
   

الإمارات حتتل املرتبة الرابعة 
كاأف�ضل وجهة عاملية للعي�ش والعمل

•• ال�شارقة-وام:

 10 اأن دولة الإم��ارات �صعدت    HSBC اأع��ده بنك  ك�صف ا�صتطالع 
للعي�ش والعمل  كاأف�صل وجهة عاملية  الرابعة  املرتبة  مراتب لتحتل 
 HSBC Expat تقرير  م��ن  ع�صرة  الرابعة  الن�صخة  لنتائج  وف��ق��اً 
Explorer ال�صنوي، وهو عبارة عن درا�صة ا�صتق�صائية عاملية لآراء 
اأكرث من 20 األف �صخ�ش يعي�صون ويعملون خارج بلدانهم الأ�صلية. 
ال�صتطالع  �صملهم  الذين  املغرتبني  من  العظمى  الغالبية  وي�صعر 
ا�صتقراراً  اأكرث  باأن احلياة �صتكون  بالتفاوؤل  باملائة   82 الإم��ارات  يف 
من  الرغم  على  املقبلة   12 ال���  الأ�صهر  خ��الل  جديد  من  وطبيعيًة 
اجلائحة العاملية وهي ن�صبة اأعلى بكثري من املتو�صط العاملي البالغ 
75 باملائة كما اأن 53 باملائة من امل�صاركني يف دولة الإمارات يتوقعون 
واحلياة  العمل  ب��ني  اأف�صل  ت���وازن  وحتقيق  دخلهم  يف  زي���ادًة  اأي�����ص��اً 

ال�صخ�صية 57 باملائة.                               )التفا�صيل �ش3(

الهوية الإعلمية للإمارات حتتل املرتبة 11 عامليا 
وارتفاع قيمتها القت�ضادية اإىل 2.74 ترليون درهم

•• اأبوظبي-وام:

يف  عاملياً   11 املرتبة  الإم��ارات  لدولة  املرئية  الإعالمية  الهوية  احتلت 
تقرير ت�صنيف قوة العالمة التجارية للهويات الإعالمية للدول لعام 
2021 ال�صادر عن موؤ�ص�صة براند فاينن�ش العاملية بعد اأن تقدمت ثالثة 
مراكز جديدة عن ت�صنيفها يف املوؤ�صر نف�صه العام املا�صي، م�صجلًة منواً 
بن�صبة %11 يف القيمة القت�صادية لهوية الإمارات الإعالمية والتي 
ب�  مقارنًة   ، دره��م  تريليون   2.748 اأمريكي  دولر  مليار   749 بلغت 

�ش7( )التفا�صيل  املا�صي.        العام  يف  امريكي  دولر  مليار   672

متظاهرون يحتجون على نتائج النتخابات قرب املنطقة اخل�صراء   )رويرتز(

هل يخ�صر بايدن ا�صوات ال�صود؟

رئي�ش الدولة ونائبه وحممد بن زايد يهنئون رئي�ش 
وزراء الرنويج مبنا�ضبة ت�ضكيل احلكومة اجلديدة

•• اأبوظبي-وام:

الدولة  رئي�ش  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  بعث 
وزراء  رئي�ش  �صتوري  جار  اإىل معايل جونا�ش  تهنئة  برقية  اهلل  حفظه 

مملكة الرنويج وذلك مبنا�صبة ت�صكيل احلكومة اجلديدة .
كما بعث �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم نائب رئي�ش 
الدولة رئي�ش جمل�ش الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل و�صاحب ال�صمو ال�صيخ 
حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات 
امل�صلحة برقيتي تهنئة مماثلتني اإىل معايل جونا�ش جار �صتوري رئي�ش 

وزراء مملكة الرنويج.

حممد بن زايد يبحث مع قائد القيادة املركزية الأمريكية 
علقات التعاون والتن�ضيق يف ال�ضوؤون الدفاعية والع�ضكرية

•• اأبوظبي-وام:

عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  ا�صتقبل 
اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�صلحة اأم�ش- يف ق�صر ال�صاطئ 

- الفريق اأول كينيث ماكنزي قائد القيادة املركزية الأمريكية.
.. عالقات  اللقاء  الأمريكي خالل  الع�صكري  وامل�صوؤول  �صموه  وبحث 
الإمارات  دول��ة  بني  امل�صرتك  والتن�صيق  التعاون  وج��وان��ب  ال�صداقة 
ال�صوؤون  يف  خا�صة  الأم��ري��ك��ي��ة  امل��ت��ح��دة  وال��ولي��ات  امل��ت��ح��دة  العربية 

واملجالت الدفاعية والع�صكرية. كما تناول اجلانبان عددا من الق�صايا 
واملو�صوعات ذات الهتمام امل�صرتك وتبادل وجهات النظر ب�صاأنها.

ح�صر اللقاء.. �صمو ال�صيخ حمدان بن حممد بن زايد اآل نهيان وال�صيخ 
مطارات  اإدارة  جمل�ش  رئي�ش  نهيان  اآل  طحنون  بن  حمد  بن  حممد 
الوليات  ل��دى  ال��دول��ة  �صفري  العتيبة  مانع  يو�صف  ومعايل  اأبوظبي 
دي��وان ويل  املزروعي وكيل  و�صعادة حممد مبارك  الأمريكية  املتحدة 
عهد اأبوظبي واللواء الركن �صالح بن جمرن العامري قائد العمليات 

امل�صرتكة.

مفو�سية االنتخابات بالعراق تت�سلم 1250 طعنًا

احتجاجات يف املنطقة اخل�ضراء ببغداد و�ضط انت�ضار اأمني
 

•• بغداد- وكاالت:

بع�ش  اع��رتا���ص��ات  ت�صتمر  ف��ي��م��ا 
تراجعت  ال���ذي���ن  اأو  اخل��ا���ص��ري��ن 
النتخابات  النيابية يف  مقاعدهم 
الأ�صبوع  ج��رت  ال��ت��ي  الت�صريعية 
املا�صي يف العراق، ل�صيما الف�صائل 
اأعلنت  والأح��زاب املوالية لإي��ران، 
املفو�صية العليا لالنتخابات، اأنها 
طعناً   1250 م��ن  اأك���رث  ت�صلمت 
درا����ص���ت���ه���ا.م���ن جهته،  اأج�����ل  م���ن 
اأو����ص���ح م��ه��ن��د م�����ص��ط��ف��ى، ع�صو 
للمفو�صية،  الإع���الم���ي  ال��ف��ري��ق 
اإن  قائال  الطعون،  النظر يف  اآلية 
املفو�صية تتعامل مع تلك الطعون 
البيانات  م��ط��اب��ق��ة  خ�����الل  م����ن 
املتوفرة  ال��ب��ي��ان��ات  م���ع  والأدل�������ة 
لدى املفو�صية ثم ترفعها ملجل�ش 
املفو�صني ومنه للهيئة الق�صائية 

الأعلى.
بح�صب  املفو�صية،  اأو���ص��ح��ت  كما 
الر�صمية  الأنباء  وكالة  اأف��ادت  ما 
الطعن  ب���اب  اأن  ال��ث��الث��اء،  اأم�����ش 

بنتائج النتخابات اأغلق.
الأحزاب  م��ن  ع��دد  موا�صلة  وم��ع 
نتائج  �صد  التح�صيد  والف�صائل 
النتخابات النيابية، التي اأجريت 
يف العراق يوم العا�صر من اأكتوبر، 

�صرايا  ميلي�صيا  ه����ددت  ك���ذل���ك، 
املتحدة  الأمم  ال��دم ممثلَة  اأولياء 
بال�صخارت،  ج��ن��ني  ال����ع����راق،  يف 
وو�صفتها بالعجوز اخلبيثة، قائلة 
اإن التعامل معها �صيكون كالتعامل 
اللوج�صتي  ال����دع����م  اأرت��������ال  م����ع 

لالحتالل الأمريكي.
املفو�صية  رئ��ي�����ش  اأن  اإىل  ي�����ص��ار 
اأعلن  كان  عدنان،  جليل  القا�صي 
�صابقا اأنه "مت التعامل مع الطعون 
بحيادية، مو�صحا اأن اأغلبها لي�ش 

موؤثرا يف نتائج الأ�صوات.
كما اأكد اأنه مت التعامل مع عمليات 
ال����ف����رز ال�����ي�����دوي والإل�����ك�����رتوين 
ب��ك��ل ���ص��ف��اف��ي��ة، م���وؤك���دا اأن���ه���ا اأتت 

متطابقة.
املوالية  ال�صيا�صية  اجل��ه��ات  لكن 
لإيران، والتي خ�صرت العديد من 
ال�صابقة،  الن��ت��خ��اب��ات  يف  امل��ق��اع��د 
 ،2018 ع��ام  بانتخابات  مقارنة 
ل���وح���ت ب��ت�����ص��ع��ي��د م��واق��ف��ه��ا بعد 

اإعالن النتائج النهائية.
يف  ح��ل  ال�صدري  التيار  اأن  يذكر 
على  بح�صوله  الفائزين،  طليعة 
70 م��ق��ع��داً م��ن اأ�صل  اأك���رث م��ن 
329 ح�صب النتائج التي اأعلنتها 
امل��ف��و���ص��ي��ة، م��ا ف��اق��م م��ن غ�صب 

اخلا�صرين اأي�صا.

اأم�ش  ب���غ���داد،  ال��ع��ا���ص��م��ة  ���ص��ه��دت 
ل�صيما  اأمنياً،  ا�صتنفاراً  الثالثاء، 
اخل�صراء،  امل��ن��ط��ق��ة  حم��ي��ط  يف 
املوؤ�ص�صات  م��ن  ع����دداً  ت�صم  ال��ت��ي 

الر�صمية وال�صفارات.
الأمريكية  ال�������ص���ف���ارة  واأط���ل���ق���ت 
�صفارات الإن��ذار وفّعلت منظومة 
بالتزامن   ،  C-RAM ال���دف���اع 
حميط  يف  التجمعات  بع�ش  م��ع 

امل����ن����ط����ق����ة لأن�����������ص�����ار الأح�����������زاب 
واملر�صحني اخلا�صرين.

فيما نفذت القوى الأمنية انت�صارا 
املنطقة  بوابة  من  بالقرب  كثيفا 
اخل�صراء، بعد اأن توافد الع�صرات 
من  مدخلها  على  املحتجني  م��ن 
مبا  بح�صب  املعلق،  اجل�صر  جانب 

اأفادت و�صائل اإعالم حملية.
من  امل��ح��ت��ج��ني  اأن  اإىل  ول���ف���ت���ت 

م��ي��ل��ي�����ص��ي��ا ع�����ص��ائ��ب اأه�����ل احل���ق، 
حتت  ال���و����ص���ع  اأن  اإىل  م�������ص���رية 

ال�صيطرة.
احلق"  اأه�������ل  ع�������ص���ائ���ب  وك����ان����ت 
امل���وال���ي���ة ل��ط��ه��ران ك�����ررت خالل 
لنتائج  رف�����ص��ه��ا  امل��ا���ص��ي��ة،  الأي�����ام 
الن����ت����خ����اب����ات، ع���ق���ب اخل�������ص���ارة 
العليا  املفو�صية  مطالبة  املدوية، 

بت�صحيح النتائج، واإعادة الفرز.

خماوف اأمنية ب�ساأن عقد موؤمتر ا�ستقرار ليبيا يف طرابل�س

�ضبح النق�ضام يهدد حكومة الوحدة الليبية 

ن�ضراهلل يهدد اللبنانيني:
 لدينا 100 األف مقاتل مدربني وم�ضلحني!

•• بريوت-اأ ف ب:

ن�صراهلل  ح�صن  اهلل  ح��زب  مللي�صيا  العام  الأم��ني  اأعلن 
األ����ف م��ق��ات��ل مدربني  ل���دى ح��زب��ه م��ئ��ة  اأن  الإث���ن���ني 
توترات  بعد  ل��ه  تعليق  اأول  يف  ل��ب��ن��ان،  يف  وجم��ه��زي��ن 
اعرت�صت  ت��ظ��اه��رة  خ��الل  اخلمي�ش  ب���ريوت  �صهدتها 

على اأداء املحقق العديل يف ق�صية انفجار املرفاأ.
ق��ن��اة احلزب  ن�����ص��راهلل، خ���الل خ��ط��اب نقلته  وات��ه��م 
اأبرز  اللبنانية،  ال��ق��وات  ح���زب  ط��ه��ران،  م��ن  امل��دع��وم 
اإىل احلرب  خ�صومه امل�صيحيني، مبحاولة جر البالد 
الأهلية واإطالق الر�صا�ش على منا�صريه ومنا�صري 
منطقة  يف  قتلى  �صبعة  اأوق���ع  م��ا  اأم���ل،  حركة  حليفته 
الطيونة، اأبرز خطوط التما�ش خالل احلرب الأهلية 

بني 1975 و 1990.
ُي��ع��ّد ح��زب��ه ال��ق��وة الع�صكرية  وق���ال ن�����ص��راهلل، ال���ذي 
وال�صيا�صية الأبرز يف لبنان ويقود حملة مطالبة بعزل 
اإن  البيطار،  ط��ارق  امل��رف��اأ  انفجار  يف  التحقيق  قا�صي 
لدى احلزب مئة األف مقاتل لبناين مدربني ومنظمني 
الرقم  ه��ذا  يذكر  اأن��ه  مو�صحاً  وم�صلحني،  ومهيكلني 

للمرة الأوىل لأمنع احلرب ل لأهدد بحرب اأهلية.

وفور اإعالنه الرقم، اأطلق منا�صرو احلزب الر�صا�ش 
معاقل  اأب��رز  لبريوت،  اجلنوبية  ال�صاحية  يف  ابتهاجاً 

احلزب.
احلرب  ه��و  ل��ل��ق��وات  احلقيقي  ال��رن��ام��ج  اأن  واع��ت��ر 
رئي�صها  اىل  ال��ن��رة  عالية  اتهامات  موجهاً  الأه��ل��ي��ة، 
�صمري جعجع، الذي غالباً ما ينتقد حزب اهلل و�صالحه 
�صوريا  اق��ل��ي��م��ي��ة، خ��ا���ص��ًة يف  ن���زاع���ات  وان���خ���راط���ه يف 
دعماً   2013 منذ  علني  ب�صكل  يقاتل  حيث  امل��ج��اورة 

لقوات الرئي�ش ب�صار الأ�صد.
ت��وّت��ر �صهدته بريوت  ب��ع��د  ن�����ص��راهلل  وج����اءت م��واق��ف 
وحليفته حركة  نظمها حزبه  تظاهرة  اأثناء  اخلمي�ش 
تخللها  ال��ب��ي��ط��ار،  القا�صي  اأداء  على  اع��رتا���ص��اً  اأم���ل 
اإطالق ر�صا�ش وقذائف، يف ت�صعيد خطري مل تت�صح 

مالب�صاته وكيف بداأ بعد.
اتهامات  ورئي�صها  نفت  اأن  اللبنانية  ل��ل��ق��وات  و�صبق 
مرور  اإث��ر  اندلعت  ال�صتباكات  اأن  م��وؤك��دة  اهلل،  ح��زب 
وتك�صريهم  م�صيحية  غالبية  ذي  حي  يف  متظاهرين 
خ��ا���ص��ة. ويحقق  ع��ل��ى ممتلكات  والع���ت���داء  ���ص��ي��ارات، 
يظهر  فيديو  مقطع  ت���داول  بعد  الق�صية  يف  اجلي�ش 

اإطالق جندي الر�صا�ش على اأحد املحتجني.

خماوف من العنف بعد دعوات 
غدًا اخلرطوم  يف  لحتجاجات 

•• اخلرطوم-وكاالت:

ال�������������ص������ودان  يف  اأط����������������راف  دع����������ت 
اخلمي�ش،  غداً  جديدة  لحتجاجات 
التي �صهدتها  التوترات  وذلك غداة 

احتجاجات اأم�ش.
واأث���������ارت ال�����دع�����وات امل����خ����اوف من 

العنف.
وب���ي���ن���م���ا ي����دع����و اأح��������د ال���ط���رف���ني 
والتحول  الن���ت���ق���ال  ح���م���اي���ة  اإىل 
والت�صدي  ال���دمي���ق���راط���ي،  امل����دين 
الطريق  ل���ق���ط���ع  حم��������اولت  لأي 
املدنية  ال��ع�����ص��ك��ري��ة  ب���الن���ق���الب���ات 
اأو  الأم����ن����ي،  الن���ف���الت  ���ص��ن��اع��ة  اأو 
لإعاقة  القت�صادية  الأو���ص��اع  خنق 
ي��ط��ال��ب الآخ������ر بتويل  الن���ت���ق���ال، 
اجل���ي�������ش وح�������ده ال�������ص���ل���ط���ة، وح���ل 

احلكومة املدنية.
و���ص��ه��دت اح��ت��ج��اج��ات اأم�����ش اإطالق 
للدموع  امل�����ص��ي��ل  ال����غ����از  ال�������ص���رط���ة 
لتفريق املحتجني يف حميط رئا�صة 

الوزراء.
ويطالب املعت�صمون منذ اأيام بتويل 
ويرون  كاملة  ال�صلطة  الع�صكريني 

اأن احلكومة املدنية قد ف�صلت.
جل�صة  يف  ال��������وزراء  جم��ل�����ش  وق�����رر 
اأزمة  خلية  بت�صكيل  اأم�����ش  ط��ارئ��ة 
لإن���ه���اء ال��ق��ط��ي��ع��ة ال�����ص��ي��ا���ص��ي��ة بني 
تفاقمت  وال���ت���ي  احل���ك���م،  اأط�������راف 

ب�صورة كبرية  فيالأ�صبوع اجلاري.

•• طرابل�س-وكاالت:

الدبيبة،  الليبية عبد احلميد  رئي�ش احلكومة  دخل 
يف ���ص��راع م��ع مم��ث��ل��ي اإق��ل��ي��م ب��رق��ة داخ����ل حكومته 
الوطنية، بعد حتذيرات نائبه ح�صني القطراين من 

تغيري جمل�ش اإدارة �صركة الت�صالت احلكومية.
القطراين  طالب  الأو�صط،  ال�صرق  ل�صحيفة  ووفقاً 
تغيريات  اأي  جتنب  ر�صمية،  ر�صالة  يف  الدبيبة  م��ن 
يف امل��راك��ز الإداري�����ة يف ال�����ص��رك��ة، يف ان��ت��ظ��ار الف�صل 
ب���رق���ة، ل��ك��ن ال��دب��ي��ب��ة جتاهل  اإق���ل���ي���م  يف م��ط��ال��ب 
التحذيرات، وقرر م�صاء الأحد اإعادة ت�صكيل جمل�ش 
اإدارة القاب�صة لالت�صالت وتقنية املعلومات، برئا�صة 

حممد بن عياد خلفاً لفي�صل قرقاب.
تعليمات  القطراين  اأ���ص��در  الدبيبة،  اإع���الن  وعقب 
ل��ل��وزراء وال��وك��الء وروؤ���ص��اء دواوي���ن الوزراء  م�صددة 
ب��رق��ة يف احل��ك��وم��ة، خ��الل اجتماع  املمثلني لإق��ل��ي��م 
مو�صع معهم يف بنغازي، برف�ش تنفيذ اأي قرارات اأو 

تعليمات �صادرة عن الدبيبة اإل بعد الرجوع اإليه.
وينذر ت�صاعد اخلالف بني الدبيبة وممثلي الإقليم 
يف   �صكوكاً  ويثري  بانهيار احلكومة، ح�صب مراقبني، 
قدرتها على تنظيم النتخابات الرئا�صية والرملانية 

ت�سي�سي، اإمرباطورة من وراء ال�ستار:
الق�ضة احلقيقية ل�ضّيدة دفعت ال�ضني اإىل احلداثة!

•• الفجر - اإيلودي باال�س لورو –ترجمة خرية ال�شيباين

حرية الراأي وال�صحافة، واإلغاء التعذيب، والت�صنيع، والتعاون مع الغرب: 
بداأ عهدها ال�صري يف القرن التا�صع ع�صر عملية ما قبل التحديث ثورية.

كيف ا�صتطاعت حمظية ب�صيطة لالإمراطور، من بني كثريات اخريات، اأن 
توؤكد ذاتها باأنها الن�صخة ال�صينية للملكة فيكتوريا-التي كانت معجبة بها 
جدا- يف وقت كانت ال�صني ل ت�صمح للمراأة باحلكم؟)التفا�صيل �ش13(

قبل نهاية العام اجلاري.
الليبية  الوطنية  ال��وح��دة  حكومة  ق��ررت  ذل��ك،  اإىل 
ا���ص��ت�����ص��اف��ة ال��ع��ا���ص��م��ة ط��راب��ل�����ش ل��ل��م��وؤمت��ر ال���دويل 
يوم  املقرر عقده يف  ليبيا،  ا�صتقرار  ملبادرتها  الداعم 
اخلمي�ش املقبل، وا�صتبعاد مدينة �صرت من ا�صتقبال 

هذا احلدث.
وقالت م�صادر متعددة، ل�صكاي نيوز عربية، اأنه كان 
من املقرر اأن تكون الوجهة �صرت، الواقعة يف منت�صف 
الع�صكرية  ل��ل��ج��ن��ة  ال���دائ���م  امل��ق��ر  ب��ه��ا  لأن  ال���ب���الد، 
بتاأمني جيد من اجلي�ش  »5+5«، وحتظى  امل�صرتكة 
الوطني الليبي والأجهزة الأمنية الأخرى، يف الوقت 
تاأمني  ب�صاأن  ال�صطح خم��اوف  ال��ذي تطفو فيه على 
امليلي�صيات  عليها  ت�صيطر  التي  العا�صمة،  املوؤمتر يف 

واملجموعات امل�صلحة.
وق��ال��ت وزي���رة اخل��ارج��ي��ة وال��ت��ع��اون ال���دويل الليبية 
تقدمي  اإىل  ت���ه���دف  امل����ب����ادرة  اإن  امل��ن��ق��و���ش،  جن����الء 
الدعم ال�صيا�صي والتقني لتنفيذ وقف اإطالق النار، 
وت�صجيع  دع��م  وكذلك   5+5 جلنة  خمرجات  ودع��م 
اخل��ط��وات والإج�����راءات الإي��ج��اب��ي��ة ال��ت��ي م��ن �صاأنها 
على  ق��درت��ه  ي��ع��زز  مب��ا  الع�صكرية،  املوؤ�ص�صة  توحيد 

حماية اأمن ليبيا و�صيادتها ووحدة ترابها.

اأ�س�سها عام 1975 عبيد حميد املزروعي 36 صفحة- الثمن درهمان

مواقــيت ال�صالة
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حوارات دبي للم�ستقبل تناق�ص دور 
احلكومات يف متكني اأجيال امل�ستقبل

اأخبار الإمارات

حتليل: القنبلة النووية... بداية 
النهاية لنظام املاليل

عربي ودويل

�سلطان بن خليفة ي�سيد بفوز فريق 

اأبوظبي مبونديال »زوارق الفورمول 2«

الفجر الريا�سي

ال�ضيخة فاطمة تهنئ الإمارات قيادة و�ضعبا والأمتني 
العربية والإ�ضلمية بذكرى املولد النبوي ال�ضريف

•• اأبوظبي-وام:

رئي�صة  ال��ع��ام  الن�صائي  الحت���اد  رئي�صة  م��ب��ارك  بنت  فاطمة  ال�صيخة  �صمو  ه��ن��اأت 
املجل�ش الأعلى لالأمومة والطفولة الرئي�صة الأعلى ملوؤ�ص�صة التنمية الأ�صرية )اأم 
مبنا�صبة  والإ�صالمية  العربية  والأمتني  و�صعباً  قيادًة  الإم���ارات  دول��ة  الإم���ارات(، 

ذكرى املولد النبوي ال�صريف.
لدولة  التمنيات  واأطيب  التهاين  اآي��ات  باأ�صمى  اأتقدم  اأن  ي�صعدين  �صموها:  وقالت 
مبنا�صبة  والإ�صالمية  العربية  والأم��ت��ني  و�صعباً  قيادة  املتحدة  العربية  الإم���ارات 
ذكرى املولد النبوي ال�صريف، منا�صبة عظيمة نحتفي بها بولدة �صيد اخللق وخامت 
املر�صلني الذي بعث رحمة للعاملني النبي حممد �صلى اهلل عليه و�صلم، داعية العلي 
امل�صلمني  بالد  �صائر  وعلى  والعزة،  باخلري  الغايل  وطننا  على  يعيدها  اأن  القدير 
بال�صعادة واليمن والركات، وعلى �صعوب العامل بالأمن والأمان والزده��ار... كل 

عام واأنتم بخري.

جمهور مهم للدميقراطيني:
نهاية �ضهر الع�ضل بني بايدن والناخبني ال�ضود!

•• الفجر -خرية ال�شيباين

ماأثور  قول  التال�صي.  يف  البدايات  �صحر  يبداأ  ما  غالًبا  اأ�صهر،  ب�صعة  بعد 
ت�صتمر  حيث  الأخ���رية،  الأ�صابيع  يف  ب��اي��دن  ج��و  على  خا�ش  ب�صكل  ينطبق 
ايت،  ثري  فايف  الإح�صائي  امللخ�ش  وبح�صب موقع  النحدار.  �صعبيته يف 
تراجعت ن�صبة الأمريكيني الرا�صون على عمله اإىل 44 باملائة يف منت�صف 
اأكتوبر، من 52 باملائة يف نهاية يوليو. والأ�صواأ من ذلك، اأن هذا الرتاجع 
ملحوظ ب�صكل اأكر داخل املجتمع الأفريقي -الأمريكي، وهو جمهور ناخب 
بيو لالأبحاث،  م��رك��ز  اأج��راه��ا  ل��درا���ص��ة  وف��ًق��ا  ال��دمي��ق��راط��ي.  مهم للحزب 
18 نقطة بني يوليو و�صبتمر  انخف�صت �صعبية م�صتاأجر البيت الأبي�ش 
بني الناخبني ال�صود، من %85موافقني اإىل 67 باملائة. اأي انها املجموعة 
كان ل  لو  الأمريكيني. حتى  ال�صكان  بني  انخفا�ش  اأك��ر  فيها  �صجل  التي 
يزال يتمتع بقاعدة �صلبة، فاإنها ظاهرة مهمة تدل على اأن �صهر الع�صل قد 
انتهى، تعّلق ل� )لك�صري�ش نيكول با�صاران(، موؤرخة متخ�ص�صة يف الوليات 
املتحدة الأمريكي وموؤلفة كتاب الأيام العظيمة التي غريت اأمريكا )بريين، 

�ش15( )التفا�صيل    .)2021

الأ�صطورية الإمراطورة الأرملة ت�صي�صي، حمرتمة بقدر ما هي مكروهة
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام:

ا�صتقبل �صمو ال�صيخ حمدان بن زايد 
منطقة  يف  احل��اك��م  ممثل  نهيان  اآل 
اأع�صاء  ال��ن��خ��ي��ل  ب��ق�����ص��ر  ال���ظ���ف���رة 
اللجنة املنظمة ملهرجان ليوا الدويل 

مرعب". "تل 
ال�صتعدادات  اآخر  على  �صموه  واطلع 
باملهرجان  اخل��ا���ص��ة  وال��ت��ح�����ص��ريات 
ال��ذي يقام حتت رعاية �صموه خالل 
دي�صمر   31 اإىل   16 م��ن  ال��ف��رتة 
امل��ق��ب��ل وي��ن��ظ��م م���ن ق��ب��ل ن����ادي ليوا 
هيئة  م����ع  وب����ال����ت����ع����اون  ال���ري���ا����ص���ي 

اأبوظبي لل�صياحة.
واأك���������د ����ص���م���و ال�������ص���ي���خ ح�����م�����دان بن 
اأه��م��ي��ة توفري  ن��ه��ي��ان ع��ل��ى  اآل  زاي����د 
والتجهيزات  الإم����ك����ان����ي����ات  ك����اف����ة 
لإجن���اح امل��ه��رج��ان ال��ذي يعد واجهة 
ري���ا����ص���ي���ة م��ه��م��ة ل����دول����ة الم�������ارات 
مق�صداً  واأ���ص��ب��ح  ال��ظ��ف��رة  ومل��ن��ط��ق��ة 
وي�صهم  وامل��غ��ام��رة  ال��ت��ح��دي  لع�صاق 
الفعاليات  ث��ق��اف��ة  وت��ر���ص��ي��خ  دع���م  يف 
جمالتها.  خمتلف  يف  وامل��ه��رج��ان��ات 
املنظمة  ال��ل��ج��ن��ة  دور  ���ص��م��وه  وث��م��ن 
للمهرجان والرعاة يف اإجناح احلدث 

الفعاليات  ل��ك��اف��ة  امل��م��ي��ز  وال��ت��ن��ظ��ي��م 
والأن�صطة التي تقام يف الظفرة.

خليفة  حممد  م��ع��ايل  ال��ل��ق��اء  ح�صر 
الثقافة  دائ���������رة  رئ���ي�������ش  امل������ب������ارك 
اأحمد  و�صعادة  اأبوظبي   - وال�صياحة 
�صمو  م��دي��ر مكتب  ال��ظ��اه��ري  م��ط��ر 
الظفرة  م��ن��ط��ق��ة  يف  احل���اك���م  مم��ث��ل 
احلو�صني  عبدالعزيز  �صعود  و�صعادة 
وال�صياحة  ال���ث���ق���اف���ة  دائ�������رة  وك���ي���ل 
اأب���وظ���ب���ي و����ص���ع���ادة ع��ي�����ص��ى حمد  يف 

هيئة  رئي�ش  �صمو  م�صت�صار  بو�صهاب 
وعبداهلل  الإم��ارات��ي  الأحمر  الهالل 
اإدارة  جمل�ش  رئي�ش  القبي�صي  بطي 
اللجنة  الريا�صي واأع�صاء  نادي ليوا 

املنظمة للمهرجان .
املنظمة  اللجنة  وج��ه��ت  جانبها  م��ن 
مرعب"  "تل  ال���دويل  ل��ي��وا  ملهرجان 
ال�صيخ  ل�����ص��م��و  وال���ت���ق���دي���ر  ال�����ص��ك��ر 
حمدان بن زايد اآل نهيان على حر�صه 
ومتابعته لكافة الأن�صطة والفعاليات 

التي تقام يف منطقة الظفرة وب�صكل 
خا�ش الريا�صية منها.

واأ�صارت اإىل اأن منطقة الظفرة �صهدت 
نوعية  نقلة  املا�صية  ال�صنوات  خالل 
خمتلف  يف  ملحوظا  وت��ط��ورا  هائلة 
ليوا  مهرجان  ياأتي  حيث  القطاعات 
كبري  ج���ذب  عن�صر  ل��ي��ك��ون  ال����دويل 
لل�صياحة والن�صاط الريا�صي، خا�صة 
املهرجان  م���ن  امل��ق��ب��ل��ة  ال��ن�����ص��خ��ة  اأن 
الناحية  م��ن  ت��ط��ورا  الأك���رث  �صتكون 

اإعتماد  ���ص��ي��ت��م  ح��ي��ث  الإل���ك���رتون���ي���ة، 
املناف�صات  ك��ل  يف  احلديثة  التقنيات 
الريا�صية  وال��ف��ع��ال��ي��ات  وال��ب��ط��ولت 

الأخرى اأو اخلدمات املقدمة.
ك��م��ا ���ص��ي��ت��م ت���ق���دمي ت�����ص��ه��ي��الت من 
على  واجلهد  الوقت  توفر  اأن  �صاأنها 
املنظمني وامل�صاركني و�صيتم الإعالن 
بفعاليات  اخل���ا����ص���ة  الأج����ن����دة  ع���ن 

املهرجان خالل الأيام املقبلة.
تنظيم  اأن  امل��ن��ظ��م��ة  ال��ل��ج��ن��ة  واأك�����دت 

بتنوع  ال��ع��ام  ه��ذا  �صيتميز  امل��ه��رج��ان 
الفعاليات  ���ص��ي��رثي  مب���ا  ب���ط���ولت���ه 
ويرفع من م�صتواها الفني وي�صاعف 
من الإبهار وقوة املناف�صات حيث �صيتم 
بالفعاليات  احلديثة  البطولت  مزج 
اإطار متكامل على مدار  الرتاثية يف 
ال� 16 يوما مع اإلزام اجلميع باتباع 
الوقائية  والإح������رتازات  الإج������راءات 
ال�صالمة  وب���روت���وك���ول  وال�����ص��ح��ي��ة 
ح�صب التدابري املعتمدة من اجلهات 

املخت�صة بالدولة.
وال�صرعة  ال�صيارات  ع�صاق  وينتظر 
16 يوما  مناف�صات قوية على مدى 
مرعب  ت��ل  ���ص��ع��ود  ب��ت��ح��دي  وتختتم 
لل�صيارات يف اآخر يومني من املهرجان. 
ويعد مهرجان ليوا الدويل الذي مت 
تنظيمه لأول مره يف 2004 الأكر 
والأ���ص��خ��م م��ن ن��وع��ه ع��ل��ى م�صتوى 
الأو�صط  وال�����ص��رق  اخل��ل��ي��ج  منطقة 
كبريا  ع���ددا  ي�صم  اأن  املنتظر  وم���ن 

والبطولت  امل��ح��رك��ات  ري��ا���ص��ات  م��ن 
والرتفيهية  ال��رتاث��ي��ة  والأن�����ص��ط��ة 
الظفرة  منطقة  م��ن  �صتجعل  ال��ت��ي 
املهرجان  ل��زوار  �صياحة مهمة  وجهة 
م��ن داخ���ل ال��دول��ة وخ��ارج��ه��ا. جتدر 
مرعب  تل  مهرجان  اأن  اإىل  الإ���ص��ارة 
وهواة  مل��ح��رتيف  الأوىل  ال��وج��ه��ة  ه��و 
ارتفاعه  ي�����ص��ل  ال�����ذي  ال���ت���ل  ���ص��ع��ود 
الأر����ش  �صطح  ع��ن  م���رتا   300 اإىل 
اإىل  ل��الأع��ل��ى ت�صل  وب��درج��ة م��ي��الن 
التحدي  ي��ج��ع��ل��ه  مم����ا  درج������ة   50
الأكر يف املنطقة بالإ�صافة اإىل باقي 
مثل  املختلفة  ال�صبابية  ال��ري��ا���ص��ات 
الإ�صتعرا�ش الرملي على التل وحلبة 
والدرايف  لالإ�صتعرا�ش  م��رع��ب  ت��ل 
يجعل  باأنواعها، مما  والدراجات  كار 
الأ�صا�صية  ال��وج��ه��ة  امل���ه���رج���ان  م���ن 
والتميز يف  ال��ت��ح��دي  ع��ن  يبحث  مل��ن 

�صباقات ال�صرعة واملحركات.
اأك���رث من  �صنويا  امل��ه��رج��ان  وي��ج��ذب 
1500 م�صارك يف خمتلف البطولت 
وال��ف��ع��ال��ي��ات ال��ري��ا���ص��ي��ة ال���ت���ي يتم 
الزوار  اآلف  اىل  بالإ�صافة  تنظيمها 
الذين يتوافدون عليه منذ اإنطالقته 

وحتى اليوم اخلتامي.

•• مريجيب الفهود -وام:

لأ�صحاب  التعلم  الإم��ارات��ي، مركز �صعوبات  الأحمر  الهالل  افتتحت هيئة 
الفهود  مبريجيب  ال�صوريني  لالجئني  الأردين  الإماراتي  املخيم  يف  الهمم 
الهيئة  تبذلها  التي  امل�صتمرة  اجلهود  �صمن  وذل��ك  املياه،  لتحلية  وحمطة 

لتعزيز اخلدمات التي يحتاجها الالجئون داخل املخيم يف املجالت كافة .
وقام �صعادة اأحمد على حممد البلو�صي �صفري الدولة لدى اململكة الأردنية 
الها�صمية اأم�ش الول بافتتاح املركز بح�صور فريق الإغاثة الإماراتي الأردين 

واأك��د �صعادة   . الهمم  اأ�صحاب  اأم��ور  واأول��ي��اء  وجمع غفري من �صكان املخيم 
التي  اخلدمات  كافة  توفري  على  الإم���ارات  حر�ش  الفتتاح  خ��الل  ال�صفري 
املركز  هذا  اإن�صاء  اأن  اإىل  م�صريا  احلالية،  الالجئون يف ظروفهم  يحتاجها 
الالجئني  والتميز يف خدمة  الريادة  لتحقيق  املبذولة  اجلهود  �صمن  ياأتي 
وتقدمي كل ما �صاأنه اأن يعمل على تي�صري اأمور حياتهم يف املجالت كافة". 
وقال " اإن مبادرة هيئة الهالل الأحمر الإماراتي باإن�صاء هذا املركز ترتجم 
التي  الإع��اق��ة،  ذوي  الأ�صخا�ش  حقوق  اتفاقية  ن�صو�ش  الواقع  اأر���ش  على 
اأ�صحاب الهمم دون متييز وعلى  اأن التعليم حق للجميع مبن فيهم  تعتر 

اأ�صا�ش تكافوؤ الفر�ش".
العام  الأم���ني  نائب  �صلطان  ب��ن  الرحمن  عبد  فهد  �صعادة  اأك��د  جانبه  م��ن 
للتنمية والتعاون الدويل يف هيئة الهالل الأحمر الإماراتي، حر�ش الهيئة 
املخيمات  داخ��ل  ال�صوريون  الالجئون  يحتاجها  التي  اخلدمات  تعزيز  على 
وخارجها، وتبني املبادرات التي حتدثا فرقا يف حياة الالجئني ومتكنهم من 
احل�صول على متطلباتهم الأ�صا�صية يف ال�صحة والتعليم والإيواء واخلدمات 

الجتماعية الأخرى.
الأردين  الإم��ارات��ي  املخيم  اأ�صبح  النوعية  امل��ب��ادرات  ه��ذه  " بف�صل   : وق��ال 

ك��ف��اءة وق���درة يف جمال  واأك��رثه��ا  اأم��ي��ز املخيمات يف خدمة الالجئني،  م��ن 
توفري متطلبات الإيواء والرعاية ال�صاملة لهم". ولفت اإىل اأن افتتاح مركز 
م�صتوى  يف  نوعية  نقلة  يحدث  اأن  �صاأنه  من  املخيم  داخ��ل  التعلم  �صعوبات 
الإدراكية  الهمم، ويعمل على تطوير قدراتهم  املوجهة لأ�صحاب  اخلدمات 

واملعرفية وي�صاهم يف تاأهيلهم وتنمية مهاراتهم.
داخل  الهمم  اأ�صحاب  واق��ع  درا�صة  بناء على  املركز جاء  اإن�صاء  اأن  اإىل  ون��وه 
املخيم من ناحية عددهم ونوعية اعاقاتهم، وتلبية لرغبات اأولياء اأمورهم 

يف اإيجاد مرفق تعليمي يالئمهم ويعمل على تنمية مداركهم.

•• اأبوظبي-وام:

اختتمت اللجنة الفرعية لل�صراكة بني القطاعني العام واخلا�ش ملواجهة غ�صل 
الأموال ومتويل الإرهاب يف الإم��ارات، �صل�صلة من اجتماعاتها التي ركزت على 
اإن�صاء هيكل وا�صح ملكافحة الن�صاط املايل غري امل�صروع، من خالل تعزيز التعاون 

بني القطاعني العام واخلا�ش.
145 ممثاًل من القطاع اخلا�ش و31 ممثاًل من  ح�صر الجتماعات الع�صرة 
القطاع العام، اإىل جانب ممثلني عن م�صرف الإمارات املركزي، ووزارتي العدل 
و�صوق  العاملي،  امل��ايل  دب��ي  وم��رك��ز  وال�صلع،  املالية  الأوراق  وهيئة  والقت�صاد، 

اأبوظبي العاملي.
وانطالقاً من املهام الأ�صا�صية للمكتب التنفيذي املتمثلة يف ال�صيا�صات واملخاطر 
ال�صرتاتيجية  وال�����ص��راك��ات  وال��ت��وا���ص��ل  واملتابعة  الوطني  وال��ت��ع��اون  الوطنية 

اإنفاذ القانون والإ�صراف  والركائز ال�صت لل�صيا�صات والتطورات الوطنية؛ وهي 
املالية  ال���دويل وال��ع��ق��وب��ات  امل��ال��ي��ة وال��ت��ع��اون  وم��راق��ب��ة ال�صجالت وامل��ع��ل��وم��ات 
16 كياناً  العام واخلا�ش من  القطاعني  ال�صراكة بني  تتاألف جلنة  امل�صتهدفة، 
حكومياً و21 كياناً خا�صاً، وبالتايل تعمل على توفري من�صة م�صرتكة لتبادل 
انت�صار  الإره��اب ومكافحة  الأم��وال ومتويل  اخل��رات يف جمال مكافحة غ�صل 

متويل الت�صلح.
املتحدة  العربية  الإم���ارات  بالعمى حمافظ م�صرف  واأك��د معايل خالد حممد 
ملكافحة  واخلا�ش  العام  القطاعني  بني  لل�صراكة  الفرعية  اللجنة  اأن  املركزي، 
الوطنية  للجنة  الفرعية  اللجان  اإح��دى  هي  الإره���اب،  الأم���وال ومتويل  غ�صل 
ملكافحة غ�صل الأموال ومتويل الإرهاب ومتويل املنظمات غري ال�صرعية، وتهدف 
التحديات  بهدف حتديد  اخل��رات  وتبادل  للحوار  توفري من�صة م�صرتكة  اإىل 
التنفيذي  للمكتب  العام  املدير  الزعابي،  حامد  �صعادة  وق��ال  النطاق.  وا�صعة 

ملواجهة غ�صل الأموال ومتويل الإرهاب : هدفنا الرئي�صي هو التعاون مع القطاع 
اخلا�ش وم�صاركة خراتنا وجمهوداتنا لتحقيق ما هو اأف�صل لبلدنا، وكما قال 
الوالد املوؤ�ص�ش املغفور له ال�صيخ زايد بن �صلطان اآل نهيان، "طيب اهلل ثراه" من 
واجب جميع امل�صوؤولني ت�صجيع العمل اجلماعي والك�صف عن الطاقات الإبداعية 

لل�صباب وتوجيههم اإىل ما هو مفيد للمجتمع .
وقال حممد �صالو، رئي�ش اللجنة : ُتوا�صل جلنة ال�صراكة بني القطاعني العام 
ك��فء من  بناء نظام عمل  الإره����اب  الأم����وال ومت��وي��ل  ملواجهة غ�صل  واخل��ا���ش 
الأ�صابيع  خالل  اجتماعاتنا  ركزت  وقد  والت�صغيلية،  ال�صرتاتيجية  الناحيتني 
اخلا�ش،  ال��ق��ط��اع  يف  وممثلينا  �صركائنا  م��ع  ال��ت��وا���ص��ل  ع��ل��ى  امل��ا���ص��ي��ة  القليلة 
مدار  على  اللجنة  ا�صرتاتيجيات  دع��م  بهدف  واآرائ��ه��م  اأفكارهم  على  لالطالع 
ال�صنوات الثالث املقبلة واعتمادها ب�صكل نهائي من قبل اللجنة الوطنية، وقد 
عليها  العمل  �صيتم  التي  والأفكار  املبادرات  من  العديد  طرح  املناق�صات  �صهدت 

اإط��ار حوكمة  للتنفيذ، مبا يف ذلك و�صع  اإىل خطوات قابلة  اأج��ل حتويلها  من 
للت�صدي  ال��دول��ة  جهود  يعزز  مب��ا  القطاعني،  ب��ني  ال�صرية  املعلومات  لتبادل 
املعلومات  وفقاً  ا�صتباقي  ب�صكل  املخاطر  معرفة  على  وي�صاعد  املالية  للجرائم 

املتاحة اأمامنا.
وال�صلطات  القانون  اإنفاذ  وجهات  اخلا�ش  القطاع  �صركات  من  اللجنة  وتتاألف 
ال�صلع  للجنة  التنفيذي  املكتب  ت�صمل  ال��ت��ي  احلكومية  والهيئات  الإ���ص��راف��ي��ة 
ووحدة  لل�صرائب  الحتادية  والهيئة  والت�صدير،  ال�صترياد  لرقابة  اخلا�صعة 

املعلومات املالية ووزارة املالية.
اأي�صاً مع هيئات اإ�صرافية دولية، مبا يف ذلك فرقة العمل  وتعمل اللجنة حالياً 
امل�صرتكة املعنية با�صتخبارات غ�صل الأموال التابعة للمملكة املتحدة، واملجموعة 
ال�صت�صارية للقطاع امل�صريف بالوليات املتحدة الأمريكية، وهيئة مكافحة غ�صل 

الأموال ومتويل الإرهاب يف �صنغافورة.

حمدان بن زايد يطلع على ا�ضتعدادات مهرجان ليوا الدويل )تل مرعب(

الهلل الأحمر يفتتح مركز �ضعوبات التعلم باملخيم الإماراتي الأردين للجئني ال�ضوريني

تكامل هيكلي رفيع امل�ستوى يف اإطار املبادرة الوطنية ملكافحة غ�سل االأموال ومتويل االإرهاب

جلنة ال�ضراكة بني القطاعني العام واخلا�ش ملواجهة غ�ضل الأموال ومتويل الإرهاب تختتم جولة من الجتماعات الت�ضاورية

••   اأبوظبي-وام: 

متا�صيا مع خطة وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع لتو�صيع وزي��ادة نطاق 
الفحو�صات يف الدولة بهدف الكت�صاف املبكر وح�صر احلالت امل�صابة 
بفريو�ش كورونا امل�صتجد "كوفيد - 19" واملخالطني لهم وعزلهم .. 
اأعلنت الوزارة عن اإجراء 327،338 فح�صا جديدا خالل ال�صاعات ال� 
واأحدث  اأف�صل  با�صتخدام  املجتمع  يف  خمتلفة  فئات  على  املا�صية   24

تقنيات الفح�ش الطبي.

نطاق  وتو�صيع  الدولة  والفح�ش يف  التق�صي  اإج��راءات  تكثيف    و�صاهم 
اإ�صابة  حالة   122 عن  الك�صف  يف  ال��دول��ة  م�صتوى  على  الفحو�صات 
وجميعها  خمتلفة،  جن�صيات  م��ن  امل�صتجد  ك��ورون��ا  بفريو�ش  ج��دي��دة 
يبلغ  وب��ذل��ك  ال��الزم��ة،  ال�صحية  للرعاية  وتخ�صع  م�صتقرة  ح���الت 

جمموع احلالت امل�صجلة 738،812 حالة.
  كما اأعلنت الوزارة عن وفاة حالتني م�صابتني نتيجة تداعيات الإ�صابة 
بفريو�ش كورونا امل�صتجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات يف الدولة 2،122 

حالة.

تعازيها  وخال�ش  اأ�صفها  ع��ن  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�صحة  وزارة    واأعربت 
وموا�صاتها لذوي املتوفني، ومتنياتها بال�صفاء العاجل جلميع امل�صابني، 
مهيبة باأفراد املجتمع التعاون مع اجلهات ال�صحية والتقيد بالتعليمات 

واللتزام بالتباعد الجتماعي �صماناً ل�صحة و�صالمة اجلميع.
بفريو�ش  مل�صابني  ج��دي��دة  حالة   157 �صفاء  ع��ن  ال���وزارة  اأعلنت    كما 
كورونا امل�صتجد "كوفيد - 19" وتعافيها التام من اأعرا�ش املر�ش بعد 
تلقيها الرعاية ال�صحية الالزمة منذ دخولها امل�صت�صفى، وبذلك يكون 

جمموع حالت ال�صفاء 732،595 حالة.

اأجرت 327،338 فح�سا ك�سفت عن 122 اإ�سابة

ال�ضحة تعلن �ضفاء 157 حالة جديدة من كورونا
 ال�ضحة تعلن تقدمي 41,035 جرعة من 
لقاح كوفيد-19 خلل الـ 24 �ضاعة املا�ضية

•• اأبوظبي-وام: 

من  جرعة   41،035 تقدمي  عن  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�صحة  وزارة  اأعلنت 
يبلغ جمموع  وبذلك  املا�صية   24 ال�  ال�صاعات  "كوفيد19-" خالل  لقاح 
ومعدل  جرعة   20،766،132 اأم�ش  حتى  تقدميها  مت  التي  اجل��رع��ات 

توزيع اللقاح 209.96 جرعة لكل 100 �صخ�ش.
" كوفيد19-" و�صعياً  لقاح  لتوفري  ال���وزارة  ذل��ك متا�صيا مع خطة  ياأتي 
للو�صول اإىل املناعة املكت�صبة الناجتة عن التطعيم والتي �صت�صاعد يف تقليل 

اأعداد احلالت وال�صيطرة على فريو�ش " كوفيد19-".
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي- وام:

ت��وج��ه ���ص��م��و ال�����ص��ي��خ ع���ب���داهلل ب���ن زاي����د اآل ن��ه��ي��ان وزير 
كوريا  جمهورية  اإىل  بال�صكر  الدويل  والتعاون  اخلارجية 
ل�صت�صافة  الإم���ارات  دول��ة  لطلب  دعمها  على  اجلنوبية 
يف  الأط����راف  ال���دول  مل��وؤمت��ر  والع�صرين  الثامنة  ال����دورة 
 COP اتفاقية الأمم املتحدة الإطارية ب�صاأن تغري املناخ

.2023 عام   28
عاليا  نثمن  :اإن��ن��ا  املنا�صبة  بهذه  ت�صريح  يف  �صموه  وق��ال 
موقف الأ�صدقاء يف كوريا اجلنوبية ولدينا قناعة را�صخة 
باأن التعاون والتن�صيق هو ال�صبيل الأف�صل لتحقيق التقدم 
نحو الأهداف املن�صودة وي�صرنا اأن نوؤكد دعم دولة الإمارات 

موؤمتر  ل�صت�صافة  ال�صديقة  ك��وري��ا  ج��م��ه��وري��ة  ل��رغ��ب��ة 
يج�صد  املوؤمتر  هذا  با�صت�صافة  فالهتمام   COP 33
الذي  املناخي  العمل  يف  الفاعلة  امل�صاهمة  على  احلر�ش 

تزداد اأهميته بالن�صبة للمجتمع الدويل".
اإىل  كبرية  باأهمية  تنظر  الإم����ارات  دول��ة  اأن  �صموه  واأك���د 
النمو  لتحقيق  عملية  فر�صا  فيه  وت��رى  املناخي  العمل 
القت�صادي امل�صتدام بالتوازي مع احلد من تداعيات تغري 
بالنجاحات  حافل  �صجل  " لدينا   : �صموه  واأ���ص��اف  املناخ. 
الإمارات  اختيار  اإىل  ونتطلع  املجال  ه��ذا  يف  والإجن���ازات 
ر�صميا ل�صت�صافة موؤمتر COP 28 حيث �صرنكز على 
العمل  يف  وملمو�ش  فعلي  ت��ق��دم  لتحقيق  احل���وار  تعزيز 

املناخي ملواكبة الطموحات العاملية يف هذا املجال ".

عبداهلل بن زايد يثمن دعم كوريا ل�ضت�ضافة الإمارات موؤمتر COP 28 عام 2023

•• دبي-وام:

ح�صلت وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع وموؤ�ص�صة الإمارات للخدمات ال�صحية على 
"ISO 37301:2021"واإدارة  اإدارة المتثال  "اآيزو" يف  العاملية  املوا�صفة 
 W3 Solution" من منظمة" ISO 37001:2016 "مكافحة الر�صوة

" الأمريكية.
ويعزز هذا الإجناز ريادة الوزارة واملوؤ�ص�صة يف تطبيق اأف�صل املقايي�ش العاملية يف 
جمال نظم اإدارة احلوكمة والمتثال ومكافحة الر�صوة وذلك بعد جناحهما يف 

تطبيق هذه املمار�صات امل�صتندة اإىل الثقة وامل�صاءلة وال�صفافية.
وياأتي ح�صول الوزارة واملوؤ�ص�صة على هذه املوا�صفات بعد عمليات تدقيق �صاملة 
اأجراها فريق خراء وحمكمني دوليني من املنظمة الأمريكية ل�صمان توافق 

الإجراءات املتبعة يف الوزارة واملوؤ�ص�صة مع املعايري العاملية للجودة.
العلماء  �صليم  الدكتور حممد  �صعادة  بدبي  ال��وزارة  ال�صهادتني يف مقر  وت�صلم 

الإمارات  موؤ�ص�صة  اإدارة  جمل�ش  رئي�ش  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�صحة  وزارة  وكيل 
للخدمات ال�صحية من الدكتور عمرو طالب املدير العام ل�صركة "كانا جلف" 
للموا�صفات القيا�صية العاملية وممثل منظمة "W3 Solution " بح�صور 
نورة  وال�صيخة  بالوزارة  واملخاطر  اإدارة احلوكمة  اآل علي مدير  حممد �صالح 
من  وع���دد  باملوؤ�ص�صة  وامل��خ��اط��ر  احلوكمة  اإدارة  م��دي��رة  القا�صمي  حميد  بنت 

امل�صوؤولني.
وهناأ �صعادة الدكتور حممد �صليم العلماء موظفي الوزارة بهذا الإجناز املتميز 
ال��وزارة وفقاً  التي تعتمدها  امل�صتمر  املوؤ�ص�صي  والتطوير  التميز  اإطار رحلة  يف 
كفاءة  على  وتاأكيداً  املثمرة  للجهود  نتاجاً  ياأتي  وال��ذي  العاملية  املعايري  لأعلى 
اأداء الوزارة وتطلعها لتعزيز اإجنازاتها يف خدمات الرعاية ال�صحية من خالل 
لالإرتقاء  ال�صحي  ال��ق��ط��اع  حوكمة  مفهوم  وت��ع��زي��ز  املوؤ�ص�صي  الأداء  تطوير 
باخلدمات وا�صتدامتها بالإ�صافة اإىل حت�صني جودة اخلدمات ال�صحية وتطبيق 
العامة.  ال�صحة  اأبعاد  �صيا�صات �صحية حتقق  ور�صم  الفّعالة  معايري احلوكمة 

ال�صحية  النظم  اأداء  لقيا�ش  املنا�صبة  الأدوات  ا�صتخدام  اأهمية  العلماء  واأك��د 
اإطار  يف  والإداري  الطبي  والفريق  املري�ش  حماية  اإىل  ي��وؤدي  مما  وحوكمتها 

موؤ�ص�صي حتكمه اجلودة.
من جانبه اأ�صار �صعادة الدكتور يو�صف حممد ال�صركال اإىل اأن ح�صول موؤ�ص�صة 
ي�صاف  نوعياً  اإجن��ازاً  يعتر  ال�صهادات  ال�صحية على هذه  للخدمات  الإم��ارات 
احلوكمة  جم��ال  يف  ومتيزها  املوؤ�ص�صة  لريادة  تاأكيداً  وميثل  احلافل  ل�صجلها 
جودة  تعزيز  بهدف  الأداء  م�صتويات  اأع��ل��ى  تطبيق  على  وحر�صها  املوؤ�ص�صية 
اخلدمات ال�صحية التي تقدمها املن�صاآت ال�صحية يف املوؤ�ص�صة من خالل تطبيق 
اإدارة المتثال ومكافحة الر�صوة والتي تلعب  متطلبات املعايري العاملية لنظام 
اخلدمات  بجودة  الرتقاء  يف  ي�صاهم  ما  املوؤ�ص�صي  الأداء  تطوير  يف  مهماً  دوراً 
..متوجهاً بالتهنئة اإىل موظفي املوؤ�ص�صة على هذا الإجناز املتميز الذي يعتر 
من  انطالقاً  املوؤ�ص�صة على تطبيق منظومة حوكمة متكاملة  ترجمة حلر�ش 
التناف�صية  ال��ق��درات  تعزيز  اإىل  الرامية  الت�صغيلية  وخططها  ا�صرتاتيجيتها 

لقطاع الرعاية ال�صحية.
واأثنت ال�صيخة نورة القا�صمي على جهود فريق العمل و�صعي املوؤ�ص�صة ملواءمة 
مم��ار���ص��ات��ه��ا الإداري������ة وال��رق��اب��ي��ة وف���ق اأف�����ص��ل امل��م��ار���ص��ات ال��ع��امل��ي��ة وتوثيقها 
بالإعتمادات العاملية يف جمالت احلوكمة والمتثال والرقابة ومكافحة الر�صوة 
ح�صول  اأن  حيث  متعامليها  لدى  الثقة  وتر�صيخ  �صمعتها  تعزيز  �صاأنه  من  ما 
اإدارة المتثال واإدارة مكافحة الر�صوة  املوؤ�ص�صة على العتماد العاملي يف جمال 
تطبيق  على  وحر�صها  املوؤ�ص�صة  لروؤية  ترجمة  يعتر  الدولة  يف  رائ��دة  كجهة 
منظومة حوكمة متكاملة. من جهته اأكد حممد اآل علي اأن احل�صول على هذا 
العتماد يدل على فعالية النظم الإدارية والرقابية املتبعة يف الوزارة وتطبيق 
منظومة حوكمة متكاملة بناء على الأدلة العلمية واملوؤ�ص�صية ل�صمان �صفافية 
احلوكمة  وا�صرتاطات  متطلبات  يحقق  مبا  الدولية  املعايري  وتطبيق  عملها 
والإجراءات  ال�صيا�صات  الفّعالة وموا�صلة تطوير  الر�صوة  والمتثال ومكافحة 

والروتوكولت وفق اأف�صل املمار�صات.

•• ال�شارقة-وام:

مراتب   10 �صعدت  الإم����ارات  دول��ة  اأن   HSBC بنك  اأع���ده  ا�صتطالع  ك�صف 
لتحتل املرتبة الرابعة كاأف�صل وجهة عاملية للعي�ش والعمل وفقاً لنتائج الن�صخة 
وهو  ال�صنوي،   HSBC Expat Explorer تقرير  من  ع�صرة  الرابعة 
يعي�صون  �صخ�ش  األ��ف   20 اأك��رث من  لآراء  ا�صتق�صائية عاملية  درا�صة  عبارة عن 

ويعملون خارج بلدانهم الأ�صلية.
الإمارات  ال�صتطالع يف  �صملهم  الذين  املغرتبني  العظمى من  الغالبية  وي�صعر 
جديد  من  وطبيعيًة  ا�صتقراراً  اأك��رث  �صتكون  احلياة  ب��اأن  بالتفاوؤل  باملائة   82
خالل الأ�صهر ال� 12 املقبلة على الرغم من اجلائحة العاملية وهي ن�صبة اأعلى 
بكثري من املتو�صط العاملي البالغ 75 باملائة كما اأن 53 باملائة من امل�صاركني يف 
دولة الإمارات يتوقعون اأي�صاً زيادًة يف دخلهم وحتقيق توازن اأف�صل بني العمل 

واحلياة ال�صخ�صية 57 باملائة .

وياأتي ن�صر هذه النتائج يف نف�ش العام الذي يحتفل فيه بنك HSBC مبرور 
75 عاماً على بدء ممار�صته لأن�صطة اأعماله يف الإمارات وبالتزامن مع احتفالت 

الدولة باليوبيل الذهبي لتاأ�صي�صها.
العربية  الإم��ارات   HSBC لبنك  التنفيذي  الرئي�ش  �صرف  الفتاح  عبد  وقال 
اأف�صل خم�ش  بني  الإم���ارات من  " كون  الدولية:  الأعمال  اإدارة  رئي�ش  املتحدة 
وجهات للعي�ش والعمل على امل�صتوى العاملي يعتر اأمرا ملهما وموؤ�صرا وا�صحا 

على الإمكانات الهائلة التي حترك اقت�صاد الدولة ".
ولفت اإىل اأن وجود اقت�صاد منفتح ومرتابط مع العامل وروؤية بعيدة املدى اأ�صهم 
يف حتويل الإمارات اإىل مركز عاملي للتجارة وحركة الب�صائع وال�صحن والطريان 
التحتية  والبنية  البتكار  الدولة على  تركيز  اأن  اإىل  والتمويل، لفتا  والأعمال 
واملهنيني  لل�صركات  املف�صلة  الوجهة  جعلها  وال�صمولية  والتنوع  احلياة  وجودة 

الذين يتطلعون اإىل حتقيق املزيد من النمو والزدهار".
ونوه اإىل اأن التقدم الذي اأحرزته الإمارات يف كافة املجالت كان عاماًل م�صجعاً 

جلذب العديد من الأفراد ممن جعلوها موطناً لهم، م�صريا اإىل اأن اأهم ثالثة 
اأ�صباب ذكرها املغرتبون لختيارهم الإنتقال اإىل دولة الإمارات للعي�ش والعمل 
فيها هي : حت�صني مداخيلهم 56 باملائة واإحراز املزيد من التقدم يف م�صريتهم 

املهنية 49 باملائة وحت�صني نوعية حياتهم 43 باملائة.
وتعد جودة احلياة التي توفرها دولة الإمارات من الأ�صباب التي جتعل املغرتبني 
يقيمون لفرتة اأطول مما كان خمططاً له، حيث يقول معظم املغرتبني املقيمني 
يف دولة الإمارات 86 باملائة اإن نوعية حياتهم اأف�صل ب�صكل عام مما هي عليه يف 
بلدانهم الأ�صلية يف حني اأن 6 من بني كل 10 مغرتبني ينوون البقاء يف الدولة 

لفرتة اأطول لهذا ال�صبب.
" اإن ال�صعور ال�صائد بالتفاوؤل لدى املغرتبني املقيمني  وقال عبد الفتاح �صرف 
يف دولة الإمارات ب�صاأن الأ�صهر ال� 12 املقبلة يعك�ش التجاوب ال�صريع من قبل 
ال�صلطات ملعاجلة التاأثريات الجتماعية والقت�صادية للجائحة، م�صريا اإىل اأن 
الوا�صحة لدولة الإم��ارات بالن�صبة لرواد الأعمال والأف��راد من ذوي  اجلاذبية 

تعايف  �صتدعم  التي  اأعمالنا  ب�صاأن  ال��ق��رارات  اتخاذ  اإىل  دفعتنا  املرتفع  الدخل 
الدولة من تاأثريات جائحة كوفيد19-.

وبالإ�صافة اإىل نوعية احلياة الأف�صل قال 80 باملائة من امل�صاركني اإن اأطفالهم 
اأ�صبحوا اأكرث وعياً وانفتاحاً على الثقافات والتجارب املختلفة يف الإمارات، حيث 
ت�صت�صيف الدولة حالياً معر�ش اإك�صبو 2020 دبي العاملي الذي يقام يف مدينة 
جديدة كل خم�ش �صنوات لعر�ش الأفكار والبتكارات التي �صت�صكل عاملنا ويتوقع 
 6 ل�  25 مليون زائ��ر خ��الل دورت��ه التي متتد  اإىل  اأن ي�صل ع��دد زوار املعر�ش 

اأ�صهر.
والآراء  الثقافات  على  الإم���ارات  دول��ة  انفتاح  " يعتر  �صرف  الفتاح  عبد  وق��ال 
الدولة  جعل  اإىل  يتطلعون  ال��ذي��ن  للمغرتبني  رئي�صيا  ج��ذب  ع��ام��ل  املتنوعة 
مكاناً للعي�ش والعمل واإن معر�ش اإك�صبو 2020 الذي يعتر اأكر حدث عاملي 
بالتنوع  الل��ت��زام  ه��ذا  دول��ة ي�صع   190 تزيد على  العربي مب�صاركة  العامل  يف 

والنفتاح على ال�صاحة العاملية " .

•• ال�شارقة - وام:

ت�صارك وزارة الدفاع يف " املعر�ش الوطني للتوظيف 2021 " بدورته ال� 23 
والذي انطلقت فعالياته ام�ش وت�صتمر حتى 21 اأكتوبر اجلاري يف مركز اإك�صبو 

ال�صارقة.
ال�صارقة  �صمو حاكم  رئي�ش مكتب  القا�صمي  �صامل بن عبدالرحمن  ال�صيخ  وزار 
جناح وزارة الدفاع يف املعر�ش واطلع على ما تقدمه الوزارة من فر�ش وظيفية 

وبرامج تدريبية ونظم تعليمية متطورة .

وانطالقاً من اإميان وزارة الدفاع باأهمية التدريب والتاأهيل العلمي التقني وفق 
الطالب  كافة  الدفاع  وزارة  دعت  دوليا،  عليها  متعارف  منهجية  علمية  قواعد 
املواطنني لالن�صمام اإىل برامج التدريب املتنوعة لديها خا�صة م�صروع التدريب 

والتاأهيل الفني وبرنامج التمري�ش.
خالل  م��ن  للوظائف  للتقدم  ذك��ي��ة  اإل��ك��رتون��ي��ة  طريقة  اجل��ن��اح،  اإدارة  ووف���رت 
املعر�ش حيث ت�صتخدم القارئ الذكي الذي يقوم بقراءة بطاقة الهوية لل�صخ�ش 
الراغب يف التقدم للوظيفة ومن خالل اجلهاز يتم جلب املعلومات عن ال�صخ�ش 

املتقدم.

وحتر�ش وزارة الدفاع من خالل م�صاركتها يف املعر�ش على ا�صتقطاب عدد من 
املواطنني واملواطنات الراغبني يف النت�صاب اإىل وزارة الدفاع من خالل وحداتها 
اجل���وي وحر�ش  وال��دف��اع  واجل��وي��ة  والبحرية  ال��ري��ة  ال��ق��وات  وه��ي  الرئي�صية 
الإمداد  وق��ي��ادة  امل�صرتك  وال��ط��ريان  احليوية  املن�صاآت  حماية  وق��ي��ادة  الرئا�صة 

امل�صرتك وامل�صاركة يف جميع املنا�صبات الوطنية املختلفة.
واأكدت وزارة الدفاع على دورها املجتمعي من خالل ما توفره وحداتها املختلفة 
من فر�ش عمل يف تخ�ص�صات خمتلفة لأبناء الإمارات من الراغبني يف الن�صمام 
املوؤ�ص�صة الع�صكرية يعد �صرفا  اأن النخراط يف �صفوف  اإىل �صفوفها، مو�صحة 

ينطوي على �صمات فريدة تنبع من قيم الإمارات الإن�صانية بحيث بات الن�صمام 
اإىل وزارة الدفاع مدخال حيويا مل�صتقبل اأف�صل لكل من يلتحق بها.

ويقدم ممثلو الوحدات الع�صكرية للزوار �صرحا وافيا حول الفر�ش املتوافرة يف 
بها  يلتحق  التي  والدرا�صية  التدريبية  والرامج  بها  العمل  وطبيعة  وحدة  كل 

املن�صمون اإىل هذه الوحدات.
وا���ص��ع��ة للرتقي والرتفيع  ال��دف��اع ح��واف��ز جم��زي��ة وجم���الت  وزارة  ت��وف��ر  كما 
وجمالت اإ�صافية ملوا�صلة الدرا�صة يف الكليات واملعاهد الع�صكرية اأو يف اجلامعات 

الوطنية ف�صال عن دورات منتظمة لتطوير املهارات العملية والعلمية.

•• دبي-وام:

لل�صباب،  الحت��ادي��ة  املوؤ�ص�صة  اأعلنت 
اخلارجية  وزارة  م����ع  وب���ال���ت���ع���اون 
اختيار  ع�����ن  ال���������دويل  وال�����ت�����ع�����اون 
ال�������ص���اب���ني م����ي ال����ه����اج����ري، ورا����ص���د 
الرفيع �صمن "الدورة ال�صاد�صة من 
برنامج الإمارات للمندوبني ال�صباب 
تهدف  والتي  املتحدة"،  الأمم  ل��دى 
ب���دور دولة  ال�����ص��ب��اب  اإىل رف���ع وع���ي 
املتحدة  الأمم  منظمة  يف  الإم����ارات 
وت���ك���ري�������ش ط���اق���ات���ه���م وخ���رات���ه���م 
العمل  جم�������ال  يف  واإب�����داع�����ات�����ه�����م 
الدبلوما�صي عر تاأهيل جيل جديد 
من ال�صباب القادر على متثيل دولة 

الإمارات دولياً.
�صهيل  ب���ن���ت  ���ص��م��ا  م���ع���ايل  وق����ال����ت 
ب���ن ف���ار����ش امل����زروع����ي وزي������رة دول���ة 
الإمارات  برنامج   : ال�صباب  ل�صوؤون 
على  اآخ��ر  دليل  ال�صباب  للمندوبني 
ال��ر���ص��ي��دة بتطوير  ق��ي��ادت��ن��ا  اه��ت��م��ام 
ومتكينهم  الطموح،  �صبابنا  ق���درات 
وت����ع����زي����ز ق�����درات�����ه�����م ل ����ص���ي���م���ا يف 
من  الدبلوما�صية،  العمل  جم���الت 
خ���الل مت��ث��ي��ل ال���دول���ة وال��ع��م��ل مع 

ونقل  املتحدة  الأمم  يف  دولتنا  بعثة 
ط���م���وح���ات واأح��������الم ال�������ص���ب���اب اإىل 
العامل ككل ويف اأروقة الأمم املتحدة 
وال��ت��ع��ري��ف ب���اإجن���ازات ال��دول��ة التي 
عاماً  اخلم�صني  م��دى  على  حتققت 
الحتفال  اإىل  وا�صتعداداتنا  املا�صية 
ثابتة  ب���خ���ط���ى  امل���ق���ب���ل���ة  ب���امل���ئ���وي���ة 

وطموحات كبري.
واأ�صافت معاليها : برنامج الإمارات 
�صبابنا  ال�����ص��ب��اب مي��ك��ن  ل��ل��م��ن��دوب��ني 
طاقاتهم  ت���ك���ري�������ش  م�����ن  ����ص���ن���وي���اً 
الدبلوما�صي  العمل  يف  واإبداعاتهم 
رح���ب���ة يف بناء  اآف����اق����اً  ل��ه��م  وي��ف��ت��ح 

وا�صرتاتيجية  �صبكة عالقات مهنية 
عاملية .. نوؤمن بهذه القدرات وهذه 
ال��ط��اق��ات وه���و اأ���ص��ا���ش ق��ام��ت عليه 
دولتنا على يد الوالد املوؤ�ص�ش املغفور 
له ال�صيخ زايد بن �صلطان اآل نهيان، 
املوؤ�ص�صون،  والآب����اء  ث���راه  اهلل  طيب 
الهتمام  ����ص���رورة  ر���ص��خ��وا  ال���ذي���ن 
بال�صباب ودعمهم يف �صتى القطاعات 

واملجالت.
حالياً  الهاجري  مي  ال�صابة  وتعمل 
يف جهاز اأبوظبي لال�صتثمار وحتمل 
العلوم  يف  ال���ب���ك���ال���وري���و����ش  ����ص���ه���ادة 
 - ن��ي��وي��ورك  جامعة  م��ن  ال�صيا�صية 

اأب��وظ��ب��ي، و���ص��ه��ادة ث��ان��وي��ة مزدوجة 
وال�صيا�صة  الجتماعية  البحوث  يف 
ال��ع��ام��ة، وال���درا����ص���ات ال��ب��ي��ئ��ي��ة، كما 
قن�صلية  يف  مهني  ب��ت��دري��ب  حظيت 
نيويورك  مدينة  يف  الإم����ارات  دول��ة 
الدفعة  الأم��ري��ك��ي��ة، وه���ي خ��ري��ج��ة 
القادم  /اجل��ي��ل  برنامج  م��ن  الأوىل 
اإىل �صقل  اأبوظبي/ الذي يهدف  يف 
و�صاركت  الإماراتي  ال�صباب  مهارات 
يف ب��رن��ام��ج امل�����ص��ارك��ة ال��ث��ق��اف��ي��ة يف 
التي  اجلامعة،  يف  الطالبية  احلياة 
من  جن�صية   160 م��ن  اأك���رث  ت�صم 
اأم����ا ال��ط��ال��ب را�صد  ال���ع���امل.  ح����ول 
الرفيع؛ فهو طالب يف جامعة اإك�صرت 
يف اململكة املتحدة بتخ�ص�ش ال�صيا�صة 
اللغة  م����ع  ال����دول����ي����ة  وال����ع����الق����ات 
تدرب  كما  اأجنبية،  كلغة  الفرن�صية 
والتعاون  اخلارجية  وزارة  يف  �صابقاً 
الدويل و�صفارة الدولة يف لندن، وله 
من  التكنولوجيا  ع��امل  يف  م�صاركة 
الزمالة  لرنامج  ان�صمامه  خ��الل 
العربي، ويف  ال�صباب  التقنية مبركز 
ع��ام 2020 ف��از ب��ج��ائ��زة الإم����ارات 
ف��ئ��ة طالب  ع��ن  الأك���ادمي���ي  للتميز 

البكالوريو�ش املبتعثني.

