ال����ذي ي�شم 
جم��م��وع��ة وا���ش��ع��ة م��ن ال�����ش��رك��ات حت��ت مظلته بهدف 
م�شرتكة  ا�شرتاتيجيات  وتطوير  التعاون  اآف��اق  تعزيز 
يف جماالت االقت�شاد الدائري، مبا ين�شجم مع اأهداف 
���ش��ي��ا���ش��ة االإم������ارات ل��الق��ت�����ش��اد ال���دائ���ري )2021 - 
التنمية  لتحقيق  ���ش��ام��اًل  نهجاً  تعد  وال��ت��ي   )2031
االق��ت�����ش��ادي��ة واالج��ت��م��اع��ي��ة ال�����ش��ام��ل��ة وامل�����ش��ت��دام��ة يف 
وحم���ددات  اخل��م�����ش��ني  م�شتهدفات  ���ش��وء  يف  ال���دول���ة، 
بن  اهلل  واأك���د معايل عبد    .2071 االإم����ارات  مئوية 
ط��وق امل���ري، وزي���ر االق��ت�����ش��اد عمق وم��ت��ان��ة العالقات 
بني دولة االإمارات العربية املتحدة وجمهورية اإيطاليا 
البلدين  امل�شرتكة بني  ال��روؤى وامل�شالح  والتي يعززها 
ال�شعيدين  على  اال�شرتاتيجية  الق�شايا  جميع  جتاه 
البلدين  قيادتي  اأن  مو�شحاً  واالقت�شادي،  ال�شيا�شي 
وتنويع  املثمرة  ال�شراكة  ه��ذه  تنمية  على  حري�شتان 
ذات  االقت�شادية  القطاعات  لت�شمل  مظلتها  وتو�شيع 
االأول���وي���ة مب��ا فيها ق��ط��اع��ات االق��ت�����ش��اد اجل��دي��د ويف 
والتكنولوجيا والف�شاء،  الدائري،  مقدمتها االقت�شاد 
واالأم������ن ال���غ���ذائ���ي، وال��ط��اق��ة امل���ت���ج���ددة، ومب���ا يدعم 

االأجندة التنموية للبلدين ال�شديقني. 
اليوم  وقعت  التي  التفاهم  مذكرة  “اإن  معاليه:  وق��ال 
تعد حمطة جديدة يف �شراكة البلدين لتحقيق اأهداف 
الدولة  جلهود  ا�شتكمااًل  وت��اأت��ي  امل�شتدامة؛  التنمية 

•• دبي-وام: 

بنت  ح�������ش���ة  م�����ع�����ايل  اف����ت����ت����ح����ت 
تنمية  وزي������رة  ب��وح��م��ي��د،  ع��ي�����ش��ى 
لالأ�شر  “ال�شنعة”  املجتمع، جناح 
االإماراتية املنتجة بالقرية العاملية 
بدبي، التابع لوزارة تنمية املجتمع، 
اأ�شرة   67 ف��ي��ه  ت�������ش���ارك  وال������ذي 
حتى  ي�شتمر  و   ، منتجة  اإم��ارات��ي��ة 
مع  ت��زام��ن��اً   ،2023 اأب���ري���ل   29

املو�شم 27 للقرية العاملية.
اأبو  اأح��م��د  االف��ت��ت��اح، معايل  ح�شر 
جلامعة  ال����ع����ام  االأم�������ني  ال���غ���ي���ط، 
ال���دول ال��ع��رب��ي��ة، و���ش��ع��ادة ال�شفري 
امل�شاعد  العام  االأم��ني  زك��ي،  ح�شام 
رئ���ي�������س م���ك���ت���ب االأم���������ني ال����ع����ام، 
هيفاء  الدكتورة  ال�شفرية  و�شعادة 
اأب���و غ��زال��ة، االأم���ني ال��ع��ام امل�شاعد 
االجتماعية،  ال�شوؤون  رئي�س قطاع 
م�����وزة  �����ش����ع����ادة  اإىل  ب����االإ�����ش����اف����ة 
ال�����ش��وي��دي، وك��ي��ل وزارة  االأك�����رف 
الوكالء  و���ش��ع��ادة  املجتمع،  تنمية 
من  وع���دد  ال����وزارة،  يف  امل�شاعدين 
وال�شخ�شيات  وامل�����ش��وؤول��ني  امل���دراء 
العاملية  ال��ق��ري��ة  وزّوار  الر�شمية، 

وجناح ال�شنعة.
بوحميد  ح�����ش��ة  م��ع��ايل  وت��ف��ّق��دت 
وال���������ش����ي����وف، م�������ش���اري���ع االأ�����ش����ر 
امل���ت���ن���اه���ي���ة ال�����ش��غ��ر امل�������ش���ارك���ة يف 
اجلناح، وجودة ما تقدمه من �شلع 
اإنتاجية، والتي تعك�س جتربة دولة 
االإم��ارات الرائدة واملتميزة يف دعم 
تطلعاتها  وتنمية  املنتجة  االأ���ش��رة 
امل�شاريع  خ����الل  م���ن  ل��ل��م�����ش��ت��ق��ب��ل 
الت�شويقية  واالأف���ك���ار  االإن��ت��اج��ي��ة 
االأ�شر  م�����ش��ارك��ة  وت���اأت���ي  امل��ت��م��ي��زة. 
جناح  يف  امل���ن���ت���ج���ة  االإم������ارات������ي������ة 
م�شروع  اإط�������ار  يف  “ال�شنعة”، 
تتبناه ال��وزارة، ويحظى بدعم من 
اإدارة القرية حتت مظلة امل�شوؤولية 
حر�س  م��ن  وان��ط��الق��اً  املجتمعية، 
تنمية  يف  اال�شتثمار  على  ال����وزارة 
امل��ج��ت��م��ع م��ن خ���الل دع���م وتنمية 
امل�شاريع املنزلية وامل�شاريع متناهية 
مكا�شب  لتحقيق  لالأ�شر،  ال�شغر 

وعدد من اجلهات احلكومية املحلية 
اإجراء  �شرعة  لتحقق  ال�شلة،  ذات 
وتعزيز  وامل��ت��ط��ل��ب��ات،  امل���ع���ام���الت 
املنتجة  االإم��ارات��ي��ة  االأ���ش��ر  ح�شول 
ع��ل��ى اأف�����ش��ل واأ����ش���ه���ل اخل���دم���ات، 
التجارية  اأه�����داف�����ه�����ا  ل��ت��ح��ق��ي��ق 
واالقت�شادية، ودفع عجلة التنمية 
االقت�شادية، بدءاً من االأ�شرة، ويف 
املنزلية  التجارية  امل�شاريع  نطاق 

واملتناهية ال�شغر.

وال�شباب والطلبة، وكبار املواطنني 
يحظون  ال��ذي��ن  الهمم،  واأ���ش��ح��اب 
بفر�س نوعية وا�شتثنائية، لت�شويق 
امل��ن��ت��ج��ات وامل�����ش��اري��ع ال��ت��ج��اري��ة يف 

بيئة تناف�شية عاملية.
املجتمع،  ت��ن��م��ي��ة  وزارة  اأن  ُي���ذك���ر 
القليلة  ال�شنوات  خالل  عملت  قد 
الربط  واإمتام  اإجناز  املا�شية، على 
االحتادية  الهيئة  مع  االإل��ك��رتوين 
للهوية واجلن�شية ووزارة االقت�شاد 

حتفيز  على  املجتمع  تنمية  وزارة 
باأفكار  امل��ن��ت��ج��ة  االأ����ش���ر  م�����ش��ارك��ة 
انطالقاً  ون��وع��ي��ة،  تناف�شية  اأك���رث 
مل�شاريع  ال��ت��ط��وي��ري��ة  ال���روؤي���ة  م��ن 
تنتهجها  ال���ت���ي  امل��ن��ت��ج��ة  االأ�����ش����ر 
تناف�شية  ل��ت��ع��زي��ز  ���ش��ع��ي��اً  ال������وزارة، 
املتناهية  امل�����ش��اري��ع  ه����ذه  وجن�����اح 
“ال�شنعة”،  ال�شغر �شمن م�شروع 
ال�����ذي ُوج�����د ل��ت��م��ك��ني ك���اف���ة فئات 
امل���ج���ت���م���ع: ال�������ش���ي���دات وال����رج����ال، 

اق��ت�����ش��ادي��ة واج��ت��م��اع��ي��ة يف اإط����ار 
االإم��ارات��ي��ة وتاأكيد  االأ���ش��رة  متكني 
ا����ش���ت���ق���راره���ا ومت��ا���ش��ك��ه��ا. وح���ول 
عفراء  ك�شفت  امل�شاركة،  تفا�شيل 
بوحميد، مدير اإدارة برامج االأ�شر 
املجتمع،  ت��ن��م��ي��ة  ب������وزارة  امل��ن��ت��ج��ة 
يف   ”14  - “ال�شنعة  ج���ن���اح  ان 
القرية العاملية، يجمع هذا املو�شم، 
ت�شكل  منتجة،  اإماراتية  اأ�شرة   67
هذه  م����ن   90% ن���ح���و  ال���ن�������ش���اء 
اأ���ش��رة منتجة   59 ب��واق��ع  االأ����ش���ر، 

مل�شاريع تديرها �شيدات.
عفراء  اأ�شارت  االأ�شر،  هذه  و�شمن 
من   10 م�����ش��ارك��ة  اإىل  ب��وح��م��ي��د، 
اإنتاجية  م�������ش���اري���ع  يف  ال�������ش���ب���اب 
باملو�شم احلايل من جناح ال�شنعة، 
املواطنني،  كبار  6 من  اإىل  اإ�شافة 
ال�شمان  م���ن  ل��ل��م�����ش��ت��ف��ي��دي��ن  و6 
وم�شروع  ب����ال����وزارة،  االج��ت��م��اع��ي 
اإىل  الفتة  الهمم،  الأ�شحاب  واح��د 
يف  تعر�س  املنتجة،  االأ�شر  ه��ذه  اأن 
من  خمتلفة  اأنواعاً  ال�شنعة  جناح 
)املنتجات  فئات:  �شمن  املنتجات، 
ال���غ���ذائ���ي���ة، ال���ع���ط���ور وال����دخ����ون، 
الطباعة  واالك�ش�شوارات،  املالب�س 

والفنون، واالأ�شغال اليدوية(.
واأك�����دت ع���ف���راء ب��وح��م��ي��د، حر�س 

الحتادية لل�صرائب:31 دي�صمرب اآخر موعد
 لال�صتفادة من ت�صهيالت اإعادة حتديد الغرامات ال�صريبية 
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املال والأعمال
ُرّواد تطلق مبادرة جنوم الأعمال دي�صمرب املقبل

الرحمانية بال�شارقة وت�شتهدف ا�شتقطاب الطلبة والطالبات 
املواطنني من فئات عمرية ترتاوح بني 9 اإىل 20 �شنة حيت 
�شيتم تق�شيمهم اإىل جمموعتني ت�شم املجموعة االأوىل طالب 
املدار�س ومتتد من الفرتة 21 حتى 25 دي�شمرب فيما ت�شمل 
ومتتد  واجلامعات  العامة  الثانوية  طالب  الثانية  املجموعة 

خالل الفرتة من 26 حتى 30 دي�شمرب.
وتقوم موؤ�ش�شة “رواد” بال�شراكة مع جمل�س ال�شارقة للتعليم 
لتجربة  للطالب  م�شاحات  بتوفري  امل��ب��ادرة  ه��ذه  خ��الل  م��ن 
مع  والتعامل  لها  والت�شويق  جتارية  م�شاريع  واإدارة  تاأ�شي�س 
اإ�شراف وتوجيه متخ�ش�شني وخرباء يف اإدارة  اجلمهور حتت 

االأعمال التجارية.
و ق���ال ���ش��ع��ادة ح��م��د ع��ل��ي ع��ب��د اهلل امل��ح��م��ود م��دي��ر موؤ�ش�شة 

•• ال�صارقة -وام:

التي  االأعمال”  “جنوم  م��ب��ادرة  م��ن  الثامنة  ال���دورة  تنطلق 
)ُرّواد(  ال��ري��ادي��ة  امل�شاريع  لدعم  ال�شارقة  موؤ�ش�شة  تنظمها 
التابعة لدائرة التنمية االقت�شادية وجمل�س ال�شارقة للتعليم 
النا�شئة  االأج���ي���ال  ل���دى  ال���ري���ادي  ال��ف��ك��ر  تنمية  ت�شتهدف  و 
خو�س  ع��ل��ى  خمتلفة  تعليمية  مب��راح��ل  ال��ط��الب  وت�شجيع 
م�شروع  اإدارة  م�شوؤولية  وت��ويل  احل��ر  العمل  ممار�شة  جتربة 
خمت�شني  وخ��رباء  م�شت�شارين  ومتابعة  اإ�شراف  حتت  �شغري 

يف هذا املجال.
وم��ن امل��ق��رر اأن ت��ق��ام ال����دورة اجل��دي��دة م��ن امل��ب��ادرة م��ن 21 
ب�شاحية  الواقع  ك�شي�شة  منتزه  يف  املقبل  دي�شمرب   30 حتى 

تهدف  املبادرة  اإن  “ُرّواد”  الريادية  امل�شاريع  لدعم  ال�شارقة 
اإىل اإعداد اجليل التايل من رواد االأعمال املواطنني وتاأهيلهم 
وتنمية مهاراتهم االإدارية وتعميق فكر وثقافة العمل اخلا�س 
االبداعية  اأفكارهم  حتويل  من  متكينهم  اإىل  اإ�شافة  لديهم 

واالبتكارية اإىل ا�شتثمار على اأر�س الواقع.
وتابع ن�شعى من خالل الدورة الثامنة من “جنوم االأعمال” 
موا�شلة البناء على االجنازات التي حققتها موؤ�ش�شة “رواد” 
هذه  تاأ�شي�س  منذ  للتعليم  ال�����ش��ارق��ة  جمل�س  م��ع  بال�شراكة 
�شبع  م���دار  على  امل��ب��ادرة  جنحت  حيث   2014 ع��ام  امل��ب��ادرة 
�شنوات ما�شية يف ا�شتقطاب 231 طالب وطالبة من مراحل 
متنوعة  باأن�شطة  م�����ش��روع��اً   89 وع��ر���س  خمتلفة  تعليمية 

حققت اإجمايل اإيرادات اأكرث من 300 األف درهم.

املوؤمتر الإقليمي للرقابة على جتارة ال�صلع ذات ال�صتخدام املزدوج
 يناق�س المتثال يف الرقابة على ال�صادرات ومكافحة اأ�صلحة الدمار ال�صامل

بهدف تلبية احتياجات خمتلف مناطق الدولة ومواكبة النمو املت�سارع

 الطاقة والبنية التحتية تعلن خطة م�صتقبلية للطرق لل� 10 �صنوات املقبلة بقيمة 5 مليارات درهم 

عاماً مقبلة من االإجنازات، و�شواًل 
االإم������ارات  االح���ت���ف���اء مب��ئ��وي��ة  اإىل 
ل���دى  اأول������وّي������ة  ي�����ش��ك��ل   ،2071
االإمارات،  لدولة  الر�شيدة  القيادة 
وا����ش���رتات���ي���ج���ي���ة وج�������دول اأع���م���ال 
التحتية،  وال��ب��ن��ي��ة  ال��ط��اق��ة  وزارة 
ترجمته من خالل  ذل��ك متت  واإن 
الطرق  تطوير  وم��ب��ادرات  م�شاريع 
يف اأنحاء الدولة، موؤكداً اأن  حتقيق 
اأعلى معيار االأم��ن وزي��ادة معدالت 
ال��ط��اق��ة اال���ش��ت��ي��ع��اب��ي��ة ل��ل��ط��رق مع 
من  هو  الطريق،  ان�شيابية  مراعاة 
اأهم اأولويات دولة االإمارات وذلك يف 
اإطار مواكبتها للتطورات املت�شارعة 

يف خمتلف القطاعات«.

•• اأبوظبي- الفجر: 

ك�شف �شعادة املهند�س ح�شن حممد 
وزارة  وك���ي���ل  امل���ن�������ش���وري،  ج��م��ع��ة 
لقطاع  التحتية  وال��ب��ن��ي��ة  ال��ط��اق��ة 
ال��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة وال��ن��ق��ل، ع���ن اأن 
ال���وزارة انتهت، م��وؤخ��راً، م��ن و�شع 
لقطاع  م�شتقبلية  ت��ط��وي��ر  خ��ط��ة 
�شنوات  للع�شر  االحت���ادي���ة  ال��ط��رق 
املقبلة، بقيمة ت�شل اإىل 5 مليارات 
تلبية  بهدف  وذل��ك  تقريباً،  دره��م 
اح��ت��ي��اج��ات خم��ت��ل��ف م��ن��اط��ق دولة 
املت�شارع  للنمو  ومواكبًة  االإم���ارات، 
وتعزيز  االإم�������ارات،  ت�����ش��ه��ده  ال����ذي 
ج��ودة احل��ي��اة، واإي��ج��اد بنية حتتية 
وطرق احتادية عالية الكفاءة توائم 
تطور الدولة وتعزز من تناف�شيتها 
التوجه  وتدعم  الدولية،  باملحافل 
املقبلة،  عاماً  للخم�شني  امل�شتقبلي 
م�شتهدفات  حت��ق��ي��ق  اإىل  اإ����ش���اف���ة 
لتح�����قيق  و�ش�����واًل  عاملي�����اً  الريادة 

م���ئوية االإم���ارات 2071.
الطاقة  وزارة  اأن  امل��ن�����ش��وري  واأك���د 
جهودها  توا�شل  التحتية   والبنية 
���ش��ب��ك��ة طرق  ت��ط��وي��ر  ال���ك���ب���رية يف 
الدولة  م��ن��اط��ق  ت��رب��ط  ���ش��ري��ان��ي��ة 
بع�شها بع�شاً، اإذ تتعامل الوزارة يف 

والعرفان اإىل القيادة الر�شيدة، على 
الطرق،  بقطاع  احلثيث  اهتمامهم 
لالقت�شادات  رئ��ي�����ش��اً  داع���م���اً  ك��ون��ه 
االجتماعي،  وال���رتاب���ط  ال��وط��ن��ي��ة 
وال�����ش��ع��ادة وج����ودة احل���ي���اة، وكذك 
ثّمن جهود اجلهات احلكومية الذي 
مما  للوزارة،  رئي�شا  �شريكا  ميثلون 
اأثمر عن جناحات متميزة �شاهمت 
امل�شرتك  التكاملي  العمل  تعزيز  يف 
احلكومية  اجل���ه���ات  خم��ت��ل��ف  ب���ني 
وتنفيذ  واملحلي،  االحت��ادي  ب�شقيها 
الداعمة  املوحدة  الوطنية  اخلطط 
والتي  ال��دول��ة،  يف  الطرق  ملنظومة 
الريادة  ال��دول��ة من  تقرب  ب��دوره��ا 

العاملية بحلول مئويتها 2071.
بنية  �شعادته:” ُي�شّكل توفري  وقال 
�شريانية  وط����رق  م��ت��ط��ورة  حت��ت��ي��ة 
حت���ق���ق ال�������ش���ع���اد وج���������ودة احل���ي���اة 
وتدعم  وامل���ق���ي���م���ني  ل���ل���م���واط���ن���ني 
االق����ت���������ش����ادات ال���وط���ن���ي���ة وري�������ادة 
والعبور للخم�شني  االإم��ارات عاملياً، 

تطوير  م�شاريع  الوقت احلايل مع 
ورف���ع ك��ف��اءة ط��رق احت��ادي��ة بقيمة 
يتما�شى  مب��ا  دره���م،  مليون   500
م��ع اأف�����ش��ل امل��ع��اي��ري ال��ع��امل��ي��ة ورفع 
ت�شاهم  التي  التحتية  البنية  ج��ودة 
وحت�شني  ال��دول��ة  تناف�شية  رف��ع  يف 
جودة الطرق االحتادية، من خالل 
اال�شتيعابية  الطاقة  ورف��ع  تطوير 
للمحاور الرئي�شية يف دولة االإمارات 

العربية املتحدة.
وقال �شعادته:” ت�شعى الوزارة، من 
خالل  روؤيتها التي تتواءم مع روؤية 
الريادة  اإىل  الدولة،  وا�شرتاتيجية 
التحتية  البنية  العاملية يف جماالت 
والنقل، عرب تطوير وتو�شعة �شبكة 
ال���ط���رق االحت����ادي����ة احل���ال���ي���ة من 
للطرق،  و���ش��ب��ك��ات  واأن���ف���اق  ج�����ش��ور 
واأنظمة  تطبيقات  من  واال�شتفادة 
لتحقيق  ال���ذك���ي���ة  وال���ن���ق���ل  امل������رور 
والنقل،  الطرق  لنظام  كفاءة  اأعلى 
مل���واك���ب���ة ال���ت���ط���وي���ر ال���ع���م���راين يف 

خالل  التطويرية  امل�شاريع  تت�شدر 
واملحرك  امل��ق��ب��ل��ة،  ع��ام��اً  اخلم�شني 
امل�شتدامة  التنمية  ملحاور  الرئي�س 
كافة، فيما تقدم باأ�شمى اآيات ال�شكر 

باالإ�شافة  بالدولة،  والطرق  النقل 
اخلدمات  ب��ج��م��ي��ع  ت��ع��زي��زه��ا  اىل 
الالزمة لدعم املركبات الكهربائية 
ومنظومة التنقل الذكي وخ�شو�شا 

اأعلى  وفق  املختلفة  الدولة  اإم��ارات 
التنقل  ل�شمان  ال��ع��امل��ي��ة،  امل��ع��اي��ري 
بالتعاون  وامل�شتدام  وال�شل�س  االآمن 
ال�����ش��رك��اء مبجال  وال��ت��ن�����ش��ي��ق م���ع 

للمركبات ذاتية القيادة«.
الطرق   م�شاريع  اأن  �شعادته،  واأك���د 
ه������ي اأح���������د م�����������ش�����ارات ال����ن����م����وذج 
ل��ل��دول��ة والتي  ال��ت��ن��م��وي اجل���دي���د 

•• دبي-وام:

للرقابة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل��ك��ت��ب  اخ��ت��ت��م 
املوؤمتر  اأع��م��ال   .. االنت�شار  وحظر 
الرقابة على جتارة  االإقليمي حول 
ال�شلع ذات اال�شتخدام املزدوج والذي 
والتن�شيق  بال�شراكة  له  االع��داد  مت 
مع وزارة الدفاع واالحتاد االأوروبي 
واملكتب االحتادي االأملاين لالقت�شاد 
 ،BAFA والرقابة على ال�شادرات
للرقابة  االأوروبي  وبرنامج االحتاد 
على �شادرات ال�شلع ذات اال�شتخدام 

.P2P املزدوج

ج������رى خ������الل ج���ل�������ش���ات امل����وؤمت����ر 
واأف�شل  ال��ق��درات  ب��ن��اء  �شبل  بحث 
املعلومات  تبادل  مبجال  املمار�شات 
واخلربات، و�شهد م�شاركة وح�شور 
نخبة من امل�شوؤولني واخل��رباء من 
وعدد  وال�شديقة  ال�شقيقة  ال��دول 

من موؤ�ش�شات الدولة.
وقال �شعادة طالل الطنيجي مدير 
وحظر  ل��ل��رق��اب��ة  التنفيذي  امل��ك��ت��ب 
اأفتتح  ال���ت���ي  ك��ل��م��ت��ه  يف  االن���ت�������ش���ار 
الت�شريعات  اإن  امل��وؤمت��ر  اأع��م��ال  بها 
الوطني  امل�شتوى  على  وال�شراكات 
اأف�شل  وتبني  وال���دويل  واالقليمي 

افتتاح  يف  ك��ل��م��ت��ه  خ�����الل  ال����دف����اع 
ي�شهد  ال��ع��امل  اإن  املوؤمتر”  اأع��م��ال 
اليوم اأحداثاً مهمة تتطلب حتلياًل 
االأمنية  التحديات  ملواجهة  �شاماًل 
وزارة  اأن  ل��ك��م  واأوؤك�����د  واالإره���اب���ي���ة 
متطلبات  مبواكبة  ملتزمة  الدفاع 
بهدف  الدفاعية  ال�شناعات  حماية 
اال���ش��ت��م��رار يف احل��ف��اظ ع��ل��ى بيئة 
والكفاءات  امل���واه���ب  جل����ذب  اآم���ن���ة 
جمال  يف  واالب����ت����ك����ار  اال����ش���ا����ش���ي���ة 
لوائح  �شمن  الدفاعية  ال�شناعات 
باأعلى  ت�����ش��م��ي��م��ه��ا  مت  م���ت���ط���ورة 

املعايري العاملية ».

وم���ك���اف���ح���ة ال���ت���ط���رف واالإره���������اب، 
وتنفيذ اأف�شل املمار�شات وال�شوابط 
التي ت�شعى جميع الدول الإنفاذها، 
واملحافظة  باإن�شائها  يطالب  والتي 
عليها جمل�س االأم��ن يف ق��راره رقم 
2004، واالتفاقيات  1540 لعام 
م��ن��ه��ا منظمة  االأخ�������رى  ال���دول���ي���ة 
حظر االأ�شلحة الكيميائية يف تنفيذ 
الكيميائية  اتفاقية االأ�شلحة  اأحكام 

.OPCW
واأو�شح اأن “ لل�شراكة اال�شرتاتيجية 
الوطنية  ال��رق��اب��ي��ة  اجل���ه���ات  ب���ني 
حتقيق  يف  دورا  االإم�����ارات  دول���ة  يف 

مبتطلبات  واالل����ت����زام  امل��م��ار���ش��ات 
اأهم  اأح��د  يعد  الدولية ُ االتفاقيات 
الركائز الرئي�شية لتحقيق االمتثال 
يف الرقابة على ال�شادرات وامل�شاهمة 
يف التطور والتنمية ال�شاملة وتعزيز 

مدخالت االقت�شاد.
املوؤمتر  “ نتطلع يف ه��ذا  واأ���ش��اف: 
من  امل�شتقبلي  التعاون  تعزيز  اإىل 
خالل االتفاق على برامج م�شرتكة 
يف بناء القدرات وتبادل اخلربات - 
ملا لذلك من اأهمية يف دعم التبادل 
انت�شار  ومكافحة  ال��دويل  التجاري 
ومتويلها،  ال�شامل  ال��دم��ار  اأ�شلحة 

االم���ت���ث���ال وان�����ش��ي��اب��ي��ة االأع����م����ال، 
وذلك من خالل التعاون والتن�شيق 
امل�شتمر فيما بينها يف بناء القدرات 
وتبادل  ال��ق��ط��اع اخل��ا���س  وت��وع��ي��ة 
يف  وال�شراكة  واخل���ربات  املعلومات 
ب��ن��اء اأن��ظ��م��ة ذك��ي��ة ” واأرج����ع م��ا مت 
الروؤية  اإىل  اإجن����ازات  م��ن  حتقيقه 
الر�شيدة  القيادة  ودع��م  الوا�شحة 
ملنظومة الرقابة على ال�شادرات يف 

موؤ�ش�شات حكومة االإمارات«.
يعقوب  ال���ع���م���ي���د  �����ش����ع����ادة  وق��������ال 
احلمادي مدير مديرية الرتاخي�س 
واأمن ال�شناعات الدفاعية يف وزارة 

كهرباء ال�صارقة حت�صل على 4 �صهادات اأيزو جديدة 
•• ال�صارقة -وام:

ح�شلت هيئة كهرباء ومياه وغاز ال�شارقة على 4 �شهادات ايزو جديدة واعتماد 
نظام االإدارة املتكامل IMS .  وياأتي ذلك يف اإطار �شعي الهيئة لتحقيق التميز 
وتتويجاً جلهودها يف تطبيق اأف�شل املعايري واملوا�شفات يف اإدارة مركز االت�شال 
بالهيئة واالرتقاء بالعمل وتنظيم العمليات وحر�شها على التح�شني امل�شتمر يف 
م�شتويات واآليات تقدمي خدماتها لكافة املتعاملني وفق اأف�شل املعايريوحتقيق 
والنه�شة  ال��ت��غ��ريات  م��ع  يتواكب  ومب��ا  والت�شغيلية  االإ�شرتاتيجية  االأه����داف 
ال�شمو  �شاحب  بقيادة  ال�شارقة  اإم��ارة  ت�شهدها  التي  واالقت�شادية  احل�شارية 
ال�شيخ الدكتور �شلطان بن حممد القا�شمي ع�شو املجل�س االأعلى لالحتاد حاكم 
ال�شارقة.  واأو�شح حممد عبداهلل مدير اإدارة مركز االت�شال اأن مركز االت�شال 
اآيزو  �شهادات   4 على  احل�شول  بعد  املتكامل  االإدارة  نظام  على  ح�شل  بالهيئة 
جديدة لت�شبح 5 �شهادات ح�شل عليها مركز االت�شال بالهيئة هذا العام حتت 
االت�شال  مركز  اإدارة  نظام  ي�شمل  وال��ذي   IMS املتكامل  االإدارة  نظام  مظلة 
اإدارة  ونظام   3100:2018 املخاطر  اإدارة  ونظام   18295-1:2017-1

املتعاملني  ر�شا  ومراقبة  قيا�س  ون��ظ��ام   10002:2018 العمالء  �شكاوى 
10004:2018 ونظام اإدارة اجلودة 9001:2015. 