•• دبي-وام:

اأ�صبوع  اأع��ل��ن��ت حم��اك��م دب���ي خ���الل 
عن   2021 ج����ل����وب����ال  ج��ي��ت��ك�����ش 
ال��ت��ي حققها  امل��ت��م��ي��زة  الإجن�������ازات 
يف  الرقمي"  ال����ع����دل  ال���ك���ات���ب   "
اجلاري  ال��ع��ام  م��ن  املا�صية  ال��ف��رتة 
وال�صرتاتيجية  ل��ل�����ص��ي��ا���ص��ة  وف���ق���اً 
ت�صهيل  يف  امل���ح���اك���م  ت��ت��ب��ع��ه��ا  ال���ت���ي 
على  والج�����راءات  العمليات  جميع 

املتعاملني.
اإب��راه��ي��م احل��و���ص��ن��ي املدير  واأ����ص���ار 
ال��ك��ات��ب العدل  ل��ق��ط��اع  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
دبي  حماكم  يف  والتنفيذ  والت�صوية 
الفرتة  يف  ح��ق��ق��ت  الإدارة  اأن  اإىل 
األفاً   15 العام اجلاري  املا�صية من 
خدمة  خ��الل  م��ن  معاملة  و316 

الكاتب العدل الرقمي.
الكاتب   " اأن  اإىل  احلو�صني  ول��ف��ت 
من  حزمة  الرقمي" يعتر  ال��ع��دل 
اخلدمات واملبادرات املعنية بتطوير 
التوجه  ن���ح���و  ال���ع���م���ل  م���ن���ظ���وم���ة 
ال�صهولة  حت��ق��ق  وال���ت���ي  ال���رق���م���ي 
و�صرعة و�صول املتعاملني للخدمات 
يف اأي وقت ومكان دون اأي قيود ومن 

خالل عدة قنوات ذكية واإلكرتونية 
ال��ذي يرتجم توجهات  وه��و الأم���ر 
نحو  ال��ت��ح��ول  يف  الر�صيدة  قيادتنا 
ح��ك��وم��ة ذك��ي��ة ���ص��ب��اق��ة وم��ب��دع��ة يف 

تلبية حاجات الفرد واملجتمع .
العدل  الكاتب  خدمة  اأن  اإىل  ون��وه 
ت��ت�����ص��م��ن ج��م��ي��ع خدمات  ال��رق��م��ي 
التوكيالت  م����ن  ال����ع����دل  ال���ك���ات���ب 
العدلية  والإن��������ذارات  والق�������رارات 
وحم��ا���ص��ر الج��ت��م��اع وو���ص��اي��ا غري 
اأنواعها  بجميع  والعقود  امل�صلمني 
وال��ت��ي ي��ت��م اط��الق��ه��ا ع��ل��ى مراحل 

بالكامل  املوؤمتتة  اخل��دم��ة  وت�صمل 
ع��ل��ى م���راح���ل ال��ت�����ص��ج��ي��ل واإدخ������ال 
البيانات بالتكامل مع نظام الهوية 
امل�صتندات  واإرف���������اق  الإم�����ارات�����ي�����ة 
الر�صوم  ودف����ع  ل��ل��م��ح��رر  ال��داع��م��ة 
ال�صفة  م���ن  وال��ت��ح��ق��ق  وال��ت��دق��ي��ق 
احل�صور  ط���ري���ق  ع����ن  والأه����ل����ي����ة 
اإن تطلب  اأو ال�صخ�صي  الفرتا�صي 
اإلكرتونيا وا�صتالم  الأمر والتوقيع 
امل�����ص��دق، وت��ت��م جميع هذه  امل��ح��رر 
اأي  خالل  من  اإلكرتونياً  اخلطوات 

جهاز اإلكرتوين.

من جهته اأ�صار اأحمد خلف احلو�صني 
مدير اإدارة الكاتب العدل يف حماكم 
دبي اإىل تعدد قنوات احل�صول على 
العام  الكاتب العدل  اخلدمة ومنها 
وال��ك��ات��ب ال��ع��دل اخل��ا���ش وموظفو 
املهنة  وم��زاول��و  احلكومية  اجلهات 
وح�صابات  امل���ح���ام���اة  م��ك��ات��ب  م��ث��ل 
الأف����راد ل��دى حم��اك��م دب���ي، منوها 
مدار  على  متاحة  اأن اخلدمات  اإىل 
الأجهزة  ج��م��ي��ع  ع��ل��ى  ���ص��اع��ة   24
التي تعمل بنظام ويندوز اآي اأو اأ�ش 

اأندرويد.

ال�ضحة والإمارات للخدمات ال�ضحية حت�ضلن على �ضهادتني عامليتني يف اإدارة المتثال ومكافحة الر�ضوة

الإمارات حتتل املرتبة الرابعة كاأف�ضل وجهة عاملية للعي�ش والعمل

وزارة الدفاع ت�ضارك يف معر�ش توظيف ال�ضارقة 2021

الحتادية لل�ضباب تختار �ضابني �ضمن الدورة 
ال�ضاد�ضة من برنامج الإمارات للمندوبني ال�ضباب

حماكم دبي ت�ضتعر�ش اإجنازات كاتب 
العدل الرقمي خلل جيتك�ش 2021

•• اأبوظبي-وام: 

اخلارجية  وزي���ر  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  ع��ب��داهلل  ال�صيخ  �صمو  ���ص��ارك 
وال��ت��ع��اون ال����دويل يف اج��ت��م��اع رب��اع��ي م��ع م��ع��ايل اأن��ت��وين بلينكن 
�صوبرامانيام  ومعايل  الأمريكية  املتحدة  ال��ولي��ات  خارجية  وزي��ر 
جاي�صانكار وزير خارجية جمهورية الهند ومعايل يائري لبيد وزير 

خارجية دولة اإ�صرائيل.
جرى خالل الجتماع - الذي عقد عر تقنية الت�صال املرئي عن 
بعد - بحث العالقات القت�صادية بني الدول الأرب��ع و�صبل تعزيز 
ذات  امل��ج��الت  م��ن  ع��دد  ال�صراكة يف  الق��ت�����ص��ادي وتنمية  ال��ت��ع��اون 

الهتمام امل�صرتك.
اآل نهيان خالل الجتماع على  واأك��د �صمو ال�صيخ عبداهلل بن زايد 
الوليات  م��ن  بكل  الإم����ارات  دول��ة  جتمع  التي  املتميزة  ال��ع��الق��ات 
..م�صريا  اإ���ص��رائ��ي��ل  ودول���ة  الهند  وجمهورية  الأم��ري��ك��ي��ة  امل��ت��ح��دة 
للتعاون  ال��واع��دة  الفر�ش  ا�صتك�صاف  يف  الجتماع  ه��ذا  اأهمية  اإىل 

القت�صادي بني الدول الأربع.
واأ�صار �صموه اإىل اأن جائحة "كوفيد19-" وما فر�صته من حتديات 
على العامل اأجمع اأكدت على اأهمية تعزيز التعاون الدويل والعمل 
التنمية  وحتقيق  العاملي  القت�صادي  النمو  حتفيز  اأج��ل  م��ن  معا 

امل�صتدامة يف املجتمعات.

عبداهلل بن زايد ي�ضارك يف اجتماع افرتا�ضي مع وزراء 
خارجية الوليات املتحدة والهند واإ�ضرائيل
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اأخبـار الإمـارات

•• العني-الفجر: 

العربية  الم������ارات  ج��ام��ع��ة  حت��ت��ف��ي 
والذي  لالآثار  العاملي  باليوم  املتحدة 
من  ع�صر  التا�صع  يف  تخ�صي�صه  مّت 
اأك���ت���وب���ر م���ن ك���ل ع�����ام، ن���ظ���راً لقيام 
بالآثار  املتخ�ص�صة  البعثات  معظم 
واحلفريات  التنقيب  عمليات  ب��ب��دء 
خالل هذا ال�صهر. وهو احتفال بعلم 

الآثار وم�صاهماته يف حياة ال�صكان. 
وبهذه املنا�صبة، قال الدكتور حممود 
اأب���و ���ص��امي��ة، اأ���ص��ت��اذ ُم�����ص��ارك- ق�صم 
ع��ل��وم الأر�������ش ب��ج��ام��ع��ة الإم�������ارات: 
غني  بتاريخ  الإم��ارات  دولة  "تتمتع 
تعود جذوره اإىل اآلف ال�صنني، حيث 
اإرث  ك�صفت احل��ف��ري��ات الأث��ري��ة ع��ن 
من احل�صارات القدمية التي واكبت 
كنزها  يف  و�صاهمت  املنطقة،  ت��اري��خ 
ب�����دءاً مب���ا ُيعرف  الإن�������ص���اين وذل�����ك 
ولغاية  ال��ق��دمي،  احل��ج��ري  بالع�صر 

نهاية الع�صر احلديدي. 
دول�����ة  "ت�صارك  ق����ائ����ال  واأ�������ص������اف 
اليوم  ب���ه���ذا  الح����ت����ف����ال  الم����������ارات 
الآثار  باأهمية  التوعية  تعزيز  بهدف 
و�����ص����رورة امل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى ال����رتاث 
كافة  يف  الأثرية  واملُكت�صفات  واملعامل 
ال��دول��ة، حفظاً حل��ّق الأجيال  اأرج���اء 
والعتزاز  عليها  التعّرف  يف  القادمة 
الوعي  ثقافة  ن�صر  اإىل  اإ���ص��اف��ة  ب��ه��ا، 
بني اأفراد املجتمع ب�صرورة املُ�صاهّمة 
الفّعالة يف تعريف العامل باأ�صره على 

هذا الرتاث التاريخي الفريد".
اأقامت  امل���ج���ال  ه���ذا  "ويف  واأو�����ص����ح: 
ح��ك��وم��ة ال����دول����ة ع������دداً ك���ب���رياً من 
متحف  مثل  اأرا���ص��ي��ه��ا  على  املتاحف 
زاي�����د ال���وط���ن���ي، م��ت��ح��ف الإم�������ارات، 
م���ت���ح���ف ال�����ع�����ني، م���ت���ح���ف ال���ل���وف���ر 
دب������ي، متحف  م��ت��ح��ف  ب���اأب���وظ���ب���ي، 
الإ�صالمية  ل��ل��ح�����ص��ارة  ال�������ص���ارق���ة 
متحف  الطبيعي،  ال�صارقة  ومتحف 
راأ�ش  متحف  ال��ت��اري��خ��ي��ة،  ال��ف��ج��رية 
القوين،  اأم  متحف  الوطني،  اخليمة 

للتنّوع  اإب���������رازاً  ع���ج���م���ان،  وم��ت��ح��ف 
والأثرية  التاريخية  للمواقع  الكبري 
ع���ل���ى ام�����ت�����داد اأرا������ص�����ي الإم����������ارات، 
اأن غ��ن��ى الإم������ارات  وال���ت���اأك���ي���د ع��ل��ى 
احل�������ص���اري وال����رتاث����ي ل ي���ق���ّل عن 
غناها القت�صادي الذي ُعرفت به يف 

الأو�صاط العاملية".
"يلتزم  ال��دك��ت��ور حم��م��ود:  واأ����ص���اف 
ق�صم ال�صياحة والآثار يف كلية العلوم 
باإعداد  الإم���ارات  بجامعة  الإن�صانية 
ك��وادر وطنية واع��دة من اخلريجني 
يف  امل�صاهمة  على  ال��ق��ادري��ن  الأك��ف��اء 
م�صرية التطور والبناء التي ي�صطلع 
بها املواطنون من اأبناء الإمارات من 
خ����الل رف���ده���م ب���امل���ع���ارف وامل���ه���ارات 

الالزمة. 
تدري�صية  م��ن��اه��ج  ال��ق�����ص��م  وي����وّف����ر 
توظيف  بهدف  �صة  ُمتخ�صّ اأكادميية 
واملنهجية  النظرية  الأ�صاليب  اأحدث 
يف درا���ص��ة علم الآث����ار م��ع اّت��ب��اع نهج 
ال��ت��ط��ب��ي��ق ال��ع��ل��م��ي امل����ت����ط����ّور. كما 
معرفة  اإغ��ن��اء  على  الق�صم  يحر�ش 
تنظيم رحالت  خ���الل  م��ن  ال��ط��الب 
ميدانية اإىل املواقع الأثرية واملتاحف 
الرحالت  وتنظيم  الفنية  واملعار�ش 
ال�صتك�صافية، اإ�صافة اإىل املُ�صاركة يف 
املوؤمترات وور�ش العمل التي ُينّظمها 
�صون  ومتخ�صّ زائ����رون  حم��ا���ص��رون 

من داخل الدولة وخارجها. 

ويتّم ت�صجيع الطالب على املُ�صاركة يف 
التنقيب  وحفريات  واأعمال  م�صاريع 
الأث����ري ال��ت��ي ت��ت��ّم يف جميع اإم���ارات 
الدولة بهدف اإغناء وتعزيز معارفهم 
ب�صكل  وال��ت��ع��ّرف  والعملية،  العلمية 
الفريدة  الرتاثية  البيئة  على  اأك��ر 
ُترز  التي  الأثرية  واملواقع  واملناطق 
التاريخ الغني لدولة الإمارات والذي 
يعود اإىل ما يزيد عن 125 األف �صنة 

تقريباً".
التنقيبات  ���ص��م��ن  "من  واأ�����ص����اف: 
ال����دول����ة  ويف  ال�����ع�����امل  يف  الأث������ري������ة 
�ش  بتخ�صّ وثيقاً  ارتباطاً  واملرتبطة 
علوم الأر�ش يف كلية العلوم بجامعة 
الإمارات، هي جيولوجيا الأثار حيث 
ي��ت��ّم ال��ب��ح��ث وال��ت��ن��ق��ي��ب ع���ن الآث����ار 
املدفونة حتت �صطح الأر�ش بالطرق 
اجل��ي��وف��ي��زي��ائ��ي��ة م��ث��ل ق��ي��ا���ش املجال 
الرادار.  واأي�صا  للرتبة  املغناطي�صي 
مكّونات  على  اأي�صاً  التعّرف  يتّم  كما 
الأ�صعة  ح���ي���ود  ط���ري���ق  ع����ن  الأث�������ر 
اإمكانية  اإىل  ب���الإ����ص���اف���ة  ال�����ص��ي��ن��ي��ة 

حتديد عمر الأثر". 
ت�صريحه  حم��م��ود  ال��دك��ت��ور  واختتم 
الإم����ارات  ج��ام��ع��ة  "حتر�ش  ق��ائ��اًل: 
العلمية  طالبها  خ��رات  تعزيز  على 
وال��ع��م��ل��ي��ة، وت��اأه��ي��ل��ه��م ل�����ص��وق العمل 
ب�صكل احرتايف، لذا توا�صل اجلامعة 
اإط������الق ال��ك��ث��ري م���ن امل�����ب�����ادرات مع 
مثل  �صة،  املُتخ�صّ احلكومية  اجلهات 
مبادراتها مع  هيئة اأبوظبي لل�صياحة 
والثقافة للتعاون يف جمال احلدائق 
مثل  امل��ت��اح��ف  واإن�����ص��اء  اجليولوجية 

متحف ال�صحراء بالعني. 
وذكر ان هناك اأي�صاً تعاون بني ق�صم 
ق�صم  اأبوظبي  و�صرطة  الأر���ش  علوم 
اجليولوجيا اجلنائية وذلك للتعّرف 
اأن���ه من  ع��ل��ى الأث����ر احلقيقي ح��ي��ث 
امل���ع���امل والأ����ص���ك���ال ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة التي 
اجليولوجية،  العوامل  بفعل  تكونت 
ونظم  الأف�����الج  درا����ص���ة  اإىل  اإ���ص��اف��ة 

الري القدمي". 

•• دبي -وام:

ع��ر���ص��ت ���ص��رط��ة اأب��وظ��ب��ي ث��الث��ة م�����ص��اري��ع ذك��ي��ة لإدارة 
واملنافذ �صمن  الأمن  �صوؤون  واملتفجرات بقطاع  الأ�صلحة 

م�صاركتها يف معر�ش " اإك�صبو 2020 دبي ".
ت��ط��وي��ره��ا مع  ذك��ي��ة مت  ع��رب��ة  الأول  امل�������ص���روع  ت�����ص��م��ن 
ال�صركاء، واإ�صافة عدة تقنيات اأمنية تعمل عن بعد، لدعم 
متخذي القرار، مثل تقنية ك�صف املواد املتفجرة واخلطرة 

وامل�صعة.
عمليات  لتغطية  ذكية  عربة  عن  عبارة  الثاين  وامل�صروع 
امل�صح امليداين، وتفتي�ش الأماكن ال�صيقة مع خا�صية نقل 
عبارة  فهو  الثالث  اأم��ا   ،  HK بجودة  وال�صوت  ال�صورة 
الهواء  م��ن  الأب��خ��رة  �صم  بنظام  تعمل  ذك��ي��ة  اأج��ه��زة  ع��ن 
العينات  بنتائج  امليدانية  ال��ف��رق  لدعم  امل��خ��ري،  وامل�صح 
اإىل  النتائج  باإر�صال  تقوم  ثم  ومن  امل�صبوهة،  الأج�صام  اأو 

غرفة العمليات اأو نقطة التحكم.

•• دبي -وام:

موؤ�ص�صات  م��ن  ج��ه��ة   12 ت�����ص��ارك 
ودوائ�����������ر ح���ك���وم���ة ال����ف����ج����رية يف 
للتقنية  ج���ي���ت���ك�������ش   " م���ع���ر����ش 
2021 دبي " حتت مظلة "من�صة 
ح��ك��وم��ة ال��ف��ج��رية " ال��ت��ي ت�صرف 
عليها دائرة احلكومة الإلكرتونية 

بالفجرية.
وت�صارك يف املن�صة كل من حكومة 
وبلدية  الإل���ك���رتون���ي���ة،  ال��ف��ج��رية 
الفجرية  وم��وؤ���ص�����ص��ة  ال���ف���ج���رية، 
ل��ت��ن��م��ي��ة امل��ن��اط��ق، ودائ������رة امل����وارد 
الفجرية  وم��وؤ���ص�����ص��ة  ال��ب�����ص��ري��ة، 
ل���ل���م���وارد ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة، وال���ق���ي���ادة 
وبلدية  الفجرية،  ل�صرطة  العامة 
للمغامرات،  الفجرية  ومركز  دب��ا، 
والآثار،  لل�صياحة  الفجرية  وهيئة 
وال�صناعة  ال����ت����ج����ارة  وغ�����رف�����ة 

احلرة  املنطقة  هيئة  ب��ال��ف��ج��رية، 
بالفجرية .

وتهدف م�صاركة حكومة الفجرية 
يف ه���ذا احل����دث امل��ه��م ال����ذي يقام 
العاملي  ال���ت���ج���اري  دب����ي  م���رك���ز  يف 

ح��ت��ى 21 م���ن اأك���ت���وب���ر اجل�����اري، 
ال��ت��ق��ن��ي��ة بني  امل���ع���ارف  ت���ب���ادل  اإىل 
اجل��ه��ات امل�����ص��ارك��ة، وال��ت��ع��رف على 
التكنولوجيا  اإليه  اآخر ما تو�صلت 
احل����دي����ث����ة يف جم������ال اخل����دم����ات 

الذكية،  وال��ت��ط��ب��ي��ق��ات  امل��وؤ���ص�����ص��ي��ة 
املمار�صات  اأف�صل  على  والط���الع 
العاملية يف هذا املجال. وت�صتعر�ش 
م��ن�����ص��ة ح��ك��وم��ة ال���ف���ج���رية اأب����رز 
يف  ملوؤ�ص�صاتها  التطويرية  امل�صاريع 

والذكاء  الرقمية  التقنية  جم��ال 
ال�صطناعي، بالإ�صافة اإىل اأحدث 
تهدف  ال��ت��ي  ال��ذك��ي��ة  التطبيقات 
اخلدمات  م�����ص��ت��وى  حت�����ص��ني  اإىل 

احلكومية التي تقدمها.

•• عجمان-وام: 

افتتح �صعادة اللواء ال�صيخ �صلطان 
ب���ن ع���ب���داهلل ال��ن��ع��ي��م��ي ق��ائ��د عام 
الدعم  م���رك���ز  ع���ج���م���ان  ����ص���رط���ة 
" للطائرات   Drone "اجلوي
امل�صرية من دون طيار امل�صتخدمة 
امل���ي���دان���ي���ة  ال���ع���م���ل���ي���ات  يف دع������م 

وعمليات املراقبة املرورية.
العميد  ���ص��ع��ادة  الف��ت��ت��اح  ح�����ص��ر 
ال��������رزي مدير  خ���ل���ف���ان  م����ب����ارك 
امل�صاندة،  واخل��دم��ات  امل����وارد  ع��ام 
والعميد عبد اهلل �صيف املطرو�صي 
ال�صرطية،  العمليات  ع���ام  م��دي��ر 
و�صف  ال�صباط  ك��ب��ار  م��ن  وع���دد 

ال�صباط ب�صرطة عجمان.
�صيف  اهلل  ع���ب���د  ال��ع��م��ي��د  وق������ال 
عجمان  ���ص��رط��ة  اإن  امل��ط��رو���ص��ي 
حت����ر�����ش ع���ل���ى م���واك���ب���ة اأح�����دث 
ال�صرطية  عملياتها  يف  التقنيات 

ا�صتخدام  وم���ن���ه���ا  وامل����ي����دان����ي����ة، 
"درون"،  ط����ي����ار  ب����ال  ط�����ائ�����رات 
مركز  ا���ص��ت��ح��داث  اأن  اإىل  م�صريا 
الدعم اجلوي وتوظيف هذا النوع 
وتعزيز  الطائرات جاء لدعم  من 
يف  للطرق  املرورية  الرقابة  مهام 
حالة الزدحام واحلوادث وكل ما 

يدعم مرونة حركة ال�صري واملرور 
يف الإم���ارة وذل��ك يف اإط��ار حتقيق 
املتمثل  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  ه����دف 

بجعل الطرق اأكرث اأمناً.
ال��دع��م اجلوي  اأن مركز  واأ���ص��اف 
"الدرون"  ط���ائ���رات  ب��ا���ص��ت��خ��دام 
التقنيات  اأح����دث  وف���ق  ا���ص��ت��ح��دث 

وال�صالمة  الأم��ن  لتعزيز  الذكية 
و�صي�صاهم  املجتمع  لأفراد  العامة 
�صرعة  ت��ع��زي��ز  م��ب��ا���ص��ر يف  ب�����ص��ك��ٍل 
املحددة  ال��وج��ه��ات  اإىل  ال��و���ص��ول 
مرتبطة  �صا�صات  عر  ومتابعتها 
امل���رور  واإدارة  ال��ع��م��ل��ي��ات  ب��غ��رف��ة 
والدوريات، اإىل جانب امل�صاهمة يف 

الب�صرية  الكوادر  ا�صتخدام  تقليل 
بالإعتماد  ال�صرطية  العمليات  يف 

على التقنيات احلديثة.
وعن مميزات الطائرة امل�صتحدثة 
اأفاد   .. اجل���وي  ال��دع��م  م��رك��ز  يف 
ال����رائ����د را����ص���د ب���ن ه���ن���دي نائب 
وال����دوري����ات  امل�����رور  اإدارة  م���دي���ر 
الرياح  مب���ق���اوم���ة  ت��ت��م��ي��ز  ب���اأن���ه���ا 
وال�����ع�����وام�����ل اجل�����وي�����ة، وم�������زودة 
بكامريات ذكية وذات جودة عالية 
 10 وزن  وت�صتطيع حمل  للغاية، 
اأنها  اإىل  اإ���ص��اف��ة  ك��ي��ل��وغ��رام��ات، 
للتحذير،  م��زودة مبكرات �صوت 
ا�صطدام  مت��ن��ع  وم�����ص��ت�����ص��ع��رات 
اأث��ن��اء ط��ريان��ه��ا، اإ�صافة  ال��ط��ائ��رة 
الت�صوير  بخا�صية  مت��ي��زه��ا  اإىل 
اجل���غ���رايف مل��ن��اط��ق حم����ددة عرة 
 ،GPS امل����واق����ع  ن���ظ���ام حت���دي���د 
بال�صافة اإىل اأنها مرتبطة بغرفة 

العمليات مبا�صرة.

•• عجمان - وام: 

حميد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  اط��ل��ع 
املجل�ش  ع�����ص��و  ال��ن��ع��ي��م��ي  را����ص���د  ب���ن 
الأع���ل���ى ح��اك��م ع��ج��م��ان ع��ل��ى خطط 
العدل  وزارة  وا�صرتاتيجية  وب��رام��ج 
تبذلها  ال��ت��ي  واجل���ه���ود  امل�����ص��ت��ق��ب��ل��ي��ة 
لتوفري  خدماتها  مب�صتوى  لالرتقاء 
نظام ق�صائي عادل من خالل تقدمي 
وقانونية  ع��دل��ي��ة  ق�صائية  خ��دم��ات 
م��ب��ت��ك��رة وت��ط��وي��ر ت�����ص��ري��ع��ات رائ���دة 
وحماية  ال���ق���ان���ون  ����ص���ي���ادة  ت�����ص��م��ن 

احلقوق و احلريات .
ج���اء ذل���ك خ���الل ا���ص��ت��ق��ب��ال �صاحب 
ال�����ص��م��و ح���اك���م ع��ج��م��ان مب��ك��ت��ب��ه يف 
دي���وان احل��اك��م ام�����ش م��ع��ايل عبداهلل 
وزير  النعيمي  ع���واد  ب��ن  �صلطان  ب��ن 
العدل والذي قدم نبذة ل�صموه حول 
بع�ش امل�����ص��اري��ع ال��ت��ي ت��ن��وي ال����وزارة 

تنفيذها يف الإمارات عامة.
جملة  مناق�صة  اللقاء  خ��الل  وج��رى 

من الق�صايا التي تتعلق ب�صري العمل 
الرامج  وا�صتعرا�ش  العدل  وزارة  يف 
بوزارة  اخلا�صة  وامل�صاريع  والأن�صطة 

العدل يف اإمارة عجمان.
وا�صتمع �صاحب ال�صمو حاكم عجمان 
الوزير  م��ع��ايل  م���ن  واف  ���ص��رح  اإىل 
الوزارة  وا�صرتاتيجية  اأه���داف  ح��ول 
والت�صريعات  وال��ق��وان��ني  امل�صتقبلية 
للبت  املتبعة  والإج������راءات  احل��دي��ث��ة 
الق�صاء  على  املطروحة  الق�صايا  يف 
التي  والقوانني  الت�صريعات  باأف�صل 
واملتغريات  العاملية  تواكب الجتاهات 
الداخلية وتتما�صى مع تقاليد الدولة 
وحتقق حاجات املواطنني وتطلعاتهم 
وتدريب  وا�صتقطاب  امل�صتقبل  نحو 
الكوادر  اأف�����ص��ل  وا���ص��ت��ب��ق��اء  وحت��ف��ي��ز 
منها  الق�صائية  �صيما  ل  ال��ب�����ص��ري��ة 
والتي تعمل �صمن بيئة مبتكرة على 

تطبيق الت�صريعات والقوانني.
خدمات  تقدمي  اإىل  ال����وزارة  وت�صعى 
لكافة  م��ب��ت��ك��رة  وع���دل���ي���ة  ق�����ص��ائ��ي��ة 

الكفاءة  على  مبنية  املتعاملني  فئات 
الثقافة  ون�����ص��ر  واجل�����ودة  وال��ف��ع��ال��ي��ة 
وامل��ع��ل��وم��ات ال��ق��ان��ون��ي��ة ل��ك��اف��ة فئات 
ات�صال  ق���ن���وات  امل��ج��ت��م��ع م���ن خ���الل 
�صراكات  وب���ن���اء  وم��ب��ت��ك��رة  م���ت���ع���ددة 

ا�صرتاتيجية حملية ودولية ت�صاهم يف 
التعاون الق�صائي وتبادل اخلرات.

كذلك ت�صاهم الوزارة يف اإعداد قوانني 
املجتمع  احتياجات  تلبي  وت�صريعات 
وتواكب املتغريات وت�صت�صرف امل�صتقبل 

القائم  املتخ�ص�ش  الق�صاء  وت��ع��زي��ز 
مبا  املوؤ�ص�صي  والتميز  امل��ع��رف��ة  على 
واإر�صاء  وتطويره  ا�صتقالله  ي�صمن 
يف  ت�صاهم  متطورة  جزائية  منظومة 
واحلقوق  اأمناملجتمع  على  احل��ف��اظ 

املتعاملني  رح��ل��ة  وت�صهيل  ال��ف��ردي��ة 
وتعزيز  ال���ع���دال���ة  اإىل  وو����ص���ول���ه���م 
�صراكات ال��وزارة على امل�صتوى املحلي 
القانونية  ال��ث��ق��اف��ة  ون�����ص��ر  وال�����دويل 
و����ص���م���ان ت����ق����دمي ك����اف����ة اخل����دم����ات 

الإدارية وفق معايري اجلودة والكفاءة 
وال�صفافية وتر�صيخ ثقافة البتكار يف 

بيئة العمل املوؤ�ص�صي.
واأث��ن��ى �صموه على ال��دور ال��ذي تقوم 
العدل  حت��ق��ي��ق  يف  ال���ع���دل  وزارة  ب���ه 
املجتمع  اأف����راد  ب��ني جميع  وامل�����ص��اواة 
لالإجراءات  ارتياحه  �صموه  مبديا   ..
التي اتخذتها الوزارة التي من �صاأنها 
الق�صايا  يف  ال��ب��ت  اإج�����راءات  ت�صريع 
امل��ط��روح��ة وت��ق��دمي اخل���دم���ات التي 

حتقق ر�صا املراجعني.
من جانبه اأ�صاد معاليه باهتمام �صموه 
وح��ر���ص��ه ع��ل��ى م��ت��اب��ع��ة ���ص��ري العمل 
تنتهجها  التي  امل�صتقبلية  واخل��ط��ط 
ورجاله  العدل  قطاع  ودعمه  ال��وزارة 
املهم للق�صاء  الدور  الأمر الذي عزز 
وتر�صيخ  والأم��ان  الطماأنينة  ن�صر  يف 
الإ�صالمي  للدين  ال�صمحة  املفاهيم 

احلنيف.
�صاحب  ت��وج��ي��ه��ات  اأن  معاليه  واأك����د 
بعني  �صتاأخذ  عجمان  ح��اك��م  ال�صمو 

بالكادر  اله���ت���م���ام  ب�������ص���اأن  الع���ت���ب���ار 
التدريب  حيث  من  املواطن  الب�صري 
كليات  خلريجي  وخا�صة  والتوظيف 
الالزم  واإج��راء  والإ�صالمية  القانون 
لهوؤلء بالتن�صيق والتعاون مع اجلهات 
املخت�صة يف احلكومة الحتادية عامة 

وحكومة عجمان خا�صة .
بن حميد  اأحمد  ال�صيخ  اللقاء  ح�صر 
حاكم  ال�صمو  �صاحب  ممثل  النعيمي 
واملالية  الإداري������ة  ل��ل�����ص��وؤون  ع��ج��م��ان 
النعيمي  ب���ن ح��م��ي��د  را����ص���د  وال�����ص��ي��خ 
والتخطيط  ال��ب��ل��دي��ة  دائ�����رة  رئ��ي�����ش 
النعيمي  ماجد  ب��ن  ع��ب��داهلل  وال�صيخ 
املواطنني  ����ص���وؤون  مكتب  ع���ام  م��دي��ر 
مدير  النعيمي  را���ص��د  حمد  و���ص��ع��ادة 
ال�����دي�����وان و�����ص����ع����ادة ي���و����ص���ف حممد 
النعيمي مدير عام دائرة الت�صريفات 
غليطه  بن  ط��ارق  و�صعادة  وال�صيافة 
ال�صمو  �صاحب  مكتب  مدير  الغفلي 
كبار  م�����ن  وع��������دد  ع����ج����م����ان  ح����اك����م 

امل�صوؤولني.

حميد النعيمي يطلع على برامج وم�ضاريع وا�ضرتاتيجية وزارة العدل امل�ضتقبلية 

•• اأبوظبي-وام: 

"الريادة"  من�صة  واملطابقة  للجودة  اأب��وظ��ب��ي  جمل�ش  اأط��ل��ق 
ال��رق��م��ي��ة ل��ت��ع��زي��ز جت��رب��ة امل��ت��ع��ام��ل��ني وذل����ك خ���الل م�صاركة 
"اأ�صبوع  م��ع��ر���ش  اأب��وظ��ب��ي يف  ح��ك��وم��ة  ج��ن��اح  امل��ج��ل�����ش �صمن 
جيتك�ش للتقنية 2021" املقام يف مركز دبي التجاري العاملي 

وي�صتمر حتى 21 اأكتوبر اجلاري.
رئي�صية  اأ�ص�ش  ثالثة  حتقيق  اإىل  "الريادة"  من�صة  وت��ه��دف 
و"حتقيق  للمتعاملني"  املقدمة  اخل��دم��ات  "ريادة  يف  تتمثل 
متطلبات مراكز خدمة املتعاملني فئة 7 جنوم وفقا للموا�صفة 
يف  ال��ت��م��ي��ز  "حتقيق  اإىل  5050" اإ���ص��اف��ة  رق���م  الإم���ارات���ي���ة 

ملتطلبات  ا�صتناًدا  للموظفني  واليجابية  ال�صعادة  م��وؤ���ص��رات 
."UAE.S 5025 املوا�صفة القيا�صية الإمارتية

وقال �صعادة الدكتور هالل الكعبي الأمني العام ملجل�ش اأبوظبي 
الر�صيدة  القيادة  توجيهات  من  انطالًقا   : واملطابقة  للجودة 
ي�صعى املجل�ش للم�صاهمة يف جعل اإمارة اأبوظبي عا�صمة رائدة 
من  ال���دويل  امل�صتوى  على  للجودة  التحتية  البنية  جم��ال  يف 
البتكار  ثقافة  وتعزيز  املتقدمة  التكنولوجيا  توظيف  خالل 
والإب��داع يف منظومة املطابقة واجلودة على م�صتوى الإمارة. 
ي�صتعر�ش  وامل��ط��اب��ق��ة  ل��ل��ج��ودة  اأب��وظ��ب��ي  جمل�ش  اأن  واأ����ص���اف 
اإ�صافة  الرقمية  "الريادة"  من�صة  م��زاي��ا  "جيتك�ش"  خ��الل 
مع  متا�صيا  املبتكرة  الرقمية  واملمار�صات  التجارب  اأف�صل  اإىل 

الرقمي  امل�صتقبل  اإىل  التحول  نحو  اأب��وظ��ب��ي  حكومة  جهود 
بهدف تعزيز اخلدمات والبيانات واحللول احلكومية ومتكني 
جتربة  ت��اأت��ي  حيث  الإم����ارة  م�صتوى  على  الرقمية  املنظومة 
خدمات  لتحقيق  تدعمه  �صوف  "الريادة" وما  من�صة  تطوير 
ذات فئة ال�صبع جنوم للمتعاملني �صمن الأهداف املن�صودة التي 
ت�صعى لتحقيقها الإمارة. واأو�صح الكعبي اأن اخلدمات الرقمية 
اجلديدة ملجل�ش اأبوظبي للجودة واملطابقة تهدف جميعها اإىل 
متطورة  تقنية  منظومة  وبناء  الرقمي  التحول  عملية  دع��م 
بالدولة  القت�صادي  والنمو  التنمية  م�صرية  دع��م  يف  ت�صاهم 
بالإ�صافة اإىل ا�صتعرا�ش مبادرات املجل�ش خالل العام 2021 

واأثرها على حياة امل�صتهلك واملوظف واجلمهور.

النيابة العامة للدولة : احلب�ش والغرامة عقوبة 
جرمية اجلهر علنية بنداء اأو خطاب خمالف للآداب

•• اأبوظبي-وام: 

اأو�صحت النيابة العامة للدولة، من خالل تغريدة ن�صرتها اأم�ش على ح�صاباتها يف مواقع التوا�صل الإجتماعي 
عقوبة اجلهر عالنية بنداء خمالف لالآداب.

361 من قانون العقوبات الحت��ادي، يعاقب باحلب�ش مدة ل  اأنه طبقا للمادة  اإىل  النيابة العامة  واأ�صارت 
تزيد على �صهر وبغرامة ل جتاوز مائة األف درهم اأو باإحدى هاتني العقوبتني كل من جهر عالنية بنداء اأو 
اأغان اأو �صدر عنه �صياح اأو خطاب خمالف لالآداب وكل من اأغرى غريه عالنية بالفجور باأي و�صيلة كانت. 
وياأتي ن�صر هذه املعلومات يف اإطار حملة النيابة العامة للدولة امل�صتمرة لتعزيز الثقافة القانونية بني اأفراد 

املجتمع، ورفع م�صتوى وعي اجلمهور بالقانون، وذلك بهدف ن�صر ثقافة القانون كاأ�صلوب حياة.

عبداهلل اآل حامد: الإمارات ر�ضخت مكانتها بني اأوائل 
بلدان العامل يف الت�ضدي جلائحة كورونا

حكومة الفجرية ت�ضتعر�ش اأبرز م�ضاريعها التقنية يف جيتك�ش 2021

 Drone قائد عام �ضرطة عجمان يفتتح مركز الدعم اجلوي

•• اأبوظبي -وام:

دائرة  رئي�ش  حامد  اآل  حممد  بن  عبداهلل  ال�صيخ  معايل  ق��ال 
ال�صحة - اأبوظبي : يكت�صب احتفاوؤنا بالأ�صبوع العاملي ملكافحة 
اليوم  نلم�صه  �صيما مع ما  اأهمية خا�صة ل  العام  العدوى هذا 
قدمه  ال��ذي  ال����دوؤوب  والعمل  ال�صتثنائية  اجل��ه��ود  ثمار  م��ن 
 -19 "كوفيد  جائحة  وج��ه  يف  للوقوف  املعنية  ال��ف��رق  جميع 
و�صالمة املجتمع يف ظل  �صحة  على  تداعياتها  من  واحلد   "
بدء  ن�صهد  اليوم  نحن  وها  الر�صيدة.  القيادة  ودع��م  توجيهات 
عودة احلياة اإىل طبيعتها يف الإمارات التي ا�صتطاعت اأن تر�صخ 

للجائحة."  الت�صدي  يف  العامل  بلدان  اأوائ��ل  بني  من  مكانتها 
واأو�صح معاليه - يف كلمة له مبنا�صبة الأ�صبوع العاملي ملكافحة 

العدوى - : 
العاملي  بالأ�صبوع  اأجمع  العامل  فيه  يحتفي  الذي  الوقت  " يف 
مواجهة  ظل  يف  اأبوظبي  يف  جهودنا  نوا�صل  العدوى  ملكافحة 
للو�صول  العامل  جتتاح  زال��ت  ما  التي  "كوفيد19-"  جائحة 
للحفاظ على �صحة  الوباء  على  والق�صاء  التعايف  اإىل مرحلة 
الفرتة  �صهدت   " واأ���ص��اف:  املجتمع."  اأف���راد  جميع  و�صالمة 
املا�صية حمطات هامة واإجنازات كبرية كان من �صمنها تكثيف 
حمالت التطعيم لكافة اأفراد املجتمع واإطالق حمالت خا�صة 

بالفئات الأكرث عر�صة خلطر الإ�صابة اإمياناً منا باأن التطعيم 
هو اأهم عنا�صر وقف العدوى واحلد من ظهور �صاللت جديدة 
الإج����راءات  وتطبيق  الفحو�صات  ن��ط��اق  تو�صيع  اإىل  اإ���ص��اف��ة 
واحلفاظ  الفريو�ش  انت�صار  من  للحد  والوقائية  الح��رتازي��ة 
على �صحة و�صالمة املجتمع الأمر الذي و�صع الإمارة يف �صدارة 
ودعا  للجائحة."  املتميزة  ال�صتجابة  يف  عاملياً  القيادية  امل��دن 
الإنفلونزا  تطعيم  على  للح�صول  املجتمع  اأف��راد  كافة  معاليه 
املو�صمية نظراً لدوره يف تقليل احتمالية الإ�صابة باملر�ش ونقل 
الذي  ال�صتاء  مو�صم  اق��رتاب  مع  �صيما  ل  لالآخرين  ال��ع��دوى 

تزداد فيه حالت الإ�صابة بهذا النوع من الإنفلونزا.

اأبوظبي للجودة يطلق من�ضة الريادة الرقمية يف جيتك�ش 2021

جامعة الإمارات حتتفي باليوم العاملي للآثار

�ضرطة اأبوظبي تعر�ش م�ضاريعها الذكية للأمن واملنافذ يف اإك�ضبو 2020 
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-الفجر:

ال�صحفيني  ج���م���ع���ي���ة  ������ص�����ارك�����ت 
الرقمي  الج���ت���م���اع  يف  الإم���ارات���ي���ة 
ال���������ذي ن���ظ���م���ه الحت�����������اد ال�������دويل 
منظمة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  لل�صحفيني 
التغطية  ح�����ول  ال����دول����ي����ة  ال���ع���م���ل 
املهاجرة  العمال  لق�صايا  ال�صحفية 
اخلليجي،  ال��ت��ع��اون  جمل�ش  دول  يف 
مب�صاركة  ب���ع���د،  ع���ن  ع��ق��د  وال������ذى 
حم��م��د احل����م����ادي، رئ��ي�����ش جمل�ش 
الإماراتية  ال�صحفيني  جمعية  اإدارة 
وع�صو اللجنة التنفيذية يف الحتاد 
الدويل لل�صحفيني، وح�صني املناعي 
نائب رئي�ش اجلمعية، ورائد ال�صايب 

اإدارة اجلمعية، وعمر  ع�صو جمل�ش 
ال�صعيدي رئي�ش الهيئة الإدارية لفرع 
الأحمد  ابوظبي، وعمر  اجلمعية يف 
ال�صحفيني،  ���ص��ب��اب  جمل�ش  رئ��ي�����ش 
و�����ص����ارك يف ال���ل���ق���اء اأي�������ص���ا خ����راء 
دوليني يف الإعالم وعدد من ممثلي 
اخلليج  يف  ال�����ص��ح��ف��ي��ة  اجل��م��ع��ي��ات 
الجتماع  واأدار  ال��ع��رب��ي،  وال���وط���ن 
ال�صيا�صيات  م���دي���ر  زع������رور  م��ن��ري 
ال���������ص����رق الأو������ص�����ط  وال������رام������ج يف 

بالحتاد الدويل لل�صحفيني.
افتتاح  احل���م���ادي، يف  وق����ال حم��م��د 
الج��ت��م��اع اأن م��و���ص��وع ال��ع��م��ال��ة يف 
غاية الأهمية وله خ�صو�صية يف دول 
اخلليج العربي لطبيعة تركيبة دول 

العمالة  اأن  ح��ي��ث  ال��ت��ع��اون  جمل�ش 
جزء مهم ت�صاهم من تركيبة الدول 
ويف نف�ش الوقت ت�صاهم يف بناء كافة 
وحقوقهم  و�صعهم  ولهم  القطاعات 
اإىل  ينتبه  اأن  الإع��الم  م�صانة وعلى 

هذه الفئة.
امل��ا���ص��ي��ة كان  ال�����ص��ن��وات  ويف خ����الل 
اأدى  والإع��الم��ي  ال�صحفي  التناول 
التي  ال��ق��وان��ي��ني  بع�ش  ت��ع��دي��ل  اإىل 
اأدت اإىل الإيجابية وتناول ال�صحافة 
ل����ه����ذه ال���ق�������ص���اي���ا غ�����ري ك���ث���ري من 
القوانني خالل ال� 15 �صنة املا�صية.

واأ����ص���اف احل���م���ادي، ه��ن��اك ق�ص�ش 
اأن  ه��ي  ال�صوء  ه��ذا  جميلة مت��ت يف 
للعمال  ت��ذك��اري  ن�صب  د�صنت  دب��ي 

الذين عملوا يف اأك�صبو 2020 وهم 
وه����ذا عامل  ج��ن�����ص��ي��ة   30 مي��ث��ل��ون 

اإيجابي.
واأ���ص��ار احل��م��ادي، يف الإم���ارات هناك 
ن�����ص��ب��ة ك����ب����رية م����ن ال���ع���م���ال���ة غري 
بالعربية  ن���اط���ق���ة  وغ�����ري  م��ت��ع��ل��م��ة 
ال�صحف  ق��راءة  ي�صتطيعون  وه��م ل 
يحتاج  وه��ذا  الإجنليزية  او  العربية 
ملعرفة  ال�صحف،  يف  مل��ا  ترجمة  اإىل 
العمالة  م���ن  ال��ف��ئ��ة  ه����ذه  م�����ص��اك��ل 
ويحتاج اإىل جهد كبري، ويف اجلانب 
الخر توجد ال�صحف الأجنبية التي 
ت��غ��ط��ى ه����ذا اجل���ان���ب م��ن��ه��ا �صحف 
من  العمالة  لهوؤلء  املحلية  باللغات 
اآ�صيا،  الهند وباك�صتان وجنوب �صرق 

ال��ق�����ص��اي��ا اخل���ا����ص���ة بهم،  ل��ت��و���ص��ح 
نقل  ك��ب��ري يف  دور  ل��ه��ا  وال�����ص��ح��اف��ة 
التي  ال�صركات  م��ع  العمال  م�صاكل 
جتلب هوؤلء العمالة، حيث اأ�صبحت 
اأكرث  ال���وق���ت احل����ايل  ال���ق���وان���ني يف 
ال��ع��م��ال��ة لتقدمي  ���ص��رام��ة حل��ق��وق 
اجلانب الإيجابي للعمالة وبالتعاون 
مع �صفارات دول العمالة التي تعمل 

يف دول اخلليج.
ون������وه احل�����م�����ادي، ج�����زء ك���ب���ري من 
التعاقدات  ه��ي  ال��ع��م��ال��ة  اإ���ص��ك��ال��ي��ات 
و�صولهم  قبل  للعمالة  حت��دث  التي 
كانت  وه��ى  بها  يعملون  التي  للدول 
واليوم  ك��ث��رية  م�����ص��اك��ل  اإىل  ت�����وؤدى 
اأ�صبحت اكرث �صرامة من قبل، وفى 

الم����ارات خ��الل ال��ف��رتة املا�صية مت 
ل��ع��دد من  الذهبية  الإق��ام��ة  اإع��ط��اء 
الدولة  يف  يعملون  مم��ن  املتميزين 
كل  جتديدها  يتم  وظائفهم  ح�صب 
10 �صنوات، كما توجد اأي�صا الإقامة 
ال�����ص��ي��اح��ي��ة مل�����دة 4 ����ص���ن���وات وه����ذا 
العمالة،  م��ع  ال��دول��ة  تفاعل  ي���درك 
الق�صايا  ل��ه��ذه  الإع����الم  ي���درك  كما 
املنطقة  يف  العمالة  حت��دي��ات  لينقل 
وليكون الإعالم عن�صر اإيجابي ينقل 
والفكرة  العمالة،  ل��ه��ذه  الإجن����ازات 
اأ�صبح  الأخ�����رية  امل��رح��ل��ة  يف  الأه�����م 
هناك حر�ش يف الإمارات من القيادة 
باأن  لت�صديد  واحل��ك��وم��ة  ال�صيا�صية 
ه���ذه ال��ع��م��ال��ة ه���ي ج���زء م���ن ن�صيج 

اأثناء  بذلك  �صعر  واجلميع  املجتمع 
جائحة كوفيد- 19 مل يوجد متيز 

بني املواطن والعمالة الأجنبية.
واأك�������د احل�����م�����ادي، ع���ل���ى اأن������ه يجب 
ت��خ�����ص��ي�����ش م�����ص��اح��ات يف الإع�����الم 
وت�صليط  ال��ع��م��ال��ة  ق�صايا  لتغطية 
ال�صوء على همومهم التي توؤكد هذا 

جزء  ه��ي  وال��ت��ي  املجتمع  يف  الن�صيج 
والتنمية  ال��ب��ن��اء  يف  وعن�صر  اأ���ص��ي��ل 
ب�صكل عام، والتكامل موجود يف هذا 
اأن يح�صل  ل��ل��دول، وي��ج��ب  اجل��ان��ب 
ال��ع��ام��ل ع��ل��ى ك���ل ح��ق��وق��ه مب���ا فيه 
وغريها  و�صحة  تعليم  م��ن  عائلته 

من جوانب احلياة.

•• ال�شارقة-الفجر:

يف اإطار حر�صها على تطوير مهارات منت�صبيها يف الأعمار من 13 اإىل 18 عاماً، 
يف امل�صرح وفنون العر�ش اأطلقت "نا�صئة ال�صارقة" التابعة ملوؤ�ص�صة "ربع قرن" 
بهدف  املمثل"،  مقدرات  وتنمية  "التمثيل  برنامج  واملبتكرين،  القادة  ل�صناعة 
جمموعة  خ��الل  من  امل�صرحية  الأدائ��ي��ة  قدراتهم  تنمية  كيفية  على  تدريبهم 

منّوعة من التطبيقات لبناء �صخ�صية املمثل.
على  الهرا�صي،  �صعيد  املمثل  يقدمه  ال��ذي  الرنامج  خ��الل  امل�صاركون  وتعرف 
مبادئ واأ�صا�صيات التمثيل من خالل جمموعة من التدريبات املتعلقة بالتعبري 

مدى  وا�صتك�صفوا  امل�صرحي،  والرجت���ال  والإل��ق��اء  ال�صوت  وتقنيات  اجل�صدي 
قدرتهم على التعبري مبهارات اجل�صد وال�صوت والإلقاء عر متارين خمتلفة 

وتطبيقها على ال�صخ�صيات امل�صرحية.
واأ�صا�صياته  الرجت��ال  عن مفهوم  تف�صيلياً  �صرحاً  الهرا�صي  �صعيد  املدرب  وقدم 
وفوائده يف تنمية مهارات امل�صاركني يف �صرعة البديهة والنتباه والرتكيز على 
على  امل�صاركون  وت��درب  امل�صرحية،  ال�صخ�صية  تقم�ش  وكيفية  التفا�صيل،  اأدق 
مهارات عالقة املمثل بالف�صاء امل�صرحي والوقوف على خ�صبة امل�صرح والتعامل 
مع اجلمهور. وتوا�صل نا�صئة ال�صارقة برنامج فنون العرائ�ش بور�صة "اأ�صا�صيات 
العرائ�صي، وتاأتي هذه  اإجناز العر�ش  ا�صتكماًل لور�صة  ُتعد  التي  خيال الظل"، 

الور�صة التي يقدمها املخرج عدنان �صلوم، خبري فنون م�صرحية وجمموعة من 
املوؤ�ص�صة  حر�ش  من  انطالقاً  وخارجها؛  الدولة  داخل  من  املخت�صني  املدربني 
اإىل  ال��ف��ك��رة  م��ن  ع��ر���ش متكامل  اإجن���از  م��ه��ارات  ك��اف��ة  اإك�����ص��اب منت�صبيها  على 
بتدريبهم على مهارات ت�صميم و�صنع  اإىل العر�ش، مروراً  الن�ش، ومن الن�ش 
م�صاعرهم  التعبري من خاللها، عن  كيفية  وتدريبهم على  العرائ�ش  وحتريك 
ال�صبت  يوم  م�صاء  يختتم  ال��ذي  العرائ�ش  فنون  برنامج  ويتَوج  اجلمهور.  اأم��ام 
"فوق  بعنوان  بعر�ش فني  �صهور،  ا�صتمر على مدار ثمانية  بعد تدريب  املقبل، 
الأر�ش حتت ال�صماء"، يقدمه منت�صبو نا�صئة ال�صارقة يف مركز الإمارات لفنون 

العرائ�ش – مبقر جمعية امل�صرحيني يف قلب ال�صارقة. 

•• دبي-وام:

للتناف�صية  الحت������ادي  امل���رك���ز  اأط���ل���ق 
والإح���������ص����اء - خ�����الل م�����ص��ارك��ت��ه يف 
غلوبال  "جيتك�ش  م��ع��ر���ش  ف��ع��ال��ي��ات 
م���رك���ز  ح����ال����ي����ا  امل������ق������ام   "2021
املن�صة   - ال���ع���امل���ي  ال����ت����ج����اري  دب�����ي 
 The" ال��ب��ي��ان��ات  لتمكني  ال��وط��ن��ي��ة 
حر�صه  اإطار  يف  Enabler" وذلك 
على اعتماد اأحدث احللول التقنية يف 

جمال علوم البيانات .
تعزيز  امل�صاهمة يف  اإىل  املن�صة  تهدف 
الإح�صائية  البيانات  م��ن  ال�صتفادة 
احلكومية  للجهات  وتتيح  الر�صمية 
الو�صول  املجتمع  واأف����راد  واخل��ا���ص��ة 
بدولة  اخلا�صة  الإح�صائية  للبيانات 
ي�صدره  م���ا  اإىل  اإ����ص���اف���ة  الإم���������ارات 
الرقمية  البيانات  املركز من منتجات 
�صمن اأعلى م�صتويات الأمان واملرونة 

واجلودة وال�صرعة.
للتو�صع  بالقابلية  املن�صة  تتميز  كما 
ل��ت��ل��ب��ي اح���ت���ي���اج���ات ����ص���ّن���اع ال���ق���رار 
البيانات  لأحدث  احلكومية  واجلهات 
�صا�صة   25 �صمن  امل��ت��اح��ة  ال��وط��ن��ي��ة 
ح�صب  تخ�صي�صها  مي��ك��ن  ت��ف��اع��ل��ي��ة 
للتو�صع  ت��ام��ة  ق��اب��ل��ي��ة  م���ع  احل���اج���ة، 
لتلبية  ال��ب��ي��ان��ات  ون��وع��ي��ة  ح��ج��م  يف 

املتطلبات امل�صتقبلية.
وق��ال��ت ���ص��ع��ادة ح��ن��ان م��ن�����ص��ور اأهلي 
للتناف�صية  الحت����ادي  امل��رك��ز  م��دي��رة 

البيانات  ت�صكل  ب��الإن��اب��ة  والإح�����ص��اء 
املجتمعات  يف  الر�صمية  الإح�����ص��ائ��ي��ة 
عنه  غنى  ل  مهماً  عن�صراً  املعا�صرة 
والتطوير  ال��ت��خ��ط��ي��ط  ع��م��ل��ي��ة  يف 
عمليات  يف  ف���ع���ال  ب�����ص��ك��ل  وت�������ص���اه���م 
يف  ال��ق��رارات  واتخاذ  ال�صيا�صات  �صنع 
جميع القطاعات التنموية لذلك يعد 
لتوفري  وجود من�صة وطنية معتمدة 
املنتجات الرقمية للبيانات الإح�صائية 
يوؤكد  وطنياً  واجباً  الأمثل  وبال�صكل 
امل��رك��ز مب��واك��ب��ة وتعزيز  ال��ت��زام��ن��ا يف 
ال��ت��ح��ول ال��رق��م��ي يف اإط������ار ال���روؤي���ة 
الإمارات  لدولة  الطموحة  التنموية 

وقيادتها الر�صيدة .
يرتجم  ال���ت���وج���ه  ه�����ذا  اأن  وذك��������رت 
اأهمية  على  للرتكيز  احلكومة  �صعي 
اتخاذ  دع��م  يف  والبيانات  الإح�صاءات 

بتطوير  ال���ت���زام���ن���ا  وي����اأت����ي  ال����ق����رار، 
واخلرائط  للبيانات  تفاعلية  من�صات 
�صتوفره  مل���ا  لإدراك����ن����ا  اجل��ي��وم��ك��ان��ي��ة 
حتقيق  يف  ت�صاهم  وبيانات  اأرق���ام  من 
اخلطط التنموية للحكومة على املدى 
قاعدة  بناء  وتعزيز  والبعيد  القريب 
البيانات  جم���ال  يف  وط��ن��ي��ة  م��ع��رف��ي��ة 
ت�����داوًل مرناً  والإح�������ص���اءات، وت��وف��ر 
الرقمية يف  البيانات  ملنتجات  و�صريعاً 
�صعادة  اأو�صحت  جهتها  من   . الدولة 
التنفيذية  امل���دي���رة  ال��ه��ا���ص��م��ي  ث��ري��ا 
يف  الرقمية  ال��ب��ي��ان��ات  متكني  لقطاع 
املركز الحتادي للتناف�صية والإح�صاء 
اأن املبادرة تهدف اإىل حتقيق التوا�صل 
امل����ب����ا�����ص����ر ب�����ني م���ن���ت���ج���ي ال���ب���ي���ان���ات 
اجلهات  وبني  الإح�صائية  واملعلومات 

امل�صتفيدة منها.
�صمن  امل��ن�����ص��ة  اإط�������الق  اإن  وق����ال����ت 
 "2021 غلوبال  "جيتك�ش  فعاليات 
العاملي  امل��ع��ر���ش  ه���ذا  اأه��م��ي��ة  يعك�ش 
ملنتجي  ف��ري��د  ملتقى  م��ن  ميثله  وم��ا 
الرقمية  احللول  اأحدث  وم�صتخدمي 
يف العامل، وكونه بيئة مثالية لالإعالن 
عن من�صة ذكية توّفر اأحدث البيانات 

الإح�صائية املحّدثة واملعتمدة.
ت��ت��م��ي��ز من�صة  ال��ه��ا���ص��م��ي  واأ����ص���اف���ت 
لتمكني   "The Enabler"
البيانات بكونها قابلة لتعديل واجهات 
عر�ش  ط������رق  وت����ن����وع  ال�����ص����ت����خ����دام 
امل�صتخدم  ح���اج���ة  ح�����ص��ب  ال���ب���ي���ان���ات 

ت�صهيل  بهدف  للبحث  اأدوات  وتوفري 
الو�صول اإىل املعلومات املطلوبة وفقاً 
جمال  يف  العاملية  املمار�صات  لأف�صل 
اأمن واإتاحة البيانات، مع الأخذ بعني 
وال�صرعة،  ال���دق���ة  ع���وام���ل  الع��ت��ب��ار 
البيانات  اإدارة  يف  الزمني  والن��ت��ظ��ام 
املركز  حر�ش  على  وتاأكيداً  الوطنية. 
على  والإح�صاء  للتناف�صية  الحت��ادي 
الإب���داع���ي���ة يف توفري  ت��ب��ن��ي الأف���ك���ار 
املعلومات الإح�صائية ل�صانعي القرار 
وال�������ص���ي���ا����ص���ات يف ال����دول����ة واجل���ه���ات 
املجتمع  احلكومية واخلا�صة ولأفراد 
العلمية  امل����ع����اي����ري  اأف���������ص����ل  ووف��������ق 
العمل  جم��ال  يف  العاملية  وامل��م��ار���ص��ات 
الإح�����ص��ائ��ي، اأط��ل��ق امل��رك��ز الحت���ادي 
للتناف�صية والإح�صاء خالل م�صاركته 
املزيد   "2021 "جيتك�ش غلوبال  يف 

التي  م���ن اخل����رائ����ط اجل��ي��وم��ك��ان��ي��ة 
ت��وف��ر ب��ي��ان��ات دق��ي��ق��ة وحم��دث��ة حول 
احليوية،  ال���ق���ط���اع���ات  م���ن  ال���ع���دي���د 
كال�صحة والتعليم والتجارة وغريها.

اخلريطة  م�صروع  اأطلق  املركز  وك��ان 
امل��وح��دة "1Map" وه��و ع��ب��ارة عن 
ال�صراكات  على  مبني  وطني  م�صروع 
بيانات  م��ن�����ص��ة  ل��ت��ط��وي��ر  امل��وؤ���ص�����ص��ي��ة 
جيومكانية تدمج البيانات اجلغرافية 
لتنتج  الإح�������ص���ائ���ي���ة  امل���ع���ل���وم���ات  م���ع 
خرائط بيانات باإح�صاءات ر�صمية يتم 
اجلغرافيا  من  بال�صتفادة  تطويرها 

املكانية والذكاء ال�صطناعي.
وم����������ن ب��������ني ل��������وح��������ات اخل�������رائ�������ط 
املركز  اأط��ل��ق��ه��ا  ال��ت��ي  اجل��ي��وم��ك��ان��ي��ة 
لوحات عن بيانات ال�صياحة والتجارة 
للدولة  ال��ع��م��راين  وال��ت��ط��ور  العاملية 
وامل���ن���اط���ق امل�������ص���اءة ل���ي���اًل ول���وح���ات 
ل�صّناع  خم�ص�صة  م��ت��ك��ام��ل��ة  ب��ي��ان��ات 
اللوحات  العديد من  القرار، وغريها 
الذكية  وال���ت���ط���ب���ي���ق���ات  ال��ت��ف��اع��ل��ي��ة 
ال�صحية  اخل�����دم�����ات  ل����ص���ت���ك�������ص���اف 
الثقافية  وامل������راف������ق  وال���ت���ع���ل���ي���م���ي���ة 
ال�صياحية  وامل��ن�����ص��اآت  وال��رتف��ي��ه��ي��ة، 
وغريها. والتي �صيتم ا�صتعرا�صها من 
اأ�صبوع  معر�ش  يف  املركز  جناح  خالل 
املركز  وي�صتعر�ش  للتقنية.  جيتك�ش 
"جيتك�ش  م��ع��ر���ش  يف  م��ن�����ص��ت��ه  ع���ر 
اخلا�صة  امل���ّط���ورة  امل��ن�����ص��ة  غلوبال" 
لدولة  امل�����ص��ت��دام��ة  التنمية  ب���اأه���داف 

 "UAE Data Hub" الإم��ارات
ما  وت�صجيل  ر���ص��د  اإىل  ت��ه��دف  ال��ت��ي 
حت���رزه ال��دول��ة م��ن ت��ق��دم وم��ا تنفذه 
م���ن م����ب����ادرات ف��ي��م��ا ي��خ�����ش اأه�����داف 
التنمية امل�صتدامة، وب�صكل مياثل من 
البيانات  والغاية من�صة  املفهوم  حيث 
املتحدة  ل�����الأمم  ال��ت��اب��ع��ة  امل��ف��ت��وح��ة 

اخلا�صة باأهداف التنمية امل�صتدامة.
الإم�����ارات يف ن�صر هذه  وب����داأت دول���ة 
املتحدة  الأمم  من�صة  على  البيانات 
اخلا�صة باأهداف التنمية امل�صتدامة يف 
دولة  ث��اين  ماجعلها   2019 فراير 
يف العامل واأول دولة يف املنطقة ن�صراً 

للبيانات والإح�صاءات ذات ال�صلة.
وت���ت���وف���ر ق���اع���دة ب���ي���ان���ات امل���وؤ����ص���رات 
امل�صتدامة  التنمية  ب��اأه��داف  اخلا�صة 
مكانية  ج��غ��راف��ي��ة  ب��ي��ان��ات  �صيغة  يف 
واإعداد  اإع��داد اخلرائط،  ي�صهم يف  ما 
اإ�صافة  للبيانات،  ت�صويرية  ع��رو���ش 
متاحة  وه���ي  ال��ب��ي��ان��ات،  حت��ل��ي��ل  اإىل 
ال�صتخدام  �صهلة  م��ت��ع��ددة  ���ص��ي��غ  يف 
والتحميل. و�صعياً من املركز الحتادي 

من�صة  لتوفري  والإح�صاء  للتناف�صية 
عاملية معتمدة ت�صاهم يف تعزيز عملية 
الإح�صائية  البيانات  م��ن  ال�صتفادة 
ال���ر����ص���م���ي���ة، وت�����ص��ه��ي��ل ن�����ص��ره��ا وفق 
املعتمدة  واملمار�صات  التقنيات  اأح��دث 
فعاليات  ���ص��م��ن  امل���رك���ز  ق����دم  ع���امل���ي���اً، 
"اأرقام  من�صة  غلوبال"،  "جيتك�ش 
التي   "UAE.STAT"الإمارات
التعاون  منظمة  معايري  فيها  اعتمد 
 "OECD" والتنمية  القت�صادي 
وذلك بهدف ن�صر البيانات الإح�صائية 
وتوفريها  الإم���ارات  لدولة  الر�صمية 

عر �صال�صل زمنية.
املن�صة بجهود فريق من  ومّت تطوير 
للتناف�صية  الحت�����ادي  امل��رك��ز  خ���راء 
تقنيات  اأح��������دث  وف������ق  والإح�����������ص�����اء 
لتبادل   "SDMX" ب����روت����وك����ول 
البيانات الإح�صائية مرفقة بالبيانات 
الو�صفية لها لرفد منظومة الإح�صاء 
وذات  ك��ف��وؤة  بيانات  مبن�صة  الوطنية 
م��ع��اي��ري ع��امل��ي��ة وب�����ص��ك��ل ي�����ص��اع��د على 
للدولة  الإح�����ص��ائ��ي��ة  ال��ب��ي��ان��ات  ن�����ص��ر 

يعك�ش  مبا  الرقمي  التحول  وي��واك��ب 
الر�صيدة  ال��ق��ي��ادة  وت��وج��ي��ه��ات  روؤي����ة 
ويرتجم �صعي احلكومة للرتكيز على 
م�صرية  دعم  يف  والأرق���ام  الإح�صاءات 
التنمية امل�صتدامة بحيث توفر اجلهد 
التي  واجلهات  الهيئات  على  والوقت 
اإح�صائية حمّدثة عن  لبيانات  حتتاج 
و�صمن ت�صل�صل زمني لدولة الإمارات 
يف  اإح�صائية  من�صة  اأول  تعتر  وه��ي 
املعايري  على  تعتمد  العربية  املنطقة 
احلديثة لروتوكولت تبادل البيانات 
الإح�صائية ب�صكل اإلكرتوين. يذكر اأن 
م��ت��اح��ة على  الإم�����ارات  اأرق����ام  من�صة 
للمركز  الر�صمي  الإل��ك��رتوين  امل��وق��ع 
الحت�������ادي ل��ل��ت��ن��اف�����ص��ي��ة والإح�������ص���اء 
املجتمع  ���ص��رائ��ح  ج��م��ي��ع  وت�����ص��ت��ه��دف 
وال���ق���ط���اع���ني احل���ك���وم���ي واخل���ا����ش 
والباحثني  الأك������ادمي������ي  وال����ق����ط����اع 
امل�صتخدمني  ومت����ك����ن  واجل����م����ه����ور 
البيانات  اإىل  ال�����ص��ه��ل  ال��و���ص��ول  م��ن 
الإح�صائية  اجل������داول  وت��خ�����ص��ي�����ش 

ح�صب الت�صل�صل الزمني لها.

•• راأ�س اخليمة-وام: 

اأكد �صاحب ال�صمو ال�صيخ �صعود بن �صقر القا�صمي ع�صو املجل�ش الأعلى 
حاكم راأ�ش اخليمة، اأن تعزيز قطاع الطاقة واإن�صاء بنية حتتية متطورة 
خمتلف  يف  وامل��ي��اه  الطاقة  ا�صتهالك  تر�صيد  معايري  اأح��دث  وتطبيق 

امل�صتدامة يف دولة  التنمية  اأه��داف  القطاعات، ركيزة رئي�صية لتحقيق 
الإمارات، و�صمان للنمو القت�صادي امل�صتقر، وا�صتمرار م�صرية الدولة 

احل�صارية والتنموية خالل رحلتها نحو اخلم�صني عاما القادمة.
حممد  بن  �صقر  مبدينة  ق�صره  يف  �صموه،  ا�صتقبال  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 
ويل  القا�صمي  �صقر  بن  �صعود  بن  حممد  ال�صيخ  �صمو  بح�صور  اأم�ش، 

عهد راأ�ش اخليمة، وال�صيخ اأحمد بن �صعود بن �صقر القا�صمي، رئي�ش 
دائرة اخلدمات العامة، وفدا من وزارة الطاقة والبنية التحتية برئا�صة 
التحتية  والبنية  الطاقة  وزارة  وكيل  العلماء،  �صريف  املهند�ش  �صعادة 
ل�����ص��وؤون ال��ط��اق��ة وال���ب���رتول، و���ص��ع��ادة اأح��م��د حم��م��د ال��ك��ع��ب��ي، الوكيل 
امل�صاعد لقطاع البرتول والغاز والرثوة املعدنية، وعدد من امل�صوؤولني 

يف الوزارة.
الطاقة  وزارة  اأه��داف  على  اخليمة  راأ���ش  حاكم  ال�صمو  �صاحب  واطلع 
وتوجهات  روؤي���ة  ي��واك��ب  مب��ا  املقبلة  عاما  للخم�صني  التحتية  والبنية 
ح��ك��وم��ة الإم�������ارات، ب��الإ���ص��اف��ة اإىل خ��ط��ط ع��م��ل ال������وزارة يف الإم����ارة 

وم�صاريعها يف قطاع الطاقة.

)ال�ضحفيني الإماراتية( ت�ضارك يف اجتماع دويل عن العمالة املهاجرة يف اخلليج العربي

 نا�ضئة ال�ضارقة يتعلمون مهارات قيمة يف امل�ضرح وفنون العر�ش

الحتادي للتناف�ضية والإح�ضاء يطلق من�ضة رقمية متكاملة للبيانات الذكية 

حاكم راأ�ش اخليمة يطلع على خطط وم�ضاريع وزارة الطاقة

•• العني - الفجر

الدولة-  رئي�ش  ال�صمو  ل�صاحب  الثقايف  امل�صت�صار  ن�صيبة،  زكي  رعاية  حتت 
الأم�ش  �صباح  انطلقت  املتحدة،  العربية  الإم��ارات  جلامعة  الأعلى  الرئي�ش 
فعاليات اأعمال قمة التاميز للتعليم العايل جلامعات ال�صرق الأو�صط و�صمال 
اأفريقيا يف فندق اإنرتكونتيننتال في�صتيفال �صيتي بدبي، والتي ت�صتمر على 

مدار 3 اأيام حتى 20 اأكتوبر اجلاري.
الإقليمية  املحلية،  اجلامعات  روؤ���ص��اء  من  كبري  ع��دد  ح�صور  املوؤمتر  و�صهد 
والعاملية والباحثني واملهتمني بالت�صنيف العلمي للجامعات، وذلك يف �صوء 
العايل  التعليم  يف  والتمّيز  للريادة  املتحدة  العربية  الإم���ارات  جامعة  روؤي��ة 

والبحث العلمي على امل�صتويني الإقليمي والعاملي.

اإىل  ان�صمامكم  "ُي�صعدنا  ن�صيبة:  زك��ي  معايل  ق��ال  الفتتاحية،  كلمته  يف 
موؤمترنا اليوم يف الفرتة التي حتتفل فيها دولة الإم��ارات العربية املتحدة 
جهود  وبف�صل  ال��ي��وم  اأ�صبحت  حيث  تاأ�صي�صها،  على  اخلم�صني  ب��ال��ذك��رى 
جمتمعاً  والتمويل،  للتجارة  عاملياً  م��رك��زاً  الر�صيدة  وقيادتها  موؤ�ص�صيها 
متطوراً قائماً على املعرفة، ومركزاً حيوياً لل�صناعات الإبداعية والثقافية. 
اإن طموحنا وطريقة تطورنا ُيعران عن قيمنا الإن�صانية. لقد جلبنا اأف�صل 
ما يف العامل اإىل هنا ، وبنينا عليه ، لتح�صني حياة �صعبنا وتاأمني ال�صتقرار 

الإقليمي".
واأردف: "اأوّد التحّدث عن عن�صري التعليم والتنّوع اللذين �صّكال العنا�صر 
لتطورنا  الرا�صخ  الأ�صا�ش  وهما  التنموية،  الرحلة  ه��ذه  لنجاح  الأ�صا�صية 
امل�صتقبلي يف اخلم�صني عاماً القادمة، مع املبادئ الع�صرة التي تو�صح لنا اأن 

على  يعتمد  لأمتنا-  والقت�صادية  الجتماعية  التنمية  امل�صتقبلي-  جناحنا 
الت�صامح والنفتاح  الب�صري،  املال  راأ�ش  الإن�صانية يف تطوير  القيم  ممار�صة 

وقبول الآخر. واأعتقد باأنها هذه القيم هي جت�صيد حقيقي للجامعة".
اأبوابه للعامل يف  افتتح  2020 دبي، الذي  اإك�صبو  اأه��داف  "تتمّثل  واأو�صح: 
الأول من اأكتوبر، يف تعزيز البتكار والفر�ش وال�صتدامة  العاملية، وير�صل 
واأن  والب��ت��ك��ار،  التعّلم  يف  قدرتنا  على  يعتمد  م�صتقبلنا  اأن  مفادها  ر�صالة 

التنّوع هو قوتنا واأن التعاون هو اأقوى اأداة لدينا".
اأن  يف  كوفيد19-  وباء  من  امل�صتفاد  ال�صعب  الدر�ش  يتمّثل  "كما  واأ�صاف: 
يجد  مل  م��ا  ُت��ذك��ر  قيمة  ل��ه  لي�ش  والتكنولوجيا  والعلوم  الطب  يف  التقدم 
املجتمع العاملي القدرة على العمل معاً وجتميع موارده والتعاون يف مواجهة 
اإك�صبو  دب��ي  معر�ش  ميثل  ال��وب��اء،  �صياق  يف  ل��ذل��ك،  امل�صرتكة.  التحديات 

الزوار من  اأن  وحقيقة  بال�صفاء  يحتفل  اإنه  والإلهام.  لالأمل  رمزاً   2020
جميع اأنحاء العامل ميكنهم ال�صفر اإىل �صواطئنا. يطلب منهم تبادل الأفكار 
حول م�صتقبلنا امل�صتدام. يتطلب منهم التعاون عر اختالفاتهم. اإنه يقودنا 
اإىل الدر�ش القائل باأن التجديد القت�صادي والرفاهية الجتماعية يعتمدان 

على التنوع والتعليم والعمل اجلماعي".
الدولة  ملوؤ�ص�ش  اأولوية  مُيثل  كان  التعليم  اأن  اإىل  ن�صيبة  زكي  معايل  واأ�صار 
املغفور له ال�صيخ زايد بن �صلطان، واأن من واجب القادة اإعداد اجليل القادم 
الأم��ة، �صرورياً  بناء  اأ�صا�صياً يف  العايل عن�صراً  التعليم  مل�صتقبلهم. كما كان 
لذا  عليهما.  واحلفاظ  وثقافتنا  تراثنا  لزراعة  ومهّماً  امل�صتقبلية  خلططنا 
مّت اإن�صاء جامعة الإمارات العربية املتحدة يف عام 1976، بعد خم�ش �صنوات 

فقط من تاأ�صي�ش الدولة.

جامعة الإمارات ت�ضت�ضيف اأعمال قمة التاميز للتعليم العايل جلامعات ال�ضرق الأو�ضط و�ضمال اأفريقيا
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اأخبـار الإمـارات
ق�ضاء اأبوظبي ت�ضتعر�ش مبادراتها وحلولها الرقمية املبتكرة خلل جيتك�ش 2021

•• اأبوظبي -وام:

معر�ش  يف  م�صاركتها  خ���الل  اأب��وظ��ب��ي،  يف  ال��ق�����ص��اء  دائ����رة  ت�صتعر�ش 
حزمة  ال��ت��وايل،  على  ع�صر  الثاين  للعام   ،"2021 جلوبال  "جيتك�ش 
ت�صهيل  التي ت�صهم يف  املبتكرة،  الرقمية  م�صاريعها ومبادراتها وحلولها 
الو�صول اإىل العدالة الناجزة، واإتاحة اإجناز خمتلف اخلدمات الق�صائية 
والعدلية عن بعد، مبا يتما�صى مع املنظومة الرقمية حلكومة اأبوظبي.

يف  الق�صاء  دائ���رة  وك��ي��ل  ال��ع��ري،  �صعيد  يو�صف  امل�صت�صار  �صعادة  واأك���د 
اأبوظبي، اأن املبادرات الرقمية لدائرة الق�صاء حققت نقلة نوعية يف تعزيز 
جودة اخلدمات املقدمة للمتعاملني وتطوير املنظومة الق�صائية، تنفيذا 
رئي�ش جمل�ش  نائب  نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�صيخ من�صور  �صمو  لتوجيهات 
الوزراء وزير �صوؤون الرئا�صة ، رئي�ش دائرة الق�صاء يف اأبوظبي، باأهمية 

ال�صتفادة من التقنيات احلديثة والأنظمة املتطورة ل�صمان ال�صتدامة 
وا�صتمرارية الأعمال يف �صوء ا�صت�صراف امل�صتقبل.