واأ�شار اإىل اأن تطبيق املوا�شفات القيا�شية يف العمل من خالل هذا القطاع يهدف 
االإداري��ة والتكنولوجية يف  االأ�شاليب  اأح��دث  ا�شتخدام  التطوير من خالل  اإىل 

االإدارة وتاأهيل العن�شر الب�شرى الأعلى امل�شتويات. 
االآيزو  معايري  تطبيق  على  ي�شاعد  املتكامل  االدارة  ن��ظ��ام  تطبيق  اأن  واأك���د 
ومتطلبات املتعاملني واملتطلبات القانونية والتنظيمية وتبني اإطار عمل اإدارة 

املخاطر واال�شتجابة واال�شتعداد حلاالت الطوارئ. 
ويحدد هذا النظام االأدوار وامل�شوؤوليات املنوطة بكل موظف من خالل املبادئ 
املتكامل  االإدارة  ن��ظ��ام  وي��و���ش��ح  العمليات  وخ��رائ��ط  واالإج�����راءات  التوجيهية 
ال�شخ�س املنوط به تنفيذ العمل ويطبق نظام االإدارة املتكامل دورة التخطيط 
التدقيق  اإج��راء  املنا�شب )PDCA( مع  االإج��راء  واتخاذ  والتحقق  والتنفيذ 
الداخلي القوي بو�شفه اإجراء التحقق ويتم تطبيقه ب�شكل دائم ومرونة عالية 
يف خمتلف االإدارات الفنية واالإدارية ل�شمان ا�شتدامة تقدمي اخلدمات وانتظام 

االأداء على اأ�ش�س منهجية وعلمية مدرو�شة. 

ح�سن املن�سوري: تتعامل مع م�ساريع تطوير ورفع كفاءة طرق احتادية بقيمة 500 مليون درهم

 اأوفيد يو�صع �صراكته 
مع بنك التنمية الأفريقي

•• فيينا -وام:

و�ّشع �شندوق االأوبك للتنمية 
�شراكته  “اأوفيد”،  الدولية 
التنمية  ب��ن��ك  م��ع جم��م��وع��ة 
التنمية  ل���دع���م  االأف���ري���ق���ي، 
واالجتماعية  االق��ت�����ش��ادي��ة 
ال���ق���ارة  دول  يف  امل�����ش��ت��دام��ة 

االأفريقية.
واأو���ش��ح ال��ب��ي��ان ال�����ش��ادر عن 
العا�شمة  يف  “اأوفيد”،  مقر 
اأن  ف����ي����ي����ن����ا،  ال����ن����م���������ش����اوي����ة 
ال�شندوق وّقع مذكرة تفاهم 
االأفريقي،  التنمية  بنك  م��ع 
اأع���م���ال موؤمتر  ع��ل��ى ه��ام�����س 
)كوب  للمناخ  امل��ت��ح��دة  االأمم 
اجلانبني عن طريق  والت�شغيلي بني  االإ�شرتاتيجي  التعاون  لزيادة   ،)27
التمويل امل�شرتك مل�شاريع القطاعني العام واخلا�س يف الدول االأفريقية، 
املعرفة  وت��ب��ادل  والتحليلي،  الت�شخي�شي  العمل  جم��ال  يف  التعاون  ودع��م 

واأف�شل املمار�شات.
التنمية  تعزيز  اأن  اأوفيد،  عام  الدكتور عبد احلميد اخلليفة مدير  اأكد  و 
�شندوق  وم�شاريع  جهود  يف  اأ�شا�شياً  حم��وراً  ميثل  اإفريقيا  يف  امل�شتدامة 
االأوبك، واأو�شح اأن مذكرة التفاهم ٌتظهر طموح وا�شتعداد ال�شندوق لبذل 
املتعددة  التحديات  على  للتغلب  االأفريقية  ال��دول  اقت�شادات  ودعم  املزيد 

التي تواجه عملية التنمية.

Date 21/ 11/ 2022  Issue No : 13703
Defendant Published Notice

To the Federal Court of Sharjah has the Federal Civil Court of First Instance 
In case No. SHCFICIINJ2022/0008000 Urgent

To : Empire Terminals Ltd - Unknown address : Emirate of Sharjah - Hamriyah Free Zone - Plot No. 
3A-08/A - PO Box : 42324- phone no. +97165264800   Email : ravi@empireterminals.com
We inform you that the plaintiff/ SUN WAY PETROCHEMICALS TRADING LLC
Address / Emirate of Dubai - Bur Dubai-Dubai Investments Park 1- Owned by Bayan Approved 
Company Office No. 603-330 Telephone No.: 0582587777 Email : - info@sunwaypetrochemicals.
com,  has filed the above-mentioned case has been filed claiming
The plaintiff company submits this list to record it and to set a hearing to consider the dispute, as 
follows : To assign an accounting expert specialized in the case, whose task will be after examining 
the case papers and documents, and without which he may provide them with a statement of the 
nature of the relationship between the plaintiff and the defendant, and a statement of the amounts 
paid by the plaintiff to the defendant.. And a fictitious statement the cargo management contract 
dated 28-2-2022 and that the two cheques received from the plaintiff to the first defendant were on 
the basis of a guarantee, and then a statement of the plaintiff's right to return the two cheques issued 
by the plaintiff to the initial defendant or return their value. Therefore, You are required to attend a 
hearing 06/12/2022 at 08:00 am, at the Second Urgent Matters Department, Sharjah Federal Court to 
submit your defense and memorandum, and In the event that you do not attend or send an authorized 
representative to represent you, the court will proceed with the legal procedures in your absence.
Judicial Services Office 
Hamid Abdel Hamid

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70608 Date 21/ 11/ 2022  Issue No : 13703
Defendant Published Notice

To the Federal Court of Sharjah has the Federal Civil Court of First Instance 
In case No. SHCFICIINJ2022/0008000 Urgent

To: Maria Aman Ullah - Unknown address : Emirate of Sharjah - Hamriyah Free Zone - Plot No. 3A-
08/A - PO Box: 42324- phone no. + 971564840036 Email: mariyeh@syndecate.com
We inform you that the plaintiff/ SUN WAY PETROCHEMICALS TRADING LLC
Address/ Emirate of Dubai - Bur Dubai-Dubai Investments Park 1- Owned by Bayan Approved 
Company Office No. 603-330 Telephone No.: 0582587777 Email: - info@sunwaypetrochemicals.com, 
has filed the above-mentioned case has been filed claiming:
The plaintiff company submits this list to record it and to set a hearing to consider the dispute, as 
follows : To assign an accounting expert specialized in the case, whose task will be after examining 
the case papers and documents, and without which he may provide them with a statement of the 
nature of the relationship between the plaintiff and the defendant, and a statement of the amounts 
paid by the plaintiff to the defendant.. And a fictitious statement the cargo management contract 
dated 28-2-2022 and that the two cheques received from the plaintiff to the first defendant were on 
the basis of a guarantee, and then a statement of the plaintiff's right to return the two cheques issued 
by the plaintiff to the initial defendant or return their value. Therefore, You are required to attend a 
hearing 06/12/2022 at 08:00 am, at the Second Urgent Matters Department, Sharjah Federal Court to 
submit your defense and memorandum, and In the event that you do not attend or send an authorized 
representative to represent you, the court will proceed with the legal procedures in your absence.
Judicial Services Office
Hamid Abdel Hamid

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70608

Date 21/ 11/ 2022  Issue No : 13703
Sharjah Federal Court

Notification to attend a meeting via video call 
Case No. SHCFICILABMIN2022\0007492)

Notification by publication in wide spread journal in Arabic and English Languages
As per the request of the Plaintiff : Al Hami Metal Factory LLC
To the Defendant : Sudhesh Thankkaban Kutan
The Plaintiff filed this claim in order to : 1- Obliging the Defendant to pay 10,000 AED to the 
Plaintiff as a compensation for moral and material damages and legal interest 9% from the date 
of judicial claim on 17\0412022 till the full payment. 
2- Obliging the Defendant to pay the fees, charges and attorney's fees.
You are obliged to attend the visual meeting no. EM00048350 on 23\1112022 at 8:30, which 
will be online concluded in Sharjah Federal Court - One Day Labor Department - Fourth 
Department, by video call via Ministry of Justice website https://smartjustice.moj.gov.ae/
chrysalis/f/eMeeting/search\ Sessions portal\ Video Meetings, whether personally or by 
approved attorney, or scan the below QR code by using mobile camera.
Meeting data : Meeting no.: EM00048350
You can submit the response memorandum to the claim and attach the documents through the 
electronic system after the court has given you permission to do so.
Customer Happiness Center
Shamma Ahmed Rashid Al Salman
Issued on 15/11/2022 

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70392

Date 21/ 11/ 2022  Issue No : 13703
Dubai Courts of First Instance

Notice by publication
Execution No : 207/2022/2109- Commercial execution
Held In : Eight Execution Department No. 229
Execution Subject : Execution of the judgment in the case no. 732/2021 payment order, to pay 
the execution amount of (116845 AED) included all fees and charges
Execution request : Vijay Kashour Lashwani
Address : Emirate of Dubai deira- alsouq alkabeer-street no 9- alsouq alkabeer blg-G floor- shop 
no 2-near of Ali Ben Abi Taleb Mosque
To be notified :1- Muhammed Jazam Karinthiriyil Kunhammed as Respondent Karinthiriyil
Subject of Notice : A case has been filed against you, and its subject is execution of the judgment 
in the case no. 732/2021 payment order, to pay the execution amount of (116845 AED) included 
all fees and charges.  And set a hearing on at in Bulikding- Desc&, therefore you are required 
to attend or represent you legally, and submit all you have of memorandums and documents, 
before the hearing with three days atleast.
- To review the details of the case, the statements and memoranda and to submit the defense 
request and other requests, Dubai Court's electronic smart services should be used. For 
subscription, kingly click on this link.
Prepared by : Shamsa Rashid Al Falasi
Date of approval : 14:44:01 20-10-2022

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70608 Date 21/ 11/ 2022  Issue No : 13703
Dubai Courts of First Instance

Published Notice
In case No. 39/2022/127 Banks fully commercial

Held In : Twelfth Case Management Department No. 859
Case Subject : Claiming of obligate the defendants as a matter of solidarity to pay an amount of 
AED 42,540,575.31 (forty-two million Five hundred Forty thousand five hundred seventy-Five 
AED and thirty-one fils), In addition to the legal interest of 5% from the date of due until full 
payment with obligating them to pay expenses and lawyer's fees.
Plaintiff  : Abu Dhabi Commercial Bank - address: UAE- Abu Dhabi, Electra Street, Abu 
Dhabi Commercial Bank Building, Main Branch - 16th Floor - represented by : Eman Younis 
Mohammed Ismail Al-Rifai
To be notified :  1- Raj Singh Maha Singh
Subject of Notice : A case has been filed against you, the subject matter of which is claiming of 
obligate the defendants as a matter of solidarity to pay an amount of AED 42,540,575.31 (forty-
two million Five hundred Forty thousand five hundred seventy-Five AED and thirty-one fils), 
In addition to the legal interest of 5% from the date of due until full payment with obligating 
them to pay expenses and lawyer's fees., and the hearing was set for a day 21/11/2022 at 09:00 
am,should attending at twelfth Case Management Department in the remote litigation hall that 
can be accessed through the Dubai Courts website - our general electronic services the agendas 
of the cases hearings, therefore you are required to attend or represent you legally, and you must 
submit your notes or documents to the court at least three days before the hearing.
Division head

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70608

Date 21/ 11/ 2022  Issue No : 13703
Amicable Settlement

Service By Publication
Dispute No.: 2159/2022/461 - Dispute with Defined Value
Examined By : the 7th Amicable Dispute Settlement Department No. 756 
Dispute Subject: To order the Defendants, jointly and severally, to pay the sum of AED 16,000 
(Sixteen Thousand) with legal interest 9% as of due date to the final payment date.
Plaintiff: ARDH AL FAKHAMA READYMADE GARMENTS TRADING L.L.C, represented 
by Mrs. Shaima Saleh Mohamed as per POA No. 110744/1/2021 - Address : UAE, Dubai, Al 
Qusais Industrial 4, Damascus St., near Kaldari Driving School
Represented By: Younis Mohamed Abdulla Hassan Albaloshi
Party to be Served : 1- Defendant Muhammad Akhtar Raheem Bakhsh
Service Subject : The Plaintiff have filed the case against you. They request you to pay the 
claimed amount of AED 16,000 (Sixteen Thousand), jointly and severally, with 9% legal 
interest as of due date to the final payment date.  The Defendant is hereby notified about the 
final decision in the Dispute.  The Court decided to issue the final decision according to article 
54 of the Civil Procedures Regulations. The Defendant is hereby order to pay to the Plaintiff 
the sum of AED 16,000 (Sixteen Thousand), with 5% legal interest as of due date to the final 
payment date, with payment of fees, expenses and attorney's fees.
-To view the Case details, statement, claims and defense submitted you can access Dubai Courts 
online and smart services. To subscribe please click the link.
Prepared by : Badir Ibrahim Alzaroni
Approval Date : 14/10/2022 21.00.27  

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70392
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املال والأعمال

لال�شتثمار  حم����ف����زة  وت�������ش���ري���ع���ات 
وغ�����ريه�����ا م�����ن احل������واف������ز اجل����اذب����ة 
بدور  امل�شاهمة  على  ت�شاعدها  ال��ت��ي 
رئ��ي�����ش��ي يف ت��دف��ق اال���ش��ت��ث��م��ارات اإىل 
امللتقى  وح�����ش��ر  امل��ن��ط��ق��ة.  اأ�����ش����واق 
الرئي�س  نائبة  األوبو  جي�شيكا  �شعادة 
�شلطان  اهلل  و�شعادة عبد  االأوغ��ن��دي، 
العوي�س، واأع�شاء البعثة وممثلني عن 
املحلي يف كل من  االأع��م��ال  جمتمعي 
العوي�س  اأكد  واأوغندا، حيث  ال�شارقة 
يف كلمته يف افتتاح امللتقى، على متانة 
الوثيقة والعريقة  الثنائية  العالقات 
القائمة بني االإمارات واأوغندا، والتي 
املتبادلة  التجارية  البعثات  اأ�شهمت 
اأوا�شرها  ت��ع��زي��ز  يف  ال��ب��ل��دي��ن  ب���ني 
االقت�شادي  ال���ت���ع���اون  ج�����ش��ور  وم����د 
بالنفع  ت���ع���ود  ال���ت���ي  واال����ش���ت���ث���م���اري 
ال�شديقني،  ال��ب��ل��دي��ن  ع��ل��ى  واخل����ري 
الفتا اإىل اأن دولة االإمارات تعد �شريكة 
اأنها  حيث  الأوغ��ن��دا  رئي�شية  جت��اري��ة 
متثل حلقة و�شل بني اأوغندا وال�شرق 
لل�شادرات  م��ه��م��ا  وم���رك���زا  االأو����ش���ط 
واأوروبا  االأمريكيتني  اإىل  االأوغندية 
وال�شني  اآ�شيا  واإىل  الغرب  جهة  من 
ال�������ش���رق، بينما  وال���ي���اب���ان م���ن ج��ه��ة 
لل�شادرات  رئي�شية  بوابة  اأوغندا  تعد 
البحريات  منطقة  اإىل  االإم���ارات���ي���ة 
ارتفع حجم  االأفريقية، كما  العظمى 
البلدين من  ب��ني  ال��ت��ج��اري  ال��ت��ب��ادل 

 3.8 اإىل  اأمريكي  دوالر  مليار   1.8
مليار دوالر اأمريكي يف العام 2021. 
امللتقى  خ��الل  العوي�س،  وا�شتعر�س 
ال�����دور ال���ه���ام ال����ذي ي��ق��وم ب���ه مركز 
ال�شارقة لتنمية ال�شادرات من خالل 
خدمة جميع امل�شدرين على م�شتوى 
االإمارة بغ�س النظر عن حجم عقود 
القطاعات  اأو  بهم  الت�شدير اخلا�شة 
التي ميثلونها اأو حجم مبيعاتهم، اإىل 
جانب مبادرة املركز “�شندوق �شدر” 
امل�شدرين  ت��زوي��د  اإىل  ي��ه��دف  ال���ذي 
ت�شاعدهم  متعددة  ب����اأدوات  املحليني 
الت�شدير  ف�����ر������س  حت�����دي�����د  ع����ل����ى 
االأ�شواق  وا���ش��ت��ك�����ش��اف  واال���ش��ت��ث��م��ار، 
الدولية، وال�شماح للعالمة التجارية 
امل�شنعة يف ال�شارقة بتعزيز ح�شورها 

يف جميع اأ�شواق العامل.

حمطة مهمة 
جي�شيكا  ���ش��ع��ادة  اأع��رب��ت  جانبها  م��ن 
األوبو، عن ترحيبها بالبعثة التجارية، 
م�����ش��ي��دة ب���ال���ع���الق���ات امل���ت���م���ي���زة بني 
االإم��ارات واأوغندا التي ت�شهد تطورا 
يف كافة املجاالت ال�شيما االقت�شادية 
البعثة  ه���ذه  اأن  م��وؤك��دة  وال��ت��ج��اري��ة، 
االأعمال  لرجال  مهمة  حمطة  متثل 
االقت�شادية  القطاعات  خمتلف  م��ن 
اال�شتثمارية  ال��ف��ر���س  على  للتعرف 
�شراكات  واإق��ام��ة  اأوغ��ن��دا  ال�شانحة يف 

�شادرات االإمارة من املنتجات املحلية 
ب��ك��اف��ة ق��ط��اع��ات��ه��ا. و���ش��ه��دت املحطة 
التجارية  البعثة  ج��ول��ة  م��ن  االأوىل 
الكينية  ال��ع��ا���ش��م��ة  يف  ك��ان��ت  وال���ت���ي 
ن����ريوب����ي، ت��ن��ظ��ي��م م��ل��ت��ق��ى االأع���م���ال 
معايل  ح�شره  وكينيا،  ال�شارقة  بني 
التعاونيات  وزي���ر  �شيلوجي  �شيمون 
ال�شغرية  امل���������ش����روع����ات  وت���ن���م���ي���ة 
واملتو�شطة يف كينيا، و�شعادة عبد اهلل 
اإدارة  جمل�س  رئي�س  العوي�س  �شلطان 
غرفة جتارة و�شناعة ال�شارقة رئي�س 
ال��ب��ع��ث��ة، وع����ددا م��ن اأع�����ش��اء جمل�س 
اإدارة الغرفة، و�شعادة الدكتور خليفة 
حممد مال الري�شي القائم باالأعمال 
يف �شفارة الدولة لدى كينيا، و�شعادة 
اإدارة  جمل�س  رئي�س  جناتيا  ريت�شارد 
وعبد  كينيا،  و�شناعة  جت���ارة  غ��رف��ة 
العام  امل��دي��ر  م�شاعد  �شطاف  العزيز 

لقطاع االت�شال واالأعمال.

حتقيق االأهداف
واأكد �شعادة عبد اهلل �شلطان العوي�س 
العالقات  عمق  على  امللتقى،  خ��الل 
وتطورا يف خمتلف  ت�شهد من��وا  التي 
ال�شيا�شية واالقت�شادية بني  املجاالت 
من  املباركة  ظل  يف  وكينيا  االإم���ارات 
ق��ي��ادت��ي ال��ب��ل��دي��ن، وال��ت��ي ���ش��ه��دت يف 
جمموعة  توقيع  االأخ����رية  ال�����ش��ن��وات 
التفاهم،  وم��ذك��رات  االتفاقيات  م��ن 

•• ال�صارقة-الفجر:

و�شناعة  جت�������ارة  غ����رف����ة  اخ���ت���ت���م���ت 
ال�شارقة  مب���رك���ز  مم��ث��ل��ة  ال�������ش���ارق���ة 
التجارية  بعثتها  ال�����ش��ادرات،  لتنمية 
قادتها  ال���ت���ي  وك��ي��ن��ي��ا،  اأوغ����ن����دا  اإىل 
ممثلني  �شم  وف��د  راأ����س  على  الغرفة 
اخلا�س  االأع��م��ال  قطاع  من�شاآت  ع��ن 
ون���خ���ب���ة م����ن اأه�������م امل�����ش��ن��ع��ني على 

م�شتوى االإمارة والدولة.
وجن��ح��ت غ��رف��ة ال�����ش��ارق��ة م��ن خالل 
ا�شتمرت  ال���ت���ي  ال���ت���ج���اري���ة  ب��ع��ث��ت��ه��ا 
ا�شت�شراف  يف  اأي����ام،  �شتة  م���دار  ع��ل��ى 
ل��ت��ع��زي��ز عالقات  ج���دي���دة  جم�����االت 
ال��ت��ع��اون ال��ت��ج��اري وال�����ش��ن��اع��ي بني 
العديد  يف  واأوغ��ن��دا،  وكينيا  ال�شارقة 
حلول  مثل  احليوية  القطاعات  م��ن 
ال���ط���اق���ة وال���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا واالأم�������ن 
الغذائي واحلديد وال�شلب والزراعة، 
جديدة  فر�س  ا�شتك�شاف  عن  ف�شال 
اجلانبني،  بني  املتاحة  لال�شتثمارات 
للمزايا  ال����رتوي����ج  اإىل  ب���االإ����ش���اف���ة 
ال�شارقة  بها  تزخر  التي  االقت�شادية 
االإم���ارة  متنحها  ال��ت��ي  والت�شهيالت 
جانب  اإىل  االأج���ان���ب،  للم�شتثمرين 
التعريف بعالمة “�شنع يف االإمارات” 
يف  وامل�شاهمة  املحلي،  املنتج  وب��ج��ودة 
اأمام  وواع��دة  جديدة  اأ�شواق  اكت�شاف 
وتو�شيع  املنت�شبني  ال��غ��رف��ة  اأع�����ش��اء 

من  ���ش��ل�����ش��ل��ة  ت���ن���ظ���ي���م  ج����ان����ب  اإىل 
ال��زي��ارات ل��وف��ود م��ن رج���ال االأعمال 
وامل�����ش��ت��ث��م��ري��ن م��ن اجل��ان��ب��ني والتي 
اأث���م���رت يف ت��ع��زي��ز وت��و���ش��ي��ع جماالت 
ب�شكل  وكينيا  االإم����ارات  ب��ني  التعاون 
البعثة  ه����ذه  اأن  اإىل  م�����ش��ريا  اأك�����رب، 
التجارية التي تقودها غرفة ال�شارقة 
متا�شيا  ت���اأت���ي  اإف���ري���ق���ي���ا،  ����ش���رق  اإىل 
لدولة  اال����ش���رتات���ي���ج���ي  اخل���ي���ار  م���ع 
لتو�شيع  امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة  االإم�����ارات 
قاعدة �شركائها التجاريني الدوليني، 
واالن���ف���ت���اح ب�����ش��ك��ل اأك����رب ع��ل��ى جميع 
الدول ال�شديقة يف كافة اأنحاء العامل 
التجارية  االأع����م����ال  من���و  ل��ت�����ش��ه��ي��ل 
خا�شة بعد التعايف من جائحة كوفيد 
الروؤية  م��ن  اأي�����ش��ا  وان��ط��الق��ا   ،19-
تعترب  ال��ت��ي  للغرفة  اال�شرتاتيجية 
هي  املتوا�شلة  وال��ل��ق��اءات  احل���وار  اأن 
العالقات  تعزيز  يف  الرا�شخ  االأ�شا�س 
ال���ت���ج���اري���ة ب����ني ال����ب����ل����دان. واأ�����ش����ار 
العوي�س، اإىل اأن جمهورية كينيا تعد 
واح���دة م��ن ال���دول ال��رائ��دة يف �شرق 
االأجنبية  لل�شادرات  كوجهة  اأفريقيا 
االأجنبي  واال����ش���ت���ث���م���ار  ال��رئ��ي�����ش��ي��ة 
االأعمال  مناخ  بف�شل  وذل��ك  املبا�شر، 
ت�شجله  ال�����ذي  وال��ن��م��و  ال��ت��ن��اف�����ش��ي، 
الفتا  با�شتمرار،  املختلفة  القطاعات 
ال�شريك  اأن جمهورية كينيا تعد  اإىل 
ال��ت��ج��اري ال�����ش��اد���س ل��دول��ة االإم����ارات 

�شمن دول اأفريقيا غري العربية، وبلغ 
حجم التبادل التجاري غري النفطي 
نحو   2021 امل��ا���ش��ي  ال���ع���ام  خ����الل 
2.2 مليار دوالر )8.2 مليار درهم(، 
حمققا منوا بن�شبة %20 مقارنة مع 
االتفاقيات  م�شتعر�شا   ،2020 ع��ام 
على  والعزم  البلدين،  ي�شهدها  التي 
اقت�شادية  ���ش��راك��ة  ات��ف��اق��ي��ة  ت��وق��ي��ع 
ن��وع��ه��ا بني  ت��ع��د االأوىل م��ن  ���ش��ام��ل��ة 
دولة خليجية ودولة اأفريقية، ف�شال 
عن التخطيط الإزالة حواجز التجارة 
واال�شتثمار على جمموعة وا�شعة من 
التجارة  ل��ت��ع��زي��ز  واخل���دم���ات  ال�����ش��ل��ع 
الثنائية غري النفطية، موؤكدا اأن كل 
هذا التن�شيق العايل من �شاأنه تو�شيع 
بني  واملثمر  البناء  التعاون  جم��االت 
اإىل  واالن��ط��الق  ال�شديقني  البلدين 

اآفاق اأرحب من العمل امل�شرتك.

بناء �سراكات
من جانبه اأكد �شعادة ريت�شارد جناتيا، 
على عمق العالقات بني كينيا ودولة 
االإمارات العربية املتحدة خا�شة على 
امل�����ش��ت��وى االق��ت�����ش��ادي، داع��ي��ا رجال 
اإىل  ب��الده  يف  وامل�شتثمرين  االأع��م��ال 
ال�شراكات  وب��ن��اء  ع��الق��ات��ه��م  ت��ع��زي��ز 
م����ع جم��ت��م��ع االأع�����م�����ال االإم�����ارات�����ي 
تبذلها  التي  اجلهود  من  واال�شتفادة 
الر�شمية يف كينيا واالإمارات  اجلهات 

اآفاق  اإىل  البلدين  التعاون بني  لدفع 
اأرحب واأو�شع، منوها اإىل وجود الكثري 
ال�شعي  ت��ت��ط��ل��ب  ال��ت��ي  ال��ف��ر���س  م���ن 
االقت�شادية  ال��ع��الق��ات  اأف�شل  لبناء 
والتجارية واال�شتثمارية مع نظرائهم 
لغرفة  بال�شكر  متوجها  االإماراتيني، 
البعثة  ت��ن��ظ��ي��م ه���ذه  ال�����ش��ارق��ة ع��ل��ى 
التجارية والتي تعد مرحلة هامة من 
مراحل ال�شعي لبناء �شراكات وتعاون 
تعزيز  اإىل  داع���ي���ا  جم����ٍد،  اق��ت�����ش��ادي 
العمل بني اجلانبني لتذليل املعوقات 
وامل�شاهمة يف تو�شيع جماالت التعاون 

بني الفعاليات االقت�شادية.