وت�صتعر�ش دائرة الق�صاء خالل م�صاركتها يف معر�ش جيتك�ش 2021، 
خدمة قيد الدعوى التفاعلي، والتي تعد الأوىل من نوعها على م�صتوى 
دون  اأبوظبي من  دع��وى يف حماكم  قيد  املتعاملني من  لتمكني  العامل، 
احلاجة اإىل الإملام الكامل بالقوانني والإجراءات الق�صائية املتبعة، حيث 
ميكنهم اإمتام املعاملة من خالل التفاعل مع اخلدمة الرقمية وتزويدها 
رقم  على  احل�صول  ثم  وم��ن  امللف،  اأو  الدعوى  ن��وع  لتحديد  باملعطيات 

دعوى وحتديد موعد اجلل�صة الأوىل لنظر الق�صية.
نوع  حتديد  يف  ال�صطناعي  ال��ذك��اء  على  التفاعلية،  اخل��دم��ة  وتعتمد 
ال��دع��وى وامل��ح��ك��م��ة وال��ر���ص��وم امل��ط��ل��وب��ة ب��دق��ة و���ص��رع��ة، م��ع ال�صتفادة 
الرقمي،  وال��دف��ع  الأط���راف،  بيانات  ا�صتخراج  يف  احلكومي  الربط  من 

وت�صمني الإجراءات اخلا�صة با�صتكمال القيد مثل، التحري عن بيانات 
الأطراف والإنذار العديل.

وتنظم دائرة الق�صاء ور�صة تعريفية عن خدمة قيد الدعوى التفاعلي 
�صمن م�صاركتها يف جناح حكومة اأبوظبي، اإىل جانب ا�صتعرا�صها لعدد 
الق�صائية  الأحكام  ن�صر  الرقمية، مثل م�صروع  وامل�صاريع  من اخلدمات 
ع��ر ب��واب��ة دائ����رة ال��ق�����ص��اء، وم�����ص��روع الإع����الن بالن�صر وامل��ع��ن��ي بن�صر 
امل�صادقة  وم�����ص��روع  الإل��ك��رتون��ي��ة،  ال��ب��واب��ة  على  الق�صائية  الإع���الن���ات 
الرقمي،  بالتوقيع  العدلية  امل�صتندات  واعتماد  بتوثيق  واملعني  الرقمية 

وم�صروع عقد الزواج الرقمي.
اأبرز امل�صاريع التقنية  كما تتيح الدائرة للجمهور فر�صة لالطالع على 
توحيد  م�صروع  مثل:  وحوكمتها  الإج���راءات  باأمتتة  واملعنية  الداخلية 
احت�صاب  بنظام  اخل��ا���ش  "ميزان"  وم�����ص��روع  امل�صتخدمني،  �صالحيات 

ر�صوم اخلدمات، اإىل جانب العمليات املرتبطة بجل�صات املحاكمة املرئية، 
واإمكانية الطالع على امللف الرقمي واحل�صول على ن�صخة من املحا�صر 
والقرارات والأحكام ال�صادرة، واإر�صال اإ�صعارات تلقائية باأي حتديثات على 
امللف، ف�صال عن اإتاحة خا�صية معرفة مواعيد افتتاح جل�صات الت�صال 
البوابة  املرئي واحل�صور عن بعد من خالل عر�ش رابط الدخول على 
لرابط  والو�صول  املحددة  اجلل�صة  البحث عن  �صهولة  الإلكرتونية، مع 

احل�صور وتفا�صيل الدعم الفني.
ومن املقرر اأي�صا عر�ش اخلدمات الإلكرتونية لإيداع و�صرف الأمانات، 
من  مالية  غرامة  دف��ع  اأو  اأمانة  �صرف  طلب  من  املتعامل  متكن  والتي 
ر�صيد الأمانات املتوافر بالق�صية، وذلك جلميع اأنواع الق�صايا بالنيابات 
واملحاكم والتنفيذ، مع اإرفاق الوثائق املطلوبة لتتم عملية ال�صرف بعد 

اكتمال عمليات التدقيق واملراجعة الالزمة.

•• ال�شارقة -وام:

برعاية كرمية من �صاحب ال�صمو ال�صيخ الدكتور �صلطان بن حممد القا�صمي 
ع�صو املجل�ش الأعلى حاكم ال�صارقة ، افتتح ال�صيخ �صامل بن عبد الرحمن 
القا�صمي رئي�ش مكتب �صمو احلاكم، �صباح اأم�ش الثالثاء فعاليات الن�صخة 
ال�صابعة  والن�صخة  للتوظيف،  ال��وط��ن��ي  امل��ع��ر���ش  م��ن  والع�صرين  الثالثة 
اإك�صبو  اللذين ينظمهما مركز   ،2021 ال��دويل  التعليم  ع�صر من معر�ش 
ال�صارقة، بدعم من غرفة جتارة و�صناعة ال�صارقة وت�صتمر فعالياتهما حتى 
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اأروقة  يف  جولته  خ��الل  القا�صمي  ال��رح��م��ن  عبد  ب��ن  ���ص��امل  ال�صيخ  واط��ل��ع 

املعر�صني اللذين ي�صمان اأكرث من 75 موؤ�ص�صة تعليمية واأكادميية حملية 
من  واخلا�صة،  احلكومية  واملوؤ�ص�صات  والهيئات  اجلهات  وع�صرات  وعاملية، 
اجلهات  تقدمها  التي  املتنوعة  والفر�ش  اخلدمات  خمتلف  على  امل�صوؤولني 

للم�صتفيدين من الطلبة واخلريجني من زوار املعر�صني.
والتقى ال�صيخ �صامل بن عبد الرحمن القا�صمي عدداً من م�صوؤويل اجلهات 
امل�صاركة يف املعر�ش الوطني للتوظيف، وتعرف منهم على جمالت التوظيف 
وللخريجني  للمواطنني  تقدمها  ال��ت��ي  ال��ت��دري��ب  وب��رام��ج  العمل  وف��ر���ش 
مهاراتهم  لتعزيز  متنوعة  فر�ش  من  توفره  وما  الإماراتيني،  واخلريجات 
م�صوؤويل  م��ن  واف  ���ص��رح  اإىل  ا�صتمع  كما  امل��ه��ن��ي.  وم�صتقبلهم  الوظيفية 
املوؤ�ص�صات الأكادميية والتعليمية امل�صاركة يف معر�ش التعليم الدويل، واطلع 

منهم على اأحدث ما تقدمه اجلامعات واملعاهد والكليات من برامج وخدمات 
للطالب يف خمتلف املجالت واملراحل التعليمية.

الرتبية  وزارة  م��ع  بالتعاون  يقام  وال���ذي  ال���دويل  التعليم  معر�ش  وي��ق��دم 
والتعليم وهيئة ال�صارقة للتعليم اخلا�ش العديد من اأحدث برامج التعليم، 
وجمموعة كبرية من خيارات التعلم من اجلامعات والكليات ومعاهد التعليم 
العايل واملدار�ش التجارية واملعاهد التقنية والفنية ومراكز التدريب الإداري 

من خمتلف دول العامل.
الإمارات  بالتعاون مع معهد  يقام  الذي  للتوظيف  الوطني  املعر�ش  ويوفر 
والتي  النوعية  العمل  ف��ر���ش  م��ن  ال��ع��دي��د  وامل��ال��ي��ة،  امل�صرفية  ل��ل��درا���ص��ات 
اإىل  املوؤ�ص�صات احلكومية والقطاع اخلا�ش،  امل�صاركة من  �صتقدمها اجلهات 

جانب تقدمي العديد من ور�ش العمل والرامج التدريبية مل�صاعدة الكوادر 
الإماراتية ال�صابة على تاأمني فر�ش العمل املنا�صبة.

ح�صر افتتاح املعر�صني كل من عبد اهلل بن �صلطان العوي�ش رئي�ش جمل�ش 
اإدارة غرفة جتارة و�صناعة ال�صارقة رئي�ش مركز اإك�صبو ال�صارقة، والدكتور 
الب�صرية، والدكتور خالد عمر  امل��وارد  دائ��رة  طارق �صلطان بن خادم رئي�ش 
اأع�صاء جمل�ش  "�صم�ش"، وعدد من  ال�صارقة لالإعالم  املدفع رئي�ش مدينة 
اإدارة الغرفة ومركز اإك�صبو، وحممد اأحمد اأمني العو�صي مدير عام غرفة 
ملركز  التنفيذي  الرئي�ش  امل��دف��ع  حممد  و�صيف  ال�صارقة،  و�صناعة  جت��ارة 
اإك�صبو ال�صارقة، وعدد من امل�صوؤولني ومدراء الدوائر واملوؤ�ص�صات الحتادية 

واملحلية، والقيادات امل�صرفية، ورعاة احلدث وممثلي و�صائل الإعالم.

•• ال�شارقة-وام:

تراأ�ش �صمو ال�صيخ �صلطان بن حممد 
ال��ق��ا���ص��م��ي ويل عهد  ���ص��ل��ط��ان  ب���ن 
ونائب حاكم ال�صارقة رئي�ش املجل�ش 
الثالثاء  ام�����ش  ���ص��ب��اح  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
بن  �صلطان  ال�صيخ  �صمو  وبح�صور 
نائب  القا�صمي  �صلطان  ب��ن  اأح��م��د 
املجل�ش  اج��ت��م��اع  ال�����ص��ارق��ة  ح���اك���م 
التنفيذي، الذي عقد يف مكتب �صمو 

احلاكم.
ناق�ش املجل�ش خالل اجتماعه عدداً 
بتطوير  املتعلقة  امل��و���ص��وع��ات  م��ن 
ال��ع��م��ل احل��ك��وم��ي وت��وف��ري خدمات 
والقاطنني  املواطنني  لكافة  رائ���دة 
اإىل  بالإ�صافة  ال�صارقة،  اأر���ش  على 
تنموية  الإم������ارة مب�����ص��روع��ات  رف���د 
ال�صياحية  ال���ق���ط���اع���ات  ك���اف���ة  يف 

والق�����ت�����������ص�����ادي�����ة والج����ت����م����اع����ي����ة 
والثقافية.

 /33/ رقم  القرار  املجل�ش  واأ�صدر 
مدير  تعيني  ب�����ص��اأن   2021 ل�صنة 
لدائرة الإح�صاء والتنمية املجتمعية 
يف اإمارة ال�صارقة، ون�ش القرار على 
ال�صيخ �صلطان بن عبداهلل  اأن يعني 
لدائرة  م��دي��راً  القا�صمي،  �صامل  بن 
يف  املجتمعية  وال��ت��ن��م��ي��ة  الإح�����ص��اء 
م��دي��ر على  ب��درج��ة  ال�صارقة  اإم���ارة 
حكومة  يف  اخلا�صة  الوظائف  نظام 

ال�صارقة.
ك��م��ا اأ�����ص����در امل��ج��ل�����ش ال����ق����رار رقم 
تعيني  ب�صاأن   2021 ل�صنة   /34/
التجاري  الإمن��������اء  ل��ه��ي��ئ��ة  م���دي���ر 
ال�صارقة، ون�ش  اإمارة  وال�صياحي يف 
القرار على اأن يعني ال�صيخ �صامل بن 
مديراً  القا�صمي،  �صامل  ب��ن  حممد 

وال�صياحي  التجاري  الإمن��اء  لهيئة 
يف اإمارة ال�صارقة بدرجة مدير على 
حكومة  يف  اخلا�صة  الوظائف  نظام 

ال�صارقة.
املقدم  العر�ش  على  املجل�ش  واطلع 
والتنمية  الإح���������ص����اء  دائ�������رة  م����ن 
امل��ج��ت��م��ع��ي��ة ح����ول خ��ط��ط ال���دائ���رة 
والذي  الإح�����ص��اء  يف  وم�صروعاتها 
ت�صعى من خالله اإىل توفري بيانات 
حم���دث���ة ح�����ول ال�������ص���ك���ان وامل���ب���اين 
وال����وح����دات ال��ت��اب��ع��ة ل��ه��ا يف اإم����ارة 

ال�صارقة.
م�صاريع  اأه��م��ي��ة  ال��ع��ر���ش  وت�صمن 
ال��ت��ع��داد ال��ت��ي جت��ري��ه��ا ال���دائ���رة يف 
ال�صكانية  الركيبة  يف  التغري  قيا�ش 
واجلن�صيات  وال��ن��وع  العمر  بح�صب 
وغ��ريه��ا م��ن اخل�����ص��ائ�����ش، وحاجة 
اإىل  الإم����ارة  يف  احلكومية  اجل��ه��ات 

وم���وزع���ة بح�صب  ب��ي��ان��ات حم��دث��ة 
املعتمدة،  الإداري���������ة  ال��ت��ق�����ص��ي��م��ات 
املحلي  الناجت  ح�صاب  يف  وامل�صاهمة 
القت�صادية  املوؤ�صرات  وبع�ش  العام 
العوامل  م����ن  وغ����ريه����ا  الأخ��������رى 

الهامة.
احلديثة  التقنيات  العر�ش  وتناول 
البيانات  اإح�������ص���اء  يف  امل�����ص��ت��خ��دم��ة 
البيانات  جمع  واآل��ي��ات  وتنظيمها، 
الفئات  مع  تتنا�صب  متعددة  بطرق 
م�صاهمة  اإىل  بالإ�صافة  ال�صكانية، 
اجلهات احلكومية يف جمع البيانات 

وت�صهيل اجراء التعداد.
املقدم  التقرير  على  املجل�ش  واطلع 
من دائرة التنمية القت�صادية حول 
واأثر  ال�صناعي  ال��ق��ط��اع  م��وؤ���ص��رات 
وبح�صب  الق��ت�����ص��ادي��ة،  امل���ح���ف���زات 
ال�صناعي  ال��ق��ط��اع  ي�صهد  التقرير 

الأن�صطة  خم��ت��ل��ف  يف  ك���ب���رياً  من����واً 
القت�صادية  ال��ب��ي��ئ��ة  لأث�����ر  وذل�����ك 
املتميزة يف الإمارة، ولدور املحفزات 
املجل�ش  اأق���ره���ا  ال��ت��ي  الق��ت�����ص��ادي��ة 

التنفيذي لإمارة ال�صارقة.

موؤ�صرات  اأب����رز  ال��ت��ق��ري��ر  وت�����ص��م��ن 
والتي  ال�صادرة  ال�صناعية  الرخ�ش 
ارتفعت يف كافة فروع الدائرة خالل 
 ،2021 ال��ع��ام  م��ن  الأول  الن�صف 
و�صمل التقرير الأن�صطة ال�صناعية 

اجل���دي���دة ال��ت��ي ت��واك��ب ال��ت��ط��ور يف 
احلياة  ومن�����ط  امل����ج����الت  خم��ت��ل��ف 
ال�صارقة،  اأر�������ش  ع��ل��ى  ل��ل��ق��اط��ن��ني 
بالإ�صافة اإىل املبادرات التي نفذتها 

الدائرة لدعم القطاع ال�صناعي.

واخ��ت��ت��م ال��ت��ق��ري��ر مب��ج��م��وع��ة من 
املجل�ش  اعتمدها  ال��ت��ي  التو�صيات 
وحتفيزاً  ال�صناعي  للقطاع  دع��م��اً 
كافة  ولت�صهيل  فيه  للم�صتثمرين 

الإجراءات احلكومية.

•• دبي-الفجر: 

حوارية  ج��ل�����ص��ة  يف  م�������ص���ارك���ون  اأك�����د 
بعنوان "جتربة املتعامل مع اخلدمات 
مبادرة  نظمتها  الرقمية"،  احلكومية 
"جمال�ش املتعاملني"، �صمن فعاليات 
الدورة ال�41 ملعر�ش “جيتك�ش غلوبال 
وتطوير  ت�صميم  اأهمية   ،”2021
اخلدمات احلكومية بناًء على جتارب 
امل��ت��ع��ام��ل��ني م���ن خمتلف  وت��ط��ل��ع��ات 
احتياجاتهم  يلبي  مبا  املجتمع،  فئات 
لتطلعاتهم  وي�����رت�����ق�����ي  احل�����ال�����ي�����ة 
امل�صتقبلية، من خالل توفري من�صات 
رقمية �صهلة ال�صتخدام تقدم جتارب 

ا�صتثنائية �صريعة و�صل�صة.
ن��ظ��م اجل��ل�����ص��ة ال��ت��ي ���ص��ارك ب��ه��ا عدد 
متنوعة،  جمتمعية  ف��ئ��ات  م��ن  ك��ب��ري 
للخدمة احلكومية  الإم��ارات  برنامج 
لتنظيم  ال���ع���ام���ة  وال��ه��ي��ئ��ة  امل��ت��م��ي��زة 

قطاع الت�صالت واحلكومة الرقمية، 
من  املتعاملني  اإىل  ال���ص��ت��م��اع  ب��ه��دف 
كبار  ت�صم  متنوعة  جمتمعية  ف��ئ��ات 
واأ�صحاب  الأع��م��ال  ورّواد  امل��واط��ن��ني 
ال����ه����م����م، وال����ت����ع����رف ع���ل���ى اآرائ�����ه�����م 
تطوير  يف  ت�صهم  التي  ومقرتحاتهم 

اخلدمات احلكومية الرقمية.

ماجد امل�سمار: جمال�س املتعاملني 
باإ�سراك  احلكومة  توجه  جت�سد 

املتعاملني يف تطوير اخلدمات
�صلطان  ماجد  املهند�ش  �صعادة  واأك���د 
تنظيم  ه��ي��ئ��ة  ع�����ام  م���دي���ر  امل�������ص���م���ار 
الت�����ص��الت واحل��ك��وم��ة ال��رق��م��ي��ة اأن 
جت�صد  امل��ت��ع��ام��ل��ني  جم��ال�����ش  �صل�صلة 
باإ�صراك  الإم���������ارات  ح��ك��وم��ة  ت���وج���ه 
تطوير  ع���م���ل���ي���ات  يف  امل���ت���ع���ام���ل���ني 

ال�صلة،  ذات  وال�����ص��ي��ا���ص��ات  اخل���دم���ات 
املجتمعية  ال�صراكة  طبيعة  يعك�ش  ما 
احلياة  اإىل  امل��وؤدي��ة  املقبلة  املرحلة  يف 
نعي�ش  اأن���ن���ا  اإىل  م�����ص��رياً  ال��رق��م��ي��ة، 
حيث  ال�صامل،  التوا�صل  ع�صر  اليوم 
ال�صرائح  التوا�صل مع خمتلف  ميكن 
يف  مبا  عديدة  قنوات  عر  املجتمعية 
والنقا�صات  امل��ب��ا���ص��رة  ال��ل��ق��اءات  ذل���ك 

احلية.
ال����ت����ط����ورات  "اإن  ����ص���ع���ادت���ه:  وق�������ال 
ال�صناعية  الثورة  ع�صر  يف  املتالحقة 
ال���راب���ع���ة، وال��ت��ق��ن��ي��ات ال��ن��ا���ص��ئ��ة التي 
تتجدد من وقت لآخ��ر حتتاج ب�صورة 
املجتمع، من  مع  التوا�صل  اإىل  دائمة 
اأج����ل ت��ط��وي��ر ح��ل��ول اب��ت��ك��اري��ة تلبي 
�صعادة  يف  وت�����ص��ه��م  الأف������راد  ت��وق��ع��ات 
وما  كنا  الإم���ارات  يف  ونحن  املجتمع، 

الأم���ر، حيث حتتل  زلنا رواداً يف ه��ذا 
و16  اإقليمياً  الأول  امل��رك��ز  الإم����ارات 
الرقمية،  امل�����ص��ارك��ة  م��وؤ���ص��ر  يف  ع��امل��ي��اً 
موؤ�صر  م����دخ����الت  اأح������د  ي���ع���د  ال������ذي 
ال�صادر عن الأمم  الرقمية  اخلدمات 

املتحدة".
جمال�س  ط��ل��ي��ع��ة:  ب���ن  حم��م��د 
امل��ت��ع��ام��ل��ني ت���ع���زز ال��ت��وا���س��ل 

وال�سراكة بني احلكومة املجتمع
م���ن ج��ه��ت��ه، اأك�����د ����ص���ع���ادة حم��م��د بن 
احلكومية  اخل���دم���ات  رئ��ي�����ش  طليعة 
احلكومة  حر�ش  الإم����ارات،  حلكومة 
املتعاملني  اآراء  اإىل  ال���ص��ت��م��اع  ع��ل��ى 
ومقرتحاتهم  روؤاه���م  على  وال��ت��ع��رف 
توجيهات  يج�ّصد  مب��ا  وطموحاتهم، 
���ص��اح��ب ال�����ص��م��و ال�����ص��ي��خ حم��م��د بن 
الدولة  رئي�ش  نائب  مكتوم  اآل  را�صد 

رئ��ي�����ش جم��ل�����ش ال�������وزراء ح���اك���م دبي 
اهلل" يف تقدمي خدمات رقمية  "رعاه 
متكاملة ميكن الو�صول اليها من اأي 
مكان وعلى مدار ال�صاعة، بال�صتفادة 
احلديثة،  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ح��ل��ول  م���ن 
الأداء  ومبا ي�صهم بالرتقاء مب�صتوى 
وتقدمي اأف�صل اخلدمات للمتعاملني 

وت�صهيل حياتهم.
ت��ن��ظ��ي��م جل�صة  اإن  ط��ل��ي��ع��ة  ب���ن  وق����ال 
فعاليات  ���ص��م��ن  امل��ت��ع��ام��ل��ني  مل��ج��ال�����ش 
 "2021 غلوبال  "جيتك�ش  معر�ش 
تعزز  متكاملة  من�صة  لتوفري  يهدف 
احلكومية  اجل���ه���ات  ب���ني  ال���ت���وا����ص���ل 
واأفراد  فئات  خمتلف  من  واملتعاملني 
اأفكارهم  اإىل  وال���ص��ت��م��اع  امل��ج��ت��م��ع، 
لت�صميم  التطويرية  ومقرتحاتهم 
اخل��دم��ات احل��ك��وم��ي��ة ال��رق��م��ي��ة التي 

ت��ل��ب��ي ت��ط��ل��ع��ات��ه��م يف احل�����ص��ول على 
جتربة رقمية مثالية تخت�صر عليهم 
وال����وق����ت يف احل�������ص���ول على  اجل���ه���د 
تعزيز  يف  ي�صهم  مب��ا  خ��دم��ة،  اأف�����ص��ل 
العاملية،  وتناف�صيتها  ال��دول��ة  ري����ادة 
دولة  ا�صرتاتيجية  اأه����داف  وحت��ق��ي��ق 

الإمارات للخدمات احلكومية.

حكومة  جتعل  رقمية  خ��دم��ات 
االإمارات االأف�سل عامليًا

اأن  واأو����ص���ح امل��ت��ح��دث��ون يف اجل��ل�����ص��ة 
ح��ك��وم��ة دول����ة الإم�������ارات ت�����ص��ع��ى اإىل 
عاملية جتعلها  رقمية  تطوير خدمات 
اأف�����ص��ل ح��ك��وم��ة يف ال��ع��امل يف تقدمي 
و�صريعة  ف���ع���ال���ة  خ����دم����ات  جت����رب����ة 
ودائ��م��ة ال��ت��ح��دي��ث وال��ت��ط��وي��ر، تقوم 
امل��ت��ع��ام��ل��ني يف ت�صميم  اإ����ص���راك  ع��ل��ى 

واأفكارهم  اآراءه���م  وتتبنى  اخل��دم��ات، 
يرثي  مب��ا  لتطويرها  ومقرتحاتهم 

العمل احلكومي يف دولة الإمارات.
من  ك��ل  قدمها  التي  اجلل�صة  ورك���زت 
اإب��راه��ي��م احل��م��ادي م��ن مكتب رئا�صة 
جمل�ش ال��وزراء بوزارة �صوؤون جمل�ش 
الوزراء، والدكتور طارق الهاوي مدير 
الذكية  الم�������ارات  ح��ك��وم��ة  ب��رن��ام��ج 
قطاع  ل��ت��ن��ظ��ي��م  ال���ع���ام���ة  ال��ه��ي��ئ��ة  يف 
على  الرقمية،  واحلكومة  الت�صالت 
اإىل  ال�صتماع  واأهمية  املتعاملني  دور 
اآرائهم يف حت�صني اخلدمات احلكومية 
يف  جتاربهم  اإىل  وال��ت��ع��رف  الرقمية، 
الرقمية،  اخل���دم���ة  ع��ل��ى  احل�������ص���ول 
مع  يتنا�صب  مب��ا  ت��ط��وي��ره��ا  وك��ي��ف��ي��ة 

احتياجاتهم ال�صخ�صية.
وت���ب���ادل امل��ت��ح��دث��ون وامل�������ص���ارك���ون يف 

املجتمع  ف��ئ��ات  خمتلف  م��ن  اجلل�صة 
دعم  ���ص��ب��ل  ح���ول  وامل��ق��رتح��ات  الآراء 
تقدمي  يف  احلكومية  اجل��ه��ات  ج��ه��ود 
ودور  ت��وف��ر جت��رب��ة متميزة،  خ��دم��ات 
املتعاملني الفاعل يف ت�صميم وتقدمي 
اخل�����دم�����ات احل���ك���وم���ي���ة، مب����ا ميكن 
تفوق  خلدمات  الو�صول  من  اجلهات 

توقعاتهم.
املتعاملني  جم��ال�����ش  م���ب���ادرة  ومت��ث��ل 
"جيتك�ش  فعاليات  �صمن  تنظم  التي 
الثالث  ل��ل��ع��ام   "  "2021 غ��ل��وب��ال 
جتمع  تفاعلية  من�صة  ال��ت��وايل،  على 
الإم���ارات من  دول��ة  متعاملي حكومة 
من  ومتّكنهم  املجتمع،  فئات  خمتلف 
يف  وم�صاركتها  اجلهات  مع  التوا�صل 
وتتيح  اخل���دم���ات،  وت��ط��وي��ر  ت�صميم 
ال���ف���ر����ص���ة ل���ه���م ل���ع���ر����ش اأف����ك����اره����م 
ومقرتحاتهم مبا ي�صهم يف رفع كفاءة 

تقدمي اخلدمات احلكومية.

�سمن جل�سة حوارية يف جيتك�س غلوبال 2021 للعام الثالث على التوايل

جمال�ش املتعاملني تبحث ت�ضميم اخلدمات احلكومية الرقمية وتطويرها بناًء على جتارب وتطلعات املتعامل

�ضامل بن عبد الرحمن القا�ضمي يفتتح فعاليات )معر�ضيِ الوطني للتوظيف والتعليم الدويل(

ويل عهد ال�ضارقة يرتاأ�ش اجتماع املجل�ش التنفيذي
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-الفجر: 

نظمت موؤ�ص�صة دبي للم�صتقبل جل�صة 
حوارية خا�صة بعنوان "دور احلكومات 
�صمن  امل�صتقبل"  اأج���ي���ال  مت��ك��ني  يف 
"حوارات دبي للم�صتقبل"، ا�صت�صافت 
امل�صتقبل  اأج��ي��ال  مفو�ش  ه��او  ���ص��ويف 
بلهول  يف ويلز، و�صعادة خلفان جمعة 
ال��رئ��ي�����ش ال��ت��ن��ف��ي��ذي مل��وؤ���ص�����ص��ة دبي 
التي  اجل��ل�����ص��ة  وه���دف���ت  للم�صتقبل. 
التنفيذي  اأدارها باتريك نواك املدير 
امل�صتقبل  وتخيل  ال�صت�صراف  لقطاع 
يف موؤ�ص�صة دبي للم�صتقبل، اإىل تبادل 
املبادرات  اأب���رز  وا�صتعرا�ش  اخل���رات 
واخلطط وال�صرتاتيجيات احلكومية 
اأف�صل  م�صتقبل  توفري  اإىل  ال��ه��ادف��ة 
على  وامل�صتقبلية  احل��ال��ي��ة  ل��الأج��ي��ال 

امل�صتوي املحلي والعاملي.

الرتكيز  ي��ج��ب  ه����او:  ���س��ويف 
م�ستدامة  خطط  اإع���داد  على 
ل�سمان م�ستقبل اأف�سل للأجيال 

القادمة
ال���ت���ي تتمثل  واأ������ص�����ارت ����ص���ويف ه�����او، 

م�صوؤوليتها الرئي�صية يف دعم اجلهات 
تعزيز  ل�����ص��م��ان  وي��ل��ز  احل��ك��وم��ي��ة يف 
والقت�صادية  الجتماعية  الرفاهية 
والثقافية لالأجيال احلالية  والبيئية 
حول  ال��ت��ق��اري��ر  واإع�����داد  وامل�صتقبلية 
خالل  املقبلة،  والأه����داف  الإجن����ازات 
اأهمية م�صاركة اخلرات  اإىل  حديثها 
ال����ن����اج����ح����ة يف جم����ال  وال�����ت�����ج�����ارب 
امل�صتقبلية  ال��ت��ح��دي��ات  ا���ص��ت�����ص��راف 

ل�صمان  م�����ص��ت��دام��ة  خ��ط��ط  واإع�������داد 
القادمة  ل��الأج��ي��ال  اأف�����ص��ل  م�صتقبل 
املتحدة  الأمم  اأه���داف  مع  بالتما�صي 
هذه  اإن  وق��ال��ت  امل�����ص��ت��دام��ة.  للتنمية 
اإىل  الأول  امل���ق���ام  يف  ت��ه��دف  اجل���ه���ود 
الرتقاء م�صتويات جودة احلياة لدى 
وقيا�ش حتقيق  املجتمع،  �صرائح  كافة 
م��ن خ���الل موؤ�صرات  الأه�����داف  ه���ذه 
�صاملة حتدد اأهم اجلوانب التي يجب 

القادمة.  امل��رح��ل��ة  خ���الل  ت��ط��وي��ره��ا 
القطاعات  توظيف  اأهمية  اأك��دت  كما 
والفنون  ال��ث��ق��اف��ة  م��ث��ل  الإب���داع���ي���ة 
املجتمع،  اأف���راد  حياة  ج��ودة  لتح�صني 
وحتديد  احلالية  التوجهات  ودرا���ص��ة 
الأهداف امل�صتقبلية وحتقيق التكامل 
على  التنموية  اخلطط  خمتلف  ب��ني 
املدى الق�صري والطويل لإحداث نقلة 
نوعية يف الوعي املجتمعي حول اأهمية 

على  بالعتماد  للم�صتقبل  التخطيط 
ب��ي��ان��ات دق��ي��ق��ة ت�����ص��ه��م ب��ر���ص��م �صورة 

�صاملة واإعداد �صيا�صات متكاملة.

خ��ل��ف��ان ب��ل��ه��ول: روؤي�����ة دب��ي 
التفكري  على  ترتكز  امل�ستقبلية 

االإبداعي واملخاطرة املدرو�سة
جمعة  خلفان  �صعادة  قال  جهته  ومن 
ملوؤ�ص�صة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����ش  ب��ل��ه��ول 

بقيادة  ت�صري  دب��ي  اإن  للم�صتقبل  دب��ي 
�صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد 
رئي�ش  الدولة  رئي�ش  نائب  مكتوم  اآل 
"رعاه  ال�������وزراء ح���اك���م دب����ي  جم��ل�����ش 
لتنفيذ  ال�صحيح  ال��ط��ري��ق  يف  اهلل" 
والقائمة  املتفردة  امل�صتقبلية  روؤيتها 
واملخاطرة  الإب���داع���ي  ال��ت��ف��ك��ري  ع��ل��ى 
حديثه  خ��الل  وا�صتعر�ش  امل��درو���ص��ة. 
املوؤ�ص�صة  وم�صاريع  م��ب��ادرات  خمتلف 

احلكومية  اجل��ه��ات  ب��اإ���ص��راك  املعنية 
امل�صتقبل،  ت�����ص��م��ي��م  يف  وامل���ج���ت���م���ع 
يف  الناجحة  املمار�صات  ون�صر  وتعميم 
على  واخل��ا���ش  احل��ك��وم��ي  القطاعني 
اأن  م��وؤك��داً  وال��ع��امل��ي،  املحلي  ال�صعيد 
ت�صميم امل�صتقبل يرتكز على الإن�صان 
الرئي�صية  امل��ه��م��ة  واأن  واأخ�����رياً،  اأوًل 
ل��ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا احل���دي���ث���ة ت��ت��م��ث��ل يف 
حياتهم  وت�����ص��ه��ي��ل  ال���ن���ا����ش  خ���دم���ة 

و�صمان م�صتقبل اأف�صل لهم.  

حوارات دبي للم�ستقبل
دبي  "حوارات  اأن  ب��ال��ذك��ر  اجل���دي���ر 
اإحدى مبادرات موؤ�ص�صة  للم�صتقبل"، 
�صاملة  من�صة  توفر  للم�صتقبل،  دب��ي 
املجتمع  �صرائح  ك��اف��ة  بتوعية  ت�صهم 
العديد  يف  العاملية  التوجهات  باأحدث 
وتعريفهم  امل�صتقبلية،  القطاعات  من 
التكنولوجية  ال�����ت�����ط�����ورات  ب�����اأه�����م 
والتحولت القت�صادية التي ي�صهدها 
العامل، واإتاحة الفر�صة لهم لالطالع 
على اأبرز املمار�صات الوطنية والعاملية 
املبتكرة  اأفكارهم  وم�صاركة  الناجحة، 
مع اخلراء و�صناع القرار.  وت�صت�صيف 
ه���ذه اجل��ل�����ص��ات احل���واري���ة جمموعة 
واملتخ�ص�صني  اخل���راء  م��ن  متنوعة 
واخلا�ش،  احل��ك��وم��ي  القطاعني  م��ن 
ال�صخ�صيات  من  العديد  اإىل  اإ�صافة 
الأعمال  ورواد  واملجتمعية  القيادية 
خمتلف  يف  النجاح  ق�ص�ش  واأ�صحاب 
مكانة  بتعزيز  ي�صهم  مبا  القطاعات، 
دبي كمركز معريف رائد على م�صتوى 

املنطقة والعامل.

•• اأبوظبي-وام:

املرئية  الإع���الم���ي���ة  ال��ه��وي��ة  اح��ت��ل��ت 
عاملياً   11 امل��رت��ب��ة  الإم������ارات  ل��دول��ة 
العالمة  ق�����وة  ت�����ص��ن��ي��ف  ت���ق���ري���ر  يف 
للدول  الإعالمية  للهويات  التجارية 
موؤ�ص�صة  ع��ن  ال�����ص��ادر   2021 ل��ع��ام 
اأن  ب��ع��د  ال��ع��امل��ي��ة  فاينن�ش"  "براند 
ت��ق��دم��ت ث��الث��ة م���راك���ز ج���دي���دة عن 
العام  ن��ف�����ص��ه  امل���وؤ����ص���ر  يف  ت�����ص��ن��ي��ف��ه��ا 
 11% بن�صبة  من��واً  م�صجلًة  املا�صي، 
يف القيمة القت�صادية لهوية الإمارات 
مليار   749 بلغت  وال��ت��ي  الإع��الم��ي��ة 
تريليون   2.748 اأم���ري���ك���ي  دولر 
دولر  مليار   672 ب���  مقارنًة   ، دره��م 

امريكي يف العام املا�صي.
وتقدمت الإمارات يف املوؤ�صر على دول 
الهويات  اأق�����وى  ت�صنيف  يف  ع��ري��ق��ة 
العامل،  م�����ص��ت��وى  ع��ل��ى  الإع���الم���ي���ة 
الأمريكية  امل��ت��ح��دة  ال����ولي����ات  م��ث��ل 
غري  الدولة  وكانت  املتحدة،  واململكة 
ال��غ��رب��ي��ة ال��وح��ي��دة ال��ت��ي و���ص��ل��ت اإىل 
جانب  اإىل  القائمة  يف  الأوىل  امل��راك��ز 
الرابع  املركز  التي حلت يف  �صنغافورة 
�صمن املوؤ�صر، مما يعك�ش حتوًل نوعياً 
غ���رّي ���ص��ي��ط��رة ع���دد م���ن ال�����دول على 

املراكز الأوىل يف الت�صنيف العاملي.

م�سرية  يواكب  اإعلمي  جناح   -
التنمية امل�ستدامة.

امل�صتمر لأداء الهوية  وي�صكل ال�صعود 
الإع��الم��ي��ة امل��رئ��ي��ة ل��دول��ة الإم����ارات 
ا�صرتاتيجيتها  جن���اح  ع��ل��ى  م���وؤ����ص���راً 
الوطنية للتنويع القت�صادي والتنمية 
امل�����ص��ت��دام��ة، مم��ا ي��ع��زز م��وق��ع هويتها 
م�صتوى  يف  ال�����ص��دارة  يف  الإع��الم��ي��ة 

منطقة ال�صرق الأو�صط.
ال��ع��امل��ي��ة التي  وك���ان���ت الن���ط���ب���اع���ات 
ر���ص��ده��ا ال��ت��ق��ري��ر ع���ن ك���ف���اءة دول���ة 
الإم���������ارات يف ال��ت��ع��ل��ي��م وال���ع���ل���وم قد 
و���ص��ع��ت��ه��ا يف م����وق����ع م���ت���ق���دم. وق���د 
الإم����ارات  م�����ص��روع  �صكل جن��اح مهمة 
الأمل"  "م�صبار  امل��ري��خ  ل�صتك�صاف 
ع��ام��اًل اأ���ص��ا���ص��ي��اً يف ه���ذا امل��ج��ال. كما 
امل�صتوى  على  الإم����ارات  دول��ة  متيزت 
و�صرعة  امل���ت���م���ي���ز  لأدائ�����ه�����ا  ال���ع���امل���ي 
ا���ص��ت��ج��اب��ت��ه��ا حم��ل��ي��اً وع���امل���ي���اً لأزم����ة 
الدولة  و�صجلت  العاملية.  كوفيد19- 
على  التاأثري  معايري  يف  عالية  نقاطاً 
والتجارة،  والأع��م��ال  العاملية  ال�صاحة 
الدولة  ا�صت�صافة  �صتدعمها  وال��ت��ي 
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- �سفافية و�سرعة ا�ستجابة.
وث��ّم��ن اجل��م��ه��ور ال��ع��امل��ي امل�����ص��ارك يف 
التقييم كفاءة ا�صتجابة دولة الإمارات 
كوفيد19- حملياً  لتداعيات جائحة 
الإمارات  خاللها  لعبت  التي  وعاملياً، 
وتعزيز اجلهود  دعم  يف  دوراً حمورياً 
تداعيات  للتخفيف من حدة  الدولية 
اأوائل  الإم��ارات من  وكانت  اجلائحة. 
الإن�صانية،  للمبادرات  الداعمة  الدول 
قدمتها  التي  امل�صاعدات  �صكلت  حيث 
ال�صتجابة  حجم  من   80% الدولة 
الدولية للدول املت�صررة خالل فرتة 

اجلائحة.
كما قّدر اخلراء القائمون على املوؤ�صر 
حر�ش حكومة دولة الإمارات ومكتبها 
الإع����الم����ي ووزارات�����ه�����ا امل��ع��ن��ي��ة على 
وال�صفافة  الدقيقة  املعلومات  تقدمي 
على  با�صتمرار  واط��الع��ه  للجمهور، 
خم���ت���ل���ف الإج�������������راءات الح�����رتازي�����ة 
والوقائية ال�صحية والقرارات املتعلقة 
ب��ال��ت��ع��ام��ل م���ع اجل��ائ��ح��ة م���ن خالل 
ال��دوري��ة حيث  الإعالمية  الإح��اط��ات 
عقدت اأكرث عن 70 اإحاطة اإعالمية 

خالل العام 2020.

ع���ال���ي���ة  حت���ت���ي���ة  ب���ن���ي���ة   -
اجلاهزية.

وحكومتها  الإم��������ارات  دول����ة  واأب������دت 
عالية  وج����اه����زي����ة  وك�����ف�����اءة  م����رون����ة 
للتغريات  ال�����ص��ري��ع��ة  ال���ص��ت��ج��اب��ة  يف 
اجلائحة  ف��ر���ص��ت��ه��ا  ال���ت���ي  ال���ط���ارئ���ة 
ومكنتها  والتعلم،  العمل  اأمن��اط  على 
بنيتها التحتية الرقمية املتقدمة من 
النتقال ال�صريع اإىل احللول الرقمية 
ُبعد  ع��ن  والتعّلم  العمل  �صّهلت  التي 

و�صمنت ا�صتمراريتهما دون انقطاع.

تلهم  االإم����ارات  جن��اح  ق�سة   -
اجلمهور العاملي.

وق�������ال م����ع����ايل حم���م���د ب����ن ع���ب���داهلل 
جمل�ش  ������ص�����وؤون  وزي�������ر  ال����ق����رق����اوي 
القيمة  ارت����ف����اع  " ي�����ص��ك��ل  ال���������وزراء: 
الق���ت�������ص���ادي���ة ل���ل���ه���وي���ة الإع���الم���ي���ة 
18 يف العام  امل��رت��ب��ة  الإم��ارات��ي��ة م��ن 
العام  خ��الل   17 املرتبة  اإىل  املا�صي 
وا���ص��ح��اً على مكانة  احل���ايل م��وؤ���ص��راً 
العاملية  و���ص��م��ع��ت��ه��ا  الإم��������ارات  دول�����ة 

ال�����رائ�����دة، وت��ن��اف�����ص��ي��ت��ه��ا ال��ع��ال��ي��ة يف 
ب����اأن  ����ص���ك  امل������ج������الت. ول  خم���ت���ل���ف 
القيمة  %11 يف  بن�صبة  حتقيق منو 
القت�صادية للهوية الإعالمية لدولة 
الإم������ارات وال��ت��ي و���ص��ل��ت ح��ال��ي��اً اإىل 
749 مليار دولر امريكي /2.748 
 672 م��ن  ارت��ف��اع��اً  تريليون دره���م/، 
املا�صي،  العام  اأمريكي يف  دولر  مليار 
عام  يف  ونوعياً  ج��دي��داً  اإجن���ازاً  يعتر 
التي  ل���دول���ة الإم����������ارات،  اخل��م�����ص��ني 
جن��ح��ت يف ف���رتة زم��ن��ي��ة ق�����ص��رية من 
عمر الأمم يف اأن تر�صخ ا�صمها وهويتها 
ال��ع��امل��ي��ة ك��دول��ة م��ت��ق��دم��ة ورائ�����دة يف 
وق�صة  العاملية،  املوؤ�صرات  من  العديد 
جناح ا�صتثنائية تروى لكل الأجيال." 
واأ�صار معايل القرقاوي اإىل اأن �صعود 
لدولة  امل��رئ��ي��ة  الإع���الم���ي���ة  ال��ه��وي��ة 
املركز  اإىل   14 امل��رك��ز  م��ن  الإم�����ارات 
فاينن�ش"  "براند  م���وؤ����ص���ر  يف   11
ال��ه��وي��ات الإع��الم��ي��ة للدول  لأق����وى 
اآراء  ي�صتطلع  وال����ذي   2021 ل��ع��ام 
 100 م��ن  امل�����ص��ارك��ني  اآلف  ع�����ص��رات 
على  تاأكيد جديد  العامل،  دول��ة حول 
متّيز النموذج الإماراتي يف التخطيط 
وت�صميم  وال��ت��ن��م��ي��ة  ال���ص��رتات��ي��ج��ي 
امل�صتقبل والت�صال الإعالمي املفتوح 
م��ع اجلمهور  وال��ت��ف��اع��ل��ي  وال�����ص��ف��اف 
جناح  ق�ص�ش  لتقدمي  ال��ع��امل،  ح��ول 
اأر�ش الدولة." واأكد  ملهمة من على 
اأن تقدم دولة الإم��ارات ثالثة مراكز 
على  عملي  موؤ�صر  املا�صي،  العام  عن 
الدولة  التي حققتها  الريادية  املراكز 
وهويتها الإعالمية املرئية يف خمتلف 
موؤ�صرات التميز والتناف�صية والبتكار 
اليوبيل  م����ع  ب���ال���ت���زام���ن  وال�����ري�����ادة 
وا�صت�صرافاً  احت��اده��ا  لقيام  ال��ذه��ب��ي 
والإبداع  الإجن���از  من  جديدة  ملرحلة 

خالل اخلم�صني عاماً املقبلة.

- حمطات دولية.
1.5 م��ل��ي��ار �صخ�ش  اأك���رث م��ن  وك���ان 
حول العامل قد تابع انطالق م�صروع 
"م�صبار  املريخ  ل�صتك�صاف  الإم���ارات 
بتاريخ  الأح��م��ر،  الكوكب  الأمل" اإىل 
اأكرث  وغ��ط��ت��ه   ،2020 ي��ول��ي��و   20
و865  اإع��الم��ي��ة  م���ادة   2700 م��ن 
اأ�صياًل  ���ص��ح��ف��ي��اً  وحت��ق��ي��ق��اً  م��ق��ال��ة 
حملة  ح��ق��ق��ت  ك��م��ا  م��ق��اب��ل��ة.  و265 
"اأجمل �صتاء يف العامل" التي اأطلقتها 
الدولة يف ف�صل ال�صتاء املا�صي تغطية 
اإع��الم��ي��ة م��ت��م��ي��زة ح��ي��ث ق����ارب عدد 
التي  العاملية  الفيديوهات  م�صاهدات 
و���ص��اه��م��ت يف تعزيز  راف��ق��ت احل��م��ل��ة 
للدولة  امل���وح���دة  ال�����ص��ي��اح��ي��ة  ال��ه��وي��ة 

م�صاهدة. مليون   500

من  امل�ساركني  اآالف  ع�سرات   -
دولة.  100

اأداء  ق���وة  فاينن�ش"  "براند  وق��ا���ص��ت 
الهويات الإعالمية املرئية من خالل 
جمموعة معايري تقييم لال�صتثمار يف 
العالمة الإعالمية، وقيمتها، واأدائها. 
الهويات  ق��وة  تقييم  منهجية  وت�صم 
املوؤ�صر  ن��ت��ائ��ج  امل���رئ���ي���ة  الإع���الم���ي���ة 
ال��ع��امل��ي ل��ل��ق��وى ال��ن��اع��م��ة، ال���ذي يعد 
العاملية  البحثية  الدرا�صات  اأ�صمل  من 
املتخ�ص�صة يف تقييم النطباعات عن 
اآراء  با�صتطالعه  الإع��الم��ي��ة  الهوية 
اأكرث  75،000 �صخ�ش يف  اأك��رث من 
من 100 دول��ة. وق��ال اأن��درو ت�صابل، 
فاينن�ش  "براند  لدى  املنتدب  الع�صو 
دولة  حت��ق��ق   "  : الأو�صط"  ال�����ص��رق 
الإمارات العربية املتحدة اأداًء متفوقاً 
اأداء هويتها الإعالمية  من حيث قوة 
الهيمنة  ت��غ��رّي  ع��امل��ي��اً، وه���ي  امل��رئ��ي��ة 
الت�صنيف.  ه��ذا  يف  القائمة  الغربية 
ال��ت��ي حتتفل  ت��وا���ص��ل الإم�����ارات،  كما 

احتادها،  ل��ق��ي��ام  ال��ذه��ب��ي  ب��ال��ي��وب��ي��ل 
النوعية  ب��اإجن��ازات��ه��ا  ال��ع��امل  ت��ع��ري��ف 
م���ن خ����الل م����ب����ادرات م��ت��م��ي��زة، مثل 
املريخ،  ل�صتك�صاف  الإم���ارات  م�صروع 
بوابة  يف  دول�����ة   192 وا���ص��ت�����ص��اف��ة 
املنطقة عر فعالية اإك�صبو 2020." 

كوفيد- مع  التعامل  كيفية   -
اأثرت �سلبًا على العديد من   19

االقت�سادات الكربى.
اقت�صادات  خرجت  نف�صه،  الوقت  ويف 
والوليات  املتحدة  اململكة  مثل  عاملية 
وفرن�صا  واليابان،  الأمريكية،  املتحدة 
من قائمة الع�صر الأوائ��ل يف ت�صنيف 
ل���ل���دول���ة، نظراً  الإع���الم���ي���ة  ال��ه��وي��ة 
لآراء اجلمهور بخ�صو�ش تعاملها مع 

جائحة كوفيد19- وتداعياتها.
املرتبة  من  املتحدة  اململكة  وتراجعت 
اأن  ب���ع���د   16 امل���رت���ب���ة  اإىل  ال���ث���ان���ي���ة 
حققت 77.4 نقاط من 100، فيما 
تراجعت فرن�صا من املركز التا�صع اإىل 
75.4 نقاط من  18 حمققة  املركز 
100، بعد تقييم عاملي عادي، وتقييم 
امل��وؤ���ص��ر العاملي  اأدن�����ى، ���ص��م��ن  حم��ل��ي 
مع  تعاملها  لطريقة  الناعمة  للقوة 
فرتاجعت  اليابان  اأما  العاملي.  الوباء 
م��ن امل��رك��ز ال�����ص��اب��ع ح��ت��ى امل��رك��ز 17 
لالأ�صباب  ن��ق��اط   76.7 مب��ج��م��وع��ة 
ن��ف�����ص��ه��ا ن��ت��ي��ج��ة ت��ع��ام��ل��ه��ا حم��ل��ي��اً مع 
النطباعات  ب�����اأن  ع��ل��م��اً  اجل���ائ���ح���ة، 
اأعلى  اإح���دى  منحتها  عاملياً  امل�صجلة 
للقوة  ال���ع���امل���ي  امل���وؤ����ص���ر  يف  الأرق���������ام 
املتحدة  الوليات  وتراجعت  الناعمة. 
 19 امل���رك���ز  اإىل  ال����راب����ع  امل���رك���ز  م���ن 
 ،100 م��ن  نقاط   75.1 مبجموعة 
نتيجة تقييمات متدنية حملياً ودولياً. 
الإعالمية  الهويات  تاأثر  وبرغم  لكن 
كافة  زال��ت  ما  �صلباً،  املوؤ�ص�صات  لهذه 

الع�صر الأوىل  امل��راك��ز  ال���دول يف  ه��ذه 
التقديرية  امل��ادي��ة  القيمة  حيث  م��ن 
ل����ع����الم����ات ه����وي����ات����ه����ا الإع����الم����ي����ة 
رئي�ش  ه���اي،  ديفيد  وق���ال  ال��وط��ن��ي��ة. 
ل�  التنفيذي  والرئي�ش  الإدارة  جمل�ش 
"براند فاينن�ش": " �صيكون من املهم 
لالقت�صادات الأكر يف العامل اأن تركز 
على تعوي�ش النقاط التي خ�صروها يف 
قوة عالمات هوياتها الإعالمية، من 
املادية التقديرية  اأجل حماية القيمة 
كٌل من  �صجلت  وقد  العالمات.  لتلك 
املتحدة  وال���ولي���ات  امل��ت��ح��دة،  اململكة 
الأم��ري��ك��ي��ة، وال��ي��اب��ان، وف��رن�����ص��ا اأداء 
م���ت���دن���ي���اً ع���ل���ى امل�������ص���ت���وى امل���ح���ل���ي يف 
التعامل مع جائحة كوفيد19-، وهم 
لذلك بحاجة اإىل اإعادة بناء الثقة مع 

اجلمهور يف كل دولة." 

- �سوي�سرا االأوىل عامليًا.
وت�صدرت �صوي�صرا بواقع 83.3 نقاط 
100 ن��ق��ط��ة م��وؤ���ص��ر قوة  اأ���ص��ل  م��ن 
لتحافظ  للدول،  الإعالمية  الهويات 
تراجعت  ف��ي��م��ا  ن��ق��اط��ه��ا  ث���ب���ات  ع��ل��ى 
بع�ش الدول التي كانت ت�صبقها العام 
املا�صي، وهو ما منحها املركز الأول يف 
اأن �صهدت بح�صب  املوؤ�صر، خا�صة بعد 
ارتفاعاً  فاينن�ش"  "براند  اأب���ح���اث 
اخلارجية  الن��ط��ب��اع��ات  اإي��ج��اب��ي��ة  يف 
جائحة  م��ع  تعاملها  ح��ي��ث  م��ن  عنها 
جمموعة  طبقت  حيث  كوفيد19-، 
من الإج��راءات الحرتازية الإلزامية 
والختيارية خالل اجلائحة لل�صيطرة 
�صبيل  وعلى  ال��ف��ريو���ش.  انت�صار  على 
املثال، مت تطبيق الإغالق يف قطاعات 
الأ���ص��ا���ص��ي��ة، فيما كان  الأع���م���ال غ��ري 
احلجر املنزيل الوقائي اختيارياً ترك 

لالأفراد حرية القرار يف ذلك.
م�صاحة  " �صغر   : ه��اي  ديفيد  وق���ال 
ت�صدرها  اأم�����ام  ع��ائ��ق��اً  ل��ي�����ش  ال�����دول 
الإعالمية  ال��ه��وي��ات  ق���وة  م��وؤ���ص��ر  يف 
هذا  املوؤ�صر  �صوي�صرا  و�صدارة  للدول، 
ال��ع��ام ه��و م��ث��ال ح��ي ع��ل��ى ذل���ك. وقد 
اأدائها  ث��ب��ات  ع��ل��ى  �صوي�صرا  ح��اف��ظ��ت 
ف��ي��م��ا ت��راج��ع��ت ب��ع�����ش ال����دول ب�صبب 

اجلائحة." 

للمركز  ت���رتاج���ع  اأمل���ان���ي���ا   -
اخلام�س.

املركز  كانت يف  التي  اأملانيا،  وتراجعت 
الأول العام املا�صي، اإىل املركز اخلام�ش 
الإعالمية،  ال��ه��وي��ة  ق���وة  م��وؤ���ص��ر  يف 

 2.3 بقيمة  ت��راج��ع��اً  ت�صجيلها  ب��ع��د 
من  ن��ق��اط   82.6 اإىل  لت�صل  ن��ق��اط 
انهال  ال����ذي  امل���دي���ح  ورغ����م   .100
امل�صتوى  على  الأوروب��ي��ة  الدولة  على 
العاملي لقيادة قوة مل�صت�صارتها ال�صابقة 
اأجنيال مريكل ل�16 عاماً، كان هناك 
امل�صتوى  ع��ل��ى  م��ت��ف��اوت��ة  ان��ط��ب��اع��ات 
الأعمال  معايري  ت�صجيل  مع  املحلي، 
وال��ت��ج��ارة وال��ت��اأث��ري م��ع��دلت اأق���ل يف 
بالنظر  الدوليني  نظرائها  من  اأملانيا 

اإىل املوؤ�صر العاملي للقوة الناعمة.

 7% بقيمة  اإجمايل  ارتفاع   -
التقديرية  امل���ادي���ة  ل��ل��ق��ي��م 
هوية   100 الأب��رز  االإجمالية 

اإعلمية.
وعلى امل�صتوى الدويل، حققت الهويات 
الأعلى  ال�100  الوطنية  الإعالمية 
قيمة على م�صتوى العامل زيادة �صنوية 
يف قيمتها املادية التقديرية الإجمالية 
بن�صبة %7، مبا يوؤ�صر لت�صارع التعايف 
كوفيد19-  ج���ائ���ح���ة  م����ن  ال���ع���امل���ي 
العاملية، رغم عدم الو�صول حتى الآن 
ملعدلت ما قبل اجلائحة. وقال ديفيد 
هاي، رئي�ش جمل�ش الإدارة والرئي�ش 
"على  فاينن�ش":  "براند  ل�  التنفيذي 
ال�صابقة،  القت�صادية  الأزم��ات  عك�ش 
ويعتمد  م���ت���ذب���ذب  احل�����ايل  ال���ت���ع���ايف 
ال�صرتاتيجيات  ك���ف���اءة  م��زي��ج  ع��ل��ى 
لكوفيد19-  ل��ال���ص��ت��ج��اب��ة  الأول����ي����ة 
وال��ت��ن��ف��ي��ذ ال��ن��اج��ح ل��ع��م��ل��ي��ات تقدمي 
اللقاح. ونحن على طريق جتاوز هذا 
املنعطف، فيما بداأت عالمات الهويات 
الإعالمية العاملية الأبرز بالعودة اإىل 
لكن  اجلائحة،  قبل  قيمتها  م�صتوى 

النتائج تختلف بح�صب كل حالة، وقد 
لتعوي�ش  �صنوات  اإىل  البع�ش  يحتاج 
القت�صادية  ال��ق��ي��م  يف  ال���رتاج���ع���ات 
اخلا�صة  الإع�����الم�����ي�����ة  ل���ل���ع���الم���ات 
الفجوة يف  بالدول، وهو ما قد يعّمق 
القيمة القت�صادية بني اأعلى الهويات 
 - واأدناها."  ل����ل����دول  الإع����الم����ي����ة 
وال�صني  الأمريكية  املتحدة  الوليات 
لعالمة  القت�صادية  القيمة  قمة  يف 
للقيمة  وبالن�صبة  الإعالمية.  الهوية 
الق���ت�������ص���ادي���ة ل���ل���ه���وي���ة الإع���الم���ي���ة 
للدول، مل ت�صهد قائمة الع�صر الأوائل 
تغرياً هذا العام، وحافظت كل دولة يف 
موقعها،  على  الع�صرية  القائمة  هذه 
القيم  اإج��م��ايل  ارت��ف��اع طفيف يف  م��ع 
الإعالمية  ل��ع��الم��ات��ه��ا  الق��ت�����ص��ادي��ة 
املتحدة  ال���ولي���ات  وب��ق��ي��ت  جمتمعة. 
وال�صني يف �صدارة القائمة من حيث 
القيمة القت�صادية للهوية الإعالمية 
لكل منهما، يف املركزين الأول والثاين 
القت�صادية  ال��ق��ي��م��ة  وزادت  ت��ب��اع��اً. 
املتحدة  للوليات  الإعالمية  للهوية 
مقارنة   5% ب��ن�����ص��ب��ة  الأم���ري���ك���ي���ة 
يقارب  م��ا  اإىل  لت�صل  املا�صي،  بالعام 
24.8 تريليون دولر خالل عام �صهد 
متثلت  و�صيا�صية  اقت�صادية  ت��غ��ريات 
للرئي�ش  اجل���دي���دة  الإدارة  ب��و���ص��ول 
الأب���ي�������ش.  ال���ب���ي���ت  اإىل  ب����اي����دن  ج����و 
بن�صبة  زي��ادة  ال�صني  �صهدت  وكذلك، 
لهويتها  القت�صادية  القيمة  يف   6%
تريليون   19.9 ل��ت��ب��ل��غ  الإع���الم���ي���ة 
تعافياً  ال���ب���ل���دان  ���ص��ه��د  وق����د  دولر. 
يف  واأ�صهم  اجلائحة  اأعقب  اقت�صادياً 
القت�صادية  امل���ادي���ة  ال��ق��ي��م��ة  ارت���ف���اع 

لهويتهما الإعالمية. 

يف جل�سة حوارية ا�ستعر�ست منظومة ت�سميم و�سناعة امل�ستقبل يف ويلز ودبي

حوارات دبي للم�ضتقبل تناق�ش دور احلكومات يف متكني اأجيال امل�ضتقبل
موؤ�س�سة دبي للم�ستقبل ت�ست�سيف مفو�س اأجيال امل�ستقبل يف ويلز

الهوية االإعلمية للإمارات حتتل املرتبة 11 عامليا وارتفاع قيمتها االقت�سادية اإىل 2.74 ترليون درهم

الدولة تقدمت يف املوؤ�ضر على دول عريقة يف ت�ضنيف اأقوى الهويات الإعلمية مثل الوليات املتحدة الأمريكية واململكة املتحدة

•• العني-الفجر

اإدارة  جمل�ش  رئي�ش  ���ص��ودي��ن  ���ص��امل  اأح��م��د  امل�صت�صار  ���ص��ع��ادة  اأق���ام 
جمعية الإمارات لرعاية وبر الوالدين مبنزله يف منطقة الطوية- 
العني حفاًل تكرميياً على �صرف معايل ال�صيخ الدكتور �صعيد بن 
منحه  مبنا�صبة  للجمعية،  الفخري  الرئي�ش  نهيان  اآل  طحنون 
"القالدة الذهبية" من قبل جمل�ش اإدارة اجلمعية تقديراً ملعاليه 
يف رعاية  م�صرية اجلمعية منذ مرحلة التاأ�صي�ش يف العام 2017،  
اإدارة اجلمعيات  نائب مدير  اأحمد اخلدمي  �صعادة  وذلك بح�صور 
اإدارة  جمل�ش  واأع�صاء  املجتمع،  تنمية  وزارة  يف  العام  النفع  ذات 

اجلمعية.

اإن اجلمعية  كلمته  �صودين يف  �صامل  اأحمد  امل�صت�صار  �صعادة  وق��ال   
التي انطلقت منذ 5 �صنوات حققت على م�صتوى فروعها يف اإمارات 
الدولة اإجنازات متعددة  بتوجيهات ورعاية ودعم من معايل ال�صيخ 
للجمعية  الفخري  الرئي�ش  نهيان  اآل  طحنون  بن  �صعيد  الدكتور 
ال����ذي ي���واك���ب ع���ن ق���رب م�����ص��رية اجل��م��ع��ي��ة واأع��م��ال��ه��ا اخلريية 
اهلل  ب��اإذن  له  املغفور  نهج  من  امل�صتمدة  والجتماعية  والإن�صانية 
ال�صيخ زايد بن �صلطان اآل نهيان، طيب اهلل ثراه، الذي اأعطى كل 
الفئة  واأو�صى بالهتمام والرعاية بهذه  املواطنني  اهتمامه لكبار 

العزيزة على قلوبنا وتوفري احلياة الكرمية لهم.
 كما مت بهذه املنا�صبة تقدمي درع اجلمعية اإىل وزارة تنمية املجتمع 

عربون تقدير وعرفان.

جمعية الإمارات لرعاية وبر الوالدين متنح  �ضعيد بن طحنون »القلدة الذهبية«

• حممد القرقاوي: اإجناز جديد ونوعي للإمارات يف عام اخلم�سني مع ارتفاع القيمة االقت�سادية للهوية االإعلمية االإماراتية اإىل 749 مليار دوالر  
• اأندرو ت�سابل: توا�سل االإمارات تعريف العامل باإجنازاتها من خلل مبادرات متميزة مثل م�سروع االإمارات ال�ستك�ساف املريخ واإك�سبو 2020
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اأخبـار الإمـارات
مركز النقل املتكامل يعتمد اإ�ضعار خمالفات املواقف اإلكرتونيا بدل من الورقية

•• اأبوظبي -وام:

البلديات  ل��دائ��رة  ال��ت��اب��ع  اأب��وظ��ب��ي،  يف  املتكامل  النقل  م��رك��ز  اأع��ل��ن 
اأكتوبر2021   24 املوافق  الأح��د  ي��وم  من  ب��دءاً  �صيتم  اأن��ه  والنقل، 
اإي��ق��اف طباعة خم��ال��ف��ات م��واق��ف امل��رك��ب��ات ال��ع��ام��ة يف الإم����ارة من 
الر�صائل  عر  فقط،  اإلكرتونية  بطريقة  واإ�صدارها  املفت�صني،  قبل 

الن�صية، التي ت�صتمل على التفا�صيل اخلا�صة باملخالفة.
ياأتي ذلك ان�صجاماً مع الروؤى والتطلعات امل�صتقبلية لإمارة اأبوظبي 
ودعم اخلطط الرامية اإىل جعل مدن الإمارة مدناً ذكية وم�صتدامة؛ 

و�صمن جهوده لت�صريع عجلة التحول الذكي يف خدماته.
وتدعم هذه املبادرة م�صرية التحول الرقمي يف خدمات مركز النقل 

التي  اجلهود  مع  متا�صياً  الذكية  اخلدمات  قاعدة  وتو�صيع  املتكامل 
يقوم بها املركز حلماية البيئة.

ودعا مركز النقل املتكامل اجلمهور اإىل �صرورة التاأكد من اأن بيانات 
التوا�صل اخلا�صة مبركباتهم حتتوي على اأرقام الهواتف ال�صحيحة 
لهم مبا ي�صمن ا�صتالمهم لأي اإ�صعار للمخالفات املتعلقة بخدمات 
من  ال���ص��ت��ف��ادة  م��ن  ذل��ك  ليمكّنهم  هواتفهم،  على  العامة  امل��واق��ف 
خ�صم املخالفة بن�صبة %25 يف حال مت �صدادها خالل 30 يوماً من 
اإ�صدارها. وللمزيد من ال�صتف�صارات ميكن التوا�صل مع مركز دعم 
 .800850 اخلدمات لدائرة البلديات والنقل على الرقم املجاين 
كما ميكن للمتعاملني الطالع على كافة تفا�صيل املخالفة ودفعها 
.www.itc.gov.ae اإلكرتونياً عر املوقع اللكرتوين للمركز

�ضما بنت حممد بن خالد اآل نهيان تناق�ش التعاون مع مكتبة اأم�ضرتدام املركزية

ل��ه��ا ت���رج���م���ات ب���ع���دة ل���غ���ات منها 
الأملانية والإجنليزية والفرن�صية.

للمكتبة  اخل��ارج��ي��ة  ال�����ص��اح��ة  ويف 
�صادفت  ال�����زي�����ارة  ان���ت���ه���اء  وب���ع���د 
ال�������ص���ي���خ���ة ����ص���م���ا جم���م���وع���ة من 
زي���ارة للمكتبة  ك��ان��وا يف  ال��ط��الب 
ل��ق��ائ��ه��ا ودار  واأب������دوا رغ��ب��ت��ه��م يف 
ب���ي���ن���ه���م ح��������وار ح������ول الإم����������ارات 
ال���ت���ي تنمي  ال���ه���ام���ة  وامل�����ب�����ادرات 
خالل  من  للطالب  الناقد  العقل 
ت��ن��م��ي��ة م����ه����ارات ال��ت��ف��ك��ري وط���رح 
الطالب  ي�صتطيع  ح��ت��ى  الأ���ص��ئ��ل��ة 
املوؤثر  الإبداعي  التفكري  يتعلم  اأن 
فاعلة  ب�صورة  ال�صخ�صية  بناء  يف 
�صوؤال  اأح���ده���م  واب��ت��ك��اري��ة ووج����ه 
ل�صموها قال فيها لو كنت �صاحبة 
قرار ماذا �صتطلبني من املجتمع؟ 

وجاءت اإجاباتها )اأن تكون القراءة 
عادة يومية واأن تظل العالقة بني 

الع�صور املختلفة.
وخ����الل ال��ل��ق��اء مت الت���ف���اق على 
موؤ�ص�صات  ب��ني  امل�����ص��رتك  ال��ت��ع��اون 
نهيان  اآل  خالد  بن  حممد  ال�صيخ 
ال��ث��ق��اف��ي��ة وال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة مم��ث��ل��ة يف 
ومكتبة  امل�صتقبل  اأج���ي���ال  مكتبة 
اأم���������ص����رتدام امل���رك���زي���ة مم��ث��ل��ة يف 
ال��ق�����ص��م امل��خ�����ص�����ش ل���الأط���ف���ال يف 
جمال تنمية القراءة عند الأطفال 
وت��ب��ادل ال��ت��ج��ارب وامل��ب��ادرات التي 
ال���ه���دف ودعما  ت��ع��م��ل ع��ل��ى ه����ذا 
ل��ل��ت��ب��ادل وال���ت���ع���ارف ال��ث��ق��ايف بني 

املجتمعني .
باإر�صال  ���ص��م��ا  ال�����ص��ي��خ��ة  ووج���ه���ت 
تعرف  التي  الكتب  م��ن  جمموعة 
املتحدة  العربية  الإم����ارات  ب��دول��ة 
لت�صمنيها باملكتبة كذلك ن�صخ من 
ق�صة �صموها املخ�ص�صة لالأطفال 
)ال��ن��ور ي��ن��ت��ظ��رك( وال��ت��ي �صدرت 

••  اأم�شرتدام-الفجر:

ال�صيخة د. �صما بنت  زي��ارة  خ��الل 
رئي�ش  نهيان  اآل  خالد  بن  حممد 
ال�صيخ  م��وؤ���ص�����ص��ات  اإدارة  جم��ل�����ش 
حممد بن خالد اآل نهيان الثقافية 
وال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة مل��دن��ي��ة اأم�������ص���رتدام 
ب��ه��ول��ن��دا ت��ل��ق��ت دع����وة م��ن مكتبة 
لزيارتها  امل���رك���زي���ة  اأم���������ص����رتدام 
وا�صتجابت �صموها للدعوة مقدرة 
لكيان  تقديرها  ع��ن  وم��ع��رة  لها 
قبل  اأن�صاأت  التي  العريقة  املكتبة 
اأك����رث م��ن م��ئ��ة ع���ام مل��ا مت��ث��ل��ه من 
والتح�صر  والفكر  للمعرفة  رم��ز 

الإن�صاين. 
العام  الأم����ني  ا�صتقبالها  يف  ك���ان 
الذي  ف��ريب��ي��ك  ف���ران���ك  للمكتبة 
رح����ب ب��ال�����ص��ي��خ��ة ���ص��م��ا وع����ر عن 
الفكري  ول��ع��ط��اءه��ا  ل��ه��ا  ت��ق��دي��ره 
والثقايف واهتمامها بالتعرف على 
مب�صادر  يتعلق  م��ا  وك���ل  امل��ك��ت��ب��ات 

املعرفة .
بجولة  ���ص��م��ا  ال�����ص��ي��خ��ة  وق����ام����ت 
باملكتبة التي ت�صم اأكرث من مليون 
وثالثمائة األف من الكتب وامل�صادر 
املرئية للمعرفة وبها بع�ش الكتب 
تعود  التي  النفي�صة  واملخطوطات 
على  وتعرفت  ع�صر  ال�صابع  للقرن 
كان  والتي  املختلفة  املكتبة  اأق�صام 
منها ق�صم للغة العربية الذي يهتم 
بالنتاجات املعرفية باللغة العربية 
تقديرها  ���ص��م��ا  ال�����ص��ي��خ��ة  واأب������دت 
لالهتمام بالإنتاج الفكري العربي 
ع���ن قناعته  ف���ران���ك  اأع�����رب  وق����د 
ب��اأه��م��ي��ة دور ال��ث��ق��اف��ة ال��ع��رب��ي��ة يف 
الإن����ت����اج ال���ف���ك���ري ال��ب�����ص��ري عر 

الإن�صان والكتاب عالقة م�صتدامة 
الأك�صجني  واملعرفة هما  فالقراءة 
ال�����ذي ي��ت��ن��ف�����ص��ه ال��ع��ق��ل ك���ي يظل 
قامت  ذات�������ه  ال�����وق�����ت  يف  ح�����ي�����ا(. 
ب���زي���ارة جلمعية  ���ص��م��ا   ال�����ص��ي��خ��ة 
 )M i l i e u d e f e n s i e (
تلقتها  ال���ت���ي  ل��ل��دع��وة  ا���ص��ت��ج��اب��ة 
ا�صتنادا على جهود �صموها وعملها 
واحلر�ش  البيئة  على  احلفاظ  يف 
م�صتدامة  �صحية  بيئة  خلق  على 
 Milieudefensie وجمعية 
البيئة  ب�����ص��وؤون  تهتم  جمعية  ه��ي 
واحلفاظ على بيئة حيوية نظيفة 

وم�صتدامة .
اجلمعية  جت���رب���ة  ع��ل��ى  واط���ل���ع���ت 
ال��ك��ب��ري وال��ع��اب��ر للحدود  ودوره����ا 
البيئة  على  واحلفاظ  التوعية  يف 
مع  �صموها  نظر  وجهة  وتطابقت 
م���ا ت��ق��دم��ه اجل��م��ع��ي��ة وت���وؤم���ن به 
م��ن ����ص���رورة ال���دف���اع ع��ن الأر����ش 
والطبيعة �صد امللوثات التي توؤثر 
املخلوقات  ع��ل��ى  م��ب��ا���ص��رة  ب�����ص��ورة 
وكافة الكائنات احلية ومن اأهمها 

حياة الأطفال. 
تاريخ  ع��ل��ى  ال���ت���ع���رف  اإط������ار  ويف   
املجتمعات وخا�صة الفنون حيث اأن 
�صموها دائما ترى يف تاريخ الفنون 
لتاريخ  ت��ل��خ��ي�����ش  ل��ل��م��ج��ت��م��ع��ات 
امل��ج��ت��م��ع وت���ط���وره ال��ث��ق��ايف فكان 
حر�صها على زيارة متحف الفنون 
الكثري  ال���ذي ي�صم  اأم�����ص��رتدام  يف 
النفي�صة  ال��ف��ن��ي��ة  ال��ن��ت��اج��ات  م���ن 
والآلف من الر�صومات والنتاجات 
التطبيقية للفنون وكما خ�ص�صت 
الهولندي  ال��ر���ص��ام  ملتحف  زي����ارة 

الأ�صهر رمرانت.

الإمارات ت�ضارك يف الأ�ضبوع العربي للكيمياء 2021

اىل  الدارات  ال�����ص��ام�����ص��ي  ودع�����ت 
حت���ف���ي���ز امل���ع���ل���م���ني ل���ل���ح���دي���ث عن 
واإبراز  للكيمياء  العربي  الأ���ص��ب��وع 
حياتنا  يف  ال��ك��ي��م��ي��اء  ع��ل��م  اأه��م��ي��ة 
للمجتمع  وال���و����ص���ول  ل���ل���ط���الب، 
املجمعات  يف  الفعاليات  خ��الل  من 
الكيمياء،  بعلم  للتعريف  والأ�صواق 
وتوزيع الن�صرات واملجالت ب�صورها 
الإلكرتونية وال�صلبة والتفاعل مع 
للكيمياء  العربي  الأ���ص��ب��وع  ح�صاب 
الجتماعي  التوا�صل  �صبكات  عر 
واإن�صتغرام  وف��ي�����ص��ب��وك  ت��وي��رت   "
وتوثيق   " وغ���ريه���ا  و���ص��ن��اب�����ص��ات 
ال��ف��ع��ال��ي��ات م��ب��ا���ص��رة ودع���ت رئي�ش 
معلمي  ل��ه��ا  ت��ع��م��ي��م  يف  اجل��م��ع��ي��ة 
لالحتفاء  ال��ك��ي��م��ي��اء  وم���ع���ل���م���ات 
للكيمياء  ال����ع����رب����ي  ب����الأ�����ص����ب����وع 
مب��دار���ص��ه��م ون��ط��اق��ات��ه��م م��ن قبل 
احت�����اد ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ني ال���ع���رب لذا 
ي���رج���ى م��ن��ك��م ال���ت���ف���اع���ل م����ع هذا 
خالل  م��ن  الكبري  العلمي  احل��دث 
اأن�����ص��ط��ت��ك��م ال��ع��ل��م��ي��ة خ�����الل هذا 

الأ�صبوع.
الأن�صطة  م���ن  ال�����ص��ام�����ص��ي  وق���ال���ت 
م����ع����ار�����ش  اق������ام������ة   : امل�����ق�����رتح�����ة 
كيميائية – مطويات " برو�صورات 
م�صاريع   – ع��ل��م��ي��ة  ور������ش   –  "
جم�صمات  اأجهزة   - مبتكرة  علمية 

اأن  ال�صام�صي  واأو���ص��ح��ت  وغ��ريه��ا. 
احتاد الكيمائيني العرب تاأ�ص�ش عام 
1976 بالقاهرة وي�صم اجلمعيات 
الهيئات  اأو  الكيميائية  والنقابات 
الكيميائيني  ت�صم  ال��ت��ي  امل�صابهة 
ال��ع��رب��ي��ة. ويعتر من  الأق��ط��ار  يف 
العلمية  العربية  الحت��ادات  اأن�صط 
والرامج  الأن�صطة  بتنوع  ويتميز 
ال��ت��ي ي��ق��دم م��ن خ��الل��ه��ا خدماته 
العربي.  ال��وط��ن  يف  للكيميائيني 
تعريف  ع����ل����ى  الحت����������اد  وي����ع����م����ل 
الكيمياء  ب����دور  ال��ع��رب��ي  امل��ج��ت��م��ع 
املجتمع  ت��ط��وي��ر  يف  الإ����ص���ه���ام  يف 
يتفق  مبا  امليادين  �صتى  يف  العربي 
العربية  ال���ن���ه�������ص���ة  وم���ت���ط���ل���ب���ات 
وحتقيق الأهداف القومية للوطن 
العامل�ني  ���ص�����اأن  ورف�������ع   ، ال��ع��رب��ي 
والنهو�ش  ال���ك���ي���م���ي���اء  م���ه���ن���ة  يف 
مب�صتواهم العلمي بالوطن العربي 
والتعاون  الأخ�����وة  ع���رى  ت��وث��ي��ق  و 
على  العمل  اإىل  بالإ�صافة  بينهم، 
ن��ط��اق الوطن  ت��ب��ادل اخل����رات يف 
العربي الكبري ، والعمل على زيادة 
الطبيعية  ال������رثوات  م���ن  الإف�������ادة 
امل���ت���ع���ددة وامل����ت����وف����رة يف الأق����ط����ار 
باأف�صل  وا����ص���ت���غ���الل���ه���ا  ال���ع���رب���ي���ة 
احلديثة  ال��ت��ك��ن��ول��وج�����ي��ة  ال��ط�����رق 
من اأجل النهو�ش بالوطن العربي 
والزراعية  ال�صناعية  امل��ي��ادي��ن  يف 

والطبية وغريها.
ال��تعاون  تن�ص��يق  الحت���اد  وي��ت��وىل 
با�ص��تغالل  املعن��ية  اجله��ات  ب��ني 
الطبيع��ية  وال��ث��������روات  اخل��ام��������ات 
بالط��رق الكيميائية والتكنولوج�ية 
خف��ش  ي�����ص�����م��ن  مب�������ا  احل���دي�������ث���ة 
ال��ت��ك��ل��ف��ة ول��ت��ح��ق�����ي��ق ت���ك���ام���ل ف�ي 
وتطبيقاتها  ال��ك��ي��م��ي��اء  م�������ي���دان 
�صمن اأه�داف التنم�ية القت�ص�ادية 
ل�تكوين  وال�ص�عي  العرب�ي  لل�وطن 

••  راأ�س اخليمة-الفجر:

�صيف   م���وزة  الكيميائية  ت��ق��دم��ت   
مطر ال�صام�صي رئي�ش جمل�ش اإدارة 
الإماراتية  الكيميائية  اجل��م��ع��ي��ة 
ل����ل����م����ي����دان ال������رتب������وي ب����ال����دول����ة 
التفاعل  ع���ل���ى  ال�����ص��ك��ر  ب��خ��ال�����ش 
واحتاد  اجلمعية  لأن�صطة  امل�صتمر 
ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ني ال���ع���رب م���ن خالل 
الأ�صبوع  يف  ال��ف��اع��ل��ة  م�����ص��ارك��ات��ه��م 

العربي للكيمياء �صنويا. 
الذي  ال��الحم��دود  بالدعم  م�صيدة 
والتعليم  ال��رتب��ي��ة  وزارة  ت��ق��دم��ه 
لفعاليات الأ�صبوع والتعميم الثابت 
ملعايل ح�صني بن ابراهيم احلمادي 
وزي����ر ال��رتب��ي��ة وال��ت��ع��ل��ي��م يف دعوة 

املدار�ش للم�صاركة يف الأ�صبوع.
للكيمياء  العربي  الأ�صبوع  وينطلق 
خ��������الل ال������ف������رتة م������ن اخل���ام�������ش 
والع�صرين  الثامن  اىل  والع�صرين 
م����ن اأك����ت����وب����ر اجل���������اري، وف����ق����اً ملا 
�صيف  موزة  الكيميائية  عنه  اأعلنت 
رئي�ش  ال�صام�صي،  �صبت  ب��ن  مطر 
الكيميائية  اجلمعية  اإدارة  جمل�ش 
اللجنة  اجتماع  خ��الل  الإم��ارات��ي��ة، 
العربي  ل��الأ���ص��ب��وع  املنظمة  العليا 
اأهمية  ال�صام�صي  واأكدت  للكيمياء. 
الحتفاء بالأ�صبوع العربي للكيمياء 
م����ن خ�����الل اإق�����ام�����ة امل���ح���ا����ص���رات 
التدريبية  وال��دورات  العمل  وور�ش 
املوؤمترات  واإقامة  الأ�صبوع،  خالل 
الكيميائيني  وت��ك��رمي  وال���ن���دوات، 
وامل���وه���وب���ني يف جمال  ال��وط��ن��ي��ني 
الكيمياء وت�صجيع دورهم يف البحث 
وحتفيز  وال���رتج���م���ة،  وال���ت���األ���ي���ف 
ط��الب امل��دار���ش واإق��ام��ة الفعاليات 
والكليات  اجل��ام��ع��ات  م��ع  بالتعاون 
واملوؤ�ص�صات  وامل����دار�����ش  وامل���ع���اه���د 

املخت�صة.

ل�صتغالل  عل�يا  ع�ربية  جم�ال�ش 
اخلدمات  م��ن  املتاحة  الإم��ك��ان��ي��ات 
الأقطار  يف  الطبيعية  وال�����رثوات 
الت���������ص����ال  ت���ن���ظ�������ي���م   ، ال����ع����رب����ي����ة 
العربية  وامل��وؤ���ص�����ص��ات  ب��امل��ن��ظ��م��ات 
بالهيئات  وك�����ذل�����ك  امل���������ص����وؤول����ة 
الأجنبية  الكيميائية  واجلمعيات 
ال�روابط  اإحك�ام  به�دف  والدول�ية 
وت�����ب��ادل اخل���رات وال��ت��ع��اون معهم 
يف ك���ل م���ا ي��ت��ف��ق وخ���دم���ة الحت����اد 
وحتقيق اأهدافه. وي�صهم الحتاد يف 
املج�الت  ف�ي  العلم�ي  ال�بحث  دع�م 
اأداء  م��ن  يتمكن  حت�ى  الكيميائية 
ال�ص�ناعات  تطوير  يف  كامال  دوره 
الكيميائية بالأقط�ار الع�ربية ونق�ل 
مع  اإل��ي��ه��ا،  احلدي�ثة  التكنولوج�يا 
الإ�صهام يف خلق مبتكرات كيميائية  
برامج  لتوح�يد  وال�ص�عي    ، جديدة 
ال���ت���ع���ل���ي���م وال�����ت�����دري�����ب، وك���ذل���ك 
تخ�ص�صية  ب����رام����ج  ا����ص���ت���ح���داث 
الت�ي  واملعاهد  الكليات  يف  متعددة 
ت�����در���ش ب��ه�����ا ع��ل�����وم ال��ك��ي��م��ي��اء مع 
الرامج  يتم�صى مع  تطويرها مبا 
احلديثة املماثلة يف الدول املتقدمة، 
واآ�ذلك توفي�ر الكف�اءات الكيميائية 
امل�صوؤولة  اجلهات  ح�ث  م�ع  العال�ية 
بالأقطار العربية على توفري كافة 

الإمكانيات التي ت�صمن ذلك.
والإه��ت��م��ام ب���دور الإع���الم يف اإبراز 
ن�صاطات الكيميائيني العرب وذلك 
بالعمل على ن�صر الدوريات العلمية 
اخلا�ص�ة بعل�وم الكيمياء ب�ني ال�دول 
املعل�ومات  نق�ل  وتنظ�يم  الع�ربية 
على  الكيميائية  املنجزات  اأه��م  عن 
مع  منها  ل��الإف��ادة  العاملي  ال�نطاق 
العلمي  ال�����رتاث  ب��ن�����ص��ر  اله��ت��م��ام 
تنظيم  اإىل  بالإ�صافة  هذا  العربي، 
العلمية  وال������زي������ارات  ال�����رح�����الت 

وغريها.

تعلن حمكمة دبي البتدائية – ادارة التنفيذ – عن بيع ال�صيارات التالية عن طريق �صركة الإمارات للمزادات �ش.ذ.م.م يف متام ال�صاعة 
اخلام�صة م�صاءاً يوم الأربعاء املوافق 27 اكتوبر 2021 وعلى من يرغب مبعاينة ال�صيارات بزيارة موقع املزاد اأو بزيارة املوقع اللكرتوين 

WWW.EmiratesAuction.COM و يف حالة العرتا�ش مراجعة ق�صم البيوع واحلجوزات اأثناء الدوام الر�صمي.

تعلن حمكمة دبي االبتدائية  
ادارة التنفيذ

#      
1 821414 KIA SOUL KNAJT8164E7612744 K 43053 2019/1945  
2 830514 TOYOTA HILUX MR0EX12G0F2358859 P 26746 2017/482  
3 847770 NISSAN MICRA MDHAK3CR0FG504767 M 39199 2020/1018  
4 844773 NISSAN TIIDA 3N1BC1C6XDK198027 J 87115 2020/1018  
5 844768 KIA PICANTO KNABX5125GT024012 Q 10573 2020/1018  
6 844767 NISSAN SUNNY MDHBN7AD4FG717151 B 99046 2020/1018  
7 201588 Mitsubishi Lancer JMYSNCK1AXU007112 C 96434 2004/1060  
8 851403 AUDI A3 WAUKD28P46A000397 H 22602 2012/1086   
9 844769 TOYOTA HILUX MR0EW12G1B2028631 N 65349 2020/1099  
10 817198 NISSAN SUNNY MDHBN7AD6FG711397 G 48130 2018/116  
11 846805 HINO 300 JHHUCK1H3FK011593 Q 29913 2021/1180  
12 847271 MERCEDES SL600 WDB1400511A310864 F 28813 2017/1305  
13 850205 MITSUBISHI ATTRAGE MMBSTA13AEH012204 B 97685 2019/1278    
14 177967 Mitsubishi L200 2006 MMBJNK6206D027494 B 10369 1334/2014  
15 611486 Mitsubishi Canter JL7BCE1JX9K006381 G 50171 2017/706  
16 665961 CHEVROLET EPICA KL1VJ52K48B092168 D 27028 2009/144  
17 201307 Toyota Yaris 2010 JTDKW9239A5147294 D 90667 1725/2017  
18 845768 TOYOTA HILUX MR0EW12G1A2023850 F 54995 2020/1835  
19 842391 MITSUBISHI PAJERO JMYLRV73W7J701228 H 91043 2016/1681  
20 846777 TOYOTA CAMRY 6T1BE42K67X453783 I 73486 2014/773  
21 846776 TOYOTA PRADO JTEBU25J285114926 J 14858 2014/773  
22 847844 TOYOTA FORTUNER MHFYX59G288008565 J 46236 2016/860  
23 849990 ISUZU NPR JAAKP34G177P09204 F 96021 2018/2036  
24 849987 TOYOTA HILUX MR0FR22G670516364 I 27601 2018/2036  
25 831693 NISSAN 2400 3N6DD23X1FK040001 N 78465 2018/2322  
26 850659 TENNANT SENTINEL SENTINEL9637 O 80325 2020/1143  
27 845063 GMC YUKON DENALI 1GKS27KJ0FR611401 M 45154 2018/2647  
28 664955 CMC VERYCA RKMCP5150EY125765 D 83956 2018/3654  
29 820481 MITSUBISHI ATTRAGE MMBSTA13AEH014526 P 42406 2018/4191  
30 848122 AUDI Q7 WA1AGDFE2ED004216 N 98686 2019/1195  
31 846224 MITSUBISHI CANTER JL7BCE1JXAK014940 I 40798 2019/1525  
32 844190 MITSUBISHI CANTER JL7BCE1J68K015691 B 29637 2019/1525  
33 844922 TOYOTA HIACE JTGJX02P9F5044135 P 37078 2019/2261  
34 847764 TOYOTA COASTER JTGFK5189E4019428 C 18591 2019/3878  
35 848201 TOYOTA COROLLA RKLBL9HE0F5227613 Q 71416 2019/4318  
36 842970 MITSUBISHI L200 MMBJNKA50AD024481 O 21619 2019/4318  
37 842958 NISSAN URVAN JN6BE6DS0G9017344 R 79311 2019/4318  
38 842957 MITSUBISHI ROSA JL5B3J6P49PG00114 K 57765 2019/4318  
39 842954 ASHOK LEYLAND FALCON MB1PBEJA7DH1D8787 W 93510 2019/4318  
40 842950 ASHOK LEYLAND FALCON MB1PBEFAXFE1P5611 Q 21046 2019/4318  
41 849455 TOYOTA HIACE JTGJX02P3D5029742 M 73511 2019/4466  
42 847784 TOYOTA HILUX MR0FX22G771009117 E 96678 2019/7514  
43 846344 NISSAN PATHFINDER 5N1AR2M58FC673584 D 87519 2019/7514  
44 825164 Trailer GWTP00012 Trailer 8603 2019/7514  
45 641544 Nissan NV350 JN6BE6DS8F9008910 D 81628 2020/1018  
46 844791 MITSUBISHI CANTER JL7BCE1J2BK009751 E 51418 2020/1099  
47 844782 TOYOTA HIACE JTGRX12P3D8035760 M 69225 2020/1099  
48 820793 TOYOTA COROLLA JTDBR22E673214230 E 51997 2020/647  
49 820418 TOYOTA COROLLA JTDBR22E273221577 A 68527 2020/647  
50 844614 MITSUBISHI CANTER JJ7BCE1K1YL007138 J 35380 2020/8893  
51 847618 ASHOK LEYLAND FALCON MB1PBEFA8GUTA5811 T 77351 2020/9085  
52 843303 NISSAN 2400 JN6DD23S56X191104 B 61243 2020/9197  
53 848659 KING LONG XMQ6858 LA6R1DSB8DB100311 G 95086 2021/4147  
54 844663 KING LONG XMQ6858 LA6R1DSB4DB200051 U 21256 2021/4147  
55 844862 TOYOTA COASTER JTGFK5186E4019404 J 71803 2019/5326  
56 835848 TOYOTA HILUX MR0DX9CD1K2635785 N 14482 2021/1257  
57 835695 HYUNDAI TUCSON KMHJM81B29U946559 K 28116 2021/1257  
58 834948 TOYOTA HILUX MR0DX9CDXK2520344 N 16055 2021/1257  
59 851771 MITSUBISHI LANCER JE3AB36U0HU713828 N 40623 2021/17  
60 847654 MITSUBISHI LANCER JMYSRCY1AGU756361 T 70667 2021/17  
61 847637 MITSUBISHI CANTER JL7BCE1J4CK005945 G 57891 2021/17  
62 846921 MITSUBISHI CANTER JL7B6E1P0EK011661 P 35675 2021/17  
63 842644 NISSAN URVAN JN6BE6DS8D9000741 L 99167 2021/17  
64 845164 TOYOTA YARIS MR2BT9F31E1116775 P 26971 2018/2230  
65 846053 MITSUBISHI PAJERO JMYLRV73W4J704914 F 82499 2019/3815  
66 845669 GREAT WALL WINGLE LGWCA2197GB613161 D 95710 2020/157     
67 844819 TOYOTA PREVIA JTNGE52M6CA031907 L 52930 2019/2420  
68 847973 NISSAN TIIDA 3N1BC1C73BK223355 N 34849 2017/2436  
69 849991 ISUZU NPR JAAKP34G877P09393 E 18934 2017/255  
70 846075 TOYOTA YARIS MR2BT9F34E1066891 O 85393 2017/2623  
71 250206 Mitsubishi Canter 2005 JL7BCE1J35K003638 F 27506 2019/3736  
72 850334 TOYOTA YARIS MHFBT9F35F6030224 C 76017 2019/1887  
73 848881 INFINITI 35FX JNRAS15Y1AM520026 M 72712 2014/3020   
74 849665 HONDA ACCORD JHMCP26379C404106 K 90267 2013/3041   
75 216836 Hyundai H1 2012 KMHWG81R4CU437963 G 81231 2020/3060  
76 823924 KIA SORENTO KNAKU8114E5506263 P 53561 2017/3308  
77 851624 TOYOTA YARIS JTDKW9D30CD515013 E 89137 2015/3311   
78 821131 Kia Sportage KNAPC8119B7111603 O 52961 2015/3321   
79 273028 Nissan Tiida 2012 3N1BC1A6XCK803777 C 63675 2018/2365  
80 258668 Toyota Hiace 2014 JTGRX12P2E8040806 C 87153 3496/2018  
81 844992 ISUZU D MAX MPAEL34P99H511105 L 54668 2018/3992  
82 161526 Mitsubishi L200 2013 MMBJNKA50DD009304 J 48658 4080/2018   
83 847763 MITSUBISHI PAJERO JMYLRV95WBJ705427 R 94559 2019/5326  
84 619246 Audi A6 2006 WAUAH74F26N139799 68401 2007/5699   
85 848468 KIA OPTIMA 5XXGW4L20GG089076 G 36249 2021/1038   
86 827639 KIA SPORTAGE U5YPG8141KL491404 V 86227 2021/1824   
87 818767 TOYOTA HILUX MR0DX9CD1K2635690 N 12908 2020/7507  
88 847624 MITSUBISHI CANTER JL6BCE6J5BK015461 G 58615 2011/8312   
89 817939 VOLVO XC70 YV1SZ595471267456 K 50811 9757/2011   
90 846363 NISSAN SENTRA MNTAB7A92G6007911 P 61775 2021/252   
91 631758 Nissan Sunny VF1HSRCH5GA556777 A 56170 2004/3230  
92 609924 LEXUS ES350 JTHBK1GGXE2088786 L 24239 2019/611    
93 824456 TOYOTA HILUX JTFEM426850170723 F 98509 2019/7547  
94 608203 CHRYSLER Sebring 2005 1C3EL66R45N615249 C 59352 2005/3645  
95 825513 KIA CERATO KNAFT4118D5788936 M 65834 2018/3225  
96 824457 TOYOTA HIACE JTGJX02P4B0035933 N 56434 2019/1836  
97 826932 MAZDA CX 9 JM7TB19A790111317 N 88678 2020/1076  
98 825314 TOYOTA HILUX MR0FX22G7F1135136 Q 13257 2018/5360  
99 830464 MAZDA 3 JM7BN3S79H1110708 O 56461 2021/567   
100 831018 TOYOTA HILUX MR0CX9CD7L3985624 E 67051 2019/6449  
101 651385 VOLVO 4V4NC9TG03N339833  16670 2013/1148  

ف���ق���د امل����دع����و / حم���م���د اك���ر  
بنغالدي�ش     ، اإ�صماعيل  حممد 
اجل��ن�����ص��ي��ة - ج����واز ���ص��ف��ره رقم 
0184950EE(يرجى  (
ت�صليمه  ع���ل���ي���ه  ي����ع����رث  مم�����ن 
ب��ال�����ص��ف��ارة ال��ب��ن��غ��الدي�����ص��ي��ة او 
اقرب مركز �صرطة بالمارات.   

فقد�ن �سهادة �أ�سهم تفقدان جواز �ضفر
ف��ق��دت ���ص��ه��ادة ال���ص��ه��م برقم 
 4346 الإك������ت������ت������اب  ط����ل����ب 
ب��ا���ص��م/ح��م��د ���ص��ل��ط��ان حممد 
ال���ن���ي���ادي، ����ص���ادرة م���ن �صركة 
م����ن����ازل ال���ع���ق���اري���ة وع����دده����ا 
وعلى  ����ص���ه���م   200،000
بالرقم  الت�����ص��ال  يجدها  م��ن 

 0506675885

نامتيب   / امل����دع����و  ف���ق���د 
روج������������ي������������ت، ت������اي������الن������د   
�صفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ص��ي��ة 
 )9817972AA( رق������م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������ص���ال 

0523419598

فقدان جواز �ضفر
�صاويرتى   / امل���دع���و  ف��ق��د 
ب���������اك���������دي���������او، ت�����اي�����الن�����د   
�صفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ص��ي��ة 
 )9842482AA( رق������م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������ص���ال 

0523419598

فقدان جواز �ضفر
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تعاون بني مركز ال�ضباب العربي وجمرة لت�ضجيع الأبحاث ال�ضبابية
•• دبي - وام:

اإك�صبو   " يف  ال�صباب  جناح  فعاليات  �صمن   - العربي  ال�صباب  مركز  وق��ع 
يف  املتخ�ص�صة  ال�صركة  "جمرة"  مع  تفاهم  مذكرة   -  " دب��ي   2020
تقدمي اأف�صل حمتوى عربي على الإنرتنت لدعم نتاج الباحثني ال�صباب 
تعزز  التي  املتميزة  ال�صبابية  البحثية  الأع��م��ال  ون�صر  العربي  العامل  يف 

الفر�ش والتنمية امل�صتدامة يف من�صورات علمية مرموقة.
وقع مذكرة التفاهم �صعادة �صعيد النظري املدير العام للموؤ�ص�صة الحتادية 
لل�صباب الرئي�ش التنفيذي لال�صرتاتيجية مبركز ال�صباب العربي وعمار 
هيكل الرئي�ش التنفيذي ل� "جمرة" وذلك يف جناح ال�صباب باإك�صبو 2020 
دبي. وتعزز مذكرة التفاهم دور الباحثني ال�صباب خا�صة بعد النجاحات 
التي حققتها من�صة "اأبحاث ال�صباب العربي" و"جمل�ش الباحثني ال�صباب 

الباحثني  فر�ش  تعزيز  يف  العربي  ال�صباب  مركز  اأطلقها  التي  العرب" 
اأبعد  اإىل  ف��وائ��ده��ا  لت�صل  وامل��ت��ن��وع��ة  القيمة  اأب��ح��اث��ه��م  ون�����ص��ر  ال�����ص��ب��اب 
على  ال�صوء  ت�صليط  "جمرة" يف  ت�صاهم  املذكرة  ومبوجب  ممكن.  مدى 
الأبحاث املتميزة لل�صباب العربي ل�صيما تلك املن�صورة على من�صة اأبحاث 
اأبرز  تلخي�ش  خ��الل  من  العربي  ال�صباب  ملركز  التابعة  العربي  ال�صباب 
الأبحاث ال�صبابية وحتويلها اإىل مقالت علمية مركزة ثم ن�صرها باللغة 
"بوبيولر  ريفيو" اأو  بزن�ش  "هارفارد  العربية يف عدد من مواقعها مثل 
�صاين�ش-العلوم للعموم"، اأو "اإم اآي تي تكنولوجي ريفيو"، اأو "�صتانفورد 
�صيتم  التي  ال�صبابية  الأبحاث  مو�صوعات  وتتنوع  الجتماعي".  لالبتكار 
الإنرتنت �صمن  "جمرة" اأف�صل حمتوى عربي على  تقدم  ن�صرها حيث 
مو�صوعات عديدة ت�صمل الإدارة والعلوم والتكنولوجيا وال�صحة النف�صية 

وال�صحة العامة واملالية وغريها.

اأج��ل توفري منظومة متكاملة  "نعمل من   : النظري  �صعيد  �صعادة  وق��ال 
اأبحاثهم وتعزيز فر�صهم يف  لدعم الباحثني ال�صباب ومتكينهم من ن�صر 
احل�صول على كل الدعم الذي يحتاجونه لتحويل اأبحاثهم اإىل تطبيقات 
وتنموية  اقت�صادية  فر�ش  و�صناعة  التنمية  حتقيق  يف  ت�صهم  وم�صاريع 

مبتكرة مل�صتقبل م�صتدام وفتح اآفاق جديدة للمعرفة الإن�صانية".
واأ�صاف "بعد اإطالق مركز ال�صباب العربي من�صة اأبحاث ال�صباب العربي 
وجم��ل�����ش ال��ب��اح��ث��ني ال�����ص��ب��اب ال��ع��رب ي��اأت��ي ت��ع��اون��ن��ا م��ع ���ص��رك��ة مرموقة 
للمحتوى العربي ليعزز عنا�صر هذه املنظومة ال�صاملة الداعمة للباحثني 
الفر�صة  ه��ذه  من  ال�صابة  البحثية  املواهب  ت�صتفيد  اأن  ونتمنى  ال�صباب 
النوعية التي تتكامل مع املبادرات التي يحت�صنها جناح ال�صباب يف اإك�صبو 
2020 دبي على مدى الأ�صهر ال�صتة املقبلة". من جانبه قال عمار هيكل، 
"ن�صر الأبحاث الأكادميية باللغة العربية واإتاحة الطالع عليها والتداول 

حولها له اآثار بعيدة على منظومة العلوم العربية وانخراط ال�صباب بها 
ال�صراكة م�صاهمة من جمرة وما متتلكه من مواقع ذات حمتوى  وه��ذه 
البحثية  العربي ومن�صته  ال�صباب  ملركز  املميزة  اجل��ودة يف جهود  موثوق 
اجليد  املحتوى  وت��وزي��ع  ن�صر  اأه���داف جم��رة يف  �صمن  وت��اأت��ي  الطموحة 
وي�صاعدهم  املعرفة  اأدوات  من  ال�صباب  ميكن  مبا  العربية  باللغة  واملفيد 
على تطوير حياتهم وبيئتهم ويرفد التنمية القت�صادية والجتماعية يف 
جمتمعاتنا العربية". من جهته قال �صادق جرار املدير التنفيذي بالإنابة 
ملركز ال�صباب العربي:" تعاوننا مع جمرة من خالل من�صة اأبحاث ال�صباب 
وجمل�ش الباحثني ال�صباب العرب �صيوفر م�صاحة تخ�ص�صية لكل الباحثني 
ال�صبابي  والتمكني  الإ���ص��راك  م��ن  مزيد  نحو  معهم  و�صنعمل  املتميزين 
ي�صاهم يف دعم  الذي  الهادف  ال�صبابي  العربي  املحتوى  يف جمال تطوير 

م�صارات التنمية من خالل املهارات واملعرفة والبحث العلمي".

�سعادة �سلطان عبداهلل بن هده ال�سويدي�سعادة  حممد مري عبدالرحمن ال�سراح  �سعادة هنا ال�سويدي �سعادة ال�سيخ �سيف بن حممد القا�سمي �سعادة عبيد �سعيد الطنيجي �سعادة الدكتور طارق �سلطان بن خادم  عفراء �سيف ال�ساعر ال�سويدي �سعادة املهند�س علي بن �ساهني ال�سويدي 

موارد ال�ضارقة تفتتح من�ضتها احلكومية باملعر�ش الوطني للتوظيف 2021 وت�ضتقبل الباحثني عن عمل

من  متكنهم  وظيفية  ف��ر���ش  اإىل 
امل�صرية  يف  ب��ف��ع��ال��ي��ة  امل�������ص���اه���م���ة 
تقودها  التي  الطموحة  التنموية 
التزام  م����وؤك����داً  الإم���������ارات،  دول�����ة 
ال�������دائ�������رة ب���ت���ع���زي���ز ال����ص���ت���ث���م���ار 
ال��ك��وادر الوطنية عماًل  الأم��ث��ل يف 
ل�صاحب  ال�����ص��دي��دة  ب��ال��ت��وج��ي��ه��ات 
تاأهيل  يف  ال�����ص��ارق��ة،  ح��اك��م  ال�صمو 
وتدريب والرتقاء بقدرات ال�صباب 
والتطور  التقدم  عماد  باعتبارهم 

يف العامل.
واأكد ال�صويدي على اأهمية املعر�ش 
الوطني للتوظيف يف توفري فر�ش 
الدولة  اأبناء  للخريجني من  عمل 
ل�صيما  م���ت���ن���وع���ة  ب��ت��خ�����ص�����ص��ات 
احتياجات  تلبي  بحيث  الهند�صية 
الب�صرية  ال����ك����وادر  م���ن  ال����دائ����رة 
التنمية  م�صرية  يخدم  مبا  املوؤهلة 
التي ت�صهدها دولة الإمارات ب�صكل 
ع����ام واإم�������ارة ال�����ص��ارق��ة ع��ل��ى وجه 

اخل�صو�ش. 
ومن جانبها اأكدت �صعادة هنا �صيف 
ال�صويدي، ع�صو املجل�ش التنفيذي، 
واملحميات  ال��ب��ي��ئ��ة  ه��ي��ئ��ة  رئ��ي�����ش 
حر�ش  ا����ص���ت���م���راري���ة  ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة، 
معر�ش  يف  امل�����ص��ارك��ة  ع��ل��ى  الهيئة 
التوظيف الوطني يف ال�صارقة، كما 
املعر�ش  انطالقة  منذ  �صاأنها  ه��و 
اأحد  ي�صكل  اإذ  الأوىل،  ن�صخته  يف 
العناوين املهمة واحليوية التي من 
فر�ش  ت��وف��ري  يف  ت�صهم  اأن  �صاأنها 
اإم��ارة ال�صارقة، يف ظل  وظيفية يف 
اإىل  الهادفة  الإم���ارة  ا�صرتاتيجية 
التنمية  م�����ص��ت��وي��ات  اأع��ل��ى  حتقيق 

ال�صاملة وامل�صتدامة.
اأحد  يعتر  املعر�ش  اأن  اأو�صحت  و 
للجهود  الداعمة  الفعاليات  اأك��ر 
ال���ت���ي ت��ب��ذل��ه��ا ال����دول����ة م���ن اأج���ل 
ت���وط���ني ال���وظ���ائ���ف، ف��ه��و حمطة 
الب�صرية  ل��ل��م��وارد  ال��ف��ر���ش  تتيح 
ال�صابة  ال���وط���ن���ي���ة  وال�����ك�����ف�����اءات 
التعرف  وال��ط��ل��ب��ة،  واخل���ري���ج���ني 
عن كثب وب�صكل مبا�صر، على واقع 
ووظائف  العمل  �صوق  واحتياجات 
دوره  املعر�ش  اأثبت  امل�صتقبل. وقد 
حتظى  اأ�صا�صية  كمن�صة  ومكانته 
الباحث  امل����واط����ن  ال�����ص��ب��اب  ب��ث��ق��ة 
م�صتواه  تنا�صب  عمل  فر�صة  ع��ن 

التعليمي والعملي.
واأ������ص�����اف�����ت: م����ن خ������الل زي����ارت����ه 
ل��ل��م��ع��ر���ش مي��ك��ن ل��ك��ل ب��اح��ث عن 
ب�صكل  ي��ت��وا���ص��ل  اأن  ع��م��ل  ف��ر���ص��ة 
الهيئات  خم���ت���ل���ف  م�����ع  م���ب���ا����ص���ر 
احلكومية  واجل���ه���ات  وامل��وؤ���ص�����ص��ات 
امل�����ص��ارك��ة وي��ع��ر���ش م��ا ميتلك من 
و�صهادات  وم����وؤه����الت  اإم���ك���ان���ي���ات 
املعر�ش  اأن  خ�����ص��و���ص��اً  وخ������رات، 
العمل،  ف���ر����ش  م���ن  امل���ئ���ات  ي���وف���ر 
الرامج  من  حزمة  اإىل  بالإ�صافة 
تعزيز  اإىل  ال���ه���ادف���ة  ال��ت��دري��ب��ي��ة 
التخرج،  حديث  املواطن  موؤهالت 
ك��م��ا اأن����ه ي��رك��ز ع��ل��ى ع���دة حماور 
اأ�صا�صية، من اأهمها التطوير املهني 

التوطني يف  تركز على دعم جهود 
ال��ق��ط��اع اخل���ا����ش ع���ر امل��ع��ر���ش ، 
واإبراز دوره يف ا�صتقطاب الكفاءات 
العمل  ف��ر���ش  وت��وف��ري   ، الوطنية 

للمواطنني . 
واأعرب عن اأمله يف اأن ي�صهم املعر�ش 
ال����ذي حققته  ال��ن��ج��اح  يف حت��ق��ي��ق 
يف  اأ�صهمت  وال��ت��ي  املا�صية  ن�صخه 
العديد  وتوظيف  وتدريب  تطوير 
مواقع  يف  الوطنية  ال��ط��اق��ات  م��ن 
عمل هامة يف القطاعات احلكومية 

واخلا�صة. 
مركز  ج����ه����ود  �����ص����ع����ادت����ه  وث����م����ن 
اك�����ص��ب��و ال�����ص��ارق��ة يف ت��ن��ظ��ي��م هذا 
بتعاون  واأ����ص���اد  ال�����ص��ن��وي  امل��ع��ر���ش 
حكومة  وهيئات  وموؤ�ص�صات  دوائ��ر 
ال�صارقة مب�صاركتهم �صمن من�صة 
احلكومة وحر�صهم على التوا�صل 

املبا�صر مع الباحثني عن عمل.
الدائرة  م�����ص��ارك��ة  ع��ل��ى  وت��ع��ل��ي��ق��اً 
اأك���د �صعادة  ال��ت��وظ��ي��ف  يف م��ع��ر���ش 
ع�صو  ه���ده،  ب��ن  اهلل  ع��ب��د  �صلطان 
دائرة  رئ��ي�����ش  ال��ت��ن��ف��ي��ذي،  املجل�ش 
التنمية القت�صادية بال�صارقة على 
كافة  للم�صاركة يف  الدائرة  حر�ش 
م��ع��ار���ش ال��ت��وظ��ي��ف ال��ت��ي ت��ق��ام يف 
ا�صرتاتيجية  اإىل  ا�صتناداً  الإم���ارة 
الدائرة يف حت�صني وتطوير كفاءة 
اأن  اإىل  م�����ص��رياً  ال��ب�����ص��ري��ة  امل�����وارد 
ن�صبة  حققت  ال�صارقة  اقت�صادية 
خالل   94.6% ب��ل��غ��ت  ت���وط���ني 

العام 2020. 
الدائرة  "اإن  ���ص��ع��ادت��ه:  وق���ال  ك��م��ا 
تويل ق�صية التوطني اأهمية بالغة 
ال�صرتاتيجية  خ��ط��ت��ه��ا  ���ص��م��ن 
�صاحب  لتوجيهات  حتقيقاً  وذل��ك 
بن  �صلطان  الدكتور  ال�صيخ  ال�صمو 
املجل�ش  ع�����ص��و  ال��ق��ا���ص��م��ي  حم��م��د 
ال�������ص���ارق���ة يف هذا  الأع����ل����ى ح���اك���م 
على  ال��دائ��رة  تعمل  حيث  ال�����ص��اأن، 
ا�صتقطاب املوارد الب�صرية املواطنة 
وفق  كافة،  واملجالت  الوظائف  يف 
ب�صكل  ت���ط���وي���ره���ا  ي���ج���ري  خ���ط���ة 
م�صتمر اإىل جانب �صقل مهاراتهم 
من خالل دورات تدريبية متنوعة 
واإعدادهم وتاأهيلهم لتمكينهم من 

اأداء مهامهم باأعلى امل�صتويات".
الدائرة حري�صة  اأن  �صعادته  واأكد   
املمكنة  اجل����ه����ود  ك����ل  ب�����ذل  ع���ل���ى 
املتاحة  امل��������وارد  ك���اف���ة  وت�����ص��خ��ري 
واإعدادها  الوطنية  الكوادر  لتنمية 
ال��ك��ف��اءة الأمر  اأرق���ى معايري  وف��ق 
الذي ين�صّب �صمن اهتمام الدائرة 
بتزويد كوادرها الب�صرية باملهارات 
احتياجات  ت��واك��ب  ال��ت��ي  امل��ن��ا���ص��ب��ة 
اأن الدائرة  �صوق العمل، واأكد على 
ن��ف��ذت ال��ع��دي��د م��ن خ��ط��ط تنمية 
امل������واه������ب ال���وط���ن���ي���ة وال�����رام�����ج 
رفع  ب��ه��دف  ملوظفيها  ال��ت��دري��ب��ي��ة 
امل��وظ��ف��ني والتي  ك���ف���اءة  م�����ص��ت��وى 
ع��ل��ى تطوير  ت�����ص��اع��ده��م  ب���دوره���ا 

حياتهم املهنية.
واأو�صح �صعادته اأن برامج التوطني 

م���ن اأب����ن����اء دول�����ة الإم���������ارات على 
ال��ه��ي��ئ��ة واخ��ت�����ص��ا���ص��ات��ه��ا ودوره����ا 
معلومات  ت��ق��دمي  م��ع  املجتمع  يف 
وامل�صاريع  الأن�����ص��ط��ة  ع���ن  ���ص��ام��ل��ة 
التي تعمل عليها الهيئة يف الفرتة 
فر�ش  الهيئة  تعر�ش  احلالية،كما 
للباحثني  ت��ت��ي��ح��ه��ا  ال���ت���ي  ال��ع��م��ل 
وفًقا  طلًبا  الأك��رث  والخت�صا�صات 
تعمل  التي  امل�صتقبلية  للم�صاريع 

الهيئة عليها. 
ه�����ذا وت�����ص��ت��ق��ط��ب ال��ه��ي��ئ��ة خالل 
طالب  امل���ع���ر����ش،  يف  م�����ص��ارك��ت��ه��ا 
على  لتعريفهم  ال��ث��ان��وي��ة  امل��رح��ل��ة 
�صتتم  ال��ت��ي  امل�صتقبلية  ال��وظ��ائ��ف 
اإتاحتها بعد 4 �صنوات، مما ميكنهم 
من اختيار تخ�ص�صاتهم الدرا�صية 
لحتياجات  وف��ًق��ا  م��درو���ش  ب�صكل 
وتثقيفهم  ب���الإم���ارة  ال��ع��م��ل  ���ص��وق 

مهنًيا. 
عمل  ع��ن  الباحثني  �صعادته  ودع���ا 
والتعرف  امل���ع���ر����ش  يف  ل��ل��ت��واج��د 
والخت�صا�صات  العمل  �صوق  على 

املطلوبة يف الإمارة.
وق�������������ال �������ص������ع������ادة حم������م������د م���ري 
املوانئ  ال�صراح مدير  عبدالرحمن 
واجلمارك - هيئة ال�صارقة للموانئ 
واجلمارك واملناطق احلرة ،  ل �صك 
التوظيف  مبعر�ش  امل�صاركة  اأن  يف 
نحر�ش  التي  الأول��وي��ات  م��ن  تعد 
على النتظام فيها كمن�صة �صنوية 
تلبي احتياجات �صوق العمل، وذلك 
ت��وف��ره لنا م��ن ف��ر���ش التعرف  مل��ا 
واملوؤهالت  واملهارات  على اخلرات 
ل��ه��ا دور يف  ي��ك��ون  اأن  ال��ت��ي مي��ك��ن 

تطوير منظومة العمل بالهيئة.
بالتعاون  توفر  الهيئة  باأن  واأو�صح 
وال���ت���ن�������ص���ي���ق م�����ع دائ���������رة امل��������وارد 
الب�صرية العديد من فر�ش العمل، 
يف  التخ�ص�صية  باملجالت  ل�صيما 
والبحري،  اجل��م��رك��ي  ال��ق��ط��اع��ني 
التوطني  ���ص��ي��ا���ص��ة  اع��ت��م��دن��ا  وق����د 
بحيث  املجالني  ه��ذي��ن  يف  الكامل 
التي  ال�����ك�����وادر  ج��م��ي��ع  اأ����ص���ب���ح���ت 
تنفيذاً  املواطنني،  من  بهما  تعمل 
ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  لتوجيهات 
ب�����ن حممد  ����ص���ل���ط���ان  ال�����دك�����ت�����ور 
الأعلى  امل��ج��ل�����ش  ع�����ص��و  ال��ق��ا���ص��م��ي 

حاكم ال�صارقة حفظه اهلل ورعاه.
وب�����ني  ب�����اأن ل���ل���م���راأة دور ك��ب��ري يف 
اهتمامات قطاع التوظيف بالهيئة، 
لذلك يعمل لدينا بقطاع التفتي�ش 
اجل����م����رك����ي اأع������������داداً ك����ب����رية من 
امل��واط��ن��ات، وق��د مت توزيعهن على 
كالتفتي�ش  تنا�صبهن  التي  الأعمال 
التخلي�ش  واأع�����م�����ال  اجل���م���رك���ي 
احلكومية  وامل��ح��ا���ص��ب��ة  اجل��م��رك��ي 

وغريها.
التدريبية  ال���رام���ج  ب�����اأن  واأك������د   
الهيئة  تنظمها  ال��ت��ي  والتاأهيلية 
حت��ظ��ى ب��اه��ت��م��ام ك��ب��ري م��ن جانب 
املعنيني، حيث يتم تطوير مهارات 
من  واملوظفات  املوظفني  وق���درات 
الكوادر املواطنة باأحدث ما و�صلت 

اخلا�صة  الج��ت��م��اع��ي  ال��ت��وا���ص��ل 
ب���ه���ا امل����واط����ن����ني ال���ب���اح���ث���ني عن 
التخ�ص�صات  خم��ت��ل��ف  م���ن  ع��م��ل 
زي���ارة  اإىل  ال��درا���ص��ي��ة  وامل����وؤه����الت 
املعر�ش ل�صتثمار فر�ش التوظيف 
امل��ت��اح��ة ، و ال��ت��وا���ص��ل امل��ب��ا���ص��ر مع 
اجلهات  وممثلي  الأعمال  اأ�صحاب 
اخلا�صة  وال�������ص���رك���ات  احل��ك��وم��ي��ة 
والتعرف  امل��ع��ر���ش.  يف  امل��ت��واج��دة 
والقطاعات  الوظائف  طبيعة  على 

املهنية املختلفة . 
الدكتور  ����ص���ع���ادة  ت���ق���دم  وب��������دوره 
ط����ارق ���ص��ل��ط��ان ب���ن خ����ادم ، ع�صو 
دائرة  رئي�ش   ، التنفيذي  املجل�ش 
والتقدير  بال�صكر  الب�صرية،  املوارد 
الدكتور  ال�صيخ  ال�صمو  ل�صاحب 
القا�صمي  حم���م���د  ب����ن  ����ص���ل���ط���ان 
اإمارة  حاكم  الأعلى  املجل�ش  ع�صو 
� على  ورع��اه  � حفظه اهلل  ال�صارقة 
والإمكانيات  كافة اجلهود  ت�صخري 
الوطنية  ال��ب�����ص��ري��ة  امل�����وارد  ل��دع��م 
وتدريبها  وت��اأه��ي��ل��ه��ا  واإع�����داده�����ا 
للعمل  ومتكينها  ومهنياً  معرفياً 
املختلفة  ب��ال��ق��ط��اع��ات  اجل��ه��ات  يف 
خا�صة  اأو  ح��ك��وم��ي��ة  ك��ان��ت  ����ص���واء 
وتطورها  ا���ص��ت��م��راري��ت��ه��ا  و���ص��م��ان 
الوظيفي مبا يدعم عملية التنمية 
اأف�صل  امل�صتدامة يف الدولة ؛ وفق 
والتطبيقية  ال��ع��ل��م��ي��ة  امل���ن���اه���ج 
والعاملية،  امل��ح��ل��ي��ة  وامل���م���ار����ص���ات 
مو�صحا اأنه بف�صل الروؤية الثاقبة 
 ، ال�صارقة  حاكم  ال�صمو  ل�صاحب 
تخلق الإمارة الفر�صة تلو الأخرى 
جلذب وا�صتقطاب الكوادر املواطنة 
لدخول  اأمامهم  ال��ط��رق  وتهيئة   ،
ال��و���ص��ط ال��وظ��ي��ف��ي وب��ل��وغ مرحلة 
التنمية  ل��ع��ج��ل��ة  دع���م���اً  ال��ت��م��ك��ني 
الب�صرية  ال����رثوة  مل��ك��ان��ة  وت��ع��زي��زاً 
اأ�صا�ش  وع����م����ود  ف���اع���ل  ك��ع��ن�����ص��ر 
م��ن اأع��م��دة ب��ن��اء ال�����ص��رح الوطني 

املتكامل.
واأكد بن خادم على اأهمية املعر�ش 
ك��ون��ه ي�صكل  ل��ل��ت��وظ��ي��ف  ال��وط��ن��ي 
الطالبة  اجلهات  بني  و�صل  حلقة 
احلكومية  القطاعات  م��ن  للعمل 
الب�صرية  وال���ق���درات  ؛  واخل��ا���ص��ة 
امل���وؤه���ل���ة . ك��م��ا ي���ط���رح اخل���ي���ارات 
الطاحمة  ال�����ص��ب��اب��ي��ة  ال��ف��ئ��ة  اأم�����ام 
واملعرفة  اخل��رة  باكت�صاب  للعمل 
التطوير  ف��ر���ش  م��ن  وال���ص��ت��ف��ادة 
والتاأهيل التي يتاح الت�صجيل فيها 
خالل اأيام املعر�ش . م�صرياً اىل اأن 
املعر�ش ي�صكل قناة مهمة للباحثني 
اأمامهم  امل��ج��ال  ع��ن ع��م��ل وي��ف��ت��ح 
ك����ك����ف����اءات وط���ن���ي���ة ل���ك���ي ي�����رزوا 
ط��اق��ات��ه��م وي�����ص��وق��وا لأن��ف�����ص��ه��م . 
فهو فر�صة ثمينة ليحققوا عرها 
ويدعموا   ، ال�صخ�صية  تطلعاتهم 
امل�صرية التنموية للدولة بامل�صاركة 
الب�صري  العن�صر  اأن  وم��وؤك��ًدا  بها، 
الأ�صا�ش يف نهج دولة الإمارات  هو 
الوظيفي  م��وق��ع��ه  اخ���ت���الف  ع��ل��ى 
ومكان عمله، لفتا اإىل اأن الدائرة 

والتدريب ووظائف امل�صتقبل.
وب�����دوره اأك����د ���ص��ع��ادة ع��ب��ي��د �صعيد 
الطنيجي مدير عام بلدية مدينة 
ال�����ص��ارق��ة اأن م�����ص��ارك��ة ال��ب��ل��دي��ة يف 
املعر�ش الوطني للتوظيف بن�صخته 
ودوره����ا  ح��ر���ص��ه��ا  ي��ع��ك�����ش  ال23، 
الباحثني  امل��واط��ن��ني  اإط����الع  ع��ل��ى 
الوظيفية  الفر�ش  على  عمل  عن 
التي توفرها وحر�صها على تنفيذ 
ال�صمو  ���ص��اح��ب  وت��وج��ي��ه��ات  روؤى 
ال�صيخ الدكتور �صلطان بن حممد 
الأعلى  امل��ج��ل�����ش  ع�����ص��و  ال��ق��ا���ص��م��ي 
ال�����ص��ارق��ة يف ت��وف��ري فر�ش  ح��اك��م 
لتحقيق  الإم�������ارة  مل��واط��ن��ي  ع��م��ل 
ال�صتقرار وتوفري احلياة الكرمية 
على  اإيجاباً  ينعك�ش  ما  وه��و  لهم، 
ج���ودة عالية  ذات  خ��دم��ات  ت��وف��ري 
كوادر  وج���ود  ظ��ل  يف  للمتعاملني 

مواطنة موؤهلة وذات كفاءة.
على  حت��ر���ش  البلدية  اأن  واأو���ص��ح 
تعيني العن�صر املواطن يف الوظائف 
ال�صاغرة لديها وتعمل على تاأهيله 
وت���دري���ب���ه و����ص���ق���ل م���ه���ارات���ه من 
تدريبية  ب����رام����ج  ت���وف���ري  خ�����الل 
ودورات �صاملة لكافة التخ�ص�صات، 
اخلرات،  وزي��ادة  املهارات  لتطوير 
اأن امل�صاركة يف معر�ش  اإىل  م�صرياً 
روؤية  حتقيق  يف  ي�صاهم  التوظيف 
احلكومة حول التوطني من خالل 
اإىل  تهدف  منوذجية  خطة  تبنيها 
وتزويدها  م��واط��ن��ة  ك���وادر  تكوين 
ب��امل��ه��ارات امل��ط��ل��وب��ة ل��ب��دء م�صرية 

مهنية ناجحة .
التوظيف  معر�ش  اأن  اإىل  واأ���ص��ار 
وتعريف  املواهب  لكت�صاف  فر�صة 
امل��واط��ن��ني وال��ب��اح��ث��ني ع��ن العمل 
املواطنني  وال�����ص��اب��ات  ال�صباب  م��ن 
م����ن فر�ش  ال���ب���ل���دي���ة  ل������دى  مب����ا 
وال��ت��ع��ري��ف ب��ق��ط��اع��ت��ه��ا واإدارات����ه����ا 
واأق�����ص��ام��ه��ا واأب�����رز م��ا ت��ق��دم��ه من 
دع���م م�صرية  خ���دم���ات ودوره�����ا يف 
ا�صتقطاب  خ�����الل  م����ن  ال��ت��ن��م��ي��ة 
من  تعد  ال��ت��ي  الوطنية  ال��ك��ف��اءات 

اأهم اأ�ص�ش جناحها وركائزها.
الوقاية  ه��ي��ئ��ة  م�����ص��ارك��ة  وح�����ول 
وال�صالمة بال�صارقة ، �صرح �صعادة 
القا�صمي،  حممد  بن  �صيف  ال�صيخ 
وال�صالمة  ال��وق��اي��ة  ه��ي��ئ��ة  م��دي��ر 
الهيئة  م�����ص��ارك��ة  اأن  ب��ال�����ص��ارق��ة 
العمل  اإط��ار توفري فر�ش  تاأتي يف 
ملواطني دول��ة الإم���ارات، ق��ائ��اًل: " 
الوطني  املعر�ش  يف  اليوم  ن�صارك 
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مب���رك���ز اك�����ص��ب��و ال�������ص���ارق���ة، وذل���ك 
لدائرة  احل��ك��وم��ي��ة  املن�صة  �صمن 
جهات  ت�صم  التي  الب�صرية  امل��وارد 
ال�صارقة،  ودوائ��ر  وهيئات حكومة 
توفري  يف  بالغة  اأهمية  من  فيه  ملا 
ُفر�ش العمل، ودعم ريادة الأعمال 
للخريجني  ال���ُن�������ص���ح  وت�����ق�����دمي 

واملِهنيني من املواطنني.
الهيئة  م�����ص��ارك��ة  ت��ت��م��ح��ور  ح��ي��ث 
ع����ن عمل  ال���ب���اح���ث���ني  ت���ع���ري���ف  يف 

الطموحة  وال��ت��دري��ب  والتوظيف 
وا����ص���ت���ق���ط���اب امل�����واه�����ب وال���ت���ن���وع 
ال�صبابي  العن�صر  ب��ني  بالتعيني 
مرحلة  اإىل  و�صلت  اجلن�صني  م��ن 
متقدمة بالتن�صيق مع دائرة املوارد 
الب�صرية، وجنحت الدائرة اإىل حد 
بكفاءات  ك����وادر  ت��وظ��ي��ف  ك��ب��ري يف 
ا�صرتاتيجيتها  ل��ت��ع��زي��ز  ج���ي���دة 
املميزة  ال���ك���وادر  ع��ل��ى  وامل��ح��اف��ظ��ة 
الذين  امل���وظ���ف���ني،  م���ن  وال��ن��خ��ب��ة 
الأداء  تعزيز  يف  ي�صهمون  بدورهم 
امل�صتويات  اأرق���ى  �صمن  احلكومي 
ال��ع��امل��ي��ة.ك��م��ا واأ�����ص����ار ���ص��ع��ادت��ه اأن 
الدائرة تقدم لزوارها من مواطني 
معر�ش  يف  من�صتها  خالل  الدولة 
ال��ت��وظ��ي��ف م��ع��ل��وم��ات ك��اف��ي��ة عن 
وكيفية  ال���ت���دري���ب���ي���ة  ال������رام������ج 
العمل  واإج��������راءات  ب��ه��ا  الل��ت��ح��اق 

اخلا�صة بالدائرة.
ال��دائ��رة م��ن خالل  وي�صعى ج��ن��اح 
املعر�ش على تقدمي �صرح كامل اإىل 
عما  وامل��وؤه��ل��ني  ال�صباب  املواطنني 
تقوم به دائرة التنمية القت�صادية 
م�صاريع  وت��ن��ف��ي��ذ  ت��خ��ط��ي��ط  م���ن 
ال��ت��ن��م��ي��ة الق���ت�������ص���ادي���ة، واإع������داد 
واخلطط  والأن����ظ����م����ة  ال���ق���وان���ني 
الرخ�ش  واإ���ص��دار  ال�صرتاتيجية، 
واخلدمية  وال�صناعية  التجارية 
وك��اف��ة ال��ت�����ص��اري��ح اخل��ا���ص��ة بتلك 
املن�صاآت  ع��ل��ى  وال��رق��اب��ة  ال��رخ�����ش 
الق���ت�������ص���ادي���ة ال���ت���اب���ع���ة لإم�������ارة 

ال�صارقة.
اأه���م���ي���ة كرى  ال�����دائ�����رة  وت�������ويل 
املعار�ش  ه���ذه  م��ث��ل  يف  للم�صاركة 
الر�صيدة  القيادة  ل��روؤي��ة  جت�صيداً 
الب�صرية،  ب���ال���ك���وادر  الرت���ق���اء  يف 
ع���ر ج��ذب��ه��ا ل���ل���ك���ف���اءات ال���ق���ادرة 
التنمية  م�صرية  يف  امل�صاهمة  على 

ال�صاملة.
الأ�صغال  دائ�����رة  م�����ص��ارك��ة  وح����ول 
قال  التوظيف؛  معر�ش  يف  العامة 
���ص��ع��ادة امل��ه��ن��د���ش ع��ل��ي ب��ن �صاهني 
ال�صويدي، ع�صو املجل�ش التنفيذي، 
العامة  الأ�����ص����غ����ال  دائ�������رة  رئ���ي�������ش 
بهذا  م�صاركتنا  ت��اأت��ي   : بال�صارقة 
احلثيثة  اجلهود  اإط��ار  يف  املعر�ش 
واإ�صراك  ل�صتهداف  نبذلها  التي 
الكوادر الوطنية املوؤهلة يف م�صرية 
الدائرة  وت�����ويل  ال����دائ����رة،  ت���ط���ور 
اأهمية كرى مل�صاركتها يف املعر�ش 
الوطني للتوظيف، باعتباره من�صة 
وا�صتقطاب  جل���ذب  ا���ص��رتات��ي��ج��ي��ة 
القادرة  املواطنة  الب�صرية  الكوادر 
وتطوير  دع����م  يف  امل�����ص��اه��م��ة  ع��ل��ى 
على  نعمل  حيث  ب��ال��دائ��رة،  العمل 
مهمة  وظيفية  بفر�ش  ت��زوي��ده��م 
ون�����ص��م��ن ل��ه��م اك��ت�����ص��اب امل���ه���ارات 
ل�����ص��ق��ل خ���رات���ه���م الح���رتاف���ي���ة 
والإبداعية، ليكونوا عنا�صر فعالة 

يف تعزيز منو قطاع الإعمار. 
امل���ع���ر����ش  اأه����م����ي����ة  اإىل  واأ��������ص�������ار 
لتمكني  مثالية  من�صة  ب��اع��ت��ب��اره 
الو�صول  م���ن  امل����واط����ن  ال�����ص��ب��اب 

•• ال�شارقة -الفجر:

الب�صرية  امل������وارد  دائ�����رة  اف��ت��ت��ح��ت 
احلكومية  م��ن�����ص��ت��ه��ا  ب��ال�����ص��ارق��ة 
للتوظيف  ال���وط���ن���ي  امل���ع���ر����ش  يف 
2021م يف ن�صخته ال� 23 باإك�صبو 
ال�صارقة الذي يقام برعاية كرمية 
من �صاحب ال�صمو ال�صيخ الدكتور 
�صلطان بن حممد القا�صمي ع�صو 
ال�صارقة  ح��اك��م  الأع���ل���ى  امل��ج��ل�����ش 
"اإك�صبو  حفظه اهلل وينظمه مركز 
دائ����رة  م���ع  ب���ال���ت���ع���اون  ال�صارقة" 
الإم���ارات  ومعهد  الب�صرية  امل���وارد 
ل���ل���درا����ص���ات امل�����ص��رف��ي��ة وامل���ال���ي���ة ، 
و�صناعة  جت��ارة  غرفة  من  وبدعم 
ال�������ص���ارق���ة ومب�������ص���ارك���ة اجل���ه���ات 
بداأ  وال���ذي  واخل��ا���ص��ة.  احلكومية 
فعالياته يوم اأم�ش الثالثاء املوافق 
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اأكتوبر اجلاري. 
م���ن خاللها  ال����دائ����رة  وت�����ص��ت��ق��ب��ل 
الباحثني عن عمل ، وت�صم املن�صة 
وموؤ�ص�صات  ه��ي��ئ��ات  مظلتها  حت��ت 
امل�صاركة  ال�صارقة  حكومة  ودوائ���ر 
يف املعر�ش . وهي دائرة التخطيط 
ال�صارقة،  وامل�صاحة، وبلدية مدينة 
ودائ����رة الأ���ص��غ��ال ال��ع��ام��ة، و دائرة 
املوانئ البحرية واجلمارك، وهيئة 
ال��ب��ي��ئ��ة وامل��ح��م��ي��ات ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة، و 
وهيئة  القت�صادية،  التنمية  دائرة 
واملجل�ش  وال�������ص���الم���ة،  ال���وق���اي���ة 
الأع����ل����ى ل�������ص���وؤون الأ������ص�����رة. حيث 
�صتقوم هذه اجلهات بعر�ش طبيعة 

عملها واخلدمات التي تقدمها .
من�صتها  عر  الدائرة  �صتقدم  كما 
احلكومية لرواد املعر�ش عدداً من 
اخلدمات الهامة اأبرزها : ا�صتقبال 
ط��ل��ب��ات ال��ب��اح��ث��ني ع���ن ع��م��ل عر 
خدمة الت�صجيل الفوري يف خدمة 
بالدائرة  الإل���ك���رتوين  ال��ت��وظ��ي��ف 
ال�صتف�صارات  ك��اف��ة  ع��ل��ى  وال����رد   ،
ب�صاأن  امل��ه��ن��ي��ة  امل�����ص��ورة  وت��ق��دمي   ،
احلالية  ال��ع��م��ل  ���ص��وق  م��ت��ط��ل��ب��ات 
نحو  واإر������ص�����اده�����م  وامل�����ص��ت��ق��ب��ل��ي��ة 
واإجراء   ، الأن�صب  الوظيفي  امل�صار 
عمليات حتديث البيانات للباحثني 
والتعريف   ، ال��دائ��رة  يف  امل�صجلني 
مب��ن��ه��ج��ي��ة ال������دائ������رة امل���ت���ب���ع���ة يف 
احلكومية  اجل��ه��ات  م��ع  التن�صيق 
واخل���ا����ص���ة ل���دع���م ال��ب��اح��ث��ني عن 

عمل . 
من�صة  �صتنفذ  ؛  �صابقة  وكخطوة 
مقابالت  ال����ع����ام  ه������ذا  ال������دائ������رة 
وظ��ي��ف��ي��ة ف���وري���ة وت��ع��ي��ني ف����وري ، 
لعدد من اجلهات �صمن القطاعات 
حيث   . احلكومية  و�صبه  اخلا�صة 
���ص��ت��ق��ام امل���ق���اب���الت ال���ف���وري���ة وفق 
���ص��ت��ع��ق��د يف مقر  م���راح���ل وجل�����ان 
املعر�ش، ليحقق الباحث عن عمل 
يف ح���ال اج��ت��ي��ازه��ا ال��و���ص��ول اإىل 
ويح�صل  النهائية  اللجنة  مرحلة 

على التعيني الفوري.  
املعر�ش  ل��رواد  املن�صة  �صتتيح  كما 
من اخلريجني والباحثني عن عمل 
التاأهيلية  ال��رام��ج  يف  الت�صجيل 
التي تقدمها الدائرة �صمن �صل�صلة 
�صهرياً  ت��ط��رح��ه��ا  ال��ت��ي  ب��راجم��ه��ا 
امل�صجلني  ع���م���ل  ع����ن  ل��ل��ب��اح��ث��ني 
يف ق��اع��دة ب��ي��ان��ات��ه��ا. وال��ت��ي تخدم 
من  العديد  وتك�صبهم  تطويرهم 
املهارات املهنية واملعارف واخلرات 

.
الباحثني  بتعريف  املن�صة  وت�صهم 
عن عمل بطبيعة العمل احلكومي 
للم�صار  وال��ت��خ��ط��ي��ط  الإم������ارة  يف 
مثالية  فر�صة  وت�صكل   . الوظيفي 
لاللتقاء  ال��ت��خ��رج  وحل��دي��ث��ي  لهم 
وم�صوؤويل   ، ال��ت��وظ��ي��ف  ب���خ���راء 
احلكومية  ب���اجل���ه���ات  ال��ت��وظ��ي��ف 

واخلا�صة . 
ال����دائ����رة ع���ر مواقع  وق����د دع����ت 

اإليه التقنيات احلديثة من اأ�صاليب 
مب�صتويات  والرت����ق����اء  ال��ت��ط��وي��ر 

الأداء.
الأعلى  امل��ج��ل�����ش  م�����ص��ارك��ة  وح����ول 
املن�صة  ���ص��م��ن  الأ�����ص����رة  ل�������ص���وؤون 
وهيئات  ودوائ��ر  جلهات  احلكومية 
اأك������دت عفراء  ال�����ص��ارق��ة  ح��ك��وم��ة 
���ص��ي��ف ال�����ص��اع��ر ال�����ص��وي��دي مدير 
واملالية  الإداري������ة  ال�����ص��وؤون  اإدارة 
الأعلى  للمجل�ش  العامة  بالأمانة 
املجل�ش  ح��ر���ش  الأ����ص���رة  ل�����ص��وؤون 
ال�صارقة  الأعلى ل�صوؤون الأ�صرة يف 
الوطني  املعر�ش  يف  امل�صاركة  على 
انطالقا  ال�23  بدورته  للتوظيف 
من ا�صرتاتيجية املجل�ش اجلديدة 
يف  الأم��ث��ل  ال�صتثمار  يف  واملتمثلة 
تعزيز  م��ن خ��الل  الب�صرية  امل���وارد 
والهيئات  اجل��ه��ات  م��ع  ال�����ص��راك��ات 
اإيجاد  احل��ك��وم��ي��ة وال��رتك��ي��ز ع��ل��ى 
�صراكات جديدة ذات قيمة م�صافة 
لعمل املجل�ش، ف�صال عن ا�صتقطاب 
للم�صاهمة  امل���واط���ن���ة  ال���ك���ف���اءات 
لهم  امل����ادي  ال���ص��ت��ق��رار  يف حتقيق 
ال����ذي ي��ع��د ع��ام��ل رئ��ي�����ش يف بناء 
ونف�صيا،  م���ادي���ا  م�����ص��ت��ق��رة  اأ�����ص����رة 
ان�صجاما مع روؤية القيادة الر�صيدة 
الرتقاء  يف  وامل��ت��م��ث��ل��ة  الإم�����ارة  يف 
مب��ن��ظ��وم��ة الأ����ص���رة، والإ����ص���ه���ام يف 
اأدواره�����م  اأداء  اأف���راده���ا يف  مت��ك��ني 
واأمنهم  ا����ص���ت���ق���راره���م  وحت���ق���ي���ق 

وفاعليتهم يف املجتمع.
نيلي  املهند�صة  اأك��دت  جهتها  وم��ن 
اخلدمات  اإدارة  مدير  ال�صام�صي، 
التخطيط  ب������دائ������رة  امل���������ص����ان����دة 
معر�ش  يف  امل�صاركة  اأن  وامل�صاحة 
انطالقاً  ياأتي  ال�صنوي  التوظيف 
املجتمعية  ال��دائ��رة  م�صوؤولية  م��ن 
يف  ال�صارقة  حكومة  ل��دور  وتعزيزاً 
توفري فر�ش عمل منا�صبة ل�صباب 
امل��واط��ن��ني وال��ب��اح��ث��ني ع��ن العمل 
واأ�صحاب  اخل��ري��ج��ني  ���ص��ب��اب  م��ن 
اخل��������رات م����ن م���واط���ن���ي اإم�������ارة 
ال�صارقة، اإ�صافة اإىل رغبة الدائرة 
يف اختيار اأف�صل العنا�صر والكوادر 
تطوير  م��ن  تعزز  التي  الوظيفية 
بجهود  م�صيدة  الإداري،  هيكلها 
دائرة املوارد الب�صرية التي حتر�ش 
بهدف  املعر�ش  تنظيم  على  �صنوياً 
توفري فر�ش عمل مثالية ملواطني 
لتوجيهات  تنفيذاً  ال�صارقة  اإم���ارة 
الدكتور  ال�����ص��ي��خ  ال�����ص��م��و  ���ص��اح��ب 
�صلطان بن حممد القا�صمي، ع�صو 
ال�صارقة،  ح��اك��م  الأع��ل��ى،  املجل�ش 

حفظه اهلل ورعاه.
الأ�صتاذة  لفتت  مت�صل  �صياق  ويف 
اإدارة  م����دي����ر  اخل�������ص���ر،  اأ�����ص����م����اء 
الب�صرية  امل����وارد  ل�����ص��وؤون  م�صاعد 
اإىل  وامل�����ص��اح��ة  التخطيط  ب��دائ��رة 
مثالية  م��ن�����ص��ة  ُي��ع��د  امل��ع��ر���ش  اأن 
والكيانات  احل��ك��وم��ي��ة  ل��ل��ج��ه��ات 
للبحث  اخل���ا����ص���ة  الق���ت�������ص���ادي���ة 
الوظيفية،  العنا�صر  اأف�����ص��ل  ع��ن 
وكذلك يوفر للخريجني واأ�صحاب 
البحث عن عمل  فر�صة  اخل��رات 
م���ن ب���ني ع����دد ك��ب��ري م���ن اجلهات 
يتنا�صب  ومب���ا  واخل��ا���ص��ة  ال��ع��ام��ة 
العملية  وخ���رات���ه  م��وؤه��الت��ه  م��ع 
املعر�ش  ُي����ع����د  ك���م���ا  وال���ع���ل���م���ي���ة، 
م�صتقبلية  توظيف  من�صة  كذلك 
العليا  وامل��دار���ش  اجلامعات  لطلبة 
املعرفة  لهم  يوفر  حيث  ب��ال��دول��ة، 
العمل  ���ص��وق  باحتياجات  الكاملة 
مبينة  واملهارات،  التخ�ص�صات  من 
اأن الدائرة تقدم من خالل املعر�ش 
تعزيز  يف  ت�صهم  ت��دري��ب��ي��ة  ف��ر���ص��اً 
الطالب على حتديد م�صاره  ق��درة 
واختيار  امل�����ص��ت��ق��ب��ل��ي  ال���وظ���ي���ف���ي 
التخ�ص�ش املنا�صب، وكذلك حتديد 
والتخ�ص�صات  وامل��ه��ارات  ال��ق��درات 
الوظيفة  ل�صغل  ال��الزم��ة  العلمية 

بعد التخرج. 

تت�سلم  بالعراق  االنتخابات  مفو�سية 
طعنًا  1250

تت�سلم  بالعراق  االنتخابات  مفو�سية 
طعنًا  1250
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عربي ودويل

نافذة 
م�سرعة

   اآراء ال تلزمنا ولكنها متنحنا فر�سة اكت�ساف كيف يفكر االآخر

•• لويك تا�شيه

    م���ا ه���و اأك����ر جن���اح ���ص��ي��ن��م��ائ��ي ع���ام 2021؟ 
“معركة بحرية  اأنكم مل ت�صمعوا به... انه  اأراهن 
فيلم �صيني ح�صد خالل اأ�صبوعني  ت�صانغجني”، 
التذاكر،  �صباك  يف  اأم��ري��ك��ي  دولر  مليون   633
متقدما بفارق كبري عن اأحدث اإ�صدار من جيم�ش 

بوند.
   هذا الفيلم وا�صع النت�صار، يقطر وطنية معادية 
لأمريكا. يروي كيف اأن معركة بحرية ت�صانغجني 
�صد  وكيف،  الكورية،  احل��رب  م�صار  �صتغري  كانت 
التي  تلك  ال�صينية  القوات  هزمت  التوقعات،  كل 

تقودها الوليات املتحدة.
ال�صينية  الأف���الم  �صناعة  يف  تكمن  ل  امل�صكلة     
ال��ع��دي��د من  ال��ن��ه��اي��ة،  ال��وط��ن��ي��ة، ففي  املغالية يف 

الدول تفعل نف�ش ال�صيء لتمجيد جي�صها.
  وامل�صكلة لي�صت حتى مع الأكاذيب يف الفيلم: اإن 
ا�صتخدام ماو ت�صي تونغ للحرب الكورية لتحويل 
النظام  من  ال�صينيني  اجلنود  من  الآلف  مئات 
التخل�ش  وب��ال��ت��ايل  للمدافع،  وق���ود  اإىل  ال�صابق 
كوريا  اأن  ول  الفيلم.  تف�صريه يف  منهم، ل ميكن 
كما  كوريا اجلنوبية،  التي هاجمت  ال�صمالية هي 
اأث��ب��ت ار���ص��ي��ف الحت����اد ال�����ص��وف��ي��ات��ي ع��ن��د فتحه، 
ال��ك��وري��ة عن  اإخ���ف���اء حقيقة احل����رب  ف��ل��ط��امل��ا مت 

ال�صينيني والكوريني ال�صماليني على حد �صواء.

واجب وطني
ت�صبح  تكاد  الفيلم  ه��ذا  م�صاهدة  اأن  هي  امل�صكلة، 
اإىل  واج��ًب��ا وط��ن��ًي��ا. تنظم وح���دات العمل ج��ولت 
هذا  م�����ص��اه��دة  م��ن  اأع�����ص��اوؤه��ا  ليتمكن  ال�صينما 
لأوامر  تخ�صع  العمل  وح��دات  كانت  ومل��ا  الفيلم. 

احلزب ال�صيوعي ال�صيني، فمن ال�صهل اأن ي�صبح 
النوع  ه��ذا  مع  العامل  يف  م�صاهدة  الأك��رث  الفيلم 

من الدعم.
   اإن القومية ال�صينية، التي و�صلت حتى الآن اإىل 
م�صتويات عالية للغاية، ل تزال تغذيها احلكومة.

   فاإىل اأي مدى �صتذهب حكومة �صي جني بينغ، 
الرجل الول يف النظام، يف هو�صها بت�صكيل تفكري 

ال�صينيني؟

تاأميم الكلم
     يف الأي��ام الأخ��رية، تلقى ال�صينيون املغرتبون 
اأمًرا مزعًجا. مل يعد باإمكانهم مناق�صة املو�صوعات 
ال���ت���ي ت��ه��م ال�����دول الأج��ن��ب��ي��ة يف ر���ص��ائ��ل��ه��م عر 
الإنرتنت اإىل ال�صني، �صواء كانت �صيا�صية اأو علمية 
اأو ريا�صية اأو فنية. واإذا كانوا يرغبون ال�صتمرار 
على  ح�صاباتهم  ت�صجيل  عليهم  فيجب  ذل��ك،  يف 

الإنرتنت كممتلكات وطنية لل�صني.
اإىل  ت�صعى  ال�صينية  احل��ك��وم��ة  ف���اإن  وب��ال��ت��ايل     
اأخ���رى  ط��ري��ق��ة  م��واط��ن��ي��ه��ا...  ���ص��وت  “تاأميم” 

للتحكم يف املعلومات.
   ويرّجح اأن يكون �صي جني بينغ يوظف القومية 
ال�صينيني من  على  ال�صاملة  وال�صيطرة  املفرطة، 

اجل تعزيز �صلطته.
اإع��ادة ت�صكيل البالد التي يحاول فر�صها،     لكن 
بينغ،  �صياو  دن��غ  اإ�صالحات  م��وؤي��دي  ا�صتياء  تثري 

ورمبا معظم النا�ش.
   والأ�صواأ، اأن انتقاد �صي وفريقه يزداد تغلغال يف 
املجتمع ال�صيني.    ويف هذا ال�صياق، يت�صارع اإغراء 
هو  وه���ذا  ك��ب��رية...  ع�صكرية  مواجهة  ب�صن  �صي 

اخلطر الأكر على تايوان.
ترجمة خرية ال�صيباين

الإغواء الع�ضكري لرجل ال�ضني القوي...!