ملتقى االأعمال 
بني ال�سارقة واأوغندا

للبعثة  ال���ث���ان���ي���ة  امل���ح���ط���ة  و����ش���ه���دت 
التجارية لغرفة ال�شارقة يف العا�شمة 
ت��ن��ظ��ي��م ملتقى  ك��م��ب��اال،  االأوغ���ن���دي���ة 
االأع����م����ال ب���ني ال�������ش���ارق���ة واأوغ����ن����دا، 
وال����ذي ���ش��ّل��ط ال�����ش��وء ع��ل��ى الفر�س 
البلدين،  ك�����ال  يف  اال����ش���ت���ث���م���اري���ة 
باملقومات  ال���ت���ع���ري���ف  ج����ان����ب  اإىل 
اال���ش��ت��ث��ن��ائ��ي��ة ال���ت���ي مت��ت��ل��ك��ه��ا اإم�����ارة 
االقت�شادية  وم��ق��وم��ات��ه��ا  ال�����ش��ارق��ة 
�شواء  التحتية  وبنيتها  وال�شياحية 
واملطارات،  احل��رة  املناطق  حيث  م��ن 
اأو عرب ما توفره من بنية لوج�شتية 
متقدمة وموؤهلة وموقع ا�شرتاتيجي 

•• �رشم ال�صيخ-رويرتز:

اأن  يجب  ك��ان  اإذا  م��ا  م�شاألة  هيمنت 
للدول  مت��وي��ال  الغنية  ال����دول  ت��دف��ع 
ال���ف���ق���رية امل���ت�������ش���ررة م����ن ال����ك����وارث 
امل�����ن�����اخ على  ت����غ����ري  ال����ن����اج����م����ة ع�����ن 
 200 نحو  جتريها  التي  املفاو�شات 
دولة م�شاركة يف موؤمتر االأمم املتحدة 
املنعقد  املناخ )كوب27(  املعني بتغري 

يف م�شر هذا العام.
وي���اأت���ي ان��ع��ق��اد ال��ق��م��ة ب��ع��د ع���ام �شهد 
وق����وع ع���دد م��ن م��ث��ل ه���ذه الكوارث، 
من  اأك��رث  بحياة  اأودت  في�شانات  م��ن 
اإىل  ب��اك�����ش��ت��ان  يف  ���ش��خ�����س   1700
املحا�شيل  ت��دم��ري  اإىل  اأدى  ج��ف��اف 
الواليات  وغ��رب  واأفريقيا  ال�شني  يف 

املتحدة.
مطالبات  ت��زاي��د  اإىل  ذل��ك  اأدى  وق��د 
ب�������ش���ن���دوق خا�س  ال���ن���ام���ي���ة  ال�������دول 
مطلب  وهو  واالأ�شرار”،  “للخ�شائر 

تقاومه الدول الغنية منذ �شنوات.
وفيما يلي بع�س املعلومات:

 * ما هي “اخل�شائر واالأ�شرار”؟

يف حمادثات املناخ التي جتريها االأمم 
“اخل�شائر  ع���ب���ارة  ت�����ش��ري  امل���ت���ح���دة، 
اخل�شائر  ت��ك��ال��ي��ف  اإىل  واالأ�شرار” 
الظواهر  بالفعل  فيها  ت�شببت  ال��ت��ي 
مثل  تداعياتها،  اأو  املتطرفة  املناخية 

ارتفاع م�شتويات �شطح البحر.
وي��رك��ز مت��وي��ل امل��ن��اخ ح��ت��ى االآن على 
خف�س انبعاثات ثاين اأك�شيد الكربون 
درجات  ارت��ف��اع  م��ن  للحد  م�شعى  يف 
وذهب  العامل،  م�شتوى  على  احل��رارة 
م���ا ي��ق��رب م���ن ث��ل��ث��ه مل�����ش��اري��ع تهدف 
مع  التكيف  على  املجتمعات  مل�شاعدة 

اآثاره م�شتقبال.
واالأ�شرار  اخل�شائر  متويل  و�شيكون 
التكاليف  تغطية  يف  خا�شة  خمتلفا 
اأو  جتنبها  ال����دول  ت�شتطيع  ال  ال��ت��ي 

التكيف معها.
اإال اأنه ال يوجد اتفاق حتى االآن ب�شاأن 
“خ�شائر  ت�����ش��ن��ي��ف��ه  ي��ج��ب  ال����ذي  م���ا 
املناخ  ت��غ��ري  ع��ن  ن��اج��م��ة  اأ�شرار”  اأو 

يونيو حزيران  تقرير �شدر يف  وق��ّدر 
اخل�شائر املجمعة املرتبطة باملناخ على 
55 دولة  املا�شيني يف  العقدين  مدار 
مليار   525 بنحو  للخطر  معر�شة 

دوالر، متثل نحو 20 باملئة من الناجت 
وت�شري  جميعا.  لها  االإجمايل  املحلي 
هذه  م��ث��ل  اأن  اإىل  االأب����ح����اث  ب��ع�����س 
اخل�شائر قد ت�شل بحلول عام 2030 

التحتية  البنية  ي�شمل  ق��د  م��ا  وه��و   -
واملمتلكات املت�شررة، ف�شال عن اأ�شياء 
البيئية  ال��ن��ظ��م  م��ث��ل  ب��ث��م��ن  ت��ق��در  ال 

الطبيعية اأو االأ�شول الثقافية.

اجلانب  م����ع  جم���دي���ة  ا����ش���ت���ث���م���اري���ة 
حكومة  اأن  اإىل  م�����ش��رية  االأوغ���ن���دي، 
املناخ  ت�شهيل  ع��ل��ى  حري�شة  ب��الده��ا 
امل�شتثمرين  اأم��������ام  اال����ش���ت���ث���م���اري 
خمتلف  وت�����ذل�����ي�����ل  االإم�������ارات�������ي�������ني 

التحديات التي تواجههم.

من�سة مثالية
امللتقيات  خ�����الل  ال���ب���ع���ث���ة  وع��������ززت 
وكينيا  اأوغ�����ن�����دا  يف  ن��ظ��م��ت��ه��ا  ال���ت���ي 
اأقيمت  ال���ت���ي  ال��ت��ج��اري��ة  وامل���ع���ار����س 
مع  عالقاتها  �شبكة  هام�شها،   على 
والكيني  االأوغندي  االأعمال  جمتمع 
اللقاءات  م��ن خ���الل ع��ق��د ع���دد م��ن 
الثنائية  العمل  واجتماعات  الر�شمية 
البعثة  اأع���������ش����اء  ب����ني  واجل���م���اع���ي���ة 
ال�شديقني،  البلدين  من  ونظرائهم 
املن�شاآت  اأع��رب ع��دد من ممثلي  حيث 
ال�شناعية والتجارية املحلية امل�شاركة 
يف البعثة، عن امتنانهم جلهود غرفة 
من  املمنوحة  والت�شهيالت  ال�شارقة 
التجارية  البعثة  يف  الإ�شراكهم  قبلها 
ل��ه��م من�شة  ب��ال��ن�����ش��ب��ة  ال���ت���ي م��ث��ل��ت 
خاللها  م����ن  ا����ش���ت���ط���اع���وا  م���ث���ال���ي���ة 
اأ�شواق  واكت�شاف  ملنتجاتهم  الرتويج 
جديدة يف دول �شرق اأفريقيا الواعدة، 
ال���ش��ي��م��ا يف ظ���ل وج����ود ال��ع��دي��د من 
االهتمام  ذات  االقت�شادية  القطاعات 

امل�شرتك بني البلدين.

اإىل 580 مليار دوالر �شنويا.
�شيدفع؟ ومن �شيح�شل على    * من 

االأموال؟
هذان ال�شوؤاالن يثريان جدال كبريا.

للخطر  امل���ع���ر����ش���ة  ال���������دول  ت����ق����ول 
التي  الغنية  ال����دول  اإن  وال��ن��ا���ش��ط��ون 
تغري  م���ن  االأك�����رب  اجل����زء  يف  ت�شببت 
التاريخ  م��دار  على  بانبعاثاتها  امل��ن��اخ 
يجب اأن تدفع االآن. ورف�شت الواليات 
امل���ت���ح���دة واالحت��������اد االأوروب�����������ي هذا 
من  دوام��ة  يف  الدخول  خ�شية  الطرح 
االلتزامات. وتراجع االحتاد االأوروبي 
وقال  كوب27  موؤمتر  يف  موقفه  عن 
مبوجب  ���ش��ن��دوق  تاأ�شي�س  ي��وؤي��د  اإن���ه 
�شروط معينة، من بينها اأن تدفع فيه 
املتحدة  االأمم  ت�شنفها  التي  ال�شني، 
اأكرب  ث��اين  اأي�شا  لكنها  نامية،  دول���ة 

اقت�شاد على م�شتوى العامل.
تاأ�شي�س  ع���ل���ى  امل���واف���ق���ة  وت��ق��ت�����ش��ي 
�شندوق اأن تف�شح الدول عن تفا�شيل 

على غرار امل�شدر الذي يتعني اأن تاأتي 
منه ه��ذه االأم���وال، وم��ا هي ال��دول اأو 
للح�شول على  ت��وؤه��ل  ال��ت��ي  ال��ك��وارث 

تعوي�شات.
احلكومات  م����ن  ق��ل��ي��ل  ع�����دد  وق������دم 
ن�شبيا  حم������دودة  مت���وي���ل  ال���ت���زام���ات 
ورمزية من اأجل اخل�شائر واالأ�شرار، 
وه�����ي ال����دمن����رك وب��ل��ج��ي��ك��ا واأمل���ان���ي���ا 
االحت�����اد  اإىل  اإ�����ش����اف����ة  وا����ش���ك���ت���ل���ن���دا 
التمويل  بع�س  وي�����ش��اع��د  االأوروب������ي. 
وبنك  امل���ت���ح���دة  االأمم  م����ن  ال���ق���ائ���م 
التنمية الدول على مواجهة اخل�شائر 
واالأ�����ش����رار، رغ���م اأن���ه غ��ري خم�ش�س 

ر�شميا لهذا الهدف.
 * ما الذي �شيحدث يف كوب27؟

النامية،  ال��ب��ل��دان  م��ن  ���ش��غ��وط  ب��ع��د 
ع��ل��ى و���ش��ع اخل�شائر  ال����دول  ات��ف��ق��ت 
اأع��م��ال القمة  واالأ���ش��رار على ج��دول 

الأول مرة.
واتفقت االقت�شادات النامية والنا�شئة 

توافق  اأن  ه���و  م���وح���د  م��ط��ل��ب  ع��ل��ى 
الدول على تاأ�شي�س �شندوق للخ�شائر 

واالأ�شرار.
وق��ال االحت��اد االأوروب���ي اإن��ه ال ميكنه 
كان  اإذا  اإال  ���ش��ن��دوق  ت��اأ���ش��ي�����س  ت��اأي��ي��د 
�شي�شتهدف دعم الدول االأكرث عر�شة 
ذلك  ي�شمل  وق��د  امل��ن��اخ.  تغري  خلطر 
م���ث���ل ج���زر  م����ن ج�����زر  ت���ت���األ���ف  دوال 
امل��ال��دي��ف وج��ام��ي��ك��ا ع��ل��ى ال��رغ��م من 

عدم وجود تعريف ر�شمي حتى االآن.
خ���الل  االت�����ف�����اق  مت  م����ا  اإذا  وح����ت����ى 
فاإن  ���ش��ن��دوق  اإن�����ش��اء  ع��ل��ى  كوب27 
االأمر قد ي�شتغرق نحو عامني قبل اأن 

ي�شبح جاهزا لتوزيع االأموال.
واقرتحت بع�س الدول ترتيب م�شادر 
متويل متعددة متناهية ال�شغر، بدال 
من �شندوق مركزي واحد. وميكن اأن 
ي�شمل ذلك �شحب اأموال من �شناديق 
دول���ي���ة ق��ائ��م��ة ع��ل��ى ال���رغ���م م���ن اأن 
م�شكالت  اإن  يقولون  اخل���رباء  بع�س 
م��ث��ل ال��ت��اأخ��ري ل��ف��رتة ط��وي��ل��ة جتعل 
ملواجهة  منا�شبة  غري  ال�شناديق  هذه 

اخل�شائر واالأ�شرار.

�سهدت تنظيم ملتقيات عززت �سبكة عالقات جمتمع االأعمال املحلي وفتحت لهم اأ�سواقا جديدة

غرفة ال�صارقة تختتم بنجاح بعثتها التجارية لأوغندا وكينيا لتو�صيع �صادرات ال�صارقة وا�صت�صراف جمالت وفر�س ال�صتثمار املتبادل

الغرفة التجارية العربية الربازيلية تنّظم جل�صة نقا�صية يف كوب 27 حول اآفاق التعاون الثنائي
•• �رشم ال�صيخ-وام: 

هام�س  على  نقا�شية  جل�شة  الربازيلية  العربية  التجارية  الغرفة  مت  نظَّ
م�شاركتها يف الدورة ال�شابعة والع�شرين من موؤمتر االأطراف التفاقية االأمم 
املتحدة االإطارية ب�شاأن التغري املناخي )كوب 27(، الذي اأختتم اأم�س االأول 

ب�شرم ال�شيخ.
بحثت اجلل�شة النقا�شية �شبل توطيد وتو�شيع ال�شراكة القائمة بني الربازيل 
والدول العربية لدفع عجلة اال�شتدامة، مع الرتكيز على اجلهود التعاونية 

للطرفني يف �شوق الكربون والطاقة املتجددة واالأمن الغذائي والنقل.
ركزت اجلل�شة التي ُعقدت يف جناح الربازيل يف موؤمتر املناخ “كوب 27” على 
الروابط املتينة بني الدول العربية والربازيل و�شبل ا�شتك�شاف اآفاق تو�شيع 
يف  االنبعاثات  خف�س  فيها  مبا  اال�شتدامة،  اأه��داف  لتحقيق  ال�شراكات  هذه 

امل�شتدام بني  االقت�شادي  التعاون  تنوع جماالت  امل�شاركون يف اجلل�شة  واأك��د 
خ�شراء  اأع��م��ال  �شبكة  تكوين  ت�شتهدف  وال��ت��ي  العربية  وال���دول  ال��ربازي��ل 
و�شديقة للبيئة.. مو�شحني اأن �شوق الكربون اأحد اجلوانب االأ�شا�شية لهذا 
اأنَّ  اأر�شدة كربون فائ�شة للبيع يف حني  ال�شوق الربازيلي  التحالف وميلك 

الدول العربية متتلك اإمكانات ال�شراء.
وقال خالد حنفي اإن النقل البحري بني الربازيل والدول العربية له تاأثري 
كبري على البيئة.. م�شريا اإىل العديد من امل�شاريع واملبادرات التي قد تاأخذ 
يف االعتبار النقل البحري االأخ�شر، يف �شوء االنبعاثات الكبرية الناجمة عن 

قطاع النقل وال�شحن البحري.
من جانبها نوهت �شارة اجلزار اإىل اإمكانية تعاون الدول ب�شكل ا�شرتاتيجي 
اإىل  املناخي على اجلانبني الربازيلي والعربي م�شرية  التغري  تاأثري  لتقليل 
اأن هناك العديد من م�شاريع ومبادرات اال�شتدامة التي يجري تنفيذها يف 

الربازيل والدول العربية.
العالقات  مديرة  بالتازار،  فرناندا  اأداره��ا  التي   - النقا�شية  اجلل�شة  ح�شر 
كبار  م��ن  جمموعة   - ال��ربازي��ل��ي��ة  العربية  التجارية  ال��غ��رف��ة  يف  املوؤ�ش�شية 
اأمني عام احتاد الغرف العربية و�شارة  ال�شخ�شيات من بينهم خالد حنفي، 
باالأكادميية  واللوج�شتيات  ال��دويل  النقل  كلية  عميد  اجل��زار،  كمال  ح�شن 
العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري وامل�شت�شارة االقت�شادية الحتاد 
للغرفة  العام  واالأم��ني  التنفيذي  الرئي�س  من�شور،  وتامر  العربية  الغرف 

التجارية العربية الربازيلية.
“ يعترب  اأو�شمار �شحفة، رئي�س الغرفة التجارية العربية الربازيلية:  وقال 
موؤمتر كوب 27 اأحد اأبرز الفعاليات العاملية وتكت�شب اإقامة النقا�شات على 
هام�س هذا احلدث اأهمية كبرية، اإذ تتيح لنا ا�شتك�شاف �شبل جديدة لتو�شيع 

ال�شراكات الرا�شخة بني الربازيل والدول العربية”.

الدول العربية، وهو ما يتجلى يف ا�شت�شافة دولة االإم��ارات العربية املتحدة 
ملوؤمتر االأطراف الثامن والع�شرين )كوب 28( يف دبي يف العام املقبل.

والتنمية  االأخ�����ش��ر  االق��ت�����ش��اد  عجلة  دف���ع  يف  “م�شدر”  دور  اإىل  ون��وه��ت 
احل�شرية امل�شتدامة، والتي تعترب �شركًة رائدة للطاقة املتجددة، ت�شتثمر يف 

عدد من الدول يف منطقة ال�شرق االأو�شط و�شمال اأفريقيا.
القطاع اخلا�س يف  الإ�شراك  تعزيز اجلهود  اقرتح حنفي  النقا�شات،  وخالل 
الربازيل والدول العربية من اأجل اإطالق مبادرات اأكرث ا�شتدامة.. وتطرق 
اأكرث  على �شرورة تطبيق تقنيات  الغذائي، م�شدداً  االأم��ن  و  املياه  اأزم��ة  اإىل 

تطوراً واعتماد ممار�شات جتارية م�شتدامة لتفادي �شح املياه.
اجلانبني  بني  اال�شرتاتيجي  التحالف  اأن  على  اجلل�شة  يف  امل�شاركون  واتفق 
ال���ربازي���ل���ي وال��ع��رب��ي ����ش���روري ل��ت��ط��وي��ر امل����ب����ادرات ال��ت��ي ال��ك��ف��ي��ل��ة بتعزيز 

اال�شتدامة.

كوب27: ما هو متويل اخل�صائر والأ�صرار ومن عليه اأن يدفع؟ 

 اأ�صا�س العقارية تطلق مبيعات املرحلة الثانية 
من م�صروع اأرا�صي الرحمانية التجارية 

•• ال�صارقة-وام:

اأطلقت �شركة اأ�شا�س العقارية - الذراع العقارية مل�شرف ال�شارقة االإ�شالمي 
- مبيعات املرحلة الثانية من م�شروع “اأرا�شي الرحمانية التجارية«. 

العقارية  امل�شروعات  اأح��دث  على  املتزايد  للطلب  ا�شتجابة  امل�شروع  ياأتي 
التي تطورها ال�شركة والذي يتفرد مبوقع حيوي وا�شرتاتيجي يف �شاحية 
الرحمانية بال�شارقة على جانبي الطرق املوؤدية لل�شاحية من التقاطعني 
5 و6 على طريق الذيد وقريباً من �شارع االإم��ارات ومطار ال�شارقة  رقم 

واملدينة اجلامعية. 
وقال املهند�س اأحمد االأمريي مدير عام “اأ�شا�س العقارية” : ميثل م�شروع 
اأرا�شي الرحمانية التجارية اإ�شافة نوعية قيمة اإىل باقة امل�شاريع العقارية 
اجلاري تطويرها يف مدينة ال�شارقة ا�شتجابة من ال�شركة للطلب املتزايد 
مبتطلبات  بالوفاء  والتزاماً  الرحمانية  ب�شاحية  التجارية  االأرا�شي  على 
النمو ال�شكاين والعمراين يف االإمارة “ .. م�شريا اإىل اأن امل�شروع �شي�شهم يف 
تعزيز مكانة االإمارة وجهة مثلى للم�شتثمرين واملالك الراغبني يف ال�شراء 
حتتية  بنية  توفر  مع  خا�شة  اجلن�شيات  خمتلف  من  واال�شتثمار  والبناء 
قوية ومتنوعة من حيث اخلدمات مدعومة ببنية ت�شريعية متينة حتافظ 

على حقوق املالك وامل�شتثمرين واملطورين على حد �شواء. 

العدد 13703 بتاريخ 2022/11/21 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية االإقت�شادية باأن / ال�شادة :حمل الربج االبي�س 

لت�شليح كهرباء ال�شيارات
CN قد تقدموا اإلينا بطلب:  رخ�شة رقم:1128531 

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
 اإ�شافة طالب عبيد �شعيد �شرحان النيادى %100

تعديل وكيل خدمات / حذف حممد ح�شن عبداهلل العبيدىل
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف حممد نظيم الدين نواب مياه

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

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13703 بتاريخ 2022/11/21 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية االإقت�شادية باأن / ال�شادة : مطعم ملك االأقا�شي

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�شة رقم:1902106 
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة حممد �شديق ح�شني ال�شريف %100

تعديل مدير / اإ�شافة حممد �شديق ح�شني ال�شريف
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف وليد حمزه حممد عثمان

تعديل وكيل خدمات / حذف على عبداهلل على على العيد
تعديل راأ�س املال / من null اإىل 50000

تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�شم جتاري من/ مطعم ملك االأقا�شي

AGASHI KING RESTAURANT
اإىل/ مطعم ملك االأقا�شي - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

AGASHI KING RESTAURANT - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا االإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 
خالل اأربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غري م�شوؤولة عن 

اأي حق اأو دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13703 بتاريخ 2022/11/21 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية االإقت�شادية باأن / ال�شادة : قمر املدينة للخ�شروات 

والفواكه ذ.م.م
CN قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�شة رقم:3796012 

تعديل اإ�شم جتاري من/ قمر املدينة للخ�شروات والفواكه ذ.م.م
QAMAR AL MADEENA VEGETABLES AND FRUITS L.L.C

اإىل/ نهر املدينة فري�س مارت ذ.م.م
NAHAR AL MADEENA FRESH MART L.L.C

دائرة  مراجعة  االإعالن  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
التنمية االقت�شادية خالل يوم واحد من تاريخ ن�شر هذا االإعالن واإال 
اأو دعوى بعد انق�شاء هذه املدة  فاإن الدائرة غري م�شوؤولة عن اأي حق 

حيث �شت�شتكمل االإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(
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الفجر الريا�ضي

الإنكليز ي�صتهلون احللم �صد منتخب اإيران

يف ظل �سكوك م�ساركة ديباي وغياب مانيه 

هولندا وال�صنغال..الكفة ل�صالح 
الطواحني على الورق

هل �شيوؤّدون الن�شيد الوطني اأم ال؟ 
�شجلوا؟.  ح��ال  يف  �شيحتفلون  هل 
ال���ن���وع م���ن االأ���ش��ئ��ل��ة �شيكون  ه���ذا 
انطالق  ق���ب���ل  االه����ت����م����ام  حم�����ور 
م��ب��اراة اإي���ران ال��ي��وم االإث��ن��ني على 
اإنكلرتا  م��ع  ال���دويل  خليفة  �شتاد 
الطاحمة اىل جمد طال انتظاره، 
وذلك يف افتتاح مناف�شات املجموعة 
الثانية من مونديال قطر 2022 

يف كرة القدم.
ب����ني م��ن��ت��خ��ب ي��ح��ل��م م���ن���ذ عقود 
وا�شتعادة  جم���دداً  امل��ج��د  مبعانقة 
اأر�شه  على  عا�شها  ال��ت��ي  ال��ف��رح��ة 
عام 1966 حني توج بلقبه الكبري 
غ����ارق يف  واآخ����ر  وال��وح��ي��د،  االأول 
م�شتنقع االأ�شئلة حول موقفه من 
البالد  يف  احلا�شلة  االحتجاجات 
منذ اأكرث من �شهرين على خلفية 
يبداأ  اأم��ي��ن��ي،  مه�شا  ال�����ش��اب��ة  وف���اة 
امل��ن��ت��خ��ب��ان االإن��ك��ل��ي��زي واالإي�����راين 
يف  القطري  املونديال  يف  رحلتهما 
اأول م��واج��ه��ة ع��ل��ى االإط����الق بني 

الطرفني.
يف جمموعة ت�شم الواليات املتحدة 
وويلز اللتني تتواجهان على ا�شتاد 
اأحمد بن علي يف اليوم ذاته، تبدو 
ق���وي���ة حل�شم  اإن���ك���ل���رتا م��ر���ش��ح��ة 

تاأهلها عن املجموعة.
الثالثة"  "االأ�شود  م�����ش��وار  ل��ك��ن 
الذين بلغوا املباراة النهائية لكاأ�س 
اأوروبا �شيف 2021 قبل اخل�شارة 

على اأر�شهم اأمام اإيطاليا بركالت 
اأمام  �شهاًل  يكون  ال  قد  الرتجيح، 
جارتهم ويلز، فيما حتمل مواجهة 
اجل���ول���ة االأخ�������رية ب���ني ال���والي���ات 

املتحدة واإيران نكهة �شيا�شية.
ع���ل���ى ال����������ورق، ت����ه����دف اإن����ك����ل����رتا، 
ورابعة  ع���امل���ي���اً  خ��ام�����ش��ة  امل�����ش��ن��ف 
مونديال 2018، اإىل املركز االول 

يف املجموعة.
تبدو  ك��ارث��ي،  اأمم  دوري  بعد  لكن 
�شاوثغيت  غ��اري��ث  امل���درب  ت�شكيلة 
اأق���ل اق��ن��اع��اً، ف�����ش��اًل ع��ن ا�شابات 

هّددت اال�شتقرار الدفاعي.
هجومياً، احتفظ االنكليز بقوتهم 
الن�شخة  ه���داف  ب��ق��ي��ادة  ال�����ش��ارب��ة 
املا�شية هاري كاين )6(، والبعيد 
القيا�شي  ال�����رق�����م  ع�����ن  ه����دف����ني 

االإنكليزي لواين روين )53(.
البطاقة  على  املنطقي  ال�شراع  يف 
الثانية املوؤهلة لدور ال�16، تتناف�س 
 ،)16 )م�شنفة  املتحدة  ال��والي��ات 

مع ويلز )19( واإيران )20(.
منتخب  ع��ل��ى  االأن����ظ����ار  وت����رتّك����ز 
اإيران، يف ظل احتجاجات م�شتمرة 
اأي��ل��ول/ منت�شف  م��ن��ذ  ال��ب��الد  يف 

ال�شابة  وف��اة  خلفية  على  �شبتمرب 
اأم���ي���ن���ي، ب��ع��د ت��وق��ي��ف��ه��ا م���ن قبل 
لعدم  االأخ���الق يف ط��ه��ران  �شرطة 
ال�شارمة  اللبا�س  قواعد  التزامها 
نتيجة  االإ�شالمية.  اجلمهورية  يف 
مطالبة  اأ������ش�����وات  ع���ل���ت  ل����ذل����ك، 

با�شتبعاد  )فيفا(  ال��دويل  االحت��اد 
اإيران من البطولة.

بعد  ����ش���ح���ايف  م����وؤمت����ر  اأول  ويف 
كريو�س  اأف���اد  قطر،  اىل  الو�شول 
احلق  "لهم  الع��ب��ي��ه  اأن  ال��ث��الث��اء 
خالل  اآرائ����ه����م  ع���ن  التعبري"  يف 
كما  مت��ام��اً  "االأمر  الأن  امل��ون��دي��ال 
ه��ي احل���ال يف اإن��ك��ل��رتا. اأن���ت تتبع 
ف��ي��ف��ا طاملا  وق���وان���ني  ال��ل��ع��ب��ة  روح 
ن��ف�����ش��ك يف كرة  ع����ن  ت���ع���رب  اأن������ك 
والقيم.  املبادئ  لهذه  وفًقا  القدم، 
التعبري عن  لكل �شخ�س احل��ق يف 

نف�شه".
عنا�شر  بينهم  الع�شرات،  وق�شى 
ع��ل��ى هام�س  االأم�������ن،  ق�����وات  م���ن 
رفع  تخللها  ال��ت��ي  االح��ت��ج��اج��ات 
لل�شلطات  م��ن��اه�����ش��ة  �����ش����ع����ارات 
واعترب م�شوؤولون جزءا كبريا منها 
الق�شاء  ووّج���ه  �شغب".  "اأعمال 
تهما الأكرث من األفي موقوف على 

خلفية التحركات.
واأع�������������رب ال�����ع�����دي�����د م������ن الع���ب���ي 
و�شائل  ع��ل��ى  االإي�������راين  امل��ن��ت��خ��ب 
دعمهم  عن  االجتماعي  التوا�شل 

اأربطة  وارت�������دوا  ل��الح��ت��ج��اج��ات، 
مع�شم ���ش��وداء خ��الل امل��ب��اري��ات اأو 

رف�شوا غناء الن�شيد الوطني.
النجوم  ه�����وؤالء  ط��ل��ي��ع��ة  يف  وك�����ان 
������ش�����ردار اآزم����������ون ال�������ذي ع������رّب يف 
التوا�شل  مواقع  على  ع��ّدة  ر�شائل 
االحتجاجية  للحركة  دع��م��ه  ع��ن 

وا�شتنكر القمع يف بالده.
قال  ال�شبت،  �شحايف  م��وؤمت��ر  ويف 
ح�شيني  ح�شني  ال��ب��دي��ل  احل��ار���س 
لالأ�شر  تعازّي  عن  اأع��رب  اأن  "اأود 
االأحداث  يف  اأح��ب��اءه��ا  فقدت  التي 

اأن��ن��ا اىل  اإع��الم��ه��م  االأخ����رية واأود 
املهاجم  اأع�����رب  ف��ي��م��ا  جانبهم"، 
وح����ي����د اأم��������ريي ال�������ذي ي���ل���ع���ب يف 
ال���������دوري االإي�����������راين ع���ل���ى غ����رار 
االأ�شر  مع  "ت�شامنه  عن  ح�شيني، 

التي فقدت اأحباءها".
ع��ل��ى ال�����ش��ع��ي��د ال��ت��ن��اف�����ش��ي، فان 
ت�شكيلة العائد اىل تدريب املنتخب 
اأزم��ة حقيقية  تواجه  كريو�س، قد 
تعايف  ع��دم  الهجوم، بحال  يف خط 
بربلة  ا���ش��اب��ة  م��ن  اآزم����ون  جنمها 

�شاقه.