* اأ�صتاذ العلوم ال�صيا�صية متخ�ص�ش يف ال�صني واآ�صيا -جامعة مونريال كندا

اإىل  عبيدة”  “اأبي  با�صم  يعرف  ال��ذي  الزوبعي  ان�صم  وبعدها   .2013 عام 
اأعنفها  تنظيم داع�ش الإرهابي وخطط للكثري من الهجمات يف العراق، كان 

واأكرثها دموية فاجعة تفجري الكرادة عام 2016.
املخابرات  جهاز  ينفذها  نوعها  م��ن  عملية  ث��اين  يف  ال��زوب��ع��ي  اعتقال  وج��اء 
�صامي  الأمنية،  الأج��ه��زة  اعتقلت  املا�صي،  والث��ن��ني  اأ�صبوع.  خ��الل  العراقي 
املقتول  املال يف تنظيم داع�ش ونائب زعيم احلركة الإرهابية  جا�صم، م�صرف 
اأبوبكر البغدادي، يف عملية م�صابهة باخلارج. وكان برنامج املكافاآت من اأجل 
5 ماليني  ق��دره��ا  اأع��ل��ن ع��ن م��ك��اف��اأة  التابع للخارجية الأم��ريك��ي��ة  ال��ع��دال��ة 
يف  “اأ�صا�صيا  دورا  له  اإن  الرنامج  ق��ال  وال��ذي  جا�صم،  اعتقال  مقابل  دولر 
يعلن  والآخ��ر،  احلني  وبني  الإرهابية«.  داع�ش  لعمليات  املالية  ال�صوؤون  اإدارة 
العراق عن توقيف عنا�صر من داع�ش اأو مقتل اآخرين �صمن عمليات ع�صكرية 
من  يوليو،  م��ن  ال�3  م�صاء  عند  بالبالد.  الإره��اب��ي  التنظيم  فلول  ملالحقة 

معاناة التنظيم الإرهابي حتت وطاأة املواجهات التي ت�صهدها، �صواء املواجهات 
مع الأجهزة الأمنية اأو حتى املواجهات داخل التنظيم نف�صه.

على  الق�صاء  اأول��وي��ات��ه��ا  اأح���د  ك��ان  الكاظمي  م�صطفى  حكومة  اأن  واأو���ص��ح 
الإرهاب ولذلك �صهدنا اإعالنات متتالية ل�صقوط قادة وعنا�صر داع�ش ب�صكل 
�صبه اأ�صبوعي. واأ�صار اإىل اأن حزم الكاظمي نتج عنه تاأمني اأ�صعب مهمة خالل 

ال�صنوات املا�صية األ وهي تاأمني النتخابات دون اأي عمليات اإرهابية.
واع��ت��ر اأن اأك���ر اأزم����ة ت��واج��ه ال��ع��راق ح��ال��ي��ا وه���ي ع���دم ت��وح��ي��د املوؤ�ص�صات 
الع�صكرية وحالة الطائفية التي ي�صتغلها داع�ش كحا�صنة للتواجد والظهور 
من اآن لآخر. ولفت اإىل اأن زعيم تنظيم داع�ش اجلديد اأبو اإبراهيم الها�صمي 
الرئي�صي يف  املركز  القر�صي ي�صتخدم �صيا�صة الإنهاك وت�صتيت النتباه خارج 
العراق و�صوريا عر عمليات يف فروع التنظيم اخلارجية كما يحدث يف غرب 

اأفريقيا وو�صط اآ�صيا واأفغان�صتان.

•• بغداد-وكاالت

يوما تلو الآخر، ي�صقط يف قب�صة الأمن العراقي �صيد ثمني من روؤو�ش تنظيم 
داع�ش الإرهابي كان اأحدثها، اأم�ش الأول بالإعالن عن توقيف “العقل املدبر” 
ال�صتخبارات  باملئات. ووفق م�صوؤولني يف  اأوقع �صحايا  الذي  الكرادة  لهجوم 
العراقية فاإن الرجل الذي عرف با�صم غزوان الزوبعي، وهو عراقي اجلن�صية، 
يذكر  مل  اجل����وار،  دول  اإح���دى  م��ع  بالتعاون  ن��ف��ذت  دقيقة  عملية  يف  اعتقل 
امل�صوؤولن ا�صمها، بح�صب وكالة “اأ�صو�صيتد بر�ش«. فيما اعتر رئي�ش الوزراء 
الكرادة  امل�صوؤول عن تفجري  اعتقال  اأن عملية  الكاظمي،  العراقي، م�صطفى 
ج���رت مب��الح��ق��ة خم��اب��رات��ي��ة م��ع��ق��دة خ���ارج ال��ب��الد. وك���ان ال��زوب��ع��ي، البالغ 
اعتقله  عندما  الإره��اب��ي  القاعدة  تنظيم  عنا�صر  اأح��د  عاما،   29 العمر  من 
الأمريكيون يف العراق واأودعوه معتقل كروبر، ثم هرب من �صجن اأبو غريب 

اأه��ايل بغداد على موعد مع جم��زرة كبرية مل ميح تقادم  2016، ك��ان  ع��ام 
ال�صنوات فجيعتها من ذاكرة احلزن العراقي، عندما انفجرت �صيارة حمملة 
مبادة نرتات الأمونيا و�صط اأحد اأهم املناطق التجارية يف قلب العا�صمة بغداد 
وهي الكرادة. حينها كانت ال�صوارع والطرقات تكتظ باألف املتب�صعني ممن 
النهاية،  على  رم�صان  �صهر  �صارف  اأن  بعد  الفطر  عيد  ل�صتقبال  ي�صتعدون 
لكن كان لالإرهاب كلمة قلبت اأتراح العباد وم�صراتهم اإىل فواجع ونحيب ظل 
�صداها خالداً يف قلوب ذوي ال�صحايا. التفجري الدموي اأ�صفر عن مقتل نحو 
العا�صمة  ت�صهده  تفجري  اأعنف  ويعد  اآخرين،   250 واإ�صابة  �صخ�ش   300
اجلماعات  ���ص��وؤون  يف  اخلبري   .2003 ع��ام  الأم��ريك��ي  ال��غ��زو  منذ  العراقية 
موجعة  �صربات  ميثل  داع�ش  ق��ادة  توقيف  اإن  ق��ال  فرغلي،  ماهر  املتطرفة، 
للم�صهد.  ال��ع��ودة  اأوراق���ه وحمالة  مللمة  يعمل على  ال��ذي  الإره��اب��ي  للتنظيم 
واأ�صاف فرغلي، يف ت�صريحات ل�”�صكاي نيوز” عربية، اأن ذلك يعك�ش تفاقم 

�ضقوط »روؤو�ش داع�ش«.. كيف يوؤثر على الإرهاب يف العراق؟

•• عوا�شم-وكاالت

عن تطور الرنامج النووي الإيراين، 
العالقات  جمل�ش  يف  الباحث  عر�ش 
اخلارجية راأي تقية، واقعاً فجاً على 
ال��ع��امل ال���ص��ت��ع��داد ل��ه ح�����ص��ب راأي����ه. 
اأن  اأفريز”  “فورين  وكتب يف جملة 
النووية،  القنبلة  اإي��ران على  ح�صول 

اأمر حتمي.
لكن يف املقابل، �صيكون امتالك اإيران 
للقنبلة بداية النهاية لنظام املاليل. 
�صريتد  ال�صالح  هذا  على  فاحل�صول 
ال�صيا�صة  ���ص��ب��ط  اإع������ادة  ب��ع��د  ع��ل��ي��ه 
وال�صماح  ال��ن��ظ��ام  جت���اه  الأم��ري��ك��ي��ة 
ل��وا���ص��ن��ط��ن ب��ال��رتك��ي��ز اأخ�������رياً على 
النووي  جهازه  على  ل  نف�صه  النظام 

وح�صب.
اإن الرت�صانة النووية لن تقدم للنظام 
بل  يائ�صاً،  اإل��ي��ه  ي�صعى  ال���ذي  الأم���ن 
ع��ل��ى ال��ع��ك�����ش م��ن ذل���ك، وب��ع��د فرتة 
الأوىل،  القنبلة  جتربة  من  ق�صرية 
معر�صة  نف�صها  الثيوقراطية  �صتجد 

لنقاط عطب اأ�صواأ من ذي قبل.

لي�ست اليابان
روؤ�صاء  اأرب���ع���ة  ح����اول   ،2005 م��ن��ذ 
النووية  امل�����ص��األ��ة  اإع��ط��اء  اأم��ري��ك��ي��ني 
ال�صيا�صة  يف  اأول�����وي�����ة  الإي����ران����ي����ة 

اخلارجية.
لكن ل الديبلوما�صية، ول التحركات 
بالقوة  ال���ت���ه���دي���د  ول  ال���������ص����ري����ة، 
م�صار  اإبطاء  يف  كثرياً  اأثر  الع�صكرية 

اإيران نحو القنبلة.
ب��ع��د ع��ق��ود من  اإي������ران،  اأن  ���ص��ك  ول 
ال�صرعي،  غ���ري  والإن����ت����اج  الأب����ح����اث 
تخ�صيب  ع����ل����ى  ب�������ص���رع���ة  ق�����������ادرة 
اليورانيوم لختبار جهاز نووي. كما 
اإيران يرتابون جداً  اأن املت�صددين يف 
من الوليات املتحدة والنظام الدويل 
الذي تقوده، وهم ملتزمون بالهيمنة 
الإقليمية. ولهذا فاإنهم، لن يتوقفوا 
على  احل�����ص��ول  عتبة  ع��ن��د  بب�صاطة 
الإ�صالموية  اإي��ران  النووية.  القنبلة 

لي�صت اليابان، كما يوؤكد تقية.

حقيقة �سعبة 
ب����ع����د ف�������رتة وج�����ي�����زة م�����ن اخ���ت���ب���ار 
ن���ووي���اً، �صيرز  ���ص��الح��اً  الإي���ران���ي���ني 
والتهامات.  ال��ت�����ص��اوؤم  م���ن  ال��ك��ث��ري 
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توجه الرئي�ش امل�صري عبد الفتاح 
الثالثاء   اأم�������ش  ���ص��ب��اح  ال�����ص��ي�����ص��ي 
اأثينا؛  ال��ي��ون��ان��ي��ة  ال��ع��ا���ص��م��ة  اإىل 
القمة  ف���ع���ال���ي���ات  يف  ل��ل��م�����ص��ارك��ة 
واليونان  م�����ص��ر  ب���ني  ال��ث��الث��ي��ة 
وقر�ش يف جولتها التا�صعة، وذلك 
يف اإطار اآلية التعاون الثالثي بني 
عام  انطلقت  التي  ال��ث��الث  ال���دول 

.2014
ال��ر���ص��م��ي با�صم  امل��ت��ح��دث  و���ص��رح 
م�صر  يف  اجل����م����ه����وري����ة  رئ����ا�����ص����ة 
ب�����ص��ام را����ص���ي، يف ب���ي���ان، ب����اأن قمة 
على  ال��ب��ن��اء  اإىل  ت��ه��دف  “اأثينا” 
م��ا حت��ق��ق خ���الل ال��ق��م��م الثماين 
ال�������ص���اب���ق���ة وت���ق���ي���ي���م ال����ت����ط����ور يف 
خمتلف جمالت التعاون ومتابعة 
امل�����ص��روع��ات اجل����اري ت��ن��ف��ي��ذه��ا يف 
اإط��ار الآلية، وذلك يف اإط��ار تعزيز 
ال���ع���الق���ات امل��ت��م��ي��زة ب���ني ال����دول 
دع���م  اإىل  ب����الإ�����ص����اف����ة  ال�����ث�����الث، 
بينهم  ال�صيا�صي  الت�صاور  وتعميق 
للتحديات  ال��ت�����ص��دي  ���ص��ب��ل  ح���ول 
ال�صرق  م��ن��ط��ق��ت��ي  ت����واج����ه  ال���ت���ي 

الأو�صط و�صرق املتو�صط.

جدول القمة
ت�صهد  اأن  ك����ذل����ك،  امل����ق����رر  وم�����ن 
رئي�ش  م��ع  ال�صي�صي  لقاء  ال��زي��ارة 
ك���ريي���اك���و����ش  ال�����ي�����ون�����ان  وزراء 
ل��ل��ت�����ص��اور حول  م��ي��ت�����ص��وت��اك��ي�����ش؛ 
الثنائية  ال��ع��الق��ات  ت��ع��زي��ز  ���ص��ب��ل 
على الأ�صعدة كافة، وذلك يف اإطار 
التي جتمع بني  الوثيقة  الروابط 
البلدين  وحر�ش  واليونان،  م�صر 
بينهما  ال����ت����ع����اون  ت���دع���ي���م  ع���ل���ى 
وم��وا���ص��ل��ة ال��ت�����ص��اور امل��ك��ث��ف حول 

الق�صايا ذات الهتمام امل�صرتك.
ك��م��ا ���ص��ي��ع��ق��د ال�����ص��ي�����ص��ي ل���ق���اًء مع 
نيكو�ش  ال���ق���ر����ص���ي  ال���رئ���ي�������ش 
اأن��ا���ص��ت��ا���ص��ي��اد���ش، ل��ل��ت��ب��اح��ث حول 
البلدين  ب��ني  امل��ت��م��ي��زة  ال��ع��الق��ات 

�صتكون امل�صداقية الأمريكية يف حال 
وا�صنطن  �صركاء  و�صيبداأ  ل��ه،  يرثى 
التزاماتها  يف  ال�����ص��ك  يف  املنطقة  يف 

وقدرتها على حمايتهم.
ذروة  يف  ظ���اه���ري���اً  اإي��������ران  ���ص��ت��ب��دو 
اإيران  �صتكت�صف  عندها  لكن  قوتها. 
تو�صلت  التي  احلقيقة  الإ�صالموية 
اإل���ي���ه���ا ج��م��ي��ع ال������دول ال���ن���ووي���ة مبا 
والوليات  ال�صوفيتتي  الحت��اد  فيها 
امل�صتحيل  ����ص���ب���ه  م������ن  امل�����ت�����ح�����دة، 
اإىل مزية  ال��ن��ووي��ة  ال��ق��درات  حتويل 

ا�صرتاتيجية.
الذين  امل��اليل  الأث��ن��اء، �صيحاول  ويف 
القنبلة  خلف  ي�صعون  عقوداً  اأم�صوا 

اأن ي�صتخدموا مزاياها املفرت�صة.
الإ�صرار  مثل  مبطالب  �صيتقدمون 
الأمريكية من  القوات  ان�صحاب  على 
اأ�صعار النفط وفقاً  املنطقة، وحتديد 
ُرف�صت  لو  م��اذا  لكن  لتف�صيالتهم. 
اإ�صرائيل  ردت  ل��و  وم���اذا  مطالبهم؟ 
وال�صعودية مدعومتني من الوليات 
املتحدة على ا�صتفزازات اإيران باإظهار 

ت�صميمهما على الرف�ش؟
اإمكانية  يف  كبرياً  �صكاً  الكاتب  ويرى 
اإقدام اإيران على املخاطرة بالتعر�ش 
النووية  اأ�صلحتها  با�صتخدام  للفناء 

�صدهما.
ويف نهاية املطاف، فاإن ال�صالح الذي 
الهيمنة  ي��ر���ص��خ  اأن  ُي��ف��رت���ش  ك����ان 
الإي���ران���ي���ة الإق��ل��ي��م��ي��ة ل���ن ي��ن��ت��ج اأي 
على  الإيرانية  القوة  يف  يذكر  تغيري 
�صتعتمد  النتيجة  تلك  لكن  الأرج��ح. 
ع��ل��ى ط��ري��ق��ة وكيفية  ك��ب��ري  ب�����ص��ك��ل 
النووي  الخ��ت��ب��ار  على  وا�صنطن  رد 

الإيراين.
واجبات وا�صنطن يف اخلليج والعامل

النووي،  ووفق لتقية، وبعد الختبار 
الأمريكي  ال��رئ��ي�����ش  ع��ل��ى  �صيتوجب 
�صيء  ل  اأن  على  ي�صدد  اإل��ق��اء خطاب 
ال����ولي����ات  واأن  امل���ن���ط���ق���ة،  يف  ت���غ���ري 
للدفاع عن  تزال م�صتعدة  املتحدة ل 

حلفائها.

ال��ت��ي ���ص��ه��دت من����واً ك���ب���رياً خالل 
ف�صاًل  املا�صية،  القليلة  ال�صنوات 
العالقات  تعزيز  �صبل  ت��ن��اول  ع��ن 
الق���ت�������ص���ادي���ة وال����ت����ج����اري����ة بني 
ال��ب��ل��دي��ن، وك��ذل��ك ال��ت�����ص��اور حول 

الق�صايا وامللفات الإقليمية.

 ملفات اأ�سا�سية
الدولية،  العالقات  خبري  وي�صرح 
ت�صريحات  يف  ال��ردي�����ص��ي،  ط���ارق 
خا�صة ملوقع “�صكاي نيوز عربية” 
م����ن ال����ق����اه����رة، اأب��������رز الأه��������داف 
امل��ط��روح��ة ع��ل��ى طاولة  وامل��ل��ف��ات 
القمة الثالثية يف جولتها التا�صعة، 
اأ�صا�صية؛  نقاط  عدة  اإىل  بالإ�صارة 
با�صتكمال  املرتبط  ال��ه��دف  اأول��ه��ا 
ومتابعة تنفيذ ما مت التفاق عليه 

ونقا�صه يف القمم ال�صابقة.
8 ق��م��م ث��الث��ي��ة �صابقة  وان��ع��ق��دت 
بني م�صر وقر�ش واليونان، كانت 
العام  من  نوفمر  �صهر  يف  الأوىل 
2014 بالعا�صمة امل�صرية. فيما 
انعقدت القمة الثانية يف اأبريل من 

النووي، �صيكون للدى احلزبني حافز 
لي�صبحا اأكرث ت�صدداً مع اإيران.

بال�صقور ومن  يو�صف اجلمهوريون 
عدوانيتهم.  يخففوا  اأن  املرجح  غري 
الدميوقراطيون  ���ص��ي��ك��ون  ب��ي��ن��م��ا 
وراء  ب��ال��وق��وف  لت��ه��ام��ات  معر�صني 
القنبلة  اإي��ران على  ال�صماح بح�صول 
ما �صيدفعهم لتخاذ موقف مت�صدد. 
ولذلك، فاإن من املرجح ت�صكل اإجماع 
مواجهة  على  الكونغر�ش  يف  ج��دي��د 

وتقوي�ش النظام.
ب���ع���د حت����رره����ا م����ن ال���ن���ق���ا����ش املثري 
النووي،  امل��ل��ف  ح���ول  ل��الن��ق�����ص��ام��ات 
الرتكيز  م���ن  وا���ص��ن��ط��ن  ���ص��ت��ت��م��ك��ن 
ع��ل��ى ط��ب��ي��ع��ة ال���ن���ظ���ام ال�����ذي يقمع 
���ص��ع��ب��ه، وال����ذي ع��ني ق��ات��اًل جماعياً 
ال�صمئزاز  ينمو  ق��د  للبالد.  رئي�صاً 
امل�����روع يف حقوق  اإي������ران  م���ن ���ص��ج��ل 
لإ�صعاف  احل��زب��ان  فيتحد  الإن�����ص��ان، 
دع����م ���ص��م��ن��ي وعلني  ع���ر  ال���ن���ظ���ام 
تقية  اأن  رغ��م  اإي���ران،  للمعار�صني يف 
الدميوقراطيني  ك����ل  اأن  ي�����رى  ل 
فجاأة  ���ص��ي��ن��ا���ص��رون  وال��ل��ي��ب��ريال��ي��ني 
ق�صية تغيري النظام. لكن مبجرد اأن 
ت�صبح اإيران دولة نووية، فاإن مفهوم 
تعامل  اإذا  الع��ت��دال،  امل��اليل  اعتناق 
�صيفقد  بلطف  معهم  الأم��ري��ك��ي��ون 
�صيتوجب  نف�صه،  الوقت  ويف  معناه. 
على الأمريكيني من اجلانبني اإدراك 
اأن القنبلة النووية الإيرانية �صت�صعب 
ال�صرق  وا����ص���ن���ط���ن  م�����غ�����ادرة  اأك�������رث 
اآ�صيا.  ن��ح��و  وال�����ص����ت����دارة  الأو�����ص����ط 
و�صيا�صية،  ا�صرتاتيجية  ف��الأ���ص��ب��اب 
باإمكان الوليات املتحدة اإظهار القوة 
اأمام اإيران فقط باحلفاظ على وجود 

�صلب يف املنطقة.

املليل... ال�سحية االأبرز
الأهم  ال�صحية  اأن  اإىل  تقية  ي�صري 
املاليل  ن��ظ��ام  ه��و  الإي��ران��ي��ة  للقنبلة 
ال��ن��ظ��ام مليارات  اأن��ف��ق  ل��ق��د  ن��ف�����ص��ه. 
النووي  ب��رن��اجم��ه  ع��ل��ى  ال������دولرات 

�صيكون على وا�صنطن تهديد طهران 
بتحميلها امل�صوؤولية عن اأي ا�صتخدام 
النووية اجلديدة.  لأ�صلحتها  نقل  اأو 
�صيتوجب  ال��ر���ص��ال��ة،  ه���ذه  ول��ت��ع��زي��ز 
�صفنها  ن�صر  امل��ت��ح��دة  ال��ولي��ات  على 
ال��ن��ووي��ة يف اخل��ل��ي��ج ال��ع��رب��ي، وحتى 
نووية  روؤو������ش  ذات  ���ص��واري��خ  ون�����ص��ر 

اأمريكية يف دول اخلليج.
اإىل  ذل��ك  ُيف�صي  اأن  تقية  ينفي  ول 
حل��ظ��ات ت��وت��ر وم��واج��ه��ة. ل��ك��ن على 
وا�صنطن اإظهار اأنها م�صتعدة لتحمل 

املخاطر.
على  اإي��ران  تاأثري ح�صول  اإن حتييد 
يكون  اأن  ي��ج��ب  ل  ال��ن��ووي��ة  القنبلة 

الهدف الوحيد للوليات املتحدة.
يجب اأن يكون الهدف الأو�صع �صياغة 

اإجماع عاملي �صد نظام املاليل.
وحلفائها  وا�صنطن  على  �صيتوجب 
النظام  على  قا�صية  ع��ق��وب��ات  ف��ر���ش 

وقوف  تخيل  ال�صعب  ومن  جوارها. 
الأي������دي بينما  ال�����ص��ع��ودي��ة م��ك��ت��وف��ة 
الأ�صا�صي برت�صانته  يهددها خ�صمها 
اليائ�صة  ت��رك��ي��ا  اأن  ك��م��ا  ال���ن���ووي���ة. 
تاأثري  ذات  ق��وة  ت�صبح  لأن  ال�صاعية 
يف املنطقة قد تتحرك اأي�صاً، في�صبح 
واإيران  تقلباً،  اأك��رث  الأو�صط  ال�صرق 

اأقل اأمناً.

اإيران النووية توحد اأمريكا
يف �صيناريو مماثل، �صتتاأثر ال�صيا�صات 
نادراً  املتحدة.  الوليات  يف  الداخلية 
اأث���ار ملف دويل خ��الف��اً حزبياً يف  م��ا 
النووي  امللف  مثل  املتحدة  ال��ولي��ات 
الإي������راين يف ال�����ص��ن��وات امل��ا���ص��ي��ة، اإذ 
و�صف اجلمهوريون الدميوقراطيني 
وانتقد  “ا�صرت�صائيون”  ب��اأع��م��الء 

الدميوقراطيون خ�صومهم ب�صدة.
ال�صالح  اإىل  اإي����ران  و���ص��ول  م��ع  لكن 

الأمم  دفع  عر  اإ�صايف  ب�صكل  وعزله 
ر�صمية  اإدان�����ة  اإ����ص���دار  اإىل  امل��ت��ح��دة 

�صده.
اإقناع حلفائها  �صتحتاج وا�صنطن اإىل 
الأوروب���������ي���������ني ب���ق���ط���ع ع���الق���ات���ه���م 
الديبلوما�صية مع طهران. لن تقطع 
التجارة  جم��الت  كل  اخلطوات  هذه 
�صراء  �صتوا�صل  فال�صني  اإي���ران،  مع 
وكوريا  اليابان،  لكن  نفطها.  بع�ش 

اجلنوبية، �صتتوقفان عن ذلك.
و�صتحتاج الوليات املتحدة اإىل تقييد 
عالقات اإيران التجارية مبنع املاليل 
من ا�صتخدام النظام امل�صريف الدويل، 
وم����ن ا�����ص����رتداد اأم������وال يف اخل�����ارج. 
�صيقلل ذل��ك م��ن ق���درة ال��ن��ظ��ام على 
دولة  ب��اإم��ك��ان  ي��ك��ون  ول��ن  املقاي�صة. 
تعي�ش  اأن  م��واط��ن  م��ل��ي��ون   85 ذات 
بهذه الطريقة اإىل الأبد. قد ل يلني 

النظام، لكنه �صينك�صر رمبا.

 اإيران وكوريا ال�سمالية 
ق����د ي���ع���رت����ش ال���ب���ع�������ش ع���ل���ى ه���ذه 
تك�صر  مل  لأن����ه����ا  ال����ص���رتات���ي���ج���ي���ة 
ال��ن��ظ��ام يف ك���وري���ا ال�����ص��م��ال��ي��ة. لكن 
الفروقات  ت��ت��ج��اه��ل  امل���ق���ارن���ة  ه����ذه 
عك�ش  فعلى  الدولتني.  بني  الوا�صعة 
تاريخ  اإي����ران  ف���اإن  ال�صمالية،  ك��وري��ا 
ط���وي���ل م���ن ال���ت���ظ���اه���رات وال���ث���ورات 
التي اأطاحت باحلكومات. فال�صيا�صة 
يف  للتحكم  خا�صعني  غ��ري  واملجتمع 
اإي����ران مب��ث��ل ال�����ص��رام��ة امل���وج���ودة يف 
طهران  يف  النظام  ال�صمالية.  كوريا 
ميار�ش  ل  ل��ك��ن��ه  وق���م���ع���ي،  وح�����ص��ي 
كما  ال�����ص��ي��ط��رة  م��ن  نف�صه  امل�����ص��ت��وى 
بيونغ يانغ. اإن احل�صول على القنبلة 
�صيقو�ش م�صعى النظام اإىل الهيمنة 
به  ي�صيد  ال��ذي  فال�صالح  الإقليمية. 
املاليل على اأنه خال�ش ا�صرتاتيجي 
لإيران، �صيطلق �صباق ت�صلح نووي يف 

العام التايل 2015 يف قر�ش، ثم 
القمة الثالثة يف دي�صمر من نف�ش 
الرابعة  وال��ق��م��ة  اأث��ي��ن��ا،  يف  ال��ع��ام 
 .2016 اأك��ت��وب��ر  يف  ال��ق��اه��رة  يف 
وان����ع����ق����دت ال���ق���م���ة اخل���ام�������ص���ة يف 
 2017 ال��ع��ام  م��ن  ن��وف��م��ر  �صهر 
الثالثية  القمة  ث��م  نيقو�صيا،  يف 
ال�صاد�صة يف اليونان يف اأكتوبر من 
ال�صابعة  وال��ق��م��ة   ،2018 ال��ع��ام 
 ،2019 اأك��ت��وب��ر  يف  ال��ق��اه��رة  يف 
ث���م ال��ق��م��ة ال��ث��الث��ي��ة ال��ث��ام��ن��ة يف 
ومن  نيقو�صيا يف اأكتوبر 2020. 
املطروحة  امللف�����ات  اأب����رز  بي������ن 
ملف  ال��ردي�����ص��ي،  بح�صب  اأي�����ص��اً، 
والت�صدي  الإره�������اب  “مواجهة 
اإ�صافة  للهجرة غ�ري امل�ص�����روعة”، 
قواعد  اح���رتام  على  ال��ت��اأك��ي��د  اإىل 
القانون الدويل يف تقا�ص����م ثروات 
مع  متواٍز  خ��ٍط  املتو�صط، يف  �صرق 
العمل على ا�صتقرار �صرق املتو�صط 
الت�صدي  وك��ذا  الأو���ص��ط،  وال�صرق 
روح  م�����ع  ي���ت�������ص���ق  ل  ع����م����ل  ل����ك����ل 
الدبلوما�صي  العم����ل  وق���واع�����د 

متعدد الأطراف.

 ال�سيا�سة اخلارجية
ويو�صح خبري العالقات الدولية يف 
ال�صياق نف�صه اأن “�صيا�صة ال�صي�صي 
مل��ت��اب��ع��ة ومت���ت���ني عالقات  ت�����ص��ع��ى 
م�������ص���ر م����ع ال����ق����وى والأط���������راف 
وذلك  ك��اف��ة،  وال��دول��ي��ة  الإقليمية 
غرار  على  باملثلثات،  ي��ع��رف  فيما 
ال��ع��الق��ات ب��ني م�����ص��ر والإم������ارات 
واليونان  وم�����ص��ر  وال�������ص���ع���ودي���ة، 
وقر�ش، وم�صر والأردن والعراق، 

وم�صر و�صوريا ولبنان.
ال�صيا�صة  ت���ل���ك  اأن  اإىل  وي���ل���ف���ت 
تنطلق من اأ�صا�ش الندية والتعاون 
النزاع  ع��ن  بعيداً  املنافع  وتقا�صم 

واختالق ما ميكن تفاديه.
“احرتام  اإىل  ال��ردي�����ص��ي  وي�صري 
الإقليمية  وال�����ق�����وى  اجل��������ريان 
وال�صي�صي  مل�صر  الدولية  وك��ذل��ك 
ال�������ذي ج���ع���ل م����ن ال���ب���ل���د رك���ي���زة 
ا�صتقرار وم�صدر اأمان ي�صعى الكل 

لن�صج العالقات الفاعلة معها«.

ماكرون يعتزم 
الإعلن عن بناء

 6 مفاعلت نووية 
 •• باري�س-رويرتز

ذك�����رت ���ص��ح��ي��ف��ة ل���و ف���ي���ج���ارو اأن 
ال���رئ���ي�������ش ال��ف��رن�����ص��ي اإمي���ان���وي���ل 
اأن يعلن قبل عيد  ماكرون يرغب 
مفاعالت  �صتة  ت�صييد  عن  امليالد 
ن������ووي������ة ج������دي������دة ت���ع���م���ل ب����امل����اء 

امل�صغوط.
الرتفاع  اأن  ال�صحيفة  واأو�صحت 
الطبيعي  الغاز  اأ�صعار  يف  ال�صديد 
يف اأوروبا وتاأثري ذلك على الإنفاق 
امل���ن���زيل ع��ل��ى ال���ط���اق���ة ق��ب��ل �صتة 
الرئا�صية  الن��ت��خ��اب��ات  م��ن  اأ���ص��ه��ر 
ال��ف��رن�����ص��ي��ة ك����ان ل��ه��م��ا اأث�����ر كبري 
املفاعالت  ت�صييد  ق���رار  ات��خ��اذ  يف 

اجلديدة.
الرئا�صة  ب��ا���ص��م  امل��ت��ح��دث  وام��ت��ن��ع 

الفرن�صية عن التعليق.
وك��ان م��اك��رون ق��د تعهد يف بداية 
العتماد  بتقلي�ش  الرئا�صة  توليه 
اإنتاج  يف  ال��ن��ووي��ة  امل��ف��اع��الت  على 
 75 م��ن  املئة  يف   50 اإىل  الطاقة 
لكن   ،2035 ع��ام  بحلول  املئة  يف 
الأجواء  الطاقة تغري  اأ�صعار  اأزم��ة 
عن  فيجارو  لو  ونقلت  باري�ش.  يف 
ت�صمه  مل  كبري  حكومي  م�����ص��وؤول 
اأننا  تو�صح  ال��ط��اق��ة  “اأزمة  ق��ول��ه 
الطاقة  اخ���ت���ي���ارن���ا  يف  ح����ق  ع���ل���ى 
اإىل  للتحول  م�صعانا  يف  ال��ن��ووي��ة 

م�صادر للطاقة �صديقة البيئة«.

وع���ان���ى م���ن ع��ق��وب��ات ���ص��ام��ل��ة. حني 
اأخ��رياً يف حتقيق هدفه ويجد  ينجح 
ا�صرتاتيجية  م��ن��اف��ع  ي���رتك  ل  اأن����ه 
القت�صادية،  امل��ع�����ص��الت  ي��ف��اق��م  ب��ل 
متفجرة.  داخلية  انتكا�صة  �صيواجه 
لقد فقد النظام الإيراين الكثري من 
انتخابات متالعب بها  �صرعيته عر 
هائل  وف�����ص��اد  �صيئ  اق��ت�����ص��ادي  واأداء 
ال�صتجابة  يف  ك��ب��ري  اإدارة  و����ص���وء 
ق��ن��ب��ل��ة وع���َد  اإن  ك����ورون����ا.  جل��ائ��ح��ة 
البالد،  لو�صعية  بتعزيزها  ال��ن��ظ��ام 
جتفيفاً  ُتنتج  اأنها  لحقاً  يتبني  لكن 
�صبباً  ���ص��ت��ك��ون  خل��زان��ت��ه��ا،  اإ���ص��اف��ي��اً 

ل�صرخة جماهريية عارمة.
ل يتحمل ال�صعب الإيراين النتهاكات 
ال�صنوات  خ��الل  املتعددة.  احلكومية 
جميع  اأع�صاء  ن��زل  املا�صية،  القليلة 
ال�صوارع  اإىل  الجتماعية  الطبقات 
�صيحاول  ال���ن���ظ���ام.  ���ص��د  ل��ل��ت��ظ��اه��ر 
اأي حترك  ���ص��ح��ق  ���ص��ك  ب���ال  امل����اليل 
على  اإط���اح���ت���ه.  اإىل  ي�����ص��ع��ى  ���ص��ام��ل 
النظام  ق��وة، يجد  الرغم من واجهة 
اأ�صعف موقف منذ و�صوله  نف�صه يف 
القنبلة  �صتعزز  وك��م��ا  ال�صلطة.  اإىل 
مناه�صاً  اإجماعاً  الإيرانية  النووية 
�صتعزز  ك��ذل��ك  وا�صنطن،  يف  للنظام 
تلك القنبلة املعار�صة يف الداخل �صد 

املاليل.

�سيتعلم الدر�س االأ�سعب
وع��ل��ى امل��ت��خ��وف��ني م��ن ���ص��ق��وط دولة 
اآخ��ر غري  يد نظام  نووية يف  اإيرانية 
النظام احلايل، فريد تقية باأن خليفة 
الأرجح  على  �صيكون  احل��ايل  النظام 
من املعار�صة. ولذلك، �صريكز احلكم 
التنمية  على  امل�صتقبل  يف  الإي����راين 
مع  العالقات  و�صياغة  القت�صادية، 
املجتمع الدويل، واللتزام بالأعراف 

الدولية.
احلكم  يعك�ش  اأن  اأي�صاً  املرجح  وم��ن 
النووي  امل�������ص���ار  اجل���دي���د  الإي�������راين 
التي  ال��ك��ث��رية  امل�صاكل  م��ع  ليتعامل 
لديه  �صيكون  الداخل.  يف  �صيواجهها 
الدر�ش  اإىل  ل��الن��ت��ب��اه  الأ���ص��ب��اب  ك��ل 
الذي يبدو اأن النظام احلايل م�صمم 
ال�صعبة، ففي  بالطريقة  تعلمه  على 
اأكالف احل�صول على  اإيران، �صتفوق 
�صالح نووي منافعه املرجوة اإىل حد 

كبري، ح�صب تقية.

خليفة النظام احلايل �سيكون على االأرجح من املعار�سة

حتليل: القنبلة النووية... بداية النهاية لنظام املليل

ال�ضي�ضي يف اليونان.. اأبرز ملفات »القمة الثلثية التا�ضعة«
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يف  والث��ن��ني  الأح��د  يومي  اأن��ق��ذت  اأّن��ه��ا  الفرن�صية  ال�صلطات  اأعلنت 
متهالكة من  ق��وارب  على منت  اأب��ح��روا  213 مهاجراً  املان�ش  بحر 
وقالت  اإنكلرتا.  اإىل  للو�صول  حماولة  يف  ال�صمالية  البالد  �صواحل 
اإّنه مّت ليل الأحد- مديرية الأمن يف املان�ش وبحر ال�صمال يف بيان 
ال�صواحل  الثنني الإبالغ عن قوارب عديدة تواجه �صعوبات قبالة 
اأّن عمليات الإنقاذ التي اأطلقت  ال�صمالية وبا دو كاليه، م�صرية اإىل 
على الإثر توا�صلت خالل نهار  اأم�ش الأول الثنني. واأو�صح البيان 
اأّن �صفينة دورية تابعة للبحرية الوطنية اأنقذت 82 �صخ�صاً خالل 
اأربع عمليات اإنقاذ منف�صلة نّفذتها، يف حني اأنقذت املوؤ�ص�صة الوطنية 
اإنقاذ  يف عمليتي  م��ه��اج��راً   76 دون��ك��ريك  ال��ب��ح��ري-ف��رع  ل��الإن��ق��اذ 
منف�صلتني. بدروها اأنقذت املوؤ�ص�صة الوطنية لالإنقاذ البحري-فرع 
من  يعانون  وكانوا  زورقهم  غرق  مهاجراً   40 بولونيي-�صور-مري 
املهاجرون  اأّم��ا  نف�صه.  البيان  وف��ق  اجل�صم”،  ح��رارة  يف  “انخفا�ش 
الفرن�صية  للبحرية  تابعة  َقْطر  �صفينة  فاأنقذتهم  املتبّقون  ال�15 
واأنزلتهم يف ميناء بولونيي- �صور-مري. واأّكد البيان اأّن جميع هوؤلء 
املهاجرين “�صاملون ومعافون” وقد توّلت اأمرهم بعد اإنقاذهم فرق 
الإطفاء و�صرطة احلدود. ومنذ نهاية 2018 تزايدا عمليات عبور 
املتكّررة  التحذيرات  الّرغم من  على  املّتحدة،  اململكة  باجتاه  املان�ش 
من ال�صلطات التي ت�صّدد على خطورة هذا النوع من الهجرة ب�صبب 

كثافة حركة املرور والتيارات القوية وحرارة املياه املنخف�صة.

املحكمة  ق���رار  اإن  بولندا  وزراء  رئي�ش  مورافي�صكي  ماتيو�ش  ق��ال 
البولندية الذي فجر خالفا مع بروك�صل ب�صاأن حكم القانون اأ�صبح 

مو�صوعا “ل�صوء تفاهم اأ�صا�صي«.
قرار  اأن  “اأدرك  �صرتا�صبورج  يف  الأوروب����ي  ال��رمل��ان  اأم���ام  واأ���ص��اف 
مو�صوعا  اأ�صبح  موؤخرا  �صدر  الذي  البولندية  الد�صتورية  املحكمة 
ل�صوء تفاهم اأ�صا�صي. لو اأنني �صمعت باأن املحكمة الد�صتورية يف دولة 
معاهدات  بطالن  اأعلنت  اأو  األغت  الأوروب���ي  ب��الحت��اد  ع�صو  اأخ��رى 

الحتاد لنده�صت لكنني كنت �صاأحاول التحقق«.
تطرحها  التي  الإ���ص��الح��ات  اإن  طويلة  ف��رتة  منذ  بروك�صل  وتقول 
احلكومة اليمينية يف بولندا تقو�ش ا�صتقاللية الق�صاء لكن اخلالف 
البولندية  الد�صتورية  املحكمة  حت��دت  عندما  ال�صهر  ه��ذا  ت�صاعد 
باأن  يق�صي  حكم  باإ�صدار  الأوروب���ي  الحت��اد  لوحدة  اأ�صا�صية  ركيزة 

اأجزاء من معاهدات الحتاد الأوروبي ل تتوافق مع د�صتور البالد.

 
ال�صابق دونالد ترامب دعوى ق�صائية على  الرئي�ش الأمريكي  رفع 
جلنة مبجل�ش النواب حتقق يف هجوم لأن�صاره على مبنى الكوجنر�ش 
يف ال�صاد�ش من يناير كانون الثاين، ودفع باأن اأع�صاء اللجنة قدموا 

طلبا غري قانوين للح�صول على �صجالته يف البيت الأبي�ش.
اأم�ش الأول الثنني  واأكد ترامب يف الدعوى الق�صائية التي رفعها 
يف املحكمة اجلزئية يف وا�صنطن اأن املواد التي �صعت اللجنة للح�صول 
عليها حممية وفقا ملبداأ قانوين يطلَق عليه املزايا التنفيذية ي�صمن 

�صرية بع�ش املحادثات يف البيت الأبي�ش.
“طلبات  وقال جي�صي بينول حمامي ترامب يف الدعوى الق�صائية 
اأي  لها  ولي�ش  ومداها  بحجمها  يتعلق  فيما  م�صبوقة  غري  اللجنة 

غر�ش ت�صريعي م�صروع«.
ولية  م��ن  ج��م��ه��وري��ة  وه���ي  ب��ال��ل��ج��ن��ة،  الع�صو  ت�صيني  ل��ي��ز  وق��ال��ت 
وايومنج، وبيني توم�صون، وهو ع�صو دميقراطي باللجنة من ولية 

م�صي�صبي، يف بيان اإن ترامب يريد “تاأخري وعرقلة “ التحقيق.
ال�صعي  للنا�ش من  اأهمية  اأكرث  ال�صعب ت�صور ما هو  “من  واأ�صافا 
وحماولة  دميقراطيتنا  على  هجوم  ب�صاأن  اإج��اب��ات  على  للح�صول 

اإبطال نتيجة انتخابات«.
يف  الكوجنر�ش  مبنى  اقتحموا  ق��د  ت��رام��ب  اأن�صار  م��ن  امل��ئ��ات  وك��ان 
ال�صاد�ش من يناير كانون الثاين يف حماولة لعرقلة اإعالن امل�صرعني 
فوز جو بايدن يف انتخابات الرئا�صة. ويواجه اأكرث من 600 �صخ�ش 

اتهامات جنائية ب�صبب دورهم يف القتحام.

عوا�شم

باري�ص

بروك�سل

وا�سنطن

 وا�ضنطن ترهن م�ضاعدتها الع�ضكرية 
لل�ضودان بـ »�ضرط ل حميد عنه«

•• وا�شنطن-وكاالت

ع�صكرية  م�صاعدات  اأي  تقدمي  م��وؤخ��را،  الأمريكية،  املتحدة  ال��ولي��ات  ربطت 
لل�صودان مبوافقة احلكومة املدنية، ثم حددت ثالث جمالت رئي�صة ملنح هذا 
الدعم. وجرى حتديد املجالت الثالثة لتقدمي الدعم اإىل ال�صودان يف تدريب 
الأمنية  الأمنية، ودعم متطلبات الرتتيبات  واإ�صالح الأجهزة  املهني،  اجلي�ش 

املتعلقة باتفاق ال�صالم ال�صوداين املوقع يف اأكتوبر املا�صي.
ومت حتديد هذه ال�صروط يف مراجعة حمدثة اأجرتها جلنة يف الكونغر�ش، يوم 

الثنني، حول �صبكة الإمداد الأمريكية.
وقال بكري اجلاك، اأ�صتاذ ال�صيا�صة العامة يف جامعات اأمريكية ملوقع “�صكاي 
حيال  املتحدة  الوليات  �صيا�صة  اإن  نيويورك،  من  الهاتف  عر  عربية”  نيوز 

الأو�صاع يف ال�صودان تتبلور حول دعم التحول املدين.
القانون  بتفعيل  املتحدة  الوليات  تقوم  اأن  امل�صتبعد  “من غري  الباحث  وتابع 
املجاز م�صبقا من قبل الكونغر�ش، والذي يت�صمن عقوبات وحظر �صفر كل من 
يعرقل التحول املدين يف ال�صودان. ومنذ اأكرث من �صهر، يعي�ش ال�صودان اأزمة 
احلكومة  والع�صكري يف  امل��دين  ال�صقني  بني  اإث��ر خالفات  على  ح��ادة  �صيا�صية 

النتقالية اإ�صافة اإىل خالفات داخلية يف املكون املدين للحكومة.
ويف خ�صم هذا اخلالف الداخلي، انف�صلت جمموعة عن قوى احلرية والتغيري، 

ثم وقعت ميثاقا اأ�صمته اأي�صا مبيثاق قوى احلرية والتغيري.
ومع قرب موعد ت�صليم �صلطة جمل�ش ال�صيادة للمدنيني ال�صهر املقبل؛ دعت 
الوليات املتحدة ودول الرتويكا جميع الأطراف ال�صودانية اإىل احرتام الوثيقة 
الد�صتورية املوقعة بني املدنيني والع�صكريني و�صمان اللتزام بالتحول املدين 
وا�صتكمال هياكل ال�صلطة. ومن املتوقع و�صول وفد دبلوما�صي اأمريكي رفيع 

امل�صتوى اإىل اخلرطوم، يوم الأحد، لبحث الأزمة احلالية يف البالد.

طالب بفتح ملف اأوكار تفريخ االإرهاب

الد�ضتوري احلر: حّل الربملان وانتخابات ت�ضريعية مبّكرة

نا�ضيونال اإنرت�ضت: على اأمريكا العرتاف بخ�ضارتها يف �ضوريا... اأي�ضًا

اأنقرة ت�ضتدعي �ضفراء 10 دول ب�ضبب املعار�ش كافال  
وكتبت الدول الع�صر اأن “التاأخري امل�صتمر يف حماكمته يلقي 
بظالل ال�صك على احرتام الدميوقراطية و�صيادة القانون 

و�صفافية النظام الق�صائي الرتكي«.
تركيا  “اأن  تغريدة  يف  �صويلو  �صليمان  الداخلية  وزي��ر  ورد 
اأن يقدم  املقبول  غ��ري  م��ن  ق��ان��ون دميوقراطية.  دول��ة  ه��ي 
يتعلق  فيما  الق�صاء  اإىل  واق���رتاح���ات  تو�صيات  ال�����ص��ف��راء 

بق�صية جارية«.
مددت حمكمة يف ا�صطنبول يف مطلع ت�صرين الأول/اكتوبر 
�صجن كافال امل�صجون  دون �صدور اأي حكم يف حقه منذ عام 
على  عقوبات  بفر�ش  الأوروب��ي��ة  التهديدات  رغ��م   2017

اأنقرة.

يتهم نظام الرئي�ش رجب طيب اردوغان هذا املعار�ش البالغ 
من العمر 64 عاما وال�صخ�صية البارزة يف املجتمع املدين، 

بال�صعي اىل زعزعة ا�صتقرار تركيا.
التظاهرات   2013 يف  دع��م  لأن��ه  خ�صو�صا  ا�صتهدف  وه��و 
املناه�صة للحكومة التي عرفت با�صم حركة جيزي وطالت 

اردوغان حني كان رئي�صا للوزراء.
خالل حماولة  “الإطاحة باحلكومة”  ثم اتهم بانه حاول 

النقالب الفا�صلة يف 2016.
يف كانون الأول/دي�صمر 2019، اأمرت املحكمة الأوروبية 
دون  ل��ك��ن   عنه”  ال���ف���وري  ب”الإفراج  الإن�������ص���ان  حل��ق��وق 

جدوى.

وهدد جمل�ش اأوروبا يف الآونة الأخرية اأنقرة بعقوبات ميكن 
ال��ث��اين/ ت�صرين   30 م��ن  املقبلة  دورت���ه  خ��الل  تعتمد  اأن 
الفراج  يتم  مل  اذا  الأول/دي�صمر،  كانون   2 اىل  نوفمر 

عن املعار�ش حتى ذلك احلني.
بعد اأربع �صنوات يف ال�صجن دون اإدانة، اعتر كافال الأ�صبوع 
املا�صي، يف مقابلة خا�صة مع وكالة فران�ش بر�ش، اأن اعتقاله 

ي�صمح ل�صلطة اأردوغان بترير “نظرية املوؤامرة«.
وقال من �صجنه عر حماميه “اعتقد ان ال�صبب احلقيقي 
وراء اعتقايل امل�صتمر هو حاجة احلكومة اىل البقاء على 
مبوؤامرة   )2013( ج��ي��زي  اح��ت��ج��اج��ات  ارت���ب���اط  رواي�����ة 

اأجنبية حية«.

•• اأنقرة-اأ ف ب

بينها  دول من  ع�صر  �صفراء  الثالثاء  اأم�ش  تركيا  ا�صتدعت 
فرن�صا واأملانيا والوليات املتحدة بعد اأن طالبت هذه الدول 
ك��اف��ال، وف��ق ما ذك��ر م�صدر  ب��الإف��راج عن املعار�ش عثمان 

دبلوما�صي تركي لوكالة فران�ش بر�ش.
يف بيان �صدر م�صاء  اأم�ش الأول الثنني، دعت كندا وفرن�صا 
والرنوج  ونيوزيلندا  وهولندا  واأملانيا  وال��دمن��ارك  وفنلندا 
و�صريعة  عادلة  “ت�صوية  اإىل  املتحدة  وال��ولي��ات  وال�صويد 
كافال  عثمان  ال��رتك��ي  والنا�صط  الأع��م��ال  رج��ل  لق�صية” 

امل�صجون قيد املحاكمة منذ اأربع �صنوات.

•• الفجر -تون�س
   طالب احلزب الد�صتوري احلّر يف 
بتحديد  اجلمهورية  الرئي�ش  بيان 
ال�صتثنائي  ل��ل��و���ص��ع  زم��ن��ي  ���ص��ق��ف 
ورف����ع ال�����ص��ب��اب��ي��ة وال��غ��م��و���ش التي 
رقابة  اآلية  واإح��داث  البالد  تعي�صها 
حم���اي���دة وم�����ص��ت��ق��ل��ة ع��ل��ى ق�����رارات 
احل���اك���م وف���ت���ح ب����اب ال��ت��ظ��ل��م طبق 

القانون.
   كما دعا اإىل حل الرملان والدعوة 
لأوانها  �صابقة  ت�صريعية  لنتخابات 
ل���ت���م���ك���ني ال�������ص���ع���ب م�����ن مم���ار����ص���ة 
يت�صمن  ب���ي���ان  واإ�����ص����دار  ���ص��ي��ادت��ه، 
التي  وال�صيا�صات  العامة  التوجهات 
من  حتقيقها  على  ال�صلطة  �صتعمل 
املعينة  احلكومية  الرتكيبة  خ��الل 
و����ص���ب���ط الإج�����������راءات وال�����ق�����رارات 
املطالب  لتحقيق  ات��خ��اذه��ا  امل��زم��ع 

القت�صادية والجتماعية امللحة.
   كما طالب ب�صرورة ال�صروع حال 
يف التدقيق يف م�صار �صرف القرو�ش 

عن  والك�صف  املتعاقبة  امل��ي��زان��ي��ات  وتنفيذ  وال��ه��ب��ات 
التنمية  ملف  وفتح  الكرى  امل�صاريع  تعطيل  اأ�صباب 
والنطالق  الفالحي  القطاع  يف  الف�صاد  ملف  وفتح 
وترويج  الإره���اب  تفريخ  اأوك��ار  فتح ملف  الفوري يف 
اخل��ط��اب وال��ف��ك��ر ال��ظ��الم��ي امل��ت��ط��رف وع��ل��ى راأ�صها 
ل�صاحبه  امل�صلمني  لعلماء  العاملي  الحت��اد  ي�صمى  ما 
�صيئ الذكر القر�صاوي واحلزب الداعي لإر�صاء دولة 
امللفات  واإح��ال��ة  التمويل  منابع  وجتفيف  اخل��الف��ة 

•• وا�شنطن-وكاالت

اإنرت�صت”  “نا�صيونال  يف  دمي���ردا����ش  ع��ل��ي  ت���ن���اول 
يف  الأمريكية  ال�صيا�صة  باإخفاق  �صماه  ما  الأمريكي 
الأمريكيني  ال�صرائب  اإنفاق دافعي  اإن  �صوريا، قائاًل 
 2400 من  اأك��رث  وت�صحيات  دولر،  تريليون   2.3
الختالفات  ع��ل��ى  للتغلب  ك��اف��ي��ة  ت��ك��ن  مل  ج���ن���دي، 
العرقية والقبلية والدينية، من اأجل بناء اأمة اأفغانية 

دميقراطية �صديقة للوليات املتحدة.
اإنفاق  ف��ب��ع��د  م�����ص��اب��ه��ة،  ال���ع���راق ح��ك��اي��ة  اإن يف  وق����ال 
جندي   4500 م��ن  اأك���رث  ومقتل  دولر،  تريليوين 
اإي�����ران ع��ل��ى ط��ب��ق من  اإىل  ال��ب��الد  اأم��ري��ك��ي، �صلمت 

ف�صة.
اللدود  العدو  وباإ�صقاط �صدام ح�صني،  وبطريقة ما، 
لإي������ران، اأجن����زت ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة م��ا مل ت�صتطع 
ط��ه��ران اإجن����ازه يف ال��ث��م��ان��ي��ن��ات، ومل ت��ك��ن اإي����ران يف 
ال��ع��راق. وع���الوة على  ال��ي��وم يف  مثل قوتها كما ه��ي 
ذلك، فاإن الغزو الأمريكي للعراق مل ميهد الطريق 
العراق، و�صوريان ولبنان،  الإي��راين يف  فقط للتو�صع 
لل�صناعة  وال�صيني  الرو�صي  ال�صتغالل  �صهل  واإمن��ا 
النفطية العراقية املغرية. وباتت رو�صيا اليوم امل�صدر 

الأول لل�صالح اإىل العراق.
والنموذج نف�صه، يطبق يف �صوريا اليوم، حيث ينت�صر 
اأم��ري��ك��ي. وع��ل��ى غرار  900 ج��ن��دي  اإىل  ي�����ص��ل  م��ا 
اإنفاق  رغ��م  وعلى  وال��ع��راق،  اأفغان�صتان،  يف  ح��دث  ما 
اأمة  بناء  اأخفقت يف  اأمريكا  فاإن  ال��دولرات،  مليارات 

يف �صوريا.
والدينية  والقبلية  العرقية  الوقائع  ف��اإن  وبب�صاطة، 

العاجلة.    وعّر عن ان�صغاله من ال�صيا�صة اخلارجية 
املعتمدة من طرف ال�صلطة القائمة، حمذرا من اإدخال 
تون�ش يف عزلة دولية وتعري�صها ملخاطر ال�صراعات 
الإقليمية والدولية لت�صبح ورقة تتالعب بها املحاور 
وجترها على ال�صطفاف وهو ما يتعار�ش مع ثوابت 
ال�صيا�صة اخلارجية البورقيبية التي تقوم على اإعالء 
اإطار  يف  التون�صية  امل�صالح  الوطنية وخدمة  ال�صيادة 

الندية والحرتام املتبادل.

اخلا�صة بالأخطبوط الإخواين اإىل الق�صاء ملحا�صبة 
ملفات  كفتح  و�صركائه  واأذرع���ه  وم�صرييه  موؤ�ص�صيه 
ال�����ص��ري وتفكيك  الغ���ت���ي���الت وال��ت�����ص��ف��ري واجل���ه���از 

منظومة الإرهاب.
   واأك���د احل���زب ال��د���ص��ت��وري احل���ّر ا�صطفاف احلزب 
يكون  باأن  والتزامه  املعي�صية  املواطنني  مطالب  وراء 
امللفات  لتبليغ  القائمة  ال�صلطة  العايل لدى  �صوتهم 
امل�صاكل  اأه���م  اأج���ل حلحلة  م��ن  وال�����ص��غ��ط  احل���ارق���ة 

اأن يوجد دولة كردية  دول م�صتقلة، فاإنه مل ي�صتطع 
م�صتقلة. ومن الأ�صباب الكثرية التي حالت دون ذلك 
“الفتقار اإىل وحدة” كردية و”العجز عن التعاون يف 

مواجهة املحيط الأو�صع«.
اأمام  اأنف�صهم العقبة الأكر  وكان ال�صك بني الأك��راد 

دولة كردية م�صتقلة يف مرحلة ما بعد ال�صتعمار.
العراق،  ك��رد���ص��ت��ان  يف  ال���ذات���ي  احل��ك��م  م��ن��ط��ق��ة  ويف 
الكرد�صتاين”  ال��دمي��وق��راط��ي  “الحتاد  ح��زب  اأن�صاأ 
اأغ�صط�ش  ي��ت��زع��م��ه ج���الل ط��ال��ب��اين، يف  ك���ان  ال����ذي 

ع��ل��ى الأر�������ش، ووج����ود ق���وى اإق��ل��ي��م��ي��ة م��ث��ل رو�صيا، 
دولة  لبناء  وا�صنطن  جهود  يعرقل  واإي���ران،  وتركيا، 
كردية �صديقة لأمريكا يف املنطقة. وعو�ش موا�صلة 
حم����اولت ل ج���دوى م��ن��ه��ا، ع��ل��ى ال���ولي���ات املتحدة، 

احلد من خ�صائرها.

الدولة الكردية
بنجاح  الإجنليزي  الفرن�صي  التحالف  فكك  وعندما 
اإىل  الأو����ص���ط  ال�����ص��رق  يف  العثمانية  الإم���راط���وري���ة 

   واأدان الد�صتوري احلّر املمار�صات 
القائمة  ال�����ص��ل��ط��ة  ب��ه��ا  ت��ق��وم  ال��ت��ي 
والت�صييق  احل����زب  ع��م��ل  ل��ع��رق��ل��ة 
ع��ل��ى اأن�����ص��ط��ت��ه وم�������ص���ادرة ح��ق��ه يف 
داأب  التي  الوطنية  الذكريات  اإحياء 
عليها والتي متثل تكرميا ملنا�صليه 
راأ�صهم  ومنا�صالته ولرموزه وعلى 
بو�صفه  بورقيبة  احلبيب  ال��زع��ي��م 
ال����وري����ث ال�������ص���رع���ي حل�����زب الآب������اء 
والأج���������داد، وف����ق م���ا ج����اء يف ن�ش 

البيان.
   كما ا�صتنكر تعمد رئي�ش ال�صلطة 
القائمة و�صع كل الأحزاب والنواب 
وال�صيا�صيني يف �صلة واحدة وت�صويه 
ب��ه احلزب  ق��ام  ال��ذي  املعار�صة  دور 
املنق�صية  ال�����ص��ن��وات  ام���ت���داد  ع��ل��ى 
ون���ك���ران امل��ج��ه��ودات اجل���ب���ارة التي 
وجتاهل  النيابية  الكتلة  بها  قامت 
مر�صد  حكم  مواجهة  يف  ا�صتب�صالها 
ال���رمل���ان وخارجه  داخ����ل  الإخ������وان 
وت�������ص���دي���ه���ا ل���ت���م���ري���ر ال������ق������رارات 

والقوانني املدمرة للدولة.
    وندد احلزب بتوظيف النفوذ املطلق لتحقيق منافع 
�صيا�صية �صخ�صية واإفراغ ال�صاحة ل�صالح دعاة احلملة 
التف�صريية مل�صروع رئي�ش ال�صلطة القائمة املرتكز على 
�صوت  واإخ��را���ش  املنظمات  ودور  احلزبي  العمل  اإلغاء 
الإخوان  منظومة  �صد  املنا�صلة  الوطنية  املعار�صة 
ال�صراع الطبقي والتمييز بني  اإىل تكري�ش  والهادف 
الدميقراطية  يهدد  مما  والأج��ي��ال  واجلهات  الفئات 

وال�صلم الأهلي والنظام اجلمهوري.

يف  “الفتح”  ر�صمياً مع حتالف  )اآب(2021 حتالفاً 
ال��ع��راق ال��ذي ي��ق��وده ال�صيعة امل��وال��ون لإي���ران ع�صية 

النتخابات الت�صريعية الأخرية يف العراق.
وتتحدث و�صائل الإعالم الإيرانية دائماً عن طالباين 

ب�صفته “�صديقاً لإيران«.
و”احلزب  الدميوقراطية”  ���ص��وري��ا  “قوات  وت��ع��ي 
مع  التحالف  اأن  ال�صوري،  الكردي”  الدميوقراطي 
اإيران  يقدما على معاداة  لن  واأنهما  اأمريكا  موؤقت، 

من اأجل اإ�صرائيل.
ل �صك يف اأن الوليات املتحدة حققت اإجنازات كرى 
يف العامل، لكن لي�ش بينها بناء الأمم. فمن فيتنام اإىل 
العراق، اأثبتت وا�صنطن على نحٍو متكرر، اأن قوتها ل 

تكمن يف بناء الأمم.
اإن عجز الوليات املتحدة عن فهم اآلف ال�صنني من 
الأو�صط، من  ال�صرق  ال�صرق  التي �صكلت  الديناميات 
العوامل التي اأدت اإىل اإخفاق اأمريكا يف حتقيق تقدم 

باملنطقة.
الوليات  اأه��درت  ال�صوفييتي،  الحت��اد  �صقوط  ومنذ 
ال��ت��ورط بني  ال��ث��الث��ني املا�صية يف  امل��ت��ح��دة الأع����وام 
نهري الفرات ودجلة يف العراق، ويف جبال اأفغان�صتان، 
مطاردة �صبح الإرهاب، ما �صاعد على ا�صتنزافها مالياً 
و�صاعد  اأبدي”،  “بتعب  الأم��ري��ك��ي  ال�صعب  واأ���ص��اب 
ال�صني فاأ�صبحت حتدياً خطرياً لل�صيطرة الأمريكية 

على العامل.
على  �صوريا،  يف  احل��ايل  امل�صار  يف  ت�صتمر  اأن  وعو�ش 
وا�صنطن اأن تلتفت اإىل اأمور مهمة. وعليها اأن ترتك 
من  تكن  مل  م�صكلة  م��ع  التعامل  الإقليمية  للقوى 

م�صوؤولياتها اإطالقاً.   

كوريا ال�ضمالية تطلق �ضاروخا بال�ضتيا من غوا�ضة  •• �شيول-اأ ف ب

ال���ك���وري اجلنوبي  اأع��ل��ن اجل��ي�����ش 
ال�صمالية  كوريا  اأن  الثالثاء  اأم�ش 
اأط���ل���ق���ت ����ص���اروخ���ا ب��ال�����ص��ت��ي��ا من 
اأحدث  غ��وا���ص��ة ع��ل��ى الأرج�����ح، يف 
ح���ل���ق���ة ����ص���م���ن ���ص��ل�����ص��ل��ة جت�����ارب 
نّفذتها بيونغ يانغ خالل الأ�صابيع 
امل���ا����ص���ي���ة. واأف��������ادت ه��ي��ئ��ة اأرك�����ان 
القوات الع�صكرية يف �صيول يف بيان 
بال�صتيا  �صاروخا  قواتنا  “ر�صدت 
ق�صري املدى غري حمدد يعتقد اأنه 
�صاروخ بال�صتي يطلق من غوا�صة 

اأطلقته كوريا ال�صمالية«.
واأ���ص��اف��ت اأن ال�����ص��اروخ اأط��ل��ق من 
�صبه  ���ص��رق  البحر  ب��اجت��اه  �صينبو 

اجلزيرة الكورية.
اأطلق  ال��ت��ي  �صينبو  م��دي��ن��ة  وت��ق��ع 
م��ن��ه��ا ال�������ص���اروخ ع��ل��ى ال��ب��ح��ر يف 
���ص��رق ال��ب��الد وف��ي��ه��ا ح��و���ش كبري 
ال�صفن. واأظهرت �صور عر  لبناء 
الأقمار ال�صناعية وجود غوا�صات 
يف املنطقة. وي�صعى ال�صمال حاليا 

�صواريخ  اإط����الق  تقنية  لتطوير 
اأن  و�صبق  غوا�صات،  من  بال�صتية 

اأطلق �صواريخ من حتت املاء.
واأج�����رت ب��ي��ون��غ ي��ان��غ ال��ت��ي متلك 
ال�صالح النووي، يف الآونة الأخرية 
عدة جتارب، �صملت �صاروخا بعيد 
امل���دى و���ص��الح��ا ي��ت��م اإط��الق��ه من 
ق��ط��ار و���ص��اروخ��ا ق��ال��ت اإن���ه فرط 
���ص��وت��ي، م��ا اأث���ار قلق ال��ع��دي��د من 
ال��دول. وخالل معر�ش خم�ص�ش 
للدفاع نظم الأ�صبوع املا�صي، قدم 
للقارات  ع���اب���ر  ب��ال�����ص��ت��ي  ����ص���اروخ 
ُك�����ص��ف ع��ن��ه ال���ع���ام امل��ا���ص��ي خالل 

عر�ش ع�صكري.
الباحث  ����ص���ول  ب���ي���وم  ���ص��ني  وق�����ال 
يف امل��ع��ه��د ال���ك���وري ل��ل��ب��ح��ث حول 
اإن  ال���وط���ن���ي���ة  ال����ص���رتات���ي���ج���ي���ة 
“ال�صبب اجلوهري لهذا ال�صتفزاز 
م���ن ج���ان���ب ال�����ص��م��ال ه���و مت�صك 
حول  مبوقفها  امل��ت��ح��دة  ال��ولي��ات 

املفاو�صات«.
نظام  اأن  وراأى 
ي���ان���غ  “بيونغ 
ي������ح������اول ب���ه���ذه 
اأن  ال����ط����ري����ق����ة 
يثبت اأن باإمكانه 
اأك���رث  ي���ك���ون  اأن 

ا�صتفزازا بعد«.
خ�������الل اف���ت���ت���اح 
املعر�ش الأ�صبوع 
اتهم  امل����ا�����ص����ي، 
الكوري  الزعيم 
كيم  ال�������ص���م���ايل 
اأون  ي���������ون���������غ 

“ال�صبب  باأنها  املتحدة  ال��ولي��ات 
يف  ال����ص���ت���ق���رار  ل���ع���دم  اجلذري” 
�صبه اجلزيرة الكورية، معترا اأنه 
لي�ش هناك ما يدعو اإىل “العتقاد 

باأنهم غري عدوانيني«.
الكورية  اجل��زي��رة  �صبه  اأن  وي��ب��دو 

�صباق  ت���خ���و����ش 
ت�صلح.

ال�صياق،  هذا  ويف 
�صيول  اخ���ت���رت 
اأي�����������ل�����������ول/ يف 

لأول  ���ص��ب��ت��م��ر 
م�������رة �����ص����اروخ����ا 
يطلق  ب��ال�����ص��ت��ي��ا 
م�������ن غ�����وا������ص�����ة، 
بذلك  ل��ت�����ص��ب��ح 
من الدول النادرة 
التي متلك هذه 
جيا  لو لتكنو ا
امل����������ت����������ط����������ورة، 
ك���روز فرط  ���ص��اروخ  ع��ن  وك�صفت 
���ص��وت��ي. وب���ع���د ع��م��ل��ي��ة الإط�����الق 
الرئا�صة  م��ك��ت��ب  اأع��ل��ن  ال��ث��الث��اء، 
ع��ق��د اجتماع  ال��ك��وري��ة اجل��ن��وب��ي��ة 
اأن  ب���دون  ال��ق��وم��ي  الأم����ن  ملجل�ش 

يحدد املو�صوع املطروح للبحث.

م���ن ج��ه��ت��ه، اأف�����اد رئ��ي�����ش ال�����وزراء 
ال����ي����اب����اين ف���وم���ي���و ك��ي�����ص��ي��دا عن 
بال�صتيني،  ����ص���اروخ���ني  اإط�������الق 

معترا العملية “موؤ�صفة جدا«.
ال�صاروخ  اإط����الق  عملية  وج����رت 
مديرة  ت�����زور  وق����ت  يف  اجل����دي����دة 
الأمريكية  ال���ص��ت��خ��ب��ارات  اأج��ه��زة 
للم�صاركة  ���ص��ي��ول  ه��ي��ن��ز  اأف���ري���ل 
نظرييها  م���ع  ث��الث��ي  اج��ت��م��اع  يف 
حول  والياباين  اجلنوبي  ال��ك��وري 
اأوردت  م��ا  وف��ق  ال�صمالية،  ك��وري��ا 
ال�صاروخ  واأط��ل��ق  اإع����الم.  و���ص��ائ��ل 
الأمريكي  امل��ب��ع��وث  ت��وج��ي��ه  غ���داة 
�صونغ  ال�صمالية  ل��ك��وري��ا  اخل��ا���ش 
كوريا  اإىل  ج����دي����دة  دع������وة  ك���ي���م 

ال�صمالية حلوار غري م�صروط.
وقال �صونغ كيم لل�صحافة الثنني 
يف خ��ت��ام ل��ق��اء م��ع ن��ظ��ريه الكوري 
اجلنوبي نوه كيو دوك يف وا�صنطن 
“�صنوا�صل امل�صار الدبلوما�صي مع 

اإحراز  اأج���ل  م��ن  ال�صمالية  ك��وري��ا 
ت���ط���ورات م��ل��م��و���ص��ة حُت�����ّص��ن اأمن 

الوليات املّتحدة وحلفائنا«.
وتابع “ل ن�صمر اأي نوايا عدائية 
اأن  ون��اأم��ل  ال�صمالية  ك��وري��ا  جت��اه 

نلتقيهم  دون �صروط«.
يتحملون  احللفاء  اأن  اأ�صاف  لكنه 
قرارات جمل�ش  تنفيذ  “م�صوؤولية 
اإىل  اإ�����ص����ارة  يف  الدويل”  الأم������ن 
ال��ت��ي ت�صعى  ال��دول��ي��ة  ال��ع��ق��وب��ات 

بيونغ يانغ لرفعها عنها.
ال�صمايل  ال��ك��وري  الزعيم  والتقى 
الأمريكي  ال��رئ��ي�����ش  م���رات  ث���الث 
ت����رام����ب لكن  ال�������ص���اب���ق دون�����ال�����د 
املحادثات متعرثة منذ انهيار قمة 
 2019 هانوي يف �صباط/فراير 
املطلوبة  ال��ت��ن��ازلت  خلفية  ع��ل��ى 
م���ن ب��ي��ون��غ ي��ان��غ م��ق��اب��ل تخفيف 

العقوبات عنها.
ا�صتعدادها  واأكدت وا�صنطن مرارا 
للقاء ممثلني عن كوريا ال�صمالية 
�صروط  وم��ك��ان  دون  زم���ان  اأي  يف 

م�صبقة.

اإحالة امللفات اخلا�صة بالأخطبوط الإخواين

رئي�ش الوزراء الياباين فوميو كي�صيدا
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�لعدد 13371 بتاريخ 2021/10/20 

اإع����������لن
لينك  ال�ص�����ادة/�صمارت  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للعقارات وال�صيانة العامة ذ.م.م
قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�صة رقم:1317927 

تعديل ن�صب ال�صركاء 
 اجمل خان تاج الدين تاج الدين من 25% اىل %49

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 
 حذف حممد يون�ش كونهالفاى

فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  القت�صادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13371 بتاريخ 2021/10/20 

اإع����������لن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/بيليف مركز الطباعة 

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�صة رقم:3773577 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 

 ا�صافة وفاء �صامل عو�ش حم�صن الواحدي %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 

حذف حممد علي ابراهيم احمد املرزوقي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  القت�صادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13371 بتاريخ 2021/10/20 

اإع����������لن
معمارية  ال�ص�����ادة/مل�صات  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

لال�صت�صارات الهند�صية ذ.م.م 
قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�صة رقم:3650369 

 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 
 اإ�صافة عبداهلل را�صد �صلطان مبارك املهريى %51

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 
 حذف غاليه خمي�ش خادم خمي�ش القبي�صى

تعديل ن�صاط / حذف املتاجرة الإلكرتونية من خالل مواقع التوا�صل 
الجتماعي  4791019

فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
القت�صادية خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان 
الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث 

�صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13371 بتاريخ 2021/10/20 

اإع����������لن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/هاي تيك المارات للمقاولت العامة ذ 

قد تقدموا الينا بطلب  CN م م  رخ�صة رقم:1137043 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة الفا ظبي القاب�صة �ش.م.ع

ALPHA DHABI HOLDING P.J.S.C .  ALPHA DHABI COMMERCIAL INVESTMENT.

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة األفا ظبي لال�صتثمار التجاري - �صركة ال�صخ�ش 
الواحد ذ م م

 SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C .Trojan Holding L.L.C.

 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف تروجان القاب�صة ذ.م.م
Trojan Commercial Investments L.L.C.

 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف تروجان لال�صتثمارات التجارية ذ.م.م
فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�صادية 
خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13371 بتاريخ 2021/10/20 

اإع����������لن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/كرافت 

للتموين
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:2030992 

الغاء رخ�صة
العالن  هذا  على  اعرتا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13371 بتاريخ 2021/10/20 

اإع����������لن
ال�ص�����ادة/�صوء  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

القمر للعطور
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:3002510 

الغاء رخ�صة
العالن  هذا  على  اعرتا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13371 بتاريخ 2021/10/20 

اإع����������لن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/فكرتي 

للمقاولت العامة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:2865469 

الغاء رخ�صة
العالن  هذا  على  اعرتا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13371 بتاريخ 2021/10/20 

اإع����������لن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/فكرتي 

لل�صيله والعبايا
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:1325075 

الغاء رخ�صة
العالن  هذا  على  اعرتا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13371 بتاريخ 2021/10/20 

اإع����������لن
ال�ص�����ادة/ماب  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للت�صميم والديكور الداخلي
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:2887013 

الغاء رخ�صة
العالن  هذا  على  اعرتا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13371 بتاريخ 2021/10/20 

اإع����������لن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/مطبخ 

الو�صفه للماأكولت ال�صعبية
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:2964804 

الغاء رخ�صة
العالن  هذا  على  اعرتا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13371 بتاريخ 2021/10/20 

اإع����������لن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/موؤ�ص�صة 

علي عبيد احليائي لعمال ال�صباغ
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:1134868 

الغاء رخ�صة
العالن  هذا  على  اعرتا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13371 بتاريخ 2021/10/20 

اإع����������لن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/احللول 

الذكية
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:2930420 

الغاء رخ�صة
العالن  هذا  على  اعرتا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13371 بتاريخ 2021/10/20 

اإع����������لن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/اخلراء 

املتميزون لل�صيانه العامه
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:1712443 

الغاء رخ�صة
العالن  هذا  على  اعرتا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13371 بتاريخ 2021/10/20 

اإع����������لن
ال�ص�����ادة/ بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

الع�صامي للتجارة العامة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:4178126 

الغاء رخ�صة
العالن  هذا  على  اعرتا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13371 بتاريخ 2021/10/20 

اإعلن ت�سفية �سركة
نوع ال�صركة:�صركة ذات م�صوؤولية حمدودة

ال�صم التجاري:�صولر هيت لرتكيب العازل احلراري ذ.م.م
عنوان ال�صركة:امل�صفح م 0.39 مبنى ال�صيد نا�صر احمد خليفة احمد 

واخرين
CN رقم القيد يف ال�صجل القت�صادي: 2111774 

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

- تعيني ال�صادة/مريال عبداحلبيب لتدقيق احل�صابات وال�صت�صارات   2
الدارية ،  كم�صفي قانوين لل�صركة بتاريخ:2021/9/26 وذلك بناء على 
قرار حم�صر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل 

تاريخ التعديل:2021/10/18    - بالرقم:2150019687 
فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا العالن مراجعة امل�صفي 

املعني خالل مدة 45 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن.
 �إد�رة �لرت�خي�ص �لتجارية

�لعدد 13371 بتاريخ 2021/10/20 

اإع����������لن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/مطعم منا كارايكودي 

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�صة رقم:3003574 
تعديل اإ�صم جتاري من/ مطعم منا كارايكودي

NAMMA KARAIKUDI RESTAURANT

اإىل/ مطعم مامبايام
  MAMBAZHAM RESTAURANT 

فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  القت�صادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13371 بتاريخ 2021/10/20 

اإع����������لن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/منجرة الألوان املبهرة - فرع 1

قد تقدموا الينا بطلب  CN  رخ�صة رقم:2007092-1 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة مبني ا�صرف حممد ا�صرف %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 
 لطيفه مبارك �صعفان رميدان العامرى من مالك اإىل وكيل خدمات

 تعديل ن�صب ال�صركاء / لطيفه مبارك �صعفان رميدان العامرى من 100 % اإىل %0
تعديل �صكل قانوين / من فرع اإىل موؤ�ص�صة فردية

تعديل اإ�صم جتاري من/ منجرة الألوان املبهرة - فرع 1
AL ALWAN AL MUBHIRA CARPENTERY - BRANCH  1

اإىل/ منجرة مبني ا�صرف
MUBEEN  ASHRAF CARPENTRY

فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�صادية 
خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13371 بتاريخ 2021/10/20 

اإع����������لن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/ايجلز لل�صيانة العامة

قد تقدموا الينا بطلب  CN  رخ�صة رقم:3780816 
 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة خليفه را�صد نا�صر عبيد الدرعى %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف عبيد را�صد نا�صر عبيد الدرعى
تعديل اإ�صم جتاري من/ ايجلز لل�صيانة العامة

EAGLES GENERAL MAINTENANCE

اإىل/ ايجلز للمقاولت والنقليات العامة
EAGLES CONTRACTING AND  GENERAL TRANSPORT

تعديل ن�صاط / اإ�صافة مقاولت م�صاريع املبانى بانواعها  4100002
 تعديل ن�صاط / اإ�صافة نقل خملفات البناء والهدم الإ�صمنتية  3811004

 تعديل ن�صاط / اإ�صافة نقل املواد العامة بال�صاحنات الثقيلة  4923009
فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�صادية 
خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13371 بتاريخ 2021/10/20 

اإع����������لن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/رويال ادفان�ش اليكرتوميكانيكال ذ م م

قد تقدموا الينا بطلب  CN  رخ�صة رقم:1196276 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة الفا ظبي القاب�صة �ش.م.ع

 ALPHA DHABI HOLDING P.J.S.C.

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة األفا ظبي لال�صتثمار التجاري - �صركة ال�صخ�ش 
الواحد ذ م م

ALPHA DHABI COMMERCIAL INVESTMENT .SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف تروجان لال�صتثمارات التجارية ذ.م.م
TROJAN COMMERCIAL INVEStMENTs L.L.C.

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف تروجان القاب�صة ذ م م
trojan holding l l c

فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�صادية 
خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13371 بتاريخ 2021/10/20 

اإع����������لن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/جلف برتوكم ارييا 

كوموديتيز ذ.م.م 
قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�صة رقم:3992676 

تعديل اإ�صم جتاري من/ جلف برتوكم ارييا كوموديتيز ذ.م.م
GULF PETROCHEM ARIA COMMODITIES L.L.C

اإىل/ اريا كوموديتيز ذ.م.م
ARIA COMMODITIES L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  القت�صادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(



االربعاء   20  أكتوبر    2021  م   -    العـدد   13371  
Wednesday    20   October   2021   -  Issue No   13371

13

عربي ودويل

يف ك��ت��اب��ه ح��ول��ي��ات وم���ذك���رات بالط 
1914، يك�صف  ُن�صر عام  بكني، الذي 
ت�صي�صي،  م��ع  الغرامية  مغامرته  ع��ن 
جًدا،  ذكية  لي�صت  باأنها  و�صفها  التي 
و���ص��اح��ب��ة ���ص��ل��ط��ة ����ص���ارة. ب��ع��د �صتني 
“الذي  ب��اك��ه��او���ش  اإدان����ة  �صيتم  ع��اًم��ا، 
باعتباره مهوو�ًصا  كان مثلًيا جن�صًيا” 
ب��الأ���ص��اط��ري، ل��ك��ن ال�����ص��رر ح���دث: يف 
موجودة  غري  وت�صي�صي  التاريخ،  كتب 
اأ�صفل  ه���ام�������ش  يف  اخ���ت���زال���ه���ا  مت  اأو 

ال�صفحة بطريقة �صلبية.

غولة اأم منقذة؟
املا�صي،  القرن     »يف اخلم�صينات من 
التاريخ  يف  درا�صتي  اأنهي  كنت  عندما 
ال�صيني، الإمراطورة الأرملة “اللقب 
اإمراطور  اأرم��ل��ة  اأو  لأم  مُي��ن��ح  ال���ذي 
كانت  م��ان�����ص��و،  اأ����ص���ل  م���ن  اآ�صيا”  يف 
للكراهية  كرمز  ُمدانة  دائًما  ت�صي�صي 
الروفي�صور  ي���ت���ذك���ر  الرجعية”، 
خبري  مري�صكي،  جوناثان  الأم��ري��ك��ي 
يدّر�ش  وت��اري��خ��ه��ا،  ال�صني  يف  متمّيز 
اخل�صو�ش.  وج��ه  على  ك��ام��ري��دج  يف 
مباو  معجبني  كنا  ال��وق��ت،  ذل��ك  “يف 
ت�صي تونغ. ويف الكتب املدر�صية، �صّور 
ت�صي�صي  الأم��ري��ك��ي��ون  الأك���ادمي���ي���ون 
وم�صتبدة،  ق��ا���ص��ي��ة  ام�����راأة  اأن���ه���ا  ع��ل��ى 
من  امل�صتوحاة  الإ���ص��الح��ات  ت��ع��ار���ش 
الغرب، والتي �صجعها التقدميون غري 

الر�صميني -عادة من فرع الهان«.
   تعّلم الطاّلب اأن هوؤلء الإ�صالحيني 
جتمعهم  ك��ث��رية  م�صرتكة  ق��وا���ص��م  ل 
عام  ال�صني  اح��ت��ل��وا  ال��ذي��ن  باملان�صو، 
1644 وقاتلوا �صد احلداثة الزاحفة 
اإمراطوريتهم  ح���م���اي���ة  اأج������ل  م����ن 
املهزوزة ب�صدة. حتى اأن �صديًقا �صينًيا 
عندما  “خائنة”  م�صطلح  ا�صتخدم 
حتدث عن ت�صي�صي. وعلى مر ال�صنني، 
الأقل  التاريخية  الآراء  بع�ش  ق��راأن��ا 
و����ص���وًح���ا ح����ول ع��ه��د ت�����ص��ي�����ص��ي -لكن 
جعلها  على  اأ���ص��روا  الج��ت��م��اع  علماء 

�صيطاًنا موؤثًرا«.
بعد  ق��رًن��ا  الن��ت��ظ��ار  علينا  �صيتعني     
حقيقة  اكت�صاف  قبل  ت�صي�صي  اختفاء 
الكاتبة  ت�صانغ،  بقلم جونغ  دقة،  اأكرث 
ال���ت���ي يعد  ال�����ص��ي��ن��ي��ة-ال��ري��ط��ان��ي��ة، 
ماو  �صرية  كتبها مبيًعا  اأك��رث  من بني 
-م���ث���ل جميع  ال�����ص��ني  امل���ح���ظ���ورة يف 
ال�صجاعة  ل��دي��ه��ا  -ك���ان���ت  اأع���م���ال���ه���ا 
وثيقة  م���ل���ي���ون   12“ يف  ل��ل��ت��ع��م��ق 
فتحتها  ال��ت��ي  الدولة”  اأر����ص���ي���ف  يف 
العقد  اأوائ����ل  يف  ال�صيوعية  احل��ك��وم��ة 
والع�صرين.  احل��ادي  القرن  الأول من 
“متعدد  ت�صي�صي  اإرث  اأن  تعتقد  اإن��ه��ا 
ال�صني  دف����ع����ت  “لقد  ومهيب”: 
الع�صر  اإىل  ال��و���ص��ط��ى  ال��ع�����ص��ور  يف 
مذهلة،  اإ�صالحاتها  وكانت  احلديث، 
واملده�ش،  وزلزالية.  تدريجية  ولكنها 

مل تكن دموية اأبًدا ». 

االإمرباطورة ت�سي�سي
وردة  دور  تلعب  اأن  املمكن  م��ن  ك��ان     
���ص��اح��رة ط����وال ح��ي��ات��ه��ا. ل ����ص���يء، يف 
م�صري  بت�صور  ي�صمح  ك���ان  ال��ب��داي��ة، 
مان�صو  ع��ائ��ل��ة  يف  ول�����دت  ل���ه���ا:  اآخ�����ر 
مرموقة )املجموعة العرقية احلاكمة 
�صن  يف  اختيارها  مت  ت�صينغ(،  ل�صاللة 
حمظيات  م����ن  واح�������دة  ل���ت���ك���ون   16
والن�صمام  ف��ن��غ،  �صيان  الإم���راط���ور 
اإىل املدينة املحرمة. هذا الأخري كانت 
اإىل  بالإ�صافة  زوج��ة،  له ثالث ع�صرة 
الإمراطورة )حرمي متوا�صع مقارنة 
ات���خ���ذ ت�صعة  ال�����ذي  اأ����ص���الف���ه،  ب���اأح���د 

و�صبعني(.
   لكن تعليمها مييزها عن الخريات: 
لعذاب  اأب��������ًدا  ق��دم��ي��ه��ا  ت��ت��ع��ر���ش  مل 
ت�صويه  درج��ة  اىل  ال�صيقة  ال�صرائط 
اجل�صد وثني العظام )يجب األ تتجاوز 
اللوت�ش” 7.5 �صم(. وقد مت  “اأقدام 
التعذيب.  ه��ذا  املان�صو  ن�صاء  جتنيب 
�صتلغي  ال�صلطة،  يف  ا�صبحت  عندما 
تعلمت  لالأبد.  املمار�صة  هذه  ت�صي�صي 
القراءة والكتابة، ون�صاأت وهي تناق�ش 
ال��ي��وم��ي��ة م��ع والدها.  ال��ب��الد  ���ص��وؤون 
ومن  ك��رج��ل...  ن�صاأت  اأخ���رى،  بعبارة 
حمظية يف املرتبة ال�صاد�صة )“ال�صيدة 
اإىل  ب�����ص��رع��ة  ارت��ق��ت  لن”(،  النبيلة 
ابن  اأول  ال��ه��رم م��ن خ��الل ولدة  قمة 
ل��الإم��راط��ور ظ��ل ع��ل��ى ق��ي��د احلياة. 
“الأم  ل��ق��ب  ت�����ص��ي�����ص��ي ع��ل��ى  حت�����ص��ل��ت 
الزوجة  اأ�صبحت  وبالتايل  املوقرة”، 
�صياآن،  الإم�����راط�����ورة  ب��ع��د  ال��ث��ان��ي��ة 
بذكاء  منها  التقّرب  على  عملت  التي 

والتعاطف معها.
   ع��ن��دم��ا ت���ويف زوج��ه��ا ع���ام 1861، 
متت ترقية ت�صي�صي اإىل الإمراطورة 
الأرم�����ل�����ة ال���ث���ان���ي���ة. ق������ررت امل����راأت����ان 
احلكم  على  الو���ص��ي��اء  م��ن  التخل�ش 
�صجبتا  وق���د  امل��ت��وف��ى،  عينهم  ال��ذي��ن 

الر�صمية(. تويف بعد ب�صعة اأ�صهر، عام 
الإم�����راط�����ورة  اإن  وي���ق���ال   .1875
وح�صرة  ياأ�صا  ماتت  جيا�صون  ال�صابة 
يوًما فقط  �صبعني  عليه. عا�صت بعده 
ت�صي�صي  �صتك�صر  وري���ًث���ا.  ت���رتك  ومل 
عادة الأجداد بتعيني وريث من اجليل 
اأختها،  اأب���ن���اء  اأح����د  اخ���ت���ارت  ال���ق���ادم. 
وفاته. ويف  بعد  �صي  تونغ  تبناه  ال��ذي 
اآخر لقواعد الأ�صرة احلاكمة،  انتهاك 
عليها  يطلق  اأن  الوريث  على  �صيتعني 
بدًل  ب��اب��ا(،  )ت�����ص��ني  العزيز”  “الأب 
التقليدية  الإمراطورة”  “الأم  من 
ت�صي�صي  فر�صت  ن��ي��ان��غ(:  اإي  )ه��وان��غ 
الإمراطور  البداية...  منذ  �صلطتها 
العمر  يبلغ من  امل�صتقبلي جواجن�صو، 
ول��دي��ه��ا مت�صع من  ف��ق��ط،  ���ص��ن��وات   4

الوقت لتنفيذ خططها.
اأن  اإل  روؤي����ة،  �صاحبة  كونها  ورغ���م     
مبعتقداتها،  اأح��ي��اًن��ا  مقيدة  ت�صي�صي 
اأو معتقدات مواطنيها. تاأخر امل�صروع 
العمالق لبناء �صبكة لل�صكك احلديدية 
ع��ن م��وع��ده ب�����ص��ن��وات ط��وي��ل��ة: اأرادت 
قبور  اأّن  بنف�صها  ت��ت��اأك��د  اأن  ت�صي�صي 
اإزعاجها  اأو  نقلها  ي��ت��م  ل��ن  الأج�����داد 
كانت  ال��ن��اجت��ة...  ال�����ص��و���ص��اء  ب�صبب 

تناق�صاتها عديدة.
   اأعقب الف�صل املرير للحرب ال�صينية 
 )1895-1894( الأوىل  اليابانية 
ث����ورة امل��الك��م��ني. وي��ع��ت��ر امل���وؤرخ���ون 
وهي  امل��الك��م��ني،  لق�صية  دع��م��ه��ا  اأن 
الأجانب  وج��ود  ب�صدة  تعار�ش  حركة 
وامل�صيحيني يف ال�صني، والتي ا�صتمدت 
ا�صمها من رمز القب�صة املرفوعة، هو 
اأ�صواأ خطاأ ارتكبته. �صيكلف ذلك البالد 
تعوي�صات باهظة بعد ح�صار بكني، مما 
الإمراطور.     مع  الفرار  على  اجرها 
ب��ع��د ه���ذه ال��ه��زمي��ة ال�����ص��اح��ق��ة، التي 
�صوهت �صمعتها يف جميع اأنحاء العامل، 
ت�صي�صي جتديد �صورة ماركتها  قررت 
-والإط���راء.  الدبلوما�صية  خ��الل  من 
وت��ت��ح��دث زوج����ات ال��دب��ل��وم��ا���ص��ي��ني اأو 
�صاك�صونيني  الأجن����ل����و  ال�����ص��ن��اع��ي��ني 
بالإمراطورة  ل��ق��ائ��ه��ن  ع��ن  ب�����ص��ع��ادة 
تغطيهم  ال���ت���ي  ال�������ص���اح���رة،  الأرم����ل����ة 
بالهدايا وتهتم برفاههم. تكتيك اثبت 
ال�صحافة  ل��ه��ج��ة  ت���غ���ريت  جن��اع��ت��ه: 
ببع�ش  ُيعرتف  اأخرى  الدولية. ومرة 
واملتفتحة  التقدمية  للحاكمة  امل��زاي��ا 

على املبادلت.

عملية دميقراطية 
غري م�سبوقة يف ال�سني

   معجبة جدا بامللكة فيكتوريا، اأطلقت 
الأخرية  الع�صر  ال�صنوات  يف  ت�صي�صي، 
دميقراطية  ع��م��ل��ي��ة  ح���ي���ات���ه���ا،  م����ن 
م�صتوحاة  ال�����ص��ني،  يف  م�صبوقة  غ��ري 
الريطانية.  الد�صتورية  امللكية  م��ن 
وخ���الل ف���رتة ان��ت��ق��ال��ي��ة م��دت��ه��ا ع�صر 
للعقليات  ت�صمح  اأن  �صاأنها  �صنوات من 
وينتبهون  ال��ن��ا���ش  �صيتعلم  ب��ال��ت��ط��ور، 
اإىل ال�صيا�صة. ثم يتم انتخاب جمال�ش 
املقاطعات، واأخرياً جمعية وطنية. كما 
القدمني  �صمادات  ممار�صة  اإل��غ��اء  مت 
العبودية.  اأو  التعذيب  نهائياً، وكذلك 
اإم��ك��ان��ي��ة تطوير  ت�����ص��ي�����ص��ي  واأت����اح����ت 
�صحافة ح��رة. مل تعد هناك جمازفة 
�صاب  خم��ال��ف:  راأي  لإ���ص��دار  باحلياة 
متحم�ش منتقد، و�صفها “بالعاهرة”، 
اق��ت�����ص��ر احل���ك���م ع��ل��ي��ه ب�����ص��ن��ت��ني من 

الأ�صغال ال�صاقة فقط.
ال���وق���ت  ت�����ص��ي�����ص��ي  ل������دى  ي���ك���ن     مل 
اأنها  مبا  ال�صني،  حت��ّول  لإنهاء  الكايف 
بثالث  تقتل  1908. مل  ع��ام  توفيت 
ر�صا�صات م�صد�ش، كما زعم باكهاو�ش، 
م، ومل يقدم الأر�صيف اإجابة  ومل ُت�َصَمّ
ل��ل��غ��ز: م���ا ���ص��ب��ب م����وت الإم����راط����ور 
قبل  ت��ويف  ال��ذي  غوانغك�صو،  ال�صغري 
يوم واحد من ت�صي�صي؟ مت العثور على 
اآثار كبرية من الزرنيخ يف ج�صده. هل 
اأمرت ت�صي�صي، وهي تعلم اأنها �صتغادر، 
يلتزم  مل  ال������ذي  اأخ���ي���ه���ا  اب�����ن  ب��ق��ت��ل 
م�صاريعها؟  وهدد  التقدمية  باأفكارها 
وم�صاهدة  ال���ت���ك���ه���ن  اإل  ي�����ص��ع��ن��ا  ل 
برناردو  ���ص��وره  ال����ذي  وف��ات��ه  م�صهد 
المراطور  فيلمه  يف  بريتولوت�صي 

الأخري)1987(.
ال�صني  اأح������رزت  ح��ك��م��ه��ا،  ظ���ل  »يف     
تقدًما هائاًل”، خّل�ش ت�صارلز دينبي، 
ال�صني  ل��دى  املتحدة  ال��ولي��ات  �صفري 
احتفظ  ل���ق���د   .1890 ع������ام  ح���ت���ى 
ب��ذك��رى و���ص��ي��ة ع��ل��ى ال��ع��ر���ش كرمية 
“متتعت  ق��ائ��اًل:  و�صهد  ومت�صاحمة. 
�صعبها،  ويحرتمها  الأج��ان��ب،  بتقدير 
اأك�����رث  م�����ن  واح���������دة  اع����ت����ب����اره����ا  ومت 
تقدم  ال�صخ�صيات �صهرة يف التاريخ”. 
و�صتحجبه  م�����او،  ���ص��ي��ف��ي��د  م��ل��ح��وظ، 
عمدا الدعاية ال�صيوعية التي �صيطنت 
بالقوى  ���ص��الت��ه��ا  ب�����ص��ب��ب  ت�����ص��ي�����ص��ي 

الغربية.

الأ�صطورية الإمراطورة الأرملة ت�صي�صي، حمرتمة بقدر ما هي مكروهة

اأ�صواأ خطاأ يف عهد ت�صي�صي ، مت اإخماد ثورة املالكمني بف�صل حتالف ثماين دول )اإيطاليا والوليات املتحدة 
وفرن�صا والنم�صا واملجر واليابان واأملانيا ورو�صيا واململكة املتحدة(

ذكية، فتحت ت�صي�صي اأبواب املدينة املحرمة لزوجات ال�صفراء من اأجل ا�صتعادة جمدها )هنا، مع وفد اأمريكي(

ماو ا�صتفاد من منجزها ثم طم�صها ولعنها

�صرعان  ه����وؤلء.  وحت��ّر���ش  م�صايقات 
عن  باملوت  منهم  ثالثة  على  حكم  ما 
املعروف  ال��ب��ط��يء،  ال��ت��ع��ذي��ب  ط��ري��ق 
وذك���اء  ومب��ك��ر  جرح”.  “األف  ب��ا���ص��م 
�صهامة  اإظ���ه���ار  ت�صي�صي  ق����ررت  ح����اد، 
مت  التعذيب.  برف�ش  جيًدا  حم�صوبة 
اأحدهم، وتركت لالآخرين  راأ���ش  قطع 
حرير.  من  باأو�صحة  باأناقة  النتحار 
ال�����ص��اري��ة حتى  امل��م��ار���ص��ة  وع��ل��ى عك�ش 
ذلك احلني، مل ت�صلط اأية عقوبة على 

اأفراد اأ�صرهم.
   وهكذا وّقعت ت�صي�صي فوزها الأول: 
العمر  م��ن  تبلغ  �صهرين،  منذ  اأرم��ل��ة 
25 عاًما، اأطاحت باحلكومة، ومتكنت 
م����ن اإق����ن����اع ال����رج����ال الأق�����وي�����اء دون 

انتفا�صة اأو تداعيات.

املراأة التي تهم�س 
يف اأذن االأقوياء

اأ�صرة     عندما تويف �صيان فنغ، وري��ث 
تونغ  ال��ت��اج  وري����ث  ع��م��ر  ك���ان  ت�صينغ، 
5 �صنوات  �صي )“النظام والزدهار”( 
الأم����ور،  زم����ام  ت�صي�صي  ت��ول��ت  ف��ق��ط. 
ت��ع��ل��ي��م��ه، واخ���ت���ارت احلكام  و���ص��ق��ل��ت 

جمهورية  رئ��ي�����ش  زوج�����ة  ل��ي��ن��غ،  م���ي 
�صيك،  ك��اي  �صيانغ  امل�صتقبلي،  ال�صني 
�صتتخرج )مثل هيالري كلينتون( من 

كلية ويلي�صلي.
اآلت  ت�صرتي  اأو  التقنيات  تقرت�ش     
من قوى اأجنبية، لكنها ل حتب فكرة 
اأنحاء  ح�صد م�صانع الن�صيج يف جميع 
الآلت  ت�صلب  اأن  تخ�صى  اإنها  ال��ب��الد. 
احل��دي��ث��ة والأج��ن��ب��ي��ة ال��ن�����ص��اء م�صدر 
رزقهن الأ�صا�صي. واأثبتت روؤية ت�صي�صي 
 ،1889 ع����ام  ق��ي��م��ت��ه��ا:  ال�����ص��ي��ا���ص��ي��ة 

ت�صاعف الدخل ال�صنوي للبالد.
   داف����ع اأح����د احل���ك���ام، الأم����ري غونغ، 
ب���ح���م���ا����ش ع�����ن ت����ط����وي����ر ال����ع����الق����ات 
الأحيان  ب��ع�����ش  ويف  ال��دب��ل��وم��ا���ص��ي��ة. 
ت���ب���دو ت�����ص��ي�����ص��ي اأك�����رث ت��������ردًدا، ورمب���ا 
حري�صة على عدم اإغ�صاب النا�ش من 
اإع��ط��اء مكان ال�����ص��دارة للقوى  خ��الل 

الأجنبية.

»االأب اجلليل«
العر�ش،  ل��ت��ول��ي��ه  ال���ت���ايل  ال���ع���ام  يف     
اأ�صيب تونغ �صي مبر�ش اجلدري )اأو 
مر�ش الزهري، كما توؤكد امل�صادر غري 

ب��ع��ن��اي��ة. اإن��ه��ا ت��ع��ل��م اأن����ه ي��ج��ب غر�ش 
ال�����ص��ع��ور ب��الم��ت��ن��ان ف��ي��ه��م، واإي���ج���اد 
طريقة جلعلهم طّيعني -لأنه �صيتعني 
عليهم قبول اأن ت�صي�صي املختبئة خلف 
ب�صفتها  ال��ك��ب��ري،  ال���ص��ف��ر  ���ص��ت��اره��ا 
البالد،  مل�����ص��ائ��ر  احل��ق��ي��ق��ي��ة  ال�����ص��ي��دة 
قراراتها.  ج��م��ي��ع  اآذان���ه���م  يف  ت��ه��م�����ش 
اإىل  الإ���ص��اءة  ع��دم  كانت حري�صة على 
قادة الراأي، لكن دائًما ما تكون الكلمة 

الأخرية لها.
   اأغلقت اب��واب البالد اأم��ام الأجانب، 
ال��ذي��ن ك���ان الإم����راط����ور ���ص��ي��ان فنغ 
وحتتاج  وممار�صاتهم.  نفوذهم  يكره 
ال�������ص���ني امل����ع����زول����ة وال�����ص��ع��ي��ف��ة اإىل 
الن���ف���ت���اح ع��ل��ى ال���ت���ج���ارة وامل����ب����ادلت.    
ال���و����ص���ع ال������ذي ورث����ت����ه ت�����ص��ي�����ص��ي ل 
الأفيون  ح���روب  ع��رف��ت  عليه،  حت�صد 
اململكة  اأم���ام  ال�صني  خ�صارة  املتتالية 
املتحدة،  وال��ولي��ات  وفرن�صا  امل��ت��ح��دة 
وحظر زراعة اخل�صخا�ش اأو ا�صتهالك 
فالريطانيون  ينقذهم:  لن  الأفيون 
انحنت  ال���ه���ن���د.  م���ن  ���ص��ي�����ص��ت��وردون��ه 
ال�صني، و�صمحت لبنك “ات�ش ا�ش بى 
-الأمر  الأفيون  جت��ارة  بتمويل  �صى” 

ع���ن زوج����ات����ه. وب��ي��ن��م��ا ي��ف��رت���ش اأن���ه 
ي��ت��ع��ل��م، ���ص��ار ال��ط��ري��ق م��ف��ت��وح��ا على 

م�صراعيه اأمامها.
   ت�صي�صي مل تعمها مكانتها: فهي تعلم 
اأ�صعفتها ا�صطرابات  التي  اأن ال�صني، 
على  تنفتح  اأن  يجب  امل��ا���ص��ي،  ال��ق��رن 
نظامها  اأ�صا�صي  ب�صكل  وت�صلح  العامل 
ال�����ص��ي��ا���ص��ي وك����ذل����ك جم��ت��م��ع��ه��ا. اإن 
التي حاولت  �صي”،  تونغ  “اإ�صالحات 
واحلفاظ  ت�صينغ  اأ���ص��رة  مكانة  تعزيز 
ع��ل��ى ال��ت��ق��ال��ي��د، ه��ي مب��ث��اب��ة ح���رث يف 
البلد  فانفتاح  لها.  ت��اأث��ري  ول  البحر 
ع��ل��ى ال��ت��ج��ارة ي��ت��ي��ح اإم��ك��ان��ي��ة فر�ش 
�صرائب كبرية. ويتم ا�صتثمار الأموال 
ا  يف حتديث البنية التحتية، ولكن اأي�صً

يف التعليم.
باإ�صالح  ���ا  اأي�������صً ت�����ص��ي�����ص��ي  ق���ام���ت     
حديثة،  بحرية  قوة  واأ�ص�صت  اجلي�ش، 
التلغراف يف  ال��ب��واخ��ر، ورك���زت  وب��ن��ت 
ال�صكك  وط��ورت  البالد،  اأنحاء  جميع 
احل����دي����دي����ة، واق�����ام�����ت اجل����ام����ع����ات، 
و���ص��ج��ع��ت ال��ن�����ص��اء ع��ل��ى ال��درا���ص��ة -يف 
املنح  يف  ال���������ص����روع  مت  لح������ق  وق������ت 
للدرا�صة يف اخلارج. و�صونغ  الدرا�صية 

الذي ادى اإىل التنازل عن هونغ كونغ 
اإىل الريطانيني مّدة 99 عاما.    عام 
1850، كان عدد �صكان ال�صني 410 
مليون ن�صمة. تزايد الفقر، وت�صاعدت 
املالية  العقوبات  اأع��ق��اب  يف  امل��ج��اع��ات 
ال�صديدة التي فر�صتها بريطانيا على 
الطبيعية  وال��ك��وارث  البالد. احل��روب 
تتتاىل. ويف�صرها ال�صينيون على اأنها 
حتمية: فقدت اأ�صرة ت�صينغ تفوي�صها 

ال�صماوي، ويجب اأن ينتهي عهدها.
   ت��ن��ب��ع ث����ورة ت��اي��ب��ي��ن��غ، اأخ��ط��ر حرب 
العتقاد.  ه��ذا  م��ن  ال��ت��اري��خ،  اأهلية يف 
الإ�����ص����الح  احل����رك����ة  م���وؤ����ص�������ش  اأراد 
اجلن�صني،  ب���ني  وامل�������ص���اواة  ال����زراع����ي، 
وتقليد  املرتبة،  للزيجات  حد  وو�صع 
الزوجات،  وتعدد  القدمني،  �صمادات 
والتعذيب اأو العبودية. مت خنق التمرد 
من  الأوىل  ال�صنوات  يف   ،1864 ع��ام 
خم�صة  وخ�����الل  ت�����ص��ي�����ص��ي.  “حكم” 
ع�صرات  ُقتل  ال�صراع،  من  عاًما  ع�صر 

املاليني من ال�صينيني.
مثقفة  ت�صينغ:  ب��ني  العرو�ش  لعبة     
من  ت�����ص��ي�����ص��ي  ���ص��ت��ت��م��ك��ن  وودودة، 
حماولت  رغ���م  بال�صلطة  الح��ت��ف��اظ 

املتعاقبني  ال��ع��ر���ش  ع��ل��ى  الأو����ص���ي���اء 
وامراطورين اثنني التفوق عليها.

زمن االإ�سلحات
16 عاًما وت��زوج من     بلغ تونغ �صي 
اإمراطورة، جيا�صون،  زوج��ات:  ثالث 
وحم��ظ��ي��ت��ان. مل ت��ك��ن ج��ي��ا���ص��ون من 
اخ���ت���ي���ار ت�����ص��ي�����ص��ي )ك�����ان ج���ده���ا اأح���د 
ال��وزراء الذين اأجرتهم ت�صي�صي على 
الن��ت��ح��ار ب��ع��د وف����اة زوج���ه���ا(، لكنها 

ا�صت�صلمت ل�صغط �صياآن.
   زوج�����ة اب��ن��ه��ا -ال���ت���ي ت��ذك��ره��ا ب���اأن 
الق�صر  دخلت  عك�صها،  على  ت�صي�صي، 
يف اإ�صارة لذعة  “من الباب ال�صغري”، 
-لي�صت  كمحظية  ال�صابق  و�صعها  اإىل 
بالكاد  ف��اب��ن��ه��ا  ال��رئ��ي�����ص��ي��ة.  م�صكلتها 
اأن  وعليه  والكتابة،  ال��ق��راءة  ي�صتطيع 
ال�صلطة  ل��ت��ويل  اأخ����رى  ���ص��ن��ة  ينتظر 

ر�صميا.
لتكوينه  باملوجهني  والدته  اأحاطته     
ال�صاب  الإم��راط��ور  يحب  ل  م�صبًقا. 
اأن�������ه م�����ّي�����ال فقط  ال���ت���ع���ل���م، وي�����ب�����دو 
اخلفيفة  اأخ���الق���ه  ت��ط��رح  ل��ل��رتف��ي��ه. 
بعيًدا  فرتة،  ت�صي�صي  فعزلته  م�صكلة؛ 

ـــــــــة  ـــــــــل اأرم
�ضهرين, مــنــذ 

 25 عاًما, اأطاحت 
ـــاحلـــكـــومـــة,  ب
ومتـــكـــنـــت مــن

الرجال  اإقــنــاع   
الأقـــــــويـــــــاء 
انتفا�ضة دون 
ــات تــداعــي اأو 

ا�ضتفاد تــقــدم 
ـــــاو  ـــــه م ـــــن م
عن  ــه  ــت ــب ــج وح
الدعاية  ق�ضد 
ــة  ــي ــوع ــي ــض ــ� ال
�ضيطنت  ــي  ــت ال
ب�ضبب  ت�ضي�ضي 
بالقوى  �ضلتها 
ــــيــــة ــــغــــرب ال

 اأثبتت روؤية ت�سي�سي ال�سيا�سية قيمتها: عام 1889، ت�ساعف الدخل ال�سنوي للبلد

ت�سي�سي، اإمرباطورة من وراء ال�ستار:

الق�ضة احلقيقية ل�ضّيدة دفعت ال�ضني اإىل احلداثة...!
•• الفجر -اإيلودي باال�س لورو 

ترجمة خرية ال�شيباين
التعذيب،  واإل��غ��اء  وال�����س��ح��اف��ة،  ال����راأي  ح��ري��ة     
والت�سنيع، والتعاون مع الغرب: بداأ عهدها ال�سري يف 

القرن التا�سع ع�سر عملية ما قبل التحديث ثورية.

   كيف ا�ستطاعت حمظية ب�سيطة للإمرباطور، من 
الن�سخة  باأنها  ذاتها  توؤكد  اأن  اأخريات،  كثريات  بني 
بها  معجبة  كانت  فيكتوريا-التي  للملكة  ال�سينية 

جدا-يف وقت كانت ال�سني ال ت�سمح للمراأة باحلكم؟
   قبل االإجابة على هذا ال�سوؤال، يجب اأن ناأخذ يف 
االعتبار اأن ت�سي�سي )اأحيانا يطلق عليها تزو ه�سي( 

كطاغية  م��روع��ة  �سمعة  م��ن  طويلة  لفرتة  عانت 
متعط�سة للدماء. 

وكان يجب انتظار قرن من وفاتها، الكت�ساف وتقدير 
م�ساهمتها الهائلة للبلد، حيث كانت ال�سني �سعيفة 
باإعجاب  حتظى  وال  ال�سراعات،  ج��راء  ومتخلفة 
حتديث  قبل  ما  عملية  يف  دفعتها  التي  وهي  العامل، 

ثورية.    ظلم قام على حجاب الت�سويه الذي ن�سجه 
اإليهم  ُينظر  اأن  يف  منهم  رغبة  عجل،  على  خلفاوؤها 
حالة  يف  ت��رك  اأن��ه  ُيزعم  لبلد  منقذون  اأنهم  على 
الروايات  على  ا  اأي�سً ولكن  ت�سي�سي،  قبل  من  مزرية 
ال�سري  مثل  االأج��ان��ب،  للمراقبني  تقريًبا  املعا�سرة 

اإدموند باكهاو�س.

ن�ساأت ت�سي�سي كرجل، ومن حمظية درجة �ساد�سة، �سعدت اإىل قمة الهرم

الإمراطورة ت�صي�صي 
خلف الإمراطور 
الأمرية دير لينغ



االربعاء   20  أكتوبر    2021  م   -    العـدد   13371  
Wednesday    20   October   2021   -  Issue No   13371

14

عربي ودويل

•• نيويورك-وكاالت

تاميز”  “نيويورك  قالت �صحيفة 
الأمريكية اإنه بعد عقد من الزمن 
يتذّكر  اليا�صمني”،  “ثورة  على 
اإليه  اآل���ت  م��ا  بح�صرة  التون�صيون 

حتى بات تاريخها حمل جدل.
وذكرت ال�صحيفة اأن ل اأحد يلتفت 
تذكاري  ن�صب  ل��ت��دم��ري  ي��ه��ت��ّم  اأو 
الكرم،  2011 يف مدينة  ل�صهداء 
وك����اأن “ل اأح����د ل��دي��ه ال��رغ��ب��ة يف 

تذّكر الثورة«.
ونقلت عن بع�ش �صكان بلدة الكرم 
من  “يعاين  الن�صب  دّم��ر  م��ن  اأن 
خمموراً”،  ك��ان  اأو  عقلي،  م��ر���ش 
اأحد منهم  اأن ل  اإىل  اأ�صارت  لكّنها 

اهتم باإ�صالح ال�صرر.
لل�صحيفة:  ط��اه��ري  اأمي���ن  وق���ال 
“ل اأحد يهتم بهذا املكان. يف العام 
ن��وع م��ن الدعم  ك��ان ه��ن��اك  الأول 
م���ن اجل��م��ي��ع، ل��ك��ن��ه ت��ال���ص��ى بعد 
بعد  اإن��ه  ال�صحيفة  وقالت  ذل��ك«. 
عقد من الزمن يتذّكر التون�صيون 
املنطقة  قلبت  ال��ت��ي  انتفا�صتهم 
تعرف  واأ�صبحت  عقب،  على  راأ�صاً 

ب�”الربيع العربي«.
الثاين(  ي��ن��اي��ر)ك��ان��ون   14 ويف 
العا�صرة  ال���ذك���رى  حت���ل  امل��ق��ب��ل، 
لإن���ه���اء ح��ك��م زي����ن ال��ع��اب��دي��ن بن 
احتفاء  ه��ن��اك  يكن  مل  لكن  ع��ل��ي، 
ر�صمي، بل املزيد من الحتجاجات 
على التدهور القت�صادي الذي لن 

ينتهي قريباً.

ندم وخيبة 
اأ�صبح  الندم  اأن  ال�صحيفة  وذكرت 

البوابة  لوحة خارج  العائلة  عّلقت 
اأن���ه���ا م���ن���زل �صهيد  ب��ف��خ��ر  ُت��ع��ل��ن 

ثورة.

اأمل يف �سعّيد
ورغ������������م حم��������������اولت احل����ك����وم����ة 
العائلة  اأن  اإل  م���ن���ه،  اإخ���راج���ه���م 
ت��ع��ت��ره م��ن ح��ق��ه��ا، لأن��ه��ا �صحت 
ب��اب��ن��ه��ا م��ن اأج���ل ت��ون�����ش، وتتوقع 
م���ن ال��رئ��ي�����ش ���ص��ع��ي��د حت��ق��ي��ق ما 
اأي  يتحقق،  ومل  ���ص��اب��ق��اً،  ب��ه  وع���د 
تقدمي القتلة للمحاكمة وتعوي�ش 

عائالت املفقودين.
اأدعم  اأزال  “ل  ال���وال���دة:  وق��ال��ت 
ال�10  ال�����ص��ن��وات  ول���ك���ن  ال����ث����ورة، 
من  وناأمل  فو�صى.  كانت  املا�صية 
امل�صاكل  يحّل  اأن  �صعيد،  الرئي�ش 

وينقذ البلد ويحقق العدالة«.
ع��رب��ي��ة جنيحي،  ت���اأم���ل  ب���دوره���ا، 
يف  �������ص������ارك  ن���������وري  زوج������ه������ا  اإن 
الإحتجاجات، ب�صبب ما عاناه من 
�صوء معاملة من امل�صوؤولني، حيث 
قاعة  واأُه����ني يف  ال�����ص��رط��ة،  عنفته 
الكرم  “�صوارع  م�صيفًة  البلدية، 

كانت مليئة باملت�صّررين مثله«.
للثورة  ان�����ص��م��ت  اأن��ه��ا  واأو���ص��ح��ت 
احل�صرة.  اإل  لها  ت��رتك  مل  لكّنها 
“اأمتنى لو اأين مل اأذهب،  وقالت: 
اأن الثورة مل تكن. ويف  واأمتنى لو 
األتِق  مل  اأين  ل���و  مت��ن��ي��ت  حل��ظ��ة 
لدينا  “كان  واأ���ص��اف��ت  بزوجي”. 

اأمل وحلم، ولكنه ظل حلماً«.
ورغم كل وعود الثورة التي تبّددت، 
ي��وؤم��ن مببادئها  ي���زال ط��اه��ري  ل 
هو  ال�صعب  اأن  “اأظهرنا  وق���ال:   .

الذي ميلك القوة«.

منت�صراً اأكرث من الذكرى، ويعتر 
الن��ت��ف��ا���ص��ة مل  اأن  ال��ت��ون�����ص��ي��ون، 
اإل القليل من الآم��ال التي  حتقق 
ت�صاوي  م���ن  ال�����ص��ع��ب،  ان��ت��ظ��ره��ا 
امل�صاءلة، وو�صع حد  اإىل  الفر�ش، 

للف�صاد.
من  العقد  “هذا  اأن  اإىل  واأ���ص��ارت 
املنتخبني  قادتهم  يف  الأم��ل  خيبة 
ه������و ����ص���ب���ب دع��������م ال�����ع�����دي�����د من 
يوليو)  ل����ق����رارات  التون�صيني” 
متوز( املا�صي، عندما عّلق الرئي�ش 
وتوىل  الرملان،  عمل  �صعيد  قي�ش 
ال�صلطة، ما اأدى اإىل اأزمة �صيا�صية 

ل تزال ت�صيطر على البالد.
اأ�صبحت  “الثورة  ط��اه��ري:  وق��ال 
نتقدم لالأمام  التاريخ، ونحن  من 

الآن«.
ع���م���ل ط����اه����ري م����ع ع���م���ال���ه على 
تنظيف الدوار من اأعقاب ال�صجائر 
وري الأع�صاب. مل يطلب اأحد منه 
ذلك، “لكن البلدية ل مال لديها، 
ول اأحد لديه الإرادة”. وقال: “مل 
اأفكر اأنني اأ�صرف ال�صهداء، وهذا ل 

يعني التقليل من ت�صحياتهم«.

بكثري من احلنني اإىل الثورة التي 
اأطاحت به«.

وقالت �صند�ش كوين من �صفاق�ش، 
علي  بن  ا�صتمر  “لو  �صرق:  و�صط 
التي  ال��ط��ري��ق��ة  ب��ن��ف�����ش  ب��احل��ك��م 
حكم بها يف �صنواته الأوىل، لرمبا 
يف  ك������وين  ت�������ص���ارك  ومل  بقي”. 
اقتنعت يف  2011، لكنها  اأح��داث 

النهاية اأن على بن علي الرحيل.
وقالت اإن من مات يف الحتجاجات 
ارُتكبت  ول���ك���ن  ع���ب���ث���اً،  مي���ت  “مل 
اأخ���ط���اء ف��ي��م��ا ب��ع��د ك���ان ي��ج��ب األ 

حتدث«.
ووف���ق���اً ل��ط��اه��ري واآخ����ري����ن “مل 
الثورة �صوى  ق��ادة تون�ش بعد  يقم 
واأن  واأ�صدقائهم.  اأنف�صهم  باإثراء 
اأك����رث من  ب���امل���رارة  ي�صعر  اأح����د  ل 

عائالت ال�صحايا«.
ُقتل  التي  ال�صيفي،  �صعيدة  وقالت 
ابنها �صكري: “قمنا به حتى تظّل 
منزل  وحتول  خالدة”.  اأ�صماوؤهم 
حد  يف  ن�صب  اإىل  ال�صيفي  عائلة 
�صكري.  ���ص��ور  تنت�صر  حيث  ذات���ه، 
للدولة،  امل��ن��زل مم��ل��وك  اأن  ورغ���م 

الن�صب  ب��ع�����ش  اأن  اإىل  واأ�����ص����ارت 
و�صعتها  امل�����وج�����ودة،  ال���ت���ذك���اري���ة 
منها  مب��ب��ادرات  املحلية  ال�صلطات 

اأو على ح�صاب عائالت ال�صحايا.
وقال فتحي لعيوين، رئي�ش بلدية 
بالقائمة  مهتمني  “ل�صنا  ال��ك��رم: 
الر�صمية املف�صلة ونعرف �صهداءنا 
ب��امل��ب��ادرة لتخفيف  ج���ي���داً، وق��م��ن��ا 

معاناة العائالت واآلمها«.
وذكرت ال�صحيفة اأن هناك خالفاً 
اأم�صت  حيث  ال��ث��ورة.  ذاك���رة  على 

“يف2011، جعل قمع بن  وق��ال: 
علي وف�����ص��اده م��ن ال��ث��ورة اأم����راً ل 

مفر منه«.

خلف على ذاكرة الثورة
وم����ع ذل����ك، ق��ال��ت ال�����ص��ح��ي��ف��ة اإن 
مبن  حتتفل  لن�صب  تفتقر  تون�ش 
امل�صوؤولون  بن علي. ويرر  اأ�صقط 
ن�����ص��ب تذكاري  اإن�����ص��اء  ب����اأن  ذل���ك 
على  احلكومة  مب�صادقة  مرهون 

قائمة القتلى واجلرحى.

لنب علي “ارحل!«.  ول يعرف اأحد 
التمثال،  من  القريبة  ال�صاحة  اأن 
 14 اأن ت�����ص��ّم��ى ب�����ص��اح��ة  ي��ف��رت���ش 

يناير )كانون الثاين( 2011.

حنني اإىل الديكتاتور ال�سابق
من  “�صيكون  ال�صحيفة:  وق��ال��ت 
النظام  املتعاطفني مع  ال�صهل لوم 
اأن  ي��ب��دو  لكن  ذل���ك.  على  ال�صابق 
ال��ت��ون�����ص��ي��ني يحنون  ال��ع��دي��د م��ن 
اأكرث  ال�����ص��اب��ق  دي��ك��ت��ات��وره��م  اإىل 

هيئة احلقيقة والكرامة التون�صية 
الأدل���ة  ج��م��ع  يف  ���ص��ن��وات  امل�صتقّلة 
ع��ل��ى اجل���رائ���م يف ظ��ل ن��ظ��ام زين 
العابدين بن علي و�صلفه احلبيب 
بورقيبة، لكنها وجدت نف�صها اأمام 

عراقيل ملحاكمة اجلناة.
بعد اإزالته يف 2011، اأُعيد متثال 
يف  ح�صان  على  املنت�صر  بورقيبة 
ا�صمه  ي��ح��م��ل  ���ص��ارع  اإىل   2016
ذاته  ال�صارع  تون�ش،  مدينة  و�صط 
التون�صيني  اآلف  فيه  هتف  ال��ذي 

اجتماعي  بتغيري  يتعهد  ناه�ش 
بالو�صع  �صيلتزمون  وحمافظني 

القائم.
ويف ���ص��اح��ة ال��ك��رام��ة )ب�����الزا دو 
�صهدت  ال����ت����ي  دي����ج����ن����ي����داد(  ل 
احتجاجات 2019 يف �صانتياجو، 
توافدت م�صريات عدة من اأنحاء 
اأحدث  مم��ا  املدينة  م��ن  خمتلفة 
اأُغلقت  ح��ني  يف  م��روري��ا  تكد�صا 

بع�ش حمطات مرتو الأنفاق.
مفرقعات  امل���ح���ت���ج���ون  واأط����ل����ق 
بع�ش  اأثار  امل�صاعل مما  واأ�صاءوا 

املناو�صات مع ال�صرطة.
ويت�صدر امل�صرع احلايل والزعيم 
الطالبي ال�صابق جابرييل بوريك 
ا�صتطالعات  يف  ال��رئ��ا���ص��ة  �صباق 
ي�صاري.  ي��دع��م��ه حت��ال��ف  ال����راأي 
ال�صابق  امل�������ص���رع  اأي�������ص���ا  وي������رز 
خ��و���ص��ي��ه اأن��ط��ون��ي��و ك��ا���ص��ت الذي 
واأ�صار  املتطرف،  لليمني  ينتمي 

اأحد ال�صتطالعات اإىل تقدمه.
ويف العام املا�صي جتمع الآلف يف 
الأوىل  للذكرى  اإح��ي��اء  ال�����ص��وارع 
بحلول  حت��ول  �صلمي  احت�صاد  يف 
واأعمال  ���ص��غ��ب  لأح������داث  امل�����ص��اء 
نهب، واألقى البع�ش قنابل حارقة 
وكني�صتني  لل�صرطة  مركز  على 

على الأقل.

فعاليات  اآلف  وح�صر  الد�صتور. 
اليوم.  مدار  على  الذكرى  اإحياء 
�صلمية  التجمعات  معظم  وكانت 
عقدتها �صبكات اجتماعية يف عدة 
املظاهرات  ب��ع�����ش  اأن  اإل  م����دن، 
�صابها العنف كما مت الإب��الغ عن 
النار  واإ�صعال  �صلب ونهب  حالت 

يف �صيارة.
 ،2019 اح���ت���ج���اج���ات  وخ���ّل���ف���ت 

•• �شانتياجو-رويرتز

اأن���ح���اء  خ���رج���ت م����ظ����اه����رات يف 
مبنا�صبة  ت�����ص��ي��ل��ي  م���ن  خم��ت��ل��ف��ة 
الذكرى الثانية لبدء احتجاجات 
على انعدام امل�صاواة ا�صتمرت على 
انق�صاما  واأح���دث���ت  ���ص��ه��ور  م���دى 
ت�صكيل  اإىل  واأدت  اج��ت��م��اع��ي��ا 
�صياغة  لإع����ادة  متثيلي  جمل�ش 

م�صريات  من  مزيجا  كانت  التي 
عنف  واأح������داث  ���ص��خ��م��ة  �صلمية 
30 قتيال  اأ�صغر نطاقا، ح��وايل 
العا�صمة  اأن��ح��اء  يف  دم���ار  واآث����ار 

�صانتياجو.
قبل  ت�صيلي  الن��ق�����ص��ام  وي�����ص��وب 
وت�صريعية  رئ��ا���ص��ي��ة  ان��ت��خ��اب��ات 
الثاين  ت�صرين  ن��وف��م��ر   21 يف 
�صيختار الناخبون فيها بني ي�صار 

لل�صيطرة  تتنازع  متناحرة  ع�صابات 
بح�صب  امل�������خ�������درات،  جت��������ارة  ع���ل���ى 
�صباط/فراير،  ويف  ال�������ص���ل���ط���ات. 
اأربعة  يف  متزامنة  �صغب  اأع��م��ال  اأّدت 
مقتل  اإىل  البالد  يف  رئي�صية  �صجون 
بقطع  ُق��ت��ل  بع�صهم  ���ص��خ�����ص��اً،   79

الراأ�ش.
املا�صي  اأي��ل��ول/���ص��ب��ت��م��ر  ن��ه��اي��ة  ويف 
غ���واي���اك���ي���ل يف جنوب  ���ص��ج��ن  ���ص��ه��د 

رئي�ش الإكوادور يعلن الطوارئ ملواجهة العنف  ت�ضيلي حتيي ذكرى احتجاجات 2019 مع اقرتاب النتخابات 
•• كيتو-اأ ف ب

اأعلن رئي�ش الإكوادور غيريمو ل�صو 
حالة الطوارئ يف �صائر اأنحاء البالد 
واأمر بن�صر وحدات ال�صرطة واجلي�ش 
اأعمال  م��وج��ة  مل��واج��ه��ة  ال�����ص��وارع  يف 

العنف املرتبطة بتجارة املخدرات.
بّثه  خ����ط����اب  يف  ال����رئ����ي���������ش  وق��������ال 
“اعتباراً  اإّن���ه  احل��ك��وم��ي  التلفزيون 
قواتنا  �صتنت�صر  اللحظة،  ه��ذه  م��ن 
لأّننا  ال�صوارع  يف  و�صرطتنا  امل�صّلحة 
اأنحاء  �صائر  يف  الطوارئ  حالة  اأعلّنا 

البالد«.
واأ����ص���اف ل���ص��و ال���ذي ت���وىّل من�صبه 
�صوارع  “يف  اأّن��ه  املا�صي  اأيار/مايو  يف 
الإك����وادور، هناك ع��دّو واح��د فقط: 
اأ�صفه  عن  معرباً  املخّدرات”،  جت��ارة 
انتقلت  الأخ���رية  ال�صنوات  “يف  لأّن���ه 
لتهريب  ب��ل��داً  كونها  م��ن  الإك�����وادور 
املخّدرات  يتعاطى  بلد  اإىل  املخّدرات 

اأي�صاً«.
اإعالن  اليميني  الرئي�ش  ق��رار  واأت��ى 
ح��ال��ة ال���ط���وارئ ب��ع��ي��د ���ص��اع��ات على 
ال����دف����اع ع��ل��ى خلفية  اإق���ال���ت���ه وزي�����ر 
�صجون  �صهدتها  التي  العنف  اأع��م��ال 

البالد موؤّخراً.
ال�صجون  ت�������ص���ه���د  اأ�����ص����ه����ر  وم�����ن�����ذ 
الإكوادورية اأعمال عنف متكّررة بني 

األفاً.   30 هي  الق�صوى  ال�صتيعابية 
1500 حار�ش مراقبة هذه  ويتوىّل 
ال�صيطرة  تتطّلب  ح��ني  يف  ال�صجون 
ال��ف��ّع��ال��ة ع��ل��ي��ه��ا وج����ود اأرب���ع���ة اآلف 
الواقعة  الإك�����وادور  وُت��ع��ت��ر  عن�صر. 
الدول  اأك��ر  وكولومبيا،  البريو  بني 
ن��ق��ط��ة عبور  ل��ل��ك��وك��اي��ني،  امل��ن��ت��ج��ة 
املتوجهة  املخدرات  ل�صحنات  رئي�صية 

اإىل الوليات املتحدة واأوروبا.

نارية  باأ�صلحة  م��ع��ارك  ال��ب��الد  غ��رب 
اإج��رام��ي��ة مرتبطة  ب��ني جم��م��وع��ات 
خاللها  ق��ت��ل  امل�����خ�����درات،  ب��ت��ه��ري��ب 
قّطعت  ب��ع�����ص��ه��م  ����ص���ج���ي���ن���اً،   119

اأو�صاله والبع�ش الآخر اأُحرق.
وت�����ع�����اين ����ص���ج���ون الإك��������������وادور من 
عدد  اإج����م����ايل  ي��ب��ل��غ  اإذ  الك���ت���ظ���اظ 
 39 ال����ب����الد ح���ال���ي���اً  ال�������ص���ج���ن���اء يف 
طاقتها  اأّن  ح����ني  يف  ���ص��ج��ني  األ������ف 

»نيويورك تاميز«: ماذا بقي من »ثورة اليا�ضمني«؟

وا�ضنطن تدعو بيونغ يانغ اإىل حوار غري م�ضروط 
••  وا�شنطن-اأ ف ب

دعوة  ال�صمالية  كوريا  اإىل  امل�صتوى  رفيع  اأم��ريك��ي  دبلوما�صي  وّج��ه 
اأّن بالده ل ت�صمر اأّي نوايا  جديدة اإىل حوار غري م�صروط، موؤّكداً 
عدائية جتاه بيونغ يانغ التي ت�صاعدت موؤخراً التوّترات بينها وبني 

وا�صنطن.
اأمام  كيم  �صونغ  ال�صمالية  لكوريا  اخلا�ش  الأم��ريك��ي  املبعوث  وق��ال 
ال�صمالية  ك��وري��ا  م��ع  الدبلوما�صي  امل�صار  “�صنوا�صل  ال�صحافيني 
ال��ولي��ات املّتحدة  اأم���ن  اإح����راز خ��ط��وات ملمو�صة حُت�����ّص��ن  اأج���ل  م��ن 

وحلفائنا«.
وا�صنطن نظريه  لقائه يف  اإثر  الأمريكي  الدبلوما�صي  ت�صريح  واأتى 
ال���ك���وري اجل��ن��وب��ي ن����وه ك����ي����و-دوك، وذل����ك ع�����ص��ي��ة اج��ت��م��اع ثالثي 

امل�صتوى  ال��رف��ي��ع  ال��ي��اب��اين  الدبلوما�صي  م��ع  ال��ث��الث��اء  �صيجمعهما 
نية  اأّي  لدينا  “لي�صت  كيم  �صونغ  واأ���ص��اف  فوناكو�صي.  تاكيهريو 

عدائية جتاه كوريا ال�صمالية وناأمل اأن نلتقيهم بدون �صروط«.
يتحّملون  احل��ل��ف��اء  اأّن  ع��ل��ى  ����ص���ّدد  الأم���ريك���ي  ال��دب��ل��وم��ا���ص��ي  ل��ك��ّن 
اإىل  اإ���ص��ارة  يف  الدويل”،  الأم���ن  جمل�ش  ق���رارات  تنفيذ  “م�صوؤولية 
يحاول  وال��ت��ي  ال�صمالية  ك��وري��ا  على  املفرو�صة  الأمم��ي��ة  العقوبات 

زعيمها كيم جونغ-اأون رفعها عن بالده.
وكان الزعيم الكوري ال�صمالية اّتهم الأ�صبوع املا�صي الوليات املّتحدة 
عر�ش  �صارباً  �صبه اجلزيرة،  للتوّترات يف  “ال�صبب اجلذري”  باأّنها 
احلائط بالت�صريحات التطمينية التي ت�صدر عن الإدارة الأمريكية 

جتاه بالده.
ووّجهت وا�صنطن اإىل بيونغ يانغ دعوات متكّررة للحوار ونفت مراراً 

الكوري  الزعيم  لكّن  كيم،  نظام  لديها جتاه  نوايا عدائية  اأّي  وجود 
باأّنها  “لالعتقاد  يدفعه  �صبب  ل  اإّن  املا�صي  الأ�صبوع  ق��ال  ال�صمايل 
)الوليات املّتحدة( لي�صت عدائية” جتاه بالده، م�صّدداً على اأّن اأفعال 

الوليات املّتحدة تناق�ش اأقوالها يف هذا ال�صاأن.
واأعلنت اإدارة الرئي�ش الأمريكي جو بايدن مراراً عن ا�صتعدادها للقاء 
�صروط  دون  وم��ن  وزم��ان  مكان  اأي  يف  �صماليني  كوريني  م�صوؤولني 
م�صبقة، وذلك يف اإطار اجلهود الرامية لإخالء �صبه اجلزيرة الكورية 

من ال�صالح النووي، لكّن بيونغ يانغ رف�صت ذلك.
النووي  وتخ�صع بيونغ يانغ لعقوبات دولية على خلفية برناجميها 

والبال�صتي اللذين �صّجال تقّدماً كبرياً يف عهد كيم.
متطّورة  �صواريخ  الأخ���رية  الأ�صابيع  يف  ال�صمالية  كوريا  واخ��ت��رت 
للغاية من بينها ���ص��اروخ ك��روز بعيد امل��دى و���ص��اروخ ان��زلق��ي فرط 

�صوتي و�صاروخ م�صاّد للطائرات. وكوريا ال�صمالية ممنوعة مبوجب 
قرارات اأ�صدرها جمل�ش الأمن الدويل من تطوير تر�صانتها النووية 
عليها  ع��اد  ال��ذي  الأم��ر  احلظر،  بهذا  تبايل  ل  لكّنها  البال�صتية،  اأو 

بعقوبات دولية متعّددة.
ويف 2017 اأ�صدر جمل�ش الأمن الدويل، مببادرة من اإدارة الرئي�ش 
فر�ش مبوجبها  ق��رارات  ترامب، ثالثة  دونالد  الأم��ريك��ي يف حينه 
جتربة  اإج��رائ��ه��ا  عقب  يانغ  بيونغ  على  م�صّددة  اقت�صادية  عقوبات 
اأّي  نووية وجتارب �صاروخية. ومل تظهر كوريا ال�صمالية حتى الآن 
اإليها للدفاع  اإّنها بحاجة  ا�صتعداد للتخّلي عن تر�صانتها التي تقول 
�صيول  حليفة  وا�صنطن  عليها  ت�صّنه  قد  هجوم  اأّي  �صّد  نف�صها  عن 
والتي تن�صر يف كوريا اجلنوبية حوايل 28500 ع�صكري حلمايتها 

من جارتها ال�صمالية.

برنامج �ضحة ي�ضتهدف توفري 
م�ضادات كورونا للدول الفقرية 

•• بروك�شل-رويرتز

منظمة  ت��ق��وده  برناجما  اأن  روي���رتز  عليها  اطلعت  وثيقة  م�صودة  ذك���رت 
ال�صحة العاملية، ل�صمان عدالة ح�صول البلدان الأ�صد فقرا على لقاحات 
امل�صادة  الأدوي���ة  تاأمني  اإىل  ي�صعى  والعالجات،  والختبارات  كوفيد-19 
ع�صرة  مقابل  خفيفة  اأع��را���ش  م��ن  يعانون  ال��ذي��ن  للمر�صى  للفريو�صات 

دولرات لكل دورة اأدوية عالجية.
ومن املحتمل اأن تكون حبوب مولنوبريافري التجريبية من �صركة مريك 
اأحد هذه الأدوية، ويجري تطوير اأدوية اأخرى لعالج املر�صى الذين يعانون 

من اأعرا�ش خفيفة.
حتى  كوفيد-19  مبكافحة  متعلقة  اأه��داف��ا  ت�صع  التي  الوثيقة،  وتقول 
الأدوات  ت��وف��ري  يت�صمن  ال��رن��ام��ج  اإن  امل��ق��ب��ل،  ال��ع��ام  م��ن  اأي��ل��ول  �صبتمر 
و�صراء  الفقرية  ل��ل��دول  كوفيد-19  اختبار  مليار  نحو  لإج���راء  ال��الزم��ة 
120 مليون مري�ش على م�صتوى العامل من بني حوايل  الأدوي��ة لعالج 

200 مليون اإ�صابة جديدة تقدرها خالل 12 �صهرا مقبلة.
وت�صلط هذه اخلطط ال�صوء على الكيفية التي تريد بها منظمة ال�صحة 
بعد  ن�صبيا  منخف�ش  ب�صعر  والخ��ت��ب��ارات  الأدوي���ة  اإم����دادات  دع��م  العاملية 
اأمام الدول الغنية التي ح�صلت على ن�صيب كبري  خ�صارة �صباق اللقاحات 

من اإمدادات العامل، تاركة اأفقر دول العامل دون ما يكفي من اجلرعات.

مقتل 24 م�ضلحا يف �ضمال �ضرق نيجرييا 
•• مايدوجوري-رويرتز

قال اجلي�ش النيجريي اأم�ش الثالثاء اإن قواته قتلت 24 من امل�صلحني  يف 
هجومني ب�صمال �صرق البالد و�صادرت بع�ش الأ�صلحة.

وتقاتل جماعة بوكو حرام وتنظيم داع�ش -ولية غرب اأفريقيا املنبثق عنها 
القوات امل�صلحة النيجريية منذ اأكرث من ع�صرة اأعوام يف �صراع اأودى بحياة 

مئات الآلف و�صرد املاليني.
املت�صددين  مكافحة  فريق  قائد  مو�صى  كري�صتوفر  ج��رنال  امليجر  وق��ال 
بعد ب�صعة  بوكو ح��رام على  اأع�����ص��اء  م��ن   16 اإن اجل��ن��ود قتلوا  ل��روي��رتز 

كيلومرتات من مدينة مايدوجوري عا�صمة ولية بورنو.
ودمرت  ر�صا�صة  م��زودت��ني مبدافع  �صاحنتني  ���ص��ادرت  ال��ق��وات  اأن  واأ���ص��اف 

واحدة اأثناء ال�صتباك.
م�صاء  من  متاأخر  وق��ت  يف  قتلت  ال��ق��وات  اإن  اجلي�ش  با�صم  متحدث  وق��ال 
واأن  اأفريقيا(  غ��رب  )داع�����ش-ولي��ة  تنظيم  اأع�صاء  من  اأربعة  الأول  اأم�ش 
اأربعة اآخرين ي�صتبه يف اأنهم مت�صددون قتلوا عندما انفجرت عبوة نا�صفة 

يف �صاحنتهم.
وكان الرئي�ش النيجريي حممد بخاري قال اإن قوات الأمن حتقق انت�صارات 
�صد املت�صددين يف �صمال �صرق البالد و�صد ع�صابات م�صلحة نفذت عمليات 

خطف وقتلت املئات يف ال�صمال الغربي.
ويف الأ�صبوع املا�صي اأعلن رئي�ش اأركان اجلي�ش النيجريي موت زعيم تنظيم 
اأن يذكر مزيدا  اأبو م�صعب الرناوي دون  اأفريقيا(  )داع�ش -ولية غرب 

من التفا�صيل.

•• وا�شنطن-اأ ف ب

اأعلن وزير اخلارجية الأمريكي اأنتوين بلينكن اأّن مبعوث الوليات املّتحدة اإىل 
ف�صلت  اأن  بعد  تاأتي  خطوة  يف  من�صبه  من  ا�صتقال  زاد  خليل  زمل��اي  اأفغان�صتان 
اجلهود الدبلوما�صية التي بذلها على مدى اأ�صهر عديدة يف منع حركة طالبان 

من ال�صتيالء على ال�صلطة يف بلده الأّم.
اإىل  الأم��ريك��ي  املبعوث  نائب  اإّن  مقت�صب  بيان  يف  بلينكن  وق��ال 
الأبي�ش  للبيت  م�صت�صاراً  ك��ان  ال��ذي  وي�صت  توما�ش  اأفغان�صتان 
حني كان الرئي�ش جو بايدن نائباً للرئي�ش باراك اأوباما، �صيخلف 

زملاي خليل زاد يف من�صبه.
ويف كتاب ال�صتقالة الذي اأر�صله اإىل الوزير بلينكن دافع خليل زاد 
عن اجلهود التي بذلها واأقّر يف الوقت نف�صه بف�صل هذه اجلهود، 
من  “املرحلة اجلديدة”  ه��ذه  خ��الل  التنّحي  يريد  اأّن��ه  م��وؤّك��داً 

ال�صيا�صة الأمريكية اإزاء اأفغان�صتان.
“التفاق  اإّن  ا�صتقالته  ك��ت��اب  يف  الأم��ريك��ي  الدبلوما�صي  وق���ال 
ال�صيا�صي بني احلكومة الأفغانية وحركة طالبان مل ي�ِصر كما كان 

واإياكم  اأت�صاطر  و�صوف  للغاية،  “اأ�صباب ذلك معّقدة  اأّن  م�صيفاً  له”،  خمّططاً 
اأفكاري يف الأيام والأ�صابيع املقبلة«.

وخليل زاد دبلوما�صي خم�صرم ُولد قبل 70 عاماً يف اأفغان�صتان وتقّلد منا�صب 
رفيعة يف عهد الرئي�ش ال�صابق جورج بو�ش البن، اإذ عنّي �صفرياً للوليات املّتحدة 

يف كابول ثم يف بغداد ثم يف الأمم املتحدة.
البا�صتو  ويجيد  اأفغان�صتان  �صمال  يف  ال�صريف  م���زار  م��ن  زاد  خليل  وي��ت��ح��ّدر 

والداري، وهما اللغتان الرئي�صيتان يف بلده الأّم. وتوىّل خليل زاد ملف العالقة 
الرئي�ش  اإدارة  عّينته  ب��ع��دم��ا   2018 يف  واأف��غ��ان�����ص��ت��ان  امل��ت��ح��دة  ال���ولي���ات  ب��ني 
مع  املفاو�صات  على  لالإ�صراف  خا�صاً  مبعوثاً  ترامب  دونالد  ال�صابق  الأمريكي 
حركة طالبان، وهي مفاو�صات مل ي�صرك فيها احلكومة املدعومة من الوليات 

املتحدة يف كابول.
�صباط/ يف  الدوحة  يف  اأب��رم  تاريخياً  اتفاقاً  املفاو�صات  واأثمرت 
الن�صحاب  مبوجبه  املّتحدة  الوليات  وتعّهدت   2020 فراير 

من اأفغان�صتان يف العام التايل.
لكّن مفاو�صات ال�صالم بني طالبان وحكومة كابول مل حترز اأي 
من  الأمريكية  القوات  ان�صحاب  موعد  دنا  وعندما  يذكر،  تقدم 
بنتها  التي  القوات احلكومية  اأي��ام  انهارت يف غ�صون  اأفغان�صتان 

الوليات املتحدة على مدى 20 عاماً.
اأك��رث من  يكن  زاد مل  ر�صم معامله خيل  ال��ذي  الت��ف��اق  اأّن  وب��دا 
اأن تغادر الوليات  اإذ ن�ّش على  اأمريكية،  جمّرد �صل�صلة تنازلت 
املتحدة اأفغان�صتان  دون وقف لإطالق النار و دون اأن ت�صع حتى 

اإطار عمل لأي عملية �صالم م�صتقبلية تنهي احلرب.
وبدل من انتزاع �صمانات من طالبان يف الأ�صهر التي تلت التفاق، كّثف خليل 
اآلف  �صراح  اإط��الق  على  الرئا�صة  فاأجر  الأفغانية  احلكومة  على  ال�صغط  زاد 

ال�صجناء التابعني للحركة الذين عّززوا على الفور �صفوف م�صّلحي احلركة.
تعّهد  ب�صبب  تنازلياً  ع��ّداً  اأطلق  اإذ  كابول  حكومة  على  ال�صغط  التفاق  وفاقم 
الوليات املّتحدة �صحب كامل جنودها من اأفغان�صتان بحلول اأيار/مايو 2021، 

يف مهلة مت متديدها لحقا اإىل اأيلول/�صبتمر.

ا�ضتقالة املبعوث الأمريكي اإىل اأفغان�ضتان خليل زاد  
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اأ�سهر،  ب�سعة  بعد     
غ���ال���ًب���ا م����ا ي���ب���داأ 
يف  ال��ب��داي��ات  �سحر 
التل�سي. قول ماأثور 
ب�سكل خا�س  ينطبق 
ع��ل��ى ج��و ب��اي��دن يف 
االأخ��رية،  االأ�سابيع 
حيث ت�ستمر �سعبيته 

يف االنحدار.

•• الفجر -خرية ال�شيباين

اأكرب تراجع يف انخفا�س �سعبية الرئي�س 
االأمريكي بني االأمريكيني من اأ�سل اأفريقي

كانت توقعات ال�سود كبرية جتاه بايدن، لكن 
�سعوبة دفعه الأجندته ال�سيا�سية توّلد اإحباًطا اأكرب

جمهور مهم للدميقراطيني:

نهاية �ضهر الع�ضل بني بايدن والناخبني ال�ضود...!

قتال من اأجل امل�سالح اخلا�سة

لبنان.. بني خطر احلرب الأهلية والتق�ضيم

 وبح�صب موقع امللخ�ش الإح�صائي 
ف��اي��ف ث��ري اي���ت، ت��راج��ع��ت ن�صبة 
على  ال�����را������ص�����ون  الأم����ري����ك����ي����ني 
باملائة يف منت�صف   44 اإىل  عمله 
نهاية  يف  باملائة   52 من  اأكتوبر، 
ي��ول��ي��و. والأ������ص�����واأ م���ن ذل�����ك، اأن 
ب�صكل  م��ل��ح��وظ  ال����رتاج����ع  ه����ذا 
الأفريقي  امل��ج��ت��م��ع  داخ����ل  اأك����ر 
ناخب  جمهور  وه��و  -الأم��ري��ك��ي، 

مهم للحزب الدميقراطي.
   وف���ًق���ا ل��درا���ص��ة اأج���راه���ا مركز 
�صعبية  انخف�صت  لالأبحاث،  بيو 
م�����ص��ت��اأج��ر ال��ب��ي��ت الأب���ي�������ش 18 
بني  و�صبتمر  يوليو  ب��ني  نقطة 
باملائة   85 من  ال�صود،  الناخبني 
اأي  ب���امل���ائ���ة.   67 اإىل  م���واف���ق���ني 
فيها  �صجل  ال��ت��ي  املجموعة  ان��ه��ا 
ال�صكان  ب����ني  ان���خ���ف���ا����ش  اأك�������ر 

الأمريكيني.
يتمتع  ي����زال  ل  ك����ان  ل���و  “حتى   
ف���اإن���ه���ا ظاهرة  ���ص��ل��ب��ة،  ب���ق���اع���دة 
�صهر  اأن  ع����ل����ى  ت��������دل  م����ه����م����ة 
ل�  ت���ع���ّل���ق  انتهى”،  ق����د  ال��ع�����ص��ل 
با�صاران،  نيكول  “لك�صري�ش” 
الوليات  يف  متخ�ص�صة  م��وؤرخ��ة 
كتاب  وموؤلفة  الأمريكي  املتحدة 
غريت  ال���ت���ي  ال��ع��ظ��ي��م��ة  “الأيام 

اأمريكا” )بريين، 2021(.

•• عوا�شم-وكاالت

يف  امل�صلحة  ال���ص��ت��ب��اك��ات  ت���زال  ل 
ب�����ريوت ي����وم اخل��م��ي�����ش امل��ا���ص��ي ، 
اللبنانيني  روؤو��������ش  ع��ل��ى  ت��خ��ي��م 
احلرب  اإىل  ال��ع��ودة  من  اخلائفني 
الأهلية، ب�صبب زعمائهم وطبقتهم 
م�صاحلها  تقدم  التي  ال�صيا�صية، 

على م�صالح اللبنانيني ولبنان.
ووفقاً ل�صحف عربية �صادرة اأم�ش 
الثالثاء، تعر�صت رواية حزب اهلل 
ع���ن اأح������داث ال��ط��ي��ون��ة ب��ع��د نفي 
وزير الدفاع موري�ش �صليم لوجود 
�صربة  اإىل  خم���ط���ط،  ك��م��ني  اأي 
مب�صداقية  ع�����ص��ف��ت  م���وج���ع���ة، 
احلزب وزعيمه الذي مل يتاأخر يف 

تهديد مواطنيه بالويل والثبور.