على  ال���������ش����ع����ب  م������ن  و�����ش����ي����ك����ون 
االإي��ران��ي��ني يف اأف�����ش��ل اأي��ام��ه��م اأن 
ي��ق��ارع��وا االإن��ك��ل��ي��ز يف ظ���ل وجود 
وفيل  �شاكا  بوكايو  وامل��ت��األ��ق  كاين 
فودن يف خط املقدمة، لكن "االأ�شود 
على  قطر  اىل  ي�شلون  الثالثة" 
من  متتالية  مباريات  �شت  خلفية 
دون فوز يف �شل�شلة هي االأ�شواأ لهم 

منذ 1993.
�شد  ال�شعبتني  املباراتني  ظل  ويف 
ال���والي���ات امل��ت��ح��دة ووي���ل���ز، يدرك 
�شاوثغيت اأنه ال مكان للتعرث اأمام 

اإيران واإال �شتزداد النقمة عليه.
لكن مدافع توتنهام اإريك داير هب 
"اأعتقد  قائاًل  مدربه،  عن  للدفاع 
ي�����ش��اع )ع���ن اخل��ط��ر الذي  م���ا  اأن 
ي��ح��دق ب�����ش��اوث��غ��ي��ت( ك����الم ف����ارغ. 
ب�شرعة"،  تتغري  النا�س  ت�����ش��ورات 
نتذكر ما كانت  اأن  "علينا  م�شيفاً 
اإنكلرتا يف ال�شابق. لقد قاد  تفعله 
كاأ�س  ن��ه��ائ��ي  ن�����ش��ف  اىل  اإن��ك��ل��رتا 
اأوروب��ا. نحن  كاأ�س  ونهائي  العامل 
نتحدث عن هوام�س �شغرية غريت 
املونديال  )يف  ال��ن��ت��ي��ج��ت��ني  ت��ل��ك 

وكاأ�س اأوروبا(".
يعد  لالنتقاد  تعر�شه  "اإن  وراأى 
من  ق�����ش��رية  �شل�شلة  ب��ع��د  ج��ن��ون��اً 
اإذا  ال��ن��ت��ائ��ج )ال�����ش��ي��ئ��ة(، ال���ش��ي��م��ا 
امل�شتوى  االع��ت��ب��ار  ع��ني  اأخ��ذن��ا يف 

الذي قدمته اإنكلرتا".
طيلة  النهائيات  عن  غيابها  وبعد 

64 عاماً، ت�شجل ويلز عودتها اىل 
كاأ�س العامل الأول مرة منذ 1958 
مب��واج��ه��ة ال��والي��ات امل��ت��ح��دة التي 
بعدما  البطولة  اىل  بدورها  تعود 

غابت عن ن�شخة 2018.
الربازيل  اأم�����ام  خ�����ش��ارت��ه��ا  وم��ن��ذ 
يف   1958 ن�شخة  ن��ه��ائ��ي  رب���ع  يف 
وحيد  بهدف  الوحيدة  م�شاركتها 
عن  ويلز  غابت  بيليه،  لالأ�شطورة 
مثل  جن��وم  م���رور  رغ��م  النهائيات 
اإيان را�س، راين غيغز، مارك هيوز 

وغاري �شبيد.
ال�����ذي ي�شعى  ب���اي���ل  ل��ك��ن غ���اري���ث 
واآرون  اال�����ش����اب����ة  م�����ن  ل���ل���ت���ع���ايف 
النجوم  به  ف�شل  ما  حققا  رام�شي 
ال�شابقني، اأواًل بقيادة ويلز لن�شف 
2016 ثم  اأوروب������ا  ك���اأ����س  ن��ه��ائ��ي 
مرة  الأول  امل��ون��دي��ال  نهائيات  اىل 
ي��ع��زز رجال  64 ع��ام��اً. وك��ي  منذ 
املدرب روب بايج حظوظهم بتتويج 
هذا التاأهل ببطاقة ثمن النهائي، 
بنتيجة  اخل����روج  عليهم  ي��ت��وج��ب 
اإي��ج��اب��ي��ة اأم�����ام االأم���ريك���ي���ني لكن 
فريق  �شد  �شهلة  تكون  لن  املباراة 
ي��ع��ج ب��امل��ح��رتف��ني يف اأوروب�����ا، على 
)ميالن  دي�شت  �شريجينيو  غ���رار 
ماكيني  و�����ش����ت����ون  االإي�������ط�������ايل(، 
جيوفاين  االإي���ط���ايل(،  )يوفنو�س 
رينا )بورو�شيا دورمتوند االأملاين( 
)ت�شل�شي  بولي�شيك  وكري�شتيان 

االإنكليزي(.

وال�شنغال  هولندا  منتخبا  يتواجه 
الدوحة  يف  ال��ث��م��ام��ة  م��ل��ع��ب  ع��ل��ى 
م�شاركة  �شكوك  وق��ع  على  االث��ن��ني 
مهاجم املنتخب الربتقايل ممفي�س 
دي���ب���اي وت���اأك���ي���د غ���ي���اب ن���ظ���ريه يف 
مانيه  ���ش��ادي��و  التريانغا"  "اأ�شود 
لال�شابة، �شمن اجلولة االأوىل من 
املجموعة االوىل ملناف�شات مونديال 

قطر 2022 يف كرة القدم.
مدرب  �شي�شيه  األ��ي��و  رج����ال  ي��ط��ل��ق 
ب�شفة  ق��ط��ر  يف  حملتهم  ال�شنغال 
القاري  اللقب  وهو  اإفريقيا،  اأبطال 
حني  يف  ال����ب����الد،  ت���اري���خ  يف  االأّول 
املتاأهلة  املنتخبات  ب��رك��ب  التحقوا 
اإىل ال��ن��ه��ائ��ي��ات ل��ل��م��رة ال��ث��ال��ث��ة يف 
االإفريقي  امل��ل��ح��ق  ع���رب  ت��اري��خ��ه��م 
و-1 )�شفر1-  م�شر  على  بالفوز 

3-1 بركالت الرتجيح(،  �شفر ثم 
حاملني بتكرار اجناز 2002 عندما 

بلغوا ربع النهائي.
املالعب  يف  �شيفتقدون  ان��ه��م  غ��ري 
اال�شابة  ب�����ش��ب��ب  م��ان��ي��ه  ال��ق��ط��ري��ة 
ال�شمراء  ال���ق���ارة  يف  الع���ب  اأف�����ش��ل 
وث���اين اأف�����ش��ل ال��الع��ب��ني يف جائزة 
ال��ذه��ب��ي��ة وم�����ش��ج��ل ركلتني  ال���ك���رة 
الفوزين  يف  حا�شمتني  ترجيحيتني 

القاري والعاملي.
تلقت ال�شنغال �شربة موجعة عقب 
ق�����درة مهاجم  االع������الن ع���ن ع����دم 
التعايف  االأمل��اين على  بايرن ميونيخ 
ر�شمياً،  ليتاأكد  املنا�شب،  الوقت  يف 
وقبل 5 اأيام من انطالق املونديال، 
دفع ع�شو  ما  املناف�شات،  غيابه عن 
للعبة  املحلي  االحت��اد  اإدارة  جمل�س 
�شيتعني  ان��ه  للقول  ���ش��وو  اهلل  عبد 
من  "التاأقلم  اإفريقيا  اأب��ط��ال  على 

دون اأف�شل العبيهم".
م�شاركة  ح��ول  ال�شكوك  حت��وم  كما 
مدافع اليبزيغ االأملاين عبدو ديالو 

ب�شبب م�شاكل يف ركبته.
خاليدو  �شيحمل  مانيه،  غياب  ويف 
ك��ول��ي��ب��ايل ���ش��ارة ال��ق��ي��ادة، غ��ري اأن 
البالغ  االن��ك��ل��ي��زي  ت�شل�شي  م��داف��ع 
31 عاماً يعي�س بداية مو�شم �شعبة 
لال�شابات  ت��ع��ر���ش��ه  ب���ني  ت���وّزع���ت 

وتبديل املدرب.
توقع املراقبون اأن يفر�س كوليبايل 
ن���ف�������ش���ه ك�����اأح�����د ع���م���ال���ق���ة ال����دف����اع 
اأن  االن���ك���ل���ي���زي،غ���ري  ال���������دوري  يف 
ان�شمامه  ب��ع��د  ت��اأخ��رت  ان��ط��الق��ت��ه 
اأعوام   8 ن��ادي غ��رب لندن بعد  اإىل 

ق�شاها يف نابويل االإيطايل.
�شرح كوليبايل ما مير به يف مقابلة 
�شريا  دي��ال  ك��وري��ريي  م��ع �شحيفة 
االإيطالية يف ت�شرين االّول/اأكتوبر 
"هذا اأي�شاً جمال كرة القدم، و�شلت 
مع مدرب اأرادين بكل االأثمان ومن 
ثم رحل" يف ا�شارة اإىل اقالة املدرب 

االمل���اين ت��وم��ا���س ت��وخ��ل )ح���ّل بداًل 
ك��ان يرى  ال��ذي  منه غراهام بوتر( 
يف كوليبايل خليفة مواطنه اأنتونيو 
مدريد  ري����ال  اإىل  امل���غ���ادر  رودي���غ���ر 

االإ�شباين.
بدفاع  وبوتر  توخل  "يلعب  واأ�شاف 
معتاداً  ك��ن��ت  ن���اب���ويل،  يف  ث���الث���ي. 
على نظام دفاعي رباعي... نحن ال 

نتوقف اأبداً عن التعلم".
الهولندي،  املنتخب  حالة  تبدو  وال 
اأعوام  3 مرات  العامل  و�شيف بطل 
1974 و1978 و2020، اأف�شل 
ي�شتهل  اذ  ال�����ش��ن��غ��ايل،  ن��ظ��ريه  م��ن 
 2014 ع��ام  منذ  االوىل  م�شاركته 
ب����دوره ب�شفوف  واحل���ادي���ة ع�����ش��رة، 

مثقلة باال�شابات.
ت�شل  اإفريقيا  بطل  بخالف  ولكن 
بحالة  الهولندية"  "الطواحني 
ذهنية جيدة، حيث مل يذق املنتخب 

م����ب����اراة   15 يف  اخل���������ش����ارة  ط���ع���م 
وحت���دي���داً م��ن��ذ ت��ع��ي��ني ل��وي�����س فان 
امل��را���س وال��ب��ال��غ من  خ���ال، ال�شعب 
العمر 71 عاماً، العام املا�شي مدرباً 

للمرة الثالثة يف م�شريته.
و�شتنهي هولندا حالة انتظار دامت 
اآخر  منذ  ال��ع��ام  ون�شف  اأع����وام   8
العامل  كاأ�س  نهائيات  يف  لها  مباراة 
وحقق  خال  فان  اأي�شاً  قادها  والتي 
م�شت�شيفة  ع��ل��ى  ال���ف���وز  خ��الل��ه��ا 
ال������ربازي������ل   2014 م�����ون�����دي�����ال 

-3�شفر.
ي��ع��اين ه���داف امل��ن��ت��خ��ب دي��ب��اي من 
م�شكلة يف اأوتار ركبته منذ م�شاركته 
اأي��ل��ول/ ال��ربت��ق��ايل يف  املنتخب  م��ع 

���ش��ب��ت��م��رب، ف��ي��م��ا اأك����د ف���ان خ���ال اأن 
مهاجم بر�شلونة االإ�شباين لن يبداأ 
امل���ب���اراة االف��ت��ت��اح��ي��ة ل��ك��اأ���س العامل 

بينما يوا�شل تعافيه.

ك��م��ا خ�����ش��رت ه��ول��ن��دا ج��ه��ود العب 
دامفري�س  دن����زل  االإي����ط����ايل  اإن����رت 
ركبته،  ت��ع��ر���ش��ه ال���ش��اب��ة يف  ج����راء 
خ����الل م�����ش��ارك��ت��ه م���ع ن���ادي���ه اأم����ام 
اأت��االن��ت��ا يف ال���دوري االإي��ط��ايل قبل 
املواجهة  م���ن  ف��ق��ط  اأي������ام  ث��م��ان��ي��ة 

املنتظرة اأمام ال�شنغال.
)اأتاالنتا  رون  دي  م��ارت��ني  وان�����ش��م 
امل�شابني  ق��ائ��م��ة  اإىل  االإي����ط����ايل( 
ع�شلية،  م�شكلة  م��ن  ي��ع��اين  ح��ي��ث 
الدفاع فريجيل  قلب  يثري  يف حني 
الت�شاوؤالت  ع��ام��اً(   31( داي��ك  ف��ان 
حول م�شتواه بعدما اأظهر عالمات 
م���ع ليفربول  م��ع��ت��ادة  غ���ري  ���ش��ع��ف 

االإنكليزي.
وب��ع��ي��داً ع��ن ك��ون��ه ���ش��خ��رة الدفاع 
امل��ه��ي��م��ن وامل��ط��م��ئ��ن، ع��ك�����س �شورة 
ال�"ريدز" املتزعزع من  لدفاع  ه�شة 
ال�شقوط  اأم�شية  كرثة اال�شابات يف 
1-4 يف  ن���اب���ويل  اأم�����ام  ال��ت��اري��خ��ي 
دوري  م�شابقة  يف  مبارياته  م�شتهل 

اأبطال اأوروبا.
قال فان دايك "كانت االأ�شهر القليلة 
املا�شية غريبة. كان اجلميع يحاول 
لي�س  اللعبة(،  )يف  التنا�شق  اإي��ج��اد 
يتمكن  مل  ول��ك��ن   )...( نحن  فقط 

اأحد من حتديد امل�شكلة".
ان����ط����الق م����ون����دي����ال قطر  ول����ع����ل 
�شي�شاهم يف اإطالق �شراح هذا املدافع 
جليل  القائد  يكون  اأن  ي��اأم��ل  ال��ذي 
هولندي واعد. ال يخفي فان دايك 
يقول  اذ  ب���الده،  منتخب  طموحات 
خربة  ومنلك  رائ��ع  م��درب  "لدينا 
يلعبون  العبني  اإىل  اإ�شافة  كبرية، 
لدينا  العامل.  يف  االأندية  اأف�شل  يف 

مزيج جيد من ال�شباب واخلربة".
اأن  ال���وا����ش���ح  "من  ق����ائ����اًل  وخ���ت���م 
لكنها  اأب���داً،  م�شموناً  لي�س  النجاح 

بداية جيدة".

•• الدوحة -وام: 

و�شف األيو �شي�شيه املدير الفني للمنتخب ال�شنغايل لكرة القدم غياب املهاجم �شاديو 
2022 بالتحدي الكبري للفريق  ماين عن �شفوف الفريق يف بطولة كاأ�س العامل 

لكنه اأكد قدرة الفريق على �شق طريقه يف البطولة وحتقيق نتائج جيدة.
نظريه  مب��واج��ه  غ��دا   2022 م��ون��دي��ال  يف  م�شاركته  ال�شنغايل  املنتخب  وي�شتهل 

الهولندي، �شمن مناف�شات املجموعة االأوىل بالدور االأول للبطولة.

اأمر  "غيابه  االأح���د:  اأم�س  لفريقه  ال�شحفي  امل��وؤمت��ر  يف   ، عاما   46 �شي�شيه  وق��ال 
موؤ�شف ملاين وللفريق. اإنه حتد كبري لنا... ومع هذا، فريقنا لديه القدرة الكافية 
 2018 العامل  كاأ�س  يف  م�شاركتنا  من  اخل��ربة  لدينا  ج��ي��دة...  نتائج  حتقيق  على 
برو�شيا ومن فوزنا بلقب كاأ�س اأمم اأفريقيا مطلع العام احلايل. هذا مينحنا كثريا 

من الثقة".
وعن املواجهة مع املنتخب الهولندي، قال �شي�شيه: "املنتخب الهولندي يبداأ م�شاركاته 

بقوة دائما يف بطوالت كاأ�س العامل... لكننا نريد اأن نفوز ب�شربة البداية".

�صي�صيه: غياب ماين عن املونديال حتد كبري 
للمنتخب ال�صنغايل لكن الفريق قادر على اجتيازه

كاأ�س  م��ب��اري��ات  متابعة  ف��ر���ش��ة  امل��غ��ارب��ة  لغالبية  ت��ت��ح  مل 
كما  حري�شون  ذل��ك  م��ع  لكنهم  قطر،  مالعب  يف  ال��ع��امل 
العادة على م�شاهدة هذه البطولة الكروية ب�شكل جماعي 
على �شا�شات التلفزيون يف املقاهي القريبة من بيوتهم اأو 

اأماكن عملهم.
ا�شتثنائي،  ب�شكل  للمونديال  املغربية  املقاهي  وا�شتعدت 
م�شتجيبة للم�شجعني املغاربة الذين يف�شلون عادة متابعة 
مباريات كرة القدم ب�شكل جماعي، ملا لها من اأجواء ممتعة، 

ت�شتطيع املقاهي باململكة توفريها لزبائنهم.

املقاهي بديل �شعبي
كاأ�س  لنهائيات  القدم  لكرة  املغربي  املنتخب  تاأهل  ومنذ 
باإدخال  املقاهي  اأ�شحاب  بع�س من  با�شر   ،2022 العامل 
ت��ع��دي��الت ع��ل��ى ف�����ش��اءات خ��ا���ش��ة مب��ق��اه��ي��ه��م، م��ع �شراء 
ا�شتقطاب  ل�شمان  ج��دي��دة،  عمالقة  و�شا�شات  جتهيزات 

العديد من الزبائن من ع�شاق كرة القدم.
�شي  ال�شديقان  اتفق  البي�شاء،  بالدار  ال�شبع  يف حي عني 
يف  ال��ع��امل  ك��اأ���س  مباريات  يتابعا  اأن  على  ويون�س،  حممد 
التلفزيون  نقل  من  بالرغم  �شكنهم،  ملكان  املجاور  املقهى 

الوطني ملقابالت املنتخب.
مالعبها،  يف  امل�شتديرة  مباريات  ي�شاهد  اأن  يون�س  واعتاد 
يف  احل�شور  ي�شعفاه  مل  املهنية  وظ��روف��ه  اإمكانياته  لكن 
مالعب قطر، لذلك فالبديل االأن�شب هو "امل�شارعة ب�شاعة 
املباراة للح�شول على مقعد يف مقهى  اأكرث قبل بداية  اأو 

احلي".
وقال يون�س ملوقع "�شكاي نيوز عربية" اإن هذا "التعوي�س 
امل��ت��ع��ة اجل��م��اع��ي��ة يف متابعة  ب��امل��ق��ه��ى ي��ح��ق��ق ن��وع��ا م���ن 
املونديال، كما اأن االأجواء حما�شية وخمتلفة عن نظريتها 

يف البيت".
العاملي،  احل���دث  ت��واك��ب  "املقاهي  اأن  ي��ون�����س،  يخفي  وال 
وجت��ت��ه��د يف ت��ق��دمي االأف�����ش��ل وب��اأ���ش��ع��ار م��ع��ق��ول��ة، اإر�شاء 

لزبائنها من ع�شاق كرة القدم".

فرجة كروية جماعية
"املقهى  اأن  اأكد  الريا�شي، ه�شام رمرم،  واملحلل  ال�شحفي 
ي�شمنوا  لكي  امل��واط��ن��ني  م��ن  للعديد  املف�شل  امل��ك��ان  يعد 
اأي�شا خري تعوي�س ملن مل يتمكن  م�شاهدة جماعية، وهو 

من م�شاهدة املباريات يف امللعب".
اأن  عربية"،  ن��ي��وز  "�شكاي  مل��وق��ع  ح��دي��ث  يف  رم���رم  وت��اب��ع 
نهائيات كاأ�س العامل املقامة يف قطر "لي�س متاحة للجميع 
لل�شفر اإىل البلد املُنّظم حل�شور املباريات، علما اأن فرجة 
ك���رة ال��ق��دم ال مي��ك��ن اأن ي��ك��ون ل��ه��ا ط��ع��م ���ش��وى يف اإط���ار 

امل�شاهدة اجلماعية املفعمة باحلما�س".
ل�شا�شة  االأنظار كلها متجهة  املقهى تكون  "يف  اأنه  واعترب 
املواجهة  يتابعون  اأنهم  للم�شاهدين  يوحي  ما  التلفزيون، 
يف امللعب ب�شروط معينة ت�شجعهم على اختيار هذا الف�شاء 
اجلمعية  رئ��ي�����س  اق��ت�����ش��ادي��وي��رى  ان��ت��ع��ا���س  احلما�شي". 
اأن  الوطنية الأرباب املقاهي واملطاعم، نور الدين احلراق، 
مباريات كرة القدم يف  م�شاهدة  يف�شلون  الزبائن  "اأغلب 
املقاهي، وهذا يرجع اأ�شا�شا اإىل اأجواء الفرجة التي تكون 
يف املقاهي وتنعدم اأو تختلف عنها يف املنازل، ومنها تفاعل 
والذي  واالأه����داف  امل��ب��اري��ات  لقطات  م��ع  املقاهي  جمهور 

يقرتب من مثيله يف املدرجات".
"لي�س  اأن���ه  ن��ي��وز عربية"  "�شكاي  مل��وق��ع  واأو���ش��ح احل���راق 
واملطاعم خالل  املقاهي  تقدمه  اختالف كبري عما  هناك 
�شمان  ه��و  االأ���ش��ا���ش��ي  االأم���ر  اأن  م�شيفا  العادية"،  االأي���ام 

خمتلفة وحما�شية". "اأجواء 
�شا�شات  على  العاملي  ال��ك��روي  احل��دث  م��ب��اري��ات  ب��ث  ويعد 
املقاهي واملطاعم، فر�شة من جهة اأخرى الإنعا�س اقت�شاد 

هذا القطاع الذي يتوقع اأن ي�شتقطب املزيد من الزبائن.
واملطاعم،  املقاهي  الوطنية الأرب��اب  رئي�س اجلمعية  ولفت 
اإىل اأن "مداخيل املقاهي واملطاعم عادة ما ترتفع يف مثل 
كاأ�س  نهائيات  خا�س  وب�شكل  الريا�شية،  املنا�شبات  ه��ذه 
االأحياء  يف  وامل��ط��اع��م  "املقاهي  اأن  اإىل  م�شريا  العامل"، 

ال�شعبية ب�شكل خا�س �شتزيد مداخيلها".

مقاهي املغرب ت�صتعد ل�صتقبال 
م�صجعي »اأ�صود الأطل�س«
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الفجر الريا�ضي

•• اأبوظبي-وام:

باأعمال  القائمة  زغيب  اإليانا  اأك��دت 
اأن  االإم�����ارات  ل���دى  ال���ربازي���ل  �شفري 
والربازيل  االإم�����ارات  ب��ني  ال��ع��الق��ات 
مت��ر ب��اأف�����ش��ل م��راح��ل��ه��ا ح��ال��ي��ا، واأن 
ريا�شة  م��ن��ه��ا  ال��ق��ل��ب  ويف  ال��ري��ا���ش��ة 
اجل��وج��ي��ت�����ش��و حت���دي���دا ���ش��اه��م��ت يف 
ت��ع��زي��ز ت��ل��ك ال��ع��الق��ة، خ�����ش��و���ش��ا يف 
مدرب   1000 اأك��رث من  ظل وج��ود 
اأ�شرهم،  برازيلي يف االإمارات ومعهم 
واالأكادمييات  امل���دار����س  يف  ي��ع��م��ل��ون 
واالأندية واملنتخبات وموؤ�ش�شات دولة 
فاعل يف  ب�شكل  وي�شهمون  االإم���ارات، 

ن�شر وتطوير تلك الريا�شة. 

اأنبا  لوكالة  ت�شريح  يف  اإليانا  وقالت 
االإمارات " وام" لدى ح�شورها م�شاء 
اأبوظبي  ج���ائ���زة  ح��ف��ل  االأول  اأم�������س 
ال��ع��امل��ي��ة ل��ت��ك��رمي اأب����ط����ال ال���ع���ام يف 
اجلوجيت�شو انها فخورة ب�شعود عدد 
الربازيل  وبطالت  اأب��ط��ال  من  كبري 
لتميزهم  ال���ت���ك���رمي  م��ن�����ش��ة  ع���ل���ى 
وت���ف���وق���ه���م يف ع�����دد م����ن ال���ف���ئ���ات.. 
االإم�����ارات  ل��دول��ة  بال�شكر  م��ت��وج��ه��ة 
ع���ل���ى االح����ت����ف����اء ب����ه����وؤالء االأب����ط����ال 
وال�شماح لهم بامل�شاركة يف بطوالتها، 
ال�شتيعاب  من�شات  اأف�����ش��ل  وت��وف��ري 
ط���اق���ات���ه���م واإب����داع����ات����ه����م، ومم�����ا ال 
تكرميه  مت  منهم  واح��د  ك��ل  اأن  �شك 
���ش��ريت��ب��ط ب��ل��ح��ظ��ة ت��اري��خ��ي��ة ل���ه يف 

اأبوظبي، و�شيظل يتذكر تلك املدينة 
املجد  اأجمل حلظات  له  التي �شنعت 
يف حياته، وال �شيما اأن تلك الريا�شة 
ال جتد من يهتم بها و باأبطالها مثل 

االإمارات. 
اإىل  ي��اأت��ي  ك��ل برازيلي  اأن  واأو���ش��ح��ت 
االإم���������ارات ل��ي��ع��م��ل ف��ي��ه��ا م���درب���ا اأو 
ب��ط��والت��ه��ا يعود  اإح�����دى  ي�����ش��ارك يف 
اإىل الربازيل �شفريا لالإمارات ينقل 
الأهله واأ�شدقائه مدى اإعجابه باأهل 
هذا البلد، وعاداته وتقاليده، وجودة 
احلياة فيه، واأن هذه االأمور �شاهمت 
البلدين  ب��ني  ال��ع��الق��ة  يف دع���م من��و 
باإهتمام  تنظر  واأنها  املجاالت،  يف كل 
ك��ب��ري وت��ق��دي��ر ه��ائ��ل ل��ت��ج��رب��ة دولة 
اجلوجيت�شو،  ري��ا���ش��ة  يف  االإم������ارات 
وال��ت��ي ت��ع��د االأف�����ش��ل يف ال��ع��امل من 
اللعبة،  وت��ط��وي��ر  ن�شر  ب��رام��ج  ح��ي��ث 
واكت�شاف املواهب، و�شناعة االأبطال، 

ومب���دى امي���ان ال��ق��ي��ادة ال��ر���ش��ي��دة يف 
دولة االإمارات باأهمية تلك الريا�شة 
ق��وي��ة، وه��و االأمر  اأج��ي��ال  يف �شناعة 
الذي �شاهم يف و�شول دولة االإمارات 
اجلوجيت�شو  يف  مرموقة  مكانة  اإىل 
تنظيم  يف  العامل  دول  لكل  وريادتها 

وتطويرها،  اللعبة  ون�شر  البطوالت 
وا����ش���ت�������ش���اف���ة م����ق����ري االحت�����ادي�����ن 

االآ�شيوي والدويل. 
اليوم  ح�����ش��وري  ق��ائ��ل��ة:  واأ����ش���اف���ت 
العاملية  اأب��وظ��ب��ي  ج��ائ��زة  الحتفالية 
فكلما  م�شاعري،  حرك  للجوجيت�شو 

حتدثت مع م�شوؤول يف االحت��اد وجه 
مبدربيها  ال���ربازي���ل  الأن  ال�شكر  يل 
ريا�شة  تطوير  يف  �شاهموا  واأبطالها 
االإم���ارات، وه��و وفاء  اجلوجيت�شو يف 
االإم���ارات،  اأب��ن��اء  على  باجلديد  لي�س 
كما اأنني راأيت دموع الفرحة يف اأعني 

اأب��ط��ال وب��ط��الت ال��ربازي��ل املتوجني 
باجلائزة، وال �شيما اأنها اأهم جائزة يف 
الريا�شة،  هذه  الأبطال  متنح  العامل 
اإىل  والتقدير  ال�شكر  بعميق  واأتوجه 
الفرحة  التي �شنعت  االإم���ارات  دول��ة 

ملدربي واأبطال وبطالت الربازيل". 

عمار النعيمي ي�صهد تاألق خيول الإمارات يف بطولة
 العامل للخيل العربية بباري�س

•• اأبوظبي-وام:

اأ�شاد روبن نيفيز العب خط و�شط 
القدم  ل��ك��رة  ال��ربت��غ��ايل  امل��ن��ت��خ��ب 
كري�شتيانو  زميله  مب�شتوى  اأم�س 
وا�شفا  ال���ف���ري���ق  ق���ائ���د  رون����ال����دو 
بع�س  عك�س  على  ب�"املتميز"  اإي���اه 
ال��ت��وق��ع��ات ب����اأن رون���ال���دو ل��ي�����س يف 

اأف�شل حاالته. 
حاليا  الربتغايل  املنتخب  وي�شتعد 
كاأ�س  ب��ط��ول��ة  يف  م�����ش��ريت��ه  ل���ب���دء 
تنطلق  ال���ت���ي   ،  2022 ال����ع����امل 
مناف�شاتها اليوم وي�شتهل م�شاركته 
مب����واج����ه����ة ن����ظ����ريه ال����غ����اين ي���وم 
مناف�شات  �شمن  املقبل  اخلمي�س 
ال���ت���ي ت�شم  ال���ث���ام���ن���ة  امل���ج���م���وع���ة 
وكوريا  اأوروج���واي  منتخبي  اأي�شا 

اجلنوبية . 
م��وؤمت��ر �شحفي  ن��ي��ف��ي��ز، يف  وق����ال 
م�شتويات  يظهر  رونالدو  اإن  اأم�س 
الفريق  مع  التدريبات  يف  متميزة 
للغاية  ج��ي��دة  االأج����واء  واأن  حاليا 
الربتغايل  امل��ن��ت��خ��ب  م��ع�����ش��ك��ر  يف 

باملقابلة  ك��ب��ري  ب�شكل  ت��ت��اأث��ر  ومل 
وانتقد  رون����ال����دو  ب��ه��ا  اأدىل  ال��ت��ي 
يونايتد  مان�ش�شرت  ف��ري��ق��ه  ف��ي��ه��ا 

االإجنليزي. 