قتال من اأجل امل�سالح
اللندنية،  ال����ع����رب  ���ص��ح��ي��ف��ة  يف 
اأو�صحت زينة كرم، اأن املعارك التي 
�صوارع بريوت  ل�صاعات يف  اندلعت 
الأ�صبوع املا�صي، اأحدث دليل على 
احلاكمة  الطبقة  اأع�صاء  ا�صتعداد 
الإبقاء  اأجل  للقتال من  البالد  يف 

على الو�صع ال�صيا�صي باأي ثمن. 
ال�صيا�صي  امل���ح���ل���ل  ج��ه��ت��ه  وم�����ن 

خيبة اأمل
ه����ذا  م����ث����ل  ����ر  ي����ف���������صّ ف���ك���ي���ف      
وا�صو،  لعمر  بالن�صبة  ال�صقوط؟ 
الق�صم  يف  امل�������ص���اع���د  الأ������ص�����ت�����اذ 
بولية  ب��وم��ون��ا  بكلية  ال�صيا�صي 
ك���ال���ي���ف���ورن���ي���ا، ف�������اإن ذل������ك ن���اجت 
اأمل  “خيبة  ع���ن  ���ص��يء  ك���ل  ق��ب��ل 
متزايدة” جتاه امل�صتاأجر اجلديد 
لدى  “كان  الأب����ي���������ش.  ل��ل��ب��ي��ت 
-الأمريكي  الأف���ري���ق���ي  امل��ج��ت��م��ع 
ت��وق��ع��ات ك��ب��رية جت��اه ج��و بايدن، 
يف  يواجهها  التي  ال�صعوبات  لكن 
وخا�صة  ال�صيا�صية،  اأجندته  دف��ع 

و17 نقطة لدى اأولئك الذين مل 
يتم تطعيمهم.    »لأ�صباب تاريخية 
واجتماعية،  واق��ت�����ص��ادي��ة  ��ا،  اأي�����صً
الأقل  باملجتمع  ف��اإن الم��ر يتعلق 
تلقيًحا يف الوليات املتحدة. وقد 
يف  التطعيم  فر�ش  م�صالة  اأث��ارت 
ت�صرح  ثقة”،  ع���دم  م��ع��ي��ن��ة  اأط����ر 
����ص���رورة  ان  ب����ا�����ص����اران.  ن���ي���ك���ول 
التطعيم لتناول وجبة داخل اأحد 
املطاعم، التي تقررت يف نيويورك 
على  الدميقراطيني،  من  وبدعم 
على  ا�صتنكارها  مت  امل��ث��ال،  �صبيل 
بع�ش  قبل  من  “متييزية”  اأنها 

يف جمل�ش ال�صيوخ، توّلد يف نف�ش 
اإىل  ي�صري  اأكر”،  اإحباًطا  الوقت 

لك�صري�ش.
   وال�صبب على وجه اخل�صو�ش، 
الدميقراطي  امل��ع�����ص��ك��ر  ان��ق�����ص��ام 
الجتماعي  باجلانب  يتعلق  فيما 
القت�صادي  ب����اي����دن  ل���رن���ام���ج 
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مليار دولر.
ال����ذي تنتظره  امل�������ص���روع،  ه����ذا     
ال�صر  ب���ف���ارغ  ال�����ص��ري��ح��ة  ه����ذه 
ب�����ص��ك��ل خ����ا�����ش، ي����وف����ر، م����ن بني 
اأ�صياء اأخرى، تعزيز الو�صول اإىل 

فريو�س كورونا
   ل��ك��ن، خيبة الأم���ل ه��ذه لي�صت 
ال��وح��ي��د، وفًقا  ال��ت��ف�����ص��ري  ع��ام��ل 
مورنينغ  �صركة  اأجرتها  لدرا�صة 
تاأثري  اإىل  ا  اأي�صً ت�صري  كون�صلت، 
التطعيم.  م�صاألة  بايدن يف  ت�صدد 
بعد اأ�صبوعني تقريًبا من الإعالن، 
يف 9 �صبتمر، عن فر�ش التطعيم 
على جميع املوظفني الفيدراليني 
واأج�������راء ب��ع�����ش ال�����ص��رك��ات، فقد 
م�����ص��ت��اأج��ر ال��ب��ي��ت الأب���ي�������ش 12 
نقطة من �صعبيته لدى الناخبني 
اأفريقي،  اأ���ص��ل  م��ن  الأم��ري��ك��ي��ني 

التعليم والرعاية ال�صحية وحتى 
الطني  زاد  ومما  الأطفال.  رعاية 
بلة، اقرتاح رئي�صة جمل�ش النواب 
ن��ان�����ص��ي ب��ي��ل��و���ص��ي خ��ف�����ش اأج����زاء 
اأجل  كاملة م��ن ه��ذه اخلطة م��ن 
تهدئة ا�صتياء الو�صطيني املعادين 

لالإنفاق املفرط.
ف����اإن م�����ص��روع قانون     وب���امل���ث���ل، 
الدميقراطي  ال��رئ��ي�����ش  ي��دع��م��ه 
يف  احل�������ق  ت����ع����زي����ز  اإىل  ي�����ه�����دف 
لالأقليات  -وخ��ا���ص��ة  ال��ت�����ص��وي��ت 
ي���واج���ه م��ع��ار���ص��ة من  ي�����زال  -ل 
ال�صيوخ.  جمل�ش  يف  اجلمهوريني 

جًدا  مهم  طلب  ه��ذا  اأي�صا،  “هنا 
وال��ذي مل  ال�صود،  المريكان  من 
يتم الرد عليه. وحتى ان مل يكن 
عمل  على  ال�صيطرة  ب��اي��دن  جل��و 
املجتمع  ف�����اإن  ال�����ص��ي��وخ،  جم��ل�����ش 
اأن يكون  ي��رغ��ب يف  ك���ان  الأ����ص���ود 
ي�صيف  املزيد”،  فعل  على  ق���ادًرا 
عمر وا���ص��و. ويف ت���واٍز م��ذه��ل، مل 
م�صروع  ح���ول  امل��ف��او���ص��ات  تنجح 
ال�صرطة  ممار�صات  يوؤطر  قانون 
��ا، رغم  يف جم��ل�����ش ال�����ص��ي��وخ اأي�����صً
ال�صيف  ال���وا����ص���ع���ة  امل����ظ����اه����رات 

املا�صي.

يو�صف دياب: “نتعامل مع معادلة 
ط����ارق  ي���رح���ل  اأن  اإم������ا  ج����دي����دة، 
البالد،  ���ص��ت��دم��ر  واإم������ا  ال��ب��ي��ط��ار 
اجلديدة  املعادلة  ه��ذه  اأم��ام  نحن 

واخلطرية«.
اأما مايكل يونغ، كبري املحررين يف 
اإت�ش كري كارنيغي  مركز مالكومل 
لل�صرق الأو�صط يف بريوت، فقال: 
واأمل  “قد تكون لنجاح حزب اهلل 
عواقب  امل��ي��ن��اء،  حتقيق  عرقلة  يف 
الت�صعيد  ي��������وؤدي  ق����د  وخ���ي���م���ة، 
اإىل  ال���ع���ن���ف  اأع����م����ال  امل���ف���اج���ئ يف 
توؤدي  لبنان  يف  ج��دي��دة  ت��ط��ورات 
وُتدخل  الن��ت��خ��اب��ات،  اإل���غ���اء  اإىل 
بكثري  قتامة  اأ�صد  البالد يف فرتة 

من تلك التي متر بها اليوم«.

تكذيب رواية حزب اهلل
الكويتية�  اجل��ري��دة  �صحيفة  اأم���ا 
عن  اهلل  ح����زب  رواي�����ة  اإن  ف��ق��ال��ت 
املا�صي  الطيونة اخلمي�ش  اأح��داث 
ق��ا���ص��م��ة، بعد  ه���زة  اإىل  ت��ع��ر���ص��ت 
وجود  قطعياً،  ال��دف��اع  وزي���ر  نفى 
ل�صتهداف  له،  خمطط  كمني  اأي 

اأن�صار حزب اهلل، حركة اأمل.
وزير  “ن�صف  ال�صحيفة:  وق��ال��ت 
�صليم،  موري�ش  اللبناين،  ال��دف��اع 

الأخرية عند خطوط  ال�صتباكات 
الأهلية  للحرب  الأ�صلية  التما�ش 
اإعالن ناري باجتاه  اللبنانية، هي 
التق�صيم. تعبري حما�صي وع�صبي 
تلك  للمناطق، بني  اأويل  فرز  عن 
التي يحكمها حزب اهلل، وتلك التي 
اأن يفر�ش  ل��ه  امل�����ص��م��وح  م��ن غ��ري 
النتائج.  ت��ك��ن  اأي����اً  فيها  ���ص��روط��ه 
ق��ب��ل ع��ني ال��رم��ان��ة، ع��ر ال����دروز 
تق�صيمية:  رغ���ب���ات  ع���ن  م���رت���ني 
اأوىل ببلدة �صويا يف حا�صبيا، حيث 
الأه��ايل جمموعة م�صلحة  اعتقل 
عودتها  ط��ري��ق  اهلل يف  ح���زب  م��ن 
���ص��واري��خ باجتاه  رم��ي  م��ن مهمة 
اإ�صرائيل، وثانية حيث جتمع اأهايل 
اإحدى بلدات جبل لبنان واأحرقوا 
عبوات املازوت الإيراين الذي جاء 
به حزب اهلل اإىل لبنان لتدبري حل 
املحروقات.  لأزم�����ة  ا���ص��ت��ع��را���ص��ي 
وبني الدروز واملوارنة، �صهر ال�ُصنة 
اأ�صلحتهم يف وجه حزب اهلل ببلدة 
خلدة ال�صاحلية مطلقني النار على 
ج��ن��ازة لأح��د م�صوؤويل ح��زب اهلل، 
اغتيل يف املنطقة قبل اأيام يف �صياق 
هيمنة  وع��الق��ات  ث��اأري��ة  �صراعات 
واإخ�صاع ميار�صها حم�صوبون على 

احلزب«.

ال��رئ��ي�����ش مي�صال  ع��ل��ى  امل��ح�����ص��وب 
ع��ون، رواي��ة ح��زب اهلل عن حادثة 
 7 خاللها  �صقط  ال��ت��ي  الطيونة، 
معتراً  اجل��رح��ى،  وع�صرات  قتلى 
اأن ما ح�صل لي�ش كميناً، بل حادثاً 
اهلل  ب��ح��زب  اأدى  م���ا  م�صوؤوماً”، 
فوراً،  اجلي�ش  على  الن��ق��الب  اإىل 
اهلل،  نائب من حزب  بعد مطالبة 
رف�ش  الذي  اجلي�ش،  قائد  باإقالة 
الن�����ص��ي��اق وراء رواي����ة ح���زب اهلل، 

وترويجها.
ح�صب  ����ص���ل���ي���م،  ال������وزي������ر  وق��������ال 
وج����ود  “اأ�صتغرب  ال�����ص��ح��ي��ف��ة: 
ق���ائ���د جي�ش  ب���اإق���ال���ة  م���ط���ال���ب���ات 
مثل ال��ع��م��اد ج��وزي��ف ع���ون، الذي 
حفظ البالد وواجه الإرهاب على 

احلدود والداخل«.
ويف ال�صياق كان لفتاً هجوم نائب 
عن التيار احلر، احلليف امل�صيحي 
ال�صيعية،  اأم����ل  ع��ل��ى  اهلل،  حل���زب 
والكتائب اللبنانية، اإذ اتهم النائب 

تغيري  اإىل  ح���اج���ة  يف  ل��ب��ن��ان  اأن 
تقع  وامل�����ص��وؤول��ي��ة  وج����اد،  حقيقي 
على عاتق الزعماء. اأي اإن التغيري 
والتغيري  اأوًل.  ال��داخ��ل  من  ياأتي 
اجلدي وحده ما يعيد العرب اإىل 

لبنان«. 
حتكمه  “بلد  ل��ب��ن��ان  اأن  واأ����ص���اف، 
نخبة عاجزة وخا�صعة حلزب اهلل، 
التغيري  وجودها  ظل  يف  ي�صتحيل 
هو  وب��ل��د  الآن،  واجل����اد  احلقيقي 
املثال املرفو�ش تعميمه يف املنطقة 
الرئي�صية  ميلي�صياه  وا���ص��ت��ن�����ص��اخ 
اليمن،  مع  ال�صعودية  ح��دود  على 

اأو حدود ال�صعودية مع العراق«.
“يف  ل��ب��ن��ان  اأن  ال���ك���ات���ب،  واع���ت���ر 
نف�صه  ن��ظ��ام ح��زب اهلل، يجد  ظ��ل 
التق�صيم،  طلب  ب��اجت��اه  م��دف��وع��اً 
وطلباً  امليلي�صيا  �صطوة  من  هرباً 
ملا ميتنع حتقيقه يف ظل امليلي�صيا، 
م��ن ازده����ار، وا���ص��ت��ق��رار، و�صروط 

طبيعية للعي�ش.

اللبنانية  “القوات  درغ���ام  اأ���ص��ع��د 
بينهما  ب��ال��ت��ن�����ص��ي��ق  اأم����ل  وح���رك���ة 
ح���ادث���ة  يف  اهلل  ح������زب  ل����ت����وري����ط 
الطيونة” يف موقف مثري جديد.

حرب اأهلية ُم�سغرة
البحرينية،  ال��وط��ن  �صحيفة  ويف 
ق������ال ف����ري����د اأح�����م�����د ح�������ص���ن، اإن 
التي  امل�����ص��غ��رة  الأه��ل��ي��ة  “احلرب 
ان����دل����ع����ت اخل���م���ي�������ش امل����ا�����ص����ي يف 
ملخ�صها  ق�����ص��ة،  وراءه�����ا  ب����ريوت 
مرحلة  اإىل  و���ص��ل  اهلل  ح���زب  اأن 
ك��ل من  وي��ع��اق��ب  ي��رف�����ش  جعلته 
يتجراأ ويقول له ل، اأو ل ي�صتجيب 

لطلباته ول ينفذ اأوامره«.
�صارع  احل��زب  اأن  الكاتب  واأ���ص��اف 
واتهام  اآخ�����ر،  ح����زب  “اتهام  اإىل 
واأمريكا، وكل من ميكن  اإ�صرائيل 
اإطالق  وراء  يكون  ق��د  اإن��ه  ال��ق��ول 
اليوم،  ذل��ك  يف  الكثيف  الر�صا�ش 
وظل يوزع التهامات مينة وي�صرة، 

فاملهم هو اأن ي�صتفيد من الواقعة، 
والأهم اأن مينع القا�صي والعدالة 
بالتورط يف  ل��ه  تابعني  ات��ه��ام  م��ن 

انفجار امليناء«.
واأردف قائاًل: “املتابعون خلطابات 
ك���رثت  ال����ت����ي  ن�������ص���ر اهلل  ح�������ص���ن 
وخ�صو�صاً  الأخ�������رية  الآون�������ة  يف 
خطابه الذي �صبق واقعة اخلمي�ش 
لغة  اأن��ه��م لح��ظ��وا  مبا�صرة، لب��د 
ا�صتخدمها  ال����ت����ي  ال���ت���ح���ري�������ش 
اإع���الن رف�ش احلزب  اإىل  و���ص��وًل 
ا�صتدعاء القا�صي البيطار اأتباعه، 
اخل��روج يف مظاهرة  اإىل  والدعوة 
اأنهم  ولب��د  ل�صتبداله،  لل�صغط 
رب��ط��وا ب��ني ك��ل ه���ذا، وزي����ارة عبد 

اللهيان الأخرية لبريوت«.

مدخل لتق�سيم لبنان
م��ن ج��ه��ت��ه ق���ال ن���دمي قطي�ش يف 
���ص��ح��ي��ف��ة ال�������ص���رق الأو������ص�����ط، اإن 
“اأحداث اليومني املا�صيني تظهر 

ال�صود مهمة يف  ق��ادة حركة حياة 
معدل  انخفا�ش  ب�صبب  امل��دي��ن��ة، 
ت��ط��ع��ي��م اجل���ال���ي���ة الأم���ري���ك���ي���ة-

الأفريقية.
    يف كل الحوال، فاإن هذا ال�صتياء 
املتزايد من الناخبني ال�صود لديه 
كل الأ�صباب ليقلق م�صتاأجر البيت 
جزئًيا  لهم  يدين  الذي  الأبي�ش، 
بانتخابه. عام 2020، �صوت 92 
الأمريكيني  الناخبني  من  باملائة 
من اأ�صل اأفريقي ل�صاحله. و”اإذا 
ا�صتمر تراجع دعم ال�صود، وتكون 
تعبئتهم اأقل يف انتخابات التجديد 
الن�صفي لعام 2022، فقد يكلف 
غالياً،  الدميقراطي  احلزب  ذلك 
ال�صيطرة  �صيفقد  اأنه  املوؤكد  ومن 
عمر  ي����رى  الكوجنر�ش”،  ع��ل��ى 
القفز  ي���ري���د  ك����ان  “اإذا  وا�����ص����و.  
جم��������ددا، ف���ل���ن ي���ك���ون اأم��������ام جو 
احل�صول  �صوى  اآخ��ر  خيار  بايدن 
ع��ل��ى الإ���ص��الح��ات ال��ت��ي وعدهم 
فاإنه  واإل  عليها”...  بالت�صويت 

يخاطر برهن باقي رئا�صته.
عن الك�سربي�س

نظر  يف  لبنان  ه��و  “هذا  واأ���ص��اف 
اأ�صدقائه العرب، والدول الراغبة 
ب�����ص��دق يف م�����ص��اع��دت��ه، وال�����دول 
ال���ق���ادرة ح��ق��اً ع��ل��ى ال���وق���وف اإىل 
ج��ان��ب��ه ل��ل��خ��روج م��ن حم��ن��ت��ه، اإنه 
بلد حتكمه نخبة عاجزة وخا�صعة 
ظل  يف  ي�����ص��ت��ح��ي��ل  اهلل،  حل������زب 
وجودها التغيري احلقيقي واجلاد 
املرفو�ش  امل���ث���ال  ه���و  وب��ل��د  الآن، 
وا�صتن�صاخ  امل��ن��ط��ق��ة  يف  ت��ع��م��ي��م��ه 
حدود  على  الرئي�صية  ميلي�صياه 
حدود  اأو  ال��ي��م��ن  م���ع  ال�����ص��ع��ودي��ة 

ال�صعودية مع العراق«.
التغيري احلقيقي  دام  “فما  وتابع 
م�صدراً  ل��ب��ن��ان  دام  وم���ا  مم��ن��وع��اً، 
)حزب  ميلي�صيا  ت�صبه  مليلي�صيا 
ال���ن���زع���ة  ف�������ص���������������������������ت���ت���ع���زز  اهلل(، 
الن��ف�����ص��ال��ي��ة ال��ع��رب��ي��ة ع��ن��ه وعن 
م�����ص��ك��الت��ه، ل ت��غ��ي��ري ح��ق��ي��ق��ي��اً يف 
نظام  فكفك����ة  م��ن  ي��ب��داأ  ل  لبنان 
الأزمة  تتوله  ما  وه��و  اهلل،  ح��زب 
باأثمان  والجتماعية  القت�صادية 
فاحلزب  اللبنانيني،  على  باهظة 
بل  فح�صب؛  ل��دوي��ل��ت��ه  ي��وؤ���ص�����ش  ل 
ينقل عدوى املذهبة اإىل الطوائف 
واأ�صد  متحور  نحو  على  الأخ���رى، 

خطورة«.

هل يخ�صر بايدن ا�صوات ال�صود؟بايدن يف �صقوط حر

العفو الدولية: اجلائحة قيدت حرية التعبري
مواقع  على  ال��رق��اب��ة  وم��ور���ص��ت  توا�صل  ق��ن��وات  “ا�صُتهدفت  واأ���ص��اف 
للتوا�صل الجتماعي واأُغلقت موؤ�ص�صات اإعالمية” ُم�صرًيا اإىل “اإ�صكات 
�صحافيني وعاملني �صحيني و�صجنهم«. وتعتر املنظمة اأن النق�ش يف 
اإىل  ت�صل  تكاد  التي  ال��وب��اء  ح�صيلة  فاقم  “عامال”  �صّكل  املعلومات 
اخلم�صة ماليني وفاة. وا�صت�صهدت منظمة العفو الدولية ب�صكل خا�ش 
بال�صني حيث ُفتح اأكرث من خم�صة اآلف حتقيق جنائي حتى �صباط/

فراير 2020 �صّد اأ�صخا�ش متهمني “بتلفيق ون�صر معلومات كاذبة 
و موؤذية عمًدا” حول طبيعة ومدى انت�صار الوباء.

يف تنزانيا، جلاأت حكومة الرئي�ش ال�صابق جون ماغوفويل التي قّللت 
با�صتمرار من وطاأة كوفيد-19 ورف�صت اتخاذ اجراءات لكبح تف�صي 
الوباء، اإىل قوانني حتظر “املعلومات املغلوطة” بغية تقييد الن�صاط 

•• لندن-اأ ف ب
اأعلنت منظمة العفو الدولية يف تقرير اأم�ش اأن العديد من احلكومات 
اغتنمت جائحة كوفيد-19 لفر�ش قيود “غري م�صبوقة” على حرية 

التعبري ولإ�صكات الأ�صوات املنتقدة.
من  مبوجة  امل�صحوبة  القمعية  الج����راءات  ه��ذه  اأن  املنّظمة  واأك���دت 
معلومات  اإىل  الو�صول  م��ن  غالًبا  ال�صكان  منعت  امل�صّللة  املعلومات 
دقيقة عن الفريو�ش رغم كون هذا الأمر �صرورًيا للماح لها بالت�صدي 

للوباء منذ ظهوره مطلع العام 2020.
وقال اأحد امل�صوؤولني يف العفو الدولية راجات خو�صال يف بيان “طيلة 
على  م�صبوق  غري  هجوما  احلكومات  بع�ش  اأطلقت  اجلائحة،  ف��رتة 

حرية التعبري«.

اجلرائم  ملكافحة  قانوًنا  ال�صلطات  اعتمدت  نيكارغوا،  يف  الإعالمي.  
ال�صيرانية ي�صمح لها ب�”معاقبة الذين ينتقدون �صيا�صات احلكومة” 

و”قمع حرية التعبري«.
كما حّذرت العفو الدولية من اإبقاء رو�صيا على قانون يعاقب ب�صدة ن�صر 

معلومات مغلوطة متعلقة بكوفيد-19 حتى بعد انتهاء اجلائحة.
ا املن�صات الرقمية التي ل تقوم مبا يلزم، بح�صب  وانتقدت املنظمة اأي�صً

قولها، ملحاربة الأخبار امل�صللة.
و�صّددت على اأن كّل هذا “يجعل من ال�صعب اأكرث على الأ�صخا�ش اأن 
تداعياتها  يعلمون  بخيارات  يقوموا  واأن  بالكامل  مّطلًعا  راأًي��ا  يكّونوا 
من  “اأ�صا�صية”  هي  الدقيقة  املعلومات  ب��اأن  وتابعت  �صحتهم«.  على 

اأجل “احلد من الرتدد جتاه اللقاحات وحماربته«.

 بدء احلملة النتخابية يف اليابان 
•• طوكيو-رويرتز

بداأت اأم�ش الثالثاء ر�صميا احلملة النتخابية لالنتخابات العامة يف اليابان 
واملقررة يوم 31 اأكتوبر- ت�صرين الأول يف حني اأظهر ا�صتطالع راأي تراجع 
التاأييد للحزب احلاكم يف �صفعة لرئي�ش الوزراء فوميو كي�صديا الذي توىل 
من�صبه حديثا. واأظهر ا�صتطالع اأجرته هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية 
احلر  الدميقراطي  للحزب  التاأييد  اأن  الأ�صبوع  مطلع  يف  )اإن.اإت�ش.كيه( 

احلاكم بلغ 38.8 باملئة انخفا�صا من 41.2 باملئة قبل اأ�صبوع.
وتراجعت �صعبية كي�صيدا كذلك بثالث نقاط مئوية اإىل 46 باملئة لكن ما 
زال من املتوقع اأن يظل حزبه يف ال�صلطة واإن كان مبقاعد اأقل يف الرملان.

والتعامل  القت�صاد  اإنعا�ش  النتخابات  املطروحة يف  املهمة  الق�صايا  ومن 
مع جائحة فريو�ش كورونا.
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اإع����������لن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/اك�صتنت للعقارات وال�صيانة العامة

قد تقدموا الينا بطلب  CN  رخ�صة رقم:2119091 
 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة ريجى اروفامكوزهى �صوكوماران اروفامكوزهى  %49

ال�صخ�ش  �صركة   - ال�صركات  لدارة  موزابيك  اإ�صافة   / وبيع  تنازل  ال�صركاء  تعديل 
الواحد ذ م م

MOSAIC COMPANIES MANAGEMENT - SOLE  PROPRIETORSHIP L.L.C
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف ه�صام حممد عبود عامر بن حريز

تعديل لوحه الإعالن / اإجمايل من م�صاحة 1*1 اىل 1*1
تعديل �صكل قانوين / من موؤ�ص�صة فردية اإىل �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة

تعديل اإ�صم جتاري من/ اك�صتنت للعقارات وال�صيانة العامة
EXTENT PROPERTIES AND GENERAL MAINTENANCE

اإىل/ اك�صتنت للعقارات وال�صيانة العامة ذ.م.م
EXTENT PROPERTIS AND GENERAL MAINTENANCE L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�صادية 
خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13371 بتاريخ 2021/10/20 

اإع����������لن
�صركة   - العامة  للمقاولت  ال�ص�����ادة/الهية  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN ال�صخ�ش الواحد ذ م م   رخ�صة رقم:3788140 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حممد �صهيل �صعيد ال�صع�صعى من مالك اإىل �صريك

 تعديل ن�صب ال�صركاء / حممد �صهيل �صعيد ال�صع�صعى من 100 % اإىل %50
 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة �صهيل حممد �صهيل �صعيد ال�صع�صعى %50

تعديل لوحه الإعالن / اإجمايل من م�صاحة 0*0 اىل 1*1
تعديل �صكل قانوين / من �صركة ال�صخ�ش الواحد ذ م م اإىل �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة

تعديل اإ�صم جتاري من/ الهية للمقاولت العامة - �صركة ال�صخ�ش الواحد ذ م م
AL HAYYA GENERAL CONTRACTING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

اإىل / الهية للمقاولت العامة ذ.م.م
AL HAYYA GENERAL CONTRACTING L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�صادية 
خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(
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اإع����������لن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/مطعم ما�صال - �صركة ال�صخ�ش الواحد 

قد تقدموا الينا بطلب  CN ذ م م   رخ�صة رقم:1024482 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة جاكوب ت�صرييابارامبيل بيرت  %49

 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة عبداهلل خمي�ش غامن جمعه ال�صتاد  %51
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف على عارف �صعيد حممد الطائى

تعديل لوحه الإعالن / اإجمايل من م�صاحة 1*1 اىل 1*1
م�صوؤولية  ذات  �صركة  اإىل  م  م  ذ  الواحد  ال�صخ�ش  �صركة  من   / قانوين  �صكل  تعديل 

حمدودة
تعديل اإ�صم جتاري من/ مطعم ما�صال - �صركة ال�صخ�ش الواحد ذ م م

MASALA RESTAURANT - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
اإىل / مطعم ما�صال ذ.م.م

MASALA RESTAURANT L.L.C
فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�صادية 
خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(
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اإع����������لن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/بوردرز للو�صاطة التجارية

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�صة رقم:4177434 
تعديل اإ�صم جتاري من/ بوردرز للو�صاطة التجارية

BORDERS FOR COMMERCIAL BROKERAGE

اإىل/ تامارا ارابي لبيع احللويات
TAMARA ARABE FOR  SWEETS

 تعديل ن�صاط / اإ�صافة حت�صري احللويات  5621007
 تعديل ن�صاط / اإ�صافة جتارة احللويات - باجلملة  4630126

 تعديل ن�صاط / اإ�صافة ا�صترياد  4610008
 تعديل ن�صاط / اإ�صافة ت�صدير  4610009

 تعديل ن�صاط / حذف و�صيط جتاري  4610010
فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�صادية 
خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13371 بتاريخ 2021/10/20 

اإع����������لن
احلا�صب  خلدمات  واى  ال�ص�����ادة/ات�ش  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN الىل   رخ�صة رقم:3889694 
 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة حمزه نبيل �صيوفى  %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف ربيعه حممد حممد �صعريه

تعديل �صكل قانوين / من موؤ�ص�صة فردية اإىل �صركة ال�صخ�ش الواحد ذ م م
تعديل اإ�صم جتاري من/ ات�ش واى خلدمات احلا�صب الىل

HY COMPUTER SERVICES

اإىل/ ات�ش واى خلدمات احلا�صب الىل - �صركة ال�صخ�ش الواحد ذ م م
HY COMPUTER SERVICES - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  وال  العالن  هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  القت�صادية 
حيث  املدة  هذه  انق�صاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة 

�صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

منوذج اإعلن الن�سر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / املالك : بف كافيه ذ م م

PUFF :طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية
بتاريخ :2021/10/16 املودعة بالرقم : 362096 

بيانات الأولوية :
باإ�صم : بف كافيه ذ م م

املوطن : جزيره ابوظبي �صرق 22  1.0 بنى ال�صيد ، خمي�ش واخرين ، هاتف: 971507973777
 finance@puffconcept.ae :صندوق الريد: 38739 - امييل� ،

�سورة العلمة :

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 43
خدمات تقدمي الأطعمة وامل�صروبات 

و�صف العالمة : عبارة عن كلمة باللغة الجنليزية PUFF بحروف لتينية
ال�صرتاطات :

وزارة  يف  التجارية  العالمات  لإدارة  مكتوبا  ب��ه  يتقدم  اأن  ذل��ك  على  اإع��رتا���ش  لديه  م��ن  فعلى 
الإقت�صاد اأو اإر�صاله بالريد امل�صجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�صدار هذا الإعالن

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأربعاء  20 �أكتوبر 2021 �لعدد 13371
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اإع����������لن
الذهبي  ال�ص�����ادة/البيت  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للخ�صروات والفواكه
قد تقدموا الينا بطلب  CN  رخ�صة رقم:1040247 

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 
 ا�صافة جا�صم عبيد ح�صن بن علوي النقبي %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 
حذف خزنه عتيق م�صعود اليعقوبي

فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  القت�صادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13371 بتاريخ 2021/10/20 

اإع����������لن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/يف كافيه

قد تقدموا الينا بطلب  CN  رخ�صة رقم:3710102 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 

 ا�صافة احمد حممد عبدالرحمن عبداهلل املرزوقي %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 

حذف يحيى ا�صماعيل يعقوب احلو�صني
فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  القت�صادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13371 بتاريخ 2021/10/20 

اإع����������لن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/جمرة الطاقة للمقاولت العامة 

قد تقدموا الينا بطلب  CN ذ.م.م  رخ�صة رقم:1280321 
 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 

 اإ�صافة برميكومار �صيلفاكومار �صيلفاكومار %49
 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة مروه عمر زينل ح�صني الزرعونى %51

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف �صيلفاكومار بيت�صاى بيالى
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 

 حذف عبدالرحمن �صيف عبدالرحمن اخل�صر ال�صويهى
التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  وال  العالن  هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  القت�صادية 
حيث  املدة  هذه  انق�صاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة 

�صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13371 بتاريخ 2021/10/20 

اإع����������لن
ال�ص�����ادة/مهرة  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

البلو�صي خلياطة املالب�ش الن�صائية
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:3697473 

الغاء رخ�صة
العالن  هذا  على  اعرتا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13371 بتاريخ 2021/10/20 
 �إنذ�ر عديل بالن�سر

 رقم  2021/18574
املنذر :  بنك اأبوظبي الأول ) حالياً ( بنك اأبوظبي الوطني )�صابقاً( 

املنذر اإليه   :  ابوبكر كونهامد �صينجال كوروكان.
نتيجة  دره��م   )64،495.50( وق��درة  مبلغ  �صداد  ب�صرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
الإخالل ب�صداد الأق�صاط ال�صهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�صيط  وذلك خالل 
اأ�صبوع من تاريخ الن�صر واإل �صي�صطر املنذر لتخاذ الإج��راءات التنفيذية على 
�صنرتا  _  ني�صان   ( ن��وع  م��ن   ) دب��ي   /J/ خ�صو�صي /  34869  ( رق��م  ال�صيارة 
�صالون( موديل )2016( _ لون ) ابي�ش( واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع 

حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

     حكومة  ر��ص �خليمة      
د�ئرة �ملحاكم

�لعدد 13371 بتاريخ 2021/10/20 
 �إنذ�ر عديل بالن�سر

 رقم 2021/18503
امل��نذر : بنك امل�صرق  

املنذر اإليها : �صيد غالم عبا�ش نقوي .
نتيجة  �صداد مبلغ وقدرة )144،611.10( درهم  ب�صرعة  اإليها  املنذر  املنذر  ينذر 
الإخالل ب�صداد الأق�صاط ال�صهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�صيط  وذلك خالل 
اأ�صبوع من تاريخ الن�صر واإل �صي�صطر املنذر لتخاذ الإجراءات التنفيذية ل�صرف 
ال�صيارةرقم  املحكمة على  امل��ودع يف خزينة  العلني   املباعة  باملزاد  لل�صيارة  املبلغ 
)11300 / خ�صو�صي /H/ دبي ( من نوع ) ما�صراتي كواترو بورتي  _ �صالون 
( موديل )2014( _ لون ) ف�صي( واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ 

كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

     حكومة  ر��ص �خليمة      
د�ئرة �ملحاكم

�لعدد 13371 بتاريخ 2021/10/20 
 �إنذ�ر عديل بالن�سر

 رقم  2021/18784
املنذر :  بنك اأبوظبي التجاري �ش.م.ع. 

املنذر اإليها: برن�ش �صتار لتاأجري ال�صيارات �ش ذ م م .
نتيجة  دره��م   )21،096.00( وق��درة  مبلغ  �صداد  ب�صرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
الإخالل ب�صداد الأق�صاط ال�صهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�صيط  وذلك خالل 
اأ�صبوع من تاريخ الن�صر واإل �صي�صطر املنذر لتخاذ الإج��راءات التنفيذية على 
ال�صيارة رقم ) 59261 / خ�صو�صي /Q/ دبي ( من نوع ) هيونداي الينرتا  _ 
�صالون( موديل )2016( _ لون ) ابي�ش( واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع 

حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

     حكومة  ر��ص �خليمة      
د�ئرة �ملحاكم

�لعدد 13371 بتاريخ 2021/10/20 
 �إنذ�ر عديل بالن�سر

 رقم  2021/18595
املنذر :  بنك اأبوظبي التجاري �ش.م.ع. 

املنذر اإليها: اميا لوي�ش بوتون .
نتيجة  دره��م   )180،171.00( وق��درة  مبلغ  �صداد  ب�صرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
الإخالل ب�صداد الأق�صاط ال�صهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�صيط  وذلك خالل 
اأ�صبوع من تاريخ الن�صر واإل �صي�صطر املنذر لتخاذ الإج��راءات التنفيذية على 
ال�صيارة رقم ) 76580 / خ�صو�صي /5/ ابوظبي ( من نوع ) لكز�ش ار اك�ش 450 
ات�ش  _ اأ�صتي�صن ( موديل )2017( _ لون ) ا�صود( واملمولة ل�صاحلكم من قبل 

املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

     حكومة  ر��ص �خليمة      
د�ئرة �ملحاكم

�لعدد 13371 بتاريخ 2021/10/20 
 �إنذ�ر عديل بالن�سر

 رقم 2021/18501
املنذر:  بنك اأبوظبي التجاري �ش.م.ع. 

املنذر اإليها: غ�صنفر احمد �صيخ �صبري احمد �صيخ.
نتيجة  دره��م   )71،015.00( وق��درة  مبلغ  �صداد  ب�صرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
الإخالل ب�صداد الأق�صاط ال�صهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�صيط  وذلك خالل 
اأ�صبوع من تاريخ الن�صر واإل �صي�صطر املنذر لتخاذ الإج��راءات التنفيذية على 
 TOYOTA ال�صيارة رقم ) 46749 / خ�صو�صي /8/ ابوظبي ( من نوع ) 
CAMRY  _ �صالون ( موديل )2020( _ لون ) ابي�ش لوؤلوؤي( واملمولة 

ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

     حكومة  ر��ص �خليمة      
د�ئرة �ملحاكم

�لعدد 13371 بتاريخ 2021/10/20 
 �إنذ�ر عديل بالن�سر

رقم  2021/18596
املنذر :  بنك اأبوظبي التجاري �ش.م.ع. 

املنذر اإليها: ح�صن تاج ال�صر حمد حممد.
نتيجة  دره��م   )49،597.00( وق��درة  مبلغ  �صداد  ب�صرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
الإخالل ب�صداد الأق�صاط ال�صهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�صيط  وذلك خالل 
اأ�صبوع من تاريخ الن�صر واإل �صي�صطر املنذر لتخاذ الإج��راءات التنفيذية على 
ال�صيارة رقم ) 58926 / خ�صو�صي /18/ ابوظبي ( من نوع ) اك�صنت هايونداي  
_ مركبة خفيفة ( موديل )2021( _ لون ) ا�صود( واملمولة ل�صاحلكم من قبل 

املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

     حكومة  ر��ص �خليمة      
د�ئرة �ملحاكم

�لعدد 13371 بتاريخ 2021/10/20 
 �إنذ�ر عديل بالن�سر

 رقم  2021/18502
املنذر :  بنك اأبوظبي التجاري �ش.م.ع. 

املنذر اإليها: الفا�صل حممد �صعيد �صليمان .
نتيجة  دره��م   )42،665.00( وق��درة  مبلغ  �صداد  ب�صرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
الإخالل ب�صداد الأق�صاط ال�صهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�صيط  وذلك خالل 
اأ�صبوع من تاريخ الن�صر واإل �صي�صطر املنذر لتخاذ الإج��راءات التنفيذية على 
ال�صيارة رقم ) 4952 / خ�صو�صي /F/ دبي ( من نوع ) تويوتا كروزر اف جيه  
ا�صود( واملمولة ل�صاحلكم من  ابي�ش  ا�صتي�صن ( موديل )2013( _ لون )   _

قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

     حكومة  ر��ص �خليمة      
د�ئرة �ملحاكم

�لعدد 13371 بتاريخ 2021/10/20 
 �إنذ�ر عديل بالن�سر

 رقم  2021/18504
املنذر :  م�صرف اأبوظبي ال�صالمي �ش.م.ع .

املنذر اإليها : عبد العزيز خلف الرفاعي .
نتيجة  �صداد مبلغ وقدرة )194،410.53( درهم  ب�صرعة  اإليها  املنذر  املنذر  ينذر 
الإخالل ب�صداد الأق�صاط ال�صهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�صيط  وذلك خالل 
اأ�صبوع من تاريخ الن�صر واإل �صي�صطر املنذر لتخاذ الإج��راءات التنفيذية على 
 NISSAN  ( ن��وع  م��ن   ) دب��ي   /W/ خ�صو�صي / رق��م )67175  ال�����ص��ي��ارة   
ابي�ش( _ واملمولة  اأ�صتي�صن ( موديل )2018( _ لون )   _  PATROL

ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

     حكومة  ر��ص �خليمة      
د�ئرة �ملحاكم

�لعدد 13371 بتاريخ 2021/10/20 
 �إنذ�ر عديل بالن�سر

 رقم  2021/18709
املنذر :  بنك اأبوظبي التجاري �ش.م.ع. 

املنذر اإليها: ر�صا عبدالغفار علي من�صور.
نتيجة  دره��م   )55،403.00( وق��درة  مبلغ  �صداد  ب�صرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
الإخالل ب�صداد الأق�صاط ال�صهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�صيط  وذلك خالل 
اأ�صبوع من تاريخ الن�صر واإل �صي�صطر املنذر لتخاذ الإج��راءات التنفيذية على 
اي���دج  _  ف��ورد   ( ن��وع  م��ن  ابوظبي(  رق��م ) 57189 / خ�صو�صي /7/  ال�صيارة 
اأ�صتي�صن ( موديل )2017( _ لون ) ابي�ش( واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر 

مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

     حكومة  ر��ص �خليمة      
د�ئرة �ملحاكم

�لعدد 13371 بتاريخ 2021/10/20 
 �إنذ�ر عديل بالن�سر

 رقم 2021/18783
املنذر :  بنك اأبوظبي التجاري �ش.م.ع. 

املنذر اإليها: اون ا�صي�صتنت نايت ليموزين ل�صاحبها يا�صر حممد عبيد.
نتيجة  دره��م   )65،360.00( وق��درة  مبلغ  �صداد  ب�صرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
الإخالل ب�صداد الأق�صاط ال�صهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�صيط  وذلك خالل 
اأ�صبوع من تاريخ الن�صر واإل �صي�صطر املنذر لتخاذ الإج��راءات التنفيذية على 
ايكو  �صيفروليه   ( نوع  ( من  ابوظبي   /8/ / خ�صو�صي   12489  ( رقم  ال�صيارة 
نك�ش  _ اأ�صتي�صن ( موديل )2018( _ لون ) رمادي( واملمولة ل�صاحلكم من 

قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

     حكومة  ر��ص �خليمة      
د�ئرة �ملحاكم

�لعدد 13371 بتاريخ 2021/10/20 
 �إنذ�ر عديل بالن�سر

رقم  2021/18573
املنذر :  بنك اأبوظبي الأول ) حالياً ( بنك اأبوظبي الوطني )�صابقاً( 

املنذر اإليه   :  فيكتور  براندو برييز  كروز.
نتيجة  دره��م   )24،890.11( وق��درة  مبلغ  �صداد  ب�صرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
الإخالل ب�صداد الأق�صاط ال�صهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�صيط  وذلك خالل 
اأ�صبوع من تاريخ الن�صر واإل �صي�صطر املنذر لتخاذ الإج��راءات التنفيذية على 
 RENAULT ( من نوع ) دبي /V/ ال�صيارة رقم ) ) 38260 / خ�صو�صي
واملمولة  ابي�ش(    ( لون   _  )2016( موديل  ا�صتي�صن(   _   DUSTER

ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

     حكومة  ر��ص �خليمة      
د�ئرة �ملحاكم

�لعدد 13371 بتاريخ 2021/10/20 
 �إنذ�ر عديل بالن�سر

 رقم  2021/18580
املنذر :  بنك اأبوظبي الأول ) حالياً ( بنك اأبوظبي الوطني )�صابقاً( 

املنذر اإليه   :  جمال بر�صتيج لتاأجري ال�صيارات �ش ذ م م
نتيجة  دره��م   )194،577.08( وق��درة  مبلغ  �صداد  ب�صرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
الإخالل ب�صداد الأق�صاط ال�صهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�صيط  وذلك خالل 
اأ�صبوع من تاريخ الن�صر واإل �صي�صطر املنذر لتخاذ الإج��راءات التنفيذية على 
ال�صيارة رقم ) 21952 / خ�صو�صي /O/ دبي ( من نوع ) مر�صيد�ش جي 63 اي 
ام جي  _ ا�صتي�صن( موديل )2017( _ لون ) ابي�ش( واملمولة ل�صاحلكم من 

قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

     حكومة  ر��ص �خليمة      
د�ئرة �ملحاكم
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الفجر الريا�ضي

•• دبي –الفجر:

اأ�صاد جمل�ش اإدارة احتاد الإمارات 
بالإجناز  ال��ب��ح��ري��ة  ل��ل��ري��ا���ص��ات 
العاملي اجلديد الذي حققه بطلنا 
را�صد القمزي جنم فريق اأبوظبي 
بتتويجه  ال�����ص��ري��ع��ة،   ل����ل����زوارق 

ب���ط���ال مل���ون���دي���ال ال����ف����ورم����ول 2 
ال��ذي اختتم الأح��د يف الرتغال. 
ورفع حريز املر حممد بن حريز 
رئي�ش احتاد الإم��ارات للريا�صات 
البحرية التهاين والتريكات اإىل 
بن  �صلطان  الدكتور  ال�صيخ  �صمو 
خليفة اآل نهيان م�صت�صار �صاحب 

رئي�ش  ال����دول����ة  رئ���ي�������ش  ال�����ص��م��و 
للريا�صات  الدويل  اأبوظبي  نادي 
حممد  ال�����ص��ي��خ  واإىل  ال��ب��ح��ري��ة، 
نهيان  اآل  خليفة  ب��ن  �صلطان  ب��ن 
نائب رئي�ش النادي، بهذا الإجناز 
اهتمام  ي��ع��ك�����ش  وال������ذي  ال��ك��ب��ري 
وامل�صئولني  ال��ر���ص��ي��دة  ال���ق���ي���ادة 

واأثنى  للمواهب.  الكبري  والدعم 
ب�����ن حريز  امل������ر حم���م���د  ح����ري����ز 
را�صد  العاملي  البطل  جهود  على 
الذي قدم م�صتوى قوي  القمزي 
ا�صتحق عليه  البطولة  يف جولت 
البداية  التتويج متجاوزا ظروف 
ليثبت قدراته ويحلق مع الطاقم 

الألقاب  ب��اأغ��ل��ى  وال��ف��ن��ي  الإداري 
اأب��ن��اء الإم���ارات  م��وؤك��دا علو كعب 
ب����اإجن����ازه  ل��ي��ح��ت��ف��ل يف اخل����ت����ام 
البطولة  ه��ذه  يف  الثالث  العاملي 
2017و2019.  بطولتي  بعد 
وح��ر���ش رئ��ي�����ش احت���اد الإم����ارات 
الإ�صادة  على  البحرية  للريا�صات 

والفريق  اأب��وظ��ب��ي  ن���ادي  ب��ج��ه��ود 
الرميثي  ���ص��امل  ب��ق��ي��ادة  الإداري 
رئ��ي�����ش ب��ع��ث��ة ف���ري���ق اأب���وظ���ب���ي يف 
ال���ب���ط���ول���ة ون����ا�����ص����ر ال���ظ���اه���ري 
اإ�صافة اإىل املدير الفني الإيطايل 
جيدو كابلليني واملت�صابق من�صور 
 )36 اأبوظبي  )زورق  املن�صوري 

ب��ق��وة م��ع الفريق.  ���ص��ارك  ال���ذي 
وقال حريز املر حممد بن حريز 
تاأتي  الن��ت�����ص��ار  ه����ذا  ف��رح��ة  اأن 
مب���ذاق خ��ا���ش لأن��ه��ا ت��ت��زام��ن مع 
متمنيا  اخلم�صني  ع��ام  احتفالت 
وجميع  اأبوظبي  لفريق  التوفيق 
البطولت  يف  الإم�������ارات  ���ص��ف��راء 

ملوا�صلة  ال��ب��ح��ري��ة  ال��ري��ا���ص��ي��ة 
على  وامل��ح��اف��ظ��ة  التميز  م�����ص��رية 

ال�صدارة العاملية.

•• دبي- الفجر:

2020 دبي فعالية  اإك�صبو   ينظم 
ريا�صة  ع�صاق  م��ن  ل����زواره  مم��ي��زة 
كاأ�ش  ي�صت�صيف  حيث  ال��ق��دم،  ك��رة 
وكاأ�ش  املمتاز  الإجنليزي  ال���دوري 
اأكتوبر  و19   18 ي��وم��ي  ك���اراب���او 
القدم  ك��رة  مل�صجعي  املجال  متيًحا 
من  ال����ق����ادم����ني  احل��������دث  وزوار 
خمتلف اأنحاء العامل لالطالع عن 
قرب على هذين الكاأ�صني والتقاط 
ال�صور التذكارية بجانبهما، وذلك 
جتمع  ال��ت��ي  ال�صراكة  اإط���ار  �صمن 
احل���دث ال��ع��امل��ي م��ع ك���ٍل م��ن نادي 

بلقبي  امل���ت���وج  ���ص��ي��ت��ي  م��ان�����ص�����ص��رت 
املا�صي  امل���و����ص���م  يف  ال���ب���ط���ول���ت���ني 

وات�صالت.
وميكن لزوار اإك�صبو 2020 دبي يف 
اإىل ملعب  التوجه  اليومني  هذين 
مركز  يف  بارك" اخلما�صي  "اأو�صي 
حيث  البدنية،  واللياقة  الريا�صة 
فعاليات  �صمن  ال��ك��اأ���ص��ان  ي��ع��ر���ش 
التي  التدريبية  الكروية  احل�ص�ش 
ال�����ص��ي��ت��ي لكرة  ت��ن��ظ��م��ه��ا م���دار����ش 
اأكتوبر   18 الث���ن���ني  ي����وم  ال���ق���دم 
ويوم  ع�صًرا   4:30 ال�صاعة  عند 
 03:30 اأك���ت���وب���ر   19 ال���ث���الث���اء 
والتقاط  املحلي،  بالتوقيت  ظهًرا، 

ال�صور التذكارية مع الكاأ�صني عند 
يوم  املقامة  التدريب  ح�صة  انتهاء 

الثنني.
احل�صة  ف���ع���ال���ي���ات  ان���ت���ه���اء  وم�����ع 
ينتقل  ال��ث��الث��اء،  ل��ي��وم  التدريبية 
وان:  اأُن  "غاردن  اإىل  ال���ك���اأ����ص���ان 
 2020 دب��ي  لوجن" يف  �صبورت�ش 
اأك�صبو، حيث ينظم نادي مان�ص�صرت 
ملتابعة  م��ف��ت��وح��ة  ف��ع��ال��ي��ة  ���ص��ي��ت��ي 
التي  املباراة  ملجريات  املبا�صر  البث 
جتمعه مع نادي كلوب بروج �صمن 
اأوروب������ا،  اأب���ط���ال  دوري  م��ن��اف�����ص��ات 
بدايتها عند  والتي تنطلق �صافرة 
بالتوقيت  دقيقة   8:45 ال�صاعة 

املحلي.
قد  �صيتي  مان�ص�صرت  ن���ادي  وك���ان 
اأع���ل���ن خ���الل ال�����ص��ه��ر امل��ا���ص��ي عن 
اتفاقية �صراكة من اإك�صبو 2020 
الأخري  طريقها  ع��ن  ي�صبح  دب���ي، 
التدريبي  للزي  اجلديد  ال�صريك 
�صعار  ليظهر  ب��ال��ف��ري��ق،  اخل��ا���ش 
اإك�صبو 2020، بالإ�صافة اإىل الزي 
التدريبي، اأي�صاً يف مرافق التدريب 
يف ا�صتاد الحتاد واأكادميية ال�صيتي 
عر�صه  ج��ان��ب  اإىل  ال���ق���دم،  ل��ك��رة 
���ص��م��ن امل��ح��ت��وى الإع���الم���ي الذي 
ي��ق��دم��ه م��ان�����ص�����ص��رت ���ص��ي��ت��ي وعر 
من�صاته الرقمية. واإ�صافة اإىل ذلك 

فاإن اإك�صبو 2020 اأي�صاً ال�صريك 
�صيتي  مان�ص�صرت  لفريق  الر�صمي 
ويظهر  الإل��ك��رتون��ي��ة  ل��ل��ري��ا���ص��ات 
بفريق  اخل��ا���ش  ال��زي  على  �صعاره 

الريا�صات اللكرتونية.
بو�صفها  ات�����ص��الت،  �صركة  وت��وف��ر 
دب����ي   2020 اإك���������ص����ب����و  �����ص����ري����ك 
خل����دم����ات الت���������ص����الت م����ن فئة 
اأحدث خدمات  اأول ر�صمي،  �صريك 
باأعلى  الرقمية  واحللول  التوا�صل 
امل��ع��اي��ري ال��ع��امل��ي��ة ل�����زوار احل����دث، 
وت���دع���و ع�����ص��اق ك���رة ال���ق���دم وزوار 
منطقة  اإىل  ال��ت��وج��ه  اإىل  احل���دث 
ع��ر���ش ال��ك��وؤو���ش لل��ت��ق��اط ال�صور 

املبا�صر  ال��ب��ث  ومتابعة  ال��ت��ذك��اري��ة 
فعاليات  م��ع  وال��ت��ف��اع��ل  ل��ل��م��ب��اراة 
التوا�صل  م��ن�����ص��ات  ع��ل��ى  احل�����دث 

الجتماعي.
�صيتي  م��ان�����ص�����ص��رت  ن�����ادي  وي��ن��ظ��م 

ي��وم��ي��ة يف كرة  ت���دري���ب  ح�����ص�����ش 
القدم مبوقع اإك�صبو، حتت اإ�صراف 
ال�صيتي،  من  ر�صمي  تدريب  طاقم 
التدريب  اأ���ص��ال��ي��ب  �صيطبق  ح��ي��ث 
التي ت�صتخدمها الفرق يف مالعب 

التدريب يف مان�ص�صرت. كما ي�صارك 
�صبكة  ج��ان��ب  اإىل  ال���ن���ادي  مم��ث��ل��و 
لكرة  �صيتي  جم��م��وع��ة  م��ن  اأو����ص���ع 
ال��ق��دم يف ف��ع��ال��ي��ات اإك�����ص��ب��و خالل 

الأ�صهر املقبلة.

»الريا�سات البحرية« يهنئ فريق اأبوظبي

حريز املر: اأبطالنا يوا�ضلون ال�ضدارة العاملية
تتويج را�سد القمزي للمرة الثالثة يوؤكد جدارته

�سمن اإطار ال�سراكة التي جتمع النادي مع اإك�سبو 2020 دبي

مان�ض�ضرت �ضيتي وات�ضالت ي�ضتعر�ضان كاأ�ش الدوري 
الإجنليزي املمتاز وكاأ�ش كاراباو لزوار اإك�ضبو 2020 دبي

•• اأبوظبي-وام:

لبطولة  امل��ن��ظ��م��ة  ال��ل��ج��ن��ة  اأغ��ل��ق��ت 
للجوجيت�صو  �صالم  جراند  اأبوظبي 
باب الت�صجيل م�صاء اأم�ش الأول اأمام 
الراغبني يف امل�صاركة بجولة ريو دي 
يف  مناف�صاتها  �صتقام  التي  ج��ان��ريو 
�صالة فيلو درومو خالل الفرتة من 
22 اإىل 24 اأكتوبر اجلاري، وذلك 
املتقدمني  اأع�����داد  جت����اوزت  اأن  ب��ع��د 

الأرقام املطلوبة.
و�صهدت الأيام الأخرية اإقبال كبريا 
وجتاوز عدد امل�صجلني 1500 لعب 
ولعبة من 19 دولة حول العامل من 
والبني  البنف�صجي  الأح��زم��ة  حملة 
والأ�صود "اأعلى 3 فئات يف م�صابقات 
�صيتناف�صون  حيث  اجلوجيت�صو"، 
قدرها  م��ال��ي��ة  ج��وائ��ز  ع��ل��ى  جميعا 
دولر اأمريكي لأ�صحاب  األف   225
 3000 عن  ف�صال  الأوىل،  امل��راك��ز 
نقطة يف الت�صنيف الدويل ال�صنوي 
اأي جولة  اأعلى ن�صبة نقاط يف  وهي 
بالت�صاوي مع جولة اأبوظبي جراند 
����ص���الم يف ال���ع���ا����ص���م���ة الإم����ارات����ي����ة 

اأبوظبي.

املراحل  امل��ن��ظ��م��ة  ال��ل��ج��ن��ة  وح�����ددت 
�صروط  ج���دول  يف  وال��ف��ئ��ات  ال�صنية 
امل�������ص���ارك���ة يف م��ن��اف�����ص��ات ال���رج���ال 
حملة  من  للم�صاركني  ي�صمح  حيث 
مواليد  م���ن  ال��ب��ن��ف�����ص��ج��ي  احل������زام 
يف  للمحرتفني  قبل،  وم��ا   2005
 2003 مرحلة النا�صئني، ومواليد 
اأحزمة  يف  ل��ل��م��ح��رتف��ني  ق��ب��ل  وم����ا 
ال�صباب  مل��رح��ل��ة  والأ������ص�����ود  ال��ب��ن��ي 
وما   1991 وم��وال��ي��د  وال��ب��ال��غ��ني، 
البني  الأحزمة  يف  لالأ�صاتذه  قبلها 

والأ�صود.
 2005 اللجنة مواليد  كما ح��ددت 
املحرتفات  ل���الع���ب���ات  ق��ب��ل��ه��ا  وم�����ا 
ومواليد  ال��ب��ن��ف�����ص��ج��ي،  احل�����زام  يف 
يف  للمحرتفات  قبلها  وما   2003

احلزامني البني والأ�صود.
الزمني  ال��رن��ام��ج  بخ�صو�ش  اأم����ا 
مل���ن���اف�������ص���ات ال���ب���ط���ول���ة ف���ه���و ي���ب���داأ 
ب����اإج����راءات ال�����وزن ال��ر���ص��م��ي��ة التي 
�صتنطلق اعتبارا من ال�صاعة الرابعة 
وح��ت��ى ال�����ص��اد���ص��ة ب��ت��وق��ي��ت ري���و دي 
اخلمي�ش  ي�����وم  م�������ص���اء  يف  ج����ان����ريو 
اأك��ت��وب��ر اجل����اري لفئة   21 امل��واف��ق 
حاملي  م���ن  وال�������ص���ي���دات  ال����رج����ال 

ال��ب��ن��ي والأ����ص���ود الذين  احل���زام���ني 
اعتبارا  امل��ن��اف�����ص��ات  يف  ���ص��ي�����ص��ارك��ون 
و�صتتم  اأكتوبر،   22 ي��وم  �صباح  من 
اإجراءات الوزن الر�صمية يف ال�صالة 
املناف�صات،  �صت�صت�صيف  التي  نف�صها 
اعتبارا   22 اجلمعة  ي��وم  م�صاء  ويف 
من الرابعة وحتى ال�صاد�صة �صتكون 
مراحل  م��ن  الثانية  امل��رح��ل��ة  ه��ن��اك 
التي  للفئات  الر�صمية  الوزن  اإج��راء 
على   ،23 يوم  مناف�صاتها يف  �صتبداأ 
اأن تكون املرحلة الثالثة من مراحل 
للفئات   23 ي����وم  م�����ص��اء  يف  ال�����وزن 
 24 التي �صت�صارك يف البطولة يوم 

اأكتوبر اجلاري.
البحري  ط�����ارق  اأك�����د  ن��اح��ي��ت��ه  م���ن 
ملحرتيف  اأبوظبي  راب��ط��ة  ع��ام  مدير 
اأبوظبي  جولت  مدير  اجلوجيت�صو 
ري����و دي  اأن ج���ول���ة  ����ص���الم  ج���ران���د 
اأبوظبي  اأه���م ج���ولت  ج��ان��ريو م��ن 
اأقوى  وت�صهد  �صنويا،  �صالم  جراند 
ع��ل��ى �صوء  ال���غ���ال���ب  امل��ن��اف�����ص��ات يف 
عامليا  امل�صنفني  ال��الع��ب��ني  اأ���ص��م��اء 
اأن  �صيما  ول  فيها،  ي�صاركون  الذين 
2.5 مليون  اأكرث من  الرازيل بها 
ريا�صة  مي���ار����ص���ون  ولع���ب���ة  لع����ب 

األف   20 م��ن  اأك��رث  يف  اجلوجيت�صو 
اأكادميية معظمها يف ريو دي جانريو 

و�صاوباولو.
من  الأول  ال���ي���وم  اأن  اإىل  واأ�����ص����ار 
لفئة  تخ�صي�صه  �صيتم  امل��ن��اف�����ص��ات 
و�صيدات،  رج��ال  البنف�صجي  احل��زام 
يف  و�صيبداأ  اأ�صاتذه،  البني  وللحزام 
املقبل  اجلمعة  ي��وم  �صباح  العا�صرة 

فئاته  تخ�صي�ش  مت  ال��ث��اين  وال��ي��وم 
ل���الأ����ص���ات���ذه ح�����زام اأ�����ص����ود، ف��ي��م��ا مت 
حلاملي  ال��ث��ال��ث  ال��ي��وم  تخ�صي�ش 
رج���ال واحلزامني  الأ����ص���ود  احل����زام 

البني والأ�صود لل�صيدات.
" البطولة حتظى  ال��ب��ح��ري:  وق��ال 
ال�صلطات  م�����ن  ك����ب����ري  ب����اه����ت����م����ام 
تطبيق  ظل  يف  و�صتقام  الرازيلية، 

ك����اف����ة الإج���������������راءات الح������رتازي������ة 
دقيقة  م��ت��اب��ع��ة  وه���ن���اك   ، امل��ع��ت��م��دة 
الإع��داد لها من قبل  لكافة مراحل 
رئي�ش  الها�صمي  عبداملنعم  ���ص��ع��ادة 
والآ�صيوي  الإم����ارات����ي  الحت���ادي���ن 
الحت�����اد  ل���رئ���ي�������ش  الأول  ال���ن���ائ���ب 
الدويل، ومت تر�صيح عدد من احلكام 
ال���دول���ي���ني لإدارت�����ه�����ا وف���ق���ا لآخ����ر 

تعديالت قوانني الحتاد الدويل يف 
للتعديالت  واأي�صا  التحكيم،  جمال 
ال��ت��ي اأ���ص��ف��ن��اه��ا ل��ل��ح��د م��ن ظاهرة 
باإ�صافة  واملتعلقة  ال�صلبي،  الأداء 
دقيقة ذهبية حل�صم التعادل، ف�صال 
ال�صقر"  عني  لتقنية  الحتكام  عن 
القرارات اجلدلية  الفيديو" حل�صم 
يف النزالت من اأجل حتقيق العدالة 

يف القرارات التحكيمية.
و���ص��ت��ك��ون ال��ب��ط��ول��ة اخ���ت���ب���ارا قويا 
امل�صاركة  قبل  وال��الع��ب��ات  لالعبني 
واأب���وظ���ب���ي   ، ال����ع����امل  ب��ط��ول��ت��ي  يف 
ن�صختها  يف  ل��ل��م��ح��رتف��ني  ال��ع��امل��ي��ة 
وعلى  امل��ق��ب��ل.  ن��وف��م��ر  يف   13 ال 
دي  ري��و  ف�صت�صهد جولة  ذل��ك  �صوء 
جانريو م�صاركة عدد من امل�صنفني 
وامل�����ص��ن��ف��ات دول��ي��ا واأب���رزه���م رينان 
رودي���ري���ج���ز ال�����ذي ���ص��ي��ن��اف�����ش على 
يف  امل�����ص��ن��ف  وه����و  ك���ج���م،   77 وزن 
 2700 ب��ر���ص��ي��د  ال���ث���ال���ث  امل����رك����ز 
يف  اأن���درادي���ه  وفران�صي�صكو  ن��ق��ط��ة، 
يف  امل�صنف  كجم   56 الري�صة  وزن 
 10000 ب��ر���ص��ي��د  الأول  امل���رك���ز 
وزن  يف  نا�صامينتو  ولوكا�ش  نقطة، 
وامل�صنف يف املركز الأول  كجم،   77

وال������ش  ن���ق���ط���ة،   3000 ب��ر���ص��ي��د 
 120 الثقيل فوق  ال��وزن  كو�صتا يف 
بر�صيد  الأول  املركز  كجم و�صاحب 
نقطة، ولوكا�ش بينهريو يف   6200
يف  امل�صنف  كجم   62 الري�صة  وزن 
املركز الأول بر�صيد 3800 نقطة، 
الثقيل  ال����وزن  يف  �صو�صا  وروزف���ل���ت 
املركز  ���ص��اح��ب  ك��ج��م   120 ف����وق 
الرابع يف الت�صنيف الدويل بر�صيد 
لويز  اىل  بالإ�صافة  نقطة،   2000
كجم   77 وزن  يف  مديريو�ش  باولو 
الت�صنيف  يف  الثاين  املركز  �صاحب 
يف  نقطة   3000 بر�صيد  ال���دويل 
فئته. ومن البطالت وامل�صنفات كل 
العامل  بطلة  با�صينها  جابريلي  من 
التي   2019 يف  ال��ب�����ص��اط  وم��ل��ك��ة 
 94 حت��ت  وزن  يف  م�صاركتها  اأك���دت 
كجم، وهي م�صنفة يف املركز الثاين 
واليك�صا  ن��ق��ط��ة،   3000 ب��ر���ص��ي��د 
وامل�صنفة  اخلفيف  ال���وزن  يف  يان�ش 
 3200 ب��ر���ص��ي��د  الأول  امل���رك���ز  يف 
نقطة، وبرندا لري�صا التي �صتناف�ش 
على فئة وزن الديك 49 كجم وهي 
بر�صيد  الأول  امل���رك���ز  يف  امل�����ص��ن��ف��ة 

نقطة.  5400

الأ�سحاب املراكز االأوىل يف املناف�سات الدويل  الت�سنيف  يف  نقطة  و3000  اأمريكي  دوالر  األف   225

اأكرث من 1500 لعب ولعبة من 19 دولة ي�ضاركون يف اأبوظبي جراند �ضلم للجوجيت�ضو بجولة ريو دي جانريو
 طارق البحري: البطولة حتظى باهتمام كبري من ال�سلطات الربازيلية واأطقم حتكيم دولية تدير النزاالت 

اأعلنت اللجنة الدولية لدورة األعاب اأطفال اآ�صيا اأن الن�صخة 
اأغ�صط�ش  من  الثامن  حتى  يوليو   27 من  �صتقام  ال�صابعة 

مدينة فالديفو�صتوك الرو�صية.  يف   2022
ف��الدمي��ري ماك�صيموف  ال�����ص��ي��د  ب��ني  الت���ف���اق   ت��وق��ي��ع  ومت 
اأوليغ  وال�صيد  اآ�صيا،  اأطفال  لألعاب  الدولية  اللجنة  رئي�ش 
ورئي�ش  ك���راي  ب��رمي��ور���ص��ك��ي  ك��وزمي��ي��اك��و حم��اف��ظ منطقة 

اللجنة املنظمة للدورة ال�صابعة. 
وفالديفو�صتوك هي مركز اإداري واإقت�صادي وعلمي وثقايف 

لل�صرق الأق�صى الرو�صي، وهي عا�صمة منطقة برميور�صكي 
كراي وت�صكل بوابة رو�صيا اإىل اآ�صيا واملحيط الهادي. 

ل��ع��ب��ة ري��ا���ص��ي��ة هي:   19 اآ����ص���ي���ا يف  اأط����ف����ال  و���ص��ي��ت��ن��اف�����ش 
م�صارعة  ك��ورا���ش،   ،)3 �صد   3( ال�صلة  ك��رة  ال��ب��ادم��ن��ت��ون، 
اجلودو،  ال�صاطئية،  ال��ط��ائ��رة  ال��ك��رة  امل��الك��م��ة،  كاب�صاغاي، 
األعاب القوى، كرة الطاولة، ال�صباحة )مبا يف ذلك ال�صباحة 
الرومانية  امل�صارعة  �صامبو،  الرماية،  املفتوحة(،  املياه  يف 
التايكواندو،  الرق�ش،  ريا�صة  ال�صهام،  واحل��رة،  واليونانية 

كرة القدم لل�صالت واجلمباز الإيقاعي. 
ال�صابقة  ال�صت  الن�صخ  الآف طفل يف   10 اأك��رث من  و�صارك 
1996، واأ�صبح العديد منهم  من الدورة التي انطلقت يف 

ريا�صيون عامليون ومنهم اأبطال اأوملبيون. 
وتعتر دورة األعاب اأطفال اآ�صيا البطولة الريا�صية الوحيدة 
الدولية  الأوملبية  اللجنة  رعاية  حتت  رو�صيا  يف  تقام  التي 
الأوملبية  واللجنة  الآ���ص��ي��وي  الأومل��ب��ي  املجل�ش  م��ن  وب��دع��م 

الرو�صية. 

فلديفو�ضتوك الرو�ضية ت�ضت�ضيف دورة األعاب اأطفال اآ�ضيا 
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•• اأبوظبي-وام:

اأعلن جمل�ش اأبوظبي الريا�صي عن قائمة امل�صاركني يف بطولة اأبوظبي العاملية 
�صمان،   – ال�صحي  لل�صمان  الوطنية  ال�صركة  برعاية  تقام  التي  للرتايثلون 
ا�صت�صافة  البطولة  �صت�صهد  يا�ش، كما  املقبل يف جزيرة  6 نوفمر  و   5 يومي 

مناف�صات كاأ�ش بارا ترايثلون للمرة الأوىل.
مبا  الرتايثلون،  ريا�صيي  نخبة  من  مت�صابقا   232 امل�صاركني  قائمة  وت�صم 
اأف�صل  الع�صرة الأوائ��ل عاملياً من فئة الرجال، و7 من  6 من امل�صنفني  فيهم 

الباراملبية. الألعاب  اأبطال  من  وجمموعة  العامل،  يف  لعبات   10
وقال �صعادة عارف حمد العواين الأمني العام ملجل�ش اأبوظبي الريا�صي : نفخر 
باملكانة املرموقة لبطولة اأبوظبي العاملية للرتايثلون التي ت�صهد اإقباًل كبريا 
�صنويا من جناحات كبرية،  العامليني، يف ظل ما حتققه  الريا�صيني  من نخبة 
على  ويحر�صون  كبرية  اأهمية  ي��ول��ون  ال��ذي��ن  الأب��ط��ال  نخبة  بجذب  �صاهمت 
يف  الرئي�صية  الفعاليات  من  تعد  التي  اأبوظبي  حمطة  يف  والتناف�ش  التواجد 

�صل�صلة �صباقات الحتاد الدويل للرتايثلون.
واأ�صاف: نرحب بنجوم العامل من اأبطال الرتايثلون والبارا ترايثلون، و�صت�صهد 
هذه الن�صخة م�صاركة جمموعة مميزة من اأبطال العامل الذين تواجدوا بقوة 
قيمة  على  ال�صوء  وي�صلط  فنيا  زخما  البطولة  مينح  م��ا  طوكيو،  اأومل��ب��ي��اد  يف 
يف  التواجد  على  الكبري  الإق��ب��ال  حجم  ي��وؤك��د  م��ا  املتنوعة،  و�صباقاته  احل��دث 

خمتلف املناف�صات التي تقام يف عطلة نهاية الأ�صبوع، ما مينح البطولة تفاعال 
جماهرييا كبريا واأجواء حافلة باملتعة والإثارة.

بدوره قال حمد عبداهلل املحيا�ش، الرئي�ش التنفيذي لل�صركة الوطنية لل�صمان 
ال�صحي - �صمان: نرحب من جديد بنخبة الريا�صيني العامليني وجنوم الألعاب 
الأوملبية، والباراملبية من اأ�صحاب الهمم، ملا لهوؤلء الريا�صيني من اأثر اإيجابي 
على املجتمع املحلي يف كل م�صاركة لهم، وناأمل اأن ت�صاهم م�صريتهم بت�صجيع 

املزيد من اأفراد املجتمع يف دولة الإمارات على تبني منط حياة ن�صط و�صحي.
ومن اأبرز امل�صاركني من فئة الرجال الأملاين تيم هيلويج، امل�صّنف اأول عاملياً بعد 
فوزه ال�صتثنائي يف هامبورغ، كما ي�صارك الفرن�صي بول جورجينثوم، امل�صّنف 
الثاين عاملياً يف املناف�صات احلالية، والذي ملع جنمه يف الفريق الفرن�صي عندما 
على  و�صيكون  هامبورغ،  له يف  م�صاركة  اأول  يف  الثانية  املرتبة  يف  ال�صباق  اأنهى 

موعد مع مواجهة هيلويج �صمن نف�ش الفئة يف جزيرة يا�ش.
احلا�صل  وايلد،  هايدن  النيوزيلندي  اأبوظبي  مناف�صات  يف  للم�صاركة  ويتطلع 
يف  ال�صباقات  يف  امل�صاركة  وا�صل  وال��ذي  الأوملبياد،  يف  الرونزية  امليدالية  على 

خمتلف اأنحاء اأوروبا من بعد اأدائه املذهل يف الأوملبياد.
اأبوظبي واأتطلع  وقال وايلد: خ�صعت لفرتة تدريٍب كبرية ا�صتعداداً ملناف�صات 
ما  اأّن��ه  اإّل  طوكيو،  اأوملبياد  يف  حلمي  حتقق  من  الرغم  وعلى  ال�صباقات،  لبدء 
زال علي بذل الكثري من اجلهد والرتكيز على ما �صيحمله يل املو�صم اجلديد 
من املناف�صات، واآمل حتقيق نتائج مميزة يف بطولة اأبوظبي التي ي�صارك فيها 

جمموعة من اأقوى الريا�صيني.
ك��م��ا ي�����ص��ارك ال��ري��ط��اين ج���وين ب��راون��ل��ي، احل��ائ��ز ع��ل��ى امل��ي��دال��ي��ات الذهبية 
والف�صية والرونزية يف الأوملبياد، اإىل جانب الثنائي البلجيكي جيلي جين�ش 

ومارتن فان رييل.
و�صت�صهد البطولة م�صاركة عربية مهمة، حيث �صين�صم كل من: عبد الرحمن 
ريا�صة  جن��وم  اأمل��ع  ملناف�صة  البحرين  من  مبارك  وحممد  علي،  وعمر  مبارك، 

الرتايثلون.
وت�صارك يف فئة ال�صيدات فلورا بويف، املولودة يف بريمودا واحلائزة على و�صام 
ذهبية  ميدالية  اأول  على  احل��ائ��زة  و�صتناف�ش  ال��ري��ط��ان��ي��ة،  الإم��راط��وري��ة 
الفريق  و2021،  و2017   2016 م���رات،  ث��الث  ال��ع��امل  وبطلة  ل��ب��ريم��ودا، 
الريطاين املوؤلف من جورجيا تايلر براون وجي�صيكا لريمونث وفيكي هولند 
م�صاركة  اأّول  اأبوظبي  بطولة  �صت�صهد  كما   .. اأوملبية  ميداليات  على  احلائزات 
لت�صارلز باركلي، الفائزة ببطولة الرجل احلديدي، اأيرون مان 70.3، والتي 

�صوهدت موؤخراً تتاأهب ل�صباق امل�صافات الق�صرية.
وت�صارك الأملانية لورا ليندمان، التي ترز يف �صدارة املناف�صات احلالية بعد اأول 

فوز لها يف بطولة العامل يف هامبورغ، اإىل جانب الأمريكية �صمر رابابورت.
من  املحرتفني  بالريا�صيني  اخلا�ش  العاملي  ترايثلون  ب��ارا  بطولة  و�صت�صهد 
اأ�صحاب الهمم م�صاركة جمموعة كبرية من املناف�صني، مبا يف ذلك احلا�صلني 
بالت  جيتزي   2020 طوكيو  يف  الباراملبية  الألعاب  يف  ذهبية  ميداليات  على 

PTVI/ واأليك�صي�ش هانكوينت  PTWC/ و�صوزانا رودريجوز /فئة  /فئة 
الغافري من نادي العني  الإم��ارات عبداهلل  اإىل جانب ممثل   ،/PTS4 /فئة 

للمعاقني.
وي�صارك يف فئة PTS4 للرجال 16 مناف�صاً لتكون اأكر قائمة م�صاركني يف 
و�صان�صيز  اأودا  وهيديكي  هانكوينكوات  األيك�صي�ش  ذلك  يف  مبا  الريا�صة،  هذه 
ُيقيم ويتدرب  الذي  اإجنوالد  �صيبا�صتيان  الدمناركي  اإىل  بالإ�صافة  بالومريو، 

يف الإمارات.
وت�صارك 13 ريا�صية عن فئة PTVI، مبن فيهّن الإ�صبانية �صوزانا رودريجوز 
غالف  على  ب���رزت  وال��ت��ي  ط��وك��ي��و،  األ��ع��اب  يف  الذهبية  امليدالية  على  احل��ائ��زة 
بالتزامن  ال�صحية  الأزم���ة  خ��الل  ال��ب��ارز  الطبي  ل��دوره��ا  تقديراً  ت��امي  جملة 
 PTS5 فئة  ت�صارك عن  كما  الباراملبية يف طوكيو،  لالألعاب  مع حت�صرياتها 
البطولة  ت�صم  النخبة،  �صباقات  جانب  واإىل  كا�صمور،  كليز  النجمة  لل�صيدات، 
والريا�صيني  الرتايثلون  �صباقات  ريا�صي م�صارك من هواة   2000 اأكرث من 
ال�صباق  للم�صاركة على نف�ش م�صار  �صيحظون بفر�صة فريدة  الذين  املبتدئني 

ويف نف�ش الفرتة مع اأبرز الأ�صماء العاملية.
الثانية  "�صمان" املحطة  العاملية للرتايثلون برعاية  اأبوظبي  و�صتكون بطولة 
2022، ويف ختام  لعام  العاملية  ال��دويل للرتايثلون  ل�صل�صلة بطولت الحت��اد 
العامل  حول  الرتايثلون  ريا�صيي  اأف�صل  جم��دداً  اأبوظبي  �صت�صت�صيف  املو�صم 

�صمن نهائيات بطولت الرتايثلون العاملية يف نوفمر 2022.

•• اأبوظبي -وام:

الرئي�ش  ال���ع���ام���ري،  ال���ط���ارق  اأك����د 
اأن  ي��ا���ش  ال��ت��ن��ف��ي��ذي حللبة م��ر���ص��ى 
الدورة ال� 11 من حتدي ترايثلون 
اأدن�������وك خرجت  ي���ا����ش امل���ق���دم م���ن 
م�صاركة  ظ���ل  يف  ����ص���ورة،  ب��اأف�����ص��ل 
ري���ا����ص���ي���ني م�����ن ج���م���ي���ع الأع�����م�����ار 
اأقيمت  ال��ت��ي  ب��امل��ن��اف�����ص��ات  وال��ف��ئ��ات 
على حلبة مر�صى يا�ش يوم اجلمعة 

املا�صي.
تاأجل  ب���ع���دم���ا   : ال���ع���ام���ري  وق������ال 
يزال  ل   ،2020 ع���ام  يف  ال�����ص��ب��اق 
اأدنوك،  م��ن  امل��ق��دم  ي��ا���ش،  ترايثلون 
ي�صارك  ا�صتثنائيا  جمتمعياً  ح��دث��اً 
ف����ي����ه ال�����ري�����ا������ص�����ي�����ون لك���ت�������ص���اف 
عائالتهم  م��ن  وللتفاعل  ق��درات��ه��م 
يف  م��ع��اً  ولال�صتمتاع  واأ���ص��دق��ائ��ه��م، 
ن�صهد  زلنا  وم��ا  يا�ش،  مر�صى  حلبة 
م���دى ال��ت��ط��ور يف ه���ذا احل����دث مع 
وم�����ص��اف��ات جديدة  ف���ئ���ات  اإ����ص���اف���ة 
ك���ل ع����ام، وخ��ا���ص��ة م���ع ���ص��م �صباق 
ال������دواث������ل������ون، ال��������ذي م���ك���ن���ن���ا من 
كاملة  الرتحيب مبجموعة جديدة 

من الريا�صيني.
ت�صمن حتقيق  احل��دث  اأن  واأو���ص��ح 
الفئات  ج��م��ي��ع  م��ه��م��ة يف  اإجن������ازات 
فاإننا  ل���ذل���ك  ال����ي����وم،  ه�����ذا  خ�����الل 
ل��ل��ج��م��ي��ع، لي�ش  ب��ال��ت��ه��ن��ئ��ة  ن��ت��ق��دم 
ف��ق��ط ع��ل��ى جن��اح��ه��م، ول��ك��ن لنظام 

التدريب الطويل الذين عملوا عليه 
للو�صول اإىل هذا امل�صتوى، متوجها 
الر�صميني،  ال���رع���اة  اإىل  ب��ال�����ص��ك��ر 
اللذين  الوطني،  والإ�صعاف  اأدن��وك 
يوا�صالن دعم اأفراد املجتمع لتباع 

اأ�صلوب حياة �صحي ون�صط .
11 من حتدي  ال���  ال���دورة  و�صهدت 
ت��راي��ث��ل��ون ي��ا���ش جن��اح��اً ك��ب��ريا مع 
التي  الفعاليات  ج��دول  اإىل  ع��ودت��ه 
توقف  ب��ع��دم��ا  احل��ل��ب��ة  ت�صت�صيفها 
حظي  حيث  ال��ع��ام،  ه��ذا  م�صتهل  يف 
مب�صاركة اأكرث من 1000 ريا�صي، 
املحرتفني  ال��ري��ا���ص��ي��ني  نخبة  م��ن 
لأول  وامل�صاركني  ال��ه��واة  جانب  اإىل 
التي  املناف�صة  خ��ا���ص��وا  ح��ي��ث  م���رة، 
وقيادة  ال�����ص��ب��اح��ة  ب���ني  م���ا  جت��م��ع 
الدراجات واجل��ري على حلبة يا�ش 

ذات ال�صهرة العاملية.
يا�ش،  ت���راي���ث���ل���ون  حت�����دي  وي���ت���ي���ح 
خمتلف  م��ن  للم�صاركني  الفر�صة 
الأع��م��ار وال��ق��درات، م��ع وج��ود 10 
فئات وم�صافات خمتلفة للريا�صيني 
الفئة  �صمنها  وم��ن  فيها،  للتناف�ش 
بينما  ال�صريعة،  وال��ف��ئ��ة  الأومل��ب��ي��ة، 
م�صابقتني  �صمن  ال�صغار  يتناف�ش 

�صمن حتدي ترايثلون لل�صغار.
وكان حتدي ترايثلون يا�ش من اأوائل 
ال�صيف  بعد  ع���ادت  ال��ت��ي  الأح����داث 
من  يعتر  كما  الإم����ارات،  يف  ليقام 
اأك����ر ال��ف��ع��ال��ي��ات ال��ري��ا���ص��ي��ة التي 

املنطقة  يف  جماعية  م�صاركة  ت�صهد 
 1000 م�����ن  اأك�������رث  م�����ع ح�������ص���ور 
ري��ا���ص��ي، وان�����ص��م��ام ع���دد ك��ب��ري من 
على  يتجمعون  ال��ذي��ن  امل��ت��ف��رج��ني 
لال�صتمتاع  ال�صباق  م�صمار  جانبي 

ي�صهدها  ال���ت���ي  امل��م��ي��زة  ب����الأج����واء 
احلدث الريا�صي.

موؤثرة  حل��ظ��ات  ال��ت��ح��دي  وت�صمن 
اأثناء عبور الريا�صيني خط النهاية، 
�صخ�صية  اإجن��������ازات  ت�����ص��ج��ي��ل  م���ع 

امل���ج���الت يف يوم  رائ���ع���ة يف ج��م��ي��ع 
حافل للمت�صابقني واملتفرجني على 
حد �صواء .. كما ا�صتمتع احلا�صرون 
مبجموعة من الأن�صطة الرتفيهية 
�صاحنات  �صمنها  وم���ن  وامل��ت��ن��وع��ة، 

وحمطات  ل��ل��م��ت��ف��رج��ني  ال���ط���ع���ام 
مل�صاعدة  املوقع  يف  الطبيعي  العالج 

الريا�صيني املرهقني بعد ال�صباق.
و�������ص������ه������دت ف�����ئ�����ة ال����ري����ا�����ص����ي����ني 
امل���ح���رتف���ني، ال���ت���ي ت�����ص��م��ن��ت 19 
الرجال، و17 ريا�صية  ريا�صياً من 
اأع��ل��ى م�صتوى من  ال�����ص��ي��دات،  م��ن 
حتقيق  اأج���ل  م��ن  امل�صوقة  املناف�صة 
الفوز .. وحقق رافائيل دومينغو�ش 
الريا�صيني  نخبة  فئة  �صمن  الفوز 
ال�صباحة  اأك��م��ل  ح��ي��ث  امل��ح��رتف��ني، 
مل�صافة 750 مرتاً، وركوب الدراجة 
22 ك���ي���ل���وم���رتاً، واجل����ري  مل�����ص��اف��ة 
مل�����ص��اف��ة 5 ك��ي��ل��وم��رتات خ���الل 57 
حققت  بينما  ث��ان��ي��ة،  و39  دق��ي��ق��ة 
ال��ف��وز يف م�صابقة  ك��ا���ص��رتو  ن��ات��ايل 
امل��ح��رتف��ني ل��ل�����ص��ي��دات خ���الل زمن 
ثانية  و32  دقائق  و4  �صاعة  ق��دره 

للم�صافة ذاتها.
و�صهدت الن�صخة ال� 11 من احلدث 
لأول  �صريع  دواث��ل��ون  �صباق  اإ�صافة 
مرة، والذي ت�صمن �صباقاً مل�صافة 5 
مل�صافة  الدراجة  وقيادة  كيلومرتات 
يختتم  اأن  ق��ب��ل  ك��ي��ل��وم��رتاً،   21
بجولة من اجلري مرة ثانية مل�صافة 
الإماراتي،  .. وحقق  كيلومرت   2.5
اأول فوز �صمن هذا  �صعود الزعابي، 
التحدي يف فئة الرجال، فيما فازت 
ال��ري��ط��ان��ي��ة ج��ي��ل ل��و���ص��ون يف فئة 

ال�صيدات.

•• اأبوظبي-وام:

يبداأ مهرجان الظفرة ا�صتقبال الإبل يف مدينة �صويحان لرتكيب ال�صريحة 
"، وذلك غدا اخلمي�ش يف املركز الإداري ملزاينة  " الرت�صي�ش  الإلكرتونية 

�صويحان، وي�صتمر حتى 26 اأكتوبر اجلاري.
وياأتي تر�صي�ش الإبل �صمن ال�صتعدادات املكثفة لنطالق الدورة اخلام�صة 
ال�صيخ  ال�صمو  ع�صرة من مهرجان الظفرة، الذي يقام حتت رعاية �صاحب 
للقوات  الأع��ل��ى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد 
والرتاثية  الثقافية  وال��رام��ج  املهرجانات  اإدارة  جلنة  وبتنظيم   ، امل�صلحة 

باأبوظبي، بالتزامن مع الحتفاء بعام اخلم�صني، يف الفرتة من 28 اأكتوبر 
22 يناير 2022 �صمن مو�صم مزاينات اأبوظبي. حتى   2021

ويهدف مهرجان الظفرة، اإىل احلفاظ على �صاللت الإبل الأ�صيلة، وزيادة 
الرتاثية  وامل�����ص��اب��ق��ات  امل��زاي��ن��ة  امل�����ص��ارك��ني يف م�صابقات  الإب����ل  م���الك  ع���دد 
ال�صعبي،  امل���وروث  عل�ى  واحلف�اظ  املنطقة،  اأه��ل  وتقاليد  بثقافة  املرتبطة 
وت�صجيع اأبناء املجتمع الإماراتي واخلليجي على ممار�صته مبختلف اأ�صكاله، 
تطوير  يف  امل�صاهمة  اإىل  اإ�صافة  والجتماعية،  الإن�صانية  الروابط  وتقوية 
الن�صاط القت�صادي، وتعزيز مركز  ال�صياحة الداخلية واخلليجية وحتفيز 
الرتاثية  والفعاليات  الإب��ل  ملزاينات  الأوىل  الوجهة  لتكون  اأبوظبي  اإم��ارة 

حملياً واإقليمياً ودولًيا.
اإقليمية وعاملية  ويج�ّصد املهرجان جهود الإم��ارة يف تعزيز مكانتها كمن�صة 
ال��دورة احلالية من زي��ادة يف عدد اجلوائز  للرتاث، وخا�صة مع ما ت�صهده 
وا�صتك�صاف اآفاق جديدة لت�صليط ال�صوء على غنى املوروث الإماراتي والعربي 
اإدخ��ال فئات جديدة جلوائز الإب��ل وامل�صابقات  يف مزاينات الإب��ل من خالل 
الرتاثية، ويعك�ش املهرجان التزام جلنة اإدارة املهرجانات والرامج الثقافية 
احلفاظ  خالل  من  لالإمارة  الثقافية  الروؤية  ترجمة  باأبوظبي  والرتاثية 
اإىل  الإم��ارات احل�صارية والإن�صانية  واإي�صال ر�صالة  واإحيائه،  امل��وروث  على 
ال��ولء والنتماء من خالل ممار�صة الرتاث  العامل، ف�صال عن تعزيز قيم 

الإماراتي الأ�صيل.
بحّلة جديدة  �صينطلق  ع�صرة  اخلام�صة  بدورته  الظفرة  اأن مهرجان  يذكر 
هذا املو�صم، حيث تو�ّصع املهرجان لتن�صوي حتت مظلته كافة مزاينات الإبل 
"�صويحان، رزين، مدينة  اأربع مواقع  اأبوظبي، والتي تتوزع �صمن  اإمارة  يف 
زايد، مهرجان الظفرة"، مزاينة الإبل وم�صابقة املحالب لكافة الفئات، اإىل 
جانب العديد من امل�صابقات الرتاثية الهادفة، والتي ت�صمل: "�صباق اخليول 
العربية الأ�صيلة، �صباق ال�صقور، �صباق ال�صلوقي العربي الرتاثي، م�صابقة 
الرماية،  م�صابقة  ال��ع��رب��ي،  ال�صلوقي  م��زاي��ن��ة  م�صابقة  ال�����ص��ق��ور،  م��زاي��ن��ة 

وم�صابقة مزاينة غنم النعيم".

»اأبوظبي الريا�ضي« يعلن قائمة الأبطال امل�ضاركني يف مونديال الرتايثلون

فوز ناتاليا كا�سرتو ورافائيل دومينغو�س باملراكز االأوىل يف �سباق ترايثلون يا�س اأدنوك

اأكرث من 1000 ريا�ضي وريا�ضية ر�ضموا لوحة 
الإبداع يف ال�ضباق على ملعب حلبة يا�ش

مهرجان الظفرة يبداأ تر�ضي�ش الإبل يف مدينة �ضويحان غدا

�ضكوك حول م�ضاركة ديوكوفيت�ش 
يف اأ�ضرتاليا املفتوحة

اأن يح�صل جنوم  اأنه من غري املرجح  اأم�ش الثالثاء من  حّذر م�صوؤول حملي 
اأ�صرتاليا املفتوحة،  كرة امل�صرب غري امللقحني على تاأ�صريات للعب يف بطولة 
ال�صك على  األقى بظالل من  املقبل، مما  للمو�صم  اأوىل بطولت غراند �صالم 

م�صاركة حامل اللقب وامل�صنف اأّول عاملياً ال�صربي نوفاك ديوكوفيت�ش.
واأ�صار دان اأندروز رئي�ش وزراء ولية فيكتوريا اإنه ل يتوقع ا�صتثناءات للقوانني 
اأوىل  يف  للم�صاركني  بالن�صبة  ك��ورون��ا  ف��ريو���ش  ب��ل��ق��اح  اخل��ا���ص��ة  ال���ص��رتال��ي��ة 

البطولت الأربع الكرى التي تنطلق يف كانون الثاين/يناير املقبل.
قال اأندروز "ل اأعتقد اأن لعب كرة امل�صرب غري امللقح �صيح�صل على تاأ�صرية 

للدخول اإىل هذا البلد".
الأربع  البطولت  عدد  اأو  الرتتيب  يف  بت�صنيفك  الفريو�ش  يهتم  "ل  واأ�صاف 
اأن  املحتمل  تاأ�صرية، فمن  التي فزت بها" و"انه يف حال ح�صلوا على  الكرى 
ي�صطروا اإىل احلجر ال�صحي ملدة اأ�صبوعني، بخالف ما �صيح�صل مع الالعبني 

الآخرين".
وجاء ت�صريح اأندروز يف وقت كان ديوكوفيت�ش اأقّر ل�صحيفة "بليت�ش" ال�صربية 
ا�صرتاليا  بطولة  يف  امل�صاركة  من  موؤكد  غري  ان��ه  الثالثاء  ن�صرتها  مقابلة  يف 
ماذا  اأع��رف  ل  اأ�صرتاليا.  اإىل  �صاأذهب  كنت  اذا  ما  اأع��رف  "ل  وق��ال  املفتوحة، 

يجري. الو�صع يف الوقت احلايل لي�ش جيداً".
واأعرب ديوكوفيت�ش املتوج 9 مرات يف ملبورن، عن معار�صته للقاحات، راف�صاً 
الإف�صاح عما اإذا كان قد ح�صل على اللقاح �صد فريو�ش كورونا، معتراً خالل 
املقابلة انها "م�صاألة خا�صة" وان "العديد من ال�صخا�ش اليوم منحوا اأنف�صهم 
حرية طرح ال�صئلة واحلكم على ال�صخا�ش )...( كل ما جتيب عليه ميكن اأن 
�صالم  اأ�صرتاليا هي غراند  اأ�صارك،  اأن  اأري��د  "بالطبع  واأردف  تف�صريه".  ي�صاء 

حيث حققت اأكر عدد من النت�صارات".
وي�صعى "ديوكو" الفائز باللقب يف اأ�صرتاليا يف الأعوام الثالثة الأخرية اإىل فوز 
رابع توالياً ورفع ر�صيده من الألقاب الكرى اإىل 21 مع رقم قيا�صي جديد 
عاملياً  خام�صاً  امل�صنف  ن��ادال  رافايل  ال�صباين  النجمني  مع  ارتباطه  به  يفك 
وال�صوي�صري روجيه فيدرر الذي خرج من نادي الع�صرة الوائل يف الت�صنيف 

العاملي ملحرتيف كرة امل�صرب ال�صادر يوم اأم�ش، ليحتل املركز احلادي ع�صر.
وكان ال�صربي ف�صل العام املا�صي يف اأن ي�صبح اأّول لعب يحرز الألقاب الأربعة 
بطولة  نهائي  بخ�صارته   ،1969 ع��ام  منذ  واح��د  مو�صم  يف  جميعها  الكرى 

الوليات املتحدة املفتوحة يف اأيلول/�صبتمر اأمام الرو�صي دانييل مدفيديف.
اخلتامية  املا�صرتز  بطولة  املناف�صات يف  اإىل  بالعودة  رغبته  ديوكوفيت�ش  واأكد 
التي تقام يف باري�ش من الأّول حتى 7 ت�صرين الثاين/اأكتوبر، على اأن ي�صارك 
الأّول/ كانون   5 حتى  منه   25 من  ب��دءاً  للمنتخبات  ديفي�ش  كاأ�ش  يف  لحقاً 

دي�صمر املقبلني.
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الفجر الريا�ضي

مل يعد مدرب مان�ص�صرت يونايتد الرنوجي اأويل غونار �صول�صاير ميلك 
اأعوام  اأرب��ع��ة  لإن��ه��اء  �صعيه  امل���ررات يف  التلطي خلف  واإمكانية  الأع���ذار 
احلمر" ال�صابق  "ال�صياطني  جن��م  ع��ودة  بعد  الأل��ق��اب  ع��ن  ال�صيام  م��ن 
وا�صتقدام جايدون  "اأولد ترافورد"،  اإىل  الرتغايل كري�صتيانو رونالدو 
توازن  اأف�صل  عن  بحثه  يف  �صان�صو الذي حتّول اإىل "�صحيته" املف�صلة 

للنادي النكليزي يف ظل تردي نتائجه.
ف�صل الرنوجي يف الرتقاء اإىل م�صتوى الآمال، لتوؤكد اخل�صارة املوؤملة اأمام 
لي�صرت �صيتي 2-4 الحد يف "برميريليغ"، تراجع اأداء الفريق الذي بات 
عن  نقاط  خم�ش  ب��ف��ارق  ويتاأخر  نقطة   14 م��ع  ال�صاد�ش  امل��رك��ز  يحتل 

املت�صدر ت�صل�صي، يف حني خرج من كاأ�ش الرابطة.
تت�صاعف ال�صغوطات على �صول�صاير قبل زيارة اأتالنتا الإيطايل، مت�صدر 
دوري  م�صابقة  من  الثالثة  اجلولة  يف  نقاط،   4 مع  ال�صاد�صة  املجموعة 
اأبطال اأوروبا مللعب "اأولد ترافورد" الأربعاء، يف حني حتوم ال�صكوك حول 
اإمكانية حجز يونايتد بطاقته اإىل الدور التايل حيث يحتل املركز الثالث 

بر�صيد 3 نقاط وبفارق الأهداف عن الو�صيف يونغ بويز ال�صوي�صري.
اأمام فياريال  التعادل  اآر7" املتاأخر، فريقه من  "�صي  اأنقذ هدف 

ال��ث��الث يف اجلولة  2-1 ول��ل��ن��ق��اط  ل��ل��ف��وز  ال���ص��ب��اين وق����اده 
ال�صابقة، بعد خ�صارة مدوية اأمام يونغ بويز 1-2 يف م�صتهل 
خيبة  يت�صمن  �صول�صاير  �صجل  اأن  علماً  الوروب��ي��ة،  حملته 
اخلروج من دور املجموعات للم�صابقة الم يف املو�صم املا�صي.

املجموعات  دور  م��ن  ال��ت��اأه��ل  يف  الف�صل  اأن  البع�ش،  وي��ت��وق��ع 
ال�صابق  املهاجم  براأ�ش  يطيح  اأن  ميكن  توالياً  الثاين  للمو�صم 
ا�صتهر بت�صجيله هدف الفوز  واملدرب احلايل ليونايتد والذي 
اأمام  ال�صاحر  النهائي  يف  الإ���ص��ايف  ال��وق��ت  يف  القارية  بالكاأ�ش 

بايرن ميونيخ الملاين 2-1 يف عام 1999.
اأنفق يونايتد 73 مليون جنيه ا�صرتليني ل�صتقدام جايدون 

�صان�صو من بورو�صيا دورمتوند الملاين يف متوز/يوليو 
املا�صي، اإ�صافة اإىل التعاقد مع املدافع الفرن�صي 

راف��اي��ل ف���اران امل��ت��وج ب��اأرب��ع��ة األ��ق��اب لدوري 
مدريد  ري��ال  ال�صابق  فريقه  م��ع  الب��ط��ال 

ال�صباين.
�صان�صو  ال�صاحرة  رونالدو  و�صعت عودة 
ف�صجل  البدلء،  وعلى مقاعد  الظل  يف 
الذهبية  ب��ال��ك��رة  م���رات  خم�ش  ال��ف��ائ��ز 
منذ التحاقه  مباريات   8 يف  اأهداف   5
جمدداً ب�صفوف النادي الذي ذاع �صيته 
معه، لكن يونايتد مل يفز �صوى بثالث 

منها.
قال قائد يونايتد ال�صابق غاري نوفيل 
طوال  للغاية  �صيئة  ال��ع��رو���ش  "كانت 

املو�صم من حيث اأداء الفريق".
وتابع "كانت هناك بع�ش النتائج اجليدة 

وبع�ش الهداف الفردية الرائعة، ولكن الداء 
الكرة  على  ال�صتحواذ  ناحية  م��ن  وال��وح��دة  باملطلق 

كانت رديئة".
بدا وا�صحاً اأن �صان�صو هو اأكرث املت�صررين مما يح�صل يف 

الفريق.
ا�صتهر الالعب ال�صاب البالغ 21 عاماً بنجاعته التهديفية 

اأع��وام ق�صاها يف �صفوف  اأربعة  ال�صاحرة خالل  ومتريراته 
دورمتوند، حيث فر�ش نف�صه كاأحد اأبرز املواهب الهجومية 
 137 يف  ه��دف��اً   50 �صجل  حيث  ال��ع��ج��وز  ال��ق��ارة  يف  ال�صابة 

م���ب���اراة خ��ا���ص��ه��ا يف خم��ت��ل��ف امل�����ص��اب��ق��ات، ل��ك��ن ح��ت��ى الآن مل 
ي�صرتجع يونايتد اأي فوائد من ا�صتثماره، اإذ مل ي�صجل �صان�صو 

اأو ميرر اأي كرة حا�صمة يف 10 مباريات خا�صها بقمي�ش فريقه 
اجلديد.

مل يجد �صان�صو اأي م�صاعدة من زمالئه اجلدد، حيث اأن توقيعه كان من 
اأجل حاجة يونايتد لالعب جناح على الرواق الأمين، ليجد نف�صه معظم 
الأوقات على اجلهة الي�صرى مع النتقال الجباري ملاي�صون غرينوود اإىل 

اليمني لف�صاح املجال اأمام تواجد رونالدو يف قلب الهجوم.
و�صتتعقد حياة لعب دورمتوند ال�صابق اأكرث مع تعايف ماركو�ش را�صفورد 

واملهاجم الوروغوياين املخ�صرم اإدين�صون كافاين من ال�صابة.
تر�صانته من  اأك��ر عدد ممكن من  ا�صتيعاب  الآن  �صول�صاير حتى  ح��اول 
املهاجمني مع ثالثة يف املقدمة بدعم من الرتغايل برونو فرناندي�ش 

والفرن�صي بول بوغبا يف خط الو�صط.
هذان الخريان حتدثا علناً عن احلاجة لإيجاد خطة تكتيكية وا�صحة، يف 
وقت اأكد �صول�صاير بعد خ�صارة الأحد اأمام لي�صرت ان عليه اتخاذ خيارات 
�صعبة. قال املدرب الرنوجي "نحن بحاجة اإىل اإلقاء نظرة على التكوين 
الآونة  م��ا. يف  �صيء  يتعني علينا تقدمي  وت��وازن��ه ورمب��ا  للفريق  الكامل 
الأخرية، مل نكن يف حالة جيدة، وفقدنا الكثري من النقاط وهذا �صيء 
نقوم  اأن  علينا  "رمبا  مت�صائاًل  وتابع  اإليه".  ننظر  اأن  يجب 
بالتغيري. هل نحتاج اإىل املزيد من الأقدام هنا؟".

املجال  الفداء" لف�صاح  "كب�ش  �صان�صو  يكون  قد 
اأمام لعب اإ�صايف يف خط الو�صط، لكن ما يح�صل 
التفكري  على  اأخ��رى  م��رة  ال�صوء  ي�صّلط  حالياً 
"ال�صياطني  امل�صو�ش الذي خل�ش �صنوات تراجع 
الأ�صطوري  ال�صابق  م��درب��ه  رح��ي��ل  منذ  احلمر" 

يف 2013. فريغو�صون  "ال�صري" األيك�ش 
وبعدما اأم�صى يونايتد قرابة عامني لهثاً للظفر 
يتم  لكي  �صهرين  بالكاد  ا�صتغرق  �صان�صو،  بتوقيع 
ط���رح ال��ع��دي��د م��ن الأ���ص��ئ��ل��ة ح���ول دور هذا 

الالعب يف الفريق.

�صيكون نادي بر�صلونة الإ�صباين اأمام حتمّية الفوز لتفادي اخلروج املبكر من 
دينامو كييف  ي�صتقبل  وذل��ك حني  القدم،  لكرة  اأوروب��ا  اأبطال  دوري  م�صابقة 
اليوم  اخلام�صة  املجموعة  مناف�صات  م��ن  الثالثة  اجل��ول��ة  �صمن  الأوك����راين 
بعد  جماهريه  طماأنة  الإنكليزي  يونايتد  مان�ص�صرت  ياأمل  حني  يف  الأرب��ع��اء، 
اأقوى  الإيطايل يف  اأتالنتا  ي�صتقبل  الأخ��رية عندما  الآون��ة  نتائجه يف  ت��ردي 

مباريات املجموعة ال�صاد�صة.
الأرجنتيني ليونيل  الأ�صطوري  �صقط بر�صلونة من عليائه بعد رحيل جنمه 
حملياً  متذبذة  وب��داي��ة  املا�صي،  ال�صيف  يف  جرمان  �صان  باري�ش  اإىل  مي�صي 
اأمام  ال�صابقتني  اجلولتني  يف  توالياً  لهزميتني  تعر�ش  حيث  قارياً  وكارثية 
بايرن ميونيخ الملاين -3�صفر وبنفيكا الرتغايل بالنتيجة ذاتها ليحتل قاع 
الرتتيب ب�صفر نقطة، ما و�صعه اأمام باب اخلروج من الباب ال�صيق للم�صابقة 

الأعرق قارياً واملتوج بها 5 مرات اآخرها يف عام 2015.
مل يعد رجال املدرب الهولندي رونالد كومان ميلكون ترف ارتكاب اأي دع�صة 
ومل  �صهاًل،  ال��ورق  على  ُيعتر  خ�صم  نو" اأم��ام  "كامب  ملعبهم  على  ناق�صة 
ي�صّكل اأي خطورة اأمام العمالق البافاري الذي اكت�صحه بخما�صية نظيفة، يف 

حني ف�صل يف الفوز على بنفكيا ليكتفي بالتعادل ال�صلبي.
بفوز  الأوروب���ي  لال�صتحقاق  ورفاقه  ديباي  ممفي�ش  الهولندي  املهاجم  مّهد 

حملي مهم على فالن�صيا 3-1 الحد يف اأ�صبوع حا�صم ي�صهد 
اأعاد  م��ا  م��دري��د،  ري���ال  ال��ل��دود  لغرميه  اأي�����ص��اً  ا�صتقباله 
التي  النت�صارات  �صكة  على  الكاتالوين  النادي  اط��الق 

غابت عنه يف مباراتيه الخريتني اأمام بنفيكا واأتلتيكو 
مدريد �صفر2- يف "ل ليغا".

من ناحيته، ياأمل بايرن ميونيخ مت�صدر املجموعة 
اأن  انت�صارين  م��ن  ن��ق��اط   6 م��ع  الكاملة  بالعالمة 
اأهداف  بثمانية  كللها  التي  القارية  "نزهته"  يتابع 

يف مرمى مناف�صيه من دون اأن تهتز �صباكه، عندما 
ي��ح��ّل ���ص��ي��ف��اً ع��ل��ى و���ص��ي��ف��ه ب��ن��ف��ي��ك��ا م���ع 4 

نقاط.
اأظ��ه��ر فائ�ش  ب��اي��رن  وك����ان 

القوة لديه باكت�صاحه باير 
اأر�صه  ع��ل��ى  ل��ي��ف��رك��وزن 
5-1 يف املرحلة الثامنة 

"البوند�صليغا"،  م��ن 
على  قب�صته  ليحكم 
ال���������ص����دارة م����ع 19 
بفارق  نقطة متقدماً 
بور�صيا  ع���ن  ن��ق��ط��ة 

دورمتوند.
بداية  يونايتد  مان�ص�صرت  ع��رف  بر�صلونة،  وب��خ��الف  ال�صاد�صة  املجموعة  يف 
قوية قبل اأن يرتاجع رجال املدرب الرنوجي اأويل-غونار �صول�صاير الذي مل 
يجد احللول ال�صحرية رغم عودة جنم الفريق ال�صابق الرتغايل كري�صتيانو 
 3 الثالث مع  املركز  "ال�صياطني احلمر"، �صاحب  رونالدو.  وي�صتقبل فريق 
خ�صارته  وقع  على  نقاط، املت�صدر و�صاد�ش الرتتيب يف ال� "�صريي اأ" اأتالنتا، 
املركز  اإىل  ترتيبه  ال�صبت، ليرتاجع   4-2 �صيتي  لي�صرت  اأم��ام  املدوية  املحلية 

ال�صاد�ش يف "برميريليغ".
بات م�صري �صول�صاير الذي يعي�ش على الآمال الكاذبة واملخيبة حتت مق�صلة 
املتاأخر على  الفوز  اأن  الرابحة، يف حني  اأوراق��ه  ا�صتنفذ جميع  القالة بعدما 
الثانية،  اجلولة  فياريال ال�صباين 2-1 بف�صل هدف قاتل من "�صي اآر7" يف 
اأمام م�صيفه يونغ بويز  مل يذل من قلوب ع�صاق النادي اخل�صارة التاريخية 

ال�صوي�صري املتوا�صع بنتيجة 1-2 يف افتتاح مناف�صات امل�صابقة الأم.
املا�صي بلقب م�صابقة  العام  املتوج  اأن فريق فياريال،  املقابل، يبدو وا�صحاً  يف 
�صيكون م�صتعداً  بالذات،  يونايتد  الدوري الوروبي "يوروبا ليغ" على ح�صاب 
قارع  ع��ن  والتخلي  ال��ن��ق��اط  م��ن  ر���ص��ي��ده  تدعيم  فر�صة  على  لالنق�صا�ش 

الرتتيب )نقطة من تعادل( بهدف التاأهل اإىل دور ثمن النهائي.
وعلى غرار رجال املدرب اأوناي اإميري، ياأمل امل�صيف يونغ بويز ثاين الرتتيب 
مع 3 نقاط وبفارق الأهداف عن فريق "ال�صياطني احلمر"، زيادة غلته 

يف حال اأي دع�صة ناق�صة جديدة من هذا الأخري.
الأوروبية  حملته  الإيطايل  يوفنتو�ش  اأطلق  الثامنة،  املجموعة  يف 
املرحلة  الأنف�ش يف  ب�صق  القاري  كان حجز مقعده  بعدما  بنجاح 
الخ�����رية ل��ل��م��و���ص��م امل��ا���ص��ي، يف ح���ني م��ن��ح ال���ف���وز ع��ل��ى حامل 
ال�صابقة  اجلولة  -1�صفر يف  بنتيجة  النكليزي  ت�صل�صي  اللقب 
ق��ب��ل ال��ت��وق��ف ال����دويل، ج��رع��ة م��ع��ن��وي��ات ك��ب��رية ل��رج��ال املدرب 

ما�صيميليانو األيغري.
وبعد بداية كارثية على وقع رحيل الرتغايل رونالدو عن �صفوفه 
الثالث  مبارياته  من  مباراتني  يف  وخ�صارتني  يونايتد،  اإىل  ع��ائ��داً 
العجوز" بريقه ليحقق  "ال�صيدة  ا�صتعاد فريق  ال��دوري،  يف 
6 مباريات  دون خ�صارة يف خمتلف امل�صابقات  �صل�صلة من 
1-1 يف امل��رح��ل��ة الرابعة  اأم���ام م��ي��الن  ب��ت��ع��ادل  ب��داأه��ا 
توالياً،  انت�صارات  بخم�صة  واأتبعها 
منها الخري اأمام روما -1�صفر 
املهاجم  العائد  ه��دف  بف�صل 
موي�ش كني يف املرحلة الثامنة 
الحد، ليتقدم للمركز ال�صابع 

يف ال� "�صريي اأ".
يت�صدر  ال����ذي  ي��وف��ن��ت��و���ش  وي�����ص��اف��ر 
جم��م��وع��ت��ه ب��ر���ص��ي��د 6 ن��ق��اط من 
انت�صارين اإىل رو�صيا للقاء زينيت 
يف �صعيه للعالمة الكاملة، يف ما 
النادي  ع�����ص��اق  ي��ك��ّون  اأن  مي��ك��ن 
م�صتوى  عن  اأو�صح  فكرة  التوريني 

الفريق.
يف املقابل، ياأمل ت�صل�صي و�صيف املت�صدر 
مع 3 نقاط اأن ي�صدي يويف خدمة اإليه بالفوز على 
اأن يفر�ش  اأم��ل  الأه���داف، على  بفارق  الرتتيب  ثالث  زينيت 
رجال املدرب الملاين توما�ش توخل اأنف�صهم اأمام ماملو ال�صويدي 
اأه���داف يف   7 وم��ع  نقطة من خ�صارتني  ب�صفر  الرتتيب  متذيل 
�صباكه. يف املجموعة ال�صابعة، يجد حامل لقب الدوري الفرن�صي 
ليل نف�صه اأمام اإلزامية الفوز على �صيفه اإ�صبيلية الإ�صباين، بعدما 
اأم��ام �صالزبورغ  مل يتمكن من ح�صد �صوى نقطة يتيمة من خ�صارة 
ليتذيل  الأمل��اين،  فولف�صبورغ  اأم��ام  �صلبي  وتعادل   2-1 النم�صوي 

ترتيب املجموعة.
نقاط  اأرب��ع  مع  الرتتيب  مت�صدر  �صالزبورغ  ي�صتقبل  املقابل،  يف 
الأهداف  وبفارق  نقطتني  بر�صيد  الثالث  فولف�صبورغ  �صيفه 

عن اإ�صبيلية الو�صيف.

•• اأبوظبي - وام:

اأعلنت اأكادميية فاطمة بنت مبارك للريا�صة الن�صائية بالتعاون مع موؤ�ص�صة 
الأوملبياد اخلا�ش الإماراتي انطالق فعالية "يوم املراأة للريا�صات املوحدة" 

التي �صتقام ن�صختها الثالثة باأبوظبي يوم 22 اأكتوبر اجلاري.
على  وال�صيدات  الفتيات  من  الريا�صة  ه��واة  ت�صجيع  اإىل  الفعالية  وتهدف 
امل�صاركة يف مهرجان ريا�صي ي�صمل العديد من الأن�صطة البدنية واملناف�صات 
الودية حتت مظلة الت�صامح والتعاي�ش والتعاون بني كافة فئات املجتمع من 
كافة اجلن�صيات والأعمار واحلالت البدنية وت�صجيع الفتيات وال�صيدات من 

اأ�صحاب الهمم للم�صاركة يف هذا اليوم.

من  الريا�صيات  لتمكني  امل��ب��ذول��ة  للجهود  جت�صيدا  الفعالية  ه��ذه  وت��اأت��ي 
الريا�صات  الهمم يف  اأ�صحاب  بالالعبات من غري  الهمم وجمعهم  اأ�صحاب 
املوحدة الن�صائية لرفع امل�صتويات الفنية لهن وبناء قاعدة ن�صائية ريا�صية 
خمتلفة الأعمار والفئات لتمثل الدولة يف املحافل الإقليمية والدولية وذلك 
يف اإطار ريا�صي تناف�صي جمتمعي يقدر القدرات الكامنة وامل�صتويات املتنوعة 

لل�صيدات والبنات كافة.
املدربني  م��ن خ��الل توفري  ال���الزم  ال��دع��م  بتقدمي  الأك��ادمي��ي��ة  ت�صاهم  كما 
واملخت�صني يف الريا�صات لفئة اأ�صحاب الهمم واإ�صراك الالعبات يف البطولت 
والفعاليات يف "يوم املراأة للريا�صات املوحدة" تزامنا مع �صهر اأكتوبر اخلا�ش 

بتوعية الن�صاء حول �صرطان الثدي والوقاية منه.

اخلا�ش  الأومل��ب��ي��اد  ملوؤ�ص�صة  ال��وط��ن��ي  امل��دي��ر  الها�صمي  ط��الل  ���ص��ع��ادة  وق���ال 
للريا�صة  م��ب��ارك  بنت  فاطمة  اأك��ادمي��ي��ة  اإدارة  جمل�ش  وع�صو  الإم���ارات���ي 
الن�صائية: ي�صعدنا الإعالن عن هذه املبادرة التي تت�صمن فعاليات ريا�صية 
اأ�صحاب الهمم وت�صجعهم على  الفتيات وال�صيدات من  متنوعة تدعم حياة 
ممار�صة الريا�صة مبا ين�صجم وتوجيهات �صمو ال�صيخة فاطمة بنت مبارك 
والطفولة  لالأمومة  الأعلى  املجل�ش  رئي�صة  العام  الن�صائي  الحت��اد  رئي�صة 
لتمكني  ا�صرتاتيجيتها  ويحقق  الأ�صرية  التنمية  ملوؤ�ص�صة  الأعلى  الرئي�صة 
املراأة ريا�صيا وتقدمي كافة اأ�صكال الدعم للفتيات وال�صيدات الإماراتيات يف 
الإمارات  �صاأنه تر�صيخ مكانة دول��ة  ال��ذي من  الأم��ر  املهم وهو  القطاع  هذا 

الرائدة عامليا يف متكني اأ�صحاب الهمم ودجمهم يف املجتمع.

ي�صار اإىل اأن الفعالية �صتقام على هام�ش بطولة اأبوظبي للريا�صات الن�صائية 
حتت رعاية ال�صيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد اآل نهيان رئي�صة جمل�ش اإدارة 
اأكادميية فاطمة بنت مبارك للريا�صة الن�صائية رئي�صة نادي اأبوظبي ونادي 
و�صتقدم   2021 اأكتوبر   30 23 لغاية  العني لل�صيدات والتي تنطلق يوم 

البطولة يف ن�صختها الأوىل جمموعة متنوعة من الفعاليات الريا�صية.
وت�صتهدف البطولة عددا من الفئات العمرية وذلك �صمن اأجواء احتفالية 
ال�صيدات  ل��دى  املتنوعة  وامل�صتويات  الكامنة  ال��ق��درات  خاللها  م��ن  تظهر 
متثل  كما  الريا�صية  قدراتها  اختالف  على  باملراأة  احتفال  كافة  والفتيات 
تلك املبادرات فر�صة مثالية للتوا�صل مع الفتيات عر �صل�صلة من الأن�صطة 

التوعوية والجتماعية يف اإطار تناف�صي وعائلي.

انطلق فعالية »يوم املراأة للريا�ضات املوحدة« 22 اأكتوبر اجلاري

•• اأبوظبي-وام:

�صلطان  ال��دك��ت��ور  ال�����ص��ي��خ  �صمو  وج���ه 
اآل نهيان م�صت�صار �صاحب  بن خليفة 
جمل�ش  رئي�ش  ال��دول��ة  رئي�ش  ال�صمو 
اإدارة نادي اأبوظبي الدويل للريا�صات 
ال�صمو  اإىل �صاحب  التهنئة  البحرية، 
ال�صيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ش 
الدولة "حفظه اهلل"، و�صاحب ال�صمو 
ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم نائب 
الوزراء  جمل�ش  رئي�ش  الدولة  رئي�ش 
و�صاحب  اهلل"،  "رعاه  دب����ي  ح���اك���م 
ال�����ص��م��و ال�����ص��ي��خ حم��م��د ب���ن زاي����د اآل 
نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد 
الأعلى للقوات امل�صلحة، واإىل اأ�صحاب 
ال�صمو ال�صيوخ اأع�صاء املجل�ش الأعلى 
�صعب  واإىل  الإم����ارات،  ل��الحت��اد حكام 
الإمارات، مبنا�صبة فوز فريق اأبوظبي 
بطولة  ب��ل��ق��ب  ال�����ص��ري��ع��ة،  ل����ل����زوارق 

2، التي  ال��ف��ورم��ول  ل�����زوارق  ال��ع��امل 
اختتمت مناف�صاتها بجولة فيال فيلها 
زورق��ا من   16 الرتغالية، مب�صاركة 

خمتلفة. دول   10
ك��م��ا ه���ن���اأ ���ص��م��وه ال��ب��ط��ل الإم����ارات����ي 
را�صد القمزي بعد تتويجه بلقب هذه 
هذا  �صموه:  وق��ال  العاملية،  البطولة 
ومكانة  عالية  قيمة  يحمل  الإجن����از 
رف��ي��ع��ة، ك��ون��ه ال��ل��ق��ب ال��ث��ال��ث للبطل 
العاملي  املحفل  ه��ذا  يف  القمزي  را�صد 
الكبري، وتت�صاعف قيمته لأنه يواكب 
اخلم�صني،  ب��ع��ام  ال���دول���ة  اح��ت��ف��الت 
ونحن �صعداء باأن يتزامن هذا الإجناز 
الغالية،  الحتفالت  تلك  مع  الكبري 
التي تعي�صها اإمارات اخلري واحل�صارة 
م���ن هذا  ن��ك��ون ج�����زءاً  واأن  وال���ن���م���اء، 
العطاء الإماراتي املتدفق يف تلك الأيام 
املجيدة. وقال �صموه اإن الإجناز الذي 
وبرهان  تاأكيد  القمزي  را���ص��د  حققه 

التي  البحرية  الريا�صية  املكانة  على 
امل�صتوى  على  اأبوظبي  فريق  يحتلها 
املتوالية  اإجن��ازات��ه  خ��الل  من  العاملي 

التي  املختلفة  الدولية  البطولت  يف 
ي�صارك فيها، والتي دائماً ما ي�صتهدف 

فيها ال�صعود اإىل من�صة التتويج.

القمزي  را�صد  تفوق   : �صموه  واأ�صاف 
يثبت جدارة الفريق الإماراتي، ويكمل 
التي  والإجن��������ازات  الأل���ق���اب  �صل�صلة 

اأبوظبي،  ف��ري��ق  م��ن  دائ��م��اً  عهدناها 
الدولية،  املحافل  الدائم يف  بح�صوره 
و���ص��ع��وده اإىل م��ن�����ص��ات ال��ت��ت��وي��ج عن 

جدارة وا�صتحقاق.
واأك����د ���ص��م��وه اأن م��ا ي��زي��د م��ن قيمة 
الإجن�����از ه��و ع���زف ال��ن�����ص��ي��د الوطني 
الإم����ارات����ي ع��ل��ى م��ن�����ص��ة ال��ت��ت��وي��ج يف 
دولية  ري��ا���ص��ي��ة  م��ن��اف�����ص��ة  اأي  خ���ت���ام 
ي�صارك فيها فريقنا، ونحن فخورون 
مبا يقدمه يف كافة م�صاركاته، ولي�ش 
املراكز  يف  ن�����راه  اأن  ع��ل��ي��ه  ب��ال��غ��ري��ب 

الأوىل، وعلى من�صات التتويج.
وقال �صموه : الإجن��ازات املبهرة التي 
تاأتي  اأبوظبي  فريق  اأبطال  يح�صدها 
و�صعت  وا���ص��ح��ة،  ا�صرتاتيجية  ن��ت��اج 
للم�صاركة  الفريق  اإدارة  مع  بالتعاون 
حل�صد  وال�صعي  املو�صم،  هذا  الفاعلة 
اأربع بطولت بحرية على الأقل، وقد 
بلقب بطولة  الفوز  البداية مع  كانت 

توا�صل  2، ثم  للفورمول  �صاعة   12
العامل  ب��ط��ول��ة  ل��ق��ب  بح�صد  ال��ن��ج��اح 
فر�صة  الفريق  واأم���ام   ،2 للفورمول 
حل�صد لقب بطولة العامل للفورمول 
فئة  يف  فر�صة  لديه  ي��زال  ل  كما   ،1
احلركات ال�صتعرا�صية �صمن بطولة 

وهما �صمن  املائية،  للدراجات  العامل 
ال���دول���ي���ة يف مو�صم  ال��ف��ري��ق  اأج���ن���دة 
اإىل  الطريق  فاإن  �صك  وبال   ،2021
عمل  ي�صاحبه  م��ا  دائ���م���اً  الإجن������ازات 
كبري وجهد م�صاعف، وهذا ما قام به 

الفريق خالل الفرتة املا�صية.

هناأ القيادة الر�سيدة باالإجناز 

�ضلطان بن خليفة ي�ضيد بفوز فريق اأبوظبي مبونديال »زوارق الفورمول 2«

�ضان�ضو... �ضحية �ضول�ضاير 
ال�ضاعي لإيجاد التوازن 

مان�س�سرت يونايتد ي�سعى  لطماأنة جماهريه 

 بر�ضلونة لتفادي اخلروج املبكر بدوري اأبطال اأوروبا 



 ي�ضتقلن اإناء طهي عملقا اإىل موقع زفافهما 
الفي�صانات  ب�صبب  املياه  غمرتها  ���ص��وارع  هنديان  عرو�صان  ج��اب 
اإن���اء طهي �صخم الثنني  يف ولي���ة ك���ريال ج��ن��وب ال��ه��ن��د، داخ���ل 
للو�صول اإىل مكان زفافهما. وا�صتعار العرو�صان القدر من معبد 
�صورهما  وحققت  املوقت،  القارب  لدفع  برجلني  وا�صتعانا  حملي 
العرو�ش  التوا�صل الجتماعي. وقالت  انت�صارا كبريا على و�صائل 
ما  بتاتا  لنتخيل  نكن  "مل  الزفاف  بعيد  "اإيجانت" املحلية  لقناة 
ح�صل خالل الزفاف". وت�صببت الفي�صانات والنزلقات الأر�صية 
الناجمة عن الأمطار الغزيرة يف مقتل ما ل يقل عن 27 �صخ�صا يف 
خمتلف اأنحاء الولية. وبينما غمرت املياه جزئيا مكان زفافهما، 

كان الزوجان م�صممني على عقد قرانهما يف حفل �صغري.
"كان  الفيديو  مقاطع  اأح��د  خلفية  يف  يقول  رج��ل  �صماع  وميكن 

ينبغي علينا حجز قارب بدًل من �صيارة".
جمال  يف  يعمالن  العرو�صني  اأن  اإىل  اإع��الم��ي��ة  ت��ق��اري��ر  واأ���ص��ارت 
الرعاية ال�صحية. واأظهرت �صور �صيارات وحافالت غارقة يف مياه 
الفي�صانات بعد هطول اأمطار غزيرة على ولية كريال خالل الأيام 
الأربعة املا�صية. وبحث عنا�صر الإنقاذ عن ناجني الثنني، و�صاعد 
والإنقاذ.  الإغاثة  عمليات  يف  اجلوية  والقوات  والبحرية  اجلي�ش 
اأكرث  واأقامت  الأ�صخا�ش  اآلف  اأجلت  اإنها  الولية  وقالت حكومة 
من 100 مع�صكر اإغاثة. يف عام 2018، قتلت الفي�صانات ما يقرب 

من 500 �صخ�ش يف خمتلف اأنحاء ولية كريال.

غوا�ش يكت�ضف �ضيفا عمره 900 عام 
عمره  �صيفا  اكت�صف  غوا�صا  اإن  الإ�صرائيلية  الآث���ار  هيئة  قالت 
البحر  ق��اع  ال�صليبية يف  اإىل حقبة احل��روب  900 ع��ام يعود  نحو 
املتو�صط. ورغم اأن ال�صيف البالغ طوله مرتا كان مغطى بالكائنات 
البحرية، متكن الغوا�ش من ر�صده بعد اأن ت�صببت التيارات املائية 

يف قاع البحر على ما يبدو يف اإزاحة الرمال عن مقب�صه.
الغوا�ش  اإن  البحرية  الآث���ار  وح���دة  م��دي��ر  �صارفيت  ك��وب��ي  وق���ال 
من  قريب  خليج  يف  الثنني  الأول  اأم�ش  الأث��ري  ال�صيف  اكت�صف 
"اجتذب  البحارة. واأ�صاف  اإليه  ياأوي  ال�صاحلية كان  مدينة حيفا 
بالآثار".  غنيا  يجعله  مما  الع�صور  مر  على  جتارية  �صفنا  املوقع 

و�صوف ُيعر�ش ال�صيف بعد النتهاء من تنظيفه وترميمه.

ثلث املو�ضيقيني فقدوا عملهم ب�ضبب كوفيد- 19 
من  الثالثاء  اأم�ش  باملو�صيقى  معنية  بريطانية  موؤ�ص�صة  ح��ذرت 
اأن واحدا من كل ثالثة مو�صيقيني بريطانيني فقد عمله ب�صبب 
جائحة كوفيد19- وحثت احلكومة على التدخل مل�صاعدة القطاع 
م��ي��وزي��ك( يف تقريرها  ك��ي��ه  )ي���و  ال��ت��ع��ايف. وذك����رت جمعية  ع��ل��ى 
ال�صنوي اأن عدد العاملني يف جمال املو�صيقى انخف�ش بن�صبة 35 
يف املئة اإىل 128 األفا يف عام 2020 من 197 األفا يف 2019 بعد 
ان ت�صببت اجلائحة يف وقف احلفالت والعرو�ش املبا�صرة واأجرت 

ال�صتوديوهات على اإغالق اأبوابها.
 "2021 املو�صيقى  "حالة  بعنوان  ���ص��در  ال���ذي  التقرير  واأو���ص��ح 
يح�صل  ل  ال��ذي  القطاع  يف  عملهم  فقدوا  مو�صيقي  األ��ف   69 اأن 
به على دع��م حكومي وح��ث احلكومة على  العاملني  اأرب��اع  ثالثة 
تقدمي حوافز �صريبية واتخاذ اإجراءات اأخرى لدعم فر�ش العمل 
للمو�صيقيني وخف�ش دائم ل�صريبة القيمة امل�صافة على التذاكر 

واحلفالت.
احلكومة  اأعلنت   2020 اآذار  م��ار���ش  يف  الأول  ال��ع��ام  ال��ع��زل  وبعد 
مل�صاعدة  ا�صرتليني  جنيه  م��ل��ي��اري  خ�ص�صت  اأن��ه��ا  ال��ري��ط��ان��ي��ة 

املتاحف ودور ال�صينما وامل�صارح واملن�صاآت الفنية على التعايف.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

بقايا عظام ب�ضرية يف النفايات بلبنان
اأثارت بقايا ب�صرية يف لبنان الذعر بني املواطنني، الذين عرثوا جانب اإحدى حاويات النفايات القريبة من مقرة 

�صريوب اجلديدة �صرقي مدينة �صيدا، على اأجزاء لقدم ب�صرية.
وفور العثور عليها، با�صرت القوى الأمنية حتقيقاتها خ�صية اأن تكون للحادث خلفيات جرمية خا�صة بعدما ك�صف 

الطبيب ال�صرعي عليها وتبني اأنها تعود ل�صخ�ش م�صن واأنه كان خ�صع لعملية برت جراحية.
وقد مت اإبالغ النيابة العامة ال�صتئنافية يف حمافظة جنوب لبنان بالأمر، وبا�صرت بفتح حتقيق تولته قوى الأمن 
الداخلي بالتعاون مع خمابرات اجلي�ش اللبناين ملعرفة م�صدر هذه القدم وهوية �صاحبها و�صبب وجودها يف ذلك 

املكان.
واأعلن النائب العام ال�صتئنايف يف جنوب لبنان، القا�صي رهيف رم�صان، اأن القدم برتت نتيجة عملية جراحية ومت 
نقلها ودفنها يف املكان، واأنه يجري التحقيق اأكرث مع اإدارات امل�صت�صفيات املجاورة للتاأكد من م�صدرها، مرزا اأنه 

احلادثة". وراء  جرمية  خلفيات  "ل 
وتو�صيحا لالأمر، قال الطبيب ال�صرعي عفيف خفاجة يف حديث خا�ش ملوقع "�صكاي نيوز عربية": "بعد الك�صف 
على القدم تبني اأنها م�صاألة اإهمال من اإحدى امل�صت�صفيات يف املنطقة تزامنت مع عدم التن�صيق مع اجلهات املعنية 
يف الوقت نف�صه". واأ�صاف اأن "اجلزء الذي عرث عليه على بعد خطوات من املقرة املذكورة هو لقدم ب�صرية، وبعد 

الفح�ش تبني اأنه قدمي".
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يحافظ على ال�ضناعة التقليدية حللوى احللقوم منذ 100 عام
دك��ان �صغري  احللقوم يف  �صناعة حلوى  على  �صدر  ال�صاب حممد  يحافظ 
يف البلدة القدمية يف مدينة اخلليل بال�صفة الغربية بذات الطريقة التي 

ورثها عن جده قبل حوايل 100 عام.
واحللقوم نوع من احللوى م�صنوعة بالأ�صا�ش من الهالم والن�صا وال�صكر. 
اأو  القرفة  اأو  اأو الرتقال  الورد  التقليدية مباء  الأ�صناف  ُتنكه  وغالبا ما 
النعناع. وتعرف يف بع�ش الدول العربية با�صم امللنب وتكون يف �صكل مكعبات 

�صغرية مغطاة بال�صكر ملنع الت�صاقها ببع�صها.
"نقوم بهذا  وقال �صدر لرويرتز فيما كان يوا�صل خلط مكونات احللقوم 
العمل منذ اأقل �صي مئة عام من اأيام �صيدي )جدي( وبعدها اأبي والآن اأنا". 
واأ�صاف "هذه �صناعة تقليدية �صهلة ما فيها تعقيدات ول يوجد فيها مواد 

حافظة فقط �صكر وماء ون�صا".
واأو�صح �صدر اأنه يتم عمل احللقوم من خالل و�صع اخللطة ملدة اأربع �صاعات 
على النار ليتم طبخها. وقال "بعد ذلك يتم و�صعها يف قوالب خ�صبية لثاين 
و�صفة  "هناك  واأ���ص��اف  اإىل قطع �صغرية".  بتقطيعها  نقوم  ت��رد  ملا  ي��وم 
خللطة ال�صكر والن�صا واملاء مبقادير معينة عل�صان يطلع مظبوط". وذكر 
�صدر اأن الطلب على احللقوم يزيد يف اأيام رم�صان واأيام ال�صتاء وي�صكو كما 
غريه من التجار من تداعيات جائحة كورونا على عمله "كان لدي عمال 

يعملون معي ولكن ب�صبب كورونا وقلة الطلب اأعمل لوحدي حالياً".

متحف يعيد لوحة لبي�ضارو �ضرقها النازيون
نا�صونال غالريي" يف برلني لوحة للر�صام النطباعي  "األته  �صّلم متحف 
الفرن�صي كاميل بي�صارو نهبها النازيون من جمموعة خا�صة ملحام يهودي 

خالل احلرب العاملية الثانية، ثّم اأعاد �صراءها.
اأرم��ان دورفيل اتفاقا مع املتحف يق�صي  ووّقع ممثلون عن ورثة املحامي 
باإعادته ثم �صرائه جمددا لوحة بعنوان "�صاحة يف ل رو�ش غويون"، وهي 

جزء من املجموعة الدائمة للمتحف يف العا�صمة الأملانية.
الأملاين  املتحف  التي تدير  الثقايف الرو�صي  وقال رئي�ش موؤ�ص�صة الرتاث 
لنا  اأتاحوا  اأرم��ان دورفيل لأنهم  "اأنا ممنت جدا لورثة  بارزينغر  هريمان 
برلني  اإىل  وملجيئنا  غالريي  نا�صونال  األته  ل�صالح  العمل  �صراء  اإمكانية 

خ�صي�صا لهذا الغر�ش".
ومل يك�صف عن املبلغ الذي دفعه املتحف مقابل اللوحة لكنه قال اإن الأ�صرة 
"التعاون  اإب��رام ال�صفقة بروح من  اأن تظل معرو�صة للجمهور ومت  اأرادت 

اجليد".
عليها  وا�صتحوذ   ،  1867 غويون" ع��ام  لرو���ش  يف  "�صاحة  لوحة  وُر�صمت 

اأرمان دورفيل يف باري�ش عام 1928.
توزيع  ومت   1941 ع��ام  يف  دورف��ي��ل  ت��ويف  فرن�صا،  جنوب  اإىل  انتقاله  وبعد 

�ضلمى حايك 
باإطللة اأنيقة

ال��ع��امل��ي��ة  �صلمى  امل��م��ث��ل��ة  خ��ط��ف��ت 
اأنظار اجلمهور، باإطاللتها  حايك  
ال�صجادة  ع��ل��ى  وامل��م��ي��زة  الأن��ي��ق��ة 

احلمراء.
وظهرت �صلمى بف�صتان اأ�صود �صيق 
ب��ط��ري��ق��ة جريئة  م���ث���رية،  ب��ق�����ص��ة 
جداً، وتفاعل اجلمهور ب�صكل كبري 

مع جمالها الأخاآذ واأناقتها.
حايك  �صلمى  ���ص��ّوق��ت  ق��د  وك��ان��ت 
اجلديد  فيلمها  لإطالق  متابعيها 
اإطاللة  "Eternals"، من خالل 
م���ن ال�����ص��ب��ع��ي��ن��ي��ات وه���ي ت�����ص��ري يف 
�����ص����وارع ه���ول���ي���وود م��ت��وج��ه��ة اىل 
حول  ح��ل��ق��ة  لت�صجيل  ال�����ص��ت��ودي��و 
ف��ي��ل��م��ه��ا اجل���دي���د م���ع الإع���الم���ي 

جيمي كيميل.
م������ن ن����اح����ي����ة اأخ�������������رى، ط���رح���ت 
ترويجي  ف��ي��دي��و  م���ارف���ل  ���ص��رك��ة 
الأب��ط��ال اخلارقني  لفيلم  ج��دي��داً 
عن  ي��ك�����ص��ف  ال�����ذي   ،Eternals
الذي  الفيلم  ع��ن  ج��دي��دة  لقطات 
5 ت�صرين  ي��وم  امل��ق��رر عر�صه  م��ن 

الثاين املقبل ب�صالت ال�صينما.

ديزين ترجئ طرح 
اأفلم من عامل مارفل 
"ديزين"  جم����م����وع����ة  اأع�����ل�����ن�����ت 
الأم���ريك���ي���ة ال��ع��م��الق��ة اإرج���اءه���ا 
اإنتاج  اأف��الم من  لأ�صهر عدة طرح 
وتاأجيل  م����ارف����ل،  ا����ص���ت���ودي���وه���ات 
اإطالق اجلزء اخلام�ش من �صل�صلة 
ل  ال���ذي  جونز"  "اإنديانا  اأف����الم 
هاري�صون  ب��ط��ول��ت��ه  ي��ت��وىل  ي����زال 

فورد.
يف  كوفيد19-  جائحة  ب��دء  ومنذ 
املجموعة  ع���ّدل���ت   ،2020 رب���ي���ع 
الرتفيه  جم������ال  يف  ال���ع���م���الق���ة 
اإنتاجاتها  طرح  جدول  عدة  مرات 
اأع���ادت  وق���د  اجل���دي���دة.  ال�صخمة 
الرنامج  ه��ذا  تعديل  "ديزين" 
جم���ددا الث��ن��ني، رغ��م اإع����ادة فتح 
�����ص����الت ال�����ص��ي��ن��م��ا يف ال����ولي����ات 

املتحدة واأوروبا واآ�صيا هذا العام.
اأرج���ئ اجل���زء املقبل من  وب��ذل��ك، 
مارفل  ا����ص���ت���ودي���وه���ات  ���ص��ل�����ص��ل��ة 
"دكتور �صرتينج" )بعنوان "اإن ذي 
من  مادن�ش"(،  اأوف  مالتيفر�ش 
اآذار/مار�ش اإىل اأيار/مايو 2022.

والأم������ر ع��ي��ن��ه م���ع ال��ف��ي��ل��م املقبل 
اأند  )"لف  "ثور"  ���ص��ل�����ص��ل��ة  م���ن 
اأي����ار/ م��ن  اأرج����ئ  ال����ذي  ثاندر"( 

مايو اإىل متوز/يوليو العام املقبل. 
بانرث"  "بالك  ف��ي��ل��م  اأرج�����ئ  ك��م��ا 
من  فوريفر"(  )"واكاندا  اجلديد 
الثاين/ ت�صرين  اإىل  متوز/يوليو 
طرح  ت��اأج��ل  كما   .2022 نوفمر 
اجلزء اجلديد من �صل�صلة "كابنت 
من  مارفلز"(،  )"ذي  مارفل" 
 2022 ال��ث��اين/ن��وف��م��ر  ت�����ص��ري��ن 

اإىل �صباط/فراير 2023.
تفا�صيل  اأي  "ديزين"  ت��ع��ط  ومل 
ب�صاأن اأ�صباب قرارات الإرجاء هذه.

كيت ميدلتون بف�ضتان 
ارتدته قبل 10 �ضنوات

الجتماعي  التوا�صل  مواقع  رواد  ت��داول 
بني  تقارن  ميدلتون   للدوقة  كيت  �صورة 
واإطاللة  ���ص��ن��وات   10 م���ن  ل��ه��ا  اإط���الل���ة 
ج���دي���دة ظ��ه��رت ف��ي��ه��ا ك��ي��ت وق����د ارت����دت 

الف�صتان نف�صه مع تعديالت ب�صيطة.
وا�صتبدلت  ف��ق��ط  احل������زام  غ����ريت  ف��ق��د 
الذهبي،  باللون  ب��ح��زام  الأب��ي�����ش  احل���زام 
لون  يحمل  وال��ذي  الطويل  الف�صتان  مع 

البنف�صجي.
وتفاعل املتابعون مع هذا املن�صور معلقني 
ال��دوق��ة، وع���دم خجلها من  ت��وا���ص��ع  على 
اأنها  رغ��م  م��رت��ني،  نف�صه  الف�صتان  لب�ش 

تنتمي للعائلة امللكية.
اأنه كان  اأما بع�ش املتابعني فقط اعتروا 
باإمكانها اأن ل تعر�ش نف�صها لهذه املقارنة 

واأن تلب�ش ف�صتانا جديدا بكل ب�صاطة.

تفاجئ والديها بتاأ�ضي�ش �ضركة اأزياء ناجحة
جناح  ق�صة  عن  الريطانية  ميل  ديلي  �صحيفة  ك�صفت 
�صابة اأ�صرتالية من اأ�صول �صينية تدعى جني لو، والتي 
تظاهرت بالعمل يف وظيفة مكتبية اأراد والداها اأن تقوم 

بها، يف الوقت الذي كانت فيه جتهد يف بيع الأزياء.
الأزياء  �صركة  بتاأ�صي�ش  لو  جني  جنحت  امل�صاعب،  رغ��م 
ال�صهرية "�صوبو" وجمعت ثروة تتجاوز 74مليون دولر 
ك��ان��ت تتظاهر  اإن��ه��ا  اأع����وام قليلة. وق��ال��ت ج���ني،  خ���الل 
بالذهاب اإىل العمل وتركب احلافلة مع والدتها، قبل اأن 

تتوجه اإىل عملها ال�صري الذي يتمثل يف بيع الأزياء.
يف عام 2010، اقرتحت اإحدى ال�صديقات على جني بدء 
وظيفتها،  فرتكت  ك�صك،  يف  املالب�ش  لبيع  جت��اري  عمل 
اإل  بيعها،  وح��اول��ت  املالب�ش،  من  كبرية  كمية  وا���ص��رتت 
اأن الأمور مل جتر على ما يرام، لأن �صديقتها ان�صحبت 
من العمل معها. وبعد عامني من العمل ال��دوؤوب، بداأت 
�صداد  من  ومتكنت  ف�صيئاً،  �صيئاً  ب��الزده��ار  جني  �صركة 
مما  لهما،  �صيارة  و�صراء  والديها  ملنزل  العقاري  الرهن 

�صجعها على العرتاف لهما باحلقيقة.
وب��ع��د 11 ع��ام��اً م��ن ت��اأ���ص��ي�����ش ال�����ص��رك��ة، ب��ات��ت ج��ني لو 
الع�صاميات جناحاً يف  الأعمال  �صيدات  اأكرث  واح��دة من 
اإلكرتوين لعالمتها  اإن�صاء موقع  اإثر  اأ�صرتاليا، وخا�صة 
عام  املاليني يف  بع�صرات  اأرب��اح��اً  وال��ذي حقق  التجارية، 
2019 وحده. وت�صدرت جني لو قائمة الأثرياء ال�صباب 

يف اأ�صرتاليا، ملدة خم�صة اأعوام على التوايل.

جنيا من املوت بحريق يف حمطة وقود
وثق مقطع فيديو يف الهند حلظات مرعبة عا�صها �صائقا 
دراجتني ناريتني عندما كانا يتزودان بالوقود، يف اإحدى 

املدن الواقعة ب�صمال البالد.
�صائقا جنا  اإن  "اإندبندنت" الريطانية  وقالت �صحيفة 
النارية،  دراج��ت��ه  ال��ن��ريان يف  اندلعت  اأن  بعد  امل���وت،  م��ن 

بينما كان ميلوؤها بالبنزين يف حمطة وقود.
ا�صتعلت النريان يف �صرواله  اآخر بجانبه،  كما كان �صائق 

ب�صكل طفيف.
يف  ال��ن��ريان  ا�صتعال  حلظة  للمراقبة  ك��ام��ريا  والتقطت 
املا�صي،  اجلمعة  ي��وم  مفاجئ،  ب�صكل  ال��ن��اري��ة  ال��دراج��ة 
متكن  احل��ظ،  وحل�صن  الهند.  �صمايل  جامو،  مدينة  يف 
التهمتهما  اللتني  دراجتهما،  عن  البتعاد  من  ال�صائقان 

النريان، و�صط تدخل عمال املحطة لإخماد احلريق.

ل ت�ضاهدوه.. حتذير عاجل ب�ضاأن م�ضل�ضل لعبة احلبار
عدم  على  الآب���اء  املتحدة  اململكة  يف  حملي  جمل�ش  ح��ث 
 "Squid Game" ال�صماح لأطفالهم مب�صاهدة م�صل�صل
)لعبة احلبار( ال�صهري، ب�صبب طبيعة م�صاهده العنيفة. 
"ديلي ميل" الريطانية، فاإن  ووف��ق ما ذك��رت �صحيفة 
فريق حماية التعليم يف جمل�ش بدفورد�صري بعث بريد 
اإلكرتوين اإىل الآباء والأو�صياء يف تلك املنطقة، ين�صحهم 
فيه ب�"توخي احلذر بعد ورود تقارير تفيد باأن الأطفال 

وال�صباب يقلدون الألعاب والعنف من امل�صل�صل".
وجاء يف الريد: "نن�صح ب�صدة األ ي�صاهد الأطفال لعبة 
من  ال��ك��ث��ري  ع��ل��ى  ي��ح��ت��وي  امل�صل�صل   .Squid Game

امل�صاهد العنيفة".

فيلم »ري�ش« يثري اجلدل يف م�ضر 
مهرجان  يف  جائزتني  )ري�ش(  امل�صري  الفيلم  ح��از 
دوليا،  عر�صه  لدى  كبرية  اإ�صادة  ون��ال  بفرن�صا  كان 
لكن هذا مل يُحل دون تعر�صه للنقد والهجوم عقب 

م�صاركته يف مهرجان اجلونة ال�صينمائي مب�صر.
النقاد  اأ���ص��ب��وع  ج��ائ��زة  على  ح�صل  الفيلم  اأن  ورغ��م 
وجائزة جلنة حتكيم الحتاد الدويل لنقاد ال�صينما 
)ف��ي��ري�����ص��ي( يف ي��ول��ي��و مت���وز، ف��ق��د وج���ه ل��ه بع�ش 
الفنانني والنقاد �صهام النقد بعد عر�صه يف م�صابقة 
الطويلة مبهرجان اجلونة م�صاء  الروائية  الأف��الم 
الأحد معترين اأنه "ي�صيء اإىل �صمعة م�صر" ب�صبب 
حالة الفقر املدقع والبوؤ�ش الذي تعي�صه عائلة هي 

حمور اأحداثه.
ي�صرد الفيلم، وهو من اإخراج عمر الزهريي، ق�صة 
اأطفال.  وث��الث��ة  واأم  اأب  م��ن  مكونة  ف��ق��رية  عائلة 
الأب الح��ت��ف��ال بعيد ميالد  ي��ق��رر  الأي����ام  اأح���د  ويف 
لتقدمي فقرات م�صلية  �صاحرا  فُيح�صر  اأبنائه  اأحد 

يف  ب���الأب  ال�صاحر  ي�صتعني  عندما  لكن  لل�صيوف، 
تاأدية فقرة يدخله اإىل �صندوق خ�صي كبري ويحوله 

اإىل دجاجة ويختفي الأب.
اإذ  ومن هذه املفارقة العبثية تنطلق اأحداث الفيلم 
تلجاأ الزوجة لكل ال�صبل ل�صتعادة الأب وتبحث عن 
ال�صاحر لكن دون جدوى، وبعدما ت�صتنفد ما لديها 
نف�صها  على  العتماد  يف  تبداأ  معدودة  جنيهات  من 
لتدبري متطلبات الأ�صرة وتدفع بابنها الأكر للعمل 

يف امل�صنع الذي كان يعمل فيه اأبوه ل�صداد ديونهم.
وبعد اأن ي�صتقر و�صع الأ�صرة ن�صبيا يظهر الأب من 
واحلركة  للكالم  وفقده  امل��زري��ة  حالته  لكن  جديد 

يجعله عبئا جديدا على الأ�صرة.
تبدو  "الفكرة  ل��روي��رتز  ال��زه��ريي يف حديث  وق��ال 
ال��زوج اإىل فرخة،  هزلية واأق��رب اإىل النكتة بتحول 
لكن عندما نقرتب من احلكاية نراها م�صكلة كبرية، 

م�صكلة حياة اأو موت".

املمثلة الربيطانية جيما ت�سان لدى و�سولها حل�سور العر�س العاملي االأول لفيلم »االأبدية« مب�سرح دولبي يف لو�س اأجنلو�س.ا ف ب

دمييت اأوزدميري تثري 
اإعجاب متابعيها 

ن�صرت  حيث  ج���ذاب،  مبكياج  اأوزدمي���ري  دمييت  الرتكية  املمثلة  ظهرت 
�صورة لها على �صفحتها اخلا�صة على موقع التوا�صل الجتماعي اأثارت 
ن�صاطاتها  اأبرز  متابعيها  ت�صارك  التي  الرتكية  املمثلة  املتابعني.  اإعجاب 

كانت ن�صرت فيديو وهي يف دبي، تظهر فيه تنرث الرمال على ال�صاطئ.
غري  ب�صكل  للم�صاركة  اأوزدمي����ري  دمي��ي��ت  اختيار  مت  اأن���ه  بالذكر  ج��دي��ر 
اأفا�ش  اأن��ا���ص��ول  ب��ني  ال�صلة  ل��ك��رة  الوروب����ي  ال����دوري  م��ب��اراة  مبا�صر يف 
ويونيك�ش ك��ازان، وذلك من خالل رميها الكرة الوردية كي تبداأ املباراة 
�صرطان  الأول، وه��ذه اخلطوة �صمن حملة دعم مر�صى  ت�صرين   21 يف 
دمييت  مع  املنتجة  ال�صركات  اإح��دى  تتفاو�ش  اآخ��ر  �صعيد  على  الثدي. 

اأوزدميري لتخو�ش بطولة م�صل�صل "النتباه".