 : عاما"   25" ن��ي��ف��ي��ز  واأ������ش�����اف 
املقابلة  اأث����ارت����ه  ال�����ذي  "اجلدل 
ي��واج��ه��ن��ا يف ك���ل م����ك����ان.. ل��ك��ن ال 
ي�شبب جدال يف مع�شكر املنتخب". 

لعب املنتخب الربتغايل نيفيز ي�صيد مب�صتوى 
رونالدو يف التدريبات وي�صفه ب� »املتميز« 

•• دبي –الفجر:

 توج القارب الترب 55 ملالكه را�شد حممد را�شد بن غدير وبقيادة النوخذة 
حممد �شهيل املهريي بطال ل�شباق دبي للقوارب ال�شراعية املحلية 43 قدما 
-اجلولة الثانية واخلتامية من بطولة دبي 2022-2023" والذي جرت 

اأحداثه اأول من اأم�س ال�شبت على مياه اخلليج العربي.
من  لطاقمه  حمكمة  ا�شرتاتيجية  وع��رب   55 الترب  ال��ق��ارب  طاقم  وجن��ح 
ال�شحيح  امل�شار  اختياره  بعد  االأخ��رية  املراحل  ال�شدارة يف  االنق�شا�س على 
واال�شرع للو�شول اىل الهدف متفوقا على باقي القوارب امل�شاركة وابرزهم 
مناف�شيه على ال�شدارة القاربني النايف 219 ملالكه النوخذة من�شور اأحمد 
عتيق  علي  النوخذة  ملالكه   125 واحل��ادي  )الو�شيف(  املن�شوري  عبداهلل 

عبيد الرميثي الذي حل يف املركز الثالث.
وحقق ال�شباق جناحا كبريا ورائعا متثل يف م�شاركة ما ي�شل اىل 70 قاربا 
15 ميال بحريا باجتاه خط  اأبحرت من عمق مياه دبي مل�شافة و�شلت اىل 
النهاية قبالة �شواطئ جمريا واظهرت اطقمها مهارات وخربات كبرية جعلت 
اجلميع يتابع ال�شجل بني النواخذة خا�شة بعد توزع القوارب بعد رفع العلم 

)العايل  م�شارات  على  الطليعة  زورق  قبل  من  الدخانية  واال�شارة  االأخ�شر 
والو�شط وال�شافل(

املراحل  خمتلف  يف  ال�شباق  مقدمة  يف  الظهور  والبحارة  النواخذة  وتبادل 
ا�شطرهم  مما  االأ�شرعة  حتريك  يف  كبريا  دورا  الرياح  �شرعات  لعبت  حيث 
اىل ا�شتخدام مهارة )اخلايور( يف كثري من االأحيان لتتنقل ال�شدارة بينهم 
عدة مرات حتى املرحلة االأخرية والتي �شهدت تغريات مثرية الإرتفاع �شرعات 
اأول الوا�شلني اإىل خط النهاية ويحتفل طاقمه   55 الرياح ،  ليكون الترب 
القاربني   مبا�شرة  ت��اله  ال�شطرجني  العلم  اإ���ش��ت��الم  بعد  ال�شباق  بنامو�س 

النايف 219 ثانيا واحلادي 125 ثالثا.
ويف باقي املراكز حل القارب االإحتاد 89 ملالكه النوخذة حمد ماجد ال�شويدي 
خام�شا تاله الظفرة 87 بقيادة حممد عبداهلل املرزوقي خام�شا ثم �شباح 24 
بقيادة �شعيد �شنان املهريي �شاد�شا فيما نال مفارج 43 بقيادة اإبراهيم �شالح 
اأحمد طار�س القبي�شي ثامنا  56 بقيادة  احلمادي املركز ال�شابع تاله رجام 
ثم الفي�س 119 بقيادة حمد النوبي �شعيد تا�شعا وال�شرب 80 بقيادة احلر 

را�شد املهريي عا�شرا 
تابع مراحل ال�شباق منذ انطالقته وحتى خط النهاية كال من جمال زعل 

البحرية وحممد  للريا�شات  ال��دويل  دبي  نادي  اإدارة  املهريي ع�شو جمل�س 
عبداهلل حارب الفالحي املدير التنفيذي واأ�شرف على ال�شباق حممد �شيف 
املري مدير اإدارة ال�شئون الريا�شية الذي قام بتتويج اأبطل ال�شباق نواخذة 
اأطقم  ف��رح��ة  و���ش��ط   125 واحل���ادي  55 وال��ن��اي��ف 219  ال��ق��وارب ال��ت��رب 

البحارة امل�شاركني.
املهريي يهدي اإجناز الترب اىل مالك القارب

باملركز  الفوز  55 اجناز  الترب  القارب  املهريي نوخذة  �شهيل  اأه��دى حممد 
را�شد حممد  اىل  43 قدما  املحلية  ال�شراعية  للقوارب  دبي  �شباق  االأول يف 
امل�شتمر وت�شجيعه  الفريق على دعمه  وراع��ي  القارب  را�شد بن غدير مالك 
اأ�شهم يف احل�شور املتميز لطاقم القارب يف جميع م�شاركته يف  الدائم الذي 
املو�شم احلايل مبناف�شات ال�شفن ال�شراعية  املحلية 60 والقوارب ال�شراعية 

املحلية 43.
وقال املهريي اإن التتويج يف ال�شباق الكبري كان مثريا لالإهتمام ب�شبب تقلبات 
حالة البحر وتنوع �شرعات الرياح حيث وفقنا اىل حد كبري يف اختيار مكان 
االنطالقة وتوقع املكان واالجتاه ال�شحيح للرياح مما جعل القارب ي�شل اأوال 

يف املرحلة احلا�شمة وينطلق بقوة ليعانق النامو�س حمققا املركز االأول.

الدويل  دب���ي  ن���ادي  اإىل  ال�شكر اجل��زي��ل   55 ال��ت��رب  ال��ق��ارب  ن��وخ��ذة  ووج���ه 
للريا�شات البحرية على جناح التنظيم ا�شتمرارا للتفرد الذي انتهجه منذ 
تاأ�شي�شه م�شيدا بجهود اللجنة املنظمة وتوا�شلها مع املالك والنواخذة قبل 
واثناء وبعد ال�شباق مما �شكل نقطة اإيجابية قادت اجلميع للو�شول ب�شالم 

اىل خط النهاية.
النتائج:

 55 الترب   1-
 -2النايف 219 

 125 احلادي   3-
 89 االحتاد   4-
 -5 الظفرة 87 

 -6 �شباح 24 
 -7 مفارج 43 
 -8 رجام 56 

 -9 الفي�س 119 
 -10ال�شرب 80

جناح رائع لثاين اجلوالت

الترب 55 بطل �صباق دبي لل�صراعية 43 قدما
النايف 219 و�سيفا واحلادي 125 يف املركز الثالث

اإليانا زغيب: وجود اأكرث من 1000 مدرب جوجيت�صو 
برازيلي يف الإمارات يعك�س مدى قوة العالقات بني الدولتني 

اأن تكون املغامرة الوحيدة لبالدك يف كاأ�س العامل قبل 64 عاماً 
واأنت حالياً يف اخلام�شة والع�شرين من عمرك، فحتى �شور تلك 
بالن�شبة لقلب دفاع منتخب ويلز جو  امل�شاركة ي�شعب تذكرها 

رودون.
رين  اىل  االإنكليزي  توتنهام  املعار من  الالعب  االآن، يجد  لكن 
ويلز  ملنتخب  االأوىل  امل��ب��اراة  خل��و���س  ي�شتعّد  نف�شه  الفرن�شي 
االإث��ن��ني مع  تتواجه  وذل��ك حني   ،1958 منذ  العامل  كاأ�س  يف 
املجموعة  مناف�شات  �شمن  قطر  مونديال  يف  املتحدة  الواليات 

الثانية التي ت�شم اجلارة اإنكلرتا واإيران.
حجز رجال املدرب روب بايج مقعدهم يف النهائيات االأوىل على 
االإطالق يف ال�شرق االأو�شط واملنطقة العربية بعد تخطي امللحق 
ك��اردي��ف يف نهائي  اأوك��ران��ي��ا -1�شفر يف  بالفوز على  االأوروب���ي 
ن�شف  يف   1-2 النم�شا  على  تغلبهم  بعد  وذل��ك  االأول،  امل�شار 

النهائي.
ويف مقابلة مع وكالة فران�س بر�س، قال رودون "اأفكر بامل�شاعر 
التي خاجلت النا�س يف ذلك اليوم يف كارديف، ال�شيما يف املنزل 

مع جميع امل�شجعني. لقد اأثر ذلك بكل الالعبني".
وتابع الالعب الفارع الطول )1.93 م( "لقد كانت رحلة طويلة 
جداً. عائلتي وكافة اأ�شدقائي كانوا يبكون بعد املباراة، وبالتايل 

كان باإمكاين اأن اأرى ما يعنيه )التاأهل( بالن�شبة لهم".
ال����دور ن�شف  2016 ع��ن��دم��ا و���ش��ل��ت اىل  اأوروب�����ا  ح��ت��ى ك��اأ���س 
ال��ذي حققه فريق  االإجن��از  تكرار  م��راراً  النهائي، حاولت ويلز 
1958 بقيادة جون ت�شارلز وكليف جونز بالتاأهل اىل نهائيات 

بطولة كربى، لكنها ف�شلت.
الواليات  يف  اأق��ي��م��ت  ال��ت��ي   1994 ال��ع��امل  ك��اأ���س  ت�شفيات  يف 

مباراة  يف  رومانيا  �شد  ج��زاء  ركلة  ب��ودي��ن  ب��ول  اأه���در  املتحدة، 
كان الفوز بها �شيوؤهل منتخب بالده اىل النهائيات، فيما ف�شل 
منتخب ي�شم يف �شفوفه اأ�شطورة مان�ش�شرت يونايتد االإنكليزي 
راين غيغز يف جتاوز امللحق الفا�شل املوؤهل لنهائيات كاأ�س اأوروبا 

رو�شيا. اأمام  باخل�شارة   2004
اأع��وام، حت��ّول االحباط اىل فرحة عارمة خالل  لكن قبل �شتة 
غاريث  ق��اد  حيث  فرن�شا،  يف  اأقيمت  التي   2016 اأوروب���ا  كاأ�س 
بايل واآرون رام�شي البالد التي يبلغ عدد �شكانها ثالثة ماليني 

ن�شمة، حتى الدور ن�شف النهائي.
مل يكم رودون �شمن الت�شكيلة يف حينها، اإذ بداأ م�شواره الدويل 
االأخري  اأع��ري  ح��ني  بايل  بجانب  مو�شماً  واأم�����ش��ى   ،2019 يف 

لفريقه ال�شابق توتنهام من ريال مدريد االإ�شباين.
وم���ن م��ل��ع��ب ف��ري��ق��ه احل����ايل ري����ن، حت����ّدث رودون ع��ن زميله 
اأف�شل  اأح��د  كان  لقد  "اجلميع يعرف ما هو عليه.  قائاًل  بايل 
الالعبني يف العامل الأعوام طويلة ونحن �شعداء للغاية لوجوده 

بيننا".
مبوهبته  حم�شورة  لي�شت  بايل  قيمة  اأن  ال��دف��اع  قلب  وك�شف 
الكروية بل "اإنه طريف، ميزح. اإنه يخفف ال�شغط عن الفريق. 
اإنه اأي�شاً �شديق مقرب يل. ي�شعدنا وجوده. اآمل اأن نتمكن من 

اإبقائه معنا الأعوام مقبلة".
ي�شتمتع خريج اأكادميية �شوان�شي الكروية، باحلياة يف رين الذي 
 11 �شل�شلة من  بعد  الفرن�شي  ال��دوري  الثالث يف  املركز  يحتل 

مباراة من دون هزمية.
ال�شريف"  الويلزي  و"املواطن  ديفي�س  بن  املدافع  بايل،  بجانب 
توتنهام  يف  رودون  اأن�شاأ  ���ش��ون،  هيونغ-مني  اجلنوبي  ال��ك��وري 

"مافيا ويلزية" خفيفة الظل بتدخالتها على من�شات التوا�شل 
االجتماعي اخلا�شة بالنادي اللندين.

وفق  اأي�شاً"،  القدم  كرة  يف  اأ�شدقائي  اأف�شل  اأح��د  ُيعترب  و"بن 
تواجد  الرائع  اليهما لكن من  "اأ�شتاق  اأف��اد رودون، م�شيفاً  ما 
)توتنهام(.  هناك  كنت  عندما  معي  وديفي�س(  )بايل  االإث��ن��ني 
�شاعدين ذلك على التاأقلم �شريعاً بوجود �شوين )�شون( اأي�شاً".
وتابع "كانت جتربة رائعة. اإحدى التجارب التي �شاأتذكرها على 

الدوام. �شرنى ما يحمله امل�شتقبل".
فر�س رودون نف�شه ركيزة ال غنى يف ت�شكيلة املدرب بايج ولعب 
ال���دور ثمن  اىل   2021 وي��ل��ز يف �شيف  و���ش��ول  يف  ه��ام��اً  دوراً 
النهائي لكاأ�س اأوروبا يف بطولة خا�س خاللها املنتخب مباراتني 

يف ظروف مناخية حارة جداً يف اأذربيجان.
اليوم  م��ن  متاأخر  وق��ت  يف  تدريباتها  جت��ري  اأن  ويلز  وف�شلت 
"االأجواء  اأن  لتجنب احلرارة املرتفعة يف الدوحة، وراأى رودون 
املناخية �شت�شكل حتدياً بالن�شبة لنا الأننا معتادون على الطق�س 

البارد".
لكن "يف نهاية االأم��ر، اإنها مباراة يف كرة القدم وهذا كل ما يف 

االأمر. �شرنكز عليها و�شنتعامل مع كل مباراة على حدة".
اإيران  مع  ويلز  تتواجه  االأمريكيني،  لقاء  اأي��ام من  اأربعة  وبعد 
قبل اأن تنهي دور املجموعات مبواجهة املنتخب االإنكليزي اجلار 
الذي "ال اأريد التفكري به حالياً. اجلميع يعلم اأنهم جرياننا... 
اأري���ده هو  ك��ل م��ا  امل��ب��اراة.  اأو عنهم، ع��ن  اأري���د التحدث عنا  ال 

الرتكيز على املباراة االأوىل".
و�شدد "بالن�شبة لنا، هذا ما نريد القيام به وما نريد فعله من 

اأجل بلدنا. نريد اأن نكون جزءاً من بطوالت النخبة هذه".

عودة ويلز اإىل النهائيات تبكي عائلة رودون 

•• باري�س -وام:
�شهد �شمو ال�شيخ عمار بن حميد النعيمي ويل عهد عجمان، بح�شور ال�شيخ عبدالعزيز 
بن حميد النعيمي رئي�س دائرة االأرا�شي والتنظيم العقاري باإمارة عجمان، تاألق خيول 
االإمارات يف ختام فعاليات بطولة العامل للخيل العربية االأ�شيلة 2022، يف ن�شختها ال� 
41، التي اأقيمت على مدى 3 اأيام مبعر�س باري�س بارك لوبورجيه، بالعا�شمة الفرن�شية 
باري�س. و�شهد الفعاليات اأي�شا �شعادة حممد اأحمد احلربي املدير العام جلمعية االإمارات 

للفرو�شية  االإم���ارات  الحت��اد  العام  االأم��ني  الهاجري  غ��امن  والدكتور  العربية،  للخيول 
وال�شباق، واملهند�س حممد التوحيدي املدير العام ملربط دبي، وخليفة النعيمي الرئي�س 

التنفيذي ال�شطبالت االأريام، وعدد كبري من مالك ومدراء املرابط الوطنية.
ملربط  واثنني  دبي  ملربط  منها  ونالت خيول االإمارات 5 األقاب ملونة خالل البطولة، 3 
عجمان، وجاءت األقاب دبي عرب كل من "دي اإك�شبو" التي نالت ف�شية املهرات عمر �شنة، 
و"دي �شرار" الذي نال ذهبية االأمهار، ورفيقه "دي �شهار" الذي ح�شل على الربونزية 
برونزية  نالت  كية" التي  "دي  طريق  عن  ج��اءت  فقد  عجمان  األقاب  اأم��ا  الفئة،  لنف�س 

املهرات، و"ع ج �شيار" الذي ح�شد ف�شية االأمهار عمر �شنة.
وفاز مربط دبي اأي�شا بجائزة مربط العام، ونال كذلك خيله "دي �شراج" جائزة اأف�شل 
"دي جنالء" على جائزة  فحل يف العامل، و"اف تي �شيلة" اأف�شل فر�س، كذلك ح�شلت 

اأف�شل االإناث.
)االإيكاهو(  وق��وان��ني  اأنظمة  ح�شب  ت�شنف  التي  العربية  للخيول  العامل  بطولة  وتعد 
العامل على االإط��الق، وت�شارك فيها  اأق��وى بطوالت  "تايتل �شو"، من  بت�شنيف االألقاب 

�شفوة اخليول العربية االأ�شيلة اململوكة الأعرق املرابط.
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•• اأبوظبي - وام: 

اأ������ش�����اد �����ش����ع����ادة ال�������ش���ف���ري ال���دك���ت���ور 
�شفارة  باأعمال  القائم  عبا�س  غ�شان 
لدى  ال�شورية  العربية  اجلمهورية 
الذي حققته  الكبري  بالنجاح  الدولة 
بطولة  م��ن  ع�شرة  ال��راب��ع��ة  الن�شخة 
اأبوظبي العاملية ملحرتيف اجلوجيت�شو 

العاملية  اأب��وظ��ب��ي  ج��ائ��زة  واحتفالية 
املتميزين  لتكرمي  اأم�س  اأقيمت  التي 
على مدار العام، يف ليلة الوفاء الأهل 
العطاء من االأبطال املتميزين يف كل 
مدار  على  اجتهدوا  وال��ذي��ن  الفئات 
العام وح�شلوا على املراكز االأوىل كل 

يف فئته. 
وق�������ال ����ش���ع���ادة ال�������ش���ف���ري ع���ب���ا����س يف 

ت�������ش���ري���ح���ات ل�����ه خ�������الل ح�������ش���وره 
العاملية  اأب����وظ����ب����ي  ب���ط���ول���ة  خ����ت����ام 
واحتفالية  اجل��وج��ي��ت�����ش��و  مل���ح���رتيف 
جناح  اإن   ": العاملية  اأبوظبي  ج��ائ��زة 
االإم���ارات جن��اح لكل العرب .. ونحن 
نفتخر باإجنازات االإم��ارات يف ريا�شة 
الريادة  حت��ق��ق  الأن��ه��ا  اجل��وج��ي��ت�����ش��و، 
ترتبط  التي  اللعبة  ه��ذه  يف  العاملية 

املهمة  االإن�شانية  القيم  من  بالكثري 
وال���ت���ي ت�����ش��ه��م يف ب��ن��اء اأح���ي���ال قوية 

للم�شتقبل ". 
وه�����ن�����اأ ����ش���ع���ادت���ه احت�������اد االإم����������ارات 
للجوجيت�شو برئا�شة �شعادة عبداملنعم 
التنظيم  ح�������ش���ن  ع���ل���ى  ال���ه���ا����ش���م���ي 
اجلائزة  وح���ف���ل  ال���ع���امل  ل��ب��ط��ول��ت��ي 
ال��ع��امل��ي��ة، وال���ن���ج���اح واالإب��������داع لي�س 

ب��ج��دي��د ع��ل��ى اب��ن��اء االإم�����ارات الذين 
ي�شرفون العرب يف كل امليادين. 

•• دبي-الفجر

توج فريق "المار" بقيادة ريان العجاجي بطال لكاأ�س احلبتور "نوفمرب 2022 
للبولو بعد تغلبه يف املباراة النهائية على فريق ذئاب دبي وب�شبعة اأهداف مقابل 
اأقيمت على مالعب نادي ومنتجع احلبتور  اأه��داف ون�شف جول والتي  اأربعة 

للبولو والفرو�شية بدبي الند . 
التهنئة اىل فريق المار  ووج��ه حممد احلبتور رئي�س احت��اد االإم��ارات للبولو 
لفوزه امل�شتحق واالداء القوي باملباراة النهائية متمنيا لباقي الفرق حظ اوفر 
يوم  تنطلق  �شوف  الوطني  ال��ي��وم  بطولة  ان   اىل  نوها  املقبلةم  البطوالت  يف 
وت�شتمر  اجل��اري  نوفمرب  �شهر  من  والع�شرين  الرابع  املوافق  املقبل  اخلمي�س 

حتى الثالث من �شهر دي�شمرب املقبل وبهانيكاب من 8 اىل 10 جول .

وكانت املباراة النهائية والتي جمعت بني فريقي المار والذئاب قد �شهدت تباينا 
با�شرتخاء  فلعب  ي�شبقه  الفوز  وك��ان  املباراة  الذئاب  فريق  بدا  حيث  االداء  يف 
ليمنح الفر�شة لفريق المار املجتهد ليحرز هدفني يف ال�شوط االول وي�شيف 
مثلهما يف ال�شوط الثاين م�شتفيدا من اخطاء وتهاون فريق الذئاب الذي جنح 

يف احراز اول اهدافه يف نهاية ال�شوط الثاين .
ووا�شل فريق المار �شيطرته على جمريات اللهب و�شكل الرباعي خالد العمران 
وريان العجاجي وفاكوندو وجلريمو �شغطا رهيبا على مرمى الذئاب واأحرزوا 
ثالثة اهداف ويف املقابل مل جند وجود للذئاب يف هذا ال�شوط لينتهي بتقدم 

المار ب�شبعة اأهداف مقابل هدف ون�شف جول .
وي�شحو فريق الذئاب من غفوتهم يف ال�شوط الرابع واالخري وي�شن هجمات 
ودياذ  هدفني  اإح��راز  يف  احلبتور  حممد  وينجح  الم��ار  فريق  لينكم�س  مكثفة 

ان  اال  ون�شف  اه��داف  اربعة  اىل  ثالثا لريفعا ر�شيد فريقهما  البريدي هدفا 
الوقت مل ي�شف الفريق يف اللحاق بفريق المار الذي يجمع يف ر�شيده �شبعة 
اهداف لينتهي اللقاء ل�شالح المار مقابل اربعة اهداف ون�شف للذئاب ويتوج 

المار بطال .
اهداف  وب�شبعة  ام  ايه  فريق  عافيته على  ا�شتعاد  ال��ذي  فريق غنتوت  فاز  كما 
نا�شر  الثالثي  غنتوت  فريق  رج��ح  وق��د  ج��ول  ون�شف  اه���داف  خم�شة  مقابل 
ال�شام�شي وعلي املري ويو�شف بن د�شمال اىل جانب املحرتف او�شكار كولومب�س 
املباراة قام فيليب دام��ات مدير فندق نادي ومنتجع احلبتور بتتويج  . وعقب 
الفرق االربعة واأهدى كاأ�س البطولة لفريق المار كما نال جلريمو العب فريق 
بيكاقلور خلالد  نال اخليل  بينما  املباراة  اف�شل العب يف  بلقب وجائزة  الم��ار 

العمران جائزة اأف�شل خيل . 

•• اأبوظبي-وام:

املنظمة  ال���ع���ل���ي���ا  ال���ل���ج���ن���ة  اأع���ل���ن���ت 
مع  اأنه تزامناً  زايد  ال�شيخ  ملهرجان 
 "2022 ال��ع��امل  "كاأ�س  ف��ع��ال��ي��ات 
-احل����دث ال��ري��ا���ش��ي ال��ع��امل��ي الذي 
اأنحاء  ي��ن��ت��ظ��ره اجل��م��ي��ع م��ن ك��اف��ة 
العديد  امل��ه��رج��ان  �شيوفر  ال��ع��امل- 
لعر�س  املخ�ش�شة  ال�����ش��ا���ش��ات  م��ن 
املباريات ب�شكل منتظم بحيث تتوزع 

ال�شا�شات يف كافة اأرجاء املهرجان.
زوار  ال�������ش���ا����ش���ات  ه������ذه  و����ش���ت���م���ن���ح 
كرة  وحمبي  زاي��د  ال�شيخ  مهرجان 
املباريات  مل�شاهدة  الفر�شة  ال��ق��دم، 
4 ع�شراً  ال�����ش��اع��ة م��ن  م��ن  ي��وم��ي��اً 
الليل  منت�شف   12 ال�شاعة  وحتى 
ال�شاعة  وحتى  االأ�شبوع  اأي��ام  خ��الل 
ال����واح����دة ���ش��ب��اح��اً خ����الل عطالت 
نهاية االأ�شبوع واالإجازات الر�شمية.

امل�شتديرة  ال��ك��رة  ع�شاق  و�شيتمكن 
و�شط  املف�شلة  فرقهم  ت�شجيع  من 
يبداأ  الرائعة حيث  املهرجان  اأج��واء 
نوفبمر   20 من  ب��دءاً  املباريات  بث 
ولغاية 18 دي�شمرب 2022 ليمثل 
ف��ري��دة ت�شت�شيف  امل��ه��رج��ان وج��ه��ة 
جلمهور  متنوعة  ترفيهية  فعاليات 

كرة القدم من اأنحاء العامل.
املهرجان  ت����وف����ري  اإىل  واإ�����ش����اف����ة 
للم�شجعني  ج����دي����دة  الأ����ش���ال���ي���ب 
بلعبة  امل�شرتك  ب�شغفهم  لالحتفال 

املباريات  قبل  فيمكنهم  القدم،  كرة 
متميزة  بتجربة  اال�شتمتاع  وبعدها 
الفعاليات  اأف�شل  م��ن  ع���دداً  ت�شمل 
واالطالع  والرتفيهية،  الريا�شية 
على الثقافة املحلية، وتذوق العديد 
امل����اأك����والت، وممار�شة  اأ���ش��ن��اف  م��ن 
االألعاب، ف�شاًل عن ا�شتك�شاف منط 
حياة خمتلف �شمن م�شاحة مفعمة 

باالأجواء االحتفالية.
املنظمة  ال��ع��ل��ي��ا  ال��ل��ج��ن��ة  واأك��������دت 

لكرة  امل�����ش��ج��ع��ني  اأن  ل��ل��م��ه��رج��ان 
ا�شتثنائية  اأوق��ات��اً  �شيم�شون  القدم 
مع الكثري من االأن�شطة والعرو�س 
مباريات  م�شاهدة  فيها  مبا  املميزة، 
البطولة يف بث مبا�شر على �شا�شات 
املهرجان،  اأن��ح��اء  يف  م��وزع��ة  عر�س 
���ش��اح��رة على  اإط���الل���ة  اإىل  اإ���ش��اف��ة 
واال�شتمتاع  امل���ه���رج���ان  ف��ع��ال��ي��ات 
الهواء  رائ���ع���ة يف  م��ن��اخ��ي��ة  ب���اأج���واء 

الطلق.

•• اأبوظبي -وام:

اأك��������د م����ع����ايل ال����دك����ت����ور ث������اين بن 
اأح��م��د ال��زي��ودي وزي��ر دول��ة للتجارة 
يجب  اإم�����ارات�����ي  ك���ل  اأن  اخل���ارج���ي���ة 
التي  ل��الإجن��ازات  بالفخر  ي�شعر  اأن 
كل  يف  اجلوجيت�شو  اأب��ط��ال  يحققها 
اأن دعم �شاحب  اإىل  املحافل، م�شريا 
ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د ب��ن زاي����د اآل 
اهلل"  "حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان 
و�شعها  ن�شاأتها  متذ  الريا�شة  لهذه 
العاملية،  اإىل  ال�شحيح  الطريق  على 
امل�شتدام  التطوير  ا�شرتاتيجية  واأن 
ال����ت����ي ي��ط��ب��ق��ه��ا احت�������اد االإم����������ارات 
ل���ل���ج���وج���ي���ت�������ش���و ت���خ���ت�������ش���ر ال����زم����ن 

اللعبة  وت���ط���وي���ر  ن�������ش���ر  جم�����ال  يف 
االأبطال،  املواهب و�شناعة  واكت�شاف 
البطوالت  واأق��������وى  اأه������م  وت��ن��ظ��ي��م 
ت�شريح  م��ع��ال��ي��ه يف  وق����ال  ال��ع��امل��ي��ة. 
االإمارات" وام" خالل  اأن��ب��اء  لوكالة 
حفل  االأول  اأم�������س  م�����ش��اء  ح�����ش��وره 
للجوجيت�شو  العاملية  اأبوظبي  جائزة 
باأبوظبي:"  مارينا  ريك�شو�س  بفندق 
م�����ش��روع اجل��وج��ي��ت�����ش��و يف االإم�����ارات 
م�شروع  اإىل  الريا�شة  مفهوم  جت��اوز 
وط���ن، وث��ق��اف��ة اأج���ي���ال ج���دي���دة، وال 
اأ���ش��ب��ح��ت عا�شمة  اأب��وظ��ب��ي  اأن  ���ش��ك 
تاأثريها  بقوة  العاملية  اجلوجيت�شو 
على امل�شهد الدويل، واحت�شانها ملقري 
االحت���ادي���ن االآ����ش���ي���وي واالإم����ارات����ي، 

بطولة   100 م��ن  الأك��رث  وتنظيمها 
العامل مبختلف  اأه��م مدن  �شنويا يف 

ال��ق��ارات، وه��و االأم��ر ال��ذي يعزز من 
الأن  االإم���ارات،  لدولة  الناعمة  القوة 
التوا�شل  ج�شور  من  ج�شر  الريا�شة 
وبالن�شبة  واحلكومات،  ال�شعوب  بني 
يل اأ���ش��ع��ر ب�����ش��ع��ادة ب��ال��غ��ة ك��ل��م��ا زرت 
مدينة وعرفت من اأهلها وم�شوؤوليها 
اأن�����ه�����ا حت���ت�������ش���ن اإح���������دى ب���ط���والت 
وهو  اجلوجيت�شو،  ملحرتيف  اأبوظبي 
جهد كبري مقدر من احتاد االإمارات 
عبداملنعم  االأخ  برئا�شة  للجوجيت�شو 
باإجنازات  معاليه  واأ�شاد  الها�شمي". 
اأب��ن��اء وب��ن��ات االإم����ارات م��ن االأبطال 
الدولية،  املحافل  ك��ل  يف  وال��ب��ط��الت 
ذراعا  تعد  الريا�شة  اأن  اإىل  م�شريا 
الناعمة،  ال��دب��ل��وم��ا���ش��ي��ة  اأذرع  م���ن 

وت���دف���ع ال���ع���الق���ات ب���ني ال�����دول اإىل 
القيادة  واأن  ع��راه��ا،  وت��وث��ق  االأم����ام 
ال��ر���ش��ي��دة يف دول���ة االإم�����ارات توليها 
اأبناء الوطن،  اهتماما كبريا لتمكني 
الدولة  ودع��م م�شاعيهم يف رفع علم 
على كل املن�شات،منوها بحر�شه على 
ريا�شة  ومنا�شبات  ب��ط��والت  ح�شوز 
التاأثري  مبدى  الإميانه  اجلوجيت�شو 
االإيجابي لتلك الريا�شة على االأجيال 
اجلديدة، وبقيمها الرثية التي تعزز 
مبادئ االن�شباط وال�شرب والتحمل 
املناف�س، ف�شال  واح��رتام  وال�شجاعة 
عن النجاحات املتوالية التي يحققها 
االإم�������ارات يف خمتلف  وب���ن���ات  اأب���ن���اء 

البطوالت القارية والعاملية.

•• دبي -وام:

تقّدم �شمو ال�شيخ حمدان بن حممد 
دبي  عهد  ويل  مكتوم،  اآل  را�شد  بن 
رئي�س املجل�س التنفيذي، امل�شاركني 
�شمن  للجري"  دب����ي  "حتدي  يف 
دورت�����ه ال���راب���ع���ة ال���ت���ي ان��ط��ل��ق��ت يف 
وق���ت م��ب��ك��ر م��ن ���ش��ب��اح اأم�����س على 
�شارع ال�شيخ زايد، مب�شاركة قيا�شية 
األ��ف م�شارك   193 اأك��رث من  بلغت 
"حتدي  ف��ع��ال��ي��ات  اأب�����رز  اإح�����دى  يف 
املنا�شبات  اأك��رب  واأح��د  دبي للياقة" 
على  دب��ي  ت�شهدها  التي  الريا�شية 

مدار العام.
و اأع�����رب ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ح���م���دان بن 
حممد بن را�شد اآل مكتوم، عن فخره 
ال����ذي �شهده  امل��ج��ت��م��ع��ي  ب��ال��ت��ف��اع��ل 
�شكان  حتدي دبي للجري مب�شاركة 
دب��ي وزواره����ا ال��ذي��ن ح��ر���ش��وا على 
االن�شمام اإىل هذا احلدث الريا�شي 
يعك�س مدى  نوعه، مبا  االأك��رب من 
الوعي الذي يتمتع به جمتمع دبي 
مكانتها  وي��وؤك��د  الريا�شية  باأهمية 
ال��ع��امل للعي�س  ك��اأف�����ش��ل م��دي��ن��ة يف 
دعوة عامة  �شموه  والزيارة، موجهاً 
اأ�شلوب  ال��ري��ا���ش��ة  ل��ت��ب��ّن��ي  للجميع 

وم�شتويات  االأع���م���ار  ملختلف  ح��ي��اة 
اللياقة البدنية.

لتنامي  تقديره  ع��ن  �شموه  واأع���رب 
ممار�شة  باأهمية  املجتمعي  ال��وع��ي 
االإقبال  يف  يظهر  ما  وه��و  الريا�شة 
الريا�شية  الفعاليات  على  الكبري 
بجهود  م�شيداً  دب���ي،  تنظمها  ال��ت��ي 
دبي  "حتدي  تنظيم  على  القائمني 
تاأمني  جل���ن���ة  ال���ش��ي��م��ا  للجري"، 
اأ�شهم يف اإجناح  الفعاليات، وكل من 

احل�����دث. وق����د ا���ش��ت��ق��ط��ب��ت ال����دورة 
للجري"  دب��ي  "حتدي  م��ن  الرابعة 
، ال��ت��ي اأق��ي��م��ت حت���ت رع���اي���ة "ماي 
امل�شاركني  م��ن  قيا�شياً  ع���دداً  دبي"، 
اجلن�شيات  ك���اف���ة  م���ن  وال���ع���دائ���ني 
واالأعمار وم�شتويات اللياقة البدنية 
وال����زوار،  واملقيمني  امل��واط��ن��ني  م��ن 
ال��ذي��ن م���روا خ���الل احل���دث باأبرز 
واأ�شهر املعامل التي تتميز بها املدينة 
على �شارع ال�شيخ زايد، الذي حتول 

اإىل م�شار مفتوح للجري، يف جتربة 
ف��ري��دة ال تتكرر اإال م��رًة واح���دة يف 
ال�شنة، اإذ حّولوا ال�شارع اإىل م�شمار 
دب���ي بذلك  ل��ت��ك��ون  ل��ل��ج��ري،  �شخم 
التي  ال���ع���امل  ال���وح���ي���دة يف  امل��دي��ن��ة 
تقدم للمواطنني واملقيمني والزوار 
اللياقة  فعاليات  م��ن  ك��ام��اًل  �شهراً 
ومنها  واملجانية،  ال�شاملة  البدنية 

"حتدي دبي للجري".
وان��ط��ل��ق امل�����ش��ارك��ون وال���ع���داوؤون يف 

ال��ي��وم وهم  وق���ت مبكر م��ن ���ش��ب��اح 
دب���ي  "حتدي  ق���م�������ش���ان  ي�����رت�����دون 
من  امل��ق��دم��ة  للجري" اخل�����ش��راء، 
�شبورت�س"  �شاند  اآن��د  "�شن  متاجر 
من  بالقرب  البداية  خط  من  ب��دءاً 
العداوؤون  واختار  امل�شتقبل.  متحف 
ال��ه��واة وال��ع��ائ��الت امل�����ش��ار ب��ط��ول 5 
كيلومرتات، والذي مر بالقرب من 
و"برج  اأوبرا"  و"دبي  مول"  "دبي 
االأك����رث  ال�����ع�����داوؤون  اأم�����ا  خليفة"، 

خ��ربة ف��اخ��ت��اروا امل�����ش��ار ب��ط��ول 10 
كيلومرتات، والذي مّر خالل �شارع 
ال�شيخ زايد و�شواًل اإىل ج�شر "قناة 
"مركز  باجتاه  وع��ودة  املائية"،  دبي 
يف  لينتهي  العاملي"  ال��ت��ج��اري  دب��ي 
دورة  وك���ان���ت  امل�شتقبل".  "�شارع 
دبي  "حتدي  م����ن  امل���ا����ش���ي  ال����ع����ام 
 146 للجري" قد �شهدت م�شاركة 

األف �شخ�س.
والتزال الفر�شة متاحة لال�شتفادة 

للياقة"  دب��ي  "حتدي  فعاليات  م��ن 
وامل�شاركة يف ما ي�شمه من جمموعة 
متنوعة من اأن�شطة ريا�شية تنا�شب 
البدنية،  ال��ل��ي��اق��ة  م�����ش��ت��وي��ات  ك��اف��ة 
املواطنني  لت�شجيع  ممت  �شُ وال��ت��ي 
واملقيمني والزوار على اتباع اأ�شلوب 
حياة اأكرث ن�شاطاً يف الهواء الطلق، 
اأن�شطة  يف  امل�����ش��ارك��ة  مي��ك��ن  ح��ي��ث 
ال���ب���دن���ي���ة وحتى  ل��ل��ي��اق��ة  ق���ري���ت���ني 
نوفمرب   27 يف  ال���ت���ح���دي  خ���ت���ام 

اجل��اري ، وهما "قرية دي بي ورلد 
و"قرية  للياقة"  ب��ي��ت�����س  ك��اي��ت  يف 
ال�شت  يف  واملوا�شالت  الطرق  هيئة 
مراكز  ج��ان��ب  اإىل  للياقة"،  اإك����زت 
املجتمعات  يف  امل��ن��ت�����ش��رة  ال��ل��ي��اق��ة 
املختلفة يف دبي، ف�شاًل عن ح�ش�س 
املزيد من  ويتوفر  املجانية،  اللياقة 
www. :امل��ع��ل��وم��ات ع��رب امل��وق��ع
dubaifitnesschallenge.

com
"حتدي دبي  اأن  اإىل  االإ���ش��ارة  جت��در 
دائ����رة  م����ن:  ك����ٌل  للجري" ت��ن��ظ��م��ه 
وال�شياحة بدبي وجمل�س  االقت�شاد 
برعاية  وي��ح��ظ��ى  ال��ري��ا���ش��ي،  دب����ي 
اآند  �شن  مع  بالتعاون  دبي"،  "ماي 
���ش��ان��دز ���ش��ب��ورت�����س، وات�����ش��االت من 
 ،)Fitbit( "فيتبيت"   ،E&
الر�شميني  وال�������ش���رك���اء  واإع�����م�����ار، 
و"طريان  لل�شيارات"،  "العربية 
االإعالمي  وال�����ش��ري��ك  االإمارات"، 
 ،)ARN( العربية  االإذاع���ة  �شبكة 
القطاع  ����ش���رك���اء  ق���ائ���م���ة  وت�������ش���م 
احل��ك��وم��ي ك����اًل م���ن م��وؤ���ش�����ش��ة دبي 
خل��دم��ات االإ���ش��ع��اف، وجل��ن��ة تاأمني 
دب����ي، وهيئة  ال��ف��ع��ال��ي��ات، و���ش��رط��ة 

الطرق واملوا�شالت يف دبي.

غنتوت يفوز على »ايه ام«

لمار يرو�س الذئاب ويفوز بكاأ�س احلبتور »نوفمرب2022« للبولو

يف دورته الرابعة وبرقم قيا�سي من امل�ساركني

حمدان بن حممد يتقّدم اأكرث من 193 األف م�صارك يف »حتدي دبي للجري« 
ويل عهد دبي: فخور بحجم التفاعل املجتمعي مب�ساركة تعك�س مدى الوعي باأهمية الريا�سة وندعو اجلميع لتبنيها اأ�سلوب حياة

ع�صاق كاأ�س العامل على موعد مع جتربة مليئة 
باحلما�س والرتفيه يف مهرجان ال�صيخ زايد

اأكد اأن كل اإماراتي يجب اأن ي�سعر بالفخر جتاه االإجنازات التي يحققها اأبطال اجلوجيت�سو
الزيودي: ا�صرتاتيجية التطوير امل�صتدام لدى احتاد اجلوجيت�صو 

تخت�صر الزمن لن�صر وتطوير اللعبة و�صناعة الأبطال

القائم باأعمال �صفارة �صوريا : جناح الإمارات جناح لكل 
العرب .. و فخورون باإجنازاتها يف ريا�صة اجلوجيت�صو
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الفجر الريا�ضي

كاأ�س  يف  لقبها  ع��ن  ل��ل��دف��اع  فرن�شا  حم��اول��ة  تعّر�شت 
ال��ق��دم ل�شفعة موجعة م��ع االإع���الن عن  ل��ك��رة  ال��ع��امل 
ان�شحاب مهاجمها املخ�شرم كرمي بنزمية، اأف�شل العب 

يف العامل، من مونديال قطر 2022 ال�شابة بفخذه.
34 عاماً  وك��ان ه��داف ري��ال م��دري��د االإ���ش��ب��اين البالغ 
ن�شف  اأق��ل من  ف��رتة وخا�س  منذ  اال�شابة  يعاين من 
���ش��اع��ة يف امل��ب��اري��ات ال�����ش��ت االأخ����رية ل��ن��ادي��ه ق��ب��ل كاأ�س 

العامل.
بطلة  فرن�شا،  مت��اري��ن  يف  االوىل  للمرة  ال�شبت  ���ش��ارك 
اأجرب على اخل��روج من  2018، لكنه  مونديال رو�شيا 

ملعب ال�شد للخ�شوع لفحو�س طبية.
ان اال�شابة  وق���ت الح���ق  ال��ف��رن�����ش��ي يف  وق����ال االحت����اد 

اأ�شابيع"،  ث��الث��ة  اإىل  ت�شل  للتعايف  ف��رتة  "تتطلب 
ليفقد حظوظه بامل�شاركة يف املونديال الذي ينطلق 

االأول/دي�شمرب  ك��ان��ون   18 حتى  ومي��ت��د  االح���د 
املقبل.

"مل  ان�����ش��ت��غ��رام  ال��الع��ب يف ح�شابه ع��ل��ى  وك��ت��ب 
اأن  ي��ج��ب  الليلة  ل��ك��ن  اأب�����داً،  ح��ي��ات��ي  يف  ا�شت�شلم 

يفر�س  املنطق  دوم��اً.  فعلت  كما  الفريق  يف  اأفّكر 
علي ترك مكاين ل�شخ�س ميكنه اأن ي�شاعد فريقنا 

لتقدمي كاأ�س عامل جيدة".
الفرن�شي عن املدرب  ونقل االحتاد 

حزين  "اأنا  دي�����ش��ان  دي��دي��ي��ه 
ج����داً ل��ك��رمي ال����ذي كانت 
مهماً  هدفاً  العامل  كاأ�س 

بالن�شبة اليه".
ال�شربة  "رغم  ت���اب���ع 

ال����ك����ب����رية اجل����دي����دة 
ل��ف��رن�����ش��ا، ل����دي كل 
بت�شكيلتي.  ال��ث��ق��ة 
ب����ك����ل ما  �����ش����ن����ق����وم 

لرنتقي  و���ش��ع��ن��ا  يف 
الذي  ال��ت��ح��دي  اإىل 

ينتظرنا".
فرن�شا  وت�������ش���ت���ه���ل 

ح���م���ل���ة ال�����دف�����اع عن 
ال���ث���الث���اء �شد  ل��ق��ب��ه��ا 

قطر  ن�شخة  يف  اأ�شرتاليا 
.2022

حملة  فرن�شا  ت�شتهل  بنزمية،  واىل 
الكثري من  م��ع  لقبها  ع��ن  ال��دف��اع 
ومن  اال���ش��اب��ات  ب�شبب  ال��غ��ي��اب��ات 
دون الكثري من الكوادر املهمة مثل 
مايك  كانتي،  نغولو  بوغبا،  ب��ول 
كيمبيبي  ب��ري�����ش��ن��ي��ل  م��ي��ن��ي��ان، 

وكري�شتوفر نكونكو.
وبعد غياب هداف ريال مدريد 
االإ���ش��ب��اين ع��ن امل��ب��اري��ات منذ 
ت�شرين االأول/اأكتوبر املا�شي 

اجلماعية  التمارين  يف  ال�شبت  �شارك  بفخذه،  ال�شابة 
للمرة االوىل منذ جتمع الفريق يف كلريفونتني االإثنني 

املا�شي.
ومل ي��ل��ع��ب ���ش��وى ب��ن��زمي��ة ن�����ش��ف ���ش��اع��ة اأم����ام �شلتيك 
الثاين/نوفمرب،  ت�شرين   2 يف  اال�شكتلندي  غال�شكو 
 19 يف  االخ��رية  للمرة  الت�شعني  الدقائق  خو�شه  منذ 

ت�شرين االأّول/اأكتوبر يف الدوري اال�شباين.
اأي���ام، حت��دث ال��ن��ادي امل��دري��دي ع��ن "اإجهاد  بعد ثالثة 
ب�شاأن  الي�شرى"  ال�شاق  يف  الفخذ  ع�شالت  يف  ع�شلي 
الذهبية وغادر  بالكرة  للتو  توج  ال��ذي كان قد  املهاجم 

للراحة يف اللقاء التايل.
اأن�شيلوتي  ك��ارل��و  االإي��ط��ايل  ب��رر 
م���درب ري���ال غ��ي��اب مهاجمه، 
خ�شارة  "اأف�شل  ق�����ائ�����اًل 
)ال����������ك����������روات����������ي ل������وك������ا( 
مودريت�س اأو بنزمية ملباراة 
بداًل من �شهر"، معتقداً اأن 
العيادة  الفرن�شي يف  مكوث 
الطبّية لن يدوم كثرياً، قبل 
نهاية  يف  كلماته  تتبدل  اأن 
ت�شرين االّول/اكتوبر.

�صفعة موجعة لفرن�صا بان�صحاب بنزمية امل�صاب 

فان دايك من مراهق منبوذ اإىل عمالق هولندي 
ي��ت��اأه��ب ال��ه��ول��ن��دي ف��ريج��ي��ل فان 
داي�����ك، اأح����د اأق�����وى امل��داف��ع��ني يف 
بطولة  اأول  يف  ل��ل��ظ��ه��ور  ال���ع���امل، 
ع��امل��ي��ة ك���ربى ب��ع��د ب��داي��ة م�شرية 
م����ت����ع����رثة، ع����ن����دم����ا ي����ق����ود دف�����اع 
قطر  م��ون��دي��ال  يف  "الربتقايل" 
االإثنني  ال��ق��دم،  ك��رة  يف   2022
اأم����������ام ال�������ش���ن���غ���ال ع����ل����ى ا����ش���ت���اد 

الثمامة.
م��ن م��راه��ٍق اأه��َم��لَ��ه ف��ري��ق فيليم 
قدراته  م���ن  وق���ّل���ل  ت��ي��ل��ب��ورغ   2
خرونينغن، حت��ّول ف��ان داي��ك اإىل 
ال���ع���امل، عندما  م���داف���ع يف  اأغ���ل���ى 
ان�شم لليفربول االإنكليزي مقابل 
75 مليون جنيه اإ�شرتليني قادًما 

من �شاوثمبتون عام 2018.
اأر���ش��ه، مل  ل��ه على  اأول ظ��ه��ور  يف 
ب��ن��اء ج�شور  ف��ريج��ي��ل يف  ي��ت��اأخ��ر 
ال���ث���ق���ة م�����ع ج���م���اه���ري اأن���ف���ي���ل���د، 
بت�شجيله  ودها  ك�شب  ما  و�شرعان 
ه����دف ال���ف���وز اأم������ام اإي���ف���رت���ون يف 

ديربي مري�شي�شايد.
مع  االأول  م��و���ش��م��ه  ت���زام���ن  ك��م��ا 
نهائي  الفريق  بلوغ  مع  ليفربول 
اأوروب��ا، الذي خ�شره  اأبطال  دوري 
اأم��������ام ري������ال م����دري����د االإ����ش���ب���اين 

.)3-1(
ت��األ��ق يف املو�شم  ل��ك��ن ف���ان داي����ك، 

ال�"ريدز"  قيادة  يف  و�شاهم  التايل 
ب��ال��ل��ق��ب االأوروب�������ي للمرة  ل��ل��ف��وز 
التغلب  بعد  تاريخه  يف  ال�شاد�شة 
اأ�شابيع  بعد  وذل��ك  توتنهام،  على 
الدوري  �شباق  خ�شارته  من  فقط 
 97 اإىل  و����ش���ل  ع��ن��دم��ا  امل���م���ت���از، 
نقطة متخلفاً بفارق نقطة وحيدة 

عن البطل مان�ش�شرت �شيتي.
ب��ف��ارق ق��ل��ي��ل م��ن ال��ن��ق��اط، خ�شر 
جائزة  ال�شلب،  الهولندي  املدافع 
اأم�����ام   2019 ال���ذه���ب���ي���ة  ال����ك����رة 
على  ح�شل  لكنه  مي�شي  ليونيل 
تقدير اأقرانه بفوزه بجائزة اأف�شل 

العب يف الدوري املمتاز.
 2020-2019 م��و���ش��م  خ���الل 
امل��ت��ع��رّث ب�����ش��ب��ب ج��ائ��ح��ة ك��وف��ي��د-

الدقائق  كل  19، خا�س فريجيل 
املتاحة مع فريقه، يف مو�شم اأنهى 
 30 دام  انتظاًرا  ليفربول  خالله 
ال��ل��ق��ب، لكن غياب  ع��اًم��ا الإح����راز 
امل��داف��ع العمالق ك��ان م��وؤث��ًرا جًدا 
اإ�شابته  ب��ع��د  ال���ت���ايل  امل���و����ش���م  يف 
اإيفرتون  ح���ار����س  م���ع  ت�����ش��ادم  يف 
ت�شرين   17 يف  بيكفورد  ج���وردان 

االأول/اأكتوبر 2020.
ال�شليبي  ال��رب��اط  يف  مت���زق  اأدى 
االأم����ام����ي يف ال���ق���دم ال��ي��م��ن��ى اإىل 
ت�شعة  ابتعاد فان دايك الأكرث من 

اأ���ش��ه��ر، م��ا غ��ّي��ب��ه ���ش��ي��ف 2021 
ع��ن ك��اأ���س اأوروب����ا. وق��ت��ذاك، ُخدع 
القوية  ال��ب��داي��ة  يف  ال��ه��ول��ن��دي��ون 
قبل  مل��ج��م��وع��ت��ه��م،  وت�������ش���دره���م 
اأمام  ال�شتة ع�شر  اخلروج من دور 

ت�شيكيا.
داي��ك مبنتخب  فان  التحاق  تاأّخر 
اأفقده  م���ا   ،2015 ح��ت��ى  ب����الده 

مونديال  يف  ال���ت���واج���د  ف���ر����ش���ة 
الربازيل 2014.

ورغم تو�شعة كاأ�س اأوروبا اإىل 24 
منتخًبا، اأخفقت هولندا يف التاأهل 
اإىل ن�شخة 2016، ما بّدد اأحالم 
بطولة  يف  امل�������ش���ارك���ة  يف  امل����داف����ع 
بعدها  خيباته  لتتوا�شل  ك��ب��رية، 
رو�شيا  مونديال  بلوغ  يف  بالف�شل 

.  2018
هاالند،  اإرل��ي��ن��غ  ال��رنوج��ي  ي�شف 
�شيتي،  ملان�ش�شرت  الهداف اجلديد 
"وح�س  ب���اأن���ه  ل��ي��ف��رب��ول،  م���داف���ع 

ب�شري".
ع���ام���اً(  داي������ك )31  ف�����ان  ي���ق���ول 
اإن��ه مل يتحول  �شي  ل�شبكة بي بي 
اإىل  بطيء"  اأمي�����ن  "ظهري  م���ن 
زاد طوله  ح��ت��ى  احل����ايل،  م��وق��ع��ه 
الذي  ال�شيف  يف  �شنتيمرًتا   18

بلغ فيه عامه ال�شابع ع�شر.
اأث��ن��اء وج���وده يف اأك��ادمي��ي��ة فيليم 
ف��ان داي��ك ب���دوام جزئي  عمل   ،2
مطعم  يف  االأط�����ب�����اق  غ�����ش��ي��ل  يف 
لكن تدخل مارتن كومان،  بريدا، 
رونالد  ال�شابقني  النجمني  وال��د 
واإي���رف���ني، ك��ان نقطة ال��ت��ح��ول يف 

�شق قائد هولندا مل�شوار التاألق.
فريجيل  االأب،  ك���وم���ان  اك��ت�����ش��ف 
وهو  خ��رون��ي��ن��غ��ن،  يف  عمله  اأث��ن��اء 
النادي الذي ان�شم اإليه يف انتقال 
جماين عام 2010، فظهر للمرة 
االأوىل يف العام التايل، لكنه اأ�شيب 
والت�شمم  ال�شفاق  التهاب  مبر�س 
الكلوي، عندما كان يف ال� 20 من 

عمره.
انرتنا�شونال  فوتبول  ملجلة  ق��ال 
على  م�شتلقياً  كنت  كيف  "اأتذكر 

ال�����ش��ري��ر، وال�����ش��يء ال��وح��ي��د الذي 
ا�شتطعت روؤيته هو االأنابيب".

كان  "ج�شدي  داي���ك  ف���ان  اأ����ش���اف 
اأي  ف��ع��ل  اأ���ش��ت��ط��ع  م���ك�������ش���وًرا. مل 
اإرادة  وق��ّع على  اأن��ه  كا�شفاً  �شيء"، 

اال�شتعداد لالأ�شواأ.
تعافى ب�شرعة واأثار االإعجاب مرة 
الهولندية  االأن��دي��ة  لكن  اأخ����رى، 
ال��ك��ربى مل تخطب وده، م��ا مهد 
�شلتيك  اإىل  الن��ت��ق��ال��ه  ال��ط��ري��ق 

اال�شكتلندي عام 2013.
اأثار  ا�شكتلندا،  يف  مو�شمني  وبعد 
�شاوثمبتون،  اإع���ج���اب  داي���ك  ف���ان 
ف��ا���ش��ت��ع��اد ال���الع���ب ال���ع���الق���ة مع 
رون��ال��د ك��وم��ان ه��ذه امل���رة، مدرب 
النادي الواقع يف ال�شاحل اجلنوبي 

الإنكلرتا.
اأن���ظ���ار ليفربول،  دي���ك  ف���ان  ل��ف��ت 
بطلب  ال��ه��ول��ن��دي  امل��داف��ع  فتقدم 
الرحيل، ليغادر يف كانون الثاين/

يناير 2018.
ف�����رتة وج����ي����زة م����ن جتربة  ب���ع���د 
ك���وم���ان مدافعه  م��ن��ح  ل��ي��ف��رب��ول، 
وهو  "الطواحني"،  ق��ي��ادة  ال��ق��وي 
االأوىل  فر�شته  اإىل  اليوم،  يتطلع 
يف اأك����رب ال��ب��ط��والت ال��ع��امل��ي��ة من 
م��ون��دي��ال قطر لكن حتت  خ��الل 

قيادة لوي�س فان خال.

باب غي يعد ب�صنغال »طموحة جدًا«  
"طموح، طموح  اأّكد العب و�شط منتخب ال�شنغال باب غي اأن هدف بالده 
يف  ال��ع��امل��ي  ال��ك��روي  ال��ع��ر���س  �شتخو�س  تريانغا"  "اأ�شود  اأن  رغ���م  جداً" 
مونديال قطر من دون اأف�شل العب اإفريقي وثاين اأف�شل العب يف العامل 

املهاجم �شاديو مانيه لال�شابة.
ت�شكيلة  اإفريقيا ومتلك  اأمم  االأخ��رية من  بالن�شخة  ال�شنغال  �شوؤال: فازت 

�شلبة. هل لديك اأي توقعات؟
تتمتع  ت�شكيلة  منلك  اأن��ن��ا  تعلم  النا�س  ت��وق��ع��ات.  هناك  "بالطبع  ج���واب: 
مبوا�شفات وفزنا باأول كاأ�س اأمم اإفريقيا يف تاريخ ال�شنغال. ينتظرون االآن 
اأن نكون على املوعد اأمام العامل باأ�شره. لدينا هدف يف ذهننا. لن اأ�شّرح عنه 

ولكنه طموح، طموح جداً.
ال  ملا  ل��ذا  كبرية.  اأندية  يف  يلعبون  البارزين،  الالعبني  من  العديد  منلك 
نحلم مثل فرن�شا اأو اإ�شبانيا؟ ال ن�شعر اأننا اأدنى من هذه املنتخبات. العامل 
اأن  ال�شنغال بامكانها  اأن  اأن نربهن  يعلم جيداً ما هي قدراتنا ومتكنا من 

حتلم على اأعلى م�شتويات جميع االأمم".
�س: هل من املمكن حتقيق ذلك من دون �شاديو مانيه؟

ج: �شاديو مانيه يغرّي كل �شيء.... مبجّرد اأن يلم�س الكرة، يبداأ املناف�شون 
بالقول "انتباه" وهذا االأمر يحّرر االآخرين. القائد هو خاليدو كوليبايل، 
ولكن عندما يتكلم مانيه يف غرفة تبديل املالب�س، فاأنت ت�شتمع. ال ميكن 
ا�شتبدال مانيه ولكن منلك العديد من املهاجمني اجليدين، والعبي اأجنحة 

مع ا�شلوب ي�شبه اأ�شلوبه، �شرعته، واخرتاقاته...".
�س: هناك عدة قادة مثل كوليبايل، اإدوار مندي، اإدري�شا غانا غي...

هم  رائ��ع��ة.  بطريقة  ا�شتقبلوين  لقد  لهم.  االح���رتام  من  الكثري  ل��دّي  ج: 
ولكن  جيدون  انهم  اأع��رف  كنت  ن�شائحهم.  اإىل  وا�شتمع  الكبار،  ا�شقائي 
التوا�شع الذي ميلكونه... اإذا كنت تبلغ 18 اأو 19 عاماً وتاأتي من الدرجة 
الثانية، فانهم يحرتمونك كما يحرتمون �شاديو مانيه. يدعمون الفريق. 
كما اأن عبدو ديالو يجلب خربته. ثم هناك ال�شباب على غرار بامبا ديينغ 

وباب ماتار �شار. حّتى بالن�شبة لل�شنوات املقبلة، لدينا احتماالت جيدة".
مباراتك  منذ  ال�شنغال  مع  �شريع  ب�شكل  االأم���ور  �شارت  ل��ك،  بالن�شبة  ���س: 

الدولية االأوىل قبل عام...
"اأنت متلك احل��ظ، مل  ج: القدامى على غ��رار غانا غي يقولون يل غالباً 
تخترب املتاعب. ت�شل مبا�شرة، وحتى قبل اأن تخو�س 5 مباريات تفوز باأمم 
اإفريقيا" )ي�شحك(. �شحيح اأين و�شلت بعد عمل اجلميع وا�شتفدت! كان 

احلظ اإىل جانبي يف الفوز باأول لقب للبالد، لقد متيزت اإىل االأبد".
�س: كيف عاي�شت العودة اإىل ال�شنغال بعد هذا اللقب؟

الق�شر  اإىل  دك��ار  اأن نذهب م��ن مطار  ك��ان علينا  رائ��ع��اً.  ك��ان )االأم���ر(  ج: 
الرئا�شي. عادة ما ت�شتمر الرحلة 20 دقيقة، ولكنها ا�شتغرقت �شت �شاعات! 
البطولة،  خ��الل  ا�شتثنائياً.  االأم���ر  ك��ان  وي��ب��ك��ون،  ي�شرخون  ال��ن��ا���س  ك��ان 
دكار.  لكننا فهمنا يف  كنا مركزين.  ولكننا  تتحّرك  كانت  االأم��ور  اأن  علمنا 
اإىل والدي،  النا�س  اإفريقيا، ذهب  اأمم  املباريات، خالل  اأي��ام  وبعد ذلك، يف 
ي�شاألون  وكانوا  مفتوحاً،  الباب  ك��ان  يعرفهم.  مل  الذين  االأ�شخا�س  حتى 

وي�شاهدون املباراة، وكانت االأجواء رائعة.
امللعب  اأزال يف  الفيديو بينما كنت ال  النهائية، ات�شلت به عرب  املباراة  بعد 
وراأيت اأن القرية باأكملها كانت يف املنزل! لقد تاأثرت كثرياً. عندما تلعب ال 

تدرك، ولكن العامل اخلارجي هو الذي يجعلك تدرك".
�س: لقد ولدت يف فرن�شا، ما هي عالقتك بال�شنغال؟

ج: اإنه بلد والدي. ُولدت يف منطقة باري�شية ولكن والدي كان يريدنا دائماً 
اأن نذهب اإىل هناك لق�شاء العطل، لنقول مرحباً للعائلة ولق�شاء اأ�شبوع 

اأو اأ�شبوعني.
يف ع���ام 2017، م��ك��ث��ت ه��ن��اك مل���دة ���ش��ه��ري��ن ل��ت��ح�����ش��ريات��ي م��ت��خ��ف��ي��اً من 
وا�شلت  وال��دي.  ابن  اأنني  القرية  اأه��ل  �شخ�س. عرف  اأي  يعرفني  اأن  دون 
لوالدي من بني جميع  اإفريقيا. هو فخر  اأمم  بكاأ�س  كفائز  وع��دت  العمل 
جعلهم  يف  ن�شتمر  اأن  ونريد  اأعلى،  حتقيق  اإىل  اأه��دف  لكني  ال�شنغاليني. 

فخورين خالل كاأ�س العامل هذه".

ناديا  اأ�شبح  اإ�شبانيا،  منتخب  يف  غايا  خو�شيه  م��ن  ب��داًل  ب��ال��دي  األيك�س  حلول  م��ع 
االأن��دي��ة يف مونديال قطر  ل��دى  االأك��رث متثياًل  االأمل���اين  وب��اي��رن ميونيخ  بر�شلونة 

خالل تواجد 17 العباً لكل منهما. من  القدم،  كرة  يف   2022
بقي  ال��ذي  مانيه  �شاديو  جنمه  ا�شابة  برغم  القيا�شي،  بالرقم  ينفرد  بايرن  وك��ان 

ر�شمياً يف ت�شكيلة ال�شنغال.
يف ما ياأتي قائمة االأندية االأكرث متثياًل:

-1 بايرن ميونيخ االأملاين وبر�شلونة االإ�شباين )17 العباً(
بافار،  )كرواتيا(،  �شتاني�شيت�س  )كندا(،  ديفي�س  )ال�شنغال(،  مانيه  ميونيخ:  بايرن 
غنابري،  غوريت�شكا،  كيمي�س،  نوير،  )فرن�شا(،  هرنانديز  لوكا  كومان،  اأوباميكانو، 

ت�شوبو- )هولندا(،  ليخت  دي  )املغرب(،  م��زراوي  )اأملانيا(،  �شانيه  مو�شياال،  مولر، 
موتينغ )الكامريون(

بر�شلونة: رافينيا )الربازيل(، كري�شتن�شن )الدمنارك(، كونديه، دميبيليه )فرن�شا(، 
اإريك  )بولندا(،  ليفاندوف�شكي  )بر�شلونة(،  يونغ  دي  ديباي،  )اأملانيا(،  �شتيغن  تري 
غار�شيا، بو�شكيت�س، غايف، فريان توري�س، بالدي، األبا، فاتي، بيدري )اإ�شبانيا(، اأراوخو 
)االأوروغواي( مان�ش�شرت �شيتي االإنكليزي )16(، ال�شد القطري )15(، مان�ش�شرت 
يونايتد االإنكليزي )14(، ريال مدريد االإ�شباين )13(، ت�شل�شي االإنكليزي والهالل 
وبورو�شيا  الفرن�شي  ج��رم��ان  �شان  وباري�س  االإنكليزي  توتنهام   ،)12( ال�شعودي 

دورمتوند االأملاين ويوفنتو�س االإيطايل واأياك�س اأم�شرتدام الهولندي )11(.

بر�صلونة وبايرن ميونيخ الأكرث متثياًل لدى الأندية 

�صردار.. اأمام اختبار؟ 
ُيقال اإن لكّل امرئ من ا�شمه ن�شيب. والالعب االإيراين �شردار اآزمون الذي 
يعني ا�شمه "القائد حتت االختبار"، �شيكون حمّط اأنظار يف مونديال قطر 
مّلي" اجلدل با�شطفافه علناً اإىل جانب  "تيم  مهاجم  اأثار  بعدما   ،2022

االحتجاجات املناه�شة للنظام يف بالده.
تاأهلت اإيران اإىل كاأ�س العامل للمرة ال�شاد�شة يف تاريخها. لكن مذاك احلني، 
خّيمت على اأداء املنتخب حركة احتجاجية اندلعت يف اجلمهورية االإ�شالمية 
يف 16 اأيلول/�شبتمرب املا�شي بعد وفاة مه�شا اأميني، وهي اإيرانية كردية تبلغ 
اللبا�س  اعتقالها النتهاكها قواعد  اأي��ام من  بعد ثالثة  22 عاماً  العمر  من 

ال�شارمة يف البالد التي ُتلزم الن�شاء ب�شكل خا�س بو�شع احلجاب.
يف كل  �شخ�شاً   342 ع��ن  يقل  م��ا ال  ع��ن مقتل  ال��ت��ظ��اه��رات  تلك  واأ���ش��ف��رت 
اأنحاء البالد، وفقاً ملنظمة "حقوق االإن�شان يف اإيران" التي تتخذ من اأو�شلو 
مقراً لها، يف حملة قمع �شد اأكرب احتجاجات مناه�شة للحكومة منذ العام 

.2019
اإبراهيم  االإي���راين  بالرئي�س  املنتخب  العبو  التقى  قطر،  اإىل  التوجه  قبل 
مواقع  على  االإي��ران��ي��ني  م��ن  كبري  ب�شخط  اخل��ط��وة  تلك  ووج��ه��ت  رئي�شي. 

التوا�شل االجتماعي.
كارلو�س كريو�س يف موؤمتر  الربتغايل  اإي��ران  م��درب  ق��ال  قليلة،  اأي��ام  وقبل 
املباريات،  يف  الالعبون  يحتج  اأن  اإمكانية  عن  �شوؤاله  لدى  بالدوحة  �شحايف 
اإن "للجميع احلق يف التعبري عن اآرائهم"، لكن الالعبني يركزون اأي�شاً على 

الثاين". الدور  يف  التواجد  "حلم 
عدم  اأن  جهانبخ�س  ر�شا  علي  االإي��راين  املنتخب  قائد  اعترب  مبا�شرة،  بعده 
االحتفال باالأهداف يف حال �شجلها "تيم مّلي" خالل مونديال قطر، "خيار" 
اأداء الن�شيد الوطني من عدمه ال تزال  �شخ�شي، مع االإ�شارة اإىل ان م�شاألة 

قيد النقا�س.
لكن االحتجاج الريا�شي االإيراين مل يبداأ اليوم.

ففي اأيلول-�شبتمرب، �شرت �شائعات عن انق�شام داخل الفريق، ومن�شورات على 
مواقع التوا�شل االجتماعي تختفي بظروف غام�شة، ودعم للتظاهرات من 

اأ�شاطري �شابقة يف اللعبة.
االأبرز حينها، كان املهاجم �شردار اآزمون )27 عاماً( الذي يلعب ل�شالح باير 
2022 والذي خا�س معظم م�شريته يف رو�شيا مع  ليفركوزن االأمل��اين منذ 
من  �شوداء  ب�شرتة  بطر�شربغ.  �شان  وزينيت  ورو�شتوف  ق��ازان  روب��ني  اأندية 
دون �شعار، تخفي قمي�س املنتخب االإيراين، وقف اآزمون وقت عزف الن�شيد 

الوطني خالل املباراة الدولية الودّية بني بالده وال�شنغال.

بعد  ال��ك��روي  مل�شتقبله  مي�شي  ليونيل  االأرجنتيني  مل��ح 
يونيو  يف  ج��رم��ان  �شان  باري�س  ن��ادي  م��ع  عقده  انتهاء 

.2023
قوله:  مي�شي  عن  "ماركا" االإ�شبانية،  �شحيفة  ونقلت 
كل  اأم�شينا  لقد  بر�شلونة.  مغادرة  ال�شعب  من  "كان 
حياتنا يف نف�س املكان. مل اأكن اأعرف كيف �شيكون �شعور 

الرحيل".
واأ�شاف: "حدث االأمر ب�شرعة كبرية، وا�شطررت ملغادرة 

بر�شلونة بني ع�شية و�شحاها".
وتابع: "وجدت نف�شي يف بيئة جديدة. كانت حياتنا كلها 
يف بر�شلونة، رفاقنا وعاداتنا، واأ�شبحت يف مكان خمتلف 

يتكلم لغة اأخرى، واأ�شلوب كروي اآخر".
ورغم كل هذه التحوالت اأكد مي�شي على اأنه "كان 

اأ�شتمتع بكل �شيء  اليوم  االأم��ر �شعبا، ولكني 
مبا يف ذلك كرة القدم".

االإ�شباين مع  للدوري  احتمال عودته  وعن 
باري�س،  "اأحب  مي�شي:  اأو�شح  بر�شلونة، 
خالل  رائعة.  واأج��ده��ا  املدينة  اأ�شتك�شف 
كبري،  ت��غ��ي��ري  ه��ن��اك  ك���ان  االأول  ع��ام��ي 
ح���دث���ت االأم������ور ف���ج���اأة. مل ي��ك��ن هديف 

م����غ����ادرة ب��ر���ش��ل��ون��ة وك�����ان ك���ل �شيء 
ب��ع��د ه���ذه الفرتة  م��ف��اج��ئ��ا. 

الطويلة وبع�س اللحظات ال�شعبة، ي�شعدين اأن اأعي�س 
حيث اأعي�س حاليا ون�شتمتع اأنا وعائلتي بباري�س".

يف  زم��الئ��ه  ع��ن  ب��ع��ي��دا  خفيفة  ت��دري��ب��ات  مي�شي  اأدى 
بني  تكهنات  اأث��ار  مما  ال�شبت،  ي��وم  االأرجنتني  منتخب 
بع�س امل�شجعني باأنه رمبا يعالج من اإ�شابة قبل ثالثة 
اأيام من املباراة االفتتاحية لفريقه يف كاأ�س العامل لكرة 

القدم �شد ال�شعودية.
البالغ  القائد  اإن  قالت  اأرجنتينية  اإع��الم  و�شائل  لكن 
العامل  ك��اأ���س  ي�شارك يف  وال���ذي  ع��ام��ا،   35 العمر  م��ن 
للمرة اخلام�شة واالأخرية، مل ي�شارك يف املران كاإجراء 

الع�شالت. يف  اإجهاد  "احرتازي" ب�شبب 
الذي يعد فريقه من  ي�شارك مي�شي،  كما مل 
الكبري  باللقب  للفوز  املر�شحني  بني 
م�شريته  ع��ل��ى  ا���ش��ت��ع�����ش��ى  ال�����ذي 
الرئي�شي  امل������ران  يف  ال���رائ���ع���ة، 
ل��ل��م��ن��ت��خ��ب االأرج��ن��ت��ي��ن��ي يف 
جامعة قطر يوم اجلمعة، 
االألعاب  ق��اع��ة  يف  وب��ق��ي 
ال������ري������ا�������ش������ي������ة م���ع 
الالعبني  ب��ع�����س 

االآخرين.

مي�صي يلمح مل�صتقبله الكروي مع �صان جرمان
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راأ�س اخليم�ة م�ول ي�صت�صيف حديقة حيوانات األيفة تفاعليَّ�ة
  ا�شتمتع زوار  راأ�س اخليمة مول بالتفاعل مع جمموعة متنوعة من احليوانات املرحة، اللطيفة، واملحبوبة داخل حديقة احليوانات االأليفة، والتي ا�شت�شافها املول يف الفرتة 

مميزة  فر�شة  على  واحل�شول   ،2022 نوفمرب   20 اإىل   18 وم��ن  نوفمرب،   13 اإىل   11 من 
لال�شتمتاع بالعاطفة التي نحملها جتاه الكائنات االأخرى.  

مع  تفاعلهم  خالل  من  ناأمل  حيث  احلديقة؛  داخ��ل  احليوانات  واإطعام  بحْمل  االطفال  ا�شتمتع 
الكبرية  املخلوقات  جلميع  عميقاً  وحباً  اح��رتام��اً  بداخلهم  يحملون  وه��م  يكربوا  اأن  احليوانات 
وال�شغرية. هذا بينما يتم بانتظام غ�ْشل وتنظيف احليوانات االأليفة بال�شامبو وجتفيفها باملجفف 

وفح�شها من قبل الطبيب البيطري با�شتمرار.
وال�شالحف  االأفريقية،  املهمازية  ال�شالحف  االأليفة؛  احليوانات  حديقة  يف  احليوانات  ت�شمل 
ال�����ش��غ��رية، وال�����ش��الح��ف احل��م��راء ال��ق��دم��ني، وث��ع��ب��ان ال��ب��اي��ث��ون، وال��ث��ع��ب��ان امل��ل��ك، وث��ع��ب��ان الذرة 
ا  من مقابلة االأرنبة االأم و�شغارها، وقنافذ ال�شينيكوت  وكذلك الببغاوات، كما متكن الزوار اأي�شً
والبط وفراخ  الرومية،  االأران��ب  و  االإغوانة اخل�شراء،  و�شحايل  الهندي،  ال��درة  وببغاء  الثلجية، 
البط ال�شغرية، واجلرز االأبي�س، واملاعز ال�شغري، والهام�شرت باالإ�شافة اإىل ببغاء املاكاو االأزرق 

والذهبي من اأمريكا اجلنوبية. 

الزورا ت�صت�صيف طالب كلية العمارة 
والفنون والت�صميم بجامعة عجمان

 ا�شت�شافت �شركة الزورا للتطوير العقاري، امل�شروع امل�شرتك بني حكومة 
الهند�شة  كلية  �شي، طالب  اإل  بي  اإنرتنا�شونال  �شوليدير  و�شركة  عجمان 

املعمارية والفنون والت�شميم بجامعة عجمان.
تغطي  التي  املعمارية  م�شاريعهم  اأح��دث  ال��زي��ارة،  خالل  الطالب  وعر�س 
ثالث فئات، هي: املدار�س واملتاحف وامل�شاريع متعددة اال�شتخدامات، والتي 

مت ت�شميمها لتنا�شب املواقع املختلفة يف منطقة الزورا.

انطلقت فعاليات يوم الطفل العاملي التي ينظمها 
ب��دائ��رة اخل��دم��ات االجتماعية،  ف��رع احل��م��ري��ة 
ي�شادف  وال����ذي  ال��ع��امل��ي  ال��ط��ف��ل  ي���وم  مبنا�شبة 
الفعاليات  وت�شمنت  نوفمرب،   20 يوم  تاريخه 
17 ولغاية  اأيام من  اأربعة  برناجما حافال ملدة 
�شاطئ  ح��دي��ق��ة  اجل�����اري يف  ن��وف��م��رب  م���ن   20
ال��ف��ع��ال��ي��ات امل�شاحبة  ت��ن��وع��ت  احل��م��ري��ة، ح��ي��ث 
يوميا، مب�شاركة العديد من اجلهات يف االإمارة.

وقالت مرمي ال�شام�شي مدير فرع احلمرية، اأن 
الهدف من الفعالية التاأكيد على حق الطفل يف 
واملوؤ�ش�شات  االأف��راد  يعي  واأن  بطفولته،  التمتع 
اأجواء  اأ�شفاء  اإىل  باالإ�شافة  احل��ق،  هذا  اأهمية 
من الرتفيه لالأطفال مليئة بالربامج التثقيفية 
وال���ت���وع���وي���ة وال��رتف��ي��ه��ي��ة ال���ت���ي ت���ق���دم جرعة 
معرفية عن القيم وغر�شها يف نفو�س االأطفال. 

واأ�شافت ال�شام�شي، مت اختيار حديقة �شاطئ احلمرية لكونها مكان مفتوح 
وجميل ويتيح ممار�شة كافة االأن�شطة والدعوة مفتوحة اأمام اجلميع من 
الرابعة من بعد الظهر ولغاية التا�شعة م�شاء. وعن اجلهات امل�شاركة قالت 
مدير فرع احلمرية، �شارك معنا لهذا العام 6 جهات فاعلة مبعنى اأن كل 
جهة قدمت برنامج اأو فعالية، ويت�شمن اليوم الواحد 4 فعاليات خمتلفة، 

االإ�شالمية،  للح�شارة  ال�شارقة  للخط ومتحف  ال�شارقة  مب�شاركة متحف 
بال�شارقة،  االأ�شرة  ل�شوؤون  االأعلى  للمجل�س  التابعة  الطفل  �شالمة  واإدارة 
لالأحياء  ال�شارقة  مربى  ال�شارقة،  يف  والبحوث  للوثائق  ال�شارقة  هيئة 
املائية، متحف املحطة، كما وقدم ق�شم خدمة املجتمع يف دائرة اخلدمات 
االجتماعية فرع احلمرية برامج تثقيفية متنوعة لالأطفال على مدار اأيام 

الفعالية. 

نخبة من رواد الأعمال امل�صاهري 
يزورون اأبوظبي لتو�صعة اأعمالهم التجارية

التزام  خطابات  ال��ع��امل  م�شتوى  على  امل�شاهري  االأع��م��ال  رواد  م��ن  ث��الث��ة  وق��ع 
لتاأ�شي�س اأعمالهم التجارية اخلا�شة يف اإمارة اأبوظبي. وقام كل من خبري التاأمل 
كرة  دوري  واأ�شطورة  اإيفرا،  باتري�س  يونايتد  مان�ش�شرت  وجنم  ت�شوبرا،  ديباك 
بي�س  وورل��د  ميتا  ليكرز  اأجنلو�س  لو�س  فريق  للمحرتفني يف  االأمريكي  ال�شلة 
بتوقيع هذه اخلطابات خالل زيارتهم التي يقومون بها حالياً اإىل دولة االإمارات 
كجزء من برنامج اآك�ش�س اأبوظبي الذي تنظمه �شركة مافن غلوبال اآك�ش�س بدعم 

من مكتب اأبوظبي لال�شتثمار بهدف دعم منو االأعمال يف االإمارة. 

متحف اللوفر اأبوظبي
 يحتفل بالذكرى اخلام�صة لتاأ�صي�صه

ال�شنوية  ال��ذك��رى  اإح��ي��اء  هام�س  على  اأب��وظ��ب��ي،  اللوفر  متحف  ا�شتقبل 
يوم  امللك  الفرن�شية رميا عبد  الثقافة  وزيرة  لتاأ�شي�شه، معايل  اخلام�شة 

االثنني املوافق 14 نوفمرب يف اإطار زيارة خا�شة.
العر�س  �شاالت  يف  خا�شة  جولة  زيارتها،  خالل  معاليها،  ح�شرت  حيث 
وال�شياحة  الثقافة  دائ���رة  رئي�س  امل��ب��ارك،  خليفة  حممد  م��ع��ايل  برفقة 
مدير  راباتيه،  ومانويل  اأبوظبي؛  اللوفر  متحف  ورئي�س  اأبوظبي   –
وال�شخ�شيات  امل�شوؤولني  كبار  من  وجمموع������ة  اأبوظبي؛  اللوف�����ر  متحف 

املرموقة.
ال��زي��ارة كلمة  امل��ب��ارك على هام�س ه��ذه  األقى معايل حممد خليفة   وق��د 
طموحات  مع  تتما�شى  التي  امل�شتقبلية  املتحف  خطط  خاللها  ا�شتعر�س 
االإمارة.  به  تتفّرد  ثقايف  نظام  ا�شتحداث  اإىل  والرامية  الُكربى  اأبوظبي 
كما األقت معايل الوزيرة كلمة تطرقت خاللها اإىل ال�شراكة الدائمة التي 

تربط بني البلدين.
�شعار  حتت  اخلام�شة  ال�شنوية  تاأ�شي�شه  بذكرى  اأبوظبي  اللوفر  يحتفل 
الكربى”؛ ُم�شت�شيفاً يف ذلك االإطار جمموعة مبهرة  الق�شة  “وت�شتمر 

من الفعاليات واالأن�شطة الثقافية والتعليمية. 

اجلامعة القا�صمية تن�صر 
قيم الت�صامح بني طلبتها 

التي  الفعاليات  القا�شمية عددا من  نظمت اجلامعة 
التقت مع اأهدافها يف ن�شر قيم الت�شامح بني طلبتها، 
يف اإطار ا�شرتاتيجية لتحقيق روؤيتها كمنارة اأكادميية 
واالآداب  بالعلوم  ترتقي  الثقافات،  متعددة  متميزة 
باأ�ش�س  ب��ه  تقوم  م��ا  ك��ل  وت�شرت�شد يف  احل���وار،  وقيم 
اال�شالم ال�شمح وتعاليمه املنفتحة على العامل اأجمع

ويف هذا االطار، نظمت عمادة �شوؤون الطلبة فعالية 
االأ�شتاذ  �شعادة  ح�شرها  حيث  مت�شاحمون،  بعنوان  
ال��دك��ت��ور.ع��واد اخل��ل��ف، م��دي��ر اجل��ام��ع��ة، وع���دد من 
ال���ن���واب وم�����ش��اع��دي م��دي��ر اجل��ام��ع��ة واأ����ش���رة عمادة 
الفعالية  ب���داأت  اجل��ام��ع��ة،  وط��ال��ب��ات  الطلبة  ���ش��وؤون 
ب��اأب��ي��ات ���ش��ع��ري��ة ع��ن ال��ت�����ش��ام��ح، واأن�������ش���ودة م��ن اأداء 
التي  الريا�شية  الفقرات  وبع�س  اجلامعة،  طالبات 
حتث على الت�شامح. مت بعدها تقدمي حما�شرة عن 
الت�شامح  نظمها مكتب االإر�شاد النف�شي والتوجيه يف 

اجلامعة. 

جمل�س �صاحية ال�صبيحية يف خورفكان يبادر 
بتكرمي العمال والفئات امل�صاندة يف يوم الت�صامح

والقرى  ال�شواحي  �شوؤون  لدائرة  التابع  ال�شبيحية  �شاحية  جمل�س  بادر 
امل�شاندة  والفئات  خورفكان  بلدية  من  العمال  بتكرمي  اليوم  ظهر  وذل��ك 

وذلك مبنا�شبة يوم الت�شامح العاملي.
مقره  يف  العاملة  اخلدمية  والفئات  العمال  تكرمي  االحتفالية  و�شهدت 

واال�شادة بجهودهم واأدائهم.

انطالق فعاليات يوم الطفل العاملي على �صاطئ احلمرية

 دبي بارك�س  اآند ريزورت�س تطلق اأول
 منتزه ترفيهي يف العامل يحمل ا�صم ريال مدريد 

وقعت دبي بارك�س  اآند ريزورت�س، ونادي ريال مدريد االإ�شباين لكرة القدم، �شراكة ح�شرية طويل االأمد ولعدة 
�شنوات الفتتاح اأول جتربة ترفيهية للنادي يف العامل يف اأكرب وجهة ترفيهية متكاملة يف ال�شرق االأو�شط.

يعد فريق ريال مدريد من اأ�شهر اأندية كرة القدم يف العامل، اإذ يحفل �شجّله باأعلى االألقاب من االإجنازات املحلية 
والعاملية، حيث نال لقب “اأف�شل نادي يف القرن الع�شرين” من االحتاد الدويل لكرة القدم فيفا FIFA. ويعترب 
متنزه دبي بارك�س™ اآند ريزورت�س اأول وجهة ترفيهية يف العامل تقوم بهذه ال�شراكة الهامة مع نادي ريال مدريد. 
تقدم التجربة اجلديدة فر�شة رائعة لع�شاق ال�شاحرة امل�شتديرة، وحمبي الريا�شة، والعائالت واالأطفال من جميع 
االأعمار لدخول اأج��واء اأعظم فريق كرة قدم يف العامل، والتعرف عن كثب على ثقافة هذا النادي العريق، حيث 
�شي�شتمتع ال�شيوف بعرو�س �شمعية وب�شرية مبهرة، وجتارب واألعاب تفاعلية، ووجهات ترفيهية مميزة؛ م�شتوحاة 

من الروح وال�شغف والنجاح التي جعلت من ريال مدريد نادي القرن.

ورو�شيا  وروم����ان����ي����ا  واإي���ط���ال���ي���ا 
واأوك���ران���ي���ا. اأك�����ش��ب��ه ع��رو���ش��ه يف 
املهرجان الدويل للفكاهة والفن 

املتنوع املركز االأول.
املهرجانات  يف  للفنان  ظهور  كل 
واملعار�س واحلفالت، يتحول اإىل 
حدث ترفيهي مذهل وم�شحك. 
عرو�س   5 دب��ي  يف  األيك�س  يقدم 
فريدة من نوعها: رجل البالون، 
ام������راأة ف��ات��ن��ة، ال���ط���ي���ور،  فرقة 
ال���الت���ي���ن���ي���ني وامل����ف���������ش����ل ل����دى 

اجلميع - كرة القدم.

ل���ي�������س م�����ن ال�������ش���ه���ل م����ف����اج����اأة 
األيك�س  ل���ك���ن  امل����دي����ن����ة،  ����ش���ك���ان 
على  قدرته  حول  اأو�شرتوف�شكي 

املفاجاأة والرتفيه اإىل مهنة.
 قبل عام على اأمريكا غوت تالنت 
فاجاأ العامل ب� االأب��واق الطائرة ، 
قبل ن�شف عام ، يف اإك�شبو 2020 
اجل���م���ه���ور يف حب  وق�����ع   ، دب�����ي 
اأو�شرتوف�شكي  األيك�س  بالومنان. 
اأوك��ران��ي��ا واخ��ت��ار العي�س يف  م��ن 

دبي.
اأنا اأحب كل �شيء يف دبي - املناخ ، 

حمرتف يتمتع بخربة 27 عاما 
يف العمل يف 23 دولة.

وقد اأدى بنجاح يف اإك�شبو 2020 
دبي، و اأمريكا غوت تالنت 2021 
، و بريطانيا غوت تالنت 2020  
اأملانيا  ، والربامج التلفزيونية يف 

وراحة البال للنا�س ب�شبب التقيد 
ال�شارم بالقانون ، وجمال املدينة 
اأ�شكر حكام  وال��راح��ة. غالبا ما   ،
االإمارات ب�شدق على اال�شتخدام 
ل��الأم��وال من  احلكيم وال�����ش��ادق 

موارد هذه املنطقة!

اأنا اأي�شا اأحب تعدد اجلن�شيات يف 
املدينة.

 م��ن امل��ث��ري ل��اله��ت��م��ام مالحظة 
خمتلف  م��ن  ال��ن��ا���س  �شخ�شيات 
ال��ع��امل الأن االأر�����س كلها  اأن��ح��اء 

وطننا.

لدب������ي  مم���نت  اأن��ن�����������������ي  ك��م��������������������ا 
للتطور  يل  ال��ف��ر���ش��ة  الإت��اح�����������������ة 
العرو�س  يحبون  الأن��ه��م  كفنان، 
اأ�����ش����ع ه���ن���ا باحلب  اأن������ا  احل����ي����ة! 

والفرح واالمتنان.
فنان  اأو����ش���رتوف�������ش���ك���ي  األ���ي���ك�������س 

اختار بالومنان ال�سهري البقاء يف دبي

األيك�س اأو�صرتوف�صكي - الذي ُخلق ليده�س ولريفه



تكت�صف ر�صالة عمرها 135 عامًا يف منزلها
امراأة  اكت�شفت  املنزل،  يف  باإ�شالحات  ا�شتدعته  �شباك  قيام  اأثناء 

بريطانية زجاجة حتتوي على ر�شالة ُكتبت قبل 135 عاماً.
اإدنربة بال�شدمة، عندما اأخربها  اإيليدا �شتيمب�شون، من  اأ�شيبت 
و�شلمها  منزلها،  اأر���ش��ي��ة  حت��ت  اكت�شفه  مب��ا  اأالن  بيرت  ال�شباك 
اأنها  زجاجة قدمية حتتوي على ورقة ملفوفة. وعلى الرغم من 
االنتظار  اإيليدا  قررت  الفور،  على  الزجاجة  لفتح  مت�شوقة  كانت 
حتى يعود زوجها وطفالها البالغان من العمر 10 و8 اإىل املنزل 
لي�شاركها يف قراءة الر�شالة التي تعود للع�شر الفيكتوري. ومبجرد 
اإخراج  االأ���ش��رة  اأف����راد  امل��ن��زل، ح���اول  اإىل  اأطفالها وزوج��ه��ا  ع���ودة 
الر�شالة من الزجاجة، ولكن دون جدوى مما ا�شطرهم لك�شرها. 
وعند اإخراج الر�شالة، اكت�شف اأفراد االأ�شرة هوية من تركها هناك، 
قاموا  الذين  العمال  اثنني من  قبل  عليها من  التوقيع  حيث مت 
برتكيب االأر�شية االأ�شلية للمنزل يف عام 1887. احتوت الر�شالة 
على املالحظة التالية: “و�شع جيم�س ريت�شي وجون غريف هذه 

االأر�شية، لكنهما مل يح�شال على اأي �شراب. اأكتوبر 1887”.

جناة ر�صيعة ُو�صعت بحقيبة واأُلقيت يف نهر
اأن  ب�شاعات، وذل��ك بعد  جنت طفلة من م��وت حمقق بعد والدت��ه��ا 
مياه  لت�شقط يف  م��ن ج�شر  واأل��ق��اه��ا  رج��ل يف حقيبة ظهر  و�شعها 
نهر، يف جرمية �شنيعة هزت الربازيل. وقال �شهود عيان لل�شرطة 
كابيباريبي  نهر  يرمي حقيبة ظهر يف  راأوا رجال  اإنهم  الع�شكرية، 
وقام  نوفمرب.   17 ي��وم  �شباح  بالربازيل،  ماتا  دا  لورينكو  �شاو  يف 
راأوا  اأن  بعد  الر�شيعة  ب��اإن��ق��اذ  اجل�شر  حت��ت  ال�شيادين  م��ن  اث��ن��ان 
احلقيبة وهي ت�شطدم بالنهر، و�شمعا �شرخات الطفلة. وقال اأحد 
"التقط احلقيبة و�شلمها يل،  ال�شيادين، ويدعى بيدرو، اإن رفيقه 
وعندما فتحتها، وجدت طفال. لقد بكيت". وات�شل الرجالن على 
الفور بال�شرطة الع�شكرية، التي نقلت الطفلة اإىل م�شت�شفى والدة 
الر�شيعة  ف��اإن  برازيلية،  اإع��الم  و�شائل  ذك��رت  ما  وبح�شب  قريب. 
"بطريقة غري  ال�����ش��ري  ���ش��اع��ات ف��ق��ط، وُق��ط��ع احل��ب��ل  ُول���دت قبل 
وال  م�شتقرة،  الفتاة  حالة  اإن  ال�شحة  م�شوؤولو  وق��ال  احرتافية". 
تزال حتت املالحظة يف امل�شت�شفى. يذكر اأن االإجها�س غري قانوين 
يف الربازيل، مع فر�س عقوبات ترتاوح من �شنة اإىل 3 �شنوات، مع 
بع�س اال�شتثناءات. ويف حني مت اإدخال ت�شريع لت�شهيل عملية اإعطاء 

االأطفال للتبني، فاإنه ال تزال هناك عراقيل اأمام االآباء اجلدد.

حتّد خطري ينت�صر على تيك توك
ت��وك م��وؤخ��را حت��ذي��رات من  انت�شار حت��د ج��دي��د على تيك  اأث���ار 
من  عدد  ون�شر  بحرائق.  ت�شببه  الإمكانية  نظرا  وذل��ك  خطورته، 
يقومون  وه��م  فيديو  مقاطع  توك"  "تيك  من�شة  م�شتخدمي 

ب�شوي �شرائح حلم يف حمم�شة اخلبز، ومن ثم تناولها.
وبعد زيادة الفيديوهات التي ت�شّور التحدي، انتقد اأطباء خطورة 
ال��ن��ا���ش��ج، واآث�����اره ال�شحية اخل��ط��رية. واإىل  ال��ل��ح��م غ��ري  ت��ن��اول 
خطورة  م��ن  تنبيهات  هناك  كانت  ال�شحية،  التحذيرات  جانب 
التحدي واإمكانية ت�شببه بحرائق، حيث قالت فرقة اإطفاء لندن 
ا�شتعمال  ب�شرورة  "نذّكر  "تويرت":  يف  ح�شابها  على  تغريدة  يف 
وجتنب  لها  املخ�ش�شة  لال�شتخدامات  فقط  الكهربائية  املنتجات 
التي  املرة االأوىل  اللحم يف حمم�شة اخلبز". وال تعد هذه  طهي 
تنت�شر فيها حتديات طبخ غريبة على "تيك توك"، اإذ �شبق ظهور 
با�شتعمال  دوغ  وال��ه��وت  م��ك��واة،  على  الربغر  طهي  مثل  حتديات 

جمفف املالب�س، واملعكرونة يف اآلة �شنع القهوة.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

اختبارات الدم الوهمية.. اإ�صدال ال�صتار على اأ�صهر ق�صية احتيال
من  امل�شتثمرين  على  االحتيال  بتهمة  عاما   11 بال�شجن  "ثريانو�س"،  �شركة  موؤ�ش�شة  هوملز،  اإليزابيث  على  ُحكم 

خالل �شركتها لفح�س الدم.
وتعري�س حياة  امل�شتثمرين،  على  باالحتيال  تتعلق  بتهم  عاما"،   38" كاليفورنيا هوملز  واأدان��ت هيئة حملفني يف 

مر�شى للخطر، وذلك عرب الرتويج لتكنولوجيا اختبارات الدم الوهمية.
"اآلة  الرئي�شي  ال�شركة  منتج  ب�شاأن  واملر�شى  االأطباء  ق�شد  عن  �شللت  اإنها  هوملز،  حماكمة  خالل  املدعون  وق��ال 
ب�شع  با�شتخدام  اأخ��رى  واأمرا�شا  وال�شكري  ال�شرطان  تكت�شف  اأن  ميكن  "ثريانو�س" اأنها  زعمت  التي  اأدي�شون"، 

قطرات من الدم.
واتهم ممثلو االدعاء هوملز باعتماد �شركتها "�شرا" على اآالت بدائية تقليدية من �شركات اأخرى الإجراء اختباراتها 
"املتطورة" للمر�شى. من جانبه قال القا�شي اإدوارد دافيال اإن املتهمة، احلامل واالأم لطفل �شغري، اأمامها حتى 

27 اأبريل لبدء عقوبتها.
بعد اأربعة اأ�شهر من حماكمة حظيت بتغطية اإعالمية كبرية اأمام حمكمة مبدينة �شان خو�شيه يف كاليفورنيا، اأدينت 

هوملز يف يناير بتهمة الكذب على امل�شتثمرين ب�شاأن التقدم احلقيقي ل�شركتها.
عن  م�شوؤولياتي  اأمامكم  "اأحتمل  باحلكم  النطق  قبل  تبكي  وه��ي  اجلمعة  اال�شتماع  جل�شة  خ��الل  هوملز  قالت 

ثريانو�س".
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م�صاب بفقدان ال�صمع يكت�صف �صدادة يف اأذنه 
اأذن  اأن قطعة من �شدادة  ا�شتعاد رجل بريطاين م�شن �شمعه بعد اكت�شاف 

قدمية بقيت عالقة يف اأذنه ملدة خم�س �شنوات.
واعتقد واال�س يل، من وميوث يف دور�شت اأن م�شاكله ال�شمعية ناجتة عن 
وقرر  القدمية،  الرجبي  اإ�شابات  و  ال�شاخبة  ال��ط��ريان  �شناعة  يف  عمله 
اكت�شاف  على  �شاعدته  داخلي  منظار  جمموعة  �شراء  بعد  الطبيب  زي��ارة 
ج�شم اأبي�س �شغري. وقال ال�شيد يل اإنه كان �شعيداً واأنه �شعر بارتياح فوري 

عندما متت اإزالة هذا اجل�شم الغريب من اأذنه اأخريا.
ال�شيد واال�س يل يبلغ من العمر 66 عاماً، وهو مهند�س �شابق يف البحرية، 
"قبل  اأثناء رحلة طائرة. وق��ال واال���س  اأذن��ه  اأن اجل�شم قد علق يف  يعتقد 
خم�س �شنوات، عندما كنت اأزور عائلتي يف اأ�شرتاليا، ا�شرتيت �شدادات االأذن 
ال�شغرية التي ميكنك و�شع ملحقات خمتلفة فيها، اعتماداً على ال�شو�شاء 
م��ن هذه  واح���دة  ط��ائ��رة.  م��نت  على  تدريجياً  التخل�س منها  ت��ري��د  ال��ت��ي 

املرفقات ال�شغرية ا�شتقرت يف اأذين وظلت هناك منذ ذلك احلني".
اإ�شابته بال�شمم نتيجة لفقدان  وبداأ ال�شيد واال�س وزوجته يف القلق من 
ال�شمع التدريجي، وا�شرتى جمموعة اأدوات تنظري داخلية مكنته من روؤية 
ج�شم اأبي�س �شغري يف اأذنه. بعد ذلك، قام ال�شيد واال�س بزيارة جراح االأذن 

واالأنف واحلنجرة، والذي متكن من اإزالة اجل�شم الغريب.

�صر كبري وراء ميزة وات�صاب اجلديدة.. تعرف عليه
اأط���ل���ق ت��ط��ب��ي��ق وات�������ش���اب، ال��ت��اب��ع ل�����ش��رك��ة م��ي��ت��ا امل��ال��ك��ة مل���واق���ع في�شبوك 
و"اإن�شتغرام"، ميزة جديدة طال انتظارها، حيث اأ�شبح باإمكان امل�شتخدمني 

االآن اإر�شالة ر�شائل اإىل اأنف�شهم على التطبيق.
امليزة اجلديدة، الحظها موقع "WABetaInfo"، الذي يتابع اأخبار هذا 
 "iOS"�ل "وات�شاب" اجلديد  اإ���ش��دار  يف  تظهر  حيث  ب��اأول،  اأوال  التطبيق 
"االإ�شدار 2.22.23.74"، واملتاح جلميع م�شتخدمي "اأبل"، كما تظهر يف 
اإ�شدار "وات�شاب" اجلديد لنظام "Android" "االإ�شدار 2.22.23.77"، 
لكن يبدو اأن امليزة يتم طرحها ببطء الأنها مل تظهر للجميع حتى االآن. 
ويقول ا�شت�شاري االإعالم الرقمي والت�شويق االإلكرتوين، حممد احلارثي، 
حيث  "وات�شاب"،  مل�شتخدمي  بالن�شبة  كبرية  اأهمية  متثل  امليزة  "تلك  اإن 
اإمكانية  اأنها توفر عليهم عناء التحايل على عدم متكينهم يف املا�شي من 
برقمني  ح�شابني  ميلكون  م��ن  يقوم  اأن  ع��رب  الأنف�شهم،  ر�شائل  اإر�شالهم 
امل�شتخدم  بتد�شني  اأو  الآخ��ر،  املعلومات من ح�شاب  تلك  باإر�شال  خمتلفني 

ملجموعة مع �شخ�س اآخر ثم طرده منها ليتبقى يف املجموعة وحيدا".
باإطالق  اأن���ه  عربية"،  ن��ي��وز  "�شكاي  مل��وق��ع  حديثه  يف  احل��ارث��ي،  وي�شيف 
باإمكان امل�شتخدم حفظ ما يريد من بيانات  "وات�شاب لتلك امليزة �شيكون 
اأو معلومات مثل رقم الهاتف اأو كلمة املرور اأو رابط اأو حتى �شورة، وهي 

اأ�شهل طريقة للحفظ والو�شول اإىل ما مت حفظه ب�شرعة".

ملك بريطانيا 
يحظر هذا الطبق

الثالث تقدمي  حظر امللك ت�شارلز 
طبق كبد االأوز امل�شّمن على موائد 
ر�شالة  ب��ح�����ش��ب  امل��ل��ك��ي��ة،  االأ�����ش����رة 
جمعية  اإىل  امللكي  الق�شر  وجهها 
الرفق  جمال  يف  "بيتا" النا�شطة 
ت�شارلز  ع��ن  وُي���ع���رف  ب��احل��ي��وان. 
اأجل  م��ن  الطويل  كفاحه  الثالث 
حماية الطبيعة والزراعة الع�شوية 
ومكافحة تغري املناخ، وهو كان من 
طبق  ال���ش��ت��ه��الك  املنتقدين  اأ���ش��د 
وك��ت��ب مدير  امل�����ش��ّم��ن.  االأوز  ك��ب��د 
اإىل جمعية  امللكية يف ر�شالة  الدار 
"بيتا": "�شكرا على ر�شالتكم ب�شاأن 
امل�شائل االأخالقية املرتبطة بطبق 
كبد االأوز امل�شّمن". واأ�شاف ال�شري 
توين جون�شتون بريت يف الر�شالة: 
االأوز  كبد  اأن  اأوؤك���د  اأن  "ميكنني 
امل�شّمن لي�س من �شمن م�شرتيات 
ُي����ق����ّدم على  وال  امل��ل��ك��ي��ة  ال��ع��ائ��ل��ة 
املوائد يف ال��دور امللكية، ومن غري 
ال�شيا�شة".  هذه  تتغري  اأن  املتوقع 
اأر�شلت  ل��ل��م��ل��ك،  ���ش��ك��ر  وك��ع��رب��ون 
"بيتا" له �شندوقا يحوي  جمعية 
النوع  ه����ذا  م���ن  "مزيفا"  ط��ب��ق��ا 
النباتي  ال�شيف  مطعم  يف  ُي��ق��ّدم 
األك�شي�س غوتييه يف لندن. وكتبت 
"ت�شجع  اأن���ه���ا  ب��ي��ان  يف  اجل��م��ع��ي��ة 
حذو  ي����ح����ذوا  اأن  ع���ل���ى  اجل���م���ي���ع 
امللك واأال ياأكلوا كبد االأوز امل�شّمن 
وكانت  وبعده".  امل���ي���الد  ع��ي��د  يف 
يف  توفيت  التي  الثانية  اإليزابيث 
م��ن حمبي  �شبتمرب،  م��ن  ال��ث��ام��ن 
لها  الطبق  ه��ذا  وُق���ّدم  االأوز،  كبد 
يف ماأدبة ع�شاء ر�شمية يف باري�س يف 
يونيو 2014 جمعتها مع الرئي�س 

ال�شابق فرن�شوا هوالند.

مايكل دوغال�س وكاثرين زيتا 
يحتفالن بذكرى زواجهما

ح���ر����س ال���ن���ج���م االأم����ري����ك����ي من 
دوغال�س،  م��اي��ك��ل  رو����ش���ي،  اأ����ش���ل 
ال�22  زواج��ه  بعيد  االحتفال  على 
زي��ت��ا جونز،  ك��اث��ري��ن  النجمة  م��ن 
ور�شالة  زفافهما  من  ن��ادرة  ب�شور 

رومان�شية.
االأو�شكار  ع��ل��ى  احل��ا���ش��ل  ون�����ش��ر 
والغولدن غلوب، البالغ من العمر 
زفافهما،  م���ن  ����ش���وراً  ع���ام���اً،   78
2000 يف مدينة  اأق��ي��م ع��ام  ال��ذي 
بر�شالة  واأرف����ق����ه����ا  ن����ي����وي����ورك، 
"ذكرى  ف��ي��ه��ا:  ق����ال  روم��ان�����ش��ي��ة، 
احلبيبة!  لكاثرين  �شعيدة  �شنوية 

اأحبك كثرياً..22 عاماً".
و�����ش����رع����ان م�����ا ت���ل���ق���ى ال�����زوج�����ان 
من  التهنئة  ر���ش��ائ��ل  م��ن  ال��ع��دي��د 
�شنوات  لهما  متمنني  معجبيهما، 
�شعيدة اأخرى معاً، ح�شب �شحيفة 
والتقى  "اندبندنت" الربيطانية. 
عاماً"   52" ك���اث���ري���ن  ال����زوج����ان 
مهرجان  يف  عاماً"   78" ومايكل 
يف  االأم��ري��ك��ي  ال�شينمائي  دوف��ي��ل 
"اآب" 1998،  اأغ�شط�س  يف  فرن�شا 
ثم تواعدا حتى تزوجا يف نوفمرب 
2000، وتعر�س الزوجان لنك�شات 
كثرية خالل زواجهما، مبا يف ذلك 
االنف�شال ملدة 6 اأ�شهر عام 2013، 
اإال اأنهما جنحا يف جتاوز م�شاكلهما 
الو�شط  يف  ثنائي  اأ�شعد  لي�شبحا 
العالقة  واأث��م��رت  ال��ع��امل��ي.  الفني 
ال��زوج��ي��ة امل�����ش��ت��ق��رة ط��ف��ل��ني هما 
واعرتفت  و"كاري�س"،  "ديالن" 
كثرياً  ي�شتمتعان  باأنهما  كاثرين 
املختلف  عملهما  ج���دول  الأن  م��ع��اً 
العادي يحافظ على تنا�شق  وغري 

زواجهما ووقتهما.

اجلد بايدن يحتفل بزواج حفيدته
تزوجت نعومي، حفيدة الرئي�س االأمريكي جو بايدن اأم�س االأول 
ال�شبت فيما يعد املرة رقم 19 يف التاريخ التي يقام بها حفل زفاف 

يف البيت االأبي�س.
العمر  من  تبلغ  حمامية  وه��ي  العرو�س،  التقت   ،2018 ع��ام  ويف 
28 عاما، العري�س بيرت نيل "25 عاما"، وهو من والية وايومنغ، 
القانون  م��رك��ز  يف  االآن  ويعمل  احل��ق��وق  كلية  يف  حديثا  وت��خ��رج 

بجامعة جورج تاون.
واأقيم احلفل يف احلديقة اجلنوبية للبيت االأبي�س يف طق�س بارد، 
نحو  ال�شيوف  ع��دد  بلغ  بينما  ال�شحفيني،  ب��دخ��ول  ي�شمح  ومل 
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ماذا قال الرئي�س وزوجته جيل بايدن بعد احلفل؟

ذاتها  وتكت�شف  تكرب  وهي  نعومي  م�شاهدة  الرائع  من  كان   •
وتر�شم مثل هذه احلياة الرائعة لنف�شها".

لها،  زوجا  بيرت  تختار  لروؤيتها  ال�شديد  بالفخر  ن�شعر  • "االآن، 
وي�شرفنا اأن نرحب به يف عائلتنا".

مبرور  عمقا  يزداد  وحبا  بال�شحك  مليئة  اأياما  لهما  • "نتمنى 
كل عام".

لبايدن،  مبهجة  اأ�شبوع  نهاية  عطلة  من  االأول  اجل��زء  هو  وه��ذا 
الذي احتفل بعيد ميالده الثمانني اأم�س االأحد حماطا بالعائلة.

تخ�صع لعملية جراحية فت�صتيقظ بال كلى
اإىل عيادة خا�شة الإجراء  ا�شتيقظت امراأة هندية ذهبت 
كليتيها  اأن  لتجد  ج��راح��ي��اً  لرحمها  ا�شتئ�شال  عملية 
�شونيتا  ذهبت  املا�شي،  -اأي��ل��ول  �شبتمرب  ويف  �ُشرقتا.  قد 
بيهار  بوالية  مظفربور  منطقة  من  ام���راأة  وه��ي  ديفي، 
رحمها  الإزال���ة  ب��اري��ارب��ور  يف  خا�شة  عيادة  اإىل  الهندية، 
كليتيها  االأطباء  اأزال  رحمها،  اإزال��ة  من  وب��داًل  جراحياً، 
ثم اختفوا، وبات على املري�شة االآن االعتماد على غ�شيل 
الكلى اليومي للبقاء على قيد احلياة. ويف بداية �شبتمرب 
عاماً" اإىل   38" البالغة  ديفي  �شونيتا  نقل  مت  -اأي��ل��ول، 
م�شت�شفى �شري كري�شنا الطبي يف مظفربور، الأن حالتها 
بداأت تتدهور بعد عمليتها االأ�شلية الإزالة الرحم، وقام 
االأطباء بفح�س املراأة واأخربوا عائلتها اأنه مت ا�شتئ�شال 
قيد  على  للبقاء  الكلى  لغ�شيل  بحاجة  واأن��ه��ا  كليتيها 
اإنديرا  معهد  اإىل  �شونيتا  باإحالة  االأطباء  وق��ام  احلياة. 
واأعيدت  العالج،  لتلقي  باتنا  يف  الطبية  للعلوم  غاندي 
بعد  مظفربور  يف  الطبي  كري�شنا  �شري  م�شت�شفى  اإىل 
العالج هناك. ومبا اأن �شونيتا لي�س لديها كلى بعد �شرقة 
كلى  اإىل عملية غ�شيل  اإنها بحاجة  االأطباء  قال  كليتها، 

ب�شكل يومي واإال �شتكون حياتها يف خطر.

اكت�صاف طائر منقر�س حيا يثري �صدمة العلماء
 140 منذ  انقر�س  اأن��ه  يعتقد  ك��ان  طائر  اكت�شاف  اأعيد 
الهادي،  املحيط  غينيا اجلديدة يف  بابوا  غابات  عاًما يف 
اأن"  اأن  "�شي  �شبكة  بح�شب  للعلماء،  ���ش��دم��ة  اأث����ار  م��ا 
االأمريكية. واأ�شارت ال�شبكة االأحد نقال عن بيان ملنظمة 
البعثة  متويل  يف  �شاهمت  التي  الربحية  "الربية" غري 
"حمامة الدراج  التي اكت�شفت الطائر اإىل اأنه مت توثيق 
ال�شوداء" من قبل العلماء للمرة االأوىل واالأخرية يف عام 
الطائر تطلبت  اكت�شاف  اإع��ادة  اأن  البيان  وذك��ر    .1882
على  ���ش��اًق��ا  ���ش��ه��ًرا  ا�شتك�شافية  رح��ل��ة  ف��ري��ق  يق�شي  اأن 
قبالة  اأرخبيل  جزيرة فريج�شون، وهي جزيرة وعرة يف 
الطائر  توثيق  مت  حيث  ال�شرقية  اجل��دي��دة  غينيا  بابوا 
الفريق �شم املوظفني  اأن  ال�شبكة  يف االأ�شل.  واأو�شحت 
الوطني  اجلديدة"  غينيا  "بابوا  متحف  يف  املحليني 
لعلم  كورنيل  خمترب  من  دوليني  علماء  اإىل  باالإ�شافة 
فريغ�شون  ج��زي��رة  اأن  اإىل  ولفتت  االأم��ري��ك��ي.  ال��ط��ي��ور 
م��غ��ط��اة ب��ت�����ش��اري�����س ج��ب��ل��ي��ة وع�����رة، م���ا ي��ج��ع��ل الرحلة 

اال�شتك�شافية �شعبة ب�شكل خا�س للعلماء.

اأطول عملية تو�صيل طعام يف العامل 
اأجنزت امراأة من �شنغافورة اأطول عملية تو�شيل للطعام 
اجلنوبية  القطبية  القارة  اإىل  �شنغافورة  من  العامل  يف 

على امتداد اأكرث من 30000 كيلومرت و4 قارات.
يف  رحلتها  ع��ن  فيديو  مقطع  غ��وب��ال  مانا�شا  و���ش��ارك��ت 
على  اجل��ن��وب��ي��ة  القطبية  ال���ق���ارة  اإىل  ال��ط��ع��ام  ت��و���ش��ي��ل 
وهي  روؤيتها  ميكن  الفيديو،  ويف  اإن�شتغرام.  يف  ح�شابها 
ت��ق��ط��ع م�����ش��اف��ة 30 األ����ف ك��ي��ل��وم��رت وه����ي حت��م��ل كي�س 
طعام يف يدها. وبداأت مانا�شا الرحلة من �شنغافورة، ثم 
واأو�شوايا، ثم  اآري�س  بوين�س  تليها  اإىل هامبورغ،  �شافرت 
القارة القطبية اجلنوبية. وُيظهر املقطع ال�شيدة مانا�شا 
وهي تعرب عدة م�شارات موحلة ومثلجة. واأخ��رياً، تقوم 

بتو�شيل الطعام اإىل زبونها ال�شعيد.

متى �صيتمكن رواد الف�صاء من 
العي�س على القمر؟ 

والف�شاء  ال�����ط�����ريان  اإدارة  ت���خ���ط���ط 
الف�شاء  رواد  جلعل  "نا�شا"  االأم��ريك��ي��ة 
ملدة ت�شل  القمر  يعي�شون ويعملون على 
اإىل �شهرين، وذلك يف غ�شون 10 �شنوات. 
برنامج  "نا�شا" اإن  با�شم  متحدث  وق��ال 
الواقع  يف  ه��و   ،"1 "اأرتيمي�س  م��ه��م��ة 
اأطقم  اإر�����ش����ال  ن��ح��و  ان���ط���الق  "نقطة 
لفرتات  ل��ل��ب��ق��اء  ال��ق��م��ر،  اإىل  م��ن��ت��ظ��م��ة 
ما  تاأ�شي�س  على  االإدارة  وتعمل  اأطول". 
اأرتيمي�س" فوق  قاعدة  "مع�شكر  ت�شميه 
حديثة  ق��م��ري��ة  كابينة  �شي�شم  ال��ق��م��ر، 
ومنزال متنقال، مبا ي�شمح لرواد الف�شاء 
واأ�شاف  �شهرين.  اإىل  ت�شل  ملدة  بالبقاء 
"�شتبني نا�شا على زخم مهمة  املتحدث: 
�شنوات،   4 ه��ذه يف غ�شون  الب�شر  ع��ودة 

مرة  القمر  اإىل  طاقم  الإر�شال  وتخطط 
واحدة �شنويا بعد ذلك".

فرتات  امل��ب��ك��رة  امل��ه��ام  "�شت�شمل  وت��اب��ع: 
ق�����ش��رية ع��ل��ى ال���ق���م���ر، ل��ك��ن م���ع تطور 
املع�شكر االأ�شا�شي فاإن الهدف هو ال�شماح 
ملدة  القمر  �شطح  على  بالبقاء  للطاقم 

ت�شل اإىل �شهرين يف كل مرة".
يف   "1 "اأرتيمي�س  الكب�شولة  وانطلقت 
اأي��ام، ويفرت�س  القمر قبل  اإىل  طريقها 
ال�شنوات  يف  اإل��ي��ه  ف�����ش��اء  رواد  تنقل  اأن 
اآخ���ر رحلة  م��ن��ذ  االأوىل  ل��ل��م��رة  امل��ق��ب��ل��ة، 
عام  "اأبولو"  م��ه��م��ة  ���ش��م��ن  اأم���ريك���ي���ة 
التجريبية  الرحلة  وترمي هذه   .1972
االأوىل، وهي غري ماأهولة، للتاأكد من اأن 

املركبة اآمنة.

ممثلة بوليوود �سايامي خري تقف اأثناء الرتويج ل�سل�سلة الويب اخلا�سة بها تنف�س يف الظالل 2  يف مومباي - ا ف ب

�صيلني ديون لي�صت 
م�صتعدة للغناء

للعودة  دي��ون  �شيلني  العاملية  النجمة  ت�شتعد  ال�شحية  املتاعب  من  �شل�شلة  بعد 
ببطء اإىل ال�شاحة الفنية وينتظرها حمبوها بفارغ ال�شرب، لكن امل�شار ال يزال 

طوياًل لعودة النجمة العاملية كما ك�شف ملحنها اإريك بنزي
الفنانة  لكن  املو�شيقية.  احلفالت  من  العديد  اإلغاء  اإىل  بالفعل  ا�شطرت  لقد 
الكندية ت�شتعد االآن لعودتها. وبالتايل من املتوقع قيامها بجولة يف اأوروبا عام 
 Les 2023 كما ت�شرتك يف فرن�شا خالل �شهر متوز -يوليو املقبل يف مهرجان
األبوم  ترت  دي��ون  تغني  �شوف  التواريخ  ه��ذه  قبل  لكن   Vieilles Charrues

حتية ااإى النجم الفرن�شي جان جاك غولدمان.


